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தமிழ்ப் புதததாண்டு முனைப்புனை
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உலககங்கும் உறையும் திராவிடப் 
கபாழில் வாசகரகட்கும்,திராவிடத் ேமிழ் 
அறிஞரகள் & ்மாணவரகள், கல்விப்புலக் 
கல்வியாளரகள் – யாவருக்கும் நல் 
வணக்கம்! ்மகிழ் திகழ் ேமிழ்ப் புத்ோணடு, 
றேத் திருநாளாகிய ேமிழர திருநாள், 
கபாங்கல்நல்வாழ்த்துகள்!

• கபய்து புைநேநது கபாங்கல் ஆடி 
(பதிற்றுப் பத்து, சங்கத் ேமிழ்)

• பூவும் புறகயும் கபாங்கலும் 
கசாரிநது (சிலப்பதிகாரம்)

• புதுக்கலத்து எழுநே தீம்பால் 
கபாங்கல் (சீவக சிநோ்மணி)

இல்லப் கபாங்கலின் ்மகிழ்ச்சி 
தபாலதவ, இலக்கியப் கபாங்கலின் 
இன்பம் தபாலதவ, ஆராய்ச்சிப் 
கபாங்கலின் அருஞ்சுறவயும் ஒருங்கு 
கூடும் நம் திராவிடப் கபாழில் ஆய்விேழ், 
ஓராணடு நிறைநது, புத்ோணடிதல 
புதுப்கபாலிவு ககாள்கிைது இவ்விேழில்!

கடநது வநே பாறேறய அளவிட்டு, 
இனி கடக்கப் தபாகும் பாறேறயத் 
திட்டமிட்டு, கசவ்வதன கசயல் திட்டம் 
வகுத்துக் ககாள்வதே அறிவு சால் 
கோழின்முறையாகும். அநதநாக்கிதல, 
கடநே ஆணடு இேழ்களில், கீழ்க்காணும் 
கபாருணற்மகள் பல ஆயப்பட்டன. 

• சங்கத் ேமிழில் திராவிடச் 
கசவ்வியல், அகம்/புைம் 
தோற்ைங்கள்

• திராவிடமும் திருக்குைளும் ்மனு 
்மறுப்பும்

• ேமிழ்நாடும் கபரியாரும், 
இலங்றகயும் திராவிடச் 
சமூகநீதியும்

• சமூக நீதிப் தபாராட்டங்களுக்கு 
எல்லாம் மூல்மான றவக்கம் 
தபாராட்டம்

• ்மறலயாளமும் ேமிழும், 
ச்மஸ்கிருே ஆதிக்கமும், 
அய்தராப்பியப் பாரறவகளும்

• இேழியலில் திராவிடமும் 
கபணணியமும்

• திராவிட இயக்கமும் கருப்பின 
இயக்கமும் ஆப்பிரிக்க 
ஒப்புற்மயும்

• திராவிட நாகரிகத் கோன்ற்மயும், 
கீழடி முேலான கோல்லியல் 
சீரற்மகளும்

• அறிவியல் மூல்மாகச் 
சாதிகயாழிப்பு

• திராவிடமும் திறரக்கறலயும் 
சமூக வரலாறும்
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• நாத்திகச் ச்மயத் ேத்துவங்களும் 
திராவிடமும் றசவ சறபகளும்

• திராவிடம் கபற்றுத் ேநே ச்மயச் 
ச்மத்துவம்&ேமிழ் அரச்சறன 
வழிபாட்டு உரிற்மகள்

்மாணபுமிகு  ேமிழ்நாட்டு 
முேலற்மச்சரின் 'அன்றனத் ேமிழில் 
அரச்சறன’ ்மற்றும் ‘அறனத்துச் சாதி 
அரச்சகரகள்’ தபான்ை சமூகநீதி மிக்க 
பல அரசாறணகளும், கசன்ை ஆணடு 
இேனூதட நறடபயின்று வநது, ஒரு சீரிய 
ஆணடாக நிறைநேது.சமூகநீதி நாகளனப் 
கபரியார பிைநேநாளும் அரசுக் கட்டில் 
ஏறியது.இனி, வரும் ஆணடுத் திட்டங்கள் 
என்ன? வகுத்துச் கசல்லவுள்ள பாறேகள் 
என்கனன்ன?

• ஆராய்ச்சி ்மாணவ அரங்கம் 
(குறிப்பாகப் கபணகள் & 
ஒடுக்கப்பட்ட சமூகப் புலங்களில் 
எழும் ்மாணவரகள்)

• உலக ஆராய்ச்சி நூல்கள் ்மற்றும் 
கல்விப் புலங்கறளத் ேமிழில் 
அறிமுகம் கசய்ேல்

• உலகப் தபரறிஞரகளின் 
தநரகாணல் ்மற்றும் திராவிடம் 
சாரநே ஆய்வுப் கபருங் 
கருத்துறரகள்

• சீரிய ஆய்வுக் கட்டுறரகளின் 
இருக்மாழியாக்கம் & உலகத் 
திரட்டிகளில் இறணேல்

• அறிவியல் ேரவுகள் மூல்மாகத் 
திராவிடக் ககாள்றககளின் மீது 
ஆய்வு கவளிச்சம் பாய்ச்சல்

இவ்றவநதும், இவ்வாணடுப் 
பயணத்துக்காக நாம் வகுத்துக் ககாணட 
இலக்குகள். கசன்ை ஆணடின் கவற்றிகறள 
விஞ்சிச் கசயல்படுவதே, கோடர 
முன்தனற்ை (Continuous Improvement) 

முறைற்மயாகும்! கசயல்படுதவாம்; 
கசன்ைறடதவாம்!

இவ்விேழ், 5 ஆய்வுக் கட்டுறரகறளத் 
ோங்கி கவளிவருகின்ைது. 

1. ேமிழில் ஐ/அய் & ஒள/அவ் 
நுட்பமும், கபரியாரின் 
முன்முறனப்பும்

2. திருவள்ளுவறரப் பற்றிய 
புறனகறேகள்

3. கோல்காப்பியப் பூங்கா வழிப் 
புலனாகும் கறலஞரின் 
இலக்கணப் புலற்ம

4. கபரியாரியல் தநாக்கில் நற்றிறண

5. சுய்மரியாறே இயக்கத்தின் 
ஆளுற்ம மிக்க கபணகள்

இநே இறடயைாக் கல்விப் 
பயணத்தில், எம்த்மாடு இறணநது 
பயணம் கசய்யும் வாசகரகளாகிய 
நீங்கள் ோன் ஆய்வுச் சுறவஞரகள். 
வாருங்கள், அறிஞரகளும் சுறவஞரகளும் 
றகக்தகாத்து, திராவிடத்றே உலக 
்மய்மாக்குதவாம்; உலகத்றேத் திராவிட 
்மய்மாக்குதவாம்!

ஆசிரியர் குழு :

o தபரா. முறனவர. கணணபிரான் 
இரவிசங்கர

o தபரா. முறனவர. கப. கெகதீசன்

o தபரா. முறனவர, ப. காளிமுத்து

o தபரா. முறனவர.  சுப. 
திணணப்பன்

o தபரா. முறனவர. நம்.சீனிவாசன்

o ்மரு. தசா்ம. இளங்தகாவன்

o முறனவர. வா. தநரு

l
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Worldwide Readers of Dravida Pozhil, 
Tamil Dravidian Scholars & Students, 
Distinguished Academicians – Greetings to 
All of You. Hale and Hearty wishes for the 
Tamil New Year, Thai ThirunaaL - Thamizhar 
ThirunaaL - the Pongal Festival.

• Pour and Partake and Celebrate the 
Pongal (PathitRu Paththu, Sanga 
Tamil)

• With Flowers and Incense, Pongal is 
abounding (Chilapathikaaram)

• A New Vessel brims with Sweet Milk 
Pongal (Cheevaka Chintamani)

Like the Sweetness of the Home Pongal, 
Like the Joy of the Literary Pongal, the 
Dravidian Research Pongal is also enchanting 
to our Intellect. Our Dravida Pozhil- Research 
Journal too starts a new & promising year with 
this Issue.

What cannot be measured, cannot be 
managed! Measuring our previous paths and 
Planning our oncoming paths is the professional 
approach that we undertake. Last year Dravida 
Pozhil dwelt on the following research domains.

• Dravidian Canvas in Sanga Tamil, 
Akam/PuRam Social approaches

• Thirukkural and Dravidam, Denial of 

Manu Smriti

• Tamil Nadu & Periyar, Sri Lanka & 
Social Justice

• Vaikom - The Root of all Social Justice 
Struggles

• Malayalam & Tamil, Sanskrit 
Hegemony and European Views

• Feminism &Dravidam in Journalism

• Dravidian Movement, Black Lives 
Matter Movement & African 
Comparatives

• Historicity of Dravidian Civilization 
& Keezhadi based Archaeological 
Specialties

• Caste Eradication via Science

• Dravidian Cinema Disposition & 
Social Histories

• Philosophies of Nastika Religions vis-
à-vis Dravidam & Saiva Sabha

• Dravidian contribution to Religious 
Equality & Tamil based Archana and 
Worship

Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu 
announced the Government Plans of Tamil 
Archana (Worship) and All Caste Archakas 
last year, as Dravida Pozhil was also dwelling 

Tamil New Year 
Preface
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on those Research Topics. Periyar’s Birthday 
was officialized as Social Justice Day by the 
Government and It was really a successful year 
last year. What about this year? What are our 
Plans?

• Platform for Research Scholar 
Students (esp. Women & Students rising from 
underprivileged communities)

• Introduction of Global Academia & 
World Research Literature in Tamil

• Conversations with Scholars of Global 
Repute & Dravidian based Research Topics

• Joining Global Journal Directories & 
bilingual Translations of acclaimed Research 
Papers

• Shining the Lamp of Science on 
Dravidian based Research Topics

We entrust onto ourselves, the above five 
goals for this year. Breaking one’s own record 
from past year into this year is the essence of 
Continuous Improvement. We shall perform; 
We shall achieve! 

This issue of Dravida Pozhil contains 5 
Papers.

1. The Issue of ‘ai’ & ‘au’ in Tamil Language 
and Periyar's Proactiveness

2. Aryan Myths & Fallacies about 
Thiruvalluvar

3. The Grammatical Expertise in 
Tholkaappiya Poonga of Kalaignar

4. Sanga Tamil Natrinai via Periyarist 
Outlook

5, Women Personalities of the Dravidian 
Movement

In this Dravidian Academic Journey, 
dear Readers like you who travel with us are 
the Tasters of the Research Fruit. Please join 
hands as we make the World shine in Dravidian 
Philosophy and Dravidian Philosophy shine 
across the World.

The Board of Editors :

• Prof. Dr. Kannabiran Ravishankar

• Prof. Dr. P. Jagadeesan

• Prof. Dr. P. Kalimuthu

• Prof. Dr. Sp. Thinnappan

• Prof. Dr. Nam. Srinivasan

• Dr. Soma Ilangovan

• Dr. V. Neru

l



9January - March 2022

ேமிழ் ்மக்களுக்குப் கபாங்கலுக்கு எனது 
வாழ்த்தும், காணிக்றகயும், விணணப்பமும் - 
இநே மூன்றும் ோன். அோவது,

1. ஆரியப் பணடிறககறள ஒழித்து, விலக்கி, 
கபாங்கல் விழாக் ககாணடாடுவது.

2. பாரேம், இரா்மாயணம், கீறே, புராணம், 
முேலிய ஆரிய இலக்கியம், இதிகாசம், 
ேர்ம சாஸ்திரம் முேலியறவகறள விலக்கி, 
குைறள ஏற்றுப் படித்து, உணரநது அேன்படி 
நடப்பது.

3. பாரப்பனப் பத்திரிறககறள அடிதயாடு 
விலக்கி, ேமிழரகள் திராவிடரகளால் 
நடத்ேப்படும் பத்திரிறககறள வாங்கிப் 
படித்து ஆேரிப்பது.

கபாங்குக கபாங்கல்!

கபாங்குக ேமிழ் ்மக்கள் ்மானமும் அறிவும்!!

பெரியாரின் பொங்கல் வாழ்த்து!
(விடுதலைஇதழ் -19.01.1949)
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The Issue of ‘ai’ (ஐ/அய்)
& ‘au’ (ஒள/அவ்)
in Tamil Language and 
Periyar's Proactiveness

Abstract:

Tamil Script has 12 vowels & 18 consonants, 
out of which the two vowels ai (ஐ, அய்) & au (ஒள, 
அவ்) have evoked considerable interest throughout 
the lengthy history of Tamil language, its People and 
Heritage. Technically considered as Diphthongs, 
these two vowels – their phonetics and forms, 
have been analyzed and discussed at length, both 
in ancient grammar (tolkappiyam) and medieval 
grammar (nannool). Writing in Tamil language has 
also evolved continuously over a period of minimum 
32 centuries (earliest available written account) 
across Tamil Nadu, Sri Lanka (ilankai) and many 
other lands throughout the world where the ethnic 
Tamil People have lived and are living today.

Dravidian Movement –a social justice and 
cultural renaissance movement which started in 
the early twentieth century in Tamil Nadu, was 
spearheaded by an iconic leader, Periyar E.V. 
Ramasamy. He was also a great publisher of rational 
literature. In those days of type setting and type 
blocks for the printing press, Periyar experimented 
a lot on Tamil language’s orthography and came out 
with bold proposals of script reform, that included 
the type faces for the diphthongs ai (ஐ, அய்) & au 
(ஒள, அவ்). This sparked a huge debate in linguistic 
circles with many proponents & opponents for the 

idea. Most of his reforms were later accepted and 
evolved into modern Unicode standard for Tamil 
writing in IT systems.

This paper enquires into that evolution 
and establishes that Periyar did not break any 
grammatical rules of the Tamil language,his 
proposals were in fact adhering to the standards 
of tolkaappiyam, and his usage of அய் & அவ் is 
consistent with the works of the three Master Poets 
of Tamil – Valluvar, Ilango & Kamban.Periyar’s 
reforms were so proactive, that we are now able to 
adapt our ancient system of writing to modern-day 
Information Technology standard – Unicode, for 
consistent encoding and representation.

Keywords:

Tamil, Dravidian, Grammar, Tamil Script, 
Diphthong, Elision, Linguistics, Phonology, 
Orthography, Script Reform, Unicode, Encoding, 
Writing System, Periyar, Dravidian Movement, 
Rationality.

Introduction:

 Tamil (Thamizh) language is one of the 
very few ancient and classical languages of the 
world, and still surviving into modernity. Tamil can 
be classified into Classical, Modern and Colloquial 
- all three forms are still being used. Any language

Prof. Dr.Kannabiran Ravishankar (KRS)
(Professeur adjoint - Litteratures compare (tamoul), 

University de Paris, France)
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starts from its people; so too Tamil. Unlike other 
ancient languages that have become defunct at some 
point of time in history, Tamil is being continuously 
spoken and written by its people, thanks to the 
People-Oriented Philosophy of its language systems 
and grammar.

Structures of Grammar & Linguistics evolve a 
bit later, after ‘people-forms’ of the language slowly 
mature. In fact, there exists a Tamil poem which 
sings, “There is no Grammar without Literature, 
as there is no oil without growing the mustard crop 
first” (இலக்கியம் இன்றி இலக்கணம் இன்தை; 
எள் இன்றியாகில் எணகணயும் இன்தை). [1] The 
best starting point to know aboutTamil language, is 
from its earliest people-form: Sanga Tamil. It is a 
Corpus of Poetry & Prose, weaved on the fabric of 
Music & Drama, with silken threads of creativity 
running all over the fabric,some 3200+ years back.

Prof. A.L. Basham in his book ‘Wonder that 
was India’ comments thus on Tamil literature: 
"Very early, Tamils developed the passion for 
classification. A unique feature of Tamil poetry is 
the initial rhyme or Assonance (etukai/monai). The 
first syllable of each couplet must rhyme. This initial 
assonance, in some poems continued through four 
or more lines, is never to be found in the poetry of 
Sanskrit languages, or as far as we know, in that 
of any other language. Its effect, a little strange at 
first, rapidly becomes pleasant to the reader, and to 
the Tamils it is as enjoyable as the end rhyme of the 
Western Poetry.”[2]

The First Grammar - Tholkaappiyam:

The aforementioned Assonance is one of the 
many facets of the Tamil Grammar. It is a steady 
evolution from Literature to Linguistics.Grammar 
of the language evolves after People-Forms of the 
language evolve. Before the Tholkaappiyam evolved, 
there were many forms of People’s Literature, which 
were lost as the ages passed by, but their names 
(Mudhu Kurugu, Mudhu Naarai, Kalariyaavirai 
etc.) were quoted in latter-day commentaries.[3]

Tholkaappiyam (tolkaappiyam) is the earliest 
available Tamil Text on Grammar for Letters, Words, 
Subject, Orthography, Phonology and Poetics. It is 
a Magnum Opus of the Tamil language dated back 
to approx. ~500BCE. The author Tholkaappiyar 
(tolkappiyar), barely hard codes the Rules for 
Tamil language, but enshrines flexibility for the 
future of the language. All Words of the World do 
have a Meaning![4](எல்லாச் கசால்லும் கபாருள் 
குறித்ேனதவ) That was the revolutionary outlook 
enshrined in Tholkaappiyam. Even a baby’s blabber 
has some meaning, because the baby expresses 
its own thought via that word, irrespective of the 
immaturity of the word that it babbles. 

Tholkaappiyar goes on to document and 
assemble the Grammar for Tamil Language, 
almost like the modern-day software developers 
coding their logic models via Object Oriented 
Programming (OOPs).

• Prototyping an Interface Template

• Building a Class

• Adding Functions to enhance value

• Polymorphism to accommodate cross-
sections

• Encapsulation & Inheritance for
reusability

• Even providing an Exception Path
(alankatai/அலங்கறட)

Distinctions are noted between literary and 
colloquial usage (cheyyuL &vazhakku), implying 
that both the literary conventions and demographic 
conventions are mutually respected. He even 
charts out, how the language will customize itself 
geographically (mozhi peyar thEyam), as it grows 
far away from the regions of literary assemblies.
The Author builds upon the best practices of his 
predecessors and quotes them (enmanaar pulavar). 
In those prehistoric non-internet & non-YouTube 
days, the Grammarian even provides a textual audio-
visual byte on how to utter the Tamil Alphabet. 
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The Tholkaappiyam is a 3-part 
treatise of the Tamil Language!

1. Letter (ezhuththu) – Articulatory
Phonetics, Representing Sound as
Letter, Aggregating the Letters, Vowels,
Consonants, Diphthongs (sound
combination), Elision (sound reduction),
Context Sensitivities of sound, Euphony
Particles & Modifiers (urubu).

2. Word (chol) – Word Formation and
Syntax Correlation, Parts of Speech
(Verbs & Nouns), Subject, Predicate,
Object, Gender, Person, Number, Case,
Nature, New Word Formation, and Word
Dynamics.

3. Subject (porul) – Conveying Thoughts&
Literary Subjects using the above Words,
Land Types, Seasons, Time, Animal &
Human Evolution, Life &Living on Earth
(Personal & Social lives), Love, Feelings,
Poetry, Aesthetics, Tribes and Traditions.

Over the ages, many sequels have been written 
to Tamil Grammar, but many of them have stopped 
short of just the Letter & Word. Nobody dared to 
touch the third part (Subject), as it is too complex to 
define a Grammar for Life. Tholkaappiyar achieved 
this effortlessly, with sublime beauty. Verily, 
Tholkaappiyam is the Operating System for Tamil 
language, much like UNIX & Windows OS in IT.

Vowels & Consonants - Tamil Script:

People often say that the Tamil Alphabet 
has a whopping 247 Letters and hence it is a very 
enormous and difficult language. Not at all. Many 
falsely believe that Tamil has 247 letters in its 
Alphabet. But the fact is: Tamil has just 4 more 
letters than English. 30 Letters constitute the 
Basic Tamil Alphabet. [5] (எழுத்து எனப் படுப, 
அகர முேல, னகர இறுவாய், முப்பபஃது என்ப; 
Tholkaappiyam Book 1, Chapter 1)

1. Vowels (uyir or life) = 12

2. Consonants (mei or body) = 18

3. Special Character (-ah softening sound
represented by a special letter பஃ called
aaydham)

4. Shortened half-units of -u&-e sounds
(kutRiyalugaram & kutRiyaligaram, with
no letter)

Vowels & Consonants are the core base letters. 
All others are derived Letters from the combo of the 
vowels and consonants (Alpha Syllabic- Compound 
letters) and few other special characters.

Many languages of the world employ the same 
counting approach. French has derived letters like 
Diacritics (à, è, ù & ë, ï, ü, ÿ) and Ligatures (œ & 
æ), but no one counts them as a part of the Alphabet 
because they are just derived letters. French has 
only 26 Letters. 

Even Sanskrit doesn’t count its whopping list 
of derived letters and define its alphabet to only 
48 letters (or 52 as of today). Same is the case, 
with most languages of India including Dravidian 
languages. Hence, Tamil has only 30 Letters. Young 
Children and New Readers need not needlessly fear 
that Tamil is an extremely difficult language with a 
whopping 247 letters in its core.

The name is Sweetness. Tamil means Sweet [6]

(இனிற்மயும் நீரற்மயும் ேமிழ் எனல் ஆகும் – 
பிங்கல நிகணடு). Like howour bodies are built of 
matter, and life sits on it, infusing the body with life, 
the Tamil language calls its consonants as body-
letters (mei) and vowels as life-letters (uyir). This 
constant engagement of life over body, develops and 
engulfs the language and gives it a vibrant living.

In fact, Tamil is so primordial and ancient 
that it lacks a few matured letters for sounds which 
we use today (like ja& ha). Tamil does have those 
sounds, but it does not assign an exclusive letter for 
that sound, thereby providing flexibility for context-
based sounds. The Ja sound can be reproduced with 
letters ஞ் &ச, Ha sound with letterபஃ and the same 
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letter ச can sound ‘cha’ & ‘sa’ based on the context.

This Lean & Agile Model makes the language 
flexible, by NOT assigning an individual letter for 
every individual sound (hard coding for voiced 
& aspirated consonants). There are thousands of 
sounds in this world across many cultures, and 
not all sounds can be assigned a letter. That would 
make the language obese instead of lean & agile. 
Tamil is verily, Agile!

(Fig. 1: The Basic Tamil Alphabet as envisaged in 
Tholkaappiyam)

Tamil Script is based not on Alphabets like 
the Western languages, but on Syllables, like many 
other Indian languages. The full script has 30 base 
letters (12+18) - which are in their independent 
form, and 216 derived letters (12x18) - which are in 
their compound (combined) form. 

The 216 compound letters (uyir-mei) are 
formed, by adding a vowel marker to the consonant. 
(ா, ி, ீ, ு, ூ, க, த, ற, கா,  தா, க�). These 
markers are added to the right, left, or both sides of 
the consonants and rarely can also form a ligature 
(two or more letters joined to form a single glyph). 

The special character aaydham (Aaytham) is 
neither a consonant nor a vowel, but usually listed 

at the end of the vowel set. This serves as a voiceless 
uvular fricative, and used to soften hard consonants 
as shown in an example: அது (adhu) to அபஃது 
(ahdhu).

Hence in total, 12+18+216+1 = 247 
characters form the complete script. (Note: The 
latter-day Sanskrit infused imposition of Grantha 
letters added 66 additional characters taking the 
number to 313. Such foreign language substratum 
influence is NOT taken into consideration in the 
scope of this paper).

Tamil vowels are additionally classified into 
5 short vowels (அ, இ, உ, எ, ஒ) called the kuRil 
(kuril), 5 long vowels (ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ) called the 
nedil, and two diphthongs(ஐ, ஒள) which are also 
long (nedil).

Tamil consonants are also additionally 
classified into three categories of 6 letters each. 
vallinam (hard), mellinam (soft), and idaiyinam 
(medium).All the 6 mellinam consonants are Nasal, 
the remaining vallinam & idaiyinam consonants 
are Stop, Affricate, Tap, Trill & Approximant. The 
articulators of these consonants are Labial, Dental, 
Alveolar, Retroflex, Alveolo-palatal and Velar.

 (Fig. 2: Tamil Consonants Articulation and 
Frequency over Syllable-Weight Axes)

Tamil Phonology:

Tamil phonology as detailed in Tholkaappiyam 
is both flexible & robust, and based on the unique 
principles of primitive sound engineering of the 
ancient peoples. Unlike Indo-Aryan language 
family, Tamil does not have unique letters for 
aspirated consonants. As an example, there is only 
ka, and no kha, ga & gha.Tamil Script also does 
not have unique letters for voiced/unvoiced stops, 
because their pronunciations depend on where the 
sound/letter occurs in a word. Refer the illustration 
below.
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 (Fig. 3: Tamil Phonology - Pronunciations 
depend on the Context of the sound/letter in a 

Word)

There are well-defined syntax and rules 
for voicing stops in Classical Tamil which even 
continues today in Colloquialand Spoken Tamil. 
Stops are voiceless at the start of a word (ka, cha, 
tha, pa – க, ச, ே, ப). They are also voiceless in a 
consonant cluster (kka, chcha, ththa, ppa – க்க, ச்ச, 
த்ே, ப்ப) and also when geminated (ik, ich, ith, ip – 
க், ச், த், ப்). Stops are voiced only in the middle (ga, 
sa, dha, ba) or after a corresponding nasal (nja - 
ஞ). This is a character-context based model.

In fact, Tholkaappiyar even gives an audio 
demo of these rules, albeit in a written form - of 
how the tongue, lips, teeth & palate, work in tandem 
to produce these sounds [7]. There was no YouTube 
those days (~2500+ years back). Yet, Tholkaappiyar 
achieves his pronunciation instruction with ease 
and deft.

It’s an ingenuity that both the voiceless & 
voice stops can be represented by the same letter 
in Tamil, without an iota of ambiguity. Tamil 
Phonology is built on a Lean & Agile Model. It 
makes the language flexible, by NOT assigning 
a specific letter for every single sound (no hard 
coding). There are innumerable sounds in the world 
- across various civilizations, and not all of those
sounds can be assigned a hard coded letter in a

language. That would make the language obese, 
instead of being agile.

Also, Tamil has a unique sound feature called 
Elision called as: KutRiyal / KuRukkam (குற்றியல்/
குறுக்கம்; kutriyal/kurukkam). To understand this 
concept, one needs to be aware of the phonological 
unit of time in Linguistics.

In phonology, there exists a unit called 
Mora that describes the syllable weight or timing 
of a letter. Each Tamil letter has a mora called the 
maaththirai (்மாத்திறர / maattirai). One unit of 
maaththirai is defined as the time taken for a blink 
of the eye under normal human conditions. [8](which 
is approx. 0.4 seconds). The average person blinks 
every 4 seconds – that is about 15 times per minute, 
or over 20,000 times a day[9]. Blinking cleans and 
lubricates the surface of the eye.Tamil takes the 
characteristic of an important organ of the body 
– the Eye and correlates that blink function to its
Mora Measurements.

In Tamil, Short vowels (kuRil) have 1 
maaththirai and long vowels (nedil) have 2 
maaththirai. Geminated consonants have 0.5 
maaththirai. The special character Aaydham also 
has 0.5 maaththirai.

Coming back to the sound feature: Elision, 
it is the reduction in sound duration of a phoneme, 
wherein some letters in some words, are sounded on 
a reduced timing, naturistically as they are spoken. 
Again, there are well-defined rules for Elision in 
Tamil Grammar. They are defined as below. Please 
note that in the line items #3 & #4, ஐ is also written 
as அய், and ஒள is also written as அவ்,and they 
will be of considerable interest as we progress on 
the scope of this paper.

 (Fig. 4: Tamil KutRiyal – Elision – Natural 
Shortening of Phonemes)
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Enter: The Curious Case of Periyar 
in Tamil Socio-Linguistics:

E.V.Ramasamy, fondly called Periyar
(meaning:Great Leader) by millions of Tamil People, 
was one of the Doyens of the Dravidian Movement 
which took shape during the 20th century in South 
India.The erstwhile Justice Party’s cherished goals 
of delivering Humanism to the Society, stood at 
crossroads in the annals of history when Periyar 
arrived on the scene. Women & Feminists who 
appreciated his service, conferred the honorific of 
‘Periyar’ [10] [11] which has stayed today and will stay 
for ever.

 Periyar EVR was a free thinker even at a 
young age, and had the nuance of critical questioning 
of any information that he used to hear. Via his life-
events, he got frustrated with the Hindu Religion 
(aka Vedic/Brahmin Religion), its hypocrisy, and 
its inherent Caste system - that was designed by the 
Brahmins as a ‘divine ploy’ to oppress other social 
classes and keep themselves at the top of the social 
structure. 

Though EVR was born into an influential 
family and even held the chairmanship of the 
local municipal government, he was inspired by 
Mahatma Gandhi, and joined the Congress Party 
in the freedom struggle for Indian Independence. 
But he not only believed in Political Liberation, but 
also Social Liberation of the People. He advocated 
Reservation (Affirmative Action) for the Oppressed 
Classes, which the Congress refused many a time, 
and hence he eventually had to quit the Gandhi’s 
party.

Periyar EVR soon realized that the main 
obstacle for Social Liberation, is the lack of Self-
Respect amongst the oppressed classes themselves. 
It would be futile to fight against the oppressors, 
if the oppressed themselves do not feel the need 
for their liberation.Periyar wanted to infuse Self-
Respect in People, so that they could stand up and 
fight for their rights. People succumb to the yokes of 
Religion and offer themselves to be oppressed in the 

name of God, cleverly manipulated by the Priestly 
class – the Brahmins. Hence Periyar turned towards 
Atheism. He advocated Rationality, so that people 
can question the Religion against its Doctrine of 
Inequalities. Two core principles of Humanism 
were very dear to Periyar’s heart all along his life - 
1) Rational Thinking & 2) Social Justice (Equality).

Many Atheists of the world choose Atheism, 
because of Rational thinking. But Periyar chose to 
be an Atheist, not only for the sake of Rationality, 
but also for the sake of Social Equality. The cause 
of the People and their Deliverance were dearer 
to his heart, than just theoretical philosophies.
Periyar was not a Theoretical Atheist, but a Social 
Atheist![12]

 (Fig. 5: The Thirukkural Conference 1949 - 
organized by Periyar along with Tamil Scholars)
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Periyar started advocating the Self-Respect 
Movement vigorously, after he quit the Gandhian 
Congress. He started working with like-minded 
leaders in other parties like the Communist Party 
and the Justice Party. He also had linguistic 
parleys with great Tamil Scholars like Maraimalai 
Adigal, Somasundara Bharathiyaar, Thiru. Vi. Ka, 
Mozhi GnaayiRu PaavaaNar (Dravida Mozhi Nool 
GnaayiRu), Bharathidasan, Pulavar Kuzhanthai, 
C. Ilakkuvanar, Ka. Appathuraiyaar and a galaxy
of Tamil Stalwarts. Periyar successfully organized
a Thirukkural Conference [13] in 1949, with the full
support of Tamil Scholars.

Periyar loved the Tamil language, but was 
pained to see the ancient language deteriorating in 
the shades of caste, religion and irrational themes, 
whereas the languages of the modern world were 
catching up with Science and Rationality. He was 
a personality of the ‘practice-as-you-preach’ kind, 
with immense Policy Honesty, and would even fore 
go his personal wealth for the social cause that he 
espoused.

When Tamil language was endangered by the 
compulsory Hindi language imposition of the Union 
Government of India, it was Periyar who immediately 
sprang up and came to the streets to protest [14]. He 
warned that the imposition of Hindi would make 
Tamils second class citizens, and would destroy 
their cultural and secular heritage. Progressive 
ideas that were disseminated by the Justice Party 
in the recent decades via Tamil language would 
be subdued, and Religion would start ruling again 
via the priestly class. Anti-Hindi Agitations were 
conducted all over the state, and Periyar joined 
hands with other leaders cutting across party lines. 
The Hindi imposition was eventually cancelled by 
the British Governor Erskine.

The already declining Justice Party needed a 
rejuvenation, and the Anti-Hindi Agitation brought 
in a new and dynamic leader in the name of Periyar. 
In 1938, Periyar EVR was elected the leader of 
the Justice Party and a new life was breathed into 
the Dravidian Movement. A young & charismatic 

student-leader by the name CN Annadurai, joined 
with Periyar.[15] This added strength to strength 
and brought in a huge exodus of Tamil youth to the 
movement. With impressive oratorical skills in both 
Tamil & English, Annadurai (fondly called Anna – 
meaning: Elder Brother and later Arignar Anna – 
meaning: Scholar Anna), became the youthful face 
of Periyar’s Dravidian Movement.

The Justice Party evolved into Dravidar 
Kazhagam (meaning: Association of Dravidians), 
via the Self-Respect Movement in the interim. 
After this transition, there was no looking back. 
The Tamil land became a Dravidian stronghold of 
Social Justice till date.

• The word ‘Tamil’ is an Endonym

• The word ‘Dravidam’ is an Exonym [16]

Both words mean the same, but the latter
word (Dravidam) was used by the rest of the World, 
with phonetic reconciliation to denote Tamil. After 
the evolution of other languages in the family, the 
word ‘Dravidam’ started to signify the whole of 
Dravidian language family as well. But a new 
connotation arose for the word in the 20th century. 
Leaders from Iyothee Thass to Periyar started 
using the word ‘Dravidam’ to also signify the 
fight for Social Justice against Aryan/Brahminical 
aggression. Thus, it stayed both in the linguistic & 
social parlance. Dravidam is here to stay in the true 
spirit of Tamil Social Justice.

The Dravidian Printing Revolution:

Periyar started a Tamil weekly called ‘Kudi 
Arasu’ (meaning: Government of the People) in 
1925 and an English Journal called ‘Revolt’ in 
1928 to propagate his thoughts& policies. He was 
a successful and a passionate publisher, not only 
in terms of financial success, but also in terms of 
outreach success. Periyar’s Passion for Publishing 
was capsuled in his innate desire to educate & 
rationalize the masses at a very economical& 
affordable cost. His core journals over a lengthy 
period of time were the following: [17]
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1. Kudi Arasu

2. Dravidan

3. Revolt

4. Puratchi

5. PaguthaRivu

6. Viduthalai

7. Justicite

8. Unmai

9. Modern Rationalist

“The purpose of wealth is to share”
(கசல்வத்துப் பயதன ஈேல்), so says the 
celebrated Sanga Tamil. Since Knowledge is the 
true wealth, Humanists all over the world connect 
on this one simple trait: Knowledge-Sharing. As 
Humanist Movements were springing up in South 
India, so were Magazines & Journals springing 
up, and sharing knowledge with the common folk. 
Almost every humanist organization at this stage 
ran a handout, newspaper, magazine or journal – 
daily, weekly, fortnightly or monthly.

Nowhere in the history of Humanism around 
the world, there was so much a plethora of journals 
dedicated to the cause of Humanism, as was in 
Tamil Nadu (South India). Almost 257 journals 
came out of the Humanism/Dravidian Movement of 
South India at different points of time.[18]

This Printing Revolution brought great 
thinkers of the world - like Buddha, Confucius, 
Valluvar, Socrates, Plato, Aristotle, Galileo, 
Bruno, Voltaire, Rousseau, Bertrand Russell, 
Marx, Ingersoll, Bernard Shaw and many more 
- to the hands of common man and woman. These
simpleton folks had not even stepped out of their
South Indian villages, and yet they could catch up
on Global Humanism. This is a true phenomenon of
Globalization of Humanism – A South Indian Case
Study.

But, a Passionate Periyar faced a unique issue 
when it came to Tamil Type faces in Publishing. 

 (Fig. 6: The old style Vandercook Printing Press 
and Type Blocks)

Those days were the good old days of 
thePrinting Pressand not Digital Publishing that we 
enjoy today. Printing was made out of impressionsby 
applying pressure to an inked surface (Type Block) 
resting on a print medium like paper. There was 
no offline typing on computers, but type blocks had 
to be pre-assembled before every printing. Each 
publishing house looked like a mini factory. Metal 
Molds have to be manufactured for the type blocks. 
Separate molds &letter boxes had to be made 
for every character: vowels, consonants, vowel 
markers, consonant clusters, special characters, 
numbers, ligatures, punctuation marks etc. They 
have to be maintained, cleaned, repaired and if 
broken, re-made rightfrom scratch. All these added 
to the cost of publishing, in addition to the cost of 
the ink and paper.

These costs were absorbed into the budget 
of well-funded Missionaries, who spearheaded the 
early Printing Press Revolution in India. But to 
Periyar, that was difficult because he was under 
a constant threat of civil arrest & incarceration 
owing to his social agitations. His publications 
were banned many a time. Still, Periyar was not 
working on financial profits, but knowledge profits 
for the Society. 

Periyar had to sell his magazines at a 
layman-affordable price, in order to reach out to 
many people and kindle their self-respect. So, he 
was trying to figure out multiple ways, in optimizing 
the operational costs of his Printing Press. One of 
the major operational cost in running a Printing 
Press, was the manufacture & maintenance of type 
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blocks. Because Tamil Script at that time didn’t 
have a uniform way of representing vowel markers 
to consonant clusters, there were too many letter-
facesand type blocks, which added to the complexity 
of the Tamil Printing Press.

The Dravidian Experimentation in 
Tamil Linguistics:

In fact, Tamil was the 1st vernacular language 
of India to go on print, after the Western languages 
Portuguese, Spanish & English.

Tamil Printing Press was pioneered by the 
early European Missionaries starting from the 
16thcentury onwards. Joao Gonsalvesis credited 
with preparing the first Printing TypeBlocks 
forTamil Script. Later new casts were made by Fr. 
Joao da Faria. The first book in an Indian language 
(Tamil) to be printedwithin India (Quilon, now 
Kollam) was: Henrique Henriques’s ‘Doctrina 
Christam en Lingua Malabar Tamul - Tampiran 
Vanakkam’ in 1578. (Earlier in 1554, Cartilha em 
lingoa Tamul e Portugues,a Tamil-Portuguese Book 
was printed in Lisbon, Portugal which is outside of 
India and that was printed in Romanized script and 
not in the native Tamil Script).[19]

 (Fig. 7: The First Tamil Book in Print by 
Henriquesand the Type Blocks of Ziegenbalg)

The Four Pillars of the Tamil Printing Press 
are: Henrique Henriques, Roberto De Nobili, 
Bartholomäus Ziegenbalg and Constanzo Beschi 
(Veeramaamunivar).

They were followed by Charavana Perumal 
(Aiyar) and Vichaka Perumal (Aiyar) of Kalvi 

ViLakkam, Tiruvenkatachalam (Mudaliar) of 
Sarasvati Press, Umapati (Mudaliar) of Kalvi 
Kalanchiyam - all four from the Indian State of 
Tamil Nadu and then by Arumuga Navalar of Jaffna, 
Sri Lanka. [20]

Veeramaamunivar was one of the early 
pioneers of Tamil Lexicon (Tamil-Latin Dictionary) 
and the man who introduced ThirukkuRaL to the 
western world of Intellectuals. More than that, he 
was one of the early champions who reformed and 
standardized the Tamil Script in 18th century. He 
perfected the system of writing the long vowels 
(nedil) like (எ்எ)to(எ, ஏ), (ஒ்ஒ) to (ஒஓ), 
(கக்ாககா)to (கக்ாதகா), and replacing ா with ர, 
so that the vowel marker ா can be unambiguously 
used for uyirmei nedils.[21], [22]

 In many ways, Veeramaamunivar was a 
forerunner to Periyar in the Publishing field. In 
fact, he sowed the seeds of Script Reform in Tamil 
- adapting to the modern needs of Printing, which
were later picked up by Periyar, and this reform
went all the way up to Unicode Consortium in the IT
field today.

Out of Tamil’s 18 consonants and 12 vowels 
-13 consonants (க், ங், ச், ஞ், ட், த், ந, ப், ம், ய், ர,
வ், ழ்) when compounding with 6 vowels (ஆ, எ, ஏ,
ஐ, ஒ, ஓ) form a fairly consistent set of Compound
Letters (uyirmei) which are truly scalable to modern
needs. There were no issues with these 13x6=78
typefaces. As an example, if you take a look at the
below series, you can see a consistent compound
representation.

• கா, கக, தக, றக, ககா, தகா.

• சா, கச, தச, றச, கசா, தசா.

• ோ, கே, தே, றே, கோ, தோ.

• பா, கப, தப, றப, கபா, தபா.

But there was an issue, when the remaining 5
consonants (ண, ல், ள், ற், ன்) were compounding 
with the same 6 vowels (ஆ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ). The 
resultant representation was inconsistent and went 
haywire in the script layout.Please do take a look at 
the below chart for the oldscript consonant markers.
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(Fig. 8: Old Tamil Script for the non-scalable 
5 consonants marked in red, which are non-

standard and inconsistent with 13 other 
consonants)

These 5 consonant compounding was a 
huge setback to standardization and caused havoc 
in the printing press adding to the costs of type 
block maintenance. They say from the old adage: 
“Necessity is the Mother of Invention”. Verily, 
Periyar was faced with a compelling necessity to 
invent a new representation of compounding and 
standardize these 5 consonants in line with the 
remaining 13.

(Fig. 9:Periyar’s Recommendations for 
Standardization of the Tamil Script)

Because of this standardization experiment, 
a total of 108 compound letters (uyirmei) became 
fully scalable. The 6 vowels (ஆ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ) 
can now compound with all the 18 consonants to 
produce a consistent character set of consonant 
markers, added to the left or right or both sides of 
the consonant. 

(Fig. 10: The Standardized Tamil Script after the 
non-scalable 5 consonants, 

were made scalable and consistent with 13 
other consonants)

Periyar proposed a recommendation of the 
above Script Standardization in his Kudi Arasu 
magazine (1935). He also reached out to Tamil 
Scholars to get their expert advice and concurrence.

Veeramaamunivar, Murugappa (Editor of the 
Karaikudi Kumaran Magazine),Su. Si. Subbaiya 
(Tamil Scholar from Singapore) and various others 
have already walked on this reformist path.Periyar 
duly acknowledged the efforts of his predecessors 
in this standardization exercise. It would be really 
worthwhile to read some sections that Periyar wrote 
in his epoch-making article. That would shed light 
on his indomitable spirit of experimentation and 
practical rationality.
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“ேமிழ்பாறை எழுத்துக்கள் விைய்மாய் 
சீரதிருத்ேங்கள் கசய்யப்பட தவணடும் என்பது 
அதநகருக்கு கவகுகாலத்துக்கு முன்பிருநதே 
ஏற்பட்டிருநே  அபிப்பிராய்மாகும். தோழர 
குருசாமி அவரகள் எழுதியிருநேது தபால 
கபருத்ே பணடிேரகளில்கூடப் பலர, எழுத்துச் 
சீரதிருத்ே விைய்மாய் கவகுகால்மாகதவதபசி
வநதிருக்கிைாரகள்”. 

“ேமிழ் ஏற்பட்டது இன்று தநற்ைல்ல. 
எழுத்துக்கள் ஏற்பட்டது இன்று தநற்ைல்ல. 
ஆனால் எழுத்துக்கள் கல்லிலும், ஓறலயிலும் 
எழுதும் காலம்தபாய், காகிேத்தில் எழுேவும், 
அச்சில் வாரத்துக் தகாக்கவும் ஏற்பட்ட 
காலநகோட்டு இன்று வறர அவற்றில் 
யாகோரு ்மாற்ைமும் ஏற்பட்டோகத் 
கேரியவில்றல. ஆேலால் யாராவது ஒருவர 
துணிநது இைங்க தவணடியோயிற்று”.

“இறவகள் ஒருபுைமிருக்க, 
இப்தபாது உயிரக்மய் எழுத்துக்கள்  என்று 
கசால்லப்படும் 18 எழுத்துக்களிலும் (வரிறச), 
ஒவ்கவான்றுக்கும் உள்ள இகரம், ஈகாரம், 
உகரம், ஊகாரம் ஆகிய நான்கு சப்ேங்கள் 
கலநே எழுத்துகள், ேனித்ேனி வடிவம் 
ககாணடு, அோவது கி, கீ, கு, கூ என்பது 
்மாதிரிதய 18 எழுத்துக்களும் ேனித்ேனி 
உருவம் கபற்று 18x4, ஆக க்மாத்ேம் 72 
எழுத்துகள், அதிக்மாக அநாவசிய்மாக 
இருநது வருகின்ைன. இநேத் ேனித்ேனி 
வடிவங்கள் எேற்காக இருக்க தவணடும்? 
எல்லா உயிரக்மய் எழுத்துக்களுக்கும் ஆகாரம், 
ஏகாரம் ஆகிய சப்ேங்களுக்கு ா, த ஆகிய 
குறிப்புகறளச் தசரத்து, எப்படி கா, தக என்று 
ஆக்கிக் ககாள்கின்தைாத்மா, அதுதபாலதவ 
த்மல்கணட கி, கீ, கு, கூ முேலிய  சப்ேங்களுக்கும் 
ஒரு ேனிப்பட்ட குறிப்பு அறடயாளத்றே ஏன் 
தசரத்துக் ககாள்ளக்கூடாது? என்பது மிகவும் 
தயாசிக்கத்ேக்க விைய்மாகும்”.

“ேமிழ் எழுத்துக்களிலும் கி. கீ. 
கு. கூ ஆகியறவகளுக்கு ு, ூ என்பது 
தபான்ைறவகறளதயா அல்லது 
தவறுவிே்மான குறிப்புகறளதயா தசரத்ோல், 
அச்சில் 72 ேனி எழுத்துகள் தேறவயில்றல 
என்பதோடு, பிள்றளகள் ேமிழ் கற்பேற்கும், 

72 எழுத்துகறளத் ேனியாக ஞாபகம் றவத்துக் 
ககாள்ள தவணடிய அவசியமில்லாே 
கச�கரியம் ஏற்படும். ேமிழ் எழுத்து Typewriting 
என்று அச்சடிக்கும் யநதிரம் கசய்வதிலும், 
மிகுநே கச�கரியமும், விறல சகாய்மாய் 
கசய்யக் கூடிய நிறலற்மயும் ஏற்படும்”.

