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நூற் றோண்டு நிறறவறடயப் தபோகிறது. NFTE

மிழ்

விழோவோக பகோண்டோடுகிறது. பங் தகற் க வருமோறு மோநில

றலவர் த ோழர் முரளி, பசயலர் நடரோஜன் அறழ ் னர். என் இயலோறமயோல்
அவ் விழோவில் கலந்துபகோள் ளமுடியவில் றல. என் நல் வோழ் து
் கள் .
படலிகோம் ப ோழிற் சங் க இயக்க ்தில் அ ன்

ந்ற

ஸ் ோன ்திற் கு த ோழர்

குப் ோவோல் உயர முடிந் து. ‘தீர்வின் நோயகர்’ என ப ோழிலோளர் அவறர புரிந்து
ஏற் றிருந் னர்.

னது பபோதுவோழ் வு துவங் கிய ‘மு ல் 20 ஆண்டுகளில் ’ (1946-66),

னது பணிகள் குறி ்து நின் று நி ோனி து
் ஓம் பிரகோஷ் குப் ோ அறசதபோட்டோர்.
அது Some Reflections என்று பவளியோனது. அற

மிழில் த ோழர் வீரபோண்டியன்

நிறனவறலகள் என பமோழிபபயர் ் ோர்.
என்றனப் தபோன்ற

அன்றறய

ஆர்வம்

பகோப் பளி ்

இறளஞர்கள்

பவளியீட்றட சரியோக உள் வோங் கிக்பகோள் ளதவண்டும்
படல் லியிலிருந்து த ோழர் பஜகன் ோன் எடு ்துவந்து

எனக்

அந்

கருதி அற

ந் ோர்.

அதில் த ோழர்

குப் ோ முக்கிய தகள் வி ஒன்றற எழுப்பி பதிறலக் கோண முயற் சி ் ோர். அவர்
1946ல்

ப ோழிற் சங் க ்தில்

கோல ்தில்

முழுதநர

மிகப் பபரிய

த ோற் றுப் தபோனோர்கள் -

கவனக்

குவிப் றப

ஆளுறமகளோக

ஓரளவு

பவற் றிறய

பசய் ய ்துவங் கிய

இருந் வர்கள்

ன்னோல்

ஏன்

ஏன்

பபறமுடிந் து?

என்பது ோன் அவர் எழுப் பிய அக்தகள் வி.
’தநோக்கங் களில் தநர்றமயின்றம’ மற் றும் ’பநறிமுறறகளில் நியோயமின்றம’
என்ப ோல் பல சீனியர்
தநர்றம,

றலவர்கள் பவற் றி பபறமுடியவில் றல. தநோக்கங் களில்

பநறிகளில்

நியோயம் ,

ோன்

எவருக்கோக

பசயல் பட

உறுதிபூண்டுள் தளோதமோ அவர்களிட ்தில் ஒளிவு மறறவற் ற உறவுகள் , எளிறம,
தநரடி அணுகுமுறற ஆகியறவ

னக்கு வசப் பட்ட ோல் ஓரளவிற் கு தபச ் குந்

பவற் றிறயக் கோணமுடிந் து என்பது த ோழர் குப் ோ வந் றடந்

பதிலோக

இருந் து.
UPTW எனும் NFTEக்கு முன் னரோன அ ப
்
ோழிற் சங் கக் கோலம் குப் ோவின் இளம்
வய ோன 20 களில்

அவர் கடந்

கோணப் பட்ட புரட்சி குறி ்

ஒன்று. எல் லோ இறளஞர்களிறடதயயும்

அவசரம் ஆதவசம் அவரிட து
் ம் இருந்

கோலம் .

கிருஷ்ண பிரசோ ் என்பவர் அன்று DG P&T. அவர் மீ ோன தகோபம் ஒன்றில் ADG
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யிடம் ’அந்

ஆளுக்கு நல் ல போடம் கற் பிப் தபன்’ என கடுங் தகோப ்ற

இளம்

குப் ோ பவளிப் படு தி
் னோர்.
கிருஷ்ண

பிரசோ ்

தவறலநிறு ் ம்

ப ோடர்போக

தபச்சு

வோர் ்ற க்கு

அறழ ் தபோது ’போய் கோட்’ என்று ோன் குப் ோவும் அன்று பசோன்னோர். கூட
வந் வர்கள்

அறழ ்துப் தபோயினர்.

பண்போட்றட
இற

maturityறய

ப ோழிற் சங் க

றலவர்களிடம்

நல் ல

எதிர்போர்ப்ப ோக கிருஷ்ண பிரசோ ் ப ரிவி ் ோர்.

