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இந்தரப் பரைதி 'சமூக அறிவியல கூட்டைணவு' எனற அறக்கட்டைளையின 
ஏறபாட்டன ேபரில ெவெளியிடப்படம் மக்கள பதிப்பாகும். ஒடக்கப் 
பட்டவெரகளின நிலைலைமகைளை ஊடருவி அறிந்த  ஆறறலூட்டம் 
ெசயலஊக்கியாக விைனைபரியும் ேநாக்குடன, ஒரு கூட்ட சமூகப் 
பரிதரைல உருவொக்கவும், அடப்பைட விசயங்களில விவொதரங்கைளைத 
தூண்டவெதறகும் தரனைனைச சமரபததக் ெகாண்ட அைமப்பதரான இந்தரச 
சமூக அறவியல கூட்டைணவு ஆகும். ஒடக்கப்பட்டவெரகளின நலன 
கள மறறும் விசயங்கைளை ைமயப்படததி, சமூக அறிவியல மறறும் 
மானுடவியல தைறகிளைல, கூட்ட ஆரைாயசசி,பததரக ெவெளியீடகள 
மறறும் ஆதரரைா விசயங்கைளைப் பரைப்பதரல ேபானற ேவெைலகைளையும், 
முனமுயறசிகைளையும் முனெனைடததச ெசலல இந்தர அறக்கட்டைளை 
முயலும். இந்தர அறக்கட்டைளை அதரன ஆதராரை பைடப்பகைளை சமூகததி 
லுளளை அைனைததத தரரைப்பனைரும் ெபற முடந்தர விைலயில தரருவெதரறகு 
உளைப்பூரவெமாக முயறசிக்கும். 

This imprint is a special low priced ,edition  in arrangement 
with 'THE SOCIAL SCIENCE 'COLLECTIVE , a Trust dedicated 
to encourage dialogue on issues that require collective 

,understanding  in order to intervene and act as a catalyst in 
changing the conditions of the .oppressed  The Trust would 
try to promote relevant initiatives and activities intended to 
focus on th issues and interests of the ,oppressed  through 
collective ,research  publications and dissemination of 
resources in social sciences and the .humanities  The Trust 
would consciously strive to make its resources affordable to 
people from all sections of .society
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ஒரு சில வொரதைதரகள
1974ல ெகாலகததராவில நைடெபறற இந்திய மாணவெர சங்கததின ( )SFI  
இரைண்டாவெத அகில இந்திய மாநாட்டல, நான பாரைவெயாளைரைாய 
பங்குப் ெபறேறன. அம்மாநாட்ைடத தவெக்கி ைவெதத, ப.சுந்தரைரையா 
ேபருைரையாறறினைார. அம்மாநாட பல முக்கியததவெதைதரப் ெபறறதராக, 
இனனும் சிலரைால ேபாறறப்படகிறத. அரைசியல தரததவொரததர நைட 
முைறகைளை ெகாளைககைளை அலச முயலும் எவெருக்கும், அவெரைத 
தவெக்கவுைரையின முக்கியததவெம் பரியாமல ேபாகாத. 

பறகு 1975-77ம் ஆண்டல அைனைைறய பரைதரமர இந்திரைா காந்தியால 
பறபக்கப்பட்ட அவெசரை காலச சட்டம், அதரன முறெபாழுதில தரமிழ 
கததில திரைாவிட முனேனைறற கழக ஆட்சியில இருந்தரதினைால, அவெசரை 
காலச சட்டததின ேகாரை முகதைதரக் காணும் வொயப்ப நமக்குக் 
கிட்டாமல  ேபாய விட்டத. இந்தரக் காலக்கட்டததிலதரான இந்திய 
மாணவெர சங்கததின மததிய நிலரவொகக் குழு கூட்டம், ெசனைனையில 
நைடெபறறத. அக்கூட்டததில பங்குப் ெபறுவெதரறகாக ேதராழர 
சுந்தரைரையா ெசனைனை வெந்திருந்தரார. அவெைரை அைழதத வெருவெதரறகாகச 
ெசனைனை ெசனட்ரைல ரையில நிலைலயததிறகுச ெசனேறன. அவெர ைகயில 
ஒரு தணிப்ைபையயும், ைகஇடக்கில ஒரு தரைலயைணையயும் 
ைவெததக் ெகாண்ட ரையில ெபட்டயில இருந்த இறங்கினைார. நான 
அவெரிடம் ேபாய, “ேதராழர நான ைபைய எடதத வெருகிேறன,”  எனறு 
ேகட்ேடன. அைதர அவெர மிகப் பவவியமாக "ேவெண்டாம்,”  எனறு 
ெசாலல, மறுதத விட்டார. அவெரைத எளிைமயும், பண்பம், எனைனை 
ெமயசிலரக்க ைவெததரத.

ெசனைனை கிருததவெக் கலலூரி மாணவெர மதரன ேமாகன ரைாவ. பனப 
இந்திய மாணவெர சங்கததின ஆந்திரை மாநிலல தரைலவெரைாக 
ெசயலபட்டவெர. ஒருநாள ேதராழர மதரன இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
(மாரக்சிஸ்ட்) ஆந்திரை மாநிலல குழு அலுவெலகம் ெசனறு ேதராழர 
ப.சுந்தரைரையாவிடம் ேபசிவிட்ட பறப்படம் ேபாத, மதரைனைப் பாரதத 
"எப்பட வெந்தீரகள?”  எனறு சுந்தரைரையா ேகட்டார. அதரறகு மதரன 
"இரைண்ட சக்கரை வொகனைததில வெந்ேதரன,” எனறு பதிலளிததரார. “அப்பட 
எனறால தரைலக்கவெசம் ( )helmet  எங்ேக?”  எனறு ேகட்டார. மதரன 
"இத எனனுைடய வொகனைம் இலைல,” எனறார. “எவவெளைவு நாைளைக்கு 
ஒருமுைற இந்தர வொகனைதைதரப் பயனபடததகிறீரகள?”  எனறு 
சுந்தரைரையா ேகட்டார. “வொரைததிறகு இரைண்ட, மூனறு நாட்கள இந்தர 
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வொகனைதைதரப் பயன படததகிேறன”  எனறு மதரன பதிலளிததரார. 
“அப்படெயனறால ெஹெலெமட் ஒனைற வொங்கி ேபாட்டக் ெகாண்ட 
வொகனைதைதர ஓட்டங்கள,”  எனறு ப.எஸ். அறிவுறுததினைார. “சரி,” 
எனறு ெசாலல மதரன பறப்பட்ட ேபாத, “ெஹெலெமட் வொங்க ைகயில 
காசு இருக்கிறதரா?” எனறு வினைவினைார. இலைல எனை மதரன கூற, “நான 
ெஹெலெமட் வொங்க பணம் கடனைாய தரருகிேறன. பனனைர அைதரத 
திருப்பத தரந்த விட ேவெண்டம்,”  எனறு கூறி பணதைதரக் ெகாடததரார 
ெகாடக்கும்  ேபாத,  ஐ.எஸ்.ஐ  தரரைசசானறிதரழ்  ெபறற  ெஹெலெமட்ைட 
வொங்கும் பட, அதேதராழரிடம் திட்டவெட்டமாகச ெசானனைார. 

ேதராழர சுந்தரைரையா. ஊழியரகைளை எப்பட அனபாக ைகயாளை 
ேவெண்டம் எனபதரறகு இத ஒரு சிறந்தர உதராரைணம். இப்பட ஏரைாளைமானை 
விசயங்கள அவெரைத வொழ்வில பரைவிக் கிடக்கினறனை. 

எவவெளைேவொ விசயங்கள கட்சி ரைகசியம் எனைக் கருதி ெவெளிேய கூறப் 
படாமல உளளைனை. 21ஆம் நூறறாண்டல இந்தர வெழிமுைற சரிதரானைா 
எனறு பரிசீலக்க ேவெண்டய அவெசியததிறகு நாம் தரளளைப்பட்ட 
இருக்கிேறாம். இைணய தரளைததில ப.சுந்தரைரையாவின "நான ஏன 
அரைசியல தரைலைமக்குழுவில இருந்த ரைாஜினைாமா ெசயகிேறன?"எனற 
கடதரம் ெவெளியிடப்பட்டளளைத. உலகேம அைதர வொசிக்கிறத. அதரன 
சாரைாம்சம் எனனை, அதரன தரததவெ-அரைசியல, ெகாளைக-நைடமுைற என 
ெனைனனை எனபைதரெயலலாம் அக்கடதரம் விவொதிக்கிறத. நமத கட்சித 
தரைலைமயின கருதத இத பறறி எனனை எனபைதரப் பறறி இனனும் 
கட்சிதர ேதராழரகளுக்கு விளைக்கங்கள அளிக்கப்படாமல இருப்பத, 
கட்சியில, தரததவொரததர அரைசியல குழப்பங்கள வெருவெதரறகும் 
வெளைரவெதரறகும், வெழி அைமப்பதராக அைமயும். 

அவெருைடய முழுைமயானை வொழ்க்ைக சரிதரம் மட்டம்தரான இதரறகு 
மட்டமலல, இனனும் பல விசயங்களில ெதரளிைவெ ஏறபடததம். 
அததரான கட்சிையப் பலப்படததம், வெளைரதெதரடக்கும்.  

இரைண்ட பாகங்கைளைக் ெகாண்ட அவெரைத 'பரைட்சிப்பாைதரயில எனைத 
பயணம்' எனறு நூலல கூட, ெசாலலப்பட்டருப்பத கடலல ஒரு 
தளிதரான. அவெருைடய முழுைமயானை வொழ்க்ைக வெரைலாறு  எழுதரப் 
படம் ேபாத மட்டேம, அவெர வொழ்ந்தர வொழ்க்ைகக்கும், ெசங்ெகாட 
இயக்கங்களின தியாகங்களுக்கும் மரியாைதர ெசலுததவெதராக அைம 
யும். 

எம்.பாலாஜி

ஏப்ரைல: 30, 2012                                          சமூக அறிவியல கூட்டைணவு
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பதிப்பைரை
எம்.பாலாஜி அவெரகளுக்கு, நான ெதராழிறசங்கப் பணிையப் 

பாரப்பதில அவவெளைவொகப் பரியம் கிைடயாத. நாங்கள டாக்டர நார 
மன ெபதயூன வொழ்க்ைகையத தரமிழில ெமாழிெபயரததப் பதிப்பததரப் 
ேபாேதர, சுந்தரைரையா குறிததம், ஒரு நலல பததரகதைதரத தரமிழில 
ெகாண்ட வெரை ேவெண்டெமனை வெலயுறுததிக் ெகாண்ேட இருந்தரார. 

2008ல, லக்ேனைாவிலருந்த தூததக்குடக்குத திரும்பயதம், பலேபரி 
டம் இருந்தர, பலேவெறு ேகாபதராபங்களினைால, நான சங்கத ேதரரதரலல 
நிலனறு ெவெறறியும் ெபறறு விட்ேடன. எனனுைடய குவிைமயம் 
ெதராழிறசங்கம் கிைடயாத எனறும், நான சமூகததிறகுப் பயனபடம் 
வெைகயில எனைத திறைனை ெவெளிப்படததர ேவெண்டமானைால, ெதராழிற 
சங்கதைதரக் காட்டலும், எழுததத தைறயில பாரிய கவெனைம் ெசலுததர 
ேவெண்டெமனை பாலாஜி வெலயுறுததி வெந்தரார. அவெைரைப் ெபாறுததர வெைரை, 
எழுததத தைறக்காக அவெரைால பயிறறுவிக்கப்பட்டவென நான. லக்ேனைா 
விலருந்தர ேபாதராவெத, நாங்கள மூனறு மாதரங்களுக்கு 
ஒருமுைறயாவெத, ேநரில சந்திதத அளைாவெளைாவுதரறகு வொயப்ப 
கண்டப்பாகக் கிட்டம். ஆனைால தூததக்குடக்கு வெந்தர பறகு, 
வெருடததிறகு ஒருமுைற பாரப்பத கூட, குதிைரைக் ெகாம்பாகப் ேபாய 
விட்டத. 

ெதராழிறசங்கப் ெபாறுப்ைப எடததரப்ேபாத, இரைண்ட ேவெைலகள 
எங்கள முனனைால இருந்தரத. மூனறு வெருடங்களைாக ஓடாமல கிடந்தர 
ஆைலைய இயங்க ைவெதத, சம்பளை உயரவு ஒப்பந்தரமும் ேபாட 
ேவெண்டம். இந்தர ேவெைலைய ஒரு வெருடததில முடதத விடலாம் 
எனறுதரான சங்கப் ெபாறுப்ைப ஏறறுக் ெகாண்டாலும், அத மூனறைரை 
வெருட காலதைதரச சாப்பட்ட விட்டத. இைடபட்ட காலததில ேகாதராவெரி 
பாருேலகர பறறிய ஒரு சிறு குறிப்ைப ெமாழிெபயரததர ேவெைலயும், 
2011ல தினைமணி நடததிய சிறுகைதரப் ேபாட்டயில முதரலபரிசு 
ெவெனறத மட்டேம, நான எழுததத தைறயில ெசயதர ேவெைலகள. 

இந்தர வெருடம் ெதராழிறசங்க தரைலைமப் ெபாறுப்ைப விட்ட விலகி 
யதம், ெசயதர முதரற காரியம் . .www socialsciencecollective org 
எனற வெைலத தரளைதைதரத ேதராழரகளுடன ேசரந்த நிலறுவியததரான. இட 
தசாரிகளுக்குத ேதரைவெயானை தரகவெலகளைஞ்சியமாக அைதர மாறற ேவெண் 
டமானைால, அதரறகு இனனும் ெசயய ேவெண்டய காரியங்கள ஏரைாளைமாக 
உளளைனை, பலரைத ஒததைழப்பம் ேதரைவெப்படகிறத. ெதராடரந்த சுந்தர 
ைரையாவின நூறறாண்ட வெருகிறத எனபத ெதரரிந்தரதம், அவெைரைப் பறறி 
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யும், அவெரைத பணிகைளைப் பறறியும், இைளைஞரகளிடம் ெகாண்ட ெசல 
வெத உடனைட அவெசியம் எனபத பரிந்தரத. காந்தியின பாசைறயில 
இருந்தர வெந்தர சுந்தரைரையா, எப்பட ஒரு தலங்கும் அப்பழுக்கறற கம்யூ 
னிஸ்டாக திகழ்ந்தரார எனபைதர, இனைறய இளைந்தரைல முைறயினைர 
ெதரரிந்த ெகாளளை ேவெண்டம். சுந்தரைரையா மைறந்தர ேபாத, விஜய 
வொடாேவெ ஸ்தரம்பதத நிலனறத. என வொழ்வில, இததரைனை நனறியுடன 
நிலைனைக்கப்பட்ட பாட்டாளி வெரக்க தரைலவெைனைக் கண்டேதர இலைல. 
அங்ேக எலலா நிலறுவெனைங்களும் அனறு மூடப்பட்ட, அவெர உடலுக்கு 
யார யாேரைா வெந்த மலரமாைல அணிவிததத தரங்கள கைடசி ெகளைரை 
வெதைதரச ெசயதராரகள. 

