
 

 

 

 

 

இந்த வருடம் (2015)  ஜனவரி 19 அன்று, தன் 87வது வயதில் காலமான ரஜினி 
ககாத்தாரி, இன்று , இந்தியா, குறிப்பாக தமிழகம் சந்திக்கும் குண்டர் அரசியல், சாதிய  
அரசியல் அனனத்தின் அறிகுறிகனையும் சுமார் 40 ஆண்டுகள் முன்கப அனடயாைம் 
காட்டி, இதற்கான மாற்றுகள் என்ன என்பனதத் ததாடர்ந்து அக்கனையுடன் ஆராய்ந்த 
சமூக அரசியல் அறிஞர். 

பகராடாவில் விரிவுனரயாைராகப் பணியாற்றிக் தகாண்டிருந்த ரஜினி ககாத்தாரி ஆரம்ப 
வருடங்களிகலகய தன் அரசியல் ஆய்வுக்கட்டுனரகளின் வழிகய அறிவுலகத்னதத் 
திரும்பிப் பார்க்கச் தசய்தவர். தனக்குக் கினடத்த உதவித் ததானகயான 70 ஆயிரம் 
ரூபாய்கனைக் தகாண்டு அவர்  1963ல் ததாடங்கிய வைரும் சமூகம் பற்றிய 
ஆய்வுகளுக்கான  னமயம் (Centre For Study Of Developing Societies) இன்று 
இந்தியாவின் முன்கனாடி சமூகவியல் ஆய்வு னமயமாகத் திகழ்கிைது.  அப்கபாது 
அவருக்கு வயது 35 கூட முடியவில்னல. இந்த ஆய்வுனமயத்தின் வழிகய அடுத்த       
50 வருடங்களில் மிக முக்கியமான சமூகவியலாைர்கள் உருவாகி தனழத்தார்கள். அஷீஷ் 
நந்தி, சுதிர் காக்கர், தராமிலா தாப்பர், டி.எல். கசத், டி.என்.மதன், கயாககந்திர யாதவ் 
என்று இந்தப் பட்டியல் நீளுகிைது. 

ஆய்வு னமயத்னதத் ததாடங்க அவர் பயன்படுத்திய உதவித்ததானக அவருக்கு அன்னைய 
ஏஷியன் பவுண்கடஷனின் கபராசிரியர் ரிச்சர்ட் பார்க்கால் வழங்கப்பட்டனத சி.ஐ.ஏ 
சதியாக சிலர் கருதினர். அறுபதுகளில் உலதகங்கும் சி.ஐ.ஏ இவ்வாறு நிதி உதவி அளித்து 
அனமப்புகனை உருவாக்குவது பற்றி வாஷிங்டன் கபாஸ்ட் கட்டுனர தவளியிட்டனதப் 
படித்ததும் ரஜினி ககாத்தாரி தனக்கு ஏஷியா பவுண்கடஷன் அளித்த ததானகனயத் 
திருப்பிக் தகாடுத்துவிட விரும்பினார். இதற்காக அவர் பிரதமர் இந்திரா காந்தினய அணுகி 
இந்திய அரசு மான்யம் அளிக்கக் ககாரினார். அப்கபாது இந்திரா இனதக் ககட்டு 
சிரித்துவிட்டு, இந்திய அரசின் பல திட்டங்களுக்கக சி.ஐ.ஏ. பல வழிகளில் நிதி 
தகாடுத்துக் தகாண்டிருப்பதாக தன்னிடம் தசான்னதாக ரஜினி ககாத்தாரி ஒரு கநர்காணலில் 
ததரிவித்திருக்கிைார்! மத்திய அரசு மானியம் தகாடுத்ததும் ரஜினி, ஏஷியன் 
பவுண்கடஷனுக்கு பணத்னதத் திருப்பிக் தகாடுத்து விட்டார். ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் 



பின்னர் ரஜினி உருவாக்கிய னமயத்தில் அவர் தபயரிலான ஒரு ஆய்வு இருக்னகக்கு 
ஃகபார்ட் பவுண்கடஷன் நிதி அளித்துள்ைது! 

ரஜினி ககாத்தாரி இந்த ஆய்வு னமயத்னத ததாடங்கியகபாது இந்தியாவில் சமூகவியல் 
ஆய்வு என்பது தபருமைவு தபாருைாதாரக் ககாட்பாடுகனைச் சார்ந்கத இருந்தது. இந்த 
ஆய்வுகள் எல்லாம் அரசு தரக்கூடிய புள்ளி விவரங்கனைகய தபரிதும் சார்ந்திருந்தன. 
ஒரு பிரும்மாண்டமான ஜனநாயக அனமப்பு இந்தியாவில் இயங்கிக் தகாண்டிருக்கும் 
சூழலில், கட்சி அரசியல், அடிமட்ட மக்கள் அரசியல் இவற்றுக்கும் மக்கள் வாழ்க்னகக்கும் 
இருக்கும் ததாடர்பும் தாக்கமும் ஆய்வுலகத்தின் கவனத்துக்கு அப்பாற்பட்டனவயாககவ 
இருந்தன.  

