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திராவிட இயக்கமும், 
தமிழநாட்டில் அஞசல் 
மதாரலமதாடர்புத் மதாழிறசஙக 
இயக்கமும்

ஆ.செல்லபபாண்டியன்

கட்டுரரச் சுருக்கம்:

உை்கத் ்தகாழிற புரடசி ஏறேட்ட 
பின, இநதியத் ்தகாழிறெங்க வரைகாறும், 
குறிப்ேகா்கத் தமிழ்ெகாடடில அதன வரைகாறும், 
அதில திரகாவி்ட இயக்கத்தின ேங்களிப்பும், 
அதிலும் குறிப்ேகா்கத் ்தகாமுெ எனனும் 
்தகாழிைகாைர் முனபைறறச் ெங்க வரைகாறும் 
எனறு ேை ப்ககாணங்களில விரிவகா்க ஆய்கிறது 
இக ்கடடுளர.

"்ககாண்ே ்தலைகாம் ்தகாழிைகாளி 
்ெய்தகான! அவன

்ககாணத் தகுநதது வறுளமயகாம்

பூணத் தகுநதது ்ேகாறுளமயகாம் " (1) 

எனறகார் புரடசிக ்கவிஞர் ேகாரதிதகாென 
அவர்்கள், இனளறககு எண்ேது 
ஆண்டு்களுககு முனைகால. உளழககும் 
மக்களின வகாழ்வியல நிளைளய, அவர்்களின 
அவைத்ளதக ்கவிளத வரி்கைகால வடித்துத் 
தநதளவ தகான இளவ.

தறபேகாது அறிவியல ்தகாழில 
நுடேத்தின உச்ெமகாை அளைத்து வள்க 
ேள்டப்பு்களையும் மனித ெமூ்கம் நு்கர்நது 
அனுேவித்துக்்ககாண்டிருககிறது,இளவ 
மனிதகுைத்திறகு உளழககும் மக்கள் 
ேள்டத்தளித்த ெகாதைங்கள்.அவர்்கள் 
வழஙகிய ,வகாழ்வியலுக்ககாை சீதைங்கள்.

மி்க பவ்கமகாை 'அறிவியல தைத்தில' 
திைம் திைம் புதிய புதிய ்கண்டுபிடிப்பு்கள் 
அணி வகுத்து நிறகினறை. நீரகாவி இயநதிரம் 
்தகா்டஙகி அணு மினெகாதைங்கள் வளர, 
ெநதிரனில மனிதன ்ககால ளவத்தது முதல 
தறபேகாது ்ெவ்வகாய்க ப்ககாளில ஆய்வு 
ெ்டத்தும் 'மங்கள் யகான' விண்்கைம் 
அனுப்பியதுவளர த்கவல ்தகாழில 
நுடேத்தில எண்ம(டிஜிட்டல)முளற 
வளர மி்க  நீண்்ட ேடடியல உை்கைகாவிய 
மனித குைத்திறகு ெகாதளை்கைகா்க மனித 
குைத்திற்ககாை வகாழ்வியல ெகாதைங்கைகா்க 
வ ழ ங ்க ப் ே ட டி ரு க கி ன ற ை . இ ள வ 
அளைத்தும் உளழககும் மக்களின 
வியர்ளவயில விளைநதளவ!

அணுளவப் பிைநது அதன ஆறறல 
உணர்நது அநத விண்ளண அைநது அதன 
அறிவியல ்தரிநது,இநத மண்ளணப் 
பிைநது,அதில ்கனிமம் அ்கழ்நது,்கடும் 
மளைளயக குள்டநது அதில வழிளய 
வகுத்து,்ேரும் ்க்டல நீைம் அைநது,அதன 
ஆய்வில ்தளிநது ்க்டலின மடியில ்ெடிய 
ேகாைம் அளமத்து இனனும் வகார்த்ளத்களில 
அ்டங்ககாத ெகாதளை்களை உளழககும் மக்கள் 
இநத உைகிறகு வழஙகி உள்ைைர்.

இனனும் ்க்டல வழிப்ேகாளத,வகானவ
ழிப்ேகாளத,்தகாளைத்்தகா்டர்பு த்கவல 
்தகாழில நுடேம்,இயறள்க சீறறங்களை 
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எதிர்்்ககாள்ளும் பேரகாறறல எை எண்ணறற 
ெகாதளை்கள் .இளவ எலைகாம் ்தகாழிைகாைர் 
உளழப்ேகாலதகான உயர்நது நிறகினறை.
ஆைகால உைகில ்ேரும்ேகுதியகா்க உள்ை 
உளழககும் மக்களின வகாழ்வகாதகாரம்(Living 
Standard) ப்கள்விககுறியகா்க பின தஙகிபய 
உள்ைது.அவர்்களின வகாழ்கள்கப் ேயணம் 
்தகா்டர் பேகாரகாட்டமகா்கபவ ெ்கர்நது 
்்ககாண்டிருககிறது.

உரழக்கும் மக்களின அர்ப்பணிப்பு:

உை்க அைவில இத்தள்கய ்ேரும்ேகுதி 
உளழககும் மக்கள் தகாங்கள் அளமப்பு 
ரீதியகா்க ்ெயலே்ட முடியகாதவர்்கைகா்க 
,்ெயலே்ட இயைகாதவர்்கைகா்க 
உ ள ழ த் து க ் ்க கா ண் டி ரு க கி ற கா ர் ்க ள் .
இவர்்கள் திைககூலி ்தகாழிைகாளியகா்க 
,ஒப்ேநத ்தகாழிைகாைர்்கைகா்க,மளைய்கத் 
பதகாட்டத் ்தகாழிைகாைர்்கைகா்க 
,ேண்ளணத்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க ,ேரநது 
ேட்ட விவெகாயத் ்தகாழிைகாைர்்கைகா்க 
,சிறு குறு நிறுவைத்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க 
,்ெெவு,மீன பிடித்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க 
மி்கப்்ேரும்ேகானளமயகா்க உள்ை 
்கடடுமகாைத்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க திைம் 
வியர்ளவ சிநதி தங்கள் உளழப்ளே இநத 
ெமூ்கத்திற்ககா்க அர்ப்ேணித்துக்்ககாண்டிருக
கிறகார்்கள்.

வைரும் ெகாடு்களில மறறும் 
்ேகாருைகாதகாரத்தில பின தஙகிய ெகாடு்களிலும் 
இதுதகான எதகார்த்த நிளை.ஐககிய ெகாடு்கள் 
ெளேயின உை்க ெகாடு்கள் வறுளம ஆய்வு 
அறிகள்க(ெைவரி-20,2020) இளத உறுதி 
்ெய்துள்ைது.(2)

இத்தள்கய உளழககும் மக்கள் 
ெ்கர்ப்புறங்களில மூனறில ஒரு ேஙகு மக்கள் 
குடிளெ்களில(Slum Area) வகாழ்கிறகார்்கள்.
அவர்்கள் சு்ககாதகாரம்,்கலவி,மருத்துவம் 
பேகானற அடிப்ேள்ட வெதி்கள் இனறி 
,ஏழ்ளமயிலும் வறுளமயிலும் 
வகாடுகிறகார்்கள்.அபதபேகாை உைகில உள்ை 
ெ்கர்ப்புற மக்கள் ்தகாள்களயப் பேகாை ஏழு 
ம்டஙகு மக்கள் (சுமகார் 650 ப்ககாடிப்பேர்) 
கிரகாமங்களில வகாழ்கிறகார்்கள்.கிரகாமப்புற 
மக்களின ஒரு ேகுதியிைர் சுத்தமகாை 

குடி நீர் கூ்ட கிள்டக்ககாமல அவைத்தில 
வகாழ்கிறகார்்கள் எனறு விவரிககிறது அநத 
அறிகள்க.

இனளறய சூழபை  இப்ேடி 
எனறகால ெர்வபதெ ்தகாழிைகாைர் 
அளமப்பு (ILO) பேகானற நிறுவைங்கள் 
வருவதறகு முனைகால உை்க ெகாடு்களில 
்தகாழிைகாைர்்களின ேகாது்ககாப்பு ,ெட்டங்கள் 
ஏதும் இலைகாத 18,19ஆம் நூறறகாண்டு்களில 
்தகாழிைகாைர்்களின நிளைளம  மி்க 
பமகாெமகா்க இருநதது.

மதாழிறபுரட்சியும் மதாழிலாளர்களும்:

புதிய ்தகாழில நுடேம்,புதிய புதிய 
்கண்டுபிடிப்பு்கள் ்தகாழில்களில முழு 
அைவில இயநதிரமயமகாக்கல ஆகியளவ 
ெ்டநபதறிை.விளைவு உறேத்தி ்ேருக்கம் 
அதுவும் அதிபவ்கத்தில குவிநதது.இவறறின 
்ககாரணமகா்க ்ேரிய அைவில ்ேகாருைகாதகார 
வைர்ச்சிளய அநத ெகாடு்கள் அள்டநதை.
பமலும் ெமூ்கப்ேண்ேகாடடுத்தைங்களிலும் 
மகாறறங்கள் நி்கழ்நதை.புதிய 
்தகாழிறெகாளை்கள் ்தகா்டங்கப்ேட்ட 
அபத சூழலில அவறறில ேணி புரியும் 
்தகாழிைகாைர்்கள் புதிய சிக்கல்களையும் 
புதிய பிரச்ெளை்களையும் எதிர்்்ககாண்்டைர்.
்தகாழிறெகாளை்களில நிர்வகா்கம் முதைகாளி்கள் 
மறறும் ்தகாழிைகாைர்்கள் எனகினற 
அளமப்பு தகாைகா்கபவ ்கட்டளமககும் சூழல 
ஏறேட்டது.

்தகாழிறெகாளை்களில நீண்்ட 
பவளை பெரம் குளறநத அைவில 
வழங்கப்ேடும் கூலி,பவளை உத்திரவகாதம் 
இ ல ள ை , ே கா து ்க கா ப் பு - சு ்க கா த கா ர ம் 
இலளை,மி்கக குளறநத கூலியில குழநளதத் 
்தகாழிைகாைர்்கள்,சுரண்்டப்ேடுதல,வறுளம
,ஏழ்ளம எை அடுக்கடுக்ககா்க துயரங்களைத் 
்தகாழிைகாைர்்கள் எதிர்்்ககாண்்டைர்.ஆைகால 
இவர்்கள் உளழப்பில உருவகாை ்ேகாருட்கள் 
மறற ெகாடு்களுககு ஏறறுமதி ்ெய்யப்ேடடு 
்ேரும் ்ெலவத்ளத ஈடடித்தநதை. அபத 
பெரத்தில  ்தகாழிைகாைர்்களின வகாழ்வகாதகாரம் 
்ேரும் அைவில ேகாதிக்கப்ேட்டை.
அவர்்கள் ்தகா்டர் துயரங்களைச்ெநதித்தைர்.
இத்தள்கய சிக்கல்கள்,பிரச்ெளை்கள் 
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நிளறநத ்ககாை்கட்டத்தில அவறறிறகு 
தீர்வு்ககாண புதிய சிநதளை்களும் 
மகாறறங்களுக்ககாை முயறசி்களும் ,தீர்வுக்ககாை 
அளமப்பு்களும் ,இயக்கங்களும் இயலேகா்க 
உருவகா்கத்்தகா்டஙகிை.

உை்க ெகாடு்களில குறிப்ேகா்க ஐபரகாப்பிய 
அ்மரிக்க ெகாடு்களில ்தகாழிறபுரடசி 
துவஙகிய ்ககாை்கட்டத்திலும் அதறகு 
முனைரும்கூ்ட ்தகாழிைகாைர்்கள் 
தங்களுக்ககாை ்தகாழிறெங்கங்களை 
அளமத்துக ்்ககாள்வதறகு முனேகா்கபவ 
ஆங்ககாஙப்க சிறுசிறு குழுக்கைகா்க 
தங்களுக்ககாை உரிளம்களுக்ககா்க 
ப்ககாரிகள்க்களை முனளவத்து 
பேகாரகாடிக்்ககாண்டிருநதைர்.

்தகாழிறகூ்டங்களிலும் ேணிபுரியும் 
இ்டங்களிலும் ்தகாழிைகாைர்்கள் ்தகா்டர்நது 
ெநதித்த பிரச்ெளை்கள் ேணியில ஏறேட்ட 
இனைல்கள் ்தகா்டர்நது அதி்கரித்து 
வநதை.அதன தீவிரத்தனளம அவர்்கள் 
ஒனறுேடுவளத ்கட்டகாயப்ேடுத்தியது.
்தகாழிைகாைர்்களின ஒறறுளமளய 
வலுப்ேடுத்தி பேகாரகாட்டங்கள் 
ெ்டத்தபவண்டிய பதளவளய,அவசியத்ளத 
உணர்த்தியது.அதன விளைவகா்க இஙகிைகாநது 
உள்ளிட்ட ஐபரகாப்பிய ெகாடு்களிலும் 
,அ்மரிக்ககாவிலும் புதிய அளமப்பு்கள் 
மறறும் ்தகாழிறெங்கங்கள் உரு்வடுத்தை.