“அச்சுக்கும் 54 அறைகள் 
(தகஸ்கள்) இருநோல் தபாது்மானோகும். 
பிள்றளகளுக்கும் இநே 54 எழுத்துக்கள் 
ஞாபகமிருநோல் தபாது்மானோகும்”. [23]

Periyar was also a successful bargainer, 
an intelligent negotiator and an effective Change 
Agent. He knew very well that his reforms, how much 
ever logical they may be, would not be immediately 
accepted by the previous generation of scholars 
who are rooted in absolute traditionalism. So, to 
buy in universal acceptance, instead of dashingall 
the changes in one go, he played the incremental 
approach. He advocated to start with - at least 7 
letters in the first phase, thus functioning like a 
psychologist.

“பாறையின் கபருற்மயும், 
எழுத்துக்களின் த்மன்ற்மயும், அறவ 
சுலபத்தில் கேரிநது ககாள்ளக் கூடியோகவும், 
கற்றுக் ககாள்ளக் கூடியோகவும் இருப்பறேப் 
கபாருத்ேதே ஒழிய தவைல்ல. ஆேலால் 
இநே ்மாற்ைங்கள், நாளாவட்டத்தில் கசய்யக் 
கூடியது என்று கசால்லுவோனாலும், ணா, 
றண,  றல, றள, ைா, னா, றன முேலிய 7 
எழுத்துக்கறளப் கபாருத்ேவறரயில் உள்ள 
்மாற்ைத்றே, வாசகரகள் இப்தபாது முேதல 
அனு்மதிப்பாரகள் என்தை கருதுகின்தைாம்.
இதுவறர, பல தோழரகள் ஆேரித்ேதோடு, 
்மற்ை ்மாறுேல்கறளயும் எழுதியிருப்பதும், 
இப்கபாழுதே கசய்யதவணடுக்மன்று 
குறிப்பிட்டிருப்பதும், ந்மக்குத் றேரியத்றேக் 
ககாடுக்கின்ைது. அவரகளுக்கு ந்மது நன்றியும் 
பாராட்டுேலும் உரியோகுக”.[24]

Periyar started following the new model 
of the Tamil Script in his Printing Press. He also 
encouraged other forward-thinking people in the 
Tamil Community to follow this new model.
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During later days, Scholarslike Saalai 
Ilanthiraiyan, Writers like Si. Su. Chellappa and 
HonorableArchaeologists like Prof. Dr. Iravatham 
Mahadevan also poured in their support to Periyar’s 
Model. In 1987, Dr. Iravatham Mahadevan even 
advised the daily magazine Dinamani to implement 
the Periyar Model, irrespective of the ideologies 
sported by its Management Team (comprised of 
Brahmins).

“கணினி விறசப் பலறகயில், 
கபரியாரின் சீரதிருத்ே எழுத்துக்கறள 
உள்ளீடு கசய்வது சுலப்மானது. 
எனதவ, கபரியாரின் இநே எழுத்துச் 
சீரதிருத்ேங்கறள ஏற்றுக் ககாள்ள 
தவணடியது  காலத்தின் கட்டாயம்” – 
தபரா. டாக்டர. ஐராவேம் ்மகாதேவன். [25]

Periyar’s Standardized Tamil Script officially 
came into effect on 19th October 1978 (5 years after 
his death), when the Government of Tamil Nadu 
issued an official proclamation in this regard.[26] 
The Government of Singapore also adopted the 
Model of Periyar’s Standardization in 1983.

There was no global standard of Unicode 
then. Information Technology and Language 
Encoding Standards were not even in a nascent 
stage. But Periyar’s bold experimentation has 
futuristically paved the way for the Tamil Unicode 
encoding standard.[27] The smooth ride on the Tamil 
Information Highway that we are enjoying now, 
owes its gratitude to Periyar’s Proactiveness and 
Farsightedness. 

 In the above Standardization Experiment by 
Periyar, a total of 15 recommendations were made, 
out of which 13 of them got universally accepted as 
of today. The remaining 2 were the issues of ‘ai’ (ஐ/
அய்) & ‘au’ (ஒள/அவ்)that we will continue to 
explore in the course of this paper.

Some people who were holding a grudge on 
Periyar - for his ideologies on Anti-Brahminism, 
Atheism and Caste Eradication - became so much 
allergic to this recommendation of ‘ai’ & ‘au’. 
They started opposing Periyar tooth and nail in the 

disguise of Tamil Scholarship, unaware of the fact: 
that some 2500+ years back, the Father of Ancient 
Tamil Grammar – Tholkaappiyar, had said the same 
thing what Periyar had said on the Polymorphism of 
(ஐ/அய்) & (ஒள/அவ்).

Diphthongs (கூட்டொலி) in 
Tholkaappiyam:

The vowels of interest in this discussion areai 
(ஐ)& au (ஒள). 

They are diphthongs – meaning: a combination 
of two vowel sounds (கூட்கடாலிகள்). They are 
also called gliding vowels and often involve two 
different target sounds. The tongueand other speech 
organs always move during the pronunciation of the 
diphthong vowel, in contrast with the monophthong 
vowel, where the speech organ stays put and does 
not move. Many language families of the world 
contain such diphthongs in their alphabetic set. 
Some diphthongs are single phonemes, others are 
expressed as sequences of two vowelsor also as a 
combination of vowel and a semivowel.

As we saw in the previous sections of the 
paper, the letters ai (ஐ)& au (ஒள)are considered 
as long vowels (nedil). But only these 2 long vowels 
do not have their corresponding short vowels in the 
alphabet (unlike அ-ஆ, இ-ஈ, உ-ஊ, எ-ஏ & ஒ-ஓ). 
Hence these are classified as Diphthongs (கூட்டு 
ஒலிகள்).They are formed as a combination of two 
vowels and are also considered to be formed as a 
combination of one vowel & one consonant, based 
on Tamil Phonology. 

Both Tholkaappiyar(author of the ancient 
Tamil Grammar - Tholkaappiyam) and PavaNanthi 
Munivar (author of the medieval Tamil Grammar 
- Nannool) discuss on this theory of diphthong
formation in a section called தபாலி (alike), and
set the record straight for future reformers in Tamil
Grammar.

Tholkaappiyar defines the formation of these 
combination of vowel sounds - ai (ஐ)&au (ஒள).
[28]
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• அகர இகரம் ஐகாரம் ஆகும் (Book 1
Verse 54)
Meaning:அ+இ = ஐ; a+i = ai

• அகர உகரம் ஒளகாரம் ஆகும் (Book
1 Verse 55)
Meaning:அ+உ = ஒள; a+u = au

Hence it is clear that the short vowels a & 
i compound to form the long vowel ai, and the 
shortvowels a & u compound to form the long vowel 
au. But Tholkaappiyar also adds an extra clause on 
this formation. He says that not only the two short 
vowels can compound, but also one short vowel & 
one consonant can also compound to form the same 
diphthongs.

• அகரத்து இம்பர யகரப் புள்ளியும்

ஐ என் கநடுஞ்சிறன க்மய்கபைத் 
தோன்றும் (Book 1 Verse 56) 

Meaning:அ+ய் = அய்; a+y = ay (ai)

Same is the case with the other diphthong 
au (ஒள). But Tholkaappiyar does not explicitly 
mention this pattern. However, commentators to 
Tholkaappiyar’s work explicitly mention this second 
case.[29], [30]

• Meaning:அ+வ் = அவ்; a+v = av (au)
(Book 1 Verse 56)

க்மய் கபை என்ைேனான் 
அகரத்தின் பின்னரஉகரத்மயன்றி
வகரப் புள்ளியும்
ஒளகாரம் தபாலவருக்மன்று ககாள்க. 
ஒளறவ அவ்றவ என வரும் 4 (23) –

நச்சினாரக்கினியர[29]

• Meaning:அ+வ் = அவ்; a+v = av (au)
(Book 1 Verse 56)

க்மய் கபைத் தோன்றும் என்ைேனான் 
அகரத்தின் பின்னர உகரத்மயன்றி 
வகரப் புள்ளியும்
ஒளகாரம் தபாலவருக்மனக் ககாள்க 

என்ைவாறு.  இச் சூத்திரம், அகரத்து இம்பர 
யவகரப் புள்ளியும் ஐ  ஒள கநடுஞ்சிறன 
க்மய்கபைத் தோன்றும் - என்றிருத்ேல் 
தவணடும்.

உ-ம்: ஐயவி – அய்யவி, ஒளறவ – அவ்றவ 
க்மய் கபைத் கோன்றும் என்ைனால் அவற்றைக் 
ககாள்க என்ைவாறு (23) – இளம்பூரணர[30]

Hence it is amply clear that the 
diphthong vowels ai (ஐ)& au (ஒள), can be 
sounded, represented and written in both forms 
(Polymorphism) as:

1) ஐ (ai) & அய் (ay) and

2) ஒள (au) & அவ் (av).

(Fig. 11: Tholkaappiyam, Nachchinaarkiniyar 
Commentary:ai(ஐ)– ay(அய்) & au(ஒள) – av(அவ்))

 (Fig. 12:Tholkaappiyam, iLampooraNar 
Commentary:ai (ஐ)– ay (அய்) & au (ஒள) – 

av (அவ்))

Diphthongs (கூட்டொலி) in Nannool:

Not only the ancient grammar of 
Tholkaappiyam, but also the medieval grammar 
of Nannool (nannool) handles this Polymorphism 
in Tamil Phonology. The author of Nannool, 
PavaNanthi Munivarstates that the diphthongs -ai 
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(ஐ)& au (ஒள), can exist in both forms as தபாலி 
(alike) in line with his predecessor Tholkaappiyar 
and also in line with the ancient usage in Sanga 
Tamil. [31]

அம்முன் இ-கரம் ய-கரம் என்று இறவ

எய்தின் ‘ஐ’ ஒத்து இறசக்கும்; அவ்தவாடு 
உ-வ்வும் வ-வ்வும் ‘ஒள’ ஓரன்ன (நன்னூல், 
Nannool - Book 1 Verse 125)

Getting the above Nannool rules in the form 
of an equation, we have as follows:

• அ+இ = ஐ; a+i = ai
• அ+உ = ஒள; a+u = au
• அ+ய் = அய்; a+y = ay (ai)
• அ+வ் = அவ்; a+v = av (au)

Commentators to Nannool too have elucidated
on this concept. Mayilainathar and Arumuga 
Navalar have written detailed commentaries to 
Nannool and let’s take a look at their explanation.

* அகர முன் இகரமும் யகரமும் வரின்,
ஐகார ஓறச தபால இறசக்கும்;

அகரத்தின் முன் உகரமும் வகரமும் 
வரின், ஒளகார ஓறச தபால இறசக்கும்;

எ -று.தபால விறசக்குக்மனதவ அறவ 
ஆகா; தபாலியாக்மனக் ககாள்க.

வ - று. அஇவனம், அய்வனம் - ஐவனம்; 
்மஉவல், ்மவ்வல் – க்ம�வல் எனவரும் – 
்மயிறலநாேர.[32]

*அம் முன் இகரம் யகரம் என்ை இறவ 
ஒத்து எய்தின் ‘ஐ’ இறசக்கும்

அகரத்தின் முன் இகரமும் யகரமும் 
என்று கசால்லப்பட்ட  இறவ 

ேம்முள் ஒத்துப் கபாருநதினால் ‘ஐ’ 
என்னும் கநட்கடழுத்து ஒலிக்கும்.

அவ்தவாடு உவ்வும் வவ்வும் (ஒத்து) 
ஓரன்ன (எய்தின்) ஒள (இறசக்கும்).

அகரத்தோடு உகரமும் வகர க்மய்யும் 
ேம்முள் ஒத்து

ஒரு ேன்ற்மயனவாகப் கபாருநதினால் 
ஒள என்னும் கநட்கடழுத்து ஒலிக்கும்.

யகர வகர க்மய்கள் நடுவிதல கலக்கும் 
எனக் ககாள்க.

* சநதி+அக்ஷரம்=கூட்டு எழுத்து
(ஐ=அ+இ அல்லது அ+ய்; ஒள=அ+உ

அல்லது அ+வ்) – ஆறுமுக நாவலர காணடிறக 
உறர[33]

(Fig. 13: Nannool, Arumuga Navalar 
Commentary:ai (ஐ)– ay (அய்) & au (ஒள) – 

av (அவ்))

Hence it is again clear, not only from the 
ancient Tholkaappiyam, but also from the medieval 
Nannool, that the diphthong vowels ai (ஐ)& au 
(ஒள), can be sounded, represented and written in 
both forms (Polymorphism) as follows:

1) ஐ (ai) & அய் (ay) and

2) ஒள (au) & அவ் (av).

The Catch behind the Polymorphism 
of ai (ஐ)& au (ஒள):

 Now arises a basic but an important 
question: So why there exists a separate letter in 
the alphabet for ஐ (ai) &ஒள (au), when we can 
very well write them as diphthongs அய் (ay)&அவ் 
(av)? Won’t it make sense, to get rid of the redundant 
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alphabetsand thereby optimizing the alphabet 
burden?

 Well, Tamil Phonology has a logical answer 
to this question. Tamil language is not just a set of 
syntax rules defined by a handful of scholars. It has 
evolved as a People’s language throughout the ages 
and hence reflected the needs of its People, in its 
core linguistics. That’s the only reason - that the 
classical language aged more than 30+ centuries - 
is still surviving and widely spoken by 80+ million 
peoplein the modern day - whereas many ancient 
& classical languages have gone extinct. Tamil has 
always included the People Factor in its core – be it 
literature or grammar. Flexibility is the key of Tamil 
Linguistics.

 So, coming to the question of polymorphism, 
if we can write ஐயா asஅய்யா, and ஒளறவ as 
அவ்றவ, why not we write உணற்ம as உண்மய், 
விடுேறல as விடுேலய், and கசன்றன as 
கசன்னய்?

 That’s where Elision (குற்றியல்/ 
KutRiyal&குறுக்கம்/ KuRukkam) helps us to 
put things in the proper perspective. We already 
discussed in the previous section of this paper, 
the unique feature in Tamil phonology, wherein 
a reduction in the sound duration of a phoneme 
occurs, in certain letters, in certain context of some 
words. They are sounded on a reduced timing, 
naturistically as they are spoken.

• When Elision/ KuRukkam occurs on ஐ,
it is called ஐகாரக்குறுக்கம். (Shortened
Ai)

• When Elision/ KuRukkam occurs on
ஒள, it is called ஒளகாரக்குறுக்கம்
(Shortened Au)

Both Tholkaappiyam & Nannool talk on this 
phenomenon in Tamil Linguistics.[34], [35]

ஐ, ஒள என்னும் ஆய் ஈர 
எழுத்திற்கு   இகர  உகரம் இறச 
நிறைவாகும் (கோல்காப்பியம் 42)

ேற்சுட்டு அளபு ஒழி ஐம் மூவழியும்  
றநயும் ஒளவும் முேல் அற்று ஆகும் (நன்னூல் 

95)
The Grammatical text Yaapparungkalam 

(யாப்பருங்கலம்) is a text on Poetic Grammar that 
arose between the times of ancient Tholkaappiyam 
and medieval Nannool. It also talks on the natural 
reduction of sounds of the diphthongs: ஐ (ai) &ஒள 
(au), from 2.0 to 1.5 mora called Elision/kuRukkam. 
[36]

ஐகார ஒளகாரக் குறுக்கம் ஆ்மாறு; 
அளகபடுத்ேற் கணணும் ேனிதய

கசால்லுேற் கணணும் என 
இரணடிடத்தும் அல்லாே வழி வநே 

ஐகார, ஓளகாரம் என்பன 
ேம் அளவில் சுருங்கி ஒன்ைறர

்மாத்திறரயாம். 
ஐகாரம் ேனிதய நின்று ஒதராவிடத்து 
ஒருகபாருறளச் கசால்லுேற்கண 
ஒன்ைறர ்மாத்திறரயாம். என்றன?
அளகபறட ேனிஇரணடு அல்வழி ஐ,ஒள
உளோம் ஒன்ைறர ேனியும் ஐ ஆகும்
என்ைார அவிநயனார. (யாப்பருங்கலம், 

உறுப்பியல் 2)

Ai (ஐ) & Au (ஒள) when uttered standalone, 
they sound to their full mora (maaththirai) of 2.0. 
But when not during a standalone utterance i.e., 
when they are uttered as a part of the word, their 
mora (maaththirai) gets reduced to 1.5 and 1.0. 

Ai (ஐ) can occur in the first, middle or last 
part of a word. 

• When it occurs in the first part of the
word, its mora gets reduced from 2.0 to
1.5.

• When it occurs in the middle or last part
of the word, its mora gets reduced from 2
to 1.

Au (ஒள) can occur only in the first part of 
a word. 

• When it occurs in the first part of the
word, its mora gets reduced from 2.0 to
1.5.

 For example: when we utter the word 
ஒளறவ, we do not converge our lips so tight, to 
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utter the first letter ஒள to its full mora (maaththirai) 
of 2. Rather we give it a gentle pass, and pronounce 
to 1.5 mora,as if we see the letters அவ், as in 
அவ்றவ (அ kuRil = 1.0 &வ் mei = 0.5). This 
occurs naturally to a native speaker. 

Same is the case with ஐயன் too. We 
pronounce it to 1.5 mora, as if we see the letters 
அய், as in அய்யன்(அ kuRil = 1.0 &ய் mei = 0.5).

But, when we utter the words like கசன்றன 
or விடுேறல or உணற்ம, the ஐ (ai) at the last 
section is pronounced only to 1.0mora. Whereas, 
the diphthong அய், is of 1.5 mora (அ kuRil = 
1.0&ய் mei = 0.5). We cannot suddenly inflate the 
mora from 1.0 to 1.5 because we are in a reduction 
mode (kuRukkam).Hence, we do NOT generally 
write கசன்றன as கசன்னய், விடுேறல as 
விடுேலய், and உணற்ம as உண்மய்.This also 
occurs naturally to the native speaker.

Typically, as we begin to speak, we generally 
start on a higher scale and in the course of the 
speech the intensity drops to a lower scale. This is 
a natural phenomenon of human phonology. That’s 
what we see in the above examples of the Tamil 
Elision (kuRukkam). 

In such cases of Elision, we are free to write, 
the way we speak; i.e., ஐas அய்&ஒளas அவ். 
Again, it is not a compulsion that we write, only the 
way we speak. It is just a natural option one can 
utilize.

In other speech contexts, where the full sound 
of ஐ&ஒள are uttered without any reduction, such 
Elision will not occur. Tamil Grammar talks on 
an amplification technique called அளகபறட/ 
aLapedai, where instead of reduction, the sound is 
amplified. Elision will not occur in such cases.

Also, in the context of exclamation, no sound 
reduction occurs and we exclaim in our excitement 
with full glee. Here too, Elision will not occur. 

Additionally, there are a few words in Tamil 
with just a single letter (ஓகரழுத்துஒருக்மாழி). 
For example, just the letter ஐ can also denote a full 

word ஐ, meaning: leader/husband. Elision does not 
occur in such cases too,where we fully pronounce 
the letter in that context.

To summarize:Elision does not occur in

• Amplification/ அளகபறட – (Example:
ஒளஉகவகுளல்)

• Exclamation/ வியப்பு - (Example:
ஒளஒளஒருவன்ேவம்)

• Single letter single word/ ஓகரழுத்து
ஒருக்மாழி (Example: ஐ as in Leader)

This Elision phenomenon is well documented 
and explained both in Tholkaappiyam & Nannool. 
Such sound-alike characters are classified under the 
section: தபாலி (Poli) meaning:தபால (alike). As 
long as the meaning of the word does not change, 
such தபாலி (alikes) are generally encouraged.

Elision is a natural human phenomenon in 
many languages, wherein the defined sound for 
an isolated alphabet, gets diluted naturistically as 
we speak in a continuous flow of letters & words. 
Tamil Linguistics included an option for this natural 
human behavior, in its core syntax so many centuries 
ago. Receptive to People’s needs and their lives - is 
what makes Tamil young, vibrant, lean and agile. 

Concordance of the ai (ஐ/அய்) & au 
(ஒள/அவ்) in Literature:

If the great grammarians and their 
commentators have dwelt on this intricacy of ai 
(ஐ)& au (ஒள), then it must have been prevalent 
inTamil society in those ancient & medieval 
times. We already saw in the previous section of 
this paperthat People’s Literature arise first, and 
Grammar Standardization follows suit. If that’s 
the case, then we would be able to find a plethora 
of occurrences of this ஐ/அய் & ஒள/அவ் usage 
in ancient Tamil texts. Let’s explore some of that 
concordance in Tamil Literature.

The word ்ெளவம் (sea) written as 
ெவ்வம் in Sanga Tamil:

• நிறை இரும் கப�வம் குறைபட
முகநது ககாணடு (குறிஞ்சிப்பாட்டு
47)
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• பவ்வம் மீமிறசப்பாற் கதிர பரப்பி
(கபாருநராற்றுப்பறட 135)

The word ்ெளவவ (rumor/disrepute) 
written as ெவ்வவ in Sanga Tamil:

• ஊரகனாடு எழுநே கக�றவதயா 
கபரிது (அகநானூறு 186)

• பகல்வரின் கவ்றவ அஞ்சுதும் 
(அகநானூறு 118)

The word கவளவுேல் (Capture) written as 
வவ்வுேல் in Sanga Tamil & Sangam Maruviya 
Tamil:

• யாறன வவ்வின திறன என 
தநானாது (அகநானூறு348)

• அரிது புணர இன் உயிர வவ்விய நீ
என (நற்றிறண 245)

• எருத்து வவ்விய புலி தபான்ைன
(புைநானூறு 4)

• வவ்வு வல்லார புறண ஆகிய 
்மாரபிறன (பரிபாடல்6)

• ோம் கணடது காமுற்று, வவ்வார 
விடுேல் இனிது (இனியறவ நாற்பது 
36)

The word ஒளவியம் (Deceit/Jealousy) 
written as அவ்வியம் in ThirukkuRaL:

• அவ்விய கநஞ்சத்ோன் ஆக்கமும் -
 கசவ்வியான்

 தகடும் நிறனக்கப் படும்

(அைத்துப் பால், இல்லைவியல், 
அதிகாரம்:அழுக்காைாற்ம, குைள் 169)

The word ஒளவவ(Prime Woman) written 
as அவ்வவin Chilapathikaaram & Manimekalai:

• அவ்றவ உயிர வீவும் தகட்டாதயா
தோழீ (சிலப்பதிகாரம், வஞ்சிக்
காணடம் 29/85)

• அவ்றவயர ஆயினீர நும் அடி
கோழுதேன் (்மணித்மகறல,
பாத்திரம் கபற்ை காறே 11/137)

The word ்ெளவல் (Jasmine Flower) 
written as ெவ்வல் in Cheevaka Chintamani:

• ்மவ்வல் அம் குழலினார ்மணி கலம்
கபய் ்மாடமும் (சீவக சிநோ்மணி,
நா்மகள் இலம்பகம்:153)

The word ஐயம்(Doubt) written as அய்யம் 
in Veeramaamunivar’s ThembaavaNi:

• அய்யம் உற்று இவள் வினாவ அரிய
்மாது (தேம்பாவணி, ஐயம் தோற்றுப்
படலம் 7/12)

The word ஐயொ(Address of Respect/
Leader) written as அய்யொin Veeramaamunivar’s 
ThembaavaNi:

• வாய்நே ஆணற்மறய ்மறுத்ேறன 
எவன் கவலான் அய்யா(தேம்பாவணி, 
வளன் சனித்ே படலம் 3/22)

• அய்யறன இறைஞ்சிய அற்மயத்து
ஒண ேவன் (தேம்பாவணி, ்மகவருள்
படலம் 10/91)

• விணணவர அ்மரர உம்பர த்மலினர
அமுேர அய்யர (தேம்பாவணி, 
வா்மன் ஆட்சிப் படலம் 28/64)

Veeramaamunivar was a person of the 
reformistschool who introduced the script 
reformandso, maybe he would have chosen to write 
ஐயா as அய்யா following the Tholkaappiyam/
Nannool Elision Convention. But even long before 
Veeramaamunivar, the divine Bhakthi poets like 
Azhwars, and the Master Poet Kamban of the Tamil 
Magnum Opus Kamba Ramayanam, also chose to 
write ஐயா as அய்யா.

 (Fig. 14: The usage of ஐ as அய், ஐயொ as 
அய்யொ, by the Divine Periyazhwar)
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The word ஐயா (Address of Respect) 
written as அய்யா in Azhwar AruLicheyal 
(Divya Prabandham):

• அய்யா அதழல் அதழல் ோதலதலா
அரங்கத்து அறணயாதன

(ஆழ்வார அருளிச்கசயல்/ நாலாயிரத் 
திவ்யப் பிரபநேம் / கபரியாழ்வார திருக்மாழி 
52)

The word ஐயொ (Address of Respect/Leader) 
written as அய்யொin Kamba Ramayanam:

• அய்யன் வில் கோழிற்கு ஆயிரம்
இராவணர அற்மவிலர

(கம்ப ரா்மாயணம், யுத்ே காணடம்: 
கும்பகருணன் வறேப் படலம்347)

So, when we don’t chastise Kamban for using 
the word அய்யா, why do we condemn Periyar 
alone?

It’s because of ‘something else’ (ideologies on 
Anti-Brahminism, Atheism and Caste Eradication) 
that some people don’t like in Periyar, they use this 
garb of ஐயா/அய்யா to condemn Periyar, not 
knowing that the ஐயா/அய்யா reform dates back 
to Tholkaappiyar and ஒளறவ/அவ்றவ reform 
was used by Valluvar & Ilango Adigal themselves. 
Would they have the guts to condemn the Trio - 
Valluvar, Ilango& Kamban – The Three Master 
Poets of Tamil Literature?

யா்மறிநே புலவரிதல கம்பறனப் தபால்,
வள்ளுவர தபால் இளங்தகாறவப் 
தபால், பூமிேனில் யாங்கணுத்ம 
பிைநேதில்றல! உணற்ம, கவறும் 
புகழ்ச்சியில்றல! 
(Subramania Bharathiyaar, Thesiya Geethangal 
22)

Toindulge in nitpicking the Reformers in 
Linguistics- like Veeramaamunivar and Leaders of 
the Dravidian Movementlike Periyar -for using the 
word அய்யா instead of ஐயா, or using the word 
அவ்றவ instead of ஒளறவ, is nothing but sheer 
ignorance, or inner contempt. We have to outgrow 
this attitude and look at the process than the person, 
when it comes to Literary Critique & Linguistics.

Irrespective of these kinds of politics disguised 
as linguistics, both usages of the diphthongs ஐ (ai) 
&ஒள (au) and அய் (ay) &அவ் (av) stand good in 
Tamil Literature &Tamil Grammar.

(Fig. 15: The usage of ஐ as அய், ஐயன் as 
அய்யன், in the celebrated epic Kamba Ramayanam)

[37]

Contribution of the Dravidian 
Movement to Tamil Language:

 Though we have clearly established the 
scope of this paper in the prior two sections, 
with adequate referential techniques elucidated 
inTamil Grammatical Texts: Tholkaappiyam and 
Nannool, and also with many references from 
Tamil Literature, it would be worthwhile to quickly 
glance through the other contributions of Periyar & 
Dravidian Movement to the Tamil language.

1. Instilling Tamil Pride in Tamil People –
Language, Land, Ethnogroup, Society,
Politics, Art & Culture.

2. Restoring the self-respect of Tamil
language (்மானத்ேமிழ்) against the
Sanskrit Parasitic influx.

3. Democratizing and extendingownership
of the language not only to Scholars, but
also to People.

4. Rationalizing Tamil language by breaking
myths and applying logic & scientific
temper.

5. De-linking Linguistics from Religion &
Dogma.

6. Advocating Equality in Tamil Society via
Tamil language.

7. Establishing & nurturing the fraternity of
Tamil in the Dravidian Language Family.
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8. Honoring & Assisting Tamil Scholars
like V.O. Chidambaranaar, PaavaaNar,
Somasundara Bharathiyaar,
Bharathidasan, Pulavar Kuzhanthai,
Sami Chidambaranar, Eezhathu Adigal,
Perunchithiranaar &other Tamil
Scholars.

9. Introducing a new form of Tamil
Publishing - Oratorical Literature (80+
books of Speech to Text).

10. Redefining the Emphasis in Tamil Oratory
from Hyperboles to Logic.

11. Gradual & Continuous Retirement
of Parasitic Sanskrit words in Tamil
Publishing & Tamil Oratory.

(Namaskaram to Vanakkam, Sriman
to Thozhar, Akrasanar to Thalaivar,
Prasangam to Urai etc.)

12. Focus on Tamizh Isai (Music), Restoring
Dignity to common class Musical
Instruments like the Nadaswaram &
Parai, and Cementing the self-respect
of common class musicians like K.B.
Sundarambal, Nadaswaram Artiste
Ponnusamy, Dhandapani Desikar and
more.

13. Inspiring to Change the outlines of Tamil
Drama from Mythological Stories to
Social Themes.

14. Changing the ritual services rendered
in Tamilian weddings from Sanskrit to
Tamil.

15. Tamil based Worship & All-caste
Archakas (even though Periyar himself
was a nonbeliever, he fought for the rights
of the believers to conduct their own
worship, in their own local language).

16. Reinforcing the Pongal Festival as a
True Tamizh secular festival in Tamil
communities.

17. Working with great Tamil Scholars to
restore the Tamil Calendar from the

clutches of Sanskrit Hegemony and 
establishing the Thiruvalluvar Year.

18. Tamil Script Reform - Standardization
& Scalability of Script much before the
Unicode encoding.

19. Popularizing Thirukkural – the Magnum
Opus of Tamil Language, amongst all
sections of the society. Extending the
Kural Reach from Literary circles to
Social Circles. Conducting Thirukkural
Conferences in unison with Tamil
Academia & Scholars. Critical
Evaluation of Commentaries to the Kural
from a Social Justice standpoint and
demystifying them, Low-cost publishing
of the Thirukkural as a Pocket Book
to increase its outreach amongst the
common public. (1953 pocket edition,
Dravidian Publishing House, 6 annas,
and later still reducing the price to just 5
annas).

20. Popularizing Translation in the Tamil
Publishing field. Knowledge Sharing
from other Languages and Societies
of the World, into Tamil. (Communist
Manifesto, Ingersoll, Bernard Shaw,
Bertrand Russell, Bhagat Singh, Dr. B.R.
Ambedkar and more).

21. Anti-Hindi Imposition Agitations to
safeguard Tamil language in Educational,
Governmental, Political & Social
Spheres. Instead of mere lip service,
involving in direct field work and courting
Imprisonments for the sake of Tamil.

22. Agitating for Restoring the name of the
Tamil State to ‘Tamil Nadu’.

23. Continuously advocating Tamil (mother
tongue based) Education and Reorienting
Tamil in the path of Science & Rationality.

(The above is only a partial list and 
macroscopic bullet-point view of the immense 
contributions rendered by Periyar and the Dravidian 
Movement to the cause of Tamil Language. Please 
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do refer to the Book: Thamizhukku enna cheiythaar 
Periyar? authored by Dr. K. Veeramani[38]and 
published by the Dravidar Kazhagam (DK) in 2018, 
for a full spectrum analysis with detailed footnotes 
and references on the above salient points).

Inference & Conclusion:

In this paper, we widely travelled through 
the topics of Phonology, Orthography, Vowels and 
Consonants of the Tamil language, Diphthongs, 
Polymorphism exhibited by the Diphthongs, 
their Definition and Scope in the ancient Tamil 
Grammatical work – Tholkaappiyam, their 
supplementary affirmations in the medieval Tamil 
Grammatical work – Nannool, Concordance of 
these two diphthongs in Tamil Literature ranging 
from Classical Sanga Tamil to Medieval Bhakti 
Literature, the epic Kamba Ramayanam, and the 
latter-day epics.

We also visited the historical backdrop 
of the Dravidian Movement, its contributions to 
Tamil language, Early Printing Press in the Tamil 
Publishing field and the Experimentation that 
Periyar did in Script Standardization, in line with 
many of his predecessors like Veeramaamunivar.

 However, the core scope of this paper was 
exclusively on the issue of the two diphthongs - ‘ai’ 
(ஐ/அய்) & ‘au’ (ஒள/அவ்) in Tamil Language and 
Periyar’s approach in handling and usage of those 
two vowels. Withdirect and explicit references from 
the two great Grammatical works - Tholkaappiyam 
& Nannool and also their commentaries certifying 
both usages of ஐ/அய்&ஒள/அவ், we confidently 
conclude that the Polymorphism of these two 
diphthongs are very valid and well attested. 

 Also, the Elision feature in Tamil 
Linguistics (குற்றியல்/ KutRiyal & குறுக்கம்/ 
KuRukkam) validates the usage of ஐ/அய்&ஒள/
அவ், based on the naturistic phenomenon of Human 
Phonology and the LinguisticContext, where these 
two sounds undergo a natural reduction in their 
mora (maaththirai). Again, this is well attested in 
Yaapparungkalam, in addition to Tholkaappiyam & 
Nannool.

 We also saw nearly 20 instances of literary 
concordance, where ஐ is written as அய்&ஒள is 
written as அவ். This occurs right from the Classical 
Age Sanga Tamil to the Devotional Age Bhakthi 
Literature. Master Poets like Valluvar, Ilango and 
Kamban – all three certify the usage of அய் & அவ்!

 Hence, there is absolutely no reason, to 
find fault with Periyar - on the usage of the two 
Tamil diphthongs அய் & அவ்.

 Elision is a natural human phenomenon 
not only in Tamil, but in many languages, where the 
defined sound of an isolated alphabet, undergoes 
a natural reduction, as we speak in a continuous 
flow of letters & words. Tamil language included 
an option for this natural human behavior in its 
core syntax, even centuries back during the times of 
Tholkaappiyar. Periyar & the Dravidian Movement 
have intrinsically followed the Tholkaappiyar 
Model in Linguistic Reform. Receptive to Natural 
Phonology and People’s need in Linguistics, is what 
makes the Tamil language young, vibrant, lean and 
agile.
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• இன்று கபாங்கல் என்று திருவிழாறவக்
ககாணடாடுகிைாரகதள! என்ன காரணம்
கேரியு்மா?

• சூரியதன பயிரகளுக்கு உயிர ககாடுத்து
வளரப்பவன். உழவுத் கோழில் கசய்யும் கிரா்ம
்மக்கள் நன்ைாக வாழ்நோல் ோன், நகரங்களில்
இருப்பவரகளும் வாழமுடியும். ஆறகயால்
அவரகளும் கபாங்கல் ககாணடாடுகிைாரகள்.

• இன்கனாரு காரணமும் உணடு. முற்காலத்தில்
வருடப் பிைப்பு, சித்திறர முேல் நாளாக
இருநேதில்றல! றே முேல்நாள் ோன் வருடப்
பிைப்பாகப் கபரிதயாரகள் ககாணடாடினாரகள்!

• அநே நாள் புதிய வாழ்வாக இருக்க தவணடும்
என்று ஏற்படுத்தினாரகள். உணணுவதில் புதுற்ம,
உடுப்பதில் புதுற்ம, வீட்டில் புதுற்ம, கேருவில்
புதுற்ம, ஊகரல்லாம் புதுற்ம, ்மனத்திலும்
புதுற்ம; புதிய பச்சரிசிறயப் கபாங்குகிைாரகள்.
புதிய காய்கறிகறளச் சற்மக்கிைாரகள். புதிய
ஆறடகறள வாங்கி உடுக்கிைாரகள். வீட்டுக்கு
கவள்றள அடித்து அழகு கசய்கிைாரகள்.

• இப்படிப் புது ஆணடுப் பிைப்பாகப் கபாங்கல்
ககாணடாடுகிைாரகள்!

தமிழறிஞர் டாகடர்  
மு. வரதராசனார் (மு.வ.)
(க்காைாைம்பூர் பொங்கல் மைர் - 1971)
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்கட்டுலரச் சுருக்கம்:

பல நூற்ைாணடுகளாகத் ேமிழ்ச் 
சான்தைாரகறள இழிவுபடுத்தும் தவறலயில் 
ேமிழ் இனஎதிரிகள் ஈடுபட்டுவநதுள்ளனர. 
அவரகள் பாரப்பனரக்குப் பிைநேவரகள் 
அல்லது அவரகள் வட ஆரியப் 
பாரப்பனரகள் என்னும் புறனக் கறேகறளக்  
கட்டற்மத்து, திட்டமிட்டுப் பரப்பியுள்ளனர. 
திருவள்ளுவறரயும் அவ்றவயாறரயும் 
புறலப் கபணணுக்கும் பாரப்பனரக்கும் 
பிைநேவரகள் என்று புறனயப்பட்ட கறேகறள 
அறிவுலகம் ஏற்கவில்றல.

 திராவிடப் கபரியாரகறள இவ்வாறு 
இழிவுபடுத்துவறே, ேநறே கபரியார 
வன்ற்மயாகக் கடிநதுறரத்ேதோடு, பாரப்பனர 
ஒழுக்கம் எப்படிப்பட்டது என்பறே இக்கறே 
எடுத்துக்காட்டுகிைது என்று ்மக்கள் ்மன்ைத்தில் 
கேளிவுபடுத்தினார. ேமிழரகளின் அைநூலான 
திருக்குைறள வடக்மாழியிலிருநது க்மாழிப் 
கபயரக்கப்பட்டது என்றும், ‘்மனு’வின் 
கருத்துகறளதய வள்ளுவர வழிக்மாழிநது 
உள்ளார என்றும், பரித்மலழகறரப் தபான்ை 
உறரயாசிரியரகள்  உறர  வறரநதுள்ளற்மறய 
்மறுத்து, திருக்குைள் ேனித்ேமிழ் நூல் என்றும், 
அது ்மனுேரு்ம ்மறுப்பு நூல் என்றும், திராவிட 
்மக்களின் வாழ்வியல் அை நூல் என்றும் 
ஊரதோறும் முழங்கிய கபரியார, குைள் ்மாநாடு 

நடத்தியும் திருக்குைறள அச்சுப்தபாட்டுக் 
குறைநே விறலயில் கபாது்மக்களுக்கு 
வழங்கியும் திருக்குைளுக்குப் புத்துயிர 
ககாடுத்ோர. ஈராயிரம் ஆணடுகளாக ்மறைக்கப் 
பட்டுக் கிடநே திருக்குைளுக்கு ்மணி்மகுடம் 
சூட்டினார கபரியார என்பறே இக்கட்டுறர 
ஆராய்கின்ைது.

முன்னுலர:
ேமிழ் ்மக்களின் அறிவுத்ேளத்தில் 

மிகச்சிைநே ஆளுற்மயாக விளங்கியவர 
திருவள்ளுவர.  கநடும்பாடல்களாக விளங்கிய 
சங்க இலக்கியப் ‘பா’ வடிவங்கறளக் 
றகவிட்டுவிட்டு சின்னஞ்சிறு அடிகளில் 
ேமிழ் ்மக்களுக்கு வாழ்வியல், அைம், கபாருள் 
இன்பத்றே உணரத்தியவர வள்ளுவர. 
அத்துடன் கருத்தியல் அடிப்பறடயிலும் 
வள்ளுவர உயரநது நிற்பறே நாம் அறிய 
முடிகிைது.

புலாலும் கள்ளும் புதராகிேமும் 
(வருணக் ககாள்றக) ்மக்களிறடதய 
கசல்வாக்குப் கபற்றிருநே  சங்க 
காலத்தில்  இவற்றிற்ககதிரான கருத்துப் 
புரட்சிறய உருவாக்கியவர திருவள்ளுவர. 
திருவள்ளுவரின் வரலாற்றை அறிநது 
ககாள்வேற்கான உறுதியான  சான்றுகள் 
எறவயும் ந்மக்குக் கிறடக்கவில்றல. குைள் 
கூறும் கருத்துகளின்  அடிப்பறடயில் வள்ளுவர 

திருவள்ளுவலரப் ெற்றிய 
புலன்கலத்கள்

பேராசிரியர் ே.காளிமுத்து எம்.ஏ., பிஎச்.டி.,
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வாழ்நே காலத்றே ஒருவாறு அறிநது ககாள்ள 
முடிகிைது.

ஆதியும் ெ்கவனும்:

பழநேமிழரகள், வரலாற்றை முறையாக 
எழுதி றவக்கா்மல் தபானற்மயால், ேமிழ் 
்மக்களின் மிகச்சிைநே ஆளுற்மகளாக 
விளங்கிய அறிஞரகறளகயல்லாம் 
‘ஆரியர’என்றும், ‘பாரப்பனரக்குப் பிைநேவர’ 
என்றும் (கோல்காப்பியர, திருவள்ளுவர, 
அவ்றவயார) கூச்சப்படா்மல் எழுதி, 
வரலாற்றை ்மாசுபடுத்தி றவத்திருக்கிைாரகள்.

திருவள்ளுவறரப் பற்றிப் புறனகறேகள் 
பலவற்றைக்  கட்டிவிட்டுள்ளனர. அறவ யாவும் 
அவருக்குப் கபருற்ம தசரப்பனவாக இல்றல. 
அவறர இழிவுபடுத்தும் தநாக்கத்திதலதய 
அக்கறேகள் அற்மக்கப் பட்டுள்ளன என்பறே 
ஆய்வுகள் புலப்படுத்துகின்ைன.

திருவள்ளுவரும் அவ்றவயாரும் ‘ஆதி’ 
என்ை புறலப் கபணணுக்கும் ‘பகவன்’ என்ை 
பாரப்பனருக்கும் பிைநேவரகள் என்றும், 
வள்ளுவர ேம்கபற்தைாறர ்மைக்கா்மல் முேல் 
குைட்பாவிதலதய ‘ஆதி பகவன் முேற்தை உலகு’ 
என்று குறிப்பிட்டிருக்கிைார என்றும் கறே 
எழுதிறவத்துள்ளனர. ேமிழ்ச் சான்தைாரகறள 
இழிவுபடுத்தும் இத்ேறகய கறேகறளத் 
கோல்காப்பிய உறரயாசிரியரகளில் ஒருவரான 
நச்சினாரக்கினியரின் காலத்திற்குமுன்தப 
பாரப்பனரகள் பரப்பியிருக்க தவணடும். 
ஏகனனில், நச்சினாரக்கினியதர (இவரும் 
பாரப்பனரோன்) ேமிழின் முேனூலாசிரியராகிய 
கோல்காப்பியறர “திரணதூ்மாக்கினி”1  

என்னும் வடவாரியப் பாரப்பனர என்று உறர 
வறரநதுள்ளற்ம குறிப்பிடத்ேக்கோகும்.

்கபிைர்கவல் கூறும் ்கலத:

கி.பி.15ஆம் நூற்ைாணடினோகக் 
கருேப்படும் ‘கபிலரகவல்’ என்னும் நூல் 
‘கபிலதேவர’ என்பவரால் எழுேப்பட்டது 
என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘இபஃது திரு்மயிறல 
வி.சுநேரமுேலியாரால் பரிதசாதிக்கப்பட்டு, 
கசன்றன யாஜீபிலி அச்சுக்கூடத்தில் 
18.09.2017 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டு 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது.2 138 அடிகறளக் 

ககாணட இநநூல் கபிலதர கூறுவது தபால் 
அற்மநதுள்ளது. ொதி அற்மப்புக்கு எதிரான 
பல கருத்துகறள இநநூலில் காணமுடிகிைது.

“ோர்்பேை மாந்தர்காள் ேகர்வது    
   பகண்மின்
நாலவனகச் சாதியிந நாட்டினில    
   நாட்டினீர்
 ……. ……. ……. ……. ……. 
 குலமும் ஒன்பறே குடியும் ஒன்பறே
 இறே்பபும் ஒன்பறே பிறே்பபும் ஒன்பறே”

என்று நால்வருணத்றேப் பாரப்பனர 
இநநாட்டில் நிறலநிறுத்தியறேக் கூறும் 
கபிலரகவல் ஆதி – பகவன் கறேறய விரிவாகக் 
கூறுகிைது. ‘தசாழநாட்றடச் தசரநே ‘பகவன்’ 
என்ை பாரப்பனரக்கும் கருவூறரச் தசரநே ‘ஆதி’ 
என்ை புறலச்சிக்கும் பிைநேவர ஏழுதபர.

“கருவூர்்ப பேரும்ேதிக் கண்பேரும் புலச்சி
ஆதி வயிற்றினில அன்றேவ்தரித்்த
கான் முனையாகிய கபிலனும் யாபை
என்னுடன் பிறேந்தவர் எத்்தனை்ப 
பேபரனில
ஆண்ோல மூவர் பேண்ோல நாலவர்”

என்கிைார கபிலதேவர. எழுவரில் உப்றப, 
உறுறவ, அவ்றவ, வள்ளி ஆகிய நால்வரும் 
கபண்மக்கள். வள்ளுவர, அதிய்மான், கபிலர 
ஆகிய மூவரும் ஆண்மக்கள்.

த்மலும் அப்பகவன், ேனக்குப் புறலப் 
கபண வயிற்றில் பிைநே குழநறேகறளப் 
பிைநே இடத்திதலதய பிைநே அன்தைவிட்டுச் 
கசன்றுவிட்டான்.  ்மகவு ஈன்ை ோயான ஆதிறய 
ஈன்ை அப்கபாழுதே அவ்விடத்தினின்றும் 
அப்புைப்படுத்தினான். கபண்மக்களில் 
‘உப்றப’ என்பவள் ஊத்துக் காட்டில் வணணார 
வீட்டிலும், ‘உறுறவ’ காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் 
கள் விறலஞரதசரியில் ‘சான்ைார’ வீட்டிலும், 
‘நரம்புக் கருவிதயார நணணிடுஞ்தசரியில் 
‘பாணர’ அகத்தில் அவ்றவயும்’, ்மறலக்குைவர 
வீட்டில் வள்ளியும் வளரநேனர.

ஆண்மக்களில் ‘வணடமிழ் ்மயிறலப் 
பறையர வீட்டில் வள்ளுவரும், ஆரூரில் 
பாரப்பனர வீட்டில் கபிலரும், வஞ்சியில் 
அதிய்மானும் வளரநேனர என்று கபிலரகவல் 
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கறே கசால்கிைது. இக்கறேக்கு தவறு 
சான்று எதுவும் இல்றல. ஆேலால் 
இேறன ஒரு கற்பறனக் கறே என்று 
ககாள்வதே கபாருத்ே்மாகும். என்ைாலும் 
திருவள்ளுவறரயும் அவ்றவயாறரயும் 
புறலச்சி வயிற்றில் பாரப்பனரக்குப் 
பிைநேவரகள் என்ை கருத்தியறலக் 
கட்டற்மப்பேற்குப் பாரப்பனரக்கு இக்கறே 
பயன்பட்டிருக்கிைது என்பது கேளிவு. 
திருக்குைள் – பரித்மலழகர உறரறயப் 
பதிப்பித்து கவளியிட்ட திருத்ேணி 
சரவணப்கபரு்மாள் அய்யர பதிப்புறரயிலும் 
இக்கறே இடம் கபற்றிருக்கிைது.

