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அக்டடாபர் 2020 சிறுவெளியீடு

ெட்டடமசை மாநாட்டில்

முன்குறிப் பு
அம் டபத்கர் குறித்த புத்தகம் ஒன்றிற் ககாக எழுதப் பட்ட கட்டுசரகளில் இதுவும்
ஒன்று.

சிறுபிரசுர

மின்ெடிெம்

விொதங் களில்

அம் டபத்கரின்

வெளிப் பட்டது

என்பசத

வபறுகிறது.

டமதாவிலாைம் -

இந்த

விொதங் கள்

ெட்டடமசை

மாநாட்டு

அறிவுக்கூர்சம

எெ் ொறு

வதளிவுபடுத்தும் .

இன்று

ஒடுக்கப் பட்டடார் சிறிய அளொெது வபற் றுள் ள அரசியல் அதிகார பகிர்வு,
நிர்ொக அதிகார பகிர்வுகளுக்கு அம் டபத்கர் எெ் ெளவு கடுசமயான பணிசய
டமற் வகாள் ளடெண்டியிருந்தது என்பசத இந்த விொதங் கள்
ஆயிரக்கணக்கான

பக்கங் களில்

விொதங் கசள

படிக்க

இருக்கலாம் .

முழுசமயான

ஆெணப் படுத்தப் பட்டு

முடியாதெர்களுக்கு

இை்சிறு

விொதங் கசள

புலப் படுத்தும் .
விரவிக்கிடக்கும்

பிரசுரம்

துசணயாக

படிக்கும்

ஆர்ெத்சத

ஏற் படுத்தலாம் .
அம் டபத்கர் ஒடுக்கப் பட்டெர்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் கிசடப் பசத புதிய
யுகம்

என

ெர்ணித்தார்.

என்சனயும்

பல

உசரகளில்

கடவுளாக்காதீர்

என்றார்.

எெசரயும்
எந்த

கடவுளாக்காதீர்-

தசலசமயின்

மீதும்

ெழிபாட்டுணர்வு அெசியமில் சல என்றார். விடுதசல அரசியல் உரிசமகளில்
இருக்கிறடத

தவிர

யாத்திசரகளில்

இல் சல.

வைாந்தக்

கால் களில்

கடசமயுணர்ை்சியுடன் நிற் க கற் பீர் என்பசத அெர் அறிவுறுத்திெந்தார்.
ைட்டமியற் றும்

அதிகாரம்

என்படத

அெர்

விொதத்தின்

ைாரம்

என

வைால் லமுடியும் . முதலாெது ெட்டடமசை மநாடு, இரண்டாம் மாநாடு, அரசியல்
ைட்ட

சீர்திருத்த

இசணந்த

குழுவின்

ைார்பில்

ைாட்சியங் கசள

வபறுதல் -

ைர்ை்சில் உட்பட பலரிடம் குறுக்கு விைாரசண டபான்றசெ இை்சிறு பிரசுரத்தில்
சுருக்கமாக இடம்

வபற் றுள் ளது. அம் டபத்கர் ஒடுக்கப் பட்டடார் மாநாட்டில்

டபசிய உசர, காந்தி- அம் டபத்கர் இசடடய சிறுபான்சம குழுவில் நடந்த
விொதம் ஆகியெற் றின் முக்கியத்துெத்சத இப் பிரசுரம் உணர்த்தலாம் .
புடன உடன்பாடு குறித்து ஏராளம் எழுதப் பட்டிருக்கிறது. அது குறித்த ைாட்சிய
விைாரசணகளில் ெந்த கருத்துக்களில் சில இங் கு செக்கப்பட்டுள் ளன. தாகூர்
உட்பட ைர்ை்சையில் ெருகிறார். இந்து மகாைசப புடன உடன்பாட்டிற் கு எதிராக
நின்றதா என்பது விைாரசணக்கு உட்படுகிறது. மத்திய மாநில அரசுகளின்
உறவுகள்
வதாடரும்

தீவிரமாக விொதிக்கப் பட்டுள் ளன. இந்திய அரசியலில்
பல் டெறு

ைர்ை்சைகள்

குறித்த

நீ ள்

விொதங் கசள பார்க்கமுடியும் .
15-10-2020

ஆர். பட்டாபிராமன்

விொதமாக

இன்றும்

ெட்டடமசை

ெட்டடமசை மாநாட்டில் அம் டபத்கர்
பிரிட்டிஷ்

டலபர் அரைாங் கத்தின் முன்முயற் சியால் ெட்டடமசை மாநாடுகள்

கூட்டப் பட்டன. முதல் மாநாடு நெம் பர் 12,1930 துெங் கி ஜனெரி 19, 1931 ெசர
நடந்தது.

சைமன்

கமிஷசன

அடுத்து

வடாமீனியன்

அந்தஸ்து,

பூரண

சுயராஜ் யம் குரல் கள் ெலுொக எழுந்த சூழலில் மாநாடு கூட்டப் பட்டது.
முதல் மாநாட்டில் காங் கிரஸ் பங் டகற் கவில் சல. பிரிட்டிஷ் அரசியல் கட்சிகள்
ைார்பிலும் , இந்திய ைமஸ்தானங் கள் ைார்பிலும் , பிரிட்டிஷ் இந்தியா ைார்பிலும்
அரசியல் தசலெர்கள் பங் டகற் றனர். முஸ்லீம் லீக் ைார்பில் ஆகாகான், ஜின்னா,
இந்துக்கள் பிரதிநிதிகள் என மூஞ் டை, வஜயகர், லிபரல் கள் என டதஜ் பகதூர்
ைாப் ரு, சிந்தாமணி, ஒடுக்கப் பட்டடார் ைார்பில்

அம் டபத்கர், வரட்சடமசல

சீனிொைன், நீ திகட்சி ைார்பில் ஆற் காடு ராமைாமி முதலியார், ஏ பி பாத்டரா,
சீக்கியர்

ைார்பில்

ைர்தார்

உஜ் ஜல்

சிங் ,

பார்சி

பிரதிநிதியாக

காொஜி

வஜஹாங் கீர், இந்திய கிறிஸ்தெர் ைார்பில் டக டி பால் , வபண்கள் ைார்பில்
ராதாபாய் சுப் பராயன் டபான்ற முக்கிய தசலெர்கள் பங் டகற் றனர்.
இர்வின் - காந்தி உடன்பாட்சட அடுத்து நடந்த இரண்டாெது ெட்டடமசை
மாநாட்டில் காந்தி பங் டகற் றார். இரண்டாெது மாநாடு வைப் டம் பர் 7, 1931 துெங் கி
டிைம் பர் 1, 1931 ெசர நசடவபற் றது. வபண்கள்

பிரதிநிதியாக ைடராஜினி

நாயுடுவும் இதில் பங் டகற் றார். மூன்றாெது மாநாடு நெம் பர் 17 1932 முதல்
டிைம் பர் 24 1932 ெசர நடந்தது. மாநாட்டின் விொதங் கசள அடிப் பசடயாக
வகாண்டு வெள் சள அறிக்சக மார்ை் 1933ல் தரப் பட்டு பின்னர் இந்தியா ைட்டம்
1935 உருொனது..
ெட்டடமசை மாநாடுகளின் விொதங் களில் அம் டபத்கர் பங் களிப் பு விதந்து
டபைப் படடெண்டியவதான்று.
ஆெணப் படுத்தப் பட்டு

அெரது

அெரது

உசரகள்

ொல் யூம் களில்

முழுசமயாக

இடம்

வபற் றுள் ளன.

விொதங் கசள ொசிக்கக் கூடிய எெருக்கும் அெர் எெ் ெளவு கெனக்குவிப் புடன்
இக்காலத்தில் பணியாற் றியுள் ளார் என்பசத உணரமுடியும் . உலக நாடுகளின்
அனுபெங் கசளயும்

கணக்கில் வகாண்டு

அம் டபத்கர்

ஆற் றிய

உசரகள் ,

குறுக்கீடுகள் அறிவுக்கூர்சமயும் வதளிவும் மிக்கசெ.
இந்திய அரசியலில்
விொதமாக

இன்றும் வதாடரும் பல் டெறு ைர்ை்சைகள் குறித்த நீ ள்

ெட்டடமசை

பிரை்சனயிலும் ,

குறிப் பாக

என்பதற் கு அெர் நடத்திய

விொதங் கசள

பார்க்கமுடியும் .

ஒடுக்கப் பட்டெர்களுக்கு

அரசியல்

ஒெ் வொரு
அதிகாரம்

டபாராட்டங் களின் ைாட்சியாக, அெரது அயராத

உசழப் பின் ைாட்சியாக அெரது பங் களிப் சப ெட்டடமசை விொதங் களில் நாம்
பார்க்கமுடியும் .

ெட்டடமசை

காலத்தில்

இந்தியாவில்

அெருக்கு

விழாக்களில் , ெரடெற் பு கூட்டங் களில்
டபாராட்டங் கசள

அெர் விளக்கவும்

தரப் பட்ட

ெழியனுப் பு

ஒடுக்கப் பட்டடார் டகாரிக்சககசள
வைய் தார். இசெவயல் லாம்

குறித்து

இக்கட்டுசர முடிந்த அளவு சுருக்கமாக டபசுெதாக எடுத்துக்வகாள் ளலாம் .
தீண்டப் படாடதார் அரசியல்
நாக்பூரில்

1930

ஆகஸ்டில்

உரிசம பாதுகாக்க டதசிய மாநாடு ஒன்சற
நடத்த

அம் டபத்கர்

ைம் மதம்

வபறப் பட்டது..

ெட்டடமசஜக்கு தீண்டப் படாதெர்களின் பிரதிநிதியாக அம் டபத்கர் வைல் ெடத
ைரியானது

என

அம் டபத்கருக்கு

டபாராடிய

சிெராம்

ஜன்ப

முன்பிருந்டத

காம் டள

தலித்களின்

உள் ளிட்டெர்

உரிசமக்கு

வதரிவித்தனர்.

இந்த

மாநாட்டிற் கு உதகமண்டலம் ராெ் ைாகிப் வி அய் முனுைாமிப் பிள் சள, லக்டனா
ராெ் ைாகிப் ராம ைரணா, ெங் க ைட்டமன்றம் டைர்ந்த எம் .பி முல் லிக், புனாவின்
அம் சமயார் குண்ணாபி கடடகர் ஆகிடயாசரயும் அசழக்க முடிவு வைய் தனர்.
ஆகஸ்ட் 8,9 1930ல் நாகபுரியில் டாக்டர் அம் டபத்கர் தசலசமயில் மாநாடு என
அறிவிப் பும்

வெளியானது.

தசலசமயிலும்

ைமூக,

மாநாட்டுடன்
கல் வி,

டமற் கூறிய

இசளஞர்,

மகளிர்

ஒெ் வொருெர்

மாநாடு

எனவும்

அறிவிக்கப் பட்டது.
ஆகஸ்ட் 8, 1930 அன்று அம் டபத்கர் தசலசமயில்

கூடிய அசனத்திந்திய

ஒடுக்கப் பட்ட ெகுப்புகளின் டபராயம் கீழ் கண்டொறு தீர்மானங் கசள எடுத்தது.


இந்திய

டதசிய

காங் கிரசின்

நாட்டு

விடுதசல

குறித்த

கருத்து

இந்தியாவின் நலன்களுக்கு டபரழிவும் தீங் கும் விசளவிக்கக்கூடியது.
இந்தியாவின் இன்சறய நிசலக்கு வடாமீனியன் தகுதிடய உகந்தது.
அசத உடடன தரடெண்டும் .


ஒடுக்கப் பட்ட மக்களின் நலன்கசளக் காக்க அரசியலசமப் பு ைட்டத்தில்
பின்ெரும்

காப் புறுதிகள்

வையப் படடெண்டும்

என்ற

நிபந்தசனயின்

டபரிடலடய இெ் விசைவு ெழங் கப் படுகிறது.
அ. மத்திய மாநில ைட்டமன்றங் களில் டபாதிய ைார்பாண்சம ( பிரதிநிதிகள் )
ஆ. வபாதுப் பணிகளில் பணியிட ஒதுக்கீடு.


இந்தியாவின் ைமுதாய நிசலசமசய கருத்தில் வகாள் ளாமல் அசனத்துத்
தரப் பு மக்களும் ஏற் றுக்வகாள் ளத் தக்க அரசியலசமப் புை் ைட்டத்சத
உருொக்க இயலாவதன்று ஒடுக்கப் பட்ட ெகுப் புகள் நம் புகின்றன. ைட்ட
மறுப் பு இயக்கம் ஒரு ைாராரின் கருத்துக்கசள ெலிந்து திணிக்கும் முசற
என்பதால்

இப் டபராயம்

அதற் கு

ஆதரவுதர

கலந்துவகாள் ளடெண்டாம் என தீர்மானிக்கிறது.

இயலாது

-

அதில்



ெட்டடமசை

மாநாடு

சிறந்த

ெழி.

ஒடுக்கப் பட்ட

மக்களுக்கு

உரிய

பிரதிநிதித்துெத்சத அளித்து அரைாங் கம் அசத வெற் றிவபறை் வைய் ய
டெண்டும் .


ஒடுக்கப் பட்ட

மக்கசள

ைட்டமன்றங் களில்

நியமனமுசற

மூலம்

அமர்த்தக்கூடாது. ஆளுனர் ைான்று வபற் று நியமனம் என சைசமன்
டபசுெசத

ஏற் க

இயலாது.

அெர்கள்

டதர்தல்

மூலம்

டதர்ந்வதடுக்கப் படடெண்டும் .


தனி ொக்காளர் வதாகுதிகடள உகந்தசெ என்று இப்டபராயம் நம் புகிறது.
எனினும்

ெயதுெந்டதார்

ொக்குரிசம

அடிப் பசடயில்

ஒடுக்கப் பட்ட

ெகுப் பு மக்களுக்குப் டபாதிய ைார்பான்சமயுடன் கூடிய இட ஒதுக்கீடும்
வைய் யப் படுவமனில்

கூட்டு

ொக்காளர்

வதாகுதி

முசறசயயும் கூட

இப் டபராயம் வகாள் சக அளவில் ஏற் க ஆயத்தாமாயுள் ளது.
அப் டபராயத்தில்

அம் டபத்கர்

தன்

உசரயில்

முக்கிய

டகள் வி

ஒன்சற

எழுப்பினார். ஒன்றுபட்ட தன் னாட்சியுசடய ைமூகமாய் மாற இந்திய மக்களால்
இயலுமா? இக்டகள் விக்கு விரிொக பதிசலத்டதடித் தருகிறார். இந்த நாட்டின்
ெருங் காலத்சதப் பற் றி எடுக்கப் படும் எந்த இறுதி முடிவிலும் நமது பங் கு
இருக்கடெண்டும் .

எனடெ

அளிக்கடெண்டும் .

நமது

இருந்தால்

இந்த
முடிவு

வினாவுக்கு

நாம்

ஏசனடயாரின்

அஞ் ைடெண்டியதில் சல

வபாறுப் புடன்

முடிவிலிருந்து

என

விசட

மாறுபட்டு

ஒடுக்கப் பட்டெர்களிடம்

நம் பிக்சகசயத் தருகிறார்..
இந்திய மக்கள்

தனித்தனி மனப் பான்சம, பல வமாழி, பல ைடங் கு, பல

ைமயக்டகாட்பாடுகள் ஒன்றுக்வகான்று

எதிரான

வபாருளியல்

முரண்பாடுகசளக்

நலன்கள்

வகாண்ட

வகாண்டெர்கள் -

மக்கள்

திரள்

என

வைால் லமுடியும் . இசெ நசடமுசற உண்சமகள் . அடத டநரத்தில் லட்வியா,
ருடமனியா, லிதுடெனியா, யுடகாஸ்டலாவியா, வைக் டபான்ற நாடுகளில் பல
கத்டதாலிக்க பிரிவுகள் , பல் டெறு டதசிய இனத்தெர் ொழ் கின்றனர். இங் குள் ள
டெறுபாடுகசள

விடொ

இந்திய

நிசலசம

திசகக்கசெக்கப்

டபாகிறது.

அெர்கள் தன்னாட்சி ைமூகமாக இருக்க முடியும் என்றால் இந்தியாொல் ஏன்
முடியாது.
தமவதல் சலக்குள் ஒடர வமாழியால் , ைமயத்தால் , பண்பாட்டால் ஒன்றுபட்ட
சீரான மக்கள் குழுமத்சதப் வபற் றிருத்தல் மிகை் சில நாடுகளுக்டக ொய் த்துள் ள
அரியடதார் நிசலயாகும் .
வஜர்மனியில்

1870க்கு

முன்னர்

படெரியர்,

பிரஷ்யர்,

ைாக்ைானியர்

தனிக்குழுக்கள- இனங் கள் - நாடுகசள வபாது அரசின் கீழ்
இசணத்திருக்க முடியுமா? பல் ெசகயாலும்

என

வகாணராமல்

டெறுபட்ட மக்களாய் , டதசிய

இனமாய் ஒன்றிசணப் பதற் கான ஒப் பற் ற கருவி வபாது அரைாங் கம் ஒன்றுதான்.
இந்திய நாடு இசத வமய் ப் பிப் பதற் கானடதார் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அல் லொ?
எனக் டகள் விகள் முலம் தமது விளக்கத்சத தந்தார் அம் டபத்கர்.
அரசியல் அசமப் பு ைட்ட உருொக்கத்தின்டபாது இந்த டெறுபாட்டு அம் ைங் கசள
நாம்

கணக்கில்

வகாள் ளடெண்டும் . ைமுதாய நிசலசமகசளக் கணக்கில்

வகாள் ளவில் சல என்றால்

அதிகார மய் யம்

எெரிடம்

இருக்கும்

என்பசத

எண்ணிப் பார்க்கடெண்டும் . சிறுபான்சமயினரிடம் இருக்குமா? ெைதிபசடத்த
கல் வி கற் ற டமல் ைாதி டமல் தட்டு மக்கள் சககளில் தான் டபாய் ை் டைரும் .
அரசியல் ஆனாலும் பிற துசறயானாலும் ெல் லெர்களுக்டக வெற் றி என்பது
டதற் றம் .
இந்திய மக்கள் உறடொ கணடமா அல் லாத மனிதர்களிசடடய அளவிறந்த
பாரபட்ைம் காட்டி

ஒதுக்கும்

மனப் பான்சம

மிகுந்தெர்கள் .

ைமயப்

அடிப் பசடயில் அசமந்த இந்திய ைாதி அசமப் பு ஏணிப் படிகசளப் டபான்று பல
தரநிசலகசளக் வகாண்டது- டமல் நிசலக்கு மதிப் பும் , கீழ் நிசலக்கு பழிப் பும்
காணப் படுெது. டமல் ைாதி மக்களிடம் அரசியல் அதிகாரம் - அெர்கசள ஆளும்
ைாதியாய் ஏற் பது எனில் நமது ெழிமுசறகள் மூலம் அசதத் தடுப் படத நமது
கடசமயாகும் .
மற் வறாரு நாட்சட ஆளும் தகுதி எந்தவொரு நாட்டுக்கும் கிசடயாது என்ற
காங் கிரைாருடன்

நான்

ஒன்றுபடுகிடறன்.

