டாக்டர் அம்ேபத்கரும் இந்து சட்டத்
ெதாகுப்பு மேசாதாவும்
(Hindu Code Bill)

ஒரு சுருக்கமான வரலாறு
எழுத்தாளர் மு. சங்ைகயா
மதுைர

கட்டுைரச் சுருக்கம்
இந்தியாவின் பன்முகக் கலாச்சாரத்தின், வாழ்வியலின்அத்தைன கூறுகைளயும் ஆரியமயமாக்கிய
வரலாற்றுக்குள்ேள ெபண் அடிைமத்தனம் என்பது ெகாடியதாக இருந்தது. சூத்திரர்கைளயும் ெபண்கைளயும்
அடிைமச் சிைறயில் பூட்டி ைவத்தது பற்றியும், அைத மாற்ற ேமற்ெகாண்ட பல்ேவறு முயற்சிகைளப்
பற்றியும் இந்தக் கட்டுைர ேபசுகிறது. இந்து சட்டத்ெதாகுப்பு மேசாதாவிற்கு அம்ேபத்கர் எப்படித்
தைலவர் ஆக்கப்பட்டார் என்பைதயும், மற்ற எைதக் காட்டிலும் இந்து சட்டத்ெதாகுப்ைப அம்ேபத்கர் ஈடு
இைணயற்றதாக ஏன் கருதினார் என்பைதயும் இந்தக் கட்டுைர விளக்குகிறது.அம்ேபத்கரின் பார்ைவக்கும்
ேநருவின் பார்ைவக்கும் இருந்த நுண்ணிய ேவறுபாட்ைட ஆராய்கிறது. இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு (Hindu
Code Bill)மேசாதா முன்ைவத்த முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி எடுத்துைரக்கும் இந்தக் கட்டுைர, யார் யாரால்
இந்தச்சட்டத் ெதாகுப்பு எதிர்க்கப்பட்டது என்பைதயும், யார் யாரால் ஆதரிக்கப்பட்டது என்பைதயும்,
இந்தியாவில் இருந்த அன்ைறயஇயக்கங்களின் பார்ைவகேளாடு எடுத்து ைவக்கிறது. விடுதைலயில்
ெபரியார் ஆதரவு ெகாடுத்து எழுதிய தைலயங்கத்ைத இந்தக் கட்டுைர ஆராய்கிறது. அம்ேபத்கர் பதவி
விலகியைதயும் அதற்கான காரணங்கைள அவர் விளக்கியைதயும் ேமலும் ெதாகுத்து ஆய்கிறது.

இந்தியாவின் பன்முக கலாச்சாரத்தின், வாழ்வியலின்
அத்தைன
கூறுகைளயும்
ஆரியமயமாக்கிய
வரலாற்றுக்குள்ேள
ெபண்
அடிைமத்தனம்
என்பது ெகாடியதாக இருந்தது. சூத்திரர்கைளயும்
ெபண்கைளயும் அடிைமச் சிைறயில் பூட்டி ைவத்தது.
ஆண்டாண்டு காலமாக ெபண்கைள சதியின்
ெபயரால், எரியும் ெநருப்பில் தூக்கிப் ேபாட்டு சதி
மாதாவாக்கிக் ெகாண்டாடி மகிழ்ந்தது.. குழந்ைதத்
திருமணமும், விதைவகளின் நரக வாழ்க்ைகயும்
சாத்திரங்கள் காட்டிய வழியில் துள்ளல் நைட
ேபாட்டது. சனாதனவாதிகளின் ெகாடூர மனம்
நாகரிக உலகின் சாபக்ேகடாக இருந்தது. ஆயிரம்

ஆண்டுகளாக மாறாத மதம் பிடித்த சமூகமாக
இருந்த நிைலைய மாற்றியைமக்க சீர்திருத்தவாதிகள்,
மகளிர் அைமப்புகள் முற்ேபாக்கு இயக்கங்கள்
ஆங்கிேலய அரசுக்கு ெகாடுத்த அழுத்தமும்,
ெபண்கள் அடிைமயிலும் கீழான நிைலயில் வாழும்
நிைலைய அரசு உணர்ந்ததாலும் அதுவைரயிலும்,
மதத்தில் மற்றும் பரம்பைர பழக்க வழக்கங்களில்
தைலயிடுவதில்ைல
என்ற
ெகாள்ைகையக்
கைடப்பிடித்தக் காலனிய அரசு, அைவகைள
ஒதுக்கி ைவத்து விட்டு உயிர் காற்றுக்கான சாளரக்
கதவுகைளத் திறந்து விட்டது.சதிக்கு ெநருப்பு
ைவத்தது. குழந்ைதத் திருமணத்ைதத் தடுத்தது.
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விதைவ மறுமணத்துக்கான பாைதப் ேபாட்டது..
இவ்வாறாக. சமூக மறுமலர்ச்சி துளிர் விடுவைதக்
கண்ட ைவதீகப் பார்ப்பனர்கள் இந்து மதத்துக்கு
ஆபத்து என்று இன்று ேபாலேவ அன்றும் எதிர்த்தனர்.
மக்கள் ெதாைகயில் 5 விழுக்காடு கூட
இல்லாத ஒரு சிறிய இனம் தனது நலன்
பாதிக்கப்படும்
ேபாதும்,
தனதுஅதிகாரமும்,
ேமலாண்ைமயும்,
பண்பாடும்
ேகள்விக்குள்ளாக்கப்படும் ேபாதும், இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து
என்று திைசத் திருப்பி ெபாதுப் பிரச்சைனயாக
மாற்றி தனது நிைலைய உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ளும்
பலநூறு ஆண்டு கால யுக்திைய ஒவ்ெவாரு
முைறயும் பயன்படுத்தினர். 1872 ஆம் ஆண்டின்
பைழய மேசாதா திருத்தம் ெசய்ய 1923 ஆம்
ஆண்டு டாக்டர் கவுர் முயன்ற ேபாதும், குழந்ைத
திருமணத் தடுப்பு மேசாதாைவ “திரு.சாரதா” 1929
ஆம் ஆண்டு ெகாண்டு வந்தேபாதும், ேதவதாசி
முைற ஒழிப்புத் தீர்மானத்ைத முத்துலட்சுமி ெரட்டி
முன் ெமாழிந்த ேபாதும், ைவதீகப் பார்ப்பனர்கள்
மூைளயில் மதத் தைலயீடாகத் ேதான்றியது.எந்த
சிறு மாறுதைலயும் இந்து மதத்துக்கும் இந்துக்
கலாச்சாரத்துக்கு ஆபத்து என்ேற அலறினர்.மாறும்
என்ற விதிக்கு எதிராக சனாதனத்ைத நிறுத்தினர்.
அறிவியைல ேவதம் ெகாண்டு தடுத்தனர்.
அவர்களது எதிர்ப்ைபக் கண்டு ெகாள்ளாமல் 19
ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பல சீர்திருத்தச்
சட்டங்கைள காலனிய அரசு அரங்ேகற்றியது. தனது
கைடசி காலத்தில் ெபண்களுக்கு காலம்காலமாக
மறுக்கப்பட்டு வந்த சில உரிைமகைள வழங்குவதற்காக
ஏற்கனேவ
நைடமுைறயில்,
மாகாணத்துக்குக்
மாகாணம், சாதிக்குச் சாதி ேவறுபட்டு. ஒழுங்கற்றுத்
துண்டுத் துண்டாகச் சிதறிக் கிடந்த இந்து தனி நபர்
சட்டம் மற்றும் சமூகப் பழக்க வழக்கங்கைள நவீன
காலத்தின் வளர்ச்சிக்கும், சமூகத்தின் ேதைவக்கும்
ஏற்ற வைகயில் சீர்திருத்தி அைவகைள ஒரு
ெபாதுச் சட்டத்திற்குள், ஒரு ஒழுங்கு முைறக்குள்
ெகாண்டுவர முயன்றது.
இரண்டாம் உலகப் ேபார் உச்சத்தில் இருந்த
அந்த நிைலயிலும், 1941-ஜனவரியில் கல்கத்தா
உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி B.N.ராவ் தைலைமயில்,
நான்கு ேபர் ெகாண்ட குழுைவ அைமத்தது.அந்தக்
குழு.1941 ஜூன் 19 அன்று தனது முதல் வைரவு
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அறிக்ைகையயும். 1942-1943 ஆண்டில் வாரிசு
உரிைம மற்றும் திருமணம் குறித்த மேசாதாக்கைளயும்
வழங்கியது. அந்த மேசாதாக்கள் இரு அைவகளின்
கூட்டுக் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. அதிலுள்ள சில
சிக்கலான அம்சங்கைள ஆராய ஜனவரி 20, 1944
இல் B.N.ராவ் தைலைமயில் மூன்று ேபர் ெகாண்ட
குழுவாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டவுடன் அது. பம்பாய்,
பூனா, ெடல்லி, அலகாபாத், ெசன்ைன, நாக்பூர்,
லாகூர் உட்பட இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கும்
பயணம் ெசய்தது. மக்களிடமும் 100க்கும் ேமற்பட்ட
அைமப்புகைளயும்
சந்தித்து
கருத்துகைளத்
திரட்டியது.திரட்டியைவகைளத் ெதாகுத்து இந்து
சட்ட வைரவு மேசாதாவாக்கி(இந்து குறியீட்டு
மேசாதா -Hindu Code Bill) ஆகஸ்ட் 1, 1946-இல்
இைடக் கால அரசாங்கத்தின் அரசிலைமப்புப்
ேபரைவயில் முன்ைவத்தது.1 அது. அன்ைறக்கு
சட்ட அைமச்சராக இருந்த ேஜாேகந்திர நாத்
மண்டலால் (பிரிவிைனக்குப் பின் அவர் கிழக்கு
பாகிஸ்தானுக்கு குடி ெபயர்ந்தார்.சில ஆண்டுகளில்
மீண்டும் இந்தியாவில் குடிேயறினார்.) சைபயில்
ஏப்ரல் 11, 1947 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால் அந்த வைரவு மேசாதா பல்ேவறு
காரணங்களால் ெசயல்படவில்ைல.

