
 

 

 

 

 

ஆபத்து வெளிநாட்டு தீயசக்திகளிடமிருந்து ெர இருப்பதாக அரசியல் மேடடகளில் பலர் 
பிரசாரம் வசய்து ெருகிறார்கள். 

ஆனால் உண்டேயான ஆபத்து வெளியிலிருந்து ெரவில்டல; உள்நாட்டில் உள்ள சில 
சக்திகமள இந்த ஆபத்டத உருொக்குகின்றன என்ற உண்டே இன்னும் உணரப்படவில்டல. 

ேதத்தின் வபயரால் நேது நாட்டட ரத்தக் காடாக்கும் மெடலயில் ஈடுபட்டுள்ள சக்திகளில் 
இந்து முன்னணியும் ஒன்று. இந்தியா தனது சுதந்திரத்தின் 40ெது ெயடதக் வகாண்டாடிய 
மபாது, இந்து முன்னணி தமிழ்நாட்டில் இந்து - முஸ்லீம் கலெரத்துக்கு ெழிெகுத்துக் 
வகாண்டிருந்தது. 

இந்து முன்னணி வசன்டன ோெட்டப்பிரிவின் வபயரால் நகரத்தில் ஒட்டியிருந்த சுெவராட்டி 
ொசகங்கடளப் பாருங்கள்: ‘முஸ்லீம் வெறியர்களால் 80 லட்சம் இந்துக்கள் வகாடல 
வசய்யப்பட்டு இந்துப் வபண்கடளக் கற்பழித்து பாரதத்டதத் துண்டாடிய துக்க நாள் 1947 
ஆகஸ்ட் 14’. 

இந்த முதல் ொக்கியத்திமலமய வபாய் அடங்கிக் கிடக்கிறது. 1947 ஆகஸ்டில் ேதக் 
கலெரங்கள் நடந்த மபாது இரு ேதங்களிலும் இருந்த வெறியர்கள் இரு தரப்பினடரயும் 
வகால்ெதும் கற்பழிப்பதும் நிகழ்ந்தது. இந்துக்கள் 10 லட்சம் மபரும் முஸ்லீம்கள் 10 லட்சம் 
மபரும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்பமத ெரலாற்று உண்டே. 



ஆனால் இந்து முன்னணியின் சுெவராட்டி 80 லட்சம் இந்துக்கள் வகால்லப்பட்டதாக ஒரு 
வபாய்டய வெளியிடுகிறது. இந்துக்கள் கட்சி, ஜாதி மெறுபாடில்லாேல் ெந்து அஞ்சலி 
வசலுத்தமெண்டுவேன்றும் மகாருகிறது. 

இந்தியாவுக்குள் ேத அடிப்படடயில் பிளவுகடள ஏற்படுத்தி இந்தியாடெ சிதறடிக்கும் 
சக்திகள்தான் இமத மநாக்கத்மதாடு வெளியிலிருந்து முயற்சிக்கும் சக்திகளுக்கு ஏற்றடெயாக 
அடேகின்றன. 

1947ல் ஆங்கிமலயர்கள் அெசரம் அெசரோக இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வகாடுத்துவிட்டு 
தனிமய பாகிஸ்தாடன உருொக்கி டெத்துவிட்டு வசன்றதற்குப் பல பின்னணிக்காரணங்கள் 
இருக்கின்றன. காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்மள மசாஷலிசப் பிரிவு பலம் ொய்ந்ததாக உருொகி 
ெந்தது. காங்கிரசுக்கு வெளிமய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ெளர்ந்து வகாண்டிருந்தது. இந்தச் 
சூழ்நிடலயில் சுதந்திர இந்தியா மசாஷலிசப் பாடதக்மகா அல்லது மசாவியத் யூனியனின் 
சார்பாகமொ மபாய்விடக்கூடாது என்ற கெடல பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு இருந்து ெந்தது. அந்த 
காலகட்டத்தில் பிரிட்டனுக்கும் மசாவியத் யூனியனுக்கும் இடடமய இருந்த படகயுணர்வு 
வகாஞ்சேல்ல. 