நியாயத்சத

விரித்து,

மற் வறாரு

ெகுப் புக்கும்

கிசடயாது

என

ஆனால்

ெகுப் சப

அெர்களிடம்

அத்துடன்

ஆளும்

தகுதி

நிற் காது

எந்தவொரு

அடித்துக்கூறுெதில்

தயக்கம்

டதசெயில் சல.
இந்த

டமல் தட்டிற் கும்

இசடவெளியிருக்கிறதுஅறியமாட்டாதெர்கள் -

ஏசழ

எளிய

இெர்கள்
அெர்களின்

மக்களுக்கும்

அம் மக்களின்

எதிர்கால

கனவுகளுக்கு

வபருத்த

உணர்வுகசள
பசகயாகடெ

விளங் குெர் என்பதும் உண்சம. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பாகுபாட்டு
உணர்வில் ஊறித் திசளத்துத் தாடம உயர்ந்தெர்கள் என்று ொழும் இெர்கள்
சகயில் தன்னாட்சி அரசை நம் பி ஒப் பசடத்தல் இயலாது.
ஒெ் வொரு தனித்தனி மனிதரின் மதிப் சபயும் தனிடய உணர்ந்து மதித்தல் ,
ஒெ் வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு ொழ் க்சகதான் உண்டு என்பசத உணர்ந்து
அெ் ொழ் க்சகயில் தகுதிகளுக்டகற் ப உை்ைகட்ட உயர்செ அசடய அசனத்து
ொய் ப் புக்கசளயும்
டகாட்பாடாகும் .

அளித்தல்

ஆகியசெடய

மக்களாட்சி

அரசின்

The fundamental principle of the modern democratic state is the recognition of the
value of the individual, and the belief that as each individual has but one life, full
opportunity should be accorded to each to attain his maximum development in that life
என்கிற வதளிசெ அம் டபத்கர் தன் உசரயில் தந்தார்.
மனிதர்கள் ஒன்றன் மீவதான்றாய் ெரிசைகளிலும் ெரிசை மாற் றியும் அடுக்கி
செக்கக்கூடிய வபாம் சமகள்
நாட்டின்

வபருஞ் வைல் ெம்

இத்திறசமகள்

மட்டுடம

தந்துவிடவில் சல.
பயன்படுத்தப்

அல் லர் . டமல் தட்டு மக்களின் திறசமகள்
என்பசத

டமலாண்சம

அெர்களது
டபாகிறார்கள்

ஏற் றுக்வகாள் கிடறாம் .
வைய் ெதற் கான

ஆனால்

உரிசம

எசதயும்

நன்னடத்சத-

திறசமகசள

எப் படிப்

என்பசதயும்

வபாறுத்துத்தான்

இந்த

உரிசமசயப் வபற முடியும் . அந்த ெகுப்பினருக்கு நம் சம ஆளும் உரிசமசயத்
தருெதற் கு முன்பு திறசமசயவிடப் பயசனக் குறித்டத டநாக்க டெண்டும் .
எெ் ெளவு

அறை்சீற் ற ொர்த்சதகள் என முழு உசரயும் படிக்கும் எெரும்

உள் ொங் க முடியும் .
தீண்டப் படாதெர்கள் அனுபவித்துெரும் வகாடுசமசய விளக்கிய அம் டபத்கர்
ைாதி இந்துக்களாகிய இெர்கள் டபாக்கு மாறுபட்டிருக்கும் என நம் பும் அளவுக்கு
நாம்

ஏமாளியல் ல-

ஒடர

நாளில்

டதெசதகளாய்

மாறிவிடும்

அற் புதங் கவளல் லாம் எங் குடம நசடவபற் றதாக நான் அறிடயன் என்றார்.
ைமூக

சிக்கலுக்கு

தீர்வு

காண்பதற் குரிய

ெழிெசககசள

முன்னதாகடெ

அரசியல் இயந்திரத்தில் அசமப் பதுதான் நிசலயான உறுதிப் பாட்சடத்தரும்
என்கிற நிசலப் பாட்சட அம் டபத்கர் தன் உசரயில் உணரசெத்தார்.
அெ் வுசரயில் அெர் ஒன்சறத்வதளிவு படுத்தினார். தன்னாட்சி வபற ைமூகக்
காரணிகள்

தசடயாகமாட்டா-

ஆனால்

அரசிலசமப் பு

ைட்டத்தில்

நலிவுற் றெர்களின் காப் பு அெசியம் . தன்னாட்சி அரசின் அரசியல் அசமப் பு
ைட்டத்தில்

இக்காப் பு

உரிசமகள்

யாசெ

ஏற் கப் படடெண்டும்
என

ெசரயறுப் பதால்

என

அெர்

மட்டும்

ெற் புறுத்தினார்.

உரிசமகசள

நாம்

வபற் றுவிட முடியாது; உரிசம மறுக்கப் பட்டால் குசற தீர்ப்புக்கான ெழிமுசற
எப் படி

ெசரயறுக்கப் பட்டுள் ளது

என்பசதப்

வபாறுத்டத

உரிசமகள்

கிசடக்கப் வபறும் என்பசத பார்க்கடெண்டினார்..
இெ் வுசரயில்
தன்னாட்சி

அெர் டநரு குழுவின் அறிக்சக மாயத்டதாற் றடம என்றார்.

இந்தியாவில் ெருங் கால அரைாங் கத்தில் உரிய பங் கிசன நாமும்

வபறுெவதான்டற நமது நலன்கசள உறுதியாய் காக்க ெல் ல ெழிமுசறயாகும் .
ைட்டமன்றங் களில் டபாதிய ைார்பான்சம வபறுெடத ஒடர ெழியாகும் . இத்துடன்
கூடுதலான பாதுகாப் பு கிசடத்தால் வபற் றுக்வகாள் ளுங் கள் - ஆனால் அதற் கு

மாற் றாக டெவறந்த ைலுசகயும் ஏற் கடெண்டாம் என ஒடுக்கப் பட்டெர்களின்
பாதுகாப் சப அெர் எதிவராலித்தார்.
சிறுபான்சமயினரின் பிரதிநிதி அளசெ ைமூக நிசல, வபாருளாதார ெலிசம,
கல் வி நிசல ஆகியெற் சற கணக்கிட்டு அெற் றுக்கு எதிர்விகித வபாருத்தத்தில்
உயர்ை்சி இருக்குமாறு ைார்பான்சமயின் அளவு முடிவு வைய் யப் படடெண்டும் .
இது ைமநீ திக்கு ெழியாக அசமயும் என பங் கீட்டு முசறப் பற் றி டபசினார்.
டமலும் இெ் வுசரயில் அெர் தனித் வதாகுதி ஒதுக்கீடு- கூட்டுத் வதாகுதிகளில்
இட ஒதுக்கீடு பற் றி விொதிக்கிறார் . கூட்டு ொக்காளர் வதாகுதி குறித்த அை்ைம்
ைரியானதுதான். அதற் கு மாற் று தனித் வதாகுதி டகாரிக்சகயன்று- ொக்குரிசம
ெலிசமசய அதிகரிப் பது- ெயது ெந்த அசனெருக்கும் ொக்குரிசம என்படத
ஆகும் . ெயது ெந்டதார் ொக்குரிசம ஏற் கப் படுமாயின் கூட்டுத் வதாகுதி
முசறயிவலாடுக்கப் பட்ட ெகுப் புகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு அளிக்கும் திட்டத்திற் கு
நாம் மறுப் பு வதரிவிக்க டெண்டியதில் சல.
மற் வறாரு பாதுகாப் பு என்பது வபாதுப் பணிகளில்
பற் றியதாகும் . ைட்டமியற் றும்

அதிகாரம்

டெசல ொய் ப் புகசளப்

டபாலடெ அசத வையல் படுத்தும்

அதிகாரமும் முக்கியமானடத. எனடெ ஒடுக்கப் பட்ட மக்களுக்கு அரசு நிர்ொக
கட்டுப் பாட்டிலும் உரிய பங் கு டெண்டும் .
இந்தியா ஒன்றுபட்ட நாடாக டெண்டும் என்படத நமது அறுதிக் குறிக்டகாள்
என்பசத

சிறுபான்சமயினர்

மறந்துவிடலாகாது.

இதசன

முதன்சம

டநாக்கமாக வகாள் ளாத சிறுபான்சமயினர் எெரும் தமக்குத் தனியுரிசமகள்
ைலுசககள் டகாருதல் முசறயன்று.
சைமன் கமிஷன் ஒடுக்கப் பட்டடார் நலன் குறித்து ஆய் வு வைய் தது. ஆனால்
பள் ளிக்கூடம் , கிணறு இடர்ப்பாடுகசள மட்டும் அெர்கள் குறிப் பிட்டுள் ளனர்.
இசெ துன்பத்தில் சிறு துணுக்கடள. நியமனமுசற ைார்பான்சம தீங் கானது.
சைமன்

கமிஷனிடடம

வதாகுதிகளில்

இட

இசத

கண்டித்துள் டளாம் .

ஒதுக்கீடு-

வதரிவித்தாலும்

ஆளுநரால்

ஏற் கமுடியாது.

இது

ைட்டமன்றங் களில்

அக்கமிஷன்
ைார்பான்சம

எனத்

என்கிறது.

இசத

ைான்றுறுதிஅெசியம்

நியமன

கூட்டுத்

மறுெடிெம் தான்.

மற் றெர்களுக்கு

டதசெப் படாதடபாது ஒடுக்கப் பட்டெர்களுக்கு மட்டும் அம் முசற ஏன்? நமது
நலன்கசள முடிவு வைய் பெர்கள் நாமாக மட்டுடம இருக்கடெண்டும் .
வதாடக்கத்திலிருந்டத
ொயிலசடப் பட்ட

மத்திய

ைட்டமன்றங் கள்

மன்றமாகடெ

இருந்து

ஒடுக்கப்பட்ட

ெந்துள் ளன.

மக்களுக்கு

1926ல் தான்
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உறுப்பினர்களில் ஒடரவயாரு இடம் ஒதுக்கப் பட்டது. மாநிலங் கள் அசெயில்

அதுவும் இல் சல. சைமன் ஆசணயம் மய் யப் டபரசெக்கு பரிந்துசரத்தாலும்
மாநிலங் கள் அசெக்கு ஏதும் வைால் லவில் சல.
இருபது ைதமுள் ள ஒடுக்கப் பட்டெர்க்கு சைமன் கமிஷன் 8 ைதம் ஒதுக்கீடு
என்றது. ைலுசககசளப் வபறுெதற் கு விசுொைம் தான் அளவுடகால் என்றால்
வகாள் சகடநாக்கில் மட்டுமின்றி, வமய் யான பற் றுடன் ஒடுக்கப் பட்டெர்கள்
பிரிட்டிஷாசர

டநசிப் பெர்கள் .

நிசலசயக்காட்டித்தான்

ஆனால்

அெர்கள்

தங் களுக்கான

தங் கள்

டதசெசய

பாழ் பட்ட

டகாருகின்றனர்-

விசுொைத்சத காரணமாக காட்டியல் ல. இனி நம் தசலெர்களின் கடசம
பிரிட்டிஷார் இதுெசர நமக்காக என்ன வைய் திருக்கிறார்கள் என்பதில் கெனம்
வைலுத்துெசதவிட்டுவிட்டு

நமது

எதிர்காலம்

என்பதில்

அக்கசறயுடன்

எெருக்கும் அஞ் ைாமல் வையல் பாடுகசள திட்டமிடுதடல அெசியம் .
1929

டிைம் பரில்

காங் கிரைார்

கூடி

நாட்டு

விடுதசலடய

இந்தியாவின்

குறிக்டகாள் என்று தீர்மானம் இயற் றியுள் ளனர். விடுதசலக் டகாரிக்சகசய
நமது எண்ணத்தில் இருந்து நாம் நீ க்கிடய விடலாம் . இப் டபாசதய நிசலயில்
அது நசடமுசறக்கு ஒெ் ொதது என்பதுடன் டபரழிொகவும் அசமந்துவிடக்
கூடும் என்பது என் கருத்து.
ஒடர நாடு, ஒடர அரசியலசமப் பு ைட்டம் , ஒடர எதிர்காலம் எனும் உணர்வுகளால்
ஒன்றிப் பிசணக்கப் பட்ட மக்கள் தாம் விடுதசல என்னும் ைொசல ஏற் றுை்
வையல் படத்தக்கெர்கள் . இத்தசகய நிசலயில்
வதாசலவில்
தவிர்த்து

உள் ளது.

எனடெ

வடாமினியன்

குறிக்டகாளாகும் .

முழு

தகுதிடய

முழுவிடுதசல

இருந்து நமது நாடு வெகு

விடுதசல

என்பதிலுள் ள

இப் டபாசதக்கு

எனும்

குறிக்டகாளுக்கு

ஆபத்சதத்

உகந்த

டமலான

நமது

ஆதரசெ

மறுக்கடெண்டும் என அெ் வுசரயில் அம் டபத்கர் டெண்டிக்வகாண்டார்.
இந்தியாவுக்கு பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சி ஓர் நற் டபறாகடெ ொய் த்தது என்பதில்
அய் யத்திற் கிடமில் சல. இந்த அரியத்வதாடர்பு நமக்குக் கிட்டியிராவிட்டால்
இந்தியாவில் அறிொர்ந்த விழிப் புணர்வு இத்தசகய அளவிலும் டெகத்திலும்
நிகழ் ந்திருக்காது.

இரு

நாகரீகங் களுக்கு

இசடயிலான்

உயிர்ப்புள் ள

வதாடர்புதான் இங் கு நிலவுகின்ற ைமுதாய ெழக்கங் கள் பலெற் சற மதிப் பீடு
வைய் யவும் பலெற் சற ைமூகக் டகடுகள் என உணரவும் உதவியாய் அசமந்தது.
பிரிட்டிஷார் இங் கு டெரூன்றியிராவிடில் ஒடர அரசுமுசற, ஒடர ைட்டமுசற
எனும் மாவபரும் நன்சமசய இந்தியா அசடந்திருக்க முடியாது. இசெ நாட்டின்
நலத்திற் கு ெலிசம ொய் ந்த கருவிகளாகும் . இசெடய இந்திய மண்ணில்
இந்திய டதசியம் டெறூன்றியதற் கான நிசலசய உருொக்கின.
இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு நாம் வகாடுத்த விசலடயா நமது ெளங் கசள
ஒப் பிடுசகயில் மிக அதிகமானது. இந்திய மக்களின் ெறுசமக்கு ஒப் பான

நிசல உலகில் டெறு எங் காெது காணமுடியுமா? பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் 19 ஆம்
நூற் றாண்டின் முதல் கால் நூற் றாண்டில் 5 பஞ் ைங் கள் - 10 லட்ைம் மக்கள்
மாண்டனர். இரண்டாெது கால் நூற் றாண்டில் 4 லட்ைம் - மூன்றாெதில் 5 லட்ைம்
மாண்டனர்.

அதன்

இறுதிக்

கால் பகுதியிடலா

டகாடிெசர

2.6

மடிந்திருக்கக்கூடும் . காரணம் பிரிட்டிஷாரின் வகாள் சககள் தான். அெர்களின்
அறிவிக்கப் பட்ட வகாள் சக இந்தியா திறந்த ைந்சத என்பதுதான்

அெர்கள்

சகயாள் கின்றனர்.
பிரிட்டிஷ் அரசின் டபராதிக்கப் டபாக்கின் தீசமகள் அசனத்சதயும் கணக்கில்
எடுத்துக்வகாண்டு டநாக்கினாலும் அந்த ஆட்சியில் தான் இந்திய மக்களின்
டமம் பாட்டுக்குக்

வகாஞ் ைமாெது

ெழியிருப் பசதக்

காணலாம்

என

தான்

புரிந்துவகாள் ெசத அம் டபத்கர் விளக்கியிருந்தார். ைட்ட மறுப் பு இயக்கம் நமது
நலன்களின்

காப் புக்கு

உகந்த

ெழியில் சல

என்றார்.

பலெந்தடம

அதன்

அடிப் பசட - அதிரடி வையல் பாடாகடெ அது இருக்கிறது.
புரட்சிக்கும் வமய் யான ைமூக மாற் றத்திற் கும் டெறுபாடுகள் உண்டு. புரட்சி
அதிகார மாற் றத்சத விளவிக்கும் . வெறும் அதிகார மாற் றத்தால் நாம் நிசறவு
அசடய முடியாது. ைமூக ைக்திகள் மத்தியில் வமய் யான ைமூக மாற் றத்சத
விளவிக்கக்கூடிய

அதிகாரப்

பகிர்வுடன்

கூடிய

அதிகார

மாற் றடம

நாம்

விரும் பத்தக்கது என தன்நிசலப்பாட்சட புரிய செத்தார் அம் டபத்கர்.
தீண்டாசமக்கு

கண்டனம்

வதரிவித்து

காங் கிரஸ்

தீர்மானம்

இயற் றியது-

ஆனால் கட்சி உறுப் பினர்கள் தீண்டாசமசயக் சகவிடடெண்டுவமன்று ஏன்
விதி

ெகுக்கவில் சல?

காந்தி

தீண்டாசமக்கு

எதிராக

பயணம்

வதாடங் கியிருக்கிறாரா- இராட்சடக்காக வைய் யும் வைலவில் நூறில் ஒரு பங் கு
கூட

இந்டநாக்கத்திற் காக

ஒற் றுசம

என்பதற் கு

தீண்டப் படுபெர்க்கும்

அெர்

வைலவு

மூன்று

ொரம்

வைய் ததில் சல.

இந்து

உண்ணாடநான்பு

தீண்டப் படாடதார்க்கும்

இசடடய

முஸ்லீம்
இருந்தெர்

ைற் றுப்

பரிொன

உணர்வுகள் நிலவிட ஒடரவயாரு நாளாெது உண்ணாடநான்பில் இருந்ததுண்டா?
என்கிற டகள் வி அெரது உசரயில் வதானித்தது.
காங் கிரசின்
இருக்கிறது.

வபாருளாதார
அதன்

நலன்களும்

வகாள் சககள்

வபாதுமக்களுக்கு

அவியலாக

இருக்கிறது.

எதிராகடெ
அது

டதசிய

இயக்கடம தவிர அரசியல் கட்சியல் ல. எந்த காந்தியடிகளின் வபாறுப்பில் நமது
இன்னல் கசள நீ க்கும் பணிசய ஒப் பசடத்துவிட அறிவுறுத்தப் படுகிடறாடமா,
அந்தக் காந்தியடிகடள, இந்திய ைராைரி மக்கசளவிட மிகுந்த ொழ் நாட்டபறு
வபற் று

நம் மிசடடய

ொழ் ந்து

ெந்தாலும் ,

திறனற் றெராகடெ அப் டபாது இருப் பார்.

நம் சமவயல் லாம்

பாதுகாக்கும்

ஒடுக்கப் பட்ட

இயக்கம்

இரு

பின்னசடவுகளால்

தத்தளிக்கிறது-

அசெ

வபாதுக்கருத்தின்சம மற் றும் ஒன்றுபட்ட திரட்சி வையல் பாடின்சமயாகும் . நாம்
வநடுங் காலம் ஊசமயாய் இருந்துவிட்டடாம் .. வபரும் பாலும் மாகாண அளவில்
வையல் படுகிடறாம் . மத்திய அசனத்திந்திய ஒடுக்கப் பட்ட ெகுப் புகளின் ைங் கம்
மூன்றாண்டுகளாக அலுெலர்கசள வகாண்டு வையல் படுகிறது- உறுப்பினர்
இல் சல.

டபாலி

மாயத்டதாற் றத்தால்

டைசெ

வைய் திட

இயலாது.

அசமப் புவிதிகசள உருொக்க குழு ஒன்சற அசமக்கடெண்டும் . அரசியல்
அதிகாரம்

மட்டுடம

தீர்ொகிவிடாது.

ைமூக

டமம் பாட்டில் தான்

விடுதசல

இருக்கிறது. ஒடுக்கப் பட்டடார் தீய ெழிகசள சகவிட்டு நட்புக்கும் மதிப் புக்கும்
தகுந்தெர்களாய்
அெசியம் .

