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We feel privileged to dedicate this issue of
Egalitaria to the memory and works of Pandit.
Iyothee Thaas, a nineteenth century reformer,
siddha medicine practitioner, whose alternative
stories of Dalit religion and culture have
created widespread attention and debate not
just during his time even now.
Apart from usual events, curated news articles
and special articles, this issue also carries the
verbatim speech transcript of Writer
Jeyamohan’s lecture titled ‘Ambedkar’s
Historical Approach’, delivered in a virtual
event held on 11th April 2021 to commemorate
Dr Ambedkar’s 130th birth anniversary. Please
do read and let us know what you feel.
© EG

Naveen Kumar

Iyothee Thass
20 May 1845- 5 May 1914

to
Iyothee Thass

‘’வானம் பபாய்ப்பதற்குக் காரணம் ஒழுக்கமுள்ள ஞானிகள் இல்லாமையே. ஞானிகள்
இல்லாமைக்குக் காரணம் நீதியும் பெறியும் வாய்மையும் நிமைந்த அறிவாளிகள்
இல்லாமையே. அறிவாளிகள் இல்லாமைக்குக் காரணம் ஆட்சித் திைனும் அன்பும் உமைே
அரசர்கள் இல்லாமையே. அத்தமகே அரசர்கள் இல்லாமைக்குக் காரணம் கல்வி, அறிவு,
அருள், ஒழுக்கம், ஒற்றுமை ஆகிேன உமைே குடிகள் இல்லாமையே. கல்வி, யவளாண்மை,
காவல்துமை யபான்ை அமனத்துத் துமைகளிலும் ைக்கள் அமனவருக்கும் சைவாய்ப்பு
வழங்க யவண்டும்; ஊராட்சி, ெகராட்சி, சட்ைைன்ைம், ொைாளுைன்ைம் யபானைவற்றிலும்
எல்லா வகுப்பினருக்கும் உரிே பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பை யவண்டும்’’.

-

அயோத்தி தாசர்
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Events in April
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An RTI has been filed on 8th April to seek the diversity of faculty members in the University of Madras.
Writer Thiru. Balasubramaniyam Muthusamy has wished Egalitarians for our work, through a mail on 8th
April.
Tamil Nadu state information commission has directed The PIO – TNAU to furnish the details of caste
category wise Faculties in TNAU for our RTI dated 16.07.2020. The PIO has furnished the Information on
21st April.
Egalitarians is happy to share that we have conducted the first Dr Ambedkar Memorial Lecture, a virtual
event, successfully on 11th April. The event started with the Welcome Address by EG Revathi. Our Guest,
Writer Thiru. Jeyamohan delivered a lecture on Ambedkar’s Historical Approach followed by a Q & A
session, which was facilitated by EG Mathivathana, in which Writer Jeyamohan answered questions and
clarified doubts of the participants. The event ended with the Vote of Thanks by EG Subash.
All the executive Committees of Egalitarians has been reorganized on April 16th.
On April 19th an RTI has been filed to Tamil Nadu Prison Department seeking details regarding various
categories of Prisoners.
An RTI has been filed seeking the social and gender diversity of the Doctoral Programme and faculty
gender and caste diversity in the IIT Kanpur, IIT Kharagpur, and IIT Delhi.
Information regarding Caste/Gender-category wise no. of candidates applied, selected for UPSC CSE in
last 3 years has been asked via an RTI application dated 20.04.2021.
A fresh RTI application has been filed with UPSC on 23.04.2021 seeking Caste category wise number of
Candidates alloted IAS, IPS, IFS in Home Cadre including candidates of reserved category.
National Comission for Safai karamcharis has sent an incomplete response to our query.
On 28th April an RTI has been filed to Madras University for Caste Category wise Faculty Diversity.
An RTI Appeal has been filed to The Registrar,University of Madras on April 28th, to direct the PIO to
furnish the information asked on our RTI dated 27.01.2021
To our RTI dated 29.12.2020 to the Police department, we didn’t get the proper information, accordingly
an Appeal has been filed to the TN Information commission on 28th April.
On April 28th we have decided to adopt “egalitarians.net” as our website domain name.
Our Regular Monthly meeting was held on 25th April through Zoom. Elaborate discussion was made as per
the agenda which includes discussion About Egalitarians & New Members Induction, RTI Orientation,
Work Progress Session, New Member Suggestions and feedback.

Monthly review meet, 25th April 2021

May 2021

Page 3

Financial Position
Donations (between 1st and 30th April 2021)

: Rs. 27,500/-

Donors

: Rs. 25000 donated by Balasubramanian Muthusamy and
Rs. 2500 by Members

Expenditure (between 1st and 30th April 2021) : Rs . 6,700/Balance (as on 30th April 2021)

: Rs . 46,800/-

Bank Account Details
Bank

: Axis Bank

Account number : 913010045380268
Account type

: Savings Account

IFSC

: UTIB0001449

Account holder : Manoj K G
Mobile number : 8851583097

Egalitarians Welcomes
Sixteen new members have joined us last month. We are growing and this makes our total strength thirty-nine.
However, member diversity is still a concern for us.
EG VIGNESH

EG CHANDRA MOULI

EG MATHAN KUMAR

EG RAGURAMAN

EG MATHIVATHANA

EG PRIYANKA

EG GOKILEESWARI

EG SUCHITRA

EG SURIYA PRABHA

EG NAVEEN KUMAR

EG KRISHNA KUMAR

EG RAJA

EG JANAKI RAMAN

EG DHINESH KUMAR

EG GOWTHAM

EG VIGNESH
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Let’s Discuss the ‘C’ Word
•

Lecturer Srilata Sircar and Researcher Vignesh Rajahmani of Kings College, London in their article (Published in
The Conversation, 6th April, 2021) argues about discrimination in civil services recruitment. The article specifies
that the quota system only provides for entry- level representation and in practice, ‘lower- caste’ groups achieve
close to zero representation in senior civil service roles, for instance, as of March 2011, there were no SC secretaries
and only four ST secretaries out of 149 in the whole civil service. In 2019, the number remained dismal with one
SC, three STs and zero OBCs in the 89 secretary- level posts.

•

Kailash Jeenger, faculty of University of Delhi, shares Rahul Sankrityayan’s work in his article. The journey of
Rahul Sankrityayan offers us to see a critique of the caste system coming from a person of an ‘upper’ caste. The
article also triggers us to think a question, Dalit’s agency- Is it only Dalits who can voice their concerns, or can the
‘upper’ caste people also join in?

•

Sruti MD, in her article (Published in News Click, 4th April, 2021) specifies the implementation of the Forest Rights
Act, 2006 in Tamil Nadu. The reports shows that many tribal villages in Tamil Nadu have not formed gram sabhas
in implementing the FRA. The article also states that, Tamil Nadu, as the worst performer in the country regarding
the implementation of FRA.

•

Whether trust in institutions such as state government, judiciary and police vary by caste? Explained by the
Sociologist Veena S. Kulkarni and Raghav Gaiha in their findings (Published in The Hindu) based on Indian Human
Development Survey (IHDS), 2015. Their results show that the most trusted institution amongst the deprived were
the judiciary, followed by state governments and at last police.

•

An independent illustrator, Siddesh Gautam described about a true Ambedkarite, Kausalya Baisantri in an article
(Published in The Print, 15th April, 2021). Kausalya Baisantri was an early Dalit woman Autobiographer and
worked tirelessly for gender equality and paid special attention to the issues of Dalit women. She followed the
principle of ‘Educate, Agitate and Organize’ and made a huge contribution to the Indian feminist movement and
Dalit movement. As stated by Siddesh Gautam, Her life proves that just reading Ambedkar is not enough; one has to
practice Ambedkar to become a true Ambekarite.

•

Journalists Radhika Bordia, Yogesh Pawar, Ayesha Minhaz and Salik Ahmad sheds light on manual scavenging
with emphasis on Dalit sanitation workers in their five article series (part 1, part 2, part 3, part 4 & part 5, Published
in Scroll.in , April 2021). These articles clearly explore issues such as pushing deaths due to manual scavenging
under the carpet, difficulties in implementation of Prohibition of Employment of Manual Scavengers and Their
Rehabilitation Act, 2013 etc.

•

Chinnaiyah Jangam, in his article (Published in The Print, 15th April, 2021) talks briefly about life history of India’s
first Dalit hotelier, M. Nagloo. He argues that Nagloo’s biography, written by his son, M. N. Venkataswamy, is
perhaps the first Dalit biography written in English which also challenges conventional historical understanding in
Dalit studies.
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‘D’ Tales
We present here the graphics of caste diversity in doctoral degree admissions at the Tamil Nadu Agricultural University for
the academic year 2020- 21.

Category wise Number of students enrolled for Doctoral Programme in TNAU
2020-2021
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De jure vs De facto in 2020-21 Admissions

Category
ST
SCA
SC
MBC/DNC
BCM
BC

Norm
1
3
15
20
3.5
26.5

Actual
1.2
3
15
19.8
3
27

Number of Departments/Areas with No Dalit/Adivasi Students in 2020-21
Number of Departments with Zero SC Students

13
(48.14)

Number of Departments with Zero SCA Students

22
(81.48)

Number of Departments with Zero ST Students

25
(92.59)

Total Number of Departments

27

Figures in parenthesis are percentage to the total

Special Articles
இன்று நான் EGALITARIANS உடன்....
EG பட்லூ
சாதி என்பதன் அர்த்தம் அறியும் முன்னமே அதன் ஆதிக்கத்தத அறியப்பபற்மேன் என் பள்ளி பத்தாம்
பருவதிமேமய. நான் பிேந்த கிராேம் ஓர் அழகிய ேதே கிராேம். இதோன குளிரும் மிதோன பவயிலும்.
அடர்ந்த வனங்களும். அழகிய ேனங்களும் பகாண்ட அதேதியான ஊர். அன்தேய காேத்தில் எங்கள்
கிராேத்தில் விவசாய நிேங்களின் ேதிப்பு எங்கள் ேதேக்கு கீழ் உள்ள நகரங்கதள விட மிகக் குதேவு.
பணமும் வசதி பதடத்த பபரிமயார்களும் அவர்களின் பசாந்த ஊர்களில் உள்ள பசாத்துக்கதள விற்று. எங்கள்
கிராேத்தில் பரட்தட ோபத்தில் நிேங்கதள வாங்கினார்கள். அன்று நிே உரிதேயாளர்களாய் இருந்த எங்கள்
ேக்களில் பேர் இன்று அமத நிேத்தில் விவசாய கூலிகள். அன்று வதர எங்களுக்குள்

சாதிய பார்தவ என்று

ஒன்று இருந்ததாக நிதனவில்தே என என் அம்ோ கூே நான் மகட்டதுண்டு... அவள் கூறும் மபாபதல்ோம்
புரிந்தது மபால் ததேதய ஆட்டி விட்டு எழுந்து வந்திருக்கிமேன்...நான் பள்ளி முதல் வகுப்பில் இருந்மத
வகுப்பில் முதல் ோணவி.(பபருதேக்காக அல்ே) அப்படி இருந்தும் ஒவ்பவாரு முதேயும் நான்
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பபரிதாய் எல்மோராலும் பாராட்டப்பட்டதில்தே. அதத பபரியதாய் ேனதில் இருத்தி பகாண்டதில்தே.

ஒன்பதாம்

வகுப்பில் தான் முதன் முதோய் நான் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்மடன். காரணம் என் ஆசிரியர். நான்
(குறிப்பாக இந்த சாதிதய மசர்ந்த ோணவி) முதல் இடம் எடுக்க கூடாது என்று என்தன அவர் வகுப்பில் இருந்து
எதாவது காரணங்கள் கூறி புேக்கணிக்க பசய்வார். சந்மதகங்கள் மகட்க பசன்ோல் தள்ளி நிற்க பசால்வார். இத
கிளாஸ் ே பசால்லும் மபாது என்ன தூங்கிட்டு இருந்தியா என அதனவர் முன்னிலும் அேட்சியம் காட்டுவார்.
என்னால் அன்றும் அவர் என் மேல் ேட்டும் காட்டிய கடின முகத்திற்கு காரணம் விளங்கவில்தே. அதத
பபாருட்படுத்தாேல் படித்து பத்தாம் வகுப்பு பபாதுத்மதர்வில் பள்ளிக்கு முதல் ோணவி ஆமனன். எததமயா
சாதித்தது மபால் இருந்தது அன்று அவதர பார்த்த மபாது. உண்தேயாகமவ சாததன தான் என நிதனத்து

