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குடியிருப்புகளில் உள்ளதாகக் கூறப்படும் 
அங்கீகரிக்கப்படாத சசாத்துக்களள அரசு 
அதிகாரிகள் இடிப்பது சமகால இந்தியாவில் 
முஸ்லிம்களின் அளடயாளம், 
முஸ்லிம்களுக்கா  இடப்பரப்பு ஆகியளவ 

குறித்த நிர்வாக ரீதியா  சசால்லாடல்களின் தன்ளமளய 
அடிக்ககாடிட்டுக் காட்டுகிறது. முஸ்லிம்களுக்கா  இடப்பரப்பு என்பது 
நிர்வாக ரீதியா  சசால்லாடல்களில் எப்கபாதுகம 
விவாதத்திற்குரியதாக இருந்துவந்தாலும், இந்தப் புதிய புல்கடாசர் 
அரசியல் ஒப்படீ்டளவில் புதிய நிகழ்வாகும். 
முஸ்லிம்களுக்கா  இடம் என்பது பிரச்சிள க்குரிய வளகளமயாக 
ஆழமாக மறுவளரயளற சசய்யப்படுகிறது. "மி ி-பாகிஸ்தான்", 
"பயங்கரவாத மளறவிடங்கள்" என்ப கபான்ற புதிய குறியடீுகளும் 
சசாற்சறாடர்களும் இடம் சார்ந்த எல்ளலகளளப் பற்றிச் சிந்திப்பதற்கு 
மதம் ஒரு சட்டபூர்வமா  வழிமுளற என்ற கதாற்றத்ளத 
உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற . முஸ்லிம்களுக்கா  இடம் 
என்பளதக் ககள்விக்குரிய ஒன்றாகக் குறிப்பது, இந்திய இடப்பரப்ளப 
சவளிப்பளடயா  இந்துத்தன்ளம சகாண்ட சசாற்களின் மூலம் 
அணுகுவதற்கா  சசயல்முளறளய அடிக்ககாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 
அரசியல் பார்ளவயாளர்கள் பலர் மத அடிப்பளடயில் இட 
எல்ளலகளள மறுவளரயளற சசய்வது 2014இல் பாஜக சபற்ற 
சவற்றியின் சவளிப்பளடயா  விளளவு என்று வாதிடுகிறார்கள். 
இந்தப் பார்ளவ, முஸ்லிம் நளடமுளறகள் - அஸான், நமாஸ், 
உணவு, பண்டிளககள், அரசியல் நடத்ளத, முஸ்லிம்களின் கூட்டுச் 
சசயல்பாடுகளளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிற வடிவங்கள் - 
சதாடர்ந்து இழிவுபடுத்தப்படுவது இந்துத்துவ எழுச்சியின் திடீர் 
விளளவு எ  வளரயறுக்கிறது. ஆ ால், எளிளமப்படுத்தப்பட்ட இந்த 
முடிளவ ளவத்துக்சகாண்டு, அரசியலில் ஆதிக்கம் சசலுத்தும் 
அம்சமாக மதம் உருப்சபற்றிருப்பளத முழுளமயாக விளக்க 
இயலாது. 
மதத்ளத அதிகாரபூர்வமா  அரசியல் வளகளமயாக மாற்றுவது 
அண்ளமக் காலத்தில் உருசவடுத்த கபாக்கு. ளமய நீகராட்ட 
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அரசியலின் இயல்பில் ஏற்படும் படிப்படியா  மாற்றத்துடன் பிரிக்க 
முடியாத வளகயில் இது இளணக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிவிள க்குப் 
பின் ர் அரளச ளமயமாகக் சகாண்ட சமூக நீதியின் மதச்சார்பற்ற 
சசயல்திட்டம் சக்திவாய்ந்த அரசியல் அலகாக இருந்தது. 1980களின் 
பிற்பகுதியில் மிகவும் ஆழமா  மத அளடயாள அடிப்பளடயிலா  
அரசியலின் கட்டளமப்பு இளத சமல்ல சமல்ல பதிலீடு சசய்தது. 
