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இந்திய  வாழ்விலுள்ள முரண்பாடுகள் 

இந்திய கள் வாழ்வில் நிைறய முரண்பாடுகள் உள்ளன. அந்த முரண்பாடுகள் சிலவற்ைற ேத ந்ெதடுத்து அதற்கு பின்னாலுள்ள 

உண்ைம என்ன என்று ெதrந்துெகாள்ள ஒரு எண்ணம் ேதான்றியது. அதன் விைளவுதான் இந்த ெசாற்ெபாழிவு.  

1. காந்திஜி அவ கைள ேதசத்தின் தந்ைத என்று அைழக்கிேறாம்.  ஆனால் அவருைடய ெகாள்ைககைள 

அரசியலிேலா ,ெபாருளாதாரத்திேலா பின்பற்றுவதில்ைல.  இருந்தாலும் அவைர ேதசத்தந்ைத என்று 

அைழக்காமல் இருப்பதில்ைல. அப்பட்சத்தில் ஏன் இந்த முரண்பாடு வருகிறது . 

ேதசத்திற்கு விடுதைல வாங்கிக் ெகாடுத்தவ  என்ற முைறயில் அவைர ேதசத்தந்ைத என்று நாம் எல்ேலாரும் அைழக்கிேறாம்.  

இவ்விஷயத்திலுள்ள உண்ைமைய யாரும் மறுக்க மாட்டா கள். ஆனால், அவருக்குக் காட்டும் நன்றி விசுவாசமாக அவருைடய 

ெகாள்ைககைள அரசியலிலும் ெபாருளாதாரத்திலும் பின்பற்ற ேவண்டும் என்று ேபசும்ேபாதுதான் பிரச்சைன எழுகிறது. 

ஆங்கிேலயைன ெவளிேயற்ற அவருைடய சத்தியாகிரகமும், ஒத்துைழயாைம இயக்கமும் உதவின. ஆனால் ஆங்கிேலயைன  

ெவளிேயற்ற முயற்சி ெசய்து ெகாண்டிருக்கும் ெபாழுேத உருவான மற்ற சில சூழ்நிைலகள் மிகவும் மாறுபட்டு 

ேபானதால், அவருைடய சத்தியாகிரகத்ைதேயா, ஒத்துைழயாைம இயக்கத்ைதேயா அரசாலும், நாட்டு மக்களாலும் பின்பற்ற 

முடியவில்ைல. உதாரணமாக இரண்டாம் உலகப்ேபா  நடந்து ெகாண்டிருந்தேபாது, ஜப்பானிய பைடகள் ப மாவிற்குள் 

நுைழந்து விட்டன. ப மா நாட்ைட ெவன்றபின் இந்தியாவிற்குள் நுைழவா கள் என்ற அபாயம் ஏறபட்டது. அப்ேபாது காந்திஜி 

அவ கள் ஜப்பானிய வர கள் அப்படி நுைழந்தாலும் ஆயுதம் தாங்கி நாம் அவ கைள எதி க்கக் கூடாது. அஹிம்சா முைறயில் 

அவ கைள நாம் எதி ெகாள்ள ேவண்டும் என்று ேபசினா . இைத ேநருஜி, மற்றும் பட்ேடல் ேபான்றவ கள் ஒத்துக் 

ெகாள்ளவில்ைல. அவ கேள ஒத்துக் ெகாள்ளாதேபாது ஆங்கில அரசாங்கம் எப்படி ஒத்துக் ெகாள்ளும்?  இந்திய ராணுவம் 

ஜப்பானிய ேசைனகைள மணிப்பூrலுள்ள இம்பால் நகrலும், நாகாலந்திலுள்ள ெகாஹிமா நகrலும் எதி க்ெகாண்டு தாக்கி 

முறியடித்து விரட்டின. அம்மாதிr எதி த்து தாக்கி இருக்காவிட்டால், ஜப்பானிய கள் இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாகாணங்கைள 

ஆக்கிரமித்து இருப்பா கள். இம்மாதிr காந்திஜியின்  கருத்துகைள அமல்படுத்த முடியாத சூழ்நிைலகள் பல எழுந்துள்ளன.  

இந்தியா சுதந்திரம் அைடந்தபின்னும் ைஹதராபாத் சமஸ்தானத்ைத ஆட்சி ெசய்து ெகாண்டிருந்த நிஜாம் அவ கள் 

இந்தியாவுடன் ஒன்று ேசர மறுத்தா . தனி நாடாக இருக்கப்ேபாவதாக அறிவித்தா . இந்தியாவின் உள்துைற அைமச்சராக 

இருந்த பட்ேடல் அவ களுக்ேகா காந்திஜிைய ேபான்ற ஒரு ெபாறுைம இல்ைல. அவ  உடேனேய rசல்ட் காட்ட விரும்பினா . 

அதனால், இந்திய ராணுவத்ைத அங்கு அனுப்பி நிஜாைமப் பணிய ைவத்தா . இம்மாதிr வன்முைறைய பயன்படுத்திேய ஆக 

ேவண்டும் என்ெறாரு கட்டாயம் ேகாவாைவ இந்தியாவுடன் இைணக்க ேவண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் வந்தேபாது ஏற்பட்டது. 

காந்திஜியின் ஒத்துைழயாைம இயக்கத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு ஆங்கில அரசு 1947-இல் நாட்ைடவிட்டு ெவளிேயறியது. அைதத் 

ெதாட ந்து இந்திய அரசு ேகட்டுக்ெகாண்டதின் ேபrல் பிெரஞ்சு அரசும் தன்னுைடய ஆட்சியின்கீழ் இருந்த புதுச்ேசrைய தாேன 

முன்வந்து ெகாடுத்துவிட்டுப் ேபாய்விட்டது. ஆனால் ேபா ச்சுகீசிய அரசும் தானாக இவ்வாறு ெவளிேயற முன்வரவில்ைல. 

ேகாவாைவ விட்டுக் ெகாடுக்கேவ மாட்ேடாம் என்ன  ஆனாலும் சr என்ெறாரு பிடிவாதமான முடிவிலிருந்தன . 1947-62 வைர 

இந்திய அரசு எத்தைனேயா முைற ேகட்டுக்ெகாண்டேபாதும் ேபா ச்சுகீசிய அரேசா சம்மதிக்கவில்ைல. இதற்கு ேமலும் 

ெபாறுக்க முடியாது என்ற நிைல எழுந்தேபாதுதான் இந்தியா ராணுவத்ைத அனுப்பி, வலுக்கட்டாயமாக ேபா ச்சுகீசிய 

 
N. Asokan        
Secretary & Senior Research Fellow 

                                                               No.5. Kavignar Puduvai Sivam St 
Venkata Nagar Extension 
Pondicherry 605 011 INDIA 
Ph: off: (413) 2213758, 2212443, 2211592 
Mobile : 94432 21770 
Res: (413) 2211710, 2212778 
Fax:(413)2212338   
e-mail:ashokmirra@gmail.com;motherssindia@gmail.com  

    The Mother’s Service Society   



2 
 

ராணுவத்ைத ெவளிேயற்றியது. காந்திஜி இங்கிலாந்ைத ஒத்துைழயாைம இயக்கத்தின் மூலம் எதி த்து ெவற்றி கண்டா  

என்பதில் பல விேசஷங்கள் இருக்கிறன்றன.  

முதலாவதாக இங்கிலாந்து ஒரு ஜனநாயக நாடு. சட்டத்ைத மதிக்கின்ற ஒரு நாடு. இேத நம் நாட்ைட ஆட்சி ெசய்தது 

இங்கிலாந்தாக இல்லாமல் ெஜ மனியாக இருந்திருந்தால், நடக்கின்ற விஷயேம ேவறு. ஹிட்ல  ேபான்ற ச வாதிகாrகள் 

காந்திஜியின் எதி ப்ைப சட்டப் பூ வமாகேவ எதி ெகாண்டிருக்கமாட்டா கள். அவைர உடனடியாக ைகது ெசய்து, தூக்கில் 

ேபாட்டிருப்பா கள் அல்லது ராணுவ firing squard–ஆல் சுட்டிருப்பா கள். ஆங்கிேலயன் ெபருந்தன்ைமயானவன் என்பதால்தான் 

அவைர தூக்கில் ேபாடாமலும், சுட்டு வழ்த்தாமலும் அைமதியாக சிைறயில் தள்ளினான். சிைற வாசம் முடிந்து ெவளிேய 

வந்தபின் அவ  மீண்டும் தன்னுைடய ஒத்துைழயாைம இயக்க எதி ப்ைப ெதாட ந்து ெவளிக்காட்டிக் ெகாண்டிருந்தா .  

இம்மாதிr பல சமயங்களில் காந்திஜி அவ களுைடய அரசியல் கருத்துகள் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு ஒத்துவராமேலேய 

இருந்திருக்கிறது. இந்தியா சுதந்திரம் அைடந்தபின் அதற்கு இராணுவேம ேதைவயில்ைல. நாம் நிராயுதபாணியாகேவ 

இருக்கலாம் என்ெறாரு கருத்ைதத் ெதrவித்தா . காங்கிரஸ் கட்சி முழுவதுேம இதனால் அதி ந்துப் ேபானா கள். பாகிஸ்தான் 

ராணுவம் ைவத்துக் ெகாள்ளாதபட்சத்தில் நாமும் ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டாம் என்று ெசான்னால் ஒருேவைள காங்கிரஸா  

ேகட்டுக் ெகாண்டிருப்பா கள். ஆனால் பாகிஸ்தான் ராணுவத்ைத ைவத்துக் ெகாள்ள முடிவு ெசய்தபட்சத்தில் இந்தியாவிற்கு 

அது ேதைவயில்ைல என்று ெசான்னால் யா தான் ஒத்துக்ெகாள்வா கள். தன்னுைடய முடிைவ காங்கிரஸ் அரசியல் 

கூட்டத்தில் ஒரு த மானமாக ெகாண்டுவர முயற்சி ெசய்தேபாது எல்லா காங்கிரஸாரும் ஒன்று ேச ந்து ஏக மனதாக இந்த 

த மானத்ைத முறியடித்தா கள். இப்படி நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு ஒத்துவராத கருத்துக்கைள காந்திஜி வலியுறுத்தியதால்தான், 

ேதசதந்ைத என்று அவைர ஒருபுறம் ஏற்றுக் ெகாண்டாலும், மற்ெறாருபுறம் அவ  காட்டிய வழிைய எவரும் பின்பற்றவில்ைல.  

அவருைடய அரசியல் கருத்துகள் நாட்டிற்கு எந்தளவிற்கு ஒத்துவரவில்ைலேயா, அந்தளவிற்கு அவருைடய ெபாருளாதார 

கருத்துகளும் நாட்டின் ேதைவகளுக்கு ஒத்துவராமல் ேபாய்விட்டன. அவ  எளிைமயான வாழ்க்ைகையத்தான் ஆதrத்தா . 