ஆகிட

ொழ் க்சக

எழுதப் படிக்க

வதரிந்து

முசறகளில்
கல் வியில்

மாற் றம்

உை்ைநிசல

டதசெ.

கல் வி

எய் தடெண்டும் .

அை்ைத்சத அறடெ உதறடெண்டும் . சிலர் ைட்டமன்ற உறுப் பினர் ஆனாடல
விடுதசல

கிட்டிவிடும்

என்கிற

மூடநமபிக்சக

அகலடெண்டும்

என்கிற

அறிவுசரசய தன் ைடகாதரர்களிடம் அெர் ெலியுறுத்தி வதரிவித்தார்.
டமற் கண்டவுசர
அதுதான்

அெடர

வைான்னதுடபால்

ஒடுக்கப் பட்டெர்க்கான

நீ ண்ட

உசரயாக

இருந்தாலும்

வையல்

தந்திரத்சத

உத்திசய

ெகுத்துக்வகாடுக்கும் உசரயாக இருந்தது. ெட்டடமசை மாநாட்டிற் கு முன்டப
எப் படி தன் ொதங் கசள அெர் திறம் பட ஒழுங் கசமத்து வைல் கிறார் என்பசத
இெ் வுசர

நிறுவும் .

எெ் ெளவு

கடுசமயான

உசழப்சப

டமற் வகாண்டு

நுண்ணிய விெரங் கசள அெர் அம் மாநாட்டிற் கு வைல் லும் முன் வபாறுப் புடன்
திரட்டியுள் ளார் என்பசதயும் நாம் அறியமுடியும் .
அக்டடாபர் 2, 1930ல்
பங் டகற் று

பம் பாய்

அம் டபத்கசர

நசடவபற் றது.

படரலில்

ெட்டடமசஜ

பத்தாயிரம்
மாநாட்டிற் கு

அம் டபத்கர் தனது உசரயில்

வெளிெரப் டபாெசத

அறிவித்தார்.

ஒடுக்கப் பட்ட மக்கள்
ெழியனுப் பும்

ஜனதா பத்திரிசக

காங் கிரசை

விமர்சித்தும் ,

விழா

மீண்டும்

தன்னாட்சி,

அரசியல் அசமப் பு ைட்டம் , ஒடுக்கப் பட்ட மக்களுக்கு அதிகார பகிர்வு குறித்தும்
உசரயாற் றினார்.

ெட்டடமசஜ

இருக்கடெண்டுவமனில்

இந்து

கெனத்தில் வகாள் ளடெண்டும் .
டபார்ப்பசடகளில்

மாநாடு

ைார்பாளர்கள்
இங் கிலாந்தில்

ஒடுக்கப் பட்டடார்

டைர

டதால் வியசடயாமல்

சிறுபான்சம

உணர்வுகசள

தங் கியிருந்து
நிலவும்

காெல் துசற,

தசடகசள

நீ க்க

முயற் சிக்கப் டபாெதாகவும் அெர் அறிவித்தார். ருசியா, வஜர்மனி, அவமரிக்கா,
ஜப் பான்

ஆகிய

நாடுகளுக்கு

பயணம்

வைய் து

ஒடுக்கப் பட்ட

ஆதரொய் பிரை்ைாரம் வைய் யவிருப் பதாகவும் கூறினார்.

II

மக்களுக்கு

முதலாெது ெட்டடமசை மாநாட்டின் அமர்வுகளில் அம் டபத்கர் முன்வனடுத்த
மிக முக்கிய கருத்தாக்கங் கள் இங் கு சுருக்கமாக தரப் பட்டுள் ளன.
அம் டபத்கர் தனது டதாழர்களிடம் என்ன டபசிெந்தாடரா அக்கருத்துக்கசள
நெம் பர் 20 1930 அமர்வில் அடுக்கித்தருகிறார். பிரிட்டிஷ் இந்திய மக்கள்
வதாசகயில்

அய் ந்திவலாரு

பகுதியினருக்காக

நானும்

ராெ் பக்தூர்

சீனிொைனும் டபசுகிடறாம் . இந்தியாவில் மக்களாட்சி அசமயடெண்டும் என்டற
விசழகிடறாம் .
ஒடுக்கப் பட்ட
அல் லர்.

ெகுப் பினர்

முஸ்லீம் கடளாடு

இந்துக்களுடன்

டைர்த்து

இசணத்துப்

எண்ணத்தக்கெர்கள்

டபைப்பட்டாலும்

இந்து

கட்டுக்டகாப் பிற் குள் இடம் வபற் றெர்களல் லர். தனி ொழ் க்சகமுசறவகாண்ட,
நை்சுத்தன்சமயில்

தாழ் ொன கீழ் நிசல ைமுகமாக செக்கப் பட்டுள் ளெர்கள் .

தீண்டாசம காரணமாக பிறருடன் கலந்து பழக முடியாது. ொய் ப் பு ெைதிகசள
ைமமாக அனுபவிக்கமுடியாது. அசெ மறுக்கப் பட்டுள் ளது.
இெர்கள்

பிரான்ஸ்

ஒடுக்கப் பட்டடார்

நாட்டு

மக்கள் வதாசகக்கு

பிரிட்டிஷாருடன்

இசணயானெர்கள் .

பிசணப் புவகாண்டெர்கள் .

இஸ்லாமியர் எதிர்த்த டபார்க்களத்தில்

இந்துக்கள் ,

நின்று பிரிட்டிஷ் டபரரசை நிறுெ

அெர்கள் உதவியுள் ளனர். செதீக இந்துக்கள் இசழத்த வகாடுசமகளிலிருந்து
பிரிட்டிஷார் விடுவித்தெர்கள் என்பதால் அெர்கசள இெர்கள் ெரடெற் றனர்..
பிரிட்டிஷார் ஒடுக்கப் பட்ட மக்களின் பாதுகாெலர்களாயினர்.
எங் களுசடய வைாந்த சூழ் நிசலகசள மதிப் பிட்டு பார்த்டத சுதந்திரமாக இந்த
அரைாங் கம் பற் றி முடிவு வைய் கிடறாம் . பிரிட்டிஷாரின் ெருசகக்கு முற் பட்ட
இந்திய

ைமுதாயத்தில்

நாங் கள்

அனுபவித்தசதத்

தற் டபாசதய

நிசலசமகடளாடு ஒப் பிட்டுப் பார்க்கும் டபாது, நாங் கள் முன்டனறியிருப் பதாக
கருதி காலம் கடத்திக்வகாண்டிருக்கிடறாம் .
தீண்டாசமயின்

வெறுக்கத்தக்க

நிசலசய

மாற் ற

பிரிட்டிஷ்

அரசு

எந்த

ெசகயிலாெது முயற் சி புரிந்ததா? டகாயிலுக்கு டபாகமுடியுமா? காெல் துசற,
இராணுெத்தில் நாங் கள் டைரமுடிகிறதா? ஆம் என எதுவும் வைால் லமுடியாது.
பிரிட்டிஷ் ஆட்சி சில நன்சமகசள வைய் திருக்கிறது - ஆனால் அடிப் பசட
மாற் றம்

ஏற் படவில் சல.

இங் கு

நிலவும்

ைமூக

அசமப் பசப

அப் படிடய

ஏற் றுக்வகாண்டு மாறுபாடு ஏதுமின்றி பிரிட்டிஷ் பாதுகாத்தும் ெந்துள் ளது. 150
ஆண்டுகள் ஆட்சி வைய் தும் ைரி வைய் யவில் சல. நிலப் பிரபுத்துெ, முதலாளிகள்
வகாடுசமகள்

வதரிந்தும்

தனது

ஒருவிரசலக்கூட

அசைக்க

அரைாங் கம்

துணிந்து முன்ெரவில் சல என்பது டெதசனயாகும் . அதனிடத்தில்
பயடம காரணம் என அம் டபத்கர் விமர்ைனம் வைன்றது.

நிலவும்

ைமூக

வபாருளாதார

தயங் காத
மக்களின்

ஓர் அரசு
மக்களால்

நிசறடெற் றிக்

ொழ் க்சகக்
டெண்டும் .

டகாட்பாடுகசள
பிரிட்டிஷாரல்

மக்களுக்கான

மாற் றியசமப் பதற் குத்

இசத

ஆட்சியால்

வைய் ய

முடியாது.

மட்டுடம

அதசன

காட்ட முடியும் . ஒரு சுதந்திர அரசியல்

அசமப் பிடலதான்

அரசியல் அதிகாரம் எங் களுக்குக் கிசடக்கக் கூடிய ொய் ப் பு உள் ளது. அது
இல் லாமல் மக்களுக்கு ஒரு விடிவுகாலத்சத நாங் கள் உண்டாக்க முடியாது.
குடிடயற் ற நாடு வடாமினியன் அந்தஸ்து எனில்

ஒடுக்கப் பட்டெரிடம்

சில

டகள் விகள் இருக்கின்றன. அத்தகுதி வபற் ற இந்திய அரசு எெ் ொறு இயங் கப்
டபாகிறது? அரசியல்

அதிகாரம்

யாரிடம் - சமயக்களம்

ஒடுக்கப் பட்டடார் ஆட்சி அதிகாரத்தில்

எங் கு இருக்கும் ?

பங் டகற் பார்களா? இசெ அெர்கள்

ஆர்ெம் காட்டும் டகள் விகள் .
இந்திய ைமுதாயம் ஏறுமுகமாக அசமந்த மதிப் பும் இறங் குமுகமாக அசமந்த
வெறுப்பும் வகாண்ட ைாதிமுசற வகாண்டது. மக்களாட்சி அரைாங் கத்திற் கு
இன்றிசமயாததாக உள் ள ைமத்துெம் , ைடகாதரடநயம் ஆகிய உணர்வுகள் ெளர
இடடம கிசடயாது. இந்திய ைமூகத்தில்

அறிொற் றல்

மிக்க கூட்டம்

உயர்

ெகுப் பிலிருந்டத ெந்துள் ளனர். இெர்கள்

தமது குறுகிய ைாதிப் பித்சதடயா,

தனிசமப்படுத்திவகாள் ளும் டபாக்சகடயா உதறித்தள் ளியெர்கள் அல் லர்.
ஒடுக்கப் பட்ட மக்களின் சிக்கல் ைமூக சிக்கல் என்றும் - தீர்வு அரசியலில்
இல் சல என வைால் லப் படுெசத மறுக்கின்டறாம் . அரசியல் ஆதிக்கவுரிசம
கிசடத்தாலன்றி ஒடுக்கப் பட்ட ெகுப் பாரின் சிக்கல் தீராது. அது முதன்சமயாக
அரசியல்

சிக்கடல

அன்றிை்

ைமூக

சிக்கல்

அன்று.

அெ் ொடற

கருதப் படடெண்டும் என டெண்டுகிடறன் என தன் ொதத்சத அம் டபத்கர்
முன்செத்தார்.
”It must be recognised that Indian Society is a gradation of Castes forming an ascending scale
of reverence and a descending scale of contempt—a system which gives no scope for the
growth of that sentiment of equality and fraternity so essential for a democratic form of
Government. It must also be recognized that while the intelligentsia is a very important part of
Indian society, it is drawn from its upper strata and although it speaks in the name of the country
and leads the political movement, it has not shed the narrow particularism of the class from
which it is drawn.”
எங் கள்

சிக்கசல வபாது அரசியல் சிக்கலாகக் கருதித் தீர்க்க டெண்டும் .

எதிர்காலத்தில் அசமயவிருக்கும் ஆட்சியாளர்களின் நல் வலண்ணம் , அனுதாப
உணர்வுக்கு அதசன விட்டுவிடக் கூடாது. எங் கள் சிக்கல் காலப் டபாக்கில்
எளிதாகத் தீர்க்கப் பட்டுவிடும் என்று நம் பமுடியாது. நாங் கள் வபாறுப் பான
ஆட்சிசய

விரும் புகிடறாம் .

வெறும்

எைமானர்கள்

மாற் றமாக

அசமந்த

அரைாங் கத்சத அல் ல. இந்திய டதசிய ெளர்ை்சியில் அக்கசற வகாண்ட ஓர்

இந்தியன் என்ற ெசகயில் இந்தியாவுக்கு ஒருசமப் பாட்டு ெடிவிலான அரசு
டதசெ என உறுதியாக நம் புெதசனை் சீர்குசலக்கும் சிந்தசன எதுவும் எனக்கு
மகிழ் ைசி
் அளிக்காதசெ- இந்திய நாடு ைரியாக உருொெதற் கு ஒருசமப் பாட்டு
அரைசமப் டப வபரிதும் உதெக் கூடியது. நாட்டின் விடுதசல, அதிகாரத்தில்
ஒடுக்கப் பட்டடார்க்கு

பங் கு,

நாட்டின்

ஒருசமப் பாடு

ஆகிய

அம் ைங் கசள

ெலியுறுத்திய உசரசயத் அம் டபத்கர் தந்திருந்தார்.
டிைம் பர் 1930 மாதத்தின் அமர்வுகளில்

டிைம் பர் 9, 15, 16, 31 நாட்களின்

உசரகளில் ஒடுக்கப் பட்டடார் அரசியல் அதிகாரம் என்பசத ஏற் காத எந்த
அரசியல் அசமப் பு ைட்டத்சதயும் தங் களால் ஏற் கமுடியாது என்பசத அெர்
அழுத்தமாக வதரிவித்தார்.
டிைம் பர் 9 1930 உசரயில் கெர்னர் அதிகாரம் பற் றி அம் டபத்கர் கருத்துக்கசள
கூறினார். சில விஷயங் களில் கெர்னர் அெர்களுக்குத் தசலசம அதிகாரங் கள்
அளிக்கப் படடெண்டும் . சைமன் கமிஷன் இதசனக் குறிப்பிட்டுள் ளது. ஆனால்
மாநிலத்தின் பாதுகாப் சபயும்

அசமதிசயயும்

காக்க எதசனயும்

இரத்து

வைய் யும் அதிகாரங் கள் டெண்டும் என்பசத ஏற் க இயலாது. வபாறுப் புள் ள
மாநில

அரைாங் கத்தின்

ஆக்கக்கூடாவதன்றார்.

அதிகாரங் கசள
அடத

அெ் ொறு

டநரத்தில்

வைல் லத்தகாதசெ

வநருக்கடி

காலத்தில்

அசமை்ைரசெயின் ஆடலாைசன வபறாமடலடய காெல் துசற அதிகாரிகசள
நியமிக்கவும் மாற் றவும் ஆளுநர் அதிகாரம் இன்றியசமயாதாகும் என்றார்.
டமல் ைசபசய திணிக்கக்கூடாது. மாநில ைட்டமன்றம் அசத டதசெவயன
கருதுவமனில்

விருப் பதீர்மானம்

நிசறடெற் றடெண்டும் .

அதன்

பின்னர்

டமலசெ அசமக்கலாம் என்பசதயும் ஆடலாைசனயாக அெர் செத்தார்.
டிைம் பர் 15 1930 உசரயில் மாநில ைட்டமன்றங் களில் நியமன உறுப்பினர்கடள
இருக்கடெண்டியதில் சல.

ொக்வகடுப் பு

மூலம்

டதர்ந்வதடுக்கப் பட்ட

உறுப்பினர்கசள டமலசெ வகாண்டிருக்கடெண்டும் . என்னுசடய ைமுதாய
மக்களுக்கு ொக்குரிசமக்கு இடமளிக்காத ஓர் அரசியலசமப் சப நான் ஏற் க
மாட்டடன் என அம் டபத்கர் கருத்து வதரிவித்தார்.
டிைம் பர் 16 1930 உசர கெர்னர் வஜனரலின் சிறப் பதிகாரம் , மாநில ஆட்சிமுசற
குறித்து அசமந்தது. மக்களின் எந்தப் பிரிவினரின் நலனுக்கும்

வகடுதல்

டநரிடுெசதத் தடுக்க அெருக்கு அதிகாரம் இருக்கடெண்டும் . இப் படி ஒன்று
கனடா

அரசியல்

அசமப் பில்

இடம்

வபற் றுள் ளசத

அம் டபத்கர்

சுட்டிக்

காட்டினார்.
மாநிலங் களின்
எை்ைரிக்சகயுடன்

தன்னாட்சியில்
அணுக

அதன்

அம் டபத்கர்

சுதந்திர

வையல் பாடு

டெண்டிக்வகாண்டார்.

என்பசத
அதன்

தன்னாட்சித் தன்சமசயக் கட்டுப் படுத்தக் கூடிய சில உண்சமகசள கருத்தில்

வகாள் ளடெண்டும் . அகில இந்தியத்தன்சம மற் றும் டதசிய ஒருசமப் பாட்டிற் கு
முரண்படாததாக தன்னாட்சி தன்சம இருக்கடெண்டும் . அந்த அதிகாரங் கசள
வையல் படுத்தும் ஆட்சிப் வபாறுப் பில் மத்திய அரசுக்கும் பங் கிருக்க டெண்டும் .
வதாழிலாளர் ைட்டங் கள் , விெைாயம் - குத்தசக ைட்டங் கள் மாநிலப் வபாருளாக
வகாள் ளடெண்டியடத என்றாலும் அத்தசகய குறுகிய ெட்டத்திற் குள் செத்டத
ைட்டம் இயற் ற டெண்டியது என நான் கருதவில் சல என்றார் அம் டபத்கர்.
மாநில தன்னாட்சியில் தசலயிடுெதாக இருந்தடபாதிலும் இத்தன்சமயுள் ள
வபாருள் கள் மத்திய அரசின் ஆட்சி ெரம் பிற் குட்பட்டதாகவும் இருக்கடெண்டும் .
மாநில மத்திய அரசுகளுக்கிசடடய ெசரயசற வைய் யப் படாமல் விடப் படும்
அதிகாரங் கள் மத்திய அரசின் வபாறுப்பில் விடப் படடெண்டும் .
டதசிய

உணர்செவிட

மாநில,

உள் ளூர்

பற் றிய

குறுகிய

பற் று

ஓங் கியிருப் படதாடு, பிரிவிசனப் டபாக்கும் ெளர்ந்துெரும் இந்திய நாட்டின்
தற் டபாசதய
மத்தியில்

சூழ் நிசலயில்

கூட்டாட்சிசய

மாநிலங் களுக்குத்
அசமக்க

நாம்

தன்னாட்சிசய

முயலும் டபாது,

அளித்து

ெலிசமயும்

ஒருசமப் பாட்டுணர்வும் வகாண்ட இந்தியாசெ அசமக்க டெண்டிய சிக்கலும்
நமக்கு உள் ளது. மாநிலப் வபரும் பான்சம மக்கள் சிறுபான்சமயினருக்குத்
வதால் சல வகாடுத்து இக்கட்டான சூழ் நிசலயில் அெர்கசள செக்கும் டபாது
தசலயிட்டுப்

பாதுகாப் பதற் குரிய

அதிகாரமன்றம்

ஒன்று

மாநிலத்

தன்னாட்சிக்கு அப் பால் இருக்கடெண்டும் .
மாநிலங் களில் ைட்டமன்றங் கள் அந்தந்த மாநிலத்தின் அசனத்து மக்கசளயும்
பிரதிபலிக்கும்

ஒரு

ெகுப் புொரியான

கண்ணாடியாக

ைாதி

இருக்கும் .

அடிப் பசடயில்

அசமை்ைரசெயில்

பிரதிநிதித்துெம்

ஏற் புசடயதல் ல.

அரசியல் அசமப் பு ைட்டப் படி சிறுபான்சமயினருக்கு டெண்டிய பாதுகாப் புகள்
வைய் யப் படடெண்டும் .