இந்த முக்கியமா  மாற்றம் ஒரு புதிய அரசியல் சநறியாக 
சபரும்பான்ளம-இந்து கதசியவாதச் சசால்லாடளல நிறுவுவதாகப் 
பரிணமித்தது. 
மதமும் குடியுரிமமயும் 
குடியுரிளமச் சட்டம், 1955இன் கீழ் குடியுரிளமக்கா  வளரயளறயில் 
மதம் என்ற வளகளமளய நிராகரித்து மதச்சார்பற்ற தன்ளமளய 
ஏற்றுக்சகாண்டது காத்திரமா சதாரு நடவடிக்ளகயாகும். குறிப்பாகப் 
பிரிவிள  சதாடர்பா  வன்முளறயின் பின்புலத்தில் இந்த முடிவு 
மிகவும் முக்கியமா து. இருப்பினும், அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள், 
குறிப்பாக 1985இல் சதாடங்கிய குடியுரிளமத் திருத்தச் சட்டங்கள், 
குடியுரிளமச் சட்டகத்தில் படிப்படியாக மத அளடயாளத்திற்கு 
இடமளித்த . 
குடியுரிளமச் சட்டம் 2004, வம்சாவளி அடிப்பளடயிலா  குடியுரிளமக் 
ககாட்பாட்டிள  விரிவுபடுத்துளகயில், பிறப்பு என்னும் 
நிபந்தள யின் எல்ளலளயச் சுருக்கியது. குடியுரிளம சார்ந்த 
அணுகுமுளறயில் ஏற்பட்ட மாற்றத்ளத இது குறிக்கிறது. 1955 
சட்டத்தில் கசர்க்கப்பட்ட துளணப்பிரிவு [3(ii)], “சபற்கறாரில் ஒருவர் 
இந்தியக் குடிநபராகவும் மற்றவர் சட்டவிகராதமாகக் 
குடிகயறியவராக அல்லாமலும்” இருக்கும்பட்சத்தில் மட்டுகம ஒரு 
குழந்ளத பிறப்பால் இந்தியக் குடிநபராக அங்கீகரிக்கப்படும் என்று 
சதளிவுபடுத்தியது. இந்தச் சட்டம் சட்டவிகராதமாகக் 
குடிகயறுபவர்கள் பதிவுசசய்துசகாள்ளுதல், சநடுங்காலமாக 
வசிப்பதன் மூலம் இயல்பாகக் குடிநபராகுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் 
குடியுரிளம சபறத் தகுதியற்றவர்களாக ஆக்கியது. நாடற்ற மக்கள் 
என்பதாக அவர்களின் நிளலளய ஆக்கியது. 
அளதத் சதாடர்ந்து வந்த விதி குடியுரிளம அந்தஸ்தின் பல்கவறு 
கூறுகளள அறிவித்தது. சட்டவிகராதமாகக் குடிகயறியவர்கள் என்ற 
வளரயளறயிலிருந்து பாகிஸ்தான் குடியுரிளம சபற்ற சிறுபான்ளம 
இந்துக்களுக்கு விலக்கு அளித்தது. இந்த விளக்கம், மளறமுகமாக, 
பங்களாகதஷிலிருந்து வந்து குடிகயறியவர்களின், குறிப்பாக 
பங்களாகதஷ் முஸ்லிம்களின் அளடயாளத்ளதக் குறிளவத்தது. 
சட்டவிகராதமாகக் குடிகயறியவர்களளக் குற்றவாளிகளாக அறிவித்து 
அவர்களுக்குச் சிளறத்தண்டள , நாடு கடத்தல் கபான்ற 
தண்டள களள அளித்த அகத கவளளயில், மக்கள் நடமாட்டத்ளத 



கமலும் கண்காணிப்பதற்காகத் திருத்தப்பட்ட விதிகளள 
அடிசயாற்றித் கதசியக் குடிமக்கள் பதிகவட்ளடயும் கதசிய 
மக்கள்சதாளகப் பதிகவட்ளடயும் உருவாக்கிப் பராமரிக்கவும் இந்த 
சட்டம் அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது. 