இஙகிலாந்தில்..

18-ஆம்  நூறறகாண்டில துவக்கத்தில 
இஙகிைகாநதில ெகார்விச்(Norwich) ேகுதியில 
உள்ை சுரங்கத் ்தகாழிைகாைர்்கள்,தங்கைது 
நியகாயமகாை ப்ககாரிகள்க்களுக்ககா்க ்தகா்டர்நது 
ேை ்கட்டங்கைகா்க ,ேை ஆண்டு்கள் பவளை 
நிறுத்தம் ்ெய்தைர்.ெகாடடிங்ககாம் ேகுதியில 
்ெெவுத்்தகாழிைகாைர்்கள் பேகாரகாட்டம்,1819-
ஆம் ஆண்டு அளைத்து அளமப்பு்கள் 
ெகார்பில பீட்டர்லூ ேகுதியில 80 ஆயிரம் 
பேர் ்கைநது்்ககாண்்ட பேகாரகாட்டம் 
்கைவரத்தில முடிநதது.18 ்தகாழிைகாைர்்கள் 
உயிரிழநதைர்.1833 ஆம் ஆண்டு பிரிடடிஷ் 
ெகா்டகாளுமனறம்(Factory Act 1838) 
்தகாழிைகாைர் உரிளம்கள் ெட்டம் ்்ககாண்டு 
வநதது.ஆைகால 1834-ஆம் ஆண்டில 

ேண்ளண ்தகாழிைகாைர்்களுககு ஆதரவகா்க 
கூலி உயர்வு ப்கட்ட 'ப்டகாலேடூள் 'ேகுதி 
்தகாழிறெங்கத்திைர் 6 பேளர ஏழகாண்டு்கள் 
தண்்டளை விதித்து ஆஸ்திபரலியகாவின 
குறறவகாளி்கள் ்ககாைனிககு (Penal Colony) 
ெகாடு ்க்டத்திைர்..அரெகாங்கத்தின இத்தள்கய 
்ெயலுககு ்தகாழிைகாைர்்கள்,்ேகாதுமக்கள் 
மத்தியில ெகாடு முழுவதும் எதிர்ப்பு 
கிைம்பியது.

1842-ல ேருத்தி ேஞசு(Cotton Workers) 
ஆளைத் ்தகாழிைகாைர்்கள் ்ேகாது பவளை 
நிறுத்தம் ்ெய்தைர்.1867-ல ்தகாழிறெங்க 
்ககாஙகிரஸ் (Trade Union Congress) 
உருவகாைது.1871-ல ்தகாழிைகாைர்்களுக்ககாை 
(Trade Union Act 1871) ெட்டம் 
நி ள ற ப வ ற ற ப் ே ட ்ட து . இ ங கி ை கா ந தி ன 
்தகாழிைகாைர் அளமப்ேகாை ்தகாழிறெங்க 
்ககாஙகிரஸ் பினைகாளில அரசியல ்கடசியகா்க 
இளணநது ்ெயலேட்டது.1900-ல பைேர் 
ேகார்டடி(Labour Party) எனனும் ்கடசியகா்க 
உரு்வடுத்தது.

பெம்ஸ் ப்கயர் ெகாடி(James Keir 
Kardie) தன 10 வயதில நிைக்கரி சுரங்கத் 
்தகாழிைகாளியகா்க தைது ேணிளயத் 
துவஙகி தைது 23-வது வயதில  சுரங்கத் 
்தகாழிைகாைர் ெங்கத்(1879) தளைவரகாைகார்.
ஸ்்ககாடைகாநதின ்தகாழிறெங்கவகாதியகாை 
பெம்ஸ் ப்கயர் ெகாடி பினைகாளில பைேர் 
ேகார்டடி துவஙகியவர்்களில ஒருவரகா்க ,அவர் 
அக்கடசியின முதல தளைவரகா்க பதர்வு 
்ெய்யப்ேட்டகார்.

சுவீடன நாட்டில்:

சுவீ்டன ெகாடடில ஏற்கைபவ இயஙகிவநத 
ேலபவறு ்தகாழிைகாைர் அளமப்பு்கள் 
,்தகாழிறெங்கங்கள் ஒனறிளணநது 1886 
முதல பதசிய ்தகாழிைகாைர் ெங்கம்(National 
Labour Union) உதயமகாைது.பினைர் 1898-ல 
்தகாழிைகாைர் மத்திய அளமப்ேகா்க (Swedish 
Social Democratic Confederation) L.O. உருவகாைது.
அதறகு இளணயகா்க ்தகாழிறெங்க 
அளமப்பு்டன ்தகா்டர்புள்டய (Swedish Social 
Democratic Party) SAP 1889-ல துவங்கப்ேட்டது.
இநத இரு அளமப்பு்களும் ்தகாழிைகாைர் 
இயக்கம் மறறும் அரசியலிைலும் ஆதிக்கம் 
்ெலுத்திை.
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சுவிட்சர்லாந்து...

சுவிடெர்ைகாநது ெகாடு 
்தகாழிலமயமகாைளத(Industralation) அடுத்து 
1860 ்களில ்தகாழிறெங்க அளமப்பு்கள் 
துவங்கப்ேட்டை.1873-ல ேலபவறு 
்தகாழிறெங்கங்கள் இளணநது ்தகாழிைகாைர் 
கூட்டளமப்ளே(Workers Federation) 
உருவகாககிைர்.

ஆஸ்திநரலியாவில்...

அனளறய பிரிடடிஷ் ்ககாைனி ஆதிக்க 
ெகா்டகாை ஆஸ்திபரலியகாவில 1820்களில 
(தண்்டளைக ள்கதி்கள் அலைகாத) 
்தகாழிைகாைர்்கைகால ்தகாழிறெங்க 
அளமப்பு்கள் துவங்கப்ேட்டை.
முதலில சிடனி மறறும்  பெகாேர்க 
ெ்கரங்களிலும் பினைர்  ெகாடு முழுவதும் 
துவங்கப்ேட்டை.1850-்களில 400 ெங்கங்கள் 
துவஙகி ்ெயலேட்டை.அப்பேகாபத 
ஆஸ்திபரலியகாவில சுரங்கத் ் தகாழிைகாைர்்கள் 
உள்ளிட்ட ேைதுளற ்தகாழிைகாைர்்கள் 8 மணி 
பெர பவளை ப்ககாரிகள்களய முனளவத்து 
பேகாரகாட்டம் ெ்டத்திைர்.குறிப்ேகா்க ்ேண்்கள் 
தீவிரமகா்க ்தகாழிறெங்கங்களில ஈடுேட்டைர்.

மெர்மனியில்...

்ெர்மனியில ெள்ட்ேறற ்ெர்மன 
புரடசி(1848-49) ்ககாைத்ளத்யகாடடி ்ேர்லின 
உள்ளிட்ட 40 ெ்கரங்களில ஏற்கைபவ 
தனித்தனியகா்க ்ெயலேடடு வநத எடடு 
்தகாழிைகாைர் ெங்கங்கள் ஒனறிளணநது 
்ெர்மன ் தகாழிறெங்க பேரளமப்ேகா்க(German 
Trade Union Confederation) உருவகாைது.

அமமரிக்காவில்...

ஐபரகாப்பிய ்ககாைனி ஆதிக்க 
ெகாடு்களிலிருநது விடுேட்ட அ்மரிக்ககா 
சுதநதிர ெகா்டகா்க பிர்க்டைப்ேடுத்தப்ேட்ட 
1776-ம் ஆண்டு ்ககாை்கட்டத்தில ்தகாழிைகாைர் 
இயக்கங்களும் பதகானறி்டத் துவஙகிை.
முனைதகா்கபவ நியூயகார்க ெ்கரில ,தங்கைது 
ஊதியக குளறப்ளே எதிர்த்து ளதயல 
்தகாழிைகாைர்்கள் 1768-ஆம் ஆண்டு 
பேகாரகாட்டம்,பவளை நிறுத்தத்தில 
ஈடுேட்டைர் எனேது ேதிவகாகியுள்ைது.

     1794-ல பிை்்டலபியகாவில துவங்கப்ேட்ட 
(Federal Society Of Journeymen Cordwainers(Shoe 
makers) எனனும் ்தகாழிைகாைர் அளமப்புதகான 
,அ்மரிக்க வரைகாறறில நிளையகாை 
்தகாழிறெங்கங்கள் பதகானறுவதறகு 
முனபைகாடியகா்க வழி்ககாடடியது.
்தகா்டர்நது ெங்கங்கள் ெ்கர்ப்புறங்களில 
வி ரி வ ள ்ட ந த ை . ் த கா ழி ற பு ர ட சி யி ன 
த கா க ்க ம கா ்க , ் த கா ழி ை கா ை ர் ்க ளி ள ்ட ப ய 
தங்களுள்டய பவளைத்தனளம 
,பவளைக்ககாை ஊதியம் ேறறிய சிநதளை 
விழிப்புணர்வு ஏறே்டத் துவஙகியது.தகாங்கள் 
சுரண்்டப்ேடுவளத உணர்நது பவளை 
பெரக குளறப்பு பேகானற  ப்ககாரிகள்க்கள் 
்தகாழிைகாைர்்கள் மத்தியில  வலுவள்டயத் 
துவஙகியது.இத்தள்கய சூழல ,விழிப்புணர்வு 
ஆகியளவ ்தகாழிறெங்கக ்கட்டளமப்ளே 
விரிவுேடுத்துவது,வலிளமப்ேடுத்துவது 
ேறறிய நிளைளய உருவகாககிை.

இதளையடுத்து 1827-ல 
இயநதிர ்தகாழிைகாைர்(Mechanics') 
்ேகாறிச்்ெம்ளமயகாைர்்கள் ெங்கம் 
உருவகாக்கப்ேடடு மத்திய ெங்க 
அளமப்பு்களை பிலி்்டலவியகாவில 
்கட்டளமத்தைர்.

1852-ல அ்மரிக்ககா மறறும் ்கை்டகாவில 
அச்சுக்களை ்தகாழிைகாைர்்களின ெங்கம் 
விரிவள்டநது ெர்வபதெ அளமப்ேகா்க 
மகாறியது.

19-ஆம் நூறறகாண்டின குறிப்பி்டத்தக்க 
நி்கழ்வு்கைகா்க ,1866-ல பதசிய ெங்கங்கள் 
ஒனறிளணநதை.மற்றகானறு 1880-ல 
(Knights of Labour) பதசிய அளமப்ேகா்க 
வலுவள்டநதது.ஏற்கைபவ 1877-ல ரயிலபவ 
நிறுவைங்களுககு எதிரகாை மகா்ேரும் 
பவளை நிறுத்தத்தில முககிய ேங்்கடுத்து 
வழி ெ்டத்தியது.

பதசிய ெங்களிலிருநத ஒரு ேகுதியிைர் 
1886-ல அ்மரிக்க ்தகாழிைகாைர் 
ெம்பமைைம்(American Federation Of Labor) 
எனற புதிய அளமப்ளே உருவகாககிைர்.

Knights அளமப்பு விரிவகா்க வைர்ச்சி 
அள்டநத நிளையில 1881-ல ்ேண் 
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்தகாழிைகாைர்்களையும் அளமப்பில பெர 
அனுமதித்து,அவர்்களுககும் இயக்கத்தில 
ெம உரிளம அளித்தது.1884-ல ேசிபிக 
ரயிலேகாளத ்தகாழிைகாைர்்களுககு 10% ஊதிய 
உயர்ளவ ்ேறறுத்தநதது.்கடுளமயகாை 
பேகாரகாட்டத்தகால 'ளெடஸ்' இதளைச் 
ெகாதித்தது.

சிக்காநகா நபாராட்டம்.

  அ்மரிக்ககாவின சிக்ககாப்ககா ெ்கரில 1886- பம 
4-ம் ெகாள் ்தகா்டஙகிய ்தகாழிைகாைர் பேரணி 
'பெ மகார்க்்கட ' ெதுக்கத்தில குருதி சிநதிய 
வரைகாறு எைப் ேதிவகாகியது.அ்மரிக்ககாவின 
ேள்ளி வரைகாறறுப் ேகா்டத்தில சிைர் மடடுபம 
உண்ளம நி்கழ்ளவ ேதிவு ்ெய்துள்ைைர். A F 
L அ்மரிக்க ்தகாழிைகாைர் ெம்பமைைத்தின 
தளைவர்,பதகாழளமச்ெங்கங்கள் இளணநது 
விடுத்த அளறகூவல ,' எடடு மணி பவளை 
பெர' ப்ககாரிகள்க்களுக்ககா்க ெகாடு தழுவிய 
பேகாரகாட்டம்.