ேவட்டிதான் கட்டினா , ேபண்ட் அணியவில்ைல. ெபரும் அரசியல் தைலவராக இருந்தேபாதும்கூட அதற்ேகற்ற 

வடுகளில்லாமல் அரசியல் ேவைலயாக ெடல்லிக்கு வந்தால், ஹrசன ேசrகளில்தான் தங்குவா . ைசவ உணைவ 

வலியுறுத்தினா . கனரக ெதாழிற்சாைலகைள அவ  ஆதrக்கேவ இல்ைல. கிராமபபுறங்களில் ெசய்கின்ற குடிைச 

ெதாழில்கைளதான் அவ  ஆதrத்தா . இைவெயல்லாம் நம் நாட்டு மக்களுக்கு ஒத்துவருமா என்ெறல்லாம் அவ  

சிந்திக்கேவ இல்ைல. அலுவலகங்களுக்கு ெசல்கின்றவ கள் இக்காலக்கட்டத்தில் ேபண்ட் அணிந்துதான் ெசல்கின்றன . 

பண்டிைக மற்றும் விேஷச நாட்களில்தான் ேவட்டி அணிகின்றன . ேமலும் காந்திஜிேபால் எளிைமயான வாழ்க்ைகைய 

எவரும் வாழ விரும்புவதில்ைல. நாட்டில் எல்ேலாரும் நிைறய சம்பாதித்து, வசதியான வடு, கா , ஏ. சி. அறுசுைவ 

விருந்து என்றுதான் வாழப்பிrயப்படுகிறா கள். காந்திஜிேயா எங்கு ெசன்றாலும் பாதயாத்திைரயாகத்தான் ெசல்வா . 

ஆனால் நம் நாட்டில் மக்கள் இதற்ெகல்லாம் ஒத்துக் ெகாள்வா களா? வதிகளில் வாகனங்கள் நிரம்பி வழிகின்றன. 

ஸ்கூட்ட , கா  ேலான் என்று மக்கள் ேலான்ேபாட்டு வாகனங்கைள வாங்குகிறா கள். இப்படி மக்கள் வசதிைய 

நாடும்ேபாது காந்திஜி அவ கள் வலியுறுத்திய எளிைமயான வாழ்க்ைக எப்படி மக்களுக்கு ஏற்புைடயதாக இருக்கும்.  

காலத்திற்கு ஒத்துவராத ெகாள்ைககைளயும், கருத்துகைளயும் காந்திஜி அவ கள் வலியுறுத்தியதால்தான், அரசும் சr, 

மக்களும் சr அவ  காட்டிய வழியில் நடக்காமல் தவறிவிட்டா கள். ஆனால் ேதசத்திற்கு விடுதைல வாங்கிக் ெகாடுத்தது 

அவ தான் என்பது மறுக்க முடியாத உண்ைமயாக இருப்பதால், இதுவைர அந்தளவிற்காவது நன்றியறிதேலாடு நடந்து 

ெகாள்கிறா கள்.  

2. அரசாங்கத்தில் ஊழல் மலிந்துள்ளதாக மக்கள் குைற ெசால்லும்ேபாது அேத ஊழைல அதிகமாக ெசய்யும் 

அரசியல் கட்சிகைளேய ஏன் மீண்டும் மீண்டும் ேத தலில் ேத ந்த்ேதடுக்கிறா கள்? 

இந்த முரண்பாடு வாழ்வில் நல்லதும் ெகட்டதும் ேச ந்துவரும் என்பதற்கு நிரூபணமாகிறது. ஒன்றின்மூலம் வரும் 

நல்லைத மனதில் ைவத்துக் ெகாண்டு நாம் ஏற்றுக் ெகாள்ளும் ெபாழுது அேதாடு வரும் ெகட்டைதத் தவி க்க முடியாமல் 

ேபாய்விடுகிறது. இது வாழ்வில் எல்லா இடங்களிலும் வரும். நாட்ைட நி வாகம் ெசய்ய அரசாங்கம் ேதைவப்படுகிறது 

என்னும்ெபாழுது அரசாங்கம் ேவண்டும் என்கிேறாம். அேதசமயத்தில் அரசாங்கம் ெசய்ய வருபவ கள் ஊழலில் 

ஈடுபடும்ெபாழுது தாங்க முடியவில்ைல என்றும் மக்கள் புலம்புகிறா கள். இதற்கு நல்ல உதாரணம் ேவண்டும் என்றால் 

திருமணத்ைதயும், ெபண்கைளயும் எடுத்துக் ெகாள்ளலாம். திருமணத்ைத நாடாத ெபண்கேள இந்தியாவிலில்ைல.  

அேதசமயத்தில் அதனால் தன் மகிழ்ச்சிக் குைறந்தது என்று குைற கூறாத ெபண்கேள இல்ைல. திருமணத்தால் தன் 

மகிழ்ச்சிைய ெதாைலத்து விட்டதாகக் கூறும் ெபண்மணிகள் தான் ெபற்ற ெபண் திருமண வயைத எட்டும்ேபாது 
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காலாகாலத்தில் அந்த திருமணத்ைத முடித்து ைவக்க ேவண்டும் என்று துடிக்கிறா கள். உங்கள் சந்ேதாஷம்தான் 

திருமணத்தால் ெகட்டது என்று ெசால்கிற கேள பின் ஏன் அந்த தவற்ைற உங்கள் ெபண் வாழ்க்ைகயில் ெசய்கிற கள் 

அவைள சுதந்திரமாக இருக்க விடுங்கேளன் என்றால், அெதல்லாம் பா த்தால் முடியுமா நல்லேதா, ெகட்டேதா 

அவளுக்ெகன்று ஒரு ஆண் துைண ேவண்டும் அவள் ஒருவருக்கு ெசாந்தம் என்று ெதrயும்ேபாதுதான் மற்ற ஆண்கள் 

அவைள ெதாந்தரவு ெசய்யாமல் இருப்பா கள். அவள் தனித்திருக்கிறாள் என்று ெதrந்தால், அக்கம் பக்கத்து ஆண்களின் 

ெதால்ைல தாங்காது என்று பதில் ெசால்லி சமாளிப்பா கள். ஆக இதிலிருந்து நமக்கு என்ன ெதrகிறது? திருமணத்தின் 

வாயிலாக பலவிதமான ெதால்ைலகள் வந்தாலும், ஆணின் பாதுகாப்பு ெபண்ணிற்கு ெபrதாகத் ெதrவதால், அவள் 

எந்தவிதமான ெதாந்தரைவயும் ெபாறுத்துக்ெகாள்ள தயாராக இருக்கிறாள் என்று ெதrகிறது.  

 இம்மாதிr நிைலயில்தான் நாம் அரைசயும், மக்கைளயும் ைவத்துப் பா க்க ேவண்டும். நி வாகத்திற்காக 

அரசாங்கத்ைத நாடும்ெபாழுது ேவண்டாெவறுப்பாக அதனுடன் ஊழலும் வந்துவிடுகிறது. இரண்டாவதாக நாம் 

ேவெறான்ைறயும் கருத ேவண்டும். அரசாங்க அதிகாrகளுக்குக் காசு ெகாடுத்து தம் தவறான ேநாக்கத்ைத பூ த்தி ெசய்து 

ெகாள்ளும் எண்ணம் பலேபருக்கு இருக்கிறது. எத்தைனேயா ேபருக்கு வருமானவr, வணிக வr ெகாடுக்க இஷ்டேம 

இல்ைல. கட்டிட விதிகைள மீறி வடு கட்டிக்ெகாள்ள எத்தைனேயா ேப கள் ஆைசப்படுகின்றன . பள்ளி, ம்ருத்துவமைன, 

ெதாழிற்சாைல முதலியைவகைள நடத்துபவ கள் இவ களுக்கு எல்லாம் விதிமுைறகைள மீறி ெசயல்பட்டு ஆதாயம் 

பா க்க நிைறய சந்த ப்பங்கள் வருகிறது. அவ்வாறு கிைடக்கும் ஆதாயத்ைத விட மனம் இல்லாதபட்சத்தில் அரசாங்க 

அதிகாrகள் கண்டுெகாள்ளாமல் இருக்க ெசய்வதற்கு இவ கள் காசு ெகாடுப்பைத வழக்கமாகச ெசய்கிறா கள். இப்படி 

குறுக்கு வழியில் ஆதாயம் ேதடுபவ களின் எண்ணிக்ைகையப் பா த்தால், முைறயாக வாழ விரும்புவ கைளவிட 

இவ கள்தான் அதிகமாக இருப்பா கள். இப்படிப்பட்'டவ களுக்கு அரசாங்க அதிகாrகேளா, அல்லது அரசியல்வாதிகேளா 

ெசய்யும் ஊழல் ேவைலகள் தவறாகேவ கண்ணிற்குத் ெதrயாது. ஊழல் ெசய்யும் அரசியல்வாதிகள் இவ கள் கண்ணிற்கு 

ெபrய சாதைனயாள களாகத்தான் ெதrவா கள். இந்த உண்ைமைய ைவத்துப் பா க்கும்ெபாழுது ஊழல் ெசய்யும் 

கட்சிகளுக்கு அதிகமாக ஓட்டு விழுவது என்பது மக்களிைடேய அவ களுக்கு கிைடத்த அங்கீகாரத்ைதயும் காட்டுகிறது 

என்று நாம் அறியலாம்.  

 மூன்றாவதாக நம் நாடு வறுைமயிலிருந்து மீண்டு வள ச்சிையப் பா த்துக் ெகாண்டிருக்கும் நாடு என்பைத நாம் 

உணர ேவண்டும். மக்களுைடய ஆைசகளும், ேதைவகளும் கட்டுக்கடங்காமல் ெபருகிவிட்டன. இருபதாயிரம் வருமானம் 

பா க்கக் கூடிய ஒருவருக்கு 50,000/-க்குேமல் வருமானம் பா க்கக்கூடிய ஒருவ  வாழும் வாழ்ைவ தானும் வாழ 

ேவண்டும் என்ற ஆைச வந்துவிடுகிறது. Two wheeler தான் ைவத்துக் ெகாள்ள முடியும் என்ற நிைலயில் உள்ளவ  கா  

ைவத்துக் ெகாள்ள ஆைசப்படுகிறா . வாரம் ஒரு நாள்தான் நல்ல அைசவ உணவு ெசய்ய முடியும் என்ற 

நிைலயிலிருப்பவ  தினமும் தினமும்  அேதேபால் அைசவ உணவு சாப்பிட பிrயப்படுவா . பிள்ைளகள் ேகட்பைத 

எல்லாம் வாங்கி ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று ஆைசப்படாத ெபற்ேறா கேள இல்ைல என்று ெசால்லலாம். இதற்ெகல்லாம் 

கிைடக்கின்ற வருமானம் வழி ெசய்யாதபட்சத்தில் ைகயிலிருக்கும் அரசாங்க அதிகாரத்ைத தவறாகப் பயன்படுத்தி 

ேமல்வரும்படி பா க்க எத்தைனேயா ேப  துணிந்து விடுகிறா கள். ஆகேவ வருமான பற்றாக்குைற என்பது ஊழலுக்கு 

மிகப் ெபrய தூண்டுேகாலாக அைமந்துவிடுகிறது என்பைதயும் நாம் கருத ேவண்டும். சுபடீ்சம் நிைறந்த அெமrக்கா 

ேபான்ற ேமைல நாடுகளில் அரசாங்க ஊழிய கள் இந்த அளவிற்கு ஊழலில் ஈடுபவதில்ைல. ஏெனன்றால் அவ களுக்கு 

ைக  நிைறய வருமானம் கிைடப்பதால் அவ களுக்கு ஊழலில் ஈடுபட அவசியம் இல்லாமல் ேபாகிறது. ெபாதுமக்களும், 

பணப்பற்றாக் குைறயினால் வரும் கஷ்டங்கைள உண ந்தவ  என்பதால் அரசாங்க ஊழிய கள் ெசய்கின்ற ஊழல்கைள 

ஏற்புைடயது என்ேற விட்டுவிடுகிறா கள்.  

