
"விடுதைல' ஏடு ெவளிவரத் ெதாடங்கியது 

""வாழ்துக்கைளயும், புது வருடப் பிறப்புக் ெகாண்டாட்டங்கைளயும் பலவித 

மூடப் பழக்க வழக்கங்களில் ஒன்றாகத்தான் கருத ேவண்டுேம ெயாழிய 

மற்றபடி இதில் எவ்வித பிரேயாஜனமும் இல்ைல. ஆதலால் இைத நாம் 

ெகாண்டாடவில்ைல என்பேதாடு புது வருடப் பிறப்புக்காக நாம் யாைரயும் 

வாழ்த்தவும் ேபாவதில்ைல'' 

 என்று புத்தாண்டு வாழ்த்து மறுப்புடன் இத்ெதாகுதி ெதாடங்குகிறது.  6.1.1935 

"பகுத்தறிவு' வார ஏட்டில் தான் முதன்முதலாக தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தம் 

அறிமுகமாகிறது. இைடயில் ஓராண்டு காலம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த "குடி அரசு' 

மீண்டும், 13.1.1935 முதல் பயணத்ைதத் ெதாடருகிறது. "குடி அரசு'க்கு இது 11 

ஆவது வருடம். வார ஏடான "பகுத்தறிவு' நிறுத்தப்பட்டு, அறிவியல் பரப்பிடும் 

மாத ஏடாக ேம மாதம் முதல் ேததியிலிருந்து ெவளிவரத் ெதாடங்கியது. 

இக்காலப் பகுதியில் "பகுத்தறிவு' ெவளியிட்ட இலக்கியச் ெசறிவுள்ள எட்டு 

"பைடப்புகள்' இத்ெதாகுதியில் இடம் ெபற்றுள்ளன. 

சமதர்மத்ைத வலியுறுத்தியும், ெபாருளாதாரம் பற்றியும் ெபrயார் பல 

தைலயங்கங்கைளத் தீட்டியுள்ளார். விருதுநகrல் கூடிய நீதிக்கட்சியின் 

மாநாடு, ெபrயார் முன் ைவத்த சமதர்ம  ெபாருளாதாரத் திட்டங்கைள 

தீர்மானங்களாக ஏற்றது. பகத்சிங் எழுதிய ""நான் ஏன் நாத்திகன் ஆேனன்?'' 

நூைல தமிழில் ெமாழி ெபயர்த்து ெவளியிட்டதற்காக ேதாழர் ஜவீானந்தம் 

மற்றும் "உண்ைம விளக்கம் பிரஸ்' பதிப்பாசிrயர் ேதாழர் ஈ.ெவ. 

கிருஷ்ணசாமி ஆகிேயார் மீது "ராஜ துேவஷ' வழக்கு  ெதாடர்ந்து, ைகது 

ெசய்து, பிrட்டிஷ் ஆட்சி சிைறயில் அைடத்தது. பின்னர் அந்த வழக்கில் 

இருவரும் விடுதைல ெசய்யப்பட்டனர். இருவரும் மன்னிப்புக் ேகாrேய 

விடுதைலப் ெபற்றனர்; அது குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இதற்கு 

ெபrயார் விளக்கமளித்தார்.  

""இந்தப்படி இரு ேதாழர்களும் மன்னிப்புக் ேகட்டுக் ெகாண்டு 

விடுதைலயைடந்தார்கள் என்பதற்கு அவர்கேள முழு ஜவாப்தாrகள் அல்ல 

என்பைதயும் ெபரும்பான்ைமயான அளவுக்கு நாேன ஜவாப்தாr என்பைதயும் 

முதலில் ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிேறன்'' என்று எழுதிய ெபrயார், இப்படி ஒரு 

முடிவு எடுத்தைமக்கு, ""இந்த வழக்கு மட்டுேம காரணமல்ல; சுயமrயாைத 



இயக்கத்ைத அழித்துவிட ெதாடங்கப்பட்ட முயற்சிகளிலிருந்து இயக்கத்ைதக் 

காப்பாற்றுவதற்ேக'' என்று விளக்கமளித்தார். 

""சர்க்கார் எனக்கு ரஷ்யாவிலிருந்து பணம் வருவதாகவும், நான் ரஷ்ய 

ஒற்றெனன்றும் சந்ேதகப்பட்டு, அதிக கவைல எடுத்து, எனக்காக தனியாக ஒரு 

சுருக்ெகழுத்து சி.அய்.டி. சப் இன்ஸ்ெபக்டர் மாதம் 200 ரூபாய் ெசலவிலும், 

எனது தபால்கைளெயல்லாம், வருவைதயும், ேபாவைதயும் இரகசியமாய் 

உைடத்துப் பார்ப்பதற்ெகன்று ஒரு சி.அய்.டி. சப் இன்ஸ்ெபக்டரும், என் வடீ்டு 

வாசலிலும், ஆபசீு வாசலிலும், ேபாlஸ் ேசவகர்களும் நான் 

ெசல்லுமிடங்களிெலல்லாம் என் பின் ெதாடர்ந்து, எனது ேபாக்குவரத்ைத 

கவனிக்க சில ேபாlஸ் கான்ஸ்டபிள்கள் பின் ெதாடரவும் நியமிக்கப்பட்டு, 

அவர்கள் மூலம் சில அறிக்ைக இடும் காrயங்கள் நடந்து ெகாண்ேட இருந்தன  

இன்னமும் இருந்து வருகின்றன'' என்று அரசின் அடக்குமுைறகைள 

சுட்டிக்காட்டினார். அது மட்டுமல்ல; ""பாதிrகளின் பிரமச்சrய லக்ஷணம்'' 

என்ற "குடி அரசு' உண்ைம விளக்கம் பிரசில் பதிப்பிக்கப்பட்ட 1550 நூல்கைள 

ேபாlசார் பறிமுதல் ெசய்தனர். பகுத்தறிவு நூற்பதிப்புக் கழகம் ெவளியிட்ட 

"குடி அரசுக் கலம்பகம்' என்ற நூைலயும், பிrட்டிஷ் ஆட்சி பறி முதல் ெசய்தது. 

ஆட்சி பறிமுதல் ெசய்யும் நான்காவது நூல் இது என்று "குடி அரசு' சுட்டிக் 

காட்டியது. பிrட்டிஷ் ஆட்சியின் அடக்குமுைறகைள எதிர்ெகாண்ேட 

சுயமrயாைத இயக்கம் இயங்கியைத இந்த உண்ைமகள் உணர்த்தி 
நிற்கின்றன.  

லண்டன் வட்டேமைஜ மாநாட்டில்  "தீண்டப்படாதார் தனித்ெதாகுதி 
உrைமகைள முறியடிக்க காந்தியும், காங்கிரசும் நடத்திய சூழ்ச்சிகைள 

ெவளிப்படுத்தும் ெபrயாrன் எழுத்துக்களும், ேபச்சுக்களும் இத்ெதாகுதியில் 

இடம் ெபற்றுள்ளன. "ேசலம் ஜில்லா பள்ளர் சமூக மாநாட்டில்' ேபசிய ெபrயார்   

""நான் அய்ேராப்பாவிலிருந்து ேதாழர் அம்ேபத்காருக்கு 6, 7 ேகாடி 

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் உயிரானது காந்தியாrன் உயிைரவிடக் 

ேகவலமானதல்ல; காட்டுமிராண்டித்தனமான பூச்சாண்டிகட்குப் பயந்து 

சமூகத்ைதக் ெகாைல ெசய்து விடாதீர்கள் என்று தந்தி ெகாடுத்திருந்ேதன். 

அைத வாங்கிப் பார்த்துக் ெகாண்ேட மகாத்மாவின் "ெபாக்கவாய்ச் சிrப்பில்' 

மயங்கியும், மாளவியாஜி ராஜேகாபாலாச்சாrயார்ஜி ேபான்ற 

பிரகஸ்பதிகளின் ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏமாந்தும், ைகெயழுத்துப் ேபாட்டதும் 



உங்கள் விடுதைலைய பாழாக்கிவிட்டது. ைகக்ெகட்டியது வாய்க் 

ெகட்டவில்ைல'' என்று குறிப்பிடுகிறார். 

வட்டேமைஜ மாநாட்டில் என்ன நடந்தது? என்ற ேகள்விைய எழுப்பி ெபrயார் 
ேகாபி சமூக சீர்திருத்த கூட்டத்தில் இவ்வாறு ேபசினார்@ 

""முகமதியர்கள் இந்து ராஜ்யத்ைதவிட பிrட்டிஷார் ராஜ்ஜியம் ேமல் 

என்றார்கள். 

இந்துக்கள், முகமதியர் ராஜ்ஜியத்ைதவிட, பிrட்டிஷார் ராஜ்ஜியேம ேமல் 

என்றார்கள். 

பார்ப்பனரல்லாதார் (ஜஸ்டிஸ் கட்சியார்) பார்ப்பன ராஜ்ஜியத்ைதவிட, 

பிrட்டிஷ் ராஜ்ஜியேம ேமல் என்றார்கள். 

பார்ப்பனர் (காங்கிரஸ்காரர்கள்), பார்ப்பனரல்லாதார் (ஜஸ்டிஸ்) ஆட்சிையவிட 

பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய ேமல் என்றார்கள். 

காந்தியார், தீண்டப்படாதார் ஆட்சிைய விட பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய ேமல் 

என்பதாக ெசால்லிவிட்டார். 

அதாவது, சுயராஜ்யம் இல்லாவிட்டாலும் சr, சீர்திருத்தம் இல்லா விட்டாலும் 

சr தீண்டப்படாதவர்களுக்கு வகுப்புrைம வழங்க முடியாது என்று ெசான்னது 

மாத்திரமல்லாமல் உயிைரக் கூட விட்டு விடுேவன் என்று ெசான்னார்'' 

இப்படி ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக "இந்து' ேதசாந்திரத்தில் வகுப்புக்கு 

வகுப்பு விேராதமும், கலகமும் நடந்து ெகாண்டு வந்திருக்கிறது என்று கூறிய 

ெபrயார், வகுப்புவாr உrைமகள் வழங்கப்படுவதுதான் இதற்கு தீர்வு என்று 

தனது கருத்துக்கு அழுத்தமான நியாயங்கைள முன் ைவத்தார். 

கட்சி விேராத நடவடிக்ைககளுக்காக ஜஸ்டிஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கி 
ைவக்கப்பட்ட ேதாழர் நாட்டுக்ேகாட்ைட முத்ைதயா ெசட்டியார், 
ராஜேகாபாலாச்சாr மற்றும் பார்ப்பனர்களின் ரகசிய ஆேலாசைனகேளாடு  

ெபாப்பலிராஜா தைலைமயில் அைமந்திருந்த ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
அைமச்சரைவக்கு எதிராக ரூ.70,000 ெசலவு ெசய்து நம்பிக்ைக இல்லாத் 

தீர்மானம் ெகாண்டு வந்து ேதால்வி அைடந்தார். முத்ைதயா ெசட்டியாrன் 

இந்த துேராகத்ைதக் கடுைமயாக சாடி, ெபrயார் எழுதிய தைலயங்கம், 



இத்ெதாகுப்பில் இடம் ெபற்றுள்ளது. அேத ெபrயார் நீதிக்கட்சிைய 

வலிைமப்படுத்த ஏற்பாடான விருதுநகர் மாநாடு பற்றி எழுதும் ேபாது  

""டாக்டர் சுப்பராயன், குமாரராஜா, முத்ைதயா ெசட்டியார் ேபான்ற 

கட்சியிலிருந்து பிrந்து நின்று கட்சிக்குத் ெதால்ைலக் ெகாடுத்துவரும் 

கனவான்கைளயும் உள்ேள இழுத்துப் ேபாட்டுப் பார்ப்பனர் அல்லாதாrைடயில் 

மதிக்கத் தகுந்த பிrவிைனயில்ைல; கட்சி ேபதம் இல்ைல என்பதான ஒரு 

நிைலையயும் மாநாட்டில் ஏற்படுத்த ேவண்டியது மிகவும் அவசியமாகும்''  

என்று எழுதியிருப்பது  பார்ப்பனரல்லாதார் இயக்கத்தின் அவசியம் குறித்த 

ெபrயாrன் கவைலைய உணர்த்துகிறது. அேத ேநரத்தில், ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் 

குைறபாடுகைள ஒளிவுமைறவின்றி எடுத்துைரக்கவும் ெபrயார் 
தயங்கவில்ைல என்பைத, இத் ெதாகுதியில் அடங்கியுள்ள அவரது எழுத்து, 

ேபச்சுகளிலிருந்து புrந்து ெகாள்ள முடியும். ஆதி திராவிடர்களுக்கான 

உrைமகைள வழங்குவதில், நீதிக்கட்சி ஆட்சி கூட உrய கவனம் ெசலுத்தி 
ெசயல்படவில்ைல என்ற விமர்சனத்ைதயும் தயங்காமல் ெபrயார் முன் 

ைவத்துள்ளார். 

ஜாதி ஒழிய ேவண்டும் என்று ெசால்லுகிறவன், ஜாதி மாநாடுகளில் 

பங்ேகற்கலாமா என்ற ேகள்விக்கு ேசலம் மாவட்டம் ேமாகனூrல் நடந்த 

ேதேவந்திர குல மாநாட்டில் ேபசிய ெபrயார், "ஜாதி மதக்ெகாடுைமகைளயும், 

அவற்றிற்கு ஆதாரமான கடவுள்கைளயும், புரட்டுகைளயும் விளக்கிக் 

கூறுவதற்ேக' இந்த மாநாடுகளில் பங்ேகற்பதாக  விளக்கமளித்திருக்கிறார். 

பழந் தமிழர் ெகாள்ைககேளாடு ெபருமளவு ெபாருத்தமாக இருப்பது இஸ்லாம் 

மதேம என்று எழுதும் ெபrயார், "சுயமrயாைதக்காரர்கள் ேகாரும் மாற்றமும் 

திருத்தமும் அதில் ெபrதும் இல்ைலயானாலும், இன்று ஆrயர்கைள 

ெவறுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு தாராளமாய் இடமிருக்கிறது' என்று 

குறிப்பிடுகிறார். 15ம் நூற்றாண்ேடாடு தனது ஆயுைள முடித்துக் ெகாள்ளாமல், 

அது தாராள ேநாக்கத்ேதாடு இருந்திருக்குமானால், உலகம் பூராைவயும் 

இஸ்லாம் தன்னுள் அடக்கிக் ெகாண்டிருக்கும் என்ற கருத்ைதயும் முன் 

ைவக்கிறார். அவரது இஸ்லாமிய ஆதரவு விமர்சனத்துக்குட்பட்டதாகேவ 

இருந்துள்ளைத அவரது ேபச்சு எழுத்துகளில் புrந்துணர முடியும். உ.ேவ. 

சாமிநாத அய்யrன், பழந்தமிழ் இலக்கியச் சுவடிகள் ெதாகுப்புப் பற்றி "குடி 

அரசு' தனது கருத்துக்கைள "பார்ப்பனர் சூழ்ச்சி  சாமிநாதய்யர் ெஜயந்தி' என்ற 



தைலயங்கத்தில் பதிவு ெசய்திருக்கிறது. இந்திய சட்டசைபயில், "ஆலயப் 
பிரேவச உrைம' மேசாதாைவ வலியுறுத்த ேவண்டாம் என்று, காந்தி 
காங்கிரசாருக்கு அறிவுைர கூறுகிறார். இந்தச் சட்டம் ெபாதுவுடைமக் 

ெகாள்ைகையச் சார்ந்தது என்று காந்தியாrடம் கூறப்பட்டேத, அதற்குக் 

காரணம் என்று ெபrயார் அம்பலப்படுத்துகிறார். 

மூடப் பண்டிைககைள ெபண்கள் ைகவிடச் ெசய்யேவண்டுமானால், அதற்கு 

மாற்று விழாக்கைள அறிமுகப்படுத்த ேவண்டும் என்று கூறும் ெபrயார், ேம 

தினத்ைதக் ெகாண்டாடுமாறு பrந்துைரக்கிறார். இந்தியாவின் வர்க்க 

ேவறுபாடுகள் "வர்ண ேவறுபாடுகள்' உருவத்தில் இருப்பைத இத்ெதாகுதியில் 

இடம் ெபற்றுள்ள அவரது ேம தின ெசாற்ெபாழிவுகள் ஆழமாக 

விளக்குகின்றன. 

இராஜேகாபாலாச்சாrயார் அரசியல் வாழ்விலிருந்து ஓய்வு ெபற்றைதத் 

ெதாடர்ந்து, "ஆச்சாrயார் ஓய்வு' என்ற தைலப்பில் ெபrயார் எழுதிய துைணத் 

தைலயங்கம், ஆச்சாrயார் நிைறகுைறகைள மதிப்பிடுகிறது. ஆச்சாrயாைரத் 

ெதாடர்ந்து சத்தியமூர்த்தி அய்யர் காங்கிரஸ் தைலவரா கிறார். ஆர்.ேக. 
சண்முகம் ெகாச்சி  சமஸ்தானத்தின் திவான் ஆகிறார். 

திண்டிவனம் பகுத்தறிவுச் சங்க ஆண்டு விழாவில் ஆற்றிய ெசாற்ெபாழிவு, 

அவரது சுய சிந்தைனக்கு சான்றாகத் திகழும் சிந்தைனக் கருவூலமாகத் 

திகழ்கிறது. சுயமrயாைதக் கண்ேணாட்டத்திலான வாழ்வியல் சிந்தைனைய 

எட்ேட பக்கங்களில் ெபrயார் பசுமரத்தாணியாக உள்ளத்தில் பதிய ெசய்து 

விட்டார். மாவட்ட நிர்வாக சைபயிலும் (ஈடிண்tணூடிஞிt ஞணிச்ணூஞீ) 

எஸ்.அய்.ஆர். என்ற தனியார் ரயில்ேவ நிறுவனத்திலும் வகுப்புவாr 

பிரதிநிதித்துவம் அமுலுக்கு வருகின்றன.  

கருத்துப் பிழிவாக அைமந்துள்ள "வகுப்புவாதம்' தைலயங்கம், ""கடவுள் 

பைடப்ைப'' ேகள்விக்குள்ளாக்கும் சித்திரபுத்திரன் உைரயாடல், 

வழக்கறிஞர்கள்  வட்டிக் கைடக்காரர்கள்; மடத்தைலவர்கள் மீதான 

ெபrயாrன் கடும் கண்டனங்கள். ேதவேகாட்ைட ெபாதுக்கூட்டத்தில் 

யாகத்ைதப் பற்றிப் ேபசுவதற்கு எதிர்ப்பு ெதrவித்த பார்ப்பனர்களுக்கு ெபrயார்  
தந்த பதிலடி; 14 வயதில் கணவைன இழந்து ""விதைவ''யாக்கப்பட்ட இளம் 

ெபண்ைண திண்டிவனத்தில் நடந்த ெபாதுக் கூட்டத்தில் ேமைட ஏற்றிக் காட்டி, 



ெபrயார் "விதைவ மறுமணத்ைத' ஆதrத்துப் ேபசிய உருக்கமான நிகழ்வு  

என்று கருத்து மணம் பரப்பி மலர்ந்திருக்கிறது இத்ெதாகுப்பு. 

நீதிக்கட்சி சார்பில் வாரம் இருமுைற ஏடாக "விடுதைல' அறிமுகமாகும் 

காலமும் இதுேவ! 

 பதிப்பாளர் 

 

  



வருஷப்  பிறப்பு 

இங்கிlஷ்  புது  வருஷம்  பிறந்தது  என்று  மக்கள்  அைத  ஒரு  பண்டிைக  

ேபால்  ெகாண்டாடினார்கள்.  ""புதிய  வருஷம்  உங்களுக்கு  ஒரு  

சந்ேதாஷகரமான  வருஷமாய்  கழிய  ேவண்டும்''  என்று  ஒருவருக்ெகாருவர்  
வாழ்த்துச்  ெசால்லிக்  ெகாண்டார்கள். 

தமிழ்  வருஷப்  பிரப்புக்கும்  கூட  சில  இடங்களில்  இம்மாதிr  வாழ்த்துச்  
ெசால்லிக்  ெகாள்வதும்,  சன்மானம்  வழங்கிக்  ெகாள்வதும்  உண்டு. 

இைவ  ஒருவருக்ெகாருவர்  கடிதம்  எழுதிக்  ெகாள்ளும்ேபாது  தைலப்பில்  

மகா„„ஸ்ரீ  என்று ேபாடுவதும்,  ேமல்  விலாசம்  எழுதும்  ேபாதும்  

ஒருவருக்ெகாருவர்  மகா„  என்று  ேபாடுவதும்  எப்படி  ஒரு  பத்ததியாகவும்,  

வழக்கமாகவும்  இருந்து  வருகின்றேதா  அதுேபால்  தான்  புதிய  வருஷப்  
பிறப்பு  வாழ்த்தும்  இருந்து  வருகின்றது. 

அனுபவத்தில்  எவ்வித  வாழ்த்தும்  மக்களுக்கு  யாெதாரு  பயனும்  

அளிப்பதில்ைல.  அவனவனுைடய  நிைலைமயில்  இவ்  வாழ்த்துக்களால்  

எவ்வித  மாறுதலும்  ஏற்படுவதுமில்ைல. 

ஆகேவ  இவ்வாழ்த்துக்கைளயும்,  புது  வருடப்  பிறப்புக்  ெகாண்டாட்டங் 

கைளயும்  பலவித  மூடப்  பழக்க  வழக்கங்களில்  ஒன்றாகத்தான்  கருத  

ேவண்டுேம  ெயாழிய  மற்றபடி  இதில்  எவ்வித  பிரேயாஜனமும்  இல்ைல.  

ஆதலால்  இைத  நாம்  ெகாண்டாடவில்ைல  என்பேதாடு  புது  வருடப்  
பிறப்புக்காக  நாம்  யாைரயும்  வாழ்த்தவும்  ேபாவதில்ைல. 

ஆனால்  புது  வருடம்  பிறக்கும்ேபாது  இந்த  நாட்டில்  மக்களுக்கு  ேவைல  

இல்லாக்  கஷ்டம்  ெசன்ற  வருஷங்கைளவிட  இரட்டிப்பாய்  இருக்கும்  

நிைலயில்  பிறந்திருக்கிறது. 

எங்கு  பார்த்தாலும்  எந்தத்  துைரயில்  ஆனாலும்  ""ேவைலயில்ைல,  

ேவைலயில்ைல''  என்று  மக்கள்  அைலந்த  வண்ணமாக  இருக்கிறார்கள். 

அருைமயான  ைகத்ெதாழில்காரர்களும்,  நல்ல  ேவைல  ஞான  

முள்ளவர்களும்,  வியாபார  குமாஸ்தாக்களும்,  கு.கு.ஃ.இ., ஆ.அ., M.அ.,  

படித்தவர்களும்,  மற்றும்  வக்கீல்,  வாத்தியார்,  ைவத்தியர்,  இஞ்சினரீ்  
முதலியவற்றில்  படித்து  பட்டம்  ெபற்றவர்களும்  ""ேவைல  இல்ைல,  ேவைல  



இல்ைல''  என்று  அைலந்த  வண்ணமாக  இருக்கிறார்கள்.  கு.கு.ஃ.இ.  படித்தவர்  
N  10  ரூபாயுக்கும்,  ஆ.அ.,  படித்தவர்  N  15,  20  ரூபாய்க்கும்,  ஆ.அ. ஆ.ஃ.,  
படித்தவர்கள்  N  35,  40  ரூபாய்க்கும்  சம்பளத்துக்கு  வருவதற்கு  100க்கணக்காய்  

காத்திருக்கிறார்கள்.  ஆ.அ.ஃ.கூ., கள்  25  அல்லது  30  ரூபாய்  ெகாடுத்தால்  

ேபாதும்  என்று  அைலகின்றவர்களும்  இருக்கிறார்கள்.  ஆ.அ.,யும்  M.அ.,யும்  

ேபாlஸ்  கான்ஸ்ேடபிளாகச்  ேசருவதற்கு  அைலவதாக  மைலயாளத்தில்  

இருந்து  ேசதிகள்  வந்திருக்கின்றன.  ைவத்தியத்தில்  அசிஸ்ெடண்ட்  சர்ஜன்  

பாஸ்  ெசய்தவர்கள்  50  ரூ.  சம்பளத்துக்கு  பறக்கிறார்கள். 

இவர்கள்  நிைலைம  இப்படி  இருக்கும்ேபாது,  ெவறும்  நாலாவது  பாரம்  5  வது,  

6  வது  பாரம்  வைர  படித்து  விட்டு  ேமலால்  படிக்க  முடியாமலும்,  2  தரம்,  3  

தரம்  பrøக்ஷயில்  ெபயிலாகிவிட்டும்  சrரத்தால்  ேவைல  ெசய்ய  

ெவட்கப்பட்டுக்  ெகாண்டு  எழுத்து  ேவைல,  எடுபிடி  ஆள்  ேவைல  

ஆகியைவகளுக்காக  N  6  ரூ. 7  ரூபாயிக்கு  ெதாங்கிக்  ெகாண்டிருக்கும்  

1000க்கணக்கான  மக்களின்  நிைலைமையப்  பற்றி  ெசால்ல  ேவண்டுமா  
என்று  ேகட்கின்ேறாம். 

நாள்ேதாறும் காைல ேநரங்களில் படுக்ைகையவிட்டு எழுந்து  கண்கைளத்  

துைடத்துக்  ெகாண்டு  முன்  வாசல்  முத்தத்துக்கு  வந்தால்  ேவைல 

ேகட்பதற்காக  வந்து  வாசற்படியண்ைட  காத்து  நிற்கும்  ஆட்கள்  முகத்தில்  

தான்  விழிக்க  ேநருகிறது.  அவரவர்  குடும்ப  நிைலையயும்,  படிப்பதற்காகப்  
பட்ட  கஷ்டங்கைளயும்  மற்றும்  பட்டினி  கிடக்கும்  மாதிrையயும்  ேகட்டால்  

ேகட்கும்  ேபாேத  உலக  நிைலையப்  பற்றி  ஆத்திரம்  ெசால்லி  முடியாத  

அளவு  ேதான்றுகின்றது. 

பட்டணங்களில்  உள்ள  குடும்பங்களில்  சற்ேறரக்குைறய  100க்கு  முப்பது  

நாற்பது  குடும்பங்களுக்கு  ேமலாகேவ  இந்த  மாதிr  கஷ்டங்கைள  

அனுபவித்துக் ெகாண்டிருக்கின்றதாக ெதrய வருகின்றது. 

இந்த  நிைல  மாறுவதற்கு  புது  வருடப்  பிறப்பும்  புது  வருஷ  வாழ்த்தும்  என்ன  

ெசய்யப்  ேபாகின்றது  என்பது  ெதrயவில்ைல. 

நாட்டின்  ெசல்வ  நிைலக்கு  இந்த  10  அல்லது  15  வருஷ  காலமாகேவ  

எவ்விதக்  குைறவும்  ெசால்ல  முடியாமல்,  நாளுக்கு  நாள்  ெசல்வம்  வளர்ந்து  

ெகாண்ேட வந்திருக்கின்றது. 



இந்தியாவின் வருமான வrக் கணக்ைகேயா, அல்லது இந்த  மாகாணத்தின்  

வருமான  வrக்  கணக்ைகேயா  பார்த்தால்  ெசல்வவான்களுக்குச்  ெசல்வம்  

எப்படி  வளர்ந்து  ெகாண்டு  வந்திருக்கின்றது  என்பதும்,  புதிய  

வரும்படிக்காரர்கள்  எவ்வளவு  ேபர்கள்  உயர்ந்திருக்கிறார்கள்  என்பதும்  

ெதrய வரும். 

அரசாங்க  உத்திேயாகஸ்தர்களுைடய  நிைலைமயும்  இப்ேபாது  எவ்வளவு  

ெகாண்டாட்டமாய்  இருந்து  வருகின்றது  என்பைத  ஆகாரப்  ெபாருள், துணி, 
மற்ற அனுபவப் ெபாருள் ஆகியைவ  இந்த  4,  5  வருஷங்களில்  100க்கு  50  பங்கு  

வதீம்  விைலகள்  குைறந்து  வந்திருப்பைதக்  கவனித்தால்  விளங்கும்.  

ஆகேவ  வியாபாrகளும்,  அரசாங்க  உத்திேயாகஸ்தர்களும்  முைறேய  

ெசல்வம்  ெபருகிக்  ெகாண்டு  சம்பளங்களில்  ஏராளமாக  மிச்சம்  ெசய்து  

ெகாண்டு  ேபாக  ேபாக்கியங்களுடன்  வாழுவதும்  மற்றபடி  ஏராளமான  ெபாது  

மக்கள்  ேவைலயில்லாமல்  கஞ்சிக்கும்,  துணிக்கும்  திண்டாடிக்  ெகாண்டு  

கிடப்பதும்  என்றால்  இந்த  மாதிr  வாழ்க்ைக  முைறைய  என்ன  ெவன்று  

ெசால்வது  என்பது  நமக்ேக  விளங்கவில்ைல. 

புது  வருஷம்  இதற்கு  என்ன  பதில்  ெசால்லப்  ேபாகிறது  என்பதும்  நமக்கு 

விளங்கவில்ைல. 

இந்த  நிைலைமயில்  உள்ள  நாட்டில்  அர்த்தமற்ற  கிளர்ச்சிக்கு  மாத்திரம்  

ஒன்றும்  குைறவில்ைல. 

அரசியல்  சீர்திருத்தம்  ேவண்டுெமன்றும்,  அரசியலில்  மக்களுக்கு  அதிகமான  

ஆதிக்கம்,  அதிகாரம்  இருக்க  ேவண்டும்  என்றும்  ஏைழ  மக்கள்  ேபரால்  

கிளர்ச்சி  ெசய்யப்படுகின்றேத  ஒழிய  இப்படிப்பட்ட  ஏைழ  மக்களுக்கு  

இச்சீர்திருத்தத்திேலா, அல்லது ேபாதாது என்று ேகழ்க்கப்படும் மற்ற  

சீர்திருத்தத்திேலா  என்ன  மார்க்கம்  இருக்கிறது  என்பது  விளங்கவில்ைல. 

ஆகேவ  புது  வருஷம்  இந்த  கஷ்டத்திற்கு  என்ன  ெசய்யப்  ேபாகிறது  என்று  

புது  வருஷ  வாழ்த்துக்காரர்கைளக்  ேகழ்க்கின்ேறாம். 

நிற்க,  புது  வருஷம்  இந்த  மாதிr  ேவைலயில்லாத்  திண்டாட்டம்  பட்டினி  
என்பைதேய  வாகனமாய்க்  ெகாண்டு  வந்திருக்கிறது  என்று  ெசால்வேதாடு  

மாத்திரமல்லாமல்  யுத்த  ேகாஷம்  என்னும்  உருவத்ைதக்  ெகாண்டு  

வந்திருக்கிறது.  இப்ேபாது  உலகெமல்லாம்  யுத்த  ேகாஷமாகேவ  இருக்கிறது.  



அன்ைபயும்,  தயாளத்  தத்துவத்ைதயுேம  அடிப்பைடயாகக்  ெகாண்டது  என்று  

ெசால்லப்படும்  கிறிஸ்து  மதம்  தாண்டவமாடும்  ேதசங்கேள  இப்ேபாது  யுத்த  

ேபrைகைய  முழக்குகின்றது. 

யுத்த  தளவாடங்கள்,  குண்டு,  துப்பாக்கி,  பரீங்கி,  ெவடிகுண்டு,  யுத்தக்  கப்பல்,  

ஆகாயக்  கப்பல்  விஷப்  புைக  ஆகியைவகள்  உற்பத்தி  ெசய்வதில்  

முைனந்திருக்கின்றன. 

கிறிஸ்து  மதம்  இைத  பார்த்துக்  ெகாண்ேட  இருக்கின்றன.  கிறிஸ்துவும்  

இதற்கு  ஆசிர்வாதம்  ெசய்து  ெகாண்ேட  இருக்கிறார். 

யுத்தத்தில்  நாைளக்கு  சாகப்  ேபாகும்  மக்களுக்கு  வரீ  ெசார்க்கத்தில்  இடம்  

ஏற்பாடு  ெசய்யும்  ேவைலயில்  கடவுள்  ஈடுபட்டு  இருக்கிறார்  ேபாலும். 

ஆனால்  நாைளக்கு  யுத்தத்தின்  ேபரால்  சாகப்  ேபாகும்  மக்கள்  யாெரன்று  

பார்ப்ேபாேமயானால்  யாெதாரு  பாவமும்  அறியாத  ஏைழப்  பாமர  மக்கேள  

10  லட்சக்கணக்காகவும்  ேகாடிக்கணக்காகவும்  சாகப்  ேபாகிறார்கள். 

யுத்தத்தில் யார் ெஜயித்தாலும் யார் ேதால்வியுற்றாலும் ஏைழ  மக்களுக்கு  

ஒேர  ஒரு பலன்தான்  உண்டு.  அதாவது  யுத்தத்தில்  குண்டுக்கு  இைறயாகி  
உயிைரவிட்டு  ""வரீ  ெசார்க்கத்துக்கு''  ேபாக  ேவண்டியதுதான்.  ஆகேவ  

இந்தக்  ேகாலத்துடன்தான்  1935வது  வருஷம்  பிரந்திருக்கிறது.  இதற்குத்தான்  

மக்கள்  வாழ்த்துக்  கூறுகிறார்கள். 

பகுத்தறிவு  தைலயங்கம்  06.01.1935 

 

  



சனாதனப்  பார்ப்பனர்  மகாநாடு 

ெசன்ற வாரம் தஞ்ைசயில் சனாதனப் பார்ப்பனர்கள் மகாநாடு  ஒன்று 

கூட்டப்பட்டு அதில் அடியில் கண்ட தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப் 
பட்டிருக்கின்றன. 

""சனாதன  தர்மத்ைத  நிைலெபறச்  ெசய்யத்தக்க  சுேதசி  ைகத்ெதாழில்கைள  

ஆதrக்க  ேவண்டும்.  சனாதன  தர்மத்ைத  பாதுகாக்க  ஒரு  நிதி  திரட்ட  

ேவண்டும். 

குருகுலங்கள்  ஆரம்பித்து  புராணங்கைள  ேபாதிக்க  ேவண்டும்.  பார்ப்பனர்கள்  

சமுதாயப்  பழக்க  வழக்கங்களுக்கும்,  சாஸ்திரங்களுக்கும்  

விேராதமில்லாமல்  நடக்க  ேவண்டும். 

பிராமணர்களுக்கு  சாகுபடிக்காக  சர்க்காரார்  நிலங்கள்  வழங்க  ேவண்டும். 

பிராமணர்களிைடேய ஏற்பட்டுள்ள ேவைலயில்லாத்  திண்டாட்டத்ைதப்  
ேபாக்க  ேவண்டும். 

பிராமணர்களுக்கு  ேவைலயில்லாத்  திண்டாட்டத்ைதப்  ேபாக்க  மற்ற  

ஜாதியார்கள்  அடியில்  கண்ட  முைறகளால் ஏற்பாடு  ெசய்ய  ேவண்டும். 

(அ)  திண்ைணப்  பள்ளிக்  கூடங்கள்  ைவக்க  ேவண்டும். 

(ஆ)  அறுவைடயின்ேபாது  பிராமணர்களுக்கு  தானியங்கள்  ெகாடுக்க  

ேவண்டும். 

(இ)  விேசஷ  தினங்களில்  பிராமணர்களுக்குச்  சன்மானங்கள்  வழங்க  

ேவண்டும். 

(ஈ)  கிராமங்களில்  பிராமணர்கைளக்  ெகாண்டு  புராணக்  காலச்÷க்ஷபங்கள்  

ெசய்விக்கச்  ெசய்ய  ேவண்டும். 

(உ)  பிராமணர்கைள  ஆயுர்ேவத  ைவத்தியர்களாக  தர்ப்பித்து  ெசய்து  

அவர்களிடம்  ைவத்தியம்  பார்த்துக்  ெகாள்ள  ேவண்டும். 

(ஊ)  பிராமணர்கள்  ேலவாேதவி  ெதாழிலில்  ஈடுபடேவண்டும். 

கூட்டுக்  கமிட்டி  அறிக்ைக 



(அ)  கூட்டுக்  கமிட்டி  அறிக்ைகயில்  இந்தியர்களில்  ஒவ்ெவாரு  

வகுப்பாருக்கு  மத  சுதந்திரமளிக்க  ேவண்டும். 

(ஆ)  மத  சம்பந்தமான  சட்டம்  ெசய்வதில்  ைவசிராயுக்கும்  

கவர்னர்களுக்கும்  பாதுகாப்புகள் இருக்க ேவண்டும். 

(இ)  அவர்கள்  சம்மந்தமில்லாமல்  மத  சம்பந்தமாக  எந்தவித  சட்டமும்  

ெகாண்டு  வரக்  கூடாது. 

(ஈ)  மத  குருக்களின்  அபிப்பிராயப்படி  சர்க்கார்  மத  விஷயத்தில்  நடக்க  

ேவண்டும். 

(உ)  இந்து  மதக்  ெகாள்ைககைளப்  பிரசாரம்  ெசய்ய  ேவண்டும். 

(ஊ)  இந்துக்கைள  ேவறு  மதத்துக்கு  விடக்  கூடாது. 

சாரதா  சட்டம் 

இந்து மதப் ெபற்ேறார்களுக்கு விவாக விஷயத்தில் பூரண  அதிகாரமிருப்பதால்  

சராதா  சட்டம்  ெசல்லாது.  ஆதலால்  அைத  ரத்து  ெசய்து  விட  ேவண்டும். 

சிறுவர்  சிறுமிகைள  15  வயது  வைர  அயல்  மதங்கைளப்  ேபாதிக்கும்  பள்ளிக்  

கூடங்களுக்கு  அனுப்பக்  கூடாது''  என்பதாக  பல  தீர்மானங்கள்  

நிைறேவற்றப்பட்டிருக்கின்றன. 

இந்த  மகாநாட்டுக்குத்  தைலைம  வகித்தவர்  ஒரு  வக்கீலாயிருந்தவரும்,  

ஜில்லா  முனிசீப்பு,  ஜில்லா  ஜட்ஜி  ஆகிய  உத்திேயாகங்களில்  இருந்து  

ெபன்ஷன்  ெபற்று  விலகினவரும்,  சனாதன  பார்ப்பனர்  என்று  தன்ைன  

ெசால்லிக்  ெகாள்ளும்  ஒரு  பார்ப்பனராகும்.  இவரது  அக்கிராசனப்  
பிரசங்கத்தில், 

பிராமணர்களுக்கு  ஆங்காங்கு  சங்கங்கள்  இருக்க  ேவண்டுெமன்றும், 

அடிக்கடி  பிராமணர்கள்  மகாநாடுகள்  கூட்டி  ஒற்றுைமயுடன்  இருந்து  

ேவைல  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்றும், 

பிராமணர்களுைடய  ஆசாரங்கைள  விட்டுக்  ெகாடுக்கக்  கூடாது  என்றும், 

சமஸ்கிருதத்ைத  விருத்தி  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்றும்,  



இப்ேபாது பிராமணர்களுக்கு ஏற்பட்ட ேவைலயில்லாத்  திண்டாட்டத்ைத  

ஒழிக்க  எப்படியாவது  முயல  ேவண்டுெமன்றும், 

இதர  சமூக  நன்ைமைய  கவனிப்பதில்  பிராமண  தர்மத்ைத  ைகவிட்டு  விடக்  

கூடாெதன்றும், 

நீண்ட  காலமாக  பிராமணர்கள்  முயற்சி  ைககூடாமல்  ேபாய்விட்டது  

என்றும், 

பிராமணர்களுக்கு  ராஜயீ  விஷயத்தில்  ேதால்வி  ஏற்பட்டதற்குக்  காரணம்  

தக்க  முைறகைள  அனுஷ்டிக்காதது  என்றும், 

அரசியல்  சீர்திருத்தத்தில்  மதம்,  சமூகம்  ஆகியைவகைளப்  பற்றி  
கவர்னர்களுக்கும்,  ைவசிராய்களுக்கும்  (எேதச்சாதிகாரம்)  பாதுகாப்புகள்  

இருக்க  ேவண்டும்  என்றும்,  எந்த  சமயத்திலும்  சனாதன  ஆச்சாரம்  ைகவிடக்  

கூடாது என்றும்  ேபசியிருக்கிறார். இதிலிருந்து இந்த மாகாணத்தின்  

பார்ப்பனர்கள்  நிைல  என்ன  என்பது  ஒருவாறாகப்  புலப்படலாம். 

அதாவது  பார்ப்பனர்களுக்கு  தனியாக  ஒரு  ஸ்தாபனம்  இருக்க  ேவண்டியது  

என்பதும்,  அந்த  ஸ்தாபனத்தின்  மூலம்  பார்ப்பனர்களின்  சனாதன  தர்மம்  

என்பதாகிய  வருணாச்சிரம  தர்மம்  நிைல  நிறுத்தப்பட  ேவண்டும்  என்பதும்,  

அதன்  பயனாக  பார்ப்பனர்கள்  சமூக  வாழ்வில்  உயர்வானவர்களாகவும்,  

மற்றவர்கள்  தாழ்ந்தவர்களாகவும்,  தீண்டப்படாதவர் களாகவும்  (4வது,  5வது  

ஜாதியார்களாய்)  இருந்து  வரும்படி  ெசய்ய  ேவண்டியது  என்பதும்  முக்கிய  

தாற்பrயமாகும். 

இது  மாத்திரமல்லாமல்  அரசியலிலும்  பார்ப்பனர்களின்  உயர்ைவ  

பாதிக்கக்கூடிய  எவ்வித  சட்டமும்  திட்டமும்  ஏற்படாமல்  வருணாச்சிரமப் 
படிேய  அரசியல்  நடந்து  வர  ேவண்டும்  என்றும்  ஆைசப்படுகிறார்கள். 

அேதாடு  மாத்திரமல்லாமல்  ெபாருளாதார விஷயத்திலும்,  சrரப்  
பாடுபடாமல்  வாத்தியார்,  ைவத்தியர்,  மற்ற  ஜாதியார்  தங்களுக்கு  சன்மானம்  

வழங்குதல்,  ேலவாேதவியின்  மூலம்  பாடுபடுகின்றவர்கள்  ெசல்வத்ைத  

உருஞ்சுதல்  ஆகிய  காrயங்கைள  மாத்திரம்  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்றும்,  

தங்கள்  ஜாதி,  மத  உயர்வுக்கு  உதவியான  ஆசார  அனுஷ்டான  பழக்க  

வழக்கங்கைள  ைகவிடக்  கூடாெதன்றும்  தீர்மானித்திருப்பதும்  

ஆகியைவகைளயும்  ேசர்த்து  பார்ப்ேபாேமயானால்  பார்ப்பனர்கள்  அரசியல்,  



சமூக  இயல்,  ெபாருளாதார  இயல்  ஆகியைவகளில்  தங்களுக்கு  சகல  

விதத்திலும்  ஆதிக்கம்  இருக்க  ேவண்டுெமன்பதும்  சகலத்திலும்  தாங்கேள  

ஆதிக்கம்  ெசலுத்த  ேவண்டியவர்களாய்  இருக்க  ேவண்டும்  என்பேததான் 

பார்ப்பனர்களுைடய சங்கத்தினுைடயவும், மகாநாட்டினுைடயவும்  

லட்சியமாய்  இருந்திருக்கிறது. 

சுருங்கச்  ெசால்ல  ேவண்டுமானால்  புராண  காலத்திய  ராமராஜியத் ைதயும்,  

மநுதர்ம  ராஜியத்ைதயும்  விரும்புகிறார்கள்  என்றும்,  அதற்கு  ஏற்ற  

சூட்சிகைளேய  ஒரு  கூட்டம்  அரசியல்  மூலமும்,  ஒரு  கூட்டம்  சமுதாய  

இயல்  மூலமும், ஒரு  கூட்டம்  கல்வி  இயல்  மூலமும்,  ஒரு  கூட்டம்  

காந்தீயம்  மூலமும்  ெசய்து  ெகாண்டு  வருகிறார்கள்  என்பைதயும்  யாரும்  

மறுக்க முடியாது. 

பார்ப்பனரல்லாத  மக்கள்  சிலரும்  இதற்கு  அடிைமகளாய்  இருந்து  ஆதரவு  

அளித்து  வருகின்றார்கள்  என்பது  மாத்திரமல்லாமல்  தாங்கள்  ஏன்  

பார்ப்பனர்களாக  பிறக்கவில்ைல  என்று  விசனப்பட்டுக்  ெகாண்டு  

இருக்கிறார்கள்  என்றும்  ெதrய  வருகின்றது. 

இவ்வளவு  அக்கிரமங்களில்  இருந்தும்,  ெகாடுைமகளில்  இருந்தும்,  

சூட்சிகளில் இருந்தும்  இன்னாட்டுப்  பழங்குடி  மக்கள்  தப்புவித்து  விடுதைல  

ெபறுவதற்கு  ஒேர  ஒரு  ஸ்தாபனம்  தான்  இன்று  ெதன்  இந்தியாவில்  இருந்து  

வந்தது. 

அதுதான்  ெதன்னிந்தியப்  பார்ப்பனரல்லாதார்  சங்கமாக  இருந்து  வந்தது.  

அைதயும்  சிலர்  தங்கள்  சுயநலத்துக்காக  என்று  ெபருத்தெதாரு  துேராகம்  

ெசய்து  அதில்  பார்ப்பனர்கைளயும்  ெகாண்டு  வந்து  புகுத்திக்  ெகாள்ள  

சம்மதித்துவிட்டார்கள். 

எனேவ  இப்ேபாது  முன்  கூறப்பட்ட  ெகாடுைமகைளயும்,  சூட்சி கைளயும்  

விளக்கிக்  காட்டேவா,  மக்கைள  அதிலிருந்து  தப்புவிக்கச்  ெசய்யேவா  இன்று  

இந்திய  பார்ப்பனரல்லாத  மக்களுக்கு  எவ்வித  மார்க்கமும்,  சங்கமும்  

இல்லாமல்  இருந்து  வருகின்றது.  அடிைம  வாழ்க்ைகயில்  ஆர்வம்  ெகாண்ட  

மக்கள்  அேனகருக்கு  பார்ப்பனரல்லாதார்  சங்கம்  என்பதாக  ஒரு  சங்கம்  

இருப்பேத  மிக்க  கஷ்டமாகத்  ேதான்றுகின்றதாம்.  இவர்கள்  உடலில்  

சுயமrயாைத  ரத்தம்  இருக்கின்றது  என்று  எப்படி  ெசால்ல  முடியும். 



அன்றியும்  இவ்வளேவாடு  அல்லாமல்  மற்ெறாரு  பார்ப்பனரல்லாத  

கூட்டத்தார்  வர்ணாச்சிரமத்ைத  ஆதrத்து  அைதக்  காப்பாற்றவும்  

பாடுபடுகின்றார்கள்  என்றால்  இவர்கள்  சrரத்தில்  எந்த  விதத்தில்  இரத்தம்  

ஓடிக்  ெகாண்டிருக்கிறது  என்பது  நமக்கு  விளங்கவில்ைல. 

இந்த  20  நூற்றாண்டில்  உலகத்தில்  மக்கள்  ஒருவருக்ெகாருவர்  ெதாழிலில்,  

ெசல்வத்தில்,  வாழ்க்ைகயில்  சிறிதுகூட  உயர்ேவா,  தாழ்ேவா  அல்லது  கூடக்  

குைறவான  அனுபவேமா.  தனி  உடைமப்  பாத்தியேமா  ஏதுவும்  ெகாண்டாடக்  

கூடாது  என்கின்ற  தனிக்  ெகாள்ைககள்  ஆகியைவகைள  ேகாடிக்கணக்கான  

மக்கள்  அனுபவித்து  வந்து  ெகாண்டும்,  பிரசாரங்கள்  ெசய்து  ெகாண்டும்  

அதற்குத்  தகுந்தபடி  அரசியல்,  சமூக  இயல்கைள  அைமக்க  முயற்சித்துக்  

ெகாண்டு  இருந்து  வரும்  இந்தக்  காலத்தில்  பார்ப்பனர்கள்  வருணாச்சிரமம்  

ேபசுவதும், சில  பார்ப்பனரல்லாதார்  தங்கைள  பார்ப்பனர்களின்  ைவப்பாட்டி  

மக்கள்,  4வது  ஜாதியார்,  5வது  ஜாதியார்  என்று  ெசால்லிக்  ெகாண்டு  

அவர்களது  அடிைமகளாய்  இருந்து  வருவேதாடு  பார்ப்பனரல்லாத  சங்கம்  

என்பதாக  ஒன்று  இருக்கக்  கூடாது  என்றும்  ெசால்லுவதும்  என்றால்,  இந்த  

நாட்ைட  என்ன  நாடு  என்று  ெசால்லுவது  என்பது  நமக்கு  விளங்கவில்ைல. 

இந்த  நாட்டில்  இன்று  இந்த  ெவள்ைளக்கார  பிrட்டிஷ்  அரசாங்கம்  என்பது  

இல்லாமல்  ேவறு  ஏதாவது  ஒரு  இந்திய  அரசாங்கம்  இருந்திருக்குமானால்  

இந்தக்  கூட்டத்தார்கள்  பார்ப்பனரல்லாத  மக்கைள  என்ன  கதிக்கு  ஆளாக்கி  
எப்படிப்பட்ட  நிைலைமயில்  ைவத்திருப்பார்கள்  என்பைத  ேயாசித்துப்  
பார்த்தால்  இந்தக்  கூட்டத்தார்  ெசால்லும்  சுயராஜ்யத்தின்  ேயாக்கியைத  

என்ன  என்பது  நன்றாய்  விளங்கும். 

சில  பார்ப்பனர்கள்  அரசியலின்  ேபரால்  ""சீர்திருத்தத்தில்  கவர்னர்,  ைவசிராய்  

ஆகியவர்களின்  அதிகாரத்துக்கு  பாதுகாப்புகள்  கூடாது''  என்பதும்,  அேத  

பார்ப்பனர்கள்  சமூக இயலின்  ேபரால்  தங்கள்  தங்கள்  நன்ைமக்கு  ெகடுதி  
வராத  அளவுக்கு  கவர்னர்  ைவசிராய்  ஆகியவர்களுக்கு  பாதுகாப்புகள்  

ேவண்டும்  என்பதும்,  அேத  பார்ப்பனர்கள்  கல்வி  இயலின்  ேபரால்  

சமஸ்கிருதம்,  ஹிந்தி,  புராணங்க“ள்,  இந்து  ேவதங்கள்  ஆகியைவகள்  

கற்பிப்பதன்  மூலம்  மக்கைள  மைடயர்களாக்கி  பார்ப்பனர்களுக்கு  பிறவி  
அடிைமகளாக  ஆக்கி  ைவக்க  ேவண்டும்  என்பதுமான  காrயங்கேள  இன்று  



இந்நாட்டில்  ேதசீயம்,  ேதசாபிமானம்,  மத  அபிமானம்,  ெபாது  நலேசைவ  

ஆகியைவகளாய்  திகழ்ந்து  வருகின்றன. 

இவற்ைற  நமது  பார்ப்பனரல்லாத  மக்கள்  அறிந்து  பார்ப்பன  சூட்சியில்  

இருந்து  விடுதைல  ெபற்று  சுயமrயாைத  அைடவது  எப்படி  எப்ேபாது  என்று  

ேகட்கின்ேறாம். 

பகுத்தறிவு  துைணத் தைலயங்கம்  06.01.1935 

 

   



எழுத்துக்கள்  மாற்றம் 

ெசன்ற  வாரம்  பகுத்தறிவில்  எழுத்தில்  சீர்திருத்தம்  என்று  ஒரு சிறு  

உபதைலயங்கம்  எழுதி  இருந்ததில்  இவ்வார  முதல்  ெகாண்டு  நமது  

பத்திrக்ைக  பழய  ெபயராகிய  குடி அரசு  என்னும்  ெபயராேலேய  

ெவளியிடலாம்  என்று  கருதி  அதில்  t, Ù, à, ùண, ùல, ùள, ùன  என்கின்ற  

எழுத்துக்கைள  முைறேய  ணா  றா  னா  ைண  ைல  ைள  ைன  என்று  அச்சில்  

பிரசுrக்கப்படும்  என்பதாக  எழுதி  இருந்ேதாம்.  அந்தப்  படிக்ேக  

விஷயங்கைள  எழுத்துக்  ேகார்த்து  இருந்ேதாம்.  எவ்வளேவா  முயற்சி  
எடுத்தும்  குடி அரசுக்கு  இன்று  வைர  ேபாஸ்டல்  உத்திரவு  கிைடக்காததால்  

சனிக்கிழைம  இரவு  வைர  தந்திைய  எதிர்பார்த்தும்  கைடசியாக  இவ்வாரம்  

பகுத்தறிவு  என்னும்  ெபயராேலேய  பிரசுrத்து  அனுப்ப  ேநர்ந்தது.  வாசகர்கள்  

விஷயத்ைதப்  படிக்கும்ேபாது  ணா  றா  னா  என்கின்ற  எழுத்துக்கள்  வரும்  

ேபாது  அவற்ைற  t, Ù, à  என்ற  உச்சrப்புப்  ேபாலவும்  ைண  ைல  ைள  ைன  

என்கின்ற  எழுத்துக்கள்  வரும்ேபாது  ùண, ùல, ùள, ùன  என்ற  உச்சrப்புப்  
ேபாலவும்  உச்சrத்துக்  கூட்டி  வாசித்துக்  ெகாள்ள  ேவண்டுமாய்  

ேகாறுகிேறாம். 

இந்தப்படிேய  சில புஸ்தகங்களும்  பிரசுrக்க  இருக்கிேறாம்  என்பைதயும்  

ெதrவித்துக்  ெகாள்ளுகிேறாம். 

பகுத்தறிவு  அறிவிப்பு  06.01.1935 

 

   



200000 ேகாவா கிறிஸ்தவர்களின் சுயமrயாைத 

இரண்டு லக்ஷம் ேபர் சுயமrயாைதக்காக இந்து மதத்தில் ேசரப் 
ேபாகின்றார்களாம். 

ேகாவாவில் உள்ள கத்ேதாலிக்க கிருஸ்தவக் ேகாவில்களில் வகுப்பு 
ேவற்றுைமயும், ஜாதி வித்தியாசமும் பாராட்டப்படுவைத சகிக்கமாட்டாமல் 

கிளர்ச்சி ெசய்ய ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். 

சமீபத்தில் பூனாவில் கூடப்ேபாகும் இந்திய கத்ேதாலிக்கக் கிறிஸ்தவர் 
மகாநாட்டுக்கு ஒரு தீர்மானம் அனுப்பப் ேபாகிறார்கள்.  அதாவது: 

""இப்ெபாழுது நடமுைறயில் இருந்து வரும் வகுப்பு ேவற்றுைமயில் இரண்டு 

லக்ஷம் கத்ேதாலிக்கக் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மதத்தின்  மீதும் துேவஷம் 

ஏற்பட்டிருக்கிறது.  இைத மாற்றாவிட்டால் இரண்டு லக்ஷம் ேபரும் இந்து 

மதத்தில் ேசர்ந்து விடுேவாம்''  என்று ெசால்லப்ேபாகின்றார்களாம்.  இந்து 

மதத்தில் பார்ப்பனர்கள் எப்படிேயா, அப்படிேய நமது ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

பாதிrமார்களும் ஆவார்கள். அவர்கள் இந்த மாதிr பூச்சாண்டிக்கு எல்லாம் 

பயப்பட மாட்டார்கள்.  ஒரு இந்து  இருந்தாலும் ேபாதும் அவைன புழுமாதிr 

அrத்துச் சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருக்கலாம் என்று எப்படி நமது பார்ப்பனர்கள் 

கருதிக்ெகாண்டு அறிவுக்கும், மானத்துக்கும் ெபாருத்தமில்லாத முைறகைள 

ைவத்து  வாழுகின்றார்கேளா அதுேபாலேவ ஒரு கத்ேதாலிக்கக் கிறிஸ்தவன் 

இருந்தாலும் ேபாதும் என்ற ைதrயத்தின் ேபrல் அறிவுக்கும், மானத்துக்கும் 

ெபாருத்தமில்லாத ெகாள்ைககைள ைவத்து வாழலாம் என்கின்ற 

குணமுைடயவர்கள். ஆதலால் அவர்களுக்கு நீதிையப்  பற்றிேயா, கிறிஸ்து 

கட்டைளகள்  என்பைதப் பற்றிேயா, பகுத்தறிைவப் பற்றிேயா கவைல 

கிைடயாது. 

மக்கைளப் பிrவிைனயாகவும், ேவற்றுைமயாகவும் நடத்துவதற்கு அவர்கள் 

ெவட்கப்படுவதும் கிைடயாது. எல்ேலாைரயும் நன்றாய் ைவவார்கள்.  

கடசியாய் சுயமrயாைத இயக்கத்தின் மீது பழி  ேபாடுவார்கள். 

பகுத்தறிவு  கட்டுைர  06.01.1935 

 

  



வr  குைறப்பும்  சம்பளக்  கூடுதலும் 

ெசன்ற  வாரம்  தஞ்ைச  ஜில்லா  மிராசுதார்கள்  மகாநாடு  கூட்டி  நஞ்ைச  பூமி  
வrகைள  100க்கு  50  பாகம்  வதீம்  குைறக்க  ேவண்டுெமன்று  தீர்மானம்  

ெசய்திருக்கிறார்கள். 

மகாநாட்டில்  கலந்து  ெகாண்ட  ேதாழர்கள்  எல்ேலாரும்  அதாவது  யார்  
யாருைடய  ெபயர்கள்  மகாநாட்டு  நடவடிக்ைகயில்  காணப்பட்டனேவா  
அவர்கள்  ெபrதும்  மிராசுதாரர்கள்,  லட்சாதிபதிகள்,  ேகாடீஸ்வரர்கள்  என்று  

ெசால்லத்தக்க  பிரபுக்கேள  யாவார்கள். 

இன்னும்  சற்று  விபரமாய்ச்  ெசால்ல  ேவண்டுமானால்  நிலத்ைத  உழுவதும்,  

விைத  விைதப்பதும்,  மண்ெவட்டி  ெகாண்டு  வரப்பு  ெவட்டி  நீர்  பாய்ச்சுவதும்,  

அறுப்பதுமான  காrயங்கள்  ெசய்வது  மகா  பாவமானது  ேதாஷமானது என்று  

எந்த  எந்தக்  கூட்டத்தாருக்கு  மனுதர்மத்தில்  விதி  விதிக்கப்பட்டிருக்கிறேதா  
அந்தக்  கூட்டத்தார்களும்  ஆைளத்  தூக்கி  ஆள்  ேமல்  ேபாட்டு  வணீ் 

கலகங்கைளயும்,  வம்புகைளயும்,  வழக்குகைளயும் உண்டாக்கி  மக்களின்  

சமாதானத்ைதயும்,  சாந்திையயும்  பாழாக்கி  ேநாகாமல்  வாழ்ந்து வக்கீல்,  

ைவத்தியம்,  உத்திேயாகம்  முதலிய  ேபர்களால்  மாதம்  10000,  20000  ேபால்  

சம்பாதிக்கும்  கூட்டத்தார்களுமான  அய்யர்,  ஆச்சாrயார்,  பந்துலு,  சர்மா,  
சாஸ்திr,  ஸ்ெறளத்திr,  தீட்சதர்,  ஜடாவல்லபர்,  வாஜ்ேபயர் முதலாகிய  

வகுப்ைபச்  ேசர்ந்த  நபர்களும்,  மற்றும்  தினமும்  பார்ப்பன  வகுப்பு  முதல்  

பலபட்டைர  வகுப்பு  அடங்க  தினம்  10,  12  ேபர்களுக்கு  குைறயாத  ேவசிகளும்,  

தாசிகளும்,  எக்ஷா  பிராண்டி  முதல்  ஷாம்ெபயின்  வைர  உள்ள  பான  

வைகயில்  தினம்  ஒரு  குேராசுக்கு  குைறயாமலும்,  அனுபவித்து,  

""ஆண்டவன்  சிவெபருமான்''  பூைஜக்  கணக்கில்  ெசலெவழுதி  வரும்  

அவதார  புருஷர்களும்,  புண்ணிய  சீலர்களுமாகிய  மடாதிபதிகளும்  மற்றும்  

வரவு  என்ன?  ெசலவு  என்ன?  பூமிகள்  எங்ேக  இருக்கின்றது?  அது  எப்படி  

ெவள்ளாண்ைம  ஆகின்றது?  ெநல்லு  மரத்தில்  காய்க்கின்றதா?  ெசடியில்  

காய்க்கின்றதா?  என்பைவகூட  அறியாதவர்களும்,  நித்தியமும்  பண்டிைக,  
உற்சவம்,  பால்,  டிராமா,  சினிமா,  கார்,  ெவகு  உல்லாசம்  

ஆகியைவகளிேலேய  உழன்று  ெகாண்டு யார்  மைனவி  அழகானவள்,  எவர்  
மகள்  லட்சணமுள்ளவள்  என்று  அண்ணாத்ைதகள்  ைவத்து  ேதடித்  திrந்து  

ெகாண்டும்,  லட்சிமீ  புத்திரர்கள்  என்று  பார்ப்பனர் களால்  அைழக்கப்பட்டு  



ெகாண்டும்  இருக்கும்படியான  பிரபுக்களுேம  அதில்  ெபrதும்  

காணப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

இந்தக்  கூட்டத்தாருக்குத்தான்  வrப்  பளுவு  தாங்கவில்ைலயாம்,  

வrப்பணத்தில்  பகுதி  தள்ளி  விட  ேவண்டுமாம்,  வrகள்  ெகாடுக்க  ைகயில்  

பணமில்ைலயாம்,  அந்ேதா  என்ன  கஷ்ட  காலம்!!  எவ்வளவு  ஏழ்ைம!!!  

என்பைத  வாசகர்கள்  தான்  உணர  ேவண்டும். 

இதற்கு  அனுகூலமாக  காங்கிரஸ்  என்னும்  ேபரால்  சில  பார்ப்பனர் களும்,  

மாதம்  1000,  5000  ரூ. வதீம்  சம்பாதிக்கும்  உத்திேயாகப்  பார்ப்பனர்களும்  

உள்ேள  புகுந்து  ெகாண்டு  இந்த  மிராசுதாரர்களுக்கு  வr ெகாடுக்காதீர்கள் 

என்கின்ற (வr மறுப்பு) உபேதசம் ேவறு  ெசய்கின்றார்கள்  என்றால்,   

ேதசத்தின்  ""ஏழ்ைம''  நிைலக்கும்,  ""நாைணயமான  அரசியல்''  கிளர்ச்சிக்கும்  

இைதவிட  ேவறு  என்ன  உதாரணம்  ேவண்டும்  என்பது  நமக்கு  

விளங்கவில்ைல. 

பார்ப்பனர்கள்  குருமார்கள்  பிரபுக்கள்  ஆகிய  கூட்டத்தாrன்  நாடகம்  இப்படி  

இருக்க,  மற்ெறாரு  புறத்தில்  மாதம்  500,  1000,  2000,  5000  ரூ.  வதீமும்  சம்பளம்  

ெபறும்  ""ஏைழ''  உத்திேயாகஸ்தர்கள்  கிளர்ச்சி  ெசய்து  தங்கள்  

சம்பளங்களில்  100க்கு  10  ரூபாய்  வதீமும்,  100க்கு  5  ரூபாய்  வதீமும்  சம்பளம்  

குைறத்ததுகூட  மிகவும்  அனியாயம்  என்று  பைழயபடிேய  கூப்பாடு  ேபாட்டு  

அைதயும்  உயர்த்திக்  ெகாண்டார்கள்.  அரசாங்கத்தாரும்  கருைண  கூர்ந்து 

இப்ேபாதிருக்கும் பண ெநருக்கடிையயும் கூட லக்ஷியம்  ெசய்யாமல்  முன்  

குைறந்திருந்த  சம்பளங்கைள  இப்ேபாது  கூட்டிக்  ெகாடுப்பதாய்  வரமளித்து  

விட்டார்கள். 

ஆகேவ  மிராசுதாரர்களுக்கும்  வr  குைறக்கப்பட  ேவண்டும்  அேதாடு  கூடேவ  

அதிகாrகளுக்கும்  சம்பளங்கள்  உயர்த்தப்பட  ேவண்டும்  என்பேத  முடிவு.  

அப்படியானால்  இைத  சrக்  கட்டுவதற்கு  மார்க்கம்  என்னெவன்று  

பார்ப்ேபாமானால்  பாடுபட்டு  உைழக்கும்  ஏைழப்  பாட்டாளி  மக்கள்  

தைலயில்  ைக  ைவக்க  ேவண்டும்  என்பைதத்  தவிர  ேவெறான்றுேம  

இல்ைல. 

அரசாங்க  மந்திrகள்  ெசல்லுமிடங்களில்  மக்கள்  தங்கள்  குைறகைளச்  
ெசால்லி  அழுது  அவற்றிற்கு  ஏதாவது  பrகாரம்  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்று  



ெகஞ்சினால்  அதற்கு  பதில்  ""அரசாங்கத்தில்  பணமில்ைல.  ஆதலால்  

ஒன்றும்  ெசய்ய  முடியவில்ைல''  என்று  ெசால்லி  விடுகிறார்கள். 

அரசாங்க  ""பணமுைட  காரணத்தால்''  பள்ளிக்கூடங்கள்  குைறக்கப் 
பட்டுவிட்டன.  சுகாதார  காrயங்கள்  குைறக்கப்பட்டு  விட்டன.  ேராட்டு,  

பாலம்  முதலிய  ேபாக்குவரவு  வசதிகளும்  குைறக்கப்பட்டுவிட்டன.  ைகத்  

ெதாழில்  இலாக்கா  அடிேயாடு  மூடப்பட்டு  விட்டன.  தாழ்த்தப்பட்ட,  பின்பட்ட  

வகுப்பு  மக்களின்  விஷயங்கள்  ைகவிடப்பட்டுவிட்டன.  100  ரூ. கடன்  

வாங்கினவrடமிருந்து  வசூல்  ெசய்ய  ேவண்டுமானால்  50 ரூ. ெசலவு  

ெசய்தும்,  ""ஆசாமி  கண்ணுக்கு  கிைடக்கவில்ைல''  என்கின்ற  ேசதிதான்  

ேகழ்விப்பட  முடிகின்றது  என்பதுடன்  ெசாத்தின்  மீது  நடவடிக்ைக  நடத்த  

ேவண்டுமானால்  அதற்கு  ேவறு  25  ரூ. ெசலவு  ெசய்ய  ேவண்டியிருக்கிறது. 

காரணம்  என்னெவன்றால்  பஞ்ச  காலமும்,  ெபாருளாதார  ெநருக்கடியும்  

என்று  சட்ட  இலாக்காவும்,  நீதி  இலாக்காவும்  பதில்  ெசால்லுகின்றன. 

ஆகேவ இந்த நிைலயில் ஏைழகளுைடய வாழ்க்ைகயும், அவர் களுைடய  

முற்ேபாக்கும்  என்ன  ஆவது  என்பைத  கவனித்ேதாமானால்  இந்த  

மிராசுதாரர்களது  மகாநாடும்,  உத்திேயாகஸ்தர்களுைடய  மகாநாடும்  

அரசாங்கத்தின்  ேபாக்கும்  மக்கைளப்  பrகசிப்பது  ேபான்றும்,  ஆத்திரத்ைத  

மூட்டக்கூடியதாகவும்  இல்ைலயா  என்று  ேகள்க்கின்ேறாம். 

நிற்க  மற்ெறாரு  ெகாடுைம  என்னெவன்றால்  அன்னிய  நாட்டு  உணவுப்  
ெபாருள்கள்  இந்தியாவுக்கு  வந்து  அைவகள்  குைறந்த  விைலக்கு  விற்கப் 
படுவதால்  மிராசுதாரர்களுைடய  விைள  ெபாருள்களுக்கு  விைல  இல்லாமல்  

ேபாகின்றதாம்.  அதற்காக  அப்ெபாருள்கள்  மீது  அதிக  வrகள்  ேபாட்டு  

ெவளிநாட்டு  உணவுப்  ெபாருள்கள்  இந்நாட்டுக்கு  வராமல்  தடுக்க  

ேவண்டுமாம்.  இதன்  அருத்தம்  என்ன  என்று  ேகட்கின்ேறாம். 

சாதாரணமாக  ெசன்ைன  மாகாணத்ைதப்  ெபாருத்தவைர  எடுத்துக்  ெகாண்டு  

பார்த்தாலும்  மாகாண  ெமாத்த  வr  வருமானம்  200000000  இருபது  ேகாடி  

ரூபாயானால்  இதில்  சுமார்  5l  ேகாடி  ரூபாய்கள்  தான்  இந்த  மிராசுதாரப்  
பிரபுக்கள்  ""பஞ்சத்ைதயும்''  ""பணக்கஷ்டத்ைதயும்''  ெபாருத்துக்  ெகாண்டு  

ெகாடுக்கும்  நிலவrயாகும்.  இதிலும்  ெமாத்த  பூமி  வr  ெசலுத்தும்  நபர்கள்  

4500000  ேபர்கள்.  ஆனால்  இதில்  3500000  ேபர்கள்  10  ரூபாய்க்கு  கீழ்பட்ட  வr  



ெசலுத்துகிறவர்கள்.  இவர்கள்  ெசலுத்தும்  வr  ஒரு  ேகாடி  சில்லைர  
ரூபாயாகும்.  பாக்கி  ஒரு  லட்சம்  மிராசுதார்கள்  4l  ேகாடி  ரூபாய்தான்  

ெசலுத்துகிறார்கள்.  பாக்கி  145000000  பதினாலைர  ேகாடி  ரூபாய்களும்  கள்ளு,  

சாராயம்  குடிக்கும்  ஏைழ  கூலி  ஆளுகளும்,  கஞ்சா,  அபினி  அடிக்கும்  

பிச்ைசக்காரர்களும்,  ெவளிநாட்டில்  இருந்து  வரும்  ஆைட,  உணவு,  

அனுபவப்  ெபாருள்கள்  ஆகியைவகள்  வாங்குவதன்  மூலம்  அவற்றின்  மீது  

விதிக்கப்பட்டிருக்கும்  (டூட்டி  என்று  ெசால்லப்படும்)  சுங்கங்களும்  

முதலாகிய  வைககளின்  மீது  வசூலிக்கப் படும் வrகேளயாகும். 

ஆகேவ  ெவளிநாட்டு  சாமான்களின்  மீது  விதிக்கப்படும்  வrகளில்  100க்கு  80  

பாகம்  வrகள்  ஏைழக்கூலி  மக்கள்  ெதாழிலாளிகள்  ஆகியவர் களிடமிருந்ேத  

வசூலிக்கப்படுகின்றன. 

உதாரணமாக  கிருசநாயில்  எண்ைண,  ெநருப்புகுச்சி,  உப்பு,  துணி முதலாகிய  

வஸ்துக்கைள  வாங்குகிறவர்களில்  ஏைழ  மக்கேள  ெமாத்தத்தில்  100க்கு  80  

ேபர்களுக்கு  ேமலாக  இருப்பதால்  அந்த  வr  யார்  மீது  விதிக்கப் பட்டதாகும்  

என்பைதயும்,  கள்ளும்,  சாறாயமும்  100க்கு  98  ேபர்கள்  கூலிகளும்,  

ெதாழிலாளிகளுேம  உபேயாகிப்பதால்  கலால்  வr  வருமானம்  யார்  மீது  

விதிக்கப்பட்ட  வr  ஆகும்  என்பைதயும்  ேயாசித்துப்  பார்த்தால்  அரசாங்க  வr  

வருமானம்  ெபrதும்  ஏைழகளால்  வசூலிக்கப்பட்டு  அவற்ைற  

ெசல்வவான்கைளயும்  அவர்களுைடய  ெசல்வங்கைளயும்  

ஆதிக்கங்கைளயும்  காப்பாற்ற  பயன்படுத்தப்பட்டு  வருகின்றது  என்பதும்  

படித்த  வாயாடிக்  கூட்டங்களுக்கு  ஆயிரம்,  பதினாயிரமாக  சம்பளமாகவும்,  

வரும்படியாகவும்  வருவாய்  ஏற்பாடு  ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது  என்பதும்  

விளங்கும். 

இந்த  நிைலயில்  ேபாதாக்குைறக்கு  ெவளிநாட்டில்  இருந்து  வரும்  

அrசிக்கும்,  ெநல்லுக்கும்  வrேபாட்டு  அவற்றின்  விைலகைள  உயர்த்தி  
அைத  மக்கைள  வாங்கச்  ெசய்வதின்  மூலம்  மிராசுதாரர்கள்  தங்களுக்கு  

லாபம்  உண்டாக  வழி  ேதடுவது  என்பது  எவ்வளவு  அநியாயமானதும்,  

ெகாடுைமயானதும்  என்பைத  ேயாசித்துப்  பார்க்கும்படி  ேவண்டுகிேறாம். 

விவசாயிக்கு  விைலயில்ைலயானால் ெவளிநாட்டு  உணவுப்  ெபாருள்கள்  

மீது  வrப்  ேபாடுவதும்  மில்  முதலாளிகளுக்கு லாபம்  இல்ைலயானால்  

ெவளிநாட்டு  சாமான்கள்  மீது  வrப்  ேபாடுவதும்  தான்  ெசல்வவான்கள் பணம் 



ேசர்க்கும் முைறயாக  இருக்கின்றது  என்று  ஏற்படுமானால்  இவர்கள்  

மக்கைளக்  கசக்கிப்  பிழிந்து  அதிேலேய  வாழும்  ெகாடுந்தன்ைம  அல்லவா  
என்று  ேகள்க்கின்ேறாம். 

கட்டாத வியாபாரங்கைளயும்,  கட்டாத  விவசாயங்கைளயும்  ெசய்யும்படி  

இந்த  முதலாளிகைளயும்,  மிட்டா  மிராசுதாரர்கைளயும்  யார்  
ெகஞ்சுகிறார்கள்?  கட்டாவிட்டால்  மrயாைதயுடன்  விட்டுவிட்டுப்  
ேபாய்விட்டால்  சர்க்காரார்  அந்த  இரண்டு  காrயங்கைளயும்  தானாக  

ெசாந்தத்தில்  பார்க்க  முன்வருவார்கள்.  அப்ேபாது  ஏராளமான  ஆட்களுக்குத்  

தாராளமாய்  ேவைல  ெகாடுப்பார்கள்.  ஒரு  ெதாழிலும்  கட்டாமல்  ேபாவதற்கு  

இடேமற்படாது.  இதுதான்  ேயாக்கியைத  ஆட்சியாகவும்  இருக்க  முடியும். 

அப்படிக்கில்லாமல்  விவசாயக்காரருக்கும்,  வியாபாrக்கும்  லாபம்  

வருவதற்கு  என்ன  ேவண்டுமானாலும்  ெசய்யும்படியும்,  யார்  கழுத்ைத  

ேவண்டு மானாலும்  அறுக்கும்படியும்  அரசாங்கத்ைத  தூண்டுவதும்,  

ெகஞ்சுவதும்  ேயாக்கியமான  சுயராஜ்யம்  ேகட்பதாகுமா  என்று  

ேகட்கின்ேறாம். 

நாட்டில்  ேவைலயில்லாத்  திண்டாட்டத்தால்  பல  ஆயிரக்கணக்கான  

குடும்பம்  சீறழிந்து  ெகாண்டும், மானமழிந்து  ெகாண்டும்  மற்றும்  பல  

ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் ஒருவன் சம்பாதிக்க, 9 ேபர்  ேசாம்ேபrயாய்  

உட்கார்ந்து  ெகாண்டு  சாப்பிட்டுக்  ெகாண்டும்  இருக்கும்  சமயத்தில்  ஆகாரப் 
ெபாருள்கள்  மீது  வr  ேபாடும்படி  அரசாங்கத்ைத  இந்த  மிராசுதார்  பிரபுக்கள்  

ேகட்ப்பது  என்பது  எவ்வளவு  மனந்  துணிந்த  ெசய்ைக  என்பது  ேயாசிக்கத் 

தக்கதாகும். 

ஜப்பானில்  இருந்து  வரும்  துணி  மூன்று  முள  அகலமுள்ளது  கஜம்  

ஒன்றுக்கு  இரண்டு  அணாவுக்குப்  புதுச்ேசrயில்  கிைடக்கின்றது.  ஆனால்  

அேத  துணி  இந்தியாவில்  கஜம்  நாலணா,  நாலைரயணாவுக்கு  வாங்க  

ேவண்டி  இருக்கிறது.  ெநசவு  மில்  முதலாளிகளின்  நன்ைமக்காக  இந்த  வr  

ேபாட  ேவண்டியது  நமது  சுயராஜ்யம்  வாங்கிக்  ெகாடுக்கும்  

அரசியல்வாதிகளின்  கடைமயாய்  இருக்கிறது.  ஆகேவ  சர்க்கார்  வr  

குைறத்தாலும்  குைறக்கா விட்டாலும்  மற்ற  அதிகாrகளுக்குச்  சம்பளம்  

இன்னமும்  உயர்த்தினாலும்  தாழ்த்தினாலும்  ஏைழகளின்  உணவுப்  
ெபாருளுக்கும்  உைடப்  ெபாருளுக்கும்  அைவ  எங்கிருந்து  வந்தாலும்  வr  



ேபாடாமலும்  கல்விையயும்,  சுகாதாரத்ைதயும்  தாழ்த்தப்பட்ட  மக்கள்  

நலைனயும்  சிக்கனம்  என்னும்  ேபரால்  குைறக்காமல்  இருக்கும்படியும்  

ெதrவித்துக்  ெகாள்கிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  13.01.1935 

 

  



ஜஸ்டிஸ்  கட்சி  ெசய்த  ""பாவம்'' 

ஜஸ்டிஸ்  கட்சிைய  பார்ப்பனர்கள்  ஆைச  தீர  ைவது  விட்டார்கள்.  இனி  
ைவவதற்கு  வார்த்ைதகளும்,  விஷயங்களும்  கிைடக்காமல்  திண்டாடிக்  

ெகாண்டு  திrயும்  இந்த  ெநருக்கடியான  சமயத்தில்  ஜஸ்டிஸ்  கட்சியில்  

இருந்து  பிrந்தவர்களும்  விறட்டி  அடிக்கப்பட்டவர்களுமான  ஆசாமிகள்  

இன்று  ஜஸ்டிஸ்  கட்சிைய  ைவவதற்கு  மூன்று  புதிய  காரணங்கள்  

கண்டுபிடித்து  பார்ப்பனர்களுக்கு  காணிக்ைகயாகக்  ெகாடுத்திருக்கிறார்கள். 

அதாவது:  

1.  கமிஷனர்கைள  நியமித்தது. 

2.  தாலூக்கா  ேபார்டுகைள  எடுத்தது. 

3.  ஜில்லா  ேபார்டுகைள  இரண்டாகப்  பிrப்பது. 

இந்தக்  காrயங்கள்  ஜஸ்டிஸ்  கட்சி  சட்டசைப  அங்கத்தினர்கள்  ஏகமனதாய்  

அபிப்பிராயம்  ெகாடுத்தும்,  பார்ப்பனர்களும்,  பார்ப்பன  தாசர்களும்  

தாராளமாய்  ஸ்தானம்  ெபற்ற  சட்டசைபயின்  ெமஜாrட்டியாரால்  

தீர்மானங்கள்  ெசய்யப்பட்டும்,  பிறகுதான்  அமுலில்  ெசய்யப்பட்டு  

வருகின்றனேவ  ஒழிய  கட்சித்  தைலவrன்  சர்வாதிகார  முைறயில்  

ெசய்யப்பட்ட  காrயங்கள்  அல்ல.  இைவ  எப்படி  இருந்தாலும், 

முனிசிபாலிட்டி  விஷயத்தில்  அேனக  ேசர்ெமன்கள்  ேயாக்கியைத களும்,  

நிர்வாகங்களும்,  நாைணயமாகவும்,  நியாயமாகவும்  இல்ைல  என்றும்  

ெசால்லி  அவர்களது  அேயாக்கியத்தனங்கைளயும்,  நாைணயக்  

குைறவுகைளயும்  ஏேதச்சாதிகாரங்கைளயும்,  புள்ளி  விவரங்கேளாடு  காட்டி  

வந்ததுடன்  கண்ட்ராக்ட்  விஷயங்களிலும்,  சிப்பந்திகள்  நியமன  

விஷயங்களிலும்  அவர்கள்  நடந்து  வரும்  ஒழுக்கங்  ெகட்ட  காrயங் 

கைளயும், கவுன்சிலில்  சதா  இருந்து  வந்த  கட்சி  எதிர்க்கட்சிகைளயும்  

அதனால்  அடிக்கடி  ஏற்பட்டு  வந்த  நம்பிக்ைகயில்லாத்  தீர்மானங்கைளயும்  

பற்றி  புள்ளி  விபரங்கேளாடும்  குடி  அரசு  பத்திrைக  1926ம்  வருஷ  முதேல  

எடுத்துக்காட்டி  எழுதி  வந்திருந்தேதாடு  இந்த  நாைணயக்  குைறவுகளும்,  

அேயாக்கியத்  தனங்களும்,  கட்சிப்  பிரதிக்  கட்சிகளும்  ஆகிய  காrயங்கள்  

குைறக்கப்பட்டு  முனிசிபல்  நிர்வாகம்  ெசவ்வேன  நைடெபறுவதற்கு  

ெசன்ைன  கார்ப்பேரஷனுக்கு  இருந்து  வருவது  ேபால்  எல்லா  



முனிசிபாலிட்டி களுக்கும்  கமிஷனர்  நியமனம்  ஏற்பட  ேவண்டுெமன்று  

நாமும்  கூப்பாடு  ேபாட்டு  வந்திருப்பதும்,  பல  மகாநாடுகளில்  

தீர்மானிக்கப்பட்டு  வந்திருப்பதும்  யாரும்  அறியாததல்ல. 

அதுேபாலேவ தாலூக்கா ேபார்டுகைளப் பற்றியும், அவற்றின்  பயனற்ற  

தன்ைமையப்  பற்றியும்,  அவற்றில்  நடந்து  வந்த  அட்டூழியங் கைளயும்,  ஒரு  

சில  கிராமவாசிகேள  பிரசிெடண்ட்,  ெமம்பர்கள்,  இவர் களுக்கு  

ெசாந்தக்காரர்கள்  என்கின்ற  ெபயர்களால்  ெகாள்ைள  ெகாண்டு  வந்ததும்,  

அவற்றால்  ஏற்பட்ட  கலகங்கைளயும்  பற்றி  எவ்வளேவா  ஸ்தல  ஸ்தாபனம்  

என்னும்  தைலப்பின்  கீழ்  எழுதி  வந்தும்  பயன்படாததால்  அைவ  

அனாவசியெமன்றும்  எடுத்துவிட  ேவண்டும்  என்றும்  எழுதி  வந்ததும்  

மந்திrகளிடம்  ேநrல்  ெசன்று ேகட்டுக்  ெகாண்டதும்  இக்கூட்டத்தார்கள்  

ெதrயாது  என்று  ெசால்லிவிட  முடியாது. 

தாலூக்கா  ேபார்டுகைள  எடுத்துவிட்டதால்  ஜில்லா  ேபார்டுகளுக்கு  அதிக  
ேவைல  என்கின்ற  காரணத்துக்காக  அைவகைள  இரண்டாகப்  பிrக்க  

ேவண்டுெமன்று  மந்திr  அந்தக்  காலத்திேலேய  ெதrவித்திருந்ததும்  

அதற்காக  ெபrய  சம்பளத்தில்  ஒரு  ஐேராப்பியைர  நியமித்து  rேபார்ட்டு  

ெசய்யும்படி  அரசாங்கம்  ஏற்பாடு  ெசய்திருப்பதும்  யாரும்  அறியாததல்ல. 

இதுவைர  இந்த  விஷயத்ைதப்  பற்றி  எந்த  ஜஸ்டிஸ்  கட்சிக்காரேரா,  
சுயமrயாைதக்காரேரா  ஒருவராவது  வாய்திறந்து  ஒரு ஆட்ேசபைணயான  

வார்த்ைதகூட  ெசான்னைத  நாம்  ேகட்டறிேயாம். 

ஆனால்  பார்ப்பனரல்லாத  மந்திrகள்  எது  ெசய்தாலும்  ேவண்டு ெமன்ேற  

துேவஷப்  பிரசாரமும்,  விஷமப்  பிரசாரமும்  ெசய்து வந்த  பார்ப்பனர்களும்,  

அவர்கள்  கூலிகளும்  மாத்திரம்  சில  சமயங்களில்  கூப்பாடு  ேபாட்டுவிட்டு  

கைடசியாக  பார்ப்பனர்களுக்கும்  இரண்ெடாரு  கமிஷனர்  ேவைல  

கிைடத்தவுடன்  அவர்களும்  ஒரு  அளவுக்கு  வாைய  மூடிக்  ெகாண்ட  பிறகு  

இப்ேபாது  பார்ப்பனரல்லாதார்  என்றும்,  ஜஸ்டிஸ்  கட்சியார்  என்றும்,  

சுயமrயாைதக்காரர்கள்  என்றும்  ெசால்லிக்  ெகாள்ளும்  ஆட்கள்  அந்தக்  

காrயங்கைள  குைறகூற  முன்  வருவைத  ேயாசித்தால்  அவர்களது  நிலைம  

எவ்வளவு  தூரம்  பrதபிக்க  ேவண்டியதாய்  இருக்கிறது  என்பது  புலப்படும். 



இன்னமும்  டிஸ்டிrக்  ேபார்டுகைளப்  பிrத்தாலும்  சr,  பிrக்கா விட்டாலும்  

சr  அைவகைளயும்  கைலத்தாலும்  சr,  கைலக்காவிட்டாலும்  சr  டிஸ்டிrக்  

ேபார்டுகளுக்கும்  நிர்வாக  அதிகாr  (எக்ஸ்கியூட்டிவ்  ஆபிசர்)கைள  நியமிக்க  

ேவண்டியது  அவசியமான  காrயம்  என்பைத  மாத்திரம்  வலியுறுத்தாமல்  

இருக்க  முடியவில்ைல. 

பத்து  லட்சக்கணக்கான  ரூபாய்கள்  ெகாண்ட  கண்ட்ராக்ட்  ேவைலகைள  

100க்கு  15  ரூ  வதீம்  குைறத்து  ேவைல  ெதrந்த  பரம்பைர  கண்ராக்டர்களும்,  

ேவைலக்காரர்களும்  ெடண்டrல்  ேகட்டிருக்க  100க்கு  10  ரூ,  15  ரூ  

எஸ்டிேமட்  ெதாைகக்கு  ேமல்  அதிகம்  ைவத்து  ேவைல  ெதrயாதவர்களும்  

எப்ெபாழுதுேம  கண்ராக்டர்களாக  இல்லாதவர்களும், பிரசிெடண்டு  

குடும்பத்து  ெமம்பர் களுக்கும்,  ெமம்பர்கள்  குடும்பத்து  ெமம்பர்களுக்கும்  

ேவறு  காலி  ஆசாமிகள்  ேபருக்கும்  ேவைலகள்,  கண்ராக்ட்  ெகாடுக்கப்பட்டு  

அப்பணங்கள்  குடும்பச்  ெசாத்துேபால்  பிrத்துக்  ெகாள்ளப்படுகின்றெதன்றால்  

ஜில்லா  ேபார்டு  நிர்வாகங் களுக்கு  நிர்வாக  அதிகாrகைள  நியமித்து  

பிரசிெடண்டுகள்  அட்டூழியங் களிலிருந்து  நிர்வாகத்ைதக்  காப்பாற்ற  

ேவண்டாமா  என்று ேகள்க்கின்ேறாம். 

மற்றும்  சிப்பந்திகைள  பிரசிெடண்டுகளும்,  அவர்கள்  குடும்பத்தார் களும்  சில  

இடங்களில்  ெமம்பர்களும்  நடத்துகிற  மாதிrையப்  பற்றி  பல  இழிவான  

புகார்கெளல்லாம்  வந்து  ெகாண்டு  இருப்பதும்  யாரும்  அறியாததல்ல.  

இப்படிப்பட்ட  காrயங்களுக்காகவும்,  பிரசிெடண்டுகளின்  ெகாடுைமகளில்  

இருந்து  சிப்பந்திகைள  மீட்கவும்  நிர்வாக  அதிகாrகைள  நியமிக்க  

ேவண்டாமா  என்று  மறுபடியும்  ேகழ்க்கின்ேறாம். 

சில பிரசிெடண்டுகள்  சட்டசைப  ெமம்பர்களாய்  இருப்பதால்  அவர்களது  

அக்கிரமங்கள்  எல்லாம்  பூசி  ெமழுகப்பட்டு  வருகின்றது  என்பது  நமக்குத்  

ெதrயும்.  ஆதலால்  எவ்வளவு  ெகட்ட  ேபர்  வந்தாலும்  அைவகைளப்  பற்றி  
பயப்படாமல்  டிஸ்டிrக்  ேபார்டுகளுக்கும்  உடேன  நிர்வாக  அதிகாrகைள  

ஏற்படுத்த  ஸ்தல  ஸ்தாபன  மந்திrயார்  முன்வரேவண்டுமாய்  ேவண்டிக்  

ெகாள்ளுகிேறாம். 

இந்தக்  காrயங்கைளத்தான்  ஒரு  ெபrய  ""பாபகர''மான  குற்றமாகச்  
ெசால்லிக்  ெகாண்டு  ஜஸ்டிஸ்  கட்சியின்  மீது  அக்கட்சியார்கள்  என்று  

ெசால்லிக்  ெகாள்ளுபவர்கேள  குைற  கூறுவது  மகா  ேகவலமானதும்,  



ேயாக்கியப்  ெபாருப்பற்றதுமான  காrயம்  என்று  ெசால்லேவண்டிய  

நிைலைமயில்  இருக்கின்ேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  13.01.1935 

 

   



""குடி அரசு'' 

குடி அரசு  பத்திrைக  துவக்கப்பட்டு  இன்ைறக்கு  11வது  வருஷம்  

நடக்கின்றது.  மத்தியில்  ஒரு வருஷ  காலம்  அது  அஞ்ஞாத  வாசம்  ெசய்ய  

ேவண்டி  ஏற்பட்டு  அதன்  ெகாள்ைககள் "புரட்சி',  "பகுத்தறிவு'  என்னும்  

ெபயரால்  ெவளியிடப்பட்டு  வந்து  இப்ேபாது  மறுபடியும்  1935வது  வருஷம்  

ஜனவr  N  முதல்  பழயபடி  குடி அரசு  என்னும்  ெபயராேலேய  அது  

ெவளியாக்கப்பட்டு  முன்  நிறுத்தப்பட்டதிலிருந்ேத  ெதாடர்ந்து  9ம்  மாைல  

23வது  மலராய்  ெவளி  வருகிறது.  ஆதியில்  ""குடி அரசு''  மனித  சமூகத்துக்கு  

என்ன  ெதாண்டு  ெசய்ய  முன்  வந்தேதா,  அேத  ெதாண்ைட  எப்படிப்பட்ட  

கஷ்டமான  காலத்திலும்,  ெநருக்கடியான  காலத்திலும்  பின்னைடயாமல்  

ெசய்து  வந்திருப்பேதாடு  இப்ேபாதும்  அைதேய  கைடப் பிடித்து  தன்னாலான  

ெதாண்டாற்ற  துணிவுடன்  முன்  வந்திருக்கிறது. 

குடி அரசு  அறிவிப்பு  13.01.1935 

 

""பகுத்தறிவு'' 

""பகுத்தறிவு'' என்னும் ெபயரால் மாத ெவளியடீு ஒன்று  ெவளிப்படுத்த  

உத்ேதசித்து  உள்ேளாம்.  இந்த  உத்ேதசமானது  சுமார்  4, 5 வருஷத்துக்கு 

முன்னாேலேய ெசய்யப்பட்டதானது குடிஅரசு வாசகர் களுக்குத் ெதrயும். 

அைதப்பற்றிய விபரம் சீக்கிரத்தில் ெதrவித்துக்  ெகாள்ளுேவாம். 

 

குடி அரசு  அறிவிப்பு  13.01.1935 

 

  



ெதrவிப்பு 

எழுத்து  வடிவங்கள்  திருத்தம் 

t. Ù. à. ùண. ùல. ùள. ùன.  ஆகிய  எழுத்துக்கைள  முைறேய 

ணா.  றா.  னா.  ைண.  ைல.  ைள.  ைன.  என்பதாகத்  திருத்தி  அச்சுக்  

ேகார்த்திருக்கிேறாம். 

(பர்) 

குடி அரசு  அறிவிப்பு  13.01.1935 

 

  



காங்கிரஸ்  முதலாளிகள்  ேகாட்ைட 

லாகூrல்  கூடிய  காங்கிரஸ்  அேபதவாதிகள், 

""காங்கிரஸ்  திட்டத்தில்  முதலாளிகளுக்கு  நன்ைம  இருக்கின்றேத ெயாழிய 

ெபாது  ஜனங்களுக்கு  எவ்வித  பயனும்  கிைடயாது''  என்றும் 

""காந்தியின்  கிராமப்  புனருத்தாரணத்  திட்டத்தால்  கிராம  வாசிகளுக்கு  

எவ்வித  நன்ைமயும்  ஏற்படப்  ேபாவதில்ைல''  என்றும் 

""ஒரு  சில  சுயநலக்கூட்டத்தார்கேள  அரசியலின்  ேபரால்  பலனைடந்து  

வருகிறார்கேள  ஒழிய  பாமர  ஜனங்களுக்கு  யாெதாரு  பலனும்  ஏற்பட  

இடமில்ைல''  என்றும் 

""முதலாளிகைளக்  காப்பாற்றவும்,  சமதர்ம  இயக்கத்தில்  கிராம  ஜனங்கள்  

ேசராமல்  இருப்பதற்காக  கிராமத்தார்கைள  ஏமாற்றவுேம  காந்தியார்  கிராமப்  
புனருத்தாரண  சங்கம்  ஏற்படுத்தி  இருக்கிறாேர  ஒழிய  ேவறு  இல்ைல''  

என்றும் 

""மதம் என்பைத அடிேயாடு ஒழிந்தாெலாழிய ஜனசமூக  முன்ேனற்றமும், 

ெபாதுஜன ஒற்றுைமயும் ஏற்படாது'' என்றும் 

""மதத்தில்  ஏமாற்றம்  தவிர  ேவறு  ஒன்றுேம  இல்ைல''  என்றும்  

பட்டவர்த்தனமாக  பல  ெபாதுக்கூட்டங்களில்  ேபசினார்கள். 

இைதச் சுயமrயாைதக்காரர்கள் ெசான்னால் அவர்கைள ேதசத்  துேராகிகள்  

என்றும்,  அரசாங்கக்  கூலிகள்  என்றும்,  நாஸ்திகர்கள்  என்றும்,  ெதன்னாட்டுக்  

காங்கிரஸ்  கூலிகள்  ஊைள  இடுகின்றன. 

இப்ேபாது  லாகூrல்  ேபசியவர்கள்  சுயமrயாைதக்காரர்கள்  அல்ல  

என்பைதயும்,  காங்கிரஸ்காரர்கள்  என்பைதயும்  ெதrந்தால்  என்ன  ெசால்லப்  
ேபாகிறார்கள்?  முக்காடு  ேபாட்டுக்  ெகாள்ளப்  ேபாகிறார்களா?  
இல்லாவிட்டால்  நாக்ைகப்  பிடுங்கிக்ெகாண்டு  சாகப்  ேபாகிறார்களா?  
அல்லது  இரண்ேடாடு  மானமும்  இல்லாமல்  மூன்றும்  ெகட்டவர்கள்  இராம  

பஜைனயும்,  புராணப்பிரசங்கமும்  ெசய்யப்ேபாகின்றார்களா  என்று  

ேகட்கின்ேறாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  13.01.1935 



 

ஈேராடு  முனிசிபாலிட்டி 

மிருகக்  காக்ஷி  சாைல 

இவ்வூர்  பபீிள்ஸ்  பார்க்கிலிருக்கும்  மிருக  காக்ஷிற்கு  முனிசிபல்  

கமிஷனrன்  ேவண்டுேகாளுக்  கிணங்கி  ெசன்ைன  கார்ப்ெபாேரஷன்  

சங்கத்தார்  2  ெபண்  சிங்கங்களும்,  2  மான்களும்  இலவசமாய்  அளித்தைத  

இவ்வூர்  முனிசிபாலிட்டியார்  தங்களிடமிருக்கும்  லாr  மூலம்  ெசன்ைனயி 
லிருந்து  அம்  மிருகங்கைள  ெகாண்டுவந்திருக்கிறார்கள்.  ஏற்கனேவ  மிருகக்  

காக்ஷியில்  இருந்து  வரும்  கரடி,  முதைல  ஆகிய  நூதன  மிருகங்களுடன்  

இம்மிருகங்கைளயும்  ைவத்து  நன்கு  ேபாஷிக்கப்பட்டு  வருவேதாடு  

ெபாதுஜனங்கள்  ெசாற்ப  கட்டணத்தில்  மிருகங்கைளப்  பார்ைவயிடவும்  

ஏற்பாடு ெசய்திருக்கிறார்கள். 

ஏற்கனேவ  இருக்கும்  கரடிகள்  இரண்டும்  ெபண்  கரடிகளாக  விருப்பதால்  

அைவகளில்  ஒரு  ெபண்  கரடிையக்  ெகாடுத்து  ஒரு  ஆண்  கரடிைய  இந்த  

சிங்கம்  ெகாண்டு  வந்த  இடத்திற்ேக  ெகாடுத்து  ெபற்றுக்ெகாண்டால்  மிக  

நலமாக  விருக்கும்  அேதேபால்  சிறுத்ைதையயும்  மாத்திக்  ெகாள்ளலாெமன  

நிைனக்கிேறாம். 

(பர்) 

குடி அரசு  பத்திராதிபர் குறிப்பு  13.01.1935 

 

  



தமிழ்  எழுத்து  சரீ்திருத்தம் 

தமிழ்  பாைஷ  எழுத்துக்கள்  விஷயமாய்  பல  சீர்திருத்தங்கள்  ெசய்யப்பட  

ேவண்டும்  என்பது  அேனகருக்குள்  ெவகுகாலத்திற்கு  முன்பு  இருந்ேத  

ஏற்பட்டிருந்த  அபிப்பிராயங்களாகும். 

ேதாழர்  குருசாமி  அவர்கள்  எழுதியது  ேபால்  ெபருத்த  பண்டிதர்களில்  கூட 

பலர் எழுத்துச் சீர்திருத்த விஷயமாய், ெவகு காலமாகேவ ேபசி  
வந்திருக்கிறார்கள். 

தமிழ்  எழுத்துக்கைளப்  பற்றி  அழுக்கு  மூட்ைடப்  பண்டிதர்கள்  எவ்வளவு  

தத்துவார்த்தம்  ெசான்னாலும்  அது  எவ்வளேவா  விஷயத்தில்  

சீர்திருத்தமைடய  ேவண்டும்  என்பதில்  நமக்குச்  சிறிதும்  சந்ேதகமில்ைல. 

ஒரு  பாைஷேயா,  ஒரு  வடிவேமா  அல்லது  ேவறு  பல விஷயேமா  எவ்வளவு  

பைழயது,  ெதய்வகீத்  தன்ைம  ெகாண்டது  என்று  ெசால்லிக்  

ெகாள்ளுகின்ேறாேமா,  அவ்வளவுக்கு  அவ்வளவு  அவற்றில்  சீர்திருத்த  

ேவண்டிய  அவசியமிருக்கின்றது  என்பது  அதன்  உண்ைமத்  தத்துவமாகும். 

உதாரணமாக  ெநருப்புக்கு  சுமார்  நூறு  ஆயிரம்,  பதினாயிரம்  வருஷங் 

களுக்கு முந்தி  சக்கி  முக்கி  கல்லுகள்  தான்  ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 

இது  ஒரு  ""கடவுளால்''  ஆதியில்  ெபாதிய  மைலயில்  இருந்ேதா,  ைகலாச 
மைலயில்  இருந்ேதா  கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகேவா,  உபேதசிக்கப் 
பட்டதாகேவா  இருக்கலாம்.  ஆனால்  இன்று  ெநருப்புக்கு  ஒரு  ெபாத்தாைன  

அழுத்துவேதா, ஒரு முைளைய திருப்புவேதா ஆகிய காrயத்தில்  வந்து  

விட்டது. 

இது  ேபாலேவ  பஞ்ச  பூதங்களிலும்  அைவகள்  உற்பத்தி,  ேசர்க்ைக,  
அனுபவம்  ஆகியைவகளிலும்  நாளுக்கு  நாள்  எவ்வளவு  சீர்திருத்தங்கள்  

ெசய்யப்பட்டு  வருகின்றன  என்பதும்  இன்னும்  எவ்வளவு  ெசய்ய  

ேவண்டியிருக்கின்றன  என்று  மக்கள்  கருதுகிறார்கள்  என்பதும் ெதrந்தால்  

ேகவலம்  ஒரு  புராதன  பாைஷ  எழுத்துக்கள்  என்பதில்  எவ்வளவு  

சீர்திருத்தம்  அவசியமிருக்கும்,  அல்லது  ெசய்யக்  கூடும்  என்பது  தானாய்  

விளங்கும். 



சாதாரணமாய்  500  வருஷத்திற்கு  முந்தி  இருந்த  மக்களின்  அறிவுக்கும்,  

அவர்களின்  வாழ்க்ைக  ெசௗகrயத்துக்கும்  இன்று  இருக்கும்  மக்களின்  

அறிவுக்கும்,  வாழ்க்ைக  அவசியத்துக்கும்  எவ்வளேவா  மாறுதலும்,  

முற்ேபாக்கும்  இருந்து  வருகின்றன என்பைத  யாரும்  மறுக்க  முடியாது. 

இதனால்  பூர்வகீ  மக்கைள  மைடயர்கள்  என்ேற  ெசால்லி  ஆக  ேவண்டும்  

என்பதாக  நாம்  ெசால்ல  வரவில்ைல.  ஆனால்  பூர்வகீ  மக்கள்  என்பவர்கள்  

விஷயங்கைளயும்,  ஞானங்கைளயும்  அல்லது  திருத்தங்கைளயும்  எவ்வளவு  

தூரத்தில்  ெகாண்டுவந்து  விட்டுப்  ேபானார்கேளா  அதிலிருந்ேத  அதற்குப்  
பிற்காலத்து  மக்கள்  அவ்  விஷயங்கைள  ஆரம்பித்து  ைவக்க  ேஹது  

இருந்ததால்  அைதவிட  சற்று  அதிக  முற்ேபாக்கான  நிலைமக்கு  

அவ்விஷயங்கைளக்  ெகாண்டு  வந்து  விட்டுப்  ேபாக  முடிந்தது. 

அதுேபாலேவ  இப்ேபாதும்  அதிலிருந்ேத  ஆரம்பிக்கின்றபடியால்  அது  

இன்னும்  விேசஷமான  மாறுதல்களாக  முடிகின்றது.  அது  ேபாலேவ  

இன்னும்  ஒரு  100  ஆண்டு  அல்லது  500  ஆண்டுகள்  ெசன்றால்  இன்ைறய  

நிைலயில்  இருந்து  இன்னமும்  எவ்வளேவா  தூரம்  மாற்றமைடந்த  

முன்ேனற்றங்கள்  என்பைவ  ஏற்படலாம்.  அதனால்  இந்த  நூற்றாண்டு  

மக்கைள  காட்டுமிராண்டிப்  பிராயமுள்ள  மக்கள்  என்றுகூட  ெசால்லும்படி  

ஏற்பட்டாலும்  ஏற்படலாம்.  அதற்காக  ேவண்டி  இன்னமும்  ஐநூறு  வருஷத் 

திற்குப்  பின்  எப்படி  இருக்க  ேவண்டிவரும்  என்று  கருதி  இப்ெபாழுேத  

கண்டுபிடித்து  ெசய்துவிட  முடியாது. 

முன்ேனற்றம்,  மாறுதல்  என்பைவகள்  காலேதச  வர்த்தமானத்ைதயும்,  

அன்று  உள்ள  அறிவு  விருத்திையயும் ெபாருத்தேத  ஒழிய  மத  ெவறியர்கள்  

ெசால்லுவது  ேபான்ற  தீர்க்க  தrசனத்ைதப்  ெபாருத்ததல்ல  என்பேத  நமது  

அபிப்பிராயம்.  முக்காலத்துக்கு  ஏற்ற  தீர்க்க  தrசனம்  என்பது  ஆராய்ச்சி  
அற்ற  அறிவனீர்களின்  வசனேமயாகும்.  ""விபூதி  ைவத்துக்  ெகாள்ளுவதற்கு  

ஆக கடவுள்  மனிதனுக்கு  ெநற்றிைய  நீள  வசத்தில்  மூன்று  விரல்  உயரத்தில்  

6  அங்குல  அகலத்தில்  ஏற்படுத்தினார்''  என்று  ெசால்லுவது  எவ்வளவு  தீர்க்க  

தrசனமும்,  தத்துவார்த்தமும்  ெகாண்டேதா  அதுேபால்  தான்  முக்கால  

தீர்க்கதrசனமும்  ஆகும்.  ஆதலால்  உலக  விஷயங்களில்  மனித  சமூக  

வாழ்க்ைக  சம்பந்தப்பட்டைவகளில்  தீர்க்க  தrசனத்ைதயும்,  ெதய்வகீத்  

தத்துவார்த்தங்கைளயும்  ெகாண்டு  வந்து  கலக்கிக்  ெகாண்டு  



குரங்குப்பிடியாய்  பழைமையேய  கட்டிக்  ெகாண்டு  அழுவதினாேலா,  
அல்லது  மாறுதல்கள்  வரும்  ேபாெதல்லாம்  சீறி  விழுந்து  ேகாபிப்பதினாேலா  
யாெதாரு  பிரேயாஜனமும்  ஏற்பட்டு  விடாது  என்பேதாடு  அது  சாத்தியப்படக்  

கூடியது  என்றும்  ெசால்ல  முடியாது. 

பழயைத  மாற்றக்  கூடாது  என்பதும்,  பழயைவகள்  எல்லாம்  

ெதய்வாம்சத்தால்  ஏற்பட்டெதன்பதும்,  பழய  ெசய்ைககேளா,  பழய  தத்துவங் 

கேளா,  பழய  மாதிrகேளா,  பழய  உபேதசங்கேளா  முக்காலத்துக்கும்,  முடிவு  

காலம்  வைரக்கும்  இருப்பதற்கும்,  பின்பற்றுவதற்கும்,  தகுதியான  தீர்க்க  

தrசனத்துடன்  ெதய்வகீத்  தன்ைமயில்  ஏற்பட்டது  என்று  ெசால்லப்படு 

மானால்  அைவகைள  மத  ெவறியர்களுக்கும்  பழைமயில்  பிைழக்கக்  

காத்துக்  ெகாண்டிருக்கும்  ேசாம்ேபr  சுயநலக்  கூட்டங்களுக்கும்  விட்டுவிட  

ேவண்டுேம  ஒழிய  அவற்ைறப்  ெபாதுஜன  சாதாரண  நித்திய  வாழ்க்ைகயில்  

ெகாண்டு  வந்து  கலக்கி  முற்ேபாக்குக்கும், ெசௗகrயத்துக்கும்  ெதால்ைல  

விைளவிக்கக்  கூடாது. 

எவ்வளவு  மதெவறியனும்,  குரங்குப்  பிடிவாதக்காரனும்  இன்ைறய  

வாழ்க்ைகயில் மாற்றமைடந்து ெகாண்டும் மாற்றத்ைத ஏற்றுக்  

ெகாண்டும்தான்  இங்கு  வாழ்ந்து  வருகிறாேன  ஒழிய  எவனும்  

ெதய்வகீத்துக்கு  மாறுபட்டெதன்ேறா,  தத்துவங்களுக்கு  மாறுபட்டெதன்ேறா  
கருதி  எைதயும்  விட்டு  விட்டு  காட்டுக்கு  ஓடிப்  ேபாகவில்ைல.  அல்லது  

தற்ெகாைல  ெசய்து  ெகாண்டு  ""ஆண்டவைன''  அைடந்து  விடவும்  இல்ைல. 

ஆைகயால்  மாறுதைலக்  கண்டு  அஞ்சாமல்  அறிவுடைமேயாடும்,  

ஆண்ைமேயாடும்  நின்று  விஷயங்கைள  நன்றாய்  ஆராய்ச்சி  ெசய்து  

காலத்துக்கும்,  அவசியத்துக்கும்  தக்க  வண்ணம்  தள்ளுவன  தள்ளி,  
கூட்டுவன  கூட்டி  திருத்தம்  ெசய்ய  ேவண்டியது  பகுத்தறிவு  ெகாண்டவன்  

என்னும்  மனிதனின்  இன்றியைமயாத  கடைமயாகும்  என்பைத  அேனகர்  
உணர்ந்திருந்தாலும்,  அதன்  பயனாய்  இன்ைறய  தமிழ்  எழுத்துக்களில்  

ெசய்யப்பட  ேவண்டிய  மாற்றங்கள்  பல  என்பைதப்  பற்றி  பலருக்கு  

அபிப்பிராயம்  இருந்தாலும்  ெயவரும்  ைதrயமாய்  முன்வராமேல  

இருக்கிறார்கள்.  ""இவ்வளவு  ெபrய  காrயத்திற்கு  பாைஷ  ஞானம்,  

இலக்கண  ஞானம்,  ெபாதுக்  கல்வி  இல்லாத  ஒரு  சாதாரண  மனிதன்  

முயற்சிக்கலாமா''  என்பது  ஒரு  ெபrய  ேகள்வியாக  இருக்கலாம்.  அது  



உண்ைமயாகவும்  இருக்கலாம்.  ஆனால்  தகுந்த  புலைமயும்,  பாஷா  
ஞானமும்,  இலக்கண  அறிவும்  உள்ளவர்கள்  எவரும்  முயற்சிக்காவிட்டால்  

என்  ெசய்வது?  தவம்  ெசய்வதா?  அல்லது  ஜபம்  ெசய்வதா? 

தமிழ்  ஏற்பட்டது  இன்று  ேநற்றல்ல.  எழுத்துக்கள்  ஏற்பட்டது  இன்று  

ேநற்றல்ல. ஆனால்  எழுத்துக்கள்  கல்லிலும்,  ஓைலயிலும்  எழுதும் காலம்  

ேபாய்  காகிதத்தில்  எழுதவும்,  அச்சில்  வார்த்துக்  ேகார்க்கவும்  ஏற்பட்ட  

காலம்  ெதாட்டு  இன்று  வைர  அவற்றில்  யாெதாரு  மாற்றமும்  ஏற்பட்டதாகத்  

ெதrய வில்ைல.  ஆதலால்  யாராவது  ஒருவர்  துணிந்து  இறங்க  

ேவண்டியதாயிற்று. 

புதிய  மாறுதல்களால்  அதாவது  ேபாக்குவரத்து  வசதியின்  காரணத்தால்  

ஏற்பட்ட  பல  ேதச  மக்கள்  கூட்டுறவாலும்,  பல  ேதச  பாைஷ  ெசாற்களும்,  

பல  ேதசப்  ெபாருள்களும்  கலரும்படி  ஏற்பட்ட  சம்பவங்களாலும்,  இன்று  

அேனக  வார்த்ைதகள்  உச்சrப்புகள்  தமிழில்  சர்வ  சாதாரணமாய்  கலந்து  

விட்டன.  அைவகைள  உச்சrக்கும்ேபாதும்,  எழுதும்  ேபாதும்  தமிழ்  

பாைஷயும்,  தமிழ்  எழுத்தும்  விகாரமாய்  ெவட்கப்பட  ேவண்டி  இருக்கிற  

தன்ைமயில்  இருக்கின்றன.  (அதற்கு  தத்துவார்த்தமும்,  விதியும்  

இருக்கலாம்)  ஆதலால்  சில எழுத்துக்கள் ேவறு பாைஷகளில் இருந்து 

எடுத்துக் ெகாள்ள  ேவண்டியதுகூட  மிக  அவசியமாகும்.  அதற்கு  ெவட்கமாய்  

இருக்கும்  பக்ஷம்  புதியதாகவாவது  எழுத்துக்கைள  உண்டாக்கிக்  ெகாள்ள  

ேவண்டும். 

இைவகள்  ஒருபுறமிருக்க  இப்ேபாது  உயிர்  ெமய்  எழுத்துக்கள்  என்று  

ெசால்லப்படும்  18  எழுத்துக்களிலும் ஒவ்ெவான்றுக்கும்  உள்ள  இகரம்,  

ஈகாரம்,  உகரம்,  ஊகாரம்  ஆகிய  நான்கு  சப்தங்கள்  கலந்த  எழுத்துக்கள்  

தனித்தனி  வடிவம்  ெகாண்டு  அதாவது  கி, கீ, கு, கூ  என்பது  மாதிrேய  18  

எழுத்துக்களும்  தனித்தனி  உருவம்  ெபற்று  18 # 4 =  ஆக  ெமாத்தம்  72  

எழுத்துக்கள்  அதிகமாக  அனாவசியமாக  இருந்து  வருகின்றன.   

இந்தத்  தனித்தனி  வடிவங்கள்  எதற்காக  இருக்க  ேவண்டும்?  எல்லா  
உயிர்ெமய்  எழுத்துக்களுக்கும்  ஆ  காரம்,  ஏ  காரம்  ஆகிய  சப்தங்களுக்கு  õ,  ÷  

ஆகிய  குறிப்புகைளச்  ேசர்த்து  எப்படி  கா,  ேக  என்று  ஆக்கிக்  

ெகாள்ளுகின்ேறாேமா  அதுேபாலேவ  ேமல்கண்ட  கி,  கீ,  கு,  கூ  முதலிய  



சப்தங்களுக்கும்  ஒரு  தனிப்பட்ட  குறிப்பு  அைடயாளத்ைத  ஏன்  ேசர்த்துக்  

ெகாள்ளக்  கூடாது  என்பது  மிகவும்  ேயாசிக்கத்தக்க  விஷயமாகும். 

உதாரணமாக  ஜ,ஷ  முதலிய  கிரந்த  அக்ஷரங்கள்  என்று  ெசால்லப் 
படுபைவகளுக்கு  இன்றும்  உ  கரம்,  ஊ  காரம்  சப்தங்களுக்கு  கு,  கூ  என்கிற  

மாதிr  தனி  எழுத்துக்கள்  இல்லாமல்,  உ  கரத்துக்கு  ú  இந்த  மாதிr  

குறிப்புகைளயும்  ஊ  காரத்திற்கு  ü  இந்த  மாதிr  குறிப்புகைளயும்  ேசர்த்து  ஜு,  
ஜூ,  ஷû,  ஷý,  ஸு,  ஸூ, ஹு, ஹூ  என்பதாக  ஏற்படுத்தி  இருக்கிறார்கள்.  

அதுேபால்  தமிழ்  எழுத்துக்களிலும்  கி. கீ. கு. கூ  ஆகியைவகளுக்கு  ú, ü  என்பது  

ேபான்றைவகைளேயா  அல்லது  ேவறு  விதமான  குறிப்புகைளேயா  
ேசர்த்தால்  அச்சில்  72  தனி  எழுத்துக்கள்  ேதைவயில்ைல  என்பேதாடு  

பிள்ைளகள்  தமிழ்  கற்பதற்கும்  72  எழுத்துக்கைளத்  தனியாக இந்த  ஞாபகம்  

ைவத்துக்  ெகாள்ள  ேவண்டிய  அவசியமில்லாத  ெசௗகrயமும்  ஏற்படும். 

மற்றும்  எழுத்துக்  குைறவால்  அச்சில்  ெசௗகrயம்  ஏற்படுவது  ேபாலேவ  

தமிழ்  எழுத்து  ைடப்ரயிட்டிங்கி  என்று  அச்சடிக்கும்  யந்திரம்  ெசய்வதிலும்,  

மிகுந்த  ெசௗகrயமும்,  விைல  சகாயமாய்  ெசய்யக்கூடிய  நிைலைமயும்  

ஏற்படும். 

எழுத்துக்கள்  உருவம்  மாற்றுவது,  குறிப்புகள்  ஏற்படுத்துவது,  புதிய  

எழுத்துக்கைளச்  ேசர்ப்பது,  என்பது  ேபாலேவ  சில  எழுத்துக்கைள  அதாவது  

அவசியமில்லாத  எழுத்துக்கைளக்  குைறக்க  ேவண்டியதும்  அவசியமாகும். 

உதாரணமாக  உயிெரழுத்துக்கள்  என்பைவகளில்  ஐ,  ஒள  என்கின்ற  இரண்டு  

எழுத்துக்களும்  தமிழ்  பாைஷக்கு  அவசியமில்ைல  என்பேத  நமது  

ெவகுநாைளய  அபிப்பிராயமாகும்.  ஐ  காரம்  ேவண்டிய  எழுத்துக்களுக்கு  ø,  

இந்த  அைடயாளத்ைதச்  ேசர்ப்பதற்கு  பதிலாக  ய்  என்ற  எழுத்ைத  பின்னால்  

ேசர்த்துக்  ெகாண்டால்  ஐ  கார  சப்தம்  தானாகேவ  வந்து  விடுகின்றது.  

உதாரணமாக  ைக  என்பதற்குப்  பதிலாக  கய்  என்று  எழுதினால்  சப்தம் 

மாறுவதில்ைல என்பது விளங்கும். 

அதுேபாலேவ  ஒள  காரத்துக்கும்,  ெகௗ  என்பதற்குப்  பதிலாக  கவ்  என்ேறா,  
கவு  என்ேறா  எழுதினால்  சப்தம்  மாறுவதில்ைல.  ெகௗமதி  கவ்மதி,  கவுமதி  
என்கின்ற  சப்தங்கள்  ஒன்று  ேபாலேவ  உச்சrப்பைதக்  காணலாம். 



இந்த  வைகயில்  ஐ,  ஒள  இரண்டு  எழுத்து  உயிெரழுத்திேலேய  குைறத்து  

விட்டால்  அதனாலும்  ெபrதும்  அனுகூலம்  உண்டு. 

ஆகேவ  கி,  கீ,  கு,  கூ  என்கின்ற  சப்தங்களுக்கு  தனிக்  குறிப்பு  வடிவங்கள்  

ஏற்படுத்துவதன்  மூலம்  குறிப்புகள்  அதிகமானாலும்  ஒ,  ஒள  குறிப்புகள்  

குைறபடுவதன்  மூலம்  கிட்டதட்ட  சrபட்டுப்  ேபாக  இடேமற்படும்.  

ைகெயழுத்து  எழுதுவதற்கும்  அெசௗகrயமிருக்காது. 

தமிழ்  எழுத்துக்களில்  ேமேல  குறிப்பிட்ட  இந்தப்படியான  சீர்திருத்தங்கள்  

எல்லாம்  ெசய்யப்படுமானால்  அப்ேபாது  தமிழில்  ெமாத்த  எழுத்துக்கள்  46ம்  7  

குறிப்பு  எழுத்துக்களும்  ஆக 53  எழுத்துக் களில்  தமிழ்  பாைஷ  முழுவதும்  

அடங்கிவிடும். 

அதாவது உயிர் எழுத்து  10,  உயிர்  ெமய்  எழுத்து  18,  ஒற்ெறழுத்து  19  

எழுத்துக்களின்  குறிப்புகள்  (அதாவது  õ, ú, ü, ö, ÷  இதுகள்  ேபால்)  7  ஆக  

ெமாத்தம்  54  எழுத்துக்களுக்குள்  அடங்கி  விடும். 

அச்சுக்கும்  54  அைரகள்  (ேகஸ்கள்)  இருந்தால்  ேபாதுமானதாகும்.  

பிள்ைளகளுக்கும்  இந்த  54  எழுத்துக்கள்  ஞாபகமிருந்தால்  ேபாதுமானதாகும். 

ஜ, ஸ, ஷ, ஹ, க்ஷ  என்கின்ற  கிரந்த  அக்ஷரங்களான  எழுத்துக் கைளயும்  

ேசர்த்துக்  ெகாள்ள  ேவண்டுமானால்  அதில்  குற்ெறழுத்து  உள்பட  ஒரு  பத்து  

எழுத்து  அதிகமாகி  64  எழுத்துக்களாகலாம். 

ஆனால்  இப்ெபாழுேதா  þ  64  எழுத்துக்களுக்குப்  பதிலாக  சுமார்  150க்கு  ேமல்  

160  எழுத்துக்கள்  வைர  இருந்து  வருகின்றன  என்பதும்  குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

பாைஷயின்  ெபருைமயும்,  எழுத்துக்களின்  ேமன்ைமயும்  அைவ  சுலபத்தில்  

ெதrந்து  ெகாள்ளக்  கூடியதாகவும்,  கற்றுக்  ெகாள்ளக்  கூடிய தாகவும்  

இருப்பைதப்  ெபாருத்தேத  ஒழிய  ேவறல்ல.  ஆதலால்  இந்த  மாற்றங்கள்  

நாளாவட்டத்தில்  ெசய்யக்  கூடியது  என்று  ெசால்லுவதானாலும்  t,  ùண  

முதலிய  7  எழுத்துக்கைளப்  ெபாருத்த  வைரயில்  உள்ள  மாற்றத்ைத  

வாசகர்கள்  இப்ேபாது  முதேல  அனுமதிப்பார்கள்  என்ேற  கருதுகின்ேறாம். 

இதுவைர  பல  ேதாழர்கள்  ஆதrத்தேதாடு  மற்ற  மாறுதல்கைளயும்  

எழுதியிருப்பதும்  இப்ெபாழுேத  ெசய்ய  ேவண்டுெமன்று  குறிப்பிட்டிருப்பதும்  

நமக்கு  ைதrயத்ைதக்  ெகாடுக்கின்றது. 



அவர்களுக்கு  நமது  நன்றியும்  பாராட்டுதலும்  உrயதாகுக. 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  20.01.1935 

 

  



வக்கீல்  ெதால்ைலகள் 

ஒரு  ேதசத்தில்  எவ்வளவு  ெகாடுங்ேகால்  ஆட்சி  இருந்தாலும்,  ஒரு  

ேதசத்தில்  எவ்வளவு  வழிப்பறி  தீவட்டிக்  ெகாள்ைள  பகல்  ெகாள்ைள  

ேபான்ற  ெவளிப்பைடயாய்,  பலாத்காரமாய்  மனம்  பதறப்  பதற  பrத்துக்  

ெகாள்ளும்  ெகாடுைமகள்  இருந்தாலும்  மற்றும்,  சமூக வாழ்க்ைகயில்  

சமாதானத்துக்கும்,  சாந்திக்கும், நல்ெலாழுக்கத்துக்கும்  விேராதமானது  என்று  

ெசால்லப்படும்  கள்ளு,  சாராயக்  கைடகள்,  தாசி  ேவசி  வடீுகள்,  சூது  மடங்கள்  

ஆகியைவகள்  இருந்தாலும்,  சாமான்கள்  விைல  ேபசுவதுேபால்  நீதிக்கும்,  

தீர்ப்புக்கும்  லஞ்சம்  வாங்கும்  அனியாய  அேயாக்கிய  நீதிமுைறகள்  

இருந்தாலும்,  அைவகைளெயல்லாம்  விட  இன்ைறய  வக்கீல்  தன்ைம  

என்பது  மனித  சமூகத்துக்கு மிக  மிக  கஷ்டமானதும்,  ெதால்ைலயானதும்,  

சித்திரவைதக்கு  ஒப்பானதுமான  துன்பங்கைளக்  ெகாடுக்கக்  கூடியது  என்பது  

நமது  பல நாைளய  அபிப்பிராயமாகும். 

மனித  சமூகத்துக்கு  காலரா,  பிேளக்கு,  க்ஷயம்,  உளமாந்ைத  ேபான்ற  

ெகாள்ைள  ேநாய்கள்  எப்படிேயா,  அதுேபாலேவ  தான்  மனித  சமூக  

ஒழுக்கத்துக்கும்,  நாைணயத்துக்கும்,  சாந்திக்கும்  வக்கீல்  சமூகம்  ஒரு  

ெபரும்  வியாதிேயயாகும். 

வக்கீல்  சமூகம்  என்கின்ற  ஒரு  கூட்டம்  இல்லாதிருந்திருக்குமானால்  இன்று  

அரசியல்,  சமூக  இயல்,  ெபாருளாதார  இயல்  ஆகியவற்றில்  இருந்து  வரும்  

ேகடுகள்  100க்கு  99  பாகம்  இல்லாமேல  இருந்திருக்கும்  என்று  உறுதியாய்ச்  
ெசால்ல  அேனக  விபரங்கள்  நம்மிடமிருக்கின்றன. 

காங்கிரசில்  காந்தியார்,  முதல்  முதல்  அதாவது  1920ம்  வருஷம்  பிரேவசித்து  

மக்களுக்கு  ஒத்துைழயாைமையப்  பற்றி  உபேதசிப்பதற்கு  முன்  மக்கள்  

ஒழுக்கம்  ெபற  ேவண்டும்  என்று  ெசால்லி  வந்த  காலத்தில்  முதல்  முதல்  

காங்கிரஸ்  சைபைய  பrசுத்தமாக்க  ேவண்டுெமன்கின்ற  திட்டம்  

வகுத்தேபாது  ""காங்கிரசில்  வக்கீல்கைளச்  ேசர்க்கக்  கூடாது''  என்பதாக  

முதல்  விதி  ஏற்படுத்தினது  எல்ேலாருக்கும்  ஞாபகமிருக்கும்.  அேதாடு  

கூடேவ  அதற்குக்  காரணம்  ெசால்லும்  ேபாது  அக்கூட்டத்தார்  ேதசத்திற்கு  

எவ்வளவு  ேகடானவர்கள்  என்பைத  ெவகு  அழகாகவும்,  உண்ைமைய  

அப்படிேய  சிறிதுகூட  மிைகப்படுத்தாமலும்  ேபாட்ேடா  படம்  எடுத்தது  ேபால் 



விளக்கியும்  காட்டி  இருக்கிறார்.  தானும்  சிறிது  காலம்  வக்கீலாய்  

இருந்ததால்  அது  அவருக்கு  நன்றாய்  ெதrய  முடிந்தது. 

கைடசியாக  காந்தியார்  ""காங்கிரசில்  வக்கீல்கள்  இருப்பைதவிட  சக்கிலிகள்  

இருப்பது  ேமலானதும்,  நன்ைம  பயக்கத்தக்கதுமான  காrயம்''  என்றும்  

ெசால்லி  இருக்கிறார். 

காந்தியார்  ""சக்கிலி  ஜாதி''  என்பைத  கீழான  ஜாதி  என்று  கருதி  இருக்க  
மாட்டார்  என்றாலும்  1920ல்  அவரது  மனப்பான்ைம  இருந்த  நிைலயில்  

வக்கீல்கள்  மனித  சமூகத்தில்  மிக  மிகக்  கீழானவர்கள்  என்று  

காட்டுவதற்காக  அன்று  மனித  சமூகத்தில்  எந்தக்  கூட்டத்தாைரயும்,  எந்தத்  

ெதாழிைலயும்  இழிவாய்க்  கருதும்  வழக்கம்  இருந்தேதா  அந்தக்  கூட்டத் 

தாைரயும்,  ெதாழிைலயும்  ஒரு  உதாரணத்துக்காக  எடுத்துக்  காட்டினார்  
என்பைதயாவது  ஒப்புக்  ெகாள்ளத்தான்  ேவண்டும். 

அப்படிப்பட்ட  கீழானதும்  இழிவானதுமான  வக்கீல்  கூட்டேமதான்  இன்று  

உலக  நடப்பில்  சகல  துைறயிலும்  ஆதிக்கம்  வகிக்கும்  நிைலயில்  இருந்து 

வருகின்றது  என்றால்  இதன்  பயனாய்  மக்கள்  எவ்வளவு  துன்பமும்,  

துயரமும்  அைடவார்கள்  என்பைத  எடுத்துக்காட்ட  ேவண்டுமா  என்று  

ேகட்கின்ேறாம். 

அரசியல்  துைறயில்  நாைணயமில்ைல,  நாைணயமில்ைல  என்று  

ெவகுகாலமாகேவ  ஒருமுகங்  ெகாண்டதான  ெபrயெதாரு  கூச்சல்  இருந்து  

வருவது யாரும்  அறியாததல்ல.  அப்படி  இருந்தும்  இன்றும்  அத்துைற  

அவ்வளவு  நாைணயக்  குைறவாகேவ  ஏன்  இருந்து  வருகின்றது  என்று  

பார்ப்ேபாமானால்  அரசியல்  துைறயின்  பிறப்பிடம்  முதல்,  வளர்ப்பிடம்,  

வாழ்க்ைகப்படும் இடம் எல்லாமுேம  வக்கீல்  கூட்டத்தார்கள்  ைகயிேலேய  

இருந்து வருகின்றது என்பைதத் தவிர ேவறு காரணங்கள் ெசால்ல  நமக்குத் 

ேதான்றவில்ைல. 

இன்று அதிகாrகள் லஞ்சம் வாங்குவது என்பது எவ்வளவு சாதாரணமாய்  

இருக்கின்றது  என்பைத  நாம்  விவrக்க  ேவண்டியதில்ைல.  1000,  10000,  100000, 

1000000,  10000000  ரூபாய்கள்  ெபாருமான  வியாஜ்யங்களின்  

தைலெயழுத்துக்கள்  எல்லாம்  ஒரு காலத்தில்  வக்கீல்  உத்திேயாகத்தில்  N  

100,  50க்குக்கூட  சம்பாதிக்க  முடியாமல்  திண்டாடித்  ெதருவில்  அைலந்து  



ெகாண்டிருந்த  டவுட்  வக்கீல்  ேபர்வழிகளின்  ைக  ேபனாவின்  நுனியில்  

அடிைமப்பட்டுக்  கிடக்க ேநrடும்ேபாது  லஞ்சங்கள்  ெபருகியும்,  சிகெரட்,  படீி  

விற்பைன  ேபால  சாதாரணமாய்  ெபாது  ஜனங்களிடம்  ெசல்வாக்குப்  ெபற்றும்  

இருப்பதில்  ஏதாவது  அதிசயமிருக்க  முடியுமா  என்று  ேகட்கின்ேறாம். 

இந்தியாவில்  உள்ள  ஆட்சியின்  நாைணயக்  குைறைவப்  பற்றியும்,  நீதி  
நிர்வாகத்தின்  நாைணயக்  குைறவுகைளப்  பற்றியும்  குைற  ெசால்லக்  கூடிய 

அம்சங்கள் எவ்வளவு இருக்கின்றேதா சற்ேறரக் குைறய  அவ்வளவுக்கும்  

வக்கீல்  கூட்டத்தின்  சம்மந்தம்  அவற்றில்  கலந்திருப்பேத காரணம்  என்று  

ைதrயமாய்ச்  ெசால்லலாம். 

வக்கீல்கள்  பிைழக்கும்படியாகேவ  சட்டங்கள்  தயாறாகிக்  ெகாண்டு  

வருகின்றன.  வக்கீல்கள்  பிைழக்கும்படியாகேவ  அரசியல்  கிளர்ச்சிகளும்,  

தத்துவங்களும் நைடெபற்று  ஏற்பட்டு  வருகின்றன.  மற்றும்  ேகார்ட்டுகளும்,  

விசாரைணகளும்,  தீர்ப்புகளும்கூட  வக்கீல்கள்  பிைழப்புக்கு  

அனுகூலமாகேவ  இருந்து வருகின்றன. 

ேதச  மக்களின்  நன்ைமக்கு  ஆக  என்று  ெசால்லப்படும்  அரசியல்  திட்டம்  

என்பது  100க்கு  99  பாகமும்  வக்கீல்கள்  பிைழப்புக்கு  அனுகூல மானைவகேள  

ஒழிய  மனித  சமூக  ெபாது  நலனுக்கு  அனுகூலமானெதன்று  ெசால்ல 

முடியாது. 

இந்திய  வக்கீல்கைளப்  பற்றி  சமீப  காலத்திேலேய  பல  அறிஞர்கள்  

அபிப்பிராயங்கள்  ெகாடுத்து  வந்திருக்கிறார்கள். 

மற்றும்  சமீப  காலமாகக்  கூட  ேகார்ட்டுகளில்  வக்கீல்கள்  ஒழுக்கக்  

குைறவாகவும்,  நாைணயக்  குைறவாகவும்  நடந்து ெகாள்ளும்  விஷயங் 

கைளப்  பற்றியும்  தாராளமாய்  பல  அதிகாrகள்  குறிப்பிட்டிருப்பதுடன்  

கட்சிக்காரர்களுைடய  பணங்கைள  ேமாசம்  ெசய்ததற்காகக்  கடுங்காவல்  

ேபான்ற  சிைற  தண்டைனயும்  வக்கீலுக்குக்  ெகாடுத்திருக்கிறார்கள்  என்றால்  

இந்த  வக்கீல்கள்  பாமர  மக்களிடம்  எவ்வளவு  ேமாசமாயும்,  நாைணயக்  

குைறவாயும்  நடந்திருப்பார்கள்  என்பதற்கு  உதாரணம்  ேவண்டுமா  என்று  

ேகட்கின்ேறாம். 

சண்ேட  ெடஸ்பாச்  என்ற  ஒரு  லண்டன்  பத்திrைகயில்  ஐடன்கிறாலி  என்ற  

ஒருவர்  இந்திய  நீதி  நிர்வாகத்ைதப்  பற்றி  எழுதுைகயில், 



""இத்திய  வக்கீல்கள்  மிகவும்  ஒழுங்கீனமானவர்கள்  ஆவார்கள்.  

அவர்களுக்குச்  சிறிதும்  மதிப்புக்  ெகாடுக்க  முடியாது'' என்றும், 

இந்திய ஜட்ஜுகள் லஞ்சம் வாங்குபவர்கள்  என்றும்  குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

மற்றும்  சமீபத்தில்  ெசன்ற  வாரத்தில்  திருெநல்ேவலியில்  ஐேராப்பிய  

ஐ.சி.எஸ்.  ஜட்ஜி  ஒருவர்  குறிப்பிட்டிருப்பதாவது. 

""இந்திய  வக்கீல்களுக்கு  ஒரு  லட்சியமும்,  ஒரு  ேகாrக்ைகயும்  

இருப்பதாகத்  ெதrயவில்ைல''  (அதாவது  வக்கீல்களுக்கு  ெகாள்ைகேய  

கிைடயாது என்பதாகும்.) 

""எப்படியும்  தங்கள்  சுயநலேம  முக்கிய  ேநாக்கம்.'' 

""வக்கீல்கள்  தங்கைள  சீர்படுத்திக்  ெகாள்வதில்  கவைலப்படுவேத  

கிைடயாது.  சுமார்  500  வருஷங்களுக்கு  முன்  இங்கிலாந்து  ேதசத்தில்  எப்படி  

வக்கீல்கள்  வழக்குகைள  விர்த்தி  ெசய்து  மக்கைளக்  ெகடுத்து  வக்கீல்  

ெதாழிலுக்கு  மிகவும்  இழிைவ  உண்டாக்கி  வந்தார்கேளா  அதுேபாலேவ  

இப்ேபாது  இந்திய  வக்கீல்கள்  நிைல  இருந்து  வருகிறது'' 

""இந்தியாவில்  நீதி  ெசலுத்தும்  விஷயத்தில்  வக்கீல்கைள நம்ப  
முடியவில்ைல.  மிகுந்த  அவநம்பிக்ைக  ெகாள்ள ேவண்டியிருக்கிறது'' 

என்று  குறிப்பிட்டிருக்கிறார். (இந்த ஜட்ஜியின் ெபயர் ேதாழர்  ஈ.ஈ.ேமக்,  
ஐ.சி.எஸ்.) 

மற்றும்  இேத  வாரத்தில்  அதுவும்  நமது  ஐேகார்ட்டிேலேய  ஆஜரான  

வக்கீைலப்  பற்றி,  ""வக்கீலின்  நடத்ைத  மிகவும்  ஒழுங்கீனமானது.  இைத  

மிகவும்  பலமாகக்  கண்டிக்க  ேவண்டும்.  இவருக்கு  புத்தி  கற்பிக்க  ேவண்டும்''  

என்று  எழுதி  இருக்கிறார். 

மற்ெறாரு  வழக்கில்  ஒரு  வக்கீல்  ஒரு  கட்சிக்காரன்  பாப்பர்  வியாஜ்யம்  

ெசய்து  அவனுக்கு  rசீவராக  இருந்த  ஒரு  வக்கீல்  கட்சிக்காரனுக்காக  

கிைடத்த  ரூபாய்கைள  ஒரு  தடைவ  2000மும்,  மற்ெறாரு  தடைவ  1000மும்  

ஆக  மூவாயிரம்  ரூபாய்  ேமாசடி  ெசய்து  ஒரு  வழக்கில்  2  வருஷக்  

கடுங்காவலும்,  மற்ெறாரு  வழக்கில்  ஒரு  வருஷக்  கடுங்காவலும்  ெபற்று  

இருக்கிறார். 



சமீபத்தில்  ைஹேகார்ட்  ஐேராப்பிய  ஜட்ஜு  ஒருவர்  ""வக்கீல்களுக்கு  உள்ள  

கடைமைய  கவனிப்பதில்ைல.  தப்பு  வழக்ைக  சிருஷ்டிக்கிறது  கூடாது''  

என்று  குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

இந்த  ஒரு  வருஷத்தில்  இந்திய  வக்கீல்  நடவடிக்ைககைளப்  பற்றிய 

குறிப்புகள் ெவளியில் வந்தைவகைள மாத்திரம் எடுத்துப்  ேபாடப்படுமானால் 

மனுதர்ம சாஸ்திரம் பராசரஸ்மிருதி ஆகிய  இரண்ைடயும்விட  ெபrதாகேவ  

ஒரு  புத்தகமாகும். 

இன்னமும்  தினமும்  நித்திய  வாழ்க்ைகயில்  விவகார  முைறயிலும்,  ெசாந்த  

முைறயிலும்  வக்கீல்  கூட்டத்தில்  ெபரும்பான்ைமேயாrடம்  இருந்து  வரும்  

ஒழுக்கத்  தவறுதலான  காrயங்கள்  ெசால்லி  முடியாது.  அேனகமாக  

முன்சீப்,  ஜட்ஜி,  சப்  ேமஜிஸ்ேரட்,  டிப்டி  ேமஜிஸ்ேரட்  ஆகிய  

உத்திேயாகஸ்தர்கள்  சற்ேறரக்குைறய  அந்த  ஜாதிக்காரர்களாகேவ  

இருப்பதால்  வக்கீல்களின்  அக்கிரமங்களும்,  அட்டூழியங்களும்  ெவகு  

சாதாரணமாக  மைறக்கப்பட்டு  விடுகின்றன. 

எனேவ  மனித  சமூக  ஒழுக்கத்ைதப்  பற்றிேயா,  மக்கள்  நீதிையப்  பற்றிேயா  
ஜனசமூக  சமாதானத்ைதயும்,  ஒழுங்ைகயும்  பற்றிேயா  ஏதாவது  ஒரு  

காrயம்  ெசய்ய  ேவண்டுமானால்  இந்த  வக்கீல்  சமூகத்ைத  ஒழித்தால்  

அல்லது  மற்றபடி  ஒரு  ""தர்ம  ேதவைதேய''  உருவம்  ெபற்று  ஆட்சி  
புrவதாய்  இருந்தாலும்  இன்ைறய  நிைலைமையவிட  ஒரு  மயிர்க்கால்  

அளவுகூட  மக்களுக்குப்  பயன்படாது  என்பது  நமது  அபிப்பிராயமாகும். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  20.01.1935 

 

  



முனிசாமி  நாயுடுவின்  முடிவு 

ேதாழர்  ஆ. முனிசாமி  நாயுடு  திடீெரன்று  முடிவு  எய்திய  ெசய்தி  ேகட்டு  

திடுக்கிட்டு  விட்ேடாம். 

அவருக்கு  வயது  இப்ேபாது  50ேததான்  ஆகின்றது.  இவர்  ஒரு  ெகட்டிக்கார  
வக்கீல்  என்று  ெபயர்  வாங்கியர்.  அவர்  ஜஸ்டிஸ்  கட்சியில்  ஒரு  

பிரபலஸ்தராய்  விளங்கினார்.  பனகால்  ராஜா  முடிெவய்திய  பிறகு  

அக்கட்சிக்குத்  தைலவராக  ஆனார்.  அதன்  பயனாய்  முதல்  மந்திr  

ஸ்தானமும்  ெபற்றார்.  மந்திr  ேபாட்டியின்  பலனாகவும்,  காங்கிரைச  சில 

சந்தர்பங் களில்  ஆதrத்ததின்  பயனாகவும்  மந்திr  உத்திேயாகம்  விட்டுவிட  

ேவண்டி  ேநர்ந்தது என்றாலும்  கட்சிைய  விட்டு  விலகாமலும்  

எதிர்கட்சியாகிய  காங்கிரசினிடம்  ேசராமலும்  ஜனநாயக  ஜஸ்டிஸ்  கட்சி  
என்பதாக  ஒரு  கட்சி  ஏற்படுத்தி  அதற்கு  தைலவராய்  விளங்கி  வந்தார். 

சமீப  காலத்தில்  ஜஸ்டிஸ்  கட்சியில்  இரண்டரக்  கலந்து  விடுவதற்கு  

ேவண்டிய  ஏற்பாடுகள்  நடந்து  இந்த  மாத  முடிவிேலா,  அடுத்த  மாத  

துவக்கத்திேலா,  ஒரு  மந்திr  பதவிைய  அைடயக்கூடிய  நிைலயில்  

இருந்தார். 

அதன் பயனாக ஜஸ்டிஸ் கட்சி மிகவும் ஒற்றுைமையயும்,  பலத்ைதயும்  

ெபறக்கூடிய  நிைலயும்  இருந்தது. 

ேதாழர்  முனிசாமி  நாயுடு  கட்சி  விஸ்வாசி  என்பது  மாத்திரமல்லாமல்  ஒரு  

காலத்தில்  அதாவது  ஜஸ்டிஸ்  கட்சிக்கு  மந்திr  பதவி  ேபாய்விட்டதான  

1927ம்  வருஷ  ெதாடக்கத்தில்  காங்கிரஸ்காரர்களால்  டாக்டர்  சுப்பராயன்  

அவர்களுக்கு  மந்திr  பதவி  கிைடத்த  காலத்தில்  ஒரு  மந்திr  ஸ்தானத்ைத  

ேதாழர்  முனிசாமி  நாயுடுவுக்கும்  ெகாடுப்பதாக  கூறி  வருந்தி  அைழத்த 

ேபாது  அப்பதவிைய  தனக்கு  ேவண்டாம்  என்று  ெசால்லிவிட்டவரும்,  ஏைழ  

விவசாயிகள்  விஷயமாக  ஏதாவது  நன்ைம  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்னும்  

விஷயத்தில்  சிரத்ைத  ெகாண்டிருந்தவர்.  சட்டசைப  நடவடிக்ைககளிலும்,  

சட்டங்களிலும்  நல்ல  அனுபவம்  உள்ளவரும்  அவேரயாவார். 

இவருைடய  முடிவானது  இது  சமயம்  ஜஸ்டிஸ்  கட்சிக்கு  ஒரு ெபrய  

நஷ்டம்  என்று  ெசால்ல  ேவண்டும்.  எனேவ  ேதாழர்  முனிசாமி  நாயுடுவின்  



முடிவுக்கு  வருந்துவேதாடு  அவரது  குடும்பத்தாருக்கும்,  நண்பர்களுக்கும்  

நமது  அனுதாபத்ைத  ெதrவித்துக்  ெகாள்ளுகிேறாம். 

குடி அரசு  இரங்கற் ெசய்தி  20.01.1935 

 

  



ெபாப்பிலி  ராஜாவும் 

ைவசிராய்  ேபட்டியும்! 

 இ.ஐ.ஈ.  எழுதுவது 

ெபாப்பிலி  ராஜா  அவர்கள்  கல்கத்தாவுக்குச்  ெசன்றேபாது  ைவசிராய்  பிரபு  
ேபட்டி  அளிக்க  மறுத்து  விட்டதாகச்  சில  பத்திrைககள்  எழுதுகின்றன. 

இைத  ஒரு  ெபாருப்பும்  நாைணயமுள்ள  பத்திrைகயின்  நடவடிக்ைக  என்று  

ெசால்ல  முடியாைமக்கு  வருந்துகிேறன். 

ெபாப்பிலி  ராஜா  கல்கத்தாவுக்கு  ஜனவrைய  உத்ேதசித்தும்,  சில  

நண்பர்கைளக்  காணவும்  ெசன்றாேர  ஒழிய  ைவசிறாையப்  பார்க்க  

ெசல்லவில்ைல. 

ைவசிராையப்  ேபட்டி  ேகழ்க்கவும்  இல்ைல. 

ெபாப்பிலி  ராஜா  ைவசிறாய்  பிரபுைவப்  பார்க்க  ேவண்டுெமன்று  

விரும்பினால்  ைவசிராய்  பிரபு  பார்க்க  முடியாது  என்று  ெசால்லி  விடுவாரா? 

அவ்வளவு  ெபrய  துேராகம்  அவைர  நம்பினவர்களுக்ேகா,  சர்க்காருக்ேகா  
அல்லது  ைவசிறாய்  வருத்தப்படும்படிேயா  என்ன  ெசய்து  விட்டார்  என்று  

அறிவுள்ளவர்கள்  நிைனக்க  மாட்டார்களா? 

ெபாப்பிலி  என்பதற்காக  இல்லாவிட்டாலும்  ஒரு  மாகாண  முதல்  மந்திrைய  

ைவசிராய்  பார்க்க  மறுத்துவிட்டார்  என்பது  எந்த  ைபத்தியக்  காரனாவது  

நம்பக்கூடிய  ேசதியா?  அல்லது  எந்தப்  ைபத்தியக்காரனாவது  

ெசால்லக்கூடிய  ேசதியா?  ெசட்டி  நாட்டு  ராஜாவின்  பணமானது  சில  

மக்கைள  அடிேயாடு  அறிவிழக்கச்  ெசய்து  விட்டது  என்பதற்கு  இது  ஒரு  

சrயான  உதாரணம். 

இது  நிற்க  மற்ெறாரு  விஷயம்  இங்கு  குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

அதாவது  ேவறு  ஒரு  கனவாைன  ைவசிராய்  பிரபு  பார்க்க  சவுகrய மில்ைல 

என்று ெசால்லி விட்டது உண்ைம. அதற்காக பதினாயிரக் கணக்கான  ரூ. 

ெசலவு  ெசய்து  ேவண்டா  விருந்தாய்  ேபட்டி  கண்டதும்  உண்ைம.  அந்த  

ேபட்டியிலும்  உத்ேதசித்துச்  ெசன்ற  காrயங்கள்  எல்லாம்  ெபாக்கணமாய்  



ேபாய்  விட்டதும்  உண்ைம.  இந்த  இரகசியங்கைளத்  ெதrய  ஆைசப்பட்டால்  

புள்ளி  விவரங்கேளாடு  ெதrவிக்கத்  தயாராய்  இருக்கிேறன். 

ஆகேவ  ெசட்டிநாட்டு  ராஜாைவ  ஆதrக்கின்ற  பத்திrைகெயன்ேறா  அவரது  

பணத்தில்  நைடெபறுகின்ற  பத்திrைக  என்ேறா  ஒன்று  இருக்கு மானால்  

அதனால்  ெபாப்பிலிையயும்,  மற்றவர்கைளயும்  இப்படிப்பட்ட  

முட்டாள்தனமான ெபாய்களாலும், ேகவலமான வார்த்ைதகளாலும்  

ைவவதன்  மூலம்  ெசட்டி  நாட்டு  ராஜாவுக்கு  நன்ைம  ெசய்வதாக  ஏற்பட்டு 

விடாது.  அதற்கு  ேநர்மாறான  பலேன  ஏற்படும்.  திருப்பிச்  ெசால்ல  

எவ்வளேவா  உண்ைமயான  சங்கதிகள்  அடக்க  முடியாமல்  பிதுங்கிக்  

ெகாண்டிருக்கின்றன. 

ெசட்டிநாட்டு ராஜா கண்ணாடி வடீ்டில் குடி இருக்கிறார்.  ெபாப்பிலியும்,  

ஷண்முகமும்  கருங்கல்  வடீ்டில்  குடி  இருக்கிறார்கள்  என்பைதச்  ெசட்டிநாடு  

அறிய  ேவண்டும்.  இைத  அவrடம்  பணம்  வாங்குகின்றவர்கள்  அறிய  

ேவண்டிய  அவசியமில்ைல,  ஏன்  என்றால்  நாைளக்குச்  ெசட்டிநாடு  

இைளத்தால்  பணம்  ெகாடுக்க  ெபாப்பிலி  இருக்கிறார்,  ஷண்முகம்  

இருக்கிறார்  என்கின்ற  ைதrயம்  அவர்களுக்கு  உண்டு.  இைத  ஒரு  ெசட்டிப்  
பிள்ைள  அறியாமல்  ேபானதுதான்  ஆச்சrயம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  20.01.1935 

 

  



தஞ்ைச  ஜில்லா  4வது   

சுயமrயாைத  மகாநாடு 

ேதாழர்கேள! 

ஒரு வருஷ  காலத்துக்குப்  பிறகு  இன்று  சுயமrயாைத  மகாநாடு  இங்கு  

கூடுகின்றது.  மாதத்திற்கு  2,  3  மகாநாடுகள்  கூட்டிக்  ெகாண்டிருந்த  நாம்  

அடக்குமுைறயில்  அடக்கப்பட்டது  ேபால்  ஒரு  வருஷ  காலமாக  ஒன்றும்  

இல்லாமல்  இருந்து  இன்று  இங்கு  கூடி  இருக்கிேறாம்.  மகாநாடு  என்கின்ற  

முைறயில்  நாம்  இந்த  ஒரு  வருஷ  காலமாய்  கூட்டம்  கூட்டி  

இருக்காவிட்டாலும்  பிரசாரம்  என்கின்ற  முைறயில்  ஏறக்குைறய வாரம்  ஒரு  

முைறயாவது  ஒவ்ெவாரு  இடங்களில்  பலர்  தனித்தனிேயயும்,  கூடியும்  

பிரசாரம்  என்கின்ற  முைறயிலும்  சுயமrயாைதத்  திருமணம்,  சங்கத்  திறப்பு  
விழா,  ஆண்டு  விழா  முதலிய  ெபயர்களிலும்  கூட்டம்  கூட்டி  நமது  

ெதாண்டுகைள  ஆற்றி  வந்திருக்கிேறாம்.  ஆைகயால்  நாம்  ேசார்ந்ேதா,  
அயர்ந்ேதா,  அலட்சியமாேயா,  அடக்கு  முைறயில்  பின்  வாங்கிேயா  இருந்து  

விட்ேடாம்  என்று  யாரும்  ெசால்லிவிட  முடியாது. 

ேவைல  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்கின்றவர்களுக்கு  மகாநாடு  இருந்தாலும்,  

இல்லாவிட்டாலும்  ேவைல  ெசய்ய  இடமிருந்து  ெகாண்டுதான்  இருக்கும். 

ஆதலால்  மகாநாடுகள்  கூட்டப்படாததால்  இயக்க  காrயங்கள்  எதுவும்  

ெகட்டுப்  ேபாய்  விடவில்ைல. 

பிரசார  நிைல 

உண்ைமயாகவும்,  சுருக்கமாகவும்  ெசால்ல  ேவண்டுமானால்  சுயமrயாைதச்  
சங்கத்தின்  நிைலயானது  ஒரு பிரசாரப்  பிராயத்தில்  இருக்கின்றது  என்றும்  

அந்தப்  பிரசாரத்துக்காகேவ  மகாநாடு  முதலியைவகளும்  கூட்டப்பட்டு  

வருகின்றன  என்றும்  ெசால்ல  ேவண்டும்.  இயக்கத்திேல  ஈடுபட்டுள்ள  

ேதாழர்களுைடய  கடைமயும்  முக்கியமாக  பிரசாரேமயாகும்.  ஆதலால்  

இந்தக்  காrயம்  எந்தக்  காரணம்  ெகாண்டு  அடங்கி  இருக்கவும்  இல்ைல. 

அடக்கப்பட்டுவிடவும் இல்ைல. 

திட்டம் 



பிரசார  சம்மந்தமான  திட்டங்கள்  விஷயத்தில்  ஏதாவது  ஒருவருக் ெகாருவர் 
சிறிது  அபிப்பிராய  ேபதம்  இருந்த  ேபாதிலும்  அபிப்பிராய  ேபதத்துக்கு 

இடமில்லாமல் ெசய்துெகாண்டு இருக்கின்ற திட்டங்கள்  எவ்வளேவா  இருந்து 

ெகாண்டு  இருக்கின்றன.  ஆனதால்  அபிப்பிராய  ேபதம்  காரணமாக  

ெதாண்டாற்ற  இடமில்லாமல்  ேபாய்  விட்டது  என்றும்  யாரும்  ெசால்லிக்  

ெகாள்ள  முடியாது. 

ெகாள்ைக 

நிற்க,  நமது  இயக்கக்  ெகாள்ைககள்  விஷயமாயும்,  அபிப்பிராய  ேபதங்கள்  

சிறிது  இருந்து  வருவதாகச்  ெசால்லப்படுகின்றது. 

நமது  ெகாள்ைககள்  என்று  ெசால்லப்படுவதும்,  ஈேராட்டு  ேவைலத்  

திட்டங்கள்  என்று  ெசால்லப்படுவதும்  நாம்  இந்த  4  வருஷங்களாக  ெசய்து  

ெகாண்டு  வந்த  பிரசார  சம்மந்தமான  திட்டங்கள்  தாேன  தவிர  புதிதாக  
ஏற்பட்டது  என்று  ெசால்வதற்கில்ைல. 

அது  எப்படி  இருந்த  ேபாதிலும்  இப்ேபாது  அரசாங்கமானது  நமது  இயக்க  

விஷயத்தில்  சற்று  கடினமான  முைறகைள  ைகயாளத்  ெதாடங்கி  
இருக்கிறார்கள்.  சுயமrயாைத  இயக்கம்  சட்ட  விேராதமான   

இயக்கெமன்றுகூட  அரசாங்கத்தார்  தீர்மானித்து  உத்திரவு  ேபாட  

உத்ேதசித்தார்களாம்.  அந்த  முயற்சி  இன்னமும்  இருந்து  வருகின்றதாம். 

அந்தப்படி  அரசாங்கத்தார்  ெசய்தால்  அது  புத்திசாலித்தனமான  

காrயமாகாது. 

சட்ட  மறுப்பு  இல்ைல 

ஏெனனில்  நமது  இயக்கத்தில்  எப்படிப்பட்ட  ெகாள்ைககள்  இருந்தாலும்  நாம்  

அைவகைள  ெயல்லாம்  சட்ட  வரம்பிற்கு  உள்பட்டும்  சட்டங்கைள  

மீறாமலும்  பலாத்காரம்  இல்லாமலும்  ெசய்வது  என்றுதான்  ஆதி  முதல்  

விதிகள்  ைவத்துக்  ெகாண்டு  இருக்கிேறாம்.  சட்டம்  மீறுவதானாலும்  

ெவளிப்பைடயாய் ெசால்லிவிட்டுத்தான் ெசய்ேவாேம ஒழிய  

இரகசியமாகேவா,  பித்தலாட்டமாகேவா  நாம்  எந்தக்  காrயமும்  ெசய்ய  

மாட்ேடாம்.  இைத  பல  தடைவ  ெதrவித்து  இருக்கிேறாம்.  நமது  திட்ட  விதி  
என்று  ஏதாவது  இருக்குமானால்  அைவகளிெலல்லாம்  இைத  விவரமாய்  

குறிப்பிட்டு  மிருக்கிேறாம். 



சட்ட  மறுப்பு  ஒடுக்கம் 

சட்டம்  மீறுவது  ெதய்வ  கட்டைளெயன்றும்  மனச்சாட்சியின்  தீர்ப்பு  என்றும்  

ெசால்லி  வந்த  காங்கிரேச  இன்று  ""நாங்கள்  சட்டப்படி  நடந்து  

ெகாள்ளுகிேறாம்.  சட்ட  மறுப்பு  என்பைத  1000  கஜ  ஆளத்தில்  புைதத்து  

விட்ேடாம்''  என்று  ெசால்லி  விட்ட  பிறகு  சட்டத்திற்கு  உட்பட்டு  நடப்பது  

என்ற  விதியுள்ள  சு.ம.  இயக்கம்  சட்டத்திற்கு  விேராதம்  என்கின்ற  சாக்ைக  

ைவத்து  அடக்கிவிட  கவர்ெமண்டார்  நிைனத்ததானது  காங்கிரைச  அடக்கி  
ஒடுக்கி  பணியச்  ெசய்து  விட்ேடாம்  என்று  கருதி  ெகாண்டாடும்  ெவற்றிக்  

ெகாண்டாட்டத்தின்  ேவைலத்  திட்டெமன்று  தான்  ெசால்ல  ேவண்டும்.  

எப்படியிருந்த  ேபாதிலும்  நாம்  காங்கிரைசப்  ேபாலேவ  அரசாங்கத்திற்கு  

எதிராக  இல்லாதபடி  நமது  ேவைலத்  திட்டம்  இருக்கிறது  என்பைதக்  

காட்டித்தான்  ஆக  ேவண்டும்.  அவர்கள்  எைதயாவது  ஆ÷க்ஷபித்தால்  நாம்  

அதற்குத்  தகுந்தபடி  அைமத்துக்  ெகாள்ளத்தான்  ேவண்டும். 

திருத்திக்  ெகாள்ளத்  தயார் 

நாம்  உண்ைமயிேலேய  ஏைழ  பாமர  மக்களுக்காகவும்,  தாழ்த்தப் பட்ட 

மக்களுக்காகவும்  பாடுபடுகின்ற  இயக்கமுைடயவர்களாேவாம். 

நமக்கு  எதிராக  சர்க்கார்  வரேவண்டிய  அவசியேம  இல்ைல.  நமது  

திட்டத்தில்  பிrட்டிஷ்  அரசாங்கத்ைத  ஓட்டுவேதா,  கவிழ்ப்பேதா  ஆகிய  

கருத்தும் அவசியமுமில்ைல. 

நம்முைடய  இயக்கம்  ஒரு  குறிப்பிட்ட  முைறையக்  ெகாண்டேத ெயாழிய  

ஒரு  ேதசத்தாைரேயா,  ஒரு  ஜாதியாைரேயா  குறி  ெகாண்டதல்ல. 

நம்முைடய  முைறக்கு  எதிrகள்  நமது  நாட்டிேலேய  மலிந்து  

கிடக்கின்றார்கள்.  அப்படி  இருக்கும்  ேபாது  நமக்கு  அரசாங்க  விேராதம்  

என்பது  ேதைவ  இல்லாதது. 

ஆதலால்  இன்ைறய  திட்டங்களில்  எைதயாவது  அரசாங்கத்தார்  குற்றமானது  

கூடாது  என்று  ெசால்லுவார்களானால்  திருத்தி  அைமத்துக்  ெகாள்ள  

தயாராக  இருக்கிேறாம். 

விட்டுக்  ெகாடுக்க  மாட்ேடாம் 



நமது  ெகாள்ைககைள  நாம்  விட்டுக்  ெகாடுக்க  முடியாது.  மனித  சமூக  

சமத்துவமும்,  சாந்தியும்,  நமது  லக்ஷியமும்  ெகாள்ைகயுமாகும்.  அக்  

ெகாள்ைககைள  காலேதச  வர்த்தமானத்துக்கு  ஏற்பட்ட  அரசாங்கம்  

அனுமதிக்கிற  அளவுக்கு  நாம்  பிரசாரம்  ெசய்ய  ேவண்டியைத  நாம்  

கடைமயாய்க்  ெகாண்டிருக்கிேறாம். 

ெகாள்ைககேள  தப்பு  என்கின்ற  நிைல  வரும்ேபாது  நாம்  ஒன்று  கூடி  

ேயாசித்து,  ஒரு முடிவுக்கு  வர  ேவண்டியது  அவசியமாகும்.  ஆதலால்  

இப்ேபாது  அதற்கான  நமது  ேவைலத்  திட்டத்ைத  நடத்தக்  கூடிய  முைறயில்  

அைமத்துக்  ெகாண்டு  நாம்  இன்னும்  ஊக்கமாகவும்,  ேவகமாகவும்  ேவைல  

ெசய்ய  ேவண்டியது  அவசியமாகும். 

எல்ேலாரும்  இருக்கலாம் 

நமது  இயக்கத்தில்  எல்ேலாரும்  இருக்கும்படி  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்று  சிலர்  
ெசால்லுகிறார்கள். 

ஆட்ேசபைண  இருப்பதாய்  எனக்குத்  ெதrயவில்ைல.  ஆஸ்திகர்கள்,  

நாஸ்திகர்கள்  யாரும்  இருக்கலாம்.  ""ேமல்  ஜாதி'',  ""கீழ்  ஜாதி''  என்பவர்கள்  

யாரும்  இருக்கலாம். ஏைழ  பணக்காரர்களும்  இருக்கலாம். அரசாங்க  

உத்திேயாகஸ்தர்களும்,  காங்கிரஸ்காரர்களும்  இருக்கலாம்.  நாம்  புேராகிதக்  

கூட்டம்  தவிர  ேவறு  யாைரயும்  ேவண்டாெமன்று  ெசால்ல  வரவில்ைல. 

யாருக்காவது  அெசௗகrயம்  உண்ைமயில்  இருக்குமானால்  அைத  ேநர்  
ெசய்ய  ேவண்டியது  அவசியேமயாகும்.  ஆனால்,  வணீ்  சாக்கு  ேபாக்கு 

களுக்கு  பதில்  ெசால்ல  நம்மால்  முடியாது.  அதற்காக  ஏதும்  ெசய்ய  

ேவண்டியதும்  இல்ைல.  எத்தைனேயா  ெசல்வவான்களும்,  ""ேமல்  

ஜாதி''க்காரர்களும்  அரசாங்க  உத்திேயாகஸ்தர்களும்,  இந்து,  கிறிஸ்து,  

முகமதியர்களும்  நம்முடன்  இன்றும்  இருக்கிறார்கள். 

ஆதலால்  திட்டம்  காரணம்  என்று  யாரும்  விலகிப்ேபாகும்படி  நம்மிடம்  

ஒன்றும்  இல்ைல.  ஆனால்  பலருக்கு  பல  அெசௗகrயங்கள்  இருக்கலாம்.  

உண்ைமையச்  ெசால்ல  ைதrயமில்லாமல்  திட்டத்தின்  மீது  குைற  

கூறலாம்.  அதற்கு  நாம்  என்ன  ெசய்யக்  கூடும். 

இன்றும்  நாம்  தயாராய்  இருக்கின்ேறாம்.  யாைரயும்  ஒத்துைழக்கக்  ேகட்டுக்  

ெகாள்ளுகிேறாம்.  யாருடனும்  ஒத்துப்ேபாக  ஆைசப்படுகின்ேறாம். 



குறிப்பாக  இந்த  ஜில்லாவாசிகைளப்  ெபாருத்தவைர  எவ்வித  

அெசௗகrயமும்  இருப்பதாக  நான்  கருதவில்ைல.  ஆைகயால்  நமது  

இயக்கப்  பிரசாரத்ைத  இந்த  ஜில்லாவில்  தாராளமாய்  நடத்தி  வழி  காட்ட  

ஆைசப்படுகிேறன். 

குறிப்பு:  தஞ்ைச  கிருஷ்ணlலா  ெகாட்டைகயில்  ஜனவr  19,  20  ஆகிய  

நாட்களில்  நைடெபற்ற  தஞ்ைச  மாவட்ட  4 ஆவது  சுயமrயாைத  மாநாட்டில்  

மாநாட்ைடத்  திறந்து  ைவத்து  ஆற்றிய  உைர. 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  27.01.1935 

 

  



முட்டாள்களுக்கு  வr 

 சித்திரபுத்திரன் 

முட்டாள்களுக்கு  வr  விதிக்க  ேவண்டும்  என்கின்ற  ஆைசயின்  மீேத  நமது  

அரசாங்கத்தார்  லாட்டr  சீட்டுகைளயும்,  ேபாட்டிப்  பrசுகைளயும்,  குதிைரப்  
பந்தயங்கைளயும்  அனுமதித்துக்  ெகாண்டிருக்கிறார்கள்  என்று  தரும  

ேதவைத  ெசாற்பனம்  அருளுகிறது. 

இைத  மிகவும்  சr  என்ேற  ெசால்ல  ேவண்டும். 

உதாரணமாக  ஒரு  தாசி  தன்  தாயாைர  ேநாக்கி  எனக்கு  இன்பம்  ெகாடுக்கும்  

ஆடவர்கள்  எனக்குப்  பணத்ைதயும்  ெகாடுத்து  என்ைன  வணங்குவதும்  ஏன்  

என்று  ேகட்டேபாது  அந்த  தாசியின்  தாயாரானவள்  மகைளப்  பார்த்து,  நல்ல  

காrயத்துக்கு  தங்கள்  பணத்ைதச்  ெசலவு  ெசய்யாத  அேயாக்கியர்கள்  பணம்  

ெசலவாவதற்காக  ேவசிகளாகிய  நம்ைமயும்,  கள்ளு  சாறாயத்ைதயும்,  சூது  

ஆட்டங்கைளயும்  கடவுள்  அனுமதித்துக்  ெகாண்டிருக்கிறார்  என்று  

ெசான்னாளாம். 

அதற்கு  ஒரு  பாட்டும்  உண்டு. 

அன்ைனேய  அைனயேதாழி 

அறந்தைன  வளர்க்கும்மாேத, 

  உன்ைனேயார்  உண்ைம 

  ேகட்ப்ேபன்,  உைர 

ெதrந்துைரத்தல்  ேவண்டும்,  

என்ைனேய  ேவண்டுேவார்கள் 

எனக்கும் ஓர்  இன்பம்  நல்கி, 

  ெபான்ைனயும்  தந்து 

  பாதப்  ேபாதினில் 

  வழீ்வேதேனா?  (அம்மா) 



ெபாம்ெமனப்புைடத்து  விம்மி 

ேபார்மதன்  மயங்கி  வழீும், 

ெகாம்ைம  ேசர்முைலயினாேள 

கூறுேவன்  ஒன்று  ேகளாய், 

  ெசம்ைமயில்  அறஞ்ெசய்யாதார் 

  திரவியம்  சிதர ேவண்டி, 

  நம்ைமயும்  கள்ளும்  சூதும் 

  நான்முகன்  பைடத்த  வாேற. 

அதுேபால்  பகுத்தறிவில்லாத  முட்டாள்களுக்கு  வr  ேபாடுவதற்காக 

அரசாங்கத்தார்  கருதி  ேபாட்டிப்  பrசு  பத்திrைககள்,  லாட்டrச்  சீட்டுகள்,  

குதிைரப்  பந்தயங்கள்,  எலக்ஷன்கள்,  சர்விஸ்  கமீஷனுக்கு  

உத்திேயாகத்துக்காக  விண்ணப்பங்கள்,  1ரூ  15  அணாவுக்கு  ஒரு  

ெகடிகாரமும்,  125  சாமான்களும்  என்கின்ற  விளம்பரங்கள்,  மூன்று  ேவைள 

மருந்தில்  முப்பது  ஸ்திrகைள  ெகஞ்சும்படி  ெசய்யத்தக்க  மன்மத  

சிந்தாமணி,  வrீயவிர்த்தி,  தாதுபுஷ்டி  ேலகிய  விளம்பரங்கள்,  தாயத்து  

விளம்பரங்கள்  ஆகியைவகைள  அரசாங்கத்தார்  அனுமதித்து  வருகிறார்கள். 

இதனால்  ேபாட்டிப்  பத்திrைக  மீதாவது,  விளம்பரக்காரர்கள்  மீதாவது  

""சத்தியமாய்''  நாம்  சிறிதுகூட  குற்றம்  ெசால்ல  வரவில்ைல.  ஏெனன்றால்  

நம்  நாட்டு  முட்டாள்கள்  எத்தைன  ேபர்கள்  என்று  கணக்ெகடுக்க  இது  ஒரு 

பதிவு  (rஜஸீ்ட்டர்)  புஸ்த்தகமாகும்.  ஆதலால்  இது  நடக்க  ேவண்டியதுதான். 

இதுேபாலேவ  அறிவாளிகளுக்கு  வr  ேபாடவும்,  அறிவாளிகைளக்  

கணக்ெகடுக்கவும்  சில  காrயங்கள்  இருக்கின்றன.  அவற்ைறப்  பின்னால்  

ெதrவிக்கலாம்.  இப்ேபாது  ஒன்றும்  அவசரமில்ைல. 

குடி அரசு  கட்டுைர  27.01.1935 

 

  



உயிைரக்  காத்ததற்கு  உபகாரம் 

1932ம்  வருஷத்தில்  காந்தியாrன்  உயிைரக்  காப்பாற்றின  வரீர்கள்  

ஆதிதிராவிட  ேதாழர்களாகும். 

பிrட்டிஷ்  அரசாங்கம்  ஏற்பட்ட  200  வருஷகாலங்களுக்குப்  பிறேக  

ஆதிதிராவிடர்களுக்கு  அரசியலில்  பிரதிநிதித்துவம்  ெபற  வசதி  
அளித்தார்கள். 

இந்த  வசதியும்  இந்திய  மக்களின்  பிரதிநிதி  ஸ்தாபனம்  என்று  

ெசால்லிக்ெகாள்ளும்  காங்கிரசும்,  அக்காங்கிரசிற்கு  சர்வாதிகாr  என்று  

ெசால்லப்பட்டவர்,  தாழ்த்தப்பட்ட  மக்களுக்குத்  ெதாண்டு  ெசய்ய  வசதி  
அளிக்காவிட்டால்  பட்டினிகிடந்து  உயிைர  விடுேவன்  என்று  ெசான்னவர்,  
தீண்டாைம  ஒழிக்கப்பட்டால்  அல்லாது  தீண்டப்படாதார்  என்பவர்களுக்கு  

மற்ற  இந்து  மக்கள்  மீது  நம்பிக்ைக  ஏற்பட்டாலல்லாது  இந்தியாவுக்கு  

சுயராஜ்யம்  கிைடக்காெதன்றும்,  கிைடத்தாலும்  நிைலக்காெதன்றும்  

ெசான்னவர்  ஆன  ேதாழர்  காந்தியாரால்  ""தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு  

அரசியலில்  தனிப்  பிரதிநிதித்துவம்  ெகாடுத்தால்  என்  உயிைரக்  

ெகாடுத்தாவது  எதிர்ப்ேபேன  ஒழிய  என்  உயிர்  ேபாமளவும்  

சம்மதிக்கமாட்ேடன்''  என்று  ெசான்ன  பிறேக  தான்  அரசாங்கத்தார்  
கருைணைவத்து  தனிப்பிரதிநிதித்துவம்  ெகாடுத்தார்கள். 

அதுவும்  கூட  ஏன்?  எப்படி?  ெகாடுத்தார்கள்  என்று  ேயாசிப்ேபாேம யானால்  

ைசமன்  கமிஷன்  இந்தியாவுக்கு  முதலில்  வந்த  ெபாழுது,  இந்திய  அரசியல்  

ஸ்தாபனங்கள்  முழுவதும்  ஜஸ்டிஸ்கட்சி  உள்பட  எதிர்த்து  பஹிஷ்காரம்  

ெசய்த  காலத்தில்  சுயமrயாைத  இயக்கம்  ஒன்று  மாத்திரேம  அைத  

வரேவற்று  தீண்டப்படாதவர்கள்  என்று  சமூக  வாழ்வில்  ஒதுக்கித்  

தள்ளப்பட்டிருக்கும்  7  ேகாடி  மக்களின்  நிைலைமையயும்,  இந்தியப்  
ெபண்கள்  நிைலைமையயும்  ெதrந்து  ெகாண்டு  ேபாக  ேவண்டும்  என்றும்;  

அதற்காகேவ  வரேவற்கிேறாம்  என்றும்,  ெதrவித்த  பின்பு  ைசமன்  கமிஷன்  

தீண்டாைம  தத்துவத்ைதயும்,  தீண்டப்படாதவர்களின்  நிலைமையயும்,  

ெபண்கள்  நிலைமையயும்  ெதrந்து  ெகாண்டு  ேபாய்  கைடசியாக  

தீண்டப்படாதவர்கள்  என்பவர்களுக்கு  தனித்ெதாகுதி  பிரதிநிதித்துவம்  

ெகாடுத்தார்கள். 



அந்த  தனிப்பிரதிநிதித்துவத்ைத  ஒழிக்கக்  கருதி  ேதாழர்  காந்தியார்  
""தனிப்பிரதிநிதித்துவத்ைத  அரசாங்கத்தார்  திருப்பிப்  ெபற்றுக்  ெகாண்டால்  

ஒழிய  உயிர்  தrக்க  மாட்ேடன்.  நான்  தற்ெகாைல  ெசய்து  ெகாள்ளுேவன்''  

என்று  சபதங்கூறி  பட்டினி  கிடந்தார். 

அந்தப்பட்டினியில்  ""கிருஷ்ணபரமாத்மா''  ெசய்த  கபட  நாடகத்ைத  விட  

அதிகமாக  ""இேதா  காந்தி  சாகப்  ேபாகிறார். அேதா  காந்தி  சாகப்  ேபாகிறார்''  
என்று  சில  ைவத்தியர்களும்,  மாளவ்யாஜி  ேபான்ற  பல  வருணாச்சிரம  

எத்தர்களும்  அதுவும்  பட்டினி  ஆரம்பித்த  4,  5  நாள்களுக்குள்ளாகேவ  

கூப்பாடு  ேபாட்டு  மிரட்டி  தீண்டாதவர்களுக்கு  குளத்ைதத்  திறந்து  

விடுகிேறாம்.  ேகாவிைலத்  திறக்கிேறாம்.  பள்ளிக்கூடத்ைதத்  திறக்கிேறாம்.  

அதுமாத்திரமல்லாமல்  எல்லாப்  ெபாதுத்  ேதர்தல்களிலும்  உங்களுக்கு  

பிரதிநிதித்துவம்  ெகாடுக்கிேறாம்'' என்று  ஆைசகாட்டி  ஏமாற்றியும்  

தீண்டப்படாதவர்கள்  என்கின்றவர்கள்  வாயினாேலேய  எங்களுக்குத்  தனித்  

ெதாகுதிப்  பிரதிநிதித்துவம்  ேவண்டாம்  என்று  ெசால்லும்படியாகச்  ெசய்து  

காந்தியின்  உயிைரக்  காப்பாற்றினார்கள். 

இதனால்  தீண்டப்படாத  மக்களின்  தயவாேலேய  அவர்களது  ெபரும்  

தியாகத்தாேலேய  காந்தியாrன்  உயிர்  காக்கப்பட்டது  என்ேறா  
காந்தியாருக்கு  உயிர்  பிச்ைசயும்,  அவரது  மைனவியாருக்கு  ""மாங்கல்யப்  
பிச்ைச''யும்  ெகாடுக்கப்பட்டது  என்ேறா  ெசால்லப்படுமானால்  அதில்  நல்ல  

உண்ைம  இல்ைல  என்று  எந்த  நன்றி  ெகட்ட  மனிதரும்  ெசால்லத்துணியார்.  
அப்படி  யிருக்க  அந்த  ஒரு  ெபrய  உதவிக்காக  அவர்களுக்கு   ேகாயிைலத்  

திறந்து  விடுவதாக  ஒரு  மேசாதாைவ  இந்திய  சட்ட  சைபயில்  ஒரு 

பார்ப்பனைரக்  ெகாண்டு  வரச்ெசய்து  அைத ஆைச  காட்டி  மக்களிடமிருந்து  

தீண்டாைம  விலக்குப்  பண்டுக்காக  பல  லட்ச  ரூபாய்கைள வசூல்ெசய்து  

ெகாண்டு  அந்தப்  பணத்தால்  தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்  அல்லாதார்  என்று  

ெசால்லப்படுபவர்களாகிய  ஐயர்  ஐயங்கார்  சாஸ்திr  முதலியவர்களின்  

சட்டசைபத்  ேதர்தல்  பிரசாரத்திற்குச்  சிலவழிக்கப்பட்டு  அவர்கைள  

அங்கத்தினர்களாக்கினேதாடு  þ  மேசாதாைவயும்  ெகாைல  ெசய்து  விட்டு  

இதுவைர  நடந்த  எந்தப்  ெபாதுத்  ெதாகுதியிலும்  எந்தத்  ேதர்தலிலும்  

பிரதிநிதித்துவம்  இல்லாமல்  ெசய்து  விட்டார்கள். 



அேதாடு  மாத்திரம்  அல்லாமல்  பார்லிெமண்டr  ேபார்டு  என்பதின்  மூலம் 

எந்தத் ெதாகுதிக்கும் அந்த வகுப்பில் ஒரு ஆைளயாவது  

நிறுத்தினவர்களுமல்ல. 

அது  மாத்திரமல்லாமல்  ெசன்ற  வாரம்  ெசன்ைனயில்  நடந்த  ெசன்ைன  

சட்டசைபத்  ேதர்தலுக்குத்  தானாக  ேவறு  எந்தக்  கட்சிையயும்  ேசராமல்  

தனித்து  நின்ற  ஆதிதிராவிட  வகுப்புத்  ேதாழராகிய  ஜ.ீ 

முனிசாமிபிள்ைளையயும்,  அவருக்கு  எதிராக  காங்கிரசின்  ேபராேலேய  ஒரு  

பார்ப்பனைர  நிறுத்தி  ேதாற்கடித்து  விட்டார்கள். 

ஆகேவ  இந்தப்  பார்ப்பனர்கள்,  உயிைரக்  காப்பாற்றியவர்களுக்குச்  ெசய்யும்  

பிரதி  உபகாரம்  என்ன  என்பதும்,  அவர்களது  நன்றிெகட்ட  தன்ைம  எவ்வளவு  

என்பதும்  ேதசிய  நாைணயம்  எப்படிப்பட்டது  என்பதும்  இதிலிருந்ேத  

ஒருவாறு  உணரலாம். 

அது  மாத்திரமல்லாமல்  இதில்  மற்ெறாரு  விஷயம்  மிகவும்  

கவனிக்கத்தக்கதாகும்.  அதாவது: 

பூனா  ஒப்பந்தம்  நிைறேவறிய  மறுதினம்  (25932)  பம்பாயில்  அந்த  

ஒப்பந்தத்ைத  ஊர்ஜ்ஜிதப்படுத்த  ஒரு  ெபrய  மகாநாடு  கூடிற்று.  அதில்  

அடியில்  கண்ட  தீர்மானம்  ஒன்று  நிைறேவற்றப்பட்டது.  அதாவது: 

""இனி  இந்துக்கள்  எவரும்  பிறப்பினால்  தீண்டப்படாதவர்கள்  என்று  

கருதக்கூடாது. 

ெபாதுக்  கிணறுகள்,  ெபாதுப்  பள்ளிக்கூடங்கள்,  ெபாது  ரஸ்தாக்கள்,  இன்னும்  

இதர  ெபாது  ஸ்தாபனங்களானைவகைள  உபேயாகிப்பதில்  மற்ற  

இந்துக்களுக்குள்ள  எல்லா  உrைமயும்  தீண்டப்படாதவர்கள்  

என்பவர்களுக்கும்  உண்டு. 

இச்  சீர்திருத்தம்  இப்ெபாழுது  முதேல  அமுலுக்கு  வராவிட்டால்  ஸ்வராஜ்யப்  
பார்லிெமண்ட்  ஏற்பட்டதும்  சட்டங்கள்  ஏற்படுத்துவதில்  இதுேவ  

முதலாவதாக  இருக்கும். 

தீண்டப்படாதவர்கள்  என்று  ெசால்லப்படுபவர்கள்  மீது  ஜாதி  இந்துக்கள்  

என்பவர்கள்  தற்ேபாது  வழக்கம்  என்னும்  ெபயரால்  சுமத்தி  வரும்  எல்லா  
சமூகத்  தைடகைளயும்,  அெசௗகrயங்கைளயும்,  ேகாயில் களுக்கு  



அவர்கைள  அனுமதிக்க  மறுத்து  வரும்  ெகாடுைம  உள்பட  

எல்லாவற்ைறயும்  அவசரமாக  நீக்க  இந்து  தைலவர்கள்  சாந்த  பூர்வமாக  

எல்லா  வழிகைளயும்  ைகக்ெகாள்ள  ேவண்டும்'' 

என்று  தீர்மானித்து  ஆைச  காட்டி  பூனா  தீர்மானத்ைத  ஊர்ஜ்ஜிதம்  ெசய்து 

அரசாங்கத்துக்குத் ெதrவித்து தீண்டப்படாதவர்களுக்கு  அரசாங்கத்தாரால்  

அளிக்கப்பட்ட  தனித்  ெதாகுதி  பிரதிநிதித்துவத்ைதயும்  தள்ளும்படி  

ெசய்துவிட்டார்கள். 

இப்படி  இருக்க  இந்தத்  தீர்மானத்துக்காக  இதுவைர  இந்தப்  பார்ப்பனர்கேளா  
அல்லது  அந்தக்  காந்தியாேரா  ஏதாவது  ெசய்திருக்கிறார்களா  என்று  

பார்த்தால்  ெபாது  ஜனங்கள்  தயாராக  இல்ைல!  ஆதலால்  சட்டம்  

ேவண்டாெமன்று  காந்தியாரும்,  ராஜேகாபாலாச்சாrயாரும்  அறிக்ைக  

ெவளியிட்டு  சட்டத்ைத  வாப்பசீு  ெபரும்படி  ெசய்து  விட்டார்கள். 

ேகாயில்  பிரேவசத்துக்கு  சாந்த  பூர்வமான  வழியில்  பட்டினி  
கிடந்தவர்கைளயும்,  சத்தியாக்கிரகம்  ெசய்தவர்கைளயும்  ேவண்டாெமன்று  

ெசால்லிவிட்டார்கள். 

இவ்வளவும்  தவிர  காங்கிரசில்  பார்லிெமண்டr  ேபார்டு  ஏற்படுத்திய  பிறகும்  

ஒரு  தீண்டப்படாதாைரயாவது  இந்திய  சட்டசைபக்கு  நிறுத்தேவ  இல்ைல.  

தானாக  நின்றவர்களுக்கும்  எதிர்ப்பு  ெசய்து  ேதாற்கடித்தார்கள். 

இவ்வளவு மாத்திரந்தானா என்றால் இன்ெனாரு முக்கியமான  நாைணயக்  

குைறவான  காrயம்  ஒன்று,  அதாவது  பார்லிெமண்டr  ேபார்டு  எலக்ஷன்  

பிரசாரத்தில்  ""தீண்டாைம  விலக்க  சட்டம்  ெசய்ய  அனுமதிப்ப தில்ைல  

ேகாவில்  பிரேவசத்துக்கு  சட்டம்  ெசய்வதுமில்ைல  சட்டம்  ெசய்ய  

அனுமதிப்பதுமில்ைல;  சமூக  சம்பந்தமான  எவ்வித  தீர்மானங்கேளா  
சட்டங்கேளா  இந்திய  சட்டசைபயில்  நாங்கள்  ெகாண்டு  வருவதில்ைல.  

பிரத்தியார்  ெகாண்டு  வந்தாலும்  நாங்கள்  அைத  அனுமதிப்பதில்ைல'' 

என்று  திட்டம்  ேபாட்டுக்ெகாண்டு  அந்தப்படி  ஜாதி  இந்துக்களுக்கு  

வாக்குக்ெகாடுத்து  இந்திய  பார்லிெமண்ட்  சைபெயன்று  ெசால்லப்படும்  

இந்திய  சட்ட  சைபக்குப்  ேபாயிருக்கிறார்கள்.  அங்குேபாய்  முதல்  சட்டம்  

என்ன  ெசய்தார்கள்  என்பைத  கவனித்தால்  இவர்களது  ேயாக்கியைத  

இன்னும்  நன்றாக  விளங்கிவிடும். 



ஆகேவ  காந்தியாருக்கு  ஆபத்து  சமயத்தில்  உயிைரக்  ெகாடுத்து  காப்பாற்றிய  

மக்களுக்கு  காங்கிரஸ்காரர்கேளா,  காந்தியாேரா,  ெசய்த  பிரதி  உபகாரம்  

என்ன  என்பைதயும்  அவர்களுைடய  ேயாக்கியைதயும்  இதிலிருந்தாவது  

ெதrந்து  ெகாள்ளும்படி  ெபாதுஜனங்கைள  ேவண்டிக் ெகாள்ளுகின்ேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  27.01.1935 

 

   



"பகுத்தறிவு' 

மாதப்பதிப்பு 

பகுத்தறிவு  என்னும்  ேபரால்  ஒரு  மாதப்பத்திrைக  பகுத்தறிவு  

நூற்பதிப்புக்கழக  ஆதரவில்  குடி அரசு  பதிப்பகத்தில்  இருந்து  ெவளியிடப் 
படும்.  ெபாறுப்பாசிrயர்  ஈ.ெவ. கிருஷ்ணசாமி,  அதன்  பிரதான  ஆசிrயர்  
பண்டிதர்  சாமி  சிதம்பரனார்.  மற்றும்  ேதாழர்கள்  ஈ.ெவ. கிருஷ்ணசாமி,  ஈ.ெவ. 

ராமசாமி,  ைகவல்ய  சாமியார்,  M. சிங்காரேவலு  ஆ.அ.ஆ.ஃ.,  க. சிதம்பரம்  

ஆ.அ.ஆ.ஃ.,  கு. லட்சிமிரதன்  பாரதி  M.அ.ஆ.ஃ.,  ஓ.M. பாலசுப்பிரமணியம்  

ஆ.அ.ஆ.ஃ., கு. குருசாமி, கு. குஞ்சிதம் அம்மாள், நீலாவதி அம்மாள்,  

இந்திராணியம்மாள்,  ஓ.அ.க. விஸ்வநாதம்,  அ. இராகவன்,  இ. சுப்ைபயா  
ஆ.அ.,  பிரமச்சாr  M.அ.ஃ.கூ.,  பாரதிதாசன்,  ஜவீானந்தம்,  ""சித்திரபுத்திரன்''  

முதலிய  50  அறிஞர்கள்  சந்தர்ப்பம்ேபால்  கட்டுைரகள்  எழுதுவார்கள்.  அேனக 

சர்க்கார் உத்திேயாகஸ்தர்களும், மதத் தைலவர்களும்,  புைனப்ெபயருடன்  

எழுதுவார்கள். 

அெமrக்கா,  இங்கிலாந்து,  ெஜர்மனி,  ரஷ்யா  முதலிய  ேதசங்கள்,  பகுத்தறிவு 

முதலிய சங்கத்தார்களின் ெவளியடீுகளுைடயவும்,  அபிப்பிராயங் 

களினுைடயவும்,  ெமாழிெபயர்ப்புகளும்,  சுகாதாரம்,  ைவத்தியம்,  சட்டம்  

முதலியைவகளும்,  சிறுகைதகளும்,  ஹாஸ்யங்களும்,  வாக்குவாதங்களும்,  

பாட்டுகளும், நாடகங்களும், உலக அதிசய ேசதிகளும் வரும்.  ஆரம்பத்தில்  

64பக்கமாக  இருந்தாலும்  சீக்கிரத்தில்  100  பக்கங்களுடன்  ெவளிவந்தாலும்  

வரும். 

டிம்மி  1க்கு  8ல்  64பக்கம்  ெகாண்டது. 

வருட  சந்தா  ரூ.1. 

தனிப்பிரதி  அணா  1.  ைபசா  6. 

தயவுெசய்து ஒவ்ெவாரு ேதாழரும் சந்தாதாரர்களாக ஆகி  பகுத்தறிவுக்கு  

ஆதரவளித்து  மக்கைளப்  பகுத்தறிவு  மயமாக்கேவண்டும்  என்பேத  முக்கிய  

ேவண்டுேகாள். 

குடி அரசு  அறிவிப்பு  27.01.1935 

 



இந்தியா  சட்டசைபக்கு  ஒரு  பாரபக்ஷமற்ற  சுேயச்ைசயுள்ள  தைலவர் 

சர். அப்துர்  ரஹிம்  அவர்கைள  இந்தியா  சட்டசைபக்குத்  தைலவராகத்  

ேதர்ந்ெதடுத்த  அங்கத்தினர்கைள  நாம்  மனமாறப்  பாராட்டுகிேறாம்.  சர். 
அப்துர்  ரஹிம்  அவர்கள்  பாரபக்ஷமற்ற  ஒரு  திறைம  வாய்ந்த  

சுேயச்ைசயான  நீதிபதியாக  நமது  ெசன்ைனயில்  இருந்து  வந்தவர்  என்பது  

யாவரும்  அறிந்ததாகும்.  அத்தைகயார்  தற்ேபாது  இந்தியா  சட்டசைபக்கு  

ஏற்பட்டுள்ள  சந்தர்ப்பத்துக்குத்  தகுதியான  முைறயில்  நீதிவழங்கத்  

தைலைமப்பதவி  ஏற்றுக்  ெகாண்டிருக்கிறார்.  இவருக்கு  þ  பதவி  
கிைடக்காமல்  இருக்கேவண்டுெமன்று  ேதசபக்தப்  ெபருைமயில்  மிகுதி 
யைடந்ததாகச்  ெசால்லிக்  ெகாள்ளுபவர்களால்  சில  இைடயூறுகளும்  

சூழ்ச்சிகளும் ேநrலிருந்து ெசய்யப்பட்டிருந்தாலும்கூட மற்ற  அங்கத்தினர்கள்  

அைவகைளெயல்லாம் ெபாருட்படுத்தாமல் தங்கள் கடைமைய  

நிைறேவற்றினைமக்கு  நாம்  மகிழ்ச்சிப்ெபருக்கைடகிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  27.01.1935 

 

குடி  அரசு  ஆபீஸ்  ேசாதைன 

20135ந்  ேததி  ஞாயிற்றுக்  கிழைம  பகல்  ஒரு  மணி  சுமாருக்கு  ெசன்ைன  

அரசாங்கத்தாரால்  அனுப்பப்பட்ட  ஒரு  இ.ஐ.ஈ.  ேபாlஸ்  அதிகாr,  உள்ளூர்  
ேபாlஸ்  இன்ஸ்ெபக்டர்,  சப்  இன்ஸ்ெபக்டர்,  இரண்டு  மூன்று  

ெஹட்கான்ஸ்ேடபிள்கள்  பத்துப்  பனிரண்டு  கான்ஸ்ேடபிள்களுடன்  குடி  

அரசு  ஆபசீுக்குள்  புகுந்து  ஆபைீசச்  சுற்றியும்,  ஆபசீுக்குள்  இருந்த  

ஆளுகளுக்கும்  காவல்  ேபாட்டு  விட்டு  ஒவ்ெவாரு  அைரையயும்  ஒவ்ெவாரு  

rகார்டுகைளயும்  பrேசாதித்தார்கள்.  அங்கு  ஒன்றும்  அவர்கள்  இஷ்டப்படி  

கிைடக்காததால்  பகுத்தறிவு  நூற்பதிப்புக்கழக  நிலயத்துக்குள்  புகுந்து  

அங்கும்  அதுேபாலேவ  பதினாயிரக்கணக்கான  புத்தகங்கைளயும்,  

புத்தகக்கட்டுகைளயும்  கைலத்து  விட்டார்கள்.  அங்கும்  ஒன்றும்  

கிைடக்கவில்ைல. 

பிறகு  ேதாழர்  ஈ.ெவ.கி.  அவர்கள்  வடீ்டிற்குச்  ெசன்று  அங்கும்  பல  புத்தக  

அலமாrகைளத்  திறந்தும்  மற்ற  இடங்கைளயும்  சுற்றிச்  சுற்றி  ேசாதைன  

ேபாட்டும்  ஒன்றும்  கிைடக்கவில்ைல. 



கைடசியாக  பகத்சிங்ைகப்  பாராட்டி  ேதாழர்  ஈ.ெவ.ராவால்  எழுதப் பட்ட  ஒரு  

கட்டுைர  அடங்கிய  குடி  அரசு  மலர்  ஒன்ைற  எடுத்துக் ெகாண்டு  ெசன்று  

விட்டார்கள்.  1  மணி  முதல்  4  மணி  வைர  ேசாதைனகள்  நடந்தன.  ""நீ  
ெசய்திருக்கா  விட்டாலும்  உன்  பாட்டனார்  ெசய்திருப்பார்''  என்கின்ற  நீதி  
ெகாண்டாவது  ேதாழர்  ஈ.ெவ.ராைவயும்  குடியரசு  பத்திrைகையயும்  

ஒழிக்கேவண்டியது  நமது  அரசாங்கத்துக்கு  அவசியேமற்பட்டு விட்டதாகத்  

ெதrகிறது.  நடக்கிறபடி  நடக்கட்டும்.  எல்லாம்  அ....  ெசயல். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  27.01.1935 

 

ேதாழர்  சிவராஜ்  தரீ்மானமும் 

சுவாமி  சகஜானந்தம்  ேவஷமும் 

 தாழ்த்தப்பட்ேடான் 

பூனா  ஒப்பந்தமானது,  தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்குப்  பாதகத்ைத  உண்டாக்கி  
விட்டெதன்பைதயும்,  அைதத்  தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்  ஆதrக்க வில்ைல  

என்பைதயும்  ெதrவிப்பதற்காகச்  ெசன்ைன  சட்டசைபயில்  ேதாழர்  சிவராஜ்  

அவர்களால்  ெகாண்டு  வரப்பட்ட  பூனா  ஒப்பந்தக்  கண்டனத்  தீர்மானம்  

ெபரும்பான்ைமேயாrன்  ஆதரவு  ெபற்று  நிைறேவறிவிட்டது.  அத்  

தீர்மானத்திற்கு,  ஜாதி  இந்துக்களின்  வால்  பிடித்துத்  திrயும்  நமது  ைவதீகத்  

ேதாழர்  சுவாமி  சகஜானந்தம்  அவர்களும்  சாதகமாகேவ  ஓட்டுக்  

ெகாடுத்ததாகப்  பத்திrைககள்  கூறுகின்றன.  ஆனால்,  தீர்மானம்  முடிந்து  

ெவளியில்  வந்தவுடன்  அவர்  மனதில்  என்ன  ேதான்றியேதா  என்னேமா  
பூனா  ஒப்பந்தத்ைதக்  கண்டித்த  ேதாழர்கள்  சிவராஜ்,  ஜகநாதன்  

முதலியவர்கள்  ெசய்ைகையக்  கண்டித்து  ஒரு  அறிக்ைகைய  

ெவளியிட்டிருக்கிறார்.  உள்ெளான்று  ெசய்துவிட்டுப்  புறெமான்று  

ெவளியிடும்  ெசய்ைகைய  நமது  சுவாமிகள்  எதற்காகச்  ெசய்தார்  என்று  

ேகட்கின்ேறாம். 

பிrட்டிஷ்  முதன்மந்திr  தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்குச்  ெசன்ைன  சட்டசைபயில்  

18  ஸ்தானங்கேள  அளித்திருந்தார்.  ஆனால்  ""மகாத்மா''  காந்தியின்  

முயற்சியால்  30  ஸ்தானங்கள்  கிைடத்தன  என்று  கூறுகின்றார்.  ஜாதி  
இந்துக்களின்  தயவில்லாமல்  தாழ்த்தப்பட்டவர்களாேலேய  



ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு  சட்டசைபக்குச்  ெசல்லும்  பிரதிநிதிகள்  உண்ைமயாகச்  
சமூக  நன்ைமக்குப்  பாடுபட  முடியுமா?  அல்லது  ஜாதி  இந்துக்களின்  

தயவினால்  ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு,  சட்டசைபக்குச்  ெசல்லும்  பிரதிநிதிகள்  

உண்ைமயாகத்  தமது  சமூகத்திற்குப்  பாடுபட  முடியுமா?  என்னும்  

விஷயத்ைத  நமது  சுவாமிகள்  ேயாசித்துப்  பார்த்தாரா? 