ஓர்

பபரிய பள்ளி எனக்கு இேவச கல்வி பகாடுக்க முன்வந்தது. பபயர் பபற்ே பபரிய பள்ளியில் இேவசோக இடம்
கிதடக்க பபருதேமயாடு என் உற்ோர் உேவினரின் ஆசிமயாடு படிபயடுத்து தவத்மதன். கனவிலும் அப்படி ஒரு
பள்ளியில் படிப்மபன் என்று நிதனத்ததில்தே. என் அருமக அேர்ந்த மதாழியிடம் எதார்தோய் ஒரு நாள் பள்ளி
கட்டணம் மகட்டு அதிர்ந்து மபாமனன். முதலில் இேவசோக மசர்க்கப்பட்ட என் ேதிப்பபண்தண பற்றி
மபசினார்கள். நாட்கள் நகர நகர என் ேதிபபண்ணின் ேதிப்பு ேங்கி என் ஊர் பபயரால் நான் அதடயாளம்
காணப்பட்மடன். அந்த இேவச இடமும் என் சாதிக்கான ஆறுதோய் ோறி மபானது அவர்கள் கண்களுக்கு. அன்று
பவறும் புத்தக புழுவாகமவ இருந்து விட்மடன். என்தன தாக்கிய அம்புகளின் ஆதிதய ஆராய முட்படமவ
இல்தே. இந்த சூழ்நிதேகள் என்தன பபரிதும் பாதிக்க வில்தே. அதன் அர்த்தம் அப்மபாது அறியாததால். அதத
பதாடர்ந்து என் கல்லூரி வாசலில் வேதச பேதவயாய் வரமவற்கப்பட்மடன். முதோம் ஆண்டு. முதல் நாள்.
விடுதியில் பபற்மோர் என்தன விட்டு பசன்ேப்பின். என் அதேக்கு நான் தான் அன்று முதல் ஆள்... ஆவமோடும்
சற்றுப் பதற்ேத்மதாடு அதே வாசலில் நின்றிருந்மதன். என் அதேக்கு அடுத்து வந்த என் மதாழியும் எங்கள்
ோவட்டமே... மகட்டதும் ஒரு ஆனந்தம். ஒரு வித நம்பிக்தக. அவளின் பபற்மோர் என் ஊதர பற்றி விசாரிக்க.
நானும் மிகவும் உற்சாகோய் கூே உடமன அவரின் அடுத்த மகள்வி எவ்மளா ோர்க். (அந்த பபாண்ணு அந்த

ஊருல்ே...ஓ... அதான் சீட் பகடசிருக்கு... சரி சரி... )என்று ஏேன பார்தவ பார்த்ததும் பகாஞ்சம் வலிக்கத்தான்
பசய்தது. தனியாய் என் அதே மதாழியிடம் என்னுடன் சற்று அளவாக பழகும்படி அறிவுதர கூறி பசன்ேனர்.
அன்றிரவு அம்ோவிடம் அதே மபசியில் காரணம் கூோேல் அழுமதன். ஆனால் நான் கல்லூரியில் பபற்ே முதல்
ேற்றும் கதடசி காயம் அதுமவ. அதன் பின்

நாட்களில் என் மதாழி மதாழர்களின் தக மகார்ப்பில் சேத்துவ

பாததயில் பயணித்த என் வாழ்வின் பபாற்காேமும் அதுமவ. அந்த கனா காேம் அதி மவகோய் கதரந்து
மபாக....அடுத்து என்ன என்ே மகள்வியும் அதற்கு விதடயுோக பசன்தனதய மநாக்கி பதாடங்கியது என் பயணம்
அரசு மதர்வுகதள எதிர்பகாள்ள மவண்டிய பயிற்சிக்காக. புது ஊர். புது ேனிதர்கள். பே முகங்கள். பே
அனுபவங்கள் என நான் அங்கு எதிர்பகாண்ட ஒரு நிகழ்வு என் வாழ்வில் நான் இன்றும் வருந்தும் தவறு ஒன்தே
இதழக்க வழியாய் மபானது. நான் முதலில் விடுதியில் தங்கி வகுப்புகளுக்கு பசன்று பகாண்டிருந்மதன். சரியான
சூழலும் சத்தான உணவும் இல்ோததால் உடல் நேக்குதேவு ஏற்பட வீட்டிற்க்கு திரும்ப மவண்டிய கட்டாயம்.
வீட்டில் பயிற்சிதய பதாடர மபாதிய வழி நடத்தலும் வசதியும் இல்ோததால் மீண்டும் பசன்தன பயணப்
பட்மடன். இந்த முதே ஒரு வீட்டில் வாடதக பகாடுத்து தங்குவதாக ஏற்பாடு. படலிகிராம் மூேம் ஒருவர் தாம்
தங்கி உள்ள இடத்தில் மேலும் ஒருவருக்கு (ஒரு அதேக்கு இருவர் வீதம் போத்தம் நான்கு மபருக்கான அதே)
இடம் உள்ளதாக விளம்பரப்படுத்த அவர்களும் என்தன மபாேமவ அரசு மதர்வுகளுக்கு தயார் பசய்பவர்கள் என்ே
ஒரு ஒற்றுதேதய தவிர மவே எந்த விவரமும் அறியாேல் அவர்கமளாடு இதணந்மதன். நம்பிக்தகமயாடு பசன்று
மசர்ந்மதன். வகுப்புகதள பதாடர்ந்மதன். நாட்கள் நகர நகர நான் தங்கி இருந்த வீட்டில் சிே ோற்ேங்கதள
உணர்ந்மதன். என்னுடன் இருந்தவர்கள் என்தன ேட்டும் புேக்கணிப்பது மபாே. இந்த உணர்வு தீவிரோனது (அக்கா
என்ன ஆச்சு கா... ஏன் என்கிட்ட போதல் ோறி மபச ோடிங்குறிங்க என எதார்தோய் மகட்மடன்...).
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அன்று தான் நான் முதல் முதோய் மநரடியாக சாதியின் பபயரால் தாக்கப்பட்மடன். அதன் பின் வரும் நாட்களில் பதாடர் வன்
பசாற்களால் தகயாளப் பட்மடன். கடுன்பசயல்கதளயும் வன் பசாற்கதளயும் ஏற்று பகாள்ள முடியவில்ே. எதிர்த்து மபச
துணிவும் இல்தே. சுய ேரியாதத இழந்ததத எண்ணி எண்ணி சுயத்ததயும் இழந்மதன். பபற்மோர். என் குறிக்மகாள் என
எல்ோம் ேேந்து மபானது. யாரிடமும் பசால்ே முடியாேல்... தற்பகாதே முயற்சிக்கு தூண்டப்பட்மடன்.. தீவிர சிகிச்தசக்குப்பின்
கண் விழித்மதன். என் யகாமழத்தனத்தத எண்ணி எண்ணி இன்று வதர நான் பவட்காத நாளில்தே.
நான் ேேக்க நிதனத்த நிகழ்தவ இன்று மீண்டும் உங்கள் கண் முன் காட்ட காரணம், ஒருவதர சாதிய கண் பகாண்டு பார்க்கும்
வழக்கம் கிராேத்ததயும் வளர்ச்சி பபோத சமூக நிதேகளில் ேட்டுமே இருக்கும் என்மே நான் எண்ணி இருந்மதன். ஒரு படித்த
பகுத்தறிவு பபற்ே அரசு மசதவ பணிகளுக்கு தயார் பசய்ய கூடிய இளம் பபண்களால் நான் இச்பசயலுக்கு உள்ளாக்க பட்டதத
எண்ணி மிகவும் வருந்துகிமேன். என்தன மபால் எத்ததனமயா உயிர்கள் இந்த பநாடியும் ஏமதா ஒரு இடத்தில் தன் நிதேதய
பவளியில் பசால்ே முடியாேல் உழன்று பகாண்டு இருக்கோம். அவர்கள் எந்நாளும் என்தன மபாே ஒரு மகாதள தனோன
முடிதவ மநாக்கி பசல்ே கூடாது என்பதற்காகமவ இன்று நான் EGALITARIANS உடன்.

Book Review
EG Anand
Merit as a Proxy for Ascription
Every established order tends to produce the naturalization of its own arbitrariness.
-

Pierre Bourdieu, “Outline of a Theory of Practice”

[For upper castes,] caste-qua-caste has already yielded all that it can and represents a ladder that can
now be safely kicked away. Having encashed its traditional caste-capital and converted it into modern
forms of capital like property, higher educational credentials and strongholds in lucrative professions,
this section believes itself to be ‘casteless’ today.
-

Satish Deshpande, “Caste and Castelessness”

The examination of ‘others’, it is widely said, leads us to the examination of ourselves. What is not said often is that the
opposite is also equally true. Anthropology from being a study of ‘otherness’ has, now, become a study of ‘oneself’.
Ironically, ‘otherness’ was (and to some extend is) associated only with being unprivileged. There was a time when
anthropology was fungible with the study of the tribes, the marginalized and the deprived. This is understandable since
anthropology as a discipline emerged out of the colonial expansion project of the Europe. However, this is a moment of
self-reckoning for Anthropology that the discipline, of late, is taking a closer scrutiny of itself and making noteworthy
course corrections. The recent deluge of anthropological literature on white privilege and supremacy is a testimony to this
commitment. There are two such important anthropological contributions to the anthropology of caste and caste-privilege in
the Indian context: 1. Tamil Brahmans: The Making of a Middle-Class Caste (University of Chicago Press, 2014) by C J
Fuller and Haripriya Narasimhan; 2. The Caste of Merit: Engineering Education in India (Harvard University Press, 2020)
by Ajantha Subramanian.
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The nexus between slavery and university-building are well documented in the north American context. The nexus between caste
privilege and post-colonial nation building and the upper caste monopoly in Indian academia is not well explored. The Caste of
Merit speaks to this and to much more.
Seen in the light of Indian caste system, which is divided based on four major occupational varnas, the artisan castes are the ones
best suited to study and excel in the field of Engineering. However, ever since the inception of India’s technical institutes – the
IITs – the upper castes tend to dominate the arena. Building on the works of Pierre Bourdieu and Satish Deshpande, Ajantha in
her work – through archival research and ethnography – explores the eventful history of colonial technical education, the postcolonial nation building, IITs as islands of academic excellence with unfettered powers in administration and faculty recruitment,
the upper caste dominance in IITs in general and the Tamil Brahmin monopoly in IIT Madras in particular, the upper-caste
claims to merit on the face of efforts to democratize Indian engineering academia.
Unlike other parts of the Indian subcontinent the then Madras presidency and the now Tamil Nadu is a particular case in point
known for its anti-brahminical and pro-backward-caste movement. Having defeated their places of dominance through
communal GO and the caste-based reservations in higher education and state employment, the Tamil Brahmins started
disassociating themselves as supra-regional and supra-caste group from the ‘parochial’ Dravidian movement. The founding of
IIT Madras through German sponsorship had come at an opportune time for the Tamil Brahmins. Unlike other castes in the
region their relative educational advancement helped the Tamil brahmins to secure admissions en masse into the IIT Madras. The
Tamil Brahmins soon made IITM an island of their monopoly. Be it the expansion of reservation for Dalits and Adivasis in IITs
in the 1970s or the Mandal implementation in the ‘90s or the proliferation of coaching institutes through which ‘other’ castes
started getting admissions in the IITs through the mass entrance examination called the JEE, the Tamil Brahmins always resorted
to foregrounding, what Ajantha calls, ‘uppercasteness’ through claims of merit. For Tamil Brahmins merit is admission through
general category, being cosmopolitan, to be able to study in CBSE schools, in being able to clear JEE without having to resort to
rote-learning, in being able to get IT department, and in being able to become a diasporic citizen and to work in the Silicon
Valley.
Through this decade long stellar contribution Ajantha unpacked uppercaste claims to merit which is contingent not just on
academic prowess but also on the historical advantage and socio-cultural capital as she had shown empirically. Caste of Merit is
going to remain a go-to work for decades to come especially given the recent promulgation of reservation based on economic
criterion, agitations by Maraths, Patidars, and Vanniyars in claiming reservation or special reservation, as the case may be.