இப்படப் பட்டவெரகள கம்யூனிஸ்டாக இருந்தராரகள, காந்தியதைதர 
விட கம்யூனிசம்தரான நமத சுதரந்திரைததிறகு உண்ைமயானை 
அரததரதைதரக் ெகாடக்க முடயுெமனை அந்தரக் கம்யூனிஸ்ட்கள 
கருதினைாரகள எனபத, நமத இைளைய தரைலமுைறயினைருக்குத ெதரரிய 
ேவெண்டாமா? ஏன அப் படச சுந்தரைரையா கருதினைார எனபைதர 
அறிவெதரறகு, நாம் சுந்தரைரை யாைவெக் கறக ேவெண்டம். அப்படக் 
கறபததரான, இந்தியா எதிரகா லததில எப்பட இருக்க ேவெண்டம் எனறு 
நாம் சரியாக கனைவு காணுவெ தரறகு கூட, உதரவிகரைமாக இருக்கும். 

ேதராழரகேளை! நமத வெரைலாறுதரான நமத உந்தசக்தி! ஆகேவெ வெரைலா 
றுதரான நமத எதிரகாலம். வெரைலாறு ெதரரியாதரவெரகளுக்கு எதிரகாலம் 
கிைடயாத. ஆகேவெதரான நாம் வெரைலாறறுக்குப் பன ஓடக் ெகாண்ட 
ருக்கிேறாம். முதரலாளிகள, வெரைலாறறுக்குப் பனனைால மட்டமிலைல, 
எதரன பனனைாலும் ஓடாதீரகள, சுதரந்திரைாக இருங்கள எனகிறாரகள. நமக் 
காகவும் ேசரதத ஓடம் ேவெைலைய முதரலாளிகள பாரததக் ெகாளவொர 
களைாம். 

ஆனைால நமக்கு இப்ேபாத ேதரைவெ, வெரைலாறைற முனெனைடதத 
ெசலவெத. வெரைலாறறுக்குப் பனனைால ஓடயவெரகளதரான, வெரைலாறைற 
முனெனைடததச ெசலல முடயும். வெரைலாறைற முனெனைடததச ெசலப 
வெரகளின வெரைலாறுதரான  ேபசப்படம்.

இவெண்,

ெசா.பரைபாகரைன

4/230-14, சுந்தரரைம் நகர

முதைதரயாபரைம் (தரபால)

தூததக்குட - 628 005

ைகப்ேபசி: 9487847594        
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ெசெங்கெகொட இயக்கத்தின கொலக்கண்ணொட

ோதொழர ப.சுந்தைரையொ

ேதராழர ப.எஸ். எனறுதரான சுந்தரைரையாைவெக் கட்சித ேதராழரகளும், 
கட்சியின பகுதிேநரை, முழுேநரை ஊழியரகளும் அறிவொரகள. கட்சி 
வெட்டா ரைததிறகு ெவெளிேய, கட்சிக்கு ெநருக்கமானைவெரகள, அவெைரைக் 
கம்யூ னிஸ்ட் ரிஷ எனைக் ெகாண்டாடவொரகள. ஆனைால 
ேகாடக்கணக்கானை சாதராரைண மக்களுக்கு, தரங்களுக்காகப் ேபாரைாடய 
சுந்தரைரையாகாருதரான அவெர.

இப்ேபாத ேதராழர சுந்தரைரையா நம்முடன இலைல. 1985ம் ஆண்ட, 
ேம 19ம் நாளதரான, அவெர நம்முடன இருந்தர கைடசி நாள. இருப்பனும் 
அவெர இனறும், அைனைவெரைத மனைதிலும் உயிரப்படனதரான உளளைார. 
மக்களைத மனைதிலும், எண்ணங்களிலும் நீங்காத வொழ்கிறார.

ஒரு ேசாவியத எழுததராளைர ெசானனைார: "உயிரினைங்களி ேலேய, 
மானுட வொழ்க்ைகதரான அைனைததிலும் ேமனைமயானைத. அந்தர மானுட 
வொழ்க்ைகையயும், ஒருவெர சக மனிதரனின சுபவொழ்வுக்காகச சிந்திதத, 
தரனைத சிந்தரைனையின பலனகைளை, தரன திறைமக்கு இயனற அளைவுக்குச 
சிறப்பாக நைடமுைறப்படததர முடந்த, அைதரயும் தரான உயிருடன 
இருக்கும் கைடசித தரருணங்களில திருப்திகரைமாக நிலைனைவு கூரந்த 
ெசாலல முடந்தரால, அப்படப்பட்டவெரதரான ஆசிரவெதிக்கப் பட்டவெர.” 

அந்தர மாதிரியானை அளைவுேகாலகளில பாரததரால, சுந்தரைரையா சந்ேதரா 
சமானை நிலைறவொனை வொழ்க்ைக வொழ்ந்ததரான காலமாகி இருக்கிறார. 
இருப்  பனும் இனனைமும் தரான ெசயய ேவெண்டயத ஏரைாளைமாய பாக்கி 
உள ளைேதர, அைதர நிலைற ேவெறறுவெதரறகுள சீக்கிரைமாகேவெ விைடெபறறு 
ெசல கிேறாேம எனறு அவெர மகிழ்சசியறறவெரைாகவும் 
இறந்திருக்கக்கூடம். 

அவெரைத கனைவுகைளை நிலைறேவெறறும் ெபாருட்டம், அவெர ைகயில 
எடததக்ெகாண்ட இனனும் தீரவுக்குக் ெகாண்ட வெரைாதர ெசயறபா 
டகைளை நிலைறேவெறறும் ெபாருட்டம், சிகப்பக் ெகாடையத ேதராளில 
சுமந்த முனேனைறிச ெசலவெத தரான, தரனனைலமறற அந்தரத தரைலவெருக்கு 
நாம் ஒவெவொரு வெரும் சமரபக்கும் அஞ்சல ஆகும்.

தரங்கக் கரைண்டயில உண்ட வெசதிப் பைடததர ெசலவெந்தரர 
குடம்பததில பறந்திருந்தராலும், ஏைழகளின மீத பரிவு, ேசைவெ 
ெசயவெதில வெறறாதர ஆரவெம், ேதரசப்பறறு ேபானறைவெகள, அவெரைத 
இரைததரததில ஊறியி ருந்தரத. பூக்கள விரிந்தரதம், தரனைத மணதைதர 
எங்கும் பரைப்பவெத ேபால, குழந்ைதரப் பருவெததிேலேய அவெர தரனைத 
குணதைதரக் காட்ட ஆரைம்பதத விட்டார. அவெைரை மாதிரி ெசலவெந்தர 
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பனபலதைதர உைடய குழந்ைதர கைளைப் ேபாலலலாமல, அவெரகளிடம் 
இருந்த காதர தூரைம் விலகி, விததி யாசமாய காணப்பட்டார. இளைம் 
வெயதிேலேய அவெர படப்ப ேமல ெசலுததியக் கவெனைமும், அவெரைத 
ஒழுக்கசசீலமும், யாைரையும் வியப்பல ஆழ்ததம். அவெரைத அக்கா, தரனைத 
ெசாந்தரக் குழந்ைதரகைளைப் பாரதத, சுந்தரைரையா (மாமா)வின 
வொழ்க்ைகயின பழக்க வெழக்கங்களில ஏதராவெத ஒனைறப் பறறிக் 
ெகாண்ட, பன ெதராடருமாறு ேகட்டக் ெகாளவொரைாம்.  

அவெரைத அக்கா எடததைரைததர ஒரு சம்வெதைதரப் பாருங்கேளைன: 
அவெரைத கிரைாமததின அரிஜனை குடயிருப்பல, மளிைகக்கைட எதவும் 
இலைல. ஆகேவெ அந்தரக் கிரைாமததில இருந்தர ஒேரைெயாரு கைடக்குத 
தராழ்ததரப்பட்டவெரகள வெந்த, தரங்களுக்குத ேதரைவெயானை சாமானகைளை 
அதிக விைல ெகாடதததரான வொங்கிச ெசலல ேவெண்டய கட்டாயம் 
இருந்தரத. ஆகேவெ சுந்தரைரையா ெநலலூருக்கு ேநரைடயாகச ைசக்கிளில 
ெசனறு, அவெரகளுக்குத ேதரைவெயானை ெபாருட் ைளை வொங்கி வெந்த, ஒரு 
கைடையத திறந்த, அைதர ெநலலூர விைலக்ேக விறபார.

இந்தர மாதிரி ேவெைலகைளைச ெசயதராலும், அவெர ஒரு பததரகப்பழு. 
அவெரைத நடவெடக்ைககைளை அவெதரானிததர அவெரைத மசசினைர ெசாலகிறார: 
அவெனுக்கு மட்டம் ெகாஞ்சம் வெயத அதிகமிருந்திருந்தரால(ெசானனை 
வெருடம் 1921, அப்ேபாத அவெருக்கு வெயத 8), அவென ெபரிய ேதரசத 
தரைலவெனைாகி இருந்த இருப்பான.

14ம் வெயத இருக்கும் ேபாேதர, காங்கிரைஸ் மகாசைப கூட்டததில 
கலந்த ெகாளளை, ெசனைனைச ெசனறார. ெசனறு, 'ைசமேனை திரும்பப் 
ேபா!' ேபாரைாட்டததிலும், அப்ேபாரைாட்டதைதர முனநிலறுததி நடந்தர ஹெர 
தராலலும் கலந்த ெகாண்டார. அப்ேபாத வெருடம் 1921.

1930ல காந்தியின அைழப்ைப ஏறறு, தரனைத படப்ைபப் 
பாதியிேலேய மூட்ைடக் கட்ட ைவெதத விட்ட, ேமறகுக் ேகாதராவெரி 
மாவெட்டததிலுளளை பீமாவெரைததில சுதரந்திரை ேபாரைாட்ட இயக்கததில 
பங்ெக டக்க, அம்மாவிறகுக் கடதரம் எழுதி தரகவெல ெதரரிவிதத விட்டச 
ெசன றார. அங்குச சததியாகிரைகப் ேபாரைாட்டததில கலந்த ெகாண்டார. 
அவெரைத  கட்டப்பாட, அரப்பணிப்ப, உறுதிப்பாட அைனைததம், அவெர 
கலந்த ெகாண்ட ேபாரைாட்டப்பாசைறயில ெபரும் அதிரவுகைளை 
ஏறபடததினை. அவெர ஒருங்ேக ெபரியவெரகள- இைளைஞரகள மததியிலும், 
ெபரும் பளளி-சாதராரைணவெரகள மததியிலும் மதிப்ைபயும் 
மரியாைதரையயும் ெபறறார.

அருகிலுளளை எல.ப.சாரலா கிரைாமததில, சுந்தரைரையா உடறபயிறசி 
ெசயவெதரறகாகத  ெதராண்டரகைளைத திரைட்ட னைார. உடறபயிறசி ெசயயும் 
ேபாத, அங்குளளை ஒருவெர ெவெளிேய உளளைவெரகளுடன ேபசிக் 
ெகாண்டருப்பைதரக் கண்டார. அவெைரை உடேனை ெவெளிேய வெரும்பட 
அைழததரச சுந்தரைரையா, உடறபயிறசி முகாமிறகானை கட்டப்பாடகைளை 
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மீறுவெத கூடாத எனைக் கடைமயாக எசசரிததரார. அப்பட எசசரிக்கப் 
பட்டவெர சாதராரைண ஆளிலைல. 60 வெயத பூரததியானை பூபதி ேசாமரைாசு 
ஆவொர. அப்ேபாத சுந்தரைரையாவுக்கு 17 வெயத கூட ஆகவிலைல. 
கடந்தர காலததில, நமத தரைலவெரகள அவவெளைவு தூரைம் ெபரும் 
ஒழுக்கசசீலரகளைாக இருந்த இருக்கிறாரகள. அதரனைாலதரான 
ேசாமரைாசுக்கு சுந்தரைரையா மீத ேகாபம் வெரைவிலைல. மாறாக இந்தர 
இளைம்வெயதிேலேய கட்டப்பாட்டல இவவெளைவு உறுதி யாக இருந்தரைம 
அவெைரைக் கவெரந்தரத. அதரறகாக இைளைய தரைலவெர சுந்தரைரையாைவெ 
ேசாமரைாசு மனைமாரைப் பாரைாட்டனைார.

இளைம் சுந்தரைரையாைவெ ேமலும் சரியாகப் பரிந்த ெகாளளை, ேமலும் 
ஒரு உதராரைணதைதரக் கூறலாம். முகாமிலருந்தர நூறறுக்கணக்கானை 
ெதராண்டரகள, எப்ேபாத ேவெண்ட மானைாலும் தரங்கள முகாைமச சுறறி 
யுளளை எந்தர இடங்க ளிலும், தரங்கள உடறகடனகைளைத தீரததக் ெகாள 
ளைலாம். இத முகாைமச சுறறியுளளை அைனைததப் பகுதிையயும் அசுததர 
படததி விட்டத. இைதரச சரி ெசயய சுந்தரைரையா எவவெளைேவொ முயற 
சிததம், ஒனறும் சரியாகவிலைல. கைடசியாக சுந்தரைரையா ஒரு ெகாதத 
ேகாடாரிையக் ைகயில எடததக் ெகாண்ட, அைனைதைதரயும் ெகாததிப் 
பரைட்ட, மூட, இடத ைதரேய தரைலகீழாகச சுததரமாக்கி விட்டார. அைதரக் 
கண்டதம், மறுபடயும் அங்குக் கட்டப்பாடம் ஒழுக்கமும் நிலைல நிலறுத 
தரப்பட்டத. அசுததரமாக்கும் ேபசசுக்ேக இடமிலைல. 

சுதரந்திரை ேபாரைாட்டததில ஈடபட்டைமக்காக, அரைசு அவெைரைக் ைகத 
ெசயத, அவெருக்கு இரைண்ட ஆண்ட சிைற வொசம் விதிததரத. அவெர 
சிறுவெனைாய இருந்தர காரைணததரால, சிறுவெர சீரதிருததரப் பளளிக்கு 
அனுப்ப பட்டார. இருப்பனும் சிைறசசாைலயில அரைசியலைகதிகைளை 
அவெமானை படததம் ெசயைலக் காணும் ேபாத, அவெரைத இளைம் இரைததரம் 
ெகாதிக் கும். அரைசியல ைகதிகளுக்கு எதிரைாக ெசயயப்  படம் 
ெகாடைமக ளுக்காக, அவெர இருமுைற உண்ணாவிரைதரம் இருந்தரார. 

கட்டப்பாட மிக்க அவெரைத வொழ்க்ைகைய, மறறுெமாரு உதராரைணம் 
முலம், எைடப் ேபாட்டப் பாரக்கலாம். அவெருக்கு எந்தரக் ெகட்டப் 
பழக்கமும் கிைடயாத. குைறந்தர பட்சம் பைகப்படப்பத, காப, ேதரனீர 
அருந்தம் பழக்கம் கூட அவெரிடம் அறேவெ கிைடயாத. அவெர இரைண்ட 
உணவுகளுக்கு நடவில, எைதரயும் எடததக் ெகாளளை மாட்டார. 
ஆனைால அவெர உணவு உட்ெகாளளும் ேபாத, ேபாதமானை அளைவு 
கணிசமாக உண்பார. அவெர உணவு விடதிகளில சாப்படம் ேபாத, 
எக்கசசக்கமாகச சாப்படகிறார எனறு உணவு விடதியின முதரலாளிகள 
அவெருக்கு உணவு பரிமாறும் ேபாத ேகாபமாகேவெ இருப்பாரகள. 
கட்சிக் குடம்பங்களில அவெருக்குக் காைலசசிறறுண்டேயா அலலத 
ேவெறு ஏதராவெத பலாகாரைேமா தரந்தரால, அைதர எப்ேபாதம் நளினைமாய 
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மறுதத விடவொர. அவெறைறத தரனைத காைல உணவுடேனைா அலலத 
மதிய உணவுடேனை தரந்தரால சாப்பட ேவென எனபார.

