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LIFE RESPONSE PART II 

 

அடுத்ததாக நாம் முக்கியமாக கவனிக்க ேவண்டிய விஷயம் ஒன்றிருக்கிறது.  

1. வாழ்க்ைகயில் முன்ேனற ஒரு வாய்ப்பு நம்ைம ேதடிவரும்ேபாது அந்த வாய்ப்ைப நாம் 

அவசியம் ஏற்று பயன்படுத்திேய ஆகேவண்டும். அப்படி பயன்படுத்தத் தவறும்ேபாது வந்த 

வாய்ப்பு விலகிவிடுகிறது. அேதாடில்லாமல் வந்தேதாடு ேச ந்து இருந்ததும் ேபாகும் ேமலும் 

ஒரு ேமாசமான நிைலக்குத் தள்ளப்படுவா கள்.  
 

அதாவது வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்தத் தவறினால் உள்ளதும்ேபாகும் என்ற நிைல வந்துவிடுகிறது. 

இதற்கு நம்நாட்டு அரசியல் தைலவ கேள நல்ல உதாரணம். ேநருஜி பிரதமராக இருந்த சமயத்தில் ஐ. நா 

பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவிற்கு இடம் ெகாடுக்க முன்வந்தா கள். இந்தியாைவப் ெபாறுத்தவைர இது 

ஒரு மிகப்ெபrய வாய்ப்பாகும். ஆகேவ சந்ேதாஷமான மேனாபாவத்துடன் ேநருஜி அவ கள் இந்த 

வாய்ப்ைப ஏற்றிருக்க ேவண்டும். ஆனால் அவ  ஒரு வித்தியாசமான முடிவிற்கு வந்தா . அதாவது ஐ. நா 

பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் உறுப்பினராகும் ெபருைம சீனாவிற்குத்தான் உrயது, ஆகேவ அவ களுக்கு அந்த 

வாய்ப்ைபக் ெகாடுங்கள் என்று பதிலளித்தா . இப்படி ெசால்வது ெபருந்தன்ைமயான பதிலாக இருக்கலாம். 

ஆனால் நைடமுைறயில் இந்தியாவிற்குக் கிைடத்த ஒரு ெபrய வாய்ப்ைப நழுவ விட்டதாகத் ெதrகிறது. 

சீன களும் நம்ைம தவறாகப் புrந்து ெகாண்டா கள். அதாவது வந்த வாய்ப்ைப சீனாவிற்கு 

விட்டுக்ெகாடுத்தைத அவ கள் ெபருந்தன்ைமயாக நிைனக்கவில்ைல. மாறாக பலஹனத்திற்கு 

அறிகுறியாக எடுத்துக் ெகாண்டா கள். இதன் ேநரடி விைளவாக ராணுவ rதியாகேவ நம்ைம 

பலஹனமானவ கள் என்று நிைனத்து விட்டா கள். ஒரு பக்கம் ேநருஜி அவ கள் சீன தைலநகரான 

பஜீிங்க்கு ெசன்று பஞ்ச சீல ெகாள்ைககளின் சிறப்ைபப்பற்றி ேபசி ஹிந்தி-சீனி பாயி பாயி என்று 

நட்புறைவ வள த்தாலும், சீன கேளா மைறமுகமாக இந்திய எல்ைலைய தாக்குவெதன்று ராணுவ 

rதியாக தயாராகிவிட்டா கள். திடீெரன்று அவ கள் தாக்குதல் நடத்தேவ இந்திய ராணுவம் அைத 

சமாளிக்க வழி ெதrயாமல் தடுமாறிப்ேபானது. இந்திய எல்ைலக்குள் ஊடுருவிய சீனப்பைடகள் பின்பு 

தானாகேவ பின்வாங்கி அவ களுைடய பைழய எல்ைலக்குப் ேபாய்விட்டா கள். அப்படி ஊடுருவியவ கள் 

பின்வாங்க மறுத்திருந்தால், அருணாசலப் பிரேதசத்தில் ஏராளமான இடம் இந்திய நாட்டின் ைகைய 

விட்ேடப்ேபாயிருக்கும்.  

தாக்குதைல நிகழ்த்தியவ கள் தாமாகேவ பைழய எல்ைலக்கு திரும்பிப் ேபாய்விட்டாலும், சீனாவின் 

தாக்குதைல இந்தியாவால் சமாளிக்க முடியவில்ைல என்ற விஷயம் ெவளிஉலகுக்குத் 

ெதrந்துப்ேபானதால் உலக அரங்கில் இந்தியா அவமானத்திற்கு ஆளானது. ேநருக்கு அவ கள் தான் 

சீன களிடம் காட்டிய நட்புறைவ ஏற்றுக் ெகாள்வதாக ேபாலியாக நடித்துப்பின் மைறமுகமாக ஏமாற்று 

ேவைலயில் ஈடுபட்டைத தாங்கிக் ெகாள்ளேவ முடியவில்ைல. இதனால் அவrன் மன உறுதிேய தள ந்து 

ேபானது. இறுதியில் அவ  உடல் நலேம ேகட்டு அவ  மரணத்ைத தழுவ, அவ  வாழ்நாேள முடிந்தது. 

ஆக ேநருஜி வாழ்க்ைகயில் நடந்ததிலிருந்து நாம் புrந்து ெகாள்வெதன்ன? அவைர ெபாறுத்தவைர 

நாட்டிற்கு ஒரு ெபrய வாய்ப்பு அவைர ேதடி வந்தது. அைத அவ  ஏற்காமல்விட்டேபாது வாய்ப்பு 

தைலகீழாக ஆபத்தாக மாறி எதிrயின் ைக வலுவைடந்து நாட்டின் பாதுகாப்பிற்ேக ஆபத்தாக வந்து 

விடிந்தது. இதுேபாதாெதன்று இதன் விைளவாக அவருைடய மனஉறுதி தள ந்து, அேதாடு உடல் 

நிைலயும் தள ந்து, அவருைடய ஆயுட்காலேம முடிந்து ேபானது. முன்ேனற மறுத்தால், வாழ்க்ைகயில் 

சrைவ சந்திக்க ேநrடும் என்பதற்கு ேநருஜி வாழ்க்ைகயில் நிகழ்ந்தது நல்ல எடுத்துக்காட்டாகும். ேநருஜி 

அவ கள் ேதசிய தைலவ . ஆனால், காமராஜ  அவ கள் தமிழ  தைலவ  என்று ெசால்லலாம். 

அவருைடய வாழ்க்ைகயிலும் இம்மாதிr ஒரு சம்பவம் நடந்தது. தமிழக காங்கிரசில் முன்னணி 

தைலவராக விளங்கியவ  ேநருஜியால் ேதசிய அரசியலுக்கு ெகாண்டுவரப்பட்டா . ேநருஜியின் 

மைறவுக்குப்பின் அவேரகூட பிரதமராகலாம் என்ெறாரு  ேபச்சு வந்தது. ஆனால் அவ  தாழ்த்தப்பட்ட 
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ஜாதிைய ேச ந்தவ . அதுவும் அவருைடய இளைமகாலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியில் சாதாரண 

ெதாண்டனாக ெசயல்பட்டு விருதுநக  ெதருவில் தண்ேடாரா ேபாட்டவ . ஆகேவ தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம், 

தண்ேடாரா ேபாட்ட ேவைல  என்று இவற்றால் விைளந்த தாழ்வு மனப்பான்ைமயிலிருந்து அவரால் மீள 

முடியவில்ைல. ஆகேவ தான் பதவிக்கு வந்தால் அவ்வளவு நன்றாக இருக்காது என்று முடிவு ெசய்து 

தனக்குப் பதிலாக சாஸ்திr அவ கைள பிரதம  பதவியில் அமர ைவத்தா . அதாவது தன்ைன ேதடிவந்த 

வாய்ப்ைப ஏற்க மறுத்தா  என்றாகிறது. இேதாடு அது முடிந்துவிடவில்ைல. 66-இல் சாஸ்திr 

மைறந்தேபாது மீண்டும் பிரதம  பதவி அவைர நாடிவந்தது. இந்த தடைவ ேநருஜிேமல் அவ  ெகாண்ட 

விசுவாசத்ைத ெவளிப்படுத்தும் வைகயில் ேநருஜியின் மகளான இந்திராைவ பிரதமராக்கினா . ஆனால் 

இந்திரா அவ கள் காமராஜrடம் நன்றியறிதலுடன் நடந்து ெகாள்ளவில்ைல. காங்கிரஸ் கட்சிைய 

இரண்டாக உைடத்தா . இந்திரா காங்கரசின் ைக வலுத்தது. காமராஜ் அவ கள் நடத்திய ஸ்தாபன 

காங்கிரசின் ைக தாழ்ந்துப்ேபானது. இதுேவ காமராஜ  அவ களுக்குப் ெபrய வழ்ச்சி என்றாலும் 

அவருைடய வழ்ச்சி ேமலும் நடித்தது. அதாவது தமிழகத்தில் காங்கிரசிற்கு ெபrய ேபாட்டியாக தி. மு. க 

கிளம்பியது.  

ேபாட்டியாக ஒரு திராவிடக் கட்சி ேதான்றினாலும் காமராஜ  அைத ஒரு ெபாருட்டாகேவ 

நிைனக்கவில்ைல. ெபாருட்டாக நிைனக்காததால், காங்கிரசின் ேத தல் வாய்ப்புகைள பாதுகாத்துக்ெகாள்ள 

உrய நடவடிக்ைககள் எதுவும் எடுக்கவில்ைல. 1962-இல் நடந்த சட்டப்ேபரைவ ேத தலில் திமுக 50 

சீட்டுகள் ெபற்றைதக் கண்டபிறகாவது அவ  உஷாராகி இருந்திருக்க ேவண்டும். ஆனால் அந்த 

கட்டத்திலும் அவ  தன்ைன உஷா படுத்திக் ெகாள்ளவில்ைல. இதற்கிைடேய இராஜாஜி அவ கள் 

அந்தண  சமூகத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் திமுகவால் ஆபத்து வருவைத உண ந்து திமுகவின் கவனத்ைத 

திைச திருப்ப எண்ணி, திமுக தைலைமயிடம் அணுகி 1967-ஆம் ஆண்டு வரும் ேத தலில் திமுகதான் 

ஆட்சிக்கு வரேவண்டும், சுதந்திரக் கட்சியின் ஆதரைவ நான் உங்களுக்ேக தருகிேறன், காங்கிரசிற்கு 

எதிராக ஒரு வியூகம் அைமப்ேபாம். அந்தண  சமூகத்ைத ேச ந்தவ கைளக்கூட நான் திமுகவிற்ேக 

ஓட்டுப்ேபாடச் ெசால்கிேறன் என்ெறல்லாம் தி.மு.க தைலைமக்கு நம்பிக்ைக வரும்படி ேபசினா . 

