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ஆகஸ்ட் 5, 2019 என்பது ஜம்மு-
காஷ்மீர்  மாநிலத்தையும் (இனிமமல் 
“ஜ-கா”) இந்திய நாட்்டையும் புரட்டிப் 
ம்பாட்டை நாள் என்ால் மி்கயாகாது. 
உள்து்் அ்மச்சர் அமித்ா, ஜ-கா 
ததைாடைர்்பாக, மாநிலஙகள்ையில் 
இரண்டு தீர்மானஙக்ளயும் ஒரு ்சட்டை 
மம்சாதைா்ையும் தைாககல் த்சயதைார். முதைல் 
தீர்மானமானது அரசியல்்சட்டைபிரிவு 
370-ஐ த்சயலற்தைாககுைது; மறத்ானறு 
ஜ-கா-்ை இரண்டு ஒனறிய ்பகுதிகளாகப் 
(Union Territories) பிரிதது மததிய அரசு 
ஆட்சி த்சயய ைழிை்க த்சயைது. 
இதைறகுச ்சட்டைைடிைம் 
தகாடுககமை மம்சாதைா 
அறிமுகப்்படுததைப்்பட்டைது. 

ஜ - க ா -விறகும் 
இந்திய நாட்டிறகும் 72 
ஆண்டுகளாக நீடிததுைந்தை 
தைனிததைன்ம ைாயந்தை 
உ்்ை தைனகமகயுரிய 
ஆணைப்ம்பாககுடைன 
முடிவுககுக தகாண்டு 
ைந்தைது மமாடி அரசு. 
இந்தை மாற்த்தைத 
தைஙகுதை்டையினறி 
நி்்மைற் ஏதுைாக, 
ஜ-கா-்ை ஒரு ராணுைக 
மகாட்்டையாகமை 
மாறறியிருககி்து 
மததிய அரசு. 

ஜ-கா மாநிலம் ஒரு பார்வை

ஆகஸ்ட் 1947-இல் இந்தியா விடுதை்ல 
அ்டைந்தை ம்பாது ஜ-கா, மனனராட்சியின 
கீழ் 2,22,000 ்சதுர கிமீ ்பரப்்பளவு தகாண்டை 
இராசசியமாகும். அ்தை ஹரிசிங எனனும் 
மடைாகரா மனனர், ஆட்சி த்சயது ைந்தைார். 
இந்தை இராசசியததில் ஏ்ககு்்ய 75% 
மககள் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தைனர். 
அதைனால், இந்தியா-்பாகிஸ்தைான பிரிவி்ன 
ஏற்படும் ம்பாது ஜ-கா, ்பாகிஸ்தைானுடைன 
ம்சரும் எனறு எதிர்ப்்பார்ககப்்பட்டைது. 

எனினும் ஹரிசிங தைன இராசசியம் தைனி 
நாடைாக இருகக மைண்டும் எனம் 
விரும்பினார். ஆனால் ்பாகிஸ்தைானிலிருந்து 
ைந்தை ஆயுதைம் ஏந்திய ராணுைததினர்/ 
கூலிப்்ப்டையினரின தைறியாட்டைததிலிருந்து 
இராசசியத்தைக காப்்பாறறிகதகாள்ள, 
ஹரிசிங, இந்தியாவுடைன ஒனறி்ணய 
“Instrument of Accession” எனனும் 
ஒப்்பந்தைத்தை அகமடைா்பர் 26, 1947 

அனறு ்கதயழுததிட்டைார். 

இதைனபி்கு, இந்திய ராணுைம், ்பாகிஸ்தைான 
ராணுைததினர்/ கூலிப்்ப்டையினருடைன 
்சண்்டையிட்டு 1,01,000 ்சகிமீ நிலப்்பரப்்்ப 
மீட்டைது. இந்தைப் ்பகுதி இந்தியாவுடைன 
இ்ணககப்்பட்டு இந்தியாவின ஜ-கா 
மாநிலமானது. ஆனால் மீதைம் 1,21,000 
்சகிமீ ்பாகிஸ்தைான மறறும் சீனாவின 
ை்சமுள்ளது. இதுை்ர இந்தியா-்பாகிஸ்தைான 
இ்டைமய மூனறு ம்பார்களும் ்பல சிறு-
சிறு ்சண்்டைகளும் நடைந்திருககின்ன.  

