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                                      முன்னுயர 

காந்தி காைம் கடந்தவரா- அவரது நயடமுயறகளும் சிந்தயைகளும் இன்றுள்ள 
உைகிற்கு கபாருத்தமற்றயவைா எைத் பதடுவதற்காக காந்தி ஆக்கங்களிலும் அவர் 
குறித்த எழுத்துக்களிலும் பைணிக்க ஆரம்பித்பதன். காந்தி மிகப் கபாருத்தமாைவர்- 
என்ைால் ஒருக்கணம் கூட அவர் பபால் நிற்க முடிைவில்யை என்பயத 
உணரத்துவங்கிபைன். காந்தியை கண்டுணர்தல் எைத்துவங்கி என் அகங்காரத்யத- 
உண்யம புறக்கணிப்புகயள- பை தருணங்களில் பிசிரற்ற மானுடபநைம் 
கதாயைத்தயத என்ைால் கண்டுணரமுடிந்தது. இக்கட்டுயரகயள எழுதிப்பார்த்ததில் 
எைது குணப்பபாதாயமகளின் நீள் சுவர்கயள காணமுடிந்தது. எைது அயதரிைத்யத 
கண்டறிை முடிந்தது. பபச்சுக்கும் கசைலுக்கும் இயடபை எப்பபாதும் நீளும் 
இயடகவளியை குயறக்க முடிைாயமயை உணரமுடிந்தது. மைத்துக்கண் மாசிைன் 
ஆதல் என்பதில் படுபதால்வி அயடந்துள்ளயத உரக்கச் கசால்லும் யதரிைத்தால் 
ஆகப் பபாவது ஏதுமில்யை. 

இங்கு இடம்கபற்றுள்ள கட்டுயரகள் எைது இயணைதளத்தில் கடந்த  சிை மாத 
இயடகவளிகளில் கவளிவந்தயவகள்தான். கட்டுயரகயள கதாகுத்தால் எைக்கு 
மட்டுமில்ைாமல் பவறு எவருக்கும் கூட சற்று உதவிைாக இருக்குபம என்கிற ஆயச 
உந்துதைால்  ’காந்தியை கண்டுணர்தல்’ புத்தக வடிவமாக வருகிறது. பமலும் 
காந்திைின் 150 ஆண்டுகள் என்கிற சூழலும் இந்த ஆர்வத்திற்கு காரணமாைிற்று. 

வாழ்க்யக என்பது கடயமக்காை காைம் என்பயத தாபை வாழ்ந்துகாட்டி தன் 
வாழ்நாட்களில் உணர்த்தியும் கசன்றவர் காந்தி. தன்யை உணரச்கசய்திடும், தன்யை 
பிரதிபைிக்கும் , தன்யை மாற்றத்திற்குள்ளாக்கும்  கதாடர் நிகழ்வாக காந்தி 
அரசிையை உணர்ந்தார். சுைத்யத பதடும் மைிதன் ஒருவரின் நன்கைறிைின் 
கவளிப்பாடாக  அரசிையை அவர் புரிந்துககாண்டார் . 

புரட்சிைின் மதிப்யபவிட மதிப்புகளின் புரட்சியை அவர் வைியுறுத்திைார். 
நன்கைறிக்காை புரட்சி அவசிைம். உண்யமயைத் பதடல் என்பது அதிகார 
ஆயசைில்ைாத நியைைில்தான் சாத்திைமாகும். கடயமயை அயைவரும் 
கசய்பவாமாைால் உரியமகள் வசப்படும் என்கிற வரிகயள இக்கட்டுயரகளில் நாம் 
காணமுடியும். 



அகிம்யச உைகாளும் எைில் கபண்வழி உய்வாகபவ அது உைகில் மைரும் என்றவர் 
காந்திஜி. உள்ளத்யத ஆட்ககாள்ளும் அபூர்வ ஆற்றல் கபண்கயளப்பபால் 
ஆண்களுக்கு வருவதில்யை என்பதும் அவரது மதிப்படீு. மயைவி பதாழிைாதல் 
பவண்டும். அவள் காண்ட்ராக்ட் அடியமைல்ை எை அனுபவ வழிபை அறிந்து 
கசான்ைவர் காந்தி.  

அறிகவைில் அது ஆங்கிைம் எை  கருதிக்ககாள்ளும் பநாய் குறித்தும் பபசிைவர் 
காந்தி. கபற்பறாரிடமிருந்து கபறபவண்டிையவ கசாத்யதவிட நன்ைடத்யத 
நற்குணங்கள்தான் என்பயத  சமூகம் கற்கபவண்டுபம எை  கசைல்பட்டவர் காந்தி. 

விடுதயைக்கு பின்ைர் கபரும் விஷைங்களில் மட்டுபம கவைம் குவிந்துவிடும்-  சிறு 
விஷைங்கள் (little things ) உதாசீைமாக்கப்பட்டுவிடும் என்கிற கவயை அவருக்கு 
இருந்தது. நமது கிராமங்கள் சிறு விஷைங்கயள நம்பிபை இருக்கின்றை எை அவர் 
கருதிைார். மக்களுக்கு தங்களிடம் உள்ள ஆதாரங்கயள எவ்வாறு யகைாள்வது 
எைத்கதரிந்தால் பபாதும் பட்டிைி என்பதற்காை அவசிைம் இருக்காது  எை தன் 
இறுதி நாளில் அவர் தைது கசய்தியை தந்தார். 

அயைத்து மதங்களும் அன்யபயும் அருயளயுபம பபாதிக்கின்றை என்பயத 
அடிப்பயடைாக எடுத்துக்ககாண்டுவிட்டால் என் மதம் மட்டுபம புைிதமாைது 
என்பபதா என் மத அபிமாைத்தால் பிற மதங்கள் மீதாை கவறுப்பு என்பபதா எழாது . 
காந்திைின் மதம் குறித்த புரிதைில் நாம் இயத சரிைாக உணரமுடியும். 
 
 ’கதாழிைாளர்’ அரசிைல்வாதிகளின் ’கசஸ் ஆட்டக்’ காய்களாகிவிடக்கூடாது எை 
எச்சரித்தவர் காந்தி. பவயைநிறுத்தம் ஒன்யற காந்திைடிகள் எவ்வாறு 
நடத்திக்காட்டிைார் என்ற ஆர்வத்தில் அகமதாபாத் பஞ்சாயை பவயைநிறுத்தம் 
குறித்த கட்டுயர இடம் கபற்றுள்ளது. 40 ஆண்டுகள் கதாழிற்சங்க பணிைாளன் என்ற 
வயகைில் பங்பகற்ற பபாராட்டங்களில் நான் இவ்வாறு கபாறுப்பாக நடந்து 
ககாண்படைா என்கிற விமர்சைபூர்வ பகள்வி என்னுள் எழுந்தது. அப்பபாராட்டத்தின் 
நூற்றாண்டு தருணத்தில் இக்கட்டுயர எழுதப்பட்டது. 
 
சாதி குறித்த காந்திைின் புரிதல் மற்றும் கவளிப்படுத்தல்கள் எப்படி சாதி ஒழிைட்டும் 
என்பதாக பைணித்தது என்பயத பபசும் கட்டுயரயும் இங்கு இடம் கபற்றுள்ளது. 
காந்திைின் சாதி குறித்த கதாகுப்புகள் முன்ைபர சிை வந்திருந்தாலும் நிஷிகாந்த் 
பகால்பகவின் சாதிக்கு எதிராை காந்தி முக்கிைமாக எைக்குப்படுகிறது. அப்புத்தகம் 
குறித்த அறிமுகவுயர தர காந்தி கல்வி நிறுவை நண்பர்கள் வாய்ப்பளித்தைர்.  
அவர்களுக்கு எைது நன்றி. 
 



அம்பபத்கர் காந்தி இருவரும் தீண்டாயம ஒழிப்பு என்ற ஒபர இைக்யக அயடை 
கவவ்பவறு அணுகுமுயறகயள பமற்ககாண்டவர்கள் என்றாலும் அவர்கள் 
பயகப்புைைில் யவத்து பார்க்கப்படபவண்டிைவர்களா இணக்கப்படுத்திக் 
ககாள்ளப்படபவண்டிைவர்களா என்கிற விவாதம் கபருமளவில் நடந்து வருகிறது. 
இதுகுறித்த கட்டுயர ஒன்றும் இத்கதாகுப்பில் இடம் கபற்றுள்ளது. 
 
காந்தியும் கபண்களும் கட்டுயர புதிை கசய்தி எயதயும் தராது எைினும் சுருக்கமாை 
பார்யவ ஒன்யற வாசகர்களுக்கு நல்கும் எை நம்புகிபறன். காந்தி - பகத்சிங் சர்ச்யச 
கதாடர்ந்து நடந்துககாண்டுதான் இருக்கிறது. பகத்சிங்யக காந்தி காவு ககாடுத்தாரா 
எனும் கட்டுயர இது குறித்து விரிவாகப் பபசுகிறது.  
 
 இத்கதாகுப்பில் உள்ள முக்கிை கட்டுயர மறுப்பின் கமய்ைிைல். ரமீன் 
கஜகன்கபக்லூ எனும் இராைிைர் காந்தி குறித்து புத்தகங்கள் எழுதி வருபவர். அவரின் 
கீழ்ப்படிைாயம – மறுப்பு மற்றும் காந்தி அயத கசைல்படுத்திைது குறித்து காந்தி 
கல்வி நியைைத்தில் உயரைாற்ற வாய்பு கியடத்தது. அக்கட்டுயர இன்றுள்ள 
அரசிைல் சூழைில் ஒருவருக்கு பதயவப்படும் மறுப்பிற்காை யதரிைத்திற்கு பமலும் 
பைம்கூட்டும். 
 
இத்கதாகுப்பிலுள்ள ஆறுகட்டுயரகயள மார்க்சிைர் காந்திைர் உயரைாடைாக 
எடுத்துக்ககாள்ளைாம். மார்க்சிைம் - கம்யூைிசம் குறித்த காந்தி மற்றும் காந்திைர் 
பார்யவயும், காந்தி - காந்திைம் குறித்த மார்க்சிைர் பார்யவயும் இக்கட்டுயரகளில் 
பரக்கப் பபசப்பட்டுள்ளை. இவ்விவாதங்களில் நிர்மல் குமார் பபாஸ் மற்றும் 
பன்ைைால் தாஸ் குப்தா ஆளுயம மிக்கவர்கள். அவர்கள் எழுத்துக்கயள இடம் கபற 
கசய்ைாமல் தவறியுள்பளன். 
 
இறுதி இரு கட்டுயரகள் விடுதயை கநருக்கத்தில் நிைவிை சூழயையும்  காந்திைின் 
மைப்பபாராட்டத்யதயும் ஒரளவு கவளிப்படுத்துகின்றை. ஆகஸ்டு 1947ல் எப்படி 
எங்பக  தன் பபாராட்டத்யத அவர் நடத்திககாண்டிருந்தார் எை ஒரு கட்டுயர 
பபசிைால், அவரின்  இறுதி வாழ்நாள் எவ்வாறு கபரும்பணிகளின் ஊடாக 
கடயமகளால் மட்டுபம கடந்தது எை மற்கறாரு கட்டுயர பபசுகிறது. இருந்தபபாதும், 
சுடப்பட்டு மரணிக்கும் தருணத்திலும், மயறந்த பின்ைரும் அவர் மகாத்மாவாகபவ  
உணரப்பட்டார்.  
 
காந்தி பபசாப் கபாருளில்யை. அவயரப் பபச பபச அவர் கபருகிக் 
ககாண்படைிருக்கிறார்.  

8-9-19                                                         ஆர். பட்டாபிராமன் 



                  1. மதச்சார்பின்யம காந்திைின் புரிதல்        

காந்திைடிகளின் மதம் குறித்த பார்யவ பன்முகத்தன்யமைிைாைது. சர்வமதங்களின் 
அடிப்பயட உண்யம என்பதில் அவருக்கு நம்பிக்யகைிருந்தது. எந்தகவாருமதத்தின்  
பபாதயையையும் அதயை நம்புபவார் படித்தறியும் வயகைில் நாம் புரிந்து ககாள்ளத் 
துவங்கிைால் சமைங்களின் ஊபட காணப்படும் இணக்ககமாழியை 
உய்த்துணரமுடியும் எை அவர் கருதிைார்.  

 உண்யமயைத் பதடுவதில் கபாதுவிவகாரம், தைிவிவகாரம் எைப் பிரித்து பார்க்க 
அவர் விரும்பிைதில்யை. மதம் குறித்தும் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட பார்யவ இருந்தது. 
உண்யம தான் இறுதிைாைது. என்ை வியைைாைாலும் சரிைாையத கசய்யும் 
யதரிைம் என்பதுதான் வழிகாட்டும் கநறி. எவ்வளவு பபசிைாலும் நம்யம நாம் 
ஆள்வதற்கு அப்பபச்சுக்கள் மட்டுபம நம்யம தகுதிப்படுத்திவிடாது. கசைல் மூைம்  
நாம் நடந்துககாள்வதில்தான் ஆள்வதற்கு கபாருத்தமாைவர்களாக ஆகமுடியும். 
இயறயை நம்பி அவருக்கு மட்டும் பைந்து நடந்தால் நாம் மகாராஜாக்களுக்கு, 
நம்யம இரகசிைமாய் பமாப்பம் பிடிப்பவர்களுக்கு, யவஸ்ராய்களுக்கு 
அஞ்சபவண்டிைதிருக்காது. இதுதான் தன்யைப் கபாறுத்தவயர பகால்டன் ரூல் 
என்றார் காந்தி. 

மதசார்பின்யம பமற்கத்திை அனுபவத்தில் அரசிைல் அதிகாரத்திற்கும் மதபடீ 
அதிகாரத்திற்குமாை முரண்பாட்டில் பதவாைைத்திற்கும் அரசிைலுக்குமாை அதிகார 
கசல்வாக்கு கவளியை பிரிக்க பவண்டிை சூழயை சந்தித்தது. ’மதத்யத ஏற்காத 
மதசார்பின்யம’ என்கிற கருத்து மதசார்பின்யமைின் விளக்கமாைது. சமரசமாக மதம் 
மைித வாழ்க்குரிை புைித இடத்யதயும், அரசாங்க நிறுவைங்களில் அரசதிகாரம் 
மதசார்பற்றும் என்கிற கருத்துக்கள் ஏற்கப்பட்டை.  

இந்திை அனுபவத்தில் மதம் மற்றும் அரசிைல் பமாதல் பபாக்கில் உருவாை 
ஒன்றல்ை மதச்சார்பின்யம. அயைத்து மதங்கயளயும்  நல்ைிணக்கப்படுத்துவது 
என்பயத கடந்து  மதத்யத முற்றிலுமாக பிரித்து நீக்குவது என்பது கபாதுவாை 
மார்க்சிை புரிதல். ஆைால் காந்தியைப் கபாறுத்தவயர அவரது அணுகுமுயற மத 
நிராகரிப்பு என்பதாக இல்யை. சர்வ மத சம பாவிப்பு- மத நம்பிக்யக-எம்மதத்தின் 
மீதும் கவறுப்பின்யம என்பதாக இருந்தது. இந்துமதம், இஸ்ைாம் வாழ்விைல் 
சார்ந்தயவகளாக உணரப்பட்ட இந்திை சூழைில் பமற்குவயகப்பட்ட 
மதச்சார்பின்யமைின் கபாருத்தப்பாடு குறித்த விவாதங்கள் கதாடர்கின்றை. 



காந்தி கசக்யூைரிசம் என்பயதயும் மதம் என்பயதயும் எதிர்நியை கருத்துருவங்களாக 
பார்க்கவில்யை. அரசிைைிருந்து மதம் முறித்துக் ககாள்ளபவண்டும் என்பயத அவர் 
ஏற்கவில்யை. அரசிைைில் பங்பகற்பவர்களுக்கும் அவர்கள் வழிநடத்தும் திரளாை 
மைிதர்களுக்கும் மதம் உதவிகரமாக இருக்கும் என்பற அவர் கருதிைார். மதம் 
அவசிைமா இல்யைைா என்பதல்ை அவருக்கு பிரச்சயை. அயைத்து மதமும் 
அவரவர் மதத்யத சரிைாக கயடபிடிப்பதா அல்ைது மதம் என்கிற கபைரில்  
கசக்படரிைன் ஆக, வகுப்புக்கைவரத்யத, மதகவறியை தூண்டுபவராக இருப்பதா 
என்பபத அவர் முன் நின்ற சவால். உண்யமைாை மதநம்பிக்யக என்பதற்காக அவர் 
தன்யை ஆற்றுப்படுத்திக்ககாண்டார். பன்யமத்துவ வாழ்க்யகமுயறயை ஏற்று 
ஒழுகுதல்  என்பதில் அவர் உறுதிபட நடந்து காட்டிைார். 

நயடமுயற பிரச்சயைகள் குறித்து கவைிக்காத எம்மதத்யதயும் மதம் எை தன்ைால் 
ஏற்றுக்ககாள்ளமுடிைவில்யை எை கசால்லும்பபாது மதம் இந்த பூமிசார்ந்த 
பிரச்சியை, கசார்க்கபைாக பிரச்சியைைல்ை என்பயத அவர் கதளிவுபடுத்திைார். 

கசக்யூைரிசம் என்பயத விழிப்பயடந்த மதத்தன்யமைாக அவர் பார்த்தார். அயைத்து 
மதப்பிரிவிைரும், அயைத்து சாதிைிைரும், கபண்களும் விடுதயை இைக்கத்தில் 
இயணைபவண்டும் என்கிற உைர்பநாக்கு அவயர இைக்கிக்ககாண்டிருந்தது. அதில் 
பபதமுற்று நின்றால் பசதாரமாகும் என்பயத அதிகம் புரிந்தவராக காந்தி 
விளங்கிைார். அயைவரின் ஒன்றிப்பு என்பயத அவர் கவறும் தந்திர நடவடிக்யகைாக 
யகக்ககாள்ளவில்யை. 

இந்து முஸ்லீம் பிரச்சியை மதம் சார்ந்த ஒன்றாக இருப்பதால் மதங்களின் 
நல்ைிணக்கம் ஒற்றுயம என்பது நயடமுயற அவசிைம் என்பயத அவர் ஆழமாக 
உணர்ந்து இருந்தார். கிைாபத் இைக்க ஆதரவு கூட உணர்ச்சிவசப்பட்டு அவர் எடுத்த 
முடிவல்ை. அரசிைைில் மதம் கைப்பது குறித்த விமர்சைத்யத அவர் இதில் 
எதிர்ககாள்ளாமல் இல்யை. 

இந்து முஸ்லீம் பிரச்சியைைில் அரசிைல் கபாருளாதார நைன்கள் எதிர்பார்ப்புகள் 
இருப்பயதயும் அவர் புரிந்துககாள்ளத்துவங்கிைார். நாட்டின் பிரிவியைைின்பபாது 
ஜின்ைா கபாறுப்பபற்று ஒன்றுபட்ட இந்திைாயவ தயையம தாங்கைாம் எை அவர் 
கதரிவிக்க தைங்கவில்யை. அவரின் ராமராஜ்ைம் என்பதுகூட குறுகிை கபாருளில் 
புரிந்துககாள்ளப்படும் இந்துராஜ்ைமல்ை. அப்படி ஒரு கையவ வளர்த்துக்ககாள்வது 
பதசபக்திைாகாது என்கிற கருத்து அவருக்கு 1924பைபை இருந்தது. 



அரசாங்க மதம் எை ஒன்று கூடாது என்பற அவர் கருதிைார். நாடுமுழுக்க ஒபர 
மதத்திைர் வாழ்ந்தாலும்கூட அரசாங்க மதம் ஏற்புயடைதல்ை என்றார். நாட்டின் 
சட்டங்கயள மதித்துவாழும் குடிமகன் அவர் விரும்பும் மத அனுசரிப்புகயள 
பமற்ககாள்வதில் தயட இருக்கக்கூடாது எை தன் நியைப்பாட்யட 
கதளிவுபடுத்திைார். நான் சர்வாதிகாரிைாக இருந்தால் மதமும் அரசும் தைித்பத 
இருக்கும் என்றார். . அரசாங்கத்தின் கடயமகளில் ஒன்றாக அவர் மதத்யத 
பார்க்கவில்யை. மதம் தைிப்பட்ட விவகாரம் என்பதில் நாம் கவற்றி 
அயடந்துவிட்டால் அரசிைைில் எல்ைாம் நன்றாகபவ பபாகும் எைவும் அவர் 
கதரிவித்தார். 

கபரும்பான்யமைிைருக்கு என்ை உளபதா அபத அளவு சுதந்திரத்யத அயைவருக்கும் 
உறுதி கசய்திடாத விடுதயை எத்தயகை விடுதயை என்கிற பகள்வியை அவர் 
மற்றவர் விழிப்பயடை பகட்டுக்ககாண்டிருந்தார். அரயச நம்பி  தன் இருப்பிற்கு 
கசைல்படும் மதம் எப்படி மதம் என்கிற தன்யமயை கவளிப்படுத்தும் எைவும் அவர் 
விைவ தவறவில்யை. 

 சமுகத்தில் அயைத்து மதங்களுக்கும் சம பாவிப்பு  என்கிற பார்யவயை 
வைியுறுத்திைவர் காந்தி. தைது அன்றாட வாழ்க்க்யகைின் நிகழ்வுகளின் 
கதாகுப்புதான் தன் மதம் என்றார். நமது அயைத்து நடவடிக்யககளிலும் மதம் 
உள்ளார்ந்து இருக்கபவண்டும் என்று கசால்லும்பபாது அன்றாட வாழ்வின் நடத்யத 
மட்டும் கசைல்கயள குறிப்பதாகவும் அயவ உண்யம மற்றும் நீதிகநறி 
சார்ந்தயவகளாக இருக்கபவண்டும் என்கிற விளக்கத்யத அவரிடம் கபறமுடியும். 
அன்றாட தைது கசைல்கயள மீறிை மதம் எை ஏதுமில்யை எைவும் கதரிவித்தவர் 
காந்தி. 

கடவுள் கசார்க்கத்திபைா , பாதாளபைாகத்திபைா இல்யை. நம் ஒவ்கவாருவரிலும் 
இருக்கிறார். மானுடபசயவ மூைம் கடவுயள பார்க்க நான் முைற்சிக்கிபறன் என்றார். 
இந்து மதம் என்பயத பிற மதங்கயளவிட உைர்வாக ககாண்டாடுவதல்ை என் மதம்.  
இந்துைிசம்  கடக்கத்கதரிந்தது அது. உண்யமயை எப்பபாதும் இயணத்துக்ககாள்வது, 
நமது கசைல்கயள சுத்தப்படுத்துவது எை அவர் விளக்கிைார்.  

டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணணிடம் உயரைாடும்பபாது என் மதம் இந்துமதம்- அயைத்து 
மத உைர்வாைவற்யறயும் ககாண்ட மதம், மானுடத்தின் மதம் என்கிறார்.  பல்பவறு 
மார்க்கங்களின் வழிபை ஒபர இைக்யகத்தான் பை சமைங்களும் அயடகின்றை. 
எைது அண்யடவடீ்டாரின் நம்பிக்யக என் நம்பிக்யகயைவிட தாழ்ந்தது எை 



எவ்வாறு எண்ண முடியும் எைக் பகட்டவர் காந்தி. மதங்கள் குயறயுள்ளதாக ஏன் 
கதரிகிறது என்பதற்கு முழுயமைற்றவர்கள் வழிைாக விளக்கங்கயள நாம் 
கபறுவதால் என்கிற கதளியவ அவர் தந்தார். 

மற்றவர்க்காை பிரார்த்தயை என்பது அவர்கள் உைர் வளர்ச்சிக்காை ஒளியை 
அவர்களுக்கு வழங்கிடுக என்பதாைபத. பிற மதங்களின் புைிதநூயை நம்புவது 
என்பதற்காக தைது மதத்யத ஒருவர் விடபவண்டிைதில்யை எை அவர் 
வற்புறுத்திைார். மதமாற்றம் என்பயத அவர் ஏற்கவில்யை. கீயதயைப் பபாைபவ 
அவர் யபபிள் குராை ஆகிைவற்யறயும் கசரித்து புரிந்துககாண்டவர். தைது யபபிள் 
விளக்கப்படி தான் கிறிஸ்துவர், குரான் விளக்கத்தில் தான் முசல்மான் எை 
அயழத்துக்ககாள்ளும்பபாது இந்து, கிறிஸ்துவர், இஸ்ைாமிைர் என்பயவ ஒத்த 
பதங்கள் என்பற உணர்வதாக அவர் பபசிைிருக்கிறார். இஸ்ைாமிைர்களின் நண்பன் 
நான். அவர்களின் சுகதுக்கங்கள் எைதாைதாகவும் இருக்கின்றை. அவர்களின் தவறு 
எைது தவறும்கூட. அவர்களின் நல்ைைவல்ைாத கசைல் என்யை இந்து ஒருவரின் 
நல்ைைவல்ைாத கசைல் பபாைபவ பாதிக்கிறது. சிறு தவறுகயள நாம் ஊதி 
கபரிதாக்கிவிடக்கூடாது என்கிற அறிவுயர மூைம் மதநல்ைிணக்க வழியை 
காட்டிைவர் காந்தி. 

மதசகிப்பு எை கசால்லும்பபாதுகூட தமது மதம் உைர்ந்தது என்கிற எண்ணம் 
எழுந்துவிடைாம் என்பதற்காக அவர் பரஸ்பர மரிைாயத எைப் பபசிைார்.. அயைத்து 
மதங்களும் அடிப்பயடைில் சமயதைாையவகபள என்பயத அழுத்தமாக கசால்ைியும் 
அனுசரித்தும் வந்தார். நாம் முதைில் இந்திைைாக இருப்பபாம். பின்ைர் இந்து, 
முஸ்லீம், பார்சி, கிறிஸ்துவராக இருக்கைாம் என்றார். அவயர கபாறுத்தவயர 
கசக்யூைர் என்பது மதமறுப்பு கருத்தாக்கமல்ை. சமமதிப்பு கருத்தாக்கம். 

சி எஃப் ஆண்ட்ரூஸ் காந்தியை அரசிைைில் துறவி எை மதிப்பிட்டார். முழுயமைாக 
மானுடகுைத்துடன் என்யை அயடைாளப்படுத்திககாள்ளாமல் எைது மத நயடமுயற 
இல்யை என்றார் காந்தி. எைது அரசிைலும் பிற நடவடிக்யககளும் சமைத்திைிருந்து 
கபறப்பட்டயவதான். அரசிைல் நுயழைாத சமை வாழ்க்யக இல்யை என்ற கருத்து 
அவரிடம் கதாழிற்பட்டது. காந்தி தன்யை புையமைாளராக காட்டிக்ககாண்டதில்யை. 
நயடமுயற கசைலுக்குரிைவராகபவ தன்யை உணர்த்திைவர்.. 

பதசத்தில் அயைத்து மதங்களும் அருகாயமைில் ஒன்யற ஒன்று 
கபாறுத்துக்ககாண்டு உைர்ந்த நாகரிக மைிதர்கள் பபால் வாழபவண்டும் என்பது 



அவரின் இந்திைக்கைவு. அவரது கைவுப்பாயதைில் இந்திைா சறுக்கிடாமல் கசல்லுமா 
என்பது பகள்விக்குறிைாகியுள்ளது. 

  பன்மதங்களின் நம்பிக்யக ககாண்ட மக்கள் வாழக்கூடிை இந்திைாவில் 
மதச்சார்பின்யம என்பயத எவ்வாறு விளங்கிக்ககாள்வது என்பது விடுதயைக்காை 
தயைவர்களுக்கு மிக முக்கிை பிரச்சியைைாக இருந்தது. இந்திைாவில் பிறந்த 
அயைவருக்கும் இந்துஸ்தான் உரிைது என்றார் காந்தி. விடுதயை அயடயும் இந்திைா 
இந்து ராஜ்ைமாக இருக்காது, இந்திை ராஜ்ைமாகபவ இருக்கும் என்றார். இந்து 
இஸ்ைாம் என்கிற கபைரில் இருபதச ககாள்யக தைக்கு உடன்பாடாைதல்ை என்றார் 
காந்தி. காந்திைின் ராமராஜ்ைம் என்பது இந்து ராஜ்ைமல்ை. அது ஒருவயக 
விவசாைிகளின் உபடாபிைா என்கிற விளக்கமும் நமக்கு கியடக்காமல் இல்யை.  

எம் என் சீைிவாஸ் சமை பிரச்சயைகளில் காந்திைின் நவைீத்துவம் பற்றி உைர்வாக 
குறிப்பிடுவார். குழந்யத மணம் எதிர்ப்பு, வரதட்சியண ககாடுயம, விதயவகயள 
ககாடுயமைாக சமூகம் நடத்துவது, தீண்டாயம எதிர்ப்பு பபான்றவற்றில் அவரது 
நவைீத்துவத்யத சீைிவாஸ் பபசுகிறார். காரணகாரிை அறிவிற்கு உட்படுத்தப்படாத 
மத அனுஷ்டாைங்கயள ஏற்காயம என்பயத அவர் அயைத்து மதங்களிலும் 
சரிபார்த்துக்ககாண்டார் என்கிறார் சீைிவாஸ்.  

மத நம்பிக்யககளுக்கு ஏற்ற இறக்க படிமுயறகயள கயடப்பிடித்தவர் அல்ை காந்தி. 
மத சடங்குகளில் உட்படுத்திக்ககாள்ளாமல் அதன் உள்ளார்ந்த ஆன்மீகத்தன்யமக்கு 
அவர் முன்னுரியம ககாடுத்தார். அவரின் வர்ணாஸ்ரம நம்பிக்யக விமர்சைத்திற்கு  
உள்ளாக்கப்பட்டது. அவர்  தான் ’பங்கிைாக’ பிறக்க விரும்புவதாக அறிவித்தவர். 
ஆசிரம வாழ்க்யக  துவங்கி கபாதுச் சமூகம்வயர பவயை, வழிபாடு, சட்டதிட்ட 
முயறகள் என்பதில் சமத்துவம் என்பயத அவர் உைர்த்திப்பிடித்தார்.  

அயைத்து மதங்களின் கபாது ஈவாக அவர் வியழந்தது அன்பு, அகிம்யச, நன்கைறி. 
இஸ்ைாம் என்பதற்கு அயமதி எைப்கபாருள் என்றார். அது உைக அயமதியும் கூட 
எை எை தைது புரிதயை விரிவுபடுத்திைார். 

இந்திை கைாச்சாரம் என்பது இயணவு கைாச்சாரம். இங்கு வந்து தங்கிைவர்கள் 
எல்ைாம் கசல்வாக்கு கசலுத்தியுள்ளைர். கசல்வாக்கிற்கும் உள்ளாகியுள்ளைர். அது 
இந்திை கைாச்சாரம். இந்து கைாச்சாரபமா, இஸ்ைாமிை கைாச்சாரபமா அல்ைது 
முழுயமைாக பவறு ஒன்றின் கைாச்சாரபமா அல்ை. கீயழத்பதை ஒன்றிப்பது. 
இந்திைர் எை அயழத்துக்ககாள்ளும் ஒவ்கவாருவரும் அதன் மதிப்புணர்ந்தவர்களாக 



தாக்குதயை தடுப்பவர்களாக இயணவுத்தன்யமயை காப்பவர்களாக இருப்பபாம் 
என்றார் காந்தி. 



2. காந்தியின் கீதத 

மகாத்மா காந்தியடிகள்  கீததயுதைதய குஜைாத்தியில் முதலில் தந்தார். அயவ குறிப்பு 
எடுக்கப்பட்டு புத்தக வடிவம் கபற்றது. ஆஸ்ைம நண்பர்கள் அது கடின நதையில் 

இருப்பதாக ததரிவித்தனர். அதற்கு எளியவதகயில் விளக்கங்கதள எைவாைா சிதையில் 

இருந்தபபாது 18 கடிதங்கள் மூலம் 1930 நவம்பர் முதல் தைத்துவங்கினார். பின்னர் அதவ 

ததாகுக்கப்பட்ைன. ஆங்கிலத்தில் GITA Discourses என அதவ இப்பபாது கிதைத்து 
வருகின்ைை. 

காந்தியடிகள் கீதததய மதப்பிைதியாகபவ பார்த்தார். தனக்கு துன்பம் 

பநரிட்ைபபாததல்லாம் அதில் ததளிவு கியடத்ததாக நம்பினார். தனது வாழ்க்தக 

வழிகாட்டியாக கீதததய எடுத்துக்தகாண்ைார். அவரின் 30வது வயதில்தான் ஆங்கில 

நண்பர்கள் வழிபை அவருக்கு கீதத அைிமுகமாகிைது. எட்வின் ஆர்னால்ட் 

தமாழிப்தபயர்ப்பில்தான் அவர் கீதததய படித்து உணர்ந்தார். பலரின் கீயத நூல்கதள 

அவர் படித்திருந்தாலும் எட்வின் புத்தகத்தத எப்பபாதும் உயர்ந்து பாைாட்டிச் தசால்வார்.  

அகமாதாபத் ஆசிைமத்தில் 1926 பிப்ைவரி 24 முதல் நவம்பர் 27 வதை 218 

தசாற்பபாழிவுகதள அவர் கீதத குைித்து அவர் தசய்திருந்தார். அவற்தை மகாபதவ 

பதசாய் குைிப்புகளாக தவத்திருந்தார். அதவ ததாகுக்கப்பட்டு அனாசக்தி பயாகா என்ை 

தபயரில் 1930 மார்ச்சில் குஜைாத்தி புத்தக வடிவம் தபற்ைது. பின்னர் ஆங்கிலத்தில் Gita 

According To Gandhi என தகாணைப்பட்ைது. பல்பவறு மதங்களிலிருந்தும் கிைிஸ்துவம், 

தாபவா, புத்தம், இஸ்லாம் என தத்துவ உதையாைல் நிைம்பியதாக அப்புத்தகம் வாசகர்க்கு 

கடினமானதாக பபாய்விட்ைது என்ை தசய்தி அவருக்கு தசன்ைவுைன் பமற்குைிப்பிட்ை 

கடித விளக்கங்கள் தைப்பட்ைன. 

கீதததய இலக்கியம் எழுத்து என்ை வதகயில் பார்த்தால் முைண்பட்ைதாக பதான்றும்- 

Letter Killeth , spirit giveth Life என்ைார் காந்தி. திலகர் கீதா ைகஸ்யம் கூை அய்பைாப்பிய 

தாக்கம் நிதைந்தது என காந்தி கருதினார். எனபவ அதற்கு மாற்று ஒன்று பததவ என 

காந்தி கருதியிருக்கக்கூடும். கீதததய புைட்சியாளர்க்கு கருவியாக மாற்ை திலகர் 

பார்த்தார் என்ை எண்ணம் காந்திக்கு இருந்திருக்கலாம். கீதததய தகாள்தக சார்ந்த treatise 

ஆய்வுதையாக ஆக்கிை அவர் விரும்பவில்தல. அதனவரும் ஒபை மாதிரி 

தசால்வதற்கான வாய்ப்பாடு என அவர்  நிதனக்கவில்தல. பல விளக்க சாத்தியங்கதள 

அவர் ஏற்கிைார். ஆனால் மய்ைச்சைடு சார்ந்த ஒற்றுதமதய அதவ ஏற்படுத்த பவண்டும் 

என கருதினார். விளக்கங்கள் ஏற்கப்படுதலும் நிைாகரிக்கப்படுதலும் இயல்பப என்ைார். 



கீதத விளக்கத்தில் கலப்பைமற்ை உண்தம என்பது எதில் உள்ளது என காண்பது இயலாது 

என்கிைார். குற்ைம் கண்டுபிடிக்கபவண்டும் என கீதததய படிக்கத்துவங்கினால் ஏைாளம் 

காணமுடியும்- தவற்ைியும் அவர்களுக்கு கிட்டும். இது வஞ்சப்புகழ்ச்சியா- statement  of 

fact என தசால்கிைாைா ததரியவில்தல. விடுததல பநாக்கில் பார்ப்பவர்க்கு அது சரியான 

பாதத என்கிைார். அைிவியல் பார்தவயில் கீதததய ஆய்ந்திை அது அைிவியல் அல்ல 

என்ை காந்திஜி அதில் அைிவியதல தபைமுடியும் எனவும் பபசுகிைார். 

புனித நூல்களிலிருந்து  நற்தசய்தி தபறுவதற்கு அவற்ைின் வைலாறு அவசியமல்ல 

என்பது அவர் கருத்தாகவுள்ளது. சமுக நிறுவனங்கள் எப்படி இருந்தன, எவ்வாறு 

தசயல்பட்ைன என்பததல்லாம் அதத அைிவதற்கு அவசியமில்தல என அடுத்த 

வாதத்திற்கும் அவர் நகர்ந்து தசல்கிைார். பிைபஞ்ச உண்தமக்கு மாைாக 

தசால்லப்பட்டுள்ள எந்த சாஸ்திைங்களும் நிற்கப் பபாவதில்தல என்ை தனது 

நம்பிக்தகதய அவர் முன் தவக்கிைார். வைலாற்ைில் எது நிகழவில்தலபயா அது 

ஒருபபாதும் நிகழாது என பபசுவது மனித மாண்பின் மீது நம்பிக்தகைற்ை வாதமாகும் 

என்கிை விமர்சனப் பார்தவயில் பபசுகிைார். அவதைப் தபாறுத்தவதை கீதத  allegory 

உருவகப்படுத்தப்பட்ை ஒன்று. 

 கிருஷ்ணதன அவர் வைலாற்று புருஷைாக காணவில்தல. வைலாற்ைில் பல 

கிருஷ்ணர்கள் இருந்திருக்கலாம் என்பதத அவர் மறுக்கவில்யை. தர்மபஷத்திைம் 

என்பது அவதைப் தபாறுத்தவதை மனம்தான். ஒவ்தவாரு மனதிலும் நதைதபறும் 

இருபக்க உதையாைல்தான் கீதத உதையாைல் என காந்தி கருதினார். யுத்தம் பற்ைிபைா 

அதில் பங்பகற்ை குடும்பங்களின் விவைண வைலாபறா அல்ல கீதத. மானுைன் 

உண்தமதய கண்டுணை உதவும் பாதத. அது தர்மகிைந்தம் என்ைார் காந்தி. 

காந்தி கீததயின் தமயமாக அனாசக்திதய காண்கிைார். பயன் எதிர்பாைாத கர்மம். 

அவதைப் தபாறுத்தவதை அத்தியாயம் 3, 4, 5 இதணத்து புரிந்து 

தகாள்ளப்பைபவண்டியதவ. அங்குதான் சுயநலமற்ை பயாகம் பபசப்படுகிைது. மற்ை 

அத்தியாயங்கள் அதத அதைவதற்கான வழிகள் பற்ைி பபசுவன என்கிைார். தனது 

சத்தியாக்கிைகம்கூை இதன் தவளிப்பாடுதான் என்கிைார். 

காந்திக்கு தசயலுைன் பக்தி முக்கியம். பக்தியற்ை தசயல் காய்ந்த புழுதிக்கு சமம் என்கிை 

விமர்சனம் அவரிைம் இருந்தது. அது நம்தம அடிதமயாக்கும் என்பது அவர் கருத்து. 

உண்தமயான ஞானத்தத இதய கதைசல் மூலபம தபை முடியும். தவறும் அைிவார்ந்த 

விருந்தின் மூலம் அது கிதைப்பதில்தல என்ைார் காந்தி. இதயத்தத 

அதழத்துக்தகாள்ளாத அைிவு தவறும் பகாட்பாட்டு அைிவாகிவிடும் என்பது அவைது 



முடிவு. உண்தமயான உணர்வு இதயம் உணர்வதில்தான் உள்ளது என்கிைார் அவர். 
பக்தியுைன் இதணயாத ஞானத்தத அவர் ஏற்கவில்தல. 

துைவிற்கும் அவர் விளக்கம் தருகிைார். தசயல்களின் பலன்கதள துைப்பதுதான் துைவு- 

தசயல்கதள அல்ல என்கிைார். கர்மபயாகி தனது கைதம மற்றும் பாதத குைித்து 

விழிப்புைன் இருப்பவன் என்கிைார். அவரின் துைவு பரிசிற்கான எதிர்பார்ப்பில்லாதது. 
அபதபநரத்தில் விதளவுகதள பாைாமுகமாக தவத்துக்தகாள்ளாதது.. கீததயைப்பபசும் 

பண்டிதர்கள் அல்ல அவரின் பதயவ. அவருக்கு கர்மபயாக சத்தியாக்கிைகிகள்தான் 

பததவப்பட்ைைர். 

 ’அவதாைம்’ என்பதத பிைபஞ்ச உண்தமயின் தவளிப்பாடு என்ை தபாருளில் அவர் புரிந்து 

தகாள்கிைார். அதத absolute முற்று முழுதான ஒன்று என எல்தலகளுக்கு அப்பால் 

நிறுத்தாமல் உண்தமயின் தவளிப்பாடு என்கிை தன்தமயில் பபசுகிைார். கீதத யுகத்திற்கு 

முன்னபை அகிம்தச இருந்ததாக அவர் குைிப்பிடுகிைார். அக்கால மக்கள் சிந்ததனயில் 

யுத்தம் என்பது taboo விலக்கபட்ை ஒன்ைாக இருந்திருக்காது. அகிம்தசக்கும் 

யுத்தத்திற்கும் முைண்பாடு இருப்பதாக அவர்கள் கருதியிருக்க மாட்ைார்கள் என  காந்தி 
உதையாடுகிைார். 

கீதததய பின்பற்ைிய அனுபவத்தில் துைவு என்பது அகிம்தசயில்லாமல் 

சாத்தியமில்தல என்கிைார். உண்தமதயயும் அகிம்தசதயயும் கதைபிடிக்கும்பபாது 

வாழ்வு எளிதாகிவிடுகிைது . தான் என்கிை அகந்தத இல்லாமல் தசயலாற்றும் பபாது 

ஒருவர் தசயல்களால் கட்ைப்படுவதில்தல. அனாசக்தி வன்முதைதய தவிர்த்துவிடும் 

என்கிைார். அகிம்தச சார்ந்த தசயல் என்பது அவருக்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது. 

அகிம்தச அவருக்கு மிக உயர் தர்மம். 

காந்திதய தபாறுத்தவதை பக்தன் என்பவன் பசவகன். தசயல்பைாதவன் பக்தனல்ல 

என்பார். விருப்பு தவறுப்புகதள விடுவதற்கான பயிற்சி மிக கடினமானது என்கிைார். 

தசயலிலிருந்து விடுததலதய தசயலில் ஈடுபைாமல் அதையமுடியாது என்பதில் அவர் 

ததளிவாக இருந்தார். நமது இயல்பப தசயல்படுவதுதான். தசயலில் மைணம் 

கிட்டுதமனில் அது பமாட்சம். இந்த வாழ்க்தக சந்பதாஷங்கதள பதடுவதற்கல்ல- 

கைதமக்காகத்தான் என்கிைார். சுயநலத்துைன் தசயல்படும்பபாது தியாகம் என்பது ஏது 

எனக்பகட்டு தியாக மனப்பான்தம வளர்த்ததடுக்கப்பை பவண்டும் என்கிை அவசியம் 
குைித்து தசால்கிைார். சந்நியாசம் என்பது தசயல்கதள விடுதல். ஆனால் தியாகம் 

தசயல்களின் பலதன துைத்தல் என்ை பவறுபாட்யட எளிதமயாக புரிய யவக்கிைார். 



 சுயநலமற்ை தசயல் அனாசக்தி எனப்படுகிைது. ஏமாற்ைிக்தகாள்ளாமல் தசயல்படுவது- 

பற்ைறுத்து தசயல்படுவது அதனத்து முைண்பாடுகதளயும் கதளந்துவிடும் ஆற்றல் 
ககாண்டது. ஒவ்தவாருவரும் அவைவைால்தான் காக்கப்படுகிைார் அல்லது 

அழிந்துபபாகிைார் என்பதத கீதத உணைச் தசால்கிைது. உனக்கு நீபய நண்பன், 

பதகவனும் கூட என்பது கீதத வாசகம். . ஆன்மாதவ நண்பனாக்கிக்தகாள்ள 

பழகபவண்டும் என்கிைார் காந்தி. 

கீததயில் வர்ணாஸ்ைமம் குைித்தும் அவர் பபசுகிைார். சுயதர்மம்  ஸ்வதர்மா என்பதில் 

உயர்வு தாழ்வு என்பதில்தல என விளக்குகிைார். கீதத தகாள்தகயை 
முன்தமாழிவுகதளத் (principles) தான் தருகிைது. அமுலாக்கம் நம்மிைம்தான் இருக்கிைது 

என்று தன் வழியில் அதத குற்றசாட்டிைிருந்து விடுவிக்க பார்க்கிைார். சுபாவம் சார்ந்த 

தசயல் என தசால்லும்பபாது தவளியிலிருந்து திணிக்கப்பட்ை ஒன்று அல்ல என கீதத 
பபசுவதாக குைிப்பிட்டு  இைல்பிற்கு மாறாயத கசய்ைாமல் இருத்தல் என 

ஸ்வதர்மாவிற்கு (one’s own duty determined by one’s own nature and station) விளக்கம் 
தருகிறார். சுைநைமற்று அவரவர் தம் கடயமயை கசய்யும்பபாது பநர்த்தியை 
அயடைைாம். இதில் உைர்வு தாழ்வு எை ஏதுமில்யை என்கிை விளக்கம் அவரிைம் 

இருந்தது. உயர்வு தாழ்வு கற்பிக்காத சதுர்வர்ணம் என்பதத அவர் பபசுகிைார். இன்று 

வர்ணாஸ்ைமம் என புரிந்து தகாள்ளப்பட்டுள்ளது monstrous parody அைக்கத்தனமாக 

அதிகப்படுத்தப்பட்ை ஒன்று என்பது அவைது கருத்து.  

 சுயைாஜ்யம் தபறுவது சுயநலத்திற்கல்ல எை கீயதயை விடுதயை அயடந்த பதசத்தின் 
தன்யம குறித்த உயரைாடலுக்கு காந்தி நகர்த்துகிறார் . தசயதல தபாருட்படுத்தாமல் 

இருக்கக்கூைாது. ஆனல் பலதன எதிர்பார்க்கக்கூைாது என்கிை அனாசக்தி, 
அகிம்தசயுைன் தசயல், உண்தமயிலிருந்து ஒருபபாதும் விலகிைாத தசயல் என்பதத 

அவர் கீததயின் பாததயாக எடுத்துக்தகாண்ைார். 



3. சாதிக்கு எதிராக காந்தி 

 (புத்தக அறிமுகம் ஜூயை 4 2018ல் கசன்யை காந்தி கல்வி நியைைத்தில் உயரைாக 
வழங்கப்பட்டது.  இங்கு எழுத்து வடிவில் தரப்படுகிறது) 

Gandhi Against Caste அம்பபத்கருக்கு சமர்ப்பணம் ஆகியுள்ள புத்தகம்.  ஆக்ஸ்பபார்ட் 
யுைிவர்சிட்டி பிரஸ் 2017ல் கவளிைிட்ட புத்தகம்.  ஆசிரிைர் நிஷிகாந்த் பகால்பக. Dr 
Nishikant Kolge  திரிபுரா பல்கயை பபராசிரிைர். காந்தி ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டு வருபவர். 
கதாடர்ந்து கட்டுயரகயள எழுதிவருகிறார்.     IIT Madras department of humanitiesல் 
அவரின் டாக்டர் பட்ட ஆய்விற்காக 2014ல் அவர் எழுதிைது Gandhi Against Caste.  
அவ்வாய்வு  புத்தக வடிவம் கபற்றுள்ளது.. இதுவயர பபாதுமாை அளவு 

கவளிக்ககாணரப்படாத காந்திைின் சாதிக்கு எதிராை ஸ்டார்டிஜி குறித்த விரிவாை 

ஆய்யவ நாம் கண்டுணர முடியும்.  

 சாதிக்கு எதிராை சண்யடைில் காந்திக்கு ஏதாவது கசைல்தந்திரம் இருந்ததா, காந்தி 
எதற்காக நின்றார், எயத அயடை எத்தைித்தார், அவரிடம் பரிணமித்து வந்த  சாதி ஒழிப்பு 

கசைல்தந்திரம் என்ை பபான்ற மிக முக்கிை அம்சங்கள் ஆய்விற்கு 
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை. பமலும் அம்பபத்கார், ஆர்ை சமாஜ், காந்தி அணுகுமுயறகள் 

குறித்த விமர்சை பார்யவயும் யவக்கப்படுகிறது. அருந்ததிராய்க்கு பதில் என்ற வயகைில் 

பகால்பக எழுதிை கட்டுயர இயணக்கப்பட்டுள்ளது. இப்புத்தகத்திற்காை முன்னுயரயை 

ராஜ்பமாகன்காந்தி எழுதியுள்ளார். 

பகால்பக தர்க்கரீதிைாக துல்ைிைமாக ஆய்யவ நகர்த்துகிறார் என்பயத ராஜ்பமாகன் 

காந்தி ஏற்கிறார். எைது நடத்யத நடவடிக்யககளிைிருந்து உணரமுடிைாத ஒன்யற எைது 

வார்த்யதகளிைிருந்து கபறமுடிைாது என்கிற காந்திை வாக்கிைம் பகால்பகயவ அவரது 

நயடமுயற - அன்றாட கசைல்பாடு குறித்து ஆய்விட யவக்கிறது.  

காந்திைடிகளின் முன்பின் முரணாை சீரற்ற கருத்துக்கள் மூன்றுவயகைால் 

உருவாகிைிருக்கைாம். அவரது சிந்தயை முரண், காைப்பபாக்கில் ஏற்பட்ட மாற்றம் 

அல்ைது அவரின் கசைல்யுக்தி வயகப்பட்டதாக இருக்கைாம். பகால்பக கசைல்யுக்தி 
என்கிற முடிவிற்கு வருகிறார். இங்கு ஸ்ட்ராடஜி என்பது ஏபதா  சாதுர்ைமாை ஒன்றல்ை- 
திறயமைாை வழிமுயறகள், குறிப்பிட்ட வழிகளில் மற்றவயர நிதாைமாக கசைல்பட்டு 

ஏற்க கசய்திடும் வயகைாைது. இயத காந்திபை கதளிவுபடுத்துகிறார். எைக்கு கருத்து 

இருப்பது பவறு அயத மற்றவர் மீது வைிந்து திணிப்பது என்பது பவறு. எைக்கு 125 ஆண்டு 

வாழ வாய்ப்பிருந்தால் இந்துக்கயள முழுயமைாக இணங்க கசய்ை முடிந்துவிடும் 

என்கிற நம்பிக்யகயை  1947ல் அவர் கதரிவித்தார்.  



 பகால்பக கபாறுத்தவயர காந்தி ஸ்ட்ராடிஜி ககாண்டவர் எை நிரூபிப்பது கூட கடிைமாை 

ஒன்பறைாகும். அது புத்திசாைித்தைமாக நிைாைமற்ற வழிகளில் கசய்ைப்படுவதல்ை. 
குறிப்பிட்ட தியசவழியை விவாதித்து பிறர் ஒப்புதலுடன் ஏற்யப உருவாக்குவது .  

தைது அரசிைல் நியைப்பாட்டில் பைம்கூடக்கூட அவர் இந்துக்களிடம் யவக்கும் 

பகாரிக்யககளின் உக்கிரம் அதிகமாைதாக ராஜ்பமாகன் குறிப்பிடுகிறார். 

தைது 12ஆம் வைதிபைபை சாதிக்கு எதிராை பபாராட்ட உணர்வு 

எழும்பத்துவங்கிவிட்டதாக காந்தி குறிப்பிடுவார். அவரின் கசாந்த வாழ்க்யக 

அனுபவங்கயள நாம் பட்டிைைிட்டுக்ககாள்ள இைலும். தீண்டாயம ஒழிப்பு, சாதி உைர்வு 

தாழ்வு இல்யை, வர்ண பபதமில்யை, அயைவருக்கும் பள்ளி, நீர்நியை குளம் பைன்பாடு, 

கிராமத்கதாழில் வாய்ப்பு,  சாஸ்திரங்களின் ைிமிபடஷன், பசர்ந்து உண்பது, கைப்பு மணம், 

சமஸ்கிருத மாயை கயைப்பு, கீழ்பநாக்கி திரள்தல் எை அவரது பபாராட்ட எல்யைகள் 

விரிவாகபவ இருந்தை. அவருக்கு அந்நிை ஆட்சிைிைிருந்து விடுபடுதல் மட்டுபம 

சுைராஜ்ைம் ஆகாது.  இணக்கத்துடன் அயைவரும் ஒன்றுபட்டு வாழ்வதற்காை 

கூட்டுமுைற்சிைின் திறயமயும்கூட சுைராஜ்ைம்தான். நன்கைறியையும் காரண காரிை 

அறிவிற்கும் உதவிடாத சாஸ்திரங்கள் மீது அவருக்கு நம்பிக்யக இல்யை. 

காந்தி தன்யை பபார்வரீர் களப்பணிைாளர் எை அயழத்துக்ககாள்வார். 
ககாள்யகைாளர் எைக் காட்டிக்ககாள்ளமாட்டார். யுத்தபுரிதலுடன் கசைல்படுபவர் 
என்பார் (பூைா கசப்4 1924). சிறந்த தளபதிைாக இருப்பவர் காைம் இடம் பார்த்துதான் 
பபார் அறிவிப்பார். நியையம யகநழுவி எதிரிக்கு பபாய்விட அனுமதிக்க மாட்டார் 
எை காந்தி விளக்கமளிப்பார். 

அவரது எழுத்துக்களில் சாதி, வர்ணம் குறித்த உைர் மதிப்படீுகள் இல்ைாமல் 
இல்யை. இைற்யகைாை நிறுவைங்கள் பபால் அவற்யறக் கருதிைார். இந்து மத 
உயடயவ அயவ தடுப்பதாக நம்பிைார். முயறப்படுத்தப்பட்டால் பைன் அளிக்கும் 
என்றுகூட கருதிைார். அபத பநரத்தில் கடுயமைாை விமர்சைங்கயள யவக்காமல் 
இல்யை. காந்திக்கு எதிர் காந்தி என்பது எளிதாை ஒன்பற எை பஜாசப் பைைிகவல்ட் 
கசால்வார். சாதிக்கு எதிராக உக்கிரமாை பநரியட தாக்குதயை காந்தி தராயம 
என்பது தந்திபராபாைம் (டாக்டிக்ஸ்) எை நந்தா, சுகர்பகாட்டட் பில்ஸ் எை 
ராஜ்பமாகன் காந்தி, அவரது கசைல்பாட்யட ககாண்பட அவயர மதிப்பிடபவண்டும் 
எை ராகவன் பபான்றவர் கசால்கின்றைர். எைபவ பகால்பக அவரது தைிப்பட்ட 
வாழ்க்யக, ஆசிரம வாழ்க்யகயை விவாதிக்கிறார். 



இந்துக்களின் சாதி விதிகளில் நான்கு அம்சங்கள் அடிப்பயடகளாக உள்ளை. 
தீண்டாயம - கதாட்டால் தீட்டு, பசர்ந்து உண்ணாயம, அகமணம், தந்யதவயகப்பட்ட 
குைத்கதாழில் இந்த நான்யகயும் அவர் அனுசரிக்கவில்யை. சிறுவைதில் உகா 
அனுபவம், கதன்ைாப்ரிக்காவில் கஸ்தூர்பாவிடம் நடந்துககாண்டது, மாதவிைக்கில் 
தள்ளியவப்பு இல்ைாதது, நாைக்கர் எனும் தைித்யத உடன் அயழத்துவருதல், 
இந்திைாவில் ைட்சுமிகைனும் தைித் குழந்யதயை தத்து எடுத்தல், வார்தாவில் 
பகாவிந்த் என்பார் சயமத்து தருபயத உண்ணுதல் பபான்றவற்யற பகால்பக 
அடுக்கித் தருகிறார். 

கதன்ைாப்ரிக்காவில் பபாைக் கிறிஸ்துவப் கபண்ணிற்கு கஹன்றிபபாைக் யூதயர 
மணமுடித்தல், பசர்ந்து தன்னுடன் தங்க யவத்தல், மகன் ராம்தாஸ் பவறு 
சாதிப்பிரிவில்  கசய்த மணம், பதவதாஸ் பவறு வர்ண மணம், ஆசிரமப் கபண் 
ைட்சுமிக்கு பிராமண யபைன் மணம் ஆகிையவ அவரால் ஏற்கப்பட்பட நடந்தை. 
அபத பபால் உடல் உயழப்பிற்கு மரிைாயத, கழிப்பயற சுத்தம், துயவத்தல், கசருப்பு 
யதத்தல், யதைல், விவசாைம் எை அயைத்யதயும் ஈடுபாட்டுடன் கசய்தல்- கதாழில் 
கல்விக்கு முன்னுரியம எை உடல் உயழப்பின் பமன்யமயை ககாண்டாடுதல் 
அவரிடம் இருந்தது. 

தைது அறிவிற்கு பாதகமாக பபசும் சாஸ்திரங்கயள அவர் ஏற்றதில்யை. 
கடவுளிடமிருந்து ஏதும் பநராக வரவில்யை- தீர்க்கதரிசிகள், விரிவுயரைாளர்கள் 
எைகிற இரு வடிகட்டல்களுக்கு பின்ைர்தான் நம்மிடம் வந்து பசர்ந்துள்ளை எை 
அவர் கவளிப்பயடைாக கசான்ைவர். நான் பகாைிகளுக்கு கசல்வதில்யை. 
பதயவயை உணர்வதில்யை எை எழுதிைவர் 

(MKG “ I cannot  let a scriptural text supercede my reason.. nothing comes from God directly.. they 

suffer from a process of double distillation- human prophet then thro interpretation of 

commentators.. my seat of authority- he pointed his chest.. lies here.   Hardly ever prayed in 

temples less visits  “ I do not vist temples and I felt no need to go ( March 19 1933) “An idol does 

not excite any feeling of veneration in me “ (oct 6 1921) 

யசவ உணவு, பிரார்த்தயை என்பயத நயடமுயறைாக  காந்தி யவத்திருந்தார். 
அங்கும் உருவ வழிபாடு இருக்காது. அயைத்துமத பிரார்த்தயைகள், கசாற்கபாழிவு, 
புைித புத்தகங்களிைிருந்து சிை விளக்கம் என்பதாக  பிரார்த்தயை பநரம் இருந்தது. 

அவரது நயடமுயறைில் யவதீகத்தன்யம (ஆர்த்பதாடாக்சி) இல்யை. அவர் 
புரட்சிகரமாக நடந்துககாள்ளாமல் இருக்கைாம் சீர்திருத்தவாதிைாக இருந்தார் எை 
பகால்பக மதிப்பிடுகிறார். 1904ல் பபாைிக்ஸ் ஆசிரமம், 1910ல் டால்ஸ்டாய் பண்யண, 



இந்திைாவில் 1915ல் அகமதாபத் அருகில் பகாச்ராப் சபர்மதி சத்ைாக்கிரக ஆசிரமம், 
1936 வார்தா பசவாகிராம் பபான்ற ஆசிரமங்களின் பநாக்கம் அன்றாட கசைல்பாடுகள், 
அனுசரிப்புகயள பகால்பக விவரிக்கிறார். 

 முதல் ஆசிரமம் இந்திை ஒப்பிைிைனுக்கு நிதிதிரட்ட, இரண்டாவது சத்திைாக்கிரக 
பபாராளிகளின் குடும்பத்திற்கு உதவிட, மூன்றாவது நான்காவது சத்திைாக்கிரக 
பபாராட்டமுயற பழக்கிட அயமக்கப்பட்டை. அவரது ஆசிரமத்தில் பை சாதிைிைர், 
பை மதத்திைர் பசர்ந்பத இருந்தைர். ஒன்றாக உணவு, பிரார்த்தயை. உடல் 
உயழப்பில் பல்பவறு பவயைகளில் சுழல் முயறைில் அவர்கள் ஈடுபட்டைர். அங்கு 
குைத்கதாழில்முயற அனுசரிக்கப்படவில்யை. வர்ணாஸ்ரமம் இல்யை. கைப்பு 
மணம்கூட நடந்தை. இந்து - கடண்டுல்கர் மணம் நடந்தது.. என்யை தீர்ப்பிட 
ஆசிரமம் சரிைாை அளவுபகால் (“ Ashram is the measuring rod people can judge me “) 

என்றார் காந்தி. 

தைித் விமர்சகர்கள் ’ காந்தி பார்ப்பைர்க்கு பமைாை பைிைாவாக இருக்கிறார்- 
வர்ணாஸ்ரமம் ஆதரிக்கிறார் - மூதாயதைர் கதாழில் என்கிறார்- 
நவைீகதாழில்முயறைாவயத விமர்சிக்கிறார்- கர்மா என்கிறார்’ என்ற 
விமர்சைங்கயள யவத்துவருகின்றைர். ஆைால் காந்தி ஈழவர் கூட்டத்தில் உங்கள் 
வரைாற்யற  நீங்கபள நிர்மாணியுங்கள் மைிதன்தான் அவைது வரைாற்யற 
உருவாக்குபவன் என்று உற்சாகப்படுத்திைார். யவதீகத்யத ஆசார 
அனுஷ்டாைங்கயள அதைிடத்தில் விட்டுவிடுங்கள் என்றார் (13-3-1925   ezhava meet 
varkalai) 

II 

காந்தி சிறந்த உத்திைிைைாளர். அவரது சீரற்றதன்யமபை (inconsistency) அவரது உத்தி 
என்கிறார் பகால்பக . (Yes strategist- His inconsistencies are the basic strategy) 

இந்திைா வந்தவுடன் இங்குள்ள இந்துக்கள் இன்னும் தைாராக இல்ைாத நியையை 
கண்ணுற்றார். எைபவ நிதாைகதிைில் மாற்றங்கள் உருவாக்கம் எனும் உத்தியை 
அவர் பமற்ககாண்டார். அவரது சுைராஜ்ை தூண்கள் தீண்டாயம ஒழிப்பு, 
இந்துமுஸ்லீம் ஒற்றுயம, காதி. நான்காவது தூண் வர்ணாஸ்ரமம் எை ஒருபபாதும் 
அவர் கசால்ைவில்யை- ஏற்கவும் இல்யை. அவர் பகாட்பாட்யடவிட நயடமுயற 
கசைல்பாட்டிற்கு முக்கிைத்துவம் தந்தார். அறிவின் தாகத்திற்காக ஏதும் கசய்பவராக 
இல்யை. கசைல்தான் அவர் தளம். காந்தி ” I am not built for academic writings. Action is my 

domain என்பார். 



 கதன்ைாப்பிரிக்காவின் 21 ஆண்டுகள் அவருக்கு கவகுஜைமக்கயள திரட்டும் கபரும் 
பைிற்சியை தந்தது. அந்த உத்தியை அவர் கற்றார். இந்திைாவில் பிறந்பதன் 
கதன்ைாப்பிரிக்காவில் உருவாபைன் என்பார். நிறபபதம், தயையமத்துவம், விவாத 
திறன், பத்திரியக அனுபவம், சத்திைாக்கிரகம், இந்துமுஸ்லீம் ஒற்றுயம, தீண்டாயம 
எதிர்ப்பு, பிரம்மசர்ைம், கபண்கயள கபாது இைக்கத்தில் பங்பகற்க யவத்தல் 
ஆகிையவ மிக முக்கிை பைிற்சிகளாைிை. 

அவரது 1909 இந்து சுைராஜ் பை வாசிப்புகளுக்கு இடம் தந்த ஆக்கம். தத்துவ 
பின்புைம் ககாண்ட, உத்தி சார்ந்த, பதசிை தடம் ககாண்ட, நாகரீகங்களின் பமாதயை 
உணர்த்தும் பயடப்பது பபான்ற பை வாசிப்புகள் உள்ளை. பதசிை உயரைாடைில் 
பாராளுமன்ற ஜைநாைகம் என்பதுடன்  உயரைாடயை அப்பயடப்பு 
நிறுத்திக்ககாள்ளவில்யை. இங்கிைிஸ்தானுக்கு பதில் இந்துஸ்தான் அல்ை என்பார் 
காந்தி. இந்திைாவின் பண்யடத்தன்யமதான் என்ற புகழ்பாடபைா, பமற்கின் 
அயைத்தும் பமாசம் என்கிற பாரபட்ச விமர்சைபமா இல்யை. மருத்துவமயைகள், 
ரைில் பபான்றவற்யற அவர் பைன்படுத்தாமல் இல்யை. அவரது மூத்த குரு 
பகாகபைவாைாலும் , அவரது சீடர் பநருவாைாலும் பமற்குகல்வி பின்புைம் 
ககாண்டவர்கபள. காந்தி இந்திைாயவ இருண்ட காைம் பநாக்கி அயழத்துச் கசல்ை 
திட்டமிடமில்யை. அவரது சுைராஜ்ை  புத்தகத்தின் சான்றாதார புத்தகங்களில் 
இரண்டு மட்டுபம இந்திை ஆசிரிைர்களுயடைது. 

காந்திைிடம் அரசு என்பது ஆன்மா அற்ற எந்திரம் என்கிற பார்யவ பைமாக இருந்தது. 
வன்முயறைின் உருண்டு திரண்ட வடிவமாககூட அயத அவர் பார்த்தார். தைிமைித 
ககளரவம் என்பதன் அடிப்பயடயை உணர்வது என்கிற சரடு அவரிடம் ஓடிைது. 

 அந்பதாணி பபரல் அவரது சுதந்திரம் பற்றிை பார்யவயை மிகப்கபாருத்தமாக 
வர்ணிக்கிறார் .  ”gandhian freedom and self rule means national independence, political, 

economic freedom of the individual and spiritual freedom or self rule. Though each distinguishable, 

together inseparable”-. அவரது பதசபக்தி என்பது மக்கள் நையை அடிப்பயடைாகக் 
ககாண்டது. பிரிட்டிஷ் ககாடுங்பகான்யம பபான்றபத இந்திை ககாடுங்பகான்யமயும் 
என்று கவளிப்பயடைாக பபசிைவர் காந்தி. இந்திைாவில் ைட்சக்கணக்காபைாயர 
தீண்டாயம ககாடுயமைில் ஆட்படுத்தும் நமக்கு அந்நிைரிடம் நீதி பகட்க என்ை 
உரியம என்றவர். 

சுதந்திரம் கபற உங்கயள தகுதிப்படுத்திக்ககாள்வரீ் எைக்பகாரிைவர் காந்தி. அது 
கீழிருந்து துவங்குகிறது. அது கூட்டாக அந்நிைர்களிடமிருந்து விடுதயைப்கபறுவது 
மட்டுமல்ை- தைிநபர்கள் கூட்டாக இணக்கமாக வாழ்வதற்காை சக்தியும்கூட. 



கடயமகள் உரியமகள் விவாதத்தில் அவர்  எச் ஜி கவல்ஸ் இடம் கடயமகயள 
கசய்பவாம் உரியம வந்து பசரும் என்றார். என்யைவிட அதிக உரியம கபற்ற நபர் 
ைார் எைக் பகட்டார். மைிதயை ககட்ட சாத்தான் எை எண்ணபவண்டாம், அடிப்பயட 
மைித சாரம் என்கிற ஒற்றுயம இயழயை காண்பபாம் என்றார்.  

அவரின் கபாருளாதார கருதுபகாள்கள் எளியமைாையவ. தாபை ஏற்றுக்ககாள்ளும் 
எளிை வாழ்க்யகமுயறக்குரிையவ அயவ. தன்ைியறவு சுைதிருப்தி ஆகிைவற்றின் 
அடிப்பயடைிைாையவ அயவ. யைகசன்ஸ் என்பது சுைநைம் சார்ந்த ஒன்று. 
அவயரப்கபாறுத்தவயர கபாருளாதார சுதந்திரம் என்பது பதயவகளின் 
சுருக்கத்தில்தான் இருக்கிறது ( Economic freedom is ability to  minimize one’s needs). அவரது 
இைட்சிை சமூகம் சுை ஆட்சி ககாண்ட தைிநபர்களின் கூட்டுத்கதாகுதி. பதச 
வாழ்வில் சுைக்கட்டுப்பாடு என்பது அன்றாட நிகழ்வாைால் பிரதிநிதித்துவம் என்பது 
கபரிை விஷைமல்ை என்பார் காந்தி. இதில் எங்கு வர்ணாஸ்ரம் இருக்கிறது எை 
பகால்பக விைவுகிறார்.  

விடுதயை பபாராட்டத்யத விடுத்த நியைைில்தாபை தீண்டாயம எதிர்ப்பு என்கிற 
கபாருளில் ஆண்ட்ரூஸ் எழுதிைபபாது காந்தி வருத்தமுற்றார். சுதந்திர 
பபாராட்டத்யதவிட அவ்பவயை கபரிைது. அரசிைல் பவயைைில்ைாமல் 
சமூகபவயை இருக்கமுடிைாது என்பதால் அரசிைல் பவயைைில் ஈடுபடுவதாக 
குறிப்பிட்டார் காந்தி. சமூக பவயைக்கு உதவும் அளவிற்குத்தான் அரசிைல்பவயை 
என்றார். நாகரீகம் என்கிற கபைரிபைா பழயம என்கிற கபைரிபைா தைிமைிதமுறிவு 
உயடவு கயைப்பு என்பயத அவர் நிராகரித்தார். 

அவரின் இைட்சிை சமூகத்தில் தைிநபர் சுதந்திரம் முக்கிைத்துவம் கபறுகிறது. அங்கு 
சாதிபைா வர்ணபமா அடிப்பயடைில்யை. அவரின் பபாராட்டத்தில் சாதி எதிர்ப்பு 
தைித்த ஒன்றல்ை. விடுதயைப்பபாராட்டத்தின் ஊடாைதாை ஒன்று. ஒன்று 
மற்றதிற்கு துயணநிற்பதாக இருக்கிறது. பகால்பக  1915-20, 20-27, 27-32, 32-45 மற்றும் 
1945-48 காைகட்டத்தில் காந்திைின் தீண்டாயம எதிர்ப்பு, சாதி, வர்ணம், சைாதைம், 
சாஸ்திரங்கள், பசர்ந்துண்ணல், கைப்புமணம் ஆகிையவ குறித்த அவரது உத்திகயள 
ஆய்விடுகிறார். அயைத்துபம விடுதயைப்பபாராட்டம் என்கிற பின்புைம் சார்ந்து 
நிற்கின்றை.  

காங்கிரசில் 1918வயர அவருக்கு கபருமளவு முக்கிைத்துவம் இல்யை. 1917ல் சப்ஜக்ட் 
கமிட்டிக்கு நுயழை 3 வாக்கு மட்டுபம கபற்றதால் பபாகமுடிைவில்யை. 
அன்ைிகபசண்டின் பஹாம்ரூைில் அவர் இருக்கவில்யை. 1918 பம்பாய் கூட்டத்தில் 



மாண்படகு கசம்ஸ் விவாதத்தில் அவர் இல்யை. ஆைால் கசம்ஸ்பபார்ட் அயழப்யப 
ஏற்று யுத்த ஆகளடுப்பில் ஈடுபட்டார். பபடலுடன் அதற்காக திைம் 20 யமல் 
பைணித்தார். சாந்தி நிபகதன் கசன்றபபாது ஏன் பிராம்மண சயமைல்காரர் எை அவர் 
விைவிைார். பவறு ஆசிரமம் ஒன்றில் உடல் உயழப்யப பற்றி வைியுறுத்திைார். 
ஹரித்வாரில் தூய்யம சுகாதாரம் சர்க்காவின் முக்கிைத்துவம் பற்றி உயரைாடிைார். 

 அகமதாபாத் பகாசார்ப் ஆசிரமத்தில் சர்க்காயவ அவசிைமாக்கிைர்- 1915 
கசப்டம்பரில் தைித் குடும்பம் அங்கு பசர்ந்ததால் உறவிைர் மகன்ைால் உட்பட பைர் 
கவளிபைறிைர். பணம் வருவதும் நின்றது. சமூக பகிஷ்காரம் என்ற பபச்சும் வந்தது. 
அவர் அப்பபாது 46 வைதில் இருந்தார். தான் இந்துமதத்யத அழிக்க வரவில்யை. 
தூய்யமபடுத்தபவ முைற்சி எடுப்பதாக கதரிவித்தார். தானும் சைாதைிதான் என்றார். 
ஆசிரம பள்ளிகயள நிறுவிைார். 

1919 கரளைட்  அடுத்து அக்படாபரில் பஞ்சாப் கிராமங்களுக்கு கசன்றார். கிைாபத் 
இைக்கத்யத தீவிரப்படுத்திைார். தைது இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுயம, தீண்டாயம 
ஒழிப்பு என்பதற்கு அரசிைல் அவசிைம் என்றார். கடவுளின் பயடப்பில் பாவ மைிதன் 
ஏது எை பகள்விகதாடுத்தார். கதாட்டால் தீட்டு என்பதற்கு மத ஆதாரமில்யை 
என்றார். அப்பபாது அவர் உணவு, திருமணம் பற்றி பபசவில்யை.  தீண்டாயம 
இருந்தால் சுைராஜ்ைத்திற்கு நாம் தகுதி கபற்றவராக மாட்படாம் . ’சாதிமுயற’ 
முயறப்படுத்தப்பட்டால் பைன்தரும் நிறுவை வடிவபம எை கதரிவித்தார். 
அகமணமுயற ஒருவயக சுைக்கட்டுப்பாடு என்றார். தீண்டாயமயை 
யவத்துக்ககாண்டு சுைராஜ்ைத்திற்கு எவ்வாறு தைாராகமுடியும் 
எைக்பகட்டுக்ககாண்டிருந்தார். 

காங்கிரயச சம்பிரதாை சட்டவடிவம் என்பதிைிருந்து மக்கள் திரள் இைக்கமாக்கிைவர் 
காந்தி. வன்முயறைற்ற அகிம்யசவழிைில் ஏயழகளும் எதிர்த்து நிற்கமுடியும் 
என்பயத அவரால் உணர்த்த முடிந்தது. யவக்கம் சத்திைாக்கிரகத்தில் பங்பகற்று 
அங்கு நம்பூதிரிகளுடன் விவாதித்தார், நாராைணகுருயவ சந்தித்தார். பிரிட்டிஷ் 
அதிகாரிகளுடன் விவாதித்தார். தீண்டாயமயை ககாண்டாடுவது இந்து மத 
அழிவிற்குரிைது என்றார். சுைராஜ்ை பிரச்சயையைவிட இது கபரிைது. அவர்களுக்கு 
குளம், சாயை பைன்படுத்த, கல்விக்கூடம் கசல்ை தயடகூடாது. சமஉரியமகள் 
ககாடுக்கப்படபவண்டும் என்றார். 

நால்வர்ணம் என்பயத ஏற்பற பபசிவந்தார். தன்யை சைாதைி எை 
அயழத்துக்ககாண்டார். 1921 தமிழக சுற்றுப்பைணத்தில் திண்டுக்கல்ைில் கசப் 1921ல் 



சைாதைி என்கிற வயகைில் தீண்டாயம அவசிைமில்யை எை நான் கசால்பவன் 
என்கிறார். அதற்கு சாஸ்திரங்களில் இடமில்யை. நால்வர்ணம் என்றாலும் எந்த 
வர்ணத்தவரும் மற்றவர் குணம் முற்றிலும் அற்றவராக இல்யை என்றார். உணவு, 
நீர்நியை, திருமணம் பபான்றவற்றில் நாம் அனுசரிப்பயவ முக்கிை விதிகள் இல்யை 
என்றார்.  அவரது கசல்வாக்கால் 1929 காங்கிரஸ் கசைற்குழு பகாைில் நுயழவு 
கமிட்டி ஒன்யற அயமத்தது. 

மணிைால் முஸ்லீம் கபண் ஒருவயர மணமுடிக்க பகாரிைபபாது கூடாது 
அவசிைமற்ற பிரச்சயைகள் வரைாம் என்றார். 1932ல் உபசாதிகள் எதற்கு என்றார். 
சாஸ்திரங்களில் சாதிக்கு இடமில்ைாதபபாது ஏன் இவ்வளவு சாதிகள் என்றார். Caste 
is an excrescence just like Untouchability upon Hinduism . சாதிகள் இந்துமதத்தில் ஏற்பட்ட 
மியக வளர்ச்சி பதயவைற்ற சயத என்றார். 

அவரது 1932 பட்டிைிப்பபார் மிக முக்கிைமாைதாக உன்ைத பநான்பாக பிைாரிைால் 
அவர்களால் வர்ணிக்கப்படுகிறது. யசமன் கமிஷன் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு 
ஒதுக்கீடு எை கசான்ைது. முதல் வட்டபமயஜக்கு காங்கிரஸ் கசல்ைவில்யை. 
அம்பபத்கர், இரட்யடமயை சீைிவாசன் கசன்றைர். இரண்டாவதில் காந்தி 
பங்பகற்றார். தைி வாக்காளர் கதாகுதி ஏற்கமுடிைாகதன்றார் 1931-கசப்-நவ நடந்த 
மாநாட்டில் முடிவு எட்டப்படாததால் பிரதமர் ராம்பசவிடம் முடிவிற்கு விடுவது 
என்பயத ஏற்றைர். பிரதமர் ராம்பச தைது அவார்யட ஆகஸ்ட் 17 1932ல் தந்தார். 
எதிர்ப்யப  கதரிவித்து காந்தி கடிதம் எழுதிைார். கசய்தது சரி எை பிரிட்டிஷ் 
பதியைத்தந்தது.  

அறிவித்தபடி காந்தி கசப்டம்பர் 20, 1932ல் உண்ணாபநான்பு பமற்ககாண்டார். 
அடுத்தநாள் பத்திரியக பபட்டிைில் கபாதுத்கதாகுதிைில் இட ஒதுக்கீடு ஏற்கைாம் 
பகாைில் நுயழயவ வைியுறுத்தைாம் என்றார். சாதி இந்து தயைவர்கள் மாளவிைா 
தயையமைில் கூடிைர். அம்பபத்காருடன் பபச்சுவார்த்யத நடந்தது. பிறப்புவழி 
தீண்டாயம அனுசரிக்கக்கூடாது. கபாது உரியமகள் நியைநாட்டப்படபவண்டும் 
என்கிற தீர்மாைம் இைற்றப்பட்டது. அம்பபத்கார் தைக்கு முன் நிற்கும் கபரும் 
பிரச்சயையை கவளிப்படுத்திைார். காந்தி உைிர் என்பயத நிராகரிக்க முடிைவில்யை.( 
“ There was before me a duty as apart of common humanity to save Gandhi from sure death. There 
was before me the problem of Untouchability- Political rights which the PM had given them”) 

அம்பபத்கார் கூட்டுத்கதாகுதிகயள ஏற்கைாம் 197 இடங்கள் என்றார். பிரிட்டிஷ் அரசு 
78 என்று கசால்ைிைிருந்தது. பபச்சுவார்த்யதைில் 148 ஏற்கப்பட்டது. ராஜாஜி, சாப்ரூ, 



கஜைகர் உதவிைர். இடஒதுக்கீடு காைம் 10 ஆண்டுகள்- பின்ைர் விவாதித்து 
முடிகவடுக்கைாம் என்றைர். அரசாங்கம் கசப் 26 1932 ல் பூைா உடன்பாட்யட ஏற்க 
காந்திைின் உண்ணாபநான்பு முடிந்தது. ராஜாஜியும் அமபபத்கரும் தங்கள் 
பபைாக்கயள மாற்றிக்ககாண்டைர். பின்வந்த ஆண்டுகளில் 1945-46ல் அம்பபத்கர் 
இயத கடுயமைாக விமர்சித்தார். அதற்கு ராஜாஜி, சந்தாைம் பபான்றவர்கள் பதியை 
எழுதிைர். பநரு, ஈஎம் எஸ் பபான்றவர்கள் கூட பதயவைற்ற ’யடவர்சன்’ என்றைர். 
காந்திக்பகா இந்துமத பிளயவ காக்கபவண்டும் என்பது அவசிைமாக இருந்தது.  

காந்திக்கு என்ை பநாக்கம் எை பகால்பக ஆய்வு கசய்கிறார். பவண்டுகமன்பற தைது 
அரசிைல் தயையமயை நிறுவ உண்ணாபைான்பு பமற்ககாண்டாரா? கபருகிவரும் 
அம்பபத்கர் கசல்வாக்கு தைக்கு ஆபத்து எை நியைத்தாரா? இந்துக்கள் மத்திைில் 
விழிப்புணர்யவ உருவாக்கபவண்டும் எை முைற்சித்தாரா? சாதிைின் பவர் மட்டத்தில் 
தாக்குதல்தர சரிைாை பநரம் எைக் கருதிைாரா? தண்டிைாத்தியர எை 
பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக பபாராடிைவர் இந்த ஒதுக்கீடு அவார்ட் எதிர்த்து ஏன் 
உண்ணாபைான்பு எை முடிகவடுத்தார் எை பை பகள்விகயள எழுப்பி ஆய்யவ 
கதாடர்கிறார் பகால்பக. அவரது நடவடிக்யககளிைிருந்து பதியைப்கபற 
முைற்சிக்கிறார் பகால்பக. 

உண்ணாபநான்பு முடிந்தவுடன் உடைடிைாக ஹரிஜன் பசவா சங்கம் பிர்ைா, 
தக்கர்பாபா கபாறுப்பில் உருவாக்கப்பட்டடது. 1933 ஹரிஜன் வார இதழ்- இந்தி, 
குஜராத்தி, தமிழ், உருது, கபங்காைி, ஆங்கிைம் பபான்ற கமாழிகளில் 
ககாணரப்பட்டது.  ஆத்ம சுத்தியுடன் தீண்டாயம ஒழிப்பு பணி நயடகபற காந்தி 
விரும்பிைார். இதற்காக 21 நாட்கள் உண்ணாநியை பமற்ககாண்டார்  (fast for 21 days 
may 8-28 1933 self purification). பதவதாஸ்- ைஷ்மி திருமணம் இக்காைத்தில் 
நயடகபற்றது.   

