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திராவிடப்பாழில் இதழ் 
(அக்டாபர் - டிசமபர் 2022) 

ஆய்வுக கூடடம
பெரியார் ென்ாட்டு அமைப்பு அபைரிக்ா 

சார்ொ் திராவிடப்பொழில் இதழ்(அக்டாெர்- 
டிசமெர் 2022) ஆய்வுக கூட்டம இமைய வழியா் 
ச்வரி 21,2023 அபைரிக் கிழககு ் ேரம ் ாமை 
9.30 ைணிககு ேமடபெற்றது.திராவிடப்பொழில் 
இதழ் ஆசிரியரும,பெரியார் ென்ாட்டு அமைப்பு 
அபைரிக்ாவின தமைவருைா் ைருத்துவர் 
்சாை.இளங்்ாவன அவர்்ள் அம்வமரயும 
வர்வறறும,நி்ழ்வு குறித்தும பதாடக் உமர 
ஆறறி்ார். அவர் தைது உமரயில் "திராவிடப் 
பொழில் இதழ், தனிோய் அடி்ளார் தமிழரின 
பெருமைமய உைகிறகு எடுத்துச் பசால்ை 
்வண்டும என்ற குறிக்்ாளுடன ஆரமபித்த 
அநதப் ெத்திரிகம்யின பதாடர்ச்சியா் இருக் 
்வண்டும எனறு விருமபுகின்்றாம.ேைது 
பெருமைமய ோம பசால்வமத விட ைற்றவர்்ள் 
அறிநது பசால்வதுதான ேைககு உண்மையா் 
பெருமையா் இருககும.அநத அளவி்ை ோம 
முடிநத அளவிறகு ஆஙகிைத்திலும தமிழிலும 
இநத இதமழ ஆராய்ச்சி இதழா் ேடத்தி 
ஆதாரபூர்வைா் ்ருத்துக்மள பவளியிட்டு 
ைக்ளுககு பதரிவிப்்ொம என்ற அளவி்ை 
இமதத் தமிழர் தமைவர் ஆசிரியர் கி.வீரைணி 
அவர்்ள் தமைமையிலும புதிதா் ஆசிரியர் 
குழுவில் இமைநதுள்ள ் ெரா.அய்யா ோ்ோதன 
அவர்்்ளாடும  ைற்ற ஆசிரியர் குழுவி்ருடன 

்சர்நது ேடத்துகின்்றாம.அண்மையில் ோன 
தமிழ்ோடு வநதிருநத்ொது தூய வள்ார் 
்ல்லூரி திருச்சியி்ை தமிழ் உயராய்வுத் 
தும்றயில் ்ெச சநதர்ப்ெம கிமடத்தது.அங்் 
அவர்்ள் இமத வர்வற்றார்்ள்.அநத ைாதிரி 
ோம ெடித்த ்ல்லூரி்ளில் திராவிடப் பொழில் 
இதமழ அறிமு்ப்ெடுத்தி அவர்்ளுககு அனுப்பி 
ஆராய்ச்சி ைாைவர்்ள் ்ட்டாயம ெடிககும 
இதழா் இதம்க ப்ாண்டு வர்வண்டும 
எனறு ோன ்்ட்டுக ப்ாள்கி்்றன.இநத 
இதழில் இரண்டு ்ட்டுமர்மள ஆய்வாளர்்ள் 
எடுத்துக ப்ாண்டு ்ெசுகி்ற நி்ழ்ச்சியா் இநத 
நி்ழ்வு ேடக் இருககி்றது.இநத நி்ழ்ச்சிமய 
புரட்சிக ்விஞர் ொரதிதாசன ைன்றம 
ேடத்தி தமிழ் வளர்ச்சிககும தமிழ்ப் ெள்ளி 
வளர்ச்சிககும தமிழ்க குழநமத்ள் வளர்ச்சிககும 
அபைரிக்ாவி்ை அருமொடுெட்டு வரும 
துமர்்ண்ைன அவர்்ள் இநத நி்ழ்ச்சிமய 
ஒருஙகிமைத்து ேடத்துவார் " எனறு குறிப்பிட்டு 
உமரயாறறி்ார்.

பதாடர்நது நி்ழ்மவ ஒருஙகிமைத்த 
திரு.துமரக்ண்ைன அவர்்ள் ஆய்வுக 
்ட்டுமர்மள ஆய்வு ்ோககில் ்ெச 
வநதிருககும ஆய்வாளர்்மளயும இநத 
ஆய்வுக ்ட்டுமர்மள எழுதி இனறு 
ஏறபுமர ஆற்ற வநதுள்ள எழுத்தாளர்்மளயும 
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ஆய்வுமர ்்ட்் வநதுள்ள சான்்றார்்மளயும 
வர்வறகி்்றன எனறு குறிப்பிட்டு இநத இதழில் 
5 ்ட்டுமர்ள் சி்றப்ொ் வநதுள்ள்.அதில் 
இரண்டு ்ட்டுமர்மள ைட்டும ஆய்வுமரககு 
எடுத்துகப்ாண்டுள்்ளாம எனறு குறிப்பிட்டார்.
எழுத்தாளர் ஓவியா அவர்்ள் எழுதியுள்ள 
'வரைாறறுச்சுவடு்ளில் ோத்தி்த்தின அறிவுத் 
தி்ற்்ாககிய வளர்ச்சி ' எனனும ் ட்டுமரமயப் 
்ெரா.ைணி்ை்மை சித்தார்த்தன அவர்்ள் 
முதலில் உமரயாறறுகின்றார் எ்க குறிப்பிட்டு 
அவமரப் ெறறிய அறிமு்த்மத நி்ழ்த்தி பின 
்ெரா.ைணி்ை்மை சித்தார்த்தன அவர்்மளப் 
்ெச அமழத்தார்..

்ெரா.ைணி்ை்மை சித்தார்த்தன அவர்்ள் 
தமது ஆய்வு  உமரயில் "எழுத்தாளர் 
ஓவியா அவர்்ள் வரைாறறுச்சுவடு்ளுககும 
ோத்தி்த்திறகும உள்ள பதாடர்பு ,ஆத்தி்ம 
எப்ெடி ைக்மள அடிமைப்ெடுத்தியது? 
அதுவும எப்ெடி சமூ்த்தில் இருநத ஒரு 
குறிப்பிட்ட ைக்மள அடிமைப்ெடுத்தி மவத்தது 
எனெமதப் ெறறிபயல்ைாம மி் அழ்ா் 
எழுதியிருககி்றார்.அவருமடய ்ட்டுமரயின 
்ோக்்ை ேைது ஈ்ராட்டுப்ெ்ைவன தநமத 
பெரியார் அவர்்ளின  '்டவுள் இல்மை,்டவுள் 
இல்மை,்டவுள் இல்ை்வ இல்மை ்டவுமளக 
்றபித்தவன முட்டாள்,்டவுமளப் ெரப்பியவன 
அ்யாககியன,்டவுமள வைஙகுெவன 
்ாட்டுமிராண்டி'  என்ற தத்துவம,ஏன 
இப்ெடிச்பசான்ார்?அதற்ா் ்ாரைம 
என்,்டவுள் ைறுப்புக ்ாரைத்மத  ஏன 
பெரியார் பசால்ை்வண்டும என்ற எல்ைா 
வி்ாக்ளுககுைா் விமட்மள எல்ைாம இநதக 
்ட்டுமரயில் ் தாழர் ஓவியா அவர்்ள் பதாகுத்து 

வழஙகியிருககி்றார்.அதற்ா் சாட்சியங்ளும 
இவரின ்ட்டுமரயி்ை ெதிவிடப்ெட்டிருககி்றது.
அபைரிக்ாவி்ை வாழ்நத ்ேமஸ் வில்லியம 
டிராப்ெர் எனெவர் எழுதிய புத்த்மதான " The 
History of the Conflict between  religion 
and science "  அதாவது ைதத்திறகும 
அறிவியலுககும இமடயிைா் முரண்ொடு்ளின 
வரைாறு  எனனும ஆஙகிைப் புத்த்ம.அநத 
ஆஙகிைப் புத்த்த்மத முழுவதுைா்ப் ெடித்து 
ேைககு இநதக ்ட்டுமரமய ஓவியா அவர்்ள் 
தநதிருககி்றார்.

்ட்டுமர்ள் ெைவிதம.ஒரு தமைப்மெக 
ப்ாடுத்தால்,அதறகு உண்டா் ெை பசய்தி
்மளச்்ச்ரித்துகப்ாண்டு,ஒரு்ட்டுமரமய 
எனம்ப்்ொன்ற ்ெராசிரியர்்ள் ப்ாடுப்்ொம.
ஒருவரின புத்த்த்மதப் ெடித்துகப்ாண்டு 
வநது,அமதப்ெறறிய பசய்தி்மளக ப்ாடுப்ெது 
இரண்டாவது வம் ்ட்டுமர.இனப்ாரு 
வம்,ஒன்்றாடு ஒனறு ஒப்பிடுவது.உதாரைைா் 
, ொரதி்யாடு ொரதிதாசம் ஒப்பிடுவது ் ொன்ற 
்ட்டுமர்ள்.்வறு ஒருவரின புத்த்த்மத 
ஆராய்நது,அதில் பசால்ைப்ெட்டிருககும 
்ருத்துக்மள அழகுெடச்பசால்லி,அநத 
அழகுெட ச்ப ச ான் ்ருத்து்ளுககுச் 
சான்றா் தனனுமடய ்ருத்துக்மளயும 
அஙகு ெதிவிடுவது எனெது இனப்ாரு வம் 
்ட்டுமர. இநதக  ்மடசியில் பசான் 
்ட்டுமர வடிவமதான ் தாழர் ஓவியா அவர்்ள் 
எழுதியிருககும  ்ட்டுமர.்ேமஸ் வில்லியம 
டிராப்ெர் அவர்்ளின ்ட்டுமரமய அப்ெடி்ய 
பைாழிைாற்றம பசய்வது எனெது இயைாது.
ஓவியா என் பசய்திருககி்றார் என்றால் 
அநத ஆஙகிைக ்ட்டுமரமய பைாழியாக்ம 
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பசய்து,எஙப்ல்ைாம சிறுசிறு விளக்ங்ள் 
தநது பசழுமைப்ெடுத்த முடியு்ைா ,எஙப்ல்ைாம 
அதறகுத் பதாடர்ொ் பசய்தி்மளச்பசால்லி 
ேமமை உறசா்ப்ெடுத்தமுடியு்ைா ,ேமமை எப்ெடி 
தனவயப்ெடுத்த முடியு்ைா அப்ெடி எல்ைாம 
இநதக ்ட்டுமரமய அவர் எழுதியிருககி்றார்.

