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இந்திய மதசச்ாரப்ின்மம என்பது சரவ் தரம் 

சமபாவம் (எல்லா மதங்கமையும் சமமாக மதித்தல்) 

என உயரவ்ாகக் கூறப்படட்ுவருகிறது. மமற்கத்திய 

மதசச்ாரப்ின்மமயிலிருந்து இது சற்மற 

மாறுபடுகிறது. இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத ்

தமலவரும் தத்துவவாதியுமான டாக்டர ்சரவ்பை்ைி 

ராதாகிருஷ்ணன், "இந்தியச ் சிந்தமனயில் 

கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இமடமய நல்லிணக்கம் காணப்படுகிறது. 

மமற்குலகம் இருவருக்குமிமடமயயான முரமணப் பற்றிப் மபசுகிறது" என 

இந்திய மதசச்ாரப்ின்மமயின் ஆதாரமான மகாடப்ாடம்டப் பற்றிக் 

கூறினார.் அமனதத்ு மதங்களுக்கும் சமமான இடம் என்பது இந்தியாவின் 

பிரதான மதங்களுக்குச ் சமமான அைவில் ஆதரவைிக்கும் திட்டமாக 

நமடமுமறயில் கருதப்படுகிறது. மதசச்ாரப்ின்மம என்றால் 

மதவாலயத்மதயும் (அதாவது மதத்மதயும்) அரமசயும் பிரித்துமவப்பது 

என்னும் மமற்கத்தியப் புரிதலிலிருந்து இது மாறுபட்டது.  

இந்த மவறுபாடு ராதாகிருஷ்ணன் முதற்ககாண்டு இந்திய 

மதசச்ாரப்ின்மமமயத் தூக்கிப்பிடிப்பவரக்ைால் பரவலாகக் 

ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்தியச ் சூழ்நிமலக்குப் கபாருந்தும் வமகயில் 

உை்ைது என இந்த மவறுபாடம்ட அவரக்ை் கருதுகிறாரக்ை். 

எடுத்துக்காட்டாக, அரசியல் விஞ்ஞானி ராஜீவ் பாரக்வா, "இந்திய 

மதசச்ாரப்ின்மம கடுமமயான பிரிவிமனச ் சுவமர எழுப்பவில்மல; 

மாறாக மதத்திற்கும் அரசுக்கும் இமடமய 'ககாை்மக சாரந்்த 

இமடகவைிமய' அது முன்கமாழிந்தது” என்று குறிப்பிடுகிறார.் மமலும், 

தனிநபரக்ை், மதச ் சமூகங்கை் ஆகிமயாரின் உரிமமமகாரல்கைிமடமய 

சமநிமல காண்பதன் மூலம், மதத்மதத் தனியாரம்யமாக்கும் மநாக்குடன் 

அது கசயல்பட்டமத இல்மல. சூழலுக்மகற்ற தாரம்ீகமான பகுத்தறிவின் 

மாதிரியின் உருவகமாகவும் இது விைங்குகிறது. எனினும், அத்தமகய 

"ககாை்மக சாரந்்த இமடகவைி" எந்த அைவுக்குக் காலத்தின் 

மசாதமனமயத் தாக்குப்பிடித்து நின்றிருக்கிறது? அது எந்த அைவு 

ககாை்மக ரீதியானது? அல்லது மதசச்ாரப்ின்மம பற்றிய இத்தமகய 

குமறந்தபடச் புரிதல் உறுதியற்ற தன்மமக்கு உட்படக்கூடியதா? 

மதசச்ாரப்ின்மமயின் காலனித்துவ வமரயமறகைிலிருந்து, அல்லது 

காலனிதத்ுவத்திற்கு முந்மதய மபரரசர ் அக்பரின் தீன்-இ-இலாஹி 
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மபான்ற மத ஒதத்ிமசவின் வமகமமகைிலிருந்து இது எந்த அைவு 

வித்தியாசமானது? 

