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இந்தியாவில் தன்னிச்சையான ப ாராட்டத்தின் முக்கியத்துவம் 

கணேஷ்தத்தா ப ாடார் 
 

அரசியல் 
சமூகம் &  ண் ாடு 

இந்த ஆண்டின் பதாடக்கத்தில் இந்தியாவில்  ல்ணவறு 
ண ாராட்டங்கள் பவடித்துக் கிளம் ின. மாேவர்களும் 
ப ண்களும் அவற்றின் முன்னேியில் நின்றார்கள். 
ஜனநாயகத்தின் வழீ்ச்சியயத் தடுத்து நிறுத்தும் திறன் பகாண்ட 
 யடப்பூக்கம் மிகுந்த அரசியலின் புதிய உதயமாக இந்தப் 
ண ாராட்டங்கள் விளங்கின. இந்தியக் குடியமச் சமூகத்தின் 
உயிர்த் துடிப்ய க் பகாண்டாட ணவண்டிய தருேம் இது. 
அண்யமக் காலத்தில் இதுண ான்ற ண ாராட்டங்கயள இந்தியா 
கண்டதில்யல. துரதிருஷ்டவசமாக, ணகாவிட் -19 ணநாய்ப் ரவல், 
அயதப்  ின்பதாடர்ந்த ப ாது முடக்கம் ஆகியவற்றின் 
காரேமாக இந்த எழுச்சி பதாடக்க நியலயிணலணய 

தேிந்துண ானது.  

 ல இடங்களிலும் தன்னிச்யசயாக நிகழ்ந்த இந்தப் ண ாராட்டங்கயள எதிர்க்கட்சிகளின் 
யகவரியச என்று பசால்வயதக் காட்டிலும் உண்யமக்கு மாறானது ணவறு எதுவும் இருக்க 
முடியாது. குடியுரியமத் (திருத்தச்) சட்டம் 2019, (சி.ஏ.ஏ.) / ணதசியக் குடிமக்கள்  திணவடு 
(என்.ஆர்.சி.), மாேவர்கள் மீது காவல் துயறயினரால் பதாடுக்கப் ட்ட பகாடூரமான 
தாக்குதல் ஆகியயவ இந்த எதிர்ப்புப் ண ாராட்டங்களுக்கு உடனடித் தூண்டுதலாக 
இருந்தன. எனினும், அரசியல் சட்டத்தின் லட்சியங்கள் மீது காட்டப் டும் ப ருத்த 
அவமரியாயத, ப ாதுவாழ்வு விழுமியங்களின் சீரழிவு, எதிர்ப்புக் குரல்களின் மீதான 
சகிப் ின்யம, ணதர்தல் லா ங்களுக்காகச் சமய உேர்வுகயளப் ப ாது பவளியில் 
 யன் டுத்துவது அதிகரித்துவருவது ஆகியயவ இந்த எதிர்ப்புக்கான ஆழமான 
காரேங்களாக அயமந்தன. எதிர்ப்ய  உறுதியாக பவளிப் டுத்துவதன் மூலம், இந்திய 
அரசியல் சட்டத்தில் ப ாறிக்கப் ட்டுள்ள விழுமியங்கயள மீட் தற்கான ண ாராக இந்தப் 
ண ாராட்டங்கள் புரிந்துபகாள்ளப் ட ணவண்டும். அனுதா ம், இரக்கம், கற் யனத் திறன் 
ஆகிய  ண்புகயளச் சமுதாயத்தில் வளர்ப் தற்கான பசயல் ாடு இது. 