அ றிவி ய ல்  எ ன ெ து  ஏ ் த ா  சி ை 
்ண்டுபிடிப்பு்ளின பதாகுப்பு்ள் அல்ை,மூட 
ேமபிகம்்ள் எனெமதப் பொய்ப்பிப்ெதறகும 
, அமதப் பொய்ப்பிப்ெதற்ா்ப் ்ொராடுவதும, 
ைக்ளுமடய ை்தில் இருநது அநத 
மூடத்த்ைா் சிநதம்்மள பவளி்ய 
ப்ாண்டு வநது ைக்ளுககு எது ்தமவ்யா 
அநதப் ெகுத்தறிவுச் சிநதம்்மளப் பு்ட்டுவதும 
அறிவியல்தான  எனறு பசால்லுகின்றார்  இநதக 
்ட்டுமர ஆசிரியர் ஓவியா அவர்்ள். ைனிதனின 
ேமபிகம்யால் ஏறெடும ை் அழுத்தத்மதப் 
ெறறி பச ால்வதுகூட அறிவியல்தான . 
ெரிைாைக ்்ாட்ொடு எனெது என் எனறு 
பசால்லும்ொது,அதுஎநத ைதைா் இருநதாலும 
சரி ,கிறித்துவைா் இருநதால் ஆண்டவன 
உை்த்மதப் ெமடத்தார்,முதல் ோள் உை்ம 
ஒழுங்ற்றதா் இருநதது,அப்பு்றம ைமை்ள் 
உண்டா்ட்டும எனறு பசான்ார்,வரிமசயா் 
அது உண்டா்ட்டும,இது உண்டா்ட்டும எனறு 
பசான்ார்.்மடசியா் ைனிதம்ப் ெமடத்தார் 
எனறு கிறித்துவம பசால்லும.இது ைாதிரிதான ைற்ற 
ைதங்ளும பசால்லிச்பசல்கின்ற்.இம்றவனதான 
ெமடத்தான எனறு பசால்கின்ற்.ேைது ோட்மடப் 
பொறுத்தவமரயில் ,இது எப்ெடி சரிபயனறு 
எ்ககுத் பதரியவில்மை.ைனிதர்்மளப் 
ெமடப்ெவன ஒரு இம்றவன,ெமடக்ப்ெட்ட 
ைனிதர்்மளக ்ாககின்றவன ்வப்றாரு 

இம்றவன,ெமடக்ப்ெட்ட ைனிதர்்மள 
அழிககின்றவன ஒரு இம்றவன. அதில் 
ெமடககின்ற இம்றவன தமையிலிருநது ஒரு 
பிரிமவப் ெமடத்தா்ாம,்தாள்்ளிலிெருநதுஒரு 
பிரிமவப் ெமடத்தா்ாம,பதாமடயிலிருநது 
ஒருபிரிமவப் ெமடத்தா்ாம,்ால்்ளிலிருநது 
ஒரு பிரிமவப் ெமடத்தா்ாம.,இநத  ோனகு 
பிரிவுககும கீழா் இனப்ாரு பிரிமவயும 
ெமடத்தான.இதுதான சோத் தர்ைம எனறு 
சிைர் பசால்லிகப்ாண்டிருககி்றார்்ள்.

இது ேம எல்்ைாருககும பதரிநத பசய்தி 
தான. ஆ் இப்ெடிப்ெட்ட ெமடப்புத் தத்து 
வங்மள எதிர்ப்ெதுதான ெரிைாைக்்ாட்ொடு 
எனனும அறிவியல். இனம்றககுப் ெைரும  
ெரிைாைக்்ாட்ொட்மட  ஏறறுகப்ாண்டி 
ருககி்றார்்ள். எ்்வ ெரிைாைக ்்ாட்ொடு 
எனெ்த ெமடப்புக ் ்ாட்ொட்மட எதிர்ப்ெதுதான.
ோம அறிநதவமரயில் ்லிலி்யா,புரூ்்ா 
்ொன்ற அறிஞர்்ள் எல்ைாம ைதத்திறகு 
எதிரா் ்ருத்துக்மள மவத்து உயிர்த்தியா்ம 
பசய்தவர்்ள். புரூ்்ா ்ொன்ற அறிவியல் 
அறிஞ ர் ் ள்  ை த வ ா தி ் ள்  ப ச ா ன் 
்ருத்து்மள ஏறறுகப்ாள்ளாததால் அவர்்ள் 
ப்ாமை பசய்யப்ெடுகி்றார்்ள்.வில்லியம 
்ேமஸ்,தனனுமடய நூல் எதற்ா்ப் ெயனெடும 
எனறு பசால்கி்ற்ொது,யாபரல்ைாம உண்மைமயக 
்ண்டு அமடகி்றார்்்ளா அவர்்ளுககு எல்ைாம 
ஒரு வழி்ாட்டியா்,பவளிச்சம தரும விளக்ா்த் 
தன புத்த்ம இருககும எனறு பசால்கி்றார்.
ஒரு அம்றயில் நிம்றய பொருட்்ள். ஆ்ால் 
இருட்டா் இருககி்றது.அநத இருட்டு அம்றயில் 
ஒரு விளகம்ப் ்ொடுகி்ற்ொது,எப்ெடி அநத 
ஒளியா்து எல்ைாப்பொருட்்மளயும ேைககுக 
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்ாட்டுகி்ற்தா,அமதப்்ொை ்தாழர் ஓவியா 
அவர்்ளின ்ட்டுமர ்ேமஸ் வில்லியமஸ் 
அவர்்ளின புத்த்த்மத அப்ெடி்ய ேம 
ொர்மவககு ப்ாண்டு வநது தநதிருககி்றது

உண்மைமயத் ்தடுெவர்்ள் யார்? அநத 
உண்மைமயத் ்தடுெவர்்ளுககு வழிமும்றயா் 
இருப்ெது எது எனறு வருகின்ற்ொது 
முதைாவதா் ைதவாதி்ளின புரட்டு்ளுககு 
முதல் அடிமயக ப்ாடுத்தவர்்ள் ெயைத்மத 
்ைறப்ாண்டவர்்ள்தான.நிை வழி,நீர் 
வழியா்ப் ெயைம பசய்தவர்்்ள ்டவுள் 
ெறறிய ்்ாட்ொடு எல்ைாம உமடவமதறகுக 
்ாரைைா்வர்்ள்..உை்ம தட்மட எனெதுதான 
ைதக ்்ாட்ொடு.உை்ம உருைமட எனறு 
பசான்வர் ்லிலி்யா.எகஸிகு்ளாஸ் எனனும 
ோட்க ்மைஞனதான ெல்்வறு ோடு்ளுககுப் 
ெயைம பசய்தவன.'்டவுமளப் ெரப்பியவன 
அ்யாககியன ' எனறு ஏன தநமத பெரியார் 
பசான்ார்?்டவுமளப் ெரப்ெ,ெரப்ெத்தான 
ைக்ளின ை்தில் ெைவிதைா் மூடத்த்ைா் 
சிநதம்்ள் நிரமபுகி்றது.கி்ரக்,்ராம 
ோட்மட ஆண்ட ைன்ர் குைம தத்துவங்மள 
மவத்துகப்ாள்கி்றது .  ஏமழ ,  எளிய , 
ொவப்ெட்ட ைக்ளுககு ைதத்மத மவககி்றது.
இதறகு எடுத்துக்ாட்டா் அபைகசாண்டர்  
அவர்்மளச்பசால்கின்றார்்ள்.அபைக்ாண்டர் 
,தான சூபிடர் எனனும பெண் பதய்வத்தின 
ை்ன எனறு தனம்த்தா்் பவளிப்ெடுத்திக 
ப்ாள்கி்றான.33 வயது இமளஞன.உைகின 
மி்ச்சி்றநத ஒரு வீரன.உை் ோடு்ள் 
ெைவறம்றயும வீழ்த்திய ைாைன்ன.

தன வீரத்தின மீது அவனுககு ேமபிகம் 
யில்மை, ைா்றா் ைதத்தின மீது தன 

ேமபிகம்மயத் தூண்டுகி்றான.ோன யார் 
பதரியுைா? ோன பெண் பதய்வத்தினை்ன 
எனறு பசால்கின்றான.்டவுளுககு எனப்ன் 
ஆற்றல்்ள் உள்ள்தா ,அமவபயல்ைாம த்ககு 
உண்டு எனறு பசால்கின்றான.அது இனம்றககும 
ேம ோட்டில் இருககி்றது அல்ைவா?.எத்தம் 
்ெர் இனம்றககு ோனதான ்டவுள் எனறு 
பசால்லிகப்ாள்கி்றார்்ள்.அப்ெடி ோன ்டவுள் 
எ்்ற பசான் அபைகசாண்டமர ைக்ள் 
இம்றவன எனறு நிம்க் ஆரமபிககி்றார்்ள். 
பசயறம்யா் ஒரு ே்ரத்மத உண்டாககியவன 
அபைகசாண்டர்.அபைகசாண்டிரியா எனனும 
ே்ரத்மத கி.பி. 331-ல் உருவாககுகி்றான.
மி்ப்பெரிய ெரப்ெளவில் உண்டா்ப்ெட்ட 
அநத ே்ரத்திறகு எகிப்திலிருநது யூதர்்மளக 
ப்ாண்டு வருகின்றான.இைட்சக்ைக்ா் 
அடிமை்ள் ெை ோடு்ளிலிருநது ப்ாண்டு 
வரப்ெடுகி்றார்்ள்.ைக்மள ஒனறு ெடுத்துகி்றான 
அபைகசாண்டர்.பூர்வி் எகிப்தியர்்ள்,யூதர்்ள்,கி
்ரக்ர்்ள்  எனறு எல்்ைாருபைான்றா் வாழும 
நிைைா் அபைகசாண்டிரியாமவ அபைகசாண்டர் 
உருவாககுகி்றான. ஆ்ால் ்ொர்்ள் 
மூடத்த்த்மத வளர்த்தது.ைத ேமபிகம்்மள 
வளர்த்தது.்ொரில் ் தாறறுப்்ொ்வனின ் டவுள் 
வலிமையற்ற ்டவுள் எனறு பசால்ைப்ெடுகி்றது.

இநதிய ோட்மடப் பொறுத்த அளவில் கூட 
இநதியா முழுவதும வாழ்நத ோ்ர்்ள் எனனும 
திராவிடர்்ள் ைறறும ஆரியர்்ளுககும ேடநத 
்ொரில் இது்ொன்ற ெை நி்ழ்வு்ள் ேடநதிருக்க 
கூடும அத்ால் தான அவன உனனுமடய 
்டவுமள விடவும எனனுமடய ்டவுள் 
உயர்நதவன எனறு பசால்லிவிட்டான. இதுவும 



89 January - March 2023

கூட அப்ெடித்தான. ் தால்வி அமடநத ைன்னும 
சரி ைக்ளும சரி பவறறியமடநத ைன்னின 
்டவுமள ஏறறுக ப்ாள்ள ஆரமபித்தார்்ள் 
இதுதான ் ைாச்சாரப் ெரிைாைம இது  அப்ெடி்ய 
ெரவப் ெரவ ஒரு புதிய சமுதாயம உருவாகி்றது 
அப்ெடித்தான ் ைாச்சாரங்ளும ைதங்ளும ெரவ 
ஆரமபித்திருககின்ற். இநத நிமையில்தான 
அபைகசாண்டர் ஓர் அருங்ாட்சிய்த்மத 
அமைககி்றான. அநத அருங்ாட்சிய்ம 
ஒரு மி்ச்சி்றநத ெல்்மைக்ழ்ைா் விளஙகி 
இருககி்றது உைகில் இதுவமர ்தானறிய 
அத்தம் தத்துவங்மளயும அறிவியமையும 
நிமை நிறுத்துகி்ற ஒரு ெல்்மைக்ழ்ைா் 
அதம் அபைகசாண்டர் நிறுவியிருககி்றான.