ேமற்கூறிய கண்ேணாட்டங்கைள ைவத்துப் ேபசினாலும், ஒரு புதிய உண்ைம இப்ேபாது இந்திய அரசியலில் 

அறிமுகமாகிறது. ஊழலற்ற ஆட்சிைய தருேவாம் என்று வாக்குறுதிகைள அள்ளி வழங்குவது அரசியல் கட்சிகளுக்கு 

ஒன்றும் புதிேத அல்ல. அப்படி வாக்குறுதி வழங்கினாலும் ஆட்சிக்கு வந்து விட்ட பிறகு ெகாடுத்த வாக்கிற்கு எதி மாறாக 

நடந்து ெகாள்வதும் ஒன்றும் புதிதல்ல. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிைலயில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு ெடல்லியில் கிைடத்துள்ள 

அேமாக வரேவற்பு ஆச்சrயம் தருவதாக அைமந்துள்ளது. நாட்டின் தைலநகrல் மத்தியில் ஆட்சி ெசய்யும் 

ஆளுங்கட்சிைய ஓரம் கட்டிவிட்டு 70  சீட்டு ெகாண்டுள்ள சட்டசைபயில் 67  இடங்கைள பிடித்திருப்பது என்பது மிகவும் 

பாராட்டக் கூடிய ஒரு விஷயம்தான். நைடமுைறயில் இந்த ஆம் ஆத்மி கட்சியின  தாம் ெசால்லியபடி ெசய்கிறா களா, 

ஆம் ஆத்மி கட்சி அைமக்கும் மந்திr சைபயில் இடம் ெபற்றுள்ள மந்திrகள் யாரும் ஊழலில் சிக்காமல் இருக்கிறா களா 

என்பைதயும் நாம் பா க்க ேவண்டும். அவ கள் ெசால்லியபடி ெசய்து தம் ெபயைர காப்பாற்றிக் ெகாண்டா கள் என்றால் 
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இந்திய அரசியல் வாழ்வில் அது ஒரு ெபrய திருப்பு முைனயாக அைமயும். ெடல்லியில் இவ களுக்கு கிைடத்த 

வரேவற்பு மற்ற மாநிலங்களிடமும் கிைடத்தெதன்றால் அது நம் நாட்டின் தைலெயழுத்ைதேய மாற்றிவிடும்.  

3. தமிழ களும், வங்காளிகளும் மிகுந்த மதப்பற்றுைடயவ கள். கடவுள் நம்பிக்ைகக் ெகாண்டவ கள். 

அப்பட்சத்தில் இேத தமிழ களும், வங்காளிகளும் கடவுேள இல்ைல என்று நாத்திகம் ேபசும் தி. மு. க 

விற்கும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் எப்படி ஓட்டுப் ேபாட்டா கள். இந்த முரண்பாைட எப்படி நாம் புrந்த 

ெகாள்வது? 

தமிழ களின் மத ஈடுபாடு ேமேலாட்டமானது என்று நாம் ெசான்னால், 1967-இல் தி.மு.கவின  நடத்திய நாத்திக பிரச்சாரம் 

தமிழ களின் மதப்பற்ைறக் கைலத்து, அவ கைள நாத்திக களாக மாற்றி, தி.மு.கவினருக்கு ஓட்டுப் ேபாட ைவத்தது 

என்று நாம் ேபசலாம். ஆனால் இத்தைகய கூற்று உண்ைமேய இல்ைல. ஏெனன்றால், தமிழ களின் மதப்பற்று மிகவும் 

ஆழமானது. அவ களுைடய ஜவனில் இரண்டறக்கலந்தது. 63 நாயன்மா களும், 12 ஆழ்வா களும் எழுந்தருளியுள்ள 

புண்ணிய பூமி இது.பல நாயன்மா கள் நிகழ்த்தியுள்ள அற்புதங்கைள படிக்கும்ேபாது நமக்கு ெமய் சிலி த்துப் ேபாகிறது. 

இப்படி நாயன்மா கள் மற்றும் ஆழ்வா கேளாடு தமிழ களின் ஆன்மிகம நிற்கவில்ைல. இவ கைள பின்பற்றி 

பட்டினத்தா , வள்ளலா , ரமண  ேபான்ற மகான்களும் அவதrத்துள்ளன . எல்லாவற்றிற்கும் சிகரம் ைவத்தாற்ேபால் 

பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரும், அன்ைனயும் அவ களுேம தமிழ களிருக்கும் புதுச்ேசrக்குதான் வந்துள்ளா கள். புதுச்ேசr 

பழங்காலத்தில் அகத்திய முனிவ  குடியிருந்து தவம் புrந்த ேவதபுr என்ெறாரு நகரமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆகேவ 

ஆன்மிகம் இந்தளவிற்கு ஊறியிருக்கும் ேபாது தி.மு.கவினrன் நாத்திகப் பிரச்சாரத்தால், இந்த மத ஈடுபாடு ெகட்டது 

என்று நாம் ெசால்வதற்கில்ைல. அப்படியானால் தமிழ கள் தி.மு.க.வினைர ஆதrத்தது எைதக் காட்டுகிறது என்ெறாரு 

ேகள்வி எழுகிறது.  

தி.மு.க. பிரச்சாரத்தில் பல அம்சங்கள் அடங்கியுள்ளன. அந்த பல அம்சங்களில் நாத்திகமும் ஒன்று. உண்ைம 

என்னெவன்றால், அந்த நாத்திகம் மக்களின் மனத்ைதக் கவரவில்ைல. மக்கைள கவ ந்தது என்னெவன்றால், தி.மு.கவின  

அந்தண  ஆதிக்கத்ைதக் கண்டித்துப் ேபசியதும், மத்திய அரசின் ஹிந்தி திணிப்ைப எதி த்துப் ேபசியதும்தான் ஆகும். 

இந்த இரண்டு விஷயத்திற்குதான் மக்களிடமிருந்து அவ களுக்கு வரேவற்பு கிைடத்தேத தவிர கூடுதலாக வந்த 

நாத்திகத்ைத அவ கள் ெபாருட்படுத்தவில்ைல. இைத ஏன் நான் கூறுகிேறன் என்றால். அவ கள் ஆட்சியில் இருந்த 

காலத்தில்கூட ேகாவில்களில் பக்த களின் வருைகேயா, உண்டியல் காணிக்ைகேயா, மதம் சம்பந்தப்பட்ட 

திருவிழாக்கேளா எதுவுேம குைறயவில்ைல. தி.மு.க வின தான் நாத்திக பிரச்சாரம் ெசய்தா கேள தவிர தைலவ களின் 

குடும்பத்ைத ேச ந்த ெபண்கள் வழக்கம்ேபால ேகாயில்களுக்கு ெசன்றுெகாண்டுதான் இருந்தன . குடும்பத் தைலவ களும் 

அைதத் தடுத்ததாகத் ெதrயவில்ைல. தமிழ களின் மூடநம்பிக்ைககைள தி.மு.க தைலவ கள் ேகலி ெசய்ததுண்டு. 

குறிப்பாக தமிழ கள் அதிகமாக நம்புகின்ற ராகு காலம், எமகண்டம் ஆகியவற்ைற எள்ளி நைகயாடியதுண்டு. இந்த 

மூடநம்பிக்ைகைய நாங்கள் மதிக்கவில்ைல என்பதற்காகேவ அண்ணா அவ கள் 1967-இல் ராகு காலத்திேலேய 

முதலைமச்ச  பதவிைய ஏற்றா . ஆனால் அண்ணா அவ கள் அகால மரணம் அைடந்தபின் அதன்பின் பதவி ஏற்ற எந்த 

தி.மு.க அைமச்சரும் ராகு காலத்தில் பதவி ஏற்கவில்ைல. வங்காளிகைள எடுத்துக் ெகாண்டால், அவ கள் 

மதவழிபாட்ைடயும், அரசியைலயும் நன்றாகப் பிrத்து ைவத்துள்ளன . ராமகிருஷ்ண , சுவாமி விவகானந்த  , பகவான் 

ஸ்ரீ அரவிந்த  ஆகிேயா கள் பிறந்த மாநிலம் என்பதால், நிச்சயமாக ஆன்மிக ஈடுபாட்ைட அம்மாநிலத்தவரால், இழக்கேவ 

முடியாது. இருந்தாலும், கம்யூனிச கட்சியினருக்கு ஆட்சி உrைம அளித்துள்ளன  எனபதும் உண்ைம. ஆனால் அதற்கு 

ஒரு முக்கியக் காரணம் இல்லாமல் இல்ைல. கம்யூனிச கட்சியின  ஆட்சி அைமத்தால், ெதாழிலாள  வ கத்தினருக்கு 

நல்வாழ்வு கிைடக்கும் என்று வங்காளிகள் ெபrதும் நம்பின . கல்கத்தாவில் ஏராளமான சணல் ெதாழிற்சாைலகள் 

உள்ளன. அதனால் அம்மாநகரேம ெதாழிலாள கள் நிரம்பிய நகரமாக இருந்தது. ேமலும் வங்காளிகள் மிகவும் 

உண ச்சிவயப்பட்டவ கள். சுபடீ்சத்ைதயைடய விைரவு வழி ஒன்றுள்ளது என்று ெதrந்தால், அந்த வழிைய அவ கள் 

உடேனேய நாடுவா கள். நாடு முழுவதும் காந்திஜி அவ களின் சத்தியாக்கிரகத்ைதப் பின்பற்றும்ேபாது வங்காளத்தில் 

மட்டும் ேநத்தாஜி அவ களின் ஆயுதம் தாங்கிய அணுகுமுைறக்கு ெபrய ஆதரவு இருந்தது. காரணம் என்னெவன்றால, 

ஆயுதம் தாங்கி ேபாrட்டால் சீக்கிரம் விடுதைலப் ெபறலாம் என்று அவ  பிரச்சாரம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தா . 

உண ச்சிவயப்பட்ட வங்காளிகளுக்கு ஆயுதம் ஏந்தினால் சீக்கிரம் விடுதைலக் கிைடக்கும் என்று என்னும் ெபாழுது 

அவ கள் ஆதரவு ேநத்தாஜிக்கு ெபருமளவில் கிைடத்தது. இேத rதியில்தான் கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால், 

உைழப்பாளிகள் விைரவில் உய வு ெபறுவா கள் என்று கம்யூனிச தைலவ கள் ெசய்த பிரச்சாரம் வங்காளிகள் மனைதத் 

ெதாட்டது.  
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அேதசமத்தில்  எந்த கம்யூனிச தைலவரும் வங்காளிகளின் மத ஈடுபாட்ைட ேநரடியாகத் தாக்கிப் ேபசேவ 

இல்ைல. தமிழ் நாட்டிலாவது திராவிட கழகத்தின  சிைல வழிபாட்டிைன அவமதித்துப் ேபசினா கள். ஆனால் 

வங்காளத்தில் நவராத்திr வழிபாடுகள் ஒரு வாரத்திற்குேமல் விம சியாக நடக்கும். து கா பூஜா என்று து க்ைக அம்மன் 

சிைலைய அலங்கrத்து, வதிவதியாக ஊ வலம் எடுத்துச் ெசல்வா கள். இைதெயல்லாம் எந்த கம்யூனிச தைலவரும் 

கண்டித்தேதயில்ைல. ஆகேவ வங்காளிகள் ஆன்மிகத்ைதயும், அரசியைலயும் அறேவ பிrத்து ைவத்ததால் மத ஈடுபாடு 

ெகாண்ட வங்காளிகள் நாத்திகத்ைத வலியுறுத்தும் கம்யூனிஸ்ட்கைள ஆட்சி அைமக்க அனுமதித்ததில் ஆச்சrயேம 

இல்ைல. ேமலும் ஒன்ைறயும் நாம் கருத ேவண்டும். ஆன்மிகத்தினுைடய சிறந்த அைடயாளேம ஐக்கிய உண வுதான். 