ஜ-கா மாநிலம், நிர்ைாகம் த்பாருட்டு, 
மூனறு ்பகுதிகளாக பிரிககப்்பட்டுள்ளது 
– ஜம்மு (26,300 ்சகிமீ), காஷ்மீர் (16,000 
்சகிமீ) மறறும் லடைாக (59,100 ்சகிமீ). 
2011-ஆம் ஆண்டு கணகதகடுப்பின்படி 
இைறறின மககள் ததைா்க மு்்மய 
53.5, 69.1 மறறும் 2.9 லட்்சஙகள் ஆகும். 
இஸ்லாமியர் 68.3% ஆைர் (காஷ்மீரில் 
96.4%) என்பதைால் இந்தியாவிமலமய 
இஸ்லாமியர் த்பரும்்பான்மயாக 
உள்ள மாநிலம் ஜ-கா ஆகும்.

அரசியல்மப்பு பிரிவுகள் 370 மற்றும் 35A 
– சிறு விளககம்

1947-இல் இந்தியாவுடைன 
இ்ணந்தை ஜ-கா 
இ ர ா ச சி ய த தி ன 
தைனிததைன்ம்யப் 
்பாதுகாகக, இந்திய 
அரசியல்மப்புச 
்சட்டைததில் தைனிததுைம் 
ைாயந்தை 370-ஆைது 
பிரிவு ம்சர்ககப்்பட்டைது. 
இது ஒரு தைறகாலிக 
ஏற்பாடைாக அப்ம்பாது 
கருதைப்்பட்டைது. இந்தை 
370 பிரிவின கீழ்தைான 
ஜ-கா ்சம்மந்தைப்்பட்டை 
்சட்டைஙக்ள, அம்மாநில 
அரசியல்மப்பு மன்ததின 

ஒப்புதைல் த்பறறுதைான, மததிய அர்சால் 
இயற் முடியும். ஜ-கா-விறதகனறு 
தைனிமய அரசியல்மப்புச ்சட்டைமும் 
(1957) தகாடியும் ஏற்படுததைப்்பட்டைன.

1954 ஆம் ஆண்டு, 370 ைது பிரி்ைப் 
்பயன்படுததி, 35A என் பிரிவு குடியரசுத 
தை்லைரின ஒப்புதைலுடைன இந்திய அரசியல் 
்சட்டைததில் ம்சர்ககப்்பட்டைது. இப்பிரிவின 
கீழ், மாநில அர்சால் மட்டும்தைான 
யாதரல்லாம் ஜ-கா-வில் நிரந்தைரமாகக 
குடியிருப்ம்பார் எனறு நிர்ணயிகக 
முடியும்.  அவைா்ாக நிர்ணயிககப் 
்பட்மடைார் மட்டும்தைான மாநிலததில் 

பாஜகவின்  
ஜம்மு-காஷ்மீர் 

சூதாட்டம்
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நிரந்தைரமாகக குடியிருககவும், மாநில 
அரசின கீழ் மை்லைாயப்புப் த்ப்வும், 
மாநிலததில் த்சாததுகக்ள ைாஙகவும், 
உதைவிதததைா்க ம்பான்்ை த்ப்வும் 
தைகுதி உ்டையைர்களாகக கருதைப்்படுைர்.

சங்க அ்மப்புகளின் ஜ-கா மாநிலம் குறித்த 
நி்லப்பாடு

ராஷ்ட்ரிய ஸ்ையம்ம்சைக ்சஙக 
(இனிமமல் “்சஙக”), 370 ஆைது பிரி்ைத 
ததைாடைககததிலிருந்மதை எதிர்தது ைந்துள்ளது. 
அதுவும் குறிப்்பாக ஜ-கா மாநிலம்தைான 
இந்திய மாநிலஙகளில் இஸ்லாமியர் 
த்பரும்்பான்ம உள்ள மாநிலம் என்பது 
அைர்களுககு கண்தணரிச்சல் தகாடுதது 
ைந்திருகக மைண்டும். 

“370 ஆைது பிரிவு காஷ்மீ்ர இந்தியாவிலிருந்து 
பிரிப்்பதைறகான ஒரு ஏற்பாடு" எனம் 
்சஙக கருதியது.  1950-லிருந்து, இது 
குறிதது தமாததைம் 51 தீர்மானஙகள் 
்சஙகினால் நி்்மைற்ப்்பட்டுள்ளன. ்சஙக 
அ்மப்பின ஒரு பிரிைாக இருந்தை ்பாரதிய 
ஜன்சஙகின நிறுைனர் ஷியாமா பிர்சாத 
முகர்ஜி 1953 ஆம் ஆண்டு நகரில் 370 
ஆைது பிரிவு ததைாடைர்்பாக சி்்யிலிருந்தை 
ம்பாது "மர்மமான" மு்்யில் இ்ந்து 
ம்பானார். அதைனால் ்சஙகிறகு இது ஒரு 
உணர்சசிப்பூர்ைமான பிரச்ச்னயுமாகும். 

