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சுயமரியாதை இயக்கத்தின் 
ஆளுதமமிக்க பெண்கள்

முனைவர் ச.ஜீவாைந்தம்
உதவிப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை,

சிக்கிம் ேல்கறலக் ்கழ்கம்

்கட்டுதைச் சுருக்கம்:

சுயமரியாறத இயக்்கமும், அவற்றின் 
இதழ்களும் பேண்கள் முன்பனேற்ைத்திற்கும், 
விடுதறலக்கும் ோடுேடக்கூடிய ஒரு 
முக்கியத்தளமா்க இருந்துவந்துள்ளனே. 
ஆணாதிக்்கம் மி்க ஆழமா்க ஊறியுள்ள 
சமூ்கத்தினில, அன்றைய ்கால்கடடத்தினில, 
பேண்கள் தங்களின் ்கருத்து்கறளத் தாங்கபள 
முன்றவக்்கக் கூடிய ஒரு பவளியிறனேத் 
தந்றத பேரியார் அவர்்கள் ஏற்ேடுத்திக் 
ப்காடுத்திருந்தார். 

அபதபோல, பேண்களின் விடுதறலயில 
சுயமரியாறத இயக்்கத்தின் பதறவ்கறளக் 
குறித்து பேண்களும் நன்கு அறிந்து 
இருந்தனேர். பேண்கள் தங்கள் ்கருத்து்கறளத் 
தஙகுதறடயின்றி பவளிப்ேடுத்த ஒரு 
சமூ்கத்தளமா்க சுயமரியாறத இயக்்கம் விளஙகி 
வந்துள்ளதறனே அறிய முடிகின்ைது. இந்தச் 
சூழலில இக்்கடடுறரயானேது சுயமரியாறத 
இயக்்கத்தின் பேண்கறளப் ேற்றியும், 
அவர்்களின் ்கருத்தியல ஆளுறமயிறனேப் 
ேற்றியும் விவாதிக்கின்ைது. 

சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்கள்:

சுயமரியாறத இயக்்கப் பேண்கள் 
போதுவா்க வரலாற்றின் முக்கிய 
மு்கவர்்களா்கச்  (active historical agents) 

பசயலேடடு, தங்களின் அன்ைாட வாழவின் 
மூலம் வரலாற்றிறனே மீணடும் மீணடும் 
மீள்உருவாக்்கம் பசய்து வந்தனேர் என்று கீதா 
அவர்்கள் குறிப்பிடுகின்ைனேர். (Geetha. (February 
16, 1991): 388.)

அலபமலு அம்றமயார், அலர்பமலு 
மஙற்கயத் தாயாரம்மாள், அன்னேபூரணி 
அம்றமயார் ('குடி அரசு'  22.05.1932.), ஆணடாள் 
அம்றமயார்  ('குடி அரசு'  22.05.1932.), 

இந்திராணி அம்றமயார் ('குடி அரசு'  
04.12.1932.), இராதா அம்றமயார் ('புரடசி'  
20.05.1934.), இலக்ஷமிஅம்றமயார் ('குடி அரசு'  
04.05.1930.), 

்கணணம்மாள், ்கனே்கம்றமயார் 
('குடிஅரசு'  12.08.1944.), குஞ்சிதம் அம்றமயார் 
(1909-1961) ('குடிஅரசு'  16.07.1933.), 

சத்தியவாணிமுத்து (1923-1999), சரஸவதி 
அம்றமயார், சிவ்காமி அம்றமயார் ('குடிஅரசு' 
18.10.1931.), ஞானோம்மாள் அம்றமயார் 
('குடிஅரசு'  06.04.1930.),

எஸ. தருமாம்ோள் (1890-1959), 
தாமறரக்்கணணி அம்றமயார் (1911-
1971), நா்கம்றமயார் (1885-1933), நானோவதி 
அம்றமயார் ('குடிஅரசு'  30.10.1932.), 
நீலாம்பிற்கஅம்றமயார் (1903-1945), நீலாவதி 
அம்றமயார்  (1913-1961) ('குடிஅரசு' 09.03.1930.), 
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ேரிபூர்ணத்தம்றமயார், மணியம்றமயார் 
(1920-1978), மர்கதவலலி அம்றமயார் 
(புதுறவமுரசு. சிைப்பு மலர். 08.08.1931.), 
மலர்மு்கத்தம்றமயார் (1879-1963), மபனோ்கரம் 
அம்றமயார் (புதுறவமுரசு. சிைப்பு மலர். 
08.08.1931.), மிராணடா அம்றமயார், 
மீனோம்ோள் அம்றமயார் (1900-1920-க்குக் 
இறடயில-1992), முத்துலடசுமி அம்றமயார் 
(1886-1968), மூவலூர் இராமாமிர்தம் 
அம்றமயார் (1883-1962) (முரபசாலி. 
போங்கலமலர். 1956.), 

ருக்மணி அம்றமயார், வீரம்மாள் (1924-
2006), 

ஜானேகி அம்றமயார் (குடி அரசு. 
11.09.1932.), பஜாதி அம்றமயார்

…என்ை நீணட வரிறச (அ்கர 
வரிறசப்ேடி வரிறசப்ேடுத்தப்ேடடுள்ளது) 
ப்காணட பேணணியவாதி்கள் சுயமரியாறத 
இயக்்கத்தினில மி்கச்சிைப்ோ்க தங்களின் 
சுயத்துடன் பசயலேடடு, பேண்களுக்்கானே 
உரிறம்கறளயும் ஆணாதிக்்க சமூ்கத்தின் 
எபதச்சாதி்காரத்திறனேயும் தங்களின் 
எழுத்து மற்றும் பசயல்கறளக்ப்காணடு 
எதிர்த்துவந்தனேர். ('குடிஅரசு' 08.06.1930.) 
அதுமடடுமலலாமல, சுயமரியாறத 
இயக்்கத்தின் நீடசியானே திராவிடர் 
்கழத்தின் தறலறமயானேது தந்றத 
பேரியார் அவர்்களின் மறைவிற்கு பிைகு, 
மணியம்றமயார் எனும் பேணணாளுறமயின் 
கீழஎந்தபவாருசிரமுமின்றி பசயலேடடது 
என்ேதும் இஙப்க குறிப்பிடத்தக்்கது ஆகும்.