’ஹரிஜை ைாத்ராயவ’ மிக முக்கிைமாக கருதி 1933 நவம்பர் 5 முதல் ஆகஸ்ட் 2 1934 
வயர 12500 யமல் தூரம் நடத்திைார். திைம் 50 யமல் பைணித்தார். தைிப்பட்ட 
அனுபவங்கயளப் கபற்றார். ஒரிஸ்ஸாவில் கபளரிஸ் சாதிப்பிரிவிைர் பிற 
ஸ்வபீ்பருடன் பசர்ந்து உண்ண மறுப்பயதக் கண்ணுற்றார். சிை இடங்களில் காந்திக்கு 
கருப்புக்ககாடி காட்டப்பட்டது. நாக்பூரில் முட்யட வசீிைர். பைாரசில் உருவகபாம்யம 
எரித்தைர். பூைாவில் குண்டு வசீிைர். அவர் பூைா கசன்ற ரைியை கவிழ்க்க முைற்சி 
நடந்தது. பகீார் பகுதிகளில் கல்வசீப்படது. பை இடங்களில் இந்து தர்ம விபராதி எை 
துண்டறிக்யககள் வசீப்பட்டை. 



பம்பாய் காங்கிரஸ் கூட்டத்திற்கு 1934 அக்படாபரில் காந்தி கசன்றார். ஆைால் 
விவாதங்களில் அவர் மைம் ைைிக்கவில்யை, காங்கிரசிைிருந்து விைகிைார். 1934-39 
ஆண்டுகளில் வார்தாவிைிருந்து கசைல்பட்டார். பசவாகிராம் என்பது ஹரிஜன் 
குடிைிருப்பு பகுதி. 1936 காங்கிரஸ் கூட்டத்யத கிராமப்பகுதிைில் யபஸ்பூரில் நடத்த 
யவத்தார். பங்பகற்கும் தயைவர்களும் கதாண்டர்களுபம சுத்தம் கசய்ைபவண்டும் 
எை வற்புறுத்திைார். பங்கிகயள கூைிக்கு அமர்த்தவில்யை - Be minister of cleanliness  
என்றார். 

தைது 6வது மகன் எை தைித் இயளஞன் பகாவிந்யத ஏற்றார். அவரால் 
சயமக்கப்பட்ட உணயவ எடுத்துக்ககாண்டார். பகாவிந்தனுக்கு முடிகவட்ட மறுத்த 
முடிதிருத்துபவாரிடம் கசந்து தான் பபாவயத நிறுத்திககாண்டார். வார்தாவில் 1937ல் 
கல்வி மாநாட்யட கூட்டிைார். 7 முதல் 14 வைது முடிை இைவசகல்வி என்றார். 
தைமட்ட பதயவகயள அனுசரித்த பாடமுயறயை காங்கிரஸ் அரசாங்கம் கசய்ை 
வற்புறுத்திைார். 

1942 ஜூயைைில் காங்கிரஸ் கசைற்குழு வார்தாவில் கூடிைது. பூர்ணசுைராஜ், 
தீண்டாயம ஒழிப்பு- அவசிைகமைில் பபாராடுபவாம் எைப் பபசிைார். பம்பாைில் 
ஆகஸ்ட் 8, 1942 இந்திைாயவ விட்டு கவளிபைறு அயறகூவல் விடப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 
9ல் யகதுபடைம் கதாடங்கிைது. அரசாங்கம் பபாராளிகயள தாக்கி ஒடுக்க 
முயைந்தது.  

மார்ச்சில் 1942 கிரிப்ஸ் தூது வந்து பதால்விையடந்தது. பவவல் 1945 ஜூயைைில் 
சிம்ைா கூட்ட அயழப்பு விடுத்தார். இங்கிைாந்தில் பைபர் கட்சி ஜுயைைில்  கவற்றி 
கபற்று ஆட்சிக்கு வந்தது. காந்திைின் நண்பர் கபதிக் ைாகரன்ஸ் புதிை அரசு கசைைர் 
கபாறுப்பபற்றார். 

III 

நிஷிகாந்த் பகால்பகவின் ஆய்வின் முடிவாக கீழ்கண்டவற்யற வயகபடுத்தைாம். 

காந்தி சிறுவைதிைிருந்பத தீண்டாயம எதிர்ப்பு உணர்வில் வளர்ந்து வந்தவர். 1916-20ல் 
உடல்கதாடாயம எதிர்த்தும், 1920-27களில் பள்ளி பபான்ற கபாது உரியமகளுக்காகவும் 
பபாராடிைவர். 1927-32களில் ஆைை நுயழவிற்காகவும், 1932-45ல் இயவ 
அயைத்திற்காகவும் பபாராட்டத்யத கதாடர்ந்து நடத்திைவர். ஹரிஜை பசவா சங்கம் 
சார்பில் புத்தகங்கள் வழங்குவது, உடுக்கத். துணி, கபாருளாதார வளர்ச்சி, கல்வி 



பரப்புதல், ஸ்காைர்சிப், 12500 யமல் நீண்ட பைணம் பபான்றயவகயள பட்டிைைாக 
பகால்பக நியைவூட்டுகிறார். 

 1934ல் சாதி ஒழிைபவண்டும் என்றார். 

. In 1934 “ Castes are a human manufacture, daily weakening and have to go ( 12th Jan 1934). In 
1935 Caste has to go “ The present caste system is the very antithesis of varnashrama. The sooner 
the public opinion abolishes it better ( 11th Nov 1935)  

வர்ணம் பிறப்பால் மட்டுபம அல்ை நடத்யதைால் உறுதிைாகிறது ( 23rd sep 1934)  எை 
கசால்லும்பபாது மூதாயதைர் கதாழில் என்பதிைிருந்து அவர் பவறுபடுகிறார் . 
வர்ணம் எை பபசிைால் ஒரு வர்ணம் பபாதும் அயைவரும் சூத்திரர்களாக 
இருப்பபாம் என்கிற downward mobility கட்டுகிறார். 

காந்திைின் 1942 கான்ஸ்டிட்யூஷன் விளக்கத்தில் தீண்டாயம குற்றம் எை 
கசால்ைப்பட்டது. தீண்டாயம தீட்டு எை மைத்தயட ககாண்ட சமூகத்தில், 
அயமப்புரீதிைாக தீண்டாயம ஒழிப்யப தீவிரப்படுத்துவது, அவசிைம் எைில் அரசின் 
துயணயுடன் கூட கசய்வது என்ற நியைக்கு பைணிக்கிறார். 

உணவு- திருமணம் என்பதில் 1916ல் கட்டுப்பாடுகள் பதயவ என்று பபசிை அவர்- 
பின்ைர் அயவ விதிைல்ை- உபசாதிக்கள் மணக்கைாம் என்கிறார். திருமணம் 
என்றாபை மணமகபைா மகபளா ஒருவராவது ஹரிஜைாக இருக்கபவண்டும் 
என்கிறார். அவ்வாறில்ைாத திருமணங்களுக்கு பபாவயத நிறுத்திக்ககாள்கிறார். (His 
ideal mixed marriage is with harijan on one part) ஹரிஜை பசவா சங்க விவாதத்தில் (1946) 
அவர் அம்பபத்கார் கருத்திற்கு இயணைாக வந்து பசர்கிறார். அவரது முயற Continuity 
with tradition and articulating the struggle  என்பதாகவும் அதற்கு இந்து சாதிைாரின் 
ஆதரயவக்பகாருவதாகவும்  இருந்தது. 

 அடுத்து அவரின் முக்கிை பங்களிப்பு கீழ்பநாக்கிை இைக்கம். சமஸ்கிருதம், 
பிராம்மண பாரம்பரிைம் - கைாச்சாரம்தான் உைர்வு என்கிற மாயை அவரிடம் 
இல்யை. அயத ஏற்கவும் இல்யை. (The uniqueness in his strategy in being free from the logic 
of sanscritisation- Uniqueness in refusing to accept the superiority of Brahminical tradition, culture 
customs.).  விபவகாைந்தர்கூட ’பமல்பநாக்கி கசல்ை’ சமஸ்கிருதம் படி எை    
அயழப்பவராக இருந்தார்.  

தைித்கள் அவயர பிராமண பைிைா சிந்தைாவதிைாக, தைித் முன்பைற்றத்திற்கு 
முட்டுக்கட்யட பபாட்டவராக, ராமராஜ்ைம் பபான்ற சிம்பல்கயள பைன்படுத்திைவராக 



பார்த்தைர்.  அவரது கசைபைா எழுத்பதா பிராமணிைம் மீதாை நம்பிக்யக எயதயும் 
உணர்த்தவில்யை. கிராம்சிை பமைாண்யம கருத்தாக்கத்தில் காந்தி பிராமண 
கைாச்சார பமைாண்யமக்கு எதிராக நின்றார் என்கிறார் நிஷிகாந்த்  

காந்தி பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து மட்டுமல்ை சாதி எதிர்ப்பிலும் கபரும் உத்திககாண்டவராக 
இருந்தார். சாதி சீர்திருத்தம், தைித்கள் எழுச்சி, காந்திை முயறகள் எை மூன்று 
வடிவங்களில் சாதி எதிர்ப்பு கவளிப்பட்டது. ஆர்ை சமாஜ் பவதகாைம் திரும்புபவாம். 
காைத்ரி கற்பபாம் என்றது. சுத்திகரணம் எை பபசிைது. ஆர்ைசமாஜின் சுத்திகரண 
இைக்கம் தைது கம்யூைல் குணத்யத இழந்து எழவில்யை என்கிறார் பகால்பக.  
இதில் அம்பபத்கார், காந்தி இயணவு அவசிைமாகிறது. 

 அம்பபத்கர் (1891-1956)  பகிஸ்கிரித் ஹிதகாரி சயப 1924, பம்பாய் சட்டமன்ற 
அனுபவங்கள், 1927ல் மகத் சத்திைாகிரகம், 1930 நாசிக்கில் காைாராம் ஆைை  
நுயழவு, 1936ல் ஐ எல் பி கட்சி, 1942 ல் கசட்யூல்ட் கபகடபரஷன், ஜூயை 1941 
யவஸ்ராய் நிைமித்த பாதுகாப்பு கமிட்டி, 1942 யவஸ்ராய் கவுன்சிைில் பைபர் 
அயமச்சர், பின்ைர் விடுதயை இந்திைாவில் சட்ட அயமச்சர், அரசிைல் அயமப்பு 
சட்ட வயரவுகுழு தயையம எை பரிணமித்து வந்தார். அவரது உத்தி சிவில் 
சமத்துவ உரியம, அரசிைல் அதிகாரம், கபாருளாதார முன்பைற்றம் என்பதாக 
இருந்தது. அவர் காந்தியுடன் முரண்பட்டு கபாருதிவந்தார். 

காந்திக்கு இருபகுதியும் பாதிக்கப்பட்டவர்கபள (விக்டிம்). ஆைால் அம்பபத்கார் 
அயத ஏற்கவில்யை. அம்பபத்கரிடம் இந்துக்கள் சாதி அனுசரிப்பது 
மைிதபநைமற்றவர்கள் என்பதால் அல்ை- அவர்களின் மதம் காரணமாகபவ என்ற 
கருத்து இருந்தது. இயத annihilation ஆக்கத்தில் அவர் விரிவாக எழுதியுள்ளார். 

 காந்தி சாஸ்திரங்கயள விமர்சைபூர்வமாக பார்த்தாலும் ’அழி ஒழி’ எை 
கசால்ைவில்யை. தைிநபர் மற்றும் சமூகம் திருந்தி ஏற்படபவண்டிை அவசிைமாை 
மாற்றம் பதயவ எை வியழந்தார். அரசின் உதவி - சட்டம் என்பயவ கபருமளவு 
உதவாது எை காந்தி கருதிைார். தைி அயடைாளம் பகாருவது சமூக பமாதயை 
அதிகரித்துவிடும். பதயவைற்ற பபாட்டி சூழயை உருவாக்கும். அதிகாரம், கசல்வம் 
பசர்க்க முண்டிைடித்துக்ககாண்டு கசல்வது நிகழும் என்றார் காந்தி.  

அம்பபத்கருக்கு அரசிைல் சட்டப்பாதுகாப்பு, அரசின் தயைைீடு அவசிைம். அவருக்கு 
இரு தைித்த அயடைாளங்கள் அவசிைமாைிை.  தைித்த அரசிைல் சக்தி எனும் 
அயடைாளம், தைித்த சமூக மத அயடைாளம். எைபவ அவரது இைக்கம் பிராைசித்த 
இைக்கமல்ை- சுைமரிைாயத ககாண்ட தன் யகபை தைக்கு உதவி இைக்கம். ஆகபவ 



தன் மக்களுக்கு தன்ைம்பிக்யகயை அதிகரிக்க கசய்யும் உத்திகள் அவருக்கு 
பதயவப்பட்டது. (The movement cannot be for self purification.. he stood for self help removal of 
injustice by the actions of sufferes. “No borrowed or hired person who does not belong to your 
class can further your welfare  by the least degree” and so his method creating self confidence self 
respect and rejected the patronizing idea). காந்திக்கு பமற்குமைம் நவைீமைம் சுரண்டைின் 
பவறுவடிவபம தவிர அயத நீக்காது என்ற பார்யவ இருந்தது. 

காந்தி பபாராட்டத்தில் குயறகபள இல்யைைா – அதன் வரம்புகள் (ைிமிபடஷன்) எை  
சிை அம்சங்கயள நிஷிகாந்த் பட்டிைைிடுகிறார். 

ஏற்றத்தாழ்வாை கபாருளாதார முயறயை அது கபரிதாக பபசவில்யை. சாதி கவறும் 
மைம் சம்பந்தப்பட்ட விஷைம் மட்டுமல்ை அரசிைல் கபாருளாதார ஏற்பாடாகவும் 
இருந்தது. எைபவ அதிகார கவளிைில் மாற்றம் என்பதும் அதில் பதயவ என்கிற 
புரிதல் இல்யை. அரசின் பங்யக குயறத்து மதிப்பிடுவதாக இருந்தது. நீண்டகாை 
திட்டமாக ஏதும் முன்யவக்கப்படவில்யை. கபரும்பாலும் சுை நயடமுயற சார்ந்த 
பரிபசாதயைகள். மற்றவயர ஏற்க கசய்ை எடுக்க பநரும் நீண்டகநடிை காைம்,  
தைித்கயள உற்சாகப்படுத்தாமல் நம்பிக்யக அழிப்பிற்கு உள்ளாக கசய்தல், அவர்கள் 
தாங்கள் passive object ஆக யவக்கப்பட்டதாக உணர்தல் பபான்றயவகயள 
குறிப்பிடைாம். இவற்யற டி ஆர் நாகராஜின் புத்தகம் மிகச்சரிைாக விளக்கும். 

நியறகைைப்பார்த்தால் நிதாைமாக கமதுவாக இருந்தாலும் சமூக அயமதியை 
அடிப்பயடைாக ககாண்டு, சுதந்திர பபாராட்ட ஒற்றுயமயை சிதற அடிக்காமல் 
பமற்ககாள்ளப்பட்டது காந்திைின் இைக்கம் எை கசால்ைைாம். 

நிஷிகாந்த் புத்தகத்துடன்  குமரப்பா அவர்கள் கதாகுத்த Removal of Untouchability, பிரபு 
கதாகுத்த Caste must go,   நாகராஜன் அவர்களின் Flaming Feet and Other Essays, 
அம்பபத்கார் அவர்களின் க்யூகபக் சர்வபதச மாநாட்டிற்காை குறிப்பு Ambedkar 
Presentation at Canada Conference 1942, What Congress Gandhi have done, ராஜாஜிைின்  Ambedkar 
Refuted,  K.சந்தாைம் அவர்களின் Ambedkar Attacks- critical examination, Rajmohan’s rejoinder to 
Arundhati Roy  பபான்றவற்யறயும் இயணத்து வாசிக்கும்பபாது காந்திைின் சாதிப் 
பபாராட்டப் புரிதல் கதளிவாகும். அம்பபத்கார்- காந்தி இயணவு இந்திை சமூகத்தின் 
ஜைநாைக அடித்தளத்திற்கு கபரும் பைம் கூட்டும் என்பற உணரபவண்டியுள்ளது. 



4. அம்பபத்கர் காந்தி இணக்கம்        

விடுதயைக்கு முன்ைர் எைில் இத்தயைப்பு காந்தி அம்பபத்கார் இணக்கம் என்று 
எழுதப்பட்டிருக்கபவண்டும். காந்தியுடன் அம்பபத்காயர இணக்கப்படுத்துவது 
என்பதற்காை முைற்சிகள் அப்பபாது கபருமளவு பதயவப்பட்டை. காந்தி குறித்த 
விமர்சைங்கயள கவளிப்பயடைாக அம்பபத்கார் பபசியும் எழுதியும் வந்தார்.  
1930களில் கம்யூைல் அவார்ட் எனும் ராம்பச மக்டாைல்ட் அவார்ட் காைத்தில் 
இவ்விணக்கத்திற்காை கபரும் முைற்சியை வரைாறு பதிவிட்டுக்ககாண்டுள்ளது.  

தைித்கதாகுதி- கபாதுவாக்காளர் என்கிற சமரசம் குறித்த உயரைாடல்கள் இன்றும் 
கதாடராமல் இல்யை. விடுதயை இந்திைாவில் அம்பபத்கரின் பங்களிப்பு கபரும் 
பபாற்றுதலுக்குரிைதாைது- விடுதயைக்குப் பின்ைர்  காந்தி கமதுவாக பின் 
தள்ளப்படுவதும் நடந்பதறிைது. பை இைக்கங்களிைிருந்து பல்பவறு தரப்பட்டு 
கவளிப்பட்ட விமர்சைங்கள், அவயரப் பார்த்து பழகி வந்த தயைவர்கள் 
அருகிப்பபாைது , காந்திைின் நூல்கதாயககள்- எழுத்துக்கள் பரவைாக 
கசன்றயடைாயமயும் காரணமாக இருக்கைாம். 

அம்பபத்கருக்கு பின்ைராை அம்பபத்கரிை இைக்கங்கள் மற்றும் மகராஷ்ட்ர அரசு 
முைற்சி காரணமாக அம்பபத்கர் எழுத்துக்கள் ஓரளவிற்காவது கியடக்கத்துவங்கிை. 
பல்பவறு கமாழிகளிலும் கியடக்கத்துவங்கிை. அவயர ககாண்டாடும் எழுச்சிகளும் 
கபருகிை. அம்பபத்காயரயும் காந்தியையும் எதிர் எதிபர நிறுத்தும் முைற்சிகளும் 
அவ்வப்பபாது விவாத அரங்கிபை இடம்கபறைாைிை. இச்சூழைில் அம்பபத்காருடன் 
காந்தியை இணக்கப்படுத்தும் எதிர்வியைகள் பதயவப்படைாைிற்று. அப்படி எழுந்த 
எதிர்வியைைில் ஒன்றாக மதுைிமாைி எழுதிை 5 சிறிை கட்டுயரகள் அயமந்துள்ளை. 
அவர்தம் கட்டுயரகளின் சாரம் இங்கு தரப்படுகிறது. 

மனு-காந்தி மற்றும் அம்பபத்கார் என்கிற புத்தகம் மதுைிமாைி 1993-94 களில் எழுதிை 
கட்டுயரகளின் கதாகுப்பு. இந்திைாவில் தாராளமைமாக்கம் அமுைாக்கபட்ட காைமது. 
உைகவர்த்தக அயமப்பு காட் ஒப்பந்தம் விவாதகாைம்.-பசாவிைத் வழீ்ச்சிக்கு பின்ைர் 
ருஷ்ை உறவுகள் குறித்து பபசப்பட்ட காைம் கன்ஷிராம் மாைாவதி அரசிைல் 
மாற்றாக விவாதிக்கப்பட்ட காைம். இயவ அயைத்தும் குறித்த ைிமாைின் 29 
கட்டுயரகள் ககாண்ட புத்தகமது. பை ஆண்டுகளுக்கு பின்ைர் அதன் மறுபதிப்பு 2016ல் 
வந்தது. ைிமாைி கஜைபிரகாஷ் நாரைண், பைாகிைா, தந்தவபத பபான்றவர்களுடன் 
பணிைாற்றிை பசாசைிஸ்ட் தயைவர்களுள் ஒருவர். 



இங்கு இடம்கபறும் கருத்துக்கள் அவரின் சாதி- சமூகநீதி எனும் பகுதிைில் உள்ள 
சிறிை 5 கட்டுயரகளிைிருந்து தரப்பட்டுள்ளை. புத்தகத்தின் தயைப்பாக்கப்பட்டுள்ள 
மனு காந்தி அம்பபத்கார் என்பதும் இப்பகுதிைில் இடம்கபற்றுள்ள சிறிை கட்டுயரபை. 

காந்தியை சிறுயமப்படுத்துவயத நிறுத்துங்கள் என்கிற கருத்தில் முதல் கட்டுயர 
எழுதப்பட்டுள்ளது. மகாத்மாபூபை, நாராைணகுரு, கபரிைார், அம்பபத்கார் குறித்த 
நன்மதிப்புகள் அவசிைமாைபத. அவர்கள் சாதிைற்ற சமூகத்திற்காக பபாராடிைவர்கள். 
அபதபநரத்தில் இவர்கள் குறித்த நன்மதிப்படீுகள் காரணமாக காந்தியை 
சிறுயமப்படுத்தப்படபவண்டிை அவசிைமில்யை. காந்தி துைர்நியறந்த மானுட 
சமுதாைத்தின் பக்கம் நின்ற உைக குடிமகன். சர்வபதச பிரதிநிதி. கஷட்யூல்ட் 
மக்களுக்காக பபாராடிைவர். ஒடுக்கப்பட்டவர்க்கும் ஆயுதமற்றவர்க்கும் சிவில் 
ஒத்துயழைாயம எனும் பபராயுதம் தந்தவர். 

அம்பபத்கார் பபாைபவ அயைவருக்கும் வாக்குரியம எை நின்றவர் காந்தி. 
சர்ச்சில்கூட அம்பபத்கரிடம் வைதுவந்த அயைவருக்கும் வாக்குரியம நயடமுயற 
சாத்திைமில்யை என்பற கதரிவித்தார். பிரிட்டிஷ் மக்கள் வாக்குரியம கபற 150 
ஆண்டுகள் கசாந்த ஆட்சிைரிடபம பபாராடபவண்டிைிருந்தது. 

சவுத்பபரா கமிட்டி முன்பு அம்பபத்கர் திறயமைாக வாதங்கயள எடுத்துயவத்தார். 
படித்தவர்க்கு மட்டும் வாக்குரியம என்பதுடன் நிறுத்தக்கூடாது என்றார். பாமரருக்கும் 
வாக்குரியம என்பபத ஒருவயக கல்விதான் என்றார். யசமன் கமிஷைிடம் அவர்   
Joint Electorate with Adult Franchise என்பதற்கு ஏற்யப கதரிவித்தார்.  கர்ைல் ஃபாக்ஸ் 
உடன் அம்பபத்கர் நடத்திை உயரைாடைில் பூர்வகீகுடிகள் கிரிமிைல் டியரப்ஸ் 
பகுதிக்கு வாக்குரியம தரமுடியுமா என்கிற விவாதம் வருகிறது. அப்பபாது அது 
இைைாத ஒன்று என்பயத அம்பபத்கர் ஏற்கிறார். அவ்விவாதத்தில் வைதுவந்பதார் 
வாக்குரியம- இடஒதுக்கீடு என்பதில் உறுதிைாை வாதங்கயள அடுக்குகிறார்.  
வைதுவந்பதார் வாக்குரியம என்பயத பரிசீைிக்கமுடிைாவிட்டால் என்கிற பகள்விக்கு  
தைித்த வாக்காளர் (separate Electorates)  எை பதில் தருகிறார்.  

பூர்வகீகுடிகள் வாக்குரியம எனும் அம்சத்தில் அம்பபத்கர் 1945 பம வயர 
அவர்களுக்கு அரசிைல் திறயம வளர்ந்திருக்கவில்யை என்ற கருத்யதபை 
யவத்திருந்தார்.  

“ ..these aboriginals tribes do not yet possess the political capacity which is necessary to exercise 
political power for one’s own good” (Dr Ambedkar writings and speeches vol 1 page 357-379) 



 அபதபபால் முஸ்லீம்கயள சமாதாைப்படுத்துவது (Appeasement) குறித்தும் 
விமர்சைங்கயள அம்பபத்கர் தந்திருந்தார். தக்கர் பாபா பூர்வகீகுடிகள் குறித்து 
அம்பபத்கார் கூறிை கருத்துக்கு மறுப்பளித்து  பழங்குடிகள் உட்பட அயைவருக்கும் 
வாக்குரியம எை குரல் ககாடுத்தார். 

கராச்சிைின் 1931 காங்கிரஸ் தீர்மாைத்தில் இடம்கபற்ற வைதுவந்பதார் 
அயைவருக்கும் வாக்குரியம, இைவச ஆரம்ப கல்வி, பண்யணைடியம விடுதயை 
என்பகதல்ைாம் காந்தி வைியுறுத்திையவகபள. அபத ஆண்டில் டிசம்பர் 3 அன்று 
ஹரால்ட் ைாஸ்கியுடன்  காந்தி பமற்ககாண்ட உயரைாடைில் அயைவருக்கும் 
வாக்குரியம என்பதன் மூைம் தீண்டப்படாதவர்கள்  யகைில் கபரும் அதிகாரம் 
ஒன்யற தரமுடியும் என்கிற கருத்யத கவளிப்படுத்திைார். 

விடுதயைக்குப் பின்ைர் வைதுவந்பதார் அயைவருக்கும் வாக்குரியம 
நியைநாட்டப்பட்டது. நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர்களில் குயறந்தபட்சம் 1/5 கசட்யூல்ட் 
பகுதிைிைிருந்து வரபவண்டும்  என்பதும் நயடமுயறக்கு வந்துள்ளது. இந்த புதிை 
சூழைில் காந்தி வர்ணாஸ்ரமவாதி என்பறா- அம்பபத்கர் ட்யரப்ஸ்களுக்கு 
வாக்குரியமயை அன்று வைியுறுத்தவில்யை என்பறா விவாதம் கதாடர்வது 
அவசிைமற்றது என்கிற கருத்யத ைிமாைி முன்யவக்கிறார். அம்பபத்கர் 
தயையமபைற்று உருவாக்கப்பட்ட அரசிைல் அயமப்பு சட்டத்தில் பமற்கூறிையவகள் 
உறுதி கசய்ைப்பட்டுள்ளை. 

காந்தி எதிர் அம்பபத்கர் என்பது பதயவைற்ற சர்ச்யச என்கிற மற்கறாரு 
கட்டுயரயை ைிமாைி எழுதிைார். அம்பபத்கார் அறிவுத்பதடலுக்கு முன்னுரியம 
தந்தவர். தைிநபர் வழிபாட்யட சாடிைவர். அம்பபத்கரும் காந்தியும் ஒபர இைக்யக 
பநாக்கி கவவ்பவறு பாயதகளில் பைணித்துள்ளைர் என்கிற புரிதல் பைப்படபவண்டும் 
எை பவண்டுபகாயள ைிமாைி யவத்தார். 

1895ல் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் திைகர் ஆதரவாளர்கள் பசாசிைல் மாநாடு (social 
conference) என்பயதயும் பசர்த்து நடத்துவதற்கு எதிர்ப்யப கதரிவித்தைர். அம்முயற 
காங்கிரசால் அப்பபாது யகவிடப்பட்டது. இயத அம்பபத்கர் விமர்சித்தும் உள்ளார். 
காந்திைின் 1919-20 வரவால் காங்கிரஸ் சமூக பிரச்சயைகயள தைது நிகழ்ச்சிநிரைில் 
இயணத்துக்ககாள்ளபவண்டிைதாைது. அதன் உச்சத்யத 1932-33களில் அவ்விைக்கம் 
உணர்ந்தது. கம்யூைல் அவார்ட் பிரச்சயைைில் காந்திைின் உண்ணாபநான்பு 
காரணமாக அம்பபத்கர் தன் இறுக்கமாை நியையை யகவிட்டு அன்றிருந்த சூழயை 
தணித்திட உடன்பாட்டுக்கு வருதல் அவசிைமாைது. 



சாதிகள் இருக்கும்வயர விைக்கப்பட்ட சாதியும் இருக்கும் என்கிற எச்சரிக்யகயை 
அம்பபத்கர் தந்தார். சாதி என்பது கருத்துநியை- மபைாநியை. எைபவ மைதில் புரட்சி 
எழபவண்டும் எை வியழந்தார். சாஸ்திரங்களும் புராணங்களும் ஒழிைபவண்டும் 
எைக் பகாரிைார். சமத்துவ மைப்பான்யமயுடன் மைிதர்கள் எழபவண்டும் என்பது 
அவரது இந்திைக் கைவாக இருந்தது. வர்ணாஸ்ரமம் ஒழிைாமல் தீண்டாயம 
ஒழிைாது என்கிற ஏற்பில் காந்தி இல்யை. ஆைால் தீண்டாயம எதிர்த்த 
விட்டுக்ககாடுக்கமுடிைாத பபாராட்டம் என்பதில் அவர் உறுதிைாக இருந்தார். 
பகாட்பாட்டில் சண்யட என்பதிைிருந்து நயடமுயற பபாராட்டம் என்ற 
கசைல்வயகப்பட்டு பணிபுரிந்தார். நாம் இருவரும் இறுதிைில் ஒபர பகம்பில் நம்யம 
பார்த்துக்ககாள்ளமுடியும் என்ற நம்பிக்யகயை கதரிவித்து அம்பபத்கருக்கு காந்தி 
எழுதிைார். 

சட்டபமா, கபாருளாதார முன்பைற்றபமா  மதத்தில் சமத்துவத்யத 
உருவாக்கிவிடாது. சாதி இந்துக்களின் மைமாற்றத்தில் அது சாத்திைப்படும் என்கிற 
கருத்யத காந்தி கவளிப்படுத்திைார் (நூல்கதாயக 53 பக்307). இந்து சமூகம் சாதிைற்ற 
சமூகமாக மாறிைால்தான் தன்யை தற்காத்துக்ககாள்ளும் சமூகமாக  இைங்கமுடியும் 
எை அம்பபத்கர் கருதிைார். பிறப்பின் வழி சாதி உைர்வு தாழ்வு பார்க்கும்  சமூக 
பைவைீத்யத காந்தியும் உணர்ந்தவராக இருந்தார். கைப்புமணத்திற்கு ஆதரவு 
தரக்கூடிைவராக தன்நியையை மாற்றிக்ககாண்டார். தன்குடும்பத்திலும் காந்தி அயத 
அனுமதித்தார். 

அரசிைல் அயமப்பு சட்ட வயரவுக்குழுவின் தயையம கபாறுப்பு தைக்கு 
அளிக்கப்பட்டயத ஆச்சரிைமாை ஒன்றாகபவ அம்பபத்கர் கருதிைார். காங்கிரசின் 
பங்களிப்பிற்கு பாராட்யடயும் அவர் கதரிவித்தார். 

ைிமாைி அம்பபத்கரிைம் அசலும் பபாைியும் என்கிற கட்டுயர ஒன்யறயும் எழுதிைார். 
’காந்தி எதிர்ப்பு ட்யரப்ஸ்’ எை ஒன்று உருவாகிவிட்டது. அது அவ்வப்பபாது 
தயையை காட்டி கதாடர்கிறது என்கிற தைது  விமர்சைத்யத ைிமாைி யவத்தார். 
இந்துமகாசபா, சங்பரிவார், சாவர்க்கர்வாதிகள் என்கிற கபைரில் அது கவகுகாைமாக 
நடந்துவருகிறது. அவ்வயமப்புகள் தங்களின் பிராம்மண கபருமிதம் என்கிற 
பார்யவைிைிருந்து காந்தியை விமர்சித்தை. பைிைா வந்து வழிநடத்துவதா என்கிற 
சிக்கல் அவர்களுக்கு. 

கன்சிராம், மாைவதி பபான்றவர்கள் பவறு பகாணத்திைிருந்து காந்தியை விமர்சித்து 
வந்தைர். அம்பபத்கர் ஆழக்கற்றைின் முன்மாதிரி. அவ்வாறு கற்கபவண்டும் எை 



கசால்ைிக்ககாடுத்தவர். இவர்களில் பைர் அறிைாயமயுடன் பபசுவயத 
பார்க்கமுடிகிறது என்பது ைிமாைி அவர்களின் விமர்சைம். விடுதயைக்கு முன்ைர் 
காந்தி காங்கிரஸ் மீது கடுயமைாை விமர்சைங்கயள  அம்பபத்கர் கசய்திருந்தார். 
அபதபநரத்தில் பட்படல் பகட்டதற்கிணங்க அவர் அரசிைல் அயமப்பு உருவாக்கத்தில் 
கபரும் பங்களிப்யப தந்திட முன்வந்தார். கசட்யூல்ட் பகுதிைிைருக்கு உரிை 
பாதுகாப்யப ஏற்படுத்திைார். தீண்டாயம ஒழிப்பு, வைதுவந்பதார் வாக்குரியம, இட 
ஒதுக்கீடு உறுதி கசய்ைப்பட்டை. சுைராஜ்ை பபாராளி, அகிம்சாவாதி 
என்பயதகைல்ைாம்விட தீண்டாயம ஒழிப்பில் நின்றவர் எைபயத காந்தி உைர் 
மதிப்புககாண்டதாக பாவித்தார் என்பயத அம்பபத்கார் உணராமல் இல்யை. 

இராஜ்ைசபாவில் கசப் 6, 1954ல் அம்பபத்கர் ஆற்றிை உயரைில் தீண்டாயம என்பது 
மைபநாய்- மைத்திருகல் எைக் குறிப்பிட்டார். ஆைால் கதாடர்ந்து நாம் கசட்யூல்ட் 
பகுதிைிைர் முன்பைற அவர்களின் அரசிைல், சமூக, கபாருளாதார  நைன்களுக்கு 
பபாராடிபை ஆகபவண்டும். தீண்டாயம ஒழிகிறபதா இல்யைபைா இந்தப்பணியை 
நிறுத்த எந்தக் காரணமும் இல்யை எைப்பபசிைார். உப்புவரியைக்கூட ககாணரைாம். 
அன்று காந்தி பபாராடிைபபாது அரசிற்கு அது 10 பகாடி வருமாைத்யத 
தந்திருக்கைாம். இன்று 20 பகாடிகியடக்கும். அயத காந்திைின் கபைராபைபை டிரஸ்ட் 
அயமத்து கசட்யூல்ட் வகுப்பார் நைனுக்காக பைன்படுத்தைாம்.  மயறந்த காந்திைின் 
ஆசியும் நமக்கு கிட்டும் எைப் பபசிைார். 

காந்தி தீண்டாயமயை மைத்திருகல் (mental twist)  எை விமர்சிக்காமல் 
இருந்திருக்கைாம். ஆைால் பாவம் (Sin)  எைக் கருதிைார். இந்துக்களின் மைமாற்றபம 
சமூகநியையம மாறிட உதவும் எைவும் நம்பிைார். எைபவ காந்திைின் மைசாட்சி 
அம்பபத்கார் என்கிறார் ைிமாைி. 

மனு காந்தி அம்பபத்கார் என்பதும்கூட சிறிை கட்டுயரதான். காந்தியைப் 
கபாறுத்தவயர தான் ககாண்டிருக்கும் கருத்துக்களில் மாற்றம் பதயவ எை 
உணர்ந்தார் எைில் தைங்காமல் கசய்துககாள்வார். அவரிடம் கைப்புமண தம்பதிகள் 
சிம்ைாவில் ககாடுயமக்கு உள்ளாகின்றைர். சியறக்கு அனுப்பப்படுகின்றைர் என்கிற 
கசய்தியை பகள்விைாக கசப்டம்பர் 1946ல் முன்யவத்தபபாது சீர்திருத்த 
சிந்தயைைாளர்கள் சியற கசல்ை அஞ்சக்கூடாது. துன்பத்யத சகித்துக்ககாண்டு 
கசய்தயவக்காக நிற்கபவண்டும் என்கிற  பதியைத் தந்தார். 

முன்ைதாக ஜூயை 1946ல் அவர் ஹரிஜன் இதழில் கைப்புமணம் பற்றிை தைது 
முன்னுரியமயை  கதரிவித்திருந்தார். உைர் நடத்யத ககாண்ட சாதி இந்துயவ 



ஹரிஜைப் கபண் மணம் கசய்துககாள்ளும்பபாது இருசாராருக்கும் நன்யம 
கியடக்கும். பிறக்கும் குழந்யதகளும் தீண்டாயம மயறை உதவுவர். சாதி 
இந்துப்கபண் ஹரிஜைக் கணவயை கபறுவதும்  விரும்பத்தக்கதுதான். ஆைால் 
அதுதான் சிறந்தது எை கசால்ைத்தைங்குகிபறன். எைது வழிைில் அயத நான் 
ஊக்குவிக்கபவ கசய்பவன். ஆைால் தற்பபாதுள்ள நியைைில் அரிஜைப்கபண் சாதி 
இந்து மணமகயைப் கபறுவது சிறந்தது எைக் கருதுகிபறன். திருமணத்திற்கு பின்ைர் 
கவற்றி என்பதும் அவசிைமாகிறது எை காந்தி  கருதிைார். 

சீர்திருத்தங்கள் கமதுவாக நத்யத பவகத்தில்தான் நகரும். கமதுவாக 
நயடகபறுகிறபத எை அதிருப்தி அயடைக்கூடாது. இறுதிைில் ஒபர சாதி- அதுவும் 
அயைத்யதயும் சீர்கசய்து சுத்தமாக்கும் பங்கி ( Bangi) என்றாகும். அந்த நாளிற்காக 
பிரார்த்திப்பபாம் எை எழுதிைார் காந்தி. இப்படி பபசிவந்த காந்தியை மனுதர்மவாதி 
எை முழுயமைாக அறிைாமல் விமர்சிப்பது சரிைா எை ைிமாைி விைவிைார். மனு 
இருந்திருந்தால் காந்திைின் கருத்துகள்- கசைலுக்காக அவயர சியறைில் 
தள்ளிைிருப்பார் என்கிறார் ைிமாைி. 

அம்பபத்கார் டாக்டர் சவதீாயவ  மணம் முடித்தார். அப்பபாது பட்படைின் வாழ்த்து 
கசய்திைில் பாபு (காந்தி) உைிருடன் இருந்திருந்தால் தங்களுக்கு மைப்பூர்வ ஆசியை 
தந்திருப்பார் எை எழுதிைார்.  பதிைாக அம்பபத்கார் ஆமாம் ஏற்கிபறன். காந்தி என் 
திருமணத்திற்கு நல்ைாசியை தந்திருப்பார் எை எழுதிைார். 

 கன்ைாட் பிபளஸ் பகுதிைில் பிைாரிைால் வருவயத கண்ணுற்ற அம்பபத்கார் 
காரிைிருந்து இறங்கிப்பபாய் காந்தி இல்ைாமல் பபாய்விட்டாபர அவரது ஆசி 
கியடத்திருக்கும் என்கிற தைது வருத்தம் பதாய்ந்த ஏமாற்றத்யத கவளிப்படுத்திைார்.  
We did not understand him  என்றார். ஆமாம் காந்தியை நாம் இன்னும் சரிைாக 
புரிந்துககாள்ளாமல்தான் கதாயைத்துவருகிபறாபமா? 



5. பகத்சிங்யக காவு ககாடுத்தாரா காந்தி? 

இளம் பகத்சிங்கின் புரட்சிகர உணர்வுகள், பபாராட்டங்கள், பசாசைிச சமூகம் குறித்த 
பவட்யக பரவைாக அறிைப்பட்டயவதான். அவரின் திைாக மரணம் இன்றும் 
ஆதர்சைமாக இயளஞர்கயள கவ்விப்பிடிக்கும் ஒன்றாகபவ பார்க்கப்படுகிறது. ைாகூர் 
சதிவழக்கில் பகத்சிங், ராஜகுரு, சுகபதவ் மரணதண்டயை என்பது முடிவாை பின்ைர்  
அவர்கயள காப்பது காந்திைின் கபரும்  கபாறுப்பு என்கிற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாைது. 
தூக்குத்தண்டயை மாற்றப்படாமல் நியறபவற்றப்பட்டப்பின்ைர் இப்பிரச்சயைைில் 
காந்தி குறித்த விவாதங்கள்  நடக்கத்துவங்கிை.  அயவ இன்றும் ஓய்ந்தபாடில்யை. 
பகத்சிங் பபான்ற பபாராளிகளின் நடவடிக்யககள், காந்திைின் பங்குபாத்திரம், பிற 
தயைவர்களின் நியைப்பாடுகள் இக்கட்டுயரைில் சுருக்கமாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளை. 

ஒத்துயழைாயம-பகிஷ்கரிப்பு பபாராட்டத்யத  காந்தி அறிவிக்கிறார். கரளைட் சட்டம் 
ஜாைிைன்வாைாபாக் காைத்தில் பஞ்சாப் நுயழை காந்திக்கு அரசாங்கத்தயட 
இருந்தது. அக்படாபர் 1919ல்தான் தயட நீக்கப்படுகிறது. காந்தி கூட்டம் ைாகூரில் எை 
அறிந்து தைது நண்பர்களுடன் பகத்சிங் கசல்கிறார். காந்திைின் உயரயைக்பகட்டு 
9வது படித்துக்ககாண்டிருந்த பகத்சிங் பள்ளிைிைிருந்து கவளிபைறி ஒத்துயழைாயம 
பபாராட்டத்தில் பங்பகற்கிறார். ஜைவரி 4, 1922 உத்தரபிரபதசம் கசளரி கசளரா  
பகுதிைில் பபாலீஸ்காரர்களின் ரசயை குயறவாை சங்பகதங்களால் பபாராளிகள் 
பகாபமூட்டப்பட்டைர். காவல் நியைைம் தீக்கியரைாைது. பபாலீஸ்காரர்கள் 
மாண்டைர்.. அகிம்யச அறவழிப் பபாராட்டத்திற்கு நாடு தைாராகவில்யை எை  
பபாராட்டத்யத காந்தி திரும்ப கபற்றார். ஆறு ஆண்டுகள் கடும் தண்டயை 
ககாடுக்கப்பட்டு அவர் சியறக்கு அனுப்பப்பட்டார். அந்நிை துணிகள் தீக்கியரைாக்கும் 
பபாராட்டத்தில் பகத்சிங் நண்பர்கள் தீவிரமாக பங்பகற்றைர்.  

காந்தி அயறகூவயை பகட்டு பள்ளிப்படிப்யப நிறுத்திைதும் காந்தி பபாராட்டத்யத 
யகவிட்டதுமாை கசைல்கள் பகத்சிங்கின் மைப்பபாராட்டத்யத அதிகப்படுத்திை. 
நண்பர்கள் மத்திைில் விவாதம் எழுந்தது. ஓரிரு நிகழ்வுகயள காரணம் காட்டி 
பபாராட்டத்யத நிறுத்திைது தவறு எை பகத் பபசத்கதாடங்கிைார்..  

சர்தார் கர்த்தார்சிங் தைது 19ஆம் வைதில் ஆயுத கைகத்தால் யகதாகி 
மரணதண்டயை கபற்று உைிர்த்திைாகம் கசய்ததும் அவரது உயரயும் பகத்சிங்யக 
கவர்ந்தை. அகிம்யச வழிைில் பிரிட்டிஷாயர தூக்கி எறிை முடிைாது என்ற எண்ணம் 
பகத்திற்கு ஏற்பட்டது. ைாைா ைஜ்பத்ராய் துவரகாதாஸ் நூைகம் ஒன்யற 
அயமக்கிறார். நூைக கபாறுப்பாளர் ராஜாராம் சாஸ்திரிக்கும் பகத்திற்கும் ஏற்பட்ட 



நல்லுறவால்  அவர் பரிந்துயரத்த புத்தகங்கயள படிக்கிறார் பகத்.  மார்க்ஸ், பகுைின் 
புத்தகங்கள் அறிமுமாைிை, பகுைின் அவயர கவர்கிறார். பசாசைிச பகாட்பாடுகள் 
அதற்காை புரட்சிப்பபாராட்டங்கள் ஆதரிக்கப்பட பவண்டிையவ என்ற கருத்திற்கு 
பகத்சிங் வந்து பசர்கிறார். 

 நூைகத்திற்கு வந்த புதிை புத்தகம் அைார்க்கிசம் குறித்த கட்டுயரகள் அவருக்கு 
தரப்படுகிறது.  அதில் இடம் கபற்ற வன்முயறயும் உளவிைலும் பிரஞ்சு 
அைார்க்கிசவாதி பவைன் அறிக்யகயும் அவயர கவர்கின்றை. கதாழிைாளி வர்க்கம், 
கதாழிற்சங்கங்கள் குறித்த பதியவயும் பிரஞ்சு சட்டமன்றத்தில் அவரால் வசீப்பட்ட 
குண்டுகுறித்த பதியவயும் பகத் அறிகிறார்.. நூைகர் சாஸ்திரிைிடம் நாமும் இவ்வாறு 
கசைல்படபவண்டும் என்கிறார் பகத். கபாது இடங்களில் இப்படிப்பட்ட கருத்துப்பகிர்வு 
கூடாது எை சாஸ்திரி எச்சரிக்யக உணர்யவ தருகிறார்.. இப்புத்தகம் 60க்கும் 
பமற்பட்ட முயற நூைகத்திைிருந்து பகத் கபைரால் கபறப்பட்ட கசய்தியை நாம் 
அறிை முடிகிறது. 

காந்திை இைக்கத்தால் சாதிக்கமுடிைாது எை பகத்சிங் நம்பத்துவங்கிைார். மதன்ைால் 
திங்கராவின் கசையை காந்தி ஏற்கவில்யை. தவறாை வழிைில் கசய்ைப்படும் 
திைாகம் எை அது பற்றி அவர் கருத்துக்கூறி இருந்தார். பகத்சிங்கிற்பகா அது ஈர்ப்யப 
தந்தது.  

இந்துஸ்தான் ரிபப்ளிக் அபசாசிபைசன் 1923ல் ஏற்படுத்தப்பட்டு சச்சீந்திர சன்ைால் 
மாைிகபஸ்படா கவளிைிட்டார். யுயைட்படட் ஸ்படட்ஸ் ஆஃப் இந்திைா எனும் 
குடிைரயச ஆயுதபுரட்சி மூைம் உருவாக்குவது திட்டமாக கசால்ைப்பட்டது. இதன் 
மூைம் சுரண்டயை ஒழிக்க முடியும் எை கதரிவித்தைர். கதர் இைக்கம், இந்துஸ்தான் 
பசாசைிஸ்ட் ரிபப்ளிக்கன் அபசாசிபைஷன் மூைம் வளர்கிறார் பகத்சிங்.. 

ைாகூர் ரகசிை புரட்சிகரகுழுவில் முக்கிை பதாழர்களாக சந்திரபசகர் ஆசாத், பகத்சிங், 
ராம்பிரசாத் பிஸ்மில், ரஜிந்தர் ைாஹிரி, அஷ்வகுல்ைாகான், பதுபகஸ்வர் தத் 
கசைல்பட்டுவந்தைர். தங்களது நடவடிக்யககளுக்கு நிதி கியடப்பதில் உள்ள 
சிரமங்கயள தீர்த்திடும் வயகைில் அரசாங்க நிதியை ககாள்யளைிடுவது எை 
முடிகவடுத்தைர். ஆக 9 1925  ைக்பைாவிற்கு மிக அருகாயம கபகாரிைில் தங்கள் 
இடுப்பு துப்பாக்கிகளுடன் அரசாங்க நிதி ரூ8600யை ககாள்ளைிட முடிந்தது. ஆைால் 
அதற்கு அவர்கள் கபரும் வியை ககாடுக்க பவண்டிைதாைது. பை 
புரட்சிைாளர்களுடன் பிஸ்மில்லும் யகதாைார். ராம்பிரசாத் பிஸ்மில், 
ராபஜந்திரைாஹிரி, அஷ்வகுல்ைா, பராஷன்சிங் ஆகிை பதாழர்களுக்கு 



மரணதண்டயை விதிக்கப்பட்டது.. அவர்கயள தப்பயவத்து மீட்டிட பகத்சிங், 
சந்திரபசகர் ஆசாத், சுகபதவ், ராஜகுரு, பதுபகஷ்வர் எடுத்த முைற்சிகள் 
பைைளிக்கவில்யை. புரட்சிைாளர்கள் நால்வரும் தூக்கு கைிற்றில் வரீமரணம் 
அயடந்தைர். 

யசமன் கமிஷன் திரும்பிப் பபா இைக்கம்  1928ல் தீவிரமாக எழுந்தது.  ைாைாைஜ்பத்ராய் 

தயையமைில் நடந்த பபாராட்டத்தில் அவர் கடுயமைாக பிரிட்டிஷ் பபாலீசாரால் 

தாக்கப்பட்டார். இதன் காரணமாக அவர் வலுவிழந்து கசப்டம்பர் 1928ல் உைிர் இழந்தார்.  

கர்ைல் கவட்ஜ் உட் ைாைாஜிைின் மரணம் பபாலீஸ் தாக்குதைால் நிகழ்ந்ததா- 
நிைாைமாை விசாரயண பதயவ என்கிற பகள்வி எழுப்பிைபபாது  பைர்ல் வின்டர்சன் 
என்கிற அரசாங்க அதிகாரி அவ்வாறில்யை எைவும் விசாரண ஏதும் பதயவைில்யை 
எைவும் நிராகரித்தார். இந்த இைக்கத்தில் பங்பகற்ற பகத்சிங் பபான்ற இயளஞர்கள் 

மைத்தளவில் கபரிதும் பாதிப்புக்குள்ளாைிைர். பிரிட்டிஷாருக்கு பாடம் புகட்ட 

விரும்பிைர். 

ஃகபபராஷா பகாட்ைாவில் பகத்சிங், சுகபதவ், குந்தன்ைால், சிவ வர்மா,  கஜைபதவ் 
குப்தா, விஜய் குமார் சின்ஹா பபான்ற புரட்சிைாளர்கள் கூடிைர். பகத்சிங் 
அக்கூட்டத்தில் பல்பவறு மாநிை பிரபதசங்களிலுள்ள புரட்சிகர குழுக்கள் இயணந்து 
கசைைாற்ற பவண்டிை அவசிைம் உள்ளது என்பயத கதரிவித்தார். நாம் 
ஹிந்துஸ்தான் பசாசைிச  குடிைரசு அபசாசிபைசன் என்ற அயமப்பின் கபைரால் 
இைங்கைாம். ஆசாத் பங்பகற்க முடிைாவிட்டாலும் அவர் பசர்மன் என்றும், பஞ்சாப் 
பிரிவிற்கு சுகபதவ், ராஜஸ்தான் பிரிவிற்கு குந்தன், உத்தரபிரபதச பிரிவிற்கு சிவ 
வர்மா, பகீாருக்கு ஃபைிந்திர நாத் கபாறுப்பாக்கப்பட்டைர். அயைத்து பிரபதச 
ஒருங்கிணப்பு கபாறுப்பிற்கு பகத், விஜைகுமார் நிைமிக்கப்பட்டைர். அரசு வங்கிைில் 
ககாள்யள என்பதும் முடிவாைது. 

டிசம்பர் 10, 1928ல் அபசாசிபைஷன் கூடி ஸ்காட் பபாலீஸ் அதிகாரியை ககான்று பழி 
தீர்ப்பது எை முடிகவடுக்கிறது. பபாலீஸ் நியைைத்திற்குள்பளபை அவயை ககால்ை 
அனுமதி பவண்டும் என்கிறார் ராஜகுரு. ஆசாத் அறிவுயரக்குப் பின்ைர் 
கபாருத்தமாை பநரத்திற்காக புரட்சிைாளர்கள் காத்திருந்தைர். டிசம்பர் 17 அன்று 
காவல்நியைைத்திைிருந்து கவளிவந்த பபாலீஸ் அதிகாரி ஜான் சாண்டர்யஸ 
ராஜகுரு தயைைில் சுடுகிறார். பகத்சிங் கதாடர்ந்து சுடுகிறார். பகத்யத பிடிக்கவந்த 
சந்தன் சிங் என்கிற பபாலீஸ்காரர் ஆசாத்தால் சுடப்படுகிறார். அருகாயமைில் இருந்த 
யசக்கிளில் ஏறி பபாராளிகள் தப்புகின்றைர். சாண்டர்யஸ பஜம்ஸ் ஸ்காட் எை 
நியைத்து ககான்றாலும் பதாழர்கள் கடயமயை கசய்ததாக கருதிைர். 



கபாது பாதுகாப்பு மபசாதா, கதாழிற் தகராறு மபசாதாக்கயள ககாண்டுவர பிரிட்டிஷ் 
தீவிரமாக இருந்தது. மபசாதா மத்திை சட்டமன்றத்தில் ககாண்டுவரும் நாளில் 
குண்கடறிவது என்கிற பகத்சிங் ஆபைாசயை ஏற்கப்பட்டது. பகத்சிங் கவளிபை 
இருப்பது  அயமப்பிற்கு பதயவ என்றும் பதுபகஷ்வரும், விஜய் சின்ஹாவும் 
சட்டமன்றத்திற்குள் குண்கடறிவது என்றும் அயமப்பு முடிகவடுத்தது. 
துண்டறிக்யககள் மூைமல்ை நமது வாழ்யவ திைாகம் கசய்வபத கபரும் 
பிரச்சாரமாகவும் விழிப்புணர்யவ உருவாக்குவதாகவும் அயமயும் எை பகத்சிங் 
கருதிைார். அகசம்பிளிக்கு நுயழவு அனுமதி கபறுவதற்காை ஏற்பாட்யட கஜைபதவ் 
கபூர் கசய்தார். 

1929 ஏப்ரல் 8 அன்று சட்டமன்றம் கூடிைது. பமாதிைால் உட்பட தயைவர்கள் 
இருந்தைர். மபசாதாக்கள் அறிமுகம் துவங்கிைவுடன் பதுபகஷ், பகத்சிங் இருவரும் 
குண்டுகயள ைாருக்கும் காைம் ஏற்படாதவாறு எறிந்தைர். பதட்டம் பரவிைது. 
அயைவரும் ஓடத்துவங்கிைர். மபசாதா தாக்கல் கசய்த ஜான் ஷீஸ்டர் பமயசக்கு 
கீபழ பதுங்கிக் ககாண்டார். பதாழர்கள் இன்குைாப் முழக்கமிட்டைர். ஜின்ைா, 
மாளவிைா, விதல்பாய் பபடல் அகசம்பிளிைில் அமர்ந்திருந்தைர். பபாலீசார் 
முன்பைறி வந்தைர். பபாராளிகள் யகதாக தைார் என்பதற்காை கசய்யககயள 
காட்டிைர். இருவரும் யகது கசய்ைப்பட்டு சியறைில் அயடக்கப்பட்டைர். 

ஏப்ரல் 8 1929 குண்டு வசீப்பட்டப்பின்ைர் பகத்சிங்கும், தத்தும் தப்பிக்க 
நியைக்கவில்யை. சார்கஜண்ட் கடர்ரிைிடம் நீங்கள் யகது கசய்துககாள்ளைாம் 
என்றைர். பகத்சிங்கிடம் இருந்த துப்பாக்கியை எடுக்கவும் எந்த தயடயும் 
கசய்ைவில்யை. இதுபவ பின்ைர் அவர்களது  சாண்டர்ஸ் ககாயை வழக்கில் 
குற்றத்யத உறுதிப்படுத்த தடைமாைது. நாங்கள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிமுயறக்கு 
எதிராகபவ, பகளா காதிையர பகட்க கசய்ைபவ குண்டு வசீிபைாம். எவயரயும் 
ககால்வது பநாக்கமல்ை என்றைர். புரட்சிைாளர்களின் உைகளாவிை கநஞ்சுரத்யத 
பபசிை அவர்களது அறிக்யக கவளிைிடப்படக்கூடாது எை அரசாங்கம் கருதிைது. 
ஆைால் பைாைரீ் அதற்கு முன்பப அயத கவளிைிட்டது. 

அகசம்பிளி குண்டு வழக்கில் ஜூன் 12 1929 அன்று ’அந்தமான் நாடுகடத்தல்’ என்கிற 
தண்டயை வழங்கப்பட்டது. உைர்நீதிமன்றத்திற்கு ஆசப் அைி வழக்யக எடுத்துச் 
கசன்றார். எங்கயள ககாயைைாளிகள் எை அயழக்கக்கூடாது என்றார் பகத்சிங். 
இதைியடைில் குண்டுகள் தைாரிக்கப்படும் இடம் ஒன்யற பபாலீசார் கண்டறிந்து 
HSRA  பதாழர்கள் யகது கசய்ைப்பட்டைர். பகத்சிங், தத் இதில் கதாடர்புயடைவர்கள் 
என்பது கண்டறிைப்பட்டது., ைாகூர் சதி வழக்கு எை புகழ்வாய்ந்த வழக்கில் 



சாண்டர்ஸ் ககாயை, வங்கிக் ககாள்யள, அகசம்பிளிைில் குண்டுவசீ்சு பபான்ற 
குற்றங்கள் இயணக்கப்பட்டை. 

சியறக்யகதிகளுக்கு பநரும் அவைங்கயள, ககாடுயமகயள கண்டித்து ைாகூர்  
சியறைில் ஜூன்14 , 1929 முதல் பட்டிைிப் பபாயர பதாழர்கள் பமற்ககாள்கின்றைர்.  
சுகபதவ், ராஜகுரு, ஜதிந்திரர், கஜைபதவ், அஜாய்பகாஷ், சிவவர்மா அச்சியறைில் 
பகத்சிங்குடன் பட்டிைிப்பபாரில் ஈடுபடுகின்றைர். மூத்த பபாராளி பாபா பசாகன் சிங் 
சியறைில் 1915 முதபை இருந்து வந்தார்.  சாண்டர்ஸ் ககாயை வழக்கும் நடக்கத் 
துவங்கிைது. பட்டிைி பைவைீத்துடன் மருத்துவ படுக்யகைிபைபை பகத்சிங், 
பதுபகஷ்வர் இருவயரயும் நீதிமன்றம் அயழத்து கசல்கின்றைர். பதசபக்தர்களுக்கு 
யகவிைங்கு பபாடப்படுவயத எதிர்க்கிறார் பகத்.  

பகத்சிங், பதுபகஸ்வர், ஜதிந்திரநாத் ஆகிபைார் ைாகூர் பார்ஸ்டல் சியறைில் 
பட்டிைிப்பபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபபாது பநரு அவர்கயள ஆக 9 1929ல் 
சந்தித்தார். யகதிகளின் நியையமகயள பமம்படுத்த அவர்கள் பபாராடிவந்தைர். 
பமாதிைால் பநருயவ கண்டவுடன் அவர்கள் ஏகாதிபத்திைம் வழீட்டும்- புரட்சி 
ஓங்குக எை முழக்கமிட்டைர். சியறக்யகதிகளின் நியையை பமம்படுத்தக்பகாரி 
பபாராளிகள் பட்டிைிப்பபார் பமற்ககாண்டைர். மிக உைர்ந்த இைட்சிைதாகமும் 
சுதந்திர பவட்யகயும் ககாண்ட இவர்கயள கிரிமிைல்பபால் நடத்துவது சரிைல்ை எை 
மதன்பமாகன் மாளவிைா அகசம்பிளிைில் கண்டித்தார். அவர்களின் நிைாைமாை 
பகாரிக்யககயள பரிசீைிக்க பவண்டிைார். ஜதிந்தர் தன்யை வங்காளி மாதிரி 
நடத்தபவண்டாம். நான் இந்திைன் எை  குறிப்பிட்டிருந்தார். . அரசாங்கம் நீபரா பபால் 
நடந்துககாண்டது எை பமாதிைால் விமர்சித்தார்.. புருபஷாத்தம் டாண்டன் இைி 
இப்படிப்பட்ட சியற அவமாைங்கயள சகிக்ககூடாது எை  எச்சரிக்யகவிடுத்தார். 
சியற விசாரயண கமிட்டி  அயமக்கப்பட்டு சிை பமம்பாடுகயள அது பரிந்துயரந்தது. 

ஜதிந்தர் தாஸ் நியையம பமாசமாைது . பட்டிைிைால் இரத்த ஓட்டம் நின்றது. யக 
கால் விளங்காமல் பபாைது. பார்க்கவந்த டாக்டர் பகாபி சந்த பார்கவா ஏன் மருந்து 
தண்ணரீ்கூட மறுக்கிறரீ்கள் எைக்பகட்டார். அரசிைல் யகதிகள் நியைபமம்பட 
நாட்டிற்காக என் உைிர் பபாகட்டும், மை உறுதி இருக்கும்வயர உைிர்வாழ்பவன் 
என்றார் ஜதிந்தர். பபாராட்டத்யத நிறுத்திைால் ஜதிந்திரயர விடுதயை கசய்ைைாம் 
என்றது சியற நிர்வாகம். பகத்சிங் பபாராட்டத்யத நிறுத்தி ஜதிந்திரயர காக்க 
விரும்பிைார். சியற நிர்வாகம் ஏமாற்றுவதாக உணர்ந்த பகத்சிங் தைது 
பட்டிைிப்பபாயர நீட்டிக்கிறார். கசப் 13 அன்று  ஜதிந்திரயர மரணம் கவ்விைது. 
இந்திை விடுதயைபபாரின் மகத்தாை திைாக வரைாற்று  நாளாக அந்நாள் மாறிைது. 



சாண்டர்ஸ் வழக்கில் 24 பபர் குற்றவாளிகளாக ஆக்கப்பட்டைர். பகத், சுகபதவ், 
ராஜகுரு, பதுபகஷ்வர், கமல்நாத் திவாரி, கிபஷார்ைால், சிவ வர்மா, அஜாய்பகாஷ், 
குந்தன்ைால் பபான்றவர்கள் யகது கசய்ைப்பட்டிருந்தைர். ஆசாத், பகவான் தாஸ், 
பகவதி பவாரா பபான்பறார் தயைமயறவாய் இருந்தைர். கஜய்பகாபால், மன்பமாகன் 
பாைர்ஜி, ைைித் முகர்ஜி பபான்றவர் அரசு தரப்பு சாட்சிகளாக மாறிப்பபாைிைர். கசப் 
12 1929ல் நீதிபதிகளுக்கு கட்டற்ற அதிகாரம் தரக்கூடிை மபசாதா ஒன்யற- குற்றம் 
சாட்டப்பட்டவர்கயள பார்க்காமல் கூட வழக்கு நடத்திட அதிகாரம் தரும் பமாசமாை 
மபசாதா ஒன்யற ககாணர்ந்தைர். பமாதிைால்பநரு இயதக் கடுயமைாக எதிர்த்தார். 

இர்வின் பிரபு மூவர் விசாரயண கமிட்டி ஒன்யற ைாகூர் சதி வழக்கிற்காக 
பம1,1930ல் அயமத்தார். இயத சட்ட விபராதமாைது எை பகிஷ்கரிக்க பகத்சிங் 
முடிகவடுத்தார். பின்ைர் பதாழர்கள் அறிவுயரப்படி ைாைா துைிசந்த் என்பவர் வாதாட 
ஒப்புதல் தருகிறார்.  பம 12, 1930ல் இன்குைாப் முழக்கத்துடன் 
விசாரயணக்கூடத்திற்கு புரட்சிகர பதாழர்கள் வருகின்றைர். அவர்கள் 
பபாலீஸ்காரர்களால் அங்கு தாக்கப்படுவயத கண்டிக்கும் வயகைில் மூவர் 
கமிட்டிைில் ஒருவராை நீதிமான் அகாயஹதர் நீதிமன்றத்திைிருந்து 
கவளிபைறுகிறார். தைது மாறுபட்ட கருத்யதயும் பதிவு கசய்கிறார். ஆகஸ்ட் 26, 
1930ல் வழக்கு முடிவிற்கு வருகிறது. 

அக்படாபர் 7, 1930 அன்று தீர்ப்பாை பிரதிநிதி சியறச்சாயை வந்து தீர்ப்பின்  68 பக்க 
நகயை வாசிக்கிறார். பகத்சிங், ராஜகுரு, சுகபதவ் மூவருக்கும் மரணதண்டயை 
என்பது படிக்கப்படுகிறது. அதிர்ச்சி நிைவுகிறது. மூவரும் புன்முறுவல் கசய்கின்றைர். 
இன்குைாப் முழக்கம் இடுகின்றைர். மற்றவர்களுக்கு காைவயரயுடன் கூடிை 
தண்டயைகள் விதிக்கப்பட்டை. பகத்சிங் புரட்சிகர குழுவில் அஜாய் பகாஷ் 
அவர்களுக்கு  3 ஆண்டுகள் தண்டயை எை அறிவிக்கப்படுகிறது. அஜாய் 
பின்ைாட்களில் இந்திை கம்யூைிஸ்ட் கட்சிைின் கபாதுச்கசைைராக ஆைார். நாடு 
முழுதும் இயளஞர்களின் பபாராட்டங்கள் எழுகின்றை. தீர்ப்யப கண்டித்து கபாதுக் 
கூட்டங்கள் கசன்யை உட்பட கபரு நகரங்களில் நடக்கின்றை. ஆயுள் தண்டயை 
கபற்ற பதுபகஷ்வர் தீர்ப்பறிந்து மைநியை பாதிக்கப்படுகிறார்.  

 பகத்சிங், சுகபதவ், ராஜகுரு ஆகிை பதாழர்களுக்கு பிரிட்டிஷ் நீதிமன்றம் தூக்கு 

தண்டயை விதித்து மார்ச் 23 1931 அன்று அயத நியறபவற்றிைது. வன்முயற மீது 

நம்பிக்யகைற்ற காந்தி பகத்சிங்யக காப்பாற்ற உறுதிைாை நடவடிக்யககயள 

எடுக்கவில்யை என்கிற விமர்சைம் பரவைாக கசன்றது. 



மஹாத்மாவின் சிந்தயை எப்படி இருந்தது? பகத் வழக்கு குறித்து எப்படி எதிர் வியை 

ஆற்றிைார்? புகழுடன் விளங்கிை மஹாத்மா தைது அகிம்யச ககாள்யக காரணமாக 

பகத்சிங் பிரச்சியைைில் emotional ஆக involve ஆகவில்யை எை கசால்வயத பகட்கிபறாம். 

இறுதிகட்டம் வயர பல்பவறு முைற்சிகயள கசய்தார்- அவர் கவற்றி கபறவில்யை எை 
சிைர் கசால்வயதயும் பார்க்கமுடியும். இர்விைிடம் அதிகமாை அழுத்தம் தந்தார் 

எைவும்-யவஸ்ராய் அவயர வஞ்சித்துவிட்டார் எைவும்  பவறுபட்ட பார்யவகள் நமக்கு 
கியடக்கின்றை.  

 இர்வின் காந்தி இருவரும் நியைத்திருந்தால் தூக்குதண்டையை மாற்றிைிருக்கமுடியும் 
என்கிற கபாதுவாை கருத்தும் நிைவுகிறது. The Assumption is questionable- பிரிட்டீஷ் 

சிஸ்டம் என்கிற சூழயை யவத்து நாம் பார்க்கபவண்டும்- புரிந்துககாள்ளபவண்டும். 
பகத்சிங் தூக்குப் பிரச்சயைைில் காந்திை அரசிையை மட்டும் விமர்சிப்பவர்கள்  
பிரிட்டிஷ் சட்டமுயறக்கு பகத்சிங் பைிைாைவர் எை பசர்த்துப் பபசுவதில்யை. 

 காந்தி இர்வியை சந்தித்து   Remission of death sentence என்பயதக்பகாரி வருகிறார். 

என்பயத அறிந்த பஞ்சாப் கவர்ைர் காந்திைின் முைற்சி கவற்றிகபறக்கூடாது எை 

எண்ணிைார். அவர்கள் மார்ச் 24 என்பதற்கு ஒருநாள் முன்ைதாக மார்ச் 23 அன்பற 

இரகசிைம் காக்கப்பட்டு தண்டயையை நியறபவற்றுவது எை முடிகவடுக்கின்றைர்.  

காந்தி மார்ச் 23 அன்றும் விடிைற்காயை மணி ஒன்றுக்கு நீண்ட கடிதம் ஒன்யற 

இர்வினுக்கு எழுதுகிறார். மாளவிைா, பநரு, பதஜ்பகதூர் சாப்ரு ஆகிபைாரும் 

கபருமுைற்சி எடுக்கின்றைர். காந்தி மார்ச் 26 1931 கராச்சிைில் கூடிை காங்கிரஸ் 
அமர்வில் எடுக்கப்பட்ட முைற்சிகயள விளக்குகிறார். முைற்சி பைைளிக்கும் எை 

நம்பிைிருந்ததாகவும் அவர் கதரிவித்தார்.  மார்ச் 23 அன்று பகத்சிங்கின் குடும்பத்தாயர 

காந்தி சந்திக்கவும் முைற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தை. காந்தியை வில்ைைாக சித்தரிக்கும் 

முைற்சிகள் பின்ைரும் நயடகபறாமல் இல்யை.  

II 

காந்தி- இர்வின் இருவயரயும் சகை அதிகாரங்களும் ககாண்ட தைிநபர்களாக 
பார்ப்பது சரிைா?. காந்திக்கு பகத்சிங் உைிர்பமல் அக்கயறபை இல்யைைா? கவளிைில் 
அம்மாதிரிைாை இயளஞர்களின் பதசபக்தியை பாராட்டிவிட்டு கசைல்படாமல் 
இருந்தவரா காந்தி?  அவர் எடுத்த நடவடிக்யககள் முழுமைதுடன் 
எடுக்கப்படவில்யைைா? பகத்சிங் பிரச்சயைைில் காந்தி ஏமாற்றிைவரா? இயவ 
பபான்ற பகள்விகள் கதாடர்ந்து கபாதுகவளிகளில் ஆதாரத்துடனும் 
ஆதாரமில்ைாமலும் விவாதிக்கப்படுகின்றை 



பகத்சிங்கிடம் மார்க்சிைம் கைைிைிைம் மட்டுமல்ைாது பல்பவறு சிந்தயைகளின் 
தாக்கம் கசல்வாக்கு கசலுத்திைது. தைது கசாந்த அனுபவங்களின் மூைம் அவர் 
கற்கவும் கசய்தார். தைது உைிர்திைாகத்தால் நாட்டின் மைசாட்சியை அவரால் 
உலுக்கமுடிந்தது. இந்த மாதிரிைாை இயளஞர்கள் காட்டிை பபார்க்குணமிக்க பதசிைம் 
ஆபத்தாை பபாக்கு எை காந்தி உறுதிைாக நம்பிைார். காந்தி மார்ச் 7, 1931 
கபாதுக்கூட்ட உயரைில் ஆயுதம் ஏந்திைவர் அதைாபைபை மரணிக்கப்படைாம் எைப் 
பபசிைார். கவளிைில் பரிவுகாட்டுவது பபால் பபசிவிட்டு யவஸ்ராயுடன் பசர்ந்து 
தூக்கிற்கு பகத்சிங் கசல்ை காந்தி நின்றுவிட்டார் என்கிற விமர்சைமும் எழாமல் 
இல்யை. 

வழக்கின் விசாரயணப்படி பார்த்தால் சுகபதவ்  உண்யமைாை மூயளைாக 
கசைல்பட்டார் எைத் கதரிைவந்தது. அவர் அந்த அளவிற்கு கபரிதாக மக்கள் 
மத்திைில் ககாண்டாடப்படவில்யை. அவருக்கு வரைாற்று கவளிச்சம் பபாதுமாை 
அளவு கியடக்கவில்யை என்கிற விமர்சைமும் பசர்ந்பத நிைவுகிறது. 

சுதந்திரம் என்பயத பிறயர ககான்று அயடைமுடிைாது என்பயத 1909பைபை தைது 
கருத்தாக கவளிப்படுத்திைவர் காந்தி. பிரிட்டிஷ் யவஸ்ராய் அல்ைது குடும்பத்தார்- 
அதிகாரிகள் மீது வன்முயற தாக்குதல் நடந்தபபாகதல்ைாம் அயத கண்டித்தவர் 
காந்தி. இர்வின் துயணவிைார் மீது கடல்ைிைில் டிசம்பர் 23, 1929ல் குண்டு 
வசீப்பட்டயதயும் கண்டிக்கும் தீர்மாைத்யத அடுத்து நடந்த ைாகூர் காங்கிரஸ் 
அமர்வில் அவர் முன்கமாழிந்தார். அதற்கு எதிர்ப்பு இருந்தது. ஆைாலும் அதன் 
நிைாைத்யத எடுத்துச்கசால்ைி காந்தி தீர்மாைத்யத ஏற்கயவத்தார். 

யவஸ்ராய் குண்டு கவடிப்பில் தப்பிை நிகழ்விற்கு பின்ைர் காந்தி எழுதிை கல்ட் ஆப் 
பாம் என்பதற்கு பகவதி சரண்  ’தி பிைாசபி ஆப் பாம்’ எை பதில் ஒன்யற எழுதிைார். 
அது அயமப்பின் தயைவர் என்ற கபைரில் கவளிைாைது. காந்தி அயதயும்  ைங் 
இந்திைாவில் கவளிைிடுகிறார்.  

“The philosophy of bomb" Satyagraha is insistence upon truth. why press, for the acceptance of truth by 
soul force alone? why not add physical force also to it? While revoultionaries stand for winning 
independence by all the forces physical as well as moral, at their command, the advocates of our soul 
force would like to ban the use of physical force.. ” 

”உண்யமைின் வடிவாக சத்திைாக்கிரகம் பபசப்படுகிறது. அது ஆன்ம சக்தி எை 
கசால்ைப்படுகிறது. அது ஆன்மாவின் சக்திைாக மட்டும்தான் கவளிப்படபவண்டுமா- 
உடைின் சக்திைாக கவளிைிடப்படக்கூடாதா- அதில் உண்யம இருக்கக் கூடாதா? 



பகள்வி வன்முயறைா இல்யைைா என்பதல்ை- சத்திைாக்கிரகத்திற்கு ஆன்ம சக்தி 
மட்டும்தாைா- உடல் சக்தியும் உண்டா இல்யைைா எை இயளஞர்கள் அதில் பகள்வி 
எழுப்பிைர். ( the question is whether you will have soul force plus physical force or soul force alone 
not violence.).  

எங்களுக்கு மக்கயளப்பற்றி என்ை கதரியும் எை பகட்கப்படுகிறது. காந்தி ரைில் 
பாயதகளில் பமாட்டார் கசல்லும் பாயதகளில் பைணித்திருப்பார். காய்ந்த சருகுகயள 
ககாளுத்தி அந்த கவளிச்சத்தில் அமர்ந்து பபசும் விவசாைக் குடும்பங்களுடன் 
உட்கார்ந்து காந்தி அவர்கள் பதயவயை உணர்ந்திருப்பாரா? பாக்டரிக்கு கசன்று 
கதாழிைாளர்கயள சந்தித்து பபசிைிருக்கிறாரா?. நாங்கள் இயதத்தான் கசய்து 
வருகிபறாம். எைபவ மக்கயள அறிபவாம் “  எை ஆபவசமாக இயளஞர்கள் 
காந்திக்கு எதிர்வியையை தந்தைர். 

பகத்சிங் குறித்த அக்கயற காந்திக்கு இருந்தது எை குல்திப்நாைர் கதரிவிக்கிறார். 
ஆைால் பகத்சிங்கின் வன்முயற பாயதயை அவர் ஏற்கபவ இல்யை. பகத்திற்கு 
சியை எழுப்பும் இைக்கத்திலும் அவர் பங்பகற்கவில்யை. காந்தி இன்னும் சற்று தீவிர 
முைற்சியை எடுத்திருந்தால் பகத்சிங்யக காப்பாற்றிைிருக்கைாம் என்பது எச் ஆர் பக்
ஷிைின் கருத்தாக இருக்கிறது. டி எஸ் டிபைாலும் பகத்சிங் விடுதயையை 
நிபந்தயைைாக்கி இர்வினுடன் காந்தி பபச்சுவார்த்யத நடத்தவில்யை என்கிறார். 
பகத்சிங் பபான்றவர்கள் வலுப்கபறுவயத காந்தி விரும்பவில்யை என்பது கஜைரல் 
பமாகன்சிங் பார்யவைாக இருக்கிறது. 

மரணதண்டயையை மாற்றி ஆயுள் தண்டயைைாக்கைாம் என்கிற காங்கிரசின் 
கருத்யத காந்தி ஏற்றார். அயத அயமதி திரும்புவதற்காை  நிபந்தயைைாகக் கூட 
யவக்கைாம் எை காங்கிரஸ் கசைற்குழு கருதிைது. ஆைால் காந்தி பநர்யமைாக 
கராச்சி காங்கிரஸ் அமர்யவ எதிர்ககாள்ள விரும்பிைார். ஒருபவயள அந்த 
இயளஞர்களுக்கு மரணதண்டயை நியறபவற்றப்படபவண்டும் என்பது உறுதிைாைால் 
அது கராச்சி சந்திப்பிற்கு முன்பப நடந்துவிடபவண்டும் (If the boys should be hanged they 
had better be hanged before the Congress session than after it) என்றார் காந்தி.  

காந்தி முைற்சிகள் எடுத்தார் என்றாலும் யவஸ்ராய் அவயர ஏமாற்றிவிட்டார் எை 
புரிந்துககாண்டவர்களும் இருக்கின்றைர். இக்கருத்யத பக பக கல்லு பிரதிபைிக்கிறார். 
இர்வின் சுைசரியத எழுதிை அல்ைாம் கம்கபல் ஜான்சன் இர்வின் காந்தி 
உடன்பாட்டிற்கு பின்ைர் பகத்சிங் தூக்கு குறித்த உயரைாடல் மைிதர்களுக்குள் பபால் 
இல்யை என்ற பதியவத் தருகிறார். 



“ Sir Herbert  Emerson, the Home Member who was called upon to play a prominent role in Delhi 
negotiations records listening with amusement to Irwin and Gandhi after agreement had been reached by 
them that Bhagat singh must be executed, engaged in a prolonged decision not as between two 
statesman but as between two saints on the sanctity of human life” 

மைசாட்சியுடன் பபாராடிை இர்வின் இரகவல்ைாம்  தூங்கவில்யை. மறுநாள் 
தூக்குத்தண்டயை மாற்றம் என்பயத அவர் ஏற்கவில்ை என்கிறார் ஆண்ட்ரு 
ராபர்ட்ஸ். காந்தி தண்டயையை நிறுத்தியவக்கத்தான் பகாரிைார். இரத்து 
கசய்ைக்பகாரவில்யை. காந்தி கயடசிவயர கசன்று முைற்சிக்கவில்யை. இர்வின் 
காந்தி உயரைாடல்கயள கவளிப்பயடைாகவும் அவர் கதரிவிக்கவில்யை எை ஏ ஜி 
நூரணி எழுதிைார். 

காந்திைின் பமல் சுமத்தப்பட்ட குற்றசாட்டுகளுக்கு பதில் தரும் வயகைில் காந்தி 
அயைத்து முைற்சிகயளயும் கசய்ததாக அைில் கமளரிைா கதரிவிக்கிறார். காந்தி 
தூக்குத்தண்டயையை மாற்றக் பகாரிைார். மகாபதவ பதசாைின் குஜராத் 
குறிப்புகளின்படி பார்த்தால் இர்வின் உடன்பாட்டின் அம்சமாக இடம்கபற கசய்ைவும் 
காந்தி முைற்சித்தார் என்பது கமளரிைா தரும் தகவல். உரிை காைத்தில் முைற்சி 
எடுக்கவில்யை- மார்ச் 3 1931ல்தான் எடுத்தார் என்கிற நூரணி தகவல் சரிைாைதல்ை. 
காந்தி பிப் 19 முதல் கபருமுைற்சிகயள எடுத்தார் என்பது கமளரிைா முன்யவக்கும் 
வாதம். 

காந்தி கபரும் முைற்சிகயள எடுத்தார். யவஸ்ராய் எந்த உறுதிகமாழியையும் 
தராவிட்டாலும்  தண்டயைக் குயறப்பு- ரிமிஷன் கியடக்கும் எை காந்தி நம்பிைதாக 
மீராகபன்  கதரிவித்துள்ளார். பகத்சிங் கைகக்காரர் அதற்குரிை தண்டயை 
தரப்படைாபம தவிர மரணதண்டயை பவண்டாம் என்றார். 

அயைவராலும் மதிக்கப்படும் ஆய்வறிஞர் பிபரம் பசின் காந்திக்கு இர்வின் 
உறுதிகமாழி தந்ததாக எழுதிைார். அப்படி உறுதிகமாழி கபறப்பட்டயத காந்தி 
காங்கிரஸ் கசைற்குழுவில் பகிர்ந்துககாண்டுள்ளார். ஆைால் இச்கசய்தி 
கவளிச்கசன்றால் முடிவு எடுப்பதில் சிக்கல் பநர்ந்துவிடைாம் என்கிற எச்சரிக்யகயும் 
தரப்பட்டது. ஆைால் பஞ்சாப் பிரதிநிதி அச்கசய்தியை பத்திரியகக்கு கதரிவித்தார். 
இதைால் பிரிட்டைின் ஆளும் தயையம ககாதிப்பு அயடந்து ஒட்டுகமாத்த 
ராஜிைாமா கசய்துவிடுபவாம் எை இர்வினுக்கு எச்சரிக்யக கசய்தியை அனுப்பிைதாக 
பிபரம் கசால்கிறார். பஞ்சாப் அரசாங்க பார்யவைில் பகத்சிங் தூக்கு பிரச்சயையை 



அணுகபவண்டுபம தவிர காந்தியை முன்யவத்து பார்க்கக்கூடாது எை   ஆளும் 
தரப்பிைர் அறிவுறுத்திைர். 

காந்தி ஜைவரி 26 1931ல் விடுதயைைாை பின்ைர் பிப்ரவரி 18 முதல் மார்ச் 5 வயர 
இர்வினுடன் பபச்சுவார்த்யத நடந்தது. எட்டு சுற்றுக்கள் 221/2 மணிபநரம் 
பபச்சுவார்த்யத நடந்ததாக அறிைமுடிகிறது. மார்ச் 5 காயை எட்டப்பட்ட 
உடன்பாட்டில் பநருவிற்குகூட ஏமாற்றம் இருந்தது. காங்கிரசின் முக்கிை தயைவர்கள் 
மார்ச் 4 அன்று இரகவல்ைாம் விழித்து காந்திக்காக காத்திருந்தைர். காந்தி உடன்பாடு 
ஏற்பட்டு மார்ச் 5 விடிைற்காயை 2 மணி அளவில் திரும்புகிறார். ராபர்ட் கபர்பைசின் 
யடரிகுறிப்புகள்  இவ்வுடன்பாட்டு நிகழ்வுகயள பபசுகின்றை. 