அப் டபாது

வபரும் பான்சமயினர்

அசமை்ைரசெயால் ஆபத்து என்கிற பயம் இல் லாமல் டபாகும் .
நிர்ொகத்தில்
அசமை்ைரசெ

தசலயிடும்
அன்றாட

அதிகாரத்சத

நிர்ொகத்சதக்

ஆளுநருக்கு

கூட்டுப்வபாறுப் பு

ஆதிக்க
அன்றாட
தரக்கூடாது.

அடிப் பசடயில்

நடத்த அனுமதிக்கடெண்டும் .
மாநில அளவில் ஆட்சிப் பணிகசள ஒழுங் குபடுத்தும் அதிகாரம் அந்தந்த
மாநிலங் கசளை் ைார்ந்ததாகடெ இருக்கடெண்டும் என்பசத வகாள் சக அளவில்
ஏற் கலாம் .

ஆனால்

இந்தியர்கள்

ைாதி

ெகுப் புணர்வு

வகாண்டெர்கள் .

ஆட்சிப் பணிகசள இந்திய மயமாக்குெதில் அெைரம் காட்டடெண்டாம் - சிறிது
காலத்தில் அய் டராப் பிய பணியாளர்கசள செத்திருப் பது இன்றிசமயாதது
எனவும் அம் டபத்கர் தனது டெண்டுடகாசள செத்தார்.

டிைம் பர் 22 1930ல்

ஒடுக்கப் பட்டெர்க்கு என்ன இடம்

என்கிற டகள் விசய

அம் டபத்கர் பிரதானமாக எழுப்பினார். ஒடுக்கப் பட்ட மக்களுக்கு வடாமீனியன்
அந்தஸ்திடலா அல் லது வபாறுப் பான அரைாங் கத்திடலா இடம் இருக்கும் என
நம் பினாலன்றி

அதற் கு

என்னால்

மனப்பூர்ெமாக

இசைெளிக்கமுடியாது

என்றார்.
இந்திய மக்கள் அரைாங் க வபாறுப் புகளுக்கு ெரத் தகுதியில் லாதெர்கள் எனும்
ொதங் கசள அம் டபத்கர் எதிர்த்தார். ொக்குரிசம குறித்த தன் அற் புதமான
புரிதல் ஒன்சற நல் கினார். ைமுதாயத்தில் இசணந்து ொழும் ொழ் க்சகடயாடு
ஒருென்

தன்சனயும்

டைர்த்தசழத்துை்

ஒழுங் குபடுத்துெதற் கான

உரிசம

வைல் ெதற் கான
என

ெசரயசறகசள

அறிந்துவகாண்டுள் ளதாக

ெசரயறுக்கிறார். மற் றெர்களுடன் எந்த ெசரயசறகளின் டபரில் நட்புறவுடன்
ொழமுடியுடமா

அசத

ஒழுங் கசமத்துக்வகாள் ெதற் கான

அதிகாரமது.

வைாத்துசடசம மற் றும் டமட்டுக்குடிகளுக்கு மட்டும் ொக்குரிசம என்றால்
கீழ் தத
் ரப் பு மக்கள்

அெர்தம் தயவில் ொழும் ெசரயசறகளாகிவிடுகிறது.

ொக்குரிசம தனிநபரின் உள் ளார்ந்து கலந்திருக்கிற உரிசம.
வைன்சன, ெங் காளம் , அய் க்கிய மாநிலங் கள் ஏறக்குசறய பிரான்சு, பிரிட்டன்,
இத்தாலி மக்கள் வதாசகசயக் வகாண்டிருக்கின்றன. வைன்சன 132, ெங் கம்
140, அய் க்கிய மாநிலம் 140 உறுப் பினர்கசளக் வகாண்டிருந்தால் பிரான்சு
கீழ் ைை
் சப

626சய,

இங் கிலாந்து

இத்தாலி

600சய,

560சயக்

வகாண்டிருக்கின்றன. பல் டெறு அனுபெங் கசள எடுத்துக்காட்டி ெயதுெந்டதார்
ொக்குரிசமக்கு மாற் று ஏதுமில் சல என்பசத அம் டபத்கர் ெற் புறுத்துகிறார்.
தாழ் தத
் ப் பட்ட
ொக்கிசனப்

ைமுதாயத்சதை்

டைர்ந்த

ஒெ் டொர்

ஆணும்

வபண்ணும்

பயன்படுத்தி இந்த நாட்டின் வபருந்வதாசகயான மக்களின்

பிரதிநிதியாக

இருக்கப் டபாகிற

திறசமசயப்

வபற் றிருக்கிறார்கள்

கூட்டுொக்காளர்

டெட்பாளரின்

வதாகுதிக்கு

என்று

முடிசெத்

தீர்மானிக்கும்

அறிந்துவகாண்டால்

ைம் மதிக்கப் டபாெதில் சல

இன்றி
என்கிற

நிசலப் பாட்சட அம் டபத்கர் அறிவித்தார். மத்திய ைட்டமன்றம் ெயதுெந்டதார்
ொக்குரிசமயுடன் கூடிய 500 உறுப்பினர்கள் வகாண்டதாக இருக்கடெண்டும்
என ொதாடினார்.
டிைம் பர் 31 1930ல் அெரது உசர மிக ஆழமாக இருந்தது. ஒடுக்கப் பட்டெர்களின்
அரசியல் உரிசமக்கான திறசமயான ொதமாக இருந்தது. ஒடுக்கப் பட்டடார்
430 லட்ைம் உள் ளனர். அெர்களின் இன்னல் கசள எடுத்துசரக்க இங் கு இருெர்
மட்டுடம

இருக்கிடறாம் .

புரிந்துவகாள் ளுங் கள் .
டெண்டினார்.

அதிக

வபாறுப் பு
டநரம்

எெ் ெளவு
எங் களுக்கு

வபரியது
டதசெப் படும்

என
என

இந்தியாவில்

ஒடுக்கப் பட்ட

ெகுப் பினர்

அடுத்தபடியாக ெரும் ைமுதாயத்தினர்.

முஸ்லீம்

ைமுதாயத்தினருக்கு

அெர்களது ொழ் நிசல கீழ் த்தரமாக

இருக்கிறது. சிறுபான்சமயினர் உரிசமகள் அரசியலில் பாதிக்கப் படவில் சல.
அெர்கள்

ைமுதாயத்தில்

அரசியலில்

எல் லா உரிசமகசளயும் அனுபவித்து

ெருகின்றனர். ஆனால் ஒடுக்கப் பட்டடார் நிசலசமடய டெறு. அெர்களுக்கு
உரிசமடய இல் சல. உரிசமகசள அனுபவிக்க வபரும் பான்சம ெகுப்பினர்
தசடயாக உள் ளனர்.
இந்தியாவில்

ெருங் கால

அரசியலசமப் பில்

வபரும் பான்சமடயார்

ஆட்சி

ஏற் பட்டால் அது நிை்ையம் ைாதி இந்துக்களின் ஆட்சியாகத்தான் இருக்கும் . இந்த
ைாதி

இந்துக்களின்

மனைாட்சி

எல் லாம்

சிறுபான்சம

விருப் பு

வெறுப் புகளுக்கு

பலியிடப் படும் .

ெகுப்பினரின்

நலன்

நியாயம் ,

ைட்டரீதியாகவும்

நீ தி,

ைமத்துெம் ,

நிர்ொகரீதியாகவும்

புறக்கணிக்கப் படும் -

குடி

உரிசமகள்

காற் றிடல பறக்க விடப் படும் . ஒடுக்கப் பட்ட ெகுப் பினரும் மற் ற சிறுபான்சம
ெகுப் பினரும் அஞ் சுெது இதுதான்.
தீண்டத்தகாதெர் என்றால்

டபாலீஸ் டெசல, இராணுெடெசலக்கு டைர்க்க

மறுக்கின்றனர். 1892ெசர வைன்சன பம் பாய் மாநிலங் களின் இராணுெத்தில்
ஒடுக்கப் பட்ட

ெகுப் பினர்

இருந்தனர்.

பின்னர்

அெர்கசள

நியமனம்

வைய் யக்கூடாது என விதி இயற் றப் பட்டது. பஸ்களில் இடம் கிசடப் பதில் சல.
வபாதுக்கிணற் றிலிருந்து நீ ர் எடுக்கமுடியாது. பள் ளிகளில் இடம் கிசடயாது.
இந்த இன்னல் கள் சிறுபான்சமடயாருக்கு இல் லாத இன்னல் கள் .
ஒடுக்கப் பட்டெர்களின்

வபாருளாதார

இன்னல் கள்

மிக

அதிகமானது.

வபாருளாதார சுதந்திரம் என ஏதுமில் சல. சிலர் மட்டுடம ைாதி இந்துக்களிடம்
குத்தசகதாரர்களாக உள் ளனர். பலர் பண்சணக்கூலிகள் . அெர்கள்

தரும்

உணசெக் வகாண்டு உயிர் ொழ் பெர்கள் .
ைமுதாய புறக்கணிப் பு எனும் வகாடுசமயான ஆயுதம் வகாண்டு அெர்கள்
அடக்கப் படுகிறார்கள் . இது பலாத்காரத்சதவிட வகாடுசமயானது. தீண்டாசம
ைட்ட ைம் மதமற் றது என்பது ெரடெண்டும் . இந்த அநீ தியிலிருந்து விடுதசல
கிசடத்த

பிறடக

அரசியலசமப் பில்

ைட்டப் டபரசெக்கான

நாங் கள்

எங் கள்

பங் குவகாள் ள

பிரதிநிதிகசள

முடியும் .
நாங் கடள

டதர்ந்வதடுக்கடெண்டும் . அசத நியமனம் வைய் யக்கூடாது. கூட்டுத் வதாகுதி
தனித்

வதாகுதி

வகாடுத்தால்

பிரை்சனயில்

நாங் கள்

ெயது

கூட்டுத்

ெந்டதார்க்வகல் லாம்

வதாகுதிசயயும்

ொக்குரிசம

அதற் குள்

அடங் கிய

ஒதுக்கப் பட்ட இருக்சககசளயும் ஏற் றுக் வகாள் ளத் தயாராக இருக்கிடறாம் .
ெயதுெந்டதார் ொக்குரிசம என்பசத எங் களுக்கு வகாடுக்கவில் சலவயன்றால்
எங் கள்

பிரதிநிதித்துெத்சத

வபற

தனித்வதாகுதிமுசறசய

டகட்கடெண்டியிருக்கும் என்றார் அம் டபத்கர்.

நாங் கள்

எெ் ெளவு சீட் ஒதுக்குெது என்ற விொதத்தில் இெ் ெளவுதான் என திட்டெட்டமாக
கூறுெதற் கில் சல. அலட்சிய மடனாபாெம்
நடத்தப் படடெண்டும்

கூடாது , ைார்பற் ற முசறயில்

என்ற அளவிடலடய நிதானமாக கருத்சத செத்தார்

அம் டபத்கர்.
ஒடுக்கப் பட்டெர்களாகிய

நாங் கள்

முழுப்பிரிவிசன டெண்டும்

எங் களுக்கும்

இந்துக்களுக்குமிசடடய

என்று டகாருகிடறாம் . இதுதான் முதலாெதாக

வைய் யப் படடெண்டியது. அரசியல் காரணங் களுக்காகடெ நாங் கள் இந்துக்கள்
என

அசழக்கப்படுகிடறாம் .

ைமுதாயத்திடல

அெர்கள்

எங் கசள

ைடகாதரர்களாக கருதுெதில் சல என்று தன் டெதசனசய டகாரிக்சககயின்
ஊடாக வெளிப்படுத்தினார் அம் டபத்கர்.
முன்னதாக முதல் நாள்

டிைம் பர் 30 அன்று நடந்த அமர்வில்

ஒரு அரசுப்

பணியாளர் டதர்வு ஆசணயம் இருககடெண்டியதன் அெசியத்சத அம் டபத்கர்
ெற் புறுத்தினார்.
ஜனெரி

1931

அமர்வுகளிலும்

அரசியல்

அசமப்பின்

பல

நுணுக்கமான

அம் ைங் கள் குறித்து தன் பார்செசய அம் டபத்கர் செத்தார்.
ஜனெரி 1 அன்று மக்கள்
விரிொக்குெது

வதாசகயில் 25 % உயர்வுக்கு ொக்குரிசமசய

விரும் பத்தக்கது

என்பது

எங் கள்

அபிப் பிராயம் .

ெயது

ெந்டதாருக்கு ொக்குரிசம என்பதுதான் இலட்சியம் என்றார் அம் டபத்கர்.
ொக்குரிசமப் பற் றி துசணக்குழு ஜனெரி 16 1931ல் அறிக்சகசய தந்தது.
அதில் ொக்குரிசம கமிஷன் அசமப் பது, ொக்காளர் வதாகுதிகசள அதிகரித்து
மக்கள் வதாசகயில் 10 ைதத்திற் கு குசறயாமல் ொக்குரிசம அளிக்க கமிஷன்
ஏற் பாடு

வைய் யடெண்டும் -

ஆய் வு

நடத்தி

25

ைதம் ெசர

ொக்களிக்க

இயலுவமனில் - அது விரும் பத்தக்கது எனில் அெ் ொடற வைய் யப் பட கமிஷன்
பணிக்கப் படடெண்டும்

என்பது

காணப் படுகிறது. அம் டபத்கர்,

ராெ் பகதூர்

சீனிொைன், சிெராஜ் டபான்றெர்கள் ெயது ெந்டதார் ொக்குரிசம உடனடியாக
என்பசத ெலியுறுத்திய வைய் தியும் அதில் இடம் வபற் றுள் ளது.
ஜனெரி 14 1931 உசரயில் தீண்டாசம இல் சல என காகிதத்தில் கூறுெதால்
மட்டும்

பலனில் சல.

அமுலாக்குெதற் கான

தனிநபருக்கு

பரிகாரம்

அெருசடய

அெசியமானதாகும்

உரிசமகள்

என்பசத

அம் டபத்கர்

ெலியுறுத்தினார். ெயது ெந்டதாருக்கு ொக்குரிசம இருக்கிறடதா இல் சலடயா
பத்தாண்டுகளுக்கு எங் களுக்குத் தனித் வதாகுதிகள் டெண்டுவமன்றும் , அது
குறித்து வதளிசெயும் டகாரினார் அம் டபத்கர்.
முன்னதாக

அம் டபத்கரும்

இராெ் பக்தூர்

சீனிொைனும்

ஒடுக்கப் பட்ட

மக்களுக்கு அரசியல் காப் புரிசமக்கான திட்டம் என்ற நீ ண்ட குறிப்பிசன

சிறுபான்சமயினர் துசணக்குழுவிற் கு வகாடுத்தனர். அம் டபத்கர் அக்குறிப் பில்
காணப் பட்ட சில முக்கிய அம் ைங் கசளடய தனது உசரயில் வகாணர்ந்தார்.
ஒடுக்கப் பட்ட ெகுப்பார் நலன் குறித்து மூன்றாம் துசணக்குழுவின் அறிக்சக
வெளியானது.

19-1-1931ல்

அதில்

வைால் லப் பட்டிருந்தது. நியமனம் ,

ெகுப் புெரி

தனித்வதாகுதி

வதளிொக்கியது,

குறித்து

Joint Electorates with reserved seats, separate

electorates என்பது விொதமானது.
டகாரிக்சக

பிரதிநிதித்துெம்

அசனெரும்

ஏற் றுவகாண்ட ஒடர ஒரு

டதர்தல் முசறதான்

டதர்தலுக்காக

ஒடுக்கப் பட்ட

என்பசத

ெகுப் பினர்

விொதம்

இந்து

மக்கள்

வதாகுதியிலிருந்து பிரிக்கப் பட்டு தனி ெகுப்பினராகக் கருதப் படடெண்டும்
என்று அந்த ெகுப் பாரின் பிரதிநிதிகள் டகாரியதன் விசளொக எழுந்த கடும்
சிக்கலும் , ஆட்டைபமும் தீர்வுகாண முடியாததாகிறது. சிறுபான்சம ெகுப் பாரும்
ஒடுக்கப் பட்ட

ெகுப் பாரும்

ஏற் கப் பட்டால்

ஒழிய

ைட்டத்திற் கு

தங் களின்

நியாயமான

இந்தியாவிற் கான

உடன்பாடு

அளிக்க

சுயாட்சி

மாட்டார்கள்

டகாரிக்சககள்

அரசியல்
என்று

அசமப்பு

திட்டெட்டமாக

உசரத்தனர் என்பதும் அெ் ெறிக்சகயில் இடம் வபற் றது.
ஜனெரி 16 1931 நடந்த அமர்வில் அரசுப் பணிகளில் அசனெருக்குமான ொய் ப் பு
என்ற

அம் டபத்கர் டகாரிக்சகயில்

தங் களுக்கும்

உடன்பாடு

உண்டு

என

மூஞ் டை, ைாப் ரூ வதரிவித்தனர். மூஞ் டை ’திறசமடயாடு ஒத்துப் டபாகுமாறு’
என்பசதக் குறிப்பிட்டார். அசத அம் டபத்கரும் ஏற் றார். இந்தியமயமாக்குதல்
என்று வைால் லி எல் லா ெகுப்பாரும் டைர்க்கப் படாமடலடய கூட வைய் யமுடியும் .
இந்திய

ஆற் றலும்

ைலுசககள்

அய் டராப்பிய

விஷயத்தில்

ஆற் றலும்

இசணயாகடெ

ைம் பளம் ,

செத்து

ஓய் வூதியம்

பிற

எண்ணப் படடெண்டும்

என்றார் அம் டபத்கர்.

III
இரண்டாெது
வபண்கள்

ெட்டடமசை

மத்தியில்

ெட்டடமசஜயில்

ஆகஸ்ட்

125டபர்

கலந்துவகாள் கிடறாம் .

மாநாட்டின்
14,

அமர்விற் கு

1931ல்

உசரயாற் றினார்

கலந்துவகாண்டால்

மண்சணயும்

புறப் படும்

வைய் யப்டபாெதில் சல.

நாம்

வைாந்தக்

நாங் கள்

அசைப் பதுடபால்

தீவிரமாக டபாராடுடொம் . காந்தி இப்டபாசதக்கு உங் கள்
எசதயும்

அம் டபத்கர்.

இருெர்தான்

விண்சணயும்

முன்னர்

நலன் டமம் பட

கால் களில்

நின்றுதான்

டபாராடடெண்டும் என்ற வைய் திசய தந்து மாநாட்டிற் கு வைன்றார்.
இரண்டாெது மாநாடு வைப் டம் பர் 7, 1931 துெங் கி டிைம் பர் 1, 1931 ெசர
நசடவபற் றது.