ேதாழர்  காந்திதான்  தாழ்த்தப்பட்டவர்களின்  உண்ைமயான  நண்பர்   என்று  

சுவாமி  சகஜானந்தம்  கூறுகிறார்.  காந்தியாராலும்,  அவருைடய  

சகாக்களாலும்,  தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு  இது  வைரயிலும்  எைதச்  சாதிக்க 

முடிந்தது என்று ேயாசித்துப் பார்த்தாரா? ெபாது ஜன  அபிப்பிராயத்திற்கு  

இணங்கித்தான்  எல்லாக்  காrயங்கைளயும்  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்று  ஆலய  

பிரேவச  விஷயத்திற்கு  மாத்திரம்  ெநாண்டிச்  சாக்குக்  கூறுகின்ற  காந்தி  
கூட்டத்தாரால்  தமது  சமூகத்திற்கு  என்ன  நன்ைம  கிைடக்குெமன்று  

எதிர்பார்க்கிறார்?  ஆலயப்  பிரேவச  விஷயம்  ைகவிடப் பட்டது  இவருக்குத்  

ெதrயாதா?  சுவாமி  சகஜானந்தம்  அவர்கேள  காங்கிரசின்  சார்பாகப்  ெபாதுத்  

ெதாகுதியில்  நின்று  ெவற்றி ெபற்றுச்  சட்டசைபக்குச்  ெசன்றாலும்  என்ன  

ெசய்ய  முடியும்?  காங்கிரஸ்காரர்கள்  ெசால்கிறபடி  உட்காரவும்,  

எழுந்திருக்கவும்  ெசய்ய  ேவண்டுேமயன்றி  ேவறு  என்ன  ெசய்ய  முடியும்? 

ஜாதி  இந்துக்கைளயும்,  காங்கிரைசயும்,  காந்திையயும்  லட்சியம்  ெசய்யாத,  

சர்க்காரால்  நியமனம்  ெசய்யப்பட்ட,  தாழ்த்தப்பட்டவர்களின்  பிரதிநிதியான  

சட்டசைப  உறுப்பினர்கைளவிட  காந்திையயும்,  காங்கிரைசயும்,  

ைவதீகத்ைதயும்  ெகாண்டாடும்  சர்க்காரால்  நியமனம்  ெபற்ற  

உறுப்பினராகிய  நமது  சாமிகள்,  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகத்திற்கு  எைத  

அதிகமாகச்  சாதித்துவிட்டார்  என்று  ேகட்கின்ேறாம். 

ைவதீகப்  பித்ைத  ஒழித்த  தன்ைமயும்,  ஜாதி  இந்துக்கைள  லட்சியம்  

பண்ணாத  தன்ைமயுமுள்ளவர்கேள  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகத்தின்  

விடுதைலக்கு  உண்ைமயாகப்  பாடுபட  முடியும்  என்பைத  நமது  சுவாமிகள்  

மறந்துவிட்டு  அடிக்கடி  ைவதீகத்திற்கும்,  ஜாதி  இந்துக்களுக்கும்,  

காங்கிரசுக்கும்,  காந்திக்கும்  வக்காலத்து  வாங்கப்  புறப்பட்டு  விடுகிறார்.  
ேதாழர்  சிவராஜின்  தீர்மானத்ைத  ெவளியில்  வந்து  கண்டிக்கும்  இவைர  
வருணாச்சிரம  தருமத்திற்கு  வக்காலத்து  வாங்கும்  பார்ப்பனப்  பத்திrைககள்  

""பேல  ேபஷ்''  என்று  தட்டிக்  ெகாடுத்துப்  புகழ்கின்றன.  இவர்  ெசய்ைக,  



தன்ைனப்  ெபாருத்தவைரயும்,  பத்திrைக  விளம்பரமும்,  ேதசாபிமானப்  
பட்டமும்,  பார்ப்பனர்களின்  தயவும்  கிைடப்பதாயிருந்தாலும்,  உண்ைமயில்  

தாழ்த்தப்பட்டவர்  சமூகத்ைதக்  காட்டிக்  ெகாடுப்பேத  யாகுெமன்ேற  

ெசால்லுேவாம்.  பல  வைகயிலும்  விடுதைல  ெபற  ேவண்டிய  தாழ்த்தப்பட்ட  

சமூக  இளங்  குழந்ைதகளின்  மண்ைடயில்  மூட  நம்பிக்ைககைளயும்,  

அடிைமத்  தன்ைமையப்  ேபாதிக்கும்  மதப்பித்ைதயும்  நுைழத்துக்  

ெகாண்டிருக்கும்  ேவைலேயாடு  இவர்  நின்று  விட்டால்  ேபாதும்.  சாம்பைலப்  
பட்ைடயடித்துக்  ெகாண்டு  ""அரகரா,  சிவசிவா''ெவன்று  ெசால்லிக்  ெகாண்டு  

ஜாதி  இந்துக்களின்  தயவுக்கு  எதிர்பார்த்துக்  ெகாண்டிருக்கட்டும்,  அைதப்  
பற்றி  நாம்  கவைலப் படவில்ைல.  வணீாக  அரசியல்  விஷயத்திலும்  புகுந்து  

ஜாதி  இந்துக்கள்  ெமச்சுவதற்காகக்  குளற  ேவண்டாம்  என்று  ெதrவித்துக்  

ெகாள்ளுகிேறாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  03.02.1935 

 

காந்தியும்  காங்கிரசும் 

காங்கிரசு  ெஜயித்தது  என்று  மகிழ்ந்த  ேதாழர்கேள!   

காங்கிரசுக்கு  ேவைல  ெசய்த  ேதசாபிமானத்  ேதாழர்கேள! 

இதற்கு  என்ன  ெசால்லுகிறரீ்கள்? 

ேதாழர்  காந்தி  அவர்கள்  காங்கிரைச  விட்டு  விலகி  விட்டதாகப்  ெபாது  

ஜனங்கள்  கருதும்படியாய்  எவ்வளவு சடங்குகளும்,  விளம்பரங்களும்  ெசய்து  

மக்கைள  நம்பும்படியாக  நமது  ""ேதசபக்த''  கூட்டத்தார்கள்  ெசய்து  

வந்தார்கள்  என்பது  யாவரும்  அறிந்தேதயாகும். 

ஆனால்,  அவற்ைறப்  பற்றி  நாம்  அது  உண்ைம  அல்லெவன்றும்,  ஒரு  

நாளும்  காந்தி  விலக  முடியாது  என்றும்,  நமது  பார்ப்பனர்களும்  அவைர  ஒரு  

நிமிடமும்  விட்டு  பிrய  மாட்டார்கள்  என்றும்,  ஆனால்  தற்சமயம்  நாட்டில்  

ஏற்பட்ட  நிைலைமயானது  அதாவது  காந்தியாrன்  ெகாள்ைககள்  

ெபரும்பாலும்  ேதால்வி  அைடந்துவிட்டதாலும்  காங்கிரசின்  ேபராேலேய  

அக்ெகாள்ைககள்  ேதாற்றுப்  ேபாய்  விட்டது  என்றும்,  அவற்ைறக்  

ைகவிட்டுவிட  ேவண்டுமானாலும்  முடிவு  ெசய்து  விட்டதாலும்,  ""குப்புற  



விழுந்தாலும்  மீைசயில்  மண்  ஒட்டவில்ைல''  என்கின்ற  பழெமாழிப்படி  

""காங்கிரஸ்  ேதாற்றுவிட்டேத  ஒழிய  காந்தியார்  ேதால்வி  அைடயவில்ைல''  

என்று  ெசால்லி  பாமர  மக்கைள  ஏய்த்து  காந்தியாrன்  ெபாய்  

மrயாைதையக்  காப்பாற்றி  அவைர  உபேயாகித்துக்  ெகாள்வதற்காகேவ  

""காந்தியார்  காங்கிரசிலிருந்து  விலகிவிட்டார்''  என்று  ஒரு  ெபாய்ப்  பிரசாரம்  

ெசய்ய  ேவண்டியிருந்தது  என்பது  விளங்கும்படி  எழுதி  இருந்ேதாம். 

அதுேபாலேவ  இப்ேபாது  சிறிது  காலத்துக்குள்ளாகேவ  இைல  மைறவு,  தைல  

மைறவு  என்பதுகூட  இல்லாமல்  பட்டவர்த்தனமாய்  காந்தியார்  
ெவட்டெவளிக்கு  வந்து  காங்கிரசில்  சர்வாதிகாரத்  தைலவர்  காrயத்ைத  

மறுபடியும்  ைதrயமாய்  நடத்தி  வருகிறார். 

அந்தப்படி  நடத்துவதிலும்  சிறிதுகூட  முன்பின்  ேயாசிக்காமலும்  தனது  

வாக்குத்  தத்தங்கைள  லட்சியம்  ெசய்யாமலும்  சர்வாதிகாரத்ைத  

நடத்துகிறார்  என்றுதான்  ெசால்ல  ேவண்டியிருக்கிறது. 

ஏெனனில்  ஜனவr  மாதம்  27ந்  ேததி  ெடல்லியில்  இந்திய  சட்டசைப  
அங்கத்தினர்களுக்கு  அளித்த  கட்டைளயில்  ""இந்திய  சட்டசைபயில்  ஆலயப்  
பிரேவசத்துக்காக  சட்டம்  ெகாண்டு  வரக்  கூடாது'' என்றும்  ""சட்டம்  

ெசய்வதற்கு  சட்டசைபயில்  நல்லெதாரு  ெமஜாrட்டி  இருந்தாலும்  கூட  

நீங்கள் சட்டம் ெசய்யாதீர்கள்'' என்றும் அடக்குமுைற ேபாட்டு  அறிவுறுத்தி  
இருக்கிறார். 

காங்கிரைச  விட்டு  ெவளிேயறிய  காந்தியார்  காங்கிரசின்  ேபரால்  

சட்டசைபக்குச்  ெசன்ற  சட்டசைப  அங்கத்தினர்கைள  நீங்கள்  அைதச்  
ெசய்யாதீர்கள்,  இைதச்  ெசய்யுங்கெளன்று  ெசால்லி  அவர்கள்  ெசய்யக்கூடிய  

ேவைலகைளயும்  ெசய்ய  ேவண்டிய  ேவைலகைளயும்  ெசய்ய  ேவண்டா 
ெமன்று  எதற்காக  ெசால்லுகிறார்  எந்த  உrைமயில்  ெசால்லுகிறார்  என்பது  

நமக்கு  விளங்கவில்ைல. 

இந்திய  சட்டசைபயில்  இந்திய  மக்களுக்காக  ெசய்யக்  கூடிய ேவைல  

ஏதாவது  இருக்குமானால்  அது  முக்கியமாய்  மக்களுக்கு  சமுதாய  

சம்மந்தமாய்  இருக்கும்  இழிவுகைளயும்  ெகாடுைமகைளயும்,  உrைமயற்ற  

தன்ைமையயும்  ஒழிப்பதற்காக  எந்ெதந்த  வைகயில்  சட்ட  மூலம்  தைடகள்  

இருக்கின்றனேவா  அத்தைடகைள  நீக்குவதும் எந்ெதந்த  மாதிr  சட்டங்கள்  



ேவண்டுேமா  அம்மாதிr  சட்டங்கள்  ெசய்யப்பட  ேவண்டியதும்  அவசியமான  

கடைம யாகும்.  அைத  விட்டு  விட்டு  ெசய்பவர்கைளயும்  ெசய்ய  

ேவண்டாெமன்று  ெசால்லுவதானால்  நமக்கு  சட்டசைபகள்  எதற்கு  என்று  

ேகட்கின்ேறாம். 

சட்டசைபயின்  மூலம்  சட்டசைபக்காக  இந்திய  ஏைழ  மக்களின்  வr  

எவ்வளவு  ெசலவாகின்றது  என்று  பார்த்தால்  மக்களின்  ரத்தம்  

ெகாதிக்கும்படியாக  இருக்கும்.  இவ்வளவு  ெபrய  ெசலவுகள்  ெசய்யப்பட்டும்  

மற்றும்  எவ்வளேவா  கஷ்டப்பட்டு  சட்டம்  ெசய்து  ெகாள்ளும்  அதிகாரமாகிய  

சீர்திருத்தங்கள்  ெபற்றும்,  அதற்ேகற்ற  சமயம்  கிைடத்தும்  கைடசியில்  

சமயம்  வரும்ேபாது  அதுவும்  ""நாங்கள்  தான்  இந்திய  ஏைழ  மக்கள்  

தாழ்த்தப்பட்ட  மக்கள்  ஆகிய  ஜனங்களின்  பிரதிநிதிகள்,  மற்றவர்கள்  

எல்ேலாரும்  சர்க்கார்  கூலிகள்''  என்று  ேபசிய  ேதச  பக்தர்கள்  சட்டசைபக்குப்  
ேபாயிருக்கிற  காலத்தில்  தாழ்த்தப்பட்டவர் களின்  உrைமக்காக  சட்டம்  

ெசய்யாதீர்கள்  என்று  காங்கிரஸ்  சர்வாதிகாr  கட்டைள  இட்டுவிட்டால்  

மற்றபடி  இந்தக்  காrயத்ைத  ேவறு  யார்  எப்ேபாது  ெசய்வது  என்பது  நமக்கு  

விளங்கவில்ைல.  ஒேர  அடியாக  ஆதி  திராவிடர்களுக்குக்  ேகாவில்  

பிரேவசம்  ேவண்டியதில்ைல  என்று  ேதாழர்  காந்தியாேரா  காங்கிரஸ்காரேரா  
முடிவு  ெசய்திருந்தால்  இப்ெபாழுது  சட்டம்  ெசய்வது  என்பைதப்  பற்றி  
ெயவரும்  கவைலபட  மாட்டார்கள். 

ஆதி  திராவிடர்களுக்குக்  ேகாவில்  பிரேவசம்  ேவண்டுெமன்றும்  அதனால்  

தீண்டாைம  ஒழியும்  என்றும்  ெசால்லி  மற்றும்  அவர்களுக்குப் பல  

காrயங்கள்  ெசய்வதற்கு  இப்ேபாது  இந்த  அன்னிய  ஆட்சியில்  

சவுகrயமில்ைல  என்றும்,  சுயராஜ்ஜியம்  வந்தால்  ெசய்து  விடலாம்  என்றும்  

ெசால்லி  மக்கைள  ஏமாற்றி  சுயராஜ்ய  முயற்சிக்காக  எவ்வளேவா  பண  

நஷ்டமும்  சrர  கஷ்டமும்  அைடயும்படியாகவும்  ெசய்து  விட்டு  சட்டம்  

ெசய்ய  அதிகாரமும்  ெசய்து  ெகாள்ளக்  கூடிய  சவுகrயமும்  அதற்கு  ஏற்ற  

ெமஜாrட்டியும்  இருக்கும்ேபாது  சட்டம்  ெசய்ய  ேவண்டாம்  என்று  

ெசான்னால்  பிறகு  சுயராஜ்யம்  என்பது  எதற்காக  ேகட்கப்படுகின்றது  

என்பைத  ேயாசித்துப்  பார்க்கும்படி  ேவண்டுகிேறாம். 

மக்களுக்கு  நன்ைம  ெசய்ய  அதிகாரமில்ைல  என்பதும்  அதிகாரம்  இருந்தால்  

ெபாது  ஜன  சம்மதம்  இல்ைல  என்பதும்,  ெபாது  ஜன  சம்மதம்  ெபற்ற  



பிரதிநிதிகள்  இருந்தால்  சுயராஜ்ஜியம்  இல்ைல  என்பதும்,  இது  சமயமல்ல  

என்பதும்  ஆகிய  இப்படிப்பட்ட  சாக்குகளின்  மூலம்  மக்கைள  இனியும்  

எத்தைன  நாட்களுக்கு  ஏமாற்றக்கூடும்  என்பது  மிகவும்  கவனிக்க  ேவண்டிய  

காrயமாகும். 

தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சமூகத்துக்கு ஜனப் பிரதிநிதித்துவ  சைபயாகிய  

காங்கிரசும்,  காங்கிரசு  சர்வாதிகாrயாகிய  காந்தியாரும்  இனி  இதற்கு  ேமல்  

எவ்வித  துேராகமும்  ெசய்ய  முடியாது  என்பது  நமது  ெகட்டியான  

அபிப்பிராயமாகும். 

இந்தச்  சம்பவத்ைத  நிைனக்கும்ேபாது  லண்டன்  வட்டேமைஜ  மகாநாட்டில்  

ேதாழர்  காந்தியாைரப்  பார்த்து,  ேதாழர்  அம்பட்கார்  அவர்கள்  ""ஓ  

காந்தியாேர,  நீங்கள்  எங்கள்  பிரதிநிதிகள்  அல்லெவன்றும்  உங்கைள  நாங்கள்  

நம்புவதில்ைல  என்றும்  அேனக  தடைவகளில்  நாங்கள்  ெவட்ட 

ெவளிச்சமாய்  ெசால்லி  இருந்தும்  சிறிதும்  ெவட்கமில்லாமல்  இனியும்  

நீங்கள்  எங்களுைடய  பிரதிநிதி  என்று  ெசால்லிக்  ெகாள்வது  மிகவும்  

அவமானகரமான  காrயம்''  என்று  ெசான்ன  வார்த்ைத  நமது  ஞாபகத்துக்கு  

வருவேதாடு  அது  முற்றும்  சத்தியமான  வார்த்ைத  என்ேற  இப்ேபாது  

ேதான்றுகின்றது. 

தீண்டப்படாத  மக்கள்  என்பவர்களுக்கு  சர்க்காரார்  படிப்பு  ெசால்லிக்  

ெகாடுத்து  வருகிறார்கள்.  அவர்களுக்கு  உத்திேயாகம்  ெகாடுப்பது  என்று  

தீர்மானித்து  அதற்கு  ஏற்ற  ஏற்பாடுகள்  ெசய்கிறார்கள்.  எல்லாப்  பள்ளிக் 

கூடங்களிலும்  அவர்கைளச்  ேசர்த்துக்  ெகாள்ள  ேவண்டும்  என்றும்,  எல்லாத்  

ெதருக்களிலும்  அவர்கைள  நடக்க  விடேவண்டும்  என்றும்,  கிணறு  

குளங்களிலும்  கூட  விடேவண்டும்  என்றும்,  தடுத்தால்  தண்டைன  

என்றும்கூட  உத்திரவு  ேபாட்டிருக்கிறார்கள்.  இவ்வளவும்  தவிர  சட்டசைப  
முதல்  கிராமப்  பஞ்சாயத்து  ேபார்டு  வைர  ஒவ்ெவாரு  ஸ்தாபனத்திலும்  

தீண்டப்படாதவர்களுக்கு  இடம்  ஒதுக்கி  ைவத்து  இருக்கிறார்கள். 

இவ்வளவு  காrயமும்  காங்கிரேசா  காந்தியாேரா  வருணாச்சிரமக் காரர்கேளா  
அல்லது  ஏதாவது ஒரு  பார்ப்பனர்கேளா  சர்க்காைர  ேகட்டுக்  ெகாண்டதின்  

மீது  சர்க்கார்  ெசய்த  காrயம்  அல்ல  என்பேதாடு  ேமல்கண்ட  இக்  கூட்டத்தார்  
ெபrதும்  தடுத்தும்கூட  அைத  நிராகrத்து  விட்டு  ெசய்து  இருக்கிறார்கள்  

என்றும்  ெசால்லலாம். 



இவ்வளவு  மாத்திரம்  அல்லாமல்  இந்தியாவில்  இன்று  இருக்கும்  எல்லா  
அய்ேராப்பியர்களும்  ஒவ்ெவாருவர்  வடீ்டுக்கும்  தீண்டப்படாதவர் கைளேய  

ஒன்று  முதல்  10  ேபர்  வைரயில்  ேவைலயாளாகச்  ேசர்த்துக்  ெகாண்டு  

அவர்களுக்குச்  சுத்தம்  சுகாதாரம்  மனிதத்  தன்ைம  பிரஜா  உrைம  

ஆகியைவகைள  அளித்து  வருகிறார்கள்.  இப்படிப்பட்ட  இந்த  நிைலயில்  

காங்கிரஸ்காரர்கேளா  மற்றவர்கேளா  தீண்டப்படாதார்  என்பவர்களுக்குச்  
ெசய்யக்கூடிய  காrயேமா  ெசய்ய  ேவண்டிய  காrயேமா  ேவறு  என்ன  

இருக்கின்றது  என்று  ேகட்கின்ேறாம். 

தீண்டப்படாதவர்களுக்கு  இந்திய  மக்கள்  ஏதாவது  ெசய்யக்  கூடியது  

இருக்குமானால்  தன்ைன  இந்து  என்று  மானமில்லாமல்  ெசால்லிக்  

ெகாள்ளும்  தாழ்த்தப்பட்ட  ஜாதியார்  விஷயத்தில்  அந்த  இந்துமத  

சம்பந்தமாக  இருந்து  வரும்  இழிவுகள்  ெகாடுைமகள்  ஆகியைவகைளப்  
ெபாருத்தவைர  ஏதாவது  ெசய்யலாம்.  அதுவும்  ஏன்  காங்கிரஸ்காரர்கேளா  
இந்துக்கேளா  தான்  ெசய்ய  ேவண்டும்?  என்று  ேகட்கப்படுமானால்  ""மத  

விஷயத்தில்  அரசாங்கத்தார்  பிரேவசிக்கிறதில்ைல''  என்றும்  ""சமூக  

விஷயத்தில்  பழய  பழக்கவழக்கங்களில்  எவ்வித  மாறுதைலயும்  

அரசாங்கத்தார்  ெசய்யக் கூடாது''  என்றும்  அரசாங்க  வாக்குத்  தத்தமும்  

காங்கிரஸ்  திட்டமும்  இருப்பதாய்  ெசால்லி  இவ்விஷயத்தில்  எைதயும்  

ெசய்ய  விடாமல்  அரசாங்கத்ைதத்  தடுப்பதால்  இன்று  இந்துக்கேளா,  
காங்கிரேசா  இைத  மாத்திரம்  ெசய்தால்  ேபாதும்  என்று  ெசால்ல  ேவண்டி  

இருக்கிறது. 

தீண்டப்படாதார்  விஷயத்தில்  அரசாங்கத்ைதக்  குற்றம்  ெசால்லி  சகல  

குற்றங்கைளயும்  அரசாங்கத்தின்  மீது  சுமத்தி  தீண்டப்படாதார்கைள  

அரசாங்கத்தின்  மீது  உசுப்படுத்திவிட்டு  ஏமாற்றி  விடலாம்  என்று  

காங்கிரேசா,  காந்திேயா,  பார்ப்பனர்கேளா  நிைனப்பார்களானால்  அந்தப்  
பித்தலாட்டமும்,  ஏமாற்றமும்,  ேமாசமும்  இனி  நடக்காது  என்பைத  

எச்சrக்ைக  ெசய்வேதாடு  இனி  நடக்காமல்  பார்த்துக்  ெகாள்ள  ேவண்டியதும்  

நமது  கடைமயாகும். 

காங்கிரஸ்  ஏற்பட்டு  50  வருஷ  காலமாயிற்று.  மகாத்மா  பட்டம்  ெபற்ற  

காந்தியார்  காங்கிரசுக்கு  சர்வாதிகாரப்  பட்டம்  ெபற்று  15  வருஷம்  ஆயிற்று.  

இதுவைர  இந்தத்  தீண்டப்படாதாருக்காக  காங்கிரசும்  காந்தியும்  ெசய்த  



காrயம்  என்ன  என்பைத  ஒரு  விரலாவது  விடும்படியாக  எடுத்துக்  

காட்டட்டும்  என்று  அைறகூவி  அைழக்கின்ேறாம். 

இந்த  நாட்டில்  தீண்டத்தகாதவர்கள்  என்கின்ற  நிபந்தைனயுடன்  உயிர்  
வாழும்  ஜனங்கள்  7  ேகாடி  என்று  கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. 

இது  இந்துக்களில்  3ல்  ஒரு பாகமும்  ெமாத்த  ஜனத்ெதாைகயில்  5  இல்  ஒரு  

பாகமும்  ஆகின்றது.  சிறிது  கணக்குப்  பிசகு  இருந்தாலும்  இருக்கலாம்.  

ஆனால்,  தீண்டப்படாதார்  என்பவர்கள்  எண்ணிக்ைக  ெபருத்த  எண்ணிக்ைக  

என்பதில்  ஆ÷க்ஷபைண  இருக்க  முடியாது.  இப்படிப்பட்ட  ஜன  சமூகத்துக்கு  

50  வருஷ  காலமாக  காங்கிரசும்,  இந்து  தைலவர்கள்  என்பவர்களும்  ஒரு  

காrயமும்  ெசய்யவில்ைல என்பேதாடு  ெசய்யக்  கூடியைதெயல்லாம்  

தடுத்தும்  வந்திருக்கிறார்கள்  என்றால்  இந்த  நாட்டின்  அரசியல்  

கிளர்ச்சியுைடயவும்  சமூகக்  கிளர்ச்சியுைடயவும்,  ேபாலித்  தனத்துக்கும்  

நாைணயமும்  ேநர்ைமயும்  அற்ற  தனத்துக்கும்  ேவறு  என்ன  உதாரணம்  

ேவண்டுெமன்று  ேகட்கின்ேறாம். 

சமீப  காலத்தில்  ெசன்ைன  சட்டசைபயில்  ேகட்கப்பட்ட  ஒரு  ேகள்விக்கு  

சர்க்கார்  பதில்  அளிக்ைகயில்  ெசன்ைன  மாகாணத்தில்  உள்ள  சுமார்  300400  
ேபாlஸ்  சர்க்கிள்  இன்ஸ்ெபக்டர்களில்  ஒரு  இன்ஸ்ெபக்டர்கூட  

தாழ்த்தப்பட்ட  வகுப்பினrல்  இல்லாமலும்,  சுமார்  700800  சப்  
இன்ஸ்ெபக்டர்களில் 1 ஒேர  ஒரு  சப்  இன்ஸ்ெபக்டர்  மாத்திரம்  நியமிக்கப் 
பட்டிருக்கிறார்  என்றால்,  அதுவும்  இந்த  15  வருஷகாலமாக  ேபாlஸ்  

இலாகா  இந்தியப்  பிரதிநிதியாகிய  இந்தியனிடம்  இருந்து  வந்தும்  இந்த  ெகதி 
ஆயிருக்கின்றது என்றால் மற்ற ேபாlஸ் ேமல் இலாகா  உத்திேயாகங்கைளப்  
பற்றியும்  இதர  உத்திேயாகங்களில்  அவர்கள்  எப்படி  நடத்தப்பட்டிருப்பார்கள்  

என்பைதப்  பற்றி  நாம்  அதிகம்  எடுத்துக்காட்ட  ேவண்டியதில்ைல. 

மத  சம்மந்தமான  நமது  அபிப்பிராயம்  ஒரு விதமாக  இருந்தாலும்கூட  

தாழ்த்தப்பட்ட  மக்கைளப்  ெபாருத்த  வைர  அவர்கள்  மனிதத்  தன்ைம  

ெபறவும்,  அரசியலில்  விகிதாச்சார  உrைம  ெபறவும்,  வாழ்க்ைகயில்  சம  

உrைம  ெபறவும்  இந்து  மதத்ைத  விட்டு  விட்டு  கிறிஸ்தவர்களாகேவா  
முக்கியமாய்  இஸ்லாமியர்களாகேவா  ஆகிவிடுங்கள்  என்று  பல  தடைவ  

வற்புறுத்தி  வந்தைத  அச்சமூகம்  லட்சியம்  ெசய்யேவ  இல்ைல. 



இதற்குக்  காரணம்  நம்  ெசன்ைன  மாகாணத்ைதப்  ெபாருத்தவைர  
தாழ்த்தப்பட்ட  மக்கள்  என்பவர்களுைடய  மதப்  பற்ேறதான்  காரணம்  

என்பதாக  நாம்  சிறிதும்  நிைனக்கவில்ைல.  மற்ெறன்னெவன்றால்  ெசன்ைன  

மாகாணத்தில்  உள்ள  வகுப்புவாrப்  பிரதிநிதித்துவ  முைறயின்  பயனாய்  சில  

ெபrய  பதவிகளும்  உத்திேயாகங்களும்  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகத்  தைலவர்கள்  

என்பவர்களுக்குக்  கிைடக்கக்  கூடுமாதலால்  அதில்  அவர்களுக்கு  

ஏற்பட்டுள்ள  ஆைசயானது  இந்துக்கள்  என்பவர்கள்  தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு  

சமூக  துைறயிலும்,  அரசியல்  துைறயிலும்  ெசய்து  வரும்  எவ்வளேவா  
இழிவுகைளயும்  இன்னல்கைளயும்  சகித்துக்  ெகாண்டு சிறிதும்  சுயமrயாைத  

இல்லாதவர்களாகி  தங்கைள  இந்துக்கள்  என்று  ெசால்லிக்  ெகாண்டு  உயிர்  
வாழ  ேவண்டி  இருக்கின்றேத  தவிர  ேவறு  காரணம்  இருக்க  நியாயமில்ைல  

என்ேற  படுகின்றது. 

என்றாலும்  ேததி  29.1.35  ெசன்ைன  சட்டசைபக்  கூட்டத்தில்  கூட்டுக்  கமிட்டி  

அறிக்ைகையப்  பற்றிய  விவகாரத்தின்ேபாது  ேதாழர்  என். சிவராஜ்  அவர்கள்  

ெதrவித்த அபிப்பிராயத்தில்  ெபரும்  பாகத்ைத  நாம் மனப்பூர்வமாய் 

ஆதrக்கின்ேறாம். அதாவது, 

""பூனா  ஒப்பந்த  காலத்தில்  காந்தியார்  தம்  உயிைரக்  ெகாடுத்தாவது  

தீண்டாைமைய  ஒழித்து  விடுவதாக  உறுதி  கூறினார்.  ஆனால்  ேநற்று  

பத்திrக்ைககளில்  ஆலயப்  பிரேவச  மேசாதாைவ  சட்டசைபக்குக்  ெகாண்டு  

ேபாகாதீர்கள்  என்று  உத்திரவு  ேபாட்டு  இருக்கிறார்.  இது  எந்த  விதத்தில்  

நாைணயமான  காrயமாகும்? 

ஆலயப்  பிரேவசத்துக்கு  பட்டினி  கிடந்து  உயிர்விடுவதாக  

வாக்களித்தெதல்லாம்  இப்ேபாது  என்னவாயிற்று?  அவரும்  அவரது  

சகாக்களும்  எவ்வளவு  உண்ைமயானவர்கள்  என்பது  இப்ேபாது  ெதrந்துவிட  

வில்ைலயா? 

இந்தியாவிலுள்ள  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூகம்  அவ்வளவு  ேபரும்  ஒேர  மனதாக  

தனித்  ெதாகுதி  ேகட்டார்கள்.  ஆனால்  காந்தியார்  பட்டினி  கிடந்து  சாவதாக  

பயமுறுத்தி  ஏமாற்றி  இந்த  பூனா  ஒப்பந்தத்ைத  நிைறேவற்றிக்  ெகாண்டார்  
என்றாலும்,  ஆலயப்  பிரேவசமும்,  அrஜன  இயக்கமும்  இப்பூனா  
ஒப்பந்தத்தின்  அம்சங்களாகும். 



ஜாதி  இந்துக்கள்  இதற்கு  இணங்காவிடில்  மறுபடியும்  பட்டினி  கிடப்பதாக  

வாக்குறுதி  கூறினார். 

இப்ேபாது  மிக  சாதாரணமான  மக்கள்  கூறுவதுேபால்  ""ஜனங்கள்  தயாராய்  

யில்ைல''  என்கிற  சாக்ைகச்  ெசால்லி  அந்தக்  காrயம்  ெசய்யாதீர்கள்  என்று  

உத்திரவிட்டார். 

இது  நம்பிக்ைக  ேமாசமும்  ெபrயெதாரு துேராகமுமாகும். 

பூனா ஒப்பந்தத்தில்  உள்ள  ெதால்ைலகள் 

""ேதர்தலில்  ேவறு  எந்தத்  ெதாகுதியாருக்கும்  இல்லாத  இரட்ைடத்  ேதர்தல் 

கஷ்டம்  எங்களுக்கு மாத்திரம்  இருக்கிறது. 

பூர்வாங்கத்  ேதர்தல்  முைற  மிகவும்  அநீதியானது. 

இரண்டாவது  ேதர்தேலா  தாழ்த்தப்பட்டவர்களின்  உண்ைமயான  பிரதிநிதி  
ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுவைத  மிகவும்  அருைமயாக்குகிறது.  இதனால்  

தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு  பாதுகாப்பு  எங்ேக? என்பது  ஒருபுறமிருக்க, 

இதனால்  சர்க்காரார்  தயவும்  இல்லாமல்  ேபாய்விட்டது. 

முஸ்lம்களும், கிறிஸ்தவர்களுமாவது  தயவு  ெசய்து  தங்களுக்கு  இருப்பது  

ேபாலேவ  தனித்  ெதாகுதி  கிைடக்க  எங்களுக்கு  உதவி  புrய  ேவண்டும்.  

ெவள்ைள  ெமம்பர்களும்  எங்கள்  விஷயத்தில்  தங்களுைடய  வழக்கமான  

அனுதாபத்ைதக்  காட்ட  ேவண்டும். 

இனி காந்தியாைர  நாங்கள்  நம்புவதில்ைல.  அவருக்கு  ஸ்திரபுத்தி  
கிைடயாது. அவரது  சகாக்களுக்கு  நாணயம்  கிைடயாது. 

பூனா  ஒப்பந்தம்  இதர  இடங்களில்  எப்படிப்  ேபானாலும்  ெசன்ைன  

மாகாணத்ைதப்  ெபாருத்த  வைரயாவது  ரத்து  ெசய்யப்பட  ேவண்டும்.   

ெவள்ைளயர்களும்  பிrட்டிஷ்  சர்க்காரும்  தாழ்த்தப்பட்டவர் கைளக்  

காப்பாற்றியாக  ேவண்டும்'' 

என்பதாகப்  ேபசி  இருக்கிறார்.  மற்றும்  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூக  பிரதிநிதியான  

ேதாழர்  எச்.எம். ஜகநாதம்  அவர்கள்  ேபசுைகயிலும், 



""காங்கிரேசா  காந்தியாேரா  தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு உண்ைமயிேலேய  

ஏதும்  ெசய்யவில்ைல.  இரட்ைடத்  ேதர்தல் முைறையவிட  சமூக  

அபிப்பிராயம்  ேகட்டு  சர்க்கார்  நியமிக்கும்  நியமனேம  ேமல்''  என்று  ேபசி  
இருக்கிறார். 

இைவ  ஒருபுறமிருக்கக்  கூட்டுக்  கமிட்டி  அறிக்ைகையப்  பற்றி  விவாதித்த  

எல்லாக்  கட்சி  அங்கத்தினர்களும்  தங்கள்  அதிகாரம்  என்ன?  சர்க்கார்  
அதிகாரம்  என்ன?  என்பைதப்  பற்றி  அர்த்தமற்ற  முைறயில்  கூப்பாடு  

ேபாட்டார்கேள  தவிர  ஒருவராவது  தாழ்த்தப்பட்ட  சமூக  நிைலையப்  பற்றி  
ஒரு வார்த்ைத  கூட  ேபசவில்ைல. 

கிறிஸ்தவர்கள்  தங்கள்  பிரதிநிதித்துவத்ைதப்  பற்றியும்  மகமதியர் தங்கள்  

பிரதிநிதித்துவத்ைதப்  பற்றியும்,  இந்துக்கள்  மற்றவர்களுக்கு  சர்க்கார்  தனி  
பிரதிநிதித்துவம்  வழங்கப்  ேபாகின்றார்கேள  என்கின்ற  ஆத்திரத்ைத  மனதில்  

ைவத்துக்  ெகாண்டும்  ேபாகாத  ஊருக்கு  வழி  ேகட்பது  ேபால்  வணீ்  இடக்கு  

முடக்கும் ேபசினார்கேள  ஒழிய  உண்ைமயாய்  யாரும்  நடந்து  ெகாள்ளேவ  

இல்ைல. 

இைவகள்  எல்லாம்  ஒருபுறமிருக்க  ெசன்ைன  சட்டசைபக்கு  ஒரு  ஆதி  
திராவிடைரக்கூட  காங்கிரஸ்  நிறுத்தேவ  இல்ைல  என்பைதயும்  தானாக  

எந்தக்  கட்சிையயும்  ேசராமல்  நின்றவர்கைளயும்  ஆதrக்காமல்  எதிர்த்து  

ேதாற்கடித்தார்கள்  என்பைதயும்  முன்னேம  எழுதி  இருக்கிேறாம். 

ஆகேவ  காங்கிரசுக்காரர்கைள  ஒன்று  ேகட்கிேறாம்.  அதாவது  சட்ட சைபக்கு  

நின்ற  ஆதி  திராவிடைர காங்கிரஸ்  திட்டத்தில்  ைகெயாப்பமிடும் படியாக  

யாராவது  ேகட்டு  அவர்  மறுத்தாரா? 

அல்லது  அவர்  மறுத்திருந்தாலும்  ேவறு  ஆதி  திராவிடர்  கிைடக்க 

வில்ைலயா? 

அப்படியானால்  காங்கிரசில்  ஒரு  ஆதி  திராவிடர்கூட  இல்ைல  என்று  தாேன  

அருத்தம்.  ஒரு ெமம்பர்கூட  இல்லாத  சமூகத்துக்கு  தாங்கள்தான்  பிரதிநிதி  
என்று  ெசால்லிக்  ெகாள்ளுவது  ேநர்ைமயாகுமா? 

இந்த  ஒரு  காரணேம  தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்  தங்கள்  நலனுக்கு  சர்க்காைரயும்  

காங்கிரசுக்காரர்கள்  அல்லாதவர்கைளயும்  எதிர்பார்ப்பது  நியாயம்  என்பதற்கு  

ேபாதுமானதல்லவா?  என்பதாகும். 



ஆகேவ  காந்தியார்  காங்கிரைச  விட்டு  விலகிய  ேயாக்கியைதையயும்  பூனா  
ஒப்பந்தத்ைத  காந்தியாரும்,  காங்கிரஸ்காரரும்  நிைறேவற்றி  ைவத்த  

நாணயத்ைதயும்,  காங்கிரேச  இந்திய  மக்கள்  எல்ேலாருக்கும்  பிரதிநிதித்துவ  

சைப  என்கின்ற  புரட்ைடயும்  ேயாசித்துப்  பார்க்கும்படி  ேவண்டுவேதாடு  

காங்கிரசுக்கு  உைழத்த  பார்ப்பனரல்லாத  ேதசபக்தர்கைள  இப்ெபாழுது  என்ன  

ெசால்லுகிறார்கள்  என்று  ேகட்கின்ேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  03.02.1935 

 

கு.ஐ.கீ. கம்ெபனியார் கவனிப்பார்களா? 

ஈேராடு தாலூக்கா சுற்றுப் பக்கங்களில் கன்று காலிகளுக்கு தீவனப் பஞ்சம் 

நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வருவதால் ஈேராட்டு முனிசிபாலிட்டியில் உள்ள 

கால்நைடகளுக்குத் தீவனத்துக்காக தஞ்ைச ஜில்லா நீடாமங்கலம், திருவாரூர் 
முதலிய இடங்களிலிருந்து தீவனம் (ைவக்ேகால்) தருவிக்கலாம் என்ற 

ேயாசைன மீது விஷயங்கைள விசாரைண ெசய்து பார்த்ததில் ைவக்ேகால் 

ஈேராட்டு விைலையவிட பகுதி பங்கு சகாயமாய் இருந்தாலும் ரயில் 

சார்ஜ்ஜானது அதிகமாய் இருப்பதால் கட்டுபடி இல்லாமல் இருந்து வருவதால் 

தருவிக்க முடியவில்ைல. 

அதனால் ஈேராடு முனிசிபல் கமிஷனர் அவர்கள் ெதன்னிந்திய ரயில்ேவ 

அதிகாrகளுக்கு ைவக்ேகாைலப் ெபாருத்தவைர சகாய ேரட்டு ஏதாவது 

ஏற்படுமானால் ஏராளமான அளவு தருவிக்கக் கூடும் என்று ெதrவித்து 

ேவண்டிக் ெகாண்டிருக்கிறார். 

மாடு கன்றுகளுைடய நன்ைமைய உத்ேதசித்தும், தஞ்ைச ஜில்லாவில் உள்ள 

ைவக்ேகால்கள் ெபrதும் ெசலவு இல்லாமல் வணீாய் ேபாகாமலும், 

விவசாயிகளுக்கு ைவக்ேகால் மூலம் ஏேதா சிறிது பணம் கிைடத்து 

அவர்களுக்குச் சவுகrயம் ஏற்படும்படியும் தீவனப் பஞ்சமுள்ள இடங்களில் 

ெசௗகrயம் ஏற்படும்படியும் கவனித்து மனது ைவத்து ஏதாவது சிறிது ரயில் 

சார்ஜ்ஜில்  குைறவுபடுத்திக் ெகாடுப்பார்களானால் அது மிக நல்ல 

காrயமாகவும் புத்திசாலித்தனமான காrயமாகவும் இருக்கும் என்பைத 

ெதrவித்துக் ெகாள்கிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  03.02.1935 



 

காங்கிரசின் குைலவு 

ெநல்லூர் ஜில்லாைவச் ேசர்ந்த ேதாழர்கள் பனகா கனகம்மா,  ெவன்னலகண்டி 

ராகவய்யா இருவரும் ஆந்திர மாகாண காங்கிரஸ் கமிட்டியிலிருந்து 

விலகிவிட்டார்கள். ேதாழர் ராகவய்யா உள்ளூர் ஜில்லாக் காங்கிரஸ் 

கமிட்டியிலிருந்தும் விலகி விட்டார். 

ெவ.முரு. ெலக்ஷ்மய்யா ஜில்லா காங்கிரஸ் கமிட்டி ெசக்ரட்டr பதவியில் 

இருந்து விலகினார். எம். ேகாபால் ராவ்  நகர காங்கிரஸ் கமிட்டி ெசக்ரட்டr 

பதவியிலிருந்து விலகினார். 

ேதாழர்கள் ராகவய்யா, ெலட்சுமய்யா, ேகாபால்ராவ் ஆகியவர்கள் 

தங்களுைடய ராஜினாமாக் கடிதத்தில் காங்கிரசானது பணக்காரர்களின் 

ஆதிக்கத்ைத நிைலநிறுத்தப் பாடுபடுகிறது என்றும்,  ெதாழிலாளர்களின் 

முன்ேனற்றத்ைதக் கவனிக்காமல் அலட்சியம் ெசய்கிறது என்றும் 

குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். இைதப் ேபான்ற காரணத்தாேலேய வடநாட்டி 

லிருந்தும் பலர் காங்கிரசிலிருந்து விலகியிருக்கிறார்கள் என்பைதயும் 

ஞாபகப்படுத்துகிேறாம். இதிலிருந்து காங்கிரசின் உண்ைமயான ேபாக்கு 

இன்னெதன்று நன்றாகப் ெபாது ஜனங்களுக்கு விளங்குெமன்று நம்புகிேறாம். 

காங்கிரஸ் ஒன்ேற ஏைழ மக்களுைடய நன்ைமக்கும், ெதாழிலாளிகளின் 

உrைமகளுக்கும் பாடுபடுகிறது என்று ெசால்வது ெபரும் புரட்ெடன்று ெதrந்து 

ெகாள்ளலாம். ஏற்கனேவ காங்கிரஸ் ஏைழ மக்களுைடய பிரதிநிதி 
அல்லெவன்பைத ெவளிப்படுத்துவதற்காக, காங்கிரசிற்குள்ேளேய சமதர்மக் 

கட்சி என்று ஏற்பட்டிருப்பதும் காங்கிரசின் வண்டவாளத்ைத 

ெவளிப்படுத்துவதாகும். புதுச் சீர்திருத்தம் அமுலுக்கு வருவதற்கு முன்ேனேய, 

காங்கிரசின் கட்டுப்பாடு எப்படி குைலந்து சிதறுகின்றெதன்பைதக் 

கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி  ெபாதுஜனங்களுக்கு  எச்சrக்ைக  ெசய்கிேறாம். 

குடி அரசு  ெசய்தி விளக்கம்  03.02.1935 

 

மூன்று பிரபல பிராமணர்கள் முடிவு 

பார்ப்பனர்களுக்கு ெநருக்கடியான காலத்தில் உதவி புrந்து வந்த ேதாழர் எல்.ஏ. 

ேகாவிந்தராகவ  ஐயர், ேதாழர் எம்.ேக. ஆச்சாrயார், டாக்டர் மல்ைலய்யா 



ஆகிய மூன்று பார்ப்பன பிரபலஸ்தர்கள் இந்த வாரத்தில் மரணமைடந்து 

விட்டார்கள். 

ேதாழர் ேகாவிந்தராகவய்யர் பிரபல வக்கீலாய் இருந்தவர். ேதாழர் 
எம்.ேக.ஆச்சாrயார் இன்னாட்டுப் பார்ப்பனர்களின் உள்ளத்ைதப் பளிங்குேபால் 

ெவளிக்காட்டி வந்தவர். ேதாழர் மல்லய்யா அவர்கள் பார்ப்பனக் கட்சிக்கு 

உைழத்தவர். ஆகேவ இவர்களது முடிவு வருந்தத்தக்கதாகும். 

குடி அரசு  இரங்கற் ெசய்தி  03.02.1935 

 

""பகுத்தறிவு''  திருத்தம் 

ெசன்றவாரக்  (27135)  குடி அரசு  இதழில்  பகுத்தறிவு  மாதப்  பதிப்புக்குத்  ேதாழர்  
சாமி  சிதம்பரனார்  பிரதான  ஆசிrயராக  இருப்பார்  என்று  எழுதி  இருக்கிறது.  

அவர்  உடம்பு  அசவுகrயமாய்  இருப்பதால்  சவுகrயம்  ஏற்படும்  வைரயில்,  

தற்ெபாழுது  பிரதான  ஆசிrயராக  ஈ.ெவ. ராமசாமி  இருந்து  வருவார்  
என்பைதயும்,  முடிந்த  வைரயிலும்  கட்டுைரகள்  மாத்திரம்  எழுதி  வருவார்  
என்பைதயும்  ெதrவித்துக்  ெகாள்ளுகிேறாம். 

குடி அரசு  அறிவிப்பு  03.02.1935 

 

""பகுத்தறிவு''க்கு  2000  ரூபாய்  ஜாமீன் 

வாரப்  பத்திrைகயாக  நடத்தி  வந்ததும்  இனி  மாதப்  பத்திrைக யாகவும்,  

காலணா  தினப்  பதிப்புப்  பத்திrைகயாகவும்  நடத்த  உத்ேதசித்து  சகல  

ஏற்பாடுகளும்  ெசய்து  வந்ததுமான  ""பகுத்தறிவு''  பத்திrைகக்கும்  உண்ைம  

விளக்கம்  பிரசுக்கும்  அரசாங்கத்தார்  29135ல்  2000  ரூஜாமீன்  

ேகட்டிருக்கிறார்கள்.  ஜாமின்  கட்டி  þ  பத்திrைககைள  நடத்துவதற்கு  

ேயாசைனகள்  நடந்து  வருகின்றன. 

குடி அரசு  ெபட்டிச் ெசய்தி  03.02.1935 

 

கூட்டுறவு மந்திr  கவனிப்பாரா? 



ஸ்தாபன நிர்வாகிகளின் அட்டூழியம் 

எந்த எந்தக் காrயங்கள் ஒழுங்காகவும், திறைமயாகவும், நாணய மாகவும் 

நடக்க ேவண்டும் என்கின்ற கவைல அரசாங்கத்துக்கு இல்ைலேயா, அந்தக் 

காrயங்கைளப் ெபாது ஜனங்கள் தைலயில் ேபாட்டுவிட்டு அைவ ெபாது 

ஜனங்களால் ஊழலாய் நடத்தப்படுவைதப் பார்த்துச் சிrத்துக் ெகாண்டிருப்பது 

நமது சர்க்காrன் திருவிைளயாடலாய் இருந்து வருகிறேத என்று நாம் அேனக 

முைற சந்ேதகிப்பதுண்டு. சில  சமயங்களில் உறுதி ெகாள்வதுமுண்டு. 

உதாரணமாக  ஸ்தல  ஸ்தாபனங்கள் விஷயத்தில் அதாவது ஜில்லா, 
தாலூக்கா ேபார்ட், முனிசிபாலிட்டி, பஞ்சாயத்து ஆகிய விஷயங்களில் ெபாது 

ஜனங்களும், ஓட்டர்களும், பிரதிநிதிகளும் நடந்து ெகாள்ளும் மாதிrயும்,  

அதனால் ெபாது ஜனங்களின் ெசல்வமும், நலமும் ெகாள்ைள ேபாய் பாழாவது 

பற்றியும் நாம் சுமார் 15 M காலமாகேவ வறட்டுக் கூப்பாடு ேபாட்டும், 

சர்க்காராரும் அேனக விஷயங்களில்  ைகப்பிடியாய் பிடித்து கண்ணாடியில் 

ெதrவதுேபால் உண்ைமகள் கண்டும், கட்சி அபிமானம் காரணமாகவும் ஜாதி 
அபிமானம் காரணமாகவும் அைதப் பற்றியெதாரு நடவடிக்ைகயும் 

திருத்தப்பாடும் ெசய்யாமல் இருந்து விட்டு இப்ெபாழுதுதான் அதுவும் 

காங்கிரஸ்காரர்கள் ஸ்தல ஸ்தாபனங்கைள அரசியல் கிளர்ச்சிக்கு 

அனுகூலமாய் உபேயாகப்படுத்தி பாழாக்கி விடுவார்கள் என்கின்ற பயம் 

வந்தவுடன் ஒரு அளவுக்கு அவற்ைற ஒழுங்காக நைடெபறும்படி முயற்சித்து 

வருகிறார்கள். 

இன்னும் அவற்றில் ெசய்ய ேவண்டிய திருத்தங்கள் அேனகம் இருக்கின்றன. 

அதாவது சிப்பந்திகைள சர்வஸீ் கமிஷனிேலேய நியமிக்கச் ெசய்ய 

ேவண்டியதும், 

கண்ட்ராக்டுகள் ெகாடுக்கும் விஷயத்திலும் ெபாது ஜனப் பிரதிநிதிகள் 

என்பவர்களுக்குச் சிறிதும் சம்மந்தமில்லாமலும், 

மாகாணம் பூராவுக்கும் ஒேர மாதிrயான, சிப்பந்திகள், சம்பளங்கள், ேவைல 

பங்கீடுகள் ஆகியைவ இருக்கும்படியாகவும், குைறந்த அளவு அந்தந்த 

ஜில்லாவுக்குள் உள்ள ஜில்லா ேபார்ட், முனிசிபாலிட்டி, பஞ்சாயத்து ஆகிய 

ஸ்தாபனங்களுக்குள்ளாவது சிப்பந்திகைள 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முைறயாவது 

மாற்றிவிடும்படியாகவும் ஆன ஏற்பாடுகளும், திட்டங்களும் இருந்து வந்தால் 



இப்ெபாழுது நைடெபற்று வரும் அக்கிரமங்களிலும் பகுதிக்கு ேமல் 

குைறந்துவிட வழி ஏற்படும். 

அரசாங்கத்தாருக்குப் ெபாறுப்புள்ள மற்ற எல்லா இலாக்காக்களிலும் 

அரசாங்கத்தார் இப்படித்தான் நடந்து வருகிறார்கள். 

ஆனால் சுயாட்சி ெகாடுக்கப்பட்டது என்று ெசால்லப்பட்ட சில 

இலாக்காக்களில் மாத்திரம் மக்கள் சுயராஜ்யத்துக்கு லாயக்கில்ைல 

என்பைதத் ெதளிவுபடுத்துவதற்காகேவா, அல்லது தங்களுைடய ெபாறுப்பில்  

இருந்து தப்பித்துக் ெகாள்வதற்காகேவா அல்லது ேவறு எந்தக் 

காrயத்துக்காகேவா இவ்வளவு முக்கியமான விஷயத்தில் அதாவது கல்வி, 
சுகாதாரம் முதலாகிய காrயத்தில் இவ்வளவு ேகாளாறும் ஊழலும் 

இருக்கும்படி பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பது விளங்கவில்ைல. ஆனாலும் இது 

கண்டிக்கக்கூடாத விஷயம் என்று ெசால்ல முடியாது. 

முனிசிபாலிட்டி ஜில்லா ேபார்டு ஆகியைவகளிடம் ேபாlசு இலாக்கா, மது 

இலாக்கா முதலியைவகைளயும் ஒப்புவித்துவிட ேவண்டும் என்பது நமது 

அபிப்பிராயமாகும். அதற்கு ேவண்டிய அபிப்பிராயம் ெசால்லும் ெபாறுப்பில் 

ெபரும்பாகம் ெபாது ஜனங்களுக்கு ெகாடுப்பதில் நமக்கு ஆ÷க்ஷபைண 

இல்ைல. ஆனால்  நிர்வாக நடத்துதலான ெபாறுப்ைப அரசாங்கம் ஏற்றுக் 

ெகாள்ள ேவண்டுேம தவிர அதிலிருந்து தப்பித்துக் ெகாள்ளப் பார்ப்பதும், ெபாது 

ஜனங்கைள சண்ைடயிட்டுக் ெகாள்ளும்படி ஸ்தல ஸ்தாபன யந்திரத்ைத 

அைமப்பதும் ேநர்ைமயாகாது என்று ெசால்லாமல் இருக்க முடியவில்ைல. 

கூட்டுறவு இலாக்கா  

கூட்டுறவு இலாக்கா என்பது ஸ்தல சுயாட்சி என்பைதப் ேபான்ற மற்ெறாரு 

முக்கிய விஷயமாகும். இது ெபrதும் ஏைழ மக்கைளப் ெபாறுத்த விஷயம் 

என்பேதாடு மாத்திரமல்லாமல் ெசல்வவான்கள், ெபrய மிராசுதார்கள்,  

வன்ெநஞ்ச வட்டிக் கைடக்காரர்கள், வழிப்பறி வியாபாrகள் முதலிய 

கூட்டத்தார்களிடமிருந்து ஏைழ மக்கைளயும், ஏைழ விவசாயி கைளயும் 

காப்பாற்றுவதற்கான ஸ்தாபனங்கள் ெகாண்ட இலாக்காவாகும். 

இப்படிப்பட்ட அருைமயானதும், சமூக வாழ்வுக்கு இன்றியைம யாததுமான 

இலாக்காவானது மூத்த  தாரத்துப் பிள்ைளைய இளயாள் கவனிப்பது ேபால் 

கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. 



அதாவது மூத்த தாரத்துப் பிள்ைளயிடம் இைளயாள் தனக்கு ேவண்டிய 

ேவைலகைள ெயல்லாம் வாங்கிக் ெகாள்ளுவதும் அதற்கு ேவண்டிய 

சவுகrயத்தில் கவைலேய இல்லாமலிருப்பதுமான தன்ைமயில் இருந்து 

வருகின்றது. 

நமது மாகாணத்தில் கூட்டுறவு ஸ்தாபனங்கள் இரண்ெடாரு ஜில்லாக்கள் 

தவிர மற்ற இடங்களில் ெவகுேமாசமான நிைலயில் இருக்கின்றன. 

ெஜயில்கள் ேதாறும் கூட்டுறவு ஸ்தாபனங்களில் நிர்வாகம் பார்த்து ேமாசம் 

ெசய்த ைகதிகள் இருப்பைத ேநrல் கண்ேடாம். மற்றும் கூட்டுறவு இலாகா 
ஊழல்கள் அதாவது ேமற்பார்ைவ இலாக்கா அதிகாrகள் கவனிக்க 

ேவண்டியது அல்லாததும், கண்டுபிடிக்க முடியாததுமான நிைலயில் 

எவ்வளவு ஊழல்கள் ஆங்காங்கு இருக்கின்றது என்பது இதில் எழுதி முடியாத 

அளவினதாகும். 

ஏைழகள் நலனுக்கு என்று ெசால்லப்பட்டும் இந்த இலாக்கா நிர்வாகம் 

முழுவதும் ெசல்வவான்கள் ைகயிலும், ேமல்ஜாதிக்காரர்கள் ைகயிலும், 

அரசியலின் மூலம் தங்கள் அந்தஸ்ைதயும், வாழ்க்ைகையயும் உயர்த்திக் 

ெகாள்ளவும், நிைலநாட்டிக் ெகாள்ளவும், நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கும் 

ேநர்ைமயும், ேயாக்கியப் ெபாறுப்பும் நாைணயமும் அற்றவர்கள் ைகயிலும் 

இருந்து வருவது எவ்வளவு ெகாடுைமயானது என்பைத நாம் எடுத்துக் காட்ட 

ேவண்டியதில்ைல.  

இன்ைறய தினம் கூட்டுறவு இலாக்கா நிர்வாகத்தில் இருந்து வரும் ஆட்கள் 

ெபரும்பாகம் அந் நிர்வாக சலுைககைளத் தங்கள் ெசாந்தக் காrயங் களுக்கும் 

அரசியல் லாபத்துக்கும் பயன்படுத்திக் ெகாண்டு வருகிறார்கள் என்பதற்கு 

அேனக ஆதாரங்கள் நம் ைகயில் இருந்து வருகின்றன. 

ேகாவாப்ேரட்டிவ் ஸ்தாபனங்களில் தங்களுக்கு உள்ள ெசல்வாக்ைகக் 

ெகாண்ேட சட்டசைப, ஜில்லாேபார்ட், முனிசிபாலிட்டி ஆகிய ஸ்தாபனங் 

களுக்கு அேபக்ஷகராய் நின்று ெவற்றி ெபற பலர் காத்திருக்கிறார்கள். 

கூட்டுறவு ஸ்தாபன சிப்பந்திகைளத் தங்கள் எலக்க்ஷன்களுக்கு ேவைல 

ெசய்யும் தரகர்களாக நியமித்துப் பயனைடகிறார்கள்.  



தங்களுக்கு ேவைல ெசய்யாதவர்கைளேயா தங்கள் பந்துமித்திரர் களுக்கு 

ேவைல ெசய்யாதவர்கைளேயா தண்டிப்பதற்கும் புத்தி கற்பிப்பதற்கும் அந்த 

அதிகாரத்ைதப் பயன்படுத்துகிறார்கள். 

இதுேபாலேவ தங்களுக்கு ேவண்டிய சிப்பந்திகளுக்கு ""ஊரார் வடீ்டு ெநய்ேய 

என் ெபண்டாட்டி ைகேய'' என்பது ேபால் கண்ைண மூடிக் ெகாண்டு அவர்கள் 

எவ்வளவு திறைம இன்ைமயும், இழி குணமும் பைடத்தவர்களானாலும், 

சம்பளங்கைள ஒன்றுக்கு இரண்டாய், மூன்றாய், நான்காய்கூட உயர்த்திக் 

ெகாடுப்பதும், தங்களுைடய சுய நலனுக்கு ேவைல ெசய்யாதவராகேவா, 
சrவரக் கவனிக்காதவர்களாகேவா இருந்தால் அந்த சிப்பந்திக்கு சம்பளம் 

குைறப்பதும், நீக்குவதும் அெசௗகrயமான இடத்திற்கு மாற்றுவதுமான 

அக்கிரமங்கள் ெசய்து வருகிறார்கள். 

கடன் ெகாடுத்தல், திருப்பி வாங்குதல் ஆகிய காrயங்களிலும், அரசியல் 

தன்ைமகைளயும் எலக்ஷன் தன்ைமையயும் குறி ைவத்து, ெகாடுக்கக் 

கூடாதவனுக்குக் ெகாடுப்பதும், ெகாடுக்கக் கூடியவனுக்கு மறுப்பதுமான 

காrயங்கள் ெசய்வதும், 

இவ்வளவும் ேபாதாமல் நிர்வாகம் தப்பித் தவறி பார்ப்பன ஆதிக்கத்துக்குப் 
ேபாய் விட்டால் அங்கு ஜாதி வித்தியாசம் தாண்டவமாடுவதும், ஸ்தாபனம் 

பூரா பார்ப்பன அக்கிரகாரமாக்குவதும், 

கடன் ெகாடுத்ததில் 100க்கு 90 கடன்கள் ேசாம்ேபறி கூட்ட நன்ைமக்குப் 
பயன்படுவதும், பாடுபடும் ஏைழ மக்கள் விஷயம் அலட்சியப்படுத்தப்படுவதும், 

மற்றும் அந்த நிர்வாகத்தில் தாங்கேள சிரஞ்சீவியாய் இருப்பதற்குத் தகுந்தபடி 

பங்குக்காரர்கைள, ஓட்டர்கைளக் கற்பித்துக் ெகாள்ளுவதும், 

தங்களுைடய சுயநலத்துக்கு பயன்பட மாட்டான் என்று ெதrந்தால் அவைன 

ஸ்தாபனத்துக்குப் பக்கத்தில் வரெவாட்டாமல் துரத்தி அடிப்பதும், 

இலாக்கா ேமற்பார்ைவ அதிகாrகைளக் ைகவசப்படுத்திக் ெகாண்டு, அல்லது 

ேவறு ெசல்வாக்கில் மிரட்டி தங்களுக்கு ேவண்டியபடி (ைபலாக்கள்) சட்டம் 

ெசய்து ெகாள்ளுவதும், 

கடன் அவசியமிருக்கிறவர்களும், கூட்டுறவு இலாக்காவின் முக்கிய 

தத்துவமும் அலட்சியம் ெசய்யப்பட்டு அவசியமில்லாத ெசல்வவான்களுக்குப் 
ெபருங்கடன்கள் ெகாடுப்பதும், 



நிர்வாகத் தைலைமயில் வக்கீேலா, பாங்கிக்காரேரா, ெபrய மிராசுதாேரா 
அமர்ந்து ெகாண்டு வக்கீல் கட்சிக்காரனுக்குக் கடன் ெகாடுத்து பசீு ெபறவும், 

பாங்கிக்காரன் தன்னிடம் கடன் வாங்கி தவைண தப்பியவனுக்குக் கடன் 

ெகாடுத்து வராக் கடைன வசூலிப்பதும், மிராசுதாரன் தான் பூமிையக் 

குத்தைகக்குக் ெகாடுத்த சிறு விவசாயியின் குத்தைக பாக்கிக்காரனுக்குக் 

கடன் ெகாடுத்து வசூலிக்க முடியாத குத்தைக பாக்கிையயும் லிமிட்ேடஷன் 

ஆன பாக்கிகைளயும் வசூல் ெசய்து ெகாள்ளுபவர்களுக்குேம இன்று கூட்டுறவு 

ஸ்தாபனங்கள் ஆளாகி வருவைத யாரும் மறுக்க முடியாது. 

பூமி அடமான கடன் பாங்கி  

பூமி அடமானக் கடன் பாங்கி என்பது யாருக்கும் ஜவாப்தாrயாய் இருக்க 

ேவண்டாத நிைலயில் ெபாது ஜனப் பிரதிநிதி என்பவர்களிடம் 

ஒப்பைடக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மிகவும் ெபாறுப்பற்ற அல்லது தங்கள் 

ெபாறுப்ைப உணராத ஒரு அரசாங்கத்தின் முைற என்று தான் ெசால்ல 

ேவண்டும். 

 ஏெனனில் இந்த ஸ்தாபனம் கடன்பட்ட விவசாயிகளின் கஷ்டத்ைத நிவர்த்தி 
ெசய்ய ஏற்பட்டது. அதுவும் எதிர்பாராத அசவுகrயங்களால், சம்பவங்களால், 

விைளவில்லாததால், பஞ்சத்தால், விைல இல்லாதது முதலிய காrயங்களால் 

கடன்பட்டுப்ேபான விவசாயிகள் மிராசுதார்கள் ஆகியவர்களின் கஷ்டத்ைத 

ஒரு அளவுக்கு நிவர்த்திக்க ஏற்பட்ட ஸ்தாபனேம ஒழிய பூமி எங்கிருக்கிறது, 

எப்படி விைளகின்றது, குத்தைகக்காரன் எப்படி நடந்து ெகாண்டான் என்பைவ 

ேபான்றைவகைளச் சிறிதும் கூட கவனியாமல் ேமாட்டார் ைவத்துக் ெகாண்டு 

தாசி வடீ்டிலும், சீைமச் சாராயக் கைடயிலும், சூதாட்டக் கிளப்புகளிலும் 24 

மணி ேநரத்ைதயும் கழித்துக் ெகாண்டு எலக்ஷன்களுக்கு 10 ஆயிரம் 20 ஆயிரம் 

50 ஆயிரம் ரூபாய்கள் ெசலவு ெசய்து ெகாண்டு கடன்காரர்களான 

மிராசுதாரர்களுக்கும், ஜமீன்தாரர்களுக்கும், பட்டக்காரர்களுக்கும் கடன் 

ெகாடுத்து ஏைழ விவசாயிகைள ேமலுேமலும் ெகாடுைமப்படுத்துகிறதற்காக 

ஏற்பட்ட ஸ்தாபனங்கள் அல்ல என்பது யாவரும் அறிந்ததாகும். 

அப்படி இருந்த ேபாதிலும் அதன் நிர்வாகங்கள் ெபrதும் ெபாறுப்பற்றவர்கள் 

ைகயிேலேய ெகாடுக்கப்பட்டும், இருந்து வரவும் இடம் 

ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 



சர்க்கார் குடியானவர்களுக்குக் கடன் ெகாடுப்பதிலாவது ஒரு ெபாறுப்பு 
இருக்கிறது. 

அதாவது சர்க்கார் ேலான் என்பதில் ஒருவனுைடய பூமிையயும் அவனுைடய 

ேதைவையயும் கவனித்து கடன் ெகாடுக்கவும், அைத கிரமப்படி நிர்பந்தமாய் 

வசூலிக்கவும் ஆன ெபாறுப்பு இருந்து வருகின்றது. 

சர்க்கார் ேலான் (கடன்) ெகாடுக்கும் முைறயில் பூராப் பணமும் 

குடியானவனுக்குப் ேபாய்ச் ேசராவிட்டாலும் (அதாவது அேனக இடங்களில் 

100க்கு 15 ரூபாய் வதீம் கமிஷன் எடுக்கப்பட்டு 7l ரூபாய் தாசில்தாருக்கும் 3 

ரூபாய் rவினியூ இனிஸ்ெபக்டருக்கும், 2l  ரூ. கணக்குப் பிள்ைளக்கும், 2 

ரூபாய் மணியகாரனுக்குமாக பங்கிட்டுக் ெகாள்வதானாலும் (இது சத்திய 

கீர்த்திகளாக þ அதிகாrகள் இருந்தால் மாத்திரம்  இல்லாவிட்டால் சில 

சமயங்களில் 100க்கு 25 வதீம்கூட ஈரவாசி குைறந்துவிடும்.) இந்த 

அதிகாrகளுக்கு ஒரு ெபாறுப்பு இருக்கின்றது என்பைத மறுக்க முடியாது.  

ஆனால் ேலண்ட் மார்ட்டிேகஜ் பாங் என்று ெசால்லப்படும் நில அடமானக் 

கடன் பாங்கி நிர்வாகத்திற்கு என்ன ெபாறுப்பு இருக்கிறது என்பது நமக்கு 

விளங்கவில்ைல. 

இந்த ேலண்ட் மார்டிேகஜ் பாங்கிகளுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் பணம் முழுவதும் 

சர்க்கார் ெபாறுப்ேபற்று வட்டிக்கும் சர்க்கார் ெபாறுப்ேபற்றுப் 
பிறத்தியாrடமிருந்து வாங்கிக் ெகாடுக்கப்படும் பணமாகும். 

இந்த பாங்கிக்கு அசல் ரூபா குடி ேபாய் விட்டாலும், வட்டி வருவாய் குைறந்து 

விட்டாலும் பாங்கி நிர்வாகிகளுக்கு எவ்வித ெபாறுப்பும் கிைடயாது. 

சம்மந்தப்பட்ட ெபாது ஜனங்களுக்குப் ெபாறுப்புக் கிைடயாது. அந்த நஷ்டம் 

பூராைவயும் சர்க்காேர ெபாறுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். இப்படிப்பட்ட 

நிைலயில் அதன் நிர்வாகம் ெபாறுப்பில்லாத வக்கீல் களிடத்திலும், 

வட்டிக்கைடக்காரர்களிடத்திலும் சிறு மீன்கைளத் தின்னும் ெபrய மீன்களான 

மிராசுதார்களிடத்திலும் இருப்பெதன்றால் இதில் சர்க்காரால் ெபாறுப்பும், 

கவைலயும் உபேயாகப்படுத்தப்  பட்டிருக்கிறதா? என்பது நமக்குப் 
புrயவில்ைல. 

இந்த உண்ைமகைள ஆட்ேசபிக்கும் ேதாழர்கள் யாராவது இருந்தால் அவர்கள் 

நாம் எழுதி இருக்கும் குைறகள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் ஆதாரம் 



ேகட்பார்களானால் புள்ளி விபரங்கேளாடு காட்டுவதற்குத் தயாராய் 

இருக்கிேறாம். 

ஆகேவ அரசாங்கத்தால் இந்த கூட்டுறவு பாங்கு ஸ்தாபனம், நில அடமான 

பாங்கி ஸ்தாபனம் ஆகியைவகளின் ேமல் பார்ைவ மாத்திரமல்லாமல் 

நிர்வாகத்ைதேய முனிசிபாலிட்டிேபால் ஒரு சர்க்கார் அதிகாrைய 

(ேகாவாப்ேரட்டிவ் கமிஷனர்) ைவத்து நிர்வாகம் ெசய்வார்களானால் அது 

மிகவும் பயன்படுவேதாடு இந்தக் கூட்டுறவு ஸ்தாபனங்கள் மூலம் 

மக்களுக்குப் பிரேயாசனப்படக்கூடிய வியாபாரம், ைகத்ெதாழில், விவசாயம் 

முதலிய அேனக காrயங்கைளச் ெசய்யவும் கூடும். ேவைல இல்லாத 

மக்களுக்கு பதினாயிரக்கணக்கான ேபர்களுக்கு ேவைல ெகாடுக்கலாம். 

கூட்டுப் பண்ைணயம் (இணிடூடூஞுஞிtடிதிஞு ஞூச்ணூட்) ெசய்வதன் மூலம் பூமி 
திருத்தத்ைதயும், விவசாயத்தில் யந்திரங்கள் பயன்படுத்தக் கூடியைதயும், 

அதிக விைள ெபாருள்கைளயும், நல்ல சத்துள்ள ெபாருள்கைளயும் உற்பத்தி 
ெசய்வதும் ஆன காrயங்கள் ெசய்யலாம். ஆகேவ நமது மாகாண கூட்டுறவு 

இலாக்கா மந்திrயவர்கள் இந்தக் காrயங்கைளக் கவனித்து இதற்கு ஏற்ற 

முைறயில் இலாக்காைவத் திருத்தி அைமக்கும்படியும் ேவண்டுவேதாடு 

சுயநலம் இல்லாத சட்டசைப ெமம்பர்கள் இைத வலியுருத்தி அமுலுக்கு 

வரும்படி ெசய்யக் ேகாருகிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  10.02.1935 

 

புத்தக வியாபாrகள் ெகாள்ைள 

கல்வி மந்திr கவனிப்பாரா? 

தற்காலம் பள்ளிக்கூடங்களில் ேபாதிக்கப்பட்டு வரும் படிப்பின் பிரேயாஜனம் 

அற்ற தன்ைமையப் பற்றிக் கல்வி நிபுணர்களும், கல்வியதிகாr களும், 

அரசியல்வாதிகளும், சீர்திருத்தக்காரர்களும் ஏகமனதாய் ஒப்புக் ெகாண்டு 

ெவகு காலமாகேவ சீர்திருத்தம் பண்ண ேவண்டும் என்று கூச்சலிட்டு 

வருகிறார்கள். நாமும் பல கூட்டங்களில் தற்காலக் கல்வி முைறையக் 

கண்டித்துப் ேபசி வருவேதாடுங்கூட பல மகாநாடுகளில் கல்விையச் சீர்திருத்த 

ேவண்டும் என்றும், மக்களுைடய மூடநம்பிக்ைககள் ஒழியவும், 

அவர்களுைடய அறிவு விளக்கமுறவும் தகுந்த பாடப் புத்தகங்கள் ெவளிவர 



ேவண்டுெமன்றும் இந்தப் பத்து வருஷ காலமாகேவ தீர்மானங்கள் மூலம் 

ெவளியிட்டிருக்கின்ேறாம். 

இப்ெபாழுது பாடமாக ைவக்கப்பட்டிருக்கும் புத்தகங்கள் ெபரும் பாலும், ஜாதி 
உயர்வுகைளயும் மதச் சண்ைடகைளயும் தூண்டிவிடக்கூடிய ஒன்றுக்ெகான்று 

முரண்பட்ட மத விஷயங்கைளயும், அறிவுக்கும் அனுேபாகத்துக்கும் 

ஒத்துவராததும் மக்களுைடய வாழ்க்ைகையத் துன்மார்க்க வழியில் 

ெசலுத்துவதற்குத் தூண்டக் கூடியதும் ஆகிய புராணக் கைதகைளயும் 

ேபாதிப்பதாகேவ இருக்கின்றன என்பைத பள்ளிக்கூடத்துப் பிள்ைளகேள  

ெசால்லிக் காட்டுகின்றார்கள். இதற்கு ஏற்றாற்ேபால் பள்ளிக் கூட 

ஆசிrயர்களும் ேமற்கூறிய மூடக் ெகாள்ைககைள மாணவர்களின் 

மண்ைடகளில் ெசலுத்துவதற்ெகன்ேற பயிற்சியளிக்கப்பட்டுப் பள்ளிக்கூடங் 

களில் உபாத்தியாயர்களாக ேவைல பார்த்து வருகிறார்கள். 

இப்படிப்பட்ட பிரேயாஜனமில்லாத படிப்பிற்கு, பிரேயாஜன இல்லாமற் 

ேபானாலும் சிறுவர்களின் பிற்கால வாழ்க்ைகையத் தவறான வழியில் 

திரும்பாமலாவது இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் அப்படியும் இல்லாமல் 

அவர்களுைடய பிற்கால வாழ்ைவச் சுயமrயாைத அற்ற அவமrயாைத 

வாழ்வாக்கக்கூடிய படிப்பிற்கு ஆகும் ெசலவு ஏராளமாக இருக்கின்றது. 

குைறந்த அளவு படிப்பாகக் கருதப்படும் கு.கு.ஃ.இ. வைரயிலும் ஒருவன் படிக்க 

ேவண்டுமானால், ஆரம்ப முதல் கு.கு.ஃ.இ. வைரக்கும் சம்பளம் மாத்திரம் 400 

ரூபாயாவது ஆகிறது. வடீ்டில் ஒரு வாத்தியார் ைவக்க  ஆரம்பித்தால் 

அதற்கும் 400, 500 ரூபாயாகி விடுகிறது. 

இதற்கு ேமல் புத்தகங்களுக்காகவும், ேநாட்டுகளுக்காகவும், 

உபாயத்தியாயர்களால் அவ்வப்ெபாழுது விதிக்கப்படும் வrகளுக்காகவும் 

ஆகும் ெசலவு அளவில்லால் சம்பளத்திற்கு ேமல் ேபாய் விடுகிறது என்பைதப் 
பிள்ைளகைளப் படிக்க ைவத்திருக்கும் ெபற்ேறார்கள் நன்றாய் அறிவார்கள். 

எல்லாவற்ைறயும் விட பாடபுத்தகங்களின் மூலம், ெபற்ேறார் களிடமிருந்து 

அடித்துப் பறிக்கப்படும் ெபாருள்கேள மிகவும் அதிகமாகும். 

ெபரும்பாலும், ஜில்லாக் கல்வி அதிகாrகள், டிப்டி இன்ஸ்ெபக்டர்கள், 

சூப்பர்ைவசர்கள் முதலான கல்வி அதிகாrகளும், பள்ளிக் கூட தைலைம  

உதவி உபாத்திமார்களும், ஜில்லா ேபார்டு பிரசிெடண்டுகளும், முனிசிபல் 

ேசர்மன்களும், கமிஷனர்களும், தங்கள் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட பள்ளிக்கூடங் 



கைளெயல்லாம் புத்தக வியாபாரம் பண்ணிப் பணம் சம்பாதிக்கும் ஒரு 

வியாபார ஸ்தலமாக எண்ணி நடத்தி வருகிறார்கேள ஒழிய, உண்ைமயாகப்  
ெபாது ஜன நன்ைமக்கான படிப்ைபப் ேபாதிக்கும் கல்விச் சாைலகளாக 

நிைனக்கவில்ைல என்ேற நாம் கருதுகிேறாம். எங்ேகா சில ேபர் இதற்கு 

விலக்காக இருப்பார்களானால் அைதக் ெகாண்டு நாம் கூறுவது தவறு என்று 

ஏற்பட்டுவிடாது. 

 எந்தக் காரணத்ைதக் ெகாண்டு பள்ளிக்கூடங்கைளெயல்லாம் வியாபார 
ஸ்தலங்கெளன்று ெசால்லுகிேறாம் என்பைதயும் விளக்கிவிட 

விரும்புகிேறாம். 

தாராளமாக ஒரு அணா அல்லது ஒன்றைர அணா விைல ெபறக்கூடிய 

புத்தகங்கள், பாடப் புத்தகங்கள் என்ற ெபயrனால் 10  அணா, 12 அணா, 1 ரூபாய் 

வைரயிலும் விைல ைவத்து விற்கப்படுகின்றன. இம்மாதிrயான 

புத்தகங்கைள ஏராளமாக விற்பைன ெசய்து ெபாது ஜனங்களுைடய 

பணங்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்கப் பல புத்தக வியாபாrகள் ஆயிரம் 

பதினாயிரம் ரூபாய் ெசலவழித்து கல்வியதிகாrகள், ஜில்லா ேபார்டு 

பிரசிெடண்டுகள், முனிசிபல் ேசர்மன்கள், கமிஷனர்கள், உபாத்திமார்கள் 

ஆகியவர்கைளத் தங்கள் ைகக்குள் ேபாட்டுக் ெகாள்ளுகிறார்கள். இவர் 
களுக்குத் தாராளமாக ெலஞ்சங்களும், கமிஷன்களும்கூட புத்தக வியாபாr 

களால் ெகாடுக்கப்படுகின்றன. புத்தக வியாபாrகளாக இருப்பவர்கள், புத்தகம் 

எழுதிக் ெகாடுப்பவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும் பணம் புத்தகங்கைள 

அச்சிடுவதற்குச் ெசலவு ெசய்யும் பணம், அைத பாடப் புத்தகச் சங்கத்தார் 
அங்கீகrப்பதற்காகச் ெசலவு ெசய்யும் பணம், தங்களிடம் புத்தகம் வாங்கி 
விற்பவர்களுக்குக் கமிஷன் ெகாடுக்கும் பணம் புத்தகங்கைளப் பள்ளிக் 

கூடங்களில் பாடமாக ைவப்பதற்காகப் பள்ளிகூட நிர்வாகஸ்தர் களுக்குக் 

ெகாடுக்க ேவண்டிய ெலஞ்சம், இந்தப் புத்தக வியாபாரக் ெகாள்ைளைய 

இன்னும் பலப்படுத்துவதற்காகேவ அவர்கள் அரசியல் கட்சிகளில் ஈடுபட்டுக் 

ெகாண்டு, முனிசிபல் ெகௗன்சிலர்களாகவும், ேசர்மன்களாகவும், ஜில்லா 
ேபார்டு ெமம்பர்களாகவும், பிரசிெடண்டுகளாகவும், எம்.எல்.சி.களாகவும், 

யூனிவர்சிட்டி ெமம்பர்களாகவும், எஜுேகஷன் கவுன்சில் ெமம்பர்களாகவும், 

பிரசிெடண்ட்களாகவும் ஆவதற்குச் ெசலவு ெசய்யும் பணம் ஆகிய எல்லாப் 
பணங்கைளயும் பள்ளிக்கூடப் புத்தகங்களின் தைலயில் ைவத்துக் கல்வியின் 



ேபரால் ெபாது ஜனங்களிடமிருந்து வசூலிக்க 

ேவண்டியவர்களாயிருக்கிறார்கள். 

இதற்காகேவ புத்தக வியாபாrகளின் முயற்சியினால் பள்ளிக்கூடங் களில் 

ஒவ்ெவாரு வருஷமும்  பாட புத்தகங்கள் அனாவசியமாய் மாற்றப்பட்டு 

வருகின்றன. ஒரு வகுப்பிற்கு இந்த வருஷத்திற்குப் பாடமாக ைவக்கப்பட்ட 

புஸ்தகம் அடுத்த வருஷம் ைவக்கப்படுவதில்ைல. ஒரு வருஷத்தில் ைவக்கப் 
பட்ட புஸ்தகேம அடுத்த வருஷமும் ைவக்கப்படுமானால் ஒருவாறு புஸ்தகம் 

வாங்கப்படும் ெசலவிலாவது ெகாஞ்சம் குைறவு ஏற்படும் என்று ெசால்லலாம். 

கீழ் வகுப்பிலிருந்து ேமல் வகுப்புக்கு வரும் பிள்ைளகளிடமுள்ள பைழய 

புத்தகங்கைள ஏைழ மக்கள் அைர விைலக்ேகா, கால் விைலக்ேகா வாங்கிக் 

ெகாள்ளலாம். ஒரு வகுப்பிேலேய இரண்டு வருஷங்கள் தங்கிப் படிக்க 

ேநrடுகின்ற பிள்ைளகளுக்குப் புத்தகம் வாங்க ேவண்டிய ெசலேவ இல்லாமற் 

ேபாய்விடும். 

ஆனால் புத்தக வியாபாrகைளப் ெபாறுத்த வைரயில் புத்தக விற்பைன 

அதிகமாவதற்கு இடமில்லாமற் ேபாய்விடுகின்றது. அவர்களிடமிருந்து 

ெலஞ்சம் வாங்கும் கூட்டத்தார்க்கும் கிைடக்கக்கூடிய லாபத் ெதாைகயின் 

வதீம் குைறந்து ேபாய் விடும். இந்தக் காரணத்தாேலேய புத்தக வியாபாrகளும் 

மற்றவர் களும் ேசர்ந்து ெகாண்டு ஒவ்ெவாரு வருஷமும், பள்ளிகூட 

பாடப்புத்தகங் கைள மாற்றிக் ெகாண்டு வருகிறார்கெளன்பதில் அனுமானிக்க 

இடேம இல்ைல. 

தமது பிள்ைளகைளப் படிக்க ைவக்கப் பள்ளிக்கூடம் அனுப்பும் 

ெபற்ேறார்களுக்கு இவ்வாறு மைறமுகமாக வr விதிக்கும் ெகாடுைமையத் 

தடுக்க ேவண்டியது அரசாங்கத்தாrன் கடைமயாகும். அடிக்கடி பாடப் 
புத்தகங்கைள மாற்றமாலிருப்பதன் மூலம், சிறிதளவு ெபற்ேறார்களின் 

ெசலைவக் குைறக்கலாம். ஆதலால், இத்தைன வருஷத்திற்குப் பிறகு தான், 

அவசியமிருந்தால் புத்தகங்கைள மாற்றலாம் என்று அரசாங்கத்தாேர ஒரு 

நிர்பந்தமான நிபந்தைனைய ஏற்படுத்த ேவண்டுெமன்று சில கல்வியதி 
காrகேள தங்கள் அபிப்பிராயங்கைள ெவளியிட்டு வந்தார்கள். இதன் பயனாக 

அரசாங்கத்தார், ""ஐந்து வருஷங்களுக்கு ஒரு முைற தான் பாடப் புத்தகங்கைள 

மாற்ற ேவண்டும்'' என்று ஒரு உத்திரவு பிறப்பிக்க உத்ேதசித்திருப்பதாகத் 

ெதrகிறது. இவ்விஷயம் ெதrந்தவுடன், புத்தக வியாபாrகள் பலர், தாங்கள் 



அடிக்கும் ெகாள்ைள லாபத்துக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டெதன்று அறிந்து  

அவ்வாறு அரசாங்கத்தார் உத்திரவிடக் கூடா ெதன்று கூச்சலிடத் 

ெதாடங்கிவிட்டார்கள். இவர்களுைடய எதிர்ப்ைபேயா, ேவண்டுேகாைளேயா,  
ெசல்வாக்ைகேயா, தயைவேயா லட்சியம் ெசய்யாமல், அரசாங்கத்தார் தாம் 

ெசய்ய உத்ேதசித்துக் ெகாண்டிருக்கும் காrயத்ைதச் ெசய்து முடிப்பதனாலும் 

அதனால் முழுப் பிரேயாஜனமும் ஏற்பட்டு விடாெதன்ேற நாம் கூறுேவாம். 

உண்ைமயில் அரசாங்கத்தாரும், கல்வி மந்திrயும், கல்வி விஷயத்தில் ெபாது 

ஜனங்களுக்கு ஏதாவது நன்ைமேயா, அல்லது ெசலவு குைறயும் படிேயா 
ெசய்யும் எண்ணமுைடயவர்களானால் பாடப் புத்தகங்கைள எல்லாம் 

எழுதுவித்து அச்சாக்கி ெவளியிடும் ேவைலையத் தாங்கேள ேமற்ெகாள்ள 

ேவண்டுெமன்ேற நாம் அபிப்பிராயப்படுகிேறாம். தற்ெபாழுது கு.கு.ஃ.இ.  

வகுப்புக்கும் அதற்கு ேமற்பட்ட காேலஜ்  வகுப்பு களுக்கும், அரசாங்கத்தாேர 
புத்தகங்கைள ெவளியிட்டும், ஏற்படுத்தியும் வருவது ேபாலேவ கு.கு.ஃ.இ.க்கும் 

கீழ்ப்பட்ட எல்லா வகுப்புக்களுக்கும் ேவண்டிய புத்தகங்கைள ெயல்லாம் 

ெவளியிட்டு வருவதால் ஒன்றும்  நஷ்டேமா, கஷ்டேமா ஏற்பட்டு விடப் 
ேபாவதில்ைல. இக்காrயம் மக்களுக்கு ேபருபகாரமாய் இருக்கும். 

தனிப்பட்ட மனிதர்கள் பாடப் புத்தகங்கைள ெவளியிட்டுப் ெபாது ஜனங்களின் 

ெபாருைளக் ெகாள்ைளயாய்க் ெகாண்டு முதலாளிகளாகி ஏைழப் 
ெபற்ேறார்கைளக் கஷ்டப்படுத்துவதற்கு இடங்ெகாடாமல், அரசாங்கேம இந்தப் 
புத்தக ெவளியடீ்டு ேவைலைய ேமற்ெகாள்ளு மானால், அதனால் சில 

நன்ைமகள் உண்டாகவும் இடமிருக்கிறது. 

முதலாவது ஓரளவாவது மதச்சண்ைட, சாதிச்சண்ைடகைள 

உண்டாக்காததும், மக்களுைடய மூடநம்பிக்ைககைளப் ேபாக்கி அறிைவ 

யுண்டாக்கக் கூடியதுமான விஞ்ஞானம் முதலிய அவசியமான விஷயங் 

களடங்கிய புத்தகங்கைள ெவளியிட முயற்சிக்கலாம். 

 இரண்டாவது, இக்காrயத்ைத ேமற்ெகாள்வதனால், புத்தகங்கள் எழுதுவது, 

ெசலக்ஷன் ெசய்வது, அச்சிடுவது, விற்பைன ெசய்வது ஆகிய காrயங்களின் 

மூலம், படித்து விட்டு ேவைல இல்லாமல்யிருக்கின்றவர் களில் சிலருக்கும், 

ெதாழிலாளர்களில் சிலருக்கும் ேவைல ெகாடுக்கக்கூடிய வசதி ஏற்படுகிறது. 



மூன்றாவதாக இந்தப் புத்தக ெவளியடீ்டின் மூலம் கிைடக்கும் லாபத்ைத 

கல்விக்ேக ெசலவு ெசய்து,  ெபாது ஜனங்கள் கல்விக்காகச் ெசலவு ெசய்யும் 

அதிகச் ெசலவில்  ெகாஞ்சம் குைறயச் ெசய்வதன் மூலம் ேதசத்தில் கல்வி 
அறிைவக் ெகாஞ்சம் அதிகமாகேவ பரவும்படியும் ெசய்யலாம். 

ஆதலால், ஏைழகளின் பணத்ைதக் ெகாள்ைளயடிக்க விரும்புேவார் களின் 

கூச்சைலச் சிறிதும் ெபாருட்படுத்தாமல்,  அரசாங்கத்தார் இக்காrயத்ைதச் 
ெசய்ய ைதrயத்ேதாடு முன்வர ேவண்டியது மிகவும் அவசியமாகும். 

கல்வி மந்திr இந்தக் காrயத்ைத கவனிப்பாரா அல்லது புஸ்தக 

வியாபாrகளுக்குப் பயந்து நாள்கைள எண்ணிக் ெகாண்டு இருப்பாரா? 

 குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  10.02.1935 

 

ஜஸ்டிஸ் கட்சி ேவைலத் திட்டம் 

ஜஸ்டிஸ்  கட்சி  தைலவர்  ெபாப்பிலிராஜா  அவர்களும்  மற்றும்  சில  ஜஸ்டிஸ்  

கட்சி  பிரமுகத்  தைலவர்களும்,  ேதாழர்கள்  ஆர்.ேக.  ஷண்முகம்,  ஈ.ெவ. 

ராமசாமி,  ஙி.க.அ. ெசௗந்திரபாண்டியன்  ஆகிய  சுயமrயாைத  இயக்கப்  
பிரமுகர்களும் ெசன்ற வாரம் மூன்று நான்கு நாள் ெதாடர்ந்து  ெபாப்பிலிராஜா  
வடீ்டில்  ஜஸ்டிஸ்  கட்சி  ேவைலத்  திட்டத்ைதப்  பற்றியும்,  பத்திrைககைளப்  
பற்றியும்,  ேதாழர்  ஈ.ெவ. ராமசாமி  ெகாடுத்திருந்த ேவைலத்  

திட்டத்ைதப்பற்றியும்,  சுயமrயாைத  இயக்கத்துக்கும்  ஜஸ்டிஸ்  கட்சிக்கும்  

உள்ள  சம்பந்தா  சம்பந்தத்ைதப்  பற்றியும்  கலந்து  ஆேலாசித்தார்கள். 

சில  வாசக  திருத்தத்ேதாடு  ேதாழர்  ஈ.ெவ.ரா.  தீர்மானங்கைள  ஒப்புக் 

ெகாண்டு  நிர்வாக  கமிட்டிக்கு  ைவப்பதாக  முடிவு  ெசய்திருக்கிறது.  அடுத்த  

மாதம்  முதல்  மாதம்  ஒரு  ஜில்லா  மகாநாடு  கூட்டுவெதன்றும்,  ஜஸ்டிஸ்  

கட்சியின்  ேவைலத்  திட்டத்ைதயும்  அதற்குள்ளாகேவ  முடிவு  ெசய்து  

அம்மகாநாடுகளில்  பிரசாரம்  ெசய்து  தீர்மானிக்கச்  ெசய்ய  ேவண்டும்  என்றும்  

தீர்மானித்தார்கள். 

ேதாழர்  ஈ.ெவ. ராமசாமி  ெதrவித்தது  ேபால்  தமிழ்  ெதலுங்கு  முதலிய சுய 

பாைஷ பத்திrைககள் ஆரம்பிக்க திட்டம் ேபாடப்பட்டது. மத்திய  



ஸ்தாபனமும் பிரசார ேவைலயும் ஏற்படுத்தவும், ெசய்யவும் 

ேயாசிக்கப்பட்டது. 

இங்கிlஷ்  பத்திrைகையயும்  புதிய  முைறயில்  சுலப  விைலயில்  

ெவளிப்படுத்த  உத்ேதசிக்கப்பட்டது. 

ஈ.ெவ.ரா.  தீர்மானம் 

வாசகங்கைளப் ெபாறுத்தவைர சில திருத்தங்கைளச் ெசய்தேதாடு அத் 

திட்டங்கைள மூன்று தைலப்பாகப் பிrத்து அதாவது ெபாருளியல், சமுதாய 

இயல், அரசியல் என்பதாகப் பிrத்து அைவகள் தனித்தனி தைலப்பின் கீழ் 

திருத்தி அைமக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது: 

ெபாருளியல் 

1.  விவசாயிகைளக் கடன் ெதால்ைலயில் இருந்து விடுவிக்கவும், ேமலால் 

கடனால் கஷ்டப்படாமலிருக்கவும் ஆன காrயங்கைள கடனுக்காக பூமிைய 

கடன்காரர் ைகப்பற்றாதிருக்கச் ெசய்வது முதலிய மார்க்கங்கைள ெகாண்டு 

சட்ட மூலமாகவும் ேவறு முைறகள் மூலமாகவும் கூடுமானைதெயல்லாம் 

ெசய்ய ேவண்டும். 

2.  அனியாய வட்டி ேலவாேதவிக்காரர்களால் விவசாயிகளுக்குக் கஷ்டம் 

ேநrடாமல் இருக்கும்படி ேகாவாப்ேரட்டிங் பாங்கிகைளயும், ேலண்ட் 

மார்ட்டிேகஜ் (பூமி அடமான) பாங்கிகைளயும் விஸ்தrக்க ேவண்டும். இந்தப் 
பாங்கிகளின் நிர்வாகம் சர்க்கார் அதிகாrகளாேலேய நைடெபறச் ெசய்ய 

ேவண்டும். 

3.  விவகாரங்கைளக் குைறப்பதற்காக முக்கியமாய் ெசாத்துக்கள் 

விஷயத்தில் சர்க்காேர ெதளிவான rக்கார்டுகள் ைவக்க ேவண்டும். 

இப்ெபாழுது அமுலில் இருந்து வரும் ""நிமித்திய மாத்திரம் எழுதி 
ைவக்கப்பட்டது'' என்கின்ற (ஆஞுணச்ட்டி) வாதத்ைத சர்க்கார் ேகார்ட்டுகளில் 

இனி ெசல்லுபடியற்றதாக்க ேவண்டும். 

4.  விவசாயக்காரர்கள் விைளவின் பயைன அனுபவிக்காமல் தடுக்கும் 

தரகர் மத்திய வியாபாrகள் ஆகியவர்கைள விலக்குதல் ெசய்து விைள 

ெபாருள் சாமான்கைள வாங்குபவர்களுடன் ேநrல் கலந்து ெகாள்ளத் தக்க 



ஸ்தாபனங்கள் ஏற்படுத்தி நல்ல விைலைய விவசாயிகேள ெபறும்படியாக 

ெசய்ய ேவண்டும். 

5.  ெபாது ஜனங்களுைடய உபேயாகத்துக்காக இருந்து வரும் ரயில்ேவ, 

தந்தி  தபால், தண்ணரீ் சப்ைள, எலக்ட்rசிடி முதலியைவகைள சர்க்கார் எப்படி 

நிர்வகித்து வருகிறார்கேளா, அந்த முைறேய இனியும் மற்ற காrயங்களுக்கும் 

உபேயாகப்படுத்தி எப்ேபாதும் சர்க்காராேலேய நடந்து வரும்படி ெசய்ய 

ேவண்டும். 

6 .  இன்ஷûரன்ஸ் விஷயத்தில் சர்க்கார் உத்திேயாகஸ்தர்களுக்கு சர்க்கார் 
ெசய்து ெகாடுத்திருக்கும் சவுகrயத்ைத அதாவது ேபாஸ்ட் ஆபிைசப் ேபால் 

மற்ற ஜனங்களும் அைடயும்படியாகச் ெசய்ய ேவண்டும். 

சமுதாய இயல் 

1.  ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் எல்லா மக்களுக்கும் படிப்பு ஏற்படும்படி 

ெசய்துவிட ேவண்டும். 

2.  ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் மதுபானம் ஒழியும்படி சட்ட மூலமாகேவ 

ெசய்ய ேவண்டும். 

3.  தீண்டாைமக்குச் சட்டத்திலாவது அரசியல் நிர்வாகத்திலாவது இடேம 

இருக்கக் கூடாது. 

4.  ெபண்களுக்கு அரசியல் நிர்வாகத்தில் ஆண்கைளப் ேபாலேவ 

உத்திேயாகமும் பிரதிநிதித்துவமும் வகிக்க வசதி ஏற்படுத்த ேவண்டும். 

5.  ெதாழிலாளர்களின் ேவைல ேநரத்ைதக் குைறத்து ேவைலயில்லாத் 

திண்டாட்டத்ைதக் குைறப்பேதாடு அவர்களுைடய சவுகrயங்கைளத் 

தாராளமாய் கவனித்து அவற்றிக்குக் குைறயாத வரும்படி கிைடக்கும்படி 

நிர்ணயப்படுத்திவிட ேவண்டும். 

அரசியல் 

1.  உத்திேயாகங்களில் நமது மாகாணத்தில் உள்ள எல்லா வகுப்பார் 
கைளயும் அவர்களது எண்ணிக்ைகையயும் கவனித்து தக்கபடி 

பிரதிநிதித்துவமும் உத்திேயாகமும் கிைடக்கும்படி ெசய்ய ேவண்டும். 



2.  தற்கால நிர்வாக முைறயானது மக்களுக்கு மிகவும் பாரமாக இருப்பதால் 

நியாயமான ெசலவில் திறைமயான நிர்வாகத்ைத அைமக்க முயல 

ேவண்டியேதாடு சம்பளங்கைள இந்தியர் சராசr வாழ்க்ைகையயும் இந்திய 

ெபாருளாதார நிைலைமயும் கவனித்து ஏற்படுத்த ேவண்டும். 

3.  வrப்பளுைவ மக்களுக்குச் சம பாகமாக, பங்கிடுவதற்கு நில 

வருமானத்ைதயும், ெபாருள் சம்பாதைனையயும் ெபாறுத்து வr விதிப்பதில் 

ஒரு படிப்படியான விகிதாச்சார முைறைய அமுலுக்குக் ெகாண்டு 

வரேவண்டும். 

  ஒரு குறிப்பிட்ட குைறந்த வரும்படி உள்ளவர்கள் விஷயத்தில் நில 

வrையயும் ெராக்க வருமான வrையயும் தள்ளுபடி ெசய்ய ேவண்டும். 

4.  முனிசிபாலிட்டி, ேலாக்கல் ேபார்ட், ேகாவாப்ேரட்டிவ் முதலிய 

ஸ்தாபனங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான ேவைலகைளச் ெசய்ய சந்தர்ப்பம் 

அளிக்கப்பட ேவண்டும். அதன் நிர்வாகங்கள் ஸ்ேடட் 

உத்திேயாகஸ்தர்களாேலேய நைடெபற ேவண்டும். 

5.  இந்தக் காrயங்கள் நைடெபறும் ெபாருட்டு அவசியமான இடத்தில் 

சட்டம் ெசய்வேதாடு இக் ெகாள்ைககைள ெபாது ஜனங்களுக்கு விளங்கும்படி 

பிரசாரம் ெசய்ய ேவண்டும். 

இந்தப்படியான வாசகங்களால் திருத்தி அைமக்கப்பட்டு ேதாழர்கள், 

ஆர்.ேக.ஷண்முகம், ஙி.க.அ. சவுந்தரபாண்டியன் முதலிய சுயமrயாைத 

இயக்கத் தைலவர்களுைடயவும் மற்றும் பல ஜஸ்டிஸ் கட்சிப் 
பிரமுகர்களுைடயவும் சம்மதத்ைதப் ெபற்று கட்சித் திட்டமாய் ஒப்புக் ெகாள்ள 

சிபார்சு ெசய்து நிர்வாக சைபக்கு ைவக்கப்பட்டு விட்டது. 

குடி அரசு  தீர்மானங்கள்  10.02.1935 

 

ேசலம் ஜில்லா பள்ளர் சமூக மகாநாடு 

ேதாழர்கேள! 

ஜாதி வகுப்பு சம்பந்தமான இம்மாதிr மகாநாடுகள் கூட்டப்படுவது 

ேதசாபிமானத்திற்கு விேராதமானெதன்று சில ேதசீயவாதிகளும், 



ேதசபக்தர்களும் குைற கூறுகிறார்கள். நான் அவர்கைள ஒன்று 

ஞானமில்லாதவர்களாக இருக்க ேவண்டும், அல்லது ேதசீயத்தின் ேபரால் 

மக்கைள ஏமாற்றிப் பிைழக்கும் பழைம விரும்பி, ேசாம்ேபறிக் கூட்டத்தினராக 

இருக்க ேவண்டும் என்ேற கூறுேவன். இன்று இந்நாட்டில் நூற்றுக்கணக்கான 

ஜாதிகள் இருப்பதும், அவர்களுக்குள் ஒன்றுக்ெகான்று மைலயும் மடுவும் 

ேபான்ற வித்தியாசங்களும் ஒருவைர ஒருவர் ெகாடுைமப்படுத்துவதும், 

ஒருவர் உைழப்பில் ஒருவர் வாழ்வதுமான அக்கிரமங்கள் இன்று இருந்து 

வருகின்றது என்பைதயும் மைறக்க முடியுமா என்று ேயாசித்துப் பாருங்கள். 

இக் ெகாடுைமகள் எவ்வளவு காலமாக இருந்து வருகிறது. இைதெயாழிக்க இது 

வைரயில் யார் முன்வந்து ெவற்றி ெபற்றிருக்கிறார்கள். தாங்கள் ேவறு ஜாதி 
நீங்கள் ேவறு ஜாதி; தங்களுக்கு ேவறு உrைம, ேவஷம் என்று எண்ணாத 

ேதசபக்தர்கேளா, மகாத்மாக்கேளா யாராவது இருக்கின்றார்களா என்பைத 

ேயாசித்துப் பாருங்கள். 

இந்நிைலயில் அவரவர்களது கஷ்டங்களுக்கு அவரவர்கள் பrகாரம் ேதடிக் 

ெகாள்ளாமல் ேவறு என்ன ெசய்ய முடியும். இக்ெகாடுைமகள் ஒழிக்கப்பட 

கஷ்டப்படும் மக்கள் சுகப்படும் ஆள்கைளயும், கீழ்ஜாதிக் காரெரன்னும் மக்கள் 

ேமல் ஜாதிக்காரெரன்னும் ஆளுகைளயும் நம்பி எதிர்பார்த்து, வணங்கி, பக்தி 
ெசலுத்தி, அவர்கள் ெசாற்படிக் ேகட்டு நடந்து, பல விதத்திலும் 

பார்த்தாய்விட்டது. அப்படியிருக்க ஜாதிமத வகுப்புகள் மகாநாடு கூடுவது ேதச 
நலத்திற்கு விேராதம் என்றால்  ""பைழயபடி  இருங்கள்''  என்றுதாேன  அர்த்தம்.  

ஆகேவ  நீங்கள்  ேதசாபிமானம் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டு பைழயபடிேய 

இருப்பதா? அல்லது ேதசத் துேராகம்  என்று ெசான்னாலும் அைத லட்சியம் 

ெசய்யாமல் உங்கள் ஜாதி வகுப்பு மகாநாடுகள் கூடி உங்களுைடய 

கஷ்டங்களிலும், இழிவுகளிலும் இருந்து விடுதைல ெபறுவதா என்பதுதான் 

உங்களுைடய முக்கிய பிரச்சிைனயாக இருக்க ேவண்டும். ஜாதி மதம் வகுப்பு 
ஆகிய பிrவுகள் எல்லாம் ஒழிந்து மக்கள் யாவரும் சமம் என்கிற நிைலைம 

சட்டபூர்வமாய் ஏற்படும் வைர கஷ்டப்படும், இழிவுபடும் ஜாதி மத 

வகுப்புக்காரர்கள் தங்கள் தங்கள் சமூக மகாநாடுகள் கூட்டி 

கஷ்டங்களினின்றும் இழிவுகளினின்றும் விடுபட ேவண்டியது 

இன்றியைமயாததாகும். உயர்ந்த ஜாதியார்கள் என்று ெசால்லிக் 

ெகாள்ளுகிறவர்கள் தங்களுைடய உயர்வும், ஆதிக்கமும் 

குைறயாதிருப்பதற்கு சதா மகாநாடுகள் கூட்டி மற்றவர்கைள தாங்கள் 



இழிவுபடுத்துவைதயும், மற்றவர்கள் ேபால் தாங்கள் ஆதிக்கம் 

ெசலுத்துவைதயும் நிைலநிறுத்த முயற்சித்து வருகிறார்கள். 

ஆதலால் அதிலிருந்து தப்புவதற்கு இம்மாதிrயான மகாநாடுகள் கூட்டப்பட 

ேவண்டுெமன்பேத எனது அபிப்பிராயமாகும். நாேனா ஜாதி மதம், 

அவற்றிற்காதாரமான  கடவுள்கள் என்பைவகள் எல்லாம் ஒழிய 

ேவண்டுெமன்று ெசால்லுகிறவன். அப்படிப்பட்டவன் இந்த ஜாதி மகாநாட்டிற்கு 

எப்படி வரக்கூடும் என்று சிலர் ேகட்கலாம். ஜாதி மதக் ெகாடுைமகைளயும், 

அவற்றிற்காதாரமான கடவுள்கைளயும், புரட்டுகைளயும் உங்களுக்கு விளக்கி 
அவ்வித கட்டுப்பாடுகளிலும், மூட நம்பிக்ைககளிலும், குருட்டு பழக்க 

வழக்கங்களிலிருந்தும் விடுபடச் ெசய்ய ேவண்டும் என்கின்ற ஆைசயின் 

ேபrேலேய வந்திருக்கிேறேன ஒழிய ேவறில்ைல. 

""ேதசபிமானிகள் என்று தங்கைளச் ெசால்லிக் ெகாள்ளும் காங்கிரஸ்''காரர் 
என்பவர்கள் உங்கைள காங்கிரஸில் ேசரும்படி அைழக் கிறார்கள். உங்களில் 

பல தைலவர்களுக்கு காங்கிரஸ் ேதசாபிமானம் இல்ைல என்று கூறுகிறார்கள். 

நீங்கள் ைதrயமாக ேதசாபிமானிகள் அல்ல என்பைத ஒப்புக் ெகாள்ள 

ேவண்டும். காங்கிரசுக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தமில்ைல என்பைத 

பட்டவர்த்தனமாய் ெவளிப்படுத்திவிட ேவண்டும். இத் ேதசத்தில் உங்கட்கு 

அடிைம உrைம தவிர, இழிவு நிைலைம தவிர, உைழத்து மற்றவர்களுக்குப் 
ேபாட ேவண்டுெமன்கிற மத உrைம தவிர, ேவெறான்றும் கிைடயாது. 

அப்படிப்பட்ட ேதசத்தினிடம் நீங்கள் அபிமானம் காட்டுவேதா, பக்தி 
காட்டுவேதா நீங்கள் மனிதத் தன்ைம அற்றவர்கள் என்பைதயும் 

சுயமrயாைதயற்ற மக்கள் என்பைதயும் காட்டுவது தவிர ேவறில்ைல. உங்கள் 

ேதசாபிமானம் உங்கைள மிருகக் கூட்டங்களில் தான் ேசர்க்கும். உங்களுக்கு 

இன்று ராஜாபிமானந்தான், ராஜ பக்திதான், ராஜ விஸ்வாசம்தான் 

ராஜாங்கத்திற்கு நன்றி ெசலுத்தும் அறிவு தான் முக்கியமாய் ேவண்டியதாகும். 

பிrட்டிஷ் அரசாங்கம் உங்களுக்கு பல நன்ைமகைளச் ெசய்து ேமல் 

ஜாதிக்காரர்களுைடயவும், மதங்களினுைடயவும், கடவுள் 

கட்டைளகளினுைடயவும் ெகாடுைமயிலிருந்து உங்கைள விலக்கி மனித 

சமூகத்தில் ேசர்த்து வருகிறவர்கள், ேமல் ஜாதிக்காரர்களால் ெவறுக்கப்படும், 

ஒழிக்க முயற்சிக்கப்படும் அன்னிய அரசாங்கம் என்பேதயாகும். ஆகேவ 

அப்படிப்பட்டவர்கைள இனியும் நம்பியிருக்க ேவண்டியது உங்களுைடய 



கடைமயாகும். நான் ராஜத் துேராகியாக இருக்கலாம். எனக்கு இந்த 

கவர்ன்ெமண்ட் முைறகள் பிடித்தமில்லாமல் இருக்கலாம். மற்றும் 

அரசாங்கத்ைதப் பற்றிய என்னுைடய அபிப்பிராயங்கள் எதுவாக 

ேவண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அைதப்பற்றி உங்கட்கு கவைல ேவண்டாம். 

அரசாங்கமும்  நானும் எனது ெசாந்த முைறயில் எப்படிேயா நடந்து 

ெகாள்ளுகிேறாம்.  

உங்கைளப் ெபாருத்த வைரயில் உங்கட்கு ஒரு மதம் ேதைவயானால் இராஜ 

விஸ்வாசத்ைதேய மதமாய்க் ெகாள்ளுங்கள். உங்கட்கு ஒரு கடவுள் பக்தி 
ேவண்டுமானால் ெவள்ைளக்காரர்கைளேய கடவுளாகக் ெகாண்டு பக்தி 
ெசலுத்துங்கள். ெகாஞ்ச காலத்திற்கு முன் இம்மாதிrயான இராஜ 

விஸ்வாசமும், இராஜ பக்தியும் காட்டின பார்ப்பனர்களும், படித்தவர்களும், 

முதலாளி ஜமீன் கூட்டங்களும்தான் இன்று ேமல் ஜாதிக்காரராகி, ெபrய 

உத்ேயாகஸ்தர்களாகி ெகாழுத்து, பருத்து ேதச பக்தர்கள் என்றும், 

அன்னியாட்சிைய ஒழிக்கும் ராஜ துேவஷிகள் என்றும் மக்கைள ஏமாற்றி  
இருக்கிறார்கள். அக் கூட்டத்திற்கு இன்று யாெதாரு குைறவும் இல்ைல 

யாதலால் இராஜ விஸ்வாசம் காட்ட ேவண்டிய யாெதாரு அவசியமும் 

இல்லாமல் ேபாய்விட்டது. தங்களுைடய ஆதிக்கத்திற்கு ஆபத்து வராமல் 

இருப்பதற்கு மாத்திரம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் காட்டி அரசாங்கத்ைத மிரட்டி 

வருகிறார்கள் என்றாலும் இன்ைறய ேதசாபிமானிகள் எல்ேலாரும் ராஜத் 

துேவஷ குற்றத்திற்கு சிைற ெசன்றவர்கள் முதல் மகாத்மாக்கள் வைர ராஜ 

விசுவாசம் மாத்திரம்  அல்லாமல், ராஜ விஸ்வாசப் பிரமாணம் ெசய்து 

ெகாண்டும், ெசய்ய அநுமதித்துக் ெகாண்டும்தான் இருக்கிறார்கள்.   

உலகம்  ேபாற்றும்  உத்தமர்  என்பவரான  காந்தி  மற்ற  உலகம்  ேபாற்றும் 

""ேதச பக்தர்'' என்கின்ற சத்தியமூர்த்தியவர்கட்கு ராஜ விஸ்வாசப் பிரமாணம் 

ெசய்ய அநுமதி ெகாடுத்து ேதசப் பக்திக்ேக உருவானவரும், ேதசாபிமானேம 

மதமாய்க் ெகாண்டவரும், பிrட்டிஷ் ராஜாங்கத்ைத ஒழித்து மனுதர்ம 

ராஜியத்ைத நிைலநாட்ட கங்கணம் கட்டிக் ெகாண்டிருப்பவருமானவர் என்று 

ெசால்லப்பட்ட ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி யவர்கள், கல்லுப் ேபான்ற ராஜா 
விசுவாசப் பிரமாணம் ெசய்திருக்கிறார் என்றால் உங்கைளப் ேபான்றவர்கள் 

அழுகிப் புழுத்த மலத்தினும் ேகடாக மதிக்கப்படுபவர்கள் ராஜா விசுவாசிகளாக 

இருப்பதிேலா ராஜ பக்தி காட்டுவதிேலா, நன்றி விசுவாசம் காட்டுவதிேலா 
ஏதும் ெகடுதி இருப்பதாக நானும் நிைனக்கவில்ைல. ஒரு சமயம் காந்தியாரும், 



சத்தியமூர்த்தியும் முைறேய ெபாய்ப் பிரமாணம்தான் ெசய்ேவன் என்று 

ெசால்லிக் ெகாள்ளலாம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ேகவல நிைல உங்களுக்கு 

ேவண்டாம் நான் உங்கைள  ெமய்ப் பிரமாணேம  ெசய்து ெமய்யர்களாகேவ  

இருக்கும்படி ேவண்டிக் ெகாள்கிேறன். 

அதனால் ஏற்படும் பாவத்திற்கு நான் அஞ்சவில்ைல; நீங்களும் அஞ்ச 
ேவண்டியதில்ைல; நீங்கள் எந்தக் காரணத்ைத முன்னிட்டும் காங்கிரசுடேனா, 
ேதசாபிமானக் கூட்டத்துடேனா, ேதச பக்தர் ெதாண்டர் களுடேனா கண்டிப்பாய் 

ேசரக் கூடாது.  

உங்கள் நலன் பாதிக்கப்பட ேவண்டுமானால் உங்களுைடய இழிவு நிைல 

நிறுத்தப்பட ேவண்டுமானால் நீங்கள் காங்கிரஸுடன் ேசருங்கள். உதாரணமாக 

""பூனா ஒப்பந்தத்தில் உங்கள் தைலவர்கள் காங்கிரஸ்காரர் களுடன் 

ேசர்ந்ததின் கதி என்னவாயிற்று? அரசாங்கத்தாரால் ெகாடுக்கப்பட்ட 

உங்களுைடய உயிர் ேபான்ற நன்ைம பறிக்கப்பட்டுவிட்டது. 

காங்கிரஸ்காரர்களால், மகாத்மாக்களால் ெகாடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியும், 

ஒப்பந்தமும் தவறப்பட்டுவிட்டது. காங்கிரஸ்காரரும் காந்தியாரும் ""ைகைய 

வைளயுங்கள் பார்ப்ேபாம்'' என்று வரீம் ேபசுகிறார்கள். உங்கள் தைலவர்கள் 

ஒவ்ெவாருவருக்கும் இப்ேபாதுதான் புத்தி வந்து தாங்கள் ெசய்த தவறுதலான 

காrயத்துக்கு வருந்துகிறார்கள். பூனா ஒப்பந்தத்தில் ைகெயாப்பமிட்ட 

தைலவர்கள் இன்று என்ைனக் கண்டால் ெவட்கப்படுகிறார்கள். 

நான் ஐேராப்பாவிலிருந்து ேதாழர் அம்ேபத்காருக்கு ""6, 7 ேகாடி தாழ்த்தப்பட்ட 

மக்களின் உயிரானது காந்தியாrன் உயிைரவிடக் ேகவலமானதல்ல; 

காட்டுமிராண்டித்தனமான பூச்சாண்டிகட்குப் பயந்து சமூகத்ைதக் ெகாைல 

ெசய்து விடாதீர்கள்'' என்று தந்தி ெகாடுத்திருந்ேதன். அைத வாங்கிப் பார்த்துக் 

ெகாண்ேட மகாத்மாவின் ""ெபாக்கவாய்ச் சிrப்பில்'' மயங்கியும் மாளவியாஜி,  
ராஜேகாபாலாச்சாrயார்ஜி ேபான்ற பிரகஸ்பதிகளின் ஆசீர்வாதத்திற்கு 

ஏமாந்தும், ைகெயழுத்துப் ேபாட்டதும், உங்கள் விடுதைலைய பாழாக்கி 
விட்டது. ைகக்ெகட்டியது வாய்க்ெகட்ட வில்ைல'' ""சாமி ெகாடுத்தைத பூசாr 

ேமாசம் ெசய்து விட்டார்''.  இப்ெபாழுது புத்திவந்து என்ன பயன் என்பது எனக்கு 

விளங்கவில்ைல.  



எல்லாப் பள்ளிக் கூடங்களிலும், உங்கள் பிள்ைளகைளச் ேசர்த்து கல்வி 
கற்பிக்க ேவண்டுெமன்று சர்க்கார் உத்திரவு ேபாட்டும் பார்ப்பன 

ஆதிக்கத்திலும், பார்ப்பன உபாத்தியாயர்களும் இருந்து வரும் பள்ளிக் 

கூடங்களில் ெபரும்பாலும் ஆதி திராவிட பிள்ைளகைளச் ேசர்க்கப்படாமேல 

இருந்து வருகிறது. சர்க்காரால் ஆதி திராவிடப் பிள்ைளகைள ேசர்க்காத 

பள்ளிக் கூடங்களுக்கு கிராண்டு (எணூச்ணt) இல்ைல என உத்திரவு 

ேபாடப்பட்டு வருகிறது. அப்படி யிருந்தும் சrவர பிள்ைளகள் 

ேசர்க்கப்படவில்ைல. ஆதி திராவிட உபாத்தியாயர்கள் இல்லாத 

பள்ளிக்கூடங்களுக்கு கிராண்ட் (எணூச்ணt) ெகாடுக்கக் கூடாெதன்று 

அவ்வுத்தரைவத் திருத்த ேவண்டுமாய் அரசாங்கத்தாைரக் ேகட்டுக் 

ெகாண்டிருக்கிேறன். நீங்களும் அைத ஆதrப்பரீ்கெளன்று கருதுகிேறன். 

ைசமன் கமிஷன் இந்தியாவிற்கு வந்தேபாது இந்தியா பூராவும் அைத 

எதிர்த்தும் உங்களுைடய நலைன உத்ேதசித்தும் தான் ைசமன் கமிஷைன 

வரேவற்று பாமர மக்களாலும், பார்ப்பனர்களாலும்  ேதசத் துேராகப் பட்டம் 

ெபற்ேறன். அப்படியிருந்தும் அதனால் ஏற்பட்ட பலைன நீங்கேள ெகடுத்துக் 

ெகாண்டு உங்கள் தைலயில் மண்ைண வாrப் ேபாட்டுக் ெகாண்டீர்கள். 

இனிேமலாவது நீங்கள் பூனா ஒப்பந்தத்ைத ரத்து ெசய்ய முயற்சி ெசய்து அது 

முடியாவிட்டால் உங்கட்கு இருக்கும் 30 ஸ்தானங்கைளயும் பகுதியாகவாவது 

தனித் ெதாகுதி ேதர்தலுக்கு விடும்படி ேகட்டுப் பாருங்கள்.  

அதுவும் முடியவில்ைலயானால் ெபாதுத் ெதாகுதிையவிட சர்க்கார் 
நியமனத்தின் மூலம் ெபறும்படியாகவாவது ெசய்து ெகாள்ளுங்கள். இப்ேபாது 

இதுேவ உங்கள் முன்னாலிருக்கும் அவசர ேவைலயாகும். உங்கைளத் 

ெதrந்ெதடுக்கும் ெபாறுப்ைப ெபாது ஜனங்களிைட 

ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறெதன்பது எலிகைளத் ெதrந்ெதடுக்கும் ெபாறுப்ைப 
பூைனகளிடம் ெகாடுத்தது ேபாலேவ இருக்கும். ஆலயப் பிரேவசம் உங்கட்கு 

இல்லாமல் இருப்பது மிகவும் நன்ைம என்பேத எனது அபிப்பிராயம். பூனா 
ஒப்பந்தத்தின் ேயாக்கியைதைய உங்கட்கு ெவளிப் படுத்தவும், 

காங்கிரஸ்காரர்கள் காந்தியார் அவர்களது ேயாக்கியைதைய 

ெவளிப்படுத்தவும் நான் அைதப் பற்றி ேபசுகிேறேன ஒழிய மற்றபடி 

ஆலயத்திலும், அங்குள்ள சாமி என்பதிலும், அதனால் ஏற்படும் நன்ைம 

என்பதிலும் நம்பிக்ைகக் ெகாண்டல்ல. ஆதலால் சாமி, ேகாயில், குளம்,  

உற்சவம் என்கின்ற ைபத்தியத்ைத விட்டு விடுங்கள். உங்கள் சமூகத்தார் இந்த 



ஊrல் சுமார் 10 வருட காலமாய் மதுபானம் ெசய்வதில்ைல என்று ேகட்டு நான் 

மிகவும் மகிழ்ச்சியைடவேதாடு அதற்குக் காரணமாய் இருந்த உங்கள் 

பிரமுகர்கைளயும், சமூகத்தாைரயும் ேபாற்றுகிேறன். உங்கள் மாகாணத் 

தைலவராக ேதாழர்கள் வைீரயன், சிவராஜ் ேபான்றவர்கைளயும், இந்தியத் 

தைலவராக அம்ேபத்கார் ேபான்றவர்கைளயும் நம்புங்கள். எனக்கும், 

அவர்கட்கும் உங்கள் முன்ேனற்ற விஷயத்தில் சில அபிப்பிராய ேபதங்கள் 

இருந்தாலும் இன்ைறய நிைலயில் அவர்கேள ேமலானவர்கள். 

 ெசன்ைன சட்டசைபயில் ேதாழர் சிவராஜ் அவர்கள் ேபசியைத ேதாழர் 
சகஜானந்தம் அவர்கள் கண்டித்திருப்பைத நான் ேபப்பர்களில் பார்த்ேதன். அது 

உங்கள் சமூகத்ைத காட்டிக் ெகாடுத்ததாகத்தான் இருக்கிறது. இதுேபால் பல 

தடைவ ேதாழர் சகஜானந்தம் நடந்து ெகாண்டு வந்திருக்கிறார். ஆைகயால் 

நீங்கள் ேதாழர் சிவராஜ் அவர்களின் ேபச்ைசயும் தீர்மானத்ைதயும் 

ஆதrப்பதாகவும், ேதாழர் சகஜானந்தம் அவர்களிடம் நம்பிக்ைக இல்ைல 

என்றும் ைதrயமாய் ெசால்லிவிட ேவண்டும். அப்ெபாழுது தான் அவர் 
இனிேமலாவது பார்ப்பனர் தயவுக்கு ஏமாராமலும் உங்கள் நலைனக் 

ெகாஞ்சமும் விட்டுக் ெகாடுக்காமலும் இருக்க முடியும் என்பைத உறுதியாக 

நம்புகிேறன். ேதாழர் சகஜானந்தம் அவர்கள் அபிப்பிராயத்ைத 

""சுேதசமித்திரன்'' முதலிய பார்ப்பனப் பத்திrைககள் உபேயாகப்படுத்திக் 

ெகாண்டு உங்களுைடய நலன் பாதிக்கப்பட விஷமப்  பிரசாரம் 

ெசய்திருக்கிறது. இது எவ்வளவு நஷ்டம் என்பைத ேயாசியுங்கள். 

உங்களுக்காக இவ்வளவு பrந்து ேபசும் காங்கிரஸ்காரர்களும், 

காந்தியார்களும், இது வைரயிலும் என்ன ெசய்தார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் 

இருந்தாலும் இப்ெபாழுது ெசன்ற வாரத்தில் காலஞ்ெசன்ற மல்ைலயா 
அவர்கள் ஸ்தானத்தில் ஒரு ஆதித் திராவிடைர நிறுத்துவார்களா என்று 

ேகட்கிேறன். இந்தியா சட்டசைபக்கு ஆதித் திராவிடர்கைள நிறுத்தாததின் 

காரணம் அங்கு நடக்கும் ேபாராட்டத்திற்கும், ஆதித் திராவிட தன்ைமக்கும் 

ஒன்றும் சம்பந்தமில்ைல என்று ெசால்லி விட்டார்கள். ஆனால் ெசன்ைன 

சட்டசைபக்ேகா அம்மாதிr ெசால்ல முடியாது என்றாலும் முன்ேப 4, 5 ேபர்கள் 

இருக்கிறார்கள்; ேபாதாதா என்று ெசால்லி விடுவார்கெளன்ேற நிைனக்கிேறன். 

ேதசத்திற்கும், ஆதித் திராவிடர்களுக்கும், காங்கிரஸ்காரர்களும், காந்தி 
கூட்டத்தார்களும் பிரதிநிதிகளா என்பைத நீங்கள் ெதrந்து ெகாள்ள 



ேவண்டுெமன்பதற்காகப் ேபசிேனேன தவிர ேவறில்ைல. முடிவாக ஒரு 

வார்த்ைத; அரசாங்கத்தாராலும் சுயமrயாைதக் கிளர்ச்சியாலும்  இது 

வைரயில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட சிறிது நன்ைமகைளயாவது பாழாக்கி ெகாள்ள 

ேவண்டு மானால் நீங்கள் காங்கிரஸ்காரர்களுடேனா, காந்திக் 

கூட்டத்தாருடேனா ேதசபக்த ேகாஷ்டியுடேனா ேசருங்கள்;  இல்ைலயானால் 

ஜாக்கிரைதயாக உங்கள் முன்ேனற்றத்ைதக் கருதுங்கள். 

ஜஸ்டிஸ் முதலான மற்ற கட்சிக்காரர்கள் கூட உங்கட்கு ெசய்ய ேவண்டிய 

அளவு ெசய்து விட்டதாகச் ெசால்லிவிட முடியாது. உத்திேயாக விஷயங்களில் 

பல விஷயங்கள் அவர்கள் ைகயிலிருந்தும் சர்க்காைர நிர்ப்பந்தப்படுத்தக் 

கூடிய பல சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தும் உங்கட்கு ேபாதிய அளவு உத்திேயாகங்கள் 

ெகாடுக்கப்படவில்ைல என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டி இருக்கிறது. சமீபத்தில் 

ெசன்ைன சட்டசைபயில் ெவளியிட்ட கணக்கில் கீழ்த்தர உத்திேயாகமாகிய 

இன்ஸ்ெபக்டர் உத்திேயாகம்கூட ெகாடுக்கப்பட வில்ைல. இதுவைரயில் ஒேர 
ஒரு சப் இன்ஸ்ெபக்டர் ேவைலதான் உங்கட்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாம். 

ஆைகயால் உத்திேயாகங்களில் உங்கட்கு வதீாச்சாரம் கிைடக்க ேவண்டும் 

என்பது உங்களது முதல் கவைலயாக இருக்க ேவண்டும். அது என்று சrப்பட்டு 

வருகிறேதா அன்றுதான் இந்நாடு ""சமதர்ம  சுதந்திர நாெடன்று ெசால்லிக் 

ெகாள்ள முடியும்''. 

குறிப்பு:  02.02.1935  அன்று  ேமாகனூrல்  நைடெபற்ற ேசலம்  மாவட்டம்  

நாமக்கல் வட்ட பள்ளர் சமூக மாநாடு  ேதேவந்திரகுல  மாநாட்டில்  

""தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்  முன்ேனற்றம்''  என்ற  தைலப்பில்  ஆற்றிய  உைர. 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  10.02.1935 

 

காங்கிரஸ் வாக்குறுதிகள் எங்ேக? 

வகுப்பு தீர்ப்புக்கு ஆதரவு 

சமஷ்டி அரசாட்சி ேவண்டாம் 

இந்திய சட்டசைபயில் பார்லிெமன்ட் கமிட்டி அறிக்ைகையப் பற்றி மூன்று 

தினங்கள் ெதாடர்ந்து விவாதம் நடந்தது. காங்கிரசின் சார்பில் þ அறிக்ைகைய 

ஒப்புக் ெகாள்ள முடியாெதன்று ெகாண்டு வந்த திருத்தத் தீர்மானமும், வகுப்புத் 



தீர்ப்பில் நடுநிலைம வகிப்பதாகக் ெகாண்டு வந்த திருத்தத் தீர்மானமும் 

ஏராளமான ஓட்டுக்களால் ேதாற்கடிக்கப்பட்டன.  

வகுப்புத் தீர்ப்ைப அங்கீகrப்பதாகவும், மாகாண சுயாட்சித் திட்டத்ைதத் திருத்தி 
அைமப்பேதாடு சமஷ்டி சர்க்கார் முைறைய விட்டுவிட்டு இந்திய சர்க்காrல் 

ெபாறுப்பாட்சிைய ஏற்படுத்த ேவண்டு ெமன்பதாகவும் ேதாழர் ஜின்னா 
அவர்களால் ெகாண்டு வரப்பட்ட திருத்தத் தீர்மானங்கள் ஏராளமான 

ஓட்டுக்களால் ெவற்றி ெபற்றன. 

ஜனநாயக சைப கூட்டி இந்திய சுயாட்சிையப் பற்றித் தீர்மானம் ெசய்யப் 
ேபாவதாகத் ேதர்தல் காலத்தில் சரமாrயாக வாக்குறுதி கூறிய 

காங்கிரஸ்காரர் ஒருவேரனும், இந்த விவாதத்தின்ேபாது ஜனநாயக சைப 
கூட்டும் விஷயமாக ஒரு எழுத்ைதக்கூட உச்சrக்கவில்ைல. 

பார்லிெமண்ட் கமிட்டி அறிக்ைகைய நிராகrப்பதாகக் கூறிச் ெசன்ற 

காங்கிரஸ்காரர்கள், தங்களுைடய திருத்தத் தீர்மானத்தில் ""நிராகrப்பு'' என்ற 

வார்த்ைதயில் ஒரு எழுத்ைதக்கூட ேசர்க்கவில்ைல. 

இதுபற்றி நமது அபிப்பிராயம் அடுத்த வாரம் விrவாக ெவளிவரும் 

எதிர்பாருங்கள். 

குடி அரசு  ெசய்தி விளக்கம்  10.02.1935 

 

ஏைழகைள வஞ்சிப்பேத  காங்கிரஸ் ெதாண்டு 

ெசன்ைன மாகாணத்து மிராசுதாரர்களுக்கு பூமி வியாபாரத்தில் 

ஆதாயமில்லாமல் ேபாய்விட்டதாம். அதனால் மிராசுதாரர்கள் தங்கள் 

நிலத்தின் மீது விதிக்கப்பட்டிருக்கும் நில வrையக் குைறக்க ேவண்டும்  என்று 

""மகாநாடுகள்'' கூட்டி சர்க்காைரக் ேகட்கிறார்கள். 

சர்க்காராருக்கு தாங்கள் ைவத்துக் காப்பாற்றும் உத்திேயாகஸ்தர் களுக்குச் 
சம்பளம் ெகாடுக்கப் பணம் ேவண்டும். ஆதலால் நிலவrையக் குைறக்க 

முடியாது என்கின்றார்கள். இது விஷயமாய் ஒரு ேபாலி யுத்தம் சுமார் 2, 3 
வருஷகாலமாகேவ நடந்து வருகின்றது. 



காங்கிரசுக்காரர் என்பவர்கள் இப்ேபாது இந்திய சட்டசைபயில் சிறிது 

""ஆதிக்கம்'' ெபற்றவுடன் இதற்கு ஒரு மத்தியஸ்தர் வழிையக் கண்டுபிடித்து 

மிராசுதாரர்களுக்கு அதிக லாபம் வரும்படியாகவும் சர்க்காருக்கு தங்கள் 

உத்திேயாகஸ்தர்களின் சம்பளத்ைதக் குைறக்காமல் இருக்கவும், 

ேவண்டுமானால் இன்னும் அதிக சம்பளம் ெகாடுக்கக்கூட வசதி 
இருக்கும்படியாகவும் ெசய்து இருக்கிறார்கள். 

அது என்னெவன்றால்  அதுதான் ெதாழிலாளிகள், கூலிக்காரர்கள், 

தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஆகிய ஏைழ மக்கள் வாயிலும், வயிற்றிலும் மண்ைணப் 
ேபாட்டு, அவர்களுைடய பட்டினியால் மிராசுதாரர்கள் நஷ்டத்ைதயும், சர்க்கார் 
உத்திேயாகஸ்தர்கள் நஷ்டத்ைதயும் சrக்கட்டும் படியான மார்க்கமாகிய 

அrசி அதாவது உணவுப் ெபாருளுக்கு வr விதிப்பது என்கின்ற காrயமாகும். 

விளக்கமாகச் ெசால்ல ேவண்டுமானால் உணவுப் ெபாருளாகிய அrசி, அrசிக் 

குருைண (ெநாய் அrசி) ஆகிய தானியங்கள் ெவளிநாட்டில் இருந்து 

இந்தியாவுக்குச் சிறப்பாகச் ெசன்ைன மாகாணத்துக்கு இறக்குமதியாகி 
வருவதால் உள்நாட்டு அrசி விைல குைறந்து விட்டதாம். இதனால் 

மிராசுதாரர்களுக்கு விவசாய வியாபாரத்தில் இலாபம் குைறந்து விட்டதாம். 

அதற்காக ெவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி யாகும் அrசி, குருைண ஆகிய 

தானியத்ைத அடிேயாடு நிறுத்திேயா, அல்லது அவ்வrசிக்கும், குருைணக்கும் 

இறக்குமதி வr ேபாட்டு அrசி விைலைய உயரும்படியாகேவா சர்க்காரார் 
ெசய்துவிட்டால் மிராசுதாரர்களின் ெநல்லுக்கு அதிகவிைல கிைடத்து 

விடுமாம். இதனால் மிராசுதார்கள் கஷ்டம் ஒழிந்து வrையச் ெசலுத்தி 
விடுவார்களாம். ஆகேவ ெபrய, ெபrய சம்பளமாகிய 100, 500, 1000, 5000 

ரூபாய்கள் வதீம் மாதச் சம்பளம் வாங்கிப் பிைழக்கும் சர்க்கார் சிப்பந்திகளின் 

சம்பளத்தில் ஒரு அம்மன் காசுகூட குைறக்க ேவண்டிய கஷ்டமும் 

சர்க்காருக்கு ஏற்படாதாம். இதுதான் காங்கிரஸ்காரர்களின் புதிய மத்தியஸ்த 

மார்க்கமாகும். 

ஆகேவ நமது காங்கிரஸ்காரர்கள் ஏைழக்கூலி, ெதாழிலாளி ஆகிய 

மக்களுக்குப் பிரதிநிதிகளா? அல்லது மிராசுதாரர்கள், சர்க்கார் உத்தி 
ேயாகஸ்தர்கள் ஆகிய பிரபுக்கள் சமூகத்துக்கு பிரதிநிதிகளா? என்பைத 

இதிலிருந்து ேயாசித்துப் பார்க்கும்படி வாசகர்கைள ேவண்டிக் 

ெகாள்ளுகிேறாம். 



நிற்க, மிராசுதாரர்களுக்கு உண்ைமயிேலேய ெநல் விவசாயத்தில் ேபாதிய 

விைளவில்ைலயா? கட்டுபடி இல்ைலயா? இதனால் ஆதாயம் இல்ைலயா? 
அவர்களுக்கு வr ெகாடுக்கத்தக்க வரும்படி இல்ைலயா? என்பது ேபான்ற 

காrயங்கைள முதலில் ேயாசிக்க ேவண்டும். 

நமது மாகாணத்தில் இரண்ெடாரு ஜில்லாக்கைளத் தவிர மற்ற எல்லா 
ஜில்லாக்களிலும் சிறிய விவசாயிகள் அதாவது பூமிையத் தாங்கேள உழுது 

பயிrடும் விவசாயிகள் தங்களுக்குக் கட்டுப்படி இல்ைல என்ேறா வr 

கட்டுவது கஷ்டமாயிருக்கிறது என்ேறா கூச்சலிடுபவர்கைளக் காண 

முடியவில்ைல. சர்க்காராவது ஒரு கமிட்டிைய நியமித்து ஒரு பூமியின் 

விைளவு எவ்வளவு? அதற்கு முட்டுவழிச் ெசலவு எவ்வளவு? அதன் கிறயம் 

எவ்வளவு? உழுது பயிrடுபவர்கள் ஜவீனத்துக்கு ேபாதவில்ைலயா? 
என்பனவாதியைவகைள நிர்ணயமாயும் உண்ைமயாயும் கண்டுபிடிக்கச் 
ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத யாரும் கவனிப்பதில்ைல. ஆனால் 

மிராசுதாரர்களுைடய கூச்சலும் அவர்களிடம் கூலி வாங்கிப் பிைழக்கும் 

பத்திrக்ைககாரர்களுைடய கூப்பாடுகளும், மிராசுதார்கள் தயவால் 

சட்டசைபக்குச் ெசன்ற (மிராசுதாரர்களின் பிரதிநிதிகளாகிய) சட்டசைப 
அங்கத்தினர்கள் கூச்சலுேமதான் இன்று (ஏைழ மக்கைள பட்டினியிலும் 

துன்பத்திலும் ஆழ்த்தும்படியான) அrசி விைல ஏறும்படி ெசய்ய ேவண்டும் 

என்கின்ற கூச்சலாய் இருக்கின்றேத தவிர மற்றபடி உண்ைமயிேலேய விைல 

உயர்த்தப்படேவண்டுமா? அது மக்களுக்கு நன்ைம பயக்குமா? என்பைத அறிய 

யாெதாரு ஆதாரத்ைதயும் காண முடியவில்ைல. 

பூமிகள் எல்லாம் சர்க்காைர ேசர்ந்ததாகும் என்பதும், சர்க்காரார் அந்தப் 
பூமிகைள பிரைஜகளுக்கு உழுது பயிrட்டுக் ெகாண்டு, தாங்கள் ெசய்த பயிர்ச் 
ெசலவுக்கும், பட்ட ேதகப்  பிரயாைசக்கும் ஒரு பாகத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டு 

மீதிைய சர்க்காருக்குக் ெகாடுத்துவிட ேவண்டும் என்பதுேம நம் நாட்டு 

பூமிகளுக்கும், பிரைஜகளுக்கும் உள்ள சம்பந்தமாகும். 

இதுதான் உண்ைமயான ஜனப் பிரதிநிதித்துவம் ெகாண்ட ேயாக்கியமான 

ஆட்சியின் தன்ைமயுமாகும். 

அந்த முைறயிேலேயதான் இன்று பூமி சம்பந்தமான சர்க்கார் rக்கார்டுகளும் 

இருந்து வருகின்றன. 



ஆனேபாதிலும் சர்க்கார் தங்கள் ெபாறுப்ைபச் சrயாய் உணராத 

தன்ைமயினாேலா பூமிகைள அடமானம் ெசய்யும்ேபாது ஒருவன் 

உண்ைமயாய் உழுது பயிrடுபவனா? அல்லவா? என்பைத உணராமலும் 

ஒருவன் ேநrல் தாேன உழுது பயிrடுவதற்கு எவ்வளவு பூமி ேவண்டுேமா, 
அதற்கு ேமல் ஏன் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத லட்சியம் ெசய்யாமலும், 

ேநrல் தாேன உழுது பயிர் ெசய்யாமல் இருக்கும் குடியானவனுக்ேக அதிக பூமி 
ேசரும்படியாக அனுமதித்தும், ேநrல் உழுது பயிrட்டு வந்த விவசாயி களின் 

பூமிகள் நாளாவட்டத்திலும் உழுது பயிrடாத கூட்டத்துக்ேக ேபாய்ச் 
ேசரும்படியானதுமான பல ெபாறுப்பும், ெபாருத்தமுமற்றதுமான முைறகளால் 

இன்று இப்பிரச்சிைன ேதான்றி இருக்கின்றேத ஒழிய மற்றபடி இன்று 

விவசாயிக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகின்றெதன்ேறா கஷ்டம் ஏற்படு கின்றெதன்ேறா 
ெசால்லுவதற்கு யாெதாரு காரணமும் இல்ைல என்பேத நமது 

அபிப்பிராயமாகும். 

புதிய புதிய அைணகள், நீர்த் ேதக்கங்கள் ஏற்படும் அல்லது ஏற்படுத்தப்படும் 

காலங்களில் எல்லாம் சர்க்கார் அந்நீர்த் ேதக்கங்களால் பயனைடயும் 

(நஞ்ைசயாகும்) பூமிகைள சாதாரண விைல ெகாடுத்தாவது வாங்கிக் ெகாண்டு 

பிறகு அந்தப் பூமிகைள ேநrல் உழுது பயிrடுபவர் கைளப் பார்த்து அடமானம் 

ெசய்யப்பட்டிருக்குமானாலும்கூட இன்று இருந்து வரும் மிராசுதாரர்களின் 

ெதால்ைல அடிேயாடு இல்லாமல் இருந்திருக்கும். 

இன்று அரசாங்கத்தார் விவசாய சம்பந்தமாகவும், பூமி சம்பந்தமாகவும், 

நீர்பாசன சம்பந்தமாகவும் ெசய்யப்படும் சகல காrயங்களும், ெபrதும் 

மிராசுதாரர்களுக்ேக பயன்படக் கூடியதாக இருக்கின்றனேவ ெயாழிய 

பயிrடும் குடியானவனுக்கு யாெதாரு பலனும் ஏற்பட முடியாமேல 

ேபாய்விடுகின்றன. அப்படி இருந்தும் மிராசுதாரர்கள் கூச்சல் வானத்ைதப் 
பிளக்கின்றது. 

இதற்குக் காரணம் நமது ஆட்சி முைறயில் உள்ள ேகாளாறு என்றுதான் 

ெசால்ல ேவண்டுேம ெயாழிய, அகவிைல அறிய முடியாதவர் களும் அதன் 

பலாபலைன அறிய முடியாதவர்களுமான (மாம்ச பிண்டங்கள் என்று 

ெசால்லத்தக்க) மிராசுதாரர்கள் மீது பழி சுமத்துவது அதர்மம் என்று கூட 

ெசால்லலாம். 



இைவகள் எல்லாம் ஒருபுறமிருக்க, இன்ைறய நிைலயில் அrசி விைல 

இப்ெபாழுது இருப்பைதவிட உயர்வாகும்படி ெசய்யலாமா? அதனால் மக்கள் 

கஷ்டப்பட மாட்டார்களா? ெவளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதியாகும் அrசி, 
ெநல் ஆகிய தானியங்கைளத் தடுத்து விட்டால் இந்த நாட்டு மக்களுக்குப் 
ேபாதுமான அளவு அrசி கிைடத்து விடுமா? என்கின்ற விஷயங்கைள 

ேயாசிக்க ேவண்டியது அrசி இறக்குமதிைய தைடப்படுத்த 

ேவண்டுெமன்கின்றவர்களின் கடைமயாகும். 

இன்று அrசி பட்டணம் படி 50 ெகாண்ட மூட்ைட ஒன்றுக்கு 10 ரூபாய் முதல் 12 

ரூபாய் வைர இருந்து வருகின்றது. இது ரூ.1க்கு பட்டணம்படியில் 5 படி முதல் 4 

படி வைர கிைடப்பதாக ஆகும். மட்ட அrசி ஒரு சமயம் 6 படியும் கிைடக்கலாம். 

ெவளிநாட்டில் இருந்து ெசன்ற ஒரு வருஷத்தில் 57194 டன் அrசி அதாவது 

571940 அய்ந்ேத முக்கால் லட்சம் மூட்ைட அrசி இறக்குமதி ஆகியும் ரூ.1க்கு 4 

படி 5 படி வதீேம அrசி விற்கின்றெதன்றால், இனி இைதக் 

கட்டுப்படுத்திவிட்டால் ரூ.1க்கு எத்தைன படியாகக் குைறந்துவிடும் 

என்பைதயும், இந்த நாட்டு மக்களுக்குப் ேபாதுமான அrசி கிைடத்துவிடுமா 
என்பைதயும் ேயாசிக்க ேவண்டாமா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

அன்றியும் இப்ேபாது ரூபாய் ஒன்றுக்கு 4 படி, 5 படி, 6 படி அrசி விற்பெதன்பது 

மிகக் குைறவான விைலயா என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 

அrசி விைல ஏறும்படியாகச் ெசய்ய ேவண்டும் என்றால் அைத வாங்கிச் 
சாப்பிடும் ஏைழ மக்கள் தைலயில் வr ஏற்படுத்த ேவண்டும் என்பது தாேன 

அதன் ெபாருளாகும். 

இந்த நாட்டு மக்களுக்குப் ேபாதிய அrசி இந்த நாட்டில் விைள கின்றது என்று 

அரசாங்கத்துப் புள்ளி விபர நிபுணர்கள் கணக்கிலிருந்து விளங்குவதாகச் 
ெசால்லுகிறார்கள். 

இந்தக் கணக்ைக நம்புவது ""காைள மாடு கன்று ேபாட்டது'' என்று ெசான்ன 

உடன் ""பிடித்து ெகாட்டத்தில் கட்டு'' என்று ெசால்வதுேபால தான் 

ஆகுேமெயாழிய உண்ைம கண்டு ெகாண்டதாக ஆகிவிடாது. அrசி 
விஷயமாய் கணக்குப் ேபாட்ட நிபுணர்கள் கவனித்தெதல்லாம், இந்த நாட்டில் 

ெவளிநாட்டு அrசி இறக்குமதி இல்லாதேபாது எவ்வளவு ெநல் விைளந்தேதா 
அவ்வளவு ெநல் இப்ெபாழுதும் விைளந்து இருக்கிறது என்பேதயாகும். ெநல் 



விைளந்த கணக்குச் சrயாய் இருக்கும் என்ேற ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். 

ஆனால், ெவளிநாட்டு அrசி இறக்குமதி ஆகாத காலத்தில் அrசி சாப்பிட்ட 

மக்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளவு? இப்ேபாது அrசி சாப்பிடும் மக்களின் 

எண்ணிக்ைக எவ்வளவு என்பைத இந்த குத்துப் புள்ளி நிபுணர்கள் 

கவனித்தார்களா அல்லது அைதப் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளும் 

காங்கிரஸ்காரர்களாவது கவனித்தார்களா என்பைத கவனிக்க ேவண்டும். 

இந்த பத்து வருஷ காலத்தில் அrசி சாப்பிடும் ஜனங்கள் 100க்கு 200 வதீம் 

அதிகமாகி இருக்கிறார்கள் என்பைத ஒவ்ெவாருவரும் ஞாபகத்தில் ைவத்துக் 

ெகாள்ள ேவண்டும். 

10 வருஷத்துக்கு முன் கிராமங்களில் 3 ஆம் தர விவசாயக் கூலிகள் முழுவதும் 

மற்றும் கல் ேவைலக்காரர்கள், கட்டட ேவைலக்காரர்கள், எடுபிடி ஆளுகள், 

ேராட்டு கூலிகள் முதலிய எல்ேலாரும் ேகப்ைப, கம்பு, திைன, ேசாளம், சாைம 

ஆகிய கருந் தானியங்கைளச் சாப்பிட்டு வந்தார்கள். 

கைரவழி ஓரம் என்று ெசால்லப்பட்ட நஞ்ைச பூமியுள்ள இடங்கள் தவிர, மற்ற 

ேமட்டாங்காட்டுப் (புஞ்ைச ேதசம்) பூமியுள்ள இடத்தில் உள்ளவர்கள் 

மிராசுதாரர்கள் உள்பட 100க்கு 7580 ேபர்கள் முன்பு கருந்  தானியேம சாப்பிட்டு 

வந்தார்கள். இப்ெபாழுது அவர்கள் அத்தைன ேபரும் அrசிேய சாப்பிட்டுப் 
பழகிவிட்டார்கள். பட்டணங்களில் உள்ள மக்கள் 100க்கு 100 ேபரும் முனிசிபல் 

ேதாட்டிகள் முதல் எல்ேலாருேம அrசி தான்யேம தான் சாப்பிட்டுப் பழகி 
விட்டார்கள். 

ேகப்ைப, ேசாளம், கம்பு சாப்பிடுவைத எல்ேலாரும் குைறவாகவும், 

ஏழ்ைமயாகவும் கருதுகிறார்கள் என்றால் மற்றபடி ேவறு சமாதானம் என்ன 

ேவண்டும் என்பது விளங்கவில்ைல. 

ஆகேவ அrசி சாப்பிடும் ஜனத்ெதாைக இந்த 10 வருஷ காலங்களில் அதிலும் 

இந்த நான்ைகந்து வருஷ காலங்களில் ஒன்றுக்கு இரண்டாக மூன்றாக சில 

இடங்களில் நான்காகவும் ெபருகிவிட்டது என்பைத யாரும் மறுக்க முடியாது. 

ஆனால் கூலி அதற்கு ஏற்றாற்ேபால் இந்த 10 வருஷத்தில் ெபருகி 
விடவில்ைல. குறிப்பாகச் ெசால்ல ேவண்டுமானால், இந்த 10 வருஷமாக 

சிறப்பாக இந்த நாைலந்து வருஷமாக பணமுைட காரணமாய் கூலிக் 

காரர்களுக்குக்  கூலி நாளுக்கு நாள் குைறந்து ெகாண்ேட வந்திருப்பேதாடு 



வியாபார மந்தம் என்னும் காரணத்தால் ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டமும் 

நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக் ெகாண்ேட வந்து இப்ேபாது கூலிேபாதாமலும் 

குடும்பத்ேதாடு ேவைலயில்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக் ெகாண்டு இருக்கிற 

ஜனங்களின் எண்ணிக்ைக அபrமிதமாக வளர்ந்து ெகாண்டு வருகின்றது. 

பார்ப்பனர்கள், ஆங்கிலம் கற்றவர்கள், உத்திேயாகஸ்தர்கள், மிராசுதாரர்கள், 

ஜமீன்தார்கள், ேலவாேதவிக்காரர்கள், வியாபாrகள், வடீ்டு வாடைகக்காரர்கள் 

என்று ெசால்லப்பட்ட கூட்டங்களாகிய ெமாத்த ஜனத் ெதாைகயில் 100க்கு 10 

அல்லது 15 ேபர்கள் ேபாக, பாக்கி 85 விகிதம் ேபர்கள் இந்த நாட்டில் ஏற்கனேவ 

கஷ்டப்பட்டுக் ெகாண்டுதான் இருக்கிறார்கள். 

இவர்கள் தைலயில் வrப்பளு ஏற்படும்படி அrசி விைலைய இன்னமும் 

உயரும் படியாகச் ெசய்வெதன்றால் இது ஏைழ மக்களுக்குத் திமிர் வr 

(பியூனிடி ேபாlஸ் வr) ேபாடுவதுேபால் அல்லாமல் ேவறு என்ன என்று 

ேகட்கின்ேறாம். 

காங்கிரசுக்காரர்கள் ஏைழகளிடம் ெசன்று ஓட்டு ேகட்கும்ேபாது அrசி விைல 

ஏறினதற்கு ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காரர்கள்தான் ெபாறுப்பாளிகள் என்று 

அேயாக்கியத்தனமானதும், ேபாக்கிrத்தனமானதுமான பிரசாரத்ைதச் ெசய்து 

ஓட்டுப் ெபற்றுவிட்டு இன்று (ஜஸ்டிஸ் கட்சியாrன் ஆட்சி காலத்தில்) அrசி 
விைல மிகக் குைறவாய் இருப்பதால் அைத உயர்த்தி விற்க ேவண்டுெமன்று 

இேத காங்கிரஸ்காரர்கள் சட்டசைபயில் ேபாய் ேபசுகின்றார்கள் என்றால் 

இவர்கள் ஏைழகள் பிரதிநிதிகளா? பணக்கார மிராசுதாரர்களுைடய 

பிரதிநிதிகளா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ெசன்ைன மாகாணத்தில் சிறப்பாக ேகாயம்முத்தூர், ேசலம், வடஆற்காடு 

ஜில்லாக்களின்  பிரதிநிதியாகச் ெசன்ற  ேகாைவ ேதாழர் அவினாசிலிங்கம் 

ெசட்டியார் என்பவர் சிறிதாவது ெநஞ்சில் ஈவு இரக்க மில்லாமல் ""ெசன்ைன 

மாகாணத்தில் அrசி விைல அதிகமாகக் குைறந்து விட்டது. அன்னிய நாட்டு 

அrசி இறக்குமதிையத் தடுத்து (அrசி விைல ஏறும்படியாக) உடேன 

கவர்ெமண்டார் தக்க ஏற்பாடுகள் ெசய்ய ேவண்டும்'' என்று தனது முதலாளித் 

தன்ைமைய காட்டி ெடல்லி சட்டசைபயில் ேபசி இருக்கிறார். இந்தப் பிரபு 
காங்கிரசுக்காரர்களால் அனுப்பப்பட்டவர். 



ேகாயமுத்தூர், ேசலம், வடஆற்காடு ஜில்லாவில் ெமாத்த விஸ்தீரணத்தில் 

100ல் ஒரு பங்கு பூமியாவது ெநல் விைளகின்றதா என்று ேகட்பதுடன் ெமாத்த 

ஜனத்ெதாைகயில் 100ல் ஒரு பாகம் ஜனங்களாவது ேகப்ைப (ேகழ்வரகு), கம்பு, 
ேசாளம் சாப்பிடுகின்றவர்கள் இன்று உண்டா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

அேதாடு இன்று ேகாைவ, ேசலம், வட ஆற்காடு ஜில்லாக்களில் பட்டணம்படி 50 

ெகாண்ட அrசி மூட்ைட 10 ரூபாய் முதல் 12l ரூபாய் வைர விைல 

இல்ைலயா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

இந்த மூன்று ஜில்லாக்களிலும்தாேன இத் தமிழ்நாட்டில் ேவறு எங்கும் 

இல்லாத அளவு குைறந்த கூலி அதாவது ""நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு அணா 
கிைடத்தாலும் ேபாதும் என்று கருதி கிராமக் கூலிகள் கதர் நூற்க 

வருகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள்'' என்று ெசால்லப்படவில்ைலயா என்றும் 

ேகட்கின்ேறாம். 

இப்படிப்பட்ட ஜில்லாக்களில் இப்படிப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதியாய்ச் ெசன்ற 

முதலாளி ஒருவர் ைதrயமாய் ""எங்கள் நாட்டில் அrசி விைல குைறந்து 

விட்டது'' என்றும் ""சர்க்கார் அைத உயரும்படி ெசய்ய ேவண்டும்'' என்றும் 

ெசால்லுகிறார் என்றால், நமது மக்கள் பிரதிநிதிகைள அனுப்பும் 

ேயாக்கியைதயும், பிரதிநிதிகளாய் ேபாகின்றவர்களின் பிரதிநிதித்துவ 

ேயாக்கியைதயும் எப்படிப்பட்டது என்பதற்கு இந்த ஒரு உதாரணம் ேபாதாதா 
என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 

இதுேபாலேவ ெகால்லங்ேகாடு ராஜா அவர்களும், ஆந்திர நாட்டுத் ேதாழர் 
என்.ஜி. ரங்கா அவர்களும் ேபசியிருப்பதாகத் ெதrய வருகின்றது.  இவர்கள் 

ஏைழகள் பிரதிநிதிகளா? இவற்ைற நிைனக்கும்ேபாது வயிறு பற்றி எrகிறது. 

இந்தக் கூட்டத்தாைரவிட பிrட்டிஷ் சர்க்கார் 1000 மடங்கு ேயாக்கியமும், 

நாைணயமும், ஏைழகள் விஷயத்தில் கவைலயு முள்ளவர் களாவார்கள். 

கள்ளுக்கு வr, உப்புக்கு  வr, கட்டும் துணிக்கு வr, குடிக்கும் தண்ணரீுக்கு வr 

ஒருபுறம் இருக்க இனி சாப்பிடும் அrசிக்குக் கூடவா வr விதிக்க ேவண்டும் 

என்றும் ேகட்கின்ேறாம். அதுவும் ஏைழப் பங்காளர்கள் என்று ெசால்லிக் 

ெகாள்ளும் காங்கிரஸ்காரர்கள் தானா இந்த வrைய விதிக்க ேவண்டும் 

என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 



இது இப்படி இருக்க நமது சர்க்கார் இந்த ""ஏைழ  பங்காளர்''களாகிய 

காங்கிரசுக்காரர்களுக்குப் பதில் ெசால்லும் முைறயில் தாங்கள் ேயாசிக்கப் 
ேபாவதாகவும், சில அறிக்ைககள் விட்ட பிறகு அைதப் பார்த்துக் ெகாண்டு 

அrசி வரைவத் தடுக்கப் ேபாவதாகவும் கருத்துக் ெகாண்டிருப்பதாய்த் ெதrய 

வருகின்றது.  

அந்தப்படி ஏதாவது அரசாங்கத்தார் ெசய்வார்களானால் அது மிகவும் 

அநீதியான காrயம் என்ேற  ெசால்லுேவாம். 50 ரூபாய்க்கு ேமற்பட்ட 

சம்பளங்கைள 100க்கு 25 வதீமும், 100 ரூபாய்க்கு ேமற்பட்ட சம்பளங்கைள 

100க்கு 50 வதீமும், 1000 ரூபாய்க்கு ேமற்பட்ட சம்பளங்கைள 100க்கு 75 வதீமும் 

குைறத்துக் கணக்குப் ேபாட்டுப் பார்ப்பார்கேளயானால் அrசி விைல மிகக் 

குைறந்து விட்டது என்பைத சர்க்காரார் உணர்ந்தவர்களாவார்கள். 

அப்படிக்கில்லாமல் ரூ. ஒன்றுக்கு 2 படி, 2l படி அrசி விற்கும் காலத்தில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட சம்பளங்கைள அப்படிேய ைவத்துக் ெகாண்டும், ெகாடுத்துக் 

ெகாண்டும் இருந்து ெகாண்டு, அrசி விைல, அகவிைல குைறந்து விட்டது. 

ஆதலால் அrசிக்கும், ெநாய்க்கும் வr ேபாட்டு விைலைய உயர்த்த ேவண்டும் 

என்று ெசான்னால் இந்த அரசாங்கம் ெபாருளாதாரத்ைத ஆதாரமாய்க் ெகாண்டு 

நைடெபறுகின்றதா அல்லது பணக்காரர்கள் கூச்சைல ஆதாரமாகக் ெகாண்டு 

நைடெபறுகின்றதா என்றுதான் ேயாசிக்க ேவண்டியிருக்கிறது. 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  17.02.1935 

 

காங்கிரஸ் கூத்து 

வாக்குறுதிகள் ேதர்தல் சூழ்ச்சியா? 

இனியும் ெபாது ஜனங்கள் ஏமாறப் ேபாகிறார்களா? 

ேதர்தல் காலத்தில் காங்கிரஸ்காரர்கள் வானத்ைத வில்லாக வைளக்கிேறாம், 

மணைலக் கயிறாகத் திrக்கிேறாம், ெவள்ைளக்கார அரசாங்கத்ைத அப்படிேய 

மூட்ைட முடிச்சுகளுடன் கப்பேலற்றி விட்டுத் ேதாழர் 
ராஜேகாபாலாச்சாrயாைர கவர்னர் ெஜனரலாகவும், ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி 
ேபான்றவர்கைளக் கவர்னர்களாகவும் நியமிக்கப் ேபாகிேறாம் என்ெறல்லாம் 

உளறிக் ெகாட்டினார்கள். (இணிணண்tடிtதtடிணிணச்டூ அண்ண்ஞுட்ஞடூதூ) 

அதாவது ஜனநாயக  சைப கூட்டி அதன் மூலம் இந்திய சுயராஜ்யத் திட்டத்ைத 



ஏற்படுத்தப்  ேபாவதாகவும், தற்ெபாழுது பார்லிெமண்டாரால் ெகாடுக்கப் 
ேபாகும் சீர்திருத்தத்ைத அடிேயாடு நிராகrக்கப் ேபாவதாகவும் வகுப்புத் தீர்ப்பு 
விஷயத்தில் மாத்திரம் நடுநிலைம வகிக்கப் ேபாவதாகவும் ெபாது ஜனங் 

களிடம் கூறி ஓட்டு வாங்கினார்கள். அரசியல் சீர்திருத்தத்ைத நிராகrப்பதும், 

ஜனநாயக சைப கூட்டுவதும் தவிர ேவறு காrயங்களில் காங்கிரஸ்காரர்கள் 

தற்ெபாழுைதய சட்டசைபயில் தைலயிடப் ேபாவதில்ைல என்றுகூடக் 

கூறினார்கள். ஆனால் ெசன்ற 5, 6, 7ந் ேததிகளில் இந்திய சட்டசைபயில் நடந்த 

விவாதங்களிலிருந்தும், 7 ந் ேததி காங்கிரஸ்காரர்களின் திருத்தத் தீர்மானங் 

களுக்கு ஏற்பட்ட  ெகதியிலிருந்தும், காங்கிரஸ்காரர்களின் ஆர்ப்பாட்டங் 

கெளல்லாம் ""புஸ்'' என்று புைகந்து ேபான சங்கதி ெதrந்துவிட்டது. 

காங்கிரஸ்காரர்கள் அரசியல் திட்டத்ைத நிராகrப்பதாகக் கூறுவதும், 

ஜனநாயக சைபையக் கூட்டப் ேபாவதாகக் கூறுவதும், வகுப்புத் தீர்ப்பு 
விஷயத்தில் ேபடிகளாக இருப்ேபாம் என்று கூறுவதும், சுத்த ஹம்பக்கான 

விஷயங்கெளன்றும், இைவகள் நைடெபறாத விஷயங்கெளன்று ெதrந்துங் 

கூடப் ெபாது ஜனங்கைள ஏமாற்றி ஓட்டுப் ெபறுவதற்காகேவ ஜாலம் 

பண்ணுகிறார்கெளன்றும் ேதர்தல் காலத்திேலேய பலர் பல தடைவ எடுத்துக் 

கூறியிருக்கின்றனர். இப்ெபாழுது அவ்விஷயம் சர்ச் ைலட்டு ேபால் 

ெவளியாகிவிட்டது. 

ெசன்ற மூன்று நாட்களும் நைடெபற்ற இந்திய சட்டசைப விவாதத்தில், ஒரு 

காங்கிரஸ்காரராவது, மறந்துகூட, நாக்குத் தடுமாறிக் கூட ஜனநாயக சைப 
கூட்டும் விஷயத்ைதப் பற்றிய ஒரு எழுத்ைதக்கூட உச்சrக்கவில்ைல 

என்பைத அறியலாம். இைதப் பற்றி உள்நாட்டு மந்திr சர். ெஹன்r கிெரயிக் 

ேபசும்ேபாது, 

ேதர்தல் காலத்தில் காங்கிரஸ்வாதிகள், அரசியல் விஷயமாக, ஜனநாயக 

சைபையக் கூட்டப் ேபாவதாகக் கூறினார்கள். ஆனால் ெசன்ற இரண்டு 

நாட்களாக நைடெபற்ற விவாதத்தில், காங்கிரஸ்காரர் அல்லாத ஒருவைரத் 

தவிர மற்ற எவரும், (அதாவது ஒரு காங்கிரஸ்காரர்கூட) ஜனநாயக சைப 
கூட்டும் விஷயத்ைதப் பற்றிக் கூறேவ இல்ைல. இதிலிருந்து நிைல நிற்காமல் 

மைறந்து ேபாகும் நிழல் ேபான்ற ஒரு ெகாள்ைகையக் காங்கிரஸ்காரர்கள் 

பின்பற்றாமல் விட்டுவிட்டார்கெளன்று ெதrகிறது. 



என்று ேபசியிருப்பதன் மூலம் காங்கிரஸ்காரர் தங்கள் வாக்குறுதிைய 

காற்றுவாக்கில் விட்டுவிட்ட சங்கதிைய ெவளிப்படுத்தியிருக்கிறார். 
உள்நாட்டு மந்திr இவ்வாறு கூறும்ேபாது சில காங்கிரஸ்காரர்கள் தைலையத் 

ெதாங்கப் ேபாட்டுக் ெகாண்டு ஏேதா தாங்கேள முணுமுணுத்துக் 

ெகாண்டார்களாம். பாவம்! 

இவ்வாறு ஜனநாயக சைப கூட்டும் விஷயந்தான் அழுவார் அற்ற பிணமாகி 
விட்டெதன்றால் அடுத்த இரண்டு விஷயங்களும் அைடந்த கதியும் 

பrதவிக்கத் தகுந்தேத யாகும். பார்லிெமண்டு கமிட்டி அறிக்ைகைய 

ஒப்புக்ெகாள்ள முடியாெதனக் காங்கிரஸ் சார்பில் ெகாண்டு வந்த திருத்தத் 

தீர்மானமும், சமூகத் தீர்ப்பு விஷயத்தில் நடுநிலைம வகிக்க ேவண்டுெமன 

காங்கிரஸ் சார்பில் ெகாண்டு வந்த திருத்தத் தீர்மானமும் ெபருவாrயான 

ஓட்டுகளால் நிராகrக்கப்பட்டன. காங்கிரஸ்காரர்கள் எவற்ைறச் சாதிக்கப் 
ேபாவதாகப் பிதற்றிவிட்டுச் சட்டசைபக்குச் ெசன்றார்கேளா அவற்றில் 

முக்காடு ேபாட்டுக் ெகாண்டு மூைலயில் உட்காரும் மாதிrயான ேதால்விைய 

அைடந்தார்கள். இனி அவர்களுைடய திட்டம் என்ன? என்று ெபாது ஜனங்கள் 

ேகட்க ேவண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு விட்டது. 

அன்றியும் ேதர்தலுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ்காரர்களுக்குள் ஏற்பட்டிருக்கும் 

குழப்பங்களும், மனக் கசப்புகளும், அபிப்பிராயங்களும் பலவாகும். அவற்ைறப் 
பற்றிய ெசய்திகள் ஒவ்ெவாரு நாளும், பத்திrைக நிருபர்களால் 

ெவளிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

கூட்டுக் கமிட்டி அறிக்ைகைய நிராகrக்கும் விஷயத்தில் காங்கிரஸ் 

காரர்களுக்குள்ேளேய ஏகப்பட்ட தகராறுகள் இருப்பதாகப் பத்திrைககளில் 

ெசய்திகள் ெவளியாகியிருக்கின்றன. ெபரும்பான்ைமயான காங்கிரஸ் 

ெமம்பர்கள் நிராகrப்புக்கு எதிராக இருக்கின்றார்களாம். ஒரு சிலர், ேதர்தல் 

காலத்தில் ெகாடுத்த வாக்குறுதிைய மீறக் கூடாது என்று அபிப்பிராயப் 
படுகின்றார்களாம். சீர்திருத்தத்ைத ஏற்று நடத்த ேவண்டும் என்பதற்கும், 

ெபரும்பாலான காங்கிரஸ் ெமம்பர்கள் சாதகமாகவும்,ஒரு சிலேர 
பாதகமாகவும் இருப்பதாக ெவளிப்படுகிறது. இவ்வாறு ெவளிப்பட்டிருக்கும் 

ெசய்திகள் முற்றும் உண்ைம என்பதற்கு, காங்கிரஸ்காரர்கள் சட்டசைபயில் 

ெகாண்டு வந்த ""பார்லிெமண்டு கமிட்டி அறிக்ைகைய ஒப்புக் ெகாள்ளுவ 

தில்ைல'' என்ற திருத்தத் தீர்மானேம ேபாதுமான அத்தாட்சியாகும். 



உண்ைமயில் பா.ெம.க. அறிக்ைகைய நிராகrக்கும் விஷயத்தில் காங்கிரஸ் 

ெமம்பர்களுக்குள் ஏேகாபித்த அபிப்பிராயம் இருந்தால் இத்தைகய திருத்தம் 

வந்திருக்க முடியுமா? பா.ெம.க. அறிக்ைகைய அடிேயாடு நிராகrப்பதாக ஒரு 

திட்டமான திருத்தத்ைத ைதrயமாகக் ெகாண்டு வந்து தங்களுைடய 

ஆண்ைமையக் காட்டித் ேதர்தல் காலத்தில் ெபாது ஜனங்களுக்கு அளித்த 

வாக்குறுதிைய நிைறேவற்றி இருக்க மாட்டார்களா? இவ்விஷயத்ைதச் சட்ட 

மந்திrயான, சர்.என்.என்.சர்க்கார் அவர்களும் 

புதிய அரசியல் திட்டத்ைத ஏற்று நடத்த முடியாது என்று ஒரு தீர்மானத்ைதத் 

திட்டமாக ெவளியிட்டிருந்தால் அது சுயமrயாைதக்கு அழகாகும். ஆனால் 

காங்கிரஸ்காரர்கள் அவ்விதம் ெசய்யவில்ைல. காங்கிரஸ் அங்கத்தினர்களில் 

ஒருவராவது புதிய அரசியைல ஏற்று நடத்த முடியாது என்று ெசால்லவும் 

இல்ைல. அப்படியிருக்க வரீத்துடன் பிரேயாஜனம் இல்லாத் தீர்மானங்கைளப் 
பிரேரபிக்க ேவண்டிய அவசியம் என்ன?  

என்று எடுத்துக்காட்டி காங்கிரஸ்காரrன் குட்ைட ெவளியாக்கிவிட்டார். 

ஆகேவ காங்கிரஸ் ேதர்தல் காலத்தில் கூறியது என்ன? சட்டசைபக்குப் 
ேபானதும் நடந்து ெகாண்டது என்ன? என்பைதப்பற்றிச் ெசன்ற வாரம் இந்தியா 
சட்டசைபயில் நடந்த நாடகங்கைளக் ெகாண்டு நன்றாகப் ெபாது ஜனங்கள் 

ெதrந்து ெகாள்ளலாம். காங்கிரஸ்காரர்கள் தாங்கள் கூறும் 

வாக்குறுதிகைளெயல்லாம் ஏமாற்றும் ேதர்தல் பிரசாரத்தின் ஒரு 

பகுதியாகேவ கருதியிருக்கின்றார்கள் என்பைதயும் அறிந்து ெகாள்ளலாம். 

இனித் ேதாழர் ஜின்னா அவர்களின் தீர்மானங்கைளப் பற்றி மாத்திரம் கூறி 
நிறுத்துகின்ேறாம். 

பிrட்டிஷ் பிரதம மந்திrயால் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் சமூகத் தீர்ப்ைப 
ஆதrப்பதாக ேதாழர் ஜின்னா அவர்கள் ெகாண்டுவந்த திருத்தத் தீர்மானம் 

ெபருவாrயான ஓட்டுகளால் நிைறேவறியது. 15 ேபர்கள் தான் இைத 

எதிர்த்திருக்கின்றார்கள். தீர்மானத்ைத ஆதrத்தவர்கள் 68 ேபர். நடுநிலைம 

வகித்த காங்கிரஸ்காரர் 43 ேபர். 

நம்ைமப் ெபாறுத்தவைரயிலும், நமது நாட்டில் வகுப்பு ேவற்றுைமகள் 

நிைலத்திருக்கும் வைரயிலும், வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவமும் இருந்துதான் 



தீரேவண்டும் என்பேத முடிவான அபிப்பிராயமாகும் என்பது எல்ேலாரும் 

அறிந்த விஷயம் ஆகும். 

உண்ைமயில், வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவத்தினால், நன்ைமயைட 

கின்றவர்கள், ைமனாrட்டி வகுப்பினர்கள் என்பைத மறுக்க முடியாது. ஆனால், 

இது வைரயிலும் சிறு மீன்கெளல்லாம் ெபrய மீன்களுக்கு இைரயாவது ேபால, 

ைமனாrட்டி வகுப்பினர்களின் உrைமகைளயும் தாங்கேள ஏகேபாகமாக 

ஆண்டு அநுபவித்து வந்த ெமஜாrட்டி வகுப்பினர்க்கு அதாவது அவர்களுைடய 

சுயநலத்திற்கு ெகாஞ்சம் ஆபத்து ஏற்படுகிறெதன்பதும் உண்ைம தான். 

இதனால்தான் ெமஜாrட்டி வகுப்பினருைடய ஸ்தாபனமான இந்து மகாசைப 
வகுப்புத் தீர்ப்ைப பலமாகக் கண்டிக்கிறது. அதற்கு அண்ணனாக இருக்கிற 

காங்கிரஸ் தன்ேனாடு சில முஸ்lம்கைளயும் ேசர்த்துக் ெகாண்டிருப்பதனால் 

வகுப்புத் தீர்ப்ைப ெவளிப்பைடயாகக் கண்டிக்க ஆண்ைமயில்லாமல் நடு 

நிலைம வகிப்பதாகப் பாசாங்கு பண்ணுகிறது.  ஆனால் காங்கிரைசச் ேசர்ந்த 

எல்லா இந்து அங்கத்தினர்களும், வகுப்புத் தீர்ப்ைபப் பலமாக கண்டிக்கிறார்கள் 

என்பதில் யாருக்கும் சந்ேதகம் இல்ைல. இதுேபாலேவ காங்கிரைசச் ேசர்ந்த 

முஸ்lம் அங்கத்தினர்கள் வகுப்புத் தீர்ப்ைபப் பலமாக ஆதrக்கிறார்கள் 

என்பதிலும் சந்ேதகமில்ைல. இக்காரணத்தாேலேய காங்கிரஸ்காரர் பண்டிட் 

மாளவியாவிடம், வகுப்புத் தீர்ப்ைப ஆதrக்கும் தீர்மானத்ைத எதிர்க்கப் 
ேபாவதாகக் கூறியிருந்தும் நடுநிைலைம வகிக்கும்படி ேநர்ந்தது. 

இந்த நிைலயில் சட்டசைபயில் வகுப்புத் தீர்ப்ைப எதிர்த்து ஓட்டுக் ெகாடுத்த 15 

ேபர்கள் யார் என்பைதப் பற்றியும், இவ்விஷயத்தில் நடுநிலைம வகித்தவர்கள் 

எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பைதப் பற்றியும் நாம் இன்னும் விrத்துச் ெசால்ல 

ேவண்டிய அவசியம் இல்ைல என்ேற கருதுகிேறாம். 

அடுத்தபடியாக, ""ஐக்கிய சர்க்கார் ஏற்படுத்தும் முைறைய விட்டு இந்திய 

சர்க்காrல் பூரண  ெபாறுப்பாட்சியளிக்க ேவண்டும்'' என்று ேதாழர் 
ஜின்னாவால் ெகாண்டுவந்த திருத்தத் தீர்மானமும் ெபருவாrயான 

ஓட்டுகளால் நிைறேவற்றப்பட்டிருப்பதும் நம்மால் கவனிக்கக் கூடியதாகும். 

ஐக்கிய ஆட்சி, அதாவது சுேதச சமஸ்தான மன்னர்களும், இந்திய 

முதலாளிகளும் ேசர்ந்து ஏைழ மக்கைள அடக்கி ஒடுக்கி ஆளக் கூடிய 

ஆட்சியானது, இந்திய முதலாளிகளால் மாத்திரம் ஆளக் கூடியதாக அைமயும் 

பூரண ெபாறுப்பாட்சிையக் காட்டிலும் ெபருத்த ஆபத்தான ெதன்ேற ஆரம்ப 



முதல் கூறி வருகிேறாம். இந்திய சமஸ்தானங்கேள இல்லாமல் 

ஒழிந்தால்தான் இந்தியாவிற்கு இந்திய ஏைழ மக்களுக்கு விடுதைல ெபற 

வழியுண்டு என்னும் உறுதியான அபிப்பிராயம் உைடய நாம் எப்படி ெபடரல் 

கவர்ன்ெமண்டு என்று ெசால்லப்படுகின்ற ஐக்கிய ஆட்சிைய ஒப்புக் ெகாள்ள 

முடியும் என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ேதாழர் காந்தியும், காங்கிரசும் சமஸ்தான மன்னர்களும், அவர்களுைடய 

பிரதிநிதிகளும், பிrட்டிஷ் இந்தியப் ெபாது ஜனங்களின் ேமல் அதிகாரம் 

ெசலுத்தக்கூடிய ஐக்கிய ஆட்சிைய ஆரம்ப காலத்தில் ஒப்புக் ெகாண்டதி 
லிருந்து அவர்கள் ஏைழ மக்களின் விடுதைலக்கு ேநர் விேராதிகள் என்றும், 

இந்தியாவில் முதலாளிகளின் ஆதிக்கேம பரம்பைரயாக நிைலத்திருக்கப் 
பாடுபடுகின்றவர்கெளன்றும் நாம் கூறிக் கண்டித்து வருகின்ேறாம். ஆகேவ 

இந்தியாவிலுள்ள ஏைழ மக்களின் விடுதைலக்குப் பாதகமான ஐக்கிய  

அரசாட்சி ஏற்படுவைதக் கண்டித்துச் ெசய்த தீர்மானத்ைதப் ெபாறுத்த 

வைரயிலும் நாம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். 

இனி காங்கிரஸ்காரர்கள் என்ன ெசய்யப் ேபாகிறார்கள் என்பைதயும், 

சமஸ்தான மன்னர்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கிப் ேபசி வந்த ேதாழர் 
காந்தியவர்கள் என்ன ெசய்யப் ேபாகின்றார் என்பைதயும் அறிய ஆைசப் 
படுகிேறாம். ஆகேவ அவர்களுைடய நடவடிக்ைககள் எப்படி மாறிக் ெகாண்ேட 

ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கின்றன என்பைதயும் அவர்கள் இது வைரயிலும் 

எவ்வளவு கரணங்கள் ேபாட்டிருக்கிறார்கள், ேபாடப் ேபாகிறார்கள் 

என்பைதயும் கவனித்துக் ெகாண்டு வருமாறு ெபாது ஜனங்களுக்கு 

நிைனப்பூட்டுகிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  17.02.1935 

 

அனியாயம்!   அனியாயம்!! அrசிக்கு  வr  ேபாடுவது அனியாயம்!!! 

காங்கிரஸ்காரர்கள்  கூப்பாட்டுக்கு  பயந்து  இந்திய  சர்க்கார்  அrசிக்கு  வr  

ேபாடப்ேபாகிறார்களாம்.  இைதத்  ெதாழிலாளிகளும்,  சு.ம.  சங்கங்களும்  

கண்டித்து அrசிக்கு வr கூடாெதன்று தீர்மானித்து ைவசிராய்க்கு  

அனுப்பேவண்டுகிேறாம். 

குடி அரசு  ெபட்டிச் ெசய்தி  17.02.1935 



 

தமிழ் மக்களுக்கு இஸ்லாம் மதேம ெபாருத்தமானது 

ஆrயர்கள் இந் நாட்டுக்கு வந்து குடிேயறுவதற்கு முன் தமிழ் மக்களின் 

வாழ்க்ைக நிைலையப் பற்றியும், அவர்களது மதம், ெதய்வ வழிபாடு 

என்பைவகளின் மாதிrையப் பற்றியும், பண்ைடத் தமிழ் இலக்கியங்களில் 

காணப்படுகின்றபடி பார்ப்ேபாமானால் தமிழ் மக்களின் அப்ேபாதிருந்த 

வாழ்க்ைகயும், மதமும், கடவுள் வழிபாடும் ஆகியைவ எல்லாம்  ெபrதும் 

இஸ்லாம் மதத்ைதயும், ஒரு சில ெகாள்ைக மட்டும் கிறிஸ்தவ மதத்ைதயுேம 

ஒத்து இருக்கின்றன என்று ெசால்லலாம். 

இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் இருந்து வருவதாகக் காணப்படும் ேகாஷா முைற 

என்னும்படியான ெபண்களுக்கு மூடி இடும் ெகாடுைம இல்லாமல் அவர்கள் 

தாராளமாய் ஆண்கைளப் ேபால் ெவளியில் ஊசலாடவும், உலக விவகாரத்தில் 

ஆண்கைளப்ேபால் கலந்து ெகாள்ளவுமான முைற இருந்திருக்குமானால் 

இன்ைறய ""ைவதீகத்'' தமிழ் மக்கள் ேவண்டும் சீர்திருத்தங்கள் உள்பட சகல 

அபிலாைசகளுக்கும் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் இடம் இருக்கின்றன என்று 

ெசால்லலாம். 

சுயமrயாைதக்காரர்கள் ேகாரும் மாற்றமும் திருத்தமும் அதில் ெபrதும் 

இல்ைலயானாலும் இன்று ஆrயர்கைள ெவறுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு 

தாராளமாய் இடமிருக்கின்றது. 

இந்துக்கள் என்கின்றவர்கள் இஸ்லாமியர்கைளத் தாழ்ந்த சாதியாகக் கருதி, 
மிேலச்சர் என்று ெபயrட்டு அவர்களுடன் எந்த காரணத்ைத முன்னிட்டும் 

ெநருங்குவதற்கு இல்லாமல் ெசய்து விட்டதாலும், இஸ்லாமியர்களும் 

தற்காப்புக்காகவும், தங்கள் சுயமrயாைதக்காகவும், தங்கள் சமூக 

லட்சியத்ைதேய பிரதானமாய்க் கருத ேவண்டியவர்களாய் இருந்து 

விட்டதாலும் இருவர் பழக்க வழக்கமும் நாகrகமும் கலப்பதற்கு இடம் 

இல்லாமல் தனித்தனிேய பிrந்து நிற்க ேவண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டேதாடு 

ஒருவrடம் ஒருவருக்கு அவநம்பிக்ைகயும், ெபாறாைமயும், துேவஷமும் 

உண்டாகவும் இடேமற்பட்டுவிட்டது. 

ஆனால், பழக்க வழக்கங்களில் ஆrயர்களுக்கும், தமிழர்களுக்கும் இருக்கும் 

வித்தியாசங்களிலும், ேவற்றுைமகளிலும், பிrவிைனகளிலும், 100ல் ஒரு 



பாகம்கூட இஸ்லாமியர்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் இல்ைல என்ேற 

ெசால்லி விடலாம். 

பழந்தமிழர் ெகாள்ைக என்பைவகளுக்கு முகமது நபிகளின் ெகாள்ைககள் 

என்பைவ எவ்ெவவ் விஷயத்தில் மாற்றமாயிருக்கின்றன என்று 

ேகட்கப்படுமானால் தமிழ்ப் பண்டிதர்கள் முதல் பழந் திராவிடர்கள் வைர 
உள்ள தமிழ் மக்கள் என்ன பதில் ெசால்லக் கூடும் என்று ேகட்கின்ேறாம். 

முகமதுநபி ெகாள்ைகயும், திராவிடர் ெகாள்ைகயும், கடவுள் என்னும் 

விஷயத்தில் ஒரு மாதிrயான கருத்துத்தான் ெகாண்டு இருக்கிறது என்றாலும் 

கண்டிப்பாய் ேபசப் ேபானால் முகமது நபி கடவுைளவிட பழந் திராவிடர்கள் 

கடவுள் ஒரு படி சீர்திருத்தம் ெகாண்ட கடவுள் என்று கூடச் ெசால்லலாம். 

முகமது நபி மக்கள் யாவைரயும் எல்லாத் துைறயிலும் சமம் என்றும் 

சேகாதரர்கள் என்றும் எப்படி கருதுகிறாேரா அப்படிேய தான் பழந்தமிழ் 

மக்களும் கருதியிருப்பதாய் பண்டிதர்கள் ெசால்லுகின்றார். 

மண விஷயத்தில் ஆrய மதக் ெகாடுைமயில் 100ல் ஒரு பங்குகூட இஸ்லாம் 

மதத்தில் இருப்பதாய்ச் ெசால்ல முடியாது. ஏெனனில் மணமக்கள் 

இஷ்டப்பட்ட ெபண்ைணயும் இஷ்டப்பட்ட மாப்பிள்ைளயுேமதான் இருபாலும் 

மணக்க முடியும் என்று முஸ்lம்கள் ெசால்லுகிறார்கள். ஆனால் ேகாஷா 
முைற இருக்ைகயில் இஷ்டப்படுவதற்கும், இஷ்டப்படாமல் இருப்பதற்கும் 

எைத ஆதாரமாய்க் ெகாள்ளுவது என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல என்றாலும் 

ேகாஷா முைற ஒழியுமானால் அக் ெகாள்ைககள் அனுபவத்தில் வருவதற்கு 

தாராளமாக இடமுண்டு. 

முஸ்lம்கள் ஆட்சி உள்ள மற்ற ேதசங்களில் ெபரும்பாலும் தம்பதிகள் 

இஷ்டப்படிேய தான் திருமணங்கள் நடந்து வருகின்றன. இவ்விஷயங்களில் 

கிறிஸ்தவ மதக் ெகாள்ைக ஒரு அளவுக்கு ஒத்து வருகின்றது என்றாலும், 

ஆrய உணர்ச்சியும், சம்பிரதாயங்களும் மதக் ெகாள்ைககள் விஷயங்களிலும் 

வழிபாட்டு விஷயங்களிலும் ெபrதும் கலந்திருக்கின்றன. கிறிஸ்தவ மதக் 

ெகாள்ைகயானது ஆrய மதத்திலிருந்து ஒரு சிறிது சீர்திருத்தப்பட்டைவ 

ஆனதினால் அதில் ஆrய சம்பிரதாயமும் வழிபாடு முைறகளும் 

கலந்திருப்பதில் ஆச்சrயமில்ைல. 



முகமது நபி ெகாள்ைகயானது கிறிஸ்தவ மதத்திலிருந்து சீர்திருத்தம் 

ெசய்யப்பட்டது என்று ெசால்லப்பட்டாலும் மைறந்து ேபாக இடேமற் 

பட்டிருப்பதுடன் கூடிய வைர தாராள ேநாக்கம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

1500 வருடங்களுக்கு முன் உலக நிைலையயும், மக்களின் பிராயத்ைதயும் 

அறிந்த ஒருவனுக்கு முகமது நபியின் ெகாள்ைக அப்ேபாைதய நிைலக்கு 

எவ்வளவு புரட்சிகரமானது என்பதும் எவ்வளவு துணிவுடனும், வரீத்துடனும் 

ெசய்யப்பட்டது என்பதும் விளங்கும். 

முகமது நபியின் ெகாள்ைககைளக் ெகாண்ட இஸ்லாம் மார்க்கமானது 15 

நூற்றாண்ைடேய ஆயுளாகக் ெகாண்டிருந்தாலும் அது தாராள ேநாக்கத்ேதாடு 

இருந்திருக்குமானால் இன்று உலகம் பூராைவயும் அதாவது 200 ேகாடி 

மக்கைளயும் அது தன்னுள் அடக்கிக் ெகாண்டு இருக்க ேவண்டியதாகும். 

ஆனால் இயற்ைகக்கும் பகுத்தறிவுக்கும் ெபாருந்தாத ஒரு அபிப்பிராயத்ைதப் 
புகுத்தி அைதக் கட்டுப்படுத்திவிட்டதால் ேபாதிய வளர்ச்சியில்லாமல் 

ேபாய்விட்டது. 

அதாவது ""1500 வருஷத்திற்கு முன் ெசான்னது எதுேவா அதுதான் இன்னமும், 

லக்ஷத்து ஐம்பதினாயிரம் வருஷம் ெபாறுத்தும் இருக்க ேவண்டியதாகுேம 

ஒழிய அதில் ஒரு சிறு மாறுதல் கூட ெசய்ய முடியாது என்பேதாடு ெசய்ய 

இடம் ெகாடுக்கப்பட மாட்டாது'' என்றும் ெசால்லி வருகின்ற முரட்டுப் 
பிடிவாதேம மக்கைள அதன் ெபருைமைய உணர முடியாமல் ெசய்து விட்டது. 

கால ேதச வர்த்தமானங்களுக்கு ஏற்றபடி ஒத்துப் ேபாவதற்கு இஸ்லாம் 

மார்க்கத்தில் இடமில்ைல என்றால் அப்படிச் ெசால்கின்றவர்கள் எவ்வளவு 

பக்திவான்களானாலும் முகமது நபிக்கு நீதி ெசய்தவர்கேளா அவருக்கு 

ெபருைமயளித்தவர்கேளா ஆக மாட்டார்கள் என்ேற ெசால்லுேவாம். 

சர்வ வல்லைம சர்வ வியாபகம் உள்ள கடவுள் என்பவைர நம்பும் ஒரு ெவறி 
பிடித்த ஆஸ்திகர்கூட ""கடவுள் மனிதனுக்கு அறிைவக் ெகாடுத்தார். மனிதன் 

அைத உபேயாகித்து நல்வழியில் நடக்க ேவண்டியது மனிதனுைடய கடைம'' 

என்று எப்படிச் ெசால்லுகிறாேனா  இப்படிச் ெசால்வதால் அவன் எப்படி கடவுள் 

சக்திக்கு குைற கூறினவன் ஆவதில்ைலேயா அதுேபால் எவ்வளவு 

ெவறிபிடித்த இஸ்லாமியனானாலும் ""முகம்மது நபி அவர்கள் மக்களுக்கு 

ஒளிையக் ெகாடுத்தார். பழய கட்டுப்பாடுகைள, ெகாடுைமகைள உைடத்து 



சுதந்திரமாக்கினார். அதிலிருந்து மனிதன் எதற்கும் அடிைமயாகாமல் 

காலத்துக்கு ஏற்றப்படி சுதந்திரமாய் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும்'' என்று 

ெசான்னால் அவன் முகமது நபிக்ேகா அல்லது இஸ்லாம் மார்க்கத்துக்ேகா 
நம்பிக்ைகயற்றவன் ஆகிவிடுவானா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

இன்று கிருஸ்தவ மதத்துக்கு உள்ள ெசல்வாக்ெகல்லாம் கிருஸ்து எப்படி 

ெசால்லி இருந்தாலும் ைபபிளில் எப்படி இருந்தாலும் கால 

ேதசவர்த்தமானங்களுக்கும் சமய சந்தர்ப்பங்களுக்கும் தக்கபடி துணிேவாடு 

நடந்து ெகாண்டு தங்கைள கிருஸ்தவர்கள் என்றும் ைபபிைளக் ெகாள்ைக 

யாகக் ெகாண்டவர்கள் ெசால்லிக் ெகாள்ளுவதினாேலேயயாகும். 

மற்றும் கிருஸ்தவர்களில் ெபரும்பான்ைம மக்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகயில், 

நடவடிக்ைககளில், மற்றவர்களிடம் நடந்து ெகாள்ளும் தன்ைமகளில், 

தங்களது ேவஷங்களில் எதற்கும் கிருஸ்துைவயாவது ைபபிைளயாவது 

ெகாண்டு வந்து ேபாட்டுக் ெகாண்டு கஷ்டப்படுவேத கிைடயாது. 

ேமற்கண்ட இந்த நடவடிக்ைககளுக்கும், கிருஸ்துவுக்கும், ைபபிளுக்கும் 

சம்மந்தமில்ைல என்று கருதுவேதாடு தங்களின் பகுத்தறிைவயும், சமய 

சந்தர்ப்பங்கைளயுேம பிரதானமாய்க் கருதி அதன்படி நடந்து வாழ்ந்து 

வருகிறார்கள். 

ஆrயர்களும் அதுேபாலேவ தங்கள் ேவதங்கேளா, சாஸ்திரங்கேளா மற்ற மதக் 

ெகாள்ைககேளா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு அளவு ேவஷத்தில் காட்டிக் 

ெகாள்வைதத் தவிர மற்ற எந்தக் காrயங்களுக்கும் அவற்ைற சிறிதுகூட 

லட்சியம் ெசய்யாமல் காrயத்திேல கண்ணாய் இருப்பதால் அவர்கள் 

சிறிதுகூட அஸ்திவாரமும் பகுத்தறிவுக்கு ெபாருத்தமும் இல்லாத 

ெகாள்ைககளின் ேபரால் இவ்வளவு ஆதிக்கம் ெபற்று வருகிறார்கள். 

இந்தக் குணம் முஸ்lம் சமூகத்தில் இருந்துவிடுமானால் இன்று உலகில் 

முஸ்lம் சமூகத்ைதவிட ேவறு சமூகம் இருப்பதற்கு இடமில்லாமல் 

ேபாவேதாடு 200 ேகாடி மக்கைளயும் இஸ்லாம் மார்க்கேம அரசியல், 

சமூகவியல், ெபாருளாதார இயல் ஆகிய எல்லாவற்றிலும் ஆதிக்கம் ெபற்று 

இருக்கும் என்றும் ெசால்லலாம். 

உலக முழுவதிலும் உள்ள மக்கள் சமூகம் எல்லாம் ஒேர கூட்டத்துக்குள் 

வரேவண்டும் என்பதில் ஆrயர்கள் மதம் என்பது ஒன்ைறத் தவிர உலகில் 



உள்ள ேவறு எந்த மதக்காரருக்கும் ஆ÷க்ஷபைண இருக்கும் என்று நாம் 

கருதவில்ைல. 

ஒவ்ெவாரு மதக்காரர்களும், உலக மக்கள் எல்ேலாைரயும் தங்கள் 

மதக்காரர்களாக்க ேவண்டும் என்று ஆைசப்படுகிறார்கள் என்பதிலும் 

எல்ேலாைரயும் சமமாய்ப் பாவிக்க ேவண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் 

என்பதிலும் சிறிதும் ஆ÷க்ஷபைண இருக்காது என்ேற கருதுகின்ேறாம். 

இன்று எந்த மதக்காரனும் அவனவன் இஷ்டப்பட்டைதச் சாப்பிடு கிறான். 

அவனவன் இஷ்டப்பட்டவர்கைளப் புணருகிறான். என்றாலும் ஒரு 

மதக்காரன்கூட மனிதைன மனிதன் அடித்துத் தின்பது என்பைத ெசய்வ 

தில்ைல. ஒரு மதக்காரனும் தங்கைளப் ெபற்றத் தாயாைரயும், தன்னுடன் 

பிறந்த சேகாதrையயும், தான் ெபற்ற ெபண்ைணயும் ெபண்டாய்க்  ெகாள்ள 

ேவண்டும் என்றும் ெசால்லுவதில்ைல. சாதாரணமாய் ெசய்வதும் இல்ைல 

என்றும் ெசால்லி விடலாம். மற்றப்படி உலக நடப்புக்கும், ேதாற்றத்துக்கும், 

தங்களுக்குத் ெதrயாத அல்லது தாங்கள் அறியமுடியாத ஏேதா ஒரு சக்திேயா 
அல்லது சக்தி ெபாருந்திய இயற்ைகத் தன்ைமேயா இருக்கின்றது என்பைத 

எல்லா மதக்காரர்களும் ஒப்புக் ெகாள்ளுகிறார்கள். 

ஆகேவ உலகில் மக்கள் சமூகத்தில் ஆஸ்திகர்கள் என்று ெசால்லிக் 

ெகாள்ளுபவர்களுக்குள்ளாகேவ மதம் காரணமாய் 1008 பிrவிைனகள் ஏன் 

இருக்க ேவண்டும் என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல. அதுவும், பிrவிைனக்கு 

முக்கிய காரணங்களாக அவ்வவ் மதக்காரர்களின் ெதய்வங்களும், வழிபாடு 

முைறகளும், அத் ெதய்வங்களின் கட்டைளகளும், அத் ெதய்வ தூதர்களும், 

அத் தூதர்களின் உபேதசங்களும் ஆகியைவகளின் ேபராேலேய ஆதாரங்கள் 

இருக்குமானால் ஆஸ்தீக மதங்களுக்கும், ஆஸ்திக மக்களுக்கும் இைதவிட 

ேவறு என்ன ேகவலமும் அவமானமும் முட்டாள்தனமும் ேவண்டும் என்பது 

நமக்குப் புலப்படவில்ைல என்பேதாடு இம் மதங்கள் உண்ைமயானைவகள் 

அல்ல என்பதற்கும், ெபrதும் கற்பைனகள் என்பதற்கும் ேவறு ஆதாரங்கள் 

ேவண்டுமா என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 

மதமும் வழிபாடும் மனித சமூக சாந்திக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் 

முட்டுக்கட்ைடயாய் இருப்பதாகக் கருதும் ஒருவன்கூட அம்மதமும் 

வழிபாடும் ஒழிந்து ெதாைலய ேவண்டும் என்று கருதுவதற்கு உrைம  

அற்றவன் என்று ெசால்லப்படுமானாலும் உலகம் பூராவுக்கும், ஒேர மதமும் 



ஒேர வழிப்படு ெபாருளும் இருக்க ேவண்டும் என்று கருதுவதற்காவது உrைம 

யில்ைலயா என்று ேகட்பேதாடு  

மதக்காரர்கள் இந்த அளவுக்காவது இணங்கி வர ேவண்டியது அவர்களுைடய 

மத நம்பிக்ைகக்கும் வழிபடு ெபாருள் நம்பிக்ைகக்கும் அத்தாட்சியல்லவா 
என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ெவந்தைதச் சாப்பிட்டுவிட்டு வாயில் வந்தைதப் ேபசிக் ெகாண்டு வாழ்நாள் 

கழிப்பேத மதக்காரர்கள்  ஆஸ்திகர்கள் ஆகியவர்களின் கடைமயாய் 

இருந்தால் இதற்கு மதமும், ஆஸ்திகமும் அவசியமா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ஆகேவ இயற்ைக மதம் என்றும், பகுத்தறிவு மதம் என்றும் ெசால்லிக் 

ெகாள்ளும் சமீபகால சீர்திருத்த மதக்காரர்களாகிய முஸ்lம்கள் உலக மக்கள் 

பூராைவயும் ஒரு மதக் குைடயின் கீழ் ெகாண்டு வருவதற்குத் தக்க வண்ணம் 

இணங்கி கால ேதச வர்த்தமானத்துக்கு ஏற்றப்படி நடந்து ெகாள்ள 

உrைமயுள்ளபடி முகமது நபியின் உபேதசத்துக்கு வியாக்கியானம் தந்து 

சீர்திருத்தம் ெசய்யப் புறப்பட்டார்களானால் ஒரு அளவுக்காவது ெவற்றி ெபறக் 

கூடும் என்றும், பழந்தமிழ் மக்களும் தங்கள் மதம் ேவறு, முஸ்lம் மதம் ேவறு 

என்று ெசால்லிக் ெகாள்வதற்கு இடமில்லாத நிைலைமயில் கலந்து 

ெகாள்ளக்கூடும் என்றும், இதன் பயனாகவாவது தங்கள் மீது சுமத்தி தங்கைள 

இழிவுபடுத்திக் ெகாடுைமக்குள்ளாக்கி இருக்கும் ஆrய மத விலங்கிலிருந்து 

விடுபடக்கூடும் என்றும் கருதுகிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  24.02.1935 

 

அன்னிய அrசிக்கு வr விதிப்பது அனியாயம் 

அன்னிய அrசிக்கு வr ேபாடுவதனால், அrசி விைல உயர்ந்து விடும் என்றும், 

அதனால் ஏைழ மக்களுக்கும், ெதாழிலாளர்களுக்கும் கஷ்டம் ஏற்படும் 

என்றும், நாம் ெசன்ற வாரம் விrவாக எழுதியிருந்ேதாம். அன்னிய அrசிக்கு 

வr விதிக்கப் ேபாகிறார்கள் என்ற விஷயம் ெதrந்தவுடேனேய அrசியின் 

விைல மூட்ைடக்கு 2 ரூபாய் ஏறி விட்டது. ெதாழிலாளிகளுக்கும் 

ஏைழகளுக்கும் இப்ெபாழுேத கஷ்ட காலம் ஆரம்பித்துவிட்டது. 