விக�ாதரசமஞசரி:

1952இல் வீராசாமி கசட்டியார எழுதிய 
‘விதநாேரச்மஞ்சரி’யிலும் ஆதி – பகவன் கறே 
இடம்கபற்றுள்ளது.

“கேன்னாட்டிதல பாணடியரகள் 
கசங்தகால் நடத்திய ்மதுறர ்மாநகரிதல 
கறடச்சங்கமிருநே அவ்றவயார என்னும் 
்மாது சிதரா்மணி தசாழதேசத்திதல 
உறையூர என்னும் பட்டணத்தின் ஒரு 
சாவடியிதல ‘ஆதி’ என்பவளுக்கும் 
‘பகவன்’ என்னும் ஓர அநேணனுக்கும் 
சிதரஷடபுத்திரியாகப் பிைநேனர…. 
குழநறேறய (அங்தகதய தபாட்டு) 
விட்டு ஏகினர…..”

“அவ்றவயார ேம் சதகாேரரான 
திருவள்ளுவ நாயனாரினும் புத்திநுட்பம் 
உள்ளவர…..”

“அவ்றவயார ஜீவநேராயிருநே 
காலத்தில் கம்பர, ஒட்டக்கூத்ேர, 
புகதழநதிப்புலவர ஆகிய வித்வ 
சிதரா்மணிகள் இருநேனர.3

இவ்வாறு வீராசாமி கசட்டியார 
திருவள்ளுவரும் அவ்றவயாரும் கறடச் 
சங்க காலத்தில் வாழ்நேவரகள் என்று 
குறிப்பிட்டுவிட்டு, ஒட்டக் கூத்ேரும் 
புகதழநதிப் புலவரும் அவரகள் காலத்தில் 
வாழ்நேவரகள் என்று கூறுவது வரலாற்றுப் 

பிறழ. த்மலும்,

“………. கசன்றனத் துறரத்ேன 
வித்தியாசாறலயில் திராவிடாநதிர 
பாைா தபாேகராயிருநே கபரசிவல் 
துறரயவரகளின் அனு்மதி ககாணடு, 
அவ்வித்தியாசாறலயில் பிரே்ம ேமிழ்ப் 
பணடிேராயிருநே அஷடாவோனம் 
வீராசாமி கசட்டியாரவரகள்……”4

என்று ‘விதநாேரச ்மஞ்சரி’யின் 
முகவுறரயில் பதிப்பாளரகள் குறிப்பிடுவோல் 
வீராசாமி கசட்டியார ேமிழாசிரியராகப் 
பணியாற்றியவர என்று கேரிகின்ைது. 
திருவள்ளுவரும் அவ்றவயாரும் 
ஒட்டக் கூத்ேரும் புகதழநதிப் புலவரும் 
ச்மகாலத்ேவரகள் என்று ‘பிரே்ம ேமிழ்ப் 
பணடிேராக’ இருநே ஒருவர குறிப்பிட்டிருப்பது 
வியப்புக்குரியோயிருக்கின்ைது!

ேமிழ் ்மக்களில் அறிவாளிகளாக 
விளங்கிய திருவள்ளுவறரயும் 
அவ்றவயாறரயும் இழிவுபடுத்துவேற்காகதவ 
ஆதி – பகவன் கறேறயப் பாரப்பனரகள் 
பரப்பி வநதுள்ளனர என்றும், திருக்குைள் 
ேமிழரகளின் அைநூல் என்றும், ்மனுேரு்ம 
்மறுப்பு நூல் என்றும், ஆரியப் பணபாட்டுப் 
பறடகயடுப்புக்கு எதிராகத் திராவிடப் 
கபரியார ஒருவரால் எழுேப்பட்டது என்றும்  
ேநறே கபரியார ஊரதோறும் முழங்கி, 
1948இல் கசன்றனயில் இரணடு நாள்கள் 
குைளுக்ககன்று ்மாநாடு நடத்தி விழிப்புணரவு 
ஏற்படுத்திய காலத்திற்குப் பிைகு – 
நான்காணடுகள் கழித்து 1952ஆம் ஆணடு 
கசன்றனயில் வாழ்நே ஒரு ேமிழாசிரியர ஆதி 
– பகவன் கறேறய உடன்பட்டு எழுதுகிைார 
என்ைால் ேமிழ் ்மக்களின் அறியாற்மறய 
நிறனநது இரங்குவறேத் ேவிர தவறு என் 
கசய்வது!

வள்ளுவர் – வல்ைொச்சாரியா?

்மதுறரயில் மிகுநே கபாருட்கசலவில் 
நான்காம் ேமிழ்ச் சங்கத்றே உருவாக்கியவர 
பாணடித்துறரத்தேவர. ேமிழ்ச் சங்க 
கவளியீடாகச் ‘கசநேமிழ்’ எனும் ஆய்விேழ் 
திங்கள் இேழாக கவளிவநது ககாணடிருநேது. 
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்மதுறர – தியாகராசர கல்லூரியில் படித்துக் 
ககாணடிருநே காலத்தில் (1965 – 1968) 
அக்கல்லூரி நூலகத்தில் பறழய ‘கசநேமிழ்’ 
இேழ்களின் கோகுப்றபப் படிக்க தநரநேது. 
திருவள்ளுவறரப் பற்றிய ஒரு கட்டுறரறய 
அய்யங்கார ஒருவர (இராகவஅய்யங்கார என்று 
நிறனவு) ‘கசநேமிழ்’ இேழில் எழுதியிருநோர. 
அறேப் படித்துவிட்டு நான் அதிரச்சியறடநது 
தபாதனன். அக்கட்டுறர குறிப்பிடும் கசய்தி 
இதுோன்.

‘ச்மஸ்கிருேத்தில் ஸ்ரீவல்லபாச்சாரியா 
என்று ஓர ஆசிரியர இருக்கிைார. அவர மிகச் 
சிைநே அறிஞர.’ ‘ேர்மாரத்ேகா்மம்’ பற்றி 
நிறைய எழுதியுள்ளார. அவர கபயரில் 
உள்ள ‘ஸ்ரீ’ என்பறேத் ேமிழில் ‘திரு’ என்றும் 
‘வல்லபா’ என்பறே வள்ளுவர என்றும் 
்மாற்றித் ‘திருவள்ளுவர’ என்று ேமிழ்ப்படுத்திக் 
ககாணடாரகள். வல்லபாச்சாரியாவின் 
‘ேர்மநூறல’ அைத்துப்பால் என்றும், ‘அரத்ேம்’ 
பற்றிய கருத்துகறளப் கபாருட்பால் என்றும், 
‘கா்மம்’ பற்றியறேக் கா்மத்துப் பால் என்றும் 
க்மாழிகபயரத்துக் ககாணடாரகள். ஆகதவ 
திருவள்ளுவர ேமிழரல்லர. அவர வட நாட்டின் 
‘ஸ்ரீவல்லபாச்சாரியா’ ஆவார.

இேற்கு அடுத்து வநே ‘கசநேமிழ்’ 
இேழ்களில் அய்யங்காரின் கட்டுறரக்கு 
்மறுப்பு கவளிவநதிருநேது. அேன் பின்னர 
்மறுப்புக்கு ்மறுப்பும் கவளியிடப்பட்டிருநேது. 
இது ஒரு கறே!

ேமிழ்நாட்டுக் குறுநில    
்மன்னரகளின் கபரும் முயற்சியினாலும் 
கபாருட்கசலவாலும் உருவாக்கப்பட்ட 
்மதுறரத் ேமிழ்ச் சங்கமும் அேன் கவளியீடாக 
‘கசநேமிழ்’ இேழும் இப்படி ்மாறிப்தபான 
நிகழ்றவக் குறித்துப் கபரியார எழுதுகிைார:

“்மதுறரத் ேமிழ்ச் சங்கத்தினின்றும் 
்மாேநதோறும் கவளியாகும். “கசநேமிழ்” 
கவளியீடு, பாரப்பன தகாஷடியிலகப்பட்டுப் 
பாரப்பன ்மய்மாகிக் ககாணடிருக்கிைது. 
அறேத் தோற்றுவித்ே ஸ்ரீ்மான் பாணடித்துறரத் 
தேவரவரகளின் உத்தேசம் அடிதயாடு 
புைக்கணிக்கப்படுகிைது. பாரப்பனரல்லாோர 

கபாருள் ஏராள்மாயிருநதும் தசதுபதி ்மகாராொ 
ேறலவராயிருநதும் ேமிழ்ச் சங்கத்றேயும் 
அறேச் சாரநே கலாசாறலறயயும் “கசநேமிழ்” 
்மாே சஞ்சிறகறயயும் பாரப்பனராதிக்கத்தில் 
ஒப்பறடக்கப்பட்டிருப்பது பரிேபிக்கத்ேக்கது. 
இக்குறைகறளக் கணதட பல ேமிழபி்மானிகள் 
‘கேன் இநதிய றசவ சித்ோநே நூற்பதிப்புக் 
கழகம்’ என்னும் கபயரால் ்மற்கைாரு 
உணற்மத் ேமிழ்க் கழகம் கணடனர.5

இவ்வாறு ேமிழ் நூல்கறளப் பாரப்பன 
்மய்மாக்கும் முயற்சிகறளயும், ேமிழரகளின் 
கல்வி நிறலயங்கறளயும் நிறுவனங்கறளயும் 
ேமிழ் இேழ்கறளயும் றகப்பற்றி 
அவற்றைத் ேங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் 
ககாணடு வநது பாரப்பனர நடத்திய 
திருவிறளயாடல்கறளயும் 1920களிலிருநதே 
கபரியார வன்ற்மயாகக் கணடித்து 
வநதிருக்கிைார என்பது கேளிவாகின்ைது.

இருணட ்கணடத்தில் ஓர் ஒளிககீற்று:

‘இநதியச் சிநேறனயும் அேன் 
வளரச்சியும்’ என்பது பற்றி ஆராய்நே டாக்டர 
ஆல்பரட் சுறவட்சர திருவள்ளுவறரப் 
பற்றியும் திருக்குைறளப் பற்றியும் ஆராய்நது 
கேரிவித்துள்ள கருத்துகள் வரு்மாறு:

‘திருவள்ளுவர கநசவுத் கோழில் 
கசய்து வநேவர. திருவள்ளுவர என்பது 
அவரது இயற்கபயரல்ல. கேன்னிநதியாவில் 
ோழ்த்ேப்பட்ட ்மக்களிறடதய பணியாற்றிய 
்மேகுரு்மாரகளின் பட்டப்கபயர அது.’

‘இநதியாவின் கோன்முது க்மாழி 
திராவிடக்மாழி; திராவிட க்மாழியான 
ேமிழில் எழுேப்பட்டது திருக்குைள். ேமிழ் 
‘இநதோஆரிய’ க்மாழியன்று. அது திராவிட 
க்மாழியாகும்.’

‘திருவள்ளுவரின் வாழ்க்றக 
வரலாற்றைப் பற்றிய உறுதியான ேரவுகள் 
எறவயும் ந்மக்குக் கிறடக்கவில்றல. ஆனால், 
அவறரப் பற்றிய புறனக் கறேகள் (கட்டுக் 
கறேகள்) பல வழங்கி வருகின்ைன.’

‘திருவள்ளுவர திரு்மண்மானவர. ஒருநாள் 
அவர ்மறனவி கிணற்றில் ேணணீர இறைத்துக் 
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ககாணடிருநேதபாது, திருவள்ளுவர 
அவறர அறழத்ோர. கயிற்றை அப்படிதய 
விட்டுவிட்டு அம்ற்மயார ஓடிவநோர. கயிறும் 
வாளியும் கிணற்றுக்குள் விழா்மல் அப்படிதய 
கோங்கிக் ககாணடிருநேன.’

‘திருவள்ளுவர உணவருநே அ்மரநோர. 
அது ஆறிப்தபான பறழயதசாறு; ‘தசாறு 
சுடுகிைது’ என்ைார வள்ளுவர. ‘பறழயதசாறு 
சுடு்மா?’ என்று தகட்கா்மல் அம்ற்மயார 
உடதன விசிறி எடுத்து வநது வீசிப் பறழய 
தசாற்றின் சூட்றடத் ேணித்ோர.’

‘நணபகல் தநரத்தில் கீதழ விழுநே 
ஒரு கபாருறள எடுப்பேற்கு ‘விளக்றக 
எடுத்துவா’ என்ைார வள்ளுவர ‘பகல் 
தநரத்தில் விளக்ககேற்கு?’ என்று தகட்கா்மல் 
அவர ்மறனவி விளக்றகக் ககாணடுவநது 
ககாடுத்ோர.

இவ்வளவு கசய்திகளும் இருணட 
கணடம் என்று அறழக்கப்பட்ட 
ஆப்பிரிக்க கணடத்தின் காடுகளில் 
கோழுதநாயாளிகளுக்கு ்மருத்துவம் 
பாரத்துவிட்டு ஓய்வு தநரத்தில் பரணத்மல் 
அ்மரநது படித்துக்ககாணடிருநே ஆல்பரட் 
சுறவட்சருக்குப் தபாய்ச் தசரநதிருக்கின்ைன. 
ஆனால், சுறவட்சர இக்கறேகறளக் கட்டுக் 
கறேகள்6 (புறனக் கறேகள்) என்று கூறிவிட்டு 
த்மதல கசல்கிைார.

தநலத பெரியார் ொர்லவ:

திருவள்ளுவரின் கபற்தைார ஆதி – 
பகவன் என்று கட்டிவிடப்பட்ட கறேறயப் 
பற்றித் ேநறே கபரியார கூறுவது வரு்மாறு:

“அநேக் கறே அறிவுக்கும் நடப்புக்கும் 
கபாருநோேோன – ஆபாச்மான ஒரு 
கறேயாகும். அோவது வள்ளுவறர 
்மட்டப்படுத்ே தவணடும் என்பேற்காகதவ 
புகுத்ேப்பட்ட ஒரு கறேயாகும். வள்ளுவறரப் 
பறைச்சியின் வயிற்றில் பாரப்பானுக்குப் 
பிைநோர என்று புகுத்துவேற்காகதவ 
எழுேப்பட்டோகும். அநேக் கறே இயற்றகக்கு 
்மாறுபட்டது. வள்ளுவர உடன்பிைப்பினரின் 
்மற்ை கறேகள் புராணங்கறளப் பாரத்ோல், 
எல்லாத்ம சுத்ேப்புளுகு என்று அறிய முடியும். 

ேமிழர எதிரிகளும் அவரகளது அடிற்மகளும் 
காட்டுமிராணடித்ேன்மாகக் கற்பறன 
கசய்துவிட்டாரகள்.”7

“குைள் பாடிய வள்ளுவறரயும் எங்தகா 
ஒரு சத்திரத்தில் நள்ளிரவில் ஒரு புறலச்சிக்கும் 
ஒரு பாரப்பானுக்கும் தநரிட்ட கள்ளப் 
புணரச்சியில் தோன்றிய பிள்றளயாக்கி 
அேன்மூலம் அவறர ஒரு சணடாளராக்கி 
அவருறடய வாக்குக்கு ்மதிப்பில்லா்மல் 
தபாகும்படி கசய்து விட்டாரகள். ஆரியத்றேக் 
கணடித்ோர என்பேற்காகதவ அவறரச் 
சணடாளராக்கி விட்டாரகள், இச்சதிகார 
ஆரியரகள்.8

“இவற்றுள் ்மற்கைாரு விதசடக்மன்ன 
என்ைால் த்மல்கணட ஆதிக்கும் பகவனுக்கும் 
புணரச்சி முடிநேதும் பிள்றளறயப் கபற்றுப் 
தபாட்டு விட்டுப் தபாய்விட்டோகவும் கறே 
கூைப்பட்டிருக்கிைது.9

‘வள்ளுவறரச் சணடாளராக்கி 
விட்டாரகள் – இச்சதிகார ஆரியரகள்’ 
என்னும் கோடர கபரியாரின் கடுஞ்சினத்றே 
கவளிப்படுத்துகிைது. இேற்குக் காரணம் 
என்ன? சணடாளர என்தபார யார? 
‘உயரகுலத்தில் (பாரப்பனர) பிைநே 
ஒருவனுக்கும் ோழ்குலத்தில் (சூத்திரர – 
புறலயர) பிைநே ஒருத்திக்கும் அல்லது 
ோழ்குலத்தில் பிைநே ஒருவனுக்கும் உயரகுலப் 
கபணணுக்கும் பிைக்கும் ஒருவர ‘்மனிேருள் 
ோழ்நே சணடாளர’ என்று ்மனுேரு்மம் 
கூறுகிைது.10 இேன்மூலம் திருவள்ளுவறர 
எவ்வளவு இழிவுபடுத்ே முடியுத்மா அவ்வளவு 
இழிவுபடுத்தியிருக்கிைாரகள் என்று கபரியார 
கருதுகிைார. 

‘மூன்ைாவது சங்கத்றேப் பற்றி 
கால்டுகவல் பாதிரியார எழுதுகிைதபாது, 
மூன்ைாம் சங்கத்தில் வள்ளுவர குைள் 
அரங்தகற்ைப்பட்டோல், அவர புறலயர, 
கீழ்ொதி என்ை காரணத்திற்காக 
அநேச் சங்கத்றேதய பாரப்பனரகள் 
அழித்துவிட்டாரகள் என்று குறிப்பிடுகிைார11 

என்று கால்டுகவல் கருத்றே 
எடுத்துக்காட்டுகிைார கபரியார.
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வாசுகி அம்ற்மயாறரத் திருவள்ளுவர 
ேம் ்மறனவியாக ஏற்றுக் ககாள்ளுமுன் 
ஆற்று்மணறலக் ககாடுத்துச் சாேம் 
சற்மக்கச் கசான்னாராம். அோவது வாசுகி 
கற்புள்ளவரா அல்லவா என்று பரீட்சிக்க, 
அவ்வம்ற்மயார அநேப்படிதய ்மணறலச் 
சற்மத்துக் ககாடுத்துத் திருவள்ளுவருக்குக் 
கற்பின் திைத்றேக் காட்டினாராம்,12 பகல் 
தநரத்தில் விளக்கு எேற்கு என்று தகட்டால் 
பதிவிரோேன்ற்மக்கும் கற்புக்கும் பங்கம் 
வநதுவிடும் என்று உடதன விளக்றகப் பற்ை 
றவத்துக்ககாணடு வநது ககாடுத்ோராம்.

கணவன் என்ன கசால்கிைாதனா அறேக் 
தகள்வி தகட்கா்மல் அப்படிதய நிறைதவற்ை 
தவணடும்; அவள்ோன் சிைநே கற்பரசி 
என்ை கபணணடிற்மக் தகாட்பாட்டின் மீது 
கட்டப்பட்ட கறேகள் இறவ என்பறே 
ேநறே கபரியார  90 ஆணடுகளுக்கு 
முன்பிருநதே எடுத்துறரக்கிைார என்பறே 
தநாக்குங்கால் ஆய்வாளரகளுக்குப் கபரிதும் 
வியப்பளிப்போக இருக்கின்ைது.

திருவள்ளுவ மாலை:

திருக்குைள் என்பது திருவள்ளுவரின் 
கசாநேப் பறடப்பல்ல, வடக்மாழி 
தவேங்களின் கருத்துகறளதய திருவள்ளுவர 
திருக்குைளாகச் கசய்ோர என்ை கருத்றேத் 
திருவள்ளுவ ்மாறலயில் உள்ள பல பாடல்கள் 
வலியுறுத்துகின்ைன.

‘நான் மனறேயின் பமய்பபோருனை   
மு்பபோருைா
்தான்  மனறேநது வள்ளுவைாயத்்தானுனர 
(நான்முகத்ப்தான்)த்்த நூன்முனறே…..’ 
என்றும் (4)

வள்ளுவர் வாயபமாழி – பவ்த்பபோருைாய 
மிக விைங்கி என்றும் (24)

‘பவ்த விழு்பபோருனை பவண்குறேைால 
வள்ளுவைார் ஓ்த’ என்றும், (37)

‘பவ்த்பபோருனை விரகால விரித்துலபகார்
ஓ்தத் ்தமிழால உனர பசய்தார்’ (42)

என்றும் வருகின்ை திருவள்ளுவ்மாறலப் 

பாடல்கள் திருவள்ளுவர தவேங்கறளப் 
பாரத்தே திருக்குைறள இயற்றினார 
என்ை கருத்றே எடுத்து க்மாழிகின்ைன. 
திருவள்ளுவ்மாறலப் பாடல்களில் பல 
வள்ளுவரின் கருத்றே எதிகராலிப்பனவாக 
இல்றல. “பரித்மலழகரின் உறர 
திருக்குைளின் கபருற்மறய எங்்ஙனம் 
சிறுற்மப்படுத்துகிைதோ அங்்ஙனத்ம 
திருவள்ளுவ்மாறலயும் சிறுற்மப்படுத்துகிைது 
என்னும் புலவர குழநறேயின் கருத்து 
தநாக்கத்ேக்கோகும்.13

திருக்குைள் வடக்மாழியிலுள்ள 
‘சாஸ்திரங்களின் சாரம்’14 என்று இரா. நாகசாமி 
என்பவர ஆங்கிலத்தில் ஒரு புத்ேகத்ம எழுதி 
அணற்மயில் கவளியிட்டுள்ளார. இவர 
ஒரு பாரப்பனர என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 
கோல்லியல்துறை இயக்குநராகப் பல 
ஆணடுகள் பணியாற்றியவர; இவருறடய 
கோல்லியல் ஆய்வுகள் எப்படி இருக்கும்? 
அப்படித்ோன் இருக்கும்!

திருக்குைள் அரங்தகற்ை நிகழ்விற்குத் 
ேறலற்ம ோங்கும் ேகுதியுறடயவரயா 
யார என்னும் அய்யப்பாடு எழுநேதபாது 
வாகனாலி (அசரீரி) வழியாக, ‘்மதுறரயில் 
உள்ள உருத்திரசன்்மர எனும் கபயருறடய 
ஓர ஊற்மப் பிள்றளதய ேறலற்ம ோங்கத் 
ேகுதியுறடயவர’ என்னும் கசய்திவநேது 
என்னும் கருத்துறடயது திருவள்ளுவர 
்மாறலயின் முேற்பாடல்.

ேமிழரின் நாகரிகச் சிைப்றபப் 
புலப்படுத்தும் திருக்குைறளச் சீரதூக்கிப் 
பாரக்கும் அரங்தகற்ைத்திற்குவாய் 
தபசத் கேரியாே ஓர ஊற்மப் பிள்றளயா 
ேறலற்ம ோங்க தவணடும்? ஒரு 
நூல் அரங்தகற்ைத்திற்குத் ேறலற்ம 
ோங்கும் ேகுதியுறடய ஒரு ேறலவறரத் 
தேரநகேடுக்கும் அறிவுகூட இல்லாேவரகளா 
சங்கமிருநது ேமிழாய்நேனர?15 என்னும் 
புலவர குழநறேயின் தகள்விகபாருணற்ம 
நிறைநேோகும்.

‘தீக்குைறள கசன்தைாதோம்’ என்னும் 
பாறவத் கோடருக்குத் ‘தீயதிருக்குைறள 
ஓே்மாட்தடாம்’ என்று காஞ்சி சங்கராச்சாரி 
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கபாருள் கசான்னறேயும் நாம் கவனத்தில் 
ககாள்ளதவணடும். அணற்மக்காலம் 
வறரயில் வள்ளுவருக்குப் பூணூல் 
அணிவித்துப் பட்றட தபாட்டிருநோரகள். 
அறிஞர அணணா முேல் அற்மச்சரான 
பிைகுோன் அவருறடய நணபரான ஓவியர 
தவணுதகாபால் அவரகள் வறரநது 
ககாடுத்ே, பூணூல் இல்லாே இப்தபாதுள்ள 
வள்ளுவர படம் ேமிழ்நாடு அரசின் பட்மாக 
ஏற்கப்பட்டு நறடமுறைக்கு வநேது. இன்றும் 
வள்ளுவருக்குப் பல வணணங்கறளப் பூசி 
அவறர இழிவுபடுத்திக்ககாணடிருக்கிைாரகள்.

மக்கள் ல்க்களில் திருககுறள்:

ஏைக்குறைய ஈராயிரம் ஆணடுகளாக 
்மக்களின் பாரறவயிலிருநது திருக்குைள் 
்மறைக்கப்பட்டுக் கிடநேது. ்மணணுக்குள் 
கிடநே ்மா்மணியாக விளங்கிய திருக்குைறள 
ேநறே கபரியார ்மக்களிடம் ககாணடு 
தசரக்கும் பணியில் கோடரநது ஈடுபட்டார.

‘சித்திரபுத்திரன்’ என்னும் 
புறனப்கபயரில் ‘குடிஅரசு’ இேழ்களில் 
‘குைளும் கற்பும்’ (08.01.1928) என்ை 
ேறலப்பிலும் ‘வள்ளுவரும் கற்பும்’ (12.02.1928) 
என்ை ேறலப்பிலும் கபரியார ‘கற்பு’ என்பது 
பற்றியும் ‘ேற்ககாணடான்’ என்பறேப் 
பற்றியும் ‘கணவறனத் கோழுகேழுவாள், 
கபய்கயனப் கபய்யும் ்மறழ’ என்பறேப் 
பற்றியும் வள்ளுவர கருத்துகதளாடு 
ே்மது கருத்து ்மாறுபட்டிருப்பறேப் பற்றி 
ஆராய்கின்ைார. இநே இடத்தில் ந்மது 
திருவள்ளுவரின் நிறலற்ம எனக்குச் 
சற்று ்மயக்கத்றேத் ேருகின்ைது என்று 
குறிப்பிடுகிைார  கபரியார. ‘ந்மது திருவள்ளுவர’ 
என்னும் கசால்லாட்சிறயப் கபரியார 
றகயாணடிருப்பது குறிப்பிடத்ேக்கோகும்.

‘ஆரியப் பணபாடுகளுக்குத் திராவிட 
நாடு ஆட்பட்டிருநே ச்மயத்தில் திராவிடரகறள 
அேனின்று விடுவிக்க, திராவிடப் கபரியார 
ஒருவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நூல்ோன் 
திருக்குைள் ஆகும்’16 என்னும் கபரியார 
திருவள்ளுவறர இழிவுபடுத்ே நிறனத்ே 
பாரப்பனரின் ஒழுக்கம் எத்ேறகயது என்பறே 
எடுத்துக்காட்டுகிைார.

“வள்ளுவரின் ோறய ஒரு விபசாரியாகக் 
கற்பறன கசய்துவிட்டாரகள். வள்ளுவர 
பிைப்றபப் பற்றி எழுதும்தபாது பறைச்சிக்கும் 
பாரப்பனனுக்கும் வள்ளுவர பிைநோர என்று 
எழுதுகிைான். இதில் புத்திசாலித்ேனம் 
என்னகவன்ைால், குைறளப் தபான்ை 
நீதிகநறிகறள, ்மக்களின் உயரஒழுக்கத்திற்கு 
தவணடிய பணபுகறளப் தபாதிக்கத்ேக்க 
ேகுதியும் அறிவும் வள்ளுவருக்கு வநேேற்குக் 
காரணத்ம அவர பாரப்பனரக்குப் 
பிைநேோல்ோன் ஆகும் என்ை கருத்தில் இநேக் 
கறேறய எழுதியிருக்கிைாரகள். இேன்படி 
பறைச்சியுடன் பாரப்பான் கூடினான் 
என்பது பாரப்பனரகளுக்குத் ேர்மப்படி 
எவ்வளவு ………….. அக்காலத்தில் அறிவாளிப் 
பாரப்பான் எவ்வளவு அதயாக்கியத்ேன்மாக 
நடநதிருக்கிைான் என்பறேக் காட்டுகிைது. 
இநேப்படியாக முேலிகலடுத்ேவுடதனதய 
குைறளயும் அேன் ஆசிரியறரயும் இழிவு 
படுத்திவிட்டாரகள்”17

‘திருவள்ளுவரின் ககாள்றககறளயும் 
அவருறடய பாட்டின் அருஞ்சுறவறயயும் 
அவற்ைால் திராவிடர கபற்றிருக்க 
தவணடியறவகறளயும் கம்பனது 
இரா்மாயணம் அடிதயாடு ககடுத்துவிட்டது; 
பாரப்பனச் சூழ்ச்சிக்குப் பலியான 
கம்பனால் இநநாட்டில் நிலவியிருநே 
திராவிடக் கலாச்சாரத்ம பாழாக்கப்பட்டுப் 
தபாய்விட்டது’18 என்றும் கபரியார கருதுகிைார. 
திருக்குைறள ்மறைப்பேற்குக் கம்பனும் ஒரு 
கருவியாகப் பயன்படுத்ேப்பட்டிருக்கிைார 
என்பது புலனாகிைது.

20.01.1928 “குடிஅரசு” இேழில் 
‘வள்ளுவறரப் பற்றியும் வாசுகிறயப் பற்றியும் 
கூைப்படுகின்ை கறேகறள எடுத்துக்காட்டி, 
இறவ கபணணடிற்மறய வலியுறுத்தும் 
கறேகள் என்றும், திருவள்ளுவறர 
இழிவுபடுத்தும் கறேகள் என்றும் கபரியார 
கேளிவுபடுத்துகிைார. 1935 கசப்டம்பர 
திங்கள் ‘பகுத்ேறிவு’ இேழில் ‘இரநதும் 
உயிரவாழ்ேல் தவணடின்….’ என்னும் குைறள 
எடுத்துக்காட்டித் திருவள்ளுவர நாஸ்திகர’ 
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என்கிைார. ‘பிச்றசகயடுத்து வாழும்படியாக 
்மக்கறளக் கடவுள் பறடத்திருநோல் 
கடவுள் ஒழிய தவணடும்’ என்று வள்ளுவர 
கசால்கிைார. ேரித்திரத்றேயும் ஏழ்ற்மறயயும் 
பிச்றச எடுக்கும் ேன்ற்மறயயும் ஒழிக்க 
தவணடு்மானால் கணடிப்பாகக் கடவுள் 
ஒழிக்கப்பட்டாக தவணடும் என்று 
ச்மேர்மவாதிகளும் கசால்லுகிைாரகள். 
இப்படிச் கசால்லுவோல் திருவள்ளுவர 
நாஸ்திகராகும்தபாது ச்மேர்மவாதிகள் 
நாஸ்திகராவதில் எநே உலகமும் முழுகிப் 
தபாய்விடாது’, என்று வள்ளுவறரக் கடவுள் 
்மறுப்பாளராகக் காட்டுகிைார.

திருவள்ளுவர் யார்?

திருவள்ளுவறரப் பற்றிய ஓர உயரநே 
்மதிப்பீட்றடத் ேருகிைார கபரியார. 
‘அவர ஒரு கபாய்யாக்மாழிப் புலவர, நம் 
பணறடத் திராவிட ்மக்களிறடதய இரணடு 
கபரியாரகறளக் குறிப்பிட தவணடு்மானால் 
ஆணகளில் திருவள்ளுவறரயும் 
கபணகளில் அவ்றவயாறரயும் நாம் சிைநே 
அறிவாளிகளாகக் குறிப்பிட முடியும். அவரகள் 
இரணடு தபறரயுத்ம பாரப்பனரகள் அசல் 
திராவிடரகள் என்று ஒப்புக்ககாள்வதில்றல. 
திருவள்ளுவர நூல் ஒன்தை தபாதும் இநநாட்டு 
்மக்களுக்ககல்லாம் அறிறவ உணடாக்க’19 

என்கிைார கபரியார. த்மலும் ‘ஆரியரல்லாே 
இநநாட்டு ்மக்கள் அறனவரக்கும் சிைப்பாக 
இநநாட்டுப் பழங்குடி ்மக்களான திராவிடரகள் 
அறனவரக்கும் வள்ளுவர அருளிய திருக்குைள் 
ஒரு கபரிய கசல்வத்மயாகும்’20 என்று குைறள 
்மக்கட் கசல்வ்மாக்குகிைார கபரியார.

‘திருக்குைள் ஆரிய ேர்மத்றே  
- ்மனுேரு்மத்றே அடிதயாடு 
கணடிப்பேற்காகதவ எழுேப்பட்ட நூல்; 
அது ்மனுேரு்ம ்மறுப்பு நூல்; ஆரியக் 
ககாள்றககறள ்மறுக்க அறவகறள 
்மடியச் கசய்ய அக்ககாள்றககளிலிருநது 
ேமிழ் ்மக்கறள மீட்கடடுக்க எழுேப்பட்ட 
நூல் திருக்குைள்’21 என்பறேப் கபரியார 
கேளிவாக எடுத்துறரத்ோர. அதே தநரத்தில் 
ேமிழ் ்மக்களுக்குரிய வாழ்வியல் நூலாகக் 
குைள் விளங்குகிைது என்பறேயும் கபரியார 

எடுத்துக்காட்டினார.

பிைப்பினால் உயரநேவர ோழ்நேவர 
என்ை வட நூலாரின் வருணக் தகாட்பாடு 
ேமிழ்நாட்டில் காலூன்ைத் கோடங்கிய 
காலத்தில் ‘பிைப்கபாக்கும் எல்லா உயிரக்கும்’ 
என்று ்மக்கட் ச்மத்துவ நிறலறய வள்ளுவர 
வற்புறுத்தினார. த்மலும் ்மக்களுக்கு நன்ற்ம 
கசய்யதவணடும் என்று ஒருவன் நிறனத்ோல் 
அேற்குக் காலத்மா தநரத்மா பாரப்பது ேவறு; 
்மானம் ்மரியாறே இவற்றைப் பற்றிப் பாரப்பது 
கூடத் ேவறு; அவற்றைப் பற்றிச் சிநதித்ோல் 
அநேக் காரியத்ம ககட்டுப் தபாய்விடும்.

‘குடிபசயவார்க்கு இலனல ேருவம்; மடிபசயது
மாைம் கரு்தக் பகடும்’ (குைள் – 1028)

என்கிைார வள்ளுவர. ஒரு கபாதுநலத் 
கோணடனுக்குச் கசாநே்மானது 
ஒன்றுமில்றல. அவன் ேன்றனத் ோன் ்மைக்க 
தவணடும். ேன்றனத் ோன் ்மைநேவனுக்கு 
்மானத்மது? அவ்மானத்மது?’ என்கிைார 
கபரியார.22 ஆகதவ ேமிழரகள் குைறளப் படிக்க 
தவணடும் என்று கபரியார வற்புறுத்துகிைார.

குறள் சுயமரியாலத உணர்ச்சிலய 
உணடாககும்:

உலகில் உள்ள ்மற்ை சமுோய 
்மக்ககளல்லாம் சுய்மரியாறே உணரச்சி 
கபற்று ்மானமும் அறிவும் உறடய ்மக்களாக 
முன்தனறுவறேக் கணட கபரியார, ேன் கசாநே 
நாட்டு ்மக்களும் சுய்மரியாறே உணரச்சிகபை 
தவணடும் என்பேற்காகச் சுய்மரியாறே 
இயக்கத்றேத் தோற்றுவித்ோர.

“திருக்குைறள ஊன்றிப் படிப்பவரகள் 
எல்தலாரும் நிச்சயம் சுய்மரியாறே உணரச்சி 
கபறுவாரகள். அரசியல் ஞானம், சமூகஞானம், 
கபாருளாோர ஞானம் ஆகிய சகலமும் 
அதில் அடங்கியிருக்கிைது” என்பேனால் 
திருக்குைறளப் படிக்கு்மாறு கபரியார 
வற்புறுத்துகிைார.

“என்ன ்மேத்தினர என்று தகட்டால் 
‘வள்ளுவர ்மேம்’ என்று கசால்லுங்கள்; 
உங்கள்கநறி என்னகவன்ைால் ‘குைள்கநறி’ 
என்று கசால்லுங்கள்; ‘குைள்கநறி’ என்று 
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கசால்வீரகளாயின் உங்கள்முன் எநேப் 
பிைப்தபாக்குவாதியும் எப்படிப்பட்ட 
சூழ்ச்சிக்காரனும் உங்கள் முன்நிற்கக் கூசி 
ஓடிவிடுவான். குைறள எவனாலும் ்மறுத்துக் 
கூை முடியாது. அவ்வளவு இயற்றகக்கும் 
அறிவுக்கும் இறயநேோக இருக்கிைது அது. 
எனதவ குைறளப் படியுங்கள்; அேன்வழிப்படி 
நடவுங்கள்; உங்களுக்கு ்மனத்தூய்ற்ம 
ஏற்படும். முன்தனற்ை அறிவில் ஆறசயும் 
நம்பிக்றகயும் ஏற்படும்” என்றும், “ஆரியப் 
பித்ேலாட்டத்திற்குச் சரியான ்மருநது சரியான 
்மறுப்பு திருக்குைள்ோன்”என்றும்

26.12.1948 அன்று கசன்றனயில் 
நறடகபற்ை இநதி எதிரப்புப் கபாதுக் 
கூட்டத்தில் கபரியார முழக்கமிடுகிைார.24 

அேனால் ஆரியப் பணபாட்டுப் பறட 
எடுப்றபத் ேடுக்கும் அரணாகக்குைள் 
விளங்குகிைது என்பது அவர கருத்ோகும்.

ெரிகமைழ்கர் உலர:

பரித்மலழகர காஞ்சிபுரத்தில் பிைநே 
பாரப்பனர. கி.பி.13ஆம் நூற்ைாணறடச் 
தசரநேவர. பரித்மலழகர, குைளுக்கு உறர 
எழுதும்தபாது ஆரியக் ககாள்றககறளப் 
புகுத்தித் ேமிழ் ்மரறபக் ககடுத்துவிட்டார. 
ேனித் ேமிழ் நூலாகிய திருக்குைறள வடக்மாழி 
நூலின் க்மாழி கபயரப்பு என்று எணணு்மாறு 
கசய்துவிட்டார என்பறேத் ேநறேகபரியார  
பல்தவறு இடங்களில் குறிப்பிட்டுக் 
காட்டுகிைார.

“பரித்மலழகர உறர குைளாசிரியரின் 
கருத்துக்கு ஒவ்வாே உறரயாயிருநேது. 
அவ்வுறர ்மனுநீதியின் ்மறுபதிப்பாகதவ 
காட்சியளித்ேது. ‘அைம்’ என்று வள்ளுவர 
கசால்லியிருநோல் ்மனு முேலிய 
கபரிதயாரகளால் ேர்மசாஸ்திரங்களில் 
கூைப்பட்டுள்ள 32 ேர்மங்கள் என்று அேற்குப் 
பரித்மலழகர உறர இருக்கும். எனதவ, 
குைறளப் புகுத்துமுன் அநே உறரயின் 
கசல்வாக்றகயும் ஒழிக்க தவணடியிருநேது.”25

“ஆேலால் குைளுக்குப் பரித்மலழகர 
உறர ேவிரத்து குைளுக்கு ்மனுேர்மத்றே, 
ஆரிய ேர்மத்றேப் புகுத்தி உறர கூறுவறேக் 

கணடிப்பாக மிகக்கவன்மாக நீக்கி வள்ளுவர 
கருத்துகளுக்கு இணங்க உறர கூறும்படி கசய்ய 
தவணடியதுடன் திருவள்ளுவர சரித்திரத்றே 
்மாணவரகள் பாரப்பனக் கற்பறன என்று 
அறியும்படியும் கசய்யதவணடியது கல்வி 
்மநதிரியார கடற்மயாகும்.”26

திருக்குைளின் மீதும் திருவள்ளுவர மீது 
ஆரியம் பூசிய அழுக்றக அகற்று்மாறு கல்வி 
அற்மச்சரகளுக்குப் கபரியார தவணடுதகாள் 
விடுக்கிைார.

திருககுறள் மா�ாடு:

1949ஆம் ஆணடு ெனவரி 15, 16ஆகிய 
நாள்களில் கசன்றனயில் திருக்குைள் 
்மாநாட்றடப் கபரியார நடத்தினார. 
‘திருவள்ளுவர ்மாநாடு கசன்றனயில் 
பிரபல்மாய் பல அறிஞரகள் ேறலற்மறயயும் 
கசாற்கபாழிறவயும் ககாணடு  1949 ெனவரி 
15, 16 சனி, ஞாயிறுகளில் நடக்கிைது…. குைள் 
்மாநாட்றடத் ேமிழரகள் திராவிடர கழகத்ோர 
நல்வாய்ப்பாகக் ககாணடு கலநதுககாள்ள 
தவணடும் என்று தவணடிக்ககாள்கிதைன்” 
என்று 10.01.1949ஆம் நாளிட்ட ‘விடுேறல’யில் 
கபரியார தவணடுதகாள் விடுக்கிைார.

இநே ்மாநாட்டின் கபயர “வள்ளுவர 
குைள் (ேமிழர கநறிவிளக்க) ்மாநாடு” 
என்போகும். இநே ்மாநாட்டில் திரு.வி.க, 
பன்க்மாழிப் புலவர கா.அப்பாத்துறர, 
கே.கபா.மீ, நாவலர ச. தசா்மசுநேரபாரதியார, 
சக்கரவரத்தி நயினார, திருக்குைள் முனுசாமி, 
தபரா. இலக்குவனார, புலவரகுழநறே, எஸ். 
முத்றேயா முேலியார, கறலவாணர என்.
எஸ்.தக, அறிஞர அணணா, அவ்றவ டி.தக.
சணமுகம் முேலான அறிஞர கபரு்மக்கள் 
கலநது ககாணடு உறரயாற்றியிருக்கிைாரகள். 
ேமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் ேனி ஒரு நூலுக்காக 
்மாநாடுகள் நடத்திப் கபருற்மப்படுத்ேப்பட்ட 
நூல் திருக்குைள் ஒன்ைாகத்ோன் இருக்க 
முடியும். அநேப் கபருற்ம ேநறே கபரியாருக்கு 
உரியோகும்.

16.01.1949அன்று இரவு அறிஞர 
அணணா அவரகளின் குழுவினரால் 
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‘சநதிரத்மாகன்’ என்னும் நாடகம் வள்ளுவர 
்மாநாட்டுப் பநேலில் நடிக்கப்கபற்ைது. 
முடிவில் நாடகத்தில் ேம்முடன் தசரநது 
நடித்ே தோழரகளுக்கும் நாடகத்திற்கு வநது 
கபருற்மப்படுத்திய கபாது்மக்களுக்கும் 
அணணா நன்றி கூறினார. இேன் பின்னர 
நடிகரகறளப் பாராட்டிய அவ்றவ 
டி.தகசணமுகம், தோழர சம்பத் அவரகளின் 
நடிப்றபச் சிைப்பாகப் பாராட்டினார.  த்மலும்,

“அறிஞர அணணாதுறர அவரகள் 
தபச்சில் வல்லவர; எழுத்தில் வல்லவர என்று 
்மட்டுத்ம இதுகாறும் அறிநதிருநதேன். இன்று 
அவரேம் நடிப்பின் மூலம் நடிப்பிலும் ேனக்கு 
ஒப்பானவர இத்ேமிழ்நாட்டின்கண இல்றல 
என்பறே நிரூபித்துவிட்டார.” இதுவறர 
எநே நாடக அரங்கிலும் இவ்வளவு திரளான 
்மக்கறளத் ோம்கணடதில்றல என்றும் 
கறலஞரகறளயும் கபாது்மக்கறளயும் 
பாராட்டிப் தபசிவிட்டுத் ே்மக்கு இநே 
வாய்ப்றப நல்கிய கபரியாருக்கு நன்றிறயத் 
கேரிவித்துக் ககாணடார டி.தக.சணமுகம்.

16.01.1949 அன்று காறல 9:30 ்மணிக்குத் 
கோடங்கிய குைள் ்மாநாட்டின் இரணடாம் 
நாள் நிகழ்ச்சிகள் இரவு 2:30 ்மணிக்கு 
நிறைவறடநேன.27

இேறனயடுத்து 03.04.1949 அன்று 
விருதுநகரில் குைள் ்மாநாடு நறடகபற்ைது. 
இநே ்மாநாட்டில் நிறைதவற்ைப்பட்ட ஒரு 
தீர்மானம் ‘திருவள்ளுவர விழாவுக்ககன 
ஒரு நாறளக் குறிப்பிட்டு அரசு விடுமுறை 
நாளாக்கி, அந நாறள நாகடங்கும் 
ககாணடாடுவேற்குரிய ஏற்பாடுகறளச் 
கசய்யதவணடுக்மன்று அரசாங்கத்ோறரக் 
தகட்டுக்ககாள்கிைது. ‘ஏப்ரல் 12ஆம் தேதிறயக் 
குைள் நாள்’ எனக் ககாணடாடுங்கள்’ என்று 
கபரியார அறிக்றக விடுத்ோர. (‘விடுேறல’ 
05.04.1949)

திருககுறள் மக்கள் ல்க்களில்  
மலிவுப் ெதிப்ொ்க:

ஊகரல்லாம் குைறளப் பரப்பிவநே 
கபரியார, திருக்குைள் புத்ேகத்றே 
மிகக்குறைநே விறலக்கு அச்சுப் தபாட்டுத் 

ேமிழ் ்மக்களுக்கு வழங்கிவநோர. 1953 
ெனவரியில் திருக்குைள் ்மலிவுப் பதிப்புக் 
கிறடக்கும் என்று ‘விடுேறல’யில் விளம்பரம் 
கசய்ோர. 170 பக்கமுள்ள பாக்ககட் 
றசஸ் திருக்குைள் புத்ேகத்றே நான்கணா 
விறலக்கு ்மக்களுக்கு வழங்கினார கபரியார. 
1929 டிசம்பரில் எட்டணா விறலக்குத் 
திருக்குைள் அச்சிடப்பட்டு, கபரியாரால் 
கவளியிடப்பட்டோகவும் ‘திராவிடன்’ இேழ்  
(28.12.1929)  கேரிவிக்கிைது.

கபங்களூர திருவள்ளுவர கழக ஆணடு 
விழாவில் தபசும் தபாது இரணடணாவுக்குக் 
குைள் கிறடப்பேற்கான  ஓர ஏற்பாடு நடநது 
வருவோகக் குறிப்பிடுகிைார.