எனமெதான் இந்தியாவில் மசாஷலிச அடிப்படட உருொகாேல் தடுக்கவும், வதாடர்ந்து 
காேன்வெல்த்தில் இந்தியாடெ தக்க டெத்துக்வகாள்ளவும் ேதப் பிரிவிடனடய ஆங்கிமலயர் 
பயன்படுத்திக் வகாண்டார்கள். ேத அடிப்படடயில் இந்தியா பிரிக்கப்படுெடத அதற்கு 
முன்னாலிருந்மத ஊக்குவித்தும் ெந்தார்கள். காங்கிரஸ் தடலெர்கள், முஸ்லீம் லீக் தடலெர்கள் 
இருசாராருக்கும் இருந்த பதவி ஆடசடய பிரிட்டன் பயன்படுத்திக்வகாண்டது. 

இந்த ெரலாற்று அடிப்படடயில் பார்த்மதாோனால் இந்தியா ேத அடிப்படடயில் மேலும் 
மேலும் பிளவுபடுெதற்கும் ரத்தக் களறி ஏற்படுெதற்குோன வித்டத அன்மற பிரிட்டன் 
ஊன்றிவிட்டுப்மபானது புரியும். இன்றும் ஏகாதிபத்தியத்தின் விஷே மெடலகளுக்கு ேதத் 
தீவிரொதிகமள உகந்தெர்களாகிவிடுகிறார்கள். 

இதனால்தான் ேத அடிப்படடயிலான பிரிவிடனடய எதிர்த்த காந்தி இந்துேத வெறியனால் 
வகால்லப்பட்டார். இதனால்தான் மசாஷலிசம், கம்யூனிசம் மபான்ற தத்துெங்கடள இந்து 
முன்னணி முதலான ேதத் தீவிரொதிகள் கடுடேயாக எதிர்க்கிறார்கள். 

இந்து ேதத்தின் ஆதிக்கத்டத விரும்பும் ஆர்.எஸ்.எஸ். தன் அரசியல் கட்சியாக அன்று 
ஜனசங்கத்டத டெத்திருந்தது. இன்று பாரதீய ஜனதா ஆர்.எஸ்.எஸ்.சின் அரசியல் 
முன்னணியாக உள்ளது. இது தவிர இந்து முன்னணி மபான்ற அடேப்புக்கள் ஆங்காங்மக 
உருொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

முஸ்லீம் ேதத்தில் உள்ள தீவிரொதிகளின் இயக்கங்களாகவும் ேத மெறுபாட்டட வபரிதாக்கி 
லாபம் மதடும் அடேப்புக்களாகவும் ஜோமத இஸ்லாமி, முஸ்லீம் ேஜ்லிஸ் முஷாெரத், இந்திய 
யூனியன் முஸ்லீம் லீக், ஆல் இந்தியா முஸ்லீம் லீக், ஜமீயத் உலோ மபான்றடெ வசயலாற்றி 
ெந்திருக்கின்றன. உண்டே என்னவென்றால் ஒரு ேதத்தில் உள்ள தீவிரொதக் குழு வதாடர்ந்து 



இயங்க மெண்டுவேன்றால் எதிர் ேதத்திலும் அப்படி உள்ள குழு மதடெ. ஒன்டற 
இன்வனான்று உயிமராடு டெத்திருக்கிறது. அரசியலில் கருணாநிதி இல்லாவிட்டால் 
எம்.ஜி.ஆருக்கு வெறுத்துப் மபாய்விடுவேன்கிற ோதிரிதான். 

ஆர்.எஸ்.எஸ்., இந்து முன்னணி, பாரதீய ஜனதா கட்சிகள் இருந்தால்தான் ஜோமத இஸ்லாம், 
ேஜ்லிஸ், ஜமீயத் உலோ, லீக் இருக்க முடியும். இதனால் அதற்கு லாபம். அதனால் இதற்கு 
லாபம். நஷ்டம் எல்லா ேக்களுக்கும்தான். 

சுதந்திரத்துக்குப் பின் சுோர் 20 ெருடங்கள் ெடர ேதக் கலெரங்கள் ஏற்படவில்டல. பிறகு 
மீண்டும் மேற்வசான்ன ேதொத அடேப்புக்கள் ெளர்ந்து ெந்திருக்கின்றன. அரசியல்ொதிகளின் 
தற்காலிக லாப மநாக்கம் இெற்டற ெளர்த்துவிட்டது. விடளொக கலெரங்கள் இன்று 
சகஜோகிவிட்டன. 

ஆனால் இந்தக் கலெரங்கள்கூட ெட இந்தியாடெத் தாண்டி ெந்ததில்டல. 