உைகில் ெல்்வறு இடங்ளில் இருநது 
்ற்றறிநத சான்்றார்்மள அபைகசாண்டர் 
ே்ரத்திறகு அமழககி்றார்்ள் அவர்்ள் எழுதிய 
புத்த்ம எல்ைாம ேல்ை பதாம் ப்ாடுத்து 
விமைககு வாங்ப்ெடுகின்ற் எழுதியவர்்ளின 
நூல்்ள் ெடி்ள் எடுத்து அஙகுள்ள நூை்ங்ள் 
மவக்ப்ெடுகின்ற். அறிஞர் குழுக்மள 
ஏறெடுத்துகி்றார்்ள். வா்வியல், ்ணிதவியல், 
ைருத்துவவியல் ்ொன்ற ெல்்வறு பிரிவு்ளில் 
்ெராசிரியப் பெருைக்மள அைர்த்துகி்றார்்ள். 
அவர்்ள் மூைைா் ெை ைாைவர்்ள் உைப்ஙகும 
ெல்்வறு ோடு்ளில் இருநது வநது அநத 
அருங்ாட்சிய்த்தில் ்ல்வி ெயில்கி்றார்்ள். 
ஆ் இப்ெடிப்ெட்ட ்ாைத்தில் தான உை்ம 
உருண்மட எனெது மி் அழுத்தைா் 
வலியுறுத்தப்ெடுகி்றது அதுவமர இருநத ்டவுள் 
உை்த்மதத் தட்மடயா்தான ெமடத்தார் என்ற 
்்ாட்ொடு உமடக்ப்ெடுகி்றது. ைதக ்்ாட்ொடு 

இம்றக ்்ாட்ொடு முழுவதுைா் த்ர்க்ப்ெட்டு 
உை்ம எனெது ஓர் உருண்மட வடிவைா்து 
என்ற எ்ரானியஸ்  என்ற அறிவியல் அறிஞர் 
அஙகு பிர்ட்ப்ெடுத்துகி்றார் அதறகுப் பி்றகு 
ஓவியா அவர்்ள் நிம்றய பசய்தி்மள பசால்லி 
இருககி்றார்்ள்.... எப்ெடி இநத ைதங்ளில் 
இருநது ைனிதன மீண்டு  ைனித்ா் வாழ 
முடியும எனெது தான ்ேமஸ் வில்லியமஸ் 
டிராப்ெர் அவர்்ள் பசால்ைககூடிய இறுதியா் 
ஒரு பசய்தி.

ைதம எனனும பெரிய ் ோய் பிடியாது இருக் 
்வண்டும எனெது வள்ளைார் அவர்்ளின 
்்ாட்ொடு. ைதம எனெது ஒரு ்ோய் அநதப் 
பிணி ைனிதம்ப் பிடிக் கூடாது அப்ெடி 
பிடிககின்ற பொழுது அநத இடத்தி்ை ப்ாமை, 
ைனித உயிர்்ள் ெழி வாங்ப்ெடுதல், ஆதிக் 
பவறி வளரும ஆ்்வ தான ேைது தநமத 
பெரியார் அவர்்ள் ்டவுள் இல்மை, ்டவுள் 
இல்மை ்டவுள் இல்ை்வ இல்மை ்டவுமளக 
்றபித்தவன முட்டாள் ்டவுமளப் ெரப்பியவன 
அ்யாககியன எனறு பசால்கின்றார் இப்பொழுது 
பதரிகி்றதா ஒரு ் டவுமள மவத்து ைக்மள எப்ெடி 
சிநதிக் விடாைல் முற்ொககு சிநதம்்மள 
வளர விடாைல்  அது தடுத்து இருநதது 
எனெது, ேைககு இநத ஓவியா அவர்்ளுமடய 
அருமையா் ் ட்டுமர மூைம புை்ாகி்றது. ஒரு 
்ட்டுமர அல்ைது ெமடப்பு எனெது எப்பொழுது 
அது பெருமைககு உரியதா் இருககும என்றால் 
எழுதுகின்றவர் ெமடககின்றவர் எநத உைர்்வாடு 
எழுதுகின்றா்ரா ெமடககின்றா்ரா அநத 
உைர்மவ வாசிப்ெவர்்ளும பெ்ற ்வண்டும 
அமத பெ்ற மவக் ்வண்டும அதுதான 
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இநத எழுத்து பவறறி அப்ெடிப்ெட்ட ஒரு 
ை்த்தா் பவறறிமய ்தாழர் ஓவியா அவர்்ள் 
பெறறிருககி்றார். அறிவியல் ்ண்டுபிடிப்பு்மள 
்ண்டுபிடிக்ாதவர் பெரியார் ஆ்ால் அவர் ஒரு 
சமூ் விஞஞானி எனறு ்ொற்றப்ெடுவதற்ா் 
்ாரைங்மள  எநத விதைா் ஐயமும 
இல்ைாைல் இநதக ்ட்டுமர மூைம ோம 
உைர்கி்்றாம எனறு கூறி முடித்தார்..

பதாடர்நது எழுத்தாளர் ஓவியா அவர்்மளப் 
ெறறி அமவககு அறிமு்ம பசய்து ஏறபுமர 
ஆற்ற எழுத்தாளர் ஓவியா அவர்்மள 
அமழத்தார் நி்ழ்வின ஒருஙகிமைப்ொளர் 
துமரக்ண்ைன அவர்்ள் .

எழுத்தாளர் ஓவியதா அவர்்களின் ஏற்புரை :

"அம்வருககும என ெணிவனொ் 
வைக்ங்ள். இநத நி்ழ்ச்சிமய ஒருஙகிமைத்து 
ேடத்திக ப்ாண்டிருக் கூடிய பெரியார் 
ென்ாட்டு அமைப்பு அபைரிக்ாவினுமடய 
தமைவர் அய்யா ்சாை. இளங்்ாவன 
அவர்்ளுககும பொறுப்ொளர்்ளுககும என 
வைக்ம. எனனுமடய ்ட்டுமரமய ஆய்வு 
பசய்து ஒரு உறசா்மிக் உமரமய ்ெரா.
ைணி்ை்மை அவர்்ள் மி் ைகிழ்ச்சியுடனும 
உைர்வுடனும அநத உமரமய ஆறறி இருககி்றார். 
உறசா்ைா் உமரமய ேல்ை தமிழில் வழஙகி 
இருககி்றார்.பெரியார் ென்ாட்டு அமைப்பு 
அபைரிக்ாவினுமடய இநத முயறசிககு அதாவது 
திராவிடப் பொழில்  இதழில் வநதிருக்ககூடிய 
எனனுமடய ்ட்டுமரமய இனம்றய தி்ம 
ஆய்வுக்ா் எடுத்துக ப்ாண்டதறகு ோன 
மிகுநத ைகிழ்ச்சி்யாடு ேனறி பதரிவிககின்்றன. 
திராவிடப் பொழில்  இதழுககு ்ட்டுமரமய 
்தாழர் ் ேரு எனனிடம ் ்ட்ட பொழுது இநதப் 

ெணியில் ோன இருநத ்ாரைத்தி்ால் ோன 
்்ட்்டன. இநதப் ெணிமய ஒட்டி்ய ஒரு 
்ட்டுமரமய ோன தரட்டுைா எனறு. அதாவது 
்ேரடி பவறும பைாழிபெயர்ப்ொ் இல்ைாைல் 
ஆ்ால் பெருமொனமையா் அநத நூலின 
பைாழிபெயர்ப்மெ ஆதாரைா் மவத்து இநதக 
்ட்டுமரமய ோன தரட்டுைா எனறு ் ்ட்டவுடன 
அவர் உட்் இமசவு தநதார்.

சிறுவயதிலிருந்த எங்ளுமடய அடிப்ெமட 
ோத்தி்த்தின மீது, ைத எதிர்ப்பின மீது 
்ட்டமைக்ப்ெட்டது. திராவிட இயக் 
குடுமெத்தில் வளர்நத எவருககும இநத உைர்வு 
இருககும. அதாவது ோத்தி்த்மத பராமெ 
வசதியா்  ஒதுககி விட்டுப் ்ொவமத எளிதா் 
பெரியாரியவாதி்ளால் எடுத்துக ப்ாள்ள 
முடியாது. ஏன எனறு ்்ட்டால் பெரியார் 
இயைாளர்்ள் ்ெசுகின்ற ோத்தி்ம எனெது 
அவர்்ளுமடய அறிமவ பவளிச்சம ்ொட்டுக 
்ாட்டுவதற்ா் அல்ை. ைா்றா் , இநதச் சமூ் 
ைாற்றத்திறகு ோத்தி்மதான அடிப்ெமடயா் 
ஒரு ்ருவியா் இருககும,ோத்தி் உைர்வு 
உள்ளவர்்ள்தான சரியா் பசயல்ெட 
முடியும என்ற பதளிவார்நத ஒரு புரிதலின 
அடிப்ெமடதான.. எ்்வதான ோத்தி்த்மத 
விட்டுக ப்ாடுககும பொழுது ோம ஒரு ைாறறு 
கும்றவா்த்தான ோம அநத விஷயத்மத 
ொர்ககின்ற ஒரு ொர்மவ ேைககு எப்்ொதும 
உண்டு அநத அடிப்ெமடயில் தான பெரியார் 
பசான் இநத வார்த்மத்ள் " ்டவுள் 
இல்மை ்டவுள் இல்மை ்டவுள் இல்ை்வ 
இல்மை ்டவுமள தப்பித்தவன முட்டாள் 
்டவுமள ெரப்பியவன அ்யாககியன ்டவுமள 
வைஙகுெவன ்ாட்டுமிராண்டி"  இதம் 
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்ைமட ்தாறும முழஙகி இருககி்்றாம அநத 
அனுெவம இருககி்றது

இனம்றககு வமரககும ைக்ள் என் 
பசால்கி்றார்்ள் என்றால் பெரியார் ஏ்தா  
்டவுமளத்  திட்டி விட்டார் , இல்மைபயன்றால்  
சாமி குமபிடுகி்ற ைக்மள திட்டிவிட்டார்.. 
அப்ெடித்தான ஒரு புரிதல்  இருககி்றது. 
அத்ால்தான இநதக  ்ட்டுமரயினுமடய 
முதல் துவக்்ை, ோன பசால்ை விருமபியது 
இநத வாச்ங்ள் வமசச் பசாற்ள் அல்ை 
ைா்றா் ஆய்வுச் பசாற்ள் எனெது.. அது வமச 
்ொல் ஒலிககி்ற்த ஒழிய அது வமச பைாழி 
அல்ை அதுதான உண்மையின பைாழி அமத 
வமச பைாழியா் இவர்்ள் திணிககி்றார்்ள் 
எ்்வ அமத மவத்துத்  துவஙகி இனறு 
அநத பைாழிபெயர்ப்பு நூல் பவளிவநதிருககி்றது. 
இது 150 வருஷத்திறகு முநமதய நூல். 
இமதத் தாண்டி இநத உை்ம எவவள்வா 
வளர்நதிருககி்றது தத்துவம,சிநதம் எனறு 
ொர்த்தால் அதுவும தாண்டி வளர்நது ்ொய் 
இருககி்றது ஆ்ால் எ்ககுள் ஒரு ஐயப்ொடு 
தமிழில் பைாழி பெயர்த்தல் என்ற விஷயம 
அறிவு  சமெநதப்ெட்ட நூல்்மளத் தவிர்த்து 
விட்டு திடீபரனறு ஒரு ொய்ச்சைா் ேவீ் 
பைாழிபெயர்ப்பு்ள்  ொய்நது வநது விட்டது என்ற 
ஒரு ொர்மவ எ்ககு  இருககி்றது. எ்்வ 150 
வருடங்ளுககு முன்ால் ெதிவு பசய்யப்ெட்ட 
இநத வரைாறு எனெது மி் முககியைா்து 
இனம்றககும கூட. ்ொப்ொண்டவர் ைனனிப்பு 
்்ட்டு விட்டார் ஆ்ாலும அது அவவளவு 
சாதாரைைா் விஷயம அல்ை ்லிலி்யாவுககு 
பசய்த ப்ாடுமைககு ் ொப்ொண்டவர் 1992 இல் 
ைனனிப்பு ்்ட்கி்றார் ஆ்ால் ்லி்யாமவத் 
தண்டித்தது ைட்டுைா தவறு? இநதச் சமுதாயத்மத 

1500 ஆண்டு்ள் வளர்ச்சி இல்ைாைல் 
்தக்மு்ற மவத்தது.,மவத்த குற்றத்மதச் 
பசய்தது அநத ைதம. அதுதான இநத நூலின 
முககியைா் ்ருத்து.அநத நூலில்  இருககும 
உமரயாடல் பைாழிமய மி் முககியைா்தா் 
ோன ொர்ககி்்றன அதற்ா்்வ இநதக 
்ட்டுமரமய ோன எழுதி்்ன ்ெராசிரியர் 
ைணி்ை்மை அவர்்ளுககு எ்து ேனறிமயயும 
வைக்த்மதயும பதரிவித்துக ப்ாள்கி்்றன.