அறசதபோட்ட குப் ோவிடம் இரு நல் ல மோற் றங் கள் (Transformative moments)

ஏற் பட்டன.
ஒன்று Never Bang the doors of Negotiations - தபச்சுவோர் ற
்

க றவ ப ோழிற் சங் க

பிரதிநிதியோன நீ அறடக்கோத - அது பலவீன ்தின் அறிகுறி என்பது அவரிடம்
ஏற் பட்ட மு ல் மோற் றம் . இரண்டோவது மோற் றம் பிரதிநிதி என்கிற வறகயில் நீ
எவ் வளவு பபரிய மோவீரன் எனக் கோட்டோத - உன் பசோந்

வலிறமறய நம் பி

தபசோத - மோறோக உனது உறுப்பினர்களின் வலிறமறயக் கணக்கில் பகோண்டு
தபசி ்தீர்றவ

பகோண்டுவோ.

இந்

இரண்றடயும்

அவர்

வோழ் நோளில்

வறவிடவில் றல. ப ோடர்ந்துபகோண்தடயிருந் ோர்.
அடு ்து அவருக்கு ஏற் பட்ட அனுபவம் பபோதுச்பசயலர் த ோழர் தக ரோமமூர் தி
்
றவ ்

தகோரிக்றக ஒன்றிற் கு குறும் போக அன்றறய றடரக்டர் பஜனரல்

ந்

பதில் . தபோரோட்ட ்தில் சிறற பசன்ற த ோழர்கள் மீது வழக்தகோ நீ திமன்ற
ண்டறனகதளோ இல் லோ

நிறலயில் அவர்களுக்கு ஊதிய பவட்டும் , ப வி

உயர்வு மறுப் பும் பசய் வது அநீ தி என்ப ோக தக ஆர் முன்றவ ்
இருந் து.

அந்

DG

பதிலோக

தகட்ட

தகள் வி

உங் கள்

தகோரிக்றக
ப ோழிற் சங் க

ஊழியர்களுக்கு அப்படி ஒரு நறடமுறறறய நீ ங் கள் பசய் தீர்களோ என்பது ோன்.
குப் ோவிற் கு சிறறயில் இருந்

கோல தி
் ல் சங் கம்

அப் தபோது பவட்டப்பட்டு இருந் து. குப் ோ இற
சங் க

அலுவலக தி
் ல்

பணிபுரிந் வர்களுக்கு

ந்துபகோண்டிருந்

ஊதியம்

போடமோக எடு ்துக்பகோண்டு
அவரவர்

தவறலக்தகற் ற

நோன் கோம் பிரிவு, மூன்றோம் பிரிவு ஊதியமுறறறய வகு து
்
நிறறதவற் றினோர்.
இற

அவர்

ன் கோலமுள் ளவறர அமுலோக்கினோர். ப ோழிற் சங் கம் தபோரோடி

ப விஉயர்வு பபற் ற ற் கு பின்னர் ோன்

னக்கோன ஊதிய ற
்
யும் (மு ல் ப வி

உயர்வுக்குரியற ) பபற ்துவங் கினோர்.
தபோரோட்டங் கள்

குறி ்

அவரது

போர்றவ

மிக ்

ரமோன

ப ோழிற் சங் க

பசவ் வியலோக கரு ப் படதவண்டும் . த ோழர் குப் ோ மோர்க்சியம் மட்டுமல் லோது
கோந்திய

நறடமுறறகறள

இணக்கப் படு ்தி

அனுசரி ்து

வோழ் ந் வர்.

இரண்றடயும்

னது படலிகோம் இயக்க தசோ றனகறள நட ்திக்கோட்டியவர்.

கோந்திக்கு சவுண்ட் கிளப் பும் – தசோப் பு நுறர -touch and go தபோரோட்டங் களில்
நம் பிக்றகயிருந் தில் றல. த ோழர் குப் ோவிற் கும் noisy and ineffectual struggles
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மீது நம் பிக்றகயில் லோமல் இருந் து. அவர் ’தபச்சுவோர் ற
்
- தபோரோட்டம் - தீவிர
தபோரோட்டம் - தபச்சுவோர் ்ற ’ என்ற
அவரின் புகழ் வோய் ந்

ள ்தில்

பயணிப்பவரோக இருந் ோர்.