“குைள் ்மக்களிடத்தில் பரவுவேற்கான 
முறையில் நாம் பணிபுரிய தவணடும். 
கசன்றனயில் ஒரு புத்ேகம் 2 அணா வீேம் 
எல்லாக் குைள்கறளயும் ககாணட புத்ேகம் 
பத்து லட்சம் தபாட்டு ்மக்களிடத்தில் 
விநிதயாகிப்பேற்குத் தோழர கடலூர 
நாராயணசாமி அவரகள் மூலம் ஏற்பாடு நடநது 
வருகிைது. அநேப்படி வநோல் திரு்மணங்களில் 
தேங்காய்பழம் ககாடுப்பேற்குப் பதிலாகக் 
குைள் புத்ேகத்றேத் ேட்டில் றவத்துக் 
ககாடுத்து ்மக்களுக்கு அறிறவப் பரப்பலாம். 
றவயக்மல்லாம் குைள்புகழ், குைள் பணபு 
ஓங்குக.28

எப்படிகயல்லாம் குைறளப் பரப்ப 
தவணடும் என்று கபரியார விரும்புகிைார.

ஆசிரியர் கி.வீரமணியின் அரும்ெணி:

இவ்வாறு திருக்குைள் ஆரிய 
்மய்மாக்கப்பட்ட தநரத்தில், பணடிேரகள் 
பாராமுகத்தோடு பாடம் நடத்திக் 
ககாணடிருநேதபாது குைளின் மீது 
தபாரத்ேப்பட்ட ஆரியப் தபாரறவறய ேநறே 
கபரியார அகற்றிவிட்டு, ‘அது ேமிழரகளின் 
அைநூல்; ேமிழரக்கான வாழ்வியல் நூல்’ 
என்பறே எடுத்துறரத்து ்மக்களுக்குக் குைள்மீது 
ஈடுபாடு ஏற்படு்மாறு கசய்ோர. பல்தவறு 
குைட்பாக்களுக்குப் கபரியார எழுதியுள்ள 
விளக்கவுறர அருற்மப் பாடுறடயோகும். 
அறிவியல்  வழிப்பட்ட  கபரியாரின் ஆராய்ச்சி 
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அணுகுமுறை ஆய்வாளரகளுக்குப்  கபரிதும் 
பயன்ேருவோகும்.

வள்ளுவறரப் பற்றியும் திருக்குைறளப் 
பற்றியும் கபரியார தபசிய, எழுதிய 
அறனத்றேயும்        காலவரிறசப் படியாகத் 
கோகுத்து ஓர அறிவுக் களஞ்சிய்மாக ஆசிரியரகி.
வீர்மணி அவரகள் ‘கபரியார களஞ்சியம் – 
திருக்குைள் – வள்ளுவர’ என்னும் ேறலப்பில் 
2015ஆம் ஆணடு கவளியிட்டுள்ளார. 
திருவள்ளுவறரப் பற்றியும் திருக்குைறளப் 
பற்றியும் அறிநது ககாள்ள விரும்பும் 
அன்பரகளின் றககளில் இருக்கதவணடிய நூல் 
இது. த்மலும் ேமிழ் இனஉணரவுறடதயார, 
ேம்ற்ம வலிற்மப்படுத்திக்ககாள்வேற்குப் 
கபரியார களஞ்சியம் கபரிதும் பயன்படும்.

�ன்றிககுரியவர்:

இநே தநரத்தில் ேமிழரகள் நன்றிதயாடு, 
நிறனத்துப் பாரக்க தவணடிய கபருநேறக 
பா.தவ.்மாணிக்கநாயக்கர அவரகள்ோன். 
அவரோம் கபரியாருக்குத் திருக்குைள் மீது 
தீராக்காேறல உணடாக்கிவிட்டவர.

“எனக்குக் குைளில் ருசிறய 
உணடாக்கியவர நணபர காலஞ்கசன்ை 
பா.தவ.்மாணிக்கநாயக்கர அவரகள்ோன். 
அவர என்னிடம் நறகச்சுறவயாகப் 
தபசுவேற்கும் கூட குைறளதய றகயாளுவார. 
பாரப்பனரகறள – ஆரியத்றேக் கிணடல் 
கசய்வேற்கும் அச்ச்மயங்களில், நானும் 
குைறளச் சிறிது உணர ஆரம்பித்தேன். அது 
்மட்டு்மல்ல; அநே நாளிலிருநதே, நான் 
்மற்ை ஆரிய  புராண இதிகாசங்களில் றசவ – 
றவணவங்களில் உள்ள குற்ைங்குறைகறள 
எடுத்துக் கூறி வருவது தபால் குைளிலும் பல 
குற்ைங்கறளக் கூறிவநதுள்தளன். நணபர 
்மாணிக்கநாயக்கர அவரகளிடமும் அடிக்கடி 
குறைகூறி ேரக்கிப்பதுணடு. காரணம், 
அப்தபாது நான் குைளுக்கு ஆரியரும் ஆரிய 
உணரச்சியுள்ள ்மேவாதிகளும் கசய்ே 
உறரகறள க்மய்கயன்று எணணியதேயாகும்.” 
(‘குடிஅரசு’ 07.05.1949)

“திருக்குைளின் கபருற்மறயச் 
சு்மார 45 ஆணடுகளுக்கு முன்தப எனக்கு 

எடுத்துக்  காட்டியவர காலஞ்கசன்ை 
தோழர என்ஜினியர பா.தவ.்மாணிக்க 
நாயக்கர ஆவார. அவரும் நானும் அடிக்கடி                             
தவடிக்றகயாகவும் விேணடாவாே்மாகவும் 
தபசிக் ககாணடிருப்பது வழக்கம். அநேச் 
ச்மயங்களிகலல்லாம் அவர திருக்குைள் 
கருத்துகறளத்ோன் த்மற்தகாளாக எடுத்துக்கூறி 
என்றன  ்மடக்குவார. அவருறடய விளக்க 
உறரகளால் திருக்குைளில் அடங்கியிருக்கும் 
பல அற்புே அதிசயக் கருத்துகறள என்னால் 
அன்று அறியமுடிநேது. (‘விடுேறல’ 25.03.1948)

இவ்வாறு திரும்பத் திரும்பப் 
கபரியார பா.தவ.்மாணிக்க நாயக்கறரப் 
பற்றிக் குறிப்பிடுவேனால் பா.தவ.்மா. 
அவரகளின் அருற்மப்பாட்றட நாம் அறிநது 
ககாள்ள முடிகிைது. குைள் இன்று உலகம் 
முழுக்கப்பரவியிருக்கிைது என்ைால் அேற்குப் 
பா.தவ.்மா. அவரகள் கபரியாருக்குத் 
திருக்குைள் மீது உணடாக்கிவிட்ட ருசிோன் 
காரண்மாகும்.

கசன்றன – ்மயிலாப்பூரில் திருவள்ளுவர 
கழகச் சாரபில் தசா.லட்சுமிரேன் பாரதி 
ேறலற்மயில் 14.03.1948இல் நறடகபற்ை  
மூன்ைாவது திருக்குைள் ்மாநாட்டில் கபரியார 
தபசியோவது.

“ஆரிய ேர்மத்றே எதிரத்து அழித்து 
ஒழிப்பேற்காகத் ோன் திருக்குைள் 
பாடப்பட்டது என்பது அறே ஆராய்ச்சி 
கசய்தவார எவருக்கும் விளங்கா்மற் தபாகாது. 
ந்மது ேறலவரின் (லட்சுமிரேன் பாரதி) 
ேநறேயாரான தோழர எஸ்.தசா்மசுநேர 
பாரதியார அவரகறளப் தபான்ை கபரும் 
புலவரகள் திருக்குைறள ஆோர்மாகக் 
ககாணடு ஆரியர – ேமிழர தவறுபாடுகறள 
விளக்க்மாக எடுத்துக் கூறுவாரகளானால் பல 
அறிவுக்கிறயநே அற்புேங்கள் கவளிப்படும். 
அவறரப் தபான்ை அறிஞரகள் தபசக்தகட்டுத் 
ோன் எனக்கும் திருக்குைளின் கபருற்ம 
கேரியவநேது.” (‘விடுேறல’ 25.03.1948)

இவ்வாறு கபரியார தவணடுதகாள் 
விடுத்ே பின்புோன் புரட்சிக்கவிஞர, 
புலவர குழநறே, நாவலர தசா்மசுநேர 
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பாரதியார, தபராசிரியர இலக்குவனார 
முேலான ேமிழறிஞரகள் திருவள்ளுவறரப் 
பற்றியும் திருக்குைறளப் பற்றியும் ஆராயத் 
கோடங்கினாரகள். இேன் விறளவாகப் புதிய 
புதிய கருத்துறரகள்  ேமிழுக்குக் கிறடத்ேன.

புரட்சிக ்கவிஞர்:

‘வள்ளுவர என்பவர அற்மச்சரகளுக்கு 
எல்லாம் அறிவுறர பகன்று அவரகறள 
கநறிப்படுத்தும் அரசரின் கசயல் அலுவலர’ 
என்கிைார புரட்சிக்கவிஞர. (வள்ளுவர 
உள்ளம்; முன்முகம்) இரணடாயிரம் 
ஆணடுகளுக்கு முற்பட்ட வள்ளுவர குைளுக்கு 
1300 ஆணடுகளுக்குப் பின் வநே பரித்மலழகர 
உறர எழுதினார.

“ேரிபமலழகர் உனரபயா வள்ளுவர்
திருவுள்ைத்தின் தினரபய ஆைது!
நிறே பவறுோட்னட அறேபவ ஒதுக்கிய
்தமிழ்த் திருவள்ளுவர் அமிழ்்தக் பகாள்னகனய
நஞபசன்று நாட்டிைார் ேரிபமலழகர்…..
ேரிபமலழகர் பசய்த உனரயில
்தமிழனரக் காணுமாறிலனல; ்தமிழரின்
எதிர்்ப புறேத்துள்ை இைத்்தார் பமன்னமயின்
பசருகபலகண்படாம்…. ….”
என்று பரித்மலழகர உறரறயக் 

கவிறேயில் திைனாயும் புரட்சிக்கவிஞர, வட 
நூல் ககாணதட வள்ளுவர குைறள இயற்றினார 
என்ை எணணம் ஏற்படும்படி பரித்மலழகர 
உறர  கசய்துள்ளார  என்று  கேளிவுபடுத்துகிைார. 
அேற்கு எடுத்துக்காட்டாக “ஒழுக்கமுறடற்ம 
குடிற்ம…. என்னும் குைளுக்குப் பரித்மலழகர 
‘ேத்ேம் வருணத்திற்கும் நிறலக்கும் ஓேப்பட்ட 
ஒழுக்கநேன்றன உறடயராேல்’ என்று 
எழுதியிருப்பறே எடுத்துக்காட்டி “உறரோனா 
இது?”29 என்று வினவுகிைார புரட்சிக்கவிஞர. 
இறேப்தபான்ை தவறு பல இடங்கறளயும் 
எடுத்துக்காட்டிப் பரித்மலகழரின் ஆரியச் 
சாரறப அம்பலப்படுத்துகிைார  புரட்சிக் 
கவிஞர.

புைவர் குழநலத:

ேநறே கபரியாரின் தவணடுதகாளுக்கு 

இணங்க, புலவர குழநறே திருக்குைளுக்குப் 
புத்துறர எழுதினார. பரித்மலழகரின் 
ஆரியக் கருத்துகறள ்மறுத்து வள்ளுவரின் 
உள்ளத்றேப் புலவர குழநறே ேமிழரகளுக்கு 
எடுத்துக்காட்டினார.

“பரித்மலழகர ஒரு பாரப்பனராறகயால், 
ேமிழ் நூல் உறர எழுதுவேன் மூலம், ேமிழில் 
ஆரியக் ககாள்றககறளப் புகுத்தித் ேனித்ேமிழ் 
்மரறபக் ககடுப்பறேதய ேங்கள் வாழ்க்றகப் 
பயனாக – கடற்மயாகக் ககாணட பாரப்பன 
அறிஞரகறளப் தபாலதவ இவரும் ே்மது 
உறரயால், ேனித் ேமிழ் நூலாகிய திருக்குைறள 
ஆரிய க்மாழி கபயரப்பு நூகலனத் ேமிழர 
எணணும்படி கசய்துவிட்டார. ேமிழர நாகரிகம் 
என்னும் இன்சுறவ மிக்க திருக்குைளாகிய 
நல்லாவின் பாலில் ஆரிய நாகரிகம் என்னும் 
ககாடுங் குணமிக்க ேம் உறரயாகிய 
நஞ்றசக் கலநது பாழ்படுத்திவிட்டார. 
பரித்மலழகர உறர என்னும் ககாடிய நஞ்றச 
அகற்றினாலன்றி முப்பால் நற்பாலாகாது.”30

என்றும், பரித்மலழகர புகுத்திய ஆரிய 
நச்சுக்கருத்துகறள அகற்ை தவணடும் என்றும் 
கூறுகிைார புலவர குழநறே.

திருக்குைள் உறரப் பாயிரத்தில் ‘அைம்’ 
என்பேற்குப் பரித்மலழகர “அை்மாவது ்மனு 
முேலிய நூல்களில் விதித்துளகசய்ேலும் 
விலக்கியன ஒழித்ேலு்மாம். அபஃது ஒழுக்கம், 
வழக்கம், ேணடம் என மூவறகப்படும். 
அவற்றுள் ஒழுக்க்மாவது அநேணர முேலிய 
வருணத்ோர ேத்ே்மக்கு விதிக்கப்பட்ட 
பிர்மசரிய முேலிய நிறலகளினின்று 
அவ்வவற்றிற்தகாதிய அைங்களின் 
வழுவாகோழுகுேல்” என்று கூறுகிைார.

பரித்மலழகரின் இக்கருத்றே, 
“அை்மாவது ேமிழ் அைதவாரகளால் 
அல்லது அைநூல்களில் விதித்ேன கசய்ேலும் 
விலக்கியன ஒழித்ேலு்மாம்” என்று கூறியிருக்க 
தவணடும். ேமிழ் ்மக்கட்கு ஆரிய அைநூல்கள் 
எப்படி அைநூல்களாகும்?” என்று புலவர 
குழநறே கேளிவாக ்மறுத்துறரப்பறேக் 
காணகிதைாம்.
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த்மலும் ‘பிைப்கபாக்கும் எல்லா 
உயிரக்கும்’ என்று குைள் கூறுவறே 
எடுத்துக்காட்டி, ்மனுேர்மத்தின் நால் வருணக் 
தகாட்பாட்றட இேதனாடு ஒப்பிட முடியு்மா? 
என்று வினவுகிைார புலவர. இவ்வாறு 
பரித்மலழகரின் ஆரியக் கருத்துகறள 
எடுத்துக் காட்டி அவற்றைப் புலவர 
குழநறே ்மறுத்துறரப்பறேத் ‘திருக்குைளும் 
பரித்மலழகரும்’ என்னும் அவருறடய நூலில் 
விரிவாகக் காணலாம்.

்மனுவுக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் 
இறடதய உள்ள ்மாகபரும் தவறுபாடுகறளப் 
படித்து விட்டு ஆல்பரட் சுறவட்சர  “What a 
difference between the Kural and the Laws of manu!”31 
என்று வியப்பறடகிைார.

முடிப்புலர:

வடக்மாழிச் சாரபு உறடதயார 
அறனவரும் ேமிழ் நுல்கள், வடக்மாழி 
நூல்கறளப் பாரத்து எழுேப்பட்டறவ 
அல்லது வடக்மாழியிலிருநது க்மாழி 
கபயரக்கப்பட்டறவ என்தை கருதுகிைாரகள். 
வடக்மாழியில் வாத்சாயனர எழுதிய 
‘கா்ம சூத்திரத்றேப் பாரத்தே வள்ளுவர 
கா்மத்துப் பாறல எழுதினார என்ை கருத்தும் 
அப்படிப்பட்டதே.

காட்சி, அய்யம், கேளிவு, களவு, 
கற்பு எனும் பழநேமிழரின் அகத் திறண 
்மரபுகளின் அடிப்பறடயில் குைள் 
சிைநே கட்டற்மப்தபாடு அற்மக்கப் 
பட்டிருக்கிைது. ஆனால் ஆரியர நூல்களில், 
கணடதும் காேல், உடதன உைவுககாள்வது, 
குடும்பம் நடத்துவது, குழநறே கபற்றுக் 
ககாள்வது, பின்பு அப்கபணறணவிட்டுப் 
பிரிநதுதபாய்விடுவது, (எ-டு: சகுநேறல) 
என்பது வட நூற்ககாள்றக. அடுத்ேவர ்மறனவி 
மீது ஆறசப்படுவது, ்மறனவிறயச் சூோட்டப் 
கபாருளாக்குவது, விற்பறன கசய்வது, 
அய்வருக்கு ஒருத்திறய ்மறனவியாக்குவது, 
அவள் ஆைாவது ஒருவறன விரும்புவது 
(எ-டு: வில்லி பாரேம் – பழம்கபாருது 
சருக்கம்) இறவகயல்லாம் ஆரியர நூல்களில் 
அளவிைநது காணப்படுகின்ைன.

வடக்மாழியில் வாத்சாயனர எழுதிய 
‘கா்மசூத்திரம்’ சிற்றின்ப உணரவுகறளத் 
தூணடி அருவருக்கத்ேக்க காட்சிகறளக் 
காட்டுகிைது. அடுத்ேவர ்மறனவிறயக் 
கவரநதிழுப்பறேப் பற்றிய ‘கோழில் 
நுணுக்கங்கறளப் பற்றிக் கூறும்தபாது 
வாத்சாயனர ‘ஆபாசத்தின் அடி ஆழத்திற்தக’ 
கசன்று விடுகிைார. இறேப் பற்றிஅறிஞர 
தகாேணடபாணி கூறுவோவது:

“Valluvar and vatsyayana are poles apart 
vatsyayana dealt with erotology but valluvar dealt 
with love proper, human love in its ethical and 
spiritualaspects. Kamasutra was meant to induce 
incite and prolong the sex passion. It deals with 
Physical acts, manipulations and attitudes in sex 
unions and abounds in revolting descriptions and 
obscene situations vatsyayana reaches the depth of 
his degradation when he formulates the technique 
of seducing the wife of another. We have none of 
these follies in Thiruvalluvar…..So there can be 
no comparison between them both… There can 
therefore be no question of one borrowing anything 
from the other.”32

இவ்வாறு எதிகரதிர நிறலகளில் 
நிற்கும், இருதவறு பணபாடுகறளக் ககாணட 
ஆசிரியரகறள ஒப்பிடுவது கூடத் ேவறு என்று 
அறிஞரகள் கருதுகின்ைனர.

திருவள்ளுவர ேமிழ்நாட்டின் அறிவுத் 
ேளத்தில் அருற்மப்பாடு மிக்க ஆளுற்மயாக 
விளங்கியவர. அவறர ஆரியச் சாரபுறடயவர 
என்றும், பாரப்பனரக்கும் புறலப் 
கபணணுக்கும் பிைநேவர என்றும் பல்தவறு 
வறகயில் ேமிழ் இன எதிரிகள் இழிவுபடுத்தி 
றவத்துள்ளனர. வள்ளுவறரப் பற்றிப் பல 
புறனக்கறேகறளப் பரப்பிவிட்டனர.

திருக்குைறளதய வடக்மாழி நூல்களின் 
சாரம் என்றும் அணற்மக் காலம் வறரயில் 
ஒரு கருத்தியறலக் கட்டற்மத்ேனர. ஆனால், 
ேநறே கபரியாரும் திராவிடர இயக்கமும் 
திருக்குைள் ேமிழரகளின் வாழ்வியல் அைநூல் 
என்பறே எடுத்துக்காட்டி ஊரதோறும் முழங்கி 
வநேனர.
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1920களின் பிற்பகுதியில் ேநறே கபரியார 
திருக்குைறளப் பற்றிப் தபசத் கோடங்கிய 
பிைகு ோன் ேமிழறிஞரகள் துயிகலழத் 
கோடங்கினாரகள். திருக்குைறள ஆராயும் 
பணியில் பலரும் முறனநது நின்ைனர. 
குைளுக்குப் புத்துறரகள் கிறடத்ேன. 
பரித்மலழகர உறர திைனாய்விற்கு 
உட்படுத்ேப்பட்டது. பாரப்பனர பரப்பிய 
புறனக்கறேகள் புைநேள்ளப்பட்டன.

திருக்குைளுக்ககன்று ேனி்மாநாடுகறளப் 
கபரியார நடத்தினார. திருக்குைறளக் குறைநே 
விறலக்கு அச்சிட்டு ்மக்களுக்கு  வழங்கினார. 
திருக்குைள் ‘்மனுேர்ம ்மறுப்பு நூல்’ என்பறேச் 
சான்றுகளுடன் கபரியார நிறுவினார. அேனால் 
ேமிழரகள் இழநதுவிட இருநே ேமிழ்ச் 
சமுோய இலக்கிய ்மரபுகறள மீட்டுத் ேநேவர 
திருவள்ளுவர எனும் க்மய்ம்ற்மறயத் ேமிழ் 
்மக்கள் உணரநது ககாணடனர. ேமிழின் 
முேல் ேற்காப்பு இயக்கம் கோல்காப்பியத்தில் 
கோடங்குகிைது. திருவள்ளுவர அநேத் 
ேற்காப்பு இயக்கத்றே வலிற்மப்படுத்தி 
அயற்புலப் பணபாட்டுப் பறடகயடுப்றபத் 
ேடுத்து நிறுத்திய தபராசான் என்ை 
கபருற்மக்குரியவர ஆகிைார.

ஈராயிரம் ஆணடுகளாக இனப் 
பறகவரகளால் ்மறைக்கப்பட்டுக் கிடநே 
திருக்குைறள எடுத்து அேன் கபருற்மகறள 
விளக்கி ்மக்கள் றககளில் ககாணடுதபாய்க் 
ககாடுத்துப் ‘படி’ என்று கசான்னவர ேநறே 
கபரியார! கபரியார திருக்குைறளக் றகயில் 
எடுக்கா்மல் தபாயிருநோல் கீறேயும் 
்மனுநீதியும் தவேங்களும் ேமிழரகளின் 
அைநூல்களாக அரங்தகறியிருக்கும்!

அடிககுறிப்பு்கள்:

1.  நச்சினாரக்கினியர 
கோல்காப்பியம் (எழுத்து, பாயிர 
உறர (1972)

2.   வி. சுநேரமுேலியார (ப.ஆ) 
கபிலரகவல் (2017)

3.  அஷடாவோனம்வீராசாமி 
விதநாேரச்மஞ்சரி (1952) பக். 372, 377

4.  B. இரத்தினநாயகரஅணடுசன்ஸ் 

த்மலது; முகவுறர

5.  ேநறேகபரியார …………. 
‘குடிஅரசு’ 10.10.1926

6.  Albert Schwetzer …………. ‘ I n d i a n 
Thought and its Development. PP. 200-201 
(1960)

7.  கி. வீர்மணி (கோ.ஆ)…….. 
கபரியாரகளஞ்சியம்; கோகுதி-37 
திருக்குைள் – வள்ளுவர; ப.283 (2015)

8.  த்மலது ……….. த்மலது; ப.180

9.  த்மலது ………... த்மலது; ப.8

10. கி.வீர்மணி (ப.ஆ) ..... அசல்்மனுேரு்மம் 
(1919 பதிப்பில்உள்ளபடி); பக். 283-301 
(2005)

11.  கி.வீர்மணி (கோ.ஆ) ………. 
கபரியாரகளஞ்சியம்; கோகுதி-37; 
பக். 281 (2015)

12.  த்மலது …………. த்மலது; பக். 17

13.  புலவரகுழநறே ………. 
திருக்குைளும்பரித்மலழகரும்; பக். 
22, (2017)

14.  R. Nagasamy ……… Thirukkural an 
Abridgement of sastras. (9 Jan, 2018)

15.  புலவரகுழநறே ……… மு . நூ ; 
பக். 22-23

16.  கி.வீர்மணி (ப.ஆ) …… 
திருக்குைளும்கபரியாரும்; பக்.79 
(2001)

17.  த்மலது ……… த்மலது; பக். 74

18.  த்மலது …………… த்மலது; பக். 79

19.  த்மலது …………. 
கபரியாரகளஞ்சியம்; கோகுதி-37, 
பக். 40

20.  த்மலது …………. த்மலது; பக். 21

21.  கி.வீர்மணி ……….. 
கபரியாரகளஞ்சியம்; கோகுதி-37, 
பக். 153

22.  த்மலது ………. பக். 28, 36, 37

23.  ேநறேகபரியார ……………… 
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‘விடுேறல’ 05.11.1948

24.  த்மலது ……… ‘விடுேறல’ 31.12.1948

25.  த்மலது ………. ‘ வி டு ே ற ல ’ 
08.11.1949 – 11.11.1949

26.  த்மலது ……….. ‘ வி டு ே ற ல ’ 
27.11.1948

27.  கி.வீர்மணி (கோ.ஆ) 
கபரியாரகளஞ்சியம்; கோகுதி-37; 
பக். 327, 348

28.  த்மலது ………. த்மலது; பக். 
198

29.  பாரதிோசன் ……………….. 
பாரதிோசன்கவிறேகள்; கோகுதி-2; 
பாரிநிறலயம்-1977) பக். 157-158

30.  புலவரகுழநறே ……………. மு . நூ . 
பக். 22-44

31.  Albert Schwetzer ………….. மு . நூ . 
பக். 201 (1960)

32.  K. Kothandapani Pillai T h i r u k k u r a l 
Kamathuppal; PP. 47-48, (1962) (University 
of Madras)

ஆசிரியர் குறிப்பு:

தபராசிரியர காளிமுத்து பழனிக் 
கல்லூரியில் ேமிழ்த் துறைப் தபராசிரியராகப் 
பணியாற்றி ஓய்வு கபற்ைவர. க்மாழிப்தபார 
வீரர. ேமிழும் ஆங்கிலமும் துறை தபாகியவர. 
சங்கத்ேமிழின் எட்டுத்கோறக நூல்களுள் 
ஒன்ைான அகநானூற்றை ஆய்வு கசய்து 
முறனவர பட்டம் கபற்ைவர. பல ஆய்வுக் 
கட்டுறரகளின் ஆசிரியராகவும் க்மாழி 
கபயரப்பாளராகவும் விளங்குகிைார. 

கநருக்கடி நிறலக் காலத்தில் ேம் 
தபராசிரியர பணியிலிருநது நீக்கம் 
கசய்யப்பட்டு பழிவாங்கப்பட்டவர.

அய்யா காளிமுத்து, திராவிடர 
வரலாற்று ஆய்வு ்மய்யத்தின் கசயற்குழு 
உறுப்பினர. 1970-இல் பகுத்ேறிவாளர கழகம் 
கோடங்கப்பட்ட தபாது அேன் கசயற்குழு 
உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார. 'குறிப்புப் 

கபாருள் தகாட்பாடுகள்' என்பது இவரது 
முேல் நூலாகும். 

்மனு ஸ்மிருதி சாத்திரத்றே ஆய்வு 
கசய்து '்மனுநீதி -ஒரு ்மறுபாரறவ' என்ை 
நூறல எழுதியவர. '3000 ஆணடுகளுக்கு 
முற்பட்ட இநதியா', 'உலகத் ேத்துவச் 
சிநேறனயாளரகளும் ேநறே கபரியாரும் - 
ஓர ஒப்பியல் ஆய்வு', 'சிவாஜி முடிசூட்டலும் 
பாரப்பனீயமும்' தபான்ை நூல்கறளயும், 
'்மாட்டுக்கறியும் ்மேகவறியும்', 'காநதியார 
படுககாறல: அதிரச்சியூட்டும் ேகவல்' தபான்ை 
நூல்களின் முக்கியப் பகுதிகறளயும் ேமிழில் 
க்மாழி கபயரத்ேவர.

l
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• The status of Tamil as one of the great classical 
languages of the world is something that is 
patently obvious to anyone who knows the subject. 

• To deny that Tamil is a classical language is to 
deny a vital and central part of the greatness and 
richness of Indian culture.

• The quality of classical Tamil literature is such 
that it is fit to stand beside the great literatures 
of Sanskrit, Greek, Latin, Chinese, Persian and 
Arabic. The subtlety and profundity of its works, 
their varied scope (Tamil is the only premodern 
Indian literature to treat the subaltern extensively), 
and their universality qualify Tamil to stand as one 
of the great classical traditions and literatures of 
the world.

(Statement on the Status of Tamil as a 
Classical Language, Apr 11, 2000)

Prof. Dr. GEORGE L. HART
Professor Emeritus, Department of South 

and Southeast Asian Studies,

UC Berkeley, United States
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்கட்டுலரச் சுருக்கம்:

க்மாழி ்மற்றும் வாழ்க்றகக்கான 
விதிகறள ஈரக்கும் உலகின் பழற்மயான 
நூல்களில் ‘கோல்காப்பியம்’ ஒன்ைாகும். ேமிழ் 
க்மாழி ்மற்றும் பணபாட்டுக்கு இபஃது ஓர 
உறரகல்லாக உள்ளது. பல நூற்ைாணடுகளாக 
இளம்பூரணர, நச்சினாரக்கினியர, 
தசனாவறரயர, தபராசிரியர தபான்ை 
அறிஞரகள், கோல்காப்பியத்திற்கு உறரகள் 
எழுதியுள்ளனர. ேமிழ் இனத் ேறலவரும், 
ஆழ்நே ேமிழ்ப் புலற்ம மிக்க எழுத்ோளரு்மான 
கறலஞர மு. கருணாநிதி, இலக்கண விதிகறள 
விளக்குவேற்கு இலக்கியக் குறிப்புகறளப் 
பயன்படுத்தித் கோல்காப்பியப் பூங்காவிற்கு 
ேனது உறரறயத் ேனித்துவ்மான முறையில் 
எழுதியுள்ளார.

க்மாழியியல் மீோன அவரது 
தேரச்சிக்கும், பணறடய ேமிழ் இலக்கியப் 
பாரம்பரியத்தின் மீோன அவரது 
அன்பிற்கும் இநே உறர ஒரு சான்ைாக 
நிற்கிைது. கோல்காப்பியத்தின் உலகளாவிய 
ேன்ற்மக்காக அவர பாராட்டுகிைார. அதே 
தநரத்தில், அவர ேனது முன்தனாடிகளின் 
உறரகறள வி்மரசன ரீதியாக ்மதிப்பீடு கசய்து, 

பதால்்காப்பியப் பூங்கா வழிப் 
புைனாகும்
்கலைஞரின் இைக்கணப்  
புைலம

Kidt® $njÉ
ேமிழ்த்துறை ேறலவர,  

ஸ்ரீ எஸ்.இரா்மசாமி (நாயுடு) ஞாபகாரத்ே கல்லூரி, சாத்தூர.

உறரக்கும், வரணறனகளுக்கும் இறடயிலான 
தவறுபாட்றடச் சுட்டிக்காட்டுகிைார. 
மூலம், உறர குறித்ே பகுத்ேறிவு, ்மற்றும் 
அேன் உலகளாவிய ேன்ற்ம, முநறேய 
நூற்ைாணடுகளின் ்மற்ை அறிஞரகள் 
தபாலல்லா்மல், தீவிரத் திராவிட சிநேறன, 
கறலஞரின் இலட்சியங்கள் இறவ யாவும் 
அவரது உறரயில் கபாருநதி நிற்கின்ைன.

எனதவ கறலநயம், பாணி, அறிவு 
்மற்றும் கசால்லாட்சி இலக்கியம் தபான்ை 
தேன்சுறவயுடன் கூடிய இலக்கணம் 
ஆகியவற்றுடன் கறலஞரின் உறர சிைநது 
விளங்குகிைது. கறலஞரின் இலக்கியத் 
திைற்மயின் வாயிலாகப் கபைப்பட்ட, 
க்மாழியியல் திைன் குறித்து இநே ஆய்வு 
கவளிச்சம் தபாட்டுக் காட்டுகிைது. இது 
மூல உறரயின் உயிதராட்டத்துடன் நன்கு 
கபாருநதுகிைது.

பதால்்காப்பியம்:

“ேமிழரின் க்மாழியாற்ைறல, பணபாட்டு 
வாழ்வியல் கூறுகறள கவளிக்காட்டுவதோடு 
வருங்காலப் புத்துலகுக்கு வழிகாட்டியாகத் 
திகழ்வது ஒல்காப் கபரும் புகழ் 
கோல்காப்பிய்மாகும். சு்மார மூவாயிரம் 
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ஆணடுகளுக்கு முற்பட்டோகக் கருேப் 
பட்டாலும் ேமிழ்க்மாழியின் முேல் 
நூலாகக் கருேப்படுகிைது. இதுதவ“ 
முன்றனப்பழம் கபாருட்கும் முன்றனப்பழம் 
கபாருளாய்ப் பின்றனப் புதுற்மக்கும் 
தபரத்து்மப் கபற்றியோய்த் திகழும் இேன் 
க்மாழியாற்ைறலப் பலரும் தபாற்றிப் 
புகழ்வர”1 என்று அறிஞர சு.அழதகசன் 
குறிப்பிடுகிைார.

பதால்்காப்பிய உலர:

கோல்காப்பியத்தின் கருத்றே 
உணரவும் உணரத்ேவும் புலவர கபரு்மக்கள் 
காலநதோறும் முயன்று வநேனர. 
அம்முயற்சியின் விறளவாய் உறரகள் பல 
கபருகின. உறரவளம் ககாணட கபருநூலாய்த் 
கோல்காப்பியம் திகழ்கின்ைது.

பதால்்காப்பிய உலரயாசிரியர்்கள்:

கோல்காப்பியத்திற்குப் பறழய 
உறரகளாக நீணட உறரகள் காணப்படுகின்ைன.

1. இளம்பூரணர – 
முழுற்மக்கும்  (எழுத்து, கசால், கபாருள்)

2. தசனாவறரயர – 
கசால்லதிகாரத்திற்கு ்மட்டும்

3. தபராசிரியர - கபாருளதிகாரம் 
சில இயல்கள்

4. நச்சினாரக்கினியர - எழுத்து, 
கசால்,  கபாருளில் சில இடங்கள்

5. கேய்வச்சிறலயார - 
கசால்லதி காரத்திற்கு ்மட்டும்

6. கல்லாடர - 
கசால்லதிகாரத்திற்கு ்மட்டும்.

கசால்லதிகாரத்திற்குப் பறழய உறர 
ஒன்றும் உள்ளது.

ெலழய உலரயின் இயல்பு்கள்:

பறழய உறர ஒவ்கவான்றுக்கும் 
ஒவ்தவார இயல்பு உள்ளது.

1. இளம்பூரணர  உறர 

: ேமிழ் ்மரறப உணரத்தும்  உறர 
காணலாம்

2. தசனாவறரயர  உறர : 
வடக்மாழி இலக்கணக் ககாள்றகறயத் 
ேழுவிஒப்பிட்டுஎழுேப்பட்ட உறர 
எனலாம்.

3. தபராசிரியர  உறர : 
இலக்கண இலக்கிய ஆராய்ச்சி நிரம்பிய 
உறரயாக அற்மகிைது

4. நச்சினாரக்கினியர  உறர 
: இலக்கியச்சு சுறவ நுகரச்சிக்கு 
உறுதுறண புரிகின்ைது.

5. கேய்வச்சிறலயார  
: இவரது உறரயில் சிலஇடங்களில்பு 
துற்ம ஒளி காணப்படுகிைது.

6. கல்லாடரஉறர : முன்றனய 
உறரகறளத் ேழுவி எழுேப்பட்ட சாரபு 
உறரயாக உள்ளது.

ெதிகனழாம்  நூற்றாணடில்  
பதால்்காப்பிய உலர்கள்:

பதிதனழாம் நூற்ைாணடில் மீணடும் 
கோல்காப்பிய  ஆராய்ச்சி கோடங்கியது.

1. சிவஞான (முேலியார): கோல்காப் 
பியப்பாயிரம், முேற்சூத்திரம் 
ஆகிய இரணடிற்கும் விருத்தியுறர 
எழுதினார. இவ்விருத்தியுறர 
இலக்கண ஆராய்ச்சிக் கருவூல்மாகத் 
திகழ்கின்ைது.

2. தசாழவநோன் அரசன் சணமுகனார: 
கோல்காப்பியப் பாயிரத்திற்கும் 
முேற் சூத்திரத்திற்கும் விருத்தியுறர 
எழுதினார.

3. டாக்டர ச.தசா்மசுநேர பாரதியார 
:கோல்காப்பியப் கபாருளதிகாரத்தில் 
அகத் திறணயியல், புைத்திறணயியல், 
க்மய்ப்பாட்டியல் ஆகிய மூன்றிற்கும் 
ஆராய்ச்சி உறர இயற்றியுள்ளார.

4. பின்னங்குடி ச.சுப்பிர்மணிய 
(சாஸ்திரியார): கோல்காப்பிய 
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கசால்லதிகாரத்திற்கு உறர இயற்றி 
யுள்ளார.

5. இளவழகனார : கோல்காப்பியம் 
முழுற்மக்கும்

6. சி.கதணறச(யர): குறிப்புறர எழுதி 
யுள்ளார.

7. ஞா.தேவதநயப் பாவாணர 
:கோல்காப்பியம் எழுத்து அதிகாரத் 
திற்குக் குறிப்புறர எழுதியுள்ளார.

8. ஆ.பூவராகம் பிள்றள :கோல் 
காப்பியம் கசால்லதிகாரத்திற்குக் 
குறிப்புறர விளக்கம் அளித்துள்ளனர.

9. கு.சுநேரமூரத்தி : கோல்காப்பியம் 
முழுற்மக்கும்

10. ச.பாலச்சநதிரன்: உறர எழுதியுள்ளார.

இக்காைத் பதால்்காப்பிய ஆராய்ச்சி:

இக்காலத் கோல்காப்பிய ஆராய்ச்சி 
நூல்களிலும் பல உறரவிளக்கங்கள் இடம் 
கபற்றுள்ளன.

1. மு.இராகவ (அய்யங்கார)  
கபாருளதிகார ஆராய்ச்சி

2. கா.சுப்பிர்மணிய (பிள்றள பழந 
ேமிழர நாகரிகம் (கபாருளதிகார 
ஆராய்ச்சி)

3. கி.வா.ெகநநாேன் பயப்படாதீரகள் 
(எழுத்ேதிகார விளக்கம்)

4. வாழும் ேமிழ் (கசால்லதிகார 
ஆராய்ச்சி)

5. கவங்கடராெூலு  (கரட்டியார) 
எழுத்ேதிகார  ஆராய்ச்சி

6. க.கவள்றளவாரணனார  
கோல்காப்பியம்

7. கல.ப.கரு.இரா்மநாேன்(கசட்டியார):  
கோல்காப்பியச்கசல்வம்

8. சி.இலக்குவனார: கோல்காப்பிய 
ஆராய்ச்சி

9. ேமிழறிஞர சுப்பு (கரட்டியார)

10. புலவர குழநறே கபாருளதி 
காரத்திற்குச் சிைநே முறையில் 
ஆய்வுறர எழுதியுள்ளனர

கோல்காப்பியத்திற்குக் காலந 
தோறும் எழுநதுள்ள உறரயிறனதய, 
1. பறழய உறர,  2. பிற்கால உறர,   
3. எளிய உறர, 4. ஆய்வுறர,  5. கோகுப்புறர,  
6. புதுற்ம உறர எனப் பிரித்துக் காணலாம்.

உலர:

’உறர’ என்னும்கசால் ேமிழில் 
கநடுங்கால்மாகதவ இருநது வருகிைது. உறர 
என்பது எழுத்துகள் வரிவடிவாய் அற்மநது 
ஒலிவடிவாய் அவற்றின் ேன்ற்மறய 
விளக்கவருவது என்றுோன் பலரும் கபாருள் 
ககாள்கின்ைனர. உறரக்கப்படுவோல்உறரயா
யிற்றுஎன்பர.

ேமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் உறர 
நறடயிறனப்  பற்றி அறிஞர பலர ேம் 
கருத்றே கவளியிட்டுள்ளனர. ‘Encyclopaedia 
Britannica’  என்ை சிைநே ஆங்கிலப் கபரும்  
அகராதி இவ்வுறர நறடபற்றி நல்ல 
விளக்கம் ேநதுள்ளது.  உறரநறட 
என்பது  கட்டுக் கடங்காது தபசும் அல்லது 
எழுதும் சாோரண  எல்லா வசனங்கறள 
யும் ககாள்வோகாது.  உறரநறட 
வாக்கியங்கள்  இழுக்மன்க்மாழியால் 
நல்ல ஒழுகிறச நறடயால், கோடர 
நலமுடன் ஓறச உணரத்தும் கநறியான் 
நன்கு வளரச்சியுற்ை கேள்ளிய நறடயில் 
கேளிநது கசல்லுவனவாக அற்மய தவணடும். 
க்மாழிக்கு இன்றியற்மயாே கபயர 
விறனகளுடன் தசரும் உரிச்கசாற்களின்  ேகுதி 
அளவறிநது அவற்றைச் தசரத்து வழங்கும் 
முறையும் உறரநறடயில் வறரயறை 
கசய்யப்கபைல் தவணடும். தேறவயற்ை 
சிலவற்றை விட்கடாழிேலும் உறரநறடக்கு 
இன்றியற்மயாேது. எனதவ, உறரநறட 
என்பது கசய்யுள் விதிகளுக்கு விலக்காய் 
நின்று, இலக்கிய நலம் ககடாவறகயில் 
்மக்கள் உள்ளத்தில் தோன்றும் உணரவுகறள 
உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டப் பயன்படுவது 
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என்று ககாள்ளல் கபாருநதும்.”2 த்மலும் 
காலநதோறும் உறரகள் தோன்றுவறேயும் 
காணலாம்.

“உறரநறட எழுதுதவாரும் பிை 
இலக்கியங்கள் எழுதுதவாரும் அவரவர 
ேம்கால நிறலக்கு ஏற்பதவ ஏற்ைமும் 
சிைப்பும் கபறுகின்ைனர. சிலப்பதிகார 
உறரநறடக்கும், ஈட்டின் உறரநறடக்கும், 
இன்றைய உறரநறடக்கும் எத்ேறனதயா 
்மாறுபாடுகறளக் காணகின்தைாம். அவரவர 
அவ்வக்காலநிறலக்கும் ேகுதிக்கும் ஏற்ப 
எழுதிச் கசன்றிருக்கின்ைனர”.3 எனதவோன் 
உறரநறட காலநதோறும் ்மாறுபட்டுக் 
காணப்படுகிைது.

எளிய உலர்கள்:

பறழய உறரகாரராகிய இளம்பூரணர 
வழி, எளிற்மயான முறையில், ்மாணவரகள் 
படித்துப் புரிநதுககாள்ளும் வணணம் 
எளிய உறரகறளப் பலர இயற்றியுள்ளனர. 
புலியூரக்தகசிகன் (1961), கவள்றளவாரணனார 
(1983), ச.தவ.சுப்பிர்மணியன் (1993), 
ேமிழணணல்  (2003) ஆகிதயார இவ்வறகயினர.

ஆய்வுலர்கள்:

ஆராய்ச்சி தநாக்கில் கோல்காப்பி 
யத்திற்குப் பலர உறரகயழுதியுள்ளனர. 
இவ்வுறரகாரரகள் பறழய உறரயாசிரி 
யரகளின் உறரயிறனதய மூலங்களாகக் 
ககாணடு உறரயியற்றினற்மயால் ‘ஆய்வுறர’ 
எனப்பட்டது. ச.தசா்மசுநேர பாரதியார, 
கோல்காப்பியப் கபாருளதிகாரத்தில் 
அகத் திறணயியல், புைத்திறணயியல், 
க்மய்ப்பாட்டியல் ஆகிய மூன்றிற்கும் 
ஆராய்ச்சி உறர இயற்றியுள்ளனர. த்மலும், 
சுப்பு (கரட்டியார), புலவர குழநறே 
ச.பாலசுநேரனார முேலிதயாரும் ஆய்வுகள் 
கசய்துள்ளனர.

பதாகுப்புலர்கள்:

காலநதோறும் கோல்காப்பியத்திற்குத் 
தோன்றியுள்ள உறரகறள எல்லாம் கோகுத்து 
தநாக்கி, அவற்றின் கோகுப்பாய் அல்லா்மல், 

அவற்றிலிருநது தோன்றிய கருத்துகறளத் 
கோகுப்பாய்க் ககாணடு உறரகள் அற்மத்ேனர. 
இவ்வறகயில் அருணாசலம் பிள்றள, 
ஆ.சிவலிங்கனார, கவள்றளவாரணனார 
ஆகிதயார உறரகள் கோகுத்துள்ளனர. த்மலும் 
1963இல் வ.அய்.சுப்பிர்மணியம், ஆபிரகாம் 
அருளப்பன் ஆகிய இருவரும் தசரநது 
கசால்லதிகாரத்தின் நான்கு இயல்களுக்கு 
்மட்டும் உறரக்தகாறவ இயற்றியுள்ளனர. 
அணற்மயில் ச.கவ.சு. ஒவ்தவார இயலுக்கும் 
ேனித்ேனிதய விரிவாக உறர எழுதியுள்ளற்ம 
கவனிக்கத் ேக்கது.

புதுலம உலர:

கறலஞர மு.கருணாநிதியின் 
‘கோல்காப்பியப் பூங்கா’ கோல்காப்பியத்தின் 
இலக்கண, இலக்கியச்சுறவ தோன்ை, 
புதுற்மயான உறரயாக அற்மநதுள்ளது. அவர, 
பிை உறரயாசிரியரினின்றும் தவறுபட்டு 
142 கோல்காப்பிய நூற்பாக்கறள ்மட்டும் 
எடுத்துக்ககாணடு 100 ேறலப்புகளில் 100 
்மலரகளாக உறரறயச் சித்திரித்துள்ளார. 
காலத்ோல் மூத்ே இலக்கண நூலான 
‘கோல்காப்பியம்’, கோடங்குவது கடவுள் 
வாழ்த்துடன் அல்ல”4 என்று அவர வியப்புடன் 
கோடங்கி நம்ற்மயும் வியப்புடன் நூலினுள் 
அறழத்துச் கசல்கிைார.