காங்கிரஸ் கட்சிக்கார களும் தி.மு.க. வினரும் எலியும், பூைனயும் ேபால விேராதிகளாக நடந்து ெகாண்டாலும் அந்த 

விேராதத்ைத மீறி அவ களிைடேய ஒரு ஒற்றுைமைய பாராட்டுவது ஆழத்தில் ஆன்மிகம் நன்றாக ேவரூன்றி இருப்பைத 

காட்டுகிறது. இதற்கு சிறந்த நிரூபணம் ேவண்டும் என்றால் இந்திராகாந்தி அம்ைமயா  1975-ஆம் ஆண்டு நாட்டில் 

எம ெஜன்சிைய ெகாண்டு வந்த ெபாழுது கருணாநிதி அவ கைள ெதாட பு ெகாண்டு ெபருந்தைலவ  காமராஜ  

அவ கைள ைகது ெசய்ய ெசான்னா . காங்கிரஸ் ஆட்சிைய கவிழ்த்தது தி.மு.க தான் என்றாலும்  காமராஜ  ேமல் 

மக்கள் ைவத்திருந்த மrயாைதைய கருணாநிதி அவ கள் நன்கு அறிவா . ஆகேவ அவைர ைகது ெசய்வது தமிழருக்ேக 

ஒரு ெபrய அவமானம் என்று முடிவு ெசய்து மத்திய அரைச எதி த்துக் ெகாண்டாலும் பரவாயில்ைல. தான் இந்த 

காrயத்ைத ெசய்ய மாட்ேடன் என்று மறுத்துவிட்டா . இப்படி எதி கட்சியின் தைலவrடத்தில் தி.மு.க தைலவ  அவ கள் 

காட்டிய ஒரு ஒற்றுைம மாநிலத்தில் உள்ள ஆன்மிகத்தின் தவிரத்ைதக் குறிக்கிறது. அடுத்தபடியாக ெபrயா  அவ கள் 

மூதறிஞ  ராஜாஜிைய அரசியல் rதியாக எதிrயாகேவ பாவித்து நடத்தினா . இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் 

அவருக்கு ஒரு சிக்கலான பிரச்சைன விஷயத்தில் சrயான அறிவுைர ேதைவப்பட்டது அவ  விரும்பி இருந்தால் சட்ட 

வல்லுன கைளயும், வழக்கறிஞ கைளயும் சந்தித்து அறிவுைர ேகட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவ  அப்படி ெசய்யவில்ைல. 

அவ  என்ன நிைனத்தாேரா ெதrயவில்ைல. இந்த அறிவுைரைய வழங்குவதற்கு சrயான நப  ராஜாஜி அவ கள் தான் 

என்று முடிவு ெசய்து அவைர சந்தித்து அறிவுைர ேகட்டுக் ெகாண்டா . இதில் ஆச்சrயம் என்னெவன்றால் ராஜாஜி 

அவ கள் தமிழ்நாட்டில் குல கல்வி திட்டத்ைத அறிமுகப்படுத்திய ெபாழுது ஜாதிைய வலுப்படுத்துவதற்காக ராஜாஜி 

அவ கள் திட்டமிட்டு ெசய்யும் ெசயல் இது. ஆகேவ இைத வன்ைமயாகக் கண்டிக்கிேறன் என்று தமிழ்நாடு முழுவதும் 

பிரச்சாரம் ெசய்து, அதன் விைளவாக ராஜாஜி அவ கள் பதவிைய இழக்க ேநrட்டது. இப்படி அடுத்தவ  ஆட்சிைய 

கவிழ்த்துவிட்டு அவrடேம அந்தரங்கமான விஷயங்கைள ேபசி அறிவுைர ேகட்பது என்பது ஆழத்தில் ஆன்மிக 

ஐக்கியத்ைத உண ந்தவ கள் மட்டுேம ெசய்யமுடியும்.  

4. இந்நாட்டில் மகாசரஸ்வதி, மகாகாளி, மகாலக்ஷ்மி என்று ெபண் ெதய்வங்கைள வழிபடும் பழக்கமுள்ளது. 

ஆனால் நைடமுைறயில் ெபண்ணாகப் பிறந்தவ கைள மட்டமாக நடத்தும் பழக்கமுள்ளது. இந்த 

முரண்பாைட எப்படி நாம் புrந்துெகாள்வது? 

நம் நாட்டில் ேபாலியாக, ஒப்புக்காக எத்தைனேயா ேவைலகைள ெசய்கின்ேறாம். அதில் இதுவும் ஒன்று என்று ைவத்துக் 

ெகாள்ள ேவண்டும். ஒருபக்கம் ஆன்மிகம் நிைறந்த நாடு என்று ெசால்லிக் ெகாள்வதில் ெபருைம அைடகின்ேறாம். 

ஆனால் ெதய்வங்கள் முற்றும் ஏற்றுக் ெகாள்ளாத வைகயில் ெபாய, ஏமாற்று ேவைல, ஊழல், அசுத்தம், ெபாய்சாட்சி 

ெசால்வது என்று எத்தைனேயா ெகட்ட வழக்கங்கைள ெவட்கமில்லாமல் கைடபிடிக்கிேறாம். கறுப்புப்பணத்ைத எடுத்துச் 

ெசன்று ேகாவில் உண்டியலில் ெதய்வத்திற்குக் காணிக்ைகயாக ெசலுத்தி ஆண்டவனின் அருள் கிைடத்ததற்கு நன்றி 

ெதrவிக்கும் பக்த களும் இந்நாட்டில் உண்டு. இப்படி ஆன்மிகத்திற்கு ஒத்துவராத காrயங்கைள ெசய்துெகாண்டு 

அேதசமயத்தில் ெதய்வ பக்திைய ெவளிப்படுத்திக் ெகாள்வது முரண்பாடாக இருப்பதாக எவரும் உண வதில்ைல. 

பசுைவேய ெதய்வமாக வழிப்படும் பழக்கமும் நம் நாட்டிலுண்டு. ஆனால் அைதயாவது நன்றாக ைவத்திருக்கிேறாமா 

என்று பா த்தால் அதுவுமில்ைல. கிராமப்புரங்களில் வடுகளில் உள்ள பசுக்கள் ெபரும்பாலானைவகள் ெமலிந்துதான் 

காணப்படுகின்றன. அது ஈன்ெறடுக்கும் கன்றுக்குட்டி ெபண் கன்றாக இருந்தால் அதற்கு ஏேதா பால் கிைடக்கும். அது 

காைள கன்றாக அைமந்துவிட்டால், அதற்கு சrவர பால் ெகாடுப்பேத இல்ைல. அது நாளாவட்டத்தில் பட்டினி கிடந்து 

உயி விடுகிறது. பசுவிற்கு வயதாகி இனிேமல் குட்டிப் ேபாடாது பால் சுரக்காது என்ற நிைல வந்துவிட்டால், இத்தைன 

நாட்கள் பால் ெகாடுத்ததற்காகவாவது அதனுைடய மீதி வாழ்நாைள நல்லபடியாகக் கழித்து,  உயிைரவிட மாட்டின் 

ெசாந்தக்கார  வழி ெசய்ய ேவண்டும். ஆனால், ெபரும்பாலானவ கள் இைதக்கூட ெசய்வதில்ைல. அது வயதாகிவிட்டது 

என்று ெதrந்தாேல சந்ைதக்கு ஓட்டிச ெசன்று நூேறா, இருநூேறா கிைடத்தால் ேபாதும் என்று விற்றுவிடுகிறா கள். 

அைத வாங்கிப் ேபாகிறவன் கறி கைடக்குத்தான் எடுத்துச் ெசல்கிறான். பசுைவ ெதய்வமாக வழிபடுேவா , அதன் கைடசி 

காலத்தில் அைத சrவரவும் பராமrக்கவும் மாட்ேடாம் என்று ெசால்லும் நம் நாட்டு மக்கைள எப்படி புrந்து ெகாள்வது? 

ெபண் ெதய்வங்கைள வழிபடும் நம் நாட்டில் ெபண்களுக்குrய மrயாைத கிைடக்கும் என்று நாம் எதி பா க்கின்ேறாம். 
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ஆனால் அப்படி இல்லாமல் அது தைலகீழாக உள்ளது. இங்ேகதான் நமது முன்ேனா கள் ெபரும் தவறு ெசய்துவிட்டன . 

அதாவது நம் நாட்டு ெபண்கள் சமுதாயத்திடம் கணவேன கண்கண்ட ெதய்வம், கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் 

புருஷன், பதி பரேமஷ்வ  என்ெறாரு கலாச்சாரத்ைதக் ெபண்களுக்குக் கற்றுக் ெகாடுத்துவிட்டா கள். ெபண்களுக்கு 

படிப்பறிவு குைறந்த அக்காலத்தில் இப்படி ெசான்னது அவ கள் ஆண்கைள ெதய்வமாக வழிபட ெசான்னது 

ேபாலாகிவிட்டது. அேதசமயத்தில் நாம் ஆண்களின் நிைலையயும் பா க்க ேவண்டும். உண்ைமயிேலேய ெதய்வாம்சம் 

நிரம்பிய ஒரு ஆண்மகைன ெதய்வமாக மைனவி வழிபடும் பட்சத்தில் தவறு ஏதும் வராது. இந்த ஆன்மாவின் ெதய்வக 

அம்சம் உண்ைமயில் ெவளிப்படும் ெபாழுது அவன் மைனவியும், அவள் ெபறும் பிள்ைளகளும் சீரும், சிறப்புமாக 

இருப்பா கள். ஆனால் அேதசமயத்தில் எந்த சிறப்பும் இல்லாத ஒரு சாதாரண ஆண்மகைன மைனவி ெதய்வத்திற்கு 

சமமாக நடத்தினால், அந்த தகுதிக்கு மீறிய மrயாைத அவனுைடய அகம்பாவத்ைத அளவிற்குமீறி வள த்து அவனிடம் 

மைறந்திருந்த அசுர குணங்கைளதான் ெவளிக்ெகாணரும். ஒரு ேவைலக்காரைன முதலாளி அளவிற்குமீறி மrயாைதயாக 

நடத்தினால், அவனுக்குக் கிைடக்கும் மrயாைத அவைன நிதானம் இழக்கச் ெசய்யும். இத்தைன நாட்கள் மrயாைதயாக 

நடந்து ெகாண்டிருந்தவன் இன்று முதலாளிைய விரட்டவும் துணிவான். அவைர ேப  ெசால்லிக் கூப்பிடுவான. அவருக்கு 

எதிேர கால்மீது கால்ேபாட்டு அம வான். அவைரேய எடுபிடி ேவைலகைளயும் ெசய்யச் ெசால்வான். அதாவது இதுவைர 

அவ  நிைனத்துப் பா க்காத விஷயங்கைள  எல்லாம் அவ  கண்முன்ேன நிகழ்த்திவிடுவான். இதற்கு ஒேரவழி 

அவனுக்குக் ெகாடுத்த புதுமrயாைதைய நிறுத்தி, அவைன பைழய நிைலக்கு இறக்குவதுதான்.  

