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வைக்கம் - இந்தியச் சமூ்க 
விடுதவைப் ப�ோரோட்டத்தின் 
முன்பனோடி
முவனைர் ைோ.பேரு

ஆய்வுச் சுருக்கம்
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பிறப்பின் அடிப்்பரையில் சமூ்க அநீதி 
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சூத்திரர்களுக்கும், பஞ்சமர்களுக்கும், 
பபணகளுக்கும் கல்வியை மறுத்து, 
ப்சாத்துரியமயை மறுத்து விலங்குகயளப் 
பபால அவர்கயள நடத்துவதற்கு இநத 
மனு ஸ்மிருதி என்னும் நூலும், அதன் 
அடிப்பயடயில் அயமநத ஆட்சியும் 
அயமநதிருக்கிறது. ்சாதி என்னும் அயமப்பு 
பல நூற்றாணடுகளாய் மனிதர்கயளக் 
கூறுபடுத்தி, பவறுபடுத்திக் பகாடுயமகள் 
பல ப்சய்வதற்கு அடிப்பயடைாக 
இருக்கிறது. பவறு  எநத நாட்டிலும் 
இல்லாத  இநதக் பகாடுயமைான 
்சாதியியன ஒழிப்பது எவவாறு? 
்சமத்துவத்யத நியல நிறுத்துவது  எவவாறு? 
என்னும் பகள்விக்கான வியடயைத்  
பதடுவது தான் ஒரு நூற்றாணடாகச் 
்சமூகப் புரட்சிவாதிகள் பதடும் வியடைாக 
இருக்கிறது.

“ஜாதி - இநதுக்கள் ஒன்றுபடாமல் 
தடுக்கும் சுவராகபவா, முள்பவலிைாகபவா 
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அல்ல; அது சுவராகபவா, முள்பவலிைாகபவா 
இருநதால் பவட்டி எறிை பவணடிைது 
தான். ஆனால் உணயமயில் ்சாதி  ஒரு 
மனப்பிராநதிை -கற்பயன. எனபவ அநத 
மனப்பிராநதிைக்  கற்பயன -கருத்து 
ஒழிநதால் தான் ஜாதி  ஒழியும் “(2) 
என்றார் அண்ணல் அம்பபத்கர். ்சாதி 
என்னும் கற்பயனக் கருத்து மிக ஆழமாக 
மக்களின்  மனதிபல பவர் பிடித்து 
நிற்கிறது. அநதக் கற்பயனக் கருத்யதக் 
காப்பாற்றிடபவ இநது மதம் என்னும் 
பார்ப்பனிை மதம் பல நூற்றாணடுகளாக 
அரணகயளச் ப்சய்து  யவத்திருக்கிறது. 
அரணகளாக இன்யறக்கும் பார்ப்பனர்கள் 
உருவாக்கி யவத்த கடவுளும், 
அவர்களின் பவதங்களும், புரா்ணங்களும், 
இதிகா்சங்களும் இருப்பயதப் பார்க்க 
முடிகிறது.

திருவிதாங்கூர் சமஸதானம்:
பகரள மாநிலம் பகாட்டைம் மாவட்டம் 

யவக்கம் சிவன் பகாவியலச் சுற்றியுள்ள 
பதருக்களில் நடப்பதற்கான உரியம 
பவணடி நடநத பபாராட்டம் தான் 
யவக்கம் பபாராட்டம் என்பதயன நாம் 
அறிபவாம். இன்று யவக்கம் என்னும் 
ஊர் இநதிை ஒன்றிைத்தில் உள்ள பகரள 
மாநிலத்தில் உள்ள ஓர் ஊர். ஆனால்  
யவக்கம் என்னும் ஊர் , பபாராட்டம் 
நடநத காலத்தில் திருவிதாங்கூர் என்னும் 
்சமஸ்தானத்யதச் ்சார்நதது. அதாவது 
அன்யறக்கு அது ஆங்கிபலைரின் 
பமற்பார்யவக்கு  உட்பட்ட தனி நாடு. 
தமிழநாட்யடச் ப்சர,ப்சாழ,பாணடிை 
மன்னர்கள் ஆணடது பபால, தனிைாக 
திருவிதாங்கூர் ்சமஸ்தானத்யத ஆணட 
மன்னர்களால் ஆளப்பட்ட பகுதி 
அது. திருவிதாங்கூர்  ்சமஸ்தானத்தில்  
இன்யறை பகரள மாநிலத்தின் 
பதன்பகுதிகளும், கன்னிைாகுமரி 
மாவட்ட  பகுதியும் உள்ளடங்கியிருநதது. 
இநதிை ஒன்றிைத்துடன் 1949-ஆம் ஆணடு 
தான் இய்ணநத பகுதி திருவிதாங்கூர் 
்சமஸ்தானமாகும். 

அங்கு ஆரிைம் எப்படி உள்பள வநதது, 
எப்படி அங்கு ஆணட மன்னயன ஆரிைம் 

வயளத்துப் பபாட்டது என்பதயனத் 
தவத்திரு தர்மதீர்த்த அடிகளார் 
கீழக்கணடவாறு விவரிப்பார்.

 ”1729 முதல் முப்பதாணடுக்காலம் 
திருவிதாங்கூர் ்சமஸ்தானத்யத 
மார்த்தாணட வர்ம மகாராஜா 
ஆணடு வநதார்… முஸ்லிம்களின் 
பயடபைடுப்பு ஆரம்பமானதும் 
பிராம்ண மதம் வடக்கிலிருநது 
பதற்கு பநாக்கி நகர ஆரம்பித்தது. 
குறு நில மன்னர்கயளபைல்லாம் 
பவன்று நாட்யடக் கீழப்படுத்திை 
மார்த்தாணட வர்மா தன்னுயடை 
குடிமக்கயள ஆள்வதில் ஈவிரக்கமின்றி 
ப்சைல்படும் ்சர்வாதிகாரிைாக இருநதார். 
பிராம்ணர்களுக்காக ஏராளமான 
ப்ணத்யதச் ப்சலவிட்டு அவர்களுயடை 
ஆபலா்சயனகயளக் பகட்டுத் தான் 
அவர் ஆட்சி புரிநதார்… யககட்டி 
வாய் பபாத்திைவாறு நாட்யடப் 
பிராம்ணர்களுக்கு காணிக்யக ப்சலுத்திை 
மகாராஜா மூன்று காரிைங்கயளச் 
ப்சய்தார்.

முதலாவதாக, நாட்யட பத்மனாப 
ஸ்வாமிக்குக் காணிக்யகைாக்கி அநதக் 
கடவுளின் தா்சனாக மாறினார். 
இரணடாவதாக, நாள்பதாறும் 
பிராம்ணர்களுக்கு உ்ணவளிப்பதற்காக  
நாபடங்கிலும் ‘ஊட்டுபுயரகள் ‘ எனப்படும் 
ப்சாறூட்டு மயனகயள நிறுவினார். 
மூன்றாவதாக, பிராம்ணர்கயள மகிழவிக்க 
ஆறாணடுகளுக்கு ஒருமுயற ஏராளமான 
ப்ணத்யதச் ப்சலவிட்டு ‘முயறபஜபம்’ 
என்ற உற்்சவத்யத பமற்பகாணடார். 
பபார்க்காலத்தில் பகாவில்கயள 
அழித்ததற்கான பிராைச்சித்தமாக இயத 
பமற்பகாணடார். ஆனால் உணயமயில் 
பகாவில்கள் எதுவும் அழிக்கப்படவில்யல. 
பபாதுச்ப்சாத்யதச் ப்சலவிட்டுப் 
பிராம்ணர்கயளத் தீனி பபாட்டு வளர்க்க 
ஒரு ்சாக்காக இவவாறு வதநதியைப் 
பரப்பினர்.”(3) 

1729-முதல் ஆரிைம், அநதப் பகுதியில் 
நடத்திை மனித பநைமற்ற ப்சைல்கயளப் 
படிக்கிறபபாது நமக்கு பநஞசு பயத 
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பயதக்கிறது. இப்படியும் பகாடுயமகள் 
நடக்குமா? என்று பதான்றுகிறது. 
திருவிதாங்கூர் மன்னனுக்கு அருகில் இருநத 
ஆரிைர்கள், ஆட்சி அதிகாரத்தின் மூலம் 
மனுநீதி என்னும் அநீதிச்்சட்டங்களால் 
விளிம்பு நியல மக்கயளப் படுத்திை 
பாட்டியன பல வரலாற்று ஆசிரிைர்கள் 
குறிப்பிட்டுள்ளனர். இநதப் பகுதியில் 
வாழநத ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பமல் 
தீணடாயம,அணடாயம,பாராயம 
பபான்ற ்சமூகக் கட்டுப்பாடுகள் 
திணிக்கப்பட்டிருநதன. உைர் ஜாதியினர் 
எனப்பட்டவர்கள் வாழும் இடங்களுக்கு 
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் வரக்கூடாது  
என்னும் கட்டுப்பாடு இருநதிருக்கிறது. 
பபாதுக்குளங்கள்,கி்ணறுகள்,்சாயலகள் 
பபான்றவற்யறப் பைன்படுத்தக்கூடாது 
என்ற கட்டுப்பாடு இருநதிருக்கிறது. 
இதயன மீறுபவர்களுக்கு மிகக் 
கடுயமைான தணடயனகள், வரி 
(தணடத்பதாயக) விதித்தல் பபான்றயவ 
நயடமுயறப்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன.

“மனு தர்ம ஆதிக்கம் அன்யறை 
திருவிதாங்கூரில்(பகரளம்) மிகவும் 
உக்கிரமான நியலயில் அயமநதிருநதது. 
நம்பூதிரிகளுக்கும்  நாைர்களுக்கும் மற்றும் 
நம்பூதிரிகளுக்கும் பவளாளர்களுக்கும் 
இருநத பநருக்கமான உறவால், மனுதர்ம 
நயடமுயறகள் மிகவும் குரூரமான 
முயறகளில் பப்ணப்பட்டன. அன்யறை 
பகரளம் ‘யபத்திைக்காரர்களின் கூடாரம் 
‘என்று 19ஆம் நூற்றாணடின் இறுதியில் 
சுவாமி விபவகானநதர் ப்சான்னார் 
(விபவகானநதர் நூல் திரட்டு பாகம் 
3:1964:294) என்றால் 18ஆம்  நூற்றாணடில் 
அது  எவவளவு பமா்சமான நியலயில் 
இருநதிருக்கும் என்று கற்பயன ப்சய்து 
பகாள்ள முடியும்.