இேற்கு இவருக்தக உரிய எளிய 
வருணறன, உணரச்சிமிகு உறரயாடல் 
கலநே கவிறே நறட றகக்ககாடுத்துச் சிைக்க 
றவக்கிைது.

பதால்்காப்பியப்பூங்கா:

கோல்காப்பியத்திற்கு உறர எழுதிய 
அறனவரும் அதிகாரம், இயல்கள், நூற்பாக்கள், 
நூற்பாக்களில் நுவலப்பட்ட கபாருள்கள் ஆகிய 
இவற்றின் முறை றவப்பில் கவனம் கசலுத்தி, 
அவற்றிற்கான காரணங்கறள ஆங்காங்கு 
கூறித் கோல்காப்பியத்தின் கட்டற்மப்றப 
விளக்கியுள்ளனர. இத்ேன்ற்மயில் 
உறர எழுதுேல் உறரயாசிரியரகளின் 
கபாது இயல்பாக அற்மநதுள்ளது. சில 
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உறரயாசிரியரகள் அதிகாரம், இயல் 
ஆகியவற்றிற்குப் கபயரக்காரணமும் 
கூறியுள்ளனர.

கறலஞர பிை உறரயாசிரியரின்றும் 
தவறுபட்டு அவற்றிற்குப் புதுவிளக்கம் 
அளிக்கிைார. கோல்காப்பியக் கருத்துப் 
புறேயல்கறள உலகறியச்  கசய்ே 
உறரயாசிரியரகளில் கறலஞரும் ஒருவர.

தபராசிரியர க.அன்பழகனார, 
“கறலஞர மு.கருணாநிதி அவரகள் 
கோல்காப்பியத்திறன ்மக்களிடம் ககாணடு 
கசல்ல தவணடும் என்னும் தவணவாவுடன், 
்மக்கள் படிக்க விரும்பும் எளிய நறடயில், 
படிப்பவர ஆரவத்றே வளரக்கும் சுறவயான 
கறேக் குறிப்புகளுடனும், நிறனவில் 
நிறுத்ேத் துறணயாகும் வரலாற்று விளக்கச் 
கசய்திகளுடனும் இநேப் பூங்காறவ 
இயற்றியுள்ளார”5 எனக் குறிப்பிடுவார. 
எனதவ, கறலஞரின் உறர நறடயானது, 
த்மல்ேட்டு ்மக்களிடம் ்மட்டு்மல்லா்மல் 
பா்மரனுக்கும் எளிதில் புரியும் வணணம், 
இலக்கணத்றேத் ோன் கேளிவுைக்கற்று, 
அேன் கடினத் ேன்ற்மயிறன இயன்ை 
அளவு எளிற்மப்படுத்தி அறனவரும் 
எளிற்மயில் அேன் சுறவயிறன உணரும்படி 
அற்மத்துள்ளற்மறய அறியமுடிகிைது.

நூலின் அலமப்பு:

கோல்காப்பியம் முழுற்மறயயும் அலசி 
ஆராய்நது, குறிப்பிட்ட நூற்பாக்கறள ்மட்டும் 
கோகுத்து, அறவ ஒவ்கவான்றிற்கும் ‘்மலர’ 
என எண ேநது, “கோல்காப்பியப்பூங்கா” 
வாய் வடிவற்மத்துள்ளார. அநநூற்பாக்கறள 
142 ்மலரகளுக்குள் வரு்மாறு, ஒவ்கவாரு 
்மலருக்கும் ஒரு கபயரிட்டும் அறழத்துள்ளார. 
இவற்றுள்

• எழுத்ேதிகாரத்திலிருநது 17 
நூற்பாக்களுக்கும்,

• கசால்லதிகாரத்திலிருநது 8 
நூற்பாக்களுக்கும்,

• கபாருளதிகாரத்தில் 

அகத்திறணயிலிருநது 26 
நூற்பாக்களுக்கும்,

• புைத்திறணயியலில் 12 
நூற்பாக்களுக்கும், 

• களவியலில் 13 நூற்பாக்களுக்கும்

• கற்பியலில் 15 நூற்பாக்களுக்கும், 

• கபாருளியலில் 15 நூற்பாக்களுக்கும்.

• க்மய்ப்பாட்டியலில் 16 
நூற்பாக்களுக்கும், 

• உவற்மயியலில் 6 நூற்பாக்களுக்கும்,

• ்மரபியலில் 17 நூற்பாக்களுக்கும், என 
உறர அற்மத்துள்ளார.

ஒவ்கவாரு ேறலப்பின் கீழும் குறைநேது 
ஒரு நூற்பாவிலிருநது அய்நது நூற்பாக்கள் வறர 
எடுத்ோணடு அவற்றுக்குப் கபாருத்ே்மான 
கறேகறளயும், நிகழ்ச்சிகறளயும் ககாணடு 
சித்திரித்துள்ளார.

‘கோல்காப்பியப் பூங்கா’ எழுேப் 
பட்டேன் தநாக்கம்:

கோல்காப்பியப்பூங்கா எழுேப்பட்ட 
தநாக்கத்திறனக் கறலஞர கூறுறகயில்,

“கோல்காப்பியப் பூங்கா ‘தகாவா’வில் 
ஒரு ்மாே காலம் ஓய்கவடுத்துக் ககாணடு 
பறடக்கப்பட்ட ஓர இலக்கியம்; 
கோல்காப்பியத்தின் பக்கம் தபாவேற்தக 
அஞ்சுகிைாரகள் என்கின்ை ஓர 
அவச்கசால்றல, எப்படியாவது அகற்றிட 
தவணடுக்மன்பேற்காக நுறழநது ோன் 
பாரப்தபாத்ம என்று நுறழநது பாரத்து, 
கவளிதய வநது ஒரு ்மாே காலத்திற்குப் 
பிைகு உலகத்திற்கு, ேமிழகத்திற்கு, 
எழுத்ோளரகளுக்கு, இறளஞரகளுக்கு, 
்மாணவரகளுக்கு என்று அறனவருக்கும் 
நான் உரக்கச் கசான்னகசய்தி ோன், அது 
ஒன்றும் ஆரணயம் அல்ல, வனம் அல்ல, 
காடு அல்ல, நுறழயமுடியாே இடம் அல்ல, 
நுறழநது இன்பம் அனுபவிக்கக்கூடிய பூங்கா 
என்பறே அறிவுறுத்துகின்ை வறகயிதல ோன் 
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’கோல்காப்பியப்பூங்கா’ என்று அநே நூலுக்குப் 
கபயரிட்டுத் ேமிழகத்திலும், ேமிழகம் 
சாரநதுள்ள பல்தவறு ்மாநிலங்களிலும் 
அேறனப் பரப்புகின்ை பணியிதல நான் 
ஈடுபட்தடன்”6எனக் குறிப்பிடுகின்ைார.

்கலைஞரின் இைக்கணப் புைலம:

கறலஞர இலக்கியப் புலற்ம 
வாய்நேவர என்பதோடு, கோல்காப்பியப் 
பூங்காவிற்கு உறர எழுதிய பின் அவரது 
இலக்கணப் புலற்மயும் கேரிய வருகிைது. 
இலக்கணக் ககாள்றககறள உள்வாங்கி, 
அேறன இலக்கிய நிகழ்வுகளாகப் பதித்து 
உறர கணடுள்ளார. எனதவோன், தபராசிரியர 
டாக்டர வ.அய்.சுப்ர்மணியம். “கறலஞர 
மு.கருணாநிதியின் கோல்காப்பியப் பூங்கா 
சுறவயாக எழுேப்பட்டோல் முழுவறேயும் 
(ஏைத்ோழ அய்நநூறு பக்கம்) படித்தேன். 
கோல்காப்பியச் சூத்திரங்கள் நூறுக்குத்ேம் 
அனுபவத்துடன் உறர வகுத்துள்ளார. சில 
இடங்களில் அகம் கசய்யுள் அற்மப்பில் ே்மது 
உறரறய வறரநதுள்ளார.

கசாற்பிறழதயா எழுத்துப்பிறழதயா 
இல்றல. கலநேதபாக்கும் இல்றல. ஒரு 
்மாேத்தில் எழுதி முடித்ேோகக் குறித்துள்ளார. 
பல அலுவல்களுக்கு இறடயில் 
இத்ேறகய நீணட நூல் கசய்ேற்மக்குப் 
பாராட்ட தவணடும். அவர விளக்கிய 
சூத்திரங்களில் கபரும்பகுதியும் கபாருளியல் 
சூத்திரங்கள்ோம், அேனால் அவர உறர 
சுறவபட அற்மநதுள்ளது” (சுப்ர்மணியம், 
வ.அய்., கறலஞர பறடப்புலகம், ப.1) என  
வியநது பாராட்டுவது  கபரிதும் சுட்டத்ேக்கது.

உலரப் ெணபு்கள்:

இலக்கணத்றேப் பலாச்சுறளகயன 
இனிற்மயாக்கிப் பறடத்துக் ககாடுப்பதில் 
கறலஞர எடுத்துக்ககாணட பணி சிைப்பானது 
எனலாம். “மூல நூல்கள் ேங்கச்சுரங்கம் என்ைால், 
அவற்றின் உறரகள் ேங்கச் சுரங்கத்திற்குள் 
அற்மநதுள்ள ்மற்கைாரு றவரச்சுரங்க்மாகும். 
உறரகள் யாவும் அள்ளக் குறையாே 
அமுேசுரபிகள்,” எப்தபாதும் வற்ைாே ஆறுகள்,  
கால்மாற்ைத்ோல் நிறலகுறலயாே இ்மயச் 

சிகரங்கள். ச்மயம், அரசியல் முேலியவற்றின் 
ோக்கத்ோல் கலங்காே கடல்கள்” (அரவிநேன், 
மு.றவ., உறரயாசிரியரகள், ப.56) என்பார , 
உறரகள் குறித்து மு.றவ.அரவிநேன் அவரகள்.

பதால்்காப்பியத்தின் தனிச் சிறப்பு  
ெற்றிக கூறுதல்:

கோல்காப்பியத்றேதய பல 
இடங்களில் புகழ்நதும், அேனுறடய 
இன்றியற்மயாற்ம பற்றியும் கூறியுள்ளார. 
அேன் சிைப்புகறளயும், அேறனச் சிைப்பித்தும் 
பல இடங்களில் கூறியுள்ளார. காலத்ோல் 
மூத்ேகாப்பியம் கோல்காப்பியம் (ப.32), 
‘எல்றலயில்லாப் கபருற்ம ககாணட 
ேமிழ் க்மாழிக்கு இலக்கணத் தோரணம் 
கட்டும் இநேக் காப்பியத்தின் சிைப்புப் 
பாயிரத்றேப் படித்ோதல நாம் நம்ற்மயும் 
அறியா்மல் கசம்்மாநது நிற்தபாம் (ப.32) 
என்று கூறுறகயில் கோல்காப்பியத்தின் 
மீது அவர றவத்திருக்கும் உயரநே்மதிப்பு 
கவளிப்படுகிைது. கோல்காப்பியத் தோட்டம் 
(ப.36), கோல்காப்பியப் பலாக்கனியில் அநேக் 
கரடுமுரடுோன் எழுத்ேதிகாரம் (ப.36) என்றும், 
பலாப்பழத்தின் சுறளதய கபாருளதிகாரம் 
(ப.37) என்றும், அப்பலாச்சுறளறயப் 
பாதுகாக்கும் பணியில் கசால்லதிகாரம் (ப.37) 
இடம் கபற்றுள்ளது என்றும் சுறவபடக் 
கூறியுள்ளார.

*“இது இலக்கண நூல்ோன் என்ைாலும் 
ஏறனய க்மாழிகளில் உள்ள இலக்கணநூல் 
தபான்ைேன்று! அணற்ம நூற்ைாணடில் தோன்றி 
வளரநது வரும் க்மாழி ஆராய்ச்சியும், த்மறல 
நாட்டவரால் விரும்பிப் தபாற்ைப்பட்டு 
வரும் இலக்கிய ஆராய்ச்சியும், பணபாட்டுக் 
கறலகளாம் உயிரியல், உளவியல், 
வாழ்வியல் முேலியனவும் ேன்னகத்தே 
ககாணடு இயங்குகிைது” (கருணாநிதி, மு., 
கறலஞர, கோல்காப்பியப்பூங்கா, ப.202.) 
என்கிைார கறலஞர. “காலத்ோல் மூத்ேதும் 
கடித்துத் தின்ைால் ்மட்டுத்ம சுறவ வழங்கும் 
கரும்பறனயதும் எளிோகவும் இனிப்புத் 
ேரக்கூடிய கனிக்குவியல் ககாணடதும் 
கோல்காப்பியம் எனலாம்” (கோ.கா.பூ.ப.39.) 
என்றும் கூறுகிைார. கோல்காப்பியம் 
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கோடங்குவது கடவுள் வாழ்த்துடன் அன்று 
என்பதும் (ப.32), கோல்காப்பியத்ம ேமிழர 
வாழ்வின் பல்துறை பற்றி அறிேற்குத்  துறண 
புரிவோகும் (ப.38) என்றும் கோல்காப்பியம் 
பற்றிக்கூறுகிைார.

“எல்லா க்மாழிகளுக்கும் ஒலிோன் 
மூலம் என்போலும் இபஃது எழுத்ேதிகாரம் 
என்போலும் முேல் நூற்பா  எழுத்து எனத் 
கோடங்குகிைது. கோல்காப்பியறரப் 
பின்பற்றித் ோன் தபாலும் அய்யன் 
வள்ளுவரும் "அகர முேல எழுத்கேல்லாம்” 
என்று திருக்குைறள எழுத்திதலதய 
கோடங்கியிருக்கிைார” (கோ.கா.பூ...ப.40) என்று 
கோல்காப்பியத்றேயும், திருக்குைறளயும் 
ஒப்பிட்டு தநாக்கியுள்ளார. கோல்காப்பியன் 
எனத் ேம் கபயறர அற்மத்துக் ககாணடுபழம் 
கபருற்மக்கும் பணபாட்டுக்கும் காப்பாக 
நூல் இயற்றிய கோல்காப்பியர (ப.67) என்றும், 
'கோல்காப்பியத்தின் வழிகாட்டுேலின் 
வழிவணிகரகள் பின்பற்ை தவணடும்' (ப.108) 
என்றும் குறிப்பிடுகிைார. கோல்காப்பிய 
நூற்பா, ்மற்றும் உறர, அேற்கான விளக்கம்    
இவற்றைப் படியுங்கள் (ப.127) என்றும் 
கூறுகிைார.

“உலகில் பல பகுதிகளில் உருவான 
இனங்கள். க்மாழிச் சாேனத்றேப் 
பயன்படுத்திக் ககாள்ளத் கோடங்கின 
எனினும், அவற்றில், க்மாழியில் இலக்கியம் 
கணடு, அேற்கு இலக்கணமும் கணடு, 
அய்யாயிரம் ஆணடுக்கு முன்தப ஆரம்ப்மான 
வளரச்சிக்கு இரணடாயிரம் ஆணடுக்கு 
முன்னதர க்மருதகற்றிக்  ககாணட 
கபருற்மயும் வரலாற்றுச் சிைப்பும் ேமிழ் 
இனத்துக்தக உணடு. அேற்கு  எடுத்துக்காட்டாக 
விளங்குவதே கோல்காப்பியத்தின்  
கபாருளதிகார்மாகும்” (கோ.கா.பூ.ப.42.) 
என்கிைார கறலஞர.

'கோல்காப்பியம் தபான்ை நூல் 
இல்றலதயல் நாம் காலக் கணணாடிகறள 
இழநேவராயிருப்தபாம்' (ப.135), 
கோன்ற்மக்காலச் கசய்திகறளத் கோகுத்து 
வழங்கும் கோல்காப்பியம் (ப.210), சிலம்புக்கு 
மிக முற்பட்ட காலத்திதலதய சிைநே இலக்கண 

இலக்கியப் பூங்காவாகவும், ேமிழரக்குக் 
கிறடத்ே கருவூலத்ம ேன்தனரில்லாத் 
கோல்காப்பியம் (ப.292), இலக்கணக் 
கருவூல்மாம் கோல்காப்பியம் (ப.353), 
காலத்ோல் பாணினிக்கும், கவுடில்யருக்கும் 
முற்பட்டது கோல்காப்பியம் (ப.527) 
என்பன அவரது  கோல்காப்பியம்  குறித்ே 
கணிப்புகளாகும்.

பதால்்காப்பியலரச் சிறப்பித்தல்:

கோல்காப்பியறரப் பல இடங்களில் பல 
கபயரகள் ககாணடு அற்மத்துள்ளார கறலஞர. 
அறவயாவும் சிைப்புப் கபயரகளாகதவ 
அற்மநதுள்ளன. எம்்மான் கோல்காப்பியர 
(ப.41), ஐநதிரம் உணரநே கோல்காப்பியர 
(ப.34), காப்பியத்மதலான் (ப.257), காப்பியர 
(ப.259), கோல்காப்பியனார (பக்.261, 307), 
அய்யன் கோல்காப்பியர (ப.292), ஆசிரியர 
கோல்காப்பியனார (ப.300), மூத்ே ேமிழ் 
ஆசான் முதுகபரும்  புலவர கோல்காப்பியர 
(ப.314), இலக்கணக்கிழவர (ப.400) என்று பல 
இடங்களில்கோல்காப்பியறரச் சிைப்பித்து 
எழுதியுள்ளார.

உலரயாசிரியர்்களின் உலரத் தன்லம்கள்:

உறரயாசிரியரகள் பலரின் உறரத் 
ேன்ற்மகள் குறித்தும், அேன் நிறை, 
குறைகள் பற்றியும் குறிப்பிடுகிைார. 
கபாருளதிகாரப் பழநேமிழ்ச் கசாற்கள் 
அல்லது கசாற்கைாடரகளுக்கு உறரகயழுதிய 
உறரயாசிரியரகள் பலரும், அறனவரும் 
புரிநதுககாள்ளும் வறகயில் எளிற்மயான 
உறரகறளதயா, விளக்கங்கறளதயா 
வழங்கவில்றல என்றும், கற்பாறைப் 
பாறேகளிதலதய இலக்கியப் பயணத்றே 
நடத்தியுள்ளனர" (கோ.கா.பூ.பக்.134,135) 
என்று பிை உறரயாசிரியரகளின் ேன்ற்ம 
யிறனச் சுட்டியுள்ளார. அவரகளின் நறட, 
கடின்மானது என்று கூறினாலும், சில 
இடங்களில் அவரகளின் கருத்துடதனதய 
கறலஞரும் கருத்கோருமித்துள்ளார(ப.244). 
கவள்றள வாரணனாறரப் பற்றிக் 
குறிப்பிடுறகயில், நடுவுநிறல தநாக்குறடய 
நல்ல ேமிழறிஞர, எச்சாரபும் இல்லாேவர. 
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ேமிழ்ச் சாரபு ்மட்டுத்ம உரியவர (ப.485) 
என்தை புகழ்கிைார. முறனவர. ேமிழணணல், 
முறனவர. ச.தவ. சுப்பிர்மணியன், முறனவர. 
வ.அய்.சுப்பிர்மணியனார ஆகிதயாரின் உறர 
க்மாழியியல் தநாக்கில் அற்மநதுள்ளது எனப் 
பாராட்டுவார (ப.485)

உலர முரணொடு்கள் சுட்டல்:

பல உறரகறளக் கற்றும், உறர 
முரணபாடுகளுக்குள் நுறழநது ேனது உறர 
முடிறபத் கேரிவித்திருக்கும் இடங்களும் 
காணப்படுகின்ைன. 'ஏதனார ்மரபு' (்மலர 
21), 'இன்பம்' (்மலர 64), 'வழக்கு' (ப.366), 
தபான்ைவற்றிற்கு அவர ேரும் உறர முடிபுகள் 
சிநதிக்கத்ேக்கன. மீள்ஆய்வுக்கும்உரியன.

'்மரபுநிறலதிரிேல் கசய்யுட்கில்றல 
' (்மரபியல்.நூ.92) என்ை நூற்பாவிற்கு 
(்மலர97) அவரே்மது பல கவிறேகறள 
எடுத்ோணடு உறர வகுத்திருப்பது குறிக்கத் 
ேகுநேது. றைக்கூ கவிறே வறர அவர 
சிநதித்திருப்பதும் (ப.506) தபாற்றுேற்குரியது. 
சங்கம் முேல் இன்றைய கவிறேகள் வறர 
அவர சுட்டியிருப்பது அவரது இலக்கியப் 
பரப்பிறன, நவீனஆற்ைறலகவளிப்படுத்துவ
ோய்அற்மகின்ைது.

உவலம்கள் எடுத்தாளுதல்:

இலக்கியத்றே அழகுபடுத்தும் முேலணி 
அல்லது ோயணி உவற்மதயயாகும். அது 
காலத்ோல் மிகவும் முற்பட்டது்மாகும். 
கோல்காப்பியர 'உவ்மவியல்' என ஓரியதல 
வகுத்திருப்பது தபாலச் சங்கப்பாடல்களிலும் 
ஏைத்ோழ கோணணூறு விழுக்காடு உவற்மதய 
இடம் கபறுகிைது என்னும் “ேமிழணணல்” 
(ேமிழணணல்., இலக்கிய வரலாறு, ப.160.) 
கருத்துப்படி, இலக்கியத்றே அழகுபடுத்தும் 
முேல் அணி உவற்மதயயாகும். எல்லா 
அணிகளுக்கும் 'தவராய்' விளங்குவதும், மிகத் 
கோன்ற்மயானதும், இவ்வுவற்மயணிதய 
ஆகும். கவிறேகறளத் ேகுதியாக்குவதும், 
அழகுபடுத்துவதும் உவற்மகதளயாகும். 
இத்ேறகய சிைப்புறடய 'உவற்ம'யிறனக் 
கறலஞர ே்மது உறரயில் பல இடங்களில் 

றகயாணடுள்ளார. ஏைத்ோழ 150க்கும் 
த்மற்பட்ட உவற்மகள் நூலினுள் எடுத்ோளப் 
பட்டுள்ளன. கீழ்க்கணடவாறு உவற்மகள் 
எடுத்ோளப்படுகின்ைன.

1. அஃறிவைவய உயர்திவையுடன் 
ஒப்பிடுதல்

"கநல்லுக்குள்ளிருநது அரிசி 
ேறல காட்டுவது தபால 
கவள்றள விழிகள் 
இற்மகளின் இடுக்குகளில் 
ஒளிகாட்டிய வணணமிருநேன” 
   (கோ.கா.பூ,ப.41)

இங்தக கநல்லுக்குள் இருக்கும் 
அரிசியானது, இற்மகளின் இடுக்குகளில் 
ஒளிவிடம் கணகளுக்கு உவற்மயாகக் 
கூைப்பட்டது.

“....... வற்ைாே
 நதி தபாலக் கருத்துகறள 
வாரி வழங்கும்
 ஆற்ைல் மிகு அறிஞன்”
    (கோ.கா.பூ.ப.62)

இங்தக அறிவியலின் கசயலானது, 
கறலஞரின் உறரத்திைத்திற்கு ஒப்பிடப் 
படுகிைது.

“அவரகள் ேம்ற்ம அறியா்மல் 
ேறல கவிழ்நது ககாணட காட்சி, 
காம்புகனம் ோங்காே 
காரணத்ோல் குனிநது ககாணட 
க்மல ்மலரக் கூட்டம் தபால் இருநேது   

   "(கோ.கா.பூ,ப.63)

அறியாற்ம ககாணட ்மக்கள் 
ேறலகவிழ்நே காட்சியானது, ோ்மறர 
காம்பு கனம்ோங்காது ேறல குனிநேதுடன் 
ஒப்பிடப்படுகிைது.

“ோயின்றக அவள்மீது 
க்மல்லப்படரநே ககாடி
தபாலவும்”  (கோ.கா.பூ,ப.167)

இங்தக ோயின் றகயானது படரநே 
ககாடிக்கு உவற்மயாகக் கூைப்பட்டுள்ளது.
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"ேனிற்மத் ேணலில்
பசறலக் ககாடிவேங்கிடதவா நான்! ”   

   (கோ.கா.பூ,ப.188)

ேறலவி வாடுவது பசறலக் ககாடி 
வாடுவேற்கு உவற்மயாகக் கூைப்பட்டுள்ளது.

“தபார நடநே இடத்தில், புலிகயான்று
யாறனகள் நடுதவ சிக்கியது  தபால் 
சிக்கி உறுதிப்பாட்டின் 
வலிற்மயால் கவளிவருகிைாள்”   

   (கோ.கா.பூ,ப.196)

புலிகயான்று யாறன நடுதவ சிக்கிய 
ேன்ற்மயானது, தபாரில் வீரன் கவளிப்பட்ட 
ேன்ற்மக்கு உவற்மயாகக் கூைப்படுகிைது.

'தவட்றடக்கு வநே தவநேர  ோங்கள்
ஏதோ, ஒரு ்மாறனப் தபால் என்றன
தவட்றடயாடிவிட்டு” (கோ.கா.பூ,ப.202)

இங்தக ்மான், ஒரு கபணணுக்கு 
ஒப்பாக்கப்படுகிைது.

2. உைர்வுக்கு உவவெ சுடடல்

்மனிே உணரவுகறளதய உயிரகளுடன் 
ஒப்பிட்டுக் கூைப்படுகிைது.

”துள்ளிக் குதிக்கிை முரட்டுக்
குழநறேறயப் தபால அடம் பிடித்து
ஆட்டம் தபாடும் கா்மஉணரவின்
உச்சகட்டமும் ” (கோ.கா.பூ,ப.210)

இதில் துள்ளிக்குதிக்கும் குழநறேயின் 
கசயலானது கா்மஉணரதவாடு ஒப்பிடப் 
படுகிைது. கசயறல உணரவுடன் 
ஒப்பிட்டுள்ளார  கறலஞர..

3. விலங்குெவள உவவெெளொெ எடுத் 
தொளுதல்

குயிலின் வாய் அலகானது    புனலிக் 
ககாடியின் க்மாட்டுக்களுக்காகப் ஒப்பிடப் 
படுகிைது.

"குயிலின் வாய் அலகு தபான்ை கூரிய
க்மாட்டுகறளயுறடய புனலிக்    

   ககாடியின்
பூக்களால் கோடுக்கப்பட்ட 

்மாறலறயக் கரிய
முடியில் சூட்டிக் ககாணடு”
   (கோ.கா.பூ. ப.210)

புலி: புலியின் கணறண கவணற்மயான 
தோலுக்கு ஒப்பாய்ச் சுட்டியுள்ளார.

“புலியின் கணறணப் தபால் 
கவணற்மயான தோல் எனும்
கள்றள” (கோ .கா.பூ,ப.232)

கவணற்மக்கு ஒப்பாய் புலியின் 
கணறணக் கூறுேல் இயல்தபயாயினும், தோல் 
எனும் கள்ளிற்கு ஒப்பாய்க் கூறுேல் இயல்புக்கு 
மீறிய சிநேறனயாய் உள்ளது.

அடவட: அறுபட்ட அட்றட 
துடிதுடிப்பது, இங்தக தபாரில் அறுபட்ட 
வீரனின் ேறலயும் உடலும் ஆடுவேற்கு 
ஒப்பாகக்  கூைப்படுகிைது.

“அறுபட்ட  அட்றடயின் உறுப்புகள்,
கபருநிலத்தில் படியா்மல் 
ஆடித் துடிப்பது தபால்
அைதவ வீழ்நதுபடாது 
அவன் ேறலயும் உடலும்
கால்றககளும் \
ஆடிக்ககாணடும் துடித்துக்
ககாணடுமிருக்கின்ைன”
   (கோ.கா.பூ, ப...233)

மீன்ெள்: ்மன்னறனச் சுற்றி ்மாற்ைார 
தபாரிடுவது, அயிறர மீன்களின் கூட்டத்திற்கு 
ஒப்பிடப்படுகிைது. இநே  உவற்மயிலிருநது 
அவன் ்மாற்ைாறரத் துச்சக்மன ்மதிப்பறேதய 
அறியமுடிகிைது.

“ேம்முறடய உயிரறனய தவநேறன
்மாற்ைார பறடவீரரகளும், 
ேளபதிகள் சிலரும்
அயிறர மீன்களின் கூட்டம் தபால் 
சூழ்நது ககாணடு 
தபாரிடும்நிறலறயச் சற்று
கோறலவில் தபாரிட்டுக் 
ககாணடிருநே ஒரு
வீரன் கணடுவிட்டான்”
   (கோ.கா.பூ, ப.233)
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புலி, நாகம்: அடிபட்ட புலியும், 
நாகமும் மீணடும் சீறியகேன்ைால் எத்ேறகய 
ககாடூர்மான நிறல ஏற்படுத்மா, அேறனதய 
வீரனின் வீரத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிைது.

”என் ேறலவனுக்கு
ஆபத்ோ? என்று கனல் ்மணடி விட்ட
கணகதளாடும் றகயில் ஏநதிய   
கட்கத்மாடும்
அங்குப் பாய்நோன் அடிபட்ட
புலி தபால!
மிதிபட்ட நாகம் தபால!”
   (கோ.கா.பூ,ப.233)

உவற்மயுடதனதய கோடரிறன 
முடித்துள்ளபான்ற்ம ஆரவத்றேத் தூணடுவ 
ோயுள்ளது.

பருநது, கிளி: ேறலவன், ேறலவிறயக் 
காணச் கசன்ை தவகத்திற்கு  ஒப்பாக, பருநது 
கிளிறய தநாக்கிச்     கசல்லும் தவகம் 
கூைப்படுகிைது.

“பருநகோன்று கிளிதநாக்கிப் 
பாய்வது தபால்
பாங்கன் கசான்ன திறசதநாக்கிப் 
பைநது கசன்ைான்”
    (கோ.கா.பூ,ப.264)

பிற ்ெொருள் உவவெெள்:

முரசு: முரசுகள் முழங்கும் சப்ேத்திற்கு 
உவற்மயாக இடிமுழக்கமும், கடலில் 
உணடாகும் புயலும் கூைப்படுகிைது.

“தபார கோடங்கிட 
இருேரப்பிலும் முரசங்கள்
ஒலிக்கின்ைன. ஒன்று  தகாறடகால 
இடிமுழக்கம் தபால்! ்மற்கைான்று 
ககாநேளித்துக் கடல் ோணடும் 
புயல்முழக்கம் தபால்! "
   (கோ.கா.பூ,ப.233) 
இத்கோடரிறன உவற்மறயக் 

ககாணதட  முடித்திருப்பதும், கறலஞரின் 
நறடச்சிைப்பிற்குச் சான்ைாய் உள்ளது.

யொழ்: தபாரில் புைமுதுகிட்டு ஓடும் 

தகாறழகயாருவனது கசயலானது. யாழ் 
நரம்பு அதிரவேற்கு ஒப்பாகக் கூைப்படுகிைது.

"ஒரு தகாறழக்கு இங்கு
இருபறடயிலும் இடமில்றல 
கயன்றுறரத்து
மிரட்சியினால் மீட்டிவிட்ட 
யாழ் நரம்பு தபால்
த்மனி அதிரதவாறர  
அறடயாளம் கணடு
அவறரக்களம் விட்டு
ஓட்டிவிட்ட நிகழ்ச்சிகளும்
ஒன்றிரணடு விதிவிலக்காக உணடு!"   

   (கோ.கா.பூ, ப.233)

4. விவை உவவெெள் ெயன்ெடுத்துதல்

சிட்டுப் தபால் பைநது விட்டாள் 
என்பதில் அவள் பைநதுவிட்ட கசயல் 
சிட்டுக் குருவி பைப்பதோடு ஒப்பிட்டுக் 
கூைப்பட்டுள்ளற்மயால் இபஃது விறன 
உவற்மயாகக் கருேப்படுகிைது”(கோ.கா.பூ, 
ப.480)

5. ெயன் உவவெ எடுத்தொளுதல்

"்மறழ நிகரவள்ளல்” ”(கோ .கா.பூ, ப.165) 
என்பதில் ்மறழ எவ்வாறு நல்லவர ககட்டவர 
என்று பாரா்மல் கபய்கிைதோ, அறேப் 
தபால் அரசன் என்பவன் ேன்றனநாடி வரும் 
அறனவருக்கும் கபாருறள வழங்குவான். 
இதில் ்மறழ என்பது பயன்உவற்ம ஆகிைது.

6. ்ெய் உவவெெள் சுடடல்

“சங்கறனயகழுத்து” (கோ.கா.பூ.ப.280) 
என்பதில் சங்கிறனப் தபான்று அவளுறடய 
கழுத்து இருநேறேச் கசால்லியோல்  இது 
க்மய் உவற்ம ஆயிற்று.

7. உருஉவவெ ெயன்ெடல்

“கபான்னார த்மனியாள்” (கோ.கா.பூ, 
ப.423) என்பதில் கபான்றனப் தபான்ை 
நிைமுறடயவள். இதில் உருஉவற்ம ஆயிற்று. 
"குழல் தபான்ை க்மாழி" - இறசறய கசவியால் 
்மட்டுத்ம உணர முடியும். “தேன் தபால் 
இனிக்கும்" - சுறவயிறன நாவினால் ்மட்டுத்ம 
உணர முடியும். 
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அணி்கள் எடுத்தாளுதல்:

1. உருவெ அணி

உவற்ம அணியில் உப்மான 
உபத்மயங்கள் தவறு தவைானறவ என்ை 
எணணம் அகல்வதில்றல. உருவகத்தில் 
இரணடும் ஒன்தை என்ை அதபே உணரச்சி 
ேறலகயடுக்கிைது. எனதவ, உவற்மயின் 
கசறிவாரநே வடிவத்ம உருவகம் எனலாம்.

ஆசிரியர ேறலவன் - ேறலவியிறடதய 
நிகழும் களவியல் க்மய்ப்பாடுகறளக் 
குறிப்பிடுறகயில்,

“கோணறடவறர வநே 
வாரத்றே கவளிவரா்மல்
இரணடு இேழ்க் கேவும் அறடத்ோள்!
அநதி வானக் கன்னமிரணடும் 
த்மலும் சிவநதிட
அவன் கசயல் எதிரபாரத்துக் 
காத்திருநோள்”  (கோ.கா.பூ, ப.442)

என்று உருவக அணிறயப் பயன்படுத்தி 
யுள்ளார.

2. தன்வெ அணி

ஒரு கபாருளின் ேன்ற்மயிறன, 
அேற்குரிய கசாற்களால் உறரப்பது 
ேன்ற்ம எனும் அலங்கார்மாகும். இேறனத் 
ேணடியலங்காரம்,

“எவ்வறகப் கபாருளும் 
க்மய்வறக விளக்கும்
கசான்முறை கோடுப்பது 
ேன்ற்ம ஆகும்"
என்று கூறியுள்ளது. 
ஆசிரியர ே்மது நூலில் காேலின்    

 குணத்ேன்ற்மயிறன,
“கணதுஞ்சார பசி தநாக்கார "
    (கோ.கா.பூ,ப.273)

“குளத்தில் ககணறடமீன் துள்ள 
்மைநோலும்

நதியில் வாறள மீன் வர ்மறுத்ோலும்
இநேக் கு்மரி ்மட்டும் காத்திருப்பாள் 

கு்மரனுக்காக!  (கோ .கா.பூ.ப.301)

'கன்னற் சுறவயாகக் கனியின் சாைாகக் 
(ேணடி.நூ.39)

காநேப் பிறணப்பாக" (கோ.கா.பூ. ப.457)

என்று பல இடங்களில் ேன்ற்மயணியின் 
சுறவபட அற்மத்துள்ளார.

3. விர�ொத அணி

்மாறுபட்ட கசால்லாலும், கபாருளாலும் 
்மாறுபட்டு இயல்புறடய விறளறவத் 
ேருவது விதராே அணியாகும். இேறனத் 
ேணடியலங்காரம்,

"்மாறுபடு கசாற்கபாருள் 
்மாறுபாட்டு  இயற்றக
விறளவு ேரஉறரப்பது 
விதராேம் ஆகும்.” (ேணடி.நூ.151) 

என இயம்பியுள்ளது. ேறலவன் - 
ேறலவியின் கனவு கவளிப்பட்ட காலத்துத் 
ேறலவி,

“கநருப்புக் கதிரவன் குளிறரப் 
கபாழிநோன்; 

நீ என்னருகில் இருநே தபாகேன்றும்
குளிர நிலா கவப்பம் ககாட்டியது;
நீ என்றனப் பிரிநதிருநே தபாகேன்றும், 
உடன் தபாக்கா? உடனடி ்மணவிழாவா?
உேடிரணடும் ஒட்டித்ோன் 
கிடக்கு்மா? என்
வினாவுக்கு விறடயளிக்க 
ஒரு கநாடி தநரம்
திைப்பேற்கும் ்மறுக்கு்மா?’

   (கோ.கா.பூ,ப.575)

என்று புலம்புவோக ஆசிரியர பறடத்துக் 
காட்டியுள்ளார.

இதில் கநருப்பு, குளிர, வினா, விறட, 
அருகில், கோறலவில், ஒட்டுேல், திைத்ேல், 
'எனச் கசாற்கள் ஒன்றுக்ககான்று ்மாறுபட்டு 
இருத்ேலின் கசால்விதராேம் ஆயிற்று. 
உடன்தபாக்கு, ்மணவிழா என்பன கபாருள் 
விதராேம் ஆயிற்று.
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4. பின்வருநிவலயணி

கசய்யுளுள், முன்னர வநே கசால்லாவது 
கபாருளாவது ேனித்ேனியாகதவா அல்லது 
ஒன்று தசரநதோ பின்னரப் பலவிடங்களில் 
வருவது பின்வருநிறலயணி ஆகும்.

"முன்வருஞ் கசால்லும் 
கபாருளும் பலவயின்
பின்வரும் என்னிற்பின்
வருநிறலதய" (ேணடி.நூ.160)                                    

இதில் ஒரு முறை வநேகசால், ஒதர 
கபாருளில் பின்னும் பின்னும் வருேல் 
கசால்கபா ருள் பின்வருநிறலயணி.

"நிறலகபைதவ வாழ்வது 
ோன் நிகரில்லாக் காஞ்சி,
ேறலககாடுத்துத் ேன்்மானம்
 காத்திடச் கசால்லுவது ோன் 
காஞ்சி   (கோ.கா.பூ,ப.254);

 இங்கு 'காஞ்சி', 'காஞ்சி' என்று காஞ்சித்தி
றணறயப்பற்றிக்கூறியுள்ளார.

5. அதிசயஅணி

கவிஞன் ோன் கருதிய ஒரு கபாருளினது 
அழகிறன உவநது கசால்லுங்கால் 
கவிஞருலகத்தின் கற்பறன வரம்றபக் 
கடவாே நிறலற்மதயாடு கற்தைார வியக்கும் 
வணணம் கூறுவது அதிசய அணியாகும்.

“்மனப்படும் ஒரு கபாருள் 
வனப்புவநதுறரப் புழி
உலகு வரம் பிைவா நிறலற்மத்ோகி
ஆன்தைார வியப்பத் தோன்றுவது 
அதிசயம்” (ேணடி.நூ.53)

என்பது நூற்பா.

“சிலம்புக்கு மிக முற்பட்ட 
காலத்திதலதய
சீரமிகு இலக்கண இலக்கியப் 
பூங்காவாக,
ேமிழரக்குக் கிறடத் ேகருவூலம்
ேன்தனரில்லாத் கோல்காப்பியம்!" 
   (கோ.கா.பூ.ப.292)

இங்குத் கோல்காப்பியத்தின் சிைப்பி 
றனயும், கோன்ற்மயிறனயும்; வியநது 
கூறுவேற்காய், சிலம்பிற்கு முநதியது என்றும், 
ேமிழரக்குக் கிறடத்ே கருவூலம் என்றும் 
கூறியிருப்போல் இது அதிசய அணியாயிற்று.

6. நுடெஅணி

நுட்பம் என்பது அறிேற்கு அருற்மயானது. 
பிைர கருத்திறன உணரநது அேற்குரிய 
்மறுக்மாழிறய கவளிப்பறடயாகக் கூைா்மல் 
குறிப்பினாதலா அல்லது கோழிலினாதலா 
ஊகித்து அரிோக அறியத்ேக்க கசய்றகத் 
திைமுறடயது நுட்ப அணியாகும்.

"கேரிவு தவறுகிளவாது குறிப்பினும்   
   கோழிலினும்

அரிதுணர விறனத் திைம் நுட்ப்மாகும்."   
   (ேணடி. நூ.45)

என்பது நூற்பா.

"இநேக் காலகட்டத்துப் கபணகளின் 
நிறலதயாடும், அவரகள் அனுபவிக்கும் 
உரிற்மகதளாடும், இரணடாயிரம் 
ஆணடுகளுக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்துப் 
கபணகளின் நிறல ஆணகளின் நிறல 
ஆகியவற்றைப் பழம்கபரு வரலாறுகளிதலா, 
இலக்கியங்களிதலா படித்துப் பாரத்துவிட்டு 
அவற்றைத் ேவைாகவும், ேரக்குறைவாகவும் 
வி்மரசித்துக் ககாணடிருப்பறேவிட, அக்கால 
நிறலறய அறிநது ககாள்ளத் துறணபுரியும் 
சாேனங்களாக ்மட்டுத்ம அவற்றைப் பாரக்க 
தவணடும்” (கோ.கா.பூ, ப.354) இத்ேறகய 
நுட்ப்மான கருத்றேக் கூறிநுட்ப அணிறய 
அற்மத்துள்ளார. 

7. உயர்வு நவிற்சி அணி

கற்தபாரும் தகட்தபாரும் வியநது 
்மகிழும்படி கபரியறேப் கபரியோகவும், 
சிறியறே மிகச்சிறியோகவும் திைற்மயுடன் 
கூறுவது இது. ்மனப்படும் ஒரு 
கபாருள் வனப்புவநதுறரப்புழி, உலக 
வரம்பிைவாநிறலற்மத்ோகி, ஆன்தைார 
வியப்பத் தோன்றுவது அதிசயம்! எனத் 
ேணடியலங்காரம் கூறும் அதிசய அணிதய 
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உயரவு நவிற்சி எனலாம்.

"வல்லினம், க்மல்லினம்,
இறடயினம் ஒன்றுபட்டுத் 
“ேமிழ்” என்தை 
ேகத்ேகாய ஒளிபரப்பிடும்தபாது;
ேமிழரகள் பல கூறுகளாகப் 
பிளவுபட்டுப்
பாழ்பட்டுக் கிடப்பது நியாயநோனா?   

   "(கோ.கா.பூ.ப.65)

இங்குத் ேமிழ் எழுத்தின் ஒற்றுற்மறயக் 
கூறிவியக்கச் கசய்து, அேனுடதனதய, 
ேமிழரகள் ேம்முள்பிளவுபட்டுக் கிடக்கும் 
சிறுற்மயிறனயும் வியநது கூறியுள்ளார.

"ஆளுற்மக்காக அற்மக்கப்பட்ட  
எல்லாப் பிரிவுகளுத்ம வருணம் 
காரண்மான பிரிவுகள்
என்பது குறுகிய தநாக்குடன் வாோடும்
'கபரிதயார'(?)களின் வக்கிரச் 
சிநேறனதய
ேவிர தவறில்றல " (கோ.கா, 149)

இங்கு வருணப் பாகுபாட்றடப் 
பிரித்ேவரகறளப் கபரிதயார என்று 
இழிவுபடுத்திக் கூறியுள்ளார.

"பணறடத் ேமிழர ஒருவருக்ககாருவர 
தபாரிட்டு
கவற்றியும் தோல்வியும் 
அறடநேவர எனினும்,
இருநிறலயிலும் அவரகள் 
வீரம் விறளத்ேனர.
தீரம் காட்டினர. ்மானம் 
காத்ேனர என்பேற்குத்
கோல்காப்பியத்திற்குத் துறண நின்று
புைநானூறும் அவ்றவயார 
வாயிலாகச் சான்று
கூறுகிைேன்தைா!"  (கோ .கா.பூ, ப.211)

இங்குப் பணறடய வீரரகளின் வீரமும், 
்மானமும், கோல்காப்பியம் அேறனப் 
பதிவு கசய்துள்ள ேன்ற்மயும், அேறனதய 
அவ்றவயார எடுத்துக்கூறியுள்ள முறைறயயும் 
வியநது தபாற்றியுள்ளார.

"விஞ்ஞானப் புதுற்ம 
காரண்மாக அக்மரிக்க
நாட்டு முயற்சியினால் ஆ
ம்ஸ்ட்ராங் என்பவர
சநதிர்மணடலத்தில் காலடி றவத்து, 
ககாடி நாட்டித் திரும்பினார. 
அங்குக் கிறடத்ே
ஒருவறகக் கற்கறளயும் 
ககாணடுவநோர "  (கோ.கா.பூ,ப.213)

இங்குப் புதுற்மறயக் கணடுவியநது 
கூறுவோய் அற்மத்துள்ளார.

எனதவ, கறலஞர  கோல்காப்பியத்திற்குப் 
புதுற்மயாகத் ே்மது பாணியில் பல்விே 
உத்திநயங்கதளாடு உறரகயழுதிச்கசல்கிைார. 
இவரது உறர அவரது இலக்கிய இலக்கணப் 
புலற்மறய, பறடப்பாற்ைறல, திைனாய்வுப் 
புலற்மறய, கசால்லாற்ைறல, ேமிழ், 
ேமிழர குறித்ே உணரவுகறள, சமுோய 
விழிப்புணரவுகறள, கவளிக்காட்டிச் சிைநது 
விளங்குகிைது எனலாம்.

அடிககுறிப்பு்கள்:

1. அழதகசன், சு., ‘அழகுஇேழ், ெனவரி 
2003, ப.52.

2. En. Britanaica, Vol.18, PP.59 & 592. 
3. பர்மசிவானநேம், அ.மு., ேமிழ் 

உறரநறட, ப.47.
4. கருணாநிதி, மு.,கறலஞர, 

கோல்காப்பியப்பூங்கா, ப.33.
5. கருணாநிதி, மு., கறலஞர, 

கோல்காப்பியப்பூங்கா, ப.18.
6. கருணாநிதி, மு., கறலஞர, 

கோல்காப்பியர விருதும்! 
தூயவரபாராட்டும்! ப.11. 

7. சுப்ர்மணியம், வ.அய்., கறலஞர 
பறடப்புலகம், ப.1.