இது தவறு என்று கருதினார் ரஜினி ககாத்தாரி. அரசுக்கு தவளிகய சுகயச்னசயான        
கை ஆய்வுகள் துல்லியமான தரவுகளுடன் தசய்யப்படகவண்டுதமன்றும், மக்களின் 
அன்ைாட வாழ்க்னகயில் தபரும் தாக்கத்னத ஏற்படுத்தும் அரசியல் அனமப்பும் இயக்கமும் 
இனணத்கத ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படகவண்டுதமன்றும் அவர் கருதினார். இந்த தினசயில் 
அவர் வழிநடத்திய ஆய்வுகளும் ஆய்வு னமயமும் இந்திய சமூக விஞ்ஞான அறிவுலகில் 
தபரும் தாக்கத்னத இன்று வனர ஏற்படுத்திக் தகாண்டிருக்கின்ைன.     

மக்கனை பாதிக்கும் அரசியல் பற்றிய ஆய்வுடன் ரஜினி ககாத்தாரி நிற்கவில்னல. 
அதிகாரத்திலும் அரசியலிலும் இருக்கும் முக்கியமானவர்களுடன் கநரடியாக உைவாடலும் 
உனரயாடனலயும் நிகழ்த்தி வந்தார்.கநரு காலத்தின் ததாடக்கத்தில் இருந்த தபரும் 
எதிர்பார்ப்புகள் அறுபதுகளின் கனடசியில் மக்களினடகய சினதயத் ததாடங்கிய சூழலில், 
அரசு இயந்திரம் ஒவ்தவாரு மட்டத்திலும் அதிகார சக்திகளின்  பீடமாக மாறிக் 
தகாண்டிருப்பனத ரஜினி ககாத்தாரி கபான்ைவர்கள் கவனலயுடன் கவனித்தனர். இந்திரா 
காந்தி ஒரு மாற்ைத்னத விரும்புபவராக தடல்லியின் அறிவுலகில் ஒரு கதாற்ைம் காட்டி 
வந்த கநரம் அது. இந்திராவின் தசயலாைர் பி.என்.ஹக்சர் அடிக்கடி இந்திராவின் வீட்டில் 
ஒரு அறிஞர் கூட்டத்னதக் கூட்டி இந்திராவுடன் விவாதிக்க ஏற்பாடு 
தசய்துதகாண்டிருந்தார். இதில் அகசாக் கமத்தா, தராமிலா தாப்பர்,  

எம்.என்.ஶ் ரீனிவாஸ், சிசிர் குப்தா, இதழாைர் ஷியாம்லால்   முதலாகனாருடன் ரஜினி 
ககாத்தாரியும்  ததாடர்ந்து பங்ககற்ைார். அப்கபாததல்லாம் 'தசமினார்' கபான்ை ஆழமான 
அலசல் இதழ்களின் தீவிரமான வாசகியாக இந்திரா இருந்தாதரன்றும், காங்கிரஸ் கட்சினய 
தங்கள் பிடியில் னவத்திருந்த பனழனமவாதத் தனலவர்கள் மீது கடும் தவறுப்புடன் 
இருந்ததாகவும் ரஜினி ககாத்தாரி ஒரு கநர்காணலில் ததரிவித்தார்.  

தநருக்கடி நினலனய இந்திரா பிரகடனம் தசய்வதற்கு முன்னதாககவ  ரஜினி ககாத்தாரியும் 
இன்னும் பல அறிஞர்களும் இந்திராவிடமிருந்து விலகும் நினல ஏற்பட்டது. குஜராத்தில் 
ஊழலுக்தகதிராக தஜயப்பிரகாஷ் நாராயண் வழிகாட்டலில் நடந்த நவ நிர்மாண் 
இயக்கத்துக்கும் இந்திராவுக்கும் இனடகய  ஏற்பட்ட முரண்பாட்டில் முதலில் ரஜினி 
கபான்ை அறிஞர்களின் வலியுறுத்தலால்தான் இந்திரா குஜராத் அரனசக் கனலக்க 
முன்வந்தார். ஆனால் இந்திராவின் தநருக்கடி நினல பிரகடனம், ரஜினி முதலாகனாரின் 



கடும் எதிர்ப்னப சந்தித்தது. சஞ்சய் காந்தி இந்திய அரசியலில் மிக ஆபத்தான ஒரு 
கபாக்குக்கு முன்கனாடி என்பனத ரஜினி ககாத்தாரி அனடயாைம் கண்டு விமரிசித்தார். 
1977ல் ஜனதா உருவானகபாது அதன் அரசியல் பிரகடனத்னத வடிவனமப்பதில் 
ரஜினிக்கும் முக்கிய பங்கு இருந்தது.  