The Caste of Merit: Engineering Education in India
Ajantha Subramanian
Harvard University Press, 2020.
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அம்மபத்கரின் வரோற்று அணுகுமுதே என்ன?
எழுத்தாளர் பெயமோகன்
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் டாக்டர் அம்மபத்கர் பிேந்த தினத்தத முன்னிட்டு Egalitarians அம்மபத்கர் நிதனவு சிேப்புதர ஒன்தே
ஒருங்கிதணக்கத் திட்டமிட்டது. இவ்வாண்டு எழுத்தாளர் பெயமோகன் “அம்மபத்கரின் வரோற்று அணுகுமுதே என்ன?” என்ே
ததேப்பில் சிேப்புதரயாற்றினார். அவ்வுதரயின் எழுத்து வடிவம் இங்மக.
அதனவருக்கும் வணக்கம்...
இந்த அதேப்பினுதடய (Egalitarian) மநாக்கம் என்ன?, எங்கிருந்து பதாடங்கியது? என்பது பற்றி இதனுதடய அதேப்பாளர்கள்
எழுதிய குறிப்பு என்னுதடய இதணய பக்கங்களில் பவளிவந்திருந்தது. கல்வி நிதேயங்களில் தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட
ேக்கள் ஒடுக்கப்படுவதத, குறிப்பாக உயர் சாதியினரிடமிருந்து கல்வி நிதேயங்களில் இருக்கக்கூடிய பாரபட்சங்கதளப் பற்றி
கவனப்படுத்துவதற்காகவும் அவற்தே ஒரு பபாதுபவளி விவாதோக ோற்றும் பபாருட்டும் "Egalitarians" என்ே இந்த அதேப்பு
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சி அந்த முயற்சிதய கவனப்படுத்தும் மநாக்கத்துடன் அதேக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முதல் உதர
எனது நண்பர் மவ.அபேக்ஸ் அவர்களின் நிதனவுக்கு சேர்ப்பணம் பசய்யப்பட்டிருக்கிேது. அபேக்ஸ் ேதேந்து ஆண்டுகள் கடந்து
பகாண்டு இருக்கிேது. அவருதடய நிதனதவ இன்னும் பபரிதாக ஒவ்பவாரு நாளும் உணர்ந்து பகாண்மட இருக்கிமேன். அதற்கு
பே காரணங்கள் இருந்தாலும் முக்கியோன காரணம் அவரும் நானும் ஒமர வயது என்பது. இதில் நான் என்ன பசால்கிமேன் என்பது
என்னுதடய வயதத அறிந்தவர்களுக்கு புரியும். மிக பநருக்கோன நண்பராக மிக தனிப்பட்ட விஷயங்கதளப் பகிர்ந்து
பகாள்ளக்கூடிய ஒரு சிேரில் ஒருவராக இருந்தார். இந்த அரங்கில் அவதர நிதனவுகூர்ந்து மீண்டும் ஓர் அஞ்சலிதய பசலுத்திக்
பகாள்கிமேன்.
நண்பர்கமள சிே ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இராெபாதளயம் என்கிே ஊரிமே 'இேக்கியமும் அேமும்' என்ே ததேப்பிமே ஓர்
உதரயாற்றும் பபாருட்டு நான் அதழக்கப்பட்மடன். 'Ethics' என்ே வார்த்ததக்கு சோனோய் இங்மக 'அேம்' என்ே வார்த்தத
பயன்படுத்துகிமேன். அதாவது இேக்கியத்தில் அேம் எவ்வாறு பவளிப்படுகிேது?; அதனுதடய பங்களிப்பு என்ன?;
காேகாேங்களில் அேம் சார்ந்த விஷயங்கள் எவ்வாறு ோறி வருகின்ேன என்பததப் பற்றி அந்த விவாதம். அந்த உதரதய
'அம்மபத்காரின் தம்ேம்' குறித்து ஆக்கிக்பகாண்மடன். 'புத்தரும் அவரது தம்ேமும்' என்ே நூலிலிருந்து அம்மபத்கர் தம்ேம் என்ே,
அேம் என்ே கருத்தத எப்படி வதரயறுக்கிோர் எப்படி முன்பனடுத்து பசல்கிோர் என்பதத அந்த உதரயில் பசான்மனன். அந்த உதர
முடிந்த பிேகு 'அபேக்ஸ்' என்னிடம் ஒரு விஷயத்ததச் பசான்னார். "மெ, இந்த உதர... நீங்க என்ன பசான்னீங்கங்குேது
முக்கியம்தான், ஆனால் அததவிட முக்கியம் இந்த அரங்கில் இந்த உதரதய நீங்க ஆற்றியது. ஏன்னா இது தலித் அரங்கு அல்ே. இது
ஒரு இேக்கியத்துக்கான அரங்கு.” தமிழில் அம்மபத்கதர பற்றி யாராவது ஏதாவது பசால்ேமவண்டும் என்ோல் அது தலித்
மேதடயாக இருக்கும் அல்ேது தங்கதள முற்மபாக்காக காட்டிக்பகாள்ளும் பபாருட்டு பே பபயர்களில் ஒன்ோக அம்மபத்காரின்
மபதர பசால்லுவார்கள். தன்னுதடய வாழ்க்தகதய வாழ்க்தகயுதடய துயரங்களில் சிந்ததனயில் சமூக பார்தவயில் என்ன என்ன
ோற்ேங்கள் நிகழ்ந்தது என்பதத இயல்பாக மபசக்கூடிய ஒருவர் தன்னியல்பாக அம்மபத்காதர மேற்மகாள் காட்டுவது, தலித்
அல்ோத ஒருவர் மேற்மகாள் காட்டுவது மிக மிக அரிது. அமநகோக கிதடயாது.எனக்கும் என் குழந்ததக்குோன உேதவ பற்றி நான்
மபசும்மபாது இயல்பாக அம்மபத்கர் அங்மக கடந்து வந்தார் என்ோல் தான் அவர் என்தன பாதிக்கிோர். ஒரு சிந்ததனயாளராக
என்னுடன் உதரயாடலில் இருக்கிோர் என்று பபாருள். தலித்துகளிடம் மபசும்மபாது அம்மபத்கார் ஒரு தலித்ததேவர், அவர்மேல்
நான் ேரியாதத தவத்திருக்கிமேன் என்பதற்கு மபர் அம்மபத்காருடன் நான் உதரயாடலில் இருக்கிமேன் என்பதல்ே. அன்று
அபேக்ஸ் அதத பசான்னது எனக்கு ஒரு பபரிய திேப்பாக அதேந்தது. அதன்பிேகு அததப்பற்றி யாராவது அப்படியாக ஏதாவது
பசால்கிோர்களா என்று நான் பார்த்து பகாண்மட இருந்மதன். ஏபனன்ோல் எனக்கும் அம்மபத்காருக்குோன உேபவன்பது எனக்கும்
என் எல்ோ ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கும் உேதவ மபாே சிக்கோனது. நம்மிடம் உதரயாடும் ஒருவரிடம் நாம் வழிபாட்டு உணர்வு
ேட்டும் பகாண்டிருப்பதில்தே. சுந்தர ராேசாமியிடமோ, நித்ய தசதன்ய யதியிடமோ 'சரிதாம் மபாயா' என்று பசால்ோதா தருணம்
நேக்கு வாய்ப்பதில்தே. ஏபனன்ோல் ஒரிஜினல் சிந்ததனயாளர்கள் , நம்தே பாதிக்கிோர்கள்; பதாந்தரவு பசய்கிோர்கள்;
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உதடத்துவிடுகிோர்கள். அம்மபத்காருடன் அவ்வாறு ஒருவிதோன நட்பு, பதக, பூசல், சண்தட என்கிே உேவுதான் எனக்கு.
கிட்டத்தட்ட காதல் ோதிரி தான். காதல்ே சண்தட தான் மபாட்டுக்குமவாம். சிே விஷயங்கதள ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாது என்று
நான் அவருதடய புத்தகத்ததமய கிழித்திருக்கிமேன். முதலில் தூக்கிவச்சிட்டு பவளியிே மபாய் நடந்துட்டு வந்து திருப்பி
பாத்துருக்குமேன். ஆன விேக முடியாது. ஏேத்தாழ முப்பது ஆண்டுகளாக பபரும்பாலும் எல்ோ நாட்களும் ஏமதாவதகயில்
நான் புேங்கக்கூடிய சிந்ததனயாளர்களில் ஒருவராக இருந்திருக்கிோர்.
இந்த உதரதய ஆற்றும் மபாது இதத ஏன் பசால்கிமேன் என்ோல் இந்த உதர யாருக்காக ஆற்ேப்படுகிேது என்பதத
பதளிவுபடுத்த விரும்புகிமேன். வழக்கோக அம்மபத்காதர பற்றி மபசும் மபாது, 'அம்மபத்கார் ஒரு தலித் சிந்ததனயாளர்:தலித்
புரட்சியாளர்' என்கிே ஒரு அதடயாளத்மதாடு ேட்டும் தான் பார்க்கிோர்கள். அந்த அதடயாளத்மதாடு இந்த உதர
நிகழ்த்தப்படவில்தே. அவருதடய ஆளுதேயின் சிறு பகுதி தான் அது. அடிப்பதடயில் அவரது ஆளுதே என்பது ஒரு
அேவியோளர் என்பதுதான். 'Ethics' துதேயில் ஒரு தத்துவ ஞானி என்பது. ஒருமவதள 100 ஆண்டுகளுக்கு பிேகு இந்தத் தலித்
பிரச்சிதனகள் இல்ோேல் ஆகிவிட்டால், ஒரு 150 ஆண்டுகளுக்கு பிேகு வரோற்றில் ேட்டும் தான் இப்படி ஒரு பிரச்சிதன
இருந்தது என்பது பதரியும் என்ோல் , அன்று அம்மபத்கார் இருப்பாரா? அன்று அேவியோளராக இருந்து பகாண்டு இருப்பார்.
ோனுட அேத்தின் சிே அடிப்பதட மகள்விகதள முன்பனடுத்தவர். அவற்தே அடுத்த காேகட்டத்துக்கு பகாண்டு பசன்ேவர்.
அவற்தே வரோற்றுடனும் சட்டவியலுடனும் இதணக்க முயன்ே அளவில் ஒரு தத்துவஞானி என்ே அளவில் அவரது இடம்
இருந்து பகாண்டு இருக்கும். ஆகமவ தமிழ்ச் சூழலில் இந்த வழக்கோன அரசியல் பசால்ோடல்களிலிருந்து வரக்கூடிய தலித்
சிந்ததனயாளர் அம்மபத்கார் என்ே ஒரு 'படம்ப்மேட்' ஐ தாண்டி மபாய் ஒரு சிே விஷயங்கதள மபச மவண்டி இருக்கிேது.
ஆகமவதான் இந்த ததேப்தப நான் மதர்ந்பதடுத்து இருக்கிமேன். அம்மபத்காருதடய இேக்கிய பார்தவ என்ன?
அம்யபத்கருமைே அைவிேல் பார்மவ என்ன? அம்மபத்காருதடய வரோற்று பார்தவ என்ன? அம்மபத்காருதடய அழகியல்
மநாக்கு என்ன? சிற்பங்கதளப் பற்றி அவர் என்ன நிதனப்பார்? என்பேல்ோம் மபச மவண்டிய காேம் பநருங்கி வருகிேது.
அப்பபாழுதுதான் ஒரு சிந்ததனயாளதர முழு ேனதாக ஏற்றுக்பகாள்கிமோம். ஆகமவ திரும்பத் திரும்ப 'அம்மபத்கார் தலித்
சிந்ததனயாளர்' என்ே 'படம்மளட்' க்குள் நின்று மயாசிக்கிேதவகளுக்கு , இந்த உதர அவர்களுக்கானது அல்ே. ஏபனன்ோல்
இராெபாதளயத்தில் என்னுதடய உதர முடிந்து வந்த மபாது அங்கு வந்த நபர்கள் பே மபர் "அம்மபத்கார் ஒரு தலித்
சிந்ததனயாளர் நீங்க எதிக்ஸ் ே ேட்டும் நிறுத்திடீங்க" என்று மகட்டனர். அவர்களுக்கு பதரிந்த ஒன்தேப் பற்றி மபச மவண்டும்
என்று நிதனக்கின்ேனர். எனமவ அவர்களுக்கான உதர அல்ே இது. அம்மபத்காரியர்கள் என்று பசால்லிக் பகாண்டு களத்தில்
நிற்மபாருக்கான உதர அல்ே. அவர்களுக்கு ஒரு மவதே இது மததவ இல்ோேல் இருக்கோம். வழக்கோக தமிழில் ஒரு
பபாலிடிகல் மகரக்டர் இருக்கு. சிே பபயர்கதளச் பசான்னால் நீங்கள் முற்மபாக்காக கருதப்படுவீர்கள். அந்தக் களத்தில்
அம்மபத்காரின் பபயதர பசால்லிக்பகாண்டு நிற்மபாருக்கான உதரயும் அல்ே. வரோற்று ஆய்வாளருக்கான உதரயும் அல்ே.
ஏபனன்ோல் பே விஷயங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்கனமவ பதரிந்திருக்கும். ஆகமவ இது யாருக்கான உதர என்று பார்த்தால்
வரோற்தே, சேகாே சிந்ததனகதளத் பதரிந்து பகாள்ளும் ஆர்வம் பகாண்ட, சிந்திக்க கூடிய ஒரு வட்டத்திற்கான உதர.
அவர்கள் இந்த நூற்ோண்டுதடய அத்ததன ேகத்தான சிந்ததனயாளர்கதளயும் அறிந்திருக்க மவண்டும், அவர்களுடன்
