
International Refereed Journal of Tamil Studies Research (IRJTSR)                                  E-ISSN: 2582-5313 

தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வததச நடுவர் இதழ் (ஐ.ஆர்.தே.டி.எஸ்.ஆர்) 
Volume: 03 Issue: 02                               April to June 2021                                             www.irjtsjournal.org 
 

 

© 2021, IRJTSR                                                                                                                                                                 Page 53 

தகழியின் இபண்டுடி - நாாத நபணக்கங்கள் 
க.அஸ்வின், 

குதிநப முனயர்ட்ட ஆய்யார், தமிழ்த்துன, 

ஷிரீ பாநக்கிருஷ்ணா மிரன் வித்னானா 

கன நற்றும் அறிவினல் கல்லூரி, நகானம்புத்தூர். 

 
ஆய்வுச்சுருக்கம் 

 கழிசிசங்கப்பிள்ளப அர்கபால் ழுப்தட்ட ளனாபால் 'இண்டங்கழி' (1948). அளத் மிழில் 

'இண்டுதடி' (1990) னும் பதரில் பாழிபதர்த்துள்பார் திரு. டி. ாலிங்கம்பிள்ளபஅர்கள். 

 ால் விசாக்கூலிகளுக்கும் முனாளிகளுக்கும் இளடய டக்கும் ர்க்கம்,  ற்றும் 

சாதிப்பிச்சிளணளக் கூறுகிநது. இங்குயகான், சிருள, சாத்ன் ன்தர்கள் னித்னிப் தாத்திாக ால் முழுக்க 

உருக்பகாண்டு ள விசாக்கூலிகளன்று, பகாத்டிள நிளனள க்கு உர்த்துகிநார்கள். மும், அசில் 

கட்சிகளும் ங்கள் பதாய்ாண ாக்குகள் மூனம் இம்க்களப திளசத் திருப்புகின்நணர். க்கயதான கம்யூனிஸ்ட் 

இக்கம்ான் இர்களின் உளப்ளத, அன் திப்ளத அர்களுக்கு இணங்காட்டித்ருகிநது. இணால் விசாயிகளபக் 

பகான்றுவிடத்துடிக்கும் முனாளிகளின் பசல்தாடுகள் ப்தடி அளகிநது, அற்கு ஈடுபகாடுத்து ங்கபது ாழ்ள 

அடாணம் ளத்து ங்கபது யதாாட்டத்ள ப்தடித் பாடர்கிநார்கள் ன்ததுான் ாலின்அடித்பம்.  

கலயச்ச ொற்கள் 

சாகுதடி, ண்னணனம், யபாண்ள , ந்துகூலியன் . கதிர்க்கட்டு பசனவு, கதிறுப்பு,  குத்துதம் (அபக்கிந 

யதாதுள்ப எருருாணம்), பிடிப்தம் (ஏரிணம்ருாணம்), அபக்கிளட (அபவுக்கானுளட ருாணம்), சீாடு 

(எருல்யளனப்பதாறுப்தாளியின்ருாணம்). 

முன்னுல 

ககபநாநிம்திருயந்தபுபம்(குட்டாடு),  கககிரி தகுதியில் ளடபதறும் களக்கபாணது, 

யசற்றுநினம்நிளநந் குட்டாட்டில், தண்ளமுளநஎழிந்து, 'உடலுளப்புக்யகற்நகூலி' ன்று ற்தட்ட கானத்தில், 

பசாந்நினம் இல்னா தண்ளத் பாழினாபர்களின் ாழ்க்ளகக்களளக் கூறுகிநது. இதில் இந்தின அபசினல் 

இனக்கங்களும், ளாதுவுனடனநச் சிந்தனகளும் எப்டி நக்கன தங்கள் கட்டுக்குள் ளகாண்டுயருகின், இந்த 

நினயில் இம்நக்கள் எப்டி விழிப்புணர்ச்சிப் ளறுகிார்கள்.. இதன் மூம்  தங்கது யாழ்விற்கா விடுதனனன 

எப்டிக் கண்டனடகிார்கள். அயர்களுனட அத்தநா யாழ்வு எப்டி அனடனாநாகிது என்னத இந்ாயல்  

'இண்டுதடி' (1990) முன்னயக்கிது. 