இநத இடத்தில் திராவிடப் பொழில் இதமழப் 
ெறறியும ோன பசால்ை ்வண்டும இது ஒரு 
ேல்ை முயறசி இனறு எவவள்வா வரைாறு 
என்ற பெயரில் ெதிவு பசய்யப்ெடுகி்றது. வரைாறு 
என்ற பெயரில் உண்மைமயச் பசால்வதுதான 
ேைது ்ோக்ம ஆ்ால் பொய்்மள 
வரைா்றா்ப் ெதிவு பசய்வதறகு ேைது எதிரி்ள் 
தயாரா்  இருககி்றார்்ள் இநத ்ேரத்தில் 
திராவிடப் பொழில் இதழின ்ோக்ம எப்ெடி 
அபைகசாண்டரியா  அருங்ாட்சிய்த்தின  
்ோக்ம இருநத்தா அமதப் ்ொை அறிமவ  
நிமை பெ்றச் பசய்வது, அறிமவப் ெரப்புவது 
எனெதா் இருககி்றது. .அறிவின ெக்ம 
நிற்ொம அதுதான அபைகசாண்டிரியா 
அருங்ாட்சிய்த்தின  குரல் அது்ொை 
இனறுவமர பதாடர்கின்ற ராயல் பசாமசட்டி 
மூனறு ோனகு நூற்றாண்டு்ளுககு முன்ால் 
பதாடங்ப்ெட்டது அதனுமடய நிெநதம்்ய 
என்பவனறு ொர்த்தால் அறிவியலுககுப் 
பு்றமொ் எமதயும ோம ஏறறுக ப்ாள்ளக கூடாது 
எனெது. அநத ை் நிமையில் இருப்ெவர்்ள் 
தான அறிவியல் ்ழ்த்தில் உறுப்பி்ரா் 
முடியும எனறு அவர்்ள் பசால்கி்றார்்ள் 
அ்த்ொை வரைாறு எனெது உண்மைமயத்  
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்தடுவதா் இருக் ்வண்டும வரைாறு 
எனெது உண்மைமய பவளிகப்ாைர்வதா் 
இருக் ்வண்டும ஆ்ால் ஆட்சியாளர்்ள் 
ஆட்சியில்  இருககும பொழுது அவர்்ளுககுத் 
்தமவயா் வரைாறம்ற அவர்்்ள  ெமடத்துக 
ப்ாள்கி்றார்்ள்.

எப்ெடி அபைகசாண்டர் தனம்க ்டவுளின 
ை்்ா் ைாறறிகப்ாண்டா்ரா அ்த்ொை 
வரைாறு எனெது ஆட்சியாளர்்ளின சார்ொ் 
அவவப்்ொது  ைாற்றப்ெட்டு விடுகி்றது. 
அநத அொய நிமையில் இருநது வரைாறு 
்ாப்ொற்றப்ெட ்வண்டுைா்ால், உண்மைமயத்  
்தடுெவர்்ள் வரைாறம்ற எழுத ்வண்டும. 
வரைாறம்ற ்ேசிப்ெவர்்ள், இநத ைனித சமூ் 
வாழ்கம்மய ்ைமெடுத்துவதறகு வரைாறம்றப் 
ெடிக் ்வண்டும எனறு நிம்ப்ெவர்்ள் 
வரைாறம்ற எழுத ்வண்டும. . அநத 
அடிப்ெமடயில் தான இநதத் திராவிடப்ப்பொழில்  
ஆய்வு இதழ் ஒரு வரைாறறு இதழா்வும 
பவளி வருகின்றது அ்த்ொை சமூ்த்மத 
ஆய்வு பசய்து விமட்ள் தரும  இதழா்வும 
திராவிடப்பொழில்  வநது ப்ாண்டிருககி்றது 
திராவிடப்பொழில் இதழின மி்ச் சி்றப்ொ் 
ஒரு முடிவு இது ஒரு மெலிஙகுவல் எனறு 
ஆககியது ஏப்னறு ்்ட்டால் இனறு ேைது 
பிள்மள்ள் எல்ைாரு்ை இரண்டு பைாழி்ளில் 
தான,தமிழ்,ஆஙகிைத்தில்தான ெடிககி்றார்்ள் 
இரண்டு பைாழி்ளில் சிநதிககி்ற இயல்பு 
எனெது வநதுவிட்டது. இரண்டு பைாழிமயயும 
்சர்த்துத்தான ேைது வாழ்கம் இருககி்றது இது 
சரியா தவ்றா எனெது ்வறு விஷயம இனம்றய 
எதார்த்தத்தில் இரு பைாழி எனெது ்தமவயா் 
இருககி்றது அப்ெடி இருககும பொழுது ஓர் 

ஆராய்ச்சி இதழ், இருபைாழி இதழ் எனகின்ற 
அளவில் அதுவும உை் அளவில் ப்ாண்டு 
வருவது எனெது  மி்ச் சி்றப்ொ் முடிவு 
இதனுமடய ஆசிரியர் குழுவிறகும எனனுமடய 
ொராட்டு்மளயும  ேனறிமயயும பதரிவித்துக 
ப்ாள்கி்்றன. இது ் ொன்ற நி்ழ்வு்ளில் ோனும 
உங்ளில் ஒருவரா் ெயணிக் ோன அணியைா் 
இருககி்்றன." எனறு உமரயாறறி்ார்.

பதாடர்நது ்ெரா.வீ.அரசு அவர்்ள் எழுதிய 
"History Of Social Justice in Tamil Society 
" எனனும ஆஙகிைக ்ட்டுமரமய ஆய்வு 
பசய்த ்விஞர் இராேன ொபு அவர்்மள 
அரஙகிறகு அறிமு்ம பசய்து அவமர ஆய்வுமர 
பசய்வதறகு வருைாறு ஒருஙகிமைப்ொளர் 
துமரக்ண்ைன அவர்்ள் அமழத்தார்.

்விஞர் இராேன ொபு அவர்்ள் த்து 
ஆய்வுமரயில் " ் ெராசிரியர் வீ.அரசு  அவர்்ள் 
மி் ஆற்றைா் ஆராய்ச்சியாளர் ஸ்ரீைங்ாவில் 
இருநது ஆரமபித்துப் ெை இடங்ளில் தமிழ் 
குறித்தும ்ைாச்சாரம குறித்தும பைாழி குறித்தும 
மி்ப்பெரிய ஆய்வு்மள ் ைறப்ாண்ட ைாைனிதர். 
அவருமடய ்ட்டுமரயில் எனனுமடய ொர்மவ 
எப்ெடி இருககி்றது எனெமத ைாத்திரம உங்ள் 
முன்ால் மவக் விருமபுகி்்றன  இவருமடய 
்ட்டுமர ஏழு ெக்க ் ட்டுமர இதில் ் ெராசிரியர் 
எழுதியிருப்ெது ைனிதன ்தானறியது 60 ைட்சம 
ஆண்டு்ளுககு முன்ால் எனறு பசான்ால் 
தமிழன ்தானறிய ்ாைத்திறகுப் பின ்தானறிய 
ெண்மடய இைககியங்ளின மூைைா் இநதச் 
சமூ் நீதி எனெது அப்்ொ்த இருநதிருககி்றது 
எனறு பசால்கின்றார்.  வள்ளுவன மி் 
அழ்ா்ச் பசான்ான 'பி்றப்பொககும எல்ைா 
உயிர்ககும' எனறு,' ெகுத்துண்டு  ெல்லுயிர் 
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ஓமபுதல்' எனறு ்ெசி இருககி்றார். ொரதி 
அழ்ா் '்ாகம் குருவி எங்ள் ோதி எனறு 
ொடி்ான. இருநதிருககி்றது ஆ்ால் இமடயில் 
ஏறெட்ட சிை தடங்ல்்ள் சிை தவறு்ள் 
்ாரைைா் சமூ் நீதி  ் ாைாைல் ் ொய்விட்டது 
அதம்யும ்ெராசிரியர் குறிப்பிடுகி்றார்
எப்பொழுது சமூ் நீதி  ்ாைாைல் 

்ொ்து, எநத நூற்றாண்டில் அது ்ாைாைல் 
்ொ்து, ்ாைாைல் ்ொவதறகுக ்ாரை 
்ர்த்தாவா் இருநதவர்்ள் யார் எனெமதத் 
பதளிவா்க குறிப்பிட்டிருககி்றார். ோன எநத 
ைதத்மத்யா சமூ்த்மத்யா குறிப்பிட்டுச் 
பசால்ை விருமெவில்மை ஆ்ால் அவர் 
குறிப்பிட்டு இருப்ெமதப் ்ொை ைதத்தின 
அடிப்ெமடயில், இ்த்தின அடிப்ெமடயில் தான 
ப்ாஞசம ப்ாஞசைா் சமூ்நீதி அரிக்ப்ெட்டு 
விட்டது,அழிக்ப்ெட்டது எனறு ொர்த்தால் 
எ்ககுச் சிை சந்த்ங்ள் இருககின்ற .்இதறகுக 
்ாரைம பிராைணிய சமுதாயம எனெமதயும 
சைஸ்கிருதம உள்்ள வநததால்தான சமூ் 
நீதி அழிநதது  எனெமதயும மி் ்ேர்த்தியா் 
்ெராசிரியர் குறிப்பிடுகி்றார். ஒரு சிறு கூட்டம 
வநது ஆளுகின்ற ் ொது இமவபயல்ைாம ைாறிப்  
்ொகுைா ? என்ற சந்த்ம எ்ககு இருககி்றது. 
தமிழர்்ள்  இநதியா என்ற ஒரு ோடு இல்ைாத 
்ாைத்தில் கூட தமிழர்்ள் சமூ் நீதிமயக 
்மடப்பிடித்தவர்்ள், இனம்றய வட ைாநிைங்ள் 
எனறு பசால்கி்்றா்ை அநத ெகுதியில் எல்ைாம 
சத்திரியர்்ளா் இருநதால் ைட்டு்ை ைன்ர்்ளா் 
வர முடியும ஆ்ால் தமிழ்ோட்டில் அப்ெடி 
இல்மை எவன வீர்்ா அவன ைன்்ா் வர 
முடியும.வநதிருககி்றார்்ள்.
இப்ெடி ஒரு சமூ்  நீதி்யாடு ,வசதியா் 

வாழ்கம்மய வாழ்நத தமிழர்்ளுககுள் 
எப்்ொது இநதப் பிைககு வநதிருக்ககூடும?. 