21.2.35ல் ெசன்ைனயில், இந்திய அலுமினியம் சங்கத் ெதாழிலாளர்கள் 

ஆதரவில் நடந்த ெபாதுக்கூட்டத்தில் அன்னிய அrசிக்கு வr விதிக்கக் 

கூடாெதன்றும் அன்னிய அrசிக்கு வr விதிக்கும்படி இந்திய சட்டசைபயில் 

காங்கிரஸ்காரர்கள் பணக்காரர்களின் நன்ைமைய மாத்திரம் கருதி அrசிக்கு 

வr விதித்து இறக்குமதிையத் தடுக்க ேவண்டும் என்று நிைறேவற்றிய 

தீர்மானத்ைதக் கண்டித்தும் தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றினார்கள். 

20.2.35ல் கூடிய ெசன்ைன மாகாணத் ெதாழிற் கட்சியின் கமிட்டிக் கூட்டத்திலும் 

அன்னிய அrசிக்கு வr விதிப்பைதக் கண்டித்துத் தீர்மானம் 

நிைறேவற்றியிருக்கிறார்கள். 

மற்ற இடங்களில் உள்ள ெதாழிலாளர்களும், சுயமrயாைதக்காரர் களும், 

ஏைழகளின் ேமல் இரக்கம் உள்ளவர்களும், உடேன கூட்டம் ேபாட்டு அன்னிய 

அrசிக்கு வr விதிப்பைதக் கண்டித்துத் தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றி 
ைவசிராய்க்கு அனுப்பும்படி ேவண்டுகின்ேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  24.02.1935 

 

சம்பளத்ைதப் பற்றி சர்க்காருக்கு ஏன் இவ்வளவு கவைல 

வr கட்ட முடியவில்ைல என்கின்ற கூச்சல் ெபாதுவாக எல்லா வகுப்பு 
மக்களிடமிருந்தும் கிளம்பிக் ெகாண்ேட இருக்கிறது. 

இந்திய சட்டசைபயிலும் மாகாண சட்டசைபயிலும் ஜனப்பிரதிநிதிகள் 

என்பவர்கள் சகல வித வrகைளயும் குைறக்க ேவண்டும் என்று கூப்பாடு 

ேபாட்ட வண்ணமாய் இருக்கிறார்கள். சர்க்காராரும், ""ஒவ்ெவான்ைறயும் 

அனுதாபத்ேதாடு கவனித்துத் தக்கது ெசய்கிேறாம்'' என்று ெசால்லிக் 

ெகாண்ேட வருகிறார்கள். சில இனத்தில் குைறப்பதாகவும் ஒத்துக் 

ெகாள்ளுகிறார்கள். 

இது ஒருபுறமிருக்க மற்ெறாரு புறத்தில் ெசலவுக்குப் பணம் ேபாதவில்ைல 

என்று ெநருப்புப் ெபட்டி ேபான்றைவகளுக்குப் புதிய வrகளும் ேபாடுகிறார்கள். 

காலணா கார்ைட முக்காலணாவும், அைரயணா கவர் ஒன்ேற காலணாவும் 

ஆக்கினார்கள். இதுவும் தவிர விைள ெபாருள்கள் மிகவும் குைறந்த விைலக்கு 



விற்கின்றது என்பைத சர்க்காேர ஒப்புக்ெகாண்டு உணவுப் ெபாருள்கள் மீதும் 

வr ேபாட ேவண்டுெமன்று கருதுகின்றார்கள். 

இவ்வளவும் அல்லாமல் மக்கள் நலனுக்காக ெசய்ய ேவண்டிய சுகாதாரம், 

கல்வி, ேபாக்கு வரவு சாதனங்கள், நீதி இலாக்கா ஆகியைவ களுக்கு ெசய்ய 

ேவண்டிய இன்றியைமயாத காrயங்கைளக்கூடச் ெசய்வதற்கு பணம் இல்ைல 

என்று சர்க்காரும் மந்திrமார்களும் ஒப்பாr ைவத்து அழுகின்றார்கள். 

இப்படிப்பட்ட இந்த நிைலயில் சர்க்கார் சிப்பந்திகள் அதாவது மாதம் 100, 500, 

1000, 4000, 5000 ரூபாய் வதீம் சம்பளம் வாங்கும் உத்திேயாகஸ்தர்கள் 

சம்பளத்தில் ரூபாய்க்கு ஒரு காசு கூடக் குைறக்கக் கூடாது என்றும், முன்னால் 

எப்பேவா குைறத்தைதக்கூட இப்ேபாது இப்படிப்பட்ட கஷ்ட காலத்தில் 

ேசர்த்துக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்றும் ெசால்லுவதானால் இந்த சர்க்கார் 
ெகாள்ைகயின் மனப்பான்ைமையப் பற்றி என்ன ெசால்லுவது என்பது நமக்குப் 
புrயவில்ைல. 

சர்க்காrன் இப்படிப்பட்ட மனப்பான்ைமையக் கண்டித்து பஞ்சாப் மாகாண 

இந்திய வர்த்தக சங்கத்தார் சர்க்காருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி இருப்பதாகத் 

ெதrய வருகின்றது. 

இவ்வளவு இருந்தும் சர்க்கார் ஒன்றுக்கும் அஞ்சாமல் வrப் பணத்ைத சர்க்கார் 
சிப்பந்திகளுக்கு அள்ளிக் ெகாடுப்பதில் இவ்வளவு தாராளமாகவும், 

துணிகரமாகவும் இருப்பதற்குக் காரணம் இந்த நாட்டு மக்கள் மீது சர்க்காருக்கு 

நம்பிக்ைக இல்லாததுதான் என்று நிைனக்க ேவண்டி யிருக்கிறது. 

நம்நாட்டுப் பார்ப்பனர்களும் அவர்களது கூலிகளும் காங்கிரசின் ேபரால் 

ெபாறுப்பற்றதனமாய் கூப்பாடு ேபாட்டதும் ேபாக்கிrத்தன மாகவும், 

காலித்தனமாகவும் நடந்து ெகாண்டதுமான நடவடிக்ைககேள சர்க்காrன் 

இப்படிப்பட்ட சகிக்க முடியாத விஷயத்ைத நியாயமாக்கி விட்டது என்றுதான் 

ெசால்ல ேவண்டும். 

சர்க்காரார் எங்ெகங்கு மக்களுக்கு சீர்த்திருத்தத்தின் ேபரால் சுதந்திரமும், 

ெசௗக்கியமும் ெகாடுத்து ைவத்திருந்தார்கேளா அங்ெகல்லாம் அைவகைள 

பார்ப்பனர்கள் துர்வினிேயாகமும், துஷ்பிரேயாகமும் ெசய்ததாேலயும் 

அவர்கள் ேபச்ைச பாமர மூடமக்கள் ேகட்டு அறிவில்லாமல் ஆடினதாேலயும் 

மக்களுக்கு திமிர் வr ேபாடுவது ேபால் வr விதித்து உத்திேயாகஸ்தர் 



சம்பளங்கைள ஏராளமாய் இருக்கும்படி ெகாடுத்து அவர்கைளேய நம்பிக் 

ெகாண்டு ராஜியப் பிரசாரம் ெசய்ய ேவண்டியதாகி விட்டது. இைத தப்பு என்று 

எப்படி ெசால்லுவது. 

முன்ெபல்லாம் சர்க்காருக்கு ேபாlசுக்கும், பட்டாளத்துக்கும் மாத்திரம் அன்பும் 

விசுவாசமும் காட்டினால் ேபாதுமானதாய் இருந்தது. 

ஆனால் 1920ம் வருஷத்து சீர்திருத்தத்ைதக் காங்கிரஸ்காரர்கள் நடத்திக் 

காண்பித்த ேயாக்கியைதயின் பலனாய் (முட்டுக்கட்ைட ேபாட 

முயன்றதனால்) ேதாட்டி முதல் மந்திrகள் வைர உள்ள எல்லா சிப்பந்தி 
களுக்கும், உத்திேயாகஸ்தர்களுக்கும் சர்க்கார் அன்பும் விசுவாசமும் காட்ட 

ேவண்டியதாய் ேபாய்விட்டது. ஆதலால் சம்பளத்தில் ஒரு தூசிகூட குைறயக் 

கூடாது என்கின்ற பிடிவாதமும் துணிச்சலும் சர்க்காருக்கு ஏற்பட 

ேவண்டியதாயிற்று. 

பார்ப்பனத் ெதால்ைலயும் அவர்கள் காைல நக்கிப் பிைழக்க ேவண்டிய 

அவசியமுமுள்ள பார்ப்பனரல்லாதார் நிைலயும் மாறுபடும்வைர இந்திய 

ஏைழ மக்கள், இது மாத்திரமல்ல இன்னும் எவ்வளவு கஷ்டம் அைடய 

ேவண்டியது பாக்கி இருக்கிறேதா என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டியிருக்கின்றது. 

குடி அரசு  கட்டுைர  24.02.1935 

 

சிவில் கடனுக்கு ெஜயிலா?  

ஆண்பிள்ைள பட்ட கடனுக்கு  

ெபண்டுபிள்ைள பட்டினி கிடப்பதா? 

கடன்பட்டு ெகாடுக்க முடியாமல் ேபாய்விட்டவர்கைள சிவில் ெஜயிலில் 

ைவக்கும் முைற அனாகrகமானதும், மிக்க அனியாயமானதுமான காrயம் 

என்று இதற்கு முன் பலமுைற எழுதி இருக்கிேறாம். 

ெஜயில் என்று ெசால்லப்படுவது ஏதாவது ஒரு குற்றம் ெசய்து தண்டைன 

அைடந்தவர்களுக்ேக உrயதாகும். அப்படிக்கின்றி உலக வாழ்க்ைகயில் 

வியாபாரம், விவசாயம், ெதாழில் முைற முதலிய காrயங்களுக்கு 

இருதரத்தாரும் லாபத்ைத உத்ேதசித்து ெசய்யப்படும் வரவு ெசலவுகளில் 



துண்டு விழுந்து கடன் ெகாடுக்காமல் ேபாய்விட்டால் அதற்காக ஒருவைன 

ெஜயிலில் ைவப்பது என்பது எந்த விதத்தில் நியாயமானது என்பது நமக்கு 

விளங்கவில்ைல. 

இந்து முஸ்lம் சமூகத்தில், ஏன் ஜர்மனி ஆrய சமூகத்திலும், ஆண் பிள்ைள 

ெவளியில் ெசன்று பாடுபட்டு பணம் ெகாண்டுவர  ேவண்டியதும், ெபண் 

பிள்ைள சைமயலைறையயும், படுக்ைக வடீ்ைடயும் அலங்கrத்துக் 

ெகாண்டிருந்து புருஷனுடன் கூடி பிள்ைளகைளப் ெபற்று வளர்த்துக் 

ெகாண்டிருக்க ேவண்டியதும்தான் தர்மம் என்றும், சில வகுப்புப் ெபண்கள் 

வாசற்படி கடந்தாலும் கற்பு ஒழுகி விடும் என்றும் ெசால்லி அந்தப்படி இருந்து 

வரும் குடும்பங்களின் தைலவைன  புருஷைன ஏேதா ஒரு கடனுக்காக 

ெஜயிலுக்கு ெகாண்டு ேபாய் ஆறு வாரம், ஆறு மாதம் அைடத்து ைவத்து 

விட்டால் இந்தக் குடும்பத்தின் ெபண்டு பிள்ைளகள் ேபாகும் கதி என்ன என்று 

ேகட்கின்ேறாம். புருஷன் கடன்பட்டால் அவன் ெபண்டு பிள்ைளகள் பட்டினி 
கிடந்து சாக ேவண்டுமா? என்று ேகட்கின்ேறாம். 

பகுத்தறிவுள்ள மனித சமூகம் என்பதில் இப்படிப்பட்ட முைற இருப்பது 

ெகாடிது! ெகாடிது!! மகா ெகாடியது!!! என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

அரசாங்கத்துக்காவது பச்சாதாபம் இருக்குமானால் ெஜயிலுக்கு அனுப்பப்படும் 

சிவில் ைகதிக்கு படிகட்டும்படி ேகட்பதுடன் அவனது குடும்ப நடப்புக்கு 

அவசியமான இன்றியைமயாத ெசலைவயும் ேசர்த்துக் கட்டும்படி 

டிக்கிrதாரனுக்கு உத்திரவு ெசய்யும்படியான விதிைய ஏற்படுத்த ேவண்டும். 

அப்படிக்கில்லாமல் ஒரு சமூக நன்ைமக்கு ஏற்றவிதமாகேவ விதிகள் ெசய்து 

ஜன சமூகத்தில் ஒரு சிறு பகுதி லாபம் சம்பாதிப்பதற்காக சr பகுதிக்கு 

ேமற்பட்ட குழந்ைதகள் ஆகிய சமூகம் துன்பப்படும்படி விட்டு ைவத்துக் 

ெகாண்டு இருப்பது ேநர்ைமயான ஆட்சிக்கு தர்மமாகாது. 

ஆதலால் நமது நாகrக அரசாங்கம் என்ன காரணத்தினால் இவ்வளவு நாள் 

கவனிக்காமல் விட்டு இருந்தாலும் அைதப் பற்றி லட்சியம் ெசய்யாமல் இனி 
உடேன சிவில் ெஜயில் முைறைய ஒழித்துவிட ேவண்டியது அவசியமாகும். 

இைதப் பற்றி ஜனப் பிரதிநிதிகள் ஏதாவது முயர்ச்சி முன்ேப எடுத்துக் 

ெகாண்டிருக்க ேவண்டியது ேயாக்கியமான ஜனப்பிரதிநிதிகளின் 

கடைமயாகும். 



இதுவைர யாரும் சrயானபடி எடுத்துக் ெகாள்ளவில்ைல யாதலால் 

அரசாங்கத்தாேர ஏேதா ஏைழ மக்கள் மீது கருைண ைவத்து ெசன்ற வாரத்திய 

டில்லி சட்டசைபக் கூட்டத்தில் ஒரு மேசாதா ெகாண்டு வந்திருக்கிறார்கள். 

அைத ெபாது ஜனங்கள் பாராட்ட ேவண்டியதாகும். 

ஜனப் பிரதிநிதி என்பவர்களும் இதுவைர தாங்கள் ெகாண்டு வராதிருந்ததற்கு 

ெவட்கப்படுவேதாடு அரசாங்கத்தார் ெகாண்டு வந்திருக்கும் மேசாதாைவ முழு 

பலத்துடன் பின் தாங்கி ஆதrத்து சீக்கிரம் சட்டமாக்கி சிவில் ெஜயில்கைள 

ஒழிப்பார்களாக. 

இைத உத்ேதசித்ேத இந்த சிவில் ெஜயில் முைறைய கண்டிப்பதற்கு 

அறிகுறியாகேவ ேதாழர் ஈ.ெவ. ராமசாமி அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கில் உள்ள 

ஒரு சிறு ெதாைகக்காக சிவில் ெஜயிலுக்குச் ெசன்று வந்ததும் வாசகர் களுக்கு 

நிைனவிருக்கலாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  24.02.1935 

 

இந்தியாவுக்கு ஆங்கிலம் ""வரப்பிரசாதம்''  

ேதசீய  வாதிகளுக்குப்  புத்தி  முைளக்கிறது 

ஹிந்தி  பக்தர்கள்  என்ன  ெசய்யப்  ேபாகிறார்கள் 

மிஸஸ்  சேராஜினி  ேதவியின்  ேபச்சு 

 ேதசீயத் துேராகி 

இந்தியாவுக்குப் ெபாதுப் பாைஷயாக ஆங்கிலம் வழங்கி வருகிறது. ஆங்கில 

அரசாங்கத்தார் ெசய்த நன்ைமயில்  இதுெவான்று. அவர்கள் நமது நாட்டிற்கு 

வந்திராவிட்டால் இது ெபாதுப் பாைஷயாக ஆகி இருக்க மாட்டாது. ஆங்கிலங் 

கற்றதினால் நமது சமுதாயத்திேல சில மாறுபாடுகள் ேதான்றின. ஜாதிப் 
ைபத்தியம்  ேவற்றுைம ெகாஞ்சம் அகலத் ெதாடங்கியது. 

மூடநம்பிக்ைககளின் பயனாய் வயிறு வளர்க்கும் கூட்டம் தவிர மற்றவர் 
களிைடயில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் மூடநம்பிக்ைக ஒழிய ஆரம்பித்தன. பழக்க 

வழக்கங்கள் சிறிது சிறிது மாற ஆரம்பித்தன. சேகாதரத்துவத்ைதப் பற்றி 



வாயளவிலாவது ேபசும்படியான நிைல ஏற்பட்டது. நைட உைட 

பாவைனகளிலும் மாறுதல் ஏற்பட்டுக் ெகாண்டு வந்தது. 

அன்றியும் மக்களுக்குள் சுதந்திர உணர்ச்சி ேதான்றவும், தாழ்த்தப் பட்டவர்கள் 

விழித்ெதழவும், ெபண் மக்கள் கர்ஜைன ெசய்யவும், பல துைறகளிலும், 

சீர்திருத்தக்காரர்கள் ேதான்றவும், இந்திய சமுதாயத்ைதேய மாற்றி 
புதியெதாரு சமுதாயமாக ஆக்க ேவண்டும் என்ற உணர்ச்சி மக்களுக்குள் 

எழவும், அதற்காக சிலராவது உைழக்கவும், இதன் ெபாருட்டு ஆங்காங்ேக சில 

சங்கங்கள் ேதான்றவும், புற்றசீல் ேபால் பத்திrைககள் புறப்படவும், இங்கிlஷ் 

பாைஷயினால் தான் என்றால் நியாயபுத்தி உள்ளவர்கள், மறுக்க மாட்டார்கள். 

இப்படிப்பட்ட நிைலயில் முைளத்தைதயா! ேதசீயம்; பாழும் ேதசீயம்! குறுகிய 

மனப்பான்ைம ெகாண்ட ேதசீயம்  பிற்ேபாக்கான ேதசீயம்  சமுதாய 

மாறுபாட்ைட விரும்பாத ேதசீயம் ேதான்றி, நூறு வருஷ உைழப்ைபப் பத்து 

வருஷத்தில் பாழாக்கிற்று.  50 வருஷத்தில் அைடய ேவண்டிய 

அபிவிருத்திைய 500 வருஷத்திற்குத் தள்ளி ைவத்தது. மைறந்து ேபான 

ைவதீகம் தைலெயடுக்க ஆரம்பித்தது. கிராப்பு ைவத்திருந்தவர்கள் 

ேதசீயத்தின் ெபயைரச் ெசால்லி உச்சிக் குடுமி ைவத்துக் ெகாண்டனர். 
காற்சட்ைட ேமற்சட்ைட அணிந்தவர்கள், முழங்காலுக்கு ேமல் துணி கட்டவும் 

12 முழத் துணியில் பஞ்சகச்சம் கட்டி ேமலாைடயின்றி முண்டமாகத் 

திrந்தனர். பட்ைட நாமத்ைதயும், சாம்பற் பூச்ைசயும் விட்டவர்கள் திரும்பவும் 

அைவகைள குைழத்துத் தீட்டத் ெதாடங்கினர். மறந்து ேபான புராணக் கைதகள் 

திரும்பவும் படிக்கப் பட்டன. இைவெயல்லாம் பாழும் ேதசீயம் ெசய்த ேவைல. 

இந்தத் ேதசீயத்திற்கு மூல கர்த்தா யார் என்று ெசால்ல ேவண்டியதில்ைல. 

அவர் தான் அந்த ைவதீக காந்தியார். 

ேதசீயம் என்றால், அரசியலில் மாத்திரமா ேதசீயம்! படிப்பில் ேதசீயம்! நடிப்பில் 

ேதசீயம்! பாைஷயில் ேதசீயம்! ஆைடயில் ேதசீயம்! எங்கும் ேதசீயம் என்பேத 

ேபச்சாக இருந்தது. கூச்சலுக்குத் தகுந்த காrயம் நடக்க வில்ைல என்பது 

உண்ைமதான். ஆனாலும் சிலைர ெராம்பவும் பிற்ேபாக்கான மனுஷாளாக  

அதாவது, சுமார் நாலாயிரம்  ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முந்திய 

மனுஷர்களாக ஆக்கிவிட்டது. இதில் சந்ேதகம் இல்ைல. 

நாம் ஆரம்பித்திலிருந்து ேதசீயத்ைதக் கண்டித்து வந்ேதாம். அது நம்ைம 

மிருகப் பிராயத்திற்குத் திருப்பி இழுத்துக் ெகாண்டு ேபாகும் என்று 



ெசான்ேனாம். அதிலும் ேதசீயத்தின் சின்னமாகிய கதைர மிக அழுத்தமாகக் 

கண்டித்ேதாம். அதனால் சமுதாய நன்ைம  சர்வேதச சேகாதரத்துவம் 

பாதிக்கப்படும் என்று கூறிேனாம். இப்ெபாழுது இது அேனகருக்கு ெவறுப்பாக 

இருந்தாலும், ஆத்திரமாக இருந்தாலும் இப்ெபாழுது உண்ைம, ேதசீயவாதிகள் 

அேனகருக்குப் புrந்துவிட்டது. ஆயினும் அைத விட்டுவிட ைதrயமில்லாமல் 

கண்டிக்க ஆண்ைமயில்லாமல்  கும்பேலாடு ேகாவிந்தா ேபாடுகின்றனர். 

அடுத்த ேதசீயப் பாைஷையப் பற்றியது. ""ஆங்கில பாைஷ ேதசீய உணர்ச்சிக்கு 

ஏற்றதல்ல; அந்நிய பாைஷ; அடிைமப் புத்திைய உண்டாக்குவது; ஆைகயால் 

அைத ஒழிக்க ேவண்டும்; ஹிந்திையத் ேதசீய பாைஷயாக்க ேவண்டும்; 

இந்தியாவுக்கு ெபாது ெமாழியாக இருக்க ேவண்டும்'' என்று ேதசீயவாதிகள் 

கூச்சல் கிளப்பினார்கள். எங்கும் ஹிந்திையப் பிரசாரம் பண்ண 

ஆரம்பித்தார்கள். இப்ெபாழுதும் நைட ெபறுகின்றது; அது தான் அராசங்க 

பாைஷயாக வரப் ேபாகிறெதன்று கூறிப் பிரசாரம் பண்ணுகிறார்கள். 

நாம் இந்திையப் ெபாது ெமாழியாக ஒப்புக் ெகாள்ள மாட்ேடா ெமன்ேறாம். அது 

ெபாது பாைஷயாக  ஆவதற்கு ேயாக்கியைத இல்லாதது என்ேறாம். அதைனப் 
ெபாது ெமாழியாக ஏற்படுத்தினால் மீண்டும் நாம் பிற்ேபாக்கான வழியில் 

ெசல்ல ேவண்டியவர்கள் ஆேவாம் என்ேறாம். ஆங்கிலத்தில் தான் உலக 

வாழ்வுக்கு ேவண்டிய எல்லாக் கைலகளும் பரவியிருக்கின்றன. இந்தியில் 

அவ்வாறு இல்ைல. ஆங்கிலம் இப்ெபாழுேத ெபரும்பாலும் இந்தியா முழுதும் 

பரவி இருக்கிறது; இந்தி அப்படி இல்ைல. ஆங்கிலம் உலகில் எப்பாகத்திலும் 

இருந்து வருகிறது. இந்தி அப்படி இல்ைல; இந்தியாவில் மாத்திரம் ெகாஞ்சம் 

பரவி இருக்கிறது. ஆங்கிலம் உலக பாைஷயாக ஆனாலும் ஆகிவிடக் கூடும். 

இந்தி ஒரு நாளும் அப்படி ஆக முடியேவ முடியாது. ஆங்கிலத்தில்  மக்களுக்கு 

ேவண்டிய சீர்த்திருத்த இலக்கியங்கள் நிைறந்திருக்கின்றன.  இந்தியில் 

துளசிதாசர் இராமாயணந்தான் ெபrய இலக்கியமாக இருக்கிறது. ஆங்கிலம் 

சர்வேதச சேகாதரத்துவத்ைதயும், உலக நாகrகத்ைதயும் ஒன்றுபடுத்தும். 

இந்தி மக்கைளப் பிrத்து ைவக்கும், மிருக நாகrகத்ைத வலியுறுத்தும். 

ஆங்கிலம் ெமல்லிய ஓைசயுைடய பாைஷ; மனிதrன் இருதயத்ைதப் 
புண்படுத்தாது; இந்தி கடின சப்தங்கைளயுைடய முரட்டு ெமாழி; மனிதர் 
இருதயத்ைதத் ெதாைலத்துப் புண்ணாக்கி விடும் என்ெறல்லாம் கூறிேனாம். 

நாம் கூறிய காரணங்கைள எவரும் ஆதாரத்துடன் மறுத்துக் கூறவில்ைல. 



என்ன ெசய்தார்கள் ெதrயுமா? நம் மீது சீறி விழுந்தார்கள்! உறுமினார்கள்! 

குைலத்தார்கள்! ேதசத் துேராகி என்றார்கள்! சண்டாளன் என்றார்கள்! பாவி 
என்றார்கள்! அவற்ைறெயல்லாம் நாம் சிறிதும் லட்சியம் பண்ணவில்ைல; 

இனி பண்ணப் ேபாவதுமில்ைல. ஆனால் அப்ெபாழுேத நமக்குத் ெதrயும். 

அெதன்னெவன்றால், இப்ெபாழுது இவர்களுைடய மூைள மடிப்புகளில் 

ஓட்ைட விழுந்து விட்டன. ஆைகயால் என்ெனன்னேவா ெசால்லுகிறார்கள். 

பிற்காலத்திலாவது, சில வருஷங் கழித்தாவது இவர் களுைடய மூைள 

சrப்பட்டு விடும்; அதன் பிறகு அறிவு முைளத்து விடும்; உண்ைமைய அறிந்து 

ெகாள்ளுவார்கள்.  நமது வழிக்குத் திரும்பி விடுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்துக் 

ெகாண்டுதான் இருந்ேதாம். உண்ைமயாகேவ நம்பியும் இருந்ேதாம். 

இப்ெபாழுது அந்த நிைல வந்து ெகாண்டிருக்கின்றது. 

நமது உலக கவியாகிய சேராஜினி அவர்கைளப் பற்றி உங்களுக்கு நன்றாகத் 

ெதrயும். ெபரும் ேதசீயவாதியாக விளங்குகிறார்; காந்தியார் ெசால்வைதச் சில 

சமயங்களில் மறுப்பது ேபாலப் ேபசினாலும், மறுபடி உடேன 

சரணாகதியைடந்துவிடக் கூடியவர். அகில இந்தியக் காங்கிரஸ் 

தைலவர்களில் ஒருவர். பார்ப்பனர்களாலும், ேதசீயவாதிகளாலும், ஹிந்திப் 
பிரச்சாரகர்களாலும் ெபrதும் ெகாண்டாடப்படுகிறவர். அவர் இப்ெபாழுது, 

ஆங்கிலத்திேலேய கல்வி கற்பிக்கப்பட ேவண்டும் என்று ெசால்லுகிறார். 
ஆங்கில பாைஷயில் கல்வி ேபாதிக்க ஆரம்பித்தது இந்திய மக்களுக்கு ஒரு 

வரப்பிரசாதத்ைத ஒத்ததாகும் என்று ெசால்லுகிறார். ஆங்கிலத்தினால்தான் 

நாம் உண்ைமச் சுதந்திரத்ைத அறிய முடிந்தது என்கிறார். சமூக ேவற்றுைம  

ஒழிய ஆங்கிலேம சிறந்தது என்று முழங்குகிறார். ஆங்கிலத்ைத ஒழித்து 

விட்டு இந்தி பாைஷையப் படிக்க ேவண்டும் என்னும் குறுகிய ேதசீயத்தில் 

தனக்கு நம்பிக்ைக இல்ைல என்று ெசால்லுகிறார். இவ்வளவு ஏன்? 

அவருைடய  அதாவது அந்தப் பழுத்த  அகில உலக  இந்திய ேதசீயவாதி யாகிய 

கவியரசி சேராஜினி ேதவியவர்கள் ெசன்ற 16.2.35ல் லாகூrல் நைடெபற்ற 

பாஞ்சால மாணவர் மகாநாட்டில் இரண்டாம் நாள் தைலைம வகித்த ேபாது 

ேபசியுள்ள ேபச்ைசப் படித்துப் பாருங்கள்! நாம் ெசால்லுவது விளங்கும். அந்தப் 
ேபச்சாவது@ 

ஆங்கிலப் பாைஷையப் ேபாதிக்க ஏற்பாடு ெசய்ததானது இந்திய மக்களுக்குச் 
சிறந்த வரப்பிரசாதத்ைதப் ேபான்றதாகும். ஆங்கிலத்ைதப் ேபாதிக்க ஏற்பாடு 

ெசய்த ெமக்காேல (Mச்ஞிச்தடூச்தூ) என்பவர் நமக்கு ெபrய நன்ைமையச் 



ெசய்திருக்கிறார். ஆங்கிலத்தினாேலேய சுதந்திரத்தின் உண்ைம லட்சியம் 

என்ன என்பைத நாம் அறிந்து ெகாண்ேடாம். சமூக வித்தியாசங்கள் ஒழிவதற்கு 

ஆங்கிலம் ெபாதுப் பாைஷயாக இருப்பதுதான் ஏற்றதாகும். பிஷாவாrலிருந்து 

கன்னியாகுமr வைரயிலும் நாம் நமது அபிப்பிராயங்கைள ெவளியிடுவதற்கு 

ெபாதுப்பாைஷயாகிய ஆங்கிலேம துைணயாக இருக்கின்றது. குறுகிய 

ேதசீயத்தில் எனக்கு நம்பிக்ைகயில்ைல. குறுகிய ேதசீயமானது நமது 

முன்ேனற்ற வழிகளுக்குத் தைடயாக இருக்கும். இவ் விஷயத்தில் 

அரசாங்கத்தார் ேமல் குற்றஞ் ெசால்ல முடியாது. இந்தியர்கள் ஆங்கில 

பாைஷையேய விரும்புகின்றனர். அதைன நிராகrக்க விரும்பவில்ைல. 

என்பது அந்தப் பேட அம்மாளின் ேபச்சு. இனி அந்த அம்மாைள இந்தி பக்தர்கள் 

என்ன ெசால்லி அைழக்கப் ேபாகிறார்கள்? நாம் அந்த நாள் முதல், இந்த நாள் 

வைரயில் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும் விஷயம் புrகிறதா? இனியாவது 

புrயுமா? 
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காங்கிரஸ் ஒழிந்து விட்டதா? 

ஏன் அேபட்சகைர நிறுத்தவில்ைல 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியில் காலியான இரண்ெடாரு ெசன்ைன சட்டசைப 
ஸ்தானங்களுக்கு அேபட்சகைர நிறுத்தாததால் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஒழிந்து ேபாய் 

விட்டெதன்றும் அதற்கு நாட்டில் சிறிதும் ெசல்வாக்கில்ைல என்றும் 

காங்கிரஸ்காரர்களும் காங்கிரசின் ேபரால் வாழும் பத்திrைககளும் ெசய்த 

விஷமப் பிரசாரத்துக்கு எல்ைல இல்ைல. 

சில பாமர மக்கள் இைத நம்பிக் ெகாண்டும் முட்டாள்தனமாகப் ேபசிக் 

ெகாண்டும் இருந்தார்கள். அப்ெபாழுது "பகுத்தறிவு' அதற்குத் தக்க பதில் புள்ளி 
விபரத்ேதாடு எழுதியிருந்தது. 

ஐேயா பாவம்! இந்த விஷமப் பிரசாரம் நடந்து 8 நாள் கூட ஆகவில்ைல. 

இப்ேபாது காங்கிரஸ் ஒழிந்து விட்டதா? நாட்டில் காங்கிரசுக்கு ெசல்வாக்கு 

இருக்கிறதா? என்று ேகட்கக் கூடிய காலம் வந்துவிட்டது. என்னெவன்றால் 

சமீபத்தில் காலியாகும் ெசன்ைன நகரசைப ஸ்தானங்களுக்கு காங்கிரஸ் 



அேபட்சகர்கைள நிறுத்துவதில்ைல என்று தீர்மானம் ெசய்துவிட்டதாம். இது 

எல்லா பார்ப்பனப் பத்திrைககளிலும் காணப்படுகிறது. 

ஆகேவ எந்த ஸ்தாபனமும் சமய சந்தர்ப்பம் ெசௗகrயம் ஆகியைவ கைள 

கவனித்துத் தான் ஒவ்ெவாரு ஸ்தானங்களுக்கும் அேபட்சகர்கைள நிறுத்த 

முயற்சிக்குேம ஒழிய கண் மூடிக் ெகாண்டு ஒவ்ெவாரு ஸ்தானத்துக்கும் 

சடங்கு மாதிr ஆள்கைள நிறுத்த ேவண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதும் அந்தப்படி 

நிறுத்தப்படாததாேலேய அந்தக் கட்சி ஒழிந்து ேபாய்விட்டது, ெசல்வாக்கு 

அற்றுப் ேபாய்விட்டது என்று ெசால்வதும் முட்டாள்தனேமயாகும். 
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ைவசு. ஷண்முகம் பட்டினி விரதம் 

கானாடுகாத்தான் ேதாழர் ைவசு. ஷண்முகம் அவர்கைள நமது ேதாழர்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்த ேவண்டியதில்ைல. 

அவர் நாட்டுக்ேகாட்ைட நகரத்து வகுப்ைபச் ேசர்ந்தவர். இந்நாட்டில் காந்தி 
கிளர்ச்சி கிளம்புவதற்கு முன்பாகேவ அதாவது சுமார் 20 வருஷத்திற்கு முன்ேப 
ெசட்டிநாட்டில் சமூக சீர்திருத்தம் என்னும் ேபரால் ஒரு ெபருங் கிளர்ச்சிைய 

கிளப்பி விட்டு அதில் முைனந்து ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருந்த இளம் 

வாலிபர்களில் ேதாழர் ைவசு. ஷண்முகம் முதன்ைம யானவரும், 

முக்கியமானவருமாய் இருந்தவர். அவரது முயற்சியாலும் அவரது 

ேதாழர்களது முயற்சியாலும் ெசட்டிநாட்டில் சமூகத் துைறயில் ஓரளவு 

சீர்திருத்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பேதாடு இன்று அச்சமூகத்தில் கலப்பு 
விவாகம், விதைவகைள மணத்தல், கல்யாண ரத்து விவாகம், ெபண்கள் 

விவாக விஷயத்தில் தங்கள் ெபற்ேறாருக்கு அடிைமயாகாமல் தங்கள் 

இஷ்டப்படி கணவர்கைளத் ெதrந்ெதடுத்துக் ெகாள்ளுதல், இஷ்டப்படாத 

கணவrடம் இருந்து பிrந்து விடுதல் ஆகிய  காrயங்கள் ஏற்பட்டதும், 

ஆடம்பரச் ெசலவுகள் குைறக்கப்பட்டு சிக்கனங்கள் ைகயாடும் மனப்பான்ைம 

ஏற்பட்டதும், லட்சம் 10 லட்சக் கணக்கில் ரூபாய்கைள கல்லுக்கும், 

மண்ணுக்குமாகக் காைசக் ெகாட்டி, ேகாயில், ேகாபுரங்கள் 

ஆகியைவகளுக்காக என்று பாழாக்குவதும், ேவத பாட சாைல, பிராமண 

சமாராதைன, பிராமணர்களுக்கு அன்ன சத்திரம் என்றும் பல வைகயில் 



பாழாக்கப்பட்டும் வந்த பணங்கள் இப்ேபாது பள்ளிக்கூடம், தீண்டாதார் 
ஆச்சிரமம் ஆகியைவகளில் ெசலவழிக்க மனந் திரும்பும்படி ெசய்ததும்  

முதலாகிய காrயங்களுக்கு இக் கூட்டத்தார் முயற்சிகேள தூண்டுேகால் 

என்று ெசால்லலாம். 

மற்றும் காங்கிரஸ்  காந்தி கிளர்ச்சி ஏற்பட்ட ேபாதும் அக் கிளர்ச்சியில் ேதாழர் 
ஷண்முகம் முழு மனேதாடு இறங்கி ேவைல ெசய்ததல்லாமல் பல 

ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்கைளயும் உதவி இருப்பதும் யாரும் அறியாததல்ல. 

ேதாழர் வ.ெவ.சு. அய்யர் அவர்கள் ஆச்சிரமம் ைவப்பதாகச் ெசான்னதும் 

ரூ.3000 ெகாடுத்து இடம் வாங்கிக் ெகாடுத்தார். 

காந்தியார் ெசட்டிநாட்டுக்குச் ெசன்ற காலத்தில் ரூ.1000 ெகாடுத்தார். மற்றும் 

பார்ப்பனரல்லாதார் முன்ேனற்ற முயற்சிக்கும் திராவிடன் பத்திrைகக்கும் 

1000, 1000 மாய் பல தடைவ உதவி யிருக்கிறார். 

இப்படிப்பட்ட தாராளமும், தயாளத்துவமும், உண்ைமயான ெபாது நல ேசைவ 

ஊக்கமும் தங்கு தைட அற்ற சீர்திருத்த உணர்ச்சியும் ெகாண்ட இத் ேதாழர், 
தனது குடும்ப சம்மந்தமான ஒரு விவகாரத்தில் ஈடுபட்டு சுமார் 3 லக்ஷ ரூபாய் 

வைர தனது ெசாந்த முதலும் ெசலவு ெசய்து ெவளியில் சுமார் ஒரு லக்ஷ 

ரூபாய் ேபால் கடன் வாங்கியும் ெசலவு ெசய்து கைடசியாக விவகாரம் பிrவி 
கவுன்சிலுக்குப் ேபாய் அங்கு 9 லக்ஷ ரூபாய்க்கு இவருக்கு அனுகூலமாக 

டிக்கிr கிைடத்து இருக்கிறது. என்றாலும் அைத வசூல் ெசய்ய இன்னமும் 

சுமார் லக்ஷ ரூபாய் ேபால் ேதைவ. ெகாஞ்சம் நாள் பிடிக்கும்படியான 

தாமதமும் டிக்கிrயில் ஏற்பட்டு விட்டது. 

விவகாரத்தில் ைகயில் இருந்த ெபாருள் எல்லாம் ேபாய்விட்ட தாலும், 

டிக்கிrைய நிைறேவற்ற ைகயில் பணமில்லாததாலும், நிைலைம 

ெநருக்கடியானது ஒருபுறம்  இருக்க விவகாரத்துக்கு ெசலவுக்குப் பணம் 

ெகாடுத்த கடன்காரர்கள் அவசரப்பட்டு நடவடிக்ைககள் நடத்தி ைவசு. 

ஷண்முகம் அவர்கைள இன்சால்ெவண்டாக்க விண்ணப்பம் ெகாடுத்து 

விட்டார்கள். 

ேதாழர் ஷண்முகம் ெசாந்த ரூ.300000 இழந்தும், 900000 ரூ. டிக்கிrைய 

நிைறேவற்றி வசூல் ெசய்ய சவுகrயம் இல்லாமல் ேபாயும், குடும்பம் 

நைடெபறும் விஷயமும் ஒரு ெபrய விடுகைத ேபால் ஆகியும், கடன்காரர் 



ெதால்ைல இவ்வளவுக்கும் ேமல் பட்டு தன்ைன இன்சால்ெவண்டாக்க முன் 

வந்துவிட்டதால் அைத ஒழிப்பதற்கு கடன்காரர்களிடம் தனக்கு இருக்கும் 

பூஸ்திகைளக் காட்டி, அதற்கு ஒரு பஞ்சாயத்து ஏற்படுத்தி இன்சால்ெவண்டாக 

இல்லாமல் ேநrல் ைபசல் ெசய்து ெகாள்ளும்படி பல தடைவ 

கடன்காரர்கைளக் ெகஞ்சியும் அவர்களில் சிலர் வழிக்கு வராததால் 

இன்சால்ெவண்டாகி உயிர் வாழ்வதற்கு இஷ்டப்படாமல் பட்டினி கிடப்பதன் 

மூலம் கடன்காரர்கள் மனைத இளகச் ெசய்து இன்சால்ெவண்டிலிருந்து தப்பி 9 
லட்ச ரூபாய் டிக்கிr கடைன வசூல் ெசய்ய ஏதாவது மார்க்கம் ஏற்பாடு 

ெசய்யலாம் என்கின்ற எண்ணத்துடன் 21 ந் ேததி ெவள்ளிக்கிழைம முதல் 

பட்டினி விரதம் ஆரம்பித்து இருக்கிறார் என்பதாக ெதrய வருகிறது. அவரால் 

கடன்காரர்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கும் ெசாத்துக்கள் கடன் ெதாைகக்கு 

சrசமமாகக் காணப்பட்டாலும் கடன்காரர்களுக்கு ரூபாய் 1க்கு 8 அணாவுக்குக் 

குைறபடாமல் 12 அணாவுக்கு அதிகப்படாமல் கிைடக்கக் கூடிய அளவுக்கு 

இருக்கிறெதன்ேற ெதrய வருகிறது. 

இைவ அல்லாமல் இன்சால்ெவண்ட் இல்லாமல் ேதாழர் ஷண்முகம் 

விடுதைல அைடவாரானால் டிக்கிr பணம் வசூல் ெசய்யவும், அந்த வசூலி 
லிருந்து ஒரு பாகம் இந்த கடன்காரர்களின் பாக்கிக்கு ஏதாவது மறுபடியும் 

வைக ெசய்யவும் கூடும் என்கின்ற நம்பிக்ைக ேதாழர் ஷண்முகத்துக்கு 

இருப்பதால் இன்சால்ெவண்டு ஆகாமல் இருக்க முயற்சிப்பதாய் ெதrகிறது. 

ஆைகயால் இந்த நிைலயில் ேதாழர் ைவசு. ஷண்முகம் அவர்களது பட்டினி 
விரதம் ெவற்றி ெபறுமானால் அவருக்கும் நன்ைம; கடன்காரர்களும் நன்ைம 

அைடவேதாடு கடன்காரர்களின் நிர்ப்பந்தத்தால் ஷண்முகம் நிைல இப்படி 

ஆயிற்று என்கின்ற ஒரு மறு இல்லாமலும் இருக்கும். இல்லா விட்டால் 

அதாவது கடன் ெகாடுத்தவர்கள் பிடிவாதமாகேவா, பழி வாங்கும் 

தன்ைமயாகேவா இருப்பார்களானால் ேதாழர் ைவசு. ஷண்முகத்துக்கு உலக 

வழக்கில் ஒரு நல்ல ேபர் ஏற்படுவேதாடு பல ெதால்ைலகள் இருந்து விலகி 
முடிவைடந்தவராவார். 

குடி அரசு  கட்டுைர  24.02.1935 

 

ெவற்றியின்  ேயாக்கியைத 



ஓட்டர்களுக்கு இனியாவது புத்தி வருமா? 

இந்திய சட்டசைபத் ேதர்தலில் காங்கிரஸ் ெஜயித்து விட்டைதப் பற்றி இந்தியா 
பூராவிலும் ெவற்றிக் ெகாண்டாட்டங்கள் நடந்தன. 

அது மாத்திரமல்லாமல் ெவற்றி ெபற்ற காங்கிரஸ் வரீர்கள் இந்திய 

சட்டசைபயில் ெசய்த  ெசய்கின்ற ேவைலகேளா ""சர்க்காருக்குத் 

ேதால்விக்குேமல் ேதால்வியும் காங்கிரசுக்கு ெவற்றிக்கு ேமல் ெவற்றியும்'' 

என்பதாக பிலாக் ெகாட்ைட ேபான்ற எழுத்தில் ேபாட்டு பத்திrைககள் 

பக்கங்கைள நிரப்புகின்றன. 

இதன் பயன் என்ன என்று பார்த்தால் அrசிக்கு விைல ஏற்ற ேவண்டும். 

அதற்காக அயல் நாட்டிலிருந்து வரும் ெநல்லுக்கும் அrசிக்கும் ெநாய்க் 

குருைணக்கும் வr ேபாட ேவண்டும் என்று சாக்காைரக் ெகஞ்சுவதும் தான் 

ெவகு தடபுடலாக அடிபடுகின்றேத ஒழிய மற்றபடியான காrயம் என்ன என்று 

பார்த்தால் ெபrயெதாரு ைசபர் தான். ""சர்க்கார் ேதால்வியைடந்தார்கள்'' 

என்பதனால் ஒரு காெதாடிந்த ஊசியளவு பயனாவது மக்களுக்கு ஏற்படும் 

என்று யாராவது எதிர்பார்க்க முடியுமா? அல்லது வாயினாலாவது ெசால்ல 

முடியுமா? என்று பார்த்தால் அதுவும் ஒன்றுமில்ைல என்று தான் ெசால்ல 

ேவண்டும். 

ஆனால், இந்த மாதிr, ""சர்க்காருக்குத் ேதால்வி ேமல் ேதால்வி'' என்று 

ஏற்படுவதால் கழுைகப் பார்த்து, "கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா'  என்று கன்னம் 

கன்னமாய் ேபாட்டுக் ெகாள்வது ேபால ேதால்வி ேமல் ேதால்வி என்பைத 

பிலாக் ெகாட்ைட எழுத்தில் பார்த்துப் பல்ைலச் சிறிது இளித்து மந்தகாசத் 

தைலயைசப்பு அைசத்துக் ெகாள்ள முடியும் என்பைதத் தவிர ேவறு ஒரு 

பலனும் உண்டாவதில்ைல என்பேதாடு இந்தியர்கள் சுயாட்சிக்கு 

அருகைதயுைடயவர்கள் அல்ல என்று கல்லின் ேமல் எழுத்துப் ேபான்ற ஒரு 

நிரந்தர ஆதரவும் சர்க்காருக்கு ஏற்பட  அனுகூலமாகும். 

இவ்வளவு தான் கண்ட பலன். சர்க்காrன் இஷ்டத்துக்கு விேராதமாக என்ன 

தீர்மானங்கள் இந்திய சட்டசைபயில் நிைறேவறினாலும் ைவசிராய் பிரபு 
அவர்கள் இந்திய பிரதிநிதிகளுக்குப் புத்தியில்ைல. அவர்களுைடய 

தீர்மானங்கைள மதித்தால் ேதச நிர்வாகம் ெகட்டு ேபாய்விடும் என்று எழுதி 
அத் தீர்மானங்கைள குப்ைபத் ெதாட்டியில் ேபாட்டு விட்டு தன் இஷ்டப்படி 



என்ன ெசய்ய ேவண்டுேமா அைதச் ெசய்ய (சர்ட்டிைப ெசய்து) அனுமதி 
அளித்து விடுவார். அந்தப்படிேய ெசய்தும் வருகிறார். ஆகேவ ""ெவற்றி ேமல் 

ெவற்றி'' என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

இதன் பயனாக என்ன ஏற்படும் என்றால் ""இந்தியப் பிரதிநிதிகள் ெசய்யும் 

இப்படிப்பட்ட முட்டாள்தனமான காrயங்களால் இந்திய நிர்வாகம் ெகட்டுப் 
ேபாய் ஜனங்கள் கஷ்டப்படாமல் இருப்பதற்காக ைவசிராய்களுக்கும், 

கவர்னர்களுக்கும் பாதுகாப்பும் தனி அதிகாரமும் இருக்க ேவண்டியது 

அவசியம்'' என்பது உறுதி ஆகிவிடும். 

மக்களுக்கு ஸ்தல ஸ்தாபனங்கள் விஷமாய் சர்க்காரால் ெகாடுக்கப்பட்ட 

அதிகாரங்கள் துஷ்பிரேயாகம் ெசய்யப்பட்டு அதனால் ஸ்தல ஸ்தாபன 

நிர்வாகங்கள் இழிவாகவும் நாைணயக் குைறவாகவும் நடந்து கைடசியில் 

தாலூகா ேபார்டுகைள எடுத்து விட்டு முனிசிபாலிட்டிகளுக்கு கமிஷனர்கள் 

நியமனமாகி ஜில்லா ேபார்டுகைளயும் பிrத்து அவற்றிற்கும் நிர்வாக 

அதிகாrகைள நியமனம் ெசய்ய ேவண்டிய அவசியம் எப்படி வந்து ேசர்ந்தேதா 
அேத ேபால் மாகாண சட்டசைபகள் இந்திய சைப ஆகியைவ ெபாறுப்பற்ற 

தன்ைமயில் அதன் அதிகாரங்கள் துஷ்பிரேயாகங்கள் ெசய்யப்பட்டதால் 

சர்க்காருக்கு பாதுகாப்பு அதிகாரம் இல்லாவிட்டால் காrயம் நடக்காது 

என்கின்ற உண்ைம ஏற்பட்டதுடன் முனிசிபல் விஷயங் களில் கமிஷனர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டது ேபால் சட்டசைப விஷயங்களுக்கும் கமிஷனர்கள் ேபால 

ைவசிராய்களுக்கும் கவர்னர்களுக்கும் அதிகாரங்கள் ெகாடுத்து பார்த்துக் 

ெகாள்ளும்படி ெசய்ய ேவண்டியது அரசாங்கத்துக்கு அவசியமாகிவிட்டது. 

இைதக் கருமத்தின் பலன் என்று ெசால்லி நாம் ெவட்கப்பட ேவண்டுேம தவிர 
அல்லது இனிேமலாவது இப்படிப்பட்ட காrயம் ெசய்வதற்கு இல்லாத புத்தி 
வரும்படி நடந்து ெகாள்ள ேவண்டியைதத் தவிர இதில் விசனப்படேவா 
சர்க்காைரக் குற்றம் ெசால்லேவா சிறிதுகூட இடமில்ைல என்றுதான் 

ெசால்லுேவாம். 

ேதாழர் காந்தியாருைடய அகம்பாவமும் அவரது ெசல்வாக்ைகத் 

துஷ்பிரேயாகம் ெசய்த முட்டாள்தனமுேம இன்ைறய சீர்திருத்தம் என்பது 

ெபrதும் பாதுகாப்பு என்னும் குழந்ைதையேய ெபற்று இருக்கிறது. 



காந்தியாrன் ஆதிக்கம் என்றய தினம் ஒழியுேமா அன்றுதான் பாதுகாப்பு 
என்கின்ற குழந்ைதக்கு உளமாந்ைத வந்தால் வரக்கூடுேம தவிர அவருக்கு 

ெசல்வாக்கு உள்ள வைர பாதுகாப்பு என்னும் குழந்ைத வளர்ந்து வலிைம 

ெபற்று ெபrய வஸ்த்தாது ஆனாலும் ஆகுேம தவிர ஒரு நாளும் இைளக்கப் 
ேபாவதில்ைல என்பது உறுதியான விஷயமாகும். 

காந்தியின் ெசல்வாக்கு துஷ்பிரேயாகம் ெசய்யப்பட்டதற்கும் அவரது 

அஹம்பாவத்திற்கும் நாம் உதாரணம் காட்ட ேவண்டியதில்ைல என்ேற 

கருதுகிேறாம். யாராவது உதாரணம் ேவண்டுெமன்று கருதுவார் களானால் 

அவர்களுக்கு ஒரு சிறு உதாரணம் மாத்திரம் காட்டுகின்ேறாம். 

அதாவது காங்கிரசின் ேபரால் இந்திய சட்டசைபக்கு அேபட்சகர்களாக 

நிறுத்தப்பட்டு, காந்தியின் ேபரால் ஓட்டு ேகட்கப்பட்டு காந்தியாrன் 

ஆசீர்வாதம் ெபறப்பட்டு ெபாது மக்கைளயும் ஓட்டுச் ெசய்யும்படி காந்தியாரால் 

ேகட்டுக் ெகாள்ளப்பட்ட நபர்களின் ேயாக்கியைதகைளப் பற்றி ேயாசித்துப் 
பார்த்தாேல காந்தியாrன் ெசல்வாக்கு எவ்வளவு 

துஷ்பிரேயாகப்படுத்தப்பட்டது என்பதும் காந்தியாrன் "தான்' என்ற ஆணவம் 

எவ்வளவு மிளிர்ந்தது என்பதும் நன்றாய் விளங்கும். 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி சாஸ்திrயாைர எடுத்துக் ெகாள்ளுேவாம். அவரது 

நாைணயம் எவ்வளவு? ேதசாபிமானம் எவ்வளவு? சமத்துவ உணர்ச்சி 
எவ்வளவு? மற்றைவகள் எவ்வளவு? இைவ ேதாழர் காந்தியாருக்குத் ெதrயாது 

என்று அவர் ""சத்தியம்'' ெசய்வாரா? ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயாருக்காவது 

ெதrயாெதன்று அவருக்குச் சத்தியத்தில் நம்பிக்ைக இல்லாவிட்டாலும் சும்மா 
வாயினாலாவது ெசால்வாரா? இதுேபாலேவ மற்ற அேபக்ஷகர்கைளப் 
பற்றியும் காந்தியாரும் ராஜேகாபாலாச்சாrயாரும் ேயாசித்துப் பார்க்கட்டும். 

இந்திய சட்டசைப என்பைத எவ்வளவு ெபாறுப்பு வாய்ந்ததாகக் கருத 

ேவண்டும்? 

அப்படி இருக்க அைத மீன்கைட கள்ளுக்கைடையவிட கீழாக மதித்து 

அேபக்ஷகர்கைள நியமித்து ெவற்றி ெபற்றார்கள் என்றால் இந்த 

ஓட்டர்கைளயும் இந்த தைலவர்கைளயும் இந்த (காங்கிரஸ்) ஸ்தாபனங் 

கைளயும் நம்பி சர்க்கார் பாதுகாப்பு இல்லாமல் சும்மா திறந்துவிட்டு 

விடுவார்களா? என்பைத ேயாசிக்க ேவண்டுகிேறாம். அந்தப்படி சர்க்கார் 



யாெதாரு பந்ேதாபஸ்துமில்லாமல் திறந்து விடுவார்களானால் அவர்கள் 

ெபாறுப்புள்ள சர்க்கார் ஆவார்களா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ஓட்டர்கைளப் பற்றி சில வார்த்ைதகளாவது ெசால்லாமல் இருக்க 

முடியவில்ைல. அதாவது ெசன்ற 50 வருஷ காலமாக இந்தியாவில் அரசியல் 

கிளர்ச்சி நடந்தது என்றாலும் அதன் பயெனல்லாம் பாமர மக்கைள நாளுக்கு 

நாள் மூடர்களாகவும், ெசய்ய ெபாறுப்பற்றவர்களாகவும் முடிந்திருப்பேதாடு 

இவர்கைள பயன்படுத்திக் ெகாள்ளும் நபர்களுக்கு நாணயமும் மானமும் 

இல்லாமல் ெசய்து பித்தலாட்டமும், புரட்டும், சுயநலமும், ெபாறுப்பற்ற 

தன்ைமயுேம ஆபரணங்களாகவும் இன்றியைமயாத ேயாக்கியைதகளாகவும் 

ஆக்கிவிட்டது. 

உதாரணமாக இந்திய சட்டசைப ேதர்தலின்ேபாது கிளிப்பிள்ைளக்குச் 
ெசால்லுகின்ற மாதிr ஓட்டர்களுக்கு காங்கிரஸ் தைலவர்களின் 

ேயாக்கியைதையயும் அேபட்சகர்களின் ேயாக்கியைதையயும் அவர்களது 

பிரசாரங்களின் இழி தன்ைமகைளயும் புட்டுப்புட்டு களிமண் உருண்ைடக்கும் 

விளங்கும்படியாக எடுத்துச் ெசான்ேனாம். யார் ேகட்டார்கள்? ""இப்ெபாழுது 

எங்களுக்குப் புத்தி வந்தது, நாங்கள் ேமாசம் ேபாேனாம், எங்கள் ெபாறுப்பற்ற 

தன்ைமக்கும், முட்டாள்தனத்துக்கும் ெவட்கப்படுகிேறாம்'' என்ெறல்லாம் 

ஓட்டர்கள் இப்ேபாது ெசால்வதில் என்ன பிரேயாஜனம். 

காந்திக்காக ஓட்டுப் ேபாடுகிேறாேம ஒழிய ேதாழர்கள் சத்திய மூர்த்திக்கும், 

சாமிக்கும், முத்துரங்கத்துக்கும், அவனாசிலிங்கத்துக்கும் அதுேபான்ற 

மற்றவர்களுக்கும் ஓட்டுப் ேபாடவில்ைல'' என்று ஓட்டர்கள் ெசான்னார்கேள, 

அப்படிப்பட்டவர்களில் யாராவது சட்டசைபயில் உட்கார்ந்து ேபசப் 
ேபாகின்றவர்கள் காந்தியாரல்ல என்பைதயும் ேமல் குறிப்பிட்ட 

ேதாழர்கள்தான் சட்டசைபயில் உட்காரப் ேபாகிறார்கள் என்பைதயும் 

உணராதவர்கள் என்று ெசால்ல முடியுமா? 

அந்த அேபக்ஷகர்கள் அப்ேபாது அளித்த வாக்குதத்தம் என்ன? இப்ேபாது நடந்து 

ெகாள்ளும் மாதிr என்ன? என்பைத ஓட்டர்கள் எதிர்பார்த்தவர்கள் என்று 

ெசால்ல முடியுமா? என்று ேகட்கின்ேறாம். ஆகேவ இந்த 50 வருஷத்திய 

அரசியல் கிளர்ச்சியும் சிறப்பாக 15 வருஷத்திய காந்தியாrன் கிளர்ச்சியும் 

ஓட்டர்களுக்கு கடுகளவு அரசியல் ஞானத்ைதயும் பிரதிநிதித்துவப் 
ெபாறுப்ைபயும் கூர்ந்து பார்க்கும் ஞானத்ைதயும் உண்டாக்கவில்ைல 



என்பேதாடு அரசியல் கிளர்ச்சிக் காரர்கள் காந்தியாருள்பட எவரும் பாமர 
மக்கைள இவற்ைற உணரும்படி ெசய்ய முயர்ச்சிக்காமல் சுலபத்தில் 

ஏமாறத்தக்க மாதிrயான பாமரத் தன்ைமயில் ேவண்டுெமன்ேற 

ைவத்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டியிருக்கிறது. 

இதுவைரயில் நமது மாகாணத்தில் இருந்து இந்திய சட்டசைபக்குச் 
ெசன்றவர்கள் நல்லவர்கேளா ெகட்டவர்கேளா எப்படி இருந்தாலும் சட்ட 

சைபக்கு ஒரு ஆபரணமாக, முக்கிய புருஷராக, சட்டசைப 
ஞானமுள்ளவர்களாக, விஷயம் ெதrந்தவர்களாக, எழுந்து ேபசினால் மற்ற 

அங்கத்தினர்களாலும், சர்க்கார் அங்கத்தினர்களாலும், சர்க்காராலும் மதிக்கத் 

தகுந்தவர்களாக, பாராட்டத்தகுந்தவர்களாகவும் இருந்து வந்தார்கள். 

இன்று இந்திய சட்டசைபயில் ெசன்ைன மாகாணத்திலிருந்து 

ேபானவர்களிலானாலும் சr மற்றபடி  இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து 

ேபானவர்களானாலும் சr, ஒரு ஆளாவது ேமற்கண்டபடி மதிக்கத் 

தகுந்தவர்களாய் இருக்கிறார்களா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி சாஸ்திr அவர்கைளப் பற்றி பார்ப்பனப் பத்திrைககள் 

பனங்ெகாட்ைட எழுத்தில் விளம்பரம் ேபாட்டாலும் அவர் ேபசியது என்ன? 

அந்த சைபயார் மதித்தெதன்ன? அரசாங்கத்தார் கவனித்த ெதன்ன? என்பைதப் 
பார்த்தால் அவைரத் ெதrந்ெதடுத்த ஓட்டர்களின் ஞானம் எவ்வளவு என்பைத 

பளிங்குேபால் காட்டக் கூடியதாகும். 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தியாைர ஏன் என்று சட்ைட பண்ணுகின்றவர்கள் அங்கு 

யாரும் இல்ைல என்றாலும் அவர் சாதித்ததுதான் என்ன என்று பார்த்தால் 

ஓட்டர்கைளத் தவிர மற்ற யார் மீதும் குற்றம் ெசால்ல இடமிராது. 

சட்டசைப பிரதிநிதித்துவம் என்பதும், சட்டசைப ஞானம் என்பதும் 

ெதருக்களில் ேபrச்சம்பழ மாற்றுப் பண்டமாக மதிக்கப்பட்டு விட்டால் பிறகு 

சீர்திருத்தத்திற்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் ேபாய்விட்டால் இந்திய ஏைழ மக்கள், 

தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஆகியவர்களின் கதி என்ன ஆவது என்றுதான் 

ேகட்கின்ேறாம். இந்த ேதர்தலால் ெசன்ைன மாகாணத்தின் ேயாக்கியைத 

அடிேயாடு புைதக்கப்பட்டுப் ேபாய்விட்டது. 

ஆகேவ ஓட்டர்கள் இனி வரப்ேபாகும் ேதர்தல்களிலாவது தங்களுைடய 

ஆராய்ந்து பார்க்கும் ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தி இந்தியர்கள் அரசியல் 



பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு அருகைத உைடயவர்கள் என்பைதக் காட்டிக் ெகாள்ள 

ேவண்டும் என்று ஆைசபடுகின்ேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  03.03.1935 

 

சாரதா சட்டம்  

பலன் தர ேவண்டுமானால்? 

ெபண்கைள இளம் வயதில் மணம் ெசய்து ெகாடுக்கும் இந்துக்களின், 

அறிவனீமான ெகாடுைமயான ெசய்ைகையத் தடுப்பதற்காகச் சீர்திருத்த 

வாதியாகிய ஹrவிலாச சாரதா அவர்களால் ெகாண்டு வந்து நிைறேவற்றப் 
பட்டிருக்கும் பால்ய விவாகத்தைடச் சட்டம் தற்சமயம் ஒன்றுக்கும் 

பிரேயாஜனமில்லாமேல இருந்து வருகிறது என்பைத நாம் பல தடைவகளில் 

குறிப்பிட்டிருக்கிேறாம். அச்சட்டத்ைத நிைறேவற்ற இந்திய 

சீர்திருத்தக்காரர்கள் எவ்வளேவா முயற்சித்தும் ேதாழர் காந்தியார், 
காலஞ்ெசன்ற பண்டித ேமாதிலால் ேநரு முதலிய காங்கிரஸ்வாதிகளாகிய 

ைவதீகர்களால்கூட பலமாக ஆதrக்கப்பட்டும், ெபாது ஜனங்களின் 

அபிப்பிராயந் ெதrவதற்ெகன ெலட்சக்கணக்கான ரூபாய்கைளச் ெசலவு 

ெசய்து சுற்றுப்பிராயணக் கமிட்டி நியமித்து விசாரைண ெசய்தும், கைடசியில் 

உயிரற்ற ஒரு ெவறுஞ் சட்டமாகேவ நிைறேவறியது. அச் சட்டத்தின்படி 

ெதாடுக்கப்படும் வழக்குகளில்கூட ைவதீகர்களின் எதிர்ப்புக்கு அஞ்சிேயா, 
அல்லது அரசாங்கத்தின் அலட்சிய புத்தியினாேலா, சாரதா சட்டத்ைத 

மதிக்காதவர்கள் பயப்படுவதற்கு வழியில்லாத மிகச் சாதாரணமான 

அபராதமும், தண்டைனகளுேம ெகாடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் 

ைவதீகர்கள், சாரதா சட்டத்ைதச் சிறிதும் லட்சியம் பண்ணாமல், தங்கள் 

இஷ்டப்படிேய சிறுவர்களுக்கும், சிறுமிகளுக்கும் மிகத் தாராளமாக மணம் 

ெசய்து ெகாண்டு வருகிறார்கள். 

இத்தைகய அடாத ெசய்ைகையத் தடுத்துச் சாரதா சட்டத்ைதப் பலன்தரத்தக்க 

ஒரு நல்ல சட்டமானதாகச் ெசய்ய ேவண்டுமானால் அதில் சில அவசியமான 

சீர்திருத்தங்கைளச் ெசய்ேத தீரேவண்டும் என்பைதச் சீர்திருத்த 

ஆர்வமுள்ளவர்கள் யாரும் ஆட்ேசபிக்க மாட்டார்கள். 



சாரதா சட்டத்ைத மீறுவதான முைறயில் மணம் நைடெபறப் ேபாவதாகத் 

ெதrந்தால், உடேன அைதத் தடுக்கும் அதிகாரம் அவ் வழக்ைக விசாrக்கும் 

அதிகாரமுள்ள ேகார்ட்டாருக்கு இருக்க ேவண்டும். 

சட்டத்ைத மீறி நடக்கும் கல்யாணங்களில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேமல் 

வழக்குத் ெதாடுக்கும் உrைம ேபாlஸ்காரர்களுக்கும் ெபாது ஜனங்களுக்கும் 

தாராளமாக இருக்க ேவண்டும். 

வழக்குத் ெதாடுக்க முன்வரும் வாதிகள் ஜாமின் கட்ட ேவண்டும் என்னும் 

நியதி இருக்கக் கூடாது. 

ெபாது ஜனங்களால் ெதாடுக்கப்படும் வழக்குகைளயும் சர்க்கார் ேகசாகேவ 

எடுத்துக் ெகாண்டு ெபாது ஜனங்களுக்குச் சவுகrயமாக வழக்கு நடத்த 

ேவண்டும். 

தண்டைனகளும் அபராதங்களும் இப்ெபாழுது ேபால் இல்லாமல் இன்னும் 

கடுைமயாகவும், தயவுதாட்சண்யம் இல்லாமலும் விதிக்கப்பட ேவண்டும். 

இவ்வாறான முைறயில் சாரதா சட்டம் திருத்தப்படுமானால் திருத்தப்பட்ட 

சட்டமும், ைவதீகர்களின் குைரப்புக்குப் பயப்படாமல் கண்டிப்பாக 

அமுல்நடத்தப்படுமானால் தான், அச்சட்டத்தினால் என்ன பலைன 

எதிர்பார்க்கிேறாேமா அந்தப் பலன் உண்டாகக்கூடும். இன்ேறல் அது ெவறும் 

காகிதச் சட்டமாகேவ தான் இருக்க முடியுேம ஒழிய ேவறு ஒரு இம்மியளவும் 

பயன்தரப் ேபாவதில்ைல என்பதில் கடுகளவுகூடச் சந்ேதகம் இல்ைல. 

ஏறக்குைறய நாம் கூறும் இந்த அபிப்பிராயத்திற்கு இணங்கிய மாதிrயிலும் 

பால்ய விவாகங்கைள இப்ெபாழுதுேபால் இல்லாமல் கூடிய வைரயிலும் 

தடுக்கக்கூடிய முைறயிலும் சாரதா சட்டத்ைதத் திருத்துவதற்காக இந்தியா 
சட்டசைபயின் அங்கத்தவரான, ேதாழர் பி.தாஸ் என்பவர் சில திருத்தங்கைளக் 

குறிப்பிட்டு அைவகைள ைவசிராய் பிரபுவின் அனுமதி ெபற ேவண்டி 

அனுப்பியிருக்கிறார். அத்திருத்தங்களாவது@ 

சாரதா சட்ட வழக்குகைள விசாrக்க அதிகாரம் ெபற்றுள்ள ேகார்ட்டார் 
உசிதெமன்று ேதான்றுகிறேபாது அச்சட்டத்திற்கு விேராதமாக நைடெபறும் 

மணங்களுக்குத் தைடயுத்திரவு பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்ைத ஏற்படுத்தல்.  

அச்சட்டத்தின் கீழ் ேகார்ட்டுகள் தாங்களாகேவ வழக்கு நடத்தலாம், வாதி 
பாண்ேடா, ஜாமீேனா ெகாடுக்க ேவண்டியதில்ைல ெயன்று விதித்தல். 



குழந்ைதைய மணந்து ெகாண்ட புருஷன் அவன் ைமனரா யிருந்தால், 

அவனுைடய கார்டியன் அப்ெபண்ைணத் தனிேய ைவத்துக் காப்பாற்ற ஏற்பாடு 

ெசய்ய ேவண்டும் என்று கட்டாயப் படுத்தவும், சட்டத்தில் கண்டுள்ள வயது 

வரும் வைரயிேலா, அவசியமானால் ேமற்ெகாண்டு சில காலம் வைரயிேலா, 
சாந்தி முகூர்த்தம் ெசய்யக் கூடாது என்று தைடப்படுத்தவும் ேகார்ட்டாருக்கு 

அதிகாரம் அளித்தல். 

என்பைவகேள திருத்தங்களாகும். இத்திருத்தங்களின் ேநாக்கத்ைதயும், அவேர 
குறிப்பிட்டிருப்பது வருமாறு@ 

""ஏற்கனேவ பல சந்தர்ப்பங்களில் பம்பாய் சிவில் ேகார்ட்டுகள், சட்டத்திற்கு 

விேராதமாக ஏற்பாடு ெசய்திருந்த மணங்களுக்குத் தைட உத்திரவு 

பிறப்பித்திருக்கின்றன. மற்ற மாகாணங்களில் இவ்விதம் நடந்ததா ெவன்று 

ெதrயவில்ைல. இவ்விதம் ெசய்வதற்குச் சட்டம் இடங் 

ெகாடுக்கிறதாெவன்பைதப் பற்றி சந்ேதகங்கள் எழும்புகின்றன. அவற்ைற 

நிவர்த்திக்க மேசாதா முயற்சிக்கிறது. சட்ட விேராதமாக நடக்கும் 

மணங்களுக்கு விதிக்கும் அபராதத்ைத ேமற்படி தைடயுத்திரைவ மீறுபவர் 
களுக்கு விதிக்க ேவண்டுெமன்று மேசாதா கூறுகிறது. ஏெனனில் ேகார்ட்டு 

தைடயுத்திரைவ மீறுவது ேகார்ட்ைட அவமதிப்பதாகும். 

ேமலும், இப்ேபாதுள்ள சட்டப்படி, புகார் ெசய்பவர் விளம்பரத்திற்கு உட்பட 

ேவண்டியது அவசியமாகிறது. ேகார்ட்டு விரும்பினால் பாண்டு எழுதித் தர 
ேவண்டும். அதிற் கண்டுள்ள ெதாைகைய இழந்துவிட ேவண்டியதாகலாம். 

இவற்றின் காரணமாக ேமற்படி சட்டம் சrயாக அமுல் நடப்பது கஷ்டமாகிறது. 

தனிப்பட்ட முைறயில் ேகார்ட்டாருக்குத் தகவல் கிைடத்ததும், அதன் 

உண்ைமையக் கண்டறிந்து ெகாண்டு வழக்கு நடத்தும் அதிகாரத்ைத திருத்த 

மேசாதா அளிக்கிறது. இப்ேபாதுள்ள விதிப்படி சட்டத்ைத மீறியவர்கைளத் 

தண்டித்த ேபாதிலும், அகால ஆண் ேசர்க்ைகயி லிருந்து சிறுமிகைளக் 

காப்பாற்ற முடியாது. வழக்குத் ெதாடர்ந்ததின் காரணமாக சிறுமிைய 

புருஷேனா, புருஷன் வடீ்டாேரா துன்புறுத்தக் கூடும். இவற்ைற முன்னிட்டு 

சிறுமியின் நலத்தில் கவைல ெகாண்டவர்கள்கூட சட்டப்படி வழக்குத் ெதாடர 
தயங்குகிறார்கள். அைத நிவர்த்திப்பது மேசாதாவின் ேநாக்கமாகும்.'' 

இப்படிப்பட்ட அவசியமான திருத்தத்திற்கு ைவசிராய் பிரபுவின் அனுமதி 
நிச்சயம் கிைடக்குெமன்பதில் சந்ேதகமில்ைல. ஆனால் இவ்விஷயத்தில், 



ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி ேபான்ற ைவதீகர்களும் மற்ற காங்கிரஸ்காரர்களும் 

என்ன ெசய்யப் ேபாகிறார்கெளன்று பார்ப்ேபாம். அவர்களுைடய உண்ைமயான 

ேதசாபிமானத்ைதயும், ஜன சமூக ஊழியத்ைதயும் அறிய இதுவும் ஒரு தகுந்த 

சந்தர்ப்பமாகும். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  03.03.1935 

 

பார்ப்பனர் சூழ்ச்சி  

சாமிநாதய்யர் ெஜயசிந்தி 

ஜாதி அகங்காரத்திலும், தாங்கள் தான் எல்ேலாைரயும்விட புத்திசாலிகள் 

என்னும் ஆணவத்திலும், தாங்கள் தான் எந்தக் காrயங்கைளயும் 

சாமர்த்தியமாகச் ெசய்து முடிக்கக் கூடியவர்கள் என்கின்ற மமைதயிலும் 

பார்ப்பனர்களுக்கு ஈடாக யாரும் இல்ைல என்பது நாம் ெவகுகாலமாக 

அநுபவத்தில் அறிந்து ெபாது ஜனங்களுக்குக் கூறி வரும் விஷயமாகும். 

இந்த அகங்கார புத்தி ெகாண்ேட பார்ப்பனர்கள் இன்று அரசியல் துைற, 

சமுதாயத் துைற, சமயத் துைற, பாைஷத் துைற, சங்கீதத் துைற, நாடகத் 

துைற, ைவத்தியத் துைற, பத்திrைகத் துைற, உத்திேயாகத் துைற, வியாபாரத் 

துைற, காப்பி கிளப்புத் துைற ஆகிய எல்லாத் துைறகளிலும் புகுந்து 

அைவகளில் பார்ப்பனரல்லாதாைர முன்ேனற விடாமல் அமிழ்த்தி 
வருகிறார்கள். இவ்வுண்ைம பார்ப்பனர்களாலும், பார்ப்பனர்களின் 

ெசல்வாக்காலும் நடத்தப்படும் பத்திrைககளில் இன்று நைடெபறும் 

கட்டுப்பாடான பிரசாரத்ைதக் கவனித்து வரும் சுயமrயாைதயும், ேராஷமும், 

பகுத்தறிவும் உள்ள பார்ப்பனரல்லாதார்க்கு விளங்காமற் ேபாகாது. 

உதாரணமாக, அரசியல் துைறைய எடுத்துக் ெகாண்டால் ேதாழர்கள் 

ராஜேகாபாலாச்சாrயார், சத்தியமூர்த்தி சாஸ்திrயார், பாஷியம் அய்யங்கார் 
ேபான்ற பார்ப்பனர்களுக்குத் ேதசீயப் பத்திrைககளின் மூலம் ெகாடுக்கப் படும் 

விளம்பரத்தில் நூற்றில் ஒரு பங்காவது அவர்களுைடய ெசாற்களின்படி, 

அவர்களுைடய ேநாக்கத்திற்கு விேராதமில்லாமல், ேபாடு ேதாப்புக்கரணம் 

என்றால் இேதா எண்ணிக் ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லும் மாதிrயில் நடந்து 

வரும் பார்ப்பனரல்லாத ேதாழர்களான முத்துரங்க முதலியார், பக்தவச்சலம், 



அவனாசிலிங்கம், குமாரசாமிராஜா, சாமி ெவங்கடாசலம் ேபான்றவர்களுக்கு 

ெகாடுக்கப்படுகின்றதா என்று பாருங்கள்! 

சமயத் துைறயில் எடுத்துக் ெகாண்டால், பார்ப்பனர்களுைடய ெசல்வாக்ைக 

நிைல நிறுத்துவதற்குப் பாடுபடும் சங்கராச்சாrயார் ேபான்றவர்களுக்குக் 

ெகாடுக்கப்படும் பத்திrைக விளம்பரத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்காவது மற்ற 

பார்ப்பனரல்லாத மடாதிபதிகளுக்கு அவர்களுைடய ெபாருைளப் பறித்து உயிர் 
வாழுகின்ற பார்ப்பனர்களாேலா, அவர்களுைடய பத்திrைககளாேலா 
ெகாடுக்கப்படுகின்றதா என்று பாருங்கள். 

வக்கீல்களில் எடுத்துக் ெகாண்டால், ேதாழர்களான  எஸ். சீனிவாசய் யங்கார், 
ெஜயராமய்யர், ெவங்கட்டராம சாஸ்திrயார், அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி அய்யர், 
ரங்காச்சாrயார் ேபான்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப் படும் விளம்பரத்தில் 

பதினாயிரத்தில் ஒரு மடங்காவது ேதாழர்கள் எதிராஜலு, எஸ். முத்ைதய 

முதலியார், ெவங்கிட்டரமணராவ் நாயுடு, ஜியார்ஜ் ேஜாசப் ேபான்ற 

பார்ப்பனரல்லாத வக்கீல்களுக்குக் ெகாடுக்கப் படுகிறதா என்று பாருங்கள்.  

இதுேபாலேவ உத்திேயாகங்களிலும் சர்.ேக. சீனிவாச அய்யங்கார், வ.ீ 

கிருஷ்ணசாமி அய்யங்கார், சர்.சி.பி. ராமசாமி அய்யர் ேபான்றவர்கள் இருந்த 

காலத்தில் அவர்கைள பார்ப்பனர்கள் என்பதற்காக எவ்வளவு 

பிரபலப்படுத்தினார்கள் என்பைதயும், பிறகு அந்த ஸ்தானங்களில் 

பார்ப்பனரல்லாதவர்கள் வந்தவுடன் அவர்கைள எவ்வளவு தூற்றுகிறார்கள் 

என்பைதயும் ேதசீயத்ைதக் ெகாண்டாடும் பத்திrைககைளக் கவனிப்ேபார் 
ெதrந்து ெகாள்ளலாம். 

இன்னும் சங்கீத விஷயத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டால் அவ்வைகயில் 

தமிழ்நாட்டில் ஒரு பார்ப்பனரல்லாதார்கூட ெகட்டிக்காரர்களாக இல்ைல என்று 

பாமரர்கள் நிைனக்கும்படியும், சங்கீதத்திற்ெகன்றுதான் பார்ப்பனர்கேள 

பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று நிைனக்கும் மாதிrயிலும், இன்று பார்ப்பனப் 
பத்திrைககள் பிரசாரம் பண்ணி வருவைத யாரும் அறியாமல் இல்ைல. 

கழுைதக்கும் ேகடு ெகட்ட முைறயில் பாட்டுப் பாடும் பிச்ைசக்காரப் 
பார்ப்பனர்கைள ெயல்லாம் ெபrய சங்கீத சாகித்ய சிகாமணிகள் என்றும், 

சங்கீத கலா விற்பன்னர்கெளன்றும், சங்கீத சரப பூஜியர்கள் என்றும், சங்கீத 

வித்வ ரத்நாகர பூஷணங்கள் என்றும் விளம்பரம் பண்ணி, அவர்களுைடய படம் 

ேபாட்டு, அவர்கைளப் பற்றிப் புத்தகங்கள் பிரசுrத்து, அவர்களுக்குப் பண 



முடிப்பும் ெகாடுத்து பிரபலப்படுத்தி ைவப்பைதயும் பார்த்துக் ெகாண்டு தான் 

இருக்கிேறாம். 

உண்ைமயான நல்ல சங்கீத ஞானமுள்ள பார்ப்பனர்கைளெயல்லாம் எடுத்து 

விழுங்கி ஏப்பம்விடத் தகுந்த திறைமயுைடய பார்ப்பனரல்லாத சங்கீத 

வித்வான்கள் எவ்வளேவா ேபர் இருந்தும் அவர்களுைடய ெபயர்கள்கூட ெபாது 

ஜனங்களுக்குத் ெதrயாமல் இருக்கும்படியும், பார்ப்பனர்களுக்ேக ேபரும் 

புகழும் சம்பாதைனயும் ஏற்படும்படியும் இந்த பார்ப்பனர்கள் கட்டுப்பாடாகத் 

தங்கள் பத்திrைககளில் பிரசாரம் பண்ணி வருவைத நாம் அறிந்ேத 

வருகின்ேறாம். 

இன்று தமிழ் பாைஷ விஷயத்தில் உைழப்பவர்களும், அதில் ேதர்ந்த 

விற்பன்னர்களும் பார்ப்பனரல்லாத மக்களிேலேய ஏராளமாக நிரம்பி 
இருக்கின்றார்கள் என்பது யாருக்கும் ெதrயாததல்ல. ேதாழர்களான சுவாமி 
ேவதாசலம், எஸ்.ேசாமசுந்தர பாரதியார், திரு.வி. கலியாணசுந்தர முதலியார், 
கா. நமசிவாய முதலியார் ேபான்ற எவ்வளேவா சிறந்த புலவர்கள் இருந்தும் 

அவர்கைளெயல்லாம் இந்தப் பார்ப்பனர்கள் மனதினால் நிைனப்பதுகூடப் 
பாவெமன்று நிைனத்துக் ெகாண்டிருக் கிறார்கள். ஆனால் ேதாழர்கள் 

உ.ேவ.சாமிநாதய்யர், ராகைவயங்கார், ராமாநுஜாச்சாrயார் ேபான்ற 

பார்ப்பனர்களுக்ேக தமிழ் பாைஷயின் ெபயrனால் ெபrய விளம்பரமும் 

அவர்களால் தான் தமிழ் பாைஷேய நிைலத்திருக்கிறது என்ற பிரசாரமும் 

ெசய்து வருகிறார்கள். 

சில வருஷங்களுக்கு முன், சமஸ்கிருதத்தில் உள்ள வியாச பாரதத்ைத 

தமிழில் ெமாழி ெபயர்த்தார் என்பைதச் சாக்கிட்டு கும்பேகாணம் பண்டிதரான 

ராமாநுஜாச்சாrயார் அவர்களுக்குப் பத்திrைககளின் மூலம் ெபrய 

விளம்பரமும் பணமுடிப்பும் ேசகrத்துக் ெகாடுத்தார்கள். ஜனங்களுக்கு 

மூடநம்பிக்ைககைளயும் வருணாச்சிரம தருமங்கைளயும் சாதி வித்தியா 
சத்ைதயும் ேபாதிக்கும் பாரதத்ைத ெவளியிட்டதற்காக இவ்வளவு பிரமாதப் 
படுத்திய இந்தப் பார்ப்பனர்களின் ேநாக்கம் என்னவாயிருக்க ேவண்டும் 

என்பேத நீங்கேள முடிவு ெசய்து ெகாள்ளுங்கள். 

இந்த வாரத்தில் ெசன்ைனயில், மகா மேகாபாத்தியாயர் டாக்டர் உ.ேவ. 

சாமிநாத ஐயர் அவர்களின் எண்பத்ேதாராம் வருஷம் பிறந்த நாட் 

ெகாண்டாட்டம் சம்மந்தமாகப் பார்ப்பனர்கள் கட்டுப்படாகச் ெசய்த 



விளம்பரத்ைதயும், பிரசாரத்ைதயும், முயற்சிையயும் கவனித்தால் இதன் 

உண்ைமைய கடுகளவு புத்தியுள்ள பார்ப்பனரல்லாதாரும் மானமிருந்தால் 

ெதrந்து ெகாள்வார்கள் என்பதற்குச் சந்ேதகமில்ைல. 

டாக்டர் சாமிநாத அய்யர் அவர்கள், அவருக்கு முன்னிருந்த சில 

புலவர்களாலும், ெசன்ைனச் சர்வகலா சங்கத்தாராலும், சில புத்தகங்களின் 

மூல பாடங்களும், சில புத்தகங்களின் ஒவ்ெவாரு பகுதியும் உைரகளும் 

ெவளியிடப்பட்டிருந்த சங்க இலக்கியங்கைளயும், முழுப்பாகமும் 

ெவளியிடப்படாமேலயிருந்த சில புத்தகங்கைளயும், ெபரும்பாலும் 

பார்ப்பனரல்லாதாrன் துைண ெகாண்டு ேதடிப் பிடித்து ராமநாதபுரம் அரசர், 
திருவாவடுதுைற மடத்தார் ேபான்றவர்களின் உதவி ெபற்று அைவகைள 

அச்சிட்டு ெவளிப்படுத்தி, அதன் மூலம் பிரயாைசப்பட்டதற்கு ஏற்ற ெபாருள் 

லாபமும் ெபற்றிருந்தாலுங்கூட, விடா முயற்சியுடன் தமிழ்ப் புத்தகங்கைள, 

அதிலும் பழய சங்க இலக்கியங்கள் என்பன பலவற்ைற ஒழுங்கான 

முைறயில் சீர்திருத்தி ெவளியிட்டைமக்காகத் தமிழபிமானிகள் அவருக்கு 

நன்றி பாராட்ட ேவண்டும் என்பைத நாமும் மனப்பூர்வமாக ஆதrக்கின்ேறாம். 

ஆனால் ேநற்று ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் ேபான்ற அரசியல் பார்ப்பனர் 
முதல் தமிழ் என்னும் வார்த்ைதைய உச்சrத்தாேல ""சூத்திர பாைஷ''ையச் 
ெசான்ன பாவம் வந்து விடும் என்று நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிற 

உஞ்சிவிருத்திக்கார ைவதீகப் பார்ப்பனர் வைர எல்ேலாரும், டாக்டர் அய்யர் 
அவர்கைளப் பற்றி வானமளாவப் புகழ்ந்து, மகா மேகாபாத்தியாயர், 
தக்ஷிணாத்ய கலாநிதி, டாக்டர் என ஏற்கனேவ அவருக்குக் கிைடத்திருக்கும் 

பட்டங்கைளப் பாராட்டியேதாடு, ""தமிழ் வியாசர்'' என்னும் புதியெதாரு 

பட்டத்ைதயும் சூட்டுவதாகப் பத்திrைககளில் விளம்பரம் பண்ணினார்கள். 

இவருைடய புகழ்ச்சிக் ெகாண்டாட்டத்ைத முன்னிட்டு பத்திrைககளில் 

அநுபந்தங்களும், புகழ் மாைலகளும் ெவளியிட்டார்கள். ெசன்ைனயில் உள்ள 

பார்ப்பனப் பத்திrைககளும், பார்ப்பனர்களின் வால்பிடித்துத் திrயும் ேதசீயக் 

கூச்சல் ேபாடும் பத்திrைககளும் நாைலந்து தினங்கள் சர்வம் சாமிநாதய்யர் 
மயமாகேவ விளங்கும்படி ெசய்தார்கள். இவ்வாறு ெசய்தைமக்காக நாம் 

ெபாறாைமேயா, துேவஷேமா, வயிற்ெறrச்சேலா ஒரு சிறிதும் 

அைடயவில்ைல. பார்ப்பனர் களால் ""சூத்திர பாைஷ'' என்று அலட்சியம் 

ெசய்யப்படுகின்ற தமிழ் பாைஷயின் மூலம் ஒரு பிராமணர் 
ெகௗரவிக்கப்பட்டதற்காகச் சந்ேதாஷேம அைடகிேறாம். 



பார்ப்பனர்கள், டாக்டர் சாமிநாதய்யர் விஷயத்தில் இவ்வளவு பிரயாைச 
எடுத்துக் ெகாண்டதன் அந்தரங்க ேநாக்கம் என்ன என்பைத பார்ப்பனரல்லாதார் 
நன்றாகத் ெதrந்து ெகாள்ளும்படி ெவளிப்படுத்த விரும்பிேய 

இவ்விஷயங்கைள எழுத முன் வந்ேதாம். 

உண்ைமயில் இந்தப் பார்ப்பனர்கள் தமிழ் பாைஷயின் ேமலும், தமிழ் 

அபிவிருத்தியிலும் ஆைசயுைடயவர்களானால் இந்த டாக்டர் அய்யர் 
அவர்கைள இன்று பார்ப்பனர்கள் கவுரவம் பண்ணுவதற்குக் காரணமாக 

இருந்த, அவருைடய ஆசிrயரான காலஞ்ெசன்ற மகாவித்துவான் மீனாட்சி 
சுந்தரம் பிள்ைள அவர்கைளப் பற்றிேயா, கும்பேகாணம் காேலஜில் 

தமிழாசிrயராக இருந்த காலஞ்ெசன்ற தியாகராஜச் ெசட்டியார் அவர்கைளப் 
பற்றிேயா குறிப்பிடாமல் இருந்திருக்க முடியாது. ஆனால் இவர்கைளப்  பற்றிப்  
ெபாது ஜனங்கள் ெதrந்து ெகாள்ளும்படி ெசய்யேவா, இவர்கள் அய்யர் 
அவர்களுக்குச் ெசய்த நன்றிைய எடுத்துக் காட்டேவா எந்தப் பார்ப்பனரும், 

எந்தப் பார்ப்பனப் பத்திrைகயும் முன்வரவில்ைல. 

அன்றியும் தமிைழப் படிப்பாரும், ஆதrப்பாரும், படிப்பாருக்கு 

உதவியளிப்பாரும், இல்லாதிருந்த காலத்தில் மதுைரயில் தமிழ்ச்சங்கத்ைத 

ஏற்படுத்தி, அதன் பயைனயும் ெபரும்பாலும் பார்ப்பனர்கேள அைடயும்படி 

ெசய்து அச்சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்காகேவ சாகும் வைரயிலும் உைழத்துக் 

காலஞ்ெசன்ற பாண்டித்துைரத் ேதவர் அவர்கைளப் பற்றி மனதினாலாவது 

இந்தப் பார்ப்பனர்கள் நிைனத்ததுண்டா? 

ெதால்காப்பியம் ேபான்ற தமிழ் இலக்கணங்கைளயும், மற்றும் பல 

இலக்கியங்கைளயும் மிகுந்த பிரயாைசயுடன் ேதடி ெவளியிட்ட காலஞ்ெசன்ற 

சி.ைவ.தாேமாதரம் பிள்ைள அவர்கைளப் பற்றி இந்தப் பார்ப்பனர்கள் ஒரு 

வார்த்ைதேயனும் ேபசுவதுண்டா? 

தற்ெபாழுது கரந்ைதத் தமிழ்ச்சங்கத்ைத ைவத்து நிர்வகித்து ெபரும்பாலும் 

தனது வாழ்நாைள அதற்காகேவ அர்ப்பணம் பண்ணி வரும் ேதாழர் 
உமாமேகசுரன் பிள்ைள அவர்களின் முயற்சிகளுக்கு இந்தப் பார்ப்பனர்கள் 

துைண ெசய்யாவிட்டாலும்கூட பாதகஞ் ெசய்யாமல் இருக்க ேவண்டும் 

என்றாவது நிைனக்கிறதுண்டா? 



உண்ைமயில் பார்ப்பனர்களுக்குக் ெகாஞ்சமாவது தமிழ் ெமாழிக்கும் தமிழ் 

அபிவிருத்திக்குப் பாடுபட்டவர்களுக்கும், பாடுபடுகின்றவர்களுக்கும் ெபருைம 

ெகாடுக்க ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறதா? அல்லது யாராயிருந்தாலும் 

பார்ப்பனர்களுக்ேக ெபருைமயும் விளம்பரமும் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்னும் 

எண்ணம் இருக்கிறதா என்பைத இது வைரயிலும் ெசால்லி வந்தைதக் 

ெகாண்டும் ேமேல நாம் எடுத்துக் காட்டியவர்களின் ஊழியத்ைதச் சிறிதாவது 

பாராட்டுவதற்கு முயற்சி எடுக்காதைதக் ெகாண்டும் அறிந்திருக்கலாம். 

இன்னும் பார்ப்பனர்கள், தங்களுைடய விளம்பரத்திற்காக பார்ப்பன 

ரல்லாதாைர உபேயாகித்துக் ெகாள்ளுவதிலும் ெவகு தந்திரமாகேவ நடந்து 

ெகாள்ளுகிறார்கள் என்பைதயும் டாக்டர் சாமிநாதய்யrன் பாராட்டுக் 

கூட்டத்திலிருந்ேத ெதrந்து ெகாள்ளலாம். அய்யரவர்களுக்குக் ெகாடுப் 
பதற்காகச் ேசகrத்த பண முடிப்புக்கு உதவினவர்களில் நூற்றுக்கு 

ெதாண்ணூறுேபர் பார்ப்பனர்களாகேவயிருந்தும் இந்த காrயத்ைத ஒரு 

பார்ப்பனரல்லாதார் தைலைமயிலும் ஒரு முஸ்lம் தைலைமயிலுேம 

நடத்தியிருக்கிறார்கள். மந்திr கனம் பி.டி. ராஜனவர்கள் பாராட்டுக் கமிட்டித் 

தைலவராகவும், சர். மகமது உஸ்மான் அவர்கள் பாராட்டுப் ெபாதுக் கூட்டத் 

தைலவராகவும் இருக்கும்படி ெசய்திருக்கிறார்கள். எல்லாக் காrயங்கைளயும் 

பார்ப்பனர்கேள ெசய்துவிட்டு இந்த இரண்டு ேபைர தைலவர்களாக 

இருப்பதற்கு மாத்திரம் ைவத்துக் ெகாண்டதன் ேநாக்கம், தமிழ்நாட்டிலுள்ள 

முஸ்lம்கள், பார்ப்பனரல்லாதார்கள் ஆகிய எல்ேலாரும், டாக்டர் அய்யர் 
அவர்கைளவிடத் தமிழில் ெபrயவர்கள் யாரும் இல்ைல என்பைத ஒப்புக் 

ெகாள்ளுகிறார்கள் என்பதற்காகேவ தான் என்று ெசால்வது குற்றமாகுமா? 

இந்த மாதிrேய எந்தத் துைறயில் எடுத்துக் ெகாண்டாலும், பார்ப்பனர்கேள 

விளம்பரமும், அதன் மூலம் ஆதிக்கமும், அதன் மூலம் பண லாபமும் ெபற்று 

வருவைதயும், எந்தத் துைறயிலும் பார்ப்பனரல்லாதார் இழிவுபடுத்தப்பட்டும், 

அழுத்தப்பட்டும் மதிப்புக் குைலந்து வருவைதயும், இைவகளுக்ெகல்லாம் 

ேதசீயப் பார்ப்பனர்கேள முக்கிய காரணமாயிருந்து வருவைதயும் 

பலகாலமாகப் பார்த்துக் ெகாண்ேடதான் வருகிேறாம். பார்ப்பனர்களின் 

கட்டுப்பாடான சூழ்ச்சியும், ெசய்ைகயும் இப்படியிருக்க, இன்னும் 

பார்ப்பனரல்லாதார்கள் மான ஈனமின்றிப் பார்ப்பனர்களுக்குத் தடுக்குப் 
ேபாட்டுக் ெகாண்டும், அவர்கள் ெசால்லுக்கு தாளம் ேபாட்டுக் ெகாண்டும் 

அவர்கள் வால் பிடித்துத் திrந்து ெகாண்டும் இருப்பார் களானால் 



பார்ப்பனரல்லாதார் சமூகம் எவ்வளவு காலம் ஏமாந்து கிடப்பது, என்ன 

ெகதியைடவது என்று ேகட்கின்ேறாம். 

சில வருஷங்களாக அரசாங்கத்தின் அதிகாரப் பதவிகளில் பார்ப்பனரல்லாதார் 
இடம் ெபற்று வருவதனாலும், பார்ப்பனருக்கு முன் ேபால அப்பதவிகளில் 

ஏகேபாக உrைம ெபறுவதற்கு இடமில்லாமற் ேபானதாலும் உத்திேயாகப் 
பார்ப்பனர், அரசியல் பார்ப்பனர், ைவதீகப் பார்ப்பனர், சீர்திருத்தக்காரப் 
பார்ப்பனர், உஞ்சிவிருத்திப் பார்ப்பனர், பத்திrைகப் பார்ப்பனர் ஆகிய எல்லா 
பார்ப்பனர்களும் இப்ெபாழுது ஒன்று ேசர்ந்து பார்ப்பனரல்லாதாைர ஒரு 

துைறயிலும் தைலெயடுக்க ெவாட்டாமல் ெசய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். 

இதற்காகேவ அவர்கள் காங்கிரஸ் ேபார்ைவ, ேதசீயப் ேபார்ைவ, தீண்டாைம 

விலக்குப் ேபார்ைவ, கிராமப் பிரச்சாரப் ேபார்ைவ, சங்கீதப் ேபார்ைவ, ஹிந்தி 
பிரச்சாரப் ேபார்ைவ, தமிழ் பாைஷப் ேபார்ைவ முதலிய பலவைகயான 

ேபார்ைவகைளப் ேபார்த்திக் ெகாண்டு சூழ்ச்சிப் பிரச்சாரம் பண்ணப் 
புறப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆதலால் பார்ப்பனரல்லாதார் சமூகமானது 

மானத்ேதாடும் சுதந்திரத்ேதாடும் சுயமrயாைதேயாடும் வாழ ேவண்டுெமன்று 

கருதுகின்ற சுத்த ரத்தமும், பகுத்தறிவும் உள்ள பார்ப்பனரல்லாதார் 
ஒவ்ெவாருவரும் இந்தப் பார்ப்பனர்களுைடய சூழ்ச்சிக்கு ெகாஞ்சமும் 

ஏமாறாமல் எச்சrக்ைகயாய் இருக்கும்படி ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  10.03.1935 

 

சுயமrயாைத இயக்கம் 

ேதாழர் ஈ.ேவ. ராமசாமி அறிக்ைக 

சுயமrயாைத இயக்கத்ைதப் பற்றி அதன் சமுதாய சம்மந்தமான 

ெகாள்ைககளின் எதிrகளால் கிளப்பிவிடப்பட்ட பலவிதமான கற்பைனச் 
ேசதிகளாலும் விஷமப் பிரசாரங்களாலும் ெபாது மக்களுக்குள் சில தப்பு 
அபிப்பிராயங்கள் பரவி வருவதாகத் ெதrகின்றது. 

இைதப்பற்றி பல சமயங்களில் நாம் ெபாது ஜனங்களுக்கு விளக்கி இருந்தும் 

சில பகுதிகளில் அவ்வித தப்பு அபிப்பிராயங்கள் மாறியதாகத் ெதrயவில்ைல. 

ஆதலால் முன்பு விளக்கியைவகைளேய மறுபடியும் விளக்க 

ேவண்டியிருக்கிறது. 



சுயமrயாைத இயக்கத்தின் முக்கியமான கருத்ெதல்லாம் தாழ்த்தப் பட்ட 

மக்களுக்கும், ெபண்களுக்கும், ஏைழ மக்களுக்கும் நன்ைம ெசய்வதற்கு 

உைழப்பேதயாகும். அதாவது அவர்கைள தற்ேபாது இருக்கும் கஷ்டமான 

நிைலயிலிருந்து விடுவித்து சமூகத் துைறயிலும் ெபாருளாதாரத் துைறயிலும் 

சமத்துவமாக வாழச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பேத. 

இந்தக் கருத்து ெவற்றி ெபற ேவண்டுமானால் அரசியல், சமுதாய இயல், 

ெபாருளாதார இயல் ஆகிய மூன்று துைறகளிலும் கவைல எடுத்து உைழத்து 

வந்தாெலாழிய பயேனற்படாது. ஆதலால், சுயமrயாைத இயக்கமானது 

முக்கியமாய் இத் துைறகளில் உைழத்து வரேவண்டியதாகிறது. 

எனேவ, இம் மூன்று துைற உைழப்பிலும் இயக்கத்தின் திட்டம் என்ன என்பைத 

ஒருவாறு ெபாது ஜனங்களுக்கும், அரசாங்கத்திற்கும், இயக்கத்ைதக் குைற 

கூறுகின்ற நண்பர்களுக்கும் விளங்குவதற்காக கீேழ விவrக்கின்ேறன். 

அரசியல் 

சுயமrயாைத இயக்கம் ஆரம்ப காலத்தில் அரசியல் துைறயில் பிரேவசிக்கக் 

கூடாது என்கின்ற ஒரு அபிப்பிராயத்ைதக் ெகாண்டிருந்த ேபாதிலும்,   

அரசியலின்  ெபயரால்  காங்கிரஸ்  என்னும்  ஒரு ஸ்தாபனத்ைத  பார்ப்பனர்கள் 

ைகப்பற்றி அைதத் தங்கள் ஆதிக்கத்திற்கு அனுகூலமான ஆயுதமாக 

பயன்படுத்திக் ெகாண்டு வந்து இந்நாட்டில் எவ்விதமான சமுதாய 

சீர்திருத்தமும், ெபாருளாதார சீர்திருத்தமும் ஏற்பட முடியாமல் 

அவ்விரண்டுக்கும் முட்டுக்கட்ைடயாகேவ இருந்து வந்ததால், குறிப்பாகவும், 

ெதளிவாகவும் ெசால்ல ேவண்டுமானால் காங்கிரைச சுயமrயாைதக் 

ெகாள்ைககள் முழுவதற்குேம விேராதமாக ேவைல ெசய்வதற்ேக 

பயன்படுத்தி வந்ததால், அப்படிப்பட்ட காங்கிரைச எதிர்க்க ேவண்டியதும், 

அதன் ஆதிக்கம் குைறக்கப்பட ேவண்டியதற்கு எவ்வித முைறையயும் 

ைகயாள ேவண்டியதும் அவசியம் என்னும் தன்ைமயில் அரசாங்கத்துடன் 

ஒத்துைழப்பது அவசியமானால் அந்தப்படியும் ெசய்வது என்றும் கருதி 
வந்திருக்கிறது என்பேதாடு இனியும் அந்தக் கருத்ைதேய ெகாண்டிருக்கிறது. 

ஆதலால் சுயமrயாைத இயக்கம் அரசியலில் பிரேவசிக்கிறது என்று  

ெசால்லப்படுமானால், பார்ப்பன ஆதிக்கத்ைத குைறப்பதற்காகவும் காங்கிரைச 
பார்ப்பனர்கள் சுயமrயாைத இயக்கத்திற்கு விேராதமாய் உபேயாகப்படுத்தி 



பயன் ெபறாமல் இருப்பதற்காகவுேம ஒழிய மற்றபடி அரசாங்க 

சட்டதிட்டங்கைள எதிர்க்கேவா அவற்றிற்கு மாறாக நடக்கேவா என்பதற்காக 

அல்லெவன்று ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிேறாம். இேத அபிப்பிரா யத்ைத இதற்கு 

முன்னும் பல தடைவ ெதrயப்படுத்தியுமிருக்கிேறாம். 

அன்றியும், சுயமrயாைத இயக்கக் ெகாள்ைககள் பல அமுலுக்கு வர 
ேவண்டுமானால் அரசாங்கத்தின் மூலம் பல சட்டத்திட்டங்கள் ஏற்பட ேவண்டி 

இருப்பதால் அைத உத்ேதசித்தும் அரசியலில் தைலயிட ேவண்டியது 

அவசியமாகிறது. 

ஆகேவ சுயமrயாைத இயக்கம் ஏதாவது எப்ேபாதாவது அரசியலில் 

தைலயிட்டது என்று ெசால்ல ேவண்டிவருமானால் அரசாங்க சட்ட 

திட்டங்கைள மீறேவா, அைவகளுக்கு இைடயூறு உண்டாக்கேவா அல்ல 

என்பைத அறிய ேவண்டுகிேறன். 

ெபாருளியல் 

நாட்டு மக்களின் ெபாது நலத்துக்கும், ஏைழ மக்களின் வாழ்க்ைக உயர்வுக்கும் 

ெபாருளாதார நிைலைய விருத்தி ெசய்து அது எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு 

அளவுக்காவது சமமாய் பரவப்படும்படியாயும் ஒேர ைகயில் ஏராளமாய் 

குவியாமலும் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டியது முக்கியமானதும் 

அவசியமானதுமான காrயமாகும். ஆதலால் அந்த அளவுக்கு பயன் 

ஏற்படும்படி ெசய்ய வியாபாரம், ேலவாேதவி, விவசாயம் முதலிய 

துைறகளில் சில மாற்றம் ெசய்ய ேவண்டியது அவசியம் என்பது யாவரும் 

ஒப்புக் ெகாள்ளத்தக்கதாகும். 

அப்படிச் ெசய்வதிலும் பலாத்காரம் ெசய்வேதா திடீெரன்று தைலகீழ் 

புரட்சியான காrயங்களால் மனித சமூகத்தில் பயமும், அதிருப்தியும், 

சமாதான பங்கமும் ஏற்படும்படி ெசய்து, சட்டம், சமாதானம் சீர்குைலயும்படி 

ெசய்வேதா ஆகிய காrயங்கள் இல்லாமல் ெபாதுஜன உபேயாககரமான 

ெதாழில் சாைலகள், வியாபாரங்கள், ேலவாேதவி முதலான காrயங்கைள 

அரசாங்க நிருவாகத்திற்குள்ளாகேவ ெகாண்டு வரும்படி ெசய்வதும், அரசாங்க 

ேநர்பார்ைவ நிர்வாகத்திற்குட்பட்ட கூட்டுறவு முைறயின் கீழ் அைவ 

நைடெபறும்படி ெசய்து லாப நஷ்டங்கள் எல்லா மக்களுக்கும் சமமாய் 



இருக்கும்படி ெசய்வது முதலான சமதர்மக் ெகாள்ைகேய இயக்கத்தின் 

ெபாருளாதாரத் தத்துவமாகும். 

சமூக இயல் 

மக்கள் அரசியலிலாகட்டும், ெபாருள் இயலிலாகட்டும் கீழ்ைமப்பட்டும், 

இழிவுபடுத்தப்பட்டும் கிடப்பதற்கு சமுதாயத்துைறயிலுள்ள பழக்க 

வழக்கங்களும், மதத் துைறயிலுள்ள ேபத உணர்ச்சிகளும், பிrவிைனகளும் 

ெபrயெதாரு அளவுக்குக் காரணமாய் இருப்பதால் ஜாதி மத சம்பந்தமான 

மூடக்கட்டுப்பாடுகளும் குருட்டு நம்பிக்ைககளும் ஒழிக்கப்பட ேவண்டியது 

மிகவும் அவசியமாகும். இைத சுயமrயாைத இயக்கம் ஆதியிலிருந்ேத 

வற்புறுத்தி வந்திருக்கிறது. 

ஆகேவ இந்தக் காrயங்கள் ெசய்வதற்கு வகுப்பு ேபதங்கள், ஜாதி ேபதங்கள் 

ஆகியைவகைள அறேவ ஒழிக்க முயற்சிப்பதும், ஜாதி வகுப்பு 
முதலியைவகளுக்கு ஆக்கமளிக்கும் மதங்களின் தன்ைமகைள ெவளிப் 
படுத்துவதும், நியாயமான முைறகளில் ஜாதி, வகுப்பு, மதம் ஆகியைவகளின் 

தத்துவங்கைளக் கண்டிப்பதுமான காrயங்கள் ெசய்ய ேவண்டியது 

அவசியெமன்றும் கருதுகிறது. 

இப்படிச் ெசய்வதில் ஜாதி வகுப்புத் துேவஷங்கைள உற்பத்தி ெசய்ய 

ேவண்டுெமன்பேதா, எந்த ஜாதி, எந்த மதம் ஆகியவற்ைறச் ேசர்ந்தவர் 
களுக்குள் துேவஷேமா, மனவருத்தேமா உண்டாகும்படி ெசய்வேதா அல்லது 

ேவண்டுெமன்ேற அவமானப்படுத்துவது என்பேதா சிறிதும் லட்சியமல்ல 

என்பேதாடு அைத ஒரு நாளும் இயக்கம் ஒப்புக் ெகாள்ளுவதும் இல்ைல. 

முடிவு 

எனேவ சுயமrயாைத இயக்கத்தின் அரசியல் ெகாள்ைகயானது பார்ப்பன 

ஆதிக்கக் காங்கிரைச எதிர்ப்பதும் அதற்காக எவ்வளவு அவசியப் பட்டாலும் 

அவ்வளவு அரசாங்கத்துடன் ஒத்துைழப்பதும் சமுதாய இயலில் ஜாதிமத 

ேபதங்கைள அகற்றுவதும் மூட நம்பிக்ைககைள ஒழிப்பதும் ெபாருளியலில் 

சமதர்மமுேமயாகும். இைவகைளப் பற்றிய விஷயங்கைள மக்களிைட 

பிரசாரம் ெசய்யவும், அமுலுக்குக் ெகாண்டு வரச் ெசய்யவுமான காrயங்கள் 

நைடெபற ேவண்டுமானால் காங்கிரஸ் ஆட்சிையவிட பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய 

ேமலானது என்பது என்னுைடய ெவகு நாைளய அபிப்பிராயமாகும். 



 ஈ.ெவ. ராமசாமி 

குடி அரசு  அறிக்ைக  10.03.1935 

 

மடங்களுக்கு ஆபத்தா? 

சுயநலக்காரர்களின் எதிர்ப்பு 

நமது நாட்டில் சமயங்கைளப் பாதுகாப்பதற்கு என்னும் ெபயேராடு உள்ள 

மடங்கைளப் பற்றியும், அந்த மடங்களின் அதிபர்களாக இருக்கின்ற 

ஆச்சாrயார்கள், தம்பிரான்கள், ஜயீர்கள் ேபான்ற அதிபதிகைளப் பற்றியும், 

அவர்கள் தங்களுைடய ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் ெசாத்துக்கைள எந்ெதந்தக் 

காrயங்களுக்கு உபேயாகப்படுத்தி வருகிறார்கள் என்பைதப் பற்றியும், 

அவர்கள் மதத்தின் ெபயரால் தங்களுக்கு இருக்கும் ெசல்வாக்குகைள எந்ெதந்த 

சுயநலமுள்ள காrயங்களுக்காகத் துஷ்பிரேயாகம் பண்ணி வருகிறார்கள் 

என்பைதப் பற்றியும் நாம் அதிகமாக எடுத்துக் கூற ேவண்டிய அவசியம் 

இல்ைல என்ேற கருதுகிேறாம். 

இன்று, இந்த மடங்களும், அவற்றின் பணமும், ெசல்வாக்கும், நமது நாட்டில், 

சாதிச் சண்ைடகைளயும், மதச் சண்ைடகைளயும் இப்ெபாழுது இருப்பைதக் 

காட்டிலும் இன்னும் பல மடங்கு அதிகமாக வளர்த்துப் பலப்படுத்தேவ 

உபேயாகப்படுகின்றன. இந்தச் சண்ைடகைளப் பலப்படுத்துவதன் மூலம் 

தங்கைள உயர்ந்த சாதியினராகவும், உயர்ந்த மத ஒழுக்கமுைடயவராகவும் 

பாமரர்களாகிய ெபாதுஜனங்களுக்குக் காட்டி, அவர்கள் ஏமாறும்படி ெசய்து 

பணம் பறித்து வாழ்கின்ற பார்ப்பனர்களுக்கு இன்னும் ெசல்வாக்ைகயும், 

ஆதிக்கத்ைதயும், பணத்ைதயும் அதிகப்படுத்திக் ெகாழுக்க ைவப்பதற்குேம 

இந்த மடங்களின் ெசாத்துக்கைள உபேயாகப் படுத்தப்பட்டு வருகின்றன 

என்பைதயும் பலர் அறிந்ேத யிருக்கிறார்கள். 

மதத்தின் ெபயரால் ெபாதுஜனங்களிடம் ெசல்வாக்குப் ெபற்றிருக்கும் இந்தச் 
ேசாம்ேபறி வாழ்க்ைக நடத்திக் ெகாண்டிருக்கும் மடத்தைலவர்களில் 

ெபரும்பாேலார் தங்களுைடய அதிகாரத்திலுள்ள ெசாத்துக்கைள குடிக்கும், 

விபசாரத்துக்கும், அடிதடி ெகாைல சம்பந்தமான ேகார்ட்டு வழக்குகளுக்கும் 

இன்னும் தங்களுைடய ஆடம்பர வாழ்க்ைகச் ெசலவுகளுக்கும் தாராளமாகச் 



ெசலவு ெசய்து வருவது மடத்துச் சிஷ்யேகாடிகளுக்கும் ெபாது ஜனங்களுக்கும் 

ெதrயாத விஷயமல்ல. 

மடம் என்ற சமஸ்கிருத வார்த்ைதக்கு ஆத்ம வித்ைத பயிலும் இடம் என்பேத 

அர்த்தம் என்றும், மடாதிபதிகள் தைலவர்களாய் இருந்துெகாண்டு 

சிஷ்யர்களுக்கு ஆத்ம வித்ைதைய  கற்பிக்க ேவண்டுவேத அவர்களுைடய 

கடைமெயன்றும், மடச் சிஷ்யர்களும், மட அபிமானிகளும் ெசால்லியும் ஒப்புக் 

ெகாண்டும் வருகிறார்கள். இவர்கள் கூறுகிறபடி மடாதிபதிகளின் இந்தக் 

காrயம் ஒழுங்காக நைடெபற்று வருகிறதா என்றால், இன்று மடத் 

தைலவர்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கிப் ேபசும் எல்ேலாரும், பதில் கூற 

வாயில்லாமல் தைலகுனிய ேவண்டியதுதான். ஒரு சமயம் ைதrயமான பதில் 

கூற ேவண்டுமானால் ஏதாவது தப்பு சால்சாப்புகள் ெசால்லித் ெதாைலக்க 

ேவண்டுேமெயாழிய உண்ைமயாக திருப்தியான பதில் ஒன்ைறயும் கூற 

முடியாது. 

உண்ைம என்னெவன்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் இந்த மடங்களின் ெசாத்துக்கள் 

யாவும், ெபாது ஜனக் கல்வி அபிவிருத்திைய உத்ேதசித்து முற்காலத்திலிருந்த 

ராஜாக்களாலும், ெசல்வவான்களாலும், சிஷ்யர்களாலும் 

ெகாடுக்கப்பட்டைவகேள என்பைத யாரும் மறுக்க முடியாது. இந்தச் ெசாத்துக் 

கைள இப்ெபாழுது இவர்கள் ெபாது ஜன நன்ைமக்காக ஒரு கடுகளவாவது 

ெசலவழித்து வருகிறார்களா என்று யாராவது ெசால்ல முடியுமா? 

எந்தக் காrயத்திற்காக இந்த மடாதிபதிகளிடம் ெசாத்தும் அதிகாரமும் 

ஒப்பைடக்கப் பட்டனேவா, அந்தக் காrயத்ைத அவர்கள் சrயாகச் ெசய்து 

வராவிட்டால் அவர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட ெசாத்துக்கைளயும், 

அதிகாரங்கைளயும் அவர்கைளவிட்டு மாற்றுவதற்கு முயற்சி ெசய்வேத 

ேநர்ைமயான முைறயாகும். அப்படியில்லாமல், அவர்கள் தங்களிடம் உள்ள 

அதிகாரத்ைதயும், ெசாத்துக்கைளயும் அைவகள் கிைடத்த ேநாக்கத்திற்கு 

மாறாகத் தங்கள்இஷ்டப்படி துஷ்பிரேயாகம் ெசய்வார்களானால் அைத 

அரசாங்கமும், சிஷ்யர்களும், ெபாது ஜனங்களும் கவனிக்காமல் கண்ைண 

மூடிக் ெகாண்ேடா, அல்லது கவனித்தாலும் ஒன்றும் ேபசாமலும் சும்மா 
அவர்கள் இஷ்டப்படி விட்டுக் ெகாண்ேடா இருப்பது நியாயமாகுமா என்று 

ேயாசைன ெசய்து பார்க்க ேவண்டுகிேறாம். 



ெபாது ஜனங்கள் பல வருஷங்களாகேவ மடங்களின் நிர்வாகங்கைளச் 
சீர்திருத்தி, மடாதிபதிகள் ெசய்து வரும் மத ஒழுக்கத்திற்கு விேராதமான 

அக்கிரமங்கைள ஒழித்து அைவகளின் நிர்வாகத்ைத ஒழுங்காக நைடெபறச் 
ெசய்ய ேவண்டும் என்று முயற்சி ெசய்து வந்திருக்கிறார்கள். இதற்காகச் சில 

மடங்களின் ேமல் அந்த மடங்களின் சிஷ்யர்கள் என்பவர்களால் 

ேகார்ட்டுகளில், ""ஸ்கீம் சூட்டுகள்'' ெகாடுக்கப்பட்டு வழக்குகள் நடத்தப் 
பட்டதும் ெபாது ஜனங்களுக்குத் ெதrந்த விஷயமாகும். 

இப்ெபாழுது இருக்கும் இந்து தரும பrபாலனச் சட்டத்தின்படி, மடங்களில் 

நைடெபறும் ஊழல்கைளயும், அந்த மடாதிபதிகளால் தங்களுைடய சrர 
சுகத்ைதக் கருதியும், அதற்கு உதவி ெசய்பவர்களின் தயைவக் கருதியும் 

அக்கிரமமான வழியில் ெசாத்துக்கைள வணீாக்கும் ெசய்ைகையத்  தடுக்க 

வழியில்ைல. ஆைகயால் மடங்களின் நிர்வாகத்ைத ஒழுங்குபடுத்தி, 
அைவகளின் ெசாத்துக்கைளயும் நாசமாகாமற் காப்பாற்று வதற்காகச் 
ெசன்ைனச் சட்டசைபயில் புதிய மேசாதா ஒன்று ெகாண்டு வரப்பட்டு அது 

இப்ெபாழுது சட்டசைபயின்  ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட தனிக்கமிட்டியின் 

ஆேலாசைனயில் இருந்து வருகிறது. 

மடங்களின் நிர்வாக விஷயம் ஒழுங்குபடுவதற்காக ஒவ்ெவாரு 

மடங்களுக்கும் தனித்தனிேய ""மடத்தின் ெலௗகீக விஷயங்கைளக் கவனிக்க'' 
ஒரு நிர்வாக உத்திேயாகஸ்தைர நியமிக்க ேவண்டுெமன்பதும், (இதனால் மத 

விஷயங்களில் மடாதிபதிகளின் அதிகாரம் சிறிதும் குைறவுபடாது. ஆனால் 

மற்ற நிர்வாக விஷயங்களிலும் அவர்களுக்குச் ெசல்வாக்கு உண்டு.) மடத்தின் 

சிஷ்யர்கைளக் ெகாண்ட ஆேலாசைன சைபெயான்று ஏற்படுத்தி, அச்சைப 
நிர்வாக உத்திேயாகஸ்தருக்கும், மடாதிபதிக்கும் ஆேலாசைன கூறக் 

கூடியதாக இருக்க ேவண்டுெமன்பதும், இந்த ஆேலாசைனகள் 

கவனிக்கப்படுகிறதா என்பைத இந்து தரும  பrபாலன ேபார்டார் ேமற்பார்ைவ 

பார்த்து வரேவண்டும் என்பதுேம தற்ெபாழுது தனிக் கமிட்டி ஆேலாசைனயில் 

இருக்கும் மேசாதாவில் அடங்கியிருக்கும் முக்கியமான விஷயங்களாகும். 

இந்த மேசாதாைவ மடாதிபதிகளுக்கும், பிரபலஸ்தர்களுக்கும், 

அவர்களுைடய அபிப்பிராயம் இவ்விஷயத்தில் எப்படி இருக்கிறது என்று 

ெதrந்து ெகாள்வதற்காக கமிட்டியார்கள் சுற்றறிக்ைகயாக அனுப்பி 
யிருக்கிறார்கள். சிலர் இந்த மேசாதாவின் முக்கியத்ைதயும், அவசியத்ைதயும் 



இதனால் ஏற்படும் நன்ைமையயும் உணர்ந்து இதற்குச் சாதகமான 

அபிப்பிராயங் ெகாடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால் தங்கள் சுகேபாகச்  சுயநல 

வாழ்வுக்கு ஆபத்து வரும் என்று கருதும் மடாதிபதிகளும் அந்த 

மடாதிபதிகளுக்குப் பல வைகயில் ைகயாட்களாக இருந்து வயிறு பிைழக்கும் 

கூலிகளும், தரகர்களும், மடத்துப் பணங்கைள இதுவைரயிலும் 

ெகாள்ைளயிட்டது ேபாதாமல், இன்னும் ெகாள்ைளயடிக்க ேவண்டுெமன்று 

இருக்கின்ற பார்ப்பன வக்கீல் கூட்டங்களும் இந்த மேசாதாைவ ஆட்ேசபித்துப் 
பலமாகப் பிரசாரம் பண்ணி வருகிறார்கள். இந்த மேசாதாைவ நிைறேவற்றிச் 
சட்டமாக்கினால், மடங்கள் அழிந்து விடும் என்றும், மதத்திற்கு ஆபத்து 

வருெமன்றும் ெசன்ைன அரசாங்கமும், சட்டசைபயும், மந்திrமார்களும் 

இம்மேசாதாவுக்கு ஆதரவு அளிக்காமல் ைகவிட்டுவிடேவண்டுெமன்றும் கூறி 
வருகிறார்கள். காலஞ்ெசன்ற பனகால் அரசர் இந்து  தரும பrபாலன 

மேசாதாைவக் ெகாண்டு வந்தேபாது, இந்த ைவதீகர்களும், ேகாயில் 

பணத்ைதக் ெகாள்ைளயடித்து வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்த கூட்டத்தாரும் 

எவ்வளவு கூப்பாடு ேபாட்டார்கேளா அந்தக் கூப்பாட்ைட மறுபடியும் இந்த மட 

பrபாலன மேசாதா விஷயத்தில கிளப்பியிருக்கிறார்கள். மடங்களின் 

ெசல்வம், அக்கிரமமான வழியில் ெசலவாகாமல், ஒழுங்கான வழியில் 

ெசலவாவதற்காகச் ெசய்யப்படும் இந்த முயற்சியினால் மதம் எப்படி அழிந்து 

விடும் என்பதும், மடங்கள் எப்படிப் பாழ்பட்டு விடும் என்பதும், மடாதிபதிகளின் 

ெசல்வாக்கு, அதாவது அவர்களுக்கு மதத்தின் ேபரால் உள்ள மதச் ெசல்வாக்கு 

எப்படிக் குைறந்துவிடும் என்பதும் நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

உண்ைமயில் மடாதிபதிகள் ஆத்ம ேபாதைன ெசய்வதற்ெகன்றும், ஜன 

சமூகத்திற்கு நல்ெலாழுக்க ேபாதைன ெசய்வதற்ெகன்றும் ஏற்பட்டிருப் 
பார்களானால் அவர்களுக்கு இந்தச் ெசாத்து நிர்வாகத்ைதப் பற்றியும், அந்த 

நிர்வாகத்தின் ேமல் அதிகாரம் ெசலுத்துவைதப் பற்றியும் ஏன் கவைல 

உண்டாக ேவண்டும் என்று ேகட்கிேறாம், ஆத்ம ஞானியாகேவ யிருந்து, ஆத்ம 

ஞானத்ைதப் ேபாதிக்கின்ற ஒருவனுக்கு, ஆத்ம ஞானமும் ஆத்ம ஞான 

ேபாதைனயும் நாசமாகும்படியான உலக விவகாரத்தில் அதிக ெதாடர்பும் 

ஆைசயும் வளரும்படியான ெசாத்து, வம்பு வழக்கு சம்பந்தமான ெலௗகீகத் 

ெதால்ைல இருக்குமானால் அவன் எப்படி உண்ைமயான ஆத்ம ஞானியாக 

இருக்க முடியும்? ஆத்ம ஞானத்ைதப் ேபாதிக்க முடியும் என்று இப்ெபாழுது 

கூச்சல் ேபாடும் மடாபிமானிகைளக் ேகட்கிேறாம். 



ஆகேவ, தற்ெபாழுது ஆேலாசைனயில் இருந்து வரும் மேசாதாைவச் 
சட்டமாக்குவதனால், மடங்களுக்ேகா, மடாதிபதிகளுக்ேகா, அவர்களுைடய 

""ஆத்மஞான''ங்களுக்ேகா, ""ஆத்ம ஞான ேபாதைன''களுக்ேகா, 
மதங்களுக்ேகா எந்தவிதமான ஆபத்தும் வந்துவிடப் ேபாவதில்ைல என்பது 

உறுதி. ஆதலால் உண்ைமயான வழியில் நடக்க விரும்பும் மடாதிபதிகளும், 

அவர்களுைடய சிஷ்யர்களும் இந்த மேசாதாைவ முழுமனேதாடு வரேவற்க 

ேவண்டுேம ஒழிய, கண்டிக்கேவா, அரசாங்கத்தார் மதத்தில் 

தைலயிடுகிறார்கள் என்று வணீ் கூச்சல் ேபாடேவா சிறிதும் நியாயமில்ைல. 

இது இப்ெபாழுது இம்மேசாதாைவக் கண்டிக்கும் கூட்டத்தார்க்குத் ெதrயாத 

விஷயமும் அல்ல. ஆனாலும் சுயநல வயிற்றுப் பிைழப்புக் கூட்டத்தார்கள் 

மதங்களின் பாதுகாப்ைபேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட இந்த நல்ல மேசாதாைவ 

பலமாக கண்டிப்பதற்குக் காரணம் சுயநலமும் வயிற்றுப் பிைழப்புேம என்பேத 

தவிர ேவறு எதாக இருக்க முடியும் என்று ேயாசித்து பார்த்தும்கூட நமக்கு 

ஒன்றும் விளங்கவில்ைல. 

நம்ைம ெபாறுத்த வைரயிலும் இந்த மடங்கைளப் பற்றிேயா, இவர்களுைடய 

மதப் பிரசாரத்ைதப் பற்றிேயா, ""ஆத்ம ஞான ேபாதைன''ையப் பற்றிேயா 
எவ்வித கவைலயும் இல்ைலெயன்பேதாடு இந்த மடங்கெளல்லாம், அடிேயாடு 

நாசமானாலும் அைதப்பற்றிக் கவைலப்பட மாட்ேடாம். ஆனால் ேதச ெபாது 

ஜனங்களால் ஏற்பாடு ெசய்து ைவக்கப்பட்ட இந்த மடங்களின் ெசாத்துக்கள் 

ஒருசில கூட்டத்தாரால் மட்டிலும் ெகாள்ைளயடித்துக் ெகாண்டும் யாருக்கும் 

பிரேயாஜனமில்லாத வணீ் வழிகளில் ெசலவாகிக் ெகாண்டும் வருவைதத் 

தடுத்து அைவகைள நல்ல வழிகளில் ேதச மக்களுக்குப் பயன்படுமாறு 

ெசலவாகும்படி ெசய்ய ேவண்டும் என்பதற்காகேவ இம்மேசாதாைவ ஆதrக்க 

ேவண்டும் என்று கூறுகிேறாம். ஆதலால் சட்டசைப அங்கத்தினர்களும், 

உண்ைமயில் மடங்களின் நிர்வாக விஷயத்தில் 

கவைலயுைடயவர்களாயிருந்தால், யாருைடய எதிர்ப்புக்கும் அஞ்சாது இைத 

நிைறேவற்றி ைவக்கும்படி ேகட்டுக் ெகாள்கிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  10.03.1935 

 

இது தர்மம் ஆகுமா? 

இப்படிப்பட்ட ஹிந்து மதம் யாருக்கு நன்ைம தரும்? 



""மநு தர்ம சாஸ்திரம்'' என்பது நமது மதத்திற்ேக ஆதாரமாக ைகயாண்டு 

வருவதும், நைடமுைறயில் அநுஷ்டிக்கப்பட்டு வருவதும், அரசாங்கத்தாரால் 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சிவில் கிrமினல் சட்டதிட்டங் களால் 

அநுசrக்கப்பட்டதுமாகும். அதிலுள்ள நீதிகளும், விதிகளும், எந்தவிதமான 

ஒழுங்கு முைறயில் முன்ேனார்களால் சூழ்ச்சி ெசய்யப்பட்டு மக்கள் 

அடிைமப்படுத்துவதற்காக அைமக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பைத யாரும் 

உணர்ந்து ெகாள்ளுவது அவசியமாகும். ஆதி திராவிட சமூகம் முதல், சகல 

அடிைமப்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தார்கள் வைர இந்த மநுதர்மத்ைத நீதியாகக் 

ெகாண்ட இப்படிப்பட்ட ெகாடுைமயான இந்துமதத்தில் இருப்பைதவிட பிற 

மதத்தில் ேசர்ந்து தங்களுக்கு விடுதைலையத் ேதடிக் ெகாள்வது சrயா? 
பிசகா? என்பைதயும் அல்லது இம்மாதிrயான அநீதியான சட்ட திட்டங்கள் 

அைமந்துள்ள ""இந்து'' மதத்திேலேய அடிைமப்பட்டாகிலும் வாழ ேவண்டுமா 
என்பைதயும் கீழ்வரும் மநுதர்ம விதிகைளப் படித்து முடிவு ெசய்து 

ெகாள்ளும்படி ேகாருகிேறாம். 

1.  "பிராமண குலத்தில் பிறந்தவன் ஆசாரமில்லாதவனாயினும், அவன் நீதி 
ெசலுத்தலாம். சூத்திரன் ஒரு ேபாதும் நீதி ெசலுத்தலாகாது'   அத்தியாயம் 8. 

சுேலாகம் 20. 

2.  "சூத்திரர் நிைறந்த ேதசம் எப்ெபாழுதும் வறுைம யுைடயதாயிருக்கும்'  

அ.8. சு.22. 

3.  "சூத்திரனாகவும், மிேலச்சனாகவும், பன்றியாகவும் பிறப்பது தேமா 
குணத்தின் கதி'  அ.8.சு. 22. 

4.  "ஸ்தீrகள் புணர்ச்சி விஷயத்திலும், பிராமணைரக் காப்பாற்றும் 

விஷயத்திலும் ெபாய் ெசான்னால் குற்றமில்ைல'  அ.8. சு.112. 

5.  "நீதி ஸ்தலங்களில் பிரமாணம் ெசய்ய ேவண்டிய பிராமணைன 

சத்தியமாகச் ெசால்லுகிேறன் என்று ெசால்ல ெசய்ய ேவண்டும். பிரமாணம் 

ெசய்ய ேவண்டிய சூத்திரைன பழுக்கக் காய்ச்சின மழுைவ எடுக்கச் ெசால்ல 

ேவண்டும்; அல்லது தண்ணrீல் அமிழ்த்த ேவண்டும். சூத்திரனுக்கு ைக 

ேவகாமலும், தண்ணrீல் அமிழ்த்தியதால் உயிர் ேபாகாமலும் இருந்தால் 

அவன் ெசான்னது சத்தியம் என உணர ேவண்டும்'  அ. 8. சு. 113115. 



6.  "சூத்திரன் பிராமணைனத் திட்டினால் அவனது நாக்ைகயறுக்க 

ேவண்டும்'  அ.8. சு. 270. 

7.  "சூத்திரன் பிராமணர்களின் ெபயர், ஜாதி இைவகைள ெசால்லித் 

திட்டினால் 10 அங்குல நீளமுள்ள இரும்புத் தடிையக் காய்ச்சி எrய எrய 

அவன் வாயில் ைவக்க ேவண்டும்'  அ.8.  சு.271. 

8.  "பிராமணைனப் பார்த்து, "நீ இைதச் ெசய்ய ேவண்டும், என்று 

ெசால்லுகிற சூத்திரன் வாயிலும் காதிலும் எண்ெணையக்  காய்ச்சி ஊற்ற 

ேவண்டும்'  அ.8.  சு.272. 

9.  "சூத்திரன் பிராமணனுடன் ஒேர ஆசனத்திலுட்கார்ந்தால் அவனது 

இடுப்பில் சூடு ேபாட்டாவது அல்லது ஆசனப் பக்கத்ைதச் சிறிது அறுத்தாவது 

ஊைர விட்டுத் துரத்த ேவண்டும்'  அ.8.  சு.281. 

10.  "பிராமணைனக் காப்பாற்றும் ெபாருட்டு பிராமணரல்லாதாைரக் 

ெகான்றவனுக்கு பாவமில்ைல'  அ.8. சு.349. 

11.  "சூத்திரன் பிராமணப் ெபண்ைணப் புணர்ந்தால் அவனது உயிர்ப் ேபாகும் 

வைரயும் தண்டிக்க ேவண்டும்.' 

  "பிராமணன் ெகாைலக் குற்றம் ெசய்தாலும் அவைனக் ெகால்லாமலும், 

எத்தைகய தண்டைனக்கும் ஆளாக்காமலும் ெபாருைளக் ெகாடுத்து 

அனுப்பிவிடேவண்டும்.'  அ.8. சு.380. 

12.  "அரசன் சூத்திரைன பிராமணர் முதலிய உயர்ந்த சாதிக்கு பணி விைட 

ெசய்யும்படி கட்டைளயிட ேவண்டும். சூத்திரன் மறுத்தால் அவைனத் 

தண்டிக்க ேவண்டும்.'  அ. 8. சு.410. 

13.  "பிராமணன் கூலி ெகாடாமேல சூத்திரனிடம் ேவைல வாங்கலாம்; 

ஏெனன்றால் பிராமணனுக்குத் ெதாண்டு ெசய்யேவ கடவுளால் சூத்திரன் 

பைடக்கப் பட்டிருக்கிறான்'  அ. 8. சு.413. 

14.  "பிராமணன் சந்ேதகமின்றி சூத்திரன் ேதடிய ெபாருைளக் ைகப்பற்றலாம். 

ஏெனன்றால் அடிைமயாகிய சூத்திரன் எவ்விதப் ெபாருளுக்கும் உைடயவனாக 

மாட்டான்'  அ. 8. சு.417. 



15.  "சூத்திரன் ெபாருள் சம்பாதித்தால், அது அவனுைடய எஜமானனாகிய 

பிராமணனுக்குச் ேசர ேவண்டுேமயன்றி சம்பாதித்தவனுக்குச் ேசராது'  அ. 9. 

சு.416. 

16.  "பிராமணனால் சூத்திர ஸ்திrக்கு பிள்ைள பிறந்தால் அப்பிள்ைளக்கு 

தந்ைத ெசாத்தில் பங்கில்ைல'  அ. 8. சு.155. 

17.  "பிராமணன் ெபாருைள அபகrத்த சூத்திரைன சித்தரவைத ெசய்து 

ெகால்ல ேவண்டும். ஆனால் சூத்திரனுைடய ெபாருைள பிராமணன் தம் 

இஷ்டப்படி ெகாள்ைளயிடலாம்.'  அ.9.  சு.248. 

18.  "பிராமணன் மூடனானாலும் அவேன ேமலானெதய்வம்'  அ. 9. சு. 317. 

19.  "பிராமணர்கள் இழி ெதாழில்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் 

பூஜிக்கத்தக்கவர்கள் ஆவர்கள்.'  அ. 9. சு.319. 

20.  "பிராமணனிடமிருந்து சத்திrயன் உண்டானவனாதலால் அவன் 

பிராமணனுக்கு துன்பஞ் ெசய்தால் அவைன சூன்னியம் ெசய்து ஒழிக்க 

ேவண்டும்.'  அ.9 சு.  320. 

21.  "சூத்திரனுக்கு பிராமணப் பணி விைட ஒன்ேற பயன் தருவதாகும். அவன் 

பிராமணனில்லாதவிடத்தில் க்ஷத்திrயனுக்கும், க்ஷத்திrயனில்லா 
விடத்தில் ைவசியனுக்கும் ெதாண்டு ெசய்ய ேவண்டும். அதிகமான 

ெசல்வமும், பசுக்களும் ைவத்திருக்கிறவன், பிராமணன் ேகட்டுக் 

ெகாடுக்காவிட்டால், களவு ெசய்தாவது, பலாத்காரம் ெசய்தாவது அவற்ைற 

பிராமணன் எடுத்துக் ெகாள்ள உrைமயுண்டு.'  அ.11.  சு.12. 

22.  "சூத்திரன் வடீ்டிலிருந்து ேகளாமலும் ேயாசிக்காமலும் ேதைவயான 

ெபாருைளப் பிராமணன் பலாத்காரத்தினால் ெகாள்ைளயிடலாம்.'  அ.11.  சு.13. 

23.  "ேயாக்கியமான அரசன் இவ்விதம் திருடிய பிராமணைனக் தண்டிக்கக் 

கூடாது.'  அ.11.  சு.20. 

24.  "ெபண்கைளயும் சூத்திரைரயும் ெகால்லுவது மிகவும் குைறந்த 

பாவமாகும்.'  அ.11.  சு.66. 



25.  "ஒரு பிராமணன் தவைளையக் ெகான்றால் ெசய்ய ேவண்டிய 

பிராயச்சித்தம் ஏேதா, அைதத்தான் சூத்திரைனக் ெகான்றாலும் ெசய்ய 

ேவண்டும்.'  அ.11.  சு.131. 

25(அ). "அதுவும் முடியாவிடில் வருண மந்திரத்ைத 3 நாள் ெஜபித்தால் 

ேபாதுமானது.'  அ.11.  சு.132. 

26.  "க்ஷத்திrயன் இந் நூலில் (மநுதர்ம சாஸ்திரத்தில்) ெசால்லப்பட்டபடி 

ராஜ்யபாரம் பண்ணுவேத தவமாகும். சூத்திரன் பிராமண பணி விைட 

ெசய்வேத தவமாகும்.'  அ.11  சு.285. 

27.  "சூத்திரன் பிராமணனுைடய ெதாழிைலச் ெசய்தாலும் சூத்திரேன 

யாவன். பிராமணன் சூத்திரனுைடய ெதாழிைலச் ெசய்யின் 

பிராமணேனயாவன். ஏெனனில் கடவுள் அப்படிேய நிச்சயம் ெசய்துவிட்டார்.'  
அ.10. சு.75. 

28.  "பிராமணரல்லாதவன் உயர்குலத்ேதாருைடய ெதாழிைலச் ெசய்தால் 

அரசன் அவனது ெபாருள் முழுவைதயும் பிடுங்கிக் ெகாண்டு அவைன நாட்ைட 

விட்டுத் துரத்திவிட ேவண்டும்.'  அ.10. சு.96. 

29.  "சூத்திரன் இம்ைமக்கும், ேமாட்சத்திற்கும் பிராமணைனேய ெதாழ 

ேவண்டும்.'  அ.10. சு.96. 

30.  "பிராமணன் உண்டு மிகுந்த எச்சில் ஆகாரமும், உடுத்திக் கிழிந்த 

ஆைடயும், ெகட்டுப் ேபான தானியமும், சூத்திரனுைடய ஜவீனத்துக்கு 

ெகாடுக்கப்படும்.'  அ.10. சு.125. 

31.  "சூத்திரன் எவ்வளவு திறைமயுைடயவனாகயிருந்தாலும் கண்டிப்பாய் 

ெபாருள் ேசர்க்கக் கூடாது. சூத்திரைனப் ெபாருள் ேசர்க்கவிட்டால் அது 

பிராமணனுக்கு துன்பமாய் முடியும்.'  அ.10. சு.129. 

32.  "மனுவால் எந்த வருணத்தாருக்கு இந்த மனுதர்ம சாஸ்திரத்தால் என்ன 

தர்மம் விதிக்கப்பட்டேதா, அதுேவ ேவத சம்மதமாகும். ஏெனன்றால், அவர் 
ேவதங்கைள நன்றாய் உணர்ந்தவர்.'  அ.2. சு.7. 

இன்னும் இைதப் ேபான்று ஆயிரக்கணக்கான அநீதியானதும், ஒரு சாராருக்கு 

நன்ைமயும், மறுசாரருக்குக் ெகாடுைமயும் ெசய்வதுமான விதிகள் 

மனுதர்மத்தில் நிைறந்திருக்கின்றன. சுருங்கச் ெசால்லுங்கால் ""பிராமணன்'' 



என்ற வகுப்பாைரத் தவிர, ேவறு எந்த வகுப்பாருக்கும் அதில் யாெதாரு 

நன்ைமயும் இல்ைல என்ேற கூறலாம். ஆைகயால் ேதாழர்கேள! இந்நூைல 

""மனுதர்மம்'' என்று கூறுவதா?  அல்லது ""மனு அதர்மம்'' என்று கூறுவதா? 
சற்று ேயாஜித்து முடிவு ெசய்யுங்கள். 

குடி அரசு  கட்டுைர  10.03.1935 

 

அன்னிய அrசிக்குத் தைடயா? 

ேதாழர்கேள! 

இந்திய சட்டசைபயில் அன்னிய அrசிக்கு வr விதிக்க ேவண்டு ெமன்று 

தீர்மானம் நிைறேவறியிருக்கிறது. அைதப் பற்றி ெபாது ஜனங்கட்கு கூற 

ேவண்டுெமன்றும், அதனால் ஏைழகட்கு ஏற்படும் கஷ்டங்கைளப் பற்றி 
எடுத்துக் கூறி அன்னிய அrசிக்கு வr விதிக்கக் கூடாெதன்றும் இது ேபான்ற 

சங்கங்களால் தீர்மானங்கள் ெசய்து சர்க்காருக்கு அனுப்ப ேவண்டு ெமன்றும் 

குடிஅரசில் இதற்கு முன் எழுதப்பட்டிருந்தன. அதன்படிேய ேகாைவ, திருச்சி, 
ெசன்ைன முதலிய பல இடங்களில் ெதாழிலாளர்களால் அன்னிய அrசிக்கு 

வr விதித்தால் எங்கட்கு மிகுந்த கஷ்டேமற்படும் என்று தீர்மானித்து 

அரசாங்கத்தாருக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள். 

ஏைழ மக்கைள உத்ேதசித்து ேவண்டுெமன்ேறதான் அரசாங்கத்தார் அன்னிய 

அrசிக்கு வr விதிக்க முன்வரவில்ைல. ஆனால் நமது பிரதிநிதிகளாக இந்திய 

சட்டசைபக்குச் ெசன்றிருப்பவர்கள் தான் அதற்குக் கவைல எடுத்துக் ெகாண்டு 

வrவிதிக்க ேவண்டுெமன்ற தீர்மானம் நிைறேவற்றியிருக்கிறார்கள். இைத 

நாம் கண்டிக்க ேவண்டாமா? நமது உண்ைமயான நிைலைய சர்க்காருக்கு 

எடுத்துக்காட்ட ேவண்டாமா? 

இைத இப்படிேய விட்டுவிட்டால் இனி என்ெனன்ன ெசய்வார்கள் என்பைத 

எடுத்துக் கூற ேவண்டியதில்ைல. அன்னிய அrசிக்கு வr விதிக்க 

ேவண்டுெமன்பதற்குக் காங்கிரஸ்காரர்கள் ெசால்லும் காரணங்கைளக் 

கவனிக்க ேவண்டும். நம் நாட்டு அrசியின் விைல குைறந்துவிட்டதாம். 

அதனால் நமது மிராசுதார்கள் மிக சங்கடமான நிலைமயில் இருக்கிறார் 
களாம். அச் சங்கடமான நிைலைமையத் தடுக்க ேவண்டுமானால் அன்னிய 



அrசிையத் தடுத்து நம் நாட்டு அrசி அதிக விைலக்கு விற்கும்படி ெசய்ய 

ேவண்டுமாம். இதன் ேயாக்கியைதையப் பாருங்கள். 

கந்தாயம் குைறக்க ேவண்டுெமன்று நம் மிராசுதார்கள் கூறுகிறார்கள். 

குைறத்துக் ெகாண்டு ேபாகட்டும். நாம் அதற்குத் தைட கூறவில்ைல. 

இன்று அrசி பட்டணம்படி 50 ெகாண்ட மூட்ைட ஒன்றுக்கு ரூபா 10 முதல் 12l 

வைரயும், சின்னப்படிக்கு படி இரண்டணா வதீமும் விற்கிறது. இது சல்லிசான 

விைல என்றால் உயர்ந்த விைல என்று எைதச் ெசால்லுவது. 

ெவளிநாட்டிலிருந்து இந்த வருஷம் 5l லட்சம் மூட்ைட அrசி 
இறக்குமதியாக்கி இருக்கிறது. அப்படி இருந்தும், ரூபாய்க்கு பட்டணம் படியில் 

4 படி அrசிதான் விற்றிருக்கிறது. அந்த அrசி வராவிட்டால் நமது கதி என்ன 

ஆகியிருக்கும். இந்த நிைலயில் அன்னிய அrசிக்கு வr விதிக்கும் பட்சம் 

மிராசுதார்கட்கு லாபமும் குடியானவர் களான ஏைழகட்கு நஷ்டமும், 

ெபருங்கஷ்டமும் ஏற்படும் என்பைத காங்கிரஸ்காரர்களுக்குத் ெதrயாது 

என்று நீங்கள் கருதுகின்றரீ்களா? இந்த பத்து வருடகாலத்திற்கு முன் அrசி 
சாப்பிட்டவர்கைள விட இப்ெபாழுது பத்து மடங்கு அதிகமாக அrசி சாப்பாடு 

சாப்பிடுகிறார்கள்.  

முன் கம்பு, ேகப்ைப, ேசாளம், திைண முதலிய தானிய வைககைள வாங்கிச் 
சாப்பிட்டவர்கள் இப்ேபாது அrசி சாப்பாடு சாப்பிடுகிறார்கள். ஏன்? என்றால் 

அrசி சாப்பிடுவைத சிலர் நாகrகெமன்று கருதி இருக்கிறார்கள். சிலர் 
தானியம் சாப்பிட்டால் ேகவலம் என்று நிைனக்கிறார்கள். சிலர் தாங்கள் 

பணக்காரர்கள் என்பதற்கு அrசி சாப்பிடுவது ஒரு அைடயாளம் என்று 

நிைனத்து அrசி சாப்பாடு சாப்பிட்டு வருகிறார்கள். ேகாைவ ஜில்லாவில் 20 

லட்சம் ஜனத்தில் 15 லட்சம் ஜனங்கள் ெகாஞ்ச காலத்திற்கு முன் தானிய 

சாப்பாடு சாப்பிட்டார்கெளன்று ெசால்லலாம். இப்ேபாது 15 லட்சம் ேபர்கள் 

அrசி சாப்பாடும், 5 லட்சம் ேபராவது தானியச் சாப்பாடும் சாப்பிடுகிறார்களா? 
என்று ெசால்ல முடியாது. இந்தப்படி கணக்குப் பார்த்தால், நம் நாட்டில் 

விைளயும் அrசி நம் நாட்டு ஜனங்கட்குப் ேபாதாது, ெவளிநாட்டிலிருந்தும் 

அrசி வந்தால் தான் நம் நாட்டில் அrசி பஞ்சமில்லாமல் சவுக்கியமாக இருக்க 

முடியும். ெவகு காலமாகேவ நமக்கு ரங்கூன் அrசி வந்து ெகாண்டுதான் 

இருந்தது. முன் நமக்கு ெசௗகrயம் இல்லாததால் இங்கிருந்து ெவளிநாட்டிற்கு 

சாமான்கள் ஏற்றுமதி ஆகாததால் இங்கு விைளயும் சாமான்கைள இங்ேகேய 



ெசலவு ெசய்தார்கள். மீதி இருந்தைத குழியில் ேபாட்டு மூடி பஞ்சத்ைத 

எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டு இருப்பார்கள். 

முன் நமது நாட்டில் அடிக்கடி பஞ்சம் ஏற்படும். இப்ேபாது எங்கு பார்த்தாலும் 

ரயில்ேவ ேபாக்குவரத்து ஏற்பட்டிருப்பதால் பஞ்சமில்லாது விைளந்த 

இடத்திலிருந்து விைளவில்லாத இடத்துக்கு சரக்குகள் அனுப்பப்பட்டு ஒரு 

அளவு பஞ்சம் இல்லாமலிருக்கிறது. ேபாக்குவரவு சாதனம் ஏற்பட்டிருப்பேத 

இதற்காகத்தான். அப்படியிருக்க அன்னிய அrசிைய, ஆகார சாமாைனத் தடுக்க 

ேவண்டுெமன்று ெசால்லுவது ஞாயமா? ஒழுங்கா? என்று ஏைழகள் கவனிக்க 

ேவண்டுகிேறன். 

இப்ேபாது அன்னிய அrசிையத் தடுக்க ேவண்டுெமன்பது அரசாங்கமா? 
அல்லது ஏைழகளுக்காக பாடுபடுவதற்காக இந்திய சட்டசைபக்குச் ெசல்லு 

கிேறாம் என்று கூறிச் ெசன்ற நமது பிரதிநிதிகளா என்று உங்கைளக் 

ேகட்கிேறன். 

இந்த அன்னிய அrசிக்கு வr விதிப்பதால் ஏைழகளுக்குத்தான் கஷ்டம். 

பணக்காரர்களுக்குக் கஷ்டம் இல்ைல. இன்று இந்திய சட்டசைபயில் இருக்கும் 

பிரதிநிதிகள் யார் என்று உங்கைளக் ேகட்கின்ேறன். பணக்காரர் களின் 

தரகர்கள்தான் இன்று இந்திய சட்டசைபயில் இருக்கிறார்கள். அங்கு 

ெசன்றுள்ள பிரதிநிதிகள் ஏைழ மக்களின் கஷ்டத்ைத நீக்கேவ நாங்கள் 

வந்திருக்கிேறாம் என்று கூறுவார்கள். இது பித்தலாட்டம். சர்க்கார் ஓடுகின்ற 

மாட்டின் வாைல பிடிப்பவர்கள்; ஏெனனில் அங்கு ெசன்றுள்ள பிரதிநிதிகள் 

ெசால்லுகின்றபடி அவர்கள் ெசய்துவிட்டு நாம் ேகட்டால் உங்கள் 

பிரதிநிதிகள்தான் அன்னிய அrசிக்கு வr விதிக்கும்படி ெசய்தார்கள் என்று 

கூறி விடுவார்கள். அன்னிய அrசிக்கு வr விதித்து தைடேயற்பட்டு நமது 

நாட்டு அrசிக்கு விைலேயறி விடுமானால் இன்று சர்க்காைரக் கண்டிக்கும் 

மிராசுதாரர்களும், அவர்கள் தரகர்களாகிய இந்திய சட்டசைப பிரதிநிதிகளும் 

சர்க்காைரப் பாராட்டுவார்கள். இன்று அன்னிய அrசிக்கு வr விதிக்க 

ேவண்டுெமன்று கூறுகின்ற இவர்கள் சிகெரட்டுக்கும், ைவரம், ெகம்பு, பட்டு, 

ேமாட்டார் முதலியைவகட்கும் இன்னும் இரட்டிப்பு வr விதிக்கட்டுேம. இன்று 

ஏைழகள் கஷ்டமின்றி சாப்பிடுகின்றார்களா? எவ்வளவு ேபருக்கு ேவைல 

இல்ைல? இந்நிைலயில் அrசிக்கு வrயா? 



இன்று சர்க்கார் 5000 சம்பளம் ெகாடுப்பவருக்கு 2000மும், 2000 ெகாடுப்பவருக்கு 

1000மும், 1000 ெகாடுப்பவர்கட்கு 500ம், 500 ெகாடுப்பவர்கட்கு 200ம், 200 

ெகாடுப்பவர்கட்கு 100ம் 100 ெகாடுப்பவர்கட்கு 50 ெகாடுக்கட்டுேம. ஒரு 

குடும்பத்ைத காப்பாற்றுவதற்கு ரூ.30 ேபாதும். ஒரு கூட்டத்தாருக்குச் சம்பளம் 

மூன்று ைசபர், நாலு ைசபர் ெகாடுத்து வருகிறார்கள். இைதக் குைறக்க எந்தப் 
பிரதிநிதிகளும் பாடுபட்டதாகத் ெதrயவில்ைல. அன்னிய அrசிைய மட்டும் 

குைறத்து விடுவதால் மாத்திரம் இன்று உள்ள கஷ்டெமல்லாம் தீர்ந்து விடுமா? 

இைதப் பற்றி ""ஏைழகளுக்காக பாடுபடுகின்ேறாம்; ேதசத்திற்காகப் 
பாடுபடுகின்ேறாம்'' என்று கூறிக் ெகாண்டு திrயும் ஒரு ேதசீயப் 
பத்திrைகயாவது, காங்கிரஸ் பத்திrைகயாவது, பார்ப்பன பத்திrைகயாவது 

எழுதிற்றா? குடிஅரசு பத்திrக்ைக ஒன்று தான் அன்னிய அrசிக்கு வr 

விதிப்பதால் ஏைழ மக்களுக்கும், கூலிக்காரர்களுக்கும் கஷ்டம் என்று கூறி 
வந்தது. ேகாைவ, வட ஆற்காடு, ேசலம் ஜில்லாக்களின் பிரதிநிதியாக 

ெசன்றிருப்பவர் ெகாஞ்சமும் ெநஞ்சில் ஈவு இரக்கமின்றி, ""ெசன்ைன 

மாகாணத்தில் அrசி விைல சல்lசாய் விட்டது, அன்னிய நாட்டு அrசி 
இறக்குமதிையத் தடுத்து (அrசி விைல ஏறும்படியாக) உடேன கவர்ெமண்டு 

தக்க ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டு''ெமன்று சட்டசைபயில் ேபசியிருக்கின்றார். 
இந்த பிரபுதான் காங்கிரஸ்காரர்களால் அனுப்பப்பட்டவர். நான் ேகட்கின்ேறன். 

ேகாைவ, ேசலம், வடாற்காடு ஜில்லாவில் ெமாத்த விஸ்தீரணத்தில் 100ல் 1 

பங்கு பூமியாவது ெநல் விைளகின்றதா என்று ேகட்பதுடன், ெமாத்த ஜனத் 

ெதாைகயில் 100ல் ஒரு பாகம் ஜனங்களாவது ேகப்ைப, (ேகழ்வரகு) கம்பு, 
ேசாளம், திைண இன்று சாப்பிடுகின்றார்களா? தஞ்ைச ஜில்லா மிராசுதாரர்கள் 

தான் அன்னிய அrசி இறக்குமதியால் கஷ்டப்படுவதாகக் கூறுகிறார்கள். 

ஆனால் அவர்கள் ஆடம்பரச் ெசலவிற்கும், தாசி வடீ்டுக்குச் ெசல்லும் 

ெசலவிற்கும் எலக்ஷன்களுக்கு 20 ஆயிரம் 30 ஆயிரம் ெசலவுக்கும் பணம் 

கிைடக்காது கஷ்டப்படுகிறார் கேளெயாழிய இவர்கள் கூறுவது ேபால 

அவர்கட்கு சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டமா? வrக்கு கஷ்டமா? கலம் 2ரூ 3ரூ காலத்தில் 

குவிந்த பணெமல்லாம் எங்கு ேபாயிற்று? அன்னிய அrசிக்கு வr விதித்து 

அrசி விைல இன்னும் உயரும்படி ெசய்தால் இது ஏைழ மக்கட்கு திமிர் வr 

விதிப்பது ேபாலல்லாமல் ேவெறன்ன என்று ேகட்கிேறன். 

இைத நாம் சர்க்காருக்கு எடுத்துக் கூற ேவண்டும். எடுத்துக் 

கூறவில்ைலயானால் நாம் ஒப்புக் ெகாண்டவர்கள் ஆேவாம். சர்க்காருக்கு 



அrசிக்கு வrவிதித்து ஆக ேவண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இல்ைல. 

நம்மவர்கள் தான் உள்ேள புகுந்து குைடகின்றார்கள். ஆதலால் சட்ட சைபயில் 

உள்ளவர்கள் நமது பிரதிநிதிகள் அல்லெவன்றும் அவர்கள் பணத்துக்கும் 

மிராசுக்கும் பிரதிநிதிகள் என்றும் ெசால்ல ேவண்டும் என்பதாகவும், இன்னும் 

வாலிபர்கள் கடைமையப் பற்றியும், வாலிபர்கள் ெசய்ய ேவண்டிய 

ேவைலகைளப் பற்றியும் மிக விளக்கமாகப் ேபசினார். 

குறிப்பு:  ஈேராடு மகாஜன வாசக சாைலயில் 24.02.1935 இல் ""அன்னிய 

அrசிக்குத் தைடயா?'' என்ற தைலப்பில் ஆற்றிய ெசாற்ெபாழிவு. 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  10.03.1935 

 

ைவசு. ஷண்முகம் உண்ணாவிரதம் 

கானாடுகாத்தான் ேதாழர் ைவசு. ஷண்முகம் அவர்கள் உண்ணாவிரதம் 

இருந்து வருவதன் ேநாக்கம், தனது கடன்காரர்கள் எல்ேலாருக்கும் 

நஷ்டமில்லாமல் ரூபாய் கிைடக்க ேவண்டும் என்பதற்காகவும், 

இன்சால்ெவண்டாவதால் தனக்குக் கஷ்டமும் நஷ்டமும் உண்டாகிறது; 

கடன்காரர்களுக்கும் கஷ்டமும் நஷ்டமும் உண்டாகிறது. இைதத் தடுக்க 

ேவண்டும் என்பதற்காகவும்தான் உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார் என்பைத 

முன்ேப ெதrவித்திருக்கிேறாம். 

அவர் உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்து சுமார் 16 தினங்களாகியும் அவருைடய 

ஒப்பந்த உடன்படிக்ைகயில் ைகெயழுத்துச் ெசய்ய ேவண்டிய கடன்காரர்கள் 

வணீாகத் தவைண கூறிக் காலதாமதம் ெசய்து ெகாண்ேட வருகிறார்கள். 

ேதாழர் ஷண்முகத்தின் நண்பர்களும், உறவினர்களும், கடன்காரர்களின் 

ைகெயழுத்து வாங்குவதற்கு எவ்வளேவா முயற்சித்தும் இன்னும் முழுதும் 

முடிந்தபாடில்ைல. 

ேதாழர் ஷண்முகம் எந்த ேநாக்கத்ேதாடு உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார் 
என்ற உண்ைமையக் கடன்காரர்கள் இன்னும் உணரவில்ைல. அவர்கள் இைத 

உணராமல் இருக்கும்படி ெசய்வதற்காகேவ சிலரால் சூழ்ச்சிகள் நைடெபற்று 

வருவதாகவும் ெதrகிறது. கடன்காரர்கள் உண்ைமைய உணர்வார்களானால் 

ஒப்பந்த உடன்படிக்ைகயில் ைகெயழுத்திடப் பின் தாங்க மாட்டார்கள். 

வணீாகத் தவைண ெசால்லிக் ெகாண்டு காலங் கடத்தவும் மாட்டார்கள். 



இந்நிைலயில், ேதாழர் ஷண்முகம் அவர்களும், மிகவும் மேனா உறுதியுடன் 

உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார் என்றாலும் நாைலந்து தினங்களாக 

மயக்கமும், வயிற்றுப் புரட்டலும், தளர்ச்சியும், நா வறட்சியும் ெகாஞ்சம் 

அதிகமாகேவ இருக்கின்றன. 

அவருைடய நண்பர்களும், உறவினர்களும் இன்னும் பிடிவாதமாக 

உண்ணாவிரதமிருப்பதனால் வணீாக குடும்பத்திற்கும், உயிருக்கும் நஷ்டம் 

உண்டாகுேமயன்றி ேவறு பயன் உண்டாகாது என்று கூறி, உண்ணா விரதத்ைத 

விட்டு விடும்படியும், கடைனத் தீர்ப்பதற்கு ேவறு வழிகளில் முயற்சி 
ெசய்யும்படியும் வற்புறுத்தி வருகிறார்கள். 

வார்தாவிலிருந்து மகாத்மா காந்தியவர்களும் உண்ணாவிரதத்ைத நிறுத்தி 
ைவக்கும்படி ேகட்டுக் ெகாண்டு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். 

ேதாழர் ஈ.ெவ. ராமசாமியவர்களும் விரதத்ைத நிறுத்தி ைவக்கும்படி மிகவும் 

வற்புறுத்திக் ேகட்டுக் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். இன்னும் ெவளியூrல் உள்ள 

பல நண்பர்களும் உண்ணாவிரதத்ைத நிறுத்தி ைவக்கும்படி வற்புறுத்தி 
அளவற்ற கடிதங்கைள எழுதி வருகிறார்கள். 

இந்நிைலயில் ேதாழர் ஷண்முகம் அவர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்கள் 

ஆகியவர்கைள திருப்தி ெசய்விக்க ேவண்டியாவது தமது உண்ணாவிரதத்ைத 

நிறுத்தி ைவக்க ேவண்டியேத அவசியமாகும் என்பைதத் ெதrவித்துக் 

ெகாள்ளுகிேறாம். என்னதான் கஷ்டப்பட்டாலும், உயிர் ேபாவதானாலும் 

ேலவாேதவிக்காரர்களின் மனம் இளகுவது முயற்ெகாம்பாகும் என்பைத 

ேதாழர் ஷண்முகம் அவர்களுக்குத் ெதrயாததல்ல. ஆைகயால் இச்சமயம் 

விரதத்ைத நிறுத்தி ைவத்து கடன் விஷயமாகவும் டிக்கிrயாகியிருக்கும் 9 

லட்ச ரூபாைய வசூல் ெசய்யும் விஷயமாகவும் ேவறு தக்க முயற்சிெயடுத்துக்  

ெகாள்ள ேவண்டுெமன்று மீண்டும் வற்புறுத்திக் ேகட்டுக் ெகாள்ளுகிேறாம். 

குடி அரசு  ேவண்டுேகாள்  10.03.1935 

 

ெபண்கள்  நாடு 

ஆண்களுக்கு  ேவைலயில்ைல 



பாலித்தீவு  என்பது  கிழக்கிந்திய  தீவுகளில்  ஒன்றாகும்.  அந்த  நாட்டின்  

நடவடிக்ைக  மிகவும்  ஆச்சrயப்படத்தக்கதாகும்.  ெபண்கள்  எந்த  

ேவைலக்கும்  லாயக்கற்றவர்கள்;  சைமயல்  ெசய்வதற்கும்,  பிள்ைள  

ெபறுவதற்கும்  தான்  லாயக்கானவர்கள்  என்று  எண்ணிக்  ெகாண்டிருக்கும்  

முழு  மூடர்களுக்கு  ெவட்கத்ைத  யுண்டாக்கத்தக்க  நாடாகும். 

அந்தத்  தீவில்,  ெபண்மக்களுக்ேக  எல்லாச்  சுதந்திரமும்  இருந்து  வருகிறது.  

நம்  நாட்டில்  ஆண்  மக்களுக்கு  இருக்கின்ற  எல்லா  உrைமயும்  அந்நாட்டில்  

ெபண்  மக்களுக்கு  இருக்கின்றது. 

அத்தீவில்,  வயலில்  கலப்ைப  பிடித்து  உழுவதும்  ெபண்மக்கள்.  பிறர்  
வயல்களில்  பண்ைணயாளாக  இருந்து  ேவைல  ெசய்வதும்  ெபண்மக்கள்.  

இவ்வாறு பயிர்த்ெதாழில் ேவைல முழுவைதயும் ெபண்மக்கேள 

ெசய்கிறார்கள். 

தானியங்கைளச்  சந்ைதகளுக்கு  எடுத்துக்  ெகாண்டுேபாய்  விற்பைன  ெசய்து 

அதன் மூலம் வரும் பணத்ைத வரவு ெசலவு ெசய்வதும் ெபண்மக்கள்தான்.  

இந்த  ேவைலகளுடன்,  புருஷன்  மார்கைளயும்,  குழந்ைதமார்கைளயும்  

ைவத்துப்  பாதுகாத்து  வருகின்ற  ேவைலையயும்  ெபண்மக்கேள  ெசய்து  

வருகிறார்கள். 

இன்னும் ெதன்ைனமரம் ஏறுதல், சந்ைதகளிலும் கைடகளிலும்  வியாபாரம்  

ெசய்தல் ஆகிய  எல்லாவற்ைறயும்  ெபண்கேள  ெசய்துவருகிறார்கள். 

இவ்வாறு  எல்லா  ேவைலகைளயும்  ெபண்மக்கேள  ெசய்து  வரும்ேபாது  

ஆண்மக்களால்  அந்த  நாட்டில்  என்ன  ேவைல  நைடெபறுகிறது  என்று  

பார்த்தால்,  குழந்ைதகைள  உண்டாக்கும்  சிருஷ்டித்  ெதாழில்  ஒன்று  

மாத்திரேம  நைடெபறுகிறது,  இதற்காகேவ ெபண்களும்  அவர்கைள  ஆதrத்து  

வருகிறார்கள். 

எப்படி  இருந்தாலும்  ெபண்கள்  உடல்  அைமப்பிேலேய  பலவனீ மானவர்கள்;  

அவர்  ஆண்  மக்களால்  ெசய்யப்படும்  எல்லா  ேவைலகைளயும்  ெசய்ய  

முடியாது.  ஆைகயால்  ெபண்மக்களுக்கு  ஆண்கள்  ெசய்கின்ற  எல்லா  
ேவைலகளிலும்  பயிற்சியளிப்பது  கூடாது  என்று  ெசால்லுபவர்கள்  இதற்கு  

என்ன  ெசால்லக்கூடும்  என்று  ேகட்கிேறாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  10.03.1935 



 

நம்பிக்ைகயில்லாத் தீர்மானமும்  

70000 ரூபாயும் 

பார்ப்பன சூழ்ச்சிக்குச் சாவு மணி 

ெசன்ைன ஜஸ்டிஸ் கட்சி மந்திr சைபயின் மீது நம்பிக்ைகயில்லாத் தீர்மானம் 

ெகாண்டு வருவதற்கு 70 ஆயிரம் ரூபாய் ெசலவு ெசய்தும் மூன்று மாத 

காலமாக ெதருத் ெதருவாய் திrந்து அைலந்து கட்டாதவர்கள் 

கால்கைளெயல்லாம் கட்டியும், ெகஞ்சாதவர்கள் ைககைள இழுத்ெதல்லாம் 

ெகஞ்சியும், ெதாடக்கூடாதவர்கள் என்று கருதியிருந்தவர்களின் கால் 

தூசிகைளெயலாம் பஞ்சாட்சரமாக ெநற்றியில் தாேன அணியும்படி ெசய்தும், 

ேபாடாத கரணெமல்லாம் ேபாட்டும், ெசய்யக்கூடாத அேயாக்கியத் தனங்கைள 

எல்லாம் ெசய்தும், காசு ெபறாத அேயாக்கியர்கைளெயல்லாம் ஆப்த 

நண்பர்களாகக் ெகாண்டு அைலந்தும் ெகாண்டு வந்த நம்பிக்ைகயில்லாத் 

தீர்மானமானது கைடசியில் ெகாண்டு வந்தவர்கைளேய நாட்டுக்கும் மனித 

சமூகத்துக்கும் நம்பிக்ைகயில்லாதவர்களாக ஆக்கிவிட்டது. 

"குரங்கு தான் ெகட்டதுமல்லாமல் வனத்ைதயும் ெகடுத்தது' 

என்று ெசால்லும் பழெமாழிேபால், நம்பிக்ைகயில்லாத் தீர்மானம் ெகாண்டு 

வர முயற்சி ெசய்த ேதாழர் முத்ைதய ெசட்டியார், தான் ெகட்டதுமல்லாமல் 

ேதாழர் சுப்பராயன் அவர்கைளயும் இழிவுபடுத்தி, அவருக்குக் ெகாஞ்சம் 

நஞ்சம் இருந்த மrயாைதையயும் ெகடுத்து அவைர இன்னும் ெவகு 

நாைளக்குத் தைலதூக்க முடியாமலும் ெசய்து விட்டார். ஐேயா பாவம்! 

உன்னால் நான் ெகட்ேடன்  உன்னால் நான் ெகட்ேடன் என்று 

ஒருவருக்ெகாருவர் பாடும்படி ெசய்துவிட்டார். இந்த நம்பிக்ைக யில்லாத் 

தீர்மானத்தின் பலனாய் பணத்தினால் எதுவும் ெசய்து விடலாம் என்னும் 

அேயாக்கியத்தனத்துக்குத் ேதால்வி ஏற்பட்டேதாடு சமயத்துக்குத் தகுந்தபடி 

கரணம் ேபாடுவதன் மூலம் எைதயும் சாதித்துக் ெகாள்ளலாம் என்கின்ற இழி 
குணத்துக்கும் பக்கா ேதால்வி ஏற்பட்டு விட்டது. 

அேதாடு மாத்திரமல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளிருந்ேத காட்டிக் ெகாடுத்துக் 

குடிையக் ெகடுத்துக் குச்சு முறித்துவிட்டு நாட்ைட பாழாக்கித் தங்கள் 



கூட்டத்தின் சுயநலத்ைதேய ெபrதாகக் கருதி வந்த பார்ப்பனயீ நாடு மாறித் 

தனத்துக்கும் சrயான சாவுகுறி கண்டுவிட்டது.  

ேதாழர் நாட்டுக்ேகாட்ைட முத்ைதய ெசட்டியார், தாம் ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்குச் 
ெசய்த துேராகத்துக்காக என்று தம்ைம அக்கட்சியார் ஜஸ்டிஸ் கட்சியிலிருந்து 

விலக்கி விட்டதற்கு உண்ைமயான பrகாரம் ேதட ேவண்டுெமன்று 

ேயாக்கியமாய்க் கருதியிருப்பாரானால் அவர் அப்ேபாதிருந்த தன்னுைடய 

ெநருக்கடியான நிைலைமைய ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்கு எடுத்துச் ெசால்லி, தான் 

இனிேமல் ேயாக்கியமாக நடந்து ெகாள்வதாக வாக்களித்து, இப்ேபாது ெசலவு 

ெசய்த ெதாைகயில் ஒரு பகுதிையயாவது அக்கட்சி பண்டுக்கு அபராதமாகக் 

ெகாடுத்து யாருக்கும் ெதrயாமல் பழயபடி ""நல்ல பிள்ைள'' ேபாலேவ 

ஆகியிருக்கலாம். 

அைத விட்டுவிட்டு ெகாஞ்சமாவது, தானும் தன் குடும்பமும் இந்த 

ேயாக்கியைதக்கு வந்ததற்குக் காரணம் என்ன? 

தங்களுக்குப் பட்டம் பrவட்டம் அதிகாரம் பதவிெயல்லாம் எப்படி கிைடத்தது? 

வட்டிக்கைட ைவத்திருந்தவர் பரம்பைர ராஜா பட்டம் ெபற எப்படி முடிந்தது? 

அது மாத்திரம் அல்லாமல் தனக்கும் ெசன்ைனக்கும் யாெதாரு சம்பந்தமும் 

இல்லாத ஒரு ெபrய பட்டணத்திற்கு நகரசைபத் தைலவராகிற பதவி எப்படிக் 

கிைடக்க முடிந்தது? 

இன்னும் எவ்வளேவா காrயம் ெசய்து விட்டும் தப்பித்துக் ெகாண்டு ""ெபrய 

மனிதர்'' கூட்டத்திேலேய இருக்க எப்படி சாத்தியமாயிற்று 

என்பைவகைளெயல்லாம் சிறிதும் ேயாசியாமல் சrரத்தில் உள்ள 

நன்றியறிதல் என்கின்ற அவயவத்ைதேய அடிேயாடு அறுத்து எறிந்து விட்டது 

ேபால் அடிேயாடு மறந்துவிட்டு, மறந்தது மாத்திரம் அல்லாமல் தங்கள் 

ெபருைமக் ெகல்லாம் ஆதரவாயிருந்த கட்சிையேய 4 ேகாடி மக்களுைடய 

சமூக நன்ைமக்ேக ஆபத்துண்டாகும்படி குழி ேதாண்டிப் புைதக்க முைனந்தா 
ெரன்றால் இதற்கு என்ன ெபயர் ெசால்லுவது என்பது நமக்ேக விளங்க 

வில்ைல. அகராதியிலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல.  

ேதாழர் ஷண்முகம் ெசட்டியார் ேதர்தலில், ேதாழர் முத்ைதயா ெசட்டியார் 
அவர்கள் நடந்து ெகாண்டைத சுத்தமான பார்ப்பனரல்லாத ரத்தம் ஓடுகிற 

ஒருவன் எப்படி மறந்துவிட முடியும்? இந்த நடவடிக்ைகக்கும் வடீ்டில் 



படுத்திருந்த ஒருவன் கழுத்ைத அறுத்து அவன் மடியில் இருந்த  பணத்ைத 

எடுத்துக் ெகாண்டு அவைனப் புறக்கைடயில் புைதத்து விட்ட காrயத்துக்கும் 

எப்படி வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கக் கூடும்? அைத நிைனக்கும்ேபாது 

இப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றத்ைத மன்னிப்பைதவிட நாமிறந்து ேபாவேத ேமல் 

என்றுதான் ேதான்றுகிறேத தவிர ஐேயா பாவம்! என்று நிைனக்க ெகாஞ்சம்கூட 

மனம் வருவதில்ைல. 

ேதாழர் ஷண்முகம் அவர்கள் இந்த மாதிrயான சதிேமாசங்களால் எல்லாம் 

அைசக்கப்படக் கூடியவர் அல்லாதவராயிருந்ததனாேலேய, இவ்வளவு ெபrய 

சதியும் அவைர ஒன்றும் அைசக்க முடியவில்ைல. அன்றியும், இவர் 
சதியினால் பார்ப்பனரல்லாத சமூகமும் ஒன்றும் அடிேயாடு அழிந்து 

ேபாகும்படியான நிைலயும் ஏற்பட்டுவிடவுமில்ைல. ஆனால் ேதாழர் 
முத்ைதய ெசட்டியார் அவர்களுைடய எண்ணத்ைதயும், எதிrகளுக்கு உள் 

உளவாய் இருந்த குணத்ைதயும் நிைனக்கிறேபாது வயிறு பற்றி எrகிறது. 

ெநஞ்சம் குமுறுகிறது. இன்னும் என்ெனன்னேமா எழுத நம்ைமயும் மீறிக் 

ெகாண்டு ைக ஓடுகிறது. 

இந்த நிைலயில் இைத மக்கள் சீக்கிரம் மறந்துவிடும்படியாக ேதாழர் 
முத்ைதய ெசட்டியார் அவர்கள் முயலாமல், ேமலும் ேமலும் ெபருக்கிக் 

காட்டும்படியாக எண்ெணய்ைய விட்டு எrத்து ெநருப்ைப வளர்த்துக் 

ெகாண்டிருப்பது ேதாழர் முத்ைதய ெசட்டியாrன் ேயாசித்துப் பார்க்காத 

தன்ைம என்று ெசால்லுவதற்கு வருந்துகிேறாம். 

இந்தக் காலத்தில் பரம்பைர ராஜாக்கள் ஜமீன்தாரர்கள் ஆகியவர் களுைடய 

ஆட்சிேய ஒழிய ேவண்டும் என்று ஜனங்கள் முயற்சித்துக் 

ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒரு வட்டிக் கைடக்காரர், அதிலும் சிறிதும் 

ெநஞ்சிரக்கமற்ற வஞ்சகர்களாகிய சில பார்ப்பனர்களுைடய அடிைமயும், 

அடிைமயாய் இருந்தாெலாழிய வாழ முடியாத நிைலைமயும் ெகாண்ட வட்டிக் 

கைடக்காரர் ஆட்சிைய ஜனங்கள் விரும்புவார்கெளன்று ேதாழர் முத்ைதய 

ெசட்டியார் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது மிகமிக ைபத்தியக்காரத்தன ெமன்று தான் 

நாம் ெசால்லுேவாம். இந்த மாதிrயான மக்கள் ைகயில் நம் நாட்டு ஆட்சி 
முைறயின் தைலெயழுத்து இருக்குமானால் இைதவிட ெவள்ைளக்காரர்கள்  

ஐேராப்பியர்கள்  பிrட்டிஷ்காரர்கள்  ஆங்கிேலயர்கள் ைகயில் நமது 

ஆட்சியின் தைலெயழுத்து இருப்பது ேமல் என்று ஆயிரந் தடைவ சிறிது கூட 



ெவட்கமில்லாமல் ெசால்லுேவாம். ேதசீயப் பத்திrைகக் காரர்களும், 

பார்ப்பனர்களும் ேவண்டுமானால் வட்டிக்கைடக்காரர் ஆட்சிைய 

விரும்பட்டும், வாழ்த்தட்டும், யாகம் ெசய்யட்டும். 

சுதந்திரம் ேவண்டும், பணக்காரர் ஆட்சி ஒழிய ேவண்டும், ேசாம்ேபறிகள் ஆட்சி 
அழிய ேவண்டும் என்பைவகளில் நமக்குச் சிறிதுகூட சந்ேதகேமா, தயவு 

தாட்சண்யேமா இல்ைல. ஆனால் ேதாழர்களான ராஜேகாபாலாச்சாrயார் 
கவர்னராகவும், முத்ைதய ெசட்டியார் மந்திr யாகவும், சத்தியமூர்த்தி 
சாஸ்திrயார் சீப் ெசக்ரட்டrயாகவும் இருக்கும் அல்லது இருக்கப் ேபாகும் ஒரு 

ஆட்சியின் கீழ் இருப்பைதவிட கடும் புலி வாழும் காடு ேமல் என்ேற 

நிைனக்கின்ேறாம். 

நம்பிக்ைகயில்லாத் தீர்மானம் ெகாண்டு வருவதற்கு முன் ஒரு வார காலமாக 

ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயாருைடயவும் மற்றும் பார்ப்பன 

வக்கீல்களுைடயவும் மூைளகளுேம, ேதாழர் முத்ைதய ெசட்டியார் 
அவர்களுைடய வடீ்டில் தாண்டவம் ஆடிக் ெகாண்டிருந்தன என்று 

ெசான்னால், தமிழ் மக்கள் இனி முத்ைதய ெசட்டியாைர எப்படி நம்ப முடியும்  

எப்படி மதிக்க முடியும் என்பைத அவர்களுக்ேக விட்டுவிட்டு தீர்மானத்ைதப் 
பற்றிச் சில வார்த்ைதக் கூறி முடிக்கிேறாம். 

ெபாப்பிலி ராஜா அல்லது அவரது மந்திrக் கட்சியின் மீது ஏற்பட்ட குற்றம் 

என்ன? அவர் நாட்டுக்கு ஏதாவது ெகடுதியான காrயங்கள் ெசய்தாரா? கட்சிக்கு 

ஏதாவது துேராகமான காrயம் ெசய்தாரா? ஏைழ மக்களுக்குக் ெகடுதியான 

காrயம் ஏதாவது ெசய்தாரா? சுயநலத்துக்காக ஏதாவது சூழ்ச்சிேயா, 
மற்றவர்களுக்குத் துேராகேமா ெசய்தாரா? அல்லது அவருைடய கூட்டு 

மந்திrகள் ஏதாவது குைறேவா, குற்றேமா ெசய்திருக் கிறார்களா? என்பைதப் 
பற்றி நம்பிக்ைக யில்லாத தீர்மானம் ெகாண்டு வந்தவர்களால் ஒரு 

வார்த்ைதகூட எடுத்துச் ெசால்லப்படவில்ைல. 

ெபாப்பிலி ராஜா மந்திr ஸ்தானம் ெபற்றது முதல் நாளது வைரயில் 

பார்ப்பனர்கள் உட்பட எதிர்க்கட்சியார் என்று ெசால்லப்படுபவர்கள் உட்பட 

ெபாப்பிலியின் நிர்வாகத்ைதப் புகழ்ந்தும், அவருைடய வரீத்ைதயும், 

தீரத்ைதயும், உறுதிையயும் பாராட்டியும் ேபசியிருக்கிறார்கேள ஒழிய ஒரு 

குற்றமும் ஒரு குைறயும் இதுவைர யாரும் ெசால்லி வந்தேதயில்ைல. 



இரண்டாவது ெபாப்பிலி ராஜா அவர்கள் பணம் சம்பாதிப்பதற் காகேவா, 
ெபருைம சம்பாதிப்பதற்காகேவா அல்லது அவருைடய ஏதாவெதாரு 

கஷ்டமான நிைலைமயிலிருந்து தப்பித்துக் ெகாள்ளுவதற் காகேவா மந்திr 

ேவைலக்கு வந்திருக்கிறார் என்றாவது இதுவைர யாரும் ெசால்லவுமில்ைல. 

அல்லது ஜஸ்டிஸ் கட்சியினுைடய ெகாள்ைகக்ேகா, மற்றபடி 

ெபாப்பிலியினுைடய ெகாள்ைகக்ேகா அவர் மீது நம்பிக்ைகயில்லாத் 

தீர்மானம் ெகாண்டு வந்த கட்சிக்காரர்கள் என்று ெசால்லிக் ெகாள்பவர் 
களுைடய ெகாள்ைகக்ேகா ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கிறது என்ேறா அதன் 

தாரதம்மியம் இன்னெதன்ேறா ஏற்பட்டுவிடவுமில்ைல. ஆகேவ, 

ேதாழர் முத்ைதய ெசட்டியாருக்கு எதற்காக ஒரு தனிக்கட்சி? அந்தக் கட்சிக்கு 

என்ன ெகாள்ைக? அவருைடய கட்சிையச் ேசர்ந்த அங்கத்தினர்கள் யார்? 
அவர்கள் எப்படி என்ன காரணத்தினால் இவருைடய கட்சியில் ேசர்க்கப் 
பட்டார்கள்? அவர்களிடத்தில் ஜனங்களுக்குள்ள மதிப்பு என்ன? என்பதும், 

அதுேபாலேவ ேதாழர் சுப்பராயன் அவர்களுக்கு எதற்காக ஒரு தனிக்கட்சி? 
அவர் கட்சிக்கு என்ன ெகாள்ைக? அவருைடய கட்சியில் ேசர்ந்திருக்கும் 

அங்கத்தினர்கள் யார்? அவர்கள் எப்படி என்ன காரணத்தினால் இவருைடய 

கட்சியில் இருந்து ெகாண்டு இருக்கிறார்கள்? அவர்களிடத்தில் ஜனங்களுக்கு 

உள்ள மதிப்பு என்ன? என்பதும், 

மற்றும் இவர்கைள முன்ேன தள்ளித் தூண்டிவிட்டு உள்ேள இருந்து விஷமஞ் 

ெசய்து விட்ட பார்ப்பனர்கள், காங்கிரஸ்காரர்கள் என்பவர்களின் கட்சி என்ன? 

அவர்களது லட்சியமும், ெகாள்ைகயும் என்ன? எதற்கு இந்த கூட்டம் ேதசீய 

நாடகம் நடிக்கின்றது. இவர்களது முன்பின் நடவடிக்ைக என்ன? நாைணயம் 

என்ன? இவர்கைள நம்பினவர்கள் யாராவது முன்னுக்கு வந்து 

இருக்கிறார்களா? என்பதும், 

மற்றும் இந்த கூட்டத்தாைர ஆதrக்கும் இந்து, சுேதசமித்திரன், தினமணி, 
ெஜயபாரதி, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் முதலிய ேதசீய பத்திrைகக் காரர்களின் 

ேயாக்கியைத என்ன? அவர்களின் ெகாள்ைக என்ன? அந்த 

பத்திrைகக்காரர்களின் அந்தஸ்து என்ன? அவர்களுைடய லட்சியம் என்ன? 

அவர்களது பத்திrைககளின் ஜவீனம் எப்படி நடந்து வருகிறது? இந்த 

பத்திrைகக்காரர்கள் இதுவைரயிலும் எப்படி நடந்து வந்திருக்கிறார்கள்? 



என்கின்றைவகைளெயல்லாம் ஒரு அறிவாளி பார்த்தால் இன்ைறய 

மந்திrசைபயின் மீது நம்பிக்ைக இல்லாத் தீர்மானம் ெகாண்டு வந்து ஒரு 

சமயம் அது நிைறேவறி, இப்ெபாழுது இருக்கும் மந்திrசைப கைலத்து ேவறு 

மந்திrகள் நியமிப்பதாயிருந்தால் நம் மக்கள் கதி என்னவா யிருக்கும்? என்பது 

நாம் ெசால்லாமேல விளங்கும் என்று நிைனக்கிேறாம். 

மந்திr சைபையக் கைலப்பதற்குச் ெசலவழித்த பணங்களும், அதற்கு ஆள் 

ேசர்ப்பதற்காக ஒவ்ெவாருவருக்கும் வாக்களித்த வாக்குத் தத்தங்களும், 

எதிலிருந்து எப்படிப்பட்ட முைறயில் பrகாரம் ெசய்யப்படும் என்பைதயும் 

நிைனத்தால் இப்படிப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ ஆட்சியின் கீழ் இருப்பதற்கும், பழய 

கால ஆட்சி என்று ெசால்லப்படும் பாைளயக்காரர், ெகாள்ைளக்காரர், 
மைலவாசிகள், காட்டுமிராண்டிகள் என்பவர்களின் ஆட்சிக்கும் என்ன 

வித்தியாசம் என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

நமது ஓட்டர் ஜனங்கள் மிகவும் பாமர மக்களாயிருப்பதால் 

பத்திrைகக்காரர்கள் தங்களுைடய வயிற்றுப் பிைழப்புக்காகவும் கூலி 
களுக்காகவும் தங்கள் பிள்ைள குட்டிகள் குடும்பத்தார்கள் முதலியவர்களின் 

உத்திேயாகங்களுக்காகவும் இப்படிப்பட்ட அேயாக்கியத்தனமான 

காrயங்கைள ஆதrத்து எழுதி ஜனங்கைள மயக்கி நாட்ைடப் பாழ்படுத்தி 
வருகிறார்கள். இந்த உண்ைமைய என்று ஜனங்கள் உணருகிறார்கேளா அன்று 

தான் ஒரு ேயாக்கியமான ஆட்சிக்கு ஏற்ற பிரதிநிதித்துவம் ஏற்படவும், 

ஏைழகளுைடயவும், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுைடயவும் கஷ்டங்கள் நீங்கவும் 

வழி ஏற்படுேம தவிர ேவறு இல்ைல. 

நிற்க, ெபாப்பிலி ராஜா அவர்கள் இவற்ைறெயல்லாம் சிறிதும் லட்சியம் 

ெசய்யாமலும், மந்திrப் பதவிைய சிறிதாவது மதிக்காமலும், 

எப்படிப்பட்டவர்களுைடய கூப்பாட்டுக்கும், மிரட்டலுக்கும், சூழ்ச்சிக்கும், 

துேராகத்துக்கும் அஞ்சாமலும், தனக்குச் சr என்று ேதான்றியைத 

ைதrயமாய்ச் ெசய்துவருவதனால் தான் இது சமயம் கட்சியானது இவ்வளவு 

ெபருைமயில் இருந்து வர முடிகின்றது. 

மந்திr சைபயின் மீது ெபாறாைம ெகாண்ட கனவான்கள் பலரும் தங்களுக்கு 

மந்திr ஸ்தானம் கிைடக்கவில்ைலெயன்ற நியாயமான ஏமாற்றமைடந்த 

சிலரும் எதிர்க்கட்சியில் ேசராததற்குக் காரணம் என்னெவன்றால், இந்த 

மந்திr சைப கைலந்தால் ேவறு யார் மந்திrயாய் வருவார்கள் என்ற 



கவைலயாலும், பார்ப்பனரல்லாதார் சமூகத்திற்குத் தைலவர் என்று 

ெசால்லுவதற்கு ேயாக்கியமான ஒருவர் ேவறு யார் கிைடப்பார் என்கின்ற 

கவைலயாலும், இந்த இரண்டு வருஷ காலத்தில் ெபாப்பிலி ஆதிக்கத்தில் 

யாெதாரு நியாயமான தவறுதல்களும் இல்ைலேய என்கின்ற திடமான 

அபிப்பிராயத்தாலுேம தவிர மற்றபடி எதிர்க்கட்சியாைரப் ேபால் ஓட்டு 

ஒன்றுக்கு 4000, 5000 விைல ெகாடுத்து வாங்கியதினால் அல்ல என்பது நமக்கு 

நன்றாய் ெதrயும். 

எதிர்க்கட்சிக்கு ஆள் ேசர்ப்பதற்குத் ேதாழர்கள் முத்ைதயாச் ெசட்டியார், 
ராஜேகாபாலாச்சாrயார், சுப்பராயன் முதலியவர்கள் பணம், தந்திரம், சூழ்ச்சி, 
விஷமப் பிரசாரம் ஆகியைவகளுடன் இரவும் பகலுமாய் ஒரு வாரம் அைலந்து 

ெகாண்டு இருக்கும் ேபாது, ெபாப்பிலி அவர்கள் ைதrயமாக சுருட்ைட பிடித்துக் 

ெகாண்டு, பங்காவின் கீழ் உட்கார்ந்து ேரடிேயா, கிராமப்ேபான் 

ேகட்டானந்தித்துக் ெகாண்டிருந்தாராம். அது சமயம் ஒரு ேதாழர் 
ராஜாைவப்பார்த்து, ""என்ன உங்கள் கட்சி ெகாள்ைள ேபாகிறேத, நீங்கள் 

ஒன்றும் கவனிப்பதில்ைலயா'' என்று ேகட்டதற்கு, ""நான் கட்சியில் உள்ள 

நாைணயக் குைறவுகைளயும், அேயாக்கியத் தனங்கைளயும் ஒழித்துப் 
பrசுத்தமாக்குவதற்கு இந்த நம்பிக்ைகயில்லாத் தீர்மானத்ைத ஒரு 

சந்தர்ப்பமாகக் ெகாண்டிருக்கிேறன். ேபாகிறவர்கள் ேபாகட்டும். மந்திr 

பதவிகள் ேபாவதாயிருந்தாலும் ேபாகட்டும். நாணயமான  ேயாக்கியமான 

யாேரா நாலு ேபைர ைவத்துக் ெகாண்டு என்னால் கூடியைதக் கட்சிக்கும் 

ெபாது ஜனங்களுக்கும் ெசய்யக் காத்திருக்கிேறன். ஆதலால் நான் இப்ெபாழுது 

ஆள் பிடிக்கேவா கவைலப்படேவா அவசியம் இல்ைல'' என்று சுருட்ைடப் 
பிடித்துக் ெகாண்ேட ெசான்னாராம். 

அதற்கு ஏற்றது ேபாலேவ அேனகர்கள், இது சமயம் எதிர்க்கட்சியார் களுைடய 

பணத்ைத லட்சியம் ெசய்யாமல் தங்கள் நாணயத்ைதக் காப்பாற்றி 
ெபாப்பிலிக்குத் ைதrயத்ைதயும், உற்சாகத்ைதயும் ஊட்டியைத நாம் 

பாராட்டாமல் இருக்க முடியவில்ைல. 

ஆகேவ ஜஸ்டிஸ் கட்சி, பார்ப்பனரல்லாதார் இயக்கம் ஆகியைவ ேதாற்றுப் 
ேபாய் விட்டெதன்றும், சீர்குைலந்து விட்டெதன்றும், சைபயின் நம்பிக்ைக 

இழந்துவிட்டெதன்றும், ெபாது ஜனங்களின் ஆதரவு இல்ைல ெயன்றும் 

ெசால்லி விஷமப் பிரசாரம் ெசய்து காங்கிரஸ் பார்ப்பனர்கள், எல்லாப் 



பத்திrைககள், பார்ப்பனரல்லாதாrல் ெபரும் பணக்காரர்கள், ஜமீன்தாரர்கள், 

மந்திrகளாக இருந்தவர்கள் என்கின்ற கூட்டத்தார் எல்ேலாரும் ஒன்று ேசர்ந்து 

லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களுடன் சகலவித தந்திரங்கைளயும் ெசலவு ெசய்து 

பாடுபட்டும் கைடசியாக ஜஸ்டிஸ் கக்ஷிக்கு 80 ஓட்டும் எதிrகளுக்கு  

பார்ப்பனர்களுக்கு 42 ஓட்டும் என்கின்ற முைறயில் ெபrய ேதால்விைய 

அைடந்து, இந்த எதிrகெளல்ேலாரும் முக்காடு ேபாட்டுக் ெகாண்டு வடீு 

ேபாய்ச் ேசரத்தான் முடிந்தது.  

பணத் திமிருக்கும், பார்ப்பன சூழ்ச்சிக்கும் ""நாைள சாகப்ேபாகும் ஜஸ்டிஸ் 

கட்சி'' என்று ெகாட்ைட எழுத்துக்களில் ேபாட்டுக் குதூகலித்த பார்ப்பனப் 
பத்திrைககளுக்கும் இனியாவது நல்ல புத்தியும், மானமும் வராதா? என்று 

எதிர்பார்க்கிேறாம். 

முடிவாய் நம்பிக்ைகயில்லாத் தீர்மானம் விஷயமாக ேதாழர்கள் ஆர்.ேக. 
ஷண்முகம் அவர்களும், சி.எஸ். ரத்தினசபாபதி முதலியார் அவர்களும், டி.எம். 

நாராயணசாமி பிள்ைள அவர்களும் மற்றும் இரண்ெடாரு ேதாழர்களும் 

எடுத்துக் ெகாண்ட முயற்சியும் நடந்து ெகாண்ட மாதிrயும் தமிழ் மக்களால் 

மிகவும் பாராட்டத்தக்கதும் நன்றி ெசலுத்தத் தக்கதுமாகும். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  17.03.1935 

 

ெகாச்சி  பிரைஜகளுக்கு  ேஜ! 

சர். சண்முகம் 

நமது  இயக்கத்  தைலவராகிய  சர்.ஆர்.ேக. சண்முகம்  ஓ.இ.ஐ.உ.  அவர்கள்  

பார்ப்பன  விஷமத்தின்  பயனாய்  ெகாச்சி  திவானாக  நியமனம்  ெபற்றிருப்பது  

ேகட்டு  மகிழ்ச்சியைடகிேறாம். 

ெதளிந்த  அரசியல்  ஞானமும்,  நிர்வாகத்  திறைமயும், ேபச்சு  வன்ைமயும்,  

ெபாருளாதார  நிபுணத்துவமும்,  சமதர்ம  உணர்ச்சியும்  

அைமயப்ெபற்றவர்களில்  நமது  சண்முகம்  அவர்களுக்கு  ேமம்பட்டவர்  
இந்தியாவில்  ேவறு  எவரும்  இல்ைல  ெயன்பது  நமது  விேராதிகளாலும்  

மறுக்க  முடியாததாகும். 



ஒரு  மாகாணத்தின்  கவர்னர்  பதவிைய  வகிக்கக்கூடிய  ேயாக்கியைதயும்  

திறைமயும்  உைடய  அவர்  ஒரு  சமஸ்தானமாகிய  ெகாச்சிக்கு  திவானாக  

ஆனது  பற்றிக்  ெகாச்சி  சமஸ்தானம்  சந்ேதாஷம்  அைடய  ேவண்டுேம  ஒழிய  

ேதாழர்  சண்முகேமா  நாேமா  ஒரு ெபrய  பாக்கியமாகக்  கருதி  
சந்ேதாஷமைடவதற்கில்ைல. 

ஆயினும்,  ைவதீகம்  நிைறந்த  சமஸ்தானமாகிய  அதில்  பாழும்  ைவதீகக்  

ெகாடுைமயில்  பரம்பைரயாகக்  கஷ்டப்பட்டு  வரும்  ஏைழ  மக்களுக்கும்,  

தாழ்த்தப்பட்ட  மக்களுக்கும்,  தாராள  மனப்பான்ைமயும்,  சமரச  ேநாக்கமும்  

உைடய  சர். சண்முகம்  அவர்களின்  ஆட்சி  காலத்தில்  விேமாசனம்  

ஏற்படக்கூடும்  என்று  கருதிேய  ெகாச்சி  சமஸ்தான  மக்கைளப்  
பாராட்டுகிேறாம்.  இத்தைகய  உயர்ந்த  ேநாக்கத்துடேனேய  ேதாழர்  
சண்முகம்  அவர்கள்  இப்பதவிைய  ஏற்றுக்  ெகாண்டிருக்கிறார்  என்றும்  

கூறுேவாம். 