காங்கிரசிற்ேக  ெபrய தூணாக அைமந்த ராஜாஜி அவ கள் திமுகவின் பக்கம் சாய்ந்துவிட்டா  என்பைத 

பா க்கும்ேபாது அதன்பிறகாவது காமராஜ  அவ களுக்கு எச்சrக்ைக உண வு அதிகrத்திருக்க ேவண்டும். 

ஆனால் அைதயும் அவ  கவனித்தாகத் ெதrயவில்ைல. திமுகவின் வள ச்சிையப்பற்றி பத்திrக்ைககள் 

அவrடம் ேகட்டேபாது அது ஒரு அசுர சக்தி, அவ கள் தங்களுக்குள்ேள சண்ைடயிட்டு ஒருவைர ஒருவ  

அடித்துக் ெகாண்டு சாவா கள் என்று மட்டும் ேபசினா . அவ கேள அடித்துக்ெகாண்டு சாவா கள் என்று 

காமராஜ  ேபசியேபாது, தான் திமுகாைவ வழ்த்த விேசஷ முயற்சி எடுக்கத் ேதைவயில்ைல என்று 

கூறுவதுேபால் ஆகிவிட்டது. ஆனால் உண்ைமயில் தமிழக மக்களிைடேய திமுக ஆதரவு அைல நன்றாக 

வசியது. இதன் விைளவாக தமிழகத்தில் திமுக 137 சீட்டுகளுக்கு ேமலாக ெவற்றிெபற்று தன்னுைடய 

ெசாந்த ெமஜாrட்டியில் ஆட்சிைய ைகப்பற்றியது. இதன் விைளவாக காங்கிரசிற்கு படுேதால்வி 

ஏற்பட்டது. எப்படிப்பட்ட ேதால்வி என்றால், விருது நக  சட்டசைப ெதாகுதியில் ஒரு திமுக மாணவ 

அணி தைலவ  காமராஜைர வழ்த்தினா . இது திமுகவிற்ேக அதி ச்சிைய உண்டாக்கியது. என்னதான் 

திமுக ஆட்சிக்கு வந்திருந்தாலும் காமராஜைர வழ்த்துமளவிற்கு ஆகியிருக்கக் கூடாது என்று 

அண்ணாதுைர அவ கேள வருத்தம் ெதrவிக்க ேவண்டியதாயிற்று. அப்ேபாது வழ்ந்த காமராஜ  அவ கள் 

பின்ன  எழுந்திருக்கேவ இல்ைல. தமிழக அரசியலிலும் சr, ேதசிய அரசியலிலும் சr ெபயரும், புகழும் 

மங்கிய நிைலயிேலேய இருந்தா . 1975-இல் இந்திராகாந்தி அம்ைமயா  emergency-ையக் ெகாண்டு 

வந்தேபாது இந்திராவிற்கு எதிராக ேத தல் வியூகம் அைமக்க காங்கிரஸ் எதி கட்சிகள் எல்லாம் oஒன்றாக 

இைணந்து ஒேரகட்சியாக உருவாக முடிவு ெசய்தேபாது காமராஜ  தைலவராக இருந்த ஸ்தாபன 

காங்கிரைசயும், ஜனதா கட்சியுடன் இைணத்து தன் கட்சியின் தனித்தன்ைமையேய காமராஜ  இழந்தா . 

இதுேபாதாெதன்று இந்திரா அவ கள் காமரஜைர ைகது ெசய்யக் ெசால்லி கருணாநிதிைய ேகட்டுக் 

ெகாண்டாராம். நல்லேவைளயாக கருணாநிதி அவ கள் காமராஜைரக் ைகது ெசய்ய மறுத்தா . இதனால் 

சிைறவாசத்ைத காமராஜ  தவி த்தா . இருந்தாலும் அவருைடய உடல் நலம் ெகட்டு 75-இன் 

இறுதியிேலேய அவ  மைறந்தா . இங்ேக Life Response விதிமுைறயின்படி நாம் கவனிக்க ேவண்டியது 
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என்னெவன்றால் 64-இல் பிரதமராக வரக்கூடிய வாய்ப்ைபப் ெபற்றா . அது ேவண்டாம் என்று மறுத்த 

ெபாழுது அவ  வாழ்க்ைகயில் வந்த மல ச்சி அப்படிேய சுருங்கி ஒரு சட்டசைப ேத தலில்கூட ெஜயிக்க 

முடியாத அளவிற்கு அவருைடய வாழ்க்ைக மங்கிப்ேபாய் விட்டது. 

இைத அவ  எந்த அளவிற்கு உண ந்தா  என்று ெதrயவில்ைல. அவ  உண ந்தாேரா, 

இல்ைலேயா ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் இப்படித்தான் காமராஜrன் வாழ்க்ைகைய புrந்து ெகாண்டுள்ளா . 

வாழ்க்ைகயில் வரும் வாய்ப்புகைள ஏற்க மறுத்தால் ெதாட ந்து சrவுகள் வரும் என்பது எவ்வளவு 

உண்ைமேயா, அேத அளவிற்கு வரும் வாய்ப்புகைள ெதாட ந்து ஏற்றால் ெதாட ந்து முன்ேனற்றம் 

வந்துெகாண்ேட இருக்கும் என்பதும் உண்ைம. இதற்கும் நம் நாட்டில் நல்ல உதாரணங்களாக சிலேப கள் 

அைமந்துள்ளா கள். அவ களுள் சிறந்த உதாரணமாக நிகழ்பவ  விவசாய விஞ்ஞானி Dr. M. S. சுவாமிநாதன் 

அவ கள். கும்பேகாணத்தில் பிறந்து வள ந்தவ  I.P.S. ேத வு எழுதி ேபாlஸ் அதிகாrயாகி இருக்க 

ேவண்டியது. ஆனால் ேவறுவிதமாக ெசய்து ேகாைவ விவசாயக் கல்லூrயில் விவசாய இளங்கைலப் 

பட்டப்படிப்பில் மாணவராகச் ேச ந்தா . நாட்டின் எதி கால வள ச்சிக்கு விவசாய கல்விதான் உதவும் 

என்று அப்ெபாழுேத அவருக்குத் ெதrந்திருக்கிறது. விவசாய துைறயில் டாக்ட  பட்டம் ெபற்றா . 

இவருைடய ஆராய்ச்சி சாதைனகைளப்பற்றிக் ேகள்விப்பட்ட மத்திய அரசு Indian Council Of Agriculture and 

Research (ICAR) என்ற ஆராய்ச்சி ஸ்தாபனத்தின் தைலவராக நியமித்தது. இந்த காலக்கட்டத்தில் ஸ்ரீ 

க மேயாகி அவ கள் நம் நாட்டின் விவசாய முன்ேனற்றத்திற்காக ஏராளமான திட்டங்கைள மனதில் 

உருவாக்கி ைவத்திருந்தா . இைத எல்லாம் யாrடம் ெசால்லுவது என்று ெதrயாமல் குழம்பிக் 

ெகாண்டுமிருந்தா . இவருைடய நண்ப  ஒருவ  ேகாைவ விவசாய பல்கைலக்கழகத்தில் 

விrவுைரயாளராகப் பணியாற்றிக் ெகாண்டிருந்தா . தrசன நாளன்று அவ  புதுைவக்கு வந்திருந்த சமயம் 

ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் அவrடம் இந்த வள ச்சித் திட்டங்கைள எல்லாம்பற்றி கலந்துைரயாடினா . இைத 

எல்லாம் ேகட்ட அவ  அத்தைகய கருத்துகைள எல்லாம் டாக்ட  சுவாமிநாதன் காதில் ேபாடுங்கள் 

இவற்ைற எல்லாம் ெசயல்படுத்த அவ தான் சrயான ஆள் என்று பதிலளித்தா . ஸ்ரீ க மேயாகி 

அவ களும் யாrந்த டாக்ட  சுவாமிநாதன், எங்கிருக்கிறா , என்ன ெசய்கிறா  என்று ேகட்க  நண்பரும் 

ICAR–rன் Director General-ஆக புதுடில்லியில் இருக்கிறா  என்று கூறி அவ  முகவrைய எல்லாம் 

ெகாடுத்துவிட்டுச் ெசன்றா . ஸ்ரீ க மேயாகி அவ களும் அம்முகவrக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி, தபாலில் 

அனுப்பிவிட்டு பதிலுக்காக அைமதியாகக் காத்திருந்தா .  

V.I.P-களுக்குக் கடிதம் எழுதினால் பதிேல வராது என்பதுதான் நம் நாட்டு வழக்கம். மாவட்டக் 

கெலக்ட , மாநில கவ ன  ேபான்றவ களுக்கு சாதாரண குடிமகன் கடிதம் எழுதினால் அதற்குப் ெபாதுவாக 

பதிேல வராது. அதுேபாய் ேச ந்ததா? அது அவ கள் பா ைவயில் பட்டதா? அைத அவ கள் படித்தா களா? 