சிவில் ஒத்துயழைாயமயை நிறுத்திக்ககாள்வது, வட்டபமயசைில் பங்பகற்பது, 
சுைாட்சிக்காை அரசிைையமப்பு சட்டவிதிகள், வன்முயறைில் ஈடுபட்டிராத அரசிைல் 
யகதிகயள விடுவிப்பது, அரசாங்க ஒடுக்குமுயறகயள நிறுத்துவது, பறிமுதைாை 
கசாத்துக்கயள திரும்பத்தருவது, அரசாங்க ஊழிைர்களுக்கு திரும்ப பவயை, உப்பு 
தைாரிக்க அனுமதி, வரிகயள கட்டுவது என்பது உடன்பாட்டின் சாரமாக இருந்தது. 
ஆைால் 22 மணி பநரத்திற்கு பமைாக நடந்த விவாதங்கள் பதிவாகவில்யை. 

ஜைவரி 26 1931ல் தான் காந்தி விடுதயைைாகி வருகிறார். இர்வினுடன்  
பபச்சுவார்த்யத என்பதில் அவருக்கு ஆரம்பத்தில் தைக்கம் இருந்தது. பின்ைர் 
பிப்ரவரி 17ல் துவக்குகிறார். மதன் பமாகன் மாளவிைா பிப்ரவரி 14 அன்று 
கருயணகாட்டபவண்டும் என்கிற பவணுபகாயள விடுக்கிறார். மைிதாபிமாை 
அடிப்பயடைில் மரணதண்டயையையை மாற்றபவண்டும் என்கிறார். அபத நாளில் 
பதஜ்பகதூர் சாப்ரு மற்றும் ஸ்ரீைிவாச சாஸ்திரிகளிடம் கருயணமனு கதாடர்பாக 
நடவடிக்யக எடுக்குமாறு மகாபதவ பதசாய் மூைம் காந்தி கசய்தி அனுப்புகிறார். 
இயத சந்தர் பால் சிங் பதிவு கதரிவிக்கிறது. சந்தர்பால்சிங் காந்திைின் 
கதாடர்ச்சிைாை இர்வின் சந்திப்புகயளயும் கதரிவிக்கிறார். 

On Feb 17, 1931, Gandhi discussed this matter with the viceroy. According to Gandhi, he told the 
viceroy, “This has no connection with our discussion and it may even be inappropriate on my part to 
mention it. But if you want to make the present atmosphere more favourable, you should suspend 
Bhagat Singh's execution.” என்கிற குறிப்யப பபராசிரிைர் கஜைின் நாரைண் சர்மா 
தருகிறார். . 

பிப்ரவரி 18 அன்று காந்தி பகத்சிங் பிரச்சயையை பபசிைார். கபாதுவாக காந்தி 
மரணதண்டயைக்கு எதிராக நின்றவர். முதல் சந்திப்பில் தண்டயை மாற்றம் குறித்து 



ஏதும் பபசவில்யை என்று இர்வின் தரப்பு குறிப்புகள் கதரிவிக்கின்றை. கண்ணுக்கு 
கண் என்பது உையக குருடாக்கிவிடும். எவராக இருந்தாலும் திருந்த வாய்ப்பு 
தரபவண்டும் என்பபத அவரது பார்யவ. பகத்சிங் பிரச்சயைைில் மரணதண்டயைைில் 
மாற்றம் என்றால் கூடுதைாக அயமதி நிைவும் என்றும் காந்தி கருத்து கதரிவித்தார். 
சரிபைா தவபறா கவகுஜை கருத்து அவ்வாறு இருக்கிறது என்றும், இந்த உைிர்கயள 
காப்பதன் மூைம் பை அப்பாவி உைிர்கள் பைிைாவதும் தடுக்கப்படைாம் எைவும் 
காந்தி இர்வினுக்கு மார்ச் 23 அன்று எழுதிை கடிதத்தில் கதரிவித்திருந்தார். சிறப்பு 
பிரதிநிதி மூைம் அக்கடிதம் அனுப்பபட்டது.  

Execution is an irretrievable act. If you think there is slightest chance of error of judgment, I would urge 
you to suspend for further review, an act that is beyond recall . Charity never faileth  என்கிற 
வாசகம் ககாண்ட அக்கடிதத்யத அனுப்பிவிட்டு அவசிைகமைில் பநரில் வந்து 
பபசவும் தைார் எை காந்தி கதரிவித்தார். 

இர்வின் தைக்கு மார்ச் 27, 1931 அன்று ககாடுக்கப்பட்ட பிரிவு உபச்சார விழாவில் 
காந்திைின் வற்புறுத்தயை குறிப்பிட்டுப் பபசிைார். தைது ககாள்யகக்கு எதிராக 
நடந்துககாண்ட இயளஞனுக்காக மரணதண்டயையை மாற்றபவண்டும் எை அந்த 
அகிம்யச மைிதர் தன்ைிடம் வைியுறுத்திையதயும், அரசிைல் கசல்வாக்கிற்கு 
உட்பட்டு இப்படிப்பட்ட முடிவுகயள எடுக்க கூடாது எை தான் உணர்ந்ததாகவும் 
விளக்கிக்கூறிைார். இயத ட்ரிப்யூன் கசய்திப்பத்திரியக மார்ச் 28 1931 அன்று 
பிரசுரித்திருந்தது. 

பகத்சிங்யக தூக்கில் ஏற்றிைால் அவர் பதசத்திைாகிைாக ககாண்டாடப்படுவார். 
நியையமகள் சற்று விபரீதமாகும். ஆைாலும் சட்டப்பிரச்சயைகளில் அதன்படி 
கசைல்படுவதுதான் தைக்கு சரிைாகப்படுகிறது என்பயதயும் காந்திைிடம் தான் 
கசான்ைதாக இர்வின் கதரிவித்தார். பமலும் பகத்சிங்கிற்கு அத்தண்டயை சரிைாைபத 
என்பதால் அயத மாற்றபவண்டும் என்பது தன்ைால் இைைமுடிைாத ஒன்றாைது 
என்றும் இர்வின் கதரிவித்திருந்தார்.  The Earl of Halifax- fullness of daysல் இப்பதிவு 
இருப்பதாக அறிைமுடிகிறது. 

ஆரம்பத்தில் பகத்சிங்கின் பட்டிைிப்பபாராட்டத்தின்பபாது ஜின்ைா ஆதரவாை 
நியையை எடுத்தார். பின்ைர் தாகூர் பபான்பற ஜின்ைா தூக்குதண்டயைப் பற்றி 
கமளைம் காத்தார்.  

குண்டுவசீிை வழக்கிற்கு பகத்சிங் சார்பாக ஆசப் அைி வழக்கறிஞராக இருந்தார். 
வன்முயற வழியை ஏற்கவில்யை என்கிற கபாருட்பட நகல் ஒன்யற 



எழுதிக்ககாண்டுபபாய் பகத்சிங்யக ஏற்கயவத்து அவரின் ஒப்பம் கபற்றுவந்து 
காந்திைிடம் காட்டிைால் பகத்சிங் தண்டயை குயறப்பிற்கு காந்திைின் கரங்கயள 
அது வைியமப்படுத்தும் எை ஆசப்பைி கருதிைார். இம்முைற்சி குறித்து காந்திக்கு 
கதரிவிக்கப்பட்டது. பகத்சிங்கும் நண்பர்களும் வன்முயறயை ஏற்கவில்யை என்பயத 
உரிை அதிகாரிகளுடன் விவாதித்துவிட்டு தைக்கு கதரிவிக்குமாறு காந்தி 
அறிவுறுத்திைார். ஆைால் உள்துயறச் கசைைர் பகத்சிங்யக சந்தித்து ஆசப் அைி 
உயரைாட அனுமதி மறுத்துவிட்டார். 

பஞ்சாப் அரசாங்க கசைைரின் தைி உதவிைாளர் ஆண்ட்ரூஸ் மகயளத்தான் 
சாண்டர்ஸ் திருமணம் கசய்வதாக இருந்தார் என்கிற கசய்தியும் நமக்கு 
கியடக்கிறது. அவரின் கசல்வாக்கும் இவ்வழக்கில் இருந்திருக்கைாம். 
ராவல்பிண்டிக்கு மாற்றப்பட்ட பபாலீஸ் சூப்பரிண்கடண்ட் பஜம்ஸ் ஸ்காட்டும்  
வழக்கின் திருப்பங்கயள உன்ைிப்பாக கவைித்து ஆபைாசயைகயள 
கசால்ைிவந்ததாகவும் அறிைமுடிகிறது. ஆண்ட்ரூஸ் பை ஆங்கிை அதிகாரிகயள 
சந்தித்து முயறைிட்டதாகவும் தைக்கு ஆறுதைாக நிற்கபவண்டிை அவசிைத்யத 
வைியுறுத்திையதயும் அறிைமுடிகிறது. ஆங்கிை மாதுகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழயை 
அரசாங்கம் அனுமதிக்கக்கூடாது என்கிற தாக்கம் பரவைாக்கப்பட்டது.  

அப்பபாது கபாறுப்பில் இருந்த 7 கவர்ைர்கள் உறுதிைாக நிற்குமாறு யவஸ்ராயை 
வைியுறுத்திைர் என்கிற கசய்தியை ராபர்ட் கபர்பை கதரிவிக்கிறார்.  பகத்சிங் 
மரணதண்டயையை ரத்துச் கசய்ை அடிப்பயடகள் காந்திக்கும் இல்யை எை 
அறிந்தும் அவர் மைிதாபிமாை அடிப்பயடைில் முைற்சிகயள பமற்ககாண்டதாக 
ராபர்ட் கபர்பை கசால்கிறார். பஞ்சாப் பபாலீஸ் அதிகாரிகள் கூண்படாடு ராஜிைாமா 
எச்சரிக்யகயை கசய்ததாக பபீ்பிள் என்கிற பத்திரியக தயைைங்க கசய்திைில் 
எழுதிைது. அந்த இயளஞர்கள் இரு பபாலீஸ் உைியர பறித்தவர்கள் என்கிற 
பபாலீஸ்தரப்பு வாதத்யத எழுதிைது. 

பகத்சிங்கின் தந்யத  கிஷன் சிங் கவர்ைர் கஜைரைின் அதிகாரத்யத பகள்விக்கு 
உட்படுத்தி பியரவி கவுன்சிலுக்கு கபட்டிஷன் ஒன்யற கசப் 20, 1930ல் தந்தார். 
பிப்ரவரி 17, 1931ல் அது நிராகரிக்கப்பட்டது. வழக்கறிஞர்கள் ைால்கபூர், பால்ஜித் சிங் 
பபான்றவர்கள் பிப்ரவரி 16 அன்று யவஸ்ராய்க்கு தந்தி அனுப்பிைர். நீதிமன்ற 
அமர்வுக்காைம் முடிந்த நியைைில் மரணதண்டயை கசல்ைாது என்றைர். பிப்ரவரி 
25ல் ஆட்ககாணர்வு மனு ஒன்யற பபாட்டைர். அவர்கள் எடுத்த முைற்சிகள் 
பைைளிக்கவில்யை. 



 On 27th Feb, 1931 , Viscount Dunedin , while rejecting the appeal to the Privy Council, observed  
"Their Lordship must add that although the Governor General thought it to expound the reasons which 
induced him to promulgate this Ordinance, this was not in their Lordships' opinion in any way incumbent 
on him as a matter of law. Their Lordships for these reasons have humbly advised His Majesty that 
this petition should be dismissed "  

பிரிட்டன் நாடாளுமன்ற உறுபிைர்கள் மாக்ஸ்டன், கிங், பஜாகவல்ட் பபான்றவர்கள் 
பகத்சிங் மரணதண்டயையை மாற்றபவண்டும் எை யவஸ்ராய்க்கு பவண்டிைர். 

இர்வின் அவர்களின் இல்ைத்தில் ஆங்கிை அதிகாரிகயள சமாதாைப்படுத்தும் 
வயகைில் அவசரக்கூட்டம் ஒன்று மார்ச் 12 மற்றும் 13 1931ல் நடத்தப்பட்டு 
கருத்துக்கள் பகட்டறிைப்பட்டது. 

யவஸ்ராய் அரசாங்க கசைைருக்கு தந்தி மூைம் தங்களது நியைப்பாட்யட 
கதரிவித்தார். தைமட்ட அரசாங்கம் கசால்வது சரிைாக கதரிகிறது. கராச்சி 
காங்கிரசிற்கு பின்ைர் தண்டயை நியறபவற்றம் என்பதில் சாதகமாை அம்சம் ஏதும் 
கதரிைவில்யை. எைபவ மார்ச் 23க்குள் நியறபவற்றிவிடைாம் என்பது 
கதரிவிக்கப்பட்டது. மார்ச் 24 1931ல் தணடயை நியறபவற்றம் எை இருந்தது. 
கடுயமைாை பபாராட்டங்கள் எழைாம் எை அரசாங்கம் அறிந்து முதல் நாள் மார்ச் 23 
அன்பற தூக்யக நியறபவற்றும் வயகைில் கயடசி விருப்பம் பகட்கப்பட்டது. அம்மா 
சயமத்த உணவு என்றார் பகத்சிங். புரிைாமல் விழித்த வார்டைிடம் கவயை 
பவண்டாம் இங்குள்ள பபாகா என்கிற கழிப்பயற சுத்தம் கசய்யும் 
கதாழிைாளியைத்தான் அம்மா எை குறிப்பிடுவதாக கதரிவித்தார். கண்ணரீ் மல்க 
தைங்கிை அத்கதாழிைாளியை தைக்கு உணவு சயமக்க சம்மதிக்க யவத்தார் பகத்சிங். 

காந்தி மார்ச் 23 அன்று எழுதிை கடிதத்தில் யவஸ்ராயை சந்திக்கும் விருப்பத்யத 
கதரிவித்திருந்தார். கராச்சி கசல்வயத ஒருநாள் ஒத்தியும் பபாட்டார். காந்தி கராச்சி 
கசன்றபபாது திரும்பி பபா முழக்கத்துடன் இயளஞர்கள் கருப்புக்ககாடி ஆர்ப்பாட்டம் 
கசய்தைர். காந்திைம் வழீட்டும் எை முழக்கம் இட்டைர். பிரிட்டிஷ் சுரண்டைாளர் 
பக்கம் காந்தி என்கிற வயச வசீப்பட்டது. ககாடி ஏந்திவந்த ஒருவர் காந்தி 
மண்யடைில் அடித்தார். கராச்சி காங்கிரசில் உற்சாகம் இல்யை. மூவரின் தூக்கு 
என்கிற பசாகம் கவ்விப்படர்ந்திருந்தது. பகத்சிங் கபைர் கபருமளவு உச்சரிக்கப்பட்டது. 
காந்தியை புகழ்ந்தவர்கள் எழுதிை தீர்மாைம் கூட கமாழி உக்கிரத்யத 
ககாண்டிருந்தது எை பட்டாபிசீதராயமய்ைா பதிவு கசால்கிறது. 



காந்தி தைது அகிம்யச குறித்த நியைப்பாட்யட விளக்கி கசாற்கபாழிவாற்றிைார். 
வன்முயறைால் சுைராஜ்ைம் உருவாகாது- அழிபவ மிஞ்சும் என்றார். என்யைக் 
ககால்ைைாம். காந்திைம் இருக்குபம என்றார். உண்யமயை அகிம்யசயைக் 
ககான்றால்தான் காந்திைத்யதக் ககால்ைமுடியும்.  சுைராஜ்ைத்யத உண்யமைாை 
அகிம்யச வழிைில் கபறுவது என்பதுதாபை காந்திைம். மரணதண்டயையை 
மாற்றுவது என்பயத இர்வினுடன் உடன்பாட்டு அம்சமாக தான் மாற்றவில்யை 
என்பயதயும் அவர் கதளிவுபடக்கூறிைார்.  I pleaded Viceroy as best as I could. I brought all 
pressure at my command to bear him. I poured my soul into it but no avail  எை அவர் 
குறிப்பிட்டார். 

பகத்சிங்கின் திைாகத்திற்கு புகழாரம் சூட்டிைார் பநரு. வன்முயற பாயதைாகாது, 
அழிவிற்கு ககாண்டு பசர்க்கும் என்றார். கீழ்கண்ட தீர்மாைத்யத பநரு 
முன்கமாழிந்தார். அரசிைல் வன்முயறைில் காங்கிரஸ் தன்யை 
இயணத்துக்ககாள்ளாது- ஏற்கவும் கசய்ைாது. பகத்சிங், ராஜகுரு, சுகபதவ் 
ஆகிைவர்களின் வரீத்யத திைாகத்யத பபாற்றுகிறது. அவர்களுக்கு அஞ்சைி 
கசய்கிறது. நாடு முழுயமைாக பகாரிை தண்டயை குயறப்யப அரசு நிராகரித்து 
மூவயரயும் தூக்கிைிட்டது அரசின் பழிவாங்குதல் கசைபை என்கிற வயகைில் 
தீர்மாைம் கசன்றது.  

தீர்மாைத்தின் முதல்வரி குறித்து எதிர்ப்புகள் எழுந்தை. காந்தி மறுமுயறயும் 
உயரைாற்றிைார். பகத்சிங் வழியை காப்பிைடிக்க முடிைாது. ககாயைகளின் வழிபை 
நிைாைத்யத நியைநிறுத்த முடிைாது. அப்படித்தான் நிைாைத்யத கபறபவண்டும் 
என்கிற எண்ணம் நம்மிடம் எழுந்துள்ளது என்பதாக அவர் உயர  கசன்றது..  

மார்ச் 23 அன்று கைைின் புத்தகத்யத பகத் படித்துக்ககாண்டிருந்தார். அயத 
முடிக்கவும் விரும்பிைார். இன்குைாப் முழக்கம் பகட்க துவங்கிைது. தயையம 
வார்டன் சர்தார் சத்தார் சிங் முடிவு வந்துவிட்டது மகபை என்றார். எப்பபாது அந்த 
அதிர்ஷ்ட நிமிடம் என்றார் பகத்சிங். இன்று மாயை என்றைர். என்யை 
பயடத்தவயை சந்திக்கும் பநரம் வந்துவிட்டது என்றார். பிரார்த்தயை கசய் மகபை 
என்றார் வார்டன். உங்கள் உணர்யவ மதிக்கிபறன். நீங்கள் முன்ைதாக 
கதரிவித்திருக்க பவண்டாமா என்றார் பகத்சிங். மாயை 3 மணிக்கு தான் உறுதி 
கசய்தைர் என்றார் வார்டன். கயடசி பநரத்தில் நான் இயறவயை பிரார்த்தித்தால் 
அவர் என்யை பகாயழ எை நியைத்து விடுவார் என்றார் பகத். 



பாட்டாளிவர்க்க சர்வாதிகாரம் என்பதில் அன்றிருந்த கம்யூைிஸ்ட்கயளப் பபாைபவ 
பகத்தும் நம்பிக்யக யவத்திருந்தார். பசாசைிச புரட்சி எை பபசிவந்தார். கம்யூைிஸ்ட் 
அகிைம் வாழ்க எைக் கூட முழங்கிைார். ஆைாலும் அவர் கம்யூைிஸ்ட் 
கட்சிக்குழுக்களில் பசர்ந்து ஏன் கசைைாற்றவில்யை என்பது குறித்து விவாதங்கள் 
நடந்து வருகின்றை. தான் தைிநபர் பைங்கரவாதி அல்ை எை கதளிவுபடுத்த 
முைன்றார். தங்கயள விடுதயைப் பபாரின் இராணுவப்பிரிவாக புரிந்து 
ககாள்ளபவண்டும் என்றார். புத்தக வாசிப்யபயும் அறிவு கபருக்கத்யதயும் பநசித்தவர் 
அவர். அவரும் பதாழர்களும் படித்த நூற்றுக்கணக்காை புத்தக பட்டிைல் கூட 
கவளிைாகியுள்ளது. நான் ஏன் நாத்திகன் ஆபைன் உட்பட ஏராள கட்டுயரகயள 
எழுதிைவர் பகத்சிங். இந்திை இயளஞர்களின் ஆதர்ஷ நாைகைாக பகத்சிங் 
மின்ைத்துவங்கிைார். 

The country will be served better by my sacrifice என்றவர் பகத்சிங். தண்டயைமாற்றம் 
கபறுவது என்பயதவிட திைாகத்தால்  ஆற்றும் பதசக்கடயம உைர்ந்தது எை பகத்சிங் 
கருதிைார்.  
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6. காந்திைடிகள் வழிகாட்டிை வவயைநிறுத்தம் 

                                   (பஞ்சுமில் கதாழிைாளர் பவயைநிறுத்த நூற்றாண்டு- 2018) 

அகமதாபத் மில் கதாழிைாளர்கள் பிபளக் காை பபாைஸ் எை 1917ல் 70 சதம் கபற்று 

வந்தைர். பிபளக் பபாையஸ நிறுத்தி  அதற்குப் பதிைாக 20 சதம் ஊதிை உைர்வு 

தருவதாக மில் முதைாளிகள் கூறிைது பிரச்சயைைாைது, கதாழிைாளர் 50 சதமாவது 

பவண்டும் என்றைர். காந்தி தயைைிட்டபின்  35 சதம் என்பதில் உறுதிைாக இருப்பது 

என்பது கதாழிைாளர் கூட்டத்தில் ஏற்கப்பட்டது. சிைபகுதி கதாழிைாளர் பவயை 

நிறுத்தத்தில் இறங்கிைர். முதைாளிகள் கதவயடப்யப கசய்து மில்கயள மூடிைர்.  காந்தி 
ககைக்டயர நடுவராக ககாண்டு  பிரச்சயையை தீர்த்துக்ககாள்ளைாம் என்றார்.. 
இப்பபாராட்டம் 22 நாட்கள் நீடித்தது . பின்ைர் மார்ச் 18, 1918ல்  பவயைநிறுத்தம் 
முடிவிற்கு ககாணரப்பட்டது.  

பவயைநிறுத்தம் நடந்த நாட்களில் காந்தி கதாழிைாளர் மத்திைில் திைம் அறிக்யக 

வாைிைாகவும் உயரகள் வாைிைாகவும் என்ை பபசிைார் என்பது  வரைாற்று ஆவணம் 
மட்டுமல்ை,  இன்யறக்கும் பதயவப்படும் அனுபவமாக இருக்கிறது. காந்திைடிகள் 
தைது சூழைில் பநர்யமைின்யமயைபைா, பபாைித்தைத்யதபைா, எயதயும் ஆழ்ந்து 
கற்காமல் கதரிந்ததுபபால் காட்டிக்ககாள்ளுதயைபைா, கபடத்யதபைா, தன்யை 
முன்யவத்துக்ககாள்ளுதயைபைா கசய்ைவில்யை. ைாயர எதிர்த்து பபாராட்டபமா 
அவர்கயள தரக்குயறவாக பபசுவயதயும் கபாறுத்துக்ககாள்ளாமல் இருந்துள்ளார் 
என்பயத இந்நாட்களின்  பதிவுகளில் பார்க்கமுடிகிறது. 

1918 பிப்ரவரி  மாதத்தில் பவயைநிறுத்தம் என்பயத அறிந்து காந்தியை அயமதி 
உருவாக்க உதவபவண்டும் எை அம்பைால் சாரபாய் அயழக்கிறார். அம்பைால் மில் 
முதைாளி. காந்தியுடன் நின்ற பசாசைிச தாக்கம் ககாண்ட அனுஷ்ைா கபன்ைின் 
சபகாதரர். சங்கர்ைால் பபங்கர் முைம் காந்தி கதாழிைாளர் நியையமகயளயும் 

அவர்களின் பகாரிக்யக குறித்தும் தீர விசாரித்து அறிந்தார். பகாரிக்யககளின் 
நிைாைத்யத உணர்ந்தார். 

பிப்ரவரி 22, 1918 ைாக் அவுட் கசய்த  முதைாளிகள் மார்ச் 12 அன்று கதவயடப்யப 

விைக்கிக்ககாண்டு கதாழிைாளர் மத்திைில் பிளயவ உருவாக்க முைற்சித்தைர். காந்தி 
மார்ச் 15 முதல் உண்ணாபநான்பு பமற்ககாள்கிறார். அன்ைிகபசண்ட் முதைாளிகளிடம் 

காந்திைின் முக்கிைத்துவம் பற்றியும் சிறிை நிகழ்வுகளில் அவர் உடல் 

பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பயதயும் எடுத்துயரக்கிறார். பின்ைர் மார்ச் 18 அன்று நடுவர் 

தீர்ப்பிற்கு உடன்பட்டு பிரச்சயை முடிவிற்கு ககாணரப்படுகிறது. 



 

காந்திைடிகள் அகமதாபத் பஞ்சாயைத் கதாழிைாளர் கூட்டத்தில் பங்பகற்று வந்தவுடன் 

மில் உரியமைாளர் அபசாசிபைஷனுக்கு  கடிதம் ஒன்யற பிப்ரவரி 21, 1918ல் எழுதிைார். 

எட்டணா சலுயக கபறுவதற்கு கதாழிைாளர் சிை நிபந்தயைகயள ஏற்க 
நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளைர்.  எந்த ஆவணத்திலும் தங்களின் ஆபைாசகர்களிடம் கைந்து 

பபசாமல் யககைாப்பம் இடபவண்டாம் எை அவர்களுக்கு  அறிவுறுத்தியுள்பளன்.. 
தகராறில் சம்பந்தப்பட்ட இருதரப்பிைரும் பங்பகற்கும் வயகைில் மாவட்ட ஆட்சிையர 

நடுவராக ககாண்டு நடுவர் தீர்ப்பிற்கு ஏற்பாடு  கசய்ைைாம். சிை  மில்களில் கதாழிைாளர் 

பவயைநிறுத்தத்தில் இறங்கிவிட்டைர். அவர்கள் பவயைைில்ைாமல் இருப்பது உகந்த 

சூழைாகாது என்பயத அக்கடிதம் வாைிைாக காந்தி கதரிவித்தார். 

மில் உரியமைாளர்கள் என்ை சம்பளம் தருகிறார்கள் என்கிற விவரத்யத எைக்கு ககாடுக்க 

பவண்டுகிபறன். நாங்கள் என்ை கசால்கிபறாம் என்பயத கணக்கில் ககாள்ளாமல்கூட 

மில் உரியமைாளர்கள் பல்பவறு பகடகரி கதாழிைாளர் பற்றி என்ை நியைக்கிறார்கள் 

என்பயதயும் கதரிவிக்க பவண்டுகிபறன். எந்த உறுதிகமாழியும் தராமல் தங்கள் 

பிரதிநிதிகள் எங்களுடன் விவாதத்தில் பங்பகற்க இைலுமா? நான் கதாழிைாளர் பக்கம் 

என்கிற கருத்து நிைவுகிறது. நான் நிைாைத்தின் பக்கம் நிற்கிபறன். அவர்களிடம் நிைாைம் 

இருக்கிறது. கடிைமாை இவ்பவயைைில் தங்கள் ஒத்துயழப்பு இருக்கும் எை நம்புகிபறன். 

இக்கடிதத்திற்கு பதில் தரப்பட்டால் மகிழ்ச்சிைாக இருக்கும். நாங்கள் என்ை 

விவாதிக்கிபறாம் என்பயத வியரவில் கதரிைப்படுத்துகிபறாம் எை அக்கடிதம் கசன்றது. 

பிப்ரவரி 26 1918 அன்று அவர்கள் கவளிைிட்ட துண்டுபிரசுரத்தில் பவயைநிறுத்தம், நடுவர் 

மன்றம் பற்றி விவரிக்கப்பட்டது. ககைக்டர் தயையமைில் நடுவர் மன்றம் 

அயமக்கப்பட்டது. காந்தி, வல்ைபாய் பபடல், சங்கர்ைால் ஆகிபைார் கதாழிைாளர் 

தரப்பிலும், மில் உரியமைாளர் தரப்பில் அம்பைால் சாராபாய், ஜகபாய் தல்பத்பாய், 

சந்துைால் இடம் கபற்றைர். நடுவர் தீர்ப்பிற்கு முன்ைர் பவயைநிறுத்தம் என்பதில் 

முதைாளிகள் பகாபம் அயடந்தைர். ஊதிை உைர்வு 20 சதம், ஏற்பில்யைகைைில் 

பவயைைிைிருந்து கவளிபைறைாம் என்றைர்.  

அறம்சார்ந்த பபாராட்டம் (Righteous Struggle)  என்ற அடிப்பயடைில் திைம் 

துண்டறிக்யககயள கதாழிைாளர்களுக்கு கற்பிக்கும் வயகைில் அனுஷ்ைா கபன் 

சாரபாய் கவளிைிடுவது எை முடிகவடுக்கப்பட்டது. காந்திபை அவற்யற எழுதிைார். 

இவ்வறிக்யககள் மாயைபநர கூட்டங்களில்  கதாழிைாளர் மத்திைில் படிக்கப்பட்டை. 



தங்களுக்கு 50 சத உைர்வு பவண்டும் எைக் பகாரி வந்த கதாழிைாளர்கயள 35 சதம் 

நிைாைமாக இருக்கும் என்பயத ஏற்கயவத்து அயதக்பகாருவது என்று கூட்டத்தில் 
முடிகவடுக்கப்பட்டது.. 35 சத உைர்வு கபறாமல் பவயைக்கு திரும்புவதில்யை, 

அயமதிைாை வன்முயறைற்ற வழிகளில், கசாத்துக்களுக்கு எவ்வித இழப்பும் ஏற்படாமல் 

பபாராட்ட உறுதிகமாழிகயள கதாழிைாளர் ஏற்கபவண்டும் எை அறிவுறுத்தப்பட்டது. 

பிப்ரவரி 26 அன்று கதவயடப்பின் 5வது நாள். காந்தி கதாழிைாளர் மத்திைில் உயர 

நிகழ்த்திைார். பபாராட்டம் வியரவில் முடிைாமல் கூட பபாகைாம். சாகபவ பநர்ந்தாலும் 

பபாராட்டத்யத யகவிடக்கூடாது. பணமில்ைாமல் இருக்கைாம். உயழப்பதற்காை 

கரங்கயள கபற்றுள்ளரீ்கள். பகாரிக்யகயை 100 சதம் உைர்வு எைக்கூட நிைாமில்ைாமல் 

யவக்கைாம். சூழைில் எது சாத்திைபமா அயத கண்டறிந்து திருப்தி அயடை பவண்டும் 

என்பது உயரைின் சாரமாக இருந்தது. 

அடுத்தநாள் பிப்ரவரி 27 அறிக்யகைில் உைகம் கதாழிைாளர் இல்ைாமல் நகரவில்யை. 

நீங்கள் இல்ைாமல் கசல்வத்யத எவரும் அனுபவிக்கமுடிைாது. இவ்வளவு சக்தி ககாண்ட 

நீங்கள் சிை பமைாை குணங்கயளயும் கற்கபவண்டும். கபாய் ஏதுமின்றி உண்யமைாக 

இருக்க கற்கபவண்டும். உறுதிைாக நிற்கும் கதாழிைாளயர எவராலும் 

பதாற்கடிக்கமுடிைாது. கதாழிைாளருக்கு யதரிைம் பதயவ. பவயை பபாய்விட்டால் 

என்ை கசய்வது என்கிற பைத்தால் நாம்  அடியமப்பபால் ஆகிவிட்படாம். நமக்கு 

வியரவில் நிைாைம் கியடக்கும் என்கிற வயகைில் எவர் மீதும் காழ்ப்புணர்ச்சி 
பவண்டாம். நாம் மீண்டும் அவர்களிடம்தான் பவயை கசய்ைப்பபாகிபறாம் என்று 

அவ்வறிக்யக பபசிைது. அன்று மாயை கூட்டத்தில் உங்கள் கவற்றி உங்கள் யகைில்தான் 

இருக்கிறது எை காந்தி உயரைாற்றிைார். உங்களின் பைம்தான் உங்கள் கவற்றியை 

உறுதிகசய்யும் என்றார். 

பிப்ரவரி 28 அன்று கவளிைிட்ட அறிக்யகைில் நாம் பவயைைில்யை என்பதால் 

பசாம்பித்திரிைக்கூடாது என்பது வற்புறுத்தப்பட்டது. சூதாட்டம்,  பகல்தூக்கம், 

முதைாளிகள்  மற்றும் பிறர் குறித்து அரட்யட வம்பு பபசுதல்  கூடாது. அடிக்கடி 

பதநீர்கயட கசன்று பநரம் வணீடிப்பதும் கூடாது. கதவயடப்பு கசய்த மில் வாைிைில் 

கசன்று நிற்றல் கூடாது. பவயைக்கு கசல்லும் காைத்தில் நாம் வாழும் இடங்கயள 

தூய்யமைாக யவக்க பநரமிருந்திருக்காது. இப்பபாது கசய்ைைாம். படிப்பதற்கு பநரம் 

கியடத்துள்ளது. புத்தகம் படிக்கைாம். நூைகம் கசல்ைைாம். படிப்பறிவு அற்ற பிற 

கதாழிைாளர்க்கு கற்றுத்தரைாம். யதைல், கார்கபண்டர்பவயை கதரியும் எைில் அயத 

கசய்ைைாம். எந்த பவயையும் தகுதி குயறந்ததாக கருதாமல் கசய்து பழகைாம். 

கதவயடப்பு காை நாட்கயள பைனுள்ளதாக மாற்றிட பவண்டும் என்பது பபசப்பட்டது. 



மார்ச் 1 அன்று கவளிைிட்ட அறிக்யகைில் நாம் கபாதுமக்களிடம் கதாழிைாளர் துையர 

எடுத்து கசல்ைைாம். அவர்களுக்கு உணவளிக்காமல் நாம் உண்ணபவண்டாம். 

முடிைாதவர்களுக்கு மருத்துவ உதவி கசய்பவாம் என்பை வைியுறுத்தப்பட்டது. நாம் 

முழு கபாறுப்புணர்வுடன் இப்பிரச்சயைைில் நிற்கிபறாம் என்பயத அவ்வறிக்யக மூைம் 

காந்திைடிகள் கவளிப்படுத்திைார். அபத நாளில் அம்பாைால் சாரபாய்க்கு கடிதம் ஒன்யற 

அவர் எழுதுகிறார். தங்களின் முைற்சி கவற்றிகபற்றுவிட்டால், ஏற்கைபவ ஒடுக்கப்பட்ட 

அந்த ஏயழ கதாழிைாளர்கள் பமலும் ஒடுக்கப்படுவார்கள். பணத்தால் அயைவயரயும் 

வாையடக்க கசய்ைமுடியும் என்றாகிவிடும்.. உங்களின் முைற்சிகயள விஞ்சி 
கதாழிைாளர் கவற்றி கபற்றால் முடியவ பதால்விைாக நீங்கள் உணரக்கூடும். பணம் 
ஆளபவண்டும் அதன் கர்வம் அதிகரிக்க பவண்டும் எை விரும்புகிறரீ்களா?  உங்களின் 

பதால்விைில் கவற்றி இருக்கிறது எை  நீங்கள் உணரவில்யைைா? ஆழமாக பைாசித்து 

மைதின் சிறு குரலுக்கு கசவிமடுக்க பவண்டுகிபறன். என்னுடன் உணவருந்த வரைாமா 

என்கிற அயழப்புடன் அக்கடிதத்யத காந்தி முடித்திருந்தார்.. 

 மார்ச் 2 அன்று அடுத்த அறிக்யக கவளிைாைது. 35 சத ஊதிைம் கியடத்து உள்பள 

கசல்ைைாம். அயதப் கபறமுடிைாமல் கசன்றால் மைம் கநாந்து மீண்டும் அடியம பபால் 

கசல்ை பநரிடும்.  அப்படிகைாரு நியை ஏற்படுவது ஆபராக்கிைமாைதல்ை எை காந்தி 
கருதிைார். எைபவ 35 சதம் கபற்று பவயைக்குப்பபாகும் சூழல்தான் உகந்தது எை 

வைியுறுத்திைார். கதாழிைாளர் கவற்றி கபற்றால் தயைக்கைம் கூடிவிடும் எை அஞ்சுவது 

பபதயம என்றார். கதாழிைாளர் ஒடுக்கப்பட்டால் அவர்கள் சமைம் கியடக்கும் பபாது 

புரட்சிகரமாக எழுந்துள்ளார்கள் என்பதாகபவ உைக வரைாறு இருக்கிறது என்றார் காந்தி.  

 கதாழிைாளர்களின் ஆபைாசகர்கயளயும் கதாழிைாளர்கயளயும் பிரிப்பது என்கிற 

கசைைிலும் ஒருவர் கவற்றி கபறமுடிைாது. கதாழிைாளர் பகாரிைது கியடக்கப்கபற்றால் 

திருப்தி ககாண்டவர்களாக பணி கசய்வார்கள். அவ்வாறு கசய்ைாவிட்டால் அவர்களின் 

ஆபைாசகர் மூைம் கூட  அவர்கயள சரி கசய்ைமுடியும். கதாழிைாளரின் 

கவற்றிைில்தான் முதைாளிகளின் கவற்றியும் அடங்கியுள்ளது. அவர்களின் பதால்வி 
முதைாளிகளின் பதால்வியும்கூட.. இதுதான் தூை நிைாைம் .இதற்கு பதில் பமற்கத்திை 

நிைாைத்யத அனுசரிப்பது சாத்தாைின் நிைாைமாகிவிடும் என்றார் காந்தி. 

 மார்ச் 3 அன்று கவளிைிட்ட அறிக்யகைில் அவர் இந்த  தூை நிைாைம் (pure Justice ) 

என்பயத அவரது கண்பணாட்டத்தில் பமலும் விளக்கிைார். எஜமான் மற்றும் 

பவயைக்காரர்களின் பண்யடை இந்திை நல்லுறவுகள் பற்றியும்,. அதிகமாக பவயை 

கூடிவிட்டது என்பதால் கூைி உைர்வு என்பபதா, பவயைபை இல்யை என்பதால் கூைி 



குயறப்பபா இல்ைாத காைம் இருந்தது . இருபக்க கடயம உணர்ந்த காைமது எை அவர் 
எடுத்துயரத்தார். 

கதாழிைாளர் தரப்பிலும் கசய்ைமுடிைாத பகாரிக்யககயள யவப்பது சாத்தான் 

நிைாைமாகபவ இருக்கும். கசய்ை முடிந்தயவகயள கசய்ை முதைாளிகள் மறுப்பதும் 

சாத்தான் நிைாைபம என்றார் காந்தி.  ைாயைக்கூட்டம் எறும்புகயள  நசுக்குவது பபால் 

முதைாளிகள் ஒன்று பசர்ந்து ககாள்வது தர்மம் அல்ை என்றார் காந்தி. யஜை , யவஷ்ணவ 

நம்பிக்யக ககாண்ட முதைாளிகள் கதாழிைாளர்க்கு தரபவண்டிைவற்யற மறுப்பது சரி 

எை கருத மாட்டார்கள். எைபவ பமற்கு நிைாைத்திைிருந்து அயைவரும் கவளிவந்து 

பண்யடை இந்திை சிந்தயைப்படி நிைாைம் கசய்பவாம் என்றார் காந்தி. 

    மார்ச் 4 அன்று கவளிைிட்ட அறிக்யகைில் கதன்ைாப்ரிக்கா ரைில்பவ கதாழிைாளர் 

பபாராட்ட அனுபவத்யத அவர் விவரித்தார். அவர்கள் கூடுதல் உைர்வு 

என்பபதாடல்ைாமல் ஆட்சியை யகப்பற்றுபவாம் என்கிற சாத்தான் நிைாை பபாராட்டம் 

நடத்திைர். இதைால் அரசிற்கும் அவர்களுக்கும் கபரும் கசப்பு வளர்ந்தது. சிை அப்பாவிகள் 

ககால்ைப்பட்டைர். ஒருவர் மற்றவரின் பமாசமாை கசைல்கயள முன்யவத்து பபசிைர். 

ைாருக்கும் நிைாைம் பற்றிை கவயைைில்ைாமல் இருந்தது. இந்திை கதாழிைாளர் 20000 

பபர்  சத்திைாக்கிரகத்தில் இறங்கிைர். அவர்களுக்கு அரயச தூக்கி எறிவதல்ை பநாக்கம். 

அய்பராப்பிை கதாழிைாளர் இயத பைன்படுத்த வியழந்தபபாது, இந்திை கதாழிைாளர் 

தங்கள் பபாராட்டத்யத விைக்கிக்ககாண்டைர். தான் ைாயர எதிர்த்து பபாராடுகிபறாபமா 

அவர்களின் சங்கடமாை சூழயை சாதகமாக்கிக் ககாள்ள இந்திை கதாழிைாளர் 

விரும்பவில்யை. அவர்கள் பகாரிக்யககளில் கவற்றியும் கபற்றைர் என்ற அனுபவத்யத 

காந்தி பகிர்ந்துககாண்டார். சத்திைாக்கிரகத்தில் இருதரப்பும் உண்யமக்கு கநருக்கமாக 

இருக்கமுடிைாவிட்டால்கூட ஒரு தரப்பு உறுதிைாக இருந்தாலும் அது கவற்றிையடயும்  

என்றார். 

மார்ச் 8 அன்று கவளிைிட்ட அறிக்யகைில் கதன்ைாப்பிரிக்கா மண்ணில் 

சத்திைாக்கிரகத்தில் ஈடுபட்டு சியறைில் உைிர்நீத்த 75 வைது விவசாை கதாழிைாளி 
ஹர்பத்சிங் பற்றியும்,  ட்ரான்ஸ்வாைில் வர்த்தகராக இருந்த கமாகமத் கசாைிைா 

சியறைில் வாடி தைது விைாபாரம் முழுயமைாக இழந்தது குறித்தும், 17 வைதில் 

சியறப்பட்டு  தைது முழு உடல் சுகவைீத்யத தாங்கி சியறதண்டயைக்காைம் முழுக்க 

அனுபவித்து கவளிவந்த ஒருவார காைத்திற்குள் மரித்துப்பபாை வள்ளிைம்யம பற்றியும் 

காந்தி எடுத்துயரக்கிறார். அவர்கள் கபாதுநன்யமக்காக திைாகம் கசய்தவர்கள்.. 
கதாழிைாளர்களாகிை நீங்கள் உங்கள் பமம்பாட்டிற்காக பபாராடும்பபாது அப்பபாராட்டம் 



உங்களுக்கு சற்று எளியமைாை ஒன்பற எை காந்தி எடுத்துயரக்கிறார். அந்த 

உதராணங்கள் உங்களுக்கு பமலும் உத்பவகம் தருவதற்காக கசால்ைப்பட்டை என்றார். 

 மூன்றுமாதம் ஊதிைமின்றி, வடீுவாசயை விற்று உணவுப்கபாருள் கபறக்கூட காசின்றி 
அவர்கள் அவதிக்கு உள்ளாையத குறிப்பிடுகிறார். அதில் இந்து முஸ்லீம் எை அயைத்து 
தரப்பிைரும் இருந்தைர். சியறைில் கஷ்டப்பட்ட அப்துல் காதர், சூரத்தின் ததமிைா காஜி, 
தமிழகம் சார்ந்த 17 வைது இயளஞர்கள் நாராைணசாமி, நாகப்பன் கடுயமைாை 

சியறக்ககாடுயமகளில் திைாகம் கசய்தயத அவர் குறிப்பிடுகிறார். 

மார்ச் 7 அறிக்யகைில் வட்டிக்கு வாங்கி ககாடும் அவதிைில் மில் கதாழிைாளர் வாழ்வயத 

அவர் குறிப்பிடுகிறார். 35 சத உைர்வு அவர்கயள மீட்டுவிடாது. இரு மடங்கு ஊதிைம் 

கபற்றால் கூட அவர்கள் வறுயம நீங்காது. ரூபாய்க்கு அணா வட்டி ககாடுக்கிறார்கள். 

அதாவது ஆண்டிற்கு 75 சத வட்டி கட்டுகிறார்கள். நாட்டில் நிைவும் 12 முதல் 16 சதபம 

கூடுதல் வட்டிதான். சிைர் ரூபாய்க்கு 4 அணா ககாடுத்து வருகின்றைர். அதாவது 300 சத 

வட்டி. வட்டி கட்டிபை அவர்கள் மீளாமல் மாள்வர். புைித குரான் வட்டியை தவறு 

என்கிறது. எைபவ  அதிக வட்டி தரமுடிைாது என்கிற பபாராட்ட உறுதி பதயவப்படுகிறது. 

கூட்டுறவு கடன் நிறுவைங்கயள கதாழிைாளர்களுக்கு துவங்கி இப்பிரச்சயையை 

தீர்க்கபவண்டும் என்கிற ஆபைாசயையை அவர் முன்யவத்தார். 

 மார்ச் 11 அன்று கவளிைிட்ட அறிக்யகைில் முதைாளிகள் கசைல்கள் பற்றி பபசிைார். 

கதவயடப்பு விைக்கப்படும். 5 கதாழிைாளயர பவயைக்கு அயழத்துவரக்கூடிைவர்க்கு 

தைி சன்மாைம் வழங்கப்படும் என்கின்றைர். இயதகைல்ைாம் பகள்விப்பட்டு நாம் 

பதிலுக்கு ஏதும் கசய்ை பவண்டாம் என்றார் காந்தி. முதைாளிகள் கதாழிைாளர்கயள 

கபறுவதற்கு எடுக்கும் முைற்சி அயவ. கதாழிைாளர் என்ை கசய்ை பவண்டும் என்கிற 

பகள்வியை முன்யவத்து  அவர் விளக்கிைார். ஊதிை உைர்வு 35 சதம் இல்யைகைைில் 

திரும்ப மாட்படாம் என்பதில் உறுதி காட்டுவது- விவரம் அறிைாமல் ைாராவது 20 சத 

உைர்விற்கு பபாைால் அவர்களிடம் நியையமகயள எடுத்துயரப்பது. அபதபநரத்தில் 

அவர்கயள நாம் கதாந்திரவு கசய்ைக்கூடாது. காயைைில்தாபை எவரும் பவயைக்கு 

கசல்ைமுடியும். நாம் 7.30 க்கு கூடுபவாம். கூட்டத்திற்கு அயைவயரயும் வரவயழக்க 

முைற்சி எடுப்பபாம். ஒன்யற நாம் அறிைபவண்டும். உங்கள் உயழப்பு 

திருடப்படமுடிைாதது. ஆைால் முதைாளிகள் தவறாக நிர்வாகம் கசய்தால் வழீ்வர். 

உயழக்க முடியும் என்பவர் வழீமாட்டார். பசாம்பபறிகள் பவண்டுமாைால் பட்டிைி 
கிடக்கைாம்  எை கதாழிைாளர் பசார்ந்துவிடாமல் அவர்களுக்கு நம்பிக்யகயை அவர் 

வியதத்தார். 



 மார்ச் 12 அன்று கதவயடப்யப முதைாளிகள் விைக்கி ககாண்டைர். எைபவ இைி 
பவயைக்கு கசல்ைவில்யை எைில் அந்நாட்கள் பவயைநிறுத்த நாட்களாகும் . சத்திைம் 

மீறி கசல்பவர்கள் பைவைீமாைவர்கள். அவர்கயளக் ககாண்டு முதைாளிகளால் ஏதும் 

கசய்ைமுடிைாது. சத்திைம் பக்கம் நிற்பபாம் எை காந்தி உயரைாற்றிைார். யகைில் திறயம 

உள்ள கதாழிைாளி இந்த முதைாளி இல்யைகைைில் பவறு பவயை பதடிக்ககாள்ள 

முடியும். நீங்கள் உறுதிைாக இருந்தால் கல்கநஞ்சமும் கயரயும் என்றார் காந்தி. 
கபாதுபவயைைில் நாம் இந்து முஸ்லீம் குஜராத்தி மதராசி என்கறல்ைாம் பவறுபடுத்திப் 

பார்க்கக்கூடாது. அயைவரும் ஒன்றுதான் என்பயதயும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

அபத திைத்தில் அம்பைால் சாரபாய்க்கு கடிதம் எழுதிைார். அதில் தைது நியையை அவர் 

கதளிவுபடுத்துகிறார். ைாராவது கதாழிைாளி மில்ைிற்கு பபாகவிரும்பிைால் அவயர 

மில்வயர ககாண்டுவந்து விட்டுவர தான் தைாராக இருப்பதாக எழுதிைார். அபத பநரத்தில் 

உங்கள் வடீ்டிற்கு வர இது சரிைாை பநரமில்யை. உங்கள் குழந்யதகயள 

பார்க்கபவண்டும் தான். ஆைால் பின்ைர் பார்க்கைாம் எைக் குறிப்பிடுகிறார். 

  மார்ச் 15 கூட்டத்தில் எந்திரங்கயள பகைி கசய்து நாம் பபசபவண்டிைதில்யை. 

அவற்றில்தான் நீங்கள் பபாய் பவயை கசய்ைப் பபாகிறரீ்கள். கவிஞர்கள் முதைாளிகயள 

கடுயமைாை வார்த்யதகள் ககாண்டு எழுதபவண்டாம் என்றார். அன்ைிகபசண்ட் 

அம்யமைார் அக்கூட்டத்தில்  பங்பகற்று சுைராஜ்ைம் பற்றி உயரைாற்றிைார் . 

மார்ச் 15 அன்று கவளிைிட்ட அறிக்யகைில் பணக்காரர்களுக்கு பணம் பைம் எைில் 

உயழப்பவர்க்கு உயழப்பு பைம் என்றார் காந்தி. பணத்திற்கு பவயை ககாடுக்காத 

பணக்காரனும் உயழக்க தைங்கும் கதாழிைாளியும் பட்டிைிதான். உயழப்பதற்கு 

தைங்குபவன் உண்பது  உரியமைாகாது. எைபவ நாம் ஏதாவது பவயை கசய்ைபவண்டும். 

கடல்நீர் உப்புத்தன்யமயை இழக்கமுடிைாது  என்பது பபாைபவ கதாழிைாளர் உயழப்பு 

எனும் குணத்யத இழந்துவிடமுடிைாது என்றார்.  என்யைப் கபாறுத்தவயர நாபம 

முன்வந்து உண்யமக்காக ஏற்கும் துன்பங்கள் வணீ்பபாகாது. பையைத்தரும் என்று 
நம்பிக்யகயூட்டிைார். 

 காந்தியும் அனுஷ்ைா கபன்னும் காரில் வருவார்கள், பபாவார்கள் பட்டிைிைா நம்பபால் 

கிடப்பார்கள் என்கிற விமர்சை பபச்சு காந்தியை எட்டுகிறது. அவர் தைது நியையை 

விளக்கிப் பபசுகிறார். நான் உங்கள் வாழ்க்யகயுடன் வியளைாடவரவில்யை. எைக்கு 

உண்யம உைர்ந்தது பபாைபவ உங்களுக்காை சத்திைமும் உைர்ந்தது எை  கருதுகிபறன். 

நான் விழிப்புடன் மைத்தூய்யமயுடன்தான் உங்களுடன் பசர்ந்து நிற்கிபறன் என்றார். 

உங்களுடன் வழீவும் தைார்தான் என்றார். 



பிரச்சயை தீரும்வயர காரில் ஏறப்பபாவதில்யை என்றார் காந்தி. உண்ணாபநான்பு 

பமற்ககாண்டார். என் மீது இரக்கம் காண்பித்து 35 சதம் தரபவண்டிைதில்யை. 

கதாழிைாளர் பகாரிக்யகைில் நிைாைம் உணர்ந்து தந்தால் பபாதும் என்றார். கதாழிைாளர் 

கூட்டத்தில் திைகர் மகராஜ் கபருமிதங்கயள  எடுத்துயரத்தார். மதன் பமாகன் மாளவிைா 

பற்றியும் கசால்கிறார். இவ்வுைகில் கபடங்கள் அதிகமாகபவ உள்ளை. அப்படிப்பட்ட 

சூழைில் இருக்கமுடியுபமா எைக்கூட நியைத்திருக்கிபறன். கதன்ைாப்பிரிக்காவில் 

ஒருமுயற நான் திடிகரை உங்கள் மத்திைிைிருந்து காணாமல் பபாைால் 

ஆச்சரிைப்படாதீர்கள்- அப்படி பபாைால் திரும்ப மாட்படன் எைக்கூட   

கசால்ைிைிருக்கிபறன் என்பயத கதரிவித்தார்.  

முதைாளிகளிடம் பபாய் 35 சதம் தாருங்கள் அப்பபாதுதான் உண்ணாபநான்யப 

முடிப்பபன் எை கசால்வதும் முயறைாகாது என்றார் காந்தி. அவர்கள் முடியவ 
கசால்லும்வயர காத்திருக்கைாம் என்றார். கதாழிைாளர்கள் சபதம் எடுக்கைாம். எங்கயள 

கைந்து எடுக்கும் உறுதிப்பாட்டிற்கு எங்கள் உைியரயும் தர நாங்கள் சித்தமாகவும் 

இருப்பபாம் என்றார். ஆைால் கைந்து பபசி உறுதி ஏற்க பவண்டும் என்றார். 

மார்ச் 18 அன்று 22 நாட்கள் பபாராட்டத்திற்கு பின்ைர் 27 சதம் கபறுவது, நடுவர் தீர்ப்பு 20 

சதம் என்றால் 7 சதம் திரும்பத்தந்துவிடுவது, 35 சதம் எைில் முதைாளிகள் மீதியை 

தருவது என்பது முடிவாைது.. மார்ச் 19 , 1918 அன்று இருபக்கமும் கவற்றி என்கிற 

அறிக்யக கவளிைிடப்பட்டது. கதாழிைாளர் பணிக்கு திரும்பும் மார்ச் 20 அன்று 35 சதம் 
உைர்வு கபறுவார்கள். அடுத்தநாள் 20 சதம் ககாடுக்கப்படும். அதற்கடுத்தநாள் துவங்கி 
நடுவர் தீர்ப்பு வரும்வயர 27 சதம் என்பது உடன்பாடு எை காந்தி  அறிவித்தார். புகழ் 
வாய்ந்த பபராசிைர் அைந்த சங்கர் பாபுபாய் நடுவராக இருப்பார். மூன்று மாதத்தில் 
அவர் தன் தீர்ப்யப நல்குவார் என்பதும் ஏற்கப்பட்டு இறுதி நிைாைத்யத கதாழிைாளர் 
கபற்றைர். 

இப்பபாராட்டத்தில் இருவயக நிைாைங்கள் நியைநாட்டப்பட்டுள்ளை. கதாழிைாளர் 
மரிைாயத காக்கப்பட்டுள்ளது. தகராறு என்பயத நடுவர் ஒருவர் மூைம் தீர்க்கைாம் 
என்பது ஏற்கப்பட்டுள்ளது எதிர்காைத்திலும் இம்முயறயை பின்பற்றப்படமுடியும் 
என்றார் காந்தி. அபத பநரத்தில் மிகச் சாதாரண பிரச்சயைக்ககல்ைாம் மூன்றாம் 
நபரிடம் பபாவதும் ஆபராக்கிைமாக இருக்காது என்றார் காந்தி. நாம் 35 சதம் 
நிைாைமாைது எை உணர்ந்ததால் பகாரிபைாம். முதைாளிகள் நமது பகாரிக்யகைின் 
தவயற சரிைாக நம்யம உணர கசய்திருந்தால் நாம் நம்யம 
மாற்றிக்ககாண்டிருப்பபாம் என்றார் காந்தி. கதாழிைாளர்கள் பநர்யமைாக மைம் 
உவந்து பவயை கசய்தால் முதைாளிகளின் ஆதரயவ கபற முடியும். ஒருவரின் 



மரிைாயதயை வியைைாக யவத்து கபறப்படும் எந்த அதிகாரமும் தூசிைாைதுதான் 
என்றார் காந்தி. 

சிறிை பிரச்சயைபைா கபரும் பிரச்சயைபைா அவர் தன் வழிமுயறகயள 
மாற்றிக்ககாண்டதில்யை. பயக காணாத மைிதபநைம் என்பதில் நின்றவர். பிறருக்கு 
பதால்வி உணர்த்தாமல் கவற்றி கபறமுடியும் என்பதற்காக கதாடர்ந்து பபாராடிைவர் 
காந்திைடிகள். 



7. கபண்கள் குறித்து காந்திைடிகள் 

மைித இைத்தின் இளம் பைிரியை காத்து வளர்க்கும் கபரும்கபாறுப்பு  தாைின் மகத்தாை 

தைி உரியமைாகவும் கபருயமக்குரிைதாகவும் இருக்கிறது. அடிப்பயடைில் ஆணும் 

கபண்ணும் ஒன்பற எைினும் உருவ சிறப்பிைல்கள் மாறுபடுகின்றை. பவயைகளும் 

கவவ்பவறாக அயமகின்றை. சத்திை அகிம்யச வழி எைில் கபண்ணின் தயையமக்கு 

ஆட்பசபம் இராது. ஆடவயரவிட குயறந்தவள் என்கிற எண்ணமும் மயறயும் என்று 
பபசிைார் காந்தி. கபண்கள் உரியம எனும் விஷைத்தில் தான் விட்டுக்ககாடுக்கப் 
பபாவதில்யை எை   தன் நியைப்பாட்யட உறுதிபட அறிவித்தவர் காந்தி. 

சமூக சட்டங்கள் எை நிைவுவகதல்ைாம் ஆண்கள் உருவாக்கிையவபை. கபண்கள் இைல்பு 

எைச்கசால்ைி சாஸ்திரங்கள் கசய்யும் அவதூறுகள் அகற்றப்படபவண்டாமா? எப்படி 

கசய்வது. நமது தீர மாதர்களாை சீயத, தமைந்தி, திகரளபதி ஆகிைவர்கள் பற்றிை 

குயறவாக கசால்ைப்பட்டவற்யற புறந்தள்ளி மீட்கடடுப்பபாம். கபண் சமநியைைில் சம 

அறிவு ககாண்ட பதாழி என்கிற உணர்வு கபருகட்டும். மதம் என்ற நியைைில்கூட  

இவ்வுணர்வு பதயவ. கபண்கயள கைந்து சமூக சட்டங்கயள ஆடவன் 

உருவாக்கவில்யைபை. எஜமாை மைப்பாங்குடன் அயவ உருவாக்கப்பட்டு 

அனுசரிக்கப்படுகின்றை என்கிற விளக்கம் காந்திைிடம் கியடக்கிறது. 

கபண் அகிம்யசைின் அவதாரம். அகிம்யச எைில் அளவற்ற அன்பும் ஆற்றலும் 

நியறந்தது. துன்பம் கண்டு கைங்காது ஏற்கும் பக்குவம்  அதற்குண்டு. சமம் எைப் 
பபசும்பபாது ஒபரமாதிரி பவயை எை புரிந்துககாள்ள பவண்டிைதில்யை. 

ஒருவருக்ககாருவர் நிரப்பிகள் என்பதாகபவ இைற்யக ஆண், கபண் எை இருபாையரயும் 

பயடத்திருக்கிறது என்கிற புரிதயை காந்திைடிகள் முன்யவக்கிறார். 

ைங் இந்திைாவில் (கசப் 15, 1921) பணிவு, பக்தி, ஞாைம், திைாகம், சகிப்புத்தன்யமைின் 

உயறவிடம் கபண் எை எழுதிைார். கபண்கள்  பைவைீமாைவர்கள் இல்யை.  

ஆண்கயளவிட உைர்ந்தவர்கபள எை எழுதிைார். 

 கபண்ணிற்கு ககாடுயமதயை கசய்திடும் ஆணிைம் தண்டயையை 

அனுபவிக்கபவண்டும். ஆடவைின் சட்டங்கயள மீறிை கபண்புரட்சி அகிம்யச வழிைில் 

கிளம்பபவண்டும் எை ஏப்ரல் 16 1925ல் அவர் எழுதிைார். நான் கபண்ணாய் பிறந்திருந்தால் 

ஆணின் கட்டுக்கயதகயள எதிர்த்து புரட்சி கசய்பவன் எை டிசம்பர் 8 1927ல் அறிவித்தார். 

அபயை எை முத்தியரைிடுதல் அநீதி என்றார். அகிம்யச உைகாளும் எைில் கபண்வழி 
உய்வாகபவ அது உைகில் மைரும் என்றவர் காந்திஜி. உள்ளத்யத ஆட்ககாள்ளும் அபூர்வ 

ஆற்றல் கபண்கயளப்பபால் ஆண்களுக்கு வருவதில்யை என்பதும் அவரது மதிப்படீு. 



குடும்ப பராமரிப்பிற்கு எஞ்சி பநரம் இருக்குகமைில் அவர்கள் ஊதிை பவயைக்கு 

பபாகைாம் எை காந்திஜி கருதிைார். இயத குறிப்பிட்டு ஹரிஜன் மார்ச் 16 1940ல் 

எழுதிைார். வடீ்டில் கணவைின் கபருயமபாடுவயதயும், அவனுக்காக  அைங்கரித்துக் 
ககாள்வதிலும் கபாழுயதக் கழிப்பது அநாகரிகம் எை காந்திஜி கருதிைார். இந்தக் 

ககாடுயமைிைிருந்து கபண்கள் விடுபடல் பவண்டும் எை வியழந்தார்.  சுைமாககூட 

வாக்களிக்கமுடிைாமல் அவர்கள் குடும்ப ஆண்கள் கசால்படி   மட்டுபம என்பதில் என்ை 

சுதந்திரம் இருக்கமுடியுபமா எைவும் அவர் விைா எழுப்பிைார். 

 கபண்களுக்கு தக்க கல்வி பவண்டும் எை வற்புறுத்திை காந்திஜி ஆடவன் பபால் நடிப்பது 

அவசிைமில்யை என்றார். பபாட்டி எை வந்தால் கபண்கள் கவற்றி கபறுவர். ஆடவன் 

குயறகயள நிவர்த்தி கசய்யும் தன்யமைாலும், அவைால் முடிைாத சிைவற்யற கசய்ை 

முடிந்தவளாகவும் இருப்பவள்  கபண். 

 தங்கள் வடீ்டுப்கபண்கள் ஆங்கிைம் பபசபவண்டும் எை சிை ஆடவர் எண்ணி கற்பிக்கவும் 

கசய்கிறார்கள். அறிகவைில் அது ஆங்கிைம் எை  கருதிக்ககாள்ளும் பநாய் இது. நம் 

அடியமத்தைத்தின் அறிகுறிைாக கணவன். மயைவி, குழந்யதகள் மத்திைில் ஏன் 

தாய்கமாழிைில் கடிதம் எழுதப்படாமல் ஆங்கிைத்தில் எழுதப்படுகிறது எைப் 
புரிைவில்யை. இயத சகிக்க முடிைவில்யை என்றார் காந்திஜி.  

ஆண், கபண்  பசர்ந்து பைிலும் கல்விக்கூடங்கள் பமல்நாடுகளில் கவற்றி கபற்றதாகத் 

கதரிைவில்யை. அம்முைற்சிைிலும் விபரீத விளவுகபள ஏற்பட்டை. அது பசாதயை 

நியைைில் இருப்பதால் நல்ைதா, ககட்டதா எை கசால்ைிவிடமுடிைவில்யை என்றார் 

காந்திஜி. முதைில் குடும்பத்தில் தயடபைதுமின்றி வளர்ப்பு என்பதில் துவங்கபவண்டும். 

பின்ைர் பசர்ந்து கல்விகற்றல் சாத்திைமாகைாம் எை அவர் கருதிைார். 

 திருமணம் என்பது புைித காரிைம் என்றால், கபண் தன் துயணயை பதர்ந்கதடுப்பதில் 

கைந்து பபசப்படபவண்டும். கதாடரப்பபாகும் அவ்வாழ்க்யகைின் விளவுகள் குறித்த 

புரிதலுடனும் அயத கசய்ைபவண்டும் எை அவர் ைங் இந்திைாவில் ஆகஸ்ட் 19, 1926ல் 

எழுதிைார்.  

வரதட்சியண பகட்பவன் தன் கல்வியையும் நாட்யடயும் அவமதிக்கிறான். இந்த 

மாைக்பகடாை வழக்கத்திற்கு எதிராக கபாதுஜை அபிப்ராைத்யத பமம்படுத்தபவண்டும். 

மணம் என்பது கபற்பறார் கசய்துககாள்ளும் பணப் பபரமாைிருக்கக்கூடாது. 

சாதிக்கட்டுபாடு என்ற கபைரில் இக்ககாடுயம நிகழும் என்றால் இளஞர்கள் 

சாதிக்கட்டுகயள தகர்த்தாக பவண்டும் . மைப்பபாக்கில் புரட்சிகரமாை மாறுதலுக்குரிை 

கல்விமுயற  வளரபவண்டும் எை ஹரிஜன் இதழ் பம 23, 1936ல் எழுதிைார். 



வரதட்சயண திருமணங்கயள  அவர்  Marriage of purchase  எைவும் விமர்சித்தார். பணம் 

ககாடுத்தால்தான் கபண்ணிற்கு திருமணம் கசய்ைபவண்டும் என்ற நியை தன் 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கபண்களுக்கு ஏற்படும் எைில் அவர்களிடம் மணம் 

கசய்துககாள்ளாமல் இருப்பபத நல்ைது எை கசால்பவன் என்றார். 

பாரம்பரிைம் சமூக அந்தஸ்யத பார்க்காமல் கவறும் அன்புவைப்ப்பட்ட 

மணவாழ்க்யகபைா அல்ைது அந்தஸ்து பாரம்பரிைம் இருந்து அன்பில்ைாத 

மணவாழ்க்யகபைா  ஏற்பிற்குரிைதாக இருக்காது என்கிற கருத்யத  அவர் ஹரிஜன் 

ஜூன் 5 1937 இதழில் எழுதிைார்.  

புைைடக்க இல்ைறம் என்பயத அவர் ைட்சிைமாக கசால்கிறார். மயைவி பதாழிைாதல் 

பவண்டும். அவள் காண்ட்ராக்ட் அடியமைல்ை. தன் வாழ்க்யக முயறயை பதர்ந்கதடுக்க 

மயைவிக்கும் கணவயைப்பபால் உரியம உண்டு என்று சத்திை பசாதயைைில் அவர் 

குறிப்பிட்டார். தான் கருதுவது சரி எை நியைக்கும் மயைவி அவ்வழி கசன்று 

வியளவுகயளப் பற்றி வாய் திறக்காமல் அனுபவிக்க உரியம உண்டு எை அவரது 

அக்படாபர் 21, 1926 ைங் இந்திைா பபசிைது.  ஆடவன் ஆயசகாட்டுபவைாகவும் 

ஆக்கிரமிப்பாளைாகவும் இருக்கிறான் எை அவர் ஹரிஜன் ஜூயை 23 1938ல் எழுதிைார். 

ஒருவர் ககட்டால் அக்குடும்பத்திற்பக ககடுதல் என்பது கசால்ைித் 
கதரிைபவண்டிைதில்யைபை எை அவர் ஹரிஜன் இதழில் கற்பிக்கிறார். 

மூடுமந்திரமில்ைாத ஒளிவுமயறவற்ற மணவாழ்க்யகைில்  இருவரும் 

ஒருவராகும்பபாது சிறந்த வாழ்க்யக அயமயும். சிற்றின்பத்திற்காை அைங்காரம் 

என்பயத அவர் ஏற்கக்கூடாது எை கபண்ணிடம் எடுத்து கசால்கிறார். வரம்புமீறிை இன்பம் 

மைித சாதிைின் ஆபராக்கிைத்திற்பக பாழ் என்பயத அவர் அழுத்தமாக விளக்கி வந்தார். 

உைியர உண்டாக்கவல்ை உைிர்தாதுவாை விந்யத தன் புைத்தில் கண்டவாறு ஏற்பது  

குற்றம் எை அவர் கருதிைார். ஆற்றல் அழிப்பு என்பதுமட்டுமல்ை கடவுளுக்கும் 

சமூகத்திற்குமாை துபராகம் எைவும் அவர்  பபசிைார். 

 இயளஞர்களுக்கு பாைிைல் கல்வி குறித்தும் பைிற்சி ககாடுக்கப்படபவண்டும் என்றார் 

காந்திஜி. ஆணின் யகப்பாயவைல்ை மயைவி.  அயழப்புகயளயும் நிராகரிக்கபவண்டிை 

திடம் பவண்டும் எை எடுத்துச் கசால்வார். பிள்யளப்பபறு ஒன்றிற்காகபவ கைவி, 
மற்றக்காைம் பிரம்மசரிைம் எை அவர் வற்புறுத்திைவர். கைவி என்பது பிள்யளப்பபறு 

என்கிற விருப்பம் சார்ந்த ஒன்றிற்குரிைதாகவும் அதற்குரிை தகுதி கபற்றவர் தாங்கள் 

என்பதறிந்தும் இருந்தால் நைம் என்பயதயும் அவர் சுட்டிக்கட்டிைார். . 



 கசைற்யகமுயறகயள அனுசரிப்பது என்பயத அவர் ஏற்கவில்யை. அயத 

துர்நடத்யதக்கு துயணபபாதல் என்கிறார்.  அதில் பநாய்நீக்கம் இல்யை. பநாய் 

உருவாதல் நரம்புத்தளர்ச்சிைில் ககாண்டுபபாய்விடும். வரீிை இழப்பு உடல் ஆன்மா 

ஆகிைவற்றின் ஆபராக்கிை வழீ்ச்சிைாகபவ அயமயும் எை அவர் ைங் இந்திைா ஏப்ரல் 2 

1925ல் எழுதிைார்.  

நடுத்தர வகுப்யப பசர்ந்தவபர தன் பிறப்பு உறுப்யப அதிகம் தவறாக பைன்படுத்தி பைம் 

இழப்பவராக இருக்கின்றைர் எை அவர் ஹரிஜன் மார்ச் 28 1936ல் எழுதிைார். 

விவசாைிகள் பபால் வைைில் அருகருபக நின்று பவயை கசய்பவர்களுக்கு சதா 

சிற்றின்ன்பம் என்பது இருப்பதில்யை. வாழ்க்யககைனும் பபாராட்டபம முன்நிற்கிறது 
என்றார். கசைற்யக முயறகளால் மக்கள் கதாயகயை கட்டுப்படுத்தும் ஞாபைாதைம் 

பற்றி அவர் பகைி கசய்தார். உணவு பற்றாக்குயற ஏற்பட்டு பாதாளம் பபாய்விடுபவாமா 

எை பகள்வி எழுப்பிைார். பிள்யள பவண்டும் எை விருப்பம் இல்ைாதபபாது ஏன் தீண்ட 

அனுமதிக்க பவண்டும் என்பது அவர் கதாடர்ந்து கதாடுத்த பகள்வி. மறுக்கும் மபைாதிடம் 

பவண்டும் என்பயத கபண்ணிடம் காந்திஜி எதிர்பார்த்தார்.  

மணவாழ்க்யக உைகிற்கு உதவுவயதயும் பநாக்கமாக ககாண்டது. இங்கு நடத்யத என்பது 

மிக முக்கிைமாைது. இருபாையரயும் இந்து மதம் சரிநிகர் சமாைமாகபவ கருதுகிறது. 

பை தீயமகள் பின்ைர் புகுந்திருக்கைாம். ஆண்கபண் உறவு உைக அன்பிற்காை படிக்கட்டு 

என்றார் காந்திஜி. மணவாழ்க்யககு ஆன்மீக வளர்ச்சி அவசிைம் எைக் கருதிைார். 

 சட்ட வழிகளில் கணவனுக்கு தண்டயை கபற்றுத்தருதல், மற்றும் ஜவீைாம்சம் கபறுதல் 

பபான்ற நடவடிக்யககள் பைன்படுவதில்யை என்பபத தைக்கு கியடத்துள்ள அனுபவம் 

என்றார் காந்திஜி. கணவன் தவறியழத்தால்  கபண் தைிபை பபாய் வாழ 

உரியமயுள்ளவள் என்பயத அவர் ஏற்காமல் இல்யை. 

 இந்துமத தூய்யமயை விரும்பிைால் சிறுவைது யகம்கபண்களுக்கு நன்றாக மணம் 

கசய்விக்கபவண்டும். அயத மறுமணம் எை கசால்ை தாம் விரும்புவதில்யை என்றார் 

காந்திஜி. முதைில் நடந்தது மணமா எை விைவிைார். 

 நாம் பசுபாதுகாப்பு எைப்பபசுகிபறாம். கபண்ணின் கற்பு பாதுகாப்பு முக்கிைமல்ைவா. 

மிருகத்தன்யமயுடன் நடந்துககாண்டால் இந்திைா உய்வதற்கு வாய்ப்பில்யை என்றார் 

காந்திஜி. கபண்டியர அவரவர் குடும்ப தாய், சபகாதரி பபால் பார்ப்பதற்கு கற்க 

பவண்டாமா எைக்குரல் ககாடுத்தார்.  



 கபண்களுக்கு மட்டும் விபச்சாரிகள் எை பட்டம் தருகிபறாம். நடத்யதக்ககட்ட ஆண்கள் 

விபச்சாரிகள் அல்ைவா . உடல் விற்றுப்பியழக்கும் கதாழியை 

சட்டவிபராதமாக்கபவண்டும் எை கசப்டம்பர் 15, 1946 ஹரிஜன் இதழில் அவர் 
முன்கமாழிந்தார். சட்ட உதவியுடன் கபாதுஜை அபிப்ராைம் இதற்கு 

துயணநிற்கபவண்டும் என்றார்.  

கபண்யண விபச்சாரம் கசய்கிறாள் எை குற்றம் சுமத்துபவர்கள் ஆண்களால்தான் இது 

பநருகிறது என்பயதபைா ஆணின் நடத்யதக்குஷ்டம் என்பயதபைா அறிந்து  

கசைல்பட்டால் விபச்சாரம் இராது. அயைவரும் பார்த்துக்ககாள்ள முடிகவடுத்தால் 

சுற்றுவட்டாரங்களில் இத்தீயம நிகழாது. தீயம இருக்காது. அந்த அபாக்கிைவாதிகளின் 

வடீுகளுக்கு பபாவாரிடம் நம் பிரச்சாரம் கசல்ைட்டும் என்றார் காந்திஜி.  

பதவதாசிகள் எை அயழத்து மதத்தின் கபைரால் பதவபதவயை 

அவமாைப்படுத்துகிபறாம் என்றார். ஆண்கள் தங்கள் நடத்யதக்பகட்டிற்கு தைிவகுப்பார் 

ஒன்யற யவத்திருப்பது மைித வாழ்க்யக குறித்த என் கவயையை அதிகப்படுத்துகிறது. 
கபண்யணக் காப்பதில்தான் ஆணுக்காை கபருயமைிருக்கிறது என்றார்.  

கபண் தான் தாக்கப்படுயகைில் அகிம்யச  முயறகயளப் பற்றி 
பைாசிக்கபவண்டிைதில்யை. நகங்களும் பற்களும் கடவுள் அளித்துள்ளார். முடிந்தவயர 

உபபைாகிக்கைாம். தற்காப்பு முைற்சிைில் உைியர விடபநர்ந்தாலும் முைற்சிக்கபவண்டும் 

எை அவர் ஹரிஜன் மார்ச் 1 , 1942ல்  எழுதிைார். கபண்கள் தற்காப்பு எை வரும்பபாது 
அவர்களுக்கு அகிம்யசயை  அவர் வைியுறுத்தவில்யை. 

 நயககளில் என்ை கயைைழகு இருக்கிறது. கழுத்தாகட்டும், யகைாகட்டும் தயைைில் 

சூடுவதாக இருக்கட்டும்- பார்க்க சகிக்காமல் அழுக்குச் பசர உதவுகின்றை. வியை அதிகம் 

உள்ள இயவகளால் நாட்டிற்கு நஷ்டபம. இதில் ’முதல்’ முடக்கப்படுகிறது. நயககள் 

யககால் சங்கிைி விைங்கு  என்ற எண்ணம் பதயவப்படுகிறது.  பார்ப்பபாயர கவரத் 
தக்கவயகைில் உயட பதயவைா? பவுடர் வர்ணம் ககாண்டு இைற்யகக்கு மாறாக 

காட்டிக்ககாள்ளபவண்டுமா என்கிற பகள்வியையும் காந்திஜி எழுப்பிைார். 

கபண்களுக்கு எஜமான் ஆண்கள் என்ற  எண்ணம் மாறபவண்டிை காைம் வந்துவிட்டது. 

ஒருவர் மற்றவர் மீது ஆதிக்கம் கசய்ைபவண்டிை அவசிைமில்யை என்றார். கபண்களின் 

அழகு  ஆயட ஆபரணங்களில் இல்யை- அவர்களின் தூை உள்ளத்தில்தான் இருக்கிறது. 

கபண்கள் தங்கயள அைங்கரித்துக்ககாள்வயத விட்டுவிடைாம். ஏதாவது மணம் 

வசீபவண்டும் எை அவர்கள் விரும்பிைால் உள்ளத்தின் நறுமணமாக இருக்கட்டும் 

என்றார் காந்திஜி. ஆண்கயளைல்ை, மானுடத்யதபை வசப்படுத்தும் சக்திைாக கபண்கள் 



திகழபவண்டும். கணவன் மயைவி உறவில் உடல் சார்ந்த அன்பு என்பயத விஞ்சி 
ஆத்மார்த்த அன்பப இருக்கபவண்டும் . 

II 

கஸ்தூரிபாய் அவர்களின் கபாறுயமைாை நடவடிக்யககள் காந்திஜியை நிதாைம் அயடை 

கசய்தை என்பயத அவபர எற்றுள்ளார். அதிகாரமிக்க கணவன் என்பதிைிருந்து வாழ்வின் 

சகபதாழன் என்ற நியைக்கு தான் மாறிையதயும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார், அவர் பாைிை 

சமத்துவம் என்பயத தந்யதவழி மதிப்படீுகளிைிருந்து கவளிப்படுத்துகிறார். கபண்களின் 

ராஜ்ைம்  என்பது வடீு என்றும், கவளிஉைகு ஆணுக்கு என்றும்  பவயைப்பிரிவியை 
என்ற அம்சத்தில் அவர் பபசுகிறார். கபண்யண  பதச அன்யை என்றார். 

 கபண்களுக்கு வாக்குரியம என்கிற பிரச்சயைைில் ஆதரவு அவசிைம் பதயவ என்றார். 

விடுதயை இைக்கம் கபரும் மக்கள் இைக்கமாக மாறபவண்டும் எைில் கபண்களும் அதில் 

பங்பகற்க தகுந்ததாக இருக்கபவண்டும் என்பயத அவர் உணர்ந்தார். என் எதிர்காை 

இராணுவத்தில் கபண்கபள அதிகம் இருப்பர் என்கிற வியழயவக்கூட கதரிவித்தார்.  

 அபயைகள் எை கசால்வயத கடுயமைாக எதிர்த்தவர் காந்தி. கபண்களின் வரீம் நியறந்த 

காவிைக்கயதகளின் வரைாறு நம்மிடம் இருக்கிறது. கபண்கள் நாட்டிற்கு புகழ் 

பசரபவண்டும் எை நியைத்துவிட்டால் அவர்களால் சிை மாதங்களில் பதச முகத்யதபை 

மாற்றிவிடமுடியும் என்கிற நம்பிக்யகயை அவர் கவளிப்படுத்திைார். மகப்பபறு தரும் 

கபண் தைது தூை அன்யப உைகம் முழுக்க கியடக்குமாறு மாற்றிைால் அவள் தான் 

உைகின் கமளைமாை தயையமைாவாள். கபண்ணால்தான் சத்திைாக்கிரகத்யத, 

அகிம்யச பபாராட்டத்யத ஆண்கயளவிட சிறப்பாக புரிந்துககாள்ள இைலும் என்றவர் 
காந்திஜி.  

மரபுசார்ந்த வாழ்க்யகமுயற என்பயத காந்திஜி ஆதரித்தார். ஆைால் அதில் எச்சரிக்யக 

உணர்யவயும் அவர் கவளிப்படுத்திைார். மரபுடன் நீந்தி கசல்வது நைம்- அதில் 

மூழ்கிவிடுதல் தற்ககாயைக்கு ஒப்பாகும் எை எச்சரித்தார். நமது சாஸ்திரங்கள் 
கசால்கின்றை என்று கதரிவிக்கப்பட்டாலும் குழந்யத மணம், பர்தா முயற, வரதட்சயண 

ஆகிையவ தீங்காையவ என்றார்.  கபண்கள் தங்கயள அரசிைல் இைக்கங்களில் 

ஈடுபடுத்திக்ககாள்ளும்பபாது இப்படிப்பட்ட சமூகத்தயடகள் உயடபடும் என்றார்.  

1931 அடிப்பயட உரியமகள் தீர்மாைத்தில் ஆண், கபண் சம உரியம என்பயத காங்கிரஸ் 

ஏற்றது. 1917ல் மார்ககரட் கசின் அவர்கள் முன்முைற்சிைால் இந்திை கபண்கள் 

அபசாசிபைஷன் துவக்கப்பட்டது. 1926ல் இந்திை கபண்கள் பதசிை கவுன்சில் உருவாைது. 



1927ல் அயைத்து கபண்கள் மாநாடு நடந்தது. ஆண்கயளப்பபாைபவ கபண்களும் சிவில் 

ஒத்துயழைாயமைில் பங்பகற்று சியறப்பட்டைர். 

1932ல் அய்பராப்பிை கபண்கள் மாநாட்டிற்கு கசய்தியை காந்திைிடம் பகாரிைிருந்தைர். 

அய்பராப்பா அகிம்யசைில் ஊறி தியளக்கமுடியும் என்றால் அந்நாட்டு கபண்களால்தான் 

அது சாத்திைமாகும் எை கசய்தி தந்தார் காந்திஜி. ஆயுதமில்ைாமல் எதிர்த்து நிற்கும் 

முயற பைாபைன்கயள தருவதுடன் எதிர்ப்பவர் எதிர்க்கப்படுபவர் மதிப்புகயளயும் 

உைர்த்தும் என்றார். கபண்களின் சிறிை அளவு பங்பகற்புகூட அகிம்யசக்காை வழியை 

பைமாக்கும். அவர்கள் அயமதிைாக உறுதியுடன் துைரங்கயள துன்பங்கயள 

தாங்கத்கதரிந்தவர்களாக இருக்கின்றைர்.  