அம்ேபத்கரின் வருைக

இந்த நிைலயில் அம்ேபத்கரின் வருைக புதிய
பூபாளமானது. பைழய ைவஸ்ராயின் நிர்வாகக்
குழுவில், ெதாழிலாளர் நலத் துைற மற்றும்,
மத்தியப் ெபாதுப்பணித் துைற அைமச்சராகப்
பணியாற்றிய அனுபவமும், ஆற்றலும், கல்விப்
புலைமயும் உள்ள
டாக்டர் அம்ேபத்கர் ஆகஸ்ட் 29, 1947 இல் விடுதைல
ெபற்ற இந்தியாவின் முதல் சட்ட அைமச்சராகவும்,
அரசியல்
அைமப்புச்
சட்டத்தின்
வைரவுக்
குழுவின் தைலவராகவும் ேநருவின் இைடக்கால
அைமச்சரைவயில் ெபாறுப்ேபற்றார்.ெபாறுப்ேபற்றபின்
பல்ேவறு பணிகளுக்கிைடயிலும் ஏப்ரல் 9, 1948-இல்
ஒரு வருட காலமாக பரணில் தூங்கிக் ெகாண்டிருந்த
இந்து சட்ட வைரவு மேசாதாைவ தூசி தட்டி
அரசியல் அைமப்பு சைபயில் முன்ைவக்க, அைத
ஆராய்ந்து அறிக்ைக தாக்கல் ெசய்யும் ஆய்வுக்
குழுவின்
தைலவராகவும்
நியமிக்கப்பட்டார்.
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இது ஒரு நல் வாய்ப்பாக அம்ேபத்கருக்கு
அைமந்தது.மற்ற
எைதக்
காட்டிலும்
இந்து
சட்டத்ெதாகுப்ைப
அம்ேபத்கர்
ஈடு
இைணயற்றதாகவும், கடந்த காலத்தில் இந்திய
சட்டப்ேபைரைவயில் இயற்றப்பட்ட எந்த சட்டமும்,
இனி நிைறேவற்றப்படவிருக்கும் எந்த சட்டமும்
முக்கியத்துவத்தில் இதற்கு இைணயாக முடியாது
என்று கருதினார். எனேவ அரசியல் சட்ட
அைமப்புக்கு ெகாடுத்த அேத உைழப்ைபயும்
ஆர்வத்ைதயும்
இந்து
சட்டத்
ெதாகுப்பு
மேசாதாவுக்கும் ெகாடுத்தார்.இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு
மேசாதா மூலம் ஆண்களுக்கு இைணயாகப்
ெபண்களுக்கும் சம உரிைமைய எப்படியாவது நிைல
நாட்டிட ேவண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார்.
நைடமுைறயில் இருந்த ெசாத்துரிைம, திருமணம்,
மணவிலகல் ேபான்றவற்றில் சுதந்திரம், சமத்துவம்
சேகாதரத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயில்
ெபரும் மாறுதல்கைளச் ெசய்தார்.
சாதி மறுப்புத் திருமணங்கைள அங்கீகரிப்பது,
தத்ெதடுப்பில் சாதிைய ஒழிப்பது, மறுமணம்,
விதைவத் திருமணம் ஆகியைவகளில் நிலவும்,
சாதியின் எல்ைலகைள அழித்து இந்து அைமப்பில்
சிதிலமாகி விட்டப் பாகங்கைள இந்து சட்டத்
ெதாகுப்பின்
மூலம்
ெசப்பனிட
முயன்றார்.
ெமாத்தத்தில் இந்து மரபு வழிச் சிந்தைனயிலிருந்து
தீவிரமான விலகலுக்கானப் பாைதைய அைமத்து
விட இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதாைவப்
பயன்படுத்த
விரும்பினார்.அதற்காக
வைரவு
மேசாதாைவ ஒரு ேதர்ந்த சிற்பிையப் ேபால பார்த்துப்
பார்த்து ெசதுக்கினார்.
ராவ் குழுவால் முன்ெமாழியப்பட்ட இந்துக்
குறியீடு மேசாதா ஒரு சிவில் குறியீட்ைட ேநாக்கமாகக்
ெகாண்டிருந்தது.அைத முழுைமயாக, ஒரு சட்டத்
ெதாகுப்பின் லட்சணங்களுக்கு ஏற்றதாக மாற்றினார்.
மூல மேசாதாவின் பாகங்கைளயும், பிரிவுகைளயும்
தர்க்கரீதியான வரிைசக்கிரமமாகவும், வரம்புக்கு
உட்பட்ட சில திருத்தங்கள், மாற்றங்கேளாடு மறு
சீரைமத்து, ஒரு முழுைமயான சித்திரமாக்கினார்.
இந்து சட்ட ெதாகுப்பு மேசாதா என்ற ெபயரில்
இருப்பினும், அது சீக்கியர்கள், பவுத்தர்கள்,
ைஜனர்கள் ஆகிேயாருக்கும் அைனத்து சாதி
மற்றும் உட்பிரிவுகளுக்கும் ெபாருந்தும் வைகயில்
வடிவைமக்கப்பட்டது.
திருத்தியைமக்கப்பட்ட

அறிக்ைகைய ஆகஸ்ட் 12 1948 அன்று அம்ேபத்கர்
சைபயில் முன்ெமாழிந்தார்.
இந்து சட்டத்ெதாகுப்பு (Hindu Code bill)
-இந்துக் குறீட்டு மேசாதா) வைரவு மேசாதாைவ
சட்டமாக்குவதில் அம்ேபத்கரின் முயற்சிகளுக்கு நவீன
இந்தியாைவ உருவாக்கும் கனவில் இருந்த பிரதமர்
ஜவகர்லால் ேநரு உறுதுைணயாக இருந்தார். அேத
ேவைளயில் அம்ேபத்கரின் பார்ைவக்கும் ஜவகர்லால்
ேநருவின் பார்ைவக்கும் ஒரு நுண்ணிய ேவறுபாடு
இருந்தது.இந்து சமூகத்ைத ஒன்றிைணப்பதில் ேநரு
ஆர்வமாக இருந்தார். இந்து சமூகத்திலுள்ள ேவறு
பாடுகைளத் துைடத்து, இந்துக்களுக்குள் ஒரு
சமூக ஒற்றுைமைய உருவாக்கி, இந்திய ேதசிய
அைடயாளமாக இந்து சமூகத்ைத நிறுவதற்கானப்
பாைதயில் இது ஒரு ெதாடக்கமாக இருக்கும் என்ற
பார்ைவ ேநருவிடம் இருந்தது.இதில் அம்ேபத்கர்
ேநரு ஆகிய இருவரின் பார்ைவயும் ேவறு ேவறாக
இருந்தாலும் இந்த நாட்டில் உள்ள சட்டங்கள்
மற்றும் மரபுகள் ெபண்கைள அடக்கி ைவத்து
அவர்களது எழுச்சிையத் தடுக்கின்றன என்பதில்
இருவரது பார்ைவயும் ஒன்றாகேவ இருந்தது. ஆண்
ெபண் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அகற்றப்பட ேவண்டும்
என்பதிலும்,
ெபண்களின்
முன்ேனற்றத்ைதக்
ெகாண்ேட சமூக முேனற்றத்ைத அளவிட முடியும்
என்பதிலும் ஒன்றுபட்டனர். அம்ேபத்கரின் சில
ேகாட்பாடுகளும் ெகாள்ைகைககளும் ஜவஹர்லால்
ேநருவின் சிந்தைனகேளாடு ேவறுபட்டிருந்தாலும்
இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதாைவப் ெபாறுத்த
வைரயில் இருவரும் ஒேர புள்ளியில் இைணந்தனர்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு (Hindu code Law)
மேசாதா முன்ைவத்த முக்கிய அம்சங்கள்

ஏப்ரல்
அரசியலைமப்பு
சைபயில்
முன்ைவக்கப்பட்ட இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு
மேசாதாவானது ெபண்களின் நிைலக் குறித்த
அம்ேபத்கரின்
அக்கைறைய
முழுைமயாகப்
பிரதிபலித்தது.
திருமணம், தத்ெதடுப்பது, காப்புரிைம, கூட்டுக்
குடும்பச் ெசாத்து, மகளிர் ெசாத்து, உயில் எழுதா
வாரிசுரிைம, உயில் வழி வாரிசு உரிைம, ஜீவனாம்சம்,
மரபுரிைம, ஆகியைவ சம்பந்தமாக இந்து சட்டத்ைத
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முைறப்படுத்தி இருந்தார்.. மண வாழ்க்ைகக்குரிய
உரிைமகைள மீட்டளிப்பது மற்றும் நீதிமன்றத்
தீர்ப்பின்படி கணவன்-மைனவி பிரிந்து வாழ்வது
சம்பந்தமான இரு பிரிவுகைளச் ேசர்த்தளித்தார்..
விதைவகள், மற்றும் விவாகரத்து ெபற்றவர்கள்
மறுமணம் ெசய்யும் உரிைமைய அங்கீகரித்தது.
மற்றும் ஊக்குவிக்கப் பட்டது. சாதிகைளக் கடந்த
திருமணம் (கலப்பு மணம்)அனுமதிக்கப்பட்டது.
திருமணம், மற்றும்மணவிலக்கு ஆகியைவகளுக்கு
விரிந்த அளவிலான சுதந்திரமும், ெநகிழ்வும் உறுதி
ெசய்யப்பட்டது.திருமணத்தில் சாதி குறிப்பிடுவைதத்
தடுத்தது.ஒேர ேகாத்திரத்துக்குள் திருமணம் கூடாது
என்றத் தைடைய நீக்கியது. வாரிசுரிைமையப்
ெபாறுத்த வைர ஆண் ெபண்ணுக்கு இைடயிலான
ஆறு பாரபட்சங்கைள ரத்து ெசய்தது. பைழய
முைறயில் தந்ைதயின் ெசாத்து மகைள விட,
மைனவிைய விட மகனுக்கு அதிகமாகக் கிைடத்தது.
அந்த நிைலைய புதிய மேசாதா மாற்றியது.
ெபண்ைணயும் வாரிசாக்கி முழு உரிைமயுடன்
ெசாத்ைத அனுபவிக்கும் உரிைமைய உருவாக்கியது.
ஒரு தந்ைதயின் ெசாத்தில் மகனுக்கு ெகாடுக்கும்
பங்கு அளவுக்கு மகளுக்கும் ெகாடுக்கப்பட
ேவண்டும் என்றும், தாயின் ெசாத்தில் மகளுக்கு
அளிக்கப்படும் பங்கின் அளவுக்கு மகனுக்கும்
அளிக்கப்பட
ேவண்டும்
என்றும்
கூறியது.
ஸ்மிருதிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள சுவிகார
முைறயில் மாற்றம் ெகாண்டு வந்தது. ெகாஞ்சம்
விளக்கமாகக் கூற ேவண்டுெமன்றால்
ஆண் இறந்தால் அவரது ஆண்
வாரிசுகளுக்கு மட்டுேம ெசாத்தில் பங்குண்டு
என்ற நிைலைய மாற்றி அவரது விதைவ
மைனவிக்கும், ெபண் வாரிசுகளுக்கும் கூட
ெசாத்தில் பங்குண்டு என்று வைரயறுத்தது.
அேத
ேபால
இறந்து
ேபான
ஒரு
ெபண்ணின் ெசாத்து அவரது விருப்படி
எந்தக் கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும்
ேபாய்ச்
ேசரலாம்.ஒரு
ெபண் எந்தச் ெசாத்ைதப் ெபற்றாலும் (சீதனம்
உட்பட.) அது அவளின் முழுைமயான
ெசாத்தாகும்.ெபண் என்பதற்காக மட்டும் எந்த
நிபந்தைனகைளயும் விதிக்க முடியாது.