உதரயாடல்கதள மேற்பகாள்ள மவண்டும். அந்த வரிதசயில் வரக்கூடிய ஓர் ஆளுதே இந்திய வரோற்றில் தவிர்க்க முடியாத
ஆளுதே என்ே அளவில் ேட்டும் தான் இங்மக அம்மபத்காருதடய சிந்ததனகதள பற்றி நாம் மபச இருக்கிமோம். நண்பர்கமள!
வரோறு என்பது என்ன? இந்த விளக்கங்கள் ஏன் அளிக்கிமேன் என்ோல் ஒட்டுபோத்தோக இந்த உதரக்குப் பிேகு இந்த மகள்வி
வரக்கூடாது என்பதற்காக. வரோறு என்பது எப்மபாதும் இருந்து பகாண்டு இருக்கிேது. சிறு பழங்குடியினருக்கு கூட வரோறு
உண்டு. ஒரு ஒருேணிமநரம் மபசினால் ஒரு சின்ன பழங்குடித் ததேவர் ஒருவர் அவருதடய வரோற்தே பசால்வார், அதத
நீங்கள் பார்க்கோம். வரோறு என்பது தங்களுக்கு ஒரு மநற்தேய பதாடர்ச்சிதய உருவாக்கிக்பகாள்ள ஒவ்பவாரு
சமுதாயத்திற்கும் மததவப்படுகிேது. போழிவடிவில் பதியப்பட்ட ஒன்றுதான் வரோறு. ஏமதா ஒரு வதகயில்
பசால்ேப்பட்டால்தான் வரோறு பசால்ேப்படாவிட்டால் வரோறு இல்தே. உதாரணோக ஒரு இனக்குழு அல்ேது ஒரு சமூகம்
தன்னுதடய வரோற்தேப் பற்றிய உணர்மவ இல்ோேல் பசால்ோேல் இருந்தால் அவர்களுக்கு வரோறு இருக்கிேதா? என்ோல்
இல்தே. விேங்குகளுக்கு வரோறு இல்தே. தன்னுணர்வுடன் தனக்கு ஒரு இேந்த காேத்தின் பதாடர்ச்சிதய
கட்டதேத்துக்பகாள்ளக்கூடிய சமூகங்கள் உருவாக்கிக்பகாள்கின்ேன வரோற்தே. அவ்வாறு வரோறு என்ே
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ஒன்று உருவாகி இருக்கிேது. பேமவறு வதகயான வரோறுகள் இருக்கின்ேன. இனக்குழு வரோறு, சமூக வரோறு, ேத
வரோறுகள், மதசங்களின் வரோறுகள். வரோறு மவறு வரோற்றுஎழுத்து மவறு. HISTORY மவறு HISTORIOGRAPHY மவறு. நான்
இங்மக மபசப் மபாவது HISTORIOGRAPHY ஐ பற்றி ேட்டும் தான். வரோற்தே எழுதுவததப் பற்றி ேட்டும் தான் வரோற்று
எழுத்து முதே. வரோறு ஒவ்பவாரு மததவக்காக பல்மவறுவிதோக விதோக எழுதப்படுகிேது. வரோற்தே எப்படி
எழுதுகிமோம் என்பததக் பகாண்டு வரோற்தே பேவிதோக பிரிக்கோம். ஒரு முன்னுதரயாக இங்மக வரோற்றின் இந்த
முகங்கதள பசால்ேோபேன்று நிதனக்கிமேன். நான் ஏற்கனமவ பசான்மனன் பழங்குடிகளுக்கு கூட வரோறு இருக்கிேது.
அத்துதண சமூகங்களுக்கும் வரோறு இருக்கிேது. ஆனால் அந்த வரோறு பபாதுவாக இரண்டு பிரிவுகளாக இருக்கிேது. ஒன்று
வாய்போழி வரோறு இன்பனான்று எழுத்துபோழி வரோறு. வாய்போழி வரோறு என்பது பபரும்பாலும் folk history என்று
பசால்ோடுவது நாட்டார் வரோறு என்பது, பநகிழ்வானது, பதாடர்ந்து உருோற்ேம் அதடவது, பே படிகளாக பசயல்படுவது,
ஒரு வதகயான நிதேத்த தன்தே இல்ோத வரோறு. ஒழுகும் வரோறு என்று அததச் பசால்ேோம். அந்த ஒழுகக் கூடிய
வரோதே ஒரு நிதேத்த தன்தே பகாண்டு வரும் பபாருட்டுதான் அது எழுதப் படுகிேது. எழுதப்படும் வரோறு என்பது
மூன்று மததவகளுக்காக பசய்யப்படுவது. ஒன்று நிதேக்க தவப்பதற்காக இதுதான் வரோறு என்று எழுதி
தவத்துக்பகாள்ளுவதற்காக 'எழுதிவச்சுமகா' என்று நாம் பசால்கிமோம் இல்தேயா? எழுதி தவத்தால் அது ோோது என்ே
எண்ணத்தில் தான். அப்மபாது ஒரு சமூகத்தின் வரோறு ோற்ேப்படல் ஆகாது இப்படிமய இது நிதேக்க மவண்டும் என்று
நிதனக்கும் மபாது தான் அது எழுத்து வடிவிற்குள் வருகிேது. இரண்டாவது, பதாகுப்பு தன்தேக்காக வரோறு எழுதப்
படுகிேது. ஒரு தனி சமூகம் பேமவறு சமூகங்கதள இதணத்துக்பகாண்டு கூட்டுச்சமூகங்களாகும் மபாது அதனவருக்கும்
பபாதுவாக ஒரு வரோறு எழுத மவண்டி இருக்கிேது, அது புேவயோன வரோறு. நாட்டுப்புே வரோறு அதுக்கு மபாதாது.
அதனவரும் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ஒரு பபாது வரோற்தே உருவாக்கும் பபாருட்டு ஒரு பதாகுப்பு தன்தேக்காக எழுத்து
வரோறு உருவாக்கப் படுகிேது. மூன்ோவது, ஆதிக்கத்திற்காக, அரசு அதேவதற்காக, ேதமும் மபரரசுகளும் உருவாவதற்காக
வரோறு எழுத்து வடிவில் எழுதப்படுகிேது. எழுதப்பட்ட வரோறு அந்த வரோற்றின் மபாக்கிமேமய மேல்கீழ் அடுக்குகதள
உருவாக்கும். அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி. யார் ஆள மவண்டும், யார் ஆளப்பட மவண்டும் என்பதத அந்த வரோறு
உருவாக்கும். அதிகாரம் உள்ள அடக்கம் இல்ோத அதிகாரத்தத உள்ளடக்காத வரோறு என்பது இல்தே, எழுதப்பட முடியாது.
யாருதடய அதிகாரம் எப்படிப்பட்ட அதிகாரம் என்பது மவறு படும். இந்த மூன்று காரணங்களுக்காக எழுதப்பட்ட வரோறு
உருவாகிேது. இவ்வாறு வரோறு இரண்டு பிரிவுகளாக இருக்கிேது. இந்த எழுதப்பட்ட வரோற்றிமேமய இரண்டு பிரிவுகள்
இருக்கின்ேன. ஒன்று பதால்வரோறு இன்பனான்று நவீன வரோறு. பதால்வரோறு என்பது உேபகங்குமே இரண்டு
பாணிகள் பகாண்டது. ஒன்று, பதான்ேங்கள் புராணங்கள். அதாவது ஐதீகங்கள் என்று அவர்கள் பசால்வார்கள். அதுவும் ஒரு
வதகயான வரோறுதான். ஒரு ஊருக்கு பசன்ோல் அந்த ஊரினுதடய வரோறு என்பது ஒரு பதான்ேோக ஒரு கததயாக ோறி
அங்மக பசால்ேப்படுகிேது. உலகம் முழுக்க பசன்ை காலங்களில் வரலாறு என்பது புராண வடிவியல தான் இருந்தது.
ஏசுவுமைே வரலாறும் ஒரு வமகோன புராணம் தான். புத்தருமைே வரலாறும் புராணம் தான். அது ஒரு பமழே வழி என்று
பசால்லலாம். பதால் வரலாற்றின் இரண்ைாவது வழி என்பது நிகழ்வு குறிப்பு தன்மை. chronicles என்று பசால்வார்கள். வரலாறு
முழுக்க ெைக்கு புகழ் பபற்ை chronicles கிமைக்கின்ைன. அதாவது அன்ைாை நிகழ்மவ குறித்து மவப்பது. ஒரு பதாைர்ச்சிக்காக,
ஒரு ெமைமுமை யதமவக்காக ஒரு நிமனவுக்காக குறித்து மவப்பது. இந்த இரண்டு வடிவில் ெைக்கு பதால் வரலாறுகள்
எழுதப்பட்டிருக்கின்ைன. தமிழக வரலாற்மை எடுத்துப் பார்த்தால் ஸ்ரீ ரங்கம் ஆலேத்தின் பதான்ைம் ஒரு வரலாறு இருக்கிைது.
ஸ்ரீ ரங்கம் யகாயில் ஒழுகு ஒரு வமகோன வரலாறு. ஆதி சங்கருமைே வரலாமை எடுத்துப் பார்த்தால் ஆதி சங்கருமைே
பதான்ைங்கள் ஒரு வமகோன வரலாறு குருபரம்பமர என்ை பபேரியல ஆதி சங்கருமைே ைரமபப் பற்றிே chronicle இன்பனாரு
வமகோன வரலாறு. இமவ இரண்டும் இமணந்து தான் பதால்வரலாறுகமள உருவாக்குகின்ைன. ஐயராப்பாவில் குறிப்பாக
கியரக்க, யராை ைரமப எடுத்துக்பகாண்ைால் பதான்ை வரலாறு என்பது இரண்ைாம் இைைாகவும் chronicle என்பது
முதலிைத்திலும் இருக்கிைது. ஆகயவ அவர்கள் இன்னும் புைவேைான இன்னும் பபாதுவான வரலாறுகமள முன்னயர
எழுதிவிட்ைார்கள். இந்திோவில் பதான்ை வரலாறு யைலிருக்கிைது. chronicle என்பது மிக குமைவாகயவ இருக்கிைது.
ெம்முமைே வரலாறு என்பது பபரும்பாலும் பதான்ைங்களாக கமதகளாக ைட்டுயை இருக்கிைது. இமத எதற்கு பசால்கியைன்
என்ைால் பபாதுவான அறிவார்ந்த விவாதங்களில் பதான்ை வரலாறு என்பது பதான்ைம் ைட்டும்தான் வரலாறு அல்ல. அதாவது
ெைக்கு வரலாறு கிமைோது என்ை ஒரு யபச்சும் எழுவதுண்டு. வரலாற்று ஆசிரிேரான டி. டி. யகாசாம்பி இந்திே வரலாறுக்கு
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ஒரு முகவுமர என்ை அவருமைே நூலின் முகப்ப்பியலயே இந்திோவில் வரலாறு எழுதப்பைவில்மல. வரலாறு எழுத
யவண்டியிருக்கிைது. வரலாறு இல்மல என்று எழுதுகிைார். அதாவது பமழே வரலாயை ஒரு வரலாறு என்று எடுத்து
பகாள்ளப்படுகிைது. பசன்ை காலத்திே ஐயராப்பிே சிந்தமனோளர்களும் இமதத் பதாைர்ந்து ெம்மிைம் பசால்லிக்
பகாண்டிருந்தார்கள். ஆப்பிரிக்க ஆசிே ொடுகளுக்யகா வரலாறு இல்மல என்று கூறுகிைார்கள். ொட்டுப்புை வரலாறுகளும்
வரலாறுகள் தான். வாய் பைாழி வரலாறுகளும் வரலாறுகள் தான். இப்பக்கம் எழுத்து பைாழியியல குறிப்புத் தன்மையுமைே
எழுத்துக்களும் வரலாறு பகாண்டிருப்பதும் இந்த வரலாறுகள் ஏற்பகனயவ இருந்து பகாண்டிருக்கின்ைன. இதனுமைே
இன்பனாரு பதாைர்ச்சிோக உருவானது தான் ெவீன வரலாறு என்பார்கள். இந்த உமரயில் ொம் யபசிக் பகாண்டிருப்பதும் ெவீன
வரலாறு தான். இதனுமைே இன்பனாரு பதாைர்ச்சிோக உருவானது தான் ெவீன அதுதான் என்பர். ெவீன வரலாற்மைப் பற்றிப்
யபசும் தருணத்தில் அந்த விவாதத்மத குழப்பும் பபாருட்டு ொட்டுப்புை வரலாமையோ பமழே வரலாமையோ
பகாண்டுவரக்கூைாது. என்பதற்காகத்தான் ொன் இங்கு விளக்குகியைன். ெவீன அதுதான் என்பது என்ன என்று பார்த்தால்
ஏைத்தாழ பதினாறு பதியனழாம் நூற்ைாண்டுகளில் ஐயராப்பாவில் உருவாகிவந்த ஒருவமகோன வரலாற்மைத்தான் ொம் ெவீன
அதுதான் எண்டு கூறுகியைாம். அதற்கு கியரக்க ைரபியல ஒரு பதாைர்ச்சி இருக்கிைது. க்யரட்யைைஸ் எழுதிே அதுதான் அதற்க்கு
ஓர் முன்னுதாரணைாய் திகிழ்கிைது. அது ஒரு மிகத்பதான்மைோன வரலாறு. அனால் அதியல புைவேத்தன்மை இருக்கிைது.
ஆசிேனுமைே கருத்துக்களுக்கு அப்பால் தகல்வல்கமள ைட்டுயை முன்மவக்கக்கூடிே அதுதான் அதுதான் ெவீன
வரலாற்றினுமைே முதல் அடிப்பமை. இரண்ைாவதாக நிரூபிக்கப்பைக்கூடிே பகாள்மககள் வழிோக வரலாற்மை பசால்வது.
ராஜராஜயசாழன் காலத்தில் உணவு உற்பத்தி பபருகிேது என்ைால், சில காரணங்களால் அது பபருகவில்மல என
நிரூபிப்பதற்கான வாய்ப்பிருக்கிைது. தகவல்கள் புைவேைானமவோக இருக்க யவண்டும். பெறிகள் புைவேைானமவோக
இருக்க யவண்டும். அதுதான் ெவீன வரலாறு. இந்த வரலாறு ஐயராப்பாவில் படிப்படிோக உருவாகிவருகிைது. சீனாவில் ஒரு