ெகாச்சி  சமஸ்தானத்தில்  தாழ்த்தப்பட்ட  மக்கள்  நிைலையப்  பற்றியும்  

அங்குள்ள  பார்ப்பன  ஆதிக்கத்ைதப்  பற்றியும்  உத்திேயாகங்களில்  

தாழ்த்தப்பட்ட  மக்கள்  புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பைதப்  பற்றியும்  சமீபத்தில்  

நாம்  ஒரு  ஸ்ேடட்ெமண்ட்டும்  ெவளியிட்டிருக்கிேறாம்.  நிற்க, 

ெகாச்சி  சமஸ்தானத்தில்  புதிய  அரசியல்  திட்டம்  ஒன்று  தற்சமயம்  

அமுலுக்கு வருவதாக இருக்கிறது. அன்றியும் இனி இந்தியாவில்  

ஏற்படப்ேபாகும்  ஐக்கிய  சர்க்காருக்கும்  சுேதச  மன்னர்களுக்கும்  அரசியல்  

சம்பந்தங்கள்  ஏற்படவும்  ேபாகின்றது.  இப்படிப்பட்ட  முக்கியமான  சமயத்தில்,  

சர். சண்முகம்  அவர்கள்  ெகாச்சியின்  திவானாக  அைமந்தது  சமஸ்தான  

அரசியலுக்கும்,  குடிகளுக்கும்  இனி  ஏற்படப்ேபாகும்  முன்ேனற்றத் திற்கும்,  

நன்ைமக்கும்  ஒரு  நல்ல  அறிகுறிெயன்ேற  கூறுேவாம். 

அந்தச்  சமஸ்தானத்தில்  இவர்தான்  முதல்  முதல்  திவான்  பதவி  ெபற்ற  

பிராமணரல்லாதார்  ஆவார்  என்பது  குறிப்பிடத்தக்க  விஷயமாகும்.  இதுவைர 
யிலும்  ஒன்றுக்கும்  உதவாத  சாதாரண  ைவதீகப்  பிராமண  திவான்களின்  

ஆட்சியினாேலேய  சமூக  விடுதைல  ெபறாமல்  கட்டுண்டு  கிடந்த  

அச்சமஸ்தானக் குடிமக்களுக்கு இது எவ்வளவு மகிழ்ச்சிையயும்  

ஆறுதைலயும்  அளிக்கக்கூடியெதன்பைத நாம்  அளவிட்டுக்  கூற  முடியாது. 



இந்த  நியமனத்ைதக்  கண்டு  சில  பார்ப்பனப்  பத்திrைககள், சர். ஷண்முகம்  

எல்லா  வைகயிலும்  நிபுணராயிருந்தாலும்  கூட  அவர்  இது  வைரயில்  

ேநராக  அரசியல்  நிர்வாகத்ைத  வகித்திராததால்  அவ்ேவைலக்கு  

லாயக்கற்றவர்  என்று  அர்த்தப்படும் படியும்,  ெகாச்சி  வாசிகளிேலேய  

ஒருவைர  நியமிக்காமல்  ெவளியார்  ஒருவைர  நியமித்ததற்காக  சமஸ்தான  

வாசிகள்  அதிருப்தியைடவார்கள்  என்றும்  விஷமத்தனமாக  எழுதியிருக் 
கின்றன.  இவ்வாறு  எழுதியது  பார்ப்பனயீ  விஷமத்தனமா  அல்லவா  
என்பைதக்  கீேழ  கூறும்  விஷயங்கைளக்  ெகாண்டு  முடிவு  ெசய்யும்படி  

விட்டுவிடுகிேறாம். 

ேதாழர்  ஷண்முகம்  அவர்கள்  இரண்டு  வருஷங்களாகச்  சட்டசைபத்  

தைலவராக  இருந்து,  உலகம்  புகழுமாறு  சைபைய  நிர்வகித்து  

வந்திருக்கிறார்.  மற்றும்,  பல  முக்கிய  அரசாங்கக்  கமிட்டிகளில்  

சம்பந்தமுைடயவராக  இருந்திருக்கிறார்.  ஆஸ்ேரலியா  ெசன்றதும்,  

ஆட்டவா  மகாநாட்டில்  கலந்து  ெகாண்டதும்  உலகம்  அறியாததல்ல.  

அன்றியும்  ெகாச்சி  சமஸ்தானத்திற்கு  குைறயாத  அளவுள்ளதானது  என்று  

ெசால்லக்கூடிய  தனது  ெசாந்த  எஸ்ேடட்டு  சம்பந்தமான  விஷயங்கைள  

கவனித்து  வரும்  அனுபவம்  ஒன்ேற அவருைடய  நிர்வாகப்  பழக்கத்திற்குப்  
ேபாதிய  அனுபவ மாகும்  என்பைத  அவைரப்  பற்றியும்,  அவருைடய  

ேவைலகைளப்  பற்றியும்  ேநேர அறிந்தவர்கள்  நன்றாய்  அறிவார்கள். 

ஆதலால் அவருக்கு நிர்வாகத் திறைம ேபாதாது என்பது  

பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு இப்பதவி கிைடத்து விட்டேத என்ற ெபாறாைமையத்  

தவிர  ேவெறான்று  மில்ைலெயன்பது  உண்ைமயாகும். 

மற்றும்  ேதாழர்கள்  சர்.  டி. மாதவராவ்,  வி.டி. மாதவராவ்,  சுப்பிரமணிய  

அய்யர்,  ஆர். ரகுநாதராவ்,  ரங்கய்யங்கார்,  வி.டி. கிருஷ்ணமாச்சாr  ேபான்ற  

உஞ்சிவிருத்திப்  பார்ப்பனர்கள்  ஆட்சிையவிட  3,  4  தைலமுைறயாகேவ  

சீமானாயும்,  தக்க  அந்தஸ்துைடயவராகவும்  சிறு  வயது  முதேல  கீர்த்தியும்,  

ெபருைமயும்,  ஞானமும்  ெபற்றவராகவும்  விளங்கும்  சர். ஷண்முகம்  

அவர்களின்  ஆட்சி  எந்த  விதத்தில்  குைறந்து  விடக்கூடியதாகுெமன்று  

ேகட்கின்ேறாம். 

ேதாழர்கள் வி.டி. கிருஷ்ணமாச்சாrயார்  பேராடா  திவானாகச்  ெசன்ற  

ேபாதும்,  திருவாங்கூrல்  சர். சி.பி. ராமசாமி  அய்யர்  அவர்கள்  ெபயrல்லாத  



உத்திேயாகத்தின்  மூலம்  ஆயிரக்கணக்கான  சம்பளம்  

வாங்கிக்ெகாண்டிருப்பைதயும்  இன்னும்  ெகாச்சி,  திருவாங்கூர்,  ைமசூர்  
முதலிய  சமஸ்தானங்களில்  ெசன்ைன  மாகாணப்  பார்ப்பனர்கள்  திவான்  

பதவிகள்  வகித்து  வந்த  காலத்திலும்  எந்தப்  பார்ப்பனப்  பத்திrைககளாவது,  

அந்தச்  சமஸ்தான  வாசிகளின்  உrைமகைள  அலட்சியம்  ெசய்து  விட்டு  

ெவளியாைரத்  திவான்களாக  நியமித்ததனால்  சமஸ்தான  வாசிகள்  அதிருப்தி  
அைடகிறார்  என்று  பிரசாரம்  பண்ணியதுண்டா  என்று  ேகட்கிேறாம். 

ஒரு  பார்ப்பனரல்லாதார்  திவானாக  நியமிக்கப்பட்ட  பிறகுதான்  இந்தப்  
பார்ப்பனப்  பத்திrைககளுக்கு  அந்தச்  சமஸ்தான  வாசிகளின்  அதிருப்தி  
ெதrந்தது  ேபாலும்,  இைதவிட  பார்ப்பனர்களின்  ெபாய்ப்  பிரசாரத்திற்கும்,  

விஷமப்  பிரசாரத்திற்கும்,  துேவஷப்பிரசாரத்துக்கும்  ேவறு  என்ன  உதாரணம்  

ேவண்டும்  என்று  ேகட்கிேறாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  17.03.1935 

 

விருதுநகர் ஜஸ்டிஸ் மகாநாடு 

விருதுநகrல் ராமநாதபுரம் ஜில்லா ஜஸ்டிஸ் முதலாவது மகாநாடு இம்மாதம் 

30, 31ந் ேததிகளில் ெசன்ைன திவான் பகதூர் எ.ராமசாமி முதலியார் அவர்கள் 

தைலைமயில் கூடப் ேபாகிறது. இந்த மகாநாடானது ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்கு 

இந்திய சட்டசைபத் ேதர்தலில் ஒரு ெபrய ேதால்வி ஏற்பட்ட பிறகும் அைதக் 

காரணமாக ைவத்து ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் எதிrகள் ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய 

அடிேயாடு ஒழித்துவிடச் ெசய்த சூழ்ச்சியாகிய நம்பிக்ைகயில்லாத் 

தீர்மானத்ைத முறியடித்துப் ெபrயெதாரு ெவற்றி ஏற்பட்ட பின்னும், ெபாது 

ஜனங்கள் யாவரும் ஜஸ்டிஸ் கட்சியில் இனி என்ன நடக்கப் ேபாகிறது 

பார்ப்ேபாம் என்று எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கிற நிைலயில், விருதுநகrல், 

முனிசிபல் ேசர்மன் ேதாழர் வி.வி.ராமசாமி அவர்களுைடய ெபrயெதாரு 

முயற்சியில் அவைரேய வரேவற்புத் தைலவராய்க் ெகாண்டு, முதல் முதலாக 

ராமநாதபுரம் ஜில்லா முதலாவது ஜஸ்டிஸ் மகாநாடாகக் கூடுகிறது. இது 

ெபயருக்கு ஜில்லா மகாநாடு ஆனாலும் ெபrயெதாரு ெபாது மகாநாடு என்ேற 

ெசால்ல ேவண்டும். ஆகேவ இைத நாம் வரேவற்கிேறாம். ேதாழர் வி.வி. 
ராமசாமி அவர்கைளயும் பாராட்டுகிேறாம். 



இதுவைரயில் அேனகமாய் நடந்த ஜஸ்டிஸ் மகாநாடுகள் என்பது 

அடுத்தாற்ேபால் யார் தைலவராய் வருவது? யார் மந்திrயாக வருவது? 

மற்றும் இது ேபான்ற விஷயங்கைளேய குறி ைவத்து குறிப்பிட்டவர்கள் 

நன்ைமையக் கருதி அதற்காக மகாநாடுகள் கூட்டப்படுவதும், அதன் மூலம் 

ெபrயெதாரு கட்சித் தகராறுகள் நைடெபறுவதும், அதன் பயனாய் கட்சி 
ெவகுதூரம் பாதிக்கப்பட்டு சிrப்பாய்ச் சிrக்கப்படுவதும், கட்சி ேவைலகளும் 

ெபrதும் பாதிக்கப்படுவதும், நமது எதிrகள் இைதப் பயன்படுத்திக் ெகாண்டு 

கட்சிக்கு விேராதமாய் எதிர்ப் பிரசாரம் ெசய்து கட்சிைய அழிக்க முயற்சிப்பதும் 

வழக்கமாக இருந்து வந்திருக்கிறது என்று ெசான்னால் அைத அடிேயாடு 

ஆட்ேசபிக்க முடியாது என்ேற ெசால்லுேவாம். ஆனால் இைத யாரும் 

அப்படிப்பட்ட மகாநாடுகளில் ஒன்றாகச் ேசர்க்க முடியாது என்பதில் நமக்கு 

நம்பிக்ைக யிருக்கிறது. 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியானது நல்ல ெசல்வாக்ேகாடு இருந்து பல நல்ல 

காrயங்கைளச் ெசய்து ெகாண்டிருந்த சமயத்தில் ெநல்லூrல் கூட்டப்பட்ட  

மாகாண மகாநாடு ெபrயெதாரு பிளைவ யுண்டாக்கிவிட்டெதன்பது யாவரும் 

அறிந்த விஷயேம. 

இதன் பயனாய் ஒரு பலம் ெபாருந்திய மந்திrசைபைய அைமக்க முடியாமல் 

ேபாய், அதன் பயனாய் உருப்படியான காrயம் ஒன்றும் ெசய்வதற்கில்லாமல் 

மந்திrசைபையக் காப்பாற்றுகிற ேவைலயிேலேய ஜஸ்டிஸ் கட்சியானது 

ஈடுபட்டிருக்க ேவண்டியதாயிருந்தது என்று ெசால்லுவதற்கு 

ெவட்கமாயிருந்தாலும் ஒப்புக் ெகாண்டுதான் தீரேவண்டும். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் பிரதான லட்சியமாகிய வகுப்புவாrப் 
பிரதிநிதித்துவப்படிேய, அரசாங்க உத்திேயாகங்களில் எல்லாம், எல்லா 
வகுப்பாருக்கும் பிரதிநிதித்துவம் இருக்கும்படி ெசய்ய ேவண்டியதான 

முக்கியமான காrயத்திலும்கூட எதிrகளின் கூப்பாட்டுக்கும், வசவுக்கும் 

பயந்து அலட்சியமாகேவ இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். அரசாங்க 

உத்திேயாகஸ்தர் ஜாபிதாப்படி இப்ெபாழுதும் உத்திேயாகங்களில் எந்த 

வகுப்பினர் அதிகமாக இருந்து வருகிறார்கெளன்பைதப் பார்க்கும்ெபாழுது 

இவ்வளவு வருஷங்களாக ஜஸ்டிஸ் கட்சியானது அதிகாரப் பதவியில் 

இருந்துங்கூட இன்னும் ெபரும்பாலும் எல்லா இலாக்காக்களிலும் 

பார்ப்பனர்கேள அதிகமாக உத்திேயாகப் பதவிகைள வகித்து வருகிறார் 



கெளன்றால் இது ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்கும், கட்சிப் பிரமுகர்களுக்கும், தைலவர் 
களுக்கும் மிகவும் அவமானத்ைத உண்டாக்கக்கூடிய விஷயேமயாகும். 

இவ்வாறு ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் ஜவீாதாரக் ெகாள்ைககளில் முக்கியமான 

ெதான்ைறேய அலட்சியம் பண்ணி வந்ததற்குக் காரணம் ேமற் கூறியபடி 

கட்சிக்குள்ளிருந்த ஊழல்கேளயாகும் என்பைத யாராவது இல்ைல என்று 

ெசால்ல முடியுமா? 

நல்ல சம்பவமாய் தஞ்சாவூர் மகாநாட்டில் ெபாப்பிலி அரசர் தைலவராகக் 

கிைடத்து அதன்பின் ஏேதா சில நல்ல காrயங்களாவது ெசய்ய முடிந்தது 

என்றாலும், அதற்கும் கட்சிக்குள்ளாகேவ உள்ள பல சுயநலக் காரர்களாலும், 

பார்ப்பனர்களாலும் ெதால்ைல விைளவிக்கப்பட்ேட வந்திருக்கிறது. 

ஆகேவ இப்ெபாழுது விருதுநகrல் கூடுகிற மகாநாடு அடுத்த தைலவர் யார்? 
மந்திrகள் யார்? மகாநாடு கூட்டினவர்களுக்கு என்ன பிரதிப் பிரேயாஜனம்? 

மற்ற சின்ன உத்திேயாகங்களில் யார் யாருக்கு என்ன என்ன 

உத்திேயாகங்கைளப் பிrத்துக் ெகாடுப்பது என்பது ேபான்ற தனிப்பட்ட 

நபர்களின் அபிலாைசக்காக என்று இல்லாமல், இந்த மந்திr சைபயின் 

காலமாகிய பாக்கி இருக்கும் இன்னும் ஒன்றைர வருஷ காலத்துக்குள் 

என்ெனன்ன காrயங்கள் ெசய்வது? கட்சியின் திட்டமான ெகாள்ைக இனி 
எப்படி இருக்க ேவண்டும்? அதற்ேகற்ற ேவைலத் திட்டங்கள் என்ன? 

அைவகைள எப்படிக் காrயத்தில் நிைறேவற்றி ைவப்பது என்பன ேபான்ற 

விஷயங்கைள நிர்ணயம் ெசய்து, பாக்கியுள்ள காலத்துக்குள் குைறந்தபட்சம் 

இன்னின்ன விஷயங்கைளயாவது நிைறேவற்றி ைவப்பது என்று முடிவு 

ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்காகேவ கூட்டப்படுகின்றது என்று 

நம்புகிேறாம்.  

இது மாத்திரம் அல்லாமல் மற்ெறாரு முக்கிய விஷயம் கண்டிப்பாக 

கவனிக்கப்பட ேவண்டும். அதாவது டாக்டர் சுப்பராயன், குமாரராஜா 
முத்ைதயா ெசட்டியார் ேபான்ற கட்சியிலிருந்து பிrந்து நின்று கட்சிக்குத் 

ெதால்ைல ெகாடுத்து வரும் கனவான்கைளயும் உள்ேள இழுத்துப் ேபாட்டுப் 
பார்ப்பனர் அல்லாதாrைடயில் மதிக்கத்தகுந்த பிrவிைன யில்ைல; கட்சி 
ேபதம் இல்ைல என்பதான ஒரு நிைலையயும் மகாநாட்டில் ஏற்படுத்த முயல 

ேவண்டியது மிகவும் அவசியமாகும். இதற்கு வரேவற்புத் தைலவர் ேதாழர் 



ராமசாமி அவர்கள் முயற்சித்து அதன் ெபருைமைய அைடவார் என்றும் 

நம்புகிேறாம். 

அதிகாரமும், பட்டமும், ெபரும் சம்பளங்களும், ெபாறுப்ைபவிட ெபருைமயும், 

ேபாக ேபாக்கியமும் அதிகமுள்ள ஸ்தானங்கைள அைடவதற்கு 

வசதியுமிருந்தால் எப்படிப்பட்ட கூட்டத்திலும் உள் சண்ைடயும் கட்சியும், 

ெபாறாைமயும், துேவஷமும், சூழ்ச்சியும் இல்லாமல் இருக்கும் என்று யாரும் 

எதிர்பார்க்க முடியாது. இைதப் ெபரும்பான்ைமயான மனித சுபாவத்ைத 

ஆதாரமாக ைவத்ேத ெசால்லுகிேறாம். ஆதலால் இப்படி ெயல்லாம் 

இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சிைய ேகவலமான கட்சிெயன்றும் உருப்படாத கட்சி 
என்றும் சுலபத்தில் ெசால்லிவிட முடியாது. 

ேகவலம் காங்கிரசின் ேயாக்கியைதைய எடுத்துப் பார்த்தாலும் அதில் 

இப்ேபர்ப்பட்ட ேயாக்கியைதகள் இல்ைலெயன்று யாரும் ெசால்லிவிட 

முடியாது. அதிலும் சதா சர்வகாலமும் உள் கலகங்கள் இருந்து ெகாண்டுதான் 

வந்திருக்கிறது. ஆனால் அது அதிகம் கண்ணில் படாமல் இருப்பதற்குக் 

காரணம் காங்கிரஸ் கூட்டமானது நமது மாகாணத்தில் இப்ெபாழுது 

அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் மீது ஒேர கண்ணாய் இருப்பதாலும் அவர்கைளக் 

கவிழ்க்க ேவண்டியேத தங்களுைடய முக்கிய முதல் கடைம என்று 

எண்ணியிருப்பதாலும் தங்களுக்குள் ெபரும் பதவி பட்டத்துக்கு 

இடமில்லாமல் இருப்பதாலும், தங்களுக்குள்ளாக உள் சண்ைட ேபாட்டுக் 

ெகாண்டு ெவளியில் காட்டிக் ெகாள்ளச் சவுகrயம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். 

ஆதலால் ஏதாவது ஜனங்களுக்கு உருப்படியான காrயங்கள் ெசய்ய ேவண்டும் 

என்று கருதினால் அைதச் ெசய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஸ்தாபனத்தில் 

மக்கைள மயக்கும்படியானதும் சுயநலத்திற்கு ஏற்றதுமான ெபrய லாபங்கள் 

ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்க ேவண்டும். 

ஆதலால் அதற்கு முதலாவதாக மந்திrகளுைடய சம்பளம் ெபருந் 
ெதாைகயாயிருப்பைத ஒன்றா சிறு ெதாைகயாகக் குைறத்துக் ெகாள்ள 

ேவண்டும் அல்லது ெபருந்ெதாைகயில் ஒரு சிறு ெதாைகைய மாத்திரம் 

மந்திrகள் ெசாந்த ெசலவுக்ெகன்று எடுத்துக் ெகாண்டு பாக்கிைய கட்சியின் 

அல்லது ஸ்தாபனத்தின் நன்ைமக்காகச் ேசர்ப்பித்துவிட ேவண்டும். 



இந்தப்படி ெசய்யப்படாத வைரயில் எந்தக் கட்சி மந்திr சைபயும் 

ெதால்ைலயில்லாமல் இருந்து எந்த ஒரு நல்ல காrயத்ைதயும் ெசய்ய 

முடியாது. மந்திrகளாக வருபவர்களும் எதற்காக எதன் ேபரால் 

மந்திrகளானார்கேளா அைத அடிேயாடு மறந்து விட்டு எப்படி நடந்து மந்திrப் 
பதவிையக் காப்பாற்றிக் ெகாள்ளலாேமா என்கின்ற கவைலயிேலேய 

ெகாள்ைககைளக் ைகவிட்டுவிட ேவண்டியதாக வரும். ஆைகயால் அந்தக் 

காrயங்கைள முக்கியமாகக் கவனிக்க ேவண்டும்.  

தவிர, ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் தற்கால ேவைலத் திட்டம் என்பதாக ேதாழர் ஈ.ெவ. 

ராமசாமியால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்டங்கைள மகாநாட்டில் பrசீலைன ெசய்து 

அைத ஒப்புக் ெகாள்வேதாடு அவற்றுள் கூடுமானவற்ைற உடேன அமுலுக்குக் 

ெகாண்டு வரவும் ஏற்பாடுகள் ெசய்ய ேவண்டும். அதற்கும் முைறகள் வகுக்க 

ேவண்டும். 

மகாநாட்டுக்குப் பின் கட்சித் தைலவர் ஜில்லாக்கள் ேதாறும் சுற்றுப் பிரயாணம் 

ெசய்து ஆங்காங்குள்ள பிரமுகர்கைள ேநrல் கண்டு கட்சியின் சம்பந்தமாய் 

அவரவர்களுக்குள்ள நியாயமான குைறகைளக் ேகட்டு அவற்றுக்குச் 
சமாதானம் ெசால்லி அவர்கைள எல்லாம் கட்சியில் ேசர்க்க ேவண்டும். 

 

கிட்டப் ேபானால் தனக்ெகாரு மந்திr ேவைல ேகட்பாேன என்கின்ற பயத்ைத 

அடிேயாடு விட்டுவிட ேவண்டும். மந்திr ேவைலக்கு சூழ்ச்சிக் காரர்களும், 

கலகக்காரர்களும், ெதால்ைலக்காரர்களும், ெபரும் ஜமீன்தாரர்களும், 

பணக்காரர்களும் தான் தகுதியானவர்கள் என்கின்ற நிைலைமைய அடிேயாடு 

மாற்றி ஏதாவெதாரு தகுதிையேயா முைறையேயா ைவத்து அதன்படி 

நியமனம் அைடயும்படியாகச் ெசய்ய ேவண்டும். 

கைடசியாக சுயமrயாைத இயக்கம் ஆரம்பமான கால முதல் ஜஸ்டிஸ் 

கட்சிைய ஆதrத்தும் கூடிய உதவி புrந்தும் வந்திருக்கிறது என்பைத ஜஸ்டிஸ் 

கட்சியார் மறுத்துவிட முடியாது. ஜஸ்டிஸ் கட்சித் தைலவர்களும், 

மந்திrகளும் (காலஞ்ெசன்ற முனுசாமி நாயுடு ஒருவைரத் தவிர) 
சுயமrயாைத இயக்கத்ைதப் பாராட்டி வந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் 

மிைகயாகாது. பிரபல ேதாழர்களும் ஜஸ்டிஸ் கட்சியிலும் சுயமrயாைத 

இயக்கத்திலும் கலந்தும் முக்கியஸ்தர்களாகவும் இருந்து வருகிறார்கள் 

என்பதும் மறுக்க முடியாது. சுயமrயாைத இயக்கத்தின் ேவைலத் திட்டம் 



என்பதாகக் குறிப்பிட்டு வந்த திட்டங்கள் எல்லாம் சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட 

முைறயிேலேய நடத்துவது என்கின்ற நிபந்தைனயின் மீேத 

ெவளிப்படுத்தப்பட்டு வந்திருப்பதும் யாவரும் அறிந்தேத யாகும். 

ஆகேவ ஜஸ்டிஸ் கட்சியானது சுயமrயாைத இயக்கத்ைதத் தனது நிர்மாண 

ஸ்தாபனமாகவும் பிரச்சார ஸ்தாபனமாகவும் ைவத்து அதன் 

ெகாள்ைககளுக்கும் திட்டங்களுக்கும் இணங்கி அைதப் பயன்படுத்திக் ெகாள்ள 

முயற்சிப்பது புத்திசாலித்தனமான காrயம் ஆகும் என்பைத 

ஞாபகப்படுத்துகிேறாம். 

நிர்மாணம் இல்லாமல், பிரச்சாரம் இல்லாமல் பாமர ஜனங்களின் 

மனப்பான்ைமைய அப்ேபாைதக்கப்ேபாது அறிந்து அதற்குத் தக்கபடி நடந்து 

தங்கள் பிரசாரத்ைத அவர்களுக்குள் ெசலுத்தாமல் நைடெபறுகிற எந்த 

இயக்கமும், ஸ்தாபனமும் ெவற்றி ெபறுவெதன்பது கஷ்டமான 

காrயேமயாகும். 

ஆகேவ விருதுநகர் மகாநாடானது இந்த விஷயங்கைள ெயல்லாம் கவனித்து 

தகுந்தபடி நடந்து ெகாள்ளுெமன்று எதிர்பார்க்கிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  24.03.1935 

 

கராச்சி கலகத்திற்கு மதேம காரணம் 

இந்த வாரம் கராச்சியில் நடந்த கலகத்ைதப் பற்றிய ெசய்தி முழுவைதயும் 

தினசrப் பத்திrைககளில் அேநகர் படித்திருக்கலாம். இக் கலகத்தினால் 

நிரபராதியான மக்களில் 40 ேபர்கள் வைரயில் ேபாlசார் சுட்டதன் பயனாக 

மாண்டேதாடு சுமார் 100 ேபர் வைரயில் காயம் அைடயும் படியும் 

ேநர்ந்துவிட்டது. 

இது ேநரடியான இந்து முஸ்lம் கலகமில்லாமல் ேபாlசாருக்கும், 

முஸ்lம்களுக்கும் உண்டான கலகமானாலும் இதற்குக் காரணம் இந்து 

முஸ்lம் மதெவறி தான் என்பைத யாரும் மறுக்க முடியாது. 

நாதுராம் என்னும் இந்து ஒருவர், முஸ்lம் மார்க்கத்ைதத் தூஷித்து 

எழுதியதற்காக அவர் மீது வழக்குத் ெதாடரப்பட்டு, வழக்கு விசாரைண நடந்து 

ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவைர அப்துல்காயம் என்னும் முஸ்lம் ஒருவர் 



நடுக்ேகார்ட்டிேலேய ெகாைல ெசய்த குற்றத்துக்காக ேவண்டி அப்துல் 

காயத்திற்குக் ேகார்ட்டாரால் தூக்குத் தண்டைன விதிக்கப்பட்டது. இதுேவ 

கலகத்திற்கு அடிப்பைடயான காரணமாகும். 

இதற்கு முன் பல தடைவகளில் வடநாட்டில் நடந்த கலகங்களுக்கு எல்லாம் 

மத சம்பந்தேம காரணமாக இருந்திருக்கிறது என்பதும் ேநயர்கள் அறியாதது 

அல்ல. 

ஜனங்கள் ஒன்றுபட்டு வாழ்வதற்கு என்று ஒரு மதமும், ஜனங்கள் 

ஒன்றுபடாமல் தனித்தனியாகப் பிrவுபட்டு வாழ்வதற்ெகன்று ஒரு மதமும், 

வரீத்ேதாடு வாழ்வதற்ெகன்று ஒரு மதமும், ேபடிகளாய் வாழ்வதற்கு என்று 

ஒரு மதமும், தாங்கள் எப்ெபாழுதும் உயர்ந்த சாதியாராகேவ யிருந்து ெகாண்டு 

மற்றவர்கைளத் தமக்குக் கீழாக்கி அவர்கைள ெயல்லாம் ெகாடுைமப்படுத்திக் 

ெகாண்டிருப்பதற்ெகன்ேற ஒரு மதமும், தாம் எப்ெபாழுதும் அடிைமயாகேவ 

யிருந்துெகாண்டு பிற சமூகத்தினrன் ெகாடுைமையச் சகித்துக் ெகாண்டு 

மானமற்று உயிர் வாழ்வதற்ெகன்ேற ஒரு மதமும் இருக்குமானால் 

இத்தைகய ெகாள்ைககைளயுைடய மதங்கைளேய அந்தந்த மதத்ைத 

அனுசrக்கும் மக்கள் பிடிவாதமாகக் ைகப்பற்றி நடப்பேத தமது கடைமெயன்று 

நிைனத்திருப்பார்களானால், ஒரு ேதசத்தில் எப்படி ஒற்றுைமயும், 

சமாதானமும், மனிதத் தன்ைமயும் சுயமrயாைதயும் குடி ெகாண்டிருக்கும் 

என்று ேகட்கின்ேறாம். 

இந் நிைல மாற ேவண்டுமானால் எல்லா மக்களுக்குள்ளும் சேகாதர 
உணர்ச்சிைய உண்டாக்கத்தக்க ஒரு மதத்தில் மற்ற மதத்தினர் அைனவரும் 

ேசர்ந்து விடுவதன் மூலமாகேவா அல்லது எல்லா மதங்கைளயும் அடிேயாடு 

ஒழித்து மதத் ெதால்ைலகளின்றி வாழ்வதன் மூலமாகேவாதான் ேதசத்தில் 

ஜன சமூகச் சச்சரவு உண்டாகாதபடி சமாதானமும் ஒற்றுைமயும் உள்ள 

வாழ்க்ைக நடத்த முடியுேம ஒழிய ேவறு எந்த விதத்தினால் சமாதான 

வாழ்க்ைக நடத்த முடியும் என்பைத ேயாசித்துப் பதில் ெசால்லும்படி மத பக்தர் 
கைளயும், மதப் பாதுகாப்பு ேகாரும் ேதசீயவாதிகைளயும் ேகட்கிேறாம். 

இந்த விஷயத்ைதப் பற்றி ஒரு சிறிதும் லட்சியம் பண்ணாதேதாடு சமாதான 

பங்கத்திற்குக் காரணமாக இருக்கின்ற எல்லா மதங்களுக்கும், பழக்க 

வழக்கங்களுக்கும் பாதுகாப்ேபாடு கூடிய சுயராச்சியம் தான் ேவண்டும் என்று 

கூச்சலிடுவதும், அது தான் ேதசீயம், ேதசாபிமானம், பாரத மாதாவுக்குச் 



ெசய்யும் ஊழியம், ேதச பக்தர்களின் கடைம என்பதும், இதற்கு மாறாக 

இருப்பவர்கைளெயல்லாம் அதாவது ஜனசமூகத்ைத ஒன்றுபடுத்த ேவண்டும், 

ஒன்றுபடுவதற்கு விேராதமாக இருப்பைவகைளெயல்லாம் அடிேயாடு ஒழிக்க 

ேவண்டும் என்பவர்கைளெயல்லாம் ேதசத் துேராகிகள், நாஸ்திகர்கள், மதத் 

துேராகிகள் என்றும் கூறித் தூற்றுவெதல்லாம் சுத்த முட்டாள்தனமானதும், 

விஷமத்தனமானதும் ஆகும் என்று ெசால்லுவது குற்றமாகுமா? இந்த 

நிைலயில் ேகட்கப்படும் சுயராச்சியம் என்பது, ஒரு ைகயினால் எழுதி மறு 

ைகயினால் அழித்துவிடுவைதப் ேபான்றதல்லவா? 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  24.03.1935 

 

கிருஷ்ணசாமி  ஜவீானந்தம் விடுதைல 

நமது ஆசிrயர் ேதாழர் ஈ.ெவ. கிருஷ்ணசாமி அவர்களின் மீதும் ேதாழர் பி. 
ஜவீானந்தம் அவர்கள் மீதும் ெதாடரப்பட்டு இருந்த ராஜத் துேவஷ வழக்கு 

முன் குறிப்பிட்டிருந்தபடி 18.3.35 ந் ேததியில் விசாரைண நைடெபறவில்ைல. 

அன்று ஜில்லா மாஜிஸ்ேரட் அவர்கள் தான் இன்னும் வழக்கு சம்பந்தமான 

rக்கார்டுகள் முழுவைதயும் படித்துப் பார்க்கவில்ைல ெயன்று கூறி 23.3.35ந் 
ேததிக்கு வாயிதா ேபாட்டிருந்தார். 

23.3.35ந் ேததியில் ேதாழர்கள் ஈ.ெவ. கிருஷ்ணசாமியும் ஜவீானந்தமும் ஒரு 

ஸ்ேடட்ெமண்ட் ெகாடுத்ததனால் விடுதைல ெசய்யப்பட்டார்கள். அந்த 

ஸ்ேடட்ெமண்டில், 

""நான் ஏன் நாஸ்திகன் ஆேனன்'' என்று பகத்சிங்கினால் எழுதப்பட்ட கடிதம் 

லாகூrலிருந்து ெவளியாகும் ""பபீிள்ஸ்'' பத்திrைகயில் பிரசுrக்கப் 
பட்டிருந்தைத அரசாங்கத்தாரால் பறிமுதல் ெசய்யப்பட்ட விஷயம் 

தங்களுக்குத் ெதrயாெதன்றும், ஆகேவ அைத ெமாழி ெபயர்த்ததும், 

அச்சிட்டுக் ெகாடுத்ததும் ராஜ துேவஷத்ைத உண்டாக்க ேவண்டும் என்னும் 

எண்ணத்துடன் அல்ல ெவன்றும் அதற்காக மன்னித்துவிட ேவண்டும் என்றும் 

குறிப்பிடப்பட்டது. 

குடி அரசு  ெசய்தித் துணுக்கு   24.03.1935 

 



ேகாயிலுக்குள் ேபாகலாம் 

திருச்ெசந்தூர் ேகாவில் பிரேவச வழக்கில்  

ைஹக்ேகார்ட்டுத் தீர்ப்பு 

19.3.35ல் நீதிபதிகள் ராேமசம், ஸ்ேடான்ஸ் இருவர்களும் திருச்ெசந்தூர் 
ஆலயப் பிரேவச வழக்கில் தீர்ப்புக் கூறினார்கள். இந்த வழக்கு சட்ட 

சம்பந்தமான வியாக்கியானத்ைதப் பற்றிய தகராறில் பிrவி ெகௗன்சில் 

வைரயில் ேபாய் மறுபடியும் ைஹக்ேகார்ட்டுக்கு வந்தது. 

இப்ேபாது ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்ப்பின்படி திருெநல்ேவலி ஜில்லாவில் உள்ள 

திருச்ெசந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி ேகாயிலில் ""எண்ெணய் வாணியர்'' என்ற 

ஜாதியாருக்கு ஆலயப் பிரேவச உrைம உண்டு. 

வழக்கின் வரலாறு 

திருச்ெசந்தூrலுள்ள சில வாணியர்கள் தமது வகுப்பினருக்குப் பிரதிநிதிகள் 

என்ற ேஹாதாவில் சுப்பிரமணிய சுவாமி ேதவஸ்தானத்தின் 

தர்மகர்த்தாக்கைளயும் ஸ்தலத்தார் என்று ெசால்லப்படும் சில 

உrைமயாளைரயும் பிரதிவாதிகளாக்கி, அந்த ஆலயத்தில் மற்ற ேமல்ஜாதி 
ஹிந்துக்கள் ேபாகும் இடம் வைரயில் ேபாய் தrசனம் ெசய்யத் தமக்கு உrைம 

உண்ெடன்று வழக்குத் ெதாடர்ந்தார்கள். முதலில் இது தூத்துக்குடி சப் 
ேகார்ட்டில் நடந்தது. 

ஆ÷க்ஷபம் 

பிரதிவாதிகள் பின் வருமாறு தாவாச் ெசய்தார்கள். ெவளிப் பிரகாரத்தில்கூட 

இந்த வகுப்பினர் வருவதற்கு உrைம கிைடயாது. 1877ல் இைதப் பற்றி 
வியாஜ்ஜியம் நடந்திருக்கிறது. வாணியர் களுக்கு இந்தக் ேகாயிலில் பிரேவச 
உrைம இல்ைலெயன்று அப்ேபாது தீர்ப்பு கூறப்பட்டிருப்பதால், இப்ேபாது 

ெகாண்டுவரப் படும் வழக்கு ""முன் வழக்கால் பாதிக்கப்படுகிறது'' என்று 

அவர்கள் விவாதித்தார்கள். 

சப் ேகார்ட்டு தீர்ப்பு 

வாணியர்கள் ""ைவசியர்கள்'' என்று ருசுவாகாவிட்டாலும் அவர்கள் 

சூத்திரர்களுக்கு குைறவானவர்களல்ல. முன் வியாஜ்யம் பிரதிநிதித்துவ 



வியாஜ்ஜியமல்ல. ஆைகயால் இப்ேபாது வரும் பிரதிநிதித்துவ 

வியாஜ்ஜியத்ைத முன் தீர்ப்பு பாதிக்காது என்று சப்ேகார்ட்டு கருதியது. 

வாணியர்களுக்கு உrைமயுண்டு என்று தீர்ப்புக் கூறப்பட்டது. 

பிரதிவாதிகள் ைஹக்ேகார்ட்டில் அப்பலீ் 

இதன் மீது ைஹக்ேகார்ட்டில் தர்ம கர்த்தாக்களும் ஸ்தலத்தாரும் அப்பலீ் 

ெசய்தனர். முன் தீர்ப்பினால் பாதகம் தான் என்று ெசால்லி, ைஹக்ேகார்ட்டு 

வாணியர்களுக்கு விேராதமாக தீர்ப்புக் ெகாடுத்தது. 

பிrவி கவுன்சிலில் மாறியது 

முன் வழக்கால் பாதகம் ஏற்பட்டதா என்பைதப் பற்றி வாணியர்கள் பிrவி 
கவுன்சிலில் அப்பலீ் ெசய்தார்கள். பாதகமில்ைல ெயன்று பிrவி கவுன்சில் 

ெசால்லிவிட்டேதாடு, இந்த வழக்கின் உள் விஷயங்கைளயும் கவனித்து 

தீர்ப்புக் கூறும்படி உத்திரவிட்டது. 

கைடசியாக இப்ெபாழுது ைஹக்ேகார்ட்டில் வழக்கு வந்தது. 

வாணியர்கள் எக்காலமும் பிரேவச உrைமைய அனுபவிக்க வில்ைல 

ெயன்பைத ருசுச் ெசய்வது பிரதிவாதிகள் ெபாறுப்பு; ஏெனன்றால் வாணியர்கள் 

ைவசியர்கைளவிட தாழ்ந்த படியிலிருப் பவர்களல்ல. பிரதிவாதிகள் முன் 

அனுஷ்டானத்ைத ருசுச் ெசய்ய வில்ைல. 1862க்கு முன் வாணியர்களுக்கு 

பிரேவச உrைம இருக்க வில்ைலெயன்று ருசுவாகவில்ைல. 

ஆைகயால் அப்பலீ் தள்ளுபடி ெசய்யப்படுகிறது. அதாவது சப்ேகார்ட்டின் தீர்ப்பு 
உறுதி. வாணியர்களுக்கு உrைமயுண்டு என்பேத இப்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள தீர்ப்பு. 

இந்த வழக்கில் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி அய்யர்,  டி.எல். ெவங்கடராமய்யர், வி. 
சம்பந்தம் ெசட்டி ஆகிேயார் வாணியர் கட்சிக்கும், டி.ஆர். ெவங்கடராமய்யர், 
ேக.எஸ். சங்கரய்யர், டி. நல்லசிவம்பிள்ைள தர்மகர்த்தாக்களுக்காகவும் 

ஆஜரானார்கள். (தினமணி) 

குறிப்பு@ பிrட்டிஷ் ஆட்சி நம் நாட்டில் இல்லாமல், பார்ப்பனர் களுைடய 

வருணாச்சிரம தர்ம சுயராஜ்ய ஆட்சி இருந்திருக்குமானால், இத்தைகய தீர்ப்பு 
ஏற்பட்டிருக்க முடியுமா? இத்தைகய வழக்கு ெதாடர்ந்தைதேய அதிகப் 
பிரசங்கித்தனமானெதன்று கருதி அதற்காக வாதிகளுக்கு கடுந்தண்டைன 

ெகாடுத்திருப்பார்கள் என்பதில் என்ன சந்ேதகம். வருணாச்சிரம தர்ம 



ஆட்சிக்காரப் பார்ப்பனர்களின் வாைலப் பிடித்துக் ெகாண்டு திrபவர்கள் 

இைதக் கவனிப்பார்களா? 

(பர்.) 

குடி அரசு  பத்திராதிபர் குறிப்பு  24.03.1935 

 

காங்கிரசின் ெவற்றி 

பார்ப்பனர்கள் ெவற்றி! 

ஜஸ்டிஸ் கட்சி ெவற்றி 

பார்ப்பனரல்லாதார் ெவற்றி!! 

அதிகாரத்துக்கு வந்துவிட்டால் உள்ள பதவிகைள இரு கட்சியாரும் 

அனுபவிப்பார்கேள ஒழிய ஒருவரும் ேவண்டியதில்ைல என்று ெசால்லி 
விடமாட்டார்கள்!!! 

ஆனால் காங்கிரஸ் ஆதிக்கத்திற்கு வந்தால் பதவி  உத்திேயாகம் எல்லாம் 

பார்ப்பனர்களுக்ேக ேபாய் விடும். இதற்கு ஆதாரம் ேவண்டு மானால் 

காங்கிரஸ் ஆதிக்கத்தில் இருந்த காலத்தில் (ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஏற்படுவதற்கு 

முன்) உள்ள பதவிகைளயும், உத்திேயாகங்கைளயும் யார் அனுபவித்தார்கள் 

என்பைத உத்திேயாக ஜாபிதாைவ எடுத்துப் பாருங்கள். ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
அதிகாரத்துக்கு வந்தால் பார்ப்பனரல்லாதார் பதவிக்கு வருவார்கள். 

உத்திேயாகங்களும் ெகாஞ்சமாவது பார்ப்பனரல்லாத வாலிபர்களுக்குக் 

கிைடக்கும். 

பார்ப்பன சூழ்ச்சியில் பட்டால் அடிேயாடு பார்ப்பனரல்லாதார் சமூகேம 

பாழாய்ப் ேபாய்விடும். 

 குடி அரசு  ெபட்டிச் ெசய்தி  24.03.1935 

 

இந்தியாைவப் பற்றி பிரசாரம் 

அெமrக்காவில் 15 வருஷங்கள் இருந்துவிட்டு இந்தியாவிற்குத் 

திரும்பியிருக்கும் ஆசிrயர் டாக்டர் ஆங்கில்ேஸrயா இந்தியாைவப் பற்றி 



அெமrக்காவில் படங்கள், நாடகங்கள், ேரடிேயா, ெபாதுக் கூட்டம், பத்திrைகக் 

கட்டுைரகள் முதலியைவகளின் மூலம் ெசய்யப்படும் பிரசாரத்ைதப் பற்றி ஒரு 

அறிக்ைக ெவளியிட்டிருக்கிறார். அதன் சாரம் வருமாறு@ 

""இந்தியா ேபசுகிறது'' என்ற படம் 1933ம் வருஷம் மார்ச், ஏப்ரல் மாத வாக்கில் 

தயாrக்கப்பட்டது. நானும் எனது நண்பர்களும் அைதப் பார்த்ேதாம். அெமrக்க 

ஜனங்கள் இந்தியாைவப் பற்றி இழிவான அபிப்பிராயம் ெகாள்வதற்காகேவ 

இந்தப் படம் தயாrக்கப்பட்டிருப்பதாக நாங்கள் அபிப்பிராயப்பட்ேடாம். உடேன 

நகரசைபக்குப் புகார் ெசய்து ெகாண்ேடாம். ஆனால் படத்ைதத் தைட 

ெசய்யுமுன் ஒரு வாரம் காட்டப்பட்டுவிட்டது. ேவண்டிய தீங்கு 

மிைழத்துவிட்டது. 

ஆைகயால் இந்தப் படத்ைத நான் குத்தைகக்கு எடுத்துக் ெகாண்டு மற்ெறாரு 

வாரத்திற்குக் காண்பித்து காட்சியின் முடிவிலும் படம் எவ்வளவு 

பிற்ேபாக்கானெதன்பைதப் பற்றி ஒரு பிரசங்கம் ெசய்ேதன். படம் 

தயாrத்தவர்கள் இந்திய விஷயங்கைளப் ெபாய்ப் பிரசாரம் 

ெசய்திருக்கின்றனர் என்று நான் ரூபிப்பதாகச் ெசால்லி அவர்கைள ஒரு 

விவாதத்திற்கும் அைழத்ேதன். ஆனால் அவர்கள் விவாதத்திற்கு வர மறுத்து 

விட்டனர். அெமrக்கப் பத்திrைககள் என் விஷயத்தில் அதிக உதவி அளித்தன. 

1929ம் வருஷத்தில் மிஸ். ேமேயா எழுதிய ""இந்தியத் தாய்'' என்ற புத்தகம் 

ெவளி வந்தவுடன் அைதேய படமாகத் தயாrக்க ேவண்டுெமன்ற எண்ணம் 

படம் தயாrப்ேபாருக்கு இருந்தது. அதனால் தான் இந்தப் படமும் 

தயாrக்கப்பட்டது. 

""இந்தியத் தாய்'' என்ற புஸ்தகத்ைத நாடக ரூபமாகவும் நடித்துக் காட்டவும் 

முயற்சி ெசய்தனர். பிரபல நாட்டியக்காrயான நாஸிேமாவா என்பவர் இதில் 

நடித்தார். அவைர நானும் எனது நண்பர்களும் அணுகி உண்ைமையச் ெசால்லி 
நாடகத்திலிருந்து விலகிக் ெகாள்ளும்படி ேகட்டுக் ெகாண்ேடாம். நாடகத்தில் 

நடிப்பேத அவர் ஜவீனமாக விருப்பதாயும், ஆைகயால் அைத விட 

முடியாெதன்றும் அவர் கூறிவிட்டார். அெமrக்க பிrட்டிஷ் ஸ்தானகீrடம் 

ெசன்று எனது குைறகைளத் ெதrவித்துக் ெகாண்ேடன். ஆனால் இவ்விஷயம் 

கவனிக்கப்படேவ யில்ைல.  

படம் எடுத்தவர் கூறும் விவரம் 



இது சம்பந்தமாக பஞ்சாப் பிலிம் கம்ெபனியின் காமிராேமன் ேதாழர் 
பிரஹ்லாத தத்தர் கூறியிருப்பதன் சாராம்சம் வருமாறு@ ""இந்தியா 
ேபசுகிறது'' என்ற படத்தின் சில பாகங்கள் இந்தியாவில் தயாrக்கப்பட்டன. 

அைவகைள நான் தயாrத்ேதன். நான் தயாrத்த பாகங்கள் வைரயில் படத்தில் 

இந்தியாைவ இகழ்ந்து ேபசக்கூடிய காட்சிகள் ஒன்றும் இல்ைல. ஆனால் படம் 

தயாrப்பில் பல ஆச்சrயமான ேவைலகள் ெசய்யலாம், ஜலத்திலிருக்கும் 

மீைன ஆகாயத்தில் பறப்பதுேபால் காட்டலாம். அதுேபால் இந்தப் படத்ைதயும் 

ெசய்து விட்டார்கள்  ேபாலிருக்கின்றது. 

என் நண்பர் சதீச் சந்திர சிங்கும் மற்றும் சில இந்தியர்களும் ேஹாலிவுட்டில் 

ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருந்தனராம். நான் இந்தியாவில் படெமடுத்த 

காட்சிகளுடன் சில ெபாய்க் காட்சிகைளச் ேசர்ப்பதற்கு முயற்சி 
ெசய்யப்பட்டவுடன் என் நண்பரும் மற்ற இந்தியர்களும் ஸ்டுடிேயாவிலிருந்து 

விலகிக் ெகாண்டு விட்டதாக சதீச் சந்திரசிங் என்னிடம் ெசான்னார். 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தியின் அறிக்ைக 

ேதாழர் எஸ்.சத்தியமூர்த்தி அய்யர் இந்தப்பட சம்பந்தமாக ெவளியிட்டுள்ள 

அறிக்ைக ெயான்றில் இந்தியர்களின் பழக்க வழக்கங்கைளத் தப்பாக எடுத்துக் 

காட்டி இந்தியாவின் நற்ெபயர் ெகட்டுவிடும்படி ெசய்கின்றனெரன்றும், ேதாழர் 
சுபாஷ் சந்திரேபாஸ் இைதக் கவனிக்கும்படி கூறியிருப்பதாயும் இந்த 

விஷயத்திலாவது இந்தியா கவர்ன்ெமண்ட் இந்தியா மந்திrயின் 

சம்மதமன்னியில் தக்க நடவடிக்ைககள் எடுத்துக் ெகாள்ளலாெமன்று 

நிைனப்பதாயும்  இந்திய சட்டசைப படக்காட்சியினர் சுறுசுறுப்பாக ேவைல 

ெசய்ய ேவண்டுெமன்றும், தாமும் ஒத்துைழப்பதாயும் கூறியிருக்கிறார். 

(சு.மி.) 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு 

ஐயா! சத்தியமூர்த்தி சாஸ்திrயார் அவர்கேள. தங்களுக்கு ஏன் ஆத்திரம், 

இல்லாதைதயா அவர்கள் படத்தில் காட்டுகிறார்கள்? இந்தியாவில் 

உண்ைமயாகேவ பரம்பைரயாக இருந்துவரும் ஊழல்கைளத் தாேன 

காட்டுகிறார்கள்? அைத மூடி ைவப்பதினால் என்ன பிரேயாசனம்? இந்திய 

சமூகத்தில் ஊழல் நிைறந்திருக்கிறது என்பது அெமrக்கா ேபான்ற அந்நிய 

ேதசத்தார்க்குத் ெதrந்தால் அது இந்தியர்களுக்கு அவமானம் என்று நீங்கள் 



உண்ைமயாகேவ நிைனத்தால் அந்த ஊழல்கைளப் ேபாக்க ஏன் 

முயற்சிெயடுத்துக் ெகாள்ளக்கூடாது? அப்படியில்லாமல், ஊழல்கைள 

ெயல்லாம் மதத்தின் ேபராலும், வருணாச்சிரம தருமத்தின் ேபராலும் 

பrசுத்தமானைவ என்று ஒப்புக் ெகாள்ளும் நீங்கள் ஏன் இைதப் பற்றிக் 

கவைலப்பட ேவண்டும்? 

(பர்.) 

குடி அரசு  பத்திராதிபர் குறிப்பு  24.03.1935 

 

ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்குள் ஒற்றுைம 

ஜஸ்டிஸ் ஜனநாயகக் கட்சிையயும், ஜஸ்டிஸ் கட்சிையயும் மீண்டும் ஒன்று 

ேசர்க்க மும்முரமான முயற்சி நைடெபற்று வருகின்றன. 22.3.35 மாைல 2 

மணிக்குக் கூடிய ஜஸ்டிஸ் கவுன்சில் கட்சி இவ்விஷயமாக ேயாசித்து ஓர் 
சமரசக் கமிட்டிைய நியமிப்பெதன்று தீர்மானித்து, ஜனநாயகக் கட்சியிலிருந்து 

5 ெமம்பர்களும், ஜஸ்டிஸ் கட்சியிலிருந்து 5 ெமம்பர்களும் அக்கமிட்டியில் 

அங்கம் வகிப்பதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப் பட்டிருக்கிறார்கள். 

குடி அரசு  ெபட்டிச் ெசய்தி  24.03.1935 

 

எனது அறிக்ைகயின் விளக்கம் 

உண்ைம விளக்கம் பிரஸ் பதிப்பாசிrயரான ேதாழர் ஈ.ெவ. கிருஷ்ணசாமி 
அவர்கள் மீதும், ேதாழர் ப. ஜவீானந்தம் அவர்கள் மீதும் காலஞ்ெசன்ற 

பகத்சிங்கால் எழுதப்பட்ட ""நான் ஏன் நாஸ்திகன் ஆேனன்?'' என்ற 

புஸ்தகத்ைத முைறேய பிரசுrத்ததற்காகவும், ெமாழி ெபயர்த்ததற்காகவும் 

இந்தியன் பினல் ேகார்ட் 124ஏ ெசக்ஷன்படி ராஜ துேவஷக் குற்றம் சாட்டி 

ைகதியாக்கி சிைறயில் ைவத்து வழக்குத் ெதாடர்ந்திருந்தது வாசகர்கள் 

அறிந்ததாகும். 

அவ்வழக்கு ேமல்கண்ட இரு ேதாழர்களாலும் ராஜ துேவஷத்ைத 

உண்டாக்கேவா, அைதப் பிரசாரம் ெசய்யேவா எண்ணங் ெகாண்டு அப்புத்தகம் 

பிரசுrக்கவில்ைல என்று அரசாங்கத்திற்குத் ெதrவித்து ராஜதுேவஷம் என்று 

கருதத்தகுந்த காrயங்கள் பதிப்பிக்கப்பட்டு விட்டதற்காக மன்னிக்க 



ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக் ெகாண்டதின் ேபrல் அரசாங்கத்தார் வழக்ைக 

வாபஸீ் வாங்கிக் ெகாண்டு ேதாழர்கள் ஈ.ெவ.கி., ப.ஜ.ீ அவர்கைள விடுதைல 

ெசய்துவிட்டார்கள். 

இந்தப்படி இந்த இரு ேதாழர்களும் மன்னிப்புக் ேகட்டுக் ெகாண்டு 

விடுதைலயைடந்தார்கள் என்பதற்கு அவர்கேள முழு ஜவாப்தாrகள் அல்ல 

என்பைதயும் ெபரும்பான்ைமயான அளவுக்கு நாேன ஜவாப்தாr என்பைதயும் 

முதலில் ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிேறன். 

இந்த மன்னிப்பு ெகாடுக்கப்பட்டதும், அைத சர்க்கார் ஏற்றுக் ெகாண்டதும் ஆகிய 

இரண்டு காrயமும் மிகுதியும் இந்தக் ேகைசேய ெபாறுத்தது மாத்திரமல்ல 

என்பது இதில் முக்கிய விஷயமாகும். விளக்கமாகச் ெசால்ல ேவண்டுமானால் 

சுயமrயாைத இயக்கத்ைதப் பற்றி சர்க்காரார் மனதில் எப்படிேயா தப்பு 
அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டு எப்படியாவது சுயமrயாைத இயக்கத்ைத அடக்கி 
அழித்துவிட ேவண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டார்கள் என்பதாக நான் 

ெகாஞ்ச நாைளக்கு முன்ேப ெதrந்து ெகாண்ேடன். 

அன்றியும் நான் ரஷியாவில் ெகாஞ்ச காலம் தாமதித்து அங்கு இருந்து திரும்பி 
வந்த பிறகு, என் விஷயத்தில் சர்க்கார் எனக்கு ரஷ்யாவில் இருந்து பணம் 

வருவதாகவும், நான் ரஷ்ய ஒற்றெனன்றும் சந்ேதகப்பட்டு அதிக கவைல 

எடுத்து எனக்காக தனியாக ஒரு சுருக்ெகழுத்து சி.ஐ.டி. சப் இன்ஸ்ெபக்டர் 
மாதம் 200 ரூபாய் ெசலவிலும், எனது தபால்கைள எல்லாம், வருவைதயும், 

ேபாவைதயும், இரகசியமாய் உைடத்துப் பார்ப்பதற்ெகன்று ஒரு சி.ஐ.டி. சப் 
இன்ஸ்ெபக்டரும் என் வடீ்டு வாசலிலும், ஆபசீு வாசலிலும், ேபாlஸ் 

ேசவகர்களும், நான் ெசல்லுமிடங்களிெலல்லாம் என் பின் ெதாடர்ந்து எனது 

ேபாக்குவரத்ைத கவனிக்க சில ேபாlஸ் கான்ஸ்ேடபிள்கள் பின் ெதாடரவும் 

நியமிக்கப்பட்டு, அவர்கள் மூலம் சில அறிக்ைக இடும் காrயங்கள் நடந்து 

ெகாண்ேட இருந்தன  இன்னமும் இருந்து வருகின்றன. 

இைவ தவிர பல தடைவ ஆபசீும், வடீுகளும் ேசாதைன இடப் பட்டதுடன் 

என்னுடன் ெநருங்கிப் பழகுகின்றவர்களுக்கும் இம்மாதிr கவனிப்பும் 

அவர்களது தபால்கைள உைடத்துப் பார்த்தல் ஆகிய காrயங்களும் நடந்து 

வந்தன. 



உதாரணமாக ேதாழர் சர்.ஆர்.ேக. ஷண்முகம் அவர்களுைடய 

தபால்கைளக்கூட சி.ஐ.டி. ேபாlசார் உைடத்துப் பார்த்து வந்திருக்கிறார்கள் 

என்றால் மற்றவர்கள் விஷயத்ைதப் பற்றி எழுத ேவண்டியதில்ைல என்ேற 

நிைனக்கிேறன். மற்றும் நான் ேமல்நாட்டுச் சுற்றுப் பிரயாணத்தில் இருந்து 

வந்த பிறகு, தமிழ் ஜில்லாக்களில் சுமார் 175 சுயமrயாைதக் கிைளச் சங்கங்கள் 

பல ெபயர்களின் ேபரால் ஏற்பட்டு ஏேதா சிறிது ேவைல ெசய்து வந்தைத, 

சர்க்கார் இ.ஐ.ஈ. இன்ஸ்ெபக்டர்கள் ஆங்காங்கு ெசன்று அங்கத்தினர்கள் 

பயப்படும்படியான மாதிrயில் பல விசாரைணகள் ெவளிப்பைடயாகவும், 

இரகசியமாகவும் நடத்தி தடபுடல் ெசய்ததின் மூலம் பல சங்கங்கள் பயந்து 

மூடப்பட்டும் யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யாமலும் இருக்கவும் 

ேநர்ந்துவிட்டது.  

இயக்க சம்மந்தமுள்ள பல ெபrய ஆட்கள் என்பவர்களும், சர்க்கார் 
உத்திேயாகம் முதலியைவகளில் சம்பந்தமுள்ள சிலர்களும், இைத அறிந்து 

இயக்கத்திலிருந்தும், சங்கத்திலிருந்தும் விலகிக் ெகாள்ளவும் பாராமுகமாய் 

இருக்கவும் ஆரம்பித்தேதாடு ""சுயமrயாைத இயக்கம் ஆபத்தான 

இயக்க''ெமன்று ெசால்லவும் ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். 

இைவ ஒருபுறமிருக்க, இயக்கத்தில் கலந்து ேவைல ெசய்து ெகாண்டு இருந்த 

ெதாண்டர்களில் பலர் தங்கள் உற்சாகத்ைதக் காட்டிக் ெகாள்ளும் முைறயில் 

தைலகால் ெதrயாமல் ேவகமாகப் ேபசுவதும், பாடுவதும் அைதப் பார்த்த 

ேபாlசார் அங்ெகான்றும் இங்ெகான்றுமாக குறித்து சர்க்காருக்கு அனுப்பி 
நடவடிக்ைக எடுத்துக் ெகாள்ளத் தூண்டுவதுமான காrயங்களும் எனது 

தகவலுக்கு அவ்வப்ேபாது சில வந்து ெகாண்ேட இருந்தது. அன்றியும் என் 

ேபrலும் என் தங்ைக ேபrலும் இயக்கத்ைத அடக்க ேவண்டுெமன்ற 

கருத்ேதாேட ெசய்ததாக எண்ணும்படி பல வழக்குகள் ெதாடுத்து காவல் 

தண்டைன, அபராதங்கள் முதலிய தண்டைனகளும் விதிக்கப்பட்ேடாம். 

இதனால் எல்லாம் நம்முடய விேராதிகள் பலரும் இயக்கத்தில் 

ெபாறுப்பில்லாமல் கலந்து விளம்பரம் ெபற்று வாழ்ந்து வந்த சிலர் மாத்திரம் 

""ேபஷ் ேபஷ்'' என்று நம்ைம உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிrயில் ேபச முடிந்தேத 

ஒழிய மற்றபடி இயக்கம் வளர்ச்சியைடய முடியாமல் ேபாகவும் சர்க்காrன் 

கடுைமயான அடக்குமுைறக்கு ஆளாகுேம என்கின்ற பயத்திற்கும் இடம் 

தந்ததால் இயக்கப் பிரமுகர்களில் இரண்ெடாருவர் ேயாசைனக்கு இணங்கி 



இைதப்பற்றி சர்க்காrேலேய சில ெபாருப்புள்ள அதிகாrகைளக் கண்டு ேபச 
ேவண்டிய அவசியத்திற்கு உள்ளாேனன். 

அப்படிப் ேபசியதில் எனக்கும் இரஷியாவுக்கும் பணப்ேபாக்குவரத்ேதா, பிரசார 
சம்பந்தேமா ஏதும் இல்ைல என்று விளக்க ேவண்டி இருந்தேதாடு 

சுயமrயாைத இயக்கம் சட்டமறுப்பு இயக்கமல்லெவன்றும், சர்க்காேராடு 

ஒத்து உைழயா இயக்கமல்லெவன்றும், சட்டத்ைதயும் சமாதானத்ைதயும் 

மதியாத இயக்கமல்லெவன்றும் எடுத்துச் ெசான்னேதாடு அதன் ஆரம்பகால 

முதல் நாளது வைர பல சமயங்களில் ெவளியிடப்பட்டும், பல மகாநாடுகளில் 

தீர்மானிக்கப்பட்டும் இருக்கும் ேவைலத் திட்டம், தீர்மானங்கள் 

முதலியைவகள் எல்லாம் சட்ட வரம்பிற்கு உட்பட்டு நடத்தும் 

காrயங்களாகேவதான் இருந்து வருகிறெதன்றும் விளக்கிக் காட்டிேனன். 

மற்றும் சட்ட விேராதமாக அல்லது ராஜத்துேவஷமுண்டு பண்ணுவதற்கு ஆக 

பதிப்பிக்கப்பட்டெதன்ேறா, ேபசப்பட்டெதன்ேறா ஏதாவது காட்டப்படுமானால் 

அதற்குப் பதில் ெசால்ல கடைமப்பட்டிருப்பதாகவும் ஒப்புக் ெகாண்ேடன். 

இந்த நிைலைமயில் பிரஸ்தாப வழக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எனக்குக் 

காட்டப்பட்டன. அைதக் கண்ட பிறகு அது ராஜத் துேவஷமான விஷயம் என்று 

சர்க்கார் முடிவு ெசய்து விட்டார்கள் என்பைதயும், அது எப்படியும் ராஜத் 

துேவஷமான விஷயம் என்று தீர்ப்புப் ெபறும் என்பைதயும் விவகாரம் 

ேபசுவதில் பயன் ஏற்படாது என்பைதயும் உணர்ந்ேதன். உணர்ந்ததும் உடேன 

அைத மன்னித்து விடுங்கள் என்று ெசால்லிவிட்ேடன். அதிகாrகளும் 

அந்தப்படிேய ஒப்புக் ெகாண்டார்கள். 

ஆகேவ இந்த சம்பவமானது இயக்க சம்பந்தமாய் சர்க்காருக்குள்ள 

தப்பபிப்பிராயத்ைத நீக்க ேவண்டும் என்பதற்காகேவ ஏற்பட்டது என்பைத 

ெதrவித்துக் ெகாள்ளேவ இைத எழுதுகிேறன். 

நம் இயக்கம் (சுயமrயாைத இயக்கம்) சமூகத் துைறயில் உள்ள குைறகைள 

நிவர்த்திப்பதற்ெகன்ேற ஆரம்பிக்கப்பட்டு நைடெபற்று வந்ததும், சர்க்கார் 
அதிகாrகள் முதல் அேனக ெசல்வவான்களும் இயக்கத்தில் கலந்து ேவைல 

ெசய்து வந்ததும் எவரும் அறியாததல்ல. ஆனால், சிறிது காலம் ெசன்றபின் 

மக்களுக்குள்ள சமுதாயக் ெகாடுைம தீர ேவண்டியது எவ்வளவு அவசியேமா 
அது ேபாலேவ மக்களுக்குள்ள ெபாருளாதாரக் ெகாடுைமயும் தீர ேவண்டியதும் 



மிகவும் அவசியெமன்று கருதியதால், ெபாருளாதார சம்பந்தமாக நாம் சிறிது 

பிரசாரம் ெசய்ய ஆரம்பித்ேதாம் என்றாலும் அதன் பிறேக அரசாங்கத்தார் 
தப்பபிப்பிராயங் ெகாண்டு இயக்கத்ைத அடக்க அடக்குமுைற பிரேயாகம் 

ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்று உணருகிேறன். 

இைதேயதான் அதிகாrகள் முன்பும் ெதrவித்துக் ெகாண்ேடன். 

ஆனால் ஒரு அளவுக்கு சர்க்காருடன் ராஜி ஏற்படுத்திக் ெகாள்ளலாம் என்கின்ற 

ஆைசயின் மீேத ெபாருளாதார விஷயத்தில் சமதர்மக் ெகாள்ைகைய பிரசாரம் 

ெசய்வதில் சர்க்காருக்கு ஆட்ேசபைண இல்ைல என்றும், ஜாதி மத 

சம்பந்தமான விஷயங்களில் ேவறு ஜாதி மதக்காரர்கள் மனம் 

புண்படும்படிேயா அவமானம் ஏற்படும்படிேயா என்று இல்லாமல் ஜாதி மத 

கண்டனங்கள் ெசய்து ெகாள்ளலாம் என்றும் முடிவுக்கு வந்ேதாம். சர்க்காேராடு 

இந்த மாதிrயான ஒரு சமாதான முடிவுக்கு வராத பக்ஷம் சர்க்காருக்கும் 

நமக்கும் வணீ் ெதாந்தரவும் மனக்கசப்பும் ஏற்பட்டுத் தீரும் என்கின்ற 

நிைலயில் மற்ற ஆதாரங்களும்  முயற்சிகளும் நிைலைமகளும் இருந்ததால் 

நான் இந்த சமாதானத்துக்கு வரேவண்டியதாயிற்று. ஆகேவ இதன் பலன் 

என்னவானாலும் அதற்கு நாேன ெபாறுப்பாளி என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

சில இைளஞர்களுக்கு இது ேகவலமாகத் ேதான்றலாம்; என்றாலும் நாம் 

இயக்க சம்பந்தமாக நமது ெகாள்ைககளிேலா திட்டங்களிேலா எைதயும் 

விட்டுக் ெகாடுத்து சமாதானம் ெசய்து ெகாண்டதாக எனக்குப் படவில்ைல; 

ஆதலால் யார் எப்படி நிைனத்தாலும் நமக்கு ஒன்றும் முழுகிப் ேபாய்விடாது 

என்று ைதrயமாகச் ெசால்லுகிேறன். 

சுயமrயாைத இயக்கம் சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட இயக்கம் என்பைதயும், நாம் 

சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்டு பிரசாரம் ெசய்கிறவர்கள் என்பைதயும் ஈேராடு 

சுயமrயாைத இயக்கம் சமதர்மக் கட்சி ேவைலத் திட்டத்திேலேய கடசி 
பாராவில் ெதளிவாய்க் காட்டி இருக்கிேறாம். 

ெசங்கல்பட்டு மகாநாட்டின்ேபாதும் இயக்க ேநாக்கம் வகுத்த ேபாதும் நம் 

இயக்கம் சட்ட வரம்பிற்குட்பட்ட ஸ்தாபனம் என்ேற குறிப்பு காட்டி 

இருக்கிேறாம். மத்தியிலும் பல தடைவயிலும் எனது வழக்கு 

ஸ்ேடட்ெமண்டிலும் குறிப்பு காட்டி இருக்கிேறன். மற்றும் ஆரம்ப முதல் 

காங்கிரைஸ எதிர்த்து வந்திருப்பேதாடு ெதன்னாட்டில் காங்கிரசின் 



ஆதிக்கத்ைத சிறிதாவது குைறயும்படி ெசய்த ெபருைமக்காக நம்ைம நாேம 

பல தடைவ பாராட்டிக் ெகாண்ேட வந்திருக்கிேறாம். 

இனியும் நாம் காங்கிரைச பார்ப்பனர் ேகாட்ைடெயன்றும், அதன் ெசல்வாக்கு 

அழிக்கப்பட ேவண்டும் என்பைதயும் முக்கிய ேநாக்கங்களில் ஒன்றாய் கருதிக் 

ெகாண்டும் இருக்கிேறாம். 

இன்றும் அன்றாடம் நித்திய நடவடிக்ைககளில் காங்கிரசின் ேபரால் நடக்கும் 

சூழ்ச்சிகைளக் கண்டு ஆத்திரம் காட்டி  அவ்வப்ேபாது கண்டித்துக் ெகாண்டு 

தான் வந்திருக்கிேறாம். 

சுயராஜ்ஜியம் என்பது அர்த்தமற்றதும் பாமரர்கைள ஏமாற்றுவதுமான 

வார்த்ைத என்றும், ேதசாபிமானம் என்பதும் ேதசீயெமன்பதும் சிலருக்கு 

வயிற்றுப் பிைழப்பு நாடகம் என்றும், ேயாக்கியப் ெபாறுப்பற்ற காrயம் என்றும் 

ஆரம்ப முதேல ெசால்லிக் ெகாண்டு வந்திருக்கிேறாம். 

""இந்தியா பூராவுேம'' பகிஷ்கrத்த ைசமன் கமிஷைனக்கூட வரேவற்கச் 
ெசய்து அக் கமிஷனுக்கு உண்ைம ெதrயச் ெசய்ேதாம். 

இந்தக் காrயங்களால் ஒரு கூட்டத்தாரால் நாம் "ேதசத் துேராகி', "சர்க்கார் 
தாசர்' என்ற ெபயைரக்கூட வாங்கிேனாம். 

இதனால் எல்லாம் ெகட்டுப் ேபாகாத அழிந்து ேபாகாத சுயமrயாைத 

இயக்கமும் அதன் பிரமுகர்களும் அதில் கலந்திருந்த ெதாண்டர்களும் இந்த 

அறிக்ைகயினாேலா சர்க்காருடன் சமாதானம் ெசய்து ெகாண்டதாேலா அழிந்து 

ேபாகும் என்று யாராவது நிைனப்பார்களானால் அவர்களுக்கு சமாதானம் 

ெசால்லி ெகாண்டு ேநரத்ைதக் ெகடுத்துக் ெகாள்வைத விட சற்று 

ெபாறுைமயாய் இருந்து பாருங்கள் என்று ெசால்லிவிடுவது புத்திசாலித் 

தனமான காrயமாகுெமன்ேற நிைனக்கிேறன். 

சுதந்திர எண்ணம் ேதான்றிய வாலிபர்கள் என்பவர்கள் என்னுைடய இந்த 

அபிப்பிராயத்துக்காக ெவட்கப்படுவதாகக்கூடச் ெசால்லலாம். இயக்கத்தில் 

இருப்பேத தங்கள் சுயமrயாைதக்கு அழகல்லெவன்றும் ெசால்லலாம். இைதப் 
பற்றி ஊரார் சிrக்கிறார்கள் என்றும் பலர் ெசால்லலாம். பலர் இயக்கத்ைத 

விட்டுப் ேபாய் விடுவதாகவும் ெசால்லலாம். 



இைவ எல்லாம் எந்த  எப்படிப்பட்ட இயக்கத்துக்கும் ஒவ்ெவாரு சமயங்களில் 

இயற்ைகேயயாகும். பைழய வாலிபர்கள், ஆட்கள் கழிதலும் புதிய வாலிபர்கள் 

ஆட்கள் புகுதலும் குற்றமல்ல, கால இயற்ைகேயயாகும். 

அது மாத்திரமல்லாமல் இயக்கத்தில் முக்கியஸ்தர்களாக கருதப் பட்டு 

வந்தவர்கேள இயக்கத்ைதயும் இயக்கத்தில் முக்கியமாய் ேவைல ெசய்து 

ெகாண்டு இருப்பவர்கைளயும் குற்றம் ெசால்லுவதும் இயற்ைகேயயாகும். 

எந்த இயக்கத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டு பார்த்தாலும் இது விளங்கும்.  ஜஸ்டிஸ் 

கட்சியில் தாசானு தாசர்களாய் இருந்தவர்கள் இன்று அந்தக் கட்சிைய ைவது 

ெகாண்டு அழிக்க முற்பட்டுக் ெகாண்டு திrவது நமக்குத் ெதrயவில்ைலயா? 
காங்கிரசில் தாசானுதாசர்களாய்  காந்தியாருக்குத் தாசானுதாசர்களாய்  

இருந்தவர்கள் காங்கிரைச ைவதுெகாண்டும், காந்தியாைர ைவதுெகாண்டும் 

இைவ ஒழிந்தாெலாழிய நாட்டுக்கு ÷க்ஷமமில்ைல என்று 

ெசால்லுகின்றவர்கைளயும் நாம் பார்க்கவில்ைலயா? ெபசண்டு அம்ைமயாைர 
குருவாகவும், ""ெதய்வமாகவும்'', அந்த ஸ்தாபனத்ைதத் ""ெதய்வகீ'' 
ஸ்தாபனமாகவும் ெகாண்டாடியவர்கள் இன்று அந்த அம்ைமயாைரயும், அந்த 

ஸ்தாபனத்ைதயும் பயனற்றது என்றும் ஹம்பக் என்றும் ெசால்லுகின்றைத 

நாம் பார்க்கவில்ைலயா? 

 மற்றும் ைசவன் ைசவ மதத்ைதேய ைவவதும் விட்டுப் ேபாவதும், ைவணவன் 

ைவணவ மதத்ைதேய ைவவதும் விட்டுப் ேபாவதும், கத்ேதாலிக்கன் 

கத்ேதாலிக்க மதத்ைதேய ைவவதும் விட்டுப் ேபாவதும்,  முஸ்lம் முஸ்lம் 

மதத்ைதேய ைவவதும் விட்டுப் ேபாவதும் இவற்றிற் ெகல்லாம் புது ஆட்கள் 

வந்து ேசர்ந்து ெகாண்டு இருப்பதும் ஆன காrயங்கைள ""ெதய்வத் தன்ைம 

ெபாருந்திய'' மத விஷயங்களில்கூட நாம் தாராளமாய் தினமும் பார்த்துவர 
வில்ைலயா? ஆகேவ இவற்றாெலல்லாம் ஸ்தாபனங்கள் ஆடிப்ேபாகும் என்று 

கருதுவது அனுபவ ஆராய்ச்சி இன்ைமேய ஆகும். எவ்வித மாறுதலும், 

இறக்கமும், ஏற்றமும் பிற்ேபாக்கும் முற்ேபாக்குமான விஷயமாய் 

இருந்தாலும் திடமான மனதுடன் உண்ைமயான முடிவுடன் ஏற்பட்டதானால் 

ஒற்ைற ஆளாயிருந்தாலும்கூட ஒரு நாளும் ஆடிப் ேபாகாது என்பது உறுதி. 

ஆனால் ஊரார் என்ன ெசால்லுவார்கள் எதிrகள் என்ன ெசால்லு வார்கள் 

என்பைதேய முக்கிய குறிப்பாய் ைவத்து, அதற்கு அடிைமயாகி மாற்றங்கள் 

ெசய்வதனால் மாத்திரம் அவற்றிற்கு அதிக ஆயுள் இருக்குெமன்று கருத 



முடியாேத தவிர, மற்றபடி உண்ைமயும் துணிவும் உள்ள காrயத்தில் 

எவருக்கும் யாரும் பயப்பட ேவண்டியதில்ைல என்ேற கருதுகிேறன். 

ஆகேவ இயக்க சம்மந்தமாகவும் திட்டங்கள் சம்மந்தமாகவும், வழக்கு 

சம்மந்தமாகவும் சர்க்கார் நிைலைம சம்மந்தமாகவும் ஏற்பட்டுள்ள 

நிைலமையயும் அவசியத்ைதயும் விளக்கேவ இைத எழுதுகிேறன். 

 ஈ.ெவ. ராமசாமி 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  31.03.1935 

 

கல்வி மந்திrக்கு ேஜ! 

பள்ளிக்கூடங்களில் ைவக்கப்பட்டுள்ள பாடப் புத்தகங்கைள ஆண் பள்ளிக் 

கூடமாயின் ஜில்லாக் கல்வி உத்திேயாகஸ்தர்களின் உத்திரவின்றியும், ெபண் 

பள்ளிக்கூடமாயின் இன்ஸ்ெபக்டர்சுகளின் உத்திரவின்றியும் 5 வருஷத்திற்கு 

முன்னதாக மாற்றக்கூடாெதன்று உத்திரவு பிறப்பித்ததற்காகக் கல்வி 
மந்திrையப் பாராட்டுகிேறாம். 

இவ்வுத்திரவுப்படி கல்வி விஷயத்தில் நாம் எதிர்பார்க்கும் முழுப் பலனும் 

கிைடத்து விடாெதன்பது நிச்சயமாயினும் நாம் ெசன்ற 10.2.35ல் நமது 

பத்திrைகயின் உப தைலயங்கத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தபடி அரசாங்கத்தார் இந்த 

உத்திரைவயாவது பிறப்பித்ததற்காகச் சிறிது சந்ேதாஷம் அைடகின்ேறாம். 

பாடப் புத்தகங்கைள மாற்றும் அதிகாரத்ைதக் கல்வி யதிகாrகளுக்கு 

ஒப்பித்திருப்பைதப் புத்தக வியாபாrகள் தங்களுக்குச் சாதகமாக 

உபேயாகித்துக் ெகாள்ளுவார்கள் என்பது மறுக்க  முடியாததாகும். புத்தக 

வியாபாrகள் தங்களுைடய பணத்ைதக் ெகாண்டும், ேமல் உத்திேயாகஸ்தர் 
களின் சிபார்சுகைளக் ெகாண்டும், கட்சி ெசல்வாக்குகைளக் ெகாண்டும், 5 

வருஷங்களுக்கு முன்னதாகேவ ஏேதா ெநாண்டிச் சமாதானங்கைளக் 

ெகாண்டு பாடப் புத்தகங்கைள மாற்றச் ெசய்து தங்களுைடய புத்தகங்கைள 

திணித்துக் ெகாள்ைள லாபம் சம்பாதிக்கேவ முயற்சிப்பார்கள் என்பதிலும் 

இந்த முயற்சியில் ெவற்றியைடவார்கள் என்பதிலும் சந்ேதகமில்ைல. 

ஆைகயால் உண்ைமயில் புத்தகங்கள் விஷயமாகப் படிப்பவர்களுக்குக் 

கஷ்டமும் படிக்க ைவக்கும் ெபற்ேறார்களுக்கு ெபாருள் நஷ்டமும் 



உண்டாகாமல் இருக்க ேவண்டுமாயின் பாடப் புத்தகங்கைள எழுதி அச்சிட்டு 

விற்பைன ெசய்வைதயும் அரசாங்கத்தாேர ேமற்ெகாள்வதுதான் ெபாது 

ஜனங்களுக்கு நன்ைம ெசய்வதாகும். 

இக்காrயத்ைதச் ெசய்வதினால் சர்க்காருக்கு எவ்வைகயிலும் 

நஷ்டேமற்படாது என்பைதயும் இதனால் லாபேம ஏற்படுெமன்பைதயும், அந்த 

லாபத்ைதயும் கல்வி அபிவிருத்திக்குச் ெசலவு ெசய்வதனால் ேதசத்தில் 

இன்னும் அதிகமாக கல்விையப் பரவச் ெசய்யலாம் என்பைதயும் முன்ேப 
விளக்கிக் கூறியிருக்கிேறாம். 

ஆைகயால், கல்வி மந்திr கனம் குமாரசாமி ெரட்டியார் அவர்கள் கல்வி 
வளர்ச்சிக்காக ஏதாவது ஒரு நிைலயான காrயத்ைதச் ெசய்ய ேவண்டும் 

என்பைத ஒப்புக் ெகாள்ளுபவராயிருந்தால் இந்தக் காrயத்ைத புத்தக 

வியாபாrகளின் கூப்பாடுகளுக்கும் சிபாrசுகளுக்கும் பயப்படாமல்  

ைதrயமாகச் ெசய்து முடிக்கும்படி ேகட்டுக் ெகாள்கிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  31.03.1935 

 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தியின் தற்ெபருைம 

குட்டு ெவளிப்பட்டது 

இந்தியா சட்டசைப அங்கத்தினர்களின் அந்தஸ்து அரசியல் ேவைலகள் 

சம்பந்தமான விவரங்கள் அடங்கிய புத்தகம் ஒன்று மாகாண அரசாங்கங்கள் 

ெகாடுத்த தகவல்கைளக் ெகாண்டு இந்திய அரசாங்கத்தாரால் தயாrக்கப்பட்டு 

அச்சிட்டு சர்க்கார் அங்கத்தினர் களுக்கு மாத்திரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

அப்புத்தகத்தில் தன்ைனப் பற்றி என்ன எழுதியிருக்கிறது என்பைதத் ெதrந்து 

ெகாள்ள ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் ேகட்ட ேகள்வியும், அதற்கு இந்திய 

அரசாங்க ேஹாம் ெமம்பர் ெகாடுத்த பதிலும் வருமாறு@ 

சத்தியமூர்த்தி@  என்ைனப் பற்றி அந்தப் புத்தகத்தில் என்ன தகவல் 

ெகாடுத்திருக்கிறார்கள்? 

சர் ெஹன்றி கிெரயிக்@  நான் நிைனத்திருப்பைதக் காட்டிலும் கனம் ெமம்பர் 
தன்ைனப் பற்றி பிரமாதமாக நிைனத்துக் ெகாண்டிருக் கிறார் ேபாலிருக்கிறது. 



உண்ைமயாகேவ, நான் கனம் ெமம்பைரப் பற்றிய தகவல்கைள 

வாசிக்கவில்ைல. (சைபயில் பலத்த சிrப்பு) 

சத்தியமூர்த்தி@  அத்தகவல்கைள வாசிக்காத பட்சத்தில், வr ெசலுத்து 

ேவாrன் பணத்ைத வணீாகச் ெசலவழித்து அைத அச்சடிப்பாேனன்?  

சர். ெஹன்றி கிெரயிக்@  அப்புத்தகத்தில் சில அம்சங்கைள நான் வாசித்ேதன். 

ஆனால் கனம் ெமம்பைரப் பற்றிய (சத்தியமூர்த்தி) தகவல் கைள மாத்திரம் 

வாசிக்கவில்ைல. (மீண்டும் சைபயில் ெபருஞ் சிrப்பு) 

நமது குறிப்பு@  ஐேயா! பrதாபம். ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி தன்ைனப் பற்றி 
எவ்வளவு ெபrய மனுஷராக நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கிறார் என்பதும், 

ஆனால் அவைர சர்க்கார் ெமம்பர்களும், மற்றவர்களும் ெகாஞ்சங்கூட 

லட்சியம் பண்ணுவதில்ைலெயன்பதும் விளங்கிவிட்டேத. இதிலிருந்து 

சத்தியமூர்த்திக்கும், அவர் ேபச்சுக்கும் எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கிறெதன்பைதப் 
பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். 

குடி அரசு  பத்திராதிபர் குறிப்பு  31.03.1935 

 

ெதrந்ததா  பார்ப்பனர்  சங்கதி? 

ெசன்ற  27335ந்ேததி  மாைலயில்  ெசன்ைனயில் நடந்த  காங்கிரஸ்  ேதர்தல் 

கூட்டத்தில் ேதாழர்  டி. பிரகாசம்: 

ஜஸ்டிஸ்  கட்சியினைரக்  காட்டிலும்  ஆங்கிேலயர்கள்  ஆயிரம்  மடங்கு  

நல்லவர்கள்,  வகுப்புவாr  பிரதிநிதித்துவப்படி  உத்திேயாகம்  ெபற  அது  

(ஜஸ்டிஸ்  கட்சி)  பாடுபட்டு  வந்திருக்கிறது.  ஆனால்  காங்கிரசின்  ேநாக்கம்  

இைத  ஒழிக்க  ேவண்டுெமன்பேத  என்று  ேபசியிருக்கின்றார். 

இைதக்  ெகாண்டாவது  காங்கிரஸ்  பார்ப்பனர்களின்  உண்ைம  எண்ணம்  

என்ன  என்று  ெதrந்து  ெகாண்டீர்களா? 

""வகுப்புவாrப்  பிரதிநிதித்துவத்ைத  முக்கிய  ெகாள்ைகயாகக்  ெகாண்ட  

ஜஸ்டிஸ்  கட்சி  அதிகாரத்தில்  இருந்ததனால்  பார்ப்பனரல்லாத  

வகுப்பினர்கள்  உத்திேயாகத்திற்கு  வந்து  விட்டார்கள்.  இக்கட்சியில்லா  
விட்டால் எல்லா உத்திேயாகங்கைளயும்  பார்ப்பனர்கேள  ைகப்பற்றி  



ஏகேபாகமாக  ஆளலாம்.  ஆதலால்  பார்ப்பனரல்லாதார்  கட்சிைய  அடிேயாடு  

ஒழித்து  விட்டால்  எந்த  வழியிலாவது  ஆங்கிேலயர்கைள  மயக்கி  எல்லா  
உத்திேயாகங்கைளயும்  பார்ப்பனர்கேள  வாங்கிக்ெகாள்ளலாம்.'' 

இதுேவ காங்கிரஸ் பார்ப்பனர்களுைடய அந்தரங்க ேநாக்கம்  என்பைதயும்,  

இதற்காகேவ  ஜஸ்டிஸ்  கட்சிைய  ஒழிக்க  மான  ஈனமின்றிப்  ெபாய்யும்  

புரட்டும்  கூறிப்  ெபாதுஜனங்கைள  ஏமாற்றுகிறார்கள்  என்பைதயும்  

இனியாவது  ெதrந்து  ெகாள்ளுவரீ்களா?  மாட்டீர்களா? 

குடி அரசு  கட்டுைர  31.03.1935 

 

விருதுநகர் ஜஸ்டிஸ் மகாநாடு 

விருதுநகrல் ராமநாதபுரம் ஜில்லா முதலாவது ஜஸ்டிஸ் மகாநாடு ெசன்ற 

மார்ச் மாதம் 30, 31 ேததிகளில் திவான் பகதூர் ஏ. ராமசாமி முதலியார் அவர்கள் 

தைலைமயில் நடந்த விபரங்கள் மற்ற பக்கங்களில் காணலாம். 

1929ம் வருஷம் ெநல்லூrல் ஜஸ்டிஸ் மாகாண மகாநாடு கூடிய பின்பு 
தஞ்ைசயில் தைலவர் ேதர்தலுக்காக என்று ஒரு மகாநாடு கூட்டப்பட்டு, 

அதிலும் தைலவர் நியமனம் தவிர ேவறு ஒரு காrயமும் நைடெபறாமல் 

கைலக்கப்பட்ட பிறகு ஜஸ்டிஸ் மகாநாடு என்பதாக ஒரு மகாநாடு 

இப்ேபாதுதான் முதன்முதலாக விருதுநகrல் கூடியது என்று ெசால்லலாம். 

அன்றியும் விருதுநகர் மகாநாடானது மற்ற மகாநாடுகைளப் ேபால் தைலவர் 
ஸ்தானத்துப் ேபாட்டிச் சண்ைட மகாநாடாகக் கூடிக் கைலயாமல் தக்கெதாரு 

ேவைலத் திட்டத்ைத நிைறேவற்றி அமுலுக்குக் ெகாண்டுவர முடிவு ெசய்து 

ெகாண்டு இனிது முடிந்த மகாநாடு என்று ெசால்லத்தக்க மாதிrயில் கூடிக் 

கைலந்திருக்கிறது. 

மகாநாட்டுக்கு எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும் ஏராளமான மக்கள் விஜயம் 

ெசய்து குதூகலத்துடனும், தீவிர கவைலயுடனும் கலந்து ெகாண்டு 

உற்சாகத்ேதாடு பல தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டிருப்பது அக்கட்சியின் 

நல் வாழ்ைவக் காட்டுகிறது. 

மகாநாட்டில் வரேவற்புத் தைலவர் உபன்யாசமும், தைலவர் உபன்யாசமும் 

ஒவ்ெவாருவரும் கூர்ந்து படிக்கத் தகுந்ததும், அதிலிருந்து அேநக விஷயங்கள் 



ெதrந்து ெகாண்டு இனி ேமலால் எப்படி நடக்க ேவண்டும் என்பைதத் 

ெதளிவாய் எடுத்துக்காட்டுவதுமாகும். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சி என்பது ெதன்னிந்தியாவில் 100க்கு 97 ேபர்களாய் எண்ணிக்ைக 

ெகாண்ட பார்ப்பனரல்லாத மக்கள் சமுதாயக் ெகாடுைமயின் பயனாய் 

பார்ப்பனர்களால் ெவகுகாலமாய் அமுக்கப்பட்டுக் கிடந்தைதயும், அதனால் 

அைடந்திருந்த பிற்ேபாக்ைகயும், இழிைவயும் நீக்கிக் ெகாள்வதற் ெகன்ேற 

தன்னல மறுப்பும் தியாக புத்தியும் ெகாண்ட ெபrேயார்களால் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பது உலகறிந்த விஷயமாகும். அைத ஏற்படுத்திய 

ெபrேயார்கள் அவர்களது வாழ்நாள் முழுதும் தங்களுக்ெகன யாெதாரு 

பயைனயும் அைடய ஆைசப்படாமல் வாழ்நாள் முழுதும் கட்சிக்காகேவ 

உைழத்து அவர்களது உடல், ெபாருள், ஆவி மூன்ைறயும் தத்தம் ெசய்து விட்டு 

ஓட்டாண்டிகளாக காலம் ெசன்றது யாவரும் அறிந்ததும், கட்சியின் எதிrகளும் 

ஒப்புக் ெகாள்ளக் கூடியதுமான உண்ைமயும் ஆகும்.  

ஆகேவ ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் முக்கிய ேநாக்கமும் ேவைலயும் சமுதாயத் 

துைறயில் மக்கைள மனிதத் தன்ைம அைடயச் ெசய்து எல்ேலாருக்கும் 

சமதர்மமும், சமநீதிையயும் வழங்குவேதயாகும் என்பது நாம் ெசால்லாமேல 

விளங்கும். 

""இந்தியா விடுதைல அைடய ேவண்டுமானால் இந்திய மக்களுக்குள் 

சமுதாயத் துைறயில் இருந்து வரும் அநீதிகைள முதலில் நீக்கி ஆக 

ேவண்டும்'' என்பதாக விேவகானந்தர் முதல், அவருக்கு முன்னால் இருந்தும் 

பின்னாலும் ெவகுகாலமாகேவ அேனக ெபrயார்களும் தீர்க்க தrசிகளும் 

ெசால்லிவரும் ஆப்த வாக்கியமாகும். 

எனேவ இந்தியாைவப் ெபாருத்த வைரயில் எந்தக் கட்சியானாலும் எந்த 

ஸ்தாபனமானாலும் அல்லது எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனானாலும் 

சமுதாயக் ெகாடுைமகைளயும், அநீதிகைளயும் நீக்க பாடுபடுவதானது இந்திய 

மக்கள் விடுதைலக்கும், சுதந்திரத்திற்கும் பாடுபடுவேதயாகும் என்பைத 

ேயாக்கியவர்கள் எவரும் மறுக்கமாட்டார்கள். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியானது ஏற்பட்டு இன்ைறக்கு சுமார் 18 வருடகாலேம ஆகி 
இருந்தாலும்கூட அது எதற்காக ஏற்பட்டேதா, அத்  துைறயில் ஒரு அளவுக்கு 

தக்கெதாரு புரட்சிைய ஏற்படுத்தி ெவற்றி ெபற்று வருகிற ெதன்ேற 



ெசால்லலாம். இந்திய மக்கள் பல ஜாதி மத வகுப்புகைள ெகாண்டவராகி 
இருப்பதால் சமூக வாழ்வில் ஒவ்ெவாரு ஜாதிமத வகுப்புக்காரர்களும் 

ஒவ்ெவாருவர் ஒவ்ெவாரு வித வாழ்க்ைக நிைலயில் இருந்து ெகாண்டு 

உயர்வு தாழ்வாய் ேபதப்பட்டு, கஷ்டப்பட்டுக்ெகாண்டு இருப்பதால் எல்லா 
ஜாதிமத வகுப்புக்காரர்களும் ஒற்றுைமப்பட சமநிைல 

அைடயேவண்டுெமன்பதும் அரசியலிலும் எல்லா வகுப்பாருக்கும் 

சமசந்தர்ப்பமும், சம பிரதிநிதித்துவமும் இருக்கேவண்டு ெமன்பதும் யாவரும் 

ஒப்புக் ெகாள்ளக்கூடியெதான்றாம். அன்றியும் இந்தக் ெகாள்ைகைய ஒப்புக் 

ெகாள்ளாத ஸ்தாபனம் இந்தியாவில் ஏதும் இல்ைல என்றும் ெசால்லலாம். 

அரசாங்கத்தாராகட்டும், காங்கிரஸாகட்டும், முஸ்lம், கிறிஸ்து, பார்சி, 
சீக்கியர் முதலிய சமூகங்களாகட்டும் எல்ேலாருங்கூட தங்கள் தங்கள் 

ஸ்தாபனத்தின் மூலமாகேவ இது ஒப்புக் ெகாண்ட விஷயமும் ஆகும். 

காங்கிரசிலும், அரசாங்க சீர்திருத்தங்களிலும் 10, 15 வருட காலத்திற்கு 

ேமலாகேவ காrயத்தில் அனுபவத்தில் இருந்து வரும் காrயமும் ஆகும். 

அன்றியும் ஒவ்ெவாரு கட்சியும் இந்தக் ெகாள்ைககைள நடவடிக்ைகயில் 

அனுபவிப்பதற்கு அரசாங்கத்தின் உதவிையக் ேகாr அவர்கேளாடு 

ஒத்துைழத்து சட்ட மூலமாகவும் ெபற்றதாகும். 

இப்படி இருக்க ஜஸ்டிஸ் கட்சியானது இக் காrயத்திற்காக பாடுபட்டு ஒரு 

அளவு பயன் உண்டாக்கியதனாலும் அதற்காக அரசாங்கத்தாேராடு 

ஒத்துைழத்ததனாலும் மற்றப்படி சட்ட மறுப்பு ெசய்யாததினாேலா, மந்திr 

பதவிகைள ஏற்க மறுக்காததினாேலேயா ஜஸ்டிஸ் கட்சி ேமாசமான கட்சி 
என்ேறா, பிற்ேபாக்கான கட்சி என்ேறா ஆகி விடாது. 

இந்தியா பூராவிலும் உள்ள மக்களில் ெபரும்பாேலாரால் காங்கிரஸ் காரrன் 

ெகாள்ைககளும், ெசய்ைககளும் ஆதrக்கப்படாமல், சிறப்பாக 

பகிஷ்காரத்ைதயும் ஒத்துைழயாைமையயும் முட்டாள்தனமான காrய 

ெமன்றும், அனுபவத்தில் சாத்தியப்படாத காrயெமன்றும் ெசால்லப்பட்டு 

விட்டேதாடு 100க்கு 99லு மக்கள் அவற்றிற்கு எதிrைடயாகவும் 

நடந்திருக்கிறார்கெளன்பேதாடல்லாமல் இைதக் கண்டு காங்கிரஸ்காரர்கேள 

கைடசியாக அறிவு ெபற்று இந்த முடிவுக்ேக வந்து பகிஷ்காரத்ைதயும், சட்ட 

மறுப்ைபயும் ஒத்துைழயாைமையயும் ைகவிட்டுவிட்டு இவர்களாேலேய 

பிற்ேபாக்கான காrயெமன ெசால்லப்பட்ட சட்டசைபையயும் மந்திr 



சைபையயும் ைகப்பற்றி எழுந்து நின்று ராஜவிசுவாசப் பிரமாணம் 

ெசய்துவிட்டு மற்ற கட்சிக்காரர்கைளப் ேபாலேவ அரசாங்கக் ேகாட்ைடக்குள் 

வந்து புகுந்துெகாண்டு பாடுபடுகிறார்கள் என்பது பிரத்தியட்சமான 

காட்சியாகும். இந்நிைலயில் ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் அரசியல் ெகாள்ைகையப் 
பற்றியும் சட்டசைப பிரேவசம் மந்திr பதவிகைள ஏற்றல் ஆகிய விஷயங் 

கைளப் பற்றியும் இன்று யார்தான் எப்படித்தான் குைற கூற முடியும். 

நிற்க, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தைலவர் ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் என்ற 

பார்ப்பனரும் ஆந்திர நாட்டுக் காங்கிரஸ் தைலவர் ேதாழர் பிரகாசம் பந்துலு 

என்ற பார்ப்பனரும் தங்கள் சிஷ்ய குழாங்கேளாடு ெதன்னாடு 

மாத்திரமல்லாமல் இந்தியா முழுவதிலும் சுற்றிச் சுற்றி ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய 

குற்றம் ெசால்லி குைற கூறி வருவது யாவரும் அறிந்ததாகும். அவர்கள் 

குற்றம் ெசால்வதற்கு முக்கியமாய் எடுத்துக் கூறும் காரணங்கள் இரண்ேட 

யாகும். ஒன்று ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவக் ெகாள்ைகைய 

ைகயாளு கிறார்கள் என்பதும், இரண்டாவதாக ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் மந்திr 

பதவிைய ஏற்றுக்ெகாண்டு அரசாங்கத்தாேராடு 

ஒத்துைழக்கிறார்கெளன்பதுமாகும். 

வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவெமன்பது ஜஸ்டிஸ் கட்சியாரால்தான் ஏற்பட்டது 

என்று ெசால்லுவது அநீதியான காrயமாகும். ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஏற்படுவதற்கு 

முன்னதாகேவ முஸ்lம்கள் காங்கிரசில் வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவம் ேகட்டு 

காங்கிரசும் அதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டு தனிப்பிரதி நிதித்துவம் ெகாடுத்துவிட்ட 

விஷயம் யாவரும் உணர்ந்ததாகும். அன்றியும் பத்து பதிைனந்து வருட 

காலமாகேவ காங்கிரஸ் ஸ்தாபனங்களிலும் வகுப்புவாr 

பிரதிநிதித்துவமுைற ஜாதிமத வகுப்பு என்கிற காரணத்திற்காக 

பிரதிநிதித்துவம் அளித்து வருவது காங்கிரஸ் தைலவர்கள் உணர்ந்தேத 

யாகும். மற்றும் 1932ல் இந்தியா பூராவுக்குேம தீண்டப்படாத வகுப்பார் 
என்பவர்களுக்கு காங்கிரஸ் வகுப்பு பிரதிநிதித்துவம் அளித்து அைத 

அரசாங்கத்தார் ஒப்புக் ெகாள்ள ேவண்டுெமன்று இரு கூட்டத்தாரும் 

ைகெயாப்பமிட்டு விண்ணப்பம் ெசய்து ெகாண்டது, காங்கிரஸ் தைலவர் 
களுட்பட எவருமறியாததல்ல. ஆகேவ வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ 

முைறையக் ெகாண்டதினாேலேய ஜஸ்டிஸ் கட்சி பிற்ேபாக்கான கட்சி, 
ேதசத்துேராகமான கட்சி என்று ெசால்லப்படுமானால் ெசால்லுகிறவர்களின் 



ேயாக்கியைத எப்படிப்பட்டது என்பைதயும் எதற்காக அப்படி ெசால்லப் 
படுகிறது என்பைதயும் வாசகர்கைளேய ெதrந்துெகாள்ள விட்டுவிடுகிேறாம். 

மந்திr பதவிகள் எல்லா மாகாணங்களிலும் ஜனப் பிரதிநிதி மக்களால் ஒப்புக் 

ெகாண்டு அவரவர்கள் சக்தி அனுசாரம் ஆங்காங்கு சர்க்காேராடு 

ஒத்துைழத்தும் ேவைல ெசய்யப்பட்டு வந்திருக்கிறது. 

ஒரு மாகாணமும் மந்திr பதவிகள் ஒப்புக் ெகாள்ளப்படாமேலா, சர்க்காேராடு 

ஒத்துைழயாமேலா காலியாயிருந்து அரசாங்கம் ஸ்தம்பித்து ேபானதாக 

எவரும் ெசால்ல முடியாது. 

அப்படி இருக்க ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய மாத்திரம் நமது பார்ப்பனர்கள் குற்றம் 

ெசால்வதும், ஜஸ்டிஸ் கட்சிையத் தவிர இந்தியாவிலுள்ள மற்ற எல்லா 
வகுப்பாருடன் ராஜி ேபசிக்ெகாண்டு ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய ஒழிக்க 

ேவண்டுெமன்று ெசால்லுவதும் ஜஸ்டிஸ் கட்சியாைரவிட 

ஆங்கிேலயர்களும், ஆங்கிேலய அரசாங்கமும் ஆயிரம் மடங்கு ேமல் என்று 

ெசால்லுவதுமான காrயங்கள் எதற்காக என்பதுவும் என்ன கருத்ைத மனதில் 

ைவத்துக் ெகாண்டு இந்தப் பார்ப்பனர்கள் இப்படி ெசய்கிறார்கள் என்பதும் 

ெதrந்து ெகாள்ள வாசகர்களுக்ேக விட்டு விடுகிேறாம். 

நிற்க விருதுநகர் மகாநாட்டில் நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானங்கைளப் பற்றி 
சிறிது ஆராய்ேவாம். மகாநாட்டில் பல தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப் 
பட்டிருந்தாலும் அைவகளில் ேதாழர் ஈ.ெவ.ராமசாமியால் பிரேரபிக்கப்பட்டு 

ஏகமனதாய் ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள்* குறிப்பிடத்தக்கைவ 

களாகும். அைவ ெபrதும் சமதர்ம ெகாள்ைகைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ேட 

ெகாண்டு வரப்பட்டதாகும். விவசாயிகைளக் கடன் ெதால்ைலயி லிருந்து 

நீக்கவும், பூமிைய கடன் ெகாடுத்தவர்கள் பிடுங்கிக் ெகாள்ளாமல் 

இருப்பதற்கும், விவசாயிகளுக்கு ேவண்டிய கடன் சுலப வட்டியில் அதிகச் 
ெசலவு இல்லாமல் கிைடக்கும்படியும், விவகாரங்களால் குடும்பங்கள் ெகட்டுப் 
ேபாகாமல் இருக்கவும், வணீ் வழக்குகைள கற்பைன ெசய்வதற்கு 

வக்கீல்களுக்கு வசதியில்லாமலிருக்கவும், விவசாயிகைள தரகர்கள், 

வியாபாrகள் ெகாள்ைள ெகாள்ளாமல் இருக்கவும், தனிப்பட்ட முதலாளிகள் 

வியாபாரம், ெதாழில்சாைலகள் மூலம் ெபரும் லாபமைடந்து ெசல்வம் 

எல்லாம் சிலர் ைகயிேலேய ேபாய் ேசராமல் இருக்கவும், எல்லா 
ஜனங்களுக்கும் பத்து வருடத்திற்குள் கல்வி ஏற்படவும், மதுபானத்ைத 



ஒழிக்கவும், தீண்டாைம அடிேயாடு இல்லாமல் ெசய்யவும், ெபண்களுக்கு 

ஆண்கைளப் ேபாலேவ பிரதிநிதித்துவமும் உத்திேயாகமும் வழங்கவும், 

மக்களின் வாழ்க்ைக நிைலைய வுயர்த்தி அதிக வரும்படி அைடயச் 
ெசய்யவும், அரசாங்க உத்திேயாக ெபரும் சம்பளங்கைளக் குைறத்து இந்திய 

ெபாருளாதார நிைலைமக்குத் தகுந்த மாதிr ெசய்யவும், நிலவr விஷயத்தில் 

பணக்காரர்களுக்கு அதிக வrயும், ஏைழகளுக்குக் குைறந்த வrயும் 

இருக்கும்படியாகவும் ஜனப் பிரதிநிதித்துவ ஸ்தாபனங்கள் என்பைவகள் 

நாணயமாகவும், ஒழுங்காகவும் நைடெபறும் படியும், நில அடமான பாங்கு, 

கூட்டுறவு பாங்கு முதலியைவகள் சர்க்காராேலேய நடத்தப்பட ேவண்டு 

ெமன்றும், இப்படியாக பல தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டிருக்கின்றன. 

இைவ ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் ேவைலத் திட்டமாக நிைறேவற்றப் 
பட்டிருக்கின்றன. இந்த தீர்மானங்கைளப் பற்றி பார்ப்பனப் பத்திrைககள் 

தாறுமாறாக உளறி ெகாட்டுவதின் மூலம் தங்களுைடய ஆத்திரத்ைதக் காட்டிக் 

ெகாள்ளுகின்றன. 

சுேதசமித்திரன் பத்திrைகயானது பகட்டான தீர்மானம் என்று தைலப்பு 
ெகாடுத்து இருக்கிறது. மற்ெறாரு பார்ப்பனப் பத்திrக்ைக காங்கிரஸ் 

தீர்மானங்களில் இருந்து திருடிக் ெகாண்டதாக எழுதி இருக்கிறது. ேதாழர் 
ராஜேகாபாலாச்சாrயார் அவர்கள் சுயமrயாைதக்காரர்களுக்குப் பயந்து 

ெகாண்டு அவர்களது ஆதரைவப் ெபறுவதற்காக இத்திட்டத்ைத ஜஸ்டிஸ் 

கட்சியார் ஒப்புக் ெகாண்டு இருக்கிறார்கள் என்று பrகாசமாக எழுதி 
இருக்கிறார். ஆனால் அவர் இத்திட்டங்கள் அேபத திட்டெமன்றும், அைத 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் ஒப்புக் ெகாள்ள ேவண்டுெமன்பதற்காக ராஜபக்த 

அேபதவாதத் திட்டமாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று ெசால்லி இவ்வளவு 

ெபrய காrயங்கைள அக்கட்சியார் ெசய்ய முைனந்திருப்பைத ெபாது 

ஜனங்கள் ெதrந்து அக்கட்சிைய ஆதrத்து விடுவார்கள் என்று பயங்ெகாண்டு 

அத்திட்டங்கைள பrகாசமாக்கியும் அைத ஏற்றுக் ெகாண்டவர்களுக்கு ெகட்ட 

எண்ணங் கற்பித்தும் ஒரு ெபrய அறிக்ைக விட்டிருக்கிறார். அைதப் பற்றி 
பின்னால் எழுதுேவாம். 

ஒன்று மாத்திரம் இப்ேபாது குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியவில்ைல. 

இந்த பதிைனந்து வருஷக்காலமாக காங்கிரஸ்காரர்கள் அவர்கள் 

கூட்டங்களில் தீர்மானித்துக் ெகாண்ட எந்தத் தீர்மானத்ைதயும் அவர்கள் 



அமுலுக்குக் ெகாண்டு வரவில்ைல என்றும், அதன்படி நிைலயாய் 

நிற்கவில்ைல என்றும் பணம் வசூலிக்கவும், பார்ப்பனப் பிரசாரம் ெசய்து 

பார்ப்பனர்கைள ேதர்தலில் ெவற்றி ெபறச் ெசய்ய பயன்படுத்தவுமான காrயம் 

தவிர ேவறு ஒன்றும் ெசய்யவில்ைல என்பைத புள்ளி விவரங்கேளாடு 

எடுத்துக் காட்டுேவாம். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் இதுவைரயில் ேபாட்ட தீர்மானப்படி நடந்திருக் கிறார்கள் 

என்பைதயும் புள்ளி விவரங்கேளாடு ெசால்ல முடியும். 

பார்ப்பனர்களுக்கு மக்கைள ஏமாற்றிப் பிைழப்பைதத் தவிர ேவறு ெதாழில் 

""சாஸ்திரத்திேலேய'' விதிக்கப்படாததால் அவர்கள் நம்மவர்கைள ஏமாற்றிப் 
பணம் பறித்து நம்மவர்களிேலேய கூலி ஆட்கள் பிடித்து நமக்கு விேராதமாய் 

பிரசாரம் ெசய்து வருகிறார்கள். 

நம்மவர்கள் கண் விழித்து சுயமrயாைத உணர்ச்சி ெபறும் வைர இந்த புரட்டும், 

இழி தன்ைமயான காrயங்களும் நடந்துதான் வரும். முடிவாக விருதுநகrல் 

மகாநாட்ைடக் கூட்டி  ஜனங்களுக்கு உற்சாகமளித்த விருதுநகர் ேதாழர்கள் 

ராவ் சாகிப் ெசந்திக்குமாரர், ேசர்மன் வி.வி.ராமசாமி, ஊ.பு.ஆ. 

ெசௗந்திரபாண்டியன் வரேவற்புக் கழகத்தார்கள் ஆகியவர்களின் 

முயற்சிையயும், பேராபகாரத்ைதயும் பாராட்டுவேதாடு பார்ப்பனரல்லாதார்கள் 

சார்பாக நன்றி ெசலுத்துகிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  07.04.1935 

 

 

* ேதாழர் ஈ.ெவ. ராமசாமி தீர்மானங்கள் 

1.  விவசாயிகைள கடன் ெதால்ைலயிலிருந்து விடுவிக்கவும், அவர்கள் 

ேமலால் கடன்காரராகி கஷ்டப்படாமல் இருக்கவும் ேவண்டிய காrயங்கைள 

கடனுக்காக கடன்காரர்கள் பூமிைய ைகப்பற்ற முடியாமல் ெசய்வது முதலிய 

மார்க்கங்கைளக் ெகாண்டு சட்ட மூலமாகவும் ேவறு முைறகள் மூலமாகவும் 

கூடுமானைத எல்லாம் ெசய்ய ேவண்டும். 

2.  அனியாய வட்டி ேலவாேதவிக்காரர்களால் விவசாயிகள் அழிந்து 

ேபாகாமல் இருக்கும்படி கூட்டுறவு நாைணய ஸ்தாபனங்கைளயும், நில 



அடமான பாங்குகைளயும் தாராளமாக ெபருக்கேவண்டும். நில அடமான 

பாங்ைக மாகாணம் பூராவும் நல்ல அைமப்பில் ஏற்படுத்தி அைத 

ராஜாங்கத்தாேர நடத்த ேவண்டும். 

3.  ெசாத்து உrைம சம்பந்தமாக விவகாரங்கைளக் குைறப்பதற்காக 

ெசாத்து பாத்தியங்கைளக் குறிப்பிடத்தகுந்த ெதளிவான ஆதாரங்கைள 

சர்க்காரார் ைவத்திருக்க ேவண்டும். அன்றியும் நிமித்த மாத்திரமாகவும் 

மலரைணயாகவும் எழுதி ைவக்கப்பட்டது என்று எதிர் வழக்கு வாதாடும் 

(ஆஞுணச்ட்டி) முைறைய இல்லாமல் ெசய்ய ேவண்டியேதாடு அப்படிப்பட்ட 

வாதங்கைள ேகார்ட்டுகளில் ஒப்புக் ெகாள்ளாமல் இருக்கும்படியும் ஏற்பாடுகள் 

ெசய்துவிட ேவண்டும். 

4.  விவசாயக்காரர்கள் விைளவின் பயைன அனுபவிக்காமல் தடுக்கும் 

தரகர்  மத்திய வியாபாrகள் ஆகியவர்கைள விலக்குதல் ெசய்து 

விைளெபாருள் சாமான்கைள வாங்குபவர்களுடன் ேநrல் கலந்து 

ெகாள்ளத்தக்க ஸ்தாபனங்கள் ஏற்படுத்தி நல்ல விைலைய விவசாயிகேள 

ெபறும்படியாக ெசய்ய ேவண்டும். 

5.  ெபாது ஜனங்களுைடய உபேயாகத்துக்காக இருந்து வரும் ரயில்ேவ, 

தந்தி  தபால், தண்ணரீ் சப்ைள, எலக்ட்rசிட்டி முதலியைவகைள சர்க்கார் 
எப்படி நிர்வகித்து வருகிறார்கேளா, அந்த முைறேய இனியும் மற்ற 

காrயங்களுக்கும் உபேயாகப்படுத்தி எப்ேபாதும் சர்க்காராேலேய நடந்து 

வரும்படிச் ெசய்ய ேவண்டும். 

6.  இன்ஷûரன்ஸ் விஷயத்தில் சர்க்கார் உத்திேயாகஸ்தர்களுக்கு சர்க்கார் 
ெசய்து ெகாடுத்திருக்கும் சவுகrயத்ைத அதாவது ேபாஸ்ட் ஆபைீசப் ேபால் 

மற்ற ஜனங்களும் அைடயும்படியாகச் ெசய்ய ேவண்டும். 

7.  ேதசப் ெபாது மக்களின் வாழ்க்ைக நிைலைய உயர்த்தவும், அதற்ேகற்ற 

வரும்படி கிைடக்கும்படி வரும்படி விகிதத்ைத நிர்ணயிக்கவும் முயற்சி 
எடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 

8.  10 வருஷ காலத்துக்குள் சகல மக்களுக்கும் ஆரம்பப் படிப்பு ஏற்படும்படி 

ெசய்து விட ேவண்டும்.  

9.  மதுபானம் ஒழியும்படியாக கூடிய முயற்சிகைளயும், சட்டங்கைளயும் 

ெசய்துவிட ேவண்டும். 



10.  மனித சமூகத்தில் இருந்து வரும் தீண்டாைமையயும், பிறவிக் 

காரணமாக உள்ள வித்தியாசக் ெகாடுைமகைளயும் அடிேயாடு ஒழித்துவிட 

ேவண்டும். 

11.  ெபண்களுக்கு அரசியலில் ஆண்கைளப் ேபால் எல்லா உத்திேயாகங் 

கைளயும் அைடய சுதந்திரமும் கவுரவ ஸ்தாபனங்களில் சr பிரதிநிதித் 

துவமும் கிைடக்கும்படி ெசய்ய ேவண்டும். 

12.  அரசியல் உத்திேயாகங்கள் இந்த மாகாணத்தில் உள்ள எல்லா வகுப்பார் 
களுக்கும் அவரவர்கள் ஜனத்துைக ெபருக்கத்துக்குத் தக்கபடியும் அரசியல் 

லக்ஷியத்துக்குத் தக்கபடியும் கிைடக்கும்படியாக ெசய்ய ேவண்டும். 

13.  பூமி வr விதிக்கும் முைறயானது எல்லா மக்களுக்கும் சமமான வrப் 
பளுவாய் இருக்கும்படியாகவும், அவசியமான இடங்களில் விலக்கு 

ெசய்யும்படியானதாகவும் மாற்றி அைமக்க ேவண்டும். (அதாவது ஏைழக் 

குடியானவர்களுக்கு ெகாஞ்ச விகிதமும் இருக்க ேவண்டும்.) 

14.  முனிசிபாலிட்டிகளுக்கும், கூட்டுறவு ஸ்தாபனங்களுக்கும், ஜனங் 

களுக்கும் இன்னும் அதிகமான காrயங்கள் ெசய்யும்படியான சுதந்திரங்கள் 

ெகாடுத்து அைவகைள சர்க்கார் அதிகாrகளின் ேமல் பார்ைவயில் நைடெபறச் 
ெசய்ய ேவண்டும். 

15.  தற்கால நிர்வாக முைறயானது மக்களுக்கு மிகவும் பாரமாக இருப்பதால் 

நியாயமான ெசலவில் திறைமயான நிர்வாகத்ைத அைமக்க முயல 

ேவண்டியேதாடு சம்பளங்கைள இந்தியர் சராசr வாழ்க்ைகையயும் இந்திய 

ெபாருளாதார நிைலைமையயும் கவனித்து ஏற்படுத்த ேவண்டும். 

16.  இந்தக் காrயங்கள் நைடெபறும் ெபாருட்டு அவசியமான இடத்தில் 

சட்டம் ெசய்வேதாடு இக் ெகாள்ைககைள ெபாது ஜனங்களுக்கு விளங்கும்படி 

பிரசாரம் ெசய்ய ேவண்டும். 

17.  ஜில்லா ேபார்டார்களும், முனிசிபாலிட்டியாராலும் நியமிக்கப்படும் 

எல்லா உத்திேயாகங்களுக்கும் வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவம் முைறப்படிேய 

நியமிக்க ேவண்டுெமன்ற சட்டசைப தீர்மானத்ைத இம்மகாநாடு ஆதrக்கிறது. 



18.  இது சம்பந்தமாக மந்திrயாரால் ஏற்பாடு ெசய்து ெவளியிட்டிருக்கிற 

விதிகைள உறுதியாக்க ேவண்டுெமன்று அரசாங்கத்தாைரக் ேகட்டுக் 

ெகாள்ளுகிறது. 

19.  மற்றும் நீதி இலாக்காவிலும், குறிப்பாக ஐேகாட்டாரால் நியமிக்கப் படும் 

உத்திேயாகங்களிலும், நீதி ஸ்தலங்கள் மூலம் ஏற்படுத்தும் 

உத்திேயாகங்களிலும் ேகார்ட்டாவ்வாட்ஸ் (அரசாங்கத்தாரால் நிர்வாகம் 

ெசய்யப்படும் சமஸ்தானங்களிலும்) கவர்ன்ெமண்டார் ஏற்கனேவ ஒப்புக் 

ெகாண்டு இருக்கிற வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவக் ெகாள்ைகைய அநுட்டிக்க 

ேவண்டுெமன்று ெதrவித்துக் ெகாள்கிறது. 

20.  இந்த மாகாணத்தில் இருந்து வரும் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவக் 

ெகாள்ைகைய இந்தியா கவர்ன்ெமண்டும் ெசக்ரட்டr ணிஞூ ஸ்ேடட் 

(சீைமயில் இருக்கும் இந்திய ெசக்ரட்டrயின் ஆபசீும்) ஏற்றுக் ெகாண்டு அந்த 

முைறையேய எல்லா இந்திய உத்திேயாகங்களிலும் நியமிக்கப்படும் 

விஷயங்களிலும் அமுலுக்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டு ெமன்றும் வகுப்புவாrப் 
பிரதிநிதித்துவ விஷயமாக அரசாங்கத்தார், புது சீர்திருத்தத்தில் ஏற்பாடு 

ெசய்து இருக்கும் புதிய விதிகளில் இந்த முைறையயும் ேசர்த்து திருத்த 

ேவண்டுெமன்றும் இந்த மாகாணத்திற்கு நியமிக்கப்படும் எல்லா இந்திய 

உத்திேயாக விஷயங்களில் வகுப்புவாr ெகாள்ைகைய முக்கியமாய் கவனிக்க 

ேவண்டுெமன்று அபிப்பிராயப்படுகிறது. 

  இைவ ேதாழர் ஈ.ெவ. ராமசாமியால் பிரேரபிக்கப்பட்டு ேதாழர்கள் 

ெபான்னம்பலம், சி.டி. நாயகம் ஆகியவர்களால் ஆதrக்கப்பட்டது.   

 

ஒருவன் ேயாக்கியைத  

அவன் விேராதியினால் ெதrயும் 

தைலவரவர்கேள! ேதாழர்கேள!! 

விருதுநகர் மகாநாடானது ஒரு குறிப்பிடத் தகுந்த மகாநாடாகும். 1926ம் 

வருஷம் ஜஸ்டிஸ் கட்சியானது மாகாண சட்டசைபத் ேதர்தலில் 

ேதால்வியைடந்த பிறகு ேதாழர் எம்.டி. சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்கள் 

முயற்சியால் மதுைரயில் மகாநாடு கூட்டி மக்களுக்கு உற்சாகமூட்டியது 



ேபால் இப்ேபாது இந்திய சட்டசைபத் ேதர்தலில் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ""ேதால்வி 
அைடந்த சமயத்தில் ேதாழர் வி.வி. ராமசாமி அவர்கள் முயற்சியால் 

விருதுநகrல் மகாநாடு கூட்டி மக்களுக்கு'' உற்சாகமளித்ததாகும். 

1926ல் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ேதால்வியைடந்தது என்று ெசான்னாலும் அதன் 

பயனாய் ெபற்ற உற்சாகத்தால் இழந்துவிட்ட மந்திrசைபையக் 

ைகப்பற்றியேதாடு மாத்திரமல்லாமல் ேகபிநட் (அரசாங்க கவுன்சில் ெமம்பர் 
ஸ்தானங்கள்) சைபையயும் ைகப்பற்றிவிட்டது. அதுேபாலேவ இந்திய 

சட்டசைப ஸ்தானங்கைள இழந்ததின் பயனால் ெபற்ற ஊக்கமானது இந்திய 

அரசாங்க மந்திr சைபயிலும் ஆதிக்கம் ெசலுத்தத் தகுந்த சக்திையப் 
ெபற்றுவிடும் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. 

நிற்க, இன்று காைல வரேவற்புக் கழகத் தைலவர் ெசாற்ெபாழிவிலும் எனக்கு 

வாசித்துக் ெகாடுத்த வரேவற்புப் பத்திரத்திலும் ஜஸ்டிஸ் கட்சியில் 

ஒழுங்கான கட்டுப்பாடு இல்ைல என்றும், தைலவர்கள் என்பவர்களுக்குள் 

ஒற்றுைம இல்ைல என்றும் அதற்கு ேவண்டிய முயற்சிகள் ெசய்ய 

ேவண்டுெமன்றும் குறிப்பிடப்பட்டது. 

இைதப் பற்றி நான் சிறிதும் கவைலப்படவில்ைல. எப்படிப்பட்ட கட்சியிலும் 

இது இயற்ைகேயயாகும். அதுவும் ெசல்வாக்குப் ெபற்று அதிகாரத்திலும், 

ஆதிக்கத்திலும் இருந்து வரும் கக்ஷியில் கண்டிப்பாய் அபிப்பிராய ேபதம், 

ஒற்றுைமக் குைறவு என்பது இல்லாமல் இருக்க முடியாது. 

காங்கிரசில் உள்ள அபிப்பிராய ேபதமும், ஒற்றுைமக் குைறவும் நம்மில் 

பலருக்குத் ெதrயாது. ஏெனன்றால் காங்கிரஸ்கார்களுக்கு (பார்ப்பனர்களுக்கு) 

அைத ெவளியில் ெதrயும்படியாகக் காட்டிக் ெகாள்ளுவதற்கு ேநரமில்ைல. 

மற்றும் அவர்கள் தாங்கேள ஏகேபாகமாய் அனுபவித்த ஆதிக்கத்ைதயும் 

அதிகாரத்ைதயும் இழந்துவிட்ேடாேம என்கின்ற கவைலயின் ேபrலும் 

அவற்ைற நம் மக்கள் (பார்ப்பனரல்லாதார்கள்) அனுபவிக்கிறார்கேள என்கின்ற 

ெபாறாைமயின் ேபrலும், வயிற்ெறrச்சல் ெகாண்டு ஆத்திரத்ேதாடு நம்ைம 

எதிர்ப்பைதயும் நம் இயக்கத்ைத ேதால்வியைடயச் ெசய்து அழிப்பதிலுேம 

அவர்களுைடய முழுக் கவைலயும் ேநாக்கமும் பிரசாரமும் இருந்து 

வருவதால் தங்களுக்குள் சண்ைட ேபாட்டுக் ெகாள்ளேவா, அைத ெவளியில் 

காட்டிக் ெகாள்ளேவா அவசியமும் ேநரமும் இல்ைல. 



காங்கிரசுக்குச் ெசல்வாக்கு ஏற்பட்டு அதன் பயனாய் ஏதாவது ஒரு பதவிேயா, 
அதிகாரேமா அைடயத்தக்க ேயாக்கியைத அவர்களுக்கு வந்துவிடுமானால் 

அப்ேபாது பாருங்கள் அவர்களுக்குள் ஏற்படும் கலகங்கைளயும், ஒற்றுைமக் 

குைறைவயும். அதில் உள்ள ஆட்கள் சில சமயங்களில் பதவி 
கிைடக்கவில்ைல என்று கலகம் ெசய்து ெகாண்டு வந்து நம்ேமாடு 

ேசர்வதாகக்கூட வந்து ெகஞ்சவில்ைலயா. 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியும்கூட அதிகாரத்ைதயும் ஆதிக்கத்ைதயும் இழந்துவிடக் 

கூடுமானால் அப்ெபாழுது உலகில் உள்ள எல்லாக் கட்சிகைளயும்விட 

கட்டுப்பாடாகவும், ஒற்றுைமயாகவும் பாடுபடும் என்பேதாடு, உலகுக்ேக 

ஒற்றுைமக்கு வழிகாட்டியாகக்கூட இருக்கும் என்று ெசால்லலாம். 

ஆகேவ அரசியல் முைறயின் காரணமாகவும், ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் உண்ைமக் 

ெகாள்ைகயின் காரணமாகவும் அது ெசல்வாக்குப் ெபற்று ஆதிக்கத்துக்கு வந்து 

அதிகாரம், பதவி வகிக்க ேநrட்டதில் ஏமாற்றமைடந் தவர்களால் 

முணுமுணுப்ேபா, அதிருப்திேயா காட்ட முடியாமல் இருக்கு ெமன்று யார்தான் 

எதிர்பார்க்ககூடும்? ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் ெயல்ேலாரும் துறவிகள் என்ேறா 
ஆைசப் பற்று அற்ற ஞானிகள் என்ேறா கருத முடியுமா? 

நாைளய தினம் காங்கிரசுக்கு பதவி வகிக்கும் ேயாக்கியைத ஏற்பட்டு விட்டால் 

ேதாழர்கள் சத்தியமூர்த்தியும், ராஜேகாபாலாச்சாrயாரும் குடுமிையப் 
பிடித்துக் ெகாள்வைத ேநrல் பார்க்கலாம். அவர்களுக்குள் இருக்கும் 

அபிப்பிராயேபதமும், அசூையயும் ஒருவைரப் பற்றி ஒருவர் ெகாண்டுள்ள 

அபிப்பிராயமும் உள்ளது உள்ளபடி எழுத அகராதியில் வார்த்ைதகள் 

கிைடயாது. 

ஆதலால் கட்சியில் தைலவர்கள் அபிப்பிராய ேபதத்ைதப் பற்றி நாம் 

கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல. ெகாள்ைககைள ஒழுக விடாமல் பார்த்துக் 

ெகாள்ள ேவண்டியதுதான் முக்கிய கவைலயும் கடைமயுமாகும். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் அனுபவிக்கும் பதவி, சம்பளம் இவற்ைறப் பற்றிேய அதன் 

எதிrகள் இன்று அதிகமாகக் கூப்பாடு ேபாடுகிறார்கள். 

இன்ைறய பதவிகளும், சம்பளங்களும், ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் உண்டாக்கிக் 

ெகாண்டைவகள் அல்ல. காங்கிரசானது (பார்ப்பனர்கள்) இப்பதவிகள் 

தங்களுக்ேக கிைடக்கும் என்கின்ற எண்ணத்தின் மீது 40 வருஷகாலமாய் 



""ஏைழ மக்களுக்கு'' ஆக பாடுபட்டு ேதசாபிமானத்தின் ேபராலும், 

ேதசபக்தியின் ேபராலும் ஏற்படுத்தின பதவிையயும், சம்பளத்ைதயும் தான் 

இன் நாட்டு மக்கள் (பார்ப்பனரல்லாதார்) அனுபவிக்கிறார்கேள ஒழிய 

ேவறில்ைல. இந்தப்படி பார்ப்பனப் பத்திrைககேள எழுதுகின்றன. 

அன்றியும் இைவ காங்கிரஸ்காரர்களால் ெவறுத்துத் தள்ளிவிட்ட 

ஸ்தானங்களும் அல்ல. அவர்களும் அைடய இன்று ஆகாயத்துக்கும், 

பூமிக்குமாக தாளம் ேபாடும் ஸ்தானங்கேள ஒழிய மற்றபடி ""ேதசத் 

துேராகிகளுக்கு'' ஆக ஒதுக்கப்பட்டதல்ல. 

இந்த ஸ்தானங்களுக்குப் பார்ப்பனர்கள் காங்கிரசின் ேபரால் நாக்கில் தண்ணரீ் 
ஊறும்படி நடத்துகிறார்கள் என்பதற்கு உங்களுக்கு உதாரணம் 

ேவண்டுமானால் ஒன்று ெசால்லுகிேறன். 

அதாவது நமது பார்ப்பனர்கள் இந்திய சட்டசைபத் ேதர்தல் ெவற்றிக் 

ெகாண்டாட்டம் ெகாண்டாடும்ேபாது ஈேராட்டில் ஒரு கூட்டத்தில் ேதாழர் 
சத்தியமூர்த்தி அய்யர் அவர்கள் ""ராஜேகாபாலாச்சாrயார் அவர்கள் 

கவர்னராகவும், நான் சீப் ெசக்கரட்டrயாகவும் மற்றவர் மந்திrகளாகவும் 

வரப்ேபாகின்ேறாம்'' என்று ெசான்னதின் அருத்தம் என்ன என்று பாருங்கள். 

சத்தியமூர்த்தி அவர்களின் மனதில் பல காலமாய் ஊறிக் கிடக்கும் அபிப்ராயம் 

அவைர அறியாமல் ெவளியாயிற்று என்று தாேன ெசால்ல ேவண்டும். 

பக்கத்தில் இருந்த ராஜேகாபாலாச்சாrயார் அவர்கள் தனக்கு 

ேவண்டாெமன்றாவது தான் வரப்ேபாவதில்ைல என்றாவது ெசான்னாரா? 

ஆகேவ உத்திேயாகப் ெபாறாைமயால் ஆத்திரத்தில் உளறுவைத நாம் 

கவனிக்க ேவண்டியதில்ைல. 

ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஏற்பட்ட பிறகு அரசியல் துைறயில் மற்ற மாகாணங் 

கைளெயல்லாம் விட நம் மாகாணம் முற்ேபாக்கைடந்திருப்பேதாடு சமூகத் 

துைறயில் எந்த மாகாணமும் நிைனப்பதற்குக்கூட ைதrயப்படாத 

ெபருங்காrயங்கைளச் சாதித்திருக்கின்றது என்பைத உணருங்கள். அதற்கு 

உதாரணம் ேவண்டுமானால் சமூகத் துைறயில் கடுகளவு முற்ேபாக்குக்கும் 

இடம் ெகாடுக்காதவர்களான  பிறவி எதிrகளாய் இருக்கும் பார்ப்பனர்கள் 

ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய ைவவதும், தூற்றுவதும் அைத ஒழிக்க ேவண்டும் என்று 

ெசால்லுவதுமான காrயங்கேள ேபாதுமானதாகும். 



ஒருவனுைடய ேயாக்யைதைய ெதrயேவண்டுமானால், அவனுைடய 

சிேனகிதைனப் பாருங்கள் என்று ஒரு பழெமாழி உண்டு. ஆனால் நான் ேவறு 

விதமாகச் ெசால்லுகிேறன். 

""ஒருவனுைடய ேயாக்யைதையப் பார்க்க ேவண்டுமானால் அவனுைடய 

விேராதிையப் பாருங்கள்'' என்று ெசால்லுகிேறன். ஏெனனில் நல்லவர்களுடன் 

சிேனகமாக இருப்பது சுலபமான காrயம். அதனால் எவனும் வரீனாகிவிட 

மாட்டான். ெகட்டவர்களுடன் விேராதியாய் இருந்து ேகட்ைட ஒழிக்க 

முற்படுபவேன அதிக வரீனும், உண்ைமயான ெதாண்டனுமாவான். 

ஆகேவ இன்று ெதன்னாட்டுப் பார்ப்பனர்கள் தங்கள் தூக்கத்திலும், வாழ்விலும், 

கல்வியிலும், ஜபத்திலும், தபத்திலும், ேவள்வியிலும், யாகங்களிலும் 

இைடவிடாமல் ேகாரும் காrயம் என்ன என்று பாருங்கள். ""ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
ஒழிய ேவண்டும், ெபாப்பிலி ராஜா ஒழிய ேவண்டும், சுயமrயாைத கட்சி 
ஒழிய ேவண்டும்'' என்பது ேபான்ற எண்ணம் அல்லாமல் ேவறு என்ன என்று 

ேகட்கிேறன். உலகிேல காங்கிரஸ் ெகாள்ைகக்கு முரணானது  பிற்ேபாக்கானது 

என்று காங்கிரஸ்காரர்களால் ெசால்லப்படுகிற கட்சிகள் பல இருந்தும், 

அதாவது முஸ்லிம் கட்சி, கிறிஸ்தவர் கட்சி, தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கட்சி, 
மிதவாதிகள் கட்சி, இன்னும் பல வகுப்புவாதக் கட்சிகள் இருந்தும் 

வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவங்கள் ெபற்றும் இருக்க அைவகைளெயல்லாம் 

விட்டுவிட்டு நம் பார்ப்பனர்கள் ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய மாத்திரம் ெவட்டிப் புைதக்க 

ேவண்டும் என்று ஆைசப் படுவதின் அர்த்தம் என்ன என்று பாருங்கள். 

ெசன்ற வாரத்தில் ேதாழர் பிரகாசம் பந்துலு ஒரு கூட்டத்தில் எவ்வளவு 

ைதrயமாய் தனது அபிப்பிராயத்ைத ெவளியிட்டார் பாருங்கள். 

""ஜஸ்டிஸ் கட்சியாைரவிட ஆங்கிேலயர்களும், ஆங்கிேலய ஆட்சியும் 

ேமலானது'' என்று ெசான்னாேர அதன் அபிப்பிராயம் என்ன? ஆங்கிேலயர் 
தங்கள் ஆட்சியால் இந்த இருநூறு வருஷகாலமாய் ெசய்யாதைதயும் ெசய்ய 

முடியாதைதயும் ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் ெசய்து விட்டார்கள் என்று தாேன 

அருத்தம். 

அது என்ன என்பைத ேதாழர் பிரகாசம் அவர்கேள அடுத்த வrயில் 

ெசால்லிவிட்டார். அதாவது ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவம் 

ஏற்பாடு ெசய்துவிட்டார்கள். ஆதலால் அைத ஒழிக்க ேவண்டும் என்று 



ெசால்லி இருக்கிறார். பல ஜாதி வகுப்புகள் இருக்கிற (இருந்ேத தீர ேவண்டும் 

என்று காந்தியார் முதல், பல மதத் தைலவர்கள், அரசியல் தைலவர்கள் 

வற்புருத்துகிற) நாட்டில் ஒரு அரசியல் கட்சியார் ஆதிக்கத்துக்கு வந்ததின் 

காரணமாக பல ஜாதி வகுப்புகளுக்கும் அரசியலில் சிறிதாவது பிரதிநிதித்துவம் 

ஏற்படும்படி ெசய்ததற்காக அக்கட்சிையத் ேதசத் துேராகக் கட்சிெயன்றும், 

ஒழிக்கப்பட ேவண்டிய கட்சிெயன்றும் (இன்று எல்லாத் துைறயிலும் ஆதிக்கம் 

ெசலுத்தும் கூட்டத்தாராகிய பார்ப்பனர்கள் காங்கிரசின் ேபரால்) ெசால்லுவார் 
களானால் அைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருக்கும், பார்த்துக் ெகாண்டும் இருக்கிற 

ஒருவன் உண்ைமயாகேவா, ேயாக்கியனாகேவா இந்த ேதச மக்களிடம் பற்றுக் 

ெகாண்டவனாகேவா இருக்க முடியுமா என்று ேயாசித்துப் பாருங்கள். 

ஆகேவ ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் சமூகத் துைறயில் நம் நாட்டில் உள்ள மாெபரும் 

எதிrகளான பார்ப்பனர்களின் எதிர்ப்ைபயும் சூட்சிகைளயும் ெவன்று எல்லா 
ஜாதி வகுப்பு மக்களுக்கும் அரசியலில் பிரதிநிதித்துவம் ெபற மார்க்கம் ெசய்து 

விட்டார்கள் என்றால் இது ஒரு ெபrய சமூகப் புரட்சியா அல்லவா என்று 

ேகட்கின்ேறன். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் ெபrய உத்திேயாகம் பார்க்கிறார்கள், ெபrய பதவி 
அனுபவிக்கிறார்கள் என்று ெபாறாைமபடும் பார்ப்பனரல்லாத ெபாருப்பற்ற 

அறிவிலிகள் இதற்ெகன்ன பதில் ெசால்லுகிறார்கள் என்று ேகட்கின்ேறன். 

அன்றியும் ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய ஒழித்துவிட்டால் பிறகு அரசியல் 

அதிகாரத்துக்கும், பதவிக்கும் யார் வருவார்கள்  யார் வரக்கூடும் என்று 

ேகட்கின்ேறன். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய ைவகின்றவர்களுக்கு ெவகுசுலபத்தில் நமது பார்ப்பனர்கள் 

ேதசாபிமானப் பட்டம் ெகாடுத்து விடுவதால் அப்பட்டத்துக்கு ஆைசப்பட்ட 

ேசாம்ேபrகளுக்கு இது அவசியமாய்ப் ேபாய்விட்டது. 

இந்திய நாட்டு சமூகக் ெகாடுைமகள் நீங்கும் வைர ஜஸ்டிஸ் கட்சி இருந்து 

தான் ஆக ேவண்டும். அக்கட்சியாருக்கு பதவி, பட்டம், அதிகாரம் ஆகியைவ 

வரும்படி ெசய்து தானாக ேவண்டும். 

அதன் தைலவர்களின் நடத்ைதப் பிசகு இருந்தால், நாைணயக் குைறவு 

இருந்தால் தனிப்பட்ட நபர்கைள ெவளிப்படுத்துவேதா, புத்தி கற்பிப்பேதா 
தப்பாய்விடாது. 



ஆனால் கட்சிையப் பற்றி ெகாள்ைகையப் பற்றி குைற கூறுவது எதிrக்கு 

உளவாய் இருப்பது ேபான்ற இழிகுணேமயாகும். 

தீர்மானங்கள் 

இம்மகாநாட்டில் பல முக்கிய தீர்மானங்கைள நிைறேவற்றி இருக் கிேறாம். 

எல்லா தீர்மானங்களும் ஏகமனதாய் நிைறேவற்றப்பட்டதாகும். 

இன்னும் பல தீர்மானங்கள் நிைறேவற்ற நானும் மற்றும் சிலரும் ஆைசக் 

ெகாண்டிருந்ேதாமானாலும் மந்திrகள் முன்னிைலயில் அதாவது 

அத்தீர்மானங்களில் ெபரும்பான்ைமயானைவகைள நிைறேவற்றி ைவக்கும் 

ெபாருப்புகைள உைடயவர்கள் முன்னிைலயில் அவர்களது சம்மதம் ெபற்று 

நிைறேவற்ற சந்தர்ப்பம் இருந்தபடியால் அவர்களால் நிைறேவற்ற 

முடியாெதன்றதும் ஒேர அடியாய் அதிக கஷ்டத்துக்கும் எதிrகளாகிய 

பார்ப்பனர்களின் கூப்பாட்டிற்கும் இடமில்லாமல் இருக்க 

ேவண்டுெமன்றதுமான பல தீர்மானங்கள் நிறுத்திக் ெகாள்ளப்பட்டன. 

ஆனாலும் நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் சாமன்யமானைவகள் அல்ல. 

அைவ அமுலுக்கு வரும் என்ேற நம்பி இருக்கிேறன். 

காங்கிரஸ்காரர்கள் தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றுவதற்கும், ஜஸ்டிஸ் காரர்கள் 

தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றுவதற்கும் ெபாருப்பு விஷயத்தில் அதிக 

வித்தியாசம் உண்டு. 

காங்கிரஸ்காரர்கள் எைதயும் எழுதி கூட்டத்தில் நிைறேவற்றி ைவக்கலாம். 

ஏெனனில் அவர்கள் சுலபத்தில் பதவிக்கு வரப்ேபாவதில்ைல என்பது 

அவர்களுக்ேக ெதrயும். தீர்மானங்கைள நிைறேவற்றிவிட்டால், ஏன் நடத்திக் 

ெகாடுக்கவில்ைல என்று ேகழ்ப்பதற்கு அங்கு யாரும் இல்ைல. ஏெனனில் 

அவர்கள் தங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிைடக்கவில்ைல என்று ெசால்லிவிடலாம். 

ஆனால் ஜஸ்டிஸ்காரருக்கு ெபாருப்பு இருக்கிறது. அவர்கள் பதவியில் 

இருக்கிறார்கள்  தீர்மானங்கைள ஏன் நடத்திக் ெகாடுக்கவில்ைல என்று யாரும் 

ேகழ்ப்பார்கள். ெபாருப்பு இருக்கிறது, நாைணயம் இருக்கிறது. ஆதலால் 

கடுதாசித் தீர்மானம் தாேன என்று கருதி எைதயும் ெசய்துவிட முடியாது 

என்பேதாடு ேபாதிய பலமில்லாத கட்சியாய் இருப்பதால் பல ேபருைடய 

லட்சியங்கைளயும் கவனிக்க ேவண்டி யிருப்பதால் ""இப்ேபாைதக்கு 



இவ்வளவு ேபாதும்'' என்று தைலவரும், மற்ற மந்திrகளும் ெசான்னைத 

ஒப்புக் ெகாள்ள ேவண்டியதாயிற்று. 

ஸ்தல ஸ்தாபனங்களிலும், ஸ்தல ஸ்தாபன பள்ளிக்கூடங் களிலும் 

வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ முைறைய உடேன ஏற்படுத்துவ தாகவும், 

ஏற்கனேவ அதற்கு ஏற்பாடு ெசய்து வருவதாகவும் முதல் மந்திrயார் வாக்குக் 

ெகாடுத்துத் ெதrவித்ததால் அத்தீர்மானத்ைத வாபஸ் ெபற்றுக் ெகாண்ேடன். 

இதற்காக நாம் எல்ேலாரும் பிரத்திேயகமாக முதல் மந்திrைய பாராட்ட 

ேவண்டும்.  

மற்றும் 4வது வகுப்பு வைர பள்ளிக்கூட உபாத்தியார் ேவைலக்குப் ெபண்கைள 

நியமிக்க ேவண்டும் என்று ெகாண்டு வந்த தீர்மானத்ைதயும் கல்வி மந்திrயார் 
ஏற்கனேவ அந்தப்படி ெசய்திருப்பதாகவும், அைத அமுலுக்குக் ெகாண்டு வரும் 

விஷயத்தில் தக்க நடவடிக்ைக எடுத்துக் ெகாள்வதாகவும் ெதrவித்ததின் 

ேபrல் அைத வாப்பசீு வாங்கிக் ெகாண்ேடன். இதற்காகவும் கல்வி 
மந்திrயாைரப் பாராட்ட ேவண்டும். 

மற்றபடி நான் ஜஸ்டிஸ் கக்ஷி ேவைலத் திட்டமாக இருக்க ேவண்டும் என்று 

ஜஸ்டிஸ் கட்சி மாகாண மகாநாட்டில் ஆஜர்படுத்திய தீர்மானங்கள் சில 

வாசகத் திருத்தங்களுடன் தீர்மானிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. 

அைவகள் அபிப்பிராயேபதமின்றி நிைறேவறப்பட சில வாசகத் திருத்தங்கள் 

ெசய்திருக்கிறது என்றாலும் அதன் தத்துவங்கள் எதுவும் 

அைசக்கப்படவில்ைல. 

ஆகேவ இனி மந்திrகளின் ெபாருப்பு சிறிது கஷ்டமானது என்பைதயும், 

அவர்கள் வாக்குக் ெகாடுத்தபடி இன்று நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானங்களில் 

இவர்கள் ஆதிக்கத்திற்குள் உள்ளைவகள் நிைறேவற்றப்பட ேவண்டும் என்றும் 

ேகட்டுக் ெகாள்கிேறன். 

குறிப்பாக ஒரு விஷயம் ெசால்லுகின்ேறன். ேகாவாப்பேரட்டிவ் 

ஸ்தாபனங்களுக்கும், முனிசிபாலிட்டிகளுக்கும், ஜில்லா ேபார்டுக்கும் 

அதிகமான சுதந்திரம் ெகாடுத்து சர்க்கார் உத்திேயாகஸ்தர்கைள நிர்வாக 
அதிகாrயாக நியமிக்க ேவண்டும் என்ற தீர்மானத்தில் ஜில்லா ேபார்ைட 

எடுத்துவிடும்படி மகாநாட்டுத் தைலவர் ேகட்டுக் ெகாண்டார். ஆனால் முதல் 

மந்திrயார் கனம் ெபாப்பிலிராஜா தனக்கு அது இருப்பதில் ஆட்ேசபைண 



இல்ைல என்றும் அதற்கு ேவண்டிய ஏற்பாடுகள் ெசய்து ெகாண்டு 

இருப்பதாகவும் கட்சி அங்கத்தினர்கள் ேவண்டாம் என்றால் தான் 

கட்டாயப்படுத்த ேபாவதில்ைல என்றும் ெசான்னார். 

ஆனால் முனிசிபாலிட்டிக்கு கமிஷனர்கள் ேபாட்டதாேலேய கட்சி ெமம்பர்கள் 

பலர் ேகாவித்துக் ெகாண்டதாகவும், ஜில்லா ேபார்டுக்குக் கமிஷனர்கள் 

ேபாட்டால் இன்னும் பலர் ேகாபத்துக்கு கட்சி ஆளாக ேவண்டிவரும் என்றும் 

இதனால் ெகாஞ்சநஞ்சம் ெசய்யக் கூடியதும் ெகட்டுப் ேபாகும் என்றும் 

மகாநாட்டுத் தைலவர் ெதrவித்தார். ஆதலால் அந்த வார்த்ைத நீக்கப்பட்டு 

விட்டேத ஒழிய ேவறில்ைல. கட்சித்தைலவர் ெபாப்பிலி ராஜா அவர்கள் ஒரு 

சர்வாதிகாrயாய் இருக்கத் தகுந்தவர். அவருக்கு ஸ்டாலிைனப் ேபாலவும் 

கமால்பாஷாைவப் ேபாலும் அேனக முற்ேபாக்கான  அவசியமான 

காrயங்கைள ெசய்ய ேவண்டுெமன்ற ஆைச இருக்கிறது. அவைரச் சுற்றியும் 

சமேயாசிதவாசிகள் காவல் ைவக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அதிகமாக 

ஒன்றும் அவர்களால் ெசய்ய முடியவில்ைல. என்றாலும் முனிசிபாலிடிக்கு 

கமிஷனர் ேபாட்டதின் பயனாய் எவ்வளேவா நன்ைமகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. 

 இன்னும் அேனக நன்ைமகள் ஏற்பட வசதிகள் உண்டு. ஆனால் நாைணயமும், 

துணிவும், கண்ணியமும் உள்ள கமிஷனர்கைளப் ேபாட்டால் 

முனிசிபாலிட்டிகளுக்கு 100க்கு 50 பர்ெசன்ட் பண லாபமும் நல்ல நீதியும் 

ஏற்படுெமன்று உறுதியாய்ச் ெசால்லுேவன். ஆனால் சில 

முனிசிபாலிட்டிகளுக்கு rவினியு இலாக்காவில் நாைணயக் குைறவானவர் 
என்று சந்ேதகிக்கப்பட்ட ஆளுகைளப் ேபாட்டு கமிஷனர் ஸ்தானத்துக்கு பங்கம் 

வரும்படி ெசய்திருக்கிறார்கள். 

சுயமrயாைத இயக்கம் 

சுயமrயாைத இயக்கத் ேதாழர்கள் சிலருக்கு ஜஸ்டிஸ் கட்சிையப் பற்றி நல்ல 

அபிப்பிராயம் இல்ைல. அதற்குக் காரணம் சிலருக்கு ேதசீயம், ேதசாபிமான 

சுயராஜ்யம் என்கின்ற கற்பைன (அர்த்தமற்ற) வார்த்ைதகளில் உள்ள 

மயக்கமும், சிலருக்கு மந்திrமார்களின் ஆடம்பர வாழ்க்ைக பிடிக்கவில்ைல 

என்பதும், அது பணக்காரர் இயக்கம் என்பதும், சிலருக்கு மந்திrகள் 

சுயமrயாைத இயக்கத்ைத லட்சியம் ெசய்யவில்ைல என்பதும், சிலருக்கு 

ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய ைவவது ஒரு நாகrகமாய்விட்டதும் இப்படிப் பல 

காரணங்கள் உண்டு.  இைவகள் எல்லாம் இயற்ைகதான். கால ேதச 



வர்த்தமானத்தில் எந்தக் கட்சிக்கும் இம்மாதிr அப்பிராயேபதக்காரர்கள் 

இருந்ேத இருப்பார்கள். இவற்ைறெயல்லாம் லட்சியம் ெசய்தால் குதிைரயும், 

தகப்பனும், மகனும் என்கின்ற கைதயாகத்தான் முடியும்.  

இவர்கள் ேவறு எந்தக் கட்சிைய ஆதrக்கக் கூடும் என்பது எனக்கு 

விளங்கவில்ைல. 

சுயமrயாைத அறிக்ைக 

சுயமrயாைத இயக்க விஷயமாக சமீபத்தில் ெவளியான அறிக்ைகையப் பற்றி 
சிலர் முணுமுணுத்ததாகத் ெதrய வந்தது. 

அவ்வறிக்ைகயில் எந்த வாசகத்ைதப் பற்றி குைற கூறுகிறார்கள் என்பது 

எனக்கு விளங்கவில்ைல. அதில் முக்கியமாய் காணப்படுவ ெதல்லாம் நாம் 

ஒத்துைழயாைமக்காரர் அல்லெவன்றும், சட்டத்ைத மீறுகிறவர்கள் அல்ல 

என்றும், சமாதானத்துக்குப் பங்கம் விைளவிப்பவர்கள் அல்லெவன்றும் 

குறிப்பிட்டிருக்கிேறாம்.  ஆனால் நமது சமுதாய இயலில் ஜாதி மதக் 

குைறகைளயும் ெகாடுைமகைளயும் வித்தியாசங்கைளயும் கண்டிப்பதும் 

ஒழிப்பதும் என்றும் ெபாருளாதாரத் துைறயில் சமதர்ம முைறைய 

அனுஷ்டிப்பெதன்றும் ெதளிவுபடுத்தி இருக்கிேறன். 

இன்ைறய நிைலயில் இதற்கு ேமல் ேவைல ெசய்ய ேவண்டுெமன்று 

கருதுகிறவர்கள் நன்றாய்ச் ெசய்யட்டும். ஆனால் என்ைனப் ெபாருத்தவைர 
நமது இயக்கத்துக்கு இன்று இது ேபாதும் என்று கருதுகின்ேறன். 

இைதக் காங்கிரஸ்காரர்கள் ஒப்புக் ெகாள்ளுகிறார்களா? பார்ப்பனர்கள் ஒப்புக் 

ெகாள்ளுகிறார்களா? ெதன்னாட்டுப் பார்ப்பனர், காங்கிரஸ்காரராவது ஒப்புக் 

ெகாள்ளுகின்றார்களா? என்று ேகட்கின்ேறன். 

வணீாக எதிrகளின் ேபச்ைசக் ேகட்டு கூப்பாடு ேபாடுவதில் யாெதாரு பயனும் 

விைளயப் ேபாவதில்ைல. மற்றபடி ஏதாவெதாரு குைறகூறி விட்டு ஓடிப்ேபாக 

நிைனக்கும் ேசாம்ேபறிகளின் ேபாலி வரீர்களின் கூப்பாட்டிற்கு யாரும் பயப்பட 

ேவண்டியதில்ைல. 

ஆதலால் ஏதாவது உண்ைமயான ெதாண்டு ெசய்ய ேவண்டுெமன்று 

இருப்பவர்களுக்கு இது ேபாதும். இந்த அபிப்பிராயத்திற்கு மாறுபட்டவர்கள் 



அவர்கள் இஷ்டப்படி நடக்க உrைமயுைடயவர்கேள தவிர நிர்ப்பந்தத்திற்கு 

ஆளாக ேவண்டியவர்கள் அல்ல என்பைதத் ெதrவித்துக் ெகாள்கிேறன். 

குறிப்பு:  30.03.1935,  31.03.1935  இருநாள்கள்  விருதுநகrல்  நைடெபற்ற  

இராமநாதபுரம் மாவட்ட முதலாவது ஜஸ்டிஸ் மாநாட்டில்  30.03.1935  இரவு  

நைடெபற்ற  ெபாதுக்கூட்டத்தில்  ஆற்றிய  உைர. 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  07.04.1935 

 

ஏைழகைள வைதக்கும் காங்கிரஸ்காரர்கள் 

உப்பு வrயும் அrசி வrயும் 

இப்ெபாழுது உப்பு வr மணங்குக்கு ஒரு ரூபாய் நாலு அணாவாகும். இைதப் 
பனிரண்டு அணாவாகக் குைறக்கும்படி காங்கிரஸ்காரர்கள் இந்தியா 
சட்டசைபயில் தீர்மானம் நிைறேவற்றி இருக்கிறார்கள். இத்தீர்மானம் 

அரசாங்கத்தாரால் ஒப்புக் ெகாள்ளப்படுகிறதா? அல்லது ைவசிராய் பிரபுவின் 

""வடீ்ேடா'' அதிகாரத்தினால் தள்ளப்படுகிறதா? என்பது ேவறு விஷயம். அைதப் 
பற்றி நாம் இப்ெபாழுது முடிவு கட்டப் ேபாவதில்ைல. 

இந்தத் தீர்மானம் நிைறேவற்றியவுடன், காங்கிரசுக்கு ேஜ ேபாட்டு வயிறு 

பிைழக்கும் பத்திrக்ைககளுக்குத் தைலக்கனம் தாங்க முடியவில்ைல. 

தைலகால் ெதrயாமல் ெகாட்ைட எழுத்துக்களில் பிரசுrத்துக் காங்கிரஸ் 

வாலாக்களின் வரீப்பிரதாபங்கைள புகழ்ந்து துள்ளிக் குதிக்கின்றன. இதனால் 

காங்கிரஸ்காரர்கள் என்பவர்களின் பத்திrைககள் ஏைழகளின் ெபாருளாதார 
நிைலைய விருத்தி ெசய்து அவர்கைளக் ""குேபரர்கள்'' ஆக்கிவிட்டதாகக் 
கும்மாளம் ேபாடுகின்றன. ெபாது ஜனங்கைள எந்த விஷயத்ைதச் 
ெசான்னாலும் உண்ைமெயன்று நம்பக்கூடிய ""ேசாணகிrகள்'' என்று 

உறுதியாக நம்பி இருப்பதனாேலேய இைவகள் இம்மாதிr ெசய்கின்றன 

என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல.  

காங்கிரஸ் ஏைழ மக்களுக்குச் ெசய்த ெபருந் துேராகத்ைத எந்த ேதசியப் 
பத்திrைகயும் கண்டிக்க முன்வரவில்ைல. அது தான் அrசிக்கு வr ேபாட்ட 

விஷயமாகும். அrசிக்கு வr ேபாடுவதனால் பணக்காரர் களுக்குக் ெகாழுத்த 

லாபமும், ஏைழ மக்களுக்குச் ேசாறு கிைடக்காத திண்டாட்டமும் ஏற்படும் 



என்ற விஷயத்ைத நமது குடிஅரசு அப்ெபாழுேத அப்பட்டமாக விளக்கிெயழுதி 
இருந்தது. பல ெதாழிலாளர் சங்கங்களும் சுயமrயாைதச் சங்கங்களும் 

கண்டித்துத் தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றியிருந்தன. 

உப்புக்கு ஒரு மணங்குக்கு 8 அணா குைறந்ததினால் ஏைழ மக்களுக்கு 

எவ்வளவு லாபம் ஏற்படும். அrசிக்கு வr ேபாட்டதின் பயனாய் மூட்ைட 2 

ரூபாய் 3 ரூபாய் ஏறியதனால் ஏைழ மக்களுக்கு ஆள் 1க்கு எவ்வளவு நஷ்டம்? 

என்ற கணக்ைகக் ெகாஞ்சம் கவனித்துப் பார்த்தால் காங்கிரஸ்காரர்கள் 

பணக்காரர்களின் கூலிகள் என்பதும் அவர்களது மாயாஜாலங்களும் நன்றாய் 

விளங்கிவிடும். 

அந்தக் கணக்ைகக் ெகாஞ்சம் கவனியுங்கள். 6 ேபருக்கு ஒரு வருஷத்துக்குச் 
சுமார் ஒரு மணங்கு உப்புதான் ெசலவாகிறது என்று ெபாருளாதார நிபுணர்கள் 

கணக்குப் ேபாட்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஒரு மணங்குக்கு 8 அணா குைறவதால், 

ஆள் 1க்கு வருஷம் 1க்கு 1 அணா 4 ைப லாபமாகிறது. ஆனால் அrசிக்கு அதிக 

வr ேபாட்டதினால் குைறந்தபடியாக ஆள் ஒன்றுக்கு வருஷம் ஒன்றுக்கு 

குைறந்த பக்ஷம் 6 ரூபாயாவது அதிக ெசலவு ஏற்படும் என்பைத மறுக்க 

முடியாது. ஆகேவ ஆள் 1க்கு வருஷத்துக்கு 6 ரூபாய் அதிகச் ெசலவு. அதாவது 

அதிக வr ேபாடும்படி ெசய்துவிட்டு, வருஷம் 1க்கு 1 அணா 4 ைப ெசலவு. 

அதாவது வr குைறயும்படி ெசய்துவிட்டு நாங்கள்தான் ஏைழகளின் 

பாதுகாவலர்கள் என்று கூறுபவர்கைளப் பற்றி என்ன ெசால்லுவெதன்ேற 

நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

இந்த ேயாக்கியர்கள் தங்கைளப் ெபாருளாதார நிபுணர்கெளன்றும் கூறிக் 

ெகாள்கின்றார்கள். உண்ைமயில் இவர்களுக்குப் ெபாருளாதார சாஸ்திரம் 

ெதrயவில்ைலயா? அல்லது ஏைழ மக்கள் ெபாருளாதார சாஸ்திரம் 

அறியாதவர்கள் என்ற ைதrயத்தினால் அவர்கைள ஏமாற்று கிறார்களா என்று 

ேகட்கின்ேறாம். 

பணக்காரர்களின் ைகக்கூலிகளாக இருந்து இந்தக் காங்கிரஸ் ேயாக்கியர்கள் 

ஏைழ மக்களின் ஜவீாதாரமான உணவுப் ெபாருளான அrசிக்கு வr விதித்து 

விைல உயரும்படி ெசய்து விட்டு, உப்புக்கு வr குைறக்கும்படி ெசய்து 

விட்ேடாம் என்று ெவட்கமில்லாமல் கூறுவது எவ்வளவு ேயாக்கியப் 
ெபாறுப்பற்ற தன்ைம என்பைத ேயாசித்துப் பார்க்கும்படி கூறுகிேறாம். 
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குல்லூக பட்டrன் குயுக்தி வாதம் 

ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் வக்கீல் ெதாழிைல விட்டுவிட்டாலும், 

அவருைடய அரசியல் வாதங்களில் எல்லாம், வக்கீல் ேபாலேவ நடந்து 

வருகிறார் என்பது ெவளிப்பைட. அவருைடய வாதங்கள் எல்லாம் குயுக்தி 
வாதங்களும், குதர்க்க வாதங்களுமாகேவ இருப்பது வழக்கம். ெபாது 

ஜனங்கைள ஏமாற்றும் விதத்தில் ெபாருத்தமான புளுகுகளுடன் கூடிய வரட்டு 

வாதஞ் ெசய்வதில் அசகாய சூரர் என்பது புதிதல்ல. 

உதாரணமாக ஆலயப் பிரேவச மேசாதா விஷயமாக அவர் கூறும் வாதத்ைதக் 

கவனித்தால் உண்ைம விளங்கும். 

ெபாப்பிலி ராஜா அவர்கள், தமது ேதர்தல் பிரசங்கத்தில் ஆலயப் பிரேவச 
மேசாதா பாழானதற்குக் காங்கிரேச காரணம் என்று உண்ைமைய உைரத்தார். 
அதற்கு ேதாழர் சி.ஆர்.ெசால்லியிருக்கும் பதில் மிகமிக விசித்திரமானது. 

""ஆலயப் பிரேவசம் சம்பந்தமான ஒரு வழக்கத்ைத மாற்றுவதற்கு ஒரு அகில 

இந்திய சட்டந்தான் ேதைவ என்ற கஷ்டமான நிைலைமைய 

ஏற்படுத்தியதற்குப் பிரதம மந்திrயும் அவர் கட்சியும் தான் ெபாறுப்பாளி'' 
என்று குற்றஞ்சாட்டுகிறார். 

இதன் உண்ைமைய ஆராய்ேவாம். ஆலயப் பிரேவச மேசாதாவுக்கு அனுமதி 
ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று டாக்டர் சுப்பராயன் ெசன்ைனச் சட்டசைபயில் 

தீர்மானம் ெகாண்டு வந்தார். கவர்னர் ெஜனரல் இது எல்லா இந்தியா விஷயம் 

என்று ெசால்லி தீர்மானத்ைத அனுமதிக்க மறுத்து விட்டார். 

பிறகு இந்திய சட்டசைபயில் காங்கிரஸ்காரர்களின் முயற்சியினாலும், ேதாழர் 
ராஜேகாபாலாச்சாrயாrன் அதி தீவிர பிரயாைசயினாலும், ேதாழர் சி.எஸ். 

ரங்கய்யர் அவர்களால் ஆலயப் பிரேவசம் சம்பந்தமாக ஒரு மேசாதா ெகாண்டு 

வரப்பட்டது. கைடசியில் அத்தீர்மானம், காங்கிரஸ் காரrன் எதிர்ப்பினாேலேய 

அதுவும் ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயாrன் அறிக்ைக காரணமாகேவ 

வாப்பஸீ் வாங்கிக் ெகாள்ளப்பட்டது. இவ்விஷயத்ைத ேதாழர் சி.எஸ். 

ரங்கய்யர் அவர்கேள தமது பிரசங்கத்தில் சட்டசைபயில் எடுத்துக் 

காட்டியிருக்கிறார். காங்கிரசின் துேராகத்தி னாேலேய தான் வாப்பஸீ் வாங்கிக் 



ெகாள்ளுவதாகக் கூறியிருக்கிறார். ஆகேவ யார் ஆலயப் பிரேவச மேசாதா 
குட்டிச்சுவர் ஆனதற்குக் காரணம் என்று ெதrந்து ெகாள்ளுங்கள். 

அன்றியும், இவ்விஷயம் அகில இந்தியாைவப் ெபாறுத்தெதன்பதில் என்ன 

சந்ேதகம்? ெசன்ைனயில் மாத்திரம் ேகாயிலுக்குள் தீண்டாதார் ேபாகலாம் 

என்று தீர்மானம் ெசய்துவிட்டால் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள தீண்டாதார்க்கு 

எப்படி விேமாசனம் ஏற்பட முடியுமா? ெசன்ைனயிலிருந்து ெவளி 
மாகாணத்திற்குச் ெசல்லும் ஒரு தீண்டாதார் அங்குள்ள ஆலயங்களில் நுைழய 

முடியாதல்லவா? ஆதலால் இது அகில இந்தியாைவயும் ெபாறுத்த விஷயம் 

என்று கவர்னர் ெஜனரல் கூறிய பதிலில் என்ன தவறு? அந்த முடிவின் பிறகு 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியினர் ேபசாமல் இருந்ததில் என்ன குற்றம்? 

இக்ெகாள்ைக சrெயன்று ஒப்புக் ெகாண்டுதாேன அப்ெபாழுது நமது 

ஆச்சாrயார் இந்தியச் சட்டசைபயில் தீர்மானம் ெகாண்டு வரப் பகீரதப் 
பிரயத்தனம் பண்ணினார்? 

அப்ெபாழுது ெசய்ததற்கும், இப்ெபாழுது ேபசுவதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? 

இதிலிருந்ேத அவரது வாதங்களும், அரசியல் ேபாக்கும், எப்படிப்பட்டது என்பது 

விளங்குகிறதல்லவா? 
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ெசன்ைனத் ேதர்தலும்  

பார்ப்பனர் உத்திேயாகமும் 

ெசன்ைனயில் இம்மாதம் 9ந் ேததி நடந்த ெசன்ைன சட்டசைப உபேதர்தலில் 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் சார்பாய் நிறுத்தப்பட்ட ேதாழர் ரங்கராமானுஜம் அவர்கள் 

ெபருவாrயான ஓட்டுகளால் ேதாற்கடிக்கப் பட்டுப் ேபானார். 

இந்தத் ேதால்வி இந்திய சட்டசைபத் ேதர்தலில் ஏற்பட்ட ேதால்வி ேபாலேவ 

குறிப்பிடத் தகுந்தெதாரு ேதால்வியாகும். 

இந்திய சட்டசைபத் ேதர்தலில் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ேதாற்றுப் ேபானதற்கு 

என்ெனன்ன காரணங்களிருந்தனேவா, அைவ ெபரும்பாலும் ெசன்ைன 

சட்டசைபத் ேதர்தலுக்கும் இருந்து இருக்கிறது. இந்தக் குைறபாடுகள் 



இப்படிேய இருக்குமானால் இனியும் ஏற்படப் ேபாகும் எல்லாத் ேதர்தலுக்கும் 

இேத மாதிr பலன் தான் எதிர்பார்க்க முடியும். 

எதிrகளின் விஷமப் பிரசாரேம ேதால்விக்குக் காரணமாய் இருந்தாலும் 

எதிrகைள ""தயவு ெசய்து  இனிேமல் விஷமப் பிரசாரம் ெசய்யாதீர்கள்'' என்று 

நாம் அவர்கைளக் ேகட்டுக் ெகாள்ள முடியுமா? அல்லது எதிrகளின் விஷமப் 
பிரசாரம் இன்று ேநற்றுத்தான் ஆரம்பிக்கப் பட்டதா? நூற்றுக்கணக்கான 

வருஷங்களாகேவ ஏன் பல நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களாகேவ நமது 

எதிrகள் (பார்ப்பனர்கள்) ெசய்து வந்த சூழ்ச்சிகளாலும் விஷமப் 
பிரசாரத்தாலும் ஏற்பட்ட ெகடுதிகைள நிவர்த்தித்துக் ெகாள்வதற்கு 

என்றுதாேன ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஏற்பட்டதாகும். ஆதலால் அது பார்ப்பன 

சூழ்ச்சிக்கும் அதன் விஷமப் பிரசாரத்துக்கும் தைல ெகாடுக்கவும் பதில் 

ெசய்யவும் சக்தியும், முயற்சியும் இருந்தால் மாத்திரம்தான் விடுதைல ெபற 

முடியுேம ஒழிய எதிrகைள ""தயவுெசய்து விஷமப் பிரசாரம் ெசய்யாதீர்கள்'' 

என்று ேகட்டுக் ெகாள்ளுவதால் ஒரு பயனும் அைடய முடியாது. 

இந்திய சட்டசைபத் ேதர்தலில் ேதால்வி அைடந்து கிட்டத்தட்ட 4 மாதகாலம் 

ஆகின்றது. ேவறு எவ்விதச் சந்ேதகமும் இல்லாமல் எதிrகளின் விஷமப் 
பிரசாரத்தாேலேய ேதால்வி ஏற்பட்டது என்கின்ற முடிவுக்கு வந்ேதாம். அப்படி 

இருக்க அவ்விஷமப் பிரசாரத்ைத சமாளிக்க நாம் என்ன காrயம் ெசய்ேதாம் 

என்று ேயாசித்துப் பார்த்தால் ஒன்றுேம இல்ைல என்றுதான் ெசால்ல 

ேவண்டும். 

உண்ைமையப் ேபச ேவண்டுமானால் ஜஸ்டிஸ் கட்சியானது ெசன்ைன 

சட்டசைப உபேதர்தலுக்கு ஸ்லிப்பு ேபாடும் கைடசி தினம் பகல் 11 மணி 
வைரயில் யாைர நிறுத்துவது என்கின்ற ஒரு முடிேவா சrயான கவைலேயா 
இல்லாமல் இருந்து இருந்திருக்கிறது. 

அது மாத்திரமல்லாமல் அந்த 11வது மணியிலும்கூட கட்சிப் பிரமுகர்கள் 

ஆளுக்கு ஒரு நபைர தைலவருக்கு சிபார்சு ெசய்தார்கள். அந்தச் சமயத்தில் 

யாைரப் ேபாட்டால் அேனகமாய் ெவற்றி ெபறலாம் என்பதுகூட 

அேபக்ஷகர்கைள ெபாறுக்குவதில் பிரச்சிைனயாக இல்லாமல் யார் சிபார்ைச 
ஏற்றுக் ெகாள்ளுவது என்பது தான் முக்கிய பிரச்சிைனயாக ஆகிவிட்டது. 

ஒருவர் சிபார்ைச ஏற்றுக் ெகாண்டவுடன் மற்றப் பிரமுகர்கள் சிபார்சு ஏற்றுக் 

ெகாள்ளப்படாததால் மற்றப் பிரமுகர்கள் ஒப்புக்கு இருக்க ேவண்டியவர்களாக 



ஆகிவிட்டார்கள். இது இயற்ைகதான் என்றாலும் ேதால்விையக் ெகாடுப்பதற்கு 

அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமாகிவிட்டது. நம் ேதால்விகளுக்குக் காரணங்கள் 

இல்லாமல் ேபாகவில்ைல என்கின்ற சமாதானேம எப்ேபாதும் நமக்குப் 
ேபாதுமானால் ேதர்தலில் கலந்து பிரயாைசப்பட்டு பணத்ைதயும் பல 

ஆயிரக்கணக்கில் ெசலவு ெசய்து விட்டு ""இத்தைன ேதால்வி ஏற்பட்டது'' 

என்று கணக்குக் கூட்டுவது ஒரு நாளும் புத்தசாலித்தனமாகி விடாது 

என்பேதாடு அது ேகட்ைடயும் விைளவிக்கும் என்று கூசாமல் ெசால்லுேவாம். 

ேதால்வி ஏற்பட்டதனால் நமது ெகாள்ைககள், திட்டங்கள், இதுவைர நாம் 

ெசய்து வந்த ேவைலகள் தப்பு என்பதாக நமக்கு சிறிதும் ேதான்ற வில்ைல. 

அவ்விஷயத்தில் கடுகளவு சந்ேதகமும் நமக்கு இல்ைல. எந்தக் 

ெகாள்ைகயுடன், எந்தத் திட்டத்துடன் இதுவைர இந்த ேவைலையச் ெசய்து 

வந்ேதாேமா அந்தக் ெகாள்ைகயுடனும் திட்டத்துடனும் அேத ேவைலையச் 
ெசய்யத்தான் நாம் ேதர்தல்களில் ெவற்றி ெபற ேவண்டுெமன்று ஆைசபடு 

கின்ேறாேம ஒழிய அவற்றிலிருந்து கடுகளவும் பின்னால் ேபாகக் 

கருதியதல்ல. ஆைகயால் நமது திட்ட விஷயத்தில் பின்னைடயாமல் 

இருக்கிேறா ெமன்றாலும் அதற்கான முயற்சியில் நாம் 

பின்னைடந்திருக்கிேறாம் என்பது மாத்திரமல்லாமல் ேதர்தல் விஷயத்தில் 

தப்பான வழியில் ெசன்று ெகாண்டிருக்கிேறாம். தகுந்தபடியான பிரசாரம் 

இல்லாமல் ஒரு காrயமும் நடக்காது என்பது இனியாவது முக்கியமாய் 

கவனிக்கப்பட ேவண்டும். 

""அேனக ேபாலிங் ஆபசீில் ஏஜண்டுகேள இல்ைல'' என்று ெசால்லப்பட்டது. 

இது உண்ைமயானால் நமது முயற்சியில் எவ்வளவு தீவிரமும் உண்ைமயும் 

இருக்கிறது என்பது இதனாேலேய விளங்கி விடவில்ைலயா? 

ேதர்தைல ஒரு சடங்கு மாதிrேயா அல்லது ஒரு கடன் மாதிrேயா 
நிைனத்தால் ெவற்றி ஏற்படுமா? எதிrகள் ேதர்தைல தங்கள் உயிர் ேபாவது 

வருவது ேபால் கருதுகிறார்கள். உயிர் ேபாகும் தருவாயில் இருப்பவன் எப்படி 

எது ெசய்தாவது எைதப் பிடித்தாவது உயிைரக் காப்பாற்ற நிைனப்பாேனா 
அதுேபால் பார்ப்பனர்கள் ேதர்தல் விஷயத்தில் எது ெசய்தும் யாைர 
வசப்படுத்தியும் ெவற்றிெபறப் பார்ப்பார்கள். நாம் அைதக் குற்றம் ெசால்லிக் 

ெகாண்டும், பrகாசம் ெசய்து ெகாண்டும் இருந்தால் மாத்திரம் ேபாதாது. 



ெபாய்க்குப் ெபாய்யும் ேகாளுக்குக் ேகாளும் பதிலுக்குப் பதிலும் ெசய்வைத 

பாபெமன்ேறா ஒழுக்கக் குைறெவன்ேறா ேவதாந்தம் ேபசுவது ேதால்விைய 

ஒப்புக் ெகாண்டதற்கு அறிகுறிேய ஒழிய ேவறல்ல. 

ஏெனனில் நமது சமுதாய வாழ்வுத் திட்டம் அப்படி இருக்கிறது. ேதாற்றுப் 
ேபானதற்காக நம்மிடம் தப்பான ெகாள்ைக இருக்கின்றேதா என்னேவா என்று 

நாம் சிறிதும் மயங்க ேவண்டியதில்ைல. தப்பான காrயங்கள் ெசய்யாததினால் 

தான் ேதாற்றுப் ேபாய் விட்ேடாம் என்று தான் இன்று கருத 

ேவண்டியிருக்கிறது. 

உயிருடன் இருக்கின்றவர்கள் எல்ேலாரும் இருக்கத் தகுந்த ேயாக்கியர்கள் 

என்ேறா இறந்து ேபானவர்கள் எல்லாம் சாகத் தகுந்த அேயாக்கியர்கள் என்ேறா 
உலகுக்கு ேவண்டாதவர்கள் என்ேறா முடிவு கட்டிவிட முடியாது. அப்படிப் 
ேபால ெவற்றி ெபறாததினாலும் ேதால்வி அைடந்ததினாலும் ஒரு கட்சியின் 

ேயாக்கியா அேயாக்கியங்கைள நிர்ணயித்துவிட முடியாது என்றாலும், 

ேதால்வி ேமல் ேதால்வி என்றால் அதன் காரணத்ைத அறிந்து அதற்குத் தக்கது 

ெசய்து பார்த்துவிட ேவண்டியது புத்திசாலித்தனமாகும். 

வகுப்பு வாதம் 

ஜஸ்டிஸ் கட்சிையப் பற்றி எதிrகள் ெசய்த விஷமப் பிரசாரம், ெபாய்ப் 
பிரசாரம் பல இருந்தாலும் அவர்கள் இரண்டு உண்ைமகைளயும் எடுத்துக் கூறி 
இருக்கிறார்கள். அதாவது ஜஸ்டிஸ் கட்சி வகுப்புவாதக் கட்சி என்பது ஒன்று. 

மற்ெறான்று ஜஸ்டிஸ் கட்சி உத்திேயாக ""ேவட்ைட''க் கட்சி என்பது இரண்டு. 

இந்த இரண்ைடயும் நாம் ஒப்புக் ெகாள்ளுகிேறாம். 

இந்த இரண்ைடயும் பிரதானமாய் கருதிேய ஜஸ்டிஸ் கட்சி இருந்து வருகிறது, 

ேவைல ெசய்தும் வருகிறது என்பைத ஓரளவுக்கு ஒப்புக் ெகாண்டுதான் ஆக 

ேவண்டும். 

ஆனால் அந்தக் ெகாள்ைகக்கு பாமர மக்களிடம் ெசல்வாக்கு இல்லாமல் நம் 

எதிrகள் ெசய்து இருக்கிறார்கள். அைத மறுத்து பாமர மக்களிடம் 

ெசல்வாக்குண்டாகும்படியாக ஜஸ்டிஸ் கட்சி ெசய்யவும் இல்ைல. கவைல 

எடுத்துக் ெகாள்ளவும் இல்ைல. அந்தக் காrயத்ைத முக்கியமாக ெசய்ய 



ேவண்டியது ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் கடைமயாகும். அது ெசய்யாமல் ெவற்றிைய 

எதிர்பார்த்தால் ஏமாற்றேம உண்டாகும். 

காங்கிரஸ் 

காங்கிரசானது ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஏற்படும் வைர சர்க்காருடன் உத்திேயாகத்துக்கு 

ேபாராடவும் உத்திேயாகங்கைள கற்பைன ெசய்யவும் அைவகள் 

எல்லாவற்ைறயும் (உத்திேயாகங்கள் இந்திய மயமாக்க ேவண்டும் என்னும் 

ேபரால்) ெதன்னாட்டில் பார்ப்பனர்கேள அைடயவுமான காrயத்திற்காகத் தான் 

பாடுபட்டு வந்தது என்பைத இன்று யாராவது மறுக்க முடியுமா என்று 

ேகட்கின்ேறாம். 

அது மாத்திரமல்லாமல் காங்கிரஸ் தைலவர்கள் எல்ேலாரும் ெதன்னாட்டிலும் 

மற்ற பல இடங்களிலும் காங்கிரஸ் கூடிக் கைலந்து ஒரு வருஷமாவதற்குள் 

ைஹக்ேகார்ட்டு ஜட்ஜி நிர்வாக சைப ெமம்பர் முதலிய ேவைலகைள 

ேவட்ைடயாடிப் ெபறுவதும், மாகாண காங்கிரஸ் தைலவர் களானவர்கள் 

அடுத்த வருஷம் வருவதற்குள் ஜில்லா ஜட்ஜி சப் ஜட்ஜி உத்திேயாகம் 

ெபறுவதும் இவர்களின் பிள்ைள குட்டிகள் சுற்றத்தார்கள் உத்திேயாகம் 

ெபறுவதுமான காrயங்கள் நடந்து வந்திருப்பதானது இந்த 40 வருஷத்து 

காங்கிரஸ் தைலவர்களின் (பார்ப்பனர்களின்) ெகாடிவழிப் பட்டிையப் 
பார்த்தால் கண்ணாடியில் ெதrவது ேபால் விளங்கும். 

உத்திேயாகேம பிரதானம் 

உத்திேயாகத்தால் தான் ஒவ்ெவாரு சமூகமும் முற்ேபாக்கைடந்து 

வந்திருக்கிறேத ஒழிய மற்றபடி ேதசீயத்தாேலா ேதசாபிமானத்தாேலா 
சீர்திருத்தத்தாேலா ஏதாவது ஒரு சமூகம் முற்ேபாக்கைடந்தது என்று ெசால்ல 

முடியேவ முடியாது. 

சாதாரணமாக சங்கரநாயர் அவர்கள் ைஹேகார்ட் ஜட்ஜி ஆன பிறகு அன்று 

முதல் இன்று வைர மைலயாளிகளின் நிைலைம எவ்வளவு முற்ேபாக்கும் 

நாகrகமும் அைடந்து வந்திருக்கின்றது என்பைத கவனித்துப் பார்த்தால் 

ெதrயவரும். ெதன்னாட்டில் பார்ப்பனர்களுக்கு அடுத்தபடியில் 

மைலயாளிகேள எல்லாத் துைறயிலும் ேமம்பட்டு இருக்கிறார்கள், 

அதுேபாலேவ பார்ப்பனர்கள் நிைலயானது இன்ைறக்கு 50, 60 வருஷங்களுக்கு 

முன் எப்படி இருந்து வந்தது என்பைதயும் முத்துசாமி அய்யர், மணி அய்யர், 



சதாசிவ அய்யர், கிருஷ்ணசாமி அய்யர், சிவசாமி அய்யர், ராமசாமி அய்யர் 
முதலிய ""காங்கிரஸ் தைலவர்கள்'' ""ேதசாபிமானிகள்'' உத்திேயாக 

ேவட்ைடயாடி ைஹக்ேகார்ட் ஜட்ஜிகளாகவும் நிர்வாக சைப ெமம்பர்களாவும் 

ஆன பின்பு பார்ப்பன சமூகம் எப்படி எல்லாத் துைறயிலும் முற்ேபாக்கும் 

ேமன்ைமயும் ெசல்வாக்கும் அைடந்து பார்ப்பனரல்லாத சமூகமாகிய பழம் 

ெபருங்குடி மக்கள் ேகவலமைடந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் கவனித்துப் 
பார்த்தால் நன்றாய் விளங்கும். 

சர்க்கார் உத்திேயாகஸ்தர்கள் எண்ணிக்ைக மிகச் சுருக்கமான எண்ணிக்ைக 

என்றும் அைதப் பிரதானமாய்க் கருதுவது  ேதசத் துேராக ெமன்றும் சில 

பார்ப்பனப் பத்திrக்ைககள் இேதாபேதசம் ெசய்து வருகின்றன. இைத நாம் 

வடிகட்டின வஞ்சகச் ெசய்ைக என்று ெசால்லுவைதவிட ேவறு ஒன்றும் 

ெசால்ல முடியாது. 

விபூதி பார்ப்பனர்கள்  நாமப் பார்ப்பனர்கள் 

இந்த மாகாணத்தில் 20 வருஷங்களுக்கு முன் ெபரும் உத்திேயாகங்கள் விபூதி 
பூசும் பார்ப்பனர்கள் ைகயிேலேய இருந்து வந்ததால் சில்லைர 
உத்திேயாகங்கள் வக்கீல்கள் ஆகியைவ எல்லாவற்றிலும் அவர்கேள 

நிைறயப்பட்டிருந்தார்கள். பrøக்ஷயில் பாஸ் ெசய்வதும் அவர்களாகேவ 

இருந்து வந்தார்கள். அதற்குக் காரணம் அரசியல் விபூதிப் பார்ப்பனர்கள் 

ைகயில் இருந்தேத யாகும். 

அதனாேலேய ெபசண்டம்ைமயும் விபூதிப் பார்ப்பனர்கள் ைகயாளாகி ெபருைம 

ெபற்று அதன் பலைன விபூதிப் பார்ப்பன சமூகத்துக்ேக உதவி வந்தார். 
ஏறக்குைறய 1918ம் வருஷம் வைரயில் ெசன்ைன மாகாணம் ெபrதும் இந்திய 

அரசாங்கம் ஒரு அளவும் விபூதிப் பார்ப்பனர் ஆட்சி யாேலேய இருந்தது. இதன் 

காரணமாகேவ ேதாழர் சி. விஜயராகவாச்சாrயார் கூட ஒரு மூைலயில் 

ஒதுக்கித் தள்ளப்பட்டார். 

சி. ராஜேகாபாலாச்சாrயார் இதன் சூழ்ச்சிைய ெதrந்து இைத அடிேயாடு 

கவிழ்க்க ேவண்டுெமன்று கருதி கங்கணம் கட்டி அரசியலில் நுைழந்து ேதாழர் 
வரதராஜுலு,  ராமசாமி, ஆதிநாராயண ெசட்டியார், ஜார்ஜ் ேஜாசப் முதலிய 

பார்ப்பனரல்லாதாைர நன்றாய் உபேயாகப்படுத்திக் ெகாண்டு இவர்களுடன் 

கூடின முதல் இரகசியக் கூட்டத்திேலேய ெபசண்டம்மாைள அரசியலில் 



விட்டு விரட்டி அடிப்பது என்கின்ற தீர்மானத்ைதேய முதல் தீர்மானமாக 

திருச்சி சீரங்கத்தில் விஜயராகவாச்சாrயார் தைலைமயில் ஒரு தீர்மானம் 

நிைறேவற்றினார்கள். அதற்கு அதிதீவிரக் ெகாள்ைககைள ைவத்து கூப்பாடு 

ேபாட்டார்கள், அதற்கு டாக்டர் ராஜன், ேக.வி. ரங்கசாமி ஐயங்கார் முதலாகிய 

பிரபல பல ஐயங்கார்களும் ஊக்கமளித்தார்கள். இந்து, சுேதசமித்திரன் 

பத்திrைககளும் ஐயங்கார் பார்ப்பனர்கள் ைகயில் இருந்தன. அதனால் 

காந்திைய மகாத்மாவாக் கினார்கள். அவைரக் ைகயாளாகக் ெகாண்டு பிறகு 

ஒேர அடியாய் விபூதிப் பார்ப்பனர்கள் ைகயில் இருந்த அரசியல் ஆதிக்கம் 

பிடுங்கப்பட்டு விட்டது. ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி ஐயர் விபூதி பார்ப்பனராய் 

இருந்தாலும் அவைரத் ேதாழர்கள் கஸ்தூr ரங்கய்யங்காரும், அ. ரங்கசாமி 
அய்யங்காரும், கு. சீனிவாசய்யங்காரும், விைலக்கு வாங்கி ேதாழர்கள் 

ெபசண்ட், இ.க. ராமசாமி அய்யர், ங.கு. சீனிவாச சாஸ்திrயார் முதலிய 

ஆளுகைள ைவது அரசியலில் இருந்ேத அவர்கைள விரட்ட ஆயுதமாக்கிக் 

ெகாண்டார்கள். 

இதன் பயனாய் இந்திய அரசியேல நாமக்காரப் பார்ப்பனர்களாகிய அய்யங்கார் 
பார்ப்பனர்கள் ைகக்கு வந்துவிட்டது. அதன் பிறகுதான் 

சி.விஜயராகவாச்சாrயார் அவர்கள் காங்கிரஸ் தைலவராக முடிந்தது. அன்று 

முதல் இன்று வைர அரசாங்க உத்திேயாகத்திலும் ைஹேகார்ட் ஜட்ஜி முதல் 

வக்கீல் கூட்டம் குமாஸ்தா கூட்டம் வைர கிட்டத்தட்ட 100க்கு 50 விகிதம் 

நாமக்கார பார்ப்பனர்கள் ைகக்கு வந்து விட்டது. 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் பயனாகத்தான் நாமக்கார பார்ப்பனர்களும், விபூதிப் 
பார்ப்பனர்களும் சண்ைட ேபாட்டுக் ெகாள்ள முடியாமல் இருவரும் 

ஒற்றுைமயாய் இருப்பதுேபால் காட்டிக் ெகாண்டு வருகிறார்கேள ஒழிய 

அவர்களுக்குள் ெபாறாைம விேராதம் இல்லாமல் இல்ைல. 

ஆகேவ உத்திேயாகம் ஒரு சமூக முன்ேனற்றத்துக்கு பயன்படாது என்று 

ெசால்லப்படுமானால் அைத முட்டாள்தனெமன்ேறா  அல்லது 

அேயாக்கியத்தனெமன்ேறா தான் ெசால்ல ேவண்டும். 

அரசியல் ேதசாபிமானம் என்பேத உத்திேயாகங்கைளயும் அதிகாரங் கைளயும் 

ைகபற்றுவது என்பதல்லாமல்  ேவறு என்ன என்று ேகட்கின்ேறாம். 



பார்ப்பனரல்லாதார் இயக்கம் அல்லது ஜஸ்டிஸ் கட்சி என்பது 

உத்திேயாகத்ைதக் ைகப்பற்றுவது என்கின்ற ஒரு ெகாள்ைகையக் ெகாண்டு 

இருக்காவிட்டால் இந்த 15 வருஷ காலத்தில் பார்ப்பனரல்லாத சமூகம் 

சமுதாயத் துைறயில் இன்ைறய  நிைலைமைய அைடந்திருக்க முடியுமா 
என்று ேகட்கின்ேறாம். 

காங்கிரசு ஏற்படுவதற்கு முன் 100க்கு 50 வக்கீல்கள் முனிசீப்புகள் 

பார்ப்பனரல்லாதாராய் இருந்தவர்கள் காங்கிரஸ் ஏற்பட்டு அரசியல் ஆதிக்கம் 

அவர்கள் ைகக்கு ேபான பின்பு 100க்கு 3, 4 முனிசீப்புகளும் 3, 4 வக்கீல்களாக 

ஆகிவிட்டது நமக்கு நன்றாய் ெதrயும். முனிசீப்பும் வக்கீலும் பார்ப்பனர்களாக 

ஆகிவிட்டதால் பார்ப்பனரல்லாத சமூகம் ஜமீனாய் இருந்தாலும்  

பாைளயக்காரர்கள்  ெபrய முதலாளி  ெபrய மிராசுதாரனாய் இருந்தாலும் 

எஜமாேன, எஜமாேன, சுவாமிகேள, சாமிகேள என்று நாய் மாதிr ேகார்ட்டு 

குமாஸ்தா பார்ப்பனர்களுைடயவும், பார்ப்பன வக்கீல் 

குமாஸ்தாக்களுைடயவும் வடீ்டுவாசலில் காத்துக் ெகாண்டிருந்ததும் 

அவர்கைள நீ  நான்  அேட என்று மrயாைத ைவத்து பார்ப்பனர்கள் 

அைழத்ததும் யாராவது ெதrயாது என்று ெசால்ல முடியுமா என்று 

ேகட்கின்ேறாம். இது உத்திேயாகம் ைகப்பற்றியதின் பயனாய் இந்த மனித 

சமூகத்துக்கு ஏற்பட்ட சுதந்திரமும் சுயமrயாைதயும் அல்லவா என்று 

ேகட்கின்ேறாம். 

உண்ைமயான சுயமrயாைதக்காரனாய் ஒருவன் இருப்பாேன யானால் தன் 

சமூகத்துக்கு சுயமrயாைத ஏற்பட இந்தக் காrயத்ைத அதாவது உத்திேயாகம் 

ைகப்பற்றுவைதச் ெசய்ய வில்ைலயானால் அவன் சுயமrயாைதயின் 

தத்துவம் அறியாதவன் என்ேறா அல்லது பார்ப்பனர்களின் கூலிகள் 

என்ேறாதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

உத்திேயாக ெசல்வாக்கால் பார்ப்பனர்கள் ெசய்யும் அக்கிரமம் 

பார்ப்பனரல்லாதாருக்குத் ெதrயவில்ைல என்றால் அது சுத்த முட்டாள் 

தனமான காrயேமயாகும். 

ஈேராடு 

சாதாரணமாக ஈேராட்ைட எடுத்துக் ெகாண்டால் ஈேராட்டில் எல்லா 
உத்திேயாகமும் பார்ப்பனர்கள் ைகயிேலேய இருக்கிறது. 



டிப்டி கைலக்டர் பார்ப்பனர்  தாசில்தார் பார்ப்பனர்  மாஜிஸ்திேரட் பார்ப்பனர்  
ேபாlஸ் இன்ஸ்ெபக்ட்டர் பார்ப்பனர்  சப் இன்ஸ்ெபக்டர் பார்ப்பனர்  முனிசீப்பு 
பார்ப்பனர், பாங்கி ஏெஜண்டு பார்ப்பனர், இஞ்சினரீ் பார்ப்பனர், ஓவர்சியர் 
பார்ப்பனர், rஜிஸ்ட்ரார் பார்ப்பனர், ேபாஸ்ட் மாஸ்டர் பார்ப்பனர், கெலக்டர் 
ஆபிசில் 100க்கு  90 குமாஸ்தா, தாலூக்காபசீில்  100க்கு 95 குமாஸ்தா 
பார்ப்பனர்கள், ேபாஸ்டாபசீில் 100க்கு 99 பார்ப்பனர்கள், முன்சீப்பு ேகார்ட்டில் 

100க்கு 100 பார்ப்பன குமாஸ்தாக்கள், 100க்கு 90 பார்ப்பன வக்கீல்கள். மீதி 100க்கு 

10 பார்ப்பனரல்லாத வக்கீல்களும், பார்ப்பன  முனிசீப் பூட்சுக்குப் பாlஷ் 

ேபாட்டுக் ெகாடுப்பவர்களாகேவ அேனகமாய் இருக்க ேவண்டியவர்கள் 

ஆகிறார்கள். ஆகேவ இந்தக் கூட்டத்தார் தான் நம்ைம உத்திேயாக ேவட்ைடக் 

கூட்டம் என்கிறார்கள். 

இம்மாதிr ஈேராடு மாத்திரமல்லாமல் ஜில்லா பூராவும், ஏன் மாகாணம் 

பூராவும் பார்ப்பன மயமாக இருந்தால் ஒரு மாகாணத்தில் ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
மந்திr சைபயாய் இருந்தாலும் ஜஸ்டிஸ் கட்சி கவர்னராயிருந்தாலும் ஒரு 

சிகரட் படீிக் கைடக்காரனுைடய ஓட்டாவது பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு விழ 

முடியுமா என்று ேகட்கின்ேறாம். ெசன்ைனத் ேதர்தல்கள் ெபrதும் பார்ப்பன 

உத்திேயாகஸ்தர்கள் ஓட்டுகளாலும் அவர்கள் முயற்சியாலுேம 

பாதிக்கப்படுகின்றன.  

ஏதாவது ஒரு பார்ப்பனரல்லாத அதிகாr ஜஸ்டிஸ் கட்சிைய ஆதrத்து 

எங்காவது ேபசத் ெதாடங்கிவிட்டாேனயானால் எல்லாப் பார்ப்பன 

அதிகாrகளும் ஒன்று ேசர்ந்து சதியாேலாசைன ெசய்து ெபாய் சாட்சிகைள 

விைலக்கு வாங்கி பார்ப்பனரல்லாத அதிகாrகளின் ேமல் குற்றங்கள் ேஜாடிக்க 

ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். இந்நிைலயில் ெபாது ஜனங்கள் எப்படித் தங்கள் 

ஓட்டுகைள நடுநிைலைமயில் உபேயாகிக்க முடியும் என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ெவள்ைளக்கார உத்திேயாகஸ்தர்கைள எப்படி ைகக்குள் ேபாடுவது என்பது 

பார்ப்பனர்களுக்குத் ெதrந்த அளவில் 100க்கு 10 வதீம்கூட 

பார்ப்பனரல்லாதாருக்குத் ெதrவதில்ைல. ெதrந்தாலும் அந்தப்படி ெசய்ய 

அவர்கள் சம்மதிப்பதில்ைல. இதன் காரணமாகேவ ெவள்ைளக்காரர்கள் 

நியாயம்கூட சில சமயங்களில் அசல் அநியாயம் என்றால் அப்பலீில் அதுேவ 

காயம் என்று ஆகிவிடுகின்றது.  



ேபாஸ்டாபஸீ், பாங்கு, ேபாlசு, முனிசீப் ேகார்ட்டு, ேமஜிஸ்திேரட் ஆகிய 

துைறகள் பார்ப்பன மயமாய் இருந்தால் அந்த விஸ்தீரணத்தில் வாழும் 

பார்ப்பனரல்லாத மக்கள் நிைல முழுதும் சுயமrயாைதயற்ற தன்ைம 

ஆகிவிடுகிறது என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். இைத ஒன்றுக்கு ேமம்பட்ட 

தடைவ ேமலதிகாrகளுக்குத் ெதrவித்திருந்தும் இதுவைர யாெதாரு 

பிரேயாஜனமும் இல்லாமல் இருப்பதானது மிகவும் வருந்தத்தக்கதாகும். 

இந்நிைலயில் உத்திேயாகம் பிரதானமா? ேதசீயம் பிரதானமா? என்று 

ேகட்கப்படுமானால் இைத மறுபடியும் முட்டாள்தனமான ேகள்வி அல்லது 

வடிகட்டின அேயாக்கியத்தனமான ேகள்வி என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

அடுத்த ேதர்தல்களில் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ெவற்றி ெபற ேவண்டுமானால் 

உத்திேயாகங்கள் பார்ப்பன அக்கிராரமாய் இருப்பைதக் கைலத்து விடாத 

பக்ஷம் ேதால்வி அைடவது நிச்சயம் நிச்சயம் என்ேற ெசால்லுேவாம். 

