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நேதாஜி சுபாஷ் – கம்யூனிஸ்ட்கள் 

உறவும் உரசலும் 

இந்திய நதசிய காங்கிரசில் ெலது- இடது என பிரிவுகளின் நமாதல் 
1930களிலிருந்து  வபருமளவு வெளித்வதரிய துெங்கியது. காங்கிரஸ் 
நசாசலிஸ்ட்கள், கம்யூனிஸ்ட்கள், ராயிஸ்ட்கள், நபாஸிஸ்ட்கள் என 
ோன்கு இடது பிரிவுகள் இதணந்து  காங்கிரசின் பலம் மிகுந்த ெலதத  
எதிர்த்த ெரலாறும் ேடந்துள்ளது. தங்களுக்குள் கடுதமயாக 
நமாதிக்வகாண்டு ஒருெதர ஒருெர் மிகநமாசமான ெதசகளால் 
தாக்கிக்வகாண்ட ெரலாறும் ேடந்நதறியது.  

இங்கு நேதாஜி- கம்யூனிஸ்ட்கள் மத்தியிலான உறவும் உரசலும் 
எடுத்துதெக்கப்படுகிறது. ெரலாற்தற புரிதல் என்கிற அளெில் 
இக்கட்டுதர புதியெர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அதமயலாம். 
காலநொட்டத்தில் பதையெதகப்பட்ட புரிதல்கள் ெைக்கு ஒைிந்து 
நபாெததயும் தங்கள் பதைய ேிதலப்பாட்டில் ெளர்ந்து ெருகிற 
இயக்கங்கள் ேிற்க முடிெதில்தல என்பததயும் இவ்ெரலாறு ேமக்கு 
சுட்டிக்காட்டலாம் 

I 

இந்தியா ெிடுததல என்பது 2 சத உயர்தட்டிற்காக அல்ல- 98 சத உதைக்கும் 

மக்களுக்கானது- ருஷ்யாெின் நபால்ஷ்ெிசம் ெருெதற்கான சூைல்தான் 

இந்தியாெிலும் ேிலவுகிறது என கயா காங்கிரஸ் மாோட்டில் 1921ல் சி ஆர் 

தாஸ் அறிெித்தார்-. 4 ெது காங்கிரசில் கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தின் 

ததலதமயும் இந்திய ெிடுததலக்கு துதண ேிற்நபாம் என்றது. 

தெஸ்ராய் முற்றிெரும்  ேிதலதமகதள ெிளக்கி இங்கிலாந்தில் 

வசயலருக்கு வசய்தி அனுப்பினார். தீெிரொதம் நபசக்கூடியெர்கள் சி ஆர் 

தாஸ் உட்பட, மீடியாக்கள் சிலவும் கூட எம் என் ராயின் வசல்ொக்கில் 

இருப்பதாக வதரிகிறது என்பது அனுப்பப்பட்ட வசய்தி.  

கம்யூனிஸ்ட் அகிலமும் சி ஆர் தாஸ், சுபாஷ் ஆகிநயாரும் டாங்நகவுடன் 

மாோட்டிற்கு ெரநெண்டும் என்றது. இப்படி அதைப்பு கடிதம் ஒன்று எம் 

என் ராய் மூலம் ெந்ததத  1923ல் உளவுத்துதற எஸ்பி ஒருெர் 

உறுதிப்படுத்தி அரசாங்கத்திற்கு வதரிெித்தார். டாங்நக ேடத்திெந்த 

நசாசலிஸ்ட் பத்திரிதகயில் காங்கிரசிற்குள் ISLP Indian Socialist Labour Party  



என புரட்சிகர எண்ணம் வகாண்டெர்கள் இதணந்து அதமப்பு 
தெத்துக்வகாள்ளலாம் என அெர் எழுதியிருந்தார். சுபாஷிற்கு 

அபானிமுகர்ஜி, ேளினிகுப்தா நபான்ற ஆரம்பகால கம்யூனிஸ்ட்களுடன் 

வதாடர்பு இருந்தது.  

சுபாஷ் 1924-27ல் சிதறயில் இருந்தார். வெளிெந்தவுடன் மதராஸ் 

காங்கிரஸ் மாோட்டில் 1927ல் பங்நகற்றார். பூர்ணெிடுததல- வடாமீனியன் 

அந்தஸ்து என்பதத சுற்றி ெிொதம் இருந்தது. பங்நகற்ற கம்யூனிஸ்ட் 

சார்பாளர்கள் பூர்ணெிடுததல என்றனர். அெர்கள் 1921நலநய வமளலானா 

ெஸ்ரட் வமாகானி மூலம் இம்முைக்கத்தத எழுப்பினர். அப்நபாது 

அெர்களுக்கு 9 ொக்குகள் மட்டுநம கிதடத்தது. 1922ல் கயா மாோட்டில் 

சிங்காரநெலர் எழுப்பினார். அங்கும் ஏற்பில்தல. ஆனால் வசன்தனயில் 

இம்முைக்கம் நேரு- சுபாசின் ஆதரதெப்வபற்றது. ரயில்நெ வதாைிற்சங்கத் 
ததலெராகவும் பம்பாயிலிருந்து வசயல்பட்ட கம்யூனிஸ்டாகவும்  

இருந்த நஜாக்நலகர்  தீர்மானத்தத முன்வமாைிந்தார்  This congress declares the 

goal of Indian People to have complete national Independence என்பது தீர்மானத்தின் 
சாரம்.  சார்பாளர்களால் இத்தீர்மானம் ஏற்கப்பட்டது. 

இடது நதசியொதிகளும் கம்யூனிஸ்ட்களும் நசர்ந்து  1928ல் Independence for 

India League  என்கிற அதமப்தப துெக்கினர்.   1928 கல்கத்தா காங்கிரஸ் 

மாோட்டிலும் பூர்ண சுதந்திரம் என்பதத சுபாஷ் எழுப்பினார். காந்தியின் 

தீர்மானத்திற்கு திருத்தமாக நசர்க்கநெண்டும் என சுபாஷ் தனது கருத்தத 
முன்வமாைிந்தார். நேருெின் ஆதரவும் இருந்தது.  

 This Congress adheres to the decision of the Madras Congress declaring complete 

Independence to be the goal of the Indian People and is of the opinion that there can be no 

true freedom till the British connection is severed"  என்பது திருத்தமாக 

வகாடுக்கப்பட்டது. காந்தி ஏற்கெில்தல. சார்பாளர்கள் குதறந்த 

ொக்வகடுப்பு ெித்தியாசத்தில் இதத நதாற்கடித்தனர். 

 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிகாரபூர்ெமாக வசயல்பாடு என்பது 
இல்லாதிருந்த ேிதலயிலும் 50000 நபர்கள் பங்நகற்ற வதாைிலாளர் 

ெிெசாயி நபரணி ஒன்தற மாோட்டு பந்தல் நோக்கி ேடத்தியது. தனியாக 

பூர்ண சுதந்திரம் என தீர்மானம் இயற்றியது. ஆறாெது அகிலத்தின் 
ெைிகாட்டுததலயடுத்து 1928ல் workers peasant parties’ கதலக்கப்பட 
நெண்டும் என்ற நபச்சும் ெந்தது. ஆனால் கல்கத்தாெில் கூடிய 



நதாைர்கள் காங்கிரசிற்குள் பிரிொக வசயல்படலாம் என 
முடிவெடுத்தனர். 

1928ன் இறுதியில் வலனின் ெைிகாட்டலுக்கு மாறான பூர்ஷ்ொ 

நதசியொதம் குறித்த எதிர்மதற பார்தெதய அகிலத்தின் ஆறாெது 

மாோடு எடுத்தது. இததத் வதாடர்ந்து கம்யூனிஸ்ட்களால் காந்தி 
மட்டுமல்லாது நபாஷ், நேரு நபான்றெர்களும் தாக்கப்பட்டனர். 

உதைக்கும் மக்களுக்கு எதிரான ’பூர்ஷ்ொ ேலன் காெலர்கள்’ என அெர்கள் 

மீதான முத்திதர குத்தப்பட்டது. இதன் வெளிப்பாடாக நதஷ்பாண்நட, 

ரணதிநெ ததலதமயில் AITUC லிருந்து வெளிநயறி  கம்யூனிஸ்ட் 
ததலெர்கள் சிெப்பு வதாைிற்சங்க காங்கிரஸ்  (Red Trade Union congress)  

அதமத்தனர். 

