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Fó£Mì ÝŒMî›Just like Thiruvalluvar, who condemned the Aryans’ beliefs and practices, 
Periyar wanted to reform the Tamil society. He studied Thirukkural and found 
that the ideas in Thirukkural are compatible with his own ideas. He encouraged 
the Tamil people to read Thirukkural.

Dr. Stuart Blackburn is a western Tamil scholar at theUniversity of London. His 
analysis and interpretation of the legend of Valluvar, the source material 
Tiruvalluvamalai, signiicance of the history of the Tamil Sangam incidents, and 
the convergence of the western scholars with natives are to be appreciated. 
However, the essay misses on the part that Tamil language was considered as 
nīcabhāshā& Valluvar was not acceptable to the Vaidika Brahmans.

M¥ãÇ¡fÇ‹ gšntW g©ghLfŸ, âuhÉl k¡fË‹ g©gh£nlhL 

x¤JŸsd. brh‰fŸ,c©Q« bghU£fŸ, x¥gid¡ fiyfŸ, eld¥ 

gH¡f«, cwîKiwfŸ, kzÉid, Éisah£LfŸ, _le«ã¡iffŸ v‹W 

gšntW nfhz§fËš r_f x¥òik¡ TWfŸ.

bjhšfh¥ãa«, r§fïy¡»a«, gâbd©Ñœ¡fz¡F, áy¥gâfhu« M»a 

t‰WŸ òijªJŸs bjh‹kÉaiy¢ rkfhy thœÉanyhL bgÇahÇaš 

gh®itÆš bghU¤â, khWg£lfs§fËš òÇªJbfhŸs KaY« Ka‰á.

âuhÉl - M¥ãÇ¡f x¥òik¡ TWfŸ 
- nguh. Kidt®. jha«khŸ mwthz‹

r§f¢ br›Éaš kWthá¥ò - bgÇahiu¤ Jiz¡nfhlš
- nguh. Kidt®. bj‹dt‹ bt‰¿¢bršt‹

FwS« kDî« - x¥ÕL
- âU. eh. K¤JÃyt‹

it¡f«  –  ïªâa¢ r_f ÉLjiy¥ nghuh£l§fË‹ K‹ndho 
 - Kidt®. th. neU

kDüš, k¡fŸ Énuhj üš. bg©fis, ciH¡F« k¡fis ïÊî 

gL¤J« üš. âU¡Fwnsh k¡fŸ r_f ÉGÄa« bfh©l üš. 

bg©fis, ciH¡F« k¡fis thœ¤âL« üš. toÉnyh, fU¤ânyh, 

ÚâÆnyh, ïu©L üšfS« x‹W Mfnt MfhJ v‹W ÃWî« f£Liu.

it¡f« nghuh£l«, v¥go¥ ã‹dhš Ãfœªj ïªâa¢ r_f ÉLjiy¥ 

nghuh£l§fS¡bfšyh« K‹ndhoahf¤ âfœªjJ v‹W«, nghuh£lK« 

ãu¢rhuK« ïizªj btFk¡fŸ vG¢áia, m‹nw bgÇah® v¥go¢ 

rhâ¤J¡ fh£odh® v‹gijí« ï¡ f£Liu És¡F»‹wJ.
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Annual Reminiscence from the
Editors

”A year for thou passes, yet here, your 
earning of fame surpasses” are the 
golden verses from Puṟanāṉūṟu - the 

Sanga Tamil. Similarly, our Journal of Dravidian 
Studies (JODS) – Dravida Pozhil, prepares itself 
in this issue for the oncoming completion of 
its first year.

Our vanakkam & greetings of Social Justice 
to readers and scholars worldwide.

Starting this September 2021, we have 
commenced celebrating Periyar’s Birthday 
as Social Justice Day too, as announced 
by the Hon’ble Chief Minister, Government 
of Tamil Nadu. Social Justice exists not 
only in Sociology, but in Linguistics too. A 
Language, first belongs to its People and 
only then to the Scholars. If hegemony 
is  forced upon the people ’s  language 
by other languages or other groups, a 
day wi l l  dawn and break those chains 
of hegemony. Challenging Hegemony & 
Instituting Equality is the quintessence of 

the Dravidian Bedrock.

This issue blossoms on Oct 15, which is 
the birthday of the 1st Chief Minister of Tamil 
Nadu – Hon’ble A. Subbarayulu, a doyen 
of the Justice Party – the forerunner of the 
Dravidian Movement. It also happens to be the 
Centenary Celebration of Social Justice, as the 
Dravidian Government headed by the Raja of 
Panagal passed the famous Communal G.O. 
613 on Sep 16 1921. This spearheaded the 
process of Reservation (Affirmative Action) for 
the depressed classes and showed the way of 
Social Justice for the whole of India.

As we ce lebrate these momentous 
occasions, let us resolve our gratitude to the 
Dravidian Movement which opened the Doors 
of Education to us all. Let us also take the 
Pledge of Social Justice and carry the flame 
to the next generation.

This 4th issue of Dravida Pozhil contains 6 
Papers.
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1. Va l l uva r  and  Per i ya r,  the  Two 
Rationalists of Tamil Nadu

2. The Legend of Valluvar - An Evaluation 
by Stuart Blackburn: Our Evaluation of his 
views.

3. African & Dravidian - Comparative 
Components

4. Re-Reading of Sanga Tamil Classicism, 
facilitated by Periyar’s Thoughts

5. Comparisons between The Kural & 
Manu Smriti 

6. Vaikom – Forerunner of Indian Social 
Emancipation Movements

The cover-page features a scene from 
Vaikom and affirms its early leads as a Peoples’ 
Movement, fighting for the cause of Equality. In 
the era of Struggle for Indian Independence, 
Vaikom symbolizes the Struggle for Social 
Independence. 

As we near the 1st year anniversary of 
Dravida Pozhil, we plan to also trod on newer 

paths like an exclusive research space for 
Student Scholars, Introduction to Global 
Research Literature, and Interviews with 
Global Research Scholars. 

We thank our esteemed readers who took 
the journal to national and international 
heights.

 Please continue to walk with us in this 
Dravidian Academic Journey. Together we will 
make the World shine in Dravidian Philosophy 
and Dravidian Philosophy shine across the 
World. That’s because: Dravidian = Equality!

- 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
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ஆசிரியர் குழு – 
ஆண்டு நிறைவுறை

"ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும், 
ஈண்டு நீடு விளங்கும், நீ எய்திய 
புகழே” என்ெது புறநானூற்றுச் 

சங்கத்தமிழ். அது ழொல், நம் திராவிடப் 
பொழில் ஆய்வி்தழும் ஓராண்டு நிறறவுக்குத 
்தன்றனை ஆயத்தம் பசய்து பகாள்கிறது 
இவ்வி்தழில்! 

உலகபெங்கும் உறறயும் திராவிடப் 
பொழில் வாசகரகளும் அறிஞரகளுொகிய 
உங்கள் யாவருக்கும், சமூகநீதி திகழ் வணக்கம்!

ொண்புமிகு ்தமிழ்நாட்டு மு்தலறெச்சரின் 
அறிவிப்றெயடுதது, பெரியார பிற்ந்தநாறள, 
இவ்வாண்டு மு்தல் சமூகநீதி நாளாகவும் 
பகாண்டாடத துவங்கிழனைாம் அல்லவா? 
சமூகததில் ெட்டுெல்ல; பொழியிலும் 
கூடச் சமூகநீதி உண்டு. பொழி, ெக்களின் 
பசாதது; பிறழக அறிஞரகளின் பசாதது. 
அம் ெக்களின் பொழியிழல, ழவறு பிற 
பொழி புகு்நது ஆதிக்கம் பசலுததினைாழலா, 
ழவறு பிற ஆள்கள் நுறே்நது ஆதிக்கம் 
பசலுததினைாழலா, அ்ந்த ஆதிக்கதற்த 
உறடததுச் செததுவம் காணும் நாள்  
வ்நழ்த தீரும். ஆதிக்கம் நீக்கிச் செததுவம் 
காண்ெது ்தாழனை திராவிடவியலின் அடிப்ெறட!

இ்ந்த இ்தழ், திராவிட இயக்க முன்ழனைாடியாம் 
நீதிக்கட்சி அரசில், ்தமிழ்நாட்டின் மு்தல் 
மு்தலறெச்சராய் விளங்கிய ொண்புமிகு 
அ. சுப்ெராயுலு அவரகளின் பிற்ந்தநாளிழல 
(Oct 15), பவளிவருகின்றது. 16.09.1921 அன்று, 
மு்தலறெச்சர ொனைகல் அரசரின் ஆட்சியில், 
நீதிக் கட்சி அரசு விற்தத்த இட ஒதுக்கீட்டு 
அரசாறண #613 ்தாழனை, பின்பு இ்நதியா 
முழுறெக்கும் சமூகநீதிக்கானை கலங்கறர 
விளக்கம் ஆயிற்று! அ்ந்தச் சமூகநீதி 
நூற்றாண்றடக் பகாண்டாடும் இவ்ழவறளயில், 
கல்விக் க்தவுகறள நம் அறனைவருக்கும் 
திற்நதுவிட்ட திராவிட இயக்கதற்த ழநாக்கி 
நன்றி ொராட்டுழவாம்; சமூகநீதி நாள் 
உறுதிபொழியிறனை ஏற்ழொம்!

இ்ந்த 4ஆம் இ்தழ், 6 ஆய்வுக் 
கட்டுறரகறளத ்தாங்கி பவளிவருகின்றது. 

1. ்தமிழ்நாட்டின் இரு பெரும் 
ெகுத்தறிவாளரகள் – வள்ளுவரும் பெரியாரும்

2. வள்ளுவத ப்தான்ெரபு: ஸ்டூவரட் 
பிளாக்ெரன் ஆய்வும், நம் சீராய்வும்

3. திராவிட ஆப்பிரிக்க ஒப்புறெக் கூறுகள்
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4. சங்கச் பசவ்வியல் ெறுவாசிப்பு - 
பெரியாறரத துறணக்ழகாடல்

5. குறளும் ெனுவும் - ஒப்பீடு

6. றவக்கம் – இ்நதியச் சமூக விடு்தறலப் 
ழொராட்டங்களின் முன்ழனைாடி

ஆய்வி்தழின் முகப்றெ, றவக்கம் 
ழொராட்டததின் ஓவியம் அணி பசய்கின்றது. 
நாட்டு விடு்தறலக்கு ெட்டுென்றி, ெக்களின் 
சமூக விடு்தறலக்கும் அம்ெக்கறளழய 
பெருெளவில் திரட்டிப் ழொராடி, ெல பின்னைாள் 
நுறேவுகளுக்கு விததிட்ட மு்தல் இ்நதியப் 
ழொராட்டம், றவக்கம் ழொராட்டம்.

திராவிடப் பொழில் ஆய்வி்தழ் ஓராண்றட 
நிறறவு பசய்யும் ழவறளயில், ஆராய்ச்சி 
ொணவரகளுக்பகன்ழற ்தனியரங்கம், 
உலக ஆராய்ச்சி நூல்களின் அறிமுகம், 
உலகப் ழெரறிஞரகளின் ழநரகாணல் 
என்று இன்னும் ெல புதிய ொற்தகளில் 

ெயணம் ப்தாடரத திட்டமிட்டுள்ழளாம். 
இ்ந்த மு்தலாம் ஆண்டிழலழய, ்தமிழ்நாடு 
& இ்நதியா ெட்டுெல்லாது, உலக அளவில் 
திராவிடப் பொழிறல ஆற்றுப்ெடுததிய 
வாசகரகளாகிய உங்களுக்கு நனி நன்றி. 
இ்ந்த இறடயறாக் கல்விப் ெயணததில், 
இவ்வாண்டு ழொலழவ, எவ்வாண்டும் 
எம்ழொடு இறண்நதிருங்கள். திராவிடதற்த 
உலக ெயொக்குழவாம்; உலகதற்தத 
திராவிட ெயொக்குழவாம்; ஏபனைனில், 
திராவிடம் = செததுவம்!

- ஆசிரியர் குழு
o ழெரா.முறனைவர.கண்ணபிரான் இரவிசங்கர
o ழெரா, முறனைவர. பெ. பெகதீசன்
o ழெரா. முறனைவர, ெ. காளிமுதது
o ழெரா. முறனைவர.  சுெ. திண்ணப்ென்
o ழெரா. முறனைவர. நம், சீனிவாசன்
o ெரு. ழசாெ. இளங்ழகாவன்
o முறனைவர. வா. ழநரு

l
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• பிைப்பொக்கும் எல்ொ உயிர்க்கும் எனை அனபு ்ெறியும், 
யொதும் ஊரை யொவரும் ரேளிர் எனை பண்பு ்ெறியும், 
எனது வொழ்வியல வழிமுறையொேக் ேறைபபிடிபரபன.

• சுயமரியொறை ஆளுறமத் திைனும் 
பகுத்ைறிவுக் கூர்றமப பொர்றவயும் ்ேொண்ைைொே 
எனனுறைய ்ெயலபொடுேள் அறமயும். 

• ெமத்துவம், ெரேொைைத்துவம், ெமைர்மம் ஆகிய ்ேொள்றேேளுக்ேொே 
எனறன ெொன ஒபபறைத்துக் ்ேொள்ரவன. 

• மொனுைப பற்றும் மனிைொபிமொனமும் ஒனரை  
எனது இைத்ை ஓடைமொே அறமயும். 

• ெமூே நீதிறயரய அடித்ைளமொேக் ்ேொண்ை ெமுைொயம் அறமக்கும் 
எனது பயணம் ்ைொைை இநை ெொளில உறுதிரயற்கிரைன!

 ெமூேநீதி ெொள் – உறுதி்மொழி!
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It was the best of times. It was the worst of 
times. It was the time of independence. It was the 
time of slavery. When the ‘National Independence’ 
movement was vigorously spreading in India, 
a ‘Social Independence’ movement also started 
budding in Vaikom. 

The term ‘Vaikom’ not only denotes the name 
of a town in Kottayam district in Kerala, but also 
a great movement of the 1920s when scores of 
satyagrahis (Fighters for Truth) descended on that 
town to fight for social justice.

Great leaders like T.K. Madhavan, K.P. Kesava 
(Menon), George Joseph, Mannathu Padmanabhan, 
Mahatma Gandhi, Sree Narayana Guru & Periyar 
E.V. Ramasamy struggled in that small town for 
establishing Equality, which later turned out to be 
India’s earliest struggle for Social Justice mobilizing 
thousands of people against the Orthodoxy.

The four (maada) streets surrounding the 
temple of Mahadeva (Shiva) in Vaikom, were 
banned for the so-called lower castes to even walk 
on that road, let alone entering the temple. In 
Mar 1924, a satyagraha (Struggle for Truth) was 
launched by T.K. Madhavan to fight against this 
inhuman practice with the support of the Kerala 
Congress Committee. But very soon all of its leaders 
were arrested and hence George Joseph wrote to 
Periyar EVR in Tamil Nadu to come and lead the 
satyagraha. At that time, Vaikom was under the 
administration of the Travancore princely state.

From Apr 13, 1924 to Nov 29, 1925, Periyar was in 
the midst of Vaikom struggle providing leadership 
at a crucial juncture. He visited surrounding towns 

COVER PAGE ELUCIDATION:

VAIKOM – THE FORERUNNER OF INDIA’S  
STRUGGLE FOR SOCIAL FREEDOM!

and gave public speeches calling for support. When 
leaders of Kerala wanted to extend this agitation 
to all over India, Gandhi refused saying that the 
volunteers from Tamil Nadu alone would keep it 
alive. Upon prohibitory orders of the Government, 
Periyar was arrested Periyar on May 21. He was 
awarded one month’s simple imprisonment which 
he spent at Arookutty jail. On his release from jail, 
Periyar went again to the Vaikom agitation area 
rather than to his home town of Erode. Such was 
his indomitable spirit.

Vaikom became an hotbed and hirelings were 
let loose on the satyagrahis. He was arrested 
again on July 18, but this time sentenced to four 
months and lodged in Thiruvananthapuram jail. 
While other satyagrahis were treated as political 
prisoners, Periyar was denied this status and forced 
to undergo rigorous imprisonment with iron chains 
& jail clothing. Periyar and others were released 
when the King Moolam Tirunal passed away in 
Aug. Periyar continued his campaign in Vaikom 
and returned to Erode on Sep 10, only to be arrested 
again this time by the British Indian police. Periyar’s 
wife Nagammal and his sister Kannammal were 
also offering satyagraha themselves along with 
Mrs. T.K. Madhavan.

The struggle continued and ended in a partial 
victory. Three out of four streets were thrown open 
to all Castes. Nevertheless, it was a significant 
victory as it was a forerunner for India’s oncoming 
Social Justice Struggles. Final victory came 11 
years later with the Travancore Temple Entry 
Proclamation of 1936 granting all the Castes, access 
to all the four streets and entry into the Temple. 
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Thiru. Vi. Ka, the great Tamil Scholar and labour 
leader, called Periyar the ‘Vaikom Veerar’ (Hero 
of Vaikom). This issue’s cover page depicts the 
scenes from Vaikom where Periyar was leading the 
agitation, and also the statue erected later by both 
the Governments of Tamil Nadu & Kerala, to honor 
Periyar’s role in the Vaikom Struggle. 

The plaque under the statue goes to read in the 
local language Malayalam, Tamil & English. Some 
excerpts below.

പെരിയാർ ഈ.വി.രാമസാമി |  ജനനം  

17-9-1879 മരണം 24-12-1973 

(Vaikom Veeran - Periyar E V Ramaswamy | 
Jananam 17-9-1879 Maranam 24-12-1973).

ഈ നാടിപന കാരണം നാശിെ്െിച്ചുവന്ന, 
തൊട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ, 
ജാതി വ്യതാസം, അന്ധ വിശ്വാസം, 

എണ്ണിവായ്ക്ക് എത്തിരായ്, ഇരുെ്െത്തം 
നൂറ്റണ്ടിൽ അദരാദിയ ധീരനും 
നിർഭയനുമായ…

(Ee naadine kaarnam nashippichuvanna 
Thottu koodaayma, Theendik koodaayma, Jaathi 
vyathyaasam, Andha vishwasam, ennivaykk 
ethiraayi, irupattaam noottaandil adaraadiya 
dheeranum nirbhayanumaaya…)

Periyar E.V. Ramasamy was the fearless and 
peerless revolutionary leader who in the 20th 
century fought against Untouchability, Casteism, 
Blind Faith and Superstitious Practices which were 
ravaging this Country. He launched a relentless 
agitation against Untouchability at Vaikom in 1924 
and he was arrested and imprisoned. In recognition 
of his valiant fight, he was called, admired and 
adored as ‘Vaikom Hero’. In venerable memory of 
the Vaikom Agitation against Untouchability, the 
statue of Periyar E.V. Ramasamy is erected here. l
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அட்டைப்படை அணி விளக்கம்:

றவக்ேம் – இநதியச் ெமூே விடுைற்ப 
ரபொைொடைஙேளின முனரனொடி!

அது ஒரு சீரமிகு காலம். அது ஒரு சீரழிவுக் 
காலம். அது நாட்டு விடு்தறலக் காலம். அது 
சமூக அடிறெக் காலம். இ்நதியாவின் ’ழ்தச 
விடு்தறல’ இயக்கம், நாட்டில் விறரவாகப் 
ெரவலாகிக் பகாண்டிரு்ந்த அக்காலததில் 
்தான், ஒரு சிற்ந்த ‘சமூக விடு்தறல’ இயக்கமும் 
பெல்ல பெள்ளப் ெரவத துவங்கிற்று, றவக்கம் 
என்கின்ற ஊரிழல!

’றவக்கம்’ என்கிற ெ்நதிரச் பசால், ழகரள 
ொநிலம் ழகாட்டயம் ொவட்டததில் உள்ள ஓர 
ஊறர ெட்டுழெ பொதுவாகக் குறிப்ெ்தாகாது. 
அ்தனினும் ழெலாய், 1920-களில் ெல்ழவறு 
சததியாக்கிரக (உண்றெப் ழொராட்ட) இயக்கப் 
ழொராளிகள், அவ்வூரிழல ஒருங்ழக குவி்நது 
நடாததிய சமூகநீதிப் ழொராட்டதற்தயும் 
சிறப்புறக் குறிக்க வல்லது.

்தறலவரகளானை டி.ழக.ொ்தவன், ழக.பி. 
ழகசவ (ழெனைன்), சாரச்சு ழயாழசப்பு, ென்னைாதது 
ெதெனைாென், ெகாதொ கா்நதியடிகள், திரு 
நாராயண குரு, ெற்றும் பெரியார ஈ.பவ. 
ராெசாமி என்று ெலரும், அச் சிற்றூரில் 
செததுவம் ழவண்டித திரள, அதுழவ ஆரிய 
வல்லாதிக்கதற்த எதிரக்க ழவண்டி ஆயிரக் 
கணக்கானை ெக்கறள ஒன்றுதிரட்டும் இ்நதியச் 
சமூகநீதிப் ழொராட்டங்களுக்பகல்லாம் ்தாய்ப் 

ழொராட்டம் ஆயிற்று.

றவக்கம், ெகாழ்தவர (சிவன்) ழகாயிலின் 
4 ொட வீதிகளில், பிற்ெடுத்தப்ெட்டவரகள் 
நடக்கக் கூடக் கூடாது; ஊறரச் சுற்றிக் 
பகாண்டு பசல்ல ழவண்டும்; ழகாயிலுக்குள் 
நுறேவ்தா, ழகாயிறல ஒட்டியுள்ள 
சாறலகளில் கூட நடக்கக் கூடாது என்று 
ெனி்தக் பகாடுறெறய அரங்ழகற்றினைர 
’அன்ழெ சிவம்’ என்று ழொலியாக ஓதும் 
ஆரிய றவதீகரகள். 1924 ொரச்சு-இல், இ்ந்த 
வன்பகாடுறெறய எதிரததுக், ழகரளக் 
காங்கிரசுக் கட்சியின் ஒததுறேப்ழொடு ஓர 
இயக்கம் ப்தாடங்கினைார டி.ழக. ொ்தவன். 
ஆனைால், பவகு விறரவாக, அவ்வியக்கத 
்தறலவரகள் யாவறரயும் சிறறயில் 
்தள்ளியது, அன்று ழகரளததின் ெகுதிகறள 
ஆண்டு பகாண்டிரு்ந்த திருவி்தாங்கூர 
செஸ்்தானை அரசாங்கம். எனைழவ ழகரளததின் 
சாரச்சு ழயாழசப்பு, ்தமிழ்நாட்டிலிரு்ந்த 
பெரியார ஈ.ழவ.ரா அவரகட்கு, றவக்கம் 
வ்நது ்தறலறெழயற்று, ழொராட்டதற்தத 
ப்தாடர்நது நடததிக் பகாடுக்குொறு ெடல் 
வறர்ந்தார.

Apr 13, 1924-இலிரு்நது Nov 29, 1925 
வறர, ஒரு பநருக்கடியானை காலக்கட்டததில், 
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பெரியார ஈ.ழவ.ரா றவக்கம் ழொராட்டததில் 
கல்நது பகாண்டு, ப்தாண்டு பசய்்தார. 
றவக்கதற்த ஒட்டியுள்ள ஊரகளிபலல்லாம் 
ெரப்புறர பசய்து, ெக்கள் ஆ்தரறவப் 
பெருக்கினைார. ழகரளததின் ்தறலவரகள், 
இப் ழொராட்டதற்த இ்நதியா முழுதும் 
ெரவலாக்கலாொ? என்று கா்நதியடிகறள 
வினைவ, கா்நதி அவரகறள ெறுதது, 
்தமிழ்நாட்டிலிரு்நது வ்நதுள்ழளாழர ழொதும்; 
ழொராட்டததுக்கு உயிரூட்டிக் பகாடுப்ொரகள் 
என்று ெகர்ந்தார.  அரசாங்கததின் 
்தறடயாறண காரணொகப் பெரியார ழெ 
21 அன்று றக்தானைார. ஒரு ொ்தச் சிறறத 

்தண்டறனை விதிக்கப்ெட்டு, அரூக்குட்டிச் 
சிறறயில் ்தள்ளப்ெட்டார. விடு்தறல 
ஆனைவுடன், அப்ொடா, கடறெ முடி்ந்தது 
என்று ெறுெடியும் ்தன் பசா்ந்த ஊரானை 
்தமிழ்நாட்டின் ஈழராட்டுக்குச் பசல்லாெல், 
மீண்டும் றவக்கம் ழொராட்டக் களததுக்ழக 
பசன்றார பெரியார. இது ்தான் ஈ.ழவ.ரா உள்ள 
உறுதி!

றவக்கம் ழொராட்டம், றவதீகரகள் 
ஏற்ொடு பசய்்த சற்சூததிர அடியாட்களின் 
வன்முறறக் கூடாரம் ஆனைது. ெல ழொராட்ட 
வீரரகள் ்தாக்கப்ெட்டனைர. சூறல 18-இல், 



15Oct - Dec 2021

பெரியார மீண்டும் றக்தானைார. இம்முறற 4 
ொ்தக் கடுங்காவல் ்தண்டறனை விதிக்கப்ெட்டுத 
திருவனை்ந்தபுரம் சிறறயில் ்தள்ளப்ெட்டார. 
பிற யாவரும் அரசியல் றகதிகள் ழொல் 
பென்றெயாக நடத்தப்ெட, வீறு மிக்க 
பெரியாறர ெட்டும் பகாடுறெயாக நடத்தத 
்தறலப்ெட்டது அரசு. இரும்புச் சங்கிலி 
ெற்றும் றகதி உறடகறளக் பகாடுததுக் 
பகாடுறெ பசய்்தாரகள். ஆனைால், அரசர 
மூலம்திருநாள், ஆகதது ொ்தம் காலொகி 
விட, பெரியார ெற்றும் யாவரும் விடு்தறல 
பசய்யப்ெட்டனைர. பெரியார ழெலும் சில 
நாட்கள் றவக்கம் ப்தாண்டாற்றி விட்டு, 
பசப்டம்ெர 10 அன்று ஈழராட்டிலுள்ள ்தன் வீடு 
திரும்ெத ்தறலப்ெட்டார. ஆனைால் இம்முறற 
ஆங்கிழலய அரசு பெரியாறர மீண்டும் றகது 
பசய்்தது. பெரியாரின் இறணயர நாகம்ொள் 
& ்தெக்றக கண்ணம்ொள் இருவரும் கூட, 
டி.ழக. ொ்தவன் அவரகளின் இறணயழராடு 
இறண்நது, றவக்கம் ழொராட்டததில் ெங்கு 
பகாண்டனைர.

ழொராட்டம் ப்தாடர்ந்தது; பின்னைர, 
முழுறெயானை பவற்றி கிட்டாவிட்டாலும், 
முக்கால் ெங்கு பவற்றிழயாடு நிறறவுற்றது. 
நான்கு ொட வீதிகளில், மூன்றறத திற்நது 
விட்டாரகள், எல்லாச் சாதியினைரக்கும்; கிேக்கு 
ொட வீதி ெட்டும் திறக்கப்ெடா விடினும், 
இது குறிப்பிடத ்தக்க பவற்றிழய. ஏபனைனில், 
இதுழவ இ்நதியாவின் பின்னைாள் சமூக 
விடு்தறலப் ழொராட்டங்களுக்பகல்லாம் ்தாய்ப் 
ழொராட்டம் ஆனைது. 11 ஆண்டுகள் கழிதது 
இறுதி பவற்றி கிட்டியது. 1936 திருவி்தாங்கூர 
ஆலய நுறேவு அரசாறணயின் மூலொக 
வீதிகறள, ழகாயிறலயும் ழசரதழ்த, அரசு 
திற்நது விட்டது. 

’றவக்கம் வீரர’ என்று பெரியாறரச் 
சிறப்பித்தார ,  பெரு்ந்தமிேறிஞரும் 
ப்தாழிற்சங்க ஆளுறெயுொனை திரு.வி.க. 
இ்ந்த இ்தழின் அட்றடப்ெடம், பெரியார 
முன்னின்று நடாததிய றவக்கம் ழொராட்டக் 
காட்சிகறளத ்தாங்கி,  பின்னைாளில் 
்தமிழ்நாடு & ழகரள அரசுகள் இறண்நது 
பெரியாருக்கு றவக்கததில் எடுப்பித்த 

சிறலறயயும் கல்பவட்டுகறளயும் 
பொலி்நது வருகிறது. ழகரள ெக்களின் 
பொழியானை ெறலயாளததிலும், ்தமிழிலும், 
ஆங்கிலததிலும், அக் கல்பவட்டுக் குறிப்புகள் 
உள்ளனை. அவற்றுள் சில கீழ்க்கண்டவாறு:

പെരിയാർ ഈ.വി.രാമസാമി | ജനനം  
 17-9-1879 മരണം 24-12-1973 

(றவக்கம் வீரன் - பெரியார ஈ. வி. ராெசாமி 
| ெனைனைம் 17-9-1879 ெரணம் 24-12-1973).

ഈ നാടിപന കാരണം 
നാ ശി െ് െി ച് ചു വ ന് ന , 
തൊട്ടുകൂടായ്മ, തീണ്ടിക്കൂടായ്മ, 
ജാതി വ്യതാസം, അന്ധ വിശ്വാസം, 
എണ്ണിവായ്ക്ക് എത്തിരായ്, 
ഇരുെ്െത്തം നൂറ്റണ്ടിൽ അദരാദിയ 
ധീരനും നിർഭയനുമായ…

(ஈ நாடிழனை காரணம் நசிப்பிச்சுவன்னை 
ப்தாட்டு கூடாய்ெ, தீண்டிக் கூடாய்ெ, ொதி 
விததியாசம், அ்ந்த விசுவாசம், என்னிறவக்கு 
எதிராயி, இருெ்தாம் நூற்றாண்டில் அ்தராடிய 
தீரனும் நிரெயனுொய… )

பெரியார ஈ.ழவ. ராெசாமி, இருெ்தாம் 
நூற்றாண்டில் இ்நநாட்றடச் சீரழிததுக் 
பகாண்டிரு்ந்த தீண்டாறெ, ொதி ழவறுொடு, 
குருட்டு நம்பிக்றக, மூட வேக்கம் என்று 
இவற்றுக்கு எதிராகப் ழொராடிய அச்சமில்லா 
இறணயில்லாப் புரட்சிகரத ்தறலவர 
ஆவார. 1924 ஆண்டு றவக்கததில், அவர 
தீண்டாறெக்கு எதிராகத ப்தாடர ழொராட்டம் 
நடததிக் றக்தாகிச் சிறறயில் ்தள்ளப்ெட்டார. 
அவரின் தீரம் மிக்க ழொராட்டதற்தப் 
ழொற்றும் முகத்தான், ’றவக்கம் வீரர’ என்று 
அறேததுச் சிறப்பிததுப் ொராட்டப்ெட்டார. 
தீண்டாறெக்கு எதிரானை அவரின் றவக்கம் 
ழொராட்ட ொண்பியல் நிறனைவாக, பெரியார 
ஈ.ழவ. ராெசாமியின் திருவுருவச் சிறல 
இங்ழக நிறுவப்ெட்டுள்ளது.

l
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The Indus language is likely to have belonged to the 
North Dravidian sub-branch represented today by the 
Brahui, spoken in the mountain valleys and plateaus of 
Afghanistan and Baluchistan, the core area of the Early 
Harappan neolithic cultures, and by the Kurukh spoken 
in North India from Nepal and Madhya Pradesh to Orissa, 
Bengal and Assam.

The Sanskrit hypothesis, however, is difficult to reconcile 
chronologically with the date of the Indus civilisation 
(about the second half of the third millennium B.C.) and 
antecedent Early Harappan neolithic cultures which were 
responsible for its creation.

(Deciphering the Indus Script Originally published in Visible 
Religion, Vol. 6 - A.J. Brill, Leiden, Holland, 1988, pp. 114-135)

Prof. Dr. ASKO PARPOLA
Professor Emeritus, Department of World Cultures,
University of Helsinki, Finland.
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Abstract:

There have been many sages, saints, and 
philosophers in various parts of the world in the 
past. Most of them had their own superstitious 
ideas. They were more concerned about life after 
death rather than life on earth. They did not believe 
in the equality of people. About two thousand 
years ago, there was a philosopher by the name of 
Thiruvalluvar in Tamil Nadu who wrote the book 
called Thirukkural. About a thousand years before 
him, Aryans have migrated to Tamil Nadu, and 
during his days, their influence was slowly on the 
rise. Thiruvalluvar wrote his book to condemn the 
Aryan view of life and their superstitious beliefs. 
About 1,910 years after Thiruvalluvar, Periyar was 
born. During Periyar’s days, the Ariyan influence 
over the Tamil people had become more intense. 
The Tamil society was divided into hundreds of 
castes. Some sections of the Tamil people were 
even considered untouchables. Women were 
treated as domestic servants and childbearing 
machines. 

There was a total lack of social justice in Just 
like Thiruvalluvar, who condemned the Aryans’ 
beliefs and practices, Periyar wanted to reform the 
Tamil society. He studied Thirukkural and found 
that the ideas in Thirukkural are compatible with 

his own ideas. He encouraged the Tamil people to 
read Thirukkural.

This paper compares the Aryan view of life and 
their values against those of the Tamil society 
during the days of Thiruvalluvar. The conditions 
in the Tamil Society during the nineteenth and 
twentieth centuries and how Periyar wanted to 
reform the Tamil society are also discussed in this 
paper. The similarities between Thiruvalluvar’s 
and Periyar ’s ideas are explained. Periyar ’s 
appreciation of Thirukkural and his efforts to 
promote Thirukkural are also described in this 
paper. Finally, Periyar’s attempts to establish 
social justice and instill a sense of pride and self-
respect in the minds of Tamil people are discussed 
in detail.

Keywords: 

Ariyan, Thiruvalluvar, Thirukkural, Periyar, 
Sangam, social justice, equality, self-respect, 
rationalism.

Introduction:

In the course of human history, there have 
been many philosophers, prophets, sages, 
and saints who have contributed to the 
development of philosophical ideas. Most of 
these great scholars had a religious bias and 

Dr. R. Prabhakaran
Bel Air, USA

VALLUVAR AND PERIYAR,  
THE TWO RATIONALISTS OF  
TAMIL NADU
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were inconsiderate in matters related to social 
justice, social equality, and rationalism. For 
example, despite his extraordinary ability for 
dialectical reasoning, Socrates (469 BC – 399 
BC) believed in the infallibility of the Oracle 
of Delphi, and he never rejected the Athenian 
view of religion. Socrates’s ardent disciple 
Plato (428 BC – 348 BC) was proud of the fact 
that he was an Athenian and not a barbarian, 
and he was happy that he was born as a man 
instead of being born as a woman. In ancient 
Greece, which is considered the cradle of 
democracy, slavery was an accepted practice. 
Aristotle (384 BC – 322 BC) says, “Some should 
rule, and others be ruled is a thing not only 
necessary but expedient. From the hour of 
their birth, some are marked out for subjection, 
others for rule.” So, it is apparent that social 
equality was not considered the foundation of 
democracy by the ancient Greek philosophers. 
The Chinese philosopher Confucius (551 BC – 
479 BC) believed that heaven is the author of 
all virtue, and he considered heaven itself as a 
kind of God, and God created the virtue in us. 
The religious leaders Mahavira (540 BC – 468 
BC) and the Buddha (563 BC – 483 BC) were 
concerned more about life after death rather 
than life on earth.

There have been only very few philosophers 
who were truly rational and secular in their 
thinking. Almost five hundred years after 
Socrates,  Confucius,  and the Buddha, in 
the state of Tamil Nadu, India there was an 
extraordinary man, who was an outstanding 
philosopher who analyzed almost all aspects 
of human life from a rational and secular 
standpoint and offered practical guidelines for 
a purposeful life on earth. Scholars consider 
his ideas to be eternally valid and universally 
acceptable. His name is Thiruvalluvar . His 
legacy is his magnum opus called Thirukkural, 
and it is considered a veritable guide for the 
“Art of Living.”

Thiruvalluvar and the Thirukkural:

Thiruvalluvar is very well known in the 
state of Tamil Nadu, where people of all ages 
study his book. Many scholars from various 
countries have praised Valluvar’s ideas. For 
example, Professor Moriz Winternitz (1863-
1937), an eminent Austrian orientalist, says, 
“Valluvar’s Thirukkural is one of the gems of the 
world literature. He (Valluvar) stands above all 
races, castes, and sects, and what he teaches 
is a general human morality and wisdom. No 
wonder that the Kural has been read, studied 
and highly praised in the land of its origin for 
centuries, but also found many admirers in 
the west, ever since it has become known.” Dr. 
Albert Schweitzer (1875 – 1965), the German 
philosopher, physician, and Nobel laureate 
admired Valluvar’s positive view of the world 
and life as opposed to the “world and life 
negation” preached by the religions of India. 
Leo Tolstoy (1828 – 1910), the famous Russian 
novelist, was very impressed by Valluvar’s 
ideas about non-violence. Also, Mahatma 
Gandhi (1869 – 1948) was so fascinated by 
the Kural that he wanted to learn the Tamil 
language so that he could study the original 
version of the Kural. Many other scholars 
and philosophers from various parts of the 
world have recognized and admired Valluvar’s 
profound yet pragmatic view of human life 
and the practical guidelines he has offered for 
a purposeful life. The Russians are said to have 
preserved important books of lasting value 
in the Kremlin in an indestructible tungsten 
chamber so that they may outlast even a 
nuclear attack and be useful to the posterity. 
The Kural is one of the books in that chamber. 
The Kural has been translated into more than 
forty languages of the world. The Kural is the 
most translated non-religious book in the 
world. Several authors have written many 
commentaries in Tamil, English, and other 
major languages of the world. There are more 
than 50 translations of the Kural in the English 
language alone.   
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Despite these adulations by eminent 
philosophers and the availability of numerous 
translations of the Kural, we know very little 
factual information about its author, Valluvar. 
Most of the biographical information available 
about Valluvar is anecdotal. The only thing 
that we know for certain is that he was 
born in the state of Tamil Nadu, which lies 
in the southeastern part of India. There is a 
controversy about his exact place of birth. Some 
people believe that he was born in Mylapore, 
a suburb of Chennai, the capital of Tamil Nadu. 
Others claim that he was born in the district of 
Kanyakumari, which lies in the southern tip of 
India.

 Just like the mystery surrounding his place 
of birth, the year of Valluvar’s birth is also 
an unresolved issue. A group of renowned 
Tamil scholars met in 1921 and decided that 
Valluvar should have been born in 31 BC. The 
government of the state of Tamil Nadu has 
officially recognized that Valluvar was born in 
31 BC. Due to the uncertainty surrounding his 
exact year of birth, it is generally believed that 
Valluvar was born about 2000 years ago. From 
the various stories about his personal life, we 
infer that Valluvar was married, and his wife’s 
name was Vasuki. 

Assuming that Valluvar was born about 2000 
years ago, the primary religions in Tamil Nadu and 
India during that time were the Vedic religion (the 
forerunner of modern-day Hinduism), Jainism, 
and Buddhism. Although we find some similarities 
between the Kural and the three religions, Valluvar 
differs significantly from them. In fact, his book is 
strictly secular. While the focus of the religions is 
life after death, Valluvar’s focus is life on earth. His 
philosophy is based on life and world affirmation. 
His message is one of virtue, truth, non-violence, 
love, and compassion towards all living beings 
of the world. His book contains solutions for the 
problems we face today and humanity's problems 
in the future. Valluvar's Kural stands tall as a 
beacon light forever guiding humanity.