இநத வர்்ணாசிரமக் கட்டயமப்பின் 
உச்சியில் பிராம்ணர்கள் இருநதார்கள். 
நம்பூதிரியை நாைர் பநருங்கி நிற்கலாம். 
பதாடக்கூடாது. நம்பூதிரியிலிருநது  
நாடார், ஈழவர் பபான்பறார் 36 அடி 
தள்ளியும், புயலைர் பபான்பறார் 90 அடி 
தள்ளியும் நிற்க பவணடும். நாைரிடமிருநது  

நாடார், ஈழவர் பபான்பறார் 12 அடி 
தள்ளியும், புயலைர் பபான்பறார் 64 அடி 
தள்ளியும் நிற்கபவணடும். இப்படிபை  
நாட்டிலுள்ள 1050 ்சாதிகளுக்கு 
இயடயிலும் தூரக்க்ணக்குகள் 
நிர்்ணயிக்கப்பட்டிருநதன. பிராம்ணர்கள் 
கணணில் படக்கூடாத ்சாதிகளும் அன்று 
இருநதன… தீட்டுத்  தூரத்யத  மீறுபவர்கள் 
மிகக் கடுயமைாகத் தணடிக்கப்பட்டார்கள் 
“(4) என்று  பபான்னீலன் குறிப்பிடுவயத  
நாம் மனதில் இருத்திக் பகாள்ளபவணடும். 
திருவிதாங்கூர் ்சமஸ்தானமானது 
எப்படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்கயளத் 
துன்பத்திற்கும் துைரத்திற்கும் ஆளாக்கி, 
உயழக்காதவர்கயள  உச்்சாணியில் 
உட்காரயவத்து  மகிழநதது என்பதற்கு 
இயதப் பபான்ற  நியறை ஆதாரங்கள் 
இருக்கின்றன. எனபவ யவக்கம் 
பபாராட்டத்யதப் பற்றி நாம் படிக்கின்ற 
பபாது அல்லது  விவரிக்கின்ற பபாது, 
நமது மனக்கண முன்னால் திருவிதாங்கூர் 
்சமஸ்தானத்தில் நயடபபற்ற மனித 
உரியம மீறல்கள், மதத்தின் பபைரால், மனு 
தர்மத்தின் பபரால் நயடபபற்ற அத்து 
மீறல்கள் நமக்கு நியனவுக்கு வருகின்றன.

திருவாங்கூர் ்சமஸ்தானத்தில் 
3,4 நூற்றாணடுகள் மனுதர்மத்தின் 
அடிப்பயடயில் ஆரிைர்களுக்கு 
உயழக்காமல் உல்லா்சமாக வாழும் 
வாழக்யகயையும், விளிம்பு நியல 
மக்களுக்கு பவதயன மட்டுபம தரக்கூடிை 
ஆட்சிபை நடநதிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட 
நியலயில் தான் அநத ்சமஸ்தானத்தில் 
யவக்கம் பபாராட்டம் நடநதிருக்கிறது.

ரைக்கம் ப்பாைாடைம்     
 ப்காவில் நுரைவுப் ப்பாைாடைமா?

யவக்கம் பபாராட்டம் என்பது 
பகாயில் நுயழவுப் பபாராட்டம் அல்ல. 
பகாயில் பதருவில் நடப்பதற்கான உரியம 
பபறுவதற்கான பபாராட்டம். ”யவக்கம் 
பபாராட்டம் என்பது பகாவிலிபல 
நுயழவதற்காக நடத்தப்பட்ட பபாராட்டம் 
அல்ல… அது, பகாவியலச் சுற்றி இருநத 
பதருக்களிபல தாழத்தப்பட்டவர்கள், 
ஈழவர்கள், தீைர்கள், புயலைர்கள் என்று 
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ப்சால்லப்படக் கூடிைவர்கள் நடக்கக் 
கூடாது என்று நிலவி வநத அக்கிரமத்யத 
எதிர்த்து நடத்தப்பட்ட பபாராட்டம் 
ஆகும். யவக்கம் பகாவியலச் சுற்றி 
இருநத பதருக்களிபல அவர்கள் நடக்க 
உரியம பபற்றவர்களல்லர்; அவர்கள் 
பபானால் தீட்டுப்பட்டு விடும். ஆகபவ 
அவர்கள் ஊயரச் சுற்றிக்பகாணடு 
தான் பபாகபவணடுபமன்று 
நயடமுயறப்படுத்தி யவத்திருநதார்கள். 
எனபவ தாழத்தப்பட்ட -ஒடுக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கு பதருவிபல நடக்க உரியம 
பவணடும் என்பதற்காகத் தான் அநதப் 
பபாராட்டம் பதாடங்கப்பட்டது”(5) 
என்று திராவிடர் கழகத் தயலவர்  
கி.வீரமணி குறிப்பிடுகிறார்.

இன்யறை இயளஞர்களுக்கு, பதருவிபல 
நடக்க உரியம இல்யலைா?.. பதருவிபல 
நடப்பதற்கு ைாரிடம் அனுமதி வாங்க 
பவணடும்? என்ற பகள்விகள் எழும். 
ஆனால் திருவிதாங்கூர் ்சமஸ்தானத்தில் 
நயடபபற்ற ்சாதிக்பகாடுயமகயளப் 
பற்றிை ப்சய்திகயளப் படித்தால், அதயன 
அநத நியலயில் நின்று நாம் உ்ணர்நதால் 
மிகத் பதளிவாக அன்யறை நியலயம 
நமக்குப் புரியும். “பமல்்சாதியினர் 
அருபக புயலைர்களும், அவர்கயளப் 
பபான்பறாரும் ஒரு பபாதும் வரக்கூடாது. 
வநதுவிடாமல் இருப்பதற்காகப் 
புயலைர்கள் பபாதுத்பதருக்கயளப் 
பைன்படுத்தக்கூடாது. மற்றபடி 
ஒதுக்கிடங்களில் நடக்கும் பபாது கூட 
அவர்கள் தங்கள் வருயகயைப் பிறருக்கு 
அறிவிக்கும் வயகயில் ‘ப�ாய் ப�ாய் 
‘ எனக் கத்திக்பகாணபட வரபவணடும். 
தற்ப்சைலாக பமல்்சாதியினர் எதிபர 
வர பநர்நதுவிட்டால் பக்கப் பாயதகள் 
வழி ஓடி மயறநதுவிடபவணடும். 
இல்யலபைனில் அவர்கள் பவட்டிக் 
பகால்லப்படுவார்கள்.”(6) இப்படிப்பட்ட 
நியலயமகள் எல்லாம் 1800இல் 
திருவிதாங்கூர் அர்சரின் ஆபலா்சகராக 
ஆங்கிலப் பிரதிநிதி ஒருவர் நிைமிக்கப்பட்ட 
பின்பும், அதயனத் பதாடர்நதும் 
பகாஞ்சம் பகாஞ்சம் மாறிைது 

என்பயதயும் பபான்னீலன் தனது நூலில் 
குறிப்பிடுகின்றார். 

இப்படிக் பகாடுயமைான பல 
வரலாறுகயளக் பகாணட, பார்ப்பன 
பமலாதிக்கம் நிரம்பிை யவக்கத்தில், 
பதருக்களில்  நடக்க உரியம பவணடும் 
என்பதற்காக நடத்தப்பட்ட பபாராட்டபம 
யவக்கம் பபாராட்டம். பகரள மாநில 
காங்கிரசுக் கமிட்டி தான் யவக்கம் 
்சத்திைாக்கிரகப் பபாராட்டத்யதத் 
பதாடங்க பவணடும் என்று திட்டமிட்டு 
அறிவிக்கின்றது. 01.03.1924 அன்று பகரள 
காங்கிரசுக் கமிட்டியின் ப்சைலாளர் பக.பி. 
பக்சவ பமனன் தான், பகரள மாநிலம் 
பகாட்டைம் மாவட்டம் யவக்கம் சிவன் 
பகாவியலச் சுற்றியுள்ள பதருக்களில் 
ஈழவர்கயளயும், புயலைர்கயளயும் 
அத்பதருக்களில் தயடயை மீறி அயழத்துச் 
ப்சல்லும் திட்டமான  யவக்கம் 
பபாராட்டத்தியன அறிவிக்கின்றார்.

அன்யறக்கு அகில இநதிைக் காங்கிரசுக் 
கட்சியின் தயலவராக இருநதவர்  
காநதிைடிகள். எனபவ அவருக்கு யவக்கம் 
்சத்திைாக்கிரகம் பபாராட்டம் குறித்து 
விரிவான கடிதத்யத 13.03.1924 அன்று 
பகரள காங்கிரசுக் கமிட்டி ப்சைலாளர் 
பக.பி.பக்சவ பமனன் அனுப்பி அவரது  
ஆசிர்வாதத்யத பவணடுகிறார்.

30.03.1924இல் யவக்கம் ்சத்திைாக்கிரகம் 
பதாடங்குகிறது. பகரள காங்கிரசுக் 
கமிட்டியின் ஆதரபவாடு தீணடாயம 
விலக்கக்குழு என்னும் பபைரில் 
்சத்திைாக்கிரகம் பதாடங்குகிறது. 
பபாராட்டத்தில் கலநது பகாணடு 
தயட ப்சய்ைப்பட்ட பதருவுக்குள் 
நுயழநத குஞ்சப்பி என்ற புயலைர்்சமூகப் 
பபாராளியும், பாகுபலைன் என்ற 
ஈழவர்்சமூகப் பபாராளியும்  மற்றும் 
பவன்னிைல் பகாவிநதன் பணிக்கர் 
என்ற நாைர்்சமூகப் பபாராளியும் யகது 
ப்சய்ைப்படுகின்றனர். மறு நாளான 
31.03.1924-ல் யவக்கம் ்சத்ைாக்கிரகம் 
நடக்கிறது. மூன்று ்சமூகப்பபாராளிகள்  
யகது ப்சய்ைப்படுகிறார்கள்.
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01.04.1924-ல் யவக்கம் பபாராட்டம் 
விறுவிறுப்பாக நடநத சூழலில் அயதத் 
தடுத்து விட காநதியிடம் யவக்கம் 
யவதிகர்கள் தூது ப்சல்கின்றனர். 
மும்யப அநபதரியிலிருநது காநதி பக.பி. 
பக்சவ பமனனுக்கு எழுதிை கடிதத்தில் 
்சத்திைாக்கிரகத்யத சிறிது காலம் நிறுத்தி 
யவக்குமாறு பகட்டுக் பகாள்கிறார். 
யவக்கம் ்சத்ைாக்கிரகம்  நிறுத்தப்படுகிறது. 
இதயனப் பற்றிப் பழ.அதிைமான் 
“பபாராட்டம் பதாடங்கும் முன் 1922-ல் 
அங்கீகாரமும், 1923-ல் காங்கிரசு மாநாட்டு 
வழி ஒப்புதலும், 1924-ல் ஆசிர்வாதமும் 
அளித்த காநதி, யவதிகர் பபச்ய்சக் 
பகட்டுப் பபாராட்டத்யத ஏன் நிறுத்தி 
யவக்கக் கூடாது  என்று பகாரினார் ‘ (7) 
என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

யவக்கத்தில் ்சத்ைாக்கிரகிகள் 
பபாராட்டத்யத ஆரம்பித்த உடபனபை, 
இதயனத் தடுத்த நிறுத்த விரும்பிை 
்சனாதானிகள், ைாரிடம் பபாய்ச் 
ப்சான்னால் இதயன நிறுத்தமுடியும் 
என்பதயன உ்ணர்நது காநதிைாரிடம் 
பபாய் ப்சால்கிறார்கள். சிவராம 
அய்ைர், வாஞப்சசுவர அய்ைர் என 
இருவர் வநது முயறயிடுவதாக 
காநதிைார் குறிப்பிடுகின்றார். அவர்கள் 
ப்சால்வதில் இருக்கும் நிைாைத்யதயும் 
நாம் உ்ணரபவணடும் என்று ப்சால்வது 
பபால `அவர்கள் கூறுவது உணயமைாக 
இருநதால், நாம் அவர்களுக்கு இடம் 
பகாடுத்து பவணடிை உதவிகயளச் 
ப்சய்ைபவணடும்` (8) என்று குறிப்பிட்டு 
பஞ்சாைத்து பபசுவதற்கு அன்யறக்கு 
காங்கிரசில் இருநத பணடித மதன் 
பமாகன் மாளவிைாயவ அனுப்புவதாகச் 
ப்சால்கிறார். ஆனால் பின்னால் பணடித 
மதன் பமாகன் மாளவிைா யவக்கத்திற்பக 
வரவில்யல என்பதயன அறிகின்பறாம். 
தற்காலிகமாக இநதப் பபாராட்டத்யத 
நிறுத்தி யவப்பபாம் என்ற மன நியலயில் 
காநதிைார் இநதப் பபாராட்டத்தியன 
நிறுத்த கடிதம் எழுதுகின்றார். அவருயடை 
கருத்தியன ஏற்று யவக்கம் பபாராட்டம் 
நிறுத்தி யவக்கப்படுகிறது.