  கம்யூனிசம் பரெிெருெது கெதலதருெதாக இருக்கிறது என தெஸ்ராய் 

இர்ெின் 1929ல் அறிெித்தார். மறுபக்கம் எம் என் ராய் ோடு தீெிரமாக 

திரண்டுெருகிறது என்பதத ஏகாதிபத்தியம் உணர்ந்துவகாண்டுள்ளது என 

எழுதினார். 1929 மார்ச்சில் 17-19ல் பம்பாயில் கூடிய சி பி அய் மத்திய கமிட்டி 

ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு அணி என அரசியல் தீர்மானம் இயற்றியது. மார்ச் 20 

அன்று முக்கிய 31 வதாைிலாளர் ததலெர்கள் மீரத் சதிெைக்கு நபாடப்பட்டு 

தகது வசய்யப்பட்டனர். சுபாஷ் மீதும் அரசாங்கத்திற்கு கண் இருந்தது. 

அெர் உடல்ேிதல கருதி வெளிோடு வசல்லலாம்- உள்ோட்டில் சுதந்திரமாக 

உலாெக்கூடாது என்ற  கட்டுப்பாடு ெிதிக்கப்பட்டது. 

சிதறயிலிருந்த டாங்நக, பி சி நஜாஷி நபான்றெர்கள் ஒத்துதையாதம 

இயக்கங்களில் மக்களுடன் நசர்ந்து பங்நகற்கநெண்டும் என ெிதைந்தனர். 

நமானி சிங், அப்துர் ரசாக் கான், பங்கிம் முகர்ஜி நபான்ற கம்யூனிஸ்ட்கள் 

அலிப்பூர் சிதறயில் சுபாஷுடன் ெிொதித்தனர். தங்களின் அன்தப 

நதாைதமதய வெளிப்படுத்தினர். மீரத் ெைக்கில் பாதிக்கப்பட்ட 

கம்யூனிஸ்ட்களுடன் நதசிய  இயக்கம் ஆதரொக இருந்தது. 

சி பி அய்யின் Draft platformof Action 1930 அறிக்தக காந்தி, நேரு, சுபாஷ் 
ஆகிய அதனெருநம பூர்ஷ்ொ ெர்க்கத்தின் ஏவஜண்ட்கள்- வதாைிலாளி 
ெர்க்க அடிப்பதட ேலன்களுக்கு ெிநராதமானெர்கள் என்று 
குறிப்பிட்டது. 



 1931ல்  AITUC  ததலெராக சுபாஷும் வசயலராக கம்யூனிஸ்ட் ததலெரான 

எஸ் ெி நதஷ்பாண்நடயும் நதர்ந்வதடுக்கப்பட்டனர். என் எம் நஜாஷி 
அணிக்கு எதிராக நதசிய இடதுகளும் கம்யூனிஸ்ட்களும் நசர்ந்து 

ேின்றதால் இவ்ொய்ப்பு உருொனது என சுபாஷ் இதத மதிப்பிட்டார். 

பிப்ரெரி 1933ல்  சுபாஷ் அய்நராப்பிய பயணம் நமற்வகாண்டார். ஜூன் 

1933ல் அெர் லண்டலின் இருந்தநபாது காந்தி- இர்ெின் உடன்பாட்தட 

ெிமர்சித்தார். இந்தியாெில் நசாசலிஸ்ட் கட்சி ஒன்தற 

அதமக்கநெண்டிய அெசியம் இருப்பதாக நபசினார். ஆனால் சர்ெநதச 

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் நபாஸ் குறித்து தன் சந்நதக பார்தெதய 

வெளியிட்டது.  

 The so called new policy of Bose does not help the struggle for Independence.. it only leads 

to a further enslavement of the toiling masses  என்றது. காந்தியுடனான 

நெறுபாடுகதள தனக்கு சாதகமாக தீர்க்க நபாஸ் வசய்யும் 

முயற்சியாகநெ அதத அெர்கள் புரிந்துவகாண்டனர்.  

நேதாஜியின் புகழ்ொய்ந்த The Indian Struggle 1935ல் வெளியானது. பாசிசம் 

குறித்த அெரது புகழ்ச்சி கடும் ெிமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. நேரு 

வதாடர்ச்சியாக பாசிச எதிர்ப்பு ேிதலப்பாட்டில் இருந்தார். நேரு 
கம்யூனிசம் பக்கநம ேிற்கநெண்டும் என்றார். There is no middle road between 

Facisim and communism. One has to choose between the two and I choose the Communist 

Ideal  என்றார் நேரு. ஆனால் நபாஸ் அெர்களுக்கு நேருவுடன் இதில் 

உடன்படமுடியெில்தல.  

நபாஸிற்கு கம்யூனிசம்- பாசிசம் இரண்டின் இதணவு உலகில் 
சாத்தியமாகும் என்ற கருத்து இருந்தது  (The next phase in world history will 

produce a synthesis between Communism and Facism ).   அநதநேரத்தில் வதாடர்ந்த 
ெிொதங்களுக்கும், கிதடத்த கூடுதல் தகெல்களுக்கும் பின்னர் தன் 

கருத்தத அெர் மாற்றிக்வகாள்ளவும் வசய்தார். லண்டனின் கம்யூனிஸ்ட் 

ததலெர்கள் ரஜினி பாமிதத் மற்றும் வபன்பிராட்லி சந்திப்பு- 

உதரயாடல்களுக்குப் பின்னர் தனது பாசிசம் குறித்த முந்திய மதிப்படீுகள் 

முற்றிலும் தெறு என பகிரங்கமாக அறிெித்தார். 

 புத்தகம் எழுதிய மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் 

மாறுதல்கதள பார்த்து ோன் மாற்றங்கதள ஏற்றுள்நளன். ெிடுததல 



இந்தியாெின் பயணம் நசாசலிச திதசெைிதான் என அெர் வசால்லத் 
தெறெில்தல.  பாசிசம் பற்றி 1935ல் நபசியநபாது அது தீெிர நதசியொத 

தன்தமவகாண்டது எனக்கருதிநனன்.அப்நபாது அதன் ஏகாதிபத்திய 

தன்தம வதரியெில்தல என்ற ெிளக்கம் தந்தார் நேதாஜி. 

 1936ல் சி பி அய்யும் தனது அரசியதல சரிவசய்துவகாண்டு ஏகாதிபத்திய 

எதிர்ப்பு மக்கள் முன்னணி என்றது. ெங்கம் திரும்பிய நபாஸ் அெர்கள் 

காங்கிரஸ் மாகாண கமிட்டி ததலதம வபாறுப்தப எடுத்தநபாது அதில் 

கம்யூனிஸ்ட்களான பங்கிம் முகர்ஜி, பன்ச் நகாபால் பாதுரி ஆகியெர்கதள 

துதணத்ததலெர் துதணச்வசயலர் வபாறுப்புகளில் அமர்த்தினார். 

1939ல் அெர் பார்ொர்ட் பிளாக் உருொக்கியவுடநனநய இடது கூட்டதமப்பு 

ஜுன் 1939ல் அதமய உதெினார்.  திரிபுரி காங்கிரஸ் மாோட்டில் 

இடதுகளின் ஒற்றுதம காரணமாக காங்கிரஸ் ததலெராகவும் சுபாஷால் 

ெரமுடிந்தது. காந்தியின் ஆதரவு பட்டாபிசீதாராதமயாெிற்கு 

எனத்வதரிந்தும் அெர் சுபாஷால் நதாற்கடிக்கப்பட்டார். காங்கிரசிற்குள் 4 

இடதுகட்சிகளின் (CSP, CPI, Royists, Subhasites) Left Consolidation Committee  

அதமக்கப்பட்டு வசயல்பாடு துெங்கியது. 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வபாதுச்வசயலர் பி சி நஜாஷி தங்கள்  National Front  

பத்திரிதகயில்  சுபாஷிற்கு ொக்களிப்நபாம் என எழுதினார். சுபாஷின் 
வெற்றிதய வதாண்டர்களின் வெற்றி என கணித்தார். வதாடர்ந்து நேதாஜி 
மீண்டும் ததலெராக நதர்ந்வதடுக்கப்பட்டு ெிடுததல இயக்கத்தத 

முன்வனடுக்கநெண்டும் எனவும் சி பி அய் எழுதியது. ஆனால் பநடல் 

உள்ளிட்டெர்கள் தந்த வேருக்கடியால் சுபாஷ் ததலதம 

ேீடிக்கமுடியெில்தல. அெர் காங்கிரசிலிருந்நத ெிலகி பார்ொர்ட் பிளாக் 

துெங்குமளவு  எதிர்ெிதன ஆற்றநெண்டியதானது. 

