
தீனதயாள் உபாத்யாயவும் இந்திய அரசியல் பபாருளாதாரமும்: 

நினனவுகளும் வரலாறும் நிகழ்கால அசவுகரியங்களும் 

 

ஆதித்ய பாலசுப்பிரமணியன்  
 

"காங்கிரஸ் கட்சிக்கு காந்தி இருந்ததுப ால 

தீன்தயாள் உ ாத்யாய  ாரதிய ஜனதா கட்சியின் 

அரசியல் பிராண்ட் ஈக்விட்டியாக மாறியுள்ளார"் 

என்று 2017இல் ஒரு முக்கியமான  ாஜக உறு ்பினர ்

குறி ்பிட்டார.்  ாஜகவின் முன்பனாடியான 

 ாரதிய ஜனசங்கத்தின் முன்னாள் ப ாதுச ்

பசயலாளராக (1952-68) இருந்த தீனதயாள் 

உ ாத்யாயவின் நூற்றாண்டு விழா (1916-68) 

நிறறவறடயும் அந்தத் தருணத்தில் இவருறடய கூற்று உண்றமதான் 

என்று நம்புவதற்குக் காரணம் இருந்தது. 2014ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் 

மக்களறவயில் ப ரும் ான்றமயுடன் மீண்டும் ஆட்சிக்கு 

வந்ததிலிருந்பத உ ாத்யாயறவத் பதசியத் திருவுக்களில் ஒருவராக 

உயரத்்த  ாஜக தீவிர முயற்சிகறள பமற்பகாண்டது. பநரு நிறனவு 

அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூலகதத்ில் தீனதயாள் உ ாத்யாயவின் 

வாழ்க்றகறய ்  ற்றிய ப ரிய கண்காட்சி ஒன்றற நடத்தியது, அந்த 

நூலகத்தின் கருத்தரங்கு அறறயில் இருந்த பநருவின் 

உருவ ் டத்றதத்  தற்காலிகமாக நீக்கி அங்பக உ ாத்யாயவின் 

 டத்றத றவத்தது, பரஸ் பகாரஸ்் சாறலயின் ப யறர மாற்றி 

பசயலூக்கத்றதத ் தூண்டுவதற்காக உ ாத்யாய கூறிய வாசகமான 

பலாக் கல்யாண் மாரக்் (ப ாது நல ்  ாறத) என ் ப யரிட்டது என ் 

 ல முயற்சிகறள  ாஜக முன்பனடுத்தது. பகாள்றகயின் களத்தில், 

 ாஜக தறலறமயிலான அரசு, கிராம ்புற மின்மயமாக்கல் 

திட்டத்திற்கு, தீன்தயாள் உ ாத்யாயா கிராம பஜாதி பயாஜனா (கிராம 

ஒளித் திட்டம்) என ் ப யரிட்டது. "ஏகாத்ம மானவவாதம் 

(ஒருங்கிறணந்த மனிதபநயக் பகாட் ாடு)" என்ற  ாஜகவின் 

சித்தாந்தத்றத உருவாக்கியவர ்தீனதயாள் உ ாத்யாய. 

 

உ ாத்யாய தனது வாழ்நாளில் அறடயாத முக்கியத்துவத்றத இன்று 

அறடந்திருக்கிறார.் அவறர ்  ற்றி ்  லருக்கும் அதிகம் பதரியாது 

என்ற சூழ்நிறல அவரது நிறனறவத் தங்கள் விரு ்  ் டி, அவருறடய 

சித்தாந்தத்தின் உள்ளடக்கம் அதிகம் இல்லாத வறகயில், 

வடிவறமக்கும் வாய் ்ற   ாஜகவுக்கு வழங்கியுள்ளது. அவரது வாழ்வு, 

சிந்தறன ஆகியவற்றின் குறி ்பிடத்தக்க  ரிமாணங்கள் இதில் 

புறக்கணிக்க ் டட்ுள்ளன. இது சங்க  ரிவாரத்தில் அல்லது  ாஜகவின் 

தாய் அறம ் ான ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்பசவக் சங்கத்துடன் (ஆரஎ்ஸ்எஸ்) 

இறணந்த குழுக்களில் நிலவும்  தற்றங்கறள அம் ல ் டுத்துகிறது. 