Aryans and Their Philosophy:

According to historians, Aryan migration 
into Tamil Nadu began approximately about 
1,000 BC. During that time, the Aryans’ religion 
was the Vedic religion which was based on the 
Vedas and Upanishads. The essential features 
of the Vedic religion are as follows:

• The goals of human life are dharma 
(righteousness, moral values), artha (prosperity, 
economic values),  kama (pleasure,  love, 
psychological values), and moksha (liberation, 
spiritual values).   

• The Lord  created four classes (Varnas) 
of people: the Brahmin, the Kshatriya, the 
Vaisya, and the Sudra, from his mouth, arms, 
thighs, and feet, respectively. 

• These classes are distinct. The class 
to which a person belongs is determined 
by his birth. Those born to Brahmins are 
Brahmins;  those born to Kshatr iyas  are 
Kshatriyas, and so on. A person has no way 
of changing the class to which he belongs. 
Of these four classes, the Brahmins were 
considered the most superior class.  The 
next three classes are Kshatriyas, Vaisyas, 
and Sudras. Each class of people had pre-
determined duties. The Brahmins are the 
priests. The Kshatriyas are the warriors. The 
Vaisyas are businessmen and agriculturists. 
The only duty assigned to the Sudras was 
to ser ve the other  three higher c lasses 
of people. In addition to the four classes, 
there were people belonging to the fifth 
c lass  cal led Panchamas,  and they were 
considered the lowest class of people, and 
they were the untouchables.

• The Vedic religion advocates the social 
doctrine of four stages of life. It maintains that 
one should first become a celibate student, then 
become a married householder discharging his 
duties to his ancestors by begetting sons and 
to the gods by sacrificing; then retire with or 
without his wife to the forest to devote himself 
to spiritual contemplation; and finally, become 
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a homeless wandering ascetic and devote 
himself to the pursuit of liberation (salvation). 
These four stages apply only to the top three 
classes and not to the Sudras.

• The Aryans prayed to the gods Indra, 
Agni, Vayu, and Varuna. During the prayers, it 
was customary to make animal sacrifices and 
eat the sacrificed animal's meat and consume 
a liquor known as soma. 

• Wo m e n  we re  c o n s i d e re d  f i c k l e , 
unreliable, corrupt, and licentious, and therefore 
it was thought that they should not have any 
independence, and they should be protected 
all the time .  

The Tamil Society During the Days of Valluvar:

The Sangam period is the period of the 
history of ancient Tamil Nadu spanning from 500 
BC to 200 AD. This period got its name from the 
famous Sangam academy of poets and scholars 
who gathered in the city of Madurai during that 
period. The classical literary masterpieces called 
Ettuthokai and Pattupattu, which contain Tamil 
poems written by many scholars, belong to 
this period, and they are referred to as Sangam 
literature. Sangam literature and the Kural 
contain valuable information about the Tamil 
society and the life of Tamils during the Sangam 
period. Some of the significant facts about the 
Tamil society during the days of Valluvar can be 
summarized as follows:

 • According to the Tamil people of the 
Sangam period, the goals of human life are 
Virtue, Wealth, and Love. Salvation was not 
considered a goal to be sought after. 

• After the Aryan migration, their influence 
in Tamil Nadu was slowly growing. The Aryans 
successfully influenced some of the Tamil kings. 
For example, the Pandia king Muthukudumi 
Peruvazhuthi and the Chola King Rajasuyam Vaetta 
Perunarkilli of the Chola kingdom performed 
elaborate Vedic religious rituals with the help of 
the Brahmin priests. Out of the many kings in the 
Sangam period, only very few seem to have been 
positively influenced by the Brahmins. 

• Although the Tamil scholars of the Sangam 
period were aware of the belief systems and 
Aryan values, the general public was not aware 
of them. But the Tamil society tolerated the 
Brahmins and even respected them for their 
knowledge.

• The concept of class structure by birth 
(Varna) was popular only among the Aryans 
and not with others in Tamil society. The 
Tamil society did not have a class structure as 
described in Manusmiriti. 

• In general,  the Tamil people neither 
adopted the Aryan values nor opposed them. 
They were apathetic towards them. But the 
influence of the Aryans was gradually growing 
in the Tamil society from 1,000 BC onwards.

• The Aryans prayed to Indra, Agni, and other 
gods of that ilk. They believed in an omnipotent 
God who created the universe. The Tamil people 
did not have the concept of an all-powerful 
God who created the universe. Mostly they 
worshipped nature. They believed that there is 
no God other than their heroic ancestorws . The 
tombstones of warriors were worshipped with 
reverence. On special occasions, they prayed to 
Tamil God Murugan.

• Women enjoyed a respectable position in 
society. Sangam literature is a collection of 2436 
poems written by 473 poets, and out of them 
were 30 were women. This shows that women 
had access to education during the Sangam 
period and were considered respectable 
members of the household and society. 

 Valluvar’s Repudiation of the Aryan values:

A close examination of the Kural reveals the 
fact that Valluvar did not approve of the Aryan 
values. The following are some examples where 
Valluvar disagrees with the Aryan values and 
philosophy.

• According to Sangam literature and 
Tholkappiyam, the goals of human life are virtue, 
wealth, and love. Salvation was not considered 
a goal. Consistent with Sangam literature and 
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Tholkappiyam and in contradiction to the Aryan 
values, Valluvar also considers virtue, wealth, 
and love the three goals of human life.

• The Vedic religion has a mixed message 
about killing animals. While it emphasizes that 
non-violence is the duty of all classes of people, 
it allows killing animals for sacrificial purposes 
and eating the meat of the sacrificed animals.  
Manusmiriti  says that the meat of an animal can 
be eaten after it has been killed for sacrificial 
purposes. Also, according to Manusmiriti, meat 
can be eaten when someone is in dire need 
of food. Valluvar is critical of this stance of 
the Vedic religion regarding meat-eating. He 
condemns animal sacrifice and meat-eating.

Not killing and eating the meat of an 
animal is better than a thousand sacrificial 

offerings. 

(kural – 259 ) 

• In opposition to the Vedic religion’s class 
structure (Varna), Valluvar declares that all are 
equal by birth (kural – 972). In kural 973, Valluvar 
mentions that greatness is not necessarily 
associated with birth, and in kural 133, he says 
that one’s greatness really depends on one’s 
character. 

All human beings are equal by birth, but 
distinctions arise only because of the different 
qualities of their actions.   

(kural – 972 ) 

 Even if considered high by accident of 
birth, persons without good character are not 
necessarily noble; so also, people considered 
low by accident of birth are not necessarily low. 

(kural – 973 )

Good character is a sign of greatness, and 
lack of good character is a sign of meanness.

(kural – 133 )

• The concept of the four stages of human 
life never gained ground in Tamil society. In 
Sangam literature, there is no reference to 

vanaprastha when according to the Aryans, a 
married man goes to a forest with or without 
his wife and contemplates spiritual matters. 
Tamil literature only mentions the life of a 
householder and an ascetic. Valluvar considers 
one who lives as a householder with his family 
is superior to the one who becomes an ascetic 
in search of his own salvation. He questions the 
value of Vanaprastha and ascetic ways of life.

If one leads a virtuous family life, what else 
can one gain by following other ways of life. 

(kural – 46 )

 He who leads his family life the right way is 
superior to the ascetics who aspire for a better 
life in the next world.   

 (kural – 47 ) 

 The effort of he who guides others to lead 
a virtuous life and leading a life that does not 
deviate from virtue is more of a penance than 
the penance of the ascetics.                  (kural – 48) 

 • In contradiction to what Manusmiriti 
says, Valluvar holds women in high regard and 
according to him the greatness of family life is 
determined by a good wife. Valluvar insists that 
chastity is a great virtue to be practiced by all 
women, and they do that through their own will 
and determination.  

 The Tamil Society in the 19th and 20th 
Centuries:

Since the beginning of Aryan infiltration 
into Tamil Nadu, the Tamil society has radically 
changed in many respects. The Vedic religion 
has turned into Hinduism. Thousands of temples 
have been built in Tamil Nadu for various gods. 
Brahmins have successfully brainwashed the Tamil 
people into believing the Hindu religion and the 
multitude of religious rituals. The Tamil people 
who during the Sangam period worshipped 
nature and few deities of their own started praying 
to a whole host of new pantheon of Hindu gods 
and they have become infatuated with the Hindu 
religious festivals. Around the nineteenth century, 
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religion and the religious rituals have become 
almost an obsession with most Tamil people. 
There were religious rituals to be performed 
on several occasions. For example, marriages, 
certain months during pregnancy, birth of a child, 
death, death anniversaries, groundbreaking for 
a building, and housewarming were some of 
the occasions when the religious ceremonies 
were performed. Brahmins were the ones who 
officiated as priests in the temples and during the 
religious ceremonies. Brahmins were rewarded 
well for their services. Because of their close 
connection with the religion, the Brahmins 
enjoyed a special status in society, and they were 
considered a superior class of people. 

Due to the influence of Jainism from 500 BC 
to 600 AD, Brahmins became strict vegetarians. 
Imitating the Brahmins, some members of the 
Tamil community also became vegetarians. 
The vegetarians were considered to belong to 
higher castes. The people who did manual work 
were looked down upon and were considered 
lower castes. The people engaged in certain 
occupations like washermen, scavengers, 
barbers, cobblers, and a few others were 
regarded as the lowest class and untouchables. 
These people were not allowed to walk in the 
streets surrounding the temples, and they 
were definitely prohibited from entering the 
Hindu temples. The casteless Tamil society of 
the Sangam period had become one in which 
several castes have sprung up, and there was a 
graded inequality in the society.

Because the Brahmins were considered 
superior, they became entitled to several 
privileges. They had access to education while 
others were denied educational opportunities. 
As a result, around the 19th century, the 
Brahmins, who consisted of less than 3% of the 
population of Tamil Nadu, had more than 70% 
of all lucrative jobs such as doctors, lawyers, 
teachers, and other government jobs.

During the Sangam period, the Tamils were 
well versed in music and used many indigenous 

musical instruments. They also had a variety of 
dances. Around the 19th century, native Tamil 
music was modified as Carnatic music, which the 
Brahmins promoted. Most of the songs were in the 
Telugu language instead of Tamil. The Brahmins 
also modified the native dances of Tamil people 
and called it Bharatanatyam and concocted a story 
that it was the dance form codified by the mythical 
rishi (sage) Bharatha. During the 19th century, the 
classical language Tamil which has a rich and robust 
collection of literature, was losing its purity because 
of the influence of Sanskrit. Many Sanskrit words 
replaced the Tamil words. Many writers and speakers 
routinely substituted Sanskrit words for Tamil words. 
Even some of the names of the cities and towns were 
replaced by their Sanskrit equivalents.

Thanthai Periyar:

During the 19th century, when the Tamil 
society was undergoing significant detrimental 
changes to its pride and prestige, the social 
reformer and activist Thanthai Periyar was 
born to Vankatappa and Chinna Thayammal 
on 17 September 1879. Thanthai Periyar ’s 
given name was Erode Venkatappa Ramasamy. 
He was conferred the t it le of  Periyar in 
1938 at the Conference of the Progressive 
Women’s Association. The term “Periyar” means 
“Respected One” or “Elder”. After 1938, he 
was always referred to as Periyar. He was also 
affectionately called Thanthai Periyar by his 
followers. The Tamil word “Thanthai” means a 
“respected father-like person.” Periyar attended 
elementary school for five years. At the age 
of twelve, he joined his father in their family 
business. During his teenage years, he used to 
attend religious discourses at his house. Those 
discourses were organized by his parents and 
conducted by the Brahmin pundits. Periyar 
found several contradictions and superstitious 
ideas in the religious stories narrated by the 
Brahmin pundits.

Later in 1904, Periyar had a disagreement 
with his father, and he left his home and 
traveled to North India. During his travel, he 
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reached Kaasi, the city of the holy temple of 
Lord Shiva. He found the so-called holy river the 
Ganges was filthy and dead bodies were floating 
on it. One day, he had nothing to eat, and he was 
famished. He found a place where free food was 
given to Brahmins. He wore a thread across his 
chest like the Brahmins and entered the place 
where food was served. Although he had the 
thread across his chest like the Brahmins, he 
also had a mustache which was against the 
Brahmins’ customs. The people serving food 
immediately found out he was not a Brahmin, 
and they refused to serve him food and kicked 
him out. Because of his excruciating hunger, 
he ended up eating the leftover food thrown in 
the street. The place that was serving the food 
was a charity organized by a non-Brahmin. But 
at that place, Periyar, a non-Brahmin, was not 
served food, whereas the Brahmins enjoyed the 
non-Brahmin’s hospitality! The discrimination 
and insult that he experienced dealt a blow 
to Periyar’s regard for Hinduism. That incident 
created a deep hatred in the mind of Periyar 
against the Brahminical  practices and a 
disbelief in the innumerable gods revered by 
the Brahmins. Periyar decided to fight against 
the dominance of the Brahmins over the non-
Brahmins in every walk of life.

The incident at Kaasi convinced Periyar that 
the Indian society, particularly the Tamil society, 
was utterly lacking in social justice. He realized 
that the Brahmins had undue influence and 
power, and they were dominating all facets 
of Tamil society. He knew that the power of 
the Brahmins came from the Hindu religion. 
He wanted to abolish the caste system and 
the practice of untouchability and transform 
the society in which there was no caste-based 
discrimination, and all were treated equally.

In the town of Vaikom in the neighboring state 
of Kerala, the people belonging to certain lower 
castes were not allowed to walk on the streets 
surrounding the temple. Periyar was invited to 
take up the leadership in the protest against 
such prohibition. He led an agitation defying 

such a ban and was sentenced to undergo 
imprisonment. Periyar’s courageous efforts put 
an end to the discrimination at Vaikom, and 
he was conferred the title of ‘Hero of Vaikom’. 
During this time, Periyar was the President of the 
Tamil Nadu Congress Committee. He has been 
trying to get the Congress Party to approve the 
Communal Reservation in Government jobs and 
education for the non-Brahmins to eliminate 
discrimination against them. But his efforts for 
establishing Communal Representation were 
defeated by the Brahmin-dominated Congress 
Party. After that, he quit the Congress Party 
and founded the Self-Respect Movement. With 
Periyar’s help and support, the Communal 
Reservation scheme was implemented by the 
Justice Party. Subsequently, in 1944 the Justice 
Party was changed to Dravidar Kazhagam, and 
Periyar presided over Dravidar Kazhagam for 
the rest of his life.

In addition to fighting for social justice, 
Periyar was also concerned about how women 
were treated in Tamil Nadu. Till the first half 
of the 20th century, child marriages were 
common in India. In fact, the Brahmins claimed 
that according to their religious books, it was 
a sin to conduct the marriage of a daughter 
after she attained puberty. According to the 
Brahmins, child marriage was the right thing to 
do. Periyar strongly condemned the practice of 
child marriages. Also, widow remarriages were 
completely unheard of in Tamil society. Periyar 
conducted the marriage of his niece, who had 
become a widow at the young age of nine. Till 
1956, women did not have the right to inherit 
properties from their parents or their deceased 
husbands. Young girls were not educated once 
they reached puberty. Periyar argued in favor 
of education for women. He claimed that Tamil 
society treated women as sex slaves, domestic 
servants, and childbearing machines. He 
strongly advocated husbands and wives to 
adopt birth control. Periyar wanted girls and 
women to get educated and be treated as 
equals to their male counterparts. He insisted 
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that women should have equal opportunities 
for education and employment. He criticized 
the hypocrisy of chastity for women and argued 
that it should either also apply to men or not at 
all for both genders. He was in favor of women 
taking jobs in the police departments and the 
army.

Throughout his life, Periyar was a warrior 
fighting for social justice. Periyar insisted that 
the non-Brahmins should have self-respect 
and should not consider themselves inferior to 
anyone else. Periyar also told his followers to 
analyze everything using a rational approach. 
Self-respect and rationalism were Periyar's 
weapons in the fight for women's rights and 
social justice. He traveled countless miles 
and delivered thousands of lectures in every 
nook and corner of Tamil Nadu, promoting 
rationalism and self-respect among the Tamils.

Periyar was critical of the epics Ramayana 
and Mahabharata and other religious texts. 
He was fond of Thirukkural, and he considered 
that as the only book worth reading. He found 
that Thirukkural echoes his own views on many 
issues. 

Periyar and Thirukkural:

Thirukkural was written approximately about 
2000 years ago. It has been quoted extensively 
in literary works like Silappadhikaram and 
Manimekalai, which came about two centuries 
later. Around the sixth century, when the 
devotional literature came into the Tamil literary 
scene, Thirukkural took a backstage. Around the 
eleventh century, Thruvalluvamaalai was written 
in praise of Thirukkural. Thiruvalluvamaalai 
consists of fifty-five short poems. The poets 
whose names appear in Thiruvalluvamaalai did 
not live during the eleventh century. Actually, 
those poets belonged to the Sangam period 
(500 BC – 200 AD). Because those poets were 
well known, somebody might have used 
their names and wrote those poems to praise 
Thirukkural. After Thiruvalluvamaalai, ten 
famous scholars wrote their commentaries 

on Thirukkural. The most famous of those 
commentators was Parimelazhagar, who wrote 
his commentary on Thirukkural during the 
fourteenth century. Thirukkural was printed for 
the first time in 1812. Rev. G. U. Pope published 
his English translation of Thirukkural in 1886. 
Subsequently, many commentaries in Tamil, 
English, and other languages appeared.

 Despite the translations, commentaries, 
and printed editions, as late as the middle 
of the twentieth century, Thirukkural was 
still only in the parlor of the pundits. Tamil 
scholars considered Thirukkural as just a book 
in Tamil literarature. Thirukkural is not just a 
book in Tamil literature. It deals with virtue, 
love, compassion, charity, friendship, politics, 
leadership, management, economics, and 
human psychology. In fact, it deals with all 
facets of human life and serves as a true guide 
for humanity. Periyar made a detailed study of 
Thirukkural. He found that Thirukkural contains 
ideas that are very similar to his own. He 
recognized the greatness of Thirukkural and its 
usefulness to the Tamil society, and he decided 
to bring it out from the pundits’ parlor to the 
public square.

Periyar was always against class and caste 
systems which discriminated against the people 
by their birth. He was also highly critical of male 
dominance in Tamil society and how women 
were treated. According to him, all are equal 
by birth. He found a kindred spirit in Valluvar. 
Valluvar expresses the same idea in kural 972. 
In kural 973, Valluvar mentions that greatness 
is not necessarily associated with birth, and in 
kural 133, he says that one’s greatness really 
depends on his character. From kurals 972, 973, 
and 133, we see that Valluvar and Periyar are in 
complete agreement.

According to Periyar, people should use 
rational thinking and avoid superstations. 

Periyar said, “No matter what anyone says, 
don't believe it. Use your intellect and rational 
thinking ability and analyze it and accept it if 
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it seems right to you; if not, do not accept it. 
Even if I say something, examine it, and accept 
it only if it seems right to you.” In the following 
kural, we see that Valluvar and Periyar are again 
in complete agreement.

To discern the real truth in whatsoever is 
heard from whomsoever is real wisdom.                                                                                     

(Kural - 423 )

 Periyar did not believe in God or any 
such supernatural power. To him, one should 
work hard in order to be successful in life. We 
find similar ideas in the Kural regarding the 
importance of hard work for success in life. 

Persistent hard work will bring about good 
fortune, and indolence will bring about poverty.

(kural – 616 )

 Even if gods cannot help you, your hard work 
will undoubtedly be appropriately rewarded.

(kural – 619 )

 One should not feel disheartened when a 
task seems impossible; persistent efforts will 
lead to greatness. 

 (kural – 611 )

 People who work hard relentlessly will 
overcome the so-called “fate”.         (kural – 620 )

 Periyar recognized that Valluvar’s Kural 
contains ideas that are very close to his ideas. 
He also realized that although the Kural had 
valuable and essential ideas, it had not reached 
the public at large. He decided to promote the 
Kural. As a first step, in 1929, he printed the 
Kural and sold it for a small price of eight annas 
(eight annas would have been the equivalent 
of a few cents) so that most of the people could 
easily afford to buy the book. Later he sold the 
pocket edition of the Kural for six annas, and in 
1949 he sold the same for five annas. In 1949 
he organized and conducted a very successful 
two-day conference on Thirukkural. That was 
the first Thirukkural Conference that was ever 
held anywhere in the world. Several leading 

Tamil scholars participated in the Conference, 
and the Conference was a great success. After 
that, Periyar routinely continued to mention 
the Kural in his speeches and writings. Some 
of Periyar's comments about the Kural are as 
follows: 

• The art, culture, morals, ethics, etc., of the 
Aryans were totally different from the art, 
culture, morals, norms, etc. of the Tamils. 
Thirukkural was specially written to expose 
their differences.

• Thirukkural was written to repudiate Aryan 
principles and their way of life.

• The Buddha rejected and refuted the Aryan 
religion and its rituals. Thirukkural is doing 
precisely the same thing as what the Buddha 
did. 

• Thirukkural can be of great use in our lives. 

• Th e re  a re  n o  s u p e r s t i t i o u s  i d e a s  i n 
Thirukkural.

• Those who study Thirukkural will definitely 
gain self-respect.

• No one, including Muslims and Christians, 
will refute the ideas in Thirukural.

• If someone asks you, "What Is your religion?" 
you say that your religion is Thirukkural. If 
someone asks you, "What is your code of 
conduct?" you say that your code of conduct 
is Thirukkural. 

• Thirukkural is the perfect medicine for 
Aryan hypocrisy. Thirukkural is a book that 
repudiates Manusmiriti.

• You can take what you want from Thirukkural 
and ignore the ideas you don't want. 

• Thiruvalluvar is an ideal socialist.

• Ideas needed for the welfare of the people 
are in abundance in Thirukkural.

• Thirukkural is a shield for us in the fight 
against Brahminism and the Brahmins' 
superstitious beliefs.  
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Thanks to Periyar’s leadership after 1950, 
there was a remarkable resurgence in the 
interest in Thirukkural among the Tamil society. 
The credit also goes to Dravidar Kazhagam and 
Dravida Munnetra Kazhagam.

Thiruvalluvar and Thanthai Periyar:

Thiruvalluvar wrote the Kural in order to 
condemn and refute the Brahminic beliefs, 
rituals, and superstitions. Recently, some 
people have started a campaign to belittle the 
greatness of Thirukkural by falsely claiming 
that the Kural is an abridgement of Sastras. 
The Sastras espouse the Vedic religious beliefs, 
and Valluvar’s Kural directly opposes Vedic 
beliefs. Valluvar’s concept of virtue is the same 
irrespective of their birth status whereas, the 
Aryan Sastras’ concept of dharma depends on 
the class to which one belongs. They also state 
that Valluvar’s kurals in the section on Wealth 
are based on Athasastra. They fail to recognize 
that Arthasatra favors “the end justifying 
the means” whereas, the Kural is in favor of 
“means justifying the end.” Another false and 
absurd claim by these Brahmin zealots is that 
the Section on Love in the Kural is based on 
Kamasutra. There could be nothing farther from 
the truth. Kamasutra is a guide to covet another 
man’s wife and it contains explicit details of 
sexual intercourse between a man and a woman 
like a pornographic manual. Valluvar found that 
the Aryan values and beliefs were contrary to 
Tamil culture, and he wanted the Tamils to be 
aware of it, and that is why he wrote the Kural. 
The Kural is definitely not an abridgement of 
Sastras.

Like Valluvar, Periyar also could not accept 
Brahminism and its beliefs. Periyar found that 
the Vedic religion and its successor Hinduism 
were responsible for the Brahmin domination, 
caste system, and other social injustices. He 
also realized that Tamil people were docile and 
had no self-respect and accepted the Brahmins' 
claim for superiority. Periyar was indignant at 
the state of affairs in Tamil Nadu and started 

his Self-Respect movement. He fought for 
communal representation, women’s rights, 
abolition of the caste system, and other social 
justice issues.

 Both Periyar and Valluvar fought against 
the Brahminic culture, religion, rituals, and 
superstitions. Valluvar did not have an organization 
behind him to support and propagate his 
messages. But Periyar had his party, Dravidar 
Kazhagam extending its wholehearted and 
unstinting support for his plans and programs. 
Periyar was able to bring about permanent and 
irrevocable changes in Tamil society. With his ideas 
of self-respect and rationalism, he has started a 
renaissance in Tamil society.  

There is a kural that aptly describes Periyar’s 
service to the Tamil Community. Valluvar says 
in kural 1028  that one who wants to serve the 
community cannot waste his energy on time 
and season considerations or dignity in the 
performance of that task. In the course of his 
service to Tamil society, Periyar has encountered 
imprisonment and insults. Those things never 
bothered him. He continued his relentless 
service till the ripe old age of ninety-four. 

Conclusion:

Valluvar and Periyar are two remarkable 
rationalists the world has ever seen. Tamil 
people can legitimately be proud of both of 
them. We should study and follow the immortal 
words of wisdom of Valluvar. Periyar is often 
referred to as Thanthai Periyar, which means 
he is a father-like person. When Valluvar talks 
about what a father should do to his son, he 
says that he should prepare him for a prominent 
role in the assembly of the learned (kural - 67 
). Because of Periyar, most of the Tamils of the 
past two generations have had the opportunity 
for education and advancement in their lives. 
So, Periyar, the father-like person, has done his 
duty. In kural 70 , where Valluvar talks about 
how a son should reward his father, he says 
that it is the son’s responsibility to conduct 
himself so that others would admire how hard 
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this man’s father should have worked to groom 
him like this. So, the Tamil people owe a debt 
of gratitude to Periyar and they should live up 
to his expectations. 
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THE LEGEND OF VALLUVAR - 
AN EVALUATION BY  
STUART BLACKBURN : 
OUR EVALUATION OF HIS VIEWS

Abstract: 

Dr. Stuart Blackburn is a western Tamil scholar 
at the School of Oriental and African Studies, 
University of London. His analysis and interpretation 
of the legend of Valluvar, the source material 
Tiruvalluvamalai, significance of the history of the 
Tamil Sangam incidents, and the convergence 
of the western scholars with natives are to be 
appreciated. The myths & debates surrounding 
the history of Valluvar are explored and critically 
analyzed. However, Dr. Blackburn’s essay misses 
on the crucial part of Social Injustice that Tamil 
language was considered as nīca bhāshā (low level 
language) & Valluvar was not acceptable to the 
Vaidika Brahmans.

Essay:

1. Dr. Stuart Blackburn (Bb) is a western Tamil 
scholar now working in the School of Oriental 
and African Studies at the University of 
London. His thrust area of study and research 
is Tamil Nadu folklore.   Bb has written an essay 
entitled “Corruption and Redemption: The 
Legend of Valluvar and Tamil Literary History”.

2. He begins his essay with the introduction of 
the theoretical concept of 'literary history' 
and 'history of literature'. There are differences 

between these two concepts, he points out. He 
says further that 'literary history is an important 
subject for literary historiography, yet literary 
histories are rich source for understanding 
local conceptions of both history and literature.  
He states further that 'certainly in nineteenth 
century India, the focus of this essay, literary 
history was seized upon as evidence to be 
advanced in the major debates of the time; 
cultural identities, language ideologies, 
civilization hierarchies and nationalism were 
all asserted and challenged through literary 
histories in colonial India'.  

3. Bb Points out the debate about the history of 
Valluvar and his work Thirukkural.  He sees in 
the debate the history of Tamil language and 
its relationship with Sanskrit.  He goes on in 
this way.

 "The Tirukkural (hereafter (Kural) was no 
ordinary text, and during most of the century 
it was thought to be the oldest extant Tamil 
literature.  Because of this antiquity  of the 
text, it stood out at the centre of debates 
about the history of Tamil and its status vis-
à-vis Sanskrit; because its author was said 
to be a Paraiyar,  an untouchable, it was also 
prominent  in debates about the category 
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of 'Dravidian'; Not everyone accepted the 
Paraiyar identity of the author, Tiruvalluvar 
(hereafter Valluvar); the alternative identities 
proposed for him included Jainist, Buddhist, 
crypto-Christian, high-caste Hindu, Brahmin 
and half-Brahmin.  Clearly for Tamils the Kural 
was a contentious classic – and has received 
more commentaries than any other Tamil text 
but it also became important for European 
missionaries and British civil servants as well, 
who were comforted by its non-idolatrous 
teachings and translated it many times."

4.  Further Bb points out the debate about 
Kural and Valluvar in 19th century in which 
convergence of the views of the Tamils 
and the Europeans took place.   It is an 
interesting point.  I quote him here: 'The 
debate about the Kural and its author during 
the nineteenth century might recommend it 
as a case study of the colonial re-inscription 
of a traditional Indian literature.  The reality, 
as I hope to show, was more complicated: 
a colonial intervention in a long standing 
debate about the status of Tamil in terms of 
Sanskrit and Brahminical learning, and about 
the social relations between Brahmins and 
Untouchables.  The debate was articulated 
through various readings of the Kural 
and the legend of its author, in which the 
European interpretations converged with 
and also modified Tamil notions of their 
literary history.  The two primary areas of 
convergence were: 1) the lowly birth of 
Kural's author, which was controversial 
within Tamil tradition and valorized by the 
Europeans; and 2) the relations between 
Tamil and Sanskrit which were set in a new 
historical and ethical framework, in which 
corruption gives way to redemption.  Out of 
this colonial discourse between Europeans 
and Tamils emerged a consensus, a mutually 
convenient congruence between Tamil 
concerns about cultural difference and 
European notions of moral history that 
produced a narrative of Tamil literary history 
which continues to exert an influence today."

5. Then Bb enters into the source for the study 
of legend of Valluvar, i.e., Tiruvalluvamalai, of 
the middle period.  He points out the conflict 
between the Tamil and Sanskrit languages 
and the Brahmanic culture expressed in the 
Tiruvalluvamalai.  Anyway, this analysis and 
approach are incomplete.  From our point of 
view the Tiruvalluvamalai is the advocate of 
Tamil culture and further it is a bombardment 
at the Vaidhikas and their religion.

6. Bb's next step in his essay is the sketch of the 
19th century European Christians' view of 
Valluvar.  He terms this view as 'Christianized 
version of Valluvar's birth'.  He listed a number 
of Europeans/Christians who were attracted 
by the legend of Valluvar and who talked 
and wrote about Valluvar and his work.  The 
attraction is of secular content, non-idolatry 
and ethical ideas of Kural.

7. "These brief notices were superseded in 1835, 
when Rev. William Taylor, who took over 
the task of editing the Mackenzie material 
from Wilson, produced a full summary of 
the legend.  Like Wilson, Taylor concentrated 
on the events at Madurai inasmuch as they 
were useful in reconstructing the ancient 
history of the Tamil country; he appears to 
have digested previously printed accounts 
(especially Venkatramaswamie 1829), as well as 
the Mackenzie manuscript upon which Wilson 
had relied.  Although he passes quickly over 
Valluvar’s controversial birth, to his credit Taylor 
does include three slightly differing accounts 
of Valluvar's triumph over the proud poets 
of the Madurai Sangam.  Another attempt to 
separate historical fact from unreliable legend 
was the account of Valluvar's life published in 
Jaffna in 1859 by Simon Casie Chitty. Drawing 
on many of his predecessors, but wishing to 
appear scrupulously factual, Chitty presents 
a bald summary of the birth and Madurai 
episodes only, adding that nothing further is 
known of Valluvar which can be relied upon."

 "In 1847 this summary of the Valluvar legend 
had been expanded into an elaborate narration, 
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covering seven pages of closely printed text.  
But Valluvar's antiquity and literary excellence 
were not the only reasons why Tamils began to 
print and debate his text.  Its secular content 
was also useful to Tamils as they attempted 
to respond to Christian allegations of Hindu 
superstition and barbarity.  As early as 1835, a 
missionary noted that 'the Kural is the only one 
(text) which the Hindus have as yet… thought 
proper to print and publish, as specimens 
of their credence' and as their 'appeals of a 
purer system'.  Concurrent with these Tamil 
publications, brief sketches of the Valluvar 
legend in English gave way to more detailed 
narration, discussion and interpretation.  By 
1870, after nearly a century in Madras, British 
scholars, civil servants and missionaries had 
fashioned their own image of south Indian 
society and religion, in which the story of the 
lowly-born Valluvar was central.  Missionary 
Charles Grover's 1871 narration of the legend 
and his analysis of it is the most revealing. 
Unlike his European predecessors, who used 
the legend for understanding past history, 
Grover presented the Valluvar legend as 
evidence of a moral trajectory in Tamil literary 
history which informed the present; later 
telling, notably by Robinson 1873, 1885) and 
Pope (1886), simply followed suit."

8.  Then Bb, goes to point out the elements common 
to international and Indian folklore, which are 
also seen in the legend of Valluvar.  Some of the 
miracles are pointed out:  The unmoving tree 
shade, test of future bride’s virtue, the mixed 
caste parentage and submitting poems for 
examination by other poets.  We can say that 
these points throw light on the legend and its 
cultural context.  I quote his passage:"

 "The first thing we can say about this legend 
is that it is composed by elements common 
to international and Indian folklore.  The hero 
as the youngest of seven children, his being 
cast out (as an outcaste) and his destroying a 
monster to win the daughter are all popular 
themes in international folktales, while the 
miracle of the unmoving tree shade is found 

in the legend of Buddha.  Still the story is 
unmistakably south Indian.  Individual motifs, 
such as Valluvar's test of his future bride's 
virtue by asking her to cook rice from sand 
(or stones) are common place in Tamil tales.  
More significantly, the two major episodes 
of the legend - the mixed caste percentage 
of Valluvar and his submitting his poem 
for examination by other poets are also 
widespread in south Indian oral narrative 
and literary legend.  Brahmin fathers and 
untouchable mothers regularly produce south 
Indian cultural heroes, such as Muttupaattan, 
popular regional goddesses, such as Renuka, 
and a host of lesser known figures.  The second 
major episode, the proving of the Kural in 
its aranketram, is a necessary procedure in 
order to legitimize any highly-regarded Tamil 
composition, as Kampan and others can attest.

 These two episodes, Valluvar's birth and the 
testing of his poem are the core of the legend 
and the source of its contested readings.  This 
is hardly surprising since these episodes claim, 
first that the oldest extant Tamil text (at the 
time)was written by a Paraiyar and, second, 
that this Kural triumphed over a degenerate, 
Sanskritized Tamil at the ancient Madurai 
Sangam.

10. Then Bb, points out the features of the birth 
of Valluvar. Strikingly he says: "the mainstream 
colonial debate centered on four versions of 
Valluvar's birth.  1) that he was half-Brahmin 
(father) and half Paraiyar (mother); 2) that 
he was neither Brahmin nor Paraiyar, but a 
royal official; 3) that he was fully a Paraiyar; 
and 4) that he was fully a Brahmin." Then Bb 
lists those scholars who supported each kind 
of the legend. The story of half - Brahmin 
half - Periyar is widely followed and taught.  
The advocate of neither Brahmin nor Parayar 
is the Dravidian’s Puranalingam Pillai.  For 
the paraiyar story the advocates are Charles 
Grover, Dr. G.U. Pope, Dr. Robert Caldwell and 
Ayotidas Pandithar.  For the Brahmin story the 
advocate is Ramachandra Dikshitar, a recent 
historian.
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11. The reading of Valluvar's participation in 
the Tamil Sangam of Madurai by Bb is very 
striking and analytical.  He sees the age old 
confrontation of Tamil against Brahminical 
tradition in this Tamil Sangam episode.  His 
reading is here in his words, which points to 
redemption from corruption by Sanskritists:

 "As Pope's Biblical phrase implies, Valluvar's 
low birth was only half the story; he must 
also, and against the odds, succeed.  In south 
Indian narrative and cultural logic, too, his 
paraiyar birth set up a necessary confrontation 
with high-caste domination.  Although this 
second core episode is thus a continuation of 
the tension generated within the first episode, 
the nature of the contestation is different.  
Valluvar's triumph at Madurai, when the 
astounded poets were forced to accept the 
Kural and write praise-poems on it, has not 
been accused of selective Brahminical 'editing' 
as was the case with the birth episode.  Rather, 
the episode itself is a contestation, between 
claimants to the crown of authentic Tamil 
literary tradition.  The various readings of this 
legendary struggle for control of the literary 
past must themselves be read in the text of 
the cultural politics of the nineteenth-century.  
In these accounts of the Madurai episode, 
European and (some) Tamil interpretations 
of the Valluvar legend once again converge, 
this time in a fortuitous alliance between 
the foreigners' perception of a corrupt but 
perfectible civilization and the Tamils' pursuit 
of a literary history that would rescue a pure 
language from its Sanskrit accretions.

12. The historical treatment of the history of the 
legend of Valluvar by Bb has brought out some 
unknown historical facts to light.  We read it 
here: "Once it was understood that Valluvar 
had battled against the northern tradition 
of Sanskrit and Brahminical learning, the 
European readings of the Madurai episode 
could enter into and influence the long 
running debate about the history of Tamil 
and its status vis-a-vis Sanskrit.  This is not the 
place to discuss the history of that conflict, 
but one thing is clear; from a very early date, 
Tamil tradition regarded the Sanskrit tradition 
with envy and resentment, as well as with 
admiration and respect.  Although pre- 

colonial interpretations of the Valluvar legend 
appear limited to the few sources discussed 
above, the 'Garland' registers the Tamil-Sanskrit 
conflict by frequently combative comparisons 
between the Kural and the Vedas, between 
Tamil and ariyam (aryan) and so on. Clearly 
the European readings of the legend did not 
create or even introduce these comparative 
elements to the debate.  What they did bring 
to the debate, however, was a new moral, 
teleological framework that explained past 
and set an agenda for the present and future.

13. Bb summarizes what was corruption? 
How redemption was carried out and who 
performed it?  European scholars had a role in 
explaining these things.  Bb's words are here:

 "The Orientalist translation of India into 
European categories and concepts has been 
described and critiqued in several studies.  In 
the case of the European insistence on the 
'humble origins' of Valluvar we recognize a 
colonial interpretation of south Indian culture 
within the historical narrative of European 
Christianity.  Informing this interpretation, 
however, is a more fundamental perception, 
a belief that 'modern Hindu life in Southern 
India much resembles that Europe just before 
the Reformation.  With this statement, Charles 
Grover introduced his translation of 'folk songs' 
of south India which he believed, reveal a 
'silent Reformation' which had been at work 
for centuries, in local non-Brahmin sects, and 
which, while not breaking completely with 
the Brahminical order, 'present a scheme, 
more moral than religious, in which idolatry 
is unknown, and the divinity is always spoken 
of as the great soul of the universe, one and 
invisible.  Grover then presented translations 
of the Valluvar's Kural, along with other 
anti-caste, anti-ritual literature in Tamil, as a 
shining example of this popular Hinduism, this 
'secret' reformation, undermining the priestly 
dominion of Brahmins. Valluvar's teaching thus 
represented a deism, over against a polytheism 
of the Brahmins." "Other European readings 
of the Valluvar legend may lack Grover's 
melodrama, but collectively they produce a 
Tamil literary history presented to Europeans: 
ancient Tamil civilization had been corrupted 
by a sacerdotal order, an allegation of power 
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by a priestly institutionalized and centralized 
elite.  The European worldview and this writing 
of literary history was nowhere more succinctly 
recalled than in Robert Caldwell's comment 
that the whole of the commandments could 
be translated into a pre-Sanskritic Tamil, except 
for one word: 'image'.  What was needed?  was 
stripping away these distorting accretions and 
revive the old moral code, the bedrock that 
had been obscured by priestly pride, power 
and ritual.  What was needed, in a word, was 
Reformation."