இந்த உண்ைமகைள அரசாங்கமும், மந்திrகளும் இனியாவது உணர்ந்து 

தக்கது ெசய்வார்களா? 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  14.04.1935 

 

விருதுநகர் தீர்மானங்கள்  

ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் விருதுநகrல் தங்கள் ேவைலத் திட்டமாய் நிைறேவற்றிய 

தீர்மானங்கைளப் பற்றி ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் அவர்கள் அைவ 

சமதர்மத் திட்டங்கள் என்றும், ெபாதுவுைடைமத் திட்டங்கள் என்றும் இைவ 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியாருக்கு ஒத்துக் ெகாள்ளா ெதன்றும் அக்கட்சி அைத ஜரீணம் 

ெசய்ய முடியாெதன்றும் எழுதினார். 

மறுபடியும் அேத மூச்சில் அவர் ராஜ பக்திேயாடு கூடிய ெபாது உடைமத் 

திட்டம் என்றும் எழுதிவிட்டார். 

இைவ எப்படிேயா அர்த்தமில்லாமல் ேதர்தல் ெவறியால் உளருவதாகக் 

காணப்பட்டாலும் பார்ப்பனப் பத்திrைககள் இந்தத் தீர்மானங்கள் எல்லாம் 

கராச்சி தீர்மானங்களில் இருந்து திருடியைவ என்று எழுதி இருக்கின்றன. 



இைவகளின் கருத்ெதல்லாம் ஜஸ்டிஸ் கட்சிையப் பற்றி ெபாது மக்கள் 

ேகவலமாய் நிைனக்க ேவண்டும் என்பைதத் தவிர ேவெறான்றும் இல்ைல 

என்பைத எவரும் அறிவார்கள். 

ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் அவர்கள் ேதர்தல் அவசியத்துக்காக எைதயும் 

ெசால்லலாம் என்கின்ற நியாயத்தின் மீது ஏேதா உளறிக் ெகாட்டினார் என்பது 

நமக்கு நன்றாயத் ெதrயும். இனி அவர் ெகாஞ்ச நாைளக்கு ஒன்றும் ேபச 
மாட்டார். சமயம் வரும்ேபாதுதான் வந்து மறுபடியும் தைலகாட்டுவார். 
ஆைகயால் இப்ேபாது நாம் என்ன எழுதினாலும் அதற்கு அவrடமிருந்து பதில் 

எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆதலால் அவருக்கு பதில் எழுத நாம் முற்படவில்ைல. 

ஆனால் அவர் விருதுநகர் தீர்மானத்ைத சமதர்மப் ெபாதுவுைடைமத் தீர்மானம் 

என்று குறிப்பிட்டைதப் ெபாருத்த வைரயிலும் ஒரு விஷயம் ெவளிப்படுத்த 

ேவண்டி இருக்கிறது. அதாவது சுயமrயாைதக்காரர்கள் ெபாதுவுைடைமக் 

ெகாள்ைககைளக் ெகாண்டுவந்து ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் மூலம் புகுத்துகிறார்கள் 

என்று சர்க்காருக்கு சாடி ெசால்லுவதற்கு ஆகேவ அவர் இதில் பாடுபட்டு 

இருக்கிறார் என்பது ஒரு புறமும் மற்ெறாரு புறம் ெபாது ஜனங்கள் அைத ஒரு 

சமயம் தீவிரக் ெகாள்ைக என்று கருதி அைத எங்கு மதித்து விடுவார்கேளா 
என்கின்ற பயமும் ெபாறாைமயும் இரண்டும் ேசர்ந்ேத அைவகைள ""ராஜபக்தி 
ெகாண்ட ெபாதுவுைடைமத் தீர்மானங்கள்'' என்றும் ெசால்ல 

ேவண்டியவரானார் என்பைத மாத்திரம் ெவளிப்படுத்தி விட்டு மற்றைதப்பற்றி 
அவசியம் ேநrடும்ேபாது எழுதுேவாம். 

மற்றபடி இத்தீர்மானங்கள் கராச்சித் தீர்மானங்களில் இருந்து திருடியது என்று 

பார்ப்பனப் பத்திrைககள் எழுதியதற்கு சமாதானம் ெசால்ல 

ஆைசப்படுகின்ேறாம். 

அதாவது காங்கிரசிலிருந்து திருடியதாகேவ ைவத்துக் ெகாண்டாலும் அவர்கள் 

அப்படிச் ெசால்லுவதிலிருந்து ஜஸ்டிஸ்காரர்கள் தீர்மானங்கள் 

காங்கிரஸ்காரர்கள் தீர்மானங்களுக்கு சமமாக இருக்கிறேத ஒழிய 

குைறவானது அல்லேவ என்றும் அல்லது காங்கிரஸ் தீர்மானங்கைள 

ஜஸ்டிஸ்காரர்களும் ஒப்புக் ெகாண்டார்கள் என்றாவது அர்த்தம் படும்படி 

இருக்கிறதா இல்ைலயா என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 



நிற்க இத்தீர்மானங்கள் கராச்சி தீர்மானங்களில் இருந்து திருடியைவகளா 
அல்லது கராச்சி தீர்மானங்கள் பல சுயமrயாைதத் தீர்மானங்களில் இருந்து 

திருடியைவகளா என்பைத கராச்சி காங்கிரசுக்கு முன் நடந்த ஈேராடு 

சுயமrயாைத மாகாண மகாநாட்டுத் தீர்மானங் கைளயும் பல ஜில்லா 
சுயமrயாைத மகாநாட்டுத் தீர்மானங்கைளயும் கவனித்துப் பார்க்கும்படி 

ேவண்டுகிேறாம். 

கராச்சி காங்கிரசில் ெசன்ைனக் காங்கிரைசயும் ெசன்ைனப் 
பத்திrக்ைககாரர்கைளயும் காங்கிரஸ் ெசக்ரட்டr ஜவகர்லால் அவர்கள் 

நன்றாகக் கண்டித்து ""ெசன்ைன மாகாணத்தில் காங்கிரஸ் ேவைல சrயாய் 

நடக்கவில்ைல'' என்று வருஷாந்திர rப்ேபார்ட்டில் எழுதி ைவத்ததின் 

காரணமாய் ""சுயமrயாைதக்காரர்கள் அதி தீவிர தீர்மானங்கள் ெசய்து 

ெகாண்டு ேவைல ெசய்து வருகிறதால் காங்கிரஸ்காரர்கள் அம்மாதிr 

தீர்மானங்கள் ேபாடாவிட்டால் ெதன்னாட்டில் ஒரு காrயமும் நடக்காது'' 

என்று சுயமrயாைதக்காரர்கள் உபன்யாசங்கைளயும் தீர்மானங்கைளயும் 

எடுத்துக்காட்டி அதிலிருந்த வாசகங்கைள தீர்மானங்களாகப் ேபாட்டார்களா 
இல்ைலயா என்று பந்தயம் கட்டி ேகட்கின்ேறாம். 

மற்றும் காங்கிரைச சுயமrயாைத இயக்கத்துக்கும் ஜஸ்டிஸ் இயக்கத்துக்கு 

பதில் ெசால்லும் முைறயில் சதுரங்கம் ேபால் நடத்தி வருவது எல்லா 
அறிவாளிகளும் அறிந்தெதன்றும் ெசால்லுேவாம். 

இவ்வளவும் ெசய்துவிட்டு கராச்சியில் சமூகத் துைறயில் சுயமrயாைத 

இயக்கத்துக்கும் ஜஸ்டிஸ் இயக்கத்துக்கும் எதிராக மிக்க ேமாசமும் 

பிற்ேபாக்கும் ெகாண்ட தீர்மானம் ஒன்றும் ேபாட்டுக் ெகாள்ளப்பட்டைதப் பற்றி 
அப்ேபாேத ""பிராமணா உன் வாக்குப் பலித்தது'' என்கின்ற தைலப்பிலும் 

""கராச்சி தீர்மானங்கள்'' என்ற தைலப்பிலும் குடிஅரசில் எழுதி இருக்கிேறாம். 

அப்ேபாது எடுத்துப் ேபாட்டு எழுதிய கராச்சி தீர்மானத்ைதேய இப்ெபாழுதும் 

இதன் கீழ் எடுத்துப் ேபாடுகிேறாம். அதாவது : 

கராச்சித் தீர்மானங்களின் சமதர்ம ேயாக்கியைத 

1.  கூடஞு ச்ணூtடிஞிடூஞு டிண tடஞு ஞிணிணண்tடிtதtடிணிண 

ணூஞுடூச்tடிணஞ் tணி ஊதணஞீச்ட்ஞுணtச்டூ கீடிஞ்டtண், ண்டச்டூடூ 

டிணஞிடூதஞீஞு ச் ஞ்தச்ணூச்ணtஞுஞு tணி tடஞு ஞிணிட்ட்தணடிtடிஞுண் 



ஞிணிணஞிஞுணூணஞுஞீ ணிஞூ ணணீூணிtஞுஞிtடிணிண ணிஞூ tடஞுடிணூ 

ஞிதடூtதணூஞு, டூச்ணஞ்தச்ஞ்ஞுண், ண்ஞிணூடிணtீண், ஞுஞீதஞிச்tடிணிண, 

ணணீூணிஞூஞுண்ண்டிணிண, ணணீூச்ஞிtடிஞிஞு,  ணூஞுடூடிஞ்டிணிண ச்ணஞீ 

ணூஞுடூடிஞ்டிணிதண் ஞுணஞீணிதீட்ஞுணtண். 

2.  கஞுணூண்ணிணச்டூ டூச்தீண் ண்டச்டூடூ ஞஞு ணணீூணிtஞுஞிtஞுஞீ ஞதூ 

ண்ணஞீுஞிடிஞூடிஞி ணணீூணிதிடிண்டிணிண tணி ஞஞு ஞுட்ஞணிஞீடிஞுஞீ 

டிண tடஞு இணிணண்tடிtதtடிணிண.   

1.  சுயராஜ்ய அரசாங்கத்தில் ஒவ்ெவாரு வகுப்பாருைடயவும் அவர்களது 

கைலகள், நாகrகங்கள், பாைஷ, கல்வி, ெதாழில், பழக்க வழக்கம், மதம், மத 

தர்ம ெசாத்துக்கள், ஸ்தாபனங்கள் முதலியைவகைளக் 

காப்பாற்றுதலாகியைவகளுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதாக உறுதி கூறி, 
உத்திரவாதமளிக்கப்படும். 

2.  ஒவ்ெவாரு சமூக தனிப்பட்ட உrைமகைளயும் பற்றிய சட்டங்களும் 

காப்பாற்றப்படும்படியான திட்டத்ைதயும் ேசர்க்கப்படும். 

இந்தத் தீர்மானங்கள் ேபாட்ட பிறகு பார்ப்பனர்களின் எந்தவித 

சுயராஜ்யத்திலாவது ேவறு எந்தத் துைறயிலாவது கடுகளவு முற்ேபாக்ேகா 
சுயமrயாைதேயா ஏற்பட இடமிருக்கிறதா என்று ேகட்கிேறாம். 

ஆகேவ கராச்சித் தீர்மானங்கள் சமதர்மத் திட்டங்கள் ெகாண்டதா? பார்ப்பன 

தர்மத் திட்டங்கள் ெகாண்டதா என்பைதயும் அைதயா விருதுநகர் ஜஸ்டிஸ் 

மகாநாடு திருடி காப்பி அடித்திருக்கிறது? என்பைதயும் உணர்ந்து பார்க்கும்படி 

வாசகர்கைள ேவண்டிக் ெகாள்ளுகிேறாம். 

கராச்சி தீர்மானத்தின் தத்துவெமல்லாம்@ இந்தியாவுக்கு சுயராஜ்ஜியம் 

கிைடத்தால் பார்ப்பனர்களின் ஆதிக்கத்தில் எவ்வைகயிலும் சிறிதுகூட ைக 

ைவக்கப்பட மாட்டாது என்ற கருத்தடங்கிய ஒரு பந்ேதாபஸ்து தீர்மானம் 

நிைறேவற்றப்பட்டது என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். இத் தீர்மானம் ேபாட்ட 

பிறேக ஜனங்கள் எங்கு இைதக் கண்டு ஆத்திரப்பட்டு விடுவார் கேளா என 

சந்ேதகப்பட்டு அவர்கைள ஏமாற்ற சுயமrயாைதக்காரர்கள் தீர்மானங்கைள 

முதலில் ேபாட்டுக் ெகாண்டு கடசியில் அைவகள் எல்லாம் பயனற்றுப் 
ேபாகும்படி இந்த தீர்மானமும் ேபாட்டுக் ெகாண்டதாகும். இைதப் பற்றி 
நன்றாய் அப்ெபாழுேத எழுதி இருக்கிேறாம். ஆகேவ சிறிதுகூட பயேமா 



ெவட்கேமா இல்லாமல் கராச்சித் தீர்மானத்தின் ெபருைமையப் பற்றி 
ேபசுவதும் அதிலிருந்து திருடினதாக எழுதுவதும் மிகவும் ேகவலமான 

ெசய்ைக என்றுதான் ெசால்லுேவாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  14.04.1935 

 

1550 புத்தகங்கள் ைகப்பற்றப்பட்டது 

குடி அரசு ஆபசீு உண்ைம விளக்கம் பிரசில் பதிப்பிக்கப்பட்ட ""பாதிrகளின் 

பிரமச்சrய லக்ஷணம்'' என்னும் புத்தகங்கள் சர்க்காரால் பறிமுதல் 

ெசய்யப்பட்டு 1550 புத்தகங்கள் ேபாlசாரால் ைகப்பற்றி இரசீது 

ெகாடுக்கப்பட்டது. 

இனி அப்புத்தகம் குடிஅரசு பதிப்பகத்திேலா, பகுத்தறிவு நூற் பதிப்புக் 

கழகத்திேலா கிைடக்காது. 

குடி அரசு  அறிவிப்பு  14.04.1935 

 

ஆச்சாrயாருக்கு ஆப்பு 

 சம்மட்டி 

ெபாப்பிலி ராஜா மீதும் ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் மீதும் குற்றம் சாட்டி ேதாழர் 
ராஜேகாபாலாச்சாrயார் பத்திrைககளில் ெவளியிட்டிருக்கும் ஒரு நீண்ட 

அறிக்ைகையப் பல முைற படித்துப் பார்த்ேதன். அந்த அறிக்ைக முழுதும் 

வக்கீல் நியாயங்களும், குதற்க வாதங்களும், குறும்பு குறிப்புகளும் நிைறந்து 

இருக்கின்றனேவ ஒழிய உண்ைம பைச எள்ளளேவனும் காணவில்ைல. 

தமிழ்நாட்டுச் சக்ரவர்த்தியான தாம் கூறும் புளுகுகைளெயல்லாம் 

தமிழ்நாட்டார் நம்பிவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்ைகயின் ேபrேலேய அவர் 
அவ்வாறு ஒரு அறிக்ைக ெவளியிட்டு இருக்கிறார் என்று ேதாற்றுகிறது. 

அவ்வறிக்ைகயில் முதன் முதலாக அவர் கூறுவதாவது. 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியார், ஹrஜனங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்வதற்ெகன்று ஒரு 

ஸ்தாபனம் ைவத்திருந்து பன்னிரண்டு மாத காலத்தில் தாமாகேவ வசூலித்த 



பணத்திலிருந்து பள்ளிக்கூடங்களுக்காக எழுபத்தாறாயிர ரூபாயும், ஹrஜன 

ஆஸ்டல்களுக்காக இருபத்ெதான்பதினாயிர ரூபாயும் ெசலவழித்து, 

குழந்ைதகளுக்கு ஐம்பதினாயிர ரூபாய்க்குப் புத்தகங்களும், துணி மணிகளும் 

வாங்கிக் ெகாடுத்து இவ்வாறு ஒரு வருடத்தில் ""தீண்டாைம'' வகுப்பினருக்கு 

நான்கு லக்ஷ ரூபாய் வைர ெசலவிட்டிருந்தால், இத்தைன ெசலவும் 

தனிப்பட்டவர்களிடமிருந்து வசூலித்துச் ெசலவு ெசய்திருந்தால் ஜஸ்டிஸ் 

அைதப் பற்றி ெபருைம பாராட்டிக் ெகாண்டிருக்காதா என்று ஆச்சாrயார் 
ேகட்கிறார். 

அதாவது ேமேல கூறிய காrயங்கள் எல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சியார் சாதித்து 

இருக்கிறார்கள் என்றும், எனேவ காங்கிரஸ் கட்சியாருக்கும் ெபருைம பாராட்ட 

உrைம உண்ெடன்றும் ஆச்சாrயார் அபிப்பிராயப் படுகிறார். இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

ஒரு முக்கியமான விஷயத்ைத ஆச்சாrயாருக்குத் ெதrவிக்க விரும்புகிேறன். 

பகட்டான ஒவ்ெவாரு காரணங்கைளச் ெசால்லி ெபாது ஜனங்களிட மிருந்து 

பண வசூல் ெசய்து ஒரு பகுதிைய ெபாது ஜன ேசைவக்கு ெசலவு ெசய்துவிட்டு 

மீதத்ைத வாயில்ேபாட்டுக் ெகாள்வது ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் வாடிக்ைகயல்ல; 

ஏெனனில் காங்கிரஸ் ேபராேலா, சுயராஜ்யத்தின் ேபராேலா வயிறு 

வளர்ப்பவர்களல்ல ஜஸ்டிஸ் கட்சியார். அப்பால் ஹrஜனங்களுக்காக 

காங்கிரஸ்காரர் சாதித்துள்ளைத பrசீலைன ெசய்து பார்ப்ேபாம். பன்னிரண்டு 

மாத காலத்தில் பள்ளிக்கூடங்களுக்காக எழுபத்திெரண்டாயிர ரூபாயும் 

ஆஸ்டல்களுக்காக இருபத்தி ஒன்பதினாயிரம் ரூபாயும் குழந்ைதகளின் 

புத்தகங்களுக்காக ஐம்பதினாயிரம் ரூபாயும் காங்கிரஸ் ெசலவு ெசய்து 

இருப்பதாக ஆச்சாrயார் ெபருைமப் பாராட்டிக் ெகாள்கிறார். அவர் 
கூறுவெதல்லாம் உண்ைம என்று ைவத்துக் ெகாண்டாலும் இதனால் 

ஹrசனங்களுக்கு என்ன சாஸ்வத நன்ைம உண்டாயிற்ெறன்று ேகட்கிேறன். 

ஆறு ேகாடி ஒடுக்கப்பட்டவர்கைளக் கைரேயற்ற ஆச்சாrயார் ெசலவு ெசய்த 

நான்கு லக்ஷ ரூபாய் ேபாதுமா? ஹrசன பள்ளிக்கூடங் களுக்காக 

எழுபத்திெரண்டாயிர ரூபாய் ெசலவு ெசய்ததினால் ஹrஜனங்கள் எல்லாம் 

கலா வல்லவர்களாகிவிட்டார்களா. 

புத்தகங்களுக்காக பத்ெதாம்பதினாயிரம் ரூபாய் ெசலவு ெசய்ததினால் 

ஹrஜனங்களின் கல்வி பூர்த்தியாகிவிட்டதா? இப்ெபாழுது எத்தைன ஹrஜன 

பள்ளிக்கூடங்களும், ஆஸ்டல்களும் நைடெபறுகின்றன? எத்தைன 



மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகிறார்கள்? காங்கிரஸ்காரர் வாங்கிக் 

ெகாடுத்த ஐம்பதினாயிர ரூபாய் புத்தகத்தில் எத்தைன புத்தகங்கள் 

இப்ெபாழுதும் தீராமல் உபேயாகத்திலிருக்கின்றன? 

அப்புத்தகங்கள் சீரழிந்திருந்தால் ேமற்ெகாண்டு புத்தகங்கள் வாங்கிக் ெகாடுக்க 

ஆச்சாrயார் என்ன ஏற்பாடு ெசய்யப் ேபாகிறார்? இந்த ேகள்விகளுக்கு 

விைடயளிக்க ஆச்சாrயார் முன் வருவாரா? 

வாஸ்தவத்தில் நடந்திருப்பெதன்ன? ஹrஜனங்கள் ேபரால்  

பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் பள்ளிக்கூடங்களுக்ெகன்றும், 

ஆஸ்டல்களுக்ெகன்றும், புத்தகங்களுக்ெகன்றும் ெசலவான பணத்தில் ெபரும் 

பகுதி காங்கிரஸ்காரரான பிராமணர்கள் ெசலவுகளுக்கு 

உபேயாகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. காலம் ெசன்ற ெதன்பாதி கனகசைப 
தஞ்ைச, திருச்சி ஜில்லாக்களில் ஹrஜன நிதி பாழாக்கப்படும் அநியாயத்ைத 

விளக்கி ""தமிழ்நாடு'' பத்திrைகயில் ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதியிருந்தார். 
அைத படித்தவர்கள் ஹrஜன நிதிைய காங்கிரஸ் பார்ப்பனர்கள் எவ்வாறு 

ெசலவு ெசய்து வருகின்றார்கள் என்ற ரகசியம் ெதrந்திருக்கும். 

அப்பால் ஆலய மேசாதாைவ ஒழித்தது ஜஸ்டிஸ் கட்சியாேர என்று 

ஆச்சாrயார் குற்றம் சாட்டுகிறார். அதற்காக அவர் பல வக்கீல் நியாயங்கள் 

கூறுகின்றாராயினும் முடிவு அவரது கூற்றுக்கு விேராதமாகேவ 

இருக்கின்றது. 

""டாக்டர் சுப்பராயனின் ஆலயப் பிரேவசப் பிரேரபைண ெசன்ைன 

சட்டசைபயில் மிகவும் ெபரும்பான்ைம ஓட்டுகளால் நிைறேவறியது''  என்று 

கூறும் ஆச்சாrயார் ஆலய மேசாதாைவ ஒழித்தது ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் என்று 

கூறுவது குறும்புத்தனமல்லவா. ஆலயப் பிரேவசப் பிரேரபைணைய டாக்டர் 
சுப்பராயன் ெசன்ைன சட்டசைபயில் ெகாண்டு வந்தேபாதிலும், இன்றும் 

ெசன்ைன சட்டசைபயில் ெமஜார்டி கட்சியாராய் இருப்பது ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
என்பது உலகமறிந்த உண்ைம. 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் ஆதரவில்லாமல் எந்த பிரேரபைணயும் நிைறேவறேவ 

ெசய்யாது. டாக்டர் சுப்பராயனின் ஆலயப் பிரேவச பிரேரபைண 

ெபரும்பான்ைம ஓட்டுகளால் நிைறேவறியதற்கு ஜஸ்டிஸ் கட்சியாேர 
காரணம். டாக்டர் சுப்பராயனுக்கு ெசாந்த கட்சி பலமும் இல்ைல.  உண்ைம 



இப்படி இருக்க ஆலயப் பிரேவச மேசாதா ஒழிந்ததற்கு ஜஸ்டிஸ் கட்சியாேர 
காரணெமன்றால் ெபாருந்துமா? மற்றுெமாருவிடத்தில் ""ஆலயப் பிரேவச 
மேசாதா ெசன்ைன சட்டசைபயில் வந்திருந்தால் கட்டாயம் 

நிைறேவறியிருக்கும்'' என்று மீண்டும் ஆச்சாrயார் கூறியிருக் கிறார். அது 

வாஸ்தவமானால் ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் உதவியின்றி அது நிைறேவறி இருக்க 

முடியாதல்லவா? ஆகேவ ஜஸ்டிஸ் கட்சியாைர குைற கூறுவது 

விஷமத்தனந்தாேன? 

ேமலும், ""இந்திய சட்டசைபயில் சிலரது அறிவின்ைமயும் கால தாமதமும் 

சீர்திருத்தத்ைத  எதிர்ப்ேபார்க்கு உபேயாகமாக இருந்தது'' என்று ஆச்சாrயார் 
கூறுகிறார். 

அந்த சிலர் யார்? அவர்கள் காட்டிய அறிவின்ைம என்ன? காலதாமதம் 

எவ்வாறு ேநர்ந்தது. இந்த ேகள்விக்கு ஆச்சாrயார் விைடயளிக்க முன் 

வந்தால் காங்கிரஸ்காரேர ஆலயப் பிரேவச மேசாதா ஒழிந்ததற்குக் காரணம் 

என்பது ெவட்டெவளிச்சமாகிவிடும். 

ேபானெதல்லாம் ேபாகட்டும் ேதாழர் எம்.சி.ராஜா இப்ெபாழுது ஒரு மேசாதா 
ெகாண்டுவர அனுமதி ேகாrயிருக்கிறாராம். சர்க்கார் அனுமதி யளித்தால் அந்த 

மேசாதாைவ காங்கிரஸ் ெமம்பர்கள் ஆதrப்பார்களா? அந்த மேசாதாைவ 

ஆதrக்கும்படி காங்கிரஸ் ெமம்பர்களுக்கு சக்கரவர்த்தி ராஜேகாபால் 

ஆச்சாrயார் சிபார்சு ெசய்வாரா? ேதாழர் ராஜாவின் மேசாதாவுக்கு சர்க்கார் 
அனுமதியளிக்கும் பட்சத்தில் ஆலயப் பிரேவச மேசாதாவுக்குத் 

தைடயாயிருப்பது காங்கிரஸ்காரரா? ஜஸ்டிஸ் கட்சியாரா? என்பது 

பகிரங்கமாய்விடும். ெகாஞ்சம் காத்திருந்து பார்ப்ேபாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  14.04.1935 

 

கராச்சி  தீர்மானத்தின்  ேயாக்கியைத 

1931  ஜுைல  19  இல்  ெவளியான  குடி  அரசில்  ""இன்னும்  என்ன  சந்ேதகம்?  

பிராமணா!  உன்  வாக்குப்  பலித்தது''  என்ற  தைலப்  ெபயருடன்  ெவளியான  

தைலயங்கத்தில்  கராச்சி  காங்கிரசின்  தீர்மானங்கைளப்  பற்றி  
எழுதியிருப்பதிலிருந்து சிலவற்ைறக் கீேழ குறிப்பிட்டிருக்கிேறாம்.  

இைதப்பார்த்த  பிறகாவது  காங்கிரஸ்  தீர்மானத்திலிருந்து  நாம்  திருடிக் 



ெகாண்ேடாமா?  அல்லது  நமது  ெகாள்ைககளிலிருந்து  காங்கிரஸ்காரர்கள்  

திருடிக்  ெகாண்டிருக்கிறார்களா  என்பது  விளங்கும். 

1931  ஜுைல  19  ேததி  தைலயங்கக்  குறிப்புகள்: 

காங்கிரஸ்  காrயக்  கமிட்டியும்,  ேதாழர்  காந்தியும்  ேசர்ந்து  27731ந்  ேததி  
ெசய்த  பிரஜா  உrைம  தீர்மானமானது  நாம்  காங்கிரைசயும்  அதன்  

தைலவர்கள்  என்பவர்கைளயும்  பற்றி,  அவர்கள்  எப்படிப்பட்ட  

அபிப்பிராயக்காரர்கள்  என்று  குற்றம்  ெசால்லி  வந்ேதாேமா?  அேத  

அபிப்பிராயம்  இனி  ேவறு  யாரும்  ேவறு  எவ்வித  வியாக்கியானமும்,  

தத்துவார்த்தமும்  ெசய்ய  முடியாதபடி  நன்றாய்  ெவளிப்பைடயாய்  அழுத்தந்  
திருத்தமாய்  ெசால்லப்பட்டு  விட்டது. 

""கராச்சிக் காங்கிரசில் சமதர்மக் ெகாள்ைக ஏற்பட்டு விட்டது''  என்று  

வாய்த்தப்பட்ைட  அடித்தெதல்லாம்  சுத்த  "ஹம்பக்'  என்பதாகேவா,  அல்லது  

அது  அதனுைடய  உண்ைம  அர்த்தத்ைத  அறிந்து  ெகாள்ள  முடியாத  

மக்களின்  கூற்று  என்பதாகேவா  இப்ேபாது  யாவருக்கும்  நன்றாய்  விளங்கி  
இருக்கு ெமன்ேற  கருதுகின்ேறாம். 

பம்பாய்  காrயக்கமிட்டியின்  உத்தரவாத  தீர்மானத்ைதக்  ெகாண்டு  

காங்கிரசின்  உண்ைமயான  தன்ைமைய  ஒருவrயில்  கூறேவண்டுமானால்  

""காங்கிரஸ்  என்பது  சுயமrயாைதக்  ெகாள்ைகக்கு  ேநர்மாறான  முரண் பட்ட  

ஸ்தாபனம்''  என்று  ெசால்லுவைத  விட  ேவறு  என்ன  ெசால்ல  முடியும்? 

இைவ  எப்படி  இருந்த  ேபாதிலும்  ""இன்றய தினம்  இந்த  நாட்டில்  

இருந்துவரும்  ஜாதி  மத  ேபதங்களும்,  ஆச்சார  அனுஷ்டானங்களும்,  

மதங்களும்,  மததர்ம  ெசாத்துக்களும்  காப்பாற்றுவதற்காக  நமக்கு  

சுயராஜியம்  ேவண்டும்  என்ற  கருத்தின்  மீதுதான்  இன்ைறய  ""ேதசீயக் 

கிளர்ச்சி''  நம்  நாட்டில்  நைடெபற்று  வருகின்றது  என்று  ெசான்னவர்களின்  

வார்த்ைதகளில்  எந்த  எழுத்தாவது  தப்பிதமானது  என்று  இதிலிருந்து  

யாராவது  ெசால்ல  முடியுமா?  என்று  ேகட்கின்ேறாம்.  அப்ேபாது 

தமிழ்நாடு  எழுதியிருப்பது: 

""இந்திய  ேதசீய  காங்கிரசுக்கு  தைலகுனியும்படியான  காலம்  வந்தைதக்  

குறித்து  நாம்  மிகவும்  துக்கப்படுகின்ேறாம்'' 



""காங்கிரசின்  ேதசீய  லக்ஷியம்  இப்ேபாது  பின்னைடயும்படி  ேநர்ந்து  

விட்டது'' 

""பிரதி  வகுப்பாrன்  பாைஷ,  எழுத்து,  கல்வி,  ஆசார  அனுஷ்டானம்,  மதம்,  

தர்ம  ெசாத்துக்கள்  ஆகிய  விஷயங்களுக்குத்  தக்க  பாதுகாப்பளிப்பதாக  

(காங்கிரஸ்)  காrயக்கமிட்டி  கூறுவதின்  கருத்து  நமக்கு  விளங்கவில்ைல'' 

""மற்ற  மக்களுைடய  பிரஜா  உrைம,  சுயமrயாைத,  மனிதத்  தன்ைம  

ஆகியவற்றிற்குப்  பங்கம்  விைளவிக்காத  வைரயில்  பிரதி  மனிதனுைடய  

மதம்,  ஆச்சாரம்,  அனுஷ்டானம்  பாதுகாக்கப்படும்  என்று  காrயக்கமிட்டி  

கூறி  இருந்தால்  அதன்  ெபாருள்  ெதளிவாக  ஏற்பட்டிருக்கும்'' 

""இந்தியாவில் சமதர்மத்ைத நிைல நிறுத்துவதற்கு காrயக்  கமிட்டியின்  

முடிவு  முட்டுக்கட்ைடயாக  அைமயுெமன்று  அஞ்சுகின்ேறாம்''. 

குடி அரசு  கட்டுைர  14.04.1935 

 

காங்கிரஸ் ஒரு வியாதி 

இந்திய ேதசீய காங்கிரஸ் என்பது இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு 

வியாதிேயயாகும். அது ஆரம்பித்த காலம் முதல் மனித சமூக முற்ேபாக்ைகத் 

தைட ெசய்து ெகாண்ேட வருகிறது. அது ஏற்பட்ட இந்த 50 வருஷ காலத்தில் 

இந்திய நாடு பிற்ேபாக்கைடந்திருக்கிறது என்று கூட ெசால்ல ேவண்டும். 

முதலில் காங்கிரைச ஏற்படுத்தியவர்களது ேநாக்கம் படித்தவர் களுக்குப் 
ெபrய ெபrய உத்திேயாகம் ேவண்டும் என்பதாக இருந்தது என்றாலும் அது 

நாளாவட்டத்தில் சமூகத் துைறயில் பார்ப்பனர்களுக்கு உள்ள ஆதிக்கமும் 

ேமன்ைமயும் குைறயாமல் காப்பாற்றப்படேவ பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

உதாரணம் ேவண்டுமானால் இந்த 50 வருஷ காலத்தில் காங்கிரசினால் 

ஏதாவது ஒரு சமூக சம்பந்தமான காrயம் ெசய்யப்பட்டிருக்கின்றதா என்று 

பார்த்தால் நன்றாய் விளங்கும். 

அது மாத்திரமல்லாமல் சமூக சீர்திருத்த சம்பந்தமாக வந்த தீர்மானங்கைள 

ெயல்லாம் காங்கிரஸ் தைலவர்கள் என்று ெசால்லப்படும் படியான ேதாழர் 
சத்தியமூர்த்தி அய்யர் ேபான்றவர்களும், காங்கிரஸ் ேதசீயப் பத்திrைககளான 



இந்து, சுேதசமித்திரன் ேபான்ற பத்திrைககளும் எதிர்த்தும் வந்திருக்கின்றன 

என்பைத யாராவது மறுக்க முடியுமா? 

ஆனால் காங்கிரசின் ெசலவுக்காக  சீர்திருத்தங்களுக்கு முட்டுக்கட்ைட 

ேபாடும் காrயத்துக்கு ஆக, தீண்டாைமைய ஒழிக்கின்ேறாம், கள்ைள 

நிறுத்துகின்ேறாம், ஏைழகைளக் காப்பாற்றுகின்ேறாம், இந்துக்கைளயும் 

முஸ்lம்கைளயும் ஒற்றுைமப்படுத்துகின்ேறாம் என்கின்ற ெபயர்கைளச் 
ெசால்லி இந்த 15 வருஷகாலமாக ேகாடிக்கணக்கான ரூபாய்கைள இந்திய 

மக்களிடம் இருந்து வசூல் ெசய்து பார்ப்பன பிரசாரமும், சமூக சீர்திருத்த 

முட்டுக்கட்ைடப் பிரசாரமும் ெசய்ததல்லாமல் ேவறு ஏதாவது ெசய்யப்பட்டது 

என்று யாராவது ெசால்ல முடியுமா? அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆதாரத்ைதக் 

காட்ட முடியுமா? என்று ேகட்கின்ேறாம். 

கள்ைள நிறுத்தும் ேவைலக்கு வசூல் ெசய்த பணம் எவ்வளவு? ெஜயிலுக்குப் 
ேபாய் துன்பப்படும்படி அனுப்பப்பட்ட வாலிபர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளவு? 

இவ்வளவும் ெசய்த பிறகு ஒரு கால்படி கள்ளாவது குடிப்பைதேயா 
ெசலவாவைதேயா உண்ைமயில் நிறுத்தினார்களா? என்றுதான் 

ேகட்கின்ேறாம். காங்கிரஸ் மதுவிலக்கு நாடகம் ஆட ஆரம்பித்து அதன் ேபரால் 

மக்கைள ேமாசம் ெசய்து, பண வசூல் ஆரம்பித்த காலம் முதல் நாளது வைர 
நடந்து வந்த கள்ளு வியாபாரம்   குடி ஆகிய விஷயங்கைள கவனித்துப் 
பார்த்தால் இந்த பித்தலாட்ட நாடகம் நடிப்பதற்கு முன் எவ்வளவுக்கு கள் 

உற்பத்தியாயிற்ேறா  எவ்வளவு ேபர் குடித்தார்கேளா  எவ்வளவு ரூபாயிற்கு 

கள் விற்றேதா அதற்கும் குறிப்பிடத் தகுந்த அளவு ேமலாகேவ ஒவ்ெவாரு 

துைறயிலும் அதிகப்பட்டிருக்கிறேத ஒழிய சிறிதுகூட குைறயேவ இல்ைல 

என்று பந்தயம் கட்டிப் புள்ளி விபரங்கேளாடு கூறுேவாம். 

அது ேபாலேவ இந்து முஸ்lம் ஒற்றுைம ேபசிப் ேபசி இரு சமூகத் தாைரயும் 

பார்ப்பன ஆதிக்கத்துக்காக ஏமாற்றியதின் ேயாக்கியைத ெயல்லாம் முன் 

இருந்தைதவிட இன்று இந்து முஸ்lம்களுக்குள் பிளவும் அவ நம்பிக்ைகயும் 

அதிகமாய் இருந்து வருகின்றேத தவிர எந்தத் துைறயிலாவது சிறிதளவாவது 

குைறந்திருக்கிறது என்று ெசால்ல முடியுமா என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 

உண்ைமையச் ெசால்ல ேவண்டுமானால் காங்கிரசின் சூழ்ச்சியினாலும் 

ேபராைசக் குணத்தினாலும் முஸ்lம்களுக்கு இந்துக்களிடம் அடிேயாடு 

நம்பிக்ைக குைறந்து ேபாய் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு ேமலாக ஒன்றுக்கு 



இரண்டாய் பலன் ெபறவும் இந்துக்கைள ெவறுத்த வைரயிலும் அவநம்பிக்ைக 

பட்ட வைரயிலும் அவர்கேளாடு ேசராமல் பிrந்து இருக்கும் வைரயிலும் அதிக 

லாபம் என்று ெசால்லக்கூடிய நிைலைமயும் ஏற்பட்டுவிட்டது. 

இனி காங்கிரசானது ஏைழகளுக்கு நன்ைம ெசய்யும் காrயத்ைத 

கவனிப்ேபாேமயானால் அதுவும் அது ேபாலேவ கதர் என்கின்ற தந்திரத்தினால் 

வருஷத்தில் ஒரு இருபது முப்பது ஆயிரம் ரூபாய்கைளச் ெசலவு 

ெசய்துவிட்டு அதற்காக லட்சக்கணக்கான ரூபாய்கைள இந்திய மக்களிடம் 

இருந்து வசூல் ெசய்து பார்ப்பனர்கைளேய நிர்வாகிகளாக ஆக்கி அவர்களுக்ேக 

ெபரும்பாகம் ெசலவு ெசய்து அவர்கைளப் பார்ப்பனப் பிரசாரம் ெசய்யச் ெசய்து 

விட்டு இவ்வளவும் ெசய்து கைடசியாகக் கணக்குப் பார்த்தால் 15 வருஷ காலம் 

ெபாறுத்தும் 2 அணா ெபறும்படியான துணிக்கு எட்டு அணா ெகாடுத்து வாங்க 

ேவண்டிய நிைலயில் தான் கதர் இருக்கிறேத தவிர அதுவும் நாளுக்கு நாள் 

மைறந்து ேபாக ேவண்டிய காrயமாகத்தான் ஆயிற்ேற தவிர, அதனால் 

எவ்வித சீர்திருத்தத்திற்கும் பயன் இல்லாமல் ேபாய்விட்டது என்பது 

குருடர்களும் அறிந்த காrயமாகும். 

இனி தீண்டாைம விலக்கு விஷயத்ைதப் பார்த்தாேலா அது பrசுத்தமான 

ஹம்பக்ெகன்று ெசால்லும்படியான நிைலைமயில்தான் இருக்கின்றது. 

காங்கிரஸ் தீண்டாைமப் பிரசாரம் என்பதனால் தீண்டாதவர்கள் 

என்பவர்களுக்குள் இருந்து வந்த தீண்டாைம என்பதுகூட அதிகமாக்கப் பட்டேத 

தவிர மற்றபடி காrயத்தில் அவர்களுக்கு சமூகத்திேலா, அரசியலிேலா, 
ெபாருளாதாரத்திேலா கடுகளவு முற்ேபாக்குக்கூட காங்கிரசினால் ஏற்படேவ 

இல்ைல. 

சமீபகாலத்தில் தீண்டாைமயின் ேபரால் இந்திய மக்களிடம் இருந்து 

வசூலிக்கப்பட்ட 20, 30 லக்ஷக்கணக்கான ரூபாய்கைள பார்ப்பன எலக்ஷன் 

பிரசாரம் ெசய்யத் தகுந்த ஆளுகைள கூலிகளாகப் பிடித்து பத்திrக்ைககைள 

கூலிக்கு அமர்த்தி தீண்டாைம விலக்கு சங்கம் என்கின்ற நாைணயமில்லாத 

ெபயrன் ேபrல் ெசலவு எழுதி வந்து கைடசியாக எல்லாவற்ைறயும் 

பார்ப்பனர்களுைடயவும் அவர்களது அடிைமகளுைடயவும் எலக்ஷனுக்ேக 

உபேயாகப்படுத்திக் ெகாண்டு வந்து அந்த எலக்ஷனில் ெவற்றி ெபற்ற 

ஆளுகைளயும் ""சட்டசைபயில் தீண்டாைம சம்பந்தமான ேவைலயில் 

பிரேவசிக்கக்கூடாது'' என்று திட்டப்படுத்தி கட்டுப்படுத்ததான் முடிந்தேத 



ஒழிய மற்றப்படி இத்துைறகளில் காrயத்தில் ஏதாவது நடந்ததா என்று 

ேயாசித்துப் பார்க்கும்படி ெபாது ஜனங்கைள ேவண்டுகின்ேறாம். 

இந்த நிைலயில் இருந்து வரும் ஒரு ெவளிப் பகட்டும் உள் வஞ்சகமுமான 

ஸ்தாபனமாகிய காங்கிரைச யாேரா ஒருவர் பார்ப்பனர்கள் ஸ்தாபன ெமன்றும், 

முதலாளிகள் ஸ்தாபனெமன்றும், ெதாழில் ெசய்து பிைழக்கும் மக்களுக்கு 

அது ஒன்றும் ெசய்யவில்ைல என்றும் ெசால்லி விட்டதால் முத்து சிந்திப் 
ேபாய்விட்டதாம். 

காங்கிரஸ் வஞ்சகர்கள் ஸ்தாபனெமன்றும் வருணாச்சிரமக்காரர் 
ஸ்தாபனெமன்றும் முதலாளிகளின் கூலிகளின் ஸ்தாபனெமன்றும் ேதாழர் 
ஈ.ெவ. ராமசாமி மாத்திரேமா அல்லது இவ்வாரம் ெசன்ைன காங்கிரஸ் 

மாளிைகயில் நடந்த கூட்டத்தில் மாத்திரேமா 2 ேபர் ேபசி விட்டார்கள், ேகள்வி 
ேகட்டுவிட்டார்கள் என்று சில பார்ப்பன பத்திrைககள் மாய்மாலக் கண்ணரீ் 
விடுகின்றன. இைத ஊைர ஏமாற்றும் தந்திரெமன்றுதான் ெசால்லுேவாம். 

காங்கிரைச முதலாளி ஸ்தாபனெமன்றும், வஞ்சக ஸ்தாபனெமன்றும் கராச்சி 
காங்கிரசின்ேபாது அேத ெகாட்டைகயில் கூடிய பாரத நவவரீர் மகாநாட்டில் 

அதன் தைலவர் ேதாழர் சுபாஷ் சந்திர ேபாஸ் கூறியிருக் கிறார். 
அம்மகாநாட்டின் வரேவற்புத் தைலவர் ேதாழர் ேகாவிந்தானந்தர் 
கூறியிருக்கிறார். இவர்கள் என்ன கூறி இருக்கிறார்கள் என்றால் 

சுபாஷ் சந்திர ேபாஸ் 

""காங்கிரஸ் ெகாள்ைககள் பயனற்றது, அதன் தைலவர்கள் நாைணய 

மற்றவர்கள். ஒன்ைறச் ெசால்லி ஒன்ைறச் ெசய்து ெகாள்கிறார்கள். 

அவர்களுைடய உள் எண்ணெமல்லாம் மக்கைள ஏமாற்ற ேவண்டும் என்பேத. 

அவர்கள் லட்சியங்கள் ஜமீன்தாரனுக்கும், பணக்காரனுக்கும் ேமல் 

ஜாதிக்காரனுக்கும் நல்ல பிள்ைளயாய் நடக்கேவண்டும் என்பேத. அேத 

மூச்சில் மற்றவர்களுக்கும் நல்ல பிள்ைளேபால் காட்டிக் ெகாள்ள 

ேவண்டுெமன்பேத. உண்ைமயான சுதந்திரத்ைத சம்பாதித்துக் ெகாடுக்க 

காங்கிரஸ்காரர்களால் முடியாது. அவர்களிடம் எனக்கு நம்பிக்ைக இல்ைல. 

இந்தியா சுதந்திரமைடய ேவண்டுமானால் ேவறு ஸ்தாபனத்ைத ஏற்படுத்த 

ேவண்டும்'' என்று ேபசி இருக்கிறார். 



ேதாழர் ேகாவிந்தானந்தர் இைதவிடப் பச்ைசயாய் ""காங்கிரசினால் ஒரு 

நாளும் ஏைழத் ெதாழிலாளி மக்களுக்கு பயன் ஏற்படாது. ஏைழகைள பலி 
ெகாடுத்து அரசியல்வாதிகளான சிலர் வாழ்ந்து வருகிறார்கள்'' என்றும் ேபசி 
இருக்கிறார். 

ெதாழிலாளிகள் நன்ைமக்ெகன்ேற உைழத்துவரும் ேதாழர் சக்லத்வாலா 
அவர்கள் ""காந்தியும் காங்கிரசும் ெதாழிலாளிகைளயும் ஏைழக் 

குடியானவர்கைளயும் ேமாசம் ெசய்து வஞ்சித்து வந்திருக்கிறார்கள். 

இவ்விரண்டும் ஒழிந்தாெலாழிய இந்தியாவுக்கு விடுதைல இல்ைல'' என்றும் 

ேபசி இருக்கிறார். 

ஜவகர்லால் ேநரு அவர்கள் ""காங்கிரசானது ஏைழத் ெதாழிலாளிகள் 

நலத்ைதயும் விவசாயிகள் நலத்ைதயும் புறக்கணித்துவிட்டு பணக்காரர்கள், 

ஜமீன்தாரர்கள் முதலிய கூட்டத்தாருக்கு நன்ைம ெசய்து வந்திருக்கிறது'' 

என்று ெசால்லி இருக்கிறார். 

காங்கிரசின் ேயாக்கியைத இவ்வளவு தானா? என்றால் இனியும் உண்டு. 

அதாவது : 

""பம்பாய் ெதாழிலாளர் சங்கத் தைலவர் ேதாழர் ஜம்நாதாஸ்  ேமதா அவர்கள் 

பம்பாயில் ஒரு கூட்டத்தில் காங்கிரசில் உள்ள பூர்ஷ்வா கூட்டம் அழிந்தால் 

ஒழிய காங்கிரசால் மக்களுக்கு நன்ைம ஏற்படாது'' என்று ெசால்லி 
இருக்கிறார். 

பம்பாய் ெதாழிலாளர்களும் கிர்ணி காம்கர் சங்கத்தார்களும், ""காங்கிரஸ் 

ஒழிக'', ""காந்தி ஒழிக'', ""காங்கிரசும் காந்தியும் முதலாளி களின் கூலிகள்'', 

""காந்திேய திரும்பிப்ேபா'' என்று கருப்புக் ெகாடியுடன் கூப்பாடு 

ேபாடவில்ைலயா? 

கராச்சி காங்கிரஸ் ஊர்வலத்தில் காந்தியாைர வழி மறித்து, 

""ஓ காந்தியாேர நீங்கள் முதலாளிகளுைடய கூலி, எங்களுக்கு ேவண்டாம்; 

திரும்பிப் ேபாங்கள்'' என்று ெசால்லவில்ைலயா? 

சர்க்காrடம் சரணாகதி 



மற்றும் சர்க்காருடன் காந்தியார் ெசய்து ெகாண்ட ""ஒப்பந்தத்ைத'' காங்கிரசின் 

சரணாகதி என்று சுபாஷ் ேபாஸ் முதல் ஜவர்லால் வைரயில் 

ெசால்லவில்ைலயா? 

இந்த சரணாகதிைய ஜவர்லால் ஒப்புக் ெகாண்டதற்காகேவ உலக சமதர்ம 

சங்கத்தில் (அதாவது ஆண்டி இம்பrீயலிஸ்ட் lக்கில்) உப தைலவராய் இருந்த 

ஸ்தானத்தில் இருந்து ஜவஹர்லால் ேநரு அவர்கள் நீக்கப்பட்டு 

விடவில்ைலயா? 

ஆகேவ இந்தப்படி காங்கிரைசயும் காங்கிரஸ் தைலவர்கைளயும் 

காந்தியாைரயும் முதலாளிகள் கூலிகள் என்றும் வஞ்சகர்கள் என்றும் 

சர்க்காrடம் சரணாகதி அைடந்தவர்கள் என்றும் ெசான்ன ஆசாமிகள் 

சுலபத்தில் மார்ட்டின் லூதராகவும் ெலனினாகவும் ஆக ேவண்டும் என்கின்ற 

புகழ் ஆைசப் பிடித்த ைபத்தியக்காரர்களா? என்று ேகட்கின்ேறாம். 

அன்றியும் இவர்கெளல்லாம் ""காங்கிரசின் "அrய' ேவைலைய அறிய 

ேயாக்கியைத இல்லாத ேதசத்துேராகி''களா என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 

மற்றும் சுயமrயாைதக்காரர்கள் இனி சர்க்காருக்கு விேராதமாக 

எழுதுவதில்ைல என்று ெசான்னது. ஒரு மானங்ெகட்ட ெசய்ைக என்று எழுதி 
ஒரு கூலிப் பத்திrைக பrகாசம் ெசய்கின்றது. அப்படியானால்  

காங்கிரஸ் ெவகு வரீமாய் அதுவும் சுயராஜ்யம் ெபற்றாெலாழிய 

திரும்புவதில்ைல என்று சபதம் கூறி ஆயிரக்கணக்காய் ெஜயிலுக்குள் புகுந்து 

பிறகு, 

""புத்தி வந்தது நாங்கள் இனிேமல் பிrட்டிஷ் சர்க்கார் சட்டத்ைத 

மீறுவதில்ைல. எங்கைள ெவளிேய விட்டுவிடுங்கள்''  

என்று எழுதி ெகாடுத்து ைகெயழுத்துப் ேபாட்டு விட்டு ெவளியில் வந்த 

மானங்ெகட்ட ேயாக்கியர்கள் இப்ேபாது காங்கிரஸ் ேபச்ைசயும், சுயராஜ்ய 

ேபச்ைசயும் ேபசுவது மானங்ெகட்ட வாழ்வு மாத்திரமல்லாமல் இழி 
தன்ைமயான வாழ்வும் அல்லவா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

காங்கிரஸ் ஸ்தாபனம்கூட இனி சட்டத்ைத மீறுவதில்ைல என்றும் வாக்குக் 

ெகாடுத்து விட்டுத் தாேன இன்று காங்கிரேச சைபகைள உயிர்வாழச் 
ெசய்திருக்கிறது. 



காங்கிரைச சட்ட விேராதமான இயக்கம் என்று தீர்மானம் ெசய்த பிறகு மறுபடி 

எப்படி சட்டத்துக்கு கீழ்ப்பட்டு நடக்கும் ஸ்தாபனமாயிற்று என்று ேயாசித்தால் 

மானங்ெகட்ட தன்ைம சரணாகதித் தன்ைம இன்னது என்றும் அது யாrடம் 

இருக்கின்றது என்றும் நன்றாய் விளங்கிவிடும். 

இவ்வளவும் தவிர கைடசியாய் ஒன்று கூறி இைத முடிக்கிேறாம். அதாவது, 

காங்கிரசுக்குள் இருந்த சமதர்மவாதிகள் காங்கிரஸ் ஸ்தாபனம் சமதர்மத்துக்கு 

ஏற்றதல்ல ெவன்றும் காங்கிரஸ் சமதர்மக் ெகாள்ைககைள எதிர்க்கின்ற 

ஸ்தாபனம் என்றும் ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்லி காங்கிரைச கண்டித்து 

அவர்களது நிர்வாக ஸ்தாபனங்கைளயும் ராஜினாமா ெசய்து இருக்கிறார்கள். 

இன்னும் ரஷியா, ஜர்மனி, ஜினிவா, இங்கிலாந்து முதலிய ேதசங்களில் உள்ள 

சமதர்மக்காரர்களின் இந்திய ேதசிய காங்கிரைசப் பற்றிய எண்ணம் என்ன 

என்று ெவளிப்பைடயாய் நல்ல பாைஷயில் ஒருவர் ெதrய ேவண்டுமானால் 

அது பிrட்டிஷ் கவர்ன்ெமண்ைட ரகசியமாக தாங்குவேத என்பதும், காந்தியார் 
பணக்கார ஆட்சிக்கு ஒற்றர் என்பதும் இந்திய ேதசீய காங்கிரசின் தத்துவம் 

என்றும், காங்கிரஸ் அழிக்கப்படாமல் பிrட்டிஷ் ஆட்சியில் எவ்வித சrயான 

மாறுதலும் ஏற்பட முடியாது என்பதுமாகும். 

மற்றும் இத்ேதசங்களுக்குச் ெசல்லும் இந்தியன் ஒருவன் தான், இந்திய ேதசிய 

காங்கிரசுக்கு விேராதி என்று ெசால்லிவிட்ட மாத்திரத்திேலேய அவனுக்கு 

சகலவித ெதாழிலாளர் சங்கத்திலும், சமதர்மிகள் சங்கத்திலும் தாராளமான 

வரேவற்பும் ெசல்வாக்கும் அனுமதியும் இருந்து வருகின்றது. 

ஆகேவ இந்த நிைலயில் உள்ள காங்கிரஸ்காரர்களும் அவர்களது கூலிகளும் 

யாேரா ஒருவன் காங்கிரைசக் குற்றம் ெசால்லுகிறான் என்றும், அதற்கு ஆக 

ெபrய ேநாப்பாளம் வந்து விட்டது என்றும் காட்டிக் ெகாள்ளுகிறது. இைத யார் 
மதிக்கக் கூடும் என்று ேகழ்க்கின்ேறாம். பூைன கண்ைண மூடிக் ெகாண்டு பால் 

குடிப்பது ேபால் எழுதி விட்டால் காங்கிரைசப் பற்றி உலகம் சிrப்பது 

யாருக்கும் ெதrயாமல் ேபாய்விடுமா? 

இன்ைறய தினம் காங்கிரஸ்காரர்கள் பலெபாய் வாக்குத் தத்தங்கள் ேபராலும் 

ஏமாற்றுதல் ேபராலும் மற்றும் தந்திரங்களாலும் சில பணக்காரர்களிடமிருந்து 

பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய்கள் கவர்ந்து அைத மாகாணம் ேதாறும் 

பங்கிட்டுக் ெகாண்டு கூலி ஆட்கைளப் பிடித்து விஷமப் பிரசாரம் 



ெசய்வதாலும், மக்களின் முட்டாள்தனத்தினாலும் இன்று ஏேதா இரண்ெடாரு 

ெவற்றி என்பது ஏற்பட்டுவிட்டதாேலேய அவர்களுக்கு மதிப்பு வந்துவிடும் 

என்ேறா அதுவும் ெதன் இந்தியாவில் ேயாக்கியைதேயா ஆதிக்கேமா வந்து 

விடுெமன்ேறா நிைனத்தால் அது கனவில் கண்ட காக்ஷியாகவும் நாடகத்தில் 

ேபாட்ட ராஜா ேவஷம் ேபாலவும் தான் முடியுேம தவிர மற்றபடி காெதாடிந்த 

ஊசியளவு பயனும் அைடய முடியாெதன்றும் கூறுேவாம். 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள உண்ைமயான சமதர்மவாதிகள் யாரானாலும் அவர்கள் 

எவ்விதத் தியாகத்ைதச் ெசய்தாவது யாருடன் ேசர்ந்தாவது காங்கிரைச 
அழிப்பைதேய தங்களது வாழ்க்ைகயில் லக்ஷியமாகக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள் 

என்பைதயும் இந்த கூலிகளின் ேவஷக் கூச்சலாகிய ேதசத் துேராகப் 
பூச்சாண்டிக்கு பயப்படப் ேபாவதில்ைல என்பைதயும் துணிவுடனும் 

உறுதியுடனும் ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  21.04.1935 

 

வக்கீலும் வட்டிக்கைடக்காரனும் ெபாதுநல ேசைவக்கு லாயக்கானவர்களா? 

இந்திய நாட்டில் ெபாதுநல ேசைவ, ஜனப் பிரதிநிதித்துவம் என்பைவ எல்லாம் 

100க்கு 99 பாகம் வக்கீல் ெதாழில் ெசய்கின்றவர்களிடமும் பண 

ேலவாேதவிக்காரர்களிடமும் தான் இருந்து வருகின்றன. 

வக்கீல்கள் என்பவர்கள் தம் ெதாழிைல நாைணயம் ஒழுக்கம் என்பைவகைள 

ஒதுக்கி ைவத்துவிட்டு எப்படி நடந்தால் பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்கின்ற 

முைறையேய முதலாக ைவத்து வாழ்க்ைக நடத்தும் கூட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள். இந்த ெதாழிலில் ெவற்றி ெபறுவதற்கும், விர்த்தி 
அைடவதற்கும் ஆகேவ இவர்கள் ெபாதுநல ேசைவ என்கின்ற ேவஷத்ைத 

ைகயாள ேவண்டியவர்களாகிறார்கள். இவர்களில் யாருக்காவது தற்ெசயலாக 

வக்கீல் ெதாழிலில் கிைடக்கும் ஊதியத்ைதவிட இந்தப் ெபாதுநல ேசைவ 

ேவஷத்திேலேய முழு ேநரத்ைதயும் ெசலவழிப்பதின் மூலம் அதிக ஆதாயம் 

கிைடப்பதாய் இருந்தால் அப்படிப் பட்டவர்கள் வக்கீல் ெதாழிைல விட்டு விட்டு 

""ெபாதுநல ேசைவக்காரர்களாகேவ'' ஆகி விடுகிறார்கள். 

ஆன ேபாதிலும் இவர்களது வக்கீல் ெதாழிலுக்காக தங்கைள தகுதியாக்கிக் 

ெகாள்வதற்குப் பயன்படுத்திக் ெகாண்ட ேயாக்கியைதகள் இவர்கள் ெபாதுநல 



ேசைவ ேவஷம் ேபாட்டுக் ெகாண்ட ேபாதும் இவர்கள் கூடேவ இருந்து 

வருகின்றனேவ ஒழிய இவர்கைள விட்டு விலகுவதற்கு அவசியம் 

ஏற்படுவேத இல்ைல. ஏெனனில் நம் நாட்டுப் ெபாதுநல ேசைவகள் என்பைவ 

ெபrதும் அம்மாதிr குணங்கைளேய அஸ்திவாரமாகக் ெகாண்டதும், 

அப்படிப்பட்டவர்களின் வாழ்க்ைகக்காகேவ ஏற்படுத்திக் ெகாண்டதுமாகும். 

ஒரு கசாப்புக் கைடக்காரனுக்கு எப்படி ஜவீகாருண்யம் என்பது அதனுைடய 

உண்ைமயான அர்த்தத்தில் இருக்க முடியாமல் ஜவீ வைத ெசய்து 

வாழேவண்டியவனாகிறாேனா, அப்படிப் ேபாலத்தான் ஒரு வக்கீல் 

ேவைலயில் இருப்பவனுக்கு ெபாது நன்ைம என்கின்ற குணம் உண்ைமயான 

அருத்தத்தில் இருக்க முடியாமல் ெபாது ஜனங்கைள இம்சித்து 

துன்புறுத்துவதின் மூலேம அவன் வாழ ேவண்டியவனாகின்றான். 

அேத மாதிrயாகேவ வட்டிக் கைடக்காரன், அல்லது ேலவாேதவிக்காரன் 

என்பவனும் அன்னியர்களுைடய ெசௗகrயத்ைத அறிவது, அல்லது அத் 

ெதாழிலில் ஈவு இரக்கத்ைத உபேயாகிப்பது என்பதில்லாமல் எதிrயின் 

அவசரத்ைதயும், நிைலைமயும் அறிந்து அவனிடமிருந்து எவ்வளவு தூரம் 

சுரண்டலாேமா அவ்வளைவயும் வன் ெநஞ்சுடன் கவருவேத ெதாழில் 

முைறயாகவும் அந்த குணத்ைதேய ைக முதலாகவும் ைவத்து ெதாழில் நடத்த 

ேவண்டியவனாகின்றான். தனியாக வட்டித் ெதாழிேல ெசய்கின்றவர்கள் 

மாத்திரமல்லாமல் ேலவாேதவியின் மூலம் ெசல்வத்ைதப் ெபருக்கும் குணம் 

ெகாண்டவர்களிலும் ெபrதும் இக் கூட்டத்தில் ேசர்ந்தவர்கேளயாவார்கள். 

இந்த இரு கூட்டத்தாராேலேயதான் எல்லாச் ெசல்வமும் ஜன 

சமூகத்தினிடத்தில் சமமாகப் பிrந்திருக்க ேவண்டிய தன்ைம மாறி சிலrடேம 

ெபருகும்படியாகவும் அதிலும் வக்கீல் ெதாழில்காரனுக்கும் வட்டி 

ெதாழில்காரனுக்குேம ேபாய்ச் ேசரும்படியாகவும் ஆகி விடுகின்றது. 

இவர்களாேலேய தான் ஜன சமூகத்தில் அேனகம் ேபர் பாப்பர்களாகவும், 

ஓட்டாண்டிகளாகவும் ஆகி பாடுபட்டுச் சம்பாதிக்கவும் ேயாக்கியைத 

இல்லாமல் அகத்திேலேய மடிந்து ேபாகிறார்கள். 

ஆகேவ இவ்விரு ெதாழில்காரர்கள் ெபாதுநல ேசைவயில் அமரும் படியான 

தன்ைம ெகாண்ட அரசியலும் பிரதிநிதித்துவ ஸ்தாபனங்களும் ஒருநாளும் 

ேயாக்கியமானதாகேவா, உண்ைமயானதாகேவா இருக்க முடியேவ முடியாது. 



ஏெனனில் ஈவு இரக்கம் நீதி நாைணயம் ஒழுக்கம் ஆகிய நாைணயங்கள் 

என்பைவகள் கண்டிப்பாய் ஒத்துக் ெகாள்ள முடியாததான மனப்பான்ைமையக் 

ெகாண்டவர்களால் ெசய்யப்படும் ேசைவ எப்படி மக்களுக்கு நன்ைம பயக்கக் 

கூடியதாக இருக்க முடியும்? 

உண்ைமயிேலேய மக்கைள ஒரு ேயாக்கியமான அதாவது பிரைஜகளின் 

நன்ைமையயும் பத்திரத்ைதயும் ேகாrன ஒரு ஆட்சி ஒன்று உலகில் 

இருக்கின்றது என்று ெசால்லப்படுமானால் அவ்வாட்சியானது மனித 

சமூகத்ைத வக்கீல் கூட்டத்தாrடமிருந்தும் வட்டி சம்பாதிக்கும் 

கூட்டத்தாrடமிருந்து விலகிக் காப்பாற்றும் ஆட்சியாய் இருக்க ேவண்டும். 

அந்த ஆட்சிதான் சrயான ஆட்சியாகும். அப்படிப்பட்ட அரசைனத்தான் 

காவலன் என்று ெசால்லத் தகும். 

அப்படிக்கு இல்லாமல் நம் நாட்டு ஆட்சி மாத்திரமல்லாமல் மற்றும் சில 

ஆட்சிகளும் மக்கள் வக்கீல்களாலும் வட்டிக்காரர்களாலும் ெதால்ைல அைடய 

தாராளமாய் வழிவிடப்பட்டிருக்கின்றன.  

ஆட்சி நிர்வாகங்கைள ைகயாளும் ேயாக்கியைதயும் அப்படிப் பட்டவர்கள் 

ைகக்ேக ேபாகும்படியாய் இருந்தால் அைத எப்படி ராஜrகம் என்று ெசால்ல 

முடியும். 

மற்ெறாரு ெதால்ைல 

மனித சமூகத்துக்கு இந்த இரண்டு ெதால்ைலகள் மாத்திரம் அல்லாமல் 

மற்ெறாரு மூன்றாவது ெதால்ைல என்னெவன்றால் ஏர் உழுதல் பாவம் என்ற 

அதாவது சrரத்தினால் பாடுபடுவது பாவம் என்ற ெகாள்ைக உைடய ஒரு 

சமூகத்தார் பாடுபடாமல் ஊரார் உைழப்பிேலேய வயிறு வளர்க்க ேவண்டும் 

என்ற ேநாக்கத்ேதாடு மற்ெறல்ேலாைரயும்விட ேமலான பிறவிக்காரர்கள் 

என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு உயர்நிைலயிேலேய இருந்து வாழ ேவண்டும் 

என்கின்ற கூட்டத்தாராகிய பார்ப்பனர்கள் ெபாதுநல ேசைவக்காரர்களாகவும், 

ஜனப் பிரதிநிதிகளாகவும் ஆட்சி நிர்வாகத்ைத ைகயாளுகிறவர்களாகவும் 

இருக்கக்கூடிய ஆட்சியில் இருக்கும் பிரைஜகைள எப்படி நல்லாட்சியில் 

இருப்பதாக ெசால்ல முடியும்? அவர்கள் எப்படி முன்னுக்கு வர முடியும் 

அல்லது சுகமாக இருக்க முடியும்? 



ஒரு அரசன் எவ்வளவு வr வாங்கின ேபாதிலும் சr, வrயினால் எந்தக் குடியும் 

ெகட்டுப் ேபாகாது. 

ஆனால் அந்த வrையயும், மக்கள் உைழப்பின் பயைனயும் வக்கீல், வட்டிக் 

கைடக்காரன், பார்ப்பான் ஆகிய இந்த மூன்று கூட்டத்தாேர 
அனுபவிக்கும்படியான ஆட்சி முைறதான் மக்களுக்கு க்ஷயேராகம் ேபான்றது 

என்று ெசால்ல ேவண்டியிருக்கின்றது. 

நீதி இலாக்கா யந்திரத்ைத நல்லபடியாகத் திருத்தி அைமக்கும் பட்சத்தில் 

நல்ல நீதி ெபறுவதற்கு இந்த மாதிrயான வக்கீல்கள் இருக்க ேவண்டி 

ஏற்படுமா என்று ேகட்கின்ேறாம். ேபதி, அம்ைம, விஷக் காய்ச்சல், பிேளக்கு 

முதலிய விஷ ேநாய்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து ஏேதா சில ஜவீன்கைள 

ெகாள்ைள ெகாண்டுவிட்டு அடிேயாடு மைறந்து ேபாகின்றன. ஆனால் 

இன்ைறய வக்கீல் கூட்டமும், வட்டிக் கைடக் கூட்டமும், பார்ப்பனயீக் 

கூட்டமும் மனித சமூகத்துக்கு நிைலயான விஷ ேநாய்களாய் இருந்து 

ெகாண்டு மக்கைள உயிருடன் வைதத்து துன்புறுத்திக் ெகாண்ேட 

இருக்கின்றனர். 

இக் கூட்டங்கள் இல்லாமல் இருக்குமானால் அரசனுக்கும் எவ்வித 

கவைலயும், ெதால்ைலயும் இருக்க முடியாது என்பேதாடு ஜனசமூகத்துக்கு 

இைதவிட சுகமும், கவைலயற்றதுமான நிைல ேவெறான்றும் இருக்க 

முடியாது. 

மக்களுக்கு சுயராஜ்யம் அதாவது சுதந்திரமும், சுயமrயாைதயும் ெகாண்ட 

வாழ்க்ைக நிைல ேவண்டுமானால், இக் கூட்டத்தாருக்கும், மனித 

சமூகத்துக்கும் சம்பந்தமில்லாமலும் இக் கூட்டத்தார் அரசியல் நிர்வாகஸ்தர் 
களாகேவா ஜனப் பிரதிநிதிகளாகேவா இல்லாமலும் இருக்கும்படியான ஆட்சி 
முைற இருத்தேலயாகும். 

ஒரு நாட்டின் நாணய நிைலயும், ஒழுக்க நிைலயும், ரட்சிப்பு நிைலயும் 

அடிேயாடு பாழைடந்து ேபாய்விட்டது என்பதற்கு அறிகுறி என்னெவன்றால் 

அந்நாட்டில் வக்கீல்களும் வட்டிப் பிைழப்புக்காரர்களும் பார்ப்பனர்களும் 

மதிக்கப்படுகின்றவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்பேதயாகும். 

இந்த உண்ைமைய ஜனசமூகம் அறியுமானால் அந்த நாட்டில் அரசியல் 

கிளர்ச்சி என்பது சிறந்து விளங்கேவ விளங்காது. ஆனால் 



தங்களுக்குள்ளாகேவ ஒரு சமூகத்ைத மற்ெறாரு சமூகம் ெகாள்ைள 

ெகாள்ளும்  ெகாடுைமப்படுத்தும்  முைற ஒழிக்கப்பட ேவண்டும் என்கின்ற 

கிளர்ச்சி தான் நைடெபறும். 

பாமர ஜனங்கள் ெபrதும்  மதத்தின் ேபரால் பகுத்தறிவு அற்றவர் களாகவும், 

சமூகத்தின் ேபரால் சுயமrயாைத அற்றவர்களாகவும் ஆக்கப்பட்டுவிட்டதால் 

வாழ்க்ைக நிைலயில் கஷ்டமும் இழிவும் உணரப்படாமலும் ஒருவாறு 

உணரப்பட்டாலும் அைத நிவர்த்தி ெசய்து ெகாள்ளுவதற்கு மார்க்கமும், 

முயற்சிகளும் அற்றவர்களாயுமிருக்கிறார்கள். 

எந்த அரசாங்கமானது தனது ெபாருப்புகைள மக்கள் மீேதா, மக்கள் பிரதிநிதிகள் 

மீேதா ேபாட முைனந்து நிற்கின்றேதா அந்த அரசாங்க ெமல்லாம் தனது 

ெபாருப்பிலிருந்து தப்பித்துக் ெகாண்டேதாடு தனது கடைமயிலிருந்தும் 

நழுவிக் ெகாண்ட குற்றத்துக்கு பாத்தியப் படத்தக்க அரசாங்கேமயாகும். 

ஏெனனில் ஒரு அரசாங்கம் உண்ைமயாகேவ ஆட்சி முைறேயா ஆட்சி 
நிர்வாகத்ைதேயா  உண்ைமயில் ஜனங்கள் ெபாருப்புக்கு விட்டு விட்டதாய் 

இருந்தால் அது வக்கீல் ைகக்கும், வட்டிக்காரன் ைகக்கும், பார்ப்பான் ைகக்கும் 

வந்து ேசரும்படியானதாக இருக்க முடியுமா? என்று ேயாசித்துப் பார்த்தால் 

இந்த உண்ைம விளங்காமல் ேபாகாது? 

இந்த மூன்று கூட்டத்தினரும் பாடுபட்டு உைழக்கும் மக்களுக்கு விேராதிகள் 

என்பதும் பாடுபடும் மக்கேள ஜன சமூகத்தில் 100க்கு 90 ேபர்களாய் இருக்கும் 

பிரைஜகள் என்பதும் எந்த அரசாங்கமாவது உணர்ந்திருக்காது என்று நாம் நம்ப 
முடியுமா? ஆதலால் அரசாங்கமானது, ஜனங்களின் ரட்சிப்புக்கு தாேன ேநrட்ட 

ஜவாப்தாrயாய் இருப்பதாய் இருந்தால் இருக்கட்டும்; அல்லாமல் அதிலிருந்து 

நழுவிக் ெகாள்ள ஆைசப்படுவதாயிருந்தால் ேமற்கண்ட மூன்று கூட்டத்தார் 
ஜனப்பிரதிநிதி களாகேவா, நிர்வாகஸ்தர்களாகேவா வர முடியாத நிைலயில் 

தாங்கள் ெபாறுப்பிலிருந்து நழுவிக் ெகாள்ளட்டும் என்பதற்கு ஆகேவ இைதக் 

குறிப்பிடுகிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  21.04.1935 

 

ஜாதிைய ஒழிப்பதால்  



மதம் அழிந்து விடுமா? 

 ஓர் சமதர்மி 

இந்துக்களுக்குள் இன்ைறய பழக்கங்களில் உள்ள ஜாதிப் பிrவுகளுக்கு இந்து 

மதத்தில் ஏதாவது ஆதாரமிருக்கின்றதா என்று பார்ப்ேபாமானால் இல்ைல 

என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

இந்து ேவதத்தில் பிராம்மணன் பிராமணரல்லாதார் என்கின்ற ஜாதிகள் தான் 

காணப்படுகின்றது. ருக் ேவதத்தில் ஓrடத்தில் நான்கு சாதிகள் 

கூறப்பட்டிருப்பதாகவும், அதுவும் இைடேய பிற்காலத்தாரால் 

நுைழக்கப்பட்டெதன்றும் ஆராய்ச்சியாளர் கூறுகின்றனர். 

அந்த இரண்டு ஜாதியும் எப்படித் ெதrகின்றது என்று பார்ப்ேபாேம யானால் 

பிராமணர்கள் இந்திரன் முதலிய ேதவர்கைளச் ெசய்யும் பிரார்த்தைனகளில் 

தஸ்யுகள் என்ற ஒரு சமூகம் அந்த பிராமணர்களுக்கு விேராதமாய் இருந்து 

அவர்கைளத் துன்பப்படுத்துவதாகவும் அவர்கள் பிராமணர்களுைடய 

சுகேபாகங்களுக்கு விேராதமாய் இருப்பதாகவும், ஆதலால் அந்த தஸ்யூகைள 

அழிக்க ேவண்டும் என்றும் பிரார்த்திப்பேத ெபrதும் அந்தப் பிரார்த்தைனயில் 

இருந்து வருவதால் அப்பிரார்த்தைனகேள ேவதத்தின் ெபரும் பகுதிைய 

ஆக்கிரமித்திருப்பதால் ேவத காலத்திலும் ேவத ஆதாரத்திலும் இந்தியாவில் 

ஆrயர், ஆrயர் அல்லாதார் என்கின்ற இரண்டு ஜாதிகள் மாத்திரேம 

இருந்ததாக விளங்குகின்றது. 

ஆகேவ ஜாதிப் பிrவுகளுக்கு ஏதாவது ஆதாரங்கள் ேவண்டுமானால் அைவ 

மனுதர்ம சாஸ்திரம் பராசர் ஸ்மிருதி ஆகிய பார்ப்பனர்களால் ெசய்யப்பட்ட 

ஆதாரங்கேள முற்பட்டைவ என்னலாம். 

அவற்றிலும்கூட பிராமணன், க்ஷத்திrயன், ைவசியன், சூத்திரன் அதாவது குரு, 

அரசன், முதலாளி, ெதாழிலாளி என்னப்பட்ட நான்கு ஜாதிகள்தான் 

காணப்படுகின்றனேவ தவிர இன்றுள்ள ஆயிரக்கணக்கான ஜாதிகளுக்கு மனு 

தர்ம சாஸ்திரத்திலும் ஸ்மிருதியிலும் ஆதாரங்கள் காணக்கிைடப்பதில்ைல. 

அைவகளில் ேவறு சில ஜாதிப் பிrவுகளும் காணப்படுகின்றனேவ என்று 

ெசால்லப்படுமானால் அைவ முற்கூறிய பிராமண, க்ஷத்திrய, ைவசிய, சூத்திர 
என்கின்றதான 4 பிrவுகளும் கலந்து ேபாகாமல் இருப்பதற்கும் கட்டுப்பாடாக 

இருப்பதற்கும், கலப்படம் ஏற்படுத்துவைதயும், ஏற்படுவைதயும் மக்கள் 



ெவறுக்கவும் ஆன பந்ேதாபஸ்துக்காக கலப்படத்தினால் பிறந்த மக்களுக்கு 

பலவைக இழிவான ெபயர்கள் கற்பிக்க ஏற்படுத்தின முைறயில் ேவறு சில 

ஜாதிப் ெபயர்கள் காணப்படலாம். 

ஆனால், அவற்றிற்கும் இன்றுள்ள ஜாதிப் பிrவுகளுக்கும் சம்மந்த மில்ைல. 

இது தவிர ேவறு ஜாதிகள் இருப்பதாகக் காணப்படுமானால் அைவ ேதசம் நிலம் 

பாைஷ ஆகியைவகைளக் குறிக்கும் முைறயில் இருக்கலாேம ஒழிய 

பிறவிையக் குறிக்கும் முைறயில் காணப்படுவது அதிசயமாகேவ இருக்கும். 

மற்றப்படி இன்று பிரத்தியட்சத்தில் பழக்கத்தில் உள்ள ஜாதி பாகுபாடுகளுக்கு 

எங்காவது ஆதாரங்கள் இருக்கின்றனவா என்று பார்ப்ேபாமானால் அைவ 

புராணங்களில் தான் காணப்படுகின்றன. 

புராணங்கள் என்று ெசால்லப்பட்டைவகள் ெபrதும் கற்பைனகள் என்பதும் 

அைவ ஏற்படுத்தப்பட்டதின் கருத்ெதல்லாம் பார்ப்பனர்களுக்கு உயர்ைவக் 

கற்பிக்கவும் அவர்களுக்கு மற்ற மக்கள் மீது எப்ெபாழுதும் ஆதிக்கம் இருந்து 

வரவும் ெபாருளாதாரத் துைறயில் பார்ப்பனர்களுக்கு பாடுபடாமல் ெசல்வம் 

வந்து ேசரவுமான மார்க்கம் ஏற்படவும் கருத்துக் ெகாண்ேடயாகும். 

இந்தக் கருத்துக்கள் புராணக் கற்பைனயில் மாத்திரமல்லாமல் ஸ்மிருதிகள் 

ஏற்படுத்துவதிலும் இருந்திருக்கின்றன என்பதற்கு மனு நூலில் ஏராளமான 

அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன. 

உதாரணமாக ""பிராமணன் ெகாைலக் குற்றம் ெசய்தால் அவன் தைல மயிைர 
மாத்திரம் சிைரத்து விட ேவண்டுேம ஒழிய ேவறு தண்டைன எதுவும் விதிக்கக் 

கூடாது. ஒரு பிராமணன் ஒரு சூத்திரைனக் ெகான்று விட்டால் அதற்கு ஒரு 

தவைளையேயா ஒரு காகத்ைதேயா ெகான்று விட்டதற்குச் ெசய்ய ேவண்டிய 

பிராயச்சித்தம் ெசய்தால் ேபாதும்.'' 

""பிராமணன் ஞானியாய் இருந்தாலும் மூடனாய் இருந்தாலும் அவன் ேமலான 

ெதய்வத்திற் ெகாப்பாவான். பிராமணன் அேயாக்கியனாய் இருந்தாலும் அவன் 

பூஜிக்கப்பட ேவண்டியவன்.'' 

""எவ்வளவு துராசாரமுள்ள பிராமணனாய் இருந்தாலும் அவன் அரசனுக்குச் 
சமமானவனுடன் அரசன் ெசய்ய ேவண்டிய தீர்ப்புகைள ெயல்லாம் 

ெசய்யலாம்.'' 



""சூத்திரன் விைல ெகாடுத்து வாங்கப்பட்டவனாைகயாலும் அவன் 

எப்ெபாழுதும் பிராமணனுக்கு அடிைமயாைகயால் அவர்களிடம் பிராமணர் 
கூலி ெகாடாமேல ேவைல வாங்கலாம்.'' 

""ஏெனனில் கடவுள் பிராமணனுக்கு ேவைல ெசய்வதற்காகேவ சூத்திரைன 

பைடத்திருக்கிறார்.'' 

""சூத்திரனுைடய ெபாருள்கைள பிராமணன் ைதrயமாகப் பற்றிக் 

ெகாள்ளலாம். சூத்திரன் அடிைமயாதலால் அடிைமக்கு ெசாத்து ைவத்திருக்க 
பாத்தியமில்ைல.'' 

""சூத்திரன் பிராமணைனத் திட்டினால் அவன் நாக்ைக துண்டித்துவிட 

ேவண்டும்.'' 

""சூத்திரன் பிராமணனுைடய ெபயைரயாவது ஜாதிையயாவது குற்றம் 

ெசான்னால் அவன் வாயில் 10 விரல் நீளமுள்ள பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்ைப 
ெசலுத்த ேவண்டும். சூத்திரன் பிராமணைன அடிக்க ைக தூக்கினால் ைகைய 

ெவட்டிவிட ேவண்டும்.'' 

""கால் தூக்கினால் காைல ெவட்டிவிட ேவண்டும்.'' 

""சூத்திரன் பிராமணர்களுக்கு அவர்களுைடய கடைமைய ேபாதிக்க வந்தால் 

அவன் வாயிலும், காதிலும் எண்ைணையக் காய்ச்சி ஊற்றி விட ேவண்டும்.'' 

""சூத்திரன் பிராமணேனாடு சமமாக உட்கார எத்தனித்தால் இடுப்புக்கு கீழ் சூடு 

ேபாட்டு ேதசத்ைத விட்டுத்  துரத்திவிட ேவண்டும். அல்லது அவனுைடய பின் 

பாகத்ைத ெவட்டி விட ேவண்டும்.''  

இந்தப்படியான விதிகளும், இன்னும் இது ேபான்ற ஆயிரக் கணக்கான 

விதிகளும் பிராமணனுக்கு உயர்ைவக் ெகாடுத்தும் மற்ற ஜாதிக்கு 

தாழ்ைமயுடன் இழிைவயும் ெகாடுத்து விதிகள் உண்டாக்கி ""தர்மநூல்'' 

எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. 

புராணங்களில் இைதவிட ேமாசமாக பைறயன், சக்கிலியன், பள்ளன் முதலிய 

ஜாதிகைள கற்பித்தும் அவர்கைளத் ெதாடக் கூடாது என்றும், பார்க்கக்கூடாது 

என்றும், நிழல் படக் கூடாது என்றும் வrைசக் கிரமமாக ஒன்றுக்ெகான்று 

ேமல் கீழ் என்கின்ற முைறயில் பல ஜாதிகைளக் கற்பித்தும் மற்றும் 

திருடுவதற்கு ஒரு ஜாதியும் விவசாrதனத்துக்கு ஒரு ஜாதியும், ெகாைலத் 



ெதாழில் ெசய்ய ஒரு ஜாதியும் இப்படியாக பல ஜாதிகளும் இன்னும் அேனக 

ஜாதிகைளயும் கற்பிக்க ஆதாரமாய் இருந்தது புராணங்கேளயாகும். 

இன்ைறய நிைலயில் மக்கள் ெபரும் பகுதிேயார் புராணங்கைள கற்பைன 

என்றும் அைவகைள நம்பக் கூடாது என்றும் ெசால்லி வருவதும், அந்தப் 
பிடிகளினின்றும் விடுபட்டு வருவதும் ெவகு சாதாரணமான காலமாகவும் 

ஆகிவிட்டது. இைத இனி யாராலும் தடுக்க முடியாெதன்பதும் 

நிரூபிக்கப்பட்டும் வருகின்றது. ஆகேவ இந்தக் கற்பைனயான 

இைடக்காலத்தில் ேதான்றிய ஜாதி அழிந்து ேபாவதனால் உண்ைமயான 

மதத்திற்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துவிடப் ேபாவதில்ைல என்று துணிந்து 

ெசால்லலாம். 

ஆனால் பார்ப்பனர்கள் சனாதனிகள், ஜாதி வகுப்புக் கிரமங்களில் ைக 

ைவத்தால் மதம் அடிேயாடு ஒழிந்துவிடும் என்றும் ஜாதியில் ைக ைவப்பது 

மதத்தில் ைக ைவப்பதாகும் என்றும், மகாராணியார் அளித்த வாக்குத் 

தத்தத்ைத மீறியதாகும் என்றும் கூப்பாடு ேபாடுவெதல்லாம் தங்களுைடய 

ேசாம்ேபறி வாழ்க்ைகக்கும் ஊரார் உைழப்பில் உண்டுகளிக்கும் மானங்ெகட்ட 

வாழ்க்ைகக்கும் ஆபத்து வந்துவிடுேம என்கின்ற ேபராைசச் சுயநலம் 

காரணேம அல்லாமல் மற்றபடி மதத்துக்கும் ஜாதிக்கும் சம்பந்தம் இல்ைல 

என்பது நமது அபிப்பிராயமாகும். 

ஜாதிப் பாகுபாடுகள் இந்திய நாட்டின் ேமன்ைமக்கும் சுயமrயாைதக்கும் 

மாத்திரம் ேகடாயிருப்பதல்லாமல் மனித சமூகத்தின் சமாதானத்துக்கும் 

சாந்திக்குேம விேராதமாய் இருக்கிறது. ஜாதிக் ெகாடுைமயானது இந்த 

நாட்டிலுள்ள பார்ப்பாைனத் தவிர மற்ற ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் 

கவைலக்கும் இழிவுக்கும் உள்ளாக்கி இம்சித்து வருகிறது.  

கிறிஸ்தவர்களும், துருக்கர்களும் இந்துக்கள் அல்லவானாலும் அவர்களும் 

தீண்டத்தகாதவர்களாகேவ அேநக இந்துக்களால் சிறப்பாக சனாதனிகளால் 

மதிக்கப்படுகிறார்கள். 

ஆதலால் இந்த மாதிrயான ெகாடுைமயும் அறிவனீமும் ஆபாசமுமான ஜாதி 
பாகுபாட்ைட அழித்ெதறிய ேவண்டியது சமதர்மவாதிகளின் முதற் 

கடைமயாகும். 

குடி அரசு  கட்டுைர  21.04.1935 



 

ேவண்டுேகாள் 

சுயமrயாைத இயக்க கிைளச் சங்கத்தாரும், ெதன் இந்திய நல உrைமச் சங்க 

கிைளச் சங்கத்தாரும் தயவு ெசய்து அந்தந்த முக்கிய பட்டணங்களிலுள்ள நீதி 
நிர்வாகப் ேபாlசு, ேபாஸ்டாபசீு முதலிய எல்லா உத்திேயாகஸ்தர்களிலும், 

குமஸ்தாக்களிலும் பார்ப்பனர்கள் எவ்வளவு ேபர் பார்ப்பனரல்லாதார் 
எவ்வளவு ேபர் இருந்து வருகிறார்கள் என்பைதயும் வக்கீல்கள் எவ்வளவு 

ேபர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பைதயும் பற்றிய லிஸ்டு ஒன்ைற குடி அரசு 

பத்திrைகக்கு அனுப்பிக் ெகாடுக்க ேவண்டுமாய்க் ேகட்டுக் 

ெகாள்ளப்படுகிறார்கள். இைத தயவு ெசய்து கவனிக்க ேவண்டுகிேறாம். 

குடி அரசு  ேவண்டுேகாள் 21.04.1935 

 

கடனுக்காக சிைறயில்ைல? 

கடனுக்காக சிைறக்கனுப்பும் முைறைய ரத்து ெசய்வதற்காக ைமசூர் 
சட்டசைப ெமம்பர் ஒருவர் ஒரு மேசாதா ெகாண்டு வந்திருக்கிறார். 

திருவாங்கூர் சமஸ்தான ெகஜட்டில் விவசாயிகள் பாதுகாப்புக்காக சர்க்கார் 
ெவளியிட்டுள்ள விளம்பரம் ஒன்று பிரசுrக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் 

சாரமாவது@ 

இந்த அறிக்ைகயானது 3 மாத காலத்திற்கு அனுஷ்டானத்திலிருந்து வரும். 

இதன்படி பந்தக டிக்rகைளயாவது, அல்லது விவசாயிகள் மீது ஏற்பட்டுள்ள 

ேவறு டிக்rகைளயாவது  3 மாத காலத்திற்கு நிைறேவற்றி ைவக்கக் 

கூடாெதன்று கவர்ன்ெமண்டார் ெசால்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால், 6 

வருஷங்களுக்கு முன் ஏற்பட்டுள்ள டிக்rகைள நிைறேவற்றி ைவப்பதாவது, 

அல்லது விவசாயிகளின் ஜங்கம ெசாத்துக்கைள ஜப்தி ெசய்வைதயாவது இது 

பாதிக்காது. அதனுடன் காலாவதிக் கணக்கில் இந்தக் காலம் ேசராெதன்றும் 

அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். விைளெபாருள்களின் விைலவாசி மிகவும் 

குைறவாக இருக்கும் இந்தக் காலத்தில் விவசாயிகளுைடய நிலத்ைத ஜப்தி 
ெசய்து ஏலத்திற்கு ெகாண்டு வருவைதேயா, அல்லது அவர்கைள வாரண்டில் 

பிடிப்பைதேயா தடுக்க ேவண்டுெமன்பேத இந்த விளம்பரத்தின் ேநாக்கமாகக் 

காண்கிறது. 



குறிப்பு@ நமது சட்டசைபகளில் ெபாது ஜன நன்ைமக்காக என்று எந்த மேசாதா 
வந்தாலும், அவ் விஷயத்தில் அரசாங்கத்துக்கு இஷ்டமில்லா விட்டால், 

ெபாதுஜன அபிப்பிராயத்திற்கு விடுவதாகவும் கமிட்டிகள் நியமிப்பதாகவும் 

கூறிக் காலங்கடத்துவேத வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. 

ஆனால், சமஸ்தானங்கள் இது ேபான்ற காrயங்களில் உடேன நடவடிக்ைக 

ெயடுத்துக் ெகாள்ள முயற்சிப்பைதப் பாராட்டுகிேறாம். இனியாவது நமது 

அரசாங்கமும் சமஸ்தானங்கைளப் பார்த்தாவது இது ேபான்ற விஷயங்களில் 

கவைலெயடுத்துக் ெகாள்ளுெமன்று நம்புகின்ேறாம். 

 (ப.ர்) 

குடி அரசு  பத்திராதிபர் குறிப்பு  21.04.1935 

 

யார் மாறிவிட்டார்கள்?  

யார் இழி மக்கள்? 

சுயராஜ்யம் சூட்சிேயயாகும் 

ெசன்ற வாரம் குடியரசில் ""காங்கிரஸ் ஒரு வியாதி'' என்பதாகப் ெபயர் 
ெகாடுத்து ஒரு தைலயங்கம் எழுதி காங்கிரசானது ஆரம்ப கால முதல் இது 

வைரயிலும் சிறப்பாக காந்தி அயனத்திலும் மக்கைள எப்படி ஏமாற்றமைடயச் 
ெசய்து வந்திருக்கிறது என்பைதயும் அதனால் இதுவைரயில் யாெதாரு 

நன்ைமயும் நாட்டுக்ேகா, மனித சமூகத்துக்ேகா ஏற்படவில்ைல என்பைதயும் 

அவ்வளேவாடு அல்லாமல் கிரமமாகவும், இயற்ைகயாகவும் ஏற்பட ேவண்டிய 

முற்ேபாக்குகளுக்ெகல்லாம்கூட முட்டுக்கட்ைடயாய் இருந்து 

வந்திருப்பதுடன் உலக நாகrகத்தில் நாட்ைட ஒரு கால் நூற்றாண்டுக்குப் பின் 

தள்ளி விட்டது என்பதும் விளங்க எழுதி இருந்ேதாம். 

மற்றும் அேத தைலயங்கத்திேலேய காங்கிரஸ் பாமர மக்கைள வஞ்சித்தைதப் 
பற்றியும், அது பணக்காரர்களுக்கும், படித்துவிட்டுப் பட்டம் பதவி ெபற 

ஆைசப்படும் அரசியல் ேவஷக்காரருக்கும், ேசாம்ேபறியாய் இருந்து ெகாண்ேட 

ஊரார் உைழப்பில் வயிறு வளர்த்து வாழ்க்ைக நடத்த இருக்கும் 

பார்ப்பனர்களுக்கும் எவ்வளவு தூரம் ைகயாளாக இருந்து துைண புrந்து 

வந்திருக்கின்றது என்பைதப் பற்றியும் நாம் இந்த 10 வருஷ காலமாகேவ 



ெசால்லி வந்தைவகைளெயல்லாம் ஆேமாதிக்கும் மாதிrயில் சிறந்த 

ேதசபக்தர்கள், ேதசீய வரீர்கள் என காங்கிரஸ்காரர்களாேலேய அபிப்பிராய 

ேபதமில்லாமல் கருதும் ேதாழர்கள் சுபாஷ் சந்திர ேபாஸ், ஜவஹர்லால் ேநரு, 

ேகாவிந்தானந்தர், சக்லத்வாலா, ஜமனாதாஸ் ேமத்தா முதலிய ஆசாமிகளின் 

அபிப்பிராயத்ைத அவர்களது வாக்கியப்படிேய பார்ப்பனர்கள் பத்திrைகயில் 

அவ்வப்ேபாது ெவளியானைதேய எடுத்துப் ேபாட்டு விளக்கியும் இருந்ேதாம். 

இப்ேபாது இைத விளக்க ேநர்ந்த அவசியெமல்லாம் சில பார்ப்பன கூலிகளும், 

கூலிப் பத்திrைககளும் 

""காங்கிரசின் அrய ேவைலைய அறிய முடியாத அறிவனீர்களும், ேதசத் 

துேராகிகளும் ெலனின் என்றும், மார்டின் என்றும் புகழ் ெபற ஆைசப்பட்ட 

ஈ.ெவ. ராமசாமியும் மற்றும் சமதர்ம ேவஷக்காரர்களான 

சுயமrயாைதக்காரர்களும் காங்கிரைச குற்றம் ெசால்லுகிறார்கள்'' 

என்பதாக இழிமுைறயில் தாக்கியதால் அவர்களது ேயாக்கியைதயும், 

காங்கிரசின் வண்டவாளமும் மக்களுக்கு விளக்க ேவண்டும் என்ேற 

எழுதிேனாம். ஆனால் இப்படி எழுதியைவெயல்லாம் இன்று ேநற்று 

அல்லாமல் இந்த பத்து வருஷ காலமாகேவ எடுத்துக் காட்டி எழுதியும் 

ேபசியும் வந்திருக்கின்ேறாம் என்பைதப் பற்றி இப்ேபாது நாம் எடுத்துக் காட்ட 

ேவண்டியதில்ைல. 

ஆன ேபாதிலும் ேதாழர் ஈ.ெவ.ராமசாமி அவர்கள் காங்கிரசிலிருந்து 

ெவளிவந்து ""சர்க்கார் தாசர்'', ""வகுப்புவாதி'', ""பணக்காரர் அடிைம'' என்ற 

நிைலக்குப் ேபாய்விட்ட பின்பு தான் இந்த அபிப்பிராயம் ெகாண்டவரா? 
அல்லது ேநற்று, இன்று ஏேதா ""சுயநலம் ெகாண்டு'' திடீெரன்று 

மாறிவிட்டாரா? அல்லது காங்கிரஸ் ஸ்தாபனத்துக்கு தைலவராக இருந்த 

காலத்திேலேய இேத அபிப்பிராயம் ெகாண்டிருந்தாரா? என்பைத விளக்க 

ெசன்ைன மாகாண காங்கிரஸ் ஸ்தாபன பிரதான காrயதrசியாய் இருக்கும் 

ேபாதும் அதன் தைலவராய் இருக்கும் ேபாதும் ெசன்ைன மாகாண காங்கிரசின் 

மாகாண கான்பரன்சில் தைலைம வகித்து நிகழ்த்திய தைலைமப் 
ேபருைரயிலும் 1924ம் வருஷத்திேலேய காங்கிரைசப் பற்றியும், ேதசீயத்ைதப் 
பற்றியும், சுயராஜ்யத்ைதப் பற்றியும் என்ன ேபசியிருக்கிறார் என்பைதயும் 

அப்படிேய எடுத்துப் பிரசுrக்கிேறாம். அதாவது, 



1924ம் வருஷம் நவம்பர் மாதம் 15, 16 ேததிகளில் திருவண்ணா மைலயில் 

கூடிய தமிழ்நாடு மாகாண மகாநாட்டில் தைலைம வகித்து நிகழ்த்திய 

தைலைமப் ேபருைரயில் குறிப்பிட்டிருப்பதாவது@ 

சுயராஜ்யம் 

""சுயராஜ்யம் என்பதின் உண்ைமப் ெபாருைள உள்ளம் ெகாண்டு 

ேநாக்குேவாமாயின் உலகில் இன்று எந்த ேதசமும் சுயராஜ்யம் 

ெபற்றிருப்பதாய் ெதrயவில்ைல''. 

""ஒரு ேதசம் அன்னியர்களால் ஆளப்படாமல் தன்ைனத் தாேன ஆண்டு 

ெகாள்வது தான் சுயராஜ்யம் என்று ெசால்வைத நான் ஏற்றுக் ெகாள்ள 

முடியாது.'' 

""ரஷியாவில் சார் காலத்தில் நைடெபற்ற ஆட்சி அன்னிய ஆட்சியா?'' 

""பிரான்ஸில் நைடெபறும் ஆட்சிையக்கூட குடி ஆட்சி என்று தாேன 

ெசால்லப்படுகின்றது. அப்படியிருக்க அவ்வாட்சி ரூர் பிரேதசத்தில் ெபாது 

உடைமக்காரர்கைள சிைறப்படுத்துவாேனன்? ஒவ்ெவாரு சுயாட்சி என்பதிலும் 

ஒவ்ெவாரு கூட்டத்தார்தான் ஆக்கம் ெபருவார்கள். மற்ற கூட்டத்தார் விருப்பம் 

நிைறேவறுவது அறிதாகேவ முடியும்.'' 

""சில ேதசங்களில் பணக்காரர்கள் சுயராஜ்யம் அனுபவிக்கிறாõகள். சில 

ேதசங்களில் படித்த கூட்டத்தார் அனுபவிக்கிறார்கள். 

சில ேதசங்களில் உயர்ந்த ஜாதியார் அனுபவிக்கிறார்கள். சில விடங்களில் 

தந்திரக்காரர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள்.'' 

""எல்ேலாரும் சுயராஜ்ய இன்பம் அனுபவிக்கும் ேதசம் எங்ேக இருக்கிறது? 

அன்னிய ஆட்சிைய அகற்றுவது என்பேத சுயராஜ்யமாகாது.'' 

""எல்ேலாரும் சுயராஜ்யம் அனுபவிப்பதற்கு ஏற்ற இயல்புகள் ேதசத்தில் 

ெசப்பம் ெசய்யாமல் நைடமுைறயில் இருக்கும் ஆட்சிைய தகர்ப்பதால் 

ேதசத்தில் ெகாைல, ெகாள்ைள, ெகாடுைமகள் ஆகியைவகள்தான் ஆட்சி 
புrயும்.'' 



""இந்து முஸ்lம் ஒற்றுைம என்ற ஒன்ைற ெசயலில் ெகாண்டு வர நம்மால் 

முடியவில்ைல. அதற்குப் பதிலாக மாறுபட்ட காrயங்கேள நம்மவரால் 

ெசய்யப்பட்டன.'' 

""தைலவர்கள் ேமைடயில் ேபசுவதும், பத்திrக்ைககளில் எழுதுவதும் 

ஒருபுறம் கிடக்கட்டும். 

மக்கள் சுயராஜ்ஜியத்ைதப் பற்றி என்ன ேபசுகிறார்கள்? 

இந்துக்கைள முஸ்lம்கள் நம்புவதில்ைல. முஸ்lம்கைள இந்துக்கள் 

நம்புவதில்ைல. 

ஆதி திராவிடர்களுக்குள்ள அச்சமும், ஐயமும் அளவிடக் கூடியதில்ைல. 

ராஜ தந்திrகள் இதற்கு அன்னிய ஆட்சி காரணம் என்கிறார்கள். 

அன்னிய ஆட்சிக்கு இந்தியா இடந்தந்த காரணங்களும், அன்னிய ஆட்சிைய 

இந்தியா கூவி அைழத்த காரணங்களும் இன்றும் இந்தியாவில் 

இருக்கின்றனவா இல்ைலயா?'' 

""அைவகைள ஒழிக்க முயற்சிக்காமல் சுயராஜ்யப் ேபச்சு ேபசுவதும், 

எழுதுவதும் சிலருைடய சுயநல சூழ்ச்சிேயயாகும்.'' 

""காங்கிரசில் சுயராஜ்யமிருக்கிறதா என்றால் இருப்பதாக ெதrயவில்ைல. 

தமிழ்நாட்ைடப் ெபாருத்தவைர எனக்குற்ற அனுபவத்ைதக் ெகாண்ேட 

ெசால்லுகின்ேறன்.'' 

""சுயராஜ்யம் ேவண்டுெமன்றால் ெசல்வர் இறுமாப்பும், ஏைழகள் இழிவும், 

இந்து முஸ்lம் அச்சமும், ஐயமும், உயர்ந்த வகுப்பாrன் ஆதிக்கமும், தாழ்ந்த 

வகுப்பார் கஷ்டங்களும் ஒழியுமாறு முயல ேவண்டும். அதுேவ சுயராஜ்யப் 
ேபாராகும்''. அேத சமயம்  

பார்ப்பனர், பார்ப்பனரல்லாதார் என்பது பற்றி ேபசியதாவது@ 

""காங்கிரஸ்வாதியாய் இருந்த டாக்டர் நாயர் திடீெரன ேவறு ஒரு கட்சிைய 

ேதாற்றுவிக்க காரணங்களாக நின்றைவ எைவேயா அைவ இன்றும் 

இருக்கின்றனவா இல்ைலயா? அைவ அழிந்துபட்டால் ஒழிய வடநாட்டில் 

இந்து முஸ்lம்கள் நிைல ேபாலேவ ெதன்னாட்டில் பிராமணர், 
பிராமணரல்லாதார் நிைல ஏற்பட்டு விடும்.'' 



""ேதச ேசைவயில் ஈடுபட்டு தமிழ்நாட்டுக் காங்கிரஸ் காrயதrசி யாகவும், 

தைலவனாகவும் இருந்த அனுபவத்ைதக் ெகாண்ேட நான் இங்கு ேபசுகிேறன்.'' 

""தமிழ்நாட்டிலுள்ள காங்கிரஸ் பிராமணரல்லாத தைலவர்கள் 

எல்லாவற்ைறயும் அடக்கிக் ெகாண்டு ெதாண்டு ெசய்து வருகிறார் களாதலால் 

எக் குைற முைறயடீும் ெவளிக் கிளம்பாது கிடக்கிறது.'' 

""மகாத்மா காந்திக்கு தமிழ்நாட்டின் உண்ைம நிைல ெதrந்தால் எத்தைன நாள் 

உண்ணாவிரதம் ெகாள்வாேரா ெதrயாது. ெவள்ளம் வரும் முன்னேர அைண 

ேகாலுவது நலம்.'' 

""தமிழ்நாட்டில் சாதிச் சமய சண்ைடக்கு காரணமாய் நிற்கும் 

எவ்வியக்கத்ைதயும் ஒழிக்க ேவண்டுெமன்பது எனது விரதம். ஆனால், 

பிராமணர் மனம் மாற பிராமணரல்லாதாைர ேநசிக்க ேவண்டும். உதட்டு ேநசம் 

உள் ேநசமாகாது.'' 

தீண்டாைம விஷயத்தில் ேபசியிருப்பதாவது@ ""தீண்டாைம 

சுயராஜ்ஜியத்துக்கு முட்டுக் கட்ைடயாய் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு கூட்டத்தார் 
ேதசமழிந்தாலும் சr, மதம் அழிந்தாலும் சr தீண்டாைமைய விடமாட்ேடாம் 

என்று ெசால்லுகிறார்கள்.'' 

""இவர்கள் தங்கள் ஆதிக்கம் குன்றிவிடுேம என்று அஞ்சுகிறார்கள்.'' 

எச்சrக்ைக 

""ேதச முன்ேனற்றத்துக்கு இந்துமதம் தைடயாய் இருக்கிறது என்ற ெபயைர 
இந்துக்கள் சம்பாதித்துக் ெகாள்ளாதிருக்குமாறு அவர்கைள எச்சrக்ைக 

ெசய்கிேறன்.'' 

இந்தப்படி ேபசி இருக்கிறார். 

குறிப்பு@  

இந்த உபன்யாசம் ெசன்ைனயில் ேதாழர் திரு.வி. கலியாணசுந்திர 
முதலியாரவர்களது சாது அச்சுக்கூடத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டதாகும். இன்றும் 

அங்கு ெசன்று பார்த்துக் ெகாள்ளலாம். 

ஆகேவ அந்தக் காலத்தில் ேதாழர் ஈ.ெவ.ரா. அவர்கள் ""பார்ப்பனத் 

துேவஷியாகேவா'', ""ேதசத் துேராகியாகேவா'', ""சர்க்கார் தாசராகேவா'' 



இருந்து ெகாண்டு இப்படிப் ேபசினார் என்று எந்த மூடனும் கருத முடியாது 

அல்லவா? ஏெனனில் அப்படி இருந்திருந்தால் அவர் இரண்டு தடைவ மாகாண 

காங்கிரஸ் கமிட்டிக்குக் காrயதrசியாகவும், 2 தடைவ மாகாண காங்கிரஸ் 

கமிட்டிக்குத் தைலவராகவும் மற்றும் 100க் கணக்கான ஜில்லா, தாலூக்கா, 
கிராம மகாநாட்டுக்குத் தைலவராகவும் பார்ப்பனர்களாேலேய 

ெதrந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார். அப்ெபாழுது அவருக்குக் காங்கிரைசப் 
பற்றி ஏற்பட்ட அபிப்பிராயம் காரணமாகேவ காங்கிரஸ் திருத்தப்பட 

முடியாதது என முடிவுெசய்து ெகாண்டு காங்கிரசில் இருந்து விலகி 
காங்கிரசின் ேயாக்கியைதைய அன்று முதல் இன்று வைர ஒேர மாதிr 

ெவளிப்படுத்தி வருகிறார். அவைரப் பின்பற்றியது ேபாலேவ ெதன்னாட்டுத் 

திலகர் என்று பார்ப்பனர்களாேலேய கூறப்பட்டவரும், பல தரம் சிைற 

ெசன்றவருமான டாக்டர் வரதராஜுலு நாயுடுவும், காந்தியடிகளின் உண்ைம 

சிஷ்யர் என்று பார்ப்பனர்களாேலேய அைழக்கப்பட்ட ேதாழர் 
திரு.வி.கலியாணசுந்திர முதலியாரும், திலகrன் நண்பரும், உண்ைம 

சிஷ்யருமாகிய ங.O. சிதம்பிர பிள்ைள அவர்களும், டாக்டர் சுேரந்திரநாத் 

ஆrயா, எம்.ஏ., அவர்களும் மற்றும் அந்தக் காலத்தில் காங்கிரசில் 

ெசல்வாக்காய், ஜில்லா தைலவர்களாய் இருந்த பார்ப்பனரல்லாதார்கள் 

ேதாழர்கள் சிங்காரேவலு ெசட்டியார், சக்கைர ெசட்டியார், ராமச்சந்திரஞ் 

ெசட்டியார், சுப்பிரமணிய நாயனார், திrகூட சுந்திரம் பிள்ைள ேபான்ற 

முதிர்ந்த ெசல்வாக்கும், சுயமrயாைதயும், சாப்பாட்டுக்கு மார்க்கமும் உைடய 

ஆசாமிகளும், காங்கிரைச விட்டு விலகி அதன் ேயாக்யைதையயும், அதன் 

சூட்சிையயும், அைத பார்ப்பனர்கள் தங்கள் ஆயுதமாகக் ெகாண்டு தங்கள் 

ஆதிக்கத்ைத உயர்த்திக் ெகாண்டு வரும் வஞ்சகத்ைதயும் அவ்வப்ேபாது 

நன்றாய், பச்ைசயாய், ெவள்ைள பாைஷயில் எடுத்துச் ெசால்லி இருக்கும் 

விஷயங்கைளேய தான் இன்று சுயமrயாைதக் காரர்களும், 

சமதர்மக்காரர்களும் ேபசியும், எழுதியும் வருகிறார்கேள ஒழிய இன்று 

மாத்திரம் புதிதாக எடுத்துச் ெசால்லும் விஷயம் எதுவும் ெசால்லி 
விடவில்ைல, எழுதி விடவும் இல்ைல.  முன் ெதrவித்திருக்கிறபடி ஏேதா 
ெபாது ஜனங்களின் முட்டாள்தனத்தினாலும் சில சமூகத் துேராகிகளின் இழி 
குணத்தாலும், ேவறு வழியில் பிைழக்க முடியாத சில இழி மக்களின் அடிைமத் 

தன்ைமயாலும் சமீப ேதர்தலில் சில ெவற்றிகள் என்பது ஏற்பட்டு 

விட்டதாேலேய தைலகால் ெதrயாமல் கிறுகிறுத்துப் ேபாய் 



உளருவெதன்றால் அது மதிக்கப்பட்டு விடும் என்று கருதுவது 

முட்டாள்தனேமயாகும். 

எப்படி இருந்துவந்த ேபாதிலும் நாம் ெசால்லியும், எழுதியும் வரும் 

விஷயங்கள் ""தீர்க்கதrசனமாய் விளங்குகிறது'' என்பதற்கு ேமலும் ேமலும் 

ஏற்பட்டு வரும் ஆதாரத்ைத விளக்கும் முைறயில் இவ்வாரத்தில் பம்பாய் 

பத்திrைக ஒன்றிலும், ேதாழர் ஜவகர்லால் அவர்கள் கடிதம் ஒன்றிலும் 

காணப்படும் விஷயங்கைள எடுத்துக் காட்டுேவாம். 

அதாவது காங்கிரசிலிருந்து முன் பல தைலவர்கள் விலகி இருந்தாலும் 

இப்ேபாது காந்தியார், டாக்டர் அன்சாrயார், ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் 
முதலியவர்கள் விலகுவதன் காரணம் என்ன என்பைதயும் பற்றி 
அப்பத்திrைகயானது (ெசன்டினல்)  

""மற்றும் பல தைலவர்கள் விலகலாம்'' என்னும் தைலப்பின் கீழ் 

குறிப்பிட்டிருப்பதாவது@ 

""டாக்டர் யம்.எ. அன்சாr காங்கிரஸ் காrயக் கமிட்டியில் இருந்தும், 

பார்லிெமண்டr ேபார்டிலிருந்தும் விலகுவதற்குக் காரணம் அவருைடய சrர 
அெசௗகrயம் காரணமல்ல.'' 

""ேதாழர் சி. ராஜேகாபாலாச்சாrயார் அரசியல் வாழ்க்ைகைய விட்டுவிட்டு 

கீைத பாராயணம் ெசய்யப் புறப்பட்டுவிட்டார்.'' 

""இன்னும் சில தைலவர்கள் விலகிவிடுவார்கள் எனத் ெதrகின்றது.'' 

""தைலவர்களிடம் ெசல்வாக்குள்ள இந்திய சட்டசைப அங்கத்தினர்கள் புதிய 

சீர்திருத்தத்ைத அமுலுக்கு ெகாண்டு வந்து உத்திேயாகத்ைத ஏற்றுக் ெகாள்ளப் 
ேபாகிறார்கள் எனத் ெதrகிறது.'' 

""புதிய அரசியைல சீர்குைலத்து விடுவது என காங்கிரஸ் ெசய்த 

தீர்மானத்துக்கு இவர்கள் முரண்பாடாக நடக்கிறார்கள்.'' 

""ேதாழர் காந்தியார் முன்னேம விலகிவிட்டார்.'' 

""இப்படித் தைலவர்கள் ஒவ்ெவாருவராய் விலகி வருவது எதிர்பாராத 

விஷயமல்ல.'' 



""இர்வின் பிரபுவின் ராஜதந்திரத்தின் பயனாக சட்ட மறுப்பு இயக்கத்ைத 

நிறுத்திக் ெகாள்ளும்படி ஏற்பட்டதும், காந்தியார் லண்டன் மகாநாட்டுக்குப் 
ேபாக ேவண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டதும், அங்கிருந்து அவர் ெவருங்ைகயுடன் 

புறப்பட்டு வந்ததும், அதன் பிறகும் சட்டமறுப்பு இயக்கத்ைத ஆரம்பித்ததும் 

ஆகிய காரணங்களால் காங்கிரசின் ெசல்வாக்குக் குைறய தைலப்பட்டது.'' 

பண்டிதர் ஜவஹர்லால் சிைறபட்டார். 

காந்தியார் லார்ட் வில்லிங்டைனக் கண்டு ேபசுவதற்கு ஆகச் ெசய்யப்பட்ட 

முயற்சியில் ேதால்வியுற்றார். காங்கிரஸ் சமதர்மக்காரர்கள் காந்தியாrன் 

சட்ட மறுப்ைப வணீ் ெமனக்ெகடு என்றார்கள். 

கதர் திட்டத்ைத எதிர்த்தார்கள். மற்றும் அவர்கள் பழய தைலவர்களுக்கு 

விேராதமாகவும், அத்தைலவர்கள் சர்க்காருடன் நடத்தும் காrயங்களுக்கு 

விேராதமாகவும் கிளம்பிவிட்டார்கள். 

மற்றும் ஒரு சாரார் தங்கள் ஜவீனத்துக்கு தங்கள் வயிற்றுப் பிைழப்ைபப் 
பிரமாதமாய்க் கருதி இருந்தவர்கள் தங்கள் கீர்த்திக்கும், புகழுக்கும், 

சுயநலத்துக்குேம காங்கிரைச வந்து அைடந்தார்கள். 

இதன் பயனாய் சட்டமறுப்பு நிறுத்தப்பட ேவண்டும்; சட்ட வரம்பிற்கு கட்டுப்பட 

ேவண்டும் என்கின்ற உணர்ச்சி நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்டு அந்தப்படிேய 

காங்கிரஸ் கமிட்டி தீர்மானித்தது. 

டாக்டர் அன்சாrயும், சட்டவரம்பிற்கு  கட்டுப்பட்டு நடக்கும் முைறைய 

ைகயாள ஒரு கூட்டம் கூட்டினார். உத்திேயாகம் முதலியனைவகளில் நுைழய 

ஆைசப்பட்டவர்கள் இதில் கலந்தார்கள். 

பண்டிதர் ஜவஹர்லால் ேநருக்கும், காந்தியாருக்கும், காrய கமிட்டிக்கும் 

சமதர்மக் ெகாள்ைக விஷயமாய் அபிப்பிராய ேபதம் ஏற்பட்டது.  

""இவற்ைறெயல்லாம் பார்த்தும் காங்கிரஸ் ஸ்தாபனத்தில் ேயாக்கியப் 
ெபாறுப்பற்ற தன்ைம ஏற்பட்டு நிலவி வருவைதயும், தமது ெகாள்ைககள் 

எதிர்க்கப்படுவைதயும் தம்முைடய ெசல்வாக்கு குைறந்து வருவைதயும் 

கண்டு காந்தியார் காங்கிரசிலிருந்து விலக ேவண்டியவரானார்''. 

காங்கிரஸ் பிரபலஸ்தர்களின் தந்திரம் 



""ேதசீயப் பத்திrைகக்காரர்களுடன் காங்கிரஸ்காரர்கள் ரகசிய ஒப்பந்தம் 

அதாவது தாங்கள் காங்கிரஸ் ெகாள்ைகக்கு விேராதமாகவும், ஓட்டர்களுக்கு 

அளித்த தங்களுைடய வாக்குறுதிகளுக்கு விேராதமாகவும், புதிய அரசியைல 

நடத்திக் ெகாடுக்க சர்க்காருடன் ஒத்துைழத்து உத்திேயாகங்கள் ஏற்றுக் 

ெகாள்வைத ஆதrக்க ேவண்டுெமன்றும், ஆதrக்காவிட்டால் எதிர்க்கவாவது 

கூடாது என்றும் ஒப்பந்தம் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 

காங்கிரசானது 1886 ம் வருஷத்திய நிைலக்கு ேதசம் பின் ெசல்லக் கூடிய நிைல 

ஏற்பட்டு விட்டது. 

ஹதம் ெசய்து விடுவது என வரீ கர்ஜைன ெசய்தவர்கள் இப்ேபாது அைத 

(அரசியைல) நடத்திக் ெகாடுக்கவும், உத்திேயாகம் சம்பாதிக்கவும் 

அடிைமயாகிவிட்டார்கள். இதுதான் இன்று திைரமைறவில் நடக்கும் 

காங்கிரஸ் நாடகமாகும். இதற்கு தாங்களும் சம்மதித்தவர்கள் என்று 

ெபாதுஜனங்கள் நிைனத்து தங்கைளயும் ேகவலமாய் மதிக்காமல் இருக்க 

ேவண்டுெமன்பதற்காக சில தைலவர்கள் விலகியேதாடு அல்லாமல் இன்னும் 

சில தைலவர்களும் விலகப் ேபாவதில் ஆச்சrயமில்ைல'' என்பதாக 

எழுதியிருக்கிறது. 

ஆகேவ இப்ேபாது காங்கிரசின் அrய ேவைலைய ெதrய முடியாத மூடர்கள் 

யார்? அல்லது அதன் சூட்சிகைளயும், தந்திரங்கைளயும் அறிய முடியாத 

மைடயர்கள் யார்? ேதசத் துேராகிகள் யார்? பித்தலாட்டக்காரர்கள் யார்? 
சர்க்காைர சரணாகதி அைடந்த மானங்ெகட்டவர்கள் யார்? அேயாக்கியர்கள் 

யார்? இழி மக்கள் யார்? கூலிகள் யார்? ேகாடாrக்காம்புகள் யார்? என்பைத 

வாசகர்கேள தயவுெசய்து ேயாக்கியமாய் உணர்ந்து ெகாள்ளுங்கள். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  28.04.1935 

 

ெபண்கள் நிைலயம் 

ெபண்கள் நிைலயம் என்பது பற்றி ேதாழர் இராகவன் அவர்கள் ஒரு அறிக்ைக 

குடி அரசில் ெவளியிட்டிருந்தார். 

அைதப் பற்றி பல ேதாழர்கள் நம்ைம ேநrலும், கடித மூலமாகவும் கட்டுைரகள் 

மூலமாகவும் பல ேகள்விகள் ேகட்டு இருப்பேதாடு தங்கள் தங்கள் 



அபிப்பிராயங்கைளயும், ஆதரவுகைளயும் ெதrவித்து இருக்கிறார்கள். 

அதற்காக மிகுதியும் மகிழ்ச்சி அைடகின்ேறாம். 

சுயமrயாைத இயக்கத்தின் முக்கிய ேநாக்கங்களில் ெபண்கள் விடுதைலயும், 

ெபண்கள் முன்ேனற்றமும் ஒன்று என்பது இயக்கத்ைத அறிந்த ேதாழர்கள் 

யாவரும் உணர்ந்தேதயாகும். 

இயக்கத்தின் ேநாக்கத்ைதக் குறிப்பிடும் ேபாெதல்லாம் இைத ெதrவித்ேத 

வந்திருக்கிேறாம். 

இந்திய நாட்டில் ெபண்கள் சகல துைறயிலும் தீண்டப்படாத மக்கள் அைடந்து 

வரும் கஷ்டத்ைதயும், இழிைவயும், அடிைமத்தனத்ைதயும்விட அதிகமாகேவ 

அனுபவித்து வருகிறார்கள். 

இக்ெகாடுைமகளாலும், குைறபாடுகளாலும் ெபண்கள் சமூகத்துக்கு ஏற்படும் 

ெகடுதிையவிட ஆண்கள் சமூகத்துக்ேக அதிகக் ெகடுதி ஏற்பட்டு வருகின்றது. 

ெபண்கைள அடிைமயாக ைவத்து இழிவாய் நடத்துவதின் பயனாய் 

ஆண்களுக்கு ஒரு அளவு நன்ைம இருக்கின்றது என்று ேமெலழுந்தவாrயாய் 

ெதrகின்றேத தவிர, உண்ைமயாக ஆண்களுக்கு அதனால் அேநக 

ெபாருப்புகளும் கவைலகளும் அதிகமாகி வாழ்க்ைகயில் நிம்மதி என்பது 

இல்லாமலும், ஆண்கள், மக்கள் பிராயத்தில் அைடய ேவண்டிய அறிவு, கல்வி, 
வரீம் முதலியைவகைள அைடவதற்கில்லாமலும் வளர்க்கப்பட 

ேவண்டியவர்களாகி விடுகிறார்கள். 

ேமல்நாட்டு ஆண் மக்களுக்கு இருக்கும் அறிவு, கல்வி, வரீம் முதலிய 

குணங்களுக்கும், நம் நாட்டு ஆண் மக்களுக்கு இருக்கும் அறிவு, கல்வி, வரீம் 

ஆகிய குணங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களுக்கு முக்கிய காரணம் 

என்னெவன்றால் ேமல் நாட்டு ஆண் மக்கள் அடிைமயாய் ைவத்து இழிவாய் 

நடத்தப்படாத ெபண்மணிகளால்  உலக அனுபவமும் கல்வி, அறிவு, சுதந்திர 
உணர்ச்சியும் உள்ள ெபண்மணிகளால் ெபற்று வளர்க்கப்படுகிறார்கள். 

நம் நாட்டு  ஆண் மக்கள் என்பவர்கள் அடிைமயாகவும், இழிவாகவும் 

நடத்தப்படும் ெபண் யந்திரங்களால்  கல்வி  அறிவு  சுதந்திரம் ஆகியைவ 

அடிேயாடு அற்ற ெபண் உருவங்களால் ெபற்று வளர்க்கப்படுகிறார்கள். 



இந்த தாரதம்மியமானது ெபண்கைள அடிைம ெகாண்டு நடத்துவதால் 

ஆண்களுக்கு எவ்வளவு லாபமும், சுயநலமும் இருந்தாலும் அவற்றிற் 

ெகல்லாம் எத்தைனேயா பங்கு அதிகமாய் நஷ்டமும் ெகடுதியும் உண்டாகி 
வருகின்றது. 

அன்றியும் ஆண்கள் ெபண்கைள அடிைமயாய்  அறிவற்றவர்களாய் 

ைவத்திருப்பதனால் ஆண்களுக்கு ெபண்கைளக் காப்பாற்ற ேவண்டிய 

ெபாருப்பும், பாதுகாக்க ேவண்டிய ெபாருப்பும் அவர்களால் தாங்கள் 

""சுயமrயாைத''க்குக் ேகடும் வராமல் காப்பாற்றிக் ெகாள்ள ேவண்டிய 

கவைலயும், அவர்கள் மூலம் ெபறப்பட்ட பிள்ைள குட்டிகளின் வளர்ப்ைபயும், 

கல்விையயும், ெசௗகrயத்ைதயும், ேதைவகைளயும் கவனிக்க ேவண்டிய 

ெபாருப்பும் அதிகமாவேதாடு ெபாருளாதாரத் துைறயில் சகல பாரமும் 

தாங்கேள ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டியதுமாகி விடுகின்றது. 

ஆகேவ ெபண்கைள அடிைம ெகாண்டு இழிவாய் நடத்தித் திருப்தி அைடவேதா, 
லாபம் அைடவேதா என்பது ஒரு மூடநம்பிக்ைகயிலும், மூடப் பழக்க 

வழக்கங்களிலும் பட்டேத தவிர உண்ைமயில் அதனால் எவ்விதத் 

திருப்திையேயா, சாந்திையேயா, லாபத்ைதேயா ஆண்கள் அைடவதாக 

நமக்குத் ேதான்றவில்ைல. 

கல்வி அறிவு, சுதந்திர உணர்ச்சி இல்லாத ெபண்களிடம் அதாவது அடிைம 

ெகாண்ட ேபைதப் ெபண்ணிடம் அனுபவிக்கும் இன்பத்துக்கும், கூட்டு 

வாழ்க்ைகக்கும், சுதந்திர உணர்ச்சியும், கல்வி அறிவும் உள்ள ெபண்ணிடம் 

அனுபவிக்கும் இன்பத்துக்கும், கூட்டு வாழ்க்ைகக்கும் மைலக்கும் மடுவுக்கும் 

ேபான்ற வித்தியாசம் உண்டு. ஆதலால் ெபண் மக்கைள அடிைமத் தன்ைமயில் 

இருந்து விலக்கி அவர்களுக்கு சுதந்திர உணர்ச்சியும், உலக ஞானமும், கல்வி 
அறிவும், கூட்டு வாழ்வில் சம ெபாருப்பும் ஏற்படும்படி ெசய்து 

விட்ேடாேமயானால் மனித சமூகத்தின் நன்ைமக்கு ெசய்ய ேவண்டிய 

காrயங்களில் ெபரும் பாகத்ைதச் ெசய்தவர்களாேவாம். இதனாேலதான் சு.ம. 

இயக்கம் இதுவைரயில் ெபண்கள் விஷயத்தில ெவகு அதி தீவிரமான 

திட்டங்கைள வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றது; வருகிறது. 

ஆகேவ ெபண்கள் விஷயத்தில் ெசய்ைகயில் ெசய்ய ேவண்டியதற்கு அேநக 

காrயங்கள் இருக்கின்றன. இது வைரயில் நாம் ஏேதா அங்ெகான்றும், 

இங்ெகான்றுமாக ெசய்து வந்திருக்கின்ேறாேம ஒழிய ஒரு நிைலயான 



நிர்மாணமான காrயம் ெசய்து விட்டதாக ெசால்லிக் ெகாள்ள முடியாத 

நிைலயில் இருக்கின்ேறாம். 

அந்தப்படி அவ்வளவு ெபrய மாறுதலான காrயத்ைத நிைலயான தாகவும், 

நிர்மாணமானதாகவும் நம்மால் ெசய்து விட முடியுமா என்று சிலர் ேகட்கலாம். 

நமக்கு ஒரு சமயம் அவ்வளவு ெபrய சக்தி இல்ைல என்ேற ைவத்துக் 

ெகாண்டாலும், சிறிது ெசய்வதாயிருந்தாலும் சுயமrயாைதக் காரர்களாகிய 

நம்மால் தான் இது ெசய்ய முடியுேம ஒழிய மற்றபடி ேவறு எவராலும் ெசய்ய 

முடியாது என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டியதிருக்கிறது. ஏெனனில் ெபண்கள் 

விடுதைல விஷயத்தில் சுதந்திர விஷயத்தில் கல்வி ஞானம் சுதந்திரம் 

ெகாடுக்க ேவண்டிய அளவு விஷயத்தில் நமது திட்டத்தில் ஒரு சிறு 

பாகமாவது ஒப்புக் ெகாள்ளுகின்றவர்களிடத்தில் தாேன ஏதாவது 

ெகாஞ்சமாவது நாம் எதிர்பார்க்கலாம். அப்படிக்கில்லாமல் அதற்கு எதிrகளாய் 

உள்ளவர்களிடத்தில் எைத எதிர்பார்க்க முடியும்? ஆதலால் 

சுயமrயாைதக்காரர்கள் அல்லாதவர்கள் ெபண்களுக்கு முழு சுதந்திரம் 

ெகாடுக்க ஒப்புக் ெகாள்வைதக் காண முடியவில்ைல. 

எனேவ இவ்விஷயத்தில் கவைல எடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டியவர்களும், 

சிறிதாவது ெசய்யக் கூடியவர்களும் நாமாகேவ இருப்பதால் நம்மால் 

முடியுேமா முடியாேதா என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், முடிக்கக் 

கூடியவர்கள் ேவறு யாரும் இல்ைல என்கின்ற காரணத்தால் அந்த ெபாருப்ைப 
எப்படியாவது நாம் தான் தைலயில் ேபாட்டுக் ெகாண்டு கூடிய அளவாவது 

ெசய்ய ேவண்டியவர்களாய் இருக்கின்ேறாம். இைதப் பற்றி 4, 5 
வருஷகாலமாகேவ சுயமrயாைதத் ேதாழர்களுடன் பல சந்தர்ப்பங் களில் 

கலந்து ேபசி வந்திருக்கின்ேறன். 

1929 ம் ஆண்டில் எமது வடீ்டில் ஒரு சங்கம் ஏற்படுத்தி வாரா வாரம் 

ெபண்களுக்கு ஒருவிதப் பயிற்சிக் ெகாடுத்தும் வந்ேதன். சில காரணங்களால் 

அது அைடபட்டுப் ேபாயிற்று. ஆன ேபாதிலும் மறுபடியும் அது விஷயமாய்க் 

கவைலயுடன் ேயாசித்ேத வந்திருக்கிேறன். 

ெபண்களுக்ெகன்று ஒரு நிைலயம் இருக்க ேவண்டும் என்பதும், அவர்களில் 

ஒரு கூட்டத்ைதப் பிரசாரத்துக்கு தர்ப்பித்தி ெசய்ய ேவண்டும் என்பதும் 

அவசியம் ெசய்து தீர ேவண்டிய காrயம் என்பதில் எனக்கு யாெதாரு 

ஆ÷க்ஷபைனயும் கிைடயாது. ஆனால் அதற்கு தக்க நிர்வாகமும் ேவண்டிய 



சாதனங்களும் மிகவும் அவசியமானது. அதற்கு இது வைரயில் சந்தர்ப்பமும், 

ெசௗகrயமும் இல்லாமேல  இருந்து வந்திருக்கிறது. என்ைனப் ெபாருத்த 

வைர பத்திrைக ெபாருப்பும் பிரசார காrயமும் எதிrகேளாடு மாரடிக்க 

ேவண்டிய ெதால்ைல, விஷமப் பிரச்சாரத்துக்கு மார்ைபக் ெகாடுக்கேவண்டிய 

கஷ்டமும் பகுத்தறிவு நூற்பதிப்பு ேமல் பார்ைவயும் ஆகிய காrயங்கள் 

ேபாதுமானதாகேவ இருந்து வருகின்றது. 

ெபாருளாதார விஷயத்தில் யாrடமும் எவ்வித உதவியும் எதிர்பாராமேல 

இவ்வளவு காrயமும் இந்த 10, 15 வருஷ காலமாய் ெசய்யப்பட்டும் 

வந்திருக்கிறது. 

இந்நிைலயில் புேராகித மறுப்புச் சங்கம் என்னும் ேபரால் ஏேதா ஒரு அளவுக்கு 

திருச்சியில் ஒரு ஸ்தாபனம் ேவைல ெசய்து ெகாண்டும் வருகின்றது. 

அதுேபாலேவ இந்த ஸ்தாபனத்ைதயும், அதாவது தமிழ் நாட்டு ெபண்கள் 

நிைலயத்தின் முக்கிய ெபாருப்ைபயும் யாராவது ஏற்று நிர்வகிப்பதாயிருந்தால் 

மற்றப்படி என்னால் கூடிய உதவிைய ெசய்யத் தயாராய் இருக்கிேறன். 

ெபண்கள் நிைலயமானதாலும் தீவிரமான திட்டங்கேளாடு நடத்தப்பட 

ேவண்டியதானதினாலும் மிக மிக ஜாக்கிரைதயுடனும், ெபாருப்புடனும் 

நடத்தப்பட ேவண்டிய காrயமாகும். 

ஆரம்பத்தில் எதிrகளின் விஷமப் பிரசாரங்களுக்குக் கூடுமான வைர இடம் 

ெகாடுக்காமல் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டியது மிகவும் அவசியமான 

காrயமாகும். 

சுயமrயாைத இயக்கத் ெதாண்டர்கள் பலrன் மேனா நிைல நாம் 

அறிந்திருக்கிேறாம். ஆனதினாேலேய எதிrகளுக்கு இடங் ெகாடுக்காமல் 

இருக்க ேவண்டும் என்பைத வலியுறுத்துகிேறன். 

பிறத்தியார் நம்ைமப் பற்றி என்ன நிைனப்பார்கள் என்று ெசால்லுவார்கள் 

என்று நிைனப்பவர்களால் ஒரு காrயமும் ெசய்ய முடியாது என்பது ஒரு 

அறிவு வாக்கியம் தான். ஆனால் அந்த வாக்கியம் பிறத்தியாருைடய மனதில் 

சில அபிப்பிராயங்கைளயும், ெகாள்ைககைளயும் ஏற்ற ேவண்டிய 

சந்தர்ப்பத்திலும் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளக் கூடியதல்ல என்பது எனது 

அபிப்பிராயம். 



ஆதலால் மிகவும் ெபாருப்புடனும், கவைலயுடனும் இந்தக் காrயம் ஏற்றுக் 

ெகாள்ள ேவண்டியிருக்கிறது என்பைதத் ெதrவித்துக் ெகாண்டு அப்படிப்பட்ட 

ஒரு நிைலயத்ைத ெவகு ஆர்வத்ேதாடு வரேவற்கிேறன்.  

குடி அரசு  கட்டுைர  28.04.1935 

 

100க்கு 50 கூட பார்ப்பனரல்லாதார் கூடாதா? 

திருெநல்ேவலி ஹிந்து காேலஜ்க்கு மதுைரத் ேதாழர் திரவியம் பிள்ைள 

அவர்கள் ஒரு லக்ஷ ரூபாய் தர்மமாகக் ெகாடுக்க முன் வந்து இருக்கிறார். 

இது அந்தக் காேலஜ் சாகுந் தருவாயில் இருப்பைதக் காப்பாற்ற இந்தச் சமயம் 

உயிர்ப் பிச்ைச ெகாடுப்பதுேபால் ஆகும். 

இந்தப் ேபருதவிக்கு ேதாழர் திரவியம் பிள்ைள அவர்கள் ஒேர ஒரு 

தயைவத்தான் நிர்வாகிகள் இடமிருந்து மாத்திரம் எதிர்பார்க்கிறார். அதாவது 

பள்ளி உபாத்தியாயர்களில் பகுதிப் ேபர் பிrன்சுபால் உள்பட 

பார்ப்பனரல்லாதாராய் இருக்க ேவண்டும் என்பேத. 

இைத ேதசீயப் பத்திrைக என்று ேவஷம் ேபாட்டுக் ெகாண்டு வாழும் 

பத்திrைககள் ஆ÷க்ஷபிக்கின்றன. ஆனால் இைவ மனப்பூர்வமாக 

ஆட்ேசபிப்பதாக நாம் நம்பவில்ைல. பார்ப்பன ஆதிக்கத்துக்கு பயந்ேத 

ஆட்ேசபிக்கின்றன ேபாலும். 

ேதாழர்கள் சிவசாமி அய்யர், வி. கிருஷ்ணசாமி அய்யர் முதலிய பல 

பார்ப்பனர்களால் நடத்தப்படும் பள்ளிக்கூடங்களில் எத்தைன பார்ப்பனரல்லாத 

உபாத்தியாயர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது இந்த பத்திrைகக்காரர்களுக்கு 

ெதrயாதா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

யாெதாரு காரணமும் இல்லாமல் சிவசாமி அய்யர் பள்ளிக்கூடத்தி லிருந்து 

குஞ்சிதம், பி.ஏ., எல்.டி. அம்மாைள வடீ்டுக்குப் ேபாகும்படி ெசால்லி 
விடவில்ைலயா? என்று ேகட்கின்ேறாம். அவர்கள் ஒரு வருஷ காலமாய் 

உத்திேயாகம் இல்லாமல் திண்டாட வில்ைலயா என்று ேகட்கின்ேறாம். இன்று 

பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர்களில் 100க்கு 10 ேபராவது தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பார் 
முஸ்lம்கள் உள்பட பார்ப்பனரல்லாத உபாத்தியாயர்களாய் இருக்கிறார்களா? 



என்று ேகட்கின்ேறாம். இன்று எத்தைன பார்ப்பனர் அல்லாத உபாத்தியார்கள் 

சாப்பாட்டுக்குத் திண்டாடு கிறார்கள் என்பது இவர்களுக்குத் ெதrயாதா? 

மற்றும் பார்ப்பனர்கள் நிர்வாகத்தில் இருக்கும் எந்தப் பள்ளிக் கூடத்திலாவது 

பார்ப்பனரல்லாத உபாத்தியார்கைள ைவத்திருக்கிறார்களா என்று 

ேகட்கின்ேறாம். 

காேலஜ்களில் வாத்தியார் ேவைல என்பது இந்தக் காலத்தில் வருஷத்தில் 125 

நாள்கள் தினம் 5 மணி ேநரம் ""பாடு''பட்டுவிட்டு யாெதாரு ெபாருப்பும் 

இல்லாமல் பாப்பாத்தி அம்மா மாடு வந்ததா? என்று ேகட்டுவிட்டுப் ேபாவது 

ேபால் ஆஜர் ைகராஜர் பட்டியலில் ைகெயழுத்திட்டு மாதம் 70, 80, 100, 150, 300, 

500 ரூபா சம்பளம் வாங்கும் ேவைல அல்லாமல் பிள்ைளகள் படிப்புக்கு 

ஏதாவது ெபாருப்பு உண்டா? 100க்கு 5 பிள்ைளகளாவது சர்க்கார் பrட்ைசயில் 

பாசாக்க ெபாருப்பு உண்டா? 

இந்தப் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பிள்ைளகள் ெபற்ேறார்கள் 3ல் 2 பாகம் ேபர் 
பார்ப்பனரல்லாதார்கள் ெநற்றி ேவர்ைவ நீராகக் ெகாட்ட பாடுபட்ட பணத்ைதக் 

ெகாடுத்து தங்கள் பிள்ைளகைள அனுப்பி ைவக்கிறவர்கள் அல்லவா என்று 

ேகட்கின்ேறாம். பிள்ைளகள் படிக்க ைவக்கப்படுவது அறிவுக்கும் 

சுதந்திரத்துக்கும் அஸ்திவாரத்துக்குத் தாேன ஒழிய அடிைமக்கும் மூடப் 
பழக்கத்துக்கும் என்று யாராவது ெசால்ல முடியுமா? 

பார்ப்பனன் ஒருவன் தன்ைன பிராமணர் என்று ெசால்லிக் ெகாள்ள உrைம 

ேவண்டியவனாய் இருந்தால் அவன் சாஸ்திரப்படி பார்ப்பனரல்லாத 

பிள்ைளகளுக்கு படிப்பு ெசால்லிக் ெகாடுத்தால் சண்டாளனாய் விடுகிறான் 

என்ற முடிைவக் ெகாண்டவனாகேவ இருப்பான். அதுேவ இந்து மத சாஸ்திர 
முடிவு. அப்படிப்பட்ட பார்ப்பனர் பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர் ேவைலக்கு 

வருகிறாெனன்றால் வயிற்றுக் ெகாடுைமக்காக பணம் சம்பாதிக்கவும் 

சாஸ்திரப்படி நடப்பதின் மூலம் உண்ைமயாக  பாடுபடாமல் ஏமாற்றி ேநரம் 

ேபாக்கவுேம ஒழிய ேயாக்கியமான பார்ப்பனர் எவனும் படித்துக் ெகாடுக்கேவ 

கூடாது. படித்துக் ெகாடுக்கவும் மாட்டான். 

இப்படி இருக்கும்ேபாது 100க்கு 50 ேபர்களாவது பார்ப்பனர் அல்லாத 

உபாத்தியாராய் இருக்க ேவண்டும் என்றால் இதில் யாருக்கு எங்ேக மாட்டிக் 

ெகாண்டது என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல. 



விருதுநகர் மகாநாட்டில் வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ உத்திரைவ ஸ்தல 

ஸ்தாபனங்களுக்கும் அமுலில் ெகாண்டு வரேவண்டும் என்று தீர்மானம் 

ெகாண்டு வந்ததும், அைத ஸ்தல ஸ்தாபனம் மந்திr ஒப்புக் ெகாண்டதும், 

அந்தப்படி ஸ்தல ஸ்தாபனங்களுக்கு உத்திரவு ேபாட்டிருப்பது பற்றி இந்த 

ேதசீயப் பத்திrைககள் ஏன் ஆட்ேசபிக்கவில்ைல என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ஸ்தல ஸ்தாபனங்களில் வகுப்புவாr உத்திரவு என்றால் அது ஸ்தல ஸ்தாபன 

பள்ளிக் கூடங்கள், ைஹஸ்கூல்கள், காேலஜுகள் எல்லாம் ேசர்ந்து தாேன 

ஒழிய இைவகள் நீங்கிய மற்றைவகள் என்றல்ல. ஆைகயால் பள்ளிக் கூட 

உபாத்தியாயர்கள் மாத்திரமல்லாமல் பள்ளிக்கூடப் பிள்ைளகள்கூட 

வகுப்புவாr எண்ணிக்ைகப்படிதான் படிக்க ைவக்க ேவண்டும் என்பது நமது 

அபிப்பிராயம். அப்ெபாழுதுதான் கல்வியில் சமதர்மம் வழங்கியதாகும். 

விருதுநகர் மகாநாட்டில் ஸ்தல ஸ்தாபன பள்ளிக் கூடங்கள் தவிர சர்க்காரால் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கூடங்களுக்கும், சர்க்கார் உதவித் ெதாைக ெபரும் 

பள்ளிக் கூடங்களுக்கும் வகுப்புவாr கிரமப்படி உபாத்தியாயர்கள் ேபாடப்பட 

ேவண்டும் என்றும் அந்தப்படி ேபாடப்படாத பள்ளிக்கூடங்களுக்கு ெபாது 

ஜனங்கள் வrயில் இருந்து கிராண்டுகள் ெகாடுக்கக் கூடாது என்றும் ஒரு 

தீர்மானம் ெகாண்டு வரப்பட்டது. கல்வி மந்திrயும், மகாநாட்டுத் தைலவரும் 

தற்சமயத்துக்கு நிருத்தி ைவக்க ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக் ெகாண்டதால் பின் 

வாப்பஸீ் வாங்கிக் ெகாள்ளப்பட்டது. 

இவ்விஷயம் விருதுநகர் நடவடிக்ைகயிலும் ஈ.ெவ.ரா. விருதுநகர் 
உபன்யாசத்திலும் பார்க்கலாம். 

பார்ப்பனரல்லாதார் கட்சி  ஜஸ்டிஸ் கட்சி என்பது உயிருடன் இருக்க 

ேவண்டும் என்பதற்கு முக்கியமான அவசியேம சகல துைறயிலும் வகுப்பு 
உrைமயும் வகுப்பு நிதியும் வகுப்பு பிரதிநிதித்துவமும் வழங்க ேவண்டும் 

என்பேதயாகும். 

அந்தக் ெகாள்ைக ஜவீாதாரமானதாக இல்ைலயானால் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஒழிந்து 

ேபாவதில் நமக்கு கவைல யில்ைல. 

இதற்கு ஆக தான் அக்கட்சிைய அழிக்க கங்கணம் கட்டிக் ெகாண்டும், கூலி 
வாங்கிக் ெகாண்டும் பிைழக்கும் ஆளுகளாகிய காங்கிரஸ்காரர்களுடனும், 

ேதசீயவாதிகளுடனும் ெதன் இந்திய பார்ப்பனர்கள் உடனும் இந்த 12 வருஷ 



காலமாய் ேதாழர் ஈ.ெவ.ரா.வும் சுயமrயாைத இயக்கமும் ேபார் புrந்து 

வந்தது. இனியும் ேபார் புrவதற்கும் முக்கிய காரணமுமாகும். 

இந்தப்படி ேபார் புrந்ேத தான் கைடசியாக ஒரு அளவுக்கு ெவற்றியும் ெபற்று 

தீர்ந்தது. 

இன்றும் காங்கிரசுக்கு ெதன்னாட்டில் உள்ள ேவைலயும் இந்தியாவில் அது 

உயிருடன் இருப்பதற்கு அந்தரங்க காரணமும், அது அதி தீவிர ெகாள்ைக 

ேவஷம் ேபாட ேவண்டிய அவசியமும் இந்த வகுப்புவாr உrைமைய ஒழித்து 

பார்ப்பன சர்வாதிகார ஏகேபாக ஆதிக்கம் இருக்கச் ெசய்ய ேவண்டும் என்கின்ற 

ஒேர ஒரு எண்ணமல்லாமல் ேவறு ஒன்றுேம இல்ைல என்று எங்கிருந்து 

ேவண்டுமானாலும் கூறுேவாம். 

சர்க்காருடன் ""ஒத்துைழப்பேதா'' மந்திrகளுடன் ""குலாவுவேதா'' 
""ஆளுேவாrடம் சரணாகதி அைடவேதா'' என்பனவாகியைவகள் எல்லாம் 

இந்த வகுப்புவாr உrைமைய சrவர நடத்தி ைவக்கவும் இதன் எதிrகளின் 

சூட்சிகளிலிருந்து தப்புவித்து அைத நிைல நிறுத்தவும் முக்கிய கருத்துக் 

ெகாண்ேட ஒழிய ேவறில்ைல. 

ஏெனனில் வகுப்பு நியாயத்ைதேயா சமதர்ம மார்க்கமாகவும், ெபாதுவுடைமக்கு 

அஸ்திவாரமாகவும் ெகாண்டு இருக்கிேறாம். 

ஆைகயால் ேதாழர் திரவியம் பிள்ைள அவர்கள் இந்த நிபந்தைனயுடன் தனது 

ஒரு லட்ச ரூபாைய ெசலவிடுவது அண்ணாமைல சர்வ கலா சாைலயார் 30 
லட்ச ரூபாய் ெசலவிட்டதற்கு எத்தைன பங்கு ேமலான பிரேயாஜனமுள்ள 

ெசலவாகும் என்று ெசால்லுவேதாடு பணம் பைடத்த மற்ற பார்ப்பனரல்லாத 

ெசல்வவான்களுக்கும் திரவியம் பிள்ைள புத்தியில் 16ல் ஒரு பங்காவது 

வரேவண்டுெமன்று எதிர்பார்க்கிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  28.04.1935 

 

சத்தியமூர்த்தியாருக்கு பிைரஸ் 

ேதாழர் எஸ். சத்தியமூர்த்தி அய்யர் புதுக்ேகாட்ைட சமஸ்தானத்தில் இருந்து 

ெசன்ைனக்குப் பிைழக்க வந்தவர். சேராஜினி அம்ைமயார் தைலைமயில் 

நடந்த காஞ்சிபுரம் அரசியல் மகாநாட்டில் ெபசண்டம்ைமயாைர ைவததின் 



மூலம் முதல்முதலாக தைலகாட்டப்பட்டவர். அவரது வசவின் ெபருைமைய 

அறிந்து "இந்து' "சுேதசமித்திரன்' பத்திராபதிபர்களால் விைலக்கு வாங்கப்பட்டு 

அப்பத்திrைககளின் மூலம் தூக்கிவிடப்பட்டு பிரபலமைடந்தவர். அய்யர்  
அய்யங்கார் சண்ைடயில் அய்யங்கார்களின் ஆயுதமாக இருந்து ேதாழர்கள் 

சி.பி. அய்யர், சீனிவாச சாஸ்திr, பி.என். சர்மா, இந்தியன் rவ்யூ நேடசன் 

ஆகியவர்கைள ைவது ஐயங்கார்களால் பணமுடிப்பு முதலியைவ ெபற்று 

ெபrய அரசியல்வாதியாகி அப்புரம் ஒத்துைழயாைமையயும், நிர்மாணத் 

திட்டத்ைதயும் காrயத்தில் நைட ெபருவைத ஒழிக்க இந்து, மித்திரன் 

பத்திராதிபர்கள், சத்தியமூர்த்திைய உபேயாகித்துக் ெகாண்டதின் மூலம் அவர் 
எல்லா இந்திய அரசியல்வாதியாக விளம்பரம் ெபற்று சுயராஜ்ஜியக் கட்சியால் 

அரசியல் தைலவர்கள் கூட்டத்தில் ேசர்க்கப்பட்டு, இப்ேபாது தமிழ்நாட்டு 

அரசியல் தைலவர்களில் முதல் வrைசயில் ""முதல்'' ஆளாக தன்ைன ெசய்து 

ெகாண்டு விளம்பரமும் ெபற்று இருக்கிறார். 

இந்திய சட்டசைப ெமம்பரானதின் மூலம் அவேர தமிழ்நாட்டுத் 

தைலவராகவும் ஆகி விட்டார். ராஜேகாபாலாச்சாrயார் துரவு நாடகத்தின் 

பயனாய் தைலவர் (ேவஷம்) இவருக்ேக வரப் ேபாகிறது. 

இப்படிப்பட்ட ெபrயார் ெடல்லியில் இருக்கும்ேபாது ெசன்ைன ேமயர் 
முத்ைதயா ெசட்டியாருக்கு ெடல்லியில் ஒரு விருந்தும் நடத்தினார். இதில் 

ஆச்சrயம் எதுவும் இருக்க முடியாதல்லவா? 

ஆகேவ இருவரும் ெடல்லியில் இருந்து வந்தவுடன் அண்ணாமைல 

யுணிவர்சிட்டிக்கு ேதாழர் ேமயர் முத்ைதயா ெசட்டியாரால் ேதாழர் 
சத்தியமூர்த்தியார் ைவஸ்ேசன்சலராக நியமிக்கப்பட்டு இப்ேபாது அந்த 

யுனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு ஒப்பற்ற ஆபரணமாய் இருந்து அைத 

அலங்கrக்கிறாராம். 

ஆகேவ ேதாழர் சத்தியமூர்த்திக்கு அடித்த பிைரஸ் இது வைரயிலும் 

தமிழ்நாட்டில் ஒருவருக்கும் அடித்ததாக நமக்கு ஞாபகமில்ைல. 

கூடிய சீக்கிரத்தில் சத்தியமூர்த்தியாருக்கு அந்த யுனிவர்சிட்டியில் டாக்டர் 
பட்டமும் கிைடக்கக் கூடும் என்பதாக நிழல் ெதrகிறது. இனி அவர் மந்திr 

ஆகப் ேபாகும் விஷயமும் 100க்கு 50 பங்கு உறுதியாய் விட்டது. எப்படி எனில் 

சத்தியமூர்த்தியார் ஏற்றுக் ெகாள்ள சம்மதித்து விட்டார். 



குடி அரசு  கட்டுைர  28.04.1935 

 

ேம தினக் ெகாண்டாட்டம் 

சர்வ ேதசங்களிலுமுள்ள ெதாழிலாளர்கள், ஆண்களும், ெபண்களும்  ேம 

மாதம் 1ம் ேததிைய ""ெதாழிலாளர் தின''மாகக் ெகாண்டாடி வருகிறார்கள். 

ரஷிய சமதர்மத் ெதாழிலாளர்கள், தாங்கள் ெவற்றி ெபற்றுவிட்டதின் 

சந்ேதாஷத்ைதயும், பூrப்ைபயும் அதன் பலைனயும் எடுத்துக் காட்டுகிற 

ேதாரைணயில் ேம தினத்ைத ரஷியாவில் ெகாண்டாடுகிறார்கள். 

பிற ேதசங்களில், ெதாழிலாளர்களின் குைறப்பாடுகைள பகிரங்கப் படுத்தி, 
பrகாரம் ேவண்டுகிற முைறயிலும் ெதாழிலாளர்களின் சுபகீ்ஷ வாழ்க்ைக, 
சமதர்ம முைறயாலும், ெதாழில் நாயக அரசாலும் 

(உணூஞ்ணிtச்ஞிணூச்ஞிதூ) அதாவது ெதாழிலாளர் குடிஅர 
(கணூணிடூஞுtச்ணூடிச்ண ஞீஞுட்ணிஞிணூச்ஞிதூ) சாலுேம சித்திக்கு ெமனத் 

தீர்மானிக்கும் முைறயிலும் ேம தினம் ெகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்தியாவிலும், சில வருஷங்களாக ேம தினம் இங்ெகாரு இடத்தில், 

அங்ெகாரு இடத்திலுமாகக் ெகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ெசன்ற வருஷத்தில், 

இந்தியாவில் பல இடங்களில் ெகாண்டாடப்பட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டிேலா, 
இவ்விழா ேம மாதம் முதல் ேததி ெகாண்டாடப்பட்டது. பின் நமது பிரத்ேயக 

ேவண்டுேகாளின்படி ேம மாதம் 21ம் ேததி தமிழ் நாெடங்கணும் 

ெகாண்டாடப்பட்டது. 

சு.ம. வரீர்கேள! சம தர்மிகேள! ெதாழிலாளர்கேள! ெதாழிலாளிகளின் 

ேதாழர்கேள! இந்த வருஷத்தில் ேம தினத்ைத ேம மாதம் முதல் ேததியில் 

தமிழ்நாட்டின் ஒவ்ெவாரு ஜில்லாவிலும் உள்ள நகரங்கள் ேதாறும், 

ஆயிரக்கணக்கான ெதாழிலாளர்கைளத் திரட்டி, ெவகு விமrைசயாகக் 

ெகாண்டாட ேவண்டுகிேறன். 

ேதசம், மதம், ஜாதி என்கின்ற ேதசீய உணர்ச்சிகைள மறந்து உலகத் 

ெதாழிலாளர் எல்லாம் ஒேர சமூகமாய் ஒன்றுபட்டு எல்லா ேதச, மத, ஜாதி 
மக்களுக்கும் வாழ்க்ைகயில் சம உrைமயும், சம சந்தர்ப்பமும் கிைடக்கும்படி 

ெகாண்டாட ேவண்டும் என்றும், ெதாழிலாளர் சமதர்ம ராஜ்ஜியம் ஏற்பட 



ேவண்டும் என்னும் ஒேர அபிப்பிராயம் ஏற்படும்படி ெதாழிலாளர்களிைடயில் 

பிரசாரம் ெசய்யவும், ேவறு சாதகங்கள் ெபறவும், இம் முயற்சியில் ஈடுபட 

ேவண்டும் என்று ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிேறன். 

இங்ஙனம், 

ஈ.ெவ. ராமசாமி. 

குடி அரசு  அறிக்ைக  28.04.1935 

 

புதிய 

 ""ேதசத் துேராகிகள்'' 

ேநற்று வைர காங்கிரசின் சர்வாதிகாrயாய் இருந்த ேதாழர் ராேஜந்திர 
பிரசாத்திடம் சார்ஜ் ஒப்புக் ெகாடுத்த ேதாழர் ஆேன அவர்கள் இன்று ேதசத் 

துேராகக் கூட்டத்தில் ேசர்க்கப்பட்டு விட்டார். அதாவது ஜயகருடன் ேசர்ந்து 

விட்டாராம். அது மாத்திரமல்லாமல் ஆேன அவர்கள் ைவசிராய் பிரபுவின் 

விருந்துக்குச் ெசன்று விட்டாராம். கைடசியாக ஒத்துைழக்கவும் ேபாகிறாராம். 

இந்தக் காரணங்களால் அவர் ேதசத் துேராகியாகி விட்டார். 

ேதசத் துேராகிகளுக்கு சன்னதுகள் நமது காங்கிரஸ்காரர்களிடம் தான் 

இருக்கிறது ேபாலும். காங்கிரஸ்காரர்கள் சட்டசைபக்குச் ெசன்று உத்திேயாகம் 

ஏற்று சீர்திருத்தங்கைள நடத்திக் ெகாடுப்பது என்பது ஒத்துைழப்பு அல்லவாம். 

சரணாகதி அல்லவாம். ஏெனனில் ஒத்துைழப்புக்கு அர்த்தம் ெசால்லும் அகராதி 
காங்கிரஸ்காரர்களுைடயது. அதிலும் ெசன்ைனப் பார்ப்பனர்களுைடயவும், 

அவர்களுைடய பத்திrைககளுைடயவும் அவர்களது கூலிகளுைடயதுமாய் 

இருப்பதால் அவர்கள் பார்த்து எைத ேவண்டுமானாலும் ஒத்துைழப்பு என்று 

ெசால்லி விடலாம்  எைத ேவண்டுமானாலும் ஒத்துைழயாைம என்றும் 

ெசால்லி விடலாம். 

ஆகேவ ேதசத் துேராகிகளுக்கு முத்திைர இடும் அதிகாரம் இப்ேபாது 

அவர்களுைடயதாகிவிட்டது ேபாலும். 

குடி அரசு  ெசய்தி  விமர்சனம்  28.04.1935 

 



காைரக்குடியில் சு.ம. திருமணம் 

ெபண்கள்  நிைலயம்  அவசியம் 

ேதாழர்கேள! 

திருமணத்திற்கு பிறகு திருமணத்ைத பாராட்டிப் ேபசிய அேநகர் பல அrய 

விஷயங்கைள எடுத்துச் ெசால்லி இருப்பேதாடு அவற்றிலிருந்து பல புதிய 

விஷயங்களும் ெவளியாகியிருக்கின்றன. இத் திருமண விஷயத்தில் 

தம்பதிகளுக்கு அேநக இைடயூறுகளும் பல ெதாந்தரவுகளும் ஏற்பட்டிருப் 
பதாகத் ெதrகிறது. 

ெபண் ஒரு மாத காலமாக ேதாழர் நீலாவதி அம்மாள் வடீ்டில் இருந்திருக்கிறது 

என்பதும், ெபண்ைணச் ேசர்ந்தவர்கள் ெபண்ைண திருப்பிக் ெகாண்டு 

ேபாவதற்கு பலவிதமான ெதாந்தரவுகள் ெசய்து இருப்பதாகவும் பிறகு 

அங்கிருந்து ெபண் ேவறு இடத்திற்கு ெகாண்டு ேபாகப்பட்டு ஒரு வாரம் 

வைரயிலும் மைறத்து ைவக்க ேவண்டியிருந்தது என்பதும், ேதாழர் ராம 

சுப்பிரமணியம் ேபசியதிலிருந்து ெதrய வந்தது. அதுேபாலேவ மணமகன் 

விஷயத்தில் மணமகைனச் ேசர்ந்தவர்கள் திருமணம் நடக்கெவாட்டாமல் 

ெசய்வதற்காக ேவண்டிய முயற்சிகள் ெசய்யக் கருதி அதற்காக ேகார்ட்டு 

நடவடிக்ைககள் நடத்தவும் தைடயுத்தரவு வாங்கவும் முயற்சித்தார்கள் 

என்பதும் ஒன்றும் முடியாது ேபானதும், அதன் பிறகு மாப்பிள்ைளைய சுமார் 15 
நாள் வைர மைறத்து ைவத்திருந்ததாகவும் ேதாழர் வக்கீல் ஈப்பன் அவர்கள் 

ேபசியதிலிருந்து ெதrய வந்தது.  

இத் திருமணத்துக்கு மணமகனுக்கு உதவியாய் இருந்து இவ்வளவு தூரம் 

நடந்ேதர ைதrயம் ெகாடுத்தவரும் ஒரு அளவுக்கு ஆதிகாரணஸ்தராய் 

இருந்தவரும் ேதாழர் வக்கீல் லட்சுமிதரன் பாரதியார் என்றும் ெதrய 

வருகிறது. 

இன்னும் பல விஷயங்களும் ெதrய வருகிறது. 

ஆனால் இவ்வளவு ெபrய கஷ்டங்கள் ஏற்பட இத்திருமணம் என்ன அவ்வளவு 

தப்பிதமான காrயம் என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல.  

கலப்புமணம் ெசய்து ெகாள்ளுகிறார்கேள என்பதற்கு ஆகவா அல்லது விதைவ 

திருமணம் நடக்கின்றேத என்பதற்கு ஆகவா என்பது எனக்கு விளங்கவில்ைல. 



கலப்பு மணம் என்பது இந்திய நாட்டில் இன்று ேநற்று ஏற்பட்டதல்ல. எல்லா 
மதங்களாலும் ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்டதும், ேவத புராண காலங்களில் இருந்தும் 

ஸ்மிருதி, சுருதி ஆகியைவகளால் அனுமதிக்கப்பட்டும் நடந்து வருகின்ற 

காrயம் தாேன ஒழிய சுயமrயாைதக்காரர்கள் மாத்திரம் ஆரம்பித்து 

நடத்துவதாகச் ெசால்லிவிட முடியாது. 

ஆைகயால் கலப்பு மணம் என்பைத எந்த மதக்காரர்களும் ஆ÷க்ஷபிப்பதர்க்கு 

இடமில்ைல. 

அன்றியும் இன்று பிரதியக்ஷ அனுபவத்திலும், மதவாதிகளுக் குள்ளாகேவ 

கலப்பு மணங்கள் தாராளமாக அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றைத நாம் 

பார்க்கின்ேறாம். 

டாக்டர் பி.சுப்பராயன் முதல் மந்திrயாய் இருந்தவர் ஒரு ேவளாளர். அவர் 
சுமார் 20 வருஷங்களுக்கு முன்ேப ஒரு பார்ப்பனப் ெபண்ைண 

மணந்திருக்கிறார். 

சர்.பி. ராஜேகாபாலாச்சாrயார் என்கின்ற பார்ப்பனர் சர்க்காrல் ேலாக்கல் 

முனிசிபல் மந்திrயாய் இருந்தவர். அவரும் 20 வருஷத்துக்கு முந்திேய ஒரு 

நாயர் ெபண்ைண மணந்தார். 

ஒரு ெரட்டியார் ெசன்ைனயில் ேவறு ஜாதி முத்துெலக்ஷிமி அம்மாைள 

மணந்திருக்கிறார். 

ெசன்ைனயில் 2, 3 நாள் ேஹாம் ெமம்பராய் இருந்த ெவங்கட்ராம சாஸ்திrயர் 
குமாரர் ஒரு பார்ப்பனரல்லாத ெபண்ைண நல்லமுத்தம்மாைள 

மணந்திருக்கிறார். 

ெசன்ைனயில் இந்துமத பrபாலன ேபார்ட் தைலவர் சூrயராவ் நாயுடு புதல்வி 
ஆர். லக்ஷிமி ேதவி அம்மாள், பி.ஏ. ெசன்ைன ேபாlஸ் டிப்டி கமிஷனர் 
ஜயநுதீன் சாயபு, பி.ஏ. (முஸ்lைம) மணந்திருக்கிறார். 

ெநல்லூrல் ஒரு அய்யங்கார் ெபண் ஒரு சாயபுைவ மணந்திருக்கிறார். 

ெசன்ைனயில் நீலகண்ட சாஸ்திrயார் ெபண் ருக்மணி அம்மாள் ஒரு 

ஐேராப்பியைர மணந்திருக்கிறார். 



சேராஜினி ேதவி பார்ப்பனப் ெபண் 35 வருஷங்களுக்கு முன்ேப ஒரு டாக்டர் 
ேகாவிந்தராஜுலு நாயுடுைவ மணந்திருக்கிறார்.  

இப்படியாக ""ெபrய'' இடங்களிேலேய அேனகம் கலப்பு மணங்கள் 

நைடெபற்றிருக்கின்றன. இவர்கள் எல்ேலாரும் சுயமrயாைதக்காரர்கள் 

என்ேறா நாஸ்திகர்கள் என்ேறா ெசால்லிவிட முடியாது. 

இந்துக் கடவுள்கள் என்று ெசால்லப்படுபைவகள்கூட முஸ்lம் 

ெபண்ைணயும், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பு ெபண்கைளயும் மணந்திருப்பதாக 

ஆஸ்திகர்களுக்கு ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. மற்றும் அவர்களுைடய 

rஷிகள், முனிவர்கள் 100க்கு 100 கலப்புமணக்காரர்களாகேவ இருந்திருக் 

கிறார்கள். அப்படி ெயல்லாம் இருக்க கலப்பு மணத்ைதப் பற்றி அதிசயப் 
படுவேதா ஆ÷க்ஷப்பிப்பேதா உலகனுபவம் ெதrயாததும் 

அறிவில்லாததுமான ெசய்ைக என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டுேம தவிர மற்றபடி 

அதில் எவ்வித ெகடுதிேயா ஆ÷க்ஷபைணேயா இருப்பதாக எனக்குத் 

ெதrயவில்ைல. 

ஒரு சமயம் விதவா விவாகஞ் ெசய்து ெகாண்டது குற்றம் என்று 

ெசால்லப்படுமானால் அதுவும் அறியாைம என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

உலகில் இந்தியாைவத் தவிர ேவறு எந்த நாட்டிலும் இந்து மதத்திலும் விதைவ 

மணம் ஒப்புக் ெகாள்ளப்படுகின்றது. 

இந்தியாவிலும் இந்து மதத்திலும்கூட அேநக ஜாதிகளில் விதைவ மணம் 

அனுமதிக்கப்பட்டும் நடந்தும் வருகின்றது. 

சில ஜாதிகளில் வழக்கமில்ைலெயன்றாலும் ேதாழர் ஆ. ராம ெசாக்கலிங்கம் 

ெசட்டியார் அவர்கள் ேபசியதில் தங்கள் வகுப்பில் ெவளிப்பைடயாய் விதைவ 

மணம் இல்ைலேய ஒழிய விதைவப் ெபண்ணுக்கும் ஒரு ஆணுக்கும் மாத்திரம் 

ெதrயும்படி ஆயிரக்கணக்கான மணங்கள் நடந்து ெகாண்ேட இருக்கின்றன 

என்று ெசான்னார். இந்த மாதிr மணம் அந்த வகுப்பில் மாத்திரம் என்றும் 

ெசால்லிவிட முடியாது. விதைவகளாக இருக்க அனுமதிக்கப்பட்ட எந்த 

வகுப்பிலும், விதைவ மணம் அனுமதிக்கப்படாத எந்த வகுப்பிலும் 

சர்வசாதாரணமாய் ""கண்டாலும் காணவில்ைல'' என்றும் ""கண்டுேதா 
காணைலேயா'' என்றும் ெசால்லும் முைறயில் நடந்து ெகாண்டுதான் 

இருக்கின்றன. 



இைத யாரும் தப்பு என்று ெசால்லிவிட முடியாது. இது இயற்ைகயின் 

ஆட்சிேயயாகும். 

ேதாழர் நித்தியானந்தமவர்கள் ேபசியதில் இந்தக் காைரக்குடி நகrல் 2400 

இரண்டாயிரத்து நானூறு விவசாrகள் இருப்பதாக சர்க்கார் கணக்கில் 

இருப்பதாய் ஒரு ெபrய சர்க்கார் அதிகாr ெசான்னதாக ெசான்னார். 

இந்த 2400 ெபண் விவசாrகளும் எந்த சாமி ேபருக்காவது ெபாட்டுக் கட்டி 

விவசாrகளாக ஆக்கப்பட்டார்கள் என்று ெசால்லிவிட முடியுமா? 

காைரக்குடி ஜனசங்கிைய 20000 ஆனால் இதில் 10000 தான் ெபண்கள் இருக்க 

முடியும். அந்தப் ெபண்களிலும் சr பகுதிப் ேபராவது குழந்ைதகளாக 

கிழவிகளாய் இருக்கக் கூடும். மீதி 5000 ெபண்கள் உள்ள காைரக்குடியில் 2400 

ெபண்கள் விவசாrகள் என்றால் இவர்களில் குைறந்தது 3ல் 2 பாகம் 1600 

ேபராவது முதலில் விதைவகளாக இருந்து இரகசிய மணம் ெசய்து பிறகு 

அம்பலத்துக்கு வந்து விவசாrகள் ஆயிருப்பார்கள் என்றுதான் ெசால்ல 

ேவண்டும். 

மற்றும் ேதாழர் ஜவீானந்தம் அவர்கள் ேபசியதில் ஊரணிக்ேகணியில் 

வாரத்துக்கு 4 குழந்ைத 5 குழந்ைத ெசத்து மிதக்குகின்றது என்று ெசான்னார். 

இதுவும் பார்ப்பனர்கேள சுற்றியிருக்கிற ெசன்ைன பார்த்தசாரதி ேகாயில் 

ெதப்பக்குளத்திலும் மற்றும் அேநக புண்ணிய தீர்த்தங்கள் என்பைவகளிலும் 

காணக்கூடிய காட்சிேய யாகும். 

ேதாழர் ெபான்னம்பலம் ேபசுைகயில் அேனக சமூகங்களில் கலப்பு மணம் 

ெசய்து ெகாள்ளுவதற்கு இருக்கும் கஷ்டம் விவசாrத்தனம் 

(ெவளிப்பைடயாய்) ெசய்வதற்கு இல்ைல என்றும் விவசாrத்தனம் என்பைத 

ெவகு சாதாரணமாய் அனுமதிக்கப்படுகிறது என்றும் ஓடிப்ேபான விதைவப் 
ெபண்கைளக் கூட்டி வந்து ேஜாடியாகக் கூட வசிக்கேவ அனுமதிக்கிறார்கள் 

என்பேதாடு ெசலவுக்கும் ெகாடுக்க சம்மதிக்கிறார்கேள ஒழிய அதற்கு 

கல்யாணம் ெசய்வெதன்றால் அது ெபrய தவறான காrயம் என்று 

மதிக்கிறார்கள் என்றும் ெசான்னார். 

ஆகேவ இைவகைளெயல்லாம் ேசர்த்துப் பார்த்தால் விதைவயாய் இருக்கும் 

எந்தப் ெபண்ணும் விதைவப் ெபண்கைள ைவத்து இருக்கும் எந்த 



வடீ்டுக்காரரும் எந்த சமூகத்தாரும் ெவட்கப்பட ேவண்டுேம ஒழிய 

ேவறில்ைல. 

எதற்காக ஒரு ெபண் விதைவயாக இருப்பது என்பது எனக்கு விளங்கவில்ைல. 

விதைவத் தன்ைம என்பைத தண்டைனக்குள்ளாக்க ேவண்டும் என்பது எனது 

ெவகு நாைளய அபிப்பிராயமாகும். ஏெனனில், 

விதைவத் தன்ைமைய அனுமதிக்கும் சமூகம் மற்ெறாரு விதத்தில் 

விவசாrத்தனத்ைத தூண்டவும், அனுமதிக்கவும் ெசய்கின்ற சமூகம் 

என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

அேனக விதைவகள் தங்களுக்கு ேபாக்கிடமில்லாமல் சித்திரவைத ேபான்ற 

துன்பம் அனுபவிக்கின்றார்கள். 

ெபண்கள் நிைலயம் 

ஆதலால் சுயமrயாைத இயக்கக்காரர்களாகிய  நாம் அங்ெகாரு விதைவ 

மணம், இங்ெகாரு விதைவ மணம் வதீம் ெசய்வதாேலேய விதைவக் 

ெகாடுைமகள் ஒழிந்து விடாது. 

ேதாழர்கள் ஆ. ராம. ெசாக்கலிங்கம் ெசட்டியார், ஜவீானந்தம், நீலாவதி 
ஆகியவர்கள் ெசான்னது ேபால் ஒரு ெபண்கள் நிைலயம் ஏற்பாடு ெசய்ய 

ேவண்டும். அதற்கு விதைவகள் விஷயத்தில் அனுதாபம் இருக்கின்ற மக்கள் 

பலவிதத்திலும் உதவி புrய ேவண்டும். 

வயது ெசன்ற பல விதைவப் ெபண்கள் அந்நிைலயத்து ேமல் பார்ைவக்கு 

வரேவண்டும். ெபரும் குடும்பங்களில் அவஸ்ைதப்படும் விதைவப் ெபண்கைள 

தாட்டிக் ெகாண்டு வரேவண்டும். அவர்களுக்கு கல்வி, ெதாழில் 

முதலியைவகைளச் ெசால்லிக் ெகாடுக்க ேவண்டும். கலியாணம் 

ேவண்டியவர்களுக்கு கலியாணம் ெசய்து ைவக்க ேவண்டும். கல்யாணம் 

ேவண்டாதவர்கைளப் பிரசாரத்துக்கு பழக்கி பிரசாரம் ெசய்யச் ெசய்ய 

ேவண்டும். இந்தக் காrயங்கள் சுயமrயாைதக்காரர்கள் ெசய்தால் தான் 

உண்டு. மற்றவர்கள் ெசய்யேவ மாட்டார்கள். ஆதலால் கூடுமானவைர 
ெசய்வதற்கு உடேன முயற்சிக்க ேவண்டும். ேதாழர்கள் நீலாவதி, ைவசு. 

ஷண்முகம், மு. அருணாசலம், ஆ. ராம. ெசாக்கலிங்கம் முதலியவர்கள் 

இவ்விஷயத்தில் மிக ஆர்வமாய் இருக்கிறார்கள்.ஆதலால் அவர்கள் ெசய்யும் 

முயற்சிக்கு மற்றவர்கள் கூடுமான உதவி ெசய்ய ேவணுமாய் ேகாருகிேறன். 



குறிப்பு:  19.04.1935  ஆம்  நாள்  காைரக்குடி  முத்துப்பட்டணத்தில்  திருச்சி  
புேராகித  மறுப்பு  சங்கத்தின்  சார்பாய்  நைடெபற்ற  ேதாழர்கள்  நாராயணசாமி  
ெரங்கநாயகி  விதவா  விவாக  திருமணத்தில்  தைலைமவகித்து  ஆற்றிய  

உைர. 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  28.04.1935 

 

""ஸ்ரீராம'' நவமி 

ஸ்ரீராம நவமி உர்ச்சவத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கலந்து ெகாள்வைதப் ேபான்ற 

சுயமrயாைத அற்ற தன்ைம ேவறு ஒன்று இருப்பதாக நமக்குத் 

ேதான்றவில்ைல. 

ஸ்ரீராம நவமி என்பது ராமன் பிறந்தைத ெகாண்டாடுவதாலும், ராமன் 

பிரவிையப் பற்றி நாம் இப்ேபாது ஏதும் ேபச வரவில்ைல. 

ராமன் சம்பந்தப்பட்டதாகச் ெசால்லப்படும் கைதயின் ேயாக்கியைத என்ன? 

அவன் எப்படிப்பட்டவன்? அவனுக்கும் தமிழ் மக்களாகிய திராவிட 

மக்களுக்கும் இருந்து வந்த சம்பந்தம் என்ன? என்பைவகைளப் பற்றி 
தமிழ்மக்கள் சிந்திக்க ேவண்டாமா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

இவ்வாரம் 22ந் ேததி தமிழ்நாடு பத்திrைககளில் காணப்படும் ேசதிகளில் 

ஒன்று ேதாழர் ஜவார்லால் ேநருவும் ராமாயணத்ைதப் பற்றி எழுதிய ஒரு 

குறிப்பாகும். அதில் ராமன் ஆrயன் என்றும், ராமாயணத்தில் வானரர் என்று 

ெசால்லப்படுபவர்கள் திராவிட மக்கள் என்றும் எழுதி இருக்கிறார். 

ராமன் திராவிடப் ெபண்ணாகிய தாடைகைய ெபண் என்று கூட பாராமல் 

ெகான்றவன். ராவணன் தங்ைகயாகிய ராஜ குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த 

சூர்ப்பநைகைய மூக்ைகயும், காைதயும் அறுக்கச் ெசய்த ேயாக்கியன். 

ராவணைனக் ெகால்ல சதி ெசய்ததில் ராவணன் தம்பிையயும், வாலி 
தம்பிையயும் சுவாதினம் ெசய்து அவர்களுக்கு லஞ்சம் ெகாடுத்து, உளவrந்து 

ராவணைனக் ெகான்றவன். இதனால் ராவணன், ராக்ஷசனானான்.  அவன் தம்பி 
விபூஷணன் ஆழ்வாரானான். 

அது ேபாலேவ வாலி வானரமானான்; தம்பி சுக்rவன் சுக்rவ ஆழ்வாரானான். 



""குரங்காகிய'' அனுமார் சிரஞ்சீவியாகவும், ஆrயர் வணங்கும் ெதய்வமாகவும் 

ஆனான். ராமன் ஆrயன் என்றும், ராவணன் திராவிட மன்னன் என்றும், 

திராவிட மக்கைளத்தான் வானரர்கள், குரங்குகள் என்றும் ெபயர் ைவத்து 

ஆrயர்கள் ராமாயண கைத எழுதி இருக்கிறார்கள் என்றும் நூத்துக்கணக்கான 

பாடப் புத்தகங்கள் (இந்து ேதச சrத்திர முதல்) பார்ப்பனர்களாேலேய 

எழுதப்பட்டைவகள் இன்னும் பள்ளிக்கூடங்களில் பாடமாக இருக்கின்றன. 

இந்த நிைலயில் ஸ்ரீராம நவமி பண்டிைகைய திராவிட மக்கள் 

ஆrயரல்லாதவர்கள் ெகாண்டாடுவது என்பது சுயமrயாைதயற்ற மானங் 

ெகட்டத்தனமா அல்லவா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

இந்துக்களுைடய ஒவ்ெவாரு பண்டிைக என்பதும் பார்ப்பனப் பிரசாரேமயாகும். 

இம்மாதிr பிரசாரங்கேள தான் இம்மாதிr பண்டிைககைளக் ெகாண்டாடுவேத 

தான் இன்று பார்ப்பன ஆதிக்கத்துக்கு முக்கிய காரணங்களாய் இருந்து 

வருகின்றன.  

இந்தக் காரணங்கேள தான் பார்ப்பனர்களுக்கு ஓட்டு கிைடக்கவும் சாதகமாய் 

இருக்கின்றன. 

எலக்ஷனுக்காக ெவளியிட்ட சுவெராட்டி விளம்பரத்தில்கூட அனுமாைரப் 
ேபாட்டதும், எலக்ஷன் கூட்டங்களில் உதாரணங்கள் மூலம் புராணப் 
பிரசாரங்கள் நடத்தினதும் இன்றும் நாைளயும் பார்ப்பனப் பத்திrைககளும், 

பார்ப்பன கூலிப் பத்திrைககளும் புராணப் பிரசாரங்கள் ெசய்வதும் எல்லாம் 

தமிழ் மக்கள் ஸ்தாபனங்கள் சுயமrயாைத இழந்து பார்ப்பனர்களுக்கும், 

விபூஷணர், சுக்rவன், அனுமான் ேபான்ற பார்ப்பனரடிைமகளுக்கும், ஓட்டுப் 
ேபாடவுேம தாேன ஒழிய ேவறில்ைல. ஆைகயால் தமிழ் மக்கேள ஸ்ரீராம 

நவமி ெகாண்டாடுகிறரீ்கேள ெவட்கமில்ைலயா? 

குடி அரசு  கட்டுைர  28.04.1935 

 

நமது பத்திrைக  

குடி அரசுப் பதிப்பகத்தினின்று ""பகுத்தறிவு'' என்ற ெபயரால் ஒரு மாதப் 
பத்திrைக ெவளியிட ேவண்டுெமன்ற அபிப்பிராயம் 6, 7 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னேர இருந்து வந்தது.  காலஞ்ெசன்ற ஈ.ெவ.ரா. நாகம்மாள் அவர்கள் 1928ம் 



ஆண்டிேலேய அரசாங்கத்தில் rஜிஸ்டர் ெசய்து ""பகுத்தறிவு''  மாதப்  
பத்திrைகையப்  பிரசுரஞ்  ெசய்ய அனுமதியும் ெபற்றிருந்தார்கள் என்பைதக்  

""குடி அரசு''  வாசகர்கள் நன்கறிவர்.  ஆனால் பலப்பல காரணங் களால் 

அம்ைமயாrன் முயற்சி தைடப்பட்டுப் ேபாய்விட்டது.  

தமிழ் மக்களிைடேய அதிதீவிரமாக அறிவியல் ெகாள்ைககைளப் 
பரப்பேவண்டுெமன்றும்,  அவ்வாறு பரப்புவதற்கு ஓர் தனிப் பத்திrைக,  ேவறு 

எவ்வித ேநாக்கமுமின்றி அறிவியற் ெகாள்ைககைளப் பரப்பும் ேநாக்கம் 

ஒன்ைறேய குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்டு ஓர் நல்ல ஸ்தாபனத்தினின்று 

பிரசுrக்கப்பட்டு ெதாண்டாற்றி வரேவண்டும் என்ற அபிப்பிராயம் நமக்கு  

மட்டுமல்ல  பல அறிஞர்களுக்குமிருந்து வந்தது. 

எனேவ 1935ம் ஆண்டு ேமமாதம் "பகுத்தறிைவ' நமது பகுத்தறிவு நூற்பதிப்புக் 

கழகத்தினின்று ெவளியிட ேவண்டு ெமன்று தீர்மானிக்கப் ெபற்று அவ்வாேற 

இப்ெபாழுது ெவளி வந்திருக்கின்றது. 

""பகுத்தறிவு'' தமிழ் மக்களிைடேய அறிவியல் ெகாள்ைககைள அதிதீவிரமாகப் 
பரப்ப முயற்சி ெசய்யும்; விஞ்ஞான ேமம்பாட்ைட விளக்கமாக 

எடுத்துக்காட்டும்;  ேமனாட்டு ெமஞ்ஞானப் புலவர்கள் கண்ட அrய ெபrய 

அற்புதங்கைள ெயல்லாம் ெதள்ளிதில் விளக்கும்; மூட நம்பிக்ைககைளயும் 

குருட்டுப்  பழக்க வழக்கங்கைளயும், புேராகிதப் பித்தலாட்டங்கைளயும், சாதி 
சமய சாத்திரப் புரட்டுகைளயும் புட்டுப்புட்டுக்  காட்டும். சுருங்கக்கூறின் 

அறிவுக்கு மாறுபட்ட அைனத்ைதயும் நிர்த்தூளி பண்ணி யாண்டும் அறிவின் 

ேஜாதி ெஜாலிக்கத் தன்னாலான எல்லாத் ெதாண்டிைனயும் ெசய்து தமிழ் 

மக்களின் வாழ்க்ைகைய இன்பகரமாகச் ெசய்வைதேய தனது கடனாக 

ெகாண்டு ேவைல ெசய்ய முைனந்து பகுத்தறிவு இன்று உங்கள் முன் 

வந்துளது.  ேநயர்கள் நல்வரேவற்று பகுத்தறிவு வளர முயற்சி 
ெசய்வார்கெளன்று ெபrதும் நம்புகிேறாம்.  

இதன் வருட சந்தா இைதவிட மிகக்குைறவாக இருக்கேவண்டுெமன்று 

கருதியிருந்ேதாமாயினும் ெபrய அளவில் பல அrய கட்டுைரகளுடனும் 

அதிகப் பக்கங்களுடனும் அழகிய முைறயிலும் நடத்தேவண்டுெமன்ற 

ேநாக்கத்தினால் இைத விடக்  குைறக்க முடியாமல் வருட சந்தா    1,  ஏற்படுத்தி 
யிருக்கின்ேறாம். 



தமிழ் மக்கள் ""பகுத்தறிைவ'' உல்லங்கனம் ெசய்து விடாது உவைகயுடன் 

வரேவற்று ஆதrப்பார்கள் என்ற நம்பிக்ைகயுடன் இம்முயற்சியில் 

ஈடுபட்டிருக்கிேறாம். 

 பகுத்தறிவு நூற்பதிப்புக் கழகத்தார் 

பகுத்தறிவு (மா.இ.)  பதிப்புைர  ேம 1935 

 

அறிவின்  பயன் 

இப்படி மதிக்கப்படுவது சrயா தப்பா என்பது விவகாரத்திற்கு உrயதானாலும், 

இப்பகுத்தறிைவ மனிதன் உைடயவனாயிருப்பதின்  காரணமாய் மனித 

ஜவீனுக்கு ஏதாவது உண்ைமயான சந்ேதாஷமும், திருப்தியும் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றதா என்று பார்ப்ேபாேமயானால், இல்ைல என்றுதான் 

ெசால்லேவண்டியதிருக்கிறது. அதுவும் பகுத்தறிவு ஏற்பட்ட தாேலேய மனித 

சமூகத்துக்குச் சந்ேதாஷமும், திருப்தியும் ஏற்பட இடமில்லாமல் 

ேபாய்விட்டது என்று கூட ெசால்லேவண்டியது இருக்கிறது.  ஆனால் இைதச் 
சrெயன்று யாராவது ஒப்புக்ெகாள்ளமுடியுமா என்று பார்த்தால் பகுத்தறிவின் 

காரணமாக மனிதனுக்கு சுகமும், திருப்தியும் இல்ைலெயன்று ெசால்லுவது 

நியாயமாகாது என்றாலும் பிரத்தியக்ஷத்தில் அப்படித்தான் காணப்படுகின்றது. 

ஆகேவ இதற்கு ஏதாவது காரணம் இருந்தாகேவண்டும் அல்லவா? அந்தக் 

காரணம் என்னெவன்றால் மனிதன் தன் பகுத்தறிைவச் சrயானபடி 

பயன்படுத்தாமலும், பகுத்தறிவுக்கு விேராதமான விஷயங்கைள மனிதன் 

ஏற்றுக்ெகாள்வதாலும் மனித சமூகத்துக்குச் சந்ேதாஷமும், திருப்தியும் 

இல்லாமல் ேபாய்விட்டது. 

மனிதன் உலக சுபாவத்ைதேய தப்பாய் நிர்ணயித்துக்ெகாண்டு, மனித ஜன்மேம 

சுகமனுபவிக்க ஏற்பட்டெதன்றும், வாழ்க்ைகேய துக்கெமன்றும், 

சம்சாரமானது ""சாகரம்'' ""துக்கம்''  என்று கருதுவதன் மூலம் தனது 

துக்கத்திற்கும், அதிருப்திக்கும் பrகாரம் ேதடாமல் அனுபவித்து வருகிறான். 

இந்த ேமற்கண்ட நம்பிக்ைககளும்,  எண்ணங்களுேம மனித சமூக 

துக்கத்துக்கும்,  அதிருப்திக்கும் இடம் ெகாடுத்து வருகிறது என்பைத 



உணருவதில்ைல.  இப்படி உணர முடியாமல் ேபானதற்கும் பகுத்தறிைவச் 
சுதந்தரத்ேதாடும் துணிேவாடும் பயன்படுத்தாத காரணேமயாகும். 

இந்தப்படி   சுதந்தரத்ேதாடும், துணிேவாடும் பகுத்தறிவு என்பைத 

பயன்படுத்தக்கூடாது என்கின்ற நிபந்தைனகள் வாழ்க்ைகயிலும் 

சமூதாயத்திலும் இருந்துவர, மனிதன் ஆதியில் அனுமதித்துக்ெகாண்டேத 

இந்நிைலக்குக் காரணமாகும் என்றாலும் அதிலிருந்து விடுதைல 

ெபறமுடியாது என்று தீர்மானித்துவிடுதல் கூடாது. 

இப்ெபாழுதுகூட மனிதன் தன்ைனக் கட்டுப்படுத்தியும்,  தன்ைனச் சூழ்ந்தும் 

தனக்குள் புகுத்தப்பட்டும் இருக்கின்ற விஷயங்களாகிய சமூகக்  கட்டுப்பாடு, 

அரசியல் கட்டுப்பாடு, மதக்  கட்டுப்பாடு, பழக்க வழக்கக் கட்டுப்பாடு 

முதலியைவகைள விலக்கிவிட்டுத் தனியாக, சுதந்தர மனிதனாக, பrசுத்த 

உணர்ச்சியுடன் ஒவ்ெவான்ைறயும் நிர்வாணமாகப் பார்க்கும் பrசுத்தக் 

கண்ணுடன் இருந்து, பகுத்தறிைவத் துணிேவாடு 

உபேயாகப்படுத்துவாேனயாகில் பகுத்தறிவால் அறியக்கூடிய 

உண்ைமையயும், பயைனயும் அறியாமலும், அைடயாமலும் இருக்க 

முடியாது. 

இன்று மனிதனுைடய பகுத்தறிைவ அடக்கிக்  ெகாண்டிருப்பைவகளில் 

முக்கியமானைவ இயற்ைகயின் உண்ைமைய அறிய முடியாமல் ெசய்து 

வருவதற்கு ஏதுவான தைலவிதி, முன்ஜன்ம பலன், கடவுள் ெசயல் என்பன 

ேபான்ற உபேதசங்கேள யாகும்.  இவ்வுபேதசங்களுக்குக் கட்டுப்பட்ட எவனும் 

பகுத்தறிவின் பயனான இயற்ைகைய உணர்ந்து அைதத் தனக்கு 

அடிைமயாக்கிக்ெகாண்டு சந்ேதாஷமும், திருப்தியும் அைடயும் ேபற்ைற 

எவனும் அைடயேவ முடியாது. ஆதலால் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் பகுத்தறிைவ 

அவனது சந்ேதாஷமும் திருப்தியுமான வாழ்க்ைகக்குப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ள 

ேவண்டும். அந்தப்படி பயன்படுத்திக் ெகாள்ளுவதற்கு ஒவ்ெவாரு மனிதனும் 

அவனவனுைடய கண்ைணயும், மனத்ைதயும்,  நிர்வாணமாகவும், 

பrசுத்தமாகவும் ைவத்துக்ெகாண்டு பார்க்கேவண்டும். 

இந்த நிைலைமையயும், தன்ைமையயும் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அைடயேவ 

""பகுத்தறிவு'' உலகில் உலவிவந்து மக்களுக்குத் ெதாண்டு ெசய்யேவண்டும் 

என்று ஆைசப்படுகின்ேறன். 



பகுத்தறிவு (மா.இ.)  கட்டுைர  ேம 1935 

 

சந்ேதகக் ேகள்விகள்  

சrயான விைடகள் 

 சித்திரபுத்திரன் 

வினா:  கிறிஸ்தவனாகப் ேபாவதில் என்ன ெகடுதி? 

விைட:  ஒரு ெகடுதியும் இல்ைல; ஆனால் மதத்தின் ெபயரால் குடிக்காேத. 

வினா:  மகம்மதியனாவதில் என்ன ெகடுதி? 

விைட: ஒரு ெகடுதியும் இல்ைல; ஆனால் ெபண்களுக்கு மூடி ேபாடாேத. 

வினா:  உண்ைமயான கற்பு எது? 

விைட:  தனக்கு இஷ்டப்பட்டவனிடம் இணங்கியிருப்பேத உண்ைமயான கற்பு. 

வினா:  ேபாலிக் கற்பு என்றால் என்ன? 

விைட: ஊராருக்ேகா, சாமிக்ேகா, நரகத்திற்ேகா, அடிக்ேகா, உைதக்ேகா, 
பணத்திற்ேகா பயந்து மனதிற்குப் பிடித்தமில்லாதவனுடன் தனக்கு 

இஷ்டமில்லாத ேபாது இணங்கியிருப்பேத ேபாலிக் கற்பு. 

வினா:  மதம் என்றால் என்ன? 

விைட: இயற்ைகயுடன் ேபாராடுவதும் அைதக் கட்டுப்படுத்து வதுந்தான் மதம். 

வினா:  பண்டிைக நாட்களில் உத்திேயாகஸ்தர்களுக்கும், ெதாழிலாளர் 
களுக்கும் ஏன் ""lவ்'' ெகாடுக்கப்படுகிறது? 

விைட:  பாடுபட்டுச் சம்பாதிக்கும் பணத்தில் மீதி ைவக்காமல் 

பாழாக்கிவிடேவண்டும் என்பதற்காகத்தான். 

வினா:  ெபண்கைளப் படிக்கக்கூடாெதன்று ஏன் கட்டுப்படுத்தினார்கள்? 

விைட: அவர்களுக்கு அறிவு இல்ைல; சாமர்த்தியமில்ைல  என்று ெசால்லிச்  
சுதந்தரம் ெகாடாமல் அடிைமயாக்குவதற்காகேவ. 



வினா :  ஒரு மனிதனுக்குக் கவைலயும் ெபாறுப்பும் குைறய ேவண்டுமானால் 

என்ன ெசய்யேவண்டும்? 

விைட:  ெபண் அடிைமைய ஒழித்து அவர்களுக்குக் கல்வியறிவும், முழுச்  
சுதந்தரமும் ெகாடுத்துவிட்டால் ஆண்களுக்கு அேனக ெதால்ைலகள் ஒழியும். 

வினா:  ெபண்களுக்கு ேவைல ேநரம் மீதியாக  ேவண்டுமானால் என்ன 

ெசய்யேவண்டும்? 

விைட:  தைல மயிைர ெவட்டிவிட்டால் அதிக ேநரம் மீதியாகும். 

வினா:  ெபண்கள் ைகக்கு ஓய்வு ெகாடுக்கேவண்டுமானால் என்ன ெசய்ய 

ேவண்டும்? 

விைட:  அவர்களுக்கு ஒரு குப்பாயம் (ேமல் சட்ைட) ேபாட்டு விட்டால் ைகக்கு 

ஓய்வு கிைடத்துவிடும்.  (இல்லாவிட்டால் அடிக்கடி மார்புச் சீைலைய இழுத்து 

இழுத்துப் ேபாடுவேத ேவைலயாகும்.) 

வினா:  ெபrய மூடன் யார்? 

விைட:  தனது புத்திக்கும் பிரத்தியட்ச அனுபவத்துக்கும் ேதான்றுவைத 

நம்பாமல், எவேனா ஒருவன் எப்ேபாேதா ெசான்னைத நம்பி வாழ்ைவ 

நடத்துபவன் ெபrய மூடன். 

வினா:  ஒழுக்கம் என்பது என்ன? 

விைட:  ஒழுக்கம் என்பது தனக்கும் அன்னியனுக்கும் துன்பம் தராமல் 

நடந்துெகாள்ளுவதாகும். 

வினா:  சமயக்கட்டுப்பாடு, ஜாதிக்கட்டுப்பாடு என்றால் என்ன? 

விைட:  மனிதைனத் தன் மனச்சாட்சிப்படியும், உண்ைமப்படியும் ேநராய் 

நடக்கவிடாமல் கட்டுப்படுத்துவதுதான் ஜாதி, சமயக் கட்டுப்பாடுகள். 

வினா:  உண்ைமயான கடவுள் நம்பிக்ைக என்றால் என்ன? 

விைட:  கடவுள் எங்கு மைறந்து ேபாவாேரா என்று பயந்து, அவைரக் காக்கப் 
பிரயத்தினம் ெசய்வதுதான் உண்ைமயான கடவுள் நம்பிக்ைகயாகக் 

காணப்படுகிறது. 



வினா:  ஜனநாயக ஆட்சி ெயன்றால் என்ன? 

விைட:  தடிெயடுத்தவன் எல்லாம் தண்டக்காரன் என்பதுதான் ஜனநாயக 

ஆட்சி. 

வினா:  இந்தியாவில் நல்ல திடகாத்திரம் உள்ள ஜனசங்கிைய 

ெபருகேவண்டுமானால் என்ன ெசய்யேவண்டும்? 

விைட:  சிறு ெபண்களுக்கு மணம் ெசய்வைதயும், அதிகமாகப்  பிள்ைள 

ெபறுவைதயும் நிறுத்தி விதைவகளுக்கு மறுமணம் ெசய்தால் நல்ல 

திடகாத்திரம் உள்ள ஜன சங்கிைய ெபருகும். 

வினா:  இந்தியா சீர்பட என்ன ேவண்டும்? 

விைட:  இந்தியா சீர்பட்டு, இந்தியர்களும் மனிதர்கள் என்று உலகத்ேதார் 
முன்னிைலயில் சிறந்து நிற்க ேவண்டுமானால் நாஸ்திகமும், 

நிபந்தைனயற்ற ெபண்கள் விடுதைலயும் ேவண்டியதாகும். 

வினா:  இந்தியா அடிைமயானதற்குக் காரணம் என்ன? 

விைட:  இந்தியா ெகட்டு நாசமாய் என்றும் விடுபட முடியாத அடிைமயாய்ப் 
ேபானதற்குக் காரணம் அவர்கள் மதமும் கடவுளுேம முக்கிய காரணமாகும். 

வினா:  பார்ப்பான் மாத்திரம் எப்படி இவ்வளவு ெபrய பதவிக்கு வர முடிந்தது? 

விைட:  மத  விஷயத்தில் அவர்களுக்குக் கிைடத்துள்ள உயர்ந்த நிைலயால், 

அவர்கள் (பார்ப்பார்கள்) எல்ேலாைரயும்விட முன்ேனறியிருக்க முடிந்தது.  மத  

விஷயத்தில் பார்ப்பனர்களுக்குள்ள ெபருைம ேபாய்விட்டால் அவர்கள் 

இழிவான மனிதர்களுக்கும் இழிவான மனிதர்களாகிவிடுவார்கள். 

பகுத்தறிவு (மா.இ.)  வினா விைட  ேம 1935 

 

ஏண்டா படிக்கவில்ைல? 

ஆசிrயர்:  அேட! கண்ணப்பா! ஏண்டா பாடம் படித்துக்ெகாண்டு வரவில்ைல? 

மாணவன்:  நீங்கள் ேநற்று ெசான்னபடிதான் சார் நான் ெசய்ேதன். 

ஆசிrயர்:  என்னடா ெசான்ேனன்? 



மாணவன்:  ேநற்று ெசால்லிக்ெகாடுத்த பாட்டில் உள்ளபடி நடந்து ெகாண்ேடன். 

ஆசிrயர்:  என்ன  பாட்டு? 

மாணவன்:  பாலும் ெதளிேதனும் பாகும் பருப்பும்  இைவ 

  நாலும் கலந்துனக்கு நான் தருேவன்  ேகாலஞ்ெசய் 

  துங்கக் கrமுகத்துத் தூமணிேய நீ எனக்குச் 

  சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா!  

என்றுச் ெசால்லிக் ெகாடுத்தீர்கள்.  அதன்படி ராத்திr, பால், ேதன், 

சர்க்கைரப்பாகு, முந்திrப்பருப்பு எல்லாம் பிள்ைளயாருக்கு 

ைவத்துப்பைடத்ேதன். ஆைகயால் பாடம் வராதது என்  குற்றம் அல்ல சார்! 