 

அர ்் ணி ்புள்ள ஆரஎ்ஸ்எஸ் பதாண்டரான உ ாத்யாய, இந்து 

பதசியத்திற்கான ப ாருளாதாரச ்பசயல்திட்டத்தின் அடி ் றடகறள 
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முதன்முதலில் வகுத்தவர ் என் து குறி ்பிடத்தக்கது. 1958இல் அவர ்

பவளியிட்ட The Two Plans: Promises, Performance, Prospects and Bharatiya Arthniti: 

Vikas ki Ek Disha. (இரண்டு திட்டங்கள்: வாக்குறுதிகள், பசயல் ாடு, 

வாய் ்புகள்;  ாரதீய அரத்்தநீதி: உலகுக்கு ஒரு திறசகாட்டி) ஆகிய இரு 

கடட்ுறரகளில் இந்தக் பகாட் ாடற்ட அவர ் முன்றவத்தார.் இறவ 

பகாள்றக  ற்றிய நுட் மான விவாதங்கள் அல்ல. தாங்கள் 

ஓரங்கட்ட ் ட்டிருந்த அன்றறய சூழலில் றமய நீபராட்டத்தில் 

தங்கறள இறணத்துக்பகாள்ளவதற்காக இந்து பதசியவாதிகள் 

பமற்பகாண்ட வழிகறள பவளி ் டுத்தும் முக்கியமான 

பிரசச்ிறனகறள இக்கடட்ுறரகள் கருத்தில் பகாண்டன. 

ஆரஎ்ஸ்எஸ்ஸின் முன்னாள் உறு ்பினரக்ளில் ஒருவர ் காந்திறய ் 

 டுபகாறல பசய்தறதயடுத்து ஆரஎ்ஸ்எஸ் சிறிது காலம் 

தறடபசய்ய ் ட்டிருந்த பநரம் அது. அவ்வறம ்பின் மீதான 

களங்கத்றத ் ப ாக்குவதற்கான முயற்சியில் ஜனசங்கம் 

ஈடு ட்டிருந்தது. ஜனசங்கம் வட இந்தியாவில் உள்ள நகர ்்புற 

வணிகரக்றளபய ப ரிதும் தன் அடி ் றடயாகக் பகாண்டிருந்தது. 

எனபவ அக்கட்சி தன் ஆதரவுத் தளத்தின் நலன்களுக்கு இடமளிக்கும் 

வறகயிலும் இதர பதாழில்முறற ் பிரிவினரிடத்திலும் ஆதரவு ப றும் 

வறகயிலும் பதசிய ் ப ாருளாதார வளரச்ச்ிக்கான திட்டத்றத வகுக்க 

முற் ட்டது. 
 

1950களில் மூலதனத்றத றமயமாகக் பகாண்ட, றமய ் டுத்த ் ட்ட 

திட்டமிடறலக் பகாண்ட ப ாருளாதாரத் திட்டம் அமலில் இருந்தது. 