வமகோன வரலாறு இருந்திருகிைது. சமீபகாலத்தில் அமதப்பற்றி யபசுகிைார்கள். ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகயவே
சீனாவில் புைவேைானதாக இருந்திருக்கிைது. அதற்கு ஐயராப்பிே வரலாறு ஒரு முன்னுதாரணம். வால்யைேர், எட்வர்ட் கிப்பான்,
யைவிட் ஹ்யும் யபான்ைவர்கள் எழுதிே வரலாறு. இந்த மூன்று யபமரத்தான் ெவீன வரலாற்றின் பிதாக்கள் என்று கூறுவார்கள்.
கிப்பான் எழுதிே யராைப்யபரரசின் எழுச்சியின் வீழ்ச்சி என்ை புத்தகம் ஒரு முன்னுதாரணம் என்று கூறுவார்கள். இந்த நவீன
வரோறு எழுதும் முதே ஐமராப்பிய பல்கதேகழகங்களிமே மிகப்பபரிய பசல்வாக்தக பசலுத்துகிேது. ஆக்ஸ்மபார்டும்,
மகம்பரிட்ெூம் அதனுதடய பயிற்சி களங்களாக இருக்கின்ேன. சார்மபானிலும், ஆக்ஸ்மபார்ட்டிலும், மகம்பிரிட்ஜிலும் பயின்ே
ஐமராப்பியர்கள் காேனி ஆதிக்கம் உருவாக்கும் பபாருட்டு உேகபேங்கும் பயணம் பசய்கிோர்கள். உேக நாடுகதள
பவல்கிோர்கள். அந்த நாடுகளின் நவீன வரோற்தே நவீன முதேயில் எழுத ஆரம்பிக்கிோர்கள். அப்பபாழுதுதான் உேகிற்கு
நவீன வரோறு வர ஆரம்பிக்கிேது. இந்த நவீன வரோற்றில் இருக்க கூடிய பவவ்மவறு பள்ளிகள் பவவ்மவறு எழுத்து
முதேகதள நாம் பார்க்கிமோம். இந்தியாதவ பபாறுத்தளவில் நம்முதடய முதல் வரோற்று எழுத்பதன்பது காேனி
ஆதிக்கவாதிகளால் எழுதப்பட்டது. அதத காேனி ஆதிக்க வரோறு என்று பசால்வார்கள். அந்த காேனி ஆதிக்கவாதிகள்
இந்தியாதவ பற்றி ஒரு வரோற்தே எழுதி உருவாக்கினார்கள். தங்களுதடய மததவக்காகவும், இந்தியர்களுக்கு ஒரு வரோற்று
உணர்தவ அளித்து அவர்கதள ஒருங்கிதணப்பதற்காக இந்த வரோற்தே அவர்கள் எழுதினார்கள். அந்த வரோற்றின் மேல் ஒரு
விேர்சனோக அதுமபாதாது என்றுகண்டு, மவபோரு வதகயான வரோற்தே எழுத முற்பட்டவர்கதள நாம் மதசிய வரோற்று
ஆசிரியர்கள் என்று பசால்கிமோம். மதசிய வரோற்று ஆசிரியர்களின் வரோற்று எழுத்து முதே என்பது ஒரு முதோளித்துவ சார்பு
பகாண்டது என்று பசால்லி ஒரு ோர்சிய வரோற்று எழுத்து முதே மூன்ோவதாக இந்தியாவிமே உருவாகிேது. இந்த மூன்று
வரோற்று எழுத்து முதேகளும்தான் மிகப்பிரபேோக, பநடுங்காேோக இருந்து வருகின்ேன. இந்த மூன்று வரோற்று எழுத்து
முதேகளுக்கும் பவளிமய , இந்த மூன்று எழுத்து முதேகளால் பதாடப்படாத ஒன்று உள்ளது என்று 1990களில் ஒரு விவாதம்
வந்தது. புேநதடயாளர்கள் (marginalaised people), பவளிமய தள்ளப்பட்டவர்கள், சமூக கட்டதேப்புக்கு பவளிமய இருப்பவர்கள்
பற்றிய வரோறு. அதத marginalaised history என்பர். இந்த வரோதே எடுத்துப் பார்த்தால் j. s. mill பிரிட்டீஷ் காேனி ஆதிக்க
வரோற்தே எழுதினார். பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பபனியுதடய வரோதே எழுதினார். பதாடர்ந்து " cambridge history of india"
என்ே பபயரிமே ஒரு ஐந்து பதாகுப்புகள் வந்தன. இதவதான் இந்திய வரோற்தே பற்றிய காேனி ஆதிக்கவாதிகளுதடய முதல்
விரிவான சித்திரம். நண்பர்கமள இந்த விவாதத்தில் நான் ஒன்று பசால்ே விரும்புகிமேன். காேனி ஆதிக்க வரோறு
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என்று பசால்லும்மபாது , அது மோசடி வரோறு என்மோ, பபாய் வரோறு என்மோ, தவோன வரோறு என்மோ நான் பசால்ே
ோட்மடன். வரோற்று ோணவர் எவரும் பசால்ே ோட்டார்கள். ஏபனன்ோல் மபரறிஞர்களால் மிகப்பபரிய உதழப்பால்
எழுதப்பட்ட வரோற்று சாததனகள் அந்த எழுத்துக்கள். அறிஞர் எவரும் அதத தாண்டி கடந்து மபாக முடியாது அவ்வளவு
எளிதாக. ஏபனன்ோல் இன்தேக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளாக போத்த காேனி ஆதிக்க வரோறுகதளயும் இடது தகயால் தூக்கி
மபாடக்கூடிய ஒரு அறிவிலித்தனம் அறிவுத்துதேயில் ஒலிக்க ஆரம்பித்திருக்கிேது. அதற்பகதிரான குரோக இதத
பசால்கிமேன். தமிழக வரோற்தே எடுத்துப்பர்த்தால் Madura country manual எழுதிய J. H. Nelson ஒரு ேகத்தான வரோற்று
ஆசிரியர். வரோற்தே விடுங்கள், போழிநதடக்காகமவ படிக்க மவண்டிய புத்தகம். வரோற்தே எப்படி எழுத மவண்டும்
என்பதற்கு முன்னுதாரணோன புத்தகம். ஒரு கிளாசிக்கான புத்தகம். அதில் கிதடத்த தகவல் அதனத்ததயும் பகாண்டு
சங்ககாேம் முதல் நாயக்கர் ஆட்சி வதரக்குோன தமிழகத்தினுதடய ஒரு வரோற்று சித்திரத்தத அவர் உருவாக்குகிோர். மிக
முன்மனாடியான முயற்சி. அன்று இருந்த கபேக்ட்ர்கள் அடுத்த காேகட்டத்திற்கு தன்தன பதாடர்ந்து வரக்கூடிய
கபேக்டருக்காக தனக்கு கிதடத்த அதனத்து தகவல்கதளயும் பதாகுத்து அளிக்ககூடிய ஒரு வழக்கு இருந்தது. அதற்கு
பபயர்தான் manuals. அந்த manual அதனத்துமே வரோற்று குறிப்புகளாக இருந்தன. அதில் classic என்பது J. H. Nelson உதடய
Mathura country manual. அதிலிருந்துதான் காேனி ஆதிக்க வரோறு எழுதப்படுகின்ேன. மபாற்றி வணங்கத்தகுந்த ேகத்தான
காேனி வரோற்று ஆசிரியர்கள் இருக்கிோர்கள். அவர்களால்தான் இந்தியா என்கிே ஒட்டுபோத்தத்ததக் கற்பதன பசய்ய
முடிந்தது. சிே நிலப்பகுதி வாழ்க்தக முதேகதள இதணத்து வரோற்தே உருவாக்க முடிந்தது. இனவரோற்றுதடய விதிகதள
அவர்கள் உருவாக்கினர்கள் (புேவயத்தன்தே). அவர்களுதடய பாதத காேனி ஆதிக்க தன்தே பகாண்டதாக இருக்கோம்.
அதத நீ கடந்து பசல்ேோம். அதன் பிேகு பந்தர் கார் மபான்ே மதசிய வரோற்று ஆசிரியர்கள் வந்தார்கள். தமிழக வரோற்றிமே
நீேகண்ட சாஸ்திரி ேற்றும் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் மபான்மோர் சிேந்த உதாரணம். மதசிய பபருமித பார்தவயிமே வரோற்தே
எழுதினார்கள். மதசியத்துதடய உயர்தவ ேற்றும் சாததனகதள எழுதியவர்கள். இந்த வரோற்றிற்கு அடுத்தப்படியாக வந்த
வரோறு என்பது ோர்க்சிய வரோறு. இரண்டு மபர் அதற்கு முக்கியோனவர்கள். அவர்களில் எம். என். ராய் ோர்க்சிய வரோற்று
ஆய்விற்கான ஒரு முன்வதரதவ உருவாக்கியவர். டி. டி. மகாசாம்பி ோர்க்சிய வரோற்று ஆய்வின் ஒரு விரிந்த சித்திரத்தத
உருவாக்கியவர்.பிேகு இன்தேய காேத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்ததன ோர்க்சிய வரோற்று ஆசிரியர்களும் டி. டி. மகாசாம்பி
அவர்களின் பாணிதய மசர்ந்தவர்கள் என்றுதான் வதரயறுக்கிோர்கள். நேனி கூகா, கியான் பிரகாஷ் ஆகிமயார்களால் 90-களில்
ோர்க்சியஸ் வரோறு உருவானது இதுதான் நவீன இந்திய வரோற்றின் சித்திரம். இதில் அம்மபத்காருதடய இடம் என்ன?
அவர் என்ன பசால்கிோர் என்பதத அடுத்தப்படியாக பார்க்கோம். நான் ஏற்கனமவ கூறியது மபால் அம்மபத்கார் வரோற்று
ஆசிரியராக பசயல்பட்டவர் அல்ே. அவருதடய முதன்தே ஆர்வம் என்பது ethics, சட்டம், ேற்றும் அரசியலில் இருந்தது.
பபாதுவாக இன்தேக்கு பதாகுத்து பார்த்தால் அவர் அதிகம் மபசியது ethics தான் உள்ளது. வரோற்று ஆசிரியராக அவருதடய
இதடயம் என்பது ஒரு வதகயில் இரண்டாம் பட்சமே.
இரண்டாவதாக அவர் வரோற்று ஆசிரியராக அதிகம் பசயல்படவில்தே. பசயல்படக்கூடிய காேகட்டத்திமே இந்தியாவின்
வரோற்று காேத் தரவுகள் மிகக் குதேவாகத்தான் கிதடத்தது. கல்பவட்டுக்கள் அதிகம் படிக்கப்படவில்தே,
பதாகுக்கப்படவில்தே. பசப்மபடுகள் கிதடக்கவும் இல்தே, படிக்கவுமிஇல்தே. ஆனால் இதற்பகல்ோம் மேமே
இன்பனான்று உள்ளது. உதிரி உதிரியாக ஆங்காங்மக பசய்யப்படக்கூடிய ஆய்வுகதள ஒரு இடத்தில் பதாகுக்கக்கூடிய பபரிய
அதேப்புகள் அன்று உருவாக்கப்படவில்தே. இன்று சுதந்திரத்திற்கு பிேகு தான் பல்கதேக் கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
தரவுகளும் உள்மள வருகின்ேன. தரவுகதள பகாள்தககளாக ோற்ேக் கூடிய அறிஞர்கள் பதாடர்ந்து பசயல்பட்டு வருகிோர்கள்.
இது ஒரு தறி மபாேமவ. முன்னும் பின்னுோக இயங்கி பகாண்டிருக்கிேது. இந்த இயக்கம் சிே ஆண்டுகள் நீடித்த பிேகு தான்
வரோற்தே பற்றிய ஒரு பதளிவு ஏற்படும். இந்திய வரோற்தே பற்றிய ஒரு பதளிவான சித்திரம் என்பது 60-களுக்கு பிேகு தான்
ஓரளவுக்கு பதளிந்து வருகிேது.
அம்மபத்கர் எழுதியபதல்ோம் 30-40 களில். ஆகமவ வரோற்று ஆசிரியராக அரிதி முடிவுகதள உருவாக்கும் இடத்தில்
அவரில்தே ஊகங்கள், சாத்தியங்கதள வாய்ப்புகதள ேட்டுமே அவர் பசால்ே முடியும். அதத தான் அவர்
பசால்லியிருக்கிோர். வரோற்தே ஆய்வதற்கான ஒரு பார்தவதய ேற்றும் வழிகாட்டிகதள சுட்டிக் காட்டியவர் என்று
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அவதர குறிப்பிட முடியும். வரோற்று ஆய்விற்கான ஒரு தத்துவக் பகாள்தககதள உருவாக்கியவர் என்று அவதர நாம் பார்க்க
முடியும். வரோற்று ஆய்வின் முடிவுகளுக்காக அம்மபத்கதர அணுக கூடாது முடியாது. அது வரோற்று ஆய்வின் குழந்தத
பருவத்தில் எழுதப்பட்டது. இந்த உதரயின் பதாடக்கத்திமே விவாதம் என்ே வார்த்தததயப் பயன் படுத்திமனன்.
அம்மபத்கருதடய ஒவ்பவாரு வார்த்தததயயுமே ேத நூல்களின் மேற்மகாள்களாக எடுத்து பகாள்பவர்களுக்கு வரோற்று
ஆய்வுகள் உகந்தது அல்ே. அவருடன் பதாடர்ந்து விவாதித்து ஏற்று ேறுத்தும் மபசுபவர்களுக்குத்தான் வரோற்று ஆய்வுகளில்