 ொகுபடித் ச ொழில் 

ல்கள்ப்யதாதும்நீரில்மூழ்கிக்கிடப்தாலும், எவ்பாரு தருகானத்திலும் ல்கள் ம்பு 

ளத்துத்ண்ணீள டிச்பசய் யண்டியிருப்தாலும் யகபத்தில் இக்குறிப்பிட்ட தகுதியில் ளடபதறும் சாகுதடி 

னித்ன்ள ாய்ந்ாயிருக்கிநது. அற்கு யண்டி பாழில் மிகவும் கடிணாணது. உடல்னனுக்கு ற்நதும் அல்ன. 
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அற்குத் னிப்தட்டதயிற்சி, திநளயண்டும். முற்கானத்தில் நினங்கயபாடு எட்டிப் தண்ளாட்கபாகக் கிடந் 

எருசினகுப்பிணர்கயப இந்யளனளச் பசய்துந்ார்கள். 

பண்லைொர்கள் – பண்லைொட்கள் 

முன்கானங்களில்தண்ளார்களும், தண்ளாட்களும் ம்மிளடய எருதம்தள உநள 

பர்த்திருந்ணர். இந் உநவில் இருசாரின் உரிளகளும் அடங்கியிருந்ண.  ற்கான முனாளித்து முளநயின்தடி 

சாகுதடி ஆம்தாணதும் இந்ப்தள முளந கர்ந்துயதாகயண்டிாயிற்று. 

 தண்ளார் தக்திள இன்னும் விடால் யதாற்றிந் தண்ளாள், இப்யதாது எப்தந்ப் பதாருளுா 

முளநள திர்ப்தடயண்டிாயிற்று. இந்முளந அன் பதநயண்டி கூலிளத் பளிாகளறுத்து, 

அனுளட உரிளகளபயும் எழித்துவிட்டது. இந் இளடக்கானப் தகுதிான் இண்டுதடி ாலில் 

பசால்னப்தடுகிநது. 

கூலித்ச ொழியொரர்களின் வொழ்வில் நிலய 

 நினப்தற்று, பாழிற்தற்று, தண்ளார்தக்தி ஆகி இபளக்கில்தாண க்கங்கயபாடு ாழ்க்ளகளத் 

பாடங்கி கானக்கிாத்தில் இந்க்கங்களிலிருந்து விழிப்தளடந்து ரும் நுண்றிவுளட யகான் ன்தன் 

களாகிநது. இது அணது ற்றும் அணது ளணவி சிருள, ண்தன் சாத்ன் ஆகிர்களின் ஆற்நல்களபக் 

குறித்தும், சமூக அளப்பின் பகாடுளளக் குறித்தும், ளடமுளநயிலிருக்கும் பதாருபாா நிளனளகளிலுள்ப 

அநீதிளக் குறித்தும் அர்கள் பல்னபல்ன உர்கிநார்கள். அன்றியும் அர்கள் இந்ப்தகுதியில், உனகயுத்த்ள 

அடுத்து விளபந் அசில், பதாருபாா, சமூகச்சச் சவுகளில் இக்கமில்னால் ாக்கப் பதற்றிருக்கிநார்கள்.  

 உனகத்திலுள்ப பாழில்களியனய மிகவும் சிநந்தும் தனுள்பதும் யபாண்ள. ன்நாலும், மிகவும் 

கடிணாணதும் சபிக்கப்தட்டதுாகவும் யபாண்ள கருப்தடுகிநது. இந்திாவில் சினதத்ாண்டுகளுக்கு முன்புள 

யபாண் ற்றும் தண்ளத் பாழில்யளனகளில் அடிளகள்ான் ஈடுதடுத்ப்தட்டுந்ார்கள். 

உடல்சலிக்கும்ள உளத்ாலும் கால்யிறு நிம்புாகத்ான் உளப்தாளிகளின் ாழ்க்ளக அளந்திருந்து. 

அளவிட பகாடுளாணநிளன ன்தது அர்ம் உளப்புக்குண்டாண கூலியுமில்ளன, திப்புமில்ளன. 

இப்தடிாகத்ான் பாழினாளிகள் ளனமுளந ளனமுளநகபாகப் யதாதிக்கப்தட்டு பர்க்கப்தட்டணர். 

 முற்கானகட்டத்தில் உளப்தர்களுக்கு ண னிாக ஊதிம் கிளடாது. அற்குப்  ததினாக உவும், 

உளநவிடம் உள்ளிட்ட யளகளும் ட்டுய அர்ம் ஜாணர்கபால் ப்தட்டுந்து. இதிலுள்ப  சூட்சும் 

அறிா அடிளகளும் ம்ஜாணள இந்திர்சந்திர் ண ண்ணிதும் கடவுளுக்கிளாக அர்களபப் 

யதாற்றிதும்உண்டு. ன்ணான்  கானம்கானாக பதாய்ள கற்பிக்கப்தட்டாலும், ன்நாது எருாள் உண்ள 

உதிக்கும். 