காநதிைார் அவர்கயளப் பபாறுத்த 
அளவில் யவக்கத்தின் பதருக்களிபல 
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் நடக்க பவணடும் 
என்னும் பிரச்்சயன இநது மத ்சம்பநதமான 
பிரச்்சயன என்று எணணியிருக்கிறார். 
ப்சைல்பட்டிருக்கிறார். இநது மதத்தில் 
இருக்கும் உைர் ஜாதிக்காரர்கயள 
அயழத்து, அவர்களிடம் பபச்சு வார்த்யத 
நடத்தி, இநதப் பிரச்்சயனயை முடிக்க 
பவணடும் என்ற எண்ணம் காநதிைாருக்கு 
இருநதிருக்கிறது. காநதிைாயரப் பபாறுத்த 
அளவில் தீணடாயம ஒழிை பவணடும் 
என்று ப்சான்னவபர தவிர, ்சாதி ஒழிை 
பவணடும் என்று ப்சான்னவரல்லர்.    
வர்்ணாசிரம அயமப்பு முயற நாட்டிற்குத்  
பதயவ, அது நல்லமுயற என்றும் 
ப்சான்னவர் காநதிைார் ஆவார்.

தநயத பபரிைாயரப் பபாறுத்த அளவில், 
மிகச் சிறிை வைதில் இருநபத அவருக்குச் 
்சாதி, வர்்ணாசிரம அயமப்பின் மீதான 
புரிதல் இருநதிருக்கிறது. சிறு வைதிபலபை 
்சாதியின் பபைரால் புகுத்தப்படும் 
கட்டுப்பாடுகயள மீறபவணடும் என்னும் 
உ்ணர்வு இருநதிருக்கிறது,” ஆசிரிைர் 
பமல்்சாதி. அவர் வீட்டில் தணணீர் 
வாங்கிக் குடிக்கலாம். பள்ளிக்கு அருகில் 
உள்ள பவதக்காரர்கள், வணிகர்கள் 
வீட்டில் தணணீர் குடிக்கக்கூடாது. 
ஏபனன்றால் அவர்கள் நமக்கு மட்டமான 
்சாதி ‘- இப்படிப்பட்ட ஆய்ணகபளாடு 
ஈ.பவ.ராம்சாமி பதாடக்கப்பள்ளியில் 
ப்சர்நதார்.

பமல்்சாதி, கீழ்சாதி என்பயத 
ஏற்றுக் பகாள்ள ராம்சாமியின் மனம் 
இடநதரவில்யல. இம்முயற அநீதிைானது 
என்று அநத பிஞசு உள்ளத்திள் பட்டது. 
எப்படிபைா பல்யலக் கடித்துக் பகாணடு, 
சில நாட்கள் மட்டும் ஆசிரிைர் வீட்டில் 
தணணீர் குடிக்கலாம் என்ற கட்டயளப்படி 
நடநது  பார்த்தார். அம்முயறயை பல 
நாள் பின்பற்ற முடிைவில்யல. ஏன்?... 
’நாம் பலயர இழிவுபடுத்த உரியம 
பகாணடாடுவதால் சிலர் நம்யம 
இழிவு படுத்திக் காட்டுகிறார்கள். நாம் 
ைாயரயும் இழிவு படுத்தக்கூடாது. 
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அத்தயகை ்சமத்துவ  நியலபை ்சரிைான 
நியல“ இப்படிக் கருதினார். துடுக்குப் 
பிள்யள ராம்சாமி. அவரது கருத்து 
ப்சைல்பட்டது. தணணீர் அருநதக்கூடாத 
வீடுகளுக்குச் ப்சன்றார். அவபர நீயர 
வாங்கிக் குடித்தார். அபதாடு நின்றாரா? 
இப்புரட்சியை பவளிப்படுத்தினார். 
பபற்பறாரால் தடுக்க முடிைவில்யல. 
ஜாதிபைாழிப்பு நடவடிக்யக ராம்சாமியின் 
பத்துப்பன்னிபரணடு வைதிபலபை 
முயளத்துவிட்டது “(9) என்று கல்விைாளர் 
பந.து. சுநதரவடிபவலு குறிப்பிடுவார்.

எனபவ சிறு வைதில் இருநபத ்சமூகத்தில் 
நிலவும் ்சாதி அயமப்பு முயறயைப் 
பற்றிை பதளிவும், பார்ப்பனர்கள் 
ஏமாற்றுகிறார்கள் என்னும் தன்யமயும் 
பபரிைாருக்குத் பதரிநதிருக்கிறது. 
யவக்கம் பதருக்களில் ஆடு நடக்கலாம், 
மாடு நடக்கலாம், பன்றி நடக்கலாம், 
ஆனால் ஆறறிவு பயடத்த மனிதன் 
நடக்கக்கூடாதா? என்று ஆபவ்சமாகப் 
பபரிைார் குரல் எழுப்பிைதற்குக்  கார்ணம் 
இநதப் புரிதபல. எனபவ அநத வயகயில் 
தான் தநயத பபரிைார், திருவாங்கூர் 
்சமஸ்தானத்தில் ஏற்பகனபவ உள்ள ்சாதி 
அடிப்பயடயிலான பகாடுயமகயள 
எல்லாம் புரிநது பகாணடவராக, ்சாதி 
ஒழிப்புப் பணிக்கான ஒரு பபாராட்டத்தில் 
முழு மனபதாடு கலநது  பகாள்பவராக  
யவக்கம் பபாராட்டக் களத்திற்கு 
வருகின்றார்.

யவக்கம் பபாராட்டம் நடநது முடிநது 
97 ஆணடுகள் ஆகின்றன. தமிழநாடு 
பாடப்புத்தகங்களில் யவக்கம் வீரர் 
என்னும் தயலப்பில் தநயத பபரிைார் 
பற்றிை பாடம் இருக்கின்றது. இநது மத  
வலது ்சாரி அயமப்புகள் இநதிைாவின் 
பல பகுதிகளில் பவர் ஊன்றிை 
பபாதிலும், தமிழநாட்டில் பவர் ஊன்ற 
முடிைாமல் தவிக்கின்றனர். ஏன்  நம்மால் 
ஊடுருவ முடிைவில்யல, தமிழநாட்டில் 
என்று அவர்கள் பைாசித்து, அதற்குக் 
கார்ணம் தநயத பபரிைாரின் தத்துவமும் 
பகாள்யகயுபம என்று முடிவு ப்சய்தது 
பபால தநயத  பபரிைாயரப் பற்றிை பல 

பபாய்ைான ப்சய்திகயள ஊடகங்கள் 
வழிைாகப் பரப்புகின்றனர். அதயனப் 
பபால தநயத பபரிைார் திைாகம் ஏதும் 
ப்சய்ைவில்யல, பபாராட்டங்கள் ப்சய்து 
யகதாகவில்யல என்று எநதவிதமான 
ஆதாரங்களும் இல்லாமல் எழுதிச் 
ப்சன்றனர். அவற்றின் ஊடாக பபரிைார் 
யவக்கம் பபாராட்டத்தில் பபரிை அளவில் 
பங்களிப்பு ஒன்றும் ப்சய்ைவில்யல 
என்று எழுதினர். அதற்கு மறுப்பாக 
வரலாற்று ஆய்வாளர் பழ.அதிைமான் 
அவர்கள் எழுதியிருக்கும் ‘யவக்கம் 
பபாராட்டம்‘ என்னும் நூல் வநதுள்ளயம 
கவனிக்கத்தக்கது.

‘தி இநது' தமிழ நாளிதழ, யவக்கம் 
பபாராட்டம் என்னும் தன்னுயடை நூல் 
பற்றி வரலாற்று ஆய்வாளர் பழ.அதிைமான் 
அவர்கள் எழுதிை கட்டுயர ஒன்றியன 
பவளியிட்டது. அநதக் கட்டுயரயில் 
மிகத் பதளிவாக தநயத  பபரிைாரின் 
பங்களிப்யபப் பற்றி பழ.அதிைமான் 
விவரிக்கின்றார். அநதக் கட்டுயரயின் சில 
பகுதிகள்:

“யவக்கம் ப்சன்ற 13 ஏப்ரல் 1924 முதல் 
அவர் தயலயமயில் நயடபபற்ற பவற்றி 
விழா நிகழநத 29 நவம்பர் 1925 வயரைான 
காலத்தில் பபரிைார் பபாராட்டத்துக்குப் 
பங்களித்தார்.

எப்்படி நைநதது ப்பாைாடைம்?
தயடப்சய்ைப்பட்ட ்சாயலகளின் 

தடுக்கப்பட்ட இடங்களில் தினமும் 
குயறநதது மூன்று பபர் ்சத்திைாகிரகம் 
ப்சய்வர். 604 நாள்களில் பபாராட்டம் 
நிகழநதது. பல நாள் பபரிைார் தயலயம 
தாங்கினார். பபாலீஸாரின் தடிைடியும் 
வாைடியும் குயறவின்றி நிகழநதன. 
யவதிகர் ஏற்பாடு ப்சய்த அடிைாள்களின் 
அக்கிரமங்களுக்கும் குயறவில்யல. 
்சத்திைாகிரகிகளின் கணணில் 
சுண்ணாம்யபப் பூசிை ்சம்பவங்களும் 
நிகழநதன. மக்கள் ஆதரயவத் திரட்ட 
யவக்கத்யதச் சுற்றிலும் கிராமங்களிலும் 
ப்சர்த்தயல, வர்க்கயல, பகாட்டைம் 
பபான்ற நகரங்களிபலல்லாம் ஓைாமல் 
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பிரச்்சாரம் ப்சய்தார் பபரிைார். பதற்பக 
திருவனநதபுரம், நாகர்பகாவில் வயர 
அவரது பிரச்்சாரப் பை்ணம் நீணடது. 
மக்களிடமும் விைாபாரிகளிடமும் நிதி 
வசூலித்தார்.

