மென் இந்துத்துவம் என்னும் மூடத்தனம்
நிகில் மெனன்
இந்து
தேசியம்
இந்ேியாவில்
எழுச்சி
பெற்றுவருகிறது.
ேிட்டமிட்ட
அேன்
பசயல்ொடுகள்
ேண்டனை
குறித்ே
அச்சமற்ற பசருக்கின் பவளிப்ொடு. தேசிய அளவிலும் மாநில
அளவிலும்
அேன்
பவற்றிகள்
குடிமக்கள்
மத்ேியில்
எேிப ாலித்துவருகின்றை.
குடியுரினமத்
ேிருத்ேச்
சட்டம்,
அதயாத்ேியில் மசூேி இருந்ே இடத்ேில் தகாயினலக் கட்டுேல்
ஆகியனவ அேன் புேிய ேிட்டங்கள். அவற்றுக்குப் ெிறகும்
அவற்றுக்கு இனடயிலும் இே
எண்ணற்ற அனடயாளங்கள்
நாடு
முழுவதும்
அேன்
தகாட்ொடு
ெ விவருவனேக்
காட்டுகின்றை. கர்நாடக மாநிலத்ேில் அ சு கல்லூரிகளில்
ஜிஜாப் அணிவேற்காை ேனட, ொஜக ஆளும் மாநிலங்களில் நடக்கும் புல்தடாசர்
அ சியல்
ஆகியனவ
இந்ேியாவின்
மேச்சார்ெின்னமனய
அரிக்கும்
அ சியல்
இயக்கத்ேின் அண்னமக் கால அத்ேியாயங்கள். இந்துத்துவ மேயானையின் அேி டி
முன்தைற்றத்னே எப்ெடித் ேடுத்து நிறுத்துவது என்ெதுோன் எேிர்க்கட்சிகள் ேற்தொது
எேிர்பகாள்ளும் சவால்.
தேர்ேல் களத்ேில் அனசக்க முடியாே சக்ேியாக இருக்கும் ொஜக, அேிகா த்ேிற்காை
தவட்னடயில் ஆைந்ேம் பகாள்கிறது. அேன் அ சியல் தொட்டியாளர்கள் பெரும்ொலும்
அஞ்சிப்
ெதுங்கிக்பகாள்கிறார்கள்
அல்லது
மே
தேசியவாேத்ேின்
இழுப்புக்குப்
ெணிந்துவிடுகிறார்கள். அண்னமயில், ொஜக கட்டுப்ொட்டில் உள்ள மாநக ாட்சி
நிர்வாகம்
ேில்லி
ஜஹாங்கிர்புரியில்
உள்ள
கட்டிடங்கனள
–
இவற்றில்
பெரும்ொலாைனவ முஸ்லிம்களுக்குச் பசாந்ேமாைனவ – புல்தடாசர் னவத்து இடித்துத்
ேள்ளியதொது இது பவளிப்ெனடயாகத் பேரிந்ேது. காங்கி ஸ் அந்ேக் களத்ேிதலதய
இல்னல. ஆம் ஆத்மி கட்சிதயா ொேிக்கப்ெட்டவர்கனள "ெங்களாதேஷிகள்" என்றும்
"த ாஹிங்கியாக்கள்" என்றும் குறிப்ெிட்டது. இந்ேச் பசாற்கள் சட்டவித ாேமாகக்
குடிதயறிய முஸ்லிம்கனளச் சுட்டும் குறியீடு.
"பமன்னமயாை இந்துத்துவம்" என்று அனைக்கப்ெடும் இந்ே வியூகத்ேின் இலக்கு
பவளிப்ெனடயாைது. மேம் சார்ந்ே முன்முயற்சிகனள தமற்பகாள்வேன் மூலம், இந்து
வித ாேி எை முத்ேின
குத்ேப்ெடுவனே அல்லது சிறுொன்னமச் சமூகங்களுடன்
இனணக்கமாக இருக்கும் கட்சி எைப் பொதுமக்கள் மைங்களில் பெயர்பெறுவனேத்
ேவிர்க்க எேிர்க்கட்சிகள் முயல்கின்றை. சமய உணர்வுகனள அல்லது பமன்னமயாை
இந்துத்துவத்னே ஆேரிப்ெதுோன் யோர்த்ேமாை ேர்க்க அறிவின்ெடி ொஜகனவ
எேிர்பகாள்ளச்
சிறந்ே
வைி
என்ற
தோற்றம்
நிலவுகிறது.