சுபாஷ் ததலதம வபாறுப்நபற்றாலும் அெரால் வசயற்குழுெில் 
நபாதுமான இடதுசாரிகதள வகாணரமுடியெில்தல. அதற்கு அெர் 
முயற்சிக்கவும் இல்தல. தனது பார்ொர்ட் பிளாக் ஆரம்பித்தவுடன் 
அதனத்து இடதுசாரிகளும் தன்னுடன் இருக்கநெண்டும் என அெர் 
ெிதைந்தார். ஆனால் ராயிஸ்ட்கள், சி பி அய்,  காங்கிரஸ் 
நசாசலிஸ்ட்கள் அவ்ொறு நேதாஜி ெிரும்பியதத வசய்ய 
முன்ெரெில்தல. 



காங்கிரசின் ெலதுபிரிெின் வசயல்கதள சி பி அய் ெிமர்சித்தாலும் 

காங்கிரசில் உதடவு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பில் பலெனீத்தத உருொக்கும் 

எனவும் ெிமர்சித்தனர். The interests of the anti imperilaist movement demanded not the 

exclusive leadership of one wing; but a united leadership   என்ற கருத்தத வதரிெித்து 
ெந்தனர்.  சர்ெநதச கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் இந்த ேிதலப்பாட்தட 

ெற்புறுத்தியது. காங்கிரஸ் ததலதமயில் ஒன்றுபட்டு அதனத்து நதச 
சக்திகளும் (The question of paramount importance of India, in our view, is the unity of 

all national forces under the leadership of the Indian National congress)  என்றனர்.  

 சி பி அய் சுபாஷ் மத்தியில் சில உரசல்கள் இருந்தாலும் ெங்கத்தில் 

நசர்ந்து பணியாற்றுெது வதாடர்ந்தது. பார்ொர்ட் பிளாக் பத்திரிதக 

ஆசிரியர் குழுெில் நகாபால் ொல்தார், பினாய் நகாஷ், உபாத்யாய் 

நபான்ற கம்யூனிஸ்ட்கள் வதாடர்ந்தனர். அநதநபால் சி பி அய் தனது 

நேஷனல் பிரண்ட் பத்திரிதகயில் சுபாஷின் இரு கட்டுதரகதள 

வெளியிடவும் வசய்தது. அதில் அெர் இடதுசாரிகளின் ஒற்றுதமக்கு 

இதடெிடாத முயற்சிகதள சி பி அய் வசய்துெருெதத பாராட்டி இருந்தார். 

காங்கிரஸ் ெந்தாலும் ெராெிடினும் யுத்த சூைதல பயன்படுத்திக்வகாண்டு 

மக்கள் நபாராட்டங்கதள தீெிரப்படுத்தநெண்டும் என சுபாஷ் 

வசால்லிெந்தார். சி பி அய்யும் தனது அக்நடாபர் 1939 வபாலிட் ப்யூநரா 

கூட்டத்தில்  The task of the Indian people was the revoultionary utilisation of the war 

crisis for the achievement of National Freedom... the capture of power is an immediately 

realisable goal  என  முடிவெடுத்தது. அநத நேரத்தில் ‘காங்கிரஸ் உடன் 

அல்லாமலும்’ என்கிற முடிதெ அது அறிெிக்கெில்தல. பார்ொர்ட் பிளாக் 

அதத வசய்தது.  பிரிட்டிஷ்  அரசாங்கம் 1940 மார்ச்சில் கம்யூனிஸ்ட் 

ததலெர்கதள தகது வசய்ெது என ேடெடிக்தககளில் இறங்கியது.   

நேதாஜிக்கு நசாெியத் வசன்று அெர்களின் உதெிதயப்வபற இயலுமா 

என்கிற எண்ணமும் ஓடியது. அெர் வபஷாெர் சதிெைக்கில் 

சிக்கதெக்கப்பட்ட   மியான் அக்பர் மற்றும் பஞ்சாபின் கம்யூனிஸ்ட் 

அச்சார் சிங் ஆகியெர்களுடன் வதாடர்பு வகாண்டார். ஆப்கான் ெைிநய 

அெதர நசாெியத் அனுப்ப முயற்சி எடுக்க அத்நதாைர்களும் உறுதி 
அளித்தனர். முன்நனாட்டமாக அனுப்பப்பட்ட நதாைர் ஜூதல 1940ல் 

ஆப்கான் நசாெியத் எல்தகக்கு வசன்றார். உடன் வசன்ற ராம் கிஷன் 

என்பார் ஆற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி மூழ்கி மதறந்தார். 



சுபாஷ் நபாஸ் உள்ோட்டு அர்சியல் ேிதலகதள கெனித்து 1941ல் 

வெளிநயறுெது என்கிற ஏற்பாடு இருந்தது. அெருடன்  பதான் கம்யூனிஸ்ட் 

பகத்ராம் தல்ொர் வசல்ெது என்பது ஏற்பாடு. சில தனிேபர்களாக 

இருந்தாலும் கம்யூனிஸ்ட்கள் நேதாஜியின் வசல்தகக்கு  உதெிதய 

ஏற்பாடுகதள வசய்தனர் என வசால்லமுடியும்.  

இத்தாலி நசர்ந்த அதிகாரி ஒருெர் தனது ேிதனவு குறிப்பாக ரகமத்கான் 

என்பாருடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட்கள் உதெியால் நேதாஜி ஆப்கான் 

ெந்தார் என எச் ெி காமத்திடம் ஒரு சந்திப்பில் வதரிெித்தார்.   இந்த 
ரகமத்கான்  என்பெர் பகத்ராம்தான்.  

நசாெியத் நுதைய ரஜினி பாமிதத் உள்ளிட்ட கம்யூனிஸ்ட் 
ததலெர்கதள சுபாஷ் அணுகினார் என எல். கார்டன் தனது  ‘Brothers 
Against Raj’ புத்தகத்தில் வசய்தி தருகிறார். நேதாஜி நசாெியத் 
நுதைெிற்கு  காத்திருக்கநெண்டியிருந்தது. மார்ச்15 1941ல் கார் மற்றும் 
ரயில் ெைிநய மாஸ்நகா வசன்ற அெர் அங்கிருந்து ெிமானம் மூலம் 
வபர்லின் வசன்றார்.  

எதிரிக்கு எதிரி ேண்பன் என்ற ேிதலப்பாட்தட நேதாஜி எடுத்தார். 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாசிச சக்திகளின் முறியடிப்பு என்கிற 
ேிதலப்பாட்தட எடுப்பது அெசியம் என அதற்காக நபாராடிெந்தது. 
ெிட்லருக்கு நேதாஜியின் இந்திய பதடப்பிரிவு மீது மரியாதத ஏதும் 
இருந்திருக்கெில்தல. அெர்களால் மூட்தடப்பூச்சிதயக் கூட ேசுக்க 
முடியாது என ெிட்லர் நகலி நபசினார். அெர்கதள 
இங்கிலீஸ்காரர்களுக்கு எதிராக ேிறுத்தமுடியாது என்றார் ெிட்லர். 
சுபாஷ் அங்கு உளவுத்துதறயால் கெனிக்கப்பட்டும் ெந்தார். 

 இந்நதாசீனா பகுதிகளில் ெிடுததல இயக்கத்தத முன்ேின்று 
ேடத்திக்வகாண்டிருந்த நொசிமின் பிரஞ்சு மற்றும் ஜப்பான் எதிர்த்து 
நபாராடிக்வகாண்டிருந்தார்.  நேதாஜிக்கும் அவமரிக்கா- இங்கிலாந்தின் 
ேலன்கள் நெறு- ருஷ்யாெின் ேலன்கள் நெறு என்ற புரிதல் 
இல்லாமல் இல்தல. நசாெியத்திடம் வஜர்மனின் நதால்ெி உலக 
யுத்தத்தில் ஆச்சர்யம் உருொக்கலாம் என்ற  கருத்தும் அெரிடம் 
இருந்தது. 



