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வரலாறு பகுதி - 34 

34] தமிழ்நாட்டில் சமுதாய மாற்றங்கள் 

பாடக்குறிப்புகள் 

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு தலைேர்கள் அரசியல் சுதந்திரத்திற்கு மட்டுமல்ைாமல் 

சமூக ேிடுதலைக்கும் வபாராடி ேந்தனர். அரசியல் சுதந்திரம் என்பது சமூக நீதி, 

சுயமரியாலத மற்றும் ககளரேம் இல்லைகயனில் அர்த்தமற்றது என்று அேர்கள் 

கருதினர். 

பிராமணர் அல்லாததார் இயக்கம் 

 1912 ல் திருேல்ைிவகணியில் டாக்டர் நவடச முதைியாரின் முயற்சியால் 

கசன்லன திராேிடச்சங்கம் வதான்றியது. அவத ஆண்டில் பிராமணர் 

அல்ைாவதாருக்கு அன்று தனி ேிடுதியும் துேக்கினார். 

ததன்னிந்திய விடுதலலக் கழகம் / நீதிக்கட்சி 

 கதன்னிந்திய ேரைாற்றில் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் கசன்லன 

மாகாணத்தில் நீதிக் கட்சியின் ஆட்சி குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ோக அலமந்தது. 

 நீதிக்கட்சி, கல்ேி மற்றும் வேலைோய்ப்பில் பிராமணர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு 

எதிராக பிராமணர்கள் அல்ைாதேர்களால் கதாடங்கப்பட்ட சமூக இயக்கமாகும். 

 நீதிக்கட்சி என்றலைக்கப்பட்ட கதன்னிந்திய நை உரிலமக்கைகம் ஆங்கிவையர் 

ஆட்சியில் கசன்லன மாகாணத்தில் வதான்றிய அரசியல் கட்சியாகும். 

 1916 ம் ஆண்டு டி.எம்.நாயர் மற்றும் பி.டி. தியாகராயகசட்டி ஆகிவயார் 

பிராமணர் அல்ைாவதாலர ஒன்று திரட்டி கதன்னிந்திய ேிடுதலைக்கைகம் 

என்ற அலமப்லப ஏற்படுத்தினர். 

 நீதிக்கட்சி கதாடக்க காைத்தில் வகாரிக்லக மனுக்கள் மூைம் பிராமணர் 

அல்ைாதேர்களுக்கு நிர்ோகத்தில் அதிக பிரதிநிதித்துேம் வகாரியது. 
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 இக்கட்சி தமிைில் “திராேிடன்”, கதலுங்கில் “ஆந்திரா பிரகாசிகா” மற்றும் 

ஆங்கிைத்தில் “ஜஸ்டிஸ்” என்ற பத்திரிக்லகலயயும் அச்சிட்டு கேளியிட்டது. 

எனவே, இக்கட்சி நீதிக்கட்சி என்றலைக்கப்பட்டது. 

 1920 ம் ஆண்டு நலடகபற்ற வதர்தைில், நீதிகட்சி கபரும்பான்லம இடங்கலளக் 

லகப்பற்றி திரு. சுப்பராயலு தலைலமயில் ஆட்சி அலமத்தது. 

 1923 ம் ஆண்டு நடந்த வதர்தைில் மீண்டும் கேற்றி கபற்று திரு. டி.எம். 

சிேஞானம் பிள்லள தலைலமயில் ஆட்சி அலமத்தது. 

 1926 ம் ஆண்டுத் வதர்தைில் சுயராஜ்ஜியக் கட்சி கேற்றி கபற்றது. ஆனால் 

ஆட்சி அலமக்க மறுத்துேிட்டது. எனவே சுவயட்லச வேட்பாளரான திரு. 

சுப்பராயலு, சுயராஜ்ஜியக் கட்சியின் உதேியுடன் ஆட்சி அலமத்தார். 

 1930 ம் ஆண்டு நலடகபற்ற வதர்தைில் நீதிக்கட்சி மீண்டும் கேற்றி கபற்று 

ப.முனிசாமி நாயுடு தலைலமயில் ஆட்சி அலமத்தது. ஆனால் 1932 ம் ஆண்டு 

இேலர பதேி நீக்கிேிட்டு, கபாப்பிைி இராஜா பதேிவயற்றார். 