ஆைால்
அது
உண்னமயிதலதய அப்ெடித்ோைா? சமூகக் கட்டனமப்பு சினேவோலும் சீ ைிந்ே
அ சியலாலும்
ஏற்ெடும்
எேிர்மனறயாை
வினளவுகள்
ஒருபுறமிருக்க,
இந்ே
அணுகுமுனற தேர்ேல் களத்ேில் பவற்றிபெற வாய்ப்ெிருக்கிறோ? நவை
ீ
இந்ேிய
வ லாறு காட்டும் உண்னம தவறுவிேமாக இருக்கிறது.
இந்ேிய அ சியலில் மேத்னேப் ெயன்ெடுத்துவேற்கு நீண்ட வ லாறு உண்டு. ெிரிட்டிஷ்
சாம் ாஜ்யத்ேிற்கு எேி ாை காலைித்துவ எேிர்ப்பு இயக்கத்ேின்தொது தேசெக்ேர்கள்
ேங்கள் தொ ாட்ட முைக்கங்களில் இந்து சமயம் சார்ந்ே பசாற்பறாடர்கனளப்
ெயன்ெடுத்ேிைார்கள். விடுேனலப் தொ ாட்டத்ேின் ெி ோை இயக்கத்னே வைிநடத்ேிய

இந்ேிய தேசிய காங்கி ஸ், தேசிய தசனவயில் இந்து மேத்னேப் ெயன்ெடுத்ேிய ெல
ேனலவர்களின் அ சியல் களமாக இருந்ேது. ெல்தவறு சிந்ேனைப் தொக்குகனளப்
ெி ேிநிேித்துவப்ெடுத்தும் ொலகங்காே
ேிலகர், தமாகன்ோஸ் க ம்சந்த் காந்ேி,
புருதஷாத்ேம்ோஸ் டாண்டன் தொன்றவர்கள் இேில் அடங்குவார்கள். அறிஞர்கள் ெலர்,
விடுேனலப் தொ ாட்டத்ேில் இவர்களுனடய முக்கியத்துவத்னே ஒப்புக்பகாள்ளும்
அதே
தவனளயில்
இந்ே
அணுகுமுனறயில்
உள்ள
ெி ச்சினைனயயும்
சுட்டிக்காட்ட்டிைார்கள்.
இந்துக்களில் ஒடுக்கப்ெட்ட் வகுப்ெிைன ப் பெருமளவில்
அணிேி ட்டுவேில்
இந்ேத்
ேனலவர்களின்
சமயம்
சார்ந்ே
முன்பைடுப்புகள்
பவற்றிபெற்றதொேிலும்
அது
இே
ெிரிவிைன
அன்ைியப்ெடுத்ேியதுடன்
அவர்களினடதய ஐயங்கனளயும் ஏற்ெடுத்ேியது. முஸ்லிம் லீகின் பசயல்ொடுகளுக்கு
இது வலு தசர்த்ேது என்று அந்ே அறிஞர்கள் வாேிட்டைர்.
சுேந்ேி த்ேிற்குப் ெிந்னேய ெத்ோண்டுகளில் மேத்னே அ சியலாக்குவோல் ஏற்ெட்ட
எேிர்ொ ாே வினளவுகளுக்கு ஏ ாளமாை எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளை. தநரு யுகத்ேின்
புகழ்பெற்ற
மேச்சார்ெின்னம
ெல
சமயம்
காங்கி ஸின்
நடவடிக்னககளால்
பொய்யாகிப்தொைது. இது நாட்டிற்கும் கட்சிக்கும் தெ ைிவு ேரும் வினளவுகனள
ஏற்ெடுத்ேியது என்ெனே நான் தமற்பகாண்ட ஆய்வு காட்டுகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, ொ த் சாது சமாஜின் (இந்ேியத் துறவிகள் சங்கம்) கனே நமக்கு
எச்சரிக்னகயூட்டக்கூடியது. ொ த் சாது சமாஜ் 1956ஆம் ஆண்டின் போடக்கத்ேில்
படல்லியில்
உள்ள
ெிர்லா
மந்ேிரில்
காங்கி ஸ்
அ சியல்வாேிகளுக்கும்
சாதுக்களுக்கும் இனடயிலாை சந்ேிப்புக்குப் ெிறகு நிறுவப்ெட்டது. இந்ே முயற்சினயப்