அதற்கு மாறாக,  ரவலாக்க ் ட்ட, உறழ ்ற  றமயமாகக் பகாண்ட 

பதாழில்மயமாக்கல் பயாசறனறய உ ாத்யாய முன்றவத்தார.் 

இந்திய ் ப ாருளாதாரக் பகாள்றகயின் முடிபவடுக்கும் உசச் 

அறம ் ான திட்டக் கமிஷறன முற்றிலுமாக ஒழிக்க பவண்டும் என்று 

அவர ்  ரிந்துறரத்தார.் சிறு பதாழில்துறற உற் த்தி, சிறு முதலீடு 

(பசாட்பட உத்பயாக், பசாட்டி புஞ்சி), சிறு வரத்்தகம் ஆகியவற்றில் 

கவனம் பசலுத்துவபத அவரது மாற்று ் ப ாருளாதாரம். இதன் மூலம், 

ஜனசங்கத்த்தின் ஆதரவுத் தளத்தின் முதன்றமறயத் 

தக்கறவத்துக்பகாண்பட ஒடட்ுபமாத்த உற் த்தியின் அளறவயும் 

உயரத்்த முடியும். இந்தக் கவனக் குவி ்பிற்கு இறசவான வறகயில் 

உள்நாட்டு நீரவ்ழிகறளயும் சாறலகறளயும் பமம் டுத்த ் 

ப ாக்குவரத்து முதலீட்டில் கவனம் பசலுத்த பவண்டும் என்று 

உ ாத்யாய  ரிந்துறரத்தார.் இது உள்நாட்டு வரத்்தகதற்தத ்

தடங்கலின்றி இயங்கறவ ் துடன் நகரங்களில் மக்கள்பதாறக 

குவிவறதத் தவிரக்்கும். பவறலக்காகக் குடும் ங்கள் நகர ்்புறத்திற்கு 

ஒடட்ுபமாத்தமாக இடம்ப யரந்்தது விழுமியங்களின் வீழ்சச்ிக்கு 

வழிவகுத்தது என்றும் உ ாத்யாய கூறினார.் 

 

உ ாத்யாய தனது மாற்று ் ப ாருளாதாரத் திட்டத்றத உள்ளூரக்் 

கலாசச்ாரத ்திட்டத்தின் ஒரு  குதியாக வடிவறமக்க முயன்றார.் இது 



நீண்ட விவாதத்திற்கும் ப ாருள் சாரந்்த பதரவ்ுகளுக்கும் வழிவகுத்தது. 

 ாரதீய அரத்்தநீதி என்னும் கடட்ுறர சமஸ்கிருதமயமான இந்தி 

பமாழியில் எழுத ் ட்டது. இதில் பவதங்கள் ப ான்ற இந்து சமய 

நூல்களின் பமற்பகாள்கள் அதிகம் இடம்ப ற்றிருந்தன. பவளிநாடட்ு ் 

ப ாருடக்றள ் புறக்கணித்து உள்நாட்டு உற் த்திறய 

ஊக்குவி ் றதக் குறிக்கும் சுபதசி ப ான்ற பதசியவாத இயக்கத்தின் 

பமாழிறயயும் இது தன்வய ் டுத்திக்பகாண்டது. ஆனால், இது 

காந்திய ்  ாரற்வயிலிருந்து பவறு ட்டது. ஏபனனில் இது 

இயந்திரங்களுக்கு எதிரானதல்ல. மாறாக, சிறு பதாழில்துறற 

உற் த்திறய நவீனமயமாக்கவும், அந்த யுகத்தின் அறடயாளமான 

பிரம்மாண்டத்றதத் தவிரக்்கவும், அதன் மூலம் சிறு வணிகரக்றளத் 

திரு ்தி ் டுத்தவும் வளரச்ச்ிக்கான முழுறமயான  ாரற்வறய 

வழங்கவும் இந்த அணுகுமுறற முறனந்தது. பவளிநாடட்ு 

வரத்்தகதற்த ஐயத்துடன் அணுக பவண்டும் என் தாகவும், 

ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான பவளிநாடட்ு 

உதவியும் வல்லரசுகளின் நிபுணத்துவமும் இந்திய இறறயாண்றமக்கு 

ஊறு விறளவி ் றவ என் தாகவும் இந்த உள்ளூரத்்தன்றமயின் 

 ாரற்வ நீட்சி அறடந்தது. 