 சுபாஷ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட்கள் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பில் கருதண 
மனுக்கள் நெண்டுநகாள்கள் பயனளிக்காது என்ற தரப்பாராக 
இருந்தனர். இரண்டாம் உலகப்நபார் காலத்தில் அதுவும் குறிப்பாக  
நசாெியத்தின் பாத்திரம் வபாறுத்து கம்யூனிஸ்ட்கள் மக்கள் யுத்தம் 
ேிதலப்பாட்தட எடுத்தனர். நேதாஜி பாசிச சக்திகள் பக்கம் நபாய் 
ேிற்கிறார் என்ற எண்ணம் இங்குள்ள நதசபக்த சக்திகளுக்கு ெலுொக 
இருந்தது. 

  



II 
நேதாஜி இந்திய நபாராட்டம் என்கிற அெரது    Indian Struggle 
ஆக்கத்தில் பம்பாயில் டாங்நக ததலதமயில் உருொன நசாசலிஸ்ட் 
குழு குறித்தும் அெர் கான்பூர் மற்றும் மீரத் சதிெைக்கில் 
பைிொங்கப்பட்டததயும் குறிப்பிடுகிறார். இெர்கள்தான் முதல் 
கம்யூனிஸ்ட் குழு என்கிறார். அெர்களுக்கு ெிதல்பாய் பநடல் மட்டுநம 
துதணயாக ேின்றார் எனவும் நேதாஜி பதிவு வசல்கிறது. 

 நெறு ஒரு பதிெில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ததடவசய்யப்பட்ட சிறு 
கட்சியாக இருந்தது. சி எஸ் பிக்கு மாற்றுத்ததலதமதய உருொக்கும் 
ெரலாற்று பாத்திரம் இருந்தது என நேதாஜி மதிப்பிட்டிருந்தார். " The 
CPI a small group which had been declared illegal by the British Govt, instructed its 
members to join the CSP, in order to push forward its own organisation and objective. 
It did succeed in extending its influence among a section of the students and factory 
workers. Later on, the CPI took the name of National Front in order to function 
publicly. The CSP had the historic opportunity to throw up an alternative leadership, in 
place of Gandhian leadership which had monopolised the political field since 1920 " 
(Indian Struggle 2 35-42) 

காந்தியத்தில் அதிருப்தியுற்ற குழுெினர் பம்பாயில் கம்யூனிஸ்ட்களாக 
மாறினர்.. ஆனால் கல்கத்தாெில் அங்குள்ள ேிதலக்நகற்ப காந்திய 
எதிர்ப்பு அதமந்தது. ருஷ்யாெில் வலனின், வஜர்மனியில் ெிட்லர், 
இத்தாலியில் முநசாலினி மக்கள் உளெியதல 
சாதகமாக்கிக்வகாண்டது நபாலநெ மகாத்மா காந்தியும் இந்தியாெில் 
வசய்தார் என்கிற கருத்து நேதாஜியிடம் இருந்தது.  Exploiting weak traits  
என்கிற பதத்தத நேதாஜி பயன்படுத்துகிறார். 

கம்யூனிஸ்ட்களின் வசயல்பாடுகள் 1927-28 களில் அதிகரிக்கத்துெங்கின. 
இதனால் நதசிய சக்திகள் எனப்படுநொர் தங்கள் பலெனீத்தத 
உணர்ந்தனர். அதுமட்டுமல்ல வதாைிலாளர் நபாராட்டங்களும் 
அதிகரித்தன என எழுதினார் நேதாஜி. நசாெியத்திற்கும் 
பிரிட்டிஷாருக்கும் உள்ள உறவுகதளப் வபாறுத்து ேிதலதமகள் 
மாறின எனவும் அெர் வசால்கிறார். 



பம்பாய் பஞ்சாதல வதாைிலாளர் நபாராட்டம் குறித்து சிறப்பாக 
பாராட்டினார் நேதாஜி. மிகவும் கட்டுப்பாடான கம்யூனிஸ்ட்கள் 
ததலதமயில் ேடந்தது எனவும் அெர் குறிப்பிடுகிறார்.  ஆரம்பத்தில் 
ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு லீக் கம்யூனிஸ்ட் அல்லாதெர் இயக்கம் என 
வசால்லப்பட்டாலும் அதில் கம்யூனிஸ்ட்கள் வசல்ொக்கு வபருகியது. 

வதாைிற்சங்க காங்கிரசின் ததலெர்களாக இருந்த என் எம் 
நஜாஷிதயயும் சமன்லாதலயும் ெலது பிரிெினர் என 
முத்திதரயிட்டார் நேதாஜி. ெிட்லி கமிஷன் ெந்தநபாது அதத 
பகிஷ்கரிக்கநெண்டும் என்ற குரதல இடதுசாரிகள் எழுப்பினர். 
அப்நபாது அதத பயன்படுத்திக்வகாள்ளநெண்டும் எனக்குரல்கள் 
ெந்தநபாது நஜாஷி- சமன்லால் ஒைிக என முைக்கங்கள்  ெந்ததாக 
நேதாஜி வதரிெிக்கிறார். அன்றிருந்த சூைலில் வசல்ொக்குடன் 
வதாைிற்சங்கத்தில் இருந்த நஜாஷி காயமுற்றார். என் எம் நஜாஷி 
வெளிநயறி தனி அதமப்தப துெங்கினார் என்பததயும் நேதாஜி 
குறிப்பிடுகிறார். 

 அய்நராப்பாெில் தான் தங்கியிருந்த காலத்தில் உளவுத்துதறயால் 
கெனிக்கப்பட்டதாக நேதாஜி ெிெரிக்கிறார்.  பாசிச ோட்டில்  என்தன 
கம்யூனிஸ்ட் என முத்திதர குத்துெர். நசாசலிச ோடுகள்  பாசிசொதி 
என வசால்ெர்.  காங்கிரஸ் நசாசலிச கட்சி முதலில் நதர்தலில் 
பங்நகற்பு என்பததநய நெண்டாம் என ேிதனத்தது . பின்னர் 
பங்நகற்கலாம்- அதமச்சரதெயில் நெண்டாம் என்ற ேிதலப்பட்தட 
எடுத்தது.  காங்கிரஸ் நசாசலிஸ்ட்கள் அப்நபாது எந்தெித புரட்சிகர 
திட்டமும் இல்லாமல் இருந்தனர் என்ற ெிமர்சனத்தத நேதாஜியிடம் 
பார்க்க முடிகிறது. அநத நேரத்தில் இடதுகளின் ஒருங்கிதணப்பு 
என்பதற்கு சி எஸ் பி துதணயாக ேின்றது என்பதத நேதாஜி ஏற்கிறார். 

அதனத்திந்திய கிசான் இயக்கம், மாணெர் இயக்கம் 
ஏற்படுத்தப்பட்டததயும் அெர் ெரநெற்பெராக இருந்தார். ’காந்தி ெிங்’ 
என்பதுடநனா, நேரிதடயாக இடதுகளுடநனா இல்லாமல் தனியாக 
நேரு இருந்தார். அநத நேரத்தில் அெர் 1937-39களில் காந்தியுடன் 
வேருங்கி வசன்றார். இதன் பலனாக ஜனெரி 1942ல் நேருதெ ொரிசு 
என காந்தி அறிெித்தார் என நேதாஜி சுட்டிக் காட்டுகிறார். ஆனாலும் 
கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு காலத்தில் அெரால் காந்தியுடன் முழுதமயாக 



ேிற்கமுடியெில்தல என்கிறார் நேதாஜி. ’காந்தி ெிங்’ நேருதெ ஏற்க 
தயாராக இல்தல என்பது வெளிப்பதடயாக வதரிந்ததாகவும் நேதாஜி 
பதிவு வசல்கிறது.  