“சுயமரியாறத இயக்்கமும் பேண்களும்” 
என்ை தறலப்பினில இரா்கவன் அவர்்கள் 
குறிப்பிடும் போழுது நமதுஇயக்்கம் 
பவற்றிபேைபவணடுமானோல அதற்கு 
நமதுசப்காதரி்களின் ஒத்துறழப்பு என்ேது 
மி்க அவசியம் என்று 'குடிஅரசு' இதழினில 
வந்த்கடடுறரயின் மூலம் சுயமரியாறத 
இயக்்கத்தில பேண்களின் முக்கியத்துவம் 
எத்தற்கயது என்ேறதப் ேற்றி அறியமுடிகிைது. 
('குடிஅரசு'  13.01.1935.)

பிரதிநிதித்துவம் என்ேதற்்கா்கப் 
பேண்கறள பவறும்ேதுறம்களா்க மடடுபம 
சுயமரியாறத இயக்்கம் அணு்கவிலறல. 
சுயமரியாறத இயக்்கத்தில பேண்கள் 
தங்களது ்கருத்து்கறள எந்த ஒரு தயக்்கமும், 
நிர்ேந்தமும் இன்றி போதுபவளியில றவக்்க 
முழுச்சுதந்திரத்திறனேயும் தன்னே்கத்பத 
ப்காணடிருந்தனேர். 

போதுவா்கச் சுயமரியாறத இயக்்கப் 
பேண்கள், பேண்கள் விடுதறலயிறனேப் 
ேற்றிபயா அலலது பேண்கள் சார்ந்த 
விடயங்கறளப் ேற்றிமடடுபமா ்கவனேம் 
ப்காள்ளாமல, ேலதரப்ேடட உல்க 
விடயங்கறளப் ேற்றிச் சுயமரியாறத இயக்்க 
இதழ்களின் வழி, தங்களுக்ப்க உரியோணியில 
உரத்த உரிறமயுடனும், சுயமா்கவும் பேசியும் 
எழுதியும் வந்துள்ளனேர் என்ேறதயும் 
அறியமுடிகின்ைது.

சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்களின் ்கருத்தியல் 
ஆளுதம:

வழக்்கமா்க இந்தியச்சூழலில பேண்கள் 
அறமப்பு்கள் தங்களின் பசயலோடு்கறளப் 
பேண விடுதறல, ஆணாதிக்்க எதிர்ப்பு, 
குடும்ேம், குழந்றத மற்றும் குழந்றத 
வளர்ப்பு போன்ைறவ்கறளச் சுற்றிபய 
த்கவறமத்துக் ப்காணடிருந்தனேர். இருேதாம் 
நூற்ைாணடின் பதாடக்்கத்தினில அதி்கேடசம் 
சில பேண ஆளுறம்கள் இந்திய அரசியல 
விடுதறலயிறனேப் ேற்றி பேசியதறனேக் 
குறித்து அறியலாம். ஆனோல, சுயமரியாறத 
இயக்்கப் பேண்கள் தங்களின் அறிவுசார் 
பவளியிறனே அரசியல, ்கலாச்சாரம், ேணோடு, 
இலக்கியம் எனே ேரந்துேடட தளங்களில 
விரித்திருந்தனேர். இதறனேச் சுயமரியாறத 
இயக்்கப் பேண்கள் தங்களது ்கடடுறரயில 
ேயன்ேடுத்திய சில்கடடுறரத் தறலப்பு்களின் 
வழி அறியலாம். 

அதாவது நீலாவதி அம்றமயார் 
அவர்்களின் “இந்து மத வீழச்சிக்கும் இதர 
மத வளர்ச்சிக்கும் உதவிபுரிவது ோழும்: 
தீணடாறமயும் – விதறவ்களின் துயரமுபம!.” 
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('குடிஅரசு' 09.03.1930.); “பேண மக்்களும் சுபதச 
சமஸதானேங்களும்” ('குடிஅரசு' 12.07.1931. 
மற்றும் 28.06.1931.); 

சிவ்காமி அம்றமயார் அவர்்களின் 
“றவதீ்கர் ப்காடுறமயும் தீணடாதார் 
துயரமும்” ('குடிஅரசு'  24.04.1932.); அர்த்த 
மற்ை சடஙகு்கறள அடிபயாடு ஒழியுங்கள்! 
('குடிஅரசு'  05.06.1932.); 

ஆணடாள் அம்றமயார் அவர்்களின் 
“நமக்கு இன்னும் சாதி பவணடுமா?” 
('குடிஅரசு' 22.05.1932 மற்றும் 05.06.1932.); 

குஞ்சிதம் அம்றமயார் அவர்்களின் 
“இந்து மதத்றத அடிபயாடு ஒழிக்்க பவணடும்” 
(வளர்மதி 2 - 'குடிஅரசு'  31.08.1930.); “ப்காவில 
பசாத்றத என்னே பசய்ய பவணடும்?” 
('குடிஅரசு' 09.10.1932.); “ப்காவில பசாத்றத 
விற்றுத் பதாழிற்சாறல உருவாக்்க பவணடும்” 
(வளர்மதி2 - 'குடிஅரசு'  16.07.1933.); 

அன்னேபூரணி அம்றமயார் அவர்்களின், 
20.05.1934-இல  கூடிய திருச்பசஙப்காடு 
தாலு்கா ஆதிதிராவிட ம்காநாடு (வளர்மதி2 
- புரடசி. 27.05.1934.) போன்ைறவ்கள் நமக்கு 
உணர்த்துகின்ைனே. 

சாதிய ஆதிக்்க சமூ்கத்தினில சுயமரியாறத 
இயக்்கப் பேண்கள் தாங்கள் ப்காணட 
ப்காள்ற்கயிறனே எந்தபவாரு சமரசமுமின்றி 
மி்க ஆணித்தரமா்க முன்றவத்தனேர். 
சுயமரியாறத இயக்்கப் பேண்கள் மதம், 
ப்காயில, சாதி, தீணடாறம, பமாழி அரசியல, 
போன்ை சமூ்க விடயங்கறளப் ேற்றிய மி்க 
நீணட வரலாற்றுப் புரிதலும், ஆழமானே 
பதளிவும் ப்காணடு இருந்தனேர்.