வாரணாசியில் உை்ை ஞானவாபி மசூதி கதாடரப்ாக எழுந்துை்ை 

தற்மபாமதய சரச்ம்ச, நாடு தழுவிய கலவரங்களுக்குக் காரணமாக 

அமமந்து மசூதி இடிப்பில் மபாய் முடிந்த பாபர ்மசூதி கதாடரப்ான நீண்ட 

காலப் பிரசச்ிமன மபான்ற சிக்கமல மீண்டும் ஏற்படுத்திவிடுமமா 

என்னும் அசச்த்மத ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது இந்தியாவில் 

மதசச்ாரப்ின்மமயின் நிமல என்ன (மதசச்ாரப்ின்மமமய 

நிமலநிறுத்துமவாம் என்று அரசியல் சாசனத்தின்படி அரசு உறுதி 

ஏற்றுை்ைது) என்பமத மீண்டும் கவனப்படுத்தியுை்ைது. ராமர ் மகாயில் 

சரச்ம்ச கதாடரப்ாக உசச்நீதிமன்றம் 2019ஆம் ஆண்டு ஒருமித்த தீரப்்மப 

வழங்கியது. இந்தத் தீரப்்பின் மூலம், இந்து மதசியவாதிகை் மகாரியபடி, 

இடிக்கப்பட்ட மசூதி இருந்த இடத்மத ராமர ் மகாவில் கடட்ுவதற்காக 

வழங்கி, அமயாத்தியில் மசூதி கடட் மாற்று இடத்மதத் தருவதற்கான 

ஏற்பாடுகமைச ் கசய்வதன் மூலம் பாபர ் மசூதி சரச்ம்சமயத் தீரக்்க 

நீதிமன்றம் முயற்சித்தது. இந்த முடிவு வழிபாடட்ு இடங்கை் (சிறப்பு 

ஏற்பாடுகை்) சட்டம் 1991க்கு அரசியலமமப்பு சாரந்்த அங்கீகாரத்மத 

வழங்கியது. இந்திய மதசச்ாரப்ின்மம நமடமுமறக்கு வந்த 1947, ஆகஸ்ட் 

15 அன்று சுதந்திர இந்தியாவில் இருந்த எல்லா வழிபாடட்ுத் தலங்கைிலும் 

அப்மபாது நிலவிய சமயத் தன்மமகமை அப்படிமய பராமரிக்க மவண்டும் 

என்று இந்தச ்சட்டம் கூறியது. பாபர ்மசூதி கதாடரப்ான சரச்ம்ச 1947க்கு 

முந்மதயது என்று கருதப்பட்டதால் அதற்கு விதிவிலக்கு அைிக்கப்பட்டது. 

2019ஆம் ஆண்டின் உசச் நீதிமன்றத் தீரப்்பு இதுமபான்ற சரச்ம்சகளுக்கு 

முடிவுகட்டி, மதத் தலங்கை் கதாடரப்ான சரச்ம்சகை் மீண்டும் 

ஏற்படுவமதத் தடுக்கும் என்ற நம்பிக்மக உருவாகியிருந்தது. இந்துக்கை் 

சிலர ் ஞானவாபி மசூதியில் தினமும் வழிபாடு கசய்ய அனுமதி மகாரி 

வாரணாசி நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் கசய்தமதயடுத்து அந்த 

வைாகத்திற்குை் இந்து மதச ் சின்னங்கை் ஏமதனும் 

புமதந்திருக்கின்றனவா என்பமத ஆய்வுகசய்யுமாறு நீதிமன்றம் 

உத்தரவிட்டமபாது இந்த நம்பிக்மக கபாய்த்துப்மபானது. மசூதியின் 

வசுகானாவில் (இஸ்லாமியத் கதாழுமகக்கு முன் நீராடும் சடங்மக 

மமற்ககாை்வதற்கான இடம்) சிவலிங்கம் இருந்ததற்கான ஆதாரம் 

ஆய்வில் கிமடத்ததாக மனுதாரரக்ைின் வழக்கறிஞர ் கூறினார.் 

வசுகானாமவ மூடி சீல் மவக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. 