துலணநின்ற நூல்்கள்:

1. அகத்தியலிங்கம் ச.. - க்மாழியியல் 
- கசால்லியல் - 1, கபயரியல், 
அறனத்திநதியத் ேமிழ் க்மாழியியற் 
கழகம், அணணா்மறலநகர, 
கசன்றன (1979)
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2. அகத்தியலிங்கம் ச., கசால்லியல் 
-2, விறனயியல், அறனத்திநதியத் 
ேமிழ் க்மாழியியற் கழக கவளியீடு 
- 13.,அணணா்மறலநகர, கசன்றன 
(1982)

3. அரவிநேன், மு.றவ., 
உறரயாசிரியரகள், ்மணிவாசகர 
பதிப்பகம், கசன்றன (1968)

4. அழதகசன், சு., (கோ.ஆ) இலக்கண 
ஆய்வு, கோல்காப்பியம் 
கோல்காப்பியர ்மன்ைம், நாஞ்சில் 
ஆப்கசட் பிரிணடரஸ், 69-1, 
நீதி்மன்ைசாறல, நாகரதகாவில்(2001)

5. ஆதித்ேன், ஏ., இலக்கணப் புதுற்ம, 
சங்குமுத்து கவளியீடு, ்மதுறர (1982)

6. கருணாநிதி மு. கறலஞர – 
கோல்காப்பியப் பூங்கா, ேமிழ்க்கனி 
பதிப்பகம், கசன்றன (2003)

7. சணமுகோஸ், அ., ேமிழ்க்மாழி 
இலக்கண இயல்புகள், முத்ேமிழ் 
கவளியீட்டுக் கழகம், யாழ்ப்பாணம் 
(1992)

8. ெுன் லாரன்ஸ், கச., (ப.ஆ), 
கோல்காப்பிய இலக்கண 
க்மாழியியல் தகாட்பாடுகள், உலகத் 
ேமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன கவளியீடு, 
கசன்றன (2001)

ஆசிரியர் குறிப்பு:

திரு்மதி முறனவர. பி. ஸ்ரீதேவி அவரகள், 
இளங்கறலத் ேமிழ்  இலக்கியம், சிவகாசி 
ஸ்டாணடரடு பஃபயர ஒரகஸ் ராெரத்தினம் 
்மகளிர கல்லூரியிலும், முதுகறலத் ேமிழ் 
இலக்கியம், சிவகாசி அய்ய நாடார ொனகி 
அம்்மாள்  கல்லூரியிலும், முறனவர 
பட்ட ஆய்விறன ்மதுறர கா்மராசர 
பல்கறலக்கழகத்திலும் கபற்ைவர. 'ேமிழ்நூல் 
உணரத்தும் ேமிழ் இலக்கணம்' என்னும் 
இலக்கண நூறல கவளியிட்டுள்ளார. 
‘பரிபாடலில் ஆன்மீகமும் உலகியலும்' 
எனும் நூலிறன உலகத் ேமிழாராய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் வாயிலாக கவளியிட்டுள்ளார. 
பதிப்பாசிரியராக 6 நூல்கறள 
கவளியிட்டுள்ளார. 

ஏைக்குறைய ஐம்பது ஆய்வுக் 
கட்டுறரகறள எழுதியுள்ள இவர ்மதலசியா, 
இலங்றக தபான்ை கவளிநாடுகளுக்குச் 
கசன்று கட்டுறர வாசித்தும், கருத்ேரங்க 
நிகழ்விறன நிகழ்த்தியும் வநதுள்ளார. 
ஒருங்கிறணப்பாளராகத் தேசிய ்மற்றும் 
பன்னாட்டு நிகழ்வுகள் பல நிகழ்த்தியுள்ளார. 
காநதியச் சிநேறன, விதவகானநேர ற்மயத் 
தேரவு, நாட்டுப்புைவியல் ஆகியனவற்றில் 
பட்டயங்கறளப் கபற்றுள்ளார. பத்து 
ஆணடுகளுக்கும் த்மல் ஆசிரியப் பணியில் 
அனுபவம் கபற்ைவர. ேற்ச்மயம் சாத்தூர, 
ஸ்ரீ எஸ். ரா்மசாமி நாயுடு ஞாபகாரத்ேக் 
கல்லூரியின் ேமிழ்த்துறைத் ேறலவராகப் 
பணியாற்றி வருகின்ைார.

l
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Who are the Dravidians?

• It is a fact that the term Dravidians and Nagas are merely 
two different names for the same people. The Nagas were 
a very ancient people. It must also be remembered that the 
Nagas were in no way an aboriginal or uncivilized people. 
Not only did the Naga people occupy a high cultural level 
but history shows that they ruled a good part of India.

• The word Dravida is the name of language of the people 
and does not denote the race of the people.Nagas was a 
racial or cultural name and Dravida was their linguistic 
name.

• Thus, the Dasas are the same as the Nagas and the Nagas 
are the same as the Dravidians. In other words what we can 
say about the races of India is that there have been at the 
most only two races in the field, the Aryans and the Nagas.

(Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches:Vol.7 -  
The Untouchables? Part III, Chapter VII)

Prof. Dr. B.R. AMBEDKAR,  
M.A., M.Sc., Ph.D., D.Sc.

Hon’ble Minister (1st Minister) of Law and Justice, 
Union of India (1947-51).

Minister of Labour in Viceroy's Executive Council 
(1942-46).

Chairman of the Constitution Drafting Committee 
- Constituent Assembly of India (1946-50).

Member of Parliament - Rajya Sabha for Bombay 
State (1952-56).
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பெரியாரியல் க�ாககில் 
�ற்றிலண

முனைவர் மு.சு.கண்மணி
உேவிப் தபராசிரியர, ேமிழ்த்துறை,

ஸ்ரீ தசவுகன் அணணா்மறல கல்லூரி, தேவதகாட்றட

்கட்டுலரச் சுருக்கம்:
நற்றிறணப் பாடல்கள் எழுேப்பட்ட 

காலச் சூழலும், ்மக்கள் வாழ்நிறலயும் 
காலத்ோல் முநதியது. மிகவும் பழற்மயானது. 
அவ்வாறிருக்க ேற்காலத்தில் எழுநதுள்ள 
்மக்கள் எழுச்சி சிநேறனகளான இசங்கள் 
19, 20ஆம் நூற்ைாணடில் தோன்றியறவ. 
இருப்பினும் எல்லா 'இசங்கள்' தோன்றுவேற்கு 
முன்தப ‘புத்ேர’ ்மனிேதநயக் ககாள்றககறள 
அறனத்து ்மக்களுக்காக உருவாக்கி 
்மக்களிறடதய கசன்ைறடயச் கசய்ோர. 
அது புத்திச்மாக உருவானது. எல்லா வறக 
இசங்களும் கசால்லும் கசய்தி ஒன்று ோன். 
எல்லா ்மக்களும் ச்மம். எநே நிறலயிலும் 
உயரவு ோழ்வு இல்றல என்பதே. ்மாரக்ஸியம் 
என்பது கபாருளாோர ச்மத்துவக் ககாள்றக. 
கபணணியம் என்பது பாலின தபே்மற்ை 
ச்மத்துவம் கபரியாரிசம் என்பது பிைவி 
தபே்மற்ை ச்மத்துவமும்,சுய்மரியாறேயும் 
கலநே ்மனிேதநயக் ககாள்றக ஆறகயால் 
கபரியாரிசத்றே அடிப்பறடயாகக் 
ககாணடு நற்றிறணறய ஒப்பிட்டு ஆய்வது 
இவ்வாய்வின் முக்கிய தநாக்க்மாகக் 
கருேப்படுகிைது.

காலத்ோல் பறழற்ம வாய்நே பணறடத் 
ேமிழரின் வாழ்வில், ேற்கால இசங்களுடன் 
எவ்வாறு ஒத்துப்தபாகும்? அேறன 

ஒப்பிடுவது சரிோனா? என்ை தகள்வி எழுவது 
இயற்றக. சங்க இலக்கியங்கள் கசால்வது 
்மக்களின் அற்றைக் கால வாழ்வியல், 
இசங்கள்; கசால்வது, ்மனிேனின் ேனி்மனிே 
சுேநதிரமும் உரிற்மயும் ஆகும். ஆகதவ, 
அன்றைய கால வாழ்க்றகயில் இத்ேறகய 
ச்ம்மான ேன்ற்மயுடன் வாழ்க்றகறய 
்மனிேரகள் வாழ்நோரகளா? என்பதே ஆய்வின் 
அடிப்பறடப் கபாருணற்மகளாகும்.

நற்றிறண சங்க இலக்கியங்களுள் 
முேன்ற்ம நூலாகக் கருேப்படுகிைது. 
இது 400 பாடல்கறளக் ககாணடது. 
ேனித்ேனியாகக் காணப்படும் பாடல்கறள 
ஒன்ைாகத் கோகுத்ேளித்துத் ேநதுள்ளனர. 187 
புலவரகளால் பாடப்பட்ட இத்கோகுப்பில் 
10 தபர கபணபாற் புலவரகள்; இதில் 
234ஆம் பாடலும், 385 ஆம் பாடலின் ஒரு 
பகுதியும் கிறடக்கவில்றல என்பறே 
இலக்கிய வரலாற்று ஆய்வாளரகள் 
பதிவு கசய்துள்ளனர. கபயர கேரியாப் 
புலவர வரிறசயில் இடம்கபற்றுள்ள 190 
பாடறல நக்கணறணயாரும், 165 பாடறல 
நல்கவள்றளயாரு்மாகிய கபணபாற் 
புலவரகள் எழுதியோகச் சில ஆய்வாளரகள் 
வரிறசப்படுத்தியுள்ளனர. அேனடிப்பறடயில் 
கபணபாற் புலவரகள் பாடிய பாடல்களின் 
எணணிக்றக 25 எனக் கணக்கிடப்பட்டு 
ஆய்வுக்கு எடுத்துக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளன.
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நற்றிறண அகம் பற்றி 
அற்மநதிருப்போல். அேறனத் கோல்காப்பிய 
இலக்கண வறரயறைப் படி றகக்கிறள, 
குறிஞ்சி, முல்றல, ்மருேம், கநய்ேல், பாறல, 
கபருநதிறண என்ை அடிப்பறடயில் 
களவு வாழ்க்றகறயயும், அது கோடரபான 
கசயல்பாடுகளும், (வறரவு) கற்பு வாழ்க்றக 
கோடரபான கசயல்பாடுகள் இறவ இரணடும் 
அன்பின் ஐநதிறணயில் அடங்குவன.

களவு வாழ்க்றகயின் கோடக்கம் ஆண 
றகக்கிறளயில்கோடங்குவதே இயல்பாக 
உள்ளது. ேறலவனின் ்மனம் ேறலவியின் 
அழறகக் கணடு அதில் ஈரப்பு ஏற்பட்ட பின் 
கபணணின் றசறகக் குறிப்பின் மூலம் அவள் 
காேறல உணரநது ககாள்ளுேல். நற்றிறணயில் 
களவு கோடரபான பாடல்கள் 46 இடம் 
கபற்றுள்ளன. அதில் 25 ேறலவன் கூற்று 
பாடல்கள் (104, 123, 128, 140, 152, 155, 160, 185, 181, 
199, 201, 204, 209, 213, 215, 220, 245, 255, 245, 324, 
349, 359, 392, 938). அேற்கு அடுத்ே நிறலயில் 14 
தோழி கூற்றுப் பாடல்கள்இடம்கபறுகின்ைன.
(6,8,13,25,32,39,65,75,77,80,82,95,101).ேறலவி 
கூற்றுப் பாடல்கள் (332,334,335,382,102,54,70) 7 
்மட்டுத்ம இடம்கபற்றுள்ளன. இதில் இநேப் 
பாடல்கள் காேல் மிகுதிறயத் கேரிவிக்கும் 
பாடல்களாக உள்ளன.

இதில் றகக்கிறள என்று கசால்லப்படும் 
‘முேல் பாரறவ’ களவு என்பது ேறலவனிடம் 
்மட்டுத்ம தோன்றுவோய் அற்மநதுள்ளது. 
இறேத் ோன் அக இலக்கணங்களும் 
கூறுகின்ைன. றகக்கிறளக்குத் துறண நிற்கும் 
தோழியின் கூற்றுகள் அடுத்ே நிறலயில் 
இருக்கின்ைன. ஆனால், ேறலவியின் 
றகக்கிறள குறித்ே பாடல்கள் நற்றிறணயில் 
எங்கும் இடம் கபைவில்றல. குறிப்பாக 
75ஆவது பாடலில் ேறலவன் கூற்றில் 
தோழிறயப் பாரத்து “தசயரி பரநே ஆயிறழ 
்மறழக்கண,உைாஅ தநாக்கம் உற்ை என், றபேல் 
கநஞ்சம் உய்யு்மாதை” என்ை ்மாமூலனாரின் 
வரிகள் ேறலவியிடம் ேன் காேறல எடுத்துக் 
கசால்லி அவள் தநாக்கத்றே அறிநது 
வரு்மாறு ேறலவன் தோழியிடம் கூறுகிைான். 
பாரத்ேவுடன் காேல் ககாணட ேறலவன் 

ேறலவியின் விருப்பிறன அறிய, தோழியின் 
உேவிறய நாடுவோகப் கபரும்பான்ற்மயான 
பாடல்கள் இடம் கபற்றுள்ளன.

 பாரத்ேவுடன் ஏற்படும் காேல் குறித்துப் 
கபரியாரியம் கூறுவது என்னகவனில் 
“உணற்மக் காேல் என்பது ஒருவறர ஒருவர 
பாரத்ேவுடன் உணடாகு்மா? அல்லது ககாஞ்ச 
நாளாவது பழகியவுடன் உணடாகு்மா? 
பாரத்ேதும் ஏற்பட்ட காேல் உயரவானோ? 
அல்லது சிறிது நாள் பழகியபின் ஏற்படும் 
காேல் உயரவானோ? சரீரத்றேத் கூடச் 
சரியாய்த் கேரிநது ககாள்ளா்மல் தூர இருநது 
பாரப்போதலதய ஏற்படும் காேல் நல்லோ? 
அல்லது சரீரத்தின் நிறல முேலியறவகள் 
கேரிநது திருப்தியறடநே காேல் நல்லோ? 
என்பறவகறளக் கவனிக்கும்தபாது சரீர 
்மாறுபாட்டாலும் கபாருத்ேமின்ற்மயாலும் 
ஏன் எப்படிப்பட்ட உணற்மக் காேலும் 
்மாைமுடியாது என்பேற்கு என்ன விறட பகர 
முடியும்? அல்லது உணற்மயாகதவ ஒருத்ேன் 
ஒருத்தியுடன் காேல் ககாணடு விட்டால் ஒருத்தி 
ேப்பாய் அோவது தவறு ஒருவனிடம் காேல் 
ககாணடு விட்டோகக் கருே தநரநோல் அது 
கபாய்யாகதவா க்மய்யாகதவ இருநோலும் 
ேன் ்மனதுக்குச் சநதேகப்படும்படியாய் 
விட்டால் அப்தபாது கூட காேல் ்மாைா்மல் 
இருநோல் ோன் உணற்மக் காேலா? 
அல்லது ேன் ்மனம் சநதேகப்பட்டால் 
அதிருப்தி அறடநோல் நீங்கிவிடக் கூடிய 
காேல் குற்ை்மான காேலா என்பேற்கு என்ன 
்மறுக்மாழி பகர முடியும்? (25-கப.ஏ.ஆ.ப-25)

 த்மதல கூைப்பட்ட கபரியாரின் 
ககாள்றக  அடிப்பறடயில் இயற்றகப் புணரச்சி 
என்பேற்கு இலக்கியவாதிகளும், இலக்கண 
ஆசிரியரகளும் குறிப்பிடும் கபாருதள இங்கு 
தகள்விக்கு உட்படுத்ேப்படுகிைது. இயற்றகப் 
புணரச்சி என்பது இயல்பாய் ஆணும், 
கபணணும் சநதிக்கும் தபாது ஏற்படும் காேல் 
உணரவு. அவ்வாறு இருப்பின் தோழியின் 
உேவிறயத் ேறலவன் நாட தவணடிய 
அவசியம் என்ன? என்ை தகள்வி இயல்பாகத் 
தோன்றும் அறேத்ோன் கபரியார அவரகள் 
தகள்வியாய்க் தகட்கிைார.
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 கோல்காப்பியர இேறன

 “நாட்டம் இரணடும் அறிவுடம்   
 படுத்ேற்குக்

 கூட்டியுறரக்கும் குறிப்புறரயாகும்”   
   (கோல்.கள.5)

 நற்றிறணயில் இருவரும் ஒத்ே பாரறவ 
ககாணடு ஒரு ்மனதுடன் களவில் ஈடுபடுவது 
தபான்ை பாடல்கறளக் காணமுடியவில்றல. 
இயற்றகப் புணரச்சிப் பாடல்களிலும் 
ேறலவியின் அழகில் ஈடுபட்டு காேலுற்ை 
ேறல்மகறனத் ோன் காணமுடிகின்ைது.

 “தநாயும் கநகிழ்ச்சியும் வீடச் சிைநே
 தவய்வனப் புற்ை தோறள நீதய
 என்னுடன் வருதிதயா நன்னறடக்   
   ககாடிச்சி" (82)

 என்பதில் ேறலவன் ேன் விருப்பத்ம 
த்மதலாங்கி நிற்பறேக் காணலாம்; அதேதபால் 
கா்மம்மிக்க கழிபடர கிளவி என்னும் கூற்று 
கபரும்பான்ற்ம களவுக் காலத்தில் ேறலவன் 
கூற்ைாகதவ நற்றிறணயில் கவளிப்படுகிைது. 
ேறலவியின் காேல் உணரவு கவளிப்பாட்டுத் 
ேன்ற்ம குறைவாகதவ உள்ளது. 
நற்றிறணயில் 4 இடங்களில் ்மட்டுத்ம 
ேறலவியின் கவளிப்பாட்டுத் ேன்ற்மயுறடய 
பாடல்கறளக் காணமுடிகின்ைது. 

 களவு நீட்டிக்கும் ேருவாயில் ஊரின் 
கண ‘அலர’ தோன்றுேலின் காரண்மாக 
இற்கசறித்ேல் என்னும் வீட்டுச் சிறை 
றவப்பு ேறலவிக்கு ்மட்டுத்ம நிகழ்கிைது. 
பகல் குறியிடம் வருேல் அறனவருக்கும் 
கேரிநேோல், இரவுக் குறியிடம் வருேல் 
கோடரகிைது.

 இரவுக் குறியிடம் வருேல், அல்லகுறிப் 
படுேல், வறரநதுககாள்ளத் தோழி 
வற்புறுத்துேல், வறரயாது காலம் ோழ்த்துேல் 
கோடரபான பாடல்கள் நற்றிறணயில் அதிகம். 
138 இடங்களில் இத்ேறகய கபாருணற்ம 
கறள உள்ளடக்கியோய்ப் பாடல்கள் 
காணப்படுகின்ைன. இதில் இற்கசறித்ேல் 
கோடரபான 12பாடல்கள் (27, 136, 132, 134, 173, 
191, 192, 194,232, 319, 372, 373)அற்மநதுள்ளன. 

வறரயாது காலம் ோழ்த்தும் ேறலவறன 
விறரவில் வறரநது ககாள்ள வற்புறுத்தும் 126 
பாடல்கறளக்  (4, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 31, 36, 
44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 
72, 78, 78, 83, 88, 91, 93, 94, 96, 98, 104, 108, 116, 
117, 119, 122, 125, 135, 145, 147, 151, 154, 156, 158, 
159, 168, 172, 175, 178, 182, 188, 195, 203, 206, 211, 
222, 223, 227, 228, 231, 233, 235, 236, 239, 247, 251, 
253, 254, 251, 258, 255, 261, 263, 267, 268, 272, 273, 
275, 276, 282, 283, 285, 287, 288, 292, 295, 297, 299, 
304, 308, 309, 311, 313, 314, 317, 322, 323, 326, 327, 
328, 331, 336, 338, 339, 344, 365, 347, 351, 353, 354, 
355, 357, 358, 363, 365, 368, 375, 376, 378, 383, 385) 
காணமுடிகின்ைது. 

 இற்கசறிப்பிற்கு உட்படுத்ேப்படத் 
ேறலவி படும் துயரிறன 

 “கழி தசர ்மருங்கில் கறணக் கால்   
    நீடிக்
 கணதபாற் பூத்ேற்ம  கணடும் நுணபல 
 சிறு பாசறடய கநய்ேல் 
 குறுத்மா கசன்கைனக் கூைா தோதள”   
     (27)

குடவாயிற் கீரத்ேனார பாடல் வழி 
காணலாம்.

வறரயாது காலம் ோழ்த்தியற்மக்குக் 
காரணம் ேறலவனாகதவ காணப்படுகிைான். 
நற்றிறணப் பாடல்களில் பழகிய ேறலவன் 
்மைநது விடுேல், கோடரபுகறளத் 
கோடரா்மல் இருத்ேல் (108), அன்றன 
அறிநேோல் ேறலவறன வற்புறுத்துேல் 
(145), ேறலவியின் உடல் ்மாற்ைத்திறனத் 
ோய் அறிநேோல் விறரவில் ்மணமுடிக்க 
வற்புறுத்துேல் (251) என்று பல காரணங்களால் 
களவு வாழ்விலிருநது வறரநது ககாள்ள 
தோழியால் வற்புறுத்ேப்படுகிைது. ஆண, 
கபண இருவராலும் த்மற்ககாள்ளப்படும் 
காேல் என்பது இருவரும் ்மனம் ஒப்பித் 
திரு்மணம் கசய்துககாள்ளக் குடும்பத் 
ேறட இருநதுள்ளது. குறிப்பாகத் ோய் 
்மறுப்போகவும், இற்கசறிப்போகவும் 
காணப்படுகிைது. வறரநது ககாள்ளும் 
தநாக்கமும் கசயல்பாடுகளும், கபண ்மற்றும் 
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கபணறணச் சாரநே நட்பாகிய தோழியிடத்ம 
அதிக்மாக காணப்படுகிைது. 

காேல் காலங்களில் ேவிப்பும், ஏக்கமும் 
ககாணடிருக்கும் ேறலவன், வறரேலின் 
தவட்றக சற்றுக் குறைநேவனாகதவ 
கேன்படுகிைான். இயற்றகப் புணரச்சி 
இடநேறலப்பாடு, பாங்கற் கூட்டம், 
பாங்கியர கூட்டம் தபான்ைறவகளின் 
தபாது ஆண ஆரவப்படுவதும், திரு்மணம் 
என்று வநேவுடன் காலம் ோழ்த்துவதும், 
்மற்ைவரகள் மீணடும் மீணடும் வலியுறுத்தித் 
திரு்மணத்திற்கு ேயார கசய்வதும் ஏன்? என்ை 
தகள்வி எழுகிைது. கபரியாரின் தகள்விகள் 
இங்கு உணற்மயாகின்ைன. 

உணற்மக் காேலாக இருப்பின் 
இருவருக்கும் வறரேலின் தவட்றக 
ஒன்ைாயத்ோதன அற்மய தவணடும்? எப்படி 
்மாறுபடும்? சில இடங்களில் ேறலவன் 
்மைநதுவிட்டாதனா என்ை ஐயம் ஏற்படும் 
வறகயில் பாடல்கள் அற்மநதுள்ளன. காேல் 
என்பது உணற்மயாக இருநோல் எப்படி ்மைநது 
தபாவான்? என்ை தகள்வி எழுகிைது. அப்படி 
இருநேது என்ைால் இயற்றகப் புணரச்சி 
என்பது கேய்வத்தினால் கூட்டுவித்ேல் என்ை 
கருத்து எப்படிச் சரியாக இருக்க முடியும்?

 “கபாய்யும் வழுவும் தோன்றிய   
   பின்னர 
 ஐயர யாத்ேனர கரணம் என்ப” –   
    (கோல்.கற்.4)

 திரு்மணம் இன்றி ஆணும் கபணணும் 
கூடி வாழ்நே ேமிழ்ச்சமுோயத்தில், திரு்மண 
முறை ககாணடுவநேேற்கான காரணத்றேத் 
கோல்காப்பியர குறிப்பிடுகின்ைார.

 இயற்றகயான காேல் என்ைால் அதில் 
எவ்வாறு கபாய்யும் வழுவும் தோன்றியிருக்கக் 
கூடும்? ஆக, ‘காேலில்’ கபாய் கலநதுள்ளறே 
அறியமுடிகிைது. இறேத்ோன் கபரியார 
“காேலில் இரணடுவிே்மாம்; ஒன்று 
உணற்மக் காேலாம்; ்மற்கைான்று கவறும் 
காேலாம். இல்லாே வஸ்துவுக்கு இரணடு 
கபயரகள் இருநோகலன்ன? 100 கபயரகள் 
இருநோகலன்ன? கபயறரக்ககாணடு 

ஆவகோன்றுமில்றல. வஸ்து உணடா 
இல்றலயா? என்பதுோன் தகள்வி?  (கபரி.
விடு.11.05.1943) என்று குறிப்பிடுகிைார. 

கபரியார தகட்கும் தகள்விறய 
நற்றிறணதயாடு கபாருத்திப் பாரப்பது 
அவசியம். காேல் தவட்றகயாக நற்றிறணயில் 
உள்ள 43 பாடல்கள். ஆனால், அக் காேறல 
இல்வாழ்க்றகறய தநாக்கித் திருப்ப முயற்சி 
த்மற்ககாள்ளும் பாடல்கள் 138. காேல் 
என்பது உணற்மயானால் திரு்மணத்றேத் 
தூணடச் கசய்ய தவணடிய அவசியம் ஏன் 
வரதவணடும்? அறேத்ோன் கபரியார “வஸ்து 
உணடா? இல்றலயா?”என்று இயல்பாய்க் 
தகட்கிைார. ‘காேல்’ என்பது உணற்மயா? 
கபாய்யா? என்ை தகள்வி எழுப்புகிைார 
கபரியார.

 வறரயாது காலம் நீட்டிக்கும் 
காலத்தில் ‘கநாது்மலர வறரவு’ வருகிைது. 
அோவது அயலவர கபணதகட்டு வருேல்; 
அது கோடரபான பாடல்கள் நற்றிறணயில் 
165, 208, 300 ஆகிய மூன்று பாடல்களில் 
வருகிைது. காேறலத் ேன் ோய், ேநறேயிடம் 
கூை முடியாச் சமூகச் சூழறலதய இேன் 
வழி அறியமுடிகிைது. கபரியார அவரகள் 
”திரு்மணம் என்பது வயது வநே அறிவு 
வநே ஓர ஆணுக்கும், கபணணுக்கும் 
சம்்மநேப்பட்ட காரியத்ம ஒழிய ்மற்ை 
யாருக்கும் தவறு எநே கட்டுப்பாட்டுக்கும் 
சம்பநேப்பட்டேல்ல” (கபரி.கு.அ.30.06.1940) 
திரு்மணம் என்பதில் ஆண கபண ஒப்புேல் 
அவசியம். இதில் ்மற்ைவரகள் கருத்துச் 
கசால்லதவா, ேறலயிடதவா எநே உரிற்மயும் 
கிறடயாது என்பதே கபரியாரின் கருத்ோக 
கவளிப்படுகிைது.

 காேல் வாழ்க்றகறய நிறைவுக்குக் 
ககாணடு வரத் திரு்மணம் கசய்ேல் தவணடும். 
அநேத் திரு்மணத்திற்குப் கபாருளீட்டி வரும் 
கபாறுப்பு ஆண்மகறனச் சாரநேோகதவ 
இருநது வநதுள்ளது. நற்றிறணயில் 
வறரவிறடறவத்துப் கபாருள்வயின் பிரிேல் 
கோடரபான 17 பாடல்கள் இடம் கபற்றுள்ளன 
(7, 37, 38, 56, 87, 133, 183, 197, 218, 219, 238, 
244, 249, 277, 284, 364, 369). வறரவு இறட 
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றவத்துப் கபாருள்வயின் பிரிேல் என்பது 
திரு்மணத்திற்கான கபாருளிறன ஈட்டி வநது 
கபணணின் ோயாரிடம் அளித்ேல் எனக் 
குறிக்கப்படுகிைது.

 “காேலின் முறலவிறல விடத்ேற்ம   
    பாங்கி
 காேலிக்கு உணரத்ேலும் காேலி   
    நற்ைாய்
 உள்ள ்மகிழ்ச்சி உள்ளலும்”   
   (ந.அ.கபா.வறர-174)

 ேறலவிறய ்மணநது ககாள்வேற்காகத் 
ேறலவன் ேறலவியின் கபற்தைாருக்கு முறல 
விறலயாகப் கபரும்கபாருள் ககாடுத்ேறலப் 
பாங்கி ேறலவிக்கு உணரத்துேலும், 
அநேப் கபாருறளக்  கணடு ேறலவியின் 
ோய் அறடயும் ்மகிழ்ச்சியும் இங்தக 
குறிப்பிடப்படுகிைது. இேன் குறிப்பாகத் 
ேறலவி மீது ேறலவன் ககாணட காேலில் 
உணற்மத் ேன்ற்ம அளவிடப்படுகிைது. 
அேறன றவத்துத் ேறலவிறய அவன் 
பாதுகாக்கும் முறையும் தீர்மானிக்கப்படுகிைது. 
கபரியார கபணகறளத் ேற்சாரபு உறடயவர 
களாக வாழ தவணடும் என்கிைார.  “கபணகள் 
இன்கனாருவறர நம்பித்ோன் பிறழக்க 
தவணடுக்மன்கின்ை நிறலயில் இல்லா்மல் 
ேங்கறளத் ோங்கதள பாதுகாத்துக் ககாள்ள 
தவணடும் கோழிலுள்ளவரகளாக கபணகள் 
இருக்க தவணடும்” (ே.கப.விடு 26.06.1969).

 ஆறண நம்பி வாழ தவணடியிருப்ப 
ோலும், திரு்மணத்திற்கு முன்தப ஓர 
ஆண்மகன் ேன் ேகுதிறய நிரூபிக்க தவணடிய 
கட்டாயம் இருப்பதினாலும், வறரவில் 
இறடயில் கபாருளீட்டும் கபரும் கபாறுப்பு 
ஆறணச் சாரநேோக உள்ளது. அநேக் 
கட்டாயம் இருப்பேனால் வறரயா்மல் 
காலம் ோழ்த்தும் நிறலயில் ஓர ஆண்மகன் 
ேள்ளப்பட்டிருக்கலாம் என்ை கருத்து 
சிநதிக்கத்ேக்கது. சமுோயக் கட்டற்மப்பில் 
ஆண கபண என்ை இருபாலரும் இயல்பாக 
இல்லா்மல் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் 
நிறலயிறன உணர முடிகின்ைது. இநே 
இயல்பற்ை சூழறல நற்றிறண பதிவு 
கசய்கிைது.

 “இன மீன் ஆரநே கவண குருகு மிதித்ே
 வறுநீர கநய்ேல் தபால 
 வாழாள் ஆேல் சுைா தோதய”

 கபயர அறியப்படாே புலவரால் 
பாடப்பட்ட 183ஆவது பாடலில். ேறலவன் 
பிரிறவத் ோங்க இயலாப் கபணறணயும், 
தவறு வழியின்றிப் கபாருளீட்டப் 
தபாகும் ஆறணயும் தோழி கூற்ைாகப் 
பதிவு கசய்துள்ளார, 249ஆவது பாடலில் 
உதலாச்சனார. ேறலவியின் தசரிக்குத் தேரில் 
வருகிைான்; அங்கு பூக்கள் புலியின் தோறலப் 
தபாலக் காட்சி ேர, குதிறர நிற்கா்மல் 
விறரநது கசன்று விட்டது. ஊர அலர தூற்ை 
அேனால் மீணடும் வநது ்மணமுடிப்பானா 
என்ை ஐயம் எழுவோகத் ேறலவி கூற்றுப் 
பாடல் அற்மநதுள்ளது. இேன் மூலம் ஆணின் 
வலிற்ம தகலிக்கு உட்பட்டால் ்மனம் கநாநது 
தபாகும் நிறல ஆணிற்கு ஏற்படுவது பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது.

 வறரவிற்கான முயற்சியில் ஒன்ைாக 
‘்மடதலறுேல்’ என்ை நிகழ்வு இருநதுள்ளது. 
இநே ்மடதலறுேல் ஆணகளுக்கானோகக் 
கட்டற்மக்கப்பட்டுள்ளது. இது கபருந 
திறணக்கான குறிப்பாகத் கோல்காப்பியம் 
குறிப்பிடுகின்ைது. (கோ.கபா.அ.தி.56). 
கா்மத்தின் மிகுதியால் ஆண்மகன் 
்மடதலறுவோகக் குறிக்கப்படுகிைது. 
இதுகுறித்து நற்றிறணயில் ஒரு பாடல் உள்ளது. 
ேறலவன் கூற்றுப் பாடலான 146, இேறனக் 
கநேரத்ேனார பாடியுள்ளார. ‘்மதிப்பில்லாே 
்மலரகறளச் சூடி ்மயக்கமுற்ைது தபால், 
பறன்மடலால் கசய்யப்பட்ட குதிறரயில் ஏறி, 
பல ஊரகளிலும் சுற்றி வருகின்ைாய்’ என்று 
ேறலவன் ேனக்குத்ோதன கூறிக் ககாள்கிைான் 
தோழி காதில் தகட்கு்மாறு. அேற்குக் காரணம் 
“அருளிக் கூடும் ஆரவ ்மாக்கள் நல்தலம் 
என்னுங் கிளவி” என்கிைான். ேன்றன 
நல்லவன் என்று ஏற்றுக் ககாணடு கபண ேர 
தவணடும் என்ை எணணத்தினாதல இவன் 
்மடதலறுகின்ைான்.

 ஆணும்,கபணணும் உடன்பட்டு 
வாழும் வாழ்வியறலப் கபரியாரியம் ஏற்கிைது. 
கட்டாயத் திரு்மணம் என்பதே கிறடயாது 
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கபரியாரியத்றேப் கபாறுத்ேவறரயில். 
்மடதலறுேல் என்பது அறிவற்ை கசயலாகதவ 
கருேப்படுகிைது. ஆனால், இநே ்மடதலறுேல் 
கோடரபான கசய்திகள் கபரியார ககாள்றகப் 
பதிவுகளில் இல்றல. ஏகனனில் நறடமுறை 
வாழ்க்றகயில் சிக்கறல ற்மயப்படுத்தி 
அேற்கு ்மனிேத் ேன்ற்மக்தகற்ப விறடயாய் 
இருப்பதே கபரியாரிய்மாக, அவரின்  
ககாள்றகயாக உள்ளது.

கபண, ேன் வீட்டார உடன்படாற்ம 
யினாதலா அல்லது ேன் காேறல கவளிப் 
படுத்தும் ்மன உறுதியற்ை காரணத்தினாதலா 
தோழியின் அறிவுறுத்ேலின்படி உடன்பட்டு 
உடன்தபாக்கு த்மற்ககாள்கிைாள். 
ேறலவனுடன் உடன்தபாக்கு கசன்ைவிடத்து 
நற்ைாய், கசவிலித்ோய், ேறலவன், கணதடார 
கூற்றுகள், இடம்கபறுகின்ைன. இதில் 
கபரும்பான்ற்ம ேறலவியின் க்மன்ற்மயும் 
அச்சமும் பக்குவமின்ற்மயும் நிறனநது 
வருவோக அற்மநதுள்ளது.

உடன்தபாக்றகத் ேவிரத்ேல், (362, 
162) உடன்தபாக்கில் இறடச் சுரத்தில் 
கசவிலித்ோய் 198, நற்ைாய் கசவிலித்ோய் 
புலம்பல் (110, 143, 179, 184, 271, 279, 293, 305, 
29, 66) இறடச்சுரத்தில் ேறலவன் (149, 202, 
384, 9, 10, 76, 264, 362) என்று உடன்தபாக்கு 
கோடரபாக நற்றிறணயில் 21 பாடல்கள் 
இடம்கபற்றுள்ளன. ேறலவியின் க்மன்ற்மத் 
ேன்ற்மறயத் ேறலவன் உணரநேவனாய் 
உடன் தபாக்கிறனத் ேவிரக்கும் பாடலாக 
162 பாடல் அற்மநதுள்ளது. கசல்வச் 
கசழிப்பாக வாழ்நே ேன் ்மகள் ோன் வாழ்நே 
வாழ்க்றகறய நிறனத்து வருநோ்மல் 
இருக்கின்ை வாழ்க்றகறயச் கசம்ற்மயாக 
வாழும் திைன் ககாணட ்மகளின் கற்பு 
வாழ்க்றகறய நிறனத்துப் கபருற்மப்படும் 
கசவிலித்ோயின் கூற்று நற்றிறணயில் பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது.

“அறிவும் ஒழுக்கமும் யாணடு 
உணரநேனள் ககால் 
………………………………………………..
கபாழுது ்மறுத்து உணணும் சிறு்மது 
றகயதள (110)

என்ை பூேனாரின் பாடல், கற்பு 
வாழ்க்றகயில் கபணகள் எப்படிப்பட்ட 
இடரப்பாடுகள் வநோலும், ்மகிழ்நது வாழும் 
முறை ோன் கபணகள் கறடப்பிடிக்க 
தவணடும் என்பதும், அப்படிப்பட்ட நிறலயில் 
கபண உணவின்றி வாழ்கிைாள் என்று ோய் 
வருநோ்மல், கபணணின் திணற்மறயயும், 
பக்குவ்மான வாழ்வியறலயும் நிறனத்து 
்மகிழ்வோக உள்ளது. அதுதவ அை்மாகவும் 
தபாற்ைப்பட்டுள்ளது.

 எநே நிறல வநோலும் கபண 
கபாருளீட்டப்தபாேல் கிறடயாது 
என்பறேதய வாழ்வியல் முறையாகத் 
கோல்காப்பியம் முேலான இலக்கண நூல்கள் 
கூறுகின்ைன. 143 பாடலில் நற்ைாய் “நறிய நாறும் 
நின் கதுப்பு என்தைதன” என்று தகட்கிைாள். 
இேன்வழி கபணகள் திரு்மணத்திற்கு முன் 
வாசறன மிகுநே ்மலரகறளச் சூடுவதில்றல 
என்பது கபைப்படுகிைது. அதில் அவள் 
உடன்தபானது ேவறில்றல; நான் அேறன 
அறிநது ககாள்ளா்மல் இருநேதுோன் ேவறு 
என்று ேன்றனத்ோதன கநாநது ககாள்வோக 
கணணகன் ககாற்ைனார பதிவுகசய்கிைார. 
இேன்வழி கபணணின் காேறல ்மனோர 
இயல்பாக எடுத்துக்ககாள்ளும் சமுோயம் 
இருநேறே அறிநது ககாள்ள முடிகின்ைது. 
271ஆவது பாடலில் உடன் கசன்ை ்மகறள மீட்டு 
வரும் காட்சிறயக் காண விரும்பாே நற்ைாயின் 
நிறல பதிவாகியுள்ளது. 279ஆவது கய்மனார 
பாடலில் “சிலம்பு கழீஇச் கசல்வம், பிைருணக் 
கழிநே என் ஆயிறழ அடிதய” என்பதின்வழி, 
திரு்மணத்தின் தபாது கபணணின் காலில் 
அணியப்பட்ட சிலம்பிறனக் கழியும் சடங்கு 
நிகழ்த்ேப்படுவறேயும், அறேப் பாரக்க 
முடியா்மல் தபாவறே நிறனத்துத் ோய் 
வருநதுவோக அற்மநதுள்ளது.

 293வது பாடலில் ேன் ஊரின் 
கபருற்மறயக் கூறும் நற்ைாய் 

“்மணிக் குரல் கநாச்சித் கேரியல் குடிப், 
பனிக்கள் ஆரறகப் பாரமுது குயவன்
………………………………………………..
விழவுத்ேறலக்ககாணட பழ விைல் 
மூதூர”
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என்று கூறுகிைாள். இேன்வழி 
பழங்குடிறயச் தசரநே குயவன் வாழும் 
ஊர என்று கபருற்மபடக் கூறுவதினால், 
குயவன்குடித் கோழிலின் கபருற்மறயப் 
பாராட்டும் சமுோயம் என்பது கபைப்படுகிைது. 
அப்படிப்பட்ட கபருற்ம மிக்க குடியில் 
பிைநே கபணறணப் பிரிநது ோன் வருநதுவது 
தபால, ஈரமில்லாே கநஞ்சம் ககாணட 
அவனின் ோய் என் தபான்ை வருத்ேத்றே 
அறடய தவணடும் என்று தகாப க்மாழி 
கூறுவோய் அற்மநதுள்ளது. இேன்வழி 
ஆணின் வீட்டிலும் திரு்மண ்மறுப்பு 
இருநதிருக்க வாய்ப்பு இருநதிருக்குத்மா என்ை 
ஐயம் எழுகிைது. 362ஆவது பாடலில் பாறல 
நிலத்தின் கறளப்பு நீங்கத் ேறலவிறயச் 
சிவநே நிைமுறடய ேம்பலப் பூச்சிகறளப் 
பாரத்தும் பிடித்தும் விறளயாடும்படி 
கூறுகிைான். இேன்வழி கபணணின் திரு்மண 
வயது எதுவாக இருநதிருக்கும்? என்ை ஐயம் 
எழுகிைது. விறளயாட்டுப் பிள்றளயான 
்மனநிறல ககாணடவரகளாகத் ோன் 
கபரும்பான்ற்மயான பதிவுகள் உள்ளன. 
அணிகலன்கறளத் திருத்ேத் கேரியாேவள் 
என்ை பதிவும் உள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது.

நற்றிறண கூறும் கசய்திகளுக்கும் 
கபரியாரின் கபணணுரிற்மக் கருத்துக் 
களுக்கும் முற்றிலும் முரணபாடுகள் உள்ளன. 
இருப்பினும் எல்லாக் குடி்மக்கறளயும் ச்ம்மாக 
்மதிக்கும் ேன்ற்மயும் அவரகளின் கோழிலின் 
திைற்மகறளப் தபாற்றும் ேன்ற்மயும் 
கபரியாரின் ்மனிேதநயக் கருத்துக்களில் 
ஒன்ைாகும். அது நற்றிறணயில் பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. கபற்ைோய் ்மகறளப் 
பிரிநோல்  பின் கசன்று பாரக்க இயலா்மல் 
புலம்புவதும் ்மற்ைவரகள் மூலம் அேறனத் 
கேரிநது ககாள்வதும், ்மனிே தநயத்திற்கு 
முரணானது. சிறுவயதில், பக்குவம் 
கபைாவயதில் திரு்மணம் முடித்ேறலயும்ககா 
ககாணடு கபரியாரியம் முரணபடுகிைது. 

களவு கவளிப்படுத்துேலும் அேனால் 
அலர உருவாவதும், ோய் அறிேலும் அேன் 
காரண்மாகத் ேறலவன் ேறலவிறயச் சநதிக்க 
வரா்மல் சிறிது காலம் இருப்பான். அேறனச் 
‘தசட்படுத்துேல்’ என்பர; நற்றிறணயில் 

தசட்படுத்துேல் கோடரபான பாடல் 
ஒன்று ்மட்டுத்ம இடம்கபற்றுள்ளது. (301). 
பாணடியன் ்மாைன் வழுதியின் பாடலில் 
தோழி கூற்ைாக இது அற்மநதுள்ளது.

வறரேல் என்பதும் அநே ்மகிழ்றவப் 
பகிரநது ககாள்வதும் இயல்பாகச் 
சுட்டப்படுகிைது. நற்றிறணயில் 5 பாடல்களில் 
இப்கபாருணற்ம அற்மநதுள்ளது. (131, 
138, 35, 163, 294). இது நற்றிறணயில் தோழி 
ேறலவியின் கூற்ைாக கவளிப்படுகிைது. இேன் 
வழி, காேல் ்மணம் முடிப்பதில் பல சிக்கல்கள் 
இருநதுள்ளறே உணரமுடிகின்ைது. 

களவு வாழ்விலிருநது மீணடு வருேல், 
வறரேலின் பின் கற்பு வாழ்க்றக எனப்படும் 
திரு்மண வாழ்க்றக. இவ்வாழ்க்றகயில் 
பல்தவறு காரணங்களால் ேறலவன் 
ேறலவிறயப் பிரிநது கசல்லுேல் இயல்பாய் 
உள்ளது. அதில் ஒன்றுோன் பரத்றேயர 
பிரிவு. ஆணும் கபணணும் இறணநேதே 
இல்லை வாழ்க்றக என்பர. இதில் கபண 
்மட்டுத்ம அைத்தோடு நிற்கதவணடி கட்டாயப் 
படுத்ேப்படுகிைாள். ஆண,ேன் ்மனம் தபான 
தபாக்கில் வாழ்க்றகறய அற்மத்துக் 
ககாள்ளும் உரிற்மறயச் சமுோயம் 
அளித்துள்ளறேப் பரத்றேயர கோடரபின் வழி 
உணரத்ேப்படுகிைது. ஒன்றுக்கும் த்மற்பட்ட 
பரத்றேயரகதளாடு கூடி இன்பம் துய்ப்பது 
ஆணின் இயல்பான பணபு நலன்களாக 
ககாள்ளப்படுகிைது.

நற்றிறணயில் பரத்றேயர கோடரபான 
பாடல்கள் 38 இடங்களில் இடம் கபறுகின்ைன. 
இப்பாடல்கள் ேறலவி, தோழி, ேறலவன், 
பரத்றே கூற்றுகளாக அற்மநதுள்ளன. 
பரத்றேயர பிரிவு காரண்மாக ஏற்படும் ஊடல் 
(ேறலவி தோழி 28) (20, 30, 50, 74, 90, 120, 127, 
167, 170, 176, 18, 200, 210, 207,203,250, 260, 270, 
208, 209, 291, 310, 330, 340, 350, 360, 380) பரத்றே 
ேன் ்மன உணரறவ கவளிப்படுத்துவதில் (8), 
ேறலவன் (370) (40, 100, 150, 176,216, 315, 320,390, 
400) ககாள்ளும்படி சுட்டுகின்ைனர.

நற்றிறணயில் இல்வாழ்க்றகயில் 
கபணகள் ஆணகள் மீது ஊடல் ககாள்ளும் 
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ஒதர ஒரு இடம் பரத்றேயர கோடரபுோன். 
வறுற்ம, இல்லாற்ம தபான்ை எத்ேறனத் 
ேறடகறளயும் ஒரு கபாருட்டாக ்மதிக்காே 
கபணகள், பரத்றேயர கோடரறப ்மட்டும் 
ஏற்றுக் ககாள்ள ்மறுக்கின்ைனர.