 1934 ம் ஆண்டுத் வதர்தைில் காங்கிரஸ் கட்சி கேற்றி கபற்றது. ஆனால் ஆட்சி 

அலமக்க மருத்து ேிட்டது. நீதிக்கட்சி மீண்டும் ஆட்சி அலமத்தது. 

 1937 ம் ஆண்டு நலடகபற்ற வதர்தைில் நீதிக்கட்சி படுவதால்ேியலடந்து 

மீண்டும் எைவேயில்லை. கபரியார் மற்றும் அேரது சுயமரியாலத 

இயக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் சிறிது காைம் நீதிக்கட்சி கசயல்பட்டது. 

 கபரியாருக்கும் பார்ப்பணத் தலைேர்களுக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு 

காரணமாக, 1944 ம் ஆண்டு வசைத்தில் நடந்த மாநாட்டில் கபரியார் 

நீதிக்கட்சியின் கபயலர திராேிடர் கைகம் என மாற்றம் கசய்து அலத ஒரு 

சமுதாய இயக்கமாக மாற்றினார். இதன் மூைம் நீதிக்கட்சி அரசியல் 

இயக்கத்திைிருந்து ேிடுேிக்கப்பட்டது. 

நீதிக்கட்சியின் சாதலனகள் 
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 நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி சாதி அடிப்பலடயில் கல்ேி மற்றும் வேலை ோய்ப்பில் 

இட ஒதுக்கீடு மற்றும் மதச் சீர்திருத்தங்களுக்காக அலனேராலும் நிலனவு 

கூறப்படுகிறது. 

 இந்திய அரசியைில் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இக்கட்சி ஆட்சிப் 

கபாறுப்வபற்று, பை பிரச்சலனகலள மன உறுதிவயாடு சந்தித்து, சிறிது காைம் 

நல்ைாட்சி ேைங்கியது. கபாருளாதாரம் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தங்கள் மூைம் 

கிராமங்கள் முன்வனற்றம் என்ற புதிய சகாப்தத்லத அறிமுகப்படுத்தியது. 

 நீதிக்கட்சி அலனத்து சமூகத்தினரும் சமமான பிரதிநிதித்துேம் கபற 

ேைிகசய்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நிலைலய உயர்த்தியது. 

 சமூக அரசாலண 1921 மற்றும் 1922 மூைம் பார்ப்பனர் அல்ைாதேர்களுக்கு 

கல்ேி மற்றும் உள்ளாட்சி நிறுேனங்களின் நியமனங்களில் இட ஒதுக்கீடு 

ேைங்கியது. 

 எவதச்சதிகாரம், கசல்ோக்கு, அனுகூைத் வதர்வு முலறலய ஒைிக்க 1924 ம் 

ஆண்டு பணியாளர் வதர்வு ோரியத்லத ஏற்படுத்தியது. இது 1929 ம் ஆண்டு 

கபாதுப் பணி வதர்ோலணயமாக மாறியது. 

 உயர் கல்ேி நிலையங்கலள கநறிப்படுத்துேதற்காகவும், அலனத்து 

சமூகத்தினரும் பயன்கபறவும் கல்லூரிக் கமிட்டிகள் அலமக்கப்பட்டன. 

 வகாேில் ேரவு-கசைவுக் கணக்குகலள முலறப்படுத்த, வகாயில் குழுக்கள் 

அலமக்கப்பட்டன. 

 1921 ல் இந்து அறநிலையச்சட்டம் நிலறவேற்றப்பட்டு, பிராமணமரல்ைாவதார் 

அர்ச்சகர்களாக வகாயில்களில் பணியமர்த்தப்பட்டனர். 

 1926 ம் ஆண்டு இந்து சமய அறநிலையச் சட்டம் ககாண்டு ேரப்பட்டது. 

 1921 ம் ஆண்டு கபண்களுக்கு ோக்குரிலம ேைங்கப்பட்டது. 