ஏதாவது நடவடிக்ைக எடுப்பதாக இருக்கிறா களா? என்று எதுவுேம கடிதம் எழுதியவருக்குத் ெதrய 

வாய்ப்பில்ைல. ஆனால் அதிசயமாக டாக்ட  சுவமிநாதனிடமிருந்து பதில் கடிதேம வந்தது. அக்கடிதத்தில் 

ஸ்ரீ க மேயாகி அவ களின் நாட்டு வள ச்சித் திட்டத்ைத வரேவற்பதாகவும், அைதப்பற்றிக் 

கலந்துைரயாடுவதற்கு புதுைவக்ேக கிளம்பி வருவதாகவும் அவ  பதில் கடிதத்தில் எழுதியிருந்தா . அந்தக் 

காலகட்டத்தில் ஸ்ரீ க மேயாகி அவ களுக்கு ஆசிரமவாசி ஒருவ  குருவாக இருந்தா . அந்த குருவிடம் 

டாக்ட  சுவாமிநாதன் விவசாய வள ச்சிபற்றி ேபச புதுைவக்கு வருகிறா  என்று ெதrவித்தேபாது, 

குருநாத  மிகவும் பரவசமைடந்து "டாக்ட  சுவாமிநாதன் வந்தால், நான் அவைர சந்தித்துப் ேபசி 

ெகாள்கிேறன்" என்று பதிலளித்தாராம். அவ  பதிலளித்த விதத்ைதப் பா த்தால், நங்கள் அங்கிருக்கத் 

ேதைவயில்ைல என்று ெசால்வைதேபால் ஸ்ரீ க மேயாகி அவ களுக்குப்பட்டதால் அவரும் அைமதியாக 

எதுவுேம ெசால்லாமல் ஒதுங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று த மானித்துக் ெகாண்டாராம். டாக்ட  

சுவாமிநாதன் அவ களும் ெசான்னபடி புதுைவக்கு வந்திருந்தா . அவ  வந்திருக்கிறா  என்று ஸ்ரீ 

க மேயாகி அவ களுக்கு ெசய்தியும் வந்தது. அவrடம் 2, 3 மணிேநரமாவது ேபச ேவண்டும் என்று ஸ்ரீ 

க மேயாகி அவ கள் த மானித்திருந்தா . ஆனால் குருநாதrன் குறுக்கீட்டால், ஐந்து நிமிடத்திற்குேமல் 

அவrடம் ேபசேவ இல்ைல. ஆக நாட்டு வள ச்சி திட்டத்ைதப்பற்றி ேபச வந்த டாக்ட  சுவாமிநாதன் 

அவ களிடம் அதுபற்றிப் ேபச முடியாமல் ேபானாலும், அன்ைனயின் அருள் சூழலில் ஒருநாள் 

தங்கியிருந்து, மீண்டும் புதுடில்லிக்குத் திரும்பினா . இப்படி அன்ைனயின் அருள் சூழலில் தங்கியிருந்த 
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பலனாக அவருக்கு அடுத்தப் பதவி உய வு வந்தது. அதாவது International Rice Research Institute என்று 

பிலிப்ைபன்ஸ் நாட்டின் தைலநகரான மணிலாவில் ஒரு ச வேதச ஆராய்ச்சி ஸ்தாபனம் ஒன்று உள்ளது. 

அந்த ஆராய்ச்சி ஸ்தாபனத்தில் தைலைமப் ெபாறுப்ைப ஏற்கும்படி அவருக்கு அைழப்பு வந்து அந்த 

அைழப்ைப ஏற்று அவ  மணிலாவிற்குச் ெசன்றா . இதற்கிைடயில் Mr.Garry Jacobs அவ கள் ஸ்ரீ க மேயாகி 

அவ களிடம் அெமrக்க சீடராக வந்து ேச ந்தா . தான் டாக்ட  சுவாமிநாதனிடம்  ேநரடியாகப் ேபச 

முடியாவிட்டாலும், Mr.Garry Jacobs அவ கைள டாக்ட  சுவாமிநாதனிடம் ேநரடியாக ெதாட பு ஏற்படுத்திக் 

ெகாள்ள ைவத்து அவrன் மூலம் தன் வள ச்சித் திட்டங்கைள ெதாட ந்து சுவாமிநாதன் அவ களுக்குத் 

ெதrயப்படுத்திக் ெகாண்டிருந்தா . இதன் விைளவாக ஸ்ரீ க மேயாகி அவ களுக்கும் சுவாமிநாதன் 

அவ களுக்கும் Mr.Garry Jacobs மூலம் உறவு நடித்தது. சுவாமிநாதன் டாக்ட  பட்டம் ெபற்றவ . ஒரு ச வேதச 

ஸ்தாபனத்தில் தைலைம ெபாறுப்பு ஏற்பவ . அவைரப்ேபால் மற்றபிற விஞ்ஞானிகளுடன் பழகுபவ . 

அப்படிப்பட்ட உய ந்த நிைலயில் இருந்தவ  Mr.Garry Jacobs மூலம் வந்த அறிவுைரகைள ேகட்டுக் ெகாள்ள 

ேவண்டுெமன்ற அவசியேமயில்ைல. இருந்தாலும் ஆசிரமத்திலிருந்து வருபவ , அன்ைனயின் பக்த , என்ற 

அந்த இடத்திற்கு ஒரு தனிப்பட்ட மrயாைத ைவத்து, அவ  மூலம் வந்த அறிவுைரகைள எல்லாம் 

அைமதியாகக் ேகட்டு ெசயல்படுத்திக் ெகாண்டிருந்தா . இத்தைகய receiptivity மிகவும் விேசஷமான 

ஒன்றாகும். இதன்பலனாக ெதாட ந்து அவைர வாழ்க்ைகயில் ேமலும் ேமலும் உயர ைவத்தது. 1980-களில் 

World Food Price  என்று ஒரு பrைச அவருக்கு வழங்கினா கள். அது கிட்டதட்ட ேநாபல் பrசுக்கு சமமாகும். 

அவருைடய அறிவு கூ ைமமிக்க ஆராய்ச்சிக்குத்தான் அவருக்கு அந்தப் பrசு கிைடத்திருப்பதாக அவரும் 

சr, உலகத்தாரும் சr நிைனத்திருக்கலாம். ஆனால், அன்ைனயின் அருைளத் தாங்கி வருகின்ற ஸ்ரீ 

க மேயாகி அவ களின் ெதாட புதான் இந்தளவிற்கு அவைர வாழ்க்ைகயில் உயர ைவத்துள்ளது என்று 

நாம் புrந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.  

1985-ஆம் ஆண்டளவில் ஸ்ரீ க மேயாகி அவ களுக்கு உலக அைமதிக்காகவும், உணவு 

பற்றாக்குைறைய அகற்றுவதற்காகவும் ச வேதச வல்லுன கள் நிைறந்த ஒரு கமிஷன் அைமக்க 

ேவண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் ேதான்றியது. இந்த கருத்ைத Mr. Garry Jacobs அவ களிடம் ெதrவித்து 

தைலசிறந்த விஞ்ஞானிகள் பலேபருைடய ெபயைர குறிப்பிட்டு அவ கள் எல்ேலாைரயும் அணுகி 

கமிஷனில் உறுப்பினராக சம்மதிக்கிறா களா? என்று விசாrக்கச் ெசான்னா . அணுகியவ கள் 

அைனவருேம ஆ வம் காட்டினா கள். இருந்தாலும், கமிஷனில் ேச ேமனாக யா  வரப்ேபாகிறா  அைதத் 

ெதrந்து ெகாள்ள ஆ வமாக இருக்கிேறாம். அதன்பின் எங்கள் பங்களிப்ைப உறுதி ெசய்கிேறாம் 

என்றா கள். ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் இத்தைகய கமிஷனுக்கான Chairman பதவியில் இருப்பவ  ச வேதச 

அளவில் பிரபலமானவராக இருக்க ேவண்டும். அவ  ஒரு விஷயத்ைத ஆதrத்துப் ேபசினால், உலகத்தா  

அைதக் ேகட்டுக்ெகாள்ளும்படியானவராக இருக்க ேவண்டும். மூன்றாவதாக அன்ைனயின் அருைளத் 

தாங்கிவரும் கருத்துகளுக்கு receiptive-வாக இருக்க ேவண்டும். நான்காவதாக கமிஷன் 

உறுப்பின களிைடேய கருத்து ேவறுபாடு எழுந்தால், எல்ேலாைரயும் அனுசrத்து, கமிஷனின் ஒற்றுைமக் 

குைலயாமல் கமிஷைன இயக்கத் ெதrந்தவராக இருக்க ேவண்டும் என்பதால், இந்த ேமற்கண்ட நான்கு 

நிபந்தைனகைளயும் பூ த்தி ெசய்யக்கூடியவ  டாக்ட  சுவாமிநாதன்தான் என்று முடிவு ெசய்து, Mr. Garry 

Jacobs அவ களிடம் சுவாமிநாதைன அணுகி இந்த Chairman பதவிைய ஏற்றுக் ெகாள்ள முன்வருகிறாரா 

என்று விசாrக்கச் ெசான்னா . Mr. Garry Jacobs அவ களும் அவைர அணுகி இம்மாதிr வாய்ப்பு ஒன்று 

வந்துள்ளது ஏற்றுக் ெகாள்கிற களா என்று ேகட்டா . இந்த கமிஷைன உருவாக்க அப்பா அவ கள் முடிவு 

எடுத்திருந்த ேநரம் அெமrக்காவிற்கும், ேசாவியத்யூனியனுக்கும் கடுைமயான பனிப்ேபா  

நடந்துெகாண்டிருந்த ேநரம். அெமrக்காவிற்கு ஆதரவாக இங்கிலாந்து, பிரான்சு, ெஜ ெமனி ேபான்ற 

ேமற்கு ஐேராப்பிய நாடுகளும், ேசாவியத்யூனியனுக்கு ஆதரவாக ேபாலந்து, ெசக்ேகாஸ்ேலாேவகியா, 

யுக்ேகாஸ்ேலாவியா ேபான்ற கிழக்கு ஐேராப்பிய நாடுகளும் ேச ந்துெகாண்டு ஐ. நா-வில் இரண்டு 

எதிெரதி  அணிகளாகச் ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தன. அந்தப் பனிப்ேபாரால் விைளந்த ெடன்ஷன் 

குைறந்தால்தான், உலகத்தில் அைமதி மலரேவ வழிபிறக்கும். ேமலும் அணு ஆயுதங்கைளக் 

ெகாண்டிருக்கும் நாடுகள் அணு ஆயுதங்கைள அழிக்க முன்வரேவண்டும். இதற்கு அெமrக்காவும், 

ேசாவியத் யூனியனும் முன்வரேவண்டும். பனிப்ேபா  குைறய ேவண்டுமானால் ேசாவியத் யூனியன் 
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அெமrக்காவிற்குக் காட்டும் எதி ப்ைபக் ைகவிட ேவண்டும். ைகவிடாதபட்சத்தில் பனிப்ேபா  ெடன்ஷன் 

குைறயேவ வாய்ப்பில்ைல. இந்தப் பனிப்ேபா  விஷயங்கைள எல்லாம் டாக்ட  சுவாமிநாதன் அவ கள் 

நன்கறிவா . இப்படிப்பட்ட பனிப்ேபா  ெடன்ஷைன குைறக்க ஒரு ச வேதச கமிஷன் அைமக்கிறா கள் 

என்றால் அந்த கமிஷனுைடய இலட்சியங்கள் எல்லாம் நிைறேவறாது என்று அவ  நிைனத்திருந்தால், 

அந்த ேச ேமன் பதவிைய ஏற்றுக் ெகாள்ள அவ  முன்வந்திருக்கேவ மாட்டா . ஆனால் என்ன 

நிைனத்தாேரா ெதrயவில்ைல. இந்த கமிஷனின் ேச ேமன் பதவிக்கு சந்ேதாஷமாக ஒப்புக் ெகாண்டா . 