யவக்கம் ்சத்திைாகிரகத்யத அகில 
இநதிை இைக்கமாக்கக் பகரளத் தயலவர்கள் 
பகாரிை பபாது காநதி இ்ணங்கவில்யல. 
இைக்கம் பலவீனமாகிறபத என்று அவர்கள் 
வற்புறுத்திை பபாது அயதச் ்சாகவிடாமல் 
ப்சன்யன மாகா்ணத்தவர் பார்த்துக் 
பகாள்வார்கள் என்று ப்சால்லிவிட்டார். 
எனபவ, பபரிைார் உட்பட தமிழநாட்டுத் 
தயலவர், பதாணடர்களின் பங்களிப்புக்குக் 
காநதியின் பபாது அனுமதி இருநதது எனக் 
கருதலாம். இத்தயகை பவளிைார் உதவியின் 
இன்றிையமைாயமயை காநதியை விடவும் 
்சமஸ்தான பரசிபடணட் சி.டபிள்யூ.இ. 
காட்டன் ்சரிைாக உ்ணர்நதிருநதார்: 
“்சாயலயை அயனவருக்குமாகத் திறப்பது 
என்ற பிரச்சியன உள்ளூர் ்சம்பநதப் 
பட்டதாகபவ இருப்பினும், பவளியிலிருநது 
மட்டும் இதற்கு உதவி வராதிருநதால் 
உணயமயில் இநத இைக்கம் எப்பபாபதா 
பிசுபிசுத்துப் பபாயிருக்கும்” என்று 21 
ஏப்ரல் 1924 அன்யறை குறிப்பில் அவர் 
ப்சால்கிறார்.

பிநநாளில் 1980-களில் யவக்கம் 
பபாராட்டத்யதப் பற்றிை முதல் ஆய்வு 
நூயல எழுதிை பகரள வரலாற்றுப் 
பபராசிரிைர் டி.பக.ரவீநதிரன் “பபரிைாரின் 
வரவினால் இைக்கத்திற்குப் புதிை உயிர் 
கியடத்தது” என்று பதிநதுள்ளார். 
மிகச் ்சமீபத்தில், காநதியின் அகிம்ய்ச 
பதாடர்பில் யவக்கம் பபாராட்டத்யத 
ஆய்வுப்சய்து அபமரிக்க ஆய்வாளர் 
பமரி எலி்சபபத் கிங் நூல் ஒன்யற 
எழுதியுள்ளார். அவருக்கு பகரளாவின் 
புகழபவற்ற பபராசிரிைரான பக.பக.
குசுமான் (1943-2007) அளித்த பநர்முகத்தில் 
“ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் தயலவராக 
இநதிைா முழுவதும் அறிமுகமாகியிருநத 
பபரிைார் தன் பவடிப்புறப் பபசும் 
திறனால் இக்கட்டான பநரத்தில் 
பபாராட்டத்யத வளர்த்பதடுத்தார்” 
என்று விவரித்துள்ளார்.

என்ன சசய்தார் ச்பரியார்?
அரசினரும் பகரளரும் பமச்சும்படிைாக 

யவக்கத்தில் பபரிைார் என்ன தான் 
ப்சய்தார்? மக்கள் ஆதரயவத் திரட்டும் 
பிரச்்சாரபம அவரது முதன்யமைான 
பணி. “நாடு என்ன உங்கப்பன் வீட்டுச் 
ப்சாத்தா? நாட்யடப் பத்மநாப சுவாமிக்கு 
அர்ப்பணித்து விட்ட பிறகு, நாபட பகாயில் 
ப்சாத்து தாபன!” என்று மன்னயரப் 
பார்த்துப் பபசினார் பபரிைார். மன்னர் 
திருமனய்சப் பாராட்டலாபம தவிர 
எதிர்த்துப் பபசுவது கூடாது என்பது 
திருவாங்கூர் ்சமஸ்தான ்சம்பிரதாைம்.

கிறிஸ்தவரும் முஸ்லிம்களும் அநதத் 
பதருவில் நடக்கலாம். இநதுவான 
ஈழவர் நடக்க அனுமதி இல்யல. இநத 
முரண ஏன் என்பது ்சத்திைாகிரகிகளின் 
வாதங்களுள் ஒன்று. அதற்குப் பதில் 
அளித்த அதிகாரிகள், அவர்கயளயும் 
பவணடுமானால் தடுத்துவிடுகிபறாம் 
என்று கூறினர். இயதக் கிணடல் 
ப்சய்தார் பபரிைார். “நாங்கள் பசிைாக 
இருக்கிபறாம் என்று ப்சான்னால், 
பசிைாக இருக்கிபறாம் என்று நீங்கள் 
ஏன் ப்சால்கிறீர்கள் என்றால், மற்றவர் 
்சாப்பிடுவயத நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் 
என்று அர்சாங்கம் ப்சால்கிறது. அவர்கள் 
்சாப்பிடும் உ்ணயவப் பறித்து விடுகிபறாம் 
என்கிறது” என்றார்.

ஈழவரின் மீதான தீணடாயமயை 
மறுத்துப் பபசும் பபாது பபரிைார் 
பின்வருமாறு பபசினார். “உடம்பின் 
கழிவுகயளச் சுத்தப்படுத்துவது பபான்ற 
குறிப்பிட்ட பணிகளுக்காக இடது யக 
பைன்படுகிறது. ஒவபவாரு யகக்கும் 
தனித் தநயத, தாய் உணடா? இடது 
யகயைத் பதாடும் பபாபதல்லாம் 
வலது யக குளித்து முழுக பவணடும் 
என்று நியனக்கிறதா? நாம் கடவுயளத் 
பதாழும்பபாது வலது யகயுடன் 
மட்டும் ப்சல்கிபறாமா? பகாயிலுக்குச் 
ப்சல்லும் பபாது நமது இடது யகயை 
விட்டுவிட்டுச் ப்சல்கிபறாமா? வலது 
பக்கம் இடது பக்கத்யத விட உைர்வானது 
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என்றால் இடது கண்ணால் நம்யமப் 
பார்ப்பவயரக் குற்றம் ப்சால்லுகிபறாமா 
அல்லது வலது காலால் உயதபடும்பபாது 
்சநபதாஷப்படுகிபறாமா?” என்று 
்சாதார்ண மக்களுக்கும் புரியும்படிைாகப் 
பபசினார் பபரிைார்.

தீணடாயமயைக் கணடித்து 
இவவளவு பவகமாகப் பபசிபைார் 
தமிழநாட்டிலிருநது ப்சன்ற 
தயலவர்களான பபரிைாரும் பகாயவ 
அய்ைாமுத்துவும் தான். கிளர்ச்சிக்காரர் 
அயனவயரயும் சியறப்படுத்த அர்சாங்கம் 
முைன்றது. யவக்கம் வநத பதியனநது 
நாட்களுக்குள் பபரிைார் பபசுவதற்குத் 
தயட விதிக்கப்பட்டது. பகாட்டைம் 
மாவட்டத்துக்குள் பிரபவசிக்கவும் தயட 
பபாடப்பட்டது. பின்னர், அநதத் தயட 
பகால்லம் மாவட்டத்துக்கும் நீணடது. 
எநதத் தயடயையும் மதிக்காமல் பபரிைார் 
பதாடர்நது பிரச்்சாரத்தில் ஈடுபட்டார், 
்சமஸ்தானம் முழுவதும் பிர்சாரப் பை்ணம் 
பமற்பகாணடார். அர்சாங்கம் பபாறுக்க 
முடிைாமல் ஒருகட்டத்தில் அவயரக் 
யகது ப்சய்தது. நீதிமன்ற வி்சாரய்ணயும் 
யவக்கத்தில் நிகழநதது. “இநத நீதிமன்றம் 
நிைாைம் ப்சய்யும் என்ற நம்பிக்யக 
இல்யல. வி்சாரய்ண பவறும் பவஷம். 
நீதிமன்றத்துடன் ஒத்துயழக்க முடிைாது” 
என்று அறிவித்தபதாடு, “்சமாதானம் 
உணடு பண்ணபவ நான் யவக்கத்துக்கு 
வநபதன், எவவிதமான தணடயன 
விதித்தாலும் ஏற்கத் தைார்” என்றும் 
நீதிமன்றத்தில் பதரிவித்தார் பபரிைார். 
இயதைடுத்து நீதிமன்றம் 22 பம 1924-
ல் ஒரு மாத பவறுங்காவல் தணடயன 
அளித்தது. அருவிக்குத்தியில் பபரிைார் 
அத்தணடயனயை அனுபவித்தார்.

அடுத்தடுத்த சிறைத ்தண்டறைகள்:

சியறயிலிருநது விடுதயல அயடநத 
பபரிைார் மீணடும் பநராக யவக்கம் 
பபானார். ஈபராட்டுக்குச் ப்சல்வார் என்று 
எதிர்பார்த்த அர்சாங்கம், ஏமாற்றமும் 
பகாபமும் அயடநதது. “பகாட்டைம் 
மாவட்டத்திற்குள் நுயழவதற்குத் 
தயட அமலில் இருக்கும்பபாது 

அவயர யவக்கத்திற்குள் நுயழை ஏன் 
அனுமதித்தீர்கள்?” என்று மாவட்டக் காவல் 
துயறக் கணகாணிப்பாளயர மாவட்ட 
மாஜிஸ்டிபரட் கடிநதுபகாணடார். 
ஆனால், அர்சாங்கம் உடபன யகது 
ப்சய்ைவில்யல.

அர்சாங்கத்தின் அச்சுறுத்தயலப் 
பபாருட்படுத்தாமல் பபரிைார் பதாடர்நது 
பிரச்்சாரத்திலும் பபாராட்டத்திலும் 
ஈடுபட்டுக் பகாணடிருநதார். 
ராட்யடயைப் பபாராட்டக் களத்தில் 
பகாணடு ப்சல்வதில் காவல் துயறக்கும் 
்சத்திைாகிரகிகளுக்கும் பிரச்சியன எழுநத 
பபாது பபரிைார் அயதத் தீர்த்து யவத்தார். 
பதாடர்நது அவயர அர்சாங்கம் 
பவளியில் விட்டுயவக்கவில்யல. முதல் 
சியறவா்சம் முடிநது விடுதயலைான 27-
வது நாள் (18 ஜுயல 1924) மீணடும் 
யகது ப்சய்தது. இநத முயறயும் பபரிைார் 
நீதிமன்றத்துடன் ஒத்துயழக்க மறுத்தார். 
முதல் முயற உபாைமான தணடயன 
விதித்தும் ‘எதிரி’ திருநதவில்யல 
என்பதாலும், இரணடாம் தடயவைாக 
அரசு உத்தரயவ மீறி நடநதிருப்பதாலும் 
நான்கு மாதக் கடுங்காவல் தணடயன 
விதிக்கப்பட்டது.