சிைறயில இருந்த விடதரைலயானைதம், சுந்தரைரையா ேநரைாகப் ேபாய, 
சுதரந்திரைப் ேபாரைாட்டததிலதரான, மறுபடயும் குதிததரார. அவெர விவெசாயத 
ெதராழிலாளைரகைளைத திரைட்டவெதில ஆரவெம் காட்டனைார. விவெசாயத 
ெதராழி லாளைரகள ெபரும்பாலும் தராழ்ததரப்பட்டவெரகளைாய இருந்தரனைர. 
ஆகேவெ தீண்டாைமக்கு எதிரைாக ேபாரைாட, இயக்கதைதரக் கட்டனைார. 
அவெரைத ஆரவெம், அரபணிப்படன கூடய ெசயறபாட ஆகியவெறைற 
விதரந்த ேநாக்கிய மாவெட்ட காங்கிரைஸ், ேமலும் பல ெதராண்ட 
முகாம்கைளை நடததம் ெபாறுப்ைப, அவெரிடம் ஒப்பைடததரத. இந்தரத 
ெதராண்ட முகாம்களில அவெர பாரததர ேவெைலகளதரான, அவெைரைக் 
காங்கிரைஸின ெதராண்ட நிலறுவெனைததிறகுத தைண அதிகாரியாக 
நிலயமிக்க  காங்கிரைஸ் தரைலைமைய உந்தித தரளளியத. 1933ல காந்தி 
ஆந்திரைாவுக்கு விஜயம் ெசயயும்ேபாத, அவெர தரைலைமயிலானை இந்தரத 
ெதராண்ட நிலறுவெனைங் களதரான, ெதராண்டரகைளைத திரைட் டம் பணிைய 
ேமறெகாண்டத. 

அவெரகள ெதராடததர ஒததைழயாைம இயக்கம், ேதராலவியுறறத. இத 
சுந்தரைரையா ேபானற இைளைஞரகளுக்குப் ெபரும் ஏமாறறமாக 
அைமந்தரத. அவெரகள தரங்களைத இலட்சியமானை, சுதரந்திரைததிறகானை 
மாறறு வெழிக்கானை பாைதரகைளைத ேதரட ஆரைம்பததராரகள. ஏகாதிபததிய 
வொதிகைளை இந்தர மாதிரி யானை சாதவீகமானை வெழிமுைறகைளைப் 
பனபறறி, தூக்கி எறிய முடயாத எனற மாறறு எண்ணம், அவெரைத 
மனைதில ஓடத தவெங்கியத. 

அவெர ெபங்களூரில இருந்தர காலததில பயினற மாரக்சிய இலக்கி 
யங்களும், ரைஷ்ய பரைட்சி குறிததர இலக்கியங்களும், அவெரைத கருதைதரக் 
கவெரைத தவெங்கியத. அவெைரைப் ேபாலேவெ, பல இைளைஞரகள இப்படப் 
பட்ட கருததரால கவெரைப்பட்டாரகள. அவெரகள ெவெறும் சுதரந்திரைம் எனபத 
பயனதரரைாத எனற முடவுக்கும் வெந்திருந்தராரகள. அைனைவெருக்கும் சம 
வொயப்பம், வெறுைம, கலவியினைம ேபானறவெறறில இருந்த 
விடதரைலயும் தரரைவெலல ேசாசலச அைமப்பதரான, மனிதரனின ஒட்ட 
ெமாததர வெளைரசசிக்கு வொயப்பகைளை உறுதிெசயயும் எனறு சுந்தரைரையா 
நம்பனைார. இந்தரக் காலக்கட்டததிலதரான, சுந்தரைரையா அமீர 
ைஹெதரரகான எனபவெருடன ெதராடரப ஏறபடததிக் ெகாண்டார. அவெர 
ெதரறகில கம்யூ னிஸ்ட் கட்சிைய நிலரமாணிக்க அனுப்பப்பட்டருந்தரார. 

இங்ேக ஒரு சுவொரைசியமானை உண்ைமச சம்பவெம் ஒனறு ெசாலல 
ேவெண்டயுளளைத. ைஹெதரரகான, சுந்தரைரையா ெபங்க ளூரில இருக்கிறார 
எனபைதரக் ேகளவிப்பட்ட, அவெர விலா சம் கண்டப்படதத, சந்திக்கச 
ெசனறார. அவெரைத அைறயின கதரைவெத தரட்டனைார. “இத எனைத படப்ப 
ேநரைம். இப்ேபாத யாைரையும் பாரக்க, எனனைால ேநரைம் ஒதக்க முட யாத. 
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மனனிதத விடங்கள,”  எனறு கதரைவெத திறக்காமேலேய சுந்தர ைரையா 
அவெைரை அனுப்ப விட்டாரைாம். இந்தரக் கதரைவெத திறக்காதர இளைஞ் 
சிறுவென சுந்தரைரையாதரான, பனனைர கம்யூனிஸ்ட் கட்சிைய ஸ்தராபதத, 
அைதர வெளைரதெதரடததரவெரைாகவும், அைதர ஒனறு திரைட்டயவெரைாகவும், 
அதரன தரைலவெரைாகவும் இருந்தரார. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின பறப்பக்கானை 
முதரல விதத ஆந்திரைபரைேதரசததில இப்படதரான ஊனறப்பட்டத.

பரிட்டஷ் ஏகாதிபததிய ஆட்சிக்கு எதிரைாக, ஆததிரைம், வெங்கா 
ளைததிலுளளை பல ேதரசபக்தர இைளைஞரகள தரவிரக்க முடயாதரபட, தீவிரை 
வொதரதைதரக் ைகயில எடததராரகள. இந்தியாவில ஏகாதிபததிய ஆட்சிக்கு 
முறறுப்பளளி ைவெக்கத தீவிரைவொதரததரால இயலாத எனபைதரயும், மக் 
கள இயக்கதைதரக் கட்ட, அதில ெபருந்திரைளைாய ெவெகுஜனைங்கைளை 
உணரவுப் பூரவெமாய திரைளைசெசயதராலதரான, சுதரந்திரைம் ெபற முடயும் 
எனபைதரயும், அந்தர வெங்காளை ஆந்திரை ேதரசப்பக்தரரகளுக்கு விளைக்கிப் 
பரிய ைவெக்கும் ெபாறுப்ப, சுந்தரைரையாவின தரைலயில விழுந்தரத.

1934ம் ஆண்ட தவெங்கப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு, ேமறபட 
வெங்காளை, ஆந்திரை ேதராழரகைளை மைடமாறறம் ெசயத ெவெனறு எடததக் 
கட்சியில இைணப்பததரான அவெரைத இலட்சியமாக அப்ேபாத இருந் 
தரத. இந்தரக் காலக் கட்டததில, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடனைானை அவெரைத 
ேவெைல, அவெர காங்கிரைஸ் கட்சியில இைணந்த உக்கிரைமாகப் பணியாற 
றுவெதரறகு எந்தரத தரைடயாகவும் இருக்கவிலைல. அவெர காங்கிரைஸ் 
ெகாட யின கீழ் பாரததர ெபாறுப்பானை பணிகள, அவெர மாநிலல 
காங்கிரைஸில உறுப்பனைரைாய இடம் ெபறுவெைதரயும், அகில இந்திய 
காங்கிரைஸில உறுப்பனைரைாய இடம் ெபறுவெைதரயும், அந்தர வெருடேம 
உறுதி ெசயதரனை.

அதரறகுப் பறகு அவெருைடய பணிகளில நலல முனேனைறறம் 
காணப்பட்டத. சுந்தரைரையா கம்யூனிஸ்ட் அறிக்ைகைய ெதரலுங்கில 
ெமாழிெபயரதத, அைதர அசசிட்டப் பதிப்பததரார. அைதரத ெதராடரந்த, 
காங்கிரைஸ் ேசாசலச கட்சித தவெங்கப்பட்ட, சுந்தரைரையா அதரன ஆந்திரை 
மாநிலலததின ெபாதச ெசயலாளைரைாய பல ஆண்டகள இருந்தரார. இந்தரக் 
காலக் கட்டததிலதரான சுந்தரைரையா ெஜயபரைகாஷ் நாரையணுடன ேசரந்த 
ெகாண்ட, ஆந்திரைாவின அததரைனை மாவெட்டங்களிலும் பயணம் 
ெசயத, காங்கிரைஸ் ேசாசலச கட்சிைய வெலுவொகக் கட்டனைார. 

சுந்தரைரையா ேசாசலச கட்சிையக் கட்டக் ெகாண்டருக்க, 
ஆந்திரைாவின அண்ைட மாநிலலங்களைானை தரமிழ்நாட்டலும், 
ேகரைளைாவிலும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிையக் கட்டம் ெபாறுப்பம், அவெரிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டத. அப்ேபாத காங்கிரைஸிறகுள இடதசாரிகளைாக 
பணியாறறிக் ெகாண்ட ருந்தர ேகரைளைாைவெச சாரந்தர கிருஷ்ண 
பளைளையுடனும், நம்பூதிரி பாததடனும், தரமிழ்நாட்ைடச சாரந்தர 
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ப.ரைாமமூரததியுடனும் ெதராடரப கைளை ஏறபடததிக் ெகாண்டார. அத 
1935ன மததியப்பகுதி காலமாகும்.  

சுந்தரைரையாவுடனைானை தரனைத முதரல சந்திப்ைப, இ.எம்.எஸ். நம்பூதிரி 
பாத அறபதரமாக விவெரிக்கிறார: “நானும் கிருஷ்ணபளைளையும் சுந்தரைரை 
யாைவெ முதரல முதரலாகச சந்திததரைதர மறக்கேவெ முடயாத. அசசந்திப்ப 
அழியாதர தராக்கதைதர எங்களுக்குள ஏறபடததியத. அவெர சிரைம் முதரல 
பாதரம் வெைரை ஒரு உண்ைமயானை பரைட்சிக்காரைர. அவெரைத எளிைம, 
அரைசியல விசயங்கள குறிததர தீரக்கமானை நிலைலபாடகள, மறறவெரகளைத 
கருததகைளைப் ெபாறுைமயாக ேகட்கும் குணம், மறறவெரகளைத பரைச 
சிைனைகைளைப் பரிந்த ெகாளளை முயலும் ேபாக்கு, அப்பரைசசிைனைகளில 
இருந்தர அவெரகைளை மீட்க எப்ேபாதம் தரயாரைாகவும் ஆரவெததடனும் 
உதரவெ முனவெருவெத ேபானற பலவிதர அவெரைத குணாம்சங்கள, எங்களைத 
மனைதக்குள அழியாதர தரடதைதர ஏறபடததி விட்டத. சாவு அவெைரை 
எங்களிடம் இருந்த பரிக்கும் வெைரை, அவெைரைச சந்திக்கும் ஒவெவொரு 
ேபாதம், எங்களுக்கு எப்ேபாதம் அந்தர உணரவுதரான, அவெைரைப் பறறி 
இருந்தரத.”

77 வெயத பாஷயம் அயயங்கார எனபவெரதரான ெசனைனையில சுந்தர 
ைரையாவின முதரல ெதராடரபாளைர ஆவொர. அவெர சுந்தரைரையாவின ஆரைம்ப 
கால ெசனைனைச சந்திப்பன ேபாத, சுந்தரைரையாவிடம்  ரைாமமூரததிையப் 
பறறி ெசானனைா ரைாம். ரைாமமூரததியின சுதரந்திரைப் ேபாரைாட்ட ஆரவெதைதர 
யும், ேபாரைாட்டததினைால சிைறசசாைல ெசனறைதரயும், அவெருக்குளளை 
இடதசாரி சாரைபயும் பறறி விபரைமாகச ெசானனைா ரைாம். அைதரக் ேகட்ட 
சுந்தரைரையா காரக்கியின "தராய”  நாவெைல பாஷயததிடம் ெகாடதத, 
அைதர ரைாமமூரததியிடம் ெகாண்ட ேசரதத, அைதரத தரமிழில ெமாழி 
ெபயரக்கும் பட ேவெண்டேகாள விடக்கச ெசானனைாரைாம்.

கிட்டதரட்ட இந்தரக் காலக்கட்டததிலதரான கிஷான மறறும் ெதராழிற 
சங்க அைமப்பகைளை கட்டம் முயறசிகள ேமறெகாளளைப்பட்டனை. மறு 
குடயமரவுத சட்டதைதரத தரைடச ெசயய ேவெண்ெமனற ேகாரிக்ைக, 
காங்கிரைஸ் வெலுவொக உளளை சிகார மாவெட்டததில, கடைமயாக 
எழுந்தரத. அப்ேபாத ெபரும் தரைலவெரகளைாக இருந்தர ெகாம்மாெரைட்ட 
சததிய நாரைாயணா, நந்தூரி பரைசாதர ரைாவ, சாலாசனி வொசு ேதரவெரைாவ 
ேபானற வெரகளுடன ேசரந்த, கிஷான சபாைவெக் கட்டம் முயறசியில 
இருந்தர சுந்தரைரையாவுக்கு, இத ஒரு வொயப்பாக அைமந்த விட்டத. 
சிரிகாகுளைம் மாவெட்டததிலுளளை இசசாசாப்பரைததிலருந்த, ெசனைனை 
வெைரை, அவெரகள 1500 ைமலகள பயணம் ெசயத, 1500 
கிரைாமங்களுக்குச ெசனறு, விவெசாயிகளின ெபரும் யாதைரைைய நடததிக் 
காட்டனைாரகள. இததரான ஆந்திரைாவில கிஷான சபாைவெ அைமக்க 
அடததரளைமிட்டத. 
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1937ம் ஆண்ட ேதரரதரலல, நீதிக்கட்சித ேதராறகடக்கப்பட்ட, காங்கி 
ரைஸ் கட்சி ெவெறறி வொைகச சூடயத. அைனைவெைரைக் காட்டலும், அந்தர 
ெவெறறிக்கு அயரைாத உைழததரக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும், 
ப.சுந்தரைரையாக்கும்தரான  நனறி கூறியாக ேவெண்ட இருந்தரத. 

அந்தரத ேதரரதரலன ேபாத, அரைசுக்கு எதிரைாகக் கருததகள 
கூறியதரறகாக குறறம் சாட்டப்பட்ட, சுந்தரைரையா சிைறச சாைலக்கு 
அனுப்பப்பட்டார. 

காங்கிரைஸ் கட்சியிலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் ஒேரை ேநரைததில 
உறுப்பனைரைாக இருந்தரவெர சுந்தரைரையா. அத எந்தர விதர பாதிப்பம் 
இலலாத ெதராடரந்தரத. 1938லும், 1939லும் அவெர அகில இந்திய காங்கி 
ரைஸ் கமிட்டக்கு மீண்டம்  ேதரரந் ெதரடக்கப்பட்டார. அப்பட இருந்தர 
ேபாதிலும், முதரலல ேமறகு ேகாதராவெரி மாவெட்டததிலுளளை காளியா 
பட்டணததிலும், அைதரத ெதராடரந்த குண்டூர மாவெட்டததிலுளளை மனதர 
னைவிப்பளளைததிலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின தரைலைமயிலானை ஊழியர 
களுக்கு மாரக்சிய வெகுப்பகைளை எடததரார.  