அண்யமயில் ஷாஹனீ்  ாகிலிருந்து வந்த ண ாராட்டக்காரர் ஒருவரிடம் ஊடகவியலாளர் 
ணகள்வி எழுப் ியண ாது அவர் முதலில்  ிரதமரின் இல்லத்தின்  ாதுகாப்பு  ற்றி 
விசாரித்தார்.  ிரதமரின் இல்லத்தருணக அப்ண ாது சிறிய த ீவி த்பதான்று நிகழ்ந்திருந்தது. 
 ிறகு, “எதிப் ாளர்கயள அவர்களுயடய ஆயடயய யவத்ணத அயடயாளம் காேலாம்” 
என்று  ிரதமர் பதரிவித்திருந்த நுண்ணுேர்வற்ற கருத்துக்குத் தன்னுயடய கடும் 
கண்டனங்கயளத் பதரிவித்தார். அதன்  ிறணக அவர் சி.ஏ.ஏ. குறித்த தன் கவயலகயள 
பவளிப் டுத்தினார். தான்  ிறந்த மண்ேின் மீதான தன்னுயடய விசுவாசத்யத 
உறுதிப் டுத்தினார். ஜாமியா மில்லியா  ல்கயலக்கழக மாேவர் ஒருவயரப்  ார்த்து, 
“ஜாமியா என் தன் ப ாருள் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கிறது?” என்று பசய்தியாளர் 
ஒருவர் ணகட்டார். “அது எனக்குத் ணதஸாப்ய த் ( ண் ாட்டு ரீதியான வளர்ச்சி) 
தந்திருக்கிறது. சம்விதாயனப் (அரசியல் சட்டம்) புரியயவத்திருக்கிறது.  டிக்கவும் 
எழுதவும் சிந்திக்கவும் கற்றுக்பகாடுத்திருக்கிறது. இந்தப்  ல்கயலக்கழகம் என்னுயடய 
நாட்யட எனக்குப் புரியயவத்திருக்கிறது. காந்தியின் லட்சியத்யத நியறணவற்ற நான் என் 
வாழ்நாள் முழுவதும்  ேிபுரிணவன். என்னுயடய மதச்சார் ற்ற இந்தியாயவ மீண்டும் ப ற 
விரும்புகிணறன்” என்று  திலளித்தார் அந்த மாேவர். இந்தப் ண ாராட்டக்காரர்களின் 
ணநர்யமயும் உண்யமத்தன்யமயும் மக்களால் உயர்  தவிகளுக்குத் ணதர்ந்பதடுக்கப் டும் 
அரசியல்வாதிகள் தந்திர புத்தியுடன் இரக்கமற்ற விதத்தில் விடுக்கும் அறிக்யககளுக்கு 
ணநர் எதிரானதாக உள்ளன. 
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நான்கு அம்சங்கள் குறிப் ான கவனத்துக்கு உரியயவ. முதலாவதாக, இந்திய அரசின் 
மதச்சார் ற்ற தன்யமயின் மீது சி.ஏ.ஏ. ணநரடியாகத் தாக்குதல் பதாடுத்தண ாது, காந்தி 
முன்பமாழிந்த மதச்சார் ின்யம என்னும் கருத்தியயலப்  ாதுகாப் தற்காக இந்தப் 
ண ாராட்டங்கள் நயடப ற்றன. இந்தியாயவ நிர்மாேித்த சிற் ிகள் குடியுரியம 
வழங்குவதற்கு மதத்யத அடிப் யடயாகக் பகாள்வயத ஏற் வில்யல. மதத்தின் 
அடிப் யடயில்  ார ட்சம் காட்டுவயத அங்கீகரிக்கும் சி.ஏ.ஏ., அரசியல் சட்டத்தில் 
உருவகப் டுத்தப் ட்டுள்ள குடியுரியம என்னும் கருத்யதச் சீர்குயலக்கிறது. மாறு ட்ட 
நம் ிக்யககயளக் பகாண்ட மக்கள் அயமதியான சகவாழ்யவ ணமற்பகாள்வது இந்திய 
பநறிமுயறகளின்  ிரிக்க முடியாத  குதி என்று காந்தி நம் ினார். எனினும் அன்று 
நிலவிய சூழலில், 1931இல் கராச்சியில் நயடப ற்ற காங்கிரஸ் அமர்வில், “நமது அன்றாட 
விவகாரங்களில் நடுநியலயம என்னும் ணகாட் ாட்டியனக் கயடப் ிடிக்க ணவண்டும்” என்று 
அரயச அவர் ணகட்டுக்பகாண்டார். வகுப்புவாத அரசியல் சமுதாயத்தில் அயமதியயக் 
குயலத்தண ாது அரசின் துயேயய அவர் நாடினார். வகுப்புவாதத்தன்யம பகாண்ட அரசின் 
கருவிகள் நடுநியலயமணயாடு நடந்துபகாள்வதற்குப்  திலாக ஆட்சி அதிகாரத்தின் 
பசயல்திட்டத்திற்குத் துயேண ாகின்றன. ஜாமியா மில்லியாவிலும் ஜவஹர்லால் ணநரு 
 ல்கயலக்கழகத்திலும் அண்யமயில் நயடப ற்ற மாேவர் கிளர்ச்சியின்ண ாது காவல் 
துயறயினரின் பசயல் ாடு அல்லது பசயலின்யம இயத உேர்த்தியது.  