்பாரதிய ஜன்சஙகுககுப் பி்கு, 1980-இல் 
அைதைாரம் எடுததை ்பாஜக, 370 ஆைது பிரிவு 
எதிர்ப்பு நி்லப்்பாட்்டைத ததைாடைர்ந்தைது. 
்பாஜகவின 2019 மதைர்தைல் அறிக்கயில், 
இந்தைப் பிரி்ை ரதது த்சயைதைறகான 
மயா்ச்ன முனனி்லப்்படுததைப்்பட்டைது. ஒரு 
மதை்சததிறகுள் "இரண்டு அரசியல்மப்புகள், 
இரண்டு பிரதைமர்கள் மறறும் இரண்டு 
மதைசிய சினனஙகள்" இருககககூடைாது 
என்பது ்சஙகின உறுதியான நம்பிக்க. 

பாஜக-வின் சூழ்ச்சியும் ஜ-கா மாநிலததின் 
வீழ்ச்சியும்

மம 2014 இல் ஆட்சிககு ைந்தைதிலிருந்து, 
மமாடி அரசு, இந்தியா்ை மகால்ைால்கர் 
ைடிை்மததை இந்து நாடைாக மாறறுைதைறகு 
மு்னப்புக காட்டிைருகி்து. 

மம 2019 மீண்டும் ஆட்சிககுக கூடுதைல் 
த்பரும்்பான்மயுடைன ைந்தை மமாடி 
அரசு, 75 நாள்களிமலமய 370 ஆைது 
பிரி்ை (35A பிரிவும் கூடை) த்சயலற்தைாக 
ஆககிவிட்டைது. இந்தை மாற்த்தை ஏற்படுததை 
மமாடி அரசு மமறதகாண்டை சூழ்சசி்ய 
புரிந்துகதகாள்ள நாம் ்சறறுப் பினமனாககித 
திரும்பிப் ்பார்ககமைண்டும். 

இதைன துைககப் புள்ளி, ஜூன  
2018-இல் அற்பக காரணததிறகாக ்பாஜக-
பிடிபி கூட்டைணி ஆட்சி க்லககப்்பட்டை 

தைருணமாகும். மாறறு அர்சாஙகத்தை 
அ்மப்்பதைறகாக பிடிபி, காஙகிரஸ் மறறும் 
மதைசிய மாநாட்டுக கட்சிகள் எடுததை 
முயறசிகள் ஆளுநரால் முறியடிககப்்பட்டைன. 
பி்கு ஜ-கா ்சட்டைமன்த்தை யாரும் 
எதிர்ப்்பாராதை ை்கயில் நைம்்பர்  
2018-இல் ஆளுனரின ்பரிந்து்ரயால் 
மததிய அரசு க்லததைது. 

இதை்னத ததைாடைர்ந்து, ஜ-கா 
்சட்டைமன்ததிறகான மதைர்தைல்கள், 
்சட்டைம் ஒழுஙகு பிரச்ச்ன்யக 
காரணம் காட்டி, மம 2019 மககள்ைத 
மதைர்தைலுடைன நடைததைப்்படைவில்்ல. ஒரு 
மை்ள ்சட்டை மன்த மதைர்தைல் நடைந்து 
புதிய ஆட்சி அ்மந்தைால் 370 பிரி்ை 
நீககுைது கடினமாகிப் ம்பாயவிடுமமா 
என் ஐயம் ம்பால! 

இதைனால், மககள்ைத மதைர்தைல் 
முடிந்தை ்கமயாடு, மததிய அரசு 
தைனனிச்்சயாகச த்சயல்்பட்டு, ஜ-கா-வின 
சி்ப்பு அந்தைஸ்்தை ஒழிகக ைழித்சயது, 
அம்மாநிலத்தைத துண்டைாடி, மாநிலம் 
என் நி்லயிலிருந்து ஒனறியப் ்பகுதிகளாக 
தைரமி்ககி விட்டுள்ளது. இந்தை மாற்ம் 
எதைனிலும் ஜம்மு-காஷ்மீர் மககளுககு 
ஒரு துளி கூடைப் ்பஙகு இல்்ல என்பது 
தைான தகாடு்மயிலும் தகாடு்ம. 

இ்தைப் ்பார்க்கயில் 370 ஆைது 
பிரி்ைச த்சயலற்தைாக ஆககுைதைறகான 
திட்டைம், நீண்டை நாள்களாகக கசசிதைமாக 
தீட்டைப்்பட்டை சூழ்சசிமயா என் ஐயம் 
ஏற்படுகி்து! 