தமற் தகோள் Negotiate Negotiate if Negotiation fails hit - hit hard

என்ப ோக இருந் து. அத தபோல் தவறு ஒன்றறயும் அவர் சரியோக உணர்ந்து
அமுல் படு ்தினோர். When you negotiate do not hit the person you are negotiating with but
negotiate issue based.
தபச்சுவோர் ற
்
யில் ’எதிர் ரப் பு

னிமனி ரிடம் ’ மரியோற க் குறறவோகதவோ

அவதூறுகறளதயோ வீசோமல் பிரச்றனறய மய் யமோக்கி விவோதிக்கும் கறலறய
அவர்

கற் று

த ோழர்களுக்கு

பசோல் லிக்பகோடு ் ோர்.

டோங் தகவிடமிருந்து எடு ்துக்பகோண்டோர். Rudeness
டோங் தக

பசோல் வோர்.

விமர்சனங் களிலும்

தமறடயில்

குறறயோமல்

அவர்

is not Militancy என்பற

உறரயோற் றும் தபோதும்

கண்ணியம்

இற
பிறர்

பிரச்றனகறள

குறி ்
மட்டுதம

விளக்கும் தபரோற் றல் அவரிடம் எப்தபோதும் ப ோழிற் பட்டது.
தபோரோட

அறறகூவல்

ஈடுபடு ்திக்பகோண்டு

விடுக்கும்

எப் படி

றலவன்

அதில்

வரு தி
் க்பகோள் வது

நறடமுறறயில் பசய் து கோட்டினோர். தவறல நிறு ்

ன் றன

என்பற யும்

அவர்

த தி என்பது எப் தபோதும்

அவரின் பட்டினிப் தபோர் என்ப ற் கு பின் ன ோகதவ அறமயும் . தவறலநிறு ் ம்
துவங் குவ ற் கு

இரண்டு

பட்டினிப் தபோரோட்ட ்ற
உண்ணோதநோன்பு

மூன்று
அவர்

நோட்களுக்கு

துவக்கிவிடுவோர்.

பசன்றோலும்

பக்குவப் படு ்திக்பகோள் வதில்
தமற் பகோள் ளோமல்

ோன்

ஏத ோ

ன்

முன்ன ோகதவ
ஏழு

உடறல

அவர்

னது

நோட்களுக்கு

அந்

சுயவற க்கு

வறியதில் றல.

சுயவற றய

ஒருவறகயில்

தபோரோட்ட ்திற் கு

தியோகம்

பசய் யோமல் லட்சக்கணக்கோனவர்கறள அறறகூவி அறழப்பது என்பற
பசய் யோமல் இருந் ோர். இதில் அவர்
என்பற

தமல்

vanguard

அவர்

என்பதுடன் Exemplaryness

இறண ் ோர்.

த ோழர் குப் ோ ஒன்றில் உறுதியோக நடந்துபகோண்டோர்.

றலறமயின் உறுதி

என்பது ‘ ோக்கு’ என அறறகூவல் விடுப் பதுடன் நிற் ப ல் ல- பறடகறள திரும் ப
ப ்திரமோக கிளம் பிய இட ்திற் கு அறழ ்து வருவதிலும் இருக்கிறது என்பற
அவர் நறடமுறறயோக கோட்டியவர். கம் யூனிஸ்ட்களின் ஸ் ோபன கிளோசிக்கில்
’தகடர்கள் ோன்

பசோ ்து’

என்ற

ப ம்

வரும் .

குப் ோ

அற

சரியோக

உள் வோங் கிக்பகோண்டவர். Let us not throw our cadres to the vultures என்போர் த ோழர்
குப் ோ.

இங் கு

அவர்

அடக்குமுறறகறள ் ோன்.

வல் லூறு

1952

எனக்

ல்

குறிப்பிடுவது

த ோழர்

தபோன்றவர்களுக்கு பசோல் லி ் ந் ோர்.
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டோங் தக

அரசோங் க ்தின்
இவ் வோறு

குப் ோ

We must learn to keep some of the cadres unexposed. Or else, the victimisation
by the employees will throw all our best leaders and men from the real field of
work that is factory, shop, office.. இங் கு டோங் தக real field என்பது பற் றியும்
தபசுவற க் கோணமுடியும் .
அரசோங் கம்

என்ப ன்

ப ோழிற் சங் க ்ற

முழு

அர் ்

்ற

அரசோங் க

ஊழியர்களின்

நட ்திய குப் ோவோல் புரிந்துபகோள் ள முடிந் து. இது குறி து
்

பமயின் ஸ்ட்ரீம் ப தி
் ரிறகயில் அவர் த ர்ந்

கட்டுறரகறள எழுதியிருந் ோர்.

வோயடிப் பவர்கறள அவர் verbose என கவனப் படு ்தியற

போர் ்திருக்கிதறோம் .