களவுக் காலத்தில், வறரயும் நாள் 
கோட்டும் ேறலவி இல்றலகயன்ைால் 
உயிர வாழ இயலாது என்ைளவில் ேன் 
அன்றப கவளிப்படுத்தும் ேறலவன், கற்புக் 
காலத்தில் பரத்றேயுடன் உைவு ககாள்கிைான். 
பரத்றேயர கோடரறப உலக இயல்பாக 
ஏற்றுக்ககாள்ளும், கருத்தியல் நிலவி 
வநதுள்ளது. ேறலவன் ஒன்றுக்கு த்மற்பட்ட 
பரத்றேயரகளுடன் உைவு ககாணடிருநேற்ம 
பரத்றேயர கூற்றுப் பாடல்கள் வழி அறிநது 
ககாள்ள முடிகின்ைது. ேறலவியுடன் உைவு 
ககாள்ள இயலாக் காலங்களில் பரத்றேயறர 
நாடுேல் இயற்றக என்று கருதும் சமுோய்மாக 
இருநதுள்ளறேயும் அறிய முடிகிைது.

நற்றிறணயில் பரத்றேயர கோடரபான 
கசய்திகளாகப் பரத்றேயறரப் பிரிநே 
ேறலவனுக்கு வாயில் ்மறுத்து இங்தக 
வராதே, அங்தக உனக்காகக் காத்திருப்பாள்  
என்று கூறுேல் (20,30); ேறலவறன 
நாணயமில்லாேவன் என்று பழித்துக் கூறுேல் 
(60), ்மகப்தபறு காலத்தில் நிகழ்நே பரத்றேயர 
பிரிவிற்கு வாயில் ்மறுத்ேல் (74), அவளிடம் 
ஊடியோல் இங்கு வநேனர. உன்றனக் காண 
தவணடிய தநாக்கில் அல்ல என்று கூறித் தோழி 
வாயில் ்மறுத்ேல் (90), “எ்மக்தக வருகதில் 
விருநதே” என்று ஊடல் ேணிக்கும் வாயிலாக 
விருநதினறர வீட்டிற்கு அறழத்து வரும் 
ேறலவன் (120). என வருகின்ைன.

கபயர அறியப்படாே புலவரின் 
பாடல் (170) அழகிய வனப்பிறன உறடய 
விைலியிடமிருநது ேங்கள் கணவன்்மாரகறளக் 
காத்துக்ககாள்ள தவணடும்; எப்படி என்ைால்:

 “ஆரியர துவன்றிய தபரிறச முள்ளூரப்
 பலருடன் கழித்ே ஒள்வாள் ்மறலயன்

 ஒரு தவற்கு ஓடி யாங்கு நம்

 கபருற்மயது எவதனா இவள்    
 வன்ற்ம ேறலப்படிதன”

வீரரகளின் தவறு பறடக்கு  அஞ்சி  ஓடிய 
ஆரியப்பறடயிறன ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ளார. 
தோழி வாயிலாக வநதும் வாயில் ்மறுக்கும் 
ேறலவி ேறலவறன ஒரு காலத்திலும் ஏற்க 
்மாட்தடன் என்கிைாள் “என்கனாடு கழியும் 
இவ் இருவரது இகதல”(170)

கோழிலால் வரும் கசல்வம், 
கசல்வ்மன்று; ேன்றனச் சூழ்நேவறர கநஞ்சம் 
தநாகா்மல் றவத்திருப்பதே உணற்மயான 
கசல்வ்மாகும்.(210) நீ பரத்றேறய நாடிச் 
கசல். அது உன் விருப்பம், ஆனால், என்றனத் 
கோடாதே (260) உன் கசயல் நத்றே, ஆற்மக் 
கறி உணணும் ்மன்னரகளின் இழிகசயல் தபால் 
உள்ளது.(280)  பரத்றேயறர நாடிய ேறலவறன 
தநாக்கி தோழி, உன்றன ஆண்மகன் என்று 
யாரும் கருே ்மாட்டாரகள் (290) நீ பரத்றேயறர 
நாடுகிைாய்; ஆனால், ேறலவிதயா உன் 
்மகறளப் கபற்று உன்றனதய நிறனத்து 
வாழும் கற்புறடயவளாய் இருக்கிைாள் 
(330); பரத்றேயர கோடரபு, ஊடல் குறித்ே 
பாடல்களில் ஒன்று ்மட்டும் ேறலவன் 
கூற்றுப் பாடலாக உள்ளது. (370) அப்பாடறல 
உறையூரக் கதுவாயச்சாத்ேனார பாடியுள்ளார.

“புேல்வன் ஈன்கைனப் கபயர கபயரத்து   
    அவ்வரித்
 திேறல அல்குல் முதுகபணடு ஆகி”

 குடிகபருக உேவுபவள் ேறலவி 
குழநறே கபற்ைோல் முதுற்ம அறடநோள். 
அேறன ோன் காண நாணமுற்ைாள். 
அத்ேறகயவள் இன்று ஊடல் ககாணடாள் 
எனப் பாணனிடம் வருநதும் ேறலவன் 
்மனநிறலயிறனப் பதிவு கசய்துள்ளார.

 கபரியாரியம் என்பது ்மனிேதநய 
அடிப்பறடயிலான ச்மன்பாட்டுக் ககாள்றக. 
்மனிேச் ச்மன்பாட்றட ஆரியம் ்மறுப்போல் 
அேறன எதிரத்ோர. நற்றிறணப் பதிவில் 
்மறலயனது தவற்பறடக்குத் ோக்குப் பிடிக்க 
இல்லா்மல் ஓடிய ஆரிய பறடறயப்தபால் 
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விைலியின் கணதவல் பட்டு கணவன்்மாரகள் 
கசன்று விடுவர என்று கூறுகின்ைனர. 
இதிலிருநது இரு கசய்தியிறன அறிநது 
ககாள்ள முடிகின்ைது. பரத்றேறய அல்லது 
விைலிறய ்மறலய்மானின் தவற்பறட 
தயாடும், கணவன்்மாரகறள ஆரியப் 
பறடயுடன் ஒப்பிட்டும் கூறியிருப்பது 
கணவன்்மாரகளின் த்மல் இருநே தகாபத்ம 
கபரிோகக் ககாள்ளப்பட்டது கேரியவருகிைது.

நற்றிறணக் காலத்திதலதய ஆரியப் 
பறக இருநேது. அறேத் ேமிழ் ்மன்னரகள் 
ஓடச் கசய்துள்ளனார என்ை வரலாற்றுக் 
குறிப்பிறனயும் அறிய முடிகிைது.

கபணகளுக்குப் பரத்றேயர பிரிவினால் 
ஏற்படும் தகாபம் கணவன் மீதே ஒழிய 
மிதலச்சரகறளயும், அவரகளின் உணறவயும் 
கீழ்நிறலயில் எணணியிருநே பதிவின்மூலம் 
்மனிேரகளுக்குள் ச்ம்மற்ை நிறல 
இருநதிருநேறே உணரநது ககாள்ள முடிகிைது.

நற்றிறணயின் பரத்றேயர கூற்றுப் 
பாடல்கள் 8 இடம்கபற்றுள்ளது(40,100, 150, 
150, 176, 216, 315, 320, 390, 400) ேன்றன நாடி வநே 
ேறலவன், ேறலவிக்குக் குழநறே பிைநேதும் 
யாரும் அறியாவணணம் இரவில் கள்வறனப் 
தபால் ந்மது வீட்டிற்கு வநதுவிட்டார (40)

என் றககறளப் பற்றியறேயும், என்றனப் 
பற்றியறேயும் உன் ்மறனவியிடத்தில் 
கூறுதவன் என்ைவுடன் ேறலவன் அச்சப் 
பட்டறே பரத்றே கூறுவது (100), குதிறரயின் 
மீதேறி எம் தசரி வநேவன்இன்று தவகைாரு 
கபணறண நாடியுள்ளறே அறிநே என் ோய் 
தகால்ககாணடு அறலகிைாள். வஞ்சகம் 
கசய்துவிட்டோல் மீணடும் என்னிடம் 
வர வாயில் தகட்கிைாய் பாணதர, வநோல் 
நறகப்புக்கு இட்மாகும் என்கிைார(50), 
ேறலவன் மீது காேல் ககாணட பரத்றே அவன் 
அன்பு முழுற்மயாகக் கிறடக்கவில்றல 
என்ைாலும் அவறனத் ேவிர தவறு 
யாறரயும் நான் நிறனக்க்மாட்தடன் (216), 
புதுப் பரத்றேயின் வரவிறனக் கணடு ேன் 
கணவன்்மாரகறள வீட்டில் அறடத்து 

றவத்ேதினால், ேன் ேறலவறனப் புதிய 
பரத்றே இழுத்துச் கசன்றுவிட்டாள் 
(320), விழாக்களின் தபாது ேன்றன 
அலங்கரித்துக்ககாணடு விழாவிற்குச் கசல்ல 
தவணடும் என்ை நிறல பரத்றேயரகளுக்கு 
இருநதுள்ளறே ஒளறவயாரின் 390 பாடல் 
சுட்டுகிைது.

அப்படி விழாவிற்குச் கசன்ைால் 
ேறலவன் என்றனச் தசருவான்; தசரநோல் 
ேறலவியின் நலம் ககடும் என்று 
அற்மநதுள்ளது. ேறலவிறய நிறனநது 
வருநதுவதுதபால் அறியப்படுகிைது. ேன்றன 
நாடி வநே ேறலவன் ேன்றன ்மைக்கா்மல் 
மீணடும் வரதவணடும் என்பறே “நின் இன்று 
அற்மநேவன் ஆயின் இவண நின்று இன்னா 
தநாக்கக்மாடு எவன் பிறழப்பு உணதடா?(400) 
என்கிைாள். நீ வரவில்றலகயனில் நான் 
பிறழக்க வழியில்றல என்று கூறுவது 
கேரியவருகிைது.

பரத்றேயறர இழித்தும், பழித்தும் 
தபசும் சமுோயம் காலநதோறும் 
இருநதுள்ளறே நற்றிறணயின் பாடல்களின் 
வழி அறிய முடிகின்ைது. உைவுககாணட 
ேறலவறனப் பழிப்பது, அவனிடம் ஊடல் 
ககாணடு ேணியாது இருத்ேல் தபான்ைறவ 
குறித்ே பதிவுகதள அதிகம். பரத்றேயர 
உைவு ககாணடவறன ஆகணன்தை ்மதியா 
நிறல, மிதலச்சர உணவு தபால் உன் கசயல் 
கீழானது என்றுறரத்ேல் தபான்ைவற்றிறன 
அறியமுடிகின்ைது. கபரியார, "குணத்திற்குத் 
கேய்வீகக் கல்யாணம் என்று ஒரு அரத்ே்மற்ை 
தபாலிப் கபயறரயும் ககாடுத்துப் கபணகறள 
வஞ்சிக்கின்தைாம். ஆறகயால், கபணகளுக்கு 
கல்யாண விடுேறல தவணடும்” என்கிைார; 
அேன் அடிப்பறடயில் நற்றிறணயில் ்மண 
வாழ்க்றகறய அறடயப் தபாகும் முன்பும் 
காேலினால் கபணகளுக்கான சிறைறவப்பும், 
உலகம் கேரியாேவளாகப் கபணறணக் 
காட்டித் தோழி வழி ்மணவாழ்க்றகக்கு 
உட்படுவதும், ்மண வாழ்க்றகயின் தபாது 
ஆணின் கபாருளாோரத்திற்குத் ேக்கவாறு 
குடும்பம் நடத்ே எத்ேனிப்பதும், ஆணின் 
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்மன ்மாறுபாட்டிறன தவறு வழியின்றி 
ஏற்பதும், ேன் கணவறனத் ேவிர தவறு எநேச் 
சிநேறனயும் அற்ைவளாக இருப்பதும் என்று 
கபணணுக்கான அடிற்ம வாழ்க்றகயும் 
அேற்கான கட்டுப்பாடுகளும் கோடரகின்ைன.

பரத்றேற்ம என்கிை விபச்சாரம் சார 
கோழிறல த்மற்ககாள்ளும் கபணகளின் 
நிறலறயக் கணணுற்ை கபரியார, மூவலூர 
இரா்மாமிரேம் அம்ற்மயாருக்கும் 
முத்துலட்சுமி அம்ற்மயாரக்கும் இறடயில் 
புரிேறல ஏற்படுத்திப் கபாட்டுக்கட்டுேல் 
என்னும் முறையிறன, அோவது தேவோசி 
முறை ஒழியச் சட்டமியற்ைக் காரண்மாக 
இருநோர. கபரியாரின் ககாள்றககறளப் 
பின்பற்றிய மூவலூர இரா்மாமிரேம் 
அம்ற்மயார ‘ோசிகளின் த்மாசவறல’ என்ை 
நூலிறன எழுதியுள்ளார. அதில் தேவோசிப் 
கபணகளின் வாழ்வியலில் ஏற்படும் 
இன்னல்களும் ககாடுற்மகளும் பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளன. இத்ேறகய கபணகளுக்கு 
சமுோய அங்கீகார்மற்ை ேன்ற்மறயக் கருத்தில் 
ககாணடு 1929 கசங்கல்பட்டு சுய்மரியாறே 
்மாநாட்டின் அறழப்பிேழில் ”விபச்சாரிகள் 
என்று ேன்றனக் கருதிக் ககாணடிருக்கும் 
கபணகதள, ்மாநாட்டிற்கு வாருங்கள்” என்று 
அறழப்பு விடுத்திருக்கிைார.

நற்றிறணயில் காட்டப்படும் 
பரத்ேற்ம த்மற்ககாள்ளும் கபணகள் குற்ைம் 
புரிநே உணரவுள்ளவராகவும், ேன்றன 
இழிநேவரகளாகவும் கருதிக் ககாணடிருப்பது 
பரத்றேக் கூற்றுப் பாடல் வழி கேரிகிைது. 
அவரகளும் சமுோயம்்மதிக்கும்இயல்பு 
வாழ்க்றக வாழ ஆறசப்படுவதும், அது 
கிறடக்காவிட்டாலும்,ோன் அது தபால் 
வாழ்தவன் என்று உறுதி ஏற்பதும் பாடல்களின் 
பதிவுகளாக உள்ளது. ்மன ஏக்கங்கறளயும் 
சமுோயப் புைநேள்ளல்கறளயும் ஏற்று, 
எவ்வாறு ஒரு ்மனிேன் வாழ முடியும்? ்மனிேர 
வாழ்வில் முேன்ற்ம அங்கீகாரம் அோன். அநே 
அங்கீகார்மற்ை வாழ்விறன த்மற்ககாள்ளும் 
இழிநிறலறயத் ோங்கி வாழ்நாள் முழுற்மயும் 
பயணிக்கும் கபாழுது எவ்வறகயான 

உளவியல் சிக்கல்களுக்குப் கபணகள் ஆளாகி 
இருப்பாரகள் என்பது ஆய்வுக்கு உட்பட்ட 
வருநேத்ேக்க கசய்தியாகும். 

இளற்மக்காலத்தில் பரத்ேற்ம 
த்மற்ககாணட கபணகள் முதுற்ம அறடயும் 
தபாது பிறழப்புக்கு வழியில்றல என்ை நிறல 
ஏற்படும் என்பது கணகூடு. அறேத்ோன் ஒரு 
பரத்றேப்கபண,”நீ என்றன ்மைநது விடாதே 
மீணடும் வரவில்றல என்ைால் பிறழப்புக்கு 
வழி இல்றல” என்று கவளிப்பறடயாகதவ 
கூறுவறே நற்றிறணயில் பரத்றேக் கூற்றுப் 
பாடலாக உள்ளது. பரத்றேற்ம என்பது 
இன்பம் துய்ப்பேற்காக ஆணாதிக்கச் 
சமுோயத்ோல் உருவாக்கப்பட்ட முறை 
என்பறே இேன் வழி உணர முடிகிைது. 
இவ்வளவு வசவுகளுக்குப் பின்னும் ேறலவன் 
பரத்றேறய தநாக்கிச் கசல்லுேலும், ஒரு 
பரத்றேறய விடுத்து ்மற்கைாரு பரத்றேயிடம் 
கசல்லுேலும்இயல்பாக இருநதுள்ளது. 
குழநறே கபற்கைடுத்ேவுடன் கபணறண 
முதுகபணடிர என்று அறழக்கும் நிறலயும், 
ஆனால் வயதில் மூத்ே இவதனா இளற்ம 
சுகம் தவணடிச் கசல்லுேல் எநே வறகயான 
சமுோய ஏற்பு என்று தகள்வியாக உள்ளது. 
ேறலவியுடன் உைவு ககாள்ள இயலாே 
சூழலில், பரத்றேறய நாடுேல் என்பது 
எவ்வாறு அை்மாகும் என்ை தகள்வி எழுகிைது.

பரத்றே கபாருள் நாட்டம் ்மட்டுத்ம 
உறடயவள் என்ை கபாதுப்புத்தி யுள்ளது. 
ஆனால், நற்றிறணப் பாடல் வழி பரத்றேயர 
அன்புக்காக ஏங்குபவரகளாகவும், புைம் 
தபசுேல் கணடு அஞ்சுபவரகளாகவும், 
ேறலவன் ேன்றன ்மைநது விட்டால் 
ேன்றனப் புரப்பவர இல்றல என்று 
அச்சம் ககாள்பவரகளாகவும் ேன்றன 
விட்டுப் புதுப் பரத்றேயிடம் கசல்வறே 
கவறுப்பவரகளாகவும், ேறலவிக்கு 
இரங்குபவரகளாகவும், ேறலவனின் 
கசயறலத் ேறலவியிடம் கசால்லிவிடுதவன் 
என்று ேறலவறனக் தகலி தபசுபவரகளாகவும், 
ேன்றன தநாக்கித் ோன் ேறலவன் வருகிைான் 
ோனாகத் ேறலவனிடம் கசல்லவில்றல 
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என்பறேயும் அறிநது ககாள்ள முடிகின்ைது.

பரத்றேயர உைவினால் ேறலவி 
ஊடல் ககாள்கிைாள் பரத்றேயரகறளத் 
திட்டுவதில்றல; ேறலவறனதய திட்டுகிைாள்; 
பரத்றேயரகள் ேங்கள் நிறலறயப் 
கபருற்மயாக எணணுவோக எங்தகயும் 
பதிவு இல்றல.அன்பில்லா, ஆேரவில்லாச் 
சூழ்நிறலறய எணணி வருநதுவோகதவ 
பதிவுகள் காணப்படுகின்ைன. அப்படியிருக்க 
ஆணகள் ேங்களின் வாழ்வியல் கட்டற்ை 
சுேநதிரத்திற்காகப் கபணகளின் வாழ்றவச் 
சுரணடி வாழ்நதுள்ளனர என்பது கேரிய 
வருகின்ைது.

ேநறே கபரியார அவரகள் “விபச்சாரம் 
என்ை வாரத்றே ஆண-கபண தசரக்றக 
சம்பநேப்பட்டேற்தக பயன்படுத்ேப்பட்டு 
வருகிைது”. (கப.ஏ.அ.ப.45) ஆனால் ஒரு 
கபணறணப் பழி சு்மத்துவேற்கும் குற்ைம் 
சாட்டுவேற்கும்  உபதயாகிக்கப்படும் 
கசால்லாகும்; இதுதபான்ை குற்ைம் 
சாட்டுவதிலும் வலியும் ஆணகளுக்கு 
கிறடயாது.

அப்படிச் கசால்லப்படுவேற்காக எநே 
ஆணும் தகாபித்துக் ககாள்வதும் கிறடயாது. 
விபச்சாரம் என்பது கபணணடிற்மத்ேனத்றேக் 
காட்டும் குறிப்பு வாரத்றே என்றுோன் 
கசால்லதவணடும். விபச்சாரி ்மகன் என்று 
கசான்னால் ோன் தகாபம் வருகிைதே ேவிர 
விபச்சாரனுறடய ்மகன் என்ைால் தகாபம் 
வருவதில்றல” (கப.ஏ.அ.ப.46) என்கிைார 
கபரியார. 

அவர குறிப்பிடும் விபச்சாரம் 
என்பதும் பரத்றேற்ம என்பதும் ஒன்றுோன்; 
‘பரத்றேற்ம’ என்ை கசால்லாடல் கபணறணக் 
குறிப்போகதவ உள்ளது. ‘பரத்ேன்’ என்ை 
கசால்லிறன நற்றிறணயில் காணவில்றல 
என்ைாலும், சங்க இலக்கியங்களில் ேறலவி 
கூற்றுப் பாடல் சிலவற்றில் ேறலவறனப் 
‘பரத்ேன்’ என்ை கசால்லால் ேறலவி 
குறிப்பிடுவறேக் காணலாம்.(அகம்146) 
குைள்- 1311). பரத்ேன் என்ை கசால்லுக்கு 

தவசியுடன்கூடி கயாழுகுபவன்; என்று 
கபாருள் ேருகிைது. தவசிகயன்கைாரு பிரிவு 
இருப்பதினால் ோன் தவசியுடன் கூடி ஒழுகும் 
ஆண இருக்கிைான் என்று ோன் கபாருள் 
படுகிைது. கபண ேவைாக இருப்போல் ஆண 
ேவைாகிைான் என்பதே.

நற்றிறணயில் அற்மநதுள்ள 
கசய்திகளின் அடிப்பறடயில் பரத்றேற்ம 
என்பது ேறலவியாகிய கபணணாலும் 
கவறுக்கப்படுகிைது. பரத்ேற்மறயப் 
பரத்றேயரும் ்மகிழ்வாக எடுத்துக் 
ககாள்வோகத் கேரியவில்றல அவரகளின் 
கூற்றுகளின் கபாருணற்ம இரு்மருங்கிலும் 
ேறலவறன நிறனத்து ஏங்குவோகவும், 
ேறலவன் ேன்னிடம் உணற்மயாக இல்றல 
என்பேற்காக வருநதுவோகவும் ோன் 
இருக்கிைது. குறிப்பாகப் பரத்ேற்மயில் 
ஈடுபடும் கபணகளின் முக்கிய தநாக்கம் 
கபாருள் ்மட்டுத்ம என்ை குறிப்பு நற்றிறணயில் 
இல்றல. நற்றிறணயில் காட்டப்படும் 
பரத்றேயர அன்புமிக்கவரகளாகவும், 
சுற்ைத்ோர பழிச்கசால்றல அஞ்சுபவர 
களாகவுத்ம இருக்கிைாரகள்.

கசாத்துரிற்ம என்பது கபணகளுக்கு 
அவசியம் தவணடும் ஆணகளுக்கு நிகராக 
தவணடும் என்ை 1929 கசங்கல்பட்டு 
சுய்மரியாறே ்மாநாட்டில் தீர்மானம் 
நிறைதவற்றியவர கபரியார. கல்வி, 
கபாருளாோரம், தவறலவாய்ப்பு, இவற்றில் 
கபணகள் ச்மபங்கு உறடயவரகள் என்ை 
ககாள்றகயுறடயவர. ஆனால், கபணறண 
ஆணின் குடும்பப் கபருக்கத்திற்கு 
உேவுபவளாகதவ கருதினர என்பறே 
நற்றிறண பரத்றே கோடரபான ேறலவன் 
கூற்றுப் பாடலின் வாயிலாக உணரமுடிகிைது. 
கபணணடிற்மத் ேனத்தின் அடிப்பறடதய 
கசாத்றேப் பாதுகாக்கும் ஆண வாரிசிறன 
உருவாக்குவதினால் வநேதே என்பது 
பல்தவறு ஆய்வாளரகளின் கருத்து; ‘கற்பு’க் 
தகாட்பாடு, அது கோடரபான விேறவகள் 
நிறல, றகம்ற்மக் ககாடுற்ம எல்லாம், 
கசாத்றே அடிப்பறடயாகக் ககாணடதே. 
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கசாத்து ஆணிற்கானது; ஆணிற்கு வீடு, ்மறன, 
்மக்கள் என்பதே கபாதுவாக இன்ைளவிலும் 
நறடமுறையில் உள்ள தகாட்பாடாக உள்ளது.

விேறவத் ேன்ற்ம குறித்ே பாடல்கறள 
நற்றிறணயில் காணமுடியவில்றல; கரப்பத் 
ேறட என்பது அக்கால கட்டத்தில் இல்றல. 
குறிப்பாகப் கபரியார கபண விடுேறல 
கபைதவணடுக்மன்ைால் “ஆணற்ம” அழிய 
தவணடும் என்ைார.

“கபணகளுக்கு ்மதிப்புக் 
ககாடுப்போகவும் கபணகள் விடுேறலக்குப் 
பாடுபடுவோகவும் ஆணகள் காட்டிக் 
ககாள்வகேல்லாம் கபணகறள ஏ்மாற்று 
வேற்குச் கசய்யும் சூழ்ச்சிதய ஒழிய தவைல்ல. 
எங்காவது பூறனகளால் எலிகளுக்கு 
விடுேறல உணடாகு்மா? எங்காவது 
நரிகளால் ஆடு தகாழிகளுக்கு விடுேறல 
உணடாகு்மா? கவள்றளக்காரரகளால் 
இநதியரகளுக்குச் கசல்வம் கபருகு்மா? 
எங்காவது பாரப்பனரகளால் பாரப்பனரல்லாே 
வரகளுக்குச் ச்மத்துவம் கிறடக்கு்மா? 
என்பறே தயாசித்ோல் இேன் உணற்ம 
விளங்கும்; அப்படி ஒருக்கால் ஏோவது ஒரு 
ச்மயம் த்மற்படி விையங்களில் விடுேறல 
உணடாக்கி விட்டாலும் கூட ஆணகளால் 
கபணகளுக்கு விடுேறல கிறடக்கதவ 
கிறடக்காது என்பறே ்மாத்திரம் உறுதியாக 
நம்பலாம்” (கப.ஏ.அ.ப-97).

எனதவ, இநே ஆணாளுற்மச் 
சமுோயத்தில் விடுேறல என்பதே 
சாத்தியமில்றல என்பதே அவரின் 
கூற்ைாக உள்ளது. அத்துடன் கபணகள் 
விடுேறல கபறுவேற்கு ஆணகறளவிடப் 
கபணகதள கபரிதும் ேறடயாக 
இருக்கிைாரகள். ஏகனனில், இன்னமும் 
கபணகளுக்குத் ோங்கள் ஆணகறளப்தபால 
முழுவிடுேறலக்கு உரியவரகள் என்கின்ை 
எணணத்ம தோன்ைவில்றல என்தை 
கூறுகிைார. கபணவிடுேறல கோடரபாக 
இன்னும் பல்தவறு கருத்துக்கறளப் கபரியார 
கூறி இருப்பினும் நம் ஆய்விற்கு இதுதவ 

தபாது்மானது என்போல் இேன் அடுத்ேடுத்ே 
கபரியாரியக் கருத்துக்கறள இவ்வாய்வில் 
முன்கனடுக்கவில்றல.

கபாருள்வயின் பிரிேல் இல்லைக் 
கடற்மகளில் ஒன்று.

“விறனதய ஆடவரக்கு உயிதர    
   வாணுேல் 
்மறனயுறை ்மகளிரக்கு ஆடவர    
   உயிர”(குறு-135)

பாடலின் கபாருள் சங்க இலக்கியக் 
காலம் ்மக்கள் வாழ்வியலில் கபாருளீட்டுேலில் 
ஆணின் பங்கு எத்ேறகயது என்பறேக் 
காட்டுவோக அற்மநதுள்ளது. நற்றிறணயில் 
கபாருள்வயின் பிரிேல் குறித்ே பாடல்கள் 119. 
வறரநது ககாள்ள வற்புறுத்தும் பாடல்களுக்கு 
அடுத்ே நிறலயில் நற்றிறணயில் 
கபாருள்வயின் பிரிேல் குறித்ே பாடல்கதள 
அதிகம். பிரிேல் துன்பத்திறனயும், உயிர வாழ 
இயலாற்மயும், கசலவு அழுங்குேறலயும், 
ேறலவியின் க்மன்ற்மத் ேன்ற்மறயயும், 
ஆற்றியிருக்கக் கூறியும், பாறலநிலத்தின் 
ககாடுற்மகறள எடுத்துக்கூறியும் உள்ள 
பாடல்கள் ேறலவி தோழி கூற்றுப் பாடல்களாக 
உள்ளன. (1,5,24,26,28,33,41, 43,46,48, 64, 69,71, 73, 
79, 84, 85, 86, 89, 92, 97, 99, 107, 109, 111, 112, 115, 
118, 121, 124, 129, 130, 148, 153, 164, 171, 174, 177, 
181, 186, 189, 193, 193, 208, 212, 214, 224, 225, 226, 
229, 237, 240, 241, 243, 246, 248, 252, 262, 266, 269, 
274, 281, 286,289, 296, 302, 303, 316, 318, 325, 329, 
333, 337, 343, 348, 367, 381, 387, 391, 317) ேறலவன் 
விறன முடித்து மீளுறகயில் ேறலவியின் 
க்மன்ற்மத் ேன்ற்ம குறித்து தேரப்பாகனிடம் 
கூறும் பாடலாக (3, 16, 21, 42, 52, 59, 62, 81, 103, 
105, 106, 113, 126, 137, 139, 141, 142, 151, 161, 166, 
169, 205, 221, 242, 256, 298, 308, 312, 321, 341, 346, 
352, 366, 371, 374) குறுநகோறகப் பாடறல 
உற்று தநாக்குறகயில், வறரவிறட றவத்துப் 
கபாருள்வயின் பிரிவிலும், ேறலவியின் 
ோயாருக்குத் திரு்மணத்திற்கு முன் ேறலவன் 
ககாடுக்கும் பரிசுப் கபாருட்கள் என்ை 
முறலவிறல, களவு நீளுேல், உடன்தபாக்கு 
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த்மற்ககாள்ளுேல் தபான்ை வாழ்வியல் 
அறனத்தும் கபாருளியறலச் சாரநதே 
அற்மநதுள்ளது. ்மணவாழ்றகக்குப் பின்னும் 
கபாருளீட்டப் தபாேல் உலகியலாக 
இருநதுள்ளது. இப்பிரிவானது ஒரு 
ஆணடிற்குள்ளாக இருக்கதவணடும் என்றும் 
கோல்காப்பியம் கூறுகிைது. இத்ேறகய 
கபாருளிறன ஈட்டுவது ஆணகளின் 
உயிராகவும், அத்ேறகய ஆணகறளதய 
கபணகளுக்கு உயிராகக் கருதுவர என்போக 
உள்ளது. 

ஆனால். நற்றிறணயில் ோன் விரும்பி 
்மணநே ேறலவனது வீட்டில் கபாழுது ்மறுத்து 
உணணும் ேன் ்மகளின் இல்லைச் சிைப்பிறனக் 
கணடு வியநது பாராட்டும் கசவிலிறயக் 
காணமுடிகிைது. ேறலவியின் கசல்வமிக்க 
குடியின் கபருற்மறய நற்றிறணயின் 
பல பாடல்கள் எடுத்துக் கூறுகின்ைன. 
கபாருள்வயின் பிரிேல் என்பது கபாருளிறன 
விட, ேறலவன் அருகில் இருக்க தவணடும் 
என்று நிறனக்கும் ேறலவியின் ்மன நிறலப் 
பதிவுகள் அதிகம் உள்ளன. இல்வாழ்றகக்குப் 
கபாருள் அவசிய்மான ஒன்று என்ைாலும், 
கபணகள் கசல்வ நிறலயிறனக் கணடு 
வியப்பதும், அேன் கபாருட்தட ்மணம் 
முடிப்பதும் இல்றல என்பறே அறிய 
முடிகின்ைது.

 ஆனால், கபாருளீட்டும் கபரும் 
சுற்மயிறன ஆண ்மட்டுத்ம த்மற்ககாள்ள 
தவணடிய கட்டுப்பாடு இருநேறே அறிய 
முடிகிைது. இறவ யறனத்தும் பரத்ேற்மயின் 
தபாது உறடபட்டுப் தபாகிைது. காேலால் 
உயிறர விடத் துணியும் அதே ஆண, பரத்ேற்ம 
ககாள்வதும், பல பரத்றேகறள நாடுவதும் 
கசால் திைம்புவறேயும் காணமுடிகிைது. 
ஆனால், கபணதணா எநே நிறலயிலும் 
‘கற்பு’ என்னும் ஒழுக்கத்துடன் வாழ 
தவணடியது கட்டாய்மாக உள்ளது. அேறனப் 
கபருற்மமிகுநே ஒன்ைாகப் பல பாடல்கள் 
வழி அறிய முடிகின்ைது. பல தநரங்களில் 
பரத்ேற்ம த்மற்ககாள்ளும் கபணகளும் 
இேறனக் கறடப்பிடிக்க எத்ேனிக்கின்ைனர. 

ஆனால், எநநிறலயிலும் ஆண 
்மட்டும் கட்டற்ை சுேநதிரம் உள்ளவனாக 
உள்ளான். அறேத்ோன் கபரியார “புருைரகள் 
கற்புறடயவரகள் என்று குறிக்க ந்மது 
பாறைகளில் ேனி வாரத்றேகதள இல்லாற்ம 
காரண்மாக ்மறைக்கப்பட்டுக் கிடப்பேற்குக் 
காரணம் ஆணகளின் ஆதிக்கத்ம ேவிர 
தவறில்றல” என்கிைார (கப.ஏஅ.ப-
14).“கற்புக்காகப் புருைனின் மிருகச் கசயறலப் 
கபாறுத்துக் ககாணடிருக்க தவணடும் 
என்கின்ை ககாடுற்மயான ்மேங்கள் சட்டங்கள் 
்மாய தவணடும்” என்கிைார. 

்மணம் என்கிை இல்வாழ்க்றகறயக் 
குறித்துப் கபரியார, “ஆண, கபண கல்யாண 
விையத்தில் அோவது புருைன் ்மறனவி 
என்கிை வாழ்க்றகயானது, ந்மது நாட்டில் 
உள்ள ககாடுற்மறயப் தபால் தவறு எநே 
நாட்டிலும் கிறடயதவ கிறடயாது என்று 
கசால்லலாம். ந்மது கல்யாணத் ேத்துவம் 
எல்லாம் சுருக்க்மாய்ப் பாரத்ோல், கபணகறள 
ஆணகள் அடிற்மயாகக் ககாள்வது என்பறேத் 
ேவிர தவறு ஒன்றும் அதில் இல்றல. 
அவ்வடிற்மத்ேனத்றே ்மறைத்துப் கபணகறள 
ஏ்மாற்றுவேற்தக சடங்கு முேலியறவகள் 
கசய்யப்படுகின்ைன” என்கிைார.

ேநறே கபரியார அவரகள் ”கபண 
விடுேறலக்குத் தேறவ கல்வியும் 
கோழிலும்; (17.5.1969) கபணகள் சம்பாதித்து 
கசாநேக்காலில் நில்லுங்கள், கபணகள் 
சுற்மயாக இருக்கக்கூடாது,  தவறலக்குப் 
தபான பிைதக திரு்மணம் கசய்து 
ககாள்ளுங்கள்” என்று ஆணுக்கு இறணயாக 
கபணகளும் கல்வி ்மற்றும் கபாருளாோரம் 
கபை தவணடும் என்றும் கூறியுள்ளார.

நற்றிறண அடிப்பறடயில் கபரியா 
ரியத்றே ஒப்பிட்டு தநாக்கிதனாக்மன்ைால் 
முற்றிலும் தவறுபட்ட சமுோயத்றேக் 
காண விறழநேதே கபரியாரியம். நான் 
யாருக்கும் அடிற்மயில்றல, எனக்கடிற்ம 
யாருமில்றல என்ை அம்தபத்கரின் கூற்றிறனப் 
தபால் ்மனிேதநயக் ககாள்றகயின் 
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அடிப்பறடயிதலதய சமுோயத்திறனக் 
கட்டற்மக்க விறழநோர. காேல், கற்பு, 
கல்யாணம், பிரச்சாரம், விேறவத்ேன்ற்ம, 
கசாத்துரிற்ம, கரப்பத்ேறட, ஆகியவற்றைக் 
தகள்விகள் தகட்டார. ‘காேல்’ என்பேற்கு,“ 
காேகலன்பதில்; சத்ேற்ை ேன்ற்மயும் 
உணற்மயற்ை ேன்ற்மயும், நிச்சய்மற்ை 
ேன்ற்மயும், காேறலப் பிர்மாேப்படுத்துவேன் 
அசட்டுத்ேனமும் ஆகியறவகள் எளிதில் 
விளங்கிவிடும்” (கப.ஏ.அ. ப-28) என்கிைார. 
அவர கூறுவது, பரத்ேற்ம ககாணட ேறலவன் 
மீது ஊடல் ககாள்ளும் ேறலவியிடத்தும் 
காேலின் நிச்சய்மற்ை ேன்ற்மறய உணர 
முடிகின்ைது.

கற்பு என்ை ஒழுக்கம் கோடரபாக 
அவர கூறும் கபாழுது “கற்கபனப்படுவது 
கசாற்றிைம்பாற்ம என்கிை வாக்கியப்படி 
பாரத்ோல், கற்பு என்பது கசால் ேவைாற்ம, 
நாணயம், சத்தியம் ஒப்பநேத்திற்கு 
விதராேமில்லா்மல் நடப்பது என்கின்ை 
கருத்துக்கள் ககாணடோக இருக்கின்ைது.

இேனடிப்பறடயில் நற்றிறணப் 
கபாருணற்மகளின் அடிப்பறடயில் 
அநேக் காலகட்ட ்மக்களின் வாழ்வியறலப் 
கபரியாரியக் கணதணாட்டத்துடன் உற்று 
தநாக்கிதனாத்மகயன்ைால், 

1. ச்மனற்ை சமுோயச்சூழல் 

2. வாழ்வியல் இலக்கணங்களும் 
ஒரு சாரபுத் ேன்ற்ம ககாணடோக 
இருத்ேல்

3. இலக்கியப் பறடப்புகளிலும் உயரிய 
குடிசாரநே வாழ்வியல் ்மட்டுத்ம 
பாடலாக்கம் கசய்திருத்ேல் 

தபான்ை பல்தவறு ஏற்ைத்ோழ்வுகறளப் 
பறடப்பாக்க முறைகளிலும்; இலக்கணம் 
வகுக்கும் முறைகளிலும் காணமுடிகின்ைது.

சமனற்ற சமுதாயச் சூழல்:

 நற்றிறணப் பதிவுகளில் ேறலவன், 
ேறலவி, தோழி, கசவிலி, நற்ைாய், 

தபான்தைாரின் கூற்றுக்களின் வழி பணறடய 
வாழ்வியல் சூழறலக் கட்டற்மத்துள்ளனர.

1. ேறலவன், ேறலவி இவரகறளச் 
சுற்றிய வாழ்வியதல பதிவாக 
உள்ளது.

2. தோழி, கசவிலி வாழ்வியல் சூழல் 
என்ன என்பது எநேப் பதிலும் 
இல்றல.

3. நற்ைாய் ஒரு கட்டுக்குள் 
வாழ்பவளாகவும் அேற்கு த்மல் 
உரிற்மயற்ைவளாகவும் பதிவுகள் 
வழி அறியப்படுகிைாள்.

4. ேறலவி உடன்தபாக்கின் தபாதும், 
வறரவு முடித்ே நிறலயிலும் 
அவறளச் கசன்று கணடுவரும் 
உரிற்ம அற்ைவளாகதவ 
அறியப்படுகிைாள்.

5. ேநறேயரகறளப் பற்றிய பாடல்கள் 
இல்றல.

வாழ்வியல் இைக்கணங்களில்  
ஒரு சார்புத் தன்லம:

1. ேறலவன், ேறலவிக்கு ்மட்டுத்ம 
வரும் காேல் பதிவு உள்ளது, தோழி, 
கசவிலி, தபான்தைாரின் அன்புசார 
வாழ்வியலுக்கு இலக்கணம் இல்றல.

2. நற்ைாய் வீட்டில் இருப்பவளாகவும், 
கசவிலி பின் தேடிச் கசல்பவளாகவும் 
இலக்கணம் உள்ளது.

3. பரத்றேயர உைவினால் ஏற்படும் 
ஊடலுக்கு ்மட்டுத்ம இலக்கணம் 
உள்ளது. பரத்றேயர வாழ்வியல் 
குறித்ே இலக்கணங்கள் இல்றல.

4. கபாருள்வயின் பிரிவு என்பது 
ஆணகளுக்குரியோக இலக்கணம் 
உள்ளது. வணிகத்தில் ஈடுபடக் கூடிய 
பல்தவறு கபணகள் இருநதுள்ளனர. 
குறிப்பாகப் புலற்மத்கோழிறலக் 
ககாணட10 கபணபாற் புலவரகளின் 
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பாடல் பதிவுகள் உள்ளன. 
அவரகளுக்கான இலக்கணம் என்ன, 
அவரகள் வீடு கடநது, நாடு கடநது 
கசன்று கபாருளீட்டி வநதுள்ளனர; 
அவ்வாறு இருக்கும்தபாது 
கபாருளீட்டல் ஆணகளுக்கானது 
்மட்டுத்ம என்பது எேறனக் 
குறிக்கிைது என்ை தகள்வி உள்ளது.

உசாத்துலண நூற்ெட்டியல்:

1. கபண ஏன் அடிற்மயானாள்

2. கோல்காப்பியம்- களவியல்

3. கோல்காப்பியம் - கற்பியல்

4. கபரியார விடுேறல

5. கபரியார குடிஅரசு

6. நம்பியகப்கபாருள் வறரவியல்

7. குறுநகோறக

ஆசிரியர் குறிப்பு:

முறனவர. கண்மணி, தேவதகாட்றட 
ஸ்ரீதசவுகன் அணணா்மறல கல்லூரி, 
ேமிழ்த்துறையில், உேவிப் தபராசிரியராக 
உள்ளார. பன்னாட்டுக் கருத்ேரங்கக் 
கட்டுறரகள், தேசியக் கருத்ேரங்கக் 
கட்டுறரகள், என்று பல கருத்ேரங்களிலும் 
அைக்கட்டறளகளிலும் உறரநிகழ்த்தி 
வருகிைார. அறிகவாளி இயக்கத்தில் 
குரவரகளுக்கான சிைப்பு வகுப்பு எடுத்துள்ளார. 
திலவகதி அய். பி.எஸ் அவரகறள 
கநறியாளராகக் ககாணடு விளங்கிய பாலின 
பகிரநிறலப் பயிலரங்கதில் பயிற்றுநராகப் 
பணியாற்றியுள்ளார. சிைப்பான பயிற்றுநர 
என்று த்மனாள் கல்வி அற்மச்சர, தபராசிரியர 
க. அன்பழகன் அவரகளின் கரங்களால் பரிசும் 
கபற்றுள்ளார.

இவர எழுதி கவளியிட்டுள்ள நூல்கள்: 
விழித்கேழுநே விறேகள்’ (கவிறே நூல்), 
‘சமூகத்தின் ஆணிதவர’ (ஆய்வு நூல்); 
’கபணணியக்குரல்’ என்ை சிற்றிேழும் 
நடத்தியுள்ளார. விடுேறல, உணற்ம, 
கபணணியம், புதியகுரல், நாறள விடியும், 

கபணணியக்குரல் தபான்ை இேழ்களில், 
இவரது கட்டுறரகளும் கவிறேகளும் 
கவளிவநதுள்ளன. உவற்மக் கவிஞர சுரோ, 
கவிஞர கலி.பூங்குன்ைன் ேறலற்மயில் 
கவியரங்களிலும் பங்தகற்றுள்ளார. இலங்றக, 
்மதலசியா, சிங்கப்பூர தபான்ை நாடுகளில் 
பள்ளி ்மாணவரகளுடன் உறரயாற்றியுள்ளார. 
இவறரப் பாராட்டிக் ககாழும்பு ேமிழ் சங்கம் 
’ேமிழ்ச் கசம்்மல்’ விருது வழங்கியுள்ளது. 
காறரக்குடி கல்விச் தசறவ அற்மப்பு '்மனிே 
தநய'விருது வழங்கிச் சிைப்பித்துள்ளது.

l
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சுயமரியாலத இயக்கத்தின் 
ஆளுலமமிக்க பெண்கள்

முனைவர் ச.ஜீவாைந்தம்
உேவிப் தபராசிரியர, வரலாற்றுத்துறை,

சிக்கிம் பல்கறலக் கழகம்

்கட்டுலரச் சுருக்கம்:

சுய்மரியாறே இயக்கமும், அவற்றின் 
இேழ்களும் கபணகள் முன்தனற்ைத்திற்கும், 
விடுேறலக்கும் பாடுபடக்கூடிய ஒரு 
முக்கியத்ேள்மாக இருநதுவநதுள்ளன. 
ஆணாதிக்கம் மிக ஆழ்மாக ஊறியுள்ள 
சமூகத்தினில், அன்றைய காலகட்டத்தினில், 
கபணகள் ேங்களின் கருத்துகறளத் ோங்கதள 
முன்றவக்கக் கூடிய ஒரு கவளியிறனத் 
ேநறே கபரியார அவரகள் ஏற்படுத்திக் 
ககாடுத்திருநோர. 

அதேதபால், கபணகளின் விடுேறலயில் 
சுய்மரியாறே இயக்கத்தின் தேறவகறளக் 
குறித்து கபணகளும் நன்கு அறிநது 
இருநேனர. கபணகள் ேங்கள் கருத்துகறளத் 
ேங்குேறடயின்றி கவளிப்படுத்ே ஒரு 
சமூகத்ேள்மாக சுய்மரியாறே இயக்கம் விளங்கி 
வநதுள்ளேறன அறிய முடிகின்ைது. இநேச் 
சூழலில் இக்கட்டுறரயானது சுய்மரியாறே 
இயக்கத்தின் கபணகறளப் பற்றியும், 
அவரகளின் கருத்தியல் ஆளுற்மயிறனப் 
பற்றியும் விவாதிக்கின்ைது. 