ெற்றி தநருவுக்கு ஆைமாை ஐயங்கள் இருந்ேதொேிலும், குடிய சுத் ேனலவர் ாதஜந்ேி
ெி சாத், மத்ேிய ேிட்டமிடல் துனற அனமச்சர் குல்சாரிலால் நந்ோ தொன்ற இனற
நம்ெிக்னகயுள்ள தேசியப் ெி முகர்கள் இனே
உற்சாகமாக ஊக்குவித்ோர்கள். ெக்ேி
உணர்வு
பகாண்ட
லட்சக்கணக்காை
மக்களினடதய
அ சின்
ஐந்ோண்டுத்
ேிட்டங்கனளப் ெி ெலப்ெடுத்ே இந்துத் துறவிகள் உேவுவார்கள் என்ற நம்ெிக்னகயின்
அடிப்ெனடயில் சமாஜ் நிறுவப்ெட்டது. காங்கி ஸ் கட்சியும் இந்துத் துறவிகளும் இந்ே
நம்ெிக்னகனயக் பகாண்டிருந்ேைர். ஆைால், இந்து சமய உணர்வுகளுடன் ேன்னை
இனணத்துக்பகாள்வது இறுேியில் ேன் அ சியல் எேிரிக்தக – போடக்கத்ேில் ஜைசங்கம்,
ெிறகு ொஜக – சாேகமாைோக முடியும் என்ெனேக் காங்கி ஸ் கட்சி ெின்ைாளில்
அறிந்துபகாண்டது. இந்ே சமாஜின் சாதுக்கனளக் கட்டுப்ெடுத்துவது கடிைமாக இருக்கும்
என்ெனேயும், மேச்சார்ெற்ற பகாள்னகயின்ொல் கட்சிக்கு இருக்கும் ெற்றுறுேிக்கு
அச்சுறுத்ேனல ஏற்ெடுத்தும் களத்ேிற்கு இது கட்சினய இழுத்துக்பகாண்டு பசல்லும்
என்ெனேயும், அந்ேக் களம் ேன்னுனடய தொட்டியாளர்கள் பவற்றிபெறத் தோோைோக
இருக்கும் என்ெனேயும் காங்கி ஸ் ெின்ைாளில் அறிந்துபகாண்டது.
எடுத்துக்காட்டாக, ொ த் சாது சமாஜின் முேல் ேனலவ ாை துக்தடாஜி மஹ ாஜின்
வாழ்க்னகனய எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள். ஒருகாலத்ேில் காந்ேியவாேியும் ொடகருமாக
இருந்ே இவர் ேீவி வலதுசாரி இந்துத்துவக் குழுவாை விஸ்வ இந்து ெரிஷத்ேின்
நிறுவைர்களில்
ஒருவ ாகவும்
அேன்
துனணத்
ேனலவர்களில்
ஒருவ ாகவும்
மாறிைார். குல்சாரிலால் நந்ோவின் அ சியல் வாழ்க்னகயும் மற்பறாரு எச்சரிக்னகனய
அளிக்கிறது. காங்கி ஸின் முக்கியமாை ேனலவர்களில் ஒருவ ாக இருந்ே இவர்
தகெிைட் அனமச்ச ாகவும் இ ண்டு முனற இனடக்காலப் ெி ேம ாகவும் இருந்ேவர்.
வளர்த்ே
கடா
மார்ெில்
ொய்ந்ே
கனேயாக
இவர்
ஆே வளித்ே
சாதுக்கதள
நாடாளுமன்றத்ேின் மீ து ோக்குேனலத் போடுத்ோர்கள். ெசுவனேத் ேனடக்காை நாடு
ேழுவிய தொ ாட்டத்ேின் ஒரு ெகுேியாக 1966, நவம்ெர் 7 அன்று சாதுக்கள் சுமார் 125,000

தென த்
ேி ட்டிச்
பசங்தகாட்னடயிலிருந்து
நாடாளுமன்றம்வன
தெ ணி
நடத்ேிைார்கள். ஊர்வலத்ேில் பசன்றவர்கள் கலவ த்ேில் ஈடுெட்டார்கள். ேிரிசூலங்கள்,
வாள்கள், ஈட்டிகனள ஏந்ேியெடி நாடாளுமன்றத்ேினுள் நுனைய முயன்றார்கள்.