நீதிமன்றம் மதனீக்கூடம்டக் கமலத்ததுமபால் ஆயிற்று. இந்தியா 

முழுவதும் உை்ை இதர மசூதிகை் குறித்தும் இமத மபான்ற 



உரிமமமகாரல்கை் எழுந்தன. நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்மதய அமனத்து 

முக்கிய மசூதிகைிலும் இமதமபான்ற ஆய்வு நடத்தப்பட மவண்டும், அந்த 

மசூதிகைில் உை்ை நீரந்ிமலகமை வசுகானாக்குப் (சடங்கு நீராடுதல்) 

பயன்படுத்துவமத நிறுத்த மவண்டும் என்று மகாரி உசச் நீதிமன்றத்தில் 

மனு தாக்கல் கசய்யப்படட்ுை்ைது. வழிபாடட்ுத் தலங்கை் சட்டம் கசல்லாது 

எனக் கூறிச ் சில மனுக்கை் தாக்கல் கசய்யப்படட்ுை்ைன. இமடக்கால 

முஸ்லிம் ஆட்சியாைரக்ளுடன் கதாடரப்ுை்ை வரலாற்றுச ் சின்னங்கைான 

தாஜ்மஹால், குதுப் மினார ் மபான்றவற்மறயும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த 

மவண்டும் என்றும் மனுக்கை் தாக்கல் கசய்யப்பட்டன. இத்தமகய 

சரச்ம்சகைால் உருவாகக்கூடிய முடிவில்லாத மத மமாதல்களுக்கான 

வாய்ப்பு, பாபர ்மசூதிமயத் தமரமட்டமாக்கிய இயக்கத்தின் சாரதியான 

ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்மசவக் சங்கதம்தமய (ஆரஎ்ஸ்எஸ்) எசச்ரிக்மக 

அமடயச ் கசய்திருப்பதாகத் கதரிகிறது. "ஒவ்கவாரு மசூதியிலும் ஏன் 

சிவலிங்கத்மதத் மதட மவண்டும்?" என்று ஆரஎ்ஸ்எஸ் தமலவர ் மமாகன் 

பாகவத் குறிப்பிட்டார.்  

நமடமுமறயில், இந்திய மதசச்ாரப்ின்மம பற்றிய கசால்லாடல், 

இந்தியாவின் சமயம் பற்றிய முந்மதய காலனித்துவச ்

கசால்லாடல்களுடனான கதாடரச்ச்ிமயத் தக்க 

மவத்துக்ககாண்டிருக்கிறது. வலதுசாரி இந்து மதசியவாதத்தின் சமகால 

கவைிப்பாடுகளும் இதில் அடங்கும். முஸ்லிம் பமடகயடுப்பாைரக்ைால் 

கதாடரந்்து ஒடுக்கப்படும் இந்து நாகரிகம் என்னும் கமதயாடல் 

இத்தமகய கதாடரச்ச்ிக்கு ஒரு எடுத்துக்காடட்ு. முஸ்லிம்கை் 

ககாை்மையடிக்கும் ஆக்கிரமிப்பாைரக்ை் என்ற படிமம் சமகால இந்து 

மதசியவாதச ்கசால்லாடலில் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது. இது பிரிட்டிஷ் 

அரமச அதற்கு முந்மதய முஸ்லிம் ஆட்சியாைரக்மைவிட உயரந்்ததாகச ்

சித்தரிக்க விரும்பிய மஜம்ஸ் மடாட், கஹன்றி எலியட் மபான்ற 

கீமழத்மதய அறிஞரக்ளுக்கு விருப்பமான கருத்துரு. இந்தியா என்பது 

சமயத்தன்மம ஆழமாக ஊடுருவியிருக்கும் இடம். மதத்மதயும் 

அரமசயும் பிரித்துமவத்தல் என்ற கபாருமைக் ககாண்ட 

மதசச்ாரப்ின்மம இந்தியாவுக்குப் கபாருந்தாது. இந்தியா கபாருை் சாரந்்த 

விஷயங்கமைப் புறக்கணிக்கும் ஆன்மீக நாடு என்னும் கருத்மத 

கஜரம்ானிய இந்தியவியலாைர ் ஃப்கரட்ரிக் மமக்ஸ் முல்லர ் அழுத்தமாக 

முன்மவத்தார ்என்பமத நான் 2018இல் ரூடக்லட்ஜ் பதிப்பகம் கவைியிட்ட 

Idolatry and the Colonial Idea of India: Visions of Horror, Allegories of Enlightenment (உருவ 