இம்முயற ஆறுக்குத்திச் சியறயில் 
பபரிைாயர அயடக்கவில்யல. 
மற்ற ்சத்திைாகிரகிகள் இருநத 
திருவனநதபுரத்துக்கும் அனுப்ப 
அர்சாங்கம் விரும்பவில்யல. பகாட்டைம் 
மாவட்டச் சியறயில் அயடக்க 
விரும்பிைது. அதற்காக யவக்கத்திலிருநது 
புறப்பட்ட படகு, 20 யமல் தூரத்துக்குப் 
பிறகு பபருமயழ, புைல் கார்ணமாக 
பமலும் பபாக முடிைாமல் திரும்பிவிட்டது. 
யவக்கம் காவல் நியலைச் சியறயில் சில 
நாள் யவத்திருநது பின் திருவனநதபுரம் 
மத்திைச் சியறக்பக அனுப்பி யவத்தது 
அர்சாங்கம்.

திருவனநதபுரம் மத்திைச் சியறயிலிருநத 
பக.பி. பக்சவ பமனன், ஜார்ஜ் பஜா்சப் 
உள்ளிட்ட ்சத்திைாகிரகிகள் அயனவரும் 
அரசிைல் யகதிகளாகக் கருதப்பட்டு 
மரிைாயதயுடன் நடத்தப்பட்டனர். 
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ஆனால், பபரிைார் அவவாறு 
நடத்தப்படவில்யல. ‘கால்களில் விலங்குச் 
்சங்கிலி, தயலயிபல யகதிகள் அணியும் ஒரு 
குல்லாய், முழங்காலுக்குக் கீபழ பதாங்குகிற 
ஒரு பவட்டி, கழுத்தில் யகதி எண 
குறிக்கப்பட்ட மரப்பட்யட. இவற்றுடன் 
ஈ.பவ.ராம்சாமி பகாயலகாரர்கபளாடும் 
பகாள்யளக்காரர்கபளாடும் பவயல 
ப்சய்துபகாணடிருநதார். தணடயன 
அயடநத ஒரு ்சாதார்ண யகதி ஒரு 
நாயளக்கு எவவளவு பவயல ப்சய்வாபனா 
அயதவிட இருமடங்கு பவயல ப்சய்கிறார்.” 
இது பபரிைாருடன் சியறயிருநத பக.பி. 
பக்சவ பமனனின் பநரடி ்சாட்சிைம்.

பபரிைாருக்கு இயழக்கப்பட்ட இநதக் 
பகாடுயமயைப் பபாறுத்துக் பகாள்ள 
இைலாத பக்சவ பமனன், பபரிைாருக்கு 
அரசிைல் யகதி அநதஸ்து அளிக்குமாறு 
சியறயிலிருநபத அர்சாங்கத்திடம் 
பவணடிக்பகாணடார். எனினும், 
விடுதயல அயடயும் வயர அதற்குப் 
பதில் வரவில்யல என்று தன் வாழக்யக 
வரலாறான ‘கடநத கால’த்தில் 
குறித்துள்ளார்.

ச்பரியாருககு ஆதைைா்க ைாஜாஜி:
பபரிைாரின் நியல ராஜாஜியையும் 

வருத்திற்று. பபரிைாருக்கு ஆதரவாக 
அர்சாங்கத்யதக் கணடித்துப் பத்திரியக 
யில் எழுதினார் அவர். ஈ.பவ.
ராம்சாமி நாைக்கயரக் கடுங்காவல் 
தணடயனயில் யவத்திருப்பதும், இரும்பு 
விலங்கிட்டிருப்பதும், அவருக்குச் சியற 
உயட அணிவித்திருப்பதும், மற்ற 
்சத்திைாகிரகிகள் ்சரிைாகப் பபற்றுள் 
ளவற்யற அவருக்கு மறுப்பதும் நிைாைப் 
படுத்தபவ முடிைாதயவ என்று ‘தி இநது’ 
ஆங்கில நாளிதழில் எழுதியிருநதார் 
ராஜாஜி (27 ஆகஸ்ட் 1924). இநதச் ்சமைத் 
தில் பபரிைாருக்கு ராஜாஜி சூட்டிை 
புகழாரம் முக்கிைமானது. “ஈ.பவ.ராம்சாமி 
நாைக்கர் ஒரு தளர்வுறாத ஆன்மா. ப்சல்வ 
வளத்தின் மகிழச்சிகயளயும் பதவிகயளயும் 
பவறுத்து ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு கடினமான 
இநதப் பாயதயைத் பதர்நபதடுத்துள்ளார். 
பபரும்பாலான நம்யமப் பபால அல்ல; 
உணயமயிபலபை!”

திரு.வி.க.வும் இக்பகாடுயமயைச் 
்சாடினார். “திருவாங்கூர் அர்சாங்கம் ஒரு 
்சத்திைாகிரகியை இவவாறு துன்புறுத்துவது 
தருமபமா என்று பகட்கிபறாம்” என்று 
மனம் பநாநதார் திரு.வி.க.

சிரற தளர்்தத முடியாத வீைர்:
இரணடாம் முயறைாகச் ்சட்டத்யத 

மீறியிருப்பதால் தனிச்்சலுயக எதுவும் 
அவருக்கு வழங்க பவணடாம் என்ற 
மாவட்ட மாஜிஸ்டிபரட்டின் கருத்துக்குள் 
ஒளிநதுபகாணடு அர்சாங்கம் விடுதயல 
வயர துன்புறுத்திைது. புதிை அர்சாங்கம் 
பபாறுப்பபற்றயதைடுத்து 30 ஆகஸ்ட் 
1924 அன்று பபரிைார் உட்பட 19 
்சத்திைாகிரகிகள் விடுவிக்கப்பட்டனர். 
விதிக்கப்பட்டிருநத கடுந தணடயனக்காக 
பகரளமும் தமிழநாடு வருநத, 
விடுதயலைான பபரிைாபரா, 
நாகர்பகாவிலில் பபசும்பபாது, “நான் 
சியறயில் பட்ட கஷடத்திற்காக ைாரும் 
வருநத பவணடாம். விடுதயல தான் 
என்யன வருத்தப்பட யவத்துவிட்டது” 
என்று பவதயனயையும் பவடிக்யகைாக 
எதிர்பகாணடார்.

அடுத்து பபரிைார், பக.பி. பக்சவ 
பமனன் உள்ளிட்படார் ஓர் அறிக்யகயை 
பவளியிட்டனர். “பபாதுச்்சாயலகளில் 
எல்பலாரும் நடமாடலாம் என்பயத 
அனுமதிப்பதற்குரிை அறிகுறிைாகபவ 
எங்கள் விடுதயலயைக் பகாள்கிபறாம். 
அப்படி நடக்காவிடில் பபாராட்டத்யதத் 
பதாடர்நது நடத்துபவாம்” என்று 
அவவறிக்யகயில் பதரிவித்தனர். 
இவவறிக்யக மூலம் அரசின் 
விடுதயலயைச் ்சலுயகைாக ஏற்காமல் 
அயதயும் ஒரு நிபநதயனைாக மாற்றினர் 
்சத்திைாகிரகிகள். பகட்டிலும் துணிநது 
நின்றார் பபரிைார்.

ஒன்றயர மாதங்களுக்கு பமல் 
சியறயிருநத பபரிைார், இநத விடுதயலக்குப் 
பிறகும் வீட்டுக்குத் திரும்பவில்யல. 
யவக்கத்துக்பக ப்சன்று பபாராட்டத்யதத் 
பதாடர்நதார். பநடுங்க்ணா, நாகர்பகாவில் 
பபான்ற ஊர்களில் பத்து நாள் வயர 
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பிரச்்சாரம் ப்சய்துவிட்டு, ஈபராட்டுக்கு 
ப்சப்டம்பர் 10-ம் பததி திரும்பினார். 
காத்திருநதது பபால் ப்சன்யன மாகா்ணக் 
காவல் துயற 11-ம் பததி பபரிைாயரக் 
யகது ப்சய்தது. இநதக் யகது ஆறு மாதம் 
முன்பு மயிலாப்பூரில் பபசிை அரசு 
விபராதப் பபச்சு ஒன்றுக்கானது. பவறு 
அர்சாங்கத்தால், பவறு கார்ணத்துக்காக, 
பவறிடத்தில் யகது நிகழநதிருப்பினும் 
அவயர மீணடும் யவக்கத்துக்குச் 
ப்சல்ல ஒட்டாமல் தடுப்பபத 
பநாக்கம் என்று ஊகிக்கலாம். எது 
எப்படிபைா யவக்கத்துக்கு உடனடிைாகச் 
ப்சல்லவிடாமல் இநதக் யகதும் வழக்கும் 
அவயரத் தடுத்துவிட்டன.

பபரிைார் யவக்கத்தில் இருநத 
காலத்திலும் ்சரி, பிறகும் ்சரி, பபாராட்டம் 
கடும் பநருக்கடிகயளச் ்சநதித்தது. ப்ண 
பநருக்கடி அதில் முதலாவது. தமிழநாடு 
காங்கிரஸ் கமிட்டி, பபரிைார் வழிைாக 
ரூ.1000 பகாடுத்தது. மற்ற பிரச்சியனகயள 
ஆபலாசித்து முடிபவடுக்க பல 
ஆபலா்சயனக் கூட்டங்கள், ்சமாதானத் 
தூதுகள், பிரச்்சாரக் குழுக்கள், மகளிர் 
அணிகள் அவவப்பபாது உருவாயின. 
அயவ பலவற்றில் பபரிைாரும் 
நாகம்யமைாரும் இடம்பபற்றிருநதனர். 
இவவயகயில் திவாயனச் ்சநதித்து 
்சமாதானம் பப்ச ஏற்பட்ட எட்டுப் பபர் 
பகாணட குழுவில் பபரிைாரும் ஒருவர்.

பபரிைார் யவக்கத்தில் பபாராடிக் 
பகாணடிருநத காலத்தில் அங்கு வநத 
தயலவர்கள் அயனவரும் அவயரக் 
கலநதாபலாசித்தனர். ஆரிை ்சமாஜத் 
தயலவர் சிரத்தானநதர் பபாராட்டம் 
நலிவுற்றிருநத ஒரு கட்டத்தில் அயத 
எடுத்து நடத்தவும் ஒப்புக்பகாணடார். 
ராஜாஜி யவக்கம் வநத பபாது காவல் 
நியலை சியறயில் இருநத பபரிைாயரச் 
்சநதித்த பிறபக ஆசிரமம் ப்சன்றார். 
வரதராஜுலு நாயுடு, எஸ்.சீனிவா்ச 
ஐைங்கார், டி.எஸ்.ப்சாக்கலிங்கம் 
பபான்பறார் ்சத்திைாகிரக ஆசிரமத்தில் 
அவயரச் ்சநதித்தனர். காங்கிரஸ் தயலவர் 
சி.வி.பவங்கட ரம்ண அய்ைங்கார் 

பபரிைாருடன் பிரச்சியனக்குரிை 
்சாயலகயளப் பார்யவயிட்டார். ஆக 
இநதிை, தமிழநாட்டுத் தயலவர்கள் 
பலரும் பபரிைாருடன் பபாராட்டம் 
குறித்து விவாதித்தனர்.