டாக்டர் முத்துைட்சுமி கரட்டி காந்திக்கு எழுதிை கடிதத்தில் சமூக மாற்றத்திற்கு உகந்த 

கல்வி, பமம்பட்ட கபாது மருத்துவம், துப்புரவு ஆகிையவ கபண்கள் கல்வி மூைபம 

சாத்திைமாகும் எை குறிப்பிட்டார். பழக்க வழக்கம் என்கிற கபைரில் கபண்ணின் சுைம் 

கநாறுக்கப்படவில்யைைா? கபண்கள் கல்வி கபற்று அவளின் உடல் மைம் வளர்ச்சிக்கும் 

நியைத்தயத கசால்வதற்கும் உகந்த சூழல் நிைவுகிறதா ? உடல், அறிவு, ஆன்ம 

வளர்ச்சியை குழந்யத திருமணம் பவருடன் சாய்க்கவியைைா? இளம் வைது 

விதயவகளின் கசால்ைணா துைர் உடைடி குணமருந்யத பகாரவில்யைைா? இந்து 

மதத்தின் கபைரால் இவ்வாகறல்ைாம் நடக்கைாமா? பதசிை கட்சி உறுப்பிைர்கள் என்ற 

வயகைில் கபண்களின் ககாடுயமகள் பிரச்சயைக்கு மருந்து காணபவண்டிை கபாறுப்பு 

இல்யைைா? கபண்கள் விடுதயைக்காக காரிைமாற்றபவண்டாமா ? எதிர்காை 

நிர்வாகிகளாக வரப்பபாகிறவர்கள் மைதில் மாற்றம் ஏற்படபவண்டாமா? சுதந்திரம் 

பிறப்புரியம எனும் பபசும் நாம்  முதைில் நம் கபண்களின் விடுதயையை 

அயடைபவண்டாமா?  எை அடுக்கடுக்காை பகள்விகயள காந்திஜிைிடம் 

கதாடுத்திருந்தார். எைபவ காந்திஜி தாங்கள் இதற்காை ஆபைாசயைகயள 

அறிவுயரகயள தரபவண்டும் எை முத்துைட்சுமி அவர்கள் எழுதி இருந்தார்கள்.  

முத்துைட்சுமி அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு மிகச்சரிைாைது என்றார் காந்திஜி. தீங்கு  

பவர்பிடித்து நிற்கிறது. நமது கல்விமுயறபை அழுகிப்பபாய் உள்ளது. ஆண்களுக்கு 

கபரும் கபாறுப்பு இருக்கிறது. அபத பநரத்தில் பமற்கு கல்வி கற்ற கபண்கள் தங்கள் 

படீத்திைிருந்து இறங்கிவரவும் பவண்டுபம என்ற பகள்வியையும் காந்திஜி எழுப்பிைார். 

கிராமப்புற வாழ்யவ மறுகட்டுமாைம் கசய்வதில்தான் தீண்டாயம ஒழிப்பு, கபாருளாதார 

பைன்கயள  பமம்படுத்தல், கபண்கள் விடுதயை மற்றும் இந்திைாவின் விடுதயை 

அடங்கிைிருக்கிறது எை  ைங் இந்திைா பம 23 1929ல் எழுதிைார். 



என்யைப்கபாறுத்தவயர ஆணும் கபண்ணும் சமயதைாகபவ சமூகத்தில் 

நடத்தப்படபவண்டும். ஆணின் அதிகாரம் மற்றும் புகழுக்காை துரத்தல் பபராயசதான் 

அயைத்து பகடுகளுக்கும் பவர். கசாத்து மூைம் அவைிடம் அதிகாரம் பற்றுகிறது. கசாத்து 

எைில் அதில் ஆண் கபண் இருபாைரும் சம பங்குக்குரிைவர்கள்தான்.  அபதபநரத்தில் 
கபற்பறாரிடமிருந்து கபறபவண்டிையவ கசாத்யதவிட நன்ைடத்யத 
நற்குணங்கள்தான் என்றார் காந்திஜி.  

கபண் தந்யதைின் வர்ணத்யத திருமணம்வயர கபறுகிறார். பின்ைர் கணவரின் 

வர்ணத்யதப்கபறுகிறார். ஆபணா கபற்றவரின் வர்ணத்தில் கதாடர்கிறார். அவர்கள் 

குழந்யதகளுக்கு வர்ணத்யத பதர்ந்கதடுக்க உரியம உண்டா எை பகள்வி 
எழுப்பப்பட்டது. என்யைப்கபாறுத்த்வயரைில் வர்ணம் என்பது எங்கு இன்று இருக்கிறது. 

கபைரளவில்தான் இருக்கிறது. இந்து சமூகத்தில் குழப்பம்தான் உள்ளது. வர்ணம் எைில் 

ஒபர வர்ணம்தான். ஆபைா, கபண்பணா அயைவரும் சூத்திரர் என்ற வர்ணம்தான் எை 
பதியை தந்தார் காந்தி.  

மனுயவக்காட்டி கபண்களுக்கு சுதந்திரமில்யை என்பது புைிதமாை ஒன்றல்ை ( For 

woman there can be no freedom, saying attributed to Manu is not to me sacrosanct).  நமது மரபில் 

சகதர்மிைி அர்தங்கைா (the better half) ,  பதவி என்கறல்ைாம் அயழப்பதும் இருக்கிறது. 

என்யைப்கபாறுத்தவயர வர்ணம் கூட உரியம, சலுயக சார்ந்த அம்சம் அல்ை. கடயம 

மற்றும் கபாறுப்பாக பாவிக்கப்படபவண்டும். கபண் வடீ்டின் ராணிபை தவிர கவறும் 
உயடயமப்கபாருளல்ை என்பபத என்பார்யவ எை காந்திஜி ஹரிஜன் அக்படாபர் 12, 1934 

இதழில் விளக்கமளித்தார். 

இத்தாைி கபண்களுக்காை கசய்திைில் அவர் கபண்கள் மிைிட்டரிசம்  என்பயத 

அகிம்யசபாற்பட்டு கவற்றிகரமாக எதிர்ககாள்ளமுடியும் என்றார்.  இந்திைப் கபண்கள் 

சமூகத்தயடகயள மீறி கவளிவந்து நடத்திவரும் பபாராட்டங்கயள கபருயமயுடன் அவர் 

எடுத்துச் கசான்ைார். அவர்கள் சியற கசன்றயத, குண்டாந்தடிைால் அடிபட்டு இரத்தம் 

கசாறிந்தயத பற்றி கபருமிதம் கபாங்கப் பபசிைார். பமற்கு மைிதர்கள் வழிைிபைபை 

மிருகத்தைமாை பாயதக்கு கபண்கள் கசல்ைவிரும்பிைால் இந்திை கபண்களிடம் நீங்கள் 

கற்க ஏதுமில்யை எை துணிச்சைாக அவர்களிடம் 1932ல் எடுத்துயவத்தார். 

பபார் இைி இல்யை எை உைக நாடுகளால் பிரகடைப்படுத்தமுடிைவில்யை. கபண் 

பயடப்பிரியவ உருவாக்கி ஆயுதம் ஏந்தப் பழக்குகிறார்கள். கபண்யண வடீ்யடத் துறந்து 

துப்பாக்கி ஏந்த யவப்பது அவமாைத்திற்குரிைது என்பது  அவரது எண்ணம். அது அழிவின் 

துவக்கம் எை எச்சரித்தவர் காந்திஜி.. 



 கபண்கள் அகிம்யசைின் அற்புத ஆற்றயை விளங்கிக்ககாள்ளும் இதைம் 

இருந்துவிட்டால் உைகில் நல்ைபத நயடகபறும் என்பது எைது அயசக்கமுடிைாத 

நம்பியக எை கபண் ஒருவர்  எழுதிையத ஹரிஜைில்  கவளிைிட்டு  காந்திஜி அதற்காை 

தைது பதியை தந்திருந்தார். காங்கிரசில் பணிைாற்றும் ஆண்கள் அகிம்யசைில் முழு 

நம்பிக்யகயவத்து கசைல்பட்டால் கபண்கள் பவறு மார்க்கத்தில் கசல்ைப்பபாவதில்யை. 

ஆைால் ஆண்கயளவிட கபண்களால்தான் புதிை பசாதயைகயள திறம்பட 

கசய்ைமுடியும் எை நவம்பர் 5 1938ல் எழுதிைார் காந்தி. 

 ஆண்களுக்கு அவர்களின் பமாசமாை பழக்கங்களிைிருந்து விடுபட்டு அகிம்யச, 

உண்யமவழி கசல்ை கற்றுக்ககாடுத்தது பபால் கபண்களுக்கு நீங்கள் காட்டும் வழி 
என்ை- கபண் என்ற வயகைில் பாைிை சுயம வந்துககாண்பட இருக்கிறது   (the burden of 

my sex)  எை எழுதிை கபண்ணின் கடிதத்யத அவர் ஹரிஜைில் கவளிைிட்டார். பதிைாக 

தைது கருத்யதயும் பதிவு கசய்திருந்தார். இருவருக்கும் ஆன்மா, உணர்வுகள் ஒன்றுதான். 

ஒருவரில்ைாமல் மற்றவர் இல்யை. ஏபதா ஒரு காைத்தில் ஆணின் ஆதிக்கம் என்பது 

ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆயணவிட கபண் இயளத்தவள் என்ற உணர்வு உருவாக்கப்பட்டு 

வருகிறது.. தாைின் குணங்கள் என்பயத ஆண்கள் கபறபவண்டிைதில்ைாமல் பபாைது.   

she is passive- he is active  என்கிற எண்ணம் பதிந்துள்ளது.  

கபண் தன் அடுப்பங்கயரயை காக்க ஆயுதம் ஏந்த கசால்வது பவறுவயகப்பட்ட 

காட்டுமிராண்டித்தைமாகபவ இருக்கும். ஆண் குதியர ஏறி வரீைாக  வருவது பபால் 

கபண்ணும் குதியர ஏற்றம் பழகபவண்டும் எை கசால்வது இருபாைருக்கும் 

பமைாைதல்ை. தன் குடும்பத்யத சிறப்பாக பராமரிப்பது மற்ற எல்ைா வரீச்கசைல் பபான்ற 

யதரிைமாை கசைபை. 

 உைகின் பகள்விக்கு அப்பாற்பட்ட தயையம கபண்ணிடம்  இருக்கிறது. தாங்கள் 

பைவைீமாை பாைிைமல்ை என்பயத கபண்கள் உணரபவண்டும் . அகிம்யச என்பது 

அளவற்ற அன்யப கசால்கிறது. துைர் தாங்குதல் இல்ைாமல் அன்பு இருக்காது. 

கபண்களிடம் இந்த ஆற்றல் அதிகம். அவரவர் பிறந்த பாைிைத்தில் இைற்யகக்குகந்த 

பவயைமுயறகளில் கடயமைாற்றுவபத சிறந்ததாக பதான்றுகிறது  என்றார் காந்தி. 

ஆணாகிை நம் ஒவ்கவாருவருக்கும் கபண் முதைில் தாைாகபவ வருகிறாள். பின்தான் 

தாரம் என்பது  கபறப்படுகிறது. எழுத்தாளன் பபைாயவ திறந்துககாண்டு தாய் என்பயத 

எழுத துவங்கிைால் அவன் அங்க ைட்சணங்கயள அைங்காரங்கயளைா எழுதிச் 

கசல்வான். நமது உபநிடதம், குரான், யபபிள் அவ்வாறு உடயை வர்ணிக்கிறதா? எை 

ஹரிஜன் நவம்பர் 21, 1936 இதழில் காந்திைார் குறிப்பிட்டிருந்தார். 



III 

 குழந்யத மணம் என்பயத சமஸ்கிருத பிரதிகயளக்ககாண்டு நிைாைம் கசய்ைமுடிைாது. 

இம்முயறைால் குழந்யதகளின் உடல்நைம் பாதிக்கப்படும். இளம் விதயவகள் என்கிற 

ககாடுயமயும் சமூகத்தில் பசர்கிறது. இந்துமத கபைரால் இப்படி இளம் கபண் 

குழந்யதகயள பைவைீமாக்கும் கசைல்கயள தடுக்கும் சீர்திருத்தங்களுக்கு ஆதரவு 

நல்கபவண்டும் எை அவர் ைங் இந்திைா ஆகஸ்ட் 27 1925ல் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

காந்திைடிகள் 1931 மக்கள்கதாயக கணக்ககடுப்பின் விவரம் ஒன்யற எடுத்து கசால்கிறார். 

அதில் 5 வைதிற்குள் ( ஒருவைதில் கூட) கபண் குழந்யதகளில் 14.8 சதத்திைருக்கு 

திருமணம் கசய்துயவக்கப்பட்டுள்ளது.  5 வைது முதல் 10 வைதில் உள்ளவர்களுக்கு 19.3 

சதம் நடந்துள்ளது. 10 முதல் 15 வைதில் 38.1 சதம். அதாவது 15 வைதிற்குள் திருமணமாை 
கபண்கள் 80 சதமாைவர். ஏறத்தாழ 100 கபண்களில் ஒருவருக்கு ஒரு வைது 
குழந்யதைாக இருக்கும்பபாபத திருமணம் நடத்தப்பட்ட ககாடுயமயை பார்க்க 

முடிகிறது. 1921ல் ’ஒரு வைது மயைவிகள்’ 9066 என்றால் 1931ல் 44082 எை 5 மடங்கு 

உைர்ந்துள்ளது. தீயம பவகமாக வளர்கிறது.  ஆணுக்கு இதில் கபரும்பங்கு உள்ளது. 

அவன் மிருகமாகிவிட்டால் காரணகாரிை அறிவிற்கு கசவி சாய்க்கமுடிைாது. 

 அபத பபால் வைது வாரிைாை யகம்கபண்கள் எை பட்டிைல் தரப்படுகிறது. ஒரு 

வைதிற்குள் விதயவ என்பதில் 1515 கபண் குழந்யதகள் காட்டப்பட்டுள்ளைர். 5 வைதிற்குள் 

என்றால் 30 ஆைிரம் கபண்குழந்யதகள். 15 வைதிற்குள் எைில் 2.20 ைட்சம் எை கசால்ை 

முடிகிறது. பிள்யளப்பபற்றின் பபாது மட்டும் இளம் தாைார்கள் ஆண்டிற்கு 2 ைட்சம் 

மரிக்கிறார்கள். அதாவது மணிக்கு 20 சாவு. இங்கிைாந்தில் ஆைிரம் பபருக்கு 4.5 சாவு 

எைில் இந்திைாவில் 24.5 ஆக இருக்கிறது. சராசரிைாக பிறந்தவுடன் மரிக்கும் குழந்யதகள் 

1000க்கு 181. சிை இடங்களில் இது 400  தாண்டுகிறது.  நமது கிராம சீர்திருத்த ஆர்வைர்கள் 

சர்வவிைாபக கிராம வளர்ச்சி என்பதில் கவைம் கசலுத்திைால்தான் தீயமகயள 

கட்டுப்படுத்த இைலும்   எை ஹரிஜன் நவ16 1935 இதழ்  குறிப்பிட்டிருந்தது. 

மாணவர்கள் புத்தகத்தில் மட்டும்தான் அறியவப்கபறமுடியும் எை 

கருதபவண்டிைதில்யை. உடல் உயழப்பு கண்ணிைமாைது எைக் கருதிைால் 
பவயைைின்யமயை பபாக்கமுடியும். படித்தவர்கள் உயழப்பளர்களுடன்  பசர்ந்து 

நிற்கமுடியும்,. அபதபபால் மணவாழ்க்யக என்பயத அவர்கள் கட்டாைத்தின் 

அடிப்பயடைில் ஏற்கத்பதயவைில்யை.-எதிர்க்கைாம் எை ஹரிஜன் ஜைவரி 9 1937 

இதழில்  காந்தி எழுதிைார். 



 கல்வி என்பது சரக்காக விைாபார விஷைமாக பார்க்கப்படுகிறது. குடும்பம் கபரிது - 
அயைவருக்குமாக உயழக்க பவண்டியுள்ளது எை கசால்வயதயும் ஏற்கமுடிைாது, 

குடும்பத்தில் உடல் ஆபராக்கிைம் உள்ள ஒவ்கவாருவரும் உயழக்கமுன்வரைாபம. 

யகத்கதாழில் கசய்ைைாபம. எம் ஏ படித்துவிட்டு சபகாதர சபகாதரிகளுக்காக 

உயழக்கிபறாம் எை கசால்பவருடன் இயணைாக அக்குடும்ப உறுப்பிைர்களும் உயழக்க 

இறங்கிைால் பிரச்சயை குயறயுபம  என்ற பார்யவயை காந்தி ககாண்டிருந்தார். 

படித்த மாணவர்கள் கருத்தயட சாதைம் பற்றிக் பகட்கிறார்கள். மயைவி, கணவன் 

இருவருபம சுைகட்டுப்பட்டுடன் இருக்கமுடியும் என்பயத ஏன் குயறத்து 

மதிப்பிட்டுக்ககாள்கிறார்கள் எை காந்தி விைவிைார். நமது கசைல்களுக்காை விளவுகயள 

எதிர்ககாள்ள தைங்குபவன் பகாயழ.  தீயமயுடைாை பபாராட்டத்யத மறுப்பது 

ஆண்யமைில்யை. அப்பபாராட்டத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கபவண்டும் எை அவர் ஹரிஜன் 

ஏப்ரல் 17 1937 இதழில் எழுதிைார். 

தயைவர் எவ்வழி குடிகள் அவ்வழி என்கிறது பகவத்கீயத. எைபவ பணக்காரர்கள் எளிை 

வாழ்க்யகயை நடத்தி முன்னுதாரணமாக திகழபவண்டும். ஆடம்பர திருமணங்கயள 

யகவிட்டு எளிைவயக திருமணமுயறயை அனுசரித்துக் காட்டபவண்டும் . ஏயழகளும் 

இதைால் பைன் அயடைமுடியும். திருமணகடன்களிைிருந்தும் அபார வட்டிகளிைிருந்தும் 

தப்பமுடியும். வணீ்விரை கசைவுகயள தவிர்க்கபவண்டும் எை அவர் ைங் இந்திைா கசப் 26 

1929ல் எழுதிைார். 

 ஒருமுயற ஹரிஜன் டிசம்பர் 31 1938 இதழில் நவைீ கபண் அயரடஜன் 

பராமிபைாக்களுக்கு ஜூைிைட் ஆக காட்சிதருகிறாள் எை காந்திைார்  எழுதிைது 

விமர்சைத்திற்குள்ளாைது. அந்த ஜூைிைட்டிற்கும் தன்யை தற்காத்துக்ககாள்ளும் 

யதரிைம் இருக்கிறது எை அவருக்கு கடிதம் வந்தது. காந்தி அதற்கு பதிைளித்தார். 

ஆங்கிை கல்வி கபறும் கபண்கள் எல்ைாம் மாடர்ன் பகர்ல்ஸ் எை தான் கருதவில்யை 

என்றார். மாணவர்களின் கதாந்தரவு குறித்து எைக்கு பை தகவல்கள் வருகின்றை. 

தங்கயள தற்காத்துக்ககாள்ளபவண்டும் கபண்கள். தங்களுக்கு உதவிக்ககாள்ளாதவர்க்கு 

கடவுள்கூட உதவமுடிைாது  எை அவர் ஹரிஜன் பிப் 4 1939ல் பதில் தந்தார். 

படித்த இருவர் காதல்வைப்பட்டு கருவுற்று பின்ைர் தற்ககாயைக்கு உள்ளாை கசய்தி 
அறிந்தவுடன் காந்தி எழுதிைார். இருவர் விரும்பி மணமுடித்தால் அயத தடுக்கும் உரியம 

ைாருக்கும் இல்யை. சமுதாைம் அயத ஏற்காமல் இருக்கைாம். ஆைால் அவர்கயள 

தற்ககாயைக்கு தள்ளும் அழுத்தத்யத  தரக்கூடாது. திருமணம் சமூக பைன்பாட்டிற்குரிை 

வயகைில்  நடந்பதறுகிறது. இடத்திற்கு இடம் அது மாறுபட்டு இருக்கும். மணம் ஒத்து 



வாழ விரும்புவர்கள் கபாதுக்கருத்யத சாதகமாக உருவாக்க முைற்சிக்கபவண்டும். 
இைைாமல் பபாைாலும், சமூகம் பகிஷ்கரித்தாலும் அயதப் கபாறுத்துக்ககாண்டு வாழ 

கற்கபவண்டும் என்றார். அபதபபால் சமூகம் இதைமற்று பாராமுகமாக 
இத்திருமணங்கயளப் பார்க்கக்கூடாது என்கிற அறிவுயரயை அவர் ஹரிஜன் இதழ் பம 29 

1937 முைம் வழங்கிைார்.  

கடயமகள் குறித்து விழிப்புணர்வு உருவாக்காத சடங்குகள் மீது எைக்கு 

நம்பிக்யகைில்யை. என்யைப்கபாறுத்தவயர பாைிச்யசக்காக என்றால் திருமணம் 

பதயவைில்யை. குழந்யத பவண்டும் என்கிற அவசிைம் உணரும்பபாது மட்டுபம 

பாைிைல் உறவு என்கிற எண்ணத்துடன்  தம்பதிகளின் பசர்க்யக இருக்கபவண்டும். மிருக 

இச்யச பபான்ற ஒன்றிற்காக  திருமணம்   என்கிற எண்ணம்  மாற்றப்படபவண்டும். இரு 

சமயதைாளர்கள்தான் திருமணம் கசய்துககாள்கிபறாம் என்கிற உணர்வு 

கபருகபவண்டும். சுவாமி எைில் அப்கபண் சுவாமிைிைாகபவண்டும். மைம் சிந்தயை 

கசைல் ஆகிையவ ஒருங்கிணக்கப்படபவண்டும். தூை எண்ணம் நம்யம 

ஆட்ககாள்ளட்டும். 

 கஸ்தூரிபாயவ பாைிைல் இச்யச இல்ைாமல் பார்க்க கற்றப்பின்ைர்தான் தைது 

மணவாழ்க்யக மிகச்சிறப்பாக மாறிைது என்கிற அனுபவத்யத காந்தி  எடுத்துயரத்தார் . 

ஆைால் தைக்கு விழிப்பு காைம்கடந்து வந்தது என்பயதயும்  ஏற்க அவர் 
தைங்கவில்யை. அவரது  ’சீதா’ ராமனுக்கு அடியமைாைவள் அல்ை. கணவன்மார்கள் 

மயைவிமார்களின் கருத்தறிைபவண்டும் என்கிற எண்ணமில்ைாமல் வளர்ந்துள்ளைர். 

மீராபாய் மயைவிக்கு மார்க்கம் உண்டு எைக் காட்டிைார். வாழ்க்யக என்பது 

கடயமக்காை காைம். மைிதகுை பசயவக்காை காைமும் கூட. மணவாழ்க்யகைில் 

ஒருவர் ஒழுங்யக மீறிைால் மற்றவர்க்கு உறயவ துண்டித்துக்ககாள்ளும் உரியம 

இருக்கிறது எை காந்திஜி கதளிபவற்படுத்திைார். 

 மயைவி என்பவள் ஒருவரின் கசாத்து பபான்றவள் அல்ை. அவர் வாழ்வின் சரிபாதி. 
ஒருமித்த அயமதிக்காை வாழ்க்யக இருவர் கரங்களிலும் இருக்கிறது. ஒளிவுமயறவற்ற 

வாழ்க்யகதான் உகந்தது. ஆைால்  மயைவி கசால்ைத்தைங்கும் விஷைத்யத 

கட்டாைப்படுத்தி மையத காைப்படுத்தபவண்டிை அவசிைமில்யை. ஒருவயர ஒருவர் 

புரிந்துககாள்ள ஒழுங்கின் வழி கசல்ை பபாராட்டத்யதக் யகவிடபவண்டிைதில்யை. 

வங்கம், பகீார், அய்க்கிை மாகாணம் பகுதிைில் பர்தாமுயற வழக்கமாக இருக்கிறது. 

படித்தவர் குடும்பங்கள்கூட இந்த பமாசமாை பழக்கத்திைிருந்து மீளமுடிைவில்யை.  

Chastity is not a hot- house growth. It cannot be superimposed. It cannot be protected by the surrounding 

wall of the Purdha.  ஆண்கள் தங்கள் குடும்ப கபண்கள் மீது நம்பிக்யக ககாள்ளபவண்டும். 



ஒருகாயை பைவைீப்படுத்தி நாம் நன்றாக நடந்துவிடமுடிைாது. பர்தா எனும் பழக்கம் 

ஆணின் பைவைீத்யததான் காட்டுகிறது. அயத முடிவிற்கு ககாண்டுவரபவண்டும் எை 

அவர் பிப்ரவரி 3, 1927 ைங் இந்திைாவில் எழுதிைார். அபதபபால் ஒழுக்ககநறி என்பது 

இதைத்தில் பற்றபவண்டும் எை ஹரிஜன் ஜூன் 8 1940 இதழில் குறிப்பிட்டிருந்தார் 

காந்திஜி.  

குழந்யதகயள நல்வழிபடுத்திட அவர்கள்மீது தாைார் பகாபப்படுவயத நான் அகிம்யசக்கு 

விபராதமாைது எை எடுத்துக்ககாள்ள மாட்படன் . நான் புத்திசாைி தாைார்கயள 

மைதில்யவத்து இயத கசால்கிபறன் எை திருத்தம் ஒன்யறயும் காந்தி தந்தார்.  

விதயவ திருமணம் என்பது ஒருவயகைில் அவசிைம்தான். அந்த சபகாதரிகயள மாைம் 

மரிைாயதயுடன்  சமூகமும் குடும்பமும் நடத்தாமல் இருப்பது துைரமாைது. அவர்கள் 

ைாரிடம் முயறைிடுவார்கள்? குழந்யதைில் விதயவ எைில் மறுமணம் கசய்ை 

முன்வருவது ஆண்களின் கடயமைாகும் .  சாதி, அந்நிை கல்விமுயற, பிரிட்டிஷ் அரசு 

எை நாம் அடியமைாகியுள்பளாம் எை அவர் பிப்ரவரி 4, 1926ல் ைங் இந்திைாவில் 

எழுதிைார். 

 கங்காராம் என்பார் எழுதியுள்ள முதைில் சமூக சீர்திருத்தம், அடுத்து கபாருளாதார 

சீர்திருத்தம் , முன்றாவதாக அரசிைல் விடுதயை என்கிற யகபைடு ஓவ்கவாருவர் 

யகக்கும் கியடக்கட்டும். ராைபட, பகாகபை, சந்தவர்கர் ஆகிபைார் அரசிைல் விடுதயை 

என்பதுடன் சமூக சீர்திருத்தம் என்பதற்காகவும் உயழத்தைர். திைகயரயும் நாம் குயறத்து 

கசால்ைமுடிைாது. இதில் ஒன்றன்பின் ஒன்று என்றில்ைாமல் பசர்ந்து 

கசல்ைபவண்டிைதும் அவசிைமாகிறது. ஒவ்கவாரு சீர்திருத்தமும் விழிப்புணர்யவ 

உருவாக்கும் கபாருட்பட கசய்ைப்படுகிறது. ஒருதுயறைில் மட்டும் சீர்திருத்தம் 

என்பதுடன் விழிப்பயடந்த மைம் திருப்தியுறமுடிைாது என்ற விளக்கத்யத காந்தி ஆக 5 

1926ல் தந்தார். அபத பநரத்தில் கங்காரம் ஏற்படுத்தும் விழிப்புணர்வின் அவசிைத்யத 

அவர் வற்புறுத்தாமல் இல்யை.  

குழந்யதப் பருவ திருமணங்கள் தடுக்கப்படபவண்டும். பதிவிரதா தர்மம் என்பது 

பற்றிகைல்ைாம் இப்கபண் குழந்யதகளுக்கு என்ை கதரிந்திருக்கமுடியும்.  திருமண 

பந்தம் உண்யமைில் புைித பந்தமாக பவண்டும் என்றால் கபண்கள் வளர்ச்சியுற்ற 

நியைைில் நயடகபறபவண்டும். இந்து விதயவ என்பவள் கசாத்துதான். ஆைால் 

கபண்குழந்யதகயள விதயவைாக யவத்திருப்பது கயறபை எை அவர் ஆக்ஸ்ட் 19 1926ல் 

ைங் இந்திைாவில் விவாதித்திருந்தார். 



வளர்ந்த நியைைில் ஆபணா, கபண்பணா  மறுமணம் கசய்வது பாவமாகபவ கருதுபவன் 

என்கிற  கருத்தும் அவரிடம்  இருந்தது. இது குறித்த பதியவ அவரின் அக் 14 1926 ைங் 

இந்திைாவில் பார்க்கமுடிகிறது. அவருடன்  கதாடர்ந்து விவாதம் எழுப்பப்பட்டபபாது 

நான் பாபம் எை கசான்பைன் தவிர கிரிமிைல் எை கசால்ைவில்யை எை 

கதளிவுப்படுத்திைார். பாவம் என்பது மைசாட்சி மற்றும் கடவுள் சம்பந்தப்பட்டது. ஆைால் 

கிரிமிைல் என்பது ஆண்வழிப்பட்ட அரசதிகாரம் ககாண்டது என்ற தன்நியைப்பட்யட 

அவர் நவம்பர் 18, 1926 ைங் இந்திைாவில் கதரிவித்தார். 

Preservation of the High Ideals of Hindu Marriage and WidowHood   என்கிற வாதம் அவரிடம் 

முன்யவக்கப்பட்டபபாது  அயத Prostitution of High Ideals எைச் கசால்ைி நிராகரித்தார் 

காந்தி. குழந்யதகளின் ஓைர் அல்ை கபற்பறார். அவர்களின் காவைர்கள்தான் என்றார். 

தைக்கு பரிசு என்றால் என்ை எைத்கதரிைாதபபாது கன்ைாதான் என்கிற கபைரில்  

பரிசளிப்பது எப்படி சரிைாகும் என்றார் காந்தி.  There is no gift where the capacity to receive is 

lacking என்கிற பதியை அவர் நவ 11, 1926ல் ைங் இந்திைாவில் எழுதிைிருந்தார். 

கபண்குழந்யதகளுக்கு  15 வைதிற்குள்  விதயவ எை பட்டம்  தருவயத தன்ைால் 

புரிந்துககாள்ளமுடிைவில்யை. கபண்ணின் மைம் ஒப்பாமல் அவளுக்கு கட்டைமாக 

மணம் முடிப்பது திருமணம்தாைா என்பது பகள்விைாகிறது. விதயவப் கபண் ஒருவர் 

தன்ைால் தூய்யமைாை வாழ்க்யக நடத்த இைைாது எைக் கருதிைால் அவள் மறுமணம் 

கசய்து ககாள்ள உரியம பயடத்தவபள. இந்த மூன்று அம்சங்கள் குறித்தும் சமூகம் தைது 

தீர்யவக் காணபவண்டும் எை அவர் ஆக 18, 1927 ைங் இந்திைாவில் பகாரிைிருந்தார்.  

I have repeatedly said that every widow has as much right to remarry as every widower. Voluntary 

widowhood is a priceless boon in Hinduism; enforced widowhood is a curse எை அவர் ஹரிஜன் 

ஜூன் 6 1935ல் தைது நியையை பமலும் கதளிவாக்கிைார்.  கணவர் இறந்தபின் தன்யை 

அழித்துக்ககாள்வது என்பது எந்த ஒரு பையையும் தரப்பபாவதில்யை. அச்கசைல் 
பமாசமாைது. தன்யை மாய்த்துக்ககாள்ளாமல் தைது கணவரின் குடும்பத்தார்க்பகா, 

நாட்டிற்பகா பசயவ கசய்வதுதான் உகந்த பாயத. அவள் தைது வசதிகயள, புைன் 

உணர்வுகயள உதறைாம். இதற்காக குறுகிை குடும்ப பவயைகளில் தன்யை 

அடியமைாக்கிக்ககாள்ள பவண்டிைதில்யை. அதைது அனுபவத்யத, அடக்க உணர்யவ 

ககாண்டு தைது  மயறந்த கணவர் சார்ந்த தன்யமயுடன் அயடைாளப்படுத்திக்ககாண்டு 

உைகுடனும் அயடைாளப்படுத்திக்ககாள்ள கற்கபவண்டும். சதிக்ககாடுயமயை 

ஏற்கமுடிைாது எை அவர் ைங் இந்திைாவில் பம 21 1931ல் எழுதிைார்.  

உைர்கல்வி படித்துக்ககாண்டிருக்கும் மாணவர்கள் மணவாழ்க்யக குறித்து 
புரிந்துககாள்ளபவண்டும்.. 20 வைதிற்கு முன்ைர் திருமணம் எதற்காக? பமற்கின் 



பாதிப்பிைிருந்து இக்கருத்யத கசால்ைவில்யை குழந்யத மயைவி என்பது 

சரிைாைதல்ை. சிை பிராம்மண இயளஞர்கள். தங்களுக்கு 16 வையத கடந்த கபண் கூட 

கியடக்கமாட்டாள். 12, 13 வைதில் அவர்கள் குடும்பத்தில் திருமணம் நடந்துவிடுகிறது 
எை கதரிவித்தபபாது , காந்தி அவர்களிடம் அப்பபாது  பிரம்மணைாக இருக்காபத. 16 

வையதக் கடந்த விதயவ கபண்கயளக்கூட திருமணம் கசய்துககாள்ளைாபம எை 

விவாதித்தார். அப்படியும் இல்யைைா நீ விரும்பும் பவறு 16 வைது கூடிை  கபண்யண 

பதர்ந்கதடுத்துக்ககாள்ளைாபம என்றார். கபண்களுக்கு நாங்கள் எங்பக பபாவது எைக் 
பகட்கபவண்டாம். கபரும் புகழ்வாய்ந்த கல்விக்கூடம் என்கிறரீ்கள் உணர்வுகயள 
கட்டுப்படுத்த, காரக்டயர கநறிப்படுத்த  உதவாத கல்வி என்ை கல்வி? 

வர்ணாஸ்ர தர்மம் எை நான் பரிந்து பபசிவருகிபறன். தீண்டாயம, விதயவத்தன்யம 

பபான்றவற்யற கபாறுத்துப்பபாகும் பிராம்மணைீம் எைக்கு நாறுகிறது.  It is a parody of 

Brahmanism. நான் உங்கள் புத்தியுடன் உயரைாட விரும்பவில்யை. மைதுடன் இதைத்திற்கு 

கநருக்கமாக உயரைாட வியழகிபறன் . நாட்டின் நம்பிக்யக நீங்கள் எை நான் 

எண்ணுகிபறன் எை அவர் கசப் 15, 1927ல் ைங் இந்திைாவில் எழுதிைிருந்தார்.  

Ref: 

 Gandhi on women 

Women and social injustice M K Gandhi  

சமூகத்தில் கபண்கள்  



8. காந்தியும் மார்க்சும்  

 

காந்திைர்கள் மார்க்சிைம் குறித்தும் மார்க்சிைர்கள் காந்தி- காந்திைம் குறித்தும் 

அவ்வப்பபாது எழுதியுள்ளைர். பசாசைிஸ்ட்களுடனும் காந்தி தைது உயரைாடயை 

நடத்தியுள்ளார்.. இவ்வயகைில் ஆர் பி சின்ஹா அவர்களின் MAHATMA GANDHI AND KARL 

MARX (A STUDY OF SELECTED SOCIAL THINKERS) குறிப்பிடத்தகுந்த ஆக்கமாகும். ஆர் பி 
சின்ஹா  பாட்ைா ஏ என் சின்ஹா பசாசிைல் ஆய்வு மய்ைம்  சார்ந்தவர். அந்த மய்ைம் 1958 

ஜைவரிைில் டாக்டர் பாபு ராபஜந்திரபிரசாத் அவர்களால் துவக்கியவக்கப்பட்டது. சின்ஹா 
பார்யவைின் சாரம்சம் இங்கு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மார்க்ஸ் மயறந்தபபாது காந்திக்கு வைது 14.  மார்க்யசப் பற்றி அவர் அவ்வைதில் 

அறிந்திருக்க முடிைாது. உைக விவகாரங்கள் பற்றி கவயை ஏதுமின்றிக்கூட இருக்கின்ற 

பருவமது. காந்திக்கு அவரின் 13 ஆம் வைதிபைபை மணமுடிக்கப்பட்டது. தந்யத 

ஸ்தாைத்தில்  இருந்த அவர் தைது 19 ஆம் வைதில் சட்டம் படிக்க ைண்டன் கசன்றார். 

அங்கு மாதம் 20 டாைரில் சிக்கைமாக 3 ஆண்டுகள் இருந்தார். பாரிஸ்டராக 

நாடுதிரும்பிைார். 

தைது 23ஆம் வைதில் வழக்கு நிமித்தம் கதன்ைாப்பிரிக்கா கசன்ற காந்தி அங்கிருந்த 

இந்திைர் உரியமகளுக்கு பபாராடத்துவங்கிைார். அரசிைல் விஷைங்களின் தீர்விற்கு 

சிவில் ஒத்துயழைாயம என்பயத அவர் பரிபசாதித்தார். இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுயமயை 

அவசிைமாக்கிைார். இந்துக்கள் பைகமாழிைிைர், பை சாதிக்காரர்கள். அவர்கள் மத்திைில் 

தீண்டாயம அனுசரிக்கப்படாமல் உடன் இருக்க கற்றுக்ககாண்டார் -கற்றுக்ககாடுத்தார். 

 எவருக்குபம அவரது குடும்பச் சூழல்தான் முதல் கற்யககநறிகயள தருகிறது. 

காந்திக்கும் அவரின் தாய் தந்யத கபரிைவர்கள் மற்றும் நட்பு சூழல் கசல்வாக்யக 

கசலுத்திை. பின்ைர் டால்ஸ்டாய், ரஸ்கின் கசல்வாக்கு கசலுத்திைர். புத்தர், ஜசீஸ், 

நபிகள், கீயத எை அயைத்திலும் அவர் அகிம்யசவழிப்பட்ட தன்யமகயள காந்தி 
எடுத்துக்ககாண்டார். 

இந்திை மக்களின் அரசிைல் கபாருளாதார சமூக சூழல்கயள   உள்வாங்கி அகிம்யச, 

ஒத்துயழைாயம சத்திைாக்கிரகம், உண்யம- கடவுள், தர்மகர்த்தாமுயற, பசாசைிசம் 

பபான்றவற்றிற்காை விளக்கங்கயள அவர் தந்தார். அவர் நயடமுயறக்கு முன்னுரியம 

தந்தவர். எைபவ அவயர இசம் சார்ந்து அதில் யவத்து பபசுவது கடிைமாக இருக்கும். 

அவர் பழயமவாதிைாக கதரிவார்- அைார்க்கிஸ்ட் ஆகவும் காணப்படுவார். 

முதைாளித்துவவாதி எைவும் அபத பநரத்தில் புராதை கம்யூைிஸ்ட் ஆகவும் கதரிவார்.   



He belongs to all these camps and none என்கிற வயரையறயைத்தான் சின்ஹா தைது 

மகாத்மாவும் மார்க்சும் என்கிற ஆக்கத்தில் தருகிறார். இவ்வயரையற ஏற்கத்தகுந்த 
ஒன்பற. 

 உண்யம அகிம்யசக்குரிை அளவுபகாைிருந்து தான் அயைத்யதயும் காந்தி பார்த்தார். 

சுைமாக வரித்துக்ககாள்ளும் எளியம, உடல் உயழப்பிற்கு மரிைாயத, அயைத்துமத 

சமத்துவம், மைித சபகாதரத்துவம், வர்க்க பமாதல் மூைம்  சமூக அயமதிக்கு பங்கம் 

என்பயத ஏற்காயம, மைிதர்களுக்கு கதாண்டு என்பயத விட்டுவிடாத துறவு 

மைப்பாங்கு, சுைத்துைர் மூைம் பிறர் மையத மாற்ற முைற்சி பபான்றவற்யற அவர் 

பசாதித்தார்.  My bent is not political but religious  என்பார். அவரிடத்தில் கபாதுவாழ்வு 

நயடமுயறக்கும்  தைி வாழ்வு நயடமுயறக்குமாை  பபதமில்யை. 

 காந்தி தன்யை பகாட்பாட்டாளராக முன் நிறுத்திக்ககாள்ளவில்யை. அவர் அதில் ஆர்வம் 

ககாண்டவராகவும் காட்டிக்ககாண்டதில்யை.  தைது கபரும் அனுபவங்கயள 

பகாட்பாடாக சாரப்படுத்தவும் அவர் முைற்சிக்கவில்யை. அவர் நயடமுயற 

இைட்சிைவாதிைாக  அறிைப்படைாம்.  Satyagraha is not a subject for research. you must experience 

it, use it, live by it எை அவர் கசால்வார்  . 

  ஒவ்கவாரு தைிநபரும் மரிைாயதயுடன் ககளரவத்துடன் அபதபநரத்தில் உயழப்புடன் 

வாழவயக கசய்திடும் முயறக்கு அவர் நின்றார். பதயவகயள அதிகரித்துக்ககாண்பட 

பபாவதற்கும் உயழப்யப குயறப்பதற்கும் அவர் ஏற்யப கதரிவிக்கவில்யை. அகிம்யச 

மற்றும் அன்பு எனும் சக்கரங்களால் வாழ்க்யகத்பதர் இைங்கட்டும் என்று வாழ்ந்து 
காட்டிைவர் காந்தி. வலுத்தவர் பநாஞ்சான்கயள காக்கும் கநறிநியற சமூகத்யத அவர் 

வியழந்தார். அயத கடயமைாக்கிக்ககாள்ள பவண்டிைார். கடயமயை சரிைாக கசய்து 

மற்றவற்யற கடவுளின் தீர்ப்பிற்கு விட்டுவிடைாம் என்கிற பார்யவ ககாண்டிருந்தார். 

’ சர்பவாதைா’ அயைவருக்கும் ஆக உைர் நன்யம என்பது அவரால் பபசப்பட்டது. 

அயைவருக்கும் நன்யம என்பது உரியமபகாரல்களால் வராது என்றார். கடயமகளால் 

திைாகங்களால் தான்  அயத நியறபவற்ற இைலும் எை வற்புறுத்திைார். தைது இைட்சிை 

கைவுககாண்ட  சமூக கட்டுமாைம் எதிர்காைத்தில் எவ்வாறு அயமயும் என்பதில் முற்று 

முழுதாை நம்பிக்யக எை எயதயும் அவர் கவளிப்படுத்தவில்யை. 

காந்திைின் கசைல்பாட்டில்  தீர்வுமட்டுமல்ை  அதற்காை வழிமுயறகளும் மிக 

முக்கிைமாையவ. இன்னும் கசால்ைப்பபாைால் தீர்யவவிட வழிமுயறகளுக்கு 

முக்கிைத்துவம் அதிகமாக இருக்கும் ( emphasis on means rather than ends).   பசாசைிசம் 

ஸ்படிகம் பபால் தூய்யமைாைது எைில் அதற்கு ஸ்படிகம் பபான்ற தூை 



நயடமுயறகளும் அவசிைமாகிறது. உண்யமைற்ற வழிமுயறகளால் உண்யமயை கபற 

இைைாது  என்பதில் வலுவாக நின்றார் 

 வழிமுயறகள் என்பை நமது சக்திக்குள் நிற்பயவ. முடிவுகயள நாம் 

அறிைமுடிவதில்யை. நமது அற்புத உணர்வுகயள முடிவுகள் என்பதற்காக நாம் 

இழந்துவிடக்கூடாது. பமாசமாை வழிமுயறகள் பமாசமாை முடிவுகளுக்பக இட்டு 

கசல்லும்.  It is dangerous ethics to make the end as the criterion என்கிற பார்யவயை அவர் 

தந்தார். 

மைிதகுைத்துடன் ஒன்றி அயடைாளப்படுத்தமுடிைாத சமை வாழ்க்யகயை என்ைால் 

நடத்தமுடிைாது என்பதில் உறுதிைாக இருந்தார் காந்தி. இதற்கு அரசிைல் பங்பகற்பு 

அவசிைம். அவசிைப்பட்ட அரசிைைில் அகிம்யச எனும் பபாராட்டவடியவக் கைந்தது 

காந்திைின் பிரதாை பங்களிப்பாக  பார்க்கப்படுகிறது. கபாருளாதாரம் மதம் என்பதில் 

சுரண்டல் கூடாது என்றவர் காந்தி.   

தைிநபர் உடைில் எப்படி உறுப்புகள் தயைமுதல் கால்வயர சமமாக 

பாவிக்கப்படபவண்டுபமா அவ்வாபற உறுப்பிைர்களாகிை மைிதர்கள் சமூகத்தில் சமமாக 

இருக்கபவண்டும் என்கிற பசாசைிசம் அழகாைதுதான் என்றார். அதில் இளவரசரும், 

விவசாைியும் கசல்வந்தரும் ஏயழயும் சம மட்டத்தில் இருப்பர். அபத பநரத்தில் எந்த 

நாடும் முழுயமைாக நயடமுயறைில் பசாசைிஸ்ட் நாடாக இருப்பதாக கதரிைவில்யை 

என்றார். 

காந்திைின் திட்டத்தில் 18 அம்சங்கள் இருந்தை 

1. மத ஒற்றுயம 

2. தீண்டாயம ஒழிப்பு 

3. மதுவிைக்கு 

4. காதி பைன்பாடு 

5. கிராமத்கதாழில்கள் 

6. கிராம சுகாதாரம் 

7. அடிப்பயடக் கல்வி 

8. வைதுவந்பதார் கல்வி 



9. கபண்கள் கல்வி மற்றும் பமம்பாடு 

10. ஆபராக்கிைம் 

11. மாநிை கமாழிகள் 

12. பதசிை கமாழி 

13. கபாருளாதார சமத்துவம் 

15. விவசாைிகள் நைன் 

16.. கதாழிைாளர் நைன் 

17. கதாழுபநாைாளர் நைன் 

18. மாணவர் மீதாை அக்கயற 

எதுவும் இவ்வுைகில் நியைத்திருப்பதில்யை. அயைத்தும் நகர்ந்துககாண்பட 

இருக்கின்றை. இப்படிப்பட்ட சுழற்சிதைில் இல்ைாமல்  (கடவுளாக இருந்தால் தவிர) 

ைாரும் இருக்கமுடிைாது. அகிம்யச மார்க்கத்தில் கசல்ை கசல்ை வளர்ச்சிைின் 

தூரங்களும் புைப்படும். சத்திைாக்கிரகம் என்கிற நாணைத்தில் நீங்கள் ஒருபுறம் 

அன்யபயும் மறுபக்கம் உண்யமயையும் காணமுடியும். அது சிறந்த தற்காப்புக்கருவி. 
எதிரி தடுக்கும்பபாது அது அதிகமாக ஒளிரும். எதிரியை காைப்படுத்தாது அவரின் 

சிந்தயைக்கு பவண்டுபகாள் யவக்கும் முயறைது என்பயத அவர் திரும்பத் திரும்ப 
கசால்ைிவந்தார்.  

 கடவுள் மறுப்பு ககாண்ட பசாசைிசம்  மீது அவருக்கு சந்பதகம் இருந்தது. மைிதயை 

எங்பக  அது அயழத்துச் கசல்லும் என்கிற பகள்வி இருந்தது. கடவுள்- பசாசைிச இயணப்பு 

பதயவ எை அவர் கருதிைார். வர்க்க பபாராட்டம் தவிர்க்கப்படபவண்டிைது என்பதில் 

நின்றார். உண்யமைில் பபாராட்டம் புரிதலுக்கும் அதன் இன்யமக்குமாைபத என்றார். 

புரிதைின்யமயை நாம் நீக்கபவண்டும் .     மூைதைமும் உயழப்பும் ஒன்றுககான்று 

நிரப்பிகளாக இருக்க பவண்டும். துயணபுரிவதாக இருக்க பவண்டும் எை வியழந்தார். 

அவரது நிகழ்ச்சிநிரைில் எயதயும் ஒழிப்பது என்பதில்யை, சீர்படுத்துவது என்பபத 

இருந்தது. இந்திைாவில் வர்க்கப்பபாராட்டம் அவசிைமாை ஒன்றல்ை என்பற அவர் 
கருதிைார். அகிம்யசைின் குரல் ஒைிக்கத்துவங்கிைால் வர்க்கப்பபார் என்பதற்காை 
பதயவயும் எழாது என்றார்.  



மூைதைத்திற்கு எதிராக காந்தி இருந்தாலும் முதைாளிகளுக்கு எதிராக இல்யை 

என்கிறார் சின்ஹா. மூைதைம் உயழப்பாளயர மாஸ்டராக ககாள்ளபவண்டும் எை  காந்தி 
வியழந்தார்.  அளவிற்கு அதிகமாக கபற்றுள்ளவர் கடவுளின் குழந்யதகளாை 
மைிதர்களுக்கு தன்யை தர்மகர்த்தா எை உணரபவண்டும் எை அவர் பவண்டிைார்.  
இந்த கபாருளாதார நிைதி சமைத்தன்யமக்கு உகந்ததாக அவருக்கு பதான்றிைது. 

அகிம்யசக்கு கபாருத்தமாைதாகவும் பதான்றிைது. 

உைர்ந்தவர்  அடங்கிப்பபாகபவண்டிைவர் என்பதில்ைாமல் பரஸ்பர நைன்களுக்காைது 

தர்மகர்த்தா ககாள்யக எைக் கருதிைார். அரசாங்க சட்டவிதிகளுடன் கூடிை 

தர்மகர்த்தாமுயற என்று அவர் பரிந்துயரத்தார். இன்யறை முதைாளித்துவம் தன்யை 

ஒழுங்குபடுத்தி சரிப்படுத்திக்ககாள்ள வாய்ப்பளிக்கிறது அக்ககாள்யக. தைிைார் 

கசாத்துரியம கபருக்கத்திற்காக தர்மகர்த்தா ககாள்யக நிற்கவில்யை.. குயறந்தபட்ச 

வாழும் ஊதிைம் என்பது பபாைபவ அதிகபட்ச வருவாய் உச்சவரம்பும்  பதயவ. அந்த 

வித்திைாசம் கபருமளவு இருந்துவிடக்கூடாது. அவ்வப்பபாயதை சூழைில் அது  equitable  

தன்யம ககாண்டதாக இருக்கபவண்டும்  என்பயத அவர் கசால்ைிவந்தார்.. 

அவர் மார்க்சிை பசாசைிசம், அைார்க்கிச ககாள்யககயள ஏற்கத் தைாராக இருந்தார். 

ஆைால் அகிம்யச, கடவுள் நம்பிக்யக, சத்திைாக்கிரகம் என்கிற கருத்துக்களுடன் 

பசர்ந்ததாக இருந்திட பவண்டும் என்றார் .   

காந்தியை எந்த அரசிைல் பகாட்பாட்டிற்குள்ளும் அயடத்துவிட கசய்யும் முைற்சி 
பதால்விைிபைபை முடியும் எை சின்ஹா வயரைறுக்கிறார். ரஸ்கினும் காந்தியும் 

உைர்தட்டுப்பகுதிைிைருக்கு பவண்டுபகாள் ககாடுப்பவராக இருந்தைர். அவர்களின் 

மைமாற்ற சாத்திைம் குறித்துப் பபசிைர். காந்திைின் தைிச்சிறப்பு சாதாரண மக்களின் 

பைத்யத கசைலுக்கு கவளிக்ககாணர்ந்ததில் இருக்கிறது. தைிநபருக்கு முக்கிைத்துவம் 

என்றாலும் மைிதன் சமூக பிராணி என்ற புரிதல் காந்திக்கு இல்ைாமல் இல்யை. 

தைிநபர்தன்யமயை சமூக முன்பைற்றத்துடன் சரிகட்டிக்ககாள்ள கதரிந்தவைாக 

மைிதன் இருக்கிறான் எை அவர் கதரிவிக்காமல் இல்யை. தயளைற்ற வரம்பற்ற 

தைிநபர்வாதம் என்பயத அவர் ஏற்கவில்யை. 

பாரம்பரிை சமூகத்தின் ஊடாகபவ காைத்திற்கு பதயவப்படும் மாற்றங்கயள தைிநபர் 

நன்யம கருதி அனுசரிக்கபவண்டிைதன் அவசிைத்யத- அதைால் வரபவண்டிை சமூக 

மாற்றத்யத அவர் வைியுறுத்தி வந்தார்.  We must gladly give up custom that is against reason, 

justice and religion of the heart எை  கதரிவித்தவர் காந்தி. கஞ்சப்பிரபுக்களிடம் தவறாக பதுக்கி 



யவக்கப்பட்டிருக்கும் கசல்வம் பபான்றயவபை பமாசமாை சமூக பழக்கங்கள்- அயவ 

விட்கடாழிக்கப்படபவண்டிையவ என்றார். 

தயைவர் என்றால் யதரிைம், சகிப்புத்தன்யம, திைாக மைப்பாங்கு இருத்தல் பவண்டும் 

என்றபடி வாழ்ந்து காட்டிைவர் காந்தி. கவகுஜைங்கள் மீதாை நம்பிக்யக இழப்பு என்கிற 

கன்சர்பவடிவ் குணம் அவரிடம் இல்யை. தைது ஜைநாைகத்தில் ஒடுக்குமுயறக்கு 

இடமிருக்கக்கூடாது எைக்கருதிைார். அகிம்யசபாற்பட்டதாக  இருக்கபவண்டும் என்றார். 

மைம் கசைல் கமாழிகளால் காைம் ஏற்படுத்தாயம எை தன் அகிம்யசக்கு விளக்கம் 

தந்தார். அவர் இைட்சிை மைிதராகவும் நயடமுயற வாழ்விற்கு முக்கிைத்துவம் 

தருபவராகவும் இருந்தார்.  .  அயடந்துவிட்டபின் இைட்சிைம் இராது (Ideal ceases to be an 

ideal when it is realized) என்பார். மைிதைின் முழுயமையடைாத குயற குணங்களால் 

வன்முயற நடந்பதறிவிடுகிறது என்கிற உண்யமயை அவர் உணராமல் இல்யை. அவர் 

கவறும் கைவுைக சஞ்சாரிைல்ை- அவயர pratcitical idealist எைக் கருத முடியும். ’கடவுள் 

மைிதர்கள்’ என்பாரிடமும் குயறகள் இருக்கும், தவறுகள் இருக்கும். ஆைால் அவர்கள் 

அயத உணர்ந்தவராக அறிந்தவராக இருக்கின்றைர். சரி கசய்ை முைற்சிப்பவராக இருப்பர் 

என்பதில்தான் அவர்கள் உைர்வு இருக்கிறது எைக் கருதிைவர் காந்தி. Gandhian ideal is to 

attain perfectibility and not perfection என்கிறார் சின்ஹா. 

 பநரு சாத்வகீமாை வழிைில் பசாசைிசத்யத அயடைமுடிைாவிட்டால் பவறுவழிகளில் 

சாத்திைம் என்றால் ஏற்கத்தான்பவண்டும் எை கசால்ைிவந்தபபாது காந்தி தைது 

எதிர்வியையை தந்தார். வழிமுயறகள் குறித்த பவறுபாடுகள் எங்கள் மத்திைில்  

இருக்கிறது என்றார். வன்முயற வழிைில் விடுதயை எைில் அது உண்யமைாைதல்ை 

என்றார் காந்தி. மைித நடத்யதயைவிட புத்திக்கு பநரு முக்கிைத்துவம் தர விரும்பிைார். 

காந்தி அவ்வாறு கசய்ைவில்யை. புத்திக்கு  அடுத்த நியையைபை அவர் தந்தார். அரசு 

என்பது திரட்டப்பட்ட வன்முயற வடிவக் கருவி எை காந்தி கருதிைார். அவரது இைட்சிை 

அகிம்யசயை அரசு எனும் கருவி பமற்ககாள்ளாது எைவும் கவயைப்பட்டார். அவர் 

கபான்னுைகு எை கற்பயை கசய்துககாள்ளாவிட்டாலும் தைிநபரின் வளர்ச்சிக்கு 

ஊறுவியளவிக்காத, கிராம சமுதாைங்களின் கூட்டயமப்பு பற்றி  பபசிைார். அரசற்ற 

ஜைநாைகம்   stateless democracy  குறித்த பார்யவயை ககாண்டிருந்தார். அவரது இைட்சிை 

அரயச கீழ்கண்டவாறு புரிந்துககாள்ளைாம் 

1. முற்றுமுழுதைாைது என்கிற ககாள்யக ஏற்காயம 

2. உடல் உயழப்பிற்கு மரிைாயத 



3. அயைவருக்குமாை உைர் நன்யம 

4. குயறந்த அளவிைாை அரசின் கசைல்பாடு 

5. குற்றம் தண்டயை என்கிற அளவில் மட்டுபம ஒடுக்குமுயற 

  6. சியறக்கூடங்கள் சீர்திருத்தக்கூடங்கள் என்கிற அணுகுமுயற 

7. பபாலீசார் மக்களின் நண்பர்கள் என்கிற தன்யமயை பைப்படுத்தல் 

8. முடிந்தவயர வழக்குகயள பஞ்சாைத்து மட்டத்தில் தீர்த்தல் 

9. சமூக நீதிக்கு உகந்த கபாருளாதர நியையமகயள உருவாக்குதல் 

10. தர்மகர்த்த ககாள்யக சார்ந்த நயடமுயற கசைல்கள் 

 11. வருவாய் முயறகயள மாற்றுதல்- மதுபாைங்களிைிருந்து வருவாய் ஏற்காயம 

12. உயழப்பவர்களுக்காை ஊதிை கூைி முயறயம 

13. அடிப்பயடக்கல்வி பமம்பாடு 

14. உரியமகயளவிட கடயம சார்ந்த சமூகம் கட்டுதல்   

சின்ஹா காந்தி மார்க்ஸ் ஒப்படீ்யட கசய்கிறார் . கார்ல் மார்க்ஸ் (1818-1883) பல்கயை 

படிப்பிற்கு பின்ைர் பத்திரியக துயறக்கு நுயழந்தவர். அன்றுள்ள கஜர்மன் சூழைில் 

அவரது பத்திரியக எழுத்துக்கள் தீவிரப்பட்டதாக பார்க்கப்பட்டது, அதிைிருந்து  

கவளிபைறி தைது 25 ஆம் வைதில் பாரிஸ் கசல்கிறார். பாரிசில் புருதான் பபான்ற பிரஞ்சு 

பசாசைிச கசல்வாக்கில் இருக்கிறார். பின்ைர் அவருடன் பவறுபடுகிறார். எங்ககல்சின் 

பதாழயம கியடக்கிறது. பிரஸ்ஸல்சில் தங்குகிறார். 1848ல் இருவரின் புகழ்வாய்ந்த 

கம்யூைிஸ்ட் அறிக்யக கவளிைாகிறது. கதாடர்ந்த வாழ்க்யகப்பபாராட்டத்திற்குப் பின்ைர்  

ைண்டன் வந்து வாழ்நாள் முழுதும் தங்குகிறார். அகமரிக்க பத்திரியககளுக்கு சிைகாைம் 

எழுதிவந்தார். அவரின் மூைதைம் முதல் வால்யூம் 1867ல் கவளிைாகிறது. அவர் 1883ல் 

மயறகிறார். அவரது அடுத்த  வால்யூம்கள் 1885, 1895ல் கவளிைாகின்றை. 

மார்க்ஸ் இைக்கவிைல் பார்யவயை  கஹகைிடம் கற்று அயத பநர்படுத்திக்ககாண்டார். 

கபரும் உயழப்பாலும் பமம்பட்ட அறிவுத்திறைாலும் பைநாடுகளின் நியையமகள் 

குறித்து கற்றறிந்தார். கஹகல், மார்க்ஸ் இருவருபம மைித வாழ்க்யகைின் 

முன்பைற்றத்யத கட்டம் கட்டமாக பார்த்தைர். மார்க்ஸ் ஒன்யற மறுத்து அதிைிருந்து 

எழும் அடுத்த உைர்நியைைாக சமூக வரைாற்யறப் பார்த்தார். கஹகைின் 



அந்நிைமாதயையும் மார்க்ஸ் ஏற்றார். முதைாளித்துவ சமூகம் குறித்த தீவிர ஆய்வும் 

அயத வழீ்த்தி எழும் பசாசைிச சமூகம் கட்டயமக்கும் அயைவருக்குமாை கபரும் 

நன்யமகள் பற்றிை பிரதியை கபாருளாதார தீர்மாைகரவாதம் எை குறிப்பிடுபவர்களுடன் 
சின்ஹா இயணகிறார்.  

Critique of political economy ல் மார்க்சின் பகாட்பாடு கசால்ைப்படுகிறது. உற்பத்திஉறவுகள் 

மைிதர்களின் மிகமுக்கிை பரஸ்பர உறவாகிறது. சமூக கட்டத்தின் அடிப்பயடைாக இந்த 

உற்பத்தி உறவுகள் நிைவுகின்றை. அதன் பமல்கட்டுமாைமாகத்தான் அரசிைல், சட்டம் 

பபான்ற சமூக உணர்வுகளின் கதாடர்புகள் பிரதிபைிக்கின்றை. இருப்புதான் உணர்யவ 

தீர்மாைிக்கிறது. உணர்வு சமூக இருப்யப தீர்மாைிக்கவில்யை. நிைபிரபுத்துவ சமுதாை 

உறவுகளிைிருந்து மாறிவந்த முதைாளித்துவ சமுதாைமும் உற்பத்தி சார்ந்த சமூக 

நடவடிக்யககளில் பயகயம முரண்பாடுகயள ககாண்டிருக்கிறது. அச்சமூகத்தில் எழுந்து 

வரும் உற்பத்தி சக்திகள் அதன் தீர்விற்குரிை  கபாருளாதாரம் உருவாக்கும் காரணிகளில் 
ஒன்றாகவும் இருக்கிறது. இது வர்க்கப்பபாராட்டத்திற்கு இட்டுச் கசல்கிறது.  

அடிப்பயடைில் மார்க்சிை கபாருளாதார நிர்ணைவாதம் சமுகத்யத அடிப்பயடைாக 

ககாள்கிறது- தைிநபயர அல்ை. எைபவ அதன் தீர்மாைகரவாதம் சமுகத்தில் 

தங்கிைிருக்கிறது என்பது சின்ஹாவின் கருத்தாகவுள்ளது. 

 முதைாளித்துவ உற்பத்திமுயறைில் ஊதிைம் பியழத்துவாழும்நியை அளவிற்கு 

யவக்கப்படுகிறது. குயறந்த ஊதிைத்திற்கு பபாட்டிைின் காரணமாக உயழப்பாளர் 

சந்யதைில் கியடக்கின்றைர். இந்த  iron law of wages  மூைம் கபரும் சுரண்டலுக்கு 

உயழப்பாளர் உள்ளாக்கப்படுகின்றைர். சுரண்டைால் உபரி மதிப்பு கியடக்கிறது. 

உபரிமதிப்யப அதிகரிக்க முதைாளிகள் நடவடிக்யககள் எடுப்பர். இந்த முரண்பாடு  

எதிர்வியைைாக கதாழிைாளிவர்க்க உணர்யவ அதற்காை அயமப்புவடிவங்கயள 

உருவாக்குகிறது. பாட்டாளிகளின் பைம் அதிகரிக்க முதைாளித்துவத்திற்கு சவக்குழி 
பதாண்டப்படும். உற்பத்தி சாதைங்கள் கதாழிைாளர் யககளுக்கு மாறும். அயத அவர்கள் 

பசாசைிச முயறகளில் நிர்வகித்து அயைவருக்குமாை நல்வழிகயள உருவாக்குவர் எை 
மார்க்சிைர் பபசுவர். 

ஒவ்கவாரு புரட்சிகரப்பபாராட்டமும் அதுகாறும் ஆட்சி அதிகாரத்தில்  இருந்த ஒரு 

வர்க்கத்திற்கு எதிராகபவ கநறிைாண்யம கசய்ைப்படுகிறது. கம்யூைிஸ்ட் உணர்வு 

பபரளவாை வதீத்தில் உருவாவதற்கும், இந்த ைட்சிைத்தின் சாதயைக்கும் மைிதர்கள் 

பபரளவாை வதீத்தில் மாறுதல் அயடவது அவசிைம். இந்த மாறுதல் ஒரு புரட்சிைில் 

மட்டுபம நயடகபறமுடியும். புரட்சி காைகாைமாை குப்யபகயளக் கயளந்கதறிவதில் 



கவற்றிகண்டு சமுதாைத்யத புதிதாக நிறுவுவதற்கு தகுதி வாய்ந்ததாக முடியும். 
முதைாளித்துவம் தூக்கி எறிைப்பட்டு கதாழிைாளர் ஆட்சிநிர்வாகம் ஏற்படும். இதுவும் 

ஒருவயக தர்மகர்த்த முயற எை வயகப்படுத்துகிறார் சின்ஹா. இவ்வாதத்யத 
மார்க்சிைர்கள் நிராகரிப்பார்கள். 

 பாட்டாளிவர்க்க அரசாங்கம் கசய்ைபவண்டிை சிை நடவடிக்யககயள மார்க்ஸ் 

கசால்கிறார். 

 1. வாரிசு கசாத்துரியம ஒழிக்கப்படும் 

2. நிைவுயடயம இருக்காது. வாடயகமுயறைில் பைன்படுத்தவழிைிருக்கும் 

3.முற்பபாக்காை வரிவிதிப்பு 

4. பதசிை வங்கி முயறைில் கடன்கள் 

4.பபாக்குவரத்து, வர்த்தக முயறகள் நாட்டுயடயம 

5.கட்டாை உயழப்பு 

6.இைவசக் கல்வி- கபாதுப்பள்ளி,  கல்வியை கபாருள் உற்பத்தியுடன் இயணத்தல் 

7.கிராம நகர நம்பிக்யகைிழப்பு  மற்றும் பயகயமகயளஅகற்றல் 

8.ஆயை உற்பத்திகருவிகள் விரிவாக்கம்- தரிசு நிை பமம்பாடு 

9.உயழப்பு அயைவரின் கடயம 

10.விவசாைத்யத கதாழில் துயறயுடன் இயணத்தல் 

11. குழந்யத உயழப்பு ஒழிப்பு 

கபாதுப்பட கசாத்துயடயமயை ஒழிப்பதல்ை, முத்ைாளித்துவ கசாத்துயடயமயை 

ஒழிப்பபத பசாசைிசத்திற்குரிை சிறப்பிைல்பு. கசாத்தாைது அதன் தற்காை வடிவில் 

மூைதைத்திற்கும் கூைியுயழப்பிற்கும் இயடைிைாை பயகயமயை அடிப்பயடைாகக் 

ககாண்டதாகும். மூைதைம் தைிைாளின் சக்திைல்ை, சமூக சக்திககாண்டது. 

கம்யூைிச சமுதாைத்தில் பசமித்துத் திரட்டப்பட்ட உயழப்பாைது கதாழிைாளிைின் 

வாழ்யவ வளமயடந்து ஓங்கச் கசய்வதற்காை ஒரு சாதைமாகபவ இருக்கும். 

சமுதாைத்தின் உற்பத்திப் கபாருட்கயள சுவகீரித்துக் ககாள்வதற்காை வாய்ப்யபக் 

கம்யூைிசம் எம்மைிதைிடமிருந்தும் பறிக்கவில்யை. இப்படி சுவகீரிப்பதன் மூைம் அவன் 



ஏயைபைாரது உயழப்யப அடியமப்படுதுகிறவைாகும் வாய்ப்யபத்தான் அவைிடமிருந்து 

பறிக்கிறது எை மார்க்ஸ் விளக்குவார். 

மார்க்சிை பகாட்பாடுகயள ஆய்வு கசய்தால்  வழிமுயறகள் குறித்த முக்கிைத்துவம் ஏதும் 

இராது என்கிற முடிவிற்கு சின்ஹா வருகிறார். இறுதி இைக்கு முக்கிைத்துவம் கபறும். 

முதைாளித்துவ சக்திகள் ஒழிக்கப்படபவண்டும்.. கதாழிைாளர் அரசு அபத பநரத்தில் 

யமைக் கட்டுப்பாட்டுடன் ஏற்படும். மார்க்யச நாம் சமூகவிைைாளர் எை 

கசால்ைபவண்டும் என்கிறார் சின்ஹா.  ஆைால் பின்வரும் எங்ககல்சின் விளக்கத்யத 

சின்ஹா பரீசீைிக்கவில்யை பபால் கதரிகிறது. 

”பகள்வி 16 தைிைார் கசாத்துயடயம ஒழிப்யப சமாதாை முயறகளில் ஏற்பாடு கசய்ை 

முடியுமா? நயடகபறக்கூடும் எைில் அது விரும்பத்தக்க காரிைம். சதிதிட்டங்கள் எல்ைாம் 

பைைற்றயவ என்பது மட்டுமல்ை, பகடு வியளவிப்பயவயுங்கூட என்பயதக் 

கம்யூைிஸ்ட்கள் நன்கு அறிவார்கள். புரட்சி முன் கருதலுடபைா தன்ைிச்யசைாகபவா 

கசய்ைப்படுவதில்யை என்பயதயும், புரட்சி எல்ைா இடங்களிலும், எல்ைாக் 

காைங்களிலும், குறிப்பிட்ட கட்சிகள் மற்றும் முழு வர்க்கங்களின் சித்தம் மற்றும் 

தயையமைில் இருந்து அறபவ சுதந்திரமாை புற நிகழ்வுகளின் இன்றியமைாத வியளபவ 

என்பயதயும் அவர்கள் நன்றாக அறிவார்கள் (கம்யூைிசத்தின் பகாட்பாடுகள்  எங்ககல்ஸ்  

).” 

மார்க்ஸ் காந்தி ஒப்படீ்டில் அவரவர் அணுகுமுயறைில், வர்க்க முரண்பாடு, வர்க்க 

உணர்வு, முதைாளித்துவ ஒழிப்பு, பசாசைிசம், தர்மகர்த்தாமுயறக்காை வழிகயள 

பபசிைிருக்கின்றைர். பசாசைிசம் உருவாக்கத்தில் வர்க்கபமாதல், வழிமுயறகளுக்காை 

முக்கிைத்துவம், மய்ைம் நீக்கிை அதிகாரமுயற என்பதில் அடிப்பயடைாை பவறுபாடுகள் 

இருவர் இயடபையும் பார்க்கமுடிகிறது. இசம் என்கிற வயகைில் பசாசைிசத்திற்காை 

பல்பவறு விளக்கங்களும் வந்துள்ளை. வன்முயற தவிர்க்கமுடிைாத வழி என்பயத காந்தி 
ஏற்கவில்யை.  

காந்தி  Man is the measure of reason  என்பதில் பாைர்பாக் அருகில்  வருகிறார்.  

வர்க்கப்பபாராட்ட முயறைில் வர்க்கமற்ற சமூகம் என்பதுடன் மார்க்சிை இைக்கவிைல் 

நின்றுபபாவதாக சின்ஹா கருதுகிறார். காந்திை இைக்கவிைைில்   the application of a 

technique of action to any situation of human conflict, a process essentially creative and inherently 

constructive என்பது சின்ஹாவின் மதிப்பிடைாக இருக்கிறது. 

 கார்ல் பாப்பர் மார்க்சிை ககாள்யகயை  வரைாற்றுபூர்வ ககாள்யக என்றார். எதிர்காை 

கபாருளாதாரம், அதிகாரம் ,அரசிைல் வளர்ச்சி எவ்வாறு எை கணிக்கும் வரைாற்றுபூர்வ 

வழிைிைாை ககாள்யக என்றார்.  மார்க்சிடம் இருந்ததுபபாைபவ காந்திைிடமும் 



நம்பிக்யககயள கசைல் மூைம் பசாதிக்கபவண்டும் என்ற உறுதிைிருந்தது. ஆைால் காந்தி 
முன்முடிவாக எயதயும், இப்படித்தான் பமாதல் பபாகும் என்பயத வயரைறுத்து 

யவக்காமல் இருந்தார். அவரது சத்திைாக்கிரகம் என்பது கதரிைாத தீர்யவ பநாக்கிை 

நகர்தைாக இருந்தது. மைிதன் பகுத்தறிந்து நடந்துககாள்வான் என்கிற 

நம்பிக்யகைின்பாற்பட்ட கசைல் வடிவமாக இருந்தது என்கிற சுருக்கத்யத சின்ஹா 

கதரிவிக்கிறார். 

காந்திக்கு சமைம் மறுத்த அரசிைல் அல்ைது பசாசைிசம் என்பது  இல்யை- மார்க்சிை 

பசாசைிசத்தில் இயறவனுக்கு இடமில்யை. 

Never covet any body's position என்கிற ஈபசா உபநிடத வாக்கிைத்தில் பசாசைிச பவயர காந்தி 
கண்டதாக சின்ஹா கசால்கிறார். வன்முயற வழிைாக பாட்டாளிகள் ஆட்சி அதிகாரம் 

கியடக்கப்கபறுமாைால் அயதவிட கூடுதல் வன்முயறைால் அயத அவர்கள் இழப்பர் 

எைக் காந்தி கருதிைார். எைது அரசு மக்களின் விருப்ப உறுதியை நியறபவற்றபவண்டுபம 

தவிர அவர்கயள கட்டாைப்படுத்தி கட்டயளைிட்டுக் ககாண்டிருக்கக்கூடாது என்றார்.  

பமற்கத்திை பசாசைிஸ்ட்கள் அரசாங்கத்யத தங்கள் கட்டுக்குள் ககாணர்ந்தால்தான் 

சமத்துவத்யத ககாணரமுடியும் என்கிறார்கள் என்கிற சந்பதகப்பார்யவயை அவர் 

முன்யவத்தார்.  

எைது பசாசைிசத்தில் முதைாளி- கதாழிைாளி, நிைப்பிரபு- குத்தயகைாளர் 
இயடைிைாை இணக்கம் இருக்கும். அது அகிம்யச வழிப்படி இருக்கும் என்றார் 
காந்தி. ஆைால் மார்க்சிை கமாழி இயத ஏற்பதில்யை. பவறுபட்ட வர்க்க நைன்கள் 

நிைவுவதால்  இணக்கமும் ஒத்துயழப்பும் ஏற்படாது. பமாதல் புரட்சி மூைபம 

கபரும்பான்யம வர்க்கமாை பாட்டாளிகளின் ஆட்சி  உருவாகி வர்க்கமற்ற இணக்க 

சமுதாைம் மைரும். வன்முயறைா சமாதாை வழிைா என்பது எதிரி ஏந்தும் ஆயுதங்கயளப் 

கபாறுத்தது என்கிற கபாதுப் புரிதயை நாம் அங்கு அறிைமுடியும். 

காந்திைின் இைட்சிைமாை நிர்மாண திட்டத்தில் ( Constructive Programme) 18  அம்சங்கள் 

காணப்படுகிறது. மத ஒற்றுயம, தீண்டாயம ஒழிப்பு, மது ஒழிப்பு, காதி, 
கிராமத்கதாழில்கள், கிராம சுகாதாரம், அடிப்பயடக்கல்வி, முதிபைார் கல்வி, கபண்கள் 

கல்வி மற்றும் முன்பைற்றம், ஆபராக்கிைம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த கல்வி, மாநிை 

கமாழிகயள வளர்த்தல், பதசிை கமாழி, கபாருளாதார சம்த்துவம், விவசாைிகள் 

முன்பைற்றம், கதாழிைாளர், ஆதிவாசிகள், கதாழுபநாைாளிகள், மா ணவர் மீதாை  

கவைம் ஆகிையவ திட்ட அடிப்பயடகள் 



 மார்க்ஸ் , காந்தி இருவர் திட்டத்திலும் கசைல்களிலும்  ‘பங்பகற்பபார் திைாகம்’ வைிந்து 

கசால்ைப்படுகிறது.  வன்முயறைில் திைாகம் பதயவப்படைாம் எை மார்க்சிைம் 

பபசிைால், காந்தி எதிராளிகளின் மைமாற்றத்திற்கு பபாராளிகளின் சுைவயதகயள self 

suffering  பற்றி வைியுறுத்துகிறார்.  மார்க்சிைம் காந்திைம் இரண்டிலும் இைக்கு 

அயடவதற்குரிை உறுதிப்பாட்டிற்காை முக்கிைத்துவம் இருப்பயத நம்மால் 

உணரமுடியும். காந்திைத்தில் வழிமுயறகளின் முக்கிைத்துவமும் பசர்ந்பத 
வைியுறுத்தப்படும். 

துயணநூல்கள்: 

1. Mahatma and Marx  R P sinha 

2. மார்க்ஸ் எங்ககல்ஸ் நூல்கதாயக 1 

  



9. மஷ்ருவாைா பார்யவைில் காந்தியும் மார்க்சும் 

கிபஷாரிைால் மஷ்ருவாைா காந்திைின் கநருக்கமாை பதாழர்களில் ஒருவர். உப்பு 

சத்திைாக்கிரகம் , பிரிட்டிஷாபர  இந்திைாயவ விட்டு கவளிபைறு பபாராட்டங்களில் 

பங்பகற்றவர். காந்தி துவங்கிை ஹரிஜன் பத்திரியகைின் ஆசிரிைராக இருந்தவர். 

மஷ்ருவாைா 1952ல் தைது 62ஆம் வைதில்  மயறந்தார். கல்வி முயற, சர்பவாதைா 

குறித்த புத்தகங்கயளயும் அவர் எழுதியுள்ளார். ’காந்தி மார்க்ஸ்’ அவரின் மிக முக்கிை 

ஆக்கங்களில் ஒன்று. இதற்கு விபைாபா பாபவ முன்னுயர தந்துள்ளார். இந்த இரு 
ஆளுயமகளும் முன்யவக்கும் சாரப்கபாருள் இக்கட்டுயரைில்  இடம்கபறுகிறது. 

கசார்க்கம் கிட்டும் என்ற நம்பிக்யகைில் திரும்ப திரும்ப புராணங்கயள படிப்பவர்கள் 

இருக்கிறார்கள். அபத பபால் நமது நண்பர்கள் சிைர் ருஷ்ைாவில் கசார்க்கம் தயர 

இறங்கிவந்ததாக படித்துக்ககாண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற பகைியுடன் விபைாபாபாபவ 
முன்னுயர துவங்குகிறது. நூல் நூற்கும் பபாது ஒருமணிபநரம்  கம்யூைிஸ்ட் நண்பயர 

பதர்ந்கதடுக்கப்பட மார்க்ஸ் நூல்கயள வாசிக்க கசால்ைிக் பகட்பபன். மார்க்சின் 

மூைதைத்யத முன்பப படித்திருந்தபடிைால் என்ைால் எளிதாக உள்வாங்க முடிந்தது. 

அயவ திரும்பக்கூறல் முயறைிபைபை இருப்பயத நான் கண்ணுற்பறன். அவர்கள் 

கபளதீகம் சித்தம் என்கிறார்கள். இந்திைா பபான்ற நாட்டில் வன்முயறைற்ற வழிைில் 

புரட்சி சாத்திைமாைது. ஜைநாைக முயறகளிபைபை சாத்திைம்  என்பது எைது கருத்து 
எை கசால்கிறார் விபைாபாஜி. 

எந்த சமூக அயமப்பும் நிரந்தரமாைதல்ை- சர்வாம்சமாைதல்ை- 

காைாகாைத்திற்குமாைதல்ை. குறிப்பிட்ட நியையமகளுக்பகற்ப , இடத்திற்பகற்ப, 

பல்பவறு காரணிகளுக்பகற்ப மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துககாண்டிருக்கும். சமூக 

கட்டுமாைத்தில்  மூட நம்பிக்யக யவப்பது பைைளிக்காது. நடத்யத கநறிகயள 

பமம்படுத்தும் கட்டுமாைங்கயள உருவாக்கிைால் பைைளிக்கும். அதற்கு 

அவசரப்படமுடிைாது. கமதுவாக நடந்பதறிைாலும் காத்திருக்கத்தான் பவண்டும். இதன் 

கபாருள் மைிதர்கயள பதவயதகளாக மாற்றும் கசருக்கல்ை. கநறிகளின் மீதாை 

விடாப்பிடிைாை நம்பிக்யகைில் ‘சமூக கட்டுமாைம்’ என்கிபறாம்.  

 காந்தியை ’மகா ஆத்மா’ என்றும் மார்க்யச ’மகா முைி’ என்றும் விபைாபாஜி 
குறிப்பிடுகிறார். கசடாகவாவது உைகில் ஏதாவது தங்கும் என்றால் அவர்கள் 

இருவருயடை கருத்துக்களாகத்தான் இருக்கும். காந்திை தத்துவம் என்பது எங்கும் 

அயமப்புப்படுத்தப்பட்டதாக திரட்சிைாைதாக இல்யை. ஆைாலும் சரிைாை சிந்தயை 

முயறைின் வரீிைத்யத அது ககாண்டிருக்கிறது.. அகமரிக்காவின் முதைாளித்துவமா 



அல்ைது ருஷ்ைாவின் கம்யூைிசமா என்பது பபாட்டிக்குரிைதாக கதரிைைாம். ஆைால் 

காந்திைம் தான் பைப்பரிட்யசைில் உள்ளது.. சிைர்  Gandhism is communism minus violence 

என்கிறார்கள். ஆைால் அயவ அடிப்பயடைில் பவறுபடும் பகாட்பாடுகள் என்பது 
விபைாபாபவ தரும் விளக்கம். 

கம்யூைிசம்  Intellectual jaundice ககாண்டதாக உள்ளது  எை விமர்சிக்கிறார் விபைாபா 

பாபவ.   அவர்கள் Mind Matter சர்ச்யசைில் கதளிவாக கருத்துக் கூறுகின்றைர். ஆைால் 

ஆத்மா எை எயதயும் ஏற்பதில்யை.  A soul less ideology has no place for the freedom of the 

individual.  தைிமைிதர் வருவர் பபாவர் ஆைால் சமூகம் இருக்கும் என்பார்கள். 

புரட்சிைின்பபாது ஆரம்பத்தில் ரத்த ஆறு ஓடிைாலும் பின்ைர் பதனும் பாலும் பாயும் 

என்கிறார்கள். ஜிபைாமதி கணக்குப் பபால் புரட்சிைின் விஞ்ஞாைம் பற்றி அவர்கள் 
பபசுகிறார்கள் என்பது அவரின் மற்கறாரு விமர்சைம். 