வைப் டம் பர்

அமர்வுகளில்

16,

18,

21

ஆகிய

தினங் களில்

அம் டபத்கர் ஆற் றிய உசரகளின் ைாரம்

கூட்டாட்சி, ைட்டமன்ற அசமப் பு

அசெகளின் உறவு- அதிகாரம் , டமலசெ அெசியமா, ைமஸ்தானங் கள் உறவு,
ஒடுக்கப் பட்டடார் பிரை்சனகசள ஆகியெற் சற மய் யமிட்டு இருந்தது.
அம் டபத்கர் வைப் டம் பர் 16 1931 உசரயில் கூட்டாட்சி ைட்டமன்ற கட்டசமப் பு
இரு அசெகசளக்வகாண்டா- ஒரு ைசபயுடன்தானா எனத்வதரியடெண்டும்
எனக்டகட்டார். எனக்கு டமல் அசெயின் பயன்மீது நம் பிக்சக கிசடயாது. இரு
அசெகளின் உறவுமுசறகள்
பாதுகாப் புகளுடன்

எசெ- டமல்

அசெயின் நை்சுப் பற் கள்

பிடுங் கப் படுமானால்

இந்தியாவில்

ஒரு

தக்க

மக்களாட்சி

அரைாங் கத்சத அசமப் பது சுலபம் . அதுடெ பாதுகாப் பானதும் ஆகும் . இெ் ொறு
ஏற் பாடு இருக்குவமனில் இருைசப குறித்து மறுப் பில் சல. இம் மன்றத்திற் கு
மாநில

பிரதிநிதிகள்

மசறமுக

ொக்வகடுப் பின்

மூலமா

அல் லது

டநரடி

ொக்வகடுப்பிலா எப்படித் டதர்வு என்கிற பிரை்சன வதளிொக்கப் படடெண்டும் .
கீழ் ைசப

எனில்

அது

டநரடித்டதர்தல்

ெசகயில் தான்

என்பது

ஏற் கப் படடெண்டும் என்பசத அம் டபத்கர் ெற் புறுத்தினார்.
இந்தியாவில்

வபாறுப் புள் ள

ஆட்சி

அசமெது

மக்கள்

சகயில்

என்பசத

இெ் ொறு அெர் சுட்டிக்காட்டினார்.
In my opinion, what is of the utmost importance is that the people of India should be
impregnated with the sense that, in the last resort, they are responsible for the good
government of the country. And I venture to suggest that, unless the Indian citizen is made to
feel that it is he who can make or unmake the government, we shall never be able to succeed in
establishing the true foundations of a responsible government in India.
”இந்தியாவில் நல் லாட்சி அசமயடெண்டுமானால் , அத்தசகய நல் லாட்சிசய
அசமப் பவதன்பது தங் களின் கரங் களில்
உணர்ந்து

அந்த

உணர்ை்சி

தான் உள் ளவதன்பசத மனமார

உந்துதலுடன்

வையல் படடெண்டும் .

ஒரு

நல் லாட்சிசய அசமப் பதும் , அசமக்காமல் டபாெதும் தாங் கடள என்பசத
இந்தியர்கள்

உணர்ந்து

வகாள் ளாதெசர,

ஒரு

வபாறுப் புள் ள

ஆட்சிசய

இந்தியாவில் ஏற் படுத்த முடியாது என்பது எனது கருத்தாகும் ”
ைமஸ்தானங் கள் பங் டகற் பு என்பசத அெர்கள் முடிவிற் கு விட்டுவிடக்கூடாது.
தனியரைாக பங் டகற் க அனுமதித்தால்

அெர்கள்

எண்ணிக்சக கூடிவிடும் .

அெர்கள் மட்டுடம 570 டபர் ஆகிவிடுெர். ைமஸ்தானங் களின் நிசலசய டி பி
குண்டப் பா

அெர்களின்

புத்தகம்

ஒன்சறக்

எடுத்துசரக்கிறார். ஏறத்தாழ 450 ைமஸ்தானங் கள்

காட்டி

அம் டபத்கர்

1000 ைதுர சமகளுக்கு

உட்பட்டுத்தான் இருக்கின்றன. லட்ைம் மக்கள் வதாசக மட்டுடம வகாண்ட 452
ைமஸ்தானங் கள் , லட்ை ரூபாய் ெருொயில் 374 ைமஸ்தானங் கள் இருக்கின்றன .

பிரிட்டிஷ் இந்தியா என்படதா 10.94 லட்ைம் ைதுர சமல் , 22.2 டகாடி மக்கள்
வதாசக, 273 மாெட்டங் கசளக் வகாண்டது. ைராைரி கணக்கிட்டால் 4000 ைதுர
சமல் , 8 லட்ைம் மக்கசளக்வகாண்டது பிரிட்டிஷ் மாெட்டம் . இப் படிப் பார்த்தால்
ஒெ் வொரு

மாெட்டமும்

ைமஸ்தானமல் லொ என அம் டபத்கர் வினவினார்.

இருக்கும் 562 ைமஸ்தானங் களில் மாெட்ட அளவிற் கு இருப் பசெ 30 தான். சூரத்
ைமஸ்தானங் களில்

ெருொய்

14

ரூ

3000க்குள் தான்

இருக்கின்றன.

5

ைமஸ்தானங் கள் ரூ 100க்குள் ெருொய் வகாண்டசெ.
ைமஸ்தானங் கள் டகட்பசதவயல் லாம் கண்மூடித்தனமாய் வகாடுக்கமுடியாது
என அம் டபதகர் குறிப் பிட்டசத பிக்கானீர ் மகாராஜா மறுத்தார். கூட்டாட்சிகுழு
வைால் ெசத

ைமஸ்தானங் கள்

கண்மூடித்தனமாய்

அம் டபத்கர்

பலர்

ைந்டதகங் களுகு

பிரதிநிதித்துெம்
அெசியத்சத

எழுப்பிய
எெ் ொறு

அசமயடெண்டும்

எடுத்துசரத்தார்.

மன்னர்களின்

ஏற் கவியலாது

தன்

பதிலாக

என

என்றார்.

அெர்களின்

சிந்திக்க

பிரதிநிதியாக

டெண்டிய
உறுப் பினர்

நியமனம் வைய் யப்பட்டு ெந்தால் வபாறுப் புள் ள அரைாங் கத்சத அசமக்கும்
உரிசம

இல் லாமல்

டபாய் விடும் .

டகட்டடபாது

அெர்களும்

அம் டபத்கர்.

டதர்தல்

ெழிதான்

மக்களால்

என்ன

என

உறுப் பினர்கள்

டதர்ந்வதடுக்கப் படடெண்டும்

நசடவபறுெதால்

ைமஸ்தான

ஆட்சிக்கு

என்றார்

வதாந்திரவு

ெரக்கூடாது என்பசத ஏற் கலாம் என்றார் அம் டபதகர்.
ஒடுக்கப் பட்டெர்கசள

கிறிஸ்துெர்கள் ,

முஸ்லீம் கள்

டபால்

அரசியல்

அடிப் பசடயில் தனிப் பட்ட இனத்தெர்களாகடெ வகாள் ளப்படுதல் டெண்டும் .
இரு

அசெகளிலும்

அெர்களுக்கு

பிரதிநிதித்துெம்

டெண்டும் .

நிலக்கிழார்களுக்கு பிரதிநிதித்துெம் ஏன் டதசெ என டகள் வி எழுப்பினார்.
எந்த நாட்டிலும் தனிபிரதிநிதித்துெம் இல் சல என்றார்.
மகாத்மா காந்தியாரின் ஒத்துசழப் புடன் ெயது ெந்டதார் ொக்குரிசம இந்த
மாநாட்டில்

முற் றுப் வபறுமானால்

அதசன

வகாண்டுெரலாம் . அப் படிக் வகாடுத்துவிட்டால்

உடன்

நசடமுசறக்கு

வதாழிலாளர்க்வகன தனிப்

பிரதிநிதித்துெம் டதசெயில் சல. இல் சலவயனில் பல் டெறுபட்ட வதாழிலாளர்
ைங் கங் களுக்கு

அங் கீகாரமளித்து

அெற் சற

டதர்தல்

குழுடபால்

ஒன்றிசணத்தால் தான் பிரதிநிதித்துெமுசற வெற் றிவபறும் என ஆடலாைசன
நல் கினார்.
வைப் டம் பர் 18 1931 அமர்வில் அம் டபத்கருக்கும் பண்டிட் மாளவியாவிற் கும்
இசடயில்
குறித்து

ைமஸ்தான

நல் ல

படித்தெனாக

பிரதிநிதிகள் ,

விொதம்
இருந்தும்

ஒடுக்கப் பட்டெர்

நசடவபற் றது.
இந்த

அம் டபத்கர்

ைமுதாயத்தில்

கல் வி
மனம்

ொய் ப் புகள்
குமுறி

தான்

தீண்டப் படாதெனாக

இருக்கிடறன் என்றார். அதற் கு மாளவியா தாங் கள் ஆத்ம நண்பர்- உடன்
உசறயும் ைடகாதரர். தங் களுடன் பழகிட செதீக இந்துக்களும் மகிழ் ைசி
் யுடன்

விரும் புகிறார்கள் . இன்று ஒடுக்கப் பட்டெர் முன்டனற் றத்தில் பல பிராமணர்கள்
பாடுபடுகிறார்கள் . இசத அம் டபத்கர் ஏற் பார் என ஆறுதசலத் தந்தார் .
வைப் டம் பர் 21 1931 அமர்வில் வபாதுொக இரு ைசபகள் கூடாது என திரும் பக்
கூறினார்

அம் டபத்கர்.

எதிரியாடென்.

மகாத்மா

காந்தியின்

கருத்துக்கு

இம் முசறயில்

பலரும் வைால் ெது டபால் இரு ைசபகளுக்கும் ைம அந்தஸ்து

என்பசத ஏற் கமுடியாது. தீர்மானகரமான அதிகாரம் கீழ் ைசபக்டக இருக்க
டெண்டும் . டமலசெக்கு பண மடைாதா மீது டயாைசன வைால் லும் அதிகாரம்
இருக்கலாம் . ஆனால் அசத திருத்தி அசமக்கும் அதிகாரம் கூடாது. பண
மடைாதாசெ கீழ் ைை
் சபதான் வகாண்டுெரடெண்டும் என அழுத்தமான பதிசெ
அம் டபத்கர் தந்தார்.
ைாப் ரூ அெர்கள் அம் டபத்கரிடம் டகள் வி ஒன்சற எழுப்பினார். இங் கிலாந்தும்
அயர்லாந்தும் கூட்டாட்சி நடத்துபசெயல் ல. கூட்டாட்சி அரைாங் கம் எதிலாெது
உதாரணம் இருக்கிறதா? பதிலளித்த அம் டபத்கர் கூட்டாட்சியா தனியாட்சியா
என்பதல் ல- கீழ் ை ் ைசபக்கு மட்டுடம அதிக சிறப் பு என்பதுதான் முக்கியமானது
என்றார்.
வைப் டம் பர் 28 1931 வதாடங் கிய சிறுபான்சமடயார் குழு அமர்வில் டாக்டர்
அம் டபத்கர்

காந்தியடிகள்

முக்கியமானதாகும் .

ஆகிய

இருெரிசடடய

ஒடுக்கப் பட்டடார்

நடந்த

முன்டனற் றம்

விொதம்

குறித்து

மிக

இருடெறு

பார்செகசள வையல் திட்டங் கசள விளக்கக்கூடிய விொதமாக இசத உற் று
டநாக்கடெண்டும் .
அம் டபத்கர் தன் உசரயில் ெகுப் புொரி உரிசம பிரை்சனயில் மாநாட்டிற் கு
வெளிடய

ைமரை

டபை்சுொர்த்சதகள்

டமற் வகாள் பெர்களுகு
சுட்டிக்காட்டினார்.
பிரதிநிதித்துெத்

எந்தவித

காந்தி
தன்சம

கட்டுப் படுத்தும்

முழு

அெர்களின்
எெ் ொறிருந்த

நிசலயில்

வதளிவுபடுத்துெதாகவும்

நடப் பதாக

அதிகாரமும்
அல் லது
டபாதிலும்

இல் லடெ

குறிப்பிட்டார்.

வைால் கின்றனர்.
இல் சல

என

காங் கிரஸ்காரர்களின்
அெர்கள்
இல் சல

ைலுசக

அப் படி

வபற

எங் கசளக்
என்பசத

விரும் புெர்களும்

கூடுதலாக தரலாம் என நிசனப் பெர்களும் எங் கள் பங் கிலிருந்து எசதயும்
எடுத்து வகாள் ளக்கூடாது என்றார்.
இந்து

முஸ்லீம்

முடிந்துவிடக்கூடாது

உடன்பாடு
என்றார்

என

வஹன்றி

இருதரப் பினருடன்
கித்டன.

இந்தியாவின்

பிரை்சன
படத்தில்

காணப் படும் அசனத்துெசக சிறுபான்சமயினருக்கும் ொய் ப் பு டெண்டும்
என்பது அெரின் டகாரிக்சகயாக இருந்தது.
அக்டடாபர்

1

1931

அன்று

காந்தியடிகள்

ஒருொரகால

ஒத்திசெப் சப

டகாரினார். ஆகாகான் அெர்களுடன் டபை்சுொர்த்சத நடத்தி முடிவிற் குெர

அெகாைம் டகாரினார். ஆகாகான், உஜ் ஜல் சிங் , அம் டபத்கர் உட்பட காந்தி
கூறியபடி

தீர்வு

ெருமாயின்

எெ் வித

ஆட்டைபசனயும்

இல் சல

என்றனர்.

அம் டபத்கர் ஒடுக்கப் பட்ட பிரதிநிதியும் இடம் வபறடெண்டும் என்றார். காந்தி
ைந்டதகத்திற் கிடமில் லாமல் என பதிலளித்தார்.
ெருங் கால அரசியல் நிர்ணய ைட்டத்தில் ஒடுக்கப் பட்ட ெகுப் பினர் அரசியல்
அங் க்கீகாரமுள் ள

ஓரினமாக

அங் கீகரிக்கப் படுொர்கள்

என

நான்

அறிந்துவகாண்டால் ஒழிய மகாத்மா காந்தி குழுவில் டைர்ந்து பணியாற் றுெது
உபடயாகமாக இருக்குமா எனத் வதரியவில் சல என்றார் அம் டபத்கர்.
அம் டபத்கர்,

வஹன்றி

டதசெயில் லாமல்
இந்தியாவில்

டபான்றெர்கள்

அஞ் சுகிறார்கள்

என்ன

என

நடக்கப்டபாகிறடதா

பயப் படுகிடறன்

உள் ள எந்தவொரு தனிநலனுக்கும்

என்றார்

என்று
காந்தி.

அல் லது ெகுப்பினருக்கும்

அல் லது தனிநபருக்கும் அரசியல் அந்தஸ்திசன மறுத்திட நான் யார்? டதசிய
நலசனப் பலியாக்கிடும் குற் றத்சத நான் புரிடெனாகில் காங் கிரசின் பிரதிநிதி
என்கிற

முசறயில்

என்மீது

காங் கிரஸ்

வகாண்டுள் ள

நம் பிக்சகக்கு

டயாக்கியசதயற் றெனாகி விடுடென். அரசியலசமப் பிசன உருொக்கும் பணி
வதாடர்ந்து முன்டனறுெதற் கு ெகுப் புொத பிரை்சன இசடயூறு வைய் யக்கூடாது.
அரசியல்

அசமப்பின்

முக்கிய

அம் ைங் கள்

மீது

வபரிதும்

கெனம்

வைலுத்தடெண்டும் என்றார் காந்தி.
ைட்டமன்றத்தில் தீண்டாதெர்களுக்கு எெ் வித பிரதிநித்துெமும் தருெசத நான்
எதிர்ப்பதாக

வைால் ெது

உறுதியாக

அது

உண்சமசய

நன்சம

தராது

தனிப்பிரதிநிதித்துெத்சத

-

பரிகசிப் பதாகும் .
தீங் கு

விளவிக்கும்

எதிர்க்கிடறன்.

டதர்ந்வதடுக்கப் படுெசதக் காட்டிலும்

அெர்களுக்கு
என்பதால்

ைட்டமன்றங் களுக்குத்

அெர்களுக்குத் டதசெ ைமூக மதக்

வகாடுசமயின் துன்புறுத்தலிருந்து பாதுகாப் பு அளிப் படத ஆகும் . ைட்டத்சதக்
காட்டிலும் ெலிசம வபற் றதாக ைமூக ெழக்கம் இம் மக்கசள கீழ் நிசலக்கு
தள் ளியுள் ளது.
பிராயசித்தம்

அது

குறித்து

ஒெ் வொரு

வைய் யடெண்டும் .

எழுப் பப்பட்டிருக்கிறது.

இந்துவும்

இந்துக்களின்

அசனத்தும்

வெட்கப் படடெண்டும் .
மனைாட்சி

குற் றமாக்கப் படும்

தட்டி

ெசகயில்

கடுசமயான ைட்டம் வகாண்டுெர விரும் புகிடறன் . கடந்த கால சின்னமான
தீண்டாசம

ஒழிந்துவிடும்

காலம்

வெகுதூரத்தில்

இல் சல

என

காந்தி

பதிலசலத் தந்தார்.
காந்திக்கு பதில் அளித்து அம் டபதகர் உசர ஆற் றினார். என்சனயும் எனது
நண்பசரயும்
பிரதிநிதியாக

விட

மிக

உள் ளது

வகாண்டாடுகிறார்.

அதிகமாகக்
என்று

காங் கிரஸ்

மகாத்மா

வபாறுப் பற் றெர்கள்

தாழ் த்தப் பட்டடாரின்

எப் டபாதும்

எப் டபாதும்

பாத்தியசதக்

கூறிக்வகாண்டிருக்கும்

தெறான பல உரிசமகளில் இதுவும் ஒன்று. இப் படி உரிசமகள் வகாண்டாடும்
நபர்கள் தான் எப் டபாதும் வதாடர்ந்து மறுத்துக்வகாண்டிருக்கிறார்கள் .
பிரதம மந்திரி அெர்கடள உடனடியாக பிரிட்டிஷ் அதிகாரத்சத இந்திய
மக்களுக்கு

மாற் றித்தரடெண்டும்

தாழ் தத
் ப் பட்டெர்கள்
இல் சல-

என

ஆரம் பிக்கவில் சல-

கூக்குரலும்

டபாடவில் சல.

மனக்குசறகள் உண்டு.

எந்த

அதற் கு

இயக்கத்சதயும்

அெர்கள்

பிரிட்டிஷ்

ஆெலாகவும்

எதிர்த்து

எங் களுக்கு

அடதடநரத்தில் தாழ் தத
் ப் பட்ட ெகுப் பினர் அரசியல்

அதிகார மாற் றம் வைய் யப் படடெண்டுவமன்று கூை்ைலிடவில் சல என்பதுதான்
உண்சம நிசல. இன்னும் வெளிப் பசடயாக வைால் லடெண்டுமானால் அதிகார
மாற் றம் எங் கள்

ஆசையுமல் ல- கெசலயுமல் ல. நீ ங் கள்

அதிகார மாற் றம்

வைய் தால் அது சிறு தன்னலக் கூட்டத்தின் சகயில் மாட்டிக்வகாள் ளாது, மற் றும்
இந்துக்கடளா முகமதியர்கடளா உள் ள ஒரு கூட்டத்தின் சகக்குப் டபாய் விடாது
என்ற நிபந்தசனகசள அதிகார மாற் றத்துடன் இசணக்கடெண்டும் . எல் லா
ெகுப் பினரும் மக்கள் வதாசகக்டகற் ப அதிகாரத்சதப் பகிர்ந்து வகாள் ெடத
பிரை்சனக்கு முடிவு காண்பதாக இருக்கும் என அம் டபத்கர் தனது கடுசமயான
எதிர்விசனசய தந்தார்.
காந்தி அம் டபத்கருக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக டபசினார். நான் காங் கிரஸ்
ைார்பில் மட்டுமல் லாமல் தனிப் பட்ட முசறயிலும் தாழ் தத
் ப் பட்ட மக்களின்
பிரதிநிதியாக நிற் கிடறன். ொக்வகடுப் பு நடத்தினால்

அதில்

முதல்

இடம்

வபறுடென். செதீக இந்துமதத்தின் அெமான தீண்டாசமப் டபசய ஒழிக்க
தனித்வதாகுதிகளும்
மக்களிடம்

இட

கூறுெதற் கு

ஒதுக்கீடும்

துசணபுரியாது

உசழப் டபன்.