ஆசிrயர்:  அடா முட்டாள்  பயேல ! இது மாத்திரம் ேபாதுமாடா? புஸ்தகத்ைதப் 
பார்த்துப் படித்தால்தாண்டா பாடம் வரும். 

மாணவன்:  புஸ்தகத்ைதப் படித்தால்தான் பாடம் வரும் என்றால், 

பிள்ைளயாைர ஏன் சார் கும்பிட ேவண்டும்? அவைர  வணங்கினால்  ஆகாத  

காrயம்  எல்லாம்  ஆய்விடும்  என்று ெசான்னரீ்கேள! அெதல்லாம் 

ெபாய்தாேன! 

ஆசிrயர்:  சீ அதிகப்பிரசங்கி உட்காரு கீேழ. 

பகுத்தறிவு (மா.இ.)  உைரயாடல்  ேம 1935 

 

பிrட்டிஷ் ஆட்சியா? பார்ப்பன ஆட்சியா? 

இந்தியாவில் பிrட்டிஷ் ஆக்ஷி ஏற்பட்டு 200 வருஷ காலத்தில் இந்தியர்களுக்கு 

ஏற்பட்ட நன்ைம தீைமகள் என்பைவ எவ்வளேவா இருந்தாலும் பிrட்டிஷாரது 

ஆக்ஷியின் ெகாள்ைககள் பழய கால ஆrய அரசர்கள் என்பவர்களின் ஆrய 

மத சாஸ்திரங்கள் மனுநீதி தர்மங்கள் ஆகியைவகள் ேபால் அல்லாமல் 

""இந்தியாவின் சகல பிரைஜகைளயும், சமமாய்ப் பாவித்து நடத்துவது'' 

என்கின்ற ஒரு ெகாள்ைகைய முக்கியமாய்க் ெகாண்டிருப்பதாகச் ெசான்னது 

இந்திய மக்களுக்கு ""வரப்பிரசாதம்'' ேபான்றது என்பைத நடுநிைலைமப் புத்தி 
ெகாண்ட எந்த மனிதனும் மறுக்க மாட்டான். 



ஆனால் அது காrயத்தில் கிரமமாய் நடந்து வந்திருக்கிறதா என்பைத எந்த 

நடுநிைலைமக்காரனும் ஒப்புக் ெகாள்ளத் தயங்கிேய தீருவான். அப்படி அக் 

ெகாள்ைக காrயத்தில் நடவாததற்குக் காரணம் பிrட்டிஷாராய் இருந்தாலும் 

இருக்கலாம்; அல்லது ேமல் ஜாதிக்காரர்கள் என்று தங்கைளச் ெசால்லிக் 

ெகாண்டு சகல பிரைஜகைளயும் சமமாய் மதிப்பது ேதாஷமானது, பாவமானது 

என்கின்ற நீதிைய பின்பற்றுகின்ற  பார்ப்பனர்களாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். 

எப்படி இருந்தாலும் சகல பிரைஜகைளயும் சமமாய் நடத்துவது, பாவிப்பது 

என்கின்ற ெகாள்ைக இன்று பிrட்டிஷ் ஆட்சியில்  இந்தியாவில் அேநக 

விஷயங்களில் 100க்கு 5, 10 வதீம்கூட நைடமுைறயில் இல்ைல என்பைத நாம் 

ைதrயமாய்ச் ெசால்ேவாம். 

இந்தியாவில் பிrட்டிஷ் ஆக்ஷி ஏற்பட்டதின் பயனாய் ஆக்ஷியின் நன்ைமக்கு 

ஆகவானாலும் சr பிரைஜகளின் நன்ைமக்காகவானாலும் சr மக்களுக்கு 

சிறிது கல்வி வசதி ஏற்பட்டது என்பது உண்ைமயாகும். 

ஆனால் அந்தக் கல்வி எல்லா மக்களுக்கும் சrசமமாய்ப் பரவுவதற் 

கில்லாமல் ேபாய் யாருைடய ெகட்ட எண்ணத்தாேலா அல்லது நல்ல 

எண்ணத்தாேலா நமது நாட்டில் பார்ப்பனர்கள் மாத்திரேம அதிகமாய் படிக்க 

முடிந்தது. 

இந்தப் படிப்பின் பயனாய்த்தான் ஆக்ஷி நிர்வாகத்தில் பிrட்டிஷாrட மிருந்து 

இந்தியர்களுக்கு என்று ஒரு பங்கு ேகழ்க்க ேவண்டியதாயிற்று என்பேதாடு 

அதற்கு ஆக கிளர்ச்சி ெசய்ததிலும் பாமர மக்கள் ேபராேலேய அக்கிளர்ச்சி 
ெசய்யப்பட்டு நிர்வாகத்தில் ஒரு அளவு பங்கு ெபறவும் முடிந்தது. 

இப்ெபாழுது பிரதிநிதித்துவம் அல்லது சுயாக்ஷி ேகழ்ப்பது எப்படி. ஆக்ஷி 
நிருவாகத்தில் பங்கு ேகழ்ப்பதாக மதிக்கப்படுகின்றேதா அதுேபால் தான் சுமார் 
25, 30, 40, 50 வருஷங்களுக்கு முன் ெபரும் சம்பள உத்திேயாகத்தில் பங்கு 

ேகழ்ப்பது நிருவாகத்தில் பங்கு ேகழ்ப்பது ேபாலவும், குடிகள் ஆக்ஷி ேகழ்ப்பது 

ேபாலவும் மதிக்கப்பட்டது. 

இந்தத் ேதைவ அல்லது ேவண்டுேகாள் ஒரு அளவுக்கு ைக கூடியதும், எல்லா 
ஜனங்களும் எங்கு அந்த உத்திேயாகத்தில் பங்கு ேபாட வந்து விடுவார்கேளா 
என்னேவா என்று நமது பார்ப்பனர்கள் பயந்து உத்திேயாகங்களுக்குப் படிப்பு 
நிபந்தைனகைள அதிகப்படுத்தி அந்த அதிகப்படுத்திய நிபந்தைனகைளயும் 



தங்கைளத் தவிர மற்றவர்களால் நிைறேவற்ற முடியாத அளவு 

கஷ்டமுண்டாக்க கல்வியின் ஆதிக்கம் பூராவும் தங்கள் ைகக்ேக 

வரும்படியாகச் ெசய்து ெகாண்டு ஆட்சியில் பங்கு என்று ெசால்லப்பட்ட 

நிருவாக உத்திேயாகங்கள், குமாஸ்தா உத்திேயாகங்கள் கவுரவ 

உத்திேயாகங்கள் பூராவும் என்று ெசால்லத்தக்க மாதிrயில் பார்ப்பனர்கள் 

தாங்கேள அைடயும்படியான மார்க்கத்ைதச் ெசய்து ெகாண்டு பிrட்டிஷார் 
சக்ராதிபத்தியத்தில் பார்ப்பனர்கள் ஆட்சி என்பதாக ஏற்படுத்திக் ெகாண்டு 

அைதேய ""பிrட்டிஷ் ஆட்சியில் இந்தியர்களுக்குப் பங்கு'' என்றும் சுயாட்சிக்கு 

மார்க்கம் என்றும் ெபயர் ெகாடுத்துக் ெகாண்டார்கள். 

சுமார் 15, 20 வருஷ காலமாக இந்தச் சூக்ஷிைய அறிந்த சில பார்ப்பனரல்லாத 

மக்கள் இைத ெவளியாக்கி பிrட்டிஷ் ஆட்சியில் சகல பிரைஜகளும் சமமாகப் 
பாவிக்கப்பட ேவண்டும் சகல பிரைஜகளுக்கும் சம சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட 

ேவண்டும் என்கின்ற ெகாள்ைகையக் காrயத்தில் ெகாண்டுவர பிrட்டிஷாைர 
நிர்ப்பந்தப்படுத்தி அதற்காக ேவண்டிய கிளர்ச்சிகைள எல்லாம் ெசய்ய 

ஆரம்பித்தார்கள். 

இதன் பயனாய் பார்ப்பனர்கேள ஏகேபாகமாய் அைடந்த சுயஆட்சி (உத்திேயாக 

பங்கில் ஒரு சில அதுவும் சிந்தினதும் சிதrனதும் பார்ப்பன ரல்லாதாருக்குக் 

கிைடக்கும் படியாக ஏற்பட்டது என்றாலும் அதுவும் ெபரும் பாகம் 

மகம்மதியருக்கும் கிருஸ்தவருக்கும் மைலயாளிகளுக்கும் தான் 

கிைடக்கும்படியாக ஆயிற்ேற ஒழிய தமிழ்நாட்டுப் பார்ப்பனரல்லாதார்) 
மக்களுக்கும் , தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் (மற்றவர்கள் ஒன்றுக்கு இரண்டாய் 

மூன்றாய் அனுபவிக்கும் ேபாது) பகுதிேயா நாலில் ஒரு பங்குக்ேகா 8ல் ஒரு 

பங்குக்ேகா கூட மார்க்கமில்லாமல் திண்டாடிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத இந்த 

சிறு முயற்சிையக்கூட பார்ப்பனர்களும் சில பார்ப்பனப் படுபாவிப் 
பத்திrக்ைககளும் ெகாஞ்சம்கூட நாணயம், ேயாக்கியைத, மானம், அவமானம் 

இல்லாமல் இம்முயற்சிகைளத் ேதசத் துேராக முயற்சி என்றும், சர்க்கார் தாசர் 
முயற்சி என்றும் குலாம்கள் முயற்சி என்றும் ெவட்கம் ெகட்ட முயற்சி என்றும் 

ேபசியும் எழுதியும் வருகின்றன. 

இந்த ேபாக்கிrத்தனமான பிரசாரத்ைத நம்பி பார்ப்பனரல்லாதார் களில் சில 

மைடயர்களும் அேயாக்கியர்களும் எது ெசய்தும் வயிறு வளர்க்க ஆைசப்படும் 

மானங்ெகட்ட கூலி  இழி மக்களும் பார்ப்பனர்கள் சாப்பிட்டு வதீியில் எrந்த 



எச்சியிைலைய நக்கிப் பிைழக்கும் ஊர் சுற்றிகளும் இந்த பார்ப்பனர்கள் 

விஷமத்ைத ஆேமாதிப்பதுடன் ஆதrத்துக் கூத்தாடுவதுடன் உலக 

மக்களுக்குத் தப்பபிப்பிராயம் உண்டாகும்படி ஊைள இட்டுக் ெகாண்டும் 

திrகின்றனர். 

இப்படிப்பட்ட அேயாக்கியர்களின் ேயாக்கியைதைய ெவளியாக்கி பாமர மக்கள் 

அம் முயற்சிக்குப் பாடுபடும் மக்கள் மீதும், அைத ஆதrக்கும் நம் மீதும் 

தப்பபிப்பிராயம் ெகாள்ளாதிருக்கவும் ேகவலமாய் மதித்து அம் முயற்சிக்கு 

இைடயூறு ெசய்யாமல் இருக்கவும் சில உண்ைமகைள ெவளியிட ேவண்டிய 

நிர்ப்பந்தத்திற்கு உள்ளாகி விட்ேடாம். 

இன்று உண்ைமயில் உத்திேயாகம் பார்ப்பைதயும் உத்திேயாகம் சம்பாதிக்க 

முயற்சிப்பைதயும் குலாம் என்றும் பிrட்டிஷாருக்கு ""குலாம்''களாய் 

""அடிைமகளாய்'' ""காைல நக்கிப் பிைழக்கின்றவர்களாய்'' 

""ேகாடாலிக்காம்புகளாய்'' இருக்கிறார்கள் என்றும் ெசால்லப்படுமானால் 

அந்தக் காrயத்தில் எந்தக் கூட்டத்தார் ெவற்றிப் ெபற்று இருக்கிறார்கள் 

என்பைதத் தயவு ெசய்து பாமர மக்கள் உணரும்படி சில கணக்குகள் 

ெவளியிடுகிேறாம். 

இந்நாட்டில் ெவள்ைளக்காரர்கள் பார்த்த உத்திேயாகங்கைள இந்தியர்கள் 

பார்க்க ேவண்டும் என்றும், இந்தியர்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு ெகாடுக்க 

ேவண்டும் என்றும், அதற்காக ஐ.இ.கு. உத்திேயாகத்தில்கூட இந்தியர்கைள 

நியமிக்க ேவண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் ேகட்டதின் பயனாய் அந்த ஐ.இ.கு. 

உத்திேயாகம் அதாவது மாதம் 3000 ரூபா வைர சம்பளமுள்ள உத்திேயாகம்கூட 

இந்தியனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. அதுேபாலேவ மற்ற உத்திேயாகங்களும் 

ெகாடுக்கப்பட்டன. ஆனால் அைவகைள யார் அனுபவிக்கிறார்கள் என்பைதப் 
பாருங்கள். 

1.  ஐ.இ.கு. 

இந்தச் ெசன்ைன மாகாணத்தில் இன்று 70  இந்தியர்கள் ஐ.இ.கு. 

உத்திேயாகத்தில் இருக்கிறார்கள். அதில் 40 உத்திேயாகம், 100க்கு 3 வதீ ஜனத் 

ெதாைகயுள்ள பார்ப்பனர்கள் அைடந்திருக்கிறார்கள். 

10  உத்திேயாகம் மைலயாளிகள் அைடந்திருக்கிறார்கள். 

7  உத்திேயாகம் கிருஸ்தவர்கள் அைடந்திருக்கிறார்கள். 



6  உத்திேயாகம் மகமதியர்கள் அைடந்திருக்கிறார்கள். 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழர்கள் 7 ஏேழ ஏழு உத்திேயாகம்தான் 

அைடந்திருக்கிறார்கள். 

ஆகேவ யார் குலாம்கள் யார் அடிைமகள் யார் நக்கிப் ெபாறுக்கிகள்  என்பைதப் 
ெபாது ஜனங்கள் உணர ேவண்டுகிேறாம். இது ேபாலேவ. 

2.  ைஹேகார்ட் ஜட்ஜ் 

இந்தியர் பார்க்கும் ைஹேகார்ட் ஜட்ஜு ஸ்தானம் 8ல் பார்ப்பனர்கள் 4 ஸ்தானம், 

மைலயாளிகள் 2 ஸ்தானம். 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழ் மக்கள் 2 இரண்ேட இரண்டு ஸ்தானம்தான் 

அைடந்திருக்கிறார்கள். 

3.  ேபார்ட் ெமம்பர் 

ேபார்ட் ெமம்பர் முதலிய 1250 முதல் 2500 ரூபாய் வைர சம்பளமுள்ள இந்தியர் 
பார்க்கும் உத்திேயாகங்கள் 8ல் பார்ப்பனர்கள் 4  ஸ்தானம், மைலயாளி 1, 
மகமதியர் 1, கிருஸ்தவர் 1. 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழ் மக்கள் 1 ஒேர ஒரு உத்திேயாகம். 

4.  டிப்டி கலக்டர்கள் 

மாதம் 500 ரூபா முதல் 800 ரூபாய் சம்பளம் வைர ெபறும்படியான இந்தியர் 
பார்க்கும் டிப்டி கெலக்டர்கள் உத்திேயாகம் 115ல் 

பார்ப்பனர்கள் 45, மகமதியர்கள் 22, கிறிஸ்தவர் 12, மைலயாளி 9. 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழ் மக்கள் 27. இது தவிர, 

5.  சர்ேவ இலாக்கா 

சர்ேவ அசிஸ்ெடண்ட் ைடரக்டர்கள் ேவைல இந்தியர்கள் பார்க்கும் மாதம் 800 

ரூபா சம்பளமுள்ள 4 ஸ்தானங்களும் பார்ப்பனர்கேள பார்த்து வருகிறார்கள். 

பார்ப்பனரல்லாதார் யாருக்கும் ஒன்றுகூட இல்ைல. 

6.  எக்ைஸஸ் 



சால்ட் அசிஸ்ெடண்ட் கமிஷனர் ேவைல 4ல் 

பார்ப்பனர் 3, மைலயாளி 1.  

பார்ப்பனரல்லாதார் 0 தான். 

7.  எக்ைஸஸ் இன்ஸ்ெபக்டர் 

சால்ட் சர்க்கிள் இன்ஸ்ெபக்டர்கள் முதல், இரண்டாவது கிேரட் உத்திேயாகம் 

இந்தியர் பார்ப்பது 17ல் 

பார்ப்பனர்கள் 9, மகமதியர் 5, கிருஸ்தவர் 1. 

பார்ப்பனரல்லாதார் இரண்ேட இரண்டு தான். 

மூன்றாவது கிேரடில் 12ல் பார்ப்பனர் 5, மைலயாளியும் தமிழரும் 5, மகமதியர் 
1, கிருஸ்தவர் 1. 

þ நான்காவது கிேரடில் 31 உத்திேயாகத்தில், பார்ப்பனர் 16, மைலயாளியும், 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழனும் 10, மகமதியர் 2,  கிருஸ்தவர் 3. 

9.   ைஹேகார்ட்டிலுள்ள  ெபrய உத்திேயாகங்கள்  

9ல் பார்ப்பனர்கள் 7; மைலயாளி 1, பார்ப்பனரல்லாத தமிழர் 1. 

10.  லா ஆபசீர்கள் ேவைல 

7ல் பார்ப்பனர்கள் 6; பார்ப்பனரல்லாத தமிழன் 1. 

11.  சபார்டிேனட் ஜட்ஜுகள் 

காயம் ஜட்ஜுகள் 30; ஆக்டிங் ஜட்ஜுகள் 41 ஆக 71 ஜட்ஜிகளில், பார்ப்பனர் 51; 
மைலயாளிகள் 11; மகமதியர் 4; கிருஸ்தவர் 1. 

பார்ப்பனரல்லாதார் காயம் 1, ஆக்டிங் 3. ஆக 4 நாேல நான்கு ஸ்தானங்கள் தான். 

12.  டிஸ்டிrக்ட் ஜட்ஜுகள் 

இந்தியர்கள் பார்க்கும் ஸ்தானங்கள் 21ல் பார்ப்பனர்கள் 11, மைலயாளிகள் 4, 

மகமதியர்கள் 3. 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழர் 3. 



13.  ஜில்லா முனிசீப்கள் 

ஸ்தானங்கள் பர்ெமனண்ட்  126ல், பார்ப்பனர் 80, மைலயாளி 12, மகமதியர் 7, 
கிருஸ்தவர் 4. 

பார்ப்பனரல்லாதார் தமிழர் 23.  

ஆக்டிங் முனிசீப் 59ல் பார்ப்பனர் 35, மைலயாளி 5, மகமதியர் 3, கிருஸ்தவர்கள் 

2. 

பார்ப்பனரல்லாதார் தமிழர் 13. 

14.  ஜில்லா சூப்ரண்ட் ேவைல 

ஜில்லா சூப்ரண்ட் ேவைலகள் 9ல் பார்ப்பனர் 4, மைலயாளி 2, மகமதியர் 1, 
பார்ப்பனரல்லாத தமிழர் 2. 

இதில் அசிஸ்ெடன்ட் பிரேபஷனr ேசர்க்கவில்ைல. 

15.  டிப்டி சூப்ரண்ட் 

டிப்டி சூப்ரண்ட் ேவைல இந்தியர்கள் பார்ப்பது 42ல் பார்ப்பனர் 16, மகமதியர் 9, 
கிருஸ்தவர் 5, மைலயாளியும், பார்ப்பனரல்லாதார் தமிழரும் 12. 

16.  கல்வி இலாக்கா 

எஜுேகஷனல் சர்வஸீ் ெபrய உத்திேயாகங்கள் இந்தியர்கள் பார்ப்பது  12ல் 

பார்ப்பனர் 6, மகமதியர் 1, கிருஸ்தவர் 3. 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழர் 2. 

17.  ஜில்லாக் கல்வி அதிகாrகள்  

ஈ.உ.O. ேவைல 37ல் பார்ப்பனர் 10, மைலயாளி 3, மகமதியர் 6, கிருஸ்தவர் 7. 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழர் 11.  

19.  காேலஜ் உத்திேயாகம் 

காேலஜ்களில் பிrன்ஸ்பாலாகவும் புரபசர்களாகவும் மற்றும் ெபrய 

ேவைலக்காரர்களாகவும் உள்ள உத்திேயாகம் 45ல், 



பார்ப்பனர்கள் 32, மைலயாளி 4, மகமதியர் 1, கிருஸ்தவர் 1, பார்ப்பனரல்லாத 

தமிழர்கள் 7. 

20.  ைவத்தியம் 

ராணுவப் பட்டம் உள்ள ெபrய டாக்டர்கள் இந்தியர் பார்க்கும் ேவைல 10ல் 

பார்ப்பனர் 8, மைலயாளி 1, மகமதியர் 1, பார்ப்பனரல்லாத தமிழர்  0 

21.  500 முதல் 900 வைர சம்பளமுள்ள 

       இந்திய டாக்டர்கள்  43ல் 

பார்ப்பனர் 24, மைலயாளி 5, கிறிஸ்தவர் 4, பார்ப்பனரல்லாத தமிழர் 10. 

22.  அசிஸ்ெடன்ட் சர்ஜன் 

500 ரூபாய்க்குக் கீழ்ப்பட்ட இந்திய டாக்டர்கள் 221ல்  

பார்ப்பனர் 100, மைலயாளி 20, மகமதியர் 5, கிருஸ்தவர் 43. 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழர் 48. 

22.  சுகாதார அதிகாrகள் 

ெஹல்த் ஆபசீர்கள் 60ல் பார்ப்பனர் 38, கிருஸ்தவர் 9, பார்ப்பன ரல்லாதவர்கள் 

மைலயாளி உட்பட 13. 

23.  ஜில்லா ேபார்டு இஞ்சினரீ்கள் 

இந்திய டிஸ்ட்rக்ட் ேபார்டு இஞ்சினரீ்கள் ேவைல 20ல் 

பார்ப்பனர் 15, மைலயாளி 1, கிருஸ்தவர் 1, பார்ப்பனரல்லாத தமிழர்கள் 3. 

இஞ்சினரீ் இலாக்கா சப் rஜிஸ்டரர் இலாக்காக்களுக்கும், மற்றும் 

உபாத்தியாயர், குமாஸ்தா, கீழ்த்தர உத்திேயாகம், rவனியு இன்ஸ்ெபக்டர், 
ேமஜிஸ்ட்ேரட், தாசில்தார், ேபாlஸ் சர்க்கிள் இன்ஸ்ெபக்டர், சப். 
இன்ஸ்ெபக்டர் முதலிய ேவைலகைளயும் பற்றி கணக்குப் பார்த்தால் 

எவ்வளவு ேமாசமாய் இருக்க ேவண்டும் என்பைத எடுத்துக் காட்ட ேவண்டுமா? 
அவற்ைறப் பின்னால் ெதrவிப்ேபாம். 



ஏெனனில் இந்த ேமல்கண்ட ெபrய உத்திேயாகஸ்தர்களால் தாேன கீழ்க்கண்ட 

கீழ்த்தர உத்திேயாகஸ்தர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றார்கள். ஆகேவ ேமல் 

உத்திேயாகங்களில் பார்ப்பனர்கேள அதிகமாயிருந்திருக்கிறேபாது அவர்கள் 

தங்களுக்குக் கீழ் யாைர நியமித்து இருப்பார்கள் என்பைத வாசகர்கேள 

ேயாசித்துப் பார்த்தால் விளங்கிவிடும். 

நாம் இரண்டு வாரத்துக்கு முன் பார்ப்பன ஆக்ஷி ஒவ்ெவாரு ஊrலும் எப்படி 

ஆதிக்கம் ெசலுத்துகிறது என்பதற்கு ஈேராட்டின் நிைலைய 

எடுத்துக்காட்டிவிட்டு மற்ற ஊர்களிலும் உள்ள பார்ப்பன உத்திேயாக 

எண்ணிக்ைகைய ெதrவிக்கும்படி ேகட்டு இருந்ேதாம். அந்தப்படி சிலர் 
அனுப்பினார்கள். அதில் ெபருந்துைரையப் பற்றிச் ெசன்ற வாரம் 

ெவளியிடப்பட்டது. இவ்வாரம் திருச்ெசங்ேகாடு ேதாழர் விபரமாய் 

அனுப்பியிருக்கும் கணக்ைக இதில் ேவறு பக்கம் பிரசுrக்கிேறாம். மற்ற 

ஊர்கள் விஷயமும் வரவர ெதrவித்துக் ெகாண்ேட வர எண்ணியுள்ேளாம். 

பார்ப்பனரல்லாதார் தமிழ் மக்கள் இந்தப் பார்ப்பனர்களிடமும், பார்ப்பனக் 

கூலிகளிடமும் ெகட்ட ெபயர் வாங்கி உத்திேயாகத்தில் ஒரு சிறு பங்கு 

ெபற்றும் அைவ ெபrதும் மைலயாளிக்கும், கிருஸ்தவருக்கும், 

மகமதியருக்கும் தான் ேபாய்விட்டேத ஒழிய தமிழ் மக்களுக்ேகா, 
தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்ேகா யாெதாரு பயன் இல்ைல. அப்படி இருந்தாலும் 

பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு பயன் ஏற்படாத இந்த உத்திேயாக எண்ணிக்ைக 

ெமாத்தம் ெகாஞ்சமானாலும் இந்த ஆட்சிகளால் உத்திேயாகம் ெபற்ற அந்த 

சமூகத்தார் பயன் அைடவது ேபாலேவ பார்ப்பனரல்லாதார் சிறிதாவது 

அைடந்திருப்பார்கேள ஒழிய உத்திேயாகம் பார்த்தவர்கேளதான் 

அைடந்தார்கள் என்று ெசால்வது அறிவுைடைம ஆகாது. 

இந்த அளவு கூட இப்ெபாழுது இந்த 20 வருஷ காலமாய் ஜஸ்டிஸ் கட்சியும் 

சிறப்பாக இந்தப் பத்து வருஷ காலமாய் சுயமrயாைதக் கட்சியும் 

பாடுபட்டதால் வந்ததா அல்லவா? இைதத் தாேன காங்கிரஸ்காரர்கள் 

(பார்ப்பனர்கள்) பார்ப்பனரல்லாத கூலிகைளப் பிடித்து  ைகவசப்படுத்திக் 

ெகாண்டு பார்ப்பன உத்திேயாகம் என்கின்ற வார்த்ைதக்கு சுயராஜ்யம் என்றும், 

பார்ப்பனரல்லாதார் அைடவைத ேதசத் துேராகம் என்றும் ேவறு 

வார்த்ைதகைளப் பார்ப்பனரல்லாத மக்களுக்கு எடுத்துச் ெசால்லி ஏமாற்றி 
வருகிறார்கள் என்பைத எந்தப் பிரபல பார்ப்பனரல்லாதாராவது ேதசீயப் 



பார்ப்பனரல்லாதாராவது மறுப்பார்கேளயானால் அவர்களிடம் பந்தயம் கட்டி 

அவர்கள் வாயாேலேய முன் ெசால்லி இருக்கும் வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு 

ருஜுப்பிக்க தயாராய் இருக்கிேறாம். 

ஆகேவ இன்று இத் ெதன்னாட்டில் நைடெபறும் ஆட்சி பிrட்டிஷ் ஆட்சியா 
பார்ப்பன ஆட்சியா என்பைத ேயாசித்துப் பார்க்க ேவண்டுகிேறாம். 

இைதப் பற்றி மந்திrகளும் ஜஸ்டிஸ் கட்சி அங்கத்தவர்களும் கவனித்துப் 
பார்ப்பனர்கள் தங்கள் விகிதாச்சாரம் உத்திேயாகக் கணக்குக்கு வரும் வைர 
அவர்களுக்கு உத்திேயாகம் ெகாடுப்பைத நிறுத்தியும் மற்ற வகுப்புக்காரர்கள் 

அவரவர்கள் விகிதாச்சாரம் அைடயும்படியாவது கவனித்து உத்திேயாகம் 

அளிக்கும் முைறைய திருத்தியும் தக்க ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டியது 

அவசியமாகும். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  05.05.1935 

 

ெவற்றிேமல் ெவற்றியின் ேயாக்கியைத 

மாகாணத் தைலவர்கள் அபிப்பிராயம் 

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டித் தீர்மானம் 

ெதன்னாட்டு பார்ப்பனரல்லாதார் மக்கைள ஏமாற்றுவதற்காக ேதாழர் 
ராஜேகாபாலாச்சாrயார்  ஜப்பல்பூrல் 24ந் ேததி கூடிய அகில இந்திய 

காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு ஒரு தீர்மானம் ெகாண்டு வந்து நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளப் 
பார்த்தார். அத் தீர்மானமாவது@ 

""இந்திய சட்டசைபயில் காங்கிரஸ் கட்சி ெமம்பர்கள் பல கஷ்டங் கைளச் 
சமாளித்து ெவற்றிகரமாக ெசய்த ேவைலகைளக் கண்டு அகில இந்திய 

காங்கிரஸ் கமிட்டி திருப்தி அைடகிறது'' என்பதாகும். இத் தீர்மானத்ைதப் பற்றி 
பல ெமம்பர்கள் ேபசுைகயில் ெதrவித்த அபிப்பிராயங்களாவன. 

சர்தார் சார்துல் சிங் 

""சுயராஜ்ஜியம் ெபருவதற்காக காங்கிரஸ் அெசம்பிளிக்குச் ெசல்லவில்ைல'' 

என்று ேபசி இருக்கிறார். 



ஆனால் ேதர்தலின்ேபாது ஓட்டர்களுக்கு என்ன ெசால்லி ஓட்டு வாங்கப்பட்டது 

என்பைத ேயாசித்தால் காங்கிரஸ் சட்டசைபக்குப் ேபானது வணீ் என்பது 

புலப்பட்டுவிடும். 

""சுயராஜ்ஜியம் ேவண்டுமானால் சத்தியமூர்த்தி அய்யருக்கும், சாமி 
ெவங்கிடாசலம் ெசட்டியாருக்கும் ஓட்டு ேபாடுங்கள்'' என்று ேகட்டார்கள். 

இப்ேபாது சுயராஜ்ஜியத்துக்கும் அெசம்பிளிக்கும் சம்பந்தமில்ைல என்று 

ஆகிவிட்டது. காங்கிரசின் நாணயம் தங்க எழுத்தில் ""எழுதத் தக்கேத''. 

நிற்க ேதாழர் ேமகர் அலி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி ஓட்டர்களுக்குக் ெகாடுத்த 

உறுதிெமாழிகளின்படி நடக்கவில்ைல என்றும் பாராட்டுகிறது என்ற 

வார்த்ைதக்குப் பதிலாக கண்டிக்கிறது என்று ேபாட ேவண்டும் என்றும் 

ெசான்னார். 

மகாராஷ்டிரா மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த ேதாழர் சங்கரரால்திேயா என்பவர் 
தீர்மானத்தில் ""ெவற்றிகரமாக'' என்கின்ற வார்த்ைதைய எடுத்துவிட 

ேவண்டும் என்று ஒரு திருத்தம் ெகாண்டு வந்து ேபசுைகயில் காங்கிரஸ் கட்சி 
ேதர்தலில் ெவற்றி ெபற்றார்கேள தவிர காrயத்தில் ஒரு ெவற்றியும் 

ெபறவில்ைல. ேதர்தல் காலத்தில் ஓட்டர்களுக்கு ெகாடுத்த எந்த வாக்குறுதி 
விஷயத்திலும் அவர்கள் நிைறேவற்றேவா ெவற்றி ெபறேவா 
அனுஷ்டிக்கேவா இல்ைல. 

ஆதலால் ெவற்றிகரமாக என்று ெசால்லிக் ெகாள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 

ேயாக்கியைத இல்ைல என்று ெசால்லிவிட்டார். 

ேமகர் அலி அவர்கள் தீர்மானத்ைத எதிர்த்து ேபசுைகயில் காrயக் கமிட்டி 

தீர்மானங்கைளயும் பார்லிெமண்டr கட்டைளகைளயும் மீறி நடந்து ெகாண்ட 

காங்கிரஸ் சட்டசைப அங்கத்தினர்கைளப் பாராட்டுவது பrகசிக்கத் 

தகுந்ததாகும். 

ராஜேகாபாலாச்சாr ேபான்றவர்கள் இந்தப்படி காrயம் ெசய்ய முன்வரலாம். 

காங்கிரஸ் தீர்மானத்தில் நிராகrக்கிேறாம் என்கின்ற பதேம வரவில்ைல. 

பம்பாய் காங்கிரஸ் கட்டைளைய காற்று வாக்கில் விட்டுவிட்டார்கள். 



புதிய சீர்திருத்தத்ைத நடத்துவிக்க காங்கிரஸ்காரர்கள் திருட்டுத் தனமாக 

ஒப்புக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். காங்கிரஸ் சட்டசைபத் தைலவர்கள் ேபச்ைச 
சர்க்காரார் ெமச்சிப் பாராட்டி இருக்கிறார்கள். 

ஆனால் அவர்கள் ேதசத்தார் ெமச்சிப் பாராட்டும்படி நடந்து ெகாண்டிருக்க 

ேவண்டும். (சபாஷ்) (ஜனங்கைள ஏமாற்றி விட்டார்கள்.) 

சாதாரண சம்பரதாய விஷயமாகக்கூட காங்கிரஸ் ெமம்பர்கள் ெவற்றி 
ெபற்றதாகச் ெசால்ல முடியாது. ஏெனனில் ைவசிராய் சட்டசைபயில் 

ேபசும்ேபாது காங்கிரஸ் ெமம்பர்கள் எழுந்து நின்று இருக்கிறார்கள். 

காங்கிரஸ்காரர்கள் தங்கள் கடைமையச் ெசய்ய தவறி இருக்கிறார்கள். 

அவர்கைளப் பாராட்டுவது என்பது சrயல்ல, கண்டிக்க ேவண்டியேதயாகும். 

வங்காள ெமம்பர்  ேதாழர் ராமச்சந்திர சிங் ேபசியதாவது: ""காங்கிரஸ் 

கட்சியார் பாராட்டும்படியாக நடந்து ெகாள்ளவில்ைல. ஆதலால் பாராட்ட 

முடியாது.'' 

பகீார் ெமம்பர் ேதாழர் மகாமாய பிரசாத் ேபசியதாவது: 

காங்கிரஸ்காரர் சட்டசைபயில் ஒழுங்காக நடந்து ெகாள்ளவில்ைல. 

ஒன்றுக்ெகான்று முரணாக நடந்து ெகாண்டார்கள். காங்கிரசின் ெகாள்ைகேய 

பிரதிபலிக்கவில்ைல. காங்கிரஸ் கட்சி வரவர ஊழலாகி வருவதற்கு இது ஒரு 

அறிகுறியாகும் என்று ேபசினார். 

காங்கிரஸ் சமதர்மக் கட்சிக் காrயதrசி ேதாழர் ெஜயப்பிரகாசர் ேபசியதாவது: 

""காங்கிரஸ் அெசம்பிளி ேவைலத் திட்டம் மிகவும் அதிருப்திகரமானது'' என்று 

ேபசினார். 

அஜ்மீர் ேதாழர் ெகௗr சங்கர் பார்க்கவர் ேபசியதாவது: 

அசம்பிளி மூலம் சுயராஜ்யம் வராது. இந்த நிைலைமயில் ேதாழர் 
ராஜேகாபாலாச்சாrயார் எல்லாவற்றிற்கும் தந்திர முைறயில் சமாதானம் 

ெசான்னார். என்ன ெசால்லியும் ெவற்றிகரமாக என்ற வார்த்ைத தீர்மானத்தி 
லிருந்து நீக்கப்பட்ேட ேபாயிற்று. ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயாேர ெவற்றி 
என்கின்ற வார்த்ைதைய எடுத்துவிட சம்மதித்து விட்டார். 

தீர்மானம் ெமாட்ைடயாகத் தான் நிைறேவற்றப்பட்டது. 



ஆகேவ காங்கிரசின் ெவற்றிேமல் ெவற்றி என்பதின் புரட்டுகள் அகில இந்திய 

காங்கிரஸ் கமிட்டியிேலேய காங்கிரஸ்காரர்களுக் குள்ளாகேவ 

விளங்கிவிட்டெதன்றால் ெவற்றி என்கின்ற வார்த்ைதேய எடுபட்டுவிட்டது 

என்றால் மற்றபடி ெவளி ஜனங்களுக்கு அதில் எவ்வளவு பித்தலாட்டங்கள் 

இருந்து இருக்கிறது என்பைத விளக்க ேவண்டுமா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ஆந்திர மாகாணம் விஸ்வநாதன் ேபசும்ேபாது ேதாழர் ராஜ 

ேகாபாலாச்சாrயார் ெசன்ைன சட்டசைபையக் கைலத்துவிடேவண்டு ெமன்று 

ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் கரணம் ேபாடுவெதல்லாம் ""சட்டசைப 
கைலக்கப்பட்டுவிட்டால் தாங்கள் பதவிகைள ஏற்றுக் ெகாள்ளலாம் 

என்றுதான் பாடுபடுகிறார்கள்'' என்று குறிப்புக்காட்டி இருப்பதுடன், ""பதவி 
ஏற்கும் ேநாக்கத்துடன் தான் காங்கிரஸ் புதிய ேதர்தலில் ஈடுபடும்'' என்று 

ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயாேர அறிக்ைக விட்டிருப்பதாகவும் இதிலிருந்து 

புதிய நிைலைம ஏற்பட்டிருக்கிறெதன்றும் கூறுகிேறாம். 

காங்கிரஸ்காரர்கள் பதவி ஏற்றுக் ெகாள்ளக் கூடாது என்கின்ற தீர்மானத்ைத 

ேதாற்கடித்து விட்டார்கள். எனேவ பதவி ஏற்றுக் ெகாள்ளலாம் என்பதற்கு 

அனுகூலம் ெசய்து ைவத்துக் ெகாண்டார்கள். 

இந்தப்படி ெசய்து ெகாள்வதற்கு முக்கிய காரணஸ்தர்களாய் இருந்தவர்கள் 

ெதன்னாட்டுப் பார்ப்பனர்கேளயாவார்கள். 

அதாவது ேதாழர்கள் ராஜேகாபாலாச்சாrயார், டி. பிரகாசம், எஸ். 

சத்தியமூர்த்தி மூவரும் தங்களுக்கும், தங்கள் ஜாதியாருக்கும் அனுகூலமாகக் 

காங்கிரைசச் ெசய்து ெகாண்டார்கள் என்பது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டிக் 

கூட்ட நடவடிக்ைகயில் நன்றாய் விளங்குகிறது. 

ேமலும் மற்ெறாரு தீர்மானத்திலும் அதாவது யுத்தம் ஏற்பட்டால் இந்தியர்கள் 

அதில் கலந்து ெகாள்ளேவா பணம் ெகாடுக்கேவா உதவி ெசய்யேவா கூடாது 

என்பதாகும். 

அைத நிைறேவற்றி ைவக்க காங்கிரஸ்காரர்கள் பயந்து ெகாண்டு அைதப் பற்றி 
விவாதிக்கேவ கூடாது என்று ெசால்லிவிட்டார்கள். 

ஆகேவ காங்கிரசின் வரீம் நாணயம் சமதர்மிகளிடத்தில் இருக்கும் விசுவாசம், 

உத்திேயாகேமற்றுக் ெகாள்ளாத தியாகபுத்தி ஆகிய குணங்கள் எவ்வளவு 



என்பைத இந்த அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி நடவடிக்ைக மூலம் ெதrந்து 

ெகாள்ளலாம். 

இப்படிப்பட்ட ேயாக்கியர்கள் ஜஸ்டிஸ் கக்ஷியார் உத்திேயாக 

ேவட்ைடக்காரர்கள் என்றும் சுயமrயாைதக் கக்ஷியார் பணக்காரர்களுக்கு 

ஆதரவுக் ெகாடுக்கும் கக்ஷியார் என்றும் ேதாழர் ஈ.ெவ. ராமசாமி பயந்து ேபாய் 

விட்டார், பிற்ேபாக்காளராகிவிட்டார் என்றும் ெசால்லப் புறப்பட்டு விட்டார்கள் 

என்றால் இந்தக் கூட்டத்தாருக்கு மானம், ெவட்கம், நாணயம் இருக்கின்றதா 
என்று ேகட்கின்ேறாம். யாேரா நான்கு பார்ப்பனர்கள் மந்திrகளாவதற்கு ஆக 

இவ்வளவு அேயாக்கியத்தனங்களும் இழி முைறகளும் ைகயாளுவெதன்றால் 

இந்தக் கூட்டத்ைத மனித சமூக நலைன உத்ேதசித்து என்ன பாடுபட்டாவது 

பூண்டற்றுப் ேபாகும்படி உைழக்க ேவண்டியது ஒவ்ெவாரு 

சுயமrயாைதக்காரனுைடயவும் கடைமயா அல்லவா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  05.05.1935 

 

மதம் ேபாய் விடுவதால் கடவுள் 

ஒழிந்துவிடாது 

 ஓர் சமதர்மி 

ெசன்ற வாரத்திற்கு முந்திய வாரம் குடி அரசில் ஜாதிகள் ஒழிக்கப் படுவதினால் 

மதம் ஒழிந்து விடாது என்பதாக விளக்கி இருந்ேதன். 

இவ்வாரம் இக்கட்டுைரயில் மதம் ேபாய்விடுவதால் கடவுள் ஒழிந்து விடாது 

என்பைதப் பற்றி எழுத ஆைசப்படுகிேறன். 

முதலில் மதம் என்றால் என்ன என்பைதத் ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 

மதம் என்பைதப் பற்றி இருவிதமான அபிப்பிராயங்கள் மக்கள் உலகில் நிலவி 
வருகின்றன. 

ஒன்று: மதங்கள் என்பைவகள் ெபrதும் கடவுள்களாலும், கடவுைளக் கண்ட 

ெபrயார்களாலும், கடவுள் குமாரர்களாலும், கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட 

தூதர்களாலும், கடவுள் அவதாரங்களாலும், கடவுள் தன்ைம ெகாண்ட 

ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களாலும் ஏற்பட்டைவ என்றும், அம்மதங்களுக்கு 



ஆதாரமான ேவதங்கள் என்று ெசால்லப்பட்டைவகள் அக்கடவுள்களின் 

வாக்குகள் என்றும், கடவுள்களின் அபிப்பிராயங்கள் என்றும், கடவுள் அருள் 

ெபற்றவர்களால், தீர்க்கதrசிகளால் ெசால்லப் பட்டைவகள் என்றும், கடவுள் 

கட்டைளயின் மீது ெவளியாக்கப்பட்டைவ என்றும், அசrrயாக ஆகாயத்தில் 

இருந்து சப்த மூலமாக வந்தைவகள் என்றும், அைவ எக்காலத்துக்கும் 

ஏற்றைவகள் என்றும், அைவகளிலிருந்து ஒரு எழுத்துக்கூட மாற்றக் கூடியது 

அல்ல ெவன்றும், அைவகளிலுள்ள படிேய மக்கள் சமூகம் எக்காலத்திலும் 

நடந்து தீர ேவண்டியது அவசியம் என்றும், மதத்தினாலல்லாது  மதம் கண்ட 

அருளாளர்கள் மூலமாய் அல்லது மனிதனுைடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட 

மாட்டாது என்றும், கடவுளின் அடிைய அைடய முடியாது என்றும், அம் மதக் 

கட்டைளகள் அம்மத ேவத வாக்குகள் மனிதனுைடய அறிவுக்கும் நடப்பிற்கும் 

மற்றும் விஞ்ஞானத்திற்கும், நிரந்தர உண்ைமக்கும் எவ்வளவு தூரம் 

மாறுபட்டிருந்த ேபாதிலும் மனித சமூக வாழ்க்ைக நடப்புக்கும், கூட்டுறவுக்கும் 

எவ்வளவு தூரம் பயன்படாததாகவும் ேகட்ைட விைளவிக்கக் கூடியதாகவும் 

இருந்த ேபாதிலும் நம்பித்தான் ஆகேவண்டும் என்றும்  ஒப்புக் ெகாண்டுதான் 

தீர ேவண்டும் என்றும்  பின்பற்றித்தான் தீர ேவண்டும் என்றும் ெசால்லப் 
படுவதும் தான் மதம் என்ற அபிப்பிராயம் ெபரும்பாலும் இருந்து வருகின்றது. 

இரண்டாவது@ மதம் என்பது ஒரு ெகாள்ைக என்றும், அது மனித சமூகக் கூட்டு 

வாழ்க்ைகக்கு ஏற்ற திட்டங்கைளேய ெபrதும் ெகாள்ைகயாகக் 

ெகாண்டெதன்றும், அக் ெகாள்ைககள் காலக்கிரமங்களில் ஒவ்ெவாரு 

அறிஞர்களால் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவாரு ெகாள்ைகயின் கர்த்தாக்கள் 

ேபராலும் அவ்வக்ெகாள்ைககைளேய ஒவ்ெவாரு மதமாகக் கருதப்படுகின்றன 

ெவன்றும், அக்ெகாள்ைககைளப் பலப்படுத்தவும் நிைல நிறுத்தவுேம 

மதங்கேளாடு கடவுள்கைளச் சம்மந்தப்படுத்த ேவண்டியதாயிற்று என்றும், 

நாளாவட்டத்தில் மதப்பிரசாரகர்களின் சுயநல வாழ்க்ைகைய முன்னிட்டு 

ெகாள்ைககளின் தத்துவங்கள் விளக்கப்படாமல் கண்மூடித்தனமாக 

நம்பிக்ைகயின் ேமல் மக்கள் மதங்கேளாடு சம்மந்தப்பட ேவண்டியதாயிற்று 

என்றும், எந்த மதக் ெகாள்ைககளானாலும் அைவ கால ேதசவர்த்தமானங் 

களுக்குத் தகுந்த வண்ணம் மாற்றப்பட ேவண்டியேத என்றும், மற்ெறாரு 

கூட்டத்தாரால் கருதப்படுகின்றது. இக் கூட்டத்தார் மதத்ேதாடு கடவுைளச் 
சம்மந்தப்படுத்துவதில்ைல. 



மற்ெறாரு மூன்றாவது கூட்டத்தார் மதசம்மந்தமான எந்தக் ெகாள்ைகயும் 

அறிவுக்கும் அனுபவத்துக்கும் ஒத்து இருக்க ேவண்டும் என்பைத ஒப்புக் 

ெகாள்ளுபவர்கள். ேமல் காட்டிக் ெகாண்டு மதக் ெகாள்ைககள் என்பைவகள் 

அறிவுக்கும், உண்ைமக்கும், அனுபவத்திற்கும் ஏற்றைவகள்தான் என்றும், 

அைவகைள அறியவும், உணரவும் சில மனிதர்களுக்குப் ேபாதிய அறிவில்ைல 

என்றும், சாமானியர்களுக்கு அைவ விளங்காெதன்றும்  இப்படியாகச் 
ெசால்லுபவர்களும் உண்டு. 

இரண்டாவது ெகாள்ைகக்காரர்களுக்கு நான் சமாதானம் ெசால்ல 

ேவண்டியதில்ைல. ஏெனனில் அவர்கள் மதத்ேதாடு கடவுைள சம்மந்தப் 
படுத்துவதில்ைல என்று ெசால்லி விடுகிறார்கள். ஆதலால் பிரஸ்தாப 
விஷயத்திற்கும், அவர்களுக்கும் சம்மந்தமில்ைல. 

முதலாவது மூன்றாவது ெகாள்ைகக்காரர்களுக்குச் சமாதானம் ெசால்ல 

ேவண்டியது அவசியமாகும். 

இன்று உலகில் பல்ேவறு மதங்கள் இருக்கின்றன. பல்ேவறு மத 

ஆதாரங்களாகிய ேவதங்களும் இருக்கின்றன. அவற்றின் கட்டைளகள் 

ெவவ்ேவறாகவும் இருக்கின்றன. அவ்வளேவாடல்லாமல் ஒன்றுக்ெகான்று 

மாற்றமுைடயைவகளாகவும், எதிர்மைறக் கருத்துக்கள் ெகாண்டதாகவும் 

இருக்கின்றன. ஒேர கடவுள் இவ்வளவு மதங்களுக்கும் இவ்வளவு மத 

ஆதாரங்களாகிய ேவதங்களுக்கும் கர்த்தாவாக இருந்திருப்பார் என்று 

யாராவது ெசால்ல முடியுமா? 

பல கடவுள்கள் இருப்பதாக எந்த மதக்காரர்களும் ஒப்புக் ெகாள்ளுவதுமில்ைல. 

ஆனால் ஒவ்ெவாரு மதக்காரர்கள் கடவுள்களுக்கும் ஒவ்ெவாரு மாதிrயான 

குணங்கள் ெசய்ைககள் கற்பிக்கப்படுவேதாடு, ஒவ்ெவாரு ஆதாரங்களும் 

ெபrதும் ெவவ்ேவறு ெகாள்ைககைளக் ெகாண்டைவகளாகவும் இருக்கின்றன. 

ஒருவர் கடவுைளயும், ஒரு ேவதத்ைதயும் மற்ெறாரு மதக்காரன் ஒப்புக் 

ெகாள்வதில்ைல என்பேதாடு ஒவ்ெவாரு மதக்காரனும் என் கடவுள்தான் 

உண்ைமயாக எல்ேலாருக்கும் ஆதாரமான கடவுள் என்றும், தனது மத 

ேவதம்தான் உண்ைமயானது  உண்ைமயான கடவுளால் 

ெசால்லப்பட்டதுமாகும் என்றும் வாதாடுவேதாடு மற்றக் கடவுள்கைளயும் 

ேவதங்கைளயும் பrகசிக்கிறார்கள், ெவறுக்கவும் ெசய்கிறார்கள். 



ஆகேவ எல்லா மதக்கடவுள்களும் உண்ைமயாய் இருக்க முடியாது 

என்றாலும், எல்லா ேவதங்களும் கடவுள்களால் ெசால்லப்பட்டிருக்காது 

என்றாலும் ஏதாவது ஒரு மதக்காரனுைடய கடவுைளயாவது ஏதாவது ஒரு மத 

(ேவத)த்ைதயாவது (விவகாரத்துக்காக) உண்ைம என்று ைவத்துக் 

ெகாண்டாலும் அம்மதத்துக்கு உண்ைமயிேலேய கடவுள் சம்மதமிருந்து அந்த 

ேவதம் உண்ைமயிேலேய கடவுளால் அல்லது கடவுள் சம்மதத்தின் மீது 

அல்லது கடவுள் அருளால் ெவளியாக்கப்பட்டிருக்குமானால் அது எல்லா 
மனிதர்களாலும் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படாததாய் இருக்க முடியுமா? அல்லது 

அைத எந்த மனிதனாவது ஆட்ேசபிக்க முடியுமா? 
 

மனித சமூக நன்ைமக்காக கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மதம், கடவுளால் 

ெவளியாக்கப்பட்ட ேவதம் ஆகியைவகைள மக்கள் ஒப்புக் ெகாள்ளும்படியும் 

ெசய்வது எந்தக் கடவுளுக்கும் கஷ்டமான காrயமாகி விடுமா? அல்லது 

கடவுேள ஏற்படுத்திவிட்டு கடவுேள அைவகைள மனிதைன ஒப்புக் ெகாள்ள 

ேவண்டாம் என்றும் எதிர்த்துப் ேபசும்படியும் ெசய்து அப்படிப்பட்டவைன 

தண்டைனக்குள்ளாக்குவது என்பது கடவுளின் ேவைலயாய் இருக்க முடியுமா? 
அப்படிக்கு இல்ைலயானால் கடவுள் வாக்ைகயும், கடவுள் கட்டைளகைளயும் 

கடவுளால் அனுப்பப்பட்டவர்களின் உத்திரவுகைளயும் மீறி நடக்கும்படியான 

சக்தி இந்த சாதாரண மனிதர்களுக்கு இருக்கிறது என்று ெசால்லிவிட 

முடியுமா? 

அல்லது மூன்றாவது கூட்டத்தார்கள் ெசால்லும் அபிப்பிராயப்படி கடவுள் 

தத்துவங்கைளயும், ேவதங்களின் உண்ைமகைளயும் பற்றி அைவ 

பகுத்தறிவுக்கும், அனுபவத்திற்கும் ஒத்துத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் அைதப் 
பற்றி அறிய மனிதனுக்கு சக்தி இல்ைல என்பது வாஸ்தவமாய் 

இருக்குமானால் இன்று இவ்வுலகில் உள்ள 200 ேகாடி மக்களில் ஒருவராவது 

அறியக்கூடியவர்கள் இருக்க ேவண்டாமா? அந்தப்படி இருந்தால் அவர்கள் 

மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டி ெமய்ப்பித்து ஒப்புக் ெகாள்ளச் ெசய்திருக்க 

ேவண்டாமா? அப்படியும் இல்ைலயானால் மனிதனால் ெதrந்து ெகாள்ள 

முடியாத உண்ைமகைள நம்பி உலகம் நடப்பதனால் நீதி விளங்குமா? 

எவ்வளேவா அற்புதங்கைளக் கண்டுபிடித்து மக்கள் அறிவுக்கும் பிரத்தியட்ச 
அனுபவத்திற்கும் ெமய்பித்துக் காட்டி பயன்படச் ெசய்து இருக்ைகயில் 

அப்படிப்பட்ட மக்களாலும் இந்த மத விஷயமான காrயம் அதுவும் சர்வ 



வல்லைமயும் சர்வ வியாபகமும் உள்ள கடவுளால் கடவுளுக்காக அதாவது 

கடவுைள அறிவதற்காக மனிதனுைடய நன்ைமக்ெகன்ேற ஏற்பட்ட மதமும், 

ேவதமும் மனிதனுக்கு அதுவும் ஆறு அறிவு பைடத்து கடவுைள உள்ளத்தில் 

ெகாண்ட மனிதனுக்கு விளங்கும்படி ெசய்ய முடியவில்ைல என்றால் இம் 

மதங்களும் ேவதங்களும் கடவுளால் ஏற்பட்டெதன்ேறா கடவுள் 

சம்பந்தமுைடயெதன்ேறா கடவுைள அைடவதற் ெகன்ேறா ஏற்பட்டெதன்று 

ஞானமுள்ள எவனாவது ெசால்ல முடியுமா? 

இன்று மதம் மனதாரேவ விவகாரத்திற்கிடமில்லாமல் ஒவ்ெவாரு வருக்கும் 

மனதிற்கும் புத்திக்கும் அனுபவத்திற்கும் ெதrயும்படியாகேவ மனித 

சமூகத்ைதப் பிrத்திருக்கிறது என்பதும், மதம் காரணமாகேவ மனித 

சமூகத்தில் பல இயலிலும் ேவறுபாடு நிலவி வருகின்றெதன்பதும் மனிதப் 
பிறவியில் மனிதன், மற்ற ஜவீப் பிராணிகைளவிட ேமலான அறிைவயும் 

நிைலையயும் ெபற்றவன் என்பைத அடிேயாடு அழித்து சகல ஜவீப் பிராணி 
கைளவிடக் ேகடானவன் என்று ெசால்லத்தகுந்த அளவும், குைறவும், 

கவைலயும் அனுபவித்துக் ெகாண்ேட வந்திருக்கிறான் என்பதும் 

ெதrயவில்ைலயா? 

இப்படிப்பட்ட காrயங்கள் மாற்றமைடந்து மனித சமூகம் உண்ைம யிேலேய 

ேமம்பாடு அைடவதற்கு இம்மதங்கள் ஒழிக்கப்படுவதாய் இருந்தால் ஒழிந்து 

ேபாவதற்காகேவ இருந்தால் இந்தக் காரணத்தினாேலேய கடவுள் ஒழிந்து 

விடுமா? அல்லது மைறந்துவிடுமா? என்பைத ேயாசித்துப் பாருங்கள். சர்வ 

வல்லைம சர்வ சக்தி உள்ள கடவுைளக் காப்பாற்ற  ஒரு மதம்  

ேவண்டியதாயிருக்குமானால்  அல்லது ஒரு ேவதம்  ேவண்டியதாய்  

இருக்குமானால் அக் கடவுைள நாம்  சர்வ சக்தி சர்வ வியாபகம் உள்ளது என்று 

எப்படிச் ெசால்ல முடியும். 

கடவுள் உருவம், குணம், விருப்பு, ெவறுப்பு அற்றவர் என்றும், யாராலும் 

அறியப்படாதவர் என்றும், அவர் ஆதி அந்தமில்லாமல் எக்காலத்திலும் 

இருப்பவர் என்றும் ெசால்லப்பட்ட பிறகு, 

ேகாலம் 

தைலவிrேகாலமாய் உள்ள மதம் என்பது ேபாய்விட்டதினாேலேய ஒழிந்து 

ேபாவார் என்று யாராவது நிைனப்பார்கேளயானால் அவர்கள் கடவுைள, 



சர்வசக்தி, சர்வவியாபகம் உள்ளவர் என்று கருதியிருப்பவர் களாவார்களா? 
இருந்தால் அப்படிப்பட்டவர்கைள நாஸ்திகர்கள், கடவுள் தன்ைம அறியாத 

கசடர்கள் என்று தாேன ெசால்ல ேவண்டும்? ஆகேவ எப்படிப்பட்ட 

ஆஸ்திகர்களும், மதம் ஒழிந்து ேபாவதால், கடவுள் ஒழிந்து ேபாய் விடுவார் 
என்று கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல என்று ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிேறன். 

குடி அரசு  கட்டுைர  05.05.1935 

 

அறிக்ைக 

நமது பத்திrைகயில் ஒவ்ெவாரு ஊrலுள்ள பார்ப்பன, பார்ப்பன ரல்லாத 

உத்திேயாகஸ்தர்களின் எண்ணிக்ைகையக் ேகட்டிருந்ேதாம். அதன்படி ேகாபி, 
திருச்சங்ேகாடு, சூலூர் முதலிய இன்னும் பல ஊர்களிலிருந்து எண்ணிக்ைக 

லிஸ்டு வந்து இருக்கிறது. இவ்வாரம் திருச்ெசங்ேகாட்டிலிருந்து வந்த 

ெசய்திைய மட்டும் பிரசுrத்திருக்கிேறாம். அடுத்த வாரத்திலிருந்து 

ெதாடர்ச்சியாக மற்ற ஊர் ெசய்திகைளப் பிரசுrக்கப்படும். 

 பர். 

குடி அரசு  அறிக்ைக  05.05.1935 

 

ேம விழாவும் ஜூபிலி விழாவும் 

ேம மாதம் முதல் ேததியில் ேம தினக் ெகாண்டாட்டமும், ேம மாதம் 6ந் ேததி 
மன்னர் ஜூப்பிலியும் தமிழ்நாட்டில் ஏறக்குைறய ஒன்று ேபாலேவ எங்கும் 

ெகாண்டாடப்பட்டிருக்கும் விஷயம் தினசrப் பத்திrைககளில் பரக்கக் 

காணலாம். 

ேம தின விழாவானது உலகம் பாடுபட்டு உைழக்கும் மக்களின் ஆட்சியின் கீழ் 

வர ேவண்டும் என்று ஆைசப்பட்டுக் ெகாண்டாடுவதாகும். 

ஜூப்பிலி விழா இன்று ஆட்சி புrயும் அரசrன் ஆட்சிையப் பாராட்டியும் 

அவரது ஆட்சிக்கு கால் நூற்றாண்டு ஆயுள் ஏற்பட்டைத பற்றி 
ஆனந்தமைடந்தும் இனியும் நீடூழி காலம் இவ்வாட்சி நீடிக்க ேவண்டும் என்று 

ஆைசபட்டும் ெகாண்டாடியதாகும். 



இந்தியாவின் பிரதிநிதித்துவ சைப என்று ெசால்லப்படும் இந்திய ேதசீயக் 

காங்கிரசானது ேமற்கண்ட இரண்டு தத்துவங்களுக்கும் விேராதமான 

மனப்பான்ைமையக் ெகாண்டது. 

எப்படிெயனில் முைறேய (சூத்திரர்) ெதாழிலாளி, (பிராமணர்) முதலாளி 
அல்லது அடிைம எஜமான் என்கின்ற இரண்டு ஜாதிகள் பிறவியின் ேபrேலேய 

இருக்க ேவண்டும் என்றும், அன்னிய ஆட்சி என்பதான பிrட்டிஷ் ஆட்சி 
கூடாது என்றும் ெசால்லும்படியான ெகாள்ைககைளக் குறிக்ேகாளாகக் 

ெகாண்டெதன்று ெசால்லிக் ெகாள்ளும் ஸ்தாபனமாகும். 

ஆனால் இந்திய மக்கள் இந்த இரண்டு ெகாள்ைககைளக் குறிக்ேகாளாகக் 

ெகாண்ட காங்கிரைச சிறிதும் மதிக்கவில்ைல என்பைத இந்த இரண்டு 

விழாவும் உள்ளங்ைக ெநல்லிக்கனி ேபால் எடுத்துக்காட்டி விட்டது. 

காங்கிரசானது ெவளிப்பைடயாக இந்த இரண்டு விழாக்கைளயும் எதிர்க்க 

ேயாக்கியைத இல்ைலயானாலும் மனதிற்குள் தனக்கு உள்ள அதிர்ப்திைய பல 

வைககளில் காட்டியது ேபாலேவ நடித்துக் ெகாண்டது. ஒரு பயங்ெகாள்ளித் 

தீர்மானத்ைதயும் ேபாட்டு விளம்பரப்படுத்திற்று. என்ன ெசய்தும் ஜபம் 

சாயவில்ைல. 

இந்த இரண்டு விழாவும் இது வைர நடந்தைதவிட பல மடங்கு அதிகமாகேவ 

ெகாண்டாடப்பட்டுவிட்டது. 

இந்த நாட்டில் ேதசீய அபிலாைசகளுக்கு சர்வாதிகாrகளாகவும், ஒேர 
பாஷ்யக்காரர்களாகவும், இருந்து வந்தைவ இந்து, சுேதசமித்திரன் 

பத்திrக்ைககள். 

அைவகள் தங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டேபாது அரசைர விஷ்ணுவின் அம்சம் 

என்று பூஜிப்பதும் தங்களுக்கு இஷ்டமில்லாதேபாது அரசர் மாளிைகக்குள் 

யாராவது ெசன்று வந்தால் அவர்கைள ேதசத் துேராகிகள் என்றும், ேதசத்ைதக் 

காட்டி ெகாடுப்பவர்கள் என்றும் ெசால்லுவதுமாய் மக்கைள ஏய்த்து 

ஆட்சிையயும் மக்கைளயும் தங்களுக்கு அடிைமப்படுத்தி ஆதிக்கம் ெசலுத்தி 
வந்தன. 

இந்த இந்து, சுேதசமித்திரன் சூட்சிகைளயும் அவர்கள் கூட்டத்தினர் களின் 

ேமாசங்கைளயும் கண்டபின் இந்திய மக்கள் ெபரும்பான்ைமேயார் அன்னியர் 



ஆட்சியாேலேயதான் இக் கூட்டத்தாrன் சூட்சிகளிலும் ெகாடுைம 

களிலிருந்தும் விடுதைல ெபற முடியும் என்பைதத் ெதrந்து ெகாண்டார்கள். 

இைத உணர்ந்த இந்து, சுேதசமித்திரன் கூட்டம் இப்ெபாழுது ராஜபக்திக்குப் 
ேபாட்டி ேபாட ஆரம்பித்து விட்டன. 

அதாவது ெகாஞ்சகாலத்துக்கு முன்பு இந்நாட்டுக்கு விஜயம் ெசய்த இளவரசர் 
அவர்கைள என்னஎன்னேமா ெபாருத்தமில்லாத வமீ்புகைளயும், 

வrீயங்கைளயும் எடுத்துச் ெசால்லி பஹிஷ்காரம் ெசய்யத் தூண்டிய கூட்டம் 

இன்று ெநாண்டிச் சமாதானங்கைளச் ெசால்லிக் ெகாண்டு நிபந்தைனயற்ற 

சரணாகதி ேபால் வாழ்த்துப் பாடி இருக்கின்றன. 

அதாவது ""மாட்சிைம'' தங்கிய ஐந்தாம் ஜார்ஜ் அரசர், 

""ெவள்ளி விழா ெகாண்டாடும் இந்த சுபதினத்தில் மன்னர் பிராைன நாம் 

மனப்பூர்வமாகப் பாராட்டுவேதாடு அவர் ஆேராக்கியமாக திடகாத்தரராக நீடூழி 
வாழ்ந்துவர ேவண்டுெமன்று நாம் பிரார்த்திக்கிேறாம்''. 

""அவருைடய இந்தியப் பிரைஜகளுக்கு அவrடத்தில் பூரண நல்லுணர்ச்சி 
இருந்து வருெமன்பதில் சந்ேதகமில்ைல''. 

""மனமார வாழ்த்துக் கூறுகிேறாம்'' என்று எழுதி இருக்கின்றன. 

இந்த வாழ்த்துக்கைளயும் பாராட்டுதல்கைளயும் நாம் ஆ÷க்ஷபிக்க 

வரவில்ைல. இந்தியா ஒட்டுக்குேம பஹிஷ்காரம் ெசய்த ைசமன் கமிசைன 

வரேவற்று உண்ைமைய எடுத்துைரத்தவர்களுக்கு அரசrடத்தில் மனஸ்தாபம் 

ெகாள்ள எவ்வித காரணமும் இருக்காதல்லவா. ஆனால் ேதசீயப் 
பித்தலாட்டத்தின் ேயாக்கியைதைய ெவளிப்படுத்த இைத எழுதுகிேறாம். 

நிற்க, இன்று இந்தியாவில் பிrட்டிஷ் அரசராேலா, அரசாங்கத்தாராேலா 
ஏதாவது காrயங்கள் ஆக ேவண்டி இருக்குமானால் அது பழய அரசர்கைளப் 
ேபால் பிராமணர்கைளக் காப்பாற்றுவேதா சுேதச அரசர்களுக்கும் 

ஜமீன்தாரர்களுக்கும் பாதுகாப்புகள் அளிப்பேதா வியாபாrகளுக்கும் வட்டிக் 

கைடக்காரர்களுக்கும் ெகாள்ைள லாபம் உண்டாகும்படி நீதி ெசலுத்துவேதா 
அல்ல. இந்தக் கூட்டங்கள் ஏற்கனேவ உச்ச ஸ்தானத்தில் இருந்து ெகாண்டு 

அரசாங்கத்ைதயும் ைகக்குள் ேபாட்டுக் ெகாண்டு சுபகீ்ஷமாக ஒன்று பத்தாக 

அக்ஷயமாக வாழ்ந்து வருகின்றன. 



எனேவ அரசர் கருைணயும் அரசாங்க நீதியும் ஏைழ மக்களுக்கும் 

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் அடிைமப்படுத்தப்பட்ட ெபண்களுக்கும் ஏதாவது 

விேமாசனம் ெசய்வதற்குப் பயன்பட ேவண்டியேத முக்கியமாகும். இந்தத் 

துைறகளில் இதுவைர இந்த ஆட்சி ஏைழ மக்களுக்கு ஒரு விதாயமும் 

ெசய்ததாகத் ெதrயவில்ைலயானாலும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் ெபண் 

மக்களுக்கும் இதுவைர இந்தியாவில் இருந்த எந்த அரசும் ஆட்சியும் 

ெசய்திராத காrயத்ைத ஒரு அளவுக்காவது ெசய்திருக்கிறது என்பைத நாம் 

ைதrயமாய்ச் ெசால்லுேவாம். 

மற்றும் ேவறு யாராவது குைற ெசால்வதாய் இருந்தாலும் இத்துைறகளில் 

இதுவைர ெசய்தது ேபாதாது என்றுதான் ெசால்ல முடியுேம ெயாழிய ஒன்றும் 

ெசய்யவில்ைல என்று ெசால்லிவிட முடியாது. 

ஆதலால் நமது மன்னர் அவர்களும் அவரது ஆட்சியும் பிற்படுத்தப்பட்ட 

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களால் பாராட்டக் கூடியேத என்பேதாடு இந்த ஆட்சிைய 

நீடூழி காலம் நிலவ ேவண்டும் என்றும் அவர்களால் ேவண்டப்படுவதுமாகும். 

ஏைழ மக்களுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய ெதாண்டு என்பது மாயத்தி னாலும் 

மந்திரத்தினாலும் சாத்தியப்படக் கூடியதல்ல. 

பலர் ஊைரக் ெகாள்ைளயடித்து குதிrல் ெகாட்டிக் ெகாண்டு 10 மூட்ைட 

அrசிைய ேவக ைவத்து ெநாண்டி, முடம், கூன், குருடு, ேசாம்ேபறி களுக்குப் 
ேபாட்டுவிட்டால் ஏைழ மக்களுக்குப் ெபrய உபகாரம் ெசய்துவிட்டதாக 

நிைனக்கிறார்கள். இந்த முைற இந்த ஜூபிலியிலும் ேம விழாவிலும் கூட பல 

இடங்களில் ைகயாளப்பட்டிருக்கிறது. 

சிலர் சத்திரமும் சாவடியும் கட்டி ேசாம்ேபறிகளுக்கும் ேசாதாக்களுக்கும் 

அன்னமளித்து உறங்க இடம் ெகாடுத்தால் ேபாதும் என்று நிைனக்கிறார்கள். 

இது ஏைழ மக்கைள ஏமாற்றுவேதயாகும். இதனால் யாெதாரு பலனும் ஏற்படப் 
ேபாவதில்ைல. ேசாம்ேபறிகளும் காலிகளும் தான் இன்னமும் 

அதிகமாவார்கள்.  

சிலர் பார்ப்பனர்களுக்குச் சாப்பாடு, கல்வி, கல்யாணம், சாந்தி முகூர்த்தம் 

ெசய்வித்தல் ஆகியைவகைளச் ெசய்து விட்டால் அதுேவ ஏைழகளுக்குச் 
ெசய்ய ேவண்டிய, ெபrய தருமம் ெசய்து விட்டதாக எண்ணுகிறார்கள். 



இவர்கைளப் ேபால கண்காட்சிக்கு அனுப்பக் கூடிய ஞான சூனியர்கைளக் 

காண்பது அrது என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

எனேவ ஏைழகளுக்கு உதவி ெசய்வது என்பது ஏழ்ைமத் தன்ைம மனித 

சமூகத்தில் இல்லாமல் இருக்கும்படி ெசய்வேத ஒழிய இங்ெகாரு வனுக்கு 

அங்ெகாருவனுக்கு ேசாறு ேபாடுவதால் அல்ல என்பேத நமது அபிப்பிராயம். 

ஏழ்ைமத் தன்ைம என்பது மனித சமூகம் ஒட்டுக்ேக அவர்களது சாந்தமான 

வாழ்க்ைகக்ேக ஒரு ெபரும் ெதால்ைலயும் அெசௗகrயமுமான காrயம் 

ஆகும். 

ஆதலால் மன்னர்பிரான் இந்த ஏழ்ைமத் தன்ைமைய அடிேயாடு ஒழிப்பதற்கு 

ெசன்ற 25 ஆண்டு மாத்திரம் அல்லாமல் இன்னும் 50 ஆண்டும் அல்லாமல் 100 

ஆண்டு ஆள ேவண்டும் என்றும் ஆைசப்படு கின்ேறாம். அவரது ெவள்ளி விழா, 
ேம விழாைவ ஒட்டி வந்திருப்பதாலும், ேம விழா ெவள்ளி விழாைவ விட 

உலக முழுவதும் சுதந்திரத்ேதாடும் குதூகலத்ேதாடும் உணர்ச்சிேயாடும் 

ெகாண்டாடப் ெபற்றிருப்பதாலும் இதுேவ உலக பாட்டாளி மக்களின் 

அபிலாைசையக் காட்ட ஒரு சாதனமாய் இருப்பதாலும் அடுத்த விழா அதாவது 

அரசrன் தங்க விழா சமதர்ம விழாவாக மக்கள் எச்சாதியினராயினும், 

எம்மதத்தினராயினும், எத்ேதசத்தவராயினும் ேபதமற்று ஏைழ என்றும் 

அடிைம என்றும் எவனும் எங்கும் இல்லாமல் இருக்கும்படியாகச் ெசய்த 

தினத்ைதக் ெகாண்டாடும் விழாவாக ெகாண்டாடப்பட ேவண்டும் என்பேத 

நமதபிப்பிராயமும் ஆைசயுமாகும். 

ேம திருவிழா விஷயத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நாம் எதிர்பார்த்ததற்கு  

ேமலாகேவ நடந்து காட்டியதற்கு மகிழ்ச்சிேயாடு பாராட்டுவதுடன் இனி 
ெகாண்டாடப் ேபாகும் ேம விழாக்கள் மற்றவர்கைளப்ேபால் நாம் ஆக 

ேவண்டுெமன்று ஆைசப்படும் திருவிழாக்களாக இல்லாமல் நம்ைமப் பார்த்துப் 
பிறர் பின்பற்ற ேவண்டும் என்று ஆைசப்படும் திருவிழாவாக நைடெபற 

ேவண்டுெமன்றும் ஆைசப்படுகின்ேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  12.05.1935 

 

ெசார்க்கம் 



 சித்திரபுத்திரன் 

ேகள்வி@ ெசார்க்கேலாகத்தில் கடவுள் இருக்கிறார் என்பைத ஒப்புக் 

ெகாள்ளுகின்றாயா? இல்ைலயா இரண்டில் ஒன்று ெசால்லு. 

பதில்@ இவ்வளவு அவசரப்பட்டால் நம்மால் பதில் ெசால்ல முடியாது. 

பந்தியில் உட்காரேவ அனுமதி இல்ைல என்றால் ஓட்ைட இைல என்று 

ெசால்லுவதில் பயன் என்ன? 

ெசார்க்கேலாகம் என்பது எந்தப் பூேகாளத்தில் இருக்கிறது? கீேழ 

ஆயிரக்கணக்கான ைமல்களுக்கும் ேமேல பதினாயிரக்கணக்கான 

லட்சக்கணக்கான ைமல்களுக்கும் வானசாஸ்திrகள் விவரம் கண்டுபிடித்து 

விட்டார்கள். எங்கும் ெசார்க்கேலாகம் இருப்பதாகக் கண்டு 

பிடிக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ ெசார்க்கேலாகேம சந்ேதகத்தில் இருக்கும்ேபாது 

ெசார்க்கேலாகத்தில் கடவுள் இருக்கிறாரா என்றால் என்ன பதில் ெசால்லுவது? 

ேக.@ அப்படியானால் ேமல்ேலாகம், ைவகுந்தம், ைகலாயம், பரமண்டலம் 

முதலிய எதுவுேம இல்ைல என்கின்றாயா? 

பதில்@ நான் இைவகைளெயல்லாம் ேதடித் ேதடிப் பார்த்து இல்ைல என்று 

ெசால்ல வரவில்ைல. பூேகாள சாஸ்திரம், வான சாஸ்திரம், விஞ்ஞான 

சாஸ்திரம் ஆகிய எதற்கும் இந்த ேலாகங்களில் எதுவுேம ெதன்படவில்ைலேய 

என்றுதான் மயங்குகிேறன். 

ேக.@ அப்படியானால் அண்ட, பிண்ட, சராசரம், அதள, சுதள, பாதாளம் முதலிய 

கீேழழுேலாகம், ேமேலழுேலாகம் என்பைவகைளக்கூட நீ ஒப்புக் 

ெகாள்ளுவதில்ைல என்று தாேன அர்த்தம். 

பதில்@ இதுவும் முன்ைனய ேகள்வி ேபால் தானிருக்கிறது. ேமேல ஒரு 

ேலாகத்ைதப் பற்றிேய சந்ேதகத்தில் இருக்கும்ேபாது ேமலும், கீழும் பதினாலு 

ேலாகத்ைத ஒப்புக் ெகாள்ளுகின்றாயா? இல்ைலயா? என்றால் இதற்கு என்ன 

பதில் ெசால்லுவது? 

ேக.@ ேமல்ேலாகங்கைள நம்பாத நீ கடவுைள நம்புகின்றது என்பது முடியாத 

காrயம் தான். ஆகேவ நீ நாஸ்திகன் தாேன? 



பதில்@ என்னேமா ெசால்லிக் ெகாள்ளப்பா. நமக்குத் ெதrயாத சங்கதிையப் 
பற்றி ெதrயும் என்று ெசால்லிவிட்டு அப்புறம் உன்னிடம் விழிக்க நம்மால் 

ஆகாது. 

ேக.@ விழிக்கிறெதன்ன இருக்கிறது? 

பதில்@ ெசார்க்கேலாகம் ஒன்று இருக்கிறது என்ேற ெசால்லி விட்ேடன் என்று 

ைவத்துக் ெகாள். அப்புறம் ""அது எப்படி இருக்கிறது'' ""அது உனக்கு எப்படித் 

ெதrயும்'' ""நீ பார்த்தாயா?'' ""அங்கு யாெரல்லாம் இருக்கிறார்கள்'' 

என்ெறல்லாம் ேகட்பாய். அப்புறம் அங்கு கடவுள் இருக்கிறாரா என்பாய்  

இருக்கிறார் என்று ெசான்னால் அது உனக்கு எப்படித் ெதrயும், அவர் எப்படி 

இருக்கிறார். உட்கார்ந்து ெகாண்டா, படுத்துக் ெகாண்டா, நின்று ெகாண்டா 
இருக்கிறார்? என்பாய். அவருக்கு ைககால் உண்டா, கண் மூக்கு உண்டா, ஜல 

உபாைத, மல உபாைத உண்டா என்பாய், இன்னும் என்ன என்னேமா ேகட்பாய். 

இந்த எழவுக்ெகல்லாம் பதில் ெசால்ல முடியாது. நீ நாஸ்திகன் என்றாலும் சr, 

ேவற என்ன ெசான்னாலும் சr, அைதப் பற்றி நமக்குக் கவைலயில்ைல. 

நமக்குத் ெதrயாதைதச் ெசால்லிவிட்டு உம்மிடம் சிக்கிக் ெகாண்டு 

விழிப்பைதவிட நாஸ்திகன் என்கின்ற ெபயேர மிகவும் ேயாக்கியமானதும், 

நாணயமானதும் ஆகும் என்று கருதுகிேறன். 

ேக.@ நாஸ்திகைனக் கடவுள் எப்படித் தண்டிப்பார் ெதrயுமா? 

பதில்@ ெதrயும் ெதrயும். அப்புறம் நான் அந்தக் கடவுைள சும்மா 
விட்டுவிடுேவனாக்கும். 

ேக.@ என்ன ெசய்வாய்? 

பதில்@ அந்தக் கடவுளுைடய சிண்ைடப் பிடித்துக் ெகாண்டு நன்றாய் 

ேகட்ேபன். அதாவது நீ இருப்பைத என் கண்ணுக்கும் ெதrவிக்கவில்ைல. 

மனதுக்கும் ெதrவிக்கவில்ைல. உன்னுைடய ேலாகத்ைதயும் நமக்கு 

காட்டவில்ைல. பூேகாள படத்திலுமில்ைல. எந்த சர்ேவயிலும், எந்த 

ஆராய்ச்சியிலும் கிைடக்கவும் இல்ைல. இந்த மாதிr நான் அறிய முடியாத 

காrயத்ைத நீேய ெசய்துவிட்டு என்ைனத் தண்டிப்பது என்றால் அப்புறம் 

ெதrயுமா என்று ேகட்டுவிடுேவன். 

ேக.@ இப்படிெயல்லாம் ேபசாேத. மகா ேதாஷமாக்கும். கடவுள் எைத 

மன்னித்தாலும் மன்னிப்பார். திருடினாலும், ெகாைல ெசய்தாலும், நம்பிக்ைகத் 



துேராகம் ெசய்தாலும் ஊரான் உைழப்பில் ேசாம்ேபறியாய் இருந்து ெதாப்ைபப் 
ேபாட்டாலும் சr, இன்னமும் பண்ணாத காrயம் எது ெசய்தாலும் சr கடவுள் 

மன்னித்து விடுவார். ஆனால் அவர் விஷயத்தில் ெகாஞ்சமாவது நம்பிக்ைகக் 

குைறேவா சந்ேதகேமா அைடந்தால் அதற்கு மன்னிப்ேப கிைடயாது. நன்றாய் 

ஞாபகத்தில் ைவத்துக் ெகாள்.  

பதில்@ சr சr ெராம்ப ேயாக்கியம் தான். கடவுள் ஒரு ேயாக்கியன். நீ ஒரு மகா 
ேயாக்கியன். நான் நாஸ்திகன்தான். உங்களாலானைதப் பாருங்கள். 

குடி அரசு  உைரயாடல்  12.05.1935 

 

ேகாவில் பிரேவசம்  

ெபாதுவுடைமத் தத்துவமாம் 

ேகாவில் பிரேவசத்ைதப் பற்றி ஒரு ெகட்டிக்கார ேபர் ேபான வக்கீல் ஒருவர் 
நம்மிடம் ேபசும் ேபாது ""ேகாவில் பிரேவசம் ேகட்பது ெபாதுவுடைமத் 

தத்துவேமயாகும்'' என்றார். 

எப்படி என்று ேகட்டதற்கு அவர் பதிலளித்ததாவது@ 

ஒருவனுக்கு அல்லது ஒரு கூட்டத்தாருக்கு மாத்திரம் ஆதாரப் பூர்வமாகவும், 

அனுபவ பூர்வமாகவும், பழக்க வழக்கமாகவும், இருந்து வரும் ஒரு ெசாத்து 

அல்லது ஒரு கட்டிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் முதலியைவ களில் 

மற்ெறாருவேனா அல்லது மற்ெறாரு கூட்டத்தார் என்பவர்கேளா உrைம 

ேவண்டும் என்பதும் ெபாதுவுடைமக் ெகாள்ைகேயயாகும். 

ஆதலால் ஒரு ேகாவிலுக்குள் அனுபவபாத்தியமில்லாத ஒருவன் ேபாக 

ேவண்டுெமன்பது அதாவது ஒரு கூட்டத்தார் மாத்திரம் ேபாகலா ெமன்ேறா 
ஒரு கூட்டத்தார் மாத்திரம் தான் உபேயாகித்துக் ெகாள்ளலாம் என்ேறா உள்ள 

நிபந்தைனயில் சட்டப்படிக்கு உள்ள காலாவதிக்கு ேமற்பட்ட காலமாய் 

பழக்கத்திலும் அனுேபாகத்திலும் இருந்து வந்த இடங்களில் (ேகாவில், சத்திரம் 

முதலிய இடங்களில்) அக்கூட்டத்தாருக்கு ேவறுபட்டவர்களும் 

ேவறுபட்டவர்களாய்க் கருதப்பட்டவர்களும் அனுபவ பாத்தியம் 

இல்லாதவர்களும் பிரேவசிக்க உrைம ேகட்பது நியாயமாகாது. அதற்காக 

சட்டம் ெசய்வது என்பதும் கூடாததாகும். 



மீறி சட்டம் ெசய்யப்படுமானால் அது ெபாதுவுடைமத் தத்துவப்படி 

ெசய்யப்படுவதாவேதாடு மக்களின் ெசாத்து, சுதந்திரம், பாத்தியம் 

ஆகியைவகளுக்கு இனி பந்ேதாபஸ்து இல்ைல என்றும் தான் கருத 

ேவண்டியதாகும். 

அரசாங்கம் இதில் சம்மந்தப்படுமானால் அவர்கள் வாக்களித்த 

வாக்குறுதிகளுக்கு விேராதமாய் நடந்தவர்களாவார்கள் என்பேதாடு தனி 
உடைம முைறைய ஒழிக்க கால் நட்டவர்களுமாவார்கள். 

ேகாவில்கள், கடவுள் உணர்ச்சிகள் ஆகியைவ எல்லாம் ெபாதுவுடைமத் 

தத்துவத்துக்கு விேராதமானதாகும். தனிப்பட்டவர்கள் ெசாத்துக்கள் 

உrைமகள் ஆகியைவகைளக் காக்கேவ அைவகள் இருக்கின்றன.  

ஆதலால் அைவ சம்பந்தமான காrயங்கள் எதுவும் எந்தவிதத்திலும் 

அரசியலில் சம்மந்தப்படவும் சட்டம் ெசய்யவும் இடம் தரக் கூடாது என்று 

ெசான்னார். 

மற்றும் இைதக் காந்தியாருக்கும் எடுத்துச் ெசான்னாராம். அவரும் இந்த 

வாதத்ைத ஒப்புக் ெகாண்டாராம். அதனால் தான் அவர் ேகாவில் 

பிரேவசத்துக்கு சட்டம் ெசய்வதால் பயனில்ைல என்றும், இந்துக்கள் 

எல்ேலாரும் ேகாவில் பிரேவசத்ைத ஒப்புக் ெகாண்ட பிறகுதான் சட்டம் ெசய்ய 

ேவண்டும் என்று ெசால்லி மேசாதாைவ வாபஸீ் ெபறும்படி ெசய்துவிட்டேதாடு 

அது சம்மந்தமான காrயத்ைத காங்கிரஸ் சட்டசைபக் கட்சியார் ெசய்யக் 

கூடாது என்றும் கட்டைள இட்டாராம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  12.05.1935 

 

ேம தினம் என்றால் என்ன? 

இந்தியாவுக்கு ஏற்ற ேம தினம்  

ேதாழர்கேள! 

ேம தினம் என்பைதப் பற்றி இங்கு இதுவைர 5, 6 ேதாழர்கள் எடுத்துச் ெசால்லி 
விட்டார்கள். நான் முடிவுைர என்கின்ற முைறயில் ஏதாவது ேபச 
ேவண்டுெமன்று எதிர்பார்க்கிறரீ்கள். 



ேம தினம் என்பது இன்று உலகெமங்கும் ஒவ்ெவாரு ேதசங்களிலும் 

ெகாண்டாடப்படுவதானாலும் ஒவ்ெவாரு ேதசத்தில் ஒவ்ெவாரு விதமாகக் 

ெகாண்டாடப்படுகின்றது என்பதில் உண்ைம இல்லாமல் இல்ைல. ரஷ்யாவில் 

ெகாண்டாடப்படுவதுேபால் இங்கிலாந்தில் ெகாண்டாடப்பட மாட்டாது. 

ஸ்ெபய்னில் ெகாண்டாடப்படுவது ேபால் பிரஞ்சில் ெகாண்டாடப்பட மாட்டாது. 

அதுேபாலேவ தான் ேமல் நாடுகளில் ஐேராப்பா முதலிய இடங்களில் 

ெகாண்டாடப்படுவது ேபால் இந்தியாவில் ெகாண்டாடத்தக்க நிைலைம 

இல்ைல. 

ஏெனனில் ஒவ்ெவாரு ேதசத்தின் நிைலைம ெவவ்ேவறான தன்ைமயில் 

இருந்து வருகின்றது. எல்லா ேதசமும் ஒேர விதமான பக்குவத்ைத 

அைடந்துவிடவில்ைல. 

ஆரம்ப தைசயில் இருக்கிற ேதசமும் முடிைவ எட்டிப் பார்க்கும் ேதசமும் ஒேர 
மாதிr ெகாண்டாட ேவண்டும் என்று கருதுவதும் புத்திசாலித்தனமாகாது. 

இன்று ரஷ்யாவில் ேம தினத்ைதக் ெகாண்டாடுவதின் முக்கிய ேநாக்கம் 

ெபrதும் தங்கள் ேதசத்ைத மற்ற ேதசங்கள் பின்பற்ற ேவண்டும் என்கின்ற 

ஆைசையப் ெபாருத்ததாகும். 

இங்கிலாந்து, பிரஞ்சு முதலிய ேதசங்களில் ெகாண்டாடுவதன் ேநாக்கம் 

ரஷியாைவப் பல விஷயங்களில் பின்பற்ற ேவண்டும் என்கின்ற கருத்ைதக் 

ெகாண்டு அதற்கு பக்குவம் ெசய்வதற்கு ஆைசப்படுவதாகும். 

எப்படி இருந்தாலும் அடிப்பைடயான ேநாக்கத்தில் ஒன்றும் பிரமாத 

வித்தியாசம் இருக்காது. அேனக துைறகளில் சிறப்பாக சமுதாயத்திலும், 

ெபாருளாதாரத்திலும் ஒடுக்கப்பட்டு தாழ்த்தப்பட்டு இம்ைசப்படுத்தப்பட்ட 

அடிைம மக்கள் சுதந்திரத்ைதயும் சமத்துவத்ைதயும் அைடய ேவண்டும் 

என்கின்ற உணர்ச்சிேய ேம தினக் ெகாண்டாட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். 

அந்த உணர்ச்சி எல்லா மக்களுக்கும் ஏற்பட்டால் பிறகு அந்தந்த நாட்டு 

நிைலைமக்குத் தக்கபடி முயற்சியும் கிளர்ச்சியும் தானாகேவ வந்துவிடும். 

ஒடுக்கப்பட்டுத் தாழ்த்தப்பட்ட அடிைம மக்கள் என்பவர்கள்கூட ஒவ்ெவாரு 

ேதசத்தில் ஒவ்ெவாரு விதமாகேவ இருக்கிறார்கள். 



ேமல் நாடுகளில் இருக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் என்பவர்கள் ெதாழிலாளிகள் 

என்கின்ற ெபயரால் அவர்களது ெதாழில் நிைலையயும் ெசல்வ நிைலையயும் 

ெபாருத்து இருக்கிறார்கள். 

அதனாேலேய இந்தக் கிளர்ச்சிக்கு ெதாழிலாளி, முதலாளி கிளர்ச்சி ெயன்றும் 

வகுப்புப் ேபார் என்றும் ெசால்லப்படுகின்றது. 

இந்தியாவில் 

ஆனால் இந்தியாவில் ஒடுக்கப்பட்டு தாழ்த்தப்பட்டு அடிைமப் படுத்தப்பட்ட 

மக்கள் என்பது ெதாழில் நிைலையயும், ெசல்வ நிைலையயும் முக்கியமாய்க் 

ெகாள்ளாமல் மக்களின் பிறவி நிைலையேய பிரதானமாய்க் ெகாண்டு 

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டும், தாழ்த்தப்பட்டும், 

அடிைமப்படுத்தப்பட்டும் இருப்பதால் ெதாழில் நிைலைமையயும் ெசல்வ 

நிைலைமையயும் ேநேர ேநாக்கிக் கிளர்ச்சிேயா புரட்சிேயா ெசய்வது 

முக்கியமானதாய் இல்லாமல் பிறவி ேபதத்ைதேய மாற்ற கிளர்ச்சியும், 

புரட்சியும் ெசய்ய ேவண்டியது முக்கியமாய் இருக்கின்றது. ஆதலால் 

ெதாழிலாளி முதலாளி கிளர்ச்சி என்கின்றைதவிட ேமல் ஜாதி, கீழ் ஜாதி புரட்சி 
என்பேத இந்தியாவுக்கு ெபாருத்தமானதாகும். 

ஏெனன்றால் இந்தியாவில் ெதாழிலாளி என்று ஒரு ஜாதியும் அடிைம என்று 

ஒரு ஜாதியும் பிறவியிேலேய மத ஆதாரத்ைதக் ெகாண்ேட பிrக்கப்பட்டு 

விட்டது. 

நாலாவது வருணத்தான் அல்லது கீழான ஜாதியான் அல்லது சூத்திரன் என்று 

ெசால்லப்படும் பிrேவ ெதாழிலாளி. அதாவது சrரத்தால் உைழத்து ேவைல 

ெசய்வதன் மூலம் மற்ற ஜாதியாருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ெதாண்டு ெசய்ய 

ேவண்டும் என்கின்ற நிபந்தைனக்குக் கட்டுப்பட்டதாகும். 

ஐந்தாவது ஜாதியான பஞ்சமன் அல்லது சண்டாளன் என்று ெசால்லப்பட்ட 

ஜாதியான் என்பவன் வாழ்நாள் முடிய மற்ற ஜாதியாருக்கு அடிைமயாய் 

இருந்து ெதாண்டாற்ற ேவண்டும் என்கின்ற நிபந்தைனக்குக் கட்டுப்பட்டவன். 

இந்த இரு கூட்டத்தாrடமும் கூலி ெகாடுக்காமேல ேவைல வாங்கும் உrைம 

ேமல் ஜாதியானுக்கு உண்டு. அதுவும் மத சாஸ்திர பூர்வமாகேவ உண்டு. 



இது இன்ைறய தினம் நிர்ப்பந்தத்தில் இல்ைல என்று சிலர் ெசால்லக் 

கூடுமானாலும் ஒரு சிறு மாறுதேலாடு அனுபவத்தில் இல்ைல என்று யாரும் 

ெசால்லிவிட முடியாது. 

பஞ்சம வகுப்ைபச் ேசர்ந்த மக்களாகிய சுமார் 6, 7 ேகாடி மக்களில் 100க்கு 99லு 

ேபர்கள் இன்று அடிைமயாக இழி மக்களாக நடத்தப்பட வில்ைல என்று 

யாராவது ெசால்ல முடியுமா? என்று ேயாசித்துப் பாருங்கள். அதுேபாலேவ 

பார்ப்பனரல்லாதார் என்கின்ற இந்து மக்கள் ஆண், ெபண் அடங்கலும் 

சூத்திரர்கள்  அதாவது சrர ேவைல ெசய்யும் ேவைல ஆட்கள் என்ற 

கருத்ேதாடு அைழக்கப்படுவது மாத்திரமல்லாமல் ஆதாரங்களில் 

குறிக்கப்படுவேதாடு அந்தச் சூத்திரர்கள் என்கின்ற வகுப்பார்கேள தான் இன்று 

சrரப் பிரயாைசக்காரர்களாகவும், கூலிகளாகவும், உைழப்பாளி களாகவும், 

ஏவலாளர்களாகவும், ெதாழிலாளர்களாகவும் இருந்து வருகின்றார்களா 
இல்ைலயா என்று பாருங்கள். 

மற்றும் ஜாதி காரணமாகேவ, ெதாழிலாளிகளாகேவா, சrரப் பிரயாைசப்படும் 

உைழப்பாளிகளாகேவா இல்லாமலும் சrரப் பாடுபடுவைதப் பாவமாகவும் 

கருதும்படியான நிைலயில் சில ஜாதியார்கள் இருக்கிறார்களா இல்ைலயா 
என்றும் பாருங்கள். 

இந்தியாவில் ெதாழிலாளி முதலாளி அல்லது எஜமான் அடிைம என்பது 

பிரதானமாக பிறவி ஜாதிைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டிருப்பதால் 

இந்தியாவில் ேம தினக் ெகாண்டாட்டம் என்பது பார்ப்பான் சூத்திரன் பஞ்சமன் 

அல்லது சண்டாளன் என்கின்ற ஜாதிப் பிrவுகள் அழிக்கப்பட ேவண்டும் 

என்கின்ற நிைலயில் தான் ெபrயெதாரு கிளர்ச்சியும் புரட்சியும் ஏற்பட 

ேவண்டும் என்கின்ற கருத்ேதாடு இன்று ெகாண்டாட ேவண்டியதாகும். 

இந்தியாவில் வகுப்புப் ேபார் என்பதற்குப் பதிலாக ேவறு ஏதாவது ெசால்ல 

ேவண்டுமானால் ஜாதிப் ேபார் ஏற்பட ேவண்டும் என்பதாகத்தான் ெசால்ல 

ேவண்டும். 

இந்தியாவில் ஒரு ஜாதியார் 100க்கு 99 ேபர்கள் நிரந்தரமாக 

ெதாழிலாளியாகவும், அடிைமயாகவும், ஏைழகளாகவும், மற்றவர்களுக்ேக 

உைழத்துப் ேபாடுகின்றவர்களாகவும் இருப்பதற்குக் காரணம் பிறவியில் 

வகுக்கப்பட்ட ஜாதிப்பிrேவ அல்லாமல் ேவறு என்ன? இைத அடிேயாடு 



அழிக்காமல் ேவறுவிதமான கிளர்ச்சிகள் எது ெசய்தாலும் ெதாழிலாளி 
முதலாளி நிைல என்பது அனுபவத்தில் இருந்துதான் தீரும். 

இன்று முதலாளி ெதாழிலாளி என்பதற்கு நாம் என்ன வியாக்கியானம் 

ெசய்கிேறாம்? பாடுபடாமல் ஊரான் உைழப்பில் பதவி அந்தஸ்துடன் 

வாழுவைதயும் பாடுபடுகின்றவன் ஏைழயாய் இழிமக்களாய் இருப்பைதயும் 

தான் முைறேய ெசால்லுகின்ேறாம். 

ஆகேவ ஜாதிையயும் அதற்கு ஆதாரமான மதத்தன்ைமையயும் அழிக்காமல் 

ேவறு எந்த வழியிலாவது முதலாளி, ெதாழிலாளித் தன்ைமைய மாற்றேவா 
அல்லது அதன் அடிப்பைடைய அணுகேவா நம்மால் முடியுமா என்று 

பாருங்கள். 

இந்தியாவில் ஏைழ மக்களுக்கு ஆக தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 

ஆக பாடுபடுகின்ேறன் என்று ெசால்லுகின்றவர்கள் யாரானாலும் அதற்கு 

ஆதாரமும் அடிப்பைடயுமான ஜாதிப் பாகுபாட்ைடயும் மதத் தன்ைமையயும் 

ஒழிக்க சம்மதிக்க வில்ைலயானால் அவர்கள் எல்ேலாரும் ேயாக்கியர்கள் 

என்று நாம் ெசால்லிவிட முடியாது. அரசியல் தைலவர்களில் எவரும் இதற்குச் 
சம்மதிப்பதில்ைல. 

ஏதாவது ஒரு ெதாழில்சாைலயில் நித்திய கூலிக்ேகா மாதச் சம்பளத்துக்ேகா 
பாடுபடுகின்ற நான்கு ெதாழிலாளிகைளக் கூட்டி ைவத்து ேபசி 
விடுவதினாேலேய அல்லது அத் ெதாழிலாளிகள் விஷயமாய்ப் ேபசி 
விடுவதினாேலேய அல்லது அவர்களுக்கு தைலைம வகிக்கும் ெபருைமைய 

சம்பாதித்துக் ெகாண்டதினாேலேய எவைரயும் உண்ைமயான ெதாழிலாளி 
களுக்குப் பாடுபட்டவர்களாகக் கருதிவிடக் கூடாது. அவர்கெளல்லாம் 

அரசியல் ேதசியம் ஆகியவற்றின் ேபரால் வயிற்றுப் பிைழப்பு வியாபாரம் 

ெசய்வது ேபால் ெதாழிலாளிகளின் ேபரால் வயிற்றுப் பிைழப்பு வியாபாரம் 

நடத்துகின்றவர்களாகேவ பாவிக்கப்பட ேவண்டியவர்களாவார்கள். 

இந்து மக்களின் மதமும் அவர்களது ஜாதிப் பிrவும் ெதாழிலாளி முதலாளி 
தன்ைமயின் தத்துவத்ைத நிைலநிறுத்தேவ ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். இந்தக் 

காரணத்தாேலேயதான் மற்ற நாட்டு ேம தினக் ெகாண்டாட்டத் திற்கும், 

இந்நாட்டு ேம தினக் ெகாண்டாட்டத்திற்கும் ெபருத்த வித்தியாசம் 

இருக்கின்றது என்று ெசால்லுகின்ேறன். 



இந்த முதலாளி ெதாழிலாளி நிைலைமக்கு ெவள்ைளயர் கருப்பர்கள் என்கின்ற 

நிற வித்தியாசத்ைதக் காரணமாகச் ெசால்லிவிட முடியாது. ஏெனனில் 

ெதாழிலாளி முதலாளி வித்தியாசம் ஒழிக்கப்பட ேவண்டும் என்கின்ற 

கருத்ைத இந்தியர்கள் கவனத்துக்கு ெகாண்டு வந்தவர்கேள 

ெவள்ைளயர்கேளயாகும். அந்த முைற மாற்றப்படக் கூடாது என்பைத 

மதமாகக் ெகாண்டிருக்கிறவர்கேள கருப்பர்களாகும். 

ஆைகயால் இதில் ெவள்ைளயர் கருப்பர் என்கின்ற கருத்துக்கு இடமில்ைல. 

ஆனால் பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் என்பைதத்தான் முக்கியமாய் 

ைவத்துப் ேபச ேவண்டியிருக்கிறது. 

இந்திய ேதசியம் என்பதுகூட ஜாதிையயும் மதத்ைதயும் காப்பாற்று வைதேய 

முக்கியமாய்க் ெகாண்டிருப்பதினால்தான் அப்படிப்பட்ட ேதசியம் ஒருநாளும் 

ெதாழிலாளி முதலாளி நிைலைமகைள ஒழிக்க முடியாது என்பது 

மாத்திரமல்லாமல் இந்தத் ேதசியம் ெதாழிலாளி முதலாளி தன்ைம என்றும் 

நிைலத்திருக்கேவ பந்ேதாபஸ்து ெசய்து வருகிறது என்று அடிக்கடி ெசால்லி 
வந்திருக்கிேறன். 

இன்று நம் நாட்டில் உள்ள பார்ப்பனர் பார்ப்பனரல்லாதார் என்கின்ற கிளர்ச்சி 
ெபrதும் ெதாழிலாளி முதலாளி கிளர்ச்சிேயயாகும். இந்தக் கிளர்ச்சியின் 

பயனாகேவ வருண தருமங்கள் என்பது அதாவது பிறவியிேலேய ெதாழிலாளி 
முதலாளி வகுக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு அளவு மாறி வருகின்றது. 

இந்தக் காரணத்தினால் தான் முதலாளி வர்க்கம் அதாவது பாடுபடாமல் 

ஊராrன் உைழப்பில் பலன் ெபற்று வயிறு வளர்க்கும் ஜாதியாகிய பார்ப்பன 

ஜாதி அடிேயாடு அேனகமாய் எல்ேலாருேம இந்த பார்ப்பனரல்லாதார் 
கிளர்ச்சிக்கு பரம எதிrகளாய் இருந்து ெகாண்டு துன்பமும் ெதால்ைலயும் 

விைளவித்து வருகிறார்கள். 

இக்கிளர்ச்சிைய வகுப்புத்துேவஷம் என்றுகூட ெசால்லுகிறார்கள். 

பார்ப்பனர்கள் பார்ப்பனரல்லாதார்கள் என்கின்ற இரு ஜாதியார்களுக்கும் 

பார்ப்பனர்கள் ஏற்படுத்தி ைவத்திருக்கிற நிபந்தைனகைளப் பார்த்தால் வகுப்புத் 

துேவஷம் வகுப்புக் ெகாடுைம என்பைவகள் யாரால் ெசய்யப் பட்டு இருக்கிறது, 

ெசய்யப்பட்டும் வருகிறது என்பது நன்றாய் விளங்கும். 



நிற்க, ேதாழர் நீலாவதி அம்ைமயார் ெசான்னதுேபால் முதலாளி ெதாழிலாளிக் 

ெகாடுைம ஒழிய ேவண்டும் என்பதில் ஆண் ெபண் ெகாடுைமயும் ஒழிய 

ேவண்டியதவசியமாகும். ஆண்கள் முதலாளிகளாகவும், ெபண்கள் 

ெதாழிலாளிகளாகவும், அடிைமகளாகவும் தான் நடத்தப்பட்டு வருகிறார்கள். 

இதுவும் ெவறும் பிறவி காரணமாகேவ ஒழிய மற்றபடி இதில் ேவறு காரணம் 

ஒன்றுேம இல்ைல. ஆண், ெபண் என்பதற்கு பிறவி காரணமாய்க் 

கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிற ேபதங்கள் நிபந்தைனகள் அடிேயாடு ஒழிக்கப்பட்டாக 

ேவண்டும். 

இதற்கும் ெபண் மக்கள் ெபrயெதாரு புரட்சிக்குக் கிளர்ச்சி ெசய்ய ேவண்டும். 

ஆண் மக்கேளாடு ைதrயமாய்ப் ேபார் ெதாடுக்க ேவண்டும். ெபண்கள் ேபார் 
ெதாடுக்க ஆரம்பித்தால் ஆண் மக்கள் சரணாகதி அைடந்ேத தீருவார்கள். 

நிற்க, இந்த ேம தினத்ைத நாம் ஒரு ெபrய பண்டிைக ேபால் ெகாண்டாட 

ேவண்டும். ஏெனனில் நமது பண்டிைககளில் அேனகம் இம்மாதிr ெவற்றிகைள 

ஞாபகப்படுத்துவேதயாகும். தீபாவளி, ஸ்ரீராம நவமி முதலிய பண்டிைககள் 

எல்லாம் இந்நாட்டில் ஆrயர்கள் திராவிட மக்கைள ெவன்ற நாள்கைளயும் 

ெவன்ற தன்ைமகைளயும் ெகாண்டாடுவைதத் தவிர ேவெறான்றுேம 

முக்கியமாய் இல்ைல. இெதல்லாம் ெதrந்த பலர் கூடி இப்பண்டிைககைளக் 

ெகாண்டாடுவது இன்னாட்டில் மக்கள் உற்சாகத்திற்கு ேவறு மார்க்கம் 

இல்லாதேத ஒழிய மற்றபடி மதம், பக்தி, சுயமrயாைத அற்ற தன்ைம 

என்பைவகேள அல்ல. 

ெபண்கைளயும் ேவைல ஆள்கைளயும் சிறிதுகூட ஓய்வில்லாமல் அடிைம 

ேபால் நடத்துகிேறாம். அவர்களுக்கு பண்டிைக, உற்சவம் ஆகியைவகள் தான் 

சிறிது ஓய்வும் சந்ேதாஷமும் ெகாடுக்கின்றன. 

தண்டவாளப் ெபட்டியில் ைவத்துப் பூட்டி ைவப்பதுேபால் ெபண் ஜாதிகைளப் 
பூட்டி ைவக்கும் சிப்பாய்கெளல்லாம் உற்சவம் பண்டிைக என்றால் சிறிதாவது 

தாராளமாய் ெவளியில்விட சம்மதிக்கிறார்கள். உற்சவங்களில் அவர்கள் 

நிைல எப்படி ஆனாலும் கவைலப்படுவதில்ைல. கண்ெணதிrேலேய 

நசுக்கப்படுவைதயும், கசக்கப்படுவைதயும் பார்த்துக்கூட சகிக்கிறார்கள். 

ஆதலால் நம் ெபண்களுக்கும், ெதாழிலாளிகளுக்கும் எவ்வளவுதான் நாம் 

பகுத்தறிைவயும், சுயமrயாைதக் ெகாள்ைககைளயும் ேபாதித்தாலும் 

உற்சவமும், பண்டிைகயும் அவர்கைள விட்டு விலகேவ முடியாது. எனேவ 



நாம் இப்படிப்பட்ட பண்டிைககள் சிலைத ெகாண்டாட ஏற்பாடு 

ெசய்ேதாேமயானால் மத சம்மந்தமான பண்டிைக, உற்சவம் ஆகியைவகைள 

மக்கள் ைகவிடுவதற்கு அனுகூலமாயிருக்கும். 

ஆகேவ ேதாழர்கேள, இதுவைர நாங்கள் ெசான்ன ஒவ்ெவான்ைறயும் 

சிந்தித்துப் பார்த்து, தங்களுக்கு சrெயன்று ேதான்றியபடி நடக்க ேவண்டுமாய்க் 

ேகட்டுக் ெகாண்டு, இக்கூட்டத்ைத முடித்து விடுகிேறன். 

குறிப்பு:  01.05.1935 ஆம் நாள் காைரக்குடியில் நைடெபற்ற ேம நாள் விழாக் 

ெகாண்டாட்டத்தில் தைலைமேயற்று ஆற்றிய முடிவுைர. 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  12.05.1935 

 

ேதவக்ேகாட்ைடயில்  

ேம தினம் 

(ஈ.ெவ. ராமசாமி அவர்கள்) ேம தினம் என்பது பற்றியும் சீர்திருத்தத் திருமணம் 

என்பது பற்றியும் யாகம் என்பது பற்றியும் ேபசினார். 

கூட்டத்தில் இரண்ெடாரு பார்ப்பன வக்கீல்கள் வந்து யாகத்ைதப் பற்றி ேபசக் 

கூடாது என்று ஆட்ேசபித்தார்கள். அவர்கைள ஜனங்கள் ஆதrக்காமல் 

தடுத்துப் ேபசினார்கள். ேதாழர் ஈ.ெவ.ரா. ஜனங்கைள அைமதிப்படுத்தி 
வக்கீைல நன்றாய்ப் ேபசுவதற்கு இடம் ெகாடுத்து அவர் ேபச்ைசக் ேகட்கச் 
ெசய்தார். தைலவர் அவைர ேமைடக்கு வந்து ேபசும்படி பல தடைவ 

கூப்பிட்டும் அவர் வரவில்ைல என்றாலும் அவர் ேபச்சு முழுவதும் இைடயூறு 

இல்லாமல் ேகழ்க்கச் ெசய்தார். பிறகு ஒவ்ெவான்றுக்கும் பதில் ெசான்னார். 

அய்யருைடய வாதெமல்லாம் யாகம் rஷிகளால் ெசால்லப்பட்ட ெதன்றும் 

யாகத்தில் ெசய்யப்படும் ஜவீ இம்ைசயும் ெகாைலயும் இம்ைசயும் 

ெகாைலயுமாகாெதன்றும் யாகத்தில் ெகால்லப்பட்ட ஜவீன் ேமாட்சத்ைத 

அைடகிறெதன்றும் அைதப்பற்றிப் பார்ப்பன ரல்லாதார் ேபசுவதற்குப் 
பாத்தியமில்ைல என்றும் குறிப்பாக ராமசாமி, சாஸ்திரம் படிக்காதவர் 
ஆனதால் அவர் இைதப்பற்றிப் ேபசச் சிறிதும் அருகைத அற்றவர் என்றும் 

ெசான்னார். 



ேதாழர் ராமசாமி இதற்குப் பதில் ெசால்லுைகயில், புத்தர் சமணர்கள் எல்லாம் 

பார்ப்பனரல்லாதார்கள்தான் என்றும், அவர்கள் யாகத்ைதக் கண்டித்து 

இருக்கிறார்கள் என்றும் இராவணன் தாடைக எல்லாம் 

பார்ப்பனரல்லாதார்கள்தான் என்றும் அவர்களும் யாகத்ைதக் கண்டித்து 

இருக்கிறார்கள் என்றும் பார்ப்பனர்கள் யாைரக் ெகான்றாலும் அவர்கள் தான் 

ேமாட்சத்துக்கு ேபாவதாகத்தான் ஐதீகம் ெசால்லுவார்கள் என்றும் 

சாஸ்திரங்கள் பார்ப்பனரல்லாதார் படித்ததாகச் ெசான்னாலும் பார்ப்பனர்கள் 

ஒப்புக் ெகாள்ள மாட்டார்கள் என்றும், மிருகங்கைள ஒரு ெசாட்டு ரத்தம் சிந்தச் 
ெசய்யாமலும், அறுக்காமலும், ெவட்டாமலும் சாகடிப்பதாய் இருந்தால் 

அதற்கு இம்ைச இருக்காது என்று ெசான்னால் இைத யாராவது நம்ப முடியுமா 
என்றும், ஆடு ேமாட்சம் ேபாவதும், நரகம் ேபாவதும் இவருக்கு எப்படித் 

ெதrயும் என்றும், நம்ம ெபற்ேறார்கைள ேமாட்சத்துக்கு அனுப்புவதாய் 

நம்மிடம் காய் கறி அrசி பருப்பு மாடு தானம் வாங்குவதற்கும் இதற்கும்  என்ன 

வித்தியாசம் என்றும் பார்ப்பனர்கள் இந்த யாகத்ைத நம்புகிறார்கள் என்று 

ெசால்ல முடியாெதன்றும் பார்ப்பனரல்லாத மக்கைள ஏய்க்கவும், மிரட்டவுேம 

யாகம் முக்கியம் ஜபம் தபம் என்கின்ற வார்த்ைதகைளயும், சடங்குகைளயும் 

உபேயாகிக்கிறார்கள் என்றும் யாகம் என்பது ெபாதுவாகேவ ஒருவித 

பார்ப்பனயீ பிரச்சாரெமன்றும், இதில் நம்பிக்ைக ஏற்படும்படி பிரசாரம் ெசய்ய 

அவர்களுக்கு உrைம இருந்தால் நம்பிக்ைக இல்லாமல் இருக்கும்படி பிரசாரம் 

ெசய்ய நமக்கு உrைம உண்டு என்றும் அைர மணி ேநரம் பதில் ெசான்னார். 
கூட்டத்திலுள்ள ஜனங்கள் சிr சிr என்று சிrத்த வண்ணமாய் இருந்தார்கள். 

குறிப்பு:  02.05.1935  ஆம்  நாள்  ேதவேகாட்ைடயில்  நைடெபற்ற  ெபாதுக்  

கூட்டத்தில்  ேம  தினம்  குறித்தும்  சீர்திருத்தத்  திருமணம்  குறித்தும்  ஆற்றிய  

உைரயின்  சுருக்கம். 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  12.05.1935 

 

நீடாமங்கலத்தில்  சுயமrயாைதத்  திருமணம் 

சுயமrயாைதத் திருமணம் என்பது  சீர்திருத்தத் திருமணேம ஒழிய மற்றபடி 

ேவறு அல்ல என்பதாக பல ேமற்ேகாள்களுடன் சிறிது ேநரம் ேபசினார். அதில் 

40 வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த தனது திருமணமும் இந்த மாதிr தன் 

தகப்பனாருக்கு இஷ்டமில்லாமல் நடந்ததாகவும் தனது மைனவிைய மணக்க 



திருமணத்தின் ேபாது தந்ைத தனக்கு இஷ்டமில்ைல என்று ெசான்னதாகவும், 

அதனால் தந்ைதயார் சாப்பாடு இடத்திேலேய இருந்தாேர ஒழிய மணக் 

ெகாட்டைகக்கு வரவில்ைல என்றும், மற்றபடி ெசலவு விஷயத்தில் அவர் 
ஏதும் குறுக்கிடவில்ைல என்றும், ஐேராப்பியர் வந்தேபாது மாத்திரம் வரேவற்க 

வந்தைதத் தவிர மற்றபடி எந்த காrயத்ைதயும் கவனிக்கவில்ைல என்றும், 

பிறகு தன் மைனவி விஷயத்தில் தன் தகப்பனார் மிக பட்சமாக இருந்தார் 
என்றும் ஒவ்ெவான்றுக்கும் மைனவிக்காக சிபார்சுக்கு வந்து தன்ைனக் 

கண்டித்தாெரன்றும் ெசால்லி அதுேபாலேவ இப்ேபாது மணமகன் 

தந்ைதயாருக்கு ஏேதா சிறிது அதிருப்தி இருந்தாலும் அது சீக்கிரம் சrப்பட்டுப் 
ேபாகும் என்றும் ெசான்னார். 

குறிப்பு:  05.05.1935  ஆம்  நாள்  நீடாமங்கலத்தில்  நைடெபற்ற  ேதாழர்கள்  

இரத்தினசபாபதி  தனலட்சுமி  ஆகிேயார்  திருமணத்தில்  ஆற்றிய  உைரயின்  

சுருக்கம். 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  12.05.1935 

 

கடவுள் 

 சித்திரபுத்திரன் 

ேகள்வி@ கடவுள் நன்ைமேய உருவாய்க் ெகாண்டவர் என்பதற்கு உதாரணம் 

ெசால்லு. 

பதில்@ நல்ல காற்று, நல்ல தண்ணரீ், வாசைன உள்ள புஷ்பம், ருசியுள்ள 

ஆகாரம், சத்துள்ள பழ வைக, மைழ, நதி, நந்தவனம், பால், பசு, நல்ல ெபண்கள், 

சந்திரன், சூrயன் முதலிய அேனக அருைமயான வஸ்துக்கைள உற்பத்தி 
ெசய்து நமக்குக் ெகாடுத்திருக்கிறார். ஆதலால் கடவுள் நன்ைமேய உருவாகக் 

ெகாண்டவர். 

ேகள்வி@ கடவுள் ெகடுதிையேய உருவாய்க் ெகாண்டவர் என்பதற்கு 

உதாரணம் ெசால்லு. 

பதில்@ ெகட்ட காற்று, விஷப் புைக, ேநாய்க் கிருமிகள் உள்ள தண்ணரீ், 
துர்வாைடயுள்ள மலம், கசப்பான ஆகாரம், உபேயாகமற்றதும் ேநாைய 

உண்டாக்குவதுமான பழம், துஷ்டமிருகங்கள், விஷஜந்துக்கள், ெகாடிய 



வியாதி, கடும் ெவய்யில், இடி, பூகம்பம், முரட்டு ெவள்ளம், இருட்டு, ேநாய் 

உள்ள ெபண்கள், தrத்திரம், முள்ளுள்ள புதர்க்காடுகள் முதலானைவகைள 

எல்லாம் கடவுள் உற்பத்தி ெசய்திருக்கிறார். ஆதலால் கடவுள் ெகடுதிையேய 

உருவாய்க் ெகாண்டவர். 

ேகள்வி@ இந்தக் ெகடுதிகைளெயல்லாம், கடவுள் தான் உற்பத்தி ெசய்தார் 
என்பதற்கு என்ன ருஜு? 

பதில்@ முன் ெசால்லப்பட்ட நன்ைமகைள எல்லாம் கடவுள் தான் உற்பத்தி 
ெசய்தார் என்பதற்கு என்ன ருஜுேவா அந்த ருஜுைவத்தான் ெகடுதிகைளயும் 

கடவுள்தான் உண்டாக்கினார் என்று ெசால்லுவதற்கும் ருஜுவாக ஏற்றுக் 

ெகாள்ளக் ேகாருகிேறன். 

கடவுள் 

பைடத்தான் பைடப்ெபல்லாம் மனிதனுக்காகேவ. 

மனிதைனப் பைடத்தான் தன்ைன வணங்க என்று ஒரு மதம் ெசால்லுகின்றது. 

ஆகேவ கடவுைள வணங்குவதற்கு என்று கடவுளாேலேய மனிதன் 

பைடக்கப்பட்டிருப்பாேனயானால் கடவுளின் இழி தன்ைமக்கு ேவறு என்ன 

சாட்சியம் ேவண்டும்? 

தன்ைன ேவறு ஒரு மனிதன் வணங்க ேவண்டும் என்று ஒரு மனிதன் 

நிைனத்தாேனயானால், அவைன நாம் எவ்வளவு அேயாக்கியன் என்றும், 

ஆணவக்காரெனன்றும், இழிகுணம் பைடத்தவெனன்றும் ஈனன் என்றும் 

ெசால்லுகின்ேறாமா இல்ைலயா? 

அப்படியிருக்க, ஒரு கடவுள் என்று ெசால்லப்பட்டவர் தன்ைன 

வணங்குவதற்கு என்று பலேகாடி மக்கைளப் பைடப்பித்து அவர்கைள 

பலவிதமான கஷ்டங்களும் குைறகளும் அனுபவிக்க விட்டு ேவடிக்ைக 

பார்த்தால் அப்படிப்பட்ட கடவுள் நல்லவர், ெபருந்தன்ைம உள்ளவர், தயாபரர், 
கருணாமூர்த்தி, விருப்பு, ெவருப்பு, தற்ெபருைம இல்லாதவர் என்ெறல்லாம் 

அறிவுள்ள மனிதனால் ெசால்லமுடியுமா? 

அன்றியும் கடவுள் மனிதைனப் பைடத்தது உண்ைமயாய் இருக்குமானால் 

அந்த ஒரு காrயேம ெபrயெதாரு அேயாக்கியத்தனமும் 

அக்கிரமுமானெதன்று தான் ெசால்ல ேவண்டும். 



ஏெனனில் மனிதனால் மற்ற மனிதர்களுக்கும், மற்ற ஜவீராசிகளுக்கும் 

எவ்வளவு துன்பங்கள் நிகழ்கின்றன? 

மனிதன் எவராவது ேயாக்கியமாய் இருக்க முடிகின்றதா? 

இைவகெளல்லாம் மனிதைனப் பைடப்பதற்கு முன் கடவுளுக்குத் ெதrயாதா? 

மனிதனுக்குக் ெகாடுத்திருக்கும் புத்தி அறிவு என்பைத அவன் எப்படி 

உபேயாகிப்பான் என்பைத கடவுளுக்கு ஆரம்பத்தில் அறிய முடியவில்ைலயா? 
அல்லது அறியும் சக்தி இருந்தும் கவைலயனீமாய் இருந்து விட்டாரா? 

இைவகெளல்லாம் பார்த்தால் கடவுளின் ேயாக்கியைதயும் அவர் இருக்கும் 

லக்ஷணமும் நன்றாய் விளங்க வில்ைலயா? 

குடி அரசு  உைரயாடல்  12.05.1935 

 

நாஸ்திகம் எது? 

உலக நடவடிக்ைககள் சகலத்ைதயும் நடத்திக்ெகாண்டும், வணக்கத்திற்கும், 

பிரார்த்தைனகளுக்கும் பிரதி பயன் அளித்துக் ெகாண்டும் இருக்கும்படியான 

ஒரு கடவுைள நம்பவில்ைல ெயன்று ெசால்லுவது நாஸ்திகமானால் அந்த 

நாஸ்திகப் பட்டத்ைத ஏற்றுக் ெகாள்ள எந்தப் பகுத்தறிவு வாதியும் ெவட்கப்பட 

மாட்டான். 

குடி அரசு  ெபட்டிச் ெசய்தி  12.05.1935 

 

ஏன் ஜூப்பிலிைய? 

காங்கிரஸ்காரர்கள் ஜூப்பிலிைய ஏன் பகிஷ்கrக்கவில்ைல என்றா 
ேகட்கிறரீ்கள். 

அவர்கள் தான் சட்டசைபக்குச் ெசன்று அரசrடமும் அரசrன் பின் 

வார்சுகளிடமும் பக்தியாய் விசுவாசமாய் இருப்பதாக சத்தியம் ெசய்து 

ெகாடுத்துவிட்டு வந்தவர்களாயிற்ேற. அப்படியிருக்க அவர்கள் ெபாது 

ஜனங்களிடம் சத்தியம், நாைணயம், ேயாக்கியம் தவr நடந்து அவர்கைள 



எப்படி ேமாசம் ெசய்தாலும் சர்க்காrடத்தில் மாத்திரம் எப்ேபாதும் சத்தியம் 

தவர மாட்டார்கள். 

ஏன் என்றா ேகட்கிறரீ்கள்? 

சர்க்காrடம் சும்மா தவrனாேலா அவர்களுக்கு நன்றாய் புத்தி கற்பிக்க 

ெதrயும். அப்படிப்பட்ட சர்க்காரார் சத்தியம் தவrனாலும் இவர்கைள சும்மாவா 
விட்டு விடுவார்கள்.  திம்மு திம்ெமன்று திம்மி இன்ெனாரு தடைவ நிமிர்த்தி 
விட்டுவிட மாட்டார்களா? 

சூடுகண்ட பூைனகள் ஆயிற்ேற காங்கிரஸ்காரர்கள். இனியுமா அவர்களுக்குப் 
புத்தி வந்திருக்காெதன்று நிைனக்கிறரீ்கள். 

எந்த ேதசியப் பத்திrைகயாவது மூச்சு விட்டதா? 

எந்த ேதசியத் தைலவராவது கீச்சு மூச்சுக் காட்டினார்களா? 

தைலவர் முதலா வாலர் வைரயில் குந்தினாேய குரங்ேக என்று 

ஆகிவிடவில்ைலயா? 

குடி அரசு  ெசய்தி விமர்சனம்  12.05.1935 

 

அரசாங்க (ேகபிநட்) ெமம்பர்கள் கவனிப்பார்களா? 

ெசன்ைன அரசாங்கத்தில் உத்திேயாகஸ்தர்கைள அைமக்கும் ெபாறுப்பும் 

அதிகாரமும் ெசன்ைன அரசாங்க கவர்னர் பிரபுைவச் ேசர்ந்தது என்று 

ெசால்லப்படுமானாலும் அைவ ெபrதும் கவர்னர் பிரபுவின் ஆேலாசைனச் 
சைப அங்கத்தினர்களான ேபாlஸ், லா, rவினியூ ஆகிய இலாக்கா 
தைலவர்களுக்ேக ேநrட்ட ெபாறுப்பும், ேமல் பார்ைவயும், அதிகாரமும் 

இருந்து வருகின்றன. 

மந்திrமார்கேளா உத்திேயாக நியமன விஷயங்களில் யாெதாரு அதிகாரமும் 

இல்லாமேல இருந்து வருகிறார்கள். மந்திrமார்கள் ைகயில் உள்ள 

உத்திேயாகங்கேளா மிகச் சிலேவயாகும். அதுவும் ஸ்தல ஸ்தாபன இலாக்கா 
சம்மந்தப்பட்ட வைரயில்தான் அவர்களது அதிகாரம் ெசல்லலாம். எனினும் 

இந்த இலாக்காவிற்கும் ெசக்ரட்டrகள் என்னும் ஐேராப்பியர்களும், 

பார்ப்பனர்களும் குறுக்கிட்டு, அவற்ைற மந்திrகள் இஷ்ட்டப்படி நைட 



ெபறாமல் ெசய்யவும் இடம் ைவக்கப்பட்டிருக்கின்றபடியால் அந்த 

அதிகாரமும் பலனற்றது என்ேற ெசால்ல ேவண்டும். 

மற்றபடி ேபாlஸ்லாrவின்யூ இலாக்காக்களுக்கு முன்ைனய 

மந்திrசைபயின் பயனாய் ஒரு அளவுக்கு பல வகுப்புகைளயும் கவனித்து 

நியமனம் ெசய்யும்படியான வகுப்புவாr முைற புகுத்தப்பட்டிருந்தும் ேமற்படி 

இலாக்காத் தைலவர்களின் லட்சியக் குைறவால் அம்முைறயாலும் தக்க 

பயன் ஏற்படாமல் பழயபடிேய அரசியல் உத்திேயாகம் ஒரு வகுப்பாrன் 

ைகக்ேக அதாவது பார்ப்பனர் ைகக்ேக ேபாகும்படியாய் இருந்து வருகின்றது. 

இைத நாம் துேவஷத்தின் மீேதா, ெபாறாைமயின் மீேதா ெசால்ல வரவில்ைல. 

உண்ைம நிைலையக் கண்டு புள்ளி விபரங்கைளக் காட்டிேய ெசால்லுகிேறாம். 

அன்றியும் சுமார் ஒரு நூறு ஆண்டுக்கு முன்பாகேவ ஒரு பிரஞ்சு பாதிrயாகிய 

ஆேபடூபாய் என்பவர் இந்திய அரசாங்க உத்திேயாகத்ைதப் பற்றியும், 

பார்ப்பனர்களின் ேயாக்கியைதையப் பற்றியும் கூறி இருப்பைதப் பார்த்தால் 

இன்ைறய நிைலைமையப் பற்றி நாம் எடுத்துச் ெசால்வைத எவரும் துேவஷம் 

என்று ெசால்லிவிட முடியாது. 

அவர் குறிப்பிடுவதாவது@ 

""பார்ப்பனர்கைள நம்புவது ஆபத்து'' 

""இந்தியாைவத் தற்ெபாழுது ஆண்டு வரும் ஐேராப்பியர்கைள பார்ப்பனர்கள் 

ெவகு சாமர்த்தியமாக தம் வசப்படுத்திக் ெகாண்டார்கள். பல 

ஜில்லாக்களிலுமுள்ள சர்க்கார் உத்திேயாகங்களில் உயர்ந்தைவகைளயும், 

அதிக வருமானம் வரக் கூடியைவகைளயும், நீதி இலாக்காக்கைளயும், மற்றும் 

சகல பதவிகைளயும், பார்ப்பனர்கேள ைகப்பற்றி இருக்கிறார்கள். உண்ைமயில் 

சர்க்கார் உத்திேயாகங்கள் எதுவும் அவர்கள் இல்லாவிட்டால் நடவாது 

என்கின்ற தன்ைமைய உண்டாக்கிக் ெகாண்டார்கள்''. 

""ேமலும்  சப் கலக்டர்களாகவும், குமாஸ்தாக்களாகவும், ெமாழி 
ெபயர்ப்பாளர்களாகவும், கஜான்சிகளாகவும் மற்ற சிப்பந்திகளாகவும் 

ெபரும்பாலும் பார்ப்பனர்கள் நிரம்பி இருக்கிறார்கள். இவர்கள் 

உதவியில்லாமல் எைதயும் ெசய்வது கஷ்டமான காrயமாக அவர்கள் 

சாமர்த்தியத்தால் ெசய்து ெகாண்டார்கள்.'' 



""ேமலும் இந்நாட்டு மக்களின் அபிப்பிராயத்ைதயும் அைதத் திருப்புவதற்குள்ள 

வழிகைளயும் பார்ப்பனர்கள் நன்கறிந்திருப்பதும் பிறப்பினால் 

பார்ப்பனர்களுக்ேகற்பட்ட உயrய அந்தஸ்தும் பார்ப்பனர் களுக்கு எளிதில் 

உத்திேயாகங்கைளக் ைகப்பற்றிக் ெகாள்ளுவதற்கு அனுகூலமாக இருந்து 

வருகின்றது.'' 

""மற்ற ஜாதியார் பார்ப்பனர்களுக்கு மதிப்ைபயும், கவுரவத்ைதயும் 

ெகாடுப்பதனால் இவர்கைள உத்திேயாகத்துக்கு நியமிப்பதால் அரசாங்கக் 

காrயம் ெபருைமயாக நடக்கும் என்ற அபிப்பிராயம் ஏற்பட 

இடமுண்டாயிற்று.'' 

""இப்பார்ப்பனர்களின் தன்ைமைய ஊன்றிக் கவனிக்காமல் அவர்கள் மீது பூரண 

நம்பிக்ைக ைவப்பதால் ஐேராப்பியர்கள் இடர்ப்படப் ேபாகிறார்கள் என்பதில் 

அய்யம் இல்ைல. இவ்வளவு தூரம் பார்ப்பனர் களுக்கு ஐேராப்பியர்கள் இடம் 

ெகாடுப்பதால் தங்கள் உத்திேயாகங்களுக்கு ஆபத்துத் ேதடிக் 
ெகாண்டவர்களாகி தாங்கள் உத்திேயாகங்கைள இழக்கக்கூடிய நிைலைமக்கு 

வரப் ேபாகின்றார்கள்.'' 

(என்று 1816 ம் வருஷத்திேலேய பிரஞ்சு பாதிrயாரான ஆேபடூபாய் எழுதி 
இருக்கிறார்கள். இது ஆலயப் பிரேவச உrைம 8ம் அத்தியாயம் 52வது பக்கம்) 

இைவ ேபாதாமல் சர்.சி.பி. ராமசாமி ஐயர் அவர்கள் 6, 7 வருஷங் களுக்கு முன் 

லா ெமம்பராகவும், ேபாlஸ் ெமம்பராகவும் இருந்த காலத்தில் அந்த இரண்டு 

இலாக்காைவயும் பrசுத்தமான அக்கிரகாரமாகேவ ஆக்கி விட்டுப் ேபானார். 
rவினியூ இலாக்காவில் ஐேராப்பியர் இருந்து வந்தும் அந்த இலாக்கா 
முக்காேல மூன்று வசீம் அக்கிரகாரமாகேவ ஆக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. 

இதற்குக் காரணம் ெபrதும் ெசக்கரடrேயட்டில் உள்ள பார்ப்பன ஆதிக்கமும் 

சூட்சியும் என்று ெசால்லப்பட்டாலும் மந்திrமார்கள் எவரும் இைத பற்றிக் 

கவனிக்காத குற்றம் ஒரு அளவுக்குக் காரணம் என்று ெசால்லாமல் இருக்க 

முடியவில்ைல. 

ஆறு ஏழு வருஷ காலம் சர். கிருஷ்ணன் நாயர் லா ெமம்பராய் இருந்தார். ஏழு 

எட்டு வருஷ காலம் சர். மகமத் உஸ்மான் சாயபு அவர்கள் ேபாlஸ் 

ெமம்பராகவும், ேஹாம் ெமம்பராகவும் இருந்தார். இவர்கள் சர்.பி.சி. ராமசாமி 
ஐயர் கட்டிவிட்டுப் ேபான அக்கிரகாரக் ேகாட்ைட அஸ்திவாரத்ைத 



கடுகளவிலாவது அைசத்தார்கள் என்று ெசால்லுவதற்கு ேயாக்கியைத 

இல்லாமேல ஆள் ஒன்றுக்கு 3 லட்சம்  5 லட்சம் என்பதாக ரூபாய்கைள 

ேசர்த்துக் ெகாண்டு வடீு ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள். 

லா ெமம்பர் 

சர்.ேக.வி. ெரட்டி நாயுடு லா ெமம்பராகி ஒரு வருஷத்திற்கு ேமலாகின்றது. 

ேபாகிற இடங்களில் எல்லாம் வகுப்பு, நீதி, ராஜ பக்தி ஆகியைவகைளப் பற்றி 
ேபசுவதில் சிறிதும் குைறவில்ைல. ஆனால் இந்த ஒரு வருஷ காலத்தில் நீதி 
இலாக்காவில் எங்கும் அக்கிரகாரமயமாய் இருப்பைத மாற்ற ஒரு கடுகளவு 

முயற்சியாவது எடுத்ததாகத் ெதrயவில்ைல. 

முன்ெபல்லாம் சப் ஜட்ஜிகளாகவும், ஜில்லா ஜட்ஜிகளாகவும், ைஹேகார்ட்டு 

ஜட்ஜிகளாகவும் வக்கீல் கூட்டங்கள் இருந்து ேநரடியாக நிைனத்தபடி 

பார்ப்பனர்கேள நியமிக்கப்படவில்ைலயா? 

மாதம் 200, 300 ரூபாய்கள் கூட வரும்படி இல்லாத வக்கீல்கள் பார்ப்பனர் 
என்கின்ற காரணத்ைதத் தவிர ேவறு எவ்வித ேயாக்கியைதயும் இல்லாமல் 

இருந்தும் ஜில்லா ஜட்ஜாகி இன்று ைஹேகார்ட் ஜட்ஜாக ஆக்கப்பட்டு 

விடவில்ைலயா? 

இன்று லா டிபார்ட்ெமண்டில் நீதி இலக்காவில் ஜில்லா ஜட்ஜுக்கள் இந்துக்கள் 

18 ேபர்களில் 11 ேபர்கள் பார்ப்பனர்கள், 4 மைலயாளிகள், 3 பார்ப்பனரல்லாத 

தமிழர்கேள இருப்பதும்,  

சப் ஜட்ஜுகள், இந்துக்கள் 66 ேபர்களில் 51 பார்ப்பனர்களும், 11 மைலயாளிகளும் 

4 ேபர்கேள பார்ப்பனரல்லாத தமிழ் மக்களாக  இருப்பதுவும், 

169 இந்து முனிசீப்புகளில் 115 பார்ப்பனர்கள் 17 மைலயாளிகள் ேபாக 37 

ேபர்கேள தான் பார்ப்பனரல்லாத தமிழ் மக்களாய் இருப்பதுவும் பார்த்தால்,  

வகுப்பு நீதிக்காக உத்திேயாகம் பார்க்கும் ெமம்பர் ெவட்கப்பட ேவண்டிய 

காrயமா அல்லவா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

லா ெமம்பர் ேதாழர் சர் ேக.வி. ெரட்டி நாயுடு அவர்கள் 5 வருஷம் 

மந்திrயாகவும், 3 வருஷம் சவுத் ஆப்பிrக்கா ஏஜண்டாகவும் மற்றும் இப்ேபாது 

இன்னும் 2, 3 வருஷங்களுக்கு மாதம் 533354 சம்பளம் வாங்கும் லா 
ெமம்பராகவும் இருந்தும் இவரால் இந்த சமூகம் அைடந்திருக்கும் நிைலைம 



இதுவானால் ""பார்ப்பனரல்லாதார் இயக்கம் என்று ெசால்லப்படுவதானது 

அச்சமூகத்தில் ஏேதா இரண்ெடாருவர் ெதாப்ைப நிரப்புவதற்குத் தான் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது'' என்று ெசால்லு பவர்களின் கூற்ைற எப்படி மறுக்க 

முடியும் என்று ேகட்கின்ேறாம். 

உண்ைமையச் ெசால்ல ேவண்டுமானால் சமீப காலத்தில் நடந்த இந்திய 

சட்டசைபத் ேதர்தல்களில் பார்ப்பனரல்லாத வக்கீல்கள் 100க்கு 97 ேபர்கள் 

பார்ப்பனர்களுக்கு அனுகூலமாகேவ (காங்கிரசுக்ேக) ேவைல ெசய்தார்கள் 

என்பைத எவரும் மறுக்க முடியாது. 

பார்ப்பனர்களின் உள் எண்ணமும் காங்கிரசின் சூட்சித் தன்ைமயும் நாணயக் 

குைறவான தன்ைமயும் பார்ப்பனர்களுக்கு ேவைல ெசய்த பார்ப்பனரல்லாத 

வக்கீல்களுக்குத் ெதrயாது என்று யாரும் ெசால்லிவிட முடியாது. அந்தப்படி 

யாராவது ெசான்னால் அது பார்ப்பனரல்லாத வக்கீல்கைள மூடர்கள் என்று 

ெசால்வதற்கு ஒப்பாகும். மற்றப்படி இவர்கள் ஏன் பார்ப்பனர்களுக்குக் 

கூலிகளாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு நாம் காரணம் ெசால்ல 

ேவண்டியதில்ைல. 

எனேவ, லா ெமம்பர் பார்ப்பனரல்லாத கட்சியின் நன்ைமையக் கருதினவர் 
என்று ெசால்லப்படுமானால் இந்த சர்வ வல்லைம உள்ள நீதி இலாக்காவில் 

பார்ப்பனரல்லாதார்களுக்கு நீதி வழங்கினால் ஒழிய மற்றபடி எப்படி அந்த 

வார்த்ைத உண்ைமயாகும் என்று ேகட்கின்ேறாம். 

ஆகேவ கனம் லா ெமம்பர் அவர்கள், குைறந்தது ஒரு 50 சப் ஜட்ஜ்கைளயும் 10 

ஜில்லா ஜட்ஜிகைளயுமாவது ேநேர ெதrந்ெதடுக்கும் படியான ஒரு சட்டத்ைதச் 
ெசய்து பார்ப்பனரல்லாத வக்கீல்களுக்கு சுதந்திர புத்திைய உபேயாகிக்க இடம் 

ெகாடுக்காத வைரயில் அடுத்த ெபாதுத் ேதர்தலின் ேதால்விக்கு கனம் லா 
ெமம்பர் சர்.ேக.வி. ெரட்டி நாயுடு அவர்கேள முக்கிய காரணஸ்தராகி விடுவார் 
என்பைத இப்ெபாழுேத எச்சrக்ைக ெசய்து விடுகிேறாம். 

ேபாlஸ் ெமம்பர் 

அது ேபாலேவ ேபாlஸ் ெமம்பர் கனம் பன்னரீ்ச்ெசல்வம் அவர்கள் ேபாlஸ் 

ெமம்பர் ஆனதும் அேனக ேதாழர்கள் அவர் அந்த இலாக்காவில் ஏேதா 
பிரமாதமாய் சாதித்து விடுவார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். 



ஏெனனில் அவர் தஞ்ைச ஜில்லா ேபார்ட் பிரசிெடண்டாய் இருந்த காலத்தில் 

ேவறு எந்தப் பிரசிெடண்டும் ெசய்ய முடியாத அவ்வளவு ெபrய காrயங்களில் 

பார்ப்பனரல்லாதார்களுக்கு நீதி ெசய்திருக்கிறார். தஞ்ைச ஜில்லா பார்ப்பன 

ஆதிக்கம் உள்ளது என்பேதாடு அேநக தர்ம ெசாத்துக் கைளப் பார்ப்பனர்கேள 

ஏகேபாகமாய் ெவகுகாலமாக அனுபவித்து வந்ததுமாகும். அச்சில்லா இந்த 

மாகாணப் பார்ப்பனர்களுக்ேக ஒரு ேகாட்ைடயாகவும் இருந்தது. அப்படிப்பட்ட 

ஜில்லாவில் கனம் ெசல்வம் அவர்கள் ெபrய மாறுதல்கள் ெசய்து ஒரு 

அளவுக்கு பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு மனிதத் தன்ைமைய உண்டாக்கினார். 
இைத யாரும் மறுக்க முடியாது. 

சுயமrயாைத இயக்கம் கிறிஸ்துவ மதத்ைதப் பற்றிப் ேபசாதிருந்த வைரயில் 

அச்சங்கத்துக்கு உபதைலவராகவும் இருந்தார். இைவகைள ெயல்லாம் 

உத்ேதசித்ேத அவர் ேபாlஸ் இலாக்காத் தைலவர் ஆனவுடன் ெராம்ப காrயம் 

ெசய்து விடுவார் என்று கருதினார்கள். ஆனால் அவர் வந்து சுமார் 10 மாத 

காலமாகியும் இனி ெகாஞ்சகாலேம ஆயுள் இருப்பைத உணர்ந்தும் ேபாlஸ் 

இலாக்கா பலமான ஒரு அக்கிரகாரமாகேவ  ேமலும் ேமலும் ஆகிக்ெகாண்டு 

வருவைதத்தான் பார்க்க முடிகின்றேத ஒழிய சிறிதாவது ஞாயத்துக்கு ஒத்து 

இருக்கிறது என்று ெசால்லுவதற்ேக இடம் ஏற்படவில்ைல. 

வரவர ""ஒட்டக் கூத்தர் பாட்டுக்கு இரட்ைடத் தாட்பாள்'' என்பதுேபால 

அதாவது ஒரு ஊrல் டிப்டி சூப்ரண்ட் பார்ப்பனர், இன்ஸ்ெபக்டர் பார்ப்பனர், சப் 
இன்ஸ்ெபக்டர் பார்ப்பனர் என்பதாகி மும்மூர்த்திகளும் அவர்களாகேவ 

ஆகிக்ெகாண்டு வருகிறார்கள். இன்ஸ்ெபக்டர் சப் இன்ஸ்ெபக்டர்கள் 

உத்திேயாகம் சிறிேதயாயினும் அவர்களுக்கு இந்த வகுப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டு 

விட்டால் அவர்களால் எவ்வளவு விஷமங்கள் ெசய்யக் கூடும் என்பைத 

நிைனத்துப் பார்த்தால் எவருக்கும் அதன் ெதால்ைலகள் நன்றாய் விளங்கும். 

இந்த இலாக்கா ஒரு சாயபு இடம், அதுவும் ேவறு எவ்வித ேயாக்கியைதயும் 

முக்கியமாய் இல்லாமல் பார்ப்பனரல்லாதார் கட்சிையச் ேசர்ந்தவர் என்கின்ற 

ஒரு ேயாக்கியைதைய முன்னிட்ேட அைடந்த ஒரு சாயபு இடம் 6, 7 வருஷ 

காலம் இருந்து வந்தும் இன்று இவ்வளவு ேமாசமான ேயாக்கியைதயில் அந்த 

இலாக்கா இருக்குமானால் அக்கட்சி உருப்படாததற்கு இவர்கள் 

ேபான்றவர்கள்தான் காரணம் என்று ெசால்லப்படுவைத எப்படி மறுக்க முடியும் 

என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 



ெபாது ஜனங்கள் மாத்திரம் அல்லாமல் சர்க்காராரும் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஒரு 

கட்டுப்பாடில்லாத (டீமாரைலஸ்) கட்சி என்று ெசால்ல ேவண்டிய நிைலக்கு 

வந்ததற்குக் காரணமும் இந்தக் கனம் ெமம்பர்கேளயாவர்கள். 

பார்ப்பனர்கள் ஒரு சிறிய உத்திேயாகத்தில் இருந்தாலும் ஊசி விrயன் பாம்பு 
ேபால் தங்கள் விஷத்ைதப் பரப்பி, காrயத்ைத சாதித்துத் தங்கள் கக்ஷிைய 

பலப்படுத்திக் ெகாள்ளுகிறார்கள். பார்ப்பனரல்லாதவர் கேளா மைலப் பாம்புகள் 

ேபால் இைர ெபாருக்க மாத்திரம்தான் கவைலேய ஒழிய எதிrகைளப் பற்றிய 

காrயத்தில் கவைலேய கிைடயாது. 

அவர்கள்  வயிறு நன்றாக நிரம்பிவிட்டபடியால் மற்றவர்கள் பசிையப் பற்றி 
கவைலேய இல்லாமல் அஜரீணத்ேதாடு வடீு ேபாய்ச் ேசர்ந்து விடுகிறார்கள். 

ேதாழர் கனம் பன்னரீ்ச்ெசல்வத்தின் காrயம் அப்படி இருக்காது என்றும் 

எதாவது ெசய்வார் என்றும் பார்ப்பனரல்லாதாrல் அவருைடய எதிrகள் கூட 

நிைனத்தார்கள். இப்படி ஆகிவிட்டது வருந்தத்தக்கதாகும். 

rவின்யூ ெமம்பர் 

rவினியூ ெமம்பர் என்று ெசால்லப்படும் ஐேராப்பிய ெமம்பர்கேளா ராஜதந்திர 
முைறப்படி தங்கள் காrயம் தவிர அதாவது சர்க்காருக்கு எவ்வித கஷ்டமும் 

அெசௗகrயமும் இல்லாமல் எப்படி நடக்க ேவண்டுேமா? அைதத் தவிர 
மற்றபடி ஜனங்களின் கஷ்ட நிைலைம அவர்களுக்கு முக்கிய லட்சியமாக 

இருப்பதில்ைல. 

உதாரணமாக ஐ.சி.எஸ். கலக்டர்கள் உத்திேயாகம் 57 இந்துக்கள் பார்ப்பதில் 40 

பார்ப்பனர்களும், 10 மைலயாளிகளும் ேபாக ஏேழ 7 ேபர்கள் தான் 

பார்ப்பனரல்லாத தமிழ் மக்கள் பார்க்கிறார்கள். 

அது ேபாலேவ டிப்டி கலக்டர்களிலும் 81 உத்திேயாகங்கள் இந்துக்கள் 

பார்க்கிறார்கள் என்றால் அவற்றில் 45 ேபர்கள் பார்ப்பனர்களாகவும், 9 ேபர்கள் 

மைலயாளிகளாகவும், ேபாக 27 ேபர்கேளதான் பார்ப்பனரல்லாத தமிழர்களாக 

இருக்கிறார்கள். மற்றும் இந்த இரண்டு உத்திேயாகமும் ெபாது ஜனங்கள் மீது 

எவ்வளவு ஆதிக்கத்ைத உண்டாக்கிக் ெகாள்ள முடியும் என்பைத நாம் விளக்க 

ேவண்டியதில்ைல. 



இந்தப்படி rவினியூ இலாக்கா தைலைம ஸ்தானங்களில் பார்ப்பனர்கள் 

இருப்பார்கள். ஆனால், அந்த இலாக்காவில் பார்ப்பன ஆதிக்கம் இல்லாமல் 

ேவறு என்ன இருக்க முடியும்? கணக்குப்பிள்ைள, மணியக்காரர்கள் எந்த 

ஜாதியாராலும் பார்ப்பனருக்கு ஓட்டு வாங்கிக்ெகாடுப்பார்கள். 

ஆகேவ இந்த மூன்று ெமம்பர்களும் பார்ப்பனரல்லாதார் கட்சி யுைடயவும் 

கிளர்ச்சியினுைடயவும் ஆதரவிலும் ஆேமாதிப்பிலும் இருந்து ெகாண்டு அந்த 

சமூக விஷயத்தில் இவ்வளவு அலட்சிய புத்தியுடன் இருந்தால் இந்நாட்டில் 

ஜஸ்டிஸுக்கும், நீதிக்கும், சுதந்திரத்துக்கும் எப்படி இடேமற்படும். 

மத விஷயத்தில் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தில் இருந்து விலக ேவண்டும் என்று ""ஊசி 
ேமல்'' நின்று தவஞ்ெசய்யும் இந்தியாவானது பிrட்டிஷ் ஆட்சி ஏற்பட்ட 

பிறகுகூட அரசியல் விஷயத்திலும் பார்ப்பன ஆதிக்கத்துக்கு 

அடிைமயாகும்படியாக ஏற்பட்டால் மக்களுக்கு எவ்வளவு ெபrய ஏமாற்றம் 

என்பைத இந்த ெமம்பர்கேள ேயாசித்துப் பார்க்க ேவண்டும் என்று 

ஆைசப்படுகிேறாம். 

ஆகேவ கனம் rவினியூ ெமம்பர் குைறந்தது ஒரு 50 ேபர்கைளயாவது 

பார்ப்பனரல்லாதாrலிருந்ேத ேநராக டிப்டிக் கெலக்டர்களாகவும், 100 

ேபர்களாவது தாசீல்தார்களாகவும் ெதrந்ெதடுத்து தற்சமயம் உள்ள 

குைறகைளயாவது உடேன சrப்படுத்த ேவண்டும் என்று ெதrவித்துக் 

ெகாள்ளுகிேறாம். 

நிற்க, மூன்று ெமம்பர்களும் ஒன்று ேசர்ந்து அவரவர்கள் இலாகா 
உத்திேயாகங்களுக்கு ஒரு ஜாப்தா தயாrத்து ஒவ்ெவாரு டிவிஷனிலும் 

தைலநகரங்களிலும் எல்லா உத்திேயாகமும் ஒேர வகுப்பாய் இல்லாமல், 

உதாரணமாக டிப்டி கலக்டர் பார்ப்பனராய் இருந்தால் தாசீல், ேமஜிஸ்ட்ேரட் 

ஆகிய ேவைலகளில் பார்ப்பனரல்லாதாராயும், பார்ப்பனர் ேபாlஸ் டிப்டி 

சூப்ரண்டாய் இருந்தால் இன்ஸ்ெபக்டர்கள், சப் இன்ஸ்ெபக்டர்கள் 

பார்ப்பரனல்லாதாராகவும் மற்ற இலாக்காவும் இதுேபால் கலந்து 

இருக்கும்படியும், வகுப்பு எண்ணிக்ைகைய அனுசrத்தும் சrயானபடி 

பிரதிநிதித்துவம் இருக்கும்படி ெசய்ய ேவண்டியது அவசரமானதும் 

முக்கியமானதுமான கடைமயாகும். 



பல ஊர்களில் இருந்து வரும் உத்திேயாகஸ்தர்கள் எண்ணிக்ைக விவர 
ஜாப்தாக்களில் நமக்கு வந்திருக்கும் கணக்குகைளப் பார்த்தால் சrரத்தால் 

பாடுபடுகின்ற உத்திேயாகங்கள் ேபாக பாக்கி எழுத்து ேவைல, மூைள ேவைல 

முதலிய ஜனங்களிடம் ெசல்வாக்குப் ெபறும் உத்திேயாகங் களில் 100க்கு 25 

கூட பார்ப்பனரல்லாதார்களுக்கு இல்ைல என்று ெசால்லும்படியான நிைலயில் 

இருக்கின்றன. இைதக் கவனித்துப் பார்த்தால் பிrட்டிஷ் உத்திேயாகஸ்தர்கள் 

பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு மூைள இல்ைல என்ேறா அல்லது 

பார்ப்பனரல்லாதாைர நம்பக் கூடாெதன்ேறா கருதி இருக்கிறார்களா என்ன 

என்றுதான் ேகட்க ேவண்டி இருக்கிறது. 

பார்ப்பனரல்லாத சில ெபrய பதவிக்காரர்களும் ெபrய உத்திேயாகஸ்தர்களும் 

அவர்கள் சமூகத்துக்கு விஸ்வாசமில்லாத துேராகிகளாய் ஆகிவிட்டார்கள் 

என்று ேவண்டுமானால் ெசால்லலாேம ஒழிய மூைள இல்ைல என்று 

நம்புவதற்கு இல்ைல என்றும் ஒழுக்கமில்ைல என்றும் ெசால்லும்படி 

பார்ப்பனர்கைளவிட அதிகமாக இதுவைர எவரும் நடந்து ெகாள்ளவில்ைல.  

அரசாங்கத்தாரும் ெமம்பர்களும் இைதக் கவனித்து தக்கது ெசய்ய 

வில்ைலயானால் பார்ப்பனரல்லாதார் இயக்கம் ேவறு வழியில் திரும்ப 
ேவண்டி வரும் என்பைத எச்சrக்ைக ெசய்கின்ேறாம். 

மந்திrமார்களும் இைத கவனித்து தக்கது ெசய்யக் கடைமப் பட்டிருக்கிறார்கள் 

என்பைத ெசால்லாமல் இருக்க முடியவில்ைல. 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  19.05.1935 

 

ஆச்சாrயார் ஓய்வு 

ேதாழர் சி. ராஜேகாபாலாச்சாrயார் அரசியல் வாழ்விலிருந்து 

தற்காலிகமாகேவா அல்லது ேவறு எப்படிேயா விலகிக் ெகாண்டதாக 

சடங்குகள் நைடெபற்று அவர் ஸ்தானத்துக்குத் ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி அய்யர் 
நியமிக்கப்பட்டு விட்டார். 

ராஜேகாபாலாச்சாrயார் விஷயத்தில் நமக்குள்ள மrயாைதயும் பக்தியும் 

குைறயவில்ைல. குைறயுெமன்று நம்பவுமில்ைல. அவர் தன் 



சுயநலமில்லாதவர்; தனக்கும் தன் குடும்பத்திற்கும் என்று ஏதும் ெசய்து 

ெகாள்ளவில்ைல. 

தமிழ்நாட்டில் காங்கிரசின் ேபரால் தியாகம் ெசய்த பார்ப்பனர்களில் இவேர 
முதன்ைமயானவர். இரண்டாவதானவராக யாைரச் ெசால்லுவது என்பது 

நமக்குத் ெதrயவில்ைல. 

அவர் இதுவைர வக்கீலாய் இருந்திருந்தால் ேதாழர்கள் அல்லாடிையயும் எஸ். 

சீனிவாசயங்காைரயும் சுண்டு விரலில் கட்டி ஆட்டி இருப்பார். பணமும் 

ஏராளமாய்ச் சம்பாதித்திருப்பார். ைஹேகார்ட் ஜட்ஜி பதவி அைடவது 

அவருக்கு ேகவலம் என்றுகூட ெசால்லத்தக்க நிைலக்கு வந்திருப்பார். 

இவ்வளவு சக்தியும் புத்தியும் தியாகமும் எல்லாம் ேசர்ந்து பார்ப்பனர் 
வாழ்வுக்கு மனித சமூக உண்ைம விடுதைலையயும் சுயமrயாைதையயும் 

அடமானம் ைவக்கப் பயன்பட்டதுடன் மநுதர்ம சாஸ்திரத்துக்கு வக்காலத்துப் 
ேபசும்படியும் ஆய்விட்டது என்பது நமது மனதில் பதிந்து ேபான எண்ணமாகும். 

ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயாருக்கு பார்ப்பனரல்லாதார்களில் எவrடமும் 

நம்பிக்ைக கிைடயாது. நம்பிக்ைகயில்லாத காரணம் மாத்திர மல்லாமல் 

எல்லாrடமும் பயம் ெகாண்ேட இருந்தார். 

அவருக்கு ஏற்பட்ட பார்ப்பன அபிமானேம பார்ப்பனரல்லாதாrல் பலருக்கு 

பார்ப்பனரல்லாதார் அபிமானத்ைத வளர்த்து உறுதியாக்கி விட்ட துடன் 

ஒருவருக்ெகாருவர் நீங்காச் சந்ேதகிகளாய் இருக்கவும் ெசய்து விட்டது. 

அவரால் பார்ப்பன சமூகத்திற்கு ெநருக்கடியான சமயத்தில் அளவிட முடியாத 

""நன்ைம'' ஏற்பட்டது. சங்கராச்சாr, ராமானுஜாச்சாr ஆகியவர் களால் 

பார்ப்பனர்களுக்கு ஏற்பட்ட நன்ைமையவிட இந்த சமயத்தில் 

ராஜேகாபாலாச்சாrயாரால் பார்ப்பனர்களுக்கு அதிக நன்ைம ஏற்பட்டது 

என்பைத எவரும் மறுக்க முடியாது. ஆனால் இைவ எல்லாம் தற்கால 

நன்ைமேய ஒழிய நிரந்தரமானதல்ல. 

இந்திய காங்கிரைச பார்ப்பனர்களுக்கு அனுகூலமாக எப்படிெயல்லாம் ஆட்ட 

ேவண்டுேமா அப்படிெயல்லாம் ஆட்டுவித்தார். 

ைபத்தியக்காரர் கூட்டத்தில் ேசர்க்கப்பட்டிருக்க ேவண்டிய காந்தியாைர 
மகாத்மாவாக ஆக்கிய ெபருைம ராஜேகாபாலாச்சாrயாருக்ேக உண்டு. மற்ற 



பார்ப்பனர்கள் கூடேவ ேகாவிந்தா ேபாட்டு அது விஷயத்தில் ஆச்சாrயாைர 
ஆதrத்தார்களானாலும் இந்த எண்ணம் ஆரம்பத்தில் ெகாண்டவர் 
ஆச்சாrயாராகும். 

இந்து, மித்திரன் கூட்டம் திலகைரயும், திலகருக்குப் பின் எஸ். 

சீனிவாசய்யங்காைரயும் மகான் ஆக்க முயற்சித்தார்கள். ஆச்சாrயார் அது 

பயன்படாது எனக் கருதி காந்தியாைர களி மண்ணில் ெபாம்ைம 

ெசய்வதுேபால் ெசய்து ெபrய மகாத்மா ஆக்கி அதனால் பார்ப்பனருக்காக 

அேனக பலைன உண்டாக்கினார். 

ஆனால் ஆச்சாrயார் தனது கூர்ைமயான புத்தி யுக்தி காரணமாகேவ 

இந்தியாெவங்கும் அரசியல்வாதிகள் அேனகருக்குப் பிடித்தமில்லாத வரானார். 
என்றாலும் நமக்கு எப்படிேயா அவrடத்தில் விஸ்வாசமும், பக்தியும் 

பrதாபமும்தான் இருந்து வருகிறது. 

எைதயும் லட்சியம் ெசய்யாமல் தான் பிடித்த காrயத்ைதெயல்லாம் பலவித 

உபாயத்தால் சாதித்ேத வந்தார். எல்லாம் ேசர்ந்து ஏேதா பார்ப்பன ஆதிக்கத்ைத 

இன்னும் ெகாஞ்ச காலத்துக்கு நிைலநிறுத்தினார் என்பைதத் தவிர 
பயன்படத்தக்க காrயேமா, நிைலயான காrயேமா எதுவும் ெசய்யப்பட்டதாக 

கூறுவதற்கில்ைல. 

இைத நிைனத்தால் அதாவது அவ்வளவு ெபrய தியாகமும், அறிவும் விஷய 

ஞானமும் ஒன்றுக்கும் பயன்படாமல் ேபாயிற்ேற என்று நிைனக்கும்ேபாது 

நமது மனம் வருந்தாமல் இருக்க முடியவில்ைல. நாம் ஏதாவது 

முட்டுக்கட்ைடயாக இருந்ேதாமா என்கின்ற சந்ேதகம்கூட நம்ைமச் சில 

ேவைளகளில் வருத்துவது உண்டு. 

நம்பிக்ைகயும், விஸ்வாசமும் நன்றியும் இல்லாத மக்களுடன் கூடி பல காலம் 

உைழத்ததின் பதிலாக ஆச்சாrயாருடன் ஒத்துைழக்க ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பம் 

விலகாமல் இருந்து இருக்குமானால் அது நமது மனதுக்கு எவ்வளேவா 
இன்பத்ைதயும் சாந்திையயும் ெகாடுத்திருக்கும். ஆனாலும் 

எப்படிப்பட்டவருடன் நாம் ஒத்துைழத்திருந்தாலும்கூட ஒன்றும் பயன் 

ஏற்படவில்ைல என்று ெசால்லத்தக்க மாதிrயில் நாம் ஏமாற்றமைடய 

வில்ைல. ஆச்சாrயாைரப் ேபால் மனம் உைடந்து ேபாகாமல் ஒரு அளவுக்கு 

உற்சாகத்ேதாடேவதான் இருந்து வருகின்ேறாம். 



ஆச்சாrயாருக்கு ஒன்று விண்ணப்பித்துக் ெகாள்ள ஆைசப்படு கின்ேறாம். 

அதாவது@ 

வகுப்பு நீதிைய  வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவத்ைத மனப்பூர்வமாய் ஒப்புக் 

ெகாள்ளுங்கள் 

என்பதுதான். மற்றபடி அரசியல் சமூக இயல் திட்டத்ைத எவ்வளவுக்கு 

நீட்டினாலும் சr; குறுக்கினாலும் சr அைதப் பற்றி கவைலயில்லாமல் 

ஒத்துைழக்க இடேமற்பட்டுவிடும். ஏெனனில் தகுதி உள்ள அளவுக்குத் தாேன 

வந்து விடும் என்கின்ற ைதrயம் நமக்கு உண்டு. நம்மிடம் அவர் இனியும் 5 

வருஷங்களுக்குக் குைறயாமல் ேவைல வாங்கிக் ெகாள்ளலாம். 

அன்றியும் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவத்ைத தடுத்துவிட இனி எவராலும் 

முடியேவ முடியாது. தடுக்கத் தடுக்கப் பலப்பட்டுக் ெகாண்டுதான் வரும்; 

துேவஷம் வளர்ந்து ெகாண்டுதான் வரும். இைத தடுத்துக் ெகாண்டிருப்பதால் 

வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவம் யார் யாருக்காக ேகட்கின்ேறாேமா 
அவர்களிலும் யார் யாருக்காக ஆச்சாrயார் தடுக்கின்றாேரா அவர்களிலும் 

தகுதி அற்ற ஆட்கேள ெபrதும் பயனைடகிறார்கள். 

இந்தக் கலகத்தால் மனித சமூகத்துக்கு நன்ைம ெசய்ய ேவண்டிய ஆட்கள் 

பதவியில் இருந்து ேவைல ெசய்ய ேவண்டியது ேபாக, சுயநலேம 

உருக்ெகாண்ட நன்றியும் விசுவாசமும் அற்ற ஆட்கேள சுயநலம் அைடந்து 

வருகிறார்கள். இதனாேலேய இந்தச் சண்ைட ேபாடுகிறவர்கள் மக்கள் 

நன்ைமக்கு இைடயூறு ெசய்தவர்களாகவில்ைலயா என்று ேகட்கின்ேறாம். 

வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவம் ெசன்ைன மாகாணச் சங்கத்தில் ஒப்புக் 

ெகாள்ளப்பட்டதாகும். ேதசீயவாதிகள் சங்கத்திலும் ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட 

தாகும். ஆதலால் இப்ேபாது ஆச்சாrயார் ேபான்றவர்கள் ஒப்புக் 

ெகாள்ளுவதால் குற்றம் ஏற்பட்டுவிடாது. மற்றபடி ஆச்சாrயார் ஓய்வு 

ெவற்றியைடய ேவண்டும் என்று ஆைசப்படுகின்ேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  19.05.1935 

 

இனி என்ன குைற? 



ஆச்சாrயார் ஓய்வானது ேதாழர் சத்தியமூர்த்திைய தமிழ்நாட்டுக் காங்கிரஸ் 

தைலவராக ஆக்கிவிட்டது. 

ஆச்சாrயாருக்கு மற்றவர்களிடமிருந்து சந்ேதகமும் காங்கிரஸ் பார்ப்பனர் 
ைகயிேலேய இருக்க ேவண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் சத்தியமூர்த்திையேய 

பிடித்துத் தைலவராகச் ெசய்து விட்டது. 

ஆச்சாrயார் எப்ெபாழுதும் எதிலிருந்து விலகினாலும் அந்த ஸ்தானத்தில் 

பார்ப்பனைரத் தான் ைவத்து விட்டு விலகுவது வழக்கம். 

அந்த வழக்கப்படி சத்தியமூர்த்தி தைலவரானார் என்று ெசன்ற வாரத்தில் 

""முடிைவப் பற்றிச் ெசால்ல ேவண்டுமா'' என்று ஒரு குறிப்பு* எழுதி 
இருந்ேதாம். அதுேபாலேவ எல்லாரும் எதிர்பார்த்தபடிேய ஆகிவிட்டது. 

சத்தியமூர்த்திக்கு திட்டம் ேபாட்டுக் ெகாண்டு சூக்ஷி ெசய்யத் ெதrயாது. 

மக்கைள ஏமாற்றவும் சக்தி ேபாதாது. 

ஆகேவ ஒரு அளவுக்கு காங்கிரசின் ெதால்ைல ஒழிந்தெதன்று நிைனக்கலாம். 

நிற்க காங்கிரஸ் என்பைத இந்திய மக்களின் பிரதிநிதித்துவ சைப என்று 

ெசால்லப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ சைபக்கு 2l ேகாடி 

மக்களுக்கு, தமிழ்நாட்டுக்குத் ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி பிரதிநிதித்துவ 

தைலவராகிவிட்டார் என்றால் அவர் புத்திையயும் குணத்ைதயும் 

தியாகத்ைதயும் உத்ேதசித்துப் பார்க்கும் ேபாது சத்தியமூர்த்தி ெபரும் பதவிக்கு 

வந்து விட்டாேர என்று ெபாறாைமப்படுவதா? அல்லது காங்கிரசுக்கு 

இப்படிப்பட்ட நிைல ஏற்பட்டு விட்டேத என்று பrதாபப்படுவதா? என்பது நமக்கு 

விளங்கவில்ைல. 

இது எப்படி இருந்தாலும் இந்த நிைலைமயானது மக்களின் விழிப்ைப நன்றாகக் 

காட்டுவதுடன் மக்கள் காங்கிரைச நன்றாய் உணர்ந்து ெகாண்டார்கள் என்பதும் 

விளங்கிவிட்டது. 

இேதாடு மாத்திரமல்லாமல் ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி இைத எதிர்பார்த்ேத 

கும்பேகாணத்தில் தான் முதல் மந்திr ஆகப் ேபாவதாய் கூறிக் ெகாண்டார் 
ேபாலும். காங்கிரசின் நிைலைம ேபாலேவ  அரசாங்கத்தின் நிைலைமயும் 

பrதபிக்கதக்க நிைலைமக்கு வருவதானால் சத்தியமூர்த்தி முதல்மந்திr 

ஆவதில் ஆச்சrயம் எதுவும் இருக்க நியாயமில்ைல. 



இன்ைறய தினம் மதம் சம்பந்தமான ஸ்தாபனங்களில் இருக்கும் 

சங்கராச்சாrகள், மடாதிபதிகள், பாதிrகள் என்னப்பட்டவர்கள் யார்? 
எப்படிப்பட்டவர்கள்? என்பைதப் பார்ப்ேபாமானால் அவர்களது சிஷ்யர் களாகிய 

அேத மக்களுக்கு அரசியலில் சத்தியமூர்த்தி ேபான்றவர் ஏன் கவர்னராகேவா, 
மந்திrயாகேவா வர முடியாது? என்று ேகட்கின்ேறாம். ஆகேவ தமிழ்நாட்டுக்கு 

மாத்திரமல்லாமல் ெசன்ைன மாகாணத்துக்ேக ""இனி என்ன குைற'' என்பது 

நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  19.05.1935 

 

* முடிைவப் பற்றி ெசால்ல ேவண்டுமா? 

தமிழ்நாட்டு  காங்கிரஸ்  தைலவர்  பதவியிலிருந்து  விலகும்  ேதாழர்  
இராஜேகாபாலாச்சாrயார்  ஸ்தானத்திற்கு  ேதாழர்கள்  எஸ். சத்தியமூர்த்தி,  
ேவதாரண்யம்  ேவதரத்தினம், ருக்குமணி  ஸக்ஷிமிபதி  முதலியவர்கள்  

அேபட்சகர்களாய்  நிற்பார்கெளனத்  ெதrகிறது. 

 "தமிழ்நாடு' 

 குடி அரசு 12.05.1935 பக்கம் 18. 

 

கல்வி இலாக்காவில் பார்ப்பன ஆதிக்கம் 

விருதுநகர் மகாநாட்டில் ேதாழர்கள் சி.டி. நாயகம் அவர்களும், ஈ.ெவ.ரா. 
அவர்களும் சர்க்கார் உதவி ெபறும் பள்ளிக் கூடங்களில் உபாத்தியாயர் 
நியமனம் ெசய்யப்படும் விஷயங்களில் வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ 

முைறையக் ைகயாளும்படி சர்க்கார் உத்தரவு பிறப்பிக்க ேவண்டும் என்றும், 

அந்தப்படி நியமனம் ெசய்யாத பள்ளிகூடங்களுக்குச் சர்க்கார் உதவித் ெதாைக 

ெகாடுக்கக் கூடாது என்றும் ஒரு தீர்மானம் ெகாண்டு வந்தார்கள். அைத கல்வி 
மந்திr அவர்கள் ேவண்டுேகாளின் ேபrலும் மகாநாட்டுத் தைலவர் ேதாழர் 
ராமசாமி முதலியார் அவர்கள் ேவண்டுேகாளின் ேபrலும் வாப்பஸீ் ெபற்றுக் 

ெகாள்ளப்பட்டது. 

ஆனால் இன்று பார்ப்பனர்கள் ஆதிக்கம் உள்ள பள்ளிக் கூடங்களில் அேநகமாக 

பியூன், வாசல்கூட்டி தவிர மற்ெறல்ேலாரும் பார்ப்பனர் களாகேவ 



நியமிக்கப்பட்டிருப்பதும், பார்ப்பனரல்லாதார் ஆதிக்கமுள்ள பள்ளிக் 

கூடங்களிலும் 100க்கு 75, 95 பார்ப்பனர்களாக நியமிக்கப் பட்டிருப்பதும் யாரும் 

மறுக்க முடியாது. 

ெசன்ைனயில் பார்ப்பன பிரமுகர்களான ேதாழர்கள் சர். சிவசாமி அய்யர், சர். 
சி.பி. ராமசாமி அய்யர், சர். அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி அய்யர், ெவங்கிட்டராம 

சாஸ்திrயார், சீனிவாச சாஸ்திrயார் ஆகியவர்கள் நிர்வாகஸ்தராய் இருக்கும் 

பள்ளிக்கூடங்களிேலேய பார்ப்பனரல்லாதார் என்கின்ற காரணத்துக்காகேவ 

ேதாழர் எஸ். குஞ்சிதம், பி.எ.எல்.டி.ைய ேவைலயில் இருந்து எடுத்துவிட்டதும் 

மற்றும் இரண்டு பார்ப்பனரல்லாத ெபண்கைள வடீ்டிற்குப் ேபாகச் 
ெசால்லிவிட்டதும் அைவகளுக்குப் பதிலாக பார்ப்பனர்கைள நியமித்துக் 

ெகாண்டதுமான காrயங்கள் நடந்தது என்றால் மற்ற பள்ளிக்கூடங்களில் 

பார்ப்பனரல்லாத உபாத்திமார்களுக்கு இருந்துவரும் ெதால்ைலகைளக் 

குறிப்பிட ேவண்டுமா? என்று ேகட்கின்ேறாம். 

இது ஒருபுறமிருக்க ெசன்ற வாரம் ேகாபிெசட்டிபாைளயம் ைடெமண்ட் 

ஜுப்பிளி ைஹஸ்க்கூல் நிகழ்ச்சிகைள வாசகர்கள் அறிந்திருக்கலாம். 

அந்தப் பள்ளிக்கூடம் ெபrதும் பார்ப்பனரல்லாதார் பணத்திேலேய 

கட்டப்பட்டதாகும். அதன் ஆஸ்டலும் 100க்கு 60 பாகம் பார்ப்பனரல்லாதார் 
பணமாகும். அதில் படிக்கின்றவர்கள் 100க்கு 90 பார்ப்பனரல்லாதார் பிள்ைளகள் 

ஆகும். அப்படி இருந்தும் அதன் உபாத்தியார்கள் 16 ேபர்களில் 14 ேபர்கள் 

பார்ப்பனர்கள். 

இந்த நிைலயில் ஒரு எல்.டி. உபாத்தியார் ேவைலக்கு அந்த ஊர்க்காரரும் 

அந்தப் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவரும் அந்தப் பள்ளிக்கூடத்தில் 100க்கு 75 

ேபர்களாக படிக்கும் ேவளாளக் கவுண்டர் வகுப்ைபச் ேசர்ந்தவரும் அந்தப் 
பள்ளிக்கூடத்தின் மூலமாகேவ எல்.டி. பrøக்ஷக்கு அனுப்பப் பட்டவருமான 

ஒருவர் ஒரு விண்ணப்பம் ேபாட்டிருந்தார். மற்றும் ஒரு பார்ப்பனரும் 

விண்ணப்பம் ேபாட்டிருந்தார். இந்நிைலயில் சர்க்கார் அதிகாrகளுைடய 

பிரேவசத்தின் பயனாய் அந்த உத்திேயாகம் ஒரு பார்ப்பனருக்ேக 

ேபாய்விட்டது. 

சம்பளமும் ேபனா ேபான வைரயில் நீட்டி 80 ஆக்கி அங்ேகேய காயமும் 

ெசய்யப்பட்டு விட்டது. 



பார்ப்பனரல்லாத வக்கீல் ஒருவர் பார்ப்பன முனிசீப்புக்கு பயந்து ெகாண்டு 

மீட்டிங்கிக்ேக வரவில்ைலயாம். இரண்ெடாரு பார்ப்பனரல்லாத ெமம்பர்கள் 

அதிகாrகளுக்குப் பயந்து ெகாண்டு பார்ப்பன உபாத்தியாயருக்ேக 

அனுகூலமாய் இருந்தார்களாம். 

ஒரு பார்ப்பனரல்லாத ெமம்பரும் ெபாது உலகில் பிரபலஸ்தருமான ேதாழர் 
ஒருவர் இது என்ன பார்ப்பன ஆதிக்கமா? என்று கூப்பாடு ேபாட்டும், 

ஒன்ைறயும் லட்சியம் ெசய்யாமல் அதிகார ெசல்வாக்கினாேலேய காrயத்ைத 

சாதித்துக் ெகாண்டார்களாம். 

இனியும் எத்தைனேயா பள்ளிக்கூடங்களில் இைதவிட ேமாசமாக எவ்வளேவா 
காrயங்கள் நைடெபறுகின்றன. ஆகேவ படிப்பு விஷயத்தில் ேநர்ைம 

ேவண்டும் என்று கருதினால் கண்டிப்பாக உபாத்தியாயர்கள் விஷயத்தில் 

பார்ப்பனர் அல்லாதார் என்கின்ற வகுப்புவாr கணக்குப்படி உபாத்தியாயர் 
நியமனம் ெசய்தாக ேவண்டும். 

அந்தப்படி இல்லாத வைர சர்க்கார் கிராண்ைட நிறுத்திவிட ேவண்டும் என்று 

வலியுறுத்த ேவண்டியிருக்கிறது. 

ஈேராடு ைஹஸ்கூல் சமீபகாலம் வைர 50, 60 வருஷ காலமாகேவ பார்ப்பன 

ஆதிக்கமாய் இருந்து ஏேதா சமீப காலத்தில் 2, 4 பார்ப்பனரல்லாத 

உபாத்தியாயர்கள் நியமிக்கப்பட ேநர்ந்தும் கல்வி இலாக்காவில் உள்ள 

பார்ப்பன அதிகாrகளால் எவ்வளேவா கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக ேவண்டி 

இருந்தது. 

பள்ளிக்கூட rக்கக்ேநஷைன வித்திட்றா ெசய்து ெகாள்ளுவதாகக் கூட அதிகார 
ேதாரைணயில் உத்திரவுகள் அனுப்பப்பட்டது. 

அவ்வளேவாடு அல்லாமல் நீதி இலாகாவிலும் பார்ப்பன நீதிபதிகளால் 

பார்ப்பன உபாத்தியாயர்களுக்கு நஷ்டம் ெகாடுக்க தீர்ப்புக் கூறப்பட்டது. 

பள்ளிக்கூட உதவித் ெதாைககள் நியாயமாய் ெகாடுக்கப்படாமல் 

மறுக்கப்பட்டது. இன்னும் நடந்த கஷ்டங்கள் ெசால்லி முடியாது. கைடசியாக 

நிர்வாகத்திலும் கட்சிப் பிரதிக் கட்சிகள் உண்டாக்கப்பட்டது. 

இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கும் நஷ்டங்களுக்கும் ெதால்ைலகளுக்கும் ஆளாகிக் 

ெகாண்டு ஒன்று இரண்டு பார்ப்பனரல்லாதாைர நியமிக்கக் கூடியதாய் 



இருந்தால், மற்றபடி இவ்வளவு கஷ்டத்ைதயும் சகித்துக் ெகாள்ள யார் 
சம்மதிப்பார்கள் என்பைத வாசகர்கள் தான் ேயாசித்துப் பார்க்க ேவண்டும். 

பள்ளிக்கூடக் கமிட்டி ெமம்பர் சாதாரண வியாபாrகள், கிராம மிராசுதாரர்கள் 

ஆகியவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். இவர்கள் ஒரு முனிசீப்புக்கும் ஒரு டிப்டி 

கெலக்டருக்கும் ஒரு வக்கீலுக்கும் பயப்படாமல் இருக்கும்படியான நிைலயில் 

இன்று ஆட்சி நிருவாகம் இல்ைல. 

ஒரு சாதாரண ேபாlஸ் இனிஸ்ெபக்ட்டர், சப் இன்ஸ்ெபக்ட்டர் எவ்வளேவா 
காrயத்ைதச் ெசய்து, எப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் ெதால்ைலைய விைளவித்து 

விடுகிறார்கள் என்றால் ெபrய அதிகாrகள் மனஸ்தாபத்துக்கு இந்த 

ஆசாமிகள் எப்படி பாத்திரமாக முடியும்? 

மதுைர ேதாழர் திரவியம் பிள்ைள அவர்கள் ஒரு லக்ஷம் ரூபாய் தானமாகக் 

ெகாடுத்து 100க்கு 50 உபாத்தியாயர்களாவது பார்ப்பனரல்லா தாராய் 

இருக்கட்டும் என்று ெகஞ்சினார். அதற்ேக சம்மதிக்காத வன்ெநஞ்சர் கூட்டம் 

சும்மா ஒரு வாத்தியாைர நியமிக்க சம்மதிக்கக் கூடும் என்று எந்த 

ைபத்தியக்காரனும் நிைனக்க முடியாது என்பேதாடு காrயத்தில் சுலபத்தில் 

நடக்கக்கூடிய காrயமும் அல்ல என்ேபாம். 

ஆதலால் தனிப்பட்டவர்கள் நிர்வாகத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களுக்கு 

வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவப்படி உபாத்தியாயர்கள் நியமனம் 

ெசய்யப்படும்படியான ஏற்பாடுகள் ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேகட்டுக் 

ெகாள்கிேறாம். 

நிற்க எல்.டி. டிெரய்னிங்குக்கு உபாத்தியாயர்கைள எடுப்பதில் 4, 5 

வருஷங்களுக்காவது பார்ப்பனர்களுக்கு இடமில்லாமல் ெசய்து 

பார்ப்பனரல்லாத உபாத்தியாயர்கைளேய ேசர்க்கும்படி ெசய்ய ேவண்டும் 

என்றும், பார்ப்பனரல்லாத ெபண்களுக்குத் தாராளமாய் இடம் ெகாடுக்க 

ேவண்டும் என்றும் ேவண்டுகிேறாம். இந்தப்படி ெசய்ய முடியாவிட்டால் எல்.டி. 

வகுப்புக்கு வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ முைறப்படியாவது அமர, அனுமதிக்க 

ேவண்டும் என்றும் ேகட்டுக் ெகாள்ளுகிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  19.05.1935 

 



உண்ைமையக் கக்கி விட்டார் 

சட்டசைபக்குக் காங்கிரஸ்காரர்கள் ெசல்வதற்கு காரணஸ்தராயும் 

சட்டசைபக்குப் ேபாவதற்கும் பார்லிெமண்டு ேபார்டு ஏற்படுத்துவதற்கும் 

காரணஸ்தராயும் இருந்தது சில ேபர்வழிகள் உண்ெடன்றாலும் அதில் 

ெதன்னாட்ைடப் ெபாருத்தவைரயில் அதிகப் பங்ெகடுத்துக் ெகாண்டு அதற்கு 

ேவண்டிய எல்லாவித முயற்சிகளும் ெசய்தது நம் ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி 
அவர்களாவார். இது எதற்கு உண்ைமயில் ேதசியத்திற்காகவா? 
ேதசாபிமானத்திற்காகவா? இல்ைல. தங்கள் சமூகத்தார் எல்லாவித உயர்ந்த 

பலவித உத்திேயாகமும் தாங்கள் ெபrய ெபrய ெகௗரவ பதவியும் அைடய 

மனதில் ெகாண்டுள்ள ஆைசைய நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளேவதான் காங்கிரஸ் 

ேபrனால் சட்டசைபக்குப் ேபாகவும் பார்லிெமண்டு ேபார்டு ஏற்படுத்தவும் 

இவ்வளவு அதிகமாக முயற்சி ெசய்ததாகும். இவர் சட்டமறுப்புக் காலத்தில் 

பதுங்கி இருந்து கைடசியாக ேலசான சட்டமறுப்பு ெசய்துவிட்டு ெஜயிலுக்குச் 
ெசன்றவராச்ேச! இப்ெபாழுது மாத்திரம் இவ்வளவு தடபுடலாக சட்டசைபயில் 

காங்கிரஸ்காரர்கள் மணைலக் கயிராகத் திrத்ேதாம்! வானத்ைத வில்லாக 

வைளத்ேதாம் என்று ேபாகிற இடத்திெலல்லாம் ேபசுகிறாேர என்று ேகட்டு 

விடாதீர்கள். ேசாழியன் குடுமி சும்மா ஆடுமா? தங்கள் சமூகத்தார், அதிலும் 

தாேன உயர்ந்த பதவி வகிக்க ேவண்டுெமன்ற ஆைசயால் இவ்வளவு 

பிரமாதமாக சட்டசைபயில் ெபrய காrயம் ெசய்து விட்ேடாம் என்று பாமர 
ஜனங்களிடம் ஒன்றுக்குப் பத்தாக அளந்தால் தாேன மறுபடியும் ஏதாவது 

ஏமாந்த மக்கள் மூலமாய் ெகாஞ்சமாவது ெவளியில் தைலகாட்ட முடியும். 

அதற்குத் தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார் பாவம். 

இந்த மாகாணத்தில் பார்ப்பனரல்லாத மக்கள் மந்திrகளாகவும் சட்ட 

ெமம்பர்களாகவும் இந்த மாகாணம் பூராவும் ஜஸ்டிஸ் கட்சிகாரர்கள் 

(பார்ப்பனரல்லாதார்) ஆட்சியாகவும் இருப்பதால் தாங்கள் ேநேர ேநrய 

முைறயில் (பார்ப்பனர்கள்) ேபாட்டியில் ெவற்றி ெபற முடியாெதன்று 

ெதrந்தும் ெதன்னாட்டில் தங்கள் புரட்டுகைள சுயமrயாைதக்காரர்கள் ெவட்ட 

ெவளிச்சமாய் ெசய்து விட்டதால் தாங்கள் இந்தக் காங்கிரஸ், காந்தி, ேதசியம், 

ேதசாபிமானம் என்றால் தான் ெகாஞ்சமாவது ெவளியில் தைலகாட்ட முடியும் 

என்று ெதrந்திருக்கிறார்கள். அப்படிச்ெசால்லிக் ெகாண்டாலும் தாங்கள் 

மனதில் ெகாண்ட உத்திேயாகம் வகிக்கும் எண்ணத்ைத நிைறேவற்றிக் 

ெகாள்ளேவயாகும். இைதெயல்லாம் மனதில் ைவத்துக் ெகாண்டுதான் 



கும்பேகாண நகரசைபயில் உருவச் சிைலத் திறப்பு விழா 
ெசாற்ெபாழிவாற்றுவதற்கு வந்த ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி அய்யர் அவர்கள் நான் 

கவர்ெமண்டின் பிரதம காrயதrசியாக இருக்க விரும்பவில்ைல. நான் ஏன் 

முதல் மந்திrயாக இருக்கக் கூடாெதன்றும் எனக்கு மூைள இல்ைலயா 
என்றும் ேபசியிருக்கிறார். இதிலிருந்து காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு அதிலும் 

ெதன்னாட்டுப் பார்ப்பனர்களுக்கு உத்திேயாக ேவட்ைட தாகம் 

வந்துவிட்டெதன்பைத நாம் ெசால்ல ேவண்டுவதில்ைல. காங்கிரஸ் 

(பார்ப்பனர்கள்) சில மாதங்களாகத் தாங்கள் உத்திேயாகம் ஏற்பதற்காகச் 
ெசய்யும் சூழ்ச்சிகள் அவர்கள் நைடயுைட பாவைனயிலிருந்ேத உங்களுக்குத் 

ெதrயவில்ைலயா? முன்னேம ஒரு தடைவ ஈேராட்டில் நான் 

கவர்ன்ெமண்டின் பிரதம காrயதrசியாக ஆகுேவன் என்றதிலிருந்தும் 

உண்ைம விளங்கவில்ைலயா? 

ேதாழர் ராஜேகாபால் ஆச்சாrயார் அவர்கள் ஜஸ்டிஸ் மந்திrகைள ராஜிநாமா 
ெசய்யும்படியும்  உடேன சட்டசைபைய கைலக்கும்படி கவர்னர் அவர்களுக்கு 

ேயாசைன கூறியேதாடு தங்கைள மந்திrயாக்கினால் சர்க்காருக்குக் 

கட்டுப்பட்டு மிகுந்த ராஜபக்திேயாடு ேயாசைன கூறி சர்க்கார் இஷ்டப்படி 

ஒத்துைழக்கின்ேறாம் என்றும் ேநrல் கண்டு ெகஞ்சி கூத்தாடி விட்டு 

வரவில்ைலயா? இைதத் தான் ஜபல்பூர் காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டத்தில் ஆந்திர 
ேதச ேதாழர் விசுவநாதம் அவர்கள் ""நீங்கள் பதவி வகிக்கத்தாேன ெசன்ைன 

மாகாண ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காரர்கைள ராஜிநாமா ெசய்யச் ெசால்லுகிறரீ்கள்'' 

என்று ேகட்டார். அதற்கு ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் அவர்கள் ஏேதா 
உண்ைமயல்லாத சமாதானம் ெசால்லி விட்டார். இதிலிருந்து ெதன்னாட்டுப் 
பார்ப்பனத் தைலவர்களுைடயவும் ேதசியத் தைலவர்களுைடயவும் உள் 

எண்ணங்கள் ெதrயவில்ைலயா? 

தாங்கள் எப்படியாவது பார்ப்பனரல்லாதார் ைகயிலிருக்கும் எல்லா உயர்ந்த 

பதவிகைளயும் காங்கிரஸ் ேதசியம், காந்தி, ேதசாபிமானம், தீண்டாைம 

விலக்கு, கிராமப் புணருத்தாரணம் என்ற ஏமாற்றுச் ெசய்ைகயால் ைகப்பற்றி 
பதவி வகிக்க ேவண்டுெமன்ற எண்ணமுைடயவர்களாக இருக்கிறார்களா 
இல்ைலயா? என்பைதயும் அதற்காக அவர்கள் காங்கிரஸ் ேதசியம்  காந்தி  
ேதசத் ெதாண்டு என்பன ேபான்ற பலவான எந்த ெசய்ைகயுடனும் எந்த 

ேவஷத்துடனும் சூழ்ச்சிகள் ெசய்கிறார்கள் என்பது விளங்கவில்ைலயா? 



இதிலிருந்தாவது அவர்கள் சூழ்ச்சிகைள நாம் கண்டு ஏமாறாமல் 

இருப்ேபாமாக. 

குடி அரசு  கட்டுைர  19.05.1935 

 

ெபண்கள்  வடீ்டுக்குள்   

இருக்கேவண்டுமாம்! 

பாய்  பரமாநந்தrன்  பிற்ேபாக்கு 

அமிர்தசரசில்  பாய்பரமானந்தர்  தைலைமயில்  நைடெபற்ற  ஒரு  ெபாதுக்  

கூட்டத்தில்  இந்து  மகாசைப  மகாநாட்டிற்குத்  தைலைமவகித்த,  ெபாங்கி  
உத்தமர்  ேபசும்ேபாது  ""அரசியல்  அடிைமத்தனத்ைதப்ேபால  சமூக  அடிைமத் 

தனத்ைதயும்  நான்  எதிர்க்கிேறன்.  முக்கியமாகப்  ெபண்களுக்கும்,  தாழ்த்தப் 
பட்ேடாருக்கும் சுதந்தரம் இருக்க ேவண்டும்'' என்று குறிப்பிட்டார். 

இந்து  மகாசைபயின்  நிரந்தரத்  தைலவரான  பாய்பரமானந்தர்  
இக்ெகாள்ைகைய  மறுத்து  ""இந்துப்  ெபண்கைள  காலிகள்  துராக்கிரகம்  

ெசய்து  அவமானப்படுத்துகின்றனர்.  இந்து  சேகாதரர்கள்  தங்கள்  சேகாதr 

களின்  மானத்ைதயும்  சrரத்ைதயும்  காப்பாற்றும்படி  ேபாதிய  பலம்  

ெபறுகிறவைரயில்  அவர்கள்  வடீ்டுக்குள்ேளேய  இருந்து கல்வியில்லாம 

லிருப்பது  நலம்''  என்று  கூறியிருக்கிறார். 

பரமாநந்தருைடய  இத்தைகய  பிற்ேபாக்கான  அபிப்பிராயத்தினால்  இன்னும்  

எத்தைன  யுகம்  ெசன்றாலும்  இந்து  சமூகம்  முன்ேனற்றம்  அைடய  

முடியுமா?  என்று  ேகட்கின்ேறாம்.  இந்தக்  ெகாள்ைகையப்  பின்பற்றுகிற  

எந்தச்  சமூகமாவது  அபிவிருத்தியைடயுமா? 

இந்து சமூகத்தில் ஒரு பாதியாக இருக்கின்ற ெபண் சமூகம்,  எப்ெபாழுதும்  

ஆண்மக்களால்  காப்பாற்றப்பட  ேவண்டிய  நிைலயிேலேய  இருக்குமானால்  

அந்தச்  சமூகம்  உருப்பட  முடியுமா?  தம்ைமத்  தாம்  காப்பாற்றிக்  ெகாள்ளச்  
சக்தி  பைடத்த  மக்கேள  இவ்வுலகத்தில்,  மற்ற  மக்களுக்குச்  சமத்துவமான  

வாழ்க்ைகையயும்,  சுதந்தரமான  வாழ்க்ைகையயும், இன்ப  வாழ்ைவயும்  

அைடய  முடியும்.  இது  ஆராய்ச்சியும்  அறிவும்,  அனுபவமும்  

உள்ளவர்களால்  மறுக்க  முடியாமல்  ஒப்புக்ெகாண்ட  உண்ைமயாகும். 



இப்படிப்பட்ட  தற்பாதுகாப்புக்கான  அறிைவயும்,  ஆற்றைலயும்,  மேனா  
ைதrயத்ைதயும்  ெபண்  மக்கள்  ெபற  ேவண்டுமானால்  அவர்கைள  

வடீ்டுக்குள்  அைடத்து  ைவத்துக்  ெகாள்வதனால்  ஆகிவிடுமா?  கல்வியறிவு  

ெகாடுக்காமல்  முழு  மூடர்களாக  ைவத்துக்  ெகாண்டிருந்தால்  ஆகிவிடுமா?  
அவர்கைள  ெவறும்  பிள்ைள  ெபறும்  யந்திரங்களாக  மட்டும்  ைவத்துக் 

ெகாண்டிருப்பதனால்  முடிந்து  விடுமா? 

இைதெயல்லாம்  ஆேலாசித்துப்  பாராமல்  குறுகிய  மனப்பான்ைமயுடன்,  

மூடர்கள்  ெபண்கைள  அவமானப்படுத்திவிடுவார்கள்  என்ற  ேபச்ைச  ஒரு  

சாக்காக  ைவத்துக்ெகாண்டு அவர்கைள  மிருகங்களாக்கி  ைவத்துக்  

ெகாண்டிருக்க  நிைனப்பது  எவ்வளவு  விபrத  புத்தி!  நிைனப்பேதாடு  

மாத்திரம்  அல்லாமல்  அைதப் ெபாதுக்கூட்டங்களில்  பிரசாரம்  ெசய்யப்  
புறப்பட்டு  விடுவது  எவ்வளவு அவசரப்புத்தி! 

ெபண்கள்  காலிகளால்  துராக்கிரகம்  ெசய்யப்படுவைதயும்  அவமானப் 
படுத்தப்படுவைதயும்  வரீமுள்ள  எந்த  ஆண்  மகனும்  பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க  

முடியாது  என்பதிலும்,  எந்தச்  சமூகத்ைதச்  ேசர்ந்த  அறிஞர்களும்  இைத  

ெவறுப்பார்கள்  என்பதிலும்  சந்ேதகம்  இல்ைல.  ஆனால்  ெபண்கைளக்  

காப்பாற்றுகின்ற  வரீத்தன்ைம  ஆண்மக்களுக்கு  வருகின்றவைரயிலும்  ெபண்  

மக்களுக்கு  எந்தச்  சுதந்தரமும்  ெகாடுக்கக்கூடாது  என்பது  எவ்வளேவா  
ேமாசமானதும்,  கடுகளவு  புத்தியுள்ளவர்களாலும்  ஒப்புக்ெகாள்ளக்  

கூடாததும்,  நமது  சமூகத்ைத  இன்னும்  ேகாைழகளாகச்  ெசய்வதும்  ஆகிய  

அபிப்பிராயமாகும்  என்பைத  ஆேலாசித்துப்  பார்க்க  ேவண்டுகிேறாம். 

அறிவும்,  ஆற்றலும்,  உலக  நாகrகமும்,  சுதந்தரமும்  உள்ள  தாய்மார் களால்  

வளர்க்கப்படும்  பிள்ைளகள்  எந்த  விதத்தில்  எடுத்துக்  ெகாண்டாலும்  

சுதந்தரமற்று, அறிவற்று மூைலயில் பதுங்கிக் கிடக்கும் ெபண்களால்  

வளர்க்கப்படும் பிள்ைளகைள விடச் சிறந்தவர்களாயிருப்பார்கள்  என்பதில்  

சந்ேதகமில்ைல. 

ஆகேவ  ெபண்மக்களுக்குக்  கல்வியும்  சுதந்தரமும்  அளிப்பதன்  மூலம்  

ஆண்மக்களுைடய  அறிவும்,  வரீமும்,  மான  உணர்ச்சியும்  ெபருகுேம  

ெயாழிய  மற்றபடி  யாெதாரு  தீைமயும்  ேநர்ந்து  விடாது. 



இந்துக்களுக்கு  தங்கள்  சமூகப்  ெபண்களின்  மானத்ைதக்  காப்பாற்று வதற்குத்  

தற்ெபாழுது  ேபாதிய  பலமில்ைல  என்பைத  பரமாநந்தர்  ஒப்புக் 

ெகாள்ளுகிறார்.  ஏன்  பலமில்ைல  என்று  ேகட்கின்ேறாம்.  இந்துக்கள்  ஒேர 
சமூகமாக  இருப்பார்களானால்  அவர்கைள  யாராவது  எதிர்க்க  முடியுமா?  
இந்தியாவில் மற்ற சமூகங்கைளக் காட்டிலும் ெபருவாrயான ஜனத் 

ெதாைகையக்  ெகாண்ட  ஒரு  சமூகம்  தங்களுக்குப்  பலமில்ைல  அதுவும்  

தங்கள்  ெபண்  மக்கள்  மானத்ைதக்  காப்பதற்குக்  கூட  பலமில்ைல  என்று  

ெசால்லிக்  ெகாள்ளுவைத  விட  ேவறு  என்ன  மானக்ேகடு  ேவண்டும்.  இந்து  

சமூகம்  ஒன்றுபட்டிருந்தால்  இப்பலம்  இல்லாமல்  ேபாய்விடுமா? 

இந்து  சமூகம்  ஒன்றுபட  முடியாமல்  இருப்பதற்கு  அடிப்பைடயான  

காரணங்கள்  என்ன  என்பைத  ஆழ்ந்து  சிந்திப்பார்களானால்,  சிந்தித்து  

உண்ைம  அறிவார்களானால்  அந்தத்  தைடகைள  நீக்க  முன்  வராமல்  

இருப்பார்களா  என்று  ேகட்கின்ேறாம். 