சுயமரியாலத இயக்கப் பெண்கள்:

சுய்மரியாறே இயக்கப் கபணகள் 
கபாதுவாக வரலாற்றின் முக்கிய 
முகவரகளாகச்  (active historical agents) 

கசயல்பட்டு, ேங்களின் அன்ைாட வாழ்வின் 
மூலம் வரலாற்றிறன மீணடும் மீணடும் 
மீள்உருவாக்கம் கசய்து வநேனர என்று கீோ 
அவரகள் குறிப்பிடுகின்ைனர. (Geetha. (February 
16, 1991): 388.)

அலத்மலு அம்ற்மயார, அலரத்மலு 
்மங்றகயத் ோயாரம்்மாள், அன்னபூரணி 
அம்ற்மயார ('குடி அரசு'  22.05.1932.), ஆணடாள் 
அம்ற்மயார  ('குடி அரசு'  22.05.1932.), 

இநதிராணி அம்ற்மயார ('குடி அரசு'  
04.12.1932.), இராோ அம்ற்மயார ('புரட்சி'  
20.05.1934.), இலக்ஷமிஅம்ற்மயார ('குடி அரசு'  
04.05.1930.), 

கணணம்்மாள், கனகம்ற்மயார 
('குடிஅரசு'  12.08.1944.), குஞ்சிேம் அம்ற்மயார 
(1909-1961) ('குடிஅரசு'  16.07.1933.), 

சத்தியவாணிமுத்து (1923-1999), சரஸ்வதி 
அம்ற்மயார, சிவகாமி அம்ற்மயார ('குடிஅரசு' 
18.10.1931.), ஞானாம்்மாள் அம்ற்மயார 
('குடிஅரசு'  06.04.1930.),

எஸ். ேரு்மாம்பாள் (1890-1959), 
ோ்மறரக்கணணி அம்ற்மயார (1911-
1971), நாகம்ற்மயார (1885-1933), நானாவதி 
அம்ற்மயார ('குடிஅரசு'  30.10.1932.), 
நீலாம்பிறகஅம்ற்மயார (1903-1945), நீலாவதி 
அம்ற்மயார  (1913-1961) ('குடிஅரசு' 09.03.1930.), 
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பரிபூரணத்ேம்ற்மயார, ்மணியம்ற்மயார 
(1920-1978), ்மரகேவல்லி அம்ற்மயார 
(புதுறவமுரசு. சிைப்பு ்மலர. 08.08.1931.), 
்மலரமுகத்ேம்ற்மயார (1879-1963), ்மதனாகரம் 
அம்ற்மயார (புதுறவமுரசு. சிைப்பு ்மலர. 
08.08.1931.), மிராணடா அம்ற்மயார, 
மீனாம்பாள் அம்ற்மயார (1900-1920-க்குக் 
இறடயில்-1992), முத்துலட்சுமி அம்ற்மயார 
(1886-1968), மூவலூர இரா்மாமிரேம் 
அம்ற்மயார (1883-1962) (முரகசாலி. 
கபாங்கல்்மலர. 1956.), 

ருக்்மணி அம்ற்மயார, வீரம்்மாள் (1924-
2006), 

ொனகி அம்ற்மயார (குடி அரசு. 
11.09.1932.), தொதி அம்ற்மயார

…என்ை நீணட வரிறச (அகர 
வரிறசப்படி வரிறசப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது) 
ககாணட கபணணியவாதிகள் சுய்மரியாறே 
இயக்கத்தினில் மிகச்சிைப்பாக ேங்களின் 
சுயத்துடன் கசயல்பட்டு, கபணகளுக்கான 
உரிற்மகறளயும் ஆணாதிக்க சமூகத்தின் 
எதேச்சாதிகாரத்திறனயும் ேங்களின் 
எழுத்து ்மற்றும் கசயல்கறளக்ககாணடு 
எதிரத்துவநேனர. ('குடிஅரசு' 08.06.1930.) 
அது்மட்டு்மல்லா்மல், சுய்மரியாறே 
இயக்கத்தின் நீட்சியான திராவிடர 
கழத்தின் ேறலற்மயானது ேநறே 
கபரியார அவரகளின் ்மறைவிற்கு பிைகு, 
்மணியம்ற்மயார எனும் கபணணாளுற்மயின் 
கீழ்எநேகவாருசிரமுமின்றி கசயல்பட்டது 
என்பதும் இங்தக குறிப்பிடத்ேக்கது ஆகும்.

“சுய்மரியாறே இயக்கமும் கபணகளும்” 
என்ை ேறலப்பினில் இராகவன் அவரகள் 
குறிப்பிடும் கபாழுது ந்மதுஇயக்கம் 
கவற்றிகபைதவணடு்மானால் அேற்கு 
ந்மதுசதகாேரிகளின் ஒத்துறழப்பு என்பது 
மிக அவசியம் என்று 'குடிஅரசு' இேழினில் 
வநேகட்டுறரயின் மூலம் சுய்மரியாறே 
இயக்கத்தில் கபணகளின் முக்கியத்துவம் 
எத்ேறகயது என்பறேப் பற்றி அறியமுடிகிைது. 
('குடிஅரசு'  13.01.1935.)

பிரதிநிதித்துவம் என்பேற்காகப் 
கபணகறள கவறும்பதுற்மகளாக ்மட்டுத்ம 
சுய்மரியாறே இயக்கம் அணுகவில்றல. 
சுய்மரியாறே இயக்கத்தில் கபணகள் 
ேங்களது கருத்துகறள எநே ஒரு ேயக்கமும், 
நிரபநேமும் இன்றி கபாதுகவளியில் றவக்க 
முழுச்சுேநதிரத்திறனயும் ேன்னகத்தே 
ககாணடிருநேனர. 

கபாதுவாகச் சுய்மரியாறே இயக்கப் 
கபணகள், கபணகள் விடுேறலயிறனப் 
பற்றிதயா அல்லது கபணகள் சாரநே 
விடயங்கறளப் பற்றி்மட்டுத்மா கவனம் 
ககாள்ளா்மல், பலேரப்பட்ட உலக 
விடயங்கறளப் பற்றிச் சுய்மரியாறே இயக்க 
இேழ்களின் வழி, ேங்களுக்தக உரியபாணியில் 
உரத்ே உரிற்மயுடனும், சுய்மாகவும் தபசியும் 
எழுதியும் வநதுள்ளனர என்பறேயும் 
அறியமுடிகின்ைது.

சுயமரியாலத இயக்கப் பெண்களின் ்கருத்தியல் 
ஆளுலம:

வழக்க்மாக இநதியச்சூழலில் கபணகள் 
அற்மப்புகள் ேங்களின் கசயல்பாடுகறளப் 
கபண விடுேறல, ஆணாதிக்க எதிரப்பு, 
குடும்பம், குழநறே ்மற்றும் குழநறே 
வளரப்பு தபான்ைறவகறளச் சுற்றிதய 
ேகவற்மத்துக் ககாணடிருநேனர. இருபோம் 
நூற்ைாணடின் கோடக்கத்தினில் அதிகபட்சம் 
சில கபண ஆளுற்மகள் இநதிய அரசியல் 
விடுேறலயிறனப் பற்றி தபசியேறனக் 
குறித்து அறியலாம். ஆனால், சுய்மரியாறே 
இயக்கப் கபணகள் ேங்களின் அறிவுசார 
கவளியிறன அரசியல், கலாச்சாரம், பணபாடு, 
இலக்கியம் என பரநதுபட்ட ேளங்களில் 
விரித்திருநேனர. இேறனச் சுய்மரியாறே 
இயக்கப் கபணகள் ேங்களது கட்டுறரயில் 
பயன்படுத்திய சிலகட்டுறரத் ேறலப்புகளின் 
வழி அறியலாம். 

அோவது நீலாவதி அம்ற்மயார 
அவரகளின் “இநது ்மே வீழ்ச்சிக்கும் இேர 
்மே வளரச்சிக்கும் உேவிபுரிவது பாழும்: 
தீணடாற்மயும் – விேறவகளின் துயரமுத்ம!.” 
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('குடிஅரசு' 09.03.1930.); “கபண ்மக்களும் சுதேச 
ச்மஸ்ோனங்களும்” ('குடிஅரசு' 12.07.1931. 
்மற்றும் 28.06.1931.); 

சிவகாமி அம்ற்மயார அவரகளின் 
“றவதீகர ககாடுற்மயும் தீணடாோர 
துயரமும்” ('குடிஅரசு'  24.04.1932.); அரத்ே 
்மற்ை சடங்குகறள அடிதயாடு ஒழியுங்கள்! 
('குடிஅரசு'  05.06.1932.); 

ஆணடாள் அம்ற்மயார அவரகளின் 
“ந்மக்கு இன்னும் சாதி தவணடு்மா?” 
('குடிஅரசு' 22.05.1932 ்மற்றும் 05.06.1932.); 

குஞ்சிேம் அம்ற்மயார அவரகளின் 
“இநது ்மேத்றே அடிதயாடு ஒழிக்க தவணடும்” 
(வளர்மதி 2 - 'குடிஅரசு'  31.08.1930.); “தகாவில் 
கசாத்றே என்ன கசய்ய தவணடும்?” 
('குடிஅரசு' 09.10.1932.); “தகாவில் கசாத்றே 
விற்றுத் கோழிற்சாறல உருவாக்க தவணடும்” 
(வளர்மதி2 - 'குடிஅரசு'  16.07.1933.); 

அன்னபூரணி அம்ற்மயார அவரகளின், 
20.05.1934-இல்  கூடிய திருச்கசங்தகாடு 
ோலுகா ஆதிதிராவிட ்மகாநாடு (வளர்மதி2 
- புரட்சி. 27.05.1934.) தபான்ைறவகள் ந்மக்கு 
உணரத்துகின்ைன. 

சாதிய ஆதிக்க சமூகத்தினில் சுய்மரியாறே 
இயக்கப் கபணகள் ோங்கள் ககாணட 
ககாள்றகயிறன எநேகவாரு ச்மரசமுமின்றி 
மிக ஆணித்ேர்மாக முன்றவத்ேனர. 
சுய்மரியாறே இயக்கப் கபணகள் ்மேம், 
தகாயில், சாதி, தீணடாற்ம, க்மாழி அரசியல், 
தபான்ை சமூக விடயங்கறளப் பற்றிய மிக 
நீணட வரலாற்றுப் புரிேலும், ஆழ்மான 
கேளிவும் ககாணடு இருநேனர.

உோரண்மாக க்மாழி குறித்துக் 
குஞ்சிேம் அம்ற்மயார அவரகள் குறிப்பிடும் 
கபாழுது, ”ஆங்கிதலயரகள் அநநியகரன்ைால் 
பாரப்பனரகள் (ஆரியரகள்) யார? ஆங்கிலம் 
அநநிய க்மாழி என்ைால் ச்மஸ்கிருேம் எநேப் 
பாட்டன் வீட்டு க்மாழி என்று தகட்கிதைன்” 
என்ை அவர, நானூறு வருடத்திற்குமுன்பு 
வநே “அநநிய க்மாழியிறன” ஒழிப்பேற்கு 

முன்பு, இரணடாயிரம் ஆணடுகளாக ந்மது 
சமூகத்தில்  பராசரஸ்மிருதி, ்மனுஸ்மிருதி 
முேலிய ககாடூரச் சட்டங்கறளச் கசய்ே 
“அநநிய க்மாழி” யாகிய ச்மஸ்கிருேத்றே 
அடிதயாடு அழிக்க தவணடா்மா என்ை மிகக் 
காட்ட்மான வினாவிறன 1932-ஆம் ஆணடு 
'குடிஅரசு' இேழில் எழுப்பியுள்ளார. ('குடிஅரசு' 
26.06.1932.)

மதம்  குறித்துச் சுயமரியாலத இயக்கப் 
பெண்கள்:

”்மேக்மன்பது ்மனிே வாழ்க்றகயின் 
நலத்திற்காக ்மனிேரகளால் 
ஏற்படுத்ேப்பட்ட சிலகட்டுப்பாடுகள் என்று 
கசால்லுகிைாரகள். இம் ்மாதிரியான ்மேத்தில் 
சுய்மரியாறேக்காரரகளாகிய எங்களுக்கு 
எநே ஓர ஆட்தசபறணயும் கிறடயாது. 
ஏகனன்ைால் இநேக் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் 
கால, தேசவரத்ே்மானத்திற்குத் ேகுநேபடி 
அழிக்கதவா, அல்லது திருத்தி அற்மத்துக் 
ககாள்ளதவா முடியும். ஆனால் ்மே்மானது 
கடவுளால் ஏற்பட்டது, கேய்வத் ேன்ற்ம 
கபாருநதியது. அறே அழிக்கதவா, அல்லது 
்மாற்றிக்ககாள்ளதவா, ்மனிேவரக்கத்ோல் 
இயலாது என்று கசால்லும் கபாழுதுோன் 
பகுத்ேறிவுக்கு முரணபட்டோக 
இருக்கிைது” என்று இநதிராணி அம்ற்மயார 
குறிப்பிடுகின்ைார. ('குடிஅரசு' 04.12.1932.) 
அேறனத் கோடரநது இலாயிலாபாதனாபீகம் 
அவரகள் குறிப்பிடுறகயில் ”இநதியாவில் 
பணறடய பழக்கவழக்கங்கள் எவ்வளவு 
மூடத்ேன்மானறவகளாய் இருநே 
தபாதிலும் அேற்ககல்லாம் ்மேம் அனு்மதி 
ககாடுக்கின்ைது” என்ை ேனது கருத்திறனப் 
பதிவு கசய்கின்ைார. ('குடிஅரசு' 14.10.1928.) 

”நம்முறடய முன்தனற்ைத்திற்கும் 
ஒற்றுற்மக்கும் ேறடயாக இருக்கிை 
நூல்களும், கடவுள்களும், சாதிகளும் நம்ற்ம 
விட்டு அடிதயாடு கோறலேல் என்பது 
தவணடும். கணமூடித்ேன்மாகக் கடவுள் 
கசான்னார, அவர சநேதியாராகிய றவதீகரகள் 
கசான்னாரகள் என்று, குரங்குப் பிடியாகப் 
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புத்ேகங்களில் எழுதியிருப்பவற்றை நம்ப 
தவணடும் என்பது மூடத்ேன்மாகும். ்மே 
நூல்களில் என்ன தவணடு்மானாலும் 
கசால்லிக்ககாணடு தபாகட்டும், நம்முறடய 
பகுத்ேறிவிற்குப் கபாருத்ேமுறடய 
விடயத்றே எடுத்துக்ககாணடு ்மற்ைறேத் 
ேள்ளுவதே கபாருத்ேமுறடயோகும்” என்று 
ஆணடாள் அம்ற்மயார குறிப்பிடுகின்ைார. 
('குடிஅரசு'  22.05.1932 ்மற்றும் 05.06.1932.) 

இநதிராணி அம்ற்மயார அவரகதளா, 
”கடவுள் இல்றல என்று யாராவது முடிவுகட்டிச் 
கசான்னால் அவரகள் ஆராய்ச்சியற்ைவரகள் 
என்தை கசால்லுதவன். கடவுள் உணடு என்று 
யாராவது கசால்லத்துணிவாதரயானால் 
அவரகறளப் பகுத்ேறிவு  அற்ைவரகள் என்று 
கூறுதவன். “பாரக்க முடியாே ஒன்றை”, 
“அறிய முடியாே ஒன்றை”, “்மனம், 
காயம், வாக்குகள் எட்டாே” ஒன்றைப் 
பற்றி ேனக்குத் கேரிநேோகக் கற்பறன 
பணணுகின்ைவன் அறிவுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் 
இடம் ககாடுத்ேவனாக்மாட்டான். 
எனக்குத் கேரியாது என்று கசால்லுபவதன 
உணற்மறய உள்ளவாறு கூறுபவன்  என்று 
உணருங்கள்”என்று  குறிப்பிடுகின்ைார. 
('குடிஅரசு'  04.12.1932.)

அதேதபால், ”ஒரு சாண கபாம்ற்மக்கு 
ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் கசலவழித்துத் கேப்ப 
உற்சவம் நறடகபற்றுக்ககாணடிருக்கிைது” 
என்ை குஞ்சிேம் அம்ற்மயார அவரகள் 
('குடிஅரசு' 26.06.1932.), ”இநேப் பணக்மல்லாம் 
வீணாய் தபாகவில்றல, ந்மது ்மக்கள் ோதன 
சாப்பிடுகிைாரகள்” என்ை வாேத்திற்கு 
பதிலாக, ”பலன் ேராே காரியங்களுக்கு 
(unproductive purposes) உபதயாகப்படுத்ேப்படும் 
கசல்வமும், தசமித்து றவக்கப்படும் 
கசல்வமும் (hoarded wealth) பாழாய்ப் 
தபானோகத்ோன் கருே தவணடும்” என்ை 
கபாருளாோர வல்லுநரகளின் (scholars of 
economics) கருத்திறன முன்றவக்கின்ைார. 
('குடிஅரசு'  26.06.1932.) 

அது ்மட்டு்மல்லா்மல், ”தகாயில்கறள 
்மருத்துவ்மறனகளாகவும், அதிலுள்ள 
கசல்வத்றேகயல்லாம் அரசாங்கம் 
பறிமுேல் கசய்து, அநேப் பணத்றேக் 
ககாணடு ோழ்த்ேப்பட்ட ்மக்களுக்குக் 
கட்டாயக் கல்வியும், ஆளுக்ககாரு வீடும் 
ஒவ்கவாரு ஏக்கர நிலமும் ககாடுத்ோலும் 
எத்ேறனதயா தகாடிரூபாய் மிச்சப்பட்டு 
விடும்”என்றும் குஞ்சிேம் அம்ற்மயார 
அவரகள் குறிப்பிடுகின்ைார. ('குடிஅரசு' 
26.06.1932.) அதேதபால், ”உற்சவங்களுக்குச் 
கசலவழிக்கப்படும் லட்சக்கணக்கான 
கபாருளிறனக் ககாணடுகபரிய நூல் 
நிறலயங்கறளயும், வாசக சாறலகறளயும் 
அற்மக்க தவணடும்” என்று குஞ்சிேம் 
அம்ற்மயார அவரகள் வலியுறுத்தினார. 
('குடிஅரசு'  09.10.1932.)

சாதியும், தீணடாலமயும் குறித்துச் சுயமரியாலத 
இயக்கப் பெண்கள்:

சாதி என்ை நிறுவனத்தின் மீது 
சுய்மரியாறே இயக்கப் கபணகள் 
மிகக்கடுற்மயான வி்மரசனங்கறளக் 
ககாணடிருநேனர. ”சாதிமுறைறய 
ஒழிக்கதவ முடியாகேன்றும், அது 
இநதியாவில் தவரூன்றிவிட்டது என்றும், 
பல சீரதிருத்ேக்காரரகள் அறே ஒழிக்க 
முயற்சித்துத் தோல்வியறடநேனர என்றும் 
அடிப்பறடவாதிகள் கசால்லக்கூடும். 
அது உணற்மதய” என்ை குஞ்சிேம் 
அம்ற்மயார அவரகள், ”அவரகள் எல்லாம் 
்மேத்றேக் ககட்டியாகப் பிடித்துக்ககாணடு 
சமூகத்றேச் சீரதிருநே முயற்சித்ேோல் 
தோல்வியறடநேனர. ஏகனனில் இநது்மேமும் 
சமூகச்சீரதிருத்ேமும் ஒன்றுக்ககான்று 
கபாருத்ே்மற்ைவிடய்மாகும். அேனால் ோன் 
்மேத்றேதய ஒழித்து விடதவணடுக்மன்று 
நான் கூறுகிதைன்” ('குடிஅரசு' 31.08.1930) எனச் 
சமூகப் புரட்சிக்கான முரசாகக் குஞ்சிேம் 
அம்ற்மயார அவரகள் கசயலாற்றியுள்ளறே 
அறியலாம். 
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அதேதபால், ”ச்மேர்மம் என்ை 
வாரத்றேயிதலா, கபாதுவுறடற்ம என்ை 
வாரத்றேயிதலா பயப்படக்கூடியவிடயம் 
ஏதுமில்றல. கபாதுஉறடற்மக் 
ககாள்றககறள ்மனிேச்சமூகம் ஒருதபாதும் 
கவறுத்துத்ேள்ள முடியதவ முடியாது” என்ை 
குஞ்சிேம் அம்ற்மயார அவரகள், ”ச்மேர்ம 
அரசாங்கத்தில் கடவுள் கபயராலும் கூட 
ஒருவரும் பட்டினியிருக்க தவணடியதில்றல” 
என்ைார. ('குடிஅரசு'  27.08.1933) 

“சமூகத்திலிருநது உடதன 
தீணடாற்மறய ஒழிக்க தவணடியது 
முக்கியதவறலயாகும்” என்று குஞ்சிேம் 
அம்ற்மயார அவரகள் குறிப்பிடுகின்ைார. 
('குடிஅரசு'  31.08.1930.) ”சுய்மரியாறே 
இயக்கத்தின் முக்கியக் ககாள்றக 
என்னகவன்ைால் தீணடாற்ம, சாதிப்பிரிவு 
என்னும் தபறய நாட்றடவிட்டு அைதவ 
ஒழிக்கதவணடுக்மன்பது ோன்” என்று 
இநதிராணி அம்ற்மயார குறிப்பிட்டு, 
”எநே ்மனிேன் பகுத்ேறிறவக் ககாணடு 
தயாசிக்கின்ைாதனா, அவதன ்மனிேன்” 
என்று வறரயறுத்ோர. ('குடிஅரசு' 04.12.1932.) 
அதேதபால், “ந்மக்குத் ேற்காலத்தில் 
தவணடுவது என்பது ஒற்றுற்மயான 
தூயவாழ்க்றக; ஒருவனுறடய நலத்திற்காகப் 
கபரும்பான்ற்மயான ஏறழ ்மக்கள் வருநோே 
வாழ்க்றக; கநற்றி வியரறவ நிலத்தில் விழக் 
கடும் கவய்யிலில்  ஒரு நாள் முழுவதும் 
பாடுபட்டு அறரவயிற்றுக் கஞ்சிக்கு 
வழியில்லாது வருநதும் ஏறழ தீணடப்படான் 
என்று கசால்லப்படும் ்மக்கள், நம்த்மாடு 
ச்மஉரிற்ம கபைக்கூடிய வாழ்க்றகதய  
தவணடும். இத்ேறகய இன்ப வாழ்விற்குத் 
ேறடயாக இருக்கின்ை சாதிறய அடிதயாடு 
ஒழித்ேல்  தவணடும்” என்று ஆணடாள் 
அம்ற்மயார குறிப்பிடுகின்ைார. ('குடிஅரசு' 
22.05.1932 ்மற்றும் 05.06.1932.)

”நாயுடு, முேலியார, கசட்டியார, 
ஐயர, ஐயங்கார என்ை பட்டங்கள் சாதிறயக் 
குறிக்கிைபடியால் அறவகறள நீக்கிவிடுேல் 
தவணடும். சாதிறயக் குறிக்கின்ை பூணூல் 

முேலிய அறடயாளங்கறள எடுத்துவிட 
தவணடும். பாரப்பனச் சடங்குகறள 
அடிதயாடு ஒழித்ேல் தவணடும். உயரநே சாதி 
என்று தபாலி தவடம்தபாட்டுக் ககாணடு நம் 
வீட்டில் உணண்மாட்தடன் என்பவருடன் 
நாமும் தசரேல் கூடாது. எநே இடத்தில் உயரவு 
ோழ்வுகாட்டப்படுகிைதோ அவ்விடத்திற்கு 
அடிஎடுத்தும் றவக்கக் கூடாது” என்று 
ஆணித்ேர்மாகக் குறிப்பிடுகின்ைார ஆணடாள் 
அம்ற்மயார அவரகள். ('குடிஅரசு' 22.05.1932 
்மற்றும் 05.06.1932.)

தகாயில் நுறழவிறனப் பற்றிக் 
குறிப்பிடும் கபாழுது, ”தகாயிறலக் கட்டிக் 
ககாடுத்துவிட்டு அநேக்   தகாயிலுக்குப் தபாக 
முடியவில்றலகயன்ைால் அறே இடித்துத் 
ேறர்மட்ட்மாக்குவறே விட்டுவிட்டு, 
தகாயில்நுறழவுப் தபாராட்டம் எேற்கு?” 
என்ை  குஞ்சிேம் அம்ற்மயார அவரகள் 
('குடிஅரசு' 26.06.1932.), ”உடம்பு தநாகா்மல் 
நகத்தில் அழுக்குப் படா்மல் என்றைக்கும் 
சுக்மாகதவ இருநது ககாணடு தின்று 
ககாழுத்ே ஒரு தசாம்தபறிக் கூட்டத்ோரின் 
வயிற்றுப் பிறழப்புக்காக ஏற்பட்டிருக்கும் 
இநேக்தகாயில்கறள ஒழிப்பகேன்ைால் 
அநே சாதிக்காரரகளுக்கு வயிற்கைரிச்சலாய்த் 
ோதன இருக்கும்?” என்ைார. ('குடிஅரசு' 
26.06.1932.) ஆதிதிராவிடரகள் தகாயிலுள் 
பிரதவசிக்கதவணடும் என்பது, “சாமியானது 
அள்ளிக் ககாடுத்து அம் ்மக்களின் 
கஷடத்றேயும், இழிநிறலறயயும் நீக்கிவிடும் 
என்பேற்காக அல்ல” என்பறே அறியுங்கள்! 
்மற்ை சாதி ்மக்கறளப் தபாலதவ அவரகளும் 
ச்மநிறலப் கபைதவணடும் என்பேற்காகதவ” 
என்று சிவகாமி அம்ற்மயார அவரகள் 
குறிப்பிடுகின்ைார. ('குடிஅரசு' 24.04.1932.)

”தகாயில் உள்தள என்ன இருக்கிைது? 
உங்கள் பாட்டன் தேடின கசாத்ோ? 
தகாயிலுனுள் இருப்போக நீங்கள் 
கசால்லும் கேய்வத்றே உலக இரட்சகர 
என்றும், எவ்வளவு அக்கிர்மங்கறளச் 
கசய்ோலும், மூன்று றபசா கற்பூரம் வாங்கிக் 
ககாளுத்தினால் தபாதும், ்மன்னித்துவிடுவார 
என்றும், எல்தலாறரயும் உணடாக்கின 
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ேகப்பன் என்றும், எறும்பு முேல் எணணாயிரங் 
தகாடி உயிரகளுக்கும் படியளப்பவர 
என்றும், அவனின்றி ஓரணுவும் அறசயாது, 
கடவுறள நம்பிதனார றகவிடப்படார 
என்கைல்லாம் கசால்லுகிைாரகள். இநே ்மாதிரி 
கட்டுக்கறேகளும் எழுதி றவத்திருக்கிைாரகள். 
இப்படிப்பட்ட எல்லாம் வல்ல கேய்வம் 
உள்ள தகாயிலுக்குள், ்மக்கள் நுறழநோல் 
சாமி கசத்துப்தபாகும் என்கிைாரகதள! 
அப்படிப்பட்ட ஒரு சாமியும் உணடா? த்மலும், 
நீங்கள் அக்தகாயிலுக்குள்தளதய புகுநது 
ககாணடு கசய்யும் அநியாயங்கறளயும், 
அக்கிர்மங்கறளயும், த்மாசங்கறளயும், 
ஆபாசங்கறளயும், ஊழல்கறளயும், 
தகாடிக்கணக்கில் கபாறுத்துக்ககாணடிருக்கும் 
அத்கேய்வம், உங்கறளப் தபாலதவ 
பிைநது வளரநது ஆைறிவு பறடத்ே ்மக்கள் 
சங்கத்தினரின் ஒரு பகுதியினராகிய 
ோழ்த்ேப்பட்ட ்மக்கள் அருகில் வநோல் 
‘கசத்துப்தபாதவன்’ என்று உங்களிடம் 
அத்கேய்வம் கசால்லுகிைோ? இல்றலதய”… 
என்று சிவகாமிஅம்ற்மயார அவரகள் 
குறிப்பிடுகின்ைார. ('குடிஅரசு'  24.04.1932.)

அது ்மட்டு்மல்லா்மல், ”இனி 
தீணடப்படாே சதகாேரகளுக்கு ஒரு வாரத்றே 
கசால்ல ஆறசப்படுகிதைன். அோவது 
தீணடப்படாே சதகாேரரகள் தகாயில் பிரதவசம் 
கசய்யக் கஷடப்படுவறேப் பாரக்கிலும், 
்மக்களுக்கு ஒரு சின்ன உேவியும் இல்லாே 
அக்தகாயில்கறள ஒழிக்கச் சத்தியாக்கிரகம் 
கசய்து முயற்சிப்பது பலவறகயிலும் 
நன்ற்மயுணடு எனக் கூறுகிதைாம். 
தகாயிலினுள் கசன்ைால் ந்மக்கு என்ன பலன்? 
ஒன்றுமில்றல. ஏன் இவ்விேக்கஷடப்பட்டு 
தகாயில் நுறழவுக்கு வழி தேட தவணடும்? 
இறேவிட எல்லா ்மக்களுக்கும் உேவியற்ை 
அக்தகாயில்கறள ஒழிக்கவழி தேடுவதே 
சீரதிருத்ேம், பகுத்ேறிவு என ்மறுமுறையும் 
கூறுகின்தைாம்”  என்று சிவகாமிஅம்ற்மயார 
அவரகள் குறிப்பிடுகின்ைார. ('குடிஅரசு'  
24.04.1932.) 

அதேதபால், ”கிறித்ேவ ஆலயங்களில் 
ஒடுக்கப்பட்டவருக்கு தவறு இடம், 

பாரப்பனருக்கு தவறு இடம் இருக்கிைது 
என்பறே ்மறுக்கமுடியு்மா? பணக்காரரகள் 
்மணடியிடுவேற்கு கரத்தினக் கம்பளமும், 
்மற்ைவரகளுக்கு சாோரணப்பாயும் 
விரித்திருப்பறே     ்மறுக்க முடியு்மா? 
கல்யாணத்திற்கும், சாவுக்கும் பணத்திற்குத் 
ேகுநே ்மாதிரி தகாயில் ்மணியடிப்பது என்ை 
அக்கிர்மம் இல்றலகயன்று எநே கிறித்ேவ 
்மே தபாேகராவது குறிப்பிட முடியு்மா?” 
என்று குஞ்சிேம் அம்ற்மயார அவரகள் 
குறிப்பிடுகின்ைார. ('குடிஅரசு'  16.07.1933.)

ப்காள்ல்கக்கான ்கைங்கலர விளக்கம், 
சுயமரியாலத இயக்கப் பெண்கள்:

சுய்மரியாறே இயக்கத்தில் 
குடும்பம் குடும்ப்மாய்ப் பங்தகற்ை 
கபணகள் அதில் பங்குககாள்வேறன ஒரு 
கபருற்மயாகக் கருதினர. கனகம்ற்மயார 
அவரகள் ேன்றனச் சுய்மரியாறேக்காரி 
என்று அறிமுகப்படுத்திக்ககாணடு, அது 
ேனக்குப்கபருற்ம என்று கசன்றனயில் 
நறடகபற்ை அய்நோவது சுய்மரியாறே 
்மாநாட்டினில் குறிப்பிடுகின்ைார. ('குடிஅரசு'  
12.08.1944.) 

கபாதுவாகதவ சுய்மரியாறே இயக்கப் 
கபணகள், சுய்மரியாறே இயக்கத்தின் 
ககாள்றக விளக்க வழிகாட்டிகளாய் இருநது 
மிளிரநதுள்ளனர. குஞ்சிேம் அம்ற்மயார 
அவரகள் சுய்மரியாறே இயக்கத்தின் 
ககாள்றககறளப் பற்றிப் பிரச்சாரம் கசய்ய 
தவணடிய வழிமுறைகறளப் பற்றி விரிவாக 
ேஞ்றச ஜில்லா இரணடாவது சுய்மரியாறே 
்மாநாட்டினில் விவாதித்ோர.  ('குடிஅரசு'  
26.06.1932.) அவர குறிப்பிடுவோவது, 
”சுய்மரியாறே இயக்க ்மாநாடுகள் ஏதோ 
குடமுழக்குத் திருவிழாக் கூட்டம் தபால் 
கூடிவிட்டுக் கறலநது தபாவதில் எநேப் 
பயனுமில்றல. ஒரு ்மாநாடு என்ைால் 
பல பாகத்திலிருநதும் வருகிை நணபரகள் 
கூடிக்கலநது சில திட்டங்கறள வகுத்துக் 
ககாள்வேற்காகதவ கூட தவணடும். பிைகு 
அத்திட்டங்கறள அவ்விடத்றேச் சுற்றியுள்ள 
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ஆணித்ேர்மாகச் சுய்மரியாறே இயக்கத்தின் 
மீோன வி்மரசனங்களுக்கு ேக்கபதிலிறன 
பதிவு கசய்துள்ளார. ('குடிஅரசு'  12.08.1944.).

சுயமரியாலத இயக்கப் பெண்கள் பசயல் 
வீரர்்ககள:

சுய்மரியாறே இயக்கத்தினில் 
கபணகள் பல கபாறுப்புகறள எநே 
நிரப்பநேமும் இன்றி ஏற்ைதுடன், 
பல்தவறு கபாதுக்கூட்டங்களுக்கும் 
ேறலற்ம ோங்கியுள்ளனர. சுய்மரியாறே 
இயக்கப் கபணகள் எழுத்து ்மற்றும் 
தபச்சுடன் ்மட்டுத்ம ேங்கறளச் 
சுருக்கிக்ககாள்ளா்மல், உலககங்கிலும் 
பயணம் த்மற்ககாணடு சுய்மரியாறே 
இயக்கச் ச்மேர்மக் ககாள்றககறளப் 
பல்தவறு ேளங்களில் கருத்தியல் ரீதியாகவும், 
அதே தவறளயில் எளிய ்மக்களிடம் 
ககாணடு கசல்லவும் அரும்பாடுபட்டு 
வநதுள்ளனர. சுய்மரியாறே இயக்கப் 
கபணகள் மிகப் கபரிய ்மக்கள் திரள்கறள 
ஒருங்கிறணக்கவும், கபாதுக்கூட்டங்கறள 
நடத்ேவும், ேறலற்மதயற்கவும், ேறலற்ம 
உறரயாற்ைவும் கசய்து வநதுள்ளனர என்பது 
வரலாற்றுக் கணகூடு.  

1932-ஆம் ஆணடு பர்மாவில் 
நறடகபற்ை சுய்மரியாறேப் பிரச்சார 
்மாநாட்டினில் கலநது ககாணடு இநதிராணி 
அம்ற்மயார அவரகள் சுய்மரியாறே 
இயக்கக் ககாள்றககறள விரிவாக விவரித்து 
இருநேேறன 'குடிஅரசு' இேழானது பதிவு 
கசய்கின்ைது. ('குடிஅரசு' 04.12.1932). அதே 
தவறளயில், 1929-ஆம் ஆணடு கநல்லூரில் 
நறடகபற்ை முேல் சுய்மரியாறே ்மாநாட்டின் 
ேறலவரகளாக இநதிராணிஅம்ற்மயார, 
்மற்றும் அலரத்மலு்மங்றகத்ோயாரம்்மாள் 
அவரகள் இருநது சிைப்பு கசய்துள்ளனர. 
(வளர்மதி. 2017ஆ: 14.) 1933-ஆம் ஆணடு 
ஸ்ரீரங்கத்தினில் நறடகபற்ை திருச்சிராப்பள்ளி 
ோலுகா முேலாவது சுய்மரியாறே ்மாநாட்டின் 
திைப்பாளராக சுப.விசாலாட்சி அம்ற்மயார 
இருநதுள்ளாரகள். ('குடிஅரசு' 16.06.1933.) 

ஊரகளில் அவரவரகளுக்கு ஏற்ை வறகயினில் 
பிரச்சாரம் கசய்ய தவணடும்”  என்று 
வலியுறுத்தினார. ('குடிஅரசு'  17.08.1933.) 

”சமுோய ஊழல்கள் ஒழிநதுபடவும், 
திராவிடரும் ஆைறிவு பறடத்ேவராக 
வாழவும், ந்மது இயக்கத்றே தவணடுவது 
ேறலகீழ்்மாறுேல் என்ை புரட்சிதய” என்ை 
மிராணடா அம்ற்மயார அவரகள், அேறன 
வலியுறுத்தும் வறகயினில் ”இன்னல் கசய்யும் 
ஆரியத்றே சின்னா பின்ன்மாக்க ஒரு சின்னம் 
தேறவ”எனக்குறிப்பிட்டு, ”அறடதவாம் 
திராவிட நாடு இன்தைல் சுடுகாடு” என்று 
சூளுறரத்ோர. ('குடிஅரசு' 06.10.1945.). 
அதேதபால், ”திராவிடரகள்.. அரசியல், ்மே 
இயல் தபான்ைறவகறளத் ோணடி, ேங்களது 
சமுோயச் சுய்மரியாறேதய பிரோனம் என 
எணணி அதில் கவனம் ககாணடு, ேங்களுறடய 
இழிவுகளும், ேறடகளும் நீக்கப்பட்டு, 
்மனிேத்ேன்ற்ம கபறுவதே முக்கிய தநாக்கம் 
என உறழக்க தவணடும்” என்று ககாடிதயற்று 
விழாவினில் ்மணியம்ற்மயார அவரகள் 
இயக்கத் தோழரகளுக்கு அறிவுறரத்துள்ளார. 
('உணற்ம' 01.03.1977.)

பர்மாவில் நறடகபற்ை சுய்மரியாறே 
இயக்கப் பிரச்சாரக்கூட்டத்தில் உறர 
நிகழ்த்திய இநதிராணி அம்ற்மயார அவரகள் 
”சுய்மரியாறே இயக்கத்தின் அடிப்பறடக் 
ககாள்றககளான பகுத்ேறிவுள்ள, பாலின-
சாதிய தபேமில்லாே, தீணடாற்மயற்ை, 
கபாருளாோர ஏற்ைத் ோழ்வற்ை, 
மூடநம்பிக்றகயற்ை, சுய்மரியாறேச் சமூகம் 
என்பதே” என்று விரிவாக விளக்கியுள்ளார. 
('குடிஅரசு' 04.12.1932.) அதே தவறளயில், 
கனகம்ற்மயார அவரகள், சுய்மரியாறே 
இயக்கத்தின் மீதுறவத்ே அவதூறுகளுக்குச் 
கசன்றனயில் நறடகபற்ை அய்நோவது 
சுய்மரியாறே ்மாநாட்டினில் ேக்க 
பதில்கறளயும், சுய்மரியாறே இயக்கத்தின் 
தேறவகறளப் பற்றியும் விரிவாக விளக்கினார. 
”சுய்மரியாறே இயக்கக்மன்பது நாத்திக 
இயக்கம் அல்ல. எநேகவாரு குறிப்பிட்ட 
சாதியினருக்கும் எதிரானது்மல்ல” என்று 



91January - March 2022

1945-ஆம் ஆணடு திருச்சியில் ேநறே 
கபரியார அவரகள் ேறலற்மயில் நறடகபற்ை 
17-ஆவது நீதிக்கட்சி ்மாநாட்டினில் ('குடிஅரசு' 
06.10.1945.) கட்சியின் ககாடியிறன மிராணடா 
அம்ற்மயார அவரகள் ஏற்றிறவத்துள்ளார. 
அதேதபால், 1949-இல் தகாயம்புத்தூரில் 
நறடகபற்ை திராவிடர கழக ்மாநாட்டின் 
(வளர்மதி. 2017ஆ: 17.) ககாடியிறன மூவலூர 
இரா்மாமிரேம் அம்ற்மயார அவரகளும், 
1929-ஆம் ஆணடு திருகநல்தவலியில் 
நறடகபற்ை சுய்மரியாறே இயக்கப் கபணகள் 
்மாநாட்டினில் சுய்மரியாறேக் ககாடியிறன 
்மரகேவல்லி அம்ற்மயார அவரகளும் ஏற்றிச் 
கசாற்கபாழிவாற்றி உள்ளாரகள்.

1933-ஆம் ஆணடு புதுக்தகாட்றட 
ச்மஸ்ோன முேலாவது கசங்குநேர சமூக 
்மாநாட்டிறனயும் ('குடிஅரசு' 09.1933.), 
1925-ஆம் ஆணடு ்மயிலாடுதுறையினில் 
நறடகபற்ை இறசதவளாளரகள் சங்க 
்மாநாட்டிறனயும் (கல்யாணசுநேரம். 1982: 
599-604.) மூவலூர  இரா்மாமிரேம் அம்ற்மயார 
அவரகள் ஏற்பாடு கசய்துள்ளதுடன், 1930-
ஆம் ஆணடில் நறடகபற்ை இரணடாவது 
சுய்மரியாறே ்மாநாட்டிற்குத் ேறலற்மயும் 
ோங்கியுள்ளார. 

அதேதபால், குஞ்சிேம் அம்ற்மயாரும் 
அவரது கணவர குருசாமி அவரகளும் 1931-
ஆம் ஆணடு கசன்றனயில் நறடகபற்ை 
சுய்மரியாறே ்மாநாட்டிறன முன்னின்று 
நடத்தியதுடன் (வளர்மதி. 2017ஆ: 15-16.), 
1931-ஆம் ஆணடு நறடகபற்ை கசட்டிநாடு 
முேலாவது சுய்மரியாறே ்மாநாட்றடத் திைநது 
றவத்து ஆங்கிலத்தில் உறரயாற்றியறேயும், 
அவரது கணவரான குருசாமி அவரகள் அேறனத் 
ேமிழில் க்மாழி கபயரத்திருநேறேயும் 
அறிய முடிகின்ைது. ('குடிஅரசு' 19.04.1931.) 
அது்மட்டு்மல்லா்மல், குஞ்சிேம் அம்ற்மயார 
அவரகள் 1931-ஆம் ஆணடு ேஞ்றச ்மாவட்ட 
இரணடாவது சுய்மரியாறே ்மாநாட்டின் 
ேறலவராக இருநது, ேறலற்ம உறரறயயும்; 
1933-ம் ஆணடு ஸ்ரீரங்கத்தினில் நறடகபற்ை 
திருச்சிராப்பள்ளி ோலுகா முேலாவது 
சுய்மரியாறே ்மாநாட்டினில் “ந்மது ஒரு 

வருடத் திட்டம்” எனும் ேறலப்பினில் 
ேறலற்ம உறரறயயும் ஆற்றி உள்ளறேயும் 
அறிய முடிகின்ைது. ('குடிஅரசு' 16.06.1933.) 

நீலாவதி அம்ற்மயார அவரகளும் 1932-
ஆம் ஆணடு நறடகபற்ை தசலம் ்மாவட்ட 
சுய்மரியாறே கபணகள் ்மாநாட்டிறனயும் 
('குடிஅரசு' 22.05.1932.), 1933-ஆம் ஆணடு 
நறடகபற்ை வடஆற்காடு ்மாவட்ட 
முேலாவது சுய்மரியாறே ்மாநாட்டிறனயும் 
('குடிஅரசு' 14.05.1933.), 1935-ஆம் ஆணடு 
நறடகபற்ை அருப்புக்தகாட்றட கபணகள் 
்மாநாட்டிறனயும் (வளர்மதி. 2017ஆ: 16.) 
ேறலற்மதயற்றும், 1933-ஆம் ஆணடில் 
நாகப்பட்டினத்தில் நறடகபற்ை மூன்ைாவது 
சுய்மரியாறே ்மாநாட்டின் துவக்க 
உறரயிறனயும் ('குடிஅரசு'  09.04.1933.) ஆற்றி 
உள்ளார. 

1932-ஆம் ஆணடு நறடகபற்ை 
தசலம் ்மாவட்ட சுய்மரியாறே கபணகள் 
்மாநாட்டிறன  ('குடிஅரசு' 22.05.1932.) 
அன்னபூரணி அம்ற்மயார அவரகள் 
திைநது றவத்ேதுடன், 1935-ஆம் ஆணடில் 
சீரகாழியில் நறடகபற்ை ஆதிதிராவிடர 
வாலிபர ்மாநாட்டிற்குத்  ('குடிஅரசு'  
21.07.1935.) ேறலவராகவும் இருநது 
கசாற்கபாழிவாற்றியுள்ளார. 

1929-ஆம் ஆணடு ஈதராட்டில் 
நறடகபற்ை உணற்ம நாடுதவார சங்கத்தின் 
கருத்ேரங்கினில் இலட்சுமி அம்ற்மயார 
ேறலற்ம உறரயிறனயும், சின்னத்ோயம்்மாள், 
பங்காரு அம்ற்மயார, கணணம்்மாள், 
பாப்பாம்்மாள் ஆகிதயார பல ேறலப்புகளில் 
உறரகறளயும் ஆற்றியுள்ளாரகள். 

முடிவுலர:

ஆணாதிக்கச் சிநேறன 
நீக்க்மைநிறைநதுள்ள இநதியச் சமூகத்தினில் 
கபணகளின் சுய்மரியாறேயுடன் கூடிய 
த்மம்பட்ட வாழ்க்றக குறித்ோன 
முன்கனடுப்புகளில் ேநறேகபரியார 
அவரகளால் கோடங்கப்பட்ட சுய்மரியாறே 
இயக்கத்தின் பங்கானது அலாதியானது.  
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அன்றைய காலகட்டத்தினில் சுய்மரியாறே 
இயக்க்மானது கபணகளின் கருத்துகறள 
கவளிப்படுத்தும் ஒரு கருத்தியல் ேள்மாகதவ 
இயங்கி வநேது. சுய்மரியாறே இயக்கத்தினில் 
ஈடுபட்ட கபணகளின் பங்கு என்பது, கபண 
விடுேறல என்ை அறடப்பறடயிறனயும் 
ோணடி, இயக்கத்திற்கும் சமூக ்மாற்ைத்திற்கும் 
அளப்பரியோகதவ இருநது வநதுள்ளது 
என்பேறன அறியமுடிகின்ைது. 
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5. வளர்மதி, மு. கோகுப்பு. சுய்மரியாறே 
இயக்க வீராங்கறனகள்-I. கசன்றன: 
கருப்புபிரதிகள், 2017அ.
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9. …..., “தேவோசியும் அவரகளின் சடங்கு 
முறைகளும்: ஓர வரலாற்றுப் பாரறவ”. 
நவீனத் ேமிழாய்வு பன்னாட்டுப் 
பன்முகத் ேமிழ் காலாணடு ஆய்விேழ் 8, 
no. 2. (ஏப்ரல்- ெூன், 2020): 241-248. 
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