வழிபாடும் இந்தியாமவப் பற்றிய காலனித்துவக் கருத்துருவும்: 

அசச்மூடட்ும் பாரம்வகளும் அறிகவாைியின் உருவகங்களும்) என்னும் 

என்னுமடய நூலில் விரிவாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிமறன்.  ஃப்கரட்ரிக் 

https://www.routledge.com/Idolatry-and-the-Colonial-Idea-of-India-Visions-of-Horror-Allegories-of/Ganguly/p/book/9780367277932


கதாழில்துமற நாகரிகத்தின் மீதான கற்பனாவாத விமரச்னத்திற்கு 

இந்தியாமவத் துமணக்கு அமழதத்ுக்ககாண்டார.் அவரது எழுத்து – 

குறிப்பாக ‘இந்தியா நமக்கு என்ன கற்பிக்க முடியும்?’ (India: What Can It Teach 

Us?) என்ற தமலப்மபக் ககாண்ட பிரசுரம் - இந்தியாவுக்கான 

மதசச்ாரப்ற்ற தன்மம உை்ைிட்ட இந்திய மதசியவாதத்தின் மீது 

வலுவாகச ்கசல்வாக்கு கசலுத்தியுை்ைது. 

மதத்மதயும் அரமசயும் பிரிப்பது என்னும் "மமற்கத்திய"க் 

கருத்தாக்கத்திற்குப் பதிலாக, கீமழத்மதயச ் கசால்லாடல்கைில் இந்திய 

மதசச்ாரப்ின்மம என்பது முகலாயப் மபரரசர ் அக்பரின் தீன்-இ-

இலாஹியின் கருத்தாக்கத்துடன் அதிக கநருக்கதம்தக் 

ககாண்டிருக்கலாம். தன்னுமடய சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த மதங்கைான 

இந்து மதம், இஸ்லாம் ஆகியவற்மற மடட்ுமின்றிக் கிறிஸ்தவம், சமணம் 

கஜாராஷ்டிரம் முதலான அமனத்து மதங்கமையும் ஒத்திமசவுடன் 

ஒன்றிமணக்க அக்பர ்முயன்றார.் சுதந்திர இந்தியாவில் மத்திய, மாநில 

அரசுகை் ஹஜ் யாத்திமரகை், சீக்கியரக்ைின் புனிதத் தலங்கை், முஸ்லிம் 

வக்ஃப் வாரியங்கை், இந்து சமய அறநிமலயங்கை் ஆகியவற்றுக்கான 

கசலவுகமை நிரவ்கிப்பது அல்லது சலுமக அைிப்பது வழக்கத்தில் 

உை்ைது. மதத்மதயும் அரமசயும் பிரிக்கும் "மமற்கத்திய"க் கருத்துக்குப் 

பதிலாக, அமனத்து மதங்களுக்கும் சமமான ஆதரமவ வழங்க 

விரும்புவதன் மூலம், இந்திய மதசச்ாரப்ின்மம பல சிக்கல்கைில் 

மாட்டிக்ககாை்ைக்கூடும். ஒரு மதத்திற்கு ஆதரவாக எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்மககை் மற்றவரக்ைால் விமராதமாக பாரக்்கப்படும் நிமலயில் 

அரசின் இத்தமகய நடவடிக்மககை் யாமரயுமம திருப்திப்படுத்தாமல் 

மபாகக்கூடும். இது மதசச்ாரப்ின்மமமய அமடயாை அரசியலில் சிக்க 

மவக்கிறது. பாரதீய ஜனதா கட்சியும் சங்க அமமப்புகளும் 

முன்னிறுதத்ும் கபரும்பான்மமவாதத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

தன்மமயும் இதில் உை்ைது. அரசு மதங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க 

மவண்டும் என்றால் அது கபரும்பான்மமயினரின் மதமான இந்து 

மதத்திற்மக அதிக ஆதரவு அைிக்க மவண்டும் என்பது அவரக்ளுமடய 

வாதம். 