குடியுரிளம பற்றிய இந்தப் புதிய கருத்ளதக் குடியுரிளமத் (திருத்தச்) 
சட்டம் (CAA), 2019 கமலும் விரிவுபடுத்தியது. துளணக்கண்டத்தில் 
இந்தியக் குடியுரிளமளயப் சபறுவதற்கா  தகுதியாக மத 
அளடயாளத்ளத அது நிறுவியது. 2014, டிசம்பர் 31 அன்று அல்லது 
அதற்கு முன் பாகிஸ்தான், ஆப்கா ிஸ்தான், பங்களாகதஷ் ஆகிய 
நாடுகளிலிருந்து இடம்சபயர்ந்த முஸ்லிம் அல்லாத, 
துன்புறுத்தப்பட்ட மதச் சிறுபான்ளமயி ருக்கு (இந்துக்கள், 
சீக்கியர்கள், சபௌத்தர்கள், ளஜ ர்கள், பார்சிகள் மற்றும் 
கிறிஸ்தவர்கள்) சிஏஏ குடியுரிளம வழங்கியது. 
மதமும் “சிறுபான்மம”யும் 
கநருவிய அரசு மதம் என்ற வளகளமளய நிராகரித்து "சிறுபான்ளம", 
"சபரும்பான்ளம" என்ற கூடுதல் நடுநிளலத்தன்ளம சகாண்ட 
வளரயளறளய ஏற்றுக்சகாண்டது. ஆ ால், இந்த வளரயளறயிலும் 
அதன் தாக்கங்களிலும் உள்ளார்ந்து அளமந்திருந்த சதளிவற்ற 
தன்ளமகளளப் பிரிவிள யின் யதார்த்தங்கள் எடுத்துக்காட்டி . 
இந்து-சபரும்பான்ளம, முஸ்லிம்-சிறுபான்ளம என்பதுகபான்ற 
பிளவுகளள "இயல்பா " ககாட்பாடாக மீண்டும் சகாண்டுவருவதா  
அபாயத்ளத உணர்ந்த நிளலயில் இந்திய அரசியலளமப்பு 
"சிறுபான்ளமயி ர்" என்ற வார்த்ளதளயப் பயன்படுத்தியதுடன் 
அளதப் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படாமல் விட்டுவிட்டது. 
அரசியலளமப்பின் 29, 30ஆவது பிரிவுகள் "சிறுபான்ளமயி ர்” என்று 
குறிப்பிடாமல் அளத மதச் சிறுபான்ளமயி ர், சமாழிச் 
சிறுபான்ளமயி ர் என்ற இரண்டு துளணவளககளாக 
வளகப்படுத்துகிறது. திறந்த முளறயிலா  இந்த வளகப்பாடு 
அடிப்பளட உரிளமகளுக்கா  பரந்த சட்டகத்ளத வழங்குகிறது. 
இதன்படி எந்தசவாரு சமூகமும் எந்த மாநிலத்திலும் அங்குள்ள 
பிரதா மா  சமாழி அல்லது கலாச்சாரத்ளதப் சபாறுத்து 
சிறுபான்ளமயி ராக இருக்க முடியும்.  