்ெராசிரியர் அவர்்ள் தைது ்ட்டுமரயில் 
19ஆம  நூ ற ்ற ாண் டி ல்  எ ப் ப ெ ா ழு து 
ஆஙகி்ையர்்ள் வநதார்்்ளா, அப்்ொது 
ஆஙகி்ையர்்ள் ப்ாஞசம சமூ் நீதிமய 
்ெச ஆரமபித்தார்்ள் எனறு குறிப்பிடுகி்றார். 
அதில் பெருமொைா்வறறில் எ்ககு உடனொடு 
உண்டு. ஆ்ால் ஆஙகி்ையர்்ளும சமூ் நீதி 
்ெசுவதற்ா் வரவில்மை ஆள ்வண்டும 
எனறு வநதார்்ள் தங்ள் ைதத்மதப் ெரப்ெ 
நிம்த்தார்்ள். ஆ்ால் அவர்்ள் ைதம 
ெரப்பிய்ொது ஒரு சிை ேனமை்ள் கிமடத்தது 
எஙப்ல்ைாம ெழஙகுடியி்ர் இருககி்றார்்்ளா 
எஙப்ல்ைாம ெட்டியல் இ்த்தவர்்ள் எனறு 
இருககி்றார்்்ளா அநத இடங்ளுககு எல்ைாம 
பசன்றார்்ள் ்சமவ என்ற ஒரு வார்த்மதமய 
அதறகு முன்ால் தமிழன எவவளவு ் ேர்த்தியா் 
்மடப்பிடித்துக ப்ாண்டு இருநதார்்்ளா 
அமதப்்ொை இவர்்ள் பசய்ய ஆரமபித்தார்்ள்; 
அநத ் ேரத்தில் ெை அமைப்பு்ள் சமூ் நீதிக்ா் 
்தான்ற ஆரமபித்த் எனறு ்ெராசிரியர் 
குறிப்பிடுகி்றார்

சமூ் நீதி எனெது பவறும இட ஒதுககீட்்டாடு 
முடிநது விடப் ்ொகி்றதா? இட ஒதுககீடு 
எனெது சமூ் நீதியில் ஒரு கூறு அது ஒரு 
்ருவி. சமூ் நீதி எனெது ஒரு மி்ப்பெரியது; 
அளப்ெரியது. சமூ் நீதி எனெது முதன 
முதலில் பெண்்ளுககு இல்ைாைல் ்ொ்து; 
ெழஙகுடியி்ருககு இல்ைாைல் ்ொ்து ;ைாறறுத்  
தி்ற்ாளி்ளுககு இல்ைாைல் ் ொ்து; எநத நீதி 
அவர்்ளுககு எல்ைாம ைறுக்ப்ெட்ட்தா எங்் 
அரசியல் நீதி கிமடக்ாைல் ்ொ்்தா எங்் 
பொருளாதார நீதி கிமடக்ாைல் ்ொ்்தா 
அமதபயல்ைாம ப்ாடுப்ெது சமூ் நீதி. எனறு 
்ெராசிரியர் அவர்்ள் குறிப்பிடுகி்றார். சமூ் நீதி 
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எனெது இநத உை்த்தில் உள்ள ஒவபவாருவரும 
தான விருமபியமத அமடவது ஆ்ால் 
இங்் அது ைறுக்ப்ெட்டது எனெமதயும  
்ெராசிரியர் அவர்்ள் குறிப்பிடுகின்றார். 
ொலி் சைத்துவதற்ா் அடிக்ல் இஙகுதான 
ோட்டப்ெட்டது. பெரியார் வருகின்ற பொழுதும 
அதறகு ப்ாஞச ்ாைத்திறகு முனபு 
பதாடங்ப்ெட்டது எனறும பசால்கி்றார்.

திருபேல்்வலியில்  இருககும இரண்டு 
்ல்லூரி்ளில் ஒரு ்ல்லூரியில் ெட்டியல் 
இ் ைாைவர்்ள் நிம்றயப் ்ெர் ெடிக்  
வாய்ப்பு கிமடத்தது.இனப்ாரு ்ல்லூரியில் 
கிமட க ்வில்மை  ஏன ? .  ப ெண்்ள் 
அடிமைத்த்த்மத ஆஙகி்ையர்்ள்தான 
முதலில் ப்ாண்டு வநதார்்ள். இனறு வமர 
்ொப்ொண்டவரா் ஒரு பெண் ஆ் முடியாது. 
இனறு இஙகு பெண்்ள் ெை பொறுப்பு்ளில் 
இருககி்றார்்ள். இநத ைாற்றத்மதக  ப்ாண்டு 
வநதவர் பெரியார் எனெதில்  எ்ககு ைாறறுக 
்ருத்து இல்மை ஆ்ால் ஆஙகி்ையர்்ள்தான 
இநதச் சமூ் நீதிமயக ப்ாண்டு வருவதறகு 
அடிக்்ாலிட்டார்்ள் எனறு பசால்கின்ற 
பொழுதுதான எனனுமடய ொர்மவ எனெது 
ைாறுெடுகி்றது.  அவர்்மள விட சமூ் நீதியில் 
ோம நிம்றய வநதிருககி்்றாம ைற்ற ோடு்ளில் 
வர்க் முரண்ொடு இருககி்றது ேம ோட்டில் ோதி 
முரண்ொடு இருககி்றது. 50 ஆண்டு்ளுககு 
முன்ால் இருநத ோதி குறித்த ொர்மவயும 
இடம குறித்த ொர்மவயும இனம்றககு ைாறி 
இருககி்றது.ஊர்,்சரி எனெமதப் ெறறி ைாறறுப் 
ொர்மவ வநதிருககி்றது.

பீ்ார் அமைச்சர் சநதிர்ச்ர் இரண்டு 
வாரங்ளுககு முன்ால் இராைாயைம குறித்து 
ஒரு ்ருத்து பதரிவித்தார் இராைாயைத்தில் 

சமூ் நீதி இல்மை ைாறறுத் தி்ற்ாளி்மள 
விைஙகு்்ளாடு ஒப்பிட்டு இருககி்றது பெண்்மள 
விைஙகு்்ளாடு ஒப்பிட்டு இருககி்றது இது 
எப்ெடி அம்வருககுைா் புத்த்ைா் இருக் 
முடியும எனறு அவர் ்்ள்வி ்்ட்டார் 
இது பெரிய சர்ச்மசயாகி்றது வட இநதிய 
ஊட்ங்ளில் எல்ைாம இது ்ெசப்ெடுகி்றது 
ோம இதுவமரககும இவறம்றப் ்ெசிக 
ப்ாண்டிருந்தாம இராைாயைம பும்யப்ெட்டது 
,ை்ாொரதம பும்யப்ெட்டது எனறு. இப்பொழுது 
வடோட்டவரும ்ெச ஆரமபித்து விட்டார்்ள். 
இ்ம,பைாழி எனெபதல்ைாம ைாறி இனம்றககு 
பெருமொனமையி்ர்  என்ற ்ொர்மவயில் 
ஆெத்து  வநது ப்ாண்டிருககி்றது சமூ் 
நீதி எனெது விளிமபு நிமையில் இருககும 
எநத ைனிதனுககும சைைா் இடம கிமடக் 
பசய்வது, சைைா் வளர்ச்சி கிமடக் 
பசய்வது, சமூ்நீதி எனெது ஒட்டுபைாத்தைா் 
வளர்ச்சி .ஒட்டுபைாத்தைா் வளர்ச்சி எனெது 
அம்வமரயும உள்ளடககிய வளர்ச்சி 
.ஆண்்ளும பெண்்ளும சரிநி்ர் சைா்ைா் 
வளர்கின்ற வளர்ச்சி. இனனும பெண்்ள் 
்ல்வியிலும பொருளாதாரத்திலும அரசியலும 
வருவதறகு நிம்றயச் பசய்ய ் வண்டி இருககி்றது

வடகிழககு ைாநிைங்ளில் திருைைம 
முடிநதவுடன ஆண்்ள் ைாமியார் வீட்டுககு 
பசனறுவிடுகி்றார்்ள்.அங்்்ய தஙகி 
விடுகி்றார்்ள். சமூ் நீதி தத்துவத்தில் ேமமை 
விட அதி்ைா் இருககி்றார்்ள் அதறகு 
ஒரு ்ாரைம அங்் கிறிஸ்தவம ெரவியது 
எனெமத ோன ைறுக்வில்மை ஆ்ால் அது 
ைட்டு்ை ்ாரைம அல்ை அமதயும தாண்டி 
நிம்றயச் பசய்தி்ள் இருககின்ற் சமூ் 
நீதியின ஆணி்வர்்ளா் முதனமுதைா் 
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இருநதவர்்ள் தமிழர்்ள். ்ெராசிரியர் ஒனம்றக 
குறிப்பிடுகி்றார், ை்ைசியாவிறகும இைஙம்ககும 
இஙகிருநதவர்்மளக  கூலி்ளா் அமழத்துச் 
பசன்றார்்ள். அப்ெடி அவர்்ள் பசன்ற பொழுது, 
சமூ் நீதியில் அவர்்ள் ப்ாஞசம ் ை்ை வநதது 
்ொை இருநதது எனறு குறிப்பிடுகி்றார். அமழத்துச் 
பசல்ைப்ெட்டவர்்ள், கூலி்ளா் அமழத்துச் 
பசல்ைப்ெட்டவர்்ள். எப்ெடி அவர்்ளுககு 
சமூ் நீதி கிமடத்திருக் கூடும? கூலி்ளா்ப் 
்ொ்ார்்ள் ; துனெப்ெட்டார்்ள்;அநத ோட்டின 
குடிைக்ளா்ார்்ள்; இப்பொழுது வசதியா் 
வாழ்கி்றார்்ள்

இனப்ாரு ெக்ம இரண்டு ோதி்ள் 
அதி்ைா் கிறித்துவத்திறகு  ைாறி்ார்்ள் 
கிறித்துவத்திறகு ைாறியதன ்ாரைைா்்வ 
அவர்்ளின வாழ்கம்த்தரம ்ைமெட 
ஆரமபித்தது அத்ால் அவர்்ளுககு எளிதா் 
சமூ் நீதி கிமடத்தது எனறு பசால்கிறீர்்ள் 
ஆ்ால் அ்த இரண்டு ோதி்ள் தான 
இனம்றககு கிறித்துவத்தில் இருககும ோதி 
பிரச்சம்்ளுககு ்ாரைைா் இருககி்றார்்ள். 
அப்ெடியா்ால் அவர்்ளுககு எப்ெடி ஒரு 
சரியா் சமூ் நீதி கிமடத்திருக் கூடும? 
இப்ெடிப்ெட்ட ஏற்றத்தாழ்வு்ள் இருககின்ற்.

உ த் த ர ப் பி ர ் த ச த் தி ல்  ப ெ ண் ் ள் 
மதரியைா் மசககிளில் ெள்ளிககுச் பசல்ை 
ஆரமபித்திருககி்றார்்ள் ்யாகி பசய்தது அல்ை 
இது.வட ைாநிைங்ளிலும ைாற்றம ேடநது 
ப்ாண்டு இருககி்றது. ோன 2012 ேமமு ் ாஷ்மீர் 
பசன்ற பொழுது அங்் இருககும வஙகி்ள் 
பெண்்ளுககு ்டன ப்ாடுக்ாது 2012ல் இது. 
அப்ெடி பெண்்ளுககுக ் டன ப்ாடுக் ் வண்டும 
என்றால் இரண்டு ஆண் ப்ேட் ஆபிசர்்ள் 
்்ரண்டி ப்ாடுக் ்வண்டும. ஒரு ைாத ்ாைம 

அஙகு உட்்ார்நது அநதப் பெண்்ளுககு ்டன 
ப்ாடுப்ெதற்ா்ப் ்ொராடி்்ன.ோம இங்் 
சிறுொனமை ைக்ள் எனறு பசால்கி்்றாம அங்் 
அவர்்ள் பெருமொனமையா் இருககும பொழுது 
பெண்்ளுககு சமூ் நீதி ைறுக்ப்ெடுகி்றது 
இநத ோட்டில்தான ெண்டிட் எனறு பசால்லி 
்ற்றவர்்ள் எனறு பசால்லி ஒரு ோதிககு பெயர் 
மவப்ெதும இநத ோட்டில் தான. ோன அமதயும 
இல்மை எனறு ைறுக்வில்மை.

சமூ்நீதி எனெதில் ோம இனனும பசல்ை 
்வண்டிய தூரம அதி்ைா் இருககி்றது இமத 
நிம்றய இடங்ளில் ் ெராசிரியர் அரசு அவர்்ள் 
அழ்ா்ச் சுட்டிக ்ாட்டி இருககி்றார் அமதயும 
ோன ைறுக்வில்மை இநதக ்ட்டுமரயில் 
எ்ககு சிை முரண்்ளும இருககின்ற் தமிழன 
எனம்றககும சமூ் நீதியில் சமளத்தவ்ா் 
இருநததில்மை ஏப்ன்றால் இவனதான சமூ் நீதி 
குறித்த முதல் குரமை இநதியாவில் எழுப்பியவன. 
ெை ்விமத்ள், இைககியங்ள் இதற்ா் 
சானறு்மளச் பசால்கின்ற். ்ெரா.அரசு 
அவர்்ளின அறபுதைா் இநதக ்ட்டுமரககு 
வாழ்த்து்ள்." எனறு உமரயாறறி்ார்.