பம 1 ்தகா்டஙகியது. அனறு மிகசி்கன 
அ்வனயூவில 80,000 ்தகாழிைகாைர்்கள் 
ேஙப்கறறைர்.இரண்்டகாம் ெகாள் 35000 
்தகாழிைகாைர்்கள் ேஙப்கறறைர்.பம-3 
்ேஸ்்டர்ன-புளு அ்வனவியூவில 
திரண்்ட ்தகாழிைகாைர்்கள் மீது சிக்ககாப்ககா 
்ககாவலதுளற ்கண்மூடித்தைமகாை 
்்ககாளை்வறித்தகாககுதல ெ்டத்தியது.ேைர் 
்்ககாலைப்ேட்டைர்.இளதக ்கண்டித்து 
பம-4ஆம் ெகாள் பேரணி பெ மகார்க்்கட 
ெதுக்கத்தில ெ்டநதபேகாது 2500 பேர் 
்கைநது ்்ககாண்்டைர்.அவர்்களைச்சுறறி 
வளைத்து ்ககாவலதுளற தகாககியது.ேைர் 
் ்க கா ல ை ப் ே ட ்ட ை ர் . ் ே கா ய் க கு ற ற ம் 
சுமத்தி ெகானகு ்தகாழிறெங்கத்தளைவர்்கள் 
தூககிலி்டப்ேட்டைர்.

அவர்்கள் தியகா்கம் அளைவருககும் '8 மணி 
பெர பவளை ' எனற முழக்கம் ்வறறிளயத் 
ப த டி த் த ந தி ரு க கி ற து . அ வ ர் ்க ளி ன 
தியகா்கத்ளதப் பேகாறறும் வள்கயில உை்கம் 
முழுவதும் பம முதல ெகாளை ்தகாழிைகாைர் 
திைமகா்க ்்ககாண்்டகாடுகிறகார்்கள்.
தியகா்கத்தகால உயிர் நீத்த ்தகாழிைகாைர்்களின 
முனபைகாடி்களுககு சிக்ககாப்ககா ெ்கரின 
புற ெ்கர்ப்ேகுதியிலுள்ை Forest (Park 

Illunois) பூங்ககாவில நிளைவுச்சினைம் 
அளமக்கப்ேடடுள்ைது.

இந்தியாவில் மதாழிலாளர் இயக்கம்:

18-ஆம் நூறறகாண்டில இஙகிைகாநதில 
உருவகாை ்தகாழிறபுரடசியிளை்யகாடடி 
இநதியகாவிலும் ேஞசு நூறேகாளை்கள் 
,ெணல ்தகாழிறெகாளை்கள் முதலியளவ 
துவங்கப்ேட்டை.புதிதகா்க இரயிலேகாளத 
அளமககும் ேணியும் துவங்கப்ேட்டது.
இளவ பிரிடடிஷ் இநதியகாவில 1850்களில 
துவங்கப்ேட்ட முககிய ேணி்கள்.

எைபவ 1860்களில ்தகாழிைகாைர் 
பிரச்ெளை்களும் உருவகா்கத் ்தகா்டஙகிை.
வலுவகாை அளமப்பு ரீதியகாை ்தகாழிறெங்கம் 
இலைகாத சூழலிலும் 1875-ல ேம்ேகாய் 
ெ்கரத்தில ேஞெகாளைத் ்தகாழிைகாைர்்கள்,எஸ்.
எஸ்,்ேன்ககாளீ எனேவர் தளைளமயில 
பேகாரகாட்டம் ெ்டத்திைர்.அத்தள்கய 
பேகாரகாட்டங்களின விளைவகா்க அனளறய 
பிரிடடிஷ் அரசு ்தகாழிைகாைர்்களின 
பிரச்ெளை்களைத் தீர்க்க ்தகாழிறெகாளை்கள் 
ஆளணயம்(Factory Commission) ஒனளற 
அளமத்தது.

ேம்ேகாய் ேஞெகாளைத் 
்தகாழிைகாைர்்களுககு எம்.என.பைகா்ககாநபத 
எனேவர் தளைளமபயறறு பேகாரகாட்டத்ளத 
ெ்டத்திைகார்.அதனவிளைவகா்க ேம்ேகாய் 
ேஞெகாளைத் ்தகாழிைகாைர்்கள் உள்ளிட்ட 
ஆளைத் ்தகாழிைகாைர்்கள் ப்ககாரிகள்க்கள் 
உள்ளிட்ட பிரச்ெளை்களின தீர்வுககு 
இஙகிைகாநது ெகா்டகாளுமனறத்தில முதல 
்தகாழிறெகாளை்கள் ெட்டம்(Factory Act 1881) 
்்ககாண்டு வரப்ேட்டது.

ஆயினும் அனளறய ்ககாை்கட்டத்தில 
்தகாழிைகாைர்்களின (Welfare) பெம 
ெைன்கள் மடடுபம ்கவைத்தில 
்்ககாள்ைப்ேட்டது.அவர்்களின அடிப்ேள்ட 
உ ரி ள ம , ப ்க கா ரி க ள ்க ்க ள் , ப வ ள ை 
பெரம் பேகானறளவ ்கவைத்தில 
்்ககாள்ைப்ே்டவிலளை.்தகாழிைகாைர்்களி்டம் 
பேகாதிய விழிப்புணர்வு,அறிவகார்நத 
்ெயலதிட்டம் எதுவும் இலைகாத 
சூழல ்தகா்டர்நதது.இநதியகாவில 
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ஆங்ககாஙப்க ்தகாழிைகாைர் அளமப்பு்கள் 
்ெயலேட்டகாலும் ,வலுவகாை 
அளமப்புரீதியகாை ்தகாழிறெங்கங்கள் 
பிற்ககாைத்திலதகான உருவகாக்கப்ேட்டை.

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ,மதாழிலாளர் இயக்கம்:

்தகாழிறெங்கங்களின வரைகாறறில 
1918-1924 ்ககாை்கட்டத்திலதகான 
முளறயகாை,வலுவகாை,அளமப்புரீதியகாை 
, ஒ ரு ங கி ள ண க ்க ப் ே ட ்ட 
்தகாழிறெங்கத்திற்ககாை அடித்தைம் 
அளமக்கப்ேட்டது.

முதல உை்கப்பேகாரிைகால 
ஏறேட்ட ேகாதிப்பு்களின தகாக்கத்தகால 
்தகாழிைகாைர்்களின வகாழ்கள்கத்தரம் 
சிளதநது பேகாயிருநத சூழல ஒரு 
புறம்,்தகாழிலமயமகா்க உை்க அைவில 
ஏறேடடுள்ை அறிவியல ் தகாழில நுடேங்கள் 
ேறறிய ்தளிவு,பேகாதிய விழிப்புணர்வு 
ஆகியளவ இலைகாத சூழல ்தகாழிைகாைர்்கள் 
மத்தியில ஏறேட்டது. எைபவ இத்தள்கய 
விழிப்புணர்வு மறறும் ்தகாழிைகாைர்்களின 
அடிப்ேள்டத் பதளவ ,அவர்்களின 
உரிளம ேறறிய புரிதல ஆகியளவ 
ேறறிய ்தளிளவயும் மகாறறங்களையும் 
ஏறேடுத்த பவண்டிய அவசியம் ஏறேட்டது.
இளவ்களை உணர்நத தளைவர்்கள் 
்தகாழிைகாைர்்களின துயரங்களை 
்களையவும்,அவர்்களின வகாழ்கள்கத் தரத்ளத 
உயர்த்தவும் ்தகாழிைகாைர் இயக்கங்களை 
்கட்டளமக்க முனவநதைர்.அளமப்பு ரீதியகா்க 
ெங்கங்களை உருவகாககிைர்.

இந்தியாவில் முதல் மதாழிறசஙகம்:

அனளறய (்ெனளை) ்மடரகாஸ் 
பிரசி்்டனசி(MADRAS Presidency) யில திரு.
வி . ்க ல ய கா ண சு ந த ர ம் , பி . பி . வ கா டி ய கா , ம கா .
சிங்ககாரபவைர் மறறும் ெக்களரச்்ெடடியகார் 
ஆகிபயகார் ஏப்ரல -27 1918-ல '்மடரகாஸ் பைேர் 
யூனியன(MLU) எனற ்தகாழிறெங்கத்ளதத் 
துவககிைர்.இநதியகாவின வரைகாறறில 
அளமப்பு ரீதியகா்க துவங்கப்ேட்ட முதல 
்தகாழிறெங்கம் ்மடரகாஸ் பைேர் யூனியன 
எனேதுதகான சிறப்பு.இதளை அடுத்து 
அ்கமதகாேகாத் ேஞெகாளை(Textile) ்தகாழிைகாைர் 

ெங்கம்,அகிை இநதிய அஞெல ஊழியர் 
ெங்கம் ஆகியளவ்களும் துவங்கப்ேட்டை.

(பி&சி) பினனி மில் நபாராட்டம்:

அனளறய மதரகாஸ் பினனி (பி&சி)  
மில ்தகாழிைகாைர்்களுககு ்கடும் அநீதி 
இளழக்கப்ேடடு வநதது.்தகாழிைகாைர்்கள் 
உரிளம மறுக்கப்ேட்டது.12 மணி பெரம்,16 
மணி பெரம் பவளை வகாங்கப்ேடடு 
சுரண்்டப்ேட்டைர்.நியகாயமகாை ஊதியம் 
மறுக்கப்ேட்டது.எைபவ இத்தள்கய 
்்ககாடுளம்களை எதிர்த்து ேழுத்த 
சுயமரியகாளதக்ககாரர் ,ெங்கத்தின தளைவர் 
திரு.வி.்க. மறறும் ேகுத்தறிவுவகாதியும் 
் ே கா து வு ்ட ள ம வ கா தி யு ம கா ை 
மகா.சிங்ககாரபவைர் ஆகிபயகார் தளைளமயில 
பி&சி மில ்தகாழிைகாைர்்கள் பவளை 
நிறுத்தப்பேகாரகாட்டத்ளதத் துவககிைர்.

அனளறய ஆஙகிபைபய அரசு எம்.எல.
யூ.ெங்கத்ளத தள்ட ்ெய்தது.பேகாரகாட்டத்ளத 
ஒடுக்க ்ககாவலதுளற வரவளழக்கப்ேட்டது.
்கண்மூடித்தைமகா்க பேகாரகாடும் 
்தகாழிைகாைர்்கள் மீது துப்ேகாககிச்சூடு 
ெ்டத்தப்ேட்டது.ஒனேது ்தகாழிைகாைர்்கள் 
துப்ேகாககிச்சூடடில உயிரிழநதைர்.
இத்தள்கய துயரச்ெம்ேவம் 29.8.1921-ல 
ெள்ட்ேறறது.

தளைவர்்கள் திரு.வி.்க,சிங்ககாரபவைர் 
மறறும் ெக்களரச்்ெடடியகார் உள்ளிடப்டகாளர 
ள்கது ்ெய்தது ்ககாவலதுளற.தளைவர் 
திரு.வி.்க.ளவ ெகாடு ்க்டத்த உத்தரவிட்டது 
நீதிமனறம்.

ஆஙகிபைபய அரசின அ்டககுமுளறளய 
எதிர்த்து எம்.எல.யூ. ெங்கம் நீதிமனறம் 
்ெனறு பேகாரகாடியது.இறுதியில 
்வறறியும் ்ேறறது.இதன தகாக்கம் 
ெகாடு முழுவதும் எதி்ரகாலித்தது.
திரு.வி.்க, மறறும் மகா.சிங்ககாரபவைர் 
தளைளமயில பமலும் ேை ெங்கங்கள் 
மதரகாஸில துவங்கப்ேட்டது.எம்.எஸ்.எம்.
்தகாழிைகாைர் ெங்கம்,மினெகாரத்்தகாழிைகாைர் 
ெங்கம்,டிரகாம்பவ ்தகாழிைகாைர் 
ெங்கம்,அச்ெ்கத் ் தகாழிைகாைர் ெங்கம்,ரயிலபவ 
்தகாழிைகாைர் ெங்கம்,ப்ககாளவயிலும் 
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மதுளரயிலும் ்ெெவுத் ்தகாழிைகாைர் 
ெங்கங்களையும் உருவகாககிைர்.

திராவிட இயக்கமும் மதாழிலாளர்களும்:

முதனமுதலில தமிழ் ெகாடடில 1933-
ஆம் ஆண்டு பம-21-ஆம் ெகாள் தமிழ் ெகாடு 
முழுவதும் பமதிைம் ் ்ககாண்்டகா்டப்ேட்டது," 
1933-ஆம் வரு்டம் பம மகாதம் 21-நபததி 
ஞகாயிறறுககிழளம ,சுயமரியகாளதபயகாரகால 
'பம திைம் ' தமிழ் ெகாடு முழுளமயும் 
்்ககாண்்டகா்டப்ேடும்...அனறு ்ககாளையிலும் 
மகாளையிலும் அநதநதக கிரகாமங்களிலும் 
,ேட்டணங்களிலும் ெமதர்மி்கள் 
ஊர்வைம்,ெமதர்ம ெஙகீதங்களு்டன வரைகாம்; 
ஆங்ககாஙகு கூட்டங்கள் கூடடி ெமதர்மம் 
இ ன ை ் த ன று ம் , ் த கா ழி ை கா ை ரு க கு ம் 
விவெகாயி்களுககும் விைக்கமுறச்்ெய்யைகாம்; 
துர்ப்ேழக்கங்களை ஒழிககுமகாறு 
ேை தீர்மகாைங்களை ்ெய்யைகாம்.
இவ்விதமகா்க ஒழுங்ககா்கவும்,நியகாய 
முளறப்ேடி கூட்டங்களையும் 
ஊர்வைங்களையும் ெ்டத்திக்்ககாள்ளுமகாறு 
ப்கடடுகப்ககாள்கிபறன." (3) எனறு தநளத 
்ேரியகார் அறிகள்க விடுத்தகார்.