14. Conclusions and Our View:

 Bb's writing up of the Valluvar's legend, 
and the nature of his work are good.  His 
analysis and interpretation of the legend, 19th 
century current views, the source material 
Tiruvalluvamalai, significance of the history 
of the Tamil Sangam incidents, and the 
convergence of the western scholars with 
natives are to be appreciated very much.  There 
is new contribution in his essay particularly in 
drawing up the history of the current views of 
the 19th century held by native and foreign 
Tamil scholars.  There are so many references 
in his essay.  The bibliography is very much 
useful for further research.

Further we can put forth some of our views.

The analysis and interpretation of the legend 
of Valluvar need the application of the socio-
economic cultural theory of Varnashrama Dharma, 
which prevents the Tamils and the Tamil language 
to talk about the Brahminical Vedas and Moksha. 
This theory talks about the concept of suddha/
asuddha, touchable/ untouchable and social 
hierarchy. It also talks about the concept of Deva 
bhasha/nicabhasha.  The Tamil language was 
considered as nica bhasha, i.e. untouchable by 
the Vaidikas.  Valluvar was a Tamilian and he wrote 
in Tamil.  Therefore he was not acceptable to the 
Vaidika Brahmans.

It is a surprise that this approach and its 
application are missing in Bb's essay.  The essay is 
incomplete.

Another problem in the analysis of the legend 
of Valluvar is the interpretation of the world 
Valluvar, which has some more significations.  The 
word Valluvar indicates 'proclaimer' - the royal 

messenger, a country chief like Nancil Valluvan, 
etc.  We can choose the meaning which suits 
the contribution of Valluvar.  The signification of 
'proclaimer' and chief disappeared in the course of 
history.  The signification of the Paraiya priest was 
predominantly current in the medieval period.  Thus 
we get the wide prevalence of Paraiya legenda and 
the consequent conflict with the Vaidhika religion.  
If we take only the signification of Paraiya caste for 
the world Valluvar, it may be folk etymology. 

Bb has not moved to this extent.
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The Essence of Social Justice.
• “If a larger country oppresses a smaller country, I’ll stand 

with the smaller country.
• If the smaller country has a majoritarian religion that 

oppresses minority religions, I’ll stand with minority 
religions. 

• If the minority religion has caste and one caste oppresses 
another caste, I’ll stand with the caste being oppressed. 

• In the oppressed caste, if an employer oppresses his 
employee, I’ll stand with the employee. 

• If the employee goes home and oppresses his wife, I’ll 
stand with that woman. 

Overall, oppression is my enemy!”

Periyar E.V.R
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திைொவிை - ஆபபிரிக்ே  
ஒபபுறமக் கூறுேள்
ழெரா. முறனைவர ைொயம்மொள் அைவொணன
ழெனைாள் ்தமிழ்ததுறறத ்தறலவர,  
அன்றனை ப்தரசா ெகளிர ெல்கறலக்கேகம், 
பகாறடக்கானைல்.

Abstract  / கட்டுரைச் சுருககம்: 
ஆப்பிரிக்கரின் பல்வேறு பணபபாடு்கள், 
திரபாவிட மக்களின் பணபபாட்டபாடு 
ஒத்துள்்ளன. ச�பாற்கள், உணணும் 
சபபாருள்்கள், ஒப்பனனக ்கனை்கள், 
நடனப் பழக்கம், உறவு முனற்கள், 
மணவினன, வின்ளயபாடடு்கள், 
மூடநம்பிகன்க்கள் என்று பல்வேறு 
்்கபாணங்களில இரு �மூ்க ஒப்புனமக 
கூறு்கன்ளயும் ஒப்பபாயவே்ே இநே ஆயவுக 
்கடடுனரயின் ்நபாக்கம்.

முகவுரை:

ஆப்பிரிக்க ம்களிர் வேபாழகன்கனய 
உறறு ்நபாககி்னன். வியப்பபான அரிய 
ச�யதி்கன்ளக ்கணடு உணர்ந்ேன். 
ஆப்பிரிக்கரின் பல்வேறு பழக்கவேழக்கப் 
பணபபாடு்கன்ளக ்கபாணும்்பபாது 
திரபாவிட மக்களின் பணபபாட்டபாடு 
ஒத்திருநேனம புைனபாயிறறு. புைனபான 
ச�யதி்கன்ள ஒன்றபா்கத் திரடடி்னன். 
திரடடியவேறனற வேன்கப்படுத்தி்னன். 
வேன்கப்படுத்தியவேறனறத் திரபாவிடப் 
பழக்கவேழக்கங்க்்ளபாடு ஒப்பிடடு 
எழுேைபா்னன். பை ச�பாற்கள் 
அப்படி்யயும், �றறுத் திரிநதும் அ்ே 

சபபாருளில ஆப்பிரிக்க சமபாழி்களில 
வேழஙகுகின்றன; �பான்று்கள்: யபாய 
(அம்மபா), ்கபாய (பழுக்கபாேது), பபாடடி 
(ஆயபா) ்பபான்றனவே. சிை உணணும் 
சபபாருள்்க்ளபான பேனீர், நுஙகு, 
முருஙன்கககீனர, அவேல முேலியவேறனற 
ஆப்பிரிக்கரும் உணகின்றனர். 
மரு்ேபான்றி அணிேல, பசன� குத்துேல, 
அணி்கைன் அணிேல, முேலியனவே 
திரபாவிடரின் ஒப்பனனக ்கனை்க்்ளபாடு 
ஒத்துள்்ளனவே. நடனப் பழக்கம், குைனவே 
இடும் பழக்கம், சவேறறினை சமலலும் 
பழக்கம் ஆகியனவேயும் ஆப்பிரிக்கரின் 
வியப்பபான பழக்கங்கள். ேபாய 
மபாமனனத் ேநனேககு இனணயபா்கப் 
்பபாறறுேல, சபணணுககுக ச்கபாடுககும் 
வேரேட�னண, ஆணின் சேபாணடு 
மணம் இனவே மணவினன சேபாடர்பபான 
திரபாவிட ஆப்பிரிக்கச ச�யதி்கள். 
்�பாதிட நம்பிகன்க, ஆவி ஏவேலுககுப் 
பரி்கபாரம், மநதிரித்ேல, மரத்தில முடிசசு 
்கடடுேல முேைபான நம்பிகன்க்களும் 
ஆப்பிரிக்கபாவில உ்ள. நபாடடுப்புற 
வின்ளயபாடடு்கன்ள மக்கள் விரும்பி 
ஆடுவேதும், ஆடும்்பபாது பபாடுவேதும் 
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அஙகுள்்ள மரபு. ்கழஙகு, பலைபாஙகுழி, 
பபாணடி முேலிய வின்ளயபாடடு்கன்ள 
ஆப்பிரிக்கர் மி்கவும் சிறப்பபா்க ஆடி 
வேருகின்றனர். ்மற்கணட எலைபாவேன்கப் 
பழக்கவேழக்கங்களும் வி்ளக்கப்படடு, 
அவேறறின் ்ேபாறறுவேபாய எதுவேபா்கககூடும் 
என்றும் ஆயப்படடுள்்ளன. சவேறும் 
வி்ளக்கக ்கடடுனரயபா்க அனமயபாமல 
ஆயவு ்நபாககில அனமக்கப் 
சபறறு ஆங்கபாங்்க சிை தீர்வு்களும் 
கூறப்படடுள்்ளன.

இவசவேபாப்பீடடு ஆயவின் 
வேழியபா்கத் திரபாவிட ஆப்பிரிக்க 
உறனவேக கூடியவேனர உணர்த்தி 
இருககி்றன். பல்வேறு பழக்கவேழக்கப் 
பணபபாடடு ஒப்புனம்கன்ளப் 
புைப்படுத்தி இருககி்றன். இன்னும் 
்கணடுபிடிக்கப்படபாே கூறு்கள் 
எத்ேனன்யபா இருக்கைபாம். அனவேயும் 
்கணடு ஒப்பிடப்படடபால மபாநேவியல 
ஆயவுககுப் சபருநதுனணயபா்கைபாம்.

ஒப்புனம்க்ளபால ஒறறுனம புைப்படும். 
ஒறறுனம்க்ளபால அடிமூைம் உணரப்படும்; 
சிை பழக்க வேழக்க ஒப்புனமக கூறு்க்ளபால 
சேபாடர்பு துைஙகும். ச�ன்கபால 
ஆப்பிரிக்கபாவின் ்மறகுப் பகுதியில 
உள்்ளது. இஙகு வேபாழும் நீக்ரபா மக்கள் 
சமபாழி, பழக்க வேழக்கங்களில, சிை 
கூறு்களில ஒத்துள்்ளனர்.

1. ம�ொழி ஒப்பும�: ச�ன்கபாலில 
ச�்ரர், ஓைப், துகைர், மபாநதிங, ் �பாைபா, 
புைபார், ்பள், பம்பபாரபா ்பபான்ற 
சமபாழி்கள் வேழக்கத்தில உள்்ளன. 
இருப்பினும் ஓைப் சமபாழி ச�ன்கபாலில 
சபரும்பகுதி மக்க்ளபால ் ப�ப்படுகின்றது. 
ேமிழச ச�பாற்கள் சிைவேறனறப் ் பபாை்வே 
ச�ன்கபால நபாடடு சமபாழி்களிலும் சிறசிை 
ச�பாற்கன்ள அடிப்பனடப் சபபாருள் 
மபாறுபடபாமல அப்படி்ய வேழஙகுவேது 
சபரும் வியப்பபாகும்.

2. பொட்டி: பபாடடி என்பது ேமிழில 

ேநனேயின் ேபானய்யபா அலைது ேபாயின் 
ேபானய்யபா குறிககும். ச�ன்கபாலில 
இ்ே சபபாருளில இ்ே ச�பால 
வேழக்கத்தில உள்்ளது. இங்்க ்�பாைபா 
என்ற இனம் உள்்ளது. அவவின மக்கள் 
பபாடடி என்ற ச�பாலனை வேழக்கத்தில 
பயன்படுத்துகின்றனர்.

3. ஓமை: ஓனர என்பது வின்ளயபாடனடக 
குறிக்கத் சேபால்கபாப்பியத்திலும் �ங்க 
இைககியத்திலும் ஆ்ளப்படும் ச�பால. 
இது ச�ன்கபாலில இ்ே சபபாருளில 
வேழக்கத்தில உள்்ளது. ஓனர என்ற 
ேமிழசச�பால ்பபான்று ஓரி (ச�்ரர்), 
ஒசறபாவேபா (மபாநதிங), ஊ்ர, ஓ்ர 
(ஓைப்) முேைபாய ச�பாற்கள் வேழக்கத்தில 
உள்்ளன.

4. கொய்: ்கபாய என்றபால ேமிழில, 
பழுக்கபாே ்கபாய்கள் எலைபாவேறனறயும் 
குறிககும். ச�ன்கபால ஓைப் மக்களும் 
பழுக்கபாே ்கபாய எதுவேபானபாலும் '்கபாசய' 
என்று குறிககின்றனர்.

5. கட்மடை : ேமிழில வேழஙகும் ்கடனட 
(short) என்ற ச�பால ஓைப் மக்க்ளபால ்கட 
(gad) என்று குறிக்கப்படுகின்றது.

6. நபான்கு: நபான்கு என்ற 
எணணுப் சபயர் மபாநதிங என்ற 
ச�ன்கபால சமபாழியில 'நபானி' என்று 
வேழங்கப்படுகிறது.

7. குழி: சவேறுஙகுழினயப் சபபாநது 
என்றும், குணடு என்றும், குழி என்றும், 
குணடு குழி என்றும் ேமிழர் வேழஙகுவேர். 
ச�ன்கபால துகைர் மக்கள் புணடு என்று 
வேழஙகுவேர். திரபாவிடர் ச�பாறபிறப்பியல 
அ்கரபாதி பபாநது என்ற ேமிழச ச�பாலனைக 
குறிப்பிடுகிறது. அேன் சபபாருள் - 
சபபாள்்ளல (hollow), ஆழமபான துவேபாரம் 
(deep hole) ஆகும்.

சில பழகக வழகக ஒப்பும�க 
கூறுகள்:

உணவு, உறவுச �டஙகு, ்கனைழயகு 
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்பபான்ற சிை பழக்க வேழக்கப் 
பணபபாடடுக கூறு்க்ளபால ஒப்புனம 
உணர்வு உயத்துணரப்படும். மேம் மபாறும் 
்பபாது மறனறய பழக்கங்கன்ள எளிதில 
ன்கப்பறறினபாலும், உணவுப் பழக்கத்னே 
அவவே்ளவு எளிதில மபாறறிவிட இயைபாது. 
அவேரவேர் உணவில உணடு ஊறியவேர் 
அவேரவேர் உணனவே்ய உணடும், 
ன்ககச்கபாணடும் வேருேல உை்கம் 
அ்ளபாவிய உணனம. பழக்க வேழக்கப் 
பணபபாடடு உணர்னவே, உறனவே உறறு 
்நபாககிப் சபறறனம சிை கீ்ழ உ்ள.

8. அவல்: ேமிழ நபாடடினனரப் 
்பபாை்வே அவேல இடிப்பதும் உணபதும் 
ஆப்பிரிக்கபாவிலுள்்ள சிை இனங்களின் 
பழக்கம். ச�ன்கபாலிலுள்்ள மபாநதிங 
என்னும் இனத்ேபார் அவேல ச�யயும் முனற 
ேமிழநபாடனட அப்படி்ய ஒத்துள்்ளது. 
மபாநதிங இனத்ேபார் ேமிழநபாடடுத் 
ேஞன�னயப் ்பபான்ற ்க�மபான்சு என்ற 
பகுதியில வேபாழுகின்றனர். சநல வின்ளககும் 
இப்பூமி மக்கள் அவேல ்பபான்ற உணவுப் 
பணடங்கன்ளச ச�யது, பபால, சீனி ்கைநது 
உணபது பழக்கம்.

9. பதனீர்: பனன மரத்தின் பேனீனரத் 
ேமிழ நபாடடினர் ்பபாை்வே பருகுவேர். 
நுஙகு தின்பர், பனங ்கள் குடிப்பர்.

10. தயிர்: ேமிழனரப் ் பபாை்வே பபானைக 
்கபாயசசி ஆறனவேத்து உனறயிடுவேர். 
மறுநபாள் ேயிரபாககி உணபதும், வினைககு 
விறபதும் ச�ன்கபால மக்கள் ேம் 
பணியபாகும்.

11. ச�ொற்றில் உப்பிட்டுச் �ம�ததல்: 
ேமிழநபாடடில சிை பகுதி மக்கள் ் �பாறறில 
உப்பிடடுச �னமப்பது ்பபாை்வே 
ஆப்பிரிக்கப் பகுதி மக்களும் ்�பாறறில 
உப்பிடடுச �னமககின்றனர்.

12. முருஙமகககீமை: முருஙன்கககீனர 
சபபாதுவேபா்க எலைபா ஆப்பிரிக்க 
மக்க்ளபாலும் உணணப்படுகிறது. ஆனபால, 

முருஙன்கக்கபாய ேமிழநபாடனடப் ்பபால 
உணணப்படுவேதிலனை. கீனரயில 
�த்துப்சபபாருள் இருப்பேபா்க இம்மக்கள் 
நம்புகின்றனர்.

13. உறவு முமற: ேமிழனரப் ்பபாை்வே 
உறவு முனறயும், உரினம முனறயும் 
அனமநதுள்்ளனம ச�ன்கபாலின் 
சிறப்பபாகும். குடும்பத்்ேபாடு சநருஙகிய 
சேபாடர்னப ஏறபடுத்திக ச்கபாள்வேர்.

14. தொய்�ொ�னுககு முதனம�: ஒரு 
குடும்பத்தில மபாமன் மி்கவும் முேன்னம 
வேபாயநேவேரபா்கக ்கருேப்படுவேது 
ேமிழநபாடடு மரபு. ச�ன்கபாலிலும் 
ேபாயமபாமன் மி்கவும் முேன்னம 
வேபாயநேவேர். திருமணத்ேன்று அவேர் 
பஙகு நிரம்ப உள்்ளது. அவேர் ேன் 
உடன்பிறநேபாளின் குழநனே்களில 
சபரும் அக்கனற உள்்ளவேர். அவேருககு 
மபாப்பிள்ன்ள பிடிக்கவிலனை என்றபால, 
ேன் மரும்கள் எக்கபாரணம் ச்கபாணடும் 
அம்மபாப்பிள்ன்ளனய மணக்கககூடபாது. 
ஆ்க, ேநனேனய விடத் ேபாயமபாமனபார் 
ேனைனம சபறுகிறபார். நம் ஊரில சிை 
பகுதி்களில ேபாயமபாமன் ேன் மரும்கன்ள 
மணப்பது ்பபான்ற மணமுனற 
அஙகிலனை.

15. கமலயழகு: அழகுக ்கனையபால 
அைங்கரிக்க எணணுவேது மபாநேரின் 
இயலபு. அணி்கைன்்கள், மறறும் 
அழகுக ்்கபாைங்கள் புனனவேதில இரு 
இனத்தினரினட்யயும் ஒப்புனம்கள் 
உள்்ளன.

16. �ருசதொனறி: �ங்க இைககியத்தில 
ச�ம்பஞசுக குழம்பபால சேபாயயில 
எழுதுவேனே அறியைபாம். ஆப்பிரிக்க 
ம்களிரும் ேங்கள் ன்க்களிலும் 
்கபாைடி்களிலும் மரு்ேபான்றி 
குனழத்துப் பூசிக ச்கபாள்கின்றனர். 
சிறுமியர் முேல முதிய ம்களிர் வேனர 
விரும்பி இனடவிடபாது மரு்ேபான்றி 
அழகூடடுவேர்.
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17, கொது வடிததல்: ேமிழநபாடடின் 
சேன்பபாணடி மபாவேடடங்களில ்கபாது 
வேடித்ேலும் அதில அணி்கைன்்கள் 
அணிநது அழகு பபார்த்ேலும் பணனடய 
மரபு. ச�ன்கபால நபாடடுப்புற மக்கள் 
இ்ே ் பபான்ற ்கபாது வே்ளர்த்ேலும், ்கபாதில 
வேடட வேடிவே அணி்கைனன அணிவேதும் 
மரபு.

18. உணவு-ஊன உணவு: ஆப்பிரிக்கர் 
்கபாய்கறி மடடும் உணபவேர் அலைர். 
திரபாவிட இனத்துச சிை குழுவினனரப் 
்பபால ்கபாய்கறி உண்பபார் (Vegetarian) 
அலைர். ்கபாய்கறி மடடும் உணணும் 
‘Vegetarian’ என்ற பகுப்்ப இநதிய 
இனத்தில மடடும்ேபான் உணடு. ஆடு, 
மபாடு, ்்கபாழி முேலிய உயிர்்கன்ளக 
ச்கபான்றும், மீன் பிடித்தும் ஊன் 
உணவு உணகின்றனர். ஆ்க ஊன் 
உண்வே ஆப்பிரிக்கரின் மி்கப் 
பிரியமபான உணவேபாகும். அவேறறிலும் 
மீன் துணடங்கன்ளயும் முழு மீனனயும் 
வேபாஙகி சபரும்ளவு உண்வேபாடு ்கைநது 
�பாப்பிடுே்ை ஆப்பிரிக்க மக்களின் 
பழக்கமபாகும்.

19. கொய்கறி வமககள்: ஆப்பிரிக்கர் 
்கபாய்கறி்கன்ளயும் ஊ்னபாடு ்�ர்த்து 
உணணும் பழக்கத்தினர். முககியமபா்க 
மஞ�ள் பூ�ணி, புளிசன�ககீனர, 
்்கரட, மரவேள்ளிககிழஙகு, ்கத்ேரிக்கபாய, 
மி்ள்கபாய, உருன்ளககிழஙகு, பீன்சு, 
பயறறங்கபாய, சவேணனடக்கபாய, ேக்கபாளி 
முேலிய ்கபாய்கறி்கன்ள உணவில 
்�ர்த்துக ச்கபாள்வேர். சவேணனடக்கபாய 
முறறிப் ்பபானபாலும் சிறிது சிறிேபா்க 
அரிநது ்கபாய னவேத்துத் து்கள்்க்ளபாககிக 
குழம்பில ்�ர்த்துக ச்கபாள்வேதும் 
அவேர்ேம் பழக்கம்.

திரபாவிட இனத்தினர் உணபது்பபால 
பபா்கற்கபாய, ச்கபாத்ேவேனரக்கபாய, 
புடைங்கபாய, சவேள்ன்ளப்பூ�ணி ் பபான்ற 
்கபாய்கன்ள அவேர்்கள் உணபது இலனை. 

அங்்க வின்ளய னவேப்பதும் இலனை. 
ச்கபாத்ேமலலி, புதினபா, எலுமிசன�ப்பழம் 
்பபான்றவேறனற உணவில ்�ர்த்துக 
ச்கபாள்வேர்.

20. கீமை வமககள்: கீனர வேன்க்கன்ள 
உணவில ்�ர்த்து உணணுவேர். 
புளிசன�ககீனர என்ற கீனரனய 
உப்பிடடு இடித்து வேகுநே மீனின் உள்்்ள 
னவேத்துக குழம்பில இடடுக ச்கபாதிக்க 
னவேப்பர். ேணடுக கீனரனயயும் பயறறங 
கீனரனயயும் ப�னைக கீனரனயயும் 
�னமயலுககுப் பயன்படுத்துகின்றனர். 
முருஙன்கக கீனரனய, ச்கபாஸ் ச்கபாஸ் 
என்ற ஒரு வேன்க ரனவே ்பபான்ற 
்்கபாதுனம வேன்கயில ்கைநது இடித்து 
்வே்கனவேத்துச �பாப்பிடுவேர்.

21. குழம்பு ம�ய்யும் முமற: குழம்பு 
ச�யயும் முனற மி்கவும் அருனமயபா்க 
இருககும். ்வேர்க்கடனைனய உணவில 
்�ர்த்துக ச்கபாள்வேர். ்வேர்க்கடனைனய 
வேறுத்து ்வேர்க்கடனை அனரககும் 
்கருவியபால மபாவு ்பபால அனரத்து 
னவேத்துக ச்கபாள்வேர். மி்ள்கபாயத்தூள், 
உப்பு, ்வேர்க்கடனை மபாவில ச்கபாஞ�ம் 
எடுத்துச ்�ர்த்து னவேத்துக ச்கபாள்வேர். 
அடுப்பில சபரிய பபாத்திரத்னே னவேத்து 
அதில நினறய எணசணய ஊறறி 
சவேங்கபாயம் பசன� மி்ள்கபானய இடடு 
வேேககி ேக்கபாளினயயும் அதில இடடு 
நன்கு வேேககிய பின் ்�ர்த்து னவேத்ே 
குழம்னபயும் அதில ஊறறிக ச்கபாதிக்க 
னவேப்பர். பின் சவேடடிக ்கழுவி 
னவேத்ே மீன் துணடங்களில புளிசன�க 
கீனரனயயும் சவேங்கபாயத்னேயும் இடித்து 
உள்்்ள னவேத்துக ச்கபாதிககும் குழம்பில 
இடுவேர். ஏனனய ்கபாய்கறி்கன்ளயும் 
அககுழம்பில இடடு நன்கு ச்கபாதிக்க 
னவேத்திடுவேபார். ஆடடின் ஊனனயும் 
இப்படி்ய குழம்பு ச�யது உணபர். நம் 
ஊரில பயன்படுத்தும் சபருங்கபாயம் 
்பபான்ற ஒருவேன்கப் சபபாருன்ளயும் 
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அவேர்்கள் பயன்படுத்துவேர். பூணனடயும் 
குழம்பில இடுவேதுணடு.

22. அரிசி உணவு ஆககும் 
முமற: அரிசினய சநபாயயபா்கத்ேபான் 
பயன்படுத்துவேர். முழு அரிசியபா்க 
இருநேபாலும் கூட அனே உணவுககுப் 
பயன்படுத்ே ஆப்பிரிக்கர் 
விரும்புவேதிலனை. சநபாயயில உள்்ள 
்கலனைப் சபபாறுககி னவேத்துக ச்கபாள்வேர். 
சநபாயயரிசினயக ்கழுவி வேணடு (்வேடு) 
்கடடி முேலில ஆவியில ்வே்க னவேப்பர். 
ஓனைத்ேடடு ஒன்றின் ்மல அரிசினயக 
ச்கபாடடி ்வே்கனவேப்பர். ஆவியில 
சவேநே அரிசினய சவேளி்ய எடுத்து 
னவேத்துகச்கபாணடு, ்வேசறபாரு சபரிய 
பபாத்திரத்தில அரிசிககுத் ேகுநே அ்ளவு 
ேணணீர் னவேத்து நன்கு ச்கபாதிக்க 
னவேப்பர். ச்கபாதித்ே நீரில ஆவியில 
சவேநே அரிசினயக ச்கபாடடுவேர். பின் 
அநே அரிசி ்�பாறபா்க சவேநேதும் 
எடுத்துத் ேனியபா்க ஒரு பபாத்திரத்தில 
ச்கபாடடி னவேப்பர் முன்்ப குழம்பு 
ச�யது னவேத்ேதில ்�பாற்றபாடு ்கைநது 
உணபது ஆப்பிரிக்கர்ேம் பழக்கம்.

23. புலொல் கலநத அரிசி உணவு: 
ஆடு, மபாடு, ் ்கபாழி முேலியவேறறின் ஊன், 
்கத்ேரிக்கபாய, மி்ள்கபாய, மி்ளகுத்தூள், 
உப்பு, சவேங்கபாயம், ேக்கபாளிப் பன� 
(Tomato paste) எணசணய முேலியவேறனற 
நன்கு ்வே்க னவேப்பர். ஊன் நன்கு 
சவேநேதும் அ்ளவேபான ேணணீரில 
அரிசினயக ச்கபாடடுவேர். இவவேபாறு 
புைபால உணவு ச�யவேர்

24. கம்பங கூழ் ம�ய்யும் முமற: 
்கம்னபத் ேணணீர் சேளித்து நன்கு 
இடிப்பர். இடித்ே ்கம்னப முறத்ேபால 
புனடத்து எடுப்பர். ்கழுவேவேர். அேனுடன் 
அரிசி சநபாயனயயும் ்கைப்பர். பின்பு 
மபாவேனரககும் எநதிரத்தில ச்கபாடுத்து 
மபாவேபாககுவேர். மபானையில சிறிது ேணணீர் 
சேளித்து, பிடடுககுரிய பேம்்பபால 

துழபாவி னவேத்திருப்பர். மறுநபாள் ்கபானை 
ேணணீனரக ச்கபாதிக்க னவேப்பர். அதில 
்கம்ப மபானவே ஒருவேர் தூவித் தூவிப் 
்பபாட மறறவேர் சபரிய துடுப்பபால 
நன்கு துழபாவிக கி்ளறி இறககுவேர். 
ஆற னவேத்ேபின் அதில ேயிர் ்கைநது 
உணபர். சேபாடு ்கறியபா்க இனறசசி, 
மீன் முேலியவேறனறயும் உணபர். 
திருமணம், ம்கப்்பறு, இறப்பு நி்கழசசி 
முேலியவேறறுககுக ்கம்பங கூனழயும் 
்கறிககுழம்னபயும் ்கைநது உணபர். இநேக 
்கம்புக கூழில ேயிர் ்கைநது உப்பிடடுப் 
பைரும் ்�ர்நது உணபர். '்கைபபாஸ்' 
என்று அனழக்கப்படும் சுனரக்கபாயப் 
பபாத்திரத்தில ்கம்புக கூனழப் பகிர்நது 
னவேப்பர். பின் சுனரக்கபாய அ்கப்னபனய 
ஆளுககு ஒன்றபா்க னவேத்துக ச்கபாணடு 
கூனழ சமபாணடு சமபாணடு குடிப்பர்.

25. உண்ணும் முமற: உணனவேப் 
சபரிய ேடடில அலைது சபரிய 
வேபாய்கன்ற பபாத்திரத்தில ச்கபாடடியபின் 
அேன் நடுவில மீன்குழம்னப ஊறறி 
னவேத்திருப்பர். சபண்களுககு ஒரு 
பபாத்திரம், ஆண்களுககு இன்சனபாரு 
பபாத்திரம் என்று இரணடபா்கப் 
பகிர்நது னவேப்பர். பின் ஆளுககு ஒரு 
சிறு ்கரணடினய னவேத்துக ச்கபாணடு 
எல்ைபாரும் ஒன்றபா்க அமர்நது உணபது 
பழக்கம். ம்களிர் ேனியபா்கச சிறு 
்கரணடினயப் பயன்படுத்தி்யபா அலைது 
ன்கனயப் பயன்படுத்தி்யபா உணபது 
பழக்கம். சபரும்பபாலும் கிரபாமங்களில 
ன்கனயப் பயன்படுத்தி்ய உணபர். 
மீன்முள், இனறசசி எலும்பு முேலியவேறனற 
இடது ன்கயபால வேபாயிலிருநது எடுத்து 
அவேரவேர் பக்கத்தில ்�ர்த்து னவேத்துக 
ச்கபாள்வேர் பின் ன்க அைம்பச ச�லலும் 
சபண்கள் அவேறனற எடுத்துச ச�ன்று 
குப்னபயில ்�ர்ப்பர்.

அமர்நது உணணும் ்பபாது பின் 
பக்கத்துககு மனணனயப் பயன்படுத்துவேர். 
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மனண இலைபாேவேர்்கள் ்கபானைக 
குத்திடடு னவேத்ே நினையில ் �ர்நதிருநது 
உணபது முனற. கூழ குடிககும்்பபாதும் 
இவவேபா்ற ்�ர்நதிருந்ே அருநதுவேர். 
அடுத்ேவேர் எசசினைப் பறறி அக்கனற 
ச்கபாள்வே்ே இலனை.

26. அரிசிப் பொய�ம் �ொப்பிடுதல்: 
ஆப்பிரிக்கர் அரிசிக ்கஞசியில சீனி 
்கைநது பபாய�மபாககிச �பாப்பிடுவேர். 
ஆனபால அதில பபால ்கைநது �பாப்பிடுவேது 
இலனை. அக்கஞசிப் பபாய�த்னே 
மபானைப் சபபாழுதி்ை்ய பருகுவேர்.

27. �ொஙகொயும் முருஙமகககொயும்: 
மபாங்கபானயச �னமத்துச �பாப்பிடுேல 
இலனை. மபாங்கபானய ஊறு்கபாய 
ச�யது �பாப்பிடுே்ைபா, குழம்பு 
வேன்க்களில ்�ர்ப்ப்ேபா இலனை . 
சபரும்பபாலும் பழமபா்க்வே �பாப்பிடுவேர். 
்கபாயபா்கக ்கடிப்பர். அ்ே்பபால 
முருஙன்கக்கபானயயும் �பாப்பிடுவே்ே 
இலனை. இக்கபாய்கள் மரங்களி்ை்ய 
்கபாயநது சேபாஙகும்.

28. உணவு சவமைகள்: ்கபானையில 
சரபாடடினயத் ்ேயினை நீருடன் 
�பாப்பிடுவேர். ஒருவேன்க இனைப் 
பபானத்னே அருநதுவேர். அது ்ேயினை 
்பபான்்ற இருககும். உடலுககும் 
நலைது. நணப்கல ்�பாறறுணவு, 
்ேயினைக ச்கபாதிநீர் ேவிர, மபானையில 
எதுவும் �பாப்பிடுவேது இலனை. இரவில 
அரிசி உண்வே. ஆப்பிரிக்கர் நணப்கல 
உணடபின் ்பசிகச்கபாண்ட ்ேநீனரச 
�பாப்பிடும் பழக்கமுனடயவேர்்கள்.

உணவு �னமக்க எரிவேபாயு 
முேலியவேறனறப் பயன்படுத்துேல 
இலனை. ்கரினய சநருப்பபாககி 
அதிலேபான் �னமப்பர். சபரும்பபாலும் ்கரி 
அடுப்னப்ய பயன்படுத்துவேர்.

ேயினர உண்வேபாடு ்கைநது 
உணபதிலனை. ேனியபா்கக குடிப்பதும், 

கூ்ழபாடு ்�ர்த்துச �பாப்பிடுவேதும் 
உணடு. நம்னமப் ்பபாைப் சபபாரியனைத் 
ேனியபா்கச ச�யது உணவுடன் ்�ர்த்துச 
�பாப்பிடுேல இலனை. நன்கு உணபதும், 
நன்கு உறஙகுவேதும் ஆப்பிரிக்கரின் 
இயலபு.

29. குழநமத வைர்ப்பு: ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்கள் குழநனேனயப் ்பணுேனைக 
்கடனமயபா்கக ச்கபாணடவேர்்கள். 
குழநனே அழும்்பபாசேலைபாம் 
ேபாயபார் எடுத்ேனணப்பர். எடுத்துத் 
ேம் முதுகுப்புறங்களி்ை்ய துணியபால 
்கடடித் சேபாங்க விடடுக ச்கபாள்வேர். 
வீடடு ்வேனை, உைகன்க குறறும் 
்வேனை, வீடனடத் துனடககும் 
்வேனை, �நனேககுச ச�லலும் ்வேனை, 
வேயல ்வேனை ஆ்க எநே ்வேனையபா்க 
இருநேபாலும் குழநனே்கன்ளத் ேம் 
முதுகுப் புறங்களி்ை்ய சுமநே வேணணம் 
சேபாழில ச�யயும் திறன் சபறறவேர்்கள் 
ஆப்பிரிக்கப் சபண்கள். மபாறபா்க, ஆடவேர் 
எநே ்வேனைனயயும் குழநனேனயச 
சுமநதுக ச்கபாண்ட ச�யவேது இலனை. 
குழநனேனயத் தூககுவேது என்ப்ே 
இலனை. மனனவியிடம் இருககும் 
குழநனேனயக ச்கபாஞசுவேபார்்கள்; 
ஆனபால எடுத்து னவேத்துக ச்கபாள்வேது 
சபரும்பபாலும் இலனை.

குழநனே அழும்்பபாசேலைபாம் அனே 
எடுத்ேல, குளிக்க னவேத்ேல, உணவு 
ஊடடல, உனட உடுத்ேல ஆகிய எலைபா 
்வேனை்களும் சபண்களுனடயன்வே. 
சபண்களின் ்வேனை்களுககு ஆண்கள் 
நிதி உேவி ச�யவேர். ஆனபால உடலுேவி 
ச�யவேதிலனை. ஆ்கக குழநனே வே்ளர்ப்புப் 
சபபாறுப்பு முழுதும் ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்களுனடய்ே.

30. வயல் சவமல: வேயல ்வேனை 
எதுவேபாயினும் ஆப்பிரிக்கப் சபண்க்்ள 
ச�யவேர். சநல வினேத்ேல, ்கன்ள 
எடுத்ேல, நீர் பபாயச�ல, அறுவேனட 
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ச�யேல, அறுத்ே ேபானியங்கன்ள 
வீடடுககுச சுமநது வேருேல, பிரித்ே 
ேபானியங்கன்ளக ்கபாத்ேல ஆகிய எலைபா 
்வேனை்கன்ளயும் சபண்க்்ள ச�யவேர். 
சபண்கள் இவவேபாறு ்வேனை ச�யயும் 
்பபாது ஆண்கள் ்வேறு எனேயும் 
ச�யயபாது வேபா்ளபா அமர்நது ்பசிக 
ச்கபாணடிருப்பர்.

31. வீட்மடைக கவனிததல்: 
ஆப்பிரிக்கப் சபண்கள் வீடனடக 
்கவேனிககும் சபரும் சபபாறுப்பு 
வேபாயநேவேர்்கள். வீடடுககு ்வேணடிய 
�பாமபான்்கன்ள வேபாஙகுவேர். உணவுப் 
பணடங்கள் வேபாஙகுேல, குழநனே்களுககு 
்வேணடிய உணவு உனடப் சபபாருள்்கள் 
வேபாஙகுேல ேங்களுககுரிய உனட மறறும் 
சபபாருள்்கள் வேபாஙகுேல முேலிய எலைபா 
்வேனை்கன்ளயும் சபண்க்்ள ச�யவேர்.

32. உணவு �ம�ததல்: சிை 
நபாடடு ஆடவேர் உணவு �னமத்ேலில 
சபண்களுககுத் துனண ச�யவேர். 
சவேள்ன்ளக்கபாரர்்கள் ேம் மனனவிககு 
உணவுப் சபபாருள்்கள் வேபாஙகுவேதில, 
�னமப்பதில, ்கறி ்கபாய அரிவேதில 
்பருேவியபாய இருப்பர். ஆனபால, 
ஆப்பிரிக்க ஆடவேர் அவவேபாறு 
இருப்பதிலனை. உணவு �னமத்ேல 
சபண்களுக்்க உரியது என்றும், 
உணபதுேபான் ேங்களுககுரியது என்றும் 
வேபா்ளபா இருநது வேபாழவேர். ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்க்்ள திருமணத்திறகு வேநதிருககும் 
விருநதினர் எல்ைபாருககும் சமபாத்ேமபா்கச 
�னமப்பது வேழக்கம். அ்ே்பபால 
குழநனேப் பிறப்பு விழபா, இறப்புச �டஙகு 
்பபான்ற எலைபாவேறறுககும் சபண்க்்ள 
�னமப்பர். ஆண்கள் ஆடனட சவேடடி 
அறுத்துக ச்கபாடுத்ேலுடன் அனமவேர்.

33. இமடை உமடை உடுததல்: ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்கள் பைரும் இனடயில இனட 
ஆனட (�டடி) அணிவேர். எத்ேனன வேயது 
உனடயவேர்்க்ளபானபாலும் �டடி அணிவேர். 

ேபாங்கள் அணிவே்ேபாடு மடடுமலைபாமல 
ேங்கள் குழநனே்களுககும் அணிவிப்பர். 
கிரபாமப்புறத்திலகூட ஒரு குழநனேனய 
இனடயுனட இலைபாமல பபார்த்ேல 
அரிது. ச�ருப்பு அணியும் நலை பழக்கம் 
உனடயவேர்்கள் சபண்கள். குழநனே முேல 
முதி்யபார் வேனர ச�ருப்பு அணிந்ே 
வீடடிலும் சவேளியிலும் நடமபாடுவேர்.

34. தண்ணீர் மகொண்டு வருதல்: 
ஆப்பிரிக்கபா வேறணட இடங்கன்ள 
உனடயது. சிறறூர் மக்கள் ேணணீருக்கபா்க 
நீணட சேபானைவு ச�லை்வேணடும். 
நபாடசபபாழுதின் சபரும்பகுதி ேணணீர் 
ச்கபாணர்வேதி்ை்ய அழியும். கிணறு. 
சநடுநசேபானைவில இருககும்; நீரும் 
்பரபாழத்தில இருககும்.