1939ல உலகப்ேபார ெவெடததர ேபாத, கம்யூனிஸ்ட்கள மீதம், 
இடதசாரிகள மீதம் அடக்குமுைறைய, பரிட்டஷ் ஆட்சியாளைரகள 
கட்டவிழ்தத விட்டாரகள. பலர ைகத ெசயயப்பட்டனைர. சுந்தரைரையா 
ைகத ெசயயப்படவெதில ருந்த தரப்பதத விட்டார. காவெல தைறயினைர 
ெபரும் சனமா னைம் தரருகிேறாம் எனறு அறிவிததப் பல முயறசிகைளை 
ேமற ெகாண்ட ேபாதம், அவெரகளைால எதவும் ெசயய முடய விலைல. 
இந்தரச சந்தரரப்பததில ஒனைற ெசாலவெத அவெசிய மாகிறத. அவெர 
சிறப்பாகச ைசக்கிள ஓட்டக் கூடயவெர. அவெர பலமுைற ெநலலூரில 
ருந்த ெசனைனைக்குச சரவெ சாதரா ரைணமாய ைசக்கிளிேலேய வெந்த விட 
வொர. அவெைரைக் காவெலதைறயினைர ைசக்கிளில பனெதராடரந்த வெந்த 
படக்க முயனறாலும், அவெரைத ேவெகததிறகு ஈடெகாடக்க முடயாமல, 
ேசாரந்த ேபாவொரகள. ெமதவொக ெசலலும் பட, அவெரகள சுந்தரைரை 
யாவிடம் ேவெண்டேகாள விடப்பாரகள.  

அவெர தரைலமைறவொக இருந்தர ேபாத, “சுதரந்திரை பாரைத” எனறு கம்யூ 
னிஸ்ட் சஞ்சிைகையத தவெங்கினைார. அைதர மிகவும் ரைகசியமாக 
விநிலேயா கிததரார. 

ஒரு சமயம் அவெர குணடக்கல-மரமேகாவொ மாரக்கமாகச ெசனறு 
ெகாண்டருந்தரார. அப்ேபாத ேலாண்டா ரையிலேவெ நிலைலயததில 
ேபாலஸ் அவெைரைப் படதத விட்டாரகள. ஆனைால அப்ேபாத சப் இன 
ஸ்ெபக்டரும், ேபாலஸிகளுக்கும் ஏேதரா விவொதரம் ஏறபட்ட நடந்த 
ெகாண்டருக்க, சுந்தரைரையா அவெரகளிடமிருந்தர தரப்பதத விட்டார. 
அவெர காட்டக்குள தரப்பச ெசனறேதராட மட்டமலலாத, தரனைனைப் பன 
ெதராடரந்த வெந்தர காவெலதைறயினைைரையும் ஏமாறறி விட்ட, தரான 
அைடய ேவெண்டய இலக்ைகச சரியாகச ெசனறைடந்தரார. அதரறகுப் 
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பறகு, மூனறு ஆண்டகள கழிதத, 1942ல கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின 
ேமல விதிததிருந்தரத தரைட நீக்கிய பறேக, அவெரைத  நடமாட்டதைதரக் 
காண முடந்தரத. 

ஆரைம்ப காலங்களிேலேய, அவெர தரனைத சாதிய அைடயாளைங்கைளைக் 
கைளைந்த எறிந்தரார. சாதிய அைடயாளைம் தராங்கி நிலறகும் தரனைத சுந்தரரை 
ரைாமிெரைட்ட எனற ெபயைரை, சுந்தரைரையா எனறு மாறறி ைவெததக் ெகாண் 
டார. பனனைர, அவெர கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில ேசரந்த விட்டதரால, தரனைத 
தரம்ப ரைாமசந்திரை ெரைட்டயுடன ேசரந்த, தரங்களைத பங்குச ெசாதைதர 
விறறுக் கிைடததரப் பணதைதரக் ெகாண்ட, கம்யூனிஸ்ட் இயக்கதைதரக் 
கட்டவெதரறகு முழுவெதமாய ெசலவெழிததரார. இதரனைால இயக்கததடன 
சுயமாய கைரைந்த ேபாகும் ேபாக்கும், தியாகமும், ெபரும் மரைபாய 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில ெதராடரந்தரத. பலேவெறு கட்சித தரைலவெரகளும், 
ஊழியரகளும் இேதர ேபாக்ைகத ெதராடரந்த கைடபடததரனைர. 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின மீதிருந்தர தரைட நீக்கப்பட்டதம், காங்கிரைஸ் 
ேசாசலச கட்சியில இருந்தர அைனைவெரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில வெந்த 
இைணந்த ெகாண்டாரகள. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருந்த ெகாண்ேட 
மக்களிடம் பணி பரியத தவெங்கினைாரகள. முதரனமுைறயாக, பரைஜாசக்தி 
எனறு கம்யூனிச வொரைாந்திரி தவெங்கப்பட்டத. அதரன பதிப்பாளைர ேபார 
டல சுந்தரைரையாவுக்கும், ஒரு இடம் ெகாடக்கப்பட்டத. இப்பட  ெமளளை 
ஆரைம்பதத, நாளைாக நாளைாக கணிசமானை ேநரைதைதர ஆந்திரைாவில 
கிஷான மறறும் கம்யூனிஸ்ட் இயக் கதைதரக் கட்டவெதிேலேய அவெர 
ெசலவெழிததரார. ஆந்திரைா விறகு வெரும் முனனைர, மும்ைபயில தரனைத 
கணிசமானை ேநரைதைதர சுந்தரைரையா ெசலவெழிததரார. (கட்சி மும்ைபையத 
தரைலைமயகமாக ெகாண்ட அப்ேபாத ெசயறபட்டத) மும்ைபயில, 
ெபாதவொக இந்தியா முழுவெதக்குமானை கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் 
கட்டவெைதரக் ெகாண்ட சிந்திதத இயங்கினைாலும், குறிப்பாக 
ஆந்திரைாவில வெலுவொனை கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் கட்டவெதரறகு 
முழுமுயறசி எடதத உைழப்பார. 

ேதராழர ஹெரிகிஷன சுரஜித ெசானனைத ேபால, விவெசாயப்பரைட்சியில 
விவெசாயத ெதராழிலாளை இயக்கததிறகு உளளை முக்கியததவெதைதர 
உணரந்தர ெகாண்ட ஒருசில முதரல தரைலமுைற கம்யூனிஸ்ட் தரைல 
வெரகளில சுந்தரைரையாவும் ஒருவெர எனபத சரிதரான. சுந்தரைரையாதரான 
நமத நாட்டல முதரனமுைறயாக விவெசாயத ெதராழிலாளைரகளின சங்கத 
ைதரக் கட்டயவெர. ரைஷ்யாைவெப் ேபால ெதராழிலாளைரகைளைக் ெகாண்ட 
நமத நாட்டல பரைட்சிைய நடததர முடயாத எனற உணரவுடன, இந்திய 
பரைட்சியில விவெசாயிகளும் கிரைாமதத ஏைழகளும் ெபரும் பாததிரைம் 
வெகிக்க ேவெண்டயிருக்கும் எனற நம்பக்ைகயுடன இருந்தரவெர 
சுந்தரைரையா. இந்தரப் பரிதரலன அடப்பைடயில, 1944-ேலேய முதரல 
அகில இந்திய கிஷான சபா மாநாட்ைட விஜயவொடாவில கூட்டனைார. 
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அப்ேபாததரான முதரனமுைறயாக கம்யூனிஸ்ட்களின ெதராண்டரகைளைத 
திரைட்டம் திறன, பரிேசாதரைனைக்கு உட்படததரப்பட்டத. அதில அவெரகள 
வியக்கததரக்க வெண்ணம், சிறப்பாக ெசயலாறறினைாரகள. மாநாட்டறகு 
ெவெகுதிரைளைாய கூடயிருந்தர விவெசாயக் கூலத ெதராழிலாளைரகளின, ஏைழ 
விவெசாயிகளின ெபருங்கூட்டம், ெபாதவொக இந்தியாவில, குறிப்பாக 
ஆந்திரைாவில, கம்யூனிஸ்ட்களின ெசலவொக்குப் ெபருகி இருப்பதரறகுப் 
பைறச சாறறியத. 

அப்ேபாத வெளைரந்த வெரும் கம்யூனிச இயக்கததின தராக்கதைதர 
எங்கும் உணரை முடந்தரத வொஸ்தரவெம்தரான. ஆனைாலும் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சி, அப்ேபாத பறந்தர குழந்ைதர மாதிரி ஆரைம்ப நிலைலயிலதரான 
இருந்தரத. கட்சி தரனமுன உளளை சவொைல எதிரெகாளளும் அளைவுக்கு, 
ேபாதமானை ஊழியரகைளையும் ெதராண்டரகைளையும் ெகாண்டருக்க 
விலைல. ஆகேவெ வெளைரந்திருந்தர கம்யூனிச இயக்கததின தராக்கதைதரக் 
ெகாண்ட, விவெசாயிகள, விவெசாய ெதராழிளைாரகள, இைளைஞரகள, 
ெபண்கள, முறேபாக்கு எழுததராளைரகள எனறு பலேவெறு வெழிகளில 
ெவெகுஜனைங்கைளைத திரைட்ட இயலவிலைல. இப்பட ஏறபட்டருந்தர 
ெபரும் இைடெவெளிைய, பரைஜாசக்திதரான நிலரைப்பயத. 1945ல 
சுந்தரைரையாவின ெபருமுயறசியால, பரைஜாசக்தி நாளிதரழாக மாறறப் 
பட்டத. சுந்தரைரையா அந்தர நாளிதரழுக்காக ஒரு இடதைதர வொங்கி, அங்கி 
ருந்த அத இயங்குவெதரறகுத ேதரைவெயானை அைனைதத முனமுயறசி 
கைளையும் ேமறெகாண்டார. அதரறகாக ெவெளியாட்களிடம் வொங்கிய 
நனெகாைடையத தரவிரதத, கட்சிக் குடம்பங்களில இருந்தம் ெபரும் 
ெதராைகைய நனெகாைடையயாகப் ெபற ேவெண்ட இருந்தரத.

முதரனமுைறயாக கம்யூனிஸ்ட்கள 1946 ெபாததேதரரதரலல தரங்களைத 
ெசாந்தரப் ெபயரிேலேய ேபாட்டயிட்டப் பாரததராரகள. சுந்தரைரையா 
கிருஷ்ணா மாவெட்டததில ேபாட்டயிட்டார. அப்ேபாைதரய கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சியின ெபாதசெசயலாளைரைாய இருந்தர ப.சி.ேஜாசி அவெரகளுடன 
ேசரந்த, அந்தர மாவெட்டம் முழுதம் சுறறி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின அரைசி 
யல நிலைலபாட எனனை எனபைதர, எங்கும் சுந்தரைரையா பரைவெச ெசயதரார. 

ேதரரதரலுக்குப் பந்ைதரய காலததில, அப்ேபாைதரய ைஹெதரரைாபாத 
மாநிலலததின ஒரு மண்டலமாக இருந்தர ெதரலங்கானைா பகுதியில இருந்தர 
ெதரலுங்கு மகாசபாவுடன கூடய ெதராடரப, ேமலும் வெலுவொனைத. 
சுந்தரைரையா ைஹெதரரைாபாத நிலஜாமின நிலலபரைபததவெ ஆட்சிக்கு எதிரைானை 
ேபாரைாட்டதைதர, இனனும் வெலுவொக்க, அைனைதத முயறசிகைளையும் 
ேமறெகாண்டார. அந்தரப் ேபாரைாட்டம், ஒேரை ேநரைததில நிலஜாமுக்கு 
எதிரைாகவும், அேதர சமயம் அைனைததத ெதரலுங்குப் ேபசும் மக்களுக்கும் 
ஒேரை மாநிலலம்தரான எனற இரைண்ட ேகாரிக்ைகைய ைவெதத, அதரறகாக 
நிலனறத. அந்தரப் ேபாரைாட்டததின ேகாஷம் "பரைஜாரைாஜியததிறகானை 
விசாலஆந்திரைா” எனபததரான. அதராவெத அகண்ட ஆந்திரைாவில மக்கள 
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ஆட்சி மட்டேம இருக்க ேவெண்டம் எனபததரான அந்தரக் ேகாஷததின 
உளசரைட. கம்யூனிஸ்ட்களைால எழுப்பப் பட்ட இந்தரக் ேகாஷம், 
ஆந்திரைாவில மட்டமலல, இந்தியா முழுக்க எதிெரைாலக்க ஆரைம்பதத 
விட்டத. 'பரைஜாரைாஜியததிறகானை விசால ஆந்திரைா' எனற ெபயரில 
ஆரைம்பக்கப்பட்ட பதிப்பகம், ெதரலுங்கு மறறும் ஆங்கிலததில 
தரங்களைத பதிப்பகைளைக் ெகாண்ட வெந்த, ஆந்திரை மாநிலலம் மூழுவெதம் 
மக்கைளைத திரைட்டயத. இப்ேபாரைாட்டம்தரான, இனைறய ஆந்திரை 
பரைேதரசம் உருவொ வெதரறகானை வெழிைய அடேகாலயத. அத 
மட்டமலலாத, இந்தியா முழு வெதம், ெமாழிவொரி மாநிலலங்கைளை 
உருவொக்க, ஆந்திரைம் உருவொனைத அடப்பைடயாக அைமந்தரத.

ஆந்திரைாவிலும், ெதரலங்கானைாவில இருந்தர இரைண்ட இயக்கங்கைளை 
இைணதத, ஆந்திரைா மறறும் ெதரலங்கானைா நிலலப்பரைவுததவெதைதர 
எதிரதத ெபரும் இயக்கமாக வெளைரதெதரடததரத, ெசனைனையில இருந்தர 
காங்கிரைஸிறகுப் ெபரும் தரைலவெல தரரும் பரைசசிைனையாக, மாறி 
விட்டத. ேகாபததில அவெரகள சுந்தரைரையாைவெ விரைட்ட, அவெர 
தரைலமைறவொக ேபாக ேவெண்டய கட்டாயம் ஏறபட்டத. 1948ல 
தரைலமைறவொனைவெர, பனனைர 1952ல ரைாஜிய சபாவுக்குத 
ேதரரந்ெதரடக்கப்படம் வெைரை, தரைல மைறவு வொழ்க்ைகையதரான ெதராடரை 
ேவெண்டயிருந்தரத. இந்தரக் காலக் கட்டததிலதரான, சுந்தரைரையாவொல 
தரைலைமத தராங்கப்பட்ட ெதரலங் கபனைா ேபாரைாட்டம், கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சியின வெழிகாட்டதரலன ேபரில, நிலலப்பரைபததவெ நிலஜாமின 
ெகாடங்ேகால ஆட்சிக்கு எதிரைானை தரனைத வெரைலாறறுப்பூரவெமாக 
முக்கியததவெம் வொயந்தர, வீரைஞ்ெசரிந்தர ேபாரைாட் டதைதர நடததி 
முடததிருந்தரத.  