நம் நாட்டு ெபண்கள் ஆண்கள் விஷயத்தில் இந்த தவறுதான் ெசய்துள்ளா கள். எந்த சிறப்புமில்லாத ஆண்கைள ெதய்வ 

நிைலக்கு உய த்தி ைவத்தேபாது அவ கள் அகம்பாவம் அசுர ேவகத்தில் வள ந்து ெபண்கைள அடிமட்டமாக நடத்த 

ஆரம்பித்து விட்டா கள். விைளவு என்னவாயிற்று? ெபண்களுக்கு ெசாத்துrைம ேபாயிற்று. ேகள்வி ேகட்கும் உrைமயும் 

ேபாயிற்று. ஆண் தறுதைலயாக சுற்றி திrந்தாலும், அவன் வட்டிற்கு வந்துவிட்டான் என்றால், எந்த ேகள்வியும் 

ேகட்காமல் அவனுக்கு ேவண்டிய பணிவிைடகைள ெசய்ய ேவண்டிய நிைல ஏற்பட்டது. அந்த பணிைவ ேமலும் 

வலுப்படுத்த அவன் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் மீதிைய இவள் சாப்பிட ேவண்டும். அதுவும் அவன் எவ்வளவு ேநரம் கழித்து 

வந்தாலும், அதுவைரயில் தான் சாப்பிடாமல் காத்திருந்து கணவருக்கு உணவு பrமாறிவிட்டுதான் தான் உண்ண 

ேவண்டும் என்ெறாரு பழக்கமும் இருக்கிறது. இப்படி எல்லாம் ெபண்கைள அடிைமப்படுத்தியதால், ஒரு பக்கம் ெபண் 

ெதய்வங்கைள வழிபட்டு ெகாண்டும், மற்ெறாரு பக்கம் ெபண்கைள ெகாடுைமப்படுத்திக் ெகாண்டும் ஆண்கள் நடந்து 

ெகாள்வதில் ஆச்சrயேமயில்ைல. ெபண்கைள சிறுைமப்படுத்துவதுதான் இந்நாட்டு ஆண்களின் வழக்கம் என்றாலும், 

அபூ வமாக சில சந்த ப்பங்களில் ெபண்கள் மிக உய ந்த பதவிகளுக்கு வருவதுமுண்டு. அப்படிப்பட்ட சமயங்களில் 

இந்நாட்டு ஆண்கேள இப்படி உய பதவியில் இருக்கும் ெபண்களுக்கு பலத்த மrயாைத ெசய்கின்றன . ஆனால் 

இப்படிப்பட்ட உய ந்த பதவிகள் ஏற்கனேவ உய ந்த அந்தஸ்திலுள்ள ெபண்களுக்குத்தான் கிைடக்கிறது. இந்திராகாந்தி 

அவ கள் இந்நாட்டின் பிரதம  ஆனா  என்றால், அவ  ேநருஜியின் மகளாக இருந்தது ஒரு முக்கியக்காரணம் ஆகும். 

அம்மாதிrேய ெஜயலலிதா அவ கள் இன்று தமிழக முதல்வராக இருக்கிறா  என்றால், அதற்கு முக்கியக் காரணம் 

எம்.ஜி.ஆ . அவ களுக்கு அவ  ெநருக்கமாக இருந்தா  என்பதுதான். ெபண் ெதய்வங்கைள நம் நாட்டில் எப்படி 

வழிபடுகின்றா கேளா, ஏறக்குைறய அேதமாதிrதான் ெஜயலலிதா அவ கைள அ.தி.மு.க வின  நடத்துகின்றன . கட்சி 

வட்டாரத்தில் அவைர அம்மா என்றுதான் அைழக்கிறா கள். யாரும் ெபய  ெசால்லி அைழப்பதில்ைல. அைமச்ச களாக 

இருந்தாலும் M.L.A-வாக இருந்தாலும் எல்ேலாரும் அவ முன் ைககட்டி தான் நிற்கிறா கள். சாதாரண கட்சி ெதாண்ட கள் 

அவ  பாதம் பணிந்து ஆசி ெபறுகின்றன . கட்சி ெபாதுக்கூட்டங்களில் ெதய்வத்ைத துதிப்பாடுவதுேபால் அம்மாவிற்கு 

புகழாரம் சூட்டுகிறா கள். இதிலிருந்து நமக்கு என்ன புrகிறது. இந்திய ஆண்கள் சாதாரண ெபண்கைளதான் அதிகாரம் 

ெசய்கிறா கேள தவிர ெபண் என்பவள் அதிகாரத்திற்கு வந்துவிட்டால், அவளுக்கு பாதபூைஜ ெசய்யவும் தயாராக 

உள்ளன . ஆகேவ ெபண்ைண ெதய்வமாக வழிபடும் கலாச்சாரம் நம் நாட்டில் இன்னும் இருந்துெகாண்டுதான் இருக்கிறது. 

அதற்ேகற்ற சrயான சந்த ப்ப சூழ்நிைலகள் அைமந்தால், அந்த கலாச்சாரம் ெவளிப்படும் என்று நாம் புrந்து 

ெகாள்ளலாம்..  

5. குடிப்பது உடல்நலனுக்குக் ெகடுதி என்று ஒருபுறம் விளம்பரம் ெசய்யும் அரசு, மற்ெறாரு புறம் 

குடிப்பதற்கான  விற்பைனைய அனுமதிக்கிறது. இப்படி ஒருபக்கம் கண்டித்தும், மற்ெறாருபுறம் ஆதrத்தும் 

அரசு ெசயல்படுவது மிகவும் முரண்பாடாக உள்ளது. நாம் இைத எப்படி புrந்துெகாள்வது.   

இம்மாதிrயான முரண்பாடான விஷயங்கள் நம் நாட்டு கலாச்சாரத்தில் நிைறயேவ உள்ளன. ஜாதி விஷயத்த்தில் அரசின் 

அணுகுமுைறைய எடுத்துெகாண்டால், ஒரு பக்கம் ஜாதி பிrவிைனக் கூடாது என்கிறது. அதாவது நாட்டின் ஒற்றுைமைய 

ஜாதி பிrவுகள் சீ குைலக்கும் என்று அரசாங்கம் கருதுவதாக ெதrகிறது. ஆனால் அேதசமயத்தில் பள்ளிகூட ேச க்ைக, 
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அரசு ேவைல வாய்ப்பு என்ற விஷயங்களில் எல்லாம் ஜாதி சான்றிதைழ கட்டாயமாக்கி உள்ளது. ஒரு மாணவனுக்கு 

சrயான ஜாதி சான்றிதழ் இல்லாமல் ேபானால், கல்லூrயில் அவனுக்கு இடேம கிைடக்காது என்ற நிைல வந்துவிட்டது. 

ஜாதி பிrவிைன நாட்டின் ஒற்றுைமக்கு எதிr என்று ேபசிவரும் அேத அரசாங்கம்தான் எல்லா ேதைவகளுக்கும் ஜாதி 

சான்றிதைழ வலியுறுத்துகிறது. இத்தைகய முரண்பாட்ைட நம்மால் புrந்துெகாள்ள முடியுமா? இம்மாதிrயான 

முரண்பாடுகள் இன்னும் நிைறயேவ உள்ளன. உலக அரசியல் அரங்கங்களில் காந்திஜியின் அஹிம்ைசயும், 

சத்தியாகிரகத்ைதயும் வலியுறுத்தும் நமது அரசு பயங்கர நாசம் விைளவிக்கும் அணுகுண்டுகைள தயாrத்து 

ைவத்துள்ளது. காந்திஜியின் அஹிம்ைசயும் அணுகுண்டும் எப்படி ஒத்துப்ேபாகும் என்ற ேகள்வி அரசாங்கத்திற்கு 

எழவில்ைல. நம் நாட்டு அரசாங்கத்திற்கு அந்த ேகள்வி எழவில்ைல என்பதால், ெவளிநாட்டு அரசிற்கு அந்த ேகள்வி 

எழாமல் இருக்குமா? அரசியல்வாதிகள் ஒருவ  விடாமல் ஊழைல ஒழிக்க ேவண்டும் என்றுதான் ேபசுகிறா கள். ஆனால் 

அேத அரசியல்வாதிகள்தான் தம் அதிகாரத்ைத தவறாகப் பயன்படுத்தி அரசாங்க ஊழிய கைள தவறு ெசய்ய 

ெசால்கிறா கள். எந்தெவாரு அரசியல்வாதியாவது பணம் வாங்காமல், தவறான முைறயில் ெசாத்து ேச க்காமல், நாட்டு 

ம்க்களுக்கு ேசைவ ெசய்வேதாடு தம்ைம நிறுத்திக் ெகாண்டா கள் என்றால், அவைர மற்ற அரசியல்வாதிகள் பிைழக்கத் 

ெதrயாதவ  என்று கிண்டல ெசய்கிறா கள். கல்வி இந்நாட்டு மக்களின் பிறப்புrைம என்று அரசாங்கம் முழங்குகிறது. 

இந்நாட்டு மக்களின் பிறப்புrைம கல்வி என்று ெசால்லும்ேபாது நமக்ெகல்லாம் என்ன ேதான்றுகிறது கல்வி 

குடிமக்களுக்கு இலவசமாகக் கிைடக்க ேவண்டும் என்று அரசு விரும்புவதாகத் ேதான்றுகிறது. ஆனால் அேதசமயத்தில் 

தனியா  கல்வி நிறுவனங்கள்  வாங்கும் capatation fees பற்றி அரசு எதுவும் ெசய்வதில்ைல என்று பா க்கும்ேபாது இது 

மக்களுக்கு வியப்பாக உள்ளது. கல்வியின் அவசியத்ைத வலியுறுத்தும் அரசு பள்ளிகளில்தான் கல்வியின் தரம் மிகவும் 

குைறவாக உள்ளது என்று புகா  எழுகிறது. ஆசிrயரும், சr, மாணவரும் சr எவரும் பள்ளிக்கு ஒழுங்காக 

வருவதில்ைல. சில வகுப்புகளில் 4, 5 மாணவ கள்தான் இருப்பா கள். பள்ளிகளில் அடிப்பைட வசதிகேள குைறந்து 

காணப்படுகின்றன என்ெறல்லாம் புகா கள் எழுந்தவண்ணமுள்ளன. கல்வியின் அவசியத்ைத அரசாங்கம் வலியுறுத்தும் 

ெபாழுது நமக்கு என்ன ேதான்றுகிறது கல்வியின் தரம் உய வைத அரசு வரேவற்கிறது என்று ேதான்றுகிறது.  ஆனால் 

நடப்பது என்ன? எல்லா பள்ளிகளிலும் ெசன்டம் பாஸ் வாங்க ேவண்டும் என்ற ெபrய ேமாகம் எழுந்துள்ளது. இதன் 

விைளவாக புrகிறேதா, இல்ைலேயா பாடங்கைள மனப்பாடம் ெசய்து ெகாண்டு மாணவ கள் பrட்ைச எழுதுகிறா கள். 