.  காந்தி இந்திை கைாச்சார பின்ைணி உயடைவர் என்பதால் அம்மக்களின் 

கமாழிைிபைபை அவர் உயரைாடிைார்.. வர்ண விைஸ்தா என்பதற்கு அயைத்துவயக 

பவயைகளுக்கும் சம ஊதிைம், பபாட்டிைின்யம, தயைமுயறகளின் சக்திதயை 

முழுயமைாக பைன்படுத்துவது பபான்ற விளக்கங்கயள நாம் கபறமுடியும். அபத பபால் 

தர்மகர்த்தா ககாள்யக என்பயதயும் காந்தி விரிவுபடுத்திைார். அது கசாத்துக்குரிைது 
மட்டுமல்ை. பமைாை அம்சங்கள் எைக் கருதப்படுகின்ற அயைத்திற்கும் உரிைது. 
தன்ைிடம் மிகுந்து இருப்பதாக கருதும் எதற்கும் அவன் தர்மகர்த்தா என்கிற 
மபைாபாவம் எை அயத விரிந்து காந்தி கபாருள்தருவார்.( Whatever talents, physical 

strength, wealth or other capacities a person might possess, he should tkae them as having been given to 

him as a trustee, for the benefit of the world. loka sangraha- accommodation and adjustment of every one 

or the total well being of all.) இயத எவ்வாறு நிராகரிக்கமுடியும் எை பகட்கிறார் விபைாபாஜி. 

மைிதைால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட  ஆயுதங்கயளப்பபாைபவ கமஷின்களும் அவயை 

அடியமைாகக்கூட ஆக்கிவிடுகிறபத. எைபவ தான்  மய்ைம் நீக்கம்  என்கிபறாம். அது 

கதாழிலுக்கு மட்டுமல்ை. அரசு அதிகாரத்திற்கும் ஆைது. உதிர்ந்து விழும் எை 

ருஷ்ைாவில் கம்யூைிஸ்ட்கள் பபசிைாலும் அரசு இருந்துககாண்டும் 

பைப்பட்டுக்ககாண்டுபம இருக்கிறது. டிராட்ஸ்கி தயைைிலும் சம்மட்டி விழுந்தபத என்று 
குறிப்பிட்டார் விபைாபாஜி. 

 காந்திைம் மார்க்சிைத்திற்கு மத்திைில் கபாதுத்தன்யமபை இல்யை எை 

கசால்ைமுடிைாது. இல்ைாதவர் குறித்த  கரிசைம், கபரும் திரள் மக்களிடமிருந்து  

அவர்கள் நைன்களுக்காக எழுவது என்பதில் ஒற்றுயம நிைவுகிறது. ஆைால் அன்பால் 

மட்டுபம தீர்வு வந்துவிடுவதில்யை. தீர்யவ ககாணரத் திறனும் பதயவ.  .   



காந்தி வன்முயறைில்ைாத கம்யூைிஸ்ட் என்றும் காந்திைம் வன்முயற நீங்கிை 

கம்யூைிசம் எைவும் கசால்பவர்கள் உண்டு. ஆைால் இவ்வயரையற துல்ைிைமாைதல்ை 
என்று வாதாடுகிறார் மஷ்ருவாைா. இப்படிப்பட்ட எளிை சுருக்கங்கள் 

பமகைழுந்தவாரிைாையவ.. காந்திைத்யத மார்க்சிை வழிைில் கசால்ைபவண்டும் என்கிற 

வியழவால் வருவது.  முதைாளித்துவத்துடன் மார்க்சிைம் முரண்பட்டாலும் மய்ை 

அதிகாரம் என்பதில்  கபாதுநியையைக் காண்கிறது.  பணப்கபாருளாதாரம் பற்றிபை 

இரண்டும் பபசுகின்றை எை மஷ்ரூவாைா விசைப்பட்டார். 

அடித்தட்டு மக்களின் ஒடுக்கப்பட்படாரின் ஆதரவற்றவர்களின் உைர்வு என்பதில் 

மார்க்சிைம் காந்திைம் கபாதுப்புள்ளிகயள எட்டுகின்றை. ஆைால் அயத எட்டுவதற்காை 

பைணங்களில் கவவ்பவறு தியசப்படுகின்றை.  மைிதர்கள் தங்களுக்கு முன்ைர் 

கசால்ைப்பட்ட பகாட்பாடுகளில் நியறவுறாது புதிைை பதடுகிறார்கள். விளக்குகிறார்கள். 

தன் விளக்கப்படிைாை உையக மாற்ற முைற்சிக்கிறார்கள்.  இதில்  சிைர் வழிகயளப் பற்றி 
கவயைப்படுவதில்யை. 

  மார்க்ஸ் காந்தி இருவருபம  ஒரு மூை அடிப்பயட ககாண்டவர்கள் (monobasists) எை  

கிபஷாரிைால் வயரைறுக்கிறார். காந்திக்கு அடிப்பயட கபாருள் அல்ை வாழ்க்யக (basic 

is Life not matter--    accepts the doctrine of God or Life alone is  ). வாழ்வு எை ஒன்றில்ைாமல் 

கபாருள் தன்யை பசாதிட்டுக்ககாள்ள முடிைாது அயைத்து வாழ்வும் ஒன்பற என்கிற 

கருத்யத காந்தி யவத்திருந்தார். அயைத்தும் கடவுளின் பயடப்பு என்றால் கவறுப்பு 

எப்படி இருக்கமுடியும். எவ்வாறு எைது இைக்கிற்காக எவயரயும் திைாகம் கசய்ைமுடியும் 

எை விைவிைார். 

மார்க்சிைத்தில் கபாருள் தீர்மாைகரவாதம். முதைாளித்துவத்யத தூக்கி எறிந்து 

பாட்டாளிகளின் ஆட்சியை ஸ்தாபிப்பது அங்கு இைட்சிைம். பாட்டாளிகள் அதிகாரம் 
மூைம் கம்யூைிசம் என்றால் அங்கு வர்க்க பமாதல்கள் இருக்காது- தைிைார் கசாத்துரியம 

இராது- இைாபம் இராது என்பதும் பபசப்படுகிறது. பின்ைர் வன்முயறக்கு 

பவயைைிருக்காது என்கிறார்கள். இந்த ைட்சிை முடியவ எட்டபவண்டும் என்பதில் 

அழுத்தம் தருவார்கள். வழிமுயறகள் பற்றி கவயைப்படுவதில்யை. இங்கு நிைாை 

வழிகள் அநிைாை வழிகள் என் பபசிக்ககாண்டிருப்பகதல்ைாம் அர்த்தமற்றயவ. இந்த 

இைக்கிற்கு தயடைாக எவர் வந்தாலும் அவர் துயடத்கதறிைப்படுவார். இதற்கு நாடு 

தழுவிை அளவில் புரட்சி பதயவப்படும். கநறிகள் மதங்கள் எல்ைாம் மக்கயள 

குழப்புவை. அயவ அபின் பபான்றயவ. சுரண்டுபவரின் சாதைங்கள் என்கிற கருத்தும் 
அங்கு நிைவுகிறது. 



காந்திபைா கதாழில் வளர்ச்சிக்கு எதிராக சர்க்கா எைப் பபசிக்ககாண்டிருந்தார். உைகம் 

பின்பைாக்கி நகராது. எைபவ காந்திை கபாருளாதாரவாதம் பதால்விக்குரிைது என்கிற 
நிராகரிப்புவாதம் எழுந்தது. ( According to Marxists, Gandhism is incompatible with communism). 

கபாருளாதார காரணங்கள் மட்டுமல்ை, காந்திைம் மதம் கடவுள் என்கிறது. 

வன்முயறயை நிபந்தயைைாக்குகிறது என்பதாலும் காந்திைம் ஒத்துப்பபாகும் ஒன்றல்ை 

எை மார்க்சிைம் கருதுகிறது. அரசாங்கம் எை இருந்தால் அது வன்முயறயை இறுதிைாக 

பைன்படுத்திபை தீரும். எைபவ அயத எதிர்ப்பதற்கும் புதிை அரசு அதிகாரம் வருவதற்கும் 

வன்முயற பதயவப்படைாம். எைபவ வன்முயற புரட்சி ஒன்றின் மூைம் பாட்டாளிவர்க்க 

சர்வாதிகார அரசு என்கிறது மார்க்சிைம். 

சிைர் சமூகத்திற்கு முக்கிைத்துவம் தந்து தைிநபர்கயள காவு ககாடுப்பது பற்றி 
பபசுவார்கள்.  பவறு சிைர் தைிநபர்கள் இல்ைாமல் சமூகம் இல்யை என்பார்கள். எைபவ 

வாழ்க்யக குறித்து அயைவருக்கும் ஏற்புயடை ஒபர கண்பணாட்டம் இருப்பதில்யை. 

சிைர் தங்களது கருத்துதான் மிகச்சரிைாைது என்கிற வறட்டுபிடிவாதத்தில் நிற்பர். 

தங்கயள ஏற்காதவர்கள் அறிவிைிகள், எதிரிகள் என்பர். எைபவ அவர்கயள அழித்து 

ஒழிக்க தங்களுக்கு அதிகாரம் பதயவப்படுகிறது எை நிைாைப்படுத்துவர். 

மானுட முன்பைற்றம் என்பது அறிைாயமைிைிருந்து விடுதயை என்பதாகவும், 

சார்ந்திருத்தல் என்பதிைிருந்து தன்ைியறவு என்பதாகவும், வறுயம அதிகாரமின்யம 

என்பதிைிருந்து வளம் அதிகாரம் என்பதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. உண்யமயை அறியும் 

கடப்பாட்டில் அயைவரும் இருக்கின்பறாம். நிைாைமாக அன்பாக நடத்தப்படபவண்டும்  

எை வியழகிபறாம். அச்சமின்றி இருக்க பவண்டும் எை வியழகிபறாம். 

சமூகமும் தைிநபரும் பசர்ந்பத வளரபவண்டியுள்ளது. அதற்கு பரஸ்பர 

விட்டுக்ககாடுப்புகள் அவசிைமாகிறது. சிை பநரங்களில் தைிநபர்கள் சமூகத்திற்காக 

திைாகம் கசய்கிபறாம். சிைபநரம் சமூகம் தைிநபருக்காக திைாகம் கசய்துககாள்ள 

பவண்டியும் இருக்கிறது. குடும்பத்தில் இயத நாம் பார்க்கிபறாம். உணர்கிபறாம். இப்படி 

கடயமயை கசய்கிபறாம் என்கிற உணர்வுக்கூட இல்ைாமல் அங்கு அது 

நடந்பதறுவயதயும் பார்க்கிபறாம். எங்காவது சுைநைம் தயைதூக்கும்பபாது அயத 

சுட்டிக்காட்டும் நியை ஏற்படைாம். எல்ைா கநருக்கடிகளிலும் முடிைாதவர், 

பைவைீமாைவர்கள்தான் முதைில் காப்பற்றப்படபவண்டிைவர்களாக இருக்கிறார்கள்.   

காந்திைின் பாயத மத்திை காைத்திற்கு நம்யம இட்டு கசல்லும் என்கிற விமர்சைம் 

சரிைாைதல்ை. கடந்தகாைம் கபாற்காைம் என்கிற கபாதுவாை கூற்றும் சரிைாைதல்ை.. 

அவ்வப்பபாது மைிதன் ஏற்படுத்திக்ககாண்டுவரும் முன்பைற்றங்கயள நாம் 



விட்டுவிடபவண்டுமா.  அந்த அந்தக்காைத்தில் சாக்ரடிஸ், புத்தர், கன்பூசிைஸ், பைசு எை 

கியடத்ததுபபால்தான் காந்தியும் என்கிறார் கிபஷாரிைால். 

அரசிைல் நிறுவைம் என்கிற வயகைில் முடிைாட்சி, ஜைநாைகம், ஒற்யறைாட்சி, 
ஃகபகடரல் ஆட்சி என்று மைிதன் ஏராள பசாதயைகயள கசய்துள்ளான்.. மார்க்ஸ் 

இவற்றின் உருவாக்கத்யத கபாருளாதார காரணிகளிைிருந்து பார்த்தார். இைி 
வருங்காைம் கதாழிைாளர் கரங்களில் ஆட்சி என்கிற முடிவியை எட்டிைார். அதற்கு 

முைற்சிக்க பகாரிைார். இந்த முடிவியை எட்ட அதற்கு முன்ைராை சமூகத்தின் பை 

நூற்றாண்டு ஆன்மீக கநறி சார்ந்த அம்சங்கயள யகவிடபவண்டும் எனும் பபாது 

மார்க்சிைத்தால் முழுயமைாை உண்யம என்கிற நியையை எட்ட முடிைவில்யை.  

காந்தியைவிட பமைாை மைிதன் வரமுடியும். அற்கு ஆைிரக்கணக்காை தைிநபர்கள்  

கநறி சார்ந்த பபாராட்டங்கயள பமலும் பமலும் தூய்யமபடுத்திக்ககாண்படைிருக்க 

பவண்டும். பைககாடுங்பகாைர்கயளவிட பமாசமாை ககாடுங்பகாைன் என்ற கபையர 

வரைாற்றில் ஹிட்ைர் எடுத்தர். ஹிட்ையரவிட ககாடுங்பகாைன் வரவும் 

வாய்ப்பிருக்கிறது. அத்ற்காை சாகசங்கயள  நடத்துவதன் மூைம் தான் அத்தயகை பிறப்பு  

ஒன்றும் நடந்பதறைாம்.  The moral goal is as important as political and economic goal. இயத 

புறக்கணிக்கும்பபாது கபாருளாதார நன்யமகள் கூட உருவாகாமல் பபாகைாம். 

 மார்க்ஸ் பபசிை வர்க்கமற்ற சமூகம் உருவாக வர்க்கப்பபாராட்டம் என்பது moral and 

psychological மாற்றங்கள் என்பதில்ைாமல் கவற்றிகபறாது என்கிற கருத்யத கிபஷாரிைால் 

கதரிவிக்கிறார். ஜாரின் ககாடுங்பகான்யமயை வன்முயற மூைம் வழீ்த்திவிட்டு 
அதைிடத்தில் குறிப்பிட்டவயக சர்வாதிகாரத்யத நிறுவியுள்ளதால் அபத முயறைில் 
அவ்வாட்சியும் துயடத்கதறிைப்படைாம்  என்றார் கிபஷாரிைால் மஷ்ரூவாைா. 

காந்திைின் பார்யவைில் மைிதகுை மகிழ்ச்சிக்குரிை அடிப்பயடைாை பதயவகள் என்பை :- 

அ) கடயமைின்பாற்பட்டு மைிதர்கள் இைங்குவது- பபராயச, அதிகாரம், இைாப 

பநாக்கத்திற்காக இல்ைாமல் கசைல்படுதல் 

 ஆ) தன்ைிடம் கூடுதைாக இருக்கும் அதிகாரம், கசாத்து, கல்விப்புையம, உடல்வைியம 

பபான்ற எயதயும் தான் சமூகத்திற்காை டிரஸ்டி என்பயத உணர்ந்து கசைல்படுதல். 

இதயை மூைதைமாக யவத்து சுரண்டாமல் இருத்தல்  

இ) தங்களின் திறயமகளுக்குரிை பநர்யமைாை கணக்குயடைவர்களாக இருத்தல்- தைது 

ஆகச்சிறந்தயத ககாடுப்பதற்கு ஈடாக  குயறந்தபட்சமும் நிைாைம் அடிப்பயடைிலும் 

பதயவப்படுவயத நுகர்தல். 



 இந்த நிபந்தயைகளுடன் கூடிை மைித இைக்கம் மகிழ்ச்சியைத்தரும். காந்தி 
அடிப்பயடகயள குறித்து கவைம் கசலுத்திைவர். மைிதன் அன்பு என்பயதக் 
புறக்கணித்து எப்பபாதும் கவறுப்யப உட்ககாள்ளமுடிைாதவன்.  மைிதன் தன் 
வாழ்நாள் முழுதும் பைமுறுத்தும் கபரும் பபய் ஆக இருக்கமுடிைாது என்கிற 
நம்பிக்யக அவரிடம் கசைல்பட்டது. 

காந்தி வர்ணதர்மா எை பபசும்பபாது உைர்வு தாழ்வு என்ற கபாருளில் பபசவில்யை. 

அவரவர் வழிவழி பவயை என்பயத மட்டமாைது அருவருக்கத்தக்கது என்கிற கபாருளில் 

அவர் பபசவில்யை. கடிை உயழப்பு - உடல் உயழப்பு என்பதற்கு கூடுதல் முக்கிைத்துவம் 

அவரிடம் இருந்தது. அபதபபால் தைிைார் கசாத்துரியம என்பயத அவர் எந்தவித 
சார்புககாண்டும் ஆதரிக்கவில்யை. அயத ஒழிப்பதற்கு உண்யமைாை 
வன்முயறைற்ற அகிம்சா வழிதயை அவர் கண்டறிைவில்யை என்கிற புரிதல் 
பதயவ என்கிறார் மஷ்ருவாைா.  

உடல் உயழப்பு, சிறிை தன்ைியறவு வயகப்பட்ட கதாழில் முயறகள், மய்ைம் 

குவிக்கப்படாத அரசிைல் கபாருளாதார ஏற்பாட்டுமுயறகள் ஆகிைவற்றிற்கு காந்தி 
அழுத்தம் தந்தார்.  பமற்கு வயகப்பட்ட கபருந்கதாழில் மீது அவருக்கு உடன்பாடில்யை. 

கிராமங்கள் தன்ைியறவு ககாண்டயவகளாக மாறபவண்டும் எைக் கருதி கசைல்பட்டார்.  

இதன் கபாருள் எளிை வாழ்க்யக முயறைில் வன்முயற அறபவ இராது என்பதல்ை. அங்கு 

அது குயறவாக இருக்கும். எளிதில் கண்டுககாள்ளத்தக்கதாக- வியரவில் 

தடுக்கத்தக்கதாக இருக்கும் என்கிறார்.  

அரசின் கரஜிகமண்படஷன் குயறவாகவும் தைிநபரின் சுதந்திரம் அதிகமாகவும் 

இருக்கபவண்டிை சமூகம் குறித்து காந்தி பபசிைார். நகரங்களின் பகாமான்கள் 

வாழ்க்யகக்கும் உயழப்பபார் வாழ்க்யகக்கும் இயடைிைாை பவறுபாட்யடவிட 

நிைச்சுவான்தாரின் விவசாைத்கதாழிைாளிைின் பவறுபாடுகள் கிராமங்களில் 

குயறவாகபவ இருக்கும் . கருத்துபவறுபாடுகள் பமாதல்கயள உருவாக்கும் என்கிற 

நியைைில் உண்யமைாை வன்முயறைற்ற வழிகளில் தீர்வு என்பது மிக அவசிைமாகிறது. 

நல்ைமுடிவுகயள எட்ட தூைவழிகள் என்பது சமயதைாை சமூக உருவாக்கத்திற்கு 

அவசிைமாைது. அங்கு ஏமாற்று வழிகள் மூைம் அயடதல் என்பது இருக்காது. தான் சரி 

எை நம்பிவிட்டதால் அப்படி நடந்து ககாண்படாம் என்கிற சமாதாைம் பதயவப்படாது. 

உன்ைத சமூகம் அயமப்பதற்கு குறுக்கு வழிகள் சுைபப்பாயதகள் எை  ஏதும் இல்யை.  

காந்திைத்திற்கும் கம்யூைிசத்திற்கும் பவறுபாடுகயளவிட காந்திைத்திற்கும் 
முதைாளித்துவ சுரண்டல், சாதிை ஏற்றத்தாழ்வு ககாண்ட நிைப்பிரபுத்துவ 



சமூகத்திற்கும் உள்ள பவறுபாடுகள் அதிகம் என்றார் மஷ்ருைா. அப்படி உைர்தட்டில் 
கபாருளாதாரரீதிைாக, சாதிரீதிைாக இருப்பதாக நியைப்பவர்கள் டிரஸ்டிைாக 
சமூகத்தில் மாறி  தங்கள் சமூக கபாறுப்புகயள உணர்ந்து நடக்கவில்யைகைைில் 
பவறு வியளவுகயள அவர்கள் சந்திக்க பவண்டும்.  

வன்முயறைற்ற வாழ்க்யக முயற குறித்து பபசிை காந்திைடிகள் இல்ைாத நியைைில் 
வன்முயறயுடன் கூடிை கம்யூைிசம் என்பது தவிர்க்கப்படமுடிைாத ஒன்பற என்கிற 
முடிவிற்கு மஷ்ருைா வந்தயடகிறார். 

 காந்திைிைம் எை நாம் பபசுவது பரங்க், தீண்டாயம, சாதிைற்ற இந்திைா 
என்பயதத்தான். வட்டாரவாதம், வகுப்புவாதமற்ற இந்திைாயவத்தான். சுைநைமற்ற, 
ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்ைாத இந்திைாயவத்தான். கடயமயை உணர்ந்த 
ஜைநாைகத்யததான்.  எைது கருத்துக்கள் என்பயவ எப்பபாதும் இறுதிைாையவ 
அல்ை எை காந்திபை பைமுயற கதரிவித்துள்ளார். ”என் வாழ்நாளில் 
மாற்றிக்ககாள்ளக்கூடிைைவாகபவ எைது கருத்துக்கள் இருந்துள்ளை. ஆைால் 
குன்றுகயளப்பபாை உண்யமயும் அகிம்யசயும் பழயமைாையவ. இவற்றுடன் 
பசாதயை பமற்ககாண்டபத நான் கசய்தயவ எல்ைாம்” என்பற அவர் பபசிைார். 

 அகிம்யச என்பது நான் கமதுவாக கற்றுத்பதர்ந்தது. காந்திைிைம் என்பதில் எந்த 
இசமும் இல்யை என்பதுதான் உண்யம எை கசால்ைவிரும்புகிபறன் என்றார் காந்தி. 
உள்ளுணர்வு உந்துதைால் உண்யமைின் பக்கபம நின்றிருக்கிபறன் என்றார் அவர். 
பிரச்சயைகயள உண்யமயுடன், பசயவ மைப்பான்யமயுடன், அகிம்யச வழிைில் 
அணுகபவண்டும் என்பபத காந்தி தரும் கவளிச்சம் என்கிறார் மஷ்ருவாைா.  
உண்யம என்பதற்காை விளக்கத்யதயும் அவர் தருகிறார். உண்யம என்பது திற்ந்த 
மைதுடன் இருப்பது, அஞ்சாமல் தவறு என்றால் ஏற்பது, முரட்டு 
வன்முயறத்தன்யமக்குப் பதில்  ஆத்ம சக்தியை அனுசரிப்பது என்றார் (Truth means 
that you will be always open minded and never afraid of retracing from or confessing an error, and will 
be prepared to risk your all for the cause, which for the time being you clearly conceive to be true-
Soul force than brute force).  

 அவருக்கு ஆழ்ந்த பிடிப்யப ஏற்படுத்தாதயவ குறித்பதா, தாபை முன்நின்று 
நடத்தபவண்டும் எை நியைக்காத ஒன்றுக்காக காந்தி பபாராடுவதில்யை. ’சவுண்ட் 
கிளப்பும்’ பபாராட்டங்களில், மீடிைா கவளிச்ச பபாராட்டங்களில் அவர் நம்பிக்யக 
அற்று இருந்தார். (He does not believe in sound box agitations or soap bubble demonstrations made 
more for the sake of newspaper reports than for coming to grips with the problem in hand.) 



ஆகாகான் மாளியகைில் அவர் தங்கிைிருந்த காைத்தில் கம்யூைிஸ்ட் புத்தகங்கயள 
காந்தி படித்ததாக மஷ்ருவாைா கதரிவிக்கிறார். மார்க்சின் தாஸ் காபிடலுடன் 
எங்ககல்ஸ், கைைின், ஸ்டாைின் நூல்கயளயும் படித்தார். சீைக் கம்யூைிஸ்ட்கள் 
குறித்தும் படித்தறிந்தார். துன்பப்படும் மைிதர்களின் துைர் நீக்குதல் கம்யூைிசம் எை 
புரிதல் அவரிடம் இருந்தது. அவரது ஆசிரமத்தில்  To each according to his need, from 
each according to his capacity  என்பது வழிகாட்டும் வாசகமாக இருந்தது. 

 காந்தி தைது சட்டபூர்வ தர்மகர்த்தாமுயற (statutory trusteeship)  குறித்து விளக்கம் 
அளித்தார். முதைாளிகளுக்கு இது நல்வாய்ப்பு என்றார். தர்மகர்த்தா முயறைில்  
கபாறுப்யப கசாந்தப்படுத்திக்ககாள்தல் கீழிைிருந்து துவங்கபவண்டும் என்றார். 
பஞ்சாைத்துக்களில் துவங்கட்டும் என்றார். இன்று கம்யூைிஸ்ட்கள் சமத்துவம் என்பது 
குறித்த பிரச்சாரங்களில் மட்டும் இருக்கிறார்கள். ஆைால் அதில் கவறுப்பும் பசர்ந்பத 
வியதக்கப்படுகிறது என்கிற தைது கவயையை அவர் பகிர்ந்துககாண்டார்.  எைது 
திட்டத்தில் அரசாங்கம் மக்களின் விருப்ப உறுதிகயள நியறபவற்றுவதாக 
இருக்குபம தவிர தன் அதிகாரத்யத பிரபைாகிக்கும் ஒன்றாக இருக்காது. 
வன்முயறைற்ற வழிைில் சமத்துவம் என்பயதக் ககாணரபவண்டும். அதற்கு 
மக்கயள ஏற்க கசய்திட பவண்டும்.   I claim to be a foremost communist எைக்கூட அவர் 
கசால்ைிக்ககாண்டார். 

 சத்திைாக்கிரக கவற்றிக்காை நிபந்தயைகளாக அவர் மூன்யற குறிப்பிட்டார். எதிரி 
குறித்த கவறுப்புணர்வு இல்ைாயம, பிரச்சயைைின்  நிைாைத்திற்காக இறுதிவயர 
துைர்கயள ஏற்கும் சித்தம்  மற்றும் உறுதி என்பைபவ அயவ. லூைி பிஷருடன்  
அவர் நடத்திை உயரைாடைின் பபாது  பசாசைிஸ்ட் நண்பர்களின் தன்ைை மறுப்பு, 
திைாகம் ஆகிைவற்யற தான் பபாற்றுவதாகவும் அவர்களுடன்  வன்முயற -அகிம்யச 
என்பதில் தான் பவறுபடுவதாகவும் காந்தி கதரிவித்தார்.  

பசாசைிஸ்ட்கள் பைர் பிறப்பதற்கு முன்ைபர நான் பசாசைிஸ்ட் ஆைவன். 
பஜாகன்ஸ்பர்க்கிபைபை அதற்காை உறுதிப்பாடு எைக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது.  My socialism 
means even unto this last.   I want freedom of full expression of my personality.   பசாசைிசத்தில் 
தைிநபருக்கு சுதந்திரம் இல்யைகைைில், எயத அயடைமுடியும். எைது பசாசைிசம் 
ருஷ்ை வடிவத்திைிருந்து மாறுபட்ட ஒன்று. அரசாங்கபம எல்ைாம் என்பதாைதல்ை 
அது. மார்க்சிைத்யத கம்யூைிஸ்ட்கள் பழுதாக்கிவிட்டைர். கைைின் துவங்கியவத்தார். 
ஸ்டாைின் முடித்துயவக்கிறார் என்கிற விமர்சைப் பார்யவ காந்திைிடம் இருந்தது 
என்பயத மஷ்ருவாைா முன்யவக்கிறார். 
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10. பைாகிைா பார்யவைில் காந்தியும் மார்க்சும்                               

நவைீ அரசிைல் சித்தாந்தத்தில் ராம் மபைாகர் பைாகிைா முக்கிை பங்களித்தவர். 

விடுதயை பபாராட்டம், காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் பசாசைிஸ்ட், பசாசைிஸ்ட் இைக்கங்கள் 

எை பைணித்தவர். தான் சரி எை கண்டறிந்தவற்றிற்காக பபாராடிைவர். மார்க்சிைம்- 

காந்திைம்- ஆசிைவயகப்பட்ட ஜைநாைக பசாசைிசம் எை பபசிவந்தவர். இந்திை 

வரைாற்யற கவறும் வர்க்க பபாராட்டம் எை சுருக்கிவிடமுடிைாது. சாதிை வரைாயற 

பார்க்காமல் இந்திை வரைாற்யற அய்பராப்பிை நான்கு கட்ட சமுக அயமப்பு எை மார்க்சிை 

விளக்கத்தினுள் அப்படிபை கபாருத்திவிட முடிைாது எை பபசியும் எழுதியும் வந்தவர் . 

சாதி குறித்த விரிவாை உயரைாடயை  நாடாளுமன்றத்திற்குள்ளும் கவளிைிலும் 

நடத்திைவர். 

பைாகிைா  மார்க்யச விட காந்திைிடம் கநருக்கமாக வந்தார். பநருவுடன் நட்பும் 

விமர்சைங்கயளயும் ககாண்டிருந்தார். கஜைபிரகாஷ் நாரைண், ஆச்சார்ை நபரந்திரபதவ் 

பபான்றவர்களுடன் ஒன்றாக நின்று பணிைாற்றிைார். அவர்களுடன் கடுயமைாை 

பவறுபாடுகயள பகிரங்கமாகவும் யவத்தார். பசாசைிஸ்ட் இைக்கம் மிக கடுயமைாை 

உயடவுகளுக்கு உள்ளாகி தைது அரசிையை நீர்க்க கசய்துககாண்டுவிட்ட இன்யறை 

சூழைிலும்  அவரது எழுத்துக்களின் கபாருத்தப்பாடு குறித்த உயரைாடல்கயள உதிரிைாக 

உள்ள பைாகிைா சிந்தயைவாதிகள் நடத்திக் ககாண்டிருக்கின்றைர். அவரது சிை முக்கிை 

ஆக்கங்கள் இப்பபாதும் பபசப்படுகின்றை.  

 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் அவர் நடத்திை மார்க்சிைம்- பசாசைிசம் குறித்த 

உயரைாடல்கள், சமத்துவம் குறித்த பபச்சுகள், உைக மைம்- மாைிடவர்க்கம் பபான்றயவ 

கதாடர் விவாதத்திற்கு உரிைைவாக இருக்கின்றை, அவரது எழுத்துக்களில் சிை 

முக்கிைமாையவ தமிழ் உள்ளிட்ட கமாழிகளில் வந்துள்ளை. மார்க்ஸ்- காந்தி- 
பசாசைிசம், மார்க்சிற்கு பிந்திை கபாருளாதாரம்,  Meaning of Equality, caste essays- speeches, 

சரித்திர சக்கரம் பபான்றயவ கபாருட்படுத்த பவண்டிை ஆக்கங்களாக உள்ளை.   இங்கு 
அவரின் மார்க்சிைம் காந்திைம் குறித்த பார்யவ சுருக்கமாக முன்யவக்கப்படுகிறது. 

மார்க்சிைர் பபசிவருகிற வரைாற்று கபாருள்முதல்வாத சமூக கட்டங்கயள அப்படிபை 

உைக நாடுகள் முழுயமக்கும் கபாருத்த முடிைாது என்பது பைாகிைாவின் முடிபு. இந்திை 

மார்க்சிைர் சிைர் அடியமச் சமுதாைம் இருந்ததாக பபசுவது அவருக்கு திரித்துக் 

கூறைாகபவ படுகிறது. அபத பபால் உைகம் முழுயமயும் ஒபர கட்டத்தில் 

நிைபிரபுத்துவமும் ஏற்பட்டிருக்கமுடிைாது. பசாசைிசம் ஏற்பட்டு விஞ்ஞாைத்யத 

பூரணமாக பைன்படுத்திவிட்டால்  கபான்னுைகம் என்று பபசுவது ைாந்திரிகமாைது 



பபான்ற விமர்சைங்கயள பைாகிைா கதாடுக்கிறார்.  எதிர்காை கபான்னுைகு (Golden 

Future)  என்பயத அவர் விமர்சித்தார். 

மார்க்பஸா வரைாறு என்பபத வர்க்கப்பபாராட்டத்தின் வரைாறு தான் என்கிறார். 

வர்க்கப்பபாராட்டம் என்பயத பைாகிைா மறுக்கவில்யை. உள்நாட்டு, கவளிநாட்டு 

பாட்டாளிகளுக்காை பவறுபாடு என்ற ஒன்யற மார்கஸ் கவைிக்க தவறிைார் என்பது 

பைாகிைாவின் விமர்சைம். உைக ரகசிைங்கயள கவளிப்படுத்திை கபாருள்முதல்வாத 

விளக்க சாவி மிக எளிதாைதாக இருக்கிறது. ஆைால் அதன் ஒளி எந்த இருயள 

அகற்றிைது எை கதரிைவில்யை என்றார். ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட விதிவிைக்குகள் ககாண்ட 

எதுவும் எப்படி கபாதுவிதிைாக இருக்கமுடியும் எை பகள்வி எழுப்பிைார். 

கபாருள்முதல்வாதம் கூட ஐபராப்பிை கபருமிதவாதமாகபவ அவருக்கு கதரிந்தது. 

வர்க்கங்கயள ஒழிக்கபவண்டும் என்ற ஆர்வம் ைாயரவிடவும் தைக்கு குயறவாைதல்ை 

எைவும் தன்யை அவர் தற்காத்துக்ககாண்டார். 

  ருஷ்ைாவில் உணவு பிரச்சயை தீர்க்கப்பட்டது சாதயை எை பபசப்படுகிறது.  அதிக 
நிைப்பரப்பு, குயறந்த மக்கள் சமூகம் உயடை நாடு ஒன்யற இந்திைா பபான்ற அதிக 

மக்கள்கதாயக - குயறந்த நிைப்பரப்புடன் ஒப்பிட முடிைாது. ருஷ்ைாவில் சதுர யமல் 

ஒன்றில் 20 பபரும், இந்திைாவில் 300 பபரும் வாழ்கிறார்கள். சரித்திர பூபகாள நியைகயள 

கணக்கில் ககாள்ளாமல் கசய்ைப்படும்  ஒப்படீும் அபத முயறயை எடுத்துக் ககாள்வதும் 

எதிர்மயற வியளவுகயளக் கூட உருவாக்கும் என்பது பைாகிைாவின் வாதம். 

கருத்துமுதல்வாதம்- கபாருள்முதல்வாதம் எை நவைீமைம் இரண்டாக பிளவுபடுத்திக் 
ககாண்டுவிட்டது. இரண்டிற்குமாை முரண்பாடு தைக்கு பதான்றவில்யை என்றார் 

பைாகிைா. சரித்திரத்தில் நாம் பபசும் அபசாகன், புத்தயைவிட புராண ராமனும் சிவனும் 

மக்கயள கவ்வி பிடித்துள்ளைர். அன்பு, பக்தி, தயை பபான்ற புயைவுகள் அய்க்கிைம் 

ஒன்யற உருவாக்குவயத நாம் பார்க்காமல் இருக்கக்கூடாது. மைிதகுை வாழ்விற்கு 

வரைாறு உயரநயட என்றால், கதாடர்ந்து மக்களிடம் கசல்வாக்கு கசலுத்திவரும் புராண 

புயைவுகள் கவியதகள் பபால் இருக்கின்றை. வரைாற்றிைிருந்து மட்டுமல்ை, 

புராணங்களிைிருந்தும் கூட மைிதகுை வரைாற்யற எடுத்துக்ககாள்ள 

பவண்டிைிருக்கிறது. மதம் குறித்த விவாதத்தில் மதம் அபின் என்ற பமற்பகாள்களுடன் 

நிற்க முடிைாது. ஒழுக்கம், தைிநபர் குணநைன் பமம்பாடு ,பண்பாட்டுபபாதயைைில் 

கருயண புைைடக்கம் என்பதில் நாம் மதம் என்பயத ஒதுக்கமுடிைாது எை அவர் 
கருதிைார். கபாருளாதாரத்திற்கும், ஆன்மிகத்திற்கும் நிரந்தர பயகத்தன்யம இல்ைாமல் 

உறவு ஏற்படபவண்டும் என்றார். 



பபாராட்டமின்றி எந்த மாற்றமும் வராது என்பயத ஏற்கும் பைாகிைாவால் அது 

ரத்தக்களறி மூைம் வந்தால்தான் சிறப்பு என்பயத ஏற்கமுடிைவில்யை. ’புரட்சி’ 
புைிதமாை பநாக்கத்துடன் உறவுககாள்ள பவண்டும்.. இல்யைபைல் எழாது- நிற்காது. 

நல்ை ஒன்யற தீை வழிகளால் அயடைமுடிைாது என்கிற காந்திைத்திற்கு அவர் வந்து 

பசர்கிறார். 

மூைதை குவிப்பு, ஏகபபாகம் உருவாதல் ஆகிைவற்றில் மார்க்சிைத்யத நிராகரிக்க 

முடிைாது என்பயத ஏற்கும் பைாகிைாவால்,  ஏழ்யம, வர்க்கபபாராட்டம், புரட்சி ஆகிை 

விதிகளில் அவயர நியைநிறுத்திக்ககாள்ள முடிைவில்யை. முதைாளித்துவத்தின் இறுதி 
கட்டபம ஏகாதிபத்திைம் என்கிற கைைிைிை வயரைறுப்பில் அவருக்கு விமர்சைங்கள் 

இருந்தை. ஏகாதிபத்திைம், முதைாளித்துவம் இரண்டும் பசர்ந்பத வளர்வதாக அவர் 

கருதிைார். முதைாளித்துவம் வளர்வதற்கு இடமில்ைாத நியைைில் பபார்கள் ஏற்பட்டை  

என்பயத அவர் ஏற்கிறார். ஏகாதிபத்திை எல்யைக்குள் பை முதைாளித்துவங்கள் 

கசைல்படுகின்றை. முதைாளித்துவம் குறித்த மார்க்சிை வயரைறுப்புகள் பமற்கு 

அய்பராப்பிை  நிைவரங்களின் விளக்கங்களாகபவ உள்ளை என்றார். 

குறிப்பிட்ட ஒருகாைகட்டத்தில் ஒரு கதாழிைாளி கபறும் ஊதிைம் எவ்வளவு, 

அக்காைத்திை உற்பத்திைில் ஒவ்கவாரு கதாழிைாளிைின் சராசரி பங்ககன்ை – அதன் 

வித்திைாசம்தான் உபரிமதிப்பு என்பதுதான் சரிைாை கணக்கீடு. இந்த கணக்கீடு 

உைகளாவிைது.  காைைிகள் முதைாளித்துவத்தின் கிராமங்கள் எை பபசும்பபாது 

பராசாைக்சம்பர்க் அருகில் பைாகிைா வருகிறார். நமது நகரங்கள் கிராமங்கயள 

சுரண்டுவயதவிட காைைிநாடுகயள முதைாளித்துவ நாடுகள் சுரண்டுவது மிக 

அதிகமாைது . இருவட்ட கருத்துதயை புரிந்து ககாள்ளாமல் உபரிமதிப்பு கணக்கீட்யட 

சரிைாக வயரைறுக்க முடிைாது என்பதும் அவரது விமர்சைம். 

ருஷ்ைா பசாவிைத்தில் இைாப பநாக்கில்யை என்றாலும் முதைாளித்துவ கதாழில்நுட்ப 

அடிப்பயடைிபைபை கசைல்படுகிறது என்றவர் பைாகிைா. ஒருநாட்டின் கதாழில் நிறுவை 

பிரச்சயை பவறு- அது தைிஉயடயமைா அல்ைது கபாது உயடயமைா என்பது பவறு 

என்கிறார். விஞ்ஞாைத்யத உற்பத்திக்கு பைன்படுத்தபவண்டிை எந்த நாட்டிலும் 

ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கபவ கசய்யும். உற்பத்தி, நுகர்வு, பசமிப்பு ஒன்றுடன் ஒன்று 

இைங்குபயவ. முந்திை ஆண்டுகளில் பசமித்த உயழப்பு சக்திபை பசாசைிச 

கபாருளாதாரத்தில் மூைதைமாகிறது. கைரக எந்திரங்களாக காட்சி அளிக்கிறது. அபத 

பநரத்தில் குவிைல் முயறைில் எந்திரங்கயள புகுத்தி கபாருளாதாரத்யத நவைீப்படுத்தும் 

முைற்சி வறட்டுத்தைமாக அங்கு நயடகபறுகிறது என்ற விமர்சைத்யத அவர் யவத்தார். 



மார்க்சிைம் தைது இறுதி இைட்சிைமாக சுரண்டைற்ற சமுதாைம் அயமப்பது பற்றி 
பபசுகிறது. கசைல்படபகாருகிறது. அப்படி அயமயும் சமுதாைம் மானுட 
ஆளுயமகயள உைர்த்தும் எை நம்புகிறது. அங்கு சிை காைத்திற்குள் அரசாங்கம் 
இற்று வழீும் என்றும் கசால்கிறது. எந்த இசத்யதயும் பபசுகிற இறுதி இைட்சிைங்கள் 
என்பயத மட்டுபம அடிப்பயடைாக யவத்து அயத மதிப்பிடபவண்டுமா? அதன் 
பநாக்கங்களுக்கு அனுசரிக்கும் வழிமுயறகள் மதிப்பிடலுக்கு அப்பாற்பட்டயவைா? 
யகைாள விரும்பும் முயறகளின் சரி தவறு பற்றி பபசக்கூடாதா? வரைாற்றின் புதிை 
கட்டம் மார்க்சிைம் கூறுவதுபபால்தான் கட்டாைம் நடக்கபவண்டுமா?  பவறு எந்த 
வயகைிலும் நடக்க இைைாது என்று விதிபை தீர்மாைித்துவிட்டதா பபான்ற 
பகள்விகயள பைாகிைா எழுப்பிைார். தன்யை pro Marxist என்பறா Anti Marxist  எை 
மதிப்பிடபவண்டாம் எைக் பகட்டுக்ககாண்டார். 

உைகப் புரட்சிக்காக எவ்வழியும் உகந்தபத எை  மார்க்சிைர்கள் கருதுகின்றைர். 
ஒழுக்ககநறி குறித்து அவர்களிடம் விவாதிக்க முடிவதில்யை. புரட்சிக்காக 
ஜைநாைகத்யத சியதக்கவும் அவர்கள் தைங்குவதில்யை என்கிற விமர்சைம் 
பைாகிைாவிடம் இருந்தது. 

முதைாளித்துவ சங்கிைி அதன் வைியமைாை கன்ைிைில் உயடவுறும் எை மார்க்ஸ் 
நம்பிைார். அதன் பைவைீக்கன்ைி ருஷ்ைாவில் உயடகிறது எை டிராட்ஸ்கி 
எழுதிைார். கைைின் எங்கு பாட்டாளிகள் இைக்க கட்சி வலுவாக தயைைிடுகிறபதா அங்கு 

உயடயும் என்றார். முதைாளித்துவ சங்கிைி உயடவது பற்றிை பார்யவகள் மாறுபட்டு  

தமக்கு கியடப்பதாக பைாகிைா எழுதிைார். உற்பத்தி சக்திகயள கபாறுத்து 
அகமரிக்காவும் ருஷ்ை கம்யூைிசமும் ஒன்றுபபாைபவ நடப்பதாக அவர் குற்றம் 
சாட்டிைார். 

இன்றுள்ள இந்திைாவில் (1952ல்) நபருக்கு ரூ 150 மதிப்புககாண்ட உற்பத்தி கருவிதான் 

இருக்கிறது. ஒட்டுகமாத்த மூைதைமும் அவ்வளவுதான். முதைாளித்துவத்யத 

ஒழித்தபின் இச்சூழைில் நாம் அகமரிக்கா ருஷ்ைா கபாருளாதார நியையை எட்ட 

பவண்டும் எைில் 20 பகாடி பவயைக்கு தைா ரூ 10000 மூைதைமாவது பவண்டும். 

அதாவது 2 ைட்சம் பகாடி பவண்டும். 2000 பில்ைிைன் பகாடி பதயவ. நமது 5 ஆண்டு திட்ட 

ஒதுக்கீபடா 25 பில்ைிைன் அளவில் தான் இருக்கிறது. கம்யூைிஸ்ட்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் 

முதலீட்டிற்கு என்ை கசய்வார்கள்.  ஏகாதிபத்திைம் முதைாளித்துவத்தின் இறுதிகட்டம் 

என்பகதல்ைாம் சரிைல்ை. இரண்டும் இரட்யடப் பிறவிகள். பசர்ந்து வளர்ந்துவருபயவ 

என்றார் பைாகிைா. மார்க்சிைத்தின் அற்புதமாை அம்சம் கசாத்து குறித்த நாட்டத்திைிருந்து 

கவளிபைற்றம் என்பபத ( Not to be fascinated by property). 



இந்திைாவின் இன்றுள்ள கபாருளாதார நியையமகயள பமம்படுத்த அது 

முதைாளித்துவம் அல்ைது பசாசைிசம் எை எந்த வழிைாைாலும் குயறந்தது 80 

ஆண்டுகளாவது பதயவப்படைாம் . ஆசிைா ஆப்ரிக்கா மக்கள் தங்கள் நாகரீகத்யத பமற்கு 

பாணிைில் கட்ட முடிைாது . முதைாளித்துவம் மைிதகுை முழுயமக்கும் பமம்பாட்யட 

தந்த  முற்பபாக்காை ஒன்றாக ஒருகாைத்தில் இருந்தது. ஆைால் இப்பபாது சீரழிவுகயள 

தந்துவருகிறது எை மார்க்சிைம் கசால்வதில் திருத்தம் பதயவ என்றார் பைாகிைா. 

அய்பராப்பாவிற்கு ஒருகாைத்தில் முற்பபாக்காைதாக பமம்பாடுகயள தந்தது என்றுதான் 

கசால்ைபவண்டும் என்றார்.   

கம்யூைிஸ்ட்கள் தாங்கள் மிகப்கபரிை ைட்சிைத்திற்கு வரித்துக்ககாண்டவர்கள் என்பதால் 

நாம் பபசும் நன்ைடத்யத உபபதசங்கயள அைட்சிைப்படுத்துகிறார்கள். உைக புரட்சி 
என்பதால் ஜைநாைக சீர்குயைவுகயளப்பற்றி கவயைப்படுவதில்யை. தங்களின் 

பசாசைிச சமூகம் என்கிற உண்யமக்காக ககாயைகளுக்கு அஞ்சுவதில்யை. உைக 

கதாழிைாளர் ஒற்றுயம என்பதன் கபாருட்டு நாடுகளின் சுபைட்யசத்தன்யம பற்றிக் 

கவயைப்படுவதில்யை.    எைபவ கநறிகயளப் பற்றி அவர்களுடன் உயரைாட 

முடிவதில்யை. எங்கயளப் பபான்றவர்கயள ‘அகமரிக்கன் ஏகஜண்ட்’ எைச் கசால்ைி 
பசாசைிஸ்ட்கயள ஒழித்துவிடைாம் எை நியைக்கிறார்கள்.   

மைிதயை கசாத்துரியம ஆயசைிைிருந்து கவளிபைற கசய்வது என்பது 
மார்க்சிைத்தின் கபரும் ககாயட என்றார் பைாகிைா. மார்க்ஸ் கருத்துக்களில் தவறு 
இருந்தாலும் கசாத்துரியம ஒழிப்பு என்பது அதன் தைிச்சிறப்பு என்கிற ஏற்யப தந்தார் 
பைாகிைா. சிை காந்திைர்கள் பபசுவயதப் பபாை முதைாளித்துவ அயமப்பில் 
நல்கைாழுக்கம், நீதிகநறி பபான்றவற்யற இடம்கபறச் கசய்ைைாம் என்பது 
பகற்கைவு. ஆைிரக்கணக்காை முதைாளிகயள தர்மகர்த்தாக்களாக ஆக்கிடவும் 
இைைாது என்கிற காந்திைம் குறித்த விமர்சைப்பார்யவயையும் பசர்த்பத 
முன்யவத்தார் பைாகிைா. முதைாளித்துவம்  தங்குதயடைற்று   கபாருளாதார  

ஏற்பாடாக நிைவவும் மற்கறாருபுறத்தில் நல் ஒழுக்கம், நன்கைறி என்கிற கைாச்சார 

வாழ்வு எைச் கசால்வதும் அபத்தபம. அது காந்தியை சுருக்கி புரிந்து ககாள்வதாகபவ 

அயமயும் என்றார் பைாகிைா. 

 தைிமைிதனும் சூழலும் இயணந்து முன்பைறும் வயகைில் கசாத்துரியமயை 
அகத்திலும் புறத்திலும் ஒழிப்பது சவாைாை கசைல் என்றாலும் இைைாத ஒன்றல்ை 
என்கிற தைது நம்பிக்யகயும் அவர் கவளிப்படுத்திைார். 



மார்க்ஸ் எழுதிையவ சித்தாந்தமாகிவிட்டது. ஆைால் காந்தி தீர்க்கதரிசிகயளவிட 
திட்டவட்டமாகவும், தத்துவ அறிஞர்கயளவிட கபாதுப்பயடைாகவும் எழுதியும் 
பபசியும் வந்தார். அவரது கசைல்கள் மூைம்தான் அவர் மிளிர்கிறார். அவரது 
அன்றாட வாழ்க்யக கசைல்பாடுகள் மூைபம அவர் அதிகம் பரவிைார். காந்திைிைம் 
என்ற கசைல்முயறைில் வடிகட்டப்பட்டு கவளிப்படும் பசாசைிச கருத்துக்கள் 
கசடற்று தூய்யம கபறுவதுடன் காந்திை நிறத்யதயும் ஓரளவு கபறும் வாய்ப்பு 
ககாண்டது என்றார் பைாகிைா. 

காந்தி தைது கபரும் எழுத்துப் பயடப்புகளால் .உைகத்யத வசீகரிக்கவில்யை. தைது 

கசைைால் வாழ்ந்து காட்டுவதன் மூைம் அவர் மக்கயள ஈர்த்தார். வாழ்ந்ததற்கும் 

கசைல்பட்டதற்குமாை ககமண்டரி எை அவர் எழுத்துக்கயள எடுத்துக்ககாள்ளைாம். அவர் 

இருந்த காைத்தில் இருந்த முதைாளித்துவம், பசாசைிசம் என்கிற முயறயமகளில் அவர் 

கசல்வாக்கு கசலுத்த முடிந்திருந்தால் கபரிதும் மகிழ்ந்திருப்பபன் என்றார் பைாகிைா.  

அநீதிக்கு எதிராை நிைாைத்திற்காை சுை துன்பத்யத ஏற்றுக்ககாண்ட உைக அயடைாளம் 

எை காந்தியை கசால்ைமுடியும். நாம் காணும் உைகில் கபரும் அயமப்பில் அதன் 

பாகமாக உணரும் அளவில் மட்டுபம தைிமைிதன் கதரிைமுடியும். அய்பராப்பா தைிநபர் 

அயமப்பின்றி ஆதரவற்றவன் பபால் இருக்கிறான். இந்த பமற்கு சூழைில்தான் மகாத்மா 

வருகிறார். உன்ைிடம் ஆயுதம் இல்ைாவிடிலும், அயமப்பு இல்ைாவிடிலும் உன்ைிடம் 

உள்ள அநீதி எதிர்க்கும் ஆன்ம சக்தி உள்ளது. அதைால் ஏற்படும் துன்பங்கயள 

தாங்கிக்ககாள்ளும் மைவைியம உள்ளது எை சாதாரண மைிதனுக்கு காந்தி 
உணர்த்திைார். 

நவைீ உைகில் கூட்டத்தின் ஒருபகுதிைாக தைிமைிதன் இருந்தால்தான் பைனுள்ள 
முயறைில் இைங்க முடிகிறது. தகுந்த அயமப்பின் அரவயணப்பு இல்யைகைைில் 
அவன் எைியைப்பபால் ஆகிவிடுகிறான்.  இன்ைல்கயள சகித்துக்ககாள்ளும் 
ஆற்றயை கற்கும் மைிதன் அநீதி எதிர்த்து பபாரிடும் ஆன்ம பைம் 
ககாண்டவைாகிவிடுவான் எை ஒவ்கவாருவருக்கும் நயடமுயறைில் உணர்த்திைவர்  
காந்தி. மிகச்சாதாரண தைிமைிதைின் ஆன்மபைத்யத உணரகசய்தவர் காந்தி. 
தைிைாகவும் கூட்டாகவும் கபாருந்தா சட்டங்கயள மீறும் புதுவழி ஒன்யற 
காந்திைிடமிருந்து மக்கள் கபற்றைர். 

அன்பு ஆயுதங்களுக்கு எதிராைது. உைகின் தயை சிறந்த மைிதர்கள் தங்கள் 
சிந்தயை மற்றும் கசையை ஆயுதமற்ற வயகைில்தான் தந்துள்ளைர். ஆைால் தங்கள் 
பகுதிைிைர் பமல் அன்பு என்பது மானுடம் மீதாை அன்பிற்கு எதிராக பபாவயத 



பார்க்கமுடிகிறது. மைிதன் தன்யை பிறரிடமிருந்து நியைநிறுத்திக்ககாள்ள ஆயுதம் 
பதயவ எைக் கருதுகிறான். ஆயுதம் என்றாபை அநீதி என்பது அதன் பவர் 
ஆகிவிடுகிறது. ஆயுதம் இல்ைாமல் எப்படி பபாலீஸ், அந்நிை பயடகைடுப்பு தற்காப்பு 
எை பகட்கப்படுகிறது.   உைகில் சமத்துவ நீதியை வன்முயறைற்று நியைநாட்டுவது 
எப்படி என்பதுதான் யமைமாை பகள்வி. அதற்கு பதில் காந்திை சிவில் 
ஒத்துயழைாயம என்பபத என்றார் பைாகிைா. 

காந்தி பன்யமத்துவவாதி (Gandhi was a pluralist-).  அவர் கடவுள் பற்றி அதிகம் 
பபசிைிருக்கைாம். ஆைால் அவருக்கு இைட்சிைவாதம், கபாருளாதாரவாதம் எை 
எதுவும் முற்று முழுயமைாைதல்ை. அவர் அயைத்துவயக சாத்திைங்கயளயும், 
காரண வியளவுகயளயும் பார்ப்பவராக இருந்தார். அவரிடம் பமாைிசம் இல்யை. 
காந்திைிடம்  pragmatic liberalism  இருந்தது எைைாம். 

இைட்சிைப் பைணத்தில் சாதைம் எனும் வழிமுயறகளும் இைட்சிைத்திற்குரிையவ 
எை வைியுறுத்திைார் காந்தி. நல்வாழ்வு என்பயத ககாயைகள் மூைம் 
கண்டயடைமுடிைாது எை உரக்கத் கதரிவித்தார். இன்யறை கபாய்களின் மூைம் 
நாயளை உண்யமயை நியைநாட்டமுடிைாது. சர்வாதிகாரம் ஜைநாைகத்யத 
தந்துவிடும் என்பது கட்டுக்கயத என்றார். ஓர் அடி ஆைாலும் அதுபவ பபாதும் 
என்பதன் மூைம் அயைவயரயும்  அயைத்து கசல்ைபவண்டிை கபாறுப்யப 
உணர்த்திைார் காந்தி. எண்ணமுடிைாத ஏணிப்படிகளில் இைட்சக்கணக்காைவருடன் 
இயணந்த பைணத்யத ஒவ்பவார் அடிைாக கசய்தவர் காந்தி. 

புரட்சிைா பார்ைிகமண்ட்டா என்பதல்ை பிரச்சயை. ஓட்டின் மூைமா- துப்பாக்கிைா 
என்பது கூட தவறாை பகள்விதான். பதில் காணபவண்டிை பகள்வி மக்களின் 
சத்திைாக்கிரக உரியமைா- ஒரு சிைரின் துப்பாக்கி உரியமைா என்பதுதான் என்றார் 
பைாகிைா. ககாடுங்பகால் ஆட்சியை வழீ்த்த மக்களின் சத்திைாக்கிரகம் எனும் 
மகத்தாை ஆயுதத்யத உதாரணமாக்கியுள்ளார் காந்தி. 

கிராம அளவில் தரமாை ஜைநாைகம் என்பயத காந்தி முைற்சித்தார். சுைபதயவயை 
பூர்த்தி கசய்துககாள்ளமுடிந்த கிராமக் குடிைரசு பதயவ என்றார். ஆைால் நமக்கு 
கியடத்த பிரதிநிதித்துவ ஜைநாைகத்தில் ராட்யட காணாமல் பபாய்விட்டது. 
பஞ்சாயை சிகமண்ட் ஆயைகள் எழுந்தை. கிராம அரசு விரும்பத்தக்கது எை ஒற்யற 
வரியுடன் அரசிைல் அயமப்பு சட்டம் திருப்தியுற்றது என்கிற விடுதயைக்குப் 
பின்ைராை நியையமகள் குறித்து பைாகிைா தைது விமர்சைத்யத யவத்தார். 



நூற்புக் கருவிைின் கசய்தி என்ை? வாழும் இடம் தன்ைியறவு ககாண்டதாக, 
தன்கட்டுப்பாட்டிற்குள் கடக்ைாைஜியைக் ககாண்ட கிராம நிர்வாகம் என்பதுதான். 
காந்திக்கு எளியமயும், எளிை கருவிகளும் அவசிைமாக கதரிந்தது. ஆைால் 
நம்மவர்களுக்பகா அது பகைிக்குரிை ஒன்றாகிவிட்டது. கம்யூைிஸ்ட் பஹாசிமின் 
கூட எளியமைாை வாழ்க்யகயைத்தான் காட்டுகிறார்.. கம்யூைிஸ்ட்களுக்கு அதில் 
பகாட்பாட்டுத்தன்யம இல்யை. ஆைால் காந்திக்பகா அது பகாட்பாடு சம்பந்தமாைது 
(To communism simple living is not doctrinal, where as to Gandhism it is) . எளிைவயக 
வாழ்க்யகபை கூட புரட்சிகரமாைதுதான்.  

இன்றுள்ள நியையமைில் காந்தி பபசிையவ எல்ைாம் மரிைாயதக்குரிை கருத்துக்கள் 
அவ்வளபவ. நயடமுயற அமுைாக்கத்திற்கு உகந்தயவ அல்ை என்பதற்காை 
நிகழ்வுகள் நடந்துககாண்டிருக்கின்றை. காந்திைின் கருத்துக்கயள கபாருளாதார, 
நிர்வாக முயறகளில் இயணத்துக்ககாண்டு கசைல்பட்டால் இந்திைா உைகிற்கு 
புதிைபதார் நாகரீகத்தன்யமயை காட்டமுடியும். மைிதன் நல்ைவைாக இருந்பத 
தீரபவண்டும் என்கிற சமூக கட்டுமாைமாக அது இருக்கும் என்று எழுதிைார் 
பைாகிைா. 

இந்திை விடுதயைப் பபார் சிை சமரசங்கயள கசய்துககாண்டது. எதிராக பபாராடிவந்த 
காந்திைம் (Gandhi in opposition) தைது பபாராட்டத்யத இறுதிவயர எடுத்துச் கசல்ை 
முடிைாத பைவைீங்களிைிருந்து கூட ‘அரசாங்க காந்திைிைத்தின்’ பபாதாயமகள் 
வந்திருக்கைாம்  ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அவரது சீடர்கள் அவரின் மிக முக்கிை சிவில் 
ஒத்துயழைாயம பபான்றவற்றிற்கு அஞ்சுகிறார்கள். 

ஆட்சி எதிர்த்த காந்திைம் புரட்சிகரமாைதாக இருந்தது. ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் காந்திை 
அரசாங்கம் என்றவர்கள் முன்பு இருந்த அபத நயடமுயறயை அப்படிபை 
பின்பற்றிைார்கள். மார்க்சிைபமா  ஆட்சிக்கு எதிபர நிற்கும்பபாதும், ஆட்சிைிபை 
அமர்ந்தபபாதும் புரட்சிகரமாக இருக்கபவண்டியுள்ளது. முன்பிருந்த நியையமகயள 
அது அடியுடன் மாற்ற பபாராடுகிறது என்கிற  பவறுபாட்யட பைாகிைா பநரு மீதாை 
விமர்சைமாக யவத்தார்.  

ஒருமுயற சுபாஷ் பைாஹிைாவிடம் பகட்டார். காங்கிரசா- காந்திைா ைார் 
பைமாைவர்கள். காந்திதான் என்பயத அறிந்பத தான் கசைல்படுவதாக பைாகிைா 
பதில் தந்தார். காங்கிரஸ் இைற்றிை தீர்மாைம் ஒன்யற  காந்தி  வடீ்படா கசய்தார். 
அயத காங்கிரஸ் ஏற்ற பநரத்தில் இக்பகள்வி எழுந்தது. 



காந்தி  உைககுடிமகன் என்பதில் நம்பிக்யக யவத்திருந்தார். சாதி, இை, 
வர்க்கங்களுக்கு அப்பால் அச்சிந்தயை பதயவ எைவும் கருதிைார். அவரது 
தர்மகர்த்தாமுயற பைன்தராது என்கிற கருத்து பைாகிைாவிற்கு இருந்தது. ஆைாலும் 
காந்தி என்ை கசால்ைவருகிறார் என்பயத பைாகிைா பார்க்கத்தவறவில்யை. காந்தி 
முதைாளிகளுக்கு இருக்கும் அதிகாரத்யத மட்டுப்படுத்த வியழகிறார். சமூகத்திற்கு 
அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கபவண்டும் எை பகாருகிறார் எை பைாகிைா 
எழுதிைாலும் முதைாளிகயள மைமாற்றம் கசய்வகதல்ைாம் சாத்திைமல்ை எை  
கருதிைார். 

கடவுள், சர்க்கா, தர்மகர்த்தா ககாள்யக என்பதில் பைாகிைாவிற்கு உடன்பாடில்யை. 
ஆைால் காந்திைன் ஸ்பிரிட் என்பதில் நிற்க விரும்பிைார். பபார்க்குணமிக்க 
பசாசைிசம் ‘காந்திைலீகசியுடன்’ எை பைாகிைா விரும்பிைார். காந்திக்கு அரசிைல் 
என்பது கநறி சார்ந்த அயத பமம்படுத்தும் அம்சம். அரசிைைில் கநறிபிறழ்வு 
என்பயத அவர் ஏற்க மறுத்தார். உண்யமைாை அதிகாரம் அல்ைது சக்தி ஒவ்கவாரு 
தைிமைிதைிடமும் உயறந்திருக்கிறது. அதிகாரம் அரசாங்கத்திடம் அல்ைது 
சட்டமன்றங்களில்  ககட்டிப்பட்டுவிடக்கூடாது என்பார் காந்தி. பைாகிைா அகிம்யச 
என்பயத பைன்படுத்தவில்யை . தீர்மாைகர பகாபம் பதயவ எைக்கருதிைார். 
அபதபபால் உண்யம எைப் பபசும்பபாது பைாகிைா எப்பபாதும் நாம் 
பார்த்தவயரைிைாை உண்யம  partial truth  என்பற பபசிைார். பமற்கு நாகரீகத்யத   
’moral and religious’  அடிப்பயடைில் காந்தி விமர்சித்தால் பைாகிைா அரசிைல் 
கநறிசார்ந்து விமர்சித்தார். 

ஜமன்ைால் பஜாஜ் மூைம்தான் காந்திைின் அறிமுகம் பைாகிைாவிற்கு கியடக்கிறது. 
பைாகிைாவின் திறயமயை காந்தி பைன்படுத்த தவறவில்யை. அவரின் சிை 
கட்டுயரகயள ஹரிஜன் பத்திரியகைிலும் கவளிைிட்டார். மிகவும் யதரிைமாை 
மைிதர் பைாகிைா என்கிற புகழாரத்யத காந்தி சூட்டிைார். தான் அவரின் 
பமதயமக்காக புகழவில்யை. அவரின் தீர்மாைகர குணத்திற்காக புகழ்கிபறன் என்றார் 
காந்தி. 1946 பைாகிைாவின் பகாவா விடுதயைப்பபாராட்டத்திற்கு ஆதரயவ நல்கிைார் 
காந்தி. பபார்த்துக்கீசிைர்கள் அவயர யகது கசய்து சியறைில் அயடத்தபபாது 
இந்திைாவின் ஆன்மா சியறைில் என்றார் காந்தி. 

காந்தி மைிதனுக்கு முக்கிைத்துவம் தந்து சூழைின் கசல்வாக்யக குயறத்து 
மதிப்பிட்டுவிட்டார் என்கிற குயறயை பைாகிைா கவளிப்படுத்தாமல் இல்யை. 
பசாசைிஸ்ட்களாகிை நாம் மைிதயை குயறத்து மதிப்பிட்டு வருகிபறாம். பசாசைிசம் 
ஏற்கைபவ மானுட நிகழ்ச்சி நிரைில் முக்கிைத்துவம் கபற்று இருக்கிறது. காந்திைக் 



கருத்துக்கயள அதனுடன் பசர்த்து ஏற்புயடை பசாசைிச பகாட்பாடுகயள 
உருவாக்கிக்ககாள்ளைாம் என்றார் பைாகிைா. மைிதன் கருவிகளுக்கு 
அடியமைாகிவிட்டான் என்பயத நாம் ஏற்கபவண்டும். காந்திைம் சம்பிரதாைமாை 
மரிைாயதக்குரிை ஒன்றாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது.  ’sagehood, sainthood satyagraha’  
என்பை காந்திைிடமிருந்து எடுத்துக்ககாள்ளத்தக்கைவாக இன்றும் இருக்கின்றை.  

சத்திைாக்கிரகம் எனும் நிைாைம் பகட்கும் முயற, நற்பண்பு நாட்டம், எளியம 
நியறந்த மைிதன் என்பபத காந்தி  அளித்த வாழ்க்யகமுயற. 
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11. ஹிரன் முகர்ஜிைின் காந்தி 

மார்க்சிைம் சார்ந்த எழுத்துக்கள் மூைம்  அைராது பதாழர்களுக்கு கற்று ககாடுத்த 
மிக முக்கிை தயைவர்களுள் ஹிரனும் ஒருவர். அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பிைராக 
இருந்தபபாது பநரு உட்பட முக்கிை தயைவர்கள் அவரது உயரயை கவைமாக 
பகட்டைர். கசாற்கசறிவும் ஆழமும் மிகுந்த அவரது ஆங்கிைம் பநருயவ மிக 
அதிகமாக கவர்ந்தது. அவரின் கபங்காைி, உருது கமாழிைாற்றலும் பிரமிக்க 
தகுந்தயவைாக இருந்தது. நாடாளுமன்றத்தில்  இடதுசாரிகளின் மைசாட்சி எை அவர் 
கருதப்பட்டார். 

ஹிரன்முகர்ஜி பார் அட் ைா பாரிஸ்டர் பட்டம்கபற்று 1934ல் இந்திைா திரும்பிைார். 
சர்வபள்ளி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுயரயை ஏற்று ஆந்திரா 
பல்கயைகழகத்தில் வரைாறு மற்றும் அரசிைல் விரிவுயரைாளராக பசர்ந்தார். பிறகு 
கல்கத்தா சுபரந்திரநாத் கல்லூரிைில் பபராசிரிைராக பணிபுரிைத்துவங்கிைார். 
கல்கத்தா பல்கயைகழக இைாகத்துயற தயைவராக 1940ல் உைர்ந்தார்.  

ஹிரன் முகர்ஜி 1936ல் பதாழர் பி சி பஜாஷி பிற நண்பர்கள் மூைம் கம்யூைிஸ்ட் 
கட்சிைில் பசர்கிறார். அகிை இந்திை முற்பபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம், பசாவிைத் 
நண்பர்கள் அயமப்புகளில் கசைல்படுகிறார். கட்சிைில் வங்க மாநிை கமிட்டிைில் 
ஆரம்பத்தில் கசைல்பட்டுவந்தார். பின்ைர் 1958-68களில் பதசிை கவுன்சிைில் 
கசைல்பட்டார். முதல் நாடாளுமன்ற பதர்தல் துவங்கி  5வது பைாக்சபா 1977வயர 25 
ஆண்டுகள் ஹிரன் முகர்ஜி நாடாளுமன்ற உறுப்பிைராக இருந்தவர். 1990ல் 
பத்மபூஷனும் 1991ல் பத்மவிபூஷனும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. ஒபர பநரத்தில் 
ஹிரைின் காந்திை ஆய்வும், இ எம் எஸ் அவர்களின் மகாத்மா இசம் என்கிற 
ஆக்கமும் கவளிைாைிை. இங்கு  இடம்கபற்றுள்ள கட்டுயரைில் காந்தி குறித்த 
ஹிரன் முகர்ஜிைின் ஆய்வு சுருக்கமாக விளக்கப்படுகிறது. 

காந்திைின் கபருமிதபம அவரது அச்சமற்ற  தன்யமைில்தான் இருக்கிறது. பபச 
சக்திைற்ற மக்கயள நிைாைம் பகட்கத்கதரிந்த மைிதர்களாக உைர்த்திைார் காந்தி. 
திரண்டு தங்களால் பபாராட இைலும் என்பயத அவர்களுக்கு உணர்த்திைார். மற்ற 
மாகபரும் மைிதர்கயளப்பபாைபவ அவர் உைகிற்கு உரிைவராைார். 

நாங்கள் புரட்சிக்காரர்களாக இருக்கைாம். ஆைால் எங்களில் பைர் மகாத்மா 
காந்திைின் பநரடிைாை அல்ைது மயறமுக சீடர்களாகபவ இருக்கிபறாம் எை ஏப்ரல் 7, 
1958ல் விைத்நாமின் பஹாசிமின் கூறிைார். மார்க்சிை அறிஞரும் இந்திை 
விடுதயைக்காை நிகழ்வுகயள உற்றுபநாக்கி இந்திை கம்யூைிஸ்ட்களுக்கு 



வழிகாட்டிைாக இருந்தவருமாை ரஜிைிபாமிதத் காந்தியை முதைாளிகளின் முகமூடி 
எை 1939ல் குறிப்பிட்டது சற்றுக் கடுயமைாைது . 

மற்ற எல்பைாயரயும்விட காந்திைால்தான் மக்கயள பபாராட்டப் பாயதக்கு 
அயழத்துவரமுடிந்தது. அபதபபால் புரட்சி அளவிற்கு அது பபாகிவிடாமல் தடுக்கவும் 
முடிந்தது. இந்த அபார சக்திைால் அவரால் பிரிட்டிஷாயர விவாதபமயடக்கு 
ககாணரமுடிந்தது எை   ருஷ்ை அறிஞரும் இந்திை ஆய்வாளருமாை 
உல்ைாவ்ைாஸ்கி 1970ல் எழுதிைார். 

கம்யூைிஸ்ட் கட்சி யைன் எை காந்தியைப்பற்றி திட்டவட்டமாக வயரையற ஏதும் 
இல்யை. அவரது பங்களிப்பு, பாத்திரம் குறித்த கபாதுவாை புரிதல் கட்சிைிடம் 
இருந்தது. ஹிரைின் காந்தியை படித்தல் புத்தகம் வந்தபநரத்தில் பிைாரிைாைின் 
காந்தி இறுதி கட்டமும், இ எம் எஸ் நம்பூதிரிபாடின்  மகாத்மா- இசம் என்கிற 
ஆக்கங்களும் கவளிவந்தை.  

இந்திைாயவப்பபாைபவ முரண்பாடுகள் ககாண்ட மைிதராக காந்தி இருந்தார். அபத 
பநரத்தில் மற்ற அயைவயரயும்விட உைர் பார்யவதீர்க்கம் ககாண்டவராக அவர் 
விளங்கிைார்.  

இந்திை பவர்கள் என்பதிைிருந்து வந்தாலும் எங்கயளப் பபான்றவர்கயள மார்க்சிைம் 
ஈர்த்தது. காந்திைம் என்பது தன்ைிடம் காணப்படவில்யை, காந்திைம் என்கிற 
ஒன்றுடன் தான் பவறுபட்டு இருந்தாலும் அது மகத்தாை  சிந்தயைைாக இருந்தது 
எை ஹிரன் கசால்கிறார். விஞ்ஞாை  சிந்தயை என்ற கபைரால் எல்ைாம் அயத 
புறக்கணித்துவிட முடிைவில்யை என்கிற உணர்தல் தம்மிடம் இருந்ததாகவும் 
ஹிரன் ஏற்கிறார்.  

காந்தியை அவரின் புகயழ குயறத்து மதிப்பிடாமலும், அபத பநரத்தில் அவரின் 
சிந்தயை கசைல்பாட்டில் உணரப்பட்ட வரம்புகள் (limitations) குறித்து கண்யண 
மூடிக்ககாள்ளாமலும் ஆய்விட பவண்டும். நமது புராணங்களில் கடவுயள எதிராக 
நின்று விமர்சிக்கும் தன்யமயும் பதிவாகிபை இருக்கிறது. அத்தயகை 
விமர்சைபார்யவயுடன் தன் ஆய்யவ  ஹிரன் நடத்தி கசல்கிறார். 

காந்தி மிருதுவாைவர். அபத பநரத்தில் பிடிவாதமாைவரும்கூட. அப்பிடிவாதம் 
எழுந்துவிட்டால் அவர் பின்வாங்குவதில்யை. கதன்ைாப்பிரிக்கா பசாதயைைில் 
அவரிடமிருந்த உட்படாபிைைிசத்யத நாம் பார்க்கமுடிகிறது. அவரது குடிபைற்ற 



முயறகளில்  சமத்துவத்துவத்யதயும் சக மைிதர் என்கிற உணர்யவயும் அவர் 
அயடந்தார். பபாராட்டம் எை வந்தபபாது அதன் உச்சிக்கு கசன்றார். 

மைிதர்கயள மத சாதி வயகப்பட்டு பவற்றுயம பாராட்டும் இந்திை 
முட்டாள்தைத்யத அவர் கபாதுபமயடைில் சாடிைார். அப்படி எழுந்த முதல் 
கபருங்குரலுக்குரிைவராகவும் அவர் இருந்தார். தாகத்தால் சாபவபை தவிர 
இஸ்ைாமிைர் ஒருவரிடம் தண்ணரீ் வாங்கி பருக மாட்படன் என்பயத முட்டாள்தைம் 
என்றார். கிைாபத் காைத்தில் இந்து- முஸ்லீம் எை இரு சாராருக்கும் உரிை 
கபாதுத்தயைவராக அவர் உணரப்பட்டார்.  அரசிையை ஆன்மீகப்படுத்துவது என்பதில் 
கபரும் நம்பிக்யகயுடன் கசைல்பட்டார்.  அரசிைைில் மதம் என்பது குறித்து அவர் 
அச்சப்படவில்யை. மகாத்மா- கசளகத் அைி வாழ்க என்பயதவிட இந்து- முஸ்லீம் 
ஒற்றுயம வாழட்டும் எைப் பபசிைார். இரு சாராரும் பசர்ந்து  அல்ைாஹூ அக்பர், 
பாரத்மாதாகி பஜ, இந்து முசல்மான் கி பஜ எை ஏன் முழக்கமிடக்கூடாது எை 
விைவிைார். 

காந்தி தான் முதைாளிகளின் கருவி என்கிற எண்ணமின்றி கசைல்பட்டிருக்கைாம். 
ஆைால் அவரின் பபாராட்டமுயறகள் அதன் எல்யைகள் முதைாளிகளின் எண்ண 
ஓட்டத்திற்கு இயசவாக இருந்தது என்பது ஹிரைின் மதிப்படீு.  

அந்நிை கபாருட்கயள எரியூட்டிை இைக்கம் விமர்சிக்கப்பட்டபபாது எைது 
அவமாைத்யத எரியூட்டுகிபறன் என்றார் காந்தி. மக்களின் பகாபத்யத 
மைிதர்களிடமிருந்து கபாருட்களுக்கு திருப்பிைதாக  காந்தி கதரிவித்தார். ஹஸ்ரத் 
கமாகாைி பரிபூர்ண சுதந்திரம் என்கிற தீர்மாைம் ககாணர்ந்தபபாது காந்தி அதற்கு 
உடன்படவில்யை. இன்றுள்ள எல்யைகயள புரிந்துககாள்ளாமல் கபாறுப்பற்ற 
தீர்மாைங்கயள நியறபவற்றக் கூடாது என்றார் . 

சம்பரான், அகமதாபாத் மில் கதாழிைாளர் பவயை நிறுத்தம், சிவில் சட்டமறுப்பு- 
கசளரி கசளரா அனுபவம் வழிபை  பர்பதாைி கிராமத்தில் வரிககாடா இைக்கம் எை 
மக்கள் பபாராட்டங்களுடன் அவர் மக்களின் பபரன்புக்குரிை தயைவராக அவர் 
உைர்ந்துவந்தார். 

கசளரி கசளரா நிகழ்வால் அவர் பிப் 12, 1922ல் சட்டமறுப்பு இைக்கத்யத நிறுத்திக் 
ககாள்வதாக அறிவித்தார். நூற்பு, தீண்டாயம ஒழிப்பு திட்டங்கள் எை இைங்கிைார். 
அரசிைல்ரீதிைாக தன் முடிவு விமர்சிக்கப்பட்டாலும் சமைரீதிைாக சரிைாை முடிபவ 
என்றார். உண்யமக்கும் அகிம்யசக்கும் உடன்பாடில்ைாமல் காங்கிரசில் இருக்க 
பவண்டிைதில்யை என்றுகூட சற்று காரமாக பபசிைார். காந்திைின் இவ்வயகப்பட்ட 



பகாட்பாட்டு அணுகுமுயற அவரது தயையமயைபை வரம்பிற்கு உட்படுத்திவிட்டது. 
எைபவதான் காந்திைால் சுரண்டலுக்கு எதிராக பபசமுடிந்தாலும் நயடமுயறைில் 
சுரண்டுபவர் நைன்கயள தடுக்கமுடிைவில்யை என்பது ஹிரைின் ஆய்வு 
முடிவாகவுள்ளது.  

காந்திைின் கட்டுமாை திட்டம் ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்பு பபாரில் மக்கயள திரட்ட 
உதவிைது என்பயத மறுக்க முடிைாது. ஆைால் பாதுகாப்பாை எல்யைக்குள் எல்ைாம் 
என்றாக்கப்பட்டது. அவர் பூர்ஷ்வாக்களின் தயைவர் எை நியைத்துக்ககாள்ளாமல் 
காரிைமாற்றிைிருந்தாலும், அதன் நைன்களுக்கு உட்பட்ட வயகைில் மக்கயள திரட்டி 
பபாராடயவக்கும் அவ்வர்க்கத்தின் இைல்பிற்கு காந்திைின் பபாராட்டமுயற 
கபாருத்தமாக பபாய்விட்டது. பநருவின் மூைம் இடதுசாரி இைக்கங்கயளயும் காந்தி 
தைது கட்டுக்குள் யவக்க விரும்பிைார். பநருவும் அவரது மாஸ்டரின் 
அன்புசியறக்குள் கட்டுண்டு நின்றார். 

பூர்ஷ்வாக்களின் உைகம் உண்யமக்கு அப்பாற்பட்ட ஏமாற்று உைகம். அவர்கள் 
வர்க்கம் என்கிற வயகைில் ஒழுக்கசீர்பகடுகயளப் பற்றிபைா வன்முயறகள் 
குறித்பதா எந்த கபாருட்படுத்தயையும் கசய்வதில்யை. காந்திக்கு இது ஒரு கபரும் 
முரண். காந்தி அவர்களின் விருப்பமாை கருவிைாக கசைல்பட்டார் எை கசால்வது 
அற்பவாதமாக இருக்கும். காந்தி மக்களின் இதை கதவுகயளத் திறந்தவர். அவர்களின் 
மதிப்யப உைர்த்திைவர். நம்யம அடியமப்படுத்தி வாழயவத்தவர்களிடம் அச்சமற்று 
இருக்க கற்றுத்தந்தவர். அபத பநரத்தில் அவரது தயையமைில் காணப்பட்ட சிை  
வித்திைாசமாை தன்யமகள் (oddities)  விமர்சைத்திற்கு உள்ளாகாமல் இல்யை 
என்கிறார் ஹிரன் . 

காந்தி- இர்வின் உடன்பாடு கபரும் ஏமாற்றத்யதபை தந்தது. அடுத்து நடந்த கராச்சி 
மாநாட்டில் இயளஞர்கள்  அதிருப்தியுடன் அவருக்கு எதிராை மைநியைைில் 
இருந்தைர் என்பயத சுபாஷ் சந்திரபபாஸ் கவளிப்படுத்திைார். காந்தி 1932ல் தைது 
முழு கவைமும் அரிசை மக்கள் முன்பைற்றம் பநாக்கி எை அறிவித்து 
கசைல்படைாைார். அரிசை முன்பைற்றம் முக்கிை பிரச்சயைதான் - ஆைால் பதச 
விடுதயை இைக்கத்யத நிறுத்திவிட்டு கசய்ைபவண்டுமா (at the cost of halting the national 
movement) என்கிற விமர்சைம் காந்திைார் மீது வரத்துவங்கிைது. தன்யைத் திைாகம் 
கசய்துககாள்ள இப்படிப்பட்ட பக்கவாட்டு பிரச்சயைகயள (side issue)  அவர் ஏன் 
பதர்ந்கதடுத்துக்ககாள்கிறார் என்று பைர் புதிராக பார்த்தைர். கபரும் திைாகங்கயள 
பமற்ககாண்ட நமது இைக்கம் சிறிை அவ்வளவாக முக்கிைமில்ைாத 
பிரச்சயைகளுடன் கட்டப்படபவண்டுமா என்கிற பவதயையை பநரு 



கவளிப்படுத்திைார். அபத பநரத்தில் உரிை உளவிைல் தருணத்யத அவர்தான் 
சிறப்பாக அறிந்து வழிகாட்டுகிறார் எை பநரு சமாதாைமும் அயடந்தார். 

1934 பம மாதம் கூடிை காங்கிரஸ் ஒத்துயழைாயமயை விைக்கிக்ககாள்ள 
முடிகவடுத்தது. சத்திைாகிரகத்யத மக்கள் சரிைாக புரிந்துககாள்ளவில்யை எை 
வருந்திைார் காந்தி. ஆன்மீக கருவிகயள ஆன்மிகமற்ற ஊடகங்களால் 
பமற்ககாள்ளும்பபாது அயவ வலுவிழக்கும் (Spiritual instruments suffer in their potency when 
their use is taught thro non spiritual media ) என்றார். 

1928ல் சக்ைத்வாைாவுடன் காந்தி சந்திப்பும் உயரைாடலும் நடந்தது. இந்திைாவின் 
பிரச்சயைகள் குறித்த சரிைாை புரிதல் சக்ைத்வாைாவிற்கு இல்யை எைினும் 
அவரின் திைாகம் பபாற்றப்படபவண்டும் எைக் கருதிைார் காந்தி. 