 வதேதாசி முலற ஒைிக்கப்பட்டது. கபண்கள் ேன் ககாடுலமத் தலடச்சட்டம் 

மற்றும் கதாைிைாளர் நைச் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. 
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 1924 ல் வதர்ோலணக் குழு அலமக்கப்பட்டது. இதன் ேிலளோக இந்தியாேில் 

அரசுத் வதர்ோலணக்குழு ஒன்று 1929 ல் அலமக்கப்பட்டது. 

 இைேச ேடீ்டு மலனப்பட்டா ேைங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 கசன்லன ஆயிரம் ேிளக்குப் பகுதியில் தியாகராயச் கசட்டியாரால் இைேச 

மதிய உணவுத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பள்ளிகளில் மாணேர்களின் 

எண்ணிக்லக உயர்த்தப்பட்டது. 

 ஆயுர்வேதம், சித்தமருத்துேம் மற்றும் யுனானி மருத்துேக் கல்ேிக்கு  

ஊக்கமளித்தது. 

நீதிக்கட்சியின் வழீ்ச்சி 

 1937 ம் ஆண்டு நலடகபற்ற வதர்தைில் நீதிக்கட்சி கபரும் வதால்ேியலடந்தது. 

ராஜாஜி தலைலமயில் காங்கிரஸ் கட்சி கேற்றிகபற்று அலமச்சரலே 

அலமத்தது. நீதிக்கட்சி அதன் ேழீ்ச்சியிைிருந்து எைவேயில்லை. இதற்குப் பை 

காரணங்கள். 

 உைகில் கபாருளாதார கபரும் மந்தம் நிைேியிருந்த காைத்தில் இக்கட்சி 

கபாறுப்வபற்றது. இதனால் இக்கட்சியால் நிலைக்க முடியேில்லை. 

 வதசிய இயக்கம் தீேிரமாக நலடகபற்றுக் ககாண்டிருந்ததால் இதன் 

கசல்ோக்கு சரியத் கதாடங்கியது. 

 சாதி மற்றும் பணம் கசல்ோக்கு கபறத் கதாடங்கியதால் இக்கட்சி 

பைேனீமலடந்தது. 

 காந்தி தலைலமயில் காங்கிரஸ் கட்சி பைம் கபற்று ேிளங்கியது. இக்கட்சிக்கு 

கபரும் சோைாக அலமந்தது. எனவே நீதிக்கட்சியின் கசல்ோக்கு சரியத் 

கதாடங்கி வதால்ேிலயத் தழுேியது. 

சுயமரியாலத இயக்கம் – ஈ.தவ. இராமசாமி 
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 தமிழ்நாட்டின் மிகச் சிறந்த சமூக சீர்திருத்தோதி கபரியார் ஈ.வே. இராமசாமி 

நாயக்கர் ஆோர். 

 மக்கள் மனதில் சுயமரியாலத, பகுத்தறிவு, கபண்ேிடுதலை, ஏற்றத்தாழ்ேற்ற 

சமுதாயம் அகியேற்றிற்கு ேித்திட்டேர் கபரியார். 

 ஈ.வே.இராமசாமி, 1879 ம் ஆண்டு கசப்டம்பர் 17ம் நாள் ஈவராட்டில் கசல்ே 

ேளம் மிக்க இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தார். தமது 13ம் ேயதில் திருமணம் 

கசய்து ககாண்ட கபரியார், தனது 19 ேது ேயதில் இல்ைற ோழ்லேத் 

துறந்தார். 

 துறேறம் பூண்டு காேி உலட தரித்து, பை புனித இடங்களுக்குச் கசன்று 

ேந்தார். இேர் காசி கசன்றிருந்த வபாது பார்ப்பனர்கள் மற்ற இனத்தேர்கலள 

இைிவுபடுத்துேலத வநரடியாகக் கண்டு அதலனக் கடுலமயாக கண்டித்தார். 

 தமிழ்நாட்டிற்குத் திரும்பி, தமது ககாள்லககலளப் பரப்புேதற்காக 1919 ம் 

ஆண்டு காங்கிரசில் இலணந்தார். 

 1921 ம் ஆண்டு கசன்லன மாநிை காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைலம 

நிர்ோகியாகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். பிறகு 1923 ம் ஆண்டு அதன் 

தலைேரானார். 