இந்தக் கட்டத்தில்தான் அன்ைனயின் அருள் தவிரமாக ெசயல்பட ஆரம்பித்தது. ேசாவியத் யூனியனில் 

கம்யூனிச ஆட்சியின் ெகடுபிடிகைள தள த்தி கம்யூனிசத்ைத people friendly-யாக ஆக்க ேவண்டும் என்று 

அப்ேபாது ேசாவியத் அதிபராக இருந்த திரு. ேகா பேசவ் அவ களுக்கு ஒரு புரட்சிகரமான எண்ணம் 

ேதான்றியது. இைத அவ  ரஷ்யாவில் ெசயல்படுத்த துவங்கினா . இந்த ெசய்தி காட்டுத்தேபால் மற்ற 

கிழக்கு ஐேராப்பிய நாடுகளுக்கும் பரவியது. அந்த நாடுகளும் கம்யூனிச ஆட்சியின்கீழ் இருந்ததால் 

ரஷ்யாவில் ெகடுபிடிகைள தள த்துவதுேபால் மற்ற நாடுகளிலும் தள த்தமாட்டா களா என்று மக்கள் 

ேகட்க ஆரம்பித்து விட்டா கள். அதிலும் குறிப்பாக கம்யூனிச ஆட்சியில் இருந்த ெஜ ெமனியில், கிழக்கு 

ெப லிைனயும், ேமற்கு ெப லின் நகரத்ைதயும் இரண்டாகப் பிrத்த  ெப லின் சுவைர இடிக்கமாட்டா களா  

என்று மக்களிைடேய ேகாrக்ைக எழுந்தது. கிழக்கு ெஜ ெமனியில் ெபrய ேபாராட்டம் ேதான்றி 

இருக்கிறது என்று ேசாவியத் அதிபருக்குத் தகவல் ேபானேபாது அவருடன் இருந்த கம்யூனிச 

அதிகாrகெளல்லாம் ரஷ்ய ராணுவத்ைத கிழக்கு ெஜ ெமனிக்கு அனுப்பி அங்ேக வலுக்கின்ற கம்யூனிச 

எதி ப்புப் ேபாராட்டத்ைத அடக்குவா  என்று எதி பா த்தா கள். ஆனால், இந்த ேநரத்தில் ேகா பேசவ் 

அவ கள் ஒரு வித்தியாசமான முடிைவ எடுத்தா . அதாவது கிழக்கு ெஜ ெமனியில் கம்யூனிசத்திற்கு 

எதிராக வன்முைற ெவடித்தாலும், ரஷ்ய ராணுவம் தைலயிடாது கிழக்கு ெஜ ெமனிய அரேச அைதப் 

பா த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று அறிவித்தா . ரஷ்யா தைலயிடாது என்று ெதrந்தவுடன் கிழக்கு 

ெஜ ெமனிய மக்கள் கம்யூனிசத்திற்கு எதிரான ேபாராட்டத்ைத ேமலும் தவிரப்படுத்தி ெப லின் சுவைரேய 

இடிக்க ஆரம்பித்து விட்டா கள். இதைனக் கண்ட கிழக்கு ெஜ ெமனியில் ஆட்சி ெசய்து ெகாண்டிருந்த 

கம்யூனிச கட்சி நிைலகுைலந்து ேபானது. கம்யூனிசேம ேவண்டாம் என்ற மக்கள் ேகாrக்ைகக்கு ஆட்சி 

ெசய்து ெகாண்டிருந்த கம்யூனிச அரசு அடிபணிந்து ஆட்சிைய விட்டு விலகியது.     

கிழக்கு ெஜ ெமனியில் கம்யூனிச ஆட்சி விழுந்தது என்று ெதrந்தவுடன் மற்ற கிழக்கு ஐேராப்பிய 

நாடுகளான ஹங்ேகr, ெசக்ேகாஸ்ேலாேவகியா, ரூேமனியா, யுக்ேகாஸ்ேலாவியா, ேபாலந்து ேபான்ற 

எல்லா நாடுகளும் கம்யூனிச எதி ப்புப் ேபாராட்டங்கைள தவிரப்படுத்தின. கிழக்கு ெஜ ெமனியில் எப்படி 

ரஷ்ய ராணுவம் தைலயிடவில்ைலேயா அம்மாதிrேய இங்கும் ரஷ்ய ராணுவம் தைலயிடவில்ைல. 

இதன் விைளவாக இந்த நாடுகளில் எல்லாம் ரஷ்யாவின் ஆதிக்கம் முடிவுக்கு வந்து கிழக்கு ெஜ ெமனி 

விடுதைலப் ெபற்றது ேபாலேவ இந்த நாடுகளும் கம்யூனிச ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதைலப் ெபற்றன. 

ரஷ்யாவிலிருந்து கிழக்கு ஐேராப்பிய நாடுகள் எல்லாம் விடுதைலப் ெபறுகின்றன என்றறிந்த ரஷ்ய நாட்டு 

கம்யூனிஸ்டுகள் எல்லாம் இதற்கு மூலகாரணம் திரு. ேகா பேசவ் என்று எண்ணி அவ ேமல் ேகாபம் 

ெகாண்டு அவைர கடத்திச் ெசன்றுவிட்டன . கிrமியா மாநிலத்தில் கடற்கைரயில் ஓய்வு 

எடுத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது அவ  கடத்தப்பட்டா . இைத அறிந்த ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் தன் 

ெவளிநாட்டு சீட கைள ேச த்துக் ெகாண்டு நாம் அைனவரும் ஒன்று ேச ந்து மூன்று நாட்கள் 

பிரா த்தைன ெசய்தால், அவ  விடுவிக்கப்படுவா  என்று நம்புகிற களா என்று ேகட்டா . அவ கள் உங்கள் 

வா த்ைதகைள நம்புகிேறாம், உங்கைள நம்புகிேறாம் மூன்று நாட்கள் பிரா த்தைன ெசய்தால் 

விடுவிக்கப்படுவா  என்று எங்களுக்கும் ெதrகிறது. ஆகேவ நாெமல்லாம் ேச ந்து அந்த பிரா த்தைனைய 

ெசய்ேவாம் என்று ேவைல எல்லாவற்ைறயும் விட்டுவிட்டு பிரா த்தைனயில் அம ந்தா கள். 

இதற்கிைடயில் ேசாவியத் யூனியனின் ஓ  அங்கமாக இருந்த ரஷ்யாவில் எல்சின் என்பவ  அதிபராக 

இருந்தா . அவ  ரஷ்யாவில் கம்யூனிசம் ேபாக ேவண்டும். அதனால் ேசாவியத் யூனியன் என்ற 

அைமப்பிலிருந்து நாங்கள் பிrந்து விடுகிேறாம் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தா . இவ்வாறு அவ  

ேபசுவது ேகா பேசவிற்குப் பிடிக்காமல் இருந்தது. கம்யூனிசத்ைத ைகவிட ேவண்டாம், அதன் 

ெகடுபிடிகைள தள த்திக் ெகாள்ளலாம் என்று ேகா பேசவும் எல்சினுக்கு சமாதானம் ெசால்லிக்ெகாண்ேட 
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வந்தா . இந்த நிைலயில் ேகா பேசவ் கடத்தப்பட்டைத அறிந்த எல்சின் நமக்குள் ஆயிரம் கருத்து 

ேவறுபாடுகள் இருக்கலாம், என்ன இருந்தாலும் அவைர கடத்துவது என்பது சrயில்ைல. அவைர மீட்ேட 

ஆக ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்து ரஷ்ய ராணுவ வர கைள கிrமியா நகரத்திற்கு அனுப்பி 

தவிரவாதிகளுடன் ேபாrட்டு ேகா பேசவ் அவ கைள மீட்டா . மூன்று நாட்கள் பிரா த்தைனயில் 

அம ந்திருந்த ஸ்ரீ க மேயாகி அவ களுக்கு இந்த ெசய்தி காதில் ேதனாகப் பாய்ந்தது.  

திரும்பி ரஷ்ய அதிப  பதவிக்கு வந்த ேகா பேசவ் அவ கள் அடுத்த ஆறு மாதங்கள்தான் இந்த 

பதவியில் நடித்தா . ேசாவியத் யூனியன் என்ற அைமப்ேப சrபட்டு வராது எங்கள் அைனவைரயும் 

சுதந்திரமாக விட்டுவிடுங்கள் எங்கள் வாழ்க்ைகைய நாங்கேள நி ணயித்துக் ெகாள்கிேறாம் என்று ரஷ்யா, 

உக்ெரயின், கஜகஸ்தான், ட க்ேமனிஸ்த்தான்  என்று ேசாவியத் யூனியனில் அங்கம் வகித்த எல்லா 

நாடுகளும் ேகாஷம் எழுப்ப ஆரம்பித்து விட்டன. கம்யூனிசத்தின் ெகடுபிடிகைளத் தள த்தி ேசாவியத் 

யூனியனாகேவ ெசயல்பட  முடியும் பிrந்துப் ேபாகேவ ேதைவயில்ைல என்று ேகா பேசவ் அவ கள் 

எவ்வளேவா ெசால்லிப் பா த்தா . ஆனால் யாரும் ேகட்பதாக இல்ைல. ஆகேவ இதற்குேமல் ேசாவியத் 

யூனியனின் அதிபராக நடிப்பதில் அ த்தமில்ைலெயன்று முடிவு ெசய்த அவ  தன் அதிப  பதவிைய 

ராஜினாமா ெசய்தா . அதுவைர ஆட்சியில் இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் அதிகாரத்திலிருந்து 

விலகுவதாக அறிவிப்பு ெசய்தது. ேசாவியத் யூனியனில் அங்கம் வகித்த 17  நாடுகளும் தனித்தனி 

நாடுகளாகப் பிrந்து ேபாயின. இப்படிப் பிrந்துேபான எல்லா நாடுகளிலும் ரஷ்யா உட்பட ஜனநாயக 

கட்சிகள் ேத தலில் ேபாட்டியிட்டு ஜனநாயக நாடுகளாக மாறின. அெமrக்காவிற்கு எதிrயாக ெசயல்பட்ட 

ேசாவியத் யூனியன் அதிகாரப்பூ வமாக இல்ைல என்று அறிவிக்கப்பட்டபின் 45 ஆண்டுகளாக நிலவிவந்த 

அெமrக்க ேசாவியத் பனிப்ேபா  முடிவிற்கு வந்தது. ேசாவியத் யூனியனின் அணு ஆயுத தாக்குதலுக்கு 

ஆளாகிட ேநrடுேமா என்ற பயம் ேமற்கு ஐேராப்பிய நாடுகைள விட்டது. உலக அைமதிக்குப் ெபrய 

உதவி ெசய்ததாக திரு. ேகா பேசவ் அவ களுக்கு அைமதிக்கான  ேநாபல் பrசு வழங்கப்பட்டது. 