35. விறகு சபபாறுககி வேருேல: நீணட 
சேபானைவு ச�ன்று விறகு சபபாறுககி 
வேருேலும் ஆப்பிரிக்கப் சபண்களின் 
்வேனை ஆகும். அன்றபாடம் உணவு �னமக்க 
்வேணடிய அ்ளவு விறகுக குசசி்கன்ளயும் 
்கம்பு்கன்ளயும் ்கடினப்படடுப் சபபாறுககி 
வேருவேர். எரிவேபாயு முேலியவேறனற 
அறிமு்கப்படுத்திய இநநபா்கரி்கக 
்கபாைத்தில கூட ஆப்பிரிக்கப் சபண்கள், 
விறகு அடுப்னபயும் ்கரி அடுப்னபயு்ம 
பயன்படுத்துகின்றனர். இேனபால 
விறகு எடுக்க சநடுநசேபானைவு 
ச�ன்று, ்நரத்னே வீணடிக்க 
்வேணடியேபாயிருககிறது.

36. பொமை ம�ய்தலும், சுடுதலும், 
விற்றலும்: ஆப்பிரிக்கபாவில பபானன 
ச�யேலும் சுடுேலும் விறறலும் 
ஆப்பிரிக்கப் சபண்களுக்்க உரிய ேனி 
்வேனை. அவேர்்கள் பபானனனய அழகுறக 
்களிமணணபால �க்கர உேவி எதுவுமின்றித் 
ேம் ன்கத்திறனபா்ை்ய ச�யகின்றனர். 
பின் ச�யே பபானன்கன்ள ஒரு பள்்ளத்தில 
அடுககி சநருப்பிடடுச சுடுகின்றனர். 
சுடட பபானன்கன்ளப் பக்கத்தில 
கூடும் �நனே்களுககு எடுத்துச ச�ன்று 
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விறகின்றனர். இநதியபாவில ஆண்க்்ள 
ச�யயும் இத்சேபாழினை ஆப்பிரிக்கபாவில 
சபண்க்்ள ச�யகின்றனர்.

37. நடைை�ொடும் பழககம்: ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்கள் குழநனேப் ்பறு, திருமணம் 
்பபான்ற நபாள்்களில நடனமபாடுவேர். 
சபண்கள் கும்பைபா்கக கூடி நின்று ன்க, 
ச்கபாடடிப் பபாடடுப் பபாடி ஆடுவேது 
மரபு. சபண்கள் ஆடத் ேகுநே ேபா்ளம் 
்பபாடுவேது ஆண்களின் பழக்கம். எவவிேக 
கூச�மும் இலைபாமல ஆடவேர் உள்ளிடட 
பைர் முன்னினையிலும், சவேளிநபாடடினர் 
முன்பும் சபண்கள் ஆடுவேர்.

38. உமடையலஙகொைம்; "பூ பூ" (Boo Boo) 
என்ற சபரிய அஙகினய ஆப்பிரிக்கப் 
சபண்கள் அணிவேர். இனடயில ன்கலி 
்பபான்ற ஒரு ேனித்ே ேடித்ே உனடனய 
அணிவேர். அேன் ் மல ’பூபூ’ னவே அணிவேர். 
சபண்கள் ேனையில முணடபாசு ்கடடிக 
ச்கபாள்ளும் வேழக்கம் உனடயவேர்்கள். பூபூ 
என்ற உனட எநே நிறத்தில உள்்ள்ேபா 
அ்ே துணியில ேனை முணடபாசும் 
அனமயும். திருமணமபான சபண்க்்ள 
முணடபாசு அணியும் பழக்கத்தினர். 
இநே முணடபாசு அணிேனைக ச்கபாணடு 
ஒரு சபண மணமபானவே்ளபா இலனையபா 
என்பனே அறிநது ச்கபாள்்ளைபாம்.

39. தமலயலஙகொைம்:  சபணடிர் 
ேம் ேனைமுடி அைங்கபாரங்கள் 
பல்வேறு முனற்களில அனமயும். 
ஆப்பிரிக்கப் சபண்களுககு முடி மி்கக 
குனறவு; சுருள்முடி அடர்த்தியபா்க 
இருககும். ஆனபால, நீ்ளமபா்க வே்ளர்வேது 
இலனை. இநேக குடனட முடியில 
பலவேன்கத் ேனையைங்கபாரங்கன்ளச 
ச�யவேர். ேங்கள் ேங்கள் ்கறபனனககு 
எடடியவேபாசறலைபாம் முடினய 
அழகுபடுத்துவேர், படியபாமல இருககும் 
முடினய, பழுக்கக ்கபாயசசிய இரும்னபக 
ச்கபாணடு சீவுவேர். அப்படிச சீவும்்பபாது 
புன்க வேரும்: முடி ்கரியும்; அநநினையில 

ேபான் அவேர்்கள் முடி படியும் மூன்று 
நபாள் வேனரயிலும் பின்னிய பின்னனைக 
்கனைப்பதிலனை.

40. அணிகலனகள்: சபண்கள் 
அழகிய அணி்கைன்்கன்ள அணிவேர். 
நினறய வேன்ளயல்கள் அணிவேர். 
எலைபா விரல்களுககும் ்மபாதிரங்கன்ள 
அணிவேர். சிைர் நீணட ்கபாது 
வேடிககும் பழக்கத்தினர். ேகன்கயிடடு 
வேபார்த்ே ்கபாதில வேடட வேடிவேமபான 
குணுககுப் ்பபான்ற அணி்கைனன 
அணிநதிருப்பர். அவேர்்களின் 
அத்்ேபாறறத்னேப் பபார்ககிற்பபாது 
ேமிழ நபாடடில சேன்மபாவேடடங்களில 
்கபாது வேடித்ே திரபாவிடப் சபண்களின் 
்ேபாறறம் நினனவுககு வேரும். மூககுத்தி 
அணிவேதிலனை. ஆனபால, ்கபாலில சமடடி 
அணிவேர். திருமணம் ஆனவேர்்களும் 
ஆ்கபாே இ்ளம் சபணடிரும் ்கபாலில 
சமடடி அணிவேர். விேனவேயர் ்கபாலில 
உள்்ள சமடடினயக ்கழறறி விடுவேர். 
்கழுத்தில எத்ேனன்யபா வேன்கயபான 
அணி்கைன்்கன்ள அணியும் பழக்கத்தினர், 
திருமணத்திறகு அனடயபா்ளமபா்கத் 
ேபாலி அணியும் பழக்கத்தினர் அலைர். 
ஆனபால, ்கணவேன் மனறவிறகுப் பின் 
அனனத்து அணி்கைன்்கன்ளயும் துறநது 
வேபாழவேர்.

முடிவுரை:

திரபாவிடத் ேமிழநபாடடுககும்  
ஆப்பிரிக்க மணணுககும்் இனட்ய 
நிைவுறவு இருநேது. சமபாழியுறவு இருநேது. 
பழக்க வேழக்கமும் ஒப்புனமயபா்க உள்்ள 
நினைனய உணரவும். இனவே நினையபான 
இன உறனவே, பிறப்பு உறனவேக ்கபாடட 
வேலைனவேபா என்று வேருங்கபாை ஆயவு 
வேழஙகும் வேபாயனமயபாகும்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

முதுசபரும் ேமிழறிஞரும் 
எழுத்ேபா்ளருமபான ேபாயம்மபாள் 
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அறவேபாணன், ச்கபானடக்கபானல 
அன்னன சேர�பா ம்களிர் 
பல்கனைக்கழ்கத்தில பணியபாறறி 
ஓயவுசபறறவேர். 18ககும் ்மறபடட 
நூல்கன்ள எழுதியவேர். சபணணியம் 
சேபாடர்பபா்கப் பை நூல்கன்ள எழுதி 
ம்களிர் பல்கனைக்கழ்கத்துககுப் 
சபருனம ்�ர்த்து வேருபவேர். 
அறக்கடடன்ளச ச�பாறசபபாழிவு்கள் 
நி்கழத்தி வேருபவேருமபாவேபார். ்மலும் 
இவேர் 'ஆதிமநதி முேல ஆணடபாள் 
வேனர' உள்்ள சபணபபாற புைவேர்்கள் 
பறறி ஆயவு ச�யது, சபண புைவேர் 
்க்ளஞசியமபா்க உருவேபாககியுள்்ளபார்.

இவேர்  1944  23இ பி; 
..,பி...,  . 
ரி . .

   
ளி       மிழி 
   - சிரி. 

  ளி ரி, 
  நி 
ரி்களி மி இ 
சிரி ணி.

 ணி :

 பிரி   
தி வி லி   
 ,  
 இயில 
இ சிரி  
 (1978 - 1982) 

தி : 

சபணழி, தி , 
வு, வு , 
திவி - பிரி , 
ழி,  , 
  ளீ,  
வு ,  தி, 
 -  இ வு, 
மி வி -  , 
 இ,  

ணி,  இ  , 
   இ , 
 னி (  
சி)  திவு, மி 
 1917,   
சி, இசி , 
ணி தி,   
,  27 . 

 வி:

சி வி  
யி ரி வி, 
‘ இ' 
  சி  
 ‘தி 2004' வி 
, 

லி சி -  
வி:

2009இ மி  "... 
வி வி"" ளி 
வுவி,

திைததநதி சி..தி வி - 
2 இ

‘தி ' வி   : 
ரி வி 

 வி :

மி வு ணி, 
னவேயி   
தி ணி 
தி       , 
..ளி  
சிபி ‘ வி' 
.யி .

  ரி:

‘    இ 
'  மி சி  
  மி 
 இ   நி 
ரி  வு இ  
இ  ரிசி .
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‘மி வி -  
'   இதி 
 மிசிரி  
சி  ரி .

 னி - (  
சி)   ரி 
 .

‘திவி பிரி '  
 மி   
ரி .

  :

, , மி வி 
   
    
யு.

  தி 
ளி ளி 
, ளி , 
தி பிசி  வு 
நிதி, ணி  9 
 தி. 

 ழிவு 
 , 
  சிரி மி ரி, 
 லி ரி  
லி நிதி.

 மி ழி  
27.7.2010   ‘ 
 '  பி  
. 

லி  :

1970  , , 
 ரியி   
 . ளி 
 லி   
மி இதி , 
தி ,  நிசி 
லி  ளி வு 
 .

200   

.  தி 
தி ‘இ 
சி, பி'  பி 
சிரி ணியி  
தி -   
 ளி  
  யு, 
யு யு சிபி. 

 ணி :

 ளி  
ணி ,  
    
 . 

இக்கடடுனர ஆசிரியர், 1977 - 82  
 பிரி லி  
தி ணி 
 ணி    
. பொர்மவ நூல்கள் : 

1. Aravanan K.P. Dravidians 
and	 Africans,	 Tamil	 KOHAM,	 Chennai	 -	
600029.

2.  ... 
மி  , 
ரி நி,  -108,

3.. , .. ழி, 
ரி நி,  -108,

4.   ..  
ழி,  -108.

5. K.P.Aravanan an Anthropological 
studies	 on	 the	 Dravido	 Africans,	 Dakar	
University, Senegal.

 6.   
திவி பிரி , ரி 
நி,  -108

7.  , 
ழி - திவி - பிரி  
 - ரி  நி,  
- 108. 

l
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கட்டுரைச் சுருககம்: 
�ங்க இைககியத்னே, ேமிழின் ்கருத்துக 

்கருவூைமபா்க பபார்ப்பது சபபாதுவேபான 
பபார்னவேயபா்க உள்்ளது. �ங்க இைககிய 
ஆயவு்கன்ள அணுகி்னபாமபானபால, 
சபரும்பபாலும் விேந்ேபாதும் ்பபாககும், 
பபாரபாடடுவேன்கத் திறனபாயும் அ்கச�பார்பும், 
்ம்ைபாஙகியிருக்கக ்கபாணைபாம். பழநேமிழச 
�ங்க இைககியம் குறித்ே �ம்கபாைப்பபார்னவே 
ேமினழ, ேமிழச சூழனை பணடுசேபாடடு 
உணர்சசிபூர்வேமபா்க அணுகியேபால 
்கடடனமக்கப்படடது எனைபாம். �ங்க 
்கபாைம், பபாைபாறும் ்ேனபாறும் பபாயந்ேபாடிய, 
்கடவுள்்க்்ள கூட பபாவேைரபா்க பபா புனனநே 
்கபாைமபா்க, முன்்னபார் ச�பால சபபான்்ன 
்பபால ்பபாறறும் மரபபா்க, எவவிே 
விமர்�னமும் அறறுச ச�பாலைப்படடு 
வேருகிறது. 

மறுவேபாசிப்பு, சேபான்மவியனைச �ம்கபாை 
வேபாழவிய்ைபாடு சபபாருத்தி, புதிய்நபாககு 
புதிய்்கபாணம் புதியபரிமபாணம் என, 
மபாறுபடட ்க்ளங்களில புரிநதுச்கபாள்்ள 
முயலும் முயறசியபாகும். சபரியபாரிய / 
மபார்கசிய அழகியல சவேளிச�த்திலிருநது 
�ங்கசச�வவியல இைககியத்னே மறுவேபாசிப்பு 
ச�யய முயலகிறது இக்கடடுனர.

ெஙேச் ்ெவ்வியல மறுவொசிபபு 
- ்பரியொறைத் துறணக்ரேொைல
ழெரா. முறனைவர ்ைனனவன ்வற்றிச்்ெலவன

குறிச்்சொறகள்:  
மறுவேபாசிப்பு, சூழலியல, பழசமபாழி, 

ஒத்தின�வு, முரணியலபு, வேருணசசிநேனன, 
தினணக்்கபாடபபாடு, ்கரவுத்சேபாடர்பியல.

முகவுரை:
வேபாசிப்னப, திருவேபாசிப்பபாககிப் 

புனிேப்படுத்தி, பிரதியின் மீது எநே 
விமர்�னமுமறறு, முன்்னபார் ச�பால 
சபபான்்ன்பபால ் பபாறறி, ்கபாைமும் ்கருத்தும் 
குறித்ே ேர்க்க நியபாயங்கன்ளக ்்கபாரபாமல, 
பனடப்புககுப்பின் இயஙகும் உறபத்தி 
உறவு்கள் - உறபத்தி �கதி்கள் �பார்நே 
்கருத்தியல பறறி துைக்கம் ச்கபாள்்ளபாமல, 
ஊடுருவிப்பபாயும் பபார்னவேயலைபாமல (Cosmic 
outlook) வேபாசிககும், பழனமவேபாே வேபாசிப்பு 
ச்கபாஞ�ம் ச்கபாஞ�மபா்க உதிர்நது வேருகிறது.

இன்னறய ்கபாைசசூழலில சபரிதும் 
்கவேனத்திறகுள்்ளபாகி இருககும் ஒரு ச�பால 
‘மறுவேபாசிப்பு' என்பது. ்மைபாயவும் 
மீ்ளபாயவும் கூடிமுயங்கப் பிறப்பது 
மறுவேபாசிப்பு ஆகும். ‘்்கபாபுர ேரி�னம் 
்்கபாடி புணணியம்' என்பது வேழிபபாடு 
�பார்நே, சபபாதுப்புத்தி வேபாசிப்பு. ஆனபால, 
ஆைய வேழிபபாடடுரினம மறுக்கப்பட்டபார் 
சேபானைவிலிருந்ே வேழிபபாடு 
நி்கழத்துவேேற்கபான �மர� ஏறபபாடுேபான் 
அப்பழசமபாழி என்பது மறுவேபாசிப்பபாகும்.



46 Oct - Dec 2021

மறுவேபாசிப்பு, சேபான்மவியனைச �ம்கபாை 
வேபாழவிய்ைபாடு சபபாருத்தி, புதிய ்நபாககு 
புதிய ்்கபாணம் புதிய பரிமபாணம் என, 
மபாறுபடட ்க்ளங்களில புரிநதுச்கபாள்்ள 
முயலும் முயறசியபாகும். புதிய ்்கள்வி்கள் 
மறுவேபாசிப்பின்்பபாது எழுப்பப்படும். 
புதிய ேர்க்க நியபாயங்கள் மறுவேபாசிப்பில 
முன்னவேக்கப்படும். சபபாதுவேபாசிப்பில 
சபபாதுக்கண்களுககுப் புைனபா்கபாேனவே, 
மறுவேபாசிப்பின் ்பபாது, மூன்றபாவேது 
்கணணுககுப் புைப்படும்.

ம்கபாபபாரேத்னே, விடுேனைப் 
்பபாரின்்பபாது, பபாஞ�பாலி �பேமபா்க 
பபாரதி மறுவேபாசிப்பு ச�யேபார். அநே 
வேன்கயில பபாரதி, ேமிழ மறுவேபாசிப்பு 
முன்்னபாடி எனைபாம். ம்கபாபபாரேம் 
அயரபாவேதி ்கபார்்வேயபால மறுவேபாசிப்பு 
ச�யது நபாவேைபாக்கப்படடது. ேமிழில 
உபபபாணடவேமபா்க எஸ்.ரபாமகிருஷணனபால 
மறுவேபாசிப்பு ச�யயப்படடது. 
ச�ய்மபா்கன், பிரபஞ�ன், பூமணி, 
ஆகி்யபாரும் சேபாடர்நது ம்கபாபபாரேத்னேத் 
ேமிழில மறுவேபாசிப்பு ச�யேவேன்கயில 
குறிப்பிடத்ேக்்கபார் ஆவேர்.

இரபாமபாயணம் இரபாவேண ்கபாவியமபா்க 
புைவேர் குழநனேயபால மறுவேபாசிப்புச 
ச�யயப்படடது. இரபாமபாயண அ்கலின்க 
புதுனமப்பித்ேனபால �பாபவி்மபா�னமபா்க 
மறுவேபாசிப்புச ச�யயப்படடது. புதுக 
்கவினேக ்கபாவிய வேடிவில ்கலலின்கயபா்க 
ஞபானியபால மறுவேபாசிப்புச ச�யயப்படடது. 
�ரயுநதியில சீனே குளிக்கச ச�லலும் 
்கபாடசிச சித்திரம் ம்கபாம்க �பாபம் 
ஆ்க பபாவேணணனபால மறுவேபாசிப்பு 
ச�யயப்படடது.

்கபாைந்ேபாறும் பை பனுவேல்களும் 
மறுவேபாசிப்புச ச�யயப்பட்ட வேருகின்றன. 
உை்க இைககியப் பரப்பில மறுவேபாசிப்பு 
என்பது மி்கமுககிய, இைககிய ஆக்கமபா்க 
பரவேைபாக்கம் சபறறு வேருகிறது.

சிைப்பதி்கபார மறுவேபாசிப்பு, பபாரதிேபா�ன் 
பரம்பனரக ்கவிஞர் முடியர�னபால மபாேவி 
்கபாவியமபா்கவும், ்கவிஞர் யு்கசிறபியபால 
எழுேபாச சிைம்பபா்கவும் மறுவேபாசிப்பு 
ச�யயப்படடுள்்ளன. நபாம் இநேச சிநேனன 
்கன்ளப் பகிர்நது ச்கபாணடிருககும் 

இ்ே ்வேன்ள, உைச்கஙகும் எத்ேனன 
மறுவேபாசிப்பு்கள் ச�யயப்படடுக ச்கபாணடி 
ருககின்றன என்பனே நபாம் அனுமபானிக்க 
முடியபாது. அநே அ்ளவுககுத் சேபாடர் 
ஓடடஙச்கபாள்கிறது, மறுவேபாசிப்பு.

சிலப்்பதிகொை மறுவொசிப்பும்     
்்பரியொரைத் துரைககொடலும் 

சிைப்பதி்கபாரத்னே, இது்கபாறும் இயல 
இன� நபாட்கக கூறு்கன்ளக ச்கபாணடு, 
முத்ேமிழக்கபாப்பியம் என்றும், ்கபாடசிப் 
புைப்பபாடடுத் திறம் ்ம்ைபாஙகிய 
பபார்னவேயில, நபாட்கக ்கபாப்பியம் என்றும், 
மூ்வேநேர் ்�ர, ்�பாழ, பபாணடிய ஆடசிப் 
பகுதி்களில நி்கழ்க்ளம் அனமநேேபால 
‘்ேசியக ்கபாப்பியம்' எனவும், அர�ர்்கள் 
அரசியர்்கன்ள பபாடடுனடத் ேனைவேர் - 
ேனைவியரபாககிய பழம் மரபு ே்கர்த்து, 
குடிமக்கன்ள நபாய்க - நபாயகியரபாககிய 
வேன்கயில 'குடிமக்கள் ்கபாப்பியம் எனவும், 
்கடவுள் வேபாழத்துககுப் பதிைபா்க, 'ஞபாயிறு 
்பபாறறுதும்' 'திங்கன்ளப் ்பபாறறுதும்' 
'மபாமனழ ் பபாறறுதும்' 'பு்கபானரப் ் பபாறறுதும்' 
என இயறன்கனயப் ்பபாறறி வேணஙகித் 
சேபாடஙகும் வேன்கயில, ‘புரடசிக ்கபாப்பியம்' 
எனவும் சுடடப்படடு வேநதுள்்ளது. ்மலும், 
சிைப்பதி்கபாரம் �மணக ்கபாப்பியம் என்று 
உள்ளீடடு அனமப்பில அனடயபா்ளப் 
படுத்ேப்படடு வேநேது. ்கடவுள் வேபாழத்து 
இடம்சபறபாே புரடசி்கரத் ேன்னமனய 
விேந்ேபாதுபவேர்ககு, இஙகு ஒரு ்்கள்வியும் 
எழுகிறது. பலிச்கபாடுப்பனே எதிர்த்ே 
�மணம், ன�வேம் ் பபான்ற வேன்கயறபாக்க்ளபால 
்கழுவில ஏறறப்படடது ஒருபுறமிருக்க, 
�மணத்னே அடியுனற உணனமயபா்கக 
ச்கபாணட, சிைப்பதி்கபாரத்திறகுள்்்ள பலி 
ச்கபாடுத்து வேழிபபாடு ச�யயும் சித்திரங்கள் 
விமர்�னமறறு இடம்சபறுவேதும், இநதிய 
�மயங்க்ளபாகிய ஆசீவே்கம், உை்கபாயேம், 
�மணம் மறறும் பவுத்ேத்னே ்கபளீ்கரம் 
ச�யே ன�வேம், ன�வே மநதிரங்கன்ளக 
்்கட்கககூடபாசேன ்கபாது்களில மணி்கன்ளக 
்கடடிகச்கபாணடு ேனையபாடடுவேேன் மூைம் 
மணிசயபாலி வேழியபா்க, ன�வே மநதிரங்களுககு 
ச�விமடுக்கபாே னவேணவேம், னவேணவேத்னே 
எதிர்த்ே ன�வேம், இஸ்ைபாம், கிறித்துவேம், 
ஆகியவேறனறயும் உறவேபாடிக ்க்ளவேபாடுவேேன் 
மூைம் பபார்ப்பனியம் ேன் ஆக்டபாபஸ் 
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்கரங்கன்ள நீடடிக ்கவவிய வேரைபாறு ேபா்ன 
இநதிய வேரைபாறு என்று நுணகூர்நேபாயவு 
மிக்க ஆயவேபா்ளர் ்்கட்கமுடியும்?

அன்றுத�ொட்டுப் பொண்டிய நொடு 
மழைவறங் கூர்ந்து வறுழமதயய்தி 
தவப்பு நநொயும் குருவும் த�ொடரக் 
த�ொறழ�யில் இருந்� தவறறிநவற தெழியன் 
நங்ழ�க்குப் தபொறத�ொல்்லர் ஆயிரவழரக் 
த�ொன்று �ளநவள்வியொல் 
விைொநவொ டுவந்� ெொந்தி தெய்ய 
நொடுமலிய மழைதபய்து 
நநொயும் துன்பமும் நீங்கியது
என்று 'உனரசபறு ்கடடுனர' பகுதியில 

இடம்சபறுகிற ச�யதினய ்நபாககுன்கயில, 
8000 �மணர்்கன்ளக ்கழுவி்ைறறியேபா்க 
சபரிய புரபாணம் சபருனமப்படடுக 
ச்கபாள்வேனேப் ்பபாை, ச்கபாறன்கனய 
ஆணட சவேறறி்வேற ச�ழியன் என்ற 
பபாணடிய மன்னன், முன்பு பபாணடியன் 
சநடுஞச�ழியன் ச�யே ேவேறபால, 
சபபாஙகி எழுநே ்கணணகியின், 
சினத்னேத் ேணிப்பேற்கபா்கப் அப்பபாவிப் 
சபபாறச்கபாலைர் ஆயிரவேனரக ச்கபான்று, 
பலியிடடு, ்க்ள்வேள்வி நி்கழத்திச �பாநதி 
ச�யவித்ேபான், எனச சிைப்பதி்கபாரம் 
சபருனமப்படடுக ச்கபாள்கிறேபா?

பபாணடிய நபாடடில நிைவிய பஞ�த் 
திறகும் வேறடசிககும், குருவும் சவேப்புமபாகிய 
ச்கபாள்ன்ள ்நபாய்கள் பரவியேறகும் 
்கணணகியின் ஆறபாசசினமும் மபாறபாச 
சினமும்ேபான் ்கபாரணமபா? அவவுற 
பபாேங்களுககும் இயறன்கககும் சேபாடர்பு 
ஏதுமிலனையபா எனக ்்கடகிறது. 
'மறுக்கப்படட நீதியும் மனறக்கப்படட 
உணனமயும்' நூல. ேவிரவும்,

‘பொர்ப்பொர் அறநவொர் பசுபத்தினிப் தபண்டிர் 
மூத்ந�ொர் குைவி எனும் இவழரக் ழ�விட்டு 
தீத்திறத்�ொர் பக்�நம நெர்�' 
என்று �ண்்ணகி, தீயொழ்ண இடுகிறொள்.
ேபானம் சபற வேநே பபார்ப்பனக கூனனன 

மேயபானன ஒன்று, ேன் துதிகன்கயபால 
பறறித் துன்புறுத்திய ்பபாழது, ்்கபாவேைன் 
வினரநது ச�ன்று, யபானனயின் 
துதிகன்கயில இருநது அவேனன விடுவித்து, 
அேன் ேநேங்களுககு இனடயில புகுநது, 

அேன் பிடர்மீது ஏறி விஞன�யன் ்பபாை 
அமர்நேபான். அநேண முதும்கனன 
யபானனயின் துதிகன்கயினின்றும் விடுவித்து, 
அவேனுககுப் சபரும் சபபாருள் ேபானமபா்கக 
ச்கபாடுத்ேேன் பயனபா்கத்ேபான், ்்கபாவேைன் 
வேபா்னபார் வேடிவேம் சபறறுத் துறக்கம் 
புகுநேபான் என்று ்கனேக்கப்படுகிறது.

்கணணகியின் ேபாயும் ்்கபாவேைனின் 
ேபாயும், மபாேவியும் அத்ேன்கய ச�யனைச 
ச�யதிைர். அேனபால அவேர்்கள் துறக்கம் 
பு்கவிலனை என்று மபாடைன் கூறினபான். 
இேன் சேபாடர்சசியபா்க நினறவு விழபாக்கள் 
மறறும் பிறநேநபாள், நினனவுநபாள் விழபாக்கள் 
ச்கபாணடபாடி மகிழும் சபருஞ ச�லவேர்்கள், 
பிற �பாதியருககு அன்னேபானம் ச�ய்வேபார் 
வேஸ்திரேபானம், சுவேர்ணேபானம், ்்கபாேபானம் 
முேலிய ேபானங்கன்ள பபார்ப்பனருககு 
மடடு்ம வேழஙகுகிறபார்்கள். ஏசனனில, 
அத்ேன்கய ேபானம் பபார்ப்பனர்ககு 
வேழஙகுவேதுேபான் புணணியம் என்று 
்கருதுகின்றனர். சிைப்பதி்கபாரக ்கபாைத்தில 
்ேபான்றிய அவவேழக்கம் இன்றும் 
நனடமுனறயில இருப்பனேக ்கபாணமுடிகிறது 
என்கிறபார் சவே. சபருமபாள்�பாமி 
(சிைப்பதி்கபாரம் மறுக்கப்படட நீதியும் 
மனறக்கப்படட உணனம்களும்.)

ேவிரவும் நீர்ப்பனட ்கபானேயில, 
இடம்சபறும் ச�யதினய எடுத்துக 
ச்கபாள்்வேபாம். வேடபுைத்தில ்கன்க 
வி�யர்்களுடன் நி்கழநே ் பபாரில சவேறறிசபறற 
ேன் வீரர்்கன்ளச சிறப்பிக்க விரும்பிய 
ச�ஙகுடடுவேன், அவவீரர்்களுக்கபா்கப் 
சபபான்னபாற ச�யயப்படட வேபான்கப் பூக்கன்ள 
சவேறறிவிழபாவின் ்பபாது, பரி�ளித்துப் 
சபருனமப்படுத்தினபான். ஆனபால, ்கஙன்கக 
்கனரயில குளித்துவேநே மபாடைனுககு ேன் 
நினறய்ளவேபான 50 துைபாம் ஆட்கப் பசும்சபபான் 
வேழஙகுகிறபான். அேன் இன்னறய மதிப்பு 
45்்கபாடி்ய 57 ைட�த்து அறுபதினபாயிரம் 
ரூபபாய. இவவே்ளவு மதிப்புனடய 
ேங்கத்னே்ய மபாடை மனற்யபானுககுச 
ச�ஙகுடடுவே மனடயன் அறிவேறறு ஈநேபான் 
என, அருளியபார், நிழல ்கபாணமணடிைம் 
�ங்கசச�வவியல வேபாசிப்பும் மறுவேபாசிப்பும் 
(ஆசிரியர் - சே, சவேறறிசச�லவேன்) எனும் 
நூலில அணிநதுனரககிறபார்.
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இனேசயலைபாம் னவேத்துப் 
பபார்ககின்றசபபாழுது, பபார்ப்பனியம் ேன் 
ச�லவேபாகன்கப் சபறுவேேற்கபான எலைபா 
வேழிவேன்க்களும் திறநதுவிடப்சபறற 
நினைனயக ்கபாணகி்றபாம். �மணக 
்கபாப்பியமபாகிய சிைப்பதி்கபாரத்துள் 
இநதுத்துவேப் பபார்ப்பனியம் ஊடுருவியது 
எப்படி என்பது ்்கள்வி.

பத்தினி, பதிவிரனே என்ற ச�பாற்கள் 
முடடபாள் ேனத்திலிருநதும் மூர்க்கத் 
ேனத்திலிருநதும் ்ேபான்றிய ச�பாற்க்ளபாகும் 
என்ப்ேபாடு, சேபாடர்நது சபரியபார் 
ச�பாலகிறபார்: ேமிழர் �ரித்திரம் சேபாடஙகிய 
்கபாைம் முேல இன்றுவேனர ்கறபில சிறநே 
்கணணகி ஒருத்தினயத்ேபான் ்பபாறறப்பட 
்வேணடியவே்ளபா்கக ்கணடு பிடிக்க 
முடிநதிருககிறது என்றபால, இது ேமிழப்சபண 
�முேபாயத்திறகு எவவே்ளவு இழிவும் பழியும் 
ஆகும் என்று சிநதியுங்கள். ேமிழப் சபண்களில 
ஒருத்திேபான் பதிவிரனே என்பது ேமிழப் 
சபண �முேபாயத்னே இழிவு படுத்தியதும் 
சவேறுக்கத்ேக்க ச�யன்கயும் ஆ்கபாேபா?

ேவிரவும், ‘உழுநது ேனைப்சபயே 
ச்கபாழுங்களி மிேனவே’ என �ங்கப் 
பபாடலில இடம் சபறுவேது ்பபாை, 
புதுமணல பரப்பிய பநேலில பிசசிப்பூவும் 
சநலலும் தூவி, உளுநதுக்களி பரிமபாறி 
முதுசபணடிர் வேழிநடத்திய, ேமிழர் 
திருமணம் சிைப்பதி்கபாரத்துள் வேபானின் 
்கண ச�லலும் �நதிரன் உ்ரபாகிணினயச 
்�ர்நே நபாளி்ை வேபானின் ்கண வி்ளஙகும் 
விணமீனபா்க உள்்ள அருநேதி ்பபாலும் 
்கறபுனடயபான்ள, ்்கபாவேைன் மபாமுது 
பபார்ப்பபான் மனறவேழி ்கபாடடிடத் தீவேைம் 
ச�யது திருமணத்னேச ச�யது ச்கபாணடபான் 
என்று கூறியிருப்பனேக ச்கபாணடு, ஆரியப் 
பணபபாடனட ஏறறுகச்கபாள்வேது �ரியபா 
என்று சபரியபார் சிைப்பதி்கபாரத்னே 
மறுவேபாசிப்புச ச�யகிறபார்.

்மலும் ்கணணகி ்கணட தீக்கனபா 
பறறி ்்கபாவேைனிடம் உட்ன 
கூறியிருநதிருக்கைபா்ம! பின்னர் மதுனர 
நி்கழவு்கள் ேடுக்கப்படடிருக்கைபா்ம! 
அவேன் ‘எழு்க' என்றதும் அவேனுடன் 
ச�ன்றது கூட சபணணடினமத் 
ேனத்னேயும் ஆணபாதிக்கத்னேயும் ேபா்ன 

்கபாடடுகிறது என்றும், (சபரியபாரின் 
இைககியச சிநேனன்கள் - இரபா.மணியன்) 
அனேக கூட, ஒரு சபணணின் குரல ஒலிக்க 
முடியபாேபடி ஏன் ச�யய ் வேணடும்? என்றும் 
்கவுநதி, ்கணணகி, ்்கபாவேைன் மூவேரும் 
ஒரு ்�பானையில ேஙகியிருநே ்பபாது, 
ஒருசபணணும் ஆணும் (வேம்பப்பரத்னே, 
வேறுசமபாழியபா்ளன்) ்கபாமனும் ரதியும் 
்பபால ்கபாடசியளிககும் இவேர் யபாவேர் என 
வினவே, அயனய, இவேர்்கள் என்னுனடய 
மக்கள் எனச ச�பாலை, ஒருவேயிறறில 
பிறந்ேபார் ்கணவேனும் மனனவியும் ஆ்கக 
கூடிவேபாழகன்க நடத்துேல உண்டபா எனக 
்்கட்க, அது ்்கடடு ்கணணகி நடுங்க, 
அது ்கணட அயனய “முள்ளுனடக 
்கபாடடின் முதுநரி யபாச்கன" என அவேர்்கள் 
இருவேனரயும் �பிககிறபார். உட்ன்ய அநே 
வேம்பப் பரத்னேயும், வேறுசமபாழியபா்ளனும் 
நரி்க்ளபா்க ஆகி ஊன்ளயிடத் சேபாடஙகி 
விடடேபா்கக ்கனே கூறப்படடுள்்ளது. 
(நபாடு்கபாண ்கபானே) வேழி ச�பாலைககூட 
மபாங்கபாடடுப் பபார்ப்பபானன வேலியப் 
புகுத்தியிருப்பதும், அவேன் வேழினய மடடும் 
ச�பாலைபாது, புணணியச �ரவேணத்தில 
மூழகினபால அயநதிர நூனை அறியைபாம். 
பவே்கரணியில மூழகினபால உள்்ளத்து 
எணணியவேறனற எலைபாம் அனடயைபாம் 
என்றும், பபார்ப்பனியத்னேப் பிரச�பாரம் 
ச�யபவேனபா்க வேருகிறபான் என்றும் ேமது 
மறுவேபாசிப்பின் ேர்க்கங்கன்ளப் சபரியபார் 
முன்னவேககிறபார்.

்பபாை்வே, சிைப்பதி்கபாரத்தின் 
22ஆவேது பகுதியபான அழறபடு ்கபானேயில 
நபாலவேன்க வேருணச சிநேனனயும், 
ஒவசவேபாரு வேருணத்துககும் ஒவசவேபாரு 
பூேம் சேயவேமபா்க உள்்ளது என்றுனரத்து, 
வேருணபூேங்கள் நபான்கின் இயலபு்களும் 
விவேரிக்கப்படடுள்்ளன. வேருணக 
்கடனமயபாகிய னவேசியனும் ஷத்திரியனும் 
சூத்திரனும் பபார்ப்பபானனக ்கணடபால 
முநதிகச்கபாணடு வேணஙகுேல ்வேணடும் 
எனும் அடிப்பனடயில ்்கபாவேைன், 
மபாடைன் எனும் பபார்ப்பபான் வேரும் ் பபாது, 
வேணஙகுவேதும், பபார்ப்பனன் '்்கபாவேைன் 
தீதிைன்'; என்று அய.எஸ்.அய மறறும் அய.
எஸ்.ஓ முத்தினரயிடட �பான்றிேழ ேருவேதும் 
முறபிறவி நம்பிகன்க, எஙகும் எதிலும் 
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பபார்ப்பனியம், ஆரியச சூழசசியுமபா்க 
இப்பனுவேனை மறுவேபாசிப்பு நி்கழத்துகிற 
சபரியபார், ்கனேனய விட, மேத்னே 
முன்னிறுத்துவேதும் மேப்பிரச�பாரத்னே 
குறிக்்கபா்ளபா்கக ச்கபாணடிருப்பதுவும் 
மடடுமலைபாது, �மணக ்கபாப்பியம் என 
முத்தினர குத்ேப்படட, சிைப்பதி்கபாரத் 
துககுள் வேருணபாசிரம் இநதுத்துவேம் 
்்கபா்ைபாசசுவேது எப்படி? என முரண 
நன்கப்பது ்கருேத்ேக்கது.

்�ொலகொப்பியக ககொட்்பொடுகளும் 
நவீன ககொட்்பொடுகளும் - ஒத்திரசவும் 
முைணியலபும்:

‘இன்பமும் தபொருளும் அறனும் என்றொங்கு 
அன்தபொடு பு்ணர்ந்� ஐந்திழ்ண மருங்கின்’

என்கிற சேபால்கபாப்பியம், வேடசமபாழி்கள் 
சுடடும் ்வேேவேழிப்படட வீடு்பறு பறறி 
்கருத்தில ச்கபாள்்ளவிலனை என்ப்ேபாடு, 
உை்கத் ்ேபாறறக ்கனே்கள் பல்வேறு 
சமபாழிக கூடடத்ேபாரினட்ய பைவிேமபா்க 
மேவேழிப்படட, ்வேேவேழிப்படட னவேதி்கக 
்கண்ணபாடடம் ச்கபாணடிருக்க,

‘நி்லந்தீ நீர்வளி விசும்நபொ ழடந்துங் 
�்லந்� மயக்� மு்ல� மொ�லின்'

என்று பகுத்ேறிவுக ்கண்ணபாடடம் 
ச்கபாணடிைஙகுகிறது.

என்வே, இநதியசசூழலில மடடுமலைபாது. 
உை்கச சூழலில இப்படி, பரநதுபடட 
நினையில னவேத்து, பகுத்ேறிவு சமயப் 
சபபாருளியல �பார்நது சேபால்கபாப்பியத்னே, 
அறிவியல ்கண்ணபாடடத்தில பபார்ப் 
பேறகுரிய விரிேரவு்கள் அேறகுள்்்ள்ய 
இருககின்றன எனைபாம்.