தொலீசார் வி ட்டியடித்ேதொது அவர்கள் காங்கி ஸ் அ சியல்வாேிகளின் வடுகனளத்
ீ
ோக்கி, நக ம் முழுவனேயும் சூனறயாடிச் பசாத்துக்கனள நாசம் பசய்ோர்கள். அங்கு
நடந்ே வன்முனறயில் எட்டுப் தெர் இறந்ேைர். நாற்ெது தெர் ெடுகாயமனடந்ேைர்.
எண்ணூறு தெர் னகது பசய்யப்ெட்டைர்.
இ ண்டு நாட்களுக்குப் ெிறகு ஊ டங்கு உத்ே வு நீக்கப்ெட்டது. ஜைசங்கத்ேின் ேனலவர்
அடல் ெிஹாரி வாஜ்ொய் மாநிலங்களனவயில் கலவ க் கும்ெலின் ேனலவர்களில்
ஒருவன ஆேரித்துப் தெசிைார். உள்துனற அனமச்ச ாக இருக்கும் குல்சாரிலால் நந்ோ
ெேவி
விலக
தவண்டிய
நிர்ப்ெந்ேம்
ஏற்ெட்டது.
அேன்
ெிறகு
வ விருக்கும்
நிகழ்வுகளுக்காை அறிகுறியாக இந்ேச் சம்ெவம் அனமந்ேது. நந்ோ நீண்ட காலமாக
இந்ேச் சாதுக்களுக்கும் ெசுப் ொதுகாப்பு என்ற அவர்களின் லட்சியத்துக்கும் ஆே வாக
இருந்ேவர். இந்ேச் சம்ெவம் அவருனடய ெி காசமாை அ சியல் வாழ்க்னகனய
முடிவுக்குக் பகாண்டுவந்ேது.
என்றாலும், இந்ேி ா காந்ேியும் காங்கி ஸ் கட்சியும் ொ த் சாது சமானஜத் போடர்ந்து
விடாப்ெிடியாக
ஆேரித்துவந்ேைர்.
இந்து
உணர்வுகளுக்குப்
தொேிய
அளவு
முக்கியத்துவம் ே ாமல் இருக்கிதறாதமா என்று இன்னறய காங்கி ஸ், ஆம் ஆத்மி
கட்சிகனளப் தொலக் கவனலப்ெட்ட காங்கி சும் இந்ேி ா காந்ேியும் சாது சமாஜுடன்
குலாவுவேன் மூலம் இந்துக்களின் ஆே னவப் பெற முயன்றைர். மேச்சார்ெற்றது எைக்
கருேப்ெடும் இந்ேக் கட்சி எப்தொதும் தொலதவ, பெரும்ொன்னமவாே அ சியலுக்கு
மிகவும் பொருத்ேமாை களத்ேில் பநருப்புடன் வினளயாடிக்பகாண்டிருந்ேது.
ாஜீவ்
காந்ேி அ சு ொெர் மசூேியின் பூட்னடத் ேிறக்க அனுமேித்ே மூன்று ஆண்டுகளுக்குப்
ெிறகு, 1989 கும்ெதமளாவில் ொ த் சாது சமாஜ், ொஜக ஆே வு பெற்ற ாம பஜன்மபூமி
இயக்கத்துடன்
ேன்னை
இனணத்துக்பகாள்ளத்
போடங்கியது.
சாது
சமாஜின்
ேிட்டங்களுக்கும் அதயாத்ேியில் ாமர் தகாயில் கட்டுவேற்காக மசூேி இருந்ே இடத்னே
"மீ ட்ெ”ேற்காை
அனறகூவல்கனள
விடுத்துவந்ே
விஸ்வ
இந்து
ெரிஷத்ேின்
ேிட்டங்களுக்கும்
வித்ேியாசதம
இல்லாேது
தொன்ற
நினல
வின விதலதய
உருவாைது.