உலகத்ைத ஆட்டிப் பைடத்த அெமrக்கப் பனிப்ேபா  ெடன்ஷன் ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் எதி பா த்தபடி 

முடிவிற்கு வந்தது. அந்த மாெபரும் சாதைனயில் ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் ெதாடங்கிய உலக அைமதி 

மற்றும் ச வேதசக் கமிஷனுைடய பங்கு என்ன என்று நாம் ேகட்கலாம்.  

ேமற்பா ைவயாகப் பா த்தால், கமிஷனுைடய முதல் மீட்டிங் நடப்பதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு 

முன்ேப ேசாவியத் யூனியனில் கம்யூனிச ஆட்சிக் கவிழ்ந்து பனிப்ேபா  முடிவிற்கு வந்துவிட்டிருந்தது. 

அப்படிப் பா த்தால், கமிஷன் அதனுைடய ேவைலகைள ெதாடங்குவதற்கு முன்ேப அது சம்பந்தப்பட்ட 

ேவைலகள் நிைறவுெபற்றுவிட்டன என்றாகிவிட்டது. அப்பட்சத்தில் கமிஷன் என்னதான் ேவைல ெசய்தது 

என்ற ேகள்வி எழுகிறது. ஆனால் நாம் ேவறு வைகயாகவும் இேத விஷயத்ைதப் பா க்கலாம். ெபாதுவாக 

ஸ்ரீ க மேயாகி அவ கள் இப்படி ெசால்வதுண்டு. அதாவது அருள் ெசயல்படும் இடங்களில் எல்லாம் 

முடிவான பலைன முதலிேலேய அருள் வழங்குவதுண்டு என்றும் அவ  கூறியுள்ளா . அப்படித்தான் 

கமிஷன் விஷயத்திலும் நடந்துள்ளது என்று நாம் ெசால்ல ேவண்டும். கமிஷனுைடய ேநாக்கம் என்ன? 

அெமrக்க ேசாவியத் யூனியனுக்கிைடேய உள்ள பனிப்ேபா  முடிவுக்கு வரேவண்டும். உலகத்தில் அைமதி 

நிலவ ேவண்டும். இப்படிப்பட்ட உய ந்த ேநாக்கத்ைத அன்ைனேய ஏற்றுக் ெகாண்டதாகத் ெதrகிறது. 

அதனால் தாேனா என்னேவா கமிஷன் முதல் மீட்டிங் நடத்துவதற்கு முன்னதாகேவ கமிஷனுைடய 

ேவைலைய அன்ைனேய முடித்து ைவத்து விட்டா . இப்படி அருள் ெசய்வைத நாம் நிைறய இடங்களில் 

பா க்கத்தான் ெசய்கிேறாம். உதாரணமாக ஒரு அன்ைன அன்ப  தன்னுைடய ெபண்ணிற்கு வரன் பா க்க 

ேவண்டும் என்று எண்ணும்ெபாழுது நல்ல வரனாக பா த்து எல்லாம் ெபாருத்தமாக அைமந்து திருமணம் 

நிச்சயமாவதற்கு குைறந்தது இரண்டு வருடங்கள் ஆகும் என்று கணக்குப் ேபாடுவா . ஆனால் 

அன்ைனயிடம் இது சம்பந்தமாக ெதrவித்து விட்டு அந்த ேவைலயில் இறங்கும்ெபாழுது எடுத்த எடுப்பில் 

பா க்கின்ற முதல் வரேன திருப்தியாக அைமந்து 2 வருட ேவைல 2 வாரங்களிேலேய முடிந்து 

விடுவதுண்டு. அம்மாதிrேய எத்தைனேயா ேத வுகளுக்கும், ேந காணல்களுக்கும் பின்ன தான் நல்ல 

ேவைல கிைடக்கும் என்று எதி பா த்துக் ெகாண்டிருக்கும் ெபாழுது, முதல் ேந காணலிேலேய நல்ல 

ேவைல, நல்ல சம்பளத்தில் அைமயக் கூடிய அதி ஷடம், அன்ைன அன்ப களுக்கு உண்டு.  இம்மாதிr 

கமிஷனுைடய ேநாக்கம் அபார ெவற்றி அைடந்தைத கண்டு திரு. சுவாமிநாதன் அவ கள் அளவற்ற 
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மகிழ்ச்சி அைடந்தா .  அடுத்ததாக கமிஷனுைடய இரண்டாண்டு பணிகள் நிைறவு ெபற்ற ெபாழுது 

கமிஷனுைடய கண்டுபிடிப்புகைள ஒரு rப்ேபா ட்டாக எழுதி UNO‐வினுைடய secretary-இடம் திரு. 

சுவாமிநாதன் அவ கள் சம ப்பித்தா . அச்சமயம் secretary-யாக ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தவ  திரு. Boutros 

Gally என்பவ  அவ  அந்த கமிஷன் rப்ேபா ட்ைட வாங்கி படித்துவிட்டு என்னுைடய 5  ஆண்டுகள் 

பணியில் எத்தைனேயா கமிஷன் rப்ேபா ட்கைள படித்திருக்கிேறன். ஆனால் அந்த ICPF கமிஷனுைடய 

rப்ேபா ட் மாதிr ேவெறந்த கமிஷன் rப்ேபா ட்ைடயும் தான் பா த்ததில்ைல. அவ்வளவு அ த்தபுஷ்டியாக 

அது அைமந்துள்ளது" என்று புகழாரம் சூட்டினா . ஆகேவ திரு. சுவாமிநாதன் அவ கள் வருகின்ற 

வாய்ப்புகைள மறுப்பதில்ைல என்ற ெகாள்ைகயின் அடிப்பைடயில் இயங்கிய ெபாழுது வாழ்க்ைக எப்படி 

அவைர படிப்படியாக உயர ைவத்து ஒரு ச வேதச கமிஷனின் ேச ேமன் பதவிக்கு உய த்தியது என்பைத 

நாம் இங்ேக அழகாகப் பா க்கிேறாம். 

2 உண்ைமக்கும் ெபாய்ைமக்குமிைடேய நிகழ்கிற ேபாராட்டத்தில் ெபாய்யின் ைக ஓங்கி இருப்பதாகத் 

ெதrந்தாலும், இறுதியில் உண்ைமக்குதான் ெவற்றிக் கிைடக்கிறது.   

வாழ்க்ைகயில் ெபாய்யின் ைக ஓங்கியிருப்பைதப் பல இடங்களில் பா க்கிேறாம். நம் நாட்டில் 

ெவளியிடப்படும் திைரப்படங்களில் நாம் இைதப் பா க்கிேறாம். பணக்கார வில்லன் ஏைழக் கதாநாயகைன 

பலவைகயாக இம்ைச ெசய்வான். அவன்ேமல் ெபாய் ேகஸ் ேபாட்டும் உள்ேள தள்ளுவான். அவனுக்குrய 

கதாநாயகிைய இவன் தனக்கு ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்ள முயல்வான். சிைறவாசம் முடிந்து ெவளிவரும் 

கதாநாயகன் தன்பக்கம்தான் நியாயம் இருக்கிறது என்பதற்கு தகுந்த ஆதாரங்கைள திரட்டி அவற்ைறக் 

ேகா ட்டில் சம ப்பித்து இறுதியாக உண்ைம தன் பக்கம் உள்ளது என்று நிரூபித்து ெவற்றிக் காண்பான்.  

ஆங்கிேலயrன் இலக்கியத்திலும் நாம் இைதேயத்தான் பா க்கிேறாம். விக்கம் ேபான்ற இைளஞ கள் 

தங்களுைடய பணிவான இதமான நன்னடத்ைதயால் தான் உண்ைமயில் நல்லவன் என்பைதப்ேபால் 

மற்றவ கைள நம்பைவத்து உண்ைமயிேலேய நல்லவனான டா சி ேபான்றவ கைள ெகட்டவனாக்கி 

விடுகிறான். பாதிக் கைதவைரயிலும் விக்கம்தான் நல்லவன், டா சிக் ெகட்டவன் என்ற கருத்ேத 

நிலவுகிறது. கைதயில் பாதிக்கட்டத்திற்குேமல்தான் விக்கம் ெசால்வெதல்லாம் ெபாய் உண்ைமயில் 

இதுதான் நடந்தது என்று டா சி விஷயத்ைத எடுத்துப் ேபசும்வைரயிலும் விக்கம் நல்லவனாகேவ 

வலம்வந்துெகாண்டிருந்தான். நம் நாட்டு இலக்கியமான மகாபாரதத்தில் ெபாய்யின் ைக எப்படி ஓங்கி 

இருக்கிறது என்பைத நாம் நன்றாகேவப் பா க்கிேறாம். நயவஞ்சகமாக சூதாட்டத்தில் ேதாற்கடித்து 

பாண்டவ களுக்குrய ராஜ்ஜியத்ைத அவ களிடமிருந்து பிடுங்கி ஒன்றுமில்லதவ களாக அவ கைள 

காட்டிற்கு அனுப்புகிறா கள். வனவாசம் முடிந்து உrய நிலத்ைதத் திருப்பிக் ேகட்கும்ேபாது, ஊசிமுைன 

நிலம்கூட கிைடயாது என்று துrேயாதனன் மறுத்துவிட்டான். அவதாரமாகிய கிருஷ்ண பகவான் 

பாண்டவ  பக்கம் இருந்ததால், அவ களுைடய உண்ைமக்கு ெதய்வக பலம் கிைடத்து, இறுதியில் 

பாண்டவ கள் ெவற்றிப் ெபறுகிறா கள். இப்படி கிருஷ்ண பகவானின் ெதய்வக பலம் அவ களுக்கு 

ஆதரவாகக் கிைடக்காமல் இருந்திருந்தால், துrேயாதனனின் ெபாய்யின் பலம்தான் இறுதிவைரயில் 

ெஜயித்திருக்கும்.   

இப்படி ெபாய்யின் ஆதிக்கம் சமூகத்தில் எல்லாத் துைறகளிலும் நண்ட காலமாகக் ெகாடிகட்டிப் 

பறந்து வந்துள்ளது. இெதல்லாம் சமீபகாலமாகத்தான் உைடத்ெதறியப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக 

பதிைனந்தாம் நூற்றாண்டுவைர சூrயன் பூமிைய சுற்றி வருகிறது என்றுதான் எல்ேலாரும் நிைனத்தா கள். 