எண்ணில்லாத  ஜாதி  ேவற்றுைமகள்;  ஜாதி  ேவற்றுைமகைள  நிைலக்க  

ைவத்துக்ெகாண்டிருக்கும்  பல  ேவறுமாதிrயான  புேராகிதச்  சடங்குகள்;  

இந்துக்களுக்குள்ளிருக்கும்  பல  ேவறு  உள்  மதப்  பிrவிைனகள்;  இம்மதப் 
பிrவிைன  காரணமாகக்  ெகாண்டு  உண்டாகியிருக்கும்  சாமிகள், 

சாஸ்திரங்கள்,  புராணங்கள்,  ேகாயில்கள்,  திருவிழாக்கள்  முதலியன;  இைவ  

காரணமாக  உண்டாகும்  சண்ைட  சச்சரவுகள்,  ஜாதி  உயர்வு  தாழ்வின்  மூலம்  

உண்டான  தீண்டாைம,  பார்க்காைம,  ேபசாைம  முதலிய  ெகாடுைமகள்  

ஆகிய  இைவகேள  இன்று  இந்து  சமூகத்ைத  ஒன்று  ேசரவிடாமல்  

ெநல்லிக்காய்  மூட்ைடகளாய்  ைவத்திருக்கின்றன  என்பைத  அறியாமல்,  

இைவகைள ஒழித்து   இந்து  சமூகத்ைத  ஒேர  சமூகமாக்க  முயலாமல்  

இந்துக்கள்  ஒன்று  ேசர ேவண்டும்,  ஒற்றுைமப்பட  ேவண்டும்  என்றும்  வணீ்  

வாய்  ேவதாந்தம்  ேபசுவதனால்  என்ன  பலனுண்டாகப்  ேபாகிறது? 

இந்துக்கள்  ஆண்ைமயற்று,  ஒற்றுைம  யற்று  வாழ்வதற்கு  அடிப் பைடயாக  

உள்ள  தைடகைள  நீக்க  முயற்சிக்காமல்  ெபண்கைள அடிைமப் படுத்தி  
ைவக்க ேவண்டும்  என்பது  மிகவும்  பிற்ேபாக்கானதும்,  இந்து  சமூகத்ைத  

இன்னும்  அடிைமப்  படுகுழியில்  தள்ளிக்  ேகாைழகளாக்கி  ைவக்க  ேவண்டும்  

என்பதற்குச்  ெசய்யும்  முயற்சியுேமயாகும்  என்பதில்  சிறிதும்  ஐயமில்ைல. 



ஆைகயால்  யாரும்  பாய்  பரமானந்தர்  ேபான்ற  வகுப்பு  வாதிகளின்  

ேபச்ைசக்ேகட்டு  ஏமாற  ேவண்டாம்  என்று  எச்சrக்ைக  ெசய்ய  

விரும்புகிேறாம். 

மற்றும்  பிரபல  காங்கிரஸ்  வாதியாகத்  திகழ்கின்ற  சர்தார்  பட்ேடலும் 

இவைரப்  ேபான்ேற  ""ெபண்களுக்குச்  சுதந்தரம்  ெகாடுப்பது  தவறு.  

பிள்ைளகைளப்  ெபறுவதும்,  வளர்ப்பதுந்தான்  அவர்கள்  ேவைல''  என்று  

முன்பு  ஒரு  தடைவ  ேபசி  இருக்கிறார்.  இத்தைகயவர்கள்  தாம்  இவர்கள்  

ேபான்ற  பிற்ேபாக்காளர்கள்  தாம்  இன்று  நமது  நாட்டு  அரசியல்  சமூகத்  

தைலவர்களாக  விளங்கி  வரும்ேபாது  நமது  சமூகம்  விடுதைல  ெபறுவது  

எப்ெபாழுது?  ெபண்  மக்கள்  சுதந்தரம்  ெபறுவது   எக்காலம்?  என்று  யாரும்  

பின்  வாங்க  ேவண்டாம்.  காலச்  சக்கரத்ைத  யாரும்  தடுக்க  முடியாது.  அது  

சுழன்று  மாறுதல்  உண்டாக்கிக்  ெகாண்டுதான்  இருக்கும்.  ஆதலால்  யாரும்  

இந்தக்  குறுகிய  ேநாக்கமுைடய  ெசாற்களுக்கு  ஏமாற  ேவண்டாம்  என்றும்  

ேகட்டுக்ெகாள்ளுகிேறாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  19.05.1935 

 

வகுப்பு வாதம் 

இந்திய மக்களின் முன்ேனற்றமும், சீர்திருத்தமும் அதன் எதிrகளுக்கு 

வகுப்புவாதமாய் விளங்குகிறது. 

மற்ெறாரு புறத்தில் ""இந்தியாவின் முற்ேபாக்குக்கும், சீர்திருத்தத் திற்கும் 

வகுப்புகளும், மதங்களும் முட்டுக்கட்ைடயாய் இருக்கின்றன'' என்கிற 

விஷயம் இந்தியா மாத்திரமல்லாமல் உலக மக்கள் ெபரும்பாேலாரால் ஒப்புக் 

ெகாள்ளப்படுகிறது. 

இந்திய சrத்திரம் ஏற்பட்ட காலம் முதல் இந்தியா வகுப்பு வாதங்களால் 

ெதால்ைலப்பட்டு வந்ததும் வகுப்புக் கலவரங்களால் மக்கள் உயிrழந்தது 

முதல் அடிக்கடி ஏற்பட்ட அரசியல் மாறுதல் வைர அேநக கஷ்டங்கள் நடந்து 

வந்திருப்பைத எந்த சrத்திர ஆசிrயrனாலும் மறுக்க முடியாததாகும். 



வகுப்புவாதத்தால் பல தடைவகளில் மாறி மாறி ெவற்றி ேதால்விகள் ஏற்பட்டு 

வந்திருக்கிறது என்று மாத்திரம் தான் ெசால்லலாேம ஒழிய வகுப்பு வாதம் 

என்றாவது ஒழிந்திருந்ததாகக் கூறுவதற்கில்ைல. 

உதாரணமாக ராமாயணம், கந்தபுராணம், ெபrய புராணம் முதலிய ைவணவ 

ைசவ மத ஆதாரங்களின் சrத்திரம் முழுவதும் வகுப்புவாதமாகேவ இருந்து 

வருகின்றைதப் பார்க்கலாம். 

ராமாயணத்தில் ேதவர்கள், ராக்ஷதர்கள் என்கின்ற வகுப்புகளும், ேதவர்கள், 

வானரங்கள் என்கின்ற வகுப்புகளும் இந்திய மனித சமூகத்தில் 

உள்ளைவகேளயாகும். இைவ இரண்டு வகுப்புகைளேய அதாவது ஆrயர், 
திராவிடர்கள் என்கின்ற வகுப்புகைளேய குறிக்கின்றன என்பது ஆராய்ச்சி 
யாளர்களின் முடிவாக ஆகிவிட்டது. 

நாமறிய சுமார் 50 வருஷகாலமாகேவ இராமாயணக் கைத ஆrயர் திராவிடர் 
வகுப்புக் கலவரங்கைள எடுத்துக் காட்டுவது என்பதாக அேனக அறிஞர்கள் பல 

ஆதாரங்களுடன் எழுதியும், வாதப் பிரதிவாதங்கள் ெசய்தும் 

வந்திருக்கிறார்கள் என்றாலும் 20வது நூற்றாண்டில் அது ெவட்டெவளிச்சமாய் 

ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்டுவிட்டது. 

அரசாங்கப் பள்ளிக்கூட புத்தகங்களில் ேதச சrத்திர சம்பந்தமான 

புத்தகங்களில் எல்லாம் இராமாயணமானது ஆrயர்களுக்கும், ெதன்னாட்டு 

திராவிடர்களுக்கும் நிகழ்ந்த யுத்தங்கள் என்பதாக ெதளிவாக எழுதப் 
பட்டிருக்கின்றைத இன்றும் பார்க்கலாம். இராமாயண ராமைன வருணிப்பதில் 

ராமன் ஆrயன் என்று தாராளமாய் பிரேயாகிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. 

நிற்க ேதவர்கள், ராட்சதர்கள், சுரர்கள், அசுரர்கள் என்கின்ற 

ெபயைரயுைடயவர்கள் இந்தியாவில் இந்த ேலாகத்தில் இருந்து ெகாண்டுதான் 

வழக்காடியதாக சrத்திரங்கள் இருக்கின்றனேவ ஒழிய ேவறு ேலாகங்களில் 

இருந்து ெகாண்டு வழக்காடியதாக கருத ஆதாரமில்ைல. 

ஆதலால் ராம ராவண யுத்தம் மாத்திரமில்லாமல் பாரத யுத்தம், இரணிய 

யுத்தம் முதலிய அேனக யுத்தங்கள் வகுப்புவாதங் காரணமாகேவ 

ஏற்பட்டிருக்கின்றன. 



மற்றும் உண்ைமச் சrத்திரங்களிலும் இந்தியாவில் சுமார் 2, 3 ஆயிரம் 

வருடங்களுக்கு முன்னிட்டதாகக் கூறப்படும் சrத்திரங்களிலும் எல்லா 
யுத்தங்களும் ெபrதும் வகுப்புவாதங் காரணமாகேவ நடந்து வந்திருக்கின்றன. 

எந்தக் காரணத்ைத முன்னிட்டாவது எப்ேபாதாவது இந்தியா வகுப்புவாதம் 

இல்லாமல் இருந்ததாகக் குறிப்பிடுவதற்கு ஆதாரேம இல்ைல என்றுதான் 

ெசால்ல ேவண்டியிருக்கிறது. அரசாட்சி என்பதுகூட ெபrதும் வகுப்ைப 
ஆதாரமாய்க் ெகாண்ேட நடந்திருக்கின்றன. ஏதாவது ஒரு மதம் அல்லது ஒரு 

ஜாதி அல்லது ஒரு ேதசம் என்கின்ற காரணத்தால் மக்கள் பிrக்கப்பட்டு 

விட்டபடியால் வகுப்புவாதத்திற்கு அப்பிrவிைனகேள காரணமாய் 

இருப்பதால் அப்பிrவிைனகள் மாற்றமைடந்தாெலாழிய வகுப்புவாதம் 

மைறவுபடும் என்று ெசால்லிவிட முடியேவ முடியாது. 

ஆனால் வகுப்புவாதத்தின் பயனாய் ஆதிக்கம் ெசலுத்துகிறவர்கள் 

ேவண்டுமானால் மற்றவர்கைளப் பார்த்து அதாவது வகுப்புவாதத்தின் பயனாய் 

அடக்கப்பட்டுக் ெகாடுைமக்குள்ளாக்கப்பட்டவர்கைளப் பார்த்து அவர்களது 

விடுதைல முயற்சிைய வகுப்புவாதம் என்று ெசால்லி அடக்கி விடப் 
பார்க்கலாேம ஒழிய வகுப்புவாதம் உண்ைமயில் அடக்கப்பட முடியேவ 

முடியாது. 

பார்ப்பனர், பார்ப்பனரல்லாதார்கள்  தீண்டப்படாதவர் தீண்டப்படக் கூடியவர்  
என்கின்ற வகுப்புப் ேபதங்களும், வாதங்களும் தீர்ந்து விட்டதி னாேலேய 

வகுப்புவாதம் ஒழிந்து விடும் என்று நாம் கருதிவிட முடியாது. 

எந்த உருவத்ைதக் ெகாண்டாவது ேபதங்கள் உள்ள வைர வாதங்கள் 

இருந்துதான் வரும். அதற்கு ஓய்வு ெகாடுக்க எவராலும் முடியேவ முடியாது 

என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

இன்ைறய அரசியலில் ெவளிப்பைடயாகவும் உள் எண்ணமாகவும் வகுப்பு 
வாதங்கள் தைல விrத்தாடுவைத யார்தான் மறுக்க முடியும்? 

ெவளிப்பைடயாக இந்தியர் பிrட்டிஷார் என்கின்ற (உள் எண்ண) வகுப்புவாத 

உணர்ச்சி சுயராஜ்யம் அன்னிய ராஜ்யம் என்ற ெபயரால் ெவளிப்பைடயா 
யிருந்து வருகிறது. 

 



அதுேபாலேவ இந்துக்கள் ஆதிக்கமா முஸ்lம்கள் ஆதிக்கமா என்கின்ற (உள் 

எண்ண) வகுப்புவாத உணர்ச்சி இந்து முஸ்lம் உrைம என்கின்ற ெபயரால் 

ெவளிப்பைடயாய் இருந்து வருகின்றது. 

அதுேபாலேவ பார்ப்பனர் பார்ப்பனரல்லாதார் வகுப்புவாதமும் பார்ப்பனர் 
தீண்டப்படாதார் வகுப்புவாத உணர்ச்சியும் வகுப்பு உrைம என்னும் ேபரால் 

இருந்து வருகின்றன.  

சுருக்கமாகச் ெசால்ல ேவண்டுமானால் வகுப்புக்கு வகுப்பு அவநம்பிக்ைக, 
துேவஷம் ஆகியைவகளாலும் வகுப்ைப வகுப்பு அடக்கி ஆள ேவண்டும் 

என்கின்ற எண்ணத்தாலும் ஏேதா ஒரு காலத்தில் எந்தக் காரணத்தாேலா 
கிைடத்துவிட்ட ஆதிக்கத்ைதயும் அதிக உrைமையயும் எப்படி விட்டுக் 

ெகாடுப்பது என்கின்ற ெகட்ட எண்ணத்தாலும் முட்டாள் பிடிவாதத்தாலும் 

வகுப்புவாதம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து உரம் ெபற்று வருகின்றைத ெசன்ற 30 

வருஷ காலமாக ேநrல் பார்த்து வருகின்ேறாம். 

வகுப்பு உணர்ச்சிையக் குைற கூறி அைத அடக்கப் பார்க்கின்றவர்கள் மக்கைள 

பழி சுமத்தி பயப்படுத்தி ஏமாற்றி அடக்கப் பார்க்கின்றார்கேள ஒழிய 

ஒருவராவது அதன் உள் தத்துவத்ைத உணர்ந்து அைத அடிேயாடு தைல எடுக்க 

ெவாட்டாமல் ெசய்வதற்கு யாரும் முயற்சிப்பதில்ைல. 

உதாரணமாக ""இந்திய அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்கு அல்லது இந்திய 

சுயராஜ்யத்திற்கு, இந்தியாவில் உள்ள இந்து முஸ்lம் ஒற்றுைமையயும் கீழ் 

ஜாதி ேமல் ஜாதிக் ெகாடுைமயும் (தீண்டாைமயும்) தைட கல்லாய் இருக்கிறது''. 

அதாவது மத ேபதம், ஜாதி ேபதம் தைடயாய் இருக்கிறது என்பது 1920ம் 

வருஷத்தில் ேதாழர் காந்தியாரால் எடுத்துக் காட்டப்பட்டு இவ்விரண்டும் 

நீங்கினால் ஒழிய ""சுயராஜ்யம்'' கிைடக்காெதன்று அரசியல் ஸ்தாபனங்களில் 

தீர்மானிக்கப்பட்டு அைதேய ெகாள்ைகயாகவும் திட்டமாகவும் ைவத்து 16 

வருஷ காலம் இந்தியாவில் ""சுயராஜ்யப் ேபார்'' ெசய்தாகிவிட்டது. 

ஆனால் ஆரம்ப முதல் இன்று வைர அைவ ேமலும் ேமலும் ெபருகி வளம் 

ெபற்று வலிவைடந்து வருகின்றது என்பதல்லாமல் சிறிதாவது 

மைறந்ததாகேவா குைறந்ததாகேவா காணப்படவில்ைல. 

1931ல் ேதாழர் காந்தியார் வட்ட ேமைஜ மகாநாட்டுக்குச் ெசன்ற காலத்தில் 

வட்ட ேமைஜயில் இந்து முஸ்lம் ஒற்றுைமயின்ைமயாலும், கீழ்ஜாதி 



ேமல்ஜாதி ஒற்றுைம யின்ைமயாலும், பார்ப்பனர், பார்ப்பன ரல்லாதார் 
ஒற்றுைமயின்ைமயாலும் வட்ட ேமைஜ முறிந்து அஷ்டேகாணல் 

ேமைஜயாகி தமது இந்தியப் பிரதிநிதித்துவம் ேதால்வி அைடந்து 

ெவறுங்ைகயுடன் திரும்பி வந்தது யாவரும் உணர்ந்தேதயாகும். 

முஸ்lம் பிரதிநிதியாக ேதாழர் ஜின்னாவும், தீண்டாதவர்கள் பிரதிநிதியாகத் 

ேதாழர் அம்ெபட்காரும், பார்ப்பனரல்லாதார் பிரதிநிதியாகத் ேதாழர் 
பாத்ேராவும் வட்டேமைஜயில் இருந்து ெகாண்டு முைறேய ஒருவர் காங்கிரஸ் 

இந்துக்கள் ஸ்தாபனெமன்றும், மற்றவர், காங்கிரஸ் ேமல் ஜாதிக்காரர் 
ஸ்தாபனெமன்றும், அடுத்தவர் காங்கிரஸ் பார்ப்பனர்கள் ஸ்தாபனெமன்றும் 

இம் மூன்று சமூகத்தாருக்கும் காந்தியாrன் காங்கிரசு பிரதிநிதித்துவ 

ஸ்தாபனம் ஆகாெதன்றும் வலியுறுத்தியேதாடு மாத்திர மல்லாமல் தங்கள் 

தங்கள் சமூகத்ைதப் பிrட்டிஷாேர காப்பாற்ற ேவண்டுெமன்றும் தங்கள் 

தங்கள் சமூகத்திற்கு  உrைம அளிக்க ேவண்டும் என்றும் விண்ணப்பித்துக் 

ெகாண்டு வந்து ேசர்ந்தார்கள்.  

காங்கிரஸ் பிரதிநிதியான காந்தியாரும் காந்தியார் பின் ெசன்ற ேதாழர்கள் 

மாளவியா, ரங்கசாமி ஐயங்கார் ஆகிய பார்ப்பனர்களும் ெவட்கப்பட்டு 

ெவறுங்ைகயுடன் தங்கள் ேதால்விைய ஒப்புக் ெகாண்டு திரும்பி வந்தார்கள் 

என்பது ஒரு அளவுகூட இரகசியமான காrயமல்ல. 

இது மாத்திரமல்லாமல் தீண்டப்படாதவர்கைளயும், பார்ப்பனரல்லா தாைரயும் 

வஞ்சிக்க ேதாழர் காந்தியார் முஸ்lம்களுடன் இரகசிய ஒப்பந்தம் ேபசி சூழ்ச்சி 
ெசய்தார் என்கின்ற ெகட்ட ெபயருடனும் திரும்பி வந்தார் என்றுகூட 

ெசால்லலாம். 

இதன் பயனாகெவல்லாம் இந்திய அரசியல் ஸ்தாபனத்துக்குத் தான்தான் 

இந்தியப் பிரதிநிதித்துவ ஸ்தாபனம் என்று ெசால்லுவதற்குச் சிறிதுகூட 

ேயாக்கியைத இல்லாமல் ேபானேதாடு அது 1920ம் வருடம் முதல் 1934 ம் 

வருஷம் வைர ெசய்து வந்த ேவைலகைளயும் முயற்சி கைளயும் தப்பிதமான 

காrயம் என்றும், முட்டாள்தனமான காrயம் என்றும் கருதி (காங்கிரஸ் 

ஆனது) 1919ம் வருஷத்திற்கு முன் இருந்த நிைலைமக்கு திரும்பிப் ேபாக 

ேவண்டியதாகி விட்டது. 



இந்த 15 வருஷ காலமாய் காங்கிரசின் முன்னணியில் இருந்தவர்கள் 

ஒவ்ெவாருவராய் காங்கிரசின் ெகட்ட ெபயைர சமாளிக்க முடியாமல் 

காங்கிரைச விட்டு விலகி ஓய்ெவடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டியதாகிவிட்டது.  

வகுப்புவாதம் என்னும் ""ெகாடிய விஷப்பாம்பால்'' காங்கிரஸ் தைலவர்கள் 

கடிபட்டு மூர்ச்ைசயாகிக் கிடக்க ேநrட்டுவிட்டது. 

இந்தியா இன்று இந்த நிைலைமக்கு வந்தும் யாேரா சில 4வது 5வது வகுப்பு 
ஆளுகளும் அனாமேதயங்களும் வகுப்பு வாதத்ைத ஒழித்துவிடப் ேபாவதாக 

வரீம் ேபசி பழய பாட்ைடப் படிப்பதால் என்ன பயன் அைடந்து விட முடியும்? 

காந்தியார், ராஜேகாபாலாச்சாrயார் ஆகியவர்களின் சூட்சிகைள விட 

சத்தியமூர்த்தியார், ேசாமாசியார் ேபான்ற விபஷீணர்களின் சூழ்ச்சி களால் 

என்ன காrயம் சாதித்துவிட முடியும் என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

வகுப்புவாதம் காரணமாக காங்கிரசுக்காரர் இவ்வளவு ெபrய ேதால்வியும் 

நஷ்டமும் ஏமாற்றமும் அைடந்து வந்தேதாடு உலகம் சிrக்கத் தகுந்த 

அவமானம் ஏற்பட்டும் கூட வகுப்புவாதத்ைத ஏதாவது ஒரு வழியில் 

அடக்கேவா, குைறக்கேவா சிறிதாவது பாடுபட்டார்கள் என்று ெசால்லுவதற்கு 

இடமில்லாமேல இருந்து வருகிறார்கள். 

வகுப்புவாதத்துக்கு பதில் ெசால்லும் முைறயில் ஒவ்ெவாரு வகுப்பாரும் மனந் 
துணிந்து ைதrயமாய் ெவளிப்பைடயாய் பிrட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு 

நற்சாக்ஷிப் பத்திரமளித்து அைத அபயம் ெகாள்ளுவைதேய ெகாள்ைகயாய்க் 

ெகாள்ள ேவண்டியவர்களாகிவிட்டார்கள். வகுப்புவாதத்துக்கு ஆக எைத 

ேவண்டுமானாலும் தியாகம் ெசய்ய தகுந்த தியாகமூர்த்திகளாகி விட்டார்கள் 

என்பைதத் தவிர வகுப்புவாதத்ைத ஒழிப்பதற்கு எவ்வித முயற்சியும் 

கவைலயும் ெகாண்டார்கள் என்று ெசால்லுவதற்கில்ைல. 

உதாரணமாக முஸ்lம் சமூகமானது தங்களுைடய உrைமகைள 

நிர்த்தாரணம் ெசய்து தங்களுைடய ேதைவகைள ஒப்புக் ெகாள்ளாதபட்சம் 

(இந்துக்கள் ஆட்சிைய விட சுயராஜ்யத்ைதவிட) பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய 

ேமலானது என்று கூறி விட்டார்கள். தீண்டப்படாத மக்கள் என்பவர்களும் 

தங்கள் உrைமகைள சட்டபூர்வமாய் ஏற்றுக் ெகாண்டு தங்கள் குைறகைள 

பூர்த்தி ெசய்யாதவைர (ேமல் ஜாதிக்காரர்கள் ஆட்சிையவிட) 

""சுயராஜியத்ைத'' விட பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய ேமலானெதன்றும் அது கடவுளால் 



அனுப்பப் பட்டெதன்றும் ெசால்லி விட்டார்கள். பார்ப்பனரல்லாதார்களும் சகல 

வகுப்புகளுக்கும் நீதி வழங்கும் முைறைய சட்டப்பூர்வமாய் ஒப்புக் ெகாண்டு 

தங்கள் இழிவுகைள நீக்க இடம் தராத வைர (பார்ப்பனர் சூழ்ச்சிையவிட) 

""சுயராஜ்யத்ைத''விட பிrட்டிஷ்  ஆட்சிேய ேமலானது என்று கூறி 
விட்டார்கள். 

இவ்வளவு மாத்திரம் தானா என்று பார்த்தால் இவர்களது உrைம கைளயும் 

ேதைவகைளயும் மறுத்து குைறகைள நீக்க ஒப்புக் ெகாள்ளாத 

காங்கிரசுக்காரர்கள் (பார்ப்பனர்கள்) இதுேபாலேவ ""பார்ப்பனரல்லாதார் 
குைறகைள ேதைவகைள ஒப்புக் ெகாள்ளுவைதவிட முஸ்lம்கள் 

குைறகைள ேதைவகைள ஒப்புக் ெகாள்ளுவைதவிட தீண்டப்படாதார் 
குைறகைள ேதைவகைள ஒப்புக் ெகாள்ளுவைதவிட பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய 

நிைலத்திருக் கட்டும். அைதப் பற்றிக் கவைல இல்ைல'' என்று தாராளமாய் 

ெசால்லி விட்டேதாடு உயிைர விட்டாலும் விடலாேம தவிர அவர்களுைடய 

குைறகைளயும் ேதைவகைளயும் ஒப்புக் ெகாள்ளேவ முடியாது என்று 

ெசால்லி விட்டார்கள். காங்கிரஸ் தைலவர் சர்வாதிகாrயான காந்தியார் 
அவர்களது ேதைவகைள ஒப்புக் ெகாள்ளுவைதவிட உயிர்விடுவேத ேமல் 

என்று பட்டினி கிடந்து தற்ெகாைல புrந்துக் ெகாள்ளும் ேவைலயில் இறங்கி 
விட்டார். 

இவ்வளேவாடு மாத்திரம் அல்லாமல் ெதன்னாட்டு காங்கிரஸ் தைலவர்கள், 

ேதாழர்கள் பிரகாசம் அய்யர், சத்தியமூர்த்தி அய்யர், ராஜேகாபாலாச்சாrயார் 
ஆகியவர்கள் ைதrயமாயும், பச்ைசயாயும் பார்ப்பனரல்லாதார் (ஜஸ்டிஸ்) 

கக்ஷியார் ஆக்ஷிையவிட பிrட்டிஷார் ஆக்ஷிேய ேமலானெதன்று கூறி 
விட்டார்கள். 

ஆகேவ காங்கிரசுக்காரர்கள் உள்பட எல்லாக் கட்சியாரும் வகுப்புவாதத்துக்குச் 
சமாதானம் ெசால்லுவைதவிட வகுப்புவாதம் இல்லாமல் இருக்கும்படி 

ெசய்வைதவிட பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய ேமலானது என்று கருதுவதாய் 

இருக்கின்றேத தவிர ேதாழர் காந்தியார் முதல் சத்தியமூர்த்தியார் ஈறாகவுள்ள 

அரசியல்வாதிகளுக்கு வகுப்புக்காரர்களுடன் சமரசம் ெசய்து ெகாள்ளும் 

எண்ணேம இல்லாமல் ேபாய்விட்டது. 



ேதாழர் காந்தியார் பல தடைவ லார்ட் வில்லிங்டன் துைரைய காண 

விண்ணப்பம் ேபாட்டார்கேள ஒழிய ""வகுப்புவாதிகைள''க் கலந்து ேபசேவா 
சமாதானம் ெசய்யேவா கடுகளவாவது முயற்சித்தவர்கள் அல்ல. 

ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயாரும் ெசன்ைன கவர்னர் பிரபு வடீ்டுக்குப் பல 

தடைவ யாத்திைர ேபானாேர ஒழிய வகுப்புவாதத்துக்கு சிறிதாவது பrகாரம் 

ெசய்ய வந்தவர் அல்ல. 

ஆகேவ இந்திய அரசியல் இன்ைறய நிைலயில் பிrட்டிஷ் ஆக்ஷியாகிய 

"அன்னிய ஆக்ஷி என்பேத ேமலானது என்று தாராளமாக  ஒப்புக் ெகாள்ளவும் 

ஏற்றுக் ெகாள்ளவும் ெசய்துவிட்டது. 

ஆகேவ இன்னிைலயில் இன்று ஒவ்ெவாரு வகுப்பாரும் அவரவர்கள் தங்கள் 

தங்கள் வகுப்பு நலனுக்கு ஏற்ற காrயங்கைள இந்த பிrட்டிஷ் ஆக்ஷியில் 

அைடய முயற்சிப்பைதக் குற்றம் என்ேறா, இழிவு என்ேறா யாராலாவது 

ெசால்லப்படுமானால் அப்படிப்பட்டவர்கள் நிர்மூடர்கள் என்ேறா, மைடயர்கள் 

என்ேறா அல்லது மற்ற வகுப்பாைர ஏமாற்றி தங்கள் வகுப்பாேர ஆதிக்கம் 

ெசலுத்த ேவண்டும் என்கின்ற வஞ்சக அேயாக்கியச் சூழ்ச்சிக்காரர்கள் 

என்ேறாதான் ெசால்லித் தீர ேவண்டியதாய் இருக்கின்றது. 

வகுப்புவாதம் என்கின்ற வார்த்ைதையக் கண்டு மிரளுவேதா பழிப்பேதா ஆன 

காrயம்கூட ேகாைழத்தனமும் முட்டாள்தனமும் அேயாக்கியத்தனமும் ஆன 

காrயம் ஆகுேம தவிர மற்றபடி உண்ைமயாக பயப்படவும் ெவறுக்கவும் அதில் 

ஒன்றும் இல்ைல என்ேற ெசால்லுேவாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  26.05.1935 

 

திண்டிவனம் பகுத்தறிவுச் சங்க  

ஆண்டு விழா 

""பகுத்தறிவால்  மனிதன்  ெதால்ைலப்படுகிறான்'' 

ேதாழர்கேள! 



திண்டிவனம் தாலூக்கா பகுத்தறிவுச் சங்கத்தின் முதலாவது ஆண்டு 

விழாவில் தைலைம வகிக்கும் ேபற்ைற எனக்களித்ததற்கு நான் நன்றி 
ெசலுத்தக் கடைமப்பட்டவேனயாேவன். 

அேதாடு தாங்கள் அன்பாய் வாசித்தளித்த வரேவற்புப் பத்திரத்தில் 

குறிப்பிட்டிருக்கும் புகழ் மாைலகளுக்கு நான் அருகனல்லவானாலும் 

என்னிடமிருந்து நீங்கள் என்ன எதிர் பார்க்கிறரீ்கள் என்பைதயும் எனது 

ெகாள்ைககைளயும், ஆைசகைளயும் நீங்கள் வரேவற்று ஆதrக்கிறரீ்கள் 

என்பைதயும் அறிவதற்கு இது ஒரு அளவு கருவியாய் இருக்கின்றது என்கின்ற 

அளவில் வந்தனத்ேதாடு ெபற்றுக் ெகாள்ளுகிேறன். 

இந்த ஆண்டு விழாவுக்கு இவ்வளவு ெபrய கூட்டம் ஆண்களும், ெபண்களும் 

பல ஜாதி மத வகுப்புகளும் கூடி இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கேவ இல்ைல. 

நமது பகுத்தறிவுக்கு விேராதமான கூட்டத்தார்கள் மனித சமூக 

முன்ேனற்றத்துக்குத் தங்கள் சுயநலத்தின் காரணமாக முட்டுக்கட்ைடயாய் 

இருக்கும் வகுப்பார்கள் நம்ைமப் பற்றியும் நமது இயக்கக் ெகாள்ைககைளப் 
பற்றியும் விஷமப் பிரசாரம் ெசய்தும், திrத்தும், பழித்தும் கூறி வந்தும் இந்த 

ஊrல் இன்று இவ்வளவு ேபர் இங்கு இந்த ஆண்டு விழாவுக்குக் கூடி 

இருப்பெதன்றால் எனக்கு ெபருத்த ஆனந்தத்ைதயும், நம்பிக்ைகையயும், 

ஊக்கத்ைதயும், உற்சாகத்ைதயும் தரக் கூடியதாக இருக்கின்றது. 

பகுத்தறிவு 

பகுத்தறிவுச் சங்க ஆண்டு விழாவில் தைலைம வகிக்கும் தைலவன் என்கின்ற 

முைறயில் நான் ஏதாவது ேபசுவதாய் இருந்தால் பகுத்தறிவு என்பைதப் பற்றி 
விளக்கிச் சில வார்த்ைதகள் ேபசுவது ெபாருத்த முைடயதாகுெமன்ேற 

கருதுகிேறன். 

பகுத்தறிவு என்றால் என்ன? ஜவீப் பிராணிகளின் சிந்தனா சக்திையயும், 

சிந்திப்பதின் உணர்ச்சிையயும் தான் அறிவு என்று ெசால்லப்படுகிறது. 

அச்சிந்திக்கும் தன்ைமயின் கூர்ைமைய பகுத்தறிவு என்று ெசால்லலாம். 

ஆனால் அப்பகுத்தறிைவ ெபrதும் மனிதனுைடய சிந்திக்கும் தன்ைமக்கும் 

சிந்திப்பதின் கூர்ைமக்குேம ெசால்லப்படுகின்றது. 

உலகில் உள்ள பல ேகாடி ஜவீராசிகளில் மனிதன் என்கின்ற ஜவீப் பிராணியும் 

ஒன்று என்பது மக்கள் யாவரும் ஏற்றுக் ெகாள்ளக்கூடிய விஷயமாகும். மரம், 



புல், பூண்டு, ெசடி, ெகாடி ஆகியைவகளும் ஜவீ வர்க்கத்தில் ேசர்ந்தைவகள் 

என்பது நவனீ ஆராய்ச்சியால் ஆராய்ச்சி நிபுணர்களால் ெசால்லப்பட்டு 

அறிஞர்களுக்கு ெமய்ப்பித்தும் காட்டப்பட்டுவிட்டது.  

வங்காள மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவரும், உலகம் ேபாற்றுபவருமான ரசாயன 

சாஸ்திrயார் டாக்டர் ேபாஸ் அவர்கள் தாவர வர்க்கங்களுக்கு ஜவீன் உண்டு 

என்பைத ெமய்பித்துக் காட்டி ெசடிகளில் ஒரு சிறு கிைளைய துண்டித்த 

ேபாதிலும் அச்ெசடி துடிதுடிப்பைத ருஜுப்பித்துக் காட்டி இருக்கிறார். 

மற்றும் மண், கல், மைல ஆகிய அேசதனப் ெபாருள்கள்கூட வளருவதும், 

ேசதிக்கப்பட்டால் வளர்ச்சி தைடப்படுவதும் முதலிய காரணங்களால் 

அைவகளின் இயங்குதல்கள் விளங்குகின்றன. 

இப்படிப்பட்ட காrயங்கள் மனிதன் ேநேர காண முடியாமலும், மிக மிக மந்த 

கதியிலும் இயந்திரங்கள் மூலமல்லாமல் அறிய முடியாததாகவும் 

இருப்பதால் மக்கள் அைத சுலபத்தில் ஒப்புக் ெகாள்ள முடியாதவர்களாக 

இருந்து வருகிறார்கள். 

ஆன ேபாதிலும் ஒரு அளவுக்கு அதாவது ஜவீப் பிராணிகள் இன்னின்னது தான் 

என்று ஒப்புக் ெகாண்ட அளவுக்கு அதனதனின் இயங்குதைல அறிந்து 

அதற்ேகற்றபடி அவற்றின் அறிைவ ஒப்புக் ெகாள்ளுகிறார்கள். 

அவ்வறிவின் ேமலான தன்ைமக்குப் பகுத்தறிவு என்ற ெபயர் ெகாடுத்து அது 

மனிதனுக்ேக உrத்தானது என்றும், அதனாேலேய மனிதன் ஜவீப் 
பிராணிகளிெலல்லாம் உயர்ந்தவன் என்றும் ெசால்லுகிறார்கள். 

அறிவின் தன்ைமயும், அவற்றின் படிகளும் எப்படி இருந்தாலும் பrணாம 

வாதக் ெகாள்ைகப்படி (அதாவது ஒன்று மற்ெறான்றாக மாறிக் ெகாண்டிருப்பது) 

பிரபஞ்சத் ேதாற்றங்கள் எல்லாம் ஒவ்ெவான்று வஸ்துவின் 

ஆரம்பேதாற்றமுேம இன்றிருப்பது ேபான்றல்ல. ஒன்று மற்ெறான்றாக மாறி 
மாறி வருவதாேலேய பல்ேவறு ேதாற்றங்கள் காணப்பட்டு நாளைடவில் ஜவீப் 
பிராணிகள் என்று ெசால்லப்படுவனவாக காணப்படுகின்றன. 

எப்படி இருந்த ேபாதிலும் மனிதன் என்கின்ற ஜவீப் பிராணியும், 

அேசதனமாகவும், தாவரமாகவும், அசரமாகவும் இருந்த வஸ்துக்களில் 

இருந்ேத படிப்படியாக உருமாறி இன்று மனித உருப்ெபற்றிருக்கிறாேன ஒழிய 

ேவறில்ைல 



உலகம் எப்ெபாழுது உற்பத்தி ஆயிற்று என்பதற்கு எவ்வளவு வருஷ காலம் 

தான் ஆயுள் ெசால்லுவதாய் இருந்தாலும் பலலட்ச லட்சக்கணக்கான 

வருஷங்களுக்கு முன்பு அணுக்களாய் அணுக் கிருமிகளாய் இருந்து வந்த 

ெபாருள்கள் தான் இன்று மனித ரூபமாய் இருக்கும் (பகுத்தறிவு ெபற்ற ஜவீன் 

என்று ெசால்லப்படும்) மனிதனாவான் என்பது அறிஞர்களும், தத்துவ 

சாஸ்திrகளும் விஞ்ஞான விற்பன்னர்களும் ஏற்றுக் ெகாண்ட விஷயமாகும். 

ஒவ்ெவான்றில் ஒவ்ெவான்று ேமம்பட்டது 

இது இவ்வாறாக மனிதன் பகுத்தறிவு உைடயவனாவான் என்பத னாேலேய 

பகுத்தறிவு இல்லாத ஜவீ ராசிகள் என்பனவற்ைறவிட மனிதன் ேமம்பட்டவன் 

என்று ெசால்லிவிட முடியாது. 

ஜவீராசிகளில் ஊர்வனவற்றில் பாம்புக்கு இல்லாத கால்கள் எப்படி பல்லி, 
ஓணான்,  பாம்பரைண முதலியைவகளுக்கு இருக்கின்றனேவா அது ேபாலும் 

நாய், கழுைதகளுக்கு இல்லாத ைக சவுகrயங்கள், விரல்கள் முதலியைவ 

எப்படி குரங்கு ேதவாங்கு முதலிய ஜாதிகளுக்கு இருக்கின்றனேவா அதுேபால் 

மற்ற ஜவீராசிகளுக்கு இல்லாத ஒரு அளவு அறிவின் சிந்தனா சக்தி 
மனிதனுக்கு இருக்கின்றது என்கின்ற அளவு  வித்தியாசம் மாத்திரம்தான் 

உண்ேட தவிர மற்றபடி தனிப்பட்ட ேமன்ைம ஏதும் ெசால்லுவதற்கில்ைல. 

ஏெனனில் மனிதனுக்கு இல்லாத பல சக்திகள் விேசஷ குணங்கள் 

முதலியைவ மற்ற ஜவீராசிகளிடத்தில் இருப்பைதயும் காணலாம். 

அதுேபாலேவ மற்ற ஜவீராசிகளிடம் இல்லாத சில ெகட்ட குணங்களும், பல 

அசவுகrயங்களும், துன்பங்களும், கவைலகளும், திருப்தி அற்ற தன்ைமகளும் 

பகுத்தறிவுைடய மனிதனிடத்தில் இருப்பைதயும் காணலாம். 

உதாரணமாக மனிதனுைடய ஆைசக்கும், மற்ற ஜவீராசிகளுைடய ஆைசக்கும் 

எவ்வளேவா வித்தியாசமுண்டு. 

மனிதனுைடய ஆைச எல்ைலயற்றது. அவசியமில்லாதது, ெவறும் 

கற்பைனையயும், மூடநம்பிக்ைகையயும் ெபாறாைமையயும் 

பலவனீத்ைதயும் அஸ்திரவாரமாகக் ெகாண்டதுமாகும். தனது ேதைவக்கு 

ேமலும் எவ்வளவு இருந்தாலும் தனது பின் சந்ததிையயும் தான் இறந்த பிறகு 

ேமாட்ச ேலாகம் என்பதில் பயன்படவும் ேவண்டும் என்கின்ற 

அவிவிேவகமான ஆைசயாகும். 



உதாரணமாக நாடு பிடித்து ஆட்சி ெசய்ய ேவண்டும் என்று கருதுகிறவனுக்கு 

எவ்வளவு நாடு இருந்தாலும் உலகேம அவனது ஏக சக்ராதிபத்திய 

சர்வாதிகாரத் தன்ைமக்குக் கீழ் வந்து விட்டாலும்கூட ேமல்ேலாகமும் 

கீழ்ேலாகமும் தனது ஆட்சிக்குள் வந்தால் நல்லது என்று முட்டாள்தனமான 

கற்பைனக்கு அடிைமயாகி திருப்தியற்றவனாகிறான். எவ்வளவு பூமி 
இருந்தாலும் சமுத்திரப் பரப்ெபல்லாம் பூமியாகி அதற்கும் தாேன 

மிராசுதாரனாக இருந்தால் நல்லது என்கின்ற ஆைசக்கு அடிைமயாகி 
குைறபாட்டுக்குக் கட்டுப்பட்டவனாகிறான். 

அதுேபாலேவ ெசல்வம் எவ்வளவுதான் ேகாடிக்கணக்காக இருந்தாலும்  

எண்ணிக்ைகக்கு எப்படி ஒரு அளவு கிைடயாேதா அதுேபால் எவ்வளவு 

ெபருகினாலும் ேமலும் ேமலும் ெசாத்து ேசர ேவண்டும், வருவாய் ெபருக 

ேவண்டும் என்கின்ற ஆைசயில் இருந்து விலக முடியாதவனாகி ேபாத 

வில்ைலேய ேபாதவில்ைலேய என்கின்ற தrத்திரத்துக்கு அடிைம ஆகிறான்.  

இந்த குணங்கள் பகுத்தறிவில்லாத ஜவீராசிகள் என்பைவகளிடம் காணக் 

கிைடயாது.  

தன் பிள்ைளக்குட்டி, ேபத்து, பிதுர் ஆகிய பின் சந்ததிகைளப் பற்றிய 

முட்டாள்தனமான கவைல பகுத்தறிவுள்ள மனிதனுக்குத்தான் இருக்கிறேத 

ஒழிய பகுத்தறிவில்லாதைவகளுக்கு இல்ைல. அேனக ஜவீராசிகள் தன் 

பிள்ைள குட்டிகைளக் கவனிப்பேத இல்ைல. அேனக ஜவீராசிகள் தன் பிள்ைள 

குட்டிகள் தனிேய இைர ேதடிக் ெகாள்ளும் பருவம் வந்தவுடன் ெவறுத்துத் 

தள்ளி விடுகின்றன. எைவயும் அைவகைளப் பற்றி சதா 
கவைலப்படுகிறதில்ைல. 

பகுத்தறிவில்லாத எந்த ஜவீராசியும் தன் இனத்ைத வருத்தி வாழ்வ தில்ைல. 

தன் இனத்ைதக் கீழ்ைமப்படுத்துவதில்ைல. தன் இனத்தின் உைழப் பாேலேய 

வாழ்வதில்ைல. தன் இனத்தின் மீது சவ்வாr ெசய்வதில்ைல. 

பகுத்தறிவுள்ள மனிதன் தன் இனத்ைதக் கீழ்ப்படுத்துகிறான், வருத்துகிறான், 

வாகனமாய் உபேயாகப்படுத்துகிறான். ேசாம்ேபறியாய் இருந்து, தன் இனத்தின் 

உைழப்பிேலேய வாழுகிறான். பாடுபட ஒரு கூட்டமாகவும் பயனனுபவிக்க 

ஒரு கூட்டமாகவும் பிrந்து ெகாள்ளுகிறான். 



உதாரணமாக நாய், கழுைத, பன்றி என்கின்ற ""இழிவான'' மிருகக் கூட்டத்தில் 

பார்ப்பன ஜாதி, பைற ஜாதி, நாயுடு ஜாதி, முதலி ஜாதி என்கின்ற பிrவு 

கிைடயாது. ஆனால் மனித வர்க்கத்தில் தன் இனத்ைதேய பிrத்து 

இழிவுபடுத்தப்படுகின்றது. 

மனிதன் மீது மனிதன் சவ்வாr ெசய்கிறான். மனிதன் உைழப்ைப மனிதன் 

ெகாள்ைள ெகாள்ளுகிறான். மனிதைன மனிதன் வஞ்சிக்கிறான். 

பகுத்தறிவின் பயன் இதுவாயிருக்கும்ேபாது பகுத்தறிவு இருப்பதாேலேய 

ேமன்ைமயானவன் என்று எப்படி ெசால்ல முடியும்? 

மனிதன் வாழ்க்ைக நிைல 

ெபாதுவாகேவ மனித வாழ்க்ைகயின் தன்ைம மிக்க குைறபாடும், கவைலயும், 

அதிருப்தியும் ெகாண்டதாகேவ இருக்கிறது. இந்த குணம் எல்லா ேதசத்திலும், 

எல்லா மனிதர்களிைடயும் அரசன், குடிகள், பணக்காரன், ஏைழேமல் 

ஜாதிக்காரன், கீழ் ஜாதிக்காரன், முதலாளி, ெதாழிலாளி என்கின்ற ேபதங்களாக 

தாராதம்மியங்களாக இல்லாமல் எல்லா மக்களிடமுேம இருந்து வருகின்றது. 

அறிவில்லாததால் கஷ்டப்படுகிறான் என்று ெசால்லுவதற்கு இல்லாமல் 

பகுத்தறிவு என்பது இருந்தும் மனிதன் ஏன் இத் தன்ைமயில் இருக்க ேவண்டும்? 

மனிதன் காட்டுமிராண்டியாயும் சமூக வாழ்க்ைக இல்லாமலும் காட்டில் 

தனித்தனியாய் திrயும்ேபாது இல்லாத கஷ்டங்கள், ெகட்ட எண்ணங்கள் 

எல்லாம் சமூக வாழ்க்ைகக்கு வந்த பின்பு அனுபவிக் கின்றவனாகவும், 

உைடயவனாகவும் இருந்து வருகிறான். 

மனிதன் காட்டுமிராண்டித் தனி வாழ்க்ைகக்கு வரும்ேபாது ஒவ்ெவாரு 

மனிதனும் சமுதாய வாழ்க்ைகயில் ஒருவனுக்ெகாருவன் உதவி ெசய்து 

வாழ்க்ைக நிைலைய ேமம்படுத்திக் ெகாள்ளலாம் என்று கருதி வந்திருப்பாேன 

ஒழிய மற்ற மனிதைனக் ெகாடுைமப்படுத்தி, இழிவுப்படுத்தி, கஷ்டப்படுத்தி, 
அதன் பயனாய் தான் வாழலாம் என்று கருதி இருக்க மாட்டான். அப்படி கருதி 
இருந்தால் சமூக வாழ்க்ைக ஏற்பட்ேட இருக்காது. 

பரஸ்பர உதவிக்காக ஏற்பட்ட சமூக வாழ்க்ைக பரஸ்பர ெதால்ைலக்கும், 

உபத்திரவத்துக்கும் ஆளாக ஏற்பட்டுவிட்டது. 



சமுதாயத் துைறயில் இன்று உள்ள ேவற்றுைம, பைகைம, துேவஷம், இழிவு, 

தrத்திரம், மடைம முதலிய குணங்கள் மனிதன் அறிவுக் குைறவினால் 

பகுத்தறிவு இல்லாததால் அல்லது பகுத்தறிைவ ெசவ்வேன 

பயன்படுத்தாததால் ஏற்பட்டைவ என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டுேம ஒழிய 

காலக் ெகாடுைமயாேலேயா கடவுள் தன்ைமயாேலா அரசாட்சியாேலா 
ஏற்பட்டது என்று எவரும் ெசால்லிவிட முடியாது. 

ஏெனனில் சமூக வாழ்க்ைகயின் சrத்திர ஆரம்ப காலம் எதுேவா 
அக்காலத்திலிருந்ேத இக் குணங்கள் மனித சமூகத்தில் இருந்து வந்திருப்பைத 

சrத்திர ஆதாரங்களில் பரக்கக் காணலாம். 

கடவுள் தன்ைம என்பதிலும், எப்படிப்பட்ட கடவுள் காலத்திலும், 

அவதாரங்களின் காலத்திலும் கடவுள் தன்ைம ெபற்ற தூதர்கள், ஆழ்வார்கள், 

ஆச்சாrயார்கள், சமய குறவர்கள் என்பவர்கள் காலத்திலும் இக் 

ெகாடுைமகளும், குைறவுகளும், இழி குணங்களும் நிலவி வந்திருக்கின்றன. 

அதுேபாலேவ அரசாங்க விஷயத்திலும் இன்றுள்ள அன்னியர் 
""ெவள்ைளக்காரர்'' ""வியாபார உணர்ச்சிேயாடும், ெபாருப்பில்லாமலும் 

ஆளுகின்ற ஆட்சி'' என்பன மாத்திரம் அல்லாமல் கடவுள் அவதார ஆட்சி, 
கடவுள் அருள்ெபற்ற ஆட்சி, தர்ம ேதவைதகள் ஆட்சி, மனு நீதி ஆட்சி, மற்றும் 

ேசர ேசாழ பாண்டியன், பார்ப்பனர், நாயக்கர், மகமதியர் ஆகிய எல்லா ஆட்சி 
காலத்திலும் இருந்து வந்த குைறகேளதான் இன்று காணப்படுகின்றன. 

எந்தக் காலத்திலும் எப்படிப்பட்ட கடவுளாலும் யாருைடய ஆட்சியிலும் இக் 

குைறபாடுகள் நீங்கி இருந்ததாகேவா, நீக்கப்பட்டதாகேவா காண 

முடியவில்ைல. 

ஆகேவ இதற்கு என்ன காரணம் என்று கண்டுபிடிப்பதாய் இருந்தால் இரண்டு 

காரணங்கைளச் ெசால்லலாம். 

ஒன்று மனிதனுக்கு பகுத்தறிவு ஏற்பட்ட காரணத்தினாேலேய மனிதன் 

இத்யாதி ெகாடுைமக்கும், துக்கத்துக்கும், இழிவுக்கும் ஆளானான் என்று 

ெசால்ல ேவண்டும். 

இைத அறிஞர் ஒப்புக் ெகாள்ள முடியுமா? முடியாது. மற்ெறன்ன ெவன்றால் 

மனிதன் அறிைவ தப்பாய் பயன்படுத்தி இயற்ைகையயும் மனித 

சுபாவத்ைதயும் மனிதன் தவறுதலாய் கற்பித்துக் ெகாண்டு மனித ஜன்மேம 



அளவற்ற ஆைசக்கு அடிைமப்பட்டெதன்றும், மனித ஜன்மேம துக்கம் 

அனுபவிக்கவும், கவைலயால் மூழ்கவும் ஏற்பட்டெதன்றும் மனிதன் சமூக 

வாழ்க்ைகேய (சம்சாரம் சாகரம்) துக்கம் என்றும் கருதி அைதேய இயற்ைக 

யாக்கிவிட்டதால் இந்நிைலயில் இருக்கிறான் என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

மனித வாழ்க்ைகநிைல முழுவைதயும் கட்டுப்படுத்திக் கட்டுப்பாட்டுக்கு 

அடிைமப்படுத்திக் ெகாண்டான். மனிதனுைடய இந்த சிந்தனா சக்திையயுங் 

கூட கட்டுப்படுத்திவிட்டான். இயற்ைகக்கு மாறாக இன்னின்னபடிதான் நடக்க 

ேவண்டும் இன்ன இன்னபடிதான் சிந்திக்க ேவண்டும் என்கின்ற 

கட்டுப்பாட்டுக்கும் கூட ஆளாகி விட்டான். மனிதன் தனக்கு என்று ஏற்படுத்திக் 

ெகாண்ட கடவுள், மதம், மதக் கட்டைள, கடவுள் கட்டைள என்பைவகள் 

முதலியைவகள் எல்லாவற்ைறயும் ெபrதும் இயற்ைகக்கும், உண்ைமக்கும் 

விேராதமாகவும், அனுபவத்திற்கு முடியாததாகவுேம கற்பித்துக் ெகாண்டான். 

இந்தத் தவறுதேலாடு மாத்திரம் நிற்காமல் மனித சமூகத்ைதேய ேதசம், 

பாைஷ, மதம், ஜாதி என்பைவகளால் பிrத்து ேவற்றுைமப்படுத்திக் 

ெகாண்டான். அேதாடு நிற்காமல் பல மதம், பல கடவுள், பல ேவதம் என்பதாக 

ஒன்றுக்ெகான்று மாறுபட்ட குணங்களுடன் கற்பித்துக் ெகாண்டான். இவற்றில் 

ஒன்றுக்காவது பகுத்தறிைவ சுதந்திரமாய் பயன்படுத்த உrைம 

இல்லாதவனாகி விட்டான். வஸ்துக்கைள உனது எனது என்று பிrத்துக் 

ெகாண்டான். மனிதனின் ஓய்வு எல்லாம் மனிதனின் பகுத்தறிைவப் 
பாழ்படுத்தி அடிைமத்தனத்திற்குப் ேபாவதற்ேக பயன்பட்டேத தவிர 
பகுத்தறிவால் பயன்படேவா, ேமன்ைம அைடயேவா முடியவில்ைல. 

மனித சமூக நன்ைமக்காக, அதாவது மக்கள் சமூகம் சrர உைழப்பினின்றும் 

கால தாமதத்தில் இருந்தும் காப்பாற்றபடவும், அதிக பயன் அைடயவும் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட யந்திரங்கள் எப்படி முதலாளிமார்கள் ஆதிக்கத்திற்கு 

ஆளாகி உைழப்பாளி, பாட்டாளிகட்கும் பட்டினியாக 
பயன்படுத்தப்படுகின்றேதா, அதுேபாலேவ மனிதனுக்கு ேமன்ைமையயும், 

திருப்திையயும் கவைலயற்ற தன்ைமையயும் உண்டாக்கித் தீர ேவண்டிய 

பகுத்தறிவானது சிலருைடய ஆதிக்கத்திற்கு அடிைமயாகி மக்களுக்கு துக்கத் 

ைதயும், கவைலையயும், தrத்திரத்ைதயும் ெகாடுக்கப் பயன்பட்டு 

வருகின்றது. 



இவற்றாலும் இன்னும் இைவ ேபான்ற காரணங்களாேலயும் மனிதன் 

பகுத்தறிவு ெபற்றதால் மற்ற ஜவீராசிகளுக்கு இல்லாத ெதால்ைலயும், 

கவைலயும், குைறவும், அதிருப்தியும், தrத்திரமும் அைடயக் காரணஸ்தனாகி 
விட்டான் என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டியிருக்கிறது. 

எனேவ மனிதன் இப்படிப்பட்ட கீழ்ைம நிைலயில் இருந்து ேமம்பாடு அைடய 

ேவண்டுமானால் முதலாவதாக தன்னம்பிக்ைக உைடயவனாகவும் தனது 

சக்தி என்ன என்பைத உணர்ந்தவனாகவும் இருக்க ேவண்டும். 

இன்று மனிதனிடம் தன்னம்பிக்ைக இல்ைல. தன்ைனத்தான் நடத்துவதாக 

அவன் நிைனப்பதில்ைல. தனது காrயத்துக்குத்தான் ெபாருப்பாளி என்பதில் 

நம்பிக்ைக இல்ைல. மனிதன் தான் கற்பித்துக் ெகாண்ட கடவுைளயும், கடவுள் 

கட்டைளையயும் கடவுள் சித்தாந்தத்ைதயும் ெவகு குளறுபடி ஆக்கிக் 

ெகாண்டான். 

அேதாடு மாத்திரமல்லாமல் தனது ெசௗகrயத்துக்கு ஏற்றப்படி ெயல்லாம் 

மாற்றிக் ெகாள்ளுகிறான். ெபrதும் ேசாம்ேபறி வாழ்க்ைகக்ேக கடவுைள 

பயன்படுத்திக் ெகாள்ளுகிறான். இவ்வளேவாடு அல்லாமல் தைலவிதி, முன் 

ஜன்ம கர்ம பலன் என்பைவகைள கற்பித்துக் ெகாண்டு தனது 

முட்டாள்தனத்துக்கும், அேயாக்கியத்தனத்துக்கும் பrகாரமாக்கிக் 

ெகாண்டான். 

மனிதன் முதல் முதல் தவறிப் ேபான இடம் இதுேவயாகும். கடவுளும் 

கருமமுேம மனிதனின் பகுத்தறிைவப் பாழ்படுத்திப் பகுத்தறிவற்ற 

ஜவீராசிகைளவிட ேகவலமாக்கி இன்று மனிதைனத் துக்க ரூபமாகவும், 

கவைலக் களஞ்சியமாகவும் ஆக்கிவிட்டது. 

பகுத்தறிவுக்குக் கடவுளும் கருமமும் ேநர் விேராதிகளாகும். ஏெனனில் 

கடவுளுக்கும், கருமத்துக்கும் அடிைமப்பட்டவனிடம் ெசாந்தமாக ஒன்றுேம 

கிைடயாது. அவன் மரக்கட்ைட தண்ணரீ் அைலயில் அைலவது 

ேபான்றவேனயாவான். 

ஆதலால் இந்த உணர்ச்சிகளில் இருந்து விடுபடுவேத பகுத்தறிவின் 

ெவற்றிக்கு முதல் படியாகும். 

இந்தப்படி ெசால்லுவைத மக்கள் நாஸ்திகம் என்கின்றார்கள். இதனாேலேய 

பகுத்தறிவுவாதிகள் நாஸ்திகர்கள் என்று உலகெமங்கும் பழிக்கப்படுகிறார்கள். 



பகுத்தறிவு ேமம்பாட்டிற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சங்கமானது நாஸ்திகப் 
பழிப்புக்கு பயப்படக் கூடாது. மற்ற விபரம் நாைள பிரசங்கத்தில் ேபச 
இருக்கிேறன். 

குறிப்பு:  18.05.1935  ஆம்  நாள்  திண்டிவனம்  இராஜாகுளம்  வடகைரத்  

திடலில்  நைடெபற்ற  திண்டிவனம்  வட்ட  பகுத்தறிவுக்  கழகத்தின்  

முதலாவது  ஆண்டு  விழாவில்  தைலைம  ேயற்று  ஆற்றிய  தைலைம  

முன்னுைர. 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  26.05.1935 

 

இளம் விதைவயின் காட்சி 

திண்டிவனம் பகுத்தறிவுக் கழகத்தின் சார்பில் 19.5.35 மாைல 5 மணிக்கு 

இவ்வூர் ராஜாங்குளம் வடகைரத் திடலில் பாண்டிச்ேசr ேதாழர் லகாஸ் 

அவர்கள் தைலைமயில் ஒரு ெபாதுக்கூட்டம் நைடெபற்றது. முதல் நாள் 

ஆண்டுவிழாவிற்கு வந்த ஜனங்கைளவிட அதிகமான ஜனங்கள் ஆண்களும்   

ெபண்களுமாக வந்து கூடிவிட்டார்கள்.  

தைலவர் முன்னுைரக்குப் பிறகு ேதாழர்கள் மஞ்சுளாபாய், ராஜேவல், 

நம்பிக்ைகமr, அ. ெபான்னம்பலம், ப. ஜவீானந்தம் ஆகியவர்கள் கீதங்கள் 

பாடினார்கள். 

ேதாழர்கள் ப. ஜவீானந்தம், அ. ெபான்னம்பலம், நம்பிக்ைகமr, மஞ்சளாபாய், 

ஈ.ெவ. ராமசாமி ஆகியவர்கள் ""சமூக முன்ேனற்றம்  மதமும் மக்களும்  

ெபண்கள் உrைம  விதைவயின் துயரம்  சமூகச் சடங்கு'' என்பது பற்றிப் 
ேபசினார்கள். 

ேதாழர் ஈ.ெவ. ராமசாமி அவர்கள் இறுதியாகப் ேபசி, முடிக்கப் ேபாகும் 

சமயத்தில் இக்கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த மிகவும் அழகுள்ள 14 வயதுள்ள 

சேராஜினி என்ற ெபயருள்ள ெரட்டியார் ஜாதிையச் ேசர்ந்த ஒரு விதைவப் 
ெபண் சமீபத்தில் 8 மாதத்திற்கு முன் புருடைன இழந்த காரணத்திற்காக 
சமூகம் அப் ெபண்ைண விதைவக் ேகாலம் பூண்டு மறு மண உrைமையத் 

தைட ெசய்து உயிருடன் வைதக்கும் ெகாடுைமைய எடுத்துக் கூறி 
அப்ெபண்ைண தம் பக்கத்தில் அைழத்து ெபாது ஜனங்கட்கு அறிமுகப்படுத்தி 



ைவத்து அப்ெபண்ணின் மண உrைமையத் தடுக்கும் மதக் ெகாடுைமையயும், 

சாதிக் ெகாடுைமையயும், சமூகக் கட்டுப்பாைடயும், ேகட்ேபார் மனம் 

பைதக்கும்படி மிகவும் ஆேவசத்துடன் கூறினார். இப்ெபண்ணின் ெபற்ேறார்கள் 

யாருக்கும் பயப்படாமல் துணிவுடன் இப் ெபண்ைண மறுமணம் ெசய்து 

ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்றும்  ெபற்ேறார்கள் தயங்கினால் அவ்விதைவப் 
ெபண்ேண துணிவுடன் முன் வந்து ஒரு புருடைனக் கல்யாணம் ெசய்து 

ெகாண்டு பகிரங்கமாக வாழ்க்ைக நடத்த ேவண்டுெமன்றும் கூறினார். அப் 
ெபண்ணின் ெபற்ேறார்களும் விைரவில் மறுமணம் ெசய்து ெகாள்ளத்தக்க 

ஏற்பாடுகைளச் ெசய்வதாகவும் ேதாழர் ஈ.ெவ. ராமசாமி அவர்கைள அதற்கு 

ேவண்டிய சகல உதவிகைளயும் ெசய்யுமாறும் ேகட்டுக் ெகாண்டார்கள். 

அவ்விதைவப் ெபண்ைண அைழத்து கூட்டத்தில் காட்டியேபாது 

கூட்டத்திலிருந்த ஆண்களும் ெபண்களும் பலர் கண்கலங்கி அழுதார்கள். 

அக்காட்சி எழுதும் தரமன்று! 

குடி அரசு  ெசய்தி விமர்சனம்  26.05.1935 

 

""விதண்டா வாதம்'' 

  இந்துக்களின் ேவதம் கடவுளால் ெசால்லப்பட்டது என்றால் 

கிருஸ்தவர்கள் ேவதம், முகம்மதியர்கள் ேவதம் முதலிய ேவதங்கள் யாரால் 

ெசால்லப்பட்டன? 

பிராம்மணர், க்ஷத்திrயர், ைவசியர், சூத்திரர் ஆகியவர்கைளத்தான் கடவுள் 

பிரம்மாவின் தைல, ேதாள், இடுப்பு ஆகியைவகளில் இருந்து உற்பத்தி ெசய்தார் 
என்றால், கிருஸ்தவர், மகம்மதியர், ஜப்பானியர், (ெபௗத்தர்) நீக்கிேராவர் 
முதலாகியவர்கைள யார் எதில் எதில் இருந்து உண்டாக்கினார்கள்? 

ஏசுகிருஸ்து, மகம்மது, சங்கரர், ராமனுஜர் முதலியவர்கைள ஜனங்கள் 

நன்ைமக்காக கடவுள் உலகத்துக்கு அனுப்பினார் என்றால், இவர்கைள 

மறுக்கும் ராமசாமி, ராகவன், சிங்காரேவலு, சிதம்பரனார், ஜவீாநந்தம் 

முதலியவர்கைள எதற்காக யார் அனுப்பினார்கள்? 

பூமிைய ஆதிேசஷன் தாங்குகிறான் என்றால் ஆதிேசஷைன யார் 
தாங்குகிறார்கள்? 



சுப்பரமணியக்  கடவுளுக்கு ஆறு தைலகள் என்றால் அவன் படுத்துத் 

தூங்கும்ேபாது தன் தைலகைள எந்தப்பக்கம் எப்படி ைவத்து தூங்குவான்? 

மகாவிஷ்ணுவினுைடய வாகனமாகிய கருட பக்ஷிையக் கண்ட மாத்திரத்தில் 

கும்பிட்டு வணக்கம் ெசலுத்தும் மக்கள் மகா கணபதி வாகனமாகிய 

ெபருக்காைனக் (ெபருச்சாளி) கண்டால் ஏன் உடேன தடிெயடுத்துக்ெகாண்டு 

அடித்துக் ெகால்லுவதற்காக ஓடுகிறார்கள்? 

அவதார புருஷர்கள், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், நபிமார்கள், ஆண்டவனால் 

அனுப்பப்பட்டார்கள் என்றால் அேயாக்கியர்கள், திருடர்கள், ெகாைலகாரர்கள், 

விசுவாசத்  துேராகிகள் முதலியவர்கள் யாரால் அனுப்பப் பட்டவர்கள்? 

உலகமும் உலகத்திலுள்ள ஒவ்ெவாரு தனிப்ெபாருளும் கடவுளால் 

சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்கிறார்கள். மதவாதிகள் இைத ஒப்புக்ெகாள்ளா 
தவர்கைள நாஸ்திகர்கள் என்கிறார்கள். அப்படிேய ைவத்துக் ெகாள்ளுேவாம்!  

கடவுளால் எப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டது? 

மனுதர்ம சாஸ்திரத்தில் மனுேதவர் ெசால்லியிருக்கின்றபடியா? 

கிருஸ்துநாதர் ைபபிளில் ெசால்லி இருக்கின்றபடியா? 

முகம்மதுநபி ெகாரானில் ெசால்லி இருக்கின்றபடியா? 

எந்த முைறப்படி? 

பகுத்தறிவு (மா.இ.)  வினா விைட  ஜுன் 1935 

 

எல்லாம்  சுயமrயாைதயால்  தான் 

அர்ச்சகர், ேஜாசியர் சம்பாஷைண 

 சித்திரபுத்திரன் 

காலம்:  மாைல ேநரம். 

இடம்:  ெதப்பக்குளத்து ஓரம் கல்லுக்கட்டு மண்டபம். 

பாத்திரங்கள்:  அர்ச்சகருக்கும், ேஜாசியருக்கும் சம்பாஷைண. 



விஷயம்:  ""பிைழப்புக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டேதஎல்லாம் இந்த 

சுயமrயாைதயால் தான்'' என்பது. 

ேஜார்:  ஆ! ஆ! வாருங்கள், வாருங்கள்! அர்ச்சகர்வாள்! ஏளணும்! ஏளணும்!! 

எங்ேக உைம ெராம்ப காலமாக சந்திக்கேவ முடியவில்ைல? ேகாவில்களில் 

ெராம்ப ேஜாலியாக்கும். 

அர்: நாசமாய்ப் ேபாச்சுது, ேகாவிலாவது ேஜாலியாவது, சுடுகாடாவது. 

ேஜார்: ஏன் அப்படிச் ெசால்கிறரீ்கள்?  என்ன?  ேகாவிலில் ேவைல இல்ைல 

என்கிறரீ்களா? 

அர்:  எங்ேக ேஜாசியர்வாள்! முன்ேபால ஆளுகள் ேகாவிலுக்கு வருகிறார்களா? 
பகுதிப்ேபராவது வருகிறார்களா? குடும்பம் ெபருத்து விட்டது; வரும்படி 

சுத்தமாய் பூஜ்யமாய்விட்டது. ேவளா ேவைளக்குத் திறக்கவும் பூட்டவும் தான் 

ேவைல இருக்கிறேத ஒழிய யாத்திைர வாசிகேளா, உள்ளூர்க்காரர்கேளா 
யாரும் வருவதில்ைல. 

ேஜார்: என்ன காரணம்? 

அர்:  எல்லாம் இந்த எழெவடுத்த சுயமrயாைத தான் காரணம். 

ேஜார்:  அப்படிெயன்றால் என்ன? சுயமrயாைதக்காரர்கள் சாமி இல்ைல, 

பூதமில்ைல, ேபய் இல்ைல, ேகாவிலுக்குப் ேபாவதில் பயனில்ைல என்று ஊர் 
ஊராய் பிரசாரம் ெசய்கின்றார்கேள அதனாலா? 

அர்:  இல்ைல, இல்ைல அதனாெலல்லாம் நாம் பயப்பட ேவண்டியதில்ைல.  

அவர்கள்  இன்னமும் ஆயிரந்தடைவ ேவண்டுமானாலும் ெசால்லிக் 

ெகாள்ளட்டும், சாமிையேய புரட்டிக் கீேழ ேவண்டுமானாலும் தள்ளட்டும், 

ேகாயிைலக்கூட இடிக்கேவண்டுெமன்று ெசால்லட்டும்,  இதனால் எல்லாம் 

நமக்கு ஒன்றும் முழுகிப்ேபாய் விடாது. 

ேஜார்:  பின்ைன ஏன் சுயமrயாைதக்காரர்கள் மீது குற்றம் ெசால்கிறரீ்கள்? 

அர்:  ேகாவிலுக்கு வழக்கமாக வரும் ேதவடியாள்கைள நிறுத்தி 
விட்டார்களல்லவா? அவர்களது ைகங்கrயத்ைதப்பற்றி கண்டபடி ேபசி 
அதற்ெகாரு சட்டமும் ெசய்யச் ெசய்துவிட்டார்கள்.  அதுமாத்திரமல்லாமல் 

ேகாவில் ைகங்கrயத்துக்குத் தாசிகள் இல்லாமல் ெசய்தேதாடு, தாசித் 



ெதாழிைலக்கூட ெசய்யக்கூடாது என்று சட்டம் ெசய்து தினப்படி ேகாவிலுக்கு 

வந்துெகாண்டிருந்த விபசாrகைளயும் ஊைர விட்டு விரட்டி அடித்து 

விட்டார்கள்.  இந்த இரண்டு கூட்டமும் ேகாவிலுக்கு வரவில்ைல யானால் 

அப்புறம் எந்தக் கழுைத ேகாவிலுக்கு வரும்?  தாங்கள்தான் ெசால்லுங்கேளன்? 

ேஜார்:  என்ன அர்ச்சகர்வாள்!  தாசிகளும், விபச்சாrகளும் ேகாவிலுக்கு 

வருவதற்கும் பக்தர்கள், யாத்திைரக்காரர்கள் ேகாவிலுக்கு வருவதற்கும் 

என்ன சம்பந்தம்? அவர்கள் வராவிட்டால் இவர்கள் ஏன் வரக்கூடாது? 

அர்:  ேஜாசியர்வாள்!  தாங்கள் என்ன ஒன்றும் ெதrயாதவர்கள் ேபால் 

ேபசுகிறரீ்கள்! நம்முைடய ெபrயவாள் எல்லாம் என்ன முட்டாள்கள் என்று 

நிைனக்கிறரீ்களா?  ஒவ்ெவாரு முக்கியமான ேகாவில்கைளயும், 

ஸ்தலங்கைளயும் பாருங்கள்! ேகாவில் கட்டும்ேபாேத அர்ச்சகர்களுக்கும், 

தாசிகளுக்கும் வடீுகள், மான்யங்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு ெசய்திருப்பதுடன் 

அர்ச்சகர் ஒருவர் இருவர் என்றால் தாசிகள் 8 ேபர் 10 ேபர் வதீம் நியமனம் 

ெசய்திருக்கிறார்கேள,  ஏன் தங்களுக்குத் ெதrயாதா?  

ஜனங்கைளக் ேகாவிலுக்கு வரும்படியாகத் தூண்டவும் ேகாவில் ைபத்தியம் 

உண்டாகவும் தாேன தாசிகைள ேகாவில்களுக்கு ஏற்பாடு ெசய்திருக்கிறார்கள். 

ேகாவிலுக்கு வருகின்றவர்கள் எல்லாம் பக்திக்காகவா வருகின்றார்கள்? 

ேஜார்:  அெதன்ன அப்படிச் ெசால்லுகிறரீ்கள்?  பக்தி இல்லாமல் ேகாவிலில் 

ேவைல என்ன? 

அர்:  பக்தி ேகாவிலுக்கு வந்துதான் காட்டேவண்டும்! 

முதலில் தாசிையப் பார்க்க என்று 4பயல்கள் ேஜாராய் பக்தி ேவஷம் 

ேபாட்டுக்ெகாண்டு ேகாவிலுக்கு வருவார்கள்.  பிறகு இந்த ேஷாக் 

ஆசாமிகைளப் பார்க்க என்று நான்கு குடும்ப ஸ்திrகள் என்பவர்கள் 

அலங்கrத்து ேஷாக் நைட நடந்து ெகாண்டு ேகாவிலுக்கு வருவார்கள்.  

அப்புறம் இவர்கைளப் பார்க்க என்று பல ேபர்வழிகள் வருவார்கள்.  இப்படிேய 

ஒன்றுக்கு ஆக ஒன்று என்றும் ஒன்ைற ஒன்று ஆதrக்கும் கூட்டம் சrயாய் 

இருக்கும்.  இதன் பயனாய் நமக்கும் ேவைல இரண்டுவிதத்திலும் சrயாய் 

இருக்கும்.  வரும்படிக்கும் குைறவு இருக்காது. நமக்கும் தாசி, நம்ம 

ைபயனுக்கும் தாசி வடீ்டிலுள்ளவர்களுக்கும் அப்படி, இப்படி............................ 

அப்புறம் ெசால்லேவண்டுமா? 



ேஜார்:  இதனாலா இப்ேபாது ேகாவிலுக்கு ஆள்கள் வருவதில்ைல என்கிறரீ்?  
எனக்கு ஆச்சrயமாய் இருக்கிறது.  அது சr, இரண்டுவிதத்தில் வரும்படி 

என்றரீ்கேள மற்ெறாரு விதம் என்ன? 

அர்:  அதுவா?  தங்களிடம் ெசால்வதற்கு என்ன ெவட்கம்! ""தாசிைய ஒளித்த 

சூலா'' 

தாசிகைளப் பார்க்க ஆண்கள் வருவார்கள் என்று ெசான்ேனன்.  

ஆண்கைளப்பார்க்க மற்ற குடும்பப் ெபண்களிலும் சிலர் வருவார்கள் என்று 

ெசான்ேனன்.  இவர்கள் எல்லாம் பூைஜ அர்ச்சைன என்கின்ற வைககளில் 

காணிக்ைக,  கட்டைளப் பணம் ஆகியைவகளுக்கு ெகாடுப்பதில் லாபம் ஒன்று,  

மற்ெறான்று இவர்கைளச் ேசர்த்து ைவத்ததில் இைணப்புத் தரகு என்கின்ற 

வைகயில் ஏராளமாய்க்  கிைடக்கும்.  பிரபுக்களும் பிரபுக்கள் வடீ்டுச்  சில 

ெபண்களும் இதற்குத்தான் ஏராளமாய்க் ெகாடுப்பார்கள்.  அேநக 

விஷயங்களில் அவர்கள் வடீு நம்ம வடீு என்கின்ற வித்தியாசேம கிைடயாது.  

இதனால் தான் வடீு வாசல் எல்லாம் கட்டமுடிந்தது.  தாராளமாய்ப் 
பிைழக்கவும் முடிந்தது. மற்றபடி ேகாவில் சம்பளமாகிய N 1120 ரூ  

சம்பளத்தாலா நம்ம குடும்ப மக்கள் வாழ முடிகின்றது? 

ேஜார்:  அப்படியா சங்கதி?  சுயமrயாைதக்காரன்கள் இதில் எல்லாமா 
மண்ைணப்ேபாட்டு விட்டான்கள்?  அப்படியானால் நாம் ேவறு வழியில் 

ேகாவில்களுக்குப் பழய நிைலைய உண்டாக்கி விடமுடியாதா? 

அர்:  என்ன ெசய்வது?  தாங்களாவது ஒரு வழி ெசால்லுங்கேளன். 

ேஜார்:  அர்ச்சகர்கள் எல்ேலாரும் ஒன்று ேசருவது.  ஒரு மகாநாடு கூட்டுவது.  

எல்ேலாரும் உண்ைமயான சம்சாரம் என்பதற்கு ஆக ஒவ்ெவாரு ெபண்கைளக் 

கட்டிக்ெகாண்டு இருக்கிறார்கள் அல்லவா?  அது தவிர இந்த ேகாவில் 

ைகங்கrயத்துக்கு என்பதாக மறுபடியும் ஆளுக்கு ஒன்று இரண்டு கல்யாணம் 

ெபாய்க் கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ளுவது.  ெவளியாருக்கு மாத்திரம் 

கல்யாணம் என்று ெதrயட்டும். நாம் ெசய்யும்ேபாேத இந்தக் காrயத்துக்கு 

என்று ெசய்து ெகாள்ளுவது. பிறகு சவுகrயப்படி ெசய்து ெகாள்ளுவது.  நம்ம 

ெசாந்த சங்கதிைய ேவண்டுமானால் ஜாக்கிரைதயாகப் பார்த்துக்ெகாள்ளுவது. 

இப்படிெயல்லாம் ெசய்தால் தான் சுயமrயாைதைய ெவல்ல முடியும். 



அர்:  ேயாசைன நல்ல ேயாசைனதான்.  காrயத்தில் அது சாத்தியமாக 

ேவண்டாமா?  ஒருவன் இரண்டு மூன்று ெபண்கைளக் கட்டுவெதன்றால் 

அதற்குச் ெசலவு, நைக, துணி மணி, அதற்ேகற்ற வடீு வாசல், தட்டு முட்டு 

இைவெயல்லாம் ேலசான காrயமா?  பணத்திற்கு எங்குேபாவது? 

ேஜார்:  என்னேமா கஷ்டகாலம்தான்;  இது அர்ச்சகர்கைள மாத்திரமா 
பிடித்திருக்கிறது?  தாங்கள் ெசால்லுவைதச் ெசால்லட்டும் என்று ேகட்டுக் 

ெகாண்டிருந்ேதன்.  நம்ம சங்கதியும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. 

அர்: தங்களுக்கு என்ன சுவாமிகேள குைறவு! ேகாவில்களுக்குத்தான் தாசிகள் 

விபச்சாrகள் இல்லாததால் ெகட்டுவிட்டது.  ேஜாசியம், வாழ்க்ைகச் 
சடங்குகள், கல்யாணெபாருத்தம், புேராகிதம் ஆகியைவகளுக்குக் ெகடுதிவர 
ஒரு காrயமும் ஏற்பட்டுவிடவில்ைலேய? 

ேஜார்: அந்தக் ெகாடுைமைய ஏன் ேகட்கிறரீ்கள்? இந்த சுயமrயாைதக்காரப் 
பயல்களால் ேஜாசியம் ேகட்பது என்பேத ேகலியாய்ப் ேபாய்விட்டது.  ஒருவன் 

இருவனுக்கு நாம் வலியப்ேபாய்ச் ெசால்வதா யிருந்தாலும், இரகசியமாய் 

இருட்டு வடீ்டில் உட்கார்ந்து ெகாண்டு ேகட்கிறான். ெகாடுக்கிறேதா 
பூஜ்ஜியமாய்விட்டது.  அவன் ெகாடுத்தாலும் சr ெகாடுக்காவிட்டாலும் சr 

அந்தப் பிைழப்புக்கு அடிேயாடு ஆபத்து வரக்கூடாேத என்று ஏேதா ேவஷம் 

ேபாட்டுக்ெகாண்டு திrகிேறன்.  வதீியில் நடந்தால் சுயமrயாைத ெவடி 

குட்டிகள், ெகாள்ைளயில் ேபானதுகள் நம்ைமப் பார்த்து பrகாசம் 

பண்ணுகின்றதுகள். 

ஒரு நாள் ஒரு தகப்பன் அவன் தகப்பனுக்கு திதி ெகாடுத்தான். நான் 

எல்லாவற்ைறயும் மூட்ைட கட்டிக்ெகாண்ேடன். அவன் மகன் 7வயதுப் 
ைபயன்;  நன்றாய்ப் ேபசக்கூட ெதrயவில்ைல.  ஒரு காகிதத்தில் என்னேமா 
எழுதிப் படித்து என்னிடம் ெகாண்டுவந்து மூட்ைடையக் ைகயால் பிடித்துக் 

ெகாண்டு இந்த சாமான்கைள எங்கள் தாத்தாவுக்குத்தாேன ெகாண்டு 

ேபாகிறரீ்கள்?  இந்தக் காகிதத்ைத முதலில் எங்கள் தாத்தாவிடம் நான் 

ெகாடுத்ததாகச் ெசால்லிக் ெகாடுத்து பதில் வாங்கிக்ெகாண்டுவந்து 

ெகாடுத்துவிட்டுப் பிறகு இந்த மூட்ைடையயும், இன்னும் அவருக்கு 

என்ெனன்ன ேவண்டுேமா அந்த சாமான்கைளயும் வாங்கிக்ெகாண்டு ேபாங்கள் 

என்று பிடிவாதம் ேபசி ஏளனம் ெசய்தான். எல்ேலாரும் சிrத்தார்கள்.  இனி 
இந்தப் பிைழப்பு பிைழப்பைதவிட எச்சில் இைல ெபாறுக்கிச் சாப்பிடலாம் 



என்று கூடத் ேதான்றிவிட்டது. கழுைதக்கும் மனிதனுக்கும் ெபாருத்தம் 

ேகட்கின்றார்கள். ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் ெபாருத்தம் ேகட்கின்றார்கள். 

ெசத்துப்ேபானவர்களுக்கும், இருக்கிறவர் களுக்கும் ெபாருத்தம் ேகட்கிறார்கள்.  

தாய்க்கும், மகனுக்கும் ெபாருத்தம் ேகட்கிறார்கள்.  எல்லாம் சrயான 

ஜாதகங்கைள அதாவது பிறந்த கால ேநரங்கைளக் ெகாடுத்ேத ெபாருத்தம் 

ேகட்கிறார்கள்.  இைதெயல்லாம் நாம் எப்படிக் கண்டுபிடித்துக்ெகாள்ள 

முடியும்?  ெபாருத்தம் இருக்கிறது என்று ெசான்னால் சிrக்கிறார்கள். 

தைலையத் தட்டுகிறார்கள். ேஜாசிய விஷயேமா ெசத்துப்ேபானவர்கள் 

ஜாதகத்துக்கு ஆயுள் எவ்வளவு என்று ேகட்கிறார்கள்.  அப்பப்பா! இந்தச் 
சுயமrயாைதப் ைபயன்களிடம் சிக்கிக்ெகாண்டு ெவகு ெதால்ைலயாய் 

இருக்கிறது.  என்ன ெசய்வது? 

அர்:  ஏன் ெபாருத்தங்களில் நம்பிக்ைக உள்ளவர்கள் கூட பார்ப்பதில்ைலயா? 

ேஜார்:  ேஜாசியம் ெபாருத்தம் இைவகளில் நம்பிக்ைக உள்ள வடீுகளில் 

ெபrயவர்கள் ெபாருத்தம் கிருத்தம் பார்க்கிறார்களா என்றால் அந்தந்த 

வடீ்டுப்ெபண்ணும் மாப்பிள்ைளயுேம பார்த்துக்ெகாள்ளுகின்றன.  தகப்பனார் 
தாயாருக்குக்கூட அந்த ேவைல இல்லாமல் ேபாய்விட்டது.  அப்புறம் நம்ைம 

யார் ெபாருத்தம் ேகட்பார்கள்? 

அர்:  இதுகள் தான் இந்தக் கதியானால் கிரகேதாஷம், சாந்தி முதலியைவகளில் 

உள்ள கிறாக்கிகள் தங்களுக்கு இருக்குேம. 

ேஜார்:  அது நாசமாய்ப் ேபாய் ெவகுகாலமாச்சுது. காயலா, தைலவலி, கால் 

வலி என்றால் வருவதற்கு முன்னேமேய டாக்டர்களிடம் ஓடுகின்றார்கேள 

ஒழிய நம்மிடம் எவன் வந்து கிரகேதாஷம் பார்க்கிறான்? எவன் சாந்தி ெசய்யச்  
ெசால்லுகிறான்? 

நான் ஒரு ெபrயவர் காயலாவுக்குப்ேபாய் பார்த்து கிரக ேதாஷம் ெசால்லி 
சாந்திெசய்ய லிஸ்ட்டு ேபாட்டுக்ெகாடுத்துவிட்டு உட்கார்ந்திருந்ேதன்.  

காயலாக்காரர் ைவத்தியமும் பார்த்தால் ேதவலாம் என்று நிைனத்து 

வழக்கம்ேபால் டாக்டருக்குச் ெசால்லி அனுப்பினார்.  டாக்டரும் வந்துவிட்டார்.  
அவர் ேபரன் ஒரு 12வயது பய்யன் வாசல்படியில் நின்றுெகாண்டு 

""டாக்டருக்கு இந்த வடீ்டில் ேவைல இல்ைல; காயலாவுக்குக் காரணம் கிரக 

ேதாஷம் என்று இேதா இந்த சாஸ்திrயால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதற்காகச் 



சாந்தி ெசய்ய லிஸ்ட்டு ேபாட்டாய் விட்டது. ஆதலால் அனாவசியமாக 

இரட்ைடச்ெசலவு ேவண்டாம்.  ஒன்று ேஜாசியைர நம்ப ேவண்டும், இல்லா 
விட்டால் டாக்டைர நம்பேவண்டும்.  இந்த இரண்டுங்ெகட்ட புத்தி கூடாது'' 

என்று ெசால்லி, கைடசியாக ேஜாசியர் ெவளியில் ேபானால் தான் டாக்டைர 
உள்ேள விடுேவன் என்று வழிமறித்துவிட்டான். 

கைடசியாக  சாந்திக்குப்  ேபாட்ட லிஸ்ட்டு கிழித்ெதrயப்பட்ட பிறகு டாக்டர் 
உள்ேள வந்தார். நான் ""ஆடு திருடின குறவன்'' ேபால் ேபந்தப் ேபந்த 

விழித்துக்ெகாண்டு மrயாைதயாய் ெவளிேயறிவிட்ேடன்.  இப்படி இருக்கிறது 

என் பிைழப்பு; என்ன ெசய்வது? 

அர்:  எப்படியாவது சுயமrயாைதக்காரன்கைள ஒழித்தாக ேவண்டும்.  

இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கும் நமக்கும் மாத்திரமல்ல நம்ம சமூகத்தின் 

சுகவாழ்வுக்ேக ஆபத்து வந்துவிடும். ஆகேவ இதற்கு ஒருவழி ெசால்லுங்கள். 

ேஜார்:  என்ன வழி ஐ.இ.கு.  நம்மிடவாள்,  இ.ஐ.ஈ. நம்மிடவாள்,   ஜட்ஜிகள் 

முனிசீபுகள் நம்மிடவாள்,  ேபாlசுகளில் நம்மிடவாள், ேமஜிஸ்ட் ேரட் டிப்டி 

ேமஜிஸ்ட்ேரட் சப் ேமஜிஸ்ட்ேரட் நம்மிடவாள், வக்கீல்கள் நம்மிடவாள், 

ெவள்ைளக்காரர்கைளயும் ஏறக்குைறய நம்மிடவாளாகேவ ஆக்கிக் 

ெகாண்டிருக்கிேறாம். 

இந்தக் காலத்தில் இந்தச் சுயமrயாைத அழிக்கப்படவில்ைலயானால் இனி 
எப்ேபாது அழிக்கப்படப்ேபாகிறது? ராவணன் இரணியன் காலத்தில் 

தப்பிக்ெகாண்ேடாம்.  புத்தர் காலத்தில் தப்பிக்ெகாண்ேடாம்.  மகமது காலத்தில் 

தப்பிக்ெகாண்ேடாம்.  இந்தக்காலம் தாேன ெகாஞ்சம் ெதால்ைலயாய் 

இருக்கிறது? உத்திேயாகத்திலும் ெதால்ைலப்படுத்துவான்கள், ைவதீகத்திலும் 

ெதால்ைலப் படுத்துவான்கள்.  இவன்கைள எப்படித்தான் ெதாைலப்பது என்பது 

நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

அர்:  இப்ெபாழுது ஆங்காங்கு சத்துரு சங்கார யாகம், வாஜ்ேபய யாகம் முதலிய 

யாகங்கள் நடக்கின்றனேவ. அதுகள் மூலம் இவன்கள் 

ஒழிக்கப்படமாட்டார்களா! 

ேஜார்:  யாகமாவது ேமாகமாவது? அப்படி யாகத்தில் காrயங்கள் 

ஆகிவிடுமானால் ஐேராப்பா, அெமrக்கா, ரஷ்யாக்காரன்கள் எல்லாம் இங்கு 

இருக்கும் பிராமணர்கைள எல்லாம் விைல ெகாடுத்து வாங்கிக் ெகாண்டு 



ேபாய் யாகம் ெசய்யச் ெசய்து ஒருவைன ஒருவன் ெஜயித்துவிட 

மாட்டான்களா?  துப்பாக்கி என்னத்துக்கு?  பரீங்கி என்னத்துக்கு?  

ஆகாயக்கப்பல், ெவடிகுண்டுகள், விஷப்புைக இைவகெளல்லாம் 

என்னத்திற்கு? யாகத்தில் சத்து இருந்தால் சயன்ஸ்காரன்கள் விட்டு 

விடுவான்களா?  சும்மா முட்டாள் பயல்கைள ஏமாற்றவும் அவன்களுக்கு மூட 

நம்பிக்ைகயில் ேமாகம் வரவும் ெசய்யப்படுகின்ற ஒரு சூழ்ச்சிப் பிரசாரேம 

ஒழிய ேவெறன்ன?  அைத நம்பினால் ஆபத்துதான்.  ேவறு ஏதாவது ெசய்ய 

ேவண்டும். 

யாேரா சுயமrயாைதக்காரன்கள் வருகிறான்கள் ேபால் இருக்கிறது.  பின்னால் 

மற்ெறாரு சமயம் ேபசிக்ெகாள்ளுேவாம். மூக்ைகப் பிடித்து ஜபம் 

பண்ணுகின்றவர்கள்ேபால் கண்ைண மூடிக்ெகாண்டு உட்கார்ந்து ெகாள்ேவாம். 

அர்:  சr அப்படிேய ெசய்ேவாம். 

பகுத்தறிவு (மா.இ.)  உைரயாடல்  ஜுன் 1935 

 

மத ஆட்சி 

  ஓ! அறிவு ெகட்ட மனிதேன! இன்ைறய மனிதசமூகத்ைத ஆட்சி புrயும் 

மதங்கைள யார் உற்பத்தி ெசய்தார்கள்? 

  மக்கள் மதத்துக்காக ஒரு மகாநாடு கூட்டி, மத உண்ைமகைளயும், அதன் 

நன்ைம தீைமகைளயும், அவற்றின் முன்பின் ேயாக்கியைதகைளயும், 

பலாபலன்கைளயும்,  அவசியத்ைதயும் பற்றி நன்றாகப்ேபசி வாதப் பிரதி 
வாதங்கள் ெசய்து தீர்மான மூலமாக நிைறேவற்றி அமுலுக்குக் ெகாண்டு 

வந்தார்களா? 

ஏேதா ஒருவன் தீர்மானித்து விட்டைத, ெசம்மறியாடுகள் ஒன்றின் பின் ஒன்று 

தைல குனிந்து ெசல்வதுேபால்,  தைலமுைற தைல முைறயாய்ப் பின் 

வார்சுகளுக்குக் குழந்ைதப்பருவத்தில் பாலுடனும் நீருடனும் ஊட்டி வருவதன் 

மூலம் உயிர் வாழுபைவகள் தாேன இன்று மதங்களாய் விளங்குகின்றன? 

இதற்கு இத்தைன அதிகாரமா?  ஆர்ப்பாட்டமா? ெசலவா? ேநரக்ேகடா?  
இவ்வளவும் தவிர அதற்கு ெகாடுங்ேகால் ஏகச்சக்ராதிபத்திய ஆட்சி கூடவா? 



என்ன அனியாயம்! மதத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளும் யாராவது, ஏற்றுக் 

ெகாள்ளுமுன் இைவகைளப்பற்றி சிறிதாவது சிந்திக்கிறார்களா? குழந்ைதப் 
பருவத்தில் பிடித்த மதச் சனியன் சுடுகாட்டில் கூட ஒழிவதில்ைலேய! 

இவ்வளவு தானா?  கடவுள்கள் சங்கதி இைதவிட ேமாசமாகவல்லவா 
இருக்கிறது?  இைதப்பற்றிப் பின்னால் விசாrப்ேபாம். 

பகுத்தறிவு (மா.இ.)  கட்டுைர  ஜுன் 1935 

 

நாஸ்திகம் 

நாஸ்திகம் என்றால் கடவுள் இல்ைல என்று ெசால்வது என்பதாக இங்கு 

ஜனங்கள் ெசால்லிக் ெகாள்ளுகிறார்கள். எல்லா ஜனங்களுக்கும் நாஸ்திகம் 

என்று ெசான்ன உடேனேய அந்த அருத்தம் தான் முதலில் ேதான்றுகின்றது.  

ஆனால் நாஸ்திகம் என்பதற்குப் பல அருத்தங்கள் ெசால்லப்படுகின்றன. 

ஒரு மதக்காரைன மற்ற மதக்காரன் நாஸ்திகன் என்று ெசால்லுவதும் 

வழக்கத்தில் இருக்கிறது. 

ஒரு மதக்காரனின் ஆதாரத்ைத மற்ற மதக்காரேனா அல்லது அேத 

மதக்காரேனா தர்க்கிப்பதும்,  விவகrப்பதும், சந்ேதகப்படுவதும், சந்ேதகம் 

ெதளிய முயற்சிப்பதும் எல்லாம் நாஸ்திகம் என்று ெசால்லப்பட்டு 

விடுகின்றது. 

ஆதாரங்கைளப்பற்றி தர்க்கிப்பது முதலியைவகேள நாஸ்திகமாய் விட்டால் 

கடவுைளப்பற்றிய தர்க்கம் விவகாரம் முதலியைவ நாஸ்திகம் என்கின்ற 

தைலப்பின் கீழ் வருவது ெபrய காrயமாகி விடுமா?  

ஆகேவ நாஸ்திகம் என்பதும் ஒரு கடிவாளமில்லாத குதிைர என்ேற 

ெசால்லிவிடலாம். 

நாம் இங்கு நாஸ்திகம் என்பைத ஒரு சர்வ சக்தி, சர்வ வியாபகம் உள்ள கடவுள் 

என்கின்ற ஒருவர் இருந்துெகாண்டு, சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்மார, அதாவது ஆக்கல் 

காத்தல் அழித்தல் என்கின்ற முத்ெதாழில்கைளயும் ெசய்து ெகாண்டும், உலக 

இயங்குதலுக்குக் காரண பூதராகவும் கர்த்தராகவும் இருந்து வருகிறார் 
என்பைத மறுப்பைதேய நாஸ்திகம் என்று ைவத்துக் ெகாண்டு ேபசுேவாம். 



இப்படிப்பட்ட இந்த நாஸ்திகம் என்பது கடவுள் என்கின்ற வார்த்ைத என்று 

உண்டாயிற்ேறா அன்று முதேல கடவுள் இல்ைல என்கின்ற வாதமான 

நாஸ்திகம் என்பது இருந்துெகாண்ேட வந்திருக்கிறது. 

இந்த நாஸ்திகமானது இன்ன ஊர், இன்ன ேதசம்,  இன்ன கண்டம் என்று 

இல்லாமல், உலகில் கடவுள் உண்டு என்று ெசால்லக்கூடிய இடங்களில் 

எல்லாம் இருந்ேத வருகின்றது.  அது மாத்திரமல்லாமல் கடவுள் கற்பிக்கப் 
படுவதற்கு முன் இருந்த நிைலையக்கூட நாஸ்திக நிைல என்றுதான் ெசால்ல 

ேவண்டும்.  அன்றியும் மனித ஜவீைனப்ெபாறுத்த வைரயில் கூட கடவுள் 

ஒருவர் உண்டு என்பைத ஊட்டுவிப்பதற்கு முன் நாஸ்திகத்தன்ைமயில் தான் 

இருந்து வருகின்றது என்று ெசால்லேவண்டும். 

அப்படிப்பட்ட கடவுைளப்பற்றிய நம்பிக்ைக இல்ைல என்னும் நாஸ்திகம் 

இந்தியாவில் ெவகுகாலமாகேவ இருந்து வருகிறது.  அதாவது உலகாயுதம், 

சாருவாகம், சூனியவாதம், மாயாவாதம், ெபௗத்தம் முதலாகிய பல பிrவுகள் 

மத ரூபமாகேவ நாஸ்திகமாய் இருந்து வந்திருக்கின்றன. 

இப்படிப்பட்ட பிrவுகள் இந்தியாவில் ஏற்பட்டது பற்றியும், இருந்து வருவது 

பற்றியும் நமக்கு ஆச்சrயமில்ைல. 

ஏெனனில் இந்துக்கள் கடவுள் தன்ைம அவ்வளவு ேமாசமானதாக 

கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

எப்படி எனில் பல கடவுள்கள்;  அதிலும் ஒரு கடவுளாவது முழுவதும் 

ெதய்வகீத்தன்ைமயுடன் இருந்ததாகச் ெசால்ல முடியாமல் மானுஷீகத்தில் 

இருந்து சிறிது முதிர்ச்சியைடந்து கடவுளாக ஆக்கப்பட்டதாகவும், 

கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் முத்ெதாழில்களில், அதாவது ஆகாரம் நித்திைர 
புணர்ச்சி ஆகியைவகளில் வித்தியாசமில்லாமலும், சுக துக்கங்களுக்கு 

அதீதப்பட்டதாக இல்லாமலும், பிறப்பு இறப்புகள் கூட உைடயனவாகவும், 

காமக்குேராதாதி குணங்களுக்கு ஆட்பட்டதாகவும், விருப்பு ெவறுப்புக்கு 

அடிைமப்பட்டதாகவும், பிரார்த்தைன புகழ்ச்சி மன்னிப்பு ஆகியைவகளுக்கு 

இணங்கியதாகவும்,  மற்றும் பல மனிதகுணங்கேளாடு இருக்கும்படியான 

தாகவும் கற்பிக்கப்பட்ட கடவுள் உள்ள ேதசத்தில் நாஸ்திகவாதம் ஏற்படுவது 

என்பது ஒரு அதிசயமான காrயம் அல்ல. 



ஆனால் ேமல்நாடுகளில் – கடவுைள மிக ஜாக்கிரைதயாக கற்பைன ெசய்து மிக 

சுனாயுதமாக அநுபவித்து வரும் நாடுகளில்ெசல்வத் தன்ைமையயும் ேமல் 

கீழ்த்தன்ைமையயும் காப்பதற்ெகன்ேற கடவுைளக் காப்பாற்றி வரும் 

நாடுகளான ேமல்நாடுகளில்எங்கும் இன்று நாஸ்திகவாதம், 

நாஸ்திகப்பிரசாரம் என்பைவகள் மிகச் சாதாரணமாக நைடெபற்று 

வருகின்றன  என்பேதாடு அைவ நாளுக்கு நாள் ெசல்வாக்கும் ெபற்று மக்களின் 

ஆதரவும் ஆேமாதிப்பும் ெபற்று வருகின்றன.  நாஸ்திகவாதத்ைதத் 

ெதாழிலாளி மக்கேளா ஏைழ மக்கேளா தான் ெசய்து வருகிறார்கள் 

என்பதற்கில்லாமல் ெசல்வவான்கள் கூட்டத்திேலேய மிகவும் 

மலிந்துகிடக்கின்றன.  இங்கிலாந்து ேதசத்தில் உள்ள பகுத்தறிவுச் சங்கமானது 

மதங்கைள அழிக்க முயற்சிப்பேதாடு நாஸ்திகத்ைதேய ெபrதும் பிரசாரம் 

ெசய்கின்ற சங்கமாகும்.  இச்சங்கம் ெபrதும் ெசல்வவான்களாலும் ெபrய 

பண்டிதர்களாலும் விஞ்ஞானிகளாலும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.  இதில் 

உள்ளவர்கைள சமதர்மத்துக்கும் ெபாது உடைமக்கும் விேராதிகள் என்று கூடச் 
ெசால்லலாம். 

மற்றும் உலகத்திேலேய ெசல்வம் ெகாழிக்கும் ேதசமாகிய அெமrக்கா 
ேதசத்தில் நாஸ்திகப் பிரசாரமானது ெவகுகாலமாகேவ பிரக்கியாதியாகவும் 

ஊக்கமாகவும் ெசய்யப்பட்டு வருகின்றது. 

அவர்கள் தாங்கள் ஏன் நாஸ்திகரானார்கள் என்பைதயும், நாஸ்திகத்ைத ஏன் 

பரப்புகின்ேறாம்  என்பைதயும், அவர்களது சங்கத்திற்கு ஏற்படுத்திக் 

ெகாண்டிருக்கும் ெகாள்ைககைளயும் பற்றித் துண்டு பிரசுரங்கள் ெவளியிட்டு 

உலகெமங்கும் இலவசமாய் அனுப்பி வருகிறார்கள். 

  ேநயர்கள் அைதத் ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்காக அத்துண்டுப் 
பிரசுரத்ைதக் கீேழ குறிக்கின்ேறாம். 

""நாங்கள் நாஸ்திகர்கள் தான் ஏன் என்றால்'' என்று ஆரம்பித்து 10காரணங்கள் 

காட்டி இருக்கிறார்கள். அைவயாவன. 

1.  ""கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதற்குப் ேபாதிய ருஜு இல்ைல. 

2.  அ: உலகுக்கு ஒரு கடவுள் இருக்க ேவண்டும் என்பதற்கு எவ்வித 

அவசியமும் காணப்படவில்ைல. 



  ஆ:  கடவுளால் எவ்வித பிரேயாஜனமாவது இருப்பதாக நாங்கள் 

கருதுவதில்ைல. 

  இ:  கடவுள் இல்லாவிட்டால் இன்றுள்ள நிைலயில் என்ன மாறுதல் 

ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதும் விளங்கவில்ைல. 

3.  ஒரு நல்ல கடவுள் என்பவர் சர்வ சக்தி, சர்வ வியாபகம் என்பதின் 

உண்ைமப் ெபாருள் ெகாண்ட குணங்கைளயுைடயவராக இல்லாவிட்டால் 

அவர் பிரேயாஜனமில்லாதவரும், லக்ஷியம் ெசய்யப்படேவண்டியவர் 
அல்லாதவருேமயாவார்.  

4.  சர்வ சக்தி, சர்வ வியாபகமுள்ள கடவுள் நல்லவராகநன்ைமையேய 

ெசய்பவராக இல்லாவிட்டால் அவர் வணக்கத்திற்கு உrய வராகமாட்டார். 

5.  சர்வ சக்திவாய்ந்த ஒரு நல்ல கடவுள் இல்லேவ இல்ைல. அப்படி ஒரு 

கடவுள் இருக்குமானால், எல்லாம் ேதாஷமற்றதாகவும், நன்ைமையேய 

தரத்தக்கதாகவும், இனிச் ெசய்யேவண்டிய காrயங்கள் பாக்கியிருக்கின்றன 

என்று இல்லாமல் சகலமும் பூரணத் தன்ைம ெகாண்டதாகவும் இருக்கும்.  

அந்தப்படி இல்ைல; ஆதலால் அப்படிப்பட்ட கடவுள் இருக்கிறார் என்பைத 

ஒப்புக்ெகாள்ளுவதில்ைல. 

6.  கடவுளால் உண்டாக்கப்பட்ட உலகங்களில் இந்த உலகேம ேமலான 

ெதன்பதனால் ேமாக்ஷ உலகக் கைதகள் ெமய்யாயிருக்க முடியாது. 

7.  மனிதனின் உணர்ச்சியும், முயற்சியும், விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியிலும், 

விடுதைலயிலும், முற்ேபாக்கிலும் தூண்டப்பட்டுக்ெகாண்ேட இருப்பதால் 

கடவுளின் சர்வ சக்திக் ெகாள்ைக விவகாரத்துக்கு உட்பட்டுவிடுவதுடன், 

அப்படிப்பட்ட கடவுள் உணர்ச்சியும் குைறந்து ெகாண்டு வருகின்றது. 

8.  மனிதர்கள் ஆதியில் சிறிதும் அறிவு விளக்கம் ெபறாமல் ெமௗடீகத்தில் 

ஆழ்ந்திருந்த காலத்தில், தனக்குத் ெதrயாத விஷயங்கைள எல்லாம் கடவுள் 

சக்தி, கடவுள் ெசயல் என்று கூறித் திருப்தியைடய ஒரு கடவுைளக் 

கற்பித்துக்ெகாள்ள ேவண்டியதாயிற்று. 

  ஆதிகால மனிதர்களுைடய அபிப்பிராயங்களும், வாழ்க்ைக 

அனுபவங்களும் ஒவ்ெவான்றும் தவறுதலானைவ என்றும் கூறிவிட்டுக் 



கடவுைளப்பற்றியும்,  ஜவீைனப்பற்றியும் மாத்திரம் அவர்கள் 

அறிந்திருந்தார்கள்  என்று ெசால்லுவது ெபாருத்தமானதல்ல. 

9.  கடவுள் சக்தி என்று கருதப்பட்டு வந்தைவகள் ெபrதும் இன்று 

விஞ்ஞான சக்தி மூலம் ஆக்கப்பட்டு அைவ மனித சக்திக்கு அடக்கப் பட்டு 

விட்டன.  இதனால் அேநக விஷயங்களில் கடவுள் சக்திக்கு மதிப்பு இல்லாமல் 

ேபாய்விட்டது. 

10.  குற்றம், ெகாடுைம, ெபாறாைம, பைகைம, அசூைய, காமம், 

வன்ெனஞ்சம், முரண்பாடு, முதலாகிய அேநக ெகட்ட குணங்கள் என்று 

ெசால்லப்படுபைவகள் கடவுள் தன்ைமயாக இருந்து வருகின்றன. 

ஆகேவ கடவுைள நாங்கள் நம்புவேதா ேபாற்றுவேதா பிரார்த்திப்பேதா 
இல்ைல. 

ைகலாசத்திேலா அல்லது ைவகுண்டத்திேலா அல்லது பரேலாகத்திேலா ஒரு 

வித கடவுளும் இல்ைல. 

தாய், தந்ைதயற்ற குழந்ைதகைளயும், திக்கற்றவர்கைளயும் மனிதர்கள் தான் 

காப்பாற்ற ேவண்டும்.  இல்லாவிட்டால் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட மாட்டார்கள்.  

கடவுள் காப்பாற்றுவார் என்பது வணீ் வார்த்ைத. 

நமது பிரார்த்தைனகளுக்கு ெசவிசாய்க்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் இல்ைல! 

இல்ைல!! இல்லேவ இல்ைல!!! 

மனிதர்கேள மனிதர்களின் அபயக் குரேலாைசகளுக்கு ெசவிசாய்த்து 

அவர்களுக்கு உதவிபுrய ேவண்டும். 

நரகெமன்பது  கிைடயாது. 

நாம் பயப்படக்கூடிய அல்லது பின்பற்றக்கூடிய, பழிக்குப்பழி 
வாங்கேவண்டுெமன்கிற துர் எண்ணங்ெகாண்ட கடவுளாவது, அல்லது 

பூதமாவது எங்குமில்ைல. 

நம்பிக்ைகயினால் மன்னிப்பாவது அல்லது ேமாட்சமாவது ஏற்படமாட்டாது.  

நம்முைடய ெசய்ைககளுக்ேகற்ற பலாபலன்கைள நாம் ைதrயமாக 

எதிர்ேநாக்கி இருக்க ேவண்டும். 



இயற்ைகயில் ஏக திருஷ்டியுள்ள உபகாரத்தன்ைமயாவது அல்லது 

துேவஷமாவது கிைடயாது. 

தடுக்கக் கூடியதும், தடுக்கக்கூடாததுமான துன்பங்களிலிருந்து தங்கைளத் 

தாங்கேள காப்பற்றிக்ெகாள்ளப் ேபாராடுவதுதான் ஜவீிய வாழ்க்ைகயின் 

தன்ைமயா யிருக்கின்றது. உலகம் விருத்தியைடய ேவண்டியதவசியமானால் 

மனிதர்களின் ஒத்துைழப்பு மிக்க அவசியமாக ேவண்டியிருக்கின்றது. 

நாம் இறந்தபிறகு ""நமது பாக்கி ேவைலைய''ப் புrவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

வாய்க்காது. 

ெசய்தால் இப்ெபாழுேத நாம் ெசய்ய ேவண்டும்; இல்ைலயானால் 

எப்ெபாழுதுேம ெசய்யமாட்ேடாம். 

உண்ைம, தைய, அழகு,  சுதந்தரம் ஆகியைவகளுக்கும் ெதய்வகீத் தன்ைம 

ெயன்பதற்கும் சம்பந்தம் கிைடயாது. 

இைவகள் யாவும் மனிதத்தன்ைமயின் இலக்ஷணங்களாைகயால் மனிதர்கள் 

இைவகைளப் பாதுகாத்துக் காப்பாற்றிக் ெகாண்ேடதான் வரேவண்டும். 

இல்லாவிட்டால் மனிதர்கள் பூமியில் இல்லாமேல நாசமாய்ப் 
ேபாய்விடுவார்கள்'' 

என்று லக்ஷக்கணக்காகத் துண்டுப்பிரசுரங்கள் அச்சிட்டு வினிேயாகித் 

திருக்கிறார்கள்.  இதுேபால் இன்னும் பல எழுதிப் பிரசுrத்து வருகிறார்கள். 

பகுத்தறிவு (மா.இ.)  கட்டுைர  ஜுன் 1935 

 

வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவம்  

ஸ்தல ஸ்தாபன மந்திr உத்திரவு 

விருதுநகர் மகாநாட்டில் ஸ்தல ஸ்தாபன மந்திr வாக்களித்த பிரகாரம் 

அதாவது ஸ்தல ஸ்தாபனங்களில் கீழ் இருந்து வரும் உத்திேயாகங்கள் 

விஷயத்திலும் வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ முைற ைகயாளப்படும்படியாக 
ஏற்பாடு ெசய்வதாய் வாக்களித்த பிரகாரம் இப்ேபாது ஒரு உத்திரவு எல்லா 
ஜில்லா ேபார்டுகளுக்கும் அமுலில் ெகாண்டு வரும்படியாக ெவளி 
யிட்டிருக்கிறார். இது கூடிய சீக்கிரத்தில் அமுலுக்கு வந்துவிடுெமன்ேற 



எதிர்பார்க்கிேறாம். ஆனால் இவ் வுத்திரவு டிஸ்டிrக் ேபார்டுகைளப் 
ெபாருத்தவைர தான் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றேத 

ஒழிய முனிசிபாலிட்டி, யூனியன், பஞ்சாயத்து முதலியைவகைளப் பற்றி 
குறிப்பிடவில்ைல. 

இந்த மாகாணத்தில் ஜில்லா ேபார்டுகள் சுமார் 25 இருக்குமானால், 

முனிசிபாலிட்டிகள் சுமார் 100க்குக் குைறயாமலிருக்கலாம். 

இைவகளிலும் ஆயிரக்கணக்காக உத்திேயாகஸ்தர்களும், உபாத்திமார் களும் 

இருந்து வருகிறார்கள். 

ஆதலால் மந்திrயார் கூடிய சீக்கிரம் அதாவது உடேன முனிசிபாலிட்டி 

களுக்கும் இந்த ஏற்பாடு ெசய்வார் என்று எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 

நிற்க இந்த உத்திரைவப் பார்த்தவுடன் பார்ப்பனப் பத்திrைககள் ஒப்பாr 

ைவத்து ஓலமிட ஆரம்பித்துவிட்டன. இப்படிப்பட்ட ஒவ்ெவாரு சமயத்திலும் 

இந்தப் பத்திrைககள் ஓலமிடுவது என்பது தைலமுைற தைலமுைறயான 

வழக்கமாகேவ இருந்து வருகின்றது. 

இப்படிப்பட்ட ஓலங்கைள பார்ப்பனரல்லாத மூடங்களும் நம்பிக் ெகாண்டு 

பார்ப்பனப் பத்திrைககளுக்குக் கூலிகளாய் இருப்பதுதான் நமக்கு மிகுதியும் 

வருத்தத்ைதக் ெகாடுக்கக் கூடிய காrயமாய் இருக் கின்றனேவ ஒழிய 

மற்றப்படி பார்ப்பனப் பத்திrைககளுைடய ஓலங்கைளப் பற்றி நாம் 

கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல. 

வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ உத்திரவானது இன்னும் அேனக 

இலாக்காக்களுக்குப் ேபாட ேவண்டியது அவசரமும், அவசியமுமான காrயம் 

என்பது ஒருபுறமிருக்க இப்ேபாது இருந்து வரும் வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ 

விகிதம்கூட மாற்றப்பட ேவண்டியது எல்லாவற்ைறயும்விட மிகவும் 

அவசியமான காrயமாகும். 

இன்றுள்ள வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ விகிதம் ஜன சமூகத்தில் 100க்கு 3 வதீம் 

உள்ள பார்ப்பனர்களுக்கு உத்திேயாகத்தில் 100க்கு 16l வதீம் விகிதம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

பார்ப்பனரல்லாத ஹிந்து என்பவர்களுக்கு 100க்கு 40 வதீேம விகிதம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் என்பவர்களுக்கு 100க்கு 8 



வதீேம விகிதம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இரண்டு சமூகத்தாருக்கும் 

அதாவது பார்ப்பனரல்லாத இந்துக்களுக்கும், தாழ்த்தப் பட்ட மக்களுக்கும் 

அவர்கள் ஜன சமூக எண்ணிக்ைகப்படி கிைடக்க ேவண்டிய 

விகிதாச்சாரங்கைள ேமாசம் ெசய்து அவற்ைற பார்ப்பனர்களுக்கு 

ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இதன் பயனாய் இந்த இரண்டு சமூகமும் தாழ்ந்த நிைலயிேலேய இருப்பேதாடு 

பார்ப்பன ஆதிக்கம் வளர்ந்து ெகாண்ேட ேபாகின்றது. இைத இன்ைறய 

மந்திrகள் சிறிதுகூட கவனியாமல் தங்கள் வாழ்க்ைகயும் தங்கள் 

சம்பளங்கைளயுேம பிரதானமாய்க் கருதிவருவது மிகவும் ெவட்கப்பட 

ேவண்டிய விஷயமாகும். 

இந்த மந்திr சைபயானது (பார்ப்பனரல்லாத ஜஸ்டிஸ் மந்திrசைப 
என்பதானது) எதற்காக இருக்க ேவண்டும் என்றும்  இன்னம் ெவகு காலத்துக்கு 

இருந்து வர ேவண்டும் என்றும் ஆைசப்படுகின்ேறாம் என்றால் இந்த 

வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ முைறைய ேயாக்கியமாய் நிைறேவற்றி 
நிைலத்திருக்கச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதத் தவிர ேவெறாரு காரணமும் 

இல்ைல.  

இன்று இந்தக் காrயம் ெசய்ய ஜஸ்டிஸ் மந்திr சைப தவிர ேவறு எந்தக் 

கட்சியும் தகுதி இல்ைல என்பேதாடு ேவறு எந்தக் கட்சி பதவிக்கு வந்தாலும் 

உள்ளைதயும் ெகடுத்து விட்டுப் ேபாய்விடுவார்கள் என்பதில் சிறிதும் யாரும் 

சந்ேதகப்பட ேவண்டியதில்ைல. 

இந்த மந்திrசைப என்ன சாதித்தது என்று யாராவது ேகட்பார்கேள யானால் 

பதிைனந்து வருஷ காலமாய் பார்ப்பனர்களுைடய ெதால்ைலைய சமாளித்து 

நின்ற ெபருைம ஒன்று. 

பார்ப்பனர்களின் ஒற்றர்களாகவும் கூலிகளாகவும் அமர்ந்து ேபான 

பார்ப்பனரல்லாத இனத் துேராகிகளின் உபத்திரவத்ைத சமாளித்துக் 

ெகாண்டிருந்தது இரண்டு. 

இந்த இரண்டு கூட்டத்தாராலும் ஏமாற்றி வஞ்சிக்கப்பட்ட பார்ப்பன ரல்லாத 

பாமர மக்களின் முட்டாள்தனமான பழிகைள தாங்கி நின்றது மூன்று. 

இம் மூன்று கூட்டத்தாrன் இவ்வித ெதால்ைலகளுக்கும், உபத்திரவங் 

களுக்கும், பழிகளுக்கும் இைடயில் இருந்து ெகாண்டு இந்த வகுப்புவாrப் 



பிரதிநிதித்துவக் ெகாள்ைகைய பார்லிெமண்டு வைர கவனித்து சிறிது 

அளவாவது அமுலில் இருக்கும்படி ெசய்தது நான்கு. 

இந்தக் காrயங்கேள அது இருந்தாக ேவண்டியது என்பதற்கு ஆதாரங்களாகும். 

நம்ைமப் ெபாறுத்தவைர காங்கிரைச விட்டு விலகி தனியாக நின்றும் ஜஸ்டிஸ் 

கட்சிைய ஆதrத்தும் அதன் ஆதரவு ெபற்றும் இந்த 10 வருஷ காலமாக 

உைழத்து வந்ததின் காரணேம இந்த வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ ெகாள்ைகக்கு 

ஆகத்தான் என்பது எவரும் அறியாத விஷயமல்ல. 

இதற்கு ஆகேவதான் ஜஸ்டிஸ் கட்சிையயும் மந்திr சைபையயும் யார் எந்தக் 

காரணத்துக்காகப் பழித்தாலும், இழித்தாலும், அைத மறுத்து ஆதrத்து 

வருவதுமாகும். 

ெபாது ஜனங்களில் பலரும் பார்ப்பனரல்லாத சில பிரமுகர்களும்கூட ஜஸ்டிஸ் 

கட்சிையப் பற்றி குைற கூறி வருகிறார்கள் என்பது நமக்குத் ெதrயும். 

அப்படிப்பட்டவர்கள் காங்கிரசிலிருப்பவர்களானாலும் சr ேவறு எந்தக் 

கட்சியில் இயக்கத்தில் இருப்பவர்களானாலும் சr, தனிப்பட்டவர் களாய் 

இருப்பவர்களானாலும் சr அவர்கள் தங்களுைடய பழய ""ஜாதகத்ைத'' 

அதாவது ஜஸ்டிஸ் ஏற்படுவதற்கும் அல்லது தாங்கள் அதில் கலந்து 

ெகாள்வதற்கும் முன் தங்களுைடய நிைல எப்படி இருந்தது? இப்ேபாதும் என்ன 

லட்சியம் ைவத்து அக்கட்சிைய பழித்து இழித்துக் கூறி வருகிறார்கள்? 

என்பைத சிந்தித்துப் பார்த்தால் அக்கட்சி சாதித்தது கண்ணாடியில் 

ெதrவதுேபால் ெதrயும். 

அேதாடு அக்கட்சி ெசய்திருக்க ேவண்டிய அேனக ேவைலகைள ெசய்ய 

முடியாதபடி இவர்கள் ேபான்ற பச்ைச சுயநலவாதிகளும், அறியாத மக்களும் 

முட்டுக்கட்ைடயாய் இருந்திருப்பதும் விளங்கும். 

இைவ ஒரு புறமிருக்க இந்த பிரஸ்தாப வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ 

உத்தரைவப் பற்றி ஒரு பார்ப்பன பத்திrைகயானது ""அக்கிரமம்'' என்கின்ற 

தைலப்புக் ெகாடுத்து எழுதிய உபதைலயங்கத்தில் ""பிறப்பினால் ஏற்பட்ட 

ஜாதி பாகுபாடுகளின்படி உத்திேயாகம் வழங்க ேவண்டும் என்ற முைறைய 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் விஸ்தாரமாக்கி இருப்பது அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் மதி 
ெகட்டவர்கள் என்பைத ருசுப்படுத்துகிறது'' என்று எழுதி இருக்கிறது. 

அடுத்த வாக்கியத்தில், 



""பிராமணர்கள் உத்திேயாகங்கைளெயல்லாம் தங்களுைடய ஏகேபாக மாக்கிக் 

ெகாண்டு விடுவார்கேளா என்று பயப்பட ஆதாரமிருக்கலாம்'' என்றும் எழுதி 
ஒரு அளவுக்கு அப்படிச் ெசய்ய ேவண்டியதின் அவசியத்ைத ஒப்புக் 

ெகாள்கிறது. ஆதலால் இதற்கு அதிக சமாதானம் ெசால்லத் ேதைவயில்ைல. 

மற்ெறாரு பார்ப்பன பத்திrைக (சுேதசமித்திரன்) 

""வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவ ஏற்பாடானது பல சமூகத்தினரும் தங்கைள 

அபிவிர்த்தி ெசய்து ெகாள்ளுவதற்கு ஊக்கத்ைத அளிப்பதற்குப் பதிலாக 

அவர்களுக்கு இருந்து வரக் கூடிய சிரத்ைதையயும் குைறத்து விடுெமன்பேத 

நமது அபிப்பிராயம்'' என்று பrதாபப்படுகின்றது. 

இது பைகயாளி வடீு ேவகிறேத என்று அவசரப்பட்டு தண்ணரீ் இைறக்கப் 
ேபாவதுேபால் ேபாய் ேதாண்டிையயும், கயிற்ைறயும் கிணற்றில் 

ேபாட்டுவிட்டு மாரடித்துக் ெகாண்டு அழுகின்றைத ஒத்து இருக்கின்றது. 

ஆனால் அேத பத்திrைக ெதrந்ேதா ெதrயாமேலா உண்ைமையக் கக்கி 
இருக்கிறது.  

""எல்லா சமூகங்களுக்கும் கவர்ெமண்டு உத்திேயாகங்களில் ேபாதிய 

பிரதிநிதித்துவம் அளிக்க ேவண்டியது நியாயமும் அவசியமும் ஆகும்.'' 

""உத்திேயாக விஷயங்களில் இந்த ஏற்பாடு இருந்து வருகிறதால் வrைசக் 

கிரமப்படி பல சமூகத்தினரும் நியமிக்கப்பட்டதன் மூலம் அதிக 

பிரதிநிதித்துவத்ைத உத்திேயாகங்களில் ெபற்று இருக்கலாம்'' 

என்பதாக எழுதி அந்த உண்ைமையயும் ஒப்புக் ெகாண்டு விட்டதால் அதற்கும் 

நாம் பதில் எழுத ேவண்டியதில்ைல. ஆனால் ஒரு விஷயத்திற்கு பதில் 

ெசால்ல ஆைசப்படுகிேறாம். 

இந்தியர்களுக்கு இன்ன இன்ன உத்திேயாகம் ெகாடுப்பது என்றும் அதற்கு ஒரு 

எண்ணிக்ைக விகிதமும் ைவத்ததால் இன்று இந்தியர்களின் சிரத்ைத 

குைறந்து விட்டதா? அல்லது நிர்வாகத்தின் திறைம குைறந்து விட்டதா? 
ஐ.சி.எஸ். உத்திேயாகம் இன்று ஐேராப்பியர் இந்து என்கின்ற வகுப்புப்படி 

ெகாடுப்பதில் என்ன ேயாக்கியைத குைறந்து விட்டது? இத்தைன விகிதம் 

இந்தியருக்கு ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று நாமாக ேகட்கவில்ைலயா? 



தவிர உத்திேயாகங்களுக்கு ஒரு அளவு ேயாக்கியைதைய நிர்ணயம் ெசய்து 

ெகாண்டு தான் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவப்படி உத்திேயாகங்கள் 

ெகாடுக்கப்படுகிறேத தவிர ெவறும் ஜாதிைய மாத்திரம் கவனித்து அல்ல 

என்பைத இப்பத்திrைககள் ெதrந்திருந்தும் ""திறைம ெகட்டுவிடும்'' என்று 

ெசால்லுவது ேபாக்கிrத்தனமும், அசம்பாவமுமான கருத்ேதயாகும். 

ஏெனனில் பார்ப்பனர்கைளத் தவிர மற்றவர்களுக்குத் திறைம இல்ைல 

என்பதாக நிைனத்துக் ெகாண்டுதான் இைவகள் இப்படி எழுதுகின்றனேவ 

ஒழிய மற்றபடி ேயாக்கியமான எண்ணத்துடன் இைவ எழுதப்பட்டதல்ல. 

இல்லாவிட்டால் திறைம குைறந்து ேபாகும் என்பதற்கு காரணம் காட்டி இருக்க 

ேவண்டும்.  

நிற்க, பிறவியின் காரணத்ைத ைவத்து உத்திேயாகம் பிrப்பது மதி ெகட்டதனம் 

என்றால் பிறவியின் காரணம் ைவத்து மனித சமூக ெபாது உrைமயில் 

பிrவிைன ெசய்து இருப்பது மதியனீம் மாத்திரம் அல்லாமல் அது எவ்வளவு 

அேயாக்கியத்தனமாய் இருந்திருக்க ேவண்டும். பிறவியின் காரணமாய் ஜாதி 
பிrத்து ேகாவிலுக்குள் ேபாவைதக்கூட தடுப்பதும் ஒப்புக் ெகாள்ளாததுமான 

ஒரு ஜாதி  ஒரு சமூகம்  ஒரு ஸ்தாபனம் பிறவி காரணமாகேவ 

பிrக்கப்பட்டிருக்கிற பிrவுகளுக்கு உத்திேயாகத்தில் சம உrைம ெகாடுப்பைத 

எப்படி குற்றமாகச் ெசால்லலாம். 

பிறவி காரணமான சலுைகயும் வஞ்சைனயும், சூதும் சூழ்ச்சியும் இதுவைர 
நடந்து வந்திராவிட்டால் இன்று எப்படி ஜன சங்ைக 100க்கு 3 வதீமுள்ள, பிச்ைச 
எடுத்துக் ெகாண்டு பாடுபடாமல் ஊைர ஏமாற்றிப் பிைழத்து வந்தக் கூட்டம் 

இன்று 100க்கு 60, 70, 80, 90, 100 வதீம் உத்திேயாகங்கைளயும், பதவிகைளயும் 

ெகாள்ைளயிட முடிந்தது என்று நாம் ேகட்கின்ேறாம். 

அவனவன் புத்தியால் வரமுடிந்தது என்றால் வகுப்புவாr பிரதி நிதித்துவம் 

ஏற்பட்ட பிறகு இந்தக் ெகாள்ைளயும், சூதும், வஞ்சைனயும், சூழ்ச்சியும் எப்படி 

மாறி எல்லா வகுப்பிலும் புத்திசாலிகள் இருக்கிறார்கள் என்பது ெவளியாக 

முடிந்தது? 

இன்ைறய தினம் ஆங்காங்கு இருந்து வரும் சர்க்கார் உத்திேயாக லிஸ்ைடப் 
பார்த்தால் எல்லாம் பார்ப்பன மயமாய் இருப்பதானது புள்ளி விவரங்களுடன் 

விளங்குவது ெதrந்தும் வகுப்புவாr பிரதிநிதித்துவம் மதியனீம் என்றும் 

திறைமக் குைறவு என்றும் ெசால்லுவைத அறியாமல் ெசால்லுவதாக நம்மால் 



கருத முடியவில்ைல. மற்றபடி இைத அேயாக்கியத் தனம் அல்லது 

மற்றவர்கள் பிைழக்கக்கூடாது என்கிற அற்பத்தனம் ெகாண்டு அந்தப்படி 

ெசால்லுகிறார்கள் என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டியிருக்கிறது. 

பார்ப்பனர்கள் தாங்கள் ைகயில் கிைடக்கும் அதிகாரத்ைத பயன் படுத்துவதில் 

சிறிதுகூட ஈவு இரக்கமில்லாமல் நியாயம் அநியாயம் இல்லாமல் 

உபேயாகப்படுத்தி விடுகிறார்கள். அைதப் பற்றி ேகள்வி ேகட்பாேட கிைடயாது. 

ஆனால் பார்ப்பனரல்லாதார் ஒரு சிறு காrயம் ெசய்யும் ேபாதும் இவ்விதமான 

விஷமப் பிரசாரம் ெசய்கிறார்கள் என்றால் இத் ெதால்ைலகைள எப்படி 

சகித்துக் ெகாண்டிருப்பது என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

பள்ளிக்கூட விஷயமாக ஆங்காங்கு இருந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் புள்ளி 
விவரங்கைளப் பார்த்தால் இவ்வளவு கூச்சல் ேபாடுகின்ற காலத்தில் இந்தப் 
பார்ப்பனர்கள் எப்படி ைதrயமாய் ெவளிப்பைடயாய் ஆணவமாய் இந்தப்படி 

நடந்து ெகாள்ளுகிறார்கள் என்பது ஆச்சrயமாய் இருக்கிறது. 

சாதாரணமாக சாகப் ேபாகும் தருவாயிலிருக்கும் திருெநல்ேவலி இந்து 

காேலஜுக்கு ஒரு லக்ஷம் ரூ. ெகாடுத்து அைத நிைல நிறுத்த முன் வந்த ஒரு 

பார்ப்பனரல்லாத ெபrயார் உபாத்தியாயர்களில் 100க்கு 50 வதீம் 

பார்ப்பனரல்லாதாராய் இருக்க ேவண்டுெமன்கிற நிபந்தைன ேகட்டதற்கு 

அைத ேதசீய பார்ப்பனப் பத்திrைககள் என்பைவகள் குைற கூறுகின்றன. 

ஆனால் பள்ளிக்கூட விஷயங்களில் அேநகப் பள்ளிக் கூடங்கள், பியூன்கள் 

தவிர மற்றவர்கள் நிர்வாகிகள் உள்பட பார்ப்பனர்களாகேவ இருப்பதும் 

ைமலாப்பூrல் சில பள்ளிக்கூடங்களில் உபாத்தியாயர்களும் பியூன்களும் கூட 

எல்லாம் பார்ப்பனர்களாய் இருப்பதும் இன்றும் உணரலாம். ஆகேவ 

இவர்களுக்கு திறைமசாலியான பார்ப்பனரல்லாதார் கிைடக்க வில்ைலயா 
அல்லது பார்ர்ப்பனரல்லாத பூண்டுகளுக்கு உத்திேயாகம் அளிக்கப்படாது 

என்கின்ற ெகட்ட எண்ணமா? என்று ேகட்கின்ேறாம். 

மதுைர 

மதுைர காேலஜ் ைஹஸ்கூைல எடுத்துக் ெகாள்ேவாம். அந்தப் பள்ளிக்கூடம் 

ெவகுகாலமாக இருந்து வருகிறது. 

அதற்கு சட்டசைப ெமம்பரும் ெபாது வாழ்வில் ெவகுகாலம் 

ஈடுபட்டிருக்கிறவரும் இன்று மதுைர ேசர்ெமன்னாய் இருப்பவரும் 



வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ ெகாள்ைகைய அடிேயாடு எதிர்ப்பவருமான 

ேதாழர் ேக.ஆர். ெவங்கட்டராமய்யர் ெசக்ரட்டrயாவார். 

இவர் ஆதிக்கத்தில் உள்ள அப்பள்ளிக்கூடத்தின் ேபார்ட்ெமம்பர்கள் 40 

ேபர்களில் ராஜா சர். அண்ணாமைல, ேசத்தூர் ஜமீன்தார் இருவர் தவிர மற்ற 37 

ெமம்பர்களும் அய்யர், அய்யங்கார், ஆச்சாr, சாஸ்திr ஆகியவர்கேள 

ஆவார்கள். 

நிர்வாக சைப ெமம்பர்கேளா 10 ேபர்களில் 10 ேபரும் அய்யர், அய்யங்கார், 
ஆச்சாr ஆகியவர்கேள ஆவார்கள். 

உபாத்தியாயர்கேளா 46 ேபர்களில், தமிழ்ப் பண்டிதர் திருமைலசாமி 
முதலியார், உருது பண்டிதர் ைசயத்குலாம் ரசூல் சாயபு ஆகிய இருவர்கள் 

ேபாக பாக்கி 44 ேபர்களும் அய்யர், அய்யங்கார், சாஸ்திr, ஆச்சாrயார், ராவ்ஜ ீ

ஆகிய பார்ப்பனர்கேளயாகும். மூன்று எட்மாஸ்டர்களும் பார்ப்பனர்கள். 

குமாஸ்தாக்கள் ைலப்ேரrயன் ஆகிய மூன்று உத்திேயாகஸ்தர்களும் 

பார்ப்பனர்கேள. 

பார்ப்பனரல்லாத ஆர்டினr ேபார்ட்டு ெமம்பர்கள் 2, 3 ேபர்கள் இருக்கிறார்கள் 

என்றால் அவர்களிடம் இந்தப் பார்ப்பனர்கள் எவ்வளவு பணம் கவர்ந்து 

ெகாண்டு இந்த ஜாப்தாவில் ெபயரளவுக்கு மாத்திரம் ஊைம ெமம்பராய் 

ேசர்த்திருப்பார்கள் என்பைத நாம் எடுத்துக் காட்ட ேவண்டியதில்ைல. 

 

ஆகேவ பார்ப்பனர்கள் நிர்வாகத்தில் உள்ள ஸ்தாபனங்களும் அதிகாரங்களும் 

கடுகளவாவது பார்ப்பனரல்லாதார் என்கின்ற ஒரு சமூகம் 

இருக்கிறதாகவாவது அல்லது அவர்களும் நம்ம சமூகம் ேபால படித்து விட்டு 

காத்திருக்கிறார்கேள என்றாவது பார்ப்பனரல்லாதார் பிள்ைளகளாலும் 

ெபற்ேறார்களாலும் சர்க்காராலும் ெகாடுக்கப்படுகின்ற பணத்ைதக் ெகாண்டு 

தாேன இந்தப் பள்ளிக்கூடம் நடந்து வருகின்றது என்றாவது உள்ள எண்ணம் 

கடுகளவாவது இந்தப் பார்ப்பனக் கூட்டத்தில் யாராவது ஒருவருக்கு இருந்து 

வருகிறதா என்று ேயாசித்துப் பார்க்கும்படி ேவண்டுகின்ேறாம். 

சமீப காலத்தில் அதாவது ெசன்ற மாதம் எஸ்.ஐ.ஆர். ரயில்ேவ 

உத்திேயாகங்களுக்கு ஸ்டாப் ெசலக்ஷன்ேபார்ட் என்று ஒன்று ைவத்து அதன் 

மூலம் ரயில்ேவ உத்திேயாகங்களுக்கு ஆள்கைள ெதrந்ெதடுத்ததில் ெமாத்த 



எண்ணிக்ைகயில் பார்ப்பனர்கைளவிட பார்ப்பனரல்லாதார் எண்ணிக்ைக 

அதிகமாகிவிட்டதால் இப்ேபாது அந்த ேபார்ைடேய கைலத்துவிட ேவண்டும் 

என்று சூழ்ச்சிகள் நடப்பதாகத் ெதrகின்றது.  

சமீபத்தில் ேதாழர் கலிபுல்லா சாகிப் அவர்கள் தைலைமயில் திருச்சியில் ஒரு 

கூட்டம் கூடி இச் சூழ்ச்சிைய கண்டித்து இருப்பதாகவும் ெதrகிறது. 

இந்தப்படி பல துைறகளிலும் பார்ப்பனர்கள் முட்டுக்கட்ைடயாய் இருந்து 

ெகாண்டு பல ஆயிரம் வருஷங்களாக தாழ்த்தப்பட்டு அடிைமப்படுத்தப்பட்டு 

கிடந்த சமூகம் ஒரு சிறிதாவது தைல எடுப்பைத அழுத்திக் ெகாண்ேட வந்தால் 

ேவறு என்னதான் கதி ேமாக்ஷம் என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

ஆைகயால் ஸ்தல ஸ்தாபன மந்திrயார் டிஸ்ட்rக் ேபார்டுக்கு ேபாட்ட 

உத்திரவுமல்லாமல் முனிசிபாலிட்டிக்கும் இந்த உத்திரவு ேபாடுவேதாடு 

பிைரேவட் ேமேனஜ்ெமண்டில் உள்ள அங்கீகாரம் ெபற்ற பள்ளிக் 

கூடங்களிலும் எதற்கு சர்க்கார் கிராண்டு ெகாடுக்கப்பட்டிருக் கிறேதா 
அவற்றிற்கும் வகுப்புவாr உத்திரவுப்படி உபாத்தியாயர்கள் நியமிக்கும்படி 

உத்திரவு ேபாட ேவண்டுமாய் வலியுறுத்துகிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  02.06.1935 

 

சுயமrயாைத மாகாண மகாநாடு 

4வது சுயமrயாைத மாகாண மகாநாடு நடத்துவது பற்றி நிர்வாக சைபக் கூட்ட 

நிகழ்ச்சியும், மகாநாடு நாகப்பட்டிணத்தில் நடத்த முடிவு ெசய்து ேவண்டிய 

ஏற்பாடுகைள ேதாழர் காயாேராகணம் பிள்ைள அவர்கள் ஏற்று நடத்தும் 

விஷயமும், மற்ெறாரு பக்கம் பிரசுrத்திருக்கும் ேசதியில் இருந்து அறியலாம். 

பல காரணங்களால் 2, 3 வருஷமாய்த் தவக்கப்பட்டுவிட்டது என்பது உண்ைம. 

ஆனாலும், ஜில்லா, தாலூகா என்னும் ேபர்களால் அேனக மகாநாடுகள் நடந்து 

வந்திருப்பேதாடு, பிரசாரம் என்னும் ேபரால் நூற்றுக்கணக்கான கூட்டங்கள் 

1000, 2000, 3000 ேபர் ெகாண்ட கூட்டங்களாகக் கூட்டப்பட்டு காrயங்கள் 

நைடெபற்ேற வந்திருக்கின்றனேவ ஒழிய, மற்றபடி இயக்க ேவைல என்பது 

ஒன்றும் தவக்கப்பட்டுவிடவில்ைல. 



இயக்கத்தின் ேபரால் நூற்றுக்கணக்கான திருமணங்கள் மதக் கலப்பு, ஜாதிக் 

கலப்பு, விதைவ மணம், காதல் மணம் என்கின்ற ேபர்களால் நடந்து 

வந்திருக்கின்றன; நடந்தும் வருகின்றன. 

இயக்கப் பிரசாரமானது சமூக சம்பந்தமான சமத்துவ பிரசார மாத்திர 
மல்லாமல், ெபாருளாதார சம்பந்தமான விஷயங்களிலும் சமத்துவத்துக்கு 

ஒரு அளவு பிரசாரம் ெசய்து வந்திருக்கிறது.  

ஜாதி, மதம், கடவுள்கள் ஆகியைவ சம்பந்தமான உணர்ச்சிகளால் 

ஏற்பட்டிருக்கும் ெகடுதிகைள விளக்கி, அைவகளில் இருந்து மக்கைள 

மீளும்படி ெசய்ய ேவண்டிய பிரசாரத்தில், சாதாரணமாக இன்ைறய நிைலயில் 

எவ்வளவு தூரம் ேபாக முடியுேமா, அதற்கு ேமலாகேவ மக்கள் மனதில் 

பதியும்படியான பிரசாரம் தமிழ்நாட்டிலும் மைலயாள நாட்டிலும் நைடெபற்று 

வந்திருக்கிறதுடன், மக்கள் மனதிலும் படியும்படி ெசய்யப் பட்டுமிருக்கிறது. 

இவற்றின் பலனாக இந்த இயக்கம் ஒரு அளவுக்கு பாமர மக்கள் இயக்கமாக 

ஆகி இருக்கிறது என்பதுடன், இத் துைறயில் இன்னும் ேவைல ெசய்ய 

ேவண்டும் என்பவர்களுக்கும் ஒழுங்காகவும், பத்திரமானதாகவும் வழி 
திறக்கப்பட்டுவிட்டது. 

ஆகேவ, இப்ேபர்ப்பட்ட நிைலயில் உள்ளதும், இவ்வளவு 

பிரேயாஜனகரமானதுமான இந்த இயக்கத்துக்கு 4வது மகாநாடு என்னும் 

ேபரால், நாைகயில் கூடப்ேபாகும் ஒரு மகாநாடு மிகவும் முக்கியமான 

மகாநாடு என்று நாம் ெசால்ல ேவண்டியதில்ைல. 

இதற்கு முன் கூட்டப்பட்ட மகாநாடுகள் மூன்றும் ஒன்றுக்ெகான்று 

விேசஷமாகேவ கூட்டப்பட்டு வந்திருப்பதுடன், ெகாள்ைககளிலும் 

முன்ேனற்றமாகேவ இருந்து வந்திருக்கின்றன. 

இைவகளுக்குக் காரணம் மகாநாட்ைடக் கூட்டியவர்களும், இயக்கப் 
பிரமுகர்களும் மாத்திரமல்லாமல், ெபாது ஜனங்களும் சிறப்பாக 

ஆங்காங்குள்ள உணர்ச்சிமிக்க வாலிபர்களுமாவார்கள். 

ஆகேவ இம்மகாநாட்ைடச் சீரும் சிறப்புடன் நடத்திக் ெகாடுத்து, மக்களுக்கு 

உணர்ச்சியும் ஊக்கமும் உண்டாக்குவது நாகப்பட்டினம் வரேவற்புக் 

கமிட்டியாருைடயவும், சிறப்பாக ேதாழர்கள் காயாேராகணம் பிள்ைள 

(ேசர்ெமன்), சாமியப்ப முதலியார் (ஜில்லா ேபார்ட் பிரசிெடண்ட்) 



முதலியவர்களுைடய கடைம என்று இருந்தாலும், ஜில்லா வாலிபர்கள் 

அவர்களுக்குப் பக்கபலமாய் இருந்து நடத்திக் ெகாடுக்க ேவண்டியதாகும் 

என்று ேகட்டுக் ெகாள்ளுவதுடன் மற்ற ஜில்லா வாலிபர்களும் மாகாணம் 

எங்கும் இருந்து பதினாயிரம் பிரதிநிதிகளுக்கு கம்மி இல்லாமல் வரும்படியாக 

ஆங்காங்கு ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் என்றும் ேகட்டுக் ெகாள்ளுகிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  02.06.1935 

 

அருப்புக்ேகாட்ைட, திண்டிவனம்,  

விழுப்புரம், ேசலம், நாகப்பட்டினம் முதலிய 

இடங்களில் ெசய்த பிரசங்கம் 

ேதாழர்கேள!  

இன்று ெபாதுவாகேவ மனித சமூகத்துக்கு உள்ள கஷ்டங்கைளயும், 

குைறபாடுகைளயும் பற்றி உங்களுக்கு நான் விளக்க ேவண்டியதில்ைல. 

குறிப்பாக நமது நாட்டு மக்களிைட உள்ள குைறபாடுகள் மற்ற நாட்டு மக்கள் 

குைறபாடுகைளவிட அதிகமாகேவ இருந்து வருகின்றன. நமது குைறகளுக்கு 

நிவாரணம் அரசியல் மாறுதலால்தான் முடியும் என்பது சிலருைடய 

அபிப்பிராயம். ஆனால் சுயமrயாைத இயக்கம் இைத ஒப்புக் 

ெகாள்ளுவதில்ைல.  

அரசியலானது சமுதாயக் ெகாள்ைககைளயும், மதக் கட்டைளகைளயும் 

ஆதாரமாய் ைவத்ேத நைடெபற்று வருவதாகும். ஆதலால் எந்த அரசியல் 

மாற்றத்தாலும் இன்றுள்ள குைறபாடுகள் நீக்கப்பட்டுவிடும் என்று நாம் 

கனவுகூடக் காண முடியாது. 

அரசியல் ெகாள்ைககைள சமூகம் தான் நிர்ணயிக்க ேவண்டும். சமூகத்துக்கு 

ஆதாரம், முன் குறிப்பிட்ட சமுதாய பழக்க வழக்கங்களும், ஜாதி மதக் 

கட்டைளகளுேம ஆகும். 

எந்த நாட்டிலும் அரசாங்க ஆட்சித் திட்டம் சமுதாய ஜாதி மத பழக்க 

வழக்கங்களின் மீேத இருந்து வருகின்றன. ஏேதா இரண்ெடாரு அற்ப 
விஷயங்கேள இதிலிருந்து விலக்கு ெபற்றதாக இருக்கலாம். 



நம் நாட்டு அரசியல் சீர்திருத்தம் என்பதில், அரசாங்கத்தாராவது சமூக 

மக்களாவது ஜாதி மதப் பழக்க வழக்கங்களில் மாறுதல் ெசய்யச் சிறிதும் 

சம்மதிப்பதில்ைல. 

நமது இன்ைறய அரசாங்கேமா, இந்நாட்டு மக்களிடம் ஜாதி மத பழக்க 

வழக்கங்கைளக் காப்பாற்றிக் ெகாடுப்பதாக உத்திரவாதம் ெகாடுத்து விட்டு, 

ஆட்சி புrகின்றது என்பது நாம் அறியாததா?  இன்ைறய நமது அரசியல் 

கிளர்ச்சியும் சுயராஜ்ஜிய முயற்சியும்கூட ஜாதி மத பழக்க வழக்கங்களுக்கு 

உத்திரவாதம் ெகாடுத்துவிட்ேட (கிளர்ச்சியும், முயற்சியும்) நைடெபறுகின்றது. 

இன்ைறய தினம் ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயாரால் எடுத்துக் காட்டப்படும் 

கராச்சித் திட்டத்தில் இந்த ஜவாப்புதாrத்தனமான உத்தரவாதம் கல்லுேபால் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

காங்கிரசு முயற்சி ெசய்யும் சுயராஜ்ஜியத்தில் 

1)  கூடஞு ச்ணூtடிஞிடூஞு டிண tடஞு ஞிணிணண்tடிtதtடிணிண 

ணூஞுடூச்tடிணஞ் tணி ஊதணஞீச்ட்ஞுணtச்டூ கீடிஞ்டtண், ண்டச்டூடூ 

டிணஞிடூதஞீஞு ச் ஞ்தச்ணூச்ணtஞுஞு tணி tடஞு ஞிணிட்ட்தணடிtடிஞுண் 

ஞிணிணஞிஞுணூணஞுஞீ ணிஞூ ணணீூணிtஞுஞிtடிணிண ணிஞூ tடஞுடிணூ 

ஞிதடூtதணூஞு, டூச்ணஞ்தச்ஞ்ஞுண், ண்ஞிணூடிணtீண், ஞுஞீதஞிச்tடிணிண, 

ணணீூணிஞூஞுண்ண்டிணிண, ணணீூச்ஞிtடிஞிஞு ணிஞூ  ணூஞுடூடிஞ்டிணிண 

ச்ணஞீ ணூஞுடூடிஞ்டிணிதண் ஞுணஞீணிதீட்ஞுணtண். 

2)  கஞுணூண்ணிணச்டூ ஃச்தீண் ண்டச்டூடூ ஞஞு ணணீூணிtஞுஞிtஞுஞீ ஞதூ 

ண்ணஞீுஞிடிஞூடிஞி ணணீூணிதிடிண்டிணிண tணி ஞஞு ஞுட்ஞணிஞீடிஞுஞீ 

டிண tடஞு ஞிணிணண்tடிtதtடிணிண. 

1)  சுயராஜ்ய அரசாங்கத்தில் ஒவ்ெவாரு வகுப்பாருைடயவும் அவர்களது 

கைலகள், நாகrகங்கள், பாைஷ, கல்வி, ெதாழில், பழக்க வழக்கம், மதம், மத 

தர்ம ெசாத்துக்கள், ஸ்தாபனங்கள் முதலியைவகைளக் 

காப்பாற்றுதலாகியைவகளுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதாக உறுதி கூறி 
உத்திரவாதமளிக்கப்படும். 

2)  ஒவ்ெவாரு சமூக தனிப்பட்ட உrைமகைளயும் பற்றிய சட்டங்களும் 

காப்பாற்றப்படும்படியான திட்டத்ைதயும் ேசர்க்கப்படும்  



என்று மக்களுக்கு வாக்குறுதி ெகாடுத்திருக்கிறது. அதுதான் கராச்சித் திட்டம் 

என்பது. 

அன்னிய அரசாகிய பிrட்டிஷ் ஆட்சியின் வாக்குறுதிகளின் பயனாகேவ, சமூக 

வாழ்வில் ஜாதிமதக் ெகாடுைமயில் ஒரு கடுகளவு மாறுதல்கூட ெசய்வது 

கஷ்டமாய் இருந்து வருகிறது. 

சாரதா சட்டம் கூட அதனாேலேய சுயமrயாைதயற்று பிணமாகக் கிடக்கிறது. 

இப்படியிருக்கும்ேபாது இனி வரப்ேபாகும் சுயராஜ்ஜியத்திலும் சமூகப் பழக்க 

வழக்கம், ஜாதி ஆகியைவகளுக்கு ஜவாப்புதாrத்தனமும், உத்தரவாதமும், 

வாக்குறுதியும் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ேபாது அைவ களில் ஒரு சிறு 

மாறுதலாவது ெசய்யப்படக்கூடும் என்று யாராவது எதிர்பார்க்க முடியுமா? 

ஆகேவ இன்று இந்நாட்டு மக்களுக்கு உள்ள குைறபாடுகள் நீக்கப்படுவதற்கு, 

இன்ைறய அரசியல் மாறுபட்டுவிடுவதாேலேய ஏதாவது பலன் ஏற்பட்டுவிடும் 

என்பது ெவறும் கனவாகத்தான் முடியும். 

இன்றுள்ள குைறபாடுகள் எல்லாம் இந்தியாவில் சுயராஜ்ஜியம் இருந்த 

காலத்திலும் இருந்து வந்தது தாேன ஒழிய, மகமதியர் ஆட்சியிேலா 
பிrட்டிஷார் ஆட்சியிேலா ஏற்பட்டு விட்டதாகச் ெசால்லிவிட முடியாது. 

மனிதைன மனிதன் இழிவுபடுத்தி அடிைமப்படுத்தும் குணமும், மனிதன் 

உைழப்ைப மனிதன் அபகrத்துப் ெபாருள் ேசர்த்து உைழப்பாளிைய பட்டினி 
ேபாட்டு ெகாடுைமப்படுத்திய குணமும், ராமராஜ்யம் முதல் தர்ம ேதவைத 

ராஜ்ஜியம் இைடயாக, பிrட்டிஷ் ராஜ்யம் வைர ஒரு மாதிr யாகத்தான் 

இருந்து வருகின்றது. 

உண்ைமைய ேயாக்கியமாய்  வரீமாய்ப் ேபச ேவண்டுமானால், முகமதிய 

ஆட்சியிலும் பிrட்டிஷ் ஆட்சியிலும் ஓரளவு பழய ெகாடுைம களும் 

இழிவுகளும் குைறவுகளும் குைறந்திருக்கின்றன என்று புள்ளி விவரங்கள் 

காட்டலாம். 

இந்த நாட்டில் ஜாதியால் இழிவுபடுத்தப்பட்ட மக்கள் 100க்கு 97 ேபர்களாகும். 

ஜாதியில் அடிைமப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் 100க்கு 25 ேபர்களாகும். மதத்தால் 

இழிவுபடுத்தப்பட்ட மக்கள் 100க்கு 100 ேபர் என்றுகூட ெசால்லலாம். 



ஒவ்ெவாரு மதக்காரனும் மற்ற மதக்காரைன இழிவாய்த்தான் கருதுகிறான். 

ஒவ்ெவாரு ஜாதியானும் மற்ற ஜாதியாைன இழிவாய்த்தான் கருதுகிறான்.  

பார்ப்பனன் தவிர மற்ற யாவரும் கீழ்ஜாதி என்பது இந்து மதச் சம்பிரதாயம். 

இப்படிப்பட்ட இந்த இழிவான நிைல மாற ேவண்டுமானால் இன்ைறய 

பிrட்டிஷ் அரசியல் மாறுவதால் முடியுமா? 

ெபரும்பான்ைமயான மக்களின் ெபாருளாதாரக் ெகாடுைமக்கும், அவர்களது 

வாழ்க்ைக நிைல இழிவுக்கும், ஜாதியும் மதமும் காரணமாய் இருக்கின்றைத 

யாராவது மறுக்க முடியுமா? எங்காவது பார்ப்பான் பட்டினி கிடக்கின்றானா? 
எங்காவது பார்ப்பான் சrரப் பாடுபடுகின்றானா? கூலிக்கு மூட்ைட 

தூக்குகின்றானா? நடவு நட்டுத் தண்ணரீ் கட்டுகிறானா?அது ேபாலேவ பைறயர் 
பள்ளர் ேபான்ற கூட்டத்தினர் வாழ்க்ைக எங்கும் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். 

பாடுபட்டும் இக் கூட்டத்தாrன் நிைலைம எவ்வளவு பrதாபகரமானதாய் 

இருக்கின்றது. இதற்கு ஜாதிமதம் அல்லாமல் ேவறு காரணம் என்ன? ஆகேவ 

ஜாதி மதத்தின் காரணமாய் சிலருக்கு மாத்திரம் உயர்வும், ெசல்வமும் 

அேநகருக்கு இழிவும் தrத்திரமும் மக்களிடம் நிலவுகின்றேத தவிர 
பாடுபடாததாலும், பாடுபடுவதாலும் அன்னிய அரசராலும் 

சுயராஜ்ஜியத்தாலுமா நிலவுகின்றது என்பைதத் தயவுெசய்து ேயாக்கியமாய் 

நடுநிைலயில் இருந்து ேயாசித்துப் பாருங்கள். 

கராச்சித் தீர்மானப்படி ஆட்சிப் புrயப் ேபாகும் சுயராஜ்ஜியம் நமக்குக் 

கிைடத்தால், இந்தியா இந்த விஷயங்களில் இன்றுள்ள நிைலையவிட, 

ேகடான நிைலையேய அைடயும் என்பைத உறுதியாய்க் கூறுேவன். 

மனிதனுைடய அவமானத்ைதயும் இழிைவயும் ேபாக்குவதற்கு ஒப்புக் 

ெகாள்ளாத சுயராஜ்ஜியம் பித்தலாட்டச் சூட்சி ராஜ்ஜியமாகுேம ஒழிய 

ேயாக்கியமான ராஜ்ஜியம் ஆகாது. 

ேகவலம் ஒரு தீண்டாைம விலக்கு என்கின்ற சாதனத்ைத எடுத்துக் 

ெகாள்ளுங்கள். இது வைர காங்கிரசால் இந்தக் காrயத்துக்கு என்ன பயன் 

ஏற்பட்டது. இந்தக் காrயத்தின் ேபரால் காங்கிரஸ் பணம் வசூல் ெசய்து 

அதனால் ஓட்டுப் ெபற்றது. மற்றப்படி தீண்டாைம விலக்குக்கு என்ன திட்டம் 

காங்கிரசினிடம் இருக்கிறது. 



தீண்டாைம விலக்குக்கு ""பாடுபடாமல் உயிர் வாழ முடியாது'' என்று ெசால்லி 
பட்டினி கிடந்து ெஜயிலில் இருந்து விடுதைலயாகி வந்த காந்தியார் என்ன 

சாதித்தார்? 

இந்தியச் சட்டசைபக்கு காங்கிரஸ்காரர்கள் ெமஜாrட்டியாக வந்து விட்டார்கள் 

என்பைதக் ேகட்டவுடன், காந்தியார், ""சட்டசைபக்கு சமுதாய சம்மந்தமான 

தீர்மானங்கைளக் ெகாண்டு ேபாகாதீர்கள்'' என்று உத்திரவு 

ேபாட்டுவிடவில்ைலயா? காங்கிரஸ் தீண்டாைம விலக்கு விஷயத்தில் நடந்து 

ெகாள்ளும் நாணயத்துக்கு இைதவிட ேவறு என்ன அத்தாக்ஷி ேவண்டும்? 

ஆகேவ இந்த சட்டசைபயில் காங்கிரஸ்காரர்கள் இருந்தாெலன்ன? சர்க்கார் 
நியமனக்காரர்கேள இருந்தால் என்ன? என்று ேயாசித்துப் பாருங்கள். கராச்சி 
காங்கிரஸ் தீர்மானப்படி நடக்கும் சந்தர்ப்பம் கிைடத்த காங்கிரஸ்காரர்கள், 

தீண்டாைம விஷயத்தில் தான் இப்படி நடந்து ெகாண்டார்கள் என்றால், 

ெபாருளாதார விஷயத்தில் எவ்வளவு ேயாக்கியமாய் நடந்து ெகாண்டார்கள் 

என்பைத சிறிது ேயாசித்துப் பாருங்கள். 

N 1க்கு 500 ரூக்கு ேமல் சம்பளம் வாங்குவதில்ைல என்ற காங்கிரஸ்காரர்கள், 

ஒரு ஒற்ைற ஆளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 20 ரூ. வதீம் சர்க்காrடமிருந்து படி 

வாங்கினார்கள். இதில் ஒரு அளவு காங்கிரஸ் பண்டுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும் 

என்று காங்கிரஸ் தைலவர் உத்திரவு ேபாட்டார். யார் இதற்குக் கட்டுப்பட்டு 

நடந்தார்கள்? 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி அய்யர் ெதன்னாட்டுக் காங்கிரஸ் ஸ்தாபனத்தின் 

தைலவர் என்கின்ற ேஹாதாவில், அைத மறுத்து ஒரு தம்பிடி கூட ெகாடுக்க 

முடியாது என்று ெசால்லி விட்டார். தனது (ஒண்டி ஆள்) ெசலவுக்கு நாள் 

ஒன்றுக்கு 20 ரூபாேய ேபாதாது என்று ெசால்லி, ஒரு காசு கூட குைறத்துக் 

ெகாள்ள மறுத்து விட்டார்கள். இந்த ேயாக்கியர்கள் நாைள சுயராஜ்ஜியம் 

ெபற்ற பிறகு மாத்திரம் ெபாருளாதாரத்தில் எப்படி ேயாக்கியமாய் நடந்து 

ெகாள்ள முடியும்? 

ஒரு காசு கூட சர்க்காருக்கு இன்கம்டாக்ஸ் ெகாடுக்க ேவண்டிய 

அவசியமில்லாத ேதாழர் சத்தியமூர்த்திக்கு, தன் சாப்பாட்டுச் ெசலவுக்கு 

மாத்திரம் தினம் ஒன்றுக்கு 20 ரூ. ேபாதவில்ைல என்றால் மற்றபடி 

மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு அதாவது ""ெசல்வத்தில் பிறந்து ெசல்வத்தில் 



வளர்ந்து வந்த'' ேகாடீஸ்வரர்களுக்கு, தினம் எவ்வளவு ரூபாய் 

ேவண்டியிருக்கும் என்பைதப் பார்த்தால் ேதாழர் சத்தியமூர்த்திக்ேகா மற்ற 

காங்கிரஸ்காரர்களுக்ேகா இன்ைறயச் சம்பளம் அதிகம் என்றும், ஜனங்களால் 

தாங்க முடியாதது என்றும் ெசால்லுவதற்கு ேயாக்கியைத உண்டா என்பேதாடு, 

இவர்கள் ஆதிக்கத்துக்கு வந்தால் சம்பளத்ைதக் குைறத்துக் ெகாள்ளுவார்களா 
என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 

நிற்க ஜாதி, மதம், பழக்க வழக்கம் ஆகியைவகளில் மாற்றம் ெசய்ய 

காங்கிரஸ்காரர்கள் சம்மதிக்கவில்ைலயானால் ேவறு எந்த விதத்தில் 

இந்நாட்டு மக்களுக்கு விடுதைலேயா, ேமன்ைமேயா, சுயமrயாைதேயா 
ஏற்படுத்த முடியும்? பிராமணன், சூத்திரன், பைறயன், சண்டாளன் என்கின்ற 

ெபயர்களும் பிrவுகளும் ஜாதி காரணம் மாத்திரமல்லாமல் மதங்காரண 

மாகவும் இருந்து வருகின்றன. 

மதம் காரண மாத்திரமல்லாமல், ெதய்வம் காரணமாகவும் இருந்து வருவதாக 

இந்தியா பூராவும் உள்ள இந்து மக்கள் கருதிக் ெகாண்டு இருக்கிறார்கள். 

ஜாதிக்கு இந்து மதமும், மனு தர்ம சாஸ்திரமும் காரண பூதம் என்றாலும், 

அதற்கும் ேமல்பட்டு கடவுளும் காரணமாய் இருந்து வருகிறது. 

கடவுளுைடய முகம், ேதாள், துைட, கால் ஆகியைவகளில் இருந்து நான்கு 

ஜாதிகள் ேதான்றின என்பது இந்து சனாதன மதக்காரர்கள் மாத்திர மல்லாமல், 

இந்து ஆஸ்திகர்கள் ெபரும்பாேலாரும் நம்புகின்ற ெகாள்ைகயாகும். 

பைறயன், சக்கிலி, பள்ளன் முதலிய சூத்திரர்கள் அல்லாத ஜாதியார் 
என்பவர்கள் எதிலிருந்து பிறந்தார்கள் என்பதும் இந்தியா தவிர மற்ற 

ேதசத்திலுள்ள மக்களான கிறிஸ்தவர், மகமதியர், ெபௗத்தர்கள் முதலிய 180 

ேகாடி மக்கள் எதிலிருந்து யாரால் பிறப்புவிக்கப்பட்டார்கள் என்பதும் 

ேகள்விக்கு இடமான காrயமாய் இருந்தாலும், நான்கு வருணத்ைதயும் மறுக்க 

எந்த ஒரு இந்துவும் துணிவதில்ைல. ஏேதா சில ேபர்கள் சூத்திரர்கள் என்கின்ற 

அவமானம் ெபாறுக்க மாட்டாதவர்களாய் இருப்பதால் நான்கு வருணத்ைத 

ஒப்புக் ெகாள்ளுவதில்ைல என்று ஒரு புறம் ெசான்னாலும் மற்ெறாரு புறம் அக் 

ெகாள்ைகக்கு அடிைமயாகிேய தீருகிறார்கள். 

எப்படி எனில் ராமாயணக் கைதக்கு ேவறு வியாக்கியானம் 

ெசய்கின்றவர்களும், பாரதக் கைதைய நம்பாதவர்களும், அக்கைதகளில் வரும் 



பாத்திரங்களான ராமைனயும், கிருஷ்ணைனயும் ெதய்வமாகக் 
ெகாண்டாடாமல் இருப்பதில்ைல. அது மாத்திரமல்லாமல் பாரதக் கைதயில் 

ஒரு சிறு சந்தர்ப்பத்தில் நிகழ்ந்ததாகக் குறிப்பிட்டிருக்கும் கிருஷ்ணன், 

அர்ச்சுனன் சம்பாஷைண என்னும் கீைதையப் பிரமாதமாக மதிக்கிறார்கள். 

கீைதைய மறுக்க இன்று இந்துக்களில் பதினாயிரத்தில் ஒருவனுக்குத் 

ைதrயம் வருமா என்பது சந்ேதகம். அப்படிப்பட்ட கீைதயில் கிருஷ்ணன் 

""நான்கு வருணங்கைள நான் தான் சிருஷ்டி ெசய்ேதன்'' என்று ெசான்னதாக 

வாசகம் இருக்கிறது. 

ஆகேவ கீைதைய தங்களுைடய மதத்துக்கு ஒரு ஆதாரமாகவும் கிருஷ்ணைன 

ஒரு கடவுளாகவும் ெகாண்டிருக்கிற ஒருவன், சூத்திரன் என்கின்ற பட்டம் 

ஒழிய ேவண்டும் என்ேறா, ஜாதிப் பிrவுகள் ஒழிய ேவண்டும் என்ேறா எப்படிச் 
ெசால்ல முடியும். 

ஜாதிப் பிrவுக்குப் பார்ப்பனன் தான் காரணம் என்று ெசால்லுவது இனி பயனற்ற 

காrயம் என்பேத எனது அபிப்பிராயம். 

ஜாதிப் பிrவுக்கும் அதனால் ஏற்படும் இழிவுக்கும், தrத்திரத்துக்கும், ஒற்றுைம 

இன்ைமக்கும் இந்து மதம், மனுதர்ம சாஸ்திரம், பாரத ராமாயண புராண, 

இதிகாசம் என்பைவகேளாடு மாத்திரமல்லாமல் ராமன், கிருஷ்ணன் முதலிய 

கடவுள்களும், காரணங்கள் ஆகும் என்பைத எந்த மனிதன் உணருகிறாேனா 
அவன்தான் வருணேபதத்ைத, ஜாதி ேபதத்ைத ஒழிக்க நிைனக்கவாவது 

ேயாக்கியமுைடயவனாவான். 

காங்கிரசுக்காரர்கள் 100க்கு 99லுேபர் கீைத பாராயணம் ெசய்கின்றவர்கள் 

கீைதைய ெநருப்பிலிடேவா, கிருஷ்ண பகவாைன மறுக்கேவா ஒப்புக் 

ெகாள்ளாதவர்கள். 

காங்கிரசுக்காரர்கள் மாத்திரம் அல்லாமல் ""நான்கு வருணம் கூடாது'' 

என்கின்ற ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காரர்கள்கூட கீைதையயும், கிருஷ்ணைனயும் 

ஒழிக்க சம்மதிக்க மாட்டார்கள். ஒரு அளவுக்கு மனுதர்ம சாஸ்திரத்தின் மீது 

பார்ப்பனர் உள்பட பலருக்கு ெவறுப்பும் அலட்சியமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது 

என்றாலும், கீைதயின் மீதும், கிருஷ்ணன் மீதும் ெவறுப்பும் அலட்சியமும் 

அவநம்பிக்ைகயும் மக்களிடமிருக்கும் அந் நம்பிக்ைகைய ஒழிக்கும் 

ைதrயமும் ஏற்படுவது என்பது சுலபத்தில் எதிர்பார்க்க முடியாத காrயம். 



இந்தக் காரணங்களாேலேய இந்த நாட்டில் பல ஆயிர வருஷங்களாக இந்த 

இழிவும், முட்டாள்தனமும் அேயாக்கியத்தனமும் நிலவி வந்திருக்கின்றன. 

திருவள்ளுவர் குறைள ெமச்சுகிறார்கேள ஒழிய, காrயத்தில் அைத 

மலந்துைடக்கும் துண்டுக் காகிதமாகேவ மக்கள் கருதுகிறார்கள். அேதாடு 

அதற்கு ேநர் விேராதமாக கீைதையப் ேபாற்றுகிறார்கள். 

இந்த முட்டாள்தனமான காrயம் பார்ப்பனர்களிடம் மாத்திரம் இருப்பதாக நான் 

ெசால்ல வரவில்ைல. ைசவன்கள், ைவணவன்கள் கீைதைய கிருஷ்ணைன 

பிரம்மாைவ மறுக்கேவ மாட்டார்கள். அவநம்பிக்ைகப்படவும் மாட்டார்கள். 

ஆனால் தங்களுக்குள் ஜாதி ேபதம் இல்ைல என்று வாயில் ெசால்லுவார்கள். 

கபிலர் ெசான்ன வாக்கும், சித்தர்கள், ஞானிகள் ெசான்ன வாக்குகளும் 

ேபச்சளவில் மாத்திரம் ேபாற்றப்படுகின்றன. ஆனால் காrயத்தில் சிறிதுகூட 

லட்சியம் ெசய்யப்படுவதில்ைல. இந்த நிைலயில் எப்படி ஜாதி ஒழியும் 

என்பைதச் சிந்தித்துப் பாருங்கள். 

ஜாதிைய உற்பத்தி ெசய்தவர்கைள நாம் ேகவலமாய் நிைனத்து, அவர்கள் மீது 

மாத்திரம் ஆத்திரப்படுவதின் மூலேம நமது முயற்சிகள் இதுவைர நாசமாகிக் 

ெகாண்ேட வந்துவிட்டது. 

பார்ப்பனர்கள் ஜாதி விஷயத்தில் எவ்வளவுதான் நமக்கு விட்டுக் 

ெகாடுத்தாலும் கிருஷ்ணனும், கீைதயும் உள்ளவைர ஜாதி வருணம் ஒழியாது 

என்பைத ஞாபகத்தில் ைவயுங்கள். இது ெதrந்துதான் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் 
உள்பட பக்கா பார்ப்பனர்கள் ஜாதி ேபாக ேவண்டும்; ஜாதி ேபாக 

ேவண்டுெமன்று நம்முடன் ேசர்ந்து ெகாண்டு ேகாவிந்தாப் ேபாடுகிறார்கள். 

நம்ம வடீ்டிலும் பைறயன் என்கிறவன் வடீ்டிலும் சாப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் 

கீைதைய ெவகு பத்திரமாகக் காப்பாற்றுகிறார்கள். கிருஷ்ணனுக்கு 

பதினாயிரக்கணக்கான ேகாவில்கள் கட்டி ேகாடிக்கணக்கான மக்கள்கைள 

கும்பிடும்படி ெசய்து மூடர்களாகவும் அடிைமகளாகவும் ஆக்கி வருகிறார்கள். 

இதனால் அவர்களுக்கு நம் வடீ்டில் சாப்பிடுவதன் மூலம் ஆகாரச் ெசலவு மீதி 
ஆவதுடன், அவர்களிடம் மக்களுக்கு துேவஷம் இல்லாமல் ேபாகவும் இடம் 

ஏற்பட்டு விடுகின்றேத தவிர, மற்றப்படி ஜாதி பிrவுக்கு சிறிதுகூட ஆட்டம் 

ஏற்பட்டுவிடுவதில்ைல. 



நமக்கு இன்று ேவண்டிய சுய ஆட்சி என்பதானது ஜாதிக் ெகாடுைமகைளயும் 

ஜாதிப் பிrவுகைளயும் ஜாதிச் சலுைககைளயும் அழிக்கும்படியாகவும், 

ஒழிக்கும்படியாகவும் இருக்கத்தக்கதாய் இருந்தால், நமக்கு அதில் எவ்வித 

ஆட்ேசபைனயும் இல்ைல என்பேதாடு மனப்பூர்வமாய் வரேவற்கவும் 

ஆைசப்படுகிேறன். 

ேகாவில் நுைழவு என்பைதப் பற்றிக் கராச்சி காங்கிரஸ் திட்டத்தில் ஒரு 

வார்த்ைதகூட இல்ைல. அதற்கு மாறாக பழக்கவழக்கங்கைளக் 

காப்பாற்றுவதாகேவ வாக்குறுதியும் உத்திரவாதமும் இருக்கிறது. 

சமீபத்தில் சத்தியமூர்த்தி தைலவர், ேகாவில் நுைழைவப் பற்றி, தான் ஒப்ப 
முடியாது என்று ெசால்லிவிட்டார். ேராட்டு, குளம், பள்ளிக்கூடம் 

இைவகளுக்கு மாத்திரம் அனுமதி ெகாடுப்பதாய் கருைண ைவத்து அருள் 

புrந்து இருக்கிறார். இைதேய கராச்சிக் காங்கிரஸ் கூறுகிறது.  

இதற்குச் சத்தியமூர்த்தியுைடயவும், கராச்சி காங்கிரசினுைடயவும், 

காந்தியாrனுைடயவும் தயவு எதற்கு என்பது நமக்கு விளங்கவில்ைல. 

ேராட்டும், பள்ளிக்கூடமும், குளமும் சர்க்கார் பாதுகாப்பில் இருப்பைவ. அைவ 

தினமும் சர்க்கார் உதவியால் நடந்து வருபைவ. ஆதலால் அைத ரயில், தந்தி, 
தபால் ேபால் எல்லா மக்களுக்கும் கிறிஸ்தவர் முகமதியர் உட்பட சம 

சுதந்திரமாய் அனுபவிக்க கட்டுப்பட ேவண்டியவர்களாகிறார்கள். 

ேகாவில் மதத்ைதச் ேசர்ந்ததானதினாலும், மதத்துக்கு மத ஜனங்கேள 

பிரதிநிதிகளானதினாலும், ஜனங்களுக்குக் காந்தியாரும், சத்திய 

மூர்த்தியாரும் ""பிரதிநிதிகளாக'' ஆகிவிட்டதாலும் ேகாவில் பிரேவசம் என்பது 

ஜனப்பிரதிநிதிகைளயும், ஜனப்பிரதிநிதி சைபயான காங்கிரைசயும் ேசர்ந்தது 

என்று ெசால்ல ேவண்டி யிருக்கிறது. 

இப்படிப்பட்ட நிைலயில் காந்தியாருக்கும் இஷ்டமில்ைலயானால், 

சத்தியமூர்த்தியாருக்கும் இஷ்டமில்ைலயானால், காங்கிரசுக்கும் இஷ்ட 

மில்ைலயானால், பிறகு இந்த அரசியல் பிrட்டிஷ் அரசாங்கம் மாறி காங்கிரஸ் 

ஆட்சிேயா, காந்தி ஆட்சிேயா, சத்தியமூர்த்தி ஆட்சிேயா ஆகிவிடுவதால் 

என்ன லாபம் என்று ேகட்கின்ேறன். 



நிறேபதம் மாறுவதால் அதாவது ெவள்ைள நிறக்காரர் ஆட்சி மாறி பழுப்பு 
நிறக்காரர் ஆட்சி வந்தவுடன் ஜனங்களுக்கு இன்றுள்ள இழிவு மாறிவிடும் 

என்று கருதுவது ேபான்ற முட்டாள்தனம் ேவறு ஒன்றுேம இல்ைல. 

ெகாள்ைககள் மாற்றமைடய ேவண்டும். அைத மாற்றுவதற்கு ஒப்புகிறவர்கள் 

ைகக்ேக ஆட்சி வர ேவண்டும். அது வர முடியவில்ைல யானால் ெபாது 

மக்களிடம் இன்னும் 10 வருஷத்துக்ேகா, 100 வருஷத்துக்ேகா பிரசாரம் ெசய்ய 

ேவண்டும். 

அதில்லாமல் ஜஸ்டிஸ் மந்திrகள் உள்ள ஸ்தானத்தில், சத்தியமூர்த்தி, 
பிரகாசம் மற்றும் இவர்கள் அடிைமகள் ேபாய் உட்கார்ந்தால், ஒரு 

மாறுதைலயும் கண்டுவிட முடியாது. ஆகேவ வணீ் சூழ்ச்சிப் பிரசாரங் 

கைளயும், துேவஷப் பிரசாரங்கைளயும் சுயநலப் பிரசாரங்கைளயும் கண்டு 

மக்கள் யாவரும் ஏமாந்துவிடாதீர்கள். 

குறிப்பு:  17.05.1935  இல்  அருப்புக்ேகாட்ைட,  19.05.1935  இல்  திண்டிவனம்,  

20.05.1935 இல் விழுப்புரம், 21.05.1935 இல் ேசலம், 26.05.1935 இல்  நாகப்பட்டணம்  

ஆகிய  இடங்களில்  நைடெபற்ற  ெபாதுக் கூட்டங்களில்  ஆற்றிய  உைரகளின்  

சுருக்கம். 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  02.06.1935 

 

சத்தியமூர்த்தி திருவிைளயாடல் 

ேதாழர் ""சத்தியமூர்த்தியின் நாக்குக்கு நரம்பு கிைடயாது. அவர் ேபச்சுக்கும் 

மதிப்பு கிைடயாது'' என்று ஒரு பழெமாழி உண்டு. ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி 
அய்யர் ெபாது வாழ்வில் விளம்பரம் ெபற்ற பிறகு, சுமார் ஒரு ஆயிரந் 
தடைவக்குக் குைறயாமலாவது, தான் ேபசியைவகளுக்கும் நடந்து 

ெகாண்டைவகளுக்கும் மன்னிப்பு ேகட்டிருப்பார். 

ஒரு இரண்டாயிந் தடைவக்கு குைறயாமலாவது, தான் ெவளிப்படுத்திய 

அபிப்பிராயங்களுக்குத் தத்துவார்த்தமும், சந்தர்ப்ப அருத்தமும், மாற்று 

ேசதிகளும் ெவளியிட்டிருப்பார். 

சந்ைதயும் அவருைடயது; அதில் அடிக்கும் ெகாள்ைளயும் அவருைடயது 

என்பது ேபால், சத்தியமூர்த்தியும் பார்ப்பனராகவும், அவர் ெசய்ைககைளயும், 



ேபச்சுக்கைளயும், மன்னிப்புகைளயும், மறுப்பு வியாக்கியானங்கைளயும் 

ெவளியிடும் பத்திrைகக்காரர்களும் பார்ப்பனர் களாகவும் ஆகிவிட்டதாலும், 

அவற்ைறக் ேகட்கும் படிக்கும் மக்களும் ஏறக்குைறய 100க்கு 90 ேபர், 
மூடர்களாகவும் பாமரர்களாகவும் ஆக்கப் பட்டு வருவதாலும் சத்தியமூர்த்தி 
அய்யrன் திருவிைளயாடல்கள் ெசலாவணி ஆகிக் ெகாண்டு வருவதற்கு 

இடேமற்பட்டுவிட்டது. 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு ெகாஞ்ச நாைளக்கு முன்பு, ஒரு முனிசீப்பு 
ேவைலேயா அல்லது ஒரு சப் ஜட்ஜ் ேவைலேயா ெகாடுக்கப் 
பட்டிருக்குமானால் இந்தியாவில் ராஜபக்திக்கு அவர் ஒரு ெவளிப்பைடயான 

உருவாரமாய் இருந்திருப்பார். 

நாைளக்கும் அவருக்கு மாகாணச் சட்டசைபயில் ஒரு டிப்டி பிரசிெடண்டு 

ேவைல ெகாடுப்பதாய் இருந்தால்கூட அவருைடய எந்தக் ெகாள்ைகையயும் 

விட்டுக் ெகாடுக்கச் சிறிதும் தயங்க மாட்டார். 

அப்படிப்பட்டவர் இந்திய சட்டசைப ெமம்பர் ஆன உடன், சதா சர்வகாலம் 

மந்திr பதவிையப் பற்றிய ேபச்சும், எண்ணமும் கனவுமாகேவ இருந்து 

வருகிறார். அவர் ேபச்சில் 100க்கு 90 பாகம் மந்திr ேபச்சாகேவ இருக்கிறது. 

அவர் ேபாகும் ஊர்களிெலல்லாம் மக்களிடம் தான் மந்திrயாக வரப் 
ேபாவதாகவும், தனக்கு மந்திr பதவி வகிக்கக் கூடிய அறிேவா, 
ேயாக்கியைதேயா இல்ைலயா என்கின்ற சந்ேதகத்ைதத் ெதளிவு ெசய்து 

ெகாள்வது என்பைதயுேம ேபசிக் ெகாட்டி குவித்துவிட்டு வருகிறார். 

இந்தப் பயித்தியம் முத்தி விட்டதின் பயனாய், இச் ெசய்திகள் 

மாகாணெமங்கும் பரவியேதாடல்லாமல் இந்தியா ேதசெமங்கும் 

பரவிவிட்டது. இதனால் காங்கிரசில் சrயாகேவா, தவறாகேவா, ேயாக்கியர்கள் 

என்று ெபயர் வாங்கியிருந்த சிலருைடய நிைலைம மிக ஆபத்தாகப் 
ேபாய்விட்டது. 

ஏெனனில் காங்கிரசுக்காரர்கள் உத்திேயாகம் ெபறுவதில்ைல. சர்க்காருடன் 

ஒத்துைழப்பதில்ைல என்ெறல்லாம் ெசால்லி ஓட்டு வாங்கி இருக்கும்ேபாது 

ஒரு 2, 3 மாதத்துக்குள்ளாகேவ அந்த வாக்குறுதிக்கு விேராதமாக நடக்க 

ஆரம்பித்தால், அவர்களது மrயாைத ெகட்டுப் ேபாவதுடன், ேமலால் ஜனங்கள் 

நம்ப மாட்டார்கேள; அடுத்த எலக்ஷன் வைரயாவது வாைய மூடிக் 



ெகாண்டிருக்கக் கூடாதா என்கின்ற கஷ்டம் வந்து விட்டதால், காங்கிரைச 
விட்டு விலகிவிட்டதாக ேவஷம் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறவர்கள் தவிர 
மற்றவர்களுக்கு மிகச் சங்கடமாகிவிட்டது. 

ஆதலால், அவர்கள் சத்தியமூர்த்தியாைரக் கண்டிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். 

அதன் பலனாய் சத்தியமூர்த்தியார் ஒரு பல்டி அடிக்க ேவண்டிய அவசியம் 

ஏற்பட்டுவிட்டது. அப் பல்டியில் ஒரு மாெபரும் புளுகு புளுகி இருப்பது மிகவும் 

கவனித்துப் ெபrயெதாரு சிrப்புச் சிrக்கக்கூடியதான வார்த்ைதயாக 

இருக்கிறது. 

அதாவது, தான் மந்திr ஆக ேவண்டுெமன்று இருந்தால் 15 வருஷத்துக்கு 

முன்ேப மந்திr ஆகி இருப்பாராம். 

எப்படி ஆகியிருப்பார்; ஏன் ஆகவில்ைல என்பது ஜனங்களுக்குத் ெதrய 

ேவண்டிய ஒரு முக்கிய காrயமல்லவா. 

ஏெனன்றால் 15 வருஷமாக மந்திr பதவிைய ெவறுத்து உைதத்துத் தள்ளிய 

மாெபரும் தியாகியின் விஷயத்ைத ஜனங்கள் அறிய ஆைசப்பட 

ேவண்டியேதா, அல்லது ஜனங்கள் அறியும்படி ெசய்வேதா மிகவும் சrயான 

காrயமாகும். பார்ப்பனரல்லாத மக்களின் மாெபருந் தைலவரான ேதாழர் சர்.பி. 
தியாகராஜ ெபருமான் கூட 5 வருஷ காலம் தான் மந்திr பதவிைய ெவறுத்து 

உைதத்துத் தள்ளிவிட்டு அச் சமூகத்துக்கு அrய ெதாண்டு ெசய்து விட்டு 

இறந்து ேபானார். சத்தியமூர்த்தியார் 15 வருஷம் எப்படி மந்திr பதவிைய 

ெவறுத்துத் தள்ளினார் என்பது பற்றி ேயாசித்துப் பார்த்தால் அவர் ெசால்வது 

உண்ைம! உண்ைம!! முக்காலும் உண்ைம!!! என்ேற விளங்கும். எப்படி எனில், 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தியார் நாடகப் பிrயர் என்பது உலகம் அறிந்த விஷயம். 

அவர் ெகாஞ்ச காலமாக சுகுண விலாச நாடக சைபயிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

ெமம்பராய் இருந்து வருகிறார். 

அதற்கு முன் பல நாடகக் கூட்டத்திலும் சம்பந்தம் ைவத்து வந்திருக்கிறார். 

ஆகேவ நாடகத்தில் மந்திr ேவஷம் ேபாடும் சந்தர்ப்பம் இவருக்கு பல தடைவ 

கிைடத்து இருக்கலாம். அதிலும் இவர் அரசியலில் இறங்கி விளம்பரம் ெபற்ற 

பிறகு இவரது மந்திr நடிப்புக்கு அதிக கிராக்கிகூட ஏற்பட்டிருக்கலாம். அைதச் 
சத்தியமூர்த்தியார் தமது கவரவத்துக்கு குைறவானது என்று கருதி மறுத்தும் 



இருக்கலாம். அல்லது தனக்குள்ள தகுதிைய திருப்திையக் கருதி ேவறு 

ேவஷம் ேபாட ஆைசப்பட்டும் அைடந்துமிருக்கலாம்.  

இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மூர்த்தியாருைடய நாடக ேதாழர்கைளக் 

ேகட்டால் இன்னும் நன்றாய் ெதrந்து ெகாள்ளக் கூடும். ஆகேவ அய்யர்வாள் 

மந்திr பதவிைய ேவண்டாம் என்று ெசான்னதானது நாடகத்தில் ேவஷம் 

ேபாடும் மந்திr பதவிேய ஒழிய ெசன்ைன அரசாங்கத்தின் நிர்வாகத்துக்கு 

ெபாறுப்பாய் இருக்கும் மந்திr பதவி அல்ல என்பைத வாசகர்கள் அறிய 

ேவண்டுமாய்க் ேகாருகிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  02.06.1935 

 

10 வருஷ உத்திேயாக ேவட்ைட 

பார்ப்பனரல்லாத மந்திrகளும், பார்ப்பனரல்லாத இயக்கமும் இந்தப் பத்து 

வருஷ காலத்தில் பார்ப்பனர்களிடத்திலும், அவர்கள் மாய்ைகயில் சிக்குண்ட 

பாமர மக்களிடத்திலும் மற்றும் ெபாறுப்பும் கவைலயுமற்ற சுயநல 

பார்ப்பனரல்லாத மக்கள் சிலrடத்திலும், எவ்வளேவா ெகட்ட ெபயரும் 

பழிகளும் ெபற்றும் உத்திேயாக விஷயத்தில் பார்ப்பனர் களுக்கு என்ன ெகடுதி 
ெசய்திருக்கிறார்கள்? பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு எவ்வளவு தான் நன்ைம ெசய்ய 

முடிந்திருக்கிறது? என்கின்ற விபரத்ைதப் புள்ளி விபரங்கைளக் ெகாண்டு 

பார்ப்ேபாேமயானால் இந்த 10 வருஷ காலத்தில் அதாவது வகுப்புவாrப் 
பிரதிநிதித்துவப்படி உத்திேயாகங்கள் ெகாடுக்கப்பட ேவண்டுெமன்ற கூச்சல் 

பலமாய் கிளம்பி அந்தப்படி ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்ற முைற ைகயாளப்பட்டு 

வந்த காலம் முதற் ெகாண்டு நாளது வைரயிலும், அைதக் ைகயாண்டு வந்த 

முைறயினால் எவ்வளவு உத்திேயாகங்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு 

முன்னிருந்தைதவிட குைறந்துேபாய் விட்டது என்பதும், இதனால் 

பார்ப்பனரல்லாதாருக்கு எவ்வளவு உத்திேயாகங்கள் அதிகமாய்க் 

ெகாடுக்கப்பட்டுவிட்டெதன்பதும் நன்றாய் விளங்கும். 

மற்றும் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவக் ெகாள்ைகக்குப் ெபாது 

ஜனங்களுைடயவும், சர்க்காருைடயவும் ஆதரவு எவ்வளேவா இருந்தும், ெவகு 

சிறிய சமூகத்தாரான பார்ப்பனர்கள் அதற்கு முட்டுக்கட்ைடயாயிருந்து 

ேதசீயத்தின் ேபராலும், திறைமயின் ேபராலும், தந்திரங்களும் சூழ்ச்சிகளும் 



ெசய்து பார்ப்பனரல்லாதாrேலேய சில கூலிகைளயும், சுயநலத் 

துேராகிகைளயும் ெகாண்டு விஷமப் பிரசாரஞ் ெசய்து அவ்வகுப்புவாrப் 
பிரதிநிதித்துவ முைறைய எவ்வளவு தூரம் பயன் ெபற முடியாமல் 

ெசய்திருக்கிறார்கள் என்பதும் விளங்கும். 

அதற்காகேவ இதனடியில் சில புள்ளி விபரங்கைளத் தருகிேறாம். 

அவற்றில் முைறேய ஜுடிஷியல் இலாக்காெவன்னும் நீதி இலாக்காவிலும், 

ெரவினியூ இலாக்காெவன்னும் நிர்வாக இலாக்காவிலும், கல்வி 
இலாக்காவிலும், ேபாlஸ் இலாக்காெவன்னும் நிர்வாக இலாக்காவிலும், 

ைவத்திய இலாக்காவிலும், விவசாய கால்நைட இலாக்கா விலும், 

இஞ்சினியrங் இலாக்காவிலும், ேலாக்கல் பண்டு ஆடிட் இலாக்காவிலும், 

1924ல் எவ்வளவு பார்ப்பன உத்திேயாகஸ்தர்களிருந்தார்கள்? 1934ல் எவ்வளவு 

இருந்தார்கள்? ெமாத்தத்தில் எவ்வளவு குைறந்து ேபாய் விட்டது? 

என்பவற்ைறக் கீழ்க்கண்ட புள்ளி விபரங்கள் விளக்குவதாகும். 

ஜுடிஷியல் 

இந்த இலாக்காவானது ெபாது மக்களில் எல்லா வகுப்பாrடத்திலும் மிகவும் 

ெசல்வாக்குள்ளதாகும்.  இைத ெபரும்பாலும் ெவகு காலமாகேவ எப்படிேயா 
பார்ப்பனர்கேள ைகப்பற்றி அதன் மூலேம மற்ற சகலவிதமான 

ஆதிக்கங்களிலும் உத்திேயாகங்களிலும் வக்கீல், டாக்டர் முதலிய 

ெதாழில்களிலும், சமூகத் துைறயிலும், அரசியலிலும் ெசல்வாக்குப் ெபற்று 

மக்கைள அடக்கி அடிைமப்படுத்தி ஆண்டு வருகிறார்கள். மந்திrகள் எவ்வளவு 

ேவட்ைட ஆடியும் இந்த நீதி இலாக்காத் துைறயில் பார்ப்பன ரல்லாதார் 
முன்ேனறுவதற்கில்லாமேல தடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள். 

குறிப்பு@ ெகஸட்டட் உத்திேயாகெமன்பது நிர்வாக அதிகாரங் ெகாண்டது. இது 

ெபரும்பாலும் ரூ.300க்கு ேமற்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் 

சம்பளமுைடயது. 

நான் ெகஸட்டட் முதல் வகுப்பு என்பது ேமற்படி நிர்வாக அதிகாr களுக்கு 

மந்திrகளாயிருந்து காrயாலய நிர்வாகம் பார்ப்பது. இதற்கு மாதம் ரூ.100க்கு 

ேமற்பட்டு ரூ.500 வைரயிலும் சம்பளமுண்டு. 

நான் ெகஸட்டட் இரண்டாந்தர வகுப்ெபன்பது ரூ.35க்கு ேமற்பட்டு ரூ.100 

வைரயில் சம்பளமுைடயது. 



1. ஜுடிஷியல் 

ைஹக்ேகார்ட்டு ெகஸட்டட் உத்திேயாகம் 

வருஷம்    பார்ப்பனர் 

1924ல் ஆக்டிங் உள்பட  180 

1934ல்     ''  175 

நான் ெகஸட்டட் உத்திேயாகம் முதல் தர வகுப்பு 

வருஷம்    உத்திேயாகம்    பார்ப்பனர் 

1924    157க்கு      106 

1934    130க்கு        95 

நான் ெகஸட்டட் இரண்டாந்தர வகுப்பு 

1924ல்     82 ேபர் 

1934ல்     92 ேபர் 

ஜில்லா ேகார்ட்டு உத்திேயாகங்கள் 

நான் ெகஸட்டட் முதல் தரம் 

1924ல்     97 ேபர் 

1934ல்   108    '' 

இவர்கெளல்லாம் சிரஸ்தார்களும், ெஹட் கிளார்க்குகளுமாவார்கள். இவர்கள் 

ேபனா முைனயில் தான் அமீனாக்கள், ேசவகர்கள், குமாஸ்தாக்கள் இருந்து 

வருகின்றனர். 

ஜில்லாக்கள் ேதாறும் நான் ெகஸட்டட் ஆபசீர்கள் முதல் தர உத்திேயாகத்தில் 

    பார்ப்பனர் 

திருச்சியில் 1924ல் 3  '' 

  ''  1934ல் 5  '' 



திருெநல்ேவலி  1924ல் 1  '' 

  ''  1934ல் 4  ''   

ேமல் தஞ்ைச  1924ல் 4  '' 

  ''  1934ல் 5  '' 

கிழக்கு ேகாதாவr 1924ல் 2  '' 

  ''  1934ல் 8  '' 

ேமல் ேகாதாவr  1924ல் 4  '' 

  ''  1934ல் 6  '' 

குண்டூர்  1924ல் 6  '' 

  ''  1934ல் 6  '' 

கிருஷ்ணா  1924ல் 7  '' 

  ''  1934ல் 6  '' 

மதுைர  1924ல் 5  '' 

  ''  1934ல் 5  '' 

கடப்ைப  1924ல் 3  '' 

  ''  1934ல் 4  '' 

பல்லாr  1924ல் 2  '' 

  ''  1934ல் 3  '' 

ேசலம்   

இராமநாதபுரம்  1924ல் 16  '' 

வட கனரா 

  ''  1934ல் 16  ''   



இப்படிப்பட்ட உத்திேயாகங்கள், அதாவது சிறு உத்திேயாகஸ்தர் மீதில் 

ஆதிக்கஞ் ெசலுத்தும் உத்திேயாகங்கள் எல்லாம் பார்ப்பனர் ைகயிேலேய 

இருந்திருக்குேமயானால் பார்ப்பனரல்லாத சிறு உத்திேயாகஸ்தர்கள் 

எவ்வளவு பாடுபடுவார்கெளன்பைதயும், அவர்கள் எப்படி அடிக்கடி குற்றவாளி 
களாக்கப்பட்டு ஒழிக்கப்படுவார்கெளன்பைதயும் நாம் எடுத்துக் காட்ட 

ேவண்டியதில்ைல. 

ரூ.35 முதல் ரூ.100 சம்பளமுள்ள 2ந்தர உத்திேயாகங்கள்  

ெசன்ைன மாகாணத்தில் 

    1924ல்   1912  பார்ப்பனர் 

    1934ல்   1780         '' 

10 வருஷ காலத்தில் சின்ன உத்திேயாகங்களில் 132 உத்திேயாகங்கள் தான் 

(அதுவும் குமாஸ்தாக்கள் உத்திேயாகங்கள்தான் பார்ப்பனர்களிடமிருந்து 

வருஷத்துக்கு 10 வதீம்) ேவட்ைட ஆடப்பட்டு வந்திருக்கிறது. 

2. ெரவின்யூ இலாக்கா 

ெகஸட்டட் ஆபசீர்கள்  ெரவின்யூ ேபார்டு, லார்டு ெரவின்யூ கெலக்டர், 
டிவிஷனல் ஆபசீர்கள் 

வருஷம்  பார்ப்பனர் 

1924 ல்  77 

பிறகு இந்த இலாகாவில் ெமாத்தத்தில் 42 உத்திேயாகங்குைறந்தும்  

1934ல் 80  பார்ப்பனர் 

நான் ெக.ஆ. முதல் தரம் 

1924ல் 334  பார்ப்பனர் 

1934ல் 482     '' 

நான்  ெக. ஆ. 2ந் தரம் 

  பார்ப்பனர் 



1924ல் 3964 '' 

1934ல் 3527 '' 

10 வருட காலத்தில் 435 உத்திேயாகங்கள் அதுவும் குமாஸ்தா ேவைலகள் தான் 

வருஷத்திற்கு 40 அதாவது ஜில்லாவிற்கு ஒன்றைர வதீந்தான் ைகப்பற்ற 

முடிந்திருக்கிறது. 

ஜில்லா வாrயாக ரூ.100க்கு ேமற்பட்ட சம்பளம் 

        பார்ப்பனர் 

அனந்தப்பூர் 38க்கு 27  '' 

வட ஆற்காடு  48  31  '' 

ெசங்கற்பட்டு  37  25  '' 

ெசன்ைன  42  28  '' 

குண்டூர்  35  23  '' 

ேகாயம்புத்தூர்  35  20  '' 

கடப்ைப  38  26  '' 

கஞ்சம்  37  27  '' 

கீழ் ேகாதாவr  39  21  '' 

ேமல் ேகாதாவr  34  24  '' 

மதுைர  38  23  '' 

தஞ்சாவூர்  49  23  '' 

ஜில்லா வாrயாக ரூ.35 முதல் 100 வைர சம்பளம் உள்ள இரண்டாந்தர வகுப்பு 

          பார்ப்பனர் 

அனந்தப்பூர் 253க்கு 153  '' 

வட ஆற்காடு  316  157  '' 



ெதன்னாற்காடு  253  163  '' 

குண்டூர்  199  101  '' 

ேகாயம்புத்தூர்  304  204  '' 

கடப்ைப  241  133  '' 

கஞ்சம்  274  162  '' 

கீழ் ேகாதாவr  316  153  '' 

குண்டூர்  297  184  '' 

தஞ்ைச  355  205  '' 

திருச்சி  269  155  '' 

ேசலம்  315  190  '' 

3. ேபாlஸ் இலாக்கா 

ெசன்ைன இன்ஸ்ெபக்டர் ெஜனரல் ேமற்பார்ைவயில் 

ெகஸட்டர் ஆபசீர் 

1924ல் 17 பார்ப்பனர் 

1934ல் 20  '' 

நான் ெகஸட்டட் முதல் தரம் 

1924ல் 722 பார்ப்பனர் 

1934ல் 678  '' 

ஜில்லா ேபாlஸ் இலாக்கா  

ெகஸட்டட் ஆபசீர் 

1924ல் 33 பார்ப்பனர் 

1934ல் 45   '' 



ரூ.100க்கு ேமல் சம்பளமுள்ள நான்ெகஸட்டட் உத்திேயாகங்களில் 

அனந்தப்பூர், ெநல்லூர், குண்டூர், இராமநாதபுரம், ெதன் கன்னடம், ேசலம், 

கிருஷ்ணா, தஞ்சாவூர், மதுைர முதலிய ஜில்லாக்களில் எல்ேலாரும் 

பார்ப்பனர்கேள. 