எதரனுடனும் ஒப்பட்டப் பாரக்க முடயாதர படயானை ஒரு வெரைலாறறப் 
பூரவெமானை ேபாரைாட்டம் ெதரலங்கானைா ேபாரைாட்டம். அத நிலஜாமின 
ஆட்சிைய முடவுக்குக் ெகாண்ட வெரை நடததரப்பட்ட ஆயுதரம் தராங்கிய 
ேபாரைாட்டமாகும். அந்தரப் ேபாரைாட்டததின ேபாத, 4000க்கும் ேமலானை 
மக்களும், கட்சிஊழியரகளும் ெகாலலப்பட்டாரகள. ஆயிரைக்கணக் 
கானைவெரகள இதவெைரைக்கும் ேகட்டரைாதர ெகாடைமகளுக்கு ஆளைானைார 
கள. இந்தரப் ேபாரைாட்டததின விைளைவொகதரான, கிட்டததரட்ட பததராயிரைம் 
கிரைாமங்களில நீடததிருந்தர நிலஜாம் ஆட்சி முடவுக்குக் ெகாண்ட வெரைப் 
பட்டத. கூடேவெ பதத லட்சம் ஏக்கருக்கு ேமலானை நிலலங்கள "சங்கம்” 
எனற அைமப்பன மூலம் நிலலமறற ஏைழகளுக்குப் பகிரந்த அளிக்கப் 
பட்டத. ஆந்திரை மகாசபாவும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், சுந்தரைரையாவும் 
அந்தரப்ேபாரைாட்டததின முனேனைாடகளைாக இருந்தராரகள. சுந்தரைரையா 
ெதரலங்கானைா பகுதியின கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின ெசயலாளைரைாய ேதரரந் 
ெதரடக்கப் பட்டார.
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1952ல சுதரந்திரை இந்தியாவின முதரல ெபாததேதரரதரல நடந்தரத. 
ஆந்திரைாவிலும் ெதரலங்கானைா பகுதிகளிலும் பல ெதராகுதிகளில கம்யூ 
னிஸ்ட்கள ேதரரந்ெதரடக்கப்பட்டாரகள. கடந்தர நானகு வெருடங்களைாக 
நிலஜாமின நிலலப்பரைபததவெ இரைாணுவெததராலும், இந்திய 
இரைாணுவெததராலும் ெகாடூரைமானை முைறயில நரைேவெட்ைடயாடப்பட்ட 
கம்யூனிஸ்ட்கள ெதராைலந்ந்தராரகள எனறு கருதியவெரகளுக்கு, இந்தரத 
ேதரரதரல அப்பட யிலைல எனற உண்ைமைய அம்பலப்படததியத. 

அப்ேபாத ைஹெதரரைாபாததில மாநிலலததில இருந்தர ெதரலங்கானைா 
பகுதியில கம்யூனிஸ்ட்கள ெபருவொரியாக ெவெனறிருந்தர ேபாதம், 
அந்தர மாநிலலததின மரைதவொடா மறறும் கரநாடகா பகுதிகளில 
காங்கிரைஸ்காரைரகள ெபருவொரியாக ேதரரதரலல ெவெனறிருந்தரதரால, 
கம்யூனிஸ்ட்கள ெசாந்தர மாக அரைசு அைமக்கும் முயறசிையக் 
காங்கிரைஸ்காரைரகள முறியடததரனைர.  

ஏறகனைேவெ ெசானனைத ேபால, சுந்தரைரையா ரைாஜ்யசபாவுக்குத தரைல 
மைறவொய இருந்தர ேபாேதர, ேதரரந்ெதரடக்கப்பட்டார. அப்ேபாத பாரைா 
ளுமனறததிறகு, காங்கிரைஸிறகு அடததரப்படயாக கம்யூனிஸ்ட்கள 
ெபரு வொரியாகத ேதரரந்ெதரடக்கப் பட்டருந்தராரகள. ஆகேவெ 
கம்யூனிஸ்ட்கள எதிரகட்சியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டாரகள. 
சுந்தரைரையாைவெ, பாரைாளு மனறததில தரங்கள தரைலவெரைாகத ேதரரந்த 
எடததரதின மூலம், கம்யூ னிஸ்ட் உறுப்பனைரகள சுந்தரைரையாவின 
திறனுக்கும் தியாகததிறகும் தரங்களைத காணிக்ைகையச 
ெசலுததினைாரகள எனறுதரான ெசாலல ேவெண்டம். சுந்தரைரையாவும் 
பாரைாளுமனறததின கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின தரைலவெர எனறு ெபாறுப்ப 
கிைடதத விட்டத எனறு அமரந்த விடாமல, பாரைாளுமனற அைவெயில 
நடக்கும் விவொதரங்களில மிகவும் தடப்படன கலந்த ெகாண்டார. இேதர 
கடைம உணரவுடன, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின ெபாலட்பீேரைா 
உறுப்பனைர ெபாறுப்ைபயும் நிலைறேவெறறினைார. பாரைாளுமனற 
விவொதரததில உயிர தடப்படன கலந்த ெகாளளும் அவெரைத ேபாக்கு, 
அவெரைத எளிைம, ேநரைம, நம்ப கததரனைம அைனைததம் ேசரந்த 
அவெருக்குப் ெபரும் ெபயர வொங்கித தரந்தரத. டரைசரி ெபஞ்சில 
இருந்தரவெரகளைாய இருந்தராலும் சரி, எதிரகட்சி யில இருந்தரவெரகளைாய 
இருந்தராலும் சரி, அைனைவெருக்கும் அவெைரைப் படததிருந்தரத. அவெைரைக் 
கண்ணியததடன பாரததராரகள.

1955ல நடந்தர மாநிலல இைடக்காலத ேதரரதரலல ஆந்திரைாவில 
காங்கிரைஸ் ேதராலவியுறறத. அதேதரரதரலல, சுந்தரைரையா கண்ணாவெரைம் 
ெதராகுதியில இருந்த ேதரரந்ெதரடக்கப்பட்டருந்தரார. அைதரத ெதராடரந்த 
அவெர தரனைத ரைாஜியசபா உறுப்பனைர ெபாறுப்ைப ரைாஜினைாமா ெசயத 
விட்ட, மாநிலல அரைசியல நடவெடக்ைகக்குத திரும்பனைார. அவெர ஆந்திரை 
மாநிலலததிறகும், பனனைர ஆந்திரை சட்டசைபக்கும் எதிரகட்சித 
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தரைலவெரைாக ஆனைார. அத அவெர வெகிததரப் ெபாறுப்பறேக ெபருைம 
ேசரப்பதராக அைமந்தரத. அத வெைரைக்கும் காங்கிரைஸின 
ேமலாண்ைமயில இருந்தர ெபாத கணக்குக் கமிட்டயின ேசரமன 
ெபாறுப்ப, முதரனமுைறயாக எதிரகட்சிததரைலவெரைானை சுந்தரைரையாவுக்குத 
தரரைப்பட்டத. அவெரைத அந்தரக் கம்பீரைமும், நம்பகததரனைமயும்தரான, பதிய 
மரைபகளுக்கு வெழிவெகுததரத. உண்ைமயில மாநிலல சட்டசைப 
அவெருக்குச ெசலுததிய காணிக்ைகயாக இைதரக் ெகாளளைலாம்..

சுந்தரைரையாவின முழு குணாம்சதைதரயும், பலவிதரமானை விததியா 
சமானை பணிகள, விததியாசமானை முைறயில ைமயப்படததி 
முனனுக்குக் ெகாண்ட வெந்தரத எனறு ெசாலலலாம். அத ஆயுதரம் 
தராங்கிய ேபாரைாட்டமாக இருக்கட்டம், அலலத பாரைாளுமனற 
நடவெடக்ைககளில ஈடபடவெதராக இருக்கட்டம், அலலத கட்சி மறறும் 
ெவெகுஜனை அரைங்கங்களில ெசயய ேவெண்டய அைமப்பரீதியானை 
பணியாக இருக்கட்டம், அைனைததிலும் அவெர முழுவெதமாய முழுகிப் 
ேபாய, நூறு சதரவீதர அரப்பணிப்படன பணிபரிவொர. மறெறாரு 
குறிப்படததரக்க அவெரைத குணாம்சம், அவெரைத கடனைஉைழப்ப. அதரன 
மூலமும், தரளைரைாதர உைழப்பன மூலமும், பரைசசிைனையின 
அடப்பைடையப் பரிந்த ெகாளவொர. பணி பரிவெத, ேவெைல பாரப்பத, 
ெதராடரந்த காரியமாறறி ெகாண்டருப்பத எனபததரான, அவெரைத 
கூடப்பறந்தர குணங்கள. அவெர கட்சியின எதிரைாளிகளுடன சும்மா 
வொைளைச சுழறறிக் ெகாண்ட சண்ைடக்குக் கிளைம்ப விட மாட்டார. 
பரைசசிைனையின அடநாதரதைதரக் கடைமயானை முயறசி எடததக் கறறு, 
அப்பரைசசிைனையில தரனைக்கானை சரியானை அடததரளைம் இட்ட பனபதரான, 
எதிரைாளிகளுடன பணக்கு இருந்தரால முறிததக் ெகாளவொர. 

உதராரைணததிறகு குறறவியல திருததர மேசாதரா பாரைாளுமனறததிறகுக் 
ெகாண்ட வெரைப்பட்ட ேபாத நடந்தர சம்பவெங்கைளை எடததக் ெகாள 
ேவொம். அந்தர விவொதரததில வெழக்கறிஞரகளும், சட்டப் பரைசசிைனைகளில 
பழக்கம் உளளைவெரகளும்தரான எளிதராக எதிர ெகாண்டாரகள. அதில 
அவெரகளதரான முடெவெடக்கும் அதிகாரைம் ெகாண்டவெர ேபால, விவொ 
தரததில பங்ெகடக்க முடயும் எனபதராக இருந்தரத நிலைலைம. சுந்தரைரையா 
வும் சட்டதைதர மிகவும் உனனிப்பாகக் கவெனிதத, அவெரும் பல திருத 
தரங்கைளை முனெமாழிய, பல நீதிமானகள ஆசசரியததில மூழ்கினைர. அவெ 
ரைத ெசயலபாட ஒனறும் இயலபக்கு மாறானைதரலல. அவெர தரைலைமத 
தராங்கி நடததிய மக்கள இயக்கம்தரான, இந்தர மாதிரியானை குறறவியல 
திருததர மேசாதராக்காளைால ெபரிதம் பாதிக்கப்பட ேபாகும் இயக்கங் 
களைாகும். ஆகேவெ முைறயறற திருததரங்கைளை, அவெருக்கு அடமுதரல 
பாதரம் வெைரை, உறுதியாக எதிரக்க ேவெண்டய கட்டாயம் இருந்தரத.

ஒருமுைற, சுந்தரைரையா ஒருவெருடன கடைமயாக ேமாதர ேவெண்ட 
ஆகிப்ேபானைத. "ஆமாம், உமக்கு அரைசியல ெதரரியும், யாருக்கும் அதில 
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சந்ேதரகம் இலைல. ஆனைால இலக்கியம் பறறி எனனை ெதரரியும்?”  எனறு 
அவெர ேகட்ட விட்டார. உடன 'நானையயா'விலருந்த, மிகவும் நவீனை 
எழுதரதராளைரகள வெைரை உட்காரந்த அவெசரை அவெசரைமாக படக்க ஆரைம்பதத 
விட்டார. ெபரும் பண்டதரரகைளைப் பாரதத தரனைக்கு ஏறபட்ட 
சந்ேதரகங்களுக்கு விளைக்கம் ேகட்டத ெதரரிந்த ெகாண்டார. அதரறகுப் 
பறகுதரான அவெரைத மனைத சமாதரானைம் அைடந்தரத. தரனைத தரனிப்பட்ட 
ேசகரிப்பகளைாக அவெர ைவெததிருந்தர ஆந்திரை பரைேதரசததின உயிரத 
டப்பானை பைடப்பகள மட்டேம ேபாதம், அவெரைத சிறந்தர வொசிப்பறகு 
உரைாணங்களைாக இருக்க..  

சுந்தரைரையா தரனைத கட்சியின மூததர சகபாடகளுடன ேசரந்த 
ெகாண்ட, கட்சிக்குளளிருந்தர திருததரல வொதர ேபாக்குக்கு எதிரைாகவும், 
வெரக்க சமரைசவொதிகளுக்கு எதிரைாகவும், சமரைசேம ெசயத ெகாளளை முட 
யாதர சண்ைடைய  நடததிக் ெகாண்டருந்தரார. 1961ல நடந்தர விஜய 
வொடா கட்சி மாநாட்டன ேபாத, இந்தர விவொதரம் முனனுக்கு வெந்தரத. 
அத கட்சிையேய உைடக்கும் நிலைலக்குத தரளளியத. இருப்பனும் 
கட்சியின ஒறறுைமையக் கருததில ெகாண்ட, கட்சி நலனுக்காக, சில 
ஒட்ட ேவெைலகைளைச ெசயத சமரைசம் கண்டனைர. 

சுந்தரைரையாதரான, மறற எந்தரத ேதராழைரைக் காட்டலும், கட்சியின 
மததியக் கமிட்டயில நீண்ட காலம் அங்கம் வெகிததரவெர ஆவொர. 
அவெரைால கட்சியின மததிய தரைலைமயின திருததரலவொதரப் ேபாக்ைகச 
சகிததக் ெகாளளை இயலவிலைல. அவெர விஜயவொடா காங்கிரைஸிறகுப் 
பறகு, மததியக் கமிட்டயில இருக்க மறுதத விட்டார. ஆனைால 
அப்ேபாததரான பததராண்ட காலமாக கட்சியின ெபாதசெசயலாளைரைாக 
இருந்தர அஜய ேகாஷ் காலமானைதராலும், மததியக் குழுவிலுளளை 
அைனைதத உறுப்ப னைரகளும் வெறபறுததிக் ேகட்டக் ெகாண்டதராலும், 
அவெர மததிய கமிட்ட யிலும், மததிய ெசயறகுழுவிலும் பணிபரிய 
ஒப்பக் ெகாண்டார. இருப்பனும் சீக்கிரைேம அவெர விைட ெபற 
ேவெண்டய தரருணம் வெந்தரத. இந்திய-சீனை எலைலச சண்ைட 
ெவெடததரதம், கட்சியின ேதரசிய கவுனசி லல உளளை 
ெபரும்பானைமயானைவெரகள, சீனை எதிரப்ப நிலைல எடததரார கள. அதில 
சிலர சீனைாவுடன ேபாரிடவெதரறகாக அெமரிக்காவின உதரவி ையக் கூட 
நாடலாம் எனற கூறினைாரகள. சுந்தரைரையாவொல இந்தர நிலைல பாட்ைட 
ஏறறுக் ெகாளளை இயலவிலைல. அவெர சில ேதராழரகளுடன ேசரந்த 
ெகாண்ட, ெசயறகுழுவில இருந்ேதர விலகினைார. அவெர விலகியதம், 
உடேனை சுந்தரைரையாவும், ஒதத வெரைாதர சில கட்சித தரைல வெரகளும் ைகத 
ெசயயப்பட்ட, சீனைக் ைகக்கூலகள எனைக் குறறம் சாட்டப்பட்ட, 
சிைறயில அைடக்கப்பட்டனைர. 