இந்தக் கட்டத்திலிருந்து ரஜினி ககாத்தாரி தபரும் அரசியல் இயக்கங்களிலிருந்து தன் 
கவனத்னத முற்றிலும் கவறு பக்கம் திருப்பினார். அடிமட்டத்தில் பல்கவறு பகுதிகளில் 
நாதடங்கும் நடந்த சின்னச் சின்ன, ஆனால் தீர்க்கமான மக்கள் இயக்கங்கள், இனவகய  
இந்திய ஜனநாயகத்தின் அடித்தைமாக இனி அனமயகவண்டும் என்ை கருத்னத அவருக்கு 
பலப்படுத்தின. இப்படி நாடு முழுவதும் தனித்தனிகய இயங்கும் சமூக 
ஆர்வலர்களுக்கினடகய ஓர் உனரயாடல் ததாடர்ந்து  நடக்ககவண்டுதமன்று ரஜினி 
முனனந்தார். அதற்காக  ‘கலாகாயன்’ என்ை அனமப்னப ஏற்படுத்தினார். ‘கலாகாயன்’ 
கைப்பணியில் இருந்த தவவ்கவறு சிந்தனனயாைர்களினடகய ஒரு கருத்துப் பகிர்வுக்கான 
தைமாக தசயல்பட்டது.  

அப்கபாதுதான் எனக்கு அவனர சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் 
‘கலாகாயன்’ அனமப்பில் முக்கிய பங்காற்றிய ஆய்வாைரும் எழுத்தாைருமான 
எஸ்.வி.ராஜதுனரயின் வழிகய 1982ல் ரஜினி ககாத்தாரினய சந்தித்கதன். அப்கபாது நான் 
அவருடன் நடத்திய விரிவான கநர்காணனல என் தீம்தரிகிட இதழில் தவளியிட்கடன். 
குண்டர்கனை அரசியல் தனலவர்கள் பயன்படுத்தும் அரசியல் மாறி, குண்டர்ககை 
அரசியல்வாதிகைாக ஆகும் கபாக்னகப் பற்றி அவர் அதில் ஆழமாக விவாதித்திருந்தார். 
மக்கள் இயக்கங்கள் பற்றியும் சிவில் உரினம அனமப்புகளின் அவசியம் பற்றியும் அவர் 
அப்கபாது அதிக ஈடுபாட்டுடன் இருந்தார்.    

இன்ைைவும் இந்தியாவில் மனித உரினம மீைல்களுக்கு எதிரான கபாராட்டத்தில் 
முன்னினலயில் இருக்கும் மக்கள் சிவில் உரினம அனமப்பான People's Union For Civil 
Liberties  (P.U.C.L ) எனப்படும் பி.யூ.சி.எல்லின் தபாதுச் தசயலாைராகவும் அவர் 
அப்கபாது தசயல்பட்டார். தநருக்கடி நினலனயயடுத்து உருவான பி.யூ.சி.எல் அதுவனர 
இந்திய சமூகத்தில் இருந்திராத ஒரு முன்கனாடி மனித உரினம அனமப்பாகும்.   

சமூக அக்கனையுனடய நிறுவனங்கனை உருவாக்குவதில் அக்கனை காட்டிய ரஜினி 
ககாத்தாரி, தாகன நிரந்தரமாக அவற்றில் பதவிகளில் இருக்க விரும்பியவருமல்ல. அவர் 
உருவாக்கிய சி.எஸ்.டி.எஸ்சின் தனலனமப் தபாறுப்பிலிருந்து அவர் தனக்கு 50 
வயதானதும் விலகிக் தகாண்டார். அது மட்டுமல்ல, அவர் அதன் தனலவராக 
இருந்தகபாது அதில் பணியாற்ைத் கதர்வு தசய்த அறிஞர், அவனர விட அதிக ஊதியம் 
ககட்டகபாதும் மறுக்காமல் ஒப்புக் தகாண்டார். அண்னம வருடங்களில் இந்திய 
அரசியலில்  மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் சாதியின் முக்கியத்துவத்னத அவர் 
அறுபதுகளிகலகய அனடயாைம் காட்டி கட்டுனரகள் எழுதியவர். இந்திய சூழலில் வர்க்க 
அரசியல் மட்டுமல்ல, சாதி அரசியலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்பனத அவர் 
அப்கபாது சுட்டிக் காட்டிய கபாது ஏற்காதவர்கள் கூடப் பின்னாளில் ஒப்புக் 
தகாள்ைகவண்டி வந்தது. இன்று இந்திய சமூக அரசியல் ஆய்வுகளில் பிரதானப் பங்கு 