» “ஓர்

»
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» மதரீதியாக ஒரு திருமணத்ைதப் புனிதப்படுத்த

»

»

»

»

சாதி அைத சார்ந்த உட்சாதி ஆகியவற்றில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
விதிகைள
ஒழித்தல்.
சாதி ேவறுபாடுகைளக் கருதாமல் நைடெபறும்
திருமணங்களில்
யாராவது
ஒருவரது
இன முைறப்படியும், சட்ட ரீதியாகவும்,
நைடெபறுகிற கலப்புத் திருமணங்கள் இப்ேபாது
ஏற்புைடயதாகக் ெகாள்ளப்படும்.
கணவன் ெகாடுைமக்காரனாக, அல்லது தீராத
வியாதிக்காரனாக
இருந்தாேலா
அல்லது
ைவப்பாட்டி ைவத்திருந்தாேலா ெபண் பிரிந்து
தனியாக வாழ உரிைமயுண்டு.அந்த நிைலயில்
கணவன் அவளுக்கு ஜீவனாம்சம் தர ேவண்டும்.
கணவன் மைனவி இருவருள் எவைரயும்
ெகாடுைமயாக நடத்துதல், நம்பிக்ைகத் துேராகம்,
தீராத வியாதி, முதலியவற்றில் ஏேதனும் ஒரு
காரணத்தால் மணவிலக்குக் ேகாரிப் ெபறலாம்
ஆண்களுக்கும்
ெபண்களுக்கும்
இரண்டுவிதமான ஒழுக்க முைறகள் இருக்கக்
கூடாது.(கற்ெபன்று ெசால்ல வந்தால் அைத
இரு கட்சிக்கும் ெபாதுவில் ைவப்ேபாம்.)
என்பைத வலியுறுத்தும் விதமாக ஒருவனுக்கு
ஒருத்தி, ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற முைறயில்
ஒருதார மணம் கட்டாயமாக்கப்படும்.
எந்த சாதியில் இருந்தும் தத்ெதடுத்துக்
ெகாள்ளலாம். (வாரிசு உரிைம ெபறுபவர் ஆண்
முன்ேனார் வழி வந்தவராக இருக்க ேவண்டும்
என்ற பிரிவும் நீக்கப்பட்டது.)”2

நீண்ட ெநடுங்காலமாக, ேவதங்கள், ஸ்மிருதிகள்,
சாஸ்திரங்களின் மரபு வழிச் சட்டங்களால் இறுகக்
கட்டப்பட்டு இருளில் சுருண்டுக் கிடந்த இந்திய
ெபண்களின் கால் விலங்குகளின் கண்ணிகைள
இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதா உைடக்க
முயன்றது.

ஆதரவும் எதிர்ப்பும்

ஆகஸ்ட் 12, 1948 இல் அம்ேபத்கரால் அரசியல்
அைமப்பு சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வைரவு
மேசாதாைவ, ஆகஸ்ட் 31,1948 இல் டாக்டர் அம்ேபத்கர்
பரிசீலைனக்கு, ஏற்றுக்ெகாள்ளுவதற்கான ஒரு
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தீர்மானத்ைத அரசியல் சைபயில் முன்ெமாழிந்த
அந்த நாளில் இருந்தேத இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு
மேசாதாவுக்கான எதிர்ப்பும் ஆதரவும் அைவக்குள்
சூட்ைடக் கிளப்பியது. இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு
மேசாதா. “இந்து சட்டங்கள், இந்து கலாச்சாரம்,
இந்து தர்மத்தின் மீது வீசப்பட்டுள்ள அணுக்குண்டு
என்று கூறிய ஆர்.எஸ்.எஸ், இந்து மகாசபா,
பிற ைவதீக பார்ப்பன அைமப்புகள் அைதக்
கருவிேலேய
கைலத்து
விடத்
துடித்தனர்.
உலகம் ஆரம்பம் ஆனது முதல் இருந்து வரும்
விதிகைள மாற்றுவதற்கு ராஜாவுக்ேக அதிகாரம்
இல்லாத ேபாது இவர்களுக்கு ஏது அதிகாரம்?
யார் ெகாடுத்தது.? என்று ேகள்விக் குண்டுகைள
வீசினர்.ெரௗலட் சட்டத்ேதாடு ஒப்பிட்டு ேபசினர்.
பல
ெஜன்மங்களுக்கு
ெதாடர்ந்து
வரும்
திருமணம் புனிதமானது. மணவிலக்கு தந்தால்
ெபண்கள் பதிவிரைதகளாக இருந்து வரும் பாரத
மரபு அழிந்து விடும், அவளுக்குச் ெசாத்துரிைம
ெகாடுத்தால் இஷ்டப்பட்டவாக் கூட ஓடி விடுவா
கூட்டுக் குடும்ப வாழ்க்ைக முைற சிைதந்து விடும்
என்று கவைலப்பட்டனர்.
காஞ்சி சங்கராச்சாரி ஸ்திரிகளுக்கு பாத்யேமா
சம்பாத்தியேமா இருக்கக் கூடாதுன்னு மனு ஸ்மிருதி
ெசால்லியிருக்கு.ஆம்பைடயானுக்கு அடிைமயாக
இருக்கிறது தான் ஸ்த்ரீக்கு அழகு.அவாளுக்கு
ெசாத்தில் பங்கு ெகாடுத்தா இஷ்டப்பட்டவா
கூட ஓடிப் ேபாய்டுவா. அப்பட்டமா, அபச்சாரமா
ேபாயிடும் என்றார்.
சனாதனவாதிகள் இந்து தனிநபர் சட்டத்ைத
திருத்தாேத. அது இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து என்று
கூக்குரலிட்டுக் ெகாண்டிருக்ைகயில், ெபரியார்
விடுதைல (06-02-1951) நாளிதழின் தைலயங்கத்தில்.
“எந்த சிறு மாறுதைலயும் ைவதீகம் எதிர்த்துக்
ெகாண்டுதான் இருக்கும்.முன்பு மதத்துக்கு ஆபத்து
என்ற கூக்குரைல எழுப்பி எதிர்த்து வந்தது.
இப்ேபாது இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு விேராதம்
என்று கூக்குரைல எழுப்பிக் ெகாண்டிருக்கிறது.
“ஹிந்து லா (சட்டம்) என்பது ஒரு குலத்துக்கு
ஒரு நீதி கூறும் மனுதர்மத்ைத அடிப்பைடயாகக்
ெகாண்டு வகுக்கப்பட்டதாகும்.இதில் எவ்வளேவா
முரண்பாடுகளும்
அநீதிகளும்
இருக்கின்றன
என்பைத பற்றிக் கூறாத வழக்கறிஞேரா நீதிபதிேயா