அதறகு அடுத்த ஆண்டு முதல பம 1-ஆம் 
ெகாள் பம திைத்ளதக ்்ககாண்்டகாடிைகார்்கள்.
நீதிக்கடசியும் அதறகுப் பின  திரகாவி்டர் 
்கழ்கமும் திரகாவி்ட முனபைறறக்கழ்கமும் 
பம திைத்ளத ்்ககாண்்டகாடி வநதைர்.
இப்பேகாதும் ்்ககாண்்டகாடி வருகினறைர்,

 நீதிக ்கடசி ்ககாைத்தில அதன தளைவர்்களில 
ஒருவரகாை திரு டி.எம். ெகாயர் அவர்்கள் 
,அனளறய ஆஙகிபைய அரசு ்்ககாண்டு 
வநத ்தகாழிறெகாளை்கள் ெட்டம்(Factory Act) 
ேறறி ஒரு அறிகள்கயிளை ்வளியிட்டகார்.
அதில " ஒரு ்தகாழிறெகாளை ேறறிய  
ெட்டம் எனேது ்தகாழிைகாளி-முதைகாளிககு  
இள்டபயயகாை உறவு,்தகாழிைகாைர் 
ெைம்,்தகாழிைகாைர்்களின  கூலி நிர்ணயம் 
எனகிற  மடடில  இருநது வி்டககூ்டகாது.எது 
மி்க முககியம் எனறகால, ் தகாழிைகாைர்்கள் ்ககாை 
்ககாைத்துககும்   கூலித்்தகாழிைகாளி்கைகா்கபவ 
இருப்ேது எனேளதத் தகாண்டி - அடுத்த 
தளைமுளறயிைகாவது அவர்்களின 
பிள்ளை்கள் பமபை வரபவண்டும்.

எைபவ இநத இநதியத் ்தகாழிறெங்க 
ெட்டமுன வடிவு ேறறி ்வள்ளையர் 
அரெகாங்கம் ஒனளறச்பெர்க்க பவண்டும்.
ஒவ்்வகாரு ்தகாழிறெங்கத்த்த்துககும் 
-ஒவ்்வகாரு ்தகாழிறபேடள்டககுப் 
ேக்கத்திபையும் ்தகாழிைகாைர்்களுள்டய 
பிள்ளை்கள் இைவெமகா்க ேடிப்ேதறகு ஏறற 
வள்கயில ேள்ளிக கூ்டங்களை அரசு நிறுவ 
பவண்டும்`(4)  எை ஆஙகிபைபய அரசுககு 
1911-ல எழுதிைகார்.அதுவும் நீதிக்கடசி 
்தகா்டஙகுவதறகு முனைதகா்கபவ திரகாவி்ட 
இயக்க சிநதளைளய ்வளிப்ேடுத்திைகார்.

்தகாழிைகாைர்்கள் ேறறியும் 
்தகாழிறெங்கங்கள் ேறறியும் ஒரு ெரியகாை 
ேகார்ளவ ்ேரியகாருககு இருநதிருககிறது.
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின அறிகள்களய 
தமிழில தநளத ்ேரியகார் குடி அரசில 
்வளியிடடிருககிறகார்.

`்தகாழிைகாைர்்கள் ேகுத்தறிவுவகாதி்கைகா்க 
ஆ்க பவண்டும்.்க்டவுள்,மதம்,ெகாஸ்திரம்,ெம்
பிரதகாயம் முதலிய ்ககாரியங்களில ெம்பிகள்க 
இலைகாமல இருக்கபவண்டும்.

மனிதத் தனளமயிலும் ,மகாைத்திலும் 
,ஒழுக்கத்திலும் ெம்பிகள்க இருக்கபவண்டும் 
`(5) எனறு ்ேரியகார் குறிப்பிடுகினறகார்.

`இநத ெகாடடில 
விவெகாயி்கள்,்தகாழிைகாைர்்கள் அளைவரும் 
திரகாவி்டர்்கள்தகாம்; மஙப்ககாலியபரகா, 
நீகபரகாக்கபைகா, ஆரியபரகா அலைர். 
திரகாவி்டர்தகான ேகாட்டகாளி்கைகாய், 
விவெகாயி்கைகாய் வகாழ்கிறகார்்கள்`(6) எனறு 
குறிப்பிட்டவர் ்ேரியகார்.

்ேகாதுவகா்கபவ ்தகாழிறெங்கம் 
எனறு ்ெகானைகால அது ்ேகாது உ்டளம 
இயக்கத்திறகுத் ்தகா்டர்புள்டயது எனகினற 
எண்ணம்தகான ஒரு ேகுதியிைரி்டம் உள்ைது.
்தகாழிறெங்கம்தகான ்ேகாதுவு்டளமக ்கடசி-
்ேகாதுவு்டளமக ்கடசிதகான ்தகாழிறெங்கம் 
எனற ்கருத்தும் இநத ெமூ்கத்தில 
அழுத்தமகா்கப் ேதிநதிருககிறது.ஆைகால 
உண்ளம  பவறு.

இநதியகாவில ்ேகாதுவு்டளமக ்கடசி 
(Communist Party Of India) ்ககானபூரில 
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டிெம்ேர் 26-1925-ல ்தகா்டங்கப்ேட்டது.
அதன தமிழ்ெகாடடின கிளை 1934-லதகான 
துவங்கப்ேட்டது.ஆைகால 1931-அகப்டகாேர் 
4 குடியரசு இதழில தநளத ்ேரியகார் 
அவர்்கள் ்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின 
அறிகள்களய(Communist Manifesto) ்தகா்டர்நது 
இரண்டு மகாதம் தமிழில ்வளியிட்டகார்.ஆம் 
திரகாவி்டர் இயக்கம்தகான ்ேகாதுவு்டளமக 
்கடசியின அறிகள்களய முதன முதலில 
்வளியிட்டது.

1931 டிெம்ேரில தநளத ்ேரியகார் 
இரஷ்யகாவுககு புறப்ேடடுச் ்ெனறகார்.தைது 
இரஷ்யகா மறறும் ஐபரகாப்பியப் ேயணத்ளத 
முடித்துக்்ககாண்டு டிெம்ேர் 1932-ல தகாய்கம் 
திரும்பிைகார்.்ேகாதுவு்டளம ெகா்டகாை 
இரஷ்யகாவுககுச்்ெனறு வநத முதல திரகாவி்ட 
இயக்கத்தின தளைவர் தநளத ்ேரியகார் 
ஆவகார்.

பெகாவியத் இரஷ்யகாவுககு ்ெலவதறகு 
முனேகா்கபவ 1931,ஜீன மகாதம் விருதுெ்கரில 
ெள்ட்ேறற நீதிக்கடசி மகாெகாடடில ்டபிள்யூ.
பி.அ.்ெைநதிரேகாண்டியைகார் தளைளமயில 
ெள்ட்ேறற மகாெகாடடில பேசிய தநளத 
்ேரியகார் , 'ெமத்துவமும் பெகாெலிெமும்தகான ' 
ெமது இைககு' எைப் பிர்க்டைப்ேடுத்திைகார்.
எைபவ ்ேகாதுவு்டளமக ்கருத்து்களை 
தமிழ் ெகாடடில விளதத்த இயக்கம் திரகாவி்ட 
இயக்கம்தகான.ம.சிங்ககாரபவைர் 1923-ல 
விழகாவில பமதிைக ்்ககாடிபயறறிைகார்.
ஆைகால ெகாடு முழுவதும் பம திைம் 
்்ககாண்்டகாடியது திரகாவி்டர் இயக்கம்.

"1952ஆவது ஆண்டு, திரகாவி்ட விவெகாயத் 
்தகாழிைகாைர் ெங்கம் எனனும் அளமப்பிளைத் 
தநளத ்ேரியகார் பதகாறறுவித்தகார்.1952ஆம் 
ஆண்டுதகான ெங்கத்ளதப் ்ேரியகார் 
்தகா்டஙகிைகார் எனினும், 1946ஆம் ஆண்டு 
ெள்ட்ேறற ரயிலபவ ்தகாழிைகாைர்்கள் 
பேகாரகாட்டத்தில திரகாவி்டர் ்கழ்கத்திறகுப் 
்ேரும்ேஙகு இருநதது. குறிப்ேகா்க, 
திருச்சிககு அருகில உள்ை ்ேகானமளையில 
ெள்ட்ேறற பேகாரகாட்டம் திரகாவி்டர் 
்கழ்கத் பதகாழர்்களிைகாபைபய முதனளம 
்ேறறது."(7)  எனறு சுே.வீரேகாண்டியன 
குறிப்பிடுகினறகார்.

தநளத ்ேரியகாரும் திரகாவி்ட இயக்கமும் 
்வறுமபை ்தகாழிைகாைர்்கள் ேறறி 
மடடும் சிநதித்திளவயலை.தமிழ் ெகாடடில  
்தகாழிைகாைர்்கைகா்க யகார் இருககிறகார்்கள் 
எனேளதயும் இஙகு உளழககும் மக்கள் 
யகார் எனேளதப் ேறறியும் ஒரு ்தளிவகாை 
ேகார்ளவ இருநதது.

." ் தகாழிைகாைர்்கள் எனறு வருகினறபேகாது 
்தகாழிறெகாளை்களில இருககும் 
்தகாழிைகாைர்்களைப் ேறறி மடடும் 
தநளத ்ேரியகாரும் திரகாவி்ட இயக்கமும் 
்க வ ள ை ப் ே ட ்ட தி ல ள ை . அ வ ர் ்க ப ை கா டு 
இளணத்து ெகாதியின ் ேயரகால ஒடுக்கப்ேடடு 
பிறவித்்தகாழிைகாைர்்கைகா்க இருககும் 
அளமப்பு ெகாரகா ்தகாழிைகாைர்்களைப் 
ேறறியும்  சிநதித்த இயக்கம் திரகாவி்ட 
இயக்கம்.அவர்்களுக்ககா்கவும் இளணத்து 
அளமப்பு ்கடடிய இயக்கம் திரகாவி்ட 
இயக்கம்.

மபாதுவுடரமயும் அணைாவும்:

உ்டளமயகாைர்்கள், உளழப்ேகாைர்்கள் எனற 
நிளை மகாறி ,இருவரும் ஒனறகா்க பவண்டும் 
எைச்சிநதித்தவர் அண்ணகா. முதைளமச்ெரகா்கப் 
்ேகாறுப்பேறறபின ‘இனறு 
உ்டளமயகாைர்்கைகா்க இலைகாமலிருககிற 
விவெகாயக கூலி்களுக்்கலைகாம் நிைம் 
கிள்டககிற ஒரு திட்டம் ்வறறி்கரமகா்க 
நிளறபவறறப்ேடுகிறபேகாது,அவர்்களும் 
உ்டளமயகாைர்்கள் ஆகிற ்ககாைம் வரும்.
உ்டளமயகாைர்்கள் -உளழப்ேகாைர்்கள் 
எனற இரண்டு வர்க்க நிளை மகாறும் 
‘(8)  எலபைகாருககும் எலைகாம் எனேபத 
திரகாவி்ட இயக்கத்தின தத்துவம்.அதுபவ 
்ேகாதுவு்டளமத் தத்துவம்.

‘பேரறிஞர் அண்ணகா அவர்்கள் பெகாெலிெம்-
்கம்யூனிெம் ேறறி பதகாழர் ்ைனின அவர்்கள் 
கூறியளத பமறப்ககாள் ்ககாடடிப் பேசிைகார்.1918-
ல ்ைனின அவர்்களி்டம் 'உங்கள் பெகாவியத் 
ெகாடள்டத் ்தகா்டர்நது அடுத்தடுத்து 
்கம்யூனிஸ்ட ெகாடு்கள் அகிைத்தில 
உருவகாகுமகா?" எை ஒரு பேடடியில 
ப்கட்டபேகாது ்ைனின ்ெகானைகார். "உங்கள் 
ப்கள்விபய பிளழயகாைது.இனனும் ஒரு 
்கம்யூனிஸ் ெகாடு கூ்ட இநத பெகாவியத் 
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உடே்ட இநதப் பூமியில உருவகா்கவிலளை!." 
அப்ேடி்யனறகால உங்கள் ெகாடு ்கம்யூனிஸ்ட 
ெகாடு இலளையகா? எனறு ப்கட்டபேகாது 
,இலளை,இது பெகாெலிஸ்ட ெகாடு.கியூேகா 
உடே்ட இதுவளரயில ஒரு ்கம்யூனிஸ்ட 
ெகாடு கூ்ட உருவகா்கவிலளை.எங்களின 
அடுத்த திட்டம்தகான ்கம்யூனிஸ்ட ெகாடள்ட 
உருவகாககுவது " எனறகார்.