இரண்டாவதாக, ண ாராட்டக்காரர்கள் காந்திய தார்மிக உேர்வினின்றும் உத்ணவகம் 
ப ற்றிருந்தார்கள். சமூக ரீதியாக முயறயற்றதாக இருக்கக்கூடிய சட்டங்கயள 
அயமதியான வழியில் எதிர்ப் து குடிமக்களின் கடயம என்னும் தார்மிகக் கடயமயய 
அவர்கள் கயடப் ிடித்தார்கள். சத்தியணம தன்னுயடய ண ாராட்டங்களின் அடிப் யடயாக 
இருக்க ணவண்டும் – சத்தியாக்கிரகம் – என்று காந்தி வலியுறுத்தினார். “சரியானயதச் 
பசய்வதுதான் விரும் த்தக்கது; சட்டத்திற்கான மரியாதததய வளர்த்பதடுப் து அல்ல” என்று 
‘மக்கள் ஒத்துயழயாயமயின் கடயம’ (The Duty of Civil Disobedience) என்னும் நூலில் பஹன்றி 
ணதாணர குறிப் ிட்ட கருத்திலிருந்து காந்தி உத்ணவகம் ப ற்றிருந்தார். 1922இல் புரூம்ஃ ீல்ட் 
நீதிமன்றத்தில் காந்திக்கு எதிராக நயடப ற்ற விசாரயேயும் அவருயடய தண்டி 
யாத்தியரயும் ணமலான தார்மிகக் ணகாட் ாடுகளுக்காக அநீதியான சட்டங்கயள 
மீறுவதற்கான கச்சிதமான எடுத்துக்காட்டுக்கள். கூடுதலான சமத்துவம் நிலவும் 
சமுதாயத்யத முன்பனடுப் தற்கான ண ாராட்டங்களில் மார்ட்டின் லூதர் கிங் 
ஜூனியருக்கும் பநல்சன் மண்ணடலாவுக்கும் காந்தியின் கருத்துக்கள் உத்ணவகமூட்டின. 
அணத வழியில் இந்தியாவின் இயளஞர்களும் ப ண்களும்  ார ட்சமானயவ என்றும் 
அநீதியானயவ என்றும் தாங்கள் கருதும் சட்டங்கயள எதிர்த்து அயமதி வழியில் 
ண ாராடினார்கள்.   
 
மூன்றாவதாக, இந்தியக் குடியரசின் வரலாற்றில் முதல் முயறயாக அரசியல் சட்டம் 
ப ாதுமக்களின் கவனத்யத ஈர்த்துள்ளதாகத் ணதான்றுகிறது. ண ாராட்டம் நடந்த 
ப ரும் ாலான இடங்களில் அரசியல் சட்டத்தின் முன்னுயர கூட்டாக வாசிக்கப் ட்டது. 
ணதசிய கீதம் இயசக்கப் ட்டது. உயர்த்தப் ட்ட  தாயககளிலும்  எழுப் ப் ட்ட 
முழக்கங்களிலும் அரசியல் சட்டத்தில் ப ாறிக்கப் ட்டுள்ள விழுமியங்கள்  ிரதி லித்தன. 
அதிகாரத்தில் உள்ணளார் கயடப் ிடிக்கும்  ிளவு டுத்தும் தந்திரங்கயளப்  ரிகசிக்கும் 
வாசகங்களும் காேப் ட்டன. மூவர்ேக் பகாடிகள்  றந்தன. மகாத்மா காந்தி,  ா ாசாணகப் 
அம்ண த்கர் ஆகிணயாரின் உருவப் டங்கள் பதன் ட்டன. புணனயில் நயடப ற்ற மாேவர் 
ண ாராட்டபமான்றில் இப் டி ஒரு முழக்கம் ஒலித்தது: “ணமாடி-ஷா சாவ்தான், ஹம் ணலணக 
ஆணய யஹ சம்விதான்” (ணமாடி-ஷா எச்சரிக்யகயாக இருங்கள், நாங்கள் அரசியல் 
சட்டத்யதக் பகாண்டுவந்திருக்கிணறாம்). நீதி, விடுதயல, சமத்துவம், சணகாதரத்துவம் ஆகிய 
விழுமியங்கயளக் குறிக்கும் இந்தச் பசயல் ாடுகள், அரசியல் சட்டத்தின் அடிப் யடச் 
சட்டகத்தில் யகயவப் யத ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாது என்னும் பசய்தியயத் பதரிவித்தன. 
விடுதயலப் ண ாராட்டத்தின்ண ாது அயனவயரயும் உள்ளடக்கும் சமுதாயம் குறித்த 
சித்திரம் இந்த நாட்டின் சாமானிய மக்கள், இயளஞர்களின் கூட்டுப்  ிரக்யஞயில் 
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உருப்ப ற்றது. அந்தச் சமுதாயத்தின் மீதான விருப் த்யதயும் இந்தச் பசயல் ாடுகள் 
குறித்தன. 