500-க்கு 480 மா க் ஒரு மாணவன் வாங்குகிறான் என்றால் அவன் ெபrய அறிவாளி என்று நமக்கு ேதான்றுகிறது. ஆனால் 

அவனுக்கு சrயாக ஆங்கிலம்கூட ேபசத் ெதrயவில்ைல. சrயாகக் கணக்குப்ேபாட வரவில்ைல என்பைத எல்லாம் 

பா க்கும்ெபாழுது ெவறும் மனப்பாடம் ெசய்துதான் மாணவன் இந்த மா க்ைக வாங்கியுள்ளான் என்று நாம் புrந்து 

ெகாள்கிேறாம்.  

இந்தியா ஆன்மிகம் நிைறந்த நாடு என்று நாம் ெசால்லிக் ெகாள்வதில் ெபருைமப்பட்டுக் ெகாள்கிேறாம். இப்படி ஆன்மிகம் 

நிைறந்த நாடு என்று ேகள்விப்படுகின்ற ெவளிநாட்டின  அப்படிப்படட் நாட்ைடக் காண ேவண்டும் என்று ஆ வமாக 

வருகிறா கள். ஆனால் அவ கள் நம் நாட்டில் காணும் காட்சிகள் அவ கைள மிரண்டுேபாக ெசய்கின்றன.அவ கள் 

ஆன்மிகத்திற்கு ேநெரதிரான அசுத்தம், ஏழ்ைம, ஊழல், ெபாய் ஏமாற்று ேவைல ேபான்றவற்ைறத்தான் நம் நாட்டினrடம் 

பா க்கிறா கள். இது அவ களுக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்ைத தருகிறது. இந்த முரண்பாடு விஷயமாக ெவளிநாட்டவ  எழுப்பும் 

ேகள்விகைள நம் நாட்டவ  எழுப்புவதில்ைல. ஏெனன்றால், இைவெயல்லாம் நமக்கு பழகி ேபாய்விட்டன. எப்படி ேசற்றில் 

ெசந்தாமைர மல கிறேதா இப்படித்தான் இந்த ஏழ்ைமயிலும், அசுத்தத்திலும் ஆன்மிகம் மல ந்துள்ளது என்று நமக்கு 

நாேம சமாதானம் ெசால்லிக் ெகாள்கிேறாம்.   

6. அரசாங்கம் ஏழ்ைம ேபாக ேவண்டும் என்று அறிவித்துள்ளது. ஆனால் அேதசமயத்தில் அந்த ஏழ்ைமைய 

அகற்றுவதற்காக ஏைழ மக்களுக்கு இலவசங்கைள அள்ளி வழங்குகிறது. இப்படி இலவசங்கைள 

வழங்குவதில் ெநடுங்காலக் கண்ேணாட்டத்தில் ஏழ்ைமைய வள க்கும் என்ற அபாயம் உள்ளது. 

ஏழ்ைமைய அகற்ற விரும்பும் அரசு ஏழ்ைமைய வள க்கும் அணுகுமுைறகைள ைகயாள்வது முரண்பாடாக 

உள்ளது.   

நிலநடுக்கம், ெவள்ளம், பஞ்சம் ேபான்ற ேபrட கைள நாடு சந்திக்கும் ெபாழுது அந்த ஆபத்துகளிலிருந்து மக்கைள 

காப்பாற்ற அரசாங்கம் தாராளமாக இலவசங்கைள வழங்குவதுண்டு. அதாவது இலவச உணவு, மருத்துவ உதவி, 

ஆைடகள், தங்குமிடம் என்று இவற்ைற எல்லாம் வழங்குவதுண்டு. ஆபத்து காலத்தில் இந்த உதவிகள் ெசய்வைத 

எவரும் தவறாக நிைனப்பதில்ைல. ஆனால் அந்த ஆபத்து விலகிய பின்னரும் இைதேய ெதாட வது என்பது அறிவுக்கு 

ெபாருத்தமான ெசயல்பாடு இல்ைல. குழந்ைத பருவத்தில் தாயா  குழந்ைதக்கு ஊட்டி விடுவாள். குளிப்பாட்டி விடுவாள், 

ஆைட அணிவித்து விடுவாள். பள்ளிக்கு தாேன அைழத்துச் ெசல்வாள். இப்படி எல்லா உதவிகைளயும் தாேன முன்வந்து 
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ெசய்வாள். ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுவைர இவ்வாறு ெசய்வது குழந்ைதக்கு நல்லது. ஆனால் ஐந்து வயதிற்குேமல் 

நல்லதில்ைல. பா க்கின்ற மற்றவ களும் ஏற்றுக் ெகாள்ளவும் மாட்டா கள். இந்திய அரசு இப்படித்தான் குடிமக்களிடம் 

நடந்து ெகாள்கிறது. 

இந்தியா விடுதைலயான காலத்தில் நாடு ெபாருளாதார நிைலயில் உண்ைமயிேலேய மிகவும் பின்தங்கிதான் இருந்தது. 

அப்ெபாழுது வறுைமக் ேகாட்டுக்குக் கீழ் உள்ள மக்கைள உய த்துவதற்கு அரசு எடுத்துக் ெகாண்ட முயற்சிகள் 

ெபாருத்தமாகத்தான் இருந்தன. அத்தைகய சலுைககைள எல்லாம் ஒரு இருபது வருடத்ேதாடு நிறுத்தியிருக்கலாம். 

ஆனால் அரசாங்கம் இந்த இருபது வருடங்களுக்குேமல் நிறுத்தாமல் சுதந்திரம் அைடந்து 68 ஆண்டுகள் ஆகிய பின்னும் 

சலுைக ராஜ்ஜியத்ைத ெதாட ந்து ெகாண்டு தான் இருக்கிறது. ஒருவ  ேநாயாளியாக இருக்கும் ெபாழுது ெகாடுக்கின்ற 

விேசஷ கவனத்ைத அவ  குணம் அைடந்த பின்னும் எதி பா த்தால், அைத ெதாட ந்து வழங்குவது அறிவுைடய 

ெசயல்பாடில்ைல.  

 aஅெமrக்கா அந்நாட்டிலுள்ள ெசவ்விந்திய  மற்றும் நக்ேராக்கைள ஒரு காலத்தில் ெகாடுைமபடுத்தியத்ற்கு ெசய்யும் 

பrகாரமாக அவ களுக்கு எல்லாவிதமான இலவசங்கைளயும் வாrவழங்கியது. அதன் விைளவு என்னெவன்றால், Welfare 

allowance-ஆக மாதந்ேதாறும் கிைடக்கும் பணத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு அந்த ெசவ்விந்திய களும்,  நக்ேராக்களும் ஜாலியாக 

குடித்துவிட்டு ேவைலக்ேக ெசல்லாமல் வேண ெபாழுைதக் கழிக்கின்றன . குற்றவாளிகளாக ைகது ெசய்யப்படுபவ கள் 

யா  அதிகம் என்று பா த்தால், இப்படி ேவைல ெசய்யாமல் கிைடக்கும் allowance குடியில் ெசலவழிப்பவ கள் தான் அதிகம் 

என்று ெதrகிறது. இவ களுக்குக் ெகாடுக்கும் allowance-ைய நிறுத்தினால், ெபrய அளவில் ஆ ப்பாட்டம் ெசய்கிறா கள். 

ெதாட ந்து வழங்கிக் ெகாண்டிருந்தால், நாட்டில் இவ கள் ெசய்யும் அராஜகம் அதிகமாகிறது. இப்படி ெகாடுக்கவும் 

முடியாமல், நிறுத்தவும் முடியாமல் ஏன் இந்த தைலவலிைய வரவைழத்துக் ெகாண்ேடாம் என்று ெதrயாமல், அெமrக்க 

அரசு ஸ்தம்பித்து நிற்கிறது. இலவசங்கைள ெகாடுப்பைத ெபாறுத்த மட்டில் அரசு தான் ெபருந்த்தன்ைமயாக இருப்பதாக 

நிைனக்கலாம். ஆனால் நைடமுைறயில் இலவசமாகப் ெபறுவது எல்லாம் விரயமாகிதான் ேபாகிறது. குடிைச மாற்று 

வாrயத்ைத எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். வடில்லாதவ களுக்கு வடு கட்டிக் ெகாடுக்கும் ேநாக்கத்ேதாடுதான் இந்த வடுகள் 

கட்டப்பட்டன. ஆனால் ஒதுக்கப்பட்ட வடுகளில் உள்ளவ கள் ெபரும்பாேலா  வாடைகக்கு விட்டுவிட்டு, அவ களில் 

ெபரும்பாேலா  முன்பிருந்த இடத்திேலேய வாழ்கின்றன . ஏைழ மக்களுக்கு வருடம்ேதாறும் ேவைலக் கிைடக்க 

ேவண்டும் என்ற நல்ல ேநாக்கத்தில் அரசாங்கம் மாகாத்மாகாந்தி ஊரக வள ச்சி திட்டம் என்று ஒன்ைற ெதாடங்கியது. 

அதன் விைளவு என்னவாயிற்று. விவசாயத்திற்கு ஆட்கேள கிைடப்பதில்ைல என்ற நிைல உருவாயிற்று. ஊரக வள ச்சி 

திட்டத்தில் ேவைலக்கு ெசல்பவ கள் அந்த ேவைலைய ஒழுங்காக ெசய்வதுமில்ைல. ெபயைரக் ெகாடுத்துவிட்டு 

மrயாைதக்காக இரண்டு மூன்று மணி ேநரம் ேவைல ெசய்துவிட்டு வட்டிற்கு வந்துவிடுகின்றன . இவ களுக்கு 

கிைடக்கும் சம்பளத்தில் 15 ரூ முதல் 20வைர இந்த ேவைலைய இவ களுக்கு ெகாடுப்பதற்காக உள்ள ஊராட்சி 

தைலவ களும் எடுத்துக் ெகாள்கிறா கள். கூலி ெதாழிலாளிகள் ேவைலக்கு வர மறுப்பதால், அதிக கூலி ெகாடுத்து 

ஆட்கைள அைழக்க ேவண்டியதாயிற்று. இதன் ேநரடி விைளவு விவசாயிகள் அவ கள் பயிrடும் காய்கறிகளின் 

விைலைய உய த்திவிடுகிறா கள். இைதவிட ேமாசம் என்ன ெவன்றால் விவசாயேம ெசய்ய முடியாத நிைலக்கு 

தள்ளப்பட்டு விைல நிலங்கைள எல்லாம் பிளாட் ேபாட்டு மைனகளாக விற்றுக்ெகாண்டு உள்ளன . புதுைவ கடலூ  

ெநடுஞசாைல 15,  20 வருடங்களுக்குமுன்  பச்ைசபேசல் என்று ெநல் வயல்களாக காட்சியளிக்கும். இப்ேபாது அேத ெநல் 

வயல்கள் எல்லாம் பிளாட்டுகளாக மாறி விற்பைனக்கு காத்திருக்கின்றன. இந்த நிைல எப்படி வந்தது என்று பா த்தால், 

விவசாயிகள் பின்வருமாறுதான் கூறுகிறா கள். ஊரக வள ச்சி திட்டத்தால் நாங்கள் ெகாடுக்கும் ேவைலக்கு ஆட்கள் 

வருவதில்ைல. அப்படிேய வந்தாலும் தினக்கூலிைய அதிக அளவில் ேகட்கின்றன . மதியம் 12 மணிக்குேமல் எவரும் 

ேவைல ெசய்ய மறுக்கிறா கள. மதியம்வைர ெசய்யும் ேவைலக்ேக 350/-, 400/- ரூபாய் ெகாடுக்க ேவண்டியுள்ளது. இப்படி 

அதிக கூலி ெகாடுத்து ெசய்யும் விவசாயத்தில் லாபம் அதிகம் பா க்க முடிவதில்ைல. இந்த நிைலயில் மைனயாக 

மாற்றிவிட்டால் நல்ல லாபம் கிைடக்கும் என்று ெதrயும்ேபாது நாங்கள் ேபசாமல் அதற்கு மாறிவிட்ேடாம் என்று 

கூறுகிறா கள். அரசு ெசய்யும் அடுத்த ெபrய தவறு விவசாயத்திற்கு இலவசமாக மின்சாரம் தருவது. மின்சாரம் 

இலவசமாக கிைடக்கிறது என்று அறிந்தவுடன் ஆளுக்குஆள் பம்ப் ெசட் ேபாட்டு நைர இைறக்க ஆரம்பித்து விட்டன . 