 அப்தடி ம்முளட நிாாண யகாரிக்ளககளுக்காகப் யதாாடிர்கள், யகபத்தின் குட்டாட்டு தண்ள 

அடிளகபாகக் கருப்தட்ட விசாக்கூலிகள். 

நொவலில் பொத்திங்கள் 

 சிருள, யகான், சாத்ன் ணமூன்று முக்கிகாதாத்திங்கள். அர்களுக்கிளடயாண  அன்பு, கால் 

உள்ளிட்ட உர்வுகள் ற்றும் அர்கபது அன்நாட ாழ்வினூடாகய குட்டாட்டு தண்ளாட்களின் 
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அனநிளனளக் காட்டுகின்நார் கழி. யதாாட்டம்  துக்கப்தட யண்டின் காங்களபயும் அணால் 

னினிாழ்வில் சந்திக்க யரிடும் அனங்களபயும் மிக அற்புாகப் ததிவு பசய்துள்பார். யலும் எருள எருர் 

ன்கு அறிந்து பகாண்டுள்ப உநவின் கத்தும் மூரின் (சிருள, சாத்ன், யகான்) ாழ்க்ளகால் நிறுப்தடுகின்நது. 

இப்ாத்திபத் தன்னநகன மிகச்சுருக்கநாக, “ ண்டிடங்கழி நொவலில் வரும் ககொன்,  ொத் ன் ஆகிகொர் 

 குட்ட நொட்டு விவ ொத் ச ொழியொரர்கரொன பலமர் புலயர்களின் வொழ்க்லக அவயங்கலரத் துலடக்கும் 

சபொருட்டு மு யொளிகளின் சுண்டல் னப்பொன்லல எதிர்த்துப் கபொொடுபவர்கரொகப் பலடக்கப்பட்டிருக்கின்மனர். 

சகொள்லககளுக்கொக உயிலயும் சகொடுக்கத்  ங்கொ வர்கரொகக் ககொன்,  ொத் ன் ஆகிகொர் 

பலடக்கப்பட்டிருக்கின்மனர். ககொன், புஷ்பகவலி  ொக்ககொலவக் சகொன்றுவிட்டுச் சிலமச ன்ம பின்னர்ச்  ொத் ன் 

ககொனின் லனவி சிருல லக் கொப்பொற்றுகிமொன். ககொன் சிலமயிலிருந்து மீண்டுவந்  பின்னர்ச் சிருல ல அவனிடம் 

ஒப்பலடத்துவிட்டுப் கபொொட்டக் கரத்தில் குதிக்கிமொன்.  னிவொழ்க்லகயில் திொக உைர்வும் சபொது வொழ்க்லகயில் 

குறிக்ககொளும் உலடவனொகச்  ொத் ன் பலடக்கப்பட்டிருக்கிமொன். ச ொழியொரர்களின் நன்லக்குப் பொடுபடுபவனொக 

நகந்தின் பலடக்கப்படுகிமொன்” (.திருலய,  மிழ் லயொர நொவல் ஒப்பொய்வு,ப.163) என்னும் ஆய்வுப்ார்னய மிக 

முக்கினநாதாகிது.   

சமுதானப்பின்ணி 

1948 ல் ழுப்தட்ட இந்ால் அன்ளந யகப சமூகப் தக்கக்கங்களபயும் இன்மூனம் 

பசால்லுகின்நது. சிருளயின் ந்ளாண காளிச்சாம்தன் ன்பதண்ளத் திரும் பசய்துபகாள்ாணால் 

ம்ததுரூதாயும் இருதத்ளந்து தளநபல்லும் யண்டும் ன்கிநான். தளந ன்தது இங்கு எரு அபவு. அயசம் 

பதண்ணிடம் ட்சிள ாங்குது ன்ந தக்கம் இல்னால் பதண்ணுக்குக் பகாடுக்கயண்டி 

ட்சிளமுளந இங்குகனிக்கத்க்கது. காம் அள்கானம் முழுக்க இனி கன் வீட்டிற்கு உளக்கப் 

யதாகிநாள் ன்தாகும். இதில் சிருளளக் கட்டிக்பகாள்பயண்டும் ன்நால் ாப்பிள்ளப யண்டி 

ட்சிளக் குறித்துசிருளயின் ந்ள உறுதிாக இருப்தது ஆதிச்சமூகளதத் பாட்டுக்காட்டுகிநது. வி சிருள 

ல்னயளனக்காரியும் ஆாள்.  ஆணால் இன்று அந் முளந இல்னால் பதண்வீட்டார் பகாடுக்கும் தக்கம் 

சமூகச்சீர்யகட்ளட  உர்த்துகின்நது. 