பெகாெலிெ ெமூ்கத்திறகும் ்கம்யூனிெ 
ெமூ்கத்திறகும் ஒரு எளிய பவறுேகாடு உண்டு 
,'ெகதிகப்கறற உளழப்பு,உளழப்புககு 
ஏறற ஊதியம் ' எனேது பெகாெலிெம், 
்ேகாதுவு்டளம இலளை. 'ெகதிகப்கறற 
உளழப்பு,பதளவகப்கறே ஊதியம்' 
எனேது ்கம்யூனிெம்.ெகாங்கள் இனனும் 
அநத இ்டத்துககுப் பேகா்கவிலளை.எங்கள் 
மக்களும் அதறகு ேககுவப்ே்டவிலளை எை 
்ைனின கூறிைகார்,’

அத்தள்கய ்ேகாதுவு்டளம 
சித்தகாநதளதத்தகான பேரறிஞர் அண்ணகாவும் 
தைது பெகாக்கமகா்க,இைடசியமகா்க 
அறிவித்தகார்.

இநதிய ெகாடு விடுதளை ்ேறறபின 
்ேகாதுவு்டளமக ்கடசி தள்ட ் ெய்யப்ேட்டது.
மி்கப்்ேரிய ்ெருக்கடி அவர்்களுககு 
ஏறேட்டது.1949 முதல 1951வளர தள்ட 
இருநத ்ககாைத்தில முனைனித் தளைவர்்கள் 
தளைமளறவகா்க இருநதைர்.அப்ேடி 
தளைமளறவகா்க இருநத ்ேகாதுவு்டளமத் 
தளைவர்்களுககு அள்டக்கைம் ்்ககாடுத்து 
ஆதரவு ்்ககாடுத்தவர்்கள் தநளத ்ேரியகாரும் 
பேரறிஞர் அண்ணகாவும் திரகாவி்ட 
இயக்கமும்தகான.

1952-ல தநளத ்ேரியகார் திரகாவி்ட 
விவெகாயத் ்தகாழிைகாைர்்கள் ெங்கத்ளத 
துவஙகி ளவத்தகார்.அப்பேகாது 
"்தகாழிைகாைர்்கள் ்வளி ஆட்களைத் 
தளைவரகா்க ளவக்கக கூ்டகாது.தளைவர்்கள் 
்தகாழிைகாைர்்கள் மத்தியிலிருநது 
வரபவண்டும் ' எனறகார். பமலும் " கூலி 
உயர்வுக்ககா்க மடடுபம பேகாரகாடுகிற 
ெங்கமகா்க இருக்கககூ்டகாது.ெம்முள்டய 
தனமகாைத்துககும் ேகுத்தறிவுககும் பெர்நது 
பேகாரகாடுகிற,ெமூ்கத்ளத உயர்த்துகிற 

ெங்கமகா்க இருக்க பவண்டும் " எனறகார்.

1967,பேரறிஞர் அண்ணகா தளைளமயில 
தி.மு.்க.ஆடசி அளமநதவு்டன,முதலவரகாை 
பேரறிஞர் அண்ணகா அவர்்கள் இது 
்தகாழிைகாைர் ெை அரசு எைப் பிர்க்டைம் 
்ெய்தகார்.1971-ல இரண்்டகாவது முளறயகா்க 
ஆடசிப் ்ேகாறுப்பேறற ்களைஞர் 
மு.்கருணகாநிதி அவர்்கள் பம 1,பம திை 
விழகாவிறகு அரசு விடுமுளற அளித்தகார்.
இநதியகாவிபைபய முதன முதலில பம 
திைத்ளத அரசு விடுமுளறயகா்க அறிவித்தவர் 
்களைஞர் மு.்கருணகாநிதி அவர்்கள்.

மதாழிலாளர் முனந்றறச்சஙகப் நபரரவ:

திரகாவி்ட முனபைறறக ்கழ்கத்தின 
்தகாழிற ெங்கங்கள், அறிஞர் அண்ணகாவின 
்ககாைம்வளரத் தனித்தனியகா்க இயஙகி வநதை.
தமிழ் ெகாடடில திரகாவி்ட இயக்க சிநதளை 
உள்டய  ேை ஆயிரம் ்தகாழிைகாைர்்கள் 
ேலபவறு அளமப்பு்களில ,இயக்கங்களில 
்ெயலேடடு வநதைர்.அவர்்களை 
ஒருஙகிளணத்து ஒபர இயக்கமகா்க 
்ெயலே்ட விரும்பிய ்கழ்கத்தளைவர் 
்டகாக்டர் ்களைஞர் அவர்்கள் அதற்ககாை 
ெ்டவடிகள்களய பமற்்ககாண்்டகார்.1970-
ல அதற்ககா்க ஒரு குழுளவ திருவகாைர்்கள் 
மனளை ே.ெகாரகாயணெகாமி,்ககாடடூர் ப்ககாேகால 
எல.ஜி.கிருஷ்ணன,எஸ்.ரகா்கவகாைநதம் எம்.
எல.சி., ஜி.ேரகாஙகுெம் எம்.எல.சி, மகா.்வ.
ெகாரகாயணெகாமி, சு,துளரெகாமி, ெ.ரகாமச்ெநதிரன, 
எஸ்.மஸ்தகான, எம்.்ெலவரகாஜ், 
ேகா.மகாணிக்கவகாெ்கம், அ.ேகாலு ஆகிபயகார் 
்்ககாண்்டதகா்க அளமக்கப்ேட்டது.

குழு ஆய்வில தமிழ் ெகாடு முழுவதும் 
189 ெங்கங்களில சுமகார் 121311 பேரி்டம் 
்கருத்துக்கள் ப்கட்கப்ேட்டது.அதனேடி ேை 
இைடெம் திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையுள்டய 
்தகாழிைகாைர் ெைன ்ககாக்க ஒரு ளமய அளமப்பு 
உருவகாக்க பவண்டியது அவசியம் எை முடிவு 
்ெய்யப்ேட்டது.அதனேடி 1.5.1970,பம 
திைத்தில தளைவர் ்களைஞர் அவர்்கள், 
்ெனளை எழும்பூர் ஒயிட ்மபமகாரியல 
ெகாலில ்தகா.மு.ெ.பேரளவளய துவககி 
ளவத்தகார்.மனளை ெகாரகாயணெகாமி 
தளைளமயில ெள்ட்ேறற நிகிழ்ச்சியில 
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்தகா.மு.ெ.்்ககாடியிளை ெகாவைர் 
்ெடுஞ்ெழியன ஏறறிளவத்தகார்,

மதா.மு.ச. நபரரவயின நிர்வாகிகள்:

்தகா.மு.ெ பேரளவ 1970-ல 
துவங்கப்ேட்டபேகாது அதன முதல 
்தகாழிைகாைர் அணிச்்ெயைகாைரகா்க 
பேரகாசிரியர் ்க.அனேழ்கன 
அவர்்களும்,ெகாஞசில கி.மபைகா்கரன அவர்்கள் 
தளைவரகா்கவும்,்ககாடடூர் ப்ககாேகால அவர்்கள் 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்கவும் ்ேகாறுப்பேறறு 
ேணியகாறறிைர்.

தி.மு,்கழ்கத்தின ்தகாழிைகாைர் 
அணிச்்ெயைகாைர் பேரகாசிரியளரத் 
்தகா்டர்நது ,ஏ.ப்ககாவிநதெகாமி, ஆற்ககாடு 
ெகா.வீரகாெகாமி,வி.எஸ்.ப்ககாவிநதரகாென,்க.
சு ப் பு , , ம கா . ் வ . ெ கா ர கா ய ண ெ கா மி , ப ே ரூ ர் 
ஆ.ெ்டரகாென மறறும் சிங்ககார ரத்திை ெேகாேதி 
ஆகிபயகார் ்ேகாறுப்பேறறு ேணியகாறறிைர்.

்தகா.மு.ெ. முதல தளைவரகா்க 
்ேகாறுப்பேறறு ெகாஞசில கி.மபைகா்கரன 
அவர்்களைத் ்தகா்டர்நது ,ஜி.ேரகாஙகுெம்,இ.
ஆ று மு ்க ம் , ் ெ . கு ப் பு ெ கா மி , ப ே ரூ ர் 
ஆ.ெ்டரகாென,பவ.சுப்புரகாமன ஆகிபயகார் 
பேரளவயின தளைவரகா்க ்ேகாறுப்பேறறு 
ேணியகாறறிைர்.

்தகா.மு.ெ.பேரளவயின முதல 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க ்ககாடடூர் ப்ககாேகால 
அவர்்களைத் ்தகா்டர்நது ,்க.சுப்பு, 
சு.துளரெகாமி, ளவ.்ேருமகாள், மு.ெண்மு்கம் 
ஆகிபயகார் ்ேகாறுப்பேறறு ேணியகாறறிைர். 
திரு.மு.ெண்மு்கம் அவர்்கள் தறபேகாது 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க ேணியகாறறுகினறகார்.

தறபேகாது,இத்தள்கய சிறப்பு்களைப் 
்ேறற தளைவர்்களின உளழப்ேகால 
வைர்நது,ேலபவறு துளற்களில ேணியகாறறும் 
இைடெக்கணக்ககாை ்தகாழிைகாைர் 
ெைன்களுக்ககா்கப் பேகாரகாடி ்வறறி ்ேறறு 
அகிை இநதிய அைவில 19 மகாநிைங்களில 
24,00,000 உறுப்பிைர்்களைப் ்ேறறு 
பேரியக்கமகா்க ்ெயலேடடு வருகினறது.

சர்வநதச மதாழிலாளர் அரமப்பு (ILO)

ஐககிய ெகாடு்களின அளமப்பின 
ஒரு மு்களம(Agency)யகா்க ILO ெர்வபதெ 

்தகாழிைகாைர் அளமப்பு ்ெயலேடடு 
வருகிறது.முதல உை்கப்பேகார் முடிவுறற 
நிளையில ,்தகாழிைகாைர்்களின ெமூ்க 
்ேகாருைகாதகார வள்கயில அவர்்களுககுக 
கிள்டக்க பவண்டிய நீதிளய நிளை ெகாட்ட 
,அவர்்களின வகாழ்கள்கத் தரம் பமம்ே்ட 
உருவகாக்கப்ேட்டதுதகான ெர்வபதெ 
்தகாழிைகாைர் அளமப்பு(ILO) ஆகும்.இநத 
அளமப்பு ெர்வபதெ உறுப்பு ெகாடு்கைகால 
அகப்டகாேர் 1919-ல துவங்கப்ேட்டது.இதன 
தளைளமய்கம் சுவிடெர்ைகாநது ெகாடடின 
்ெனிவகா ெ்கரில அளமநதுள்ைது.

இதில ,ஐககிய ெகாடு்கள் அளமப்பில(UN) 
இளணநதுள்ை 193 ெகாடு்களில ,187 ெகாடு்கள் 
ILOவில உறுப்பிைர்்கைகா்க உள்ைைர்.
ெர்வபதெ ்தகாழிைகாைர் அளமப்பு கீழ்க்கண்்ட 
்்ககாள்ள்க்களைக குறிகப்ககாைகா்கக ்்ககாண்டு 
்ெயலேடடு வருகினறது.

ெர்வபதெ ்தகாழிைகாைர்்களின அைவீடு்கள் 
ேறறிய பெகாக்கம், இணக்கமகா்க அணுகுதளை 
உறுதிப்ேடுத்துவது, உருவகாககுவது, 
நிளைத்த பவளை, உை்க அைவிைகாை 
சுதநதிரம், ெமத்துவம்,ேகாது்ககாப்பு,்கண்ணியம் 
்ககாப்ேகாறறப்ேடுவது ஆகியளவ ILOவின 
முதனளமக ப்ககாடேகாடு்கைகாகும்.

ெர்வபதெ ்தகாழிைகாைகார் அளமப்பு 
்தகாழிைகாைர் ெைன,உரிளம,ேகாது்ககாப்பு 
ெகார்நத 189 தீர்மகாைங்களை இதுவளர 
நிளறபவறறி உள்ைது.அதில எடடுத் 
தீர்மகாைங்கள் ்தகாழிைகாைர்்களின 
அடிப்ேள்ட ப்ககாடேகாடு்கள் உரிளம 
ெகார்நதளவ.அதில முதனளமயகாைளவ 
இரண்டு.