இதன் விைளவு என்ன்ெவன்றால், நிலத்தடி ந  கணிசமாக குைறந்து விட்டது. 30, 40, அடிகளில் கிைடத்த ந  இப்ேபாது 

110, 120 அடி ஆழத்திற்கு ேபாய்விட்டது. கடேலார மாவட்டங்களில் நிலத்தடி ந  குைறயும்ேபாது அைத ஈடு ெசய்யும் 

வைகயில் கடல்ந  நிலத்தடி ந  உள்ள இடத்தில் எல்லாம் புக ஆரம்பித்துவிடுகிறது. இதனால, விவசாயத்திற்கு 

இைறக்கும் நெரல்லாம் உப்பு கrக்கிறது. இது ஒருபுறமிருக்க மின் விநிேயாகம் இலவசமாகிவிட்டதால், மின் உற்பத்திைய 

ெபருக்கேவா, மின் விநிேயாகத்ைத அதிகrக்கேவா ேதைவயான முதlேட கிைடக்காமல், அரசு கண்டு ெகாள்ளாமல் 
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உள்ளது. இதன் ேநரடி விைளவு மின் ேதைவ அதிகமாகி மின் உற்பத்தி குைறந்து ஒவ்ெவாரு வருடமும் தமிழகம் 

மின்பற்றாகுைறயால மிகவும் அவதிப்பட்டு வருகிறது.  

ஆனால் இதற்கு ேநெரதிரான நிைலைம குஜராத் மாநிலத்தில் நிலவுகிறது. அங்ேக எதுவுேம இலவசமில்ைல. எதுவாக 

இருந்தாலும் விைல ெகாடுத்துதான் வாங்க ேவண்டும். 15 வருடங்களுக்குமுன் ெதாழில் நிமித்தமாக குஜராத்திற்கு ஒரு 

அன்ப  ெசன்றிருந்தா . விவசாயிகள் எல்லாம் foreign model கா கள் ைவத்திருப்பைத கண்டு அசந்துப் ேபானா . 10, 15 ஏக்க  

ைவத்துள்ள விவசாயிகள் எல்லாம். 40, 50 லட்சம் ெபறுமானமுள்ள கா கைள ைவத்துள்ளனேர இது எப்படி என்று 

ஆச்சrயப்பட்டா . தமிழத்தில் foreign model கா கள் எல்லாம் அrதாகத்தான் கண்ணில்படும். ேஷா ரூமிற்ேக ஒரு நாைளக்கு 

எழு, எட்டு ேப கள்தான் கஸ்டம கள் வருவா கள். ெபரும் பண்ைணயா கள் foreign model கா  ைவத்திருந்தால் அைத 

ஏற்றுக் ெகாள்ளலாம். ஆனால் இைடநிைல விவசாயிகேள ச வ சாதாரணமாக foreign model கா கைள ைவத்துள்ளன . 

இைவெயல்லாம் கவனித்த அந்த அன்ப  அரசு எைதயுேம இலவசமாகக் ெகாடுக்க மறுப்பதால், விவசாயிகள் ெசாந்த 

உைழப்ைபேய நம்பி ெசயல்படுவதால், இந்தளவிற்கு சுபிட்சம் அைடந்துள்ளா கள் என்று புrந்து ெகாண்டா . 

இைதெயல்லாம் ைவத்துப்பா க்கும்ேபாது ெநடுங்காலக் கண்ேணாட்டத்தில் இலவசங்கள் நாட்டின் சுபிட்சத்ைதக் ெகடுக்கும் 

என்று புrந்துெகாண்டு அரசாங்கமும் சr, மக்களும் சr இலவசங்களிலிருந்து விடுதைலப் ெபறுவது நல்லது என்று 

புrந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.  

7. இந்திய அரசாங்கம் உலகத்தில் மற்ற நாடுகளிலுள்ள அநதி இைழக்கப்பட்ட ெசவ்விந்திய கள், நக்ேராக்கள், 

பாலஸ்தனிய கள் ேபான்ற இவ கள் ேப களில் எல்லாம் மிகுந்த கருைண காட்டி வருகிறது. ஆனால், 

இந்திராகாந்தி அம்ைமயா  படுெகாைலக்குப்பின் நடந்த இனக் கலவரத்தில் ஏராளமான சகீ்கிய கள் 

ெகாைல ெசய்ப்பட்டன . அந்த இனக் கலவரத்ைதத் தூண்டிய காங்கிரஸ் கட்சி தைலவ கைள எல்லாம் 

கண்டிப்பதில் அக்கைறக் கட்டாமல் நாள் கடத்தி வருகிறது. ெவளிநாட்டிலுள்ள அநதி இைழக்கப்பட்ட 

சிறுபான்ைமயின மீது அக்கைறக் காட்டிய அரசு உள்நாட்டிேலேய நியாயம் ேகட்டுப் ேபாராடும் சகீ்கிய 

சிறுபான்ைமயின  விஷயத்தில் அக்கைறக் காட்டாதது முரண்பாடாக உள்ளது.  

இந்த முரண்பாடு மிகவும் sensitive-ஆன விஷயம் ஆகும். ேமற்பா ைவயாகப் பா த்தால், தவறு ெசய்தவ களுைடய 

community-ைய ேச ந்த மற்றவ கைள எல்லாம் தண்டிப்பது என்பது ஒரு தவறான ெசயலாகப்படுகிறது. ஆனால் மனித 

சுபாவத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டால், இப்படி மனிதன் நடந்து ெகாள்வது மிகவும் சகஜம் எனத் ெதrயவருகிறது. 2000 

ஆண்டுகளுக்குமுன் யூத இனத்ைதச் ேச ந்தவ கள் ஏசுபிரானமீது குற்றம் சா த்தி சிலுைவயில் அைறந்தா கள். இந்த 

தவற்ைற ெசய்த குறிப்பிட்ட 4, 5 யூத கைள மட்டும். கிருஸ்துவ சமுதாயம் தண்டிக்கவில்ைல. அடுத்த 2000 

வருடங்களுக்கு யூத  இனத்ைதேய கிருஸ்துவ சமுதாயம் தள்ளிைவத்து ெகாடுைமப்படுத்தியது. ஐேராப்பிய நகரங்களில் 

ஊrன் ஒதுக்குப்புறமாக அவ கள் வாழ நி பந்திக்கப்பட்டன . திடீ  திடீெரன்று யூத களின் குடியிருப்புகளின் மீது 

தாக்குதல் நடத்துவா கள். வடுகைளக் ெகாளுத்துவா கள. ெசாத்து மற்றும் உடைமகைள சூைறயாடுவா கள். இப்படிபட்ட 

அநதிகைள இைழப்பவ கைள அரசாங்கம் கண்டு ெகாள்ளாது. அவ கைள  நதிமன்றத்தில் நிறுத்தி தண்டைனயும் 

வழங்காது. இப்படிப்பட்ட ெகாடுைமகள் 2000 ஆண்டுகள் நிகழ்ந்தன என்றால், நம்மால் நம்ப முடிகிறதா? ஆனால் இதுதான் 

உண்ைம. ஒரு சமுகத்ைத ேச ந்த ஒரு சில  தவறு ெசய்யும் ெபாழுது அந்த சமுகேம சrயில்ைல என்று முத்திைரக் 

குத்தப்பட்டு ஒதுக்கி ைவக்கபடுவைதப் பா க்கலாம். ஒரு குடும்பத்தில் ெபrய பிள்ைள தவறு ெசய்து ெஜயிலுக்குப் 

ேபாகிறான் என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். அந்த தனிப்பட்ட நப  ெசய்கின்ற தவறின் பலனாக ஒட்டுெமாத்த குடும்பமும் 

சமூகத்தின் ஏளனத்திற்கு ஆளாவைதப் பா க்கலாம். அண்ணன் ெஜயிலில் இருப்பது ெதrந்தால், தம்பிக்கு ேவைலக் 

கிைடப்பேத கடினம். சம்பந்தம் ேபச வருகின்றவ களும் ெபrயபிள்ைள ெஜயிலுக்குப் ேபானவ  என்று ெதrந்தால், 

ேமற்ெகாண்டு சம்பந்தப்ேபச்ைச ேபசத் தயங்குவா . எத்தைனேயா குடும்பங்களில் மூத்தவள் ஓடிப்ேபாய் திருமணம் 

ெசய்து ெகாண்டாள் என்றால், அவளுைடய தங்ைககளுக்கு வரன் கிைடப்பது அrதாகிவிடுகிறது. காரணம் ேகட்டால் 

அக்கா மாதிrத்தான் தங்ைகயும் இருப்பாள். வம்ைப ஏன் விைல ெகாடுத்து வாங்க ேவண்டும் என்பா கள். P & P கைதயில் 

இம்மாதிr ஒரு சூழ்நிைல உருவாவைதப் பா க்கிேறாம். லிடியா விக்காமுடன் ஓடிப்ேபானபின் மற்ற நான்கு 

ெபண்களுக்கும் திருமணம் நடக்குமா என்று ெபன்னட் தம்பதியின  அஞ்சுகிறா கள்.  