பதாடர்நது ்ட்டுமர ஆசிரியர் ்ெரா.வீ.அரசு 
அவர்்மளப் ெறறிய குறிப்பு்மள அமவயில் 
எடுத்துமவத்து ,ஏறபுமர நி்ழ்த்த ்ெரா.வீ.அரசு 
அவர்்மள ஒருஙகிமைப்ொளர் துமரக்ண்ைன 
அவர்்ள் அமழத்தார்.

்ெரா.வீ.அரசு அவர்்ள் த்து ஏறபுமரயில்

 ராேன ொபு அவர்்ள் எனனுமடய அநதக 
்ட்டுமரமய ெறறி மூனறு மி் முககியைா் 
புள்ளி்மள விைர்ச்த்திறகு உட்ெடுத்தி 
இருககி்றார் அநத மூனறு புள்ளி்ள் சமெநதப்ெட்ட 
விஷயங்மள ைாத்திரம ோன உமரயாடுகி்்றன.
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அநதக ்ட்டுமர எனெது மி்ப் பெரிய 
புத்த்ைா் எழுத ்வண்டிய மி்ப் ெரநத விரிநத 
ெரிைாைங்மளக ப்ாண்ட ்ட்டுமர . அதில் 
அங்ங்் புள்ளி புள்ளி ைாதிரி எமவ மி் 
முககியைா் ைமட ைாற்றங்ளா் சமூ்த்தில் 
ேடநத்்வா அவறம்றக ்்ாடிட்டுக ்ாட்டி 
அநதக ்ட்டுமர மி் ்வ்ைா்ப் ்ொகி்றது 
ஒவபவானறு குறித்தும ஒரு புத்த்ம எழுத 
்வண்டிய அளவிற்ா் பினபுைம உமடய 
்ருத்துக்ள். ராேன ொபு அவர்்ள் அமத 
வாசித்து த்து ்ருத்து்மளச் பசான்தறகு 
ேனறி.

முதலில் இநத தமிழ்ச் சமூ் வரைாறறில் 
வரைாறறுககு முநமதய ்ாைம  பதாடஙகி 
ேமமுமடய சிைப்ெதி்ாரம திருககு்றள் இமவ்ள் 
எல்ைாம  உருவாகிய வரைாறறு ் ாைம,அதாவது 
கி.பி ஆறு ஏழாம நூற்றாண்டுககு முநமதய தமிழ் 
சமூ் வரைாறு எனெது ் வறு .அது ேைககு சங் 
இைககியங்ள், பதால்்ாப்பியம ,அண்மையில் 
ேைககுக கிமடத்திருககி்ற ஏராளைா் 
பதால்பொருள் ஆய்வு்ள் இமவ எல்ைாம 
்ாட்டுகின்ற். அநதச் சமூ்ம குடி்ளால் 
ஆ்து. அப்்ொது பெரிய அரசு என்ற ஸ்்டட் 
என்ற ொமி்்ஷன உருவா்வில்மை அப்்ொது 
இருநத சமூ்ம,அதன முரண்ொடு்ள் ெறறிய 
தனமை எனெது ்வறு.

ஆ்ால் இநத வரைாறறுககுப் பிநமதய ஏழாம 
நூற்றாண்டு பதாடக்ம ஒரு மி்ப்பெரிய ைமட 
ைாற்றம நி்ழ்நதது எனறு ோன அதில் எழுதி 
இருககி்்றன அநத ைாற்றத்தில்  ொர்ப்ெனியம, 
சைஸ்கிருதம ஆகியவறறுககு மி்ப்பெரிய 
ெங்ளிப்பு உள்ளது எனெது எனனுமடய 
வாதம .அமத ஒரு சிறு கூட்டம ைட்டும 
வநது சமூ்த்தில் அவவளவு பெரிய ைாற்றத்மத 

பசய்து விட முடியுைா எனெது ்ொன்ற ஒரு 
்்ள்விமய, சந்த்த்மத ேண்ெர் ராேனொபு  
அவர்்ள் கிளப்பி இருககி்றார்்ள்.சரி, என் 
விஷயம எனறு பசான்ால் அனம்றககு ஆட்சி 
புரிநத ெல்ைவ ைன்ர்்ளா் இருக்ட்டும 
பிற்ாைச் ் சாழர்்ளா் இருக்ட்டும பவவ்வறு 
ெகுதி்ளில் இருநத அரசர்்மளத் தங்ளுமடய 
்ேரடிப் ெண்ொட்டு ்ட்டுப்ொட்டுககுள் ப்ாண்டு 
வநதவர்்ள் ொர்ப்ெ்ர்்ள். சைஸ்கிருதத்மத 
அதறகு வழியா் ஆககிக ப்ாண்டார்்ள்.
சைஸ்கிருதம ேல்ை சானறு. ஏன வழிொட்டு 
பைாழியா் ்்ாயில்்ளில் சைஸ்கிருதம 
இருககி்றது? ஏழு எட்டாம நூற்றாண்டு 
பதாடஙகி ெதிப்ட்டாம நூற்றாண்டு வமர 
உங்ளுமடய தமிழ் என்வா் இருநதது? 
ைணிப் பிரவாளத் தமிழ் .இப்ெடி நிம்றய நிம்றய 
சைஸ்கிருதச்பசாற்ள் தமிழ் பைாழியில் ்சர்நது 
தமி்ழ அழிநது விடு்ைா என்ற ெயம ஒரு 
ெக்ம இருநதது ஆ்ால் இப்ெடி சைஸ்கிருதம  
்சர்நததன விமளவா் பதலுஙகு வநதது, 
்ன்டம வநதது, ைமையாளம வநதது ,ஆ்ால் 
தமிழ் தனம்க ்ாத்துக ப்ாண்டது. அதறகு 
மி் முககியைா் ்ாரைம தமிழ் இரட்மட 
வழககு பைாழி.

ோம ்ெசுவமதப் ்ொல் எழுத ைாட்்டாம.
எழுதுவது ் வறு ் ெசுவது ் வறு. ஆம்யி்ா்ை 
ெதிவு பசய்யப்ெட்ட பைாழி ேைககுத் பதாடர்ச்சியா் 
ைாற்றம இல்ைாைல் இருநது வநததன ் ாரைைா் 
ேைது பைாழி தப்பித்தது .இல்மைபயன்றால் 
சைஸ்கிருதம ்ைநத பதலுஙகு ்ன்ட 
ைமையாள பைாழிமயப் ்ொல் இனப்ாரு 
பைாழியா் தமிழ்  உருைாறி இருககும இமத 
யார் பசய்தார்்ள்? இதறகு யார் ்ாரைாைா்  
இருநதார்்ள்?. ்்ாயில்்மளயும அது சார்நத 
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ெண்ொட்டு்மளயும அது சார்நத வரைாறறு 
பொருளாதாரம பினபுைங்மளயும நீங்ள் 
ொர்க் ்வண்டும உங்ள் இமச ைாற்றப்ெட்டது, 
உங்ள் ்மை ,வரைாறு ைாற்றப்ெட்டது. 
உங்ளுமடய வழிொட்டு மும்ற ைாற்றப்ெட்டது. 
அது சார்நத அம்த்து வரைாறு்ளும ஒரு 
சாதி சார்நத சைஸ்கிருதம சார்நத  வரைா்றா் 
்ட்டமைக்ப்ெட்டது எனெது வரைாறு. இது ஒரு 
சிறிய கூட்டத்தால்,  ஸ்ைார்த்த பிராைைர்்ள் 
எனறு பசால்ைககூடிய சங்ராச்சாரி ் ட்டமைத்த 
கூட்டம .  அவர்்ளுககும அரசுககும 
இருநத உ்றவு்ள். அரசர்்ள் அவர்்மளக 
ப்ாண்டாடி்ார்்ள் அவர்்ளுககு இைவசைா் 
நிைம ப்ாடுத்தார்்ள் அவர்்ளுககு எனப்ன் 
வசதி பசய்ய முடியு்ைா அவவளவு பசய்தார்்ள்.

அரசர்்ள் சைஸ்கிருதப் ெள்ளிககூடங்மள 
ேடத்தி்ார்்ள். தமிழ்ப் ெள்ளிககூடங்மள 
ேடத்தியதா் வரைாறு இல்மை. சைை பெௌத்த 
ைதங்மள ஒழித்தார்்ள் ஆசிவ் ைதத்மத 
ஒழித்தார்்ள்  தமிழ்ச் சமூ் வரைாறறுககு 
முநமதய  ்ாைங்ளில் பொது உடமை ்ெசிய, 
தமிழ் ைரமெ ்ெசிய ைனிதர்்ள், ைனிதம் 
மையப்ெடுத்திய ைரபி்ர். இநத ைரபு்ள் எல்ைாம 
தூககி எறியப்ெட்டு ைனிதம் ைய்யப்ெடுத்தாத 
புராை ெரப்பிைா் ராைாயைம ை்ாொரத ் வதம 
ைரபு்ள் எனெது ேம ைதைாகின்றது ேம ெகதி 
இைககியைாகியது ேமமுமடய ்்ாயிைாகியது 
இநத வரைாறு தான ோன அங்் சுட்டி 
்ாட்டியது ஆம்யி்ா்ை இது ஒரு சிறிய 
கூட்டம இத்ால் இது பசய்ய முடியுைா என்ற 
உங்ள் ஐயத்திறகு ோன இமத ெதிைா் பசால்ை 
விருமபுகி்்றன

கிறித்துவ வரைாறு சார்நது ேடநத சமூ் 
ைாற்றங்ள் ெறறி ோன குறிப்பிட்டது. 

்ை்ைாட்டைா் ோன பசால்லி இருககி்்றன 
அமதயும நீங்ள் விைர்ச்த்திறகு உட்ெடுத்தி 
இருககிறீர்்ள் ஒரு்வமள நீங்ள் திருபேல்்வலி 
்னனியாகுைரி ைாவட்ட வரைா்்றாடு ்சர்நது 
தமிழ்ோட்டு கிறித்துவ ைத வரைாறம்ற ்ெசுவது 
்ொல் எ்ககுத் ்தானறுகி்றது. ஆ்ால் 
அநத ைாவட்டங்ளில் இருநத கிருத்துவ ைத 
வரைாறு எனெது ்வறு. ஆ்ால் ்ாைனி 
ஆட்சி வநத பொழுது ்ாைனி ஆட்சிககுள் 
இரண்டு விஷயங்ள் இருநதது அமத ோம 
ை்றநது விடககூடாது. ஒனறு ொதிரியார்்ள் 
இனப்ாரு ெக்ம ்ாைனி ஆட்சியாளர்்ளா் 
வநத ்வர்்ர் ்ொன்ற பெரிய அதி்ாரி்ள். 
எடுத்துக்ாட்டா் எல்லீஸ் ்ொன்றவர்்ள். 
இது ைாதிரி வநத ்ால்டுபவல் ்ொன்றவர்்ள் 
தமிழ்ச் சமூ்த்திறகு என் பசய்தார்்ள் எனறு 
்்ட்டால் தமிழ் ஒடுக்ப்ெட்ட குழநமத்ள், 
பெண்்ள் இவர்்ள் எல்்ைாமரயும ேமமுமடய 
புராை சமூ்ம, ச்ாத் சமூ்ம, ொர்ப்ெனிய 
சமூ்ம ெடிக்க கூடாது நுமழயககூடாது எனறு 
உருவாககி மவத்திருநத ்ட்டமைப்மெ முதன 
முதலில் உமடத்து தூககிப் ்ொட்டவர்்ள் இநத 
கிறித்துவ அதி்ாரி்ள்தான. இதறகு நிம்றயச் 
சானறு்ள் உண்டு அதிலிருநதுதான அநத 
ஒடுக்ப்ெட்டவர்்ள் ெடிககி்றார்்ள். பெண்்ள் 
ெடிககி்றார்்ள். இஸ்ைாமியர்்ள் ெடிககி்றார்்ள் .