ஒனறு தீர்மகாைம் 87.ெங்கம் அளமககும் 
உரிளம (1948ல)

இரண்்டகாவது தீர்மகாைம் 98.கூடடு பேர 
ெகதிளய ேயனேடுத்தும் உரிளம(1949ல)

பமற்கண்்ட இரண்டு முககிய 
தீர்மகாைங்களை 157 ெகாடு்கள் 
அ ங கீ ்க ரி த் து ள் ை ை . 1 9 4 8 , 1 9 4 9 -
ல நிளறபவறறப்ேட்ட இநத இரு 
தீர்மகாைங்களை இநதியகா,சீைகா,மறறும் 
அ்மரிக்ககா உள்ளிட்ட 30 ெகாடு்கள் இதுவளர 
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ஏற்கவிலளை எனேது குறிப்பி்டத்தக்கது.

இந்தியாவில் மத்திய சஙக அரமப்புகள்:

இநதிய வரைகாறறில முதலில உருவகாை 
அளமப்பு அகிை இநதிய ்தகாழிறெங்க 
்ககாஙகிரஸ்(AITUC) ைகாைகா ைெேதிரகாய் 
அவர்்கள் தளைளமயில 1920ல ேம்ேகாய் ெ்கரில 
துவங்கப்ேட்டது.அதன தளைவர்்கைகா்க 
ெவெர்ைகால பெரு,சுேகாஷ் ெநதிரபேகாஸ்,வி.
வி.கிரி. ஆகிபயகார் ேதவி வகித்துள்ைைர்.
பினைர் அளமப்பில இ்டதுெகாரி 
தளைவர்்களின ஆதிக்கம் அதி்கரித்தளத 
அடுத்து 1947 பம-3 அனறு இநதிய பதசிய 
்தகாழிறெங்கம்(INTUC) துவங்கப்ேட்டது.
ெவெர்ைகால பெரு,்ெ்கஜீவனரகாம் 
ஆகிபயகார் துவககி ளவத்தைர்.

அபத பேகால இநதிய ்தகாழிறெங்க 
்ககாஙகிரஸில(AITUC) ்கம்யூனிஸ்ட 
தளைவர்்கள் ஆதிக்கத்ளத எதிர்த்த 
பெகாெலிஸ்ட தளைவர்்கள் அதிலிருநது 
விைகி 1948 டிெம்ேரில இநது ்தகாழிைகாைர் 
ெங்கம்(HMS)எனற அளமப்ளே ்கல்கத்தகா 
ெ்கரில துவஙகிைர்.

்தகா்டர்நது AITUC-ல இளணநது 
ேணியகாறறிய ்கம்யூனிஸ்ட தளைவர்்கள் 
இநதியகா-சீைகா(1962) பேகார் விவ்ககாரத்தில, 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியில ஏறேட்ட பிைவின 
்ககாரணமகா்க ்தகாழிறெங்கத்திலும் பிைவு 
ஏறேட்டது.அதன விளைவகா்க 1970-
ல இநதிய ்தகாழிறெங்க ளமயம்(CITU) 
துவங்கப்ேட்டது.பினைர் தீவிர இ்டதுெகாரி 
சிநதளை ்்ககாண்்ட ேை அளமப்பு்கள் 
துவங்கப்ேடடு ்ெயலேடடு வருகினறை.
ஆர்.எஸ்.எஸ். பினபுைம் ்்ககாண்்ட BMS 
அளமப்பு ்தகா்டங்கப்ேட்டது.அகிை இநதிய 
்தகாழிைகாைர் முனைனி(ேகார்வர்ட பிைகாக) 
துவங்கப்ேடடு ்ெயலேடடு வருகினறது.

மத்திய சஙக அரஙகில் தமிழ நாட்டின 
தரலவர்கள்:

இருேதகாம் நூறறகாண்டில ,இநதிய 
்தகாழிறெங்க அரஙகில தமிழ் 
ெகாடள்டச்பெர்நத தளைவர்்களின 
ேங்களிப்பு ்ேருளம ்்ககாள்ைத்தக்கது.
பிரிடடிஷ் இநதியகா ்ககாைந்தகாடடு 

தறபேகாதுவளர உளழப்பு,தியகா்கம்,ெகாதளை 
எை அளைத்து தைத்திலும் அவர்்கள் 
தங்கைது தனித்த அள்டயகாைங்களை 
வரைகாறறு முத்திளர்கைகா்க த்டம் ேதித்து 
்ெனறுள்ைைர்.அவர்்கள் பதசிய சிநதளை 
்்ககாண்்ட தளைவர்்கள்,இ்டதுெகாரி 
்ேகாதுவு்டளம தளைவர்்கள் மறறும் ெமூ்க 
நீதி ,சுயமரியகாளத,ேகுத்தறிவு ப்ககாடேகாடு்கள் 
்்ககாண்்ட திரகாவி்ட இயக்க சிநதளை 
்்ககாண்்ட தளைவர்்கள் எை மூனறு வள்கயகாை 
்ெறி்களையுள்டவர்்கைகா்க இருநதைர்.

குறிப்ேகா்க ரயிலபவ ்தகாழிைகாைர்்கள் 
மறறும் அஞெல தநதி ்தகாளைபேசி 
்தகாழிைகாைர்்கள் மத்தியில தமிழ் 
ெகாடள்டச்பெர்நத தளைவர்்களின 
ேங்களிப்பு முதனளமயகாைதகா்கவும் 
ேகாரகாட்டத்தக்கதகா்கவும் இருநதது. அஞெல 
தநதி ்தகாளைபேசி ்தகாழிைகாைர்்கள் 
தளைவர்்கைகா்க உருவகாகிய திரகாவி்ட இயக்கத் 
பதகாழர்்கள் சிைளரப் ேறறிய குறிப்பு்கள்…

தரலவர் நக.ஆர்.

அவர்்களில முதனளமயகாைவர் திரு.
ப்க.ரகாமமூர்த்தி அவர்்கள்.்ெலளை 
மகாவட்டத்தில பிறநது வைர்நதவர் 
.அஞெல துளறயில 1936-ல ேணியில 
பெர்நது ேணியகாறறியவர்.துவக்கம் 
முதபை ்தகாழிறெங்கத்தில ஆர்வமு்டன 
ேணியகாறறியவர்.மி்க இைம் வயதிபைபய 
முதல ஊதியககுழுவில IPTU  ெகார்பில 
ஊழியர் தரப்பில 1946-ல ெகாடசியம் 
அளித்தகார்.UPTU 1947-ல உருவகாைது.
அதன துளணப்்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க 
பதர்வு ்ெய்யப்ேட்டகார்.பினைர் 
அதன ்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க பதர்வு 
்ெய்யப்ேட்டகார்.1960-ல 5 ெகாள் பவளை 
நிறுத்தம் ்தகா்டஙகியபேகாது ள்கது 
்ெய்யப்ேட்டகார். ப்க.ஆர். மறறும் 
தளைவர்்களுககு ள்க்களில விைஙகி்டப்ேடடு 
,ள்க ்ககால்கள் ெஙகிலியகால பிளணக்கப்ேடடு 
நீதிமனறம் அளழத்து வநதைர்.
தற்ககாலி்க பவளை நீக்கம் ்ெய்யப்ேடடு 
தண்டிக்கப்ேட்டகார்.்தகா்டர்நது NFPTE  
தளைளமயு்டன ஏறேட்ட ்கருத்து 
பவறுேகாட்டகால ெைெகாய்க முறபேகாககு 
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அளமப்ளே உருவகாககி ,உள்ளிருநபத 
பேகாரகாடிைகார்.1968 பேகாரகாட்டத்தில உருவகாை 
்கருத்து பமகாதைகால 1969-ல FNPTO எனும் 
புது அளமப்ளே உருவகாககி ்ெயலேட்டகார்.
மத்திய அரசு ஊழியர்்களின 2-வது,3வது 
மறறும் 4-வது ஊதியககுழுவிறகு அஞெல 
தநதி ஊழியர்்களின ப்ககாரிகள்க்களை 
முனளவப்ேதில,அவறறிற்ககா்க வகாதகாடி 
்வறறி ்ேறுவதில முழுளமயகாை 
ேங்ககாறறிைகார்.

அப்பேகாளதய அளமச்ெர்்கள் டி.டி.
கிருஷ்ணமகாச்ெகாரி,வி.வி.கிரி மறறும் ரஃபி 
அ்கமத் கித்வகாய் ஆகிபயகாரி்டம் பெரடியகா்க 
பேச்சு வகார்த்ளத ெ்டத்தி ப்ககாரிகள்க்களை 
் வ ன றி ரு க கி ற கா ர் . ப ்க . ஆ ர் . அ வ ர் ்க ள் 
தளைளமயிலதகான ஓய்வு ்ேறபறகார் குடும்ே 
ஓய்வூதியம் அமைகாைது.ஞகாயிறு வகார 
விடுமுளற ெள்டமுளறப்ேடுத்தப்ேட்டது.
ED ஊழியர்்கள் ப்ககாரிகள்க்களுககு தீர்வு 
கிள்டத்தது.ேை ெர்வபதெ மகாெகாடு்களில 
இநதியகாவின பிரதி நிதியகா்க ேஙப்கறறு 
சிறப்பித்தவர்.

ஏ.எஸ்.ராென

தமிழ்கத்ளத பெர்நத ஏ.எஸ்.ரகாென 
அஞெலதுளற ்தகாழிறெங்கத்தில 
ேணியகாறறிய முககிய தளைவர்.பேரறிஞர் 
அண்ணகாவு்டன ெடபு ்்ககாண்்டவர்.
ஆஙகிைத்தில சிறநத பேச்ெகாறறல 
்்ககாண்்டவர்,துவக்கத்தில தமிழ்ெகாடு 
அஞெல ஊழியர் மகாநிைச்்ெயைகாைர்,பினைர் 
மத்திய ெங்கப்்ேகாதுச்்ெயைகாைர் எை 
திறம்ே்ட ேணியகாறறியவர்.1947-ல 
UPTWஅளமக்கப்ேட்டபேகாது அதன 
து ள ண ப் ் ே கா து ச் ் ெ ய ை கா ை ர கா ்க ப் 
ேணியகாறறிைகார்.1949-ல அரசு்டன 
பேச்சுவகார்த்ளத ெ்டத்த அளமக்கப்ேட்ட 
ஐவர் குழுவில இவரும் ஒருவர்.1971-
ல ெள்ட்ேறற(்கல்கத்தகா) ெம்பமைை 
மகாெகாடடில NFPTEயின ் ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க 
பதர்வு ்ெய்யப்ேடடு திறம்ே்ட 
ேணியகாறறிைகார்.தளைவர்்கள்,ப்க.ஆர்.,ப்க.
ஜி.பேகாஸ்.,ஓ.பி.குப்தகா ஆகிபயகாரு்டன 
இளணநது ேணியகாறறியுள்ைகார்.

கடலூர் என.சி.அம்பலவாைன

தமிழ் ெகாடள்டச்ெகார்நத என.
சி.அம்ேைவகாணன அஞெலதுளற 
்தகாழிைகாைர் ெங்கத்தில ேணியகாறறிய 
முனைனித் தளைவர்.்க்டலூளரச்பெர்நத 
இவர் திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையகாைர்.
அஞெலதுளற ்தகாழிறெங்கத்தில (NFPTE) 
முதலில மகாநிைத்தளைவரகா்கப் ேணியகாறறி 
பினைர் அஞெல ஊழியர்்களின அகிை 
இநதிய தளைவரகா்கப் ேை ஆண்டு்கள் 
ே ணி ய கா ற றி ை கா ர் . ் ெ ரு க ்க டி ய கா ை 
்ககாை்கட்டங்களில இயக்கத்ளத திறளமயகா்க 
வழி ெ்டத்தியவர்.

ஜி.மலட்சுமைன 

ஜி.்ைடசுமணன அஞெலதுளறயில தமிழ் 
ெகாடடின மகாநிைச்்ெயைகாைரகா்கவும்,மத்திய 
்ெயறகுழு உறுப்பிைரகா்கவும் 
ேணியகாறறியவர்.அகிை இநதிய 
மகாெகாடு்களில அஞெல ஊழியர் 
ெைன்களுக்ககா்க வகாதகாடியவர்.இவர் திரகாவி்ட 
இயக்க நிநதளையகாைர்.தளைவர்்கள் ப்க.ஆர்., 
மறறும் ப்க.ஜி.பேகாஸ் ஆகிபயகாரு்டன 
இளணநது ேணியகாறறியவர்.1974-ல 
ெகா்டகாளுமனற மகாநிைங்கைளவககும் 1980-ல 
மக்கைளவககும் பதர்வு ்ெய்யப்ேட்டவர்.
மக்கைளவ துளணத்தளைவரகா்கவும் 
தி.மு.்க.ெகார்பில பதர்வு ்ெய்யப்ேடடு 
சிறப்ேகா்கப் ேணியகாறறியவர்.