370-வைது பிரிவு நீககம் என்பது ஒரு அரசியல்மப்பு 
மமாசடிமய 

இந்திய அரசியல்மப்பில், பிரிவு 370 
என்பது ஒரு தைனனி்்ைான பிரிைாகும். 
பிரிவு 370-ஐ த்சயலற்தைாகக மைண்டும் 
என்ால், து்ணபிரிவுப் 370 (3) இன 
விதிக்ள மட்டுமம ்பயன்படுததை முடியும். 
அந்தை து்ணப்பிரிவின்படி குடியரசு 
தை்லைருககு ஜ-கா அரசியல்மப்பு 
மன்ததிலிருந்து ஏற் ்பரிந்து்ர 
அனுப்்பப்்பட்டைால் அனறி பிரிவு 370 
த்சயலற்தைாகக முடியாது. ஆனால் 
அரசியல்மப்பு மன்ம் 1956-மலமய 
மூடைப்்பட்டுவிட்டைது. 

மமாடி அரசு, இந்தை நி்ல்ய 
எதிர்தகாள்ளும் த்பாருட்டு, இந்திய 
அரசியல்மப்பு 367 பிரிவிறகுள், ஆகஸ்ட் 
5 அனறு, ஒரு புதிய து்ணப்பிரிவு 
(4)-ஐ புகுததியது. இதில் நாம் கைனிகக 
மைண்டியது எனனதைன்ால், 367 பிரிவு 
அரசியல்மப்்்ப விளககுைதைறகாக த்பாது 
விதிக்ளக தகாண்டை ஒரு ்சாதைாரண 
பிரிமையாகும். 

இந்தைத து்ணபிரிவுப் 367(4) மூலம் 
பிரிவு 370 (3)-இல் உள்ள ஜ-கா 
அரசியல்மப்பு மன்ததிறகுப் ்பதிலாக 
மாநில ்சட்டைமன்த்தையும், அது 
இல்லாதைம்பாது மாநில ஆளுன்ரயும் 
ஈடைாகக கருதுைதைறகு ைழிை்க 
த்சயயப்்பட்டைது. இதைனால் மாநிலச 
்சட்டைமன்ம் க்லககப்்பட்டிருந்தைாலும், 
தைறும் ஆளுனரின ்பரிந்து்ரயால், 370 
பிரி்ை நாடைாளுமன்ததைால் த்சயலற்தைாக 
ஆககமுடிந்துள்ளது.

அதைாைது 370 பிரி்ை த்சயலற்தைாக 
ஆககுைதைறகு, அதைனுடைன எந்தைத 
ததைாடைர்பும் இல்லாதை 367 பிரி்ைத 
திருததியிருககி்து இந்தை அரசு! இ்ை 
அ்னததிலும் ஜ-கா்ை ்சார்ந்தை எந்தை 
அரசியல்ைாதிமயா குடிமகமளா ்பஙகு 
த்ப்வில்்ல என்பதுதைான நிதைர்்சனம்! 
அப்ம்பாது இது ஒரு அரசியல்மப்பு 
மமா்சடி இல்்லயா?

370-வைது பிரிவு நீககம் ஒரு ஓரவைஞச்ையும்கூட 
நம் அரசியல்மப்புச ்சட்டைததில் 

371-பிரிவின கீழ் சில குறிப்பிட்டை 
மாநிலகளுககுப் ்பல சி்ப்புச ்சலு்ககள் 
ை்ரயறுககப்்பட்டுள்ளன. மகாராஷ்ரா, 
குஜராத, நாகாலாந்து, அஸ்்ாம், 
மிம்சாராம், ஆந்திரா, ததைலுஙகானா, 
சிககிம், அருணாச்சல் பிரமதை்சம், 
மகாைா, கர்நாடைகா ஆகிய்ை ஆகும். 
இ்ைகளில் நாகாலாந்து, மிம்சாராம் ஆகிய 
மாநிலஙகளில் மைறு மாநிலததைைர் நிலம் 
ைாஙக இயலாது. ைடைகிழககில் உள்ள ஏழு 
மாநிலகளுககுள் நு்ழயமைண்டுமானால், 
மைறு மாநில இந்தியர்கள் முன அனுமதி 
த்ப்மைண்டும். 

சில மாநிலஙகள், தைஙகளின மாநில 
உரி்மக்ளப் ்பயன்படுததி, தைளி 
மாநிலததைைர்கள் அ்்சயா த்சாததுகள் 
ைாஙகவும், மை்ல ைாயப்புகள் த்ப்வும் 
தை்டைகள்/நி்பந்தை்னகள் விதிததுள்ளன.