்காநதி - ச்பரியார் சநதிப்பு:
பபாராட்டத்தின் நியறவுக் கட்டத்தில் 

யவக்கம் வநத காநதியுடனும் 
பபரிைார் பதாடர்பில் இருநதார். 
படல்லியிலிருநது ப்சன்யன வழிைாக 
வநத காநதியை ஈபராட்டில் (8 மார்ச் 
1925) வரபவற்றுவிட்டு, வர்க்கயலயில் 
(12 மார்ச் 1925) அவபராடு இய்ணநது 
பகாணடார். அபதபபால், நாராை்ண 
குருயவச் ்சநதித்த காநதியுடனான 
சிறு குழுவில் அவர் இருநதயதயும் 
காவல் ஆய்ணைர் பதிவுப்சய்துள்ளார். 
பபரிைாயரக் கலநதாபலாசித்த பிறபக 
ராணிைாயரக் காநதி ்சநதித்துப் 
பபசிைதாகப் பலவிடங்களில் பிற்காலத்தில் 
பதரிவித்துள்ளார் பபரிைார்.

யவக்கம் வருயகயின்பபாது 
காவல் துயற ஆய்ணைருடன் காநதி 
பமற்பகாணட ஓர் ஒப்பநதத்தின் 
வியளபைனாய், ஓராணடுக்கு முன்னால் 
பபரிைாருக்கு விதிக்கப்பட்டிருநத தயட 
விலக்கிக் பகாள்ளப்பட்டது. ‘ஈ.பவ. 
ராம்சாமி நாைக்கருக்கு விபராதமாகப் 
பிறப்பித்த தயட உத்தரயவத் திருவாங்கூர் 
கவர்ன்பமன்டார் வாபஸ் வாங்கிக் 
பகாணடு விட்டார்கள் என்பயதக் பகட்க 
வா்சகர்கள் ்சநபதாஷமயடவார்கள்” 
என்று காநதி ‘ைங் இநதிைா’வில் (23 ஏப்ரல் 
1925) தன் மகிழச்சியைப் பகிர்நதார்.

மரனவியுைன் ்களம் சசன்றார்:
காங்கிரஸின் தமிழநாட்டுத் 

தயலவராகபவ பபரிைார் பபாராட்டத்தில் 
கலநதுபகாணடார். தனிப்பட்ட முயறயில் 
அல்ல; அவர் வழிைாகபவ தமிழநாடு 
காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆயிரம் ரூபாயைப் 
பபாராட்டத்துக்கு அனுப்பிைது. கியடக்கும் 
பபைர் விவரப்படி, 50 பபர் அளவிலான 
பதாணடர்களுடன் ப்சன்று அவர் அங்கு 
பபாராடினார். தன் குடும்பத்யதயும் 
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பபாராட்டத்தில் ஈடுபடுத்தினார். 15 பம 
1924-ல் யவக்கம் வநத நாகம்யமைார், 
பதாடர்நது நான்கு மாதம் சுற்றுப்பை்ணம் 
ப்சய்ததற்கு ஆதாரங்கள் கியடக்கின்றன. 
நாகர்பகாவில் தயலவர்கள் சிலரும் 
குடும்பத்துடன் யவக்கம் பபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்டனர். இதில் மிக முக்கிைமான 
ப்சய்தி, பபரிைார் தன் வாழவின் 
நடுப்பகுதியில் யவக்கத்தில் 74 நாட்கள் 
சியறயிலும், 67 நாட்கள் பவளியிலுமாக 
141 நாட்கயளப் பபாராட்டத்துக்காகச் 
ப்சலவிட்டார் என்பதாகும்.

ஆபலா்சகர் காநதி, பகாள்யக 
அடிப்பயடயில் பபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்ட அைல் மதத்தவயர 
பவளிபைற்றினார், ்சத்திைாகிரகிகள் 
பமற்பகாணட உண்ணாவிரதத்யத 
நிறுத்தினார், அகாலிைர் நிறுவியிருநத தரும 
உ்ணவுச்்சாயலயை மறுத்தார், அைலிலிருநது 
பதாணடர்கபளா நிதிபைா வருவயதத் 
தயடப்சய்தார். இப்படிைான காநதியின் 
அறிவுறுத்தல்களால் பபாராட்டம் பல 
இன்னல்கயளச் ்சநதித்தது, இரு முயற 
்சத்திைாகிரகிகள் பநரடிைாகச் ப்சன்று 
அவரிடம் முயறயிட்டனர். இைக்கமும் 
பலவீனப்பட்டு வநதது. எனினும், 
ஜார்ஜ் பஜா்சப் தவிர, பபாதுபவளியில் 
காங்கிரஸ்காரர் எவரும் எதிர்ப்பபச்சு 
பப்சவில்யல, பபரிைாரும் பப்சவில்யல. ஓர் 
உணயம ்சத்திைாகிரகிைாகபவ களத்தில் 
அவர் விளங்கினார். பின்னாளில் கருத்து 
வளர்ச்சியும், அதனால் பார்யவ மாற்றமும் 
பநர்நத நியலயில் பபரிைார் காநதியின் 
அறிவுறுத்தல்கயள விமர்சித்தார். 
்சத்திைாகிரகத்யத நிறுத்திவிடபவ 
காநதியும் இராஜாஜியும் விரும்பினர் 
என்று இபத அறிவுறுத்தல்கயளபை காட்டி 
விமர்சித்தார்.

தீர்வு தநத ப்பாைாடைம்:
எப்படிபைா நவம்பர் 1925-ல் 

பபாராட்டம் - பபரிைாருக்கு ஏன் 
காநதிக்கும் தான் - முழு மகிழச்சியைத் 
தராத, நான்கில் மூன்று பதருக்களில் 
மட்டும் அனுமதி என்ற ஒருவயக 
்சமாதானத்துடன் முடிவுக்கு வநதது. 

்சத்திைாகிரகத்தின் பவற்றி விழாவுக்குத் 
தயலயம தாங்க பபரிைாயரக் 
பகரளா அயழத்தனர். அைலிலிருநது 
கலநதுபகாணட ஒபர தயலவர் 
பபரிைார் மட்டுபம. ்சத்திைாகிரகத்தின் 
பவற்றியைப் பற்றியும் பதால்வியைப் 
பற்றியும் பபசுவதற்கு அதற்குள் காலம் 
வநதுவிடவில்யல. பதருவில் நடக்க உரியம 
பகட்டவர்கயளச் சியறக்கு அனுப்பிை 
அர்சாங்கம், பதருவில் நடப்பதற்கு 
இப்பபாது யகயைப் பிடித்து அயழத்துச் 
ப்சல்ல முன்வநதிருப்பயதப் பார்த்தால் 
்சத்திைாகிரகத்துக்கும் மகாத்மாவுக்கும் 
எவவளவு ்சக்தி இருக்கிறது என்பது 
விளங்குகிறது என்று பபரிைார் விைநதார் 
(குடிஅரசு, 6 டி்சம்பர் 1925). 

பபாராட்டத்தின் பவற்றிவிழாயவப் 
பபரிைாரின் தயலயமயில் பகாணடாடிைது 
மிக முக்கிைத்துவமுயடை ப்சய்திைாகும். 
பகரளர்கள் நன்றி மறக்காதவர்கள். 
இன்றும் யவக்கத்தில் பகரளர்கள் 
நன்றியைத் பதரிவிக்கும் விதமாக 
பகாணடாடப்படுகிறது பபரிைார் 
சியல.”.9 யவக்கம் பபாராட்டத்தில் தநயத 
பபரிைாரின் பங்களிப்யபக் குயறத்தும், 
அவதூறுகயளப் பரப்பியும் வநதவர்களுக்கு, 
வரலாற்று ஆய்வாளர் பழ.அதிைமான் 
அவர்களின் 'யவக்கம் பபாராட்டம்' 
என்னும் புத்தகம் ்சரிைான பதிலடியை 
ஆதாரங்கபளாடு பகாடுத்திருக்கிறது 
என்பது பாராட்டுக்குரிைது.

பதருக்களில் நடக்கபவணடும் 
என்பதற்காக நடநத  மாபபரும் மனித 
உரியமப் பபாராட்டம், யவக்கம் 
பபாராட்டம். யவக்கம் பபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்ட தநயத பபரிைார் அவர்களும், 
காநதிைடிகள் அவர்களும் தங்களுயடை 
வாழக்யக முழுவதும்  நடத்திை 
பபாராட்டங்களுக்கு முன்பனாடிைாக, 
முன்பனாட்டமாக யவக்கம் 
பபாராட்டத்யத எடுத்துக்பகாணடார்கள் 
எனலாம். தநயத பபரிைார் அவர்கயளப் 
பபாறுத்த அளவில், யவக்கம் 
பபாராட்டத்திற்கு முன்னபர  நயடபபற்ற 
ஒத்துயழைாயம இைக்கப் பபாராட்டம், 
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கள்ளுக்கயட மறிைல்  பபான்ற 
பபாராட்டங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். 
இன்னும் பகட்டால், தான் கலநது  
பகாள்வது மட்டுமல்ல, பபாராட்டங்களில் 
அநதக் காலகட்டத்திபலபை தன்னுயடை 
குடும்பத்துப் பபணகயளயும் கலநது 
பகாள்ளச் ப்சய்யும் பபரும்பணபு 
பபரிைாரிடம் இருநதிருக்கிறது. 
அப்படித்தான் கள்ளுக்கயட மறிைலில் 
பபரிைாரின் மயனவி நாகம்யமைாரும், 
தங்யக கண்ணம்மாவும் ஈடுபட்டார்கள் 
என்பதுவும், ஈபராட்டில் கள்ளுக்கயட 
மறிையலக் யகவிடபவணடும் 
என்று காநதிைாரிடம் பகட்டபபாது 
கள்ளுக்கயட மறிையலத் பதாடர்வதா 
நிறுத்துவதா என்பயதப் பற்றி முடிவு 
ப்சய்ை பவணடிைவர்கள் ஈபராட்டிலுள்ள 
நாகம்மாள், கண்ணம்மாள் என்னும் 
இரு பபணமணிகபள ஆவர்  என்று 
காநதிைடிகள் கூறிைதும் நாம் அறிநதபத.