உதாரணமா்க பமாழி குறித்துக் 
குஞ்சிதம் அம்றமயார் அவர்்கள் குறிப்பிடும் 
போழுது, ”ஆஙகிபலயர்்கள் அந்நியபரன்ைால 
ோர்ப்ேனேர்்கள் (ஆரியர்்கள்) யார்? ஆஙகிலம் 
அந்நிய பமாழி என்ைால சமஸகிருதம் எந்தப் 
ோடடன் வீடடு பமாழி என்று ப்கடகிபைன்” 
என்ை அவர், நானூறு வருடத்திற்குமுன்பு 
வந்த “அந்நிய பமாழியிறனே” ஒழிப்ேதற்கு 

முன்பு, இரணடாயிரம் ஆணடு்களா்க நமது 
சமூ்கத்தில  ேராசரஸமிருதி, மனுஸமிருதி 
முதலிய ப்காடூரச் சடடங்கறளச் பசய்த 
“அந்நிய பமாழி” யாகிய சமஸகிருதத்றத 
அடிபயாடு அழிக்்க பவணடாமா என்ை மி்கக் 
்காடடமானே வினோவிறனே 1932-ஆம் ஆணடு 
'குடிஅரசு' இதழில எழுப்பியுள்ளார். ('குடிஅரசு' 
26.06.1932.)

மைம்  குறித்துச் சுயமரியாதை இயக்கப் 
பெண்கள்:

”மதபமன்ேது மனித வாழக்ற்கயின் 
நலத்திற்்கா்க மனிதர்்களால 
ஏற்ேடுத்தப்ேடட சில்கடடுப்ோடு்கள் என்று 
பசாலலுகிைார்்கள். இம் மாதிரியானே மதத்தில 
சுயமரியாறதக்்காரர்்களாகிய எங்களுக்கு 
எந்த ஓர் ஆடபசேறணயும் கிறடயாது. 
ஏபனேன்ைால இந்தக் ்கடடுப்ோடு்கள் எலலாம் 
்கால, பதசவர்த்தமானேத்திற்குத் தகுந்தேடி 
அழிக்்கபவா, அலலது திருத்தி அறமத்துக் 
ப்காள்ளபவா முடியும். ஆனோல மதமானேது 
்கடவுளால ஏற்ேடடது, பதய்வத் தன்றம 
போருந்தியது. அறத அழிக்்கபவா, அலலது 
மாற்றிக்ப்காள்ளபவா, மனிதவர்க்்கத்தால 
இயலாது என்று பசாலலும் போழுதுதான் 
ேகுத்தறிவுக்கு முரணேடடதா்க 
இருக்கிைது” என்று இந்திராணி அம்றமயார் 
குறிப்பிடுகின்ைார். ('குடிஅரசு' 04.12.1932.) 
அதறனேத் பதாடர்ந்து இலாயிலாோபனோபீ்கம் 
அவர்்கள் குறிப்பிடுற்கயில ”இந்தியாவில 
ேணறடய ேழக்்கவழக்்கங்கள் எவவளவு 
மூடத்தனேமானேறவ்களாய் இருந்த 
போதிலும் அதற்ப்கலலாம் மதம் அனுமதி 
ப்காடுக்கின்ைது” என்ை தனேது ்கருத்திறனேப் 
ேதிவு பசய்கின்ைார். ('குடிஅரசு' 14.10.1928.) 

”நம்முறடய முன்பனேற்ைத்திற்கும் 
ஒற்றுறமக்கும் தறடயா்க இருக்கிை 
நூல்களும், ்கடவுள்்களும், சாதி்களும் நம்றம 
விடடு அடிபயாடு பதாறலதல என்ேது 
பவணடும். ்கணமூடித்தனேமா்கக் ்கடவுள் 
பசான்னோர், அவர் சந்ததியாராகிய றவதீ்கர்்கள் 
பசான்னோர்்கள் என்று, குரஙகுப் பிடியா்கப் 
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புத்த்கங்களில எழுதியிருப்ேவற்றை நம்ே 
பவணடும் என்ேது மூடத்தனேமாகும். மத 
நூல்களில என்னே பவணடுமானோலும் 
பசாலலிக்ப்காணடு போ்கடடும், நம்முறடய 
ேகுத்தறிவிற்குப் போருத்தமுறடய 
விடயத்றத எடுத்துக்ப்காணடு மற்ைறதத் 
தள்ளுவபத போருத்தமுறடயதாகும்” என்று 
ஆணடாள் அம்றமயார் குறிப்பிடுகின்ைார். 
('குடிஅரசு'  22.05.1932 மற்றும் 05.06.1932.) 

இந்திராணி அம்றமயார் அவர்்கபளா, 
”்கடவுள் இலறல என்று யாராவது முடிவு்கடடிச் 
பசான்னோல அவர்்கள் ஆராய்ச்சியற்ைவர்்கள் 
என்பை பசாலலுபவன். ்கடவுள் உணடு என்று 
யாராவது பசாலலத்துணிவாபரயானோல 
அவர்்கறளப் ேகுத்தறிவு  அற்ைவர்்கள் என்று 
கூறுபவன். “ோர்க்்க முடியாத ஒன்றை”, 
“அறிய முடியாத ஒன்றை”, “மனேம், 
்காயம், வாக்கு்கள் எடடாத” ஒன்றைப் 
ேற்றி தனேக்குத் பதரிந்ததா்கக் ்கற்ேறனே 
ேணணுகின்ைவன் அறிவுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் 
இடம் ப்காடுத்தவனோ்கமாடடான். 
எனேக்குத் பதரியாது என்று பசாலலுேவபனே 
உணறமறய உள்ளவாறு கூறுேவன்  என்று 
உணருங்கள்”என்று  குறிப்பிடுகின்ைார். 
('குடிஅரசு'  04.12.1932.)

அபதபோல, ”ஒரு சாண போம்றமக்கு 
ஆயிரக்்கணக்்கானே ரூோய் பசலவழித்துத் பதப்ே 
உற்சவம் நறடபேற்றுக்ப்காணடிருக்கிைது” 
என்ை குஞ்சிதம் அம்றமயார் அவர்்கள் 
('குடிஅரசு' 26.06.1932.), ”இந்தப் ேணபமலலாம் 
வீணாய் போ்கவிலறல, நமது மக்்கள் தாபனே 
சாப்பிடுகிைார்்கள்” என்ை வாதத்திற்கு 
ேதிலா்க, ”ேலன் தராத ்காரியங்களுக்கு 
(unproductive purposes) உேபயா்கப்ேடுத்தப்ேடும் 
பசலவமும், பசமித்து றவக்்கப்ேடும் 
பசலவமும் (hoarded wealth) ோழாய்ப் 
போனேதா்கத்தான் ்கருத பவணடும்” என்ை 
போருளாதார வலலுநர்்களின் (scholars of 
economics) ்கருத்திறனே முன்றவக்கின்ைார். 
('குடிஅரசு'  26.06.1932.) 