இந்தைச சூழ்னி்லயில் ஜ-கா மாநிலத்தை 
மட்டும் ்பாஜக அரசு ஏன தைனி்மப்்படுததை 
மைண்டும்? அஙகிருககும் ைனமு்்்யக 
க்ளைதைறகுப் ்பதில் இந்தை அரசியல் 
பூகம்்பத்தை ஏன மதை்ையில்லாமல் ஏற்படுததை 
மைண்டும்? ஜ-கா-வின த்பரும்்பான்ம 
மககள் இஸ்லாமியராக இருப்்பதைாலா? 
இது ஓரைஞ்ச்ன ஆகாதைா?

அரசியல் சூ்தாடடம் இனி மவைணடாம்!

ஆகஸ்ட் 5 ஆம் மதைதி அனறு இயறறிய 
்சட்டைமாற்ஙக்ள ்ைதது மாநில 
அரசுக்ளக கவிழ்தது, அம்மாநிலஙக்ளத 
துண்டைாடி, மததிய அரசின ஒனறியப் 
்பகுதிகளாக மாற் முனமாதிரி்ய 
மமாடி அரசு ஏற்படுததியிருககி்தைா? 

இந்தை நிகழ்வுகள், மகால்ைால்கரின 
கனைான, “ஓமர நாடு, ஒமர அரசு, 
ஒமர தை்லைர், ஒமர ்சட்டைமன்ம், 
ஒமர நிர்ைாகம்’ என் இலக்க மநாககி 
இந்தியா்ை எடுததுச த்சல்லும் முயறசியாக 
இருககுமா? 

மமாடி அரசு, இது ம்பான் அரசியல் 
சூதைாட்டைஙக்ளக ் கவிட்டு, அரசியல்மப்பின 
எழுததுககும் உணர்வுககும் ஏற்ப நாட்்டை 
நடைததி த்சல்ைது ்சாலச சி்ந்தைது  
ஆகும்!
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மகள்வி: காஷ்மீர் விைகாரம் 
்பறறி உஙகளு்டைய நி்லப்்பாடு 
எனன?.
விஜய ம்சது்பதி: "நிச்சயமா அது 

ஜனநாயக விமராதைமானது, த்பரியார் 
அன்னகமக த்சால்லிட்டைாரு 
அைஙகைஙக பிரசசி்னகளுககு அைஙகைஙக தைான தீர்வு 
காண முடியும். உஙகள் வீட்டின மீது நான அகக்் 
த்சலுததைலாம், ஆளு்ம த்சலுததை முடியாது, கூடைாது"
கீ்தை ்படிப்்பைருககும்(ரஜினிகாந்த), த்பரியா்ரப் 

்படிப்்பைருககுமான (விஜய ம்சது்பதி) விததியா்சம் இது.

கீ்தை்யப் ்படிப்்பைர் அதிகார ைர்ககததின ்பககம் நினறு 
ம்பசுகி்ார், த்பரியா்ரப் ்படிப்்பைர் ஒடுககப்்படும் மககளின 
ைலியில் நினறு ம்பசுகி்ார்.

- முகநூலிலிருந்து

தை்லைர் க்லஞர் அைர்களின த்பருமுயறசியால் தைமிழர்களின 
ஓராண்டுக கனவு நி்னைாகியது. 2004 ஜூன 6 ஆம் நாள் 
மததிய அரசு தைமி்ழச த்சம்தமாழி எனறு அறிவிததைது. 
அதைன ததைாடைர்சசியாக, ்மசூரிலிருந்து தைமிழ்ச த்சம்தமாழி 
ஆயவு நிறுைனம் த்சன்னககுக தகாண்டுைரப்்பட்டைது. 2011 
ை்ரயில் த்சம்்மயாகச த்சயல்்பாட்டுக தகாண்டிருந்தை 
அந்நிறுைனம் இப்ம்பாது ்படிப்்படியாகச சி்தைககப்்படுகி்து. 
இந்தைக தகாடு்ம்ய எடுதது்ரதது, ஒரு விழிப்புணர்்ை 
மககளி்டைமய தகாண்டுைருைதைறகாக, 04.08.2019 அனறு, 
த்சன்னயில், திராவிடை இயககத தைமிழர் ம்பர்ையின மகளிர் 
அணியினர் ஒரு கருததைரங்க நடைததினர். நாடைாளுமன் 
உறுப்பினர்கள்  கனிதமாழி, தைமிழசசி, மறறும் புதிய குரல் 
நிறுைனர் மதைாழர் ஓவியா ஆகிமயார் சி்ப்பு்ரயாறறினர். 
இதைன ததைாடைர்சசியாக, தைமிழக அ்மச்சர் மறறும் நிறுைன 
இயககுனர் ஆகிமயா்ரச ்சந்திதது மகளிர் அணியினர் மகாரிக்க 
மனு்ைக தகாடுககத  திட்டைமிட்டுள்ளனர்.