இநதப் ெடிப்பு எனெது வநததன மூைைா், 
வாசிப்பு எனெது வநததன மூைைா், இதழியல் 
எனெது வநததன மூைைா், புத்த்ப்ெதிப்பு 
எனறு வநததன மூைைா் ேைககு கிமடத்த 
மி்ப் பிரைாண்டைா் வளர்ச்சி,அடிப்ெமடயா் 
வளர்ச்சி அநதக ்ற்றல்(லிட்டரசி). அதம் 
உருவாககிய தனமை எனெது பெரிய புரட்சி 
.அமத யார் பசய்தார்்ள்? ஆஙகி்ையர்தான 
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பசய்தார்்ள். அப்ெடி அவர்்ள் பசய்ததன 
மூைைா்த்தான ேைது ஆட்்ள் சங் 
இைககியங்மளக ்ண்டுபிடித்தா ர்்ள் 
பதால்்ாப்பியத்மதக ்ண்டுபிடித்தார்்ள் 
திருககு்றமளக ்ண்டுபிடித்தார்்ள். உங்ளிடம 
ஒரு சின் ்்ள்வி..  சுவடியிலிருநத இநத 
பிரதி்மள எல்ைாம 16 17 ஆம நூற்றாண்டில் 
பெௌத்தம சைைம ஆசி்ம சார்நத ெதிவு்மள 
எல்ைாம நிம்றய எரித்து விட்டார்்ள். அமவ்ள் 
எல்ைாம இப்்ொது இல்மை. ப்ாஞசம இநத 
ெவுத்தம சார்நத பதால்்ாப்பியம, சைைம சார்நத 
சீவ் சிநதாைணி,சைைம எனறு பசால்ைககூடிய 
திருககு்றமளயும இநத மசவத்மதச் சார்நதவர்்ள் 
மவத்துக ப்ாளுத்தி இருநதால், உங்ள் 
பு்றோனூறறு தமிழன அ்ம பு்றம எனறு 
பசால்லும சங் இைககியங்ள் தமிழ் எனறு 
எனப்ன்பவல்ைாம ்ெசுகி்்றா்ை அவறம்ற 
எல்ைாம எஙகிருநது ோம ்ெசி இருப்்ொம. 
இமவ அச்சுக்ருவி ்ண்டுபிடித்து அதம் 
அச்சிட்டு ேைககு ப்ாடுத்த அநத ைரபில் அநத 
பவள்மளக்ாரன பசய்த ைரபில் வநததுதான. 
அதம்த் தா்ைாதரன பிள்மள அவர்்்ளா,உ.
்வ.சாமிோதய்யர் அவர்்்ளா,மவயாபுரி பிள்மள 
்ொன்றவர்்்ளா முயறசி பசய்திருக்ைாம.
ஆ்ால் அநதக ்ட்டமைப்பில்,்ல்வி 
ைறுைைர்ச்சியில்,அச்சிட்டு ைறுைைர்ச்சி பசய்ததில் 
கிறித்துவத்திறகு மி்ப்பெரிய பதாடர்பு உண்டு.

 ஒரு ொதிரியாரா் ்ொப்ொண்டவரா்  ஒரு 
பெண் வர முடியுைா எனறு நீங்ள் ்்ட்டீர்்ள் 
நியாயைா் ்்ள்விதான. ேமமூரில் ைட்டும, 
ேைது ஊரில் ்்ாயில் பூசாரி்ளா் ேைது  
பெண்்ள் வநதுவிட முடியுைா ?எங்்யாவது 
இருககி்றார்்ளா ? பெரிய பெரிய ்்ாயில்்ளில் 
பெண்்மள நீங்ள் அனுைதிககிறீர்்ளா? இது  

உை்ம தழுவியது. ஆண்்ள் என்ற பவறியின 
ஊடா் ஆண் அதி்ாரம என்ற பவறியின 
ஊடா் பெண்்மள ஒதுககுதல் எனெது ஒரு 
சமூ் வரைாறு. அதறகுள் நிம்றய விஷயங்ள் 
இருககின்ற் அநத வரைாறறின ஊடா் பெண் 
அடிமை எனெது உை்ம தழுவிய விசயைா் 
இருககி்றது அது கிறித்துவத்துககுள்ளும 
இருககி்றது ஆ்ால் இதறகு ைா்றா் 
ச்ாத்த்துககுள் இநதுைதக ப்ாள்ம்ககுள் 
கிறித்துவத்மத விட ப்ாடுமைப்ெடுத்த கூடிய 
பெண் அடிமைத்த்ம இருககி்றது எனெமதப்  
புரிநது ப்ாள்ள ்வண்டும.

14ஆம நூற்றாண்டில் இருநது 21ம 
நூற்றாண்டு வமர ஏ்ப்ெட்ட ்ண்டுபிடிப்பு்ள் 
பவள்மளக்ாரர்்ள் ்ண்டுபிடித்தார்்ள். 
உங்ளுககுத் பதரியும புவியீர்ப்பு விமச சார்நது, 
மினசாரம சார்நது, அணு உட்்ரு சார்நது, 
அணு உமடத்தல் சார்நது நூறறுக்ைக்ா் 
புதிய புதிய ் ண்டுபிடிப்பு்ள் ேைது வாழ்கம்மய 
அப்ெடி்ய சுறறி தமைகீழா் ைாறறியது 
.ஊட்ம புதிதா் உருவாகியது,இது  எல்ைாம 
19 ஆம நூற்றாண்டில் நி்ழ்நதது. இமத 
ேைககுக ப்ாடுககி்றார்்ள். ்ாைனியர்்ள் ேைது 
ேனமைக்ா்க ப்ாடுத்தார்்ள் எனறு ோன 
பசால்ைவில்மை. ப்ாள்மளயடிப்ெதற்ா்த்தான 
ப்ாடுத்தார்்ள்.ஆ்ாலும அதனமூைம  ேைககு 
்ராடு கிமடத்தது ேைககு ட்பரயின கிமடத்தது 
ேைககுப் ெள்ளிககூடம கிமடத்தது இமத 
எல்ைாம, கிமடத்த இநத ேனமைமய ோம 
எப்ெடி ொர்ப்ெது?, இநத வளர்ச்சிமய எப்ெடிப் 
ொர்ப்ெது, இனம்றககு இருக்ககூடிய இநத 
இநதுத்துவாவாதி்ள் அநதப் பிரித்தானியர்்மளப் 
ொர்ககி்ற ொர்மவயில் ோம ொர்க் முடியுைா 
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எனெது தான எனனுமடய ்்ள்வி. அநதப் 
பினபுைத்தில்தான ோன இநதக ்்ள்விமய 
எதிர்ப்ாள்கி்்றன

இைஙம் ை்ைசியா பசன்றவர்்ளுககு 
சமூ் நீதி கிமடத்தது எனறு எழுதியிருப்ெது 
ெறறிச்பசானனீர்்ள்.  இது பராமெ விவரித்து 
எழுத ்வண்டிய விஷயம. ோன ஒரு ்்ள்வி 
்்ட்கி்்றன இவர்்பளல்ைாம  பவள்மளக்ாரன 
கூப்பிட்டவுடன எதற்ா்  கிளமபிப் ் ொ்ார்்ள் 
இநத ஊரில் அவர்்ளுககு குடியிருககும 
ைம் கிமடயாது. இநத ஊரில் அவர்்ள் 
தீண்டப்ெடாதவர்்ள். ஊரில் பசருப்பு ்ொட்டு 
வர முடியாது. வண்டியில் வர முடியாது .துண்டு 
்ொட முடியாது. இபதல்ைாம 1970 வமர ோ்் 
்ேரில் ்ண்டது இனம்றககு ைட்டும என் 
ைாறிவிட்டது? இனனும இரட்மடககுவமள  
இருககி்றது குடிககும தண்ணீரில் ைைம அள்ளி 
்ொடுவது இருககி்றது. இநத ஒதுக்ப்ெட்ட 
ைக்ள் ஆப்பிரிக்க ்ாடு்ளுககும சி்ைான 
்ாடு்ளுககும ை்ைசிய ெர்ைா ்ாடு்ளுககும 
்ொ்தன மூைைா் இநத அடிமைத்த்த்திலிருநது 
ஒடுககுமும்றயிலிருநது அவர்்ளுககு விடுதமை 
கிமடத்தது ஆ்ால் அங்் ்ொய் அவர்்ள் 
சுதநதிரைா் வாழ்நதார்்ளா எனெது ்வறு 
்்ள்வி. ஆ்ால் இநத அடிமைத்த்த்திலிருநது 
ஒடுககுமும்றயிலிருநது விடுதமை ஆ்ார்்ள் 
அவர்்ளுககு உமட கிமடத்தது சாப்ொடு 
கிமடத்தது இஙகு சாப்ொடு கூட கிமடயாது ோம 
அப்ெடித்தான அநத சமூ் வரைாறம்ற ொர்க் 
்வண்டி இருககி்றது சமூ் நி்ழ்வு்ளில் என் 
ைாதிரியா் ொசிட்டிவ விஷயங்ள் வநத் 
அதறகுள் என் பே்ட்டிவா் விஷயங்ள் 
இருநத் என்ற ஒட்டுபைாத்த ொர்மவ்யாடு ோம 

அநத சமூ் வரைாறறு ் ொகம் ,இயக்ங்மள 
ைதிப்பீடு பசய்ய ்வண்டும

சின் சின் எடுத்துக்ாட்டு்மள எடுத்துக 
ப்ாண்டு ோம ொர்க்ககூடாது.தமிழில் ஒரு ேல்ை 
ெழபைாழி உண்டு. எடுத்துக்ாட்டு்ள் எல்ைாம 
பசாத்மதயா்மவ எனறு. . அ்த்ொை இரண்டு 
்ல்வி நிறுவ்ங்மள எடுத்துகப்ாண்டு சிை 
சிை நி்ழ்வு்மளயும ோம ஒரு எடு்்ாைா்க 
ப்ாண்டு அமத ஒரு சமூ் வரைாறறு நி்ழ்வு 
என்ற ்ண்்ைாட்டத்தில் ோம வாசிப்ெது, 
்ெசுவது எனெது எல்ைாம அநத வரைாறறு 
ொர்மவயா் அமைய முடியுைா எனெது எ்து 
்்ள்வி. 3500 ஆண்டு்ள் ்ாை தமிழ் சமூ் 
வரைாறறில் முதல் ஆயிரம ஆண்டு்ள் 
எனெது தனி. அடுத்த ஆயிரம ஆண்டு்ள் 
இனப்ானறு ஆ்ால் 19 ஆம நூற்றாண்டில் 
இருநது ேைககு ஏறெட்டது ஒரு மி்ப்பெரிய 
ைாற்றம .எழுச்சி அது. 20 ஆம நூற்றாண்டில் 
பதாடஙகுகி்றது இநத பதாடர்ச்சிககுள் என் 
விஷயங்ள் எனெது முககியம. இநத ைண்ணில் 
ஒரு தாடிக கிழவர் புதிய புதிய வார்த்மத்மள 
்ண்டுபிடித்தார் அதுதான சுயைரியாமத. அநதக 
்ாைத்தில் ் வறு யாரும அமதப் ெறறி ் ெசியதா் 
எ்ககு பதரியவில்மை.