 ஒத்துலையாலம இயக்கத்தில் பங்வகற்றார். 

 1924 ம் ஆண்டு வகரளாேில் உள்ள லேக்கத்தில் நலடகபற்ற சத்தியாகிரகப் 

வபாராட்டத்தில் பங்வகற்று தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் ஆைய நுலைவுத் தலடச் 

சட்டத்லத எதிர்த்துப் வபாராடினார். இறுதியில் திருேிதாங்கூர் அரசு ஆைய 

நுலைவு தலடச் சட்டத்லத தளர்த்தி, அலனேரும் ஆையத்திற்குள் 

நுலையைாம் என அறிேித்தது. இதன் காரணமாக கபரியாருக்கு “லேக்கம் 

ேரீர்” என்ற பட்டம் ேைங்கப்பட்டது. 

 காங்கிரசின் நிதியுதேியுடன் வசரன்மாவதேி என்னும் இடத்தில் நடத்தப்பட்ட 

குருகுைம் பள்ளிலய கபரியார் பார்லேயிட்டார். அப்பள்ளியில் பார்ப்பனர் 

மற்றும் பார்ப்பனரல்ைாத மாணேர்களுக்குத் தனித்தனிவய உணவு மற்றும் 
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குடிநீர் ேைங்கப்பட்டது. இதலனக் கண்டு ககாதித்கதழுந்த கபரியார், 

அத்திட்டத்லதக் கண்டித்தவதாடு தனது கசன்லன மாநிை காங்கிரசுத் தலைேர் 

பதேிலயயும் இராஜினாமா கசய்தார். 

 காஞ்சிபுரத்தில் நலடகபற்ற காங்கிரஸ் மாநிை மாநாட்டில் பார்ப்பனர் 

அல்ைாதேர்களுக்கு அரசுப்பணியில் இடஒதுக்கீடு ேைங்கும் தீர்மானத்லத 

ககாண்டுேந்தார். காங்கிரஸ் கட்சி அலத ஏற்க மறுத்ததால், கபரியார் 

அம்மாநாட்டிைிருந்து கேைிவயறினார். 

 தனது ககாள்லககலள பரப்பவும், அதலன ண்லடமுலறப்படுத்தவும் 1925 ம் 

ஆண்டு சுயமரியாலத இயக்கத்லதத் வதாற்றுேித்தார். 

தநாக்கங்கள் 

 சுயமரியாலத இயக்கம் மதம், ஜாதி, அரசியல் மற்றும் சமுதாயத்தில் 

பார்ப்பனர்களின் ஆதிக்கத்லதக் கடுலமயாக எதிர்த்தது. 

 மூடநம்பிக்லககலளயும், பைலமோதத்லதயும் ஒைிக்க பாடுபட்டது. 

 கபண்கல்ேி, ேிதலேகள் மறுமணம், கைப்புத்திருமணம் மற்றும் 

குைந்லதத்திருமணமுலற ஒைிப்பு ஆகியேற்றிற்காகக் குரகைழுப்பியது. 

சாதலனகள் 

 கபரியார், அர்த்தமற்ற ககாள்லககள், மூடநம்பிக்லககள் மற்றும் 

நம்பகத்தன்லமயற்ற புராணக் கலதகலள கண்டித்து கபாது வமலடகளில் 

சாடினார். அேர் தனது சுயமரியாலதக் ககாள்லககலள, குடியரசு, புரட்சி 

மற்றும் ேிடுதலை வபான்ற பத்திரிக்லககளின் மூைம் பரப்பினார். 

 கபரியார் பை ஐவராப்பிய நாடுகளுக்குச் சுற்றுப்பயணம் கபய்து அேர்களின் 

ோழ்க்லகமுலறகலளக் கண்டறிந்தார். ஏழ்லமவய சமுதாயத்தில் நிைவும் 

தீலமகள் அலனத்திற்கும் காரணம் என்பலத உணர்ந்தார். தாய்நாடு 
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திரும்பியவுடன், 14 அம்ச வசாஷைிச அறிக்லகயிலன கேளியிட்டார். 