அது மடடுமலலாமல, ”ப்காயில்கறள 
மருத்துவமறனே்களா்கவும், அதிலுள்ள 
பசலவத்றதபயலலாம் அரசாங்கம் 
ேறிமுதல பசய்து, அந்தப் ேணத்றதக் 
ப்காணடு தாழத்தப்ேடட மக்்களுக்குக் 
்கடடாயக் ்கலவியும், ஆளுக்ப்காரு வீடும் 
ஒவபவாரு ஏக்்கர் நிலமும் ப்காடுத்தாலும் 
எத்தறனேபயா ப்காடிரூோய் மிச்சப்ேடடு 
விடும்”என்றும் குஞ்சிதம் அம்றமயார் 
அவர்்கள் குறிப்பிடுகின்ைார். ('குடிஅரசு' 
26.06.1932.) அபதபோல, ”உற்சவங்களுக்குச் 
பசலவழிக்்கப்ேடும் லடசக்்கணக்்கானே 
போருளிறனேக் ப்காணடுபேரிய நூல 
நிறலயங்கறளயும், வாச்க சாறல்கறளயும் 
அறமக்்க பவணடும்” என்று குஞ்சிதம் 
அம்றமயார் அவர்்கள் வலியுறுத்தினோர். 
('குடிஅரசு'  09.10.1932.)

சாதியும், தீண்ாதமயும் குறித்துச் சுயமரியாதை 
இயக்கப் பெண்கள்:

சாதி என்ை நிறுவனேத்தின் மீது 
சுயமரியாறத இயக்்கப் பேண்கள் 
மி்கக்்கடுறமயானே விமர்சனேங்கறளக் 
ப்காணடிருந்தனேர். ”சாதிமுறைறய 
ஒழிக்்கபவ முடியாபதன்றும், அது 
இந்தியாவில பவரூன்றிவிடடது என்றும், 
ேல சீர்திருத்தக்்காரர்்கள் அறத ஒழிக்்க 
முயற்சித்துத் பதாலவியறடந்தனேர் என்றும் 
அடிப்ேறடவாதி்கள் பசாலலக்கூடும். 
அது உணறமபய” என்ை குஞ்சிதம் 
அம்றமயார் அவர்்கள், ”அவர்்கள் எலலாம் 
மதத்றதக் ப்கடடியா்கப் பிடித்துக்ப்காணடு 
சமூ்கத்றதச் சீர்திருந்த முயற்சித்ததால 
பதாலவியறடந்தனேர். ஏபனேனில இந்துமதமும் 
சமூ்கச்சீர்திருத்தமும் ஒன்றுக்ப்கான்று 
போருத்தமற்ைவிடயமாகும். அதனோல தான் 
மதத்றதபய ஒழித்து விடபவணடுபமன்று 
நான் கூறுகிபைன்” ('குடிஅரசு' 31.08.1930) எனேச் 
சமூ்கப் புரடசிக்்கானே முரசா்கக் குஞ்சிதம் 
அம்றமயார் அவர்்கள் பசயலாற்றியுள்ளறத 
அறியலாம். 
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அபதபோல, ”சமதர்மம் என்ை 
வார்த்றதயிபலா, போதுவுறடறம என்ை 
வார்த்றதயிபலா ேயப்ேடக்கூடியவிடயம் 
ஏதுமிலறல. போதுஉறடறமக் 
ப்காள்ற்க்கறள மனிதச்சமூ்கம் ஒருபோதும் 
பவறுத்துத்தள்ள முடியபவ முடியாது” என்ை 
குஞ்சிதம் அம்றமயார் அவர்்கள், ”சமதர்ம 
அரசாங்கத்தில ்கடவுள் பேயராலும் கூட 
ஒருவரும் ேடடினியிருக்்க பவணடியதிலறல” 
என்ைார். ('குடிஅரசு'  27.08.1933) 

“சமூ்கத்திலிருந்து உடபனே 
தீணடாறமறய ஒழிக்்க பவணடியது 
முக்கியபவறலயாகும்” என்று குஞ்சிதம் 
அம்றமயார் அவர்்கள் குறிப்பிடுகின்ைார். 
('குடிஅரசு'  31.08.1930.) ”சுயமரியாறத 
இயக்்கத்தின் முக்கியக் ப்காள்ற்க 
என்னேபவன்ைால தீணடாறம, சாதிப்பிரிவு 
என்னும் பேறய நாடறடவிடடு அைபவ 
ஒழிக்்கபவணடுபமன்ேது தான்” என்று 
இந்திராணி அம்றமயார் குறிப்பிடடு, 
”எந்த மனிதன் ேகுத்தறிறவக் ப்காணடு 
பயாசிக்கின்ைாபனோ, அவபனே மனிதன்” 
என்று வறரயறுத்தார். ('குடிஅரசு' 04.12.1932.) 
அபதபோல, “நமக்குத் தற்்காலத்தில 
பவணடுவது என்ேது ஒற்றுறமயானே 
தூயவாழக்ற்க; ஒருவனுறடய நலத்திற்்கா்கப் 
பேரும்ோன்றமயானே ஏறழ மக்்கள் வருந்தாத 
வாழக்ற்க; பநற்றி வியர்றவ நிலத்தில விழக் 
்கடும் பவய்யிலில  ஒரு நாள் முழுவதும் 
ோடுேடடு அறரவயிற்றுக் ்கஞ்சிக்கு 
வழியிலலாது வருந்தும் ஏறழ தீணடப்ேடான் 
என்று பசாலலப்ேடும் மக்்கள், நம்பமாடு 
சமஉரிறம பேைக்கூடிய வாழக்ற்கபய  
பவணடும். இத்தற்கய இன்ே வாழவிற்குத் 
தறடயா்க இருக்கின்ை சாதிறய அடிபயாடு 
ஒழித்தல  பவணடும்” என்று ஆணடாள் 
அம்றமயார் குறிப்பிடுகின்ைார். ('குடிஅரசு' 
22.05.1932 மற்றும் 05.06.1932.)