சிறுபான்ளமயி ருக்கா  கதசிய ஆளணயச் சட்டம் (NCM), 1992, 
எந்தசவாரு சமூகத்ளதயும் சிறுபான்ளமயி ராக அறிவிப்பதற்கா  
முதன்ளமத் தகுதியாக மதத்ளத அறிமுகப்படுத்தியது. கதசிய 
அளவில் ஐந்து சமூகங்களள மதச் சிறுபான்ளமயி ராக அறிவித்தது: 
முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள், சீக்கியர்கள், சபௌத்தர்கள், 
சஜாராஷ்ட்ரியர்கள் (பார்சிகள்) . "மத்திய, மாநில அரசுகளின் கீழ் 
சிறுபான்ளமயி ரின் வளர்ச்சியின் முன்க ற்றத்ளத 



மதிப்பிடுவதற்காக" சிறுபான்ளமயி ருக்கா  கதசிய ஆளணயத்ளத 
அளமப்பகத இந்தச் சட்டத்தின் கநாக்கம். ஆ ால், சமூகக் குழுக்களள 
அளடயாளப்படுத்துவதற்கும் கதசிய அளவில் அவர்கள் எந்த 
அளவுக்கு விளிம்புநிளலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் என்பளத 
அறிவதற்குமா  அதிகாரபூர்வமா  அளடயாளமாக மதத்ளத இந்தச் 
சட்டம் நிறுவியது. சிறுபான்ளம, சபரும்பான்ளம என்ற 
வளரயளறளய நிர்ணயித்து, இந்தியாவில் உள்ள ஒகர 
சபரும்பான்ளமச் சமூகமாக இந்துக்களள அறிவித்தது. பிரிவு 2 (c) 
மதம், சமாழி ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் எந்தசவாரு 
சமூகத்திற்கும் சிறுபான்ளம அந்தஸ்ளத அறிவிக்க மத்திய அரசுக்கு 
அதிகாரம் அளித்தது. 
2004 கதசிய சிறுபான்ளமக் கல்வி நிறுவ ச் சட்டமும் (NCMEI) 
"சிறுபான்ளமயி ர்" என்பளத மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட 
சமூகமாக வளரயறுத்தது. அரசியலளமப்பின் 30ஆவது பிரிவில் 
வழங்கப்பட்டுள்ளபடி, மதச் சிறுபான்ளமயி ர் தங்களுக்கு 
விருப்பமா  வளகயில் கல்வி நிறுவ ங்களள நிறுவி அவற்ளற 
நிர்வகித்துக்சகாள்வதற்கா  உரிளமகளள உறுதிசசய்வகத இதன் 
கநாக்கம். ஆ ால், இந்தச் சட்டம் சமாழிச் சிறுபான்ளமயி ளர 
இந்தச் சட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்கியது. சிறுபான்ளம 
விவகாரங்களளச் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் 
அளமச்சகத்திலிருந்து பிரித்துச் சிறுபான்ளம விவகார 
அளமச்சகத்ளத 2006ஆம் ஆண்டில் அரசு உருவாக்கியது. சமூகக் 
குழுக்களுக்கு நிரந்தரமா  அதிகாரபூர்வ அளடயாளம் 
வழங்கப்பட்டளத இந்த மாற்றங்கள் காட்டுகின்ற . சமூக நீதிக்கா  
உணர்வா து, பல்கவறு சமாழிகள், மாநிலங்கள், சாதிகளளச் 
கசர்ந்தவர்கள், சபாருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கியவர்கள் 
ஆகிகயாரின் மத அளடயாளத்கதாடு குறுக்கப்பட்டளதயும் இந்த 
மாற்றங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்ற . கமலும், ஒரு சமூகத்ளதச் 
சிறுபான்ளமயி ராக அறிவிப்பதற்கா  பிரதா  அளவடீாக 
அவர்களுளடய மதச் சமூகத்தின் எண்ணிக்ளக சார்ந்த வலிளம 
நிறுவப்பட்டது. இந்த வளகப்பாடு விளிம்பு நிளலளய அறிவிக்க 
ஒருபடித்தா தன்ளம என்னும் ககாட்பாட்ளட முன் ிறுத்தியது. 
இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்தின் சமூக, சபாருளாதார, கல்வி நிளல 
குறித்த 2006ஆம் ஆண்டின் சச்சார் கமிஷன் அறிக்ளக சட்ட ரீதியாக 
ஏற்பட்ட இந்த மாற்றத்திற்குப் பங்களித்தது. இந்த அறிக்ளக 
முஸ்லிம்களுக்கும் பிற மதச் சமூகங்களுக்கும் இளடகய அவர்களின் 
ஓரங்கட்டப்பட்ட நிளலகளுக்கிளடகய அதிகரித்துவரும் 
இளடசவளிளய எடுத்துக்காட்டுவதற்காக இரண்ளடயும் ஒப்பிட்டுப் 
பகுப்பாய்வு சசய்தது. இந்தப் பகுப்பாய்வு பகுத்தறிளவயும் 
விமர்ச பூர்வமா  வழிமுளறளயயும் அடிப்பளடயாகக் சகாண்டது. 