கிைடயாது.இந்த சட்டத்ைத திருத்தினால் கூட
ேபாதாது தைலகீழாக மாற்றியைமக்க ேவண்டும்.”3
என்று எழுதினார்.
சமூக சீர்திருத்தவாதிகளும், இடதுசாரிகளம்,
ெபண்ணியல்வாதிகளும் “இந்தச் சீர்திருத்தத்ைத
சமுதாயத்தின் சிைதவு என்று கருதுபவர்கள் சமூக
முன்ேனற்றத்தின் எதிரிகள்” என்றும் “இந்த மேசாதா
சட்டப் புத்தகத்தில் ஏறும் ேபாது அது இந்த
நாட்டின் சமூக வரலாற்றில், அது ஒரு மாெபரும்
ைமல் கல்லாக இருக்கும்” என்றும் வாதிட்டனர்.
“சட்டம் என்பது மதத்திலிருந்து ேவறுபட்டது.
அது ஒரு ேபாதும் மாற்றப்பட்ட முடியாதேதா,,
இறுகிப் ேபானேதா அல்ல.குறிப்பிட்ட சமயத்தில்
உள்ள
மக்களின்
உணர்வுகளுக்கு
ஏற்ப
அவ்வப்ேபாது சட்டங்கள் மாறியுள்ளன” 5 என்கிற
அறிவியல் பூர்வமான வாதங்கள், திருமதி சுேவதா
கிருபளாயினி
ேபான்றவர்களால்
அைவயில்
ைவக்கப்பட்டன. வர்க்க ேபதமற்ற சமுதாயத்ைத
அைமப்பது என்றால் ஒரு சரியான அைமப்ைப
சமூக, அரசியல் ரீதியாக உருவாக்கி விரிவுபடுத்த
நாம் பாடுபட ேவண்டும். மாற்றம் இல்லாத
சமுதாயம் மடிந்து விடும் என்றனர்.
கம்யூனிஸ்ட்கள் இந்த வைரவு மேசாதாைவ
சீர்திருத்துக்கான மிக மிதமான, ெமன்ைமயான
சாதாரண சமூக சீர்திருத்த முயற்சியாகேவ கருதினர்.,
ேமலும் தீவிரப்படுத்த ேவண்டும். இன்னும் முன்ேன
ெசன்று இருக்கலாம் என்கிற குரலும், விவசாய
உைடைமகள் விடயத்தில் ேபாதிய அளவுக்கு
சலுைககள் ெபண்களுக்கு வழங்கப்படவில்ைல
என்கிற
கருத்தும்
சீர்திருத்தவாதிகள்,
ெபண்ணியல்வாதிகள் மத்தியிலிருந்து எழுந்தன.
மதசார்பற்ற அரசு என்று அைழத்துக் ெகாள்ள
விரும்புகின்ற ஒரு ஆட்சியில் ஒரு தனி
மதத்துக்காரர்களுக்கு மட்டும் பயன்படக் கூடிய
மேசாதா ெகாண்டு வருவது எவ்வாறு ெபாருத்தமாகும்
என்கிற ேகள்விையயும் அவர்கள் எழுப்பத்
தவறவில்ைல.ெபரியாரும் அேத ேகள்விைய முன்
ைவத்தார். அைனவருக்குமான ெபாது சிவில் சட்டம்
உருவாக்குவதில் ேநருவுக்கும் அம்ேபத்கருக்கும்
விருப்பம் இருந்தாலும் அதற்கான காலம் இன்னும்
கனியவில்ைல.விைரவில் அந்த நாள் வரும் என்று
கூறினர்.
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அைவக்குள் நடந்த விவாதங்களில் பத்மஜாநாயூடு,
சுேவதா கிருபளாயினி, ஹஸ்க ேமத்தா, அம்மு
சுவாமிநாதன், தஷனாயி ேவலாயுதன் ேபகம்
அசிசா ரசூல் ேபான்ற ெபண்மணிகளின் வலுவான
குரல்களும் மகளிர் அைமப்புகளும் அம்ேபத்கருக்கு
அரணாக நின்றன.
இதில்
காங்கிரஸ்
கட்சியின்
நிைலதான்
பரிதாபத்துக்குரியதாக
இருந்தது.மேசாதாைவ
ஆதரிப்பதா எதிர்ப்பதா என்பதில் காங்கிரஸ் கட்சி
இரு அணிகளாகப் பிரிந்து ேமாதிக் ெகாண்டன.
இந்திய அரசியல் சட்டக் குழுவின் தைலவரும்,
ஜனாதிபதியுமான டாக்டர் இராேஜந்திரபிரசாத்
” புதியக் கருத்து மற்றும் புதிய ேயாசைனகள்
இந்து சட்டத்திற்கு அந்நியமானைவ மட்டுமல்ல,
ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்திற்கும்
இைடயூறு
விைளவிக்கும்” என்று குறிப்பிட்டவர் அதன் முதல்
எதிர்ப்பாளராக மாறினார்.அதில் ஆச்சரியம் எதுவும்
இல்ைல. ஏெனனில் அவர் ஒரு மத மயக்கம்
ெகாண்ட மனிதராகேவ இருந்தார் என்பதற்கு பல
சான்றுகள் உண்டு.அதனால் தான் 1948 ஜூனில்
ஆய்வுக்கு குழு அைமக்கப்பட்ட உடேனேய
டாக்டர் இராேஜந்திரப்பிரசாத் மேசாதைவ விலக்கிக்
ெகாள்ளுமாறு ேநருைவ பலமுைறக் ேகட்டுக்
ெகாண்டார்.
காங்கிரசின் தூண்கள் பலவும் ேநருவிடம்
இருந்து விலகி நின்றன.மக்கள் நாயகனாக பிரதமர்
ேநரு இருந்தாலும் கட்சிக்குள் பட்ேடல் மற்றும்
இராேஜந்திரப்பிரசாத்தின் ைககேள ஓங்கியிருந்தன
என்பைத அகில இந்திய காங்கிரஸ் தைலவராக
பட்ேடலின் ஆதரவாளரான புருேசாத்மம் தாஸ்
தாண்டன் ேதர்வு உறுதிப்படுத்தியது.ஜவகர்லால்
ேநருவுக்கு ெநருக்கமான தைலவராக அறியப்பட்ட
சேராஜினி நாயுடு இந்த மேசாதா திரும்பப்
ெபறா விட்டால் சாகும் வைர உண்ணா ேநான்பு
இருக்கப்
ேபாவதாக
மிரட்டினார்.ேநருவின்
சீடராகக் கருதப்பட்ட தமிழத்ைத ேசர்ந்த ஓ.வி.
அளேகசன் விவாக ரத்துக்கான உரிைம அளிப்பது
இனிைமயான விஷயமல்ல.விவாகரத்து ஆண்கைள
விட ெபண்களுக்கு ெபரும் நரகமாகி விடும்.
விவாகரத்தினால் பாரிஸ், மற்றும் ேசாவியத்
ரஸ்யாவில் குடும்ப அைமப்பு உைடந்து வருவதாகச்
சுட்டிக்காட்டி மேசாதாவுக்கு எதிராக நின்றார். 6 இந்து
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சட்டம் ேபான்றவற்ைற மதக் குருக்களிடம் விட்டு
விடும்படியும், சமூக சீர்திருத்தம் என்ற மாையயில்
விழ ேவண்டாம் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒரு
பகுதியினர் அரைச ேகட்டுக் ெகாண்டனர். அன்ைறய காங்கிரசில் ேகாவிந்வல்லப பந்த்,
புேஷாத்தம்
தாஸ்
தாண்டன்,
லால்பகதூர்
சாஸ்திரி, வல்லபாய் பட்ேடல், ஷியாம் பிரசாத்
முகர்ஜி (பின்னாளில் பாரதீய ஜன சங்கத்ைத
ேதாற்றுவித்தவர்.), மாளவியா பட்டாபி சீதாராைமயா,
ேக.எம்.முனிஷி ேபான்ற பலரின் சிந்தைனகைளயும்
இதயங்கைளயும்
மதவாதம்
ஆக்ரமித்துக்
ெகாண்டிருந்தது. அவர்களில் சிலர் ஆர்.எஸ்.எஸ்.,
இந்து மகாசபாவின் ஸ்லீப்பர் ெசல்களாக இருந்தனர்.
மதவாத உணர்வின் அடிப்பைடயில் மதத்ைதயும்
அரசியைலயும் இைணக்கும் ேமாசமான ஆபத்தான
முயற்சியில் அவர்களில் பலரும் ஈடுபட்டனர்.
காங்கிரஸ் கட்சி என்பது ஒரு அவியலாக அல்லது
கதம்பமாக அல்லது ஒரு விசித்திர கூட்டாளிகளின்
கூட்டணியாக இருந்தது.இந்த ேவறுபாடுகள் தான்
இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதாவின் அைவ
விவாதங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி என்பது ஒன்றல்ல
அது இரண்டானது என அைடயாளம் காட்டியது.
காங்கிரஸ் அைமச்சர்களுக்கும் அம்ேபத்கருக்கும்
பல விடயங்களில் கருத்து ேவறுபாடுகள் எழவும்,
அவர்கேளாடு ஓட்ட முடியாமல் ேபானதற்கும்
இைவகேள காரணங்களாக அைமந்தன.
இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு வைரவு மேசாதா
ேபால் கூடுதல் பரபரப்ைபயும், சர்ச்ைசையயும்,,
கிளர்ச்சிகைளயும் அரசியல் அைமப்பு சைபக்கு
உள்ேளயும், ெவளியிலும் ேதாற்றுவித்தது இல்ைல.
இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து என்ற வாதம் தான் எல்லா
பிரச்சைனக்கும் மூல காரணமாக ெசால்லப்பட்டது.
ஆனால் உண்ைமயில் இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு
மேசாதா இந்து மதத்தின் அடிப்பைடயின் மீது எந்த
ஒரு தாக்குதைலயும் ெதாடுக்கவில்ைல.அதாவது
புரட்சி எைதயும் ெசய்யவில்ைல.இந்து சிவில்
சட்டத்ைத திருத்துவதற்கும், மாற்றியைமப்பதற்குேம
அைவ முயன்றன.
“இந்து மேசாதாவின் ெபரும்பாலான ஷரத்துக்கள்
அனுசரித்துப்
ேபாகின்ற
அல்லது
உதவுகிற
தன்ைம
உைடயது.சமுதாயத்தில்
ைவதீகமான
பகுதியின் மீது எத்தைகய கட்டாயத்ைதயும்
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அல்லது
கடப்பாட்ைடயும்
திணிக்கவில்ைல.
அதனுைடய ஒேர பயன் இந்துக்களின் ஆண்களும்
ெபண்களும் அவர்கள் விரும்பும் வாழ்க்ைகைய
வாழ்வதற்கான சுதந்திரத்ைத அளிப்பேத.என்று
அம்ேபத்கர் அைவயில் ெதளிவுபடுத்தினார்.ேமலும்
அது. ”புதியதற்கும், பைழயதற்கும் இைடயில் ஒரு
வைகயான சமரசத்துக்கு வருவதற்கு இந்த மேசாதா
முயன்றுள்ளது என்றார்7.
அேத
சமயம்
இருப்பைதப்
பாதுகாக்க
விரும்புபவர்கள் அைத பழுது பார்த்து சரி
ெசய்வதற்குத் தயாராக இருக்க ேவண்டும்.இந்து
அைமப்பு, இந்து கலாச்சாரம், இந்து சமுதாயம்
ஆகியவற்ைற நீங்கள் நிைல நிறுத்த விரும்பினால்
பழுது பார்ப்பது எங்கு அவசியேமா அங்கு பழுதுப்
பார்ப்பதற்கு நீங்கள் தயங்கக் கூடாது.இந்த மேசாதா
பழுதுப் பார்க்கும் பணிையத் தான் ெசய்துள்ளது
என்றார்.
அம்ேபத்கர் இவ்வாறாக பல முைற ெதளிவான
விளக்கம் அளித்த ேபாதும் மதத்தில் சாத்திர
சடங்குகளில் மூழ்கிக் கிடந்த பிற்ேபாக்குவாதிகளின்,
சனாதனவாதிகளின் காதுகளில் அைவகள் ஏறேவ
இல்ைல.
அவர்கள் மேசாதாைவத் திரும்பப் ெபற ேவண்டும்
என்பதிேலேய குறியாக இருந்தனர். அதற்காக
எந்த எல்ைலக்கும் ெசல்லத் தயாராக இருந்தனர்.
மேசாதாைவத் திரும்ப ெபறேவண்டும் என்பதற்காகேவ
அகில இந்திய இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு எதிர்ப்புக்
குழுைவ கர்பத்ரிஜி மகாராஜ் என்ற சாமியார் 1949
இல் ெதாடங்கினார்.இவர் சங்கராச்சாரிகைளப்
ேபான்று “தண்டம்”ைவத்திருக்கும் சிறப்பு ெபற்றவர்.
நான்கு சங்கராச்சாரிகைள ேதர்வு ெசய்யும் இடத்தில்
இருந்தார் என்பதிலிருந்து அவரது அதிகாரத்ைதப்
புரிந்து ெகாள்ளலாம்.அவர் 1948 இல் ராமராஜ்ய
பரிஷத் என்ற ஒரு கட்சிையத் ெதாடங்கி
அரசியைல ேநாக்கித் திரும்பினார். அவைர
துவாரகா சங்கராச்சாரி உட்பட ெசல்வாக்கு மிக்க
சங்கராச்சாரிகள் பலரும் ஆதரித்தனர்.
பாரத் மண்டல் இந்து மகாசபா, அகில பாரதிய
வர்ணாசிரம சங்கம், அகிலபாரத தர்ம சங்கம்,
சனாதன ேவத தர்ம சைப, அகில இந்திய
வர்ணாசிரமம் ஸ்வராஜ்ய சங், சமணர் கூட்டைமப்பு,
இந்துமகா சபா, ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆகியைவகள்