கீதையும் குறளும்

்பர்பரப்்பான இன்்ய உலகில், எந்தை ஒரு த்சயதியும் 
மறுநாமள ்ப்ழயதைாகி விடுகி்து. கடைந்தை 9 ஆம் மதைதி, 
20ககு 20 கிரிகதகட் ம்பாட்டி ்பார்ப்்பது ம்பால அ்னைரும் 
விறுவிறுப்்பாகப் ்பார்ததுக தகாண்டிருந்தை மைலூர் மதைர்தைல் 
முடிவு இனறு  ஒரு ்சாதைாரணச  த்சயதி ஆகி விட்டைது. 
இருப்பினும், அந்தைத மதைர்தைல் முடிவு சில த்சயதிக்ள 
இனனமும் நமககுச  த்சால்லிகதகாண்மடைதைான இருககி்து. 

மற் கட்சிகள் தைறறி த்பறறிருந்தைால் அதை்னப் 
த்பரிதைாகப் ்பலரும் ம்பசியிருப்்பார்கள். ஆனால் திமுக 
த்பறறுள்ள தைறறி்யக கூடைச சிலர் ஒரு கு்்யுடைனதைான 
்பார்ககின்னர்.  ைாககுகள் விததியா்சம் கு்்ந்தும்பாய 
விட்டைது என்பதுதைான அைர்கள் சுட்டிககாட்டும் கு்். 

கடைந்தை 2014 ஆம் ஆண்டு ந்டைத்பற் மககள்ைத 
மதைர்தைமலாடு ஒப்பிட்டு, இந்தை மு்் ைாககுகள் கு்்வு 
எனறு த்சால்லவில்்ல. அப்்படி ஒப்பிட்டுப் ்பார்ததைால், 
இந்தை மு்் மூனறு மடைஙகு கூடுதைலான ைாககுக்ள அஙகு 
திமுக த்பறறுள்ளது. கடைந்தை மம மாதைம் மற் ததைாகுதிகளில் 
நடைந்தை மதைர்தைமலாடு ஒப்பிட்டு, அஙதகல்லாம் ்பல லட்்சம் 
ைாககுகள் விததியா்சததில் தைறறி த்பற்  திமுக இப்ம்பாது 
ஆயிரககணககான ைாககுகள் விததியா்சததில் மட்டுமம 
தைறறி த்பறறுள்ளது எனகின்னர். 

மம மாதைததிறகும் இன்்ய நி்லககும் உள்ள மைறு்பாட்்டை 
நாம் கணககில் எடுததுக தகாள்ள மைண்டைாமா? அப்ம்பாது 
மததியில் யார் ஆட்சிககு ைருைார்கள் எனம் ததைரியாது. 
இனறு மாநிலதததிலும், மததியிலும் ஆட்சியில் உள்ள 
கட்சிகள் ஒருபு்மும், எதிர்ககட்சி இனதனாரு பு்முமாகப்  
ம்பாட்டியிட்டைன. எப்ம்பாதும் இ்டைதமதைர்தைல் என்பது 
ஆளும்கட்சிகளுகமக ைாயப்்பாக இருககும் என்பது 
தைளிப்்ப்டையான உண்்ம. அப்்படிப்்பட்டை சூழலில், 
திமுக மைலூரில் த்பறறுள்ள தைறறி மகததைானதுதைான. 

என்ாலும், நாம் எச்சரிக்கயாக இருகக மைண்டும் 
என் கருத்தை மறுககத  மதை்ையில்்ல. மககமளாடு 
மககளாய இ்ணந்து நிறகும் திமுகவிறகும், த்சயல்்பாமடை 
இல்லாமல் ஆட்சிககட்டிலில் அமர்ந்திருககும் அதிமுகவிறகும் 
இ்டையில் இனனும் மிகப் த்பரிய ைாககுகள் விததியா்சம் 
இருந்திருகக மைண்டும் என்பது உண்்மதைான, அதை்னக 
கைனததில் எடுததுக தகாண்டு எதிர்காலததில் திமுக 
்பணியாற்ட்டும்.

மைலூர் தைறறி்யக தகாண்டைாடுமைாம் - மகிழ்மைாடும், 
எச்சரிக்கமயாடும்! .