இது, மதச் சிறுபான்ளமயி ரின், குறிப்பாக முஸ்லிம்களின் 



வளர்ச்சிக்கா  ஆக்கபூர்வமா தும் விரிவா துமா  ககாட்பாட்டுச் 
சட்டகத்ளத உருவாக்குவதற்கா  பகுப்பாய்வு. இந்த அறிக்ளக 
சபாதுக் ககாட்பாடு, சமூக ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றின் சட்டகங்களுக்குள் 
மத அளடயாளத்ளத நிறுவியது. இது சமூக நீதி, சமத்துவம் குறித்த 
பரந்துபட்ட சசால்லாடல்களில் வர்க்கம் என்னும் வளகளமளய மத 
அளடயாளத்ளத ளவத்துப் பதிலீடு சசய்தது. 
இளதத் சதாடர்ந்த அரசியல் நகர்வுகள் இந்த சட்ட-நிர்வாகச் 
சசாற்களஞ்சியத்தின் சில சவளிப்பளடயா  தாக்கங்களளப் 
பிரதிபலிக்கின்ற . இரண்டு மாற்றங்கள் குறிப்பாக முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தளவ. 2014இல் பாஜக தளலளமயிலா  கதசிய ஜ நாயகக் 
கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தகபாது, சிறுபான்ளம விவகார அளமச்சர் 
நஜ்மா ஹப்துல்லா, “முஸ்லிம்கள் எந்த வளகயிலும் 
சிறுபான்ளமயி ர் அல்ல” என்றும், பார்சிகள்தான் கலாச்சாரம், 
இருப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் உண்ளமயா  
அபாயத்துக்குள்ளாகியிருக்கிறார்கள் என்றும் கூறிச் சர்ச்ளசளய 
ஏறபடுத்தி ார். அளமச்சரின் அறிக்ளகளயத் சதாடர்ந்து சமூக 
ஊடகங்களில் முஸ்லிம்களள இழிவுபடுத்தும் பிரச்சாரம் 
முன்ச டுக்கப்பட்டது. எண்ணிக்ளக அடிப்பளடயில் 
சிறுபான்ளமயி ரா  சீக்கியர்கள், பாரிஸ்கள், கிறிஸ்தவர்கள் 
ஆகிகயார் இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு அதிகப் 
பங்காற்றியதாகக் கூறி, சிறப்பு உரிளமகளளக் ககாரும் முஸ்லிம்கள் 
என்  சசய்தார்கள் என்று ககள்வி எழுப்பப்பட்டது. இஸ்லாமிய 
சவறுப்பின் இந்த சவளிப்பாட்டில் கவகமாக வளர்ந்துவரும் 
சமூகமாகவும் விளரவில் சபரும்பான்ளமயாகிவிடக்கூடிய 
சமூகமாகவும் முஸ்லிம் சமூகம் சித்தரிக்கப்பட்டது. முஸ்லிம்களளக் 
கட்டுப்படுத்திளவக்காவிட்டால் இந்துக்களள அவர்கள் 
விஞ்சிவிடுவார்கள் என்றும் சசால்லப்பட்டது.  