பாராளுமன்றத்துக்கு
உள்ேளயும்
ெவளிேயவும்
ஆர்ப்பாட்டங்களிலும் கிளர்ச்சிகளிலும் ஈடுபட்டன.
இந்த மதவாதக் கூட்டைமப்பு நூற்றுக்கணக்கான
கூட்டங்கைள நாெடங்கும் நடத்தியது. இைத ஒரு
தர்ம யுத்தமாகவும், இயக்கத்தில் பங்ேகற்றவர்கைளத்
தர்ம வீரர்களாகவும் காட்டிக் ெகாண்டது.
ஆர்.எஸ்.எஸ்.ன் “ஆர்க்கைணசர்” இதழும்,
சுவாமி கர்பத்ரிஜி மகாராஜின் “சன்மார்க்கமும்” நச்சுக்
கருத்துக்கைள உமிழ்ந்தன. சனாதனம் ெகாழுப்ேபறிய
இந்து
மகாசபாவின்
மூத்த
உறுப்பினரானப்
ேபாத்தாரின் கல்யாண் இதழும்” இந்தச் சட்டம்
வழங்கும் சலுைகயால் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர்
திருமண உறவுகள் வழியாக உயர் சாதியினரின்
இல்லங்களுக்குச் ெசல்லும் உரிைமையப் ெபற்று
விடுவார்கள்.அது தடுக்கப்பட ேவண்டும் என்றும்,
கலப்பு மணத்தால் வீட்டின் ஒரு மூைலயில் பகவான்
வழிபாடு நைடெபறும்.மற்ெறாரு பக்கம் குரான்
ஓதப்பட்டு மாட்டிைறச்சி சைமக்கப்படும்.என்றும்
இது ேபான்ற ஒரு சட்டத்ைத எந்த இந்துவால்
ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியும்”?9 என்ற பிரச்சாரத்ைத
மக்களிைடேயப் பரவவிட்டது.மேசாதாவுக்கு எதிராக
ைகெயழுத்து இயக்கம் நடந்தது. இந்துத்துவா
ஆதரவு இதழ்கள் பலவும் தனது வாசகர்கைள
இந்து சட்ட மேசாதாவுக்கு எதிராகக் கிளர்ச்சியில்
எடுபடத் தூண்டியது. மேசாதாவுக்கு ஆதரவாக நின்ற
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மிரட்டல்களும்,
தந்தியும், சுற்றறிக்ைககளும் பறந்தன.
அம்ேபத்கரின் மீதுள்ள சாதியின் வன்மத்ைத
ைவதீகப் பார்ப்பனர்கள் பல வைகயிலும் ெவளிப்
படுத்தினர். “அம்ேபத்கர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்து
சட்ட மேசாதா, இந்து தர்மத்ைத அழிப்பதற்கான
அவரது சதித் திட்டத்தின் ஒரு முக்கியமான
பகுதி என்பது இப்ெபாழுது உறுதியாகி உள்ளது.
அவைரப் ேபான்ற ஒரு மனிதர் இந்துக்களின்
சட்ட அைமச்சராக இருப்பது அவர்கைள இழிவு
படுத்துவதாகவும்,
நாணமுறச்
ெசய்வதாகவும்
இருப்பேதாடு இந்து தர்மத்தில் கரும்புள்ளியாகவும்
உள்ளது.9 என்று ேபாத்தார், கல்யாண் இதழில்
அம்ேபத்கர் மீது ெவறுப்ைப உமிழ்ந்தார்
பார்ப்பனியவாதிகள்
அத்தைன
ேபருக்கும்
அம்ேபத்கரின் சாதி ெபரும் பிரச்சைனயாக இருந்தது.
ேவத மந்திரங்கைளக் ேகட்டாேல ஈயத்ைதக்
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காய்ச்சி காதில் ஊற்றிய பைழய ேவத கால
நிைனவுகள் வந்து அவர்கைள வறுத்ெதடுத்தது.
”பிராமணர்கள் மட்டுேம உருவாக்கக் கூடிய விதி
முைறகைள தீண்டத்தகாதவனாக இருக்கும் ஒருவன்
மாற்றுகின்றாேன என்று ெநருப்பில் இட்ட புழுேபால்
சாமியார் கர்பத்ரிஜி ேபான்றவர்கள் துடித்தனர்.” 10
அன்ைறக்கு இருந்த தைலவர்களில் மிக உயர்ந்த
கல்வி கற்றவர் அம்ேபத்கர் ஒருவேர. இருந்தால்
என்ன சாக்கைடயிலிருந்து வரும் கங்ைக நீைர
சுத்தமானதாகக் கருத முடியாது என்றனர்.இறுதியில்
அம்ேபத்கர் இந்த
மேசாதாைவ முன்ெனடுத்து ெசல்லும் வைர
அைத நிைறேவற்ற அனுமதிக்க மாட்ேடாம் என்று
மாநாட்டில் ெவளிப்பைடயாக முழங்கித் தீர்த்தனர்.
அம்ேபத்கைர பதவி நீக்கம் ெசய்ய வலியுறுத்தியும்
இந்து சட்ட மேசாதாைவத் திரும்பப் ெபறவும்
1949 ஆம் ஆண்டின் ெதாடக்கத்தில் ெடல்லியில்
ஒருவார காலம் மாநாட்ைடயும் அதற்கு முன்பும்
பின்பும் நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட கூட்டங்கைளயும்
சாமியார் கர்பத்ரிஜியும் இந்துத்துவ அைமப்புகளும்
நடத்தின. மாநாட்டில் மூத்த இளவரசி ேதவாஸ்
(மத்திய
இந்தியாவில் முன்னாள் சமஸ்தானம்)
ேபான்ற பிரமுகர்கள் உட்பட 15000 ேபர் கலந்து
ெகாண்டனர்.ஒரு வாரம் நடந்த அந்த மாநாடு
எரிகிற ெநருப்பில் ெபட்ேரால் ஊற்றியது.
1951 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் நாடாளு
மன்றத்தில் இந்து சட்ட மேசாதா விவாதிக்கப்பட்டுக்
ெகாண்டிருக்கிற
அலுவல்
ேநரத்திேலேய
அம்ேபத்கர், ேநருவின் உருவப் ெபாம்ைமையக்
ெகாளுத்தியும், பாரூக் அப்துல்லாவின் காைரத்
தீயிட்டும் ரகைளயில் ஈடுபட்டனர். அம்ேபத்கைர
பதவிைய விட்டு நீக்கு.மேசாதாைவத் திரும்ப
ெபறு என்ற முழக்கத்துடன் கர்பத்ரிஜி மகாராஜின்
தைலைமயில் ெதாடர்ந்த ேபரணி நாடாளுமன்றத்ைத
முற்றுைக இட முயன்றதில் ஏற்பட்ட ரகைளயில்
சாமியார் கர்பத்ரிஜி மகாராஜின் தண்டம் முறிந்தது.
புனிதமான தண்டம் முறிந்தேத அன்ைறய தைலப்பு
ெசய்தியானது.
ஆர்.எஸ்.எஸ்.இந்துமகா
சபா,
ைவதீகப்
பார்ப்பனர்களின்
கூட்டைமப்பு
இந்து
சட்ட
மேசாதாவுக்கு எதிராக நடத்திய ேபாராட்டங்கைளக்
ைகயாள்வதில் அரசு ைகயாண்ட ெமன்ைமயான
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ேபாக்குக்கு எதிராக தமிழகத்திலிருந்தும் ஒரு குரல்
எழுந்தது அது ெபரியாரின் குரலாக இருந்தது.
மேசாதாவுக்கு எதிராக ேபாராடுபவர்கைள உள்ேள
தூக்கிப் ேபாடு என்றார். “மேசாதாவுக்கு எதிராகப்
ேபாராடுபவர்கைள கிரிமினல் லா அெமண்ட்ெமன்ட்
சட்டத்தின் கீழ் ஒரு மாதக் கடுங்காவல் தண்டைன
விதிக்க இந்திய சர்க்காருக்கு ெதரியவில்ைலயா
அல்லது துணிவில்ைலயா என்று ேகட்டார்.11. ”.