அம்மாதிrேய பூமி உருண்ைட என்பைதேய புrந்து ெகாள்ளாமல் அது தட்ைடயானது என்றுதான் 

நம்பிவந்தா கள். பூமிைய சூrயன் சுற்றி வருகிறது என்றால், அந்த அடிப்பைடயில்தான் ேஜாதிடக்கைலேய 

உருவானது. அந்த அடிப்பைடயில்தான் ஜாதகங்களும் கணிக்கப்பட்டன. ேபாலந்து நாட்டு விஞ்ஞானி Cupper 

Nicas அவ கள் இது உண்ைமேய இல்ைல. பூமிதான் சூrயைன சுற்றிவருகிறது, பூமி உருண்ைடயானது, 

தட்ைடயானேத கிைடயாது என்று விஞ்ஞான ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்த ெபாழுது அவருக்கு ெபrய 

எதி ப்புக் கிளம்பியது. கத்ேதாலிக்க மடமும் இந்த எதி ப்பில் ேச ந்துெகாண்டு Cupper Nicas அவ கள் 

கூறியைவகைள வாபஸ் வாங்கும்படி வலியுறுத்தியது. பூமி சூrயைன சுற்றினால் என்ன? அல்லது 

சூrயன் பூமிையச் சுற்றினால் என்ன? இதற்கும் கத்ேதாலிக்க மதத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒரு 
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சம்பந்தமுமில்ைல. ஆனால் என்ன காரணேமா ெதrயவில்ைல. ெபாய்யான விஷயம்தான் உண்ைம என்ற 

முடிைவ கத்ேதாலிக்க மதம் ஆதrத்து அதற்ெகன்று ஒரு ேபாராட்டேம நிகழ்த்தியது. இறுதியில் Cupper 

Nicas அவ களின் வாதம்தான் ெஜயித்தது. இேதமாதிr ஒரு நிைலைம 19-ஆம் நூற்றாண்டில் சா லஸ் 

டால்வின் என்ற விஞ்ஞானிக்கும் வந்தது. அதுவைரயிலும் மனிதன் எப்படி ேதான்றினான் என்பதுபற்றி 

ைபபிளில் ெசான்னைதத்தான் மக்கள் நம்பினா கள். ைபபிளில் என்ன ெசால்லியிருக்கிறது என்றால், 

மனிதைனயும், மற்ற விலங்குகைளயும் 6000 வருடங்களுக்குமுன் இைறவன் ேநரடியாகப் பைடத்தா . 

டா வின் அவ கள் ெசய்த விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி உண்ைமேய இல்ைல என்று ெதrய வந்தது. அதாவது 

மனிதன் குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் அவன் ேநரடியாக ஆண்டவனால் பைடக்கப்படவில்ைல என்று அவ  

கண்டறிந்தா . அைத அவ  ஒரு புத்தகமாக ெவளியிட்டேபாது கத்ேதாலிக்க மதத்திற்கு ெபrய இடி 

விழுந்ததுேபால் இருந்தது. இைத அவ கள் வன்ைமயாக மறுத்தா கள். இறுதியில், டா வினும் 

அவைரப்ேபான்ற விஞ்ஞானிகளும் தம்முைடய கூற்றில் உறுதியாக நின்றதால், கத்ேதாலிக்க மதம் 

பின்வாங்கியது. இருந்தாலும் இன்றும்கூட கத்ேதாலிக்க மடம் நடத்தும் பள்ளிகளில் டா வினுைடய 

பrணாமக் ெகாள்ைக ேபாதிக்கப்படுவதில்ைல.  

விஞ்ஞானம் எப்படி ெபாய்யின் பிடியில் சிக்கி தவித்தேதா அம்மாதிrேய சமுதாயமும் ெபாய்யின் 

பிடியில் நண்டநாட்கள் சிக்கி சமீபத்தில்தான் உண்ைமைய நிைலநாட்ட ஆரம்பித்தன. 20-ஆம் 

நூற்றாண்டின் பாதிவைரயில் உலகெமங்கும் முடியாட்சிதான் நிலவியது. அதாவது மன்ன கள் 

இைறவனின் பிரதிநிதிகள், அந்த வைகயில் அவ கள்தான் நாட்ைட ஆளப்பிறந்தவ கள் என்று ஒரு 

ெகாள்ைகையேய ராஜ வம்சங்கள் தங்களுக்குக் கீழிருக்கும் குடிமக்களிடம் பரப்பி வந்தா கள். இைதேய 

உண்ைம என்று ஏற்றுக்ெகாண்டு பல நாடுகளில் குடிமக்கள் முடியாட்சிக்கு அடங்கியிருந்தா கள். 19-ஆம் 

நூற்றாண்டில்தான் ஜனநாயக புரட்சியாள கள் இந்த அரச கள் இைற பிரதிநிதகள் என்ற கூற்றில் 

உண்ைமேய இல்ைல. மக்கள் தங்கைள தாங்கேள ஆண்டு ெகாள்ளலாம். அதற்கு ஜனநாயகம் வழி 

ெசய்யும் என்று மக்கள் மனைத மாற்றி உலெகங்கும் முடியாட்சியிலிருந்து மக்கைள குடியாட்சிக்கு 

மாற்றின . இப்படி முடியாட்சியிலிருந்து குடியாட்சிக்கு சமூகம் மாறியதுேபால் இன்னும் பல ெபாய்யான 

சமூக ஸ்தாபனங்களிலிருந்து சமூகம் மாற மானிட சமுதாயம் ெபருமுயற்சி எடுத்துக் ெகாண்டு வருகிறது.  

இம்மாதிr எத்தைனேயா ெபாய்களின் அடிப்பைடயில் உலகில் பலவிதமான ஸ்தாபனங்கள் 

ெசயல்பட்டு இப்ேபாதுதான் உண்ைமயில் தன்ைன நிைலநாட்ட ஆரம்பித்து இருக்கிறது. 16 அல்லது 17-ஆம் 

நூற்றாண்டுகள் அளவில் ஒற்றுைம இல்லாமல் இருந்த ஆசிய, ஆப்பிrக்க நாடுகைள ஆக்கிரமிப்பு ெசய்ய 

விரும்பிய ஐேராப்பிய நாடுகள் ஒரு மிகப்ெபrய ெபாய்ைய தமக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்தின. ஆசிய, 

ஆப்பிrக்க நாட்டு மக்களிடம் ஐேராப்பிய கள் என்ன கூறினா கள் என்றால், உங்களுக்கு எல்லாம் 

நாகrகேமா, கலாச்சாரேமா கிைடயாது, நாங்கள்தான் இவற்ைற உங்களுக்குக் கற்றுத்தர ேவண்டும். 

அதன்ெபாருட்டு நாங்கள் உங்கைள ஆட்சி ெசய்ய ேவண்டும், இதற்கு நங்கள் ஒத்துைழக்க ேவண்டும் 

என்று ேகட்டுக் ெகாண்டா கள். இதன் ெகாடுைம என்னெவன்றால், ஆசிய, ஆப்பிrக்க நாட்டு மக்களும் 

இந்த அப்பட்டமான ெபாய்ைய உண்ைம என்று நம்பி ஒத்துைழப்புத் தரவும் முன்வந்தா கள். உண்ைமயில் 

கலாச்சார rதியாகப் பா த்தால், இந்திய கள் ேமற்கத்தியவ கைளவிட எவ்வளேவா ேமம்பட்ட வ கள். 

நமக்கு தினசr குளிக்கும் பழக்கம் உண்டு. ஆங்கிேலய கள் மாதம் ஒருமுைறதான் குளிப்பா கள். 

திருமணம் என்று இந்திய களுக்கு ஆகிவிட்டால், கட்டிய மைனவிேயாடுதான் கணவ கள் வாழ்வா கள். 

ஆனால் ஆங்கிேலய கேளா அவ கள் இஷ்டத்திற்கு விவாகரத்து ெசய்து, பலமுைற திருமணம் 

ெசய்துெகாள்வா கள். இந்திய கள் பிரம்மத்ைத அறிந்தவ கள். ஐேராப்பிய களுக்கு பிரம்மம் என்றால் 

என்னெவன்ேற ெதrயாது. இைறவனும், உலகமும் ஒன்ேற என்று நம் இந்திய ஆன்மிகம் ெசால்கிறது. 

அப்படிப்பட்ட தத்துவங்கேள ஐேராப்பிய களுக்குக் கிைடயாது. அவ கள் ெஜேகாவா என்ற கடவுைளதான் 

வழிபடுகிறா கள். அன்ைன தன்னுைடய அெஜண்டாவில் ெஜேகாவா ஒரு அசுரன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளா . 

இப்படி ஆன்மிக சிறப்புமில்லாத, சுத்தமுமில்லாத ஐேராப்பிய கள் நமக்கு நாகrகம் கற்றுக் ெகாடுக்க 

வந்ததாகச் ெசால்வது என்பது அப்பட்டமான ெபாய்யாகிறது. நம்முைடய சிறப்பு என்னெவன்று நமக்ேகத் 

ெதrயாமல், அவ கள் ெசான்ன ெபாய்ைய நம்பி நாம் அடிபணிந்திருந்தது அைதவிடக் ெகாடுைமயாகும். 

அந்த ெபாய்ைய உைடத்ெதறிந்தவ  மகாத்மாகாந்தி அவ கள். நம்ைம நாேம ஆண்டுெகாள்ள முடியும். 
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ெவள்ைளய களின் தயேவ ேதைவயில்ைல. நம் கலாச்சார சிறப்ேப நமக்குப் ேபாதும். அந்நிய களின் 

கலாச்சாரத்ைத எல்லாம் காப்பியடிக்கேவ ேதைவயில்ைல என்று இருபது வருடங்கள் தவிர பிரச்சாரம் 

ெசய்து இந்திய களின் விழிப்புண ைவ தட்டி எழுப்பி சுதந்திரத்ைத வாங்கித்தந்தா . 

நம் நாட்டில் ெபாய்யின் அடிப்பைடயில் உருவான சமூக ஸ்தாபனங்கள் நிைறயேவ உள்ளன. 

பிறப்பால் அைனவரும் சமம். ஆனால் அவரவrன் சாதைனயால் உய ந்தவ கள், தாழ்ந்தவ கள் என்று 

ேவறுபடுகிறா கள் என்பதுதான் உண்ைம. ஆனால் இந்திய மண் சாஸ்த்திரம் இந்த உண்ைமைய 

ெபாய்யாக மாற்றியுள்ளது. அதாவது அந்தண கள் பிறப்பிேலேய உய ந்தவ கள். ஆனால் ஹrசன மக்கள் 

பிறப்பிேலேய தாழ்ந்தவ கள். இப்படி ெசால்வதால், பிறப்பிலிருக்கும் அடிப்பைட சமத்துவம் ேபாகிறது. 