சேபால்கபாப்பியத்னே, சூழலியல சபபாருத்ேத் 
்ேபாடு, அணு்க்வேணடும் என்கிறபார் 
ச்க.அயயப்ப பணிக்கர். தினணக்்கபாடபபாடு, 
திரபாவிட அழகியலின் அதி்கபாரப் பூர்வேமபான 
பதி்வேடு. சபபாரு்ளதி்கபாரம் மனிே 
வேபாழனவேஅேன் பின்னணியுடனும், உநது�கதி 
யுமபான நிைவியறன்க்யபாடும், உறவுப்படுத்திக 
்கபாணும் ஒரு முழுனமயபான ேத்துவேமபாகும். 
சேபால்கபாப்பியப் சபபாரு்ளதி்கபாரம் திரபாவிட 
இைககியச சிநேனனயின் உயிர்னம - நுணனம 
வேடிவேமபாகும். அேனன வே்ளர்த்சேடுத்ேபால 
ஒரு ் வேன்ள, உைகி்ை மி்கத் சேபான்னமயபான, 

விழுமியத்ேன்னம ச்கபாணட, ஒரு சூழிடவியல 
அழகியல ்்கபாடபபாடனடயும் சபறைபாம்.

இன்று, ்மற்கத்திய சமபாழி்களில (Eco-
Critisism) என்றனழக்கப்படுகின்ற சூழலி 
யல இைககியச சிநேனன உருவேபாகி 
வே்ளர்நது வேருகின்றது. 2000 ஆணடு்களுககு 
முன்னர் �ங்க்கபாைப் பனடப்பு்களுடன் 
சேபாடர்புபடுத்தி, வே்ளர்சசி சபறற 
தினணக்்கபாடபபாடு மபாறிய சூழநினையில, 
பிறசமபாழி இைககியங்களுககுப் சபபாருநது 
வேேபாகும். ஒரு்வேன்ள உைகி்ை்ய ் வேசறநே 
சமபாழி்களிலும் இது்பபான்றசேபாரு 
சூழலியல இைககியகச்கபாள்ன்க, முற்கபாைத் 
தில ் ேபான்றவிலனை என்பேபால, திரபாவிடத் 
தினணக்்கபாடபபாடு நம்மபால பயன்ச்கபாள்்ள 
்வேணடிய ஒரு ்்கபாடபபாடபாகும்.

எனினும் இநநூறபபாக்கன்ள இன்றும்கூட 
திரபாவிட மக்கள் ்பபாதுமபான அ்ளவு 
புரிநதுச்கபாள்்ள்வேபா, இைககிய 
ஆயவில பயன்படுத்ே்வேபா முனனப்புக 
ச்கபாள்வேதிலனை. �மஸ்கிருே ் மைபாதிக்கமும், 
்மற்கத்திய பபாதிப்பு்களு்ம இநநினைக்கபான 
்கபாரணங்கள். அரிஸ்டபாடடில முேல, 
எடவேர்டு ன�யத் வேனரயபான ்மனைத் 
திறனபாயவேபா்ளர்்களின் ச்கபாள்ன்க்களுககு 
அளிககும் முககியத்துவேத்தில எள்்ள்ளவுகூட, 
இத் திரபாவிடக ்்கபாடபபாடு்களுககு 
அளிக்கப்படுவேதிலனை. ்கபாைனிய 
ஆடசியின் மபாயப் பபாதிப்புககு ஆடபடடு, 
மயஙகிப்்பபான இநதிய அறிவுஜீவி 
வேர்க்க்ம, இநநினைககுப் சபபாறுப்பபாளி்கள். 
�மஸ்கிருே இைககியச சிநேனனயில, 
மி்க விரிவேபா்க விவேரிக்கப்படடுள்்ள 
சேபானிக ்்கபாடபபாடனடவிட, ்மனைத் 
திறனபாயவேபா்ளர்்கள் ்கவேனம் ச�லுத்திய 
படிமக ்்கபாடபபாடனடவிட, ஆறறல மிக்க 
வே்ளமபான ஓர் உணர்சசியும் சபபாருளும் 
இனணநே நினற்வே, சபபாரு்ளதி்கபாரத்தில 
உள்ளுனற உவேனமயபால எடுத்துக 
்கபாடடப்படடுள்்ளது, என்று விரித்துனரத் 
துள்்ளபார் பணிக்கர். (ச்க.அயயப்ப பணிக்கர், 
இநதிய இைககியக ்்கபாடபபாடு்கள், சூழல 
சபபாருத்ேம் மபாறறு சவேளியீடு, ச�ன்னன.)

வேரைபாறு ்பணும் சபபாறுப்பின்னம 
மறறும் ன�வே ஏறபின்னம ்கபாரணமபா்கச 
ச�ம்சமபாழி இைககியப் பதிப்பும், பயிலவும் 
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ேமிழில ேள்ளிப்்பபான வேரைபாறும், 
வேபாசிப்புககுக ்கபாைசமடுத்துக ச்கபாணட 
ேமிழச �மூ்கம் மறுவேபாசிப்புககு வேநேனடய 
எடுத்துகச்கபாணட முயறசி குறித்சேலைபாம் 
மிகுதியும் சிநதிக்க்வேணடியிருககிறது.

்பபாை்வே, ்கநேர்வே மணம் பறறித் ேமிழும் 
ஆரியமும் ் பசினபாலும் இரணடும் ்வேறு்வேறு; 
ஒன்றலை எனும் சுப்பு சரடடியபாரின் 
பபார்னவே மி்க நுணுக்கமபானேபாய உள்்ளது. 
ஆரிய மணமபாகிய ்கநேருவேத்திறகும் 
ேமிழரின் ்க்ளவு மணத்திறகும் உள்்ள 
்வேறறுனம ்கருேத்ேக்கது. ஒருவேனும் 
ஒருத்தியுமபா்க எதிர்ப்படடபார் இருவேர், 
புன்ைபாடு புல �பாயநேபார் ்பபாைத் ேம் 
ேனைனமக குணங்கன்ள இழநது, சமயயுறு 
புணர்சசியிற கூடி மகிழும் இயல்ப ்கநேருவே 
மணம் என்பது. இங்ஙனம் கூடி்னபார் ேம் 
வேபாழநபாள் முழுவேதும் கூடி வேபாழவேர் என்ற 
்கடடபாயமிலனை. எதிர்ப்படட அ்ளவில 
்வேடன்க மிகுதியபால கூடிப் பின் அன்பின்றி, 
பிரிநது மபாறும் வேரம்பறற நினையும் இவவேன்க 
மணத்திறகு உணடு. இன்று உைகியல வேழககில 
இத்ேன்கய நி்கழசசி்கன்ள நபாம் ்கபாணத்ேபான் 
ச�யகின்்றபாம். ஆனபால, ேமிழர் கூறும் 
்க்ளசவேபாழுக்க்மபா இருவேருள்ளும் உள்நின்று 
சுரநே அன்பின் சபருககினபால, ேபான் - 
அவேள் என்ற ்வேறறினமயின்றி இருவேரும் 
ஒருவேரபாசயபாழுகும் உள்்ளப் புணர்சசியபாகும்.

‘‘�ொநே அவநள �மியர் �ொ்ணக் 
�ொமம் பு்ணர்ச்சி இருவயின் ஒத்�ல்” 
(இனறயனபார் ்க்ளவியல)

இனே்ய, சேபால்கபாப்பியர், ‘அன்சபபாடு 
புணர்நே அயநதினண மருஙகிற 
்கபாமககூடடம்' என்று குறிப்பிடடபார். 
இது்வே ேமிழியல கூறும் ்க்ளவு மணத்திறகும் 
வேடநூல குறிப்பிடும் ்கநேர்வே மணத்திறகும் 
உள்்ள உயிர்நினையபாய ்வேறறுனமயபாகும். 
(சேபால்கபாப்பிய ்கபாடடும் வேபாழவியல சுப்பு 
சரடடியபார் பக 62-63)

‘‘�றபும் �ொமமும் நறபொல் ஒழுக்�மும்
தமல்லியற தபொழறயும் நிழறயும் வல்லிதின்
விருந்து புறந்�ரு�லும், சுறறம் ஓம்பலும்
பிறவும் அன்ே கிைநவொள் மொண்பு�ள் 
மு�ம் ப�ல் முழறழமயின் கிைநவொறகு உழரத்�ல்
அ�ம் ப�ல் மரபின் வொயில் �ட்கு உரிய”  

 (த�ொல். தபொரு -1098  
 ெ.நவ.சு, மணிவொெ�ர் பதிப்ப�ம், பக்446 - 47)

்கணவே்ன ேன் ேனைவேன் என்ற 
மனத்திணனமயும், மபாறபாே அன்பும், 
நன்றின்பபால உயககும் ஒழுக்கமும், 
சமன்னமத்ேன்னமயும், மனறபுைப்படபாமல 
ஒழுகும் நினறயும், �னமயல சேபாழில 
வேலைனமயபால விருநதினனரப் 
பபாது்கபாத்ேலும், சுறறத்ேபானரக ்கபாத்ேலும் 
இனவே ்பபான்றன ேனைவியின் பணபு்கள்.

‘‘அவன் நெொர்பு �ொத்�ல் �டன் எேப்படு�லின்
ம�ன் �ொய் உயர்பும் �ன் உயர்பொகும் 
தெல்வன் பணிதமொழி இயல்பொ�்லொன்.”
(த�ொல். தபொரு 1120 ெ.நவ.சு, பக் 454, 455)
ேனைவேன் ்�பார்னவேப் ்பபாககிக 

்கபாத்ேல, ேனைவி ்கடனமயபாேைபால, 
ம்கன் உயர்னவேத் ேபாய ்கருதுவேது்பபாை, 
்கருதிசச�யலபடுவேபாள் ேனைவி. அவேள் 
பணிநே சமபாழியின்ளபா்க இருத்ேல 
்வேணடும்.

‘‘�ன்வயின் �ரத்�லும் அவன் வயின் நவட்டலும்
அன்ே இடங்�ள் அல்வழி எல்்லொம்
மடநேொடு நிறறல் �டன் எே தமொழிப”  

 (த�ொல் தபொரு 1151)
என்ற நினையில சபண 

நிறுத்ேப்படடிருககிறபாள் அச�மூ்கத்தில.

‘‘�ன்னுறு நவட்ழ� கிைவன் முன் கிளத்�ல்
எண்ணுங் �ொழ்லக் கிைத்திக் கில்ழ்ல
பிறநீர் மொக்�ளின் அறிய ஆயிழடப்
தபய்ந்நீர் நபொலும் உ்ணர்விற தறன்ப”
என சேபால்கபாப்பியம் அேன் ்கபாைத்தில 

சபணணுககு வேனரயறுத்திருநே அச�மும் 
நபாணும் மடனும் பயிர்ப்பும், அேன் 
்கபாரணமபா்க, அவே்ளது ்வேடன்கனய 
சவேளிப்பனடயபா்கக கூறமுடியபா நினையும், 
ஒரு்வேன்ள சவேளிப்படுத்ே ்நர்நேபால 
மண்கைத்துள் சபயது னவேக்கப்படட நீர் 
சவேளித்சேரியபாமல சமலைப் பரவுவேது 
்பபாை, அவே்ளது ்வேடன்க குறிப்பபாலும், 
இேர உடல சமபாழியபாலும் சவேளிப்படுத்ே 
்வேணடும் என்பனே, நவீனப் சபணணிய - 
ே்கவேல சேபாடர்பியல ்்கபாடபபாடு்களுடன் 
பபார்ககிறபார் - சபபா.ந.்கமைபா.

ஒருவேர் ேபாம் ்கருதுவேனே 
சவேளிப்பனடயபா்கவும், துலலியமபா்கவும் 
(perfect Clarity) உணர்த்ே முடியுமபானபால அது 
்நர்த்சேபாடர்பியைபாகும் (Direct communication) 
ஒன்னறத் சேரிவிக்க எணணுபவேர், 
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அக்கருத்னே சவேளிப்பனடயபா்கத் 
சேரிவிக்கபாது, மனறமு்கமபா்க உணர்த்துேல 
மனறமு்கத் சேபாடர்பியல அலைது ்கரவுத் 
சேபாடர்பியல (Indirect Communication) 
ஆகும். சேபால்கபாப்பியம் ்நர்த் 
சேபாடர்பியனை ‘சவேளிப்படக கி்ளத்ேல', 
'சேரிவு ்வேறு நினையல' எனவும் 
மனறமு்கத் சேபாடர்பியனைக ‘குறிப்பில 
்ேபான்றல' எனவும் குறிப்பிடுவேனே 
எடுத்துக்கபாடடுகிறபார். இது சமபாழிவேழி 
அலைபாே (Non-verbal) சேபாடர்பியைபா்க, 
சமயப்பபாடடு சமபாழியபா்க (Body Language) 
அனமவேது. ச�பாலலும் சபபாருளும் 
ச�பாறசறபாடரும் சபபாருளும் இனயயபாமல 
உள்ளுனறயபா்க்வேபா, இனறசசியபா்க்வேபா 
அனமவேன எழுத்சேபாடும் ச�பால்ைபாடும் 
புணரபாது சபபாருட புறத்ேனவேபா்கக 
குறிப்பு சமபாழியபா்க, அனமவேன என்கிற 
இருநினை்களில அனமவேனேச சுடடுகிறபார். 
ஆ்க, �ங்கத் ேனைவிக்கபான ே்கவேல 
சேபாடர்பியல, அலைகூறறு சமபாழியபா்க 
அனமகிறது என்கிறபார். கூனழ விரித்ேல, 
்கபாேணி ்கன்ளேல, ஊழணி னேவேரல, 
உனட சபயர்த்துடுத்ேல ்பபான்ற அவே்ளது 
'நுடபமபான சமயப்பபாடு்களும்' (powerful 
expression) அன�வு்களும் (gestures) ஆழமபான 
உணர்வு்கன்ள உனரககின்றன என்று 
மதிப்பிடுகிறபார். (நவீன ்்கபாடபபாடடு 
ஆயவு்கள், சபபா.ந. ்கமைபா, ்கபாவயபா, 
ச�ன்னன)

சேபால்கபாப்பியத்தில �பாதிமுனறனம்கள் 
புனையன் ‘சேபாடுதீம்பபால' விளிப்பு்கள் - 
உனரயபாசிரியர் அரசியல, பதிப்பு அரசியல, 
சேபால்கபாப்பியர் �மணரபா? 

சேபால்கபாப்பியத்தில மழித்ேலும் நீடடலும் 
(சபபாருள் ்்கபாடலில �ங்க இைககியங்களில 
்்கபாள்பபார்த்ேல, ்கடடுவிசசி, �குனம், 
சிைப்பதி்கபாரத்தில மபாமுது பபார்ப்பபான் 
மனறவேழி ்கபாடடல ்பபான்றனவே பிற்கபாைச 
ச�ரு்கல்க்ளபா?) ்பபான்ற சபபாருணனம்கள் 
ஆயவுககுக ்கபாத்துககிடககின்றன.

�மககிருேம் முேைபாய இநதிய சமபாழிக 
குடும்பங்களில மடடுமலைபாது, அதிநவீன 
நபா்கரி்கம் ச்கபாணடேபா்க பு்ளகிக்கப்படும் 
்மனைசமபாழி்கள் (பிசரஞச, ச�ர்மன்) 
அஃறினணககுப் பபால பபாகுபபாடு ்பணுேல 

என்பனவேறறில எத்ேன்கய ேர்க்க நியபாயமறற 
முனறயிலும் அறிவியலுககு அப்பபாலும் 
்கடடனமக்கப்படடுள்்ளன. ்கபாடடபா்க, 
வேடஆரிய மறறும் சிை ்மனைசமபாழி்களில, 
நீணட ்மன�னய ஆணபபாைபா்கவும், 
நபாற்கபாலினயப் சபணபபாைபா்கவும் 
குறிப்பனேச சுடடைபாம். சமபாழி எவவேபாறு 
ஆதிக்க சமபாழியபா்க முடியும் என்பது ் பபான்ற 
்்கள்வி்களின் �ஙகிலிக ்கணணி்க்ளபா்கப் 
பினணநது கிடககின்றது. இத்ேரவு்களில 
அறிவியல மயப்படட ஆயவு்கள் - 
்மைபாயவு்கள் - மீ்ளபாயவு்கள் சபரியபாரியல 
சவேளிச�த்தில ் மறச்கபாள்்ளப்பட ் வேணடும்.

விளிம்புநிரல கநொககில சஙகச்    
்சவ்வியல இலககியம்:

்கணணீர்த் திவேனை்க்ளபாய ‘இரு முனை்கள்' 
என்று பபார்ககும் சபணணியப் பபார்னவே 
ச்கபாணட குடடி ்ரவேதி ்பபாைலைபாது, 
பழநேமிழச �ங்க இைககிய எடடுத்சேபான்க 
நூல்களுள் ஒன்றபான நறறினணயில, 
அணணபாநது ஏநதிய வேனமுனை (பபானை 
10) வேன்ளநது ஏநது இ்ளமுனை (பபானை 29) 
நல அ்க வேனமுனை (பபானை 33) ஏர் இ்ள 
வேனமுனை (குறிஞசி 160) வேணடற பபானை 
வேனமுனை (சநயேல 191) குவேவு முனை 
(மருேம் 350) குறுநசேபான்கயில, அரும்பிய 
சுணஙகின் அம்ப்கடடு இ்ளமுனை (71) 
உறுத்சேழு வேனமுனை ஒளிசபற எழுதிய 
சேபாயயில (276) இன்னுறழ இ்ளமுனை(314) 
வீஙகு முனை (344) ஐஙகுறுநூறறில ்கபாேற 
குழவிககு ஊறுமுனை (92) தும்னப 
மபானை இ்ளமுனை (127), அ்கநபானூறறில 
ஆ்கவேனமுனை அரும்பிய (6) முனை 
மு்கம் ச�யேன முள்ச்ளயிறு இைஙகின 
(7) ்ேம்்்கபாள் சமன் முனை (26) எனவும் 
பத்துப்பபாடடில, குவி முகிழ இ்ளமுனை 
(முருகு 35) ஈரககு இனட ்பபா்கபா ஏர் 
இ்ளவேனமுனை (சபபாருந.36) அணிமுனை 
(சிறுபபாண.2) ்கனவே முனை (சபரும்பபாண.358) 
வீஙகு முனை ்கடுப்ப (சநடுநல.120) முகிழ 
முனை (படடின. 296) வேனனபுனன எழில 
முனை (மனைபடு.57) எனவும், சபண உறுப்பு 
�பார்நே வேர்ணனன்கள் நமககு பழநேமிழ 
இைககியச சூழலில மி்க இயலபபானனவே. 
ஆனபால, ்கலைபாடம் கூறும் பருத்ே முனை 
பறறிய அனடயபா்ளம், ஒடுககுமுனறயின் 
குரூரத்னேயும், ஒடுக்கப்பட்டபாரின் 



52 Oct - Dec 2021

எேபார்த்ேத்னேயும் ஒரு்�ரப் பபார்த்ேபால, 
�பாதி ஆதிக்க ஆணபாதிக்கச சீழ ஒழுகுவேனே 
உணர முடியும். சபணணில முனை்கள் 
அ்ளவேறறுப் பருத்திருநேன. எவவேபாசறனில, 
கீழ மக்களுககுக ்கலவி ்கறபித்ேபால எவவேபாறு 
குறறங்கள் சபருகு்மபா அவவே்ளவு சபரிேபா்கப் 
பருத்திருநேன என்கிறது அநநூல. ஓர் உவேனம 
ச�பாலலும்்பபாது கூட, ஒடுககுமுனறயின் 
உககிரம் ச்கபாப்பளிக்கச ச�பாலைப்படுவேனே 
�பான்று ்கபாடட்வே இம்்மற்்கபாள்்கள் இஙகு 
எடுத்ேபா்ளப்படடன.

கீழ இருத்ேப்படட மக்களின் குரல்கள் 
பழநேமிழ இைககியத்தின் சபரும்ளவு 
புைப்படபாது இருநே்பபாதும், ஆங்கபாங்்க 
அவேர்்களின் வேபாழநினை பறறிய பதிவு்கள் 
சேன்படுகின்றன. உத்ேரநலலூர் நஙன்கயின் 
வேரி்கள் இவவேன்கயில குறிப்பிடத்ேக்கனவே.

‘‘ஒருபனை இரண்டு பானை
ஒன்று நுங்கு ஒன்று கள்ளு
அறிவினில் அறிந்தபபர்க்கு
அதுவுங்கள் இதுவுங்கள்பை
பனையனை இகழ்வப்தபைா
பாய்ச்சலூர்ப் பதிகத்தாபர!”

என்று பபாயச�லூர் பதி்கத்துள் ்்கடகும் 
்்கள்வி, பழஙகுடி மக்கள் கூடடனமப்பின் 
ேனைவேர் சப.�ணமு்கத்தின் ்்கள்வி்யபாடு, 
்கபாைநீடசி சபறுகிறது. பக்கத்துத் 
சேருக்கபாரனன ‘சேபாடபா்ே, ேள்ளி நில!’ 
என்று ச�பாலலிவிடடு, உை்கம் முழுவேனேயும் 
பபார்த்து, 'யபாதும் ஊ்ர யபாவேரும் ்்களிர்' 
என்று ்பசுவேது எவவேன்கயில நியபாயம்? 
என்று அவேர் ்்கடகிறபார். இனவே �ற்ற 
பிற்கபாைத்னேய ேமிழச �மூ்கப் ்பபாகன்க, 
அனடயபா்ளப் படுத்துபனவே. பழநேமிழ 
இைககியப் பதிவு்கள், நமககு முன்னர்ப் 
பைமுனற ச�பாலைப்படடு, புழங்கப்படட, 
புனையன் சேபாடுதீம்பபால (இனினமயபான 
சுனவேயுனடய பபாைபானது புனையன் 
சேபாடடேபால எப்படி ேரஙச்கடடது 
என்பேபான சபபாருளில) மறறும் துடியன் 
பபாணன் பனறயன் ்கடம்பன் என்று 
இநநபான்்கலைது குடியுமிலனை (புறம் 
335) என்பன ்பபான்ற பதிவு்கன்ள நபாம் 
அறி்வேபாம்.

�ங்க இைககியத்னே, ேமிழின் ்கருத்துக 
்கருவூைமபா்கப் பபார்ப்பது சபபாதுவேபான 

பபார்னவேயபா்க உள்்ளது. தினணப் பின்புை, 
நிைத்தியல ்கண்ணபாடடமும், சூழலியல 
மறறும் வேபானவியல ்கண்ணபாடடங்களும், 
இயறன்க்யபாடு இனயநே அறிவியல 
்கண்ணபாடடமும் ச்கபாணட பதிவு்கள், 
குறிப்பபா்கப் சபருவேபாரியபான ேன்னம 
நவிறசிப் பதிவு்கள், பழங்கபாைத் ேமிழச 
சூழனை, ேமிழர் ே்கனவே, அறிவேபாறறனை, 
பணபபாடடு விழுமியங்கன்ளப் ்ப�வேலைன 
என்பதில யபாருககும் எவவிே மறுப்பும் 
இருக்கபாது. ஆனபால, �ங்க இைககிய 
ஆயவு்கன்ள அணுகி்னபாமபானபால, 
சபரும்பபாலும் விேந்ேபாதும் ்பபாககும், 
பபாரபாடடுவேன்கத் திறனபாயும் அ்கச�பார்பும், 
்ம்ைபாஙகியிருக்கக ்கபாணைபாம். பழநேமிழச 
�ங்க இைககியம் குறித்ே �ம்கபாைப் 
பபார்னவே ேமினழ, ேமிழச சூழனை பணடு 
சேபாடடு உணர்சசிபூர்வேமபா்க அணுகியேபால 
்கடடனமக்கப்படடது எனைபாம். �ங்க 
்கபாைம், பபாைபாறும் ் ேனபாறும் பபாயந்ேபாடிய, 
்கடவுள்்க்்ளகூட பபாவேைரபா்க பபா புனனநே 
்கபாைமபா்க, முன்்னபார் ச�பால சபபான்்ன 
்பபால ்பபாறறும் மரபபா்க, எவவிே 
விமர்�னமும் அறறுச ச�பாலைப்படடு 
வேருகிறது. உயர்வு நவிறசியும், அதீே 
ேற்கபாமமும், உணர்சசிமயமபான ேன்னியலபு 
அழுத்ேமும் ்கபாரணமபா்க ்கலலும் மணணும் 
்ேபான்றுவேேறகு முன்னபால, வேபாள் எப்படி 
்ேபான்றியிருக்க முடியும் என்ற ்்கள்வியறறு, 
்கற்கபாைத்திறகுப் பின்புேபான் உ்ைபா்க 
்கபாைம் என்கிற ்கபாை வேரின� உணர்வேறறு, 
‘்கல்ேபான்றி மண ்ேபான்றபாக ்கபாைத்்ே 
வேபா்்ளபாடு முன் ்ேபான்றிய மூத்ேகுடி 
ேமிழககுடி‘ எனும் பழம்சபருனம ்பசுவேது. 
்க்ளப்பிரர் ்கபாைம் இருணட ்கபாைம் என, 
ேடனடயபா்க �மயவேபாதி்க்ளபால �மய 
�நேர்ப்பம் ்கருதி உணனம வேன்ளக்கப்படடு 
புனனவுககு ஆடபடடது என, இநேப் 
்பபாககு்கன்ள மயினை சீனி்வேங்கட�பாமி, 
நபா.வேபானமபாமனை, ன்கைபா�பதி, சிவேத்ேம்பி, 
்்கபா. ் ்க�வேன், இ.முத்னேயபா, ந.்வேலுச�பாமி, 
ரபாஜ்கவுேமன், ஆ. சிவேசுப்பிரமணியம், 
ஆ.ேனஞச�யன், ்்கப்டன் ்கலியசபருமபாள் 
்பபான்றவேர்்கள் விமர்�னப் ்பபாக்்கபாடு; 
்வேறுபடட பபார்னவே்யபாடு பழநேமிழ 
இைககிய வேரைபாறனற அணுகியவேர்்கள் 
என்பனே மனம் ச்கபாள்்ள ்வேணடும். 
திரபாவிட இயக்கம் �ங்க இைககியம் பறறிய 
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்வேறுபடட பபார்னவேனய முன்னவேத்ேனே 
அணணபாவின் ்மற்்கபாள் கீழக்கணடவேபாறு 
புைப்படுத்துகிறது.

�ங்க்கபாைம் பறறிய அறிஞர் 
அணணபாவின் படப்பிடிப்பு ஆரிய னவேதி்கப் 
பணபபாடடிறகு எதிரபான, திரபாவிடச 
சிநேனனனய முன்னவேககிறது. “எனது 
வேபாேத்திறகுத் துனணயபா்க அ்கநபானூறு, 
புறநபானூறு, குறுநசேபான்க, படடினப்பபானை, 
சேபால்கபாப்பியம் ஆகியவேறனறச �பாடசிககு 
அனழககி்றன். இக்கபாைத்தில உைவும், 
நபா�த்னே வின்ளவிககும் நம்பிகன்க்கன்ள 
அக்கபாைத்தில எப்படிக ்கபாணமுடியும்? 
அ்கநபானூறு, புறநபானூறு்களில எநேத் 
ேமிழநபாடடு மன்னனபாவேது, ்பபாருககுக 
கி்ளம்பும் சபபாழுது பனடகி்ளம்பும் முன், 
பரமசிவேத்திடம் பபாசுபேம் சபறறபான் 
என்று எங்்கயபாவேது பபாடல உணடபா? 
அலைது பனட கி்ளம்பி, எதிரி்களுடன் 
்பபாரிடும்சபபாழுேபாவேது வேர்ணபாஸ்திரம், 
வேபாயுவேபாஸ்திரம், ்மபா்கனபாஸ்திரம், 
அககினியபாஸ்திரம் ஆகிய அஸ்திரங்களில 
எநே அஸ்திரமபாவேது எதிரினய வீழத்திய ் பபாது 
உேவியேபா்க, எங்கபாவேது பபாடல இருப்பேபா்கச 
ச�பாலைமுடியுமபா? என்று ்்கடப்ேபாடு, 
திரபாவிட மன்னர்்கள் ேர்மரபா�ன் ்பபால 
நபாடனடச சூேபாடடத்தில ்ேபாறறதிலனை. 
அரிச�நதிரன் ் பபால, நபாடனட முனிவேருககுத் 
ேபானம் ச�யேதிலனை. திரபாவிடக 
்கவிஞர்்கள் அேைசுேை பபாேபா்ளசமன்னும் 
சபபாயயுனர்கள் எழுதியதிலனை. திரபாவிடர் 
உயிர்வேபாழ மபானத்னே இழநேதிலனை, 
உறுதியின்றி உலுத்ேரபாய இருநேதிலனை. சூது, 
சூழசசி்கன்ள ஆயுேமபா்கக ச்கபாணடதிலனை. 
சுேநதிர வேபாழவுக்கபா்க உயினரயும் ேநேனர்” 
என்று ஆணித்ேரமபா்கக கூறுகிறபார் அணணபா.

என்வே ்வேே்கபாைத்னே, வேடசமபாழி 
இைககியம் ்பபான்ற னவேதி்க சநறி்களுககுத் 
சேபாணடூழியம் ச�யே ்கபாைத்னேப் 
்பபாைலைபாமல, ேமிழர் அறிவுப்பூர்வேமபான, 
ஆக்கப் பூர்வேமபான இயறன்க்யபாடு இனயநே, 
வேபாழகன்கனய ் மறச்கபாணடிருநேனர் என்று 
திரபாவிட இயக்கம் பபார்க்க, விளிம்புநினை 
ஆயவு்க்்ளபா, திரபாவிடர்்களுககுள்ளும் 
உடபுகுநே ்வேேனவேதி்கப் பணபபாடடு 
நடவேடிகன்க்க்ளபால, அடிநினை மக்கள் 
�பாதியப் படிநினையின் கீழ இருத்ேப்படட 

நினை குறித்துப் ்பசுகின்றன. என்வே 
�மூ்கத்தின் விளிம்பில ஆதிக்கப் படிநினையில, 
்கனட்்கபாடியில ஒடுக்கப்பட்டபாரபாய 
நிறுத்தி னவேக்கப்படடிருநே ேமிழர்்கள் 
குறித்தும், அக்கனற்யபாடு பழநேமிழ 
இைககிய வேபாசிப்பு நி்கழ்வேணடியுள்்ளது. 
�ங்க்கபாைத்தில விளிம்பு நினையில 
இருநேவேர்்கள், வேறுனமயில உழன்ற 
பபாணர் மரபினர், சேபாடர்நது புைவேர், 
்கபாேறபரத்னேயர், ்�ரிப்பரத்னேயர், ்ேபால 
்வேனையும் சுடு்கபாடு ்கபாத்ேலும் ச�யயும் 
இழிசினர்்கள், ச்கபாடிய வேறுனமயில 
வேபாடிய எயினர் எயிறறியர், அடினம்கள், 
ஏவிய ்வேனை்கன்ளச ச�யயும் ஏவேைர்்கள், 
ச்கபாணடி ம்களிர் இவேர்்கன்ளப் பறறிய 
ஆயவேபா்க பழநேமிழச �ங்க இைககியம் 
வேபாசிக்கப்பட ்வேணடியுள்்ளது.

துடிசயறியும் புனைய, எறி்்கபால 
ச்கபாலலும் இழிசின (புறம்.287) எனவும், 
ன்கவினன மபாக்கள் (குறுநசேபான்க.309) 
உழவேர் (நற.60, குறுந.10) சநல அரிபவேர்்கள் 
(நற. 400, 275, 350) ்கனடசியர் (புறம்.61) 
்வே்ளபாண வினனஞர், குறுநசேபாழுவேர்்கள், 
ஏவேல ம்களிர், அடி்யபார்்கள் இப்படி 
நிைமறறவேர்்க்ளபா்க, ்கலவியறறவேர்்க்ளபா்க, 
வேறுனம உனடயவேர்்க்ளபா்க விளிம்பு நினை 
மக்கள் ்கபாணப்படுகின்றனர். இவேர்்க்்ளபாடு 
்கலைபா மக்க்ளபா்க ்வேடடுவேரும் ்கபானவேரும் 
்�ர்நது ச்கபாள்கின்றனர். என்வே, வே்ளமபான 
ஏழடுககு மபாளின்க, பருவேத்திறகு ஒன்றபா்கக 
குடியிருக்கக ்கடடிவேபாழநே, ச�லவேமிகு 
ேமிழர்்கள் இருநே ்கபாைத்திலேபான், 
சுனரகச்கபாடி படர்நே குடின�்களில 
பசியபால ்கேறும் பசசி்ளம் குழநனேககு 
முனைப்பபாலுககுப் பதிைபா்க, உதிரம் ஒழுகும் 
அ்ளவு, வேறுனம பீடித்ேவேர்்கள் வேபாழநேபார்்கள் 
என்பனேயும், �ங்க இைககியம் ்கபாடடுகிறது. 
சபபாற குவேன்ளயில நீர் அருநதி்யபாரும்; 
சபபான் அணியபால பறனவே விரடடி்யபாரும் 
இருநே �மூ்கத்திலேபான், ச்கபாடிய வேறுனமயில 
உழன்்றபாரும், ்கஞசி குடிப்பேறகிலைபாரும் 
வேபாழநேனர். ஒரு பக்கம் அடுபசி உழநனே 
இரும்்பர் ஒக்கனைக ்கபாணகி்றபாம். 
இன்சனபாரு பக்கம் சேபாலபசி அறியபா 
து்ளங்கபா இருகன்கயினனரயும் பபார்ககி்றபாம்.

தூஙகுபவேன் எழும்வேனரயில அவேன் 
உணரமுடியபாே வேன்கயில, அவேனிடமிருநது 
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இரத்ேத்னேக குடிப்பேற்கபா்க அடனட 
உறிஞசுவேது மபாதிரி மிருதுவேபா்கவும், வேலி 
இலைபாமலும், வேரி வேசூலிக்க ்வேணடும் 
என்கிறது, ம்கபாபபாரேம். பழநேமிழச 
�மூ்கத்தில குடினம என்னும் நிைவேரி ேவிர, 
ேறியினற, ச�ககினற, மனனயினற, அங்கபாடிப் 
பபாடடம், ேடடபாரப் பபாடடம், இனடப் 
பபாடடம், வேணணபாரப் பபானற, ்கன்னபாைக 
்கபாணம், ்�க்கபாணம், ஓடககூலி, நீர்ககூலி, 
நபாடடக ்கபாணிகன்க, அரசு்பறுபபாணனம, 
பணடசவேடடி, �பபாவிநி்யபா்கம் 
்பபான்ற வேரி்கள் பிற்கபாைத்திற ்பபாை 
இலைபாவிடடபாலும், �ங்க ்கபாைத்தில வேரி 
வேபாஙகுவேது ச்கபாடுனமயபா்க மபாறிவிடககூடபாது 
என்பேற்கபா்க, யபானனபுக்க புைம்்பபாை 
வேரன்முனற இலைபாது வேரிச்கபா்ளபாது 
சநறியறிநது இனறச்கபா்ள்வேணடும் என, 
பிசிரபாநனேயபார் பககுவேமபா்க வேரி வேபாங்க 
்வேணடியேன் ேன்னமனய புறம் 184ஆம் 
பபாடலில எடுத்துக கூறுகிறபார். இது நபாம் 
அறிநே்ே. இனேப்்பபாை சவேள்ன்ளககுடி 
நபா்கனபாரும் வேறுனமக ்கபாைத்து, வேரிவேசூல 
நடவேடிகன்க குறித்து மன்னருககு 
அறிவுறுத்தும் பபாங்்கபாடு, பபாடடபாளி்கள் 
பக்கம் நின்ற பபாவேைரபா்கக ்கபாணக 
கினடககிறபார் என்கிறபார், அ.ப.பபானையன்.

மனை்களி்ை வேபாழும் குறவேர்்களிடம் 
கூட, மனைபடு சபபாருள்்கன்ள வேரியபா்க 
அசசுறுத்திப் சபறறபான் மன்னன் நன்னன் 
என்பது,

‘‘தபரும்பயன் த�ொகுத்� ந�ங்த�ொள் த�ொள்ழள
அருங்குறும் தபறிந்� �ொேவர் உவழ�
திருந்து நவல் அண்்ணறகு விருந்திழற ெொன்தமன்”
என்ற அடி்க்ளபால புைனபாகும்.

அடுத்ேேபா்க, ஆனட அணிேல குறித்ே 
பதிவு்கன்ளக ்கபாணைபாம்.

‘‘நநொக்கு நுழை�ல்்லொ நுண்ழமய 
பூக்�னிந்து அரவுரியன்ே
அறுழவ தநய்யும் அளவிறகு”
மீன்வேனை ்கபாயநே நிழனைப்்பபாை 

சமலலிய ஆனட மறறும் ்மபாதிரத்தில 
மடித்து னவேத்து விடககூடிய படடபானட, 
பை நுடபமபான ஆனடவேடினமப்பு 
எனப் பழங்கபாைத்துச சிறப்பனமப்பு்கள் 
இருநே்பபாதிலும், �ங்க ்கபாைத்துப் 

சபபாருநரபாறறுப் பனடயில, புைவேர்ேம் ஆனட 
குறித்துக கூறுவேது மி்க வி்நபாேமபானது.

ஈரும் ் பனும் கூடிககுைவி என் உனடயில 
அரசு புரிகிறது. அது ்வேர்னவேயில நனனநது 
நபாறறமடிககிறது. என் உனட ்வேறு நூல்கள் 
நுனழநதிருககின்ற னேயல ்பபாடட கிழிநே 
்கநனே என்பனே,

‘‘ஈரும் நபனும் இருந்து இழற கூடி
நவநரொடு நழேந்து நவறறிழை நுழைந்�
துன்ேல் சி�ொர்” (சபபாரு 80-82)

என்று, வேறுனம படம்பிடிக்கப்படுகிறது.

‘‘பருவ வொேத்துப் படுமழை �டுப்ப
�ருழவநவய்ந்� �வின்குடிச் சீறூர்” (சப.பபா.190-91)
அடுத்து எப்படிப்படட வேறுனம நினை 

துரத்ே, இவேர் சுரங்கன்ளக ்கடநது ச�ன்றபார் 
என அறிநேபால அன்பு, சபருனம, சிறுனம 
என்பசேலைபாம் எழுத்துகச்கழுத்து 
சபபாருநேபானம புைப்படும்.