யகான் திருத்திற்குத் யளப்தடும் தமும் பதாருளும் ண அடுக்கப்தடும்யதாது, "ங்கநாயினும் 

ம்துரூாயும் இருத்கதந்து க நல்லும் உண்டாக்கிாலும், கயறு நசவுகள் இருக்கின். இபண்டு நருந்தீனி, 

நண்ணுக்கு உகடக்கட்டுகள், நண்ணின் தாய்க்குப்புடகய. நண்ணின் நாநார்களுக்கு ஆகடகள், 

ககபக்கூட்டத்திற்குப் பிடிப்ணம் நநன்னும் ஊர்ப்ணம்- இப்டிப்காகிதுநசவு. இநதல்ாம் ங்கிருந்து 

உண்டாகும்" (கழிசிசங்கப்பிள்ளப, இண்டுதடி, த. 15) ணமிகக்குளநந் ளககள் ன்று அறிந்ாலும், 

ாழ்த்ப்தட்ட குடும்தங்களில் திரும் ப்தடி சிக்கணாக டந்திருக்கிநது ன்தளவிட, அந்குளநந்பவு 

பதாருபாாத்திற்குக்கூட அர்கள் தடாதாடுதடுது அர்கபது பதாருபாாம் ந்நிளனயில் அளந்துள்பது, 

அர்கள் றுளயகாட்டிற்கும் ந் அபவுகீய இருக்கிநார்கள் ன்ததும் புனப்தடுகிநது. 

 தண்ளடிளகபாக அல்னது பகாத்டிளகபாக ாழும் இந்க்களுக்கும் தண்ளார்களுக்கும் 

இளடயில் இருந் உநவும் இங்கு முக்கிாணது. அாது ங்களிடத்தில் யளனதார்க்கும் இர்களுக்குத் 

திருபன்நால் அளப் தண்ளாய ற்று டத்திளப்தாக இருந்திருக்கின்நணர். அடிளகளுக்கு 

முனாளிளத் வியறுார் இருக்கப்யதாகிநார்கள் ன்ததும் கனிக்கத்க்கது. ஆணால் முன்ாட்களில் இது 
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எருளக உநவுமுளநாக இருந்துள்பள ானாசிரிர் யகானின் ாய்ந்ளத் திருத்ள முன்ளத்து இளண 

பளிப்தடுத்துகிநார். 

 "நயளுத்கதக்கு – அந்தச்கிமச்சாம்ானுக்கு –  ககதகளும் நசால்கயண்டியிருந்தது. நயளித்கத, ககாபன் 

தாகனக்கட்டினது அயனுகடன ண்கணனாரிருந்தகாத்தில், அறுது ஆண்டுகளுக்கு முன் அந்த விகசரத்திற்கு 

கயண்டின ல்ாச் நசவும் ண்கணனார்தான் நசய்தார். அதற்குமுன் நயளுத்கதயுகடன தாகன அயனுகடன தந்கத 

நகாண்டுயந்தது - அதுவும்அங்கணகந. தகமுக தகமுகனாக அகக்கல் வீட்டுக்காபர்களுக்கும் நயளுத்கதயின் 

குடும்க்காபருக்குநா நிகநின்று யருகி நதாடர்கக்குறித்து நயளுத்கத விஸ்தரித்தான்" (த.15)  

 யகான் ணது ந்ள அடிளாக இருக்கும் அளநக்கல் தண்ளாரிடம் திருத்திற்காண 

உவிக்யகட்கிநான். ஆணால் இப்யதாது அர் தள தண்ளாரின் நிளனயில் இல்ளன. அர்யறு ங்காது 

ாங்கிக்பகாள் ன்றுபசால்லி அனுப்பிவிடுகிநார். இணால் அளவிடுத்து இன்பணாரு ஊரில் உள்ப ளகணகிரி 

புஷ்தயலி  ொக்ககொ தண்ளாரிடம் பகாத்டிளாக எப்தந்ாகிநான். ஆணால் கடுளாண சினகட்டுப்தாடுகள் 

அங்கு இருந்ண.  