அந்த ெபாய்ைய ேமலும் வலுப்படுத்த மனுசாஸ்த்திரம் புராணக் கைத ேவெறான்று கூறுகிறது. அதாவது 

உலகம் பிரஜாபதியிடமிருந்து ேதான்றியதாகவும், அச்சமயம் அந்தண கள் பிரஜாபதியின் தைலயிலிருந்து 

உதித்ததாகவும் ஹrசன மக்கள் பிரஜாபதியின் காலிலிருந்து ேதான்றியதாகவும் கூறின . இப்படி 

காலிலிருந்து ேதான்றியவ கள், தைலயிலிருந்து ேதான்றியவ களுக்கு ேசைவ ெசய்திருப்பதுேவ 

அவ களுைடய தைலயாய பணி என்பைதயும் புராணக் கைத வலியுறுத்தியது. இப்படி கீழ்ஜாதி மக்கள் 

உய ந்த ஜாதி மக்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய இருக்க இவ்வாறு வலியுறுத்தியதால், கீழ்ஜாதி மக்களுக்கு 

வாழ்க்ைகயில் முன்ேனறும் எண்ணேம ேபாய்விட்டது. படிப்பின்ைம ேபாய்விட்டது, ெகௗரவமான ெதாழில் 

ெசய்யும் உrைமப் ேபாய்விட்டது. ஊrல் வசிக்கும் உrைம ேபாய்விட்டது. ேகாவிலுக்கு ெசன்று கடவுைள 

வழிபடும் உrைமப் ேபாய்விட்டது. ஹrசன மக்களும் இப்படிப்பட்ட ெபாய்ைய நம்பி 2000 வருடங்கள் 

வாழ்ந்தும்விட்டன . இக்காலக்கட்டத்தில்தான் காந்திஜி அவ கள் ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகளில் உண்ைமேய 

இல்ைல. பிறப்பால் மனிதன் தாழ்ந்து ேபாவதில்ைல. தன்ைன முன்ேனற்றிக் ெகாள்ள ஒவ்ெவாருவருக்கும் 

உrைமயுண்டு. அதன்படி பா க்கும்ேபாது ஹrசன மக்களுக்கும் படிப்புrைம உண்டு. ெகௗரவமான 

ெதாழில் ெசய்யும் உrைம உண்டு. ஊrல் மற்றவ களுடன் வசிக்கும் உrைம உண்டு. ேகாவிலுக்குள் 

ெசன்று கடவுைள வழிபடும் உrைம உண்டு என்று கூறி அவ கள் இழந்த அைனத்து உrைமகைளயும் 

அவ களுக்குக் ெகாடுத்து, அவ கைளயும் மனித களாக்கினா . அவேர அக்காrயத்ைதச் ெசய்யாமல் 

ேபாயிருந்தால், இன்றுவைர ஹrசன மக்கள் சமூகத்தின் அடிமட்டத்தில்தான் இருந்திருப்பா கள். ஹrசன 

மக்கைள இந்திய சமுதாயம் எப்படி ஓரம் கட்டியேதா, அம்மாதிrேய ெபண்கைளயும் ஓரம் கட்டியது. மனு 

சாஸ்திரத்தில் ெபண்கள் ஆண்களின் புனிதத்ைதக் ெகடுக்க இருப்பவ கள். அதனால் ெபண்கைளக் 

கண்டாேல ஆண்கள் விலகிப் ேபாகேவண்டும் என்று ெபண்கைளப்பற்றி இழிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

தமிழ்நாட்டில் ெபண்புத்தி பின்புத்தி என்று ஒரு பழெமாழியும் இப்படிப் புனிதத்ைதக் ெகடுக்கப் 

பிறந்தவ கள் என்று மனுசாஸ்திரத்தில் எழுதியுள்ளதாேலா என்னேவா ெபண்ணினேம ஆணினத்திற்கு 

அடங்கியிருக்க ேவண்டும் என்று பழங்கால இந்திய சமூகம் ெபண்கைள ஒரு கடுைமயான கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ்ைவத்திருந்தது. இதன் விைளவாக அவ களுக்கு படிக்கும் உrைமப் ேபாயிற்று. ேவைலக்கு ெசன்று 

சம்பாதிக்கும் உrைமப்ேபாயிற்று ெசாத்தில் பங்கு ெபரும் உrைமப் ேபாயிற்று. விதைவயானால் 

மறுமணம் ெசய்யும் உrைமப் ேபாயிற்று என்று படிப்படியாக எல்லா உrைமகைளயும் இழந்து ெவறும் 

வட்டு ேவைல ெசய்து வட்டில் முடங்கி கிடக்கும் நிைல ஏற்பட்டது. ஆனால் ஜனநாயகம் இந்தியாவிற்கு 

அறிமுகமாகியெபாழுது ெபாய்யின் அடிப்பைடயில் பிறந்த இந்த எல்லாக் கட்டுப்பாடுகளுேம 

தள த்தப்பட்டன.  

ெபண்களுக்கு படிப்புrைம வந்தது. இதன்பின் ெதாட ந்து ஓட்டுப் ேபாடும் உrைம, ேவைல 

ெசய்யும் உrைம, ெசாத்தில் பங்கு ேகட்கும் உrைம, ேத தலில் ேபாட்டியிடும் உrைம என்று எல்லா 

உrைமகளும் படிப்படியாக வந்துவிட்டன. இம்மாதிrேய ெதாழிலாள  வ க்கமும் எந்த உrைமயும் 

இல்லாமல் ெகாடுத்த சம்பளத்ைத வாங்கிக் ெகாண்டு ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தா கள். விவசாய ேவைல 

என்றால், காைல 6 மணிக்கு வந்து மாைல 6 மணிவைரயிலும் ேவைல ெசய்துவிட்டு ெவறும் ஒரு ரூபாய் 

வாங்கிக் ெகாண்டு வடு திரும்பிய நாட்கள் உண்டு. அம்மாதிrேய கம்ெபனிகளில் ேவைல ெசய்த 

ஊழிய கள் 30 வருடங்கள் ேவைல ெசய்திருந்தாலும் ஒரு ஓய்வு ஊதியேமா, மற்றும் பணிக்ெகாைடேயா 

எதுவுேம ெபறாமல் வட்டிற்கு அனுப்பிய காலமும் உண்டு. அதாவது நிலத்தில் ேவைல ெசய்தவ களும் 

சr, கம்ெபனியில் ேவைல ெசய்தவ களும் சr தம்முைடய அடிப்பைட உrைமகள் என்ன என்பைதயும் 
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உணராமல் இருந்தா கள். அந்த அறியாைமையப் பயன்படுத்தி முதலாளி வ க்கத்தின  ேவைல ெசய்வது 

உங்கள் கடைம சம்பளம் தருவது எங்கள் உrைம நாங்கள் ெகாடுப்பைத நங்கள் வாங்கிக் ெகாண்டுப் 

ேபாகேவண்டும் என்று கூறி உைழக்கும் வ க்கத்தினைர ஏமாற்றி வந்தன . அந்தக காலக்கட்டத்தில்தான் 

காரல்மா க்ஸ் அவ கள் தங்கள் கம்யூனிஸ்ட் மனிபஸ்ேடாவுடன் அறிமுகமானா . அதில் அவ  முதலாளி 

வ க்கத்தின  உங்கைள எல்லாம் ஏமாற்றுகிறா கள். உங்களுக்கு தரேவண்டிய சம்பளத்ைதக் ெகாடுக்காமல் 

தான் அைத எல்லாம் தங்களுைடய ெதாழிலின் முதlட்டாகப் பயன்படுத்திக் ெகாள்கிறா கள். இப்படிப் 

பா த்தால், முதலாளிகளின் முதlடு உைழப்பாளிகளிடமிருந்து திருடப்பட்ட சம்பளமாகும் என்று 

முதலாளிகளின் ஏமாற்று ேவைலைய அம்பலமாக்கினா . இதனால் கம்யூனிஸம் காட்டுத் தேபால் 

பரவியது, ரஷ்யா, ைசனா மற்றும் கிழக்கு ஐேராப்பிய நாடுகள் என்று எல்லாேம கமயூனிசத்திற்கு 

மாறியது.  

சில சமயங்களில் உண்ைமயான ெசயல்பாடுகளிலும் இயக்கங்களிலும்கூட ெபாய் ஏேதா ஒரு 

ரூபத்தில் கலந்துவிடுவதால், உண்ைம பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டு ெபாய்யின் ைக ஓங்கிவிடுகிறது. 

அன்ைனையக் ேகட்டால், ஆண்டவனின் பைடப்பு அற்புதமான பைடப்பு என்றுதான் ெசால்கிறா . ஆனால் 

அந்த அற்புதத்ைதக் காண முடியாம்ல் மனிதனுைடய அகந்ைத என்ற ரூபத்தில் ெபாய் குறுக்கிடுகிறது.  

அகந்ைதயின் பா ைவயில் ெபாய் குறுக்கிடுவதால் அவனுக்கு எல்லாேம தவறாகத் ெதrகிறது. 