‘‘புனிறறுநொய் குழரக்கும் புல்த்லன் அட்டில்
�ொழநெொர் முதுசுவர்க் �்ணச்சி� ்லரித்�
பூழி பூத்� புைற�ொள மொம்பி
ஒல்குபசி உைந்� ஒடுங்குநுண் மருங்குல்
வழளக்ழ�க் கிழ்ணம�ள் வள்ளுகிர்க் குழறந்�
குப்ழப நவழள உப்பிலி தவந்�ழ�
மடநவொர் �ொட்சி நொணிக் �ழடயழடத்து.”
சிை நபாள்்களுககு முன்புேபான் 

குடடி்பபாடட நபாய, ேன் குடடினய சமலலிய 
குரலில அனழககும் அ்ளவுககுப் புன்னம 
உனடய வீடு, அப்பபாணன் வீடு. வீடடுக 
கூனரயின் மூஙகில்கள் எலைபாம், ்கடடு்கள் 
இறறு விழுநது ச்கபாணடிருககின்றன. பனழய 
சுவேர்்களில ்கனறயபான் கூடடம் அரித்துக 
குவித்ே புழுதிக குவியல்க்ளபா்க உள்்ளன. 
அவேறறில ்கபா்ளபான்்கள் பூத்திருககின்றன. 
வேருத்ேம் ேநே பசியபா்ை, பபாணன் ம்கள் 
ஒடுஙகிய இனட்யபாடும் வேன்ளயல அணிநே 
ன்க்யபாடும், குப்னபயில ்்கடபபாரறறு 
முன்ளத்ே ் வேன்ளக கீனரனய, உப்பிலைபாமல 
(உப்புககும் வேழி இலைபாமல) ் வே்க னவேககிறபாள். 
பிறகு என்ன ச�யகிறபாள்? வேறுனம கூறுவேது 
இயலபு என்று அறியபாேவே்ளபாகிய அவேள், 
ேங்கள் குடும்பத்னே ஊர் ்்கலி ச�யயு்ம 
என்று, உள்்்ள நடப்பது சவேளி்ய 
சேரியககூடபாது என அஞசித் ேனைவேபாயினை 
அனடத்துகச்கபாணடு நின்றிருககிறபாள். 
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(பின்னர் எளிய ேமிழக குடும்பங்களில 
்கேனவேச �பாத்திகச்கபாணடு �பாப்பிடும் முனற 
இப்படித்ேபான் வேநதிருக்க ்வேணடும் எனக 
ச்கபாணடுகூடடைபாம்.)

இப்படிப்படட ்கபாடசி்கன்ள நினறயக 
ச்கபாணடிைஙகும் �ங்க்கபாைத்னேப் 
சபபாற்கபாைம் என்பேபா? வேறுனமனய 
உணடபாககிவிடடு, பிறகு அ்ே வேறுனமனய 
நீககுவேது ் பபால நடவேடிகன்க ் மறச்கபாணட, 
முேைபாளித்துவே ேர்பபார்்கள் என்பேபா? என்று 
்பசுகிறபார் ந.்வேலுச�பாமி. இவவிேம் உணவு, 
உனட, உனறயுள் என அடிப்பனடத் ்ேனவே 
ரீதியபா்க, விளிம்பில நிறுத்தி னவேக்கப் 
படடிருநேவேர்்கள் ச்கபாநேளித்து விடககூடபாது 
என்பேற்கபா்க்வே, ‘ச�லவேத்தின் பய்ன 
ஈேல‘ என்பேபா்க ஈன்கத்திறம் பரவேைபா்கப் 
்ப�ப்படடிருப்பனேயும் பபார்ககி்றபாம்.

ம்களிர் நினை குறித்து ஆயப் புகுநேபால, 
அஙகும் ஆதிக்கத்தின் ்்கபாரமு்கம் நமககுத் 
சேன்படுகிறது. சேபாடக்கப் பத்தியில 
ச�பான்னனேப் ்பபாை்வே, உறுப்பு 
வேர்ணனன்களும், பபாலியல நு்கர்வுச 
�பாேனமபா்கப் சபணனணப் பபாவிககும் 
்பபாககும், �ங்க்கபாை ்கடடத்தில சேபாடஙகி 
விடடனேப் பபார்ககி்றபாம். ்மைபாதிக்கத் 
ேனைவியின் ்கபாேலுககு விழுநது விழுநது 
பணிவினட ச�யயும் ்ேபாழி என்னறக்கபாவேது 
்கபாேலித்திருககிறபா்ளபா? என்று ்்கடகும் 
னவேரமுத்துவின் ்்கள்வி மி்க நியபாயமபானது. 
இனேப்்பபாை ேனைவியின் மூன்றுநபாள் 
மபாேவிைககுக ்கபாைத்னேககூட, கூடி முயங்க 
வேபாயப்பறற ச்கபாடுங்கபாைமபா்கக ்கருதி, 
ேனைவேன் பரத்னேச்�ரி ்நபாககிப் ்பபாவேதும், 
பரத்னேயரின் பபாடு்களும் பழநேமிழ 
இைககியத்தில பதிவேபாகியுள்்ளது மிகுதி.

னவேதி்கப் பணபபாடடில உள்்ளபடி, 
சிசுமண்மபா இன்னபிற சபணஒடுககு 
முனற்க்்ளபா �ங்கத் ேமிழ்கத்தில 
இலனைசயனும்படி, ஆரியப் பணபபாடு 
ச்கபாடுங்்கபான்னம மிக்கேபா்க, வி்ளஙகி 
யிருப்பனேக ்கபாணமுடியும். உேபாரணமபா்க, 
பிரம்ம்கத்தி ் ேபாஷம் பறறிய மனுஸ்மிருதியின் 
(ரபாமபானு�ர் உனர) படப்பிடிப்பு இவவேபாறு 
உள்்ளது. இநதிரனுககு பிரம்ம்கத்தி ்ேபாஷம் 
கினடத்ேது. அவேனுனடய உடம்பு அழுகி 
நபாறுகிறது. பூமியிடம் ச்கஞசி, ேன்னுனடய 

்ேபாஷத்னேக ச்கபாஞ�ம் ச்கபாடுககிறபான். 
உட்ன பூமியில வேறடசி வேநதுவிடுகிறது. 
மரம், ச�டி, ச்கபாடி்களிடம் இனறஞசி, 
ேன் ்ேபாஷத்தின் ஒரு பகுதினயக 
ச்கபாடுககிறபான். மரங்களில பபால பிசின் 
உணடபாகிறது. மீேத்னேப் சபண்களிடம் 
ச்கஞசி, ச்கபாடுககிறபான். சபண்களுககு 
மபாேவிடபாய உணடபாகி விடுகிறது. சபண 
எககுைத்தில பிறநேபாலும் பிரம்ம்கத்தி 
்ேபாஷத்திறகுப் சபபாறுப்்பறறுக ச்கபாணட 
ேபால அவேள்; ேபாழகுைத்திறகுச �மமபானவேள். 
எநே இனப் சபணணுககும் ச�பார்க்கம் 
ச�லை வேபாயப்பிலனை. எடடு வேயதுககுள், 
சபணனணக ்கன்னி்கபாேபானம் ச�யது 
ச்கபாடுத்துவிட ்வேணடும். அப்படிப் 
பூப்பனடயும் ்கபாைம் வேனர ச�யயபாதிருப்பது, 
குறறத்திறகுரிய ேணடனனயபா்க உை்க 
வேரைபாறறில ்கணடறியபாே - ்்கடடறியபாே 
ச்கபாடூரம் இதுவேபா்கத்ேபான் இருக்கமுடியும் 
எனும் அ்ளவுககு நனடமுனற்கள். 
எழுேப்படபாே �டடங்கள்... அேபாவேது 
பூப்பனடவேேறகுள் சபணனணத் திருமணம் 
ச�யது ச்கபாடுக்கபாே ேநனே, அப்சபணணின் 
ஒவசவேபாரு மபாேவிடபாயக ்கபாைத்திலும் 
மபாேவிடபானயப் பரு்க்வேணடும். அலைது 
பிரபாமணனுககு ச்கபாழுத்ே பசுனவேத் 
ேபானமபா்கக ச்கபாடுக்க ்வேணடும். 
இப்படிப்படட, ச்கபாடிய பணபபாடடுக 
கூறு்கள் ேமிழச�ங்க ்கபாைத்தில பபார்க்க 
முடியபாது. சபண்கள் ்கலவி ்கறறு வேலைபாரபா்க 
்கவி பபாடுவேபாரபா்க, தூதுவேரபா்க, மன்னர்்கன்ள 
இடித்துனரத்துத் திருத்தும் ஆறறைபா்ளரபா்க, 
�ங்கப் சபணடிர் அவனவேயபார், ஒககூர் 
மபா�பாத்தியர், சவேள்ளி வீதியபார், சவேணணிக 
குயத்தியபார், குறம்கள் இ்ளசவேயினி என ்கறற 
சபண்கள் முற்கபாைத்தி்ை்ய இருநேனர் 
என்கிற பதினவேயும் பபார்க்கமுடிகிறது. 
ஆனபால, னவேதி்கப் பணபபாடடின் 
உடபபாயச�ல ்கபாரணமபா்க, விேனவே ் பபான்ற 
ச�பாலைபாடல்களும் வேபாழமுனறயும் ேமிழச 
�மூ்கத்திறகுள் வேநதுவிடடன.

சபணபபாலியல நு்கர்வுப்பணடமபா்க 
பபார்க்கப்படடது என்பது, ேனைமக்களில 
உள்்ள சபண்களும் �ரி, கீ்ழபார் எனப் 
பகுக்கப்பட்டபாரில உள்்ள சபண்களும் �ரி, 
யபாரும் ேப்பமுடியவிலனை. முநநீர் வேழக்கம் 
ம்கடூ்வேபாடு இலனை என்பேபா்கடடும், ச�பால 
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எதிர் ச�பாலைபாள் (நற.201) என்பேபா்கடடும், 
மறுசமபாழிசபயர்த்ேல ஆறறபாள் (நற.206) 
உயினரவிட நபாணம்ேபான் சபணணுககுச 
சிறநேது (நற.17) என்பேபா்கடடும், நினனத்ே 
- ்கபாேலித்ே சபணனண அனடயமுடியபாே 
ஆண மட்ைறுவேேபா்க மிரடடிப் பணிய 
னவேப்பேபா்கடடும், சபண இவவேபாறபான 
்க்ளங்களில, இரணடபாம்ேரமபா்க நடத்ேப் 
படடனேச �பான்று்கள் ்கபாடடுகின்றன. 
சபணணினது நீர்சசுழி ்பபான்ற ச்கபாப்பூழ, 
பரநே அலகுல, பருத்ே ச்கபாஙன்க்கள் 
என வேருணித்துத் ேள்ளிய புைனம அறம் 
எத்ேன்கயது என நபாம் அறி்வேபாம். 
்கபாேறபரத்னேயர், ்கபாமககிழத்தியர், 
வேரியைர், துடியர், ்்கபாடியர் இப்படிப் 
பைரும் மன்னர் மயப்படட �ங்கப் 
பனுவேல்களுககினட்ய, ்பசுசபபாரு்ளபா்க 
வேநது ்பபாகிறபார்்க்்ளசயபாழிய, முேன்னமப் 
பதிவு்க்ளபா்க எஙகும் இடம் சபறவிலனை. 
னவேதி்க ஆரியப் பணபபாடு - பூர்வே ேமிழப் 
பணபபாடு, இனககுழுப் பணபபாடு - 
அரசுருவேபாக்க உனடனமச �மூ்கப் பணபபாடு, 
மறறும் சவேன்சறழுேல - பணிநது அடஙகுேல 
இவேறறுககினட்யயபான பணபபாடு, ்பபான்ற 
இனடயீடு்கள், ஆயவுககு உடபடுத்ேப்பட 
்வேணடும். சேபாடக்கத்தில சேபாழில 
அடிப்பனடச �மூ்கப் பகுப்பு என்னுமபாறு, 
�மநிை �ச�துர நினையிலிருநது ்மல - 
கீழ எனுமபாறு வேருணபாசிரம ஏணிப்படி 
நினை உருவேபாக்கம் பறறி, ்்கப்டன் 
்கலியசபருமபாள் ேமது, 'ேமிழர் உணனம 
வேரைபாறு நூலில (அரிச�நதிரன் உணனம 
்பசுவேனேச ்�பாதிக்க ஆயிரம் வேழி்களிருக்க 
சவேடடியபானபாயப் பணித்துச ்�பாதிககும் 
புரபாணி்கம் குறித்து இவேர் எழுப்பும் 
்்கள்வி மி்க முககியமபானது) ்பசுகிறபார். 
இக்கபாை்கடடம் ேபான் 'பபார்ப்புக்கன்றி 
பணிபு அறிதி்ை்ய' எனும் குரல ஒலிக்கத் 
சேபாடஙகியது எனைபாம். ேபானம் பறறிப் 
்பசுகிற்பபாது, அர� ஈன்க, வேரின�யறிநது 
பரிசில வேழஙகுேல முேலியன ்மலேடடு 
�பார்நது, நி்கழநதிருப்பனேக ்கபாணைபாம். 
ேபானம் வேழஙகு்வேபாரும் சபறு்வேபாரும் 
நீர்ச�பாரிநது ச்கபாடுத்ேனர்; சபறறனர். நீர் 
தீடடுக ்கழிப்பேற்கபானது என்பனே இஙகுக 
்கருே்வேணடும்.

ேனையில குடுமி னவேத்ேபார்்கள் 

(அயங.202) (ஏனனய ேமிழர்்கள் கூநேல 
வே்ளர்த்ேபார்்கள்) ்கபாவிக்கலைபால ்ேபாயத்துக 
்கபாவியூடடப்படட ஆனடனய அணிநது 
(மு.பபா) ன்கயில குனடபிடித்து, பிடரியில 
உறியும், ்கர்கமும், முக்்கபாலும் அன�ந 
ேபாடப் பபார்ப்பனப் பு்ரபாகிேர்்கள், 
பயணம் ச�யேபார்்கள். (்கலி.9) உைகிலுள்்ள 
மக்கன்ளவிடத் ேபாங்க்்ள புைன் அழுககு 
இலைபாேவேர்்கள் என்ற ்கடடுக ்கனேனயப் 
பரப்பினபார்்கள் (புறம்.126). இநேச சுத்ேக 
ச்கபாள்ன்கனயத் ேங்க்ளது உயரிய ச்கபாள்ன்க 
யபா்க, நினைநபாடடினபார்்கள். பிறர் நீரபாடிய 
ஆறறில குளிப்பனேயும், �டஙகு ச�யவேனேயும் 
ேவிர்த்ேபார்்கள். புதுசவேள்்ளத்தில ேமிழ 
மக்கள் புதுப்புனைபாடடம் என்ற விழபானவேக 
ச்கபாணடபாடிய ்பபாது, அநே சவேள்்ளத்தில 
அவேர்்கள் ்கைநே நறுமணப் சபபாருள்்க்ளபாலும், 
்கள்்ளபாலும் ்கைங்கைபா்க ஆனேபால அதில 
நீரபாடவும் இலனை; வேபானயககூடக 
ச்கபாப்பளிக்கவிலனை (பரி.6, பரி.திர.2) என்று 
ரபாஜ்கவுேமன் கூறுகிறபார். இதிலிருநதுேபான் 
உனககும் எனககும் ஸ்நபானப் பிரபாப்திகூட 
கினடயபாது என்கிற இன்றுவேனர புழஙகும் 
வேழக்கபாறறுக ்கனேயபாடல பிறநதிருககிறது 
எனைபாம். ேபானம் பறறிய வேணி்கமயமபான 
சூழலிலேபான், அறவினைவேணி்கன் என்ற 
ச�பால உருவேபாக்கம் சபறறிருககிறது எனைபாம்.

்பபாரில ்ேபாற்கடிக்கப்படட நபாடடுப் 
சபண்கன்ள, ச்கபாணடி ம்களிர் எனப் 
பிடித்து வேநேதும், அவேர்்கன்ள அடககி 
ஒடுககியதும், ்கபாரணமபா்க்வே, பின்னர் 
ேமிழநபாடடில அடினமமுனற உருவேபா்க, 
வின�யபா்க இருநேது என்பதும் அறிவேர் 
ஆ.சிவேசுப்பிரமணியன் கூறறபா்க உள்்ளது.

�ங்க இைககியம் எழுத்சேணணி 
ஆயப்படடனேப் ்பபாை, பை நினை்களில 
இன்னறககு ஆயவுககுடபடடிருககிறது. 
'வேைவேன் ஏவேபா வேபான ஊர்தி'(Aeroplane) 
முேல 'மயிற குனற ்கருவி' (Shaving Blade) 
வேனர விேந்ேபாேப்படடுள்்ளது. �ங்க 
இைககியத்தில ்ேபாடு, மூககுத்தி, பபாககு 
சவேடடி, குணடு �டடி என �லிப்புத் 
ேடடும் விேத்தில சேபாகுப்பபாயவு்கள்..... 
�ங்க இைககியத்தில வேயிறறுப் ்பபாககு 
(ச�ம்சமபாழி மபாநபாடடுககு வேநே ஓர் ஆய(வு) 
்கடடுனரத்ேனைப்பு) என நபாறடித்ேல்கள் 
சேபாடர்நதுச்கபாண்ட இருககின்றன. 
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இவேறறுள் ஆரியவேரவுககு முநனேய, 
பூர்வேேமிழக ்கனைஞர்்க்ளபா்க பரிமளித்ே 
கூத்ேர், பபாணர், சபபாருநர், விறலியர், 
இழி�னர், புனையர், ்கணின்கயர், ்கனடசியர், 
சேபாழுவேர் எனப் பை நினை்களில ஆயவு்கள் 
சபரிய அ்ளவுககு நி்கழநது விடவிலனை 
என்பனே ்நபாக்க ்வேணடியிருககிறது.

்கபாலநனட்களும், சநல 
விவே�பாயமும் அன்று வே்ளர்சசியனடநே 
சபபாரு்ளபாேபாரத்னேக குறித்ேன. இநே 
வே்ளர்சசிசபறற �மூ்கப் பகுதியில உடைபால 
உனழத்துப் பினழத்ே ஆயர்்களும், 
உழவேர்்களும் ்கபாேல பபாடல்களுககு உரிய 
மபாநேர்்க்ளபா்கப் பபாடப்படவிலனை. 
மபாறபா்க, வேயலுககு உரினம பூணடவேர்்களும், 
்கபாலநனட்களுககுச ச�பாநேக்கபாரர்்களும், 
்பபார்த் ேனைவேர்்களும், ்ேரில ச�ன்ற 
ச�லவேநேர்்களும், மபாடங்களில வேபாழநேவேர் 
்களும் ேனைவேன், ேனைவியரபா்கப் 
பபாடப்படடபார்்கள். அர�ர்்களும், 
அரசி்களும் ்கபாேலேனைவேன், ேனைவியரபா்கப் 
பபாடப்படடபார்்கள் (முலனைப் பபாடடு, 
சநடுநலவேபானட) சேபால்கபாப்பியம் 
என்ற இைக்கண நூலில கூறப்படட 
விதி்கள் பைவேறறுககுப் சபபாருத்ேமபா்கப் 
பைபபாடல்கள் கினடக்கவிலனை. 
என்ன நடநேது என்பது சிக்கலும் 
குழப்பமுமபா்க இருககிறது. வேடககிலிருநது 
வேநே னவேதி்க - னவேதி்கமலைபாே 
பணபபாடடுக்கபாரர்்க்ளபால அப்்பபா்ே 
ேமிழ வேரைபாறு மபாறறப்படடேபா்கத் 
சேரிகிறது. பபாடல்கன்ளத் சேபாகுத்ே, ் ேர்வு 
ச�யே, ேணிகன்க ச�யே �பான்்றபார்்கள் 
ேத்ேம் ச்கபாள்ன்கககு ஏறறபடி, ேங்கள் 
ன்கவேரின�னயக ்கபாடடியிருககிறபார்்கள் 
என்றும் பபார்க்கமுடியும். ச�லவேர் வீடடுப் 
சபண பிர�வேமபான ்பபாது, அவேன்ளத் 
தீடடுக்கபாைம் வேனர படுக்க னவேப்பேற்கபான 
்கடடினைப் பின்னியவேனும் இழிசினன் 
என்று பழிக்கப்படடபான். ஊசியபால 
்ேபால வேபானரக ச்கபாணடு இவேன் ்கடடில 
பின்னிய்ே இேறகுக ்கபாரணம். (புறம்.82) 
(்ேபாலவேபார் என்று பபாடடில குறிக்கவிலனை. 
உனர எழுதிய னவேதி்க்ர குறித்துள்்ளபார்.) 
இேனன விடடுவிடடுப் பபார்த்ேபாலும் 
கூட, ்�னவேப்பணி புரிபவேன், குறிப்பபா்க 
பிர�வேத் தீட்டபாடு சேபாடர்புச்கபாள்பவேன் 

என்பேற்கபா்க, இழிவேபானவேனபா்கக 
்கருேப்படடது சேரிகிறது. ஊரபாரின் 
அழுக்கபானட்யபாடு �ம்பநேப்படுபவேள் 
புனைத்தி; பிர�வேத் தீட்டபாடு 
�ம்பநேப்படுபவேன் இழிநேவேன். இப்படி 
இவேர்்கள் பழிக்கப்படடேற்கபான ஒ்ர 
அடிப்பனட அசுத்ேம் என்ற தீடடுத்ேபான். 
அசுத்ேத்னேப் பபார்ப்பன னவேதி்கம் தீடடு 
என்று �டஙகு மயமபாககியுள்்ளது. மக்களில 
ஒரு பிரிவினனர, ச�யயும் சேபாழிைபால 
இழிநேவேர்்கள் என்று ஆககியதில பபார்ப்பன 
னவேதி்கத்திறகு முழுப்சபபாறுப்பு உணடு. 
இநேக குறறசச�யலுககுப் பபார்ப்பனக 
்கருத்திய்ை சபபாறுப்்பற்க ்வேணடும் 
என்று ்பரபாசிரியர் ரபாஜ்கவுேமன், ேமது 
ேலித் பபார்னவேயில ேமிழப் பணபபாடு என்ற 
நூலில ஆயகிறபார்.

மன்னர்்கள், சேபாகுப்பித்ேனமயபாலும் 
சேபாகுத்ேவேர்்களின் மறறும் 
சேபாகுப்பித்ேவேர்்களின் �மய, வேர்க்கச�பார்பு 
்மைபாதிக்கம் ்கபாரணமபா்கவும், பை 
இனடசச�ரு்கல்களும், புறக்கணிப்பு்களும், 
பதிப்பபாசிரியர், உனரயபாசிரியர் ஆகி்யபாரது 
அரசியைபாலும், தீயிடடு எரித்ேதில 
ஆறறலுடன் எரியபாமல நின்றனவே; நீரிலிடடு 
அழித்ே்பபாது எதிர்த்து நீநதியனவே என்றவேபாறு 
அனலவேபாேம், புனலவேபாேம் என்கிற 
்கனேயபாடல்களில ்பபாக்கடிக்கப்படடு, 
அழித்சேபாழிப்புககு உள்்ளபான பதிவு்கள் 
்பபா்க, கினடத்துள்்ளவேறனறப் பறறிய 
- அவேறறுககுள் இருந்ே பழநேமிழச 
�மூ்கம் குறித்ே, பிம்பத்னேக ்கடடனமக்க 
்வேணடியிருககிறது. என்வேேபான் மயினை 
சீனி.்வேங்கட�பாமியின் சபபாற்கபாைம் 
இருணட்கபாைம் குறித்ே மறு ஆயவு்கள் ேமிழச 
�மூ்கத்தில அதிர்வு்கன்ள உணடபாககின. 
சேபாடர்நது, சபபா.்வேல�பாமி ்பபான்்றபார் 
இநேத் ே்ளத்திலிருநது இயஙகி வேருகிறபார்்கள்.

திருககுறளும் மபரியொரியலும்:

‘‘திருக்குறள் �ல்்லொ�ொழேத்
திரும்ணம் தெய்துத�ொள்நளன்”
என்று வேபாதிடுகிறபாள், உவேனமக ்கவிஞர் 

சுரேபாவின் ்கவினேத்ேனைவி. 'ச்கபால்ைறு 
ேழுவுேல' வேனரவு ச�யது ச்கபாள்்ளப் ் பபாகும் 
ேனைவேனுக்கபான அடிப்பனடத் ேகுதியபா்கப் 
பபார்த்ே �ங்கப்சபண மரபிலிருநது, வீரம் 
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�பார்நே ேகுதினய அறிவேபாரபாயசசி �பார்நே 
- அறசநறி ஒழு்கைபாறு �பார்நே ேகுதியபா்க, 
சுரேபாவின் ்கவினேப் சபண இடம் 
மபாறறியும் சபபாருள் கூடடியும் பபார்ககிறபாள். 
இது சபரியபாரியல ்கருத்துருவேபாக்கத்ேபால 
நி்கழநே பபார்னவே எனைபாம். என்வே, ேமிழர் 
வேபாழவில திருககுறளின் இடம், கூடுேல 
முககியத்துவேம் சபறுகிறது. திருககுறன்ளத் 
திரபாவிட இயக்கம் விமர்�னத்்ேபாடு 
அணுகினபாலும் அேன் முககியத்துவேத்னேக 
கூடுேல ்கவேனசமடுத்துப் பரவேைபாககுவேதில 
மி்க முனனநேது.

புத்ேருககு முநனேய, ப்கவேத் ்கத்யபாயனர் 
எலைபா நி்கழவு்களுககும் ஏ்ேனும் ஒரு 
்கபாரணம் இருநேபா்க ்வேணடும் என்பனே்ய 
மறுககிறபார். நி்கழவு்கள் ேன்னிசன�யபா்க 
நி்கழவேேபாய அவேர் கூறுகிறபார். ம்கபாலி 
்்கபா�ை்ரபா ஒவசவேபாரு நி்கழசசிககும் ஒரு 
்கபாரணம் இருநேபா்க ்வேணடும் என்பனே 
ஒப்புகச்கபாள்கிறபார். ஆனபால, அநேக 
்கபாரணம் மனிேனபால ்ேபான்றுவேேலை. 
மபாறபா்க அது இயறன்கயபால, அவேசியத்ேபால, 
ேறச�யல விதி்க்ளபால முன்்ப முடிவேபான 
ஊழவினனயபால அது்பபான்ற பிறவேறறபால 
என்்ற ்பபாதித்ேபார் அவேர். இநேக 
்்கபாடபபாடு்கன்ளப் புத்ேர் மறுத்ேபார். 
ஒவசவேபாரு நி்கழவுககும் ஒரு ்கபாரணம் உணடு 
என்பது மடடுமின்றி, ஒவசவேபாரு ்கபாரணமும் 
ஏேபாவேசேபாரு மனிேச ச�யறபபாடடபா்ைபா, 
இயறன்க விதியபா்ைபா வின்ளவே்ே என்றும் 
அவேர் ்கருதினபார்.

'ஊழ வேலியது' என்று மரபபா்கச 
ச�பாலைப்படடு வேநேேன் சேபாடர்சசியபா்க, 
வேள்ளுவேரும் 'ஊழிற சபருவேலி யபாவு்ள' 
என்று ்்கடகிறபார். ஆனபால, ‘ஊனழயும் 
உப்பக்கம் ்கபாணபர்‘ என்றும், ‘சேயவேத்ேபால 
ஆ்கபாசேனினும், முயறசி சமய வேருத்ேத்திறகு 
வின்ளவு உணடு‘ எனவும் ச�பாலலி ஊனழக 
்கடநது ்பபாகிறபார் வேள்ளுவேர்.

'மழித்ேலும் நீடடலும் ்வேணடபா', 
எப்சபபாருள் யபார் யபார் வேபாயக ்்கடபினும்', 
'எப்சபபாருள் எத்ேன்னமேபாயினும்', 
பரநது ச்கடு்க உைகியறறியபான்' ்பபான்ற 
குறடபபாக்கள் சமபாழிகின்றன.

மூ்வேநேர் ்கபாைத்தில ஒரு குறிப்பிடட 
பிரிவினருககு வேழங்கப்படட சபருவேபாரியபான 

மபானியங்கன்ள, ்க்ளப்பிரர் ஆடசிக 
்கபாைத்தில மீ்ளப்சபறறு எளிய மனிேர்்களுககு 
வேழஙகிய ்கபாரணத்ேபால, பபாதிப்புறறவேர்்கள் 
�பார்பபான ்கருத்தியல நினைப்பபாடுனட்யபார் 
்க்ளப்பிரர் ்கபாைம் இருணட்கபாைம் என்று 
எழுதிச ச�ன்றனர். ்க்ளப்பிரர் ்கபாைம் 
இருணட ்கபாைமலை என மயினை  
சீனி. ்வேங்கட�பாமி ்கழிநே நூறறபாணடில 
ச�பாலலிச ச�ன்றபிறகும் கூட,  
இன்னும் ்க்ளப்பிரர் ்கபாைம் இருணட 
்கபாைம் எனும் பனழய பபாடத்னே்ய 
சமபாழியபாசிரியர் ச�பாலலிவேரும் நினை 
வேருநேத்ேக்கேபாகும்.

'ச�ம்னம' புைம் என்கிற பணபுத் 
சேபான்கயில 'ச�ம்னம' என்பது நிறம் �பார்நே 
பணபபா? வே்ளனம �பார்நே பணபபா? என்று 
நுணுகி ஆரபாய்வேணடியிருககிறது.

நிறம்சொர் ்பண்பு வளம்சொர் ்பண்பு
தெங்குன்றம் தெந்�மிழ
தெஞெழட தெம்பதிப்பு
தெம்மண் தெஞநெொறு
தெந்நீர் தெம்மொந்�நிழ்ல
தெந்நொய் தெம்பொ�ம் / தெம்பொதி
தெவவொய் தெங்குட்டுவன்
தெஞெொந்து தெஞசுருட்டிப்பண்
தெங்குருதி தெங்ந�ொல்
தெங்�டல் தெம்பு்லம்
தெங்�திர் தெங்�ொந்�ள் 
தெங்ழ�  தெங்ழ�  
(சிவந்� நிறத்தி்லொேழ�)  (த�ொடுத்து சிவந்�ழ�)

ஆ்க, உனர்கபாரர்்க்ளபால நிறப்பணபு 
அடிப்பனடயில ச�ம்புைம் பபார்க்கப் 
படடேபால, சபபாரு்ளபாழமும் விரிநே 
நினையில ச�பாறசபபாருள் பயன்பபாடும் இன்றி 
மயஙகிய்ேபாடு, சமபாழிசபயர்க்கப்படும் 
்பபாது, உை்க்ளபாவிய நினையில அது 
மயக்கப் சபபாருளி்ை்ய சிவேப்புமண என்ற 
சபபாருளில பரவிவிடடது என்பனேயும் 
நினனவுகூர்வேணடும். இநே ்நபாககி்ை்ய 
ஏ.்்க.ரபாமபானு�ம், ச�ம்புைத்னே (Fertiled 
earth) என்று சபயர்க்கபாது (Red earth) 
என்்ற சமபாழிசபயர்த்திருககிறபார் 
என்பது, இநே இடத்தில ்நபாக்கத்ேக்கது. 
ச�ம்புைம் - ச�ம்னமயபான புைம் அ்மபா்க 
வின்ளவுககு ஏறற வே்ளமபான நிைத்தில 
சபயே மனழநீர் நிைத்னேயும் பணபடுத்தி 
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வின்ளவுககும் பயன்படடபாற்பபான்று 
ேனைவேன் ேனைவி ்�ர்கன்க அனமநேது 
எனப் சபபாருள் ச்கபாள்வே்ே, �பாைவும் 
சபபாருத்ேப்படுவே்ேபாடு, சிறநதும் வி்ளஙகும். 
இதுவும் சபரியபாரியல ்கருத்துருவேபாக்கத்ேபால 
நி்கழநே எனது ஆயவுப் பபார்னவே எனத் 
துணியைபாம்.

ன�வே வேலைபாணனமயின், அனலவேபாேமும் 
புனலவேபாேமும் ேமிழச�மூ்கச சிநேனன 
மரபில பக்கவேபாேத்னே ஏறபடுத்தின. இனடச 
ச�ரு்கல்களும், ்்கபாணல்களும், திரு்கல்களும், 
இருடடடிப்பு்களும், பபாடம் மபாறறி, ஏடு 
சபயர்த்ேல்களும் ஆ்க உணனமத் ேமிழச �மூ்கக 
்கனை இைககியப் பணபபாடடு வேரைபாறறில 
எழுேமுடியபாே �வேபால்கள் உருவேபாக்கப்படடன

்பழ்மொழி நொனூறும்     
 ்்பரியொரியப் ்பொர்ரவயும்:

மறுபனடப்பு என்கிற வேன்கயில 
பதிசனணகீழக்கணககு நூல்களுள், ஏன் 
�ங்கச ச�வவியல இைககியங்களுள், 
ேனித்ேனமநே பபாஙகுனடயது, பழசமபாழி 
நபானூறு. இது ஒருவேன்கயில சமபாழிககுள் 
சமபாழிசபயர்ப்பபாய அனமநேது எனவும் 
சுடடைபாம்.

பணடுசேபாடடு, சமபாழி புழஙகு சவேளியில 
மக்க்ளபால உருவேபாக்கப்படடு, ்கபாைந்ேபாறும் 
சமருகூடடப்படடு, ச�பாறச�றிவு, சபபாருட 
ச�றிவு, இனயபு, எதுன்க, ்மபானன, 
யபாப்பனமதி எனச ச�ப்பம் ச�யயப்படடு, 
விருட�த்னே வினேவேடிவில ்கடடனமத்து, 
வேழஙகிவேருே்ை பழசமபாழி எனும் வேழக 
்கபாறறுப் பனடப்பு.

சபபாதுவேபா்க, நபாடடுப்புற வேழக்கபாறறுக 
கூறு்களின் ேபாக்கம், ச�வவியல இைககியங 
்களுககுள் உள்ளுனறநதிருககின்றது. குறிப் 
பபா்க, வேழக்கபாறறுப் பனடப்பபான பழசமபாழி, 
இைககியப் பனுவேைபாய, மறு்கடடனமப்புச 
ச�யயப்படடேன் ்கபாரணமபா்க, அேனபால 
வின்ளநே ஒரு புத்திைககிய ஆக்க்ம, 
பழசமபாழி நபானூறு என வேனரயனற 
ச�யயைபாம்.

ச�வவியல இைககியப் ்பபாககு்கன்ள 
விமர்�னப் பபார்னவேயறறு, 'முன்்னபார் 
ச�பால ்பபான்்ன ்பபால ்பபாறறி' வேரும் 
வேழக்கம், இன்னறய நவீன அறிவியல யு்க 

ஆயவுைகில மபாறிவேருவேனேக ்கவேனிககி்றபாம்.

�மூ்கம் என்பது, எல்ைபாருககும் சபபாது 
வேபான ஒ்ர �மூ்கமபா்க இருப்பதிலனை, 
�மூ்கநீதியும் எப்்பபாதும் எல்ைபாருககும் 
சபபாதுவேபா்க இருநதிருக்க முடியபாது. 
ஆள்்வேபார் - ஆ்ளப்படு்வேபார், ்ம்ைபார் - 
கீ்ழபார், வேருணப் படிநினை்கள் - – வேர்க்கப் 
படிநினை்கள் என இருனம்களின் எதிர்வுப் 
்பபாககு்க்ளபால �மூ்கம் பி்ளவுபடடுக 
கிடப்பனேப்்பபாை, �மூ்கநீதி மபாறுபடடு 
அனமவேதும், அேன் வின்ளவேபான ்கனை 
இைககியப் பனடப்பு்களும் சவேவ்வேறு 
நினை்களில இயஙகுே்ளமபாகி, சபபாருணனம 
மபாறுபடடு நிறபனேயும் பபார்க்கமுடியும். 
எடுத்துக்கபாடடபா்க, ‘ஊருடன் ஒத்து 
வேபாழ‘ என்பது, புதிய சிநேனனககும், 
்்கள்வி எழுப்புேல ேர்க்கச சிநேனன 
வே்ளர்சசி, புதியன ்கபாண வினழேல என 
எலைபாவேறறுககும் முடடுக்கடனட ்பபாடும் 
சிநேனனயபா்க அனமயும், ஊர் எவவேபாறபான 
்பபாககிலும், பிற்பபாககுச �கதி்களின் 
பிடியிலும், ்மைபாதிக்கத்தின் பிம்பமபா்கவும் 
அனமகிற்பபாது, ஊருடன் ஒத்துப்்பபா்கச 
ச�பாலவேது என்பது, ஊர் இப்படித்ேபான் 
இருககும்; அனே மபாறற முடியபாது. என்வே, 
ஆதிக்கத்திறகு அடிபணிநது ஒத்துப்்பபா 
எனப் சபபாருள் விரிவுசபற, இப்பழசமபாழி 
யபாருனடய நைனுககுச ் �னவே ச�யயும் என 
எணணினபால, ஆளும் வேர்க்கத்துககுத்ேபான் 
்�னவேச�யயும் எனத் துணியைபாம். 
ஊருடன் ஒத்துப்்பபாயிருநேபால பூமி 
ேடனட என, ஊர்உை்கம் எணணிக 
ச்கபாணடிருநே்பபாது, உருணனட 
எனவும், �க்கரம் ்கணடுபிடித்து வினரநே 
்பபாககுவேரத்துத் ே்கவேல சேபாழிலநுடபம் 
்கபாணவும், ்நபாய்கன்ள வினனப்பயன் எனக 
கூறிகச்கபாணடிருநே ்பபாது, மருத்துவே 
வே்ளர்சசி அனேச சீரனமத்தும் �பாேனன்கள் 
ச�யய முடிநதிருக்கபாது.

வேலினமயுள்்ளது ேப்பிப் பினழககும் 
(Survival of the Fittest) எனும் �பார்ைஸ் 
டபார்வின் ்கருத்துககூட, 19 ஆம் நூறறபாணடு 
சேபாழிறபுரடசிககுப் பிநனேய ்கம்யூனி�க 
்கருத்தியைபால மபாறககூடியேபாகியது 
என்கின்றனர். இநேக ்கருத்தியலின்படி, 
முேைபாளித்துவேம்ேபான் வேலினமயுனடயது 
அதுேபான் ேப்பிப் பினழககும் என்பது, 
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்கம்யூனி�ப் புரடசியபால அடககி 
ஒடுக்கப்படட, கீழப்படி நினையில கிடநே, 
சேபாழிைபாளி வேர்க்கம் வேலினமசபறறு, 
முேைபாளித்துவேத்னே வீழத்தி மபாறறம் 
சபறறனே ஆயவு ்நபாக்கர்்கள் கூறுவேர்.

இனேப்்பபாை்வே, சிை பழசமபாழி்களும் 
்கபாைந்ேபாறும் மக்கடதிரளின் ஏறபின�வு 
சபறறு வேநே்பபாதும், சிை பழசமபாழி்கள் 
்கபாைத்தின் ்பபாககிறகு - அறிவியல 
சிநேனனககு அப்பபாறபடடு, சபபாருணனம 
ச்கபாணடு இைஙகுவேனேயும். அறியபானம 
முடிசசு்களில இறுக்கப்படடிருப்பனேயும் 
கூர்நேபாயவு ச�யயைபாம்,

‘‘ெட்டியிலிருந்�ொ�ொன் ஆப்ழப்ல வரும்.”
‘‘ஊரொம்புள்ழளய ஊட்டி வளத்�ொத் �ன்புள்ள 
�ொநே வளரும்.”

இவவேபாறபா்க, பழசமபாழி்கன்ளக ்கடடவிழத்து 
ஆய்வேணடியுள்்ளது. ்கடடனமப்பு 
்கலவியின் இன்றியனமயபானம, ்கற்றபான் 
சிறப்பு, ்கலைபாேபாரின் இழிவு, அனவேயறிநது 
ஒழுகுேல, ேர்க்கமுனற ஒழுக்கம், இன்னபா 
ச�யயபானம, சவேகு்ளபானம, சபரியபானரப் 
பினழயபானம, பு்கழ, �பான்்றபார் ச�யன்க, 
கீழமக்கள் ச�யன்க, நடபு, குறிப்பறிேல, 
முயறசி, வினனத்திறம், மனறபிறர்க்கறியபானம, 
சேரிநது சேளிேல, சபபாருள் ்�ர்த்ேல, 
ஆள்ேல, நன்றி, ஊழ, அரசியல, அனமசசு, 
மன்னனரச ்�ர்நசேபாழு்கல, பன்கத்திறம் 
சேரிேல, பனடவீரர் மபாடசி, இலவேபாழகன்க, 
உறவு, அறசச�யல்கள், ஈன்க, துறவு என்னும் 
சபபாருணனம்களில பழசமபாழிநபானூறு 
்கடடப்படிருககிறது.