க�ொண்ொடுவ�ொம்!
மகிழவ�ொடும், எச்சரிகத�வ�ொடும்!
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ம்்கக்பட்டை திரிககப்்பட்டை   ைரலாற்் 
மீட்டு மீளுருைாககம் த்சயது முககிய 
நூலாக தைளிைந்துள்ளது,  மதைாழர் 
மு்னைர் இனியைனின முயறசியில் 
‘பீமா மகாமரகான’ நூல்

மகர்கள் ைாழும் ்பகுதி்ய மகர் 
ராஷ்ட்ரம் என அ்ழததை்தைத திரிதது, 
மஹாராஷ்ட்ராைாக (த்பரிய நிலப்்பரப்பு) 
மகர்க்ள நானகம் தைரக குடிமககளாக 
ஒடுககினார்கள் . 

பீமா என்பது நதியின த்பயர். 
மகாமரகான என்பது ஒரு கிராமததின 
த்பயர். இந்தை இரண்டும் இ்ணந்தைது 
தைான பீமாமகாமரகான. 

பீமாமகாமரகான  தைறறி என்பது 
்சதர்பதி சிைாஜிககுப் பி்கு, மராட்டியத்தை 
ஒரு நூற்ாண்டு ஆட்சி த்சயதை, ம்பஷ்ைா 
என் சித்பைன ்பார்ப்்பன மனனர்களின 
ஆட்சிககு முறறுப்புள்ளி ் ைததை முககிய 
நிகழ்வு. அதை்ன நி்னவூட்டும் தைறறித 
தூ்ண ் மயககருைாகக தகாண்டைமதை 
பீமா மகாமரகான ..

்சதர்பதி சிைாஜி ்பற்்ைததை கலகததீ, 
மராட்டியம் முழுககப் ்பரவியது. அது 
தைனகத கன ஒரு ஆட்சி்ய அ்மததுதகாள்ளும் 
அளவுககு ்ப்டை்பலம், த்சல்ைத்தை 
எல்லாம் த்பற்து. எனினும், சிைாஜி 
பி்ப்பின அடிப்்ப்டையில் ஆட்சியில் 
அமரும் தைகுதி்ய இழககி்ார். சிைாஜி 
நான காம் ைருணமான சூததிரச்சாதி்யச 
ம்சர்ந்தைைர்.

எனமை சிைாஜி ்சதரிய்னப் ம்பால் 
நாட்்டை ஆள, முடிசூடுைதைறகு 
நயைஞ்சகததுடைன ்பார்ப்்பனர்கள் 
கடு்மயாக எதிர்ததைார்கள்.  

ஆனாலும் ஏராளமான த்பானத்பாருள், 
்பசு, நிலம், அ்மச்சர் ்பதைவி ஆகிய்ைக்ளப் 
த்பறறுக தகாண்டு, சூததிர  சிைாஜியாக 
இருந்தைை்ர   சூரியகுல ்சதரிய சிைாஜியாக 
ஒரு ்பார்ப்்பனர் முடிசூட்டி ் ைததைார்.

முடியாட்சி சிைாஜியிடைம்.. அ்மச்சர்ை 
அதிகாரம் மதைஷ்தைா ்பார்ப்்பனர்களிடைம்..
மதைஷ்தைா ்பார்ப்்பனர்கள் சித்பைன 
்பார்ப்்பனர்க்ள விடை உயர்ந்தைைர்கள் 

சிைாஜிககுப் பி்கு அைர் மகன 
்சாம்்பாஜி, பி்கு ராஜாராம்,  ராஜாராம் 
இ்ந்தைபின அைர் ம்னவி தைாரா்பாய 
ஆட்சி த்சயதைம்பாது  தைாரா்பா்ய 
எதிர்ததுச ்சாகுமகராஜ்  கலகம் த்சயதைார், 
ஆட்சி்ய இழந்தைார் தைாரா்பாய.

தைாரா்பாயககுத துமராகம் இ்ழததைது 
ம்பால் ்சாகுமகராஜூககும் துமராகம் 
த்சயது அடுதது அரிய்ண ஏறியைர் 
்பாலாஜி விஸ்ைநாத. 

அைருககுப் பின முதைலாம் ்பாஜிராவ 
20ஆண்டு ஆட்சி த்சயதைார்.

இந்தை ்பாஜிராவ ஆட்சியில்தைான மகர்கள் 
முறறிலுமாக ரானுை அரசு ம்ச்ையில் 
இருந்து தைளிமயற்்பட்டைனர், மமலும் 
தைாழ்ததை்பட்டைைர்களாக அைர்க்ள 
அ்டையாளப் ்படுததும் விதைமாக ் ககளில் 
கருப்புக கயிறு கட்டைப்்பட்டைது.