இந்து சமூக ஒற்றுறம என் து இந்து பதசியவாதத்தின் தூண். இது 

 ல்பவறு பகாள்றககள் பதாடர ்ான உ ாத்யாயவின்  ாரற்வகளில் 

தாக்கங்கறள ஏற் டுத்தியது. இக்கருத்திலிருந்துதான், உறழ ்பு 

பிளவு டுத்தும் வரக்்க அரசியறலக் றகக்பகாண்டு சமூகத்றதத ்

துண்டாடக் கூடாது; மாறாக, சாதி அடி ் றடயிலான பிரிவுகளுடன் 

கூடிய, தரம்த்தால் நிரவ்கிக்க ் டும் ஒருங்கிறணந்த முழு சமூகத்தின் 

வளரச்ச்ிறயத் பதாடர பவண்டும் என்று அவர ் வாதிட்டார.் 

ஒற்றுறமயின் மீதான இந்த அழுத்தம், பசாத்துக்கறளத் துண்டாடும் 

நிலச ்சீரத்ிருத்த நடவடிக்றககறள அவர ்எதிரக்்க றவத்தது. 

 

இந்தத் திட்டத்றத உருவாக்குறகயில் உ ாத்யாயா நன்கு அறிய ் ட்ட 

இரண்டு ப ாருளாதாரச ் சிந்தறனயாளரக்றளக் குறி ்பிட்டார.் 

அவரக்ள் ஜ ் ானால் ஏற்றுக்பகாள்ள ் ட்ட, முதல் உலக ் ப ாருக்கு 

முந்றதய பதாழில்மயமாக்கல் வியூகத்தினாலும் ‘ஃபுபகாகு 

கிபயாபெய்’ ( ணக்கார நாடு, வலிறமயான இராணுவம்) என்ற 

அந்நாட்டின் பசாலவறடயாலும் ஈரக்்க ் ட்டவரக்ள். பசாவியத் 

ஒன்றியம், இங்கிலாந்து, அபமரிக்கா ஆகியவற்றுடன் பிரத்திபயகமாக 

இறணக்க ் ட்டிருந்த இந்தியாவிற்கான ப ாருளாதாரச ்

சிந்தறனயின் மாற்று மரபுவழிறய அவரக்ள் சுட்டிக்காட்டினாரக்ள். 

கனரகத் பதாழில்துறற, மூலதன ் ப ாருடக்ள் ஆகியவற்றற ் 

பிரதானமாகக் பகாண்ட பசாவியத் மாதிரிக்கு பநரம்ாறாக, 

ஆரம் கால ஜ ் ானிய அணுகுமுறற, விவசாயத்றத ஓரங்கட்டாமல் 

சிறு பதாழில்துறற உற் த்திறய இயந்திரமயமாக்குவதில் கவனம் 

பசலுத்தியது.  ம் ாய்  ண ் ப ாருளாதார நிபுணர ் சி.என். வக்கீல், 



ஆரம் கால ஜ ் ானிய மாதிரியின் அடி ் றடயில், மூலதன ் 

ப ாருடக்றள றமயமாகக் பகாண்ட ப ாருளாதார மாதிரிக்கு 

மாற்றாக வளரச்ச்ிக்கான ஊதியம்-ப ாருடக்ள் ஆகியவற்றுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கும் மாதிரிறயக் பகாட் ாடாக முன்றவத்தார.் 