முன்றுனறயனரயனபார் �மணச 
�பார்பினரபாேலின் சேபாலவினன 
பிறப்பறுப்பு, ஊழ, துறவு என்பன அழுத்ேம் 
சபறறிருப்பனே, பழசமபாழி நபானூறறில 
பபார்க்கமுடிகிறது. நனடமுனற வேபாழவில 
புழஙகும் பழசமபாழி்கள் �ற்ற, மபாறறம் 
சபறறும், பழசமபாழி நபானூறறில சபபாதியப் 
சபறறுள்்ளன. எளிேபாய ்கபாரியமறறபாமல, 
்கபாைம் ேபாழத்துவேேறகு ச்கபாககின் ேனையில 
சவேணசணய னவேத்துப் பிடிப்பனேப்்பபால 
என்னும் பழசமபாழி மயில ேனையில 
சவேணசணய னவேத்து பிடிப்பனேப் ்பபாை 
என்று 210ஆம் பபாடலில, ்ப�ப்படுகிறது.

நபாய ்கவவியேபாயினும், உடும்பின் 

ேன�னய உயர்வேபா்க எணணித் தின்பபார் , 
பபார்ப்பபார். இது்பபாை கீழபானவேர் வேபாயிற 
பிறநேபாயினும், நலலுனர இ்கழப்படபாது 
என்று ச�பாலைவேருகிற இடத்தில, நபாய 
்கவவிய உடும்பு உள்பட, பலைபாறறபானும் 
புைபானைப் புசித்துள்்ளனர் பபார்ப்பனர் 
என்று அரியசேபாரு �பான்றினனயும் ேருகிறது 
பழசமபாழி நபானூறு. 

கட்டவிழ்ப்பு
கீழ - ்மல ்கருத்தியல பழசமபாழி 

நபானூறு மூைம் சவேளிப்படுத்தியுள்்ள 
பபாடுசபபாருன்ளக ்கடடுனடத்துப் 
பபார்க்கைபாம். அச�்ம கீழ்க்ளது ‘ஆச�பாரம்‘ 
என்று பபாரதி ்பசுகிற இடத்தில 'கீழ' 
என்பது கீழ�பாதியபானரக குறிப்பதிலனை. 
நடத்னேயில கீழபானவேனரக குறித்து நிறகும் 
ச�பாலைபாடைபா்க உள்்ளது. கீழமக்கள் 
இயலபு என்று பழசமபாழிநபானூறு ்பசுவேது 
அயயத்திறகிடமபா்கவுள்்ளது. இனநைம் 
நன்குனடயவேபாயினும் என்றும் மனநைம் 
ஆ்கபாவேபாம் கீழ என்கிற இடம், இது்பபாை 
அனமயப் சபறற ஒன்று, எனைபாம்.

கீழபானவேன் ்கள்ன்ளக ்கணடு மகிழவேபான்; 
மனறப்பினும் ஆ்கபா்ே ேஞ�பாதி மிககுவிடும்; 
சுனரயபாழ அம்மி மிேப்ப (நலை குடிமரபில 
்�ரபாேவேரபான கீழபானவேர் ச�லவேத்ேபால 
சபருகுேல என்னும் அது நீரி்ை 
சுனரககுடுகன்க ஆழவேனேயும் அம்மிக்கல 
மிேப்பனேயும் ஒககும்) குணத்னேக குைத்ேபால 
அறியைபாம் குை ஒழுக்கம் குைவித்னேக 
்கலைபால வேரப்சபறும், முயறசியபால 
பயனிலனை; முன்வினனப் பயன்; மன்னனன 
இ்கழவேபார் ச்கடுவேபார்; நபாணமின்றிப் 
சபண்கள் இலனை; வினனப்பயனன 
அனுபவித்்ே தீர்வேணடும்; ம்களினரச 
�பார எழுேக கூடபாது – நசசுப் பபாம்னபயும் 
நம்பைபாம்; சபண்கன்ள நம்பககூடபாது 
என்பன ்பபான்ற இடங்கள் பிற்பபாககுக 
்கருத்தியல �மூ்கத்தில எவவேபாறு வேழக்கபாறபா்க 
இருநது வேநதுள்்ளன என பழசமபாழிநபானூறு 
எடுத்துக்கபாடடுகிறது. மனிே நடத்னே 
மபாறறத்துககு, மரபு நினை மடடுமலை; 
சூழநினையும் சபரும்பஙகு வேகிககிறது எனும் 
புளும் - ்்கபாலமன் ஆயவு்கள் பகுத்ேறிவுப் 
பபார்னவே்கள் இஙகு முரணபட ்நர்கிறது.

‘நுனிப்புல ்மயபா்ே‘ எனும் 
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பழசமபாழினய எடுத்துக ச்கபாள்்வேபாம். 
சித்ே மருத்துவேம் மறறும் பேபார்த்ே குண 
சிநேபாமணி ்பபான்ற மக்கள் வேழக்கபாறறிலும் 
�ரி, அறிவியைடிப்பனடயிலும் �ரி, சிை 
ேபாவேரங்களில ்மல பகுதினய மடடு்ம 
பயன்ச்கபாள்்ள ்வேணடும். அவேறறின் 
்வேர்ப்பகுதி ்கடுனமயபான விஷத்ேன்னம 
வேபாயநேேபா்க இருக்கககூடும். ்கபாடடபா்க, 
பபாம்பு்கடிக்கபான விஷ முறிவேபா்கவும் 
இனறவேழிபபாடடில முககிய இடம் 
சபறுவேேபா்கவும் உள்்ள அரு்கம்புல 
மிகுநே மருத்துவேப் பயன்பபாடு ச்கபாணடு 
வி்ளஙகினபாலும், அரு்கம்புல �பாறு 
ேயபாரிககும்்பபாது, விஷத்ேன்னம 
்கபாரணமபா்க அேன் ்வேர்ப்பகுதினய 
நீககிவிடுவேர். என்வே ்கபாலநனட்கள் 
புலனை அடி்யபாடு ்மயவேதிலனை. இநே 
அடிப்பனடயில பபார்த்ேபால, நுனிப்புல 
்மயவேதுேபான் �ரி என்றும், இநேப் 
பழசமபாழி ்கபாரண ்கபாரிய அடிப்பனடயில 
இலனை என்ப்ேபாடு, எதிரபான சபபாருளிலும் 
புழங்கப்படடு வேருகிறது என்பபார் 
ச�பாலைபாயவேறிஞர் அருளியபார். இ்ே 
்பபாை, சீரனப் பிரசசினன்கன்ள அரு்கம் 
புலனைச �பாப்பிடடு, வேபாநதி மூைமபா்கச 
�ரிச�யது ச்கபாள்ளும் நுடபம் ச்கபாணடனவே 
புலி, பூனன, நபாய முேலியன. என்வே, புலி 
பசித்ேபாலும் புலனைத் தின்னபாது எனும் 
பழசமபாழினயக ்கடடவிழப்பர் விைஙகியல 
நடத்னே ஆயவேர். பபாம்னபச �ணனடயிடடு 
முடித்ேவுடன், அரு்கம்புலலில ேபான் புரளும் 
கீரி என்பர்.

எருதின் ்நபாவு ்கபாகன்கககுத் சேரியுமபா? 
என்கிற பழசமபாழியிலும் இத்ேகு 
இடர்ப்பபாடு உள்்ளனேப் பபார்ககி்றபாம். 
அேபாவேது மறறவேர் துன்பத்னேப் பறறிக 
்கவேனைப் படபாேவேர்்கன்ளக ்கணடனம் 
ச�யயும் குரல இதில ஒலிககிறது. ஆனபால, 
இயறன்கயில எளிய உயிரினங்கள் இனட்ய, 
ஒன்றறச்கபான்று பரிமபாறறத் ே்கவேனமப்பு 
அடிப்பனடயி்ை்ய, எருது்களின் 
்கபாது்களில ்�ரும் அழுகன்க மறறும் 
உணணி்கன்ள, அனனத்துணணி்க்ளபா்க 
இருககின்ற ்கபா்கங்கள் ச்கபாத்தித் தின்பேன் 
மூைம் எருது்களுககு உேவுவேேபா்கச 
ச�பாலைப்படுகிறது. இநே அடிப்பனடயில 
பபார்த்ேபால, இநேப் பழசமபாழியும் 

எதிர்நினைக ்கருத்ேபாடைபா்க அனமகிறது 
எனைபாம். ்பபாை்வே, முடவேன் ச்கபாம்புத் 
்ேனுககு ஆன�ப்படடனேப் ்பபாை‘ 
எனும் பழசமபாழினய ‘முதுவேர் பழஙகுடி 
வேழக்கபாறறியல ்கண்ணபாடடத்தில ்கபானுயிர் 
ஆயவேபா்ளர் தி்யபாடர் பபாஸ்்கரன் ‘முதுவேன் 
ச்கபாம்புத்்ேனுககு ஆன�ப்படடனேப்்பபாை‘ 
எனக ்கடடவிழககிறபார்.

• பழறயன் தபொங்� வச்ெொ ப�வொனுக்கு ஆவொ�ொ?
• ெக்கிலியக் குடி நொய் ெமயத்துக்கு உ�வொது
• நொயக்குளிப்பொட்டி நடுவூட்்லவச்ெொ வொ்லக்த�ொைச்சுகிட்டு 

பீத்திங்�த்�ொே நபொவும்
• பன்றிநயொடு நெர்ந்�ொல் �ன்றும் ம்லம் தின்னும்
• நொய் ஏன் ந�ொயிலுக்குப் நபொ�ணும் ந�ொயில் �ொத்�வன் 

ஏன் த�ண்டம் �ட்டணும்
• ஆட்டொம்புழுக்ழ�தயல்்லொம் நொட்டொழம பண்ணுது;  

த�ொட்டு மம்பட்டி த�ொ்லழவ நபொடுது
• என்ேநமொ தெொன்ே �ழ�யி்ல எலி ரவுக்ழ� ந�ட்டுச்ெொம் 

ெழபயி்ல
• எல்்லொரும் பல்்லொக்கு ஏறிேொ தெொமக்குறது யொரு
• ஆழேக்கு நீதி தெொல்்ல பூழே நபொவ்லொமொ
• �ளிகிண்டும் துடுப்நப உேக்கு என்ே தவழறப்நபொ
• மொேங்த�ட்ட ெஞெேக்கு மொட்டுக்�றிக்கு வுழுந்து நக்கு
• ென்னியொசிக்கும் ஜொதிமொேம் நபொ�ொது
• வேத்து்ல நமஞெொலும் இேத்து்ல நெரணும்
• ெக்�ளத்திக்கும் ெக்�ளத்திக்கும் ெண்ட என்ேொடி
 ஜொதித�ட்ட மொப்பிள்ழளக்கு த�ொண்ட என்ேொடி
 என்பே நபொன்ற பைதமொழி�ள் வரு்ண இழிழவயும்
• ப்ணக்�ொர அவுெொரி பந்தியிந்ல
 ஏை அவுெொரி ெந்தியிந்ல
• �ல்லு வீட்டுக்�ொரி நபொேொ �முக்�ம்
 கூர வீட்டுக்�ொரி நபொேொ கூச்ெம்
• ஆப்ழபக்கு உருவங்குடுத்�வன் ஆெொரி
 அள்ளிப் நபொட்டு குைம்பு ஊத்துேவன் பூெொரி
• அழரய்ணொ மந்திரி அைச்ெதும் எந்திரி
 முக்�ொத் துட்டு மந்திரி முக்கிகிட்நட எந்திரி
• அஞெேக் �ொரன் முதுகில் வஞெேக்�ொரன் ஏறுவொன்
• ென்னியொசியக் �டிச்ெநொய்க்குப் பின்ேொல் நர�மொம்
 ென்னியொசிக்கு முன்ேொல் மர்ணமொம்
• மடப்பய ந�ொயிலுக்கு �டிப்பய பூெொரி
 ஆக்�ங்த�ட்ட ந�ொயிலுக்கு அருள்த�ட்ட பூெொரி
• அ�திக்கு ஆ�ொயம் துழ்ண
• முறறுந்துறந்�வழே விட �றறுச் சிறந்�வநே நமல்
• �ட்டிழ்லத் திருப்பிப் நபொட்டொ �ழ்ல வலி தீருமொ?

்பபான்ற பழசமபாழி்கள் சபபாரு்ளபாேபார 
ஏறறத்ேபாழவு �பார்நே இழினவேப் ப்கடி 
ச�யதும் மூடநம்பிகன்கனயக ்கணடித்தும் 
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்கழிவிரக்கத்னேப் பதிநதும் நீதி 
பு்கடடுகின்றன.

்கபாைந்ேபாறும் �மயவேபாதி்கள் �மயத்துககுத் 
ேகுநேபாற ்பபாை இனடயீடு ச�யவேனேயும் 
பபார்க்கமுடியும். ‘பள்ளித் ேைமனனத்தும் 
்்கபாயில ச�யகு்வேபாம்‘ எனும் பபாரதி 
பபாடனை இநதுத்துவே மனப்பபான்னம்யபாடு, 
பள்ளிவேபா�னை இடித்துவிடடு ்்கபாயில 
்கடடசச�பாலலியிருககிறபான் ம்கபா்கவி பபாரதி 
என்று புரிநதுச்கபாணடனேப்்பபாை!

‘ெட்டியிலிருந்�ொ�ொே ஆப்ழப்ல வரும்'
எனும் �பாேபாரணப் சபபாருள்நினையில 

ஆ்ளப்படும் பழசமபாழி மனதில உணர்வும் 
மூன்ளயில அறிவும் உள்்ள அ்ளவுககுத்ேபான் 
சவேளிப்படுத்ேப்படும் என்கிற ்நர்ப் 
சபபாருள் விடுத்து, �மயவேபாேம் �பார்நது 
அனுமபானமபான சபபாருளில �ஷடியில 
விரேம் இருநேபாலேபான்; அ்கப்னபயுள் 
(்கருப்னபயுள் ) குழநனே நன்கு வே்ளரும் 
என்று வேலிநது சபபாருள் ச்கபாள்்ளப்படுவேனே 
மலினமபான ன்கத் ேடடல்களுக்கபா்க 
படடிமணடப வேபாயவேபாடன்கயர் பரப்பி 
வேருவேனேயும் பபார்ககி்றபாம்.

‘ஊரபாம் புள்ன்ளய ஊடடி வே்ளத்ேபாத் 
ேன்புள்்ள ேபா்ன வே்ளரும்' எனும் 
பழசமபாழினயயும் இவேர்்கள் விடடு 
னவேக்கவிலனை. பிறருககு உேவி்கள் ச�யயும் 
சபபாதுத் சேபாணடபாறறினபால இநேச �மூ்கம் 
உனது அடுத்ே ேனைமுனறனயயும் கூட 
ஏநதிகச்கபாள்ளும் எனும் ேமிழமரபின் 
ஈன்கத் திறத்னே விரிநேசபபாருளில, 
ேன்ன்கத்்ே ச்கபாணட இப்பழசமபாழினயக 
குறுககி. ஊரபான் வீடடிலிருநது வேநதுள்்ள 
உன்மனனவினய ்கர்ப்ப்கபாைத்தில நீ நன்கு 
்பணுவேபாயபாகில அவேள் வேயிறறிலிருககும் 
உன்பிள்ன்ள நன்கு வே்ளரும் என்று 
ச்கபாணடு கூடடக ்கபாணைபாம். இவவேபாறு 
அவேரவேர் வே�திக்்கறப குறுககியும் திரித்தும் 
ச்கபாணடு கூடடும் சபபாருள்்்கபாடனை 
ஆயவுககுடபடுத்ே ்வேணடியிருககிறது.

‘மரத்ேபாலி ்கடடி அடிச� மபாதிரி‘ 
எனும் பழசமபாழியில வேரி்கடடபாே 
விவே�பாயி வீடடுப் சபண்களின் ேபாலினய 
அறுத்துவிடடு மரக்கடனடனய அவேர்்கள் 
்கழுத்தில ்கடடிவிடும் பனழய அர�பாங்க 

வேன்முனறனயப் பதிவு ச�யயக ்கபா ணைபாம்.

‘சுவேரிருநேபால ேபான் சித்திரம் வேனரய 
முடியும்‘ எனும் பழசமபாழி உத்ேப்புரம் 
�பாதியவேபாதி்க்ளபால எழுப்பப்படட சுவேர் 
இடிக்கப்படட்பபாது, சுவேரிருநேபால 
சித்திரம் வேனரய முடியும் என மறுவேபாசிப்பு 
ச�யயப்படடனே இஙகு ஒப்பு ்நபாக்க, 
்கபாைந்ேபாறும் ்கருத்ேனமப்பு்களில ்நரும் 
மபாறறங்கன்ளயும் ்கணககில ச்கபாள்்ள 
்வேணடும்.

என்வே, பழசமபாழி நபானூறு, 
்கபாைங்கபாைமபா்க வேழஙகி வேநே 
விழுமியங்களின் பிழிவேபா்க, மனிேப் 
பணபபாடனடப் ் பசுவே்ேபாடு ஆளும் வேர்க்கச 
�பார்னபயும், அடககி ஒடுக்கப்படடவேர் 
எதிர்க்்கள்வி ்்கடடு, எழுநது விடபாமல 
�மர�ம் ச்கபாள்ளும் ்பபாகன்கயும், உனககு 
விதிக்கப்படட நியதி என, ச்கடடிேடடிப் 
்பபான மரபு்கன்ள ஏற்கச ச�யயும் 
சிநேனனத் ேக்கனவேப்னபயும், ்கடடவிழத்துப் 
பபார்க்க்வேணடியுள்்ளது.

‘வேபாைறிவேன் நறறபாள் சேபாழபார்‘ என்பனே 
‘சேயவேம் சேபாழுேல‘ என்ற சபபாருளில 
பபார்க்கபாது, குறறமறற அறினவேத் சேபாழுேல 
(வினனயின் நீஙகி வி்ளஙகிய அறிவு)... 
‘இநதிர்ன �பாலும் ்கரி' என்பனே இநதிரக 
்கடவுள் அலைபாது அயநதிரம் நூறபுைனம 
மிக்்கபான் எனப் பபார்த்ேல...

இப்படிச �ங்கச ச�வவியல சபரியபானரத் 
துனணக்்கபாடல மூைம் ்கபாடசித் 
துைக்கங்கள் நமககுக கிடடுவே்ேபாடு, ேமிழச 
�மூ்கப் புத்துயிர்ப்புககு வேழி்்கபாை முடியும்.

சஙகச் ்சவ்வியல ்பதிப்பும் மறுவொசிப்பும் 
ஆறுமு்கநபாவேைர் பதிப்பித்ே நூல்கள் - 

உனரயுடன் பதிப்பித்ேனவே ்்கபாயிற புரபாண 
உனர, திருவேள்ளுவேர் - பரி்மைழ்கர், 
நன்னூல விருத்தியுனர, திருசச�நதில 
நீ்ரபாடட யம்க அநேபாதி உனர, பிர்யபா்க 
வி்வே்க உனர, திருசசிறறம்பைக ் ்கபானவேயபார் 
உனர, சேபால. (ச�பால). மருதூர் அநேபாதி 
உனர, சூடபாமணி நி்கணடுனர, நன்னூல 
்கபாணடின்கயுனர, உபநிடே உனர ஆகிய 
நூல்கன்ளப் பதிப்பித்ேபார் என்ப்ேபாடு, 
1851இல ஆறுமு்க நபாவேைர் எழுதிய சபரிய 
புரபாண வே�னம் ேமிழ சமபாழியில முேன் 
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முேைபா்க சவேளிவேநே உனரநனட நூல்களில 
முேன்னமயபான சபரிய நூைபாகும் என்பது 
குறிப்பிடத்ேக்கேபாகும்.

சிவேபாைய ேரி�னவிதி, கு்ளத்தூர் 
அமுேபாம்பின்க பிள்ன்ளத்ேமிழ, ்கநேரைங்கபாரம், 
ஏசரழுபது, திருகன்க வேழக்கம், புடபவிதி, 
மனறபன�யநேபாதி, திருக்கருனவேப் பதிறறுப் 
பத்ேநேபாதி, படடணத்துப் பிள்ன்ளயபார் 
பபாடல, அருணகிரிநபாேர்வேகுப்பு, திருச 
ச�நதூர் அ்கவேல, விநபாய்க ்கவே�ம், சீவே்க 
்கவே�ம், �கதி்கவே�ம், ்�து புரபாணம், ேருக்க 
�ஙகிர்கம், இைக்கணகச்கபாத்து, ்கநேபுரபாணம், 
பதி்னபாரபாநதிருமுனற, நபாவேைர் நபான்மணி 
மபானை, இரத்தினச சுருக்கம், சிேம்பர 
மபான்மியம், வேபாேப்பிரதிவேபாே எழுத்து்கள்: 
ன�வேதூஷண பரி்கபாரம்,யபாழப்பபாணச 
�மயநினை (ே்கவேல சவே.்கன்கரத்தின 
உபபாத்தியபாயரின் ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமு்கநபாவேைர் 
�ரித்திரம்)

இவவேபாறபா்க ்கனதியபான 
பதிப்பபாசிரியரபா்கவும் ேமிழறிஞரபா்கவும், 
பு்கழசபறற நபாவேைர், ேபாம் எழுதிய 
நூல்கன்ளத் ேபா்ம அசசுககூடம் நிறுவி 
சவேளியிடடபார் என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. 
1851இல யபாழப்பபாணத்தில உள்்ள 
வேணனண ந்கரத்தில வித்தியபாநுபபாைன 
எநதிர�பானை என்ற சபயரில அநே 
அசசுக கூடம் சேபாடங்கப்படடது. 1870ஆம் 
ஆணடினன அடுத்ே பகுதியில அ்ே 
சபயரில ச�ன்னனயிலும் ஓர் அசசுககூடம் 
சேபாடங்கப்படடது என்று சேரியவேருகிறது.

ஆனபால ன�வேம், �ங்கச ச�வவியல 
மரனப அேன் �மயச �பார்பறற பின்புைத்னே 
ஒவவேபானம்யபாடு பபார்த்ேது, ேமிழச 
�மணம், பவுத்ேம், ஆசீவே்கம் ்பபான்றனவே 
இைககியம், இைக்கணம், அ்கரபாதி, நி்கணடு, 
மருத்துவேம், பழசமபாழித் திரடடு, ்கபாப்பியப் 
பங்களிப்பு என, ேமிழச ச�வவியலுககு 
ஆறறிய அருஙச்கபானடயின் வீசன� முநதிக 
ச்கபாணடு ்கபாைச �க்கரத்னேப் பின்்னபாககி 
நீடடி, ச�வவியல ்கபாைத்திலிருந்ே 
ன�வேம் ேனழத்திருநேது எனும் ஒரு 
மபானய முயறசிக்கபா்க பை உள்்ளடி 
்வேனை்கன்ளச ச�யேேபா்கத் சேரிகிறது. 
�ங்கச ச�வவியல சுவேடி்களிலிருநதும் 
பதிப்பிக்க வேபா்ளபாவிருநேது, விதிவிைக்கபா்க 

திருககுறன்ள, அதுவும் ்கபாைம் ்கடநது 
பரி்மைழ்கர் உனரனயத்ேபான் ஆறுமு்க 
நபாவேைர் பதிப்பித்ேபார். (முன்ன்ம 
அ்யபாத்திேபா�ரின் ேபாத்ேபா எலைப்பன் 
ச்கபாடுத்ே சுவேடினய எலலீ�ர் பதிப்பித்ேதும் 
ேஞன�யிலிருநது ஞபானப்பிர்கபா�ர் 
பதிப்பித்ேதும் நி்கழந்ேறிய பிறகு) 
ன�வேம். ஆரியமபானய குறித்து மடடுமலை 
ன�வேமபானய குறித்தும் மி்கக்கபாத்திரமபா்க 
ஆயவு்கள் ்மறகி்ளம்ப ்வேணடியிருககிறது,

"�மயம் என்ற பழம்�ரககு புதிய 
ஊட்கத்தில புறறீ�சைன உருவேபான 
வேரைபாறனறப் பபார்ககி்றபாம். சபரிய 
புரபாணம், திருமுரு்கபாறறுப்பனட முேைபான 
ன�வே �மய நூல்களுககு உனர எழுதுேல 
மறறும் பதிப்பித்ேல ஆகியவேறனறச ச�யே 
நபாவேைர், �ங்க நூல்கள் மீது ்கவேனம் 
ச�லுத்ேபாமல ்பபானது, நபாம் ்கவேனத்தில 
ச்கபாள்்ள ்வேணடிய ச�யதியபாகும். இேனன 
நபாவேைர் ச�யே வேரைபாறறுப்பினழ என்்ற 
மதிப்பிடைபாம். 1850்களில ேம்மிடம் இருநே 
�ங்க இைககியச சுவேடி்கன்ளத் ேமிழ 
ன�வேப் பபாரம்பரியத்தில உருவேபாகி வேநே 
நபாவேைர் பதிப்பித்து சவேளிகச்கபாணடு 
வேநதிருப்பபா்ர்யபானபால, பின்னர் ‘ேமிழத் 
ேபாத்ேபா' உருவேபா்க ்வேணடிய அவேசியம் 
்நர்நதிருக்கபாது. ேமிழத் ேபாத்ேபாவிறகு 
வேபாயப்பளித்து, ஆறுமு்க நபாவேைர் 
்கணனண மனறத்ேது மேம். மேம் எலைபாக 
்கபாைங்களிலும் மேம் பிடித்்ே ச�யலபடுவேது 
‘வேரைபாறறின் முடிவு' எனத் திறனபாயகிறபார் 
வீ.அரசு.

இநே ஆறுமு்கநபாவேைர்ேபான் 
�மணசச�டடிசசி ்கணணகிககு ஏன் சினை 
என்று ்்கடடவேர் என்பதும், இவேருனடய 
ன�வே வேபாரிசு ்கதினர்வேறபிள்ன்ளேபான், 
"இவவே்ளவு புரபாணப் புளுகு்கள் 
பனடப்பு்களுககுள் வேநேது பறறிசயலைபாம் 
உங்கன்ளப்்பபான்ற அறிஞர்்கள் சிநதிக்க 
மபாடடீர்்க்ளபா?" என்றவேபாறு ்்கடடேற்கபா்க 
"உம்னமச �நதிக்க வேநேனம்ய ேவேறு" 
அதுவும் நீர் ச்கபாடுத்ே பபானை வேபாஙகிக 
குடித்ேது அனேவிடத் ேவேறு என்று 
ச�பாலலி, சபரியபார் ச்கபாடுத்து உப�ரித்ே 
பபானை விரலவிடடு வேபாநதியபா்க எடுத்ேவேர் 
என்பதும், இநே மரபி்ைேபான் ன்கைபா�பதி, 
�மககிருேத்திறகும் ேமிழுககும் இருநே 
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அக்கபாள் ேஙன்க உறனவேப் பபாதிரிமபார்்கள் 
ச்கடுத்ேபார்்கள் என்று புைம்பியதும், இநே 
வேரின�யிலேபான் திரபாவிட இயக்கம் 
்கேபா்கபாைட்�ப வேடிவில ேமிழமரபில 
புகுநது ேமிழச சிநேனன மரனபப் 
பிற்பபாக்கபாககிய இரபாமபாயணத்னே 
எதிர்த்து இயங்க, ப.ஜீவேபானநேம் 
இரபாமபாயணத்னேப் பரப்ப முனனநது 
மபாசபரும் வேரைபாறறுப் பினழச�யேபார் 
என்பனேயும் பபார்க்க்வேணடியுள்்ளது.

்கணனணத் திறநதிருககும்்பபாது மணணள் 
ளிக ச்கபாடடுவேனேப் ் பபாை 4489 ஆணடு்கள், 
489 புைவேர்்கள், இனறவே்ன இருநது ைபாடு 
சிவேபா அணடு �ன் ஆப் ைபாடு சிவேபா 
ஆகி்யபார் �ங்க்மறி ேமிழ வே்ளர்த்ேபார்்கள் 
எனும் சபபாயயும் புனனவும் ச்கபாணட 
இனறயனபார் ்க்ளவியனை ச�ம்சமபாழிப் 
படடியலில ்�பாணகிரி்கள் ்�ர்த்ேது... 
வேன்ளயபாபதியும் குணடை்்கசியும் �ரிவேரக 
கினடக்கபாேேபால சபரியபுரபாணத்னேயும் 
்கம்பரபாமபாயணத்னேயும் அயம்சபரும் 
்கபாப்பியப் படடியலில ்�ர்க்க 
அஞஞபானங்கள் தினமணியில எழுதியது 
.....(10 �ேவிகிே இட ஒதுககீடு ்பபாை 
ன�வே னவேணவே இடஒதுககீடு) ஊசிமுறி 
பூர்ணம்பிள்ன்ள �ங்கநூல மபாதிரி்ய 
்பபாலினமயபாய எழுதிய இன்னினை 
ன்கநநினை திரிபபாக்கம் ்பபாை்வே எழுதிச 
்�ர்த்ே வேரைபாறுள்்ள ேமிழ மணணில 
திருமுரு்கபாறறுப்பனட, பரிபபாடல �ங்க 
நூல்களுககுப் பிறபடடனவேயபா்க இருக்கைபாம் 
என னவேயபாபுரிப்பிள்ன்ள ச�பாலை அதுபறறி, 
ேர்க்க நியபாய விவேபாேமின்றி, வேககீல்கள் 
இப்படித்ேபான் சபபாய ச�பாலவேபார்்கள் என, 
ேணடமிழபா�பான்்கள் ்கடநது ்பபானது ... 
மபாறறுச சிநேனனனய அழித்சேபாழித்ே 
அனலவேபாேம் புனலவேபாேம் பறறிப் 
சபரிதும் ேர்க்க நியபாய உனரயபாடனைத் 
ேமிழச�மூ்கம் நி்கழத்ே ்வேணடியேன் 
அவேசியம்... ஆ்�பாரக்்கபானவே ேமிழ மரபின் 
அப�பாரக ்்கபானவே என சபரியபாரியல 
சவேளிச�த்தில நபான் எழுதிய ்கடடுனர.... 
எனப்பை ே்ளங்களில ஆழமும் விரிவும் 
்ேடிப் பயணமபா்க ்வேணடியிருககிறது.

இநநினைனயத்ேபான் ்கபாைஞச�ன்ற 
அறிஞர்்களும் ்கபாைஞச�லைபாே பை 
ேமிழறிஞர்்களும் எனும் சபரியபாரின் சேபாடர் 

சுடடுகிறது. (இன்னமும் ஆக்கப் பூர்வேமபா்கக 
்கபாைத்திறகும் பயனளிக்க ்வேணடுசமன்வே 
இத்ேகு ச�பாலைபாடல்கன்ளப் சபரியபார் 
பயன்படுத்தினபார். ்கபாைஞச�லைபாே எனும் 
சேபாடனரப் சபரியபார்ேபான் முேன்னமயபா்க 
உருவேபாககிப் பயன்படுத்தியிருககிறபார் என்று 
்ேபான்றுகிறது.)

நிரறவுரை:
ேனிநபாய்க அடி்களின் ேமிழ பகதிசமபாழி 

எனும் வேனரயனற மீேபான எதிரீடு இஙகு 
அழுத்ேமபா்கப் பதிய ்வேணடியிருககிறது, 
�மயச�பார்பறற வே்ளமபான புைனம மரபு 
நம்மிடம் இருக்க, பகதி என்பது நீள்சநடும் 
ேமிழிைககியப் பரப்பில ஒரு சிறுபகுதி. 
அவவே்ள்வே! அதுவும் ச�வவியல 
்கபாைத்திறகுப் பிநனேய ஒரு பகுதி. அவவே்ள்வே! 
ஆனபால, இதில முரணிகச்கபாணடு பிசரஞசு 
சமபாழி - ்கபாேலின் சமபாழி, இத்ேபாலி 
சமபாழி - வேணி்கத்தின் சமபாழி, ேமிழ 
- பகதியின் சமபாழி என, ேனிநபாய்கர் 
வேனரயனற ச�யேது சபபாருத்ேமறறதும் 
முழுனமயறறதும் ேர்க்கமறறதும் ஆகும் 
என அறுதியிடைபாம். இப்படி, விரிநது 
பரநது ஆயவுக ்க்ளம் ்கணமுன்்ன விரிநது 
கிடககிறது. சபரியபானரத் துனணக ்்கபாடல 
எனும் சவேளிச�த்திலிருநது, ்மைபாயவு்களும் 
மீ்ளபாயவு்களும் சமன்்மலும் துைங்கப்படல 
்வேணடும்.

மொட்கடறறுக குறிப்பு நூலகள் :
1. ச�வவியல ேமிழ, ம.்வே.பசுபதி (பதி), 

ேமிழப்பல்கனைக ்கழ்கம், ேஞ�பாவூர், 
2010

2. இநதிய இைககியக ்்கபாடபபாடு்கள், 
சூழலசபபாருத்ேம், ச்க.அயயப்ப 
பணிக்கர், (சமபா.சப) ம்னபா்கரன், 
மபாறறு சவேளியீடு,ச�ன்னன, 2015

3. ்கலைபாடம், பபாட நூல, 
ேமிழப்பல்கனைக்கழ்க சவேளியீடு, 2016

4. சிைப்பதி்கபாரம் மறுக்கப்படட நீதியும் 
மனறக்கப் படட உணனம்களும், சவே. 
சபருமபாள் �பாமி, பபாரதி புத்ே்கபாையம், 
2017
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5. சபரியபாரின் இைககியச சிநேனன்கள் 
- இரபா.மணியன், புரடசிப்பபானேப் 
பதிப்ப்கம், 10, �வே்கர்ைபால ்நரு 
�பானை,்்கபாயம்்படு, ச�ன்னன , 2007.

6. நிழல ்கபாணமணடிைம் 
-�ங்கசச�வவியல வேபாசிப்பும் 
மறுவேபாசிப்பும், சே,சவேறறிசச�லவேன், 
முககூடல சவேளியீடு,2015

7. ச�பாைவேனட்களும் ச�பான்னவேர்்களும், 
�.மபாட�பாமி, எதிர் சவேளியீடு, 
ச�ன்னன, 2018

8. நவீன ் ்கபாடபபாடடு ஆயவு்கள், சபபா.ந. 
்கமைபா, ்கபாலயபா, சபங்களூர் , 1999

9. பழநேமிழில புதிய பபார்னவே, 
அ.ப.பபானையன், சீனே 
பதிப்ப்கம்,ச�ன்னன,2007

10. ேமிழர் உணனம வேரைபாறு,்்கப்டன் 
்க லி ய ச ப ரு ம பா ள் , ப பா ை ம் 
சவேளியீடு,ச�ன்னன 2010

11. ேலித் பபார்னவேயில ேமிழப் பணபபாடு, 
ரபாஜச்கௌேமன், அனடயபா்ளம் 
பதிப்ப்கம், 2018.

12. இருணட ்கபாைங்களும் சபபாற 
்கபாைங்களும், சபபா.்வேல�பாமி, 
்கபாைசசுவேடு, 2009.

13. சேபால்கபாப்பியம் ்கபாடடும் வேபாழவியல 
, ந.சுப்புசரடடியபார், 1995.

14. ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமு்கநபாவேைர் �ரித்திரம், 
சவே.்கன்கரத்தின உபபாத்தியபாயர், 
இைஙன்க, 1882.

15. ேமிழ்கத்தில அடினமமுனற , 
ஆ.சிவேசுப்பிரமணியன், ்கபாைசசுவேடு 
சவேளியீடு, 2017.

16. பழசமபாழி்களும் வி்ளக்கங்களும், 
மஞன� வே�நேன், சுயமரியபானேப் 
பிரச�பார நிறுவேன சவேளியீடு, 
ச�ன்னன, 2018.

17. பழசமபாழி்களும் வி்ளக்கங்களும், 
புஷபவேனம் குப்பு�பாமி,ச�ன்னன, 2015.

18. ஈ.சவே.ரபாம�பாமி என்கிற 
நபான், பசு ்கவுேமன், பபாரதி 
புத்ே்கபாையம்,ச�ன்னன, 2018.

19. ேமிழர் இயஙகியல, ்க. சநடுஞச�ழியன், 
மனிேம் சவேளியீடு, திருசசிரபாப்பள்ளி, 
2000.

ஆசிரியர் குறிப்பு:
்பரபா.சேன்னவேன் சவேறறிசச�லவேன் 

்கவினே, சிறு்கனே, ்கடடுனர, என 25 
நூல்களின் நூைபாசிரியர்; இரு குறும்பட, 
ஆவேணப்பட இயககுநர்; ்கறன்க மறறும் 
ஆயவு சநறியபா்ளர்; பபாடத்திடட வேலலுநர்; 
சபபாழிவேபா்ளர் எனப் பன்மு்கத் ே்ளத்தில 
்கபால நூறறபாணடபா்கப் பணியபாறறி வேருபவேர். 

அசமரிக்கபா, ஆஸ்தி்ரலியபா, இஙகிைபாநது, 
்கனடபா, சடன்மபார்க, நபார்்வே, சநேர்ைபாநது, 
பிரபான்ஸ், ்�ர்மனி, ஸ்வீடன் ்பபான்ற 
நபாடு்களின் பு்கலிடத் ேமிழக ்கவினே்கள் 
குறித்து, ேமிழில 2004-இல, ேமிழப் 
பல்கனைக ்கழ்க அயை்கத் ேமிழியல 
துனறயில முேன்னமயபான ஆயனவே நி்கழத்தி, 
அத்துனறயில ்பரபாசிரியரபா்கப் பணியபாறறி 
வேருபவேர்.

இைஙன்க, ம்ைசியபா, சிங்கப்பூர், 
சமபாரீசியஸ், பர்மபா ்பபான்ற நபாடு்களில 
்க்ளப்பயணம்  ்மறச்கபாணடும், 
்கருத்ேரஙகு்கள் / ஆயவேரஙகு்களில ஆயவுனர 
யபாறறியும், அயை்கத் ேமிழபாசிரியர்்களுககும் 
மபாணவேர்்களுககும் ஆழநினைத் ேமிழப் 
பயிறறியும்  பன்னபாடட்ளவிைபான ேமிழ 
வே்ளர்சசிப் பணி்கன்ள ்மறச்கபாணடு 
வேருபவேர். சிறநே நூைபாசிரியர் விருது, சிறநே 
ஆவேணப்பட இயககுநர் விருது, ஆசிரியச 
ச�ம்மல விருது ்பபான்ற விருது்கள் இவேரது 
பணி்களுககு ஏறபின�வு அளித்துள்்ளன.

l
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 (Annihilation of Caste)

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).

Social Endosmosis is Social Justice.

“An ideal society should be mobile, should be full of 
channels for conveying a change taking place in one 
part to other parts.

In an ideal society there should be many interests 
consciously communicated and shared. There should 
be varied and free points of contact with other modes 
of association. In other words, there should be social 
endosmosis. 