அம்ேபத்கர் பதவி விலகல்

இல் இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு வைரவு மேசாதா
அைவயில் ைவக்கப்பட்டாலும் எந்த முன்ேனற்றமும்
ஏற்பட்ட வில்ைல. 1949 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி,,
மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் 8 நாட்களும், டிசம்பர் 19
இல் ஒரு நாளும் என்று ெமாத்தம் 9 நாட்கள் மேசாதா
விவாதிக்கப்பட்டும் பயன் எதுவும் விைளயவில்ைல.
ஜனவரி 26, 1950 இல் இந்தியா குடியரசாகியது.
குடியரசாக அறிவித்த பின் கூடிய புதிய அரசியல்
அைமப்பு சட்டம் நைடமுைறக்கு வந்த பின்
நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக
ஒரு அடி கூட நகராத வைரவு மேசாதாைவ
மீண்டும் பைழய குருடி கதைவத் திறடி என்பைதப்
ேபால அைவயில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட ேபாதும்
அந்த ஆண்டு(1950) முழுவதும் வைரவு மேசாதா
நாடாளுமன்ற அைவயின் நிகழ்ச்சி நிரலிேலேய
ேசர்க்கப்படாமல் கிடந்தது.
எல்லாவற்ைறயும் கடந்து, பிப்ரவரி 5, 1951
அன்று நாடாளுமன்றத்தின் கைடசி அமர்வில்
மேசாதா பரிசீலைனக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
மூன்று நாட்கள் வழக்கம் ேபால், விவாதங்கள்
நடந்தன. சர்க்கைர ேநாயினால். உடல்நலம்
குன்றியிருந்த
நிைலயிலும்
எதிர்க்கட்சிகளின்
எல்லா வாதங்கைளயும் எதிர் ெகாண்ட. அம்ேபத்கர்
ஒவ்ெவாரு ேகள்விக்கும் ேசார்ந்துவிடாமல் கம்பீரமாக
விளக்கம் அளித்துக் ெகாண்டிருந்தார். ஆனாலும்
1951 ெசப்டம்பர் மாதத்தில் நைடெபறும் நாடாளுமன்ற
கூட்டத் ெதாடரில் மேசாதாைவ ஆய்வுக்கு எடுத்துக்
ெகாள்ளலாம் என்று சட்ட மன்றம் முடிவு ெசய்து
வழக்கம் ேபால் தள்ளி ைவத்தது.
இவ்வாறு பல முைற மேசாதா தள்ளிைவப்புக்கு
உள்ளான ேபாது ெபரியார்” இந்திய பார்லிெமன்டில்
1948
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ெகாண்டு வரப்பட்டிருக்கும் ஹிந்து சட்டத் ெதாகுப்பு
மேசாதா மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும்.ஒரு சில
ைவதீகர்களின் எதிர்ப்புக்காக இந்திய சர்க்கார் இந்த
மேசாதாைவ இவ்வளவு தாமதப்படுத்தியிருப்பது
ேபாற்றத்தக்கதல்ல என்றார். (விடுதைல 06-02-1951)
1948-51 ஆண்டுகளில் நடந்த அமர்வுகளில்
விவாதம் என்ற ெபயரில் மதிப்பு மிகுந்த ேநரங்கள்,
சனாதனவாதிகளால் திட்டமிட்ேட வீணாக்கப்பட்டன.
ஒழுங்குப் பிரச்ைன எழுப்பியும், ஒழுங்குப் பிரச்சைனயின்
மீது ஒழுங்குப் பிரச்ைன எழுப்பியும், உரிைமப்
பிரச்ைன எழுப்பியும், ேதைவயற்றத் ெதளிவில்லாத
நீண்ட உைர ஆற்றியும் அைவயின் ேவைல
ேநரத்ைதத் சிைதத்தனர்.கைடசியில் மேசாதாைவ
மற்ெறாரு ஆய்வுக் குழுவுக்கு அனுப்ப ேவண்டும்
என்றும் ேகாரினர். தீர்மானத்துக்கு ேமல் தீர்மானமாக
ெகாண்டு வந்து அைவயின் நடவடிக்ைககைள
முடக்கினர். இைவகைள ெயல்லாம் ெபாறுத்துக்
ெகாள்ளமுடியாத அம்ேபத்கர் “.மேசாதா அைவயில்
வரும் ேபாெதல்லாம் மேசாதாைவக் கிடப்பில் ேபாடத்
தீர்மானம் ெகாண்டு வர உறுப்பினர் யாராவது முன்
வருகின்றனர்.இது நிறுத்தப்பட ேவண்டும் என்று
சபாநாயகரிடம் ேகாரிக்ைக ைவத்தார்.இவ்வாறான
பல்ேவறு இழுத்தடிப்புகளால் வைரவு மேசாதா(19481951 வைர) நின்ற இடத்திேலேய நிைல ெகாண்ட
ேதர் ேபால் நின்றது.
இருப்பினும் ஆகஸ்ட் 1951 முதல் வாரத்தில்
இந்து ேகாட் மேசாதா நிைறேவற்றப்படும் என்ற
நம்பிக்ைக நிலவி வந்த சூழைல குடியரசுத்
தைலவரின் நிைலப்பாடுப் பின்ேனாக்கித் தள்ளியது.
அேத நாடாளுமன்ற அமர்வில் மேசாதாைவ
ஆதரித்து உைரயாற்றிய குடியரசுத் தைலவர்
இராேஜந்திரப்பிரசாத்

அழுத்தம் ெகாடுத்தால் பிரதமர் பதவியிலிருந்து
விலகி விடுவதாக ேநரு கூறியேதாடு ஜனாதிபதியின்
அதிகார எல்ைல எதுவைர என்பைத சட்ட
அறிஞர் அல்லாடி கிருஷ்ண சாமி ஐயங்கார்
ேபான்றவர்கள் மூலம் குடியரசுத் தைலவருக்கு
பிரதமர் ேநரு ெகாண்டு ேசர்த்தார். மந்திரி சைபயின்
ஆேலாசைன மற்றும் உதவியுடன் ெசயல்படேவ
ஜனாதிபதி
கடைமப்பட்டிருக்கிறார்
என்பைத
அரசியல் சட்ட விதிகைளக் காட்டிஅப்ேபாைதய
அட்டர்னி ெஜெனரலாக இருந்த எம்.சி. ெசடல்வாட்
ஜனாதிபதிக்குப்
புரியைவத்தார்.இருப்பினும்
குடியரசுத் தைலவருடன் ேமாதல் ேபாக்ைக
வளர்த்துக் ெகாள்ள பிரதமர் ேநரு விரும்பவில்ைல.
இதற்கிைடயில் ஆகஸ்ட் 10 1951 அன்று
அம்ேபத்கர்
தனது
உடல்நிைல
ேமாசமாகி
வருவதாகவும் எனேவ இந்த மேசாதாைவ விைரவில்
நிைறேவற்றிட ேவண்டுெமன ேநருவுக்கு கடிதம்
மூலம் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.அன்ேற ேநரு பதில்
எழுதினார்