”நாயுடு, முதலியார், பசடடியார், 
ஐயர், ஐயங்கார் என்ை ேடடங்கள் சாதிறயக் 
குறிக்கிைேடியால அறவ்கறள நீக்கிவிடுதல 
பவணடும். சாதிறயக் குறிக்கின்ை பூணூல 

முதலிய அறடயாளங்கறள எடுத்துவிட 
பவணடும். ோர்ப்ேனேச் சடஙகு்கறள 
அடிபயாடு ஒழித்தல பவணடும். உயர்ந்த சாதி 
என்று போலி பவடம்போடடுக் ப்காணடு நம் 
வீடடில உணணமாடபடன் என்ேவருடன் 
நாமும் பசர்தல கூடாது. எந்த இடத்தில உயர்வு 
தாழவு்காடடப்ேடுகிைபதா அவவிடத்திற்கு 
அடிஎடுத்தும் றவக்்கக் கூடாது” என்று 
ஆணித்தரமா்கக் குறிப்பிடுகின்ைார் ஆணடாள் 
அம்றமயார் அவர்்கள். ('குடிஅரசு' 22.05.1932 
மற்றும் 05.06.1932.)

ப்காயில நுறழவிறனேப் ேற்றிக் 
குறிப்பிடும் போழுது, ”ப்காயிறலக் ்கடடிக் 
ப்காடுத்துவிடடு அந்தக்   ப்காயிலுக்குப் போ்க 
முடியவிலறலபயன்ைால அறத இடித்துத் 
தறரமடடமாக்குவறத விடடுவிடடு, 
ப்காயிலநுறழவுப் போராடடம் எதற்கு?” 
என்ை  குஞ்சிதம் அம்றமயார் அவர்்கள் 
('குடிஅரசு' 26.06.1932.), ”உடம்பு பநா்காமல 
ந்கத்தில அழுக்குப் ேடாமல என்றைக்கும் 
சு்கமா்கபவ இருந்து ப்காணடு தின்று 
ப்காழுத்த ஒரு பசாம்பேறிக் கூடடத்தாரின் 
வயிற்றுப் பிறழப்புக்்கா்க ஏற்ேடடிருக்கும் 
இந்தக்ப்காயில்கறள ஒழிப்ேபதன்ைால 
அந்த சாதிக்்காரர்்களுக்கு வயிற்பைரிச்சலாய்த் 
தாபனே இருக்கும்?” என்ைார். ('குடிஅரசு' 
26.06.1932.) ஆதிதிராவிடர்்கள் ப்காயிலுள் 
பிரபவசிக்்கபவணடும் என்ேது, “சாமியானேது 
அள்ளிக் ப்காடுத்து அம் மக்்களின் 
்கஷடத்றதயும், இழிநிறலறயயும் நீக்கிவிடும் 
என்ேதற்்கா்க அலல” என்ேறத அறியுங்கள்! 
மற்ை சாதி மக்்கறளப் போலபவ அவர்்களும் 
சமநிறலப் பேைபவணடும் என்ேதற்்கா்கபவ” 
என்று சிவ்காமி அம்றமயார் அவர்்கள் 
குறிப்பிடுகின்ைார். ('குடிஅரசு' 24.04.1932.)

”ப்காயில உள்பள என்னே இருக்கிைது? 
உங்கள் ோடடன் பதடினே பசாத்தா? 
ப்காயிலுனுள் இருப்ேதா்க நீங்கள் 
பசாலலும் பதய்வத்றத உல்க இரடச்கர் 
என்றும், எவவளவு அக்கிரமங்கறளச் 
பசய்தாலும், மூன்று றேசா ்கற்பூரம் வாஙகிக் 
ப்காளுத்தினோல போதும், மன்னித்துவிடுவார் 
என்றும், எலபலாறரயும் உணடாக்கினே 
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த்கப்ேன் என்றும், எறும்பு முதல எணணாயிரங 
ப்காடி உயிர்்களுக்கும் ேடியளப்ேவர் 
என்றும், அவனின்றி ஓரணுவும் அறசயாது, 
்கடவுறள நம்பிபனோர் ற்கவிடப்ேடார் 
என்பைலலாம் பசாலலுகிைார்்கள். இந்த மாதிரி 
்கடடுக்்கறத்களும் எழுதி றவத்திருக்கிைார்்கள். 
இப்ேடிப்ேடட எலலாம் வலல பதய்வம் 
உள்ள ப்காயிலுக்குள், மக்்கள் நுறழந்தால 
சாமி பசத்துப்போகும் என்கிைார்்கபள! 
அப்ேடிப்ேடட ஒரு சாமியும் உணடா? பமலும், 
நீங்கள் அக்ப்காயிலுக்குள்பளபய புகுந்து 
ப்காணடு பசய்யும் அநியாயங்கறளயும், 
அக்கிரமங்கறளயும், பமாசங்கறளயும், 
ஆோசங்கறளயும், ஊழல்கறளயும், 
ப்காடிக்்கணக்கில போறுத்துக்ப்காணடிருக்கும் 
அத்பதய்வம், உங்கறளப் போலபவ 
பிைந்து வளர்ந்து ஆைறிவு ேறடத்த மக்்கள் 
சங்கத்தினேரின் ஒரு ேகுதியினேராகிய 
தாழத்தப்ேடட மக்்கள் அருகில வந்தால 
‘பசத்துப்போபவன்’ என்று உங்களிடம் 
அத்பதய்வம் பசாலலுகிைதா? இலறலபய”… 
என்று சிவ்காமிஅம்றமயார் அவர்்கள் 
குறிப்பிடுகின்ைார். ('குடிஅரசு'  24.04.1932.)

அது மடடுமலலாமல, ”இனி 
தீணடப்ேடாத சப்காதர்்களுக்கு ஒரு வார்த்றத 
பசாலல ஆறசப்ேடுகிபைன். அதாவது 
தீணடப்ேடாத சப்காதரர்்கள் ப்காயில பிரபவசம் 
பசய்யக் ்கஷடப்ேடுவறதப் ோர்க்கிலும், 
மக்்களுக்கு ஒரு சின்னே உதவியும் இலலாத 
அக்ப்காயில்கறள ஒழிக்்கச் சத்தியாக்கிர்கம் 
பசய்து முயற்சிப்ேது ேலவற்கயிலும் 
நன்றமயுணடு எனேக் கூறுகிபைாம். 
ப்காயிலினுள் பசன்ைால நமக்கு என்னே ேலன்? 
ஒன்றுமிலறல. ஏன் இவவிதக்்கஷடப்ேடடு 
ப்காயில நுறழவுக்கு வழி பதட பவணடும்? 
இறதவிட எலலா மக்்களுக்கும் உதவியற்ை 
அக்ப்காயில்கறள ஒழிக்்கவழி பதடுவபத 
சீர்திருத்தம், ேகுத்தறிவு எனே மறுமுறையும் 
கூறுகின்பைாம்”  என்று சிவ்காமிஅம்றமயார் 
அவர்்கள் குறிப்பிடுகின்ைார். ('குடிஅரசு'  
24.04.1932.) 