காங்கிரஸ் பசாசைிஸ்ட் கட்சி அயமப்பு 1934ல் துவங்கப்பட்டது. காந்தி பசாசைிசம் 
குறித்பதா கதாழிைாளர்- விவசாைி அயமப்புகள் குறித்பதா விமர்சைங்கயள அடுக்கி 
அரசிைல் கசய்ைவில்யை. ஒவ்கவான்யறயும் புரிந்துககாண்டு தைது தராசில் 
அயவகயள எயட பபாட்டார். சி எஸ் பிைின் முக்கிை தயைவராை 
நபரந்திரபதவாவிடம்  விஞ்ஞாை பசாசைிசம் என்றில்ைாமல் நயடமுயற பசாசைிசம் 
பற்றிை புரிதலுடன் வாருங்கள் என்றார் காந்தி. உங்கள் திட்ட நகயை எதார்த்த 
நயடமுயற வாழ்க்யகைில் கசைல் ஆற்றுபவர்களுடன் கைந்து பபசி 
பமம்படுத்துங்கள் என்றார். 

1940ல் பாகிஸ்தான் பகாரிக்யக தீவிர வடிவம் எடுத்தது. தங்களின் நைன்களுக்காை 
மக்களின் எழுச்சிகர இைக்கம் மட்டுபம வகுப்புவாத சூழலுக்கு 
இயறைாண்யமககாண்ட தீர்வாக இருக்க முடியும் எை ரஜிைி பாமிதத் எழுதிைார். 
இயத காந்திைடிகளும் காங்கிரஸ் தயைவர்களும் புரிந்துககாள்ள தவறிவிட்டைர் 
என்பது அவரது விமர்சைமாக இருந்தது. எரியும் தீக்கு எண்கணய்ைாக அவர்கள் 
நடவடிக்யககள் அயமந்துவிட்டை என்றார் தத். 

 காந்தி அரசிைல் தயைவராக கசைல்படபவண்டிைிருந்ததால் அவர் துறவி 
ஆசைத்திைிருந்து இறங்க பவண்டிைிருந்தது. தைது ககாள்யக நியைகளில் 
உறுதிப்பாட்யட  ககாண்டிருந்தாலும், மக்களுடன் கதாடர்ந்து பைணித்தவர் என்ற 
முயறைில் தைது நியைகயள மாற்றிக்ககாள்ள அவர் தைங்கவில்யை. அபத 
பநரத்தில் சிை அடிப்பயடகயள யகவிடாமல் பைணித்தார். 



இரண்டாம் உைகப்பபார் காைமாை 1940ல் பிரிட்டிஷாபர தங்கயள 
காப்பாற்றிக்ககாள்ள பபாராடிக்ககாண்டிருக்கும்பபாது அவர்கள் நம்யம எப்படி 
காப்பார்கள் என்றார் காந்தி.  கமளைாை உள்ளிட்ட தயைவர்கள் மக்கள் இைக்கம் 
என்றபபாது இப்பபாது சிவில் ஒத்துயழைாயம கூடாது என்றார் காந்தி. ’காங்கிரசின் 
பதசிைம்’ எை ஜின்ைா பகைி விமர்சைம் கசய்துககாண்டிருந்தார். இந்துக்கள் பதசிைம் 
எை சாவர்க்கர் பபசிவந்தார். பக.எம் முன்ஷி பபான்றவர் அகண்ட இந்துஸ்தான் 
என்றைர். காந்தி தைக்காை எதிர்வியைகயள காணத்துவங்கிைார் எை இச்சூழல் 
பற்றி ஹிரன் விவரிக்கிறார். 

 எைது ராமராஜ்ைத்தில் இளவரசருக்கும் ஆண்டிக்கும் ஒபர உரியமபை எை காந்தி 
பபசிைார். அவருக்கு ஏயழகள்பாற் நைன் என்பதில் கபரும் உறுதிப்பாடு இருந்தது.   
உைர்ந்பதார் கபறும் சமூக சலுயககளும் படீங்களும் ஏயழகளின் அவதிகளும் சிை 
சரிகட்டல்களுடன் சமவாழ்வு நடத்தமுடியும் எை அவர் நம்பிைார். ஜைவரி 1940ல் 
அவர் தன்ைிடம் சிவப்பு அழிவிற்குரிை (Red ruin) பாயதயை எதிர்பார்க்கபவண்டாம் 
என்றார்.  எைது வாரிசு ராஜாஜி அல்ை, பநருதான். பநரு எைது கமாழி புரிைவில்யை 
என்கிறார். கமாழி முக்கிைமல்ை. இதைங்களின் ஒன்றியணவுதான் முக்கிைம். நான் 
மயறந்தபிறகு எைது கமாழியை பநரு பபசுவார் என்றார் காந்தி. 

1942 பம மாதம் இந்திைாவிற்கும் பிரிட்டிஷ் மக்களுக்கும் இதைபூர்வ ஒற்றுயம 
ஏற்படபவண்டுகமைில் உடன் பிரிட்டிஷ் கவளிபைறபவண்டும் என்றார். காங்கிரசிடம் 
விடக்கூட அவர் கசால்ைவில்யை. இந்திைாயவ இயறவைிடம் நம்பி விட்டுச் 
கசல்லுங்கள் என்றார். இருக்கிற கட்சிகள் சண்யடைிட்டுக்ககாள்வார்கள். அவர்கள் 
சமாதாைமும் அயடவர். தீர்யவயும் எட்டிவிடுவார்கள் அயைத்து குழப்பமாை 
நியைைிலும் அகிம்யச எழும் என்பற தான் நம்புவதாக காந்தி குறிப்பிட்டார். 

விவசாைிகள் வரிககாடா இைக்கத்யதயும் நிைமீட்பு பபாராட்டத்யதயும் நடத்துவர். 
நிைப்பிரபுக்கள் ஓட்டம் பிடித்து ஒத்துயழக்கபவண்டும். அவசிைம் என்றால் 
கபாதுபவயைநிறுத்தம் கூட இறுதிைில் பதயவப்படைாம் எை லூைி பிஷருடன் 
நடந்த தைது உயரைாடைில் காந்தி கதளிவுபடுத்திைார். 

1942 ஆகஸ்ட் ’கசய் அல்ைது கசத்துமடி’ உயரைில் காந்தி பநரியடைாக 
விவசாைிகளுக்பகா, கதாழிைாளர்க்பகா அயறகூவல் விடுக்கவில்யை. 
பத்திரியகைாளர்கள், மாணவர்கள், அரசு ஊழிைர்கள், வரீர்கள் உதவைாம் எைப் 
பபசிைார். உடைடிைாக விடிவதற்குள் விடுதயை எைவும் குறிப்பிட்டார். கவறும் 
அயமச்சரயவக்காை பபரமில்யை. முழுவிடுதயை எை பிரகடைப்படுத்திைார். கசய் 



அல்ைது கசத்துமடி மந்திரமாைது. அவர் அயறகூவைில் இரகசிைம் ஏதுமில்யை. 
சுதந்திரமைிதன் இரகசிை அயமப்புகளில் பவயை கசய்ைபவண்டிைதில்யை என்பது 
அவரது நியைப்பாடு.  அரசாங்கம் அயைத்து தயைவர்கயளயும் சியறைில் 
அயடத்தது. பபாராட்டத்யத தீவிரமாக ஒடுக்கிைது. அரசாங்கத்தின் பமாசமாை 
அடக்குமுயறைால்தான் மக்கள் பமலும் கவகுண்டு எழுந்துள்ளைர். அழிவுகள் 
பநர்ந்திருந்தால் அதற்கு அரபச கபாறுப்பு எை காந்தி பபசிைார். யவஸ்ராய்க்கு கசப் 
23, 1942ல் கடிதமும் எழுதிைார். அடக்கி ஒடுக்குதல் கசப்யபபை கூட்டும்- 
அதிருப்தியை அதிகரிக்கும் என்பது யவஸ்ராய்க்கு உணர்த்தப்பட்டது. 

பாகிஸ்தான் எனும் தைி ’ஸ்படட்’ பற்றிக்கூட புரிந்துககாள்ளைாம்- ஆைால் தைி 
இயறைாண்யம என்பயத ஏற்கமுடிைவில்யை. பிரிவியை நாம் மட்டும் உணரும் 
ஒன்றாக இருக்கைாபம ஒழிை உைகத்திற்கு அயத காட்டபவண்டிைதில்யை (The 
separation should be within ourselves and not separation in the face of the world) என்கிற 
கபாருள்பட அறிவுறுத்திைார்.  இந்து பிரிவியைவாதிகளும் காங்கிரஸ்- லீக் மத்திைில் 
விரிசயை அதிகப்படுத்திவிட்டதாக காந்தி கருதிைார். 

கப்பற்பயட எழுச்சிக்கு சிை நாட்கள் முன்ைர் காந்தி நாட்டில் உைாவும் கவறுப்பு 
குறித்து  கவயையுடன் பபசிைார். அது கபாறுயமைிழந்தவர்களுக்கு வாய்ப்பாகிவிடும் 
என்றார். கப்பற்பயட எழுச்சி ஏற்பட்டபபாது அவரால் அயத பமாசமாை 
உதாரணமாகபவ பார்க்கமுடிந்தது. சிந்திக்காமல் கசைல்பட்டுவிட்டைர் என்பது 
அவரது அபிப்ராைமாக இருந்தது. பிரிட்டிஷ் கவளிபைறுவதாக பபசிக்ககாண்டிருக்கும் 
சூழைில்  இது மாதிரிைாை பபாராட்டங்கள் அந்நியைப்பாட்யட தள்ளிப்பபாட்டுவிடும். 
அருணா ஆசப்அைிக்கு பவண்டுமாைால் அரசிைல் சட்ட வழிைல்ைாது 
பபார்முயைைில் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுயமயை ஏற்படுத்தைாம் என்கிற நம்பிக்யக 
இருக்கைாம். அகிம்யச வழி நம் மக்கயள உறக்கத்திைிருந்து எழுப்பிைதா இல்யைைா 
என்பயத அருணாவும் அவரது பதாழர்களும் மைசாட்சியை பகட்டுக்ககாள்ளட்டும் 
என்றார் காந்தி. கமஷின் துப்பாக்கி காைத்தில் 18ஆம் நூற்றாண்டுவயக 
பபாராட்டங்கயள நடத்திக்ககாண்டிருக்கமுடிைாது என்றார் பநரு. 

விடுதயை நாளாை ஆகஸ்ட் 15 1947 அன்று தன்ைிடம் எந்த கசய்தியும் இல்யை 
(There is no message at all-  if it is bad, let it be so) என்பற காந்தி கூறிைார்.     அவயர 
அணுகிைவர்கள் ஜைவரி 26 1948 ல் பகட்டபபாதுகூட தான் ஏமாற்றமயடந்துள்ளதாக 
கதரிவித்தார். வகுப்புக் கைவரங்கள் அவயர கபரும் பவதயைைில் ஆழ்த்திைிருந்தை. 
அகமரிக்க பபராசிரிைர் ஒருவரிடம் அகிம்யசவழிைில் இருப்பதாக இந்திை மக்கள் 
நடித்துக்ககாண்டிருந்ததாகவும் சத்திைாக்கிரகம் ஆழமாக இறங்கவில்யை என்பயத 



உணர்ந்ததாகவும் அகிம்யச பபால் பதாற்றம் ககாண்டயவ கநாறுங்கி 
பபாயுள்ளதாகவும் அவர் விசைப்பட்டார். 

காந்தி வைதாகி பநாய்ப்படுக்யகைில் கிடந்து இறக்கவில்யை. தான் ககாண்டிருந்த 
நம்பிக்யகைின்பாற்பட்பட சுடப்பட்டு மரணித்தார். இருநாட்கள் முன்பாகக் கூட தான் 
சுடப்பட்டு சாகைாம் என்கிற உள்ளுணர்யவ அவர் கவளிப்படுத்திைிருந்தார். பநரு 
கூறிைபடி தன் முழுகட்டுப்பாட்டில் அயைத்தும் நடந்துவந்த காைத்தில் அவர் 
மயறந்தார்.  வாழும் நாட்களிபைபை வழக்கற்றுப்பபாய் சாவு படுக்யகைில் கிடந்த 
வந்த மரணமல்ை அது. அவரது வாழ்க்யகயை அம்மரணம் பமலும் உைர்த்திவிட்டது.  
ஒற்றுயமக்காை கபரும் திைாக மரணமது.   

காந்திைால் தீண்டாயமயை ஒழிக்கமுடிைாமல் பபாைிருக்கைாம். ஆைால் அயத 
ஆட்டம் காணச்கசய்தார். வறுயம நீக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த காந்திைக் 
கருத்துக்கள் மரிைாயதக்குரிைைவாக இருக்கைாம். நயடமுயறைில் அயவ 
வலுவற்றைவாக இருக்கின்றை. காந்தி மட்டுபம சுதந்திரம் கபற்றுத்தந்த கர்த்தா 
என்பது உண்யமக்கு கநருக்கமாை ஒன்றல்ை என்பது ஹிரைின் மதிப்படீு. 
சத்திைாக்கிரகம் மட்டுபம சுதந்திரத்யத கபற்றுத்தந்தது என்பயத  தாண்டி வரைாற்று 
மாணவர்களால் கசல்ைமுடியும். ஆைால் மக்கயள தட்டி எழுப்பிை கபரும் 
இைக்கமது. 

காந்திக்கு இயணைாக கசைைாற்றிைவர் எவரும் இல்யை என்றாலும் காந்தி தரிசு 
நிைத்தில் கசைைாற்றிடவில்யை. அவர் மட்டுபம என்பதிலும் உண்யமைில்யை.  
காந்தி பூர்ஷ்வா இைக்கத்திற்கு கபரும் அயசயவக் ககாடுத்தார். மக்கயள திரட்டி  
எல்யைக்குள் கட்டுக்குள் பபாராடபவண்டும் என்கிற முைற்சியை கசய்தார். அது 
கசாத்துரியம ககாண்ட வர்க்க நைன்களுக்கு பாதுகாப்பாகவும் அயமந்தது. 

எந்த பநரத்திலும் எயதயும் சந்திக்க பவண்டிை நியைைில் நயடமுயற 
சார்ந்தவர்களாக பசாசைிஸ்ட்கள் இருக்க பவண்டியுள்ளது. பசாசைிசம் என்பபத கூட 
moral objective  ககாண்டதுதான். கநறிபகாட்பாடுகயள பின்பற்றபவண்டிை ஒன்றுதான். 
ஆைால் முன்கூட்டிபை முடிந்த முடிவாை  ஒன்றாக எதுவும் எப்பபாதும் 
இருக்கமுடிைாது என்பயதயும் புரிந்து கசைைாற்றபவண்டியுள்ளது. 

உைர் இைட்சிை தாகம் ககாண்ட நயடமுயற சார்ந்து இைங்கிை பழயமயும் 
புரட்சிகரதன்யமயும் ககாண்ட கையவைாக (Gandhi was at the same time conservative and 
revolutionary combination of practicality with highest idealism) இருந்தார் காந்திைடிகள். 
காந்திைத்யதவிட காந்தி பைமடங்கு உைர்ந்து நிற்கிறார். நான் உண்யமக்காை 



வழியைத்தான் காட்டுகிபறபை தவிர உண்யமயைபை காட்டவில்யை எை அவர் 
கதளிவுபடுத்திைார். தைிநபர் ஒழுக்கம்-நன்கைறி பமம்பாடு என்பவற்யற அவர் 
வைியுறுத்திவந்தார். வாழ்ந்தும் காட்டிைார். எந்த சமூக இைக்கமும் இவற்யற 
புறக்கணிக்கமுடிைாது. அன்புநியற கசைல்- மைிதகுை அன்பின்பாற்பட்டு கசைல் 
என்பயதயும் எவரும் மறுக்கமுடிைாது. 

 

ஆதார நூல் 
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12. பதாழர் இ எம் எஸ் பார்யவைில் 

காந்தியும் அவரது இசமும் 

எளிை வாழ்க்யகைில் நியறவுகபற்றவராகவும், எந்பநரமும் தளர்வின்றி 
உயழப்பவராகவும் இருந்தவர் இ எம் எஸ் நம்பூதிரிபாட். மார்க்சிை அறிவுஜவீிைாக 
ஏற்கப்பட்டவர். விவசாை இைக்கத்திைிருந்து தைது வர்க்கப்பபாராட்டத்திற்காை 

களப்பணியை துவக்கிைவர் இ எம் எஸ். 

பகரளாவில் கவகுமக்கள் மத்திைில் அரசிைல் மற்றும் தத்துவார்த்த உயரைாடயை 

கதாடர்ந்து கசய்து வந்த இ எம் எஸ்  தைது தாய்கமாழிைில் ஏராளம் எழுதி குவித்துள்ளார். 

1942ல் கம்யூைிஸ்ட் கட்சி சட்டரீதிைாக இைங்க வாய்ப்பு கபற்றது. சி பி அய் கட்சிைின் 

முதல் காங்கிரஸ் 1943ல் நடந்தது. அம்மாநாட்டில் இ எம் எஸ் மத்திை கமிட்டிக்கு பதர்வு 

கசய்ைப்படுகிறார். 1953-54ல் நடந்த மூன்றாவது கட்சி காங்கிரசில் அவர் கபாைிட்ப்யூபரா 

உறுப்பிைராகிறார். நியுஏஜ் பத்திரிக்யகக்கும் ஆசிரிைராகிறார். கட்சிைில் காங்கிரஸ் 

குறித்த அணுகுமுயற, சீை யுத்த கருத்துபவறுபாடுகள் தீவிரமாக இருந்தை. கட்சி 
பிளவுபட்டது. 1977ல் நம்பூதிரி அவர்கள் சி பி எம் கட்சிைின் கபாதுச் கசைைராக 

பதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு கதாடர்ந்து 14 ஆண்டுகள் கசைல்பட்டார். 

Mahatma and the Ism, Nehru Ideology and Practice, Indian Freedom Struggle, பகரளா குறித்த 

ஆய்வுகள், இந்திைாவின் பசாசைிச பாயத, கம்யூைிஸ்ட்களும் நாடாளுமன்ற 

ஜைநாைகமும் பபான்றயவ அவரின் குறிப்பிட தகுந்த முக்கிை ஆக்கங்கள். ஆதிசங்கரின் 

தத்துவம், இந்திை விடுதயை இைக்க வர்க்கத்தன்யம, பகரளாவில் விவசாை இைக்கம், 

வர்க்கம்- சாதி- கட்சி, முதைாளித்துவ நீதித்துயற, கிராம்ஸி சிந்தயை பபான்ற சிை 

முக்கிை கட்டுயரகயள அவர் எழுதிைார்.. அவரது கட்டுயரகள் கதாகுக்கப்பட்டு 
ஆங்கிைத்தில் இரண்டு வால்யூம்களாக கவளிைிடப்பட்டுள்ளை. 

இ எம் எஸ் அவர்கள் நியுஏஜ் பத்திரியகைில் 1954-56 ஆண்டுகளில் காந்திைடிகள் 
குறித்து  கட்டுயரகள் எழுதிைார். அக்கட்டுயரகளுடன் புதிை கட்டுயரகளாக ’காந்திைம் 

பற்றி, காந்திக்கு பின்ைர் காந்திைம்’ எை எழுதப்பட்டு  மகாத்மாவும் அவரது இசமும் 
என்கிற புத்தக வடிவத்யத அயவ கபற்றை. அப்புத்தகத்தில் இடம்கபற்றுள்ள இ எம் 
எஸ் அவர்களின் காந்திஜி குறித்த பார்யவ இங்கு சுருக்கமாக 
முன்யவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



 

காந்திைரில் சிைர் பபசுவது பபால் காந்திைம் என்பது வன்முயற தவிர்த்த கம்யூைிசமா 
என்ற பிரதாை பகள்வியை இ எம் எஸ் எழுப்பிைார். மார்க்சிைம் குறித்து ஆய்ந்திட 

ஏராளமாை அடிப்பயட நூல்கள் இருக்கின்றை. எங்ககல்சின் பசாசைிசம் கற்பைாவாதம் 

விஞ்ஞாை பசாசைிசம், கைைிைின் கார்ல் மார்க்ஸ், ஸ்டாைிைின் இைக்கவிைல் 

வரைாற்று கபாருள்முதல்வாதம் பபான்றயவ உதவும். ஆைால் காந்திைம் பற்றி 
புரிந்துககாள்ள அவரது வாழ்க்யக கசைல் அயைத்யதயும் பார்க்கபவண்டும். அது எளிை 

ஒன்றல்ை என்பயத இ எம் எஸ் ஏற்கிறார்..  

காந்திஜி பற்றிை சுை அனுபவத்யத இ எம் எஸ் கசால்கிறார். ’’காந்திைம் என்றால் 

என்ை என்பது குறித்த விளக்கங்கள் எதுவும் வரவில்யை. கடண்டுல்கர், பிைாரிைாைின் 

வால்யூம்கயள பார்க்கபவண்டும்.. தைது காந்திஜி குறித்த மதிப்படீுகள் விமர்சைத்திற்கு 

உள்ளாகாமல் இல்யை என்பயத ஏற்ற இ எம் எஸ்,. தைது மதிப்படீு மார்க்சிை 

கைைிைிை அடிப்பயடைிைாைது என்றார். பையரப்பபாைபவ மார்க்சிைைாவதற்கு 

முன்ைர் அவரும் காந்திஜிைின் சீடர்தான். அவரது 12 வைதிபைபை காந்தியை குறித்த 

ஈர்ப்புகள் வரத்துவங்கிை. காந்திைர் மத்திைிபைபை இடது குணம்ககாண்ட பநருயவ 

பின்பற்றுபவராக அவர் இருந்தார். கஜைபிரகாஷ் துவங்கிை காங்கிரஸ் பசாசைிஸ்ட் 

கட்சிைில் இ எம் எஸ் உள்ளிட்டவர் இருந்தைர். சியறைில் இருந்தபபாது முக்கிை 

காந்திைர்களாை ராஜாஜி, பட்டாபி சீதாரயமைா, புலுசு சாம்பமூர்த்தி, ககாண்ட 

கவங்கடப்யபைா பபான்றவர்களுடன் காந்திஜி குறித்த உயரைாடல்கயள 18 மாதங்கள் இ 
எம் எஸ் அவர்களால் நடத்த முடிந்தது.  

உறங்கி கிடந்த ைட்சக்கணக்காை மக்கயள எழுந்து பபாராட யவத்தவர் என்று 

மதிப்பிடும்பபாது அவர் முதைாளிகளின் லீடர் என்று கசால்வது முரண்பாடில்யைைா 

எைக் பகட்கிறார்கள். பூர்ஷ்வா என்பயத பமாசமாை பதமாக 

எடுத்துக்ககாள்ளவில்யைகைைில் முரண்பாடு இல்யை எை புரிந்துககாள்ளைாம் என்கிற 
விளக்கத்யத நாம்  இ எம் எஸ் இடம் கபறுகிபறாம்.  மக்கயள திரட்டி 

விழிப்பயடையவத்து பபாராட அயழத்துச் கசல்லும் பூர்ஷ்வா தயையமக்கு எல்யைகள் 

இருக்கிறது. இதற்கு பமல் கசல்ை அவர்கள் விரும்புவதில்யை என்ற வயரையற 

இருக்கிறது.. 

. இந்திை மக்களுக்கு குறிப்பாக கிராமப்புற மக்களுக்கு அவர் கபரும் தீர்க்கதரிசி. 
காந்திைின் அன்பு, அகிம்யச, உண்யம, நீதி என்பை அயைவயரயும் வசீகரித்தயவ. 

இந்திை கதாழிைாளிவர்க்கம், படித்த மத்திைதரவர்க்கம் எை அயைவயரயும் அவர் 

ஈர்த்தார். உைர் பநாக்கத்திற்காக பபாராடுவயதயும் அதற்காக திைாகம் கசய்வதற்கும் 



அவர் கற்றுத்தந்தார்.  காந்திைின் இைட்சிைவாதம் பைத்யதயும் பைவைீத்யதயும் 
ககாண்டதுதான். மக்கயள கட்டுக்குள் யவக்கும் அகிம்யசயை அவர் 
வற்புறுத்துகிறார். கதன்ைாப்பிரிக்கா சத்திைாக்கிரக இைக்கத்திற்கு நிதி உதவி 
கசய்தவர்கள் பட்டிைைில் ரதன் ஜி ஜாம்கஷட்ஜி டாட்டா ரூ 25000, அகாகான் 3000, 

யஹதராபாத் நிஜாம் 2500  பபான்றவர் இருந்தைர் எை இஎம் எஸ் பட்டிைைிடுகிறார். 

 காந்திஜி நயடமுயறகளின் வியளவுதான் என்ை ? நரகத்திற்காை பாயதக்கூட 

நல்கைண்ணங்களின்படி சயமக்கப்படுகிறது. காந்திஜிைின் பிற்பபாக்காை 

சமூகப்பார்யவயும் பபாராட்டக்குணத்துடன் பசர்ந்பத மக்களிடம் கசன்றது. 
இந்தவயகைில் அவர் கைைின் ஸ்டாைின் எனும் தைது காைத்திை மைிதர்களுடன் 

பவறுபடுகிறார். காந்தி இங்கிைாந்தில் விஜிபடரிைைிசம் எை எழுதிக்ககாண்டிருந்த 

காைத்தில் கைைின் ருஷ்ைாவில் முதைாளித்துவ வளர்ச்சி எை எழுதிக்ககாண்டிருக்கிறார் 

எை இ எம் எஸ் ஒப்படீு கசல்கிறது. 

1909ல் காந்தி எழுதிை இந்திை சுைராஜ்ைம் பமற்கு நாகரீகம் மீதாை கண்டைம் எை 

புரிந்துககாள்ளப்பட்டுள்ளது. மார்க்ஸ் எங்ககல்ஸ் எழுதிை கம்யூைிஸ்ட் அறிக்யகைின் 

படி அயத மதிப்பிட்டால் குட்டி முதைாளித்துவ பசாசைிச பார்யவ ககாண்ட 

வர்ணயைைாக இருக்கிறது என்றார் இ எம் எஸ். காந்திைின் பமற்கு குறித்த கண்டைம் 

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்புணர்வாக இல்யை. காந்திஜி தான் ஒரு 
விசுவாச பிரிட்டிஷ் பிரயஜ எை கசால்ைியும் நடந்தும் காட்டிைார். 

சர் கர்சான் யவைி ககாயைவழக்கில் மதன்ைால் திங்கரா பதசபக்தன் என்ற வயகைில் 

தான் கசய்தது சரிபை எை வாதாடிைார். இந்திைாவிற்கு இன்று பதயவ வரீம்நியறந்த 

திைாக மரணம். அதயைபை நான் கசய்துள்பளன் என்றார் திங்கரா. அன்று துயணச் 

கசைைர் பரங்கில் இருந்த சர்ச்சில் கூட பதசபக்தி என்ற கபைரில் நடந்துள்ள பநர்த்தி எை 

இயத மதிப்பிட்டார். ஆைால் காந்திபைா திங்கரா பபான்றவர்களின் நடவடிக்யக 

தவறாைது என்றார். அவர் பதசபக்தர் ஆைால் கண்மூடித்தைமாை இருக்கிறது என்று 
கருத்து கதரிவித்தார். தைது உடயை தவறாக அவர் தந்துவிட்டார். அதன் விளவுகள்   

mischievous என்றார்.  

பகாகபை உட்பட அவர் காைத்திை மூத்தவர்களாைாலும், மற்ற காங்கிரஸ் தயைவர்கள் 

ஆைாலும் காந்தியைபபான்று  அரசிைல் இைக்கம் பற்றிை  கருத்துக்கயள  

ககாண்டிருக்கவில்யை. அவரின் வரவால் கசைல்பாட்டுத்தன்யமைால் பைர் 

வாையடத்துப்பபாய் அவரால் வசீகரிக்கப்படைாைிைர். அவயரவிட அறிவில் 

சிறந்தவர்கள் கூட அவரின் முடிவிற்கு கட்டுப்படைாைிைர். பகாகபை, கநளபராஜி 



மிதவாத அரசிைலுக்கு மாற்றாக திைகர், ைாைாஜி, பிபின் ைால் தீவிர அரசிைல் 
தயைவர்களாக பார்க்கப்பட்டைர். நவைீ அரசிைல் இைக்கத்தில் உருவாை 
தயைவர்களுள் திைகர் 6 ஆண்டுகள் கடும் தண்டயை கபற்ற முதல் தயைவர் என்ற 
மரிைாயதயைப்கபற்றார்.  

பதசிை உைர் தயைவர்கள் படாரிகள் அல்ைது ைிபரல் பபால் அரசிைல் பார்யவ 

யவத்திருந்தால், கதன்ைாப்பிரிக்காவிைிருந்து வந்த காந்திைடிகளுக்கு கிறிஸ்துவமத  

கசல்வாக்குடைாை  இந்துைிச அடிப்பயட இருந்தது. கசக்யூைர் அரசிைல் என்பதின் 

விைகைாக அவர் கதரிந்தார்.  ஆைால் மிக  முக்கிைமாக ஓர் அம்சத்தில் அவர் 

பவறுபட்டவராகவும் விளங்கிைார். மக்களுடன், அவர்களின் பிரச்சயைைின்பாற்பட்டு, 

அவர்கள் விருப்பம்சார்ந்து வாழ்பவராக இருந்தார். கசைல் என்பது காந்திைத்தின் பிரதாை 

குணமாக இருந்தது. 

சம்பரான் பபாராட்டம் அய்பராப்பிை பதாட்ட முதைாளிகயள எதிர்த்து மக்கயள திரட்டிை 

பபாராட்டம். அங்கிருந்த முக்கிை அறிவுஜவீிகளாை ராபஜந்திரபிரசாத், கிருபளாைி, 
மஸ்ருல் ஹக் பபான்றவர்கயள ஈர்த்த பபாராட்டம். திைாக மைப்பான்யம ககாண்ட 

உைர்தட்டு மத்திைதர வர்க்கம் உயழக்கும் மக்களுடன் நின்று அவர்களின் பபாராட்டத்யத 

கவற்றிகரமாக நடத்திைார்கள். அகமதாபாத் 1918 பிப்- மார்ச் மில் கதாழிைாளர் பபாராட்டம் 

காந்திைவயகப்பட்ட கதாழிற்சங்க இைக்கம் உதைமாக வழி கசய்தது.   

அகிம்யச எைப் பபசிை அவர்  ஏகாதிபத்திை யுத்தத்திற்கு இந்திை இயளஞர்கயள 

மைசாட்சிைின்றி திரட்டிைார். இவ்விஷைத்தில் அவர் பூர்ஷ்வா அரசிைல்வாதிைாகபவ 

இருந்தார். கரளைட் பில் அரசிதழில் வந்தவுடன் சத்திைாக்கிரக உறுதிகமாழியை பட்படல், 

சபராஜிைி, சங்கர்ைால், அனுஷ்ைா ஆகிபைார் சட்டமறுப்பு இைக்க அறிக்யகயுடன் 

கவளிைிட்டைர். உண்யமயும் அகிம்யசயும் பின்பற்றப்படும் என்றைர். பம்பாைில் 

சத்திைாக்கிரக உறுதிகமாழிைில் 1200 பபர் 15 நாட்களில் யககைாப்பம் இட்டைர். தயட 

கசய்ைப்பட்ட காந்திஜிைின் இந்திை சுைராஜ்ைம், சர்பவாதைா பபான்ற ஆக்கங்கயள 

ககாணர்வது எை முடிகவடுத்தைர். ஏப்ரல் 6, 1919ல் ஹர்த்தால் என்றார் காந்தி. 
இப்பபாராட்டம் ஜாைிைன்வாைாபாக் படுககாயைகளில் முடிந்தது. 

1920 மார்ச்சில் கிைாபத் அறிக்யகயை தந்தார். இந்த நிகழ்வுகளின் ஊடாக அவர் ஆகஸ்ட் 

1920ல் ஒத்துயழைாயமயை அறிவித்தார். காந்தியும் அைி சபகாதரர்களும் சுற்றுப்பைணம் 

கசய்து மக்கயள திரட்டிைர்.. காங்கிரசும் கசப்டம்பர் 1920ல் கூடி அகிம்யச வழிைில் 

ஒத்துயழைாயம என்றது. நீதிமன்றம், கல்விக்கூடங்கயள விட்டு கவளிபைறுதல், 

பட்டங்கயள திரும்ப தருதல் பபாராட்டமுயறகளாக அறிவிக்கப்பட்டை. கவளிநாட்டுப் 



கபாருட்கள் பகிஷ்கரிப்பும் கசால்ைப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் வர்க்க பின்புைத்யத 

எளிதில் அறிைமுடியும். ஏகாதிபத்திைத்திற்கு எந்த உலுக்கயையும் தராத பபாராட்டம். 

பபார்க்குண பபாராட்டங்களில்யை. இது இைல்பாை பூர்ஷ்வாக்களின் அச்சம் தவிர 

பவறல்ை எை மதிப்பிடுகிறார் இ எம் எஸ். 

1922 கசளரி கசளராவயர சிவில் ஒத்துயழைாயம தன் யகமீறி கசல்லும் என்பயத அவர் 

உணரவில்யை. அவரின் அகிம்யச என்பது மிதவாதிகயள திருப்திபடுத்திைது என்றால் 

அவரின் மக்கள் பபாராட்ட அயறகூவல் தீவிரமாக கசைல்படுபவர்கயள 

உற்சாகப்படுத்திைது. எது பாயத? பிரிட்டிஷாருடன் அயமதிைாை பபச்சுவார்த்யதைா- 

பபார்க்குணமிக்க பபாராட்டம் மூைம் தீர்வா என்கிற பிரச்சயை எழுந்தது. சிவில் 

ஒத்துயழைாயம நிறுத்தப்பட்டதில் அதிருப்தி ஏற்பட்டது. பமாதிைால் பபான்ற 

சுைராஜ்ைவாதிகள் சட்டமன்ற கவுன்சில் நுயழவு  என்றைர். அயதவிட பமைாை 
வழியை மற்றவர்கள் சட்டமன்றத்திற்கு கவளிபை கசைல்பட்டுத்தான் 

நிரூபிக்கபவண்டும் எை ராஜாஜி பபான்றவர்க்கு காந்திஜி எடுத்துயரத்தார்.  
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காந்தி நாடுமுழுதும் கசன்று மக்கயள சந்தித்து தைது திட்டம் குறித்த விளக்கிவந்ததன் 

மூைம் அவர்கள் திரட்டப்பட்டார்கள். அபதபநரத்தில் ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்பில் பபார்க்குண 

பபாராட்டங்களிைிருந்து தடுக்கப்பட்டார்கள். அவர் மக்களிடம் ஏகாதிபத்திைம், 

நிைபிரபுத்துவம் ஆகிைவற்றின் ககாடுயமகயள பபசாமல் மக்களின் கபாதுவாை 

கஷ்டங்கள், ஏற்ற இறக்க பவறுபாடுகள்- அசமத்துவம் , அயத மாற்றபவண்டும் எை 

கபாதுப்பயடைாக பபசிைார். அவர் அயைத்துப்பகுதி மக்களின் 

வாழ்க்யகமுயறகயளயும்,  துைரங்கயளயும் அறிந்தவராக இருந்ததால் மக்கள் 

அவருடன் திரண்டைர். பதவதாசிகளுடன் கூட ககளரவ வாழ்க்யகமுயறக்கு திரும்புவது 

குறித்து அவரால் உயரைாடமுடிந்தது. பதவதாசிகள் எை அயழத்து மதத்தின் கபைரால் 

கடவுயள நாம் நிந்திக்கிபறாம் என்றார் காந்தி. 

1927ல் சக்ைத்வாைாவுடன் அவர் உயரைாடிைார். சக்ைத்வாைா விவரங்கயள ஆய்வு 

கசய்ைவில்யை, ஆைால் பநர்யமைாைவராக எயழ எளிைவர் குறித்த அக்கயற 

ககாண்டவராக இருக்கிறார் என்றார் காந்திஜி. கதர் மூைமாக சமயதைாை 

வாழ்க்யகமுயற பநாக்கியும் சுைராஜ்ைம் பநாக்கியும் கசல்ைமுடியும் எை காந்திஜி 
பபசிைார். அதில் கதாழிைாளர் முதைாளி நல்லுறவு இருக்கிறது என்றார். 

 கபாதுவாக கசைலூக்கத்யத உருவாக்கிைார் காந்தி. அதன் பநாக்கபம 

சுைராஜ்ைத்திற்குத்தான் என்கிற உணர்யவ உருவாக்கிைார். அரசிைல் அம்சமற்ற அவரது 



கிராமப்புற பமம்பாட்டு திட்டத்யத அரசிைல் கசைல்வரீர்களுடன் இயணத்தார். பிரிட்டிஷ் 

அரசாங்கத்யத வயசபாடுவது என்கிற அரசிைல் கடயமயுடன் நயடமுயற 

பவயைத்திட்டத்யத அவர்களுக்கு முன் யவத்தார் 

ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்பு பபாராட்டத்தில் மதரீதிைாை வகுப்புவாத பமாதல் காந்திஜிக்கு 

சவாைாக முன்நின்றது. இறுதிைில் காந்திைின் அயைத்து முைற்சிகயளயும் தாண்டி நாடு 

பிரிவியைக்கு உள்ளாகி பாகிஸ்தான் உருவாவதில் முடிந்தது. இந்து மதகவறிைர் 

அவயர ககாயை கசய்திட்ட துைரமும் நிகழ்ந்தது. 

1920களில் கவளிநாடுகளிைிருந்து புதிை கருத்துக்கள் இந்திை இயளஞர்கயள 

ஈர்க்கத்துவங்கிை. அைர்ைாந்தின் பபாராட்டங்கள், துருக்கிைில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், 

பசாவிைத்தின் புரட்சி, கபருநகரங்களில் குறிப்பாக பம்பாய் கல்கத்தாவில் கம்யூைிஸ்ட் 

குழுக்கள் பதான்றிை. தைிநபர் பைங்கரவாதத்தின் மீது நம்பிக்யகக்ககாண்ட  குழுக்கள் 

உருவாைிை. காங்கிரஸ் தயையமைில் இருந்த காந்திஜி பமாதிைால் பபான்றவர்கள் 

கடாமிைிைன் அந்தஸ்து என்கிற நியைப்பாட்டிைிருந்தைர். மதராசில் நடந்த காங்கிரஸ் 

கூட்டம் 1927ல் பூர்ண சுைராஜ்ைம்  இைக்கு எை தீர்மாைம் இய்ற்றிைது. காந்தி அயத 
கடுயமைாக எதிர்த்தார். காங்கிரஸ் தன்ைால் நியறபவற்ற முடிைாதவற்யற 

தீர்மாைமாக பபாடுவதாக கூறி விமர்சித்தார். பள்ளிச் சிறுவர்கள் பபால் 

நடந்துககாள்வதாக கடிந்துககாண்டார்.  

ைாகூரில் நடந்த காங்கிரஸ் 1929ல் உடைடி பநாக்கம் பரிபூர்ண சுதந்திரம் எை தீர்மாைம் 

நியறபவற்றிைது. தைது அறிவுயரயை பநரு ஏற்று இயசவு கதரிவிக்க காந்திஜி 
முைற்சித்தார். சிை ஆங்கிைம் கதரிந்தவர்கபள இந்திைாவாகிட முடிைாது என்றார் 

காந்திஜி. பமாதிைால் விடுதயை கடாமீைிைன் என்கிற குழப்பம் எல்ைாம் பவண்டாம், நாம் 

அறிந்த சுைராஜ்ைம் என்பயத பைன்படுத்துபவாம் என்றார். பட்படல் தயையம 
கபாறுப்பிற்கு வருவது என்பயத காந்திஜி ஏற்கவில்யை . பநருயவ கட்டுப்பாடு 

நியறந்தவர், நயடமுயற சார்ந்து இைங்கத் கதரிந்தவர் எை அவர் எழுதிைார்.  

ைாகூர் காங்கிரசிற்கு பின்ைர் காந்தியும் முழுவிடுதயை என்பது நமது தூர ைட்சிைம் 

அல்ை. உடைடி பநாக்கம் என்றார். 1930 ஜை 26 சுதந்திரதிைமாக அனுசரிக்கவிடப்பட்ட 

அயறகூவல் மக்களிடம் ஈர்ப்பாக பற்றிைது. இதற்காை பிரகடை ஆவணம் 

பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சியை கடுயமைாக சாடிைது. சுதந்திர உறுதிகமாழிைாகபவ அது 

ஏற்கப்பட்டது. கதாடர்ந்த உப்பு சத்திைாக்கிரகம் தண்டி ைாத்தியர மக்கயள கவ்விப் 

பிடித்தது. கல்கத்தா, கசன்யை, கராச்சிைில் துப்பாக்கி சூடு நடந்தது. கூட்டங்கள், 

ஊர்வைங்களுக்கு தயட பபாடப்பட்டது. சிட்டகாங் ஆயுதகிடங்கு சூயறைாடப்பட்டது. 



பபாராட்டக்காரர்கள் வசம் பசாைாப்பூர் என்ற நியையும் உருவாைது. பதான்களுக்கு 

எதிராக குண்டுகள் பபாடப்பட்டை. இந்த பறீிட்ட உற்சாகத்யத மயடமாற்றி பூர்ஷ்வா 

வர்க்கத்தின் பாதுகாப்யப உறுதிகசய்யும் வண்ணம் வழக்கம்பபால் காந்தியும் காங்கிரஸ் 

தயைவர்களும் நடந்துககாண்டைர்.. முழுவிடுதயை எைப் பபசிவிட்டு நயடமுயறைில் 

அயத யகவிட்டைர் என்பயத இ எம் எஸ்  விமர்சைமாக முன்யவக்கிறார்,  

நிைவருவாயை 50 சதம் குயறத்தல், சிவில் ஊழிைர் சம்பளத்யத 50 சதம் எை மாற்றி 
குயறத்தல், மதுவிைக்கு, அந்நிை துணிகளுக்கு உரிை வரிமுயறகள், அரசிைல் யகதிகள் 

விடுதயை, சி அய் டி  கண்காணிப்பு முயறயை யகவிடுதல் பபான்ற பகாரிக்யககயள 

யவஸ்ராய் பரிசீைித்தால் சிவில் ஒத்துயழைாயம எழாது என்றார் காந்திஜி. அவயரப் 

கபாறுத்தவயர சிவில் ஒத்துயழைாயம என்பது தைிநபர்களின் நன்ைடத்யதயை 

அடிப்பயடைாகககாண்டபத தவிர எண்ணிக்யக பைம்சார்ந்த ஒன்றல்ை. சுைவயதகள் 

துன்பங்கயள அனுபவிப்பவர்கள் பதயவ எை அவர் நியைத்தார்.  

பகாடிக்கணக்காை கதாழிைாளர் விவசாைிகள் பகாரிக்யகயை அவர் இடம்கபற 

கசய்ைவில்யை. கராச்சி காங்கிரசில் அடிப்பயட உரியமகள் தீர்மாைத்தில் பை 

இடம்கபற்று இருந்தை . வாழ் ஊதிைம், பவயைபநர வயரைறுப்பு, சுகாதார பணிச்சூழல், 

வைதுகாை பாதுகாப்பு, விவசாை வாடயக குயறப்பு பபான்றயவகள் எல்ைாம் மக்கயள 

திரட்டி தாங்கள் விரும்பும் எல்யையுடன் பகாரிக்யககயள தீர்த்துக்ககாள்வதற்குத்தான் 

எை இ எம் எஸ் விமர்சைம் யவக்கிறார். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மக்கயள ஒடுக்கிைது. 

காங்கிரஸ் தயையமயுடன் பபச்சுவார்த்யதயும் நடத்திைது. இந்த இரட்யட நியை 

நிர்வாகம் அவர்களுக்கு வசதிைாக இருந்தது. 

வட்டபமயஜ மாநாட்டில் காங்கிரஸ் தைித்துவிடப்பட்டது. அரசு கம்யூைல் அவார்ட் 

அறிவித்தது. அரசிைல் அயமப்பு சட்ட பிரச்சயைகளில் காங்கிரசின் பைவைீம் கதரிந்தது. 

காந்தி ைண்டைிைிருந்து திரும்பும் பநரத்தில் பநரு உட்பட பைர் சியறைில் இருந்தைர்.. 

தண்டி ைாத்தியரக்கு பின்ைர் உப்பு எடுக்க அனுமதி என்பதும், அரசிைல் யகதிகள் 

விடுவிப்பு என்பதும் ஏற்கப்பட்டது. 

ஜைவரி 4 1932ல் காந்தி யகது கசய்ைப்படுகிறார். மார்ச் 11ல் அவர் கம்யூைல் அவார்ட் 

குறித்து தைது நியைப்பட்யட கதரிவித்து கடிதம் எழுதுகிறார். காந்திைின் 

உண்ணாபநான்பால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் காங்கிரஸ் 

தயைவர்களுக்கும் உடன்பாடு ஏற்படுகிறது. சியறைிைிருந்து ஹரிஜன் பசயவ என்பயத 

காந்தி துவங்குகிறார். பின்ைர் அவ்பவயைகள் இதை சுத்தியுடன் நாடுமுழுதும் 



நடக்கவில்யை எைச்கசால்ைி ஆத்மசுத்திக்காை 21 நாட்கள் உண்ணாபநான்பு 

பமற்ககாள்கிறார். 1933-34 காைத்யத நாடுமுழுதும் சுற்றிவர பைன்படுத்திக்ககாள்கிறார். 

ஒவ்கவாருமுயறயும் மாகபரும் மக்கள் இைக்கம் எழுந்தபபாகதல்ைாம் சுப்ரீம் 

தயைவராை காந்திஜி ஏன்  தீண்டாயம பபான்ற யமைர் பிரச்சயைகளில் கவைத்யத 

மாற்றுகிறார் எை இ எம் எஸ் பகள்வி எழுப்பிைார். காந்திஜி அரசிைல் என்பயதவிட சமூக 

பிரச்சயைகயள பமைாைதாக பார்த்தவரா எை பகள்வி எழுப்பி இல்யை என்கிறார் இ எம் 

எஸ்.  புத்திகூர்யமைாை முதைாளித்துவ நைன்களுக்காக எப்பபாதும் கசைல்பட்ட 

அரசிைல்வாதி அவர் என்கிற கருத்திற்கு வருகிறார் இ எம் எஸ். 

 காந்திஜிைின் ஹரிஜை நைன் என்பது கவறும் பசாசிைல் பிரச்சயைக்காைதல்ை-. 
நின்றுபபாை பபச்சுவார்த்யதயை அரசாங்கத்துடன் துவக்கி புதிை நியையமகளில் 

காங்கிரயச மீண்டும் முன்ைியைப்படுத்துவபத ஆகும். பாராளுமன்ற நடவடிக்யககள் 

என்கிற பபாக்கிற்கு கசல்வதாகும். ஆைால் பநரு உட்பட பைருக்கும் பகள்வி இருந்தது. 

ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்பிற்காக பாராளுமன்ற நடவடிக்யககளா- அரசுடன் கதாடர்ந்து 

பபச்சுவார்த்யதக்காை சாதைமா என்பபத அக்பகள்விகளாக இருந்தை என்கிறார் இ எம் 

எஸ். 

கசப்டம்பர் 1934ல் காந்தி பபடலுக்கு கடிதம் எழுதிைார். பநரு தயையமைில் பசாசைிஸ்ட் 

குழு ஒன்று வளர்ந்து வருகிறது.  பசாசைிஸ்ட்கள் கவளிைிட்ட ககாள்யகதிட்டத்தில் 

எைக்கு பவறுபாடுகள் இருக்கின்றை. ஆைால் அக்கருத்துக்கள் பரவுவயத என்ைால் 

தடுக்கமுடிைாது என்று அதில் கதரிவித்திருந்தார். காங்கிரசிைிருந்து விைகுவது 

குறித்தும் அவர் கசப் 17 1934ல் அறிக்யக கவளிைிட்டார். பசாசைிஸ்ட்கள் வளர்ச்சியை 

தன்ைால் தடுக்கமுடிைாது. தான் அகிம்யசமீது முழுயமைாக நம்பிக்யக ககாண்டு 

சத்திைாக்கிரகம் நடத்துபவன் என்றார்.. காங்கிரசில் உள்ள பல்பவறு கருத்பதாட்டம் 

ககாண்டவர்க்கும் பதயவைற்ற ’மாரல் பிரஷர்’ தராமல் இருந்திடவும், தான் விரும்பும் 

திட்டத்யத சுதந்திரமாக கசைைாக்குவதற்கும் காங்கிரசிைிருந்து கவளிபைறுவதாக எை 

அவர் விளக்கமளித்தார்.  

பம்பாைில் கூடிை காங்கிரஸ் காந்திஜிக்கு ககாடுத்த பவண்டுபகாள் பைைளிக்காத 

நியைைில் அவர்மீது முழுயமைாை நம்பிக்யக யவக்கும் தீர்மாைத்யத 

நியறபவற்றிக்ககாண்டது. காங்கிரசிைிருந்து விைகிைதற்கு பின்ைர் அவர் ஹரிஜன் 

பத்திரியகைில் கதாடர்ந்து எழுதிவந்தார். முரண்பட்ட அரசிைல் அறிக்யக ஏதும் தராமல் 

இருந்தார். காதி, கிராமத்கதாழில்கள், தீண்டாயம, சுற்றுப்புறத்தூய்யம, பசுபாதுகாப்பு, 

பிள்யளப்பபறு கட்டுப்பாடு பபான்ற தற்காைிக அரசிைலுக்கு கதாடர்பற்ற அம்சங்களில் 



கவைம் கசலுத்திைார் எை இ எம் எஸ் விமர்சை கண்ணுடன் எழுதுகிறார். அபத பநரத்தில் 

காங்கிரஸ் தயைவர்களுடன் எப்பபாதும் கைந்துயரைாடிவந்தார். முக்கிை தயைவர்கள் 

அரசிைல் ஆபைாசயைக்காக அவரிடம் வியரந்தைர். எைபவ காங்கிரசிைிருந்து விைகல் 

என்றாலும் அது அரசிைல் விைகைாக இல்யை எைவும் இ எம் எஸ் கூறுகிறார். 

காங்கிரஸ் பசாசைிஸ்ட் தயைவர்களுக்கும் அவர் அறிவுயர வழங்காமல் இல்யை. 

ஆச்சார்ைா நபரந்திர பதவாயவ பநருவுடன் ஆபைாசித்து கசைல்பட அறிவுறுத்திைார். 

விஞ்ஞாை பசாசைிசம் என்றில்ைாமல் நயடமுயற நியையமகளுக்கு உகந்த இந்திை 

சூழல் பசாசைிசம் என்பது பற்றி திட்டமிட அறிவுறுத்திைார். பநருயவயும் ைாகூர் 

காங்கிரசிற்கு தயையமபைற்க கசய்தார். இயளஞர்களின் பவகம் முயறப்படுத்தப்பட்டு 

கட்டுக்குள் யவக்கப்படுவது, அளவறிந்து கசைல்படயவப்பது குறித்து அவர் பபசிைார். 

 காங்கிரஸ் ஓர் அயமப்பு என்கிற வயகைில் பைதரப்பட்ட பபாக்குகளுக்கு இடமளித்து 

தன்யை முன்நகர்த்தபவண்டிைிருந்தது. பாராளுமன்றவாதம், பசாசைிஸ்ட் சிந்தயைகள், 

வைதுசாரி பபாக்கு, சமூக மத பிரச்சயைகளின் தாக்கம் ஆகிைவற்யற விவாத 

அமர்வுகளில் எதிர்ககாண்டு  கசல்ைபவண்டிைிருந்தது. அயைத்துதரப்பிையரயும் 

தகயமத்துக்ககாள்வது கபரும் சவாைாக இருந்தது. காங்கிரஸ் உண்யமைாகபவ 

ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்பு பபாராட்டங்கயள நடத்துகிறதா என்பயத இடதுசாரிகள் 
பசாதித்துக்ககாண்பட இருக்க பவண்டிை நியைைில் இருந்தைர். பநரு தயையம மூைம் 

காங்கிரஸ் 1929, 1946 களில் அயதக் காட்ட விரும்பிைது. பநரு 1936-1937லும் சுபாஷ் 

1938லும் தயையமக்கு அமர்த்தப்பட்டைர். காங்கிரஸ் பசாசைிஸ்ட் கட்சிைிைர் 

காரிைக்கமிட்டிைில் இக்காைங்களில் இருக்கமுடிந்தது. 

1936ல் பநருவிற்காக தன்கபையர விைக்கி ககாண்டபபாது பநருவின் அயைத்து 

கருத்துக்களிலும் தைக்கு உடன்பாடில்யை எை பட்படல் கதரிவித்தார். பை காங்கிரஸ் 

தயைவர்களுக்கும் பநருவிற்கும் கபருத்த பவறுபாடுகள் இருப்பதாகவும் 

கவளிப்படுத்திைார். காங்கிரஸ் எந்த தைிநபருக்காகவும் இல்யை. ஆைாலும் பநரு 

சிறந்தவர் ஆதரவு தருபவாம் எை பட்படல் பபசிைார். 1936-38 பநரு காைத்தில் விவசாை 

திட்டம், காங்கிரஸ் பசாசைிஸ்ட்கள் மற்றும் பநருவின் மக்கள் சந்திப்பு இைக்கங்கள் 

நடந்தை. 1937 பதர்தைில்  காங்கிரஸ் கபரும்பான்யம கபற்று  கசல்வாக்யக நிரூபித்தது. 

 கவர்ைர்களுக்கு இருந்த அதிகாரம் குறித்த பிரிட்டிஷ் எதிர்த்த சர்ச்யசைில் இடதுசாரிகள் 

முழுயமைாக நின்றைர். காந்தியும் இந்திை அரசாங்க சட்டம் 1935 விடுதயையை 

தராவிட்டாலும் கத்திைின்பாற்பட்ட சாம்ராஜ்ைம் என்பயத கபரும்பான்யம மக்களின் 

ராஜ்ைம் என்கிற அளவிற்காவது கசய்துள்ளது எை எழுதிைார். மூன்றுபகாடி வாக்காளர் 



என்பது சாதாரண விஷைமல்ை என்றார். எைபவ அவர்களின் பிரதிநிதிகள் மக்களுக்கு 

ஏமாற்றம் தராமலும்  பிரிட்டிஷார் பநாக்கத்திற்கு இடம்தந்துவிடாமலும் பணிைாற்ற 

பவண்டும் என்றார். 

காந்திஜி மீண்டும் காங்கிரசின் தயைைாை சக்தி என்பயத காட்டிைார். அயமச்சரயவக்கு 

அறிவுயர தந்துககாண்டிருந்தார். மதுவிைக்கு, கல்வி, வரி குறித்து எழுதிைார். கவர்ைர், 

யவஸ்ராயுடன் முரண்கள் ஏற்பட்ட காைத்தில் தயைைிட்டார். 

காங்கிரஸ் அயமச்சரயவ விவசாைிகள் பபாராட்டம் பபான்ற எதிர்ப்புகயள 

காணபவண்டிைிருந்தது. அதிருப்தியும் எழுந்தது. காந்திைின் வழிக்காட்டலுடன் இருந்த 

காங்கிரஸ் தயையமக்கு இருவயக பபாராட்டங்கயள  சந்திக்கும் அவசிைம் ஏற்பட்டது. 

பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பு, இடதுசாரிகளின் முைற்சிைால் எழும் மக்கள் பபாராட்டங்கள். எைபவ 

இடதுசாரி வைதுசாரி மத்திைில் இணக்கம் என்பதில் சிக்கல் நிைவி காங்கிரசில் 

வைதுபிரிவு தங்களின்  கசல்வாக்யக நியைநாட்டும் பபாராட்டம் எழுந்தது. மக்கள் 
பபாராட்டங்கள் ஒடுக்கப்பட்டை என்பதுடன் சிந்தாந்த ககாள்யக பபாராட்டங்களும் 

வைதுபிரிவால் முன்கைடுக்கப்பட்டை. காந்தியும் இந்தவயக அடக்குமுயறகயள தைது 

புரிதைில் நிைாைப்படுத்திைார். சிவில் உரியமகள் என்பை கிரிமிைல் சுதந்திரமல்ை 

என்றார். 

காங்கிரஸ் மாகாணங்களின் கதாழிற்துயற அயமச்சர்கள் மாநாடு கூட்டப்பட்டு பநரு, பக 

டி ஷா கபாறுப்பில் கமிட்டி அயமக்கப்பட்டது. விஸ்பவஸ்வரய்ைா திட்டம் 

அடிப்பயடைாக எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டது. அபதபபால் கல்வி மாநாடு ஒன்றும் 

நடத்தப்பட்டு புதிை கல்வித்திட்டம் பபசப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட ஆபராக்கிை முன் 

எடுப்புகளுடன் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சயைைில் கவைமாக இருப்பது என்பதும் 

நயடமுயறப்படுத்தப்பட்டது. சமஸ்தாை (பிரின்ஸ்ைி) அரசுகள் என்பதிலும் 

ஜைநாைகப்படுத்துவது என்கிற பார்யவ பமபைாங்கிைது. ஹரிபுராவில் 1938ல் கூடிை 

காங்கிரஸ் சமஸ்தாைஆட்சிப் பகுதிகளுக்காை ககாள்யககயள தீட்டிைது. காந்திஜிபை 

ஆபைாசயைகயள கசால்ைத்துவங்கிைார். அவரது சகாக்களாை பட்டாபி சீதாரயமய்ைா, 

பஜாஜ் பபான்றவர்களின் தயைைீடும் உற்சாகமாக நடந்பதறிைது. ராஜ்பகாட் 

பிரச்சயைைில் காந்திஜி முன்நின்று பபாராட்டமும் நடத்திைார். அங்கும் மக்கள் 

எழுச்சிகர பபாராட்ட வடிவங்களுக்கு கசன்று விடாமல் கட்டுக்குள் நிறுத்தப்பட்டைர். 

 

நியுைார்க் யடம்ஸ் நிருபர் கடாமிைிைன் அந்தஸ்து ஏற்கைாம் எை நீங்களும் 

முழுவிடுதயை எை சுபாஷும் பபசுவது பவறுபாடில்யைைா எைக் பகட்டார். இல்யை 



இருவரும் பவறு வார்த்யதகயள கமாழியை பைன்படுத்துகிபறாம் கருத்துபவறுபாடு 

ஏதுமில்யை என்றார் காந்தி. ஆைால்  அது கவறும் வார்த்யத பவறுபாடல்ை. காந்திஜிைின் 

பட்டாபி சீதராயமய்ைா சுபாஷால் பதாற்கடிக்கப்பட்டார். பட்டாபி சீதாரயமய்ைா பபான்ற 

வைதுசாரி பவட்பாளயர நிறுத்துவது முக்கிைமல்ைாத ஒன்றல்ை எை சுபாஷ் 

விமர்சித்தார்.. இடது பவட்பாளர் எைில் அவர்களுக்கு கதாண்யடைில் சிக்கிை முள் 

பபான்று உள்ளது என்ற ’ககமண்ட்யட’  சுபாஷ் தந்தார். 

கமளைாைா, பநரு,பிரசாத், புைாபாய் பதசாய், கிருபளாைி, மகாத்மா ஆகிபைாருடன் 

தாமும் இருந்து எடுத்த முடிவுதான் பட்டாபி சீதாரயமைாயவ நிறுத்துவது எை பதில் 
உயரத்தார் பட்படல். ஆைால் பநரு தான் கைந்துககாண்டது உண்யமதான், பட்டாபி 
சீதாராயமய்ைாவா சுபாஷ் சந்திரபபாஸா என்பதில் தான் கமிட் ஆகவில்யை எை 

விளக்கம் தந்தார்.  

சுபாஷ் தயையமைில் இைங்க விரும்பாமல் வைதுப்பிரிவின் தயைவர்கள் 12 பபர் தங்கள் 

விைகயை கதரிவித்தைர். பநரு அக்கடிதத்தில் யககைாப்பம் இடாவிட்டாலும் 

விைகுவதாக அறிவித்தார். கநருக்கடி அதிகமாைது. காந்தியை கைந்து கசைற்குழு 

அயமப்பது எனும் முைற்சியை சுபாஷ் ஏற்று அவருடன் விவாதித்தார். விவாதத்தில் 

சுபாஷ் நியைப்பாட்டில் மாற்றம் ஏதும் தன்ைால் காணமுடிைாத நியைைில் அவபர 

அயமத்துக்ககாள்வதுதான் சரி எை காந்தி கதரிவித்தார்.  காந்திஜிைின் 

அணுகுமுயறைாை பவறுவழிைில்ைாமல் சுபாஷ் தைது விைகயை தரபநர்ந்தது எை இ 

எம் எஸ் எழுதுகிறார்.  

இதயைைடுத்து காங்கிரஸ் தயைவர் கபாறுப்பிற்கு ராபஜந்திரபிரசாத் வந்தார். 

காங்கிரஸ் தயையமயை பகட்காமல் எங்கும் சத்திைாக்கிரகம் கூடாது எை 

முடிகவடுத்தைர். கபாறுப்பிற்கு பநரு கூட இல்ைாமல் வைது பிரிவிைர் 

நிைமிக்கப்பட்டைர். சுபாஷ் பபான்றவர்கள் எதிர்ப்புநாள் அனுசரித்தைர். ஒழுங்கு மீறல் 

எை அவர்மீது நடவடிக்யகயை காங்கிரஸ் தயையம எடுத்தது. ஆகஸ்ட் 1939 முதல் 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பநதாஜி சுபாஷ் தகுதி நீக்கம் கசய்ைப்பட்டார். 

 இரண்டாம் உைகயுத்தம் துவங்கிை பநரத்தில் பிரிட்டிஷ் கவல்ைபவண்டும் எை காந்திஜி 
விரும்பிைார். அபத பநரத்தில் வன்முயற எதிர்த்த தைது அகிம்யசயை வற்புறுத்தியும் 

வந்தார் என்பது உண்யமகைை தன்ைால் ஏற்க முடிைவில்யை  என்பது இ எம் எஸ்ஸின் 

முடிவு. 

முதல் உைகப்பபார் காைத்தில் அவர் பிரிட்டனுக்கு யுத்த ஆகளடுப்பிற்கு உதவிைார். 

சுைராஜ்ை பபாராட்டத்திற்கு இது எதிராை ஒன்றல்ை என்றார். ஆைால் 20 ஆண்டுகளுக்கு 



பின்ைர் இரண்டாம் உைகப்பபார் காைத்தில் மாநிை அரசாங்க அனுபவம் என்பது 
காங்கிரசிற்கு கிட்டிைது. அடுத்து மத்திை அரசாங்க உரியம என்பயத காங்கிரஸ் 

நிபந்தயைைாக்கிைது. முஸ்லீம் லீக், இந்துமகாசபா எை அயைவரும் அயதபை பபசிைர். 

அவர்களுக்கு காங்கிரஸ் மீது விமர்சைம் இல்ைாமல் இல்யை. காங்கிரஸ் தயைவர்களில் 

பட்படல் ராஜாஜி பபான்றவர்கள் கூட காந்திைின் கநறிசார்ந்த அகிம்யச என்பதில் 

உடன்படமுடிைவில்யை எை கசால்ைத்துவங்கிைர். பிரிட்டிஷருக்கு நிபந்தயைைற்ற 

ஆதரவு எை காந்திஜி கசால்ைிவந்தார். காங்கிரஸ் கசைற்குழு நிபந்தயையுடன் என்றது. 

யுத்த சூழழால் பிரிட்டிஷ் எந்த பபச்சுவார்த்யதக்கும் தைார் என்ற நியைைில் இல்ைாமல் 

இருந்தது. 

அய்பராப்பிை நைன்கள், ராணுவம், மன்ைர்கள் ஆட்சி, வகுப்புவாத பமாதல்கள் என்கிற 

நான்கு தூண்கயள நம்பி பிரிட்டிஷார் ஆள்கின்றைர் என்று காந்திஜி கசால்வார். அதில் 

வகுப்புவாத எழுச்சி அதிகமாையத காங்கிரஸ் உணர்ந்தது, முஸ்லீம் லீக் தன்யை 

பைப்படுத்திக்ககாண்டு வந்தது. நியையமகயள சீராக்க அயமச்சரயவ ராஜிைாமா என்கிற 

தீர்மாைத்யத காங்கிரஸ் யகக்ககாண்டது. 1934க்கு பின்ைர் மீண்டும் ராம்கரில்தான் காந்தி 
காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் உயரைாற்றவருகிறார். ஒவ்கவாரு காங்கிரஸ் கமிட்டியும் 

சத்திைாக்கிரக கமிட்டிைாகட்டும் என்றார் காந்திஜி. 

1940களின் மத்திைில் பிரிட்டன் உட்பட பமற்கு அய்பராப்பா நாஜிகளால் பின்ையடவிற்கு 

உள்ளாக்கப்படுகிறது. சர்ச்சில் ஆட்சி பபாய் சாம்பர்ைின் வருகிறார். காங்கிரஸ் கசைற்குழு 

பிரிட்டைின் பதசப்பாதுகாப்பு என்கிற முற்றிை சூழைில் காங்கிரசுடன் உடன்பாட்டிற்கு 

வருவபத உகந்தது எை கருதிைர். ஜுன் 1940ல் நாட்டின் பாதுகாப்பு என்பதில் அகிம்யச 

சமைப்பற்று பபால் இருக்கமுடிைாது எை கசைற்குழு முடிகவடுத்தது.   

”Mahatma Gandhi desires the Congress to be true to the creed of non- violence and to decalre its 

willingness that India should maintain armed forces to defend her freedom against external aggression or 

internal disorder while they themselves are unaable to go to the full length with Gandhiji; but they 

recognise that he should be free to pursue his great ideal in his own way and therefore absolve him from 

the responsibility for the programme and activity which congress has to pursue.” காங்கிரஸ் தைது 
நியைப்பாட்யட கதரிவித்தாலும் காந்தி அவரது நம்பிக்யகயை எடுத்துச் கசல்ை எந்த 
தயடயும் இல்யை எைவும் கதரிவித்தது.   

காங்கிரஸ் இந்திை விடுதயைக்காை அரசிைல் ஸ்தாபைம், உைக சமாதாை நிறுவைம் 

இல்யை. அது பைவைீம்தான். மகாத்மா அளவிற்கு எங்களால் கசல்ைமுடிைவில்யை எை 

கசைற்குழு தன் நியைப்பட்யட விளக்கிைது. பின்ைர் பிரிட்டிஷாருடன் ஏற்பட்ட கதாடர் 

முரண்பாட்டில் யுத்தம் எதிர்த்த தைிநபர் சத்திைாக்கிரகம் என்கிற காந்திஜிைின் 



ஆபைாசயையை காங்கிரஸ் ஏற்றது. முதல் சத்திைாக்கிரகிைாக விபைாபாபாபவ 

அனுப்பப்பட்டார். நமது பபச்சு மற்றும் எழுத்துரியமக்காை பபாராட்டம் எை காந்திஜி 
அப்பபாராட்டத்யத முன்ைிறுத்திைார். 

 டிசம்பர் 1941ல் பர்பதாைிைில் கசைற்குழு கூடிைது. அகிம்யசயை முக்கிைத்துவம் எைக் 

கருதாத யுத்த எதிர்ப்பு என்பதால்  தன்ைால் உடன்படமுடிைாத நியையை காந்தி விளக்கி 
கடிதம் எழுதிைார்.  பிப்ரவரி 1942ல் சிைாங்காய் பஷக் கடல்ைி வந்தார். பிரிட்டைின் 

இந்திைாவிற்கு பவண்டுபகாள் விடுத்தார். இந்திைாவிற்கு விடுதயை எைவும் பபசிைார்.  

மார்ச் 7 1942ல் ரங்கூன் ஜப்பாைிடம் வழீ்ந்தது என்ற கசய்திக்கு பின்ைர் சர்ச்சில் கிரிப்ஸ் 

தூதுக்குழு பற்றி பபசிைார். ஜப்பாயை முறிைடிக்க இந்திைா தைது சக்தி முழுயமயும் 

தரபவண்டும் என்றார்.  

’குவிட் இந்திைா’ முழக்கம் வந்த பநரத்தில் பதசப்பாதுகாப்பிற்கு வன்முயற என்பபதா 

பவறு கநறிகபளா பிரச்சயைைாக இல்யை. பிரிட்டிஷாருக்கு கநருக்கடி தந்து எவ்வாறு 

பபச்சுவார்த்யதயை அயமத்துக்ககாள்வது என்பபத இருந்தது. காந்திைின் ’அகிம்யச’, 

’பபார் சூழைிலும் அகிம்யசவழிநிற்றல்’ என்பகதல்ைாம் பிரிட்டிஷார் மீது 
உருவாக்கபவண்டிை தாக்கம் என்பதாகத்தான் இருந்தது. எைபவ காங்கிரஸ் 

கசைற்குழுவிற்கு காந்திஜிைின் பின்ைால் நிற்பது என்பதில் எவ்வித பிரச்சயையும் 

எழவில்யை.  

நயடமுயறைில் காங்கிரஸ் தயையம  அதிகாரமாற்றம் என்பதற்கு உத்தரவாதகமைில் 

பிரிட்டிஷாருக்கு ஒத்துயழப்பு என்பற கசைல்பட்டது. அவ்வப்பபாது காந்திைின் அறிவுயர 

ஆபைாசயை எை அவரிடம் காங்கிரஸ் தயையம கசல்ைாமல் இல்யை. பிரிட்டிஷ் 

எதிர்ப்பு பபார் எதிர்ப்பு இைக்கம் மீண்டும் காந்திைிடபம தயையம பாத்திரத்யத 

ககாடுத்தது. அவபர இந்திைாயவ விட்டு கவளிபைறு என்கிற முழக்கத்யதயும் தந்தார். 

மக்கள் திரள் பபாராட்டங்களில் நடந்த வன்முயறயை முதல்முயறைாக அவர் 

கண்டிக்காமல் இருந்தார். அரசின் வன்முயறக்கு இைல்பாை எதிர்வியை எைவும் கருத்து 

கதரிவித்தார். 

லூைி பிஷரிடம் உயரைாடும்பபாது முதைில் வரிககாடாமல் இருக்கும் விவசாைிகள் 

கநஞ்சுரத்துடன் தைித்து பபாராடும் ஆற்றயைப்கபறுவர். அவர்கள் நிைப்பறியும் கசய்வர். 

நிைப்பிரபுக்கள் ஒத்துயழக்கபவண்டும் என்றார். எவ்வாறு என்கிற பகள்விக்கு அவர்கள் 

ஓட்டம் பிடித்து ஒத்துயழப்பர் என்றார் காந்திஜி. அவர்கள் வன்முயறயுடன் எதிர்த்தால் 

அந்த எதிர்ப்பு 15 நாட்கள் இருக்கைாம். முழுயமைாக கட்டுக்குள் ககாணரப்படும் எை 

அழுத்தமாை கருத்யத காந்திஜி கவளிப்படுத்திைார். இவ்வாகறல்ைாம் பபசிைாலும் 



அவர் கதாழிைாளர்கயளபைா விவசாைிகயளபைா புரட்சிகரமாக திரட்டி பபாராட 

அயழக்கவில்யை. அகிை இந்திை காங்கிரஸ் கமிட்டிைில் அவர் ஆற்றிை 

இரண்டுமணிபநர உயரைில் இதற்காை அயழப்பும் ஏதுமில்யை. இந்து- முஸ்லீம் 

பிரச்சயை இணக்கம் பற்றி பபசிைார். வாழ்வா சாவா பபாராட்டம் எை கசால்ைி சிை 

நிமிடம் பபசிைார். இளவரசர்கள், பத்திரியகைாளர்கள், அரசு ஊழிைர்களுக்கு சிறப்பாை 

பவண்டுபகாயள விடுத்தார். பபார்க்குணமிக்க இைக்கம் ஏதும் வந்துவிடக்கூடாது 

என்பதில் அவர் கவைமாக இருந்தார் எை அவரது உயர குறித்த மதிப்படீ்யட இ எம் எஸ் 

தருகிறார். 

விவசாைிகளிடமும் அவர் அரசாங்க எதிர்ப்பு என்பதுடன் நிறுத்திக்ககாள்ள பவண்டுபகாள் 

யவத்தார்.  ஆகஸ்ட் இைக்கத்யத புரட்சிகரமாைது என்று கருதிக்ககாள்வதற்கு 
ஏதுமில்யை (There is therefore, no cause for assumption, still made by several political groups and 

individuals, that August Revoultion had been planned by Gandhiji as a really revolutionary mass struggle)  

என்பது இ எம் எஸ்ஸின் விமர்சைமாக இருக்கிறது. 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் எழுந்த இைக்கங்கயள கசப்டம்பர் 1942க்குள்ளாகபவ  

ஒடுக்கிவிட்டது. கதாடர்ந்த நிகழ்வுகளுக்கு பின்ைர் காந்திஜி உண்ணாபநான்பு 

பமற்ககாண்டார். அவரின் வைது உடல்நியையை கருத்தில்ககாண்டு அரசாங்கம் கசவி 
சாய்க்க பவண்டிைிருந்தது. காந்திஜி விடுவிக்கப்பட்டால் நியையமைில் முன்பைற்றம் 

ஏற்படும் எை அயைத்து தயைவர்களும் பவண்டுபகாள் யவத்தைர். 1943 

உண்ணாபநான்பின்பபாது காங்கிரஸ் முஸ்லீம்லீக் இணக்கத்திற்காை பார்முைாயவ 

ராஜாஜி காந்திைிடம் கதரிவித்தார். அயத ஜூயை 1944ல் கவளிைிடவும் கசய்தார். 

காங்கிரஸ் தயைவர்கள் கதாடர்ந்து சியறகளில் வாடபவண்டிை நியை இருந்தது. 

காந்திஜிைின் உடல்நியை சீர்ககடுகிறது எை அறிந்து அவர் பம 1944ல் 

விடுவிக்கப்படுகிறார். 

காந்திஜி யவஸ்ராய்க்கு சிை முக்கிை பகாரிக்யககளுடன் ஒத்துயழப்யப கதரிவிக்கும் 
வயகைில் கடிதம் எழுதிைார். உடைடி விடுதயை என்கிற பிரகடைம் கசய்ைப்படுமாைால் 

காங்கிரஸ் யுத்த நடவடிக்யககளில் ஒத்துயழப்பது என்பது சாத்திைமாகும். பதசிை மத்திை 

அரசாங்கம் ஒன்யற அயமக்கைாம். இந்திைாவிற்கு நிதிச்சுயம இல்ைாமல் இன்றுள்ளபடி 

இராணுவ நடவடிக்யககள் கதாடரைாம் எை  அவர் எழுதிைார்.  

கசப்டம்பரில் காந்திஜி ஜின்ைா பபச்சுவார்த்யதயும் துவங்கிைது. ஒருபுறம் 

இந்திைாயவவிட்டு கவளிபைறு இைக்க பின்வாங்குதல் நடந்தது. மற்கறாரு பக்கத்தில் 

கவளிநாடு தப்பி கசன்று ராணுவ முைற்சிகயள சுபாஷ் பமற்ககாண்டதும் நடந்தது.  

நாட்யட மீட்கும் புைிதப்பபாருக்கு பதசத்தந்யதைாை மகாத்மாவின் ஆசிபகாருகிபறன் 



என்கிற உயரயை பநதாஜி ரங்கூைில் நிகழ்த்திைார்..  காந்திஜிைிடம் எப்பதிலும் இதற்கு 
இல்யை. இரண்டு தயைவர்களின் நடவடிக்யககளுபம கவற்றி கபறவில்யைகைை இ எம் 

எஸ் மதிப்பிடுகிறார். 

 INA  யகதிகள் விடுவிப்பு என்ற பகாரிக்யகைில் பபாராட்டங்கள் எழுந்தை. முப்பது 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் தூக்கிப்பபாட்ட வக்கீல் பகார்ட்யட பநரு அணிந்து வாதாட 

கசன்றார். புைாபாய் பதசாய் பதசத்தின் கவைத்யத இதில் ஈர்த்துவந்தார். 1942 

பபாராட்டத்யத ஒடுக்கிைதாக இருந்தாலும் சுபாஷின் அய் என் ஏ யகதிகயள ஒடுக்கிை 

நியையமகளிலும்  RIN  கப்பற்பயட எழுச்சி ஏற்பட்டது. அதற்கு ஒருவாரம் 

முன்பாகத்தான் காந்திஜி ஹரிஜைில் எழுதிைிருந்தார். ஐ என் ஏ மைக்கம் நாட்டில் 
இருக்கிறது. பநதாஜிைின் பதசபக்தி எவருக்கும் குயறந்த ஒன்றல்ை. அதற்கு பமல் 
என்ைால் பாராட்டமுடிைாது எை குறிப்பிட்டிருந்தார்.  கப்பற்பயட எழுச்சியை அவர் 

ஏற்கவில்யை. 

 பிரிட்டிஷாருடன் காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக் தயையமகளின் பபச்சுவார்த்யதகள் 
அடிப்பயடைில்  இயடக்காை அரசாங்கம் அயமந்தது. நாடு பிரிக்கப்பட்டு  இந்திைா 

பாகிஸ்தான்  எை  இரு நாடுகளின் விடுதயைைாக பிரிவியையுடன் வரைாறு 
உருக்ககாண்டது.  

ஆகஸ்ட் 15 நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட அன்று காங்கிரஸ் தயைவர் ஆச்சார்ைா 

கிருபளாைி  தைது கருத்யத கவளிைிட்டார். பகாடிக்கணக்காை மக்களுக்கு 

குயறந்தபட்ச வன்முயறயுடன் இரத்தம் அதிகம் சிந்தாமல் இப்படிப்பட்ட மாற்றம் 

உைகில் எங்கும் நிகழ்ந்ததில்யை. மகாத்மாவின் வசீகர தயையமைால் இது 

சாத்திைமாைது. அவர் அகிம்யசவழிைில் நம்யம அயழத்து கசன்றார் என்ற மதிப்படீ்யட 
கிருபளாைி தந்தார். ஆைால் மகாத்மாபவ இயத ஏற்றதாக கதரிைவில்யை. அவர் எந்த 

ககாண்டாட்டத்திலும் பங்பகற்கவில்யை. நான் வற்றிப்பபாய்விட்படன் என்றார். 

என்ைிடம் கசய்தி ஏதும் இல்யை என்றார். அப்படி கசால்வது  நல்ைதல்ை எைில் 

அப்படிபை இருந்துவிட்டுபபாகட்டும் என்றார்.  

காந்திஜி சுடப்பட்டு மரணிப்பதற்கு நான்கு நாட்கள் முன்ைதாக ஜைவரி 26 அன்று அவர் 
“சுதந்திரம் என்பயத நாம் இன்று யகைாள்பவராக இருக்கிபறாம். ஆைால் எைக்கு எந்த  
மைக்கமும் இல்யை, உங்களுக்கு இருக்கைாம்” என்றார் . அப்பபாது நடந்த வகுப்பு 

பமாதல்களால் அவர் வருத்தமுற்றிருக்கைாம். எப்பபாதும் அன்பின் வழி என்பற அவர் 

உரியம பாராட்டிைிருந்தார். ஆைால் அவரின் வழிமுயறகள் பதாற்றயத அவர் 



கண்ணுற்றார். இந்திைர் மைங்கயளபை ஒன்றுபடுத்தி மாற்றமுடிைவில்யை. அவர் பபசிை 

பிரிட்டிஷ் ஆன்மா மாறிைிருக்குமா என்கிற பகள்வியை இ எம் எஸ் முன்யவத்தார். 

 காந்திஜி தான் வாழ்நாள் முழுதும் பபசிவந்த ககாள்யககள் பதால்வியுற்றதாக 

கதரிவித்தார். அவரின் வருயகைால் நவகாளி, கல்கத்தா கடல்ைிைில் மதபமாதல்கள் 

சற்று மட்டுப்பட்டது உண்யமதான். ஆைால் இருபக்க கவறிைர்களின் குறிைாக தான் 

ஆகியுள்ளயதயும் அவர் உணராமல் இல்யை. இயத நன்குணர்ந்பத அவர் ராஜ்குமாரி 

அம்ரித் அவர்களிடம் ஜைவரி 28 1948ல் யபத்திைக்காரன் குண்டிற்கு தான் இயரைாகி 
மடிந்தால் புன்முறுவலுடன் சாயவ ஏற்பபன் என்றார். அப்படிப்பட்ட துைரம் இரண்பட 

நாட்களில் நடந்துவிட்டது. 

நவம்பர் 1947ல் காங்கிரஸ் தயைவராக இருந்த கிருபளாைி தான் விைகிவிடுவதாக 

அறிவித்தார். கசல்வாக்கு வாய்ந்த அரசாங்க தயைவர்களாக விளங்கிை பநருவும் 

பட்படலும் காங்கிரஸ் கட்சித்தயையமயை கைப்பதில்யை என்பது கிருபளாைிக்கு 

வருத்தமாைது. அவயரைடுத்து ராபஜந்திரபிரசாத் கபாறுப்பபற்றார். பநரு, பபடல் 

உறவுகள் சீர்ககட்டை. 

காந்திஜி தான் சுடப்படும் ஜைவரி 30 அன்று மாயை 4 மணிக்கு பபடலுடன் 

உயரைாடுகிறார். வழிபாட்டு கூட்டத்திற்கு பிறகு பநரு ஆசாத் சந்திக்க இருந்தைர். 

காங்கிரஸ் தைது வரைாற்றுக் கடயம முடிந்த தறுவாைில் தன்யைக் கயைத்துக்ககாண்டு 

பைாக் பசவக் சங் ஆக மாற பவண்டுபகாள் யவத்தார் காந்திஜி. மற்ற எல்பைாரும் 

விடுதயை ககாண்டாட்டங்களில் தியளத்தபபாது அவர் இந்திை அரசின் நியைத்தன்யம 

மீது கவயையுடன் இருந்தார். 

மதபமாதல்கள், காங்கிரஸ் அயமப்பின் பைவைீங்கள் அவயர விசைமுற கசய்தை. . 

முப்பது ஆண்டுகள் பபாதித்த அன்யப இந்திை மக்கள் கயடப்பிடிக்காமல் மதத்தின் 
கபைரால் பிரிந்து கிடந்து பமாதிக்ககாண்டது ஏன்- இருநாடுகள் உருவாைபதன்? 
அவரின் சீடர்களாக திைாகம் பை கசய்த தயைவர்கள் அதிகாரம் புகழ் எை 
பமாதிக்ககாள்வபதன்? 