யவக்கம் பபாராட்டத்தில் தநயத 
பபரிைார் பமற்பகாணட அணுகுமுயற, 
பபாராட்டமும், பிரச்்சாரமும் இய்ணநத 
அணுகுமுயறைாகும். காநதிைடிகளும் 
மற்றவர்களும் யவக்கம் பபாராட்டத்யதத் 
பதாடர்நது அரசிைல் விடுதயலயைப் 
பற்றிப் பபசிக் பகாணடிருநதபபாது 
்சமூக விடுதயலயைப் பற்றிப் 
பபசிைவர்கள் தநயத பபரிைாரும் 
அண்ணல் அம்பபத்கரும் ஆவர். ்சமூக 
விடுதயலக்கான பபாராட்டத்திற்கான 
வழிமுயற, பிரச்்சாரமும் பபாராட்டமும் 
இய்ணநத வழிமுயற என்னும் தநயத 
பபரிைாரின் பிநயதை வழிமுயறக்கு 
அடித்தளமாக அயமநதது யவக்கம் 
பபாராட்டம் எனலாம். யவக்கம் 
பபாராட்டத்திற்குப் பின்னால் 
சுைமரிைாயத இைக்கம் ஆரம்பித்த 
பின்பும், நீதிக்கட்சியில் இருநதபபாதும், 
திராவிடர் கழகம் ஆரம்பித்த பின்பும், 
நடத்திை பபாராட்டங்கள் அயனத்தும் 
வன்முயற இல்லாமல் அகிம்ய்ச வழியில் 
நடத்தப்பட்ட பபாராட்டங்கபள. எனபவ 
இநதப் பபாராட்டங்களுக்கு எல்லாம் 
அடிப்பயடைாகத் தநயத பபரிைாருக்கு 

யவக்கம் பபாராட்டம் அயமநதது 
எனலாம்.

அரசிைல் பபாராட்டங்கள் உலகம் 
முழுவதும் நயடபபற்றிருக்கின்றன. 
வன்முயறைாலும் அநதப் பபாராட்டங்கள் 
பவற்றி பபற்றிருக்கின்றன. ஆனால் ்சமூக 
விடுதயலக்கான பபாராட்டம் என்பது 
எதிராளியின் மனச்்சாட்சிபைாடு நடத்தும் 
பபாராட்டம். நாம் ப்சய்தது எவவளவு 
பபரிை பியழ என்று எதிராளியை 
எண்ண யவக்கும் பபாராட்டம். 
்சாத்திரத்தின் பபைரால், ஜாதியின் 
பபைரால் ்சக மனித உயிர்களுக்கு 
எவவளவு பபரிை பகாடுயமயை நாம் 
ப்சய்து பகாணடிருநபதாம் என்று உ்ணர 
யவக்கும் பபாராட்டம். தநயத பபரிைார் 
தன் வாழநாள் முழுவதும் இநதப் 
பபாராட்டத்யதத் தான் நடத்தினார். 
”பபணகளுக்கான உரியம என்று 
வருகின்ற பபாது ,ஆணகபள, உங்கள் 
மயனவிமார்கயள நியனத்துக்பகாணடு 
பைாசிக்காதீர்கள். உங்கள் அம்மாயவ, 
உங்கள் அக்காயவ, உங்கள் தங்யகயை, 
உங்கள் மகயள நியனத்துக்பகாணடு 
பைாசியுங்கள். அவர்கள் படும் 
இன்னல்கயள எணணுங்கள். பபண 
உரியம எவவளவு பதயவ என்பது 
உங்களுக்குப் புரியும்” என்னும் கருத்துப்பட 
கூறிையதப் பபால தநயத பபரிைாரின் 
அணுகுமுயறக்கு அடித்தளமாக 
அயமநதது யவக்கம் பபாராட்டம் 
எனலாம்.

1927, மார்ச்20 இல் அண்ணல் 
அம்பபத்கர் நடத்திை மகத் ்சத்ைாக்கிரகம் 
இநதிை வரலாற்றில் புகழ வாய்நத 
பபாராட்டமாகும். யவக்கம் பதருவில் 
நடப்பதற்கு பபாராட்டபமன்றால், மகரில் 
பபாதுக் குளமான ்சவுகார் குளத்தில் நீர் 
குடிக்கும், எடுக்கும் பபாராட்டமாகும். 
அநதப் பபாராட்டத்திற்கான 
உத்பவகத்யத யவக்கம் பபாராட்டத்தில் 
இருநது பபற்றதாக அண்ணல் அம்பபத்கர் 
கூறியிருக்கிறார்.

"தீணடப்படாத வகுப்பினரின் 
பபாராட்டம் பதாடர்பாக ஈடு இய்ணைற்ற 
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நிகழச்சி 1925ல் நயடபபற்றது. திருவிதாங்கூர் 
ராஜ்ைத்தில் யவக்கத்தில் சில வீதிகளில் 
தீணடப்படாதவர்கள் நுயழைக்கூடாது 
என்று தடுக்கப்பட்டிருநதனர். இநத 
வீதிகளில் நடப்பதற்கான உரியமயை 
நியல நாட்டிை பார்ப்பனர் அல்லாதார் 
தயலவரான ராம்சாமி நாைக்கரின் 
தயலயமயில் ்சத்திைாக்கிரகப் 
பபாராட்டம் நயடபபற்றது. அநத 
அறப்பபாராட்டம் வியளவித்த சிநதயனத் 
தாக்கமும், தன்னுரியம உ்ணர்ச்சிப் 
பபருக்கமும் பரவலாக மிகப்பபரிை 
வியளயவ ஏற்படுத்தின. இதனால் யவதீக 
இநதுக்களும் கூட ஓரளவு ்சமத்துவ உரியம 
உ்ணர்யவயும் பபருநதன்யமயையும் 
பபற்றதால் தீணடப்படாதவர்களுக்குத் 
தயட ப்சய்ைப்பட்டிருநத வீதிகயளத் 
திறநதுவிட்டனர்.

அபத பநரத்தில் மற்பறாரு நிகழச்சியும் 
நயடபபற்றது. பபாறுப்புள்ள ஜாதி 
இநதுக்கயளயும் சுைமரிைாயத 
உ்ணர்வுள்ள தீணடப்படாதவர்கயளயும் 
இநநிகழச்சி உலுக்கிைது. 1926 மார்ச் 
மாதம் ப்சன்யனயில் முருபக்சன் என்கிற 
தீணடப்படாதவர், இநதுக் பகாயிலினுள் 
நுயழைக்கூடாது என்ற தயடயை 
மீறிைதற்காக யகது ப்சய்ைப்பட்டு 
பகாயிலின் புனிதத்யதக் பகடுத்தார் 
என்பதற்காகத் தணடிக்கப்பட்டார்.

அம்பபத்கர் இநத நிகழச்சிகயளக் 
கூர்நது கவனித்து வநதார். மகத் 
்சத்திைாக்கிரகம் பதாடங்கவிருநத பபாது 
எழுதிை ஆசிரிைவுயர ஒன்றில் யவக்கம் 
்சத்திைாக்கிரகம் பற்றி பநஞ்சம் பநகிழநது 
அவர் எழுதினார். இயவ குறிப்பிடத்தக்க 
நிகழச்சிகள். இனி நடக்கவிருக்கும் 
நிகழச்சிகளுக்கு இயவ முன்பனாடிகள்.
(டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பபத்கர் வாழக்யக 
வரலாறு, தனஞ்சய் கீர் தமிழில் க.முகிலன் 
பக்.87-88)

அமராவதி பகாயில் நுயழவுப் 
பபாராட்டத்துக்கான இறுதி முடிவு 
(1927 நவம்பர்), ்சவுகார் குளத்தில் 
தணணீர் எடுக்கும் பபாராட்டம் (1927 
டி்சம்பர்), பார்வதி பகாயில் நுயழவு (1929 

அக்படாபர்), நாசிக்கில் உள்ள காலாராம் 
பகாயில் நுயழவு (1930) என அம்பபத்கர் 
முன்பனடுத்த பபாராட்டங்களுக்குத் 
தூணடுதலாக பபரிைார் ஈ.பவ.ரா.வின் 
யவக்கம் பபாராட்டம் இருநதுள்ளது " 
(11). என்று எழுத்தாளர் ப.திருமாபவலன் 
குறிப்பிடுகிறார். அடுக்கடுக்காய் நடநத 
பகாவில் நுயழவுகளுக்கான அடித்தளமாக 
யவக்கம் பபாராட்டம் இருநதிருக்கிறது. 
எதிரிகளுக்கு தன்னுயடை தரப்பு 
நிைாைத்யத விளக்குவதற்கான ஒரு 
வாய்ப்பாக, அண்ணல் அம்பபத்கர் 
அவர்கள் மகத் பபாராட்டத்யத நடத்திக் 
காட்டினார். விளக்கம் பகாடுத்தார். 
வியளவுகயள ஏற்றுக் பகாணடார். 
பின்னர் பவற்றி கணடார்.

தமிழநாட்டில் அதற்குப் பிறகு (யவக்கம் 
பபாராட்டத்திற்குப் பிறகு) நடநத 
பகாவில் நுயழவுப் பபாராட்டங்களில் 
யவக்கம் பபாராட்டத்தின் தாக்கம் 
இருநததா? என்னும் பகள்விக்கு 
பழ.அதிைமான், “அதற்குப் பிறகு 
தமிழநாட்டில் நடநத பகாவில்  நுயழவுப் 
பபாராட்டங்கள் மட்டுமல்ல, இநதிைா 
முழுவதும் நடநத பகாவில் நுயழவு, பதரு 
நுயழவு பபாராட்டங்களில் யவக்கம் 
மிகப்பபரிை பங்களிப்யப, உத்பவகத்யத 
அளித்தது… அம்பபத்கர் 1936வாக்கில் 
ஒரு பபாராட்டத்யதத் துவங்கிை பபாது 
யவக்கம் பபாராட்டம் தான் தனக்கு 
ஓர் உ்ணர்ச்சியைக் பகாடுத்ததாகக் 
குறிப்பிடுகிறார். பகரளாவிலும் 
1936இல் பகாவில் நுயழவு பிரகடனம் 
ப்சய்ைப்பட்ட பபாது யவக்கம் தான் 
அதற்குக் கார்ணம் என எல்பலாருபம 
ப்சால்லியிருக்கிறார்கள்“12 என்று பி.பி.சி. 
பநர்கா்ணலில் பதில் அளித்திருக்கிறார். 
எனபவ பதாடர்ச்சிைான பல ்சமூக 
விடுதயலப்  பபாராட்டங்களுக்குத் 
பதாடக்கமான பபாராட்டமாக யவக்கம் 
பபாராட்டம் இருநதிருப்பயத நாம் கா்ண 
முடிகின்றது. 