த ோழர் குப் ோ ’தபோரோட்டங் கறள கட்டறமக்கும் முறற’ protection oriented not mere
protest oriented என்ற வறகப் பட்ட ோக இருந் து. வோனளோவிய வோக்குறுதிகறள
மன மகிழ் சசி
் க்கோக உருவோக்கோமல் இருப் பற தய அவர் வோழ் நோள் முழுதும்
கறடப் பிடி ் ோர். எந்

ஒரு பிரச்றனறயயும் தீர்வில் லோமல் உருவோவதில் றல

என்கிற மோர்க்சின் தமற் தகோறள அவர் நன் கறிந்திருந் ோர். அத
அ ற் கோன

கடினமோன

போற கறள

அவர்

எவரிட ்தும்

தபசியதில் றல. Nothing is impossible but understand the difficulties
னது

எழு ்துக்களில்

விளங் க ்

மகிழ் சசி
் யோக்கதவண்டும்

என

ருவோர்.

மறற ்துப்

என்பற

எப் தபோதும்

ஒருதபோதும்

றக ட்டிற் கோக தபசியத யில் றல. அவர்

தநர ்தில்

அவர்

அவர்

எவறரயோவது
தபசியதில் றல.

சக ப ோழிலோளிகளுடன் சமமோக

உறரயோடதவ விரும் பினோர்.
அவரிட ்தில் தபோரோட்டம் குறி ்

புனி

தகோட்போடு ஏதும் ப ோழிற் பட்டதில் றல.

தபோரோட்டதம கூடோது என்பற யும் அவர் ஏற் றதில் றல.

ன் ப ோழிற் சங் க

வோழ் வில் No struggle at any cost என்தபோறரயும் struggle at any cost என்தபோறரயும்
அவர்

பசய் துபகோண்தடயிருந் ோர். ஒன்று வலதுமுறன

balance

என்றோல் மற் றது அதி இடது

ோக்கு ல்

ோக்கு லோக அவருக்கு வந்துபகோண்டிருந் து. அவர்

middle of the road policy – issue based relation

என்பற க் றகயோண்டோர்.

ப ோழிலோளரிட ்தில்

என்கிற

ஆழ த
்
ோய் ந்

எற யும்

மறறக்கோறம

ஒன்றோக விறனயோற் றியது.

பண்பு

அவரிடம்

ன் மீது விமர்சனம் வருதம என்று

ஒருதபோதும் அவர் அச்சப் பட்டதில் றல.
ஒன்றுபட்ட இயக்க ்ற

கட்டதவண்டுமோனோல்

னக்கு உவந்

இருந் ோலும் ஒருவர் dogmatic ஆக இருக்கக்கூடோப ன்பற
நம்

எல் தலோருக்கும்

ப ோழிலோளர்

கற் று ்

ந் ோர்.

இயக்கங் கள்

றவக்கக்கூடோப ன்பற

அவர்

இந்

அவர்

ோனறிந்து

Ideology

கோரணமோக

ஒன்றுபட்ட

எவறரயும்

பவளிதய

ள் ளி

ன்னளவில் இறுதிவறர அமுல் படு ்தினோர்.

Politicalisation does not mean throwing out the “others”
கறடப் பிடி ் ோர்.

ideology ஆக

பகோள் றக

சோர்ந் வர்
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என்பற

அறமப்புகளில்

என்ப ோல்

அறமப்பில்

சிறப் பு ் குதிதயோ, அது சோரோ வர் என்ப ோல் புறக்கணிப் தபோ கூடோப ன்றவர்
குப் ோ.
ோன் எவ் வளவு கோயம் பட்டிருந் ோலும் - பசோல் லடி/கல் லடிபட்டிருந் ோலும் அற
ஒன்றற மட்டுதம றவ ்து இயக்கமுடிவுகறள எடுக்கதவ கூடோது என்பற
நறடமுறறப் படு ்தினோர்.
அறமயலோதம
என்பற

விர

பலகோரணிகளில்

அதுதவ

பிர ோன

அதுவும்

ஒரு

கோரணியோக

அவர்

கோரணியோக

இருந்துவிடக்கூடோது

அறமப் பில் பணியோற் றுதவோர் கற் கதவண்டியுள் ளது. அவர் எவறரயும்

ரம் குறறந்து விமர்சி ் வர் அல் லர்.

ஒருதபோதும்

Hitting below the belt

அவரிட ்தில் கோணப் படவில் றல.
ப ோழிற் சங் கம்

பல் தவறு

பகோண்ட ோகதவயிருக்கும் .