 ” He was unabale to give rational explanation as to why after three decades of his preaching the gospel of 

love, he had had the misfortune to see in his last days the Indian People so divided into two warring 

communal camps that the very consummation of his political aim- the creation of independent state- led 

to the creation of two anatagonistic states set up on the basis of religion.Nor could he offer convincing 

explanation as why the very people, who had, under his leadership, made tremendous sacrifices for the 

cause of the nation, started quarrelling among themselves for power and personal aggrandizement."  எை 

இரு முக்கிை பகள்விகயள காந்திைின் பசாதயைகள் ககாள்யக மீது இ எம் எஸ் 

யவத்தார். இன்று இ எம் எஸ் அல்ைது அவர் காைத்திை எந்த மார்க்சிை 



இைக்கத்பதாழர்க்கும் இம்மாதிரி பகள்விகள் தங்கள் பணி குறித்து பிற்காைத்தில் எழும் 

என்பயத இ எம் எஸ் அன்று உணர்ந்திருப்பாரா எைத் கதரிைவில்யை. 

பூர்ஷ்வா உைகக் கண்பணாட்டம் காந்திஜிைிடம் இருந்ததால் அவரால் இந்த 

பிரச்சயைகயள உணரமுடிைவில்யை. சமூக வளர்ச்சி விதிகள் குறித்து 
அறிைமுடிைவில்யை. காந்திைம் ’புதிை மைிதன் உருவாக்கம்’ என்பதில் ’சமூக தத்துவம்’ 

என்ற வயகைில் முழுத்பதால்வி அயடந்துவிட்டதாக தீர்ப்பிடுகிறார் இ எம் எஸ். 

காந்திைம் என்றால் என்ை என்கிற தைி அத்திைாைம் ஒன்யற இ எம் எஸ் இவ்வாக்கத்தில் 

எழுதிைிருக்கிறார். காந்திஜி சத்திை பசாதயை எை கசால்கிறார், காந்திஜிைின் 

வளர்ச்சியை நாம் எப்படி பார்ப்பது- பிரிட்டிஷாருக்கு உைகப்பபாரில் ஆள் பசர்த்த 

மைிதரிைிருந்து பதசத்தந்யதைாக பபாற்றப்படுவது- பிரிட்டிஷாபர கவளிபைறு எை 

பபாராட்டம் பமற்ககாண்டது, பபார்பந்தர் சிறு மன்ைர் ஆட்சிைில் இடம்கபற்ற பிரபுத்துவ 

சூழைிைிருந்து இந்திை ஜைநாைகத்திற்கு பபாராடிைது, ைண்டைில் விஜிபடரிைன் 

கசாயசட்டிைில் இயளஞைாக கசன்று பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்பு பபாராட்டத்யத 

நடத்திைது பபான்றவற்யற எவ்வாறு விளக்குவது என்கிற பகள்வியை முன்யவத்து 

வியட பதடுகிறார் இ எம் எஸ்..  

விபைாபாஜிைின் பூதான் இைக்கம் காந்திஜிைின் கசல்வாக்கால் ஏற்பட்ட ஒன்பற. அயத 

நாம் புறக்கணிக்கமுடிைாது. நிை கசாத்துக்கு எதிராை அகிம்யசவழி இைக்கமது. 

கம்யூைிஸ்ட் கட்சி நீங்கைாக காங்கிரஸ்  மற்றும் அதன் பைபிரிவுகள் காந்திஜிைின் 

கபையர கசால்ைிபை இைங்குகின்றை. 

காந்திஜி உைர் அளவில் சிக்கைாை ஆளுயம. அவரது பபாதயைகளும் 

அப்படிப்பட்டயவபை. எளிைவயக முடிவுகளுக்கு நம் வந்துவிடமுடிைாது. மக்கயள 

திரட்டி ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்யப முன்கைடுத்து கசன்றவர் என்பது ஒருபக்கம். 

எதிர்புரட்சிைாளர் என்கிற வயகைில் மக்கள் எழுச்சியை மட்டுப்படுத்திைவர் என்பது 

மறுபக்கம்.  ஏராள நிகழ்வுகளின் கபரும் பரப்பு அவரது வாழ்க்யக. எவரும் சிைவற்யற 

பகார்த்து இதுதான் காந்திைம் என்பற கசால்ைக்கூடும். ஆைால் அவர் குறித்துவரைாற்று 

பார்யவைில் ஒருங்கியணந்த புரிதலுக்கு வருவது கடிைமாை ஒன்றாகும். 
எளிைவயகப்பட்ட புகழ்பாடல்களும், எளிைவயக புரிதலுடன் வயசபாடல்களும் தான் 

உள்ளை என்கிற முடிவிற்கு இ எம் எஸ் வருகிறார். 

காந்திஜி ஒரு கருத்துமுதல்வாதி. கநறிசார்ந்த உண்யம, அகிம்யச, சந்ந்பதாஷங்கயள 

பதடாயம ஆகிைவற்றிற்கு அவர் நின்றார். சுதந்திரம், ஜைநாைகம், அயமதி என்கிற 

அரசிைல் அவரிடம் இருந்தது. சாதி ஏற்றத்தாழ்வு கூடாது, கபண்கள் முன்பைற்றம், மத 



ஒற்றுயம என்கிற சமூக மதிப்புகளுக்காக நின்றார்.’ கசமி ரிைிஜிைஸ்’ கமாழிைாடயை  

அவர் யகைாண்டார். அவயர ’ரீஆக்ஷைரி’ எை எளிை முத்தியர குத்திவிடவும் முடிைாது. 

ஏகைைில் அந்த ரீஆக்ஷைரிதான் மக்கயள கபருமளவு திரட்டிைவர்.  இந்த முரண் 
நாட்டின் உண்யமைாை அரசிைல் சூழைின் உருவாக்கம்- ஏகைைில் தயையம 
தாங்கிைவர்கள் நிைபிரபுத்துவத்துடன் இயணப்பு ககாண்ட பூர்ஷ்வாக்கள் (This self 

contradiction is a manifestation of the contradiction in the real political life of our nation, arising out of 

the fact that the national democratic movement was led by the bourgeoisie, linked with feudalism) 

எைவும் மதிப்பிட்டார் இ எம் எஸ்.. 

கிராமப்புற மக்கயள விவசாைிகயள திரட்டிைதில் காந்திக்கு கபரும் பங்களிப்பு உள்ளயத 

மறுக்கமுடிைாது. அபத பநரத்தில் அயைத்தும் காந்திஜிைால்தான் என்பதும் 

ஏற்புக்குரிைதல்ை. ஜைநாைக பபாராட்டம் குறித்த மிகப்கபரிை விழிப்புணர்யவ அயைத்து 

தரப்பார் மத்திைிலும் உருவாக்கிைவர் காந்திஜி என்பதில் சந்பதகமில்யை. ஆைால் தன் 

கசாந்த பூர்ஷ்வா வர்க்க எல்யைக்குள் யவத்ததும் அவபர  . இங்கு புரட்சிகர மக்கள் எழுச்சி 
என்பதற்கு ஆயுதம் ஏந்திை வன்முயற பபாராட்டம் என்கிற அர்த்தம் இருக்கிறதா எை 

கவளிப்பயடைாக இ எம் எஸ் அவர்கள் இவ்வாக்கத்தில் பபசவில்யை. 

 காந்திஜி பூர்ஷ்வா வர்க்கத்தின் அயைத்து நடவடிக்யகளுக்கும் துயணைாக இருந்தார் 

என்று கசால்ைக்கூடாது என்கிறார் இ எம் எஸ். நயடமுயற அரசிைல் சார்ந்த  பபடலும் 

விஞ்ஞாை நவைீ பார்யவ ககாண்ட பநருவும் தங்களுக்குள் பவறுபட்டைர். 

காந்திஜியுடனும் கூட மாறுபட்டைர். காந்திஜி கதாடர்ந்து வைியுறுத்திை கநறிகள் ஆட்சி 
கபாறுப்பு ஏற்க இருந்தவர்களுக்கு தயடைாகவும் இருக்கத் துவங்கிைது. காந்திஜிபைா 

ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்பு பபாரில் காட்டிை அபத மதிப்படீுகள் கதாடரபவண்டும் எை 

கசைல்படுபவராக இருந்தார். 

காந்தி மயறந்த 10 ஆண்டுகளில் அவரின் காந்திைத்திற்கு என்ை பநர்ந்தது என்கிற 

அத்திைாைம் ஒன்யறயும் இ எம் எஸ் எழுதியுள்ளார்.  1940ல்தான் விபைாபாபவ 

கதரிைவந்தார். அவர் காந்திைின் ககாள்யககயள உண்யமைிபைபை பின்பற்றுபவர் எை 

ஏற்கப்பட்டார். 1951ல் காந்திஜிைின் சாரத்தில் பூதான் துவங்கிைார். மக்கள் சக்தி மூைம் 

நிைப்பிரச்சயையை தீர்த்துக்ககாள்ள முடியும் எை பபசிைார் விபைாபாபாபவஜி. வர்க்க 

பபதமற்ற சமூகம் அகிம்யச வழிைில் எை சிைர் புகழவும் கசய்தைர். சிைர் கம்யூைிஸ்ட் 

எதிர்ப்பிற்கு எை அயதப் பைன்படுத்திைர்.  . 

அரசதிகாரம் வந்தவுடன் மக்கள் பபாராட்டம் என்பயத தயடைாக காந்திஜியை 

ககாண்டாடி வளர்ந்தவர்கள் நியைத்தைர். காங்கிரயச கயைத்துவிட்டு பைாக் சகாைக் சங் 

அயமப்பரீ் எை காந்திஜி கசால்ைிையத அவர்கள் பகட்கவில்யை.. மை மாற்றம் மூைம் 



மட்டுபம தீர்வு என்பது சாத்திைமல்ை. அரசின் தயைைீடு பவண்டும் எை கம்யூைிஸ்ட்கள் 

கசால்ைிவந்தைர். எைபவ தான் நிைப்பிரபுக்கள் வர்க்கம் என்கிற வயகைில் சமூக 

மாற்றத்திற்கு உதவமுடிைாது என்கிற கருத்யத கம்யூைிஸ்ட்கள் பபசிைார்கள்.  எந்த 
வர்க்கமும் தன் அதிகாரத்யத தாபை முன்வந்து இழக்காது என்பது மார்க்சிை பாடமாகும்.  

Ref: 

The Mahatma and the Ism- EMS Jan 1959 



13. எம் என் ராைின் காந்தி 

        

எம் என் ராய் இளம் வைதிபைபை 12 நாடுகயள சுற்ற வாய்ப்பு கபற்றவர். கம்யூைிசம், 

பதசவிடுதயை இைக்கம், மானுட இைம் எை பைணித்தவர். கைைின், ஸ்டாைின் உள்ளிட்ட 
பசாவிைத் தயைவர்கள் கஜர்மன் மற்றும் சீைத்தயைவர்களுடன் உைர் மட்டத்தில் 

பணிைாற்றிைவர். திறந்த மைதுடன் புதிைை கண்டு அஞ்சாமல் பரிசீைித்து கருத்யத 
மாற்றிக்ககாள்ள தைங்காதவர். தீரா தாகம் ககாண்ட வாழ்க்யகப்பாயதக்கு கசாந்தக்காரர்.  

ராய் தைது 14 வைதில் வங்க புரட்சிகர கதாடர்புகள் கியடக்கப்கபற்றார். ஆயுதம் வாங்க 

எைக்கிளம்பி பர்மா, இந்பதாபைஷிைா, சீைா, ஜப்பான் நாடுகளில் பைணித்து அகமரிக்கா 

கசன்றயடந்தார் . அங்கிருந்து கமக்சிபகா கசன்று கம்யூைிஸ்ட் கட்சிைின் கபாதுச்கசைைர் 
கபாறுப்பபற்க வாய்ப்பு கபற்றார். பசாவிைத் கதாடர்புகளால் மாஸ்பகா கசன்றார். 

 பசாவிைத், கஜர்மன், சீை கம்யூைிஸ்ட் இைக்கங்களுடனும், இரண்டாவது அகிைத்திலும் 

கபற்ற பைிற்சிகள் மூைம் உச்சம் கசன்று பின்ைர் வழீ்ச்சி அயடந்தவர் ராய்.  
தாய்நாட்டிற்கு 16 ஆண்டுகள் கழிந்து 1930ல்  திரும்ப பநரும் சூழல் அவருக்கு 
அயமந்தது. மார்க்சிை கருத்தாயுதத்துடன் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திை எதிர்ப்பில் பங்பகற்கும் 

எண்ணத்துடன் ராய் கசைல்படத்துவங்கிைார். சுபாஷ், காங்கிரஸ் பசாசைிஸ்ட்கள், 

கம்யூைிஸ்ட்கட்சி, ராைிஸ்ட்கள் எை நான்கு இடது பிரிவுகளின் ஏற்ற இறக்க 

உறவுகளுடன் காங்கிரஸ் தயையமயுடன் விமர்சைபூர்வ உறயவக் ககாண்டிருந்தார் 

ராய். 

  சியற அனுபவங்களுக்கு பின்ைர் 1940ல் ராடிகல் கடமாக்ரடிக் கட்சி துவங்கிைார்.  

காங்கிரசுடன் மட்டுமல்ைாது கம்யூைிசத்துடனும் அவர் விமர்சைபூர்வ உறவுகயள 

பமற்ககாள்ளத்துவங்கிைார். இரண்டாம் உைகப்பபார் காைத்தில் பசாவிைத்திற்கு 

கநருக்கமாை நியைப்பாட்யட எடுத்தாலும்  ராய்க்கு  மரிைாயத நாட்டிலும் 

பசாவிைத்திலும் கியடக்கவில்யை. 1948ல் ராடிகல் கட்சிக்கும் பமைாக  Renaissance - New 

Humanism  எை கசல்ைத்துவங்கிைார். ஜைநாைகமா- படாடைிட்படரிைைிசமா என்கிற 

விவாதத்யத ஆரம்பத்திபைபை துவக்கிைவராக ராய் இருந்தார். முதைாளித்துவமா 

பசாசைிசமா என்கிற பகள்விக்காை பதியையும் அவர் அதில் பார்த்தார். ஸ்டாைினுக்கு 

மிகத் துணிச்சைாக அவர் எழுதிை கடித வாசகம் ஒன்யற தைது நியைவயைகளில் 

குறிப்பிடுகிறார். பபால்ஷ்விக்குகளிடம் பநர்யம விசுவாசம் பற்றிகைல்ைாம் 
கருத்தில்யை எை அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ( “ I cannot reconcile myself to the idea 

that decency, loyalty and honesty should have no place in the catalogue of Bolshevik virtues".) 



பபால்ஷ்விக்குகளின் நன்ைடத்யத குறித்த விமர்சைமாக அவ்வாக்கிைம் இங்கு 
அயமந்தது. 

காரணகாரிை அறிவிற்கு ராய் முன்னுரியம ககாடுத்தார். 1937 யபஸ்பூர் காங்கிரஸ் 

அமர்வின்பபாது காந்தி தைது மாயைபநர பிரார்த்தயை நிகழ்விற்கு ராயை அயழத்தார். 

ராய் கசல்ைவில்யை. மானுட முன்பைற்றத்தில் காந்திைடிகள் ஓரடி முன்யவத்து ஈரடி 

பின் இழுத்துவிடுகிறார் எை ராய் கருதிைார். பநருயவ மட்டுபம பமற்குைக பாணி 
மைிதைாக காங்கிரசில் பார்க்கமுடிகிறது என்றார் ராய். இந்துயவதீக முயறைிைாை 
பதசிை முன்யவப்பு முஸ்லீம் வகுப்புவாத வளர்ச்சிக்கும் உதவிைது. ஆயகைால் 
மகாத்மா காந்தி வியழந்த இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுயம உருவாகவில்யை என்கிற 

விமர்சைம் ராைிடம் இருந்தது. அபதபநரத்தில் காந்தி பதாற்ற இடத்தில் மற்றவர் 

கவல்ைவும் முடிைாது என்பயதயும் அவர் புரிந்திருந்தார். காந்திைின் 
காஸ்பமாபாைிடன் மைிதபநைப் பார்யவைின் அவசிைத்யத அயைவரும் 
உணரபவண்டும் எை ராய் பவண்டிைார். 

காைகாைமாக நிைவும் சிை மதிப்படீுகயள நிைமான்ை-முதைாளித்துவ 
வயகப்பட்டயவ எை ஒதுக்கிவிட்டால் எதிக்ஸ் என்பபத  இருக்காது. எந்த 
வர்க்கமும் வர்க்கப்பபாராட்டத்தால் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுவதில்யை என்கிற 
உண்யமயையும் நாம் அறிை பவண்டும். சமூக நைன்கள் என்பயவ வர்க்கங்கள் 
பசர்ந்து வாழபவண்டிை நிர்பந்தத்தத்யதயும் தருகின்றை என்பயதயும் 
உணரபவண்டும். 

கபாருளாதார அடிப்பயடைில் கூட உபரிமதிப்பு என்பயத ஒழிப்பது நயடமுயறைில் 
சாத்திைமல்ை. தங்கள் நுகர்யவவிட மிஞ்சக்கூடிை உற்பத்தி என்பயத சமூகம் 
கசய்துககாண்பட இருக்கபவண்டியுள்ளது. அபத பநரத்தில் ஒரு வர்க்கம் உபரியை 
உறிஞ்சுவது என்பது ஏற்புயடைதல்ை. இதில் கபாருளாதார அம்சம் மட்டுமல்ைாமல் 
கநறிசார்ந்த அம்சங்களும் உள்ளை என்றார் ராய். 

வரைாயற பயடக்கும் மைிதர்கள் எை நாம் பபசுகிபறாம். முன்ைதாக 
ஒவ்கவாருவரும் தைி மைிதர்களாக இருக்கின்பறாம். சமூகம் எனும் கதாகுப்பில் 
’உறுப்பு’ தைிமைிதர் என்கிபறாம். தைிமைிதர்களின் கதாகுப்பாகபவ சமூகம் 
இருக்கிறது. அவைின் கபருமிதம், பயடப்பாற்றல் ஆகிையவ குறித்த விழிப்பயடந்த 
மைிதைாக அவன் இருக்கபவண்டியுள்ளது. எைபவ சமூகம் என்பது வழிதான். 
தைிமைிதன்தான் அதன் முடிவு எல்யை என்கிற பார்யவயை எம் என் ராய் தந்தார். 
தைிமைித சுதந்திர மறுப்பு என்பதன் மூைம் விடுதயைக்காை பாயத அயமைாது . 



இருக்கின்ற வைியமைாைது எதுபவா அது சரிைாைது எை கஹகல் கதாடங்கிைால் 
மார்க்ஸ் வருகின்ற வைியமைாைது சரி எை முடிக்கிறார். (Hegelian doctrine held that ‘that 

present might is right’. Marx projecting the Hegelian doctrine into future declared that ‘coming might to 

be also right’).  மார்க்ஸ் கஹகயை பநராக நிமிர்த்திைிருக்கைாம். ஆைால் தன் 
மூயளயை அதில் யவத்து அயத மார்க்ஸ் கசய்துள்ளார் என்பது ராய் தரும் 
விளக்கம்.  

ராய் தன்யை மார்க்சின் ஸ்பிரிட்சுவல் வாரிசு எை அயழத்துக்ககாண்டார். மார்க்ஸ் 
மகத்தாை மைிதாபிமாைி. மைிதன் தன்யை புரட்சிைின் மூைம் 
விடுவித்துக்ககாள்ளமுடியும் என்பதுகூட வைியமைாை கநறிசார்ந்த 
அயறகூவல்தான். அயத மார்க்ஸ் கராமாண்டிஸ்ட் ஆக கசய்தார் என்றார் ராய். 
மைிதைின் மீளாக்க பயடப்புத்திறன் மீது மார்க்சின் நம்பிக்யக 
பகாடிக்கணக்காைவர்கயள கிளர்ந்கதழ கசய்துள்ளது என்பயத ராய் 
புறக்கணிக்கவில்யை.  

காந்தி குறித்தும் ராய்க்கு விமர்சைவயகப்பட்ட பார்யவபை இருந்தது. பதசம் காந்தி 
இரண்டும் ஒபர அர்த்தம் தரும் இயணச்கசாற்களாக மாறிவிட்டை, பதசம் பதசபக்தி 
எைப்பபசுபவர்கள் காந்திைர்கள் எை கருதப்படுகின்றைர், பதசபக்தி 
குறுக்கப்பட்டுவிட்டது என்றார் ராய் . காந்தி குறித்த உயர ஒன்யற அவர் ஏப்ரல் 21, 
1940ல் பரிசால் எனும் பகுதிைில் வழங்கிைார். பதசிைவாதிகளிபைபை உைர் 
ஆத்மாவாக காந்தி இருக்கைாம். ஆைால் காந்திை பகாட்பாடுகயள ஏற்பவர் மட்டுபம 
விடுதயை பபாராட்டத்தில் தகுதிைாை பங்களிப்யப தருகிறார் எை உரியமபகாருவது  
விவாதத்திற்குரிை அம்சம் என்றார் ராய். 

மாஸ்பகாவில் இருந்தபபாது ராய் தைது ’மாறும் கட்டத்தில் இந்திைா’ என்கிற 
அவரது புகழ்வாய்ந்த ஆக்கத்தில் காந்தி குறித்த மதிப்படீுகயள யவக்கிறார். அது 
நயடமுயற அரசிைலுக்குரிை ஒன்று என்பதால் அரசிைைில் கநறி என்பதில் 
நயடமுயற சார்ந்த மதிப்படீுகயளயும் யவக்கபவண்டியுள்ளது. தீர்க்கதரிசிகளின் 
கவளிப்பாடு பபான்ற ஒன்றல்ை காந்திைம். அது நயடமுயற கசைல் தத்துவம். அவர் 
கருதுபகாள்களில் தன்யை கவளிப்படுத்திக்ககாள்ளவில்யை. காரிைங்களில் 
கசைல்முயறகளில் தன்யை கவளிப்படுத்திக்ககாண்டவர். எைபவ காந்திைம் என்பது 
உபடாபிைைிசமல்ை. அபத பநரத்தில் காந்திைத்தால் அரசிைைில் கநறி என்பதில் 
கவற்றி கபறமுடிைவில்யை. நவைீ கைாச்சாரத்தின் கநருக்கடிகளுக்கு அதைால் 
தீர்யவ தரமுடிைாமல் பபாைது. இன்றுள்ள சூழைில் காந்திைத்யத அமுல்படுத்துவது 
இைைாதாகியுள்ளது என்கிற முடிவிற்கு ராய் வந்தார். 



பமற்கு மற்றும் முதைாளித்துவ சமூகம் குறித்த காந்திைின் விமர்சைங்கயள ராய் 
ஏற்றாலும் அவர் முன்யவக்கும் மாற்றுகள் சாத்திைமாையவைல்ை என்றார். காந்தி 
பபசிவரும் ’அன்பின் வழிைது உய்வு’  என்றால் சுைராஜ்ைம் கசார்க்கத்திைிருந்து 
வந்தால்தான்  உண்டு எை ராய் பகைிபட பபசிைார். ராய்க்கு காந்தியுடன் 
கதாழிற்துயற சமூகம் பற்றிை கருத்துபவறுபாடு இருந்தது. உைர் கல்வி என்பது 
நவைீ கதாழில்நுட்பத்திற்கு அவசிைமாைது. நவைீ கதாழில்நுட்பம் இல்யைபைல் 
சுதந்திரம்-சமத்துவம்- ஜைநாைகத்யத உறுதி கசய்வது இைைாத ஒன்று எை ராய் 
கருதிைார். கதாழிற்துயற இல்ைாத சமூகத்தில் உைர்கல்விக்கு கபரும் கசைவு 
பிடிக்கும் என்றார். 

நமது கபண்களுக்கும் அய்பராப்பிை அகமரிக்க கபண்கள் பபால் சுதந்திரம் பதயவ. 
அதன் கபாருள் இந்திைப்கபண்யம என்பயத யகவிடுவதாக கபாருள் 
ககாள்ளபவண்டாம். ராய்க்கு யவதீக பதசிைம் (orthodox nationalism)  மீது விமர்சைம் 
இருந்தது. முதைாளித்துவம் பதயவப்பட்டாலும் அங்கு கபாருள்வயகப்பட்டு நிைவும் 
பபராயச நமக்கு பதயவைில்யை. பமற்குைக வளர்ச்சியை உள்வாங்கும்பபாது  
காந்திை எளியமயை எடுத்துக்ககாள்ளும் இயசயவ ராய் நல்குவதாக நாம் 
புரிந்துககாள்ளைாம். பமற்யக நிராகரிக்காமல் இந்திைவயகப்பட்டு 
தூய்யமப்படுத்திக்ககாள்ளமுடியும் என்கிற  synthesis  பார்யவயை ராய் 
முன்யவக்கிறார். நமது சமூகத்தின் மூடநம்பிக்யககள் சார்ந்த மதப்பார்யவயை 
விட்கடாழித்து காரணகாரிை அறிவு முயறயை யகக்ககாள்ளபவண்டிைார் ராய். 

காந்திைின் ‘return to village’ என்பயதயும் ராய் அம்பபத்கார் பபாைபவ நிராகரித்தார். 
பாரம்பரிை சமூக அைகுகயள- பழக்க வழக்கங்கயள அப்படிபை 
நீடிக்கயவத்துக்ககாண்டு புதிை சமூக நிர்மாணம் கசய்வது இைைாது- வளர்ச்சியும் 
உருவாகாது எை ராய் கருதிைார். அபத பபால் காந்திைின் பட்டிைிப்பபாராட்டங்கயள 
ஒருவயக கட்டாைப்படுத்தல் (a form of moral coercion) என்பற ராய் விளங்கிக் 
ககாண்டார். பகுத்தறிவு சார்ந்த விவாத முயறைில் பிறயர ஏற்க கசய்ைாமல் 
பட்டிைிகிடந்து நிர்பந்தம் உருவாக்குவது- கட்டாைப்படுத்துவது ஏற்பிற்குரிைதல்ை 
என்கிற விமர்சைம் ராைிடம் இருந்தது. காந்திைின் அரசிைல் பகுத்தறிவு அரசிைல் 
அல்ை- கநறிசார்ந்த அரசிைல் என்றார் ராய். காந்திைம் என்பது ஒருவயக 
பநாய்த்தன்யமயை ககாடுத்துவிடும் என்கிற கடும் விமர்சைமும் அவரிடம் இருந்தது.  
மாற்றாக Radicalist ideas are healthy   எை ராய் கசால்ைத் துவங்கிைார். 

ஒரு கட்டத்தில் காந்தியும் ராயை  முதல் எதிரி என்றார். பிைிப் ஸ்பிராட் 
பபான்றவர்கள் காந்திைம் ஒருவயக பாசிசம் எை வயகப்படுத்தி பபசிவந்தைர். 



காந்திைின் மயறவிற்குப் பின்ைர் ராைின் பார்யவைில் சற்று நிதாைம் ஏற்பட்டது. 
தைது தீவிர மைிதாபிமாைம் என்பதில் அவர் காந்திைின் மதம் குறித்த பார்யவயை 
நிராகரித்தாலும் கபாருளாதார மய்ைம் நீக்குதல், கநறிசார்ந்த வழிமுயறகள் , கட்சி 
அரசிைல் என்பயதவிட மக்கள் ஒருங்கியணப்பு பபான்ற அம்சங்களில் காந்தியை 
கநருங்கிைார். அவரின் மறுமைர்ச்சி பதசிைம் என்பயத அவர் விமர்சித்து வந்தார். 

காந்தி திைாக மரணமுற்றார் என்கிற கசய்தி ராைிடமும் தாக்கத்யத ஏற்படுத்திைது. 
அவயர விமர்சித்துவந்த ராய் 1948 பிப்ரவரி, ஏப்ரைில் காந்தி மீதாை தமது 
மரிைாயதயை உணர்த்தும் வண்ணம் இரு கட்டுயரகயள எழுதிைார். காந்திைின் 
கசய்தி சர்வாம்சத்தன்யம ககாண்ட மைிதாபிமாை அயடைாளமாகவும் கநறிசார்ந்த 
ஒன்றாகவும் இருக்கிறது என்றார் ராய்.  

மார்க்யச கபாறுத்தவயர மானுடத்தின்பவர் மைிதன்தான். காந்திக்கு மைிதன் 
ஆன்மசக்தி. இருவரின் அணுகுமுயற பவறாைது. ராய் அயைத்தின் அளயவயும் 
மைிதன்தான் என்பயத ஏற்றிருந்தார். காந்தியும் ராயும் தைிமைிதனுக்கு மிக 
முக்கிைத்துவத்யத ககாடுத்தைர். மார்க்சிைத்தில் கபாருளாதார சமத்துவ 
வைியுறுத்தல் இருந்தால் ராைிடமும் காந்திைிடமும் கநறிசார்ந்த வைியுறுத்தல்கள் 
இருந்தை. கநறிைாை மைிதர்கள் அயமயும்பபாது சரிைாை சமூகத்யத கட்டி 
அயமக்கப்படமுடியும் எை காந்தி கருதிைார். ராயும் ’மாரல் சமூகத்திற்கு மாரல் 
மைிதன்’ என்றார்.  ஆயுதங்களற்ற ஆன்ம சக்திைில் நிைாைம் கபற இைலும் என்பது 
காந்திைின் வைியுறுத்தல்.  

மாஸ்பகாவில் 1921ல் ராய் எழுதிை India in Transition  ஆக்கத்தில் காந்தி குறித்த 
விமர்சைங்கள் இருந்தை. இரண்டாவது அகிைத்தில் கைைின் ராய்- பிற நாட்டு 
கம்யூைிஸ்ட் தயைவர்களின் விவாதங்களின் அடிப்பயடைில் அவ்வாக்கம் 
எழுதப்பட்டிருந்தது. பூர்ஷ்வா இைக்கங்களுக்கு ஆதரவு எை கைைின் கசால்வயத 
யகவிட்டு காைைிை பாட்டாளி இைக்கத்திற்கு கம்யூைிஸ்ட் இைக்கங்கள்  ஆதரவு 
நியைப்பாட்யட எடுக்கபவண்டும் எை ராய் கருதிைார். மக்கயள கபருமளவு திரட்டும் 
சக்திவாய்ந்த காந்தி- காங்கிரஸ் தயையம புரட்சிகர சக்திைாகத்தாபை 
இருக்கமுடியும்- அதற்கு ஆதரவு தருவது சரிைாை அணுகுமுயறைாக இருக்கும் எை 
கைைின் கருதிைார். காங்கிரஸ் தயையம புரட்சிக்கு துபராகம் கசய்துவிடும் என்றார் 
ராய். 

காந்திைின் பங்குபாத்திரம் குறித்து கைைினுக்கும் எைக்கும் பவறுபாடு இருந்தது எை 
ராய் கதரிவித்தார். மக்களின் மத்திைகாை மைநிைக்கு காந்திைின் சமை சிந்தயைகள் 



தீைிபபாடுவதாக கைைிைிடம்  ராய் குற்றம் சாட்டிைார். ‘I reminded Lenin of the dictum that 

I had learnt from him: that without a revolutionary ideology, there could be no revolution.’ These 

arguments formed the basis of the position on Gandhi – அதாவது புரட்சிகர ககாள்யக 
இல்ைாமல் புரட்சி சாத்திைப்படாது என்பது ராைின் பதிவாக இருந்தது 

ராைின் மார்க்சிைம் சார்ந்த சர்வபதசிை பார்யவ ’பதசிைம்’ என்பயத ஏற்க அவருக்கு 
தயடைாக இருந்தது. இதைால் பதசிை விடுதயை இைக்கத்யத சந்பதகக் 
கண்ககாண்பட அவரால் பார்க்க முடிந்தது.  எதார்த்த நியைகளின்படிைிைாை காந்திை 
மதிப்படீுகயள அவரால் கசய்ை இைைவில்யை. 

இத்தருணங்களில் ராைின் துயணவிைாராை எவ்ைின் அவர்களும் காந்தியை 
கடுயமைாக விமர்சித்பத கட்டுயரகள் எழுதிவந்தார். புத்தி சாதுர்ைமாை கபாருளாதார 
திட்டம் ஏதுமில்ைாதவர் காந்தி என்பது அவர்களின் தயைைாை விமர்சைமாக 
இருந்தது. வர்க்க பமாதயை புரிந்துககாள்ளாமல் வறட்டுபிடிவாத சமூக ஒற்றுயம 
எை காந்தி பபசி வருவதாகவும் ராய் விமர்சித்தார். The revolt against the Raj  is a question of 

economics, not metaphysics.’ என்றைர் ராய் தம்பதிைர். காந்தி எந்திரங்களின் காைத்யத 
கற்காைத்திற்கு திருப்ப நியைக்கிறார் எை வறட்டுத்தைமாகவும் ராய் பபசிவந்தார். 

காந்தி பமற்கின் நாகரீகம் பற்றி விமர்சிக்கிறார். எளிை வாழ்க்யக என்கிறார் என்பது 
உண்யமதான்.  காந்திைின் முதைாளித்துவ சமூகம் பற்றிை விமர்சைம் என்பது புரட்சிகர 

கண்பணாட்டமற்றது. கசாத்துரியமயை காப்பதாக இருக்கிறது எை எழுதிைார் ராய். 

நீர்த்துப்பபாகும் பைவைீமாை மாற்றங்கள் மட்டுபம காந்திைிடம் இருக்கிறது என்று 
பபசிவந்த ராைிடம் அவர் சியறைில் அயடக்கப்பட்ட ஆண்டுகளில் சிை மாற்றங்கள் 
வரத்துவங்கிை. சியறைில் மற்ற தயைவர்கயளப் பபாைபவ ராய் ஏராளமாய் 
படித்தார். கநறிசார்ந்த வாழ்வு- அரசிைல் என்பயத தீவிரமாக கருதத்துவங்கிைார். 
மார்க்சிைத்திடமிருந்து அவர் விைகத்துவங்குகிறார் என்கிற எண்ணம் பரவிைது. 
அரசிைல் சுதந்திரம், சமூக மகிழ்ச்சி, கபாருளாதார சுபிட்சம் என்பதற்ககல்ைாம் 
அப்பாைாைது ஆன்ம விடுதயைக்காை இைக்கு எை ராய் பபசத்துவங்கிைார். அவர் 
ஆன்மீகவாதிகளின் கமாழிைில் பபசவில்யை என்றாலும்  அவர் பபசத்துவங்கிை 
spiritual freedom  என்பது மார்க்சிைர்களின் கசால்ைாடல்களில் ஒன்றல்ை. 

அவரின் சியறக்குறிப்புகளின்படி பார்த்தால் அவர் காந்தி பநாக்கி நகர்ந்துவிட்டார் எை 
கசால்வதற்கு இல்யை. அரவிந்தர், விபவகாைந்தர் பதங்கயள ராய் 
பைன்படுத்துகிறார். Indian Renaissance  என்பயத விளக்க ஆரம்பிக்கிறார். 
சுைமுரண்பாடுகளின் மூட்யட காந்திைம் என்கிற விமர்சைத்யத அவர் 



யகவிடவில்யை. மக்கயள அது அன்பு அகிம்யச என்கிற கபைரில் கசைைிழக்க 
பைமிழக்க கசய்துவிடும் என்பற எழுதிவந்தார். அவரின் சிந்தயைகள் கசைல்பாடுகள் 
கைாச்சார பிற்பபாக்கிற்பக ( ‘the ideological reflex’ of India’s ‘cultural backwardness’ and 

‘superstition’ ) உதவிகரமாக இருக்கும் என்றார் ராய். 

உண்யமைாை வளர்ச்சிக்கு காந்தி தயடைாக இருப்பதாகபவ ராய் கருதிைார். ஆைால் 
1940களின் இறுதிைில் காந்திை சீடர்கயளவிட காந்திைின் சரி தவயற தாபை பமைாக 
புரிந்துககாண்டுள்ளதாகவும் எழுதிைார். காந்தியை அரசிைல் விழிப்புணர்வாளர்- 
கவகுஜைங்கயளத் தட்டி எழுப்பிைவர் என்று புகழ அவர் தைங்கவில்யை. இந்திை 
மக்களின் உருவம் எை உைர்வுபடுத்தவும் கசய்தார். 

ராய்க்கு கநருக்கமாக இருந்த பிைிப் ஸ்ப்ராட்  ராைின் எழுத்துக்களின் கதாகுப்பு 
ஒன்றிற்கு முன்னுயர எழுதிைிருந்தார். அதில் காந்தி குறித்த ராைின் மதிப்பிடுகள் 
குறித்து கதளிவுபடுத்துகிறார்.  காந்தி குறித்த ராைின் விமர்சைம் அந்நிைர் நாட்டவர் 
ஒருவர் கசய்வது பபாைபவ அயமந்தது. மக்களுக்கு  புரியும் வயகைில் அவரால் 
யவக்க இைைவில்யை. அவர் காந்தியைப் பபாைபவா அவரது சீடர்கள் பபாைபவா 
பைாசித்து அதன் பைாபைன்கயள அறிைாதவராக இருந்தார் என்பது பிைிப் தரும் 
கசய்தி.. விடுதயைகாைத்தில் நடந்த வகுப்புக்கைவரங்களின் பநரத்தில் காந்திைின் 
கசைல்பாடுகள் ராயை மாற்றிைதாக ஸ்ப்ராட் கசால்கிறார் 

  எம் என் ராய் காந்திைின் அரசிைல் நியைப்பாடுகயள அவரின் தத்துவப்பார்யவயை 

விமர்சித்தவர்தான். ஆைால் அவரின்  greatness  மீது அளப்பரிை மரிைாயத ககாண்டவர்.  

எம் என் ராைின் பார்யவைில்  விமர்சைம் என்பது உரிை பாராட்யட ஒதுக்கிை 
ஒன்றல்ை (criticism does not exclude appreciation).  கண்மூடித்தைமாை பக்திபைா 

கீழ்ப்படிதபைா  தமக்கு இல்யை என்றும். அவயர மபைா உந்துதல்படி பார்க்காமல் 

விமர்சை ஒளிைில் தான் பார்ப்பதாகவும் ராய் கதரிவித்தார். விமர்சித்தாபை எதிரிைாக 

புரிந்துககாள்ளப்படுகிபறாம்.  critical appreciation   என்பதன் மதிப்பு சமூகத்திற்கு 

கதரிைாமல் இருக்கிறது என்றார் ராய். 

பகாட்பாடுகயள ஆய்விற்கு உட்படுத்தும்பபாது நாம் நிராகரிக்க பவண்டிைதாக 

இருந்தாலும் சிை அம்சங்கள் நமக்கு நியறவு தரக்கூடிைதாக உைர் மதிப்படீ்டிற்குரிைதாக 

காணப்படைாம். அயத பநர்மயறைாக மதிப்பிட்டு நாம் பாராட்டபவண்டும். காந்திைின் மீது 

வழிபாடு கசய்பவர்கயளவிட விமர்சைரீதிைாக பார்க்கும் தைக்கு அவர் குறித்த பமைாை 

புரிதலும் உைர் மதிப்படீுகளும் இருப்பதாக ராய் எழுதிைார். 



காந்தி வரைாற்றில் தீர்க்கதரிசிைாக இடம் கபறமாட்டார். ஆைால் மக்கயள 

அரசிைல்ரீதிைாக கபரும் விழிப்பிற்கு உள்ளாக்கிைவர் எைப் கபைர் கபறுவார். நமது 

விடுதயைப் பபாராட்டம் காந்தி நுயழந்த 1920க்கு பின்ைர்தான் உருவாைது என்பயத ராய் 

ஏற்கவில்யை.. இந்திை மக்களின் உருவாக்கம்தான் மகாத்மா காந்தி என்பற அவர் 

மதிப்பிட்டார். அது வரைாற்றுத் தருணம். மக்களின் கமாழிைில்  காந்தி பபசிைார்.  
மக்களும் அவயர ககாண்டாடி பின் கசன்றைர். ஆைால் மக்களின் புரிதல் உணர்வு கீழாை 

நியைைில்தான் இருந்தது. ஒருவர் உைர அவர்கயளயும் உைர்த்த அவர்கள் அளவு இறங்கி 
வரபவண்டிைிருந்தது. இப்படி தன்யை இறக்கிக்ககாள்வபத மகத்தாைது.   

காந்திைின் அரசிைல் முதிர்ச்சிைற்றது, பழுதாைது என்கறல்ைாம் விமர்சிக்கைாம்.  

வரைாபற சிறந்த மைிதர்களின்  சுைவரைாறுதான் என்கிற புரிதல் இப்பபாதில்யை. 

அவர்கள் அவதாரம் அல்ை. அவர்கள் தங்கள் காைத்தின் சரிைாை பிரதிநிதிைாக 

இருக்கிறார்கள் என்பதில் அவர்கள் பமன்யம தங்கியுள்ளது. காந்தி அப்படிப்பட்ட 

பமன்யமைாளர்.  Greatness cannot be unlimited.  நான் காந்தியை முட்டாள்தைமாக கதாழுது 
வணங்கமாட்படன். அவரின் உண்யமைாை மகத்துவம் பபாற்றுபவன் என்றார் ராய். 

பதசப்கபருமித துறவி காந்தி. அபத தீவிர கபருமித இயறவிைாக எழுந்த அகண்ட 

இந்துஸ்தானுக்கு அவர் பைிைிடப்பட்டார். அந்த கவறித்தைம் அதன் கசாந்த பதசம் பபசிை 

துறவியைபை பைிைாக பகட்டுவிட்டது. மகாத்மாவின் கமாழிைாைது திைாகம் சுைதுன்பம் 

அனுபவிப்பயத தாண்டிை ஒன்று. கநறிசார்ந்த மைிதாபிமாை அப்பலீ் ககாண்டது அதன் 
சிறப்பு எை எழுதிைார் ராய். 

காந்தி ராமராஜ்ைம் அல்ைது கடவுளின் ராஜ்ைம் எை பபசிவந்தார். எைக்கு கசார்க்கம் 

என்றால் என்ை எைத் கதரிைாது. தூரப்பார்யவக் ககாண்டு  பார்க்கபவண்டும் என்கிற 

அவாவும் எைக்கில்யை. நிகழ்காைம் நன்றாக அயமந்து நயடகபறும் என்றால் 

எதிர்காைமும் பவறுமாதிரிைாக அயமைாது எை நம்புகிபறன் என்றார் காந்தி 

 காந்திைின் அகிம்யச பகாட்பாடு அரசிைல் நயடமுயறைில் பநர்யம என்பயத 

இயணத்தது. ஆைாலும் தைிப்பட்ட முயறைில்தான் அவர் அயத கயடப்பிடிக்கமுடிந்தது. 

அவரின் அரசிைல் சீடர்கள் பைர் மீறும்பபாது அவர் வாளா இருக்கபவண்டிைிருந்தது. அந்த 

பநரத்தில் அவர் அரசிைல் மைிதைாக மட்டுபம இருக்க முடிந்தது. அயத அவர் மைம் 

ஒப்பி கசய்தார் எை ராய் கசால்ைவில்யை.. அவரது கநறிகள் மற்றவர்க்கு 

வறட்டுபகாட்பாடுகளாக கதரிந்தது. அவர் பண்யடை முைிவர்களின் ஞாைிகளின் மத 

அனுபவங்களுடன் அதயை குயழத்தார். ஆைால் பகுத்தறிவு அரசிைல் நயடமுயற என்ற 

கபைரில் அவற்யற நிராகரிக்காமல் கசக்யூைர் பார்யவைில் ஏற்கமுடியும் எை ராய் 



கருதிைார். ’அதிகாரஅரசிைல்’ வழிகயளப்பற்றி கவயைப்படாமல் 
பபாய்க்ககாண்டிருக்கிறது. இதைால் காந்தி கபாருத்தமில்யை என்ற சூழலும் 

உருவாக்கப்படுகிறது. ஆைால் காந்தி அரசிையை தூய்யமப்படுத்த வியழந்தார் என்பயத 

எவ்வாறு புறக்கணிக்க முடியும் எை ராய் விைவிைார் . மற்ற மத 

தீர்க்கதரிசிகயளப்பபாைபவ காந்தியும் தைது பதால்வியை கண்டுள்ளார். தைிமைித 

சுத்ந்திரம் இல்யைகைைில் மைிதாபிமாைம் சாத்திைப்படுவதில்யை என்பயத ராய் 
இந்திை அனுபவங்களில் கண்டயடந்தார்.  
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( கசன்யை காந்தி கல்வி நியைைத்தின் புதன் வாசகர் வட்டத்தில் 24.04.2019 அன்று 
கசய்ைப்பட்ட அறிமுகவுயரைின் கட்டுயர வடிவம்)                                         

ரமீன் கஜகன்கபக்லூ (ஆர்பஜ) ஈராைிைர். 28 புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார். ஈராைில் 
வாழமுடிைாது சியற சித்திரவயதகளுக்கு உள்ளாகி கைடாவிலும் இந்திைாவிலும் 
மாறி மாறி வாழ்ந்துவருகிறார். ஜிண்டால் பல்கயைைில் மகாத்மா காந்தி துயறைில் 
குறிப்பாக அகிம்யச சமாதாைம் துயறைில் கநறிைாளராக துயண டீன் ஆக 
இருக்கிறார்.  The Decline of Civilisation, Gandhian Moment, The Disobedient Indian  பபான்றயவ 
இந்திைாவில் பபசப்பட்ட முக்கிை ஆக்கங்கள். 

ரமீன் பாரீஸ் பல்கயைைில் டாக்டர் பட்டம் கபற்றவர். அங்கு 20 ஆண்டுகள் இருந்தவர். 

பிரஞ்சு, ஆங்கிைம், கபர்ஷிைன் கமாழிகளில் எழுதிவருபவர். ஈராைிை மீடிைாக்கள் 

அவயர சி அய் ஏ உளவாளி என்றை. அவர் 2006ல் யகதாகி ககாடுயமக்கு 

உள்ளாக்கப்பட்டார். எபாடி கஷரின், பநாம்சாம்ஸ்கி, உம்பர்படா எபகா, ஹபர்மாஸ், 

திபமாதி, அந்பதாணிைா கநக்ரி, பஹாவார்ட் யசன்  உள்ளிட்ட 400க்கு பமற்பட்ட 
அறிவுத்துயறைிைர் அவர் விடுதயையைக்பகாரிைர். நான்குமாத தண்டயைக்குப் 

பின்ைர் அவர் ஆகஸ்ட் 30 2006ல் விடுதயைைாைார். அது குறித்தும் Time will say Nothing  

என்கிற ஆக்கத்யத  ஆர்.பஜ எழுதிைார். 

பல்பவறு கைாச்சாரங்களுக்கியடபை ஆபராக்கிைமாை உயரைாடயை பமற்ககாள்வது 

என்பதில் நம்பிக்யக ககாண்டவர் ரமீன். கடகராைில்  இருந்த இளம் பருவத்திபைபை 

தாகூர், பநரு, ஆைந்தகுமாரசாமி எழுத்துக்கயள அவர் அறிந்திருந்தார். ரஜிைி பகாதாரி 

நிறுவிை சி எஸ் டி எஸ்  உடன் கதாடர்பு அவருக்கு கியடத்தது. அஷீஷ் நந்தியுடன் 
கநருக்கமாக இருந்தார், இயசைா கபர்ைினுடன் உயரைாடல்கள் பமற்ககாண்டவர் ரமீன்.  

கன்பர்மிசம் எதிர்த்து உரக்க குரல்; ககாடுத்து வருகிறார்..   Pursuit of excellence,  No herd 

mentality என்பயத அவர் வைியுறுத்திவருகிறார். 

ரமீன் மாறுபடும் காந்தியை முன்நிறுத்துகிறார். அவ்வாறு மாறுபட்டு கசைைாற்றுதல் 

என்பது குழப்பத்யதபைா வன்முயறயைபைா உருவாக்கும் காரணிைல்ை- அது புத்தாக்கம் 
ககாண்ட ஆக்கபூர்வ கசைல்  என்பது அவரது நியைப்பாடு. பணிைாயம ஒத்துயழைாயம 

என்பது அரசிைல் கருவி, அது  ஒருவயக ககாள்யகயும் கூட. பணிதல், மதமதப்பு, ஏற்று 
ஒத்துப்பபாதல் (obedience, complacency, conformism) நிைவுகின்ற  சுழைில் ’மாறுபடுவது’ 



உரியமயும் கடயமயுமாகிறது..  கவகுஜைவாதம், திரள்அறிைாயம, சிந்திப்பற்ற 
சராசரித்தைம் (Populism, mass immaturity, thoughtlessness- mediocrity)  ககாண்ட வாழ்க்யக 
எதிர்மயறைாைது. 

ஜைநாைகம் என்பது பகள்விக்கு உட்படுத்துவதும் மாறுபடுவதற்குமாைது. குடிமக்கள் 

பகள்விபகட்பது என்பயத விட்டுவிட்டு அயைத்யதயும் ஏற்று பணிந்து நிற்பது என்ற 

நியை ஆபத்தாைது. மாறுபட்டாபை பதசத்துபராகம் எை  கட்டம்கட்டி ககாயைக்கூட 

கசய்துவிடும் காைத்தில் நாம் வாழ்கிபறாம். 

கவகுமக்கள் அறிைாயமயும் பாப்புைிசமும் ஒன்யற ஒன்று தாங்கிப்பிடித்துள்ள உைகில் 

பரஸ்பர விவாதங்கள் மூைம் மாற்றம் ககாணர பவண்டும்.  மாறுபடுதல் என்பது எப்படி 

எதிர்த்தல் என்பதிைிருந்து பவறுபட்டது என்பயத ரமீன் முன்நிறுத்துகிறார். கமத்தைம் 
(கிடக்கட்டும் விடு மைப்பாங்கு) ஏற்று பணிதல் என்கிற தன்யமக்கும் வன்முயற 
வழிபாடு ஆகிை இரண்டிற்குமாை மாற்றாக மூன்றாவது வழிைாக காந்திைின் 
ஒத்துயழைாயம- மறுப்பு முயற அயமந்துள்ளது. நிைாமற்ற சட்டங்கயள எதிர்த்து 
ஒத்துயழைாமல் நிற்பது- அயத நிைாைபூர்வ வழிமுயறகளில் கசைைாக்குவது 
எளியமைாை காரிைம் அல்ை. 

அபசாக் வாஜ்பாய் முன்னுயர எழுதியுள்ளார். அபசாக்  இைக்கிை கர்த்தா- இந்தி 
கவிஞர். ைைித கைா அகாதமிைின் பசர்மைாக இருந்தவர். ஐ ஏ எஸ் 
அதிகாரியும்கூட.. காங்கிரசின் அர்ஜுன் சிங் உடன் கநருக்கமாக இருந்தவர்.. ரமீைின் 
சிறப்புமிக்க ஆக்கத்யத poetics of disobedience எை அவர் மதிப்பிடுகிறார்.  

 

II 

காந்திைின் பணிைாயம கயைப் பற்றி அறிை இவ்வாக்கம் உதவைாம் என்கிறார் 
ரமீன். இப்புத்தகத்தில் ரமீன் பமற்கு சிந்தயைைாளர்கள் பையர பபசயவக்கின்றார். 

அரிஸ்டாட்டில், ஹன்ைா அகரந்த், கார்ைிைிைஸ் காஸ்படாைரிடஸ், வில்கஹல்ம் 

கரைிச், கார்ல் ஜாஸ்பர்ஸ், எரிக் பிராம் பை இடங்களில் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றைர். 

விடுதயை, ஜைநாைக நடத்யத, வன்முயற, உண்யம, கன்பர்மிசம், மாறுபடுதல், 

பகள்விபகட்டல் பபான்ற கருத்தாங்கள் உரக்க விவாதிக்கப்படுகின்றை. 

ஜைநாைகத்யத ஊழல்படுத்தும் மதமதப்பு, பணிந்து ஏற்றல் ஆகிைவற்யற பதால்வி 
அயடைகசய்தைில்தான் மறுப்பின் கபருங்கடயமபை இருக்கிறது. கசைல்படாயம , 



அப்படிபை கசைல்பட்டாலும் கசக்குமாட்டுத்தைம் என்பதிைிருந்து உயடவு 
பதயவப்படுகிறது. (the real task is dissent to challenge and defeat the twin corruptions of 

democracy:  imposed conformism and normalised complacency-What is needed :  grammar based on 

breakthro from the passivity of perpetually  renewed sameness) 

ரமீன் Politics and Political  ஆகிை இருபதங்கயள விரிவாக விவாதிக்கிறார். ஒன்றின் 
எதிர்மயறத்தன்யமயும் மற்றதின் ஆக்கபூர்வ புத்தாக்க கசைல்பாடு குறித்தும் 
அற்புதமாக விளக்குகிறார். Political ஒன்றுபடுத்தும், உடன் நிற்பதற்குரிை 

’சாைிடாரிட்டியை’ வலுப்படுத்தும். Politics பிளவுபடுத்துகிறது. அரசிைல் 

கவகுஜைமைமாக்கம் என்பது லும்பன் தன்யமைாக்கப் படுகிறது. 

சக மைிதர்களுடன் பரஸ்பர இணக்கம்- ஒத்தியசவு என்பயத கபாைிடிகல் 
சார்ந்துள்ளது. அதிகமாை கபாைிட்டிகல் எைில் கூடுதைாை மைிதாபிமாைபம. 
உையக பகள்விகளின் மூைம் புரிந்துககாள்பவாம். நமது வாழ்க்யகக்கு பகள்விகள் 
வழிபை உருவாகும் பணிைாயம எனும் கபாறுப்புணர்வால் புதிை அர்த்தம் 
ககாணர்பவாம் 

அரசிைல் மைிதர்கயள சமூக உைிரிகளாக ஆள்வயத உத்திைாக யவத்துள்ளது. 
ஆைால் கபாைிட்டிகல் ஒன்றாக வாழ்வதற்காை கபாதுவுணர்வாகவுள்ளது. 
இணக்கத்யத, பரிமாற்றத்யத வளர்க்கிறது. பமைாண்யம (Dominance)  என்பது 
இல்ைாமல் தைிநபர்களுக்கு சுதந்திரம் என்பயத கட்டயமக்க கபாைிடிக்கல் நிற்கிறது. 
விவாதம் இருந்தால் வன்முயற இருக்காது. (Politics- space of dominating others, political living 
and speaking together. Where there is a possibility of dialogue there is absence of violence.). 
அரசிைல் கரகுபைஷன், அதிகார பிரதிநிதித்துவம் என்கிறது. கபாைிட்டிகல் திறந்த 
வளயமைாை உயரைாடலுக்கு நிற்கிறது. 

இன்று ஒருவயகைாை எதிர்மயற சுதந்திரம் கதாழிற்படுகிறது  (negative liberty).  சுதந்திரம் 

என்பது தன்யை பகள்விக்கு உட்படுத்துவது, தன்யை கண்டறிவது என்பதாக 

இருக்கபவண்டும்  (freedom means self questioning and self invention and determination). 

தற்காைிக அரசிைைின் பைவைீபம கவளிப்பயடதன்யமைற்ற, யதரிைமற்ற பபாக்காகும்-  

(lack of courage and outspokenness.) 

சுைபகள்வி, விருப்புறுதி, புதிைை காணல் (Self qng, invention, determination) 
ஆகிைவற்றிற்கு கபாறுப்பபற்காத சுதந்திரம் எதிர்மயறைாைதாகிவிடுகிறது. 
சுதந்திரத்தின் பபாக்கு என்பபத அரசு நிர்ணைிக்கும் அம்சமாக மாறிைிருக்கிறது. 
இப்படிப்பட்ட உரியம வரம்புக்குள் சமூக நிறுவைங்கயள ஆதரித்து நிற்கபவண்டும் 
எை வயரைறுக்கப்படுகிறது. சுபைட்யசைாை விமர்சைபூர்வ கசைல்பாட்யட 



ஊக்குவித்தல், இருப்பைவற்யற பகள்விக்கு உட்படுத்தல் என்பதும் ஒருவரின் சமூக 
அரசிைல் இைக்கத்தில் நின்றுபபாகிறது. வயரமுயறைற்ற ஆதரயவத் தரும் 
கூட்டமாக மக்கள் சுருக்கப்படுகிறார்கள். 

Reign of Undoubt- சந்பதகமற்ற ராஜ்ைம் எை ஒன்யற நிறுவ முைற்சிக்கிறார்கள். 
உண்யமயை பபசுகிபறாம் எை உரியமபகாரி வருபவர்களிடம் சந்பதகம் எழாமல்- 
அப்படிப்பட்ட தன்யமைால் ஏற்படும் விளவுகயள கபாருட்படுத்தாத சூழல் 
உருவாக்கப்படுகிறது.  

 கூட்டம் அதுபவ இறுதிைாைது என்பயத ரமீன் விமர்சிக்கிறார். கூட்டம் தன்யை தாபை 

கட்டுப்படுத்திக்ககாள்ளும் தன்யமைற்றதாக இருக்கிறது. அது சிைரால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. பகள்விபகட்டுக் ககாள்ளாத, எளிைவயகப்பட்ட புரிதல்களுடன் 

சிந்திக்காத தன்யம ககாண்டிருக்கிறது. அது பதாற்றம் தாண்டி சிந்திக்க பழகவில்யை. 

ஆைால் கபாைிட்டிகல் என்பது பகள்வி பகட்பதன் மூைமாக வளரபவண்டிை ஒன்றாகும். 

ஆைிரக்கணக்காைவர் தயைவர் ஒருவருக்கு பணிந்து கிடப்பயத கவறும் 
பகாயழத்தைம் எை கசால்ைிவிடமுடிைாது. அது indifference servitude ஆ என்ைகவை 
கசால்வது.  இந்த தியசைில் வா எை அயறகூவல் விடப்படுகிறது. தயைவன் 
தைக்ககை ஒரு கூட்டத்யத யவத்துக்ககாண்டுவிட்டால் அவன் 
பகாருவயதகைல்ைாம அக்கூட்டம் கசய்துவிடுகிறது எை Elias Conneti  கசால்கிறார். 
கூட்ட மைப்பான்யமைில் நாம்- அவர்கள் என்பது கட்டப்படுகிறது. நண்பன் எதிரி 
உருவகங்கள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 

யதரிைமற்ற கவளிப்பயடைற்றத்தைம் (A lack of courage and outspokenness)  என்பதுதான் 
நடப்பு அரசிைைின் பைவைீம். கபாதுவாக கதரிைாதவர் பக்கத்தில் மைிதன் 
அச்சத்துடன் நிற்கிறான். ஆைால் கூட்டத்தில் நிற்கும்பபாது இந்த அச்சம் அவனுக்கு 
கதரிவதில்யை. ஆைால் கூட்டம் தன்யை தாபை ஆள்வதில்யை. அயத சிைர்தான் 
கட்டுக்குள் யவத்துள்ளைர். .  (The crowd is never ruled by itself, but it is guided and  governed 
by a few.) 

நவைீ அரசிைல் எல்பைாயரயும் எல்ைா பநரங்களிலும் ஏமாற்ற முைற்சிக்கிறது. அது 
கபாய்யுயரப்பயத விழிப்புடன் கவைத்துடன் கசய்கிறது. உரக்கப்பபசுவயத, 
வாைடிப்பயத வழக்கமாக ககாண்டுள்ளது. தற்காை உைகில் அரசிைைின் வளர்ச்சி 
என்பது பகள்விபகட்காத, எந்தவித கபாறுப்பிற்கும் உட்படாத, ககாத்தடியமைாக 
குடிமகயை யவத்து பார்ப்பயதபை முக்கிை பநாக்கமாக ககாண்டுள்ளது. 



உைகின் தற்காைிக ஜைநாைகம் கரகுபைஷன்களின் வியளைாட்டுபபால் இருக்கிறது. 
நிறுவைங்கள் மக்கயள அப்படிபை அயசைாத திரளாக பார்க்கின்றை. அவர்கயள  
depublicised individuals  ஆக சுருக்கி தங்களுக்காை கபாைிட்டிகல் உருவாக்கத்தில் எந்த 
கபருமித உணர்வும் அற்றவராக  மாற்றிவிடுகின்றை. 

கீழ்ப்படிைாயம என்பது எதிர்மயற கருத்தாக, சட்டமறுப்பாக, நிைாைமற்ற 
வாதமுயறைாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆழமாக பார்த்தால் அது நமது அரசிைல் 
நயடமுயற மீதாை விரிவாை பகள்விகயள ககாண்டதாக, சுதந்திரம் 
தன்ைாட்சிக்காை கூறுகயள வலுப்படுத்துவதாக அயமகிறது. 

கீழ்ப்படிைாயம/ பணிைாயம என்கிற மைம்  எவருக்கும் தன்யை 
உட்படுத்திக்ககாள்ளாமல் சிந்தயை மற்றும் கசைலுக்கு மட்டும் கடப்பாடுககாண்டதாக 
இருக்கும்.  ஏற்று ஒப்புக்ககாடுத்தல் இல்ைா சமுகத்யத (Non conformist community) 
உருவாக்க முைற்சிக்கும் 

அன்றாட வாழ்வில் populism- Mass immaturity ஆளும்பபாது மைசாட்சியுடன் புதிைை 
காண்பதற்காை உறுதிப்பாடாக மாற்றம் மற்றும் பரிமாற்றத்திற்காக அது நிற்கும். 
சமூகத்தில் உள்ளார்ந்து காணப்படும்  சராசரித்தைத்யத  (mediocrity) கவளிக்ககாணர 
ஒத்துயழைாயம (disobedience- dissent)  சாதைமாக இருக்கும். 

சாக்ரடிசிைிருந்து கீழ்ப்படிைாயமைின் வரைாறு துவங்குவதாக ககாள்ளைாம். 
எண்ணங்கயள, கசைல்கயள, நிறுவைங்கயள பகள்விபகட்கும் மைத்திண்யம, கநறி 
மற்றும் அஞ்சாயம நிைவும்பபாது அங்கு கீழ்ப்படிைாயமைின் மதிப்பு 
மானுடவிடுதயைக்குரிை ஒன்றாகிறது. அரசின் சட்டங்கயளவிட உைர்ந்தது 
மைசாட்சிைின் கநறி (Moral conscience is higher law than the law of State- Inner voice)  
உள்குரல் என்பார் சாக்ரடிஸ். 

தாமஸ் கஜபர்சன்  That Govt is best which governs least என்றார். பதாபராபவா  That Govt is 
best which governs not at all என்றார். அரசிைல் என்பயதவிட மைசாட்சிக்கு பசவகைாக 
இருப்பது, சாக்ரடிஸ் தன்யமைிைாை பகள்விைாளைாக இருப்பது அவசிைமாைது. 
அரசாங்கத்திற்கு விசுவாசிைாக இருப்பதா அல்ைது மைம் சிந்தயைக்கு ஒருவர் 
விசுவாசிைாக இருப்பதா என்பதுதான் பகள்வி. 

எந்த பநரத்திலும் தான் சரி எை  வரித்துக்ககாண்டயத கசய்வது உரியமைாகும் எை 
பதாபரா பபசிைார். அபதபபால் தவறு எை கண்டைம் கசய்ைப்படும் எதற்கும் என்யை 
ஒப்பவிடாமல் பார்த்துக்ககாள்வதும் அவசிமாகிறது. பகள்விபகட்பதும், 



கீழ்ப்படிைாயமயும் அவமாைகரமாையவ அல்ை. நிைாைமற்ற சட்டங்கயள 
கபரும்பான்யம ஏற்கும்வயர காத்திருப்பபாம் என்பதும், எதிர்த்தால் இருப்பயதவிட 
பமாசமாகிவிட்டால் என்ைவாகும் என்ற பதில் அளிப்பதும் தீயம நீடிக்க ஒப்புதல் 
தருவபதைாகும் என்றார் பதாபரா. கண்மூடித்தைமாை பின்பற்றல் இன்றி 
ஜைநாைகத்யத ஜைநாைகப்படுத்தல் (democratize democracy)  என்பார். 

பகள்விபகட்கப்படாமல் பணிந்துபபாவது கடயம என்றாகும் தருணம் சுதந்திரம் 
மரணிக்கும் தருணமாகிறது என்றார் ஜார்ஜ் உட்ைாக். (George woodlock :when the duty to 
obey without qn is accepted that is the moment of freedom’s death) . விடுதயை என்பது 
அரசிைல் கசைல் மட்டுமல்ை கநறிமுயற வயகப்பட்டதுமாகும். எட்வர்ட் கசய்த் 
அதிகாரத்துடன் உண்யம பபசுதல்  speaking truth to power  என்றார். 

பகள்வி பகட்டபை சிந்திப்பதாகும் - சிந்தயைைின் அயழப்பப சுதந்திரமாகும் - (Thinking 
is questioning -The call of thought is the call of freedom ) ஆகும். பகள்விபகட்டு வளரும் 
சூழைில்தான் புத்தாக்கம் நயடகபறும். இயத  Heidegger “ To think is to put the world  and 
ourselves into question  என்றார். பகள்வி பகட்பதின் மூைபம கபாதுவாழ்வின் 
பங்குதாரராக, சுதந்திரத்யத உணர்பவராக ஒருவரால் இருக்கமுடியும்.  .  

தன்யை பிரபைிக்கும், சுைநம்பிக்யகககாண்ட, உளவிைல்  மற்றும் சமூக ஆற்றல் 
நியறந்த தைிநபர்கள் சமூக சட்டங்கயள மீறுதல் என்பது மைித 
உருவாக்கத்திற்குரிைபத. இயத  autonomous democracy  கற்றுத்தருகிறது. சமூகத்யத 
தீவிர பகள்விக்கும் வயரைற்ற விசாரயணக்கும் உட்படுத்தும் கவளிைது. இயதபை 
காஸ்படாரிைாடிஸ்  கூட்டு சுை ஆட்சி- இணக்க பரிமாற்றம் (Collective self governance- 
harmonious exchange among citizens to make , to do and to institute)  என்கிறார். 

சுவகீரிக்கப்பட்ட கருத்தாங்கள் மீதாை தீராத பகள்விகயள உருவாக்கி பகுத்தறிபூர்வ 
நடவடிக்யககளில் பணிைாத மைம் இறங்கிடபவண்டும். நிறுவப்பட்ட உண்யமகள் 
என்பயத தாண்டியும் அது பைணிக்கபவண்டும்.   (Moving against all forms of established 
truth).  அசமத்துவத்திற்கும் அதாரிட்டிபைரிைசத்திற்கும் எதிராை பபாராட்டமாக அது 
இருக்கபவண்டும். பகள்வியுடன் ஆை சிந்தயைமுயற கவறும் 
கணக்கீட்டுமுயறைல்ை. பணிைமுடிைாது எனும்பபாது அடியம 
மைத்தன்யமைிைிருந்து விடுபடுகிபறாம் 

எல்பைாரும் சிந்திக்கும் ஆற்றல் உயடைவர்களா?  என்கிற பகள்வியும் எழைாம் . 
கமத்தைம் (Complacency) ,  ஏற்று அநுசரித்தல் (conformity) ஆகிையவ அவைமாை 



உணர்பவ ஆகும். அது ஒருவயகப்பட்ட சுைத்யத கமளைமாக்குவதாகும் ( self 
silencing). 

மாறுபடும் கவளிைாள் மற்றவர் (Dissenting outsider)  என்பதன் மூைம் ஒருவர் 
மானுடத்தின் அடிப்பயடகயள கட்டமுடியும். வாழ்க்யகைில் - நயடமுயறைில் 
எடுத்துக்காட்டாைவர் என்பதன் மூைம் கபாதுவாழ்க்யகைில் தாக்கத்யத உருவாக்க 
இைலும்.  Decivilisation  என்கிற ஊழயை தடுக்கமுடியும். எந்த நிறுவைத்யதயும் 
பகள்விபகட்கமுடியும் என்கிற மைம் ககாண்டவபை நல்ை குடிமகன். இதைால்தான் 
கதாந்திரவு தரும் குடிைரசு (republic of gadflies)  உருவாகும்.  

நல்ை அரசிைல்வாதி எைில் அவன் dissentயை புரிந்து ககாள்ள பவண்டும்.  மற்றவயர 
உள்ளடக்கி ககாள்ளும் வியழவும் விவாதத்திற்கு தைாராை மைநியையும் 
ககாண்டவைாக இருக்கபவண்டும். விசாரயணைற்ற அரசிைல் வாழ்வு (Unexamined 
Political Life)  என்பதில் கூட்டுவாழ்க்யக அர்த்தமற்றதாகிவிடுகிறது. 

எல்பைாரும் எதற்கும் பகள்விபகட்டால் குழப்பம் மிஞ்சாதா என்ற பகள்விக்கு அப்படி 

ஏபதனும் மிதமிஞ்சி நடந்துவிட்டதா என்ை என்கிற பதியை ரமீன் தருகிறார். பகள்வி 
பகட்பவன் கபரும்பாலும் தைித்பத விடப்படுகிறான்.  Dissenter is a lonely hero. 

மைிதன் தன் உள்குரயை பகட்க கற்கபவண்டும். அது மிகவும் கடிைமாை ஒன்று.  
தான் மட்டும் தைிபை தன்னுடன் இருக்கும் நியைைில் அது உருவாகிறது. எைபவ 
தைிைாகிவிடுபவாமா என்பதற்கு அஞ்ச முடிைாதவன் கீழ்ப்படிைா மைிதைாகிறான். 
(Disobedient man does not fear to be alone with himself, for the good reason, that he listens to himself 
without being freightened at the prospect of facing himself. Disobedience is neither a task for power nor 
a passion to destroy) 

 

III 

காந்தி 20ஆம் நூற்றாண்டின் arch dissenter. காந்தி  சுைமாற்றம் விளவிக்கும் சுை 
அயமப்பாக்கம் ககாண்ட (self organizing self transforming democracy) ஜைநாைகத்திற்காக  
நின்றார். இன்று காந்திைாக இருப்பது என்பது காதி அணிவதும் ஆஸ்ரம 
வாழ்க்யகயுமல்ை. பணிைாயம எனும் மைம் வசப்படுதல்.  அவர் மானுடத்தின்   
கநறிவிழிப்பு (moral conscience)  தருணமாகியுள்ளார். 



Gandhi was not a man of conformity and complacency. அவர் இருக்கும் நியையமகயள 
அப்படிபை ஏற்று அனுசரிக்கபவண்டும் என்பறா அதில் மைநியறவு ககாள்ளபவண்டும்  
என்பறா நியைக்காதவர். கமத்தைம் இல்ைாதவர். 

அவர் பதாராயவ 1907ல் படித்தார். அவருக்கு கவர்ந்த அம்சமாக நிைாைமற்றவற்யற 
எதிர்ப்பதில் உள்ள மைசாட்சி கநறி என்பது இருந்தது- தான் பபசும்  Inner voice என்பது 
ககாயைகாரனுக்குரிை ஒன்றல்ை. அவன்கூட தைக்கு அப்படி ஒன்று இருப்பதாக 
கசால்ை முடியும் எை தைது உள்குரல் குறித்த விளக்கம் அளித்தவர். 

மார்ச் 3, 1936ல் நான் காந்திைிைம் எை எயதயும் உருவாக்கவில்யை எந்த கசக்ட் 
குறித்த ஆதரவாளைாகபவா அயத பரப்புவைாகபவா இல்யை எை காந்திஜி 
கதளிவுபடுத்திைார்.  

 காந்தியை கபாறுத்தவயர அரசிைல் கசைல்பாடு என்பது சட்டபூர்வதன்யம- 
ஒத்துயழைாயம (கீழ்ப்படிைாயம) இரண்டுபம உண்யம மற்றும் நன்ைடத்யதயை 
அடிப்பயடைாக ககாண்டதாக இருக்கபவண்டும். பமலும் டிகஸாபிடிகைன்ஸ் என்கிற 
கசைல் சமூகத்தில் நீதி நிைாைத்யத வலுப்படுத்துவதாகவும், சமூக அரசிைல் 
நிறுவைங்களின் மாரல் டிம்பயர உைர்த்துவதாகவும் அயமைபவண்டும். அச்கசைல் 
கவறும் விமர்சைத்தன்யம ககாண்டதல்ை. மதிப்படீுகளின் புரட்சிைாகவும் 
அயமைபவண்டும். (Not only a critique of authority, but also a revolution of values- not mere 
tactical value but having ethical significance) 

குடிமகைின் கநறிசார்ந்த கடயம என்பது நல்ை அரசு சூழல், அரசின் இருப்பு 
நிைாைத்தில்  காணப்படுவது அல்ை. ஒருவரின் சுைாட்சிக்குரிை திறன் 
பமம்பாட்டில்தான் தங்கியுள்ளது அக்கடயம என்பயத  காந்தி உணர்ந்திருந்தார். 
உணர்த்த முைன்றார். 

விரிவயடந்த பன்யமத்துவம் (Enlarged pluralism)  என்பயத கட்டுவதற்கு காந்தி 
முைற்சித்தார். எவர் ஒருவரின் குரலும் பகட்கத்தகுந்த அதன் மூைம்  மாறுதலுக்கு 
உட்பட உகந்த நிறுவைங்கயள - நயடமுயறகயள அவர் வியழந்தார். 

காந்திைின் ஒத்துயழைாயம உண்யமயை அடிப்பயடைாக ககாண்டது. சிவில் 
சமூகத்தின் மாற்றத்திற்குரிை ஒன்று. அகிம்யசவழி நிற்பது- வன்முயறயை 
ஏற்காதது. ஒத்துயழைாயம காரணமாக வரும் தண்டயைகயள புகாரின்றி ஏற்பது. 
கநறிப்பைிற்சி, நன்ைடத்யத பைிற்சிகளுடன் இருப்பது எை அந்பதாணி பபரல் 
கசால்வார்.  



காந்திஜி உண்யமயை ஏற்கைபவ நிறுவப்பட்ட ஒன்றாக பார்க்கவில்யை. வாழ்க்யக 
உண்யமக்காை தாகம் ககாண்டதாகவும் நிைாைத்திற்காை பபாராட்டமாகவும் 
இருக்கிறது. அதாரிட்டி என்பதின் மீதாை அச்சமற்ற தன்யம- அவசிைமாைால் 
எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றல் என்பதற்காக அவர் நின்றார். சிைர் அதிகாரத்யத 

அயடந்துவிடுவதால் அல்ை, அதிகாரம் துஷ்பிரபைாகம் கசய்ைப்படும்பபாது அயத 

எதிர்க்கும் சக்தியை எல்பைாரும் கபறுவதன் மூைபம உண்யமைாை சுைராஜ்ைம் வரும் 

என்பயத நயடமுயறைில் காட்ட முடியும் எை நம்புகிபறன் என்றார் காந்தி.  

அவர் அரயச ஆன்மாவற்ற அப்பாற்பட்ட அதிகாரவர்க்க எந்திரம் என்றார்  (impersonal 
bureaucratic soulless machine). அபதபபால் வரன்முயறைற்ற கட்டற்ற தைிநபர் என்கிற 
கருத்தாக்கத்யதயும் அவர் ஏற்கவில்யை. ஜைநாைக குடிமகனுக்கு தன் திறயம 
மீதாை சுைாட்சி மீதாை allegianceதான் அவசிைம்  legitimation of state என்பதில் இல்யை. 
அவயரப்கபாறுத்தவயர நல்ை சமூகம் அயமவது அதன் உறுப்பிைர்கயள சார்ந்த 
விஷைபம தவிர அரசாங்கம் சார்ந்த ஒன்றல்ை. உண்யமயை அயைவரும் 
பின்பற்றத் துவங்கிவிட்டால் கியடப்பது சுைராஜ்ைம் என்றார். 

காந்திக்கு பணிவதற்கு தகுந்த நிைாைங்கள் பவண்டும். ஒத்துயழப்பதற்கு அதிக 
நிைாைங்கள் பவண்டும். அரசின் சட்டங்கயள மதிப்பதுதான்   morally safe  
என்பதில்யை. மைசாட்சிக்கு விபராதம் இல்ைாமல் இருக்கும் சட்டங்கயள 
பின்பற்றைாம். சட்டங்கள் உண்யமக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்குகமைில் அதற்கு 
ஒத்துயழக்காமல் இருப்பது கடயம என்றவர் காந்தி.  

காந்திவயகப்பட்ட ஜைநாைகம் விவாத முயறைிைாை (dialogical process) அரசிைல் 
சமூகத்திற்காைது. அது  creative dynamic force- questioning open வயகப்பட்டது. எந்தகவாரு 
இைக்கமும் 5 கட்டங்கயள கடக்கபவண்டிைிருக்கும் எை வயகப்படுத்துவார் காந்தி. 
முதைில் அைட்சிைம், அடுத்து பகைிக்குள்ளாதல், மூன்றாவதாக தவறாக 
பபசப்படுதல், நான்காவது ஒடுக்குமுயறக்கு உள்ளாதல், அய்ந்தாவது மரிைாயத 
கபறுதல். இதில் 4ஆம் கட்டத்தில் தாக்குப்பிடித்து தாங்காத இைக்கம் மரிைாயத 
கபறுவதில்யை . 

காந்திைின் ஒத்துயழைாயம அநிைாைத்தின் முன்ைர் அடுத்தவர் துன்பம் உணரும் 
சக்தியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வயகைிைாைது. அவர் The duty of disloyalty என்கிற 
கட்டுயர ஒன்யற எழுதிைிருந்தார். நாம் நிறுவைங்களுக்கு தான் விசுவாசமாக 
அல்ைது விசுவாசமற்றவராக இருக்கிபறாம். எைபவ விசுவாசமற்ற நியைைில் நாம் 
தைிநபயரைல்ை, நிறுவைங்கயளபை அழிக்கிபறாம் எை கதரிவித்திருந்தார். 



காந்திஜிக்கு விவாதங்கள் உயரைாடல் வழிபை பகிர்வுத்தன்யமைில் கபறப்படும் 
அரசிைல் மதிப்பப உண்யமைாகிறது. அவருக்கு சுைராஜ்ைம் என்பது 
நிைாைமற்றயவகயள தடுப்பது என்பயத கடயமைாக ககாண்டதாகும்.  

விழிப்புககாண்ட சுை ஆட்சி, உள்களாழுங்கு, மையத ஆள்தல் (Enlightened self rule, 
disciplined rule from within, one’s rule over one’s mind) என்பதிருந்தால்தான் self rule  என்கிற 
autonomy தன் விழிப்புணர்யவ, மைசாட்சியை உருவாக்கி மற்றவர்களுக்கும் அரசிைல் 
கடயமகயள ககாணரும். நம்யம ஆளத்கதரிந்துககாண்டால் அதுதான் சுைராஜ்ைம் 
என்றார் காந்தி (When we learn to rule ourselves, it is swaraj). 

அசமத்துவம், நீதிைின்யம, அறிைாயம உள்ள நாட்டில் சுைாட்சி / தன்ைாட்சி 
சாத்திைமாகுமா. காந்திைின் சுைராஜ்ைத்தில் கபாறுப்பற்ற சுதந்திரம் எை ஏதுமில்யை. 
ஒருவர் தன்யை திடமாக உருவாக்கிக்ககாள்கிறார். கபரும் கபாறுப்புடன் 
நடந்துககாள்வார். நிைாைமற்ற சட்டங்கயள பகள்விக்குள்ளாக்குவதன் மூைம் நாம் 
மற்றவரின் சுதந்திரத்திற்காை இடத்யத விசாைப்படுத்துகிபறாம் . 

எந்த ஒத்துயழைாயமயும் தவறின் அடிப்பயடைில் அயமைக்கூடாது. கசைல்படாத 
சிந்தயைைற்ற அரசிைல் என்பதற்கு பதில் ஒத்துயழைாயம அரசிைல் என்பது சிறந்த 
கசைைாகும். காந்திைின் அரசிைல் உண்யமக்காை ஊழிைம். அதன் சாரம்  அதிகார 
அமர்வு உத்தி என்பதில் இல்யை. 

எல்பைாரும் ஒபர மாதிரி எண்ணுவதில்யை. சத்திைத்தின் ககாஞ்சம் பகுதியைபை 

பார்யவைின் பை பகாணங்களிைிருந்து பார்க்கிபறாம். ஆயகைால் பரஸ்பர 

சகிப்புத்தன்யமபை நடத்யதக்காை தங்கமாை விதி என்றவர் காந்தி (The Golden rule of 

conduct is mutual toleration seeing that they will never all think alike and we shall see truth in 

fragments and from different angles of vision. Conscience is not the same thing for all). 

காந்திக்கு உண்யமயும் அகிம்யசயும் நாணைத்தின் இருபக்கங்கள். அவர் கநறிமிகு 
தயைவர். அரசிைல் என்பது அவருக்கு பகாட்பாடல்ை, நன்கைறிைாகும். அவரின் 
இயறபகாட்பாபடா, கருத்துபகாட்பாபடா மிக வயரையறக்கு உட்பட்டது. 
கபாதுகவளியை நன்கைறிபடுத்திடபவ அரசிைல் கசைல்பாடு எைக் கருதி 
கசைல்பட்டவர் காந்தி.  

விரிவயடந்த பன்யமத்துவம் என்பதற்குரிை நிறுவைங்கள், நயடமுயறகள் 
பதயவப்படுகின்றை. சம்பாதித்ைம் ,  கசாத்து உருவாக்கம் என்பதிைிருந்து உண்யம, 
பநர்யமைின் பக்கம் நவைீ அரசிைல் தன் யமைத்யத நகர்த்திக்ககாள்ளபவண்டும். 
அவரின் காரணகாரிை அறிவு குறித்த பசாதயை என்பது கைாச்சாரம் மற்றும் மத 



அம்சங்களில் விமர்சைபூர்வ அணுகுமுயறக்குரிைது. அது தன்பபால் பிறயர பார்க்கும் 
தன்யமககாண்டது (Gandhi’s acid test of reason a critical approach to cultural and religious 
values in order to see how we are able to consider empathically the otherness of other). 

அவர் வறட்டு மதவாதிைல்ை- கைாச்சார மறுமைர்ச்சிைாளருமல்ை முற்ற முழுதாை 
காரணம் என்பதற்காக நின்றவரும் அல்ைர். அவருக்கு விமர்சைபூர்வபூர்வமாக 
சிந்திப்பதும் தீவிரமாக வாழ்வதும் ஒன்பற. For him thinking critically and living radically 
became one. அவர் வித்திைாசமாக சிந்தித்தார்- சாதாரணமாை வாழ்க்யகயை 
வாழ்ந்தார். பாரபட்சமில்ைாமல், கமத்தைமில்ைாமல், சராசரித்தைமின்றி 
அயைவருடனும் வாழபவ முைற்சித்தார். பிடிவாதக்காரராக, வயளைாதவராக, ைாரும் 
நுயழை இடம்தராதவராக தைிபை பபாய் நிற்கவில்யை. 

தன்யை உணரச்கசய்திடும், தன்யை பிரதிபைிக்கும் , தன்யை 
மாற்றத்திற்குள்ளாக்கும்  கதாடர் நிகழ்வாக அவர் அரசிையை உணர்ந்தார். சுைத்யத 
பதடும் மைிதன் ஒருவரின் நன்கைறிைின் கவளிப்பாடாக  அரசிையை அவர் 
புரிந்துககாண்டார் . 