என்பசத

மக்கள் வதாசக

தீண்டாத

கணக்வகடுப் பில்

தீண்டப் படாத மக்கள் ஒரு தனி ெகுப் பாகப் பிரித்வதழுதப்படுெசத நாங் கள்
விரும் பவில் சல.

தீண்டப் படாதெர்கள்

நிரந்தரமாக

தீண்டப் படாதெர்களாக

இருப் பார்களா? அய் டராப் பியர், முகமதியர், சீக்கியர் அப் படி இருக்கலாம் .
தீண்டாசம நிசலத்து நிற் பசதவிட இந்துமதம் வைத்துப்டபாெசதடய நான்
விரும் புகிடறன்.
டாக்டர்

அம் டபத்கர்

அசடெதற் கு

அெர்

அெர்களுக்கும்
காட்டும்

வபருமதிப் பளிக்கிடறன்.

இங் கு

தாழ் தத
் ப் பட்ட

மக்கள்

ஆர்ெத்திற் கும்

அெரது

அெர்

தெற் றின்

வபரிய

டமம் பாடு

அறிவுக்கும்

நான்

அடிப் ப்பசடயில்

தன்சன ெருத்திக்வகாண்டுள் ளார். அெருக்கு ஏற் பட்ட கைப்பான அனுபெங் கள்
அெரது

முடிவில்

கூறிக்வகாள் கிடறன்.
மக்களின்

இசழடயாடியிருக்கிறது
அசனத்துலக

உரிசமகசள

என்றும்

டபராட்சிடய
விசல

வபாறுப் புணர்வுடன்தான் இெ் ொறு டபசுகிடறன்.

கிசடத்தாலும்

டபைமாட்டடன்.

பணிவுடன்
தீண்டாத
தகுந்த

இந்தியாவிலுள் ள அசனத்து தாழ் த்தப் பட்ட மக்களுக்காகப் டபை முயற் சிப் பது
டாக்டர் அம் டபத்கர் அெர்களின் முசறயான உரிசமயல் ல. இது இந்து மதத்தில்
பிரிவிசனசய உண்டு பண்ணும் . அப் பிரிவிசனசய நான் விரும் பவில் சல.
தீண்டப் படாதெர்கள் விரும் பினால் கிறிஸ்துெம் , இஸ்லாம் மதம் மாறுெசத
நான் வபாருட்படுத்த மாட்டடன். ைகித்துக்வகாள் டென். ஆனால் கிராமங் களில்
இரண்டு பிரிவுகள் ஏற் பட்டால் இந்து மதத்திற் கு என்ன ஏற் படும் என்பசத
என்னால் தாங் கிக் வகாள் ள முடியாது. தீண்டப் படாதெர் அரசியல் உரிசமப்
பற் றிப் டபசுடொர்க்கு இந்திய நாட்சடப் பற் றித்வதரியாது. ைமுதாயம் எப் படி
கட்டசமக்கப் பட்டுள் ளது

என்பதும்

வதரியாது.

இசத

எதிர்ப்பது

நான்

ஒருென்தான் எனில் உயிசரயும் பணயம் செத்து எதிர்ப்டபன் என காந்தியும்
கடுசமயாகப் டபசினார்.
முன்னதாக

ராெ்

பக்தூர்

சீனிொைன்

மற் றும்

டாகடர்

அம் டபத்கர்

வமடமாரண்டம் ஒன்சற அளித்திருந்தனர். தனிப்பட்டு ஒடுக்கப் பட்டெர் எெர்
என

தீர்மானிப் பது,

டதர்ந்வதடுக்கும்

தனிொக்காளர்

உரிசம

பற் றிய

வதாகுதி,

தங் கள்

வமடமாரண்டமது.

பிரதிநிதிகசள

சிறுபான்சமயினர்

அசனெரின் ைார்பாக ஆகாகான், அம் டபத்கர், வஹன்றி, பன்னீரவ
் ைல் ெம்
டபான்றெர்கள்

தனியான

வமடமாரண்டம்

ஒன்சறயும்

வகாடுத்திருந்தனர்.

ஒடுக்கப் பட்டெர்கசள அசழப் பது என்பதில் தற் டபாதுள் ள சுட்டுப்வபயர்கள்
அெமதிப் பு அெமானம் வைய் ெதாக இருப் பதால் மாற் றடெண்டும் . Non Caste
Hindus, Non Conformist Hindus, Depressed Classes என்பதற் கு பதிலாக டெறு வபயரில்
அசழக்கப் படடெண்டும் .

குறிப்பிட்ட

வபயசர

ெற் புறுத்த

எங் களுக்கு

அதிகாரமில் சல என அம் டபத்கர் வதரிவித்தார்.
அக்டடாபர் 14 1931 அமர்வில் நிதி ெருொசய மத்திய மாநில ஆட்சிகள் எப் படி
பகிர்ந்துவகாள் ளடெண்டும்

என்பது

குறித்து

விொதம்

நடந்தது.

மசறமுக

ெரிகள் மத்திய ஆட்சிக்கு, டநர்முக ெரிகள் மாநில ஆட்சிக்கு எனும் விதி எங் கும்
இருப் பதாக

வதரியவில் சல.

பரிசீலித்துவிட்டடன்
வைலவினங் கசள

என

பல

விளக்கிய

பட்டியலிட்டு

நாடுகசள
அம் டபத்கர்

காட்டினார்.

நான்

கெனமாக

ெருொய்

இனங் கள் ,

வபாருளாதாரநிசல

மத்திய

அரசுக்குப் டபாதாக் குசறயாகடெ உள் ளது. ெருமான ெரிசய மத்திய மாநில
அரசுகள் வபாது ெருொயாக வகாள் ளடெண்டும் . ெரிவிதிப்பின் ஒரு பகுதிசய
மத்திய அரசும் , மற் வறாரு பகுதிசய மாநில அரசுகளும் ஏற் கடெண்டும் என
ஆடலாைசன தந்தார்.
அக்டடாபர் 15 1931 அமர்வில் அம் டபத்கர் இரு முசறகள் பற் றிை் வைால் கிறார்.
ெருொய்
கிசடத்த

ொயில் கசளத்
அெ் ெருொசய

ஆதாரங் கசள

ஒதுக்கித்

தனிடய

பிரித்வதாதுக்கி

பகிர்ந்துவகாள் ளுதல் தருதல்

அல் லது

செத்துக்வகாள் ளுதல் ,
அடுத்ததாக

ெருொய்

பிரித்துக்வகாள் ளுதல் ,கிசடத்த

ெருொசயப் பகிர்ந்து வகாள் ளுதல் . முதல் ெசகயில் மாநில அரசு
partner

sleeping

ஆகடெ இருக்கும் . இரண்டாெதில் தமக்கான ெரிகசள வபறுெதில்

அதிகார ெரம் சப இரு அரசுகளும் வபற் றிருக்கும் என்றார்.
அக்டடாபர் 22 1931 அமர்வில்
அம் டபத்கர்

தனது

கூட்டாட்சி நீ திமன்றம் பற் றிய விொதத்திலும்

பார்செசய

முன்செத்தார்.

பல

டதசிய

அரசுகள்

கூட்டாட்சியாக இசணந்து அசமயும் டபாது சிக்கல் கசள தீர்க்க கூட்டாட்சி
நீ திமன்றம் ைர்ெடதை நீ திமன்றம் டபால நடக்கடெண்டும் . இராஜ தந்திரரீதியில்
அல் லது

டபார்ரீதியில்

தீர்த்துக்வகாள் ெது

நீ தித்தீர்ப்புகள்

மூலம்

தீர்வு

உை்ைநீ திமன்றம்

வகாண்டுள் ளது

என்பது

டெண்டும் .
.

இல் லாமல்

இம் முசறசய

அடதடபால்

டபாெதால்
அவமரிக்கா

அடிப்பசட

உரிசமகள் ,

சிறுபான்சமயினரின் உரிசமகள் குறித்த பாதுகாப் சபயும் அெர் ெற் புறுத்திை்
வைால் கிறார்.
அம் டபத்கர்

தனது

அய் யப் பாட்சடயும்

வதரிவித்தார்.

ெகுப் புொதம் -

கம் யூனலிைம் , மாகாணொதம் - புவராவின்சிலிைம் நீ ண்டகாலத்துக்கு இருக்கும் .
மாகாண அரசு தன் நலனுக்கு வபாருந்திெராத தீர்ப்புகசள வையல் படுத்த
தயங் காமல்

ைம் மதிக்கும்

என்பதற் கு

உத்தரொதமில் சல.

எனடெ

உை்ைநீ திமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் வையல் படுத்தப் படுெதற் கு அரசியல் ைட்டத்தில்
ெசக

வைய் யடெண்டும் .

ஆஸ்திடரலியா

ைட்டத்சத

அம் டபத்கர்

நடெடிக்சககளில்

கூட்டாட்சி

அரசுக்கு

எடுத்துக்

காட்டினார்.
நீ திமன்ற

அெமதிப்பு

அதிகாரம்

இருக்கடெண்டும் . நீ திமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் இந்தியா முழுெதும் அமுலாகுமாறு
பார்த்துக்வகாள் ெதற் கு கூட்டாட்சி அரசுக்கு அதிகாரம்
அம் டபத்கர்.

இதில்

தசலயிட்டு

ஜின்னா

டெண்டும்

டபசினார்.

என்றார்

அதிகாரம்

இருக்கடெண்டும் - அந்த அதிகாரத்சத வையல் படுத்த பக்கபலமும் டெண்டும் .
அம் டபத்கர் இராணுெமா என வினவுகிறார். ஜின்னா ைரி என ஆடமாதிக்கிறார்.
இந்த விொதத்தில் இசடயிட்டு ெந்த லார்டு டலாதியன் அது டபார் நடெடிக்சக
ஆகிறது என்றார். அம் டபத்கர் அவமரிக்காவில் அரசியல் ைட்டத்தில் ஏற் பாடு
இருக்கிறது

என

பதில்

தந்தார்.

வஜயகர்

’உள் நாட்டுப் டபார்

அல் லது

கூட்டாட்சிக்கு விசுொைம் ’ எது என டதர்ந்வதடுப் பதாகும் அல் லொ என்றார்.
அம் டபத்கர் இசத

மறுக்கவில் சல

மணலின்

அசமக்காமல்

அம் டபத்கர்.

டமல்

என்றார்.

நம் முசடய

அஸ்திொரத்சத

பார்த்துக்வகாள் ளடெண்டும்

என்றார்

மத்திய மாநில உறவுப் பிரை்சனகளில் இன்றும் இெ் விொதம்

முக்கியத்துெம் வபறக்கூடிய ஒன்றாகடெ இருக்கிறது
நெமபர் 2 1931 அமர்வில் ைமஷ்டி அரசின் நீ திமன்ற அதிகார ெரம் பு பற் றி
அம் டபத்கர் தன் கருத்சத தந்தார். அரசியலசமப் பு ைட்டத்திற் கு விளக்கம் தரும்

அதிகாரம்

வபாருள்

,

மாகாண

அரசும்

உசரக்கும்
ஒன்றின்

அதிகாரம்

டெண்டும் .

ைமஷ்டி அரசும் -

மற் றது

தசலயிடாமல்

அதிகாரத்தில்

பார்த்துக்வகாள் ளடெண்டும் . அடிப் பசட உரிசமகள் , சிறுபான்சம உரிசமகள்
பற் றி

சகயாளும்

அதிகாரம்

இருக்கடெண்டும் .

அம் டபத்கர்,

வஜயகர்

டபான்றெர்கள் அந்நீதிமன்றம் வடல் லியில் இருக்கடெண்டிய அெசியமில் சல
என்டற கருத்து வதரிவித்தனர். ஜாபருல் லாகான் வடல் லிக்குத்தான் ஆதரவு
அதிகம் என்றார்.
நெமபர் 16 1931 அமர்வில் இராணுெ தளபதிக்கும்

இராணுெ அசமை்ைருக்கும்

இசடடயயான உறவு குறித்து கருத்துக்கள் எழுந்தன. அம் டபத்கர் இெ் வுறவு
எப் படி இருக்க டெண்டும் என ைாப் ரூ நிசனக்கிறார் என டகள் வி எழுப் பினார்.
வகாள் சக, நிதி டபான்ற வபாது விஷயங் கள்

அசமை்ைரிடம்

இருக்கலாம் .

வதாழிநுட்பம் நிர்ொக விஷயங் கள் இருக்கடெண்டாம் என்ற பதிசல ைாப் ரூ
தந்தார்.
ெட்டடமசை முடிந்து வைளகத் அலி அெர்களும் அம் டபத்கரும் எஸ் எஸ் மூல் தான்
கப் பலில் ஜனெரி 29 1932ல் திரும் பினர். அெர்கசள ெரடெற் க ெழிமுசறகசள
அரைாங் கம்

வெளியிட்டிருந்தது.

வைய் யக்கூடும் எனவும்

காங் கிரைார்

எதிர்ப்பு

ஆர்ப்பாட்டம்

வதரிவிக்கப் பட்டிருந்தது. அம் டபத்கர் தன்னுடன் 24

வபட்டிகள் நிசறய புத்தகங் கள் ொங் கி எடுத்து ெந்திருந்தார். காந்தியடிகசள
ஆதரித்து நின்ற கஜ் டரால் கர், பாலு டபான்ற தசலெர்கள் கூட கப் பல் தளத்தில்
அம் டபத்கசர

ெரடெற் று

மாசல

அணிவித்தனர்.

அம் டபத்கர்,

அலி

இரு

தசலெர்களும்

ஊர்ெலமாய் அசழத்துை் வைல் லப் பட்டனர். அன்று மாசல 14

அசமப் புகள்

ைார்பில்

படரலில்

ெரடெற் பு

பட்டயம்

தரப் பட்டது.

ஒடுக்கப் பட்டெர்களுக்காக ெட்டடமசை மாநாட்டில் துணிவுமிக்க டபாராட்டம்
நடத்தியசமக்காக,

மானிட

ஆற் றலால்

என்ன

முடியுடமா

அசத

வைய் தசமக்காக நன்றி பாராட்டி ெரடெற் பு அளித்தனர்.
நீ ண்ட

வநடுங் காலமாக

அடக்கிவயாடுக்கப் பட்டும்

அை்சுறுத்தப் பட்டும்

சுரண்டப்பட்டும் ெந்துள் ள எங் கள் அசனெருக்கும் வபாதுொழ் க்சகவயனும்
ொனில்

புத்வதாளியாய்

தாங் கள்

உதயமான

நாடள

எங் களுக்குப்

வபான்வனழுத்துக்களால் எழுதப் படடெண்டிய நாளாகும் . ஒடுக்கப் பட்ட எமது
ைமுதாயத்திற் கு

விடிவு

அளிக்கக்

கூடிய

ஒடர

ெழியான

அரசியல்

அதிகாரத்சதப் வபறும் பாசதயில் எங் கசள ெழிநடத்தி வெற் றி ஈட்டித்தரெல் ல
தசலெர் தாங் கள் ஒருெடர என்று அதில் புகழாரம் சூட்டப்பட்டிருந்தது. இந்த
ெரடெற் பில் 114 ைங் கங் கள் தங் கசள இசணத்துக்வகாண்டிருந்தன.
காந்தியடிகசள
ெர்ணிப் பசதயும்
ஒடுக்கப் பட்ட

எதிர்ப்பதால்
ஆகாகாசன

மக்களுக்கான

தன்சனத்

துடராகி

காந்தி

இரகசியமாக

ஆதரசெ

குரான்

மீது

என

காங் கிரைார்

ைந்தித்ததாகவும்
ைத்தியம்

வைய் து

விலக்கிவகாள் ள டெண்டியதாகவும் , அதசன ஆகாகான் மறுத்த வைய் திசயயும்
அம் டபத்கர்

வதரிவித்தார்.

எெசரயும்

கடவுளாக்குெசத

வெறுப் பதாகவும்

தன்சனயும் ஆக்கடெண்டாம் என அம் டபத்கர் டகட்டுக்வகாண்டார்.
1932 பிப்ரெரி 28 அன்று வைன்சனயில் பத்தாயிரம் ஒடுக்கப் பட்டடார் திரண்டு
அம் டபத்கசர ெரடெற் றனர். முஸ்லீம் கள் , கிறிஸ்துெர்கள் , பார்ப்பனரல் லாதெர்
பங் டகற் றனர்.
வைன்சன

ஆதிதிராவிட

மசலயாளி

ஒடுக்கப் பட்டெர்

இக்கூட்டத்தில்

ைசப,

கூட்டசமப் பு

உசரயாற் றிய

அம் டபத்கர்

ஆதி

ஆந்திர

டபான்றசெ
எம்

சி

மகாைசப,

பங் டகற் றன.

இராஜா

அெர்களின்

கூட்டுத்வதாகுதி நிசலப் பாட்சட பல் டி என விமர்சித்தார். ஒடுக்கப் பட்டடார்
மயக்கு

வமாழிகளில்

சிக்காமல்

புத்தர்,

இராமானுஜர்

டபான்றெர்கசள

நிசனவில் நிறுத்த டெண்டிக்வகாண்டார்.
1932 டம மாதம் நாக்பூருக்கருகில் காம் ப்டீயில் ஒடுக்கப் பட்டடார் டபராயத்தில்
அம் டபத்கர் கலந்துவகாள் ள டம7 அன்று நாக்பூர் ெந்தார். அங் கு வபரும்
ெரடெற் சப வபற் றார். ராஜா- மூஞ் டை களம் எனும் வைால் லப் பட்ட இடத்தில் 15
ஆயிரம் டபர்கள்

பங் டகற் கும்

இம் மாநாட்டில்

உதசக

ெசகயில்
முனுைாமிப்

ஏற் பாடுகள்

வைய் யப் பட்டிருந்த்து.

பிள் சளயும்

கலந்துவகாண்டு

இரண்டுமணிடநரம் உசரயாற் றினார். ராஜா- மூஞ் டை ஒப்பந்தத்சத மாநாடு
நிராகரித்தது.
ஏப் ரல்

28, 1932ல் புடனயில் வகாடுக்கப் பட்ட ெரடெற் பில்

கலந்துவகாண்டு

அம் டபத்கர் உசரயாற் றினார். தான் பிறந்து ெளர்ந்த ைமுதாய மக்களின்
தாழ் ைசி
் நிசலசயப் டபாக்கும் பணியில் உயிர் துறப் படத தமது சூள் என்றார்
அம் டபத்கர்.

இன்று

இந்து

மக்களின்

வபரும்

எதிரியாக

கருதப் படும்

என்சன ெருங் கால ெரலாற் றாசிரியர்களும்

துடராகியாக

இந்து ைமூகமும்

பாராட்டிடய கூறுொர்கள் . ஆலயங் கள் , கிணறுகள் , ைமபந்தி விருந்துகளல் ல
டதசெ- டதசெவயல் லாம் அரசுப் பணிகள் , உணவு, உசட, கல் வியுடன் இதர
ொய் ப் புகள் என்றார்.
வபல் காமில் டம 24, 1932ல் அம் டபத்கருக்கு ெரடெற் பளித்தனர். அங் கு ரூ500
பணமுடிப் பும் பட்டயமும் ெழங் கப் பட்டது. ைமூக சீர்திருத்தத்திற் கு முன்னதாக
அரசியல் சீர்தீருத்தம் டதசெவயன அம் டபத்கர் உசர நல் கினார். ஒடுக்கப் பட்ட
மக்களின் நலனுக்காக மட்டுடம பாடுபடுெது தன்னலம்
இசழத்து ெரும்

அநீ தியின்

என்றாலும் , நாடு

பரிமாணத்சத பார்க்சகயில்

இத்தன்னலமும்

நியாயமானடத என தன் நிசலப்பாட்சட விளக்கினார்.
பம் பாய் ஓர்லி இசளஞர்கள் கூட்டம் ஒன்றில் வைப் டம் பர் 28, 1932ல் அம் டபத்கர்
உசரயாற் றினார்.