வறகப் பட்ட
அவர்களின்

டுமோற் ற ்ற ,

பவல் வ ற் கு முடிந் ோல் நோம் உ வதவண்டுதம
பசய் ய ்துவங் கினோல்
கடினமோகிவிடும்

ஒற் றுறமறய

என்பற யும்

பலவீனமோனவர்கறளயும்
விர அற

நம் மோல்

அவர்

பலவீனங் கறள
நோம்

misuse

பகோண்டுவருவது

நறடமுறற

தசோ றனகளில்

எதிர்பகோண்டு திறறமயோக சமோளி ்துள் ளோர்.
One step is enough என்றோர் கோந்தி. த ோழர் குப் ோ இற
மட்டும்

one step with all- சிலர்

ோவிப் போய் வ ல் ல தபோரோட்டம் என பசோல் லி ் ந் ோர். Hold the bull by

horns என்பற

அவர் டோங் தகவிடமிருந்து கற் றற ப் போர்க்கிதறோம் .

இந்திய குடியரசு தபோன்ற ஒன்றின் நகலோகதவ அவர் படலிகோம் இயக்க ்ற ப்
போர் ் ோர். அந்

படலிகோம் ரிபப் ளிக்கில் பலபமோழி தபசுதவோர்- பல ம

பல சோதியினர்- பல் தவறு ப ோழில் சோர்ந்

தகடர்கள் இருப் பற

்தினர்-

அவர் நன் கு

உணர்ந் ோர். ’ஆல் இந்தியோ’ எனும் சங் கங் கறள இறண ்து பபபடதரஷன்
ஆக்கும் தபோது அது தநஷனல் என்ற

ன் றமயில் இருக்கதவண்டியற யும் அவர்

உணரோமல் இல் றல.
அந்

ஃபபபடரஷன் எந்

உள் அறமப் பும்

பபபடதரஷனிடமிருந்து

தகடர்கள் தமோ ல் கறள
பசய் ோர்.

ஒரு உள் அறமப் றபயும் பவளிதயற் றிவிடமுடியோது.
பவளிதயறிவிடமுடியோது.

விர்க்க சுயநிர்ணய உரிறம என்பற

ப ோழில்

அவர்

apply

ப ோழில் நுட்ப முன் தனற் றம் -தகடர் சீரறமப் பு ஆகியவற் றற அவர்

இறண ் ோர். உற் ப ்தி சக்தியோன ப ோழிலோளர் புதிய ப ோழில் நுட்ப ்தில்
புதுப் பிக்கப் படதவண்டும் என்கிற மோர்க்சிய புரி றல இதில்

அவர்

apply

பசய் திருந் ோர். I am ready, give me an opportunity when you are upgrading technology
என

ப ோழிலோளர்கறள

அவர்

யங் கோமல்

யோர்படு ்தியதில்

பபரும்

பவற் றிறய பபற் றோர்.
தநருவின் பமோழிக்பகோள் றக அவருக்கு உகந்

ோக இருந் து. மோநிலங் கள்

ோய் பமோழியில் ப ோழிலோளர் ப ்திரிறக பகோண்டுவரதவண்டும் . நிதி ோன்
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பிரச்றன என்றோல் CHQ அ ற் கு துறணநிற் கும் என்று உற் சோகப் படு ்தியவர்
த ோழர் குப் ோ. படல் லி
ஆங் கில

இ ழ் கள்

றலறமயிட ்திலிருந்து இந்தியோ முழுதும் பசல் ல

வந்துபகோண்டிருந் ன.

தபோனது. இந்தி தபசோ

இந்திப்

பகுதிக்கு

இந்தி

இ ழ்

மோநிலங் களின் நலறனக் கரு ்தில் பகோண்டு ஆங் கில

இ ழ் என்பது அவர் கோலம் வறர

னியோக வந்துபகோண்டிருந் து. அகில இந்திய

மோநோடுகளில் அவர் ஆங் கில ்திலும் இந்தியிலும் உறரயோற் றுவோர்.
அறனந்திந்திய மோநோடுகளில்
அ ற் கு

க்க

மிழ் மட்டுதம ப ரிந்

பமோழிபபயர்ப்பும்

இருந் து.

எந்

ஒருவர் தபசமுடிந் து.
ப ோழிலோளியும்

னது

ஆறசகறள அங் கு தகோரிக்றகயோக முன்றவக்கமுடியும் . அத தநர ்தில் அது
ஏற் கப் படதவண்டும்

எனில்

த ோழர் குப் ோறவ convince

போபுலர் என்ப ற் கோக அவர் எற யும்
அற

்

தீர்ப்பது

அவரின்

பசய் யதவண்டும் .