கடிதத்தின் ஒரு பகுதி…
“இந்து

சட்டத் ெதாகுப்ைப ெபாறுத்தவைர
அைவயின் உள்ேளயும், ெவளியிலும் நமக்கு
பலத்த எதிர்ப்பு உள்ளைத அறிவீர்கள்.உலகிேலேய
தைல சிறந்த மனஉறுதி இருந்தாலும் கூட எதிர்த்
தரப்ைபப் புறந்தள்ளி விட்டு எதுவும் சாதித்து
விட முடியாது. ெபருமளவு முட்டுக்கட்ைடயிட்டு
தாமதப்படுத்த அவர்களுக்கு வலிைம இருக்கிறது.
எனேவ நாம் சற்று தந்திரத்துடன் இலட்சியத்ைத
அைடயும் ேநாக்ேகாடு முன் ெசல்ல ேவண்டும்.
இந்தக் கூட்டத் ெதாடரிேலேய இந்த மேசாதா
நிைறேவற ேவண்டுெமன்று நானும் ஆவேலாடு
”இந்த அமர்வில் இந்த சட்ட மேசாதாைவ நிைறேவற்றுவது
உள்ேளன்...13
என்ற குறிப்ைப ைகவிடுமாறும் ேநரடி ெபாதுத் ேதர்தல் மூலம்
ெசப்டம்பர் நாடாளுமன்ற கூட்டத் ெதாடரில் ஒரு
இப்ேபரைவக்கு ேதர்ந்ெதடுக்கும் பிரநிதிகள் இங்கு வந்த
சாதகமான நிைல உருவாகும் என்று அம்ேபத்கருக்கு
பின்னர் மேசாதா விஷத்தில் முடிவு எடுக்கலாம். அைதயும்
நம்பிக்ைக ஊட்டிய ேநருவால், அமர்வுக்கு
மீறி மேசாதாைவ அைவ நிைறேவற்றினாலும் ைகெயழுத்திட
முன் அேத மாதத்தில் கூடிய நாடாளுமன்ற
மாட்ேடன் “(தமிழ் நாடு ஆளுநருக்கு முன்ேனாடி)என்று
காங்கிரஸ்
கட்சி
உறுப்பினர்
கூட்டத்தில்,
பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதினார்.12
மேசாதாவுக்கு ஆதரவாக ெபரும்பான்ைமையத்
ஜனாதிபதியின் கடிதம் ஒரு எச்சரிக்ைகயாகேவ திரட்ட முடியவில்ைல. இந்த மேசாதா சுதந்திர
இருந்தது. மேசாதாைவத் திரும்பப் ெபறத் ெதாடர்ந்து இந்தியாவின் முதல் ெபாதுத் ேதர்தலில் காங்கிரஸ்
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கட்சிையப் பாதிக்கும் என புதிதாக ஒரு கருத்ைத
உருவாக்கிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களும், மந்திரி
சைபயும், மேசாதாைவ தள்ளி ைவக்க வற்புறுத்தினர்.
ேநருவுக்கு இைவகள் எல்லாம் கவைல தரும்
விடயங்களாக இருந்தன.உட்கட்சியின் உரசலும்,
விரிசலும், ஜனாதிபதியின் எதிர்ப்பும், இந்துத்துவ
அைமப்புகளின் ெதாடர்ச்சியான ேபாராட்டங்களும்
ேநருவின் உறுதிையக் குைலக்கத் ெதாடங்கின.
ெசப்டம்பர் 17, 1951 அன்று மேசாதா விவாதத்துக்கு
எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது. ஆனாலும் ஒத்த கருத்து
ஏற்படவில்ைல.ஓரடி முன்னால் ஈரடி பின்னால் என்ற
நிைலேய ெதாடர்ந்தது மேசாதா வழுக்கு மரத்தின்
உச்சியில் இருந்தது.விவாதம் நடந்து ெகாண்டிருந்த
ேபாது கட்சிக்குள் எடுத்த முடிவின்படி, பிரதமர்
ேநரு, “காலம் குறுகியதாக உள்ளதால் திருமணம்
மற்றும் மணவிலக்கு ெதாடர்பான ஒரு பகுதிையத்
தனிமேசாதாவாக்கி நிைறேவற்றலாம் “என்று திடீெரன
ஒரு புதிய முன்ெமாழிைவ அைவயில் ைவத்தார்.
அசல் மேசாதாவிலிருந்து விலகி திருத்தப்பட்ட
வடிவத்தில் ேதாைகயற்ற மயிலாக இருந்தது. அந்த
மேசாதா ெசப்டம்பர் 25 அன்று விவாதத்துக்கு
வந்தது. மேசாதாைவத் துண்டுத் துண்டாகப்
பிரிப்பதில் அம்ேபத்கருக்கு உடன்பாடு இல்ைல.
என்றாலும் அைத ஏற்றுக் ெகாள்வைதத் தவிர
அவருக்கு ேவறு வழி இல்ைல.இந்திய அரசியல்
அைமப்பு சட்டத்தில் பல சமரசங்கள் ெசய்து
ெகாண்டைதப் ேபாலேவ இந்து சட்ட மேசாதாவிலும்
ேநரு அரேசாடு சமரசம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டிய
நிைலயில் அம்ேபத்கர் இருந்தார்.முழுைமையயும்
இழக்கப்படும் ேபாது ஒரு பகுதிைய ேசமிப்பது
நல்லது என்று நிைனத்தார். ேநருவுக்கு எழுதிய
கடிதத்திலும் “நமது உைழப்புக்குக் கிைடத்த
குைறந்தபட்சப் பலனாக இது இருக்கட்டுேம என்று
ஒத்துக் ெகாண்ேடன். என்றார்.14 இவ்வாறு சமரசம்
ெசய்து ெகாள்வதின் மூலம் இந்த மேசாதாைவயாவது
நிைறேவற்றிட முடியும் என்று நம்பினார். ஆனால்.
55 பிரிவுகளில். நான்குப் பிரிவுகைள நிைறேவற்றேவ
அைவயின் ெபரும் பகுதி ேநரம் ெசலவானது.
மேசாதா குறித்து இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள்
விவாதங்களுக்குப் பின்னர் பிரதமர் ேநரு “திருமணம்,
மணவிலக்குப் பகுதி உட்பட மேசாதா முழுவைதயும்
ைக விட்டு விடலாம் என்கிற கருத்ைத முன்
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ைவத்தார்.”15 அைதக் ேகட்ட அம்ேபத்கருக்கு”
தைல ேமல் இடி விழுந்தது ேபால் இருந்தது.
அதிர்ச்சியில் என்ன முடிெவடுப்பது என்று அவர்
தீர்மானிப்பதற்குள் கூட்டத்ெதாடர் முடிந்து விட்டது.
மேசாதாவும் காலாவதியாகி விட்டது.
நான்கு
ஆண்டுகளாக
இந்து
சட்டத்
ெதாகுப்பு மேசாதாவுக்காக, அவமானங்கைளயும்,
இழிவுகைளயும்,
விமர்சனங்கைளயும்
தாங்கி
வந்திருந்த ேபாதும் பலன் ஏதுமின்றி மேசாதாவின்
இந்தப்பகுதியும்
அழுவாரின்றி
அழுகுரலின்றி,
பாடுவாரின்றி ெகான்று புைதக்கப்பட்டு விட்டேத
என்று வருந்தினார். மனதளவிலும், உடளவிலும்
அவர் மிகவும் ேசார்வுக்கு உள்ளானார்.முற்ேபாக்கு
வாதியான பிரதமர் ேநருவும் பழைம வாதிகளுக்கு
பணிந்து ேபாய் விட்டாேர என்று கவைல ெகாண்டார்.
ேநரு ேநர்ைமயாக இருந்தாலும், ேபாதிய ஆர்வமும்,
உறுதியும், துணிவும் அவரிடம் இல்ைல என்ற எண்ணம்
அம்ேபத்கருக்கு ஏற்பட்டது.காலத்ைதக் காரணம்
காட்டி மேசாதாைவக் ைகவிடும் பிரதமரின் முடிைவ
அம்ேபத்கரால் ஏற்றுக் ெகாள்ள முடியவில்ைல.
எனேவ இனித் ெதாடர்ந்து அைமச்சரைவயில்
இருப்பதில் பயனில்ைல என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.
இன ஏற்ற தாழ்வும், பாலின ஏற்றத்தாழ்வும் இந்து
சமுதாயத்ைத பீடித்துள்ள ெபரும் பிணியாகும்.
இைத அப்படிேய விட்டு விட்டுப் ெபாருளாதார
பிரச்சைனகள் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கைள ேமலும்
ேமலும் இயற்றிக் ெகாண்டு ெசல்வது நமது
அரசியல் சாசனத்ைதேய ேகலிக்கூத்தாக்குவதாகும்.
சாணக் குவியல் மீது மாட மளிைக கட்டுவது
ேபாலாகும் என்று கூறிவிட்டு ெசப் 27, வியாழன்
1951 அன்று அைமச்சர் பதவியிலிருந்து விலகும்
கடிதத்ைத பிரதமர் ேநருவுக்கு அனுப்பினார்.
(அைமச்சரைவயில் நான்கு ஆண்டுகள், ஒரு மாதம்
26 நாட்கள் பதவி வகித்தார்).அடுத்த நாேள(28-091951) “நீங்கள் விலகுவது குறித்து உண்ைமயில் நான்
வருந்துகிேறன்” என்று கடிதம் எழுதிய பிரதமர்
ேநரு, விலகைல உடேன ஏற்றுக் ெகாண்டார்.அந்த
அளவுக்கு ேநரு நல்லவராக இருந்தார் என்று
அம்ேபத்கர் பின்னாளில் கிண்டலாகக் கூறினார்.
ஆனாலும் கூட்டத் ெதாடர் முடியும் (அக்ேடாபர்
10)வைர அைமச்சராகத் ெதாடர ேநரு ேகட்டுக்
ெகாண்டதற்கு இணங்க அைமச்சராகத் ெதாடர்ந்தார்.

அக்ேடாபர் - டிசம்பர் 2022

கூட்டத் ெதாடரின் இறுதி நாளில் அம்ேபத்கர்
தனது முடிைவ முதலில் அறிவிக்க விரும்பினார்.
ஆனால் உைர நகைல அைவத் துைணத் »
தைலவரிடம் முன்கூட்டிய ெகாடுக்காததினால்,
மாைல ஆறு மணிக்ேக ேபச அனுமதிக்க முடியும்
என்று அைவத் துைணத் தைலவர் கூறிவிட்டார்.
இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் தந்ைத என
அைழக்கப்பட்டவருக்கு
நாடாளுமன்ற
அைவ
ெகாடுத்த ராஜ மரியாைத இது தான். ேகாபத்துடன்
ெவளிேயறிய அம்ேபத்கர் ஊடகங்களிடம் தனது
பதவி விலகலுக்கான காரணங்கைள அறிக்ைகயாகக்
ெகாடுத்தார்.
.ராஜினாமா ஏன் என்பது பற்றி 10, அக்ேடாபர்
1951 இல் அம்ேபத்கர் விடுத்த அறிக்ைக பல
ெசய்திகைள நமக்கு விளக்கிச் ெசல்கிறது.
அதன் சுருக்கம்.
ெபாருளாதாரம்,
மற்றும்
நிதித்துைற மாணவனாக இருந்தும் ெபாருளாதார
விவகாரக் குழு அைமக்கப்பட்ட ேபாேதா,
ெவளியுறவுக் குழு, அல்லது பாதுகாப்புக்கு
குழுகளிேலா, அைமச்சரைவயின் முக்கியமான
குழுவிேலா ஒரு உறுப்பினராகக்கூட நான்
நியமிக்கப்படவில்ைல. நான் பலவைகயிலும்
புறக்கணிக்கப் பட்டைத உணர்ந்ேதன்.அந்தக்
குழுக்கள் இரும்புத் திைரக்குப் பின்னால் ேவைல
ெசய்கின்றன.முடிவுகள்
எடுக்கப்படுகின்றன.
அவர்கள் எடுக்கும் எல்லா முடிவுகளுக்கும்
சட்டப்படி ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டிய நிைலயில்
நான் இருந்ேதன்.
பின்தங்கிய வகுப்பினர் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட
சாதியினருக்கு
எந்தவித
பாதுகாப்பு
நடவடிக்ைககைளயும்
அரசியல்
சாசனம்
முன்ைவக்கவில்ைல.
அரசியல்
அைமப்பு
உருவாக்கி ஒரு வருடம் ஆன பின்னும்
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினைரப் பாதுகாக்க ஒரு
ஆைணயம் அைமப்பது குறித்து சிந்தித்துப்
பார்க்க கூட இல்ைல.
பட்டியிலப்பட்ட
சாதியினர்
பாதுகாப்பில்
அரசிடம் அக்கைறயின்ைம நிலவுகிறது.அேத
பைழய ெகாடுங்ேகான்ைம, பைழய அடக்கு

» “முதன்ைமயான

»

»

»

»