நடநது முடிநது 97 ஆணடுகள் நியறவு 
அயடநத இநதக் காலகட்டத்திலும் 
முழுயமைாக நியலயம மாறிவிட்டதா 
என்றால் இல்யல என்பது தான் பதில். 
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கர்நாடக மாநிலத்தில் 2021, ப்சப்டம்பர் 
4-ந பததி நடநத நிகழவு இது. ’கர்நாடக 
மாநிலம் , பகாப்புள் மாவட்டம், 
மிைாப்பூர் கிராமத்தில் உள்ள �னுமன் 
பகாயிலில் கடநத ப்சப்.4-ந பததி தலித் 
்சமுதாைத்யதச் ப்சர்நத ்சநதிரப்சகர் 
என்பவர் குடும்பத்தினருடன் ப்சன்றார். 
அவர் உள்ளிட்ட அவரது குடும்பத்தினர் 
பகாயிலுக்கு பவளிபை நின்றிருநதபபாது, 
அவரது 2 வைது மகன் பகாயிலுக்குள் 
ப்சன்றாராம். இதயன பிரச்்சயனைாக்கிை 
அப்பகுதியைச் ப்சர்நத சிலர், ்சநதிரப்சகர் 
குடும்பத்தினரிடமிருநது பகாயியலச் 
சுத்தம் ப்சய்ை ரூ 25,000 அபராதம் 
விதித்து கிராமப் பஞ்சாைத்தில் முடிவு 
ப்சய்ைப்பட்டது’(13). இது குறித்து 
புகார் அளிக்கப்பட்டு 5 பபர் யகது 
ப்சய்ைப்ப்பட்டுள்ளார்கள் என்றாலும், 
இநதிைா சுதநதிரம் பபற்று 75 ஆணடுகள் 
ஆன பிறகும் கூட இப்படிப்பட்ட ்சாதிை 
மனநியல இன்யறக்கும் கூட  இருப்பயதப் 
பார்க்க முடிகிறது. அப்படிைானால், 
97 ஆணடுகளுக்கு முன்னால் வாழநத 
மனிதர்களின் மனநியல என்பது 
எவவளவு பமா்சமானதாக இருநதிருக்கும் 
என்பதயன நம்மால் ஊகிக்க முடியும். 
அப்படிப்பட்ட நியலயில் நயடபபற்ற 
மனித உரியமப் பபாராட்டம், ்சமூக 
விடுதயலப் பபாரட்டம்  தான் யவக்கம் 
பபாராட்டம்.

அன்யறை ஜாதிை மன நியலயைப் புரிநது 
பகாள்ள, யவக்கம் பபாராட்ட முடிவில்  
நயடபபற்ற ஓர் உயரைாடல் உதவுகிறது. 
அநத உயரைாடல் காநதிைாருக்கும் 
யவதீகர்களுக்கும் (யவக்கம் பபாராட்ட 
எதிர்ப்பாளர்களுக்கும்) நயடபபற்ற 
உயரைாடல். ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் 
யவக்கம் பதருக்களில் நடக்கக்கூடாது; 
ஏபனன்றால் அவர்கள் முன் பஜன்மத்தில் 
பாவம் ப்சய்தவர்கள். முன் பஜன்மத்தில் 
பாவம் ப்சய்த கார்ணத்தால் அவர்கள் 
ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதியிபல கடவுளால் 
பிறக்க யவக்கப் பட்டிருக்கிறார்கள். 
எனபவ அவர்கள் நடக்கக்கூடாது என்பது 
பார்ப்பனர்களின் வாதமாக அன்யறக்கு 
இருநதிருக்கிறது.

"நம்பிைாத்ரி: ”இநது ்சாஸ்திரத்தின் 
பதய்வீகத்தன்யமயை மகாத்மாஜீ 
நம்புகிறீர்களா?”

காநதி: ”ஆம்.”

நம்பிைாத்ரி: ”கர்ம விதியை மகாத்மாஜி 
நம்புகிறீர்களா?”

காநதி: ”ஆம்.”

நம்பிைாத்ரி: ”மறு பிறப்பில் உங்களுக்கு 
நம்பிக்யக உணடா?”

காநதி: ”உணடு.”

நம்பிைாத்ரி: ”எங்கள் நம்பிக்யகயின் 
படி, எங்கள் ஆச்்சாரிைாரின் கருத்துப்படி  
அவர்கள் முற்பிறப்பின் பமா்சமான 
கர்மாவின்படி அணுகமுடிைாத 
ஜாதியில் பிறநதிருக்கிறார்கள் என்று 
நாங்கள் நம்புகிபறாம். இம்முயறயில் 
அவர்கயள நடத்தும்படி எங்கள் 
பகரள ஆச்்சாரிைார்களால் நாங்கள் 
ஆய்ணயிட்டுக் கூறப்பட்டிருக்கிபறாம். 
அவவயகயில் அவர்கயள 
பகாள்யளக்காரர்கயள விடவும் 
திருடர்கயள விடவும் பமா்சமானவர்களாக 
நாங்கள் கருதுகிபறாம்“(14)

மனிதர்கயளக் பகவலமாக 
நடத்துவதற்கு, பிறப்பின் அடிப்பயடயில் 
அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதியில் பிறநத 
கார்ணத்தால் பகாள்யளக்காரர்கயள 
விடவும், திருடர்கயள விடவும் பமா்சமாக 
நாங்கள் கருதுகிபறாம் என்று காநதிைாரின் 
முன்னாபலபை ப்சால்கிறார்கள் 
என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 
இநத மனப்பான்யமயை அய்சத்த 
பபாராட்டம் யவக்கம் பபாராட்டம். 
நாங்களும் மனிதர்கபள என்பதயன 
தங்கயள உைர்ஜாதி என்று எணணிக் 
பகாணடிருநதவர்களுக்கு அழுத்தம் 
திருத்தமாக நிரூபித்த பபாராட்டம் 
யவக்கம் பபாராட்டம். ஜாதி ஒழிப்யபபை 
தன்னுயடை வாழவின் இலட்சிைமாக 
எடுத்துக்பகாணடு தனது இறுதி மூச்சுவயர 
அதற்காகபவ பாடுபட்டு மயறநத 
தநயத பபரிைாரின், முதல் தீணடாயம 
ஒழிப்புப் பபாராட்டம், தீணடாயமக்கு  
கார்ணமான  ஜாதி  ஒழிப்புப் பபாராட்டம், 
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முதல் ்சமூக விடுதயலப் பபாரட்டம்  
பதாடங்கிை இடம் யவக்கம் பபாராட்டம்.  
பநற்று நடநத ்சமூக விடுதயலப் பபாரட்ட  
நிகழவுகளுக்கு மட்டுமல்ல, நாயள 
நடக்கும் ்சமூக விடுதயலப் பபாரட்ட 
நிகழவுகளுக்கும் முன்பனாடி யவக்கம் 
பபாராட்டம் எனலாம்.

அடிககுறிப்பு்கள்:
1. மனுநீதி - ஒரு மறுபார்யவ, டாக்டர் 

ப.காளிமுத்து, அன்புமுகில் நூல் 
பவளியீட்டகம், பழனி, பக்கம் 33-34

2. ்சாதியை ஒழிக்க வழி, டாக்டர் 
பி.ஆர். அம்பபத்கர், பபரிைார் 
சுைமரிைாயதப் பிரச்்சார நிறுவன 
பவளியீடு. பக்கம் 77

3. இநதுமதம் பகாடுங்பகான்யமயின் 
வரலாறு, தவத்திரு தர்ம தீர்த்த  
அடிகளார், மயலைாளத்திலிருநது 
தமிழில்  பவ.பகா.பாலகிருஷ்ணன், 
்சாளரம், மடிப்பாக்கம், ப்சன்யன-91 
பக்கம் 175.

4. பதற்கிலிருநது, பபான்னீலன், 
மக்கள் அச்்சகம், ப்சன்யன-2 
பக்கம் 44-45

5. காங்கிரஸ் பயழை வரலாறும் 
யவக்கம் பபாராட்டமும் 
கி.வீரமணி, பபரிைார் 
சுைமரிைாயதப் பிரச்்சார நிறுவன 
பவளியீடு. பக்கம் 14

6.. பதற்கிலிருநது, பபான்னீலன்,  
பக்கம் 46.

7. யவக்கம் பபாராட்டம், 
பழ.அதிைமான், காலச்சுவடு 
பதிப்பகம், நாகர்பகாவில்,  
பக்கம் 330

8. பமலது, பக்கம் 32

9. புரட்சிைாளர் பபரிைார், பந.து.
சுநதரவடிபவலு, தமிழ வளர்ச்சி 
இைக்ககம், ப்சன்யன-8 பக்கம் 29

10. யவக்கத்திற்கும் பபரிைாருக்கும் 
என்ன ்சம்பநதம்?, 'தி இநது' 
நாளிதழ கட்டுயர, பழ.அதிைமான், 
24.12.2019

11. ஆதிக்க ்சாதிகளுக்கு மட்டுபம 
அவர் பபரிைார்?, ப.திருமாபவலன், 
நற்றிய்ண பதிப்பகம், பக்கம் 186

12. யவக்கம் பபாராட்டம், பி.பி.சி. 
பநர்கா்ணல், பழ.அதிைமான், பி.பி.
சி. தமிழ இய்ணைதளம், 27.01.2020.

13. தினமணி நாளிதழ,6.9.2021

14.யவக்கம் பபாராட்டம், 
பழ.அதிைமான், பக்கம் 552-553

ஆசிரியர் குறிப்பு:
முயனவர். வாபநரு, தமிழகப் 

பகுத்தறிவு எழுத்தாளர் மன்றத்தின் 
மாநிலத் தயலவர் ஆவார். மதுயர 
காமரா்சர் பல்கயலக்கழகத் தமிழிலக்கிைத் 
துயறயில், ‘இயறைன்பு பயடப்புகளில் 
தன்னம்பிக்யகயும் மனித பநைமும்' என்ற 
தயலப்பில் முயனவர் பட்டம் பபற்றவர். 
பபரிைார் பட்டைச் ்சான்றிதழும் 
பபற்றவர். பி.எஸ்.என்.எல் நிறுவனத்தில் 
அதிகாரிைாகப் பணிைாற்றி விருப்ப ஓய்வு 
பபற்ற இவர், தமிழநாட்டில் மதுயர 
மாவட்டம் ்சாப்டூரில் பிறநதவர். இவர், 
'பங்குனி உத்திரமும் பள்ளிக்கூடமும்', 
'சூரிைக்கீற்றுகள்' எனும் இரணடு கவியதத் 
பதாகுப்புகளும், 'பநருப்பினுள் துஞ்சல்' 
எனும் சிறுகயதத் பதாகுப்யபயும் எழுதி 
பவளியிட்டுள்ளார். 

‘திருக்குறள் வலியுறுத்தும் 
உயிர்ச்சூழலும் இன்யறை உலகச்சூழலும்', 
'கடவுயளயும் ்சடங்குகயளயும் வள்ளுவம் 
புறக்கணிக்கிறது', 'தமிழத் துறவிகளும் 
வள்ளுவர் கூறும் தவமும்', 'ஆரிை 
எதிர்ப்புக்கு முன்னுயர-திருக்குறளின் 
பாயிரம்', 'ப்சல்வமும் குடியமயும்', 
'ஊழும் கூழும் – பகுத்தறிவுப் பார்யவ' 
பபான்ற தயலப்புகளில் இவரின் 
கட்டுயரகள் திருக்குறள் ஆய்வுத் 
பதாகுப்புகளில் பவளிவநதுள்ளன. உலக/
இநதிை மாநாடுகளில் கலநதுபகாணடு 
ஆய்வுக்கட்டுயரகள் அளித்தவர். 
பல்பவறு இலக்கிை இதழகளிலும், ்சமூக 
இதழகளிலும், இய்ணைத்திலும் பரவலாக 
எழுதி வருபவர்.                     l