இறுதியாக, அமித் பசௌதுரி ப ாருத்தமாகக் குறிப் ிட்டதுண ால, இந்திய அரசியல் சட்டம் 
மதச்சார் ற்ற ஆவேம் மட்டுமல்ல; “அது ணதசியவாத ஆவேம் என் யதக் காட்டிலும் 
மனிதணநய ஆவேம்.” நம்முயடய கூட்டுச் சமூக இருப் ின் மனிதணநய அம்சத்யத 
மீட்படடுப் தற்கான முயற்சியில் ண ாராட்டக்காரர்கள் ஈடு ட்டார்கள். சீக்கியர்கள் ஷாஹனீ் 
 ாகிற்குச் பசன்று தங்களுயடய இஸ்லாமியச் சணகாதரிகளுக்கு லங்கர் (சீக்கியக் 
ணகாயில்களின் ப ாதுச் சயமயலயறகளில் சயமத்துப்  ரிமாறப் டும் உேவு) பசய்து 
தந்தார்கள். இந்தச் பசயல் நம்முயடய கூட்டுப்  ண் ாடு, ஒத்தியசவு பகாண்ட மரபு 
ஆகியவற்றின் மீதான நம் ிக்யகயய மீண்டும் உறுதிப் டுத்தியது. “ஆட்சியாளர்களின் 
சூழ்ச்சியால் நம்முயடய சணகாதரத்துவம் உயடந்துண ாக நாங்கள் விட மாட்ணடாம்” என்று 
ஷாஹனீ்  ாகிற்கு வந்த சீக்கியர் ஒருவர் உேர்ச்சிகரமாகக் கூறினார். 

ணமாசமாகிவரும் ணநாய்ப் ரவல், ப ருகிவரும் ணவயலவாய்ப் ின்யம ஆகியவற்றுக்கு 
மத்தியில் கடந்த சில வாரங்களில் இந்தியச் சமூகத்தின் பவவ்ணவறு  ிரிவினரால் 
ண ாராட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. தற்ண ாது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அயவகளாலும் 
நியறணவற்றப் ட்டுள்ள இரண்டு ணவளாண் மணசாதாக்கயள எதிர்த்து ஹரியானாவிலும் 
 ஞ்சா ிலும் உள்ள விவசாயிகள் மாப ரும் ண ாராட்டங்கயள முன்பனடுத்திருக்கிறார்கள். 
இந்த மணசாதாக்கயள அவர்கள் “விவசாயிகளுக்கு எதிரானயவ” எனக் கூறியிருக்கிறார்கள். 
இந்த மணசாதாக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்யதப்  ாதித்துப் ப ருநிறுவனங்கள், வர்த்தக 
அயமப்புகள் ஆகியவற்றின் நலன்கயளணய ப ருகச்பசய்யும் என்று அவர்கள் 
அஞ்சுகிறார்கள். 