அவெர சிைறயில இருந்த விடவிக்கப் பட்டதம், முதரல ேவெைலயாகக் 
கட்சி ெசயறபாட்டன ேபாத கைடபடக்க ேவெண்டய, உண்ைமயானை 
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மாரக்சிய சிந்தரைனைகைளையும், அைமப்பயல ெகாளைககைளையும், 
அறிமுகப் படததம் முயறசிகளில இறங்கினைார. ஆனைால அந்தர முயறசி 
எதிரபாரததர பயனகைளை அளிக்காதரதரால, கட்சியின திருததரலவொதர 
தரைலைமயுடன இருந்தர உறவுகைளை முறிததக் ெகாண்ட, கட்சிையப் 
பதிதராக மறுநிலரமாணம் ெசயய ேவெண்டய அவெசியம் ஏறபட்டத. 1964ல 
கலகததராவில பதிய கட்சி மாநாட கூட்டப்பட்டத. பதிய 
ெசயறதிட்டமும், பதிய கட்சிக் ெகாளைககளும் இந்தர மாநாட்டல 
ஏறறுக் ெகாளளைப்பட்டனை. சுந்தரைரையா ஏகமனைதராக கட்சியின ெபாதச 
ெசயலாளைரைாய ேதரரந்த எடக்கப்பட்ட, பல வெருடங்கள அந்தரப் ெபாறுப் 
பல ெதராடரந்த இருந்தரார. 

திருததரலவொதர தரைலைமயில இருந்த முறிததக் ெகாண்ட பறகு, 
ெபாலட் பீேரைா கூட்டம் ேகரைளைாவில நடந்தரத. அந்தரக் கூட்டம் நடந்த 
ெகாண்டருந்தர ேபாத, அரைசு திடீரெரைனை வெந்த ஒட்டெமாததர தரைலைம 
ையயும் ைகத ெசயத சிைறயில அைடததரத. நாட முழுவெதம் ஆயிரைக் 
கணக்கானை மாரக்சிஸ்ட் ெதராண்டரகளும், ஊழியரகளும் ைகத 
ெசயயப் பட்ட சிைறயில அைடக்கப் பட்டனைர. 1967 ெபாததேதரரதரைல 
ஒட்ட தரான, அவெரகள விடவிக்கப் பட்டனைர.

சிைறயில இருந்த விடதரைலயாகி வெந்தரதம், மறுபடயும் சுந்தரைரையா 
கட்சிையத திரைட்டவெதில மூழ்கிப்ேபானைார. ேமறகு வெங்கததிலும், 
ேகரைளைா விலும் ஐக்கிய முனனைணி அரைசு மாரக்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சியின தரைலைமயில நிலறுவெப்பட்டத. நம்பூதிரிபாட் ேகரைளை 
அரைசுக்கும், ேஜாதி பாசு ேமறகு வெங்க அரைசுக்கும் முதரலைமசசரைாக 
ஆனைாரகள. 

ேகரைளைா மறறும் ேமறகு வெங்கததிலுளளை மாரக்சிஸ்ட் கட்சிகள, 
ெபாத மக்களின வொழ்க்ைகத தரரைதைதர உயரததவெதரறகும், உைழக்கும் 
வெரக்கத தினைைரையும், விவெசாய மறறும் மறற ெவெகுஜனை 
இயக்கங்கைளையும்,  வெல ைமப் படததவெதரறகும், முயறசிததரார. 
ேகரைளைாவிேலேய குறிப்பட்ட காலம் தரங்கியிருந்த, ேகரைளைாவின மீத 
சிறப்பக் கவெனைம் ெசலுததி வெழி காட்டனைார.  

சுந்தரைரையா இந்திய-சீனைப் ேபாரின ேபாத ைகத ெசயத ைவெததி 
ருந்தர ேபாத, கடைமயானை உடலநல பரைசசிைனைக்கு, உளளைானைார. 
ஆகேவெ ஆந்திரைப் பரைேதரச அரைசும், இந்திய அரைசும் மாஸ்ேகாவிறகுச 
ெசனறு சிகிசைசப் ெபறறு வெரை அவெைரை அனுமதிததரத. மாஸ்ேகாவில 
சிகிசைசப் ெபறறு இந்தியா திரும்பயதம், அவெர மறுபடயும் ைகத 
ெசயயப்பட்ட சிைறயில அைடக்கப்பட்டார. 

அவெர மாஸ்ேகாவில சிகிசைசப் ெபறறு ெகாண்டருந்தர ேபாதம் கூட, 
இந்தியாவிலுளளை கட்சியின மததியகமிட்டயுடன ெதராடரப ைவெததிருந் 
தரார. சமகால விசயங்களில தரனைத கருதைதரத ெதரரிவிப்பதடன, குறிப் 
பாக இந்ேதரா பாகிஸ்தரான பரைசசிைனையில சரியானை நிலைலபாட எடப்ப 
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தரறகு உதரவிகரைமாக இருந்தரார. ெமாததரததில கட்சிையச சரியாக வெழி 
நடததிச ெசலவெதரறகு, தரனனைால முடந்தர அைனைதைதரயும் ெசயதரார.

ேமறகு வெங்கம் மறறும் ேகரைளைாவில, மாரக்சிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி பரிந்தர 
ேபாத, அதிதீவிரை நிலைலபாட தரைலத தூக்கியத. அப்ேபாைதரய சீனைா 
மறறும் ேசாவியத ரைஷ்யாவிறகு இைடேயயுளளை ேமாதரலகள மறறும் 
கருதத ேவெறுபாடகள,  இந்தர மாதிரியானை ேபாக்குக்கு வெலு ேசரப்பதராக 
இருந்தரத.

1968ல மததிய கமிட்டயின பளீனைம், ேமறகு வெங்கததிலுளளை பரதத 
வொனில கூட, தரததவொரததர பரைசசிைனைகள சம்பந்தரமாக ஆழமானை விவொ 
தரதைதர ேமறெகாண்டத. அப்பளீனைம் நக்சலபாரிகளின வெழிைய முறறி 
லுமாக நிலரைாகரிததரத. கூடேவெ ேசாவியத கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின வெலத 
சாரி திருததரலவொதர வெழிையயும், சீனைாவின இடதசாரி சாகச வொதரதைதர 
யும் எதிரததரத. 

இந்திய நிலைலைமகளுக்கும், அப்ேபாைதரய உலக நிலைலைம 
களுக்கும் ஏறப மாரக்சிய ெலனினிய வெழிமுைறைய, நைடமுைறப் 
படததர முடவு ெசயதரத.  ேசாவியத கம்யூனிஸ்ட் கட்சிையயும், சீனை 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிையயும் ஒனறாக இைணந்த வெந்த, மாரக்சிய ெலனி 
னிய சிந்தராந்தர அடப்பைடயிலும், ெதராழிலாளை வெரக்க சரவெேதரசியததின 
அடப்பைடயிலும், ெசயறபடமாறு இந்திய மாரக்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சி, ேவெண்ட ேகட்டக் ெகாண்டத. பளீனைததின விவொதரங்களிலும், 
முடவுகைளை எடப்பதிலும், சுந்தரைரையா முக்கிய பாததிரைம் வெகிததரார. 

சுந்தரைரையா மீண்டம் மீண்டம் கட்சியின ெபாதச ெசயலாளைரைாய 
எரணாகுளைததில நடந்தர எட்டாவெத கட்சி மாநாட்டன ேபாதம், மதைரை 
யில நடந்தர ஒனபதராம் மாநாட்டன ேபாதம்,  ேதரரந்ெதரடக்கப்பட்டார. 
சுந்தரைரையா கட்சியின ெபாதசெசயலாளைர எனற வெைகயில தரனைத 
ெபாறுப்பகைளைப் பூரைணமாக நிலைறேவெறறி தரந்தர ேபாதிலும், கட்சியின 
கிஷான சபா குறிததம், இந்திய மாணவெர சங்கம் ( )SFI  குறிததம் விேசச 
கவெனைம் எடததக் ெகாண்ட சிறந்தர வெழிகாட்டயாகச ெசயற பட்டார. 

ெபாதசெசயலாளைரைாய இருந்தர ேபாத, தரனைத தரைலைமயின கீழ், 
கியூபா, வெடெகாரியா மறறும் ருேமனியா ேபானற நாடகளுக்குப் கட்சி 
யின பரைதிநிலதிக் குழுக்கைளை அைழததச ெசனறார. ருேமனியாவிறகுச 
ெசனற பரைதிநிலதி குழுவில, ஆந்திரைப் பரைேதரச கட்சிக் கமிட்டயின 
ெசயலா ளைரைாய இருந்தர ேதராழர ஹெனுமந்தர ரைாவும் கலந்த ெகாண்டார. 
அப்ேபாத வியட்நாம், கியூபா, ஸ்ெபயின, இததரால, பரைானஸ், 
ஜப்பான மறறும் பல நாடகளில இருந்தர வெந்தர பரைதிநிலதிகளுடன ேபசும் 
வொயப்பம், அவெர களைத கருதைதரயும் அனுபவெதைதரயும் பகிரந்த 
ெகாளளும் வொயப்ைப யும், இந்தியக் குழுவின பரைதிநிலதிகளும் 
ெபறறனைர.
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அதரறகு முனனைர,  நம்பூதிரிபாட் மறறும் ப.சி.ேஜாஷ அவகளுடன 
ேசரந்த 1957ல பீகிங் ெசலலும் வொயப்ைப,  சுந்தரைரையா ெபறறார. 
ெசனறு சீனைாவின எட்டாவெத கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின மாநாட்டல 
பங்குப் ெபறறார. அப்ேபாத சுந்தரைரையா மாேசதங்,  சூயனலாய 
ேபானற பல சரவெேதரசிய கம்யூனிஸ்ட் தரைலவெரகைளைச சந்திதத பல 
விசயங்கள குறிதத விவொதிததரார. பறகு சிறித காலம் சீனைாவிேலேய 
தரங்கியிருந்த, சுறறிப் பாரதத, அவெரகளைத முனேனைறறங்கைளையும் 
சாதரைனைகைளையும் அலசி ஆரைாயந்த பரிந்த ெகாளளை முைனைந்தரார.

அவெர கட்சிைய, மாரக்சிய ெலனினிய சிததராந்தரததிறகுப் பறம்பானை 
தீவிரைவொதரததின பக்கம் சாயந்த விடாமலும், கண்மூடததரனைமாகச 
சீனைாைவெ ஆதரரிக்கும் ேபாக்ைக அண்ட விடாமலும், சரியானை திைசயில 
வெழி நடததிச ெசனறார. 1975ல இந்திரைாகாந்தி அவெசரை கால சட்டததின 
மூலம் அடக்குமுைறையக் கட்டவிழ்தத விட்ட, மக்கள இயக்கததின 
மீத மிருகததரனைமானை தராக்குதரைலத ெதராடததர ேபாதம், ஆயிரைக் 
கணக்கானை கட்சியின தரைலவெரகைளையும் ஊழியரகைளையும் ைகத 
ெசயதர ேபாதம், சுந்தரைரையா தரைலமைறவொக இருந்த ெகாண்ட கட்சி 
ையத திறம்பட வெழி நடததியேதராட அலலாமல, ெபாததேதரரதரல 
அறிவிக்கப்பட்டதம் தரைலைமைறவு வொழ்ைகைய முடததக் ெகாண்ட 
ெவெளி வெந்தரார.

ேதரரதரலல, காங்கிரைஸிறகுக் கடைமயானை ேதராலவிையத தரந்த, 
ஜனைதரா கட்சி ஆட்சிக்கு வெந்தரத. அப்ேபாத சுந்தரைரையா ஆந்திரைாவுக்குத 
திரும்ப ேபாய, அங்ேகயுளளை கட்சி ேவெைலகைளைப் பாரக்க, 
விரும்பனைார. அதரன விைளைவொய தரனைத ெபாதசெசயலர ெபாறுப்ைப 
ரைாஜினைாமா ெசயதரார. ஆனைால அைதர நீண்ட காலமாக மததிய கமிட்ட 
ஏறகவிலைல. ஆனைால தரான எடததர நிலைலபாட்டல சுந்தரைரையா 
உறுதியாக இருந்தரார. அவெரைால தரனைத ெசாந்தர மாநிலலததில கட்சியின 
ெசலவொக்கில சரிவு ஏறபடவெைதரப் பாரததக் ெகாண்ட, சும்மா இருக்க 
இயலவிலைல.  இடத மறறும் வெலத திருததரலவொதரங்களுக்கு நடேவெ 
சிக்கித தரவிக்கும் ஆந்திரை கட்சிையச ெசம்ைம படததி, மீண்டம் 
மறுநிலரமாணம் ெசயவெத அவெசியம் எனை கருதி, தரனைத நிலைலபாட்டல 
மிக உறுதியாக இருந்தரார. கைடசியாக கட்சி ேவெறு வெழியிலலாமல, 
அவெைரை அைனைதத அகில இந்திய ெபாறுப்பகளில இருந்தம் 
விடவிததரத. அவெர ெதராடரந்த ெபாலட்பீேரைாவில உறுப்பனைரைாக 
இருந்தராலும், தரனைத ெபரும் பகுதி ேநரைதைதர ஆந்திரைததிேலேய 
கழிததரார. நக்சைலட் எனை முததிைரைக் குததி நூறறுக்கணக்கானை 
மக்கைளைக் ெகானறு குவிததர ஆந்திரை முதரலைமசசர ெவெங்கலரைாவுக்கு 
எதிரைாக, ஆந்திரை மக்கைளை ெவெகுவொகத திரைட்ட, சிவில விடதரைல 
இயக்கதைதரத தவெங்கினைார. இந்தர மக்கைளை ெகானெறாழிக்கும் 
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ேபாக்ைகக் கண்டதத, மாவெட்டம் தரழூவிய மாநாட ஒனைற 
நடததினைார. 

அவெர தரரகுண்ேட கமிட்டயின பரிந்தைரையின ேமல அைமக்கப் 
பட்ட பரகவொ கமிஷன முனனைர, ேவெண்டெமனேற திட்டமிட்ட நடந்தர 
படெகாைலகள குறிதத, சுந்தரைரையா ேநரைடயானை சாட்சிகைளைக் 
ெகாண்ட வெந்த நிலறுததினைார. 

ெதரலங்கானைா ேபாரைாட்டம் பறறியும் அவெர எழுதிய பததரகம் மிகவும் 
முக்கியததவெம் வொயந்தரத. அைதரச அசசடதத விநிலேயாகிப்பத எனபத, 
மாரக்சிய ெலனினியததின நைடமுைற அரிசசுவெடையப் படப்பத 
ேபால உதரவிகரைமாக இருக்கும். 