காந்தியர்களுடன் தான் ேடத்திய நபாராட்டத்தின்நபாது நசாசலிஸ்ட்கள் 
முழுதமயாக தன்னுடன் ேிற்கெில்தல என்கிற ெருத்தம் 
நேதாஜியிடம் இருந்தது - Organised Disciplined Left wing party in Congress  
காலத்தின் கட்டாயம் என அெர் நபசிெந்தார். 1939ல் அெர் பார்ொர்ட் 
பிளாக் துெங்கினார். இதில் நேருெின் ேிதலப்பாட்தட வதளிவுற 
கண்டதாக நேதாஜி வதரிெிக்கிறார். அெரால் இரு குதிதர சொரி 
வசய்யமுடியாமல் நபானது. அெர் ெலதுபக்கம் சாயத்துெங்கினார் 
என்ற குற்றச்சாட்தட நேதாஜி தெக்கலானார். நேருெிற்கு நேதாஜியின் 
ேடெடிக்தககள் காங்கிரதச பலெனீப்படுத்தும் என்ற கருத்து இருந்தது. 
அதத நேதாஜியிடமும் கல்கத்தா சந்திப்பில் வதரிெித்தார். ஒற்றுதம 
என்பது வசயலுக்குத்தாநன தெிர வசயல்படாதமக்கு அல்ல என 
நேருெின் அறிவுதரதய புறக்கணித்தார் நேதாஜி. 

1934-38 ஆண்டுகளில் நேரு, எம் என் ராய், நசாசலிஸ்ட்கள், 
கம்யூனிஸ்ட்கள் என எெராலும் மாற்றுத்ததலதம தரமுடியாமல் 
நபானதத நேதாஜி குறிப்பிட்டு வசால்கிறார். கம்யூனிஸ்ட்கள் பற்றி 
அெர் கீழ்கண்டொறு குறிப்பிட்டிருந்தார். 

“  When CSP failed to rise to the occassion, there was an opportunity for the CPI- 
functioning in the name of Natioanl front to come to the forefront. But CP, besides 
numerically small, lacked a proper national perspective and could not develop as the 
organ of natioanl struggle. Not having its roots in the soil, this party very often erred 
in estimating a particular situation or crisis and consequently adopted a wrong policy." 
மாற்றுத்ததலதமக்கு ொய்ப்பு வபற்ற சி பி அய் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
மக்களிடம் நெர்பிடித்திராத நதசியபார்தெயற்ற சிறு எண்ணிக்தக 
வகாண்ட நதசமளெிலான நபாராட்ட கருெியாக ெளரமுடியாத 
கட்சியாக இருந்தது என மதிப்பிட்டார் நேதாஜி. 

  எவ்ெளவு எடுத்துதரத்தும் இடது வசல்ொக்கிற்கான ெிரிொன 
நமதடதய பலப்படுத்த நசாசலிசஸ்ட்கள் தெறினர் என்பதும் அெரது 
ெிமர்சனமாக இருந்தது. நசாசலிஸ்ட்கள் நசாசலிசம் பற்றி ேிரம்ப 
நபசினர் என நேதாஜி ெிமர்சித்தார். 



நேதாஜி மூன்று ெைிகளில் இடதுசாரிகளின் ஒருங்கிதணப்தப 
பலப்படுத்தலாம் என்றார். அதனத்து இடதுகளும் நசர்ந்து ஒநர கட்சி 
ெடிெில் வசயல்படுெது, ஒரு ’பிளாக்’ உருொக்கி அதில் அதனெரும் 
இடம்வபற்று வசயல்படுதல் ( பார்ொர்ட் பிளாக்), பார்ொர்ட் பிளாக்- 
ராயிஸ்ட்- காங்கிரஸ் நசாசலிஸ்ட்- கம்யூனிஸ்ட்களின் ஆகிய இடது 
கட்சிகளின் Left Consolidation Committee  மூலம் இதணந்து வசயல்படுெது 
என்பநத அெர் முன்தெத்த ஆநலாசதனகள். பார்ொர்ட் பிளாக்கிற்குள் 
ெர மற்றெர் இதசயாததால் ’எல் சி சி’ உருொக்கப்பட்டது. அெரெர் 
தங்கள் அதமப்பிற்கு சாதகமாக அதத மாற்ற முதனந்ததால் அதில் 
முன்நனற்றம் காணமுடியெில்தல என  தன் ஏமாற்றத்தத 
வெளிப்படுத்தினார் நேதாஜி. 

அநத நபால் இவ்ெதமப்புகளிதடநய எெர் உண்தமயான இடதுசாரி 
என்ற ெிொதம் எைாமல் இருந்திருக்க முடியாது. இந்தக் 
நகள்ெிதயயும் எழுப்பி நேதாஜி பதில் தருகிறார். சமரமற்ற ெிடுததல 
நபாராட்டம்- ேம்பகமான ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு- ேீர்த்துப்நபாகாத 
சுதந்திரம் என்பனநெ ததலயாயன. ெிடுததலக்குப்பின்னர் எனில் 
இடது இயம் என்றால் நசாசலிசம்தான். அரசியல் ெிடுததலக்கு 
முன்னர் நசாசலிச கட்டுமானம் என்பது முதிராதது என்பதத 
உணரநெண்டும் என்றார் நேதாஜி. 

“ In the present political phase of Indian life, Lefitism means anti- imperialism. A 
genuine anti imperialist is one who believes in undiluted independence (not Mahatma 
Gandhi’s substance of independence) as the political objective and in uncompromising 
national struggle as the means for attaining it. After the attainment of political 
independence, Leftism means Socialism… Socialism or Socialist reconstruction before 
achieving our political emancipation is altogether premature” 

’Forward Block- Its Justification’ கட்டுதரயில் இந்திய அரசியல் இடதுகள் 
நமலாண்தம வபறுெது உறுதி என்கிற ேம்பிக்தகதய அெர் 
வதரிெித்திருந்தார். Forward Block is to the Left Movement what the Gandhites are 
to the Right Movement  என அெர் ேியாயப்படுத்தியிருந்தார். காங்கிரஸ் 
தரும் நதக்க ேிதலதய பா.பி தான் உதடக்கிறது. அரசியல் 
சட்டொதம் எனத் நதங்காமல் புரட்சிகர மனப்பான்தம ெளர பார்ொர்ட் 



பிளாக் வசயல் படுகிறது என்றார். கீழ்கண்ட 8 அம்சங்களுக்கு FB  
பாடுபடும் என்றார். 

1. Complete National Independence- uncompromising anti imperialism 

2. A thoroughly modern Socialist State 

3. Scientific large scale production for economic regeneration 

4. Social ownership of production as well distribution 

5. Freedom for religious worship 

6. Equal Rights for every Individual 

7. Linguistic cultural autonomy for all sections of the community 

8.  Application of principles of equality and social justice in building up New order 
in Free India 

முழுெிடுததல, ேெனீ நசாசலிச அரசு, ெிஞ்ஞானரீதியான நபரளவு 
உற்பத்திமுதற,  சமூக உதடதம மற்றும் ெிேிநயாகம், ெைிபாட்டு 
சுதந்திரம், சம உரிதம, வமாைி கலாச்சார சுயத்தன்தம காத்தல், 
புதிய ெிடுததல இந்தியாெில் சமத்துெ சமூக ேீதி நகாட்பாடுகள் 
என்பனநெ அெர் முன்வமாைிந்த 8 அம்சங்கள். 

நேதாஜி காந்தியுடன் ேீண்ட உதரயாடல் ஒன்தற 1940 ஜூனில் 
நமற்வகாண்டார். உடன் Passive Resistance  அெசியம் என 
ெற்புறுத்தினார். காந்தி அதமதி காத்ததாக நேதாஜி பதிவு வசல்கிறது. 
உங்கள் முயற்சி வெற்றி வபற்றால் அதத பாராட்டும் முதல் ேபராக 
ோன் இருப்நபன் என காந்திஜி வதரிெிக்க தெறெில்தல. 

 ஜின்னா, சாெர்க்கர் ஆகியெர்கதள சந்தித்து நேதாஜி உதரயாடினார். 
காங்கிரசுடன் நபாெது என்பதத ஜின்னா ெிரும்பெில்தல. பாகிஸ்தான் 
என வசால்லிெந்தார். நேதாஜி ஜின்னா பிரதம அதமச்சராக ஆகலாம் 
என்றார். சாெர்க்கநரா இந்துக்கதள மாெரீர்கள் ஆக்குெது எப்படி என 
நபசிெந்தார். நேதாஜி இச்சந்திப்புகள் குறித்து இவ்ொறு எழுதினார்.  