அகந்ைதைய தூண்டிவிடுகிற தய சக்திகளும் தாம்தான் ெதய்வம் என்று அறிமுகப்படுத்திக் ெகாண்டு 

ெபாய்யின் ஆட்சிைய ேமலும் வலுப்படுத்துகின்றன. ெபாய்யின் தைலவனான அசுர சக்திதான் ஹிட்லைர 

இவ்வாறு தன்வசப்படுத்தி இரண்டாம் உலகப்ேபாைர ெதாடங்குமாறு தூண்டினான். ஆrய வம்சம்தான் 

உய ந்த வம்சம் என்றும், ெஜ மானிய கள் ஆrய கள் என்பதால், அவ கள்தான் உலைக 

ஆளப்பிறந்தவ கள் என்றும் யூத இனத்து மக்கள் தாழ்ந்த வம்சத்தின  என்பதால் அவ கள் அழிக்கப்பட 

ேவண்டியவ கள் என்றும் ரஷ்ய கள், ேபாலந்து நாட்டவ கள் மற்றும் கிழக்கு ஐேராப்பிய கள் எல்ேலாரும் 

தாழ்ந்த வம்சத்தின  என்றும், அதனால் ெஜ மானிய கள் அவ கள்ேமல் ேபா ெதாடுத்தும், அவ கைள 

அடிைமப்படுத்த ேவண்டும் என்றும் ஹிட்ல  ஒரு ெபrய ெபாய்ைய ேத தல் பிரச்சாரமாக பயன்படுத்தி 

ெஜ மனிையேய தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ெகாண்டு வந்தா . இந்த ெபாய்ைய முழுைமயாக நம்பிய 

ெஜ மானிய மக்கள் யூத கைள எல்லாம் சிைறப்பிடித்து விஷ வாயுைவப் பயன்படுத்தி ஏறக்குைறய 

அறுபது இலட்சம் யூதமக்கைள சாகடித்தன . ரஷ்யாவின்ேமல் ேபா  ெதாடுக்க ெஜ மானிய மக்கேள 

ஊக்குவிக்க ஹிட்ல  நாெமல்லாம் ஆrய கள், ரஷ்ய கள் தாழ்ந்த வம்சத்ைதச் ேச ந்தவ கள், அவ கள் 

நாடு ெபrயது என்றாலும், நம்மால் அவ கைள வழ்த்த முடியும் அப்படி வழ்த்திேனாம் என்றால், அடுத்த 

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நாம் அவ கைள அடிைமகளாக ைவத்திருக்கலாம் என்று அவ கைள 

ஊக்கப்படுத்தி ரஷ்ய கள்ேமல் பைடெயடுத்தன . இத்தைகய அசுர சக்தியின் உந்துதலால் உலக 

நாகrகத்திற்ேக ேபராபத்து வருவைத உண ந்த பகவான் இங்கிலாந்து பிரதம  ச ச்சில் அவ கைள 

தன்னுைடய ைகதியாக்கி அவrன் மூலம் தன்னுைடய ஆன்மிக சக்திைய ேநச நாடுகளின் சா பாக 

ெசலுத்தி ெஜ மனியின் தாக்குதைல ெவற்றிகரமாக முறியடிக்கச் ெசய்தா . அசுர சக்திகள் 

முறியடிக்கப்பட்டதால், ஐேராப்பிய துைணக் கண்டம் ெஜ ெமனியிடமிருந்துக் காப்பாற்றப்பட்டது. 

ஐேராப்பாைவக் காப்பாற்றியேதாடு பகவான் எடுத்த முயற்சி நின்று ேபாகவில்ைல. அைதத் ெதாட ந்து 

ஆசிய, ஆப்பிrக்க நாடுகள் எல்லாம் ஐேராப்பிய காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டன. 

எங்ெகல்லாம் மன்ன  ஆட்சி நிலவியேதா அங்ெகல்லாம் அது முடிவிற்கு வந்தது. இந்த 

இடங்களிெலல்லாம் ஜனநாயகம் அறிமுகமாகியது. தாழ்த்தப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட சமூகத்தின  எல்ேலாரும் 

சம உrைமகைள அனுபவிக்க ஆரம்பித்தன . இந்த முன்ேனற்றம் ேபாதாெதன்று உலக அரசாங்கம் 

வரேவண்டும் என்று இப்ேபாது உலக அரசியல் அரங்கங்களில் ேபசப்பட்டு வருகிறது. ெபாய்யின் ஆட்சி 

வலுவிழந்து உண்ைமயின் ஆட்சி வலுப்ெபறும் இவ்ேவைளயில் உண்ைமயின் ைகைய ேமலும் 

வலுப்படுத்த அன்ைன சத்திய ஜவிய சக்திைய பூமியில் இறக்கிக்ெகாண்டு வந்துள்ளா . சத்திய ஜவியம் 

முழுவதும் பூமியின் சூழலில் ெவளிப்பட ஆரம்பித்தது என்றால், இன்று நமக்குப் பழக்கமான எல்லா 

ெபாய்யின் ெவளிப்பாடுகளும் அழிந்துப்ேபாய் உண்ைமயின் பூரண ெவளிப்பாடு ெதrய வரும் என்று நாம் 

நம்பலாம்.  
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சில சமயங்களில் உண்ைமைய அடிப்பைடயாக ைவத்து, உருவாகும் இயக்கங்கள்கூட 

நாளாவட்டத்தில் ெபாய்யின் தாக்குதலுக்கு ஆளாகி அதன் உண்ைம தன்ைமைய இழந்துேபாகின்றன. 

கம்யூனிச இயக்கம் இதற்கு நல்ல நிரூபணமாகும். காரல்மா க்ஸ் அவ கள் கம்யூனிசக் ெகாள்ைகைய 

உருவாக்கியேபாது அரசாங்க அதிகாரத்திற்கு அவ  ெபrதும் முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கவில்ைல. தனியா  

ெசாத்துக்கைளப் ெபாதுவுடைமயாக்கும்ேபாது தற்காலிகமாக ெதாழிலாள வ க்கத்தினுைடய ச வாதிகாரம் 

இருக்கும் என்றா . பின்ன  அது மைறந்துவிடும். ெபாதுவுடைம சமூகம் தாேன இயற்ைகயாகத் தன்ைன 

வழிநடத்திக் ெகாள்ளும் என்றா . ஆனால் உண்ைமயில் நடந்தது ேவறு. ரஷ்யாவில் 1912-ஆம் ஆண்டு 

கம்யூனிஸம் உற்பத்தியானேபாது அந்த ஆட்சிைய அழிக்க சுற்றி இருந்த ஐேராப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாைவ 

ேநாக்கி பைடெயடுத்தன. இந்த ேபாராட்டம் இரண்டு வருடங்கள் நடித்தது. இதில் ரஷ்ய பைடகைள 

ெவன்றதால், இதற்கு ேமலாவது அரசாங்கத்தின் ெகடுபிடிகள் தளரும் என்று மக்கள் எதி பா த்தன . 

ஆனால் ஆட்சி தள த்தப்படாமல் ெகடுபிடிகள் நட்டிக்கப்பட்டன. ெபாதுவுைடைம ஆட்சியில் 

தனிமனிதனுக்கு சுதந்திரம் கிைடக்கும் என்ற ெபாதுமக்களின் கனவு ெபாய்யாகியது. ெகடுபிடிகள் ஏன் 

தள த்தப்படவில்ைல என்ற பல காரணங்கைள கம்யூனிச அரசு ெதrவித்தது. முதல் காரணமாக என்ன 

ெசால்லப்பட்டது என்றால், மக்கள் உண்ைமயாக கம்யூனிச ஆட்சிைய ஏற்கவில்ைல. அைரகுைற 

மனேதாடுதான் ஏற்றுள்ளன . கம்யூனிச ஆட்சிையக் கவிழ்க்க எந்த ேநரமும் ஆபத்து வரலாம், அந்த 

ஆபத்ைதத் தவி க்க இராணுவம் எந்த ேநரத்திலும் உஷாராக இருக்க ேவண்டும். மக்கைள 

அதற்ேகற்றாற்ேபால் ெகடுபிடியில் ைவத்திருந்தால்தான், அவ களாலும் ராணுவ உஷா  நிைலைய 

ஆதrக்க முடியும் என்று இந்த இரண்டு காரணங்கைளச் ெசால்லி 1917-லிருந்து, கிட்டத்தட்ட 1987 வைர 

ேசாவியத் அரசாங்கம் மக்கைள கடுைமயான கட்டுப்பாட்டிேலேய ைவத்திருந்தது. ஆனால் 87-இல் 

ஆட்சிக்கு வந்த ேகா பேசவ் அவ கள் மக்கள்ேமல் திணிக்கப்பட்ட ெகடுபிடிகைளக் கண்டு மனம் 

இறங்கினாற்ேபால் ெதrகிறது. ெபாதுமக்களுக்கு சுதந்திரம் அளிக்கத்தாேன கம்யூனிச ஆட்சிையேய 

உருவாக்கிேனாம், ஆனால் இத்தைன ஆண்டுகாலம் என்ெனன்னேவா ெபாய்கைளச் ெசால்லி, மக்கைள 

கடுைமயான கட்டுபாட்டிற்கு ஆளாக்கி இருக்கிேறாம். நாம் ெசய்வது தவறு. நாம் வாக்களித்தபடி 

அவ களுக்கு சுதந்திரத்ைத அளிக்க ேவண்டும் என்று உண ச்சிவயப்பட்டு ேபசினா . அவ  ெசான்னபடிேய 

ெகடுபிடிகைள தள த்தவும் ெசய்தா . இத்தைன ஆண்டு காலமாக ெகடுபிடியின்கீழ் இருந்த ேசாவியத் 

மக்களுக்கு சுதந்திரம் ெபற இதுெவாரு நல்ல அவகாசம் கிைடத்ததுேபால் மனதில்பட்டது. அதனால் 

கட்டுகடங்காத உற்சாகம் மனதில் எழுந்து கம்யூனிச ஆட்சியின் எல்லா ெகடுபிடிகைளயும் தள த்தச் 

ெசால்லி ெபrய ேபாராட்டம் நடத்தின. இதைன சற்றும் எதி பாராத ேசாவியத் அரசு நிைலகுைலந்து 

ேபானது. ெபாதுவாக உள்நாட்டில் புரட்சி இருந்தால், அரசு ராணுவத்தின் உதவியுடன்தான் கலவரத்ைத 

அடக்கும். ஆனால் இம்முைற ராணுவம் ஆ வம் கட்டவில்ைல. ராணுவேம உதவிக்கு வராதேபாது 

நாட்ைட கம்யூனிச ஆட்சியில் ைவக்க முடியாது என்று முடிவு ெசய்து ேகா பேசவ் அவ கள் பதவிைய 

ராஜினாமா ெசய்து ேசாவியத்யூனியைனேய கைலத்துவிட்டா . ெபாய்யான ெகடுபிடிகள் 20 ஆண்டுகள் 

நடித்தன. இறுதியில் அப்படிப்பட்ட ேகடுபிடிகேள ேவண்டாம் என்று மக்களுக்கு விழிப்புண வு வந்தேபாது 

மூன்ேற வருடங்கள் எல்லாவற்ைறயும் கைலத்து சுதந்திரமான ஜனநாயக நாடாக தன் நாட்ைட 

மாற்றினா . ஆகேவ மகாகவி பாரதி பாஞ்சாலி சபதத்தில் கூறியதுேபால் "த மத்தின் வாழ்வுதன்ைன சூது 

கவ்வும். ஆனால் இறுதியில் த மேம ெவல்லும்" என்ற அ ஜுனனின் வாக்கிற்ேகற்ப கம்யூனிசத்தால் 

விைளந்த ெபாய்யான ச வாதிகாரத்திலிருந்து ேசாவியத் யூனியன் விடுபட்டு உண்ைமயின் பக்கம் வந்து 

ேச ந்தது.  

மூலம்      : ஸ்ரீ க மேயாகி 

விrவாக்கம் மற்றும் ெசாற்ெபாழிவாற்றியவ     : திரு. N. அேசாகன் 

ெசாற்ெபாழிவாற்றிய ேததி   : 15.08.2016 
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