மத அடிப்பமடயிலான தனிநபர ் சட்டங்கைின் பிரசச்ிமன, இந்தியாவின் 

குழப்பமான மதசச்ாரப்ின்மமயின் சஞ்சலங்கமை எடுத்துக்காடட்ுகிறது. 

இது உலக அைவிலான மதசச்ாரப்ற்ற நமடமுமறயிலிருந்து விலகி, 

அண்மட நாடான பாகிஸ்தானின் அணுகுமுமறமயாடு கபாருந்திப் 

மபாகிறது. இது மதசச்ாரப்ற்ற அரசியலுக்குப் பதிலாக மத 

அடிப்பமடயிலான அணுகுமுமறக்கு உறுதியைிக்கிறது. திருமணம், 



விவாகரத்து, வாரிசு அல்லது வாரிசுரிமம கதாடரப்ான விஷயங்கைில் 

கவவ்மவறு தனிநபர ்சட்டங்கமை அது ஆதரிக்கிறது. 

மதசச்ாரப்ற்ற இந்தியாவிலும் இஸ்லாமிய பாகிஸ்தானிலும் உை்ை 

தனிநபர ் சட்டங்கை், பிரிட்டிஷ் அரசிடமிருந்து கபறப்பட்டமவ. 

பிரிட்டிஷாரின் சட்ட ஆட்சி இதுமபான்ற விஷயங்கைில் மதச ்

சட்டங்கமைமய சாரந்்திருந்தது. பல்மவறு மதச ் சமூகங்கைின் 

கதாகுப்பாக இந்தியாமவக் காணும் ஆங்கிமலயரக்ைின் பாரம்வமய இது 

பிரதிபலித்தது. மதசியத்திற்கான மதமவகமைப் பிரதிபலிக்கவில்மல. 

நவீன குடியுரிமம என்பது பல்லடுக்குகை் ககாண்ட மாதிரிமயக் 

காட்டிலும் தடம்டயான மாதிரிமயமய சாரந்்துை்ைது. நவீன மதசிய-அரசு 

அரசியலமமப்பு, சட்ட உரிமமகை் ஆகியவற்றின் மூலம் குடிமக்களுக்கு 

மநரடியாக அதிகாரம் அைிக்கிறது. காலனிதத்ுவ மாதிரியில் அதிகாரம் 

கபற்ற குழுக்கை், சமூகத் தமலவரக்ை் ஆகிமயாரின் இமடயீட்டின் மூலம் 

குடிமக்கை் அதிகாரம் கபற்றனர.் அரசியல் விஞ்ஞானி சுஹாஸ் 

பால்ஷிகர ்கூறியுை்ைபடி, இந்தியாவில், “குடியுரிமமமய வடிவமமப்பதில் 

சாதியும் சமூகமும் தமலயிடுகின்றன... 'கபாது' என்பது குறித்தும், எது 

கபாது நலன் என்பது குறிதத்ும் சமூகத்தின் ஒவ்கவாரு பிரிவும் 

தனித்தனியான கருத்மதக் ககாண்டுை்ைது. அந்த அைவுக்குச ்சமூகங்கை் 

இங்மக கதைிவாகப் பிரிக்கப்படட்ுை்ைன.” வலி மிகுந்ததும் இந்தியாவின் 

மதசச்ாரப்ின்மமயின் எல்மலகமைக் குறுக்கியதுமான 

மாற்றத்தின்மபாது இந்தியா மமற்ககாண்ட முக்கியமான 

மபாராட்டங்கைில் ஒன்று கபாது நலனுக்காகப் பாடுபடக்கூடிய 

தடம்டயானதும் சீரானதுமான குடியுரிமம என்னும் கருத்மத 

அமடவதற்கான மபாராட்டமாகும். 