இரண்டாவது மாற்றம் - சிறுபான்ளமயி ர் என்பது குறித்த சட்ட 
வளரயளறக்கும் சிறுபான்ளமயி ரின் நிளலளய அறிவிப்பதில் 
மத்திய அரசுக்குள்ள அதிகாரத்திற்கும் இளடயிலா  கமாதல் - 
மிகவும் ஆபத்தா து. NCM, NCMEI ஆகிய சட்டங்கள் சசல்லாது எ க் 
கூறி உச்ச நீதிமன்றத்தில் இரண்டு மனுக்கள் தாக்கல் 
சசய்யப்பட்டுள்ள . 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்சதாளக 
கணக்சகடுப்பின்படி, லட்சத்தீவு, மிகசாரம், நாகாலாந்து, கமகாலயா, 
ஜம்மு காஷ்மீர், அருணாச்சலப் பிரகதசம், மணிப்பூர், பஞ்சாப் ஆகிய 
எட்டு மாநிலங்களில் இந்துக்கள் குறிப்பிடத்தக்க சிறுபான்ளமயி ராக 
இருப்பளதக் குறிப்பிடும் இந்த மனுக்கள், கதசிய மதச் 
சிறுபான்ளமயி ர் என்று பிற மதத்தவளரப் பிரகட ம் சசய்வது 
இந்த மாநிலங்களின் இந்துக்களுக்கு எதிரா  பாரபட்சம் என்று 
வாதிடுகின்ற . இந்த மாநிலங்களில் யூத மதம், பஹாய் சமயம், 



இந்து மதம் ஆகியவற்ளறப் பின்பற்றுபவர்களுக்குச் சிறுபான்ளம 
அந்தஸ்து அளிக்க கவண்டும் என்று இந்த மனுக்கள் ககாருகின்ற . 
NCMEI சட்டத்தின் பிரிவு 2(f)இன் validity சசல்லுபடியாகும் தன்ளமயும் 
ககள்விக்குள்ளாக்கப்படுகிறது. இது இந்தியாவில் சிறுபான்ளமச் 
சமூகங்களள அளடயாளம் காணவும் குறிப்பிட்ட சமூகத்ளதச் 
சிறுபான்ளமச் சமூகம் எ  அறிவிக்கவும் மத்திய அரசுக்குக் 
கட்டுப்பாடற்ற அதிகாரத்ளத அளிக்கிறது என்று குற்றம் 
சாட்டப்படுகிறது. இந்தச் சட்டம், "அப்பட்டமாககவ தன் ிச்ளசயா து, 
பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதது” என்று கூறிய மனுதாரர்கள், 
அரசியலளமப்பு சிறுபான்ளமயி ருக்கு உத்தரவாதம் அளித்துள்ள 
அடிப்பளட உரிளமகளள மறுக்கும் சட்டம் என்றும் குறிப்பிட்டார்கள். 
"சிறுபான்ளமயி ர்" என்பளத மத்திய அரசு வளரயறுக்க கவண்டும் 
என்றும் மாநில, மாவட்ட அளவில் மதச் சிறுபான்ளமயி ளர 
அளடயாளம் காண்பதற்கா  வழிகாட்டுதல்களள வகுக்க கவண்டும் 
என்றும் மனுதாரர்கள் ககாருகிறார்கள். மக்கள்சதாளக அடிப்பளடயில் 
எந்த மதத்ளதச் கசர்ந்தவர்களளயும் சிறுபான்ளமயி ராக அறிவிக்க 
மாநிலங்களுக்கும் உரிளம உண்டு என்று சிறுபான்ளம ஆளணயம் 
நிறுவியிருந்தாலும், இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் 
விசாரளணயில் உள்ளது. 