ொ த் சாது சமானஜ உருவாக்கியது
காங்கி ஸ். சமானஜச் தசர்ந்ே சாதுக்கனள
"காங்கி ஸ் சாதுக்கள்" என்று ெரிகசிக்கும் அளவுக்கு சமாஜுக்கும் காங்கி சுக்கும்
இனடயிலாை போடர்பு பேளிவாகதவ இருந்ேது. 1966இல் நாடாளுமன்றத்ேின் மீ ோை
ோக்குேல் அேிர்ச்சியளித்ேதொேிலும், ெசுப் ொதுகாப்பு, மாட்டினறச்சித் ேனட தொன்ற
உணர்ச்சிக மாை, ெிளவுெடுத்தும் பகாள்னககள் மீ து ெற்றுறுேி பகாண்ட ஒரு
அனமப்னெ காங்கி ஸ் போடர்ந்து ஊக்குவித்ேது. இந்துக்களின் வாக்குகனள அறுவனட
பசய்வேற்காக காங்கி ஸ் அ சியல்வாேிகள் கும்ெதமளாக்களில் போடர்ந்து சாது
சமாஜின் புகழ் ொடிைார்கள். காங்கி ஸ் உருவாக்கிய இந்ே சாது சமாஜ் 1989ஆம்
ஆண்டில் காங்கி சுக்தக எேி ாகத் ேிரும்ெியேில் வியப்ெேற்கு ஒன்றுமில்னல. விஸ்வ
இந்து ெரிஷத், ொஜக ஆகிய அனமப்புகளுடன் அது அேிகா ப்பூர்வமற்ற முனறயில்
ேன்னை இனணத்துக்பகாண்டது. 1990களில் ொஜகவின் வளர்ச்சி அெரிமிேமாக
இருந்ேது, ெேினைந்தே ஆண்டுகளில் மக்களனவயில் ஒற்னற இலக்கத்ேிலிருந்து
மூன்று இலக்க இடங்களுக்கு அேன் ெலம் உயர்ந்ேது. ாம பஜன்மபூமி இயக்கதம இந்ே
பவற்றிக்குப் பெருமளவில் கா ணமாக அனமந்ேது.

இந்து தேசியவாேம் ேனலதூக்கியிருக்கும் சமகால இந்ேியாவில் மேம் மிகவும் சக்ேி
வாய்ந்ே வள ஆோ ம் என்றும் அனே பமாத்ேமாகத் தூக்கி ொஜகவின் னகயில்
பகாடுத்துவிட முடியாது என்றும் வகுப்புவாே அ சியனல எேிர்ப்ெவர்களும்கூடச் சில
சமயங்களில்
வாேிடுகிறார்கள்.
இந்து
மேத்னேக்
தகடயமாகப்
ெயன்ெடுத்ேி
இந்துத்துவத்ேின் சவானலச் சமாளிப்ெதுோன் வருங்காலத்ேிற்காை யோர்த்ேமாை
வைிமுனறயாக இருக்கும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். இந்து சமய நம்ெிக்னகனய
பவளிப்ெடுத்துவது, முஸ்லிம் மேத்துடைாை போடர்னெக் குனறத்துக்பகாள்வது
அல்லது இந்துத்துவ ஆதவசப் தொக்னகக் கண்டிக்காமல் இருப்ெது என்ெோக இந்ே
அணுகுமுனறனய
அவர்கள்
வன யறுக்கிறார்கள்.
இத்ேனகய
அணுகுமுனற
தகாட்ொட்டளவில் எந்ே அளவு அொயக மாைது என்ெனே இந்ேக் கண்தணாட்டம்
குனறத்து மேிப்ெிடுகிறது. அது மட்டுமல்ல. இத்ேனகய சூோட்டங்கள் அண்னமக்
காலத்ேில் எத்ேனகய வினளவுகனள ஏற்ெடுத்ேிை என்ெேற்காை ேடயங்கனளயும் இது
கவைிக்கத் ேவறுகிறது. கலப்ெடமற்ற ேீவி இந்துத்துவத்ேின் ஆதவசமாை ேன்னமக்கு
முன்ைால் இது வலுவிைந்துதொகும் என்ெதுடன் எேிர்க்கட்சிகளின் அடித்ேளத்னேதய
அது சினேத்துவிடும். தமலும், மிக முக்கியமாக, இத்ேனகய வியூகத்ேின் உண்னமயாை
வினலனய
லட்சக்கணக்காை
இந்ேிய
முஸ்லிம்களின்
அன்றாட
அச்சமும்
ொதுகாப்ெின்னமயும்
–
எப்ெடி
எேிர்பகாள்வது
என்ெது
குறித்து
இந்ேக்
கண்தணாட்டத்னேக் பகாண்டவர்களால் எந்ே முடிவுக்கும் வ முடியவில்னல.
*

நிகில் தமைன் Planning Democracy: Modern India’s Quest for Development (தகம்ெிரிட்ஜ்
யூைிவர்சிடி ெி ஸ், 2022) என்னும் நூலின் ஆசிரியர். தநாட் டாம் ெல்கனலக்கைகத்ேின்
வ லாற்றுத் துனறயின் துனணப் தெ ாசிரியர்.