சமீக காலமாக இஸ்லாமிய நாடுகளில் பயங்கரவாதம் தைலெயடுத்துள்ளது. சிைற பிடிக்கப்பட்ட பயங்கரவாதிகைள 

விசாrக்கும்ேபாது, அவ கள் எல்லாம் இஸ்லாமிய கள் என்று விசாரைணயில் ெதrகிறது. ஆனால் நாட்டில் நடப்பது 

என்ன? ெபரும்பாலான திவிரவாதிகள் இஸ்லாமிய களாக இருப்பதால், ஒட்டு ெமாத்தமாக முகமதிய கள எல்ேலாருேம 

தவிரவாதிகள் என்று முத்திைரக் குத்தபட்டுள்ளா கள்.முகமதிய  ஒருவ  அெமrக்கா ெசல்ல விரும்புகிறா   என்றால், 
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அவருக்கு வசா கிைடப்பது அrதாகிவிட்டது. அப்படிேய கிைடத்து அவ  அெமrக்கா ெசன்று விட்டாலும் விமான 

நிைலயத்தில் immigration அதிகாrகள் அவ கைள பல்ேவறு ேசாதைனக்கு ஆளாக்குகிறா கள். ேசாதைனகள் எல்லாம் 

முடிந்து அவ கள் ெவளிேய வருவதற்கு இரண்டு மணிேநரத்திற்குேமல் ஆகிவிடுகிறது. நாம் இைத 

ைவத்துப்பா க்கும்ேபாது என்ன புrந்து ெகாள்கிேறாம். ஒரு நாட்டின் குடிமகன்கள் ஒரு சில  தவறு ெசய்யும் ெபாழுது 

அத்தவறு அந்நாட்ைட ேச ந்தவ கள் அைனவைரயும் பாதிக்கிறது என்று ெதrய வருகிறது. இம்மாதிr நிைலயில்தான் 

நாம் சீக்கிய கைள ைவத்துப் பா க்க ேவண்டும். 

1947-ஆம் ஆண்டு நாடு இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று இரண்டாக உைடந்த ெபாழுது சீக்கிய கள் குடியிருந்த பஞ்சாப் 

மாநிலம் இந்தியாவுடன் இைணவதாக பரவலாக ஒத்துக் ெகாள்ளப்பட்டு அவ்வாேற நிகழ்ந்தது. அதாவது சீக்கிய கள் 

இந்துக்கேளாடு உண ந்த ஒரு ஒற்றுைமைய முகம்மதிய களுடன் உணரவில்ைல. அதனாேலேய பாகிஸ்தானுடன் 

ேச வைதவிட, இந்தியாவுடன் ேச வதுேமல் என்ற முடிவுக்கு வந்தா கள். இந்த ஒற்றுைம உண வு கிட்டத்தட்ட 1980-

வைர நடித்தது. 65-75 வைர பசுைம புரட்சி பஞ்சாப்பில் அேமாக ெவற்றி ெபற்று சீக்கிய விவசாயிகள் ெபரும் சுபடீ்சத்ைத 

அைடந்தா கள். பணம் ஒருவrடம் அதிகமாக ேச ந்தால் எப்ெபாழுதுேம அவ களுக்கு ஆணவமும், அதிகாரமும் 

தைலெயடுக்கும். அது மட்டுமின்றி இத்தைன நாள்வைர பழகிக் ெகாண்டிருந்த மற்றவ களிடமிருந்து தனித்து விலகிப் 

ேபாகவும் பிrயப்படுவா கள். ஏைழ உறவின களின் மத்தியில் திடீெரன ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டும் சுபடீ்சம் 

கிைடத்துவிட்டால், முதல் ேவைலயாக அந்தக் குடும்பம் மற்ற ஏைழ உறவின  குடும்பங்களிலிருந்து தள்ளி நிற்க 

பிrயப்படுவா கள். அவ கைளப்ேபாய் பா ப்பைத நிறுத்தி விடுவா கள். இப்படிப்பட்ட பிrவிைன உண வுதான் சுபடீ்சம் 

வந்த பிறகு சீக்கிய சுமுதாயத்தினrடம் தைல தூக்கியது. இந்தப் பிrந்து ேபாக ேவண்டும் என்ற உண ைவ ேமலும் 

தவிரமாக்கி அைத official-ஆக ஒரு அரசியல் ெகாள்ைகயாக மாற்றி அைத அமுல்படுத்த சீக்கிய தவிரவாதிகள் ேதான்ற 

ஆரம்பித்தா கள். 

இப்படிப்பட்ட பிrவிைன வாதத்ைத அரசு ஏற்கவில்ைல. தவிரவாதிகளின் வன்முைற ெசயல்கைள கண்டிக்க ஆரம்பித்தது. 

அரசின் பதில் தாக்குதலுக்கு ஆளாகியவுடன் எங்ேக புகலிடம் ேதடிக் ெகாண்டால் ேபாlஸும், ராணுவமும் உள்ேள 

வராேதா அப்படிப்பட்ட புகலிடத்ைத சீக்கிய கள் ேதடினா கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல புகலிடமாக சீக்கிய களுைடய 

ெபாற்ேகாயில் அைமந்தது. ஆகேவ ெபாற்ேகாயிைல தைலைமயகமாக ைவத்துக் ெகாண்டு சீக்கிய தவிரவாதிகள் 

ெசயல்பட ஆரம்பித்தா கள். ேகாயில் என்பது ஆண்டவைன வழிப்படக் கூடிய புனித ஸ்தலமாகும். அப்படிப்பட்ட புனித 

ஸ்தலத்ைத ைமயமாக ைவத்து தவிரவாத தாக்குதல் நடத்துவது என்பது ெபrய குற்றமாகும். இத்தைகய மகாபாதகத்ைத  

தவிரவாதிகள் ெபாற்ேகாயிைல ைமயமாக ைவத்து ெசய்து ெகாண்டிருந்தைத ேகாயில் நி வாகேமா அல்லது அங்கு 

வழிபாட்டிற்கு வரும் ெபாதுமக்கேளா கண்டித்ததாகேவ ெதrயவில்ைல. ஒரு தவறு நடக்கும் ெபாழுது ெபாதுமக்கள் 

அைத கண்டிக்கவில்ைல என்றால், அந்த தவறுக்கு ெபாதுமக்கள் உடந்ைத என்று தான் நாம் ெசால்ல ேவண்டும். 

பாக்கிஸ்தான் இந்தியாேமல் 3 முைற தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறது என்றால் அத்தைகய தாக்குதல் பாக்கிஸ்தானிய 

ெபாதுமக்கள் ஆதரவின்றி நடந்திருக்கேவ முடியாது.  

ெஜ மனிைய எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். நாட்சிய ெஜ மனி, ரஷ்யாைவ தாக்கிய ெபாழுது அது ெசய்த அக்கிரமங்களுக்கு 

அளேவ இல்ைல. கிராமங்களுக்கு தயிட்டு ெகாளுத்தியது. பாலங்கைள இடித்து தக த்தது. ெஜ மானிய வர கள் தங்கள் 

ைகயில் கிைடத்த ெபண்களுைடய கற்ைப எல்லாம் சூைறயாடினா கள். ஒரு கட்டத்தில் ரஷ்ய வர களின் ைக ஓங்கிய 

ெபாழுது அவ கள் ெஜ மனிக்குள் புகுந்தன . ெஜ மன் ராணுவம் என்ன அக்கிரமங்கைள எல்லாம் ெசய்தேதா அந்த 

அக்கிரமங்கைள எல்லாம் ஒன்று விடாமல் இவ களும் ெசய்தா கள். ரஷ்ய ெபண்களின் கற்ைப ெஜ மானிய வர கள் 

சூைரயாடியிருக்கும் ெபாழுது ெஜ மானிய ெபண்களின் கற்ைப ரஷ்ய வர கள் சூைறயாடுவது மட்டும் தவறு என்று எப்படி 

ெசால்ல முடியும். ெஜ மானிய குடிமக்களுைடய ஆதரவு இல்லாமல் ெஜ மானிய ராணுவம் ரஷ்யாவின்ேமல் பைட 

எடுத்திருக்க முடியாது. அப்படி என்றால் ெஜ மன் ராணுவம் ரஷ்யாவில் ெசய்த அக்கிரமங்களுக்ெகல்லாம் ெஜ மன் 

குடிமக்களும் ஒரு வைகயில் காரணம் என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். 

இேதrதியில் பா த்தால் சீக்கிய குடிமக்களின் ஆதரவு இல்லாமல் இத்தைன வருடங்களாக சீக்கிய தவிரவாதிகளால் 

ெசயல்பட்டிருக்க முடியாது. தவிரவாதிகள் ஆயுதங்கைள வாங்கி குவிக்கிறா கள் என்றால் அதற்கான பணத்ைத சீக்கிய 

குடிமக்கள்தாேன ெகாடுத்திருப்பா கள். இலங்ைகயில் L. T. T.  இயக்கத்தின  இலங்ைக தமிழ களுைடய ஆதரவு 

இல்லாமல் ெசயல்பட்டிருக்க முடியுமா? L. T. T. இயக்கத்திற்கான நிதி உதவி எல்லாம் இலங்ைக தமிழ கள் தாேன 

ெகாடுத்திருப்பா கள். அப்படியிருக்கும் ெபாழுது L. T. T. –ஐ தாக்குகின்ற இலங்ைக ராணுவம் இலங்ைக தமிழ கைளயும் 

அநியாயமாக துன்புறுத்துகிறது என்று நாம் ெசால்ல முடியுமா? ராணுவ நடவடிக்ைககள் என்று வந்து விட்டாேல நியாய 
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த மங்கைள பா ப்பது கடினம். ராணுவம் வரம்புமீறி ெசயல்படுவது மிகவும் சகஜம். பாக்கிஸ்தானிய ராணுவம் வங்க 

ேதசத்தில் வங்காளி குடிமக்கைள அப்படி ெகாடுைம ெசய்து இம்சித்தது.  

இைத எல்லாம் ைவத்துப்பா க்கும்ேபாது நாட்டின் பிரதமைர ெகாைல ெசய்வது என்பது ேதச துேராகக் குற்றமாகும். 

அத்தைகய மகா பாதகத்ைதக் கண்டு ெகாதித்ெதழும் மக்கள் குற்றம் ெசய்த இந்த சமூகத்ைதப் பரவலாக தாக்குவது 

என்பது உண ச்சிவயப்பட்ட அந்த ேநரத்தில் ெசய்யக் கூடிய ஒரு இயல்பான ெசயல்பாடுதான். ஆனால் அரசாங்கம் 

இத்தைகய படுெகாைலைய ஆதrக்கவில்ைல. ஏெனன்றால் இந்திரா அவ களுக்குபின் பதவிேயற்ற ராஜவ் அவ கள் இந்த 

இனப்படுெகாைலைய உடேன நிறுத்தும்படி ேகட்டுக் ெகாண்டா . இந்த படுெகாைல என் தாயாrன் ஆன்மாைவ 

கடுைமயாகப் பாதிக்கும். ஆகேவ இது உடனடியாக நிறுத்தப்பட ேவண்டும் என்று அறிக்ைக விடுத்தா . அப்படி ெசய்தது 

அவருைடய ெபருந்தன்ைமைய காட்டுகிறது. அவருக்கு இருந்த ெபருந்தன்ைம அவருைடய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இல்ைல 

எனபதில் ஆச்சrயமில்ைல. அதனால் இந்த படுெகாைலைய நிகழ்த்திய காங்கிரஸ் தைலவ கைளயும், 

ெதாண்ட கைளயும் நதிமன்றத்தில் ைவத்து தண்டிப்பதில் ெபrயதாக ஒன்றும் ஆ வம் காட்டாமல் ேபானதிலும் 

ஆச்சrயமுமில்ைல.  

 

மூலம்                            : ஸ்ரீ க மேயாகி 

விrவாக்கம் மற்றும் ெசாற்ெபாழிவு: திரு.N.அேசாகன் 

ெசாற்ெபாழிவாற்றிய ேததி        : 15.08.15 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