தமிழ்நாடு எப்மபாதுமே அடேதியான பகுதியாகவும், எல்லா ேதத்திற்கும் ேதமெறுபாடுகடளத் 
தாண்டி ஒன்றாக ொழும் இடோகவும் இருந்து ெந்திருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணோக 
விடுதடலக்கு முன்னால் பாரதி மபான்மறார் ஆற்றிய சமூகப் பணிகடளயும் பிறகு வபரியார் 
ஈ.மெ.ரா. நடத்திய பகுத்தறிவு இயக்கத்டதயும் குறிப்பிட மெண்டும். 

ேத அடிப்படடயிலான மூடத்தனங்களுக்கு எதிராக வபரியார் நடத்திய இயக்கம்தான் ேத 
அடிப்படடயிலான மிகப் வபரும் மூடத்தனோன ென்முடறக்குப் மபாகாேல் ேக்கடளத் 
தடுத்து ெந்திருக்கிறது. 

ஆனால் அண்டேக் காலங்களில் கன்னியாகுேரி ோெட்டம், ெடஆற்காடு ோெட்டம் மபான்ற 
கிறித்துெர், முஸ்லீம்கள் கணிசோக ொழும் பகுதிகளில் இந்து முன்னணி மபான்ற ேதொத 
அடேப்புக்கள் ேக்களிடடமய பிரிவிடனடயத் துாண்டிவிடும் மெடலடய வசய்து ெருகின்றன. 
இதன் விடளொகத்தான் ேண்டடக் காடு, புளியந்மதாப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன. 

ெட இந்தியாவில் ேதக் கலெரங்களுக்குக் காரணம் என்ன என்பது பற்றி காஞ்சி சங்கர 
ேடாதிபதி வஜமயந்திர சரஸ்ெதி அண்டேயில் ஒரு ொர இதழுக்குத் தந்த மபட்டியில் 
கூறியிருப்படதப் பார்க்கலாம்: "ெடநாட்டில் ேட்டுேல்ல, ேற்ற எல்லாப் பகுதிகளிலும் சரி, 
ோற்று ேதத்தினரின் ெளர்ச்சி, நம் இந்தியாவின் வபாருளாதார, சமூக ெளர்ச்சிடயக் காட்டிலும் 
அதிகோக ெளர்ந்துவகாண்டு ெருகிறது”  என்கிறார் சுொமிகள். இந்தியாவின் மிகப்வபரிய 
முதலாளிகள், வதாழிலதிபர்கள், பணக்காரர்கள் எல்லாரும் வபரும்பான்டேயும் இந்துக்கள்தான். 
சுொமிகளுக்கு உதவிகள் வசய்துெருெதுகூட தமிழ்நாட்டின் மிகப்வபரிய இந்து வதாழிலதிபர் 
தான். 

உண்டேக்கு ோறாக வஜமயந்திர சரஸ்ெதி மபான்ற ேதத் தடலெர்கள் மபசுெதற்குக் காரணம் 
ெரலாற்று அறிவின்டேயும், ேதப்பற்றும்தான். அமத மபட்டியில் இலங்டகப் பிரச்சடன பற்றி 
பதில் கூறும் மபாது சுொமிகள் கூறுகிறார்: ''(ஸ்ரீலங்காவில்) சிங்களெர்கள், வதாழிலாளர்கள், 



அறிவு ஜீவிகள் என்று மூன்று பிரிவுகள் இருக்கின்றன” . இது என்ன அடிப்படடயிலான பிரிவு? 
வதாழிலாளர்கள், அறிவுஜீவிகள் தவிர சிங்களெர்கள் மூன்றாெது பிரிவு என்றால், 
சிங்களெர்களில் வதாழிலாளர்கமளா அறிவுஜீவிகமளா கிடடயாதா? எந்த சாத்திர அறிவும் 
சமூக ஞானமும் இல்லாததால்தான் இப்படிப்பட்ட அபத்தோன கருத்துக்கள் பரவுகின்றன. 
வசால்பெர்கள், மகட்பெர்கள் இருெருமே என்ன வசால்லப்படுகிறது என்பது பற்றிக் 
கெடலப்படாத நிடல. 

இமத மபட்டியில் சுொமிகள் “ெட இந்தியாவில் அகதிகளாக ெங்கமதசத்தலிருந்தும் 
பாகிஸ்தானிலிருந்தும் ெந்து குடிமயறியெர்கள் ெறுடேக் மகாட்டுக்குக் கீழுள்ள நிடலயிலிருந்து 
அரசாங்க உதவியால் மரஷன் கார்ட் ம ால்டராகி, பிறகு வேயின் ஓட்டராகும் மபாது 

சண்டடகள் தகராறுகள் ஏற்பட்டு ேதக் கலெரங்களாக வெடிக்கின்றன” என்று கூறியிருக்கிறார். 