டகாயில்

நுசழவு

டபாராட்டம்

நல் லது

என்றாலும்

வபாருளியல் நலனில் அக்கசற மிக அெசியம் . ஆன்மீக நலசனவிட அது

முக்கியம் என்றார். இயக்கத்திற் கு தசலசம அலுெலக கட்டிடம் ஒன்றின்
அெசியத்சத இக்கூட்டத்தில் எடுத்துசரக்கிறார்.
அக்டடாபர்

9,

உசரயாற் றும் டபாது
வெளிடயறி

பம் பாய்

1932ல்

மறுசம

இெ் ொழ் வின்

குடியிருப் பு

ொழ் வு

இன்னல்

பகுதி

குறித்த

கசளய

மாய

ஒன்றில்

அெர்

மயக்கத்திலிருந்து

சிந்திக்குமாறு

டெண்டினார்.

கழுத்தில் துளசி மாசல வதாங் குெதால் கடன்பிடியில் இருந்து மீள முடியுமா யாத்திசரகளால்

ைம் பளம்

கிசடத்துவிடுமா-

ொழ் வில்

பயனற் ற

மூடநம் பிக்சககளில் , தியானங் களில் மூழ் கி ைமுதாயம் கிடப் பதால் பிற் பட்ட
நிசலயும் டதக்கமும் ெந்துள் ளசத எடுத்துை் வைால் லி அரசியல் அதிகாரம்
என்பதில் ஒருமுகப் படுத்திக் வகாள் ளுங் கள் என்றார்.
அக்டடாபர் 28, 1932 கூட்டம்
தீர்மானிக்கப் பட்டசெ

ஒன்றில்

என்கிற

மூட

உங் கள்

துன்பங் கள்

நம் பிக்சகயிலிருந்து

பிறப் பிடலடய
விடுபடுெதன்

அெசியம் பற் றியும் , ெறுசம பிறவிப் பயன், விதி எனை் வைால் ெது பிசழயாகும்
என்பசதயும் கற் பிக்கிறார்.
பிப் ரெரி

பம் பாய்

1933ல்

மாழ் டகாொனில்

கூட்டம்

ஒன்றில்

அம் டபத்கர்

திலகருடன் தன் நிசலசய ஒப் பிட்டுப் டபசினார். ஒடுக்கப் பட்ட மக்களின்
ஆதரவின்றி,

விடுதசல

நிசறடெறுதல்

அரிது.

டகாரிக்சகயும் ,
இந்துக்கள்

இந்து

உங் கள்

மக்களின்

நன்சம

நாட

டமம் பாடும்
முயற் சிப் பது

கருசணயால் அல் ல - அெர்களின் நலசனப் டபணடெ. நமது குறிக்டகாள்
நம் மீதான ெல் லாண்சம அகற் றி, உயர் ெகுப் பாரின் ைலுசககசள அகற் றி
தசளகசள அறுத்தடலயாகும் .
புலால் உண்பசத சகவிடுங் கள் . தன் மதிப் புடன் ொழக்கற் றுக்வகாள் ளுங் கள் .
ைாதிக்கடெண்டும்
உயர்ெசடெர்.

எனும்

புதிய

யுகம்

ஆர்ெம்

வபருகட்டும் .

பிறந்துவிட்டது.

பாடுபடுபெர்தான்

இந்நாட்டின்

அரசியலிலும்

ைட்டமன்றத்திலும் இடம் வபற் று உங் கள் இலக்குகசள நனொக்குதல் இயலும்
என் உணருமாறு அம் டபத்கர் டகாரினார்.
இன்று ைட்ட மன்றத்தில் தலித் பிரதிநிதிகள் அமர்தல் மிக ைாதாரணமான
ஒன்றாக

ஆகியிருக்கலாம் .

அம் டபத்கர்

அந்தப்

டபாராட்டத்தின்

கடினத்தன்சமசய உணர்ந்து புதிய யுகம் என டபசுெசத பார்க்கும் டபாது
அெரின் வபரும் உசழப் பிற் கான - கனவிற் கான பாசத வதரியும் .
இரயில் டெ வதாழிலாளர் குடியிருப் பில் தீண்டப் படாத மக்களின் கூட்டம் என
ஒன்று மார்ை் 4 1933 இரவு 9.30க்கு ஏற் பாடு வைய் யப் பட்டிருந்தது. அங் கு
உசரயாற் றிய அம் டபத்கர் எளிய மனிதனாகிய என்சன கடவுளாக்காதீர்.
தசலசமசய ெழிபடுெசத கிள் ளிவயறியத் தெறுவீர்களாயின் அது உங் கசள
அழிவிற் டக வகாண்டு வைல் லும் என கற் பித்தார். விடுதசலக்கு தனிமனிதசன

ைார்ந்து நிற் கும் டபாது உங் கள்
ெந்துவிடும் -

டதசிய

கடசமயில்

நீ டராட்டத்தில்

கெனமின்றி ொழும்

மரக்கட்சடகள்

பழக்கம்

நிசலயாகிவிடும்

என

அம் டபத்கர் எை்ைரித்தார்.
இங் கும் அெர் புதிய யுகம் எனக் குறிப் பிட்டு வைால் கிறார். அது தந்துள் ள
அரசியல்
ைமூகம்

உரிசமகசள

மதிக்க

வதரிந்துவகாள் ளுங் கள்

என்கிறார்.

இந்து

சீரழிய தசலசம ெழிபாடு, மனிதசனக் கடவுளாக்குதல் , கடசம

மறத்தல்

ஆகியெற் சற

காரணங் களாக

சுட்டுகிறார்.

உங் கள்

அடிசமத்தனத்சத அகற் றுெதற் கு கடவுசள மகாசன நம் பாதீர்கள் - உங் கள்
விடுதசல

அரசியல்

உரிசம

வபறுெதில்

இருக்கிறடத

தவிர

புனித

இசைவு,

உதவி,

யாத்திசரகளில் அல் ல என்றார்.
ைட்டமியற் றலும்

அசத

வையற் படுத்தலும்

உங் கள்

கருத்துக்கசளப் வபற் டற நடத்தப்வபறல் டெண்டும் . உணவு, உசட, உசறயுள் ,
கல் வி மருத்துெம் , ொழ் க்சகக்குரிய வபாருட்கள் ஆகியெற் சற அசமத்துத்
தருதடல

ைட்டமன்றங் களின்

கடசமயாகும் .

எனடெ

ைட்டமியற் றும்

அதிகாரத்சத நீ ங் கள் சகப் பற் றுங் கள் என அறிவுறுத்தினார்.
ஏப் ரல் 23, 1933 அன்று பம் பாயில் புடனவின் ஒடுக்கப் பட்ட மக்கள் கூட்டம்
ஒன்சற

ஏற் பாடு

வைய் திருந்தனர்.

அம் டபத்கர் பங் டகற் று

உசர

தந்தார்.

8000க்கும் டமற் பட்டடார் திரண்டிருந்தனர்.

ெட்டடமசை இரண்டாம் அமர்வில்

காந்தியுடன்

அரைாங் கத்துடன்

டைர்ந்துவகாண்டு

பிரிட்டிஷ்

நட்பு

முறிசெ

உருொக்கிக் வகாள் ள இயலவில் சல. எெ் ெளவு அதிகாரத்சத வபறமுடியுடமா
அதற் டக முசனப் புக் காட்டப் டபாெதாக அம் டபத்கர் குறிப் பிட்டார்.

IV
இந்திய அரசியல் ைட்ட சீர்திருத்த இசணந்த குழுவின் ைார்பில் (member of the
Joint Committee on Indian Constitutional Reform ) பல் டெறு முக்கிய நபர்கசள
அம் டபத்கர் குறுக்கு விைாரசன நடத்தினார். இந்தக்காலம் ஜூன் 1933 துெங் கி
நெம் பர் 1933ெசர நீ ண்டது. ைர்ை்சில் , ைர் ைாமுடெல் , மூஞ் டை, ராஜ் குமாரி
அம் ரித் கவுர், எம் டக ஆை்ைார்யா, ஹட்டன் டபான்ற பலசர அம் டபத்கர் தனது
குறுக்கு விைாரசணக்கு உட்படுத்துகிறார். அதன் ைாரமாக சில அம் ைங் கள்
இங் கு தரப் பட்டுள் ளன.
ராஜ் குமாரி அம் ரித் கவுர் உடன் அம் டபத்கர் நடத்திய விைாரசண வபண்கள்
இட ஒதுக்கீடு பற் றியதாக இருந்தது. ெயதுெந்டதார் ொக்குரிசம ெரும் ெசர
ெகுப் பு அடிப் பசடயில் அல் லாது வபாதுொக்காளர்களால் டதர்ந்வதடுக்கப் படும்
அடிப் பசடயில் வபண்கள் ஒதுக்கீடு என்பசத ஏற் கலாம் என்றார் அம் ரித் கவுர்.

இட

ஒதுக்கீடு

என்பசத

நாங் கள்

ஏற் கவில் சல.

அது

திணிக்கப் பட்டால்

எதிர்ப்டபாம் எனவும் அெர் வதரிவித்தார்.
ெகுப் பு அடிப் பசடசய வகாள் ளாத டநரடி டதர்தல் முசற என அம் டபத்கர்
குறுக்கு விைாரசணக்கு கவுர் பதிலளித்தார். ஆண் வபண் ஒருங் கிசணந்த
வதாகுதி

என்பசதயும்

கவுர்

ெலியுறுத்தினார்.

அம் டபத்கரின்

டெறு

ஒரு

டகள் விக்கு பதில் தந்த அம் ரித் கவுர் ைட்டமன்றங் களில் இருப் பெர்கசளவிட
ெகுப் புக் கண்டணாட்டம்

வபாதுமக்களிடம்

குசறொனதாகடெ இருக்கிறது.

கூட்டு ொக்காளர்களால் ொக்குகசள நாம் வபற முயலும் டபாது ஏற் படும்
ெகுப் புக் கண்டணாட்டம் தனி ொக்காளர்களால் டதர்ந்வதடுக்கப் படும் ெகுப் புக்
கண்டணாட்டத்சதவிடக் குசறொகடெ இருக்கும் . ெகுப்புக் கண்டணாட்டம்
ெராமலும் டபாகலாம் எனக் குறிப்பிட்டார்.
அடுத்து

புடன

ஒப் பந்தம்

வதாடர்பான

ைாட்சிய

விைாரசண

பல் டெறு

அம் ைங் கசள வெளிப் படுத்துெதாக இருக்கிறது. இன்றும் இக்குறிப் புகள் விொத
களத்தில்

முட்டிடமாதிக்வகாண்டிருக்கின்றன.

ைாட்சியங் கள்

குறிப் டபட்டிலிருந்து ஜூசல 31 1933ல் புடன ஒப் பந்தம் பற் றிய குறிப் புகள் இந்த
ொல் யூமில் இசணக்கப் பட்டிருக்கிறது.
அதில் ைர் என் என் ைர்க்கார் பிரதமருக்கு டிைம் பர் 14 1932ல் எழுதிய கடிதம்
சுட்டிக்காட்டப் படுகிறது.

ெங் க

ைட்ட

டமலசெயின்
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உறுப்பினர்கள்

வைய் துவகாண்ட முசறயீட்டில் ெங் க இந்துக்கசள கலந்து ஆடலாசிக்காமல்
வைய் யப் பட்ட உடன்பாடு புடன ஒப் பந்தம் எனக் குறிப் பிட்டுள் ளனர். ெங் கத்தில்
தாழ் தத
் ப் பட்டெர்கள் அரசியல் ரீதியாக துன்பப் பட்டுக்வகாண்டிருக்கவில் சல.
அம் டபத்கருக்கும் மற் றெர்களுக்கும் ெங் க நிசலசமப் பற் றித் வதரியாது. இந்து
ைமுதாயம் ெங் காளத்தில் ெளர்ெசத டெரறுத்துவிட புரட்சிகரமான மாற் றத்சத
புடன

ஒப் பந்தம்

உடன்படிக்சகசய

உருொக்குகிறது.
மாற் ற

ெங் கத்திற் கு

டெண்டுெதாக

வபாருத்தமாக
அந்த

புடன

உறுப் பினர்கள்

எழுதியிருந்தனர். இந்த உறுப்பினர்களில் சியாமாபிரைாத் முகர்ஜியும் ஒருெர்.
அம் டபத்கருக்கு இெர்களின் கூற் சற மறுக்கும் டெறு தந்தி ெந்திருந்தது. அதில்
அசமை்ைரசெ ஒப் புதல் அளித்த புடன உடன்படிக்சகசய திருத்திக்வகாள் ள
முடியாது என இருந்தது. அதில் காணப்பட்ட வபயர்கள் பிர்லா மற் றும் தக்கர்.
என் என் ைர்க்கார் டெறு தந்திசயயும் காட்டினார். அத்தந்தி ைர் இரவீந்திரநாத்
தாகூரால் என் என் ைர்க்காருக்கு ஜூசல 27 1933ல் அனுப் பப் பட்டிருந்தது. அதில்
தாகூர் மகாத்மாஜி வதரிவித்த டயாைசனசய ஏற் க தாமதிக்க டெண்டாம் என
பிரதமருக்கு

தந்தி

அனுப்பியசத

வைால் கிறார்.

புடன

உடன்படிக்சக

ஏற் படுத்தும் விளவு என்ன என்பசதப் பற் றி சிந்திக்க அந்த டநரத்தில் அெகாைம்
இல் லாமல்

டபாய் விட்டது.

ெங் கத்திலிருந்து

ஒருெர்கூட

வபாறுப் பான

பிரதிநிதியாக
மகாத்மாஜியின்

இல் சல.

இந்தப்

ஜீென்

இருந்தது.

பிரை்ைசனயின்
கெசல

உடனடித்

வநருக்கியதால்

தீர்வில் தான்
நான்

அசத

ஒத்துக்வகாள் ள டநர்ந்தது. அது தெறு என்று இப் டபாது நான் உணர்கிடறன்.
அரசியல் அனுபெம் இல் லாததாலும் மகாத்மாஜியிடம் வபரிய அளவில் அன்பும் ,
அெரது அரசியல் அறிவுக்கூர்சமயில் நம் பிக்சகயும் செத்திருந்ததாலும் நான்
பரிசீலசன வைய் யாமல் ெங் காளத்தின் விஷயத்தில் நீ தி பலியிடப் படுெசதக்
கெனிக்காமல் ஒத்துக்வகாள் ள துணிந்டதன். ெகுப் புொத பிணக்கு ஊக்கம்
வபற் றுள் ளசதப்

பார்க்கும்

டபாது

நமது

மாநிலத்தில்

அசமதியான

அரைசமப் பது கடினம் என்பது அத்தந்தியில் காணப் பட்ட ொைகங் கள் .
பிரதமருக்கு டாக்டர் அம் டபத்கர் ஜனெரி 5 1933ல் கடிதம் எழுதினார். அதில்
ைர்க்கார் எழுதிய ( டிைம் பர் 19 1932) கடிதம் பற் றி விொதிக்கிறார். பிரிட்டிஷ்
அரசு

புடன

உடன்படிக்சகசய

ஏற் றுக்வகாண்ட

பின்னர்

என்சனப்

வபாறுத்தெசர இந்தப் பிரை்சன முடிந்துவிட்ட ஒன்று. ெங் கம் மட்டும் மாற் றம்
டகாரமுடியாது என அம் டபத்கர் தன் ொதங் கசள செத்தார். பிரிட்டிஷ் இந்தியா
முழுசமக்குமான உடன்பாடு அது என்றார். ெங் கத்திலிருந்து ராஜா கட்சிசய
டைர்ந்த

இசளஞர்

பிரதிநிதியாக

இருந்தெர்

ஒன்றிசணந்த

ொக்களர்கள்

முசறசய ஏற் கும் படி என்னிடம் ஒன்றசற மணிடநரம் ொதிட்டார் என்பசத
அம் டபத்கர் வெளிப்படுத்தினார்.
டாக்டர் மூஞ் டையிடம் ைாட்சிய விைாரசணசய அம் டபத்கர் டமற் வகாண்டார்.
அதில் 1932 வைப் டம் பர் 19 டததி பண்டிட் மாளவியா தசலயில் நடந்த பம் பாய்
மாநாடு குறித்து விைாரிக்கிறார். வஜயகர், டதஜ் பகதூர் ைாப் ரூ, தாழ் தத
் ப் பட்ட
மற் றும் ைாதி இந்துக்களின் குழு அசமந்தது பற் றியும் அதன் நடெடிக்சககள்
குறித்தும் வினவுகிறார். மகாத்மா ஒப் புதலுடன் ஒப் பந்தம் தீர்மானிக்கப் பட்டதா
என்கிற டகள் விசயயும் அெர் எழுப்பினார். ஆம் என்றார் மூஞ் டை. அடுத்து
பம் பாயில் வைப் டம் பர் 25ல் கூடிய இந்துக் குழுவில் ொக்வகடுப் பு ெந்ததா என
அம் டபத்கர் வினவுகிறார். அதில் தான் ஆஜராகவில் சல என்ற மூஞ் டை தான்
அறிந்த விெரத்சத வைால் ெதாக வதரிவிக்கிறார். அடுத்து கொய் அெர்களிடம்
நீ ங் கள் ராஜா- மூஞ் டை ஒப் பந்தக்கட்சிக்காரரா எனக் டகட்கிறார். கொயும் ஆம்
என்கிறார்.
அம் டபத்கர் மிக முக்கிய டகள் வி ஒன்சற எழுப்பினார். வைப் டம் ர ் 24-26 1932ல்
டில் லியில் இந்து மகாைசபக் கூட்டம் நடந்ததா- ராமனந்த ைட்டர்ஜி இருந்தாராயார் தசலசமயில் நடந்தது?
மூஞ் டை

தனது

காப் பாற் றுெது

விளக்கத்சத
என்பதால்

ஏற் றுக்வகாண்டனர்.

தருகிறார்.
இந்து

இரண்டாெது

மகாத்மா

மகாைபா

காந்தியின்
புடன

ெட்டடமசை

உயிசரக்

உடன்பாட்சட
மாநாட்டின்டபாது

அம் டபத்கருடன்

டபை்சுொர்த்சத

நடத்திடனாம் .

கூட்டு

ொக்காளர்,

மக்கள் வதாசக அடிப் பசடயில் இட ஒதுக்கீடு வைய் யப்பட்டால் அம் டபத்கர்
திருப் தியுறுொர்
டமற் வகாண்டடன்.

என

வதரிந்து

நானும்

இந்து

மகாைபாவுடன்

அம் டபத்கரும்

ஒன்சற பிரதமருக்கு அனுப் பலாம்

நான்

சகவயழுத்திட்டு

உடன்பாடு

கூட்டுக்கடிதம்

என அம் டபத்கருக்கு நான்

டயாைசன

கூறிடனன் என மூஞ் டை வதரிவித்தார்.
அம் டபத்கர்

அதற் கு

நான்

ஒப் புக்வகாள் ளவில் சல

என

உடனடியாக

எதிர்வமாழிசய நல் கினார். முதலாம் ெட்டடமசையில் இதசன அம் டபத்கர்
ஒத்துக்வகாண்டார் என்றார் மூஞ் டை. இசத அவமரிக்க பத்திரிசககளுக்கும்
அெரது இசைவுடன் வதரிவித்டதாம் என்றார். இசதயும் அம் டபத்கர் மறுத்தார்.
பாய் பரமானந்த் ெங் கம் டபாலடெ பஞ் ைாபும் உடன்பாட்சட ஏற் கவில் சல
எனப் டபசினார். அெரிடம்
பஞ் ைாபில்

அம் டபத்கர் தன் டகள் விகசள முன்செத்தார்.