நீதிக்கட்சி இதலன ஏற்றுக் ககாண்டு அதலனப்பரப்பும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது. 

 மக்கள் கதாலகலயக் கட்டுப்படுத்தவும், மக்களின் ஆவராக்கிய 

ோழ்ேிற்காகவும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்லத அறிவுறுத்தினார். 

 தமிழ் எழுத்து நீர்த்திருத்தத்லத இேர் தூண்டியது மட்டுமல்ைாமல் 

எளிலமயாகக் கல்ேி கற்க வராமானிய எழுத்து முலறலயப் பின்பற்றவும் 

அறிவுறுத்தினார். 

 இேருக்கு கசன்லனயில் நலடகபற்ற கபண்கள் மாநாட்டில் “கபரியார்” என்ற 

பட்டம் ேைங்கப்பட்டது. 

 1937 ம் ஆண்டு நலடகபற்ற வதர்தைில், நீதிக்கட்சி வதால்ேிலயத் தழுேியது. 

இதனால் நீதிக்கட்சியின் ேழீ்ச்சி தேிர்க்க முடியாததாயிற்று. 

 1944 ம் ஆண்டு வசைத்தில் நலடகபற்ற மாநாட்டில் நீதிக்கட்சி “ திராேிடர் 

கைகம்” என கபயர் மாற்றம் கசய்யப்பட்டது. 

சி. என். அண்ணாதுலர 

 வபரறிஞர் அண்ணா என்று அலைக்கப்படும் சி.என். அண்ணாதுலர, 1909 ம் 

ஆண்டு, கசப்டம்பர் 15ம் நள் காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தார். 

 இேர் தனது என்.ஏ.பட்டத்லத, கசன்லன பச்லசயப்பன் கல்லூரியில் முடித்தார். 

 இேர் திராேிட முன்வனற்றக் கைகத்தின் நிறுேனர் ஆோர். 

 அண்ணா, நீதிக்கட்சியின் ோயிைாஅக அரசியைில் நுலைந்தார். சமுதாயத்லத 

முன்வனற்ற வேண்டும் என்ற தாக்கவம இேலர நீதிக்கட்சியில் இலணய 

லேத்தது. இேர் சாதி மற்றும் ஏற்றத்தாழ்ேற்ற சமுதாயத்லத உருோக்க 

வேண்டும் என்ற ககாள்லகயுடன் தன்லன நீதிக்கட்சியில் இலணத்துக் 

ககாண்டார். 

 நீதிக்கட்சியில் இலணந்தவபாது கபரியாரின் தலைலமயின் கீழ் பணிபுரியும் 

பாக்கியம் கிலடத்தது. நீதிக்கட்சி இேருக்கு சரியான பாலதலயக் காட்டி 
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சுயமரியாலத இயக்கத்தில் ஈடுபடச் கசய்தது. இதன்மூைம் சமுதாயத்தில் 

காணப்பட்ட ஏற்றத் தாழ்வுகலள நீக்கும் பணிலயத் கதாடங்கினார். 

 தமிழ் கமாைி மீது அதிக பற்று ககாண்ட அண்ணா, காஞ்சிபுரத்தில் கபரியாரால் 

துேங்கப்பட்ட இந்தி எதிர்ப்பு மாநாட்டில் கைந்து ககாண்டு இந்தி 

கமாைிக்ககதிராககுரல் எழுப்பினார். நன்கு ேளர்ச்சியலடந்த தமிைின் இடத்லத 

இந்தி ஒருவபாது எடுத்துக் ககாள்ள முடியாது என்றும் முைங்கினார். 

 1944 ம் ஆண்டு வசைத்தில் நலடகபற்ர மாநாட்டில் நீதிக்கட்சியின் கபயலர 

திராேிடர் கைகம் என முன் கமாைிந்தார். இதனால் கபரியாருக்கு 

கநருக்கமானார். 

 1947 ம் ஆண்டு நலடகபற்ற கபரியார்-மணியம்லம திருமணத்திற்கு எதிர்ப்புத் 

கதரிேித்து அண்ணா அக்கட்சியிைிருந்து ேிைகி 1949 ம் அண்டு கசப்டம்பர் 17 

ம் நாள் திராேிட முன்வனற்றக்கைகம் கட்சிலயத் கதாடங்கினார். 