ஏற் கமோட்டோர். அவர் ஏற் றுவிட்டோல்

றலப் போடோகிவிடும்

என

ப ோழிலோளி

அறிந்திருந் னர். Commitment என்பதுடன் proper understanding about the limitation of
the movement என்பற யும் அவர் இணக்கப் படு ்தினோர்.
அரசோங் க ்தில் பல துறறகளுக்கு
ங் களுக்கு

என்றோல்

பல

றலவர்களோக IAS இருக்கின் றனர். அவர்கள்
ப வி

முன்தனற் ற

படிக்கட்டுகறள

அறம ்துக்பகோள் கின்றனர். அவர்களுக்கு கீதழ பல படிநிறலகளில் இருக்கும்
ப ோழிலோளர்களுக்கு தவறு ஒரு

standard சரியோ என்கிற அவரது வினோவும்

விடோப் பிடியோன தபோரோட்டமும் ோன் இந்தியோவில் இன்று பல் தவறு துறறகளில்
தகோடிக்கணக்கோன ப ோழிலோளர் பபற் றுவரும் ’timebound promotions’ concept.
இ ற் கோன

பபரும்

author

த ோழர்

குப் ோ

என்றோல்

அது

மிறகயோன

கூற் றோகிவிடோது.
கறடயனுக்கு கறட ்த ற் றம் (ரஸ் கின் - கோந்தி) என்பது அவறர இயக்கிக்
பகோண்தடயிருந் து. ’நீ

பசய் யக்கூடிய பசயலோல்

கறடதகோடி மனி ருக்கு

தநரப் தபோவப ன்ன என்பது எப் தபோதும் முன்நிற் கட்டும் ’ என்பது கோந்தியின்
’talisman’

என்பற

ோக்க ற
்

அறிந் வர்களோல்

குப் ோவிடம்

அது

ஏற் படு ்தியிருந்

அறியமுடியும் . லட்சக்கணக்கோன தினக்கூலி ப ோழிலோளர்கறள

நிரந் ரமோக்கி அவர்கறள ம ்திய ர வர்க்க ்தின்

பகுதியோக மோற் றியதில்

அவர் பபரும் சிறப்புக்குரியவர் ஆனோர்.
இப் தபோது ோன்
முழுறமறயயும்

அய் தரோப் பிய

நோடுகளின்

ம ்திய ரவர்க்கமோக

றலவர்கள்

மோற் றுவது

முழங் கிக்பகோண்டிருப் பற க் கோணும் தபோது அவரின் இந்
நமக்கு

புரியும் .

இந்தியோவில்

தவறு

எந்

ங் கள்

மக்கள்
என

பசயலின் அற் பு ம்

ப ோழிற் சங் கமும்

இப் படி

அ ்துகூலிகறள ம தி
் ய ரவர்க்கமோக மோற் றிய அருஞ் பசயறல இப் படிபயோரு
பபரும் எண்ணிக்றகயில் பசய்

வரலோறில் றல. இனி அப் படி ஒன்று நடந் ோல்

மகிழ் சசி
் .
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அத தபோல் இந்தியோவின் அரசோங் க ்துறற ஒன்று கம் பபனியோக பி எஸ் என்
எல்

என்று மோற் றப் பட்டதபோது அரசோங் க ்தின் அந்

அல் லது

அரசோங் கம்

னது

ஊழியர்களுக்கு

முடிறவ எதிர்ப்ப ோ

அதுவறர

றவ ்திருந்

போதுகோப் புகறள உறுதி பசய் வ ோ என்கிற அடிப் பறடயோன கரு ்துதமோ ல்
வந் தபோது அவர்

பசய் து த ோற் றுப் தபோவது அல் ல- மோறோக பபற் ற

protest

அறன ற
்
யும் protect பசய் துபகோள் வது என்பத

உகந்

வழி என நிறுவினோர்.

4 லட்சம் ப ோழிலோளர்கறள தபோரோட்ட ்தில் அறழ து
் ச் பசன்று அரசோங் கதம
அவர்களுக்கு அரசோங் க போர்முலோவில்
உரிறம

ஒன்றற

கோப் போற் றினோர்.

பட்டோபிரோமன் அப்தபோது
’நியுஏஜ் ’ ப ்திரிறகயில்
வருகிறது.