 ருடத்தில் நூற்பநண்தது ாபாது யளன பசய்யண்டும் (லில் யங்கானம் தாால் யளன 

பசய்து அல்னது லியனய இருப்தது). எருாளபக்கூலி ந்துகூலியன் – இண்டுதடி - பல். ஏத்திற்யகா 

கத்திற்யகா அாாளசக்யகா, விசயாக என்றும் பகாடுப்ததில்ளன. அறுளடக்கானத்தில் என்றுவிட்படாருாள் 

எவ்பாரு கதிர்க்கட்டு பசனவுக்குக் பகாடுக்கப்தடும். தத்திபனாருதம் கதிறுத்து (தம்கதிறுத்துச் 

சூட்டிப்தர்களுக்குள்ப உரிள), மிதித்துாங்கிக் பகாள்பயண்டும். தீர்ப்யதா (பிதிதிணம் அறுளடக்கானுக்கும் 

எருபல் கற்ளந), குத்துதயா (அபக்கிந யதாதுள்ப எருருாணம்), பிடிப்தயா (ஏரிணம்ருாணம்), 

அபக்கிளடயா (அபவுக்கானுளட ருாணம்), சீாயடா (எருல்யளனப்பதாறுப்தாளியின்ருாணம்), 

காயனா என்றும் யகட்கனாகாது ன்தது விசாக்கூலிகளின் உளப்ளத உறிஞ்சுாழும் நிளனாகக் 

காக்கிளடக்கிநது. 

பண்லைொர்களின்  பயம் 

 புதிாகத் திருாகி ருதர்களிடத்தும், ன்னுளட அடிளகபாக இருக்கும் பதண்களிடத்தும் 

மிாசுார்கள் அத்துமீறி டப்ததும் உண்டு. அப்தடி டக்கும்யதாது அளபளித் பரிாதடி பதண்கள் 

பதாத்திப்தாதுகாக்க யண்டும். இல்ளனபன்நால் அர்களின் கன்ார்கள் பகால்னப்தடனாம். தஞ்சகானத்தில் 

அல்னது அர்களின் ழ்ளள நிளனளப் தன்தடுத்தி அர்கள் அந்ப் தண்ளயளனயிலிருந்து 

பளியற்நப்தடனாம். 

 யகானின் ளணவிாண சிருளயின் பின்ணால் தண்ளாரின் கன் சுற்றிருளக் குறித்தும், அனிடம் 

ான் ப்யதாது யண்டுாணாலும் இளாகனாம் ன்று சிருள அஞ்சுதும், இளணக் கனிடம் 

ப்தடிச்பசால்து ன்றுதப்தடுதும் இங்கு டக்கிநது. 

மூன்றுவலகொன அடுக்குகள் 

 தண்ளார் ற்றும் தண்ளாள் இளடய டக்கும் பிச்சிளணகள், இதில் தார்ந்உநவு, 

வீணத்துஉநவு இண்டும் பின்னிஅளகின்நண.  அாது தார்ந் தண்ளார் ற்றும் தண்ளாள் இளடய 

ஏபவுக்கு னாண உரிள அதிகாம் உண்ளாண உளப்பு யதான்நள நிளனத்திருந்ண. வீணத்ன்ள 
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அளடயும்யதாது அசில் ஆாம், கிறித்து மிஷின்நுளவு, கம்யூனிம நுளவுயதான்நள விரிாகப் 

யதசப்தடுகின்நண. திலும் ஆாம் யடும் கூட்டமும் இருக்கிநது. இந்நிளனயில் சாா தண்ளாள் ணது 

கூலிஉரிளளக் யகட்ததும், தண்ளார் அளண றுப்ததும், இக்கங்கள் சூடுபிடிப்ததுாக மூன்றுளகாண 

அடுக்குகள் இங்குத் பாழிற்தடுகின்நண. ாலில் உளக்கும் க்களில் யகான், சிருள முன்ளப்தடுகிநார்கள். 

 இங்கு தண்ளாபாக யளனப்தார்க்கும் யகான் யதான்நர்களுக்கு திப்பும் ரிாளயும் இருப்தாக 

ம்தப்தடுகிநது. இர்கள் பதரும்தாலும் தள்பர், தளநர் பதாதுாகப்புளனர் ன்று பசால்னப்தடுதர்கபாக 

இருக்கிநார்கள். ல்யளனயில் அயண முன்ளாணணாக இருக்கிநான். அனுளட பதாறுப்பும் இருக்கிநது.  