ஊதியம்-ப ாருடக்ள் ஆகியவற்றற றமய ் டுத்தும் ப ாருளாதார 

மாதிரிக்கு முன்னுரிறம தர பவண்டும் என்றும் அது இந்தியாறவ 

வளரச்ச்ிக்கான நிறலயான  ாறதயில் பசலுத்தும் என்றும் 

சி.என்.வக்கீல் வாதிட்டார.் கூலி ் ப ாருடக்ளின் 

சந்றத ் டுத்தக்கூடிய உ ரிறய விரிவு டுத்துவதன் முக்கியத்துவம், 

நுகரற்வ ் ப ருகசப்சய்வதற்கான தரக்்க ரீதியான காரணங்கள் 

ஆகியறவ குறித்து ் ப சுறகயில் உ ாத்யாய தன் கடட்ுறரகளில் 

வக்கீறல பமற்பகாள் காட்டினார.் றமசூர ் ப ாறியாளரும் இந்தியத் 

திட்டமிடுதலின் தந்றதயுமான விஸ்பவஸ்வரயாவிடமிருந்து 

பதாழிலாளர ் பமலாண்றம  ற்றிய கருத்றத உ ாத்யாய 

எடுத்துக்பகாண்டார.் விஸ்பவஸ்வரய்யா, உறழ ்ற  

ஒழுங்கு டுத்துவதில் ஜ ் ானியரக்ளின் திறனால் ஈரக்்க ் ட்டவர.் 

கட்டாய ்  ணிகளால் மாவட்ட அளவிலான வளரச்ச்ி நறடப ற 

பவண்டும் என்று கருதியவர.்  

உறழ ்பு குறித்த உ ாத்யாயவின் அணுகுமுறற, இறக்குமதி 

பசய்ய ் டும் ப ாருடக்ளுக்கான எதிர ்்பு ஆகியவற்றற 

ஆரஎ்ஸ்எஸ்ஸின் இரண்டு துறண அறம ்புகள் தமது பகாள்றகயாக 

ஏற்றுக்பகாண்டு முன்பனடுத்துச ்பசன்றன.  ாரதீய மஸ்தூர ் சங்கம் 

(இந்திய பதாழிலாளர ் அறம ்பு - பிஎம்எஸ்), சுபதசி ஜாக்ரண் மஞ்ச ்

(சுபதசி விழி ்புணரவ்ு இயக்கம்) ஆகியறவபய அந்த இரு இயக்கக்கள். 

1955இல் நிறுவ ் ட்ட பிஎம்எஸ், இந்தியாவின் மிக ் ப ரிய 

பதாழிலாளர ்சங்கமாக இ ்ப ாது வளரந்்துள்ளது. கம்யூனிச எதிர ்்புத ்

பதாழிற்சங்கமான இது, வரக்்க பமாதறலக் கடட்ு ் டுதத் முயல்கிறது. 

சிறிய அளவிலான உற் த்திக்கான பதாழில்நுட் த்றத ் 

 யன் டுத்துவறத பிஎம்எஸ் ஏற்றுக்பகாண்டது. பதாழிலாளரக்றள ் 

 திலீடு பசய்யும் பவளிநாடட்ு இயந்திரங்கறள நிராகரிக்கும் டி 

பிரசச்ாரம் பசய்தது. இசச்ங்கம் ப ாதுவாக ் ப ரிய பதாழிற்சாறல 

நிறுவனங்களுடன் பதாடரப்ுறடயது. இதன் நிறுவனர ் ததப்தா ந்த ்

பதங்கடி உ ாத்யாயவுடன் பநரடியாகத் பதாடரப்ுபகாண்டவர.் 

உ ாத்யாய முன்றவத்த ஒருங்கிறணந்த மனிதபநயம் என்னும் 

பகாட் ாடற்ட பிஎம்எஸ்ஸின் தத்துவமாக பதங்கடி ஏற்றுக்பகாண்டார ்

உ ாத்யாயறவ ்  ற்றி இரண்டு புத்தகங்கறள இவர ்எழுதியுள்ளார.் 

 

இந்திய ் ப ாருளாதாரத்தின் தாராளமயமாக்கலுக்கு ் பிறகு 1991ஆம் 

ஆண்டில் பதங்கடியும் அவருறடய சகாக்கள் நால்வரும் இறணந்து 

சுபதசி ஜாக்ரண் மஞ்சற்ச (சுபதசி விழி ்புணரவ்ு இயக்கம்) 