கடந்த பசப்டம் ர் 17 அன்று  ிரதமர் ணமாடியின் 70ஆவது  ிறந்த நாள். ணவயலவாய்ப் ற்ற 
இயளஞர்கள் நாட்டின்  ல்ணவறு  குதிகளில் இயத ‘ராஷ்ட்ரீய ண ணராஜ்கார் திவஸ்’ஆகக் 
(ணதசிய ணவயலவாய்ப் ின்யம தினம்) கயடப் ிடித்தார்கள். பசப்டம் ர் 9ஆம் ணததியன்று 
இரவு 9.09 மேிக்கு யகண சி விளக்குகயளயும் டார்ச் விளக்குகயளயும் ஏற்றியும், 
 ாத்திரங்கயளத் தட்டி ஓயசபயழுப் ியும் ணவயலயின்யமக்கு எதிரான தங்கள் எதிர்ப்ய ப் 
 திவுபசய்தார்கள். ரயில்ணவ துயறயயத் தனியார்மயமாக்கும் ணயாசயனக்கு எதிர்ப்புத் 
பதரிவித்து அகில இந்திய ரயில்ணவ ஊழியர்கள் கூட்டயமப்பு, ணதசிய ரயில்ணவ மஸ்தூர் 
சங்கம் ஆகிய அயமப்புகள் பசப்டம் ர் 14 முதல் 19வயர ஒரு வார காலப் ண ாராட்டத்யத 
நடத்தின. ரயில்ணவயயத் தனியார்மயமாக்குவது ரயில்ணவ ஊழியர்கயள மட்டுமின்றிச் 
சாதாரேப்  யேிகயளயும்  ாதிக்கும் என்று ரயில்ணவ சங்கங்கள் கருதுகின்றன. எனணவ 
அரசின் ணயாசயனயால் ஏற் டக்கூடிய  ிரச்சியனகள் குறித்து மக்களியடணய விழிப்புேர்வு 
ஏற் டுத்தி மக்கள் ஆதரயவத் திரட்டுவதும் இவர்களுயடய ண ாராட்டத்தின் ணநாக்கங்களாக 
இருந்தன. 

How to Save a Constitutional Democracy (அரசியல் சட்ட ரீதியிலான ஜனநாயகத்யதப்  ாதுகாப் து 
எப் டி) என்னும் நூலில் டாம் கின்ஸ் ர்க், அஜிஸ் இஸட் ஆகிணயார்  ிரதிநிதித்துவத் 
ணதர்தல் ஜனநாயகத்தின் ணநாய்களிலிருந்து  ாதுகாத்துக்பகாள்வதில் ப ாதுச்  
பசயல் ாடுகள், மக்கள் திரயளத் திரட்டுதல் ஆகியவற்றுக்கு இருக்கும் முக்கியத்துவத்யத 
விளக்கியிருக்கிறார்கள். குடிமக்களின் விழிப்புேர்வுதான் அரசின் ஜனநாயகத்தன்யமயய 
உறுதிபசய்வதற்காகச் சமுதாயம் பகாடுக்க ணவண்டிய வியல. 2020ஆம் ஆண்டின் 
பதாடக்கத்தில் இந்தியாவில் ண ாராட்டக் கலாச்சாரத்திற்கும் மக்களின் பசயல் ாடுகளுக்கும் 
புத்துயிர் தந்த கிளர்ச்சிகள் மதச்சார் ின்யம, சமூக மாற்றத்திற்காக அயமதி வழியிலான 
அரசியல் ண ாராட்டம் ஆகியயவ குறித்த காந்தியக் கருத்தின் மீதான நம் ிக்யக மறுஉறுதி 
பசய்யப் டுவயதக் குறிக்கின்றன. இந்தப் ண ாராட்டங்கள் அரசியல் சட்டத்தின் 
விழுமியங்கயள மக்களியடணய  ரவச்பசய்து, மனிதணநயம், அயனவயரயும் 
அரவயேத்தல் ஆகிய நம்முயடய நாகரிக விழுமியங்கயள மறுஉறுதி பசய்திருக்கின்றன. 
துயரமான சூழல்களில் ப ாதுப்  ிரச்சியனகளில் ஈடு டுவதற்கும் அதிகாரத்தில் 
இருப் வர்களிடம்  தில் பசால்லும் ப ாறுப்ய க் ணகாருவதற்குமான விழிப்புேர்வு இந்திய 
மக்களுக்கு இருப் யத அண்யமக்காலப் ண ாராட்டங்கள் காட்டுகின்றன.  
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(கணேஷ்தத்தா ப ாட்டார்  ிணளம்  ல்கயலக்கழகத்தின் (புணன) அணசாசிணயட் ண ராசிரியர்) 

 