மதசச்ாரப்ின்மம என்பது மதங்கைின்பால் அரசு நடுநிமலமயக் 

கமடப்பிடிக்கும் என்பதற்குப் பதிலாகப் பல்மவறு மதங்கைின் இருப்பு 

என்று வமரயறுதத்ுை்ை இந்திய அரசியல், இதனால் வசதியான இடத்தில் 

நிமலககாை்ைாமல், அதீத நிமலப்பாடுகளுக்கு இமடயில் 

அமலக்கழிகிறது. மதசச்ாரப்ின்மம பற்றிய இந்தக் கருத்தாக்கத்தின் 

பிரசச்ிமன என்னகவன்றால், அது சமூகங்கமைச ்சுவரக்ைால் சூழப்பட்ட 

மதாட்டங்கைாகவும், தனிநபரக்மை அவரக்ை் வரித்துக்ககாண்ட 

அமடயாைத்தின் மகதிகைாகவும் பாரக்்கிறது. இது குடியுரிமம பற்றிய 

நவீன கருத்துகளுடமனா அல்லது ஒரு தனிநபரால் தன்னுமடய 

தமலவிதிமயத் தீரம்ானித்துக்ககாை்ை முடியும் என்ற தாராைவாதக் 

கருத்துடமனா கபாருந்திப்மபாகவில்மல. 



மூத்த காங்கிரஸ் தமலவரான மணீஷ் திவாரி, இந்திய 

மதசச்ாரப்ின்மமயில் தனிமமப்படுத்தும் தன்மம இருப்பதாக 

அண்மமயில் ஒரு மபட்டியில் குறிப்பிட்டார.் “மதசச்ாரப்ின்மம குறித்த 

பிரசச்ிமன காங்கிரஸ் கட்சிமயச ் சிறிது காலமாகக் கவமலயமடயச ்

கசய்துை்ைது. மதசச்ாரப்ின்மம என்றால் எல்லா மதங்கமையும் சமமாகக் 

கருதுவதா அல்லது மதத்மதயும் அரமசயும் பிரிப்பது என்னும் மநருவிய 

வமரயமறக்குத் திரும்பிச ்கசல்ல மவண்டிய மநரம் வந்துவிட்டதா?” என்று 

அவர ் கூறினார.் ஜவஹரல்ால் மநரு மதசச்ாரப்ின்மமமய எப்படிப் 

புரிந்துககாண்டார ்என்பதுதான் அந்த வமரயமற. ஆனால் இந்தியாவின் 

முதல் பிரதமர ் அமதச ் கசயல்படுத்த முமனயவில்மல. அவருக்குப் பின் 

வந்தவரக்ளும் அமதச ்கசய்யவில்மல. 

இந்தியாவின் மத மமாதல்கமைத ் தவிரக்்கும் முயற்சியில் பல்மவறு 

வழிமுமறகை் பரிமசாதித்துப் பாரக்்கப்படுகின்றன. ஆனால், 

மதசச்ாரப்ின்மம பற்றிய தாராைவாத அணுகுமுமற -  எல்லா 

மதங்கமையும் சமமாகக் கருதுவது என்றில்லாமல் அரசு 

நடுநிமலமமமய முன்னிறுத்தி, குடியுரிமம குறித்த நவீன, 

பின்காலனிதத்ுவப் பாரம்வயுடன் முழுமமயாக ஒதத்ுப்மபாகக்கூடிய 

பாரம்வ – மபாதிய அைவு பரிமசாதிக்கப்படவில்மல.  

ஸ்வாகமதா கங்கூலி CASIஇன் விசிட்டிங் ஃகபமலா. 2022ஆம் ஆண்டின் 

வசந்த காலத்துக்கான விசிட்டிங் ஃகபமலா. மடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா 

நாைிதழின் தமலயங்கப் பக்க எடிட்டராக 2009முதல் 2021வமர 

பணியாற்றியுை்ைார.் 