நிறுவினாரக்ள். பவளிநாடட்ு ் ப ாட்டியிலிருந்து உள்நாட்டு 

வணிகத்தின் நலன்கறள ்  ாதுகா ் றத பநாக்கமாகக் பகாண்ட 



அறம ்பு இது. அன்னிய ் ப ாருடக்ள் புறக்கணி ்பு, தறடயற்ற 

வரத்்தகத்திற்கு எதிரான ப ாராட்டம் ஆகியவற்றில் இவ்வறம ்பு 

ஈடு ட்டது. கா ்புரிறம ப ற்ற ப ாருடக்ளின் மீது, குறி ் ாக 

விவசாயத் துறறயில், பவளிநாடட்ு உற் த்தியாளரக்ளுக்கு ஏகப ாக 

உரிறமறய வழங்கும் வறகயில் இந்தியாவின் அறிவுசார ்

பசாத்துரிறமச ்சட்டத்தில் பமற்பகாள்ள ் ட்ட திருத்தங்கறளயும் இது 

எதிரத்்தது. இது இந்தியாவில் அந்நிய பநரடி முதலீட்டுக்கு எதிரான 

தீவிரமான அறம ் ாகும். 

 

உ ாத்யாய ஜனசங்கத்திற்பகன ஒரு ப ாருளாதாரத் தளத்றத 

உருவாக்க முயன்று அறர நூற்றாண்டுக்கு பமல் ஆன நிறலயில், 2014 

பதரத்லில்  ாஜக தனது இன ் ப ரும் ான்றம என்னும் 

பசயல்திட்டத்திற்குத் துறணயாக விகாஸ் (வளரச்ச்ி) என்ற மிகவும் 

வித்தியாசமான தளத்தில் பிரசச்ாரம் பசய்தது. இந்தியாவிற்கு 

பவளிநாடட்ு வணிக முதலீடுகறள ஈர ்் து, ப ாருளாதாரத்றத 

நவீனமயமாக்குவது ப ான்ற வாக்குறுதிகளால் இந்த ் பிரசச்ாரம் 

விமரச்கரக்ளின் கவனத்றத ஈரத்்தது. சில்லறற வணிகம் ப ான்ற 

துறறகள் இ ்ப ாது அந்நிய முதலீட்டுக்கு மிகவும் இறசவாக உள்ளன. 

பவறலவாய் ்ற  ் ப ருக்காத உற் த்தி வளரச்ச்ி என் து பசறவத ்

துறறயில் அதிகரித்துள்ளது. றமய ் டுத்த ் ட்ட ப ாருளாதாரக் 

பகாள்றகயின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்துள்ளது. இறவபய கடந்த 

எடட்ு ஆண்டுகளின் அறடயாளங்கள். உள்நாட்டு உற் த்தி, அதிகார ் 

 ரவலாக்கம், பதாழிலாளரக்ளுக்கு அதிக வாய் ்பு ஆகியறவபய  

உ ாத்யாயவின் லட்சிய பநாக்கின் குவிறமயம். இவற்றறத் தமது 

அடி ் றடயாகக் பகாண்டுள்ள சங்க ்  ரிவார அறம ்புகளுக்குள் 

தற்ப ாறதய ப ாருளாதார அணுகுமுறற  தற்றத்றத 

உருவாக்கியுள்ளது. இணக்கமான, பதான்மத்தின் தன்றமறயக் 

பகாண்ட உ ாத்யாய என்னும் ஆளுறமக்கு  ாஜக புத்துயிர ்

பகாடுத்துள்ளதற்கு இதுபவ காரணமாக இருக்கலாம். உ ாத்தியாய 

என்னும் வரலாற்று ஆளுறமறய ் பின் ற்றுவது மிகவும் 

கடினமானதாக இருக்கும். பவறலயில்லாத உறழக்கும் மக்கள் 

எண்ணிக்றகயில் வளரந்்துவரும் நிறலயில், மாநில அரசாங்கங்கள் 

தங்கள் வளங்கறள வற்றசப்சய்யும் சக்தியாகபவ றமயத்றதக் 

காண்கின்றன. பவளிநாடட்ு முதலீடுகள் பதாடரந்்து 

அதிகரித்துவருவதால், பிஎம்எஸ், சுபதசி விழி ்புணரவ்ு இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் குரல்கபளாடு பமலும் சில குரல்கள் 

இறணந்துபகாள்ளும் என எதிர ்ாரக்்கலாம். 
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 ல்கறலக்கழகதத்ின் ப ாருளாதார வரலாற்றுத் துறறயில் 
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