"எரு ஏணகயகயில் கசர்ந்து ககாபன் கயக நசய்யதுஅப்நாழுது முதல்தடகய. முன்நல்ாம் 

திக்கூலிக்கு கயண்டுகியனுக்கு கயகநசய்து நகாண்டிருந்தான். ஏணப்ணினாா காழ்து, கயகக்காபன் 

ன்னும் நிககநயில் அங்கீகாபம் நற்றுவிட்டான். அலுயல்கள்நிச்சனநாகிவிட்ட. ாகத்திம் னார் 

கூப்பிடுயார்கள். ன்கயகநனன்று கதடித்திரின கயண்டினதில்க. அயனுக்குப் நாறுப்புகளுண்டு. அன்ாடக் 

கூலிக்கல்கயக நசய்யதும்; ாட்டிற்குகயண்டும் நல்விகவிக்க ாட்டிர்கட்கு உணவு 

உண்டுண்ண...அயன்கயக நசய்யும் யனலின் கிருஷி . நற்நாருகிருஷிகனவிட கநன்கநனாயிருக்ககயண்டும்." (த.35) . 

 இங்கு யகான் ன்னுளட புஷ்தயலிப் தண்ளயில் முழுஉரிள இருப்தாக ம்பிப்தணிபுரிகிநான். 

ளனள யளனக்கானுக்கு யனாக யளனதார்க்கிநான். தார்ந் உநவு யதப்தடும் ன்று ம்புகிநான். ஆணால் 

எருபிடி பல்ளனக்கூட அன் குடிப்தற்யகா (கடுளாண தணிக்கு சினயம் குடிப்ததும் உண்டு), அல்னது 

பற்றிளனப்தாக்கு ாங்குத்ற்யகாகூட டுக்கமுடிாது ன்று அறிந்பிநகு உளதாளிகளின் உரிளப் 

பிச்சிளணழுந்து, யடிாக உளப்புக்யகற்ந கூலி ன்ந நிளனள ட்டுகிநது. இள திர்தார்க்கா மிாசுார்கள் 

த்தியில் யகாதம் ழுகிநது. அசு, கால்துளந மூனாக மிாசுார்கள் உளப்தாளிகளப அடக்க நிளணக்கிநார்கள். 

விளபவு யகான் சிளநயில் அளடக்கப்தடுகிநான். களடசிள உளப்தாளிகளின் இக்கம் ன்ததிலிருந்து அன் 

தார்ள வினகுதில்ளன. 

 இந்திா கானனிாடாக இருந்யதாய அர்கபால் கிறித்து சம் தப்தப்தட்டது ன்நாலும் 

கிாப்புநங்களில் குறிப்தாக திருணந்பும் சுற்றியுள்பப் தகுதிகளில் அது கானாாகவும், அசில் 

பருக்கடிகபாலும், குறிப்தாகக் காங்கிஸ்கட்சிப் பதருாரிாக க்கள் த்தியில் பசல்ாக்குப் பதற்நாலும் 

இந்க்குக் கிாங்களிலும் அன் பசல்ாக்கு நீள்கிநது.  

"கதாநரினகாரினங்கள்நிகமப்காகின். கிறித்துயனுக்கும் இந்துவுக்குமிகடயில் எருயமக்குத்தான் 

உண்டாகாகதா நயனும் னம் ற்ட்டது" (த.59) ன்தன்ழி கிறித்தும் குக்கிாங்களுக்குள்ளும் நுளள 

அறிகியநாம். 

 கிறித்துநுளவு ன்ததுகல்வி, யளனாய்ப்பு, பதண்களின் முன்யணற்நம், பாழினாபர் முன்யணற்நம் 

ன்தளக் பகாண்டிருந்ாலும் ங்களுளட த்திற்கு ற்நத்திணளக் பகாண்டுருல் ன்தளயும் 

அடிப்தளடாகக் பகாண்டிருந்து. 

 "சமீத்தில்தான் புஷ்கயலில் வீட்டில் எரு காரினாகாசகக் கூட்டம் கடநற்து. 