 

இைணப்ப 

சுந்தரைரையாவின ெநருங்கிய நண்பரகளும், கட்சித தரைல 
வெரகளும், ஊழியரகளும், சுந்தரைரையாவுடனைானை தரங்கள 
அனுபவெங்களின மூலம், அவெரைத மைறவுக்குப் பறகு, எழுதிய 
ெசாறெபாழிவுகளில இருந்தம், பததிகளில இருந் தம், 
எடக்கப்பட்ட குறிப்பட்ட பகுதிகள இங்குத தரரைப்பட் டளளைனை. 
சுந்தரைரையாவின ஆளுைமையப் பரிந்த ெகாளளை இைவெ 
உதரவும்:

"உலகததில எங்ேகா உளளை ஒரு சிகரைததின உயரைம் எவவெளைவு எனறு 
நீங்கள ெதரரிந்த ெகாளளை விரும்பனைால, நீங்கள உங்கள பூேகாளை 
பததரகதைதரத திருப்பப் பாரக்க ேவெண்டாம். சுந்தரைரையாைவெக் ேகளுங் 
கள! அவெர அதரறகானை பதிைலச ெசாலவொர. ஆறறில தரண்ணீர 
எவவெளைவு வெருகிறத, அைதர ஒவெவொரு மாநிலலமும் எப்படப் பரிததக் 
ெகாளளை ேவெண்டம் எனபத ேபானற, சிக்கலானை விசயங்களுக்கு 
திறந்தர பததரகம் ேபால பதில, அவெர ெதரரிந்த ைவெததிருப்பார. கைல 
இலக்கியம் உட்பட, அவெர படக்காதர விசயம் எனறு எதவும் இருக்க 
முடயாத. உண்ைமயில அவெர கைலயில ெபரும் விருப்பம் ெகாண்ட 
பனமுக ஆளுைம ெகாண்ட  ஒரு மனிதரர. கைலகைளைப் பறறி ெதரரிந்த 
ெகாளவெறகாக, மிகவும் விைல உயரந்தர பததரகங்கைளை வொங்கி அடக்கி 
ைவெததிருந்தரார. அவெைரைப் பாரததரால ஒரு அறிவுஜீவி எனறு ெசாலல 
முடயாத. அவெர அப்பட ஒனறும், ெமாததர ெமாததரமாகப் பததரகங் கைளை 
எழுதிக் குவிக்கவிலைல. ஆனைால இயக்கததில உளளைவெரகளுக்குத 
ேதரைவெயானை பததரகங்கள மட்டம் பல எழுதியுளளைார.”
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“குழந்ைதரகைளைப் ெபறறுக் ெகாண்டால, தரான மக்களுக்குச ெசய 
யும் பணிகள பாதிக்கப்படலாம் எனை அவெர அஞ்சினைார. ஆகேவெ தரான 
திருமணம் ெசயத ெகாண்ட உடன, குடம்பக்கட்டப்பாட அறுைவெச 
சிகிசைசச ெசயத ெகாண்டார. அவெர ெவெறுமேனை சுயநலமறற மனிதரன 
மட்டமலல. தரனைத ெசாதைதர எலலாம் கட்சிக்கு எழுதிக் ெகாடதத, 
உதராரைண பருசனைாக வொழ்ந்த காண்பததரார. ெசாலலப்ேபானைால அவெரைத 
இசெசயலகள அைனைததேம ஒரு இயக்கம் ேபால ஆனைத.”

“கட்சி உறுப்பனைரகளும், கட்சியின அைனைதத மட்ட ஊழியரகளும் 
அவெைரை எப்ேபாத ேவெண்டெமனறாலும் பாரக்கலாம் எனபததரான 
சுந்தரைரையாவின தரனிப்பட்ட குணாம்சமாகும்.”

“ெதரலங்கானைா ஆயுதரப் ேபாரைாட்டம் இனியும் ெதராடரந்த நடததர 
இயலாத எனற அபாயக் கட்டதைதர அைடந்தரத. இதில நூறறுக் 
கணக்கானை ேதராழரகளின வொழ்க்ைகச சம்பந்தரப் பட்டளளைதரால, இந்தரப் 
ேபாரைாட்டதைதர வொபஸ் வொங்குவெத எனபதம், மிகவும் குரூரைமானை 
முடவொகதரான இருந்தரத. சுந்தரைரையாவும், பசவெப் ெபானைனையாவும் 
ெகரிலலா தருப்ைபப் ேகட்ட, அவெரகள சம்மதரம் இலலாத எந்தர முட 
ைவெயும் எடக்கக் கூடாத எனை முடெவெடததராரகள. சுந்தரைரையா இரைண்ட 
நாட்கள இரைவு பகலாய அங்ேகேய உட்காரந்த, அைனைததக் ெகரிலலா 
தருப்ப தரைலவெரகைளையும் அைழதத கூட்டம் நடததி, அவெரகைளை, 
இந்தர முடைவெ ஏறறுக் ெகாளளைச ெசயதரார.”

“சுந்தரைரையா ெபாலட்பீேரைாவில ேசரும் பட ெதராடரந்த எனனிடம் 
ேபசி, எனைனைச (ஹெரிகிஷன சுரஜித சிங்) சம்மதிக்க ைவெததரார. எனைனை 
ைமயததக்கு மாறறுவெத, பஞ்சாப் இயக்கதைதரப் பாதிக்கும் அலலத 
அதரறகு இழப்பாகும் எனறு நான தரரக்கம் ெசயேதரன. அவெர கீழ்கண்ட 
ஒரு எளிைமயானை வொதரதைதர முன ைவெததரதின மூலம், எனைத எதிரப்ைப 
மட்டப்படததினைார: "பஞ்சாபன பரைட்சி எனபத, இந்திய பரைட்சிைய 
விட விததியாசமானைதராகவும், அைதர விட்ட விலகியதராகவும் இருக்க 
முடயாத. அதேபால பஞ்சாப் பரைட்சி எனபத இந்திய பரைட்சி ெவெறறி 
யைடயாமல, அத மட்டம் தரனியாக ெவெறறியைடய முடயாத.”“

      (ஹெரிகிஷன சுரஜித சிங்)

“1943-45களில, வெங்காளைம் இதரறகு முனனைர கண்டரைாதரப் பஞ்சத 
தரால பாதிக்கப் பட்டருந்தரத. இதரனைால பல வெங்காளைத ேதராழரகள உடல 
நலமறறுப் ேபானைாரகள. ஆகேவெ சுந்தரைரையா ஓயவு மறறும் சிகிச 
ைசக்காக ஒரு முகாைம, மசூலப்பட்டணததில தவெங்கினைார. பல 
ேதராழரகள ஓயவு எடப்பதரறகாக, அந்தர முகாமிறகு அைழதத வெரைப் 
பட்டனைர. தரனைத கடைமயானை ேவெைலப் பளுவுக்கும் நடேவெ, எப்பட 
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யாவெத ெகாஞ்சம் ேநரைம் ஒதக்கி முகாமிறகு வெந்த, அங்கிருப்பவகளின 
ஆேரைாக்கியம் பறறி விசாரிதத விட்டப் ேபாவொர, சுந்தரைரையா.”

“சுந்தரைரையா, ரிக்சா வெண்டயில ேபாவெைதர, உறுதியாக எதிரததரார. 
ஒரு மனிதரன இழுக்க, அதில ஒருவெர உட்காரந்த ேபாவெைதர, அவெரைால 
ஏறறுக் ெகாளளை இயலவிலைல. ஆனைால மததியதரரை வெரக்கததிறகுக் 
கட்டப்படயாகக் கூடய வொடைகயில உளளை ஒேரை வொகனைம், ரிக்சாதரான. 
ஆகேவெ ரிக்சாவில ெசனறுதரான ஆக ேவெண்டம் எனற எங்கள 
பரிந்தைரைைய, அவெர கண்டப்பா ஏறறுதரான ஆக ேவெண்டம் எனைக் 
கூறி, நாங்கள அவெைரை நிலரபந்திப்ேபாம். அவெரும் ஒருவெர மட்டம்தரான, 
ஒரு ரிக் சாவில வெரை ேவெண்டம் எனற நிலபந்தரைனைக்கு உட்பட்ட, அதில 
பயணம் ெசயவொர.”

“1937ம் வெருடம் குளிரகாலத ெதராடர. நான(அனுமந்தர ரைாவ) கம்மா 
விடதியில தரங்கி இருந்ேதரன. வெழக்கமாக நான அளைறயின உட்பறமாக 
தராழ் ேபாடாமலதரான தூங்கச ெசலேவென. ஒருநாள நளளிரைவு சுந்தர 
ைரையா வெந்தரார. அவெர யாைரையும் எழுப்பவிலைல. அவெர பாய மாதிரி 
ெசயதிததராைளை விரிததப் ேபாட்டக் ெகாண்ட, வெந்தர ைபையத 
தரைலயைண ேபால ைவெததக் ெகாண்ட, தூங்கிப் ேபானைார. தினைமும் 
காைலயில 4 மணிக்ேக விழிதத விடவெத சுந்தரைரையாவின பழக்கம். 
எழுந்தரதம் அவெர விளைக்ைகப் ேபாட மாட்டார. அப்படப் ேபாட்டால, 
அத தூங்கும் மறற ேதராழரகளின தூக்கதைதரக் ெகடக்கும் எனறு 
அஞ்சுவொர. அவெர ஏதராவெத படக்க விரும்பனைால, ேவெறு எங்காவெத 
ேபாயதரான அந்தரப் பணிையச ெசயவொர.”

“ஆந்திரைபரைேதரசம் உபரி அதிகமுளளை மாநிலலம் எனற அரைசின 
வொதரதைதர அவெர கடைமயாக எதிரதத வெந்தரார. அவெர உணவியல 
நிலபணரகளும், மறற நிலபணரகளும் கூறிய பட ஒவெவொரு தரனிப்பட்ட 
மனிதரரகளுக்கும் எவவெளைவு ேதரைவெ எனபைதர கணக்கிட்ட, பளளி 
விபரைததடன, ஆந்திரைபரைேதரசம் பஞ்சமானை மாநிலலம் எனற உண் 
ைமைய, விளைக்கினைார.”

“மக்கள மருததவெமைனை எனபத ஆந்திரை பரைேதரசததில மட்டம் 
காணப்படம் விேசசமானை குணாம்சமாகும். வெங்காளைததில கட்சியின 
மருததவெரைாக பணியாறறிய ரைாமசசந்திரை ெரைட்ட (சுந்தரைரையாவின சேகாதர 
ரைர) அந்தர மாதிரியானை மருததவெமைனைகைளை முதரனமுதரலல நிலருவினைார. 
அவெர இறந்தர பறகும் கூட, மக்கள மருததவெமைனை ெதராடரந்தரத, 
விரிவெைடந்தரத, தரனைக்கு எனறு ெபயைரைச சம்பாதிததக் ெகாண்டத. பல 
கட்சி மருததரவெரகள அைதர மாதிரியாகக் ெகாண்ட மாநிலலம் முழுவெதம் 
அந்தர மாதிரியானை மருததவெமைனைைய நிலறுவினைாரகள. இந்தரத திட்டத 
திறகு, சுந்தரைரையாவின மனிதராபமானை எண்ணம்தரான பனபலமாய 
உளளைத.

27

www.padippakam.com

gbg;gfk;



“இட்டகட்டச ெசாலவெத, ஏமாறறுவெத எனபெதரலலாம் ெதரரியாதர 
அரைசியலவொதி அவெர. அவெர எைதரயும் ேநரைடயாகப் ேபசுவொர. ஆனைால 
இந்தரச சிறந்தர குணேம, மக்கள பரைசசிைனைகைளை ெவெவேவெறு 
கட்சிகளின மட்டங்களில விவொதிக்கும் ேபாத, சில ேநரைங்களில 
பரைசசிைனையாகி விட வெதண்ட. அவெர எளிைமயாகவும் ேநரைடயாகவும் 
இருப்பவெர. மறற வெரகளும் தரனைனைப் ேபாலேவெ, ேநரைடயாகவும் 
உண்ைமயாகவும் இருப்பாரகள எனை நம்பபவெர. அவெர ேபசசுவொரதைதர 
ேமைஜயில, தரனனிடம் உளளை அஸ்திரைங்கைளை எலலாம் ேபாட்ட 
விட்ட, மிகவும் ெவெளிப்பைடயாக தரனைத கருதைதர வெலயுறுததிப் 
ேபசுபவெர.”

"தரான ெசாலவெத மக்கள நலைனைப் பரைதிப்பலப்பதராக உளளைதராக 
இருந்தம் எதிரில உளளைவெர ஒப்பக்ெகாளளைவிலைல எனறாலும், 
அலலத எதிரில உளளைவெரகள ேபசுவெத உண்ைமக்குப் பறம்பாக உள 
ளைத எனறாலும், அவெர அவவெளைவு எளிதில விட மாட்டார. எதிரில 
இருப்பவெர எவவெளைவு ெபரிய ஆளைாக இருந்தராலும் சறறும் கவெைலப் 
படாமல, கண ேநரைததில, அவெரிடம் முரைண்பட்ட ேபச ஆரைம்பதத விட 
வொர. ஒருமுைற ஆந்திரைததின ெபருந்தரைலவெரகளில ஒருவெரைானை 
பரைகாசம் ேசாசலசம் குறிததம், ேசாவியத யூனியன குறிததம் 
உண்ைமக்குப் பறம்பாக ஒரு கூட்டததில ேபசிக் ெகாண்டருக்க, 
சுந்தரைரையா உடனை டயாக எழுந்த அவெர ெபாய ெசாலகிறார எனறு கததர 
ஆரைம்பதத விட் டார. பரைகாசம் ேபானற ெபரும் ெசலவொக்குப் பைடததர 
தரைலவெைரை எதிரப்பத எனறால, ெபரும் ைதரரியம் ேவெண்டம். நாங்கள 
அைனைவெ ரும் பரைகாசம் எனனைச ெசாலலப் ேபாகிறாேரைா அலலத எனனைச 
ெசய யப் ேபாகிறாேரைா எனறு பயந்த ெகாண்டருந்ேதராம். யார இப்பட 
மறுததரப் ேபசியத, அவெர வெந்த தரனைனை அறிமுகப்படததிக் ெகாளளை 
ேவெண்டம் எனறு ெசானனைதம், சுந்தரைரையா எழுந்த வெந்த, தரான 
இனனைார எனறும், பரைகாசம் இங்குச ெசானனைத ெபாய எனறும் 
ெசானனைார. பரைகாசம் ஒரு கணம் எனனை ேபசுவெத எனறு ெதரரியாமல 
ெசயலழந்த ேபாய நிலனறார. பனனைர சுந்தரைரையா பறறி ஏேதரா முனைகி 
விட்ட, தரனைத ேபசசின சாரைதைதர திைச மாறறிப் ேபசினைார.

“ஒததைழயாைம இயக்க காலததில, கள இறக்கும் மரைதைதர 
ெவெட்டவெத, அப்ேபாரைாட்டததின ஒரு அம்சமாகும். அப்படயானை 
நடவெடக்ைகயின ேபாத, நமத முவவெரணக் ெகாடைய இருப்ப 
திேலேய உயரைமானை கள மரைதத ேமல பறக்க விட ேவெண்டெமனறு 
ஒருவெர கருததத ெதரரிவிததரார. சுந்தரைரையா அைதரச ெசயவெதரறகு முன 
வெந்தரார. ெகாடைய வொங்கிக் ெகாண்ட, மரைதத ேமல ஏறத தவெங்கி 
விட்டார. பாதி மரைததில இருக்கும் ேபாத, அவெருக்கு ெகாஞ்சம் தரவெறி 
விட்டத. அவெரைத ெநஞ்சில கீறி இரைததரம் வெடந்த ெகாண்டருந்தரத. 
அதெவெலலாம் முவவெரண ெகாடைய உயேரை பறக்க விட ேவெண்டம் 
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எனற அவெரைத ஆரவெதைதரக் குனற ெசயய முடயவிலைல. இந்தரச ெசயதி 
இங்கும் அங்குெமனை எங்கும் பரைவியத. சுந்தரைரையாைவெ முவவெரணக் 
ெகாடயின மரியாைதரையயும், ெகாளைரைவெதைதரயும் காப்பாறறியவெர எனை 
அைனைவெரும் பாரக்கத தவெங்கினைாரகள. ஏறறப் பட்ட ெகாட மிகவும் 
உயரைததில இருந்தரதரால, பரிட்டஷ் ஆட்சியா ளைரக்ளுக்கு யாைரையும் 
அனுப்ப அந்தரக் ெகாடையக் கீேழ இறக்கிக் ெகாண்ட வெருவெதரறகுப் 
பயமாக இருந்தரத.  அந்தரக் ெகாடைய தப்பாக்கி ைவெததச சுட்ட, 
தீக்கிைரையாக்கினைாரகள.” 