  " From these interviews, the writer ( Nethaji)  was forced to the conclusion that 
nothing could be expected from either the Muslim League or the Hindu Mahasabha" 



முஸ்லீம் லீகிடமிருந்நதா இந்து மகாசபாெிடமிருந்து எதிர்பார்க்க 
ஏதுமில்தல என்கிற முடிெிற்நக அெர் ெந்தார். எம் என் ராய் 
குறித்தும் தனது ஏமாற்றத்தத நேதாஜி வெளிப்படுத்தினார். " The Govt 
also exploited to the fullest extent such agents, as the erstwhile Communist leader, M 
N Roy, who were prepared to sell themselves to Britain". என் என் ராய் நபான்ற 
கம்யூனிஸ்ட் ததலெர்கள் தங்கதள பிரிட்டனிடம் ெிற்றுெிட தயாராக 
இருந்தனர் என்கிற கடும் ெிமர்சனம் அெரிடமிருந்து வெளிப்பட்டது. 

  பிரிட்டனின் அைிெில் ெிடுததல என்பது சத்தியாக்கிரகமல்ல 
என்றார் காந்தி . நேருவும் பிரிட்டன் வேருக்கடியில் ஒத்துதையாதம 
என்பதத ஏற்பதற்கில்தல என 1940 நம மாதம் வதரிெித்தார். ஆனால் 
காங்கிரஸ் ததலெர்களும் காந்திஜியும் ’திரள் நபாராட்டம்’ 
இல்தலவயன்றாலும் எதிர்ப்பு என்ற ேிதல எடுத்தனர். காங்கிரஸ் 
அதமச்சர்கள் நபாராட்டத்தில் பங்நகற்றனர். பிரிட்டனால் 11 முதற 
முன்நப தகது வசய்யப்பட்ட நேதாஜி இம்முதறயும் தகதானார். 

1942 ல் பிரிட்டிஷ் காந்திதயயும் அச்சுோடுகளுக்கு (ஜப்பான் உள்ளிட்ட) 
ஏவஜண்ட் என முத்திதர குத்தியது. அப்நபாது காந்தி நபசிெந்தது 
ஏறக்குதறய நேதாஜி பார்ொர்ட் பிளாக் மூலம் வசால்லி ெந்த 
ேிதலப்பாட்தட ஒத்திருந்ததாக நேதாஜி உரிதம நகாருகிறார். 
நேருதெெிட காந்தி எதார்த்தமாக இருப்பெர் என்ற கருத்து 
நேதாஜியிடம் இருந்தது. ஜூதல 14 1942 அன்று காங்கிரஸ் வசயற்குழு  
ொர்தாெில் கூடி Britain's rule in India must end immediately  என்றது. 
இப்நபாநத இங்நகநய ெிடுததல (Independence here and now) என நேரு 
முைங்கினார். 

 பம்பாயில் கூடிய காங்கிரஸ் 1942 ஆகஸ்ட் 8ல் வபரும்பான்தம 
அடிப்பதடயில் வசயற்குழு தீர்மானத்தத ஏற்று  அறிெித்தது. 
’இந்தியாதெ ெிட்டு வெளிநயறு தீர்மானம்’ என இது ெரலாற்றில் 
புகழ் வபற்றது. காந்தி 90 ேிமிடம் உதரயாற்றினார். ஆகஸ்ட் 9 அன்று 
காதல அெர் தகது வசய்யப்பட்டார். தனது வசய்தியாக ெிடுததல 
வபறுநொம் அன்நறல் மரணிப்நபாம் (we get our freedom or die) என அெர் 
அறிெித்தார். ராஜாஜி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட்கள், இந்ேிதலப்பாட்தட 
ஏற்கெில்தல- எதிர்த்தனர். 

  



III 
Indian Student 1938 ஜனெரி-மார்ச் காலாண்டு இதழ் சுபாஷின் காங்கிரஸ் 
ததலதம வபரும் ேம்பிக்தகதய தருெதாகவும் நேருெிற்கு அடுத்து 
இந்திய இதளஞர்கதள கவ்ெிப் பிடிக்கும் சக்தி சுபாஷ் என்றும் 
புகைாரம் சூட்டியது. இந்திய சுதந்திரத்தத அெர் அதடந்நத தீருொர் 
என்கிற ேம்பிக்தகதய உலகம் வபற்றுள்ளதாகவும் அவ்ெிதழ் 
வதரிெித்தது. 

ஆகஸ்ட் 1938 கணசக்தி ெங்க மாத இதழ் சுபாஷ் காங்கிரஸ் ததலதம 
ஏற்றது ெைக்கமாக மற்றெருக்கு வசால்ெது நபால் காந்தி ஆதரவு 
வபற்றதால் என கருதமுடியாது. மக்களின் நபராதரொல்தான் அெர் 
அப்வபாறுப்பிற்கு ெந்துள்ளார். காங்கிரசில் ேடக்கும் ெலது- இடது 
நபாராட்டத்தில் ெலதத அெர் முறியடித்துள்ளார். இனிெரும் 
ோட்களில் காங்கிரசில் ேடக்கப்நபாகும் நபாராட்டம் ெிடுததலதய 
ெிரும்பும் மக்களுக்கும் கான்ஸ்டிடூஷனலிஸ்ட் என அரதச 
ேம்புநொருக்கும் இதடயிலானதாக இருக்கும் என எழுதியது. 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ேியுஏஜ் இதழ் ஏப்ரல் 1939ல் எதிர்பார்ப்பிற்நகற்ப 
சுபாஷ் வசயல்பாடுகள் இல்தல என்கிற அதிருப்திதய வெளியிட்டது. 
கம்யூனிஸ்ட்களின் பல ஆநலாசதனகள் நேதாஜிக்கு உெப்பாக 
இல்தல. இடது நதசிய சக்திகள் வகாடுத்த அழுத்தம் காரணமாக அெர் 
இவ்ொறு ேடக்க நெண்டிய அெசியம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என ேியுஏஜ் 
கருதியது. 

பாசிச வஜர்மனி எதிர்த்த பிரிட்டிஷ் யுத்தம் என தன் ஆதரதெ எம் என் 
ராய் வதரிெித்தார்.  யுத்தத்தின் நபாக்தக பார்த்து ேடுேிதலதம 
ேியூட்ரல் ேிதல என நபசத்துெங்கினார்.  காங்கிரஸ் அதமச்சரதெ 
ெிலகல் என்பததயும் அெர் ஏற்கெில்தல. மக்கதள காக்கும் 
வபாறுப்பிலிருந்து காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ெிலகக்கூடாது. அநத 
நேரத்தில் ெிடுததலக்கான இறுதி நபாராட்டத்திற்கான ொய்ப்பாக 
யுத்த சூைதல பயன்படுத்திக்வகாள்ள நெண்டும் என்றார்.  
பலெனீப்படுத்தப்பட்ட அதமச்சரதெயால் மக்களின் சிெிலுரிதமகதள 
காக்கமுடியாது என ராயிடம் காந்தி வதரிெித்துெிட்டார். 



காங்கிரஸ் நசாசலிஸ்ட்கள் யுத்தத்திற்கு எதிரான தீர்மானங்கதள 
ேிதறநெற்றினர். யுத்த எதிர்ப்பு என்பதில் உறுதியாக இருக்க நெண்டும் 
என்றனர். அதமச்சரதெ ராஜினாமா சரியானநத என்றனர். 
காந்தியடிகள் அதறகூெலுக்காக காத்திருப்பது- அெசியவமனில் 
சத்தியாக்கிரக நபாராட்ட அதறகூெதல நசாசலிஸ்ட்கள் சார்பில் 
அறிெிப்பது என்ற முடிதெயும் அெர்கள் எடுத்தனர். ஏகாதிபத்தியம் 
எதிர்த்த நதசிய நபாராட்டம் என்றார் வஜயபிரகாஷ்.  

யுத்த காலத்தில் ேடுேிதல என்பது சரியல்ல, வேருக்கடிதய 
பயன்படுத்திக்வகாண்டு சூைதல புரட்சிகரமாக மாற்றநெண்டும். 
நெதலேிறுத்தங்கள், ெரிவகாடா இயக்கம், மக்கள் நபாராட்டங்கதள 
காங்கிரஸ் கட்டுெதற்கு முன்ெரநெண்டும். பார்ொர்டுபிளாக், 
காங்கிரஸ் நசாசலிஸ்ட்கள் தனியாக வகாடுக்கும் அதறகூெல் மக்கள் 
ஈர்ப்பு நபாராட்டமாக அதமயாது என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 
சார்பில் நஜாஷி அறிக்தக வெளியிட்டார்.  1940-42 கம்யூனிஸ்ட் 
ததலெர்கள் சிதறயில் அதடக்கப்பட்டனர்.  