நதாகவிலிருந்நதல்ாம் தகயர்கா  கிறிஸ்தயர்கள் யந்திருந்தார்கள். குட்டாட்டின் இபண்டு நாதாககாவில் 

புகபாகிதர்கள்தவிப, மூன்று ான்கு கன்னினாஸ்திரி நடங்களிலுள் சாமினார்களும்ஆசீர்யதிக்கயந்திருந்தார்கள்" (த.59) 
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ன்தன் ழி தண்ளார்களும் கிறிஸ்துத்திற்கு ாறுல் ன்தது அதிகாத்ளப் தனப்தடுத்திக் பகாள்ளுல் 

இன்ழிாக அசில் அதிகாத்ளயும் லுப்தடுத்திக் பகாள்ளுல் ன்றும் புரிந்து பகாள்பனாம். 

 "...ான்குகிறிஸ்தயப்ாதிரிநார்கள்அந்தஊருக்குயந்தர். அயர்கள் ககாயிலில் பிபசங்கங்கள் நசய்தார்கள். 

முக்கினநாகக் கிறிஸ்தயர் வீடுகளில் நசன்ர். கிறிஸ்தயத் தகயர்களுடன் கசர்ந்து அயர்கள் கனனுகடனவும் 

ள்னுகடனவும் குடிகசகளிநல்ாம் றியிங்குயகதக் காணாயிற்று. அயர்கள் கமகள் சிருக்குப் ணம் 

நகாடுத்தார்கள். கயறுசிருக்கு உடுத்த துணினளித்தர். அப்டி அந்த நக்களின்நன்ர்கள் கனனுகடனவும் 

ள்னுகடனவும் ண்ர்காயிர்" (தக்.59 - 60) ண ளகளின் நிளன, கிறித்து த்திற்கு ம் ாறுல் ன்தது 

ங்கபது நிளன பகாஞ்சம் முன்யணறும் ங்களுளட விடுளன அதில் கிளடக்கும் ன்றும் க்கள் ம்பிளயும் 

அறிகியநாம். 

அசில் - சபொருரொ ொம் 

 இண்டு உனகப்யதார்கள் டந்து முடிந்திருந்நிளனயில் பதாருபாா சீர்குளனால் இந்தி ாட்டில் தசி, 

தஞ்சம் ளனவிரித்ாடிது, இணால் பல்ளன யசமித்துக் கள்பத்ணாக பளிய அதிக விளனக்கு விற்கப்தட்டது. 

விசாக் கூலிகளுக்குப் தம்ான் கூலிாகக் பகாடுக்கப்தட்டது. அற்குக் காங்கள் தனாகச் பசால்னப்தட்டது. 

அசில்ாதிகளின் தனத்ால் இளணப் தண்ளார்கள் பசய்து முடித்ார்கள். ஆக அசில் கட்சியிணரின் தாதுகாப்பு 

யளப்தட்டன் மூனம் அசில் நுளவிற்கும் அது காாக அளந்து. 

 பதாருபாாத்தில் சதிப்தளடத்ர் கூட காங்கிஸ் கட்சியில் யசர்ந்ணர். நிளநயதருக்கு ன் யசருகியநாம் 

ன்நபளிவு இல்ளனாயினும் அதில் யசர்ந்ால் தாதுகாப்புண்டு ன்ததுட்டும் அர்களுக்குத் பரிந்து. பதரி 

யபாண்ளக்கார்கள், முனாளிகள், தண்ளார்கள், இளடத் னிர்கள் ண இர்களின் அக்கள 

'ஸ்கடட்காங்கிபஸ்' அளப்தாக உருபடுத்து. ல்யனாருக்கும் காங்கிஸ் கட்சிக்குத்ான் ஏட்டுப்யதாடயண்டும் 

ன்று அறிவுறுத்ப்தட்டது. இளச் பசால்ன காங்கிஸ்கட்சி அற்காண அலுனர்களப ஊபல்னாம் 

அனுப்பிளத்திருந்து. கட்சியில் யசர்ந்து ஏட்டுப்யதாட்டால் யதாதும் அர்களின் பிச்சிளணள காங்கிஸ் 

தார்த்துக்பகாள்ளும் ன்நாறு அர்கள் ம்த ளக்கப்தட்டார்கள். 

 காந்திக் குல்னாள ாட்டிக்பகாண்டு சின அலுனர்கள் ஊருக்குள்ளும் பதரினிர்கள் வீட்டிற்கும் 

பசன்றுந்ார்கள். ங்கள்ஊள, ன்ளணத் யடிந் அர்களுக்குப் ன உதகாங்களப அந்ப் பதரினிர்கள் 

பசய்து பகாடுத்ார்கள். எரு ஞாயிற்றுக்கிள யாாளணக்குப்பின் கூட்டம் களனயும் றுாயில் குருாணர் 

ஆட்டுக் குட்டிகயபாடு உக்கச்பசான்ணார், 'அகயரும் ஸ்கடட் காங்கிபஸில் கசபகயண்டும்'. 