இடமிருக்கிேது. அவர் ஒரு வழி காட்டுகிோர். அந்த வழிதய ேறுபதற்க்கான முழு சுதந்திரத்துடன் அவதர அணுக மவண்டும்.
அவதர வாதிக்க மவண்டும். எப்படி நீங்கள் பிளாட்மடா வுடன் வாதிப்பீர்கமளா அரிஸ்டாட்டில் உடன் வாதிப்பீர்கமளா காரல்
ோர்க்ஸ் உடன் வாதிப்பீர்கமளா அவ்வாமே அம்மபத்காருடன் வாதிக்க மவண்டும் என்று பசால்ேோம். நான்கு வதகயான
வரோற்று எழுத்துக்குள்ளும் அவருதடய பார்தவ அடங்காது என்பதனால் தான் இந்த ததேப்பு இங்கு மபசப்படுகிேது. அதாவது
அம்மபத்கார் காேனி ஆதிக்க வரோற்தே எழுத்து முதேதய ஏற்றுக் பகாண்டவர் அல்ே. அவருதடய இயல்புபடி எந்த
வதகயான ஆதிக்க பாதததயயும் ஏற்றுக் பகாள்ள முடியாது.
அவரும் மிகப்பபரிே அளவியல ஐயராப்பிே கல்வி பபற்ைவர் ஐயராப்பிே பார்மவயுமைேவர். ஆனாலும் ஐயராப்பாவுமைே
ஆதிக்க பார்மவமே ஏற்றுக்பகாண்ைவர் அல்ல. ஐயராப்பிேர்கள் எழுதிே வரலாற்றில் அவர்க்கு கடுமைோன விைர்சனங்களும்
ைாற்றுக்கருத்துகளும் அவருக்கு நிமைே இருக்கின்ைன. ஐயராப்பிேர்கள் இங்கிருக்கக்கூடிே ஆதிக்கத்மதச் சார்ந்துதான் அந்த
வரலாறுகமள எழுதினார்கயளபோழிே அடித்தளம் சார்ந்து எழுதவில்மல என்று அம்யபத்கர் எண்ணுகிைார். இங்கிருந்து
ஆதிக்கம் இவ்வாறு உருவாகிேது, அது எவ்வாறு ைாறிக்பகாண்டுவந்தது. இந்திோவுமைே யதசிே பபருமித வரலாற்மை
அம்யபத்கர் முழுமைோகயவே நிராகரிக்கிைார்.அது இேல்பானது. அமத நிராகரிப்பதற்கான முதல் காரணம் தலித்துகமளப்
பற்றிே அவருமைே பார்மவ. இந்த யதசிே பபருமித வரலாற்று ஆசிரிேர்கள் ஒடுக்கப்பட்ை ைக்கமளப்பற்றி , தலித்துகமளப்
பற்றி அல்லது இந்திோவுமைே பபாதுவான பபாருளிேல் , சமூகவிேல் , ைதம்சார்ந்த ஒடுக்குமுமைகமள வரலாற்றில்
சாதாரணைாக நிகழக்கூடிேதுதாயன என்று எடுத்துக்பகாண்ைார். அமத ஒரு moral பிரச்சமனோக ைட்டும்தான்
எடுத்துக்பகாண்ைார். ைனம் திருந்தினால் நிறுத்திவிைலாம் , ைாற்றிவிைலாம் என்று எடுத்துபகாண்ைாயர தவிர அது எவ்வாறு
உருவாகி வந்தது , மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக எவ்வாறு நிமலபபற்ைது , அதனுமைே அடிப்பமைோன படிைங்கள் என்ன ,
பதான்ைங்கள் என்ன , ெம்பிக்மகககள் என்ன என்பமதப்பற்றிே யகள்விகளுக்கு அவர் பசல்ல விரும்பவில்மல. சிைந்த உதாரணம்
நீலகண்ைசாஸ்திரி யசாழர்கமளப்பற்றி எழுதினார். யசாழகாலம் பபாற்காலபைன்ைால் அது மிமகோகாது. யசாழக்காலத்தில்தான்
தமிழகம் மிக பசழிப்பாக இருந்தது கமலகள் வளர்ந்தன இலக்கிேங்கள் பபருகின. இன்மைக்கும் ொம் சாப்பிடும் யசாற்றின்
பபரும்பகுதி யசாழகால ஏரிகளால் உருவாக்கப்பட்ை விமளநிலங்களிலிருந்து வருபமவ. யசாழ காலத்தில் தான் நில அடிமை
முமை உருவாக்கப்பட்ைன. யசாழ காலத்தில் தான் தமிழகத்தின் பல தலித்துகள் அடிமைோக்க்கப்பட்ட்ைனர். ைாை முடிோத
ஒன்ைாக சாதி முமைகள் நிமல நிறுத்தப்பட்ைது யசாழ காலத்தில். இமதத் தான் நீல கண்ை சாஸ்திரி கூறுகிைார். நீண்ை காலம்
கழித்து யக. யக. பிள்மள தான் அமத எழுதுகிைார். யதசிே வரலாறு இேல்பாக விைக் கூடிே ஒரு பகுதிோக இருக்கிைது. அமத
அம்யபத்கர் ஏற்றுக் பகாள்ளவில்மல. இந்திோவில் யதசிேப் பபருமித வரலாறுகள் அம்யபத்கருமைே பார்மவக்கு ஏற்றுக்
பகாள்ளப் பைக்கூடிேமவ அல்ல. மூன்ைாவதாக ைார்க்சிேப் பார்மவக்கு இது மிகவும் சிக்கலான விஷேம். ஏபனன்ைால்
உண்மையியலயே இந்திோவில் தலித் இேக்கங்களும் ைார்க்ஸ் இேக்கங்களும் யசர்ந்து தான் இேங்கிக் பகாண்டிருக்கின்ைன
இமனந்து பசேல்பைக் கூடிே கட்ைாேத்தில் இருக்கின்ைன. ஆதலால் மிகவும் கடுமைோன விவாதம் ஏற்பைக் கூடிே வாய்ப்புகள்
குமைவு. எனினும் அம்யபத்கர் ைார்க்ஸ் மீது மவக்கும் குற்ைச்ச்சாட்டுகள் அல்லது விைர்சனங்கள் முக்கிேைானமவ. ஒரு உமரயில்
உள்ள சில வரிகமள படிக்கியைன். ஆர்வமுள்ளவர்கள் படித்துத் பதரிந்து பகாள்ள யவண்டிே விஷேங்கள் பல உள்ளன. ைார்க்ஸிே
பார்மவ என்பது என்ன? உற்பத்தி உைவுகள் உற்பத்தி மூலங்கள் ஆகிேமவதான் அடித்தளம். அரசு பண்பாடு முதலிேமவ யைல்
கட்டுைானம். உண்மைோன ைாற்ைங்கள் அடித்தளத்தில் நிகழமுடியும். யைல் தளத்திலுள்ள எல்லாயை அடித்தளத்தினுமைே
இேல்பினால் உருவாக்கப்பட்ைமவ. கலாசாரமும் சரி, அரசும் சரி, ைதமும் சரி, ெம்பிக்மககளும் சரி பபாருளிேல் உைவுகளால்,
பபாருளிேல் சக்திகளின் முரண்பாடுகளால் உருவாகக்கூடிேமவ. இதுதான், சுருக்கைாகச் பசான்னால், ைார்க்ஸிேப் பார்மவ. இந்த
reductionism, இந்த குறுக்கல்வாதத்மத அம்யபத்கர் ஏற்றுக்பகாள்ளவில்மல. அம்யபத்கருமைே விைர்சனங்கள் மிக விரிவாக
முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்ைன. ஆரம்பகாலத்தில் ைார்க்ஸிேர்களும் அம்யபத்கருக்கு விரிவான பதிமல அளித்திருக்கிைார்கள்.
அந்த விவாதங்கமள இன்மைே ைாணவர்கள் பதாைர்ந்து படிக்கலாம். அவற்மை இன்மைே முகநூல் விவாதத்தின்
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தரத்திற்குக் பகாண்டுவந்து யபசக்கூைாது. இந்த ைாதிரி விசேங்கமள எழுதும்யபாது எனக்கு ொயன யபாட்டுக்பகாள்ளக் கூடிே
கட்டுப்பாடு இது. எல்லாவற்மையுயை பவறும் வம்பாக ைாற்ைக்கூடிே ஒரு தளத்திற்கு இமதக் பகாண்டுவந்யதாபைன்ைால்
அந்த விவாதபைன்பது பவறும் பூசலாக ைாறிவிடும். இது பூசலுக்கான இைம் அல்ல. இரண்டு யபரறிஞர்களுமைே பார்மவ
ஒன்றுபகான்று முரண்படும்யபாது உண்மையில் ஒரு புத்தம்புதிே வாய்ப்புதான் திைக்கிையத ஒழிே அவர்கள் ஒருவமர ஒருவர்
ைறுப்பதில்மல. அம்யபத்கர் ைார்க்ஸிேத்மத ைறுக்கக்கூடிே இரண்ைாவது இைம் – ைார்க்ஸிேம் கலாச்சார உருவாக்கத்மத
கருத்தில்பகாள்ளவில்மல என்பதுதான். கலாச்சாரத்மதப்பற்றி ைார்க்ஸிேப் புரிதபலன்பது பலவீனைானது. ஒடுக்குமுமையில்
சுரண்ைலில் கலாச்சாரம் வகிக்ககூடிே பங்கு என்பது மிக நுட்பைானது. பிச்மச எடுக்கும் பிராைணமன விை உமழப்பாளனான
தலித் ஒருபடி தாழ்ந்தவனாக இருக்கக்கூடிே சமூகநிமல ைார்க்ஸிேத்தால் புரிந்துபகாள்ளக்கூடிேதல்ல என்பது
அம்யபத்கருமைே கருத்து. அது ைார்க்ஸிேத்துக்குள் வராது. உலகத் பதாழிலாளர்கயள ஒன்றுபடுங்கள் என்று பசால்லும்யபாது
உேர்சாதி பதாழிலாளர்களும் தலித் பதாழிலாலர்களும் ஒயர அணியில் ஒன்றுதிரள முடிோத நிமல ஒன்று இருக்கிைது
அல்லவா. அது ஒரு கலாச்சாரக் கூறு. அமதக் கருத்தில் பகாள்ளயவண்டும். இது அம்யபத்கர் பசான்னது. மூன்ைாவதாக
அம்யபத்கர் ைார்க்ஸிேத்தின் யைல் மவக்கக்கூடிே குற்ைச்சாட்டு – ைறுப்பு. ைார்க்ஸிேத்தினுமைே Ethics மீது அவருக்கு
ெம்பிக்மகயில்மல. அல்லது ைார்க்ஸிேத்திற்கு சரிோன ethics இல்மல, அைவிேல் இல்மல என்று அவர் நிமனக்கிைார். அவர்
வண்முமைமே ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிேவரல்ல. ைார்க்ஸிேப் புரட்சி ரஷ்ோவில் நிகழ்த்திே வன்முமைகமள, அடிப்பமையில்
சித்தாந்தியும் ைனிதாபிைானியுைான அம்யபத்கரால் ஏற்றுக்பகாள்ள முடிோது. ஒரு புரட்சியின்பபாருட்டு
ைாற்ைத்தின்பபாருட்டு இவ்வவு பபரிே அழிமவ நிகழ்த்தலாம் எத்தமனயபமர யவண்டுைானாலும் பகால்லலாம் என்பமத
அம்யபத்கரால் ஏற்றுக்பகாள்ள முடிோது. அம்யபத்கர் ைார்க்ஸிே அைவிேல் பற்றி எழுப்பிே அடித்தளைான யகள்விகமள
அன்மைக்குப் யபசும்யபாது அவபராரு பழமைோன இைத்திலிருந்து யபசுகிைார் என்று யதான்றிேது. ஆனால்
பதாண்ணூற்றிரண்டில் யசாவிேத் ரஷ்ோ உமைந்த பிைகு அமதப் படிக்கும்யபாது ஒவ்பவாரு வரியும் அத்தமன அர்த்தத்துைன்
கிளம்பிவந்தன. ொயன இரண்டு காலகட்ைங்களில் படித்திருக்கியைன். எண்பத்மதந்து எண்பத்தாறுகளில் யகரளத்தியல
ைார்க்ஸிே அரங்குகள் வழிோக அம்யபத்கமரப் படிக்கும்யபாது பழமைோன அளவிேமலக் பகாண்டுவந்து ஒரு புத்தம்புதிே
சிந்தமனயைல் யபாைக்கூடிேவராகத் யதான்றினார். அம்யபத்கர் யைல் கடுமைோக முரண்பட்யைன்.
பதாண்ணூற்றிரண்டுகளுக்குப் பிைகு அைம் என்பது ethics என்பது ஒரு முக்கிேைான விஷேம். சமூக ைாற்ைத்திற்காக ethics ஐ
ைாற்றிக்பகாள்ளலாபைன்ைால், சமூகம் ைாறிக்பகாண்யைதான் இருக்கும். ஒரு புதிே சமூதாே அமைப்புக்காக ஒருயகாடியபமரக்
பகால்லலாபைன்ைால், அந்த புதிே சமூதாே அமைப்பு யதாற்றுவிட்ைபதன்ைால் அந்த ஒருயகாடியபர் பசத்தவர்களுக்கு ோர்
பதில்பசால்வது. ஒரு புரட்சியின் பபாருட்டு பத்துலட்சம்யபர் சாகிைார்கள். புரட்சியும் யதாற்றுவிட்ைது. பத்துலட்சம் பபருக்கு
என்ன பதில். ஆகயவ ஒரு ெவீன அைவிேல் என்பது யதமவோகிைது. இந்த மூன்று அடிப்பமையில் ைார்க்ஸிே பகாள்மககமள
அம்யபத்கர் ைறுக்கிைார். ஆகயவ மூன்ைாவது வரலாற்றுப் பார்மவ என்பது அம்யபத்கர் ஏற்றுக்பகாள்ளக் கூடிேதாக இருக்காது.
அல்லது, அந்த வரலாற்றுப் பார்மவ அம்யபத்கரிேப் பார்மவோக இருக்காது. ொங்காவதாக, பதாண்ணூறுகளில் உருவாகிவந்த
marginalist history. அது சமுதாேத்திலிருந்து பவளியே தள்ளப்பட்ைவர்கமளப் பற்றிேது. சமுதாேத்தினுமைே விளிம்புக்கு
பவளியே இருப்பவர்கமளப் பற்றிேது. அம்யபத்கர் யபசுவது பவளியே இருப்பவர்கமளப் பற்றிேல்ல. தலித்துகள் marginalized
people அல்ல. அவர்கள்தான் சமுதாேத்தினுமைே அஸ்திவாரம். பைாத்த சமுதாேமும் அவர்கமள அழுத்துகிைது. எப்படி ஒரு