அநத சுயைரியாமத ் வண்டுபைன்றால் நீ ோதி 
தமளயிலிருநது பவளியில் வா .சுயைரியாமத 
்வண்டுபைன்றால் பெண்்்ள உங்ள் ் ருவம்ற 
்தமவச் சாத்துங்ள் நீங் என் சமைச்சு 
்ொடுவதற்ா்வா, அவனுக்ா்வா நீங்ள் 
உருவாக்ப்ெட்டிருககிறீர்்ள்.இல்மை. நீ 
அமத எல்ைாம தூககி ்ொட்டு வநது ெடி. 
சுதநதிரைா் வாழ ்ல்யாைம ்த்திரிக்ாய் 
எல்ைாம முககியமில்மை, உனனுமடய 
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சுயைரியாமததான முககியம எனறு பசான் 
இநதக கிழவருமடய சுயைரியாமத தமிழ் சமூ் 
நீதியில் மி் முககியைா்து ்சாசியல் எத்திகஸ் 
இன  தமிழ் எனறு எடுத்துகப்ாண்டால் அது 
ஒரு பெரிய விஷயம .அதறகு சாத்ைா் இருநத 
பெரியவர்்ள் தமிழில் திரு.வி.், வ உ சி, 
எனறு  தமிழ் சமூ் நீதிககு ஒரு பெரிய வரைாறு 
இருககி்றது 19ம நூற்றாண்டில் உை்ம தழுவி 
உருவா் ைார்கசியம எனறு பசால்ைககூடிய 
உமழப்பு சமெநதப்ெட்ட ்்ாட்ொடு வளர்ச்சி 
அமடநது தனி ைனிதனுமடய சுயைரியாமத 
சார்நத ெண்பில் உருவா்ககூடிய இநத ் சாசியல் 
ேஸ்டிஸ் எனறு பசால்ைககூடிய சமூ் நீதி 
உருவாக்த்தில் தமிழ் சமூ்த்திறகு பெரிய 
ெங்ளிப்பு உண்டு அதன விமளவா் பெரிய 
ைாற்றங்மள ோம ் ண்டிருககி்்றாம அதில் ஒரு 
சிறிய ெகுதி தான இநத இட ஒதுககீடு.
 இநதத் தனமை்ள் எல்ைாவறம்றயும ் டவுள் 

ைறுப்பு, ராைாயை எதிர்ப்பு, மூடேமபிகம் 
அழிப்பு இமவ எல்ைாம இநத சமூ் நீதிககுள் 
இருநது உருவா்ககூடிய ஒரு விஷயம எனெமத 
ோம புரிநது ப்ாள்ள ்வண்டும." எனறு 
குறிப்பிட்டு  ஏறபுமரயாறறி்ார்.
நிம்றவா் ஒருஙகிமைப்ொளர் துமரக்ண்ைன 

அவர்்ள் " இநத  ஆய்வுக கூட்ட்ை ஒரு 
உமரயாடமை முனப்டுத்துச் பசனறுள்ளது. 
ஆய்வ ாளரு ககு ம  எழு த் த ா ளரு ககு ம 
இமட்ய ேடநத இநத உமரயாடல் மிகுநத 
ைகிழ்ச்சிமய தருகி்றது. ோம ்வண்டுவது 
இநத உமரயாடமைத்தான. "எனறு குறிப்பிட்டு 
்ைநதுமரயாடமை ஆரமபித்து மவத்தார்.
்ைநதுமரயாடலில் ைருத்துவர் ்சாை.

இளங்்ாவன அவர்்ள் "இனறு ஒரு 
அருமையா் நி்ழ்ச்சி. ்ருத்து ்வறுொடு்மள 
ஆராய்நது முடிவு எடுக் ்வண்டும என்ற 

அளவி்ை முககியைா் ்ருத்துக்ள். தநமத 
பெரியாரின  ்டவுள் ைறுப்பு எனெதும சமூ்நீதி 
எனெதும  ைனித ் ேயத்தின அடிப்ெமடயில்தான.
அமதச் பசால்லி இருககி்றார்்ள். அடுத்த சமூ் 
நீதி எவவளவு முககியம, அதன வரைாறு 
என்? எனெமத எல்ைாம சி்றப்ொ் ஆராய்ச்சி 
பசய்வதறகு மிக் ேனறி.அய்யா ராேன ொபு 
அவர்்ள் ஒரு ்ருத்மதச் பசான்ார்்ள் ஒரு 
சின் குழு வநது ஒரு பெரிய குழுவிடம 
எப்ெடி ைாற்றத்மத உண்டாக் முடியும என்ற 
்்ள்வி மி் முககியைா் ்்ள்வி. அமதப் 
புரிநது ப்ாண்டா்ை ேைககு சமூ் நீதி விளஙகி 
விடும. பெரிய தமிழ் அறிஞர்்ள் இருநத 
இடத்தி்ை தமிழில் மூனறு எழுத்துக்ள் தவிர 
மீதிபயல்ைாம சைஸ்கிருதத்தில் இருநதுதான 
வநதது எனறு பவளிப்ெமடயா் ஒருவர் 
பசால்லி அமத தமிழ் அறிஞர்்ள் ைறுக் 
முடியாத நிமையில் இருநதார்்ள் எனெது தான 
வரைாறு. ் ால்டுபவல்லும ் தவ்ேயப்ொவாைரும 
இல்ைாைல் இருநதிருநதால் அப்ெடி்ய 
ஆககி இருப்ொர்்ள்.உங்ளுமடய தாத்தா, 
உங்ளுமடய பெற்்றாருமடய திருைைப் 
ெத்திரிகம்மய நீங்ள் ொர்த்தீர்்ள் என்றால்  
தமிழ் எங்் பசன்றது எனெமத ோம ேன்றா் 
புரிநது ப்ாள்ளைாம ஆ்்வ ேைககு ைநதிரமும 
புரியாத ைநதிரம. எப்ெடி அபைகசாண்டர் 
வநது சூபிடர் எனனும ்டவுளிடமிருநது 
எ்ககு ெவர் வருகி்றது எனறு பசான்ா்ரா 
அது ைாதிரி ைநதிரத்தால், ைநதிரத்திறகுக 
்டவு்ள ்ட்டுப்ெட்டவர் என்ற ப்ாள்ம்மய 
ைன்ர்்ளிடம பசலுத்தி ைக்மள முட்டாள்்ள் 
ஆககியது தான ஆரிய ெண்ொடு அமத ோம 
ஆராய்நது ொர்த்து ஏறறுக ப்ாள்ள ்வண்டும. 
பெரியார் பசால்வபதல்ைாம 'ோன பசான்்ன 
எனெதற்ா் ஏறறுக ப்ாள்ளாதீர்்ள். நீங்ள் 
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சிநதித்து உங்ளுககு சரிபய்ப் ெட்டால் 
ஏறறுகப்ாள்ளுங்ள்' எனறு தான பசான்ார். 
்ெரா.அரசு  அய்யா அவர்்ள் மி்ச் சி்றப்ொ் 
பசால்லிவிட்டார்்ள் நீங்ள் இனறு வநது 
்ைநது ப்ாண்டது எங்ளுககு மி்வும அருமை 
உங்ளுமடய ்ருத்துக்மள வர்வறகி்்றாம 
அ்த ்ேரத்தில் ைக்ள் சிநதித்து அவரவர் 
முடிவு்மள எடுத்துக ப்ாள்ள ்வண்டும 
எனறு தாழ்மையுடன ்்ட்டுகப்ாள்கி்்றன 
இநத நி்ழ்ச்சிமய இவவளவு சி்றப்ொ் ேடத்திய 
துமரக்ண்ைன அவர்்ளுககும இளைா்றன 
அவர்்ளுககும ைற்றவர்்ளுககும ேனறி எனறு 
குறிப்பிட்டு ்ருத்து பதரிவித்தார்.
பதாடர்நது மும்வர் வா.்ேரு,ைருத்துவர் 

ச்ராோ இளங்்ாவன ஆகி்யார் ்ருத்து 
பதரிவித்த்ர். ைருத்துவர் ச்ராோ இளங்்ாவன 
அவர்்ள் த்து ்ருத்துமரயில் "நி்ழ்வு 
மி்ச்சி்றப்ொ் இருநதது ோன பெண்்ள் ் ோககில் 
ொர்ககி்்றன பவள்மளக்ாரர்்ள்தான நிம்றய 
ைருத்துவைம்்மள ஆரமபித்தார்்ள் ோங்ள் 
பி்றநதது எல்ைாம அநத ைருத்துவைம்யில்தான.
அநதக ்ாைத்தில் பிள்மள பி்றப்பு எனெது 
பசத்துப்பிமழப்ெது. இநத ைருத்துவைம்்ள் 
எல்ைாம இல்ைாைல் ்ொயிருநதால் ோங்ள் 
எல்ைாம கூட இருநதிருக் ைாட்்டாம 
அமத நிம்த்து ோன மி் ேனறியா் 
இருககி்்றன.ைருத்துவம ைட்டுைல்ை, ்ல்வி, 
்ொககுவரத்மதயும அவர்்ள் ப்ாடுத்தார்்ள். 
அது தவிர இநத ைார்புச் ்சமைப்்ொராட்டம. 
பெண்்ள் ைார்மெ மூடககூடாது எனறு வநத 
பொழுது அநதப் பெண்்ளுககு ் வறு யா்ரனும 
உதவி பசய்தார்்ளா? ஒருத்தரும இல்மை.
ஒரு ஆஙகி்ையருமடய ைம்வி, சட்மட 

எல்ைாம மதத்துக ப்ாடுத்து இமதப் ்ொட்டுக 
ப்ாள்ளுங்ள் எனறு பசால்லி அதறகுப் 
பெரிய எதிர்ப்பு எல்ைாம வநதாலும அநதப் 
பெண்்ளுககு உதவி பசய்தார்்ள். இதறகு ் ை்ை 
ஒரு பெண் தனனுமடய ைார்ெ்த்மத அறுத்துக 
ப்ாண்டு இநதக ப்ாடுமை நீஙகுவதற்ா்ப்  
்ொராடி்ார் இவர்்ள் எல்ைாம வரவில்மை 
என்றால் அநத ைாதிரி பசயல்்ள் இனம்றககும 
ேடநது ப்ாண்டிருககும. 
ே ா திமய ப்  ெ ற றி  இ ந த  ஆட்்ள்  

பவள்மளயர்்ளிடம என்தான ்ாமதக 
்டித்தாலும அவர்்ள் ேமொைல் எல்ைா ைக்ளும 
சைம எனறுதான  அடித்துச் பசான்ார்்ள் 
அதில் ப்ாஞசைாவது ைக்ள் அப்்ொது 
ைாறி்ார்்ள். அப்பு்றம பெரியார் அய்யா 
வநதார். இமதபயல்ைாம  நிம்த்து ொர்த்து 
ோன மிக் ேனறி்யாடு தான இருககி்்றன 
.அவர்்ள் ைட்டும வராைல் இருநதிருநதால் 
இநதியா எப்ெடி இருநதிருககும ?்சர,்சாழ  
ைன்ர்்ள் ் ொை இருநதிருநதால் ொர்ப்ெ்ர்்ள் 
பசால்மைக ் ்ட்டுக ப்ாண்டு ேடநதிருப்ொர்்ள் 
ோம எல்ைாம அழிநது ்ொய் இருப்்ொம 
ோம ேனறியா் இருக் ்வண்டும." எனறு 
குறிப்பிட்டார்.
மி்ச்சி்றப்ொ் நி்ழ்மவ ஒருஙகிமைத்து 

ஒவபவாரு ஆய்வுமரககு ,ஏறபுமரககு  
முனனும  பினனும , உம ர ய ாள ர் ்மள 
அறிமு்ப்ெடுத்தி,அவர்்ளின உமர்ளுககுப்பின 
அவர்்ளின உமர்ளிலிருநது மி் முககியைா் 
்ருத்துக்மள குறிப்பிட்டு மி்ச்சி்றப்ொ் 
இநதத் திராவிடப்பொழில் இதழ் ஆய்வரஙம் 
ஒருஙகிமைத்த துமரக்ண்ைன அவர்்ள் 
ேனறியுமர ஆறறி்ார்.