இருப்பெனுக்கும் இல்லாதெனுக்கும் உள்ள மெறுபாடு ஒமர ேதத்துக்குள் உள்ளெரானால் 
ஜாதிச் சண்டடயாகவும், வெவ்மெறு ேதோனால் ேதக்கலெரோகவும் திடச திருப்பப்படுகிறது 
என்பமத உண்டே. அப்படி திடச திருப்புெதற்குத் துாண்டுமகாலாக சங்கராச்சாரி, பங்காரு 
அடிகள் மபான்மறாரும், இந்து முன்னணி, ஜோமத இஸ்லாமி மபான்ற அடேப்புக்களும் 
உதவுகின்றன. இறுதியில் கலெரம் ஏற்படும்மபாது இரு ேதங்களிலும் உள்ள ஏடைகள் 
சாகிறார்கள்; பணக்காரர்கள் தப்பித்துக் வகாள்கிறார்கள். 

தமிழ்நாட்டுக்குள் பிற ேத அகதிகள் ெந்தமத இல்டல. ஆனால் இங்மக ேதக்கலெரம் 
தூண்டப்படுெதற்குக் காரணம் ேதத் தீவிரொதிகள்தான். 

இந்து முன்னணியின் அருவெறுக்கத்தக்க சுெவராட்டி வசன்டன நகரில் பிரதான பகுதிகளில் 
ஒட்டப்படவில்டல. ோறாக எங்வகல்லாம் முஸ்லீம்கள் அதிகோக ெசிக்கிறார்கமளா 
அந்தப்பகுதிகளில் மதர்ந்வதடுத்து ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது. 

இப்படிப்பட்ட நடெடிக்டககள் முடளயிமலமய கிள்ளி எறியப்பட்ட மெண்டும். 
மபாஸ்டரிமலமய அச்சகத்தின் வபயர் 'கனகதுர்கா லித்மதா வசன்டன - 2' என்று 
தரப்பட்டிருக்கிறது. முன்னணிப் பிரமுகர்களான ‘மக.பி.எஸ்.வபான் பாண்டியன், 
பி.எஸ்.எஸ்.தனுஷ்மகாடி, டி.மக.சி.வஜயம், வி.டி.ஆர். டபபிள் சண்முகம், மநதாஜிபாலு, 
காோட்சி பாண்டியன், முனிராஜ், பரமேஸ்ெரன், ஒய்.எஸ்.கண்ணன், எஸ்.சக்தி மெல்’ 
ஆகிமயாரின் வபயர்களும் காணப்படுகின்றன. தமிைக அரசு அதிகாரிகளும், காெல் 
அதிகாரிகளும் உடனடியாக நடெடிக்டக எடுக்கமெண்டும். அப்மபாதுதான் எந்த ேதத்டதச் 
மசர்ந்த வெறியர்களும் விஷேத்தில் ஈடுபடமுடியாத நிடலடே ெரும். 

இந்தச் வசய்திக் கட்டுடர வெளிெருகிற விசிட்டர் இதழின் ஆசிரியரும் வெளியிடுபெருோன 
இப்ராகிம், முஸ்லிம் என்பதால் இந்தக் கட்டுடரடயப் மபாட்டிருக்கிறார்கள் என்ற துஷ்பிரசாரம் 
எைக்கூடும். அதுபற்றி வபாருட்படுத்த மெண்டியதில்டல. 

ஒவ்வொருெருக்கும் அெரெர் ேத அடிப்படடயில் நம்பிக்டக வகாள்ளவும், ெழிபடவும் 
உரிடே உண்டு. ஆனால் இன்வனாரு ேதத்தினர் மீது வெறுப்மபற்படுத்தவும் கலெரத்டதத் 



துாண்டவும் முயற்சி வசய்தால் அடத எந்த ேதத்திலுள்ள தீவிரொதிகள் வசய்தாலும் 
கண்டிக்கப்படவும் நடெடிக்டக எடுக்கப்படவும் மெண்டும். உலகில் ேத அடிப்படடயிலான 
எந்த அரசும் ேக்களின் பிரச்சடனகடளத் தீர்த்ததாக ெரலாறு இல்டல. ேதமே ேக்களுடடய 
பிரச்சடனயாக்கப்பட்டால், அடத எதிர்ப்பமத சரியானதாக, இருக்கும். 

                    விசிட்டர் 
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