 திராேிட முன்வனற்ற கைகத்தின் கபாதுச் கசயைாளர் ஆனார். 

 1967 ம் ஆண்டு நலடகபற்ற வதர்தைில் கேற்ரிகபற்று, அண்ணா தமிைக 

முதைலமச்சராகப் கபாறுப்வபற்றார். 

 தனது ஆட்சிக்காைத்தில் படி அரிசி திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தினார். (ஒரு 

ரூபாய்க்கு ஒரு படி அரிசி). ஆனால் நிதி கநருக்கடியால், இத்திட்டத்லத 

தமிைகம் முழுேதும் கசயல்படுத்த இயைேில்லை. 

 அண்ணா தமிழ் கமாைி ேளர்ச்சித் திட்டத்லத அறிேித்தார். 

 சித்திலர முதல் வததிலய தமிழ் புது ேருட நாளாக அறிேித்தார்.(14.04.1967) 1967 

ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16 ம் நாள் கசன்லன மாநிைம் என்பலத தமிழ்நாடு(தமிைகம்) 

எனப் கபயர் மாற்றம் கசய்தார். 

 புனித ஜார்ஜ்வகாட்லடயில் அலமந்துள்ள கசக்ரவடரியட் என்பலத தலைலமச் 

கசயைகம் எனப் கபயர் மாற்ரம் கசய்தார். அவத வததியில் சத்யவமே ஜயவத 

என்ற அரசுக் குறிக்வகாலள ோய்லமவய கேல்லும் என்று மாற்றி 

அறிேித்தார். 
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 அண்ணாேின் தலைலமப்பண்பு, நிர்ோக வநர்லம, அரசியல் பன்பாடு 

ஆகியேற்லற சிரப்பிக்கும் ேலகயில், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கைகம் 1968 

ம் ஆண்டு ககளரே டாக்டர் பட்டம் அளித்து அண்ணாலேப் பாராட்டியது. 

 அண்னாதுலர பிப்ரேரி 3, 1969 ம் ஆண்டு இறந்தார். 

சமுதாய மாற்றத்தில் தபண்களின் பங்கு 

டாக்டர் முத்துலட்சுமி தரட்டி 

 டாக்டர் முத்துைட்சுமி கரட்டி ஜூலை 30, 1886 ம் ஆண்டு புதுக்வகாட்லடயில் 

பிறந்தார். 

 சமுதாய மாற்றத்திர்கு முன்வனாடியாக தமிழ்நாடு ேிளக்குகிறது. தமிழ் 

சமூகத்தில் காணப்பட்ட வதேதாசி முலறலய வபாக்க டாக்டர் முத்துைட்சுமி 

கரட்டி தீேிரமாக வபாராடினார். 

 இந்தியாேின் முதல் கபண் மருத்துேராோர். 

 1923 ம் ஆண்டு இேரது தங்லக புற்றுவநாயால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தார். 

அதனால் புற்ரு வநாலய அடிவயாடு ஒைிக்க வேண்டும் என்று, 1949 ம் ஆண்டு 

புற்றுவநாய் நிோரண மருத்துேமலனலய கதாடங்கினார். 

 இேரது சீரிய முயற்சியால் கசன்லன அலடயாறு புற்றுவநாய் ஆராய்ச்சி 

நிறுேனம் வதாற்றுேிக்கப்பட்டது. இந்தியப் பிரதமர் ஜேஹர்ைால் வநரு இந்த 

மருத்துேமலனக்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார். 

 வதேதாசி முலற ஒைிப்பில் ஆர்ேம் ககாண்டிருந்ததால், மகாத்மா காந்தி 

இேரது சமூக பணிகலள பாராட்டி வபசினார். 