இப் படி

பபன்ஷறன
இற

ரும்

என வோழ் நோள்

எழுதிக்பகோண்டிருக்கும்

கோர்ப்பதரஷன் எதிர்ப்பு என்ற நிறலப் போட்டில்
கட்டுறரகள்

எழுதிக்பகோண்டிருந் து நிறனவிற் கு

கரு ்துக்பகோண்ட என்

தபோன்ற

பலரும்

convince

ஆகி

குப் ோவின் தபோரோட்டவழியில் உடன்பட்டு பலறன அறடந்த ோம் .
அவர்

அறமப் பு

கூடோப ன்பற

ஜனநோயக ்தில்
உணர்ந்து

fundamentalism

அற

–

fundamentalist

நறடமுறறயோக்கம்

tendencies

பசய் வர்.

ன்

அனுபவ ப
்
றிப் போக Majority should not be intoxicated and Minority has no veto
என்பற
a

திரும் ப ் திரும் ப பசோல் லியும் எழுதியும் வந் வர். Trade Union cannot be

monolithic

என்பற

movement

அறமப் புகளில்

ஒழுக்கம்

வளரதவண்டும்

என

கட்டுப் போடு

விரும் பினோர்.

அறடயமுடியவில் றல. இந்
றயயும் சோர்ந்

ஆழமோக
என்பது

இதில்

அவர்

பசோல் லி ் ந் ோர்.

voluntaryயோன

அவரோல்

முழு

ஒன்றோக

பவற் றிறய

அம் சம் மற் றவர்களின் ஒ ்துறழப் றபயும் maturity

ஒன்றோக இருந் து. இப் தபோதும் இருக்கிறது.

தவறு முக்கிய கரு ் ோக்கம் ஒன்றறயும் அவர்

ன் பசோந்

அனுபவ ்தில்

வந் றடந் ோர். The Programme of a Trade Union is not to satisfy personal or political
aspirations of a leader or leaders but to realize the demands. தகோரிக்றககறள
றவ ்துவிட்டு
பசல் லோமல்

எவர்

தீர்க்கதவண்டுதமோ

’போய் கோட்’

இரசி ்துக்பகோள் வற

எனச்

’த ர்ந்

பசோல் லி

அவரிடம்
அற

தபச்சுவோர் ்ற க்கு

புரட்சிகரமோனது

என

அரசியல் ’ என அவர் கரு வில் றல. தீர்றவ

தநோக்கி என்பதில் அவர் முழு கவனமும் குவிப் பவரோக இருந் ோர். Finding light in
the darkness என்பது அவரது பிரசி ்திபபற் ற தமற் தகோள் களில் ஒன்று.
குப் ோ

அவர்களிடம்

நோன்

உணர்ந்துபகோண்ட

அரசியல்

என்பது

பற் றி

சமீப ்தில் இப் படி எழுதியிருந்த ன் .

Politics is not the art of exaggeration of the existing situation and writing obituary by
pointing someone as the accused and murderer.
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Politics is not wholesale rejection and soap bubble protests but ’issue based acceptance
and rejection’ of what is given. It is not wholesale acceptance and avoiding struggle to
appease the authorities.
Politics is for protection of people not for mere touch and go protests.
Politics is not the competition of quoting sky high demands or mere catchy slogans but
fulfilling a small portion by taking even one step.
Politics is definitely an action to change any adverse situation that divides people and
removing the hate space and speech from the society as well as from one’s heart.
Politics is also for implementing some constructive programmes designed for
upliftment of the needy besides the role of issuing statements either as a ruler or as an
opposition.
Any call for action given to the people, the leaders should show their exemplary-ness
by self suffering when people are asked to suffer for the cause
எளிய பழக்கங் களில்
அறமந் து.
அத

வோழ் ந்

உணவு-

ன் றன

ஆண்டுகளின் பபரும் போலோன நோட்கள் த ோழர்களின்

அவர்களுடன்

போர்க்குமிட ்திபலல் லோம் ஓயோ
எப் தபோதும் சிக்கன ற
்

கவறம ்துக்பகோள் ல் அவருக்கு வரமோக
உறறயுள் -

போர்க்கின் ற

அறனவருடனும்

உறரயோடல் என அவர் வோழ் ந்து பசன்றோர்.

விறழந் ோர்.

இரோமயணதமோ- மகோபோர தமோ- சிவோஜியின் கற கதளோ- இந்திய வரலோற் று
புருஷர்கதளோ- ச ்தியோகிரகதமோ- மோர்க்தசோ- கோந்திதயோ- மோதவோதவோ இறவ
எல் லோமோக அவரிட தி
் ல் அவ் வப் தபோது தபசுவற க் கண்டிருக்கிதறோம் . ஆனோல்
எற யும்

இறுக்கமோன வறட்டுக் தகோட்போடுகளோக எடு து
்
ஆளோமல்

இயக்கப் போற க்கோன

பயண ்தில்

பயன்படு ் ப் போர் ் ோர். இற

நறடமுறற

அப் ளிதகஷன் களோக

ன்
அவர்

அவதர பசோல் லியுள் ளோர்.