வலனின், முநசாலினி இருெருநம வகாண்டாடப்படக் கூடியெர்கள் 
என்ற கருத்திலிருந்தார் சுபாஷ்நபாஸ்.  நசாசலிசம்- பாசிசம் 
ஒத்திதசவு உருொக்கம் குறித்து நபசி ெந்தார்.  வசப்டம்பர் 8 1939 
ொர்தா கூட்டதிற்கு நபாஸ் அதைப்பாளராக ெந்தார். காங்கிரஸ் 
அதமச்சரதெ தானாக ெிலகியிருக்கக்கூடாது, கதலக்கப்பட 
தெத்திருக்கநெண்டும். அதுதான் சரியான நபாராட்ட தந்திரமாக 
இருந்திருக்கும் என்றார். யுத்த வேருக்கடி அற்புதமான ெிடுததல 
நபாராட்ட ொய்ப்தப ேல்கியிருக்கிறது. காங்கிரஸ்  
முடிவெடுக்காெிட்டால் பார்ெர்ட்பிளாக் தனது பாதததய 
நதர்ந்வதடுக்கும் என்றார்.  கம்யூனிஸ்ட்கள் மற்றும் நசாசலிஸ்ட்கள் 
வசால்லி ெந்ததுநபாலநெ ஆட்சி அதிகாரம் ெந்த பின்னர் அரசியல் 
அதமப்பு அவசம்பிளி அதமயட்டும் என்பதில் நேதாஜி உடன்பட்டார்.  

கம்யூனிஸ்ட்கள் நபாஸ் அணியினதர ெிமர்சித்தனர். இடது நபால 
முைங்கினாலும்  ஒற்றுதமக்கு குந்தகம் ெிதளெிக்கும் சீர்குதலவு 
நெதலகதள வசய்கின்றனர் என்றனர். நபாருக்கு பின்னர் 
ஏகாதிபத்தியம் ேீர்த்து ெலுெிைக்கும் என்ற ராயின் கருத்தத நபாஸ் 



ெிமர்சித்தார். இடதுகள் இவ்ொறு ஒருெதர தாக்கிக்வகாள்ளும் சூைல் 
இருந்தது. 

நேரு இடதுசாரிகளுடன் நசர்ந்து உடனடி சிெில் ஒத்துதையாதம என 
நபசினார். பநடல், பிரசாத், ராஜாஜி ஒத்துதையாதமக்கு ோடு 
தயாராகெில்தல என்ற காந்தியின் கருத்தத பிரதிபலித்தனர். இந்த 
காலத்தில் முஸ்லீம் லீக் தனது பாகிஸ்தான் தனிோடு நகாரிக்தகதய 
ேிதறநெற்றி அததன தீெிரப்படுத்திக் வகாண்டிருந்தது. 

நதாைர் பரத்ொஜ் ேியுஏஜ் நம 1939ல் எழுதிய கட்டுதரயில் இடதுகள்  
சந்திக்க நேரும் ஆபத்நத அதன் ’அல்ட்ரா வலஃப்ட்’ பகுதியிலிருந்து 
ெறட்டுத்தனமான வசயல் மற்றும் நகாட்பாடுகளால் உருொகிறது. 
ஏகாதிபத்தியம் இச்சூைதல சாதகமாக்கிக்வகாண்டு நதச நபாராட்ட 
சக்திகதள பிரித்தாள்கிறது என வதரிெித்திருந்தார். ெிைிப்பதடந்த 
புரட்சிகர ததலதம என்பதத காங்கிரசிற்குள் மந்திரக்நகாலால் 
வகாணரமுடியாது. Consistent theoretical and practical struggle against the 
mechanical theory of alternative leadership என்பநத நததெ. வெறும் புரட்சிகர 
உளறல்களாநலா, புரட்சி என கனவுலகில் மிதப்பதாநலா 
மாற்றுத்ததலதமதய கட்டிெிடமுடியாது எனவும் பரத்ொஜ் 
எழுதியிருந்தார்.  

நதாைர் பி சி நஜாஷி பார்ொர்ட் பிளாக் துெக்கம் முதநல flop ஆன 
கட்சியாகநெ இருந்தது என எழுதினார். இரண்டாம் உலக யுத்த 
காலத்தில் காங்கிரதச ெிடுத்து நதசெிடுததலப்நபார் என நேதாஜி 
நபசிெருெது பிளதெ மட்டுநம உருொக்கும்.  

The Communists argued that a national struggle today was a practical possibility only 
through the Congress. The Congress had to be led into action. To think otherwise was 
to be blind- Through struggles to a national struggle. This was our line என  
எதார்த்த ேிதலதய நஜாஷி எடுத்துதரந்திருந்தார். ெலதுகள் 
உதடப்பதத எதிர்த்து நபாரிட்ட ோம் இடதுகள் உதடப்பதத சரி என 
வசால்லமுடியாது என ெிளக்கியிருந்தார் நஜாஷி. 

சுபாஷ் அெர்களால் முன்தெக்கப்பட்ட முைக்கமான Britainís difficulty is 
Indiaís opportunity என்பதத கம்யூனிஸ்ட்கள் ஏற்கெில்தல. ராயிஸ்ட்களும் 
ஏற்கெில்தல. பூர்ஷ்ொ நதசியொதிகள் அது ெலதாக இருந்தாலும் 



இடதாக இருந்தாலும் அெர்கள் ெழீ்ச்சியதடந்துள்ளனர். பார்ொர்ட் 
பிளாக்கால் ேல்ல நதசியகட்சியாகவும் முடியெில்தல- இடது 
கட்சியாகவும் இயங்கமுடியெில்தல. அது பிற்நபாக்கு சக்தியாக 
வசயல்படுகிறது  

We get behind Messiahs who are prepared to lead provided we follow them in their 
blindness. Such is the debacle to which bourgeois leadership, whether Right or Left, is 
reduced…Left nationalism, organised under the Forward Bloc, was born as an 
independent political force five months before the war. Five months of rapidly marching 
events after the outbreak have turned it into its very opposite and left it neither as 
genuine leftism nor good nationalism. It acts not as a progressive but as a 
retrogressive force. Its words are Left, its practice is anti-struggle, anti-unity, its aim 
remains settlement with imperialism என்கிற கடுதமயான தாக்குததல 
கம்யூனிஸ்ட்கள் நேதாஜி மற்றும் பார்ொர்ட் பிளாக் மீது 
வதாடுத்தார்கள். 

நேஷனல் பிரண்ட்டில் கட்டுதர எழுதிய நதாைர் எஸ் ெி காட்நட 
மாறிெரும் யுத்த சூைலுக்நகற்ப ேிதலதமகதள கணித்து வசயலாற்ற 
நெண்டிய அெசியம் பற்றி குறிப்பிட்டார். இந்திய ெிடுததல 
நபாராட்டத்தத தனித்து பார்க்கக் கூடாது. பாசிசம் எதிர்த்த வபரும் 
நபாராட்டத்தின் பகுதியாக பார்க்கநெண்டும் என காட்நட 
எழுதியிருந்தார். 

 Indiaís struggle for freedom cannot be viewed in isolation. It is a part of the great 
fight which the peoples of the world are beginning to wage against war and fascist 
aggression. The slogan ”Britainís difficulty is Indiaís opportunity” is no longer enough to 
indicate the interconnection of our national struggle with world politics.  காட்நட 
கட்டுதர நேதாஜியின் ேிதலப்பாட்டிற்கு மறுப்பாக ெந்தது. 

நதாைர் பி சி நஜாஷி  Forward to Freedom  என்கிற கட்டுதர ஒன்தற 
எழுதியிருந்தார். மாறியுள்ள யுத்த சூைலில் மக்கள் நபாராட்டம் மக்கள் 
யுத்த முைக்கத்தின்பாற்படியானதாக இருக்கநெண்டும் என 
குறிப்பிட்டிருந்தார். புதிய ேிதலதமகதள கணித்து அதற்நகற்ப புதிய 
முைக்கங்கதள தரும் ேதடமுதற சார்ந்த ஒன்நற கம்யூனிஸ்ட் கட்சி  
என நஜாஷி எழுதினார். 