 வதேதாசி முலற ஒைிப்பில் இேர் ககாண்டிருந்த ஈடுபாட்டின் காரணமாக 1929 

ம் ஆண்டு தமிைக சட்டமன்ற வமைலே உறுப்பினராக நியமனம் 

கசய்யப்பட்டார். 
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 தந்லத கபரியார், திரு.ேி.கல்யாணசுந்தரம் வபான்றேர்கள் இேரது கருத்லதத் 

தீேிரமாக ஆதரித்தனர். இதன் ேிலளோக நீதிக்கட்சி அரசாங்கம் வதேதாசி 

ஒைிப்பு சட்டத்லத நிலறவேற்றியது. 

 1930 ம் ஆண்டு பூனாேில் அலனத்திந்தியப் கபண்கள் மாநாட்லட நடத்தினார். 

 1933 முதல் 1947 ேலர இலடயில் இரு ேருடங்கள் தேிர கதாடர்ந்து இந்திய 

மாதர் சங்கத் தலைேியாக இருந்தார். 

 ஆதரேற்றேர்களுக்கு மறுோழ்வு தரும் கபாருட்டு அவ்லே இல்ைம் என்ற 

அலடக்கை நிலையத்லத சாந்வதாமில் கதாடங்கினார். தற்சமயம் இவ்ேில்ைம் 

கசன்லன அலடயாறில் கசயல்பட்டு ேருகிறது. 

 இைட்சிய வேட்லக ககாண்ட எந்தப் கபண்ணுக்கும் வதால்ேி இல்லை 

என்பலத ோழ்ந்து நிரூபித்த டாக்டர் முத்துைட்சுமி கரட்டி 1968 ம் ஆண்டு 

தனது 82 ேது ேயதில் இறந்தார். 

டாக்டர் எஸ். தருமாம்பாள் 

 படிப்பு, பதேி, பணம், அந்தஸ்து இலே எதுவுவம இல்ைாமல், மக்களுக்குச் 

வசலே கசய்ேதின் மூைம் மனிதாபிமானம் என்ற ஒரு குணத்தின் மூைம் 

புகழ் கபற்ற ஒருேராக எஸ். தர்மாம்பாள் கருதப்படுகிறார். 

 தஞ்சாவூருக்கு அருகில்  கருந்தட்டாப்குடி என்ற இடத்தில் பிறந்தார். 

 சமூக வசலேயில் அதிக ஈடுபாடு ககாண்ட தர்மாம்பாள் சித்த மருத்துேம் 

பயின்று கசன்லனயில் மருத்துேமலன ஒன்லற கதாடங்கினார். பின்னர் 

கபாதுச்வசலேயில் ஈடுபட்டார். 

 தந்லத கபரியாரின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்ட இேர் ேிதலேகள் மறுமணம், 

கைப்பு மணம் மற்றும் கபண் கல்ேி வபான்றேற்றில் ஆர்ேம் காட்டினார். 

 இந்தி எதிர்ப்புப் வபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பை முலற சிலற தண்டலன 

கபற்றார். 
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 1940 ம் ஆண்டு ேலர சமுதாயத்தில் தமிைாசிரியர்களுக்கு மதிப்பு இல்லை. 

ஊதியம் உயர்த்தப்படேில்லை. எனவே இைவு ோரம் என்ற வபாராட்டத்லத 

கதாடங்கினார். இதன் ேிலளோக கல்ேி அலமச்சராக இருந்த 

அேிநாசிைிங்கம் கசட்டியார் பிற ஆசிரியர்களுக்கு இலணயான ஊதியத்லதத் 

தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் ேைங்க உத்தரேிட்டார். 

 தமிழ்நாடு முழுேதும் உள்ள பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணேர்களில் தமிைறிலே 

ேளர்க்கவும், அரசுத் வதர்வுகளில் நல்ை மதிப்கபண்கள் கபறவும், வபச்சாற்றல், 

எழுத்தாற்றலை ேளர்த்துக் ககாள்ளவும் கசன்லன மாணேர் மன்றம் 

உருோக்கப்பட்டது. இந்த அலமப்பின் தலைேராக 10 ஆண்டுகள் 

பணியாற்றினார். 