“கட்சி ஊழியரகளின ேமல அவெர ைவெததிருக்கும் பாசதைதரயும் 
நம்பக்ைகையயும் யாரும் அவவெளைவு எளிதில எழுததில வெடதத விட 
முடயாத. அவெரைத சக ேதராழரகள பஞ்சாபல இருந்தராலும் சரி, வெங்கா 
ளைததில இருந்தராலும் சரி, அவெரகளைத உடல ஆேரைாக்கியம் குறிததம், 
அவெரகளைத வீட்டப்பரைசசிைனைகள குறிததம், மிகவும் அக்கைறயுடன 
இருப்பார. ஏேதரா அவெரகள பரைசசிைனைையத ெதரரிந்த ெகாளளை ஆரவெ 
மாய இருக்கிறார எனபதடன அவெர மட்டப்பட்ட ேபாய விட மாட்டார. 
பரைசசிைனைையத தீரப்பதரறகும் அைனைதத முயறசிகைளையும் எடப்பபார. 
ஒரு சமயம் நானும் ( .A ெவெங்கேடஸ்வெரை ரைாவ), நந்தூரி பரைசாத ரைாவும் 
ேம 14ம் ேதரதி ஒரு ெசனைனை மருததவெ மைனையில அவெரைத உடலநலம் 
பறறி விசாரிக்கச ெசனற ேபாத, அவெர முதரலல முந்திக் ெகாண்ட 
எங்கள உடல நலம் பறறியும், எங்கள குடம்பததினைர உடலநலம் பறறி 
யும் விசாரிக்க ஆரைம்பதத விட்டார.”

“சுந்தரைரையயா ெநலலூைரைச சாரந்தரவெர. ஆந்திரைாவில ேபசப்படம் 
ெதரலுங்கு மாவெட்டததிறகு மாவெட்டம் சறறு மாறும். யாரைாவெத ஒரு 
குறிப்பட்ட வொரதைதரைய, ெநலலூர வெட்டாரை வெழக்கப்பட உபேயா 
கிப்பத சரிதரானைா எனை சுந்தரைரையாவிடம் விசாரிததரால, அப்படப் பயன 
படததவெத சரிதரான எனறு வெக்காலதத வொங்குவொர. அைதர உறுதி 
ெசயவெதரறகுத ெதரலுங்கு இலக்கணததிறகு வெழிகாட்டயானை சினைனையா 
சூரி இலக்கணப் பததரகததில இருந்தர ேமறேகாள காட்டவொர.” 

    ( .M அனுமந்தர ரைாவ)

“1946ல, ெதரலங்கானைா ேபாரைாட்ட தவெக்கக் காலக்கட்டததில, 
ெகரிலலாக்கள ெகாண்டம்பளளி காட்டல பயிறசி ேமறெகாண்டாரகள. 
பயிற சியின ேபாத, தருப்பனைர பதரருக்குள தரங்கள இடததில இருந்த 
ெகாண்ட, இலக்ைக ேநாக்கிச சுட தரயாரைாக ஆனைாரகள. திடீரெரைனை அங்கு 
சுந்தரைரையா வெந்தரத அைனைவெருக்கும் இனபஅதிரசசியாக இருந்தரத. 
அவெர அங்கு அரைசியல ெசாறெபாழிவொறற வெரைவிலைல. அவெரும் 
ெகரிலலா பயிறசி எடக்க வெந்திருந்தரார. அந்தர நாள முழுவெதம் அவெர 
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எங்களுடன இருந்த, எங்கள பரைசசிைனைகைளை பரிந்த ெகாண்டார. 
கைடசியாக அவெர அரைசியல நிலைலபாட்ைட விளைக்கி, எங்கைளை 
உறசாகப்படததி விட்ட, அங்கிருந்த ெசனறார. இதேபால நடப்பத 
அப்பப்ேபாத நடக்கும் ஏேதரா அபூரவெமானை நிலகழ்வு எனறு ெசாலல விட 
முடயாத. மறெறாரு சந்தரரப்பததில, ெகரிலலா தருப்பகைளை, இந்திய 
அரைசின இரைாணுவெம் சூழ்ந்த ெகாண்ட இக்கட்டானை நிலனைைலயில, அத 
இருந்தரத. சுந்தரைரையயா காலசட்ைடயும், பனியனும் ேபாட்டக் 
ெகாண்ட, எங்களிடம் வெந்த ேசரந்தரார. அப்ேபாைதரய அரைசியல 
சூழ்நிலைலையச ெசாலல, அத குறிதத எங்களைத கருததகைளைத 
ெதரரிந்த ெகாளளை ஆரவெமாய இருந்தரார.”

“ெதரலங்கானைா ஆயுதர ேபாரைாட்டதைதரத ெதராடரந்த நடததவெத சாத 
தியமா எனறு கடைமயானை விவொதரங்கள கட்சிக்குள நடந்த ெகாண்ட 
ருக்கும் ேபாத, சுந்தரைரையா இரைாணுவெ உபகரைணங்களுடனும், ஒரு 
ேரைடேயாெசட்டடனும், தரனைத தரனிப்பட்டச சாமானகளுடனும், காட் 
டக்கு வெந்த விட்டார. இதரனைால எங்கள தருப்பல இருந்தர எந்தர ெகரில 
லாைவெயும் விட, அதிகச சுைமையத தூக்க ேவெண்டய கட்டாயம் அவெ 
ருக்கு ஏறபட்டத. அவெர தருப்பலுளளை ேவெறு யாைரையும் தரனைத சுைம 
ையச சுமக்க, அனுமதிக்க மறுதத விட்டார.”

“ஒரு சமயம், சுந்தரைரையாவுடன 'பதரேகான' காட்டப் பாைதர வெழிேய 
நடந்த ெசனறு ெகாண்டருந்ேதராம். பலவிதர பாைறகைளையும் சிறிய 
மைலையயும் கடந்த ெசலலேவெண்ட இருந்தரத. சுந்தரைரையா ஒரு 
மரைததத தரண்டன ேமல விழுந்தரதரால, காயம் ஏறபட்ட எக்கசசக்கமாய 
இரைததரம் வெடந்த ெகாண்டருந்தரத. நாங்கள அவெருக்கு முதரலஉதரவி 
வெழங்கிேனைாம். அவெைரை கண்டப்பாக ஓயவு எடக்க ேவெண்டெமனறும், 
இதரறகு ேமல நடக்கக் கூடாத எனறும் கடைமயாக எசசரிதேதராம். 
ஏெனைனில ஏறகனைேவெ அவெருக்கு எக்கசசக்கமானை இரைததரம் ேசதரமாகி 
இருந்தரத. ஆனைால சுந்தரைரையா எங்கள அறிவுைரைையக் காத ெகாடதேதர 
ேகட்கவிலைல. தரான ெசானனை ேநரைததில, ெசானனை இடததிறகு, 
எப்படயாவெத ேபாேய ஆக ேவெண்டெமனை, உறுதியாகச ெசாலல 
விட்டார. அவெர இரைண்ட தருப்பனைைரை உதரவிக்கு ைவெததக் 
ெகாண்டார. 60 கி.மீட்டர நடந்ேதர ெசனறார. இைடயில இரைண்ேட 
இடததிலதரான ெகாஞ்ச ேநரைம் ஓயெவெடதத ஆசூவொசப்படததிக் 
ெகாண்டார. இததரைனை வெலையயும் ெபாறுததக் ெகாண்ட, தரனைத 
இலக்ைகச சரியானை ேநரைததில அைடந்தரார.”

“1937ல, மாவெட்ட இைளைஞர மாநாட மசூலப்பட்டணததில 
நடந்தரத. மசூலப்பட்டணம் வெழியாக, குடவொடா ேபாகும் ரையில, 
மசூலப்பட்டணதைதர அைடந்தர ேபாத, மதிய உணவு ேநரைம். ஆனைால 
மதிய உணவுக்கு எந்தர ஏறபாடம் இலைல. எங்களுடன வெந்தர 
சுந்தரைரையா, எங்களில ஒருவெரைாக இலலாமல, எங்களைத ெபாறுப் 
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பாளைரைாய காரியமாறற ஆரைம்பதத விட்டார. அந்தர ரையிலேவெ நிலைலயதத 
நைடேமைடயில கிைடததர அைனைதத டபன ெபாட்டலதைதரயும் 
வொங்கி, பரைதிநிலதிகளுக்குப் பரிததக் ெகாடக்க ஆரைம்பதத விட்டார.”

“1952ல இந்தியாவின முதரல ெபாதத ேதரரதரல நடந்தர சமயம். 
கட்சியின தரைலவெரகள ஒனறு சிைறசசாைலயில இருந்த வெந்தராரகள 
அலலத தரைலமைறவு வொழ்க்ைகயில இருந்த வெந்தராரகள. சுந்தரைரையா 
வெந்தரதம், ெதரலங்கானைா ஆயுதர ேபாரைாட்டததில உயிர தறந்தர 
தியாகிகளின வீட்டறகு ேநரைாகச ெசனறார. அவெரகளைத குடம்பததி 
னைைரைப் பாரதத, அவெரகளுக்கு ஆறுதரல ெசானனைார. அவெரகளைத ேசாகத 
ைதரப் பகிரந்த ெகாண்ட, அவெரகளைத நிலதி நிலைலைமையக் 
ேகட்டறிந்தரார. அவெரகளுக்குத ேதரைவெயானை அறிவுைரை வெழங்கியதடன 
மட்டமலலாத, அங்கிருந்தர ஸ்தரல ேதராழரகளிடம் தியாகிகளின 
குடம்பங்களின நலைனை உறுதி ெசயயுமாறு ேகட்டக் ெகாண்டதடன, 
அவெரகளுக்குக் கட்சியின உதரவிையயும் ெபறறுத தரருவெதராய 
உறுதியளிததரார. இப்படயாக அவெர கட்சித ேதராழரகளின ேமலும், 
அவெரகளைத குடம்பததினைரின ேமலும், அக்கைறயுடன இருப்பார.”

“1953ல, ஒரு ேபாரைாட்டததிறகு விவெசாயிகைளைத திரைட்டக் 
ெகாண்டருக்கும் ேபாத, ேபாலஸ் எனைனைக் ைகத ெசயத, எலலூ 
ருக்கு அைழததச ெசனறத. அப்ேபாததரான எனைனைப் பாம்பகட நடந் 
தரத. இந்தரச ெசயதி கட்சிப் பததிரிைகயில வெந்தர ேபாத, சுந்தரைரையா காதர 
தூரைம் தரளளி இருந்தரார. இைதரக் ேகளவிப் பட்டதம், பதரறிப் ேபானை 
சுந்தரைரையா, எலலூருக்குப் பாயந்த வெந்தரார. எனைத நிலலைமையப் பறறி 
அங்கிருந்தர டாக்டரிடம் விசாரிதத அறிந்தரார. நான அவெரிடம், ”இப்பட 
எலலா கட்சி ேவெைலகைளையும் விட்ட விட்ட, எனைனைப் பாரக்க இவவெ 
ளைவு தூரைம் வெரை ேவெண்டய அவெசியம் எனனை?”  எனறு ேகட்ேடன. 
அதரறகு அவெர,”இவவெளைவு முக்கியமானை ேதராழர ஆபததில இருக்கும் 
ேபாத, அதரறகு எதிரவிைனை பரியாமல, அங்ேகேய நான எப்பட இருக்க 
முடயும்?” எனறு எனைனை எதிரேகளவி அவெர ேகட்டார."

“ஒருமுைற அவெைரை நான ேகட்ேடன: "நீங்கள மிகவும் மகிழ்சசியாய 
இருந்தர, உங்கள வொழ்க்ைகயின முக்கியமானை தரருணம் எத?”  அவெரைத 
பதில எனனை ெதரரியுமா?: “நான மாஸ்ேகாவில ைவெததியததிறகாகச 
ெசனறிருந்தர 1964-65ம் வெருடததின ேபாததரான. அப்ேபாத முதரல 
ைமசசரைாக இருந்தர நீலம் சஞ்சீவி ெரைட்ட, எனைக்கு ஒரு தரந்தி அனுப்ப 
இருந்தரார. எனனுைடய ேவெண்டேகாளூக்கு இணங்கி, ெதரலங்கானைா 
ேபாரைாட்டததில பங்கு எடததரதரறகாக, அப்ேபாத வெைரைக்கும் சிைறயில 
இருந்தர தரைலவெரகள அைனைவெரும், விடதரைலச ெசயயப்பட்டாரகள. 
அந்தரப் ேபாரைாட்டததில கலந்த ெகாண்டதரறகாக, யாரும் இப்ேபாத, 
சிைறசசாைலயில இலைல எனை சஞ்சீவி ெரைட்ட, எனைக்குத ெதரளிவொக 
ெதரரிவிதத இருந்தரார. எனைத அைனைதத கடைமகைளையும் நிலைறேவெற 
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றியைமக்காக, அனைறய நாளதரான நான மிகவும் சந்ேதராசமாக இருந்தர 
நாள.” “

“ஒருமுைற சுந்தரைரையா ெசானனைார: ேவெைலநிலறுததரமும், ஒருவெைக 
யில பளைாக்ெமயிலதரான. ெதராழிலாளைரகளுக்கு, தரங்கள சம்பளைதைதர 
உயரததி ேகட்பதரறகு, ேவெைலநிலறுததரம் ெசயயும் உரிைம இருக்கதரான 
ெசயகிறத. ஆனைால அேதர ேநரைததில, ெதராழிலாளைரகளும் கடனைமாக 
உைழப்பத எனபைதரயும், உறபததிைய உறுதி ெசயவெத எனபைதர 
யும், சரியாக நைடமுைற படததர ேவெண்டம். ஒருமுைற 
கம்யூனிஸ்ட்கள ஆட்சி பரியும் ேமறகு வெங்கததில, தரனனைாரவெ 
ெதராண்ட நிலறுவெனைததினைர சிலர, பல நாட்களைாக ேவெைலக்ேக 
ெசலலவிலைல. ெதராழிலாளைரகளும் தரங்கள ேவெைகைகளை 
உருப்படயாகச ெசயயவிலைல. இத கண்டப் பாக தரவெறு. நாம் 
கம்யூனிஸ்ட்கள ெதராழிலாளைரகளின ேகாரிக்ைககைளை ஆதரரிக்கும் 
ேபாத, நாம் அவெரகைளை ேவெைலையத தரப்பாக ெசயய லாகாத எனறும், 
சாகவொசமாகேவொ ேவெைலையச ெசயயலாகாத எனறும் எடததைரைக்க 
ேவெண்டம். இப்படச ெசயவெதரால ஒனறும், நமத இயக்கததிறகு எந்தர 
வெைகயிலும் தீங்கு வெந்த விடாத. நாமும் நிலரவொகதைதரப் ேபால, 
அவெரகைளை  விமரசசிக்கிேறாம் எனறு அஞ்ச ேவெண்டயதிலைல. இந்தர 
மாதிரியானை விமரசனைங்களைால நமத இயக்கம் ஒனறும் வெலுவிழந்த 
விடாத. அதரறகுப் பதில, அைனைவெரும் நமத ஆதமாரததரமானை 
தரைலைமப் ெபாறுப்ைப உணரந்த ெகாண்ட, தரங்கள ஒததைழப்ைப 
நலகுவொரகள.”               

. .V R ெபாம்மாெரைட்ட
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