பசன்றனயில் NFTE பஜகன் இல் ல திறப்பு விழோவிற் கு 2011 தம மோ ம் அவர்
வந் தபோது

Marxism and Trade Union

என்கிற சிறு பவளியீட்றட த ோழர்கள்

போர்றவக்கு பகோண்டுவந்திருந் ோர். அதில் அவர் எழுதியிருந்

சில வரிகள்

Marxism is not a dogma but a guide to for its application in a given context. My activities are
based on Marxist principles and their application on a particular front (TU) and in given
circumstances...
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The political task in a TU is basically to build united organisations for struggle against anti
working class policies of the Govt. Naturally the struggles, both in terms of time as well as
slogans will differ not only from union to union, sector to sector but also from time to time.
Work in a united organisation differs from that under party control union. Even in a union under
party control the leadership has to reflect the views of the common workers unless we decide to
allow disruption or liquidation of the Union.
சில நோட்களுக்கு முன் னர் இப் படி ஒன்றற நோன் எழுதியிருந்த ன் . எந்
அறமப் போனோலும் அ ன்
றலறம என்பது அ ன் அறமப் பு விதிகளின்படி
மட்டும் legitimacy பபற் று நின் றுவிடக்கூடோது. அ ன் legitimacy ‘from moral authority ‘
என்ற
அளவிற் கு
றலறம
ன் றன
உயர் ்திக்
பகோள் ளதவண்டிய
அவசியமுள் ளது. அப் படி உயர் ்திக்பகோண்ட
றலறம எப் தபோதும்
னது
பசயல் களில் கமுக்கம் மறறப் றப விறழயோது - ஒளிவு மறறவின்றி
விவோ ங் களுக்கு அஞ் சோமல் பவளிப் பறடயோக நடந்துபகோள் ளும் .
ோன்
பிரதிநிதி என்று விளி ்துக்பகோள் வ ோல்
னக்கு பிற அதிகோர
மய் யங் களிலிருந்து கிறடக்கப் பபறும் கரு ்து பரிமோற் றங் கள் எ றனயும்
’விவோ ங் கள்
ஏடோகூடமோக
வந்துவிடுதம’
என
பயந்து
னது
உறுப்பினர்களிட ்தில் மறறக்கோது. அவர்களின் நலறன என்றனவிட எவர்
அறிவோர் - அவர்களுக்கு நோதன ந்ற என்ற உயர்பீட ற
்
ஜனநோயக ற
்
பயன்படு ்தி சிம் மோசனம் இட்டுக்பகோள் ளோது. இந்
பண்புகளுக்கு சரியோன
மோதிரி த ோழர் குப் ோ என பசோல் லமுடியும் .
எவரிட ்தும் எந்
எனும்

ன்

தநர ்திலும் இறுக்கமோன முக ற
்
தயோ,

உயர ற
்
தயோ த ோழர் குப் ோ

அறழ ் ோலும் kicking and being kicked
இரவின்

அறமதியில்

அவரின்

ோன் தமலோனவன்

கோட்டியத யில் றல. எப் தபோது

என ் ோன் உறரயோடறல துவங் குவோர்.
உறரயோடல்

தீவிரமோகும் .

ஒவ் பவோரு

அறழப் பின் தபோதும் , பக்கம் அமர்ந்து கவனிக்கும் தபோதும் ஏ ோவது வோழ் விற் கு
த றவயோன ப றிப்றப நோம் சுமந்து வரமுடியும் என்கிற அனுபவ ற
்

ந் வர்

அவர். அவர் படலிகோம் இயக்க ்தில் உச்ச மோதிரியோனோர். ஆனோலும் Gupta was
incomplete without com Jagan and Janak. முன்னவர் அவரின்

றலறம சீடர்-

அப் பழுக்கற் ற மற் பறோரு முன் மோதிரி. அடு ் வர் த ோழர் குப் ோவின் அன்பு
துறணவியோர்.
அர்ப்பணி ் வர்.

வோழ் றவ

இயக்க ்திற் கோகவும்

குப் ோவிற் கோகவும்

படலிகோம் த ோழர்களில் மனதில் வோழும் அற் பு ம் த ோழர்

குப் ோ .
30-3-2022
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Some Photos Leaders and Comrades with OPG