Gandhi emphasized revolution of values than values of revoulution .Ethical revolution were necessary. 

Search for truth is possible only thro non attachment to power. If we all discharge our duties, rights will 

not far to seek. புரட்சிைின் மதிப்யபவிட மதிப்புகளின் புரட்சியை அவர் வைியுறுத்திைார். 
நன்கைறிக்காை புரட்சி அவசிைம். உண்யமயைத் பதடல் என்பது அதிகார 
ஆயசைில்ைாத நியைைில்தான் சாத்திைமாகும். கடயமயை அயைவரும் 
கசய்பவாமாைால் உரியமகள் வசப்படும்.  

 

YOU TUBE  link :    https://www.youtube.com/watch?v=m78KmSuDBGY 

https://www.youtube.com/watch?v=m78KmSuDBGY


15. ஆகஸ்ட் 1947- கவயை பதாய்ந்த காந்தி 

 பிரிவியையுடன் விடுதயை என்பது காந்தியை வாட்டி வயதக்கும் விஷைமாக இருந்தது. 

இந்த முடிவிற்காகவா நமது வாழ்நாள் பபாராட்டத்யத புைிதமாைது எை உரியமப் 
பாராட்டிக்ககாண்படாம், O Lord Lead us from darkness into light   என்பற அவர் 
கதரிவிக்கைாைார்.  பவகறாரு பநரத்தில் கடிதம் ஒன்றில் ஆகஸ்ட் 15 குறித்து என் 
பார்யவைில் ஒரு மதிப்பும் இல்யை- எவரிடத்தும் உற்சாகமில்யை எை 
வழக்கம்பபால் துணிவாை கருத்யத கவளிப்படுத்திைார்.   

 ஆகஸ்ட் 15 கநருங்கும் தருணத்தில் பாகிஸ்தான்  எை பிரிந்துபபாகும் பகுதிைிைிருந்து 

முஸ்லீம் அல்ைாத நண்பர் ஒருவர் காந்திக்கு கடிதம் எழுதிைிருந்தார். 

உங்கயளப்பபான்றவர் ஆகஸ்ட் 15- சுதந்திரம் எை ககாண்டாட்டங்களில் 
இருக்கிறரீ்கள். எங்கள் நியையை நியைத்துப் பார்த்தீர்களா? என்ை மகிழ்ச்சி 
எங்களிடம் இருக்கும்?  இந்த அச்ச உணர்விற்கு  ’பதில் என்ை’ என்கிற பகள்வி அதில் 
இருந்தது. அபத பநரத்தில் இந்திை யூைிைன் எை அறிைப்படும் பகுதிகளில் 

வகுப்புக்கைவரம் என்பதும் காந்தியை கவயையுற கசய்தை. பாகிஸ்தான் பகுதிைில் 

ஏதாவது பநர்ந்தால் ஆகஸ்ட் 15க்கு பின்ைர் அதன் வியளவுகயள இந்திைாவில் சந்திக்க 

பநரும் எை காங்கிரஸ் மாகாண தயைவர்கள் பபசிைர். இயத பகள்வியுற்ற காந்தி 
காங்கிரஸ் தைது ககாள்யககயள மாற்றிக்ககாண்டுவிட்டதா - அயமப்பு விதிகள் நான் 

அறிைாமல் மாறிவிட்டைவா எைகிற பகள்விகயள எழுப்பிைார். மக்கள் 

யபத்திைக்காரத்தைமாக நடந்துககாள்ளத் துவங்கிைால் ைாரால் கட்டுப்படுத்த இைலும் 

என்றார். 

 ஸ்படட்ஸ்பமன் பத்திரியக சார்ந்த ஆர்தர் மூர் காந்திைிடம் நீங்கள்தான் கபரும் சக்தி 
எைச் கசான்ைபபாது   I am a spent Bullet . பாகிஸ்தான் வருவது உறுதிைாகிவிட்டது. நட்பு 

வருமா எைத் கதரிைவில்யை என்றார். மற்கறாரு கடிதம் ஒன்றில் பாகிஸ்தான்  என்கிற 
முடிவு தவறாை ஒன்று. ஆைால் நான் ைாயர எதிர்த்து எந்த முடிவிற்காக பபாராடுவது 

எை காந்தி எழுதிைிருந்தார். புவிப்பிரிவியையும் கசாத்துப்பிரிவியையும் மைங்களின் 

பிரிவியைைாக கதாடரபவண்டுமா என்கிற பகள்வியை அவர் 

முன்யவத்துக்ககாண்டிருந்தார். முஸ்லீம் லீகிலும் சிைர்  Hanske liya hai pakistan, Larke lenge 

Hindustan ( we got pakistan in fun; we will take Hindustan by force ) எை முழங்கி வந்தைர். 

ஆசப் அைிக்கு அவர் எழுதிை கடிதத்தில்  சுதந்திரம் கியடத்துவிட்டது- ஆைால் நான் 
உயரந்து பபாயுள்பளன். நான் வழக்ககாழிந்தவன் ஆகியுள்பளன் (Freedom has come but it 

leaves me cold.. so far as I can see, I am a back number). நம்மிடம் அகிம்யச என்பது 



பமகைழுந்தவாரிைாகபவ இருந்துள்ளது. இதைத்தில் வன்முயற நியறந்துள்ளது எை 
கதரிவித்திருந்தார். பவறு கடிதம் ஒன்றில் பிரிட்டிஷார் பபாகின்றைர்- இதில் உற்சாகம் 
ககாள்ள என்ை இருக்கிறது எை எழுதிைிருந்தார்.  

 மருமகளுக்கு எழுதிை கடிதம் ஒன்றில் நாட்டில் அதிகார மாற்றம் -பாகிஸ்தான் 

உருவாக்கம் எைக்கு அதிக strain  தந்துள்ளது. நீண்டநாட்கள் வாழ்பவைா என்பதில் 

நம்பிக்யக இழப்பு வந்துவிட்டது எை எழுதிைார் . I almost despair of seeing peace in my life time   

எை கநாந்து பபசிைார். அயமதி விரும்பும் மைிதனுக்கு தீங்கு நியறந்த உைகில் 

இடமில்ைாமல் பபாகைாம். ஆைாலும் அவன் அங்குதாபை வாழபவண்டும் எை தன்யை 

அவர் சமாதாைம் கசய்துககாண்டு வந்தார். 

கண்முன் நிகழும் அயைத்து தவறுகயளயும் சரிகசய்ைமுடிைாது. அபத பநரத்தில் 
எைக்கு அதில் கபாறுப்பில்யை எை கசால்ைவும் முடிைாது. எைது ஆன்மா ஓர் 
பக்கம் நகர்கிறது. உடம்பபா பவறுபக்கம் இழுக்கிறது. சிலுயவைில் அயறந்து 
ககாள்ளும் பபாராட்டம்தான் தீர்வு பபால் கதரிகிறது எை அவர் 
பபசிக்ககாண்டிருந்தார். 

ஜூயை 1947ன் இறுதிைில் அவர் பபடலுக்கு கடிதம் ஒன்யற எழுதிைிருந்தார். 

நடந்துககாண்டிருப்பயவ எைக்கு உவப்பாக இல்யை. நீங்கள் ைாரும் உங்கயள 
மாற்றிக்ககாள்ளபவண்டும் எை கசால்ைவில்யை. ஆகஸ்ட் 15க்கு முன் நான் பகீார் 

நவகாளிக்கு கசல்ை வியழகிபறன். ஹரிஜன் பத்திரியகயைக் கூட நிறுத்திவிடபவண்டும் 
எை கருதுகிபறன். அதில் நான் பவறுபட்ட வழிகாட்டயை தருவதாக 

அயமந்துவிடக்கூடாது  எை எழுதிைார்.  

 காந்திைின் பதாழர்கபளா அரசாங்க கபாறுப்பபற்று நிர்வாகிகளாக கசைல்படபவண்டும். 

அவர்கள் கபாதுமக்கள் கருத்யத  கதரிந்து கசைல்படபவண்டிை நியைைில் இருந்தைர். 

சீர்திருத்தக்காரர் எயதயும் துணிச்சைாக பசாதித்துவிடமுடியும். நிர்வாகிகளால்  

அவ்வாறு முடியுமா?  

 முதல் கவர்ைர் கஜைரல் கமளண்ட்பாட்டன் எை தைது பதாழர்கள் எடுத்த முடியவ 

காந்தி பாராட்டிைார். முன்ைால் எதிரி எை அறிைப்பட்ட நிர்வாகம்  ஒன்யற சார்ந்தவயர 

நம்பி ஏற்றது துணிச்சைாை கசைல் என்றார். யூைிைன் ஜாக் ககாடி கதாடர்ந்து பறக்கும் 

என்ற கசய்தி பரவிைபபாது உணர்ச்சிவசப்படபவண்டாம் என்பற காந்தி கருத்து 

கதரிவித்தார். அது வதந்திதான் எை கதரிைவந்தபபாது பைரும் குதித்து மகிழ்ந்தைர். 

அயதயும் அவர் நிதாைப்படுத்தபவ கசய்தார். திராவிடஸ்தான் என்கிற முழக்கம் 

எழுந்தபபாது அவர் அயத ஏற்கவில்யை. பாகிஸ்தான் ககாடி குறித்து பார்யவ எவ்வாறு 



இருக்கபவண்டும் எை அவரிடம் பகள்வி வந்தபபாது  If the Pakistan flag represents all the 

inhabitants equally, irrespective of religion, it will command my salute as it should yours  என்கிற 

கருத்யத அவர் தந்தார். 

இந்திைா ஒட்டிஇயணந்து கசைைாற்ற பவண்டும் எைில் அது தைது கநறி 
சார்ந்தவற்றில் பிறழ்வுகள் இல்ைாமல் இருக்க பவண்டும். காங்கிரஸ் தைது 
கநறிபமன்யமயை முன்யவத்து கட்டப்பட்ட இைக்கம் எைில் அரசிைல் 
விடுதயைக்குப் பின்ைர் அயத விட்டுவிடபவண்டும் என்பதில்யைபை எை அவர் 
பகள்வி எழுப்பிக்ககாண்டிருந்தார். காங்கிரஸ் சக்தி வாய்ந்த அயமப்பாக 

கதாடரபவண்டும் எைில் ஆக்கபூர்வ கசைல்பாடுயடைவர்களின் அபசாசிபைஷன் ஆக 

அது இருக்கபவண்டும் என்றார். 

சர்க்கா பபாட்ட மூவர்ண ககாடிக்கு பதிைாக அபசாக சக்கரம் ஏற்கப்பட்டு புதிை 

துணிக்ககாடிகள் காதி கயடகளுக்கு வந்ததால் பயழை ககாடிகள் ரூ 2 ைட்சம் மதிப்பில் 

விற்கப்படமுடிைாமல் பபாை கசய்தி அவர் கசவிக்கு எட்டிைது. ஏயழகளின் ஸ்தாபைம் 

பாதிக்கப்படக்கூடாது எை அவர் அறிவுறுத்திைார்- பயழை ககாடியை விற்காமல் 

புதுக்ககாடிகயள விற்காதீர் எை காந்தி தன் கருத்யத கதரிவித்தார். 

இந்தி பதவநாகரி எனும் பிரச்சயை அவரிடம் வந்தபபாது இந்திைா இந்துக்கள்- 

முஸ்லீம்கள் எை அைவருக்குமாை நாடு. எைபவ எளிை இந்தி- எளிை  உருது கைந்த 

இந்துஸ்தாைிதான் கமாழிைாக இருக்கபவண்டும். அது பதவநாகரி மற்றும் உருது 

ஸ்கிரிப்டில் இருக்கபவண்டும் என்றார். 

விடுதயைக்கு பின்ைர் கபரும் விஷைங்களில் மட்டுபம கவைம் குவிந்துவிடும்-  சிறு 
விஷைங்கள் (little things ) உதாசீைமாக்கப்பட்டுவிடும் என்கிற கவயை அவருக்கு 

இருந்தது.. ஆைால் நமது கிராமங்கள் சிறு விஷைங்கயள நம்பிபை இருக்கின்றை எை 

அவர் கருதிைார்.. 

II 

 ஜூன் 11, 1947 அன்று  திவான் சர் சி பி ராமசாமி அய்ைர் ஆகஸ்ட் 15 அன்று திருவாங்கூர் 

சுதந்திர நாடாக அறிவிக்கப்படும் என்றார். உடன் யஹதராபாத் நிசாமும் அறிவித்தார். 

பிரிட்டிஷ் இருக்கிறவயர அதன் அதிகாரத்தில் திருப்தியுற்ற திவான் தற்பபாது இவ்வாறு 

பபசுவது சரிைாகாது எை காந்தி பதில் தந்தார். திருவாங்கூருக்கு கசான்ைதுதான் 

யஹதராபாதிற்கும் என்றாைது. பபடைின் கபரும் முைற்சிைால் பை சமஸ்தாை 

பிரதிநிதிகள் அரசிைல் அகசம்பிளிக்கு வர இயசந்தைர். காஷ்மீர் கபரும் பிரச்சயைைாக 



இருந்தது. பநரு, பபடல் , கமளண்ட்பாட்டன், காந்தி எை பைதரப்பிைிருந்தும் முைற்சி 
பதயவப்பட்டது.  

ஆகஸ்ட் 1947 முதல்வாரத்தில் அவர் காஷ்மீர், ராவல்பிண்டி கசன்றார். காஷ்மீரில் 

மகாராஜா, மற்றும் அப்துல்ைா ஆகிபைார்கயள சந்தித்து பபசிைார். ராவல்பிண்டிைில் 

உடல் உறுப்புக்கள் பாதிக்கப்பட்டு அகதிகளாக இருந்த ஆைிரக்கணக்காைவர்கயள 

சந்தித்தார். என்ை மிருகத்தைம்- ககாடூரம் எை வார்த்யதகள் அவரிடமிருந்து 

கவளிப்பட்டை.. சாவு வருவதற்கு முன்ைர் கசத்துவிடக்கூடாது. அஞ்சாமல் 

நியையமதயை சமாளிக்க பார்ப்பபாம் என்றார். ஆகஸ்ட் 15 பற்றி பாட்ைாவில் 

பகட்டபபாது prayer, fasting, spinning  மூைம் ககாண்டாடுங்கள் என்றார்.  

நவகாளி- கல்கத்தா  கைவரம் நிற்க பவண்டும்.  அங்கு அயமதி  தயழக்க 
கசய்வதற்கு பநபர கசல்ைபவண்டும் எை முடிகவடுத்தார் காந்தி. மைதிற்கு உகந்த 
கசைல் எை அவர் நியைத்துவிட்டால் அதற்காக அயைத்து துைபங்கயளயும் ஏற்க 
சித்தமாக இருப்பது அவரது இைல்பு. கல்கத்தாவில் சுக்ரவார்தியுடன்  முஸ்லீம் 

பகுதிைில் ஒபர வடீ்டில் தங்குவது என்பயத அவரது ஒப்புதலுடன் காந்தி அறிவித்தார். 

ஆகஸ்ட் 13 1947ல் இயத பபடலுக்கு கடிதம் மூைம் கதரிவித்தார்.  உடைடிைாக பபடல் 

பதிைளித்தார். மிகபமாசமாை பகுதிைில் கபாருத்தமில்ைா கம்கபைியுடன் தங்கி 
ஆபத்யத பமற்ககாள்கிறரீ்கள் . நான் அஞ்சுகிபறன் என்றார் பபடல்.  

சரிைாக அன்று மதிைம் 2.30க்கு ைாரும் குடிைிருக்காத பாழயடந்த கபைிைகட்டா 
யஹதாரி மான்சனுக்கு  காந்தி கசன்றார். ஜன்ைல், கதவுகள் உயடந்து கிடந்தை. ஒரு 

கழிப்பயற மட்டுபம இருந்தது. அதற்கு முன்ைர் நூற்றுக்கணக்காைவர்கள் 

பைன்படுத்திைிருந்த நியைைில்  அக்கழிப்பயற இருந்தது.  

கபய்த மயழைால் களிமண் பசறும் சகதியுமாக இருந்தது. அதன் மீது பிளசீ்சிங் பவுடர் 

தூவிைிருந்ததால் தயை கிறுகிறுக்க கசய்ததாக பிைாரிைால் பதிவு கசால்கிறது. காந்திக்கு 

ஓர் அயற. அலுவைகம் கசைல்பட பவறு ஓர் அயற ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. கூட்டமாக  

வந்ததவர்கள் காந்திைிடம் ஏன் இங்கு வந்தீர்கள்-  இந்துக்கள் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டபபாது 

எங்பக பபாைரீ்கள் என்றைர். காந்தி அயறைில் அமர்ந்திருந்தார். கற்கள் வசீப்பட்டை. 

நவகாளிைில் உங்கள் சபகாதரர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளைர். 1946க்காக 1947ல் 

பழிவாங்குவது என்ை நிைாைம் இருக்கமுடியும் எை காந்தி விைவிைார். இங்கிருந்து 

நான் பசயவ கசய்ை வியழகிபறன் என்றார். என் வாழ்யகைின் இறுதி கட்டத்தில் 

இருக்கிபறன். என்யை உங்களிடம் ஒப்பயடக்கிபறன். நீங்கள் எைக்கு எதிராக 

நடந்துககாள்ள விரும்பிைால் அவ்வாபற கசய்ைைாம் எைவும் கதரிவித்தார். 



நவகாளிைில் அயமதி ககாணர சுக்ரவர்தி கபரும்பாடுபடுவார் என்பயத உணருங்கள் 

என்றார். உங்கள் அகிம்சா உபபதசத்யத நிறுத்துங்கள். இஸ்ைாமிையர இங்கு 

வாழவிடமாட்படாம். கவளிபைறுங்கள் என்றது கூட்டம். எைக்கு உங்கயளவிட வரைாறு 

கதரியும்.  இந்து இயளஞன் இஸ்ைாமிையர மாமா எை உரியமயுடன் அயழக்கும் 

பழக்கம்பற்றி நீங்கள் அறிைபவண்டும். விழாக்களில் இயணந்து ககாண்டாடும் வழக்கம் 

இருக்கிறது. நீங்கள் என்யை என்ை பவண்டுமாைாலும் கசய்ைைாம். பபாலீயச 

அயழக்கமாட்படன். நான் எவ்வாறு இந்துக்களுக்கு விபராதிைாக இருப்பபன் எை காந்தி 
எடுத்துயரத்தார். சுக்ரவார்தியை வரச்கசால் என்றது கூட்டம். அவர் வந்தபபாது 

ககாயைகளுக்கு நீபர காரணம் என்றைர். ஆமாம் நான்தான் கபாறுப்பு என்றார் அவர். 

கல்கத்தாவில் 20 ைட்சம் இந்து முஸ்லீம்கள் பமாதிக்ககாண்டிருந்தால் நான் 

நவகாளிைில் எந்த முகத்துடன் கசல்வது என்றார் காந்தி. பதட்டம் சற்று தணிை இரவு 11 

மணிக்கு பின்ைர் உணவு ஏதுமின்றி காந்தி படுக்யகக்கு கசன்றார். இபத பகாபப்பட்ட 

இயளஞர்களில் சிைர் அவர் தங்கிைிருந்த இல்ைத்திற்கு  கசக்யூரிட்டி பபால் நின்றைர்.  

ஆகஸ்ட் 14 அன்று இன்று இரவு இந்திைா துண்டாடப்படுகிறது. நாயள முதல் விடுதயை 

-  சுதந்திரநாடு என்கிற ககாண்டாட்டம் இருக்கும். கூடபவ துைரமும் இருக்கிறபத என்றார் 

காந்தி. இந்துக்களும் இஸ்ைாமிைர்களும் ஆைிரக்கணக்கில் ஒன்றாக ஊர்வைம் 

கசல்கிறார்கள். பதசிைக்ககாடி ஏற்றப்பபாகிறார்கள் என்ற கசய்தியும் வந்தது. இரவு 10 

மணிவயர ஏரிப்பகுதிைில் சுக்ரவர்தியுடன் காந்தி நயடப்பைிற்சி பமற்ககாண்டார். 

பநரமாகிவிட்டது. நான் காயை 3.30க்கு எழுபவன் எைச்கசால்ைி  அவர் 11 மணிக்கு படுக்கச் 

கசன்றார். எங்கும் விடுதயை ககாண்டாட்டங்கள் ககாடிகள் பதாரணங்கள். இஸ்ைாமிை 

சபகாதரர்கள் காந்தி தங்கிைிருந்த அந்த இல்ைத்தில் பதாரணம் விளக்குகயள 

அைங்கரித்தைர். 

ஆகஸ்ட் 15 1947 அன்று காந்தி வழக்கத்திற்கு மாறாக விடிைற்காயை 2 மணிக்பக 

எழுந்தார். மகாபதவ பதசாய் நியைவுநாயள அனுசரித்தார். சிைகபண்கள் ரவநீ்திரநாத் 

தாகூரின்  விடுதயை கீதங்கயள பாடிக்ககாண்பட வந்து காந்தியை தரிசித்தைர். அபத 

பபால் மற்கறாரு  குழுவில் கபண்கள் பாடிக்ககாண்பட வந்தைர்.  

காந்தி காயை நயடப்பைிற்சிக்கு கசன்றார். அவயர பார்ப்பதற்காக ஏராள மக்கள் கூடிைர். 

அயரமணிக்கு ஒருமுயற அவர் மக்கள் பார்யவக்கு தன்யை யவத்துக்ககாண்டார். 

பமற்கு வங்க அயமச்சர்கள் வந்தைர். முட்கிரீடம் சூடியுள்ளரீ்கள். எளியமைாக இருங்கள். 

உண்யம அகிம்யசயை பபாற்றுங்கள். ’அதிகாரம் எச்சரிக்யக’ - ஏயழ எளிைவர்களுக்கு 

கதாண்டாற்றுங்கள் என்றார். அன்று மாயைைில் 30000 மக்கள் கூடிைர். எல்பைாருக்கும் 



வாழ்த்துக்கள் என்றார். அய்பராப்பிைர் இங்கு தங்கிைால் அவர்கயளயும் 

கண்ணிைத்துடன் நடத்துங்கள் என்றார்.   

அன்று இரவு சுக்ரவர்தி கார் ஓட்ட கல்கத்தா நகயர சுற்றிவந்தார் காந்தி. பை இடங்களில் 

இஸ்ைாமிைர் சூழ்ந்துககாண்டு மகாத்மா காந்தி ஜிந்தாபாத் முழக்கமிட்டைர். தயைவர்கள் 

இருவரும் ஒருபசர கஜய்ஹிந்த் என்றைர். 

 ராஜ்குமாரி அம்ரித் ககளருக்கு கடிதம் எழுதிைார் காந்தி. கடிதத்தில் எைக்கு எல்ைா 

உதவிகளும் முஸ்லீம் நண்பர்கபள கசய்கின்றைர். கதன்ைாப்பிரிக்கா, கிைாபத் நாட்கள் 

நியைவிற்கு வருகின்றை. இத்தருணத்தில் நான் பயகவன்  ஆக எவருக்கும் இல்யை. 

சுக்ரவர்தி மாறிைிருக்கிறார். அப்படித்தான் கதரிகிறது எை குறிப்பிட்டிருந்தார். 

 காந்தியை பார்க்க வந்த பைர் கால் ஷூக்களுடன்  நுயழந்தபபாது ராஜாஜி மட்டும் 

மரிைாயதயுடன் தைது காைணியை கவளிபை விட்டுவிட்டு சற்று தூரம் நடந்துவந்து 

காந்தியைப்பார்த்தார். இருவர் முகங்களும் மைர்ந்தை. அவர்கள் சிரித்து பவடிக்யக 

பபச்சுக்களில்  ஒரு மணிபநரம் ஈடுபட்டைர். 

 ஆகஸ்ட் 16 அன்று பிரார்த்தயை கூட்டத்தில் 50ஆைிரம் மக்கள் பங்பகற்றைர்.  காந்தி 
தைது கசய்திைில் திருட்டு குறித்து பபசிைார். பண்யடை நமது முன்பைார்கள் 
காைத்தில்  வடீுகயள எவரும் தாளிடாத பழக்கம் இருந்துள்ளது.  மக்களிடம் நாணைம் 

இருந்தது. திருட்டு இல்ைாமல் இருந்தது. ஆைால் விடுதயை திைத்தில் அரசாங்க 

அலுவைகத்தில்  கூட்டம் புகுந்து இருக்யககயள நாசப்படுத்தி சிைவற்யற தூக்கி 
கசன்றுள்ளைர். இராணுவம் வந்து அயைவயரயும் கவளிபைற்ற பவண்டியுள்ளயத 

நியைத்துப் பார்த்தால் அவமாைகரமாக இருக்கிறது. எவர் எயத எடுத்து கசன்றாபரா 

அயத அவர்கபள அரசாங்க அலுவைகத்தில் யவத்துவிட்டைர் என்ற கசய்தி வந்தால் 

நல்ைது என்றார். 

 சுக்ரவர்தி ஆகஸ்ட் 18 ஈத் நிகழ்வுகளுக்கு இஸ்ைாமிைர் இந்துக்கயள அயழத்துள்ளதாக 

கதரிவித்தார். ஈத் அன்று ஏராளமாைவர்கள் காந்தியை பார்க்க பழங்களுடன் வந்தைர். 

மசூதி கதாழுயகைின் பபாது இந்துக்கள் பாடல்கயள பபாடாமல் இருக்க காந்தி 
பவண்டுபகாள் விடுத்தார். மாயை 5 ைட்சம்பபர் பங்பகற்ற பிரார்த்தயை கூட்டம் 

முகம்மதன் ஸ்பபார்ட்டிங் கிளப்பில் நடந்தது. விடுதயையை காத்திட அளப்பரிை திைாகம் 

கசய்ைத்தைார் எை இஸ்ைாமிை தயைவர்கள் பபசிைர். காந்திஜி உண்யமைில் 

மகாத்மாதான் எைப் பபசிைார் சுக்ரவர்தி. 

III  



 மகாராஜா ஒருவருக்கு அவர் அனுப்பிை ைட்சம் ரூபாய்க்கு ரசீது அனுப்பி நன்றிக் 
கடிதமும் காந்தி எழுதிைார். நவகாளி நிவாரணத்திற்கு 1 1/2 ைட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது. 

தற்பபாயதக்கு இது பபாதும் எை நியைக்கிபறன்- கல்கத்தா, சிட்டகாங், பகீார் பகுதி இந்து 

முஸ்லீம்களுக்கும் தங்கள் பணத்திைிருந்து நிதி ஒதுக்க தங்கள் அனுமதியை 

பகாருகிபறன்  எை எழுதிைார். தான் அனுப்பும் நிதி எதற்கு கசைவிடப்படுகிறது 
என்பயத அவர் அறிைச் கசய்ைபவண்டும் என்கிற கபாறுப்பு நிதி 
கபற்றுக்ககாள்பவர்க்கு இருக்கிறது என்கிற பபருண்யமயை காந்தி இதன் மூைம் 
புைப்படுத்திைார்.  

 கமளண்ட்பாட்டன் One Man Boundary Force  எை காந்தியைப்புகழ்ந்து  கடிதம் எழுதிைார். 
ஆகஸ்ட் 15 அன்று தங்கள் கபையரபகட்டவுடன் அரசிைல்நிர்ணைசயப உற்சாகத்துடன் 

கமய்சிைிர்த்து தங்கயள நியைத்துக்ககாண்டது என்பயதயும் அவர் எழுதிைிருந்தார்.   

ஆகஸ்ட் 17 அன்று காந்திஜிக்கு தந்தி ஒன்று வந்தது. ராவல்பிண்டிைில் நடந்தயதவிட 

அதிகமாக ைாகூர் நகரில் இந்துக்கள் படுககாயைகள் நயடகபற்றுள்ளது. வர்த்தகப் பகுதி 
தீக்கியரைாகியுள்ளது. சிைர் உைிருடன் எரிக்கப்பட்டுள்ளைர். தப்பிக்க நியைத்தவர்கயள 

பபாலீசாரும் இராணுவமுபம சுட்டுள்ளது. எைபவ ைாகூருக்கு வாருங்கள் என்பது தந்தி 
மூைம் தரப்பட்ட கசய்தி. பபடலுக்கு அயத அனுப்பி உண்யம கண்டறிை காந்தி 
பவண்டிைார். உண்யமைாக இருந்தால் ககாடுயமைாைது என்றார்.  

ஆகஸ்ட் 21 அன்று தன்யை சந்தித்த கபண்கள் மத்திைில் இஸ்ைாமிை சபகாதரிகளிடம் 

கசல்லுங்கள்- நட்பு பாராட்டுங்கள் எை காந்தி கதரிவித்தார். 

 பஞ்சாப் கசன்று பார்த்து வந்த பநரு ஆகஸ்ட் 21 அன்று காந்திக்கு அவரின் பஞ்சாப் 

வருயக அவசிைம் என்கிற தந்தியை அனுப்பிைிருந்தார். நவகாளிைில் 

பதயவப்படுகிபறன். பகீாரில் சிை நாட்கள் பதயவப்படைாம். இச்சூழைில் நான் எவ்வாறு 

வருவது எை பநரு வழிகாட்டபவண்டும் எை காந்தி பதில் அனுப்பிைார். உடைடிைாக 
தங்கயள பபாகச்கசால்ைவில்யை- நாங்கள் கவைம் கசலுத்திவருகிபறாம். திரும்ப நான் 

கசால்கிபறன் எை பநரு பதில் அனுப்பிைார்.  

பஞ்சாபிைர் சிைர் காந்தியை சந்தித்து கபண்கள் கடத்தப்படுவது குறித்தும், நயடகபறும் 

ககாயைகள் பற்றிை கசய்தியையும் கதரிவித்தைர். அவசிைகமைில் உடன் கசல்கிபறன் 

எை கசய்தியை பநருவிற்கு காந்தி அனுப்பிைார். பநரு ஆகஸ்ட் 25ல் தான் மறுமுயற 

பஞ்சாப் பபாய்வந்து அறிந்த கசய்திகயள பகிர்ந்துககாண்டார். அமிர்தசரஸ் பகுதிைில் 

50000 இஸ்ைாமிைர் அழிக்கப்பட்டைர் எை கசால்வது கூடுதைாக இருக்கைாம். ஆைால் 

10000க்கும் குயறவாக இருக்க வாய்ப்பில்யை. இரு பக்கங்களிலும் ஏராள ககாயைகள்- 



இழப்புகள் கதரிகின்றை. அகாைிைிைர் ககாயைகளில் ஈடுபட்டுள்ளைர். கபண்கள் 

இருதரப்பிலும் மாைபங்கத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளைர்- மாஸ்டர் தாராசிங் அயமதிக்கு 

முைற்சித்து வருகிறார். சிை இடங்களில் அகாைிகளுடன் ஆர் எஸ் எஸ் பசர்ந்துள்ளைர்- 

மவுண்ட்பாட்டனும் காந்தி பஞ்சாப் கசல்வது பதயவ எை கருதுகிறார்  எை பநரு 

கதரிவித்திருந்தார். 

சுசிைா நாைார் ராவல்பிண்டி அருகாயமைில் இஸ்ைாம் அல்ைாதவர் முகாம்களுக்கு 

ஆறுதைாக இருந்து நம்பிக்யக உருவாக்கிட கசன்றார். அரசாங்கத்திற்கு கியடத்த 

விவரங்கயளைடுத்து பபடல் ஆகஸ்ட் 24 அன்று ைிைாகத் அைிகானுக்கு கடிதம் 

எழுதிைார். முகாமில் உள்ளவர்க்கு சாப்பாட்டுவசதி, இதர வசதிகயள கசய்துககாடுத்து 

நம்பிக்யக உண்டாக்க பவண்டும். இைைவில்யைகைைில் கிழக்கு பஞ்சாபிற்கு முகாயம 

மாற்றுமாறு பவண்டிைார். பமற்கு பஞ்சாப் நிர்வாகம் முழு நடவடிக்யககள் எடுக்க 

ஏற்பாடு கசய்ைப்பட்டுள்ளதாக ைிைாகத் பதில் அனுப்பிைார்.  

சுசிைாயவ அங்கு அனுப்பியுள்ளது பற்றி காந்திக்கு பபடல் எழுதிைார். காய்கறிகயள 

கவட்டுவது பபான்று மைிதர்கள் நறுக்கப்படுகின்றைர் எை பபடல் காந்திக்கு தைக்கு 

கியடத்த தகவயை பரிமாறிக்ககாண்டார். ஆகஸ்ட் 26 அன்று பபடலுக்கு பதில் எழுதிைார் 
காந்தி. சாவின் வாைிலுக்கு சுசிைாயவ அனுப்பியுள்பளன். ஆைால் முகாமில் இருப்பவர் 

பாதுகாப்யப நன்யமகயள அறிந்த பிறபக சுசிைா வர இைலும் எை கதரிவித்தார். 

ஆகஸ்ட் 27 அன்று பபடல் காந்திக்கு திரும்ப எழுதிைார். பைடி கமளண்ட்பாட்டனும் 

ராஜ்குமாரியும் சுசீைாயவ பார்த்துள்ளைர். சுசிைா கசல்ைக்கூடாது எை முகாம் மக்கள் 

அழுகின்றைர். எைபவ அவர் அங்கு கதாடர்ந்து நீடிக்கிறார். மற்றயவ கடவுளின் 

விருப்பகமை அதில் பபடல் கதரிவித்திருந்தார். 

ஆகஸ்ட் 24 ஹரிஜன் இதழில் ஒபர வடீ்டில் சுக்ரவர்தியுடன் தங்கிைிருப்பது- முஸ்லீம் 

நண்பர்கள் உதவி பற்றி எழுதிைார். நாங்கள் இருவரும் இயறவைின் விருப்பத்திற்பகற்ப  

நடைமாடுபவர்கள். இயறவன் எங்கயள கருவிைாக்கிக்ககாண்டுள்ளார் எை குறிப்பிட்டார். 

ஆகஸ்ட் 26 அன்று நள்ளிரவிபைபை விழித்த காந்திஜி பதங்கிக் கிடந்த பவயைகளில் 

கவைம் கசலுத்திைார்.  இரவு 1 1/2 மணிக்கு படுத்து அயரமணி ஓய்கவடுத்தார். மீண்டும் 2 

மணிைிைிருந்து பவயையைத்துவங்கிைார். காயை பிரார்த்தயைவயர  பவயை 
கசய்துககாண்டிருந்தார்.  கவயையுடன்  அயமதிைின்றி இருப்பதாக கதரிவித்தார். ஏன் 

நம்பிக்யக இழந்துள்பளன் எை விைவிைார். 

ஆகஸ்ட் 27 அன்று கிட்கடர்பூர் துயறமுக பகுதிைில் கதாழிைாளர்களிடம் 

உயரைாற்றிைார். மத நல்ைிணக்கத்தின் அவசிைம் பற்றி எடுத்துயரத்தார்.  முஸ்லீமிடமா 



இந்துவிடமா எவரிடம் பவயைபார்க்கிபறாம் எை பார்க்காது ஒற்றுயமைாக இருக்க 

வைியுறுத்திைார். 

 அடுத்தநாள் ’யுைிவர்சிட்டி சைின்ஸ்’ கல்லூரிைில் மாணவர்களுடன் பிரார்த்தயை 

கூட்டம் இருந்தது. சுக்ரவர்தி குறித்து தவறாக கசால்ைப்பட்டபபாது நம்மிடம் வந்த எந்த 

விருந்தாளிைின் மையதயும் பநாகச் கசய்வது நல்ை மரபல்ை என்றார் காந்தி.  சுை 

கட்டுப்பாடு, அடக்கம் என்கிற பண்புகயள மாணவர்கள் கற்கபவண்டும் என்றார். 

 மீராகபன்னுக்கு எழுதிை கடிதத்தில் நான் அடுத்தக்கணம் எங்கு இருப்பபன் 

எைத்கதரிைவில்ை.  சிட்டுக்குருவிகள் அப்படித்தாபை வாழ்கின்றை.  கணத்திற்கு கணம் 
வாழ்பவாம் ( Let us literally live from moment to moment)  எை கதரிவித்திருந்தார். 

ராஜ்குமாரி அம்ரித் ககளருக்கு  மானுடத்தின் மீது நம்பிக்யக இழப்பு பவண்டாம். சிை 

துளிகள் அழுக்காக இருப்பதால் சமுத்திரம் அழுக்காகிவிடுவதில்யை என்பயத 

புரிந்துககாள்பவாம். ஜவஹர் கடல்ைிக்கு வரச்கசால்கிறார் எை கடிதம் எழுதிைார். 

ஆகஸ்ட் 29 அன்று காந்தி மீண்டும் பநருவிற்கு தந்தி அனுப்பிைார். சர்தார் அஜித் சிங் 

என்யை பஞ்சாபிற்கு வர வற்புறுத்துகிறார். என்ை கசய்வது. உைிர்களும் உயடயமகளும் 

பபாை பின்ைர் பபாவது பகைிக்குரிை விஷைமல்ைவா எை காந்தி பகட்டிருந்தார். பநரு தன் 

பதிைில்  தாங்கள் கடல்ைிக்கு வருவது அவசிைம் எை கதரிவித்தார். பமலும் பநருவும் 

ைிைாகத்தும் இயணந்து பஞ்சாப் சுற்றுப்பைணம் கசல்கின்றைர். அயமதி திரும்பைாம். 

மற்றயவ கடவுளின் கிருயபைில் இருக்கிறது எை பஞ்சாபிைிருந்து கசய்தி காந்திக்கு 
கியடத்தது. 

 ஆகஸ்ட் 30 1947ல் பநருவிற்கு காந்தி எழுதிைார். பபடல் மற்றும் தங்கள் விருப்பம் 

இல்ைாமல் நான் பஞ்சாப் கசல்ைமாட்படன். கடல்ைிைில் வந்து அறிவுயர 

கசால்ைிக்ககாண்டிருப்பது என்பது கபாருத்தமாைதல்ை.   My advice has value only when I am 

actually working at a particular thing.  கவறும் கன்சல்டண்ட் எனும் வயகைில் நான் 

உருவாகவில்யைபை எை  அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார். தான் பார்க்காத அறிைாத 
கசைல்படமுடிைாத ஒன்றின்மீது கருத்து கசால்வது என்பது அவர் இைல்பிற்கு 
மாறாைது. கவற்று விவாதங்களில் அவருக்கு ஒருபபாதும் நம்பிக்யகைில்யை. 
இறங்கி காரிைமாற்றிைால்தான் தீர்வு என்பதில் அவர் உறுதிைாக இருந்தவர். 

 ஆகஸ்ட் 31 அன்று இரவு கரளடி கும்பல் ஒன்று காந்தி இருந்த இடத்திற்கு வந்து கைவரம் 

கசய்தது. ’சுக்ரவர்தி ராஸ்கல் எங்பக’ எைக்பகட்டது அக்கும்பல். தாக்க பவண்டும் எைில் 

என்யை தாக்குங்கள் என்றார் காந்தி. பபாலீசார் அவர்கயள தாக்கி 



அப்புறப்படுத்தபவண்டாம் என்றார். விவரம் அறிந்து முதையமச்சர் டாக்டர் பிரபுல்ைா 

பகாஷ் வந்தார். இந்துமகாசபா தயைவர்கயள யகது கசய்ைட்டுமா என்றார். காந்தி 
பவண்டாம். அயமதி நிைவ அவர்களிடம் கபாறுப்யப ககாடுக்கப் பாருங்கள் - அவர்களிடம் 

ஒத்துயழப்பு வாங்கப் பாருங்கள் என்றார். இரவு 12.30க்குத்தான் அன்று காந்தி படுக்யகக்கு 

கசன்றார்.  

 பபாலீசார்   கண்ணரீ்புயக மூைம்தான் கூட்டத்யத விடிைற்காயை கயைக்க முடிந்தது. 

இதுதான் ஆகஸ்ட் 15 நமக்கு தருகிறதா எை காந்தி கவயையுடன் விைவிைார்.  

பநாைால் பாதிக்கப்பட்டு படுக்யகைில் இருந்த டாக்டர் சிைாமாபிரசாத் முகர்ஜி 
கல்கத்தாவில் அயமதிக்காை பவண்டுபகாயளவிட சம்மதித்தார். காந்தியும் முகர்ஜிக்கு 

கடிதம் எழுதிைார். காந்திைின் நம்பிக்யகைில் முஸ்லீம்கள் சிைர் டிரக் வண்டிைில் தங்கள் 

இல்ைங்களுக்கு திருப்பிைபபாது அவர்கள் மீது யககைறிகுண்டு வசீப்பட்டு இருவர் 

ககால்ைப்பட்டைர். கசய்தி அறிந்து காந்தி வியரந்தார். ககாடுயமைாை நிகழ்யவப் 

பார்த்தார். 

 காந்திைிடம் என்ை கசய்ைபவண்டும் எைக் பகட்டு வந்தவர்களிடம் பவறுவழிைில்யை. 

எரியும் கநருப்பின் மத்திைில் பபாய் நின்று அயமதிப்படுத்தபவண்டும். அவசிைகமைில் 

நாம் அதில் உைிர் துறக்கவும் சித்தமாகபவண்டும் என்றார். அன்று  மதிைம்  

ககாடுக்கப்பட்ட பழத்யத பவண்டாம் எை மறுத்துவிட்டார். அவரின் உடல் உபாயதக்கு 

உள்ளாைது. வைிற்றுப்பபாக்கு ஏற்பட்டது. அவருக்கு நீர் குளுபகாஸ் ககாடுத்தைர். ராஜாஜி 
வந்தார். குண்டர்களுக்கு எதிராக பட்டிைி என்பது கசல்லுபடிைாகுமா எைக் பகட்டார். 

அவர்கள் இதைத்யத கதாடுகிறபதா இல்யைபைா சமுகம் அவர்கயள ஏற்கவில்யை 

என்பதாவது நடக்குபம என்றார் காந்தி. ராஜாஜி தாங்கள் இறக்க பநரிட்டால் கபருந்தீ 
உருவாகும்- பமாசமாகும்  என்றார் (suppose you die, the conflagration would be worse) .   அயத 
நான் பார்க்க இருக்க மாட்படன் அல்ைவா- கடயமயை கசய்தவைாபவன் (Atleast I 

won't be a living witness of it. I shall have done my duty)  என்றார் காந்தி. 

காந்தி  உண்ணா பநான்பு இருக்கப்பபாகிறார் என்ற பத்திரியக கசய்தி ராஜாஜிக்கு 

காட்டப்பட்டது. பின்ைர் பத்திரியககளுக்கு இரவு 11 மணிைளவில் தரப்பட்டது.  பாடுபட்ட 
சுதந்திரம் காக்கப்படபவண்டும் எைில் அயைவரும் கும்பல் தாக்குதல்- ககாயை 
என்பயத விட்டு மறக்கபவண்டும். சட்டத்யத கும்பல் யகைில் எடுக்கக் கூடாது 
என்பது விதிைாக மாறபவண்டும் (must completely forget lynch law....The recognition of the 

golden rule of never taking the law into one's own hands has no exceptions.).. என் உண்ணாபநான்பு 
கருவி கபாய்த்ததில்யை. சிைபநரம் என் வார்த்யதகள் கசய்ைமுடிைாதயத என் 



பட்டிைி  கசய்துவிடுகிறது (what my word in person cannot do, my fast may) என்கிற தன் 
நம்பிக்யகயை அவர் கவளிப்படுத்திைார். 

காந்திஜி அறிவித்தபடிபை கசப்டம்பர் 1 1947 இரவு 8.15க்கு உண்ணாபநான்யப 
துவங்கிைார். நியையமகள் சீராகும்வயர பட்டிைிதான் என்றார். பநருவிற்கு 
கதரிவித்த கடிதத்தில் பகாபம் ககாள்ளபவண்டாம் - கல்கத்தாவில் நியையமகள் 
சீராகும்வயர  இச்கசைல் தவிர்க்கமுடிைாதது எை எழுதிைார். 

 Ref: 
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16. மகாத்மா காந்திஜிைின் இறுதிநாள் 

                                 (ஜைவரி 30  1948) 

வழக்கம்பபால்தான் அன்றும் விடிந்தது. அந்த நாளில் இந்திைாயவ ஏன் உையகபை 

குலுக்கும் சம்பவம் நயடகபறும் எை எவரும் கணித்திருக்கவில்யை. விடிைற்காயை 

3.30க்கு வழிபாட்டிற்கு அயைவரும் எழுந்தைர். காந்தி  1947 கசப்டம்பர் 9 முதல் பிர்ைா 

வடீ்டில் அவருக்கு எை  எளிைவயகைில் ஏற்பாடு கசய்ைப்பட்ட இடத்தில் தங்கிைிருந்தார். 

எப்பபாதும்பபால் அன்யறை ஜைவரி 30 நாளும் காந்திக்கு நிகழ்ச்சிகளும் சந்திப்புகளும் 

நியறந்த திைமாகபவ இருந்தது..  

காந்தி ஆபாயவ எழுப்பிைார்.  பல்குச்சிைால் வழக்கம்பபால் வாயை சுத்தம் 

கசய்துவிட்டு காயைக்கடன்கயள முடித்துவிட்டு காந்திஜி வந்து அமர்கிறார். காயைைின் 

திறப்பாகவும் மாயைைின் நயட சாத்தைாகவும் அவர் பிபரையர பார்ப்பார். சமை புைித 

புத்தகங்களின் பமற்பகாள்கள் குறிப்பாக இந்து இஸ்ைாம் பமற்பகாள்கள் இருக்கும்.  

ஆபா துைில் எழவில்யை, அவர் இல்ைாமபைபை பிரார்த்தயை 3.45க்கு துவங்கிைது. மனு 

பகவத்கீயதைிைிருந்து படித்தார். முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாடயை படித்தைர். ஆபா 

வராததில் காந்திஜிக்கு சங்கடம் இருந்தது. இப்படி காட்சிகயள காண விரும்பவில்யை 

என்றார். 

 மனு அடுத்து என்ை பாடல் எைக் பகட்க குஜராத்தி பாடயை கசால்கிறார் காந்திஜி. மைிதா 

கவயைபைா இல்யைபைா நிற்காபத தாமதிக்காபத தைித்த பபாராட்டமாக இருந்தாலும் 

கதாடர்ந்து கசல் என்கிற கபாருள்தரும் பாட்டாக அது இருந்தது. ForGive, O Merciful and 

loving God of Gods, all my sins,of hand or foot, body or speech, eye or ear, of commission or omission..I 

ask neither for a Kingdom nor for Heaven nor for liberation but only for an end to pain of the suffering 

ones என்கிற பாடயையும் அவர்கள் பாடிைர். பிபரைர் முடிந்தவுடன் சற்று 

கதகதப்பிற்காக காந்திஜிைின் கால்கயள கம்பளி பபாட்டு பபார்த்துகிறார் மனு. 

 பிரார்த்தயை முடிந்தவுடன் மனு காந்திஜிக்கு குடிப்பதற்கு பதன் எலுமிச்யச சாறு கைந்த 

சுடுநீயர தந்தார். குஜராத்திைில் ஆபா பிரார்த்தயைக்கு வராதயத குறிப்பிட்டு காந்திஜி 
கசான்ைார். மைத்தூய்யமக்குரிைது பிரார்த்தயை. அது குயறகிறதா என்றார். உைக்கு 

யதரிைம் இருந்தால் என் அதிருப்தியை ஆபாவிடம்  கதரிவித்துவிடு என்கிறார். அவருக்கு 

விருப்பமில்யை எைில் அவர் என்யை விட்டு விைகிப்பபாய்விடைாம் எைவும் 
கதரிவித்தார். ஆபா எழுந்து தன்பவயைகயள பார்க்கத் துவங்கிைார். ஏபைா காந்திஜி 
பநரியடைாக அவரிடம் தன் மையத கதரிவிக்கவில்யை என்பது கல்ைாண சுந்தரம் 
பதிவு.  



அப்பதிவில் அந்த இறுதி நாளின் துவக்கம் குறித்தும் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வார்தா 
பசவா கிராம் கசன்று பிப்ரவரி 2 முதல் 10 நாட்கள் இருப்பதற்காை ஏற்பாடுகயள 

கசய்யுமாறு என்ைிடம் கதரிவிக்கிறார். இந்திை பதசிை காங்கிரஸ் கயைக்கப்பட்டு அது 

பசயவக்காை அயமப்பாக மாறபவண்டும் என்பது குறித்த அயமப்புவிதிகயள தட்டச்சு 

கசய்திட என்ைிடம் முதல்நாள் கசால்ைப்பட்ட பவயையை முடித்து  அயத 

காந்திஜிைிடம் காட்டிபைன். அதில் பதில்கசால்ை ஆர்வம் காட்டவில்யை எை 
கல்ைாணசுந்தரம் கசால்கிறார். இதில் மற்றவர்கள் பதிவு பவறுமாதிரி கசால்கிறது. 
பிைாரிைாயை அயழத்து கவைமாக பரிசிலீத்து திருத்தம் ஏபதனும் பதயவபட்டால் 

கசய்யுமாறு பணித்தார். 

முதல்நாள் எழுதப்பட்ட காங்கிரஸ் கயைப்பு அறிக்யகதயை  காந்திஜி சரிபார்க்கிறார். 

அது அவரின் கயடசி விருப்பம் உைில் எைவும் ( last will and Testament)  கசால்ைப்படுகிறது 
.  உண்ணாபநான்பு ஏற்படுத்திை பைவைீம் இருக்கும் நியைைில் அவர் அயரமணிபநரம் 

மட்டுபம நயடபைிற்சி பமற்ககாண்டார். வந்தவுடன் கடிதபபாக்குவரத்து பகாப்புகயள 

பார்த்தார். முதல்நாள் கிபஷாரிைால் மஷ்ருவாைாவிற்கு பசவாகிராம் விஜைம் பற்றி 
எழுதிை கடிதம் பபாஸ்ட் ஆகாமல் இருந்தது. 

பிப்ரவரி 2 பசவாகிராம் கசல்வது பற்றியும்- மஷ்ருவாைாயவ பார்க்கைாம் என்பது 

பற்றியும் மனு பகட்கிறார். காந்தி எதிர்காைம் பற்றி என்ை கசால்ைமுடியும். மாயை 

பிபரைரில் முடிவாைால் அறிவிக்கைாம். அது பரடிபைா கசய்திைாக பபாகும் என்கிறார். 

 அவருக்கு கடுயமைாை  இருமல் இருந்தது.  ஏைக்காய் கபாடி பதயவ. அது தீர்ந்து 

இருந்தயதப் பார்த்த மனு அயத தைார் கசய்துவிட்டு வருகிபறன் என்றார். என்ை 

நடக்கும் எை ைார் அறிவார். பதயவகைைில் இரவு கபாடி கசய்து ககாள்ளைாம் என்றார் 

காந்திஜி. அபைாபதி கதாண்யட மாத்தியரயை மனு எடுத்து வந்தபபாது என்யைப்பற்றி 
கதரிைாதா என்றார் காந்திஜி. 

அன்று காயை 6 மணிக்கு திருமதி ஆர். பக பநரு வந்தார் (7 மணிக்கு என்கிற  பதிவும் 
இருக்கிறது). அவர் அன்று மதிைம் அகமரிக்கப் பைணம் பமற்ககாள்ளபவண்டும். ஏயழைர் 

நாட்யட சார்ந்தவர் என்கிற வயகைில் நீ எளிை சிக்கை வாழ்க்யகயை 

பமற்ககாள்ளபவண்டும் எை எழுதி யககைழுத்து இட்டார் காந்திஜி. 

பிைாரிைாைிடம் மிகவும் மைக்கஷ்டத்துடன் காங்கிரஸ் கயைப்பு அறிக்யகயை 

தைாரித்துள்ளதாக காந்திஜி கூறிைார். பிரிஜ் கிருஷ்ணா காந்திஜிக்கு அயரமணி  மசாஜ் 

கசய்துவிடுகிறார். பிைாரிைாயை அயழத்து அறிக்யகயை சரி பார்த்தாகிவிட்டதா எைக் 

பகட்கிறார்.  



அந்த புதிை அயமப்புவிதிைின் நகைில் இந்திை பதசிை காங்கிரஸிற்கு பிரச்சாரம், 
நாடாளுமன்ற அரசிைல் என்கிற கட்டம் முடிவிற்கு வருகிறது. தைது 700 ஆைிரம் 
கிராமங்களின் வழிபை சமூக, கபாருளாதார, மாரல் கநறிசார்ந்த விடுதயையை 
இந்திைா கபறபவண்டும். வகுப்புவாத அயமப்புகளிைிருந்தும் பிற அரசிைல் 
கட்சிகளுடன் பபாட்டிைிைிருந்தும் காங்கிரஸ் விைகி நிற்கபவண்டும். எைபவ 
அயைத்திந்திை காங்கிரஸ் கமிட்டி தன்யைக் கயைத்துக்ககாள்வது எை 
தீர்மாைிக்கிறது. பைாக்பசவக் சங் என்கிற மாற்றம் ககாள்கிறது. விவசாைம், யகத்தறி 
மூைம் சுைசார்பு கபற்ற கிராமங்கயள உருவாக்க பைாக்பசவக் பாடுபடும்- கல்வி 
படிப்பறிவின்யம, தீண்டாயம, பவயைைின்யம, மதகவறுப்பு பபான்றயவகளின் 
தீர்விற்காக நிற்கும் எை  கதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

காந்திஜி கடிதங்களுக்காை விஷைங்கயள கசால்ைச்கசால்ை மனு 
எழுதிக்ககாண்டிருந்தார்.  பிைாரிைால் சரி கசய்து ககாணர்ந்த புதிை அயமப்புவிதி 
நகயை பார்த்து மீண்டும் சரி கசய்கிறார். திருத்தப்பட்ட பக்கங்கள் ஆச்சார்ைா ஜிகல் 
கிபஷாரிடம் தரப்படுகிறது. 

நவகாளி ைாத்தியர அனுபவத்தில் மதராஸ் அரிசி பிரச்சயையை தீர்க்கமுடியும் என்கிற 

நம்பிக்யகயை அவர் பிைாரிைாைிடம் கவளிப்படுத்துகிறார். மதராஸிசில் உணவு 
கநருக்கடிப்பற்றி உணவு அயமச்சகம் பைந்து நடுங்குகிறது. மதராஸ் மாகாணம் 
பபான்ற ஒன்றில் இைற்யகைாகபவ கதன்யை, பயை, கடயை, வாயழ வியளச்சல் 
அபமாகமாக இருக்கும்பபாது பட்டிைி என்பதற்காை அவசிைம் இல்யை. மக்களுக்கு 
தங்களிடம் உள்ள ஆதாரங்கயள எவ்வாறு யகைாள்வது எைத்கதரிந்தால் பபாதும் 
என்றார். அடுத்துவரும் ஹரிஜன் இதழுக்காை விஷைங்களும் பபசப்பட்டது. 

மனு காந்திஜி குளிப்பதற்கு உதவுகிறார். உைக்காை யக உடல்பைிற்சியை கசய்தாைா எை 

காந்திஜி விைவுகிறார். மனு தைக்கு அப்பைிற்சிைில் விருப்பமில்யை எை கசான்ைதால் 

காந்திஜி கடிந்துககாள்கிறார். பின் அவர் எயட பார்க்கப்பட்டு உண்ணாவிரதத்திற்கு பின்ைர் 

21/2 பவுண்டு கூடிைிருப்பதாக மனு கதரிவித்தார். 

யபரவ் வடீு யநஹாத்திைில் இருக்கிறது. ஷீைா முதல் கபண். இன்று ஷீைாவிற்கு 

யகைாஷ் உடன் திருமணம் நடந்தது என்பயத கபங்காைிகமாழிப்  பைிற்சிக்காக அவர் 

எழுதிப் பார்த்தார். 

 காயை 9.30க்கு பவகயவத்த காய்கறி, 12 அவுன்ஸ் ஆட்டுப்பால், 4 தக்காளி, 4 ஆரஞ்சு, 

காரட் ஜூஸ், இஞ்சி எலுமிச்யச சாறு எடுத்துக்ககாண்டார். பிைாரிைால் இந்துமகாசபா 

தயைவர் டாக்டர் ஷ்ைாமா பிரசாத் முகர்ஜியுடன் நடந்த பபச்சுவார்த்யதக் குறித்து 



கதரிவித்தார் . முகர்ஜிைிடம்  இந்துமகாசபா கதாண்டர் காங்கிரஸ் தயைவர்கயள 

ககால்ைபவண்டும் எை பபசிையத சுட்டிக்காட்டி முகர்ஜிைிைால் இப்படிப்பட்டயவகயள 

தடுக்கமுடிைாதா எை காந்திஜி விைவிைிருந்தார். முகர்ஜிைின் பதில் திருப்திைாக 

இருக்கவில்யை எை பிைாரிைால் கதரிவித்தார். 

 நவகாளி ககாதிநியை குறித்து பிைாரிைாலுடன் காந்தி விவாதித்தார். தான் பசவாகிராம் 

பபாய்வந்தவுடன் பிைாரிைால் நவகாளி கசல்ைபவண்டும் எை காந்திஜி வியழந்தார். 
நவகாளி உடன் கிளம்பபவண்டுமா எைக் பகட்டதற்கு இல்யை நான் வார்தா கசன்ற 

பின்ைர் என்கிறார். அது வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தது. எயதயும் தள்ளிப்பபாடாமல் 

உடன் கசய்ை விரும்புவர் அவர் எை பிைாரிைால் பதிவு கசல்கிறது. பாகிஸ்தான் 

கசல்ைபவண்டும் என்கிற விருப்பத்யதயும் அவர் அன்று கதரிவிக்கிறார்.  

நவகாளி குறித்து பபசிக்ககாண்டிருந்தபபாது கிழக்கு பாகிஸ்தாைிைிருந்து 
சிறுபான்யமைிைர் கவளிவரபவண்டிைதுதான் நல்ைது எைச் கசால்ைப்பட்டபபாது 
கூடாது எை மறுத்தார் காந்திஜி. தைது கசய் கசத்துமடியை கசால்ைி வாழ்வா சாவா 
பபாராட்டத்யத நின்று நடத்தபவண்டும் என்றார். பைவைீத்திைிருந்து பைத்யதப் 
கபற்றாகபவண்டும்- சாவுகுறித்த அச்சத்யதப் பபாக்கிக்ககாள்ளபவண்டும் என்றார். 

கதன்ைாப்பிரிக்கா காைத்து நண்பர் ருஸ்டம் கசாராப்ஜி குடும்பத்துடன் காந்திஜியை 

பார்க்க வந்தார்.  காயை 10.30க்கு காந்தி சிறிது பநரம் தூங்கச் கசல்கிறார். அவரின் 

பாதங்கயள கநய்விட்டு துயடக்கிறார்கள். எழுந்தவுடன் சுடுநீரில் பதன் கைந்து 

குடிக்கிறார். பின் தைிைாக எவர் பிடிமாை துயணைின்றி ’பாத்ரூம்’ கசல்கிறார். மனு 

பதறிப்பபாய் என்ை பாபுஜி என்கிறார். தைித்து கசல் தைித்து கசல் என்ை அற்புதம் எை 

தாகூரின் வரிகயள காந்தி பதிைாக கசால்கிறார். பிறகு வந்திருந்த கிழக்கு பஞ்சாப் 
ஜாட் தயைவர்களிடம் அங்கு தைித்களின் நியையமப்பற்றிக் பகட்டறிகிறார். 

மதிைம் 12.30க்கு டாக்டர் ஒருவர் மருத்துவமயை மற்றும் அநாயத இல்ைம் கட்டுவதற்கு 

ஏற்றுக்ககாண்ட ’பிளான்’ குறித்து விவாதிக்கிறார். அடுத்து திைம் வருகின்ற இஸ்ைாமிை 

தயைவர்களின் குழுயவ சந்திக்கிறார். கடல்ைி முஸ்லீம் தயைவர்கள் ஹிப்ஸர் 
ரஹ்மான், அகமது பசட் பபான்றவர்கள் சந்திக்கின்றைர். வார்தா பிப்ரவரி 2 அன்று 
பபாைால் பிப்ரவரி 14 தான் வரமுடியும் எை அவர்களிடம் காந்தி கசால்கிறார். கடவுள் 

விட்ட வழி என்கிறார்.  காந்திஜி கசன்று வரைாம் கடல்ைிைில் அயமதிைிருக்கும் என்கிற 

நம்பிக்யகயை அவர்கள் தருகின்றைர். 

அடுத்து அவர் சுதிர் பகாயஷ சந்திக்கிறார் . பிரிட்டிஷ் பத்திரியககள் பநரு பபடல் 

உரசயை எழுதிைிருப்பதாக சுதிர் கசால்கிறார். சுதிர் ைண்டன் யடம்ஸ் பத்திரியகைில் 



பபடயை கம்யூைைிஸ்ட் எைவும் பநருயவ புகழ்வது பபால் கவளிைிட்ட கசய்திகயள 

காட்டுகிறார். முதைில் பபடைிடம்  விவாதித்தி விட்டு பின்ைர் இரவு 7 மணிக்கு பநரு 

கமளைாைாவுடனும் விவாதிக்க இருப்பதாக காந்திஜி கதரிவிக்கிறார். 

மதிை சூரிை ஒளிைில் நவகாளிைில் கபற்ற விவசாைினுயடை மூங்கில் கதாப்பியை 

முகத்தில் மயறத்துக்ககாண்டு வைிற்றில்  ’mudpack’  யவத்துக்ககாண்டு 

படுத்துக்ககாள்கிறார். கானு- ஆபா இருவரும் காயை பிடித்து விடுகின்றைர். காந்தி 
பசவாகிராம் பிப்ரவரி 1 அன்று கசல்கிறாரா எை நிருபர் ஒருவர்  பகட்டார். ைார் கசான்ைது 

எை காந்தி மறு பகள்வி பகட்கிறார். பத்திரியக கசய்தி  எை நிருபர் கூற அது எந்த காந்தி 
எைத் கதரிைவில்யை எை காந்திஜி பதில் தருகிறார். 

 மதிைம் மணி 1 அளவில் சாந்தகுமார் கமாரார்ஜி எனும் தைாளர் காந்தியை 
பார்க்கவந்தார். மகாபதவ பதசாைின் வாழ்க்யக வரைாறு ஒன்று கவளிைாகபவண்டும்- 
அவரது யடரிக்குறிப்புகள் எடிட் கசய்ைப்படபவண்டும் என்றார் காந்திஜி. அதற்காை 
நிதிச்சுயம பற்றி விவாதித்தபபாது அச்கசையவ தான் ஏற்பதாக சாந்தகுமார் 
கமாரார்ஜி  கசால்கிறார். மகாபதவ பதசாைின் கநடுநாயளை நண்பர் நரகரி பரிக் 
உடல்நைம் பாதிக்கப்பட்ட நியைைில் ஆசிரம நண்பர் சந்திரபசகர் சுக்ைா 
இவ்பவயைகயள கசய்ைைாம் எை காந்திஜி கசால்கிறார். சந்திர சங்கர் சுக்ைாவுடன் 

மஷ்ருவாைாயவயும் இவ்பவயைைில் பசர்த்துக்ககாள்ளைாம் எை  கசால்ைப்படுகிறது. 

மதிைம் 1.30க்கு பிரிஜ் கிருஷ்ணா மாஸ்டர் தாராசிங் பகாபமாை அறிக்யகயை 

படித்துக்காட்டுகிறார். காந்திஜி அயைத்திைிருந்தும் விைகி இமைமயை கசன்று 
ஓய்கவடுக்கட்டும் எை அதில் காட்டமாக கசால்ைப்பட்டிருந்தது . பிறகு ககாஞ்சம் காரட்  

எலுமிச்யச ஜூஸ் தரப்படுகிறது. அகதிகள் சிைர் சந்திக்கின்றைர். பிரிஜ் கிருஷ்ணாவிடம் 

அவர்களின் பதயவகயள பகட்டறியுமாறு கசால்கிறார். அடுத்து அைகாபாத் கைவரம் 

குறித்த அறிக்யக காந்திஜிக்கு படித்துக்காட்டப்படுகிறது. 

மதிைம் 2 மணிக்கு நண்பர் ஒருவயர பார்த்துவிட்டு பிபரைருக்குள் வருவதாக ஆபாவும் 

மனுவும் கசால்ைி கசல்கின்றைர் மாயை உணயவ கல்ைாணசுந்தரம் தந்ததாக 

கசால்கிறார். 

வழக்கமாக காந்திஜிைின் பபட்டிகள் மதிைம் 2.15க்கு நடக்கும். புகழ்வாய்ந்த 

புயகப்பயடகயைஞர் மார்ககரட் பபார்க் ஒைிட் யைப் பத்திரியகக்காக காந்திஜிடம் பபட்டி 

கண்டார். அப்கபண்மணி 125 வைது வாழ விருப்பம் என்பரீ்கபள எந்த நம்பிக்யகைில் 

என்றார். நம்பிக்யக இப்பபாது இல்யை  எை ஆச்சரிைப்படுத்தும்படி பதியை தந்தார் 



காந்திஜி. உைகில் நடக்கும் ககாடுயமகள் காரணமாக, இருளில் வாழ நான் 

விரும்பவில்யை என்றார். 

அடுத்து பபராசிரிைர்  என் ஆர் மல்காைி வந்தார். அவர் பாகிஸ்தாைின்  சிந்து பகுதிைில் 

இந்துக்களின் துையர எடுத்துயரத்தார். நான் கசால்வயதக் பகட்டிருந்தால் இயவ 

தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும்.  நான் பபசுவது இப்பபாது  எவரிடமும் பபாவதில்யைபை. 

ஆைாலும் நான் உண்யம எை நியைப்பயத கசால்ைிபை வருகிபறன் என்றார் காந்திஜி.  
நான் வழக்ககாழிந்தவைாக ( back number)  இருக்கிபறன் என்றார். பிபரைருக்கு முன்ைர் 

பாப் ஸ்டிம் சன் பி பி சி சார்பில் சிை பகள்விகயள ககாடுத்திருந்தார். வரைாற்று ஆசிரிைர் 
ராதாகுமார் முகர்ஜி வந்து தான் எழுதிை புத்தகம் ஒன்யற தருகிறார். யபசைிடம் 
கசால்ைி பைணத்திற்கு பபரா முகர்ஜிைின் புத்தகத்யத யவக்கச்கசால்கிறார் காந்திஜி. 

டாக்டர் டி சில்வா சிபைான் பிரதிநிதி தைது மகளுடன் வருகிறார்.   தங்களின் பிப்ரவரி 

4க்காை சுதந்திரம் குறித்து கசய்தி ஒன்யற பகட்டார். அவரின் மகளுக்கு காந்தி 
ஆட்படாகிராப் பபாட்டார். அதுதான் அவரின் கயடசி ஆட்படாகிராப் ஆக அயமந்தது எை 
ஸ்டீபன் பதிவு கசய்கிறார். இரண்டு பஞ்சாபிைர்கள் ஹரிஜன்களின் அவதி குறித்து 

காந்திைிடம் எடுத்து கசான்ைார்கள்.  

மதிைம் 3 மணிக்கு வந்த பபராசிரிைர் ஒருவர் நீங்கள் பபாதிப்பயதத்தான் புத்தர் 

பபாதித்துள்ளார் என்றார்.  3.15க்கு பிரஞ்சு புயகப்படகயைஞர் ஆல்பம் ஒன்யற தந்தார்.. 

அடுத்து சீக்கிைர்கள் சிைர் வந்து பிப்ரவரி 15 அன்று மாநாட்டிற்கு தயைவர் ஒருவயரத்தர 

பவண்டிைர். ராபஜந்திர பிரசாத் அவர்கயள அயழத்துக்ககாள்ளுங்கள் என்கிறார் 
காந்திஜி. பபடல் வருவார்  எைச்கசால்ைி மாயை 4 மணியுடன் பபட்டியை 

முடித்துக்ககாள்கிறார். 

பபடல் வந்தபபாது பாத்ரூமில் இருந்தார் காந்திஜி. மறுநாள்  சைிக்கிழயம வார்தா கசல்ை 

பைண ஏற்பாடு கசய்திட மீண்டும் என்பயத பிரிஜ் கிருஷ்ணாவிடம் நியைவூட்டுகிறார். 

வார்தா வருவது குறித்து தந்தி அனுப்பட்டுமா எைக்பகட்டதற்கு எதற்கு வணீ் கசைவு. 

பிபரைருக்கு பின்ைர் அறிவித்தால் வாகைாைி கசய்திைாக அது பபாய்விடும் என்கிறார். 

காந்திஜி பபடலுடன் உயரைாடத் துவங்கிவிட்டார். பபடபைா பநருபவா 

அயமச்சரயவைிைிருந்து விைகிககாள்ளபவண்டும் எை நியைத்பதன். கமளண்ட்பபட்டன் 

இருவரும் அவசிைமாைவர்கள் என்றார். பிரச்சயை இருக்கும் என்றால் வார்தா பபாவயத 

தள்ளிக்கூட பபாடைாம், பிபரைரில் இது குறித்து கசால்ைவிரும்புகிபறன் எை பபடைிடம் 
கதரிவித்தார். 



 கத்திைவார் தயைவர்கள் வந்து காந்திஜியை பார்க்கபவண்டும் எைக் பகாருகிறார்கள். 

காந்திைிடம் மனு கதரிவிக்கிறார். நான் உைிருடன் இருந்தால் பிபரைருக்கு பின்ைர் 

பார்க்கைாம் எை காந்திஜி கசால்ைி அனுப்புகிறார். காந்திஜிக்கு அப்பபாது ஆட்டுப்பால், 

காய்கறி சூப், ஆரஞ்சு, காரட் ஜூஸ் எைத் தருகின்றைர். காந்திஜி தைது ராட்யடயைக் 

பகட்கிறார். அது அவரின் கயடசி ராட்யட சுற்றைாக அயமகிறது எைவும் ஸ்டீபன் 
கதரிவிக்கிறார். 

யுஎன் பதபர், ரசிகைால் பபரக், வின்கசண்ட் ஷீன் ஆகிபைார் பின்ைர் வந்ததால் அன்று  

காந்திஜியை பார்க்கமுடிைாமல் ஏமாந்தைர். 

 பகாட்பச தைது  பயழைகடல்ைி ரைில்நியைை ஓய்வு அயற 6ல் தங்கிைிருந்தார். இயண 

சதிகாரர்கள் ஆப்பத விஷ்ணு கர்கபர ஆகிைவர்களுடன் அவர் பசர்ந்துககாண்டார். 

காந்திஜி பிபரைர் பமயடக்கு வரும்பபாது 35 அடி தூரத்திைிருந்து சுடமுடியும் என்கிற 

நம்பிக்யக அவர்களுக்கு இருந்தது. பகாட்பச சுடபவண்டும். எவரும் அயத 

தடுக்காவண்ணம் மற்ற இருவரும் பாதுகாக்கபவண்டும் என்பது திட்டம். மதிைம் கிளம்பி 
மூவரும் பிர்ைா மந்திர் கசல்கின்றைர். மாயை 4.30க்கு புதிை காக்கி உயடயை பகாட்பச 

அணிந்துககாள்கிறார்.. காக்கி கவர்ச்ஸ் காதி பபால்  நிகழ்வு இருந்தது எை ஸ்டீபன்  இயத 
கவளிப்படுத்துகிறார். ஜகதிஸ் பிரசாத் என்பவரிடம் பகாட்பசவும் ஆப்பதவும் பிஸ்டயை 

ரூ 500க்கு குவாைிைரில் கபற்று கடல்ைி வந்ததாக பிைாரிைால் கதரிவிக்கிறார்..  

  பட்படலுடன் காந்திஜி உயரைாடிக்ககாண்டிருந்தபபாது ஆபாவும் மனுவும் திரும்பிைர். 

அவர்கள் பிபரைருக்கு பநரமாையத  மைிகபன்ைிடம் சுட்டிக்காட்டிைர். காந்திஜி 
பாத்ரூமிற்கு கசன்று பநரடிைாக பிபரைர் யமதாைத்திற்கு கிளம்பிைார். சுமார் 250 

எண்ணிக்யகைில் மக்கள் கூடிைிருந்தைர் என்பது கல்ைாணசுந்தரம் தரும் தகவல்.  

பிபரைர் நிகழும் பிர்ைா மாளியக யமதாைத்தில் அன்று ஆைிரம்பபர் திரண்டு 
இருந்ததாக ராமமூர்த்தி அவர்களின் பதிவில் கசால்ைப்பட்டுள்ளது. காந்திஜி 
வந்துவிட்டார் எை குரல்கள் எழத்துவங்கிை. இரு கபண்களின் பதாள்கயள துயணைாகக் 

ககாண்டு காந்தி சுறுசுறுப்பாக நடந்து வந்தார். அவருக்கு இடப்பக்கத்தில் தாம் வந்ததாக 

கல்ைாணசுந்தரம் கசால்கிறார். ஏன் பநரமாையத கசால்ைவில்யை எை அப்கபண்கயள 

காந்தி கடிந்துககாண்பட நடந்தார்.. காந்திஜிைிடம் பிபரைருக்கு பநரம் கடந்து வருவயத 
சுட்டும் வண்ணம் தங்கள் இடுப்பில் ஆடும் கடிகாரம் கண்டுககாள்ளப்படாமல் 
இருக்கிறது என்றார் ஆபா. காந்திஜி அயத நான் ஏன் பார்க்கபவண்டும். இரண்டு 
யடம்கீப்பர்கள் ஏன் இருக்கிறரீ்கள் எை விைவிைார். பைட் ஆகிவிட்டது. இப்படித்தான் 

காரிைங்கயள கசய்கிபறன் எை காந்திஜி கசான்ைார்.. மிகமுக்கிைமாை விவாதத்தில் 



குறுக்கிட்டு கசால்ைமுடிைவில்யை எை மனுகாந்தி பதில் கசான்ைார். கடவுபள வந்து 
தடுத்தாலும் சரிைாை பநரத்தில் தாதி மருந்து தரவில்யைகைைில் பநாைாளி 
இறந்துவிடுவார் என்றார். ஒருநிமிடம் தாமதமாக பிபரைருக்கு வந்தாலும் சங்கடமாக 
உணர்கிபறன் என்றார் காந்திஜி. இது அவரது இறுதி சம்பாஷயைைாக இருந்தது எை 
ராமமூர்த்தி கசால்கிறார். 

காந்திஜி  சிை அடிகள் நடந்திருப்பார். நாதுராம் பகாட்பச தைது திட்டத்யத 
நியறபவற்றிக்ககாள்ளபவ முன்வருகிறார் எை எவரும் அறிந்திருக்கவில்யை. காைில் 
குைிந்து வணங்க பகாட்பச முைற்சிக்கிறார். காைதாமதமாக கசல்கிபறாபம என்கிற 
பயதபயதப்பில் ஆபா வழியை சரிகசய்ை முைன்றார். அம்மைிதன் முரட்டுத்தைமாக 
ஆபாயவ தள்ளிவிட்டார். யகைில் இருந்த எச்சிற்படிகம், கஜபமாயை(spittoon, rosary) 
கீபழ விழுந்தை. 

யகைில் எடுத்துக்ககாண்ட பிஸ்டைால் பகாட்பச சுடுகிறார். இரண்டு குண்டுகள் 
காந்திஜி மார்பின் வைப்புறத்திலும் , ஒரு குண்டு வைிற்றின் வைப்புறத்திலும் 
பாய்ந்தை. அவருக்கு வரைாறு வித்திைாசமாை ’நமஸ்காயர’ நாதுராம் 
பகாட்பசவிடமிருந்து கசய்தது என்கிறார் ராமமூர்த்தி. காந்திஜிைின் கண்ணாடியும்  

காைணியும் கீபழ விழுந்தை.. 

பநரு அலுவைகத்திற்கு தான் கதாயைபபசிைில் அயழத்து கசய்தியை கசான்ைதாகவும், 
கூட்டத்தில் முண்டிைடித்துக் ககாண்டு காரில் ஏறி பட்படல் வடீ்டிற்கு கசன்று கசய்தி 
கசான்ைதாகவும் கல்ைாணசுந்தரம் கதரிவிக்கிறார். காந்திஜி வழீ்ந்த இடத்தின் மண்யண 

புைிதமாக மக்கள் எடுத்து கசல்ைத்துவங்கிைர். அந்த இடம் பள்ளமாகிவிட்டது. பஹ ராம் 

எை அவர் கூறி சாைவில்யை எைவும் கல்ைாணசுந்தரம் கதரிவிக்கிறார்.  

பிைாரிைால் பதிவில் இரண்டாவது மூன்றாவது குண்யட தாங்கும்வயர அவர் கால்கள் 

வழீவில்யை. அவர் ராமா ராமா எை  வழீ்ந்தார் எைத் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ராஜ்பமாகன் காந்தியும் ’ராம் ராம்’ என்பற முைகிைார் என்கிற பதியவத்தருகிறார். 

 மக்களுக்கு ’நமஸ்பத’ கசய்ை உைர்த்திைபடி ஒரு கரமும் மற்கறான்று ஆபா பதாள்மீதும் 

வழீ்ந்தது.  சந்த்வாணி டாக்டருக்கு பபான் கசய்யுங்கள் எை ஓடிவந்தார். காந்திஜிக்கு 

பின்ைால் வந்துககாண்டிருந்த ஹார்டிங்பக கமடிக்கல் கல்லூரி டாக்டர் தன் மடிைில் 

வழீும் காந்திைின் உடயை தாங்கி தயையை கமதுவாக கீபழ யவத்தார். அவர் அமரும் 

கமத்யதைில் அவயர கமதுவாக தூக்கி வந்தைர். சுடுநீரும் பதனும் ககாடுக்க 

முைற்சித்தைர். விழுங்கவில்யை.  உடைடி சாவாக அது இருந்தது. டாக்டர் பார்கவாவும் 

பசாதித்துவிட்டு 10 நிமிடம் ஆகிவிைிருக்கும் என்றார். ஆபாவும் மனுவும் அைறி அழுதைர். 



ராம நாமம் உச்சரித்தைர். சர்வ மதங்களின் பாடல்கயள வந்த சீக்கிைர், இஸ்ைாமிைர் 
மற்றவர் பாடிைர். 

 சர்தார் வந்தார். பின் பநரு வந்து  பதம்பி அழுதார் பபடல் அவயர சமாதாைப்படுத்திைார். 

பதவதாஸ் அழுதுககாண்பட வந்தார். காந்திைின் கரங்கயளப் பற்றிக்ககாண்டு அழுதார்.  

கமளைாைா, கஜய்ராம்தாஸ், ராஜ்குமாரி அமிரித், கிருபளாைி, முன்ஷி வந்தைர். 

கமளண்ட்பபட்டன் கமட்ராஸிைிருந்து விமாைம் மூைம் திரும்பிைார். கமளண்ட்பாட்டன் 

நுயழந்தபபாது முஸ்லீம் ஒருவன் ககான்றுவிட்டான் எை  எவபைா ஒருவன் 

கசால்ைக்பகட்டு ’முட்டாள் ககான்றது இந்து’ எை அயைவருக்கும் கதரியும் எை 

கசால்ைிக்ககாண்பட உள்பள வந்தார்.  

பநரு பபடல் இருவயரயும் கமளண்ட்பாட்டன் அயழத்து நீங்கள் ஒன்றாக 

கசைல்படபவண்டும் என்பது காந்திஜிைின் கயடசிவிருப்பமாக  இருந்தது என்றார். 

இருவரும் அவரின் பவண்டுபகாள் ஏற்று வாகைாைிைில் உயரைாற்றிைர். அவரது 

உடயை பதப்படுத்தியவக்கைாமா என்ற பபச்சு வந்தபபாது காந்திஜி 
அயதவிரும்பமாட்டார் - எரியூட்டப்படுவயதபை விரும்பிைார் எை அறிந்த 

கமளண்ட்பாட்டன் அவரது விருப்பத்யத மதிப்பபாம் என்றார். 

அவுரங்கபசப்-துக்ளக் சாயை சந்திப்பில் பகாட்பச யவக்கப்பட்டிருந்தார். சிைர் அவயர 
தாக்கிைிருந்ததால் இரத்தம் வழிந்துககாண்டிருந்தது. அவருக்கு யகவிைங்கு 
இடப்பட்டிருந்தது. தைக்கு காந்திஜியை ககாயை கசய்ததில் எந்த வருத்தமும் 
இல்யை, மற்றவற்யற நீதிமன்றத்தில் கதரிவிப்பபன் எை பத்திரியகைாளரிடம் 
பகாட்பச கசால்ைிக்ககாண்டிருந்தார். பபாலீசார் அவரிடம் ைாரும் கசல்ைபவண்டாம் 
எை தடுத்தைர். பகாட்பசவிடம்  Beretta automatic பிஸ்டலும் ரூ 400 பணமும் இருந்தை 
எை பபாலீஸ் தரப்பில் கசால்ைப்பட்டது என்கிற பதியவ ராமச்சந்திர குஹா  
கசய்துள்ளார். 

காந்திஜி கதர்துணிைில் படுக்கயவக்கப்பட்டிருந்தார். எங்கும் மின்கவளிச்சம் 
பாய்ச்சப்பட்டிருந்தது. மகாத்மா காந்திக்கு பஜ என்கிற முழக்கமும் அழுயகயும் 
பகட்டுக்ககாண்டிருந்தது.. விடிைற்காயை 2 மணிக்கு அவரின் உடயை குளிப்பாட்ட 
எடுத்து கசன்றைர். 1919 முதபை காந்திஜியுடன் பழக்கத்தில் இருந்த பிரிஜ் கிருஷ்ணா 
தான் குளிப்பாட்டிைார். ஜைவரி மாதம் உயறகுளிரில் விடிைற்காயை 2 மணிக்கு 
ஒருநாளும் காந்திக்கு கசய்ைாத குளிர்நீரில் குளிப்பாட்டிவிடுகிபறாபம எைச் கசால்ைி 
அழுதார். இரத்தம் பதாய்ந்த அவரது ஆயடயை பமல் கம்பளியை பதவதாசிடம் 
தந்தார். அயவ கபாத்தல்களுடன் இருந்தை. வழக்கமாை அயரஆயட உடுத்தப்பட்டது. 



அவரது ராமநாம  ஜபமாயை, மாயைகள் அணிவிக்கப்பட்டை. திைகம் இடப்பட்டது. 
சாவிற்கு அஞ்சாது அவர் உறங்குவது பபாைபவ இருந்தது.  
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