அபதபோல, ”கிறித்தவ ஆலயங்களில 
ஒடுக்்கப்ேடடவருக்கு பவறு இடம், 

ோர்ப்ேனேருக்கு பவறு இடம் இருக்கிைது 
என்ேறத மறுக்்கமுடியுமா? ேணக்்காரர்்கள் 
மணடியிடுவதற்கு பரத்தினேக் ்கம்ேளமும், 
மற்ைவர்்களுக்கு சாதாரணப்ோயும் 
விரித்திருப்ேறத     மறுக்்க முடியுமா? 
்கலயாணத்திற்கும், சாவுக்கும் ேணத்திற்குத் 
தகுந்த மாதிரி ப்காயில மணியடிப்ேது என்ை 
அக்கிரமம் இலறலபயன்று எந்த கிறித்தவ 
மத போத்கராவது குறிப்பிட முடியுமா?” 
என்று குஞ்சிதம் அம்றமயார் அவர்்கள் 
குறிப்பிடுகின்ைார். ('குடிஅரசு'  16.07.1933.)

ப்காள்த்கக்கான ்கலங்கதை விளக்கம், 
சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்கள்:

சுயமரியாறத இயக்்கத்தில 
குடும்ேம் குடும்ேமாய்ப் ேஙப்கற்ை 
பேண்கள் அதில ேஙகுப்காள்வதறனே ஒரு 
பேருறமயா்கக் ்கருதினேர். ்கனே்கம்றமயார் 
அவர்்கள் தன்றனேச் சுயமரியாறதக்்காரி 
என்று அறிமு்கப்ேடுத்திக்ப்காணடு, அது 
தனேக்குப்பேருறம என்று பசன்றனேயில 
நறடபேற்ை அய்ந்தாவது சுயமரியாறத 
மாநாடடினில குறிப்பிடுகின்ைார். ('குடிஅரசு'  
12.08.1944.) 

போதுவா்கபவ சுயமரியாறத இயக்்கப் 
பேண்கள், சுயமரியாறத இயக்்கத்தின் 
ப்காள்ற்க விளக்்க வழி்காடடி்களாய் இருந்து 
மிளிர்ந்துள்ளனேர். குஞ்சிதம் அம்றமயார் 
அவர்்கள் சுயமரியாறத இயக்்கத்தின் 
ப்காள்ற்க்கறளப் ேற்றிப் பிரச்சாரம் பசய்ய 
பவணடிய வழிமுறை்கறளப் ேற்றி விரிவா்க 
தஞ்றச ஜிலலா இரணடாவது சுயமரியாறத 
மாநாடடினில விவாதித்தார்.  ('குடிஅரசு'  
26.06.1932.) அவர் குறிப்பிடுவதாவது, 
”சுயமரியாறத இயக்்க மாநாடு்கள் ஏபதா 
குடமுழக்குத் திருவிழாக் கூடடம் போல 
கூடிவிடடுக் ்கறலந்து போவதில எந்தப் 
ேயனுமிலறல. ஒரு மாநாடு என்ைால 
ேல ோ்கத்திலிருந்தும் வருகிை நணேர்்கள் 
கூடிக்்கலந்து சில திடடங்கறள வகுத்துக் 
ப்காள்வதற்்கா்கபவ கூட பவணடும். பிைகு 
அத்திடடங்கறள அவவிடத்றதச் சுற்றியுள்ள 
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ஆணித்தரமா்கச் சுயமரியாறத இயக்்கத்தின் 
மீதானே விமர்சனேங்களுக்கு தக்்கேதிலிறனே 
ேதிவு பசய்துள்ளார். ('குடிஅரசு'  12.08.1944.).

சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்கள் பசயல் 
வீைர்களள:

சுயமரியாறத இயக்்கத்தினில 
பேண்கள் ேல போறுப்பு்கறள எந்த 
நிர்ப்ேந்தமும் இன்றி ஏற்ைதுடன், 
ேலபவறு போதுக்கூடடங்களுக்கும் 
தறலறம தாஙகியுள்ளனேர். சுயமரியாறத 
இயக்்கப் பேண்கள் எழுத்து மற்றும் 
பேச்சுடன் மடடுபம தங்கறளச் 
சுருக்கிக்ப்காள்ளாமல, உலப்கஙகிலும் 
ேயணம் பமற்ப்காணடு சுயமரியாறத 
இயக்்கச் சமதர்மக் ப்காள்ற்க்கறளப் 
ேலபவறு தளங்களில ்கருத்தியல ரீதியா்கவும், 
அபத பவறளயில எளிய மக்்களிடம் 
ப்காணடு பசலலவும் அரும்ோடுேடடு 
வந்துள்ளனேர். சுயமரியாறத இயக்்கப் 
பேண்கள் மி்கப் பேரிய மக்்கள் திரள்்கறள 
ஒருஙகிறணக்்கவும், போதுக்கூடடங்கறள 
நடத்தவும், தறலறமபயற்்கவும், தறலறம 
உறரயாற்ைவும் பசய்து வந்துள்ளனேர் என்ேது 
வரலாற்றுக் ்கணகூடு.  