நான் ெகஸட்டட் 2ந் தரம் 

1924ல் 283 பார்ப்பனர் 

1934ல் 264   '' 

ெசக்ரட்டிrேயட் 

ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் 

1924ல் 6 பார்ப்பனர் 

1934ல் 8         '' 

நான் ெகஜட்டட்  முதல் தரம் 

1924ல் 70 பார்ப்பனர் 

1934ல் 79   '' 

இரண்டாந்தர வகுப்பு 

1924ல் 40 பார்ப்பனர் 

1934ல் 46   '' 

ெஜயில் இலாக்கா 

ெகஜட்டட் ஆபசீர் 

1924ல் 1 பார்ப்பனர் 

1934ல் 2   '' 

நான் ெகஜட்டட் ஆபசீர்  

முதல் தரம் 



1924ல் 22 பார்ப்பனர் 

1934ல் 24   '' 

2ந் தர வகுப்பு 

1924ல் 37 பார்ப்பனர் 

1934ல் 44  '' 

எக்ைஸஸ் சுங்க இலாக்கா 

ெகஜட்டட் ஆபஸீர் 

1924ல் 29 பார்ப்பனர் 

1934ல் 24  '' 

நான் ெகஜட்டட் ஆபஸீர்  

ரூ.100க்கு ேமல் சம்பளம் 

1924ல் 17 பார்ப்பனர் 

1934ல் 30  '' 

நான் ெகஜட்டட்  

ரூ.35  100 வைர சம்பளமுள்ள உத்திேயாகங்கள் 

1924ல் 456 பார்ப்பனர் 

1934ல் 426  '' 

10 வருஷங்களில் 30 தான் குைறந்திருக்கிறது. 

4. கல்வி இலாக்கா 

கல்வி ைடரக்டர் ஆதிக்கத்தின் கீழுள்ள ெகஜட்டட் ஆபஸீர்கள் 

1924ல் 41 பார்ப்பனர் 

1934ல் 48  '' 



ரூ.100க்கு ேமற்பட்ட 

நான் ெகஜட்டட் முதல்தர வகுப்பு ஆபஸீர்கள் 

1924ல் 433 பார்ப்பனர் 

1934ல் 459  '' 

2ந் தர வகுப்பு 

1924ல்   57 பார்ப்பனர் 

1934ல் 118  '' 

கல்வி இலாக்காவில் ஜில்லா அதிகாrகள் அதிகாரத்திலுள்ள உத்திேயாகங்கள்  

சம்பளம் ரூ.35100 

1924ல்   629 பார்ப்பனர் 

1934ல் 798  '' 

ஆக 169 ேபர் அதிகம். 

5. ைவத்திய இலாக்கா 

ெகஜட்டட் உத்திேயாகஸ்தர்கள் 

1924ல்   95 பார்ப்பனர் 

1934ல் 137  '' 

நான் ெகஸட்டட் ஆபிஸர்கள் 

1924ல் 360 பார்ப்பனர் 

1934ல் 262  '' 

ஜில்லா உத்திேயாகஸ்தர் ஆதிக்கத்தில் ரூ.100க்கு ேமல் சம்பளமுள்ள நான் 

ெகஜட்டட் ஆபஸீர்கள் 

1924ல் 17 பார்ப்பனர் 

1934ல் 24  '' 



நான் ெகஜட்டட் உத்திேயாகஸ்தர்கள் சம்பளம் ரூ.35100 

1924ல்   78 பார்ப்பனர் 

1934ல் 140    '' 

ெபாதுஜன சுகாதார இலாக்கா ெகஜட்டட் ஆபஸீர்கள் 

1924ல்   2 பார்ப்பனர் 

1934ல் 17  '' 

நான் ெகஜட்டட் முதல் வகுப்பு உத்திேயாகஸ்தர் 

சம்பளம் ரூ.100க்கு ேமல் 

1924ல் 196 பார்ப்பனர் 

1934ல் 187    '' 

நான் ெகஜட்டட் 2ம் வகுப்பு 

1924ல் 12 பார்ப்பனர் 

1934ல் 26  '' 

6. விவசாய இலாக்கா 

ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் 

ஏப்ரல்  1924ல் 10 பார்ப்பனர் 

   ''  1934ல் 21  '' 

நான் ெகஜட்டட் முதல் வகுப்பு உத்திேயாகம் 

1924ல் 68 பார்ப்பனர் 

1934ல் 174  '' 

நான் ெகஜட்டட் இரண்டாம் வகுப்பு உத்திேயாகம் 

1924ல் 128 பார்ப்பனர் 



1934ல் 148  '' 

7.  கால்நைட இலாக்கா  

  ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் 

1924ல் 3 பார்ப்பனர் 

1934ல் 8  '' 

நான் ெகஜட்டட் முதல் வகுப்பு உத்திேயாகம் 

1924ல் 107 பார்ப்பனர் 

1934ல் 130 பார்ப்பனர் 

நான் ெஜகட்டட் இரண்டாம் வகுப்பு உத்திேயாகம் 

1924ல் 11 பார்ப்பனர் 

1934ல் 32   '' 

8. இன்ஜினியrங் இலாக்கா 

  ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் 

1924ல்   72 பார்ப்பனர் 

1934ல் 105  '' 

நான் ெகஜட்டட் முதல் வகுப்பு உத்திேயாகம் 

சம்பளம் ரூ.100க்கு ேமல் 

1924ல் 315 பார்ப்பனர் 

1934ல் 510  '' 

நான் ெகஜட்டட் இரண்டாம் வகுப்பு உத்திேயாகம் 

1924ல் 457 பார்ப்பனர் 

1934ல் 459  '' 



9. ேலாக்கல் பண்டு ஆடிட் இலாக்கா 

ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் 

1924ல் 4க்கு   3 பார்ப்பனர் 

1934ல் 3க்கு   2        '' 

ரூ.100க்கு ேமற்பட்ட நான் ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் 

1924ல் 148க்கு 48 பார்ப்பனர் 

1934ல் 120க்கு 93  '' 

10.ெமாத்தத்தில் ெசன்ைன கவர்ன்ெமண்டில் உள்ள        

உத்திேயாகங்களின் எண்ணிக்ைக விவரம் 

சாஸ்வதமான ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் 

1924ல் 566 பார்ப்பனர் 

1934ல் 647    '' 

10 வருஷத்தில் 81 ேபர் அதிகப்பட்டிருக்கின்றனர். 

நான் ெகஜட்டட் முதல் வகுப்பு உத்திேயாகம் 

சம்பளம் 100க்கு ேமல் 

1924ல் 3648 பார்ப்பனர் 

1934ல் 3965       '' 

10 வருஷத்தில் 317 ேபர் அதிகம். 

நான் ெகஜட்டட் 2வது வகுப்பு உத்திேயாகம் ரூ.35100 

1924ல் 10,342 பார்ப்பனர் 

1934ல்    9828           '' 

10 வருஷத்தில் குமாஸ்தாக்கள் உத்திேயாகங்களில் மாத்திரம் 514 ஸ்தானம் 

குைறக்க முடிந்திருக்கிறது. 



எல்லா இலாக்காக்களிலும் 35 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ேமல் ரூ.100க்குள்பட்ட 

உத்திேயாகத்தில் இருக்கும் பார்ப்பனர்களின் எண்ணிக்ைக. 

  பார்ப்பனர் 

1924ல் 14,516  '' 

1934ல் 14,440  '' 

10 வருஷத்தில் 70 ேபர்கேள தான் குைறவுபட்டிருக்கிறார்கள். வருஷா வருஷம் 

பர்மனன்ட் உத்திேயாகங்களில் இருந்து பார்ப்பனர் குைறந்து ெகாண்டு 

வருகிறார்கெளன சிலர் நிைனக்கக் கூடும். அப்படி எண்ணுவது சrயல்ல. 

ஏெனனில் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவம் ஏற்படுவதற்கு முன்னேமேய 

அவர்கள் பர்மனன்ட்டானவர்கள். 

ெகஜட்டட் ஆக்டிங் உத்திேயாகங்கள் 

1934ல்  பார்ப்பனர் மட்டும் 186. 

1934ல் பார்ப்பனரல்லாதார்,  

தாழ்த்தப்பட்டவர், முஸ்lம், இந்து, கிறிஸ்துவர் மற்றுமுள்ளவர்கள் 

எல்ேலாரும் ேசர்ந்து 191. 

ஆகேவ பார்ப்பனர்கள் ெதன்னிந்தியாவில் மற்ற எல்லா சமூகத்தார் 
கைளயும்விட 5 ேபர்தான் எண்ணிக்ைகயில் குைறந்து இருக்கிறார்கள். 

பrதாபம்! 

நான் ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் ஆக்டிங் ெடம்பரr உத்திேயாகம் சம்பளம் 

ரூ.100க்கு ேமல் 

பார்ப்பனர் மட்டும் 597, 

இதர சமூகத்தினர் எல்லாரும் ேசர்ந்து 690. 

நான் ெகஜட்டட் உத்திேயாகம் சம்பளம் ரூ.35க்கு ேமற்பட்டும், 100க்கு குைறவும். 

பார்ப்பனர் மட்டும் 2414 

பார்ப்பனரல்லாதார், 



முஸ்lம், 

தாழ்த்தப்பட்ேடார், 

கிறிஸ்தவர் மற்றுமுள்ளவர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து  3682 

இந்தப்படியான உத்திேயாகங்களின் ெமாத்த சம்பளம் ரூ.332 லட்சத்தில் 100க்கு 

3 வதீம் உள்ள பார்ப்பனர் மாத்திரம் வருஷம் 159 லட்ச ரூபாய் அைடகிறார்கள். 

மற்ற வகுப்பார் இந்து, கிறிஸ்தவர், முஸ்lம், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் முதலிய 

எல்ேலாரும் ேசர்ந்து 100க்கு 49 வதீம் உள்ள மக்கள் 163 லட்ச ரூபாேய 

ெபறுகிறார்கள். 

இந்தப் புள்ளி விபரங்கள் சிறிதாவது தவறானெதன்ேறா அதிகப் படுத்திக் 

கூறுவெதன்ேறா யாரும் கருதிவிடக் கூடாது என்றும் சர்க்கார் கணக்கு புள்ளி 
விபரங்கைளேய பார்த்து அதிலுள்ளபடிேய குறிப்பிடப் பட்டிருக்கின்றது 

என்றும் ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிேறாம். 

இன்று இந்நாட்டில் ெசல்வவானாய் இருந்தாலும், ஏைழயாய் இருந்தாலும் 

ஜமீன்தாரராகவும் ராஜ குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவராக இருந்தாலும் சாதாரண 

ெதாழிலாளியாகேவா, கூலிக்காரனாகேவா இருந்தாலும் ஒவ்ெவாருவனும் 

அவனுைடய வாழ்க்ைகக்கு உத்திேயாகத்ைதேய முதலில் எதிர்ேநாக்குகிறான் 

என்பைதயும் அைத மனதில் ைவத்ேத அவனவன் பிள்ைளைய படிக்க 

ைவக்கிறான் என்பைதயும், படித்தஉடன் அவன் படிப்புக்குத் தக்கபடியும், 

அதற்கு ேமற்பட்டும் உத்திேயாகத்ைதேய ேதடித் திrகிறான் என்பைதயும் 

மக்கள் நிைலைய அறிந்தவர் எவரும் மறுக்க மாட்டார்கள் என்ேற 

நிைனக்கின்ேறாம். 

அப்படி இருக்கும் ேபாது ஒரு தனி மனிதேனா ஒரு தனி வகுப்ேபா 
உத்திேயாகத்ைத ேதடித் திrவைதேயா உத்திேயாக ேவட்ைட ஆடுவைதேயா, 
யாரும் தப்பு என்று ெசால்லிவிட முடியாது என்பேத நமதபிப்பிராயமாகும். 

அதிலும் சர்க்கார் உத்திேயாகம் என்பது ெபாது ஜனங்களுைடய ெபாது 

ெசாத்தாகும். ெபாது ஜன நன்ைமக்கு என்று ெபாது ஜனங்களுைடய வrப் 
பணத்தால் இவ்வுத்திேயாகங்கள்  நடந்து வருகின்றனேவ ஒழிய ேவறில்ைல. 

ஆகேவ ெபாதுஜன நன்ைமையக் ேகாருகின்றவர்கள் என்பவர்களும் வr 

ெகாடுக்கும் ஒவ்ெவாருவரும் உத்திேயாகங்கைள அனுபவிக்கவும் 



ஆைசப்படவும் எப்படியாவது அைத அைடய முயற்சிக்கவும் அருகைத 

உைடயவர்கேளயாவார்கள். 

ஜனங்களுக்குப் ேபாதிய அறிவில்லாதேபாது இைதப் பற்றி யாரும் 

கவைலப்படாமல் இருந்தும் ஏேதா பிைரஸ் சீட்டு கிைடத்ததுேபால் அதுவும் 

சிலருக்ேக கிைடக்கும்படி ெசய்து ஒரு வகுப்பாேர அனுபவித்து வந்தைதக் 

கண்டும் அைத ேயாகம் என்றும், பாக்கியம் என்றும், முன் ஜன்ம பூஜா பலன் 

என்றும் ெசால்லப்படுவைத நம்பி, மக்கள் முட்டாள்தனமாய் அலக்ஷியமாய் 

இருந்து வந்தார்கள். அதனால் பார்ப்பனர்கேள எல்லா ெபrய உத்திேயாகங் 

கைளயும் ைகப்பற்றி அதன் பயைன தங்கள் சமூகத்தாேர அைடயும்படி ெசய்ய 

முடிந்தது. 

ஆனால் இப்ேபாது ஜனங்கள் பல வழிகளிலும் கண் விழித்துக் ெகாண்டு 

வருகிறார்கள். ெவள்ைளக்காரர்கள் அனுபவித்து வந்த உத்திேயாகங்கைள 

இந்தியர்கள் அனுபவிக்க ேவண்டும் என்று ேகட்பது எப்படி நியாயமாகவும் 

கண்விழிப்பதாகவும் ஆய்விட்டேதா, அது ேபாலேவ பார்ப்பனர்கள் என்கின்ற 

ஒேர ஜாதியார் அனுபவித்து வந்த உத்திேயாகங்கைள பார்ப்பனரல்லாதார் 
திராவிடர்கள் என்பவர்களும் அனுபவிக்க ேவண்டும் என்று ஆைசப்பட்டதும் 

நியாயமாகவும் கண்விழிப்பாகவும் ஆகிவிட்டது. 

அதனாேலேய இதுவைர உத்திேயாகம் அனுபவிக்காதவர்களும் இனி 
அனுபவிக்க ஆைசப்படுபவர்களும் அைதேய தங்கள் ேநாக்கமாக ைவத்து 

ஏற்கனேவ அனுபவித்துக் ெகாண்டிருக்கிறவர்களின் ெதால்ைலக்கு ஆளாக 

ேவண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்டது. இைதச் சமாளிக்க எப்படிப்பட்ட 

""பழிபாவங்கள்'' சுமத்தப்பட்ட ேபாதிலும் அந்தப் பழி பாவங்களுக்கு சிறிதும் 

அஞ்சாமல் நடந்து தீர ேவண்டியதாய் இருக்கிறது. 

இைத அவமானம் என்ேறா, ேதசத் துேராகம் என்ேறா, குலாம்தன ெமன்ேறா 
கருதுகிறவன் எவனானாலும் அவைன மூடன் என்றும், ெபாறுப்ைப 
அறியாதவன் என்றும், ேகாைழ என்றும்தான் ெசால்லுேவாம். 

இந்த உணர்ச்சிையக் கிளப்பிவிட்ட டாக்டர் நாயர் அவர்கைளயும் சர். 
தியாகராயர் அவர்கைளயும் இேத பார்ப்பனர்கள் எவ்வளவு பழித்து இழித்துக் 

கூறியும் உண்ைமயான பார்ப்பனரல்லாதார் ரத்தம் ஓடும் ஒவ்ெவாரு 

பார்ப்பனரல்லாதாரும் இன்று வடீ்டில் அவர்களது படங்கைள ைவத்துக்கூட 



ேபாற்றித்தான் வருகிறார்கேள ஒழிய யாரும் அவர்கைள ேதசத் துேராகி 
என்ேறா மானம் இழந்தவர்கள் என்ேறா குலாம்கள் என்ேறா கூறத் 

துணியவில்ைல. 

அவர்களுக்குப் பின் அவர்கைளப் பின்பற்ற வந்தவர்களின் கவைல 

குைறவாலும், சுயநலத்தாலும் ேயாக்கியப் ெபாருப்பற்ற குணத்தாலும் மற்றும் 

நமது பிறவி எதிrகளாகிய பார்ப்பனர்களின் விஷமங்களாலும், 

சூழ்ச்சிகளாலும் அம்முயற்சி சrயான பலன் அளிக்காமல் ேபாய்விட்டது என்று 

ேவண்டுமானால் ெசால்லலாேம ஒழிய, அைதத் தவறு என்று ெசால்ல சிறிதும் 

நியாயமும், ஆதாரமும் இல்ைல. 

எது எப்படி இருந்தாலும் ேதசத்ைதப் ெபாருத்ததானாலும், சமூகத்ைதப் 
ெபாறுத்ததானாலும் ெபாருள் இயைலப் ெபாறுத்ததானாலும் எந்தக் காrயம் 

ெசய்ய ேவண்டியிருந்தாலும் பார்ப்பனர்கள் ைகயில் இந்தப்படி ஏகேபாகமாய் 

இருந்து வரும் அதிகாரங்கைள ஒழித்து அவர்களது விகிதாச்சாரத்துக்குேமல் 

அனுபவிக்க முடியாமல் ெசய்தாெலாழிய சுலபத்தில் சாத்தியப்படக் கூடிய 

தல்ல என்பைத எவரும் ஒப்புக் ெகாள்வார்கள் என்ேற நிைனக்கிேறாம். 

ஆகேவ பார்ப்பனரல்லாதாrன் இந்தப் பத்து வருஷ காலத்திய உைழப்பானது 

""உத்திேயாக ேவட்ைட'', ""உத்திேயாக ேவட்ைட'' என்று ெபயர் வாங்கிக் 

ெகாள்ளத்தான் முடிந்திருக்கிறேத தவிர பார்ப்பனர்களின் ேவட்ைடைய ஒரு 

சிறிதுகூட தடுக்க முடியவில்ைல என்பதும், உத்திேயாகத்தில் பார்ப்பன 

ஆதிக்கம் முன்ைனயவிட பலப்பட்டுக் ெகாண்டுதான் வருகிறது என்பதும் 

இப்புள்ளி விவரங்களில் இருந்து வாசகர்கள் உணருவார்கள் என்ேற 

நம்புகிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  09.06.1935 

 

ஒரு நற்ெசய்தி  

""விடுதைல'' 

ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் சார்பாக ஜூன் மாதம் முதல் ேததியில் இருந்து, தமிழ் 

பத்திrைக ஒன்று விடுதைல என்னும் ேபரால், வாரம் இருமுைறயாக 

ெசன்ைனயில் இருந்து ெவளியாகி இரண்டு இதழ்கள் நமது பார்ைவக்கு 



வந்தன. அைதப்பற்றி ஒரு மதிப்புைர எழுத ேவண்டிய அவசியம் எதுவும் 

இருப்பதாக நமக்குத் ேதான்றவில்ைல. 

ஏெனனின் 2, 3 வருஷங்களாகேவ பrசுத்த வரீ ரத்த ஓட்டமுள்ள ஒவ்ெவாரு 

பார்ப்பனரல்லாதாரும், இரவும் பகலுமாய் தமிழ் பத்திrைக! தமிழ் பத்திrைக!! 
தமிழ் பத்திrைக!!! என்கின்ற தாகத்துடன் அைலந்து ெகாண்டிருந்ததும், அைத 

எந்தத் தைலவர்களும் கவனியாமல் அலட்சியமாய் இருந்ததும், அதன் 

பயன்கைள சமீபகாலத்தில் ஏற்பட்ட பல ேதர்தல்களின் மூலம் 

அனுபவித்ததும், மறுபடியும் புதிய முைறயில் முன்னிலும் அதிகமாக இரண்டு 

பங்கு சப்தத்துடன் தமிழ் பத்திrைக! தமிழ் பத்திrைக!! தமிழ் பத்திrைக!!! 
என்று மக்கள் கூப்பாடு ேபாட்டதுமான விஷயம் யாரும் அறியாததல்ல. 

அப்படிப்பட்ட நிைலயில் ""விடுதைல'' என்னும் ேபரால் ஒரு பத்திrைக 

ெவளியாய் இருப்பைதப் பார்த்து எந்தப் பார்ப்பனரல்லதாரும் தங்களுக்கு ஏேதா 
ஒரு ""பாக்கியம்'' கிைடத்ததாக மகிழ்ச்சியைடவார்கேள ஒழிய, இதற்கு 

மதிப்புைர வருகின்றதா? அது எப்படி வருகின்றது? என்று யாரும் கவனிக்க 

மாட்டார்கள்.  

ஆதலால் நாம் மதிப்புைர எழுதும் வணீ் ேவைலயில் பிரேவசிக்காமல், 

""வந்துவிட்டது! தமிழ் பத்திrைக!'' என்று விளம்பரம் ெசய்யேவ 

ஆைசப்படுகின்ேறாம். 

""விடுதைல'' பத்திrைக இன்று வாரம் இரு முைறயாக ெவளி வந்தாலும், 

கூடிய சீக்கிரம் தமிழ் மக்கள் ஆதரவுக்கு ஏற்ப தினசr ஆகும் என்பதில் நமக்கு 

ஐயமில்ைல. 

பத்திrைகயானது நல்ல மாதிrயில் பார்ப்பன விஷமப் பிரச்சாரங் களுக்கு 

மார்ைபக் காட்டும் முைறயில் சrயான விஷயங்கைளக் ெகாண்டு ெவளியாகி 
வருவதால் அைத ஆதrக்க ேவண்டிய அவசியம் எந்த விதத்திலும் குைறவாக 

காணப்படவில்ைல என்ேற ெசால்லுேவாம். 

இப்பத்திrைகக்கு உள்ள கஷ்டம், எதிர்ப்பு, சூழ்ச்சி, ெதால்ைல ஆகிய 

விஷயங்கைளப் பற்றி நாம் விவrக்க ேவண்டியதில்ைல. 

இப்படிப்பட்ட ெதால்ைலகளுக்கு இைடேய ஒரு பத்திrைக வாழ்வெதன்றால் 

மிகவும் ஆச்சrயமான காrயமாகும். 



இதுவைர பார்ப்பனர்களுக்கு விேராதமானது என்று காணப்பட்ட பத்திrைககள் 

எதுவும் நமது நாட்டில் வாழேவ இல்ைல. 

எவ்வளேவா வரீமாக ஆரம்பித்த பத்திrைககள் எல்லாம் வருடாந்திரம் 

ஆவதற்குள் ஒன்றா பார்ப்பனர்களுக்கு அடிைமயாக ேவண்டியது, அல்லது 

மைறந்து ேபாக ேவண்டியது என்கின்ற நிைலயில் தான் இருந்து 

வந்திருக்கிறது. 

இப்படிப்பட்ட நிைலயில் குடி அரசு ஏேதா பாஷாணத்தில் புழுத்த புழுப்ேபால் 

உயிர் ைவத்துக் ெகாண்டு வருகின்றது என்றாலும், அதுவும் இதுவைர 
அைடயாத கஷ்டேமா, ெதால்ைலேயா இனி புதிதாக ஒன்று இருப்பதாகத் 

ேதான்றவில்ைல. 

இப்படிப்பட்ட நிைலயில் ""விடுதைல'' ேதான்றி இருக்கின்றது என்பது ஒரு 

விதத்தில் சந்ேதாஷம் என்றாலும், மற்ெறாரு விஷயத்தில் எந்த நிமிஷத்தில் 

அதற்கு ஆபத்து வரப் ேபாகின்றேதா என்று பயப்பட ேவண்டியதாகேவ 

இருக்கிறது. 

எப்படிேயா ஒரு விதத்தில் தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்த்தபடி தமிழ் பத்திrைக 

ஒன்று வந்து விட்டது. அைத ஆதrத்து தினசrயாக்கி நிைல நிறுத்த 

ேவண்டியது தமிழ் மக்கள் கடைமேய ஒழிய, இனி தைலவர்கைளக் குற்றம் 

ெசால்ல ேவண்டிய அவசியேம இல்ைல. 

அதன் ேநாக்கம், அதன் ெதாண்டு ஆகியைவகைளப் பற்றி யாரும் சந்ேதகப்பட 

ேவண்டிய காரணேம யாருக்கும் கிைடயாது. ஆைகயால் அைதப்பற்றி 
கவைலப்படாமலும், அதற்கு யாரும் புத்தி புகட்டும் ேவைலயில் 

இறங்காமலும், ஒவ்ெவாருவரும் சந்தாதாரர்களாக ேசர்ந்துவிட ேவண்டும். 

சந்தா ெதாைக வாரம் இருமுைறக்கு வருஷம் 3100 ஆகும். இைதவிடக் 

குைறந்த ெதாைகக்கு தமிழ்நாட்டிேலா, இந்தியாவிேலா ஒரு வாரம் இருமுைற 

10 பக்கம் விஷயம் ெகாண்ட பத்திrைக ஒன்று இருப்பதாக நமக்குத் 

ெதrயவில்ைல. ஆைகயால் ஒவ்ெவாருவரும் ரூ.3100 நாைளேய மணியார்டர் 
அனுப்பிவிட ேவண்டியது அவசியமான காrயம் ஆகும். 3 மாதத்திற்குள் 2000 

சந்தாவாவது ேசர்ந்தால் ""விடுதைல'' தினசr ஆகிவிடலாம் என்பதில் 

சந்ேதகமில்ைல. அதன் பத்திராதிபர் ேதாழர் டி.எ.வி. நாதன் அவர்கள்; ஜஸ்டிஸ் 

பத்திrைகைய நடத்தி வந்தவர்  ஆனதால் அப்ேபர்ப்பட்ட அறிவாளியால் 



நடக்கும் பத்திrைக நீடூழி வாழ்ந்து பாமர மக்களுக்கும் பண்டிதர்களுக்கும் 

பயன்பட்டு உலக மக்களுக்கு உண்ைம விடுதைலையக் ெகாடுக்க ேவண்டும் 

என்று ஆைசப்படுகிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  09.06.1935 

 

கடவுள் கருைண 

ெசன்ற ஆண்டில் பகீாrல் நடந்த பூகம்பத்தின் அதிர்ச்சி இன்னும் நமது 

மனைதத் திடுக்கிடச் ெசய்து ெகாண்டிருக்கின்றது; அதனால் ஏற்பட்ட 

கஷ்டங்களினின்றும் மக்கள் இன்னும் விடுபடவில்ைல; நஷ்டங்கள் இன்னும் 

பூர்த்தி ெசய்யப்படவில்ைல. 

இதற்குள் திடீெரன்று ெசன்ற 31.5.35 காைல நாலு மணிக்கு மக்கள் அயர்ந்து 

உறங்குகின்ற சமயத்தில் பலுஜிஸ்தானத்ைதச் ேசர்ந்த குெவட்டா நகரத்திலும் 

அைதத் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகி 
ஆயிரக்கணக்கான மக்கைள அவர்கள் ெபண்டு, பிள்ைள, தாய், தந்ைத, ேசாதர 
ேசாதr, உறவினர், வடீு, ேசர்த்து ைவத்திருந்த ெசாத்து முதலியைவ களுடன் 

விழுங்கி விட்டது. 

பூகம்பத்தின் ேபாதும் அதன் பின்னும் மக்கள் பட்ட அவதிகைள நிைனக்கும் 

ேபாது எத்தைகய கல் மனதும் உருகாமற் ேபாகாது. 

ெசன்ற ஆண்டில் ஏற்பட்ட பூகம்பத்ைதக் ""கடவுள் சித்தம்'' என்று ேதாழர் 
காந்தியாருள்ளிட்ட சிலர் கூறினார்கள். ைவதீக பிண்டங்களும் 

தைலயைசத்தார்கள். இவ்வாண்டு ஏற்பட்ட இந்த பூகம்பத்ைத யாருைடய 

சித்தம் என்று ெசால்லுவார்கேளா ெதrயவில்ைல. 

""கடவுள்'' சித்தத்தால் உண்டான இந்தப் பூகம்பத்தில் மக்கள் மாத்திரம் மடிந்து 

ேபாகவில்ைல; அவர்கள் ெசாத்துச் சுதந்திரங்கள் மாத்திரம் அழியவில்ைல; 

அந்தக் கடவுளின் இருப்பிடம் என்று கருதப்படுகின்ற ேகாயில்கள் இடிந்தன; 

சர்ச்சுகள் தகர்ந்தன; மசூதிகள் விழுந்தன; ஆதலால் எந்தக் கடவுளின் 

ேகாபத்தால் இந்தப் பூகம்பம் நிகழ்ந்தெதன்று ெதrயவில்ைல; இந்துக்கள் 

மடிந்தனர்; முஸ்lம்கள் மடிந்தனர்; கிறிஸ்தவர்கள் மடிந்தனர்; 
ெவள்ைளயர்கள் மடிந்தனர்; பார்சிகள் மடிந்தனர். இன்னும் எந்ெதந்த 



மதத்தினர்கள் அங்கு இருந்தார்கேளா அவர்கள் எல்ேலாரும் மடிந்தனர். 
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காயம் பட்டனர்; காெலாடிந்தனர்; ைகயிழந்தனர்; 
கண்ணிழந்தனர்; மூைள சிதறினர்  இவ்வாறாக எல்லா மதத்ைதச் ேசர்ந்த 

மக்களுக்கும், எல்லா மதக் கடவுளும் ேசர்ந்து துன்பத்ைதக் ெகாடுத்தார்களா? 
ஏன் அந்தக் கடவுள்களுக்கு இவ்வளவு ேகாபம்? அங்கிருந்த மக்கள் 

எல்ேலாரும் நம்ைமப் ேபால கடவுள்களுக்கு விேராதமான 

சுயமrயாைதக்காரர்களா? இல்ைலேய! 

ஆனால் பூகம்பம் எப்படி ஏற்படுகிறது என்பைத அறிந்தவர்கள் இந்தக் ""கடவுள் 

சித்தம்'' என்று ெசால்லி மக்கைள மூடர்களாக ஆக்க இைதயும் ஒரு 

சந்தர்ப்பமாக உபேயாகப்படுத்திக் ெகாள்ளுவைத ஒப்புக் ெகாள்ள மாட்டார்கள். 

பூகம்பத்ைதப் பற்றி விஞ்ஞானிகள் கூறுவைத கவனிப்ேபாம். 

பூமியின் அடியில் ெநருப்புக் குழம்பு இருந்து ெகாண்டிருக்கின்றது. அதில் 

குளிர்ச்சி பட்டால் உடேன ெகாதிப்பு உண்டாகிறது. சாதாரணமாக எrயும் 

விளக்கில் சிறிது தண்ணரீ்த் துளி ெதறித்தால் அவ்விளக்கின் ஜ்வாைல எப்படி 

குதிக்கிறேதா அது ேபாலேவ இக் ெகாதிப்பும் உண்டாகிறது. இவ்வாறு ெகாதிப்பு 
உண்டானவுடன், அதனால் பூமியின் ேமல் உள்ள மைலகள் அைசய 

ஆரம்பிக்கின்றன. இந்த அைசவினாேலேய பூகம்பம் உண்டாகின்றது. பூமியின் 

அடியில் ெநருப்புக் குழம்பின் ெகாதிப்பு அதிகப்பட்டால், பூமி ெவடித்து அதன் 

வழிேய ெநருப்புக் குழம்பு ேமேல வருவதும் உண்டு. இதுதான் எrமைல என்று 

ெசால்லப்படுவது. 

ஆகேவ பூகம்பம், எrமைல முதலியைவகள் ேதான்றுவதற்கு உண்ைமக் 

காரணங்கள் இதுேவயாகும். இேத இயற்ைக நிகழ்ச்சி யாருைடய 

சித்தத்தினாலும் உண்டாவதல்ல, யாருைடய கருைண யினாலும் 

நிறுத்தப்படுவதல்ல. 

இயற்ைகயின் ேவறுபாேட பூகம்பம் ேபான்ற தீைமகள் ேநருவதற்குக் 

காரணமாக இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட இயற்ைகயின் ேகாளாறினாேலேய 

ெசன்ற ஆண்டில் பகீார் பூகம்பம் நிகழ்ந்தது. இப்ெபாழுதும் குெவட்டாவில் 

நடந்திருக்கின்றது. அதனால் உண்டான முழுச் ேசதத்ைதயும் பற்றி ேவறு 

ஓrடத்தில் பிரசுrத்திருப்பைதப் படித்தால் உண்ைம விளங்கும். 



ஆதலால் இயற்ைகயில் நிகழ்ந்த இந்தப் பூகம்பத்ைத யாரும் ""கடவுள்'' என்ற 

அர்த்தமற்ற ெசால்லின் ேமல் பழி ேபாட்டுச் சும்மாவிருக்க ேவண்டாம் என்று 

ேகட்டுக் ெகாள்ளுகிேறாம். கடவுளால் நிகழ்ந்தெதன்றால், அதனால் உண்டான 

கஷ்ட நஷ்டங்கைள நிவர்த்திப்பதற்கு நமக்கு எப்படி முடியும்? அந்தக் கடவுள் 

தாேன நிவர்த்திக்க முன்வர ேவண்டும்? கடவுள் கஷ்டத்ைத நிவர்த்தி ெசய்து 

விடுவாெரன்று நாம் சும்மாவிருந்தால் ஒன்றும் நடக்கப் ேபாவதில்ைல. மக்கள் 

இன்னும் கஷ்டப்பட்டுத்தான் ஆகேவண்டும். ஆதலால் இந்த 

முட்டாள்தனத்ைதக் ெகாஞ்சம் மூட்ைடக் கட்டி ைவத்து விட்டுக் கஷ்டப்படும் 

மக்களுக்கு உதவி ெசய்து காப்பாற்றுவதற்கு முன் வருவது 

மனிதாபிமானமுள்ள மக்களின் கடைமயாகும். 

இறந்து ேபானவர்கைளப் பற்றி நாம் கவைலப்படுவதில் பயனில்ைல. 35 ேகாடி 

மக்களில்  அதுவும் அடிைமகளாகவும், தrத்திரர்களாகவும், சதா கஷ்டத்ைதேய 

அனுபவிப்பவர்களாகவும் மனதிருப்தியற்ற வாழ்க்ைக நடத்துபவர்களாகவும் 

இருக்கின்ற மக்களில் ஒரு அறுபதினாயிரம் மக்கள் இறந்தார்கெளன்றால்  

அறுபதினாயிரம் மக்கள் விடுதைலப் ெபற்றுக் கஷ்டத்தினின்றும் நீங்கினார்கள் 

என்றுதான் நாம் நிைனத்துச் சந்ேதாஷப்பட ேவண்டுேமெயாழிய துக்கப்பட 

ேவண்டுெமன்று நமக்குத் ேதான்றவில்ைல. இவ்வாறு கஷ்டப்படுகின்ற மக்கள் 

எவ்வளவுக்ெகவ்வளவு இறக்கின்றார்கேளா அவ்வளவுக்கவ்வளவு லாபந்தான். 

நமது வருத்தெமல்லாம், இப்ெபாழுது குெவட்டாவில் இறந்து ேபாகாமல் 

உயிருடன் இருப்பவர்கைளப் பற்றியதுதான். அவர்கள் உடுக்க உைடயின்றி, 
உண்ண உணவின்றி, தங்க இடமின்றி அங்கஹணீர்களாய், 

உதவியற்றவர்களாய்ப் பrதவிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவி ெசய்வேத 

நமது கடைமயாகும். 

நமது அரசாங்கம் முழு மனது ைவக்குமாயின், வறுைமப்பட்டுத் தவிக்கும் 

மக்கைள இன்னும் வறுைமப்பட விடாமல் தாங்கேள முன் வந்து 

இக்கஷ்டத்ைத நிவர்த்தி ெசய்து விட முடியுமாயினும், அவர்கள் அவ்வாறு 

உதவி ெசய்யப் ேபாவதில்ைல. அத்தைகய முைறயிலும் நமது அரசாங்க 

அைமப்பு இல்ைல. ஆதலால் ஓரளவாவது அரசாங்கத்தார் ெசய்வதற்கு 

முன்வரும் உதவிையப் பாராட்டிப் ெபாது ஜனங்களுக்கும் குெவட்டாவில் 

உள்ள மக்களின் கஷ்டத்ைத நீக்குவதற்கு உதவி ெசய்யுமாறு ேவண்டிக் 

ெகாள்ளுகிேறாம். 



குடி அரசு  கட்டுைர  09.06.1935 

 

சங்கராச்சாrயின் சங்கடம் 

ெகாள்ைளயடித்த பணம் ெகாள்ைள ேபாயிற்று 

 ேயாசிப்ேபான் 

தற்சமயம் காசியில் தங்கியிருக்கும் ஸ்மார்த்த பிராமணக் கூட்டத்தின் 

தைலவரான ""ேலாக குரு'' சங்கராச்சாrயாrடம் இருந்த ஏராளமான 

ெசாத்துக்கள் திருட்டு ேபாய்விட்டன. 

அவருைடய பூைஜயில் ைவக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 15 விக்கிரகங் களும், 2l 

ேதாலா தங்கம் ைவத்துக் கட்டப்பட்டிருந்த ெபrய சங்கு ஒன்றும் திருட்டுப் 
ேபாய்விட்டனவாம். இவற்றின் விைல பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் 

ெபறுமானமுள்ளெதன்று கூறுகிறார்கள்.  

பூைஜயில் ைவக்கப்பட்டிருந்த விக்கிரகங்களுக்ேகா அல்லது ""ேலாக குரு'' 

என்று ெசால்லிக் ெகாண்டு ஊைர ஏமாற்றித் திrகின்ற சங்கராச்சாrயாருக்ேகா 
ஏதாவது ""சக்தி'' ெயன்பது இருந்தால், திருடர்கள் அைவகைள எடுத்துக் 

ெகாண்டு ேபாயிருக்க முடியுமா? என்று இப்ெபாழுது தான் மூடஜனங்கள் 

ேயாசித்துப் பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். 

ஒன்றுந் ெதrயாத பாமர மக்கைளயும், பார்ப்பனர்களின் தயவு ெபற அவர்கள் 

காைல வருடிக் ெகாண்டு கிடக்கும் பார்ப்பனரல்லாத பணக்காரர் கைளயும் 

ஏமாற்றிப் பாத காணிக்ைகெயன்னும் ேபரால் பகிரங்கப் பகற் ெகாள்ைள ேபால் 

சம்பாதித்துச் ேசர்த்து ைவத்த ெபாருள் நிஜமாகேவ ெகாள்ைள ேபானதில் 

ஆச்சrயப்படத்தக்க விஷயம் என்ன இருக்கிறது? என்று உண்ைம 

ெதrந்தவர்கள் ேபசிக் ெகாள்ளுகிறார்கள். 

திருடர்கைளக் கண்டுபிடிக்க ேபாlசாரும் அதி தீவிர முயற்சி ெசய்து 

வருகிறார்களாம்! 

ஐேயா! பrதாபம்! சங்கராச்சாrயார் அவர்கேள! சங்கடப்பட ேவண்டாம்! 

ேதசத்தில் இன்னும் எவ்வளேவா முட்டாள்களிருக்கிறார்கள். மற்ெறாரு 

சுற்றுப் பிரயாணத்ைத தடபுடலாக விளம்பரத்துடன் நடத்தினால் இழந்த 



ெபாருைளயும், அதற்கு ேமலான ெபாருைளயும் சம்பாதித்துக் ெகாள்ளலாம். 

முட்டாள்கள் இருக்கும் வைரயில் தங்களுக்கு ஏன் கவைல? ஆைகயால் 

கவைலப்படாதீர்கள் என்று ஆருதல் ெசால்லுகிேறாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  09.06.1935 

 

தவறுதல் 

ஜூன் மாதப் பகுத்தறிவுப் பத்திrைகயின் ேமல் அட்ைட, பறிமுதலுக்கு 

முன்பாகேவ அச்சாகி விட்டதால் புத்தக விளம்பரத்தில் ""பாதிrயும், 

ெபண்களும், பாவ மன்னிப்பும்'' என்ற புத்தக விளம்பரம் எடுக்க முடியாமல் 

ேபாய் விட்டது. அப்புத்தகம் நம்மிடம் கிைடக்கா ெதன்றும் எல்லாப் புத்தகமும் 

சர்க்கார் வசம் ஒப்புவிக்கப்பட்டாய் விட்டெதன்றும் ெதrவித்துக் 

ெகாள்ளுகிேறாம். 

 (பர்) 

குடி அரசு  பத்திராதிபர் குறிப்பு  09.06.1935 

 

பாராட்டுகிேறாம் 

மற்ற  பாகத்ைதயும்  நிைறேவற்ற  ேவண்டுகிேறாம் 

171232ந்  ேததி  கூடிய  ஈேராடு  முனிசிபல்  கூட்டத்தில் முனிசிபல்  ெகௗன்சிலர்  
ேதாழர்கள்  எஸ்.ஆர். கண்ணம்மாள்,  ேகசவலால் ேசட்  ஆகியவர்கள்  

முனிசிபல்  அதிகாரத்திற்குட்பட்ட  உத்திேயாங்களில்,  ெபண்கைளயும்  

நியமிக்க  ேவண்டுெமன்று  தீர்மானங்கள்  ெகாண்டுவந்ததும்  அத்தீர்மானங்கள்  

சில திருத்தங்களுடன்  நிைறேவறியதும்  வாசகர்கள்  அறிந்திருக்கலாம். 

அத்தீர்மானங்களின்படி  முதலாவதாக  அம்ைமகுத்தும்  ேவைலக்கு  ஒரு 

ெபண்மணிையயும், ஆண் பாடசாைலகளுக்கு பல ெபண்  

உபாத்தியாயனிகைளயும்,  ஆண் பிள்ைளகைளயும்,  ெபண்  பிள்ைளகைளயும்  

ஒன்றாகச்  ேசர்த்தும்,  அவற்றிற்கும் ெபண்  உபாத்தியாயனிகைளயும்  ஆண்  

உபாத்தியாயர்களும்  ேசர்ந்து  கற்பிக்கும்படியும்  உத்திரவிட்டிருக்கிறார்கள்.  

இதற்காக  நாம்  முனிசிபல்  கவுன்சிைலயும்,  சிறப்பாக  கமிஷனைரயும்  



பாராட்டுவதுடன்,  தீர்மானத்தின்படி  மற்ற  உத்திேயாகங்களுக்கும்  

ெபண்கைள நியமிக்கேவண்டுெமன்று  ேகட்டுக் ெகாள்ளுகிேறாம். 

நிைறேவறிய  தீர்மானங்கள் 

1.  இ.கீ. Nணி. 462  நம்பrன்  தீர்மானமாவது 

2.  ெபண்களுக்கு  உத்திேயாகம்  ெகாடுக்கும்  விஷயத்தில்  மரணஜனன  

பதிவு  ெசய்தல்,  அம்ைம  ைவத்தல்,  ஷராவ்,  ைடப்படித்தல்,  ஆபஸீ்  பியூன்  

ேவைல,  மற்றும்  அேநக  விதமான  உத்திேயாகங்கைளப்  ெபண்களுக்கு  

வதீாச்சாரப்படி  ஒதுக்குவதுடன்  அைவகளில்  அவர்கைள  நியமனஞ்  

ெசய்யேவண்டும். 

3.  ேமேல  கண்ட  உத்திேயாகங்களுக்கு  விேசஷமான  பrøக்ஷ,  அல்லது  

ேதர்ச்சி  ேவண்டுவதாயிருந்தால்,  கூடியவைரயில்  ேவண்டிய  உதவிையக்  

கவுன்சிலர்கள்  ெசய்ய  ேவண்டியது. 

4.  ெபண்பிள்ைளகள் பாடசாைலகளிலுள்ள உபாத்தியாயனிகைளத்  

தவிர்த்து  ஆண்பிள்ைளகள்  பாடசாைலகளிலும்,  ெபண்  உபாத்திமார் கைள  

நியமனஞ்  ெசய்யேவண்டும்  ஏகமனதாய்  நிைறேவறிற்று. 

குடி அரசு  கட்டுைர  09.06.1935 

 

சீர்திருத்தப் பிரசங்கம் 

ேதாழர்கேள! 

சுயமrயாைதக் கல்யாணம் என்பது சில புதிய முைறகைளக் ெகாண்ட ஒருவித 

சீர்திருத்தத் திருமணேமயாகும். 

சனாதன திருமணத்துக்கும், சீர்திருத்தத் திருமணத்துக்கும் என்ன பிரமாத 

வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன என்பைதச் சற்று ேயாசித்துப் பாருங்கள். 

சனாதனத் திருமணம்  ைவதீகத் திருமணம்  சாஸ்திrயத் திருமணம் 

என்பைவகள் எல்லாம், இப்ேபாது எவருைடய முயற்சியும் விருப்பமும் 

இல்லாமேல நாளுக்கு நாள் தானாகேவ மாறிக் ெகாண்டு வருகின்றன. ஒரு 

நாள் கல்யாணம், இப்ெபாழுது ெபருத்த நாகrகமாய்ப் ேபாய்விட்டது. 



கலப்பு மணம் என்பது ெபrயெதாரு சீர்திருத்தமாய் பாவிக்கப்பட்டு விட்டது. 

சட்டம், சமூகம், சாஸ்திரம், மதம் எல்லாம் வரவர நாகrகத் திருமணத்ைதயும், 

சீர்திருத்தத் திருமணத்ைதயும் அனுமதித்து விட்டது. 

ஆதலால் அைதப் பற்றி இப்ேபாது ஏதும் ேபச ேவண்டிய அவசிய மிருப்பதாய்த் 

ெதrயவில்ைல. 

நாயுடு மாப்பிள்ைளயும், ேவளாளப் ெபண்ணுமாய் ேசர்ந்து விவாகம் ெசய்து 

ெகாள்வது என்பது சர்வ சாதாரண விஷயம் என்பதில் ேசர்ந்ததாகும். 

இதனால் மனுதர்ம சாஸ்திரப்படிக்கும் ஒன்றும் ெகட்டுப் ேபாகவில்ைல. 

ஆனால் பார்ப்பனப் ெபண்ணும் ேவளாள மாப்பிள்ைளயும், 

பார்ப்பனப் ெபண்ணும் நாயுடு மாப்பிள்ைளயும், 

பார்ப்பனப் ெபண்ணும் துலுக்க மாப்பிள்ைளயும், 

பார்ப்பனப் ெபண்ணும் குஜராத்தி ேசட் மாப்பிள்ைளயும், 

பார்ப்பனப் ெபண்ணும் ெவள்ைளக்கார மாப்பிள்ைளயும்  

இப்படி மதக் கலப்பும் ""கீழ் ேமல் ஜாதி'' கலப்புமான  மனுதர்ம சாஸ்திரத்துக்கு 

விேராதமான திருமணங்கள் ""ெபrய இடங்களில்'' எல்லாம் எவ்வளேவா 
நடந்தாகி விட்டது. 

இந்தத் தம்பதிகளுக்கு பிறந்த குழந்ைதகள் எந்த ஜாதிையச் ேசர்ந்தவர்கள் 

என்று மனுதர்ம சாஸ்திரத்ைதேயா, வருணசங்கிரகத்ைதேயா 
பார்ப்ேபாமானால் அவர்கள் சண்டாள ஜாதிையவிட கீழான ஜாதிகளாய் 

மதிக்கப்படுவைதக் காணலாம். 

அப்படிப்பட்ட தாழ்வான நிபந்தைனகைளெயல்லாம் லக்ஷியம் ெசய்யாமல் 

கற்றவர்கள், ெசல்வவான்கள், ேமல்ஜாதிக்காரர்கள், சாஸ்திrகள், 

ஆச்சாrயார்கள் என்கின்றவர்கேள துணிந்து நடத்துகிறார்கள் என்றால் 

""சமஜாதி''க் கல்யாணமாகிய ேவளாளன்நாயுடு, ெரட்டிநாயுடு கலப்பு மணம் 

என்பைதப் பற்றி யாரும் கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல. 

கல்யாணம் என்றால் என்ன? 



திருமண விஷயங்களில் ஜாதி, மதம், சடங்கு, சாஸ்திரம் ஆகியைவ கைளப் 
பார்க்கும் விஷயங்கைளப் பற்றி ேபசும் முன்பு, கல்யாணம் என்றால் என்ன 

என்பைத முதலில் நாம் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 

பாமர ஜனங்கள் கல்யாணம் என்பைத வடீ்டு ேவைலக்கு ஒரு ஆள் 

(ேவைலக்காrைய) ைவப்பது ேபாலேவ கருதுகிறார்கள்.  

புருஷனும் அப்படிேய கருதுகிறான். புருஷன் வடீ்டாரும் அது ேபாலேவ தங்கள் 

வடீ்டு ேவைலக்கு ஒரு ெபண் ெகாண்டு வருவதாகேவ கருதுகிறார்கள். இது 

மாத்திரமா! ெபண் வடீ்டாரும் தங்கள் ெபண்ைண வடீ்டு ேவைலக்ேக தயார் 
ெசய்து விற்றுக் ெகாடுக்கிறார்கள். 

ெபண்ணும் தான் ஒரு வடீ்டுக்கு ேவைல ெசய்யப் ேபாவதாக கருதுகிறாள். 

ெபண்ணின் கடைமயும், சைமயல் ெசய்வது, பாத்திரம் விளக்குவது, வடீு 

வாசல் கூட்டி ெமழுகி சுத்தம் ெசய்வது இதுகேளாடு பிள்ைளையயும் ெபற்றுக் 

ெகாண்டு அைதயும் வளர்ப்பது ஆகியைவகைளேய முக்கியமாய்க் 

ெகாண்டதாக இருக்கிறது. 

மதமும் சாஸ்திரங்களும் கல்யாணத்ைதப் பற்றி என்ன ெசால்லுகின்றன 

என்று பார்த்தால் ெபண் சுதந்திரமற்றவள், அவள் காவலில் ைவக்கப்பட 

ேவண்டியவள் என்பது ஒருபுறமிருக்க, கல்யாணம் ெசய்வதானது மனிதன், 

"புத்' என்னும் நரகத்துக்குப் ேபாகாமல் இருப்பதற்கு ஆக ஒரு ெபண்ைண 

ெபறுவதற்கு ஆகவும் ெபற்ேறார்களுக்கு இறுதிக் கடன் திதி முதலியைவகள் 

ெசய்ய ஒரு பிள்ைளையப் ெபறவும் கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டியது 

அவசியம் என்று கூறுகின்றன. 

ஆகேவ கல்யாணம் என்பது ஒரு ஆணும் ெபண்ணும் கூடி இயற்ைக 

இன்பத்ைத நுகரவும், ஒருவைர ஒருவர் காதலித்து ஒருவருக்ெகாருவர் 
வாழ்க்ைகப் ேபாட்டியில் ஏற்படும் சிரமத்துக்கு இைளப்பாறவும், ஆயாசம் 

தீர்த்துக் ெகாள்ளவுேம ஆணுக்கு ஒரு ெபண்ணும், ெபண்ணுக்கு ஒரு ஆணும் 

ேவண்டியிருக்கிறது என்பைத ெபரும்பாேலார் சிந்திப்பேத இல்ைல. 

இக்கல்யாணம் ெபாருத்தம் பார்க்க ேவண்டிய ெபாருப்பு மணமக்களுக்ேக 

உண்டு என்பைதயும் கருதுவேத இல்ைல. கல்யாணம் மணமக்கள் 

எத்தனத்தினாேலேய ஆக ேவண்டியது என்பைதயும் ஒப்புக் ெகாள்ளுவேத 

இல்ைல. 



கல்யாணம் என்றால் அது ெதய்வகீமானது ெதய்வ எத்தனமானது, ெதய்வேம 

ெபாருத்தி ைவக்க ேவண்டியது என்று கருதுவதும், கல்யாணத்தில் 

எப்படிப்பட்ட ெபாருத்தம் ெபாருந்தாப் ெபாருத்தமானாலும் அதனால் 

எப்படிப்பட்ட துன்பமும் ெதால்ைலயும் அனுபவமானதும் கண்கூடான 

பிரத்தியக்ஷ அனுபவமாய் இருந்தாலும் அைதத் ெதய்வ எத்தனம் ெதய்வ 

சித்தம் என்கின்ற ெபயரால் அனுபவிப்பதும் அந்தப்படி நிைனத்து 

திருப்தியைடவதுமாய் இருக்கின்றது. 

இவற்ைறெயல்லாம் மாற்ற ேவண்டும் என்பதும் இப்படிப்பட்ட 

துன்பங்களுக்கும் ெதால்ைலகளுக்கும் மணமக்கள் கல்யாணத்தினால் 

ஆளாகாமல் இருக்க ேவண்டுெமன்பதற்கு ஆகேவ கல்யாணத்தில் சீர்திருத்தம் 

அல்லது முைறயில் மாறுதல் என்பது அவசியம் ேவண்டும் என்கிேறாம். 

கல்யாணம் என்றால் சுதந்திர வாழ்க்ைக, சமத்துவ வாழ்க்ைக என்று இருக்க 

ேவண்டுேம ஒழிய, அடிைம வாழ்க்ைக, ேமல் கீழ் வாழ்க்ைக என்று இருக்கக் 

கூடாெதன்பேத எங்களது ஆைச. 

நாம் ஆயிரம் சமாதானம் ெசான்னாலும் ெபண்ைண அடிைமயாகேவ, 

ஒருவனுைடய ெசாத்தாகேவ கருதுகிேறாம் என்பேதாடு, ெபண் ஜாதிைய நமது 

ேபாகப் ெபாருளாகேவ கருதுகிேறாம். அதற்கு ஒரு தனி உயிரும் மனமும் 

இருப்பதாகக் கருதுவதில்ைல. இது இன்று உலக சித்தாந்தமாயிருக்கிறது. 

குறிப்பிட்ட ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு ெபண் ஜாதியாய் இல்லாத 

கல்யாணமில்லாத ெபண்ணுக்கு மாத்திரம் சுதந்திரம் என்பது சிறிதாவது 

உண்டு என்று ெசால்லலாேம தவிர மற்றபடி கல்யாணமான ெபண்கள் என்றால் 

அடிைமகளாகேவ மதிக்கப்படுகிறார்கள். 

உதாரணமாக நமது சக்கரவர்த்தி திருமகனாரான இளவரசர் ேநற்ைறய தினம் 

தன்ைன ஒருவர் ஏன் கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்ளவில்ைல என்று ேகட்டதற்கு 

அவர் ""ஒரு ெபண்ைண அடிைமயாக்க எனக்கு இஷ்டமில்லாததால் நான் 

கல்யாணத்ைத விரும்புவதில்ைல'' என்று ெசால்லியிருக்கிறார். இதில் 

எவ்வளவு ெபrய உண்ைம இருக்கிறெதன்பைத சிந்தித்துப் பாருங்கள். 

ெபண் அடிைம என்பது மனித சமூக அழிவு என்பைத நாம் 

நிைனக்காததாேலேய வளர்ச்சி ெபற ேவண்டிய மனித சமூகம் பகுத்தறிவு 

இருந்தும் ேதய்தல் அைடந்து ெகாண்ேட வருகின்றது. 



தாயின் குணம், தாயின் தன்ைம ெபrதும் பிள்ைளக்கு பிறவியிேலேய 

வருகின்றது என்பைத யார் மறுக்க முடியும். மக்களின் குணம் 100க்கு 90 பாகம் 

சrர அைமப்ைப ெபாருத்தேதயாகும். சrர அைமப்புக்கு தாய் தகப்பன் சrர 
அைமப்ேப ெபரும் பாகம் காரணமாகும். ஆைகயால் இந்த அடிைமப் ெபண், 

சுதந்திர உணர்ச்சியுள்ள பிள்ைளையப் ெபறும் என்று எப்படி எதிர்பார்க்க 

முடியும்? 

கல்வி, அறிவு, ெசல்வம் ஆகியைவகள் இல்லாத தாயானவள் நல்ல தாராள 

புத்தியும் சமத்துவ ஞானமும் திருப்தி ஆன மனமும் உள்ள பிள்ைளகைள 

எப்படி ெபற முடியும்? என்பைத உணர்ந்ேதாேமயானால் மனித சமூகம் 

சுதந்திரமாக கவைலயற்று திருப்தியாய் ஏன் வாழவில்ைல என்பதற்குத் 

தானாகேவ காரணம் விளங்கும். 

ஒழுக்கம் 

மற்றும் வாழ்க்ைகயில், ஒழுக்கத்தில் புருஷனுக்கு ேவறு சட்டம் ெபண்ணுக்கு 

ேவறு சட்டம் ைவத்திருக்கிேறாம். 

ஆனால் ஒழுக்கத்ைதப் பற்றி சதா ேபசுகிேறாம்  ஒழுக்கம் என்பைத எழுத்தில் 

சப்தத்தில் பார்க்கின்ேறாேம ஒழிய காrயத்தில் பார்ப்பேத இல்ைல. 

விபசாrத்தனம் என்பைத எவ்வளேவா கண்டிக்கிேறாம்  அதற்கு எவ்வளேவா 
நிபந்தைனகள் நிர்ப்பந்தங்கள் சட்ட மூலமாய்  சமூக மூலமாய்  சாஸ்திர 
மூலமாய்  இயற்ைக மூலமாய் எல்லாம் ைவத்திருக் கிேறாம். அப்படி எல்லாம் 

இருந்தும் அைத இருவருக்கும் சமமாய் ைவக்க வில்ைல. ஆண் விபசாரத்ைதப் 
பற்றி ேபசுேவாேர கிைடயாது. அப்படி இருந்தாலும் அதற்குப் ெபயர் பலக் 

குைறவு ஙிஞுச்டுணஞுண்ண் என்று ெசால்லி விடுகிேறாம். ெபண் விபசாரத்ைத 

நாணயக் குைறவு, ஒழுக்கக் குைறவு, ெகட்ட குணம், இகழத்தக்கது, 

கண்டிக்கத்தக்கது, ெவறுக்கத் தக்கது என்ெறல்லாம் ெசால்லுகிேறாம். ஆணும் 

ெபண்ணும் ேசர்ந்தால்தான் விபசாரமாகுேம தவிர ஒரு ெபண்ணும் மற்ெறாரு 

ெபண்ணும் ேசர்ந்து விபசாரம் ெசய்துவிட முடியாது. அைத யாரும் 

விபசாரெமன்று ெசால்லவு மாட்டார்கள். 

ஒருவருக்ெகாரு நீதி என்கின்ற முைறயாேல தான் உலகில் ெபrதும் 

விபசாரமிருந்து வருகிறேத தவிர, ெபண்களின் ெகட்ட குணங்களால் இருந்து 

வருவதாகச் ெசால்லிவிட முடியாது. 



அன்றியும் இவ்வளவு தூரம் மதத்தாலும், சட்டத்தாலும், சமூகத்தாலும் 

நிபந்தைனயாலும் ெவறுக்கப்பட்ட விபசாரம் என்பது ஏன் இன்று உலகில் 

சர்வசாதாரணமாய் இருந்து வருகின்றது? இதற்கு என்ன காரணம் என்பைத 

யாராவது ேயாசிக்கிறார்களா? 

ஒவ்ெவாருவரும் விவசார ேதாஷத்துக்கு ஆளாகிவிட்ேட மற்றவர் கைளக் 

குைற கூறுகிறார்கள் என்பது அவரவர்கள் ெநஞ்சில் ைகைய ைவத்து குழந்ைத 

பருவ முதல் தாங்கள் நிைனத்தது, ெசய்தது ஆகிய காrயங்கைள 

ஞாபகப்படுத்திப் பார்த்தால் விளங்கும். 

நம்முைடய கடவுள்கள் என்று ெசால்லப்படும் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் 

முதலியைவகள்கூட விபசார ேதாஷத்தில் இருந்து விலக்கப்பட்டிருப்ப தாகத் 

ெதrயவில்ைல. அவர்களுைடய ெபண்ஜாதிமார்கைளக் கூட விபசார 
ேதாஷத்தில் இருந்து விலக்கவில்ைல. 

ஏன் இப்படி இருக்க ேவண்டும்? விபசாரம் மக்களுக்கு இயற்ைகயா என்று 

பாருங்கள். ஒரு நாளும் அல்லேவ அல்ல. ெசயற்ைக குணங் களாேலேய 

விபசாரம் நடக்கின்றன. அதாவது கல்யாணங்கேள ெபrதும் விவசாரத்துக்கு 

சமானமானைவயாகும். 

விபசாரம் என்றால் என்ன? 

தனக்கு இஷ்டமில்லாமல், காதல் இல்லாமல் பணம் காசு ெசாத்து ேவறுவித 

நிர்ப்பந்தம் ஆகியைவகளுக்கு ஆக இணங்குவேத விபசாரம் ஆகும்.  

நமது மணமக்கள் ெபரும்பாேலார் தாய் தகப்பன்மார்கள் தங்கைள ேஜாடி 

ேசர்த்து விட்டார்கேள என்பதற்காகேவ இணங்கி இருக்கிறார்கள். மற்றும் பலர் 
தங்களுக்குள் ேவற்றுைம உணர்ச்சியும் (அன்பு) ஆைச இன்ைமயும் ஏற்பட்டும் 

பிrந்து ெகாள்ள முடியவில்ைலேய என்பதற்கு ஆகேவ இணங்கி இருப்பது 

ேபால் இருக்கிறார்கள். இது ேபான்றைவகள் எல்லாம் நிர்ப்பந்த 

விபசாரங்கேளயாகும். மற்றும் பலர் ெசல்வத்ைதேய பிரதானமாய்க் கருதி 
இன்ப உணர்ச்சிைய பறி ெகாடுத்து இணங்கி இருக்கிறார்கள். இது ேபான்றைவ 

காசு, பணம், ெசாத்துகளுக்காகச் ெசய்யப்படும் விபசாரங்கேளயாகும். 

இைவ ஒருபுறமிருக்க இன்று உலக வழக்கில் இருக்கின்ற விபசாரத் 

தன்ைமகள்தான் ஆகட்டும் ஏன் ஏற்படேவண்டும் என்று ேயாசித்துப் பாருங்கள். 

பால்ய மணங்கைள ஒழித்து காதல் மணம், கல்யாண ரத்து, விதைவ மணம், 



சம உrைம ஆகியைவகள் ஒரு சமூகத்தில் இருக்குமானால் இன்றுள்ள 

விபசாரங்களில் 100க்கு 90 பாகம் மைறந்து ேபாகும் என்ேற ெசால்லுேவன். 

அேதாடு ெபண் மக்கைள நன்றாக படிக்க ைவத்து அவர்களுக்கு சுதந்திர 
உணர்ச்சிைய ஊட்டி ெசாத்து உrைமையயும் வழங்கி விடுேவாேமயானால் 

விவசாரம் என்பது எப்படி ேநரும் என்பைத ேயாசித்துப் பாருங்கள். 

விதைவத் தனம் 

விதைவத் தன்ைமேய தான் விவசாரம் என்கின்ற பிள்ைளைய ெபறுகிறது. 

பிறகு ""ஆண் எப்படி ேவண்டுமானாலும் திrயலாம். எவ்வளவு ெபண் 

ஜாதிகைள ேவண்டுமானாலும் மணக்கலாம்'' என்கின்ற முைறேய விபசாரம் 

என்னும் (அந்தப்) பிள்ைளைய வளர்க்கின்றது. 

கல்யாண ரத்து இல்ைல என்கின்ற முைறயானது விவசாரத்ைத நீடூழி வாழச் 
ெசய்கின்றது.  இவற்றிற்கு எல்லாம் பrகாரம் ெசய்யாமல் விபசாரத்ைதப் 
பற்றிப் ேபசுவது என்பது பயனற்ற காrயேமயாகும். 

விதைவத் தன்ைம என்பது நமது நாட்டில் மிக்க ெகாடுைமயான முைறயில் 

இருந்து வருகின்றது. இைத எந்த சீர்த்திருத்த வாதியும் கவனிப்பேத இல்ைல. 

விதைவகள் வாழ்க்ைக ஒரு சிைறக்கூட வாழ்க்ைகைய ஒக்கும். ஒரு 

ைகதிக்குள்ள நிர்ப்பந்தம் ஒவ்ெவாரு விதைவக்கும் இருந்து வருகின்றது. 

எப்படி ஒரு ைகதியானவன் சிைறக்கூட விதிைய மீற ேவண்டும் என்கின்ற 

ஆைசக்கும், அவசியத்துக்கும் உள்ளாகிறாேனா, அதுேபாலேவதான் 

ஒவ்ெவாரு விதைவயும் விதைவச் சட்டத்ைத மீற ேவண்டிய நிர்ப்பந்தத்துக்கு 

ஆளாகிக் கஷ்டப்படுகிறாள். இந்தக் ெகாடுைம ஒரு நிரபராதியான ெபண்ணுக்கு 

ஏன் ஏற்பட ேவண்டும் என்று ேகட்டால் இதற்கு என்ன மறுெமாழி இருக்கிறது? 

இந்த 20வது நூற்றாண்டில் தைலவிதி என்றும், கடவுள் ெசயல் என்றும் 

ெசால்லி மக்கைள ஏய்க்க முடியுமா? 

விதைவத் தன்ைம என்பது கடவுள் ெசயலாய் இருந்தால், பார்ப்பனர்கள் 

நிைறந்த பார்த்தசாரதி ேகாவில் ெதருவு ெதப்பக்குளத்தில் தினம் ஒரு குழந்ைத 

எப்படி மிதக்க முடியும்? ஊர்கள் ேதாறும் குப்ைபத் ெதாட்டிகளும், ஓைட புறம் 

ேபாக்குகளும், கள்ளி ேமடும், சுள்ளி ேமடும், ஊரணிகளும் எப்படிப் 
பிள்ைளகைளப் ெபற முடியும்? 



ஆகேவ மனித சமூகத்துக்கு கடுகளவாவது புத்தியும், ேநர்ைமயும் 

இருக்கின்றது என்று ெசால்லப்படேவண்டுமானால் இந்த விதைவக் ெகாடுைம 

முதலில் ஒழிக்கப்பட்டாக ேவண்டாமா? இந்தக்ெகாடுைம பகுத்தறிவுள்ள 

மனித சமூகத்தில் இருக்கிறது என்றால் பகுத்தறிவுக்கு இழிவு கற்பிக்க 

இைதவிட ேவறு உதாரணம் ேவண்டுமா என்று ேகட்கின்ேறன். 

அேதாடு கல்யாண ரத்து என்கின்ற ஒரு முைறயும் ஏற்படுத்தி ஆக ேவண்டும். 

ஏெனனில் கல்யாண ரத்துக்கு இடமில்லாத காரணத்தினாேலேய ஆண்கள் 

மைனவிமார்களிடத்தில் மனிதத்தன்ைமேயாடு நடந்து ெகாள்ளாமல் 

மிருகத்தனமாய் நடக்கத் தூண்டப்படுகிறார்கள்.  

ஆண்கள் மைனவிமார்கள் தங்களுக்கு பிடிக்க வில்ைலயானால் மறுபடியும் 

மணம் ெசய்து ெகாள்ளுகிறார்கள். 

மணமில்லாமல் ைவப்பு முைறயிலும் ேவறு ஸ்திrகைள ேசர்த்துக் 

ெகாள்ளவும் ெசய்கிறார்கள். மற்றும் தங்களுக்கு இஷ்டமானபடிெயல்லாம் 

நடந்து ெகாண்டு ெபண்கைள இம்சிக்கிறார்கள். 

இவ்வளவுக்கும் ைதrயம் வந்ததற்குக் காரணம் ஆண்கள் எப்படி நடந்து 

ெகாண்டாலும் மைனவிமார்களுக்கு ஜவீனாம்சம் ேகட்கும் பாத்தியம் தவிர 
ேவறு எவ்வித உrைமயும் இல்லாதேதயாகும். 

ெபண்களுக்கு தங்கள் புருஷன் பிடிக்கவில்ைலயானால் சகித்துக் ெகாண்டு 

தைலவிதி என்பதாகச் ெசால்லி திருப்தியுடன் இருக்க ேவண்டி யைதத் தவிர 
ேவறு ஒரு கதியும் இல்ைல. குரூர குணமுள்ள புருஷன், குடிகாரப் புருஷன், 

குஷ்டேராகியான புருஷன் முதலிய எப்படிப் பட்டவனாய் இருந்தாலும் 

அவனுைடய ெகாடுைமகைள சகித்துக் ெகாண்டு அவனுடன் கூட வாழ 

ேவண்டி இருக்கிறது. இது ஜவீகாருண்யமாகுமா என்று ேகட்கின்ேறன். 

எனேவ ேதாழர்கேள! 

சமூக வாழ்க்ைகயில் முக்கியமாக ஆண் ெபண் தன்ைமயில் ெசய்ய ேவண்டிய 

சீர்திருத்தம் எவ்வளவு இருக்கின்றது என்று பாருங்கள். இைவகைளப் பற்றி 
எந்தத் தைலவர்களாவது மகாத்மாக்களாவது எந்த சர்க்காராவது 

கவனிக்கிறதா? 



ெபண்களுக்கு ெசாத்துrைமயும் இல்ைல; கல்வி வசதியும் இல்ைல. இதுவும் 

மிகக் ெகாடுைமயான காrயேமயாகும். ெபண்கள் ெசாத்துrைம விஷயத்தில் 

இந்து மதக் ெகாள்ைக மிகவும் அக்கிரமமானதாகும். ெபண்கள் எப்ேபாதும் 

ெசாத்ைத சர்வ சுதந்தரமாய் அநுபவிக்க மார்க்கமில்ைல. விபசாrயாய்ப் ேபான 

ெபண், ேதவடியாத்ெதாழில் ெசய்யும் ெபண் ஆகியவர்களுக்ேக இந்து 

சமூகத்தில் ெசாத்துrைம இருக்கிறது என்றால் இந்து சமூகத்தின் ஈனத் 

தன்ைமக்கு மடத்தன்ைமக்கு ேவறு என்ன அத்தாக்ஷி ேவண்டும். 

ஒரு விதைவ விபசாrயாய்ப் ேபாய்விட்டால்தான் புருஷன் ெசாத்ைத 

அனுபவித்துக் ெகாண்டிருக்கலாம். ஆனால் அந்த விதைவ மறுமணம் ெசய்து 

ெகாண்டால் புருஷன் ெசாத்துக்களில் ஒரு சிறு தம்பிடி கூட அனுபவிக்க 

உrைம இல்ைல. புருஷனுைடய வார்சுகள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர் களாய் 

இருந்தாலும் அனுபவிக்கலாம் என்பதாக இந்து லா கூறுகிறது. 

கல்வி விஷயத்திலும் ெபண்கள் கல்விையப் பற்றி யாரும் கவைல எடுத்துக் 

ெகாள்ளுவதில்ைல. ஏேதா ெபயருக்கு மாத்திரம் தான் ெபண் கல்வி விஷயம் 

நைடெபறுகின்றன.  

100க்கு ஒரு ெபண்கூட படித்த ெபண் இல்லாமல் இருக்கிறது இந்து சமூகம். 

கிறிஸ்தவப் ெபண்கள் அேனகமாய் 100க்கு 10, 20 ேபர்கள் படித்திருக்கிறார்கள். 

முகம்மதிய ெபண்களும், அப்படிேய பார்ப்பன ெபண்கேளா 100க்கு 60, 70 ேபர்கள் 

படித்து இருக்கிறார்கள். மற்றப்படி இந்துப் ெபண்கள் என்கின்றவர்கள் சராசr 

100க்கு ஒருவர் வதீம் கூட இல்ைல. 

ெபண்களுக்கு ைஹஸ்கூல், மிடில் ஸ்கூல் முதலியைவ ஒரு ஜில்லாவுக்கு 

ஒன்று இரண்டு காணப்படுவது கூட அதிசயமாய் இருக்கிறது. ெபண்களுக்கு 

ேமல் படிப்புக்கு சம்பளமில்லாமல் ெசால்லி ைவக்க ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும். 

ஒவ்ெவாருவரும் ெபண்கைள நன்றாய் படிக்க ைவக்க ேவண்டும். 

சுதந்திரக்காரனுக்கு ெபண்கைள தக்கவர்களாக இருக்கும்படியான ெதாழில் 

கல்வி ஆகியைவகள் ேதடிக் ெகாடுக்க ேவண்டியது ெபற்ேறார் கடைமயாகும். 

இம்மாதிrயான காrயங்கள் கல்யாண விஷயத்திலும் ெபண்கள் 

விஷயத்திலும் முக்கியமாய் கவனிக்கப்பட ேவண்டியிருக்கிறது என்பைத 

ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகிேறன். 



குறிப்பு:  10.06.1935 இல்  கீைழயூrல்  நைடெபற்ற  ேதாழர்கள்  ேவலு  

தனபாக்கியம்  திருமணத்திலும்  12.06.1935  இல்  திருபுவனத்தில்  நைடெபற்ற 

ேதாழர்கள் நாராயணசாமி  இரங்கநாயகி  திருமணத்திலும்  13.06.1935  இல்  

திருச்சியில்  நைடெபற்ற  ேதாழர்கள்  சக்கரபாணி  மீனாட்சி  திருமணத்திலும்  

ஆற்றிய  உைரயின்  சுருக்கம். 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  16.06.1935 

 

ஜஸ்டிஸ் கட்சி மகாநாடு 

""ஜஸ்டிஸ் கட்சிையப் பலப்படுத்துவதற்கான வழிகைளப் பற்றி ஆேலாசித்து 

முடிவு ெசய்வதற்காக ேகாயமுத்தூrல் ஜூன் 15, 16 ேததிகளில் ெதன் 

ஜில்லாக்களிலுள்ள ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காரrன் ஆயத்த மகாநாடு ஒன்று கூடும். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காரர் திரளாக அந்த மகாநாட்டுக்கு வரேவண்டுெமன்று 

ேகட்டுக் ெகாள்ளப்படுகின்றார்கள்'' என்று ""விடுதைல'' பத்திrைகயில் ஒரு 

விளம்பரம் ெவளியாகி இருக்கிறது. 

இக் கூட்டத்ைதக் கூட்ட ேகாைவ பிரபல வியாபாrயும் தனவந்தரும் ெபாதுநல 

ேசைவயில் ஈடுபட்டு மிகுதியும் ஊக்கமாய் உைழத்து வரும் ெபrயாரும் 

ேகாைவ முனிசிபல் ேசர்ெமனுமான ராவ்சாகிப் எஸ்.என். ெபான்ைனயா 
அவர்கள் முயற்சித்து, தன் ேபரால் ெபாது மக்களுக்கு பத்திrைக மூலம் ஒரு 

ெபாது அைழப்பும் அனுப்பியிருக்கிறார். இைத நாம் ெபrதும் பாராட்டுகிேறாம்.  

உண்ைமைய ஒளிக்காமல் ேபச ேவண்டுமானால் சமீப இந்திய சட்டசைபத் 

ேதர்தல் பலைனக் கண்ட பிறகும், ெசன்ைன சட்டசைப உபேதர்தலின் 

பலைனக் கண்ட பின்பும், ஜஸ்டிஸ் கட்சிப் பிரமுகர்களுக்கு அதாவது 

அக்கட்சியின் ேபரால் அதிகாரம் பதவி பட்டம் முதலியைவகள் அைடந்து 

அதன் மூலம் ெபாதுநலத் ெதாண்டு ெசய்யலாம் என்று கருதி இருந்த  இருக்கிற 

மக்களுக்கு ெபrயெதாரு திகில் ஏற்பட்டு விட்டது. பலருக்கு காங்கிரசில் 

ேசர்ந்து ெகாள்ளலாமா என்கின்ற எண்ணமும் ேதான்றி எலும்ைப உருக்கி 
வருகின்றது. பலருக்கு அடுத்து வரும் ேதர்தல் வைரயில் நாம் ஒரு கட்சியிலும் 

ேசராமல் எல்ேலாருக்கும் நல்ல பிள்ைளகள் ேபால் நடந்து பிறகு சமயம் ேபால் 

நடந்து ெகாள்ளலாம் என்கின்ற யுக்தியும் அவர்களது உள்ளத்தில் 

தாண்டவமாடுகின்றது. 



ெபாது ஜனங்களுக்குள்ளும், பார்ப்பனரல்லாதார்களுக்குள்ளாகேவ 

உத்திேயாகஸ்தர்கள், உபாத்தியாயர்கள், வக்கீல்கள் ஆகிய கூட்டத்தார் 
களுக்குள்ளாகேவ அடுத்த ேதர்தலில் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ேதாற்றுவிடும் என்கின்ற 

எண்ணம் பலமாய் ஏற்பட்டு அவர்களது வாழ்க்ைக கட்சியின் ஆதரவாேலேய 

இருப்பதாய் இருந்தாலும் தாமைர இைலயின் நீரைதப்ேபால தங்களுக்கும் 

கட்சிக்கும் சம்மந்தமில்ைல என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டியதாய் 

இருக்கிறது. 

பாமரர்களுக்குள்ளாக என்றாேலா ""ஜஸ்டிஸ் கட்சி ெசத்துப் ேபாய்விட்டது, 

இனி தைலெயடுக்கப் ேபாவதில்ைல'' என்கின்ற பிரசாரம் பலமாய் புகுந்து 

விட்டது.  

ஒரு ேவைலயும் ெபாறுப்பும் இல்லாமல் கட்சியின் ேபைரச் ெசால்லி பதவி, 
எலக்ஷன், கமிஷன், கான்ட்ராக்ட் முதலியன ெபற்று வயிறு வளர்த்து வந்த 

தானாவதிக் கூட்டங்கள் ""சாகப் ேபாகின்ற கட்சிக்கு என்ன தான் ைவத்தியம் 

பார்த்தாலும் என்ன பிரேயாஜனம்'' என்றும் ெசால்லும்படியான நிைலைமயில் 

இருந்து வருகின்றது. 

தைலவர்கள், கட்சி மூைளகள் என்பவர்கைளப் பற்றி இப்ெபாழுேத ெபாது 

ஜனங்களும் எதிrகளும் சுமத்தும் பழிகள் ஏராளமாய் தாங்க முடியாததாய் 

இருப்பதால் அவர்கைளப் பற்றி நாமும் பழி கூறேவா குற்றங் குைறகைளப் 
ெபrதாக்கி பிரசாரம் ெசய்யேவா, இப்ெபாழுது நமக்குச் சிறிதும் இஷ்டமில்ைல. 

ஆதலால் அைத விட்டு விட்டு மற்றைத ேயாசிப்ேபாம். 

முதலாவது ஒரு விஷயத்ைதச் ெசால்லிவிடுகின்ேறாம். அதாவது அடுத்த 

ேதர்தலில் பார்ப்பனர்கள் இன்ைறய நிைலைமையவிட கடுகளவாவது 

அதிகமாக வந்துவிடுவார்கேளா என்கின்ற சந்ேதகம் எவருக்கும் 

ேவண்டியதில்ைல. 

இன்றுள்ள விகிதாச்சாரத்தில் பகுதி அளவு பங்கு ஓட்டுகள் கூட வரப்ேபாகும் 

சட்டசைபத் ேதர்தல்களில் பார்ப்பனர்களுக்கு இருக்கப் ேபாவதில்ைல. 

ேமலும் பத்து ஆயிரம் இருபது ஆயிரம் ரூபாய்கைளச் ெசலவு ெசய்யும் 

ைதrயத்துடனும், பணத்துடனும் ேதர்தலில் ேபாட்டி ேபாடப் ேபாகும் 

பார்ப்பனர்களும் மிக மிக சுருக்கமாகும். 



ஆதலால் பார்ப்பனர்கள் அதிகமாக வந்துவிடுவார்கேள என்று யாரும் பயப்பட 

ேவண்டியதில்ைல. 

இந்த மாகாணத்தில் பார்ப்பனர்களுக்கு இடம் ெகாடுக்கக்கூடிய இடெமல்லாம் 

ெசன்ைன, தஞ்ைச, மதுைர, ராமனாதபுரம் ஆகிய ஜில்லாக்கேளயாகும். 

""ெசன்ைன பார்ப்பனரல்லாத பிரமுகர்களுக்கு ெகாள்ைகயில்ைல'' என்பது 

ஒரு பழெமாழியானாலும், ெபாறுப்பும் ெபாது நலக் கவைலயும் கிைடயாது 

என்பேதாடு தன்னலத்துக்கு எைதயும் தியாகம் ெசய்து விடுகிறவர்கள் என்ேற 

ெசால்ல ேவண்டி இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஒரு வார்த்ைத 

ெசால்லிவிடுகின்ேறாம். அதாவது ெசன்ைனயில் எந்த ேதர்தலுக்கும் தன் 

ெசாந்தப் பணத்ைதச் ெசலவு ெசய்து தன் ெசாந்தச் ெசல்வாக்ைகப் பயன்படுத்தி 
ேதர்தலுக்கு நிற்கக் கூடியவர்கேளா ேதர்தலில் ெவற்றி ெபறக் கூடியவர்கேளா 
மிக அருைம என்ேற ெசால்ல ேவண்டும். ஆதலாேலேய அங்கு 

பார்ப்பனர்களுக்கு ஆதிக்கம் இருப்பதிலும், ஏற்படுவதிலும் ஆச்சrயெமான்று 

மில்ைல. 

தஞ்ைச, மதுைர, ராமநாதபுரம் ஜில்லாக்கள் ெபrதும் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தில் 

இருந்து வருவதாலும், தங்கள் தங்கள் சுயநலங்களுக்கு பார்ப்பனர்கள் 

தயைவயும் எதிர்பார்க்க ேவண்டிய நிைலயில் பல பிரமுகர்கள் இருப்பதாலும் 

அச்சில்லாக்களிலும் பார்ப்பனர்கள் ெவற்றி ெபற்று விடுவதிலும் 

அதிசயமில்ைல. 

மற்ற ஜில்லாக்களில் பார்ப்பனர்களுக்கு ஆதிக்கமில்ைல என்பது 

ஒருபுறமிருந்தாலும், உள்நாட்டுக் கலகம் என்று ெசால்லக்கூடிய விதத்தில் 

ஜில்லா பிரமுகர்களுக்குள் இருந்து வரும் சுயநலப் ேபாட்டியானது காங்கிரசில் 

ேசரலாமா? தனிப்பட இருக்கலாமா? பார்ப்பனர்களுக்கு உள்உளவாய் இருந்து 

ெகாண்டு ெவளிப் பார்ைவக்கு ஜஸ்டிஸ் கட்சியாய் இருக்கலாமா, அல்லது 

சுவrன் ேமல் பூைனயாக எல்ேலாருக்கும் நல்ல பிள்ைளயாக இருக்கலாமா 
என்கின்றதான கஷ்ட நிைலயில் இருக்கும் படியாக ஆகிவிட்டது. 

இைவகளுக்ெகல்லாம் ஏதாவது ஒரு பrகாரம் ெசய்வது என்பதுதான் 

கட்சிையப் பலப்படுத்தும் காrயமாய் இருந்தால் இருக்கலாேம ஒழிய மற்றபடி 

ெவறும் கூட்டம் ேபாட்டு ேபசிவிட்டுப் ேபாவது பயனற்றதாகேவ ஆகிவிடும். 

பிரசாரத்துக்காக மகாநாடு ேபாடுவதாய் இருந்தால் ெவறும் ேபச்சும் மனைதக் 

கவரும் தீர்மானங்களுேம ேபாதுமானதாகும். 



இப்ெபாழுது ஜஸ்டிஸ் ெகாள்ைகையப் பற்றி யாருக்கும் எடுத்துக் காட்ட 

ேவண்டியதில்ைல. ஜஸ்டிஸ் ெகாள்ைக உலகேம ஒப்புக் ெகாண்ட ெகாள்ைக. 
உண்ைமயான சமதர்மக் ெகாள்ைக. 

ஆதலால் அைதப் பற்றி கவைலப்படாமல் இப்ேபாது இயற்ைக யாகேவ இருந்து 

வரும் உத்திேயாகம் பதவி பட்டம் ஆகியைவகள் சம்மந்தப்பட்ட ேபாட்டிக்கு 

ஒரு விவஸ்ைதயும், முைறயும் ஏற்படுத்த ேவண்டும். அதுேவ முக்கிய 

காrயமாகும். 

முக்கியமாக மந்திrகள் சம்பளத்தில் ெபரும்பாகம் குைறக்க ேவண்டும். 

அல்லது அதில் 100க்கு 75 பாகம் கட்சிக்குப் பயன்படுத்த ேவண்டும். இந்தப்படி 

ெசய்துவிட்டால் பணத்தாைச பிடித்தவர்களுைடய ெதால்ைல ெபரும்பாகம் 

ஒழியும். 

கட்சித் தைலவருக்குக் கீழ் கட்டுப்பட்டு நடக்க ேவண்டுேம ஒழிய அவரவர்கள் 

சுேயச்ைசயாய் ஒன்றும் ெசய்யக் கூடாது என்கின்ற நிபந்தைனகள் 

மந்திrகளுக்கு இருக்கும்படியாய் ெசய்து மந்திrகைள நடத்த ஒரு தைலவரும் 

அவருக்கு ேயாசைன ெசால்ல ஒரு கமிட்டியும் இருக்க ேவண்டும். இப்படிச் 
ெசய்துவிட்டால் அதிகார ெவறி ெகாண்டவர் களுைடயவும், அகம்பாவம் 

ெகாண்டவர்களுைடயவும், ெதால்ைல ெபரும்பாகம் ஒழியும். 

இவ்விஷயத்ைத ேதாழர் ஈ.ெவ.ராமசாமி அவர்கள் ெநல்லூர் மகா நாட்டிேலேய 

பிேரேரபித்தார். ஆனால் தாங்கள் தைலவர்களாேவாம் என்றும் தாங்கள் 

மந்திrகளாேவாம் என்றும் தங்களுக்கு ெசல்வாக்கில்லாமல் ேபாய்விடுேம 

என்று நிைனத்துக் ெகாண்டவர்களின் எதிர்ப்பாலும் முயற்சியாலும் அத் 

தீர்மானம் பின் வாங்கிக் ெகாள்ள ேவண்டியதாயிற்று. 

அது எப்படிேயா ேபானாலும் இனி இந்தக் காrயங்களால்தான் கட்சி 
பலப்படக்கூடும் என்பேதாடு கட்சி ேநர்ைமயாகவும் சுதந்திரமாகவும் 

நிைலத்தும் இருக்க முடியும். 

மற்றப்படி கட்சியின் ேவைலத் திட்டத்ைதப் பற்றி இனி அதிகம் ேபச ேவண்டிய 

அவசியமில்லாத நிைலயிேலேய ஜஸ்டிஸ் கட்சி இருந்து வருகின்றது. 

இைத நம் எதிrகளான காங்கிரஸ்காரர்கேள ஒப்புக் ெகாண்டு 

ெபாறாைமையயும் காட்டி விட்டார்கள். 



அதாவது கட்சி ேவைலத் திட்டத்ைதப் பற்றிக் கூறும்ேபாது ""ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
தன்னால் சாதிக்க முடியாத அவ்வளவு ெபrய சமதர்மத் திட்டத்ைதக் 

ைகெகாண்டுவிட்டது'' என்று ேதாழர் ராஜேகாபாலாச்சாrயார் உட்பட 

பார்ப்பனப் பத்திrைகக்காரர்களும் தாராளமாய் ெவளியிட்டுவிட்டார்கள். 

மற்றும் அவர்களது ெபாறாைமையக் காட்டும் முைறயில் கட்சி ேவைலத் 

திட்டத்ைத ""ராஜ பக்தி ெகாண்ட சமதர்மத் திட்டம்'' என்றும், ""ராமசாமி 
நாயக்கைர திருப்திப் படுத்த ேவண்டிய சமதர்மத் திட்டம்'' என்றும் ெசால்லி 
சமதர்மத் திட்டம் என்பைத ஒப்புக் ெகாண்டு விட்டார்கள். 

ஆைகயால் இத் திட்டங்கேள ேபாதுமானைவ. இனி அைவகைள நிைறேவற்ற 

ேவண்டியதுதான் கட்சியின் கடைமயாகும். 

ஆதலால் ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காரர்கள் இப்ேபாது எதற்கும் பயப்பட 

ேவண்டியதில்ைல. 

வரும் ேதர்தலில் கண்டிப்பாய் ஜஸ்டிஸ் கட்சிேய ெவற்றி ெபறும் என்பதில் 

சந்ேதகம் இல்ைல. ஆனால் நாம் முன் ெசான்னபடி உத்திேயாகம், பதவி ஆகிய 

ேபாட்டிகள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு, ஏதாவது வழி கண்டு பிடிக்க ேவண்டியது 

இக் கூட்டத்தின் முக்கிய ேவைலயாய் இருக்க ேவண்டும் என்பேதாடு, ைகயில் 

உள்ள திட்டங்கைள நிைறேவற்றும் முைறயில் இனி பாக்கி இருக்கும் 1l 

வருஷ காலத்துக்குள் தக்க ேவைல ெசய்ய ஏற்பாடும் ெசய்ய ேவண்டும் 

என்றும் ஞாபகப்படுத்த ஆைசப்படுகின்ேறாம். 

கட்சித் தைலவரும் முதல் மந்திrயுமான ெபாப்பிலி ராஜா அவர்களுக்கு பணம், 

பட்டம், பதவி ஆகிய ஆைசகள் இல்ைல என்பைதயும் தனது பணத்ைதயும் 

பதவிையயும் கட்சிக்காக ெசலவழிக்கிறார் என்பைதயும் எவரும் மறுக்க 

மாட்டார்கள். அவர்கள் சமதர்மக் ெகாள்ைகயில் அதி தீவிரப் பற்றுைடயவர் 
என்பதிலும் அவருக்கு அத் திட்டத்தில் அதிக ேவைல ெசய்ய ஆைச இருக்கிறது 

என்பதிலும் யாருக்கும் சந்ேதகம் இல்ைல. அதுேபாலேவ மற்ற 

மந்திrகளுக்கும் ஆைச இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் ைதrயமாய் 

ெவளியில் காட்டிக் ெகாள்ள அஞ்சுகிறார்கள் என்றாவது ெசால்ல ேவண்டி 

இருக்கிறது. 



கூட்டுறவு இலாக்காவில் 2வது மந்திrக்கு ஆதிக்கம் இருந்தும், தக்க திட்டங்கள் 

கட்சித் திட்டமாக இருந்தும், குறிப்பிடத்தக்க காrயம் எைதயும் ெசய்ய 

பயப்படுகிறார் என்ேற ெசால்ல ேவண்டி இருக்கிறது. 

விவசாயம், வியாபாரம், ேலவாேதவி ஆகிய துைறகளில் இதுவைர எவ்வித 

மாறுதலும் அவர் ெசய்ததாகத் ெதrயவில்ைல. 

கூட்டுப் பண்ைண முைறயும், கூட்டுறவு ஸ்தாபனம் பாங்கி ஆகியைவகள் 

நிர்வாகத்துக்கு சர்க்கார் சிப்பந்திகைள நியமிக்கும் ேவைலயும் ெசய்து 

விடுவாேரயானால் அது பிறகு அந்த இலாக்காைவ நாணயமுள்ளதாகவும் 

பயனுள்ளதாகவும் ெசய்துவிடும் என்பதும் சந்ேதகமில்ைல. 

இப்ேபாது ஐக்கிய நாணய சங்கம் என்பதில் நாணயமும் இல்ைல; பயனும் 

ஏற்படுவது இல்ைல என்று வருத்தத்துடன் ெசால்ல ேவண்டிய நிைலைமயில் 

இருக்கிேறாம். 

அதுேபாலேவ கல்வி மந்திrயாரும் ெபண்கள் கல்விக்கும், பாட புத்தகங்கள் 

விஷயத்திலும் எவ்வித முன்ேனற்றேமா, மாறுதேலா குறிப்பிடத்தக்கதாய் 

ஏற்படுத்தி இருப்பதாய்த் ெதrயவில்ைல. 

ெபண்களுக்கு கல்வி பசி ஏற்படுத்தி விட்ேடாம். குைறந்தது 3வது பாரம் 

வைரயாவது படிக்கும்படி தாலூகாவுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடமாவது இருந்தால் 

அவர்கள் நிைல எவ்வளேவா ேமம்பாடைடந்துவிடும். 

பள்ளிக்கூடங்களுக்கு 5வது கிளாஸ் வைரயிலும் உபாத்தியாயர் களாக 

ெபண்கைளேய நியமிக்க ேவண்டும் என்கிற விதி ைவத்து விட்டால் ெபண்கள் 

வாழ்க்ைகயும் ஒரு அளவுக்குச் சுதந்திர வாழ்க்ைகயாக ஆகிவிடும். 

பாட புத்தகங்கள் சர்க்காrேலேய அச்சுேபாடும்படியாகவும், அதற்கு கல்வி 
மந்திrேய ெபாறுப்புள்ளவராகவும் இருக்கும்படி ெசய்துவிட்டால், 

பிள்ைளகளுக்கு பணச் ெசலவு குைறவது மாத்திரமல்லாமல், அறிவு 

வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற கல்வியும் கற்றுக் ெகாடுக்க முடியும். 

ஆைகயால் கட்சிைய பலப்படுத்துவது, பிற்கால ேவைலத் திட்டம் அைமப்பது, 

எல்ேலாைரயும் ஒற்றுைமப்படுத்துவது என்கின்றதான காrயங்கள் 

ெசய்யும்ேபாது இவற்ைறப் பற்றிச் சிறிதாவது ேயாசிக்கும் படியாய் ேவண்டிக் 

ெகாள்ளுகிேறாம். 



மற்றப்படி அக்கூட்டம் சிறப்பாகவும், ெவற்றிகரமாகவும் நடக்க ேவண்டும் 

என்றும் ஆைசப்படுவேதாடு இக்கூட்டத்ைதக் கூட்ட முயற்சித்த ேதாழர் 
களுக்கும், சிறப்பாய் ேதாழர்கள் ெபான்ைனயா, ெசௗந்திரபாண்டியன் 

முதலியவர்களுக்கும் நன்றி ெசலுத்திப் பாராட்டுகிேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  16.06.1935 

 

ேகாபி சமூகச் சீர்திருத்த சங்கத்தில் 

பிரசங்கம் 

 காங்கிரஸ் சமூக சீர்திருத்தத்ைத ஒப்புக்ெகாள்ளாது 

ேதாழர்கேள! 

சமூகச் சீர்திருத்தம் என்பது நமது நாட்டில் மிகவும் சாதாரணமாய்க் கருதிக் 

ெகாண்டிருக்கும் விஷயமாகும். சமூகச் சீர்திருத்தத்தின் முக்கியத்ைத பாமர 
மக்கள் சrயானபடி அறிந்திருக்க வில்ைல. படித்தவர்களும், அறிஞர் களுேம 

சமூகச் சீர்திருத்தத்தின் முக்கியத்ைதயும், அதன் தத்துவத்ைதயும் 

உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றாலும், அவர்கேள உண்ைமயான சமூகச் 
சீர்திருத்தத்திற்கு முட்டுக்கட்ைடயாய் இருந்து அதன் பிரதான தத்துவத்ைத 

மக்கள் உணராமல் இருக்கும்படி ெசய்து வருகிறார்கள். 

நமது நாட்டில் இன்று முதன்ைமயாய் நைடெபற ேவண்டியது சமூகச் 
சீர்திருத்தேமயாகும். ஆனால் அதற்கு இன்று நாட்டில் ெசல்வாக்கில்ைல. 

உண்ைமயான சமூக சீர்திருத்தக்காரர் ஒருவர் இருவர் இருந்தாலும், 

அவர்களுக்கும் நாட்டில் ெசல்வாக்கில்லாமல் மக்களின் எதிர்ப்புக்கும், 

ெவறுப்புக்குேம ஆளாகிறார்கள். 

ெபரும்பான்ைமயான மக்களுக்கும் மனித சமூகத்தில் சமூகக் கட்டுப்பாட்டின் 

பயனாய் ெவகுகாலமாய் ெதாடர்ந்து துன்பமனுபவித்து வரும் பாமர 
மக்களுக்கும், பயனற்றதான அரசியல் சீர்திருத்தம் என்னும் விஷயத்திற்ேக 

இன்று நாட்டில் ெசல்வாக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டது. மக்கள் கவனமும் 

ெபrதும் அதிேலேய இழுக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 



ஜனங்கள் அரசியல் கிளர்ச்சி மாய்ைகயில் இருந்து என்று விடுபடு கிறார்கேளா, 
அன்று தான் சமூகச் சீர்திருத்தத்தின் அவசியத்ைதயும், உண்ைமையயும் 

அறிய முடியும். மற்றபடி அது வைரயில் ேபாலி சமூகச் சீர்திருத்த 

ஏமாற்றந்தான் நைடெபறும். 

அதுவும் அரசியல் சீர்திருத்தக்காரர்கள் தங்களுக்கு அனுகூலம் ெசய்து 

ெகாள்ளுவதற்காக மக்கைள ஏமாற்ற ேவண்டிச் ெசய்யும் ஏமாற்றுப் 
பிரசாரேமயாகும். 

உண்ைமயான சமூகச் சீர்திருத்தத்ைத இன்று எந்த அரசியல்வாதியும் 

ெபாருளியல்வாதியும் ஒப்புக் ெகாள்ளேவ மாட்டார்கள். நம்நாடு 

மாத்திரமல்லாமல் இன்று உலகில் எங்கு பார்த்தாலும் அதிகார ெவறியும், பண 

ெவறியும் ெகாண்ட மக்களால் அவர்களது நன்ைமக்ேகற்ற அரசியல் 

சீர்திருத்தக் கிளர்ச்சிதான் நடந்து வருகின்றது. 

அதன் பயனாய் அேநக ராஜ்யங்களின் அரசியலில் பலவித மாறுதல் ஏற்பட்டும் 

இருக்கின்றன. இன்றும் ஏற்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கின்றன. 

என்றாலும் இவற்றால் எல்லாம் ெபரும்பாலான மனித சமூகத்துக்கு எவ்வித 

நன்ைமயும் ஏற்பட்டிருப்பதாகச் ெசால்லுவதற்கில்ைல.  

இங்கிலாந்து ேதசம் அரசியலில் எவ்வளேவா ெபrய யுத்தங்கைள ெயல்லாம் 

சமாளித்து, ஜனநாயக முைறப்படி பார்லிெமண்டு அைமத்து, அந்தப் 
பார்லிெமண்டுக்கு மந்திrகைளயும், அரசைரயும் கட்டுப்படுத்தி, 
உலகத்திேலேய முதல்தரமான அரசியல் முைற என்றும் ெசால்லும்படியான 

அரசியைலக் ெகாண்டு ஆட்சி நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. 

இதன் பயனாய் தந்திரபுத்தி உள்ளவர்களும், பிரபுக்களும், முதலாளி களும்தான் 

பயனைடந்து வருகிறார்கேள ஒழிய, பாமர மக்களுக்கு ஒரு நன்ைமயும் 

உண்டாகவில்ைல. அங்கு இன்று 20, 30 லட்சம் மக்கள் ெசய்வதற்கு ேவைல 

இல்லாமலும் ஜவீனத்துக்கு ேவறு மார்க்கமில்லாமலும் திண்டாடத்தான் 

ெசய்கிறார்கள். 

அெமrக்கா ேதசம் உலகத்திேலேய ெபரும் ெசல்வம் ெபாருந்தியதாய் 

இருந்தும், குடி அரசு ஆட்சியாய் இருந்தும், அங்கு கூட பிரபுக்களும், 

வியாபாrகளும் அறிவுக் கூட்டத்தாரும் தான் ேமன்ைமயாய் வாழ்கின்றார் 



கேள ஒழிய, பாமர மக்கள் ேகாடிக்கணக்காய் ேவைல இல்லாமல் ஜவீனத்துக்கு 

மார்க்க மில்லாமல், வடீு வாசலற்றுத் தவித்துக் ெகாண்டுதான் இருக்கிறார்கள். 

மக்கள் யாவருக்கும் பிறவியில் சமத்துவமும், சம சுதந்திரமும் 

இருக்குபடியானாலும் அரசியல் சீர்திருத்தத்தில் உச்ச நிைலைய 

அைடந்ததுமான ஐேராப்பா, அெமrக்கா நாடுகளிேலேய இப்படி இருக்கின்ற 

ெதன்றால், நம் நாடு அதாவது பிறவியிேலேய கீழ் ேமல்  நிைலயும் பிறவி 
காரணமாக அடிைமத்தன்ைமயும் இருந்து வரும் நாட்டின் நிைலையப் பற்றி, 
நான் உங்களுக்கு விவrக்க ேவண்டுமா என்று ேகட்கின்ேறன். 

நம் நாட்டில் சுமார் 30, 40 வருஷகாலமாய்  அரசியல் சீர்திருத்தக் கிளர்ச்சி 
இருந்து வந்தைத மக்கள் அறிந்ேத, அதனால் ஒரு கூட்டத்தார் மாத்திரம் 

பயனைடந்து வந்தைதயும் உணர்ந்ேத, சமூகத் துைறயில் சீர்திருத்தங்கள் 

ஏற்பட ேவண்டும் என்று இரண்ெடாருவர் உணர்ந்து நீதிக் (ஜஸ்டிஸ்) கட்சி 
என்பதாக ஒரு கட்சிைய ஆரம்பித்தார்கள். அது எதிrகளின் ெதால்ைலயில் 

சிக்கி அரசியல் சருக்கலில் நடக்க ேவண்டியதாகிவிட்டது. அதற்கும் 

திண்டாட்டம் வந்த காலத்தில் சமூக சீர்திருத்தத்ைதேய முக்கிய ேநாக்கமாய்க் 

ெகாண்டு சுமயrயாைத இயக்கம் என்பதாக ஒன்று ஆரம்பிக்க 

ேவண்டியதாயிற்று. இந்த இயக்கமும் எதிrகளால் படும் ெதால்ைல ஒரு 

பக்கமும், படித்த கூட்டத்தாரால் படுகின்ற ெதால்ைல ஒரு பக்கமும் இருந்து 

ெகாண்டு ெதால்ைலப் படுத்தப்படுகிறது. என்றாலும் சமூகச் சீர்திருத்தம் 

என்பேத அதன் முக்கிய ெகாள்ைக என்பைதச்  சிறிதும் விட்டுக் ெகாடுக்காமல் 

இருந்து வருகின்றது. 

சுமார் 10 வருஷ காலமாக, அது தன்னால் ஆன மட்டும் உைழத்து 

வந்திருப்பதுடன், சமூகச் சீர்திருத்தத்தின் முக்கியத்ைத மக்கள் ஒரு 

அளவுக்காவது உணரும்படி ெசய்திருக்கிறது. 

மனித சமூகமானது பாமர மக்கைள ஜாதி, மதம், பழக்கம், வழக்கம், பழய 

சாஸ்திரங்கள், கடவுள் கட்டைளகள் என்னும் ேபரால் கட்டுப்படுத்தப் பட்டு, 

அவர்களது வாழ்க்ைகையேய மிருக வாழ்க்ைகையவிட மிகக் கீழானதாகவும், 

அடிைம வாழ்க்ைகயாகவும் ஆக்கி வந்திருக்கிறது. நம்முைடய அரசியல் 

மாத்திரமல்லாமல், உலகில் எந்த அரசியலும் இப்படிப்பட்ட சமூகக் 

ெகாள்ைககைள அஸ்திவாரமாகக் ெகாண்ேட கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இந்தச் 
சமூகக் ெகாடுைமக்கு அஸ்திவாரமான மதம், ஜாதி, பழக்கம், வழக்கம், 



சாஸ்திரங்கள், கடவுள் கட்டைளகள் என்பைவ தகர்க்கப்படாமல் எப்படிப்பட்ட 

அரசியல் சீர்திருத்த ேமற்பட்டாலும் ஒரு காெதாடிந்த ஊசியளவு பயனும் பாமர 
மக்களுக்கு ஏற்படாது. 

இன்று பிரபுக்களுக்கும், படித்தவர்களுக்கும், வியாபாrகளுக்கும், புேராகிதக் 

கூட்டத்தாருக்கும் ஜாதி, மதம், பழக்க வழக்கம், சாஸ்திரம், கடவுள் கட்டைள 

ஆகியவற்றின் ேபரால், யாெதாரு ெகடுதியும் இல்ைல; கஷ்டேமா நஷ்டேமா 
எதுவுேம இல்ைல; அவர்கள் எல்லாம் இவற்றின் பயனாய் லாபமும் 

ேமன்ைமயுேம அைடந்து வருகிறார்கள். அதனாேலேய ெபrயெதாரு அரசியல் 

கிளர்ச்சிக்காரர்கள் தீவிரக் ெகாள்ைகக்காரர்கள் என்று தங்கைளச் ெசால்லிக் 

ெகாள்ளும் காங்கிரஸ்காரர்கள் என்கின்றவர் களுடன் அதன் கர்த்தாக்களாய் 

இருக்கின்ற படித்த கூட்டத்தாரும், பணக்காரர்களும் ேசர்ந்து புதிய 

அரசியலுக்கு திட்டம் வகுக்கும்ேபாது ெவகு ஜாக்கிரைதயாய் புதிய அரசியலில் 

ஜாதி, மதம், பழக்க வழக்கம், சாஸ்திரங்கள் முதலியைவகளில் எவ்வித 

மாற்றமும் ெசய்யக் கூடாது என்றும், ேவெறாருவர் அந்தப்படி ெசய்யவும் 

விடுவதில்ைல என்கின்றதுமான ஒரு காவல் தீர்மானத்ைதச் ெசய்து 

ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 

இதன் பயனாகேவ இன்று இந்நாட்டில் இந்து  முஸ்lம் தகராறும், இந்து  

கிறிஸ்தவத் தகராறும், பார்ப்பன  பார்ப்பனரல்லாதார் தகராறும், ேமல்ஜாதி  
கீழ்ஜாதித் தகராறும் பலமைடய ேநrட்டு விட்டது. அது காட்டுத் தீ ேபால் 

நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து ெகாண்டும் வருகிறது. 

காங்கிரசுக்காரர்கள் ""பூைனக் கண்ைண மூடிக் ெகாண்டு பால் குடித்தால், 

உலகேம இருண்டிருக்கும் என்று கருதுவது'' ேபால், அைதத் தங்கள் 

பிரசாரத்திலும், தங்கள் பத்திrைககளிலும் மைறத்து ைவத்து 

ஏமாற்றுகிறார்கள். இவர்கள் அைத மைறக்க மைறக்க அந்த விஷயம் இன்று 

உலகேம ெதrந்து சிrப்பாய்ச் சிrக்கிற நிைலக்கு வந்துவிட்டது. 

வட்டேமைஜ மகாநாட்டில் என்ன நடந்தது? அரசியல் சீர்திருத்தச் சண்ைடயா? 
சமூகச் சீர்திருத்தச் சண்ைடயா? காங்கிரைச முகமதியர்கள் ஒப்புக் 

ெகாண்டார்களா? கிறிஸ்தவர்கள் ஒப்புக் ெகாண்டார்களா? "தீண்டப் 
படாதவர்கள்' ஒப்புக் ெகாண்டார்களா? ெதன் இந்திய  பார்ப்பனரல்லா தவர்கள் 

ஒப்புக் ெகாண்டார்களா? காந்தியார் உள்பட என்ன ெசால்ல ேநர்ந்தது? 



முகமதியர்கள், இந்து ராஜ்யத்ைதவிட பிrட்டிஷார் ராஜ்ஜியம் ேமல் 

என்றார்கள்.  

இந்துக்கள், முகமதியர் ராஜ்ஜியத்ைத விட பிrட்டிஷார் ராஜ்ஜியேம ேமல் 

என்றார்கள். 

பார்ப்பனரல்லாதார் (ஜஸ்டிஸ் கட்சியார்) பார்ப்பன ராஜ்ஜியத்ைதவிட 

பிrட்டிஷ் ராஜ்ஜியேம ேமல் என்றார்கள். பார்ப்பனர் (காங்கிரஸ்காரர்கள்) 

பார்ப்பனரல்லாதார் (ஜஸ்டிஸ்) ஆட்சிையவிட பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய ேமல் 

என்றார்கள். 

காந்தியார், தீண்டப்படாதார் ஆட்சிையவிட பிrட்டிஷ் ஆட்சிேய ேமல் 

என்பதாக ெசால்லிவிட்டார். அதாவது சுயராஜ்யம் இல்லாவிட்டாலும் சr; 

சீர்திருத்தம் இல்லாவிட்டாலும் சr; தீண்டப்படாதவர்களுக்கு வகுப்பு உrைம 

வழங்க முடியாது என்று ெசான்னது மாத்திரமல்லாமல் உயிைரக்கூட விட்டு 

விடுேவன் என்ற ெசான்னார்கள். வங்காளத்துக்காரர்களும் இப்படிேய 

ெசால்லுகிறார்கள். பஞ்சாப்காரர்களும் இப்படிேய ெசால்லு கிறார்கள், எல்ைலப் 
புரத்துக்காரர்களும் இப்படிேய ெசால்லுகிறார்கள். 

இந்தப்படி ெசால்லுவது இன்று ேநற்று என்று ெசால்லிவிட முடியுமா? இந்து 

ேதச சrத்திரத்ைதக் கண்டால் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இப்படி 

வகுப்புக்கு வகுப்பு விேராதமும், கலகமும் நடந்து ெகாண்டு வந்திருப்பைதச் 
சுலபத்தில் அறியலாம். 

இதற்கு யார் இதுவைரயில் என்ன பrகாரம் ெசய்தார்கள்? ""தீண்டப் 
படாதவர்களுக்கு, உயிர் ேபானாலும் தனிப் பிரதிநிதித்துவம் ெகாடுக்க 

மாட்ேடன்'' என்று ெசான்ன காந்தியார், அைதக் ெகடுத்ததல்லாமல் அவர் 
களுக்கு ஆக என்ன ெசய்தார்? அவர்கள் ேபரால் பணம் வசூல் ெசய்தார். அைதக் 

ெகாண்டு காங்கிரஸ்காரர்கள் ேதர்தலில் ெவற்றி ெபறும்படி ெசய்தார். 

பிறகு என்ன ெசய்தார்? காங்கிரஸ்காரர்கள் இந்திய சட்டசைபயில் தீண்டாைம 

ஒழியும்படியான சட்டங்கள் ெகாண்டு வரக்கூடாது என்று உத்திரவு ேபாட்டார். 
தீண்டாைம விஷயமாய் ஏற்கனேவ இருந்த மேசாதாைவயும் காந்தியாரும் 

ஆச்சாrயாரும் ெகாைல ெசய்தார்கள். 



இைவகைளெயல்லாம் நான் ெசால்லவில்ைல. ஆதார மூலமாய்ப் 
பத்திrக்ைககளில் வந்தைதேய ெசால்லுகிேறன். இைதக் காந்தியாரும், 

ஆச்சாrயாரும் ஒப்புக் ெகாண்டுமிருக்கிறார்கள். 

அதாவது ""ெபாது ஜனங்கள் சம்மதமில்லாமல், சமூக சம்பந்தமான 

தீர்மானங்கள் ெகாண்டு வரக் கூடாது'' என்று ெசால்லி விட்டார்கள். 

தீண்டாைம ஒழிக்கப்படாமல், இந்து முஸ்lம் ஒற்றுைம ஏற்படாமல் 

சுயராஜ்ஜியம் வராது என்று ெசான்ன காந்தியாரும், ஆச்சாrயாரும் இன்று 

என்ன ெசய்கிறார்கள்? 

முஸ்lம்கைள ஏமாற்றி, சுவாதீனம் ெசய்து ெகாண்டு தீண்டப்படா தாைரயும், 

பார்ப்பனரல்லாதாைரயும் ஒழிக்கப் பார்த்துவிட்டு இப்ேபாது ஒன்றும் 

முடியாமல் ேபாய்விட்டதால் திைரமைறவிலிருந்து சூட்சிகள் ெசய்ய ""ஓய்வு'' 

எடுத்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். இதனால் என்ன காrயம் சாதிக்க முடியும்? 

தங்கைளேய தாங்கள் ஏமாற்றிக் ெகாள்ளுகிறார்கள் என்றுதான் ெசால்ல 

முடியும். 

இன்ைறயக் காங்கிரஸ் பிரசாரம் ஐஸ்டிஸ் கட்சிைய ைவவதல்லாமல், அைத 

ஒழிக்க முயற்சிப்பதல்லாமல் எப்படியாவது வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவத்ைத 

ஒழித்து, நாட்ைட பார்ப்பன ஆதிக்கத்துக்குள் ெகாண்டு வர ேவண்டும் 

என்பதல்லாமல் ேவறு என்ன ெகாள்ைகையயும், திட்டத்ைதயும் 

ெகாண்டிருக்கிறது? 

ேதாழர் சத்தியமூர்த்தி அய்யர் ெசல்லுமிடங்களிெலல்லாம் ஜஸ்டிஸ் 

கட்சிைய நன்றாய் ைவகிறார். அதற்குத் தகுந்தபடி நல்ல அவமானமும் 

அைடகிறார். அப்படியிருந்தும் இன்று பார்ப்பனப் பத்திrைககள் அைதேய 

ெதாழிலாகக் ெகாண்டிருக்கின்றன. இந்தப்படி இருந்தால் நாட்டில் என்ன 

காrயம் நடக்கும்? 

சமூக சம்பந்தமாகவும், ஜாதி மத சம்பந்தமாகவும் உள்ள தகராறுகைளயும், 

அவநம்பிக்ைககைளயும் ஒழிக்க யார் என்ன பிரயத்தனம் ெசய்கிறார்கள்? 

ெவள்ைளக்கார அரசாங்கத்ைத ைவவதும், முஸ்lம்கள் இயக்கத்ைதயும், 

பார்ப்பனரல்லாதார் இயக்கத்ைதயும் அழிக்கச் சூட்சி ெசய்வதுேம காங்கிரஸ் 

ேவைலயானால், இந்தக் காங்கிரசினால் மக்களுக்கு என்ன பலன் 

ஏற்பட்டுவிடும்? முதலில் வர்ணங்கைளயும், ஜாதிகைளயும் பிறவியில் உயர்வு 



தாழ்வுகைளயும் ஒழிக்காமல் எப்படி மனிதனுக்கு மனிதன் ஒற்றுைமயும் 

அன்பும் ஏற்பட முடியும்? 

ஒரு ெபருங்கூட்ட மக்கள் இன்று சமூக வாழ்வில் தீண்டப்படாதவர் களாகவும், 

மற்ெறாரு ெபருங்கூட்ட மக்கள் சமூக வாழ்வில் சூத்திரர்கள், அடிைமகள், 

கூலிகள், தாசி மக்கள், இழிமக்கள் என்கின்ற ெபயருடனும் இருந்து 

வருகிறார்கள் என்றால், இது மாறுவதற்கு அருகைத இல்லாத சுயராஜ்யம் 

யாருக்கு ேவண்டும்? இது மாறுவதற்கு இல்லாத மதமும், சாஸ்திரமும், 

கடவுளும் யாருக்கு ேவண்டும்? 

ஆகேவ இந்தக்ெகாடுைம ஒழிக்கப்படுவது சுயராஜ்யமா? அல்லது 

ெவள்ைளக்காரைன ஒழிப்பேத சுயராஜ்யமா? என்று ேகட்கின்ேறன். 

ேமற்கண்ட ெகாடுைமகைள ஒழிக்கும் முயற்சிக்கு எங்காவது 

ெவள்ைளக்காரன் குறுக்ேக வருகிறானா? இைவகள் ஒழியக் கூடாெதன்று 

எங்காவது, எப்ேபாதாவது ெவள்ைளக்காரன் கூப்பாடு ேபாடுகின்றானா? 

மக்களின் சுயமrயாைதக்கு விேராதமாகவும், சுதந்திரத்துக்கு எதிrயாகவும் 

இருப்பது இன்று நமது மதம், ஜாதி, சாஸ்திரம், கடவுள் ஆகியைவகளா? 
அல்லது பிrட்டிஷ் அரசாங்கமா? எந்தத் தனிப்பட்ட ஆங்கிேலயனாவது இன்று 

இந்தக் காrயங்களுக்கு எதிrயாய் வருகிறானா? 

ெவள்ைளக்காரைன ைவவதின் மூலம் மக்கைள ஏமாற்றி அடிைமயாகவும் 

மானமற்றவர்களாகவும் நிரந்தரமாய் ைவத்திருக்கச் ெசய்யும் சூட்சிேய 

இன்ைறயக் காங்கிரசின் ேயாக்கியைதயாகும். இம்மாதிrயான 

ெகாடுைமகளுக்கு நான் பார்ப்பனர்கைள மாத்திரேம குற்றம் ெசால்ல 

வரவில்ைல. 

ஏெனனில் பார்ப்பனர்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாகக் குற்றம் 

ெசால்லப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள். இதன் பயனாய் அவர்கள் சிறிதுகூட 

அைசக்கப்படேவ இல்ைல. அறிவாளிகள் எல்ேலாரும் பார்ப்பனர்கைள 

ைவதுதான் இருக்கிறார்கள். சமீப காலத்தில் விேவகானந்தர், நாயர், 
லஜபதிராய், தாஸ், ராய் முதலிய அேனகர், எவ்வளேவா கடினமாகப் 
பார்ப்பனர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தி இருக்கிறார்கள். என்ன பலன் கண்டு 

விட்ேடாம்? பார்ப்பனர்கைள ைவகின்ேறாேம ஒழிய, அவர்களுைடய 

சூட்சிகளுக்கு நாம் நிபந்தைனயில்லாத அடிைமகளாய் இருந்து வருகிேறாம். 



பார்ப்பனனுைடய மதத்ைத நாம் ஒப்புக் ெகாண்டிருக்கிேறாம். அவன் 

சாஸ்திரங்களுக்கு அடிைமயாய் இருந்து வருகிேறாம்; அவன் கடவுளுக்குப் 
பக்தி ெசலுத்தி வருகின்ேறாம். இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்து ெகாண்டு 

பார்ப்பனைன ைவவதால் என்ன பயன்? 

இன்றுள்ள பார்ப்பனர்கைள எல்லாம் நீங்கள் ஒரு சிறு பூண்டுகூட இல்லாமல் 

ஒழித்துவிட்ட ேபாதிலும், அவன் மதமும், சாஸ்திரமும், கடவுளும் உள்ள 

வைரயில் ஒன்றுக்கு ஆயிரமாய்ப் பார்ப்பனர்களும் அவர்களது ஆதிக்கமும் 

ெபருகிக் ெகாண்டுதான் இருக்கும். 

தீண்டத்தகாத மனிதைன இந்துமதமல்லவா சிருஷ்டித்தது? 

நாலு வருணம், சூத்திரன் என்பது கீைதயிேலேய இருக்கிறேத. 

""நாலு வருணத்ைதயும் நான்தான் சிருஷ்டித்ேதன்'' என்று "பகவாேன' 

கீைதயில் திருவாய் மலர்ந்தருளுகிறாேர. 

ஆகேவ இந்து மதத்ைதயும், பகவத் கீைதையயும், கிருஷ்ண பகவாைனயும் 

உண்ைம என நம்பிக் ெகாண்டு இருக்கும் ஒருவன், தீண்டாைமையயும்; 

சூத்திரப் பட்டத்ைதயும் பாதத்தில் இருந்து உற்பத்தியான வருணத்ைதயும் 

எப்படி ஒழிக்க முடியும் என்று ேகட்கிேறன். 

இன்று காந்தியார் முதல் ெகாண்டு, சத்தியமூர்த்தியார் ஈறாக உள்ள எந்த 

அரசியல்வாதியாவது இைத ஒப்புக் ெகாள்ள முடியுமா என்று ேகட்கின்ேறன்? 

அதுேபாலேவ ஜஸ்டிஸ் கட்சியிலும் ெபாப்பிலிராஜா முதல், ஏ. ராமசாமி 
முதலியார் ஈறாக உள்ள தைலவர்கள் இவற்ைற ஒப்புக் ெகாள்ளுவார்களா 
என்று ேகட்கின்ேறன். 

இதற்காகேவ தான் சுயமrயாைத இயக்கம் இருந்து தீர ேவண்டி யிருக்கிறது. 

இன்று இந்தியாவிேலேய சுயமrயாைத இயக்கம் ஒன்றுதான், ஜாதி மத 

ேபதத்தால் ஏற்பட்டுள்ள ெகாடுைமகளுக்கு அஸ்திவாரமான மதங்கைளயும், 

சாஸ்திரங்கைளயும், கடவுள்கைளயும், அழிக்கவும் ஒழிக்கவும் ைதrயமாய் 

ேவைல ெசய்து வருகின்றது. இதனாேலேய, இது இன்று இந்தியாவில் 

எவருைடய ஆதரைவயும் ெபற முடியாமல் தன் காலிேலேய நின்று தள்ளாடிக் 

ெகாண்டிருக்க ேவண்டியதாகின்றது. 



சுயமrயாைதக்காரர்கள் ஏன் ஜாதி, மதம், சாஸ்திரம், கடவுள் ஆகியவற்றின் 

மீது ""மிருகப் பாய்ச்சல்'' பாய்கிறார்கள் என்பதற்குக் காரணம் இன்னது என்று 

இப்ேபாதாவது உணருங்கள். 

காந்தியாருக்கு, கீைதேய வழிகாட்டியாய் இருந்து வருகிறதாம். ஆச்சாrயார், 
கீைத பாராயணத்துக்கு ஆகேவ, ஓய்ெவடுத்துக் ெகாண்டிருக்கிறாராம். 

சத்தியமூர்த்தியார், கீைதையக் காப்பாற்றுவதற்ேக சுயராஜ்ஜியம் 

ேகட்கின்ேறாம் என்கிறாராம். இப்படிப்பட்ட ""தைலவர்களின்'' ைக ஆயுதமாய் 

இருக்கும் காங்கிரசினுடன் சுயமrயாைதக்காரர்கள் எப்படிக் கலக்க முடியும்? 

இப்படிப்பட்ட காங்கிரசில் ேசர்ந்து உைழப்பதன் மூலம், ஜாதி மதக் 

ெகாடுைமகளும், சாஸ்திரம், கடவுள் சம்பந்தமான மூடநம்பிக்ைககளும் 

அவற்றால் ஏற்படும் ஏழ்ைமகளும், இழிவுகளும் எப்படி ஒழிக்கப்பட முடியும்? 

ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காரர்கள் மக்கள் எல்ேலாரும் பிறவியில் சமம் என்பைதயும், 

எல்ேலாருக்கும் சம சந்தர்ப்பமும், சம விகிதாச்சாரப் பிரதிநிதித்துவமும் 

ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைதயாவது ஒப்புக் ெகாள்ளுகிறார்கள். 

இப்படிப்பட்ட ஜாதி, மதம், சாஸ்திரம், பழக்க வழக்கம் ஆகியைவ கைள 

அரசியல் மூலம் காப்பாற்றுகிேறாம் என்று அவர்கள் உத்திரவாதமும் 

ெகாடுப்பதில்ைல. 

ஆகேவ ஜாதி, மதக் ெகாடுைமயிலும், பழக்க வழக்க ெகாடுைம யிலும், 

சாஸ்திரம் கடவுள்கள் என்கின்ற ெகாடுைமயிலும் துன்பமும் இழிவும் 

அைடந்து வருகின்றவர்கள், அதிலிருந்து விடுதைல அைடய என்ன ெசய்ய 

ேவண்டும் என்பைத நீங்கேள உணர்ந்து பாருங்கள். 

குறிப்பு:  16.06.1935  ஆம்  நாள்  ேகாபிச்ெசட்டிப்பாைளயத்தில்  சமூகச்  
சீர்திருத்தச்  சங்கத்தின்  ஆதரவில்  நைடெபற்ற  ெபாதுக்  கூட்டத்தில்  ஆற்றிய  

உைர. 

குடி அரசு  ெசாற்ெபாழிவு  23.06.1935 

 

கு.ஐ.கீல்  

வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவம் 



பாராட்டுகிேறாம் 

இன்ைறய அரசியல் கிளர்ச்சியானது ""சுயராஜ்ஜியம் சம்பாதிக்க'' என்று 

ெசால்லிக் ெகாண்டு, வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ முைறைய ஒழிக்கேவ 

பாடுபடுகின்றது என்பைத, நாம் எவ்வளேவா தடைவ எடுத்துச் ெசால்லி 
வந்திருக்கிேறாம். 

வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ முைற ேவண்டுெமன்பதற்கு ஆகேவ ஜஸ்டிஸ் 

கட்சி ேதான்றியது. 

அதி தீவிர காங்கிரஸ் வாதியாகவும், அதி தீவிர ேதசீய வாதியாகவும் இருந்த 

டாக்டர் நாயர், சர்.பி. தியாகராயர் ஆகியவர்களின் முயற்சிேய ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
ேதான்றலுக்குக் காரணமாகும். 

அக்கட்சி கல்வியில், அறிவில், உத்திேயாகங்களில் பிரதிநிதித்துவத்தில் 

பிற்பட்டும், ஒதுக்கப்பட்டும், தாழ்த்தப்பட்டும் கிடந்த மக்களுக்குப் 
பாடுபடுவைத முக்கிய ெகாள்ைகயாய்க் ெகாண்டதால், அதற்குப் பார்ப்பன 

ரல்லாதார்கட்சி என்றும், ஜஸ்டிஸ் கட்சி என்றும் ெசால்ல ேவண்டியதாயிற்று. 

இந்தக் கட்சியின் முன்ேனற்றமும், இம் முயற்சியின் ெவற்றியும் 

ெவகுகாலமாய்க் கல்வியிலும், உத்திேயாகத்திலும், பிரதிநிதித்துவத்திலும் 

முன் அணியில் இருந்த பார்ப்பனர்களுக்கும், அவர்களது ஆதிக்கத்துக்கும் 

சிறிது தைடயும், ஏமாற்றமும் ெசய்வதாக இருந்ததால், ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
பார்ப்பனர்களுைடய எதிர்ப்புக்கும், துேவஷத்துக்கும், விஷமப் பிரசாரத் துக்கும் 

ஆளாக ேவண்டி இருந்தேதாடு, பார்ப்பனர்களின் சூட்சியானது, 

பார்ப்பனரல்லாதாருக்குள்ளும் பிrவிைனையயும், கட்சி ேபதங்கைளயும் 

உண்டாக்கித் ெதால்ைலப்படுத்த ேவண்டியதாகிவிட்டது. 

எது எப்படி இருந்த ேபாதிலும், பல காரணங்களால் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ 

முைற இன்று ெசன்ைன அரசாங்கத்தில் ஒரு அளவுக்காவது 

நிைலநிறுத்தப்பட்டு விட்டதுடன், அது இந்திய அரசாங்கத்ைதயும் எட்டிப் 
பார்க்கும்படி ெசய்துவிட்டது. 

இந்த நிைலயானது, இனி எப்ேபாதாவது ஒரு சமயம் ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் 

ஆதிக்கம் (ஒழியாது) ஒழிந்து விட்டாலும்கூட, வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ 

முைற அவசியம் என்பைத அரசாங்கத்தார் உணர்ந்து விட்டார்கள். ஆனதால் 



அக்ெகாள்ைக இனி மாற்றப்படுவது என்பது சுலபத்தில் சிந்திக்க முடியாத 

காrயமாகிவிட்டது. 

பிரதிநிதித்துவங்களிலும், உத்திேயாகங்களிலும் இன்று இருந்து வரும் 

விகிதாச்சார எண்ணிக்ைக பிற்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்புகளுக்கு மிகவும் 

ேபாராததாய் இருக்கின்றது என்றாலும், அந்தக் ெகாள்ைக பார்லிெமண்ட் வைர 
ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்டாய்விட்டது என்பது எவரும் மகிழ்ச்சியைடயக் கூடிய 

ெசய்திேயயாகும். 

அந்த முைற இந்திய கவர்ன்ெமண்டிலும், ஐ.சி.எஸ். முதலிய ெபrய இந்திய 

உத்திேயாகத்திலும் ைகயாளப்பட ேவண்டும் என்கின்ற கிளர்ச்சியும், 

இப்ெபாழுது வழுவைடந்து அது அரசாங்கத்தாரால் கவனிக்கப்படப் 
ேபாகின்றது என்கின்ற ேசதியும் மகிழ்ச்சிையத் தரத் தக்கதாகும். 

ஆனால் நமது மாகாணத்துக்குள்ளாகேவ இருந்து வரும் ஜுடிஷியல் இலாக்கா 
அதாவது முனிசீப்பு, ஜட்ஜி முதலிய உத்திேயாகங்களில் இந்த முைறயானது 

சrயாய்க் கவனிக்கப்படாமலும் நமது மாகாணத்தில் உள்ள ரயில்ேவ 

இலாக்காக்களில் இதுவைர சிறிதும் கவனிக்கப்படாமலும் இருந்து வந்தது ஒரு 

ெபருங் குைறயாகவும், மிகுதியும் வருந்தத்தக்க விஷயமாகவும் இருந்து 

வந்தது. 

ைஹேகார்ட்டு ஆட்சிக்குள்பட்ட இலாக்காக்களில், வகுப்புவாrப் 
பிரதிநிதித்துவ முைற அனுஷ்டிக்கப்படாததற்குக் காரணம் ஜஸ்டிஸ் 

கட்சியின் பலமற்ற தன்ைமேயயாகும். 

ஜஸ்டிஸ் கட்சி பலமுள்ளதாக இருந்து அக்கட்சித் தைலவர்கள் ெபாது 

நலத்ைதவிட, சுயநலத்ைதப் ெபrதாக எண்ணாதவர்களாய் இருந்து, தங்களது 

சுயமrயாைதக்கு மதிப்புக் ெகாடுத்திருப்பார்கேளயானால் 4, 5 வருஷங்களுக்கு 

முன்பாகேவ, ைஹக்ேகார்ட் இலாக்காவிலும் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ 

முைற அமுலுக்கு வந்திருக்கும். 

கட்சிக்குப் பலமும், ஒற்றுைமயும் இல்லாதிருந்ததால், ைஹேகார்ட்டாைர 
வகுப்புவாr முைறையக் ைகயாளும்படி கட்டாயப்படுத்தத் ைதrயமில்லாமல் 

ேபாய்விட்டது. 

என்றாலும் இப்ேபாது ெபாது ஜனங்களுைடய உணர்ச்சியானது அது 

விஷயத்தில் பலப்பட்டுவிட்டதாலும், வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ முைற 



இனி யாராலும் தடுக்க முடியாத மாதிrயில் ெசல்வாக்குப் 
ெபற்றுவிட்டதாலும், இனி அது யாராலும் அைசக்க முடியாது என்கின்ற 

நிைலெபற்று விட்டதாலும், இப்ேபாது ைஹேகார்ட்டாைரயும் இந்த 

முைறையக் ைகப்பற்றித் தீரேவண்டும் என்கின்ற நிைலயில் ெகாண்டு வந்து 

விட்டுவிட்டது. 

இவ்வளேவாடு நின்றுவிடாமல், இப்ேபாது ெதன்னிந்திய ரயில்ேவ 

கம்ெபனியாைரயும் வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ முைறையக் ைகயாண்டு 

தீரும்படியான நிைலைமக்கு ெகாண்டு வந்து விட்டுவிட்டது. 

இந்தக் காrயத்துக்கு ஜஸ்டிஸ் கட்சி உட்பட சுயமrயாைத இயக்கமும் அதன் 

தைலவர் சர்.ஆர்.ேக. சண்முகம், ஓ.இ.ஐ.உ., ேபான்றவர்களும் எவ்வளவு தூரம் 

ெபாருப்பாளிகள் என்பைத ெபாது ஜனங்களில் அேனகர் உணர்ந்திருக்க 

மாட்டார்கள். 

ெதன் இந்தியப் பார்ப்பனர்கள், ேதாழர் சி. ராஜேகாபாலாச்சாrயார் உள்பட 

ஒவ்ெவாருவருக்கும் சர். ஷண்முகத்தின் மீதும் சுயமrயாைத இயக்கத்தின் 

மீதும், ஜஸ்டிஸ் கட்சி மீதும் இவ்வளவு ஆத்திரமும், துேவஷமும் வரக் 

காரணம் என்ன என்பைதக் கூர்ைமயாகப் பார்த்தால், அைவ ெசய்துள்ள 

காrயம் எவ்வளவு என்பது விளங்காமல் ேபாகாது. 

ஆகேவ இன்று கு.ஐ.கீ. ரயில்ேவ கம்ெபனியார், தங்கள் கம்ெபனி 
உத்திேயாகத்துக்கு வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவ உrைம முைறைய 

அனுஷ்டித்து, அந்தப்படி உத்திேயாகம் வழங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். 

இரண்ெடாரு மாதத்துக்குமுன் எஸ்.ஐ.ஆர். கம்ெபனிக்குச் சுமார் 250 
உத்திேயாகம் ேதைவ இருந்ததில், சுமார் 150 உத்திேயாகம் வைர 
பார்ப்பனரல்லாத இந்துக்களுக்கும், மற்றைவ ெபrதும் முகமதியர், 
கிறிஸ்தவர், ஆங்கிேலா இந்தியர் ஆகியவர்களுக்கும் வழங்கிவிட்டு சுமார்  20 
உத்திேயாகங்களுக்கும் குைறவாகேவ பார்ப்பனர்களுக்கும் வழங்கி 
இருக்கிறார்கள். 

இதன் பயனாய் பார்ப்பனர் ெபrயெதாரு கிளர்ச்சிையயும், சூட்சிையயும் ெசய்து, 

இந்த முைறைய ஒழிக்கும்படியும், இதற்கு ஆக அதாவது உத்திேயாகம் 

ெதrந்ெதடுப்பதற்கு ஆக, ரயில்ேவ கம்ெபனி ைடரக்டர்களால் ஏற்படுத்தி 
இருக்கும் ஸ்டாப் ெசலக்ஷன் ேபார்ட் என்பைத கைலத்து விடும் படிக்கும் 



ெபrயெதாரு முயற்சி ெசய்தார்கள். ெபrய அதிகாrகைள பல வழிகளில் 

சுவாதினப்படுத்தி ெவற்றி ெபறப் பார்த்தார்கள். 

அதற்கு எதிர்ப்பாக திருச்சி ேதாழர்கள் டி.எம். நாராயணசாமி பிள்ைள, 

கலிப்புல்லா சாயபு, பள்ளத்தூர் அருணாச்சலம், டி.பி. ேவதாச்சலம் 

முதலியவர்கள் அம்முயற்சிையக் கண்டித்து கண்டனக் கூட்டம் ேபாட்டு 

தீர்மானங்கள் அனுப்பி கிளர்ச்சி ெசய்ததும் பத்திrைகயில் பார்த்திருக்கலாம். 

இதன் பயனாய் பார்ப்பன முயற்சி ெவற்றி ெபறாமல் ேபாய்,  கைடசியாக 

ஒன்றும் முடியாமல் நாம் விரும்பும் வகுப்புவாr முைற நிைலத்துவிட்டேதாடு 

மாத்திரமல்லாமல், இனவாrயாக இன்ன இன்ன வகுப்பில், இவ்வளவு 

இவ்வளவு எண்ணிக்ைக ேவண்டும் என்பதாக, ரயில்ேவ ேமல் அதிகாrகள் 

விளம்பரமும் ெசய்யத் ெதாடங்கி விட்டார்கள். 

அதாவது ""ெதன் இந்திய ரயில்ேவ நிர்வாகத்திற்கு 84 கிளார்க்குகள் 

ேவண்டியிருக்கிறது. 

அவற்றுள் பார்ப்பனரல்லாதார்  42 

முகமதியர்  17 

இந்திய கிறிஸ்தவர்கள், ஆங்கிேலா இந்தியர், 

ஐேராப்பியர் ஆகியவர்கள்  17 

தீண்டப்படாத வகுப்பார் உள்பட மற்ற வகுப்பார்  8 

  84 

ஆக 84 ேபர்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் ேவண்டியிருக்கிறது'' என்று விளம்பரம் 

ெசய்திருக்கிறாõகள். (இது 11.06.35ந் ேததி ஜஸ்டிஸ் பத்திrைகயில் இருக்கிறது) 

""ஜஸ்டிஸ் கட்சி என்ன ெசய்தது? சுமயrயாைத இயக்கம் என்ன ெசய்தது'' 

என்று ேகட்பவர்கள், இைதச் சிறிது கவனித்துப் பார்த்துவிட்டு அப்புறம் 

ேகட்கட்டும் என்று ஆைசப்படுகின்ேறாம். 

இந்த நாட்டில் வயிற்ைறக் கட்டி, வாையக் கட்டி தங்களது சகல 

சவுகrயத்ைதயும் தியாகம் ெசய்து, தாங்கள் பாடுபட்டு சம்பாதித்த பணத்ைத 

எல்லாம் ெசலவழித்தும் படிக்க ைவத்த பிள்ைளகள், பார்ப்பனரல்லாதார், 
முகமதியர், கிறிஸ்தவர் முதலிய வகுப்புகளில் எத்தைன பிள்ைளகள் இன்று 



ேவைல இல்லாமல், குடும்பத்ேதாடு ேசாற்றுக்குத் திண்டாடும் நிைலயில் 

இருந்து வருகிறார்கள் என்பதும், அவர்கள் வாசல்படிகள் ேதாறும் வடீு 

தவறாமல் நுைழந்து தங்கள் கால÷க்ஷபத்துக்கு ேவைல ேவண்டுெமன்று 

எந்ெதந்த மாதிrயில் யார் யாைர, எப்படி எப்படிப் பல்ைலக் ெகஞ்சுகிறார்கள் 

என்பதும், யாராவது உணர்ந்தால், அவர்கள் அத்தைன ேபர்கைளயும் இந்த 

மாதிrயான ஏற்பாடுகைள நன்றி அறிதேலாடு வரேவற்கச் ெசால்லுேம தவிர 
நன்றி விசுவாசம் ேயாக்கியப் ெபாருப்பு இல்லாமல் அதற்கு ஆக ேவைல 

ெசய்யும் தைலவர்கைள இழித்தன்ைமயாய்க் கருதாமலும், ேபசாமலும் 

இருக்கும்படியும் ெசய்யும்.  

அதில்லாமல், ேதசத்தின் ெபயைரச் ெசால்லிக் ெகாண்டு பார்ப்பனர் களுக்கு 

அடிைமயாகி, அேயாக்கியத்தனமான ேதசாபிமானப் பட்டம் ெபற்று 

மானத்ைதயும், தங்கள் சமூகத்ைதயும் விற்று, சமூக இைளஞர்கைள பலி 
ெகாடுத்து வயிறு வளர்க்கும் ேசாம்ேபறிக் கூட்டங்களுக்கு இதன் அருைம 

ெதrயாது என்பேதாடு, ெதrந்திருந்தாலும் பார்ப்பன ஆதிக்கத்திற்குப் பயந்து 

அவர்கேளாடு ேசர்ந்து ெகாண்ேட ""ேதசம் ெபrதா, உத்திேயாகம் ெபrதா?'' 
என்று அர்த்தமற்றதும், முட்டாள்தனமானதும், சூட்சியும், விஷமமும் 

நிைறந்ததுமான வார்த்ைதகைளச் ெசால்லிக் ெகாண்டு திrயத்தான் முடியும் 

என்பைதச் ெசால்லாமல் இருக்க முடியவில்ைல.  

ஆகேவ எஸ்.ஐ.ஆர். ரயில்ேவ உத்திேயாகத்தில், இவ்வித வகுப்புவாrப் 
பிரதிநிதித்துவ ேமற்பட்டைத நாம் மகிழ்ச்சிேயாடு பாராட்டுவேதாடு, அதற்கு 

ஆதரவாய் இருந்த பிரமுகர்கைளயும் ரயில்ேவ இலாக்காவிேலேய இருந்து 

ெகாண்டு இதற்காகப் ெபrதும் பாடுபட்டு எவ்வளேவா ெதால்ைலகைளச் 
சமாளித்துக் ெகாண்டு இந்த ெவற்றிைய உண்டாக்கிய ெபrயார்கைளயும், 

சிறப்பாகவும், குறிப்பாகவும் ஸ்டாப் ெசலக்ஷன் ேபார்டு ெசக்ரட்டr ேதாழர் 
பி.ேகாவிந்தராஜ் அவர்கைளயும் ரயில்ேவ கம்ெபனி ஏெஜண்ைடயும், 

ைடரக்டர்கைளயும், மனமார  வாயார  ைகயார ஏற்றிப் ேபாற்றி 
வாழ்த்துகின்ேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  23.06.1935 

 

மற்ெறாரு புத்தகம் பறிமுதல் 



பகுத்தறிவு நூற்பதிப்புக் கழகத்தில் ெவளியிடப்பட்டிருக்கும் குடி அரசுக் 

கலம்பகம் என்ற புத்தகம் சர்க்காரால் பறிமுதல் ெசய்யப்பட்டிருக் கிறதாகச் 
ெசய்தி கிைடத்திருக்கிறது. இதற்கு முன் மூன்று புத்தகங்கள் பறிமுதல் 

ெசய்யப்பட்டிருக்கும் விஷயம் ேநயர்கள் அறிந்தேத. இது நான்காவது 

புத்தகமாகும். இனியும் பல புத்தகங்கள் பறிமுதல் ெசய்யப் படலாம் என்று 

கருதினால் அது முற்றிலும் ஆதாரமற்றதாகாது. 

குடி அரசு  ெசய்தித் துணுக்கு  23.06.1935 

 

ெகாச்சி திவானின் சமதர்மத் தீர்ப்பு 

ெகாச்சி சமஸ்தானம் திருச்சூrல் ஒரு குளம் சம்பந்தமாக ேமல் ஜாதிக்காரர் 
என்பவர்களுக்கும், கீழ் ஜாதிக்காரர் என்பவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட பிரேவசத் 

தகராrல், திவான் சர். கீ.ஓ. ஷண்முகம் அவர்கள், அக்குளம் சர்க்கார் 
பராமrப்பில் இருப்பதால் மகாராஜாவின் பிரைஜகள் எல்ேலாருக்கும் அைத 

உபேயாகித்துக் ெகாள்ள சrசமமான உrைம உண்டு என்று தீர்ப்புக் 

கூறிவிட்டார். 

இது சம்பந்தமாக ேமல் ஜாதிக்காரர்கள் இது ""வழக்கத்துக்கு 

விேராதமாயிருக்கிறது'' என்று எவ்வளேவா கிளர்ச்சி ெசய்தும் தூதுகள் 

நடந்தும் ஒன்றும் பயன்படவில்ைல. 

திவான் அவர்கள், தூதுக் ேகாஷ்டிக்குச் சமாதானம் ெசால்லுைகயில், 

""வழக்கத்ைதேய பிரதானமாக ைவத்துப் பார்த்தால், நான்கூட இங்கு 

திவானாய் இருக்கக் கூடாது என்று தான் ஏற்படும்'' என்று ெசான்னாராம். பிறகு, 

இப்ேபாது அைதப் பற்றி எவ்வித பிரஸ்தாபமும் இல்லாமல் அக் குளத்தில் 

எல்ேலாரும் சமமாய்ப் புழங்குகிறார்கள்.  

குடி அரசு  ெசய்தித் துணுக்கு  23.06.1935 

 

இராமனாதபுரம் ஜில்லா சிவில் ேகார்ட்டுகளில் பார்ப்பன ஆதிக்கமும் 

எேதச்சாதிகாரமும் 

பிராமணரல்லாதாருக்ேக ேவைல ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்றும், 

பிராமணர்களுக்கு உத்திேயாகம் ெகாடுக்கக் கூடாெதன்றும் ைஹேகார்ட் 



சர்க்குலர்களும், கவர்ன்ெமண்டு ஆர்டர்களும் இருந்தும், அைவகைளக் 

குப்ைபத் ெதாட்டியில் எறிந்து விட்டு நூற்றுக்கணக்கான பார்ப்பனர்கைள 

திருச்சி, தஞ்சாவூர் ஜில்லாக்களிலிருந்து இந்த ஜில்லாவிற்கு இறக்குமதி 
ெசய்து வருகிறார்கள். சமீபமாக ஏற்பட்ட வகுப்புவாr உத்திேயாகம் ெகாடுக்க 

ேவண்டுெமன்ற ஜி.ஓ.ைவ குயுக்தியாக அர்த்தம் பண்ணி, தங்கள் 

டிபார்ட்ெமண்டுக்கு அமுலுக்கு வரவில்ைலெயனச் ெசால்லி விட்டார்கள். 

வருஷத்தில் ெபயரளவில் சில பிராமணரல்லாதாருக்கு, ஒரு மாச இரண்டு 

மாசத்தில் ேவைல ேபாட்டு விரட்டிவிட்டு, நீடித்த பதிைலயும் ெபர்மெனண்டு 

ேவைலகைளயும் பிராமணர்களுக்ேக ேபாட்டு தங்கள் ஆதிக்கத்ைத 

அதிகப்படுத்திக் ெகாண்டு வருகிறார்கள். 

8 வருஷம் 10 வருஷங்களுக்கு முன்னதாகேவ இந்த டிபார்ட்ெமண்டில் 

நிைலத்து ஆக்டிங் பார்த்து வரும் பார்ப்பனரல்லாதாrன் சர்வைீசக் 

கவனித்தால், 2 அல்லது 3 வருஷம் தானிருக்கும். ஏெனனில் வருஷத்தில் 4 

மாசம் தான் பதில் ேபாட்டிருப்பார்கள். சமீப காலத்தில் வந்த பிராமணன், 

துடர்ச்சியாக 2 அல்லது 3 வருஷம் பதில் பார்த்துவிட்டு, 

பிராமணரல்லாதாருக்கு சீனியர் என வந்து விடுவான். இப்பிராமணர்களுக்ேக 

ேவைலகளும் ெபர்மனன்டாகிவிடும். ஆதலால் பிராமணரல்லாத ஒருவன் 10 

வருஷங் களுக்கு முன்பு இருந்து ஆக்டிங் பார்த்து வந்தாலும், சீனியராக 

மதிக்கப்பட மாட்டான். ெதாடர்ச்சியாக ஆக்டிங் ேவைலயும் கிைடக்காது. 

காயமான உத்திேயாகம் கிைடப்பதrது. சிலருக்கு இந்த ஆக்டிங் 

ேவைலயும்கூடப் ேபாடுவதில்ைல. சீனியர் பிரகாரம் சர்வைீசக் கவனித்து 

ேவைல ேபாடுவதாகச் ெசால்லுவார்கள். திடீெரன ஒரு மாசம்கூட சர்வஸீ் 

இல்லாத புதிய பிராமணர்களுக்கு ெபர்மெனன்டாக உத்திேயாகங்கள் 

ேபாட்டுவிடுவார்கள். இவ்விதேம இதுவைர எத்தைனேயா புதிய புதிய 

பார்ப்பனர்களுக்கு ேவைல ேபாட்டுக்  ெகாண்டு வருகிறார்கள். அப்ெபாழுது 

சீனியாrட்டி என்பைதேய மறந்து விடுவார்கள். இவர்கள் ெசய்யும் அநீதிைய 

ேமல் உத்திேயாகஸ்தர்களுக்குத் ெதrவித்தால், அவர்களுக்கு ேவண்டிய 

ெகடுதிையச் ெசய்வார்கள். ""பிராமணர்களுக்கு மட்டும் சாப்பாடு'' என சில 

கிளப்புகளில் ேபார்டு ேபாட்டிருப்பைதப் ேபால் ""பிராமணர்களுக்கு மட்டும் 

உத்திேயாகம்'' என ேகார்ட்டு வாசல்களில் ேபார்டுதான் ேபாடாத குற்றம். 

ேபார்டு ேபாட்டிருந்தால் பிராமணரல்லாதாrல் சிலர் இதில் நுைழந்து 



கஷ்டப்பட்டு வாழ்நாைள வணீ் நாளாக ஆக்கி இருக்க மாட்டார்கள். 

சுயமrயாைதயுள்ள எந்த மனிதனும் இைதச் சகிக்க முடியுமா! 

ெசன்ற 10 வருஷங்களாக எத்தைன பிராமணரல்லாதாருக்கும், 

பிராமணர்களுக்கும் ெபர்மெனன்டாக ேவைல ேபாட்டிருக்கிறார்கள். ெசன்ற 10 

வருஷங்களாக இந்த ஜில்லாவில் ஜட்ஜுகளும், சிரஸ்தார்களும் மற்ற 

உத்திேயாகஸ்தர்களும் பிராமணர்களாகேவ இருந்து வருகிறார்கள். ெசன்ற 

மாசம் இராமனாதபுரம் ஜில்லாக் ேகார்ட்டிலும், சிவகங்ைக சப் ேகார்ட்டிலும் 

திடீெரன ஒரு மாசம்கூட சர்வஸீ் இல்லாத 2 பார்ப்பனர்களுக்கு 

ெபர்மெனன்டாக அமினா ேவைல ேபாட்டிருக்கிறார்கள். 8 வருஷம் 10 

வருஷங்களாகக் காத்துக் ெகாண்டிருக்கும் பார்ப்பனரல்லாதார் கதி என்ன 

ஆகிறது. þ நியமுகங்கைள ரத்துச் ெசய்து பிராமணரல்லாதாருக்குப் 
ேபாடும்படியாக ைஹேகார்ட்டாைரயும் கவர்ன்ெமண்டாைரயும் ேகட்டுக் 

ெகாள்கிேறாம். 

இப்ெபாழுது இந்த ஜில்லாவில் 4, 5 அமினா ேவைலகள் ெபர்மெனன்டாக 

காலியாயிருக்கிறது. இைவகைளயாவது பிராமணரல்லா தாருக்குக் 

ெகாடுப்பார்களா? அல்லது அக்கிரகாரத்திலுள்ளவர்கள் தான் உrத்தானவர் 
கெளனச் ெசால்லப் ேபாகிறார்களா? 

கவர்ன்ெமண்டாரும் ைஹேகார்ட்டாரும் கிருைப ெசய்து பிராமண 

ரல்லாதாrன் குைறகைள நீக்கி வகுப்புவாrப் பிரதிநிதித்துவத்ைதச் சீக்கிரமாக 

அமுலுக்குக் ெகாண்டுவந்து உதவியற்றுத் தவிக்கும் பிராமணரல்லாதாைர 
ரட்சிக்கும் படியாகக் ெகஞ்சிக் ேகட்டுக் ெகாள்கிேறாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  23.06.1935 

 

யார் ெகட்டிக்காரர்கள்? 

சந்திரேலாகத்ைதக் கண்டுவிட முடியும் 

இந்தப் பூேலாகத்துக்கும், சந்திரேலாகத்துக்கும் 250000 இரண்டு லட்சத்து 

அய்ம்பது ஆயிரம் ைமல் தூரம் இருக்கிறது. 

இைத மணி ஒன்றுக்கு 2500 இரண்டாயிரத்து அய்ந்நூறு மயில் ேவகம் ேபாகக் 

கூடிய ஒரு பறக்கும் யந்திரத்தின் மூலம் 100 நிமிஷ ேநரத்தில் பூேலாகத்தில் 



இருந்து சந்திரமண்டலத்துக்குப் ேபாய் விடலாம் என்று அெமrக்க சங்கத்தார் 
உத்ேதச திட்டம் ேபாட்டிருக்கிறார்கள். 

இந்தத் திட்டத்ைத நமது இந்திய மகாத்மாக்களும், சங்கராச்சாrகளும், பண்டார 
சன்னதிகளும் ஆகிய ஞானிகள் ஆகாயக் ேகாட்ைட ெயன்ேறா, வணீ் 

கனெவன்ேறா தான் ெசால்லுவார்கள். 

ஆனால் மணி ஒன்றுக்கு 700 ைமயில் ேவகம் ேபாகக் கூடிய ஆகாய விமானம் 

ெசய்து பார்த்தாய் விட்டது. 

இனியும் இதிலிருந்து பல அபிவிருத்திகள் நடந்து ேவகத்ைதப் ெபருக்க வசதி 
இருக்கிறது என்பைதக் கண்டு வருகிறார்கள். ஆகேவ ேமல்நாட்டு 

மக்களுைடய ஆைசயும், முயற்சியும் இந்த மாதிrயான துைறகளில் ெசன்று 

ெகாண்டிருக்கின்றன. 

நம்முைடய முயற்சிகள் கிருஷ்ணன் மனிதனா  கடவுளா? 

ராமாவதாரம் முந்தியா  கிருஷ்ணாவதாரம் முந்தியா? 

பூமிைய ஆதிேசஷன் தாங்கினால், ஆதிேசஷைன யார் தாங்குகிறார்? 

உலகத்ைத இரணியாக்ஷதன் பாயாய்ச் சுருட்டிக் ெகாண்டு சமுத்திரத் துக்குள் 

புகுந்து ெகாண்டான் என்றால் அப்ேபாது சமுத்திரம் எங்கு? எதன் ேமல் 

இருந்தது? 

மகாவிஷ்ணு பன்றி அவதாரெமடுத்தேபாது என்ன ஆகாரம் சாப்பிட்டார்? 

சிவனும் விஷ்ணுவும் (ஆணும் ஆணும்) ேசர்ந்தால் பிள்ைள எப்படி 

பிறந்திருக்கும்? இந்திrயத்ைத வாய் வழி உட்ெகாண்டால் பிள்ைள பிறக்குமா? 

அப்படியானால், இப்ேபாது ஏன் அப்படிப்பட்ட எவருக்கும் பிள்ைள 

பிறப்பதில்ைல? 

என்பது ேபான்ற "முட்டாள்தனமானதும்' "ேபாக்கிrத்தனமானதுமான' 

பிரச்சிைனயில் நமது சாஸ்திrகளுைடய ஆராய்ச்சிகள் ெசன்று 

ெகாண்டிருக்கின்றன. 

இவ்வளேவாடு நின்று விடுகின்ேறாமா? 



""சந்திரேலாகத்ைதப் பார்க்க இப்ேபாதுதான் நமது ெவள்ைளக்காரர்கள் 

நிைனத்து இருக்கிறார்கள். நம்முைடய ெபrயவர்கள் எத்தைனேயா 
காலத்துக்கு முன் சந்திரைனப் பார்த்தாகிவிட்டெதன்றும், நம்முைடய 

குருவின்மார் மைனவிகள் சந்திரைனப் புணர்ந்து புதைனப் ெபற்று 

இருக்கிறார்கள் என்றும், அதற்காகப் புருஷர்கள் அந்தச் சந்திரன் மீது ேகாபித்து 

அவைன மாதத்திற்கு ஒரு முைற ேதயவும், வளரவும் ெசய்து விட்டார்கள் 

என்றும், அது மாத்திரமல்லாமல் சந்திரைனயும் அவனுக்கு ெவகுதூரத்தில் 

இருக்கும் சூrயைனயும், சராசr வருஷத்துக்கு ஒருமுைற யாவது (ராகு) 

கடிக்கச் ெசய்து அந்த விஷமிறங்க நம்ம சாஸ்திrகள் ஜபம் ெசய்கிறார்கள்'' 

என்றும் ெசால்லி விடுகிேறாம். 

ஆகேவ ெவள்ைளக்காரர்களுைடய அறிவிற்கும், நம் சாஸ்திr களுைடய 

அறிவுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பைதயும், யார் 
ெகட்டிக்காரர்கள் புத்திசாலிகள் என்பைதயும் நீங்கேள கண்டுபிடியுங்கள். 

குடி அரசு  கட்டுைர  30.06.1935 

 

யார் ெவட்கங்ெகட்ட மைடயர்கள்? 

ராமசாமி முதலியாரா? 

""காங்கிரஸ் தைலவர்களா?'' 

ேதாழர் எ. ராமசாமி முதலியார் அவர்கள் ேகாைவயில் 16.6.35 ேததி மாைல 

டவுன்ஹால் கட்டடத்தில் ஒரு உபன்யாசம் ெசய்தார். அதில் முக்கியமாக 

காங்கிரசால் இந்திய முற்ேபாக்குக்கும், விடுதைலக்கும் ஏற்பட்ட 

முட்டுக்கட்ைடையப் பற்றியும், அதனால் ேதசம் அைடந்த சீர்ேகட்ைடப் 
பற்றியும் ஜஸ்டிஸ் கட்சி ெசய்துள்ள நன்ைமகைளப் பற்றியும் விrவாக 

விளக்கினார். அது தமிழ்நாடு, விடுதைல முதலிய பத்திrைககளில் ெவளியாகி 
இருக்கிறது. இவ்வார குடி அரசிலும் அதன் முக்கிய பாகங்கள் 

பிரசுrக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அவற்றிற்குச் சமாதானம் ெசால்லி மறுக்க ேவண்டும் என்கின்ற ஆைச மீது, 

ேகாைவக் காங்கிரஸ் தைலவர்கள் என்பவர்கள், ஒரு வாரம் ெபாறுத்து அேத 



யிடத்தில் ஒரு கூட்டம் ேபாட்டுப் ேபசி யிருப்பதாகப் பத்திrைககளில் 

காணப்படுகின்றன. 

அைத ஆதாரமாய் ைவத்து ""ேகாைவயில் சவுக்கடி'' என்ற தைலப்பு ெகாடுத்து 

ஒரு பார்ப்பனப் பத்திrைக ஒரு தைலயங்கம் எழுதியிருக்கிறது. அதில் அப் 
பத்திrைக பல இழி ெமாழிகைள பிரேயாகித்துத் தனது இயற்ைகக் குணத்ைதக் 

காட்டி இருக்கிறது. 

அதாவது, ேதாழர் ராமசாமி முதலியார், ேகாைவயில் ""ேதசாபிமானமும் 

சுயமrயாைதயும் இல்லாமல் ேபசினார்'' என்றும் ""ெவட்கமில்லாமல் 

ேபசினார்'' என்றும் ""மடத்தனமாகும்'' என்றும் மற்றும் இம்மாதிrயான 

முைறயில் எழுதி இருக்கிறது. 

அைத அனுசrத்ேத ேகாைவ காங்கிரஸ் தைலவர்கள் என்பவர்களும் 

ேபசியிருக்கிறார்கள். 

ஆகேவ யார் ""ெவட்கங்ெகட்டவர்கள்'' என்றும், யார் ""மைடயர்கள்'' என்றும், 

யார் ""சுயமrயாைத அற்றவர்கள்'' என்றும், யார் ""ேதசத்துக்குத் துேராகம் 

ெசய்தவர்கள்'' என்றும் ெபாது ஜனங்கள் அறியும்படி ெசய்ய ேவண்டியது  

இப்ேபாது நமது கடைமயாகப் ேபாய்விட்டது. ஏெனனில் நமது நாட்டில் 

ேதசாபிமானம், ேதச பக்தி என்பைவகளின் ேபரால் வயிறு வளர்க்கும் ஒரு 

ேசாம்ேபறிக் கூட்டம், எதிrகைள ஈனத்தனமாய்ப் ேபசுவதிலும், 

அற்பத்தனமாய் ைவவதிலும், உண்ைமக்கு விேராதமாய்ப் ெபாய்யும், 

விஷமத்தனமும் ெகாண்ட ேசதிகளால் பிரசாரம் ெசய்வதிலுேம தங்கள் 

வாழ்நாள் கழிவும், ெவற்றியும் இருப்பதாகக் கருதிக் ெகாண்டு அந்த 

வழிகளிேல பாமர மக்கைள ஏய்த்து வருகிறார்கள். 

இந்தக் ேகவலமான நிைலைம என்று இந்நாட்ைட விட்டு ஒழிகின்றேதா அன்று 

தான் நாட்டு மக்களுக்கு மனிதத் தன்ைம ஏற்படக்கூடும். அதுவைரயில் இக் 

கூட்டத்தார்களுைடய ெதால்ைலயில்தான் மக்கள் சிக்கி அவதிப்பட 

ேவண்டியிருக்கும். ஆகேவ விஷயத்ைதக் கவனிப்ேபாம்.  

ேதாழர் அ. ராமசாமி முதலியார் ேகாைவயில் நன்றாய்ப் பட்டவர்த் தனமாக 

""காங்கிரஸ் நடந்து ெகாண்ட மாதிrயின் பயனாக, இந்திய அரசியல் திட்டம் 

மிகப் பிற்ேபாக்கானதாகவும், குறுகிய மனப்பான்ைம ெகாண்டதாகவும் 

ஏற்பட்டுவிட்டது'' 



என்று அேனக ேமற்ேகாள்களுடன், யாருக்கும் விளங்கும்படி எடுத்துைரத்து 

இருக்கிறார். 

இைதக்  ேகாைவக்  காங்கிரஸ்  தைலவர்  என்பவர்  ேதாழர் கூ.கு. 

அவனாசிலிங்கம் ெசட்டியார், ஆ.அ., ஆ.ஃ., பட்டம் ெபற்றவர், தனது மறுப்பு 
உபன்யாசத்தில் நன்றாய், ெவள்ைளத் தமிழில் நிபந்தைன அற்ற முைறயில் 

ஒப்புக் ெகாண்டிருக்கிறார். 

அதாவது, ""பாதுகாப்புகள் காங்கிரஸ்காரர்களால் தான் ஏற்பட்டன என்று 

ராமசாமி முதலியார் கூறியைத நான் ஒப்புக் ெகாள்ளுகிேறன்'' என்று கூறி 
இருக்கிறார். 

அதற்கடுத்தாப்ேபால், ""சீர்திருத்தத்தில் பாதுகாப்புகள் ேவண்டு ெமன்று 

ெவள்ைளயர் கூறுவார்கேளயானால், அது நாட்டில் காங்கிரஸ் ெகாள்ைக பரவி 
வருகிறது என்பைதேய காட்டுகிறது'' என்று ெசால்லி முன் கூறியைத மிகவும் 

வலிைமயுடன் பின் தாங்கி நிற்கிறார். 

மற்ற விவகாரங்கள் எப்படி இருந்த ேபாதிலும், பாதுகாப்பு ஏற்பட்டதற்கு 

காங்கிரஸ்காரர்களும், காங்கிரஸ் ெகாள்ைகயும் தான் காரணம் என்பைத 

காங்கிரஸ்காரர்கேள, ஏன் காங்கிரஸ் தைலவர்கள் என்பவர்கேள ஒப்புக் 

ெகாண்டார்கள் என்பதில் இனி யாருக்கும் சந்ேதக மிருக்க நியாயமில்ைல. 

அப்படிக்கு இருக்க, இதில் ராமசாமி முதலியாrன் மடத்தனேமா, ெவட்கம் 

ெகட்டத்தனேமா, சுயமrயாைத அற்ற தனேமா, ேதசத் துேராகத்தனேமா என்ன 

இருக்கின்றது என்று ேகட்கின்ேறாம். 

நிற்க, ""அரசாங்கத்தார் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தினதற்குக் காரணம் 

காங்கிரஸ்காரர்களும், அதன் ெகாள்ைகயும் என்பது வாஸ்தவமானாலும், 

இதிலிருந்து காங்கிரசுக்குச் சர்க்கார் பயந்து ெகாண்டார்கள் என்பது 

விளங்கவில்ைலயா?'' என்பது ஆக ேதாழர் அவனாசிலிங்கம், ஆ.அ., ஆ.ஃ., 
ேகட்கின்றார். இது காங்கிரசுக்கு ஒரு ஆண்ைமயா? என்று ேகட்கின்ேறாம். 

இதில் இருக்கும் புத்திசாலித்தனம் நமக்கு விளங்கவில்ைல. ெதருவில் 

ேபாகும் கவர்னர் வண்டி மீது, ஒரு ேசாம்ேபறிப் ைபயன் ஒரு சிறு கல்ைல 

எறிந்தாேனயானால், அடுத்த நாள் கவர்னர் அவ்வதீி வழிப் ேபாகும் ேபாது, அந்த 

வதீியில் யாைரயும் நடக்க விடாமல் பந்ேதாபஸ்து ெசய்து விட்டு அதில் 

ேபாவார். இதனால் ""அந்த ேசாம்ேபறிப் ைபயைனப் பார்த்து கவர்னர் பயந்து 



ெகாண்டு பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தினார்'' என்று அந்தப் ைபயைனப் பாராட்டி, 

அவனுைடய ஆண்ைமைய ெமச்சுவதா? அல்லது ""அந்தப் ைபயனுைடய 

முட்டாள்த்தனமான ெசய்ைகயில் அந்த வதீியில் நடக்கும் மற்றவர்களுக்கும் 

இைடயூறும் துன்பமும் ேநrட்டேத'' என்று வருந்தி அந்தப் ைபயனுக்குப் புத்தி 
கற்பிப்பதா? என்று ேகாைவக் காங்கிரஸ் தைலவரான ஆ.அ., ஆ.ஃ., 
பட்டதாrையயும் ேதசியப் பத்திrைகக் காரர்கைளயும் ேகட்கிேறாம். 

ேதாழர் காந்தியாrன் நடவடிக்ைக முட்டாள்த்தனமானது என்றும், அதனால் 

ேதசத்துக்கும், ேதச மக்களுக்கும் ேகடு சூழ்ந்து வருகிறது என்றும், சுமார் 10 
வருஷ காலமாகேவ நாம் கூப்பாடு ேபாட்டுக் ெகாண்டு வருவதும், நாளுக்கு 

நாள் மக்கள் அைத உணர்ந்து வருவதும், இைதத் ேதாழர் காந்தியாேர உணர்ந்து 

ஓய்வு எடுத்துக் ெகாண்டதும், நடுநிைலைம அறிேவாடு கூடிய, தன்னம்பிக்ைக 

ெகாண்ட மக்கள் யாவரும் அறிந்தேதயாகும். 

ேதாழர் காந்தியார், வட்டேமைஜ மகாநாட்டுக்குச் ெசல்லாமல் 

இருந்திருப்பாரானால், சீர்திருத்தத் திட்டத்தின் ேயாக்கியைத, பாதுகாப்பு களின் 

தன்ைம ஆகியைவ ேவறுவிதமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் ேதாழர் 
காந்தியாருக்குத் தனது ேதால்விைய ஒப்புக் ெகாள்ள ைதrயமில்லாததால், 

உப்பு சத்தியாக்கிரகத்தினால் சிைற ெசன்றவர்கைள விடுவிப்பதற்காக, அதற்கு 

விைலயாக வட்டேமைஜ மகாநாட்டுக்குத் தான் ேபாவதாய்ச் சர்க்காrடம் 

ஒப்புக் ெகாண்ேட விடுவிக்க ேவண்டியதாகிவிட்டது. 

ஆகேவ இதில் அடங்கியுள்ள ஆண்ைமயும், வரீமும் பற்றி ேதாழர் 
அவனாசிலிங்கம் ெசட்டியார்தான் கண்டு அனுபவிக்க முடியுேம ஒழிய, 

மற்றவர்களுக்கு அவ்வளவு ""சூக்ஷம புத்தி'' இல்ைல என்றுதான் ெசால்லுவார். 

வட்டேமைஜ மகாநாட்டில் காந்தியார் நடந்து ெகாண்ட மாதிrயானது, 

புத்திசாலித்தனமானது என்று ேகாைவக் காங்கிரஸ் தைலவர்கள் என்று 

ெசால்லப்படுபவர்களாவது ஒப்புக் ெகாள்ளுகிறார்களா? என்று இப்ேபாது 

ேகட்கின்ேறாம். 

காங்கிரசின் ேயாக்கியைதைய சித்தrக்கும் ஒரு நல்ல சித்திரக்காரர் ேபால் 

காந்தியார் வட்டேமைஜயில் நடந்து ெகாண்டார். அதன் மூலம் காங்கிரைச ஒரு 

காலித்தனமான ஸ்தாபனம் என்று அரசாங்கத்தார் கருதி ேநர்ைமயான 

ராஜ்ஜியபாரம் நடக்க என்ெனன்ன பாதுகாப்புகள் ேவண்டும் என்ெறல்லாம் 



அவர்கள் நிைனத்தார்கேளா, அந்தப்படி ெயல்லாம் பாதுகாப்புகைள அரசியல் 

திட்டத்தில் ெசய்து ெகாண்டார்கள். 

மறுத்துச் ெசான்ன இந்தியாப் பிரமுகர்களுக்கு சர்க்காரார் காங்கிரசுக் 

காரர்களின் நடத்ைதகைளயும், ேபச்சுகைளயும், ேயாக்கியைதகைளயும் 

எடுத்துக்காட்டிச் சமாதானம் ெசய்துவிட்டார்கள். எனேவ, இந்திய மக்கள் 

இப்படிப்பட்ட காங்கிரைச, இந்த நாட்டில் வளர விட்டதற்கு ெவட்கப் படுவதா  
அல்லது அதற்காக சர்க்கார் ஏற்படுத்தின பாதுகாப்புகளுக்குத் துக்கப்படுவதா? 
என்று காங்கிரஸ் தைலவர்கைள ேகட்கின்ேறாம். 

காங்கிரசில் காந்தியார் ஆதிக்கம் ஏற்பட்டதின் காலம் முதற்ெகாண்டு, 

அரசாங்கம் ஒவ்ெவாரு துைறயிலும் பாதுகாப்புகைள ெபருக்கிக் ெகாண்டுதான் 

வருகிறேத ஒழிய ஒரு விதத்திலும் தளர்த்தவில்ைல என்று புள்ளி 
விவரங்கேளாடு ெசால்லுேவாம். 

மற்றும் நமது அரசாங்கமானது, புதிதாக ஏற்படுத்தின பாதுகாப்பு 
மாத்திரமல்லாமல், பைழைமயாக இருந்து வந்த சுதந்திரங்கைளயும் 

காங்கிரஸ்காரர்களின் நடத்ைதயால் பிடுங்கிக் ெகாண்டு, அவற்றிலும் 

பாதுகாப்பு ஏற்படுத்திவிட்டார்கள். இதற்கும் அேனக உதாரணங்கைள எடுத்துக் 

காட்டலாம். ஸ்தல ஸ்தாபனங்களின் பாதுகாப்பு ேயாக்கியைத இன்று 

என்னமாக இருந்து வருகிறது? என்பைதப் பார்த்தாேல ேபாதுமானதாகும். 

காங்கிரசுக்காரர்கள் அதில் கால் ைவக்க ஆரம்பித்த காலம் முதல், ஸ்தல 

ஸ்தாபன அதிகாரங்கள் ஒவ்ெவான்றாகப் பிடுங்கப்பட்டுப் ேபாய் விட்டதுடன், 

ஸ்தல ஸ்தாபனங்களின் ேயாக்கியைதயும் சrெயன்று ெசால்லக்கூடிய 

நிைலக்கு ெகாண்டுவந்து விட்டார்கள். 

இைதக்கூட ேகாைவ காங்கிரஸ் தைலவர் ""ஸ்தல ஸ்தாபன 

அங்கத்தினர்களின் ஆண்ைமயும் வரீமும் கண்டு சர்க்கார் பயந்து ெகாண்டு 

பாதுகாப்புகள் ஏற்படுத்தினார்கள்'' என்று தான் ெசால்லுவார்கேள தவிர, ஸ்தல 

ஸ்தாபன ெமம்பர்கள் நடந்து ெகாண்ட விதம் எப்படிப்பட்டது என்று 

கவனிக்கவும் மாட்டார்கள். அதற்காக ெவட்கப்படவும் மாட்டார்கள் என்றுதான் 

எண்ண ேவண்டியிருக்கிறது. 

இன்னும், அரசாங்கத்தார் உத்திேயாகங்களுக்குக்கூட, பல பாதுகாப்புகள் 

ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். மற்றும் பல விஷயங்களுக்கும் பாதுகாப்புகள் 



ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். நாமும்கூட சில விஷயங்களில் பாதுகாப்புகள் 

ஏற்படுத்திக் ெகாண்டு இருக்கிேறாம். இதற்ெகல்லாம் காரணம் யாைர 
உத்ேதசித்துப் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறேதா, அவர்களுைடய ஆண்ைமயும் 

வரீமுமா? அல்லது அவர்களுைடய ேயாக்கியமற்ற நடவடிக்ைகயா? என்று 

சிந்தித்துப் பார்க்கும்படி ேகாைவத் தைலவர்களுக்கு ஞாகப்படுத்துகிேறாம். 

இந்தப் பாதுகாப்புகள் எல்லாம் ேகாைவத் தைலவருக்கும், காங்கிரஸ் 

பத்திrைகக்கும் தங்களது ஆண்ைமையயும் வரீத்ைதயும் காட்டும் 

அறிகுறியாய் இருந்து வரலாம். ஆனால் கடுகளவு சுதந்திர உணர்ச்சியும், 

சுயமrயாைத உணர்ச்சியும் உள்ள மற்ற மக்களுக்கு மானக்ேகடாய் 

இருக்கிறது என்பதும், யாேரா ெசய்த ""ஆண்ைமயும் விஷமத்தனமுமான 

காrயம்'' என்பதற்காக யார்? எந்த ேதசம்? துன்பமும், இழிவும் அைடவது 

என்பைதக் ேகாைவத் தைலவர்கள் சிந்திக்க ேவண்டாமா என்று 

ேகட்கின்ேறாம். 

மற்றும் ேகாைவயில் ேதாழர் ராமசாமி முதலியார் கூறியவற்றில், எந்தப் 
பாகத்ைத  எந்த வாக்கியத்ைத  எந்த வrைய ேகாைவக் காங்கிரஸ் 

தைலவர்கள் ஆட்ேசபிக்கிறார்கள் என்று பந்தயங் கட்டிக் ேகட்கின்ேறாம். 

""ேதர்தலில் ேதாற்றுவிட்டவர் ெசால்லும் சங்கதிையப் பற்றி யாரும் 

கவனிக்கக் கூடாது'' என்று ெசால்லுகின்ற சமாதானேம, ேதாழர் ராமசாமி 
முதலியாrன் பாணங்களுக்குக் காப்பாய் விடாது. 

எத்தைனேயா ேயாக்கியர்களும், ெகட்டிக்காரர்களும், ெபருந்தன்ைம 

வாய்ந்தவர்களும் ேதர்தலில் ேதாற்றுப் ேபாவைதயும், எத்தைனேயா 
அேயாக்கியர்களும், மைடயர்களும், ஈனர்களும் ேதர்தலில் ெவற்றி 
ெபறுவைதயும் வண்டி வண்டியாக எடுத்தக் காட்டக் கூடும். 

ேதர்தலின் ெவற்றி ேதால்விக்கும், அவரவர்கள் ேபசும் வார்த்ைதக்கும் 

சம்மந்தப்படுத்துவது அறிவுைடைம ஆகாது என்பதுடன், அது தக்க சமாதானம் 

ெசால்ல முடியாத குற்றவாளிகளும், ேகாைழகளும் உபேயாகித்துக் ெகாள்ளும் 

ஆயுதம் என்றும்தான் ெசால்லுேவாம். 

ேயாக்கியர்களும், ெகட்டிக்காரர்களும், உறுதியாய்த் ேதர்தலில் ெவற்றி ெபறும் 

காலம் வந்து விட்டதானால், நமது நாட்டில் அரசியல் குைற இல்லாமல் 



ேபாவேதாடு, இப்படிப்பட்ட வயிற்றுப் பிைழப்புக் காங்கிரசுக்கும் நாட்டில் 

சிறிதுகூட இடம் இல்லாமல் ேபாகும் என்றும் முடிவு கட்டி விடலாம். 

அன்றியும் இன்று ேதர்தலில் ெவற்றி ெபற்றிருக்கின்றவர்கைள ெயல்லாம், 

ேகாைவ காங்கிரஸ் தைலவர்கள் ேயாக்கியர்கள் என்றும், ெகட்டிக்காரர்கள் 

என்றும் ஒப்புக் ெகாள்வார்களா? என்பேதாடு அவர்கள் வார்த்ைதக்கு சிரம் 

வணங்கவும் தயாராய் இருக்கிறார்களா? என்றும் ேகட்கின்ேறாம். 

பழங்காலத்து ெபண் மக்கள் குணம் ஏேதா, அைத இக்காலத்து ஆண் மக்கள் 

தங்களுக்கு ேவறு சமாதானம் ெசால்ல வைகயில்லாத காலத்து ைகயாளுவது 

ஆச்சrயமா? அல்லது அவர்களது நிைல அப்படி ஆகிவிட்டதா? என்று அறிய 

ேவண்டியிருக்கிறது. 

அன்றியும் அப்பத்திrைகயானது, தனது முடிவு வாக்கியத்தில் ""உrைமகைளத் 

தடுப்பதற்காகப் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தினால், உண்ைம இந்தியன் தன் திக்கற்ற 

நிைலைமையக் கண்டு தைலகுனிவான். ராமசாமி முதலியாrடம் அந்த 

உணர்ச்சி காணவில்ைல'' 

என்று எழுதி தனது தைலயங்கத்ைத முடிக்கின்றது. ேதாழர் ராமசாமி 
முதலியாrடம் அந்தக் குணம் இருக்கிறதா? இல்ைலயா என்பைதப் பிறகு 

ேயாசிப்ேபாம். 

ேகாைவக் காங்கிரஸ் தைலவர்களும், பத்திராதிபரும் தாங்கள் ெசய்த 

காrயத்தால்தான் இந்த நிைல ஏற்பட்டது என்பைத ஒப்புக் ெகாண்டும்கூட, 

தைலகுனியாமல் வrீயமும், ஆண்ைமயும் ேபசுவேதாடு, அதன் 

காரணத்துக்குச் சிறிதும் சம்பந்தமில்லாத ேதாழர் ராமசாமி முதலியாைர, 
சுயமrயாைத அற்றவர், மைடயர், ெவட்கங் ெகட்டவர் என்று 

ெசால்வெதன்றால் இவர்கள் உண்ைம இந்தியர்களா? என்று ேகட்பேதாடு, இந்த 

வார்த்ைதகளுக்கு எவ்வளவு வதீம் வட்டி ேசர்த்துக் ேகாைவ காங்கிரஸ் 

தைலவர்களுக்கும் பத்திராதிபருக்கும் திருப்பிக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று 

ேகட்கின்ேறாம். 

சில ஜனங்கள் ேபசுவது, எழுதுவது என்பைதக் கிள்ளுக்கீைர மாதிr 

மதிக்கிறார்கள். ஆனால் மானமும் ெபாருப்புமிருந்தால், அல்லது திரும்பிச் 
ெசால்லுவார்கேள என்பதற்காக வருத்தப்படும்படியான நல்ல ரத்த 



ஓட்டமாவது இருந்தால், இப்படிப்பட்ட அசட்டு வார்த்ைதகளும், ஞானமற்ற 

எழுத்துக்களும் ஏற்படேவ ஏற்படாது என்பைதக் கூறி இைத முடிக்கின்ேறாம். 

குடி அரசு  தைலயங்கம்  30.06.1935 

 

எல்லாம்  ஒன்ேற 

இந்தியாவில்  4  ேகாடி  ேவைலயில்லாதார் 

முடி  அரசாகிய  பிrட்டிஷ்  ராஜ்யத்தில்  70  ஆயிரம்  ேபர்கள்  ேவைல  

இல்லாமல்  திண்டாடுகிறார்கள்.  குடி  அரசாகிய  அெமrக்காவில்  2  ேகாடி  

ேபர்கள்  ேவைல  இல்லாமல்  திண்டாடுகிறார்கள். 

ேவற்றரசு  ஆகிய  இந்தியாவில்  4  ேகாடி  ேபர்கள்  ேவைலயில்லாமல்  

திண்டாடுகிறார்கள். 

ஆகேவ  ஜன  எண்ணிக்ைகப்படி  கணக்குப்  பார்த்தால்  விகிதாச்சாரத்தில்  

ஒன்றும்  ேமாசமாக  இல்ைல.  சற்ேறரக்குைறய  சrயாகத்தானிருக்கின்றது.  

ஆகேவ  ேவைல  இல்லாத  காரணத்துக்கு  முதலாளி  அரசு  காரணேம  ஒழிய,  

முடி  அரேசா,  ேவற்றரேசா  காரணம்  அல்ல  என்பைத  உணர  
ேவண்டுகிேறாம். 

குடி அரசு  கட்டுைர  30.06.1935 

 

மற்ெறாரு  பண்டு  வசூல் 

ஜாக்கிரைத  ஜாக்கிரைத 

சுயராஜ்ஜிய  பண்டு 

ேதாழர்  காந்தியார்  அவர்கள்  பார்ப்பன  ஆதிக்கத்துக்கு  ஆக  1920,  21ல்  

காங்கிரசின்  ேபரால்  அதாவது  சுயராஜ்ஜிய  நிதி  என்று  ஒரு  ேகாடி  ரூபாய்  

வசூல்  ெசய்ததும்,  அது  ெபரும்பான்ைம  பார்ப்பனர்  ைகயிேலேய  

ெகாடுக்கப்பட்டுச்  ெசலவானதும்  யாவரும்  அறிந்தேதயாகும். 

கதர்ப்பண்டு 



அதன்  பிறகு  1926,  27ல்  கதrன்  ேபரால்  கதர்பண்டு  என்று  சுமார்  30  லட்ச  
ரூபாய்  வைர  வசூல்  ெசய்தார்.  அதுவும்  ெபrதும்  பார்ப்பன  

ஆதிக்கத்துக்காகேவ  பார்ப்பனர்கள்  ைகயாேலேய  ெசலவு  ெசய்யப்பட்டது. 

ஹrஜன  பண்டு 

மறுபடி  1934ல்  ஹrஜன  பண்டு  என்ற  ேபரால்,  தீண்டப்படாதவர் களுக்கு  ஆக  

என்று  20,  30  லட்ச  ரூபாய்  வைர  வசூல்  ெசய்து,  அதுவும்  பார்ப்பன  

ஆதிக்கத்துக்கு  ஆகேவ  பார்ப்பனர்  வசம்  ெகாடுக்கப்பட்டு  அவர்களாேலேய  

ெசலவழிக்கப்பட்டும்  வந்து,  அதன்  பயனால்  இந்திய  சட்டசைபத்  ேதர்தலும்  

நடத்தப்பட்டாய்  விட்டது. 

முடிவாக  சுயராஜ்ஜியம்  என்ன  ஆயிற்று  என்பைதப்பற்றி  நாம்  யாைரயும்  

ேகட்க  ேவண்டியதில்ைல.  எப்படியாவது  ேதாழர்  சத்தியமூர்த்தி  ஐயர்  ஒரு  

நாைளக்காவது  முதல்  மந்திr  உத்திேயாகம்  பார்த்துவிட்டுப்  ேபாய்விட  

ேவண்டியது  என்பதிலும்,  ஜஸ்டிஸ்  கட்சிக்காரர்கைள  விட  பிrட்டிஷ்  

ஆட்சிேய  ேமல்  என்பதிலும்  வந்து  முடிந்து  விட்டதுடன்,  அரசியல்  

திட்டத்தில்  ஏற்பட்ட  பாதுகாப்புகளுக்ெகல்லாம்  ""நாங்களும்,  எங்கள்  

ெகாள்ைககளுேமதான்  காரணம்''  என்று  காங்கிரஸ்காரர்கள்  ெபருைம  ேபசிக்  

ெகாள்ளுவதிலும்  வந்து  நிற்கிறது. 

இனி,  சமீபத்தில்  புதிய  அரசியல்  திட்டத்தின்படி  ஏற்படப்ேபாகும்  சட்டசைபத்  

ேதர்தலுக்குச்  சில  புதிய  ெகாள்ைகளின்  ேபரால்  10,  20  லட்ச  ரூபாயாவது  

புதிய  பணமாக  ேவண்டி  இருக்கிறது. 

அைத அரசியல் சம்பந்தமில்லாதது என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு,  அதன் ேபரால் 

வசூல் ெசய்யேவண்டியுமிருக்கிறது. 

கூடிய  சீக்கிரம்  அந்த  ரகசியமும்,  முயற்சியும்  ெவளியாகப்  ேபாகிறது. 

அது  என்னெவன்றால்,  அதுதான்  கிராமப்புனருத்தாரணமாம்.  அதற்கு  ஆக  

ேவறு  பண்டு  வசூலிக்க  ேவண்டும்  என்பதாகும். 

அதற்கு  ஆக  காந்தியார்  அடுத்த  மாதத்தில்  இருந்ேத  சுற்றுப்பிரயாணம்  

புறப்படப்  ேபாகிறாராம். 



ேதர்தலில்  ஓட்டு  வாங்கிக்ெகாடுக்கிேறாம்  என்று  காங்கிரஸ்  பக்தர்கள்  

இப்ெபாழுதிருந்ேத  ேதர்தல்  ஆைச  பிடித்தவர்களிடமும்,  ஏமாந்த  ேசாணகிr 

களிடமும்  பணம்  வசூல்ெசய்ய  அஸ்திவாரம்  ேபாட்டு  வருகிறார்கள். 

கிராமப்புனருத்தாரணப்  பண்டுக்கு  வசூலாகும்  ெதாைக  சுயராஜ்ய  பண்டு,  

கதர்  பண்டு,  தீண்டாைமப்பண்டு  ஆகிய  பண்டுகள்  அைடந்த  கதிதான்  

அைடயப்  ேபாகும்  என்பதில்  யாருக்கும்  சந்ேதகம்  ேவண்டியதில்ைல. 

கதர்  இன்று  என்ன  நிைலயில்  இருக்கின்றது? 

இத்தைன  நாள்  ெபாருத்து  இப்ேபாதுதான்  காந்தியார்,  தான்  யந்திரத்துக்கு  

விேராதி  இல்ைல  ெயன்றும்,  ராட்டினமும்  ஒரு  யந்திரம்  தான்  என்றும்,  

மனித  வாழ்க்ைகக்கு  உபேயாகமான  எல்லா  யந்திரத்ைதயும்  ஆதrப்ேபன்  

என்றும்  ெசால்லி  விட்டார். 

எனேவ  ைக  ராட்டினம்,  ைக  ெநசவு  எல்லாம்  இனி  பறக்க  ேவண்டியது  தான்.  

இதுேவ  இன்ைறயக்  கதrன்  நிைலயாகும். 

தீண்டாதார்களுக்கு  ஆக  இதுவைர  என்ன  காrயம்  நடந்தது?  என்று  

பார்த்தால்,  தீண்டாைம  விலக்குக்கு  இப்ேபாது  சட்டம்  ெகாண்டுவரக்  கூடாது  

என்பேதாடு  முடிந்தது. 

ஆகேவ  கிராமப்புனருத்தாரணம்,  ைகக்குத்து  அrசியும்,  ைகயாைல  

ெவல்லமும்  சாப்பிட  ேவண்டும்  என்ற  பிரசாரத்ேதாடு  முடியப்ேபாகிறது. 

இந்நிைலயில்  இதற்காக  ஒரு  பண்டு  ேதைவயா  என்று  ேகட்கின்ேறாம். 

ேபானது ேபாகட்டும்  என்றாலும்  4வது  பண்டு  வசூல்  விஷயத்திலாவது  

உஷாராய்  இருங்கள்  என்று  எச்சrக்ைக  ெசய்கிேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  30.06.1935 

 

திருவாங்கூrல்  வகுப்புவாrப்  பிரதிநிதித்துவம் 

கம்மாளர்,  நாடார்,  தீயர்,  புைலயர்   

தாழ்ந்த  ஜாதி  இந்துக்களாம் 



திருவாங்கூர்  அரசாங்கம்  வகுப்புவாrப்  பிரதிநிதித்துவக்  ெகாள்ைகைய   

ஒப்புக்ெகாண்டு,  அந்தப்படி  கவனித்து  உத்திேயாகம்  நியமிக்க  ஒரு  பப்ளிக்  

சர்விஸ்  கமிஷன்  என்ற  இலாக்காைவயும்  ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். 

அந்தக்  கமிஷனுக்கு  ெகாடுத்த  அதிகாரப்  பத்திரத்தில்  இந்துக்கள்,  

கிறிஸ்தவர்கள்,  முஸ்லிம்கள்  என்னும்  மூன்று    மத  வகுப்புகளும்,  

இந்துக்களில்  ேமல்  ஜாதி  இந்துக்கள்,  கீழ்ஜாதி  இந்துக்கள்  என்று  இரண்டு  

ஜாதி  வகுப்பு களும்  ஏற்படுத்தி  இருக்கிறார்கள். 

அப்படி  ஏற்படுத்திய   ஜாதி  வகுப்புகளில்  பார்ப்பனர்கைளயும்,  நாயர் கைளயும்  

ேமல்  ஜாதி  இந்து  வகுப்பிலும்,  கம்மாளர்,  நாடார்,  ஈழவர்  புைலயர்  
என்பவர்கைளக்  கீழ்  ஜாதி  இந்து வகுப்பிலும்  ேசர்த்திருக்கிறார்கள். 

இந்த  அக்கிரமம்  ஒரு  சுேதச  அரசர்  ஆட்சிபுrயும்  நாட்டில்  இருந்து  

வருகின்றது.  இந்தக்  ெகாடுைமயான  இழிைவ  ஒழிக்காமல்,  ஒழிக்க  

முயற்சிக் காமல் என்ன சுயராஜ்ஜியம் ேவண்டி இருக்கிறது என்பது நமக்குப் 
புrயவில்ைல. 

பிrட்டிஷ்  ராஜ்ஜியத்தில்  விஸ்வப்பிராமணர்கள்  என்று  ெசால்லிக்  

ெகாள்ளும்  கம்மாளர்  வகுப்பார்களும்,  க்ஷத்திrயர்  என்று  

ெசால்லிக்ெகாள்ளும்  நாடார்  வகுப்பாரும்,  சுேதசச்  சமஸ்தானத்தில்  

தீண்டப்படாதவர்களாய்க்  கருதப்படுவது  மிக  மிக  அக்கிரமமான  காrயம்  

என்ேற  ெசால்லுேவாம். 

இதுமாத்திரமல்லாமல்,  இந்தக்  காரணத்துக்காக  இவர்களுக்கு  சில  

உத்திேயாகங்களும்  தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

ஆைகயால் திருவாங்கூர் சட்டசைப அங்கத்தினர்கள் இந்தக்  ெகாடுைமைய  

நீக்கி,  கிரமமான  முைறயில்  வகுப்புவாrப்  பிரதிநிதித்துவம்  கிைடக்கும்படி 

ஏற்பாடு ெசய்ய முன்  வரேவண்டும்  என்று  ஆைசப்படுகின்ேறாம். 

குடி அரசு  துைணத் தைலயங்கம்  30.06.1935 

 

குடி அரசு  ேதசத்திலும்  அடக்குமுைற 



ஸ்ெபயின்  ேதசமானது,  குடி  அரைச  ஒழித்து  முடி  அரசு  ஆக்கிக்ெகாண்ட  

நாடாகும்.  அங்கு  குடி  அரசு  இருந்தும்  அடக்குமுைற  தாண்டவமாடுகின்றது.  

ஒரு  அரசியல்  குழப்பத்தின்ேபாது  65  ேபர்கைள  குற்றம்  சுமற்றி  விசாrத்து  

அதில்  4  ேபருக்குத்  தூக்குத்தண்டைனயும்,  36 ேபருக்கு  ஜன்ம  தண்டைனயும்,  

7  ேபருக்கு  12  வருஷத்  தண்டைனயும்  விதித்து,  18  ேபர்கைள  விடுதைல  

ெசய்து  விட்டார்களாம்.  அக்குழப்பத்தில்  3500  ேபர்  மாண்டார்களாம்.  எனேவ  

அன்னிய  ஆட்சி  ஒழிந்து,  சுயராஜ்ஜியம்  வந்து  விட்டால்  தர்ம  ராஜ்ஜியம்  

ஆகிவிடும்  என்று  கருதுவது  வடிகட்டின  அறியாைமேய  ஆகும்.  அரசியல்  

மாற்றத்திேலா,  கிளர்ச்சியிேலா  ேயாக்கியமானெதாரு  ெகாள்ைகைய  

விரும்புவது  தான்  அறிவுைடைமயாகுேம  ஒழிய,  ஒரு  ஜாதிையேயா,  ஒரு  

ேதசத்ைதேயா  விரும்புவதும்,  ெவருப்பதும்  பழயகால  ைகயில்  வலுத்தவன்  

ெகாள்ைள  அடிக்கப்  பார்க்கும்  சூட்சி  என்றுதான்  ெசால்லேவண்டும். 

குடி அரசு  கட்டுைர  30.06.1935 

 

கடவுள் கருைண 

 சந்ேதகவாதி 

ெசன்ற வருஷம் பகீார் பூகம்பத்தால் ஏற்பட்ட ெசாத்து நஷ்டமும், உயிர் 
நஷ்டமும் ஒருபுறமிருக்க, இவ்வருஷம் குெவட்டா பூகம்பத்தால் அைதவிட 

பல மடங்கு அதிகமான ஐம்பது அறுபது ஆயிரம் மக்கள் உயிர் நஷ்டமும் பல 

ேகாடி ரூ. ெபாருள் நஷ்டமும் நடந்தது. மற்ெறாருபுறமிருக்க, இம்மாதத்தில் 

ெபஷாவrல் தீ விபத்து ஏற்பட்டு 2500 வடீுகளும், ேகாடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் 

ெபறும்படியான ெபாருள்களும் சாம்ப லாயினவாம். உயிர்ச் ேசதமும் 

தாராளமாய் இருக்கலாம். எனேவ கடவுள் நன்ைமையேய குணமாய்க் 

ெகாண்டு அன்ைபயும் ஜவீகாருண்யத்ைதயும், கருைணையயுேம 

ஆபரணமாய்க் ெகாண்டவர் என்பதற்கு இைதவிட ேவறு என்ன உதாரணத்ைத 

ஆஸ்திகர்கள் காட்டுவார்கேளா ெதrயவில்ைல. 

குடி அரசு  ெசய்தி விமர்சனம்  30.06.1935 

 

அருஞ்ெசால்  ெபாருள் 



அகவிைல    தவச  விைல 

அசரமாகவும்    அைசவில்லாதது 

அேசதனப்  ெபாருள்கள்    உயிரற்றப்  ெபாருள்கள் 

அம்மன்  காசு    ரூபாயில் 320  இல்  1  பங்கு  மதிப்புள்ள  காசு 

அயனம்    காலம் 

அக்ஷயமாக   குைறவு  படாது 

அக்ஷரங்கள்   எழுத்துக்கள் 

உஞ்சிவிருத்தி    அrசிப்  பிச்ைசெயடுத்து  நடத்தும்  வாழ்க்ைக 

உல்லங்கனம்    நிந்ைத,  அவமதிப்பு 

உளமாந்ைத   கடுேநாய்,  உட்புண் 

எத்தனம்    முயற்சி 

கஜான்சி    கருவூல  அதிகாr 

ெகம்பு    சிவப்பு  இரத்தினக்கல் 

சம்மார    அழிவு 

சன்னது    பட்டம்,  விருது 

ேசதிக்கப்பட்டால்    ெவட்டப்பட்டால் 

சுனாயுதமாக    வருத்தமின்றி 

தர்க்கிப்பது    வாக்குவாதம்  ெசய்தல் 

தர்ப்பித்து    பயிற்சி 

தவக்கப்பட்டு    தாமதப்பட்டு 

தவறப்பட்டு   ைகவிடப்பட்டு 

தாற்பrயம்    ெபாருள் 



நிர்த்தாரணம்    நிைலயிடுைக 

நிர்த்தூளி    முற்றும்  அழித்தல் 

ேநாப்பாளம்   சினம் 

    ரூபாய் 

பங்கா   பட விசிறி (தைலக்கு ேமல் ெதாங்கும்  நீண்ட துணிைய ஒருவர் 
இருபுறமும்  அைசயுமாறு  இழுத்து  காற்றைமப்ைப  ஏற்படுத்தும்  

ெபாறியைமப்பு.) 

பத்ததி    வழிகாட்டும்  நூல்,  ஒழுங்கு,  ெசாற்ெபாருள் 

பந்தக  டிக்r    ெசாத்ைதப்  பிைணத்து  பிறப்பிக்கப்படும்  நீதிமன்ற  ஆைண 

புனருத்தாரணம்    மறு  சீரைமப்பு 

பூஸ்தி    ெசாத்து 

முட்டுவழிச்  ெசலவு    பயிrட்டு  அறுவைட  வைரயிலும்  ெசய்யும்  

ெசலவு 

முத்தத்துக்கு    முற்றத்துக்கு 

வருண  சங்கிரகம்    சாதிக்  கலப்பு 

விதாயம்    உதவி ஏற்பாடு 

ஜங்கம  ெசாத்துக்கள்    அைசயா  ெசாத்துக்கள் 

ஹதம்    அழித்தல் 