 இேர் தமிழ் கமாைி மற்றும் தமிழ் இைக்கியத்திற்கு ஆற்றிய வசலேகலளப் 

பாராட்டி “ேரீத்தமிைன்லன” என்ற பட்டம் ேைங்கப்பட்டது. இப்பட்டம் கபற்ற 

தருமாம்பாள் ஈ.வே.ராமசாமி நாயக்கருக்கு கபரியார் என்ற பட்டத்லதயும், 

எம்.வக.தியாகராஜ பாகேதற்கு ஏைிலச மன்னர் என்ற பட்டத்லதயும் 

ேைங்கினார். 

 தனது உலைப்பு, சிந்தலன அலனத்லதயும் தமிழ் கமாைி, தமிைிலச, தமிழ் 

மக்கள் இேற்றுக்காக அர்ப்பணித்த அம்லமயார் தனது 69 ேது ேயதில் 1959 ம் 

ஆண்டு  காைமானார். 

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்லமயார் 

 இருபதாம் நூற்றாண்டின் கதாடக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் வதான்றிய கபண் 

சீர்திருத்தோதிகள் கபரும்பாைானேர்கள் வதச ேிடுதலைக்காகத் தங்கலள 

அர்ப்பணித்துக் ககாண்டனர். 

 1883 ம் ஆண்டு திருோரூரில் பிறந்தார். 

 இேர் இலச வேளாளர் குைத்லதச் சார்ந்தேர். பைங்காைத்தில் இக்குைத்தில் 

பிறந்த கபண்கள் இலறப்பணி மற்றும் கலைப்பணிக்காக 
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அர்ப்பணிக்கப்பட்டனர். இச்சமூகம் காைமாற்றத்தில் சிக்கிச் சீரைிந்தது. 

பிரபுக்கள் மற்றும் ஜமீன்தார்களால் அேமானப்படுத்தப்பட்டனர். 

 தம் குைத்துப் கபண்கள் தாழ்நத நிலையில் இருப்பலதயும் பல்வேறு 

ேைிகளில் துன்புறுத்தப்படுேலதயும் உணர்ந்த இராமாமிர்தம் அம்லமயார், 

அேர்களின் ேிடுதலைக்காக தனது ோழ்லே அர்ப்பணிக்க முடிவு கசய்தார். 

நாடு முழுேதும் தங்கள் இனப் கபண்களுக்கு இலைக்கப்படும் அநீதிகலள 

எடுத்துச் கசால்ைி, அேர்களது ேிடுதலைக்கு ஆதரவு திரட்டினார். 

 காங்கிரஸ் கட்சியில்  தன்லன இலணத்துக் ககாண்டார். 

 1925 ம் ஆண்டு மயிைாடுதுலறயில் இலச வேளாளர் மாநாட்லடக் கூட்டினார். 

இம்மாநாட்டில் தமிைறிஞர் திரு. ேி.க, கபரியார், மயூரமணி சின்லனயா 

பிள்லள, எஸ். இராமநாதன் வபான்வறார் கைந்து ககாண்டனர். இேர்கள் 

வதேதாசி முலறக்கு எதிராகக் குரகைழுப்பினர். 

 Dr.முத்துைட்சுமி கரட்டி, வதேதாசி முலற ஒைிப்புச் சட்டம் 1930 ககாண்டுேர 

ஆணிவேராக அலமந்தார். 

 1961 ல் ேரதட்சலண தலடச் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. 

 சமூகப்பணிகளில் மட்டுமல்ைாமல் வதசிய இயக்கத்திலும் தன்லன 

இலணத்துக் ககாண்ட அம்லமயார், கபண்கள் கபருமளேில் வதசிய 

இயக்கத்தில் ஈடுபட ஊக்குேித்தார். தந்லத கபரியார், இராஜாஜி, திரு.ேி.க. 

இேர்களின் உறுதுலணயால் இேர் சிறப்பாக கசயைாற்றினார். 

 1962 ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 27 ம் வததி இறந்தார். 

 தமிைக அரசு, ஏலைப் கபண்களுக்கு திருமண நிதி உதேியளிக்கும் ஒரு 

சமூகத் திட்டத்லத ஏற்படுத்தி அதற்கு மூேலூர் இராமாமிர்தம் அம்மாள் 

நிலனவு திருமண உதேித் திட்டம் என்று கபயரிட்டு இேலரக் ககளரேித்தது. 