1932-ஆம் ஆணடு ேர்மாவில 
நறடபேற்ை சுயமரியாறதப் பிரச்சார 
மாநாடடினில ்கலந்து ப்காணடு இந்திராணி 
அம்றமயார் அவர்்கள் சுயமரியாறத 
இயக்்கக் ப்காள்ற்க்கறள விரிவா்க விவரித்து 
இருந்ததறனே 'குடிஅரசு' இதழானேது ேதிவு 
பசய்கின்ைது. ('குடிஅரசு' 04.12.1932). அபத 
பவறளயில, 1929-ஆம் ஆணடு பநலலூரில 
நறடபேற்ை முதல சுயமரியாறத மாநாடடின் 
தறலவர்்களா்க இந்திராணிஅம்றமயார், 
மற்றும் அலர்பமலுமஙற்கத்தாயாரம்மாள் 
அவர்்கள் இருந்து சிைப்பு பசய்துள்ளனேர். 
(வளர்மதி. 2017ஆ: 14.) 1933-ஆம் ஆணடு 
ஸ்ரீரங்கத்தினில நறடபேற்ை திருச்சிராப்ேள்ளி 
தாலு்கா முதலாவது சுயமரியாறத மாநாடடின் 
திைப்ோளரா்க சுே.விசாலாடசி அம்றமயார் 
இருந்துள்ளார்்கள். ('குடிஅரசு' 16.06.1933.) 

ஊர்்களில அவரவர்்களுக்கு ஏற்ை வற்கயினில 
பிரச்சாரம் பசய்ய பவணடும்”  என்று 
வலியுறுத்தினோர். ('குடிஅரசு'  17.08.1933.) 

”சமுதாய ஊழல்கள் ஒழிந்துேடவும், 
திராவிடரும் ஆைறிவு ேறடத்தவரா்க 
வாழவும், நமது இயக்்கத்றத பவணடுவது 
தறலகீழமாறுதல என்ை புரடசிபய” என்ை 
மிராணடா அம்றமயார் அவர்்கள், அதறனே 
வலியுறுத்தும் வற்கயினில ”இன்னேல பசய்யும் 
ஆரியத்றத சின்னோ பின்னேமாக்்க ஒரு சின்னேம் 
பதறவ”எனேக்குறிப்பிடடு, ”அறடபவாம் 
திராவிட நாடு இன்பைல சுடு்காடு” என்று 
சூளுறரத்தார். ('குடிஅரசு' 06.10.1945.). 
அபதபோல, ”திராவிடர்்கள்.. அரசியல, மத 
இயல போன்ைறவ்கறளத் தாணடி, தங்களது 
சமுதாயச் சுயமரியாறதபய பிரதானேம் எனே 
எணணி அதில ்கவனேம் ப்காணடு, தங்களுறடய 
இழிவு்களும், தறட்களும் நீக்்கப்ேடடு, 
மனிதத்தன்றம பேறுவபத முக்கிய பநாக்்கம் 
எனே உறழக்்க பவணடும்” என்று ப்காடிபயற்று 
விழாவினில மணியம்றமயார் அவர்்கள் 
இயக்்கத் பதாழர்்களுக்கு அறிவுறரத்துள்ளார். 
('உணறம' 01.03.1977.)

ேர்மாவில நறடபேற்ை சுயமரியாறத 
இயக்்கப் பிரச்சாரக்கூடடத்தில உறர 
நி்கழத்திய இந்திராணி அம்றமயார் அவர்்கள் 
”சுயமரியாறத இயக்்கத்தின் அடிப்ேறடக் 
ப்காள்ற்க்களானே ேகுத்தறிவுள்ள, ோலினே-
சாதிய பேதமிலலாத, தீணடாறமயற்ை, 
போருளாதார ஏற்ைத் தாழவற்ை, 
மூடநம்பிக்ற்கயற்ை, சுயமரியாறதச் சமூ்கம் 
என்ேபத” என்று விரிவா்க விளக்கியுள்ளார். 
('குடிஅரசு' 04.12.1932.) அபத பவறளயில, 
்கனே்கம்றமயார் அவர்்கள், சுயமரியாறத 
இயக்்கத்தின் மீதுறவத்த அவதூறு்களுக்குச் 
பசன்றனேயில நறடபேற்ை அய்ந்தாவது 
சுயமரியாறத மாநாடடினில தக்்க 
ேதில்கறளயும், சுயமரியாறத இயக்்கத்தின் 
பதறவ்கறளப் ேற்றியும் விரிவா்க விளக்கினோர். 
”சுயமரியாறத இயக்்கபமன்ேது நாத்தி்க 
இயக்்கம் அலல. எந்தபவாரு குறிப்பிடட 
சாதியினேருக்கும் எதிரானேதுமலல” என்று 
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1945-ஆம் ஆணடு திருச்சியில தந்றத 
பேரியார் அவர்்கள் தறலறமயில நறடபேற்ை 
17-ஆவது நீதிக்்கடசி மாநாடடினில ('குடிஅரசு' 
06.10.1945.) ்கடசியின் ப்காடியிறனே மிராணடா 
அம்றமயார் அவர்்கள் ஏற்றிறவத்துள்ளார். 
அபதபோல, 1949-இல ப்காயம்புத்தூரில 
நறடபேற்ை திராவிடர் ்கழ்க மாநாடடின் 
(வளர்மதி. 2017ஆ: 17.) ப்காடியிறனே மூவலூர் 
இராமாமிர்தம் அம்றமயார் அவர்்களும், 
1929-ஆம் ஆணடு திருபநலபவலியில 
நறடபேற்ை சுயமரியாறத இயக்்கப் பேண்கள் 
மாநாடடினில சுயமரியாறதக் ப்காடியிறனே 
மர்கதவலலி அம்றமயார் அவர்்களும் ஏற்றிச் 
பசாற்போழிவாற்றி உள்ளார்்கள்.

1933-ஆம் ஆணடு புதுக்ப்காடறட 
சமஸதானே முதலாவது பசஙகுந்தர் சமூ்க 
மாநாடடிறனேயும் ('குடிஅரசு' 09.1933.), 
1925-ஆம் ஆணடு மயிலாடுதுறையினில 
நறடபேற்ை இறசபவளாளர்்கள் சங்க 
மாநாடடிறனேயும் (்கலயாணசுந்தரம். 1982: 
599-604.) மூவலூர்  இராமாமிர்தம் அம்றமயார் 
அவர்்கள் ஏற்ோடு பசய்துள்ளதுடன், 1930-
ஆம் ஆணடில நறடபேற்ை இரணடாவது 
சுயமரியாறத மாநாடடிற்குத் தறலறமயும் 
தாஙகியுள்ளார். 