்சா்லயில் நடைககககூடைாது, கழுததில் 
ஒரு ்பா்ன கட்டி அதில்தைான எசசில் 
துப்புமைண்டும் என மகர் ்சமூகததினர் 
எண்ணற் தகாடு்மகளுககு  ஆட்்பட்டைனர்.

காலஙகள் மாறி, நாடுமுழுைதும் 
ஆஙகிமலயர் ஆதிககம் த்சலுததைத 
தை்லப்்பட்டைனர். அஙகு நடைந்தை மராததிய 
ஆஙகிமலயப் ம்பாரில் த்சயது தகாண்டை  
உடைன்படிக்கயின்படி, திப்புசுல்தைானுடைன 
நடைந்தை ்மசூர் ம்பாரினம்பாது 
ஆஙகிமலயர்ககு மராட்டியததின தமாததைக 
குதி்ரப்்ப்டையும் தகாடுததைனுப்பியது 
ம்பஷ்ைா அரசு. திப்பு்ை வீழ்ததிய 
ஆஙகிமலய அரசு அடுதது, மராட்டிய 
ம்பஷ்ைா அரசுககு முடிவு்ர எழுதிய 
இடைம்தைான பீமா மகாமரகான.

ஆஙகிமலயர்க்ள எதிர்தது 20ஆயிரததுககு 

மமற்்பட்டை ்ப்டைகளுடைன 
யுததை களததிறகு ைந்தைார்  
இரண்டைாம் ்பாஜிராவ.
தமட்ராஸ் தரஜிதமனடைலில் 
இருந்து ைந்தை 800ம்பர் 
தகாண்டை ஒரு சிறு்ப்டை 

மகாமரகான கிராமததில் தைஙகுகி்து.

இரண்டு ்ப்டைகளும் மகாமரகானில் 
மமாதின. ்பாஜிராவ ்ப்டை மதைால்வி்யச 
்சந்திததைது. இந்தை யுததைதமதைாடு ம்பஷ்ைா 
ஆட்சி முடிவுககு ைந்தைது.

அந்தை இடைததில் ஆஙகிமலயர்களால் 
65அடி உயரததில் நி்னவுததூண் 
எழுப்்பப் ்பட்டைது. அந்தை தைறறியில் 
மகர் இன மககளுககும் த்பரும்்பஙகு 
உண்டு.

ஆகமை 1927இல் மாமம்தை அம்ம்பதகர் 
மகாமரகான நிகழ்வில் கலந்துதகாண்டை 
பின, அடுததைடுததை ஆண்டுகளில் 
லட்்சககணககான மககள் கூடி மகர்களின 
தைறறி்யக தகாண்டைாடுைதும் ஒரு 
நம்பிக்க நிகழ்ைாக ஆயிறறு.

2014பிமஜபி மராட்டியததில் ஆட்சிககு 
ைந்தை பின, 2018இல் மகாமரகானில் 
நடைததை்பட்டை திட்டைமிட்டை கலைரம், 
தூப்்பாககிசூடு, ்சமூக த்சயற்பாட்டைார்க்ளக 
்கதுத்சயைது, நி்னவுத தூ்ணச 
சுறறி எப்ம்பாதும் ஆயுதைஙகமளாடு 
நுறறுககணககான மததிய மாநிலக 
காைலர்க்ள நிறக ் ைப்்பது ஆகிய்ை 
இனறுை்ர ததைாடைர்கின்ன. மதைாழர் 
இனியைனின இந்தை பீமா மகாமரகான 
ததைாடைககததில் நம்்ம வியப்புடைன ைாசிகக 
்ைததைது. பினபு மகாமரகானில் நாமம 
ைசிககும் மனநி்லககு எழுததைாளர் 
நம்்மக தகாண்டுைந்துவிடுகி்ார்

பீமா மகாமரகா்னச சுறறி நடைந்தை, 
நடைககும் அ்னததுச த்சயதிக்ளயும் 
தைறும் 140 ்பககஙகளில், நூல் ஆசிரியர் 
இனியைன த்சறிைாக நமககுக தகாடுதது 
இருககி்ார். அைருககு நம் ்பாராட்டுகள்!

த்பரியார், அம்ம்பதகர், மார்கஸ் 
ஆகிமயா்ர மநசிககும்  அ்னைருமம 
கட்டைாயமாகப் பீமா மகாமரகான 
நூ்லப் ்படிததிடைமைண்டும்.
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