ஏ.ஜி.பசுபதி 

ஏ.ஜி.ேசுேதி தமிழ் ெகாடடின அஞெல 
துளறயில ேணியகாறறிய முனைனித் 
தளைவர்.்கருப்புச்ெடள்டககு ்ெகாநதக்ககாரர்.
தீவிர திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையகாைர்.மகாநிை 
அஞெல தேகால்ககாரர் ெங்கத்தின(NFPTE) 
்ெயைகாைரகா்க நீண்்ட்ககாைம் ேணியகாறறியவர்.
பினைர் அகிை இநதிய ெங்கத்தின 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்கவும் ெம்பமைைககுழு 
உறுப்பிைரகா்கவும் ேணியகாறறியவர்.
ெம்பமைை ்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க இருநத 
ஆ.பிபரமெகாதன அவர்்களு்டன இளணநது 
ேணியகாறறிைகார்.



51July - September 2022

ஆ.பிரமநாதன- டி.ஞார்யா

மதுளரளயச்பெர்நத ஆ.பிபரமெகாதன 
அவர்்களும் ப்ககாளவயச்பெர்நத டி.ஞகாளையகா 
அவர்்களும் இ்டது ெகாரி சிநதளையுள்ை 
தளைவர்்கள்.இருவரும் .NFPTE 
ெம்பமைைத்தின ்ேகாதுச்்ெயைகாைர்்கைகா்க 
்ெருக்கடியகாை ்ககாை்கட்டங்களில 
அடுத்தடுத்து ேதவிபயறறு சிறப்ேகா்க 
ேணியகாறறியவர்்கள்.அஞெல ஊழியர் 
உள்ளிட்ட அளைத்து ஊழியர்்களுககுமகாை 
பிரச்ெளை்களுக்ககா்க ேை பேகாரகாட்டங்களை 
தளைளமபயறறு ெ்டத்திய தளைவர்்கள்.
இனனும் அஞெல துளறயில தமிழ் ெகாடடின 
ெகார்ேகா்க ்தகாழிறெங்க ேணியகாறறிய 
தளைவர்்கள் நிளறய இருககினறகார்்கள்.

புதுரவ நக.எக்ஸ்.லாரனஸ்

தமிழ் ெகாடடில அஞெல தநதித் துளறயில 
்தகாழிறெங்கத் தளைவரகா்கப் ேணியகாறறிய 
ேை தளைவர்்களில முதனளமயகாைவர்.
புதுளவளயச்பெர்நத ப்க.எகஸ்.ைகாரனஸ் 
அவர்்கள் .தநதி ்தகாளைபேசிப்பிரிவில 
ேணியகாறறிய ்தகாழிறெங்கத் தளைவர்.
தமிழ் ெகாடு மடடுமலை அகிை இநதிய 
தளைவர்்கள் ேைளர உருவகாககிய தளைவர்.
தநதி ்தகாளைபேசி ஊழியர்்களின 
வகாழ்கள்கத்தரம் உயர ப்ககாரிகள்க்களை 
வடித்்தடுத்துக ்்ககாடுத்த பிதகாம்கன அவர்.
திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையகாைர்.ேறறகாைர்.

எஸ்.க்கமசாரூபன

எஸ்.்கை்க்ெகாரூேன ்க்டலூளரச்பெர்நத 
எஸ்.்கை்க்ெகாரூேன ்தகாளைபேசி 
்தகாழிறெங்கப்பிரிவில மூத்த தளைவர்.
தளை சிறநத பேகாரகாளி.நிர்வகா்கத்தின 
அ்டககுமுளறககு ஆைகாைவர்.பவளை 
நிறுத்தப்பேகாரகாட்டத்தில ேஙப்கறறு 
சிளற ்ெனறவர்.நிர்வகா்கத்தின ேலபவறு 
தண்்டளை்களை ஊழியர் ெைன்களுக்ககா்க 
ஏ ற று க ் ்க கா ண் ்ட வ ர் . ஊ ழி ய ர் ்க ளி ன 
அனளேப் ்ேறறவர்.அகிை இநதிய 
அைவில இயக்கத்தின வழி்ககாடடியகா்க 
சிறப்ேகா்க ேணியகாறறியவர்.இளைஞர்்களை 

ஊககுவித்து தளைவர்்களை உருவகாககியவர்.
பேரறிஞர் அண்ணகா,தளைவர் ்களைஞர் 
ஆகிபயகாரின அனளேப் ்ேறறவர்.

ஆர்.மவஙகட்ராமன

ஆர்.்வங்கடரகாமன ப்ககாயம்புத்தூரில 
்தகாளைபேசிப்பிரிவில ேணியில பெர்நத 
ஆர்.்வங்கடரகாமன அவர்்கள்,இைளமக 
்ககாைந்தகாடடு ்தகாழிறெங்கத்தில 
தீவிரமகா்கப் ேணியகாறறியவர்.பேகாரகாட்டக 
குணம் நிளறநத ஒரு பேகாரகாளி.துவக்கத்தில 
ஆறறல மிகுநத ஒரு ்ெயலவீரரகா்க தமிழ் 
மகாநிை ெங்கத்தில(FNPTO) ்ேகாறுப்பேறறகார்.
்தகா்டர்நது அகிை இநதிய தளைவரகா்கப் 
்ேகாறுப்பேறறு ேணியகாறறிைகார்.1986 
முதல FNPO வின ெம்பமைத்தின 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்க 12 ஆண்டு்கள் 
ேணியகாறறிைகார்.

திரகாவி்ட இயக்கப்ேறறகாைரகாை 
ஆர்.்வங்கடரகாமன 1975-ல ப்ககாளவ 
்தகாளைபேசி மைமகிழ் மனறத்திறகு 
தளைவர் ்களைஞர் அவர்்களை அளழத்து 
கூட்டம் ெ்டத்திைகார்.தறபேகாது '்தகா.
மு.ெ.'பேரளவ மத்திய ெங்க அஙகீ்ககாரம் 
்ேறுவதறகு உறுதுளணயகா்க 
முககிய ேங்ககாறறிைகார்.தறபேகாதும் 
்தகா.மு.ெ.பேரளவயின அலுவை்க 
்ெயைகாைரகா்கப் ேணியகாறறி வருகிறகார்.

நவ.சுப்புராமன

பவ.சுப்புரகாமன தமிழ் ெகாடடின சிவ்கஙள்க 
மகாவட்டத்ளத பெர்நதவர் பவ.சுப்புரகாமன.
இவர் 1965-ல தநளத ்ேரியகாரின ஈபரகாடடு 
மண்ணில ்தகாளைபேசி துளறயில 
ேணியில பெர்நதகார்.ேணியில பெர்நத 
்ககாைந்தகாடடு ்தகாழிறெங்கப்ேணி்களில 
ஆர்வமு்டன ேஙப்கறறகார்.இவர் 
திரகாவி்ட இயக்க சிநதளையகாைர்.திரு.
பவ.சுப்புரகாமன பதசிய ெங்கத்தில 
ே ணி ய கா ற றி ய ப ே கா து , ப ே கா ை ஸ் , ஊ தி ய 
உயர்வு,ேதவி ப்க்டர் சீரளமப்பு 
உள்ளிட்ட ்தகாளைத்்தகா்டர்பு ஊழியர் 
ப்ககாரிகள்க்களுக்ககா்க ேலபவறு 
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பேகாரகாட்டங்களை,பவளை நிறுத்தங்களை 
முனனினறு ெ்டத்திைகார்.4-வது ,5-
வது ஊதியககுழுவிற்ககாை ப்ககாரிகள்க 
ேடடியல தயகாரிப்ேதில மத்திய 
ெங்கத்திறகு உறுதுளணயகா்க இருநதகார்.5-
வது ஊதியககுழுவில 40% ஊதிய உயர்வு 
்ேறுவதிலும் ்ெனளை ெ்கரம் A1 தகுதி 
்ேறவும் தளைவர் ்களைஞர் ,்ெ.குப்புெகாமி 
ஆகிபயகார் மூைம் முயறசி பமற்்ககாண்்டகார்.
அதறகு ்வறறியும் கிள்டத்தது.

பி.எஸ்.என.எல். மதாழிறசஙகஙகளும் திராவிட 
இயக்கமும்:

2000ஆம் ஆண்டு அகப்டகாேர் மகாதத்தில 
ஒனறிய அரசின ்தகாளை்தகா்டர்புத் 
துளற ்ேகாதுத்துளறயகா்க மகாறறப்ேட்டது.
அப்பேகாது ்தகாளை்தகா்டர்பு 
ஊழியர் முனபைறற ெங்கம்(TEPU) 
,்தகா.மு.ெ.பேரளவயில இளணநது 
்தகா்டங்கப்ேட்டது.பவ.சுப்புரகாமன அதன 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்கப் ேணியகாறறிைகார்.
திரு.்ெ.குப்புெகாமி எம்.பி.அவர்்கள் 
தளைளமயில இயக்கத்ளத வழி ெ்டத்திைகார்.

2001-ல பி.எஸ்.என.எல. நிறுவைத்தின 
ஊழியர்்கள்,அதி்ககாரி்களுககு ்ேனென 
திட்டத்ளத உறுதி ்ெய்வதற்ககா்க ெ்டநத 
பேகாரகாட்டத்தில ்தகாளை்தகா்டர்பு 
்தகா.மு.ெ.்கைநது ்்ககாண்்டது.அநத 
பேகாரகாட்டத்தில மறியலில ஈடுேடடு 
அதன ்ேகாதுச்்ெயைகாைர் பவ.சுப்புரகாமன 
உள்ளிடப்டகார் ள்கதகாைகார்்கள்.
அளைவருககும் ்ேனென திட்டத்ளத அரசு 
உறுதி ்ெய்தது.

2002-ல முதல ஊதிய உயர்வு 
பேச்சுவகார்த்ளதயில ஆர்.
்வங்கடரகாமன,பவ.சுப்புரகாமன இருவரும் 
ேஙப்கறறு சிறப்ேகாை உ்டனேகாடள்ட 
ஏறேடுத்திைர்.ஊழியர்்களின பேகாைஸ் 
பிரச்ெளையிலும் தீர்வு ்கண்்டைர்.1.1,.2007 
இரண்்டகாவது ஊதிய உயர்விலும,50% IDA 
இளணப்பிலும் அனளறய மத்திய அளமச்ெர் 
ஆ.இரகாெகா அவர்்களின முழு ஒத்துளழப்பேகாடு 
்ேறறுத்தநதைர்.ஊழியர்்களுககு 4 ேதவி 
உயர்வு திட்டத்ளதப் ்ேறறுத்தநதைர்.

்தகாளைத்்தகா்டர்பு பி.எஸ்.என.எல.
நிறுவைத்தில சி.பி.எம்.சி.பி.ஐ.ெங்கங்கள் 
முதனளமச்ெங்கங்கைகா்க அஙகீ்கரிக்கப்ேட்ட 
நிளையில ,்தகா.மு.ெ.ஆதரவு்டன அதன 
தளைவர் திரு.்ெ.குப்புெகாமி எம்.பி.அவர்்கள் 
வழி்ககாட்டலில ஆர்.்வங்கடரகாமன,பவ.
சுப்புரகாமன இருவரும் இவறளற 
ெகாதித்துக்ககாடடிைர்.

மதா.மு.ச. மத்திய சஙக அஙகீகாரம்:

பவ.சுப்புரகாமன அவர்்கள் 
்ேகாதுச்்ெயைகாைரகா்கப் ேணியகாறறிய 
்ககாைத்தில 14 மகாநிைங்களில 
்தகாளைத்்தகா்டர்பு(TEPU) ்தகா.மு.ெ.ளவத் 
்தகா்டஙகி ஆர்.்வங்கடரகாமன 
அவர்்களின ஒத்துளழப்பேகாடு ெ்டத்திைகார்.
அது தறபேகாது 19 மகாநிைங்களில 
விரிவள்டநதுள்ைது.அதைடிப்ேள்டயில 
முனபு 5 மகாநிைங்களில ்ெயலேட்ட 
்தகா.மு.ெ.பேரளவ ்தகாளைத்்தகா்டர்பு 
உதவியகால மத்திய ெங்க அஙகீ்ககாரத்திற்ககாை 
தகுதிளயப் ்ேறறது.அத்தள்கய 
ேணியில ்தகா.மு.ெ.பேரளவக்ககாை 
அஙகீ்ககாரம் கிள்டக்க பவ.சுப்புரகாமன,ஆர்.
் வ ங ்க ட ர கா ம ன , ெ . சு வ கா மி ெ கா த ன , ஆ .
்ெலைப்ேகாண்டியன மறறும் நிர்வகாகி்கள் 
உதவியகா்க இருநதைர்.  திரகாவி்ட இயக்க 
சிநதளை்கள் ்தகாழிறெங்க வழியில 
ேரவுவதறகு இநத மத்திய ெங்க அஙகீ்ககாரம் 
்ேரிதும் உதவுகிறது.்தகா.மு.,ெ.
பேரளவத்தளைவரகா்க பவ.சுப்புரகாமன 
அவர்்கள் 2017 முதல 2021 வளர ் ெயலேட்டகார்.
்தகா.மு.ெ.பேரளவத்தளைவர் எனற 
நிளையில ்்டலலியில மறற மத்திய ெங்கத் 
தளைவர்்களு்டன பதகாழளமயு்டன ெடபு 
ேகாரகாடடும் வகாய்ப்பு அளமநதது அவருககு.