முைறத் ெதாடர்கிறது. பட்டியல் சாதியினர் பல
வைகயிலும் புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர்.
சுதந்திரம் ெபற்ற ேபாது அைனத்து நாடுகளும்
நமது
நண்பர்களாக
இருந்தனர்.நான்கு
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று நண்பர்கள்
பலரும் விலகி விட்டனர்.நாம் நம்ைம தனிைமப்
படுத்திக்க ெகாண்ேடாம்.நமக்கான நண்பர்கள்
யாருமில்ைல.இது நமது ேமாசமான ெவளியுறவுக்
ெகாள்ைகயின் விைளவு.இதனால் ராணுவத்
ெசலவு அதிகரிக்கும்.நாம் ஆண்டு ேதாறும்
ெபறும் 350 ேகாடி ரூபாய் வருமானத்தில் ரூ.
180 ேகாடி ராணுவத்துக்கு ெசலவிடுகிேறாம்.
பாகிஸ்தானுடனான நமது சண்ைட ெவளியுறவுக்
ெகாள்ைகயின்
ஒரு
பகுதியாகும்இந்தக்
ெகாள்ைக மிகவும் அபாயகரமானதாகும்.இந்த
நிைல மாற நமது ெவளியுறவுக் ெகாள்ைக
மாற்றப்பட்ட ேவண்டும்.
காஷ்மீர் பிரச்சைனக்குத் தீர்வாக, காஷ்மீைர
பாகிஸ்தானுடனும், பவுத்தர்கள் வாழும் லடாக்,
இந்துக்கள் வாழும் ஜம்மு ஆகியைவகைள
இந்தியாவுடனும் இைணக்க ேவண்டும்.
கைடசியாக இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதாவில்
அரசு காட்டிய அக்கைறயின்ைம.” 16 (கூடுதல்
தகவல்களுக்கு அம்ேபத்கர் நூல் ெதாகுப்பு-32பின் இைணப்ைப வாசிக்கவும். -ஆ.ர்)

1952இல்

இந்தியாவில் நடந்த முதலாவது ெபாதுத்
ேதர்தலில் ேநருவின் தைலைமயில் காங்கிரசின்
உறுதிமிக்க அரசு அைமந்த பின் மேசாதா
மீண்டும் உயிர்த்ெதழுந்தது. (இந்த ேதர்தலில்
ேநரு ெவன்றார்.அம்ேபத்கர் பம்பாய் ெதாகுதியில்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்.)
1950இல் வல்லபாய் பேடல் மைறந்து ேபானதால்
ேநருைவ எதிர்ப்பவர் எவரும் இல்லாத நிைல
உருவானது.ெபங்களூரில் நடந்த அகில இந்திய
காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பட்ேடலின் சீடர் புருேசாத்மம்
தாண்டன் தைலவர் ேபாட்டியிலிருந்து விலகி விட
ேநரு தைலவரானார்.கட்சியும் ஆட்சியும் அவரது
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தது.இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு
மேசாதாவுக்கு எதிராகக் கர்ஜித்த கர்பத்ரிஜி
மகாராஜா உட்பட பலரும் காணாமல் ேபாயினர்.
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எதிர்ப்பு அைல குைறந்தது. ெகாதி நிைல அடங்கிப்
ேபானது. இதற்காகேவ காத்திருந்த ேநரு இந்து சட்ட
மேசாதாைவ,. இந்து திருமணச் சட்டம், (1955) இந்து
வாரிசு உரிைமச் சட்டம்(1956), இந்து சிறுபான்ைம
மற்றும் காப்புரிைமச் சட்டம்(1956) இந்து தத்ெதடுப்பு
மற்றும் பராமரிப்புச் சட்டம் (1956)என நான்கு தனித்தனி
மேசாதாவாகப் பிரித்து. ெபரும்பான்ைம ஆதரேவாடு
1954-1956 க்கு இடப்பட்ட காலத்தில் நிைறேவற்றி
பத்து ஆண்டுகளாக ேபசுப்படு ெபாருளாக இருந்த
மேசாதா சட்டமாகியது. இந்தச் சட்டத்திற்காக இந்து
சமூகத்ைத அழுத்தி ைவக்கும் சக்திகளுக்கு எதிராக
நான்கு ஆண்டுகள் ஒற்ைறயாளாக சமத்துவ
வாேளந்திக் களமாடிய அம்ேபத்கர், ெபண்களின்
காலில் மாட்டிய விலங்குகள் ஒவ்ெவான்றாக
ெநாறுங்கி
விழும்
ஓைசையக்
மாநிலங்கள்
அைவயில் ஒரு உறுப்பினராக, இருந்தபடிக் ேகட்டுக்
ெகாண்டிருந்தார்.
.பல நூறு ஆண்டுகளாக மதத்தின் ெபயரால்,
ஸ்மிருதி, சாத்திரங்களின் ெபயரால் மிதிபட்டு
நசுக்கப்பட்டு கிடந்த ெபண்களுக்கு இந்து சட்ட
மேசாதாேவ பல்ேவறு உரிைமகைளப் ெபறுவதற்கானப்
பாைதையச் ெசப்பனிட்டுத் தந்தது. ஆனால்
அதுவும் எளிதில் கிைடத்து விடவில்ைல.ஒவ்ெவாரு
உரிைமக்குப் பின்னாலும் ஒரு ேபாராட்டம் இருந்தது.
எல்லா உரிைமகைளயும் ேபாராட்டேம ெபற்றுத்
தந்திருக்கிறது.அது இரத்தம் சிந்தியும், சிந்தாமலும்
அல்லது அைமதியான வழியிலும் இருக்கலாம்.
ஆனாலும் ேபாராட்டேம மாற்றத்துக்கான மந்திரக்
ேகால் என்பதில் மாற்றம் இல்ைல.

குறிப்புகள்
1.

இந்து ேகாட் மேசாதா மற்றும் ராவ் குழுவின்
அடித்தளம்
பகுதி-6.
-அமித்
காஷ்யப்.
judgementincriminallaw.word press. com ஜூைல 25,
2020-)
2. இந்திய வரலாறு காந்திக்குப் பிறகு (india after
gandhi)–ராமச்சந்திர குஹா, தமிழில் ஆர்.பி.சாரதி
பக்-343
3. இந்து மதம் எங்ேக ேபாகிறது.அக்கினி ேஹாத்ரம்
ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார்.
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4.

விடுதைல 06-02-1951
டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும்
5. பாபாசாேகப்
ேபச்சும் நூல் ெதாகுப்பு -31 பக்.442.
6. பாபாசாேகப்
டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும்
ேபச்சும் நூல் ெதாகுப்பு -31 பக்- 1099
டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும்
7. பாபாசாேகப்
ேபச்சும் ெதாகுப்பு 31. பக்-385
டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும்
8. பாபாசாேகப்
ேபச்சும் ெதாகுப்பு 31. பக்-419
9. இந்து இந்தியா - அச்சும் மதமும் -பக்-385
10. இந்து இந்தியா கீதா பிரஸ்:அச்சும் மதமும்- பக் -387
11. விடுதைல 06-02-1951
12. The Indian Express.Com.Inder Malhothraa 01-05-2009
13. அம்ேபத்கர் கடிதங்கள்-சுேரந்திர அஜ்நாத்.பக்-323
14. அம்ேபத்கர் கடிதங்கள்-சுேரந்திர அஜ்நாத். பக் 327.
15. பாபாசாேகப்
டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும்
ேபச்சும் பகுதி 32 -பக்.824.
16. பாபாசாேகப்
டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும்
ேபச்சும் பகுதி 32 - பக் 814-830

ஆசிரியர் குறிப்பு

சங்ைகயா, இந்திய அரசின் ெதாைலத்ெதாடர்பு
நிறுவனத்தில் (BSNL) அதிகாரியாகப் பணியாற்றி
ஓய்வு ெபற்றவர். ேதசிய ெதாைலத்ெதாடர்பு
ஊழியர்கள் சம்ேமளனத்திலும் (NFTE -BSNL),
அைனத்திந்திய ெதாைலத்ெதாடர்பு அதிகாரிகள்
சங்கத்திலும் பல்ேவறு ெபாறுப்புகைள வகித்தவர்.
மனித உரிைம ஆர்வலர். இவரது முதல் பைடப்பான
“லண்டன் - ஒரு பைழய சாம்ராஜ்யத்தின் அழகிய
தைலநகரம்” என்ற நூலுக்கு, தமிழக அரசின்
தமிழ் வளர்ச்சித் துைற, 2013ஆம் ஆண்டின்
சிறந்த பயண இலக்கிய நூலுக்கான விருதிைன
வழங்கியது. உலகமயம் இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்
ேபாகும் தாக்கம் பற்றிய “பன்னாட்டுச் சந்ைதயில்
பாரத மாதா”, இந்திய வலதுசாரிகைளப் பற்றிய
“காவி என்பது நிறமல்ல” ேபான்ற இவரது நூல்கள்
ெபரிதும் ேபசப்பட்டைவயாகும். இவரது ெசாந்த ஊர்,
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ேகாவில்பட்டி வட்டத்தில்,
துைறயூர் என்ற சிற்றூர் (கிராமம்). வசிப்பது தமிழ்
வளர்த்த மாமதுைரயில்.

அக்ேடாபர் - டிசம்பர் 2022

விடுதைல இதழில் அம்ேபத்கரின் மேசாதாவுக்குப் ெபரியார் ஆதரவு (ஆவணக் குறிப்பு)
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“There is substantial linguistic evidence favoring
Dravidian authorship of the Indus Civilization.
The evidence includes:
 The presence of Dravidian loanwords and loan translations in
the Rig Veda.
 The substratum influence of Dravidian on Indo-Aryan as seen
in phonological changes like introduction of retroflex sounds,
morphological changes like switch-over from inflexion to
post-fixation, and near-identical syntactical structures moving
Indo-Aryan closer to Dravidian than to Indo-European languages.
 Computer analysis has shown that the Indus language had only
suffixes (as in Dravidian) and no prefixes (as in Indo-Aryan) or
infixes (as in Munda).
 The Indus religion as revealed by pictorial depiction on seals
and sealings included worship of a buffalo-horned male god,
mother-goddesses, the pipal tree, the serpent and possibly the
phallic symbol, all of which are known to have been derived
from the aboriginal populations”.

(Interpreting the Indus Script: The Dravidian Solution
Convocation Address. Dravidian University – Feb 26 2015,
Kuppam. Andhra Pradesh, Union of India).
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