கட்டிைம் அஸ்திவாரத்மத அழுத்துகிையதா அமதப்யபால. ஆகயவ அவர்கள் இல்மலபேன்ைால் இந்த சமுதாேம் இல்மல.
அவர்கள் சமுதாேத்திற்கு பவளியே இல்மல. அடியில் இருக்கிைார்கள். Marginalized studies உைன் தலித் studies ஐ
இமணப்பபதன்பது அடிப்பமைோன மிகப்பபரிே பிமழமே உருவாக்கும். ஒரு ெகர்ப்புை யசரியில் வசிப்பவரல்ல ஒரு தலித்.
ெகர்புைத்தில் தன்னிச்சிோக யசரிகள் உருவாகிவருகின்ைன. அங்கு குற்ைம் சார்ந்து ஒரு வாழ்க்மக இருக்கிைது. ஒரு
ெடுத்தரப்புத்தி இேல்பாக அவர்கமளயும் தலித் என்று பார்க்கும். ஆனால் அவர்கள் தலித் அல்ல. பலவமகோன
குற்ைச்பசேல்பாடுகள் வழிோக யசர்ந்து வரக்கூடிே ஒரு slum அது. தலித் வாழ்க்மக என்பது முற்றிலும் யவைானது. இந்த
ஒட்டுபைாத்த சமூகக் கட்டுைானத்தின் அடித்தளத்தில் இருக்கக்கூடிேது. ஆகயவ தலித் studies என்பது marginalized studies அல்ல.
ஆகயவ இந்த ொன்கு வரலாற்று எழுத்து முமைகளிலும் அம்யபத்கருமைே பார்மவ வர முடிோது. அது ஐந்தாவது
பார்மவோகத்தான் இருக்க முடியும். அப்படி இருக்கிைதா என்று பார்த்தால். கைந்து பத்து பதிமனந்து ஆண்டுகளாக வரலாற்று
ஆய்வுநூல்களில் அம்யபத்கர் யைற்யகாள்காட்ைப்படுவது கூடிவருகிைது.
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அம்மபத்கர் உதடய பார்தவயில் வரோற்று ஏடுகதள எழுதுபவர்கள் இன்தேக்கு இருக்கிோர்கள் என்று என்னுதடய
ேதிப்பிற்குரிய வரோற்று ஆசிரியர்கள் பசால்கிோர்கள். ஆனாலும் அம்மபத்கர் உதடய பார்தவ ஒரு 5ஆவது மகாணோக வலு
பபற்றுஉள்ளதா? பசால்லும் அளவிற்கு திரண்டு இருக்கிேதா? என்று மகட்டால் இல்தே என்றுதான் பசால்ே மவண்டும்.
எதிர்காேத்தில் அப்படி ஒரு 5ஆவது பார்தவ உருவாகி வரோம். அந்த பார்தவ என்ன?ேற்றும் அதன் விதிகள் என்ன?என்பதத
அம்மபத்கர் உதடய எழுத்துகளில் இருந்து பார்க்கோம். அப்படி அவருதடய வரோற்று பார்தவயின் அடிப்பதட என்ன?
சிேவற்தே வகுத்து பசால்ேோம்.
ஒன்ைாவதாக, அவதர historical positivism என்று பசால்லுவார்கள். postivism என்ோல் புேவயவாதம் என்று தமிழிலில் பசால்ேோம்.
பதளிவான துல்லியோன தகவல் அடிப்பதடயில் objective ஆக, புரவயோக எழுத்தப்படக்கூடிய வரோற்தே ஏற்கும் தன்தே
அம்மபத்கர் உதடய வரோற்று ஆய்வுக்கு உண்டு. அவரவர் பசாந்த விருப்பு பவறுப்புக்கு அங்கு இடம் இல்தே. Positivism என்கிே
தத்துவ நிதேப்பாட்டின் அடிப்பதடயில் வரோற்தே பார்ப்பது. இந்த positive approach எல்ோ விதோன மிதமிஞ்சிய
தாவல்தகதள எதிர்க்கும். ஏபனன்ோல் இன்று தமிழ்நாட்டில் வரோற்று ஆய்வு என்பது கற்பதனக் குதிதரதயத் தட்டி விடுவது.
பகாரியா இளவரசி தமிழச்சி, கம்மபாடியா மகாவிதே கட்டியது தமிழன், எகிப்து பிரமிட்இல் தமிழ் எழுத்தப்பட்டுஉள்ளது.
இப்படி வரோறு எழுதப்படுகிேது.
நண்பர்கமள,
பசன்ே 20 ஆண்டுகளில் தமிழில் எழுதப்பட்ட உச்ச கட்ட காபேடி வடிமவலு காபேடி அல்ே.வரோறு என்னும் பபயரில் youtube
இல் எழுதப்பட்ட பதிவுகள் தான். நேது சந்ததி நிதனத்து நிதனத்து சிரிக்க கூடிய விஷயங்கள் அதில் உள்ளது. இந்த வதகயான
கற்பதனத் தாவல்கள் இல்ோத ஒரு வரோற்று ஆய்தவ தான் அம்மபத்கர் உதடய வரோோக எடுக்க முடியும். அது புரவயோன
தகவல் அடிப்பதடயில் பசால்ேப்பட்டது. கற்பதன வரோற்றில் இருக்கும் விறுவிறுப்பு இதில் இருக்காது. ஆனால் இதுதான்
அம்மபத்கர் உதடய அணுகுமுதே. அவரிடம் இருந்த இரக்கம் இல்ோத புேவயத்தன்தே இளம் வாசகன் ஆகிய எனக்கு சிறிது
எரிச்சல் ஊட்டி உள்ளது.ஆனால் அதுதான் சரியான வரோறு. இன்று ஒட்டுபோத்த தமிழில் வரோற்றின் பபயரில் நடந்து
பகாண்டு இருக்க கூடிய உச்சகட்டக் காபேடிக்குப் பதிோக அம்மபத்கர் உதடய வரோற்று ஆய்வுமுதே positivism approach ஆக
இருக்க முடியும்.
இரண்டாவதாக, அம்மபத்கர் உதடய தனித்தன்தே என்பது பசன்டிபேன்ட் இல்ோத தன்தேயுதடய வரோறு. அதாவது
பேல்லுணர்ச்சிகள் இல்ோத வரோறு. அவருதடய வரோற்று அணுகுமுதே முற்றிலும் sentiments க்கு புேம்பானது.
மதசியவாதிகளால் எழுதப்பட்ட வரோறு உச்சகட்ட sentiments களால் எழுதப்பட்டது. தலித்களுக்கு இேந்த காேம் எந்த
வதகயிலும் அவர்களிடம் கருதணயுடன் இருந்தமதயில்தே என்மே மதான்றுகிேது .நிதனத்து நிதனத்து பபருமிதம்
பகாள்வதற்கு அவர்களிடம் எதுவுமே இல்தே.,அவர்கள் வாழும் நிேத்தில் கூட அவர்களுக்கு பற்றில்தே,வாய்ப்பு கிதடக்கும்
மபாதுோம் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடிக் பகாண்டிருக்கிோர்கள். பிே நகரங்களுக்கு நாடுகளுக்கு. இப்படி
sentiment(உணர்ேங்கள்) இல்ோதிருக்கும் மபாது எந்த வதகயில் வரோற்தே எழுத முடியும்?sentiment இல்ோத வரோறு
அம்மபத்கர் பார்தவயில் முக்கியோனது.
மதசிய பபருமிதமும் துதண மதசிய பபருமிதமும் ஒத்ததன்தே உதடயது.ஆகமவ அம்மபத்கர் பார்தவயானது எந்தவித sentiment
க்கும் எதிரானமத,அவர் இதத திரும்ப திரும்ப பே இடத்தில் பசால்லியிருக்கிோர்.
மூன்ோவதாக, ேக்கள் வரோறு (people's history).ேக்கள் வரோற்தே எழுதப்பட மவண்டும் என்று அம்மபத்கர் பசால்லும் அன்தேய
காேகட்டத்தில் அமசாகர்,மசாழர்களின் பபாற்காே கனவுகதள மதடி மதடி கண்படடுத்து பகாண்டிருந்தார்கள்.ேக்கள் வரோறு
என்பது ேக்கள் சமூகங்களாக வாழ்ந்து வந்த பரிணாே வழித்தடத்தத எழுதுவது, அரசருமைே வரலாறு அல்ல. ஆலேங்களின்
வரலாறு அல்ல. ஆதிக்கத்தின் வரலாறு அல்ல. நம் நாட்டில் people's history-ஐ உயிராக பகாண்டு ஒரு புத்தகம் கூட
எழுதப்படவில்தே என்பது வருத்தமே.
எடுத்துக்காட்டாக சங்க காேத்தில் "உேணர்" என்கிே சாதி ஒன்று இருந்துள்ளது ஆனால் தற்பபாழுது அந்த சாதி என்னவாக, எந்த
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சாதியாக ோறி இருக்கிேது என்பதுமபான்ே மகள்விதய தேயோக பகாண்டு ஏமதனும் தமிழில் ஆய்வுகள் உண்டா?
புேநானூற்றில் பூதெக்குரிய பபாருட்கதள பட்டியலிட கூடிய பாடல் ஒன்றில் துடியன், பாணன், பதேயன், கடம்பன் மபான்ே
சாதிகளின் பபயர்கள் இடம்பபற்றுள்ளன. இன்தேக்கு இருக்கக்கூடியது, பதேயன் சாதி ேட்டும்தான். ேற்ே சாதிகள் என்ன
ஆயின. உருோறியனவா. இதத எழுதாேல் என்ன வரோறு எழுத முடியும். இதவ அதனத்தும் வழிபாட்டு சார்ந்த சாதியாக
இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
இங்கு துடி- ஒரு வதகயான வாத்தியம் அதத வாசிக்கும் சாதியினர் துடியனாக இருக்கோம், பாணன் என்பவன் பாட
கூடியவனாக இருக்கோம். பதேயன் என்பவன் பதே அடித்தல் ேட்டுேல்ே. குறிச்பசால்லுதல் சார்ந்த சாதிதயயும் பதேயன்
என்று ேதேயாளத்தில் உள்ளது, கடம்பன் என்பது கடம்ப ேர மவதேப்பாதட பசய்யும் சாதியினராக இருக்கோம் இதவ
அதனத்தும் ஊகங்களாயினும் நேக்கு ஆய்வின் வழியாக சமூக கட்டதேப்தப புரிந்து பகாள்ள உதவும். அதில் பதேயன் தவிர
ேற்தேய மூன்று சாதிகள் என்னவாயின ? இது மபான்ே ஆய்வுகள் நிகழ்ந்ததா நம் சமூக- கோச்சார அறிவு தளத்தில் என்ோல்
இல்தே என்மே பதில் மிஞ்சும். எனமவ அம்மபத்கரின் ேக்கள் வரோோனது பவறும் ஆதிக்கத்தின் வரோேல்ே, ேக்கள்
வரோற்றின் ஒரு பகுதிமய ஆதிக்க வரோறு.
அடுத்தபடியாக அம்மபத்கரின் வரோற்று ஆய்வில் தற்பபாழுதுள்ள நதடமுதே,அரசியல் சிக்கலுக்கு விதடகளாக அந்த
சிக்கலுக்கு காரணோன வரோற்தே மதடி பசல்வது முக்கியோனதாகும்
எடுத்துக்காட்டாக ேல்ேர் என்கிே சாதி பல்ேர்களாக ோறின அவர்கள் ஒரு காேத்தில் நிேயுதடதே உள்ளவரகளாக இருத்தனர்
ஆனால் இன்று நிேம் அற்ேவர்களாக இருக்கிோர்கள். எந்த காரணத்தால் இந்த சமூக உேவில் ோற்ேம் ஏற்பட்டது மபான்ே
மகள்விகளுக்கு வரோற்றில் பசல்வது அம்மபத்கரின் அணுகுமுதே. அம்மபத்கரின் பார்தவ பபரும்பாலும் வரோற்தே
எழுதுவபதன்பது வரோற்று நிகழ்வுகதள ஆண்டுகளின் வரிதச அடிப்பதடயில் பட்டியலிடுவது அல்ே ,நம் தற்மபாததய
மகள்விகளுக்கு வரோற்றில் பசல்வமத அவரின் வரோற்று மநாக்கு.
அடுத்த எடுத்துக்காட்டாக உத்திர பிரமதச வரோற்தே எடுத்தால் அதில் முன்று தரப்பு உள்ளது.
1). க்ஷதிரியர் பிராேணர்
2). யாதவர்கள்
3). தலித்கள்
ஆகிய மூன்று தரப்பும் ேகாபாரத காேத்திலிருந்து இன்று வதர உள்ளது. இங்கு உள்ள அரசியல் மகள்விக்கு இந்த மூன்று
தரப்பின் படிநிதே,உேவு ஆகியவற்தே ஆராய்வது அம்மபத்கரின் வாோற்று மநாக்கு. இன்தேக்குள்ள உத்தரபிரமதச
அரசியதே நீங்கள் மூவாயிரம் வருட அரசியலின் வரிதசயாகப் மபாட்டுவிட முடியும். இவ்வாறு இந்திய வரோற்றிலிருந்து
இன்தேய மததவகளிலிருந்து மநற்தேக்கு பசல்வதற்கு அம்பபத்கரின் பார்தவ மிக முக்கியோனது. அடுத்தபடியாக,
பதான்ேங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் பகாடுத்து பார்க்கக்கூடிய பார்தவயாக அம்மபத்கருதடய பார்தவ இருக்கிேது. இது
பதான்ேங்கதள தன்னிச்சியாக விளக்குவதல்ே. தமிழகத்தில் இது பராம்ப அதிகம். ஏதாவபதாரு கதததய எடுத்து அதுதான்
வரோற்றின் விதட என்று பசால்வதல்ே. நான் ஏற்கனமவ பசான்னதுமபாே, positivism சார்ந்த ஒரு வரோற்றுப்பார்தவயில்