மதமும் மதம் சார்ந்த புவியியலும் 
குடியுரிளமளயயும் சிறுபான்ளம அந்தஸ்ளதயும் வளரயறுக்கும் 
சட்டபூர்வமா  வளகளமயாக மதம் உருவா து இந்தியாவின் 
இடப்பரப்பு, அதன் கதசிய அளடயாளம் ஆகியளவ குறித்த 
சிந்தள களளயும் பாதித்துள்ளது. குடியுரிளம பற்றிய விவாதம், 
குறிப்பாக சிஏஏ சட்டத்திற்குப் பிந்ளதய விவாதம், இந்தியாவின் 
இடப்பரப்பு பற்றிய விவாதத்தின் எல்ளலளய 
விரிவுபடுத்தியிருக்கிறது. மதம்-இடப்பரப்பு என்னும் புதிய 
கட்டளமப்ளப இது உருவாக்குகிறது. அண்ளட நாடுகளிலுள்ள மூன்று 
முஸ்லிம் சபரும்பான்ளம கதசங்களில் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் 
முஸ்லிம் அல்லாத மதச் சிறுபான்ளமயி ளர இந்தியாவின் 
சாத்தியமா  குடிமக்களாக அங்கீகரிப்பதன் மூலம், இந்தியப் பகுதி 
முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கா , குறிப்பாகத் சதற்காசியாவின் 
இந்துக்களுக்கா  தாயகமாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவின் 
இடப்பரப்பு முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கா  இடம் அல்லது 
இந்துக்களின் தாயகம் என்கிற இந்தப் புதிய கருத்தாக்கமா து, 
இந்தியாவில் நிளலசபற்ற கவற்றுளமயில் ஒற்றுளம என்ற 
கருத்ளதயும் சீர்குளலக்கிறது. ஒரு கதசம், ஒரு கலாச்சாரம், ஒரு 
மதம் ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் உண்ளமயா  பளழய 
ஐகராப்பிய பாணி கதசிய-அரசாக மாற இயலாளமயின் காரணமாக 
இந்தியப் பிரகதசம் சமமா  கபாட்டி நிலவக்கூடிய இடமாக 



உருப்சபற்றுள்ளது. விரும்பத்தக்க இந்த இலக்ளக அளடவதற்கு 
முஸ்லிம்களின் இடம்சார்ந்த இருப்பு கதசிய, மாநில, உள்ளூர் 
மட்டங்களில் நிரந்தரத் தளடயாகிறது. 
மத அடிப்பளடயிலா  சிறுபான்ளம-சபரும்பான்ளம குறித்த 
சசால்லாடல், மதச் சமூகத்தின் எண்ணிக்ளக பலம் பற்றிய 
ககள்விளய எழுப்புகிறது. மத அடிப்பளடயில் சபரும்பான்ளமயி ராக 
இருபதால் இந்துக்கள் இந்தச் சட்டகத்தில் கதசிய அளடயாளத்தின் 
சவளிப்பளடயா  உரிளம ககாருபவர்களாக சவளிப்படுவார்கள். 
முஸ்லிம்கள் இரண்டாவது சபரும்பான்ளமயாக, எப்கபாதும் 
அச்சுறுத்தக்கூடிய பிரிவி ராகப் பார்க்கப்படுவார்கள். இந்த 
அர்த்தத்தில் முஸ்லிம்கள் இருக்கும் இடப்பரப்புகள் சர்ச்ளசக்குரிய 
இடங்களாகக் கருதப்பட கவண்டிய நிளல காலப்கபாக்கில் 
உருவாகும்.  
ஜ சங்கத்தின் துடிப்பா  மறுபதிப்பா  பாஜக கதசிய அரசியலில் 
குறிப்பிடத்தக்க பங்குதாரராக உருவா து இந்த விஷயத்தில் 
சந்கதகத்திற்கு இடமில்லாமல் ஒரு முக்கியக் காரணியாகும்., 
இந்துத்துவ அரசியலின் சவற்றிளய அதன் கருத்தியல் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டதால் கிளடத்த சவற்றி என்று மட்டும் 
சசால்லிவிட முடியாது. மதம் பற்றிய வளர்ந்துவரும் 
சசால்லாடல்களள பாஜக தன்வசப்படுத்தியுள்ளது. கதசிய அளவில் 
இந்து உணர்வுகளின் ஒகர பிரதிநிதியாகவும் தன்ள  அது 
நிளலநிறுத்திக்சகாண்டுள்ளது. எ கவ, "இந்து வாக்கு வங்கி", 
"இந்துக்களின் சதாகுதி", "இந்துக்களின் பகுதி" கபான்ற சசாற்கள் 
சமகால இந்திய அரசியலில் புதிய அரசியல் நிகழ்வாக 
உருசவடுத்துள்ள . 
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