அபதபோல, குஞ்சிதம் அம்றமயாரும் 
அவரது ்கணவர் குருசாமி அவர்்களும் 1931-
ஆம் ஆணடு பசன்றனேயில நறடபேற்ை 
சுயமரியாறத மாநாடடிறனே முன்னின்று 
நடத்தியதுடன் (வளர்மதி. 2017ஆ: 15-16.), 
1931-ஆம் ஆணடு நறடபேற்ை பசடடிநாடு 
முதலாவது சுயமரியாறத மாநாடறடத் திைந்து 
றவத்து ஆஙகிலத்தில உறரயாற்றியறதயும், 
அவரது ்கணவரானே குருசாமி அவர்்கள் அதறனேத் 
தமிழில பமாழி பேயர்த்திருந்தறதயும் 
அறிய முடிகின்ைது. ('குடிஅரசு' 19.04.1931.) 
அதுமடடுமலலாமல, குஞ்சிதம் அம்றமயார் 
அவர்்கள் 1931-ஆம் ஆணடு தஞ்றச மாவடட 
இரணடாவது சுயமரியாறத மாநாடடின் 
தறலவரா்க இருந்து, தறலறம உறரறயயும்; 
1933-ம் ஆணடு ஸ்ரீரங்கத்தினில நறடபேற்ை 
திருச்சிராப்ேள்ளி தாலு்கா முதலாவது 
சுயமரியாறத மாநாடடினில “நமது ஒரு 

வருடத் திடடம்” எனும் தறலப்பினில 
தறலறம உறரறயயும் ஆற்றி உள்ளறதயும் 
அறிய முடிகின்ைது. ('குடிஅரசு' 16.06.1933.) 

நீலாவதி அம்றமயார் அவர்்களும் 1932-
ஆம் ஆணடு நறடபேற்ை பசலம் மாவடட 
சுயமரியாறத பேண்கள் மாநாடடிறனேயும் 
('குடிஅரசு' 22.05.1932.), 1933-ஆம் ஆணடு 
நறடபேற்ை வடஆற்்காடு மாவடட 
முதலாவது சுயமரியாறத மாநாடடிறனேயும் 
('குடிஅரசு' 14.05.1933.), 1935-ஆம் ஆணடு 
நறடபேற்ை அருப்புக்ப்காடறட பேண்கள் 
மாநாடடிறனேயும் (வளர்மதி. 2017ஆ: 16.) 
தறலறமபயற்றும், 1933-ஆம் ஆணடில 
நா்கப்ேடடினேத்தில நறடபேற்ை மூன்ைாவது 
சுயமரியாறத மாநாடடின் துவக்்க 
உறரயிறனேயும் ('குடிஅரசு'  09.04.1933.) ஆற்றி 
உள்ளார். 

1932-ஆம் ஆணடு நறடபேற்ை 
பசலம் மாவடட சுயமரியாறத பேண்கள் 
மாநாடடிறனே  ('குடிஅரசு' 22.05.1932.) 
அன்னேபூரணி அம்றமயார் அவர்்கள் 
திைந்து றவத்ததுடன், 1935-ஆம் ஆணடில 
சீர்்காழியில நறடபேற்ை ஆதிதிராவிடர் 
வாலிேர் மாநாடடிற்குத்  ('குடிஅரசு'  
21.07.1935.) தறலவரா்கவும் இருந்து 
பசாற்போழிவாற்றியுள்ளார். 

1929-ஆம் ஆணடு ஈபராடடில 
நறடபேற்ை உணறம நாடுபவார் சங்கத்தின் 
்கருத்தரஙகினில இலடசுமி அம்றமயார் 
தறலறம உறரயிறனேயும், சின்னேத்தாயம்மாள், 
ேங்காரு அம்றமயார், ்கணணம்மாள், 
ோப்ோம்மாள் ஆகிபயார் ேல தறலப்பு்களில 
உறர்கறளயும் ஆற்றியுள்ளார்்கள். 

முடிவுதை:

ஆணாதிக்்கச் சிந்தறனே 
நீக்்கமைநிறைந்துள்ள இந்தியச் சமூ்கத்தினில 
பேண்களின் சுயமரியாறதயுடன் கூடிய 
பமம்ேடட வாழக்ற்க குறித்தானே 
முன்பனேடுப்பு்களில தந்றதபேரியார் 
அவர்்களால பதாடங்கப்ேடட சுயமரியாறத 
இயக்்கத்தின் ேங்கானேது அலாதியானேது.  
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அன்றைய ்கால்கடடத்தினில சுயமரியாறத 
இயக்்கமானேது பேண்களின் ்கருத்து்கறள 
பவளிப்ேடுத்தும் ஒரு ்கருத்தியல தளமா்கபவ 
இயஙகி வந்தது. சுயமரியாறத இயக்்கத்தினில 
ஈடுேடட பேண்களின் ேஙகு என்ேது, பேண 
விடுதறல என்ை அறடப்ேறடயிறனேயும் 
தாணடி, இயக்்கத்திற்கும் சமூ்க மாற்ைத்திற்கும் 
அளப்ேரியதா்கபவ இருந்து வந்துள்ளது 
என்ேதறனே அறியமுடிகின்ைது. 

குறிப்புைவி நூல்்கள்:

 1. ஆறனேமுத்து, பவ. பேரியார்ஈ.பவ.ரா. 
சிந்தறனே்கள். பதாகுதி. 1-6. பசன்றனே: 
பேரியார் ஈ.பவ. இராமசாமி- நா்கம்றம 
்கலவி, ஆராய்ச்சி அைக்்கடடறள, 2009.

2. குடி அரசு.

3. பேரியார், தந்றத. பேண ஏன் 
அடிறமயானோள்?. பசன்றனே: பேரியார் 
சுயமரியாறதப் பிரச்சார நிறுவனே 
பவளியீடு, 2004.

4. …..., அழியடடும்  'ஆணறம'.  பசன்றனே: 
பேரியார் திராவிடர்்கழ்கம், 2010. 

5. வளர்மதி, மு. பதாகுப்பு. சுயமரியாறத 
இயக்்க வீராங்கறனே்கள்-I. பசன்றனே: 
்கருப்புபிரதி்கள், 2017அ.
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முறனேவர். ஜீவானேந்தம், சிக்கிம் 
ேல்கறலக் ்கழ்க (மத்தியேல்கறலக்்கழ்கம்), 
வரலாற்றுத்துறையில, உதவிப் பேராசிரியரா்கப் 
ேணிபுரிகிைார். பதவதாசி முறை்கள் ேற்றிய 
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ஆய்வுக் ்கடடுறர்கறள வழஙகியுள்ளார்.

l