நின்றுபகாண்டு பதான்ேங்கதள அணுகுவது. பதான்ேங்களுக்கு எனக்கு இப்படி மதான்றுகிேது என்பதல்ே. இன்னின்ன
வரோற்றுச் சூழலில் இந்திந்த பண்பாட்டுப் பின்னணியில் இந்த பதான்ேத்தத இப்படி எடுத்துக்பகாள்ேோம் என்று
ஆராய்வது. அந்த வதகயில் பார்த்தால் ேகாபாரதத்தத ஒரு பபரிய பதான்ேக்களஞ்சியோக ஒரு வரோற்றுத் பதாகுப்பாகப்
பார்த்த முக்கியோன ஆய்வாளர் அம்மபத்கர். ேகாபாரதத்ததப் பற்றிய என்னுதடய பார்தவகதள உருவாக்குவதில்
அவருதடய முக்கிய பங்கிருக்கிேது. பே உதாரணங்கதளச் பசால்ேோம். உதாரணோக அசுரர் எங்கிே வார்த்தத. ஆரம்பகாே
மவதகாேத்தில் அசுரர் என்ே வார்த்தத அத்ததன எதிர்ேதேயானதாக இருக்கவில்தே. குமபரன், யேன், ஏன் இந்திரன் கூட
அசுரனாக இருந்து மவள்வியின் வழியாகத்தான் மதவர்களாகியிருக்கிோர்கள். ேகாபாரதத்தின் கதடசி காேகட்டத்திலும் அசுரன்
எங்கிே வார்த்தத அவ்வளவு எதிர்ம்தேயானதாக இல்தே. கிருஷ்ணனுதடய ேகனும் மபரனும் அசுர குேத்தில்தான்
திருேணம் பசய்துபகாண்டிருக்கிோர்கள். கிருஷ்ணனுதடய வாரிசுகபளல்ோம் அசுர ரத்தத்தில் பிேந்தவர்கள். பிேகு அடுத்த
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ஈராயிரம் ஆண்டுகளில் அசுரர் என்பது தீதேயின் உருவோக ோற்ேப்படுகிேது. Evil ஆக ,ோற்ேப்படுகிேது. இந்த ோற்ேம்
எப்படி நடந்தது. இந்த ோற்ேத்தின் வழியாக வந்த அடக்குமுதே என்ன சுரண்டல் என்ன. இததப்பார்க்கக் கூடிய ஒரு
அறிவுக்கருவி வரோற்றிற்கு மவண்டும். அது அம்மபத்கருதடய பார்தவ. அம்மபத்கர் ேகாபாரதத்தத இந்திய பதான்ேங்கதள
ஆராய்ந்த முதே அதற்கு முன்னுதாரணோக அதேயும். கதடசியாக ஒன்று – அது இன்தேய அம்மபத்கரியர்களுக்கு சற்று
சங்கடம் பகாடுக்கக்கூடிய ஒன்ோக இருக்கும். ஏபனன்ோல் திருப்பத்திரும்ப அம்மபத்கதர ஒரு அரசியலுக்குள் நின்றுதான்
அவர்கள் பார்க்கிோர்கள். அம்மபத்கர் கதடசி காேத்தில் பபௌத்த ேதத்திற்கு ோறினார் என்பது முக்கியோனது. அதற்கு
ேனிதனுக்கு ஆன்மீகம் முக்கியோனது என்று அவர் நிதனத்தார். அந்த அம்சம் அம்மபத்கருதடய வரோற்ோய்வில்
முக்கியோனது. வரோறு என்பது ேனிதன் என்கிே உற்பத்தி அேகு எப்படி பரிணாேம் அதடந்து வந்தது அல்ே.ேனிதன் என்கிே
ஒரு சமூக அதடயாளம் எப்படி பரிணாேம் அதடந்து வந்ததல்ே வரோறு. ேனிதன் என்ே அகம் அவனுதடய ஆன்மீகம்
எப்படி பரிணாேம் அதடந்து வந்தது என்பது வரோறு. அந்த வரோற்தேயும் இதணத்துக்பகாண்டு எழுதுவது ஒரு வரோறு.
அப்படி வரோறு என்று ஏற்கனமவ பசான்ன நான்கு வரோறுகளில் கிதடயாது. அந்த நான்கு மபருக்குமே ேதம் என்பது ஒரு
சமூக அதேப்பு தான்.பவுத்தத்தத அவர்கள் ஒரு வதக அரசியல் எழுச்சியாகத்தான் பார்ப்பார்கள்.தவதீகத்திற்பகதிரான எழுச்சி
ேட்டும் தான் அவர்கள். ஆனால் அம்மபத்காருக்கு அப்படி அல்ே.இந்தியாவினுதடய அகத்தத(பசல்ப்) வடிவதேக்க
பபௌத்தம் மிகப்பபரிய பங்காற்றியுள்ளது.அந்த பங்களிப்பு எப்படி ஆற்றியுள்ளது என்பதத அவர் எழுதியிருக்கிோர்.அந்த
வதகயில் அவருதடய புத்த ேதத்தின் தம்ேம் என்பது வரோற்று ஆய்வகத்திற்கான ஒரு வழிகாட்டு நூோக
எடுத்துக்பகாள்ளப்படுகிேது.இபதல்ோம் தான் அம்மபத்காருதடய வரோற்றுப் பார்தவ. இந்த அடிப்பதடயில் ஒரு வரோற்று
ஆய்வுமுதே இந்தியாவில் உருவாகும் என்ோல் , எதிர்காேத்தில் வளரும் என்ோல் இதுவதரக்கும் அந்த நான்கு வரோற்று
ஆய்வுக்கு மேோக ஐந்தாவது வரோற்று ஆய்வு முதேயாக அது நிதேபகாள்ளும் என நம்புகிமேன். அதில் அடிப்பதட
விதிகபளன நான் பசால்வது ஒன்று, Historical pastism, sentimental இல்ோத அணுகுமுதே, ேக்கள் வரோறு, நதடமுதே
அரசியலுக்கு வரோற்றுக்கு பசல்லும் பார்தவ,பதான்ேங்கதள புேவயோன மநாக்கங்களில் அணுகக்கூடிய வரோற்று
பார்தவ. ேனிதருதடய ஆன்மீக பரிணாேத்ததயும்வரோற்ேயும் இதணத்துக் பகாள்ளக்கூடிய பார்தவ ஆகியன. இதற்கு
அப்பால் இந்திய வரோற்றில் அம்மபத்கர் மேல் விேர்சனோக என்ன பசால்ேோம்?. என்னுதடய பார்தவயில் மூன்று
விேர்சனங்கதள பசால்கிமேன். ஒன்று - அவருதடய அந்த காேத்து வரோறு யாதவயுமே பிரிட்டிஷ் ஆய்வாளர்கள்
உருவாக்கிய தரவுகளின் அடிப்பதடயில் ேட்டும் தான் நடந்தது, அதுதான் கிதடத்தன. இரண்டாவதாக ஐமராப்பிய வரோற்று
ஆய்வினுதடய பநறிகதள பபரும்பாலும் அப்படிமய ஏற்றுக்பகாண்டவர். அந்த ஆய்தவமய முன்தவத்தார். அவருதடய
குதேபாடுகளும் அவருதடய ஆய்வில் இல்தே. மூன்ோவதாக எந்த வதகயிலுமே நாட்டுப்புே வரோற்தே (folk history)
கருத்தில் பகாள்ளக் கூடியவராக இல்தே. அவருதடய இயல்பிமேமய அந்த அம்சம் உண்டு. அவர் ஒரு sophisticated Western
mind உள்ளவர். அவருக்கு கிராேங்கள், நாடுப்புேத்தில் அவநம்பிக்தகமய வலுவாக உள்ளன. பின்னாடி எழுபதுகளுக்கு பிேகு
நாட்டுப்புேவியல் மேல் வந்த ஆய்வுகள் அதவ அளிக்கக்கூடிய பவளிச்சங்கதள பற்றிய புரிதல் இல்ோேல் இருந்தது
இயல்பாக.. கதடசியாக ஒன்று உண்டு . அதத பசால்லி முடிப்பார். அதத அமயாத்திதாசர் வழியாக பசால்ேப்பட
மவண்டும்.அம்மபத்கருதடய வரோற்றுப் பார்தவ என்பது அடித்தள ேக்களின் வழியாக வரோற்தே எழுதுவது.
காேங்காேோக அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டததயும், சுரண்டப்பட்டததயும் எழுதுவது, பபருமிதங்களுக்கு எதிரானது.
ஆனால் அமயாத்திதாசர் பபருமிதங்கதள முன்தவக்கிோர். காேங்காேோக ஒடுக்கப்படவில்தே, ஒரு குறிப்பிட்ட காேத்தில்
மதால்வியதடந்து, வீழ்ச்சியதடந்த வரோறு இருக்கிேது என பசால்ேவருகின்ேன. அதற்கு வரோற்று சான்று இருக்கிேது.
மசாழர்காேத்தின் முன்புவதர இருந்த பதேயருதடய சமூக நிதே மசாழர் காேத்தில் இல்தே என்பது ஆய்வாளர்களால்
கல்பவட்டு சான்றுபகாண்டு நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயம். அந்த வீழ்ச்சியின் சித்திரம் எழுச்சியின் சித்திரோக ோேோமே. வரோறு
அற்ே நிதே அல்ேது எப்மபாதுமே ஒடுக்கப்பட்மடாம் என்ே தன்னுணர்வு நிதேதயவிட இந்த பபருமிதம் மிகப்பபரிய
அரசியல் ஆயுதோக ோறும்- இது ஒரு முக்கியோன மகள்வி. அம்மபத்கருதடய வரோறு உருவாகும் என்ோல் எழுதப்பட்ட
வரோறுகளுக்கு எதிர்விதனயாக,எதிர்ேதே தன்தே பகாண்ட, பதிோக அதேயக்கூடிய வரோோக இருக்கும். அதாவது
இதுவதர எழுதப்படாத விஷயங்களுக்கு விளக்கமும், பதிலும் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அல்ேது அதத
பபாருட்படுத்தாேல் தன்னளவில் தானாக ஒரு வரோற்தே உருவாக்கக் கூடிய ஒரு வரோோக அது இருக்கோம்
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இல்தேயா? தலித்துகள் தங்கள் வரோற்தே எழுதுவது பற்றி நான் பசால்ே வரவில்தே தலித்துகள் இந்திய வரோதே
எழுதுவது பற்றி நான் பசால்கிமேன். ஒட்டுபோத்த வரோதே அவர் எழுதுகிோர். பாஸிடிவ் (positive) ஆன, மநர்ேதேயான
பார்தவயுடன் ஒட்டுபோத்த வரோதே எழுதுவார்கள். அது மவறு ஒரு வழியாக இருக்கும். அமயாத்திதாசருதடய வழிதய
எடுத்துக்பகாண்டால் பபருமித வரோறு என்பது ஒரு பபரிய அரசியல் ஆயுதம். பவற்றிக்கான வழி அது. அதாவது தலித்துகள்
தங்களுக்கு சேவுரிதே மவண்டுபேன்ேல்ே, தாங்கள் ஒடுக்கப்படக்கூடாது என்ேல்ே, தாங்கள் ஆள மவண்டும் என்று, ஆதிக்கம்
பசலுத்த மவண்டும் என்று மயாசிக்கோம் இல்தேயா? அந்த பார்தவ அம்மபத்கரின் பார்தவயுடன் முரண்படக்கூடியதாக
அதேயும். அது ஒரு பாசிபிலிட்டி. மயாசிக்க மவண்டிய ஒரு விஷயம். அம்மபத்காருதடய இந்த வரோற்று பங்களிப்பு பற்றிய
சித்திரத்தத ஒரு பபாது வாசகனுக்கான ஒரு முன்வதரவாகத்தான் இருக்கிேது. இதத பற்றிய விவாதங்கள், அறிவுத்தள
விவாதங்கள் நிகழோம். அறிவுத்தள விவாதங்களுக்கு சிே பநறிகள் இருக்கு. அரசியல் விவாதங்களுக்கு உரிய காழ்ப்புகளுக்கு
இங்கு இடமில்தே. ஒரு துளி காழ்ப்பு இருந்தால் விவாதம் நடக்காது, காழ்ப்பு ேட்டும் தான் இருக்கும். அரசியல்வாதிகள்
அல்ோேல் பநடுங்காேம் பத்து அல்ேது இருப்பது ஆண்டுகள் தன் வாழ்க்தகதய வரோற்று ஆய்வுக்கு பசேவளிக்கக்கூடிய
அடுத்த ததேமுதேயினர் உருவாகிவந்து இந்த பார்தவதய முன்னிறுத்தும் மபாது ஒரு ஐந்தாவது பார்தவயாக
அம்மபத்காருதடய வரோற்றுக் கண்மணாட்டம் நிதே நிற்கும் என நான் நிதனக்கிேன். அது ஒரு தரப்பாக அல்ே, ஒரு
கருத்துநிதேயாக ஒரு விவாத தரப்பாகத்தான் இருக்கும். பே மகள்விகதள முன்தவத்து, ஏற்று, ேறுத்து விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு
தளோக நிதே நிற்கும். அம்மபத்காருதடய மேற்மகாள்கள் வழியாக அல்ே அவருதடய முடிவுகள் வழியாக அல்ே.
அவருதடய கருத்துக்கள் வழியாக அல்ே அவர் முன்தவக்கக்கூடிய பார்தவயின் வாய்ப்புகள் வழியாக புதிய சிந்ததன ஒன்று
உருவாகி வரமவண்டும் என நிதனக்கிமேன். நன்றி.
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To access the details of the information that Egalitarians sought
under the RTI act, please click here.
Egalitarians maintains a repository of Caste atrocities reported in
dailies. To access the repository, please click here.
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