 யர்ளன எட்டி காங்கிஸ் கட்சி கிாத்திற்குள்ளும் ன் முகத்ளத் ளனகாட்டத் பாடங்கிதுயதால் 

ளவிசாயிகள், விசாக்கூலிகள், தண்ளடிளகள், பகாத்டிளகள் இர்களுக்காகக் குல்பகாடுத்து 

ணதுமுகம் காட்டிபத் பாடங்கிது கம்யூனிஸ்டுகட்சி.  

 கட்சிப்யதாட்டிகளுக்கிளடயில், "குட்டாட்டுக் கிருஷித் நதாழிாளிகளின் எரு யூனினனும் திவு 

நசய்னப்ட்டது. அந்தயூனினனில் கனனும் ள்னும் நட்டுகந அங்ககத்திர்காக அகநந்தர் . ...கிருஷித் 

நதாழிாளி யூனினன் அத்கதர்தலின் முடிவு நிர்ணயிக்கும் எரு முக்கினப்குதினாய் நாறிவிட்டது. அயர்களின் 

நதாகககுகயாதல். அயர்கள் தம்முடிகயத் நதளிவுடுத்தவுமில்க." (த.106) ங்கபது உளப்பிற்காண 

கூலிக்கிளடக்கவில்ளன, நிாாகத் ங்களுக்குக் கிளடக்கயண்டி உரிளகள் கிளடக்கவில்ளன, னிர்கபாகத் 

ாங்கள் டத்ப்தடவில்ளன, ங்கள் ஏட்ளட ாருக்கு அளிப்தது ண ாங்கள் முடிவுபசய் முடிவில்ளன, 
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குடியிருக்கவீடுஇல்ளன, தசிக்குஉவில்ளன, உடுக்கத்துணியில்ளன, சாதி இழிவு யதாகவில்ளன ன்ந 

தனகுல்களுக்குப் ததில்ரும் முகாக உளப்தாபர்களப ங்கள்சப்தடுத்திக் பகாண்டது கம்யூனிஸ்டு 

இக்கம்.ாலில் இவ்விக்கம் பாழினாளிகளின் யூனின் ன்றுகுறிப்பிடப்தடுகிநது. 

 இப்தடிக் கட்சியும் மும் மிாசுார்களும் இன்னுாண அதிகாங்களபப் பதற்நர்கபாக இருக்கிநார்கள். 

சாதிாலும், அடிள யளனாலும் ந்ாற்நமும் நிகவில்ளன. ஆணால் தண்ள யளனாட்களின் 

உரிளளப்பதற்றுக் பகாடுப்ததில் கம்யூனிஸ்டு இக்கம் வீறுபகாண்டு நின்நது. அதில்றுளால், ளணவி 

க்களபப் பிரிந்து கட்சிக்காகத் ளனளநவு ாழ்க்ளகள னிர்கள் யற்பகாண்டிருந்ணர். பதரும்தாலும் இர்கள் 

ள விசாக்கூலிகளுாக இருந்ார்கள். அதில்யகான்குடும்தய ாலின்ளனாப் தகுதிாகிநது. 

முடிவுல  

சிருளளக் கட்டிக்பகாண்டு யற்றுஇடத்திற்கு எரு ஜாணனின் அடிளாகச் பசல்லும் 

இர்கள்ாழ்விலும், தண்ளாரின் கதடயடங்களும், இற்குள்ரும் கிறித்து மிணரிகளின் ாாற்ந 

யட்ளடயும், காங்கிஸ்கட்சியின் ாக்குறுதிகளும் அதில் உள்ப முண்தாடுகளும், விசாக்கூலிகளபக் கம்யூனிஸ்ட் 

ன்நபதரில் பசங்பகாடியின்கீழ் என்றுதிட்டும் இக்கமும், முனாளிகபால் இள ற்றுக்பகாள்பமுடிா 

யதாக்குாக இந்ால் பசல்லுயது மிக நர்த்தினாக இந்ாயலில் டம் பிடிக்கப்டுயதன் மூம் இன்றுயனப 

வியசாயிகள், ளதாழிார்கள்  X ண்னணனார்கள், முதாளிகள் என்னும் நாாத நாபாட்டக் கத்னத 

அறிகிநாம்..  

மு ன்லச்  ொன்மொ ொம் 
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துலைலச்  ொன்மொ ொம் 
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