திராவிட இயக்க சிந்தர்யாளர்களின பஙகளிப்பு:

தமிழ் ெகாடு ்தகாளை ்தகா்டர்பு 
பிரிவில மூத்த தளைவர்்கள் புதுளவ 
திரு.ப்க.எகஸ்.ைகாரனஸ் மறறும் 
்க்டலூர் எஸ்.்கை்க்ெகாரூேன ஆகிபயகார் 
வழி்ககாடடுதலில ஆர்.்வங்கடரகாமன 
தளைளமயில மத்திய ்தகாழிறெங்க 
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அரஙகிலும் மகாநிை ்தகாழிறெங்க 
அரஙகிலும் ேணியகாறறிய திரகாவி்ட இயக்க 
சிநதளையகாைர்்கள்,ேறறகாைர்்கள் எனற 
நிளையில தங்கள் உளழப்ளே அர்ப்ேணித்த 
தளைவர்்கள்

திருவகாைர்்கள் மகா.ஆண்டியப்ேன 
பவ.சுப்புரகாமன

வகா.மு.ரசூலமுள்கதீன ஐ.பி.தியகா்கரகாென

ஜி.என. ெகாப்கநதிரன இரகா.மகாரிமுத்து

்க.வள்ளி ெகாய்கம் ம.தங்கபவலு

ஏ.எஸ்.ளெயது அலி 
ஆ.்ெலைப்ேகாண்டியன

சி.இைஙப்ககாவன

ெ.சுவகாமிெகாதன

டி.பதவரகாென எம்.எஸ்.அநபதகாணிெகாமி

டி.ெநதிரபெ்கரன ்ெ.பவம்பு

எை நீண்்ட ேடடியல ்தகா்டரும். 

இவர்்கபைகாடு இனனும் ேை 
தளைவர்்களுள்டய உளழப்பு,இநத 
இயக்கத்திறகு ,அதன 
் த கா ழி ை கா ை ர் ்க ளு க கு , உ ள ழ க கு ம் 
வர்க்கத்திறகு ேயனேட்டது.ஐம்ேது ஆண்டு 
்ககாை ்தகாழிறெங்க வரைகாறறில இத்தள்கய 
தளைவர்்களின உளழப்பும் தியகா்கமும் த்டம் 
ேதித்தது.அழியகாத இ்டம் பிடித்தது.

மபாதுவுரடரமக் கருத்நதாட்டம் உள்ள 
தரலவர்கள்:

இநதிய அஞெல,்தகாளை்தகா்டர்பு 
ெங்கத்ளதப் ்ேகாறுத்தைவில, அகிை இநதிய 
தளைவர்்கைகா்க இருநத பதகாழர்்கள் தகாதகா 
ப்ககாஷ்,ஓ.பி.குப்தகா,ப்க.ஜி.பேகாஸ்,பதகாழர் 
்ெ்கன,பதகாழர்.்ககா.முகதியகாலு,பதகாழர் ஆர்.
கிருஷ்ணமூர்த்தி எை ஒரு ்ேரிய ேடடியல 
உண்டு.அவர்்களை மடடும் விரித்து மி்க 
விரிவகாை வரைகாறகா்க எழுத இயலும்.

முடிவுரர:

அஞெல தநதியின துவக்க ்ககாைத்தில 1940-
ல ்தகாழிைகாைர் இயக்கத்தளைவர்்கள் மூத்த 

முனபைகாடி்கள் ஒறறுளமளயக ்கட்டளமக்க 
அரும்ேகாடு ேட்டைர்.சிதறிக கி்டநத 
ெங்கங்களை ஒனறிளணத்தைர்.ேலபவறு 
்கருத்பதகாட்டம் ்்ககாண்்டவர்்களையும் 
ஒனறிளணத்து ஒரு குள்டயின கீழ் ஒபர 
அளமப்ேகா்க(NFPTE)  ்்ககாண்டு வநது 
உருககுபேகாை வலிளமயகாை ்கட்டளமப்ேகா்க 
உருவகாககிைர்.தங்கைது அயரகாத உளழப்ேகால 
அநத முயறசியில ்வறறியும் ்ேறறைர்.
திரகாவி்ட இயக்க ்கருத்தியல ்்ககாண்்ட 
பதகாழர்்களும்,தளைவர்்களும் அளமப்புககு 
முழு ஆதரளவக ்்ககாடுத்தைர்.

ஆைகால அத்தள்கய ்கட்டளமப்பும் 
்வறறியும் நீண்்ட ெகாட்கள் 
நீடிக்கவிலளை.1954-பைபய சூழ்ச்சியும் 
புறக்கணிப்பும் தளைதூககியது.
உண்ளமயகாை உளழப்பும் ,தியகா்கமும் 
,ெைெகாய்கமும் புறக்கணிக்கப்ேட்ட 
நிளையில 1969-ல அளமப்பில பிைவு 
ஏறேடடு FNPTO எனற புதிய அளமப்பு 
பதகானறியது.அடுத்து 1977-ல ேகாரதிய 
ெங்கம் ெைெங்க ெகார்பு நிளைப்ேகாட்டகால 
BPTEF ெம்பமைைம் உருவகாைது.
ஒனறு,இரண்டு மறறும் மூனறு ெங்கங்கைகா்க 
உரு்வடுத்தது.2000-ஆம் ஆண்டில பி.எஸ்.
என.எல.்ேகாதுத்துளறயகா்க மகாறியபேகாது 9 
ெங்கங்கள் ேதிவு்ேறறை.அது 2008-ல 14 ஆ்க 
உயர்நதது.தறபேகாது 18 ெங்கங்கள் ்கைத்தில 
உள்ைை.முதல,இரண்டு ெங்கங்கள் மடடுபம 
அஙகீ்ககாரம் ்ேறறளவயகா்க உள்ைை.
இரண்டுபம ்ேகாதுவு்டளம இயக்க ஆதரவு 
ெங்கங்கள்.இநதியகா பேகானற ெகாடடில 
ேை ப்ககாடி இளைஞர்்கள் பவளையினறி 
தவிககும் சூழலில ்க்டநத 2019-ல இனளறய 
ஆளும் பி.பெ.பி.அரசு 80,000 ஊழியர்்களை 
விருப்ே ஓய்வு திட்டத்தில ்வளிபயறறியது.
இரு ்ேரும் ்ேகாதுவு்டளம ெங்கங்கள் 
்கைத்த இதயத்பதகாடு வழியனுப்பி ளவத்தை.
அனுதகாே அறிகள்க மடடுபம வி்டமுடிநதது.

பிரிடடிஷ் இநதியகாவில 1920-ல 
்தகா்டங்கப்ேட்ட முதல ்தகாழிைகாைர் 
இயக்கம்,சுதநதிரமகாை அளைவருககுமகாை 
அளைத்து ்கருத்பதகாட்டங்களையும் 
உள்ை்டககிய உயரிய ப்ககாடேகாடடு்டன 
உருவகாை ஏஐயூடிசி இனளறககும் 
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இருககிறது.அதிலிருநது பிரிநது ேை 
இயக்கங்கள் தனித்து சிதறிககி்டககினறை.
விடுதளை ்ேறற இநதியகாவில ெங்கங்கள் 
ேலகிப் ்ேருகி இருப்ேதுதகான ்கண்்ட 
வைர்ச்சியும் முனபைறறமும்.தளைவர்்களின 
அரசியல பமைகாதிக்கம்,அவறறின 
தனமுளைப்பு ,அதி்ககாரம் ஆகியளவ ஒடடு 
்மகாத்த உளழககும் வர்க்கத்ளதபய கூறு 
பேகாடடு கூறு பேகாடடு சிளதத்து விட்டைர்.

மனித இைத்தின மகா்ேரும் 
சிநதளையகாைர் ்ககாரலமகார்கஸ் அவர்்கள் 
கூறிய இநதியகா ேறறிய ்கருத்து்களை இநதிய 
்ேகாதுவு்டளமவகாதி்கள் முழுளமயகா்க 
்ெயலேடுத்த முளையவிலளை."இநதிய 
ெமு்கத்தின வைர்ச்சிககும் மகாறறத்திறகும் 
முனபைறறத்திறகும் ்ேரும் தள்டயகா்க 
இருப்ேது இநதிய ெமூ்கத்தில 
அளமக்கப்ேட்ட ெகாதி,மதக்கட்டளமப்பு " 
எை விவரித்தகார்,எச்ெரித்தகார்.

அளதத்தகான மகா்ேரும் 
ேகுத்தறிவுச்சிநதளையகாைர் தநளத ்ேரியகார் 
அவர்்கள் ்க்டநத நூறு ஆண்டு்களுககு 
முனபிருநபத முழஙகிைகார்.தைது இறுதி 
மூச்சுவளர பேகாரகாடிைகார்.தநளத ்ேரியகார் 
தைது சிநதளையகால ெமூ்க மகாறறத்திற்ககாை 
அடித்தைத்ளத தமிழ்கத்தில வலுவகா்க 
அளமத்துவிடடு ்ெனறிருககிறகார். 
ஒடடு ்மகாத்த ்ேகாதுத்துளறளயயும் 
த னி ய கா ர் ம ய ம கா க கு வ து , அ த ன 
மூைம் இ்ட ஒதுககீடு இலைகாமல 
ஆ க கு வ து , ் த கா ழி ை கா ை ர் ்க ள் 
பேகாரகாடிப்்ேறற உரிளம்கைப் ேறிப்ேது எை 
ஒனறிய மத்திய அரசு ்தகாழிைகாைர்்களுககு 
எதிரகா்க ேை ்ெயலேகாடு்களைச்்ெய்து 
்்ககாண்டிருககிறது.

எைபவ இனளறய சூழலில ஒடடு 
்மகாத்த இநதியகாளவ,ேகாசிெ மதவகாத 
ெகதி்களி்டமிருநது மீட்்டடுக்க 
்ேரியகாரிய,அம்பேத்்கரிய மறறும் 
இ்டதுெகாரி ்ேகாதுவு்டளமவகாதி்கள் 
ஓரணியில திரைபவண்டியது ்கட்டகாயம் 
இநதிய அைவில தமிழ் ெகாடுதகான அதறகு 
முனனுதகாரணம்.தைேதி மு.்க.ஸ்்டகாலின 
அவர்்களின 'திரகாவி்ட மகா்டலதகான 
'அதற்ககாை எடுத்துக்ககாடடு. அதற்ககாை 

்கைம் ்ககாத்திருககிறது.உளழககும் மக்களை 
மகாைமுள்ை சுயமரியகாளதக்ககாரர்்கைகா்க 
மகாறறுவபத இைககு .அநத இைககிளை 
அள்டயும்வளர  வகாழ்கள்கபய 
பேகார்க்கைம்,வகாழ்நதுதகான ேகார்க்கணும்! 
பேகார்க்கைம் மகாறைகாம்,பேகார்்கள் மகாறகாது.
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ஆசிரியர் குறிப்பு:

ஆ.்ெலைப்ேகாண்டியன, இவர் 
மதுளர மகாவட்டம் திருபவ்ட்கத்தில 
1949இல பிறநதவர். ்தகாளைத்்தகா்டர்புத் 
துளறயில 40 ஆண்டு்கள் ேணியகாறறி, 2008-
ல முதுநிளை பமறேகார்ளவயகாைரகா்கப் 
ேணிநிளறவு ்ேறறவர். ்தகாழிறெங்கத்தில 
50 ஆண்டு்கள் ்க்டநது ்ேகாதுவகாழ்கள்கப் 
ேயணம் ்ெய்தவர். ்தகாழிறெங்கத்தில 
ேலபவறு ்ேகாறுப்பு்களில ேணியகாறறியுள்ை 
இவர், ்தகாளைத்்தகா்டர்புத் ்தகாழிைகாைர் 
முனபைறறச் ெங்கத்தில 16 ஆண்டு்கள் 
மகாநிைச் ் ெயைகாைரகா்கப் ேணியகாறறியுள்ைகார். 
அகிை இநதியச் ெங்கத்தில ்ேகாருைகாைர், 
துளணப்்ேகாதுச் ்ெயைகாைர், மறறும் 
அகிை இநதியச் ்ெயல தளைவர் 
்ேகாறுப்பு்களில இருநதவர். திரகாவி்ட இயக்க 
ேறறகாைர்.. இநதியகாவில 14 மகாநிைங்களில 
ெள்ட்ேறறுள்ை அகிை இநதிய மகாெகாடு்கள், 
்கருத்தரஙகு்களில ேஙப்கறறுள்ைகார். <