வகிக்கும் பார்னவகள் அனனத்துக்கும்  வித்திட்டவர் ரஜினி ககாத்தாரி என்று கயாககந்திர 
யாதவ் குறிப்பிட்டிருக்கிைார். 

கனடசிவனர அவர், அடித்தட்டு மக்கள் பங்ககற்கும் ஜனநாயக அனமப்பு, மனித 
உரினமகள், இந்தியச் சூழலுக்ககற்ை ஜன நாயகவடிவங்கள், அதிகாரப் பரவலாக்கம், சமூக 
நீதி ஆகியவற்றில் ஈடுபாட்டுடன் இருந்து வந்தார். ரஜினி ககாத்தாரியின் ஒகர மகன் 
ஸ்மிது ககாத்தாரியும் இகத துனைகளில் ஆர்வத்துடன் இயங்கிவந்த சூழலியல், சமூக 
விஞ்ஞானி. (ஸ்மிது 2009கலகய தன் 59ம் வயதில் காலமானார். அதற்குப் பத்தாண்டுகள் 
முன்னர் ரஜினியின் மனனவி காலமானார்.) 

ரஜினி, ஸ்மிது இருவனரயும் எனக்கு எண்பதுகளின் ததாடக்கத்தில் அறிமுகம் தசய்து 
னவத்தவர்கள் எஸ்.வி.ஆர், மனைந்த நடனக் கனலஞர் சந்திரகலகா ஆகிகயார். அப்கபாது 
தவளிவந்த கலாகாயன் தசய்திக் கடிதங்கள், ஆய்வு அறிக்னககள், ரஜினி, ஸ்மிது 
ஆகிகயாருடன் பங்ககற்ை பயிலரங்குகள் என் சமூக அரசியல் பார்னவனய 
விரிவுபடுத்தவும் ஆழமாக்கவும் தபரிதும் உதவின.  

ரஜினி ககாத்தாரினயச் சம்பிரதாயமான வலதுசாரி அறிஞர்கள் இடதுசாரியாகவும், மரபான 
இடதுசாரி அறிஞர்கள் வலதுசாரியாகவும் கருதினார்கள். அவர் இரண்டுமாககவ 
இருக்கவில்னல. மக்கள் கபாராட்டங்கள், இயக்கங்கள் ஆகியவற்னைத் கதர்தல் 
அரசியலுக்கு நிகராகவும் கூடுதலாகவும் அவர் முக்கியத்துவம் அளித்தது 
வலதுசாரிகளுக்குச் சிக்கலாக இருந்தது. தபாருைாதாரப் பார்னவ மட்டுமன்றி கலாச்சார - 
அரசியல் பார்னவயும் கதனவ என அவர் அழுத்தம் தகாடுத்தது இடதுசாரிகளுக்குச் 
சிரமமாக இருந்தது. 

உண்னமயில் ரஜினி ககாத்தாரி இந்தியாவின் முன்கனாடியான பப்ளிக் 
இன்தடலக்சுவலாவார். ககாட்பாடுகனை உருவாக்குவதிலும் அலசுவதிலும் மட்டும் 
ஈடுபடுவகதாடு நிற்காமல், சமூக அரசியல் கலாச்சார நிகழ்வுகளில் பகிரங்க நினலப்பாடு 
எடுத்து கைப் பணியும் ஆற்றும் பப்ளிக் இன்தடலக்சுவலாக அதமரிக்காவின் கநாம் 
சாம்ஸ்கி திகழ்வதுகபால இந்தியாவில் ரஜினி ககாத்தாரி விைங்கினார். 

ரஜினி ககாத்தாரியின் ஒரு கநர்காணல் தவிர தமிழில் எதுவும் அவர் பற்றி இல்னல 
என்பது தமிழ் அறிவுலகத்துக்கு இழப்கபயாகும். ரஜினி ககாத்தாரியின் கதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 
கட்டுனரகனை தமிழில் தகாண்டு வந்தால் நிச்சயம் நம் அறிவுலகம் தசழுனமயனடயும். 
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