We are a practical party and in a new situation it is our task not only to evolve a 
new form of struggle for it, but also to advance new slogans appropriate to the new 
stage, suiting the new form of our national movement. The key slogan of our Party 
which guides all our practical political activity is : Make the Indian people play a 
peoples role in a Peoples’ War. 

நதாைர் அதிகாரி 1943ல் யுத்தம் பற்றிய பரிசீலதன என்கிற கட்டுதர 
ஒன்தற எழுதினார். அதில் நேதாஜி மீது கடும் ெிமர்சனக் கதணகதள 
வதாடுத்திருந்தார். 5th column- traitors- tojo agent நபான்ற ெிமர்சனங்களும் 
நதாைர் அதிகாரியால் தரப்பட்டிருந்தன. நேதாஜியின் பதடப்பிரிவும் 
ெிடுததலெரீர் பிரிெல்ல ஜப்பானின்  பாசிச சக்திகளின் அடிதமகள் 
என்கிற தாக்குதலும் வகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. 

வராமய்ன் நராலந்த் தனது ோட்குறிப்பில் கீழ்கண்டெற்தற நேதாஜி 
குறித்து எழுதியிருந்ததாக Gordon வதரிெிக்கிறார். 

“Chandra Bose to Berlin, received by Hitler. Once more he has made the plunge. At 
one time to the right, at another to the left. Moscow Berlin Tokyo.. these Bengalis 
violent, impulsive, never a politics of reason, they obey the somersaults of passions” 

1942 ஜூன் 12ல் அச்சுோடுகள் பிரிட்டதன ததரமட்டமாக்கினால் 
இந்திய சுதந்திரத்திற்கு உதெியாக இருக்கும் என நேதாஜி 
வதரிெித்தார். ெிடுததலக்குப் பின்னர் ெலுொன மய்ய அரசு, 
கட்டுப்பாடு மிகுந்த கட்சி என்பது உருொகநெண்டும் என்றார். நேதாஜி 
வஜர்மனிதய ெிட்டு வசல்லும்நபாது அெரது இராணுெத்தில் 3500 
ெரீர்கள் இருந்தனர் (டிசம்பர் 1942 எண்ணிக்தகயில்). இவ்ெரீர்களுக்கு 
வஜர்மனியில் கமாண்டராக இருந்தெர் ோஜி வெறியர். 

 நேதாஜி ஜப்பானின் பிரதமர் நடாநஜாதெ ஜூன் 10,1943ல் சந்திக்கிறார்.  
அடுத்த இருோட்களில் ஜப்பான் ோடாளுமன்றத்தால் அெர் 
ெரநெற்கப்படுகிறார். அங்கு இந்திய ெிடுததலக்கு ோங்கள் 
துதணயாக ேிற்நபாம் என்கிற உறுதிவமாைி கிதடக்கிறது. ஜூதல 19ல் 
சிெில் ஒத்துதையாதமதய ஆயுதம் தாங்கிய நபாராட்டமாக 
மாற்றுெரீ் என நேதாஜி அதறகூெல் ெிடுத்தார். 

மணிப்பூர் ெைிநய இந்தியாதெ வேருங்கி நுதைந்துெிடலாம் என்கிற 
அெரது ஆநலாசதனதய ஜப்பான் தயக்கத்துடன் பார்த்தது.  ஜப்பான் 



ஒத்துதைப்பு முழுதமயாக இருந்திருந்தால் சுபாஷின் ஐ என் ஏ 
இம்பாதல பிடித்திருக்கலாம் என்ற கருத்து அெரது ஆதரொளர்களிடம் 
இருந்தது. 

சிங்கப்பூர் வசன்ற நேதாஜி அங்குதான் ஜூதல 4, 1943ல் சநலா வடல்லி 
முைக்கத்தத வபரும் வபாதுக்கூட்டம் ஒன்றில் தருகிறார். அநத காநத 
திநயட்டர் பகுதியில் அெர் அக்நடாபர் 21 1943ல் ஆசாத் ெிந்த் 
அரசாங்கம் என அறிெிக்கிறார். அங்குதான் உணர்ச்சி ெயப்பட்ட 
உறுதிவமாைிதயயும் தருகிறார். தனது உடல் வபாருள் ஆெி 
அதனத்ததயும் இந்திய ெிடுததலக்காக இைப்நபன். எனது இறுதிமூச்சு 
உள்ளெதர இந்த புனிதப்நபாதர தகெிடமாட்நடன். இந்தியாெின் 38 
நகாடி மக்களுக்கு என் ொழ்ோள் முழுதும் வபருந்வதாண்டனாக 
வசயல்படுநென் என்றார். 

இந்தியாெில் ஐ என் ஏ ெைக்கு ெிசாரதண வபரும் நபாராட்டங்கதள 
ஏற்படுத்தியது. ெரீர்கள் அதனெதரயும் தண்டதனக்கு உள்ளாக்க 
நெண்டுமா- முக்கிய ததலதம வபாறுப்பாளர்கதள மட்டுமா என்பதில் 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்க மட்டத்தில் ெிொதம் ேடந்து- சிலதர மட்டும் 
ெிசாரிப்பது என முடிவெடுத்தனர். இதத எதிர்த்து கல்கத்தாெில்  
மாணெர் இயக்கங்கள் எழுந்தன. அதில் கம்யூனிஸ்ட்களும் 
பங்நகற்றனர். ஆனால் நேதாஜிதய சி பி அய் ெிமர்சித்து ெந்தது 
என்கிற காரணத்தால் AISF  ததலெர்கள் கூட்டங்களில் நபச 
அனுமதிக்காத ேிகழ்வுகளும் ேடந்தன. கீதாமுகர்ஜி நபான்றெர்கள் 
இவ்ெியக்கத்தில் முன்ேின்றனர். 

பின்னர் ேிதலதமகளில் மாற்றம் ெரத்துெங்கின. அய் என் ஏ 
ெிசாரதண என்ற வபயரில் அரசாங்கத்தால் வகாடுக்கப்பட்ட 
தாக்குததல  அதனெரும் கண்டிக்க துெங்கினர். கம்யூனிஸ்ட்களும் 
இப்நபாராட்டத்தில் முன்ேின்றனர். குறிப்பாக கல்கத்தா எழுச்சியில் 
வபருமளவு பங்நகற்றனர். நேதாஜி குறித்த மதிப்படீுகளில் 
அதனெருக்கும் ேிதானம் ஏற்பட்டது. கசப்புகள் வெளியிடப்படுெது 
ேிற்கத்துெங்கின. 

ெிடுததலக்கு முன்னால் இருந்த ோன்கு இடது சக்திகள் மத்தியில் 
ஒத்துதைப்பும்- நபாட்டி- ெிமர்சன நபாராட்டங்களும் இருந்தன. தெநற 
வசய்யாதெர் என எெரும் எெராலும் ஏற்கப்படெில்தல என்பநத 



ெரலாற்தற கூர்ந்து பார்க்கும்நபாது ேமக்கு கிதடக்கும் வசய்தியாக 
இருக்கிறது. 

Ref: 

1. subhas Chndra Bose and Indain Communist Movement – Cooperation and Conflict   
Gautam Chattopadhyay 1973 

2. Subhas Chndra Bose, Indian Leftists and Communists- GautamChattopadhyay pph 
1997 

3. Nethaji and CPI by Sita Ram Goel 

  



 

ஆசிரியரின் பிற நூல்கள் 

1. மார்க்சியத் தடங்கள் 

2. நராசாலக்ஸம்பர்க் 

3. நபாராளிகளின் குரல் 

4. பகெத்கீதத பன்முகக் குரல்கள் 

5. Trade Justice in Telecom 

6. Selected Ides of O.P Gupta 

7. வெகல் துெங்கி.. 

8. கார்க்கியின் அரசியல்வெளி 

9. ேெனீ சிந்ததனயின் இந்தியப் பன்முகங்கள் 

10. காந்திதயக் கண்டுணர்தல் 

சிறு வெளியடீுகள் 

1. ஷியாம்ஜி கிருஷ்ண ெர்மா 

2. சிகாநகா நமதின தியாகிகள் 
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