தாழ் த்தப் பட்டெர்

அெர்கள்

உள் ளனரா

தீண்டப்படாதெர்களாக

இல் சலயா.

இல் சல

பாய்

என்றார்.

பரமானந்தர்

அம் டபத்கர்

பாய்

பரமானந்த் டபை்சின் முரண்கசள சுட்டிக்காட்டினார்.
டஜ

பானர்ஜி

ெங் கத்தில்

’தீண்டாசம-

வநருங் காசம’

பற் றி

அரைாங் கம்

விைாரசண நடத்தட்டும் . அங் கு நூற் றாண்டாக ைாதித்தசடகசள எதிர்த்து
டபாராட்டம் நடந்துள் ளது. புடனவில் ஒப் பந்தம் ஏற் பட்டது. அங் கு ெங் க ைாதி
இந்துக்கள் ஏன் அசழக்கப் படவில் சல என வினவினார்.
பானர்ஜியிடம் குறுக்கு விைாரசணசய அம் டபத்கர் டமற் வகாண்டார். புடன
உடன்பாடு குறித்த மன்னர் அறிவிப் பு வைப் டம் பர் 26 1932 ெந்தது குறித்த
விளக்கத்சதயும்

பானர்ஜிக்கு

தருகிறார்.

மத்திய

ைட்டமன்றத்தில்

எெரும்

எதிர்க்கவில் சலடய என பானர்ஜிக்கு வஜயகரும் பதில் தருகிறார்.
ெங் க ைட்டமன்றத்தில் பிரிட்டிஷ் அரைால்
எதிர்த்து

தீர்மானம்

அங் கீகரிக்கப் பட்ட உடன்பாட்சட

நிசறடெற் றப் பட்டது

குறித்து

அம் டபத்கர்

டகள் வி

எழுப்பினார். ைட்டர்ஜி அத்தசகய தீர்மானம் வகாண்டுெந்தசத ஏற் றார். அடத
டநரத்தில்

நாமசூத்திரர்

பிரதிநிதி

ரசிக்

பிஸ்ொஸ்

மற் றும்

மாளவியா

டெண்டுடகாசள ஏற் று விலக்கிக்வகாண்டடன் என ைட்டர்ஜி பதிசலத் தந்தார்.
அம் டபத்கர்

மூஞ் டையிடம்

தாழ் தத
் ப் பட்டெர்கசள
அதற் கு ஆம்

இந்து

மகாைசப

ைார்பாக

பிரதிநிதித்துெப் படுத்துகிறீர்களா

என மூஞ் டை பதில்

தாங் கள்

எனக்டகட்டார்.

அளித்தார். இசத மறுப் பதாக வைால் லி

அம் டபத்கர் விளக்கினார்.
அடுத்து

அசனத்திந்திய

ெருணாசிரம

சுயராஜ் ய

ைங் கத்தின்

எம்

டக

ஆை்ைார்யா, டதஷ்பாண்டட, டஜ எல் பானர்ஜி டபான்றெர்கசள அம் டபத்கர்
விைாரித்து ைாட்சியம் வபற் றார். ைமயத்தின் அடிப்பசடக்டகாட்பாடுகள் என்ன

என வினெ அதற் கு ஆை்ைாரியா இக்குழு 3 மணிடநரம் எனது விளக்கத்சத
டகட்கத்தயார் எனில் வைால் டென் என்றார்.
எந்த ஒரு ைமயத்சதயும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ைட்டத்சத அறிமுகப் படுத்தும்
முன்

அம் மாநிலத்தில்

கருத்சத

அறிய

உள் ள

கெர்னர்

அெர்களிடமிருந்து

அங் கீகரிக்கப் பட்ட
அசத

வபறப் படும்

அசமக்கப் படலாம்

என்றார்.

ைமயத்தசலெர்களின்

அெர்களுக்கு

அனுப் படெண்டும் .

கருத்துக்டகற் ப

ைமய

ைட்டம்

நிறுெனங் களின்

மாற் றி

தசலெர்கள் தான்

தீர்மானிக்க டெண்டும் என்கிறீர்களா என அம் டபத்கர் வினவினார். நீ ங் கள்
பிராமணரா என்றார். ஆம் என ஆை்ைாரியா பதிலளித்தார். பல் டெறு மடங் கள் ,
பிராமணர்

அல் லாதெர்

டபாராடுெசத

டகாயில்

அம் டபத்கர்

அம் ைங் களில்

சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

ைமத்துெத்துெதிற் காக
நீ திக்கட்சி

பற் றியும்

குறிப் பிடுகிறார்.
ஆை்ைார்யா
கட்சியில்

நீ திக்கட்சியினர்
டைர்க்கிறார்கள்

மாறிெருகிறார்கள் .

என்றார்.

பிராமணர்கசளயும்

ஆை்ைார்யாவிற் கு

ஒரு

விஷயத்சத

வதளிவுபடுத்த விரும் புெதாக அம் டபத்கர் கூறினார். புடன உடன்பாடு அரசியல்
தீர்வு

என்பதுடன்

இந்துக்கள்

சுமத்தியுள் ளது.

மீது

குறிப் பிட்ட

தீண்டாசமசய

திறந்துவிடடெண்டும்

என

கடசமப்

வபாறுப் சபயும்

சகவிடடெண்டும் -

ெலியுறுத்தியுள் ளது

என

டகாவில் கசள

காந்தி

கூறியிருப் பது

உண்சமதாடன எனக் டகட்டார். ஆை்ைார்யா காந்தி அப் படித்தான் டபசினார்
என நிசனக்கிடறன் என பதில் தந்தார்.

மாளவியா இெ் ொறு வைய் யும் படி

இந்துக்கள் மீது கட்டுப் பாடு ஏதுமில் சல- புடன ஒப் பந்த முடிவுகசள ஏற் க
முடியாது என்கிறாடர என அம் டபத்கர் அடுத்த வினா வதாடுத்தார். ஆை்ைார்யா
ஆம் அப் படித்தான் என அதற் கும் பதிசல தந்தார்.
ஆதிொசி மக்கசள தனியாக செக்கலாம் என டபசிய டஜ எை் ஹட்டனுடன்
அம் டபத்கர் விொதிக்கிறார்.

அெர்கசளயும் ைமுதாயத்தின் பிரிக்கமுடியாத

பகுதியாக்குெது குறிக்டகாள்

என்றால்

அெ் ொறு வைய் ெது ைரியா என்பது

அம் டபத்கர் டகள் வியாக இருந்தது. ஆதிொசிகள் கற் றறிந்த பிற பகுதியினரால்
சுரண்டலுக்கு உள் ளாக டநரும் என்பது ஹட்டன் கருத்தாக இருந்தது. இந்த
மக்கள்

நிலத்திலிருந்து

பழங் குடிமக்கள்

விரட்டியடிக்கபட்டெர்களாக

தனித்துவிடப் படமாட்டார்கள்

என

தனது

இருக்கிறார்கள் .
நம் பிக்சகசய

அம் டபத்கர் வதரிவித்தார்.
ைர்ை்சில் அெர்களிடம் அம் டபத்கர் ைாட்சியம் டமற் வகாண்டார். ைர்ை்சில் அரசின்
தீர்மானத்திற் கு திருத்தம் வகாடுத்திருந்தார். இந்தியாவில் குடிடயற் ற நாட்டு
அரசியலசமப் சப
தீர்மானத்தில்
ெர்த்தகத்திற் கு

நிறுவுெதற் கு

கூடாது

எனக்

பாதிப் பு

அசெசயக்
டகாரியிருந்தார்.

கூடாது.

கட்டுப் படுத்தும்

எதுவும்

பிரிட்டிஷின்

இந்திய

இந்தியாவில்

தன்னாட்சிசய

விரிவுபடுத்துெது- அசமதி ஒழுங் கு நல் லாட்சி நிசலநாட்டுெதற் கு பிரிட்டிஷ்
பாராளுமன்றத்திற் குள் ள வபாறுப் சப ஊறுபடுத்தக்கூடாது என்பது ைர்ை்சில்
தரப் பு ொதமாக இருந்தது.
இது வதாடர்பாக டிைம் பர் 3 1931ல் காமன்ஸ் அசெயில் நடந்த விொதத்சத
அம் டபத்கர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். எனது தீர்மானம் ஏற் கப் பட்டிருந்தால் மகிழ் ைசி
்
அசடந்திருப் டபன் என்றார் ைர்ை்சில் . இந்த டநரத்தில் இந்தியாவில் ஒரு ைமஷ்டி
கூட்டசமப் சப

நிறுவுெசத

நான்

அம் டபத்கருக்கு

உறுதிபடத்

ெயதுெந்டதார்

ொக்குரிசம

ஒரு

டபாதும்

ஆதரித்ததில் சல

வதரிவித்துக்வகாள் ெதாக
என்பசதயும்

நான்

ைர்ை்சில்

என

டபசினார்.

ஏற் றுக்வகாள் ளமாட்டடன்

என்றார். ஏன் என அம் டபத்கர் வினெ அது நசடமுசற ைாத்தியம் மற் றது
என்றார் ைர்ை்சில் .
ைர் ைாமுடெல் டஹார் அெர்களிடமும் ைாட்சிய விைாரசணசய அம் டபத்கர்
நடத்தினார். ைாமுடெல் டஹார் ெகுப் புொரிப் பிரதிநிதித்துெ தீர்வு

கம் யூனல்

அொர்ட் குறித்து விளக்கினார். ெட்டடமசை மாநாட்டில் எழுந்த ொதங் கள் டெறுபாடுகள் - டலாதியன் இந்திய ொக்குரிசமக்குழுவின் ஆடலாைசனகள் அரசின் தீர்ப்பு- காந்தியின் உண்ணாடநான்பு- பிரதமர் காந்தி இசடடயயான
கடிதப் டபாக்குெரத்து ஆகியெற் சற எடுத்துசரத்தார்.
காந்தியின் ஆதரவுடன் ைாதி இந்துக்களின் பிரதிநிதிகளும் டாக்டர் அம் டபத்கர்
தசலசமயில் தாழ் த்தப் பட்ட ெகுப் பினரின் பிரதிநிதிகளும் கலந்துவகாண்ட
டபை்சுொர்த்சத - புடன உடன்பாடு - அொர்டில் பரிந்துசரக்கப் பட்டசதவிட
ஒதுக்கீடு கூடுதலான இடங் கள் தரப் பட்டசத ைாமுடெல் வதாட்டுக்காட்டினார்.
அடதைமயம் டெறுபட்ட டதர்தல் முசற புகுத்தப் பட்டசதயும் , அரசும் தனது
தீர்வில்

திருத்தம்

வதாடர்ந்து

வைய் யும்

காந்தியும்

இந்த

ஷரத்துக்கசள

உண்ணாடநான்சப

ஏற் றசதயும்

அசதத்

முடித்துக்வகாண்டசதயும்

வைய் தியாக பகிர்ந்துவகாண்டார்.
ைமஷ்டி

ைட்டமன்றத்தில்

மூன்றிவலாரு

பிரிட்டிஷ்

பகுதிசய

இந்தியாவுக்கு

முஸ்லீம் களுக்கு

உள் ள

ஒதுக்கும்

இடங் களில்

விஷயத்திலும் ,

ைமஸ்தானங் களுக்கு எத்தசகய ஒதுக்கீடு என்பதிலும் கடுசமயான எதிர்ப்பு
இருப் பசத அரசு காண்கிறது என்பசத ைாமுடெல் குறிப் பிட்டார்.
இது வதாடர்பான விொதத்தின் ஊடாக முதல் நிசல டதர்தலில் நான்குடபர்
கட்டாயம் டபாட்டியிட்டுதான் ஆகடெண்டும் (ஒடுக்கப் பட்டடார் இடங் களில் )
என்பதில் சல என்ற விளக்கத்சத தந்தார் அம் டபத்கர்.
இந்தத்

தீர்வின்படி

ொக்களிப் பர்.

தாழ் த்தப் பட்ட

அெர்களுக்கு

ெகுப் பினர்

ஒதுக்கப் படும்

வபாதுத்
இடங் கள்

வதாகுதிகளில்
ஏற் பாடு
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ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முடிவுக்கு ெரும் , அப் படித்தாடன என என் என் ைர்க்கார்

டகள் வி

எழுப் பினார்.

ைாமுடெல்

புடன

இதற் கு

ைாமுடெல்

உடன்பாட்டிற் கு

ஆமாம்

ஆதரொக

என

ெந்த

பதில்

அளித்தார்.

தந்திகளில்

ஒன்று

ரவீந்திரநாத் தாகூருசடயது என ைர்க்காருக்கு நிசனவூட்டினார். தாகூரின்
ொைகம்

என்ன

என்று

வதரிவிக்க

வஜயகர்

டெண்டினார்.

ஒப் பந்தத்சத

ஏற் றுக்வகாள் ள தாகூர் ெற் புறுத்தியுள் ளார் என ைாமுடெல்

டஹார் விசட

பகர்ந்தார்.
ைர்க்கார் ைர் ைாமுடெல் டஹார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஒரு பிராமணர் என்பசத
அறிொரா என்றார். ைாமுடெல் தங் கள் மூலம் அறிந்துவகாண்டடன் என்றார்.
உண்சம

என்னவெனில்

ஒப் பந்தத்சத

கணக்கற் ற தந்திகள் ெந்தனடெ தவிர
ைாமுடெல்

குறிப்பிட,

காந்திக்கு

ஏற் றுக்வகாள் ள

ெற் புறுத்திதான்

எதிராக ஒன்றுகூட ெரவில் சல என

பயந்துவகாண்டு

பிரிட்டிஷ்

அரைாங் கம்

வைய் துவிட்டதாக ைர்க்கார் குற் றம் ைாட்டினார்.
அம் டபத்கர்

விொதத்தில்

தசலயிட்டு

புடன

ஒப் பந்தம்

மிகப் வபரிய பாதிப்சப, விசளவுகசள ஏற் படுத்தும்

ெங் காளத்தில்

என்ற கருத்சதை் ைர்

ைாமுடெல் டஹார் ஒத்துவகாள் கிறாரா என வினவினார்.

ைாமுடெல் இல் சல

என்றார். என் என் ைர்க்கார் தான் அப் படி நிசனப் பதாக கூறினார்.
ைாமுடெல் டஹார் அடுத்து மாநில அரசுகள் கூட்டாட்சி அரசின் உத்திரவுகசள
நிசறடெற் றுெதுதான் நல் லது என்பசத சுட்டிக்காட்டினார். அம் டபத்கர் மாநில
அரசுகள்

அடங் காப்

பிடாரிகளாக

மாறி,

மத்திய

அரசின்

ஆளுசகக்கு

ஒத்துப்டபாகாத நிசல உருொகிறடபாது, மத்திய அரசு மாநில அரசின் நிர்ொக
அசமப் புகசள தங் கள் பணிக்கு பயன்படுத்திக்வகாள் ளாமல் தங் கள் நிர்ொகப்
பணிகசள

நிசறடெற் றிக்வகாள் ள

நியமித்துக்வகாள் ளலாம்

தமது

வைாந்த

அசமப் புகசள

என்படத ைரியானதாக இருக்குவமன்கிற கருத்சத

வெளிப் படுத்தினார். ைாமுடெல் அப் படி வைய் யலாம் என ஏற் றார்.
அம் டபத்கர் டமலும் இது குறித்து

ைாமுடெல் டஹாருடன் விொதிக்கிறார்.

தற் டபாதுள் ள இந்திய அரைாங் கை் ைட்டத்தின்படி ஒருங் கிசணந்த பட்டியல்
என்பது

எப் டபாதுடம

கருதப் பட்டு

அசனத்திந்திய

ெந்துள் ளது

என்றார்.

முக்கியத்துெம்
ைாமுடெல்

ொய் ந்ததாகக்

டஹார்

வபரிதும்

சமயப் படுத்தப் பட்டுள் ள இந்திய அரைாங் கத்சத ஒரு கூட்டாட்சி அரைாங் கமாக
மாற் ற

நாம்

திட்டெட்டமாக

நடெடிக்சக

எடுத்து

ெருகிடறாம்

என்றார்.

ஒற் சறயாட்சியிலிருந்து கூட்டாட்சி முசறக்கு மாறும் டபாது புதிய சூழ் நிசல
உருொகக்கூடும் . அதனால் தனித்தியங் கும் அதிகாரம் உசடய மாநில அரசுகள்
அடங் கிய கூட்டசமப் புக்குள் நுசழகிறடபாது பல பிரை்சனகள் ஏற் படும் என
கருதுெதாகவும் டஹார் வதரிவித்தார்.

அம் டபதகர் மிக முக்கிய டகள் வி ஒன்சற எழுப்பினர். மாநிலங் களில் என்ன
நடக்கிறது

என்பசத

மத்திய

அரசுக்கு

வதரிவிக்கடெண்டும்

என

விரும் புகிறீர்களா- மாநில நிர்ொகம் பற் றி அறியும் அதிகாரம் இருக்கடெண்டும்
என நினக்கிறீர்களா? இதற் கு டஹார் இல் சல என பதில் தந்தார்.
என் எம் டஜாஷி (வதாழிற் ைங் கத் தசலெர்) கல் வி ைம் பந்தமாக குறிப்பிட்டு
இதில் அகில இந்திய அறிக்சக என தயாரிப் பது இருக்காதா- அவமரிக்காவில்
மாநிலங் கள்

முழுசமக்குமாகடெ கல் வி அறிக்சக வைய் யப் படுகிறது என

அம் டபத்கர் டகள் விக்கு ெலு டைர்த்தார்.
அம் டபத்கரின் கூர்சமயான ொதங் களுக்குப் பின்னர் ைாமுடெல் டஹார் மாநில
அரசிடமிருந்து டதசெப் படும் விெரங் கசளப் வபறுெது இதில் அடங் கும் என்டற
நான் அனுமானிக்கிடறன் என்றார்.
பிற் பட்ட ெகுப் பு மக்களும் சிறுபான்சமயினர் என்பதில் ெருொர்களா என
அம் டபத்கர் வினா எழுப்பினார். இதற் கு பதில்

அளித்த டஹார் இதுபற் றி

இன்னும் வதளிொக சிந்திக்க விரும் புகிடறன் . இது சிக்கலான டகள் வி என்றார்.
அம் டபத்கர்

இந்த

விொதத்தில்

அமர்த்தப் படக்கூடாது

என்று

விதியின்

ெராது

கீழ்

தாழத்தப் பட்டெர்

கூறுெது

ஆளுநரின்

என்பசத

தனி

காெல்

பணியில்

அதிகாரம்

ைாமுடெல்

என்ற

டஹாரிடம்

வதளிொக்கிக்வகாள் கிறார்.
ெட்டடமசையில் அம் டபத்கர் ொதங் களிலும் , காந்தியுடன் அெர் டமற் வகாண்ட
விொதத்திலும் , ைாட்சியங் கள் விைாரசணயிலும் அெரின் கடும் உசழப் சப
நாம் பார்க்கமுடியும் . ஒடுக்கப் பட்ட மக்களின் விடுதசல எனும் வபரும் டபாரில்
தனது

வபயருக்கு

களங் கம்

ஏற் பட்டசதயும்

வபாருட்படுத்தாமல்

அதில்

முழுக்கென குவிப்சப வைய் தசத நாம் உணரமுடியும் . இந்த விொதங் கள்
இன்றும் கூட பரந்துபட்ட விொதபரப்பில் முக்கியத்துெம் வகாண்டனொகடெ
இருப் பசதயும் நாம் அெதானிக்க முடியும் .
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