This is fraternity, which is only another name for 
democracy. 

Democracy is not merely a form of Government. It 
is primarily a mode of associated living, of conjoint 
communicated experience. It is essentially an attitude 
of respect and reverence towards fellowmen”.
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கட்டுரைச் சுருககம்:
”மனு ஸ்மிருதியில சபண்கன்ளப் பறறிச 

ச�பாலவேனே்ய ேபான் திருவேள்ளுவேரும் 
ச�பாலலியிருககிறபார்; என்வே மனுேர்ம 
�பாஸ்திரம் ேனட ச�யயப்பட 
்வேணடுமபானபால, அ்ே ்கபாரணத்திற்கபா்கத்  
திருககுறளும் ேனட ச�யயப்பட 
்வேணடிய்ே” என்சறலைபாம் அணனமயில 
எழுப்பப்படும் னவேதி்கக கூககுரல்கள் 
உணனமயபா? என்று ஆயகிறது இக்கடடுனர. 

மனுநூல, மக்கள் வி்ரபாே நூல. 
சபண்கன்ள, உனழககும் மக்கன்ள 
இழிவுபடுத்தும் நூல. திருககுற்்ளபா மக்கள் 
�மூ்க விழுமியம் ச்கபாணட நூல. சபண்கன்ள, 
உனழககும் மக்கன்ள வேபாழத்திடும் நூல. 
வேடிவி்ைபா, ்கருத்தி்ைபா, நீதியி்ைபா, இரணடு 
நூல்களும் ஒன்று ஆ்க்வே ஆ்கபாது என்று 
நிறுவுவே்ே இக ்கடடுனரயின் ் நபாக்கமபாகும்.

முகவுரை:
மனுநூல ஒரு மக்கள் வி்ரபாே 

நூல. சபண்கன்ள, உனழககும் 
மக்கன்ள இழிவுபடுத்தி, பபார்ப்பனர்்கள் 
உனழக்கபாம்ை அதி்கபாரம் ச�யது பினழத்துக 
ச்கபாழுப்பேற்கபான சூழசசி்கன்ளக 

ச்கபாணட ஒரு நூல. ஒவசவேபாரு சூத்திரமும் 
(சு்ைபா்கம்) உனழககும் மக்கன்ள அடினமப் 
படுத்துவேேற்கபான வேஞ�்க “சூத்திர” நூல! 
இனே ஏறச்கன்வே பை்கபாைமபா்கத் ேநனே 
சபரியபாரும், திரபாவிடர் ்கழ்கமும், இடது�பாரி, 
ேலித்திய முற்பபாககு இயக்கத் ் ேபாழர்்களும் 
ச�பாலலிக ச்கபாண்ட இருககிறபார்்கள்.  

ஆனபால, அணனமயில, “அய்ரபாப்பிய 
ஒன்றியப் சபரியபார் அம்்பத்்கரியத் 
்ேபாழர்்கள் கூடடனமப்பு” நடத்திய 
்கருத்ேரங்கம் ஒன்றில, “இநதிய அரசியலில 
சபரியபார்” எனும் ேனைப்பில ்பசிய 
வி.சி.்க.ேனைவேர் சேபால. திருமபாவே்ளவேன் 
அவேர்்கள், மனுநூல சபண்கன்ள இழிவு 
ச�யதிருப்பனேச ச�பாலலி, அனே எதிர்த்துப் 
சபரியபார் நடத்திய ்பபாரபாடடங்கன்ளப் 
பறறியும் ் பசினபார். இநே நி்கழசசி சபரியபார் 
வேனைக்கபாடசியில அக.16, 2020 அன்று 
வேநேது. இன்றும் இருககிறது. “மனு (அ)
ேர்ம நூனைத் ேனடச�ய” என்ற திருமபா, 
அேற்கபான இயக்கத்னேயும் முன்சனடுத்ேபார்1 
இேற்கபா்கத் ்ேபாழர் திருமபாவே்ளவேன் மீது 
வேழககுப் ்பபாடடபார்்கள், அநே வேழககுத் 
ேள்ளுபடி ஆகிவிடடது. ஆனபால, அேன் 
சேபாடர்சசியபா்கத் ேமிழ ஊட்கங்களில 

குைளும் மனுவும் – ஒபபீடு
திரு. ெொ.முத்துநி்வன
கல்வி, சமூகவியல்     
்தமிழ் இலக்கிய ஆய்வாளர



68 Oct - Dec 2021

நடநே விவேபாேங்கள் எளிதில மறநதுவிடக 
கூடியனவே அலை.

“மனுஸ்மிருதியில சபண்கள்” என, 
்்கபானே ்�பாதிைடசுமி என்பவேர் எழுதிய 
்கடடுனரனய, திருமபா இயக்கம் நடத்திய 
பதினனநேபாம் நபாளில, ‘தினமணி’2 

சவேளியிடடு, “மனுேர்ம நூல, சபண்கன்ள 
இழிவு ச�யயவிலனை, மபாறபா்கப் 
சபருனமப்படுத்தி்ய இருககிறது” என்று 
வேலிநது ச�பாலலிப் பபார்த்ேது. இேறகுத் ேநனே 
சபரியபார் எழுபது ஆணடு்களுககு முன்்ப 
பதில ேநது விடடனேத் ேமிழநபாடு அறியும், 
்கபாத்திருந்ேபாம்.  ஆனபால, “இவவே்ளவு 
ச�பாலலியும் நம்னமக ்கணடுச்கபாள்்ளபாமல 
இருககிறபார்்க்்ள” என்று நினனத்்ேபா 
என்ன்வேபா, “ேமிழர் ் பபாறறும் திருககுறன்ளச 
சீணடிப் பபார்த்ேபால, ஒரு்வேன்ள ேமிழர்்கள் 
்கவேனிப்பபார்்க்்ளபா?”  எனும் நினனப்பில, 
மீணடும் “மநுவுககு ஏன்இநே எதிர்மனு” 
எனும் ேனைப்பில, ஆர்.நடரபா�ன் என்பவேர் 
எழுதிய ்கடடுனரனய அடுத்ே15ஆம் 
நபாள் சவேளியிடடது ‘தினமணி’.3 இநேக 
்கடடுனர்கள் சவேளியபான ்ேதி்கன்ளக 
்கவேனித்ேபால அவேர்்களின் அவே�ரமும் 
ஆத்திரமும் புரியும்! இனேயும் யபாரும் 
்கவேனிக்கபாமல இருநதுவிடக கூடபா்ே 
என்னும் ்கவேனை்யபாடு, சிைவேரி்கன்ளப் 
சபரிது படுத்தி, ‘தினமணி’ நடுப்பக்கக 
்கடடுனரயின் நடுவில சவேளியிடடனே 
மடடும் அேன் முககியத்துவேம் ்கருதி, ்கவேனம் 
குவிக்க ்வேணடி, இஙகு அப்படி்ய – எநே 
மபாறறமும் இன்றி – ேரப்படுகிறது.

“மநு தபண்�ழளப் பறறிச் தெொல்வழ�நய�ொன் 
திருவள்ளுவரும் தெொல்லியிருக்கிறொர், மநு�ர்ம 
ெொஸ்திரம் �ழட தெய்யப்பட நவண்டுமொேொல், அந� 
�ொர்ணத்திற�ொ�த்  திருக்குறளும் �ழடதெய்யப்பட 
நவண்டியந�”

இது �ரி ேபானபா ? 

குறளும் மனுவும் ச�பாலலும் ்கருத்து்கள் 
எலைபாம் ஒன்றுேபானபா?               

இவவிரணடு நூல்கன்ளயும் ஒப்பிடடுப் 
பபார்க்கைபாம் -

்்பண்ரைப் க்பொறறும் குறளும், 
இழிவு்படுத்தும் மனுவும் :       

்கறனப வேலியுறுத்தும் அநேக்கபாை 
நனடமுனறயிலும் கூட, “சபணணின் 
சபருநேக்க யபாவு்ள?”4 என்று, சபண 
இனத்னேப் சபருனமப்படுத்திய குறள் 
எங்்க?  நூலின் அனனத்துப் பகுதி்களிலும் 
சபணஇனத்னே இழிவுபடுத்தி, “எலைபா 
�பாதிககுள்ளும் இழிநே �பாதியபா்க” 
சபண்கன்ளப் ்பசும் மனுஎங்்க? 
‘உயர்நே�பாதி’ என்று அவேர்்க்்ள உயர்த்திச 
ச�பாலலிக ச்கபாள்ளும் பபார்ப்பனக 
குைத்தி்ை்ய பிறநதிருநேபாலும், அவேள் 
சபணணபா்கப் பிறநது விடடபால இழிநே 
பிறவிேபான் என்கிறது மனு.5

மனுனவேப் சபபாறுத்ேவேனர, அனனத்து 
�பாதிப் சபண்களும் சூத்திரர் ேபா்ன?! 
என்வேேபான் “சபண்கன்ளயும் சூத்திரனரயும் 
ச்கபாலலுவேது மி்கவும் குனறநே பபாவேமபாகும்”6 

என்றும், “சபரும்பபாலும் மபாேர் ்கறபிைபார் 
என்்ற சபரிதும் பை நூல்களிலும் 
குறிப்பிடுவேனவேறனறயும் ்்கடபீரபா்க”7 

என்றும், இது்பபாைப் பறபை இடங்களிலும் 
சபண்கன்ள இழிவுபடுத்தி்ய மனுவில 
ச�பாலைப் படடிருப்பது உணனமேபா்ன? 
சபண்கன்ள ஒழுக்கக ்்கடபானவேரபா்க, 
மயககும் குணம் ச்கபாணடவேர்்க்ளபா்க்வே 
மனுேர்மம் சித்ேரிககிறது பபாலியல ரீதியில 
ஒழுக்கக ்்கடு்கள் ஏதும் நடநேபால, அதில 
ஆணுககுப் சபபாறுப்பு எதுவும் இலனை 
என்பது ்பபாை மனுநூல சபண்கன்ள 
இழிவுபடுத்துகிறது.

“ேமது அைங்கபாரத்ேபால மனிேனரக 
்கவேரும் சபண்களின் இயலபறிந்ேபார் 
சபண்களிடம் ்கவேனக குனறவேபா்க நடநது 
ச்கபாள்்ளமபாடடபார்்கள்.”8

“்கணவேன் சூேபாடுகிறவேனபாயினும் 
குடி்கபாரனபா்க இருநேபாலும் 
பிணியபா்ளனபாயினும் மனனவி அவேனுககுச 
ச�ருககுறறுப் பணிபுரியபாமல இருநேபால 
அவேளுககு அழகு ச�யேல, ஆனட, படுகன்க 
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இவேறனற மறுத்து மூன்று மபாேம் விைககி 
னவேக்கவும் ச�பாலகிறது மனுநூல.”9

“இழிநடத்னே, பரத்னேயர் 
நடபு, நறகுணமின்னம 
இவேறனறயுனடயவேனபாயினும் ்கறபின்ளபான 
சபண ேன் ்கணவேனனத் சேயவேமபா்கப் 
்பணு்க.”10

“மறுனமயின்பத்தில நபாடடமுள்்ள 
சபணமணி ேன் ்கணவேன் இருப்பினும் 
இறப்பினும் அவேன் ்கருத்துககு மபாறுபபாடபா்க 
நடக்கக கூடபாது.”11

இவவேபாறு மனு சபண்கன்ள இழிவுபடுத்தும் 
்பபாது, இேறகு மபாறபா்கக குறள், சபண்கள் 
பறறி என்சனன்ன ச�பாலலியிருககிறது 
என்றும் பபார்க்க ்வேணடும். 

இலைறவியல என்சறபாரு ேனி இயல (நூலின் 
சிறு பிரிவு) வேகுத்து, அேறச்கன்்ற இருபது 
அதி்கபாரங்களில இருநூறு குறடபபாக்கன்ள 
எழுதி, வேபாழகன்கத் துனணயின் சபருனம 
ச�பாலலி, மக்கட்பறு ேரும் மகிழனவேச 
ச�பாலலி, அன்புடனம்யபாடு, விருந்ேபாம்பி, 
இனியனவே கூறி, ச�யநநன்றியறிநது, 
நடுவுநினை ேவேறபாது, அடக்கம் மறறும் 
ஒழுக்கத்துடன், பிறனில வினழயபாது, 
சபபாறுனமயுடன், சபபாறபானம ேவிர்த்து, 
்பரபான�ப்படபாது, புறஙகூறபாது, பயனிை 
ச�பாலைபாது12 தீவினன அஞசி, ஒப்புரவேறிநது 
ஈன்கயுடன், பு்கழசபற வேபாழச ச�பாலலித் 
ேருகிறது குறள்.

இலைறத்திற்்க 200குறடபபாக்கள் எழுதிப் 
சபணணின் சபருனம ச�பான்ன திருககுறள் 
எங்்க? 

சபணனண இழிபிறவியபா்க்வே ச�பாலலி 
னவேத்ே மனு எங்்க?

இேனபாலேபான், ்கவிஞர் ்கநேர்வேன்,

“இந்� ந�ெத்துப் பன்றி கூட 
ந�ொடீஸ்வரன் ம�ழள விடவும் 
மதிப்பு மிக்�து ” - என்றும்,
“நொளும் கிைழமயும் நலிந்ந�ொர்க் கில்ழ்ல,
ஞொயிறறுக் கிைழமயும் தபண்�ளுக் கில்ழ்ல”

என்றும் இன்னறய சபண்களின் 
பரிேபாப நினைனயச ச�பாலலி, அேற்கபான 
தீர்வு்நபாககிச சிநதிக்க னவேககிறபார்.13

ஒரு நபாடடு முன்்னறறம், அநநபாடடுப் 
சபண்களின்  முன்்னறற அ்ளவிலேபான் 
அனமயும் என்பபார்்கள்.  ஆனபால, 
மனுநூலின் ஒவசவேபாரு சு்ைபா்கத்திலும் 
சபணணடினமத்ேனம் வேழிநது ஆறபாயப் 
சபருகுகிற்ே! ஓரிடத்திைபாவேது சபணணும் 
ஓர் உயிர்ேபான், அவேள் மனிேப் பிறவிேபான், 
ஆணுககுச �மமபான உரினமயுள்்ளவேள்ேபான் 
என்று எங்கபாவேது ச�பாலைப்படடிருககிறேபா?  
இலனை்ய! மபாறபா்க, எலைபா இடங்களிலும் 
சபண்கள் ஆண்கன்ளத்ேபான் �பார்நதிருக்க 
்வேணடும், எநே வேயதிலும் அவேளுககுச 
சுேநதிரம் கினடயபாது. ஆண்க்ளபால 
்கபாப்பபாறறப் படுவேேற்கபா்க, சபண 
சுயஅறிவின்றி்ய பனடக்கப்படடபாள் என்று 
எத்ேனன வேன்கயபான சு்ைபா்கங்கள்?

 “பபாலியத்தில ே்கப்பன் ஆஞனஞயிலும், 
யவவேனத்தில ்கணவேன் ஆஞனஞயிலும்,  
்கணவேனிறநே பின்பு பிள்ன்ள்களின் 
ஆஞனஞயிலும்  இருக்க ்வேணடிய்ே 
யலைபாது, ஸ்த்ரீ்கள் ேன் ஸ்வேபாதீனமபா்க 
ஒரு்பபாதும் இருக்கக கூடபாது (“அத்.9, 
சு்ைபா்கம்148) எனும் இநே வேரி்கள் அப்படி்ய 
ஓர் எழுத்தும் மபாறபாமல, “மநுேரும 
ஸபாஸ்திரம்” எனும் நூலின் உனரயில 
உள்்ளனவே. “திருவேநதிபுரம் ்்கபாமபாணடூர் 
இன்ளயவிலலி, இரபாமபாநு�பாச�பாரி” என்பவேர் 
எழுதிய உனர்யபாடு, 1865ஆம் வேருடம் 
டி�ம்பர் 19ஆம் ்ேதி சவேளியிடப்படட 
நூலில உள்்ளது. (இேன் பிடிஎஃப் ்்கபாப்பு 
வேடிவேம் இன்றும் இப்்பபாதும் ்கணினி 
இனணயத்தில கினடககிறது ‘ஒரிஜினல’ மனு 
ேர்ம �பாஸ்திரத்னேப் பபார்த்துகச்கபாள்்ளவும்.)

அநே ஒரிஜினல சு்ைபா்கம் இ்ேபா,

“பி�ொ ரக்ஷதி த�ௌமொநர,
பர்த்�ொ ரக்ஷதி தயௌவநே
புத்நரொ ரக்ஷதி வொர்�க்நய
நஸ்த்ரீ ஸ்வொ�ந்�ர்ய மர்�தி”14

இநேக ்கருத்னே, அறிசவேபாளி 
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இயக்கத்திற்கபா்க 1990-1991இல, இக்கடடுனர 
ஆசிரியர் -நபா.முத்துநிைவேன் சமபாழி 
சபயர்த்து, ேமிழநபாடடின் சபரும்பபாைபான 
மபாவேடடங்களில நபாட்கப் பபாடைபா்கப் 
பபாடப்படட சமபாழிசபயர்ப்பு வேரி்கள் 
இ்ேபா,

“�ந்ழ�க் �டிழம சிறுவயதில்,
�்ணவற �டிழம இளவயதில்,
ம�னுக் �டிழம முதுழமயிந்ல
எந்நொளும்தபண் அடிழம�ொன்”  
(“உணனம” இேழிலும் அப்்பபாது வேநேது)

இவவேபாறபா்க, சபண்கன்ளப் பறறிய 
மனுவின் பபார்னவே, “ஆண்களுக்கபான 
்பபா்கப் சபபாரு்ளபா்க” சபண்கன்ளப் 
பனடத்திருப்பேபா்க்வே உள்்ளது.

இது ஒருபுறமிருக்க, 

மனுவின் “பங்கபாளி”யபான ப்கவேத்கீனே 
இதுபறறி என்ன ச�பாலகிறது என்று 
பபார்த்ேபால சபண்களும் சூத்திரர், னவேசியர் 
ஆகி்யபாருடன், “பபாவே்யபானியில” இருநது 
பிறநேேபா்கச ச�பாலகிறது!15 ேமிழில 
சமபாழிசபயர்க்கப்படடுள்்ள ப்கவேத் கீனே 
நூல்களில இனே “இழிநே பிறப்பு” என்று 
ச�பாலலிவிடடபார்்கள். ஆனபால ஆஙகிைத்தில 
்நரடியபா்க “born out of the womb of sin”16 என்று 
்பபாடடு உனடத்து விடடபார்்கள் ‘சரணடும் 
சரணடபாப்னப!  சரணடும் ்கழணடபாப்னப’ 
என்னும் கிரபாமத்துப் பழசமபாழி இேனபால 
ேபான் எழுநே்ேபா?                                     

எனில, 

சபணனணப் சபருனமப்படுத்தி இலைறம் 
பபாடும் குறளும் ,  

இழிவு படுத்தி வேன� பபாடும் மனுவும் 
எப்படிச �மமபாகும்? 

பிறப்பபால, மனிேர் அனனவேரும் �மம் 
இலனையபா?

சபபாதுவேபா்க்வே எலைபா மனிேர்ககுமபான 
அறம்கூறும் நூல என்பேபால “உை்கப் சபபாது 
மனற” என்று குறன்ளப் ்பபாறறுகிறது 
குவேையம்! மனற என்றபா்ை ர்கசியமபா்கச 

ச�பாலலும் ்வேேம் என்றுேபா்ன சபபாருள்? 
அேனபால, எலைபார்ககும் சபபாதுவேபான 
அறநூல எனும் சபபாருளில,“உை்கப் 
சபபாதுமனற” என்ப்ே �ரி.

‘சூத்திரர்’ என்றபால பிரபாமணர்்களின் 
னவேப்பபாடடி மக்கள்’17 என்று சபபாருள். 
ஆம். அப்படித்ேபான் மனு�பாஸ்திரம் 
கூறுகிறது. இதிலிருந்ே மனுநூல ஒரு மக்கள் 
வி்ரபாே நூல என்பனேத் சேளிவேபா்கப் 
புரிநதுச்கபாள்்ளைபாம்.

அன்னறய �பாதியச �முேபாயத்தி்ை்ய, 
“ஆறறிவு பனடத்ே  மனிேர்்கள்  மடடுமலை,  
உை்க  உயிர்்கள் அனனத்து்ம �மம், 
ஏசனனில  ஓரறிவுத்  ேபாவேரம்  முேல, 
அயநேறிவு விைஙகு்கள்வேனர  ஒவசவேபான்றும் 
மதிப்பிறகுரியனவே்ய” எனும் ஆழநே 
சபபாருளில, “பிறப்சபபாககும் எலைபா 
உயிர்ககும்”18 என்பது உை்கப் பு்கழசபறற 
குறள்வேரி. இேறகு  ்நர் எதிரபா்க, “நபான்கு 
வேர்ணங்கன்ள  பிரம்ம்ன  பனடத்ேேபா்கச 
ச�பாலலும் மனு, “ேனது  மு்கத்திலிருநது 
பிரபாமணனரயும், ்ேபாளிலிருநது �த்திரிய 
னரயும்,  சேபானடயிலிருநது னவேசியனரயும்,  
்கபாலிலிருநது  சூத்திரனரயும் பிரம்மபா  
பனடத்ேபான்”19  என்று ்கனே்கடடியது. 

இனே விழுஙகிச ச�ரித்து, அப்படி்ய 
ப்கவேபான் கிருஷணன், “நபான்கு 
வேர்ணங்கன்ளயும் நபா்ன பனடத்்ேன்” 
என்கிறபான்.20 கீனே, ஒரு புனிே 
நூைபா்க இநதிய வேழககு மன்றங்களில, 
அஙகீ்கரிக்கப்படடுள்்ள ச�யதியும், 
மனுேர்ம(?)நூல இதுவேனர முப்பத்சேடடு 
தீர்ப்பு்களில ் மற்்கபாள் ்கபாடடப்படடுள்்ளது 
எனும் ே்கவேலும் இன்னறய �மூ்கத்தின் 
அவேைநினைககு உச�பட� �பாடசி்கள்!

இநேப் புரடடுக ்கனேனயத் ேபா்ன 
புரடசிக்கவிஞர் புரடடிப் புரடடி எடுத்ேபார்?

"முகததில் பிறப்பதும் உண்சடைொ 
முட்டைொசை?

ந�ொளிற பிறப்பதுவும் உண்நடொ த�ொழும்பநே?
இழடயிற பிறப்பொர் உண்நடொ எருழமநய?
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�ொலில் பிறப்பொர் உண்நடொ �ழுழ�நய?
நொன்மு�ன் என்பொன் உளநேொ நொநய?
புளு�டொ பு�ன்றழவ எ்லொம்நபொக் கிலிநய”21

 இ்ே ் பபாை �பாதிகச்கபாரு நீதி ச�பாலலும் 
�னபாேனப் ்பபாகன்கக ்கணடித்து,

“சூத்திரனுக்த�ொரு நீதி – �ண்டச்                                              
நெொறுண்ணும் பொர்ப்புக்கு நவதறொரு நீதி
ெொத்திரம் தெொல்லிடு மொயின் – அது
ெொத்திரம் அன்று ெதிதயன்று �ண்நடொம்”22

எனும் பபாரதியின் குரலும் நினனவுககு 
வேருவேது ்பபாை, “அறமபாவேது, மனு முேலிய 
நூல்களில விதித்ேன ச�யேலும், விைககியன 
ஒழி்ேலும் ஆம்”23 எனப் பரி்மைழ்கர் 
குறளுககு எழுதிய  உனரப்பபாயிர வேரி்களும் 
நினனவில எழுவேது இயல்ப.

�பாதி்கன்ளத் ேபாணடி “பிறப்சபபாககும் 
எலைபா உயிர்ககும்” எனப் சபபாது நீதி 
ச�பான்ன வேள்ளுவேனர்ய “மனு ச�பான்னபடி 
குறள் எழுதினபார்” என்கிறபார் பரி்மைழ்கர்!

�பாதி, மேம் மீறி நடககும் ்கைப்புத் 
திருமணங்கன்ள மனு ஏற்கவிலனை,  வேர்ணம் 
்வேறு; �பாதி ்வேறு! வேர்ணம், “பிரம்மபா” 
பனடத்ே நபாலவேர்ணம். ஆயினும், இநே 
வேர்ணக ்கைப்பில உருவேபான பிரிவு்க்்ள 
�பாதி்கள். இநே �பாதிமறு(்கை)ப்பு மணம் 
பிரம்மபானவே மீறி(?!) ்கபாைங்கபாைமபா்க நடந்ே 
வேநதிருககிறது. �பாதி ்வேறுபபாடு்கள் ேம் 
ன்கனய மீறிப் ் பபாய விடபாமலிருக்க்வே இநே 
நபான்கு வேர்ணத்தில அனனத்து �பாதி்கன்ளயும் 
“அடககி” னவேத்ேனர். இப்்பபாதும் 
்மபாட�ம் என்பது பபார்ப்பனர்்களுககு 
மடடு்ம. சித்தியபாவேது வீடு்பறு என்பனேப் 
்பபானபால ்பபாகிறது என்று பபார்ப்பனர் 
அலைபாே மறற வேர்ணத்தினர்ககும் கினடக்க 
ஏறபபாடு ச�யேபார்்கள். அேபாவேது, பபார்ப்பன 
்�னவே்கன்ளச �ரியபா்கச ச�யகின்ற மறற 
வேர்ணத்தினர் வீடு ்பறு அனடநது, 
அடுத்ே பிறவியில பபார்ப்பனரபா்கப் பிறநது, 
பபார்ப்பனப் பிறவியில, பபார்ப்பனருககுரிய 
ேர்மம் ேவேறபாது நடநது ்மபாட�ம் 
அனடயைபாம், பரம்பனர பரம்பனரயபா்க்வே, 

உனழக்கபாமல உட்கபார்நது உணடு 
ச்கபாழுப்பேற்கபான ஏறபபாடு இது.

அம்்பத்்கர் இயறறிய அரசு அனமப்புச 
�டடம், �பாதிமறுப்பு மணம் ச�யவேனே 
ஏறகிற்ே! “�மூ்கத்தில உள்்ள �பாதிய 
ஏறறத் ேபாழவு்கன்ள நீககுவேேற்கபா்கவும் 
�பாதி மறுப்புத் திருமணம் ச�யபவேர்்கன்ள 
ஊககுவிக்கவும் அணணல அம்்பத்்கர் 
�மூ்க ஒருனமப்பபாடடுக ்கைப்புத் திருமண 
நிதி உேவித் திடடத்னே ஒன்றிய அரசு 
ச்கபாணடுவேநேது. 2013ஆம் ஆணடு 
ச்கபாணடுவேரப்படட இநே நிதித் திடடம், 
�பாதி மறுப்புத் திருமணம் ச�யே 
படடியலின �மூ்கத்னேச ்�ர்நேவேர்்களின் 
சபபாரு்ளபாேபாரப் பபாது்கபாப்புக்கபா்கவும் 
�மூ்க அஙகீ்கபாரத்துக்கபா்கவும் உருவேபாக்கப் 
படடது”24

அதிலும் பு்ரபாகிேர் இலைபாமல, இநதுச 
�டஙகு்கள் இலைபாமல நடககும் பகுத்ேறிவு 
சுயமரியபானேத் திருமணத்னே நமது 
�டடம் ஏறகிற்ே! இநேச �டடம் 1967இல 
அணணபா ேமிழநபாடு முேலவேரபா்கப் பேவி 
ஏறறவுடன் ேநனே சபரியபார் ச�யே சிறு 
திருத்ேத்துடன் நினற்வேறியது.25 “ேநனே 
சபரியபாருககு எனது நன்றிக ்கபாணிகன்க” 
என்று அவேர் ச�பான்னதும் ஒரு �ரித்திரப் 
பதிவு! பு்ரபாகிேர் இலைபாமல நடககும் 
சுயமரியபானேத் திருமணத்திறகுச �டட 
ஏறபுக கினடத்ேது �பாேபாரணமலை; �மூ்கநீதி 
வேரைபாறறில ஒரு னமல்கல! ேமிழநபாடு 
அரசின் இநே அர�பானண 20.01.1968அன்று 
சவேளியபாகி இப்்பபாதும் நனடமுனறயில 
உள்்ளது. ஒன்றிய, மபாநிைச �டடங்கன்ள 
விட “�பாதிக ச்கபாரு நீதிச�பாலலும்” மனு 
்மைபானேபா? 

திருககுறள் இன்பத்துப் பபால முழுவேதும் – 
�பாதி,மேம் ்கடநே - ்கபாேலேபா்ன நினறநது 
கிடககிறது! “்கபாேல சிறப்புனரத்ேல” எனும் 
அதி்கபாரத்தின் பத்துப் பபாடலில எநே 
இடத்திலும் �பாதி மேம் பறறிய குறள் 
இலனை்ய! ஒரு சபணனணப் பபார்த்து, 
இருவேரும் குறிப்பறிநது, கூடி  மகிழநது, 
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நைம்புனனநதுனரத்து, அது்வே அைரபாகி 
திருமண வேபாழவில கூடியனேக ்கறபியல 
எனும் அடுத்ே பதிசனடடு அதி்கபாரப் 
பபாடல்களிலும் ்கபாேல ேதும்பும் ்கபாடசி்கன்ளச 
ச�பாலலும் குறள், எநே இடத்திலும் - 
இன்பத்துப் பபாலின் இருநூறனறம்பது 
பபாடலில ஓரிடத்திலும் - �பாதி மேம் பறறிப் 
்ப�விலனை்ய! 

்கபாேலின்பத்னேப் பறறிய இன்பத்துப் 
பபாலில மடடுமலை, ஏனனய அறத்துப் பபால 
சபபாருடபபால என எநே இடத்திலும் �பாதி 
- மேம் பறறி ஒரு ச�பாலலும் ச�பாலைபாே  
சபருனமககு உரிய்ே குறள் எனும் 
பணபபாடடு நூல! 

இேறகு மபாறபா்க மனு நூல முழுவேதும் 
�பாதியம் ்்கபா்ைபாசசுகிறது.

இேனபாலேபான் “நீரபாரும் ்கடலுடுத்ே” 
எனும் ேமிழத்ேபாய வேபாழத்துப் பபாடனை 
எழுதிய “ம்னபான்மணியம்” ்பரபாசிரியர் 
சுநேரனபார் 1891ஆம் ஆணடி்ை்ய,  
“குறன்ளப் படித்ேவேர், “�பாதிககு ஒரு நீதி” 
ச�பாலலும் மனுனவே ஏற்க மபாடடபார்” 
என்று - இன்னறககு 130ஆணடு்களுககு 
முன்்ப எழுதி எச�ரித்துவிடடுப் 
்பபாயிருககிறபார்!

“வள்ளுவர்தெய் திருக்குறழள மறுவற நன்கு உ்ணர்ந்ந�ொர்�ள்               
 உள்ளுவநரொ மனுவொதி ஒருகு்லத்துக்கு ஒரு நீதி?”26 

்கனைஞர் மு.்கருணபாநிதி ஆடசியில 
ச்கபாணடு வேநது இப்்பபாதும் நனடமுனறயில 
உள்்ள ேமிழத்ேபாய வேபாழத்துப் பபாடல உள்்ள 
பகுதினயத் சேபாடர்நது வேரும் வேரி்கள் இனவே! 

எனில,

�பாதியறற �மத்துவேக குறளும், 

�பாதியம் ்பசும் மனுவும் எப்படிச 
�மமபாகும்? 

பிறப்பபால மடடுமலை, சபயரபாலும் 
சேபாழிைபாலும் ஏறறத்ேபாழவு

“சிறப்சபபாவவேபா ச�யசேபாழில 
்வேறறுனமயபான்” என்னும் குறள், அவேரவேர் 

ச�யயும் சேபாழிைபால ஏறறத் ேபாழவு 
ஏதுமிலனை என்று ச�பாலகிறது.27

இேறகு ் நசரதிரபா்க, “இன்ன �பாதிக்கபாரன் 
இன்ன சேபாழினைத்ேபான் ச�யய ் வேணடும்” 
என்று வேனரயனற ச�யவே்ேபாடு, அதிலும் 
ஏறறத் ேபாழனவேக ்கபாடடுகிறது மனு நூல.  
பபார்ப்பனர்்களின் �மூ்க ்மைபாதிக்கத்னே 
வேலியுறுத்தும் மனுநூல, �த்திரியர், னவேசியர், 
சூத்திரர்்களுககு “அவேரவேர் �பாதிககுரிய 
பணி” மறறும் �மூ்கநினை குறித்துப் 
பின்வேருமபாறு வேனரயனற ச�யகிறது:

பபார்ப்பனர்ககுரிய பணி்கள் யபானவே? 
“சுயம்புவேபான பிரம்மபா, ்ேவேர்்களுககு 
அவிச�பாரிநது மகிழவிக்கவும், 
பிதுர்்களுககு சிரபார்த்ேம் ச�யயவும் 
ேக்கவேனபா்க பிரபாமணனனத் ேனது 
மு்கத்தினின்றும் முன்னம் பனடத்ேபார்”28 

(இனவேசயலைபாம் இநேக ச்கபா்ரபானபாக 
ச்கபாடுங்கபாைத்தில அர�பாங்கத்ேபா்ை்ய 
ேனடச�யயப்படடதும், மனிேரின் 
அத்தியபாவேசியத் ்ேனவேப் படடியலில 
இனவே இலனை என்பதும், இநதியபாவின் 
பணக்கபார �பாமியபான திருப்பதி உள்பட 
அனனத்து வேழிபபாடடுத் ேைங்களும் 
பைமபாே ்கபாைம் இழுத்து மூடப்படடதும் 
இது்பபாலும் ்கடவுள் வேழிபபாடும், பூன�-
புனஸ்்கபாரங்களும், திதி ச்கபாடுத்ேலும் 
மனிேவேபாழவில ேவிர்க்க முடியபாேனவே 
அலை என்பனே ஒரு சிறுகிருமி ்கறறுக 
ச்கபாடுத்துவிடடது. ஆ்க, பபார்ப்பனர்்கள் 
ச�யயும் ்வேனையும் ச�பாலலும் 
மநதிரங்களும் இநேச �மூ்கத்திறகுத் 
்ேனவேயிலனை என்பனே அனனவேரும் 
புரிநதுச்கபாள்வேபார்்கள்

�த்திரியரின் பணி்கள் யபானவே? “பிர�பா 
பரிபபாைனம் ச�யவேது, ஈன்க, ்வேள்வி்கள் 
ச�யவேது, ்வேே பபாரபாயணம் ச�யவிப்பது, 
மன்னர் ்கடனமயபாகும்”29 ஒரு்வேன்ள நபாைபாம் 
வேருணத்்ேபான் நபாடபா்ள வேநதுவிடடபால? 
என்று எணணிய மனு அேறகும் ஓர் 
அவே�ரச �டடத்னே எழுதினவேத்திருககிறபார். 
“நபாைபாம் வேருணத்்ேபான் அர�னபா்க 
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இருககும் நபாடடிலும், அறம் அறியபா்ேபாரும் 
தீய ஒழுக்கமுனட்யபாரும் வேசிககும் 
கிரபாமத்திலும், பபாவி்கள் அருகுனறயும் 
ஊரிலும் வேசிக்கககூடபாது”30 மன்னன் 
இயறற ்வேணடிய வி�பாரனண்கள் எநே 
நபாடடில நபான்்கபாம் வேருணத்ேபானபால 
நனடசபறுகின்ற்ேபா, அநநபாடு ்�றறில 
அ்கப்படட பசுனவேப் ்பபால, ்கண முன்்ன 
துன்பமுறுகின்றது.31 நபாைபாம் வேருணத்ேபாரும் 
நபாத்தி்கரு்ம மிகுநது, இரு பிறப்பபா்ளர் 
இலைபாமற ்பபாகின்ற நபாடு வேறுனம 
வேபாயப்படடு வினரவில அழிநது ்பபாகும்.32 

அனுஷடபானங்களிலைபாே அநேணன் 
மன்னன் �பார்பபா்கத் தீர்மபானங்கன்ளச 
ச�யயவும் கூடும். நபாைபாம் வேருணத்ேவேன் 
ச�யயககூடபாது. னவேசியனனயும், நபாைபாம் 
வேருணத்ேபானனயும் ேன் ேன் சேபாழினைச 
ச�யயுமபாறு மன்னன் ்கடடன்ளயிடு்க. 
இலனைசயனில, ்வேனையறற இவேர்்கள் 
உைன்க்ய அழித்து விடுவேபார்்கள்”33

நபான்கு வேருணத்திறகும் அப்பபால, 
�ணடபா்ளர் என்ற �பாதினய மனு 
குறிப்பிடுகிறது. ்ேர்ப்பபா்கர், இரண 
னவேத்தியர், மீன் பிடிப்பவேர், எலி, உடும்பு 
பிடிப்பவேர், ேசசு ்வேனை ச�யபவேர் 
ஆகி்யபார் நபால வேருணத்திறகு சவேளியில 
உள்்ளவேர்்க்ளபாவேர்.34 இவேர்்கள் வேபாழும் 
இடமபா்க “இவேர்்க்ளனனவேரும் ந்கரத்திறகும், 
ஊருககும் சவேளியில மரத்ேடி, ்ேபாப்பு, 
இடு்கபாடடின் அருகில, மனை, மைர்ச்�பானை 
ஆகிய இடங்களில ேங்கள் சேபாழினைப் 
பைரறிய இயறறி வேபாழநதிருக்கவும்”35 

என்கிறது. “இவேர்்கள் உ்ைபா்கத்ேபாைபான 
பபாத்திரங்கள் உப்யபாகிக்கக கூடபாது. 
இவேர்்கள் தீணடிய பபாத்திரங்கள் 
துைககினபாலும் தூயனமயபா்கபா. நபாய, ்கழுனே 
இவேறனற இவேர்்கள் வே்ளர்க்கைபாம். மபாடு 
னவேத்துப் பினழக்கக கூடபாது.”36

“இவேர்்கள் பிணத்தின் ஆனடனய 
அணிய ்வேணடும். உனடநே �டடியில 
்�பாறுணண ்வேணடும். இரும்பு பித்ேன்ள 
நன்க்கன்ள அணிய ்வேணடும். எப்்பபாதும் 
சேபாழிலுக்கபா்கச �ஞ�ரிக்க ்வேணடும்.”37

“வேபாணிபர்ககு ஆநினர்கன்ளக ்கபாத்ேல, 
ேபானம் ச்கபாடுத்ேல, ்கடைபாரம், மனையபாரம், 
்கனிப்சபபாருள், வின்ளசபபாருள், 
ேபானியங்கள் இவேறனற வியபாபபாரம் ச�யேல, 
வேடடிககு விடுேல, பயிர்த்சேபாழில ச�யேல 
ஆகியனவேவிதிக்கப்படுகின்றன.”38

பிறப்பி்ை்ய ்வேறுபபாடு வேநேபிறகு, 
சபயர் னவேப்பதிலும் ்பேம் ்கபாடடுகிறது 
மனு ேர்ம நூல. மங்க்ளம், ்மன்னமனயக 
குறிககும் வேன்கயில பிரபாமணனது சபயர் 
அனமய ்வேணடுமபாம்,39

பிரபாமணனுககு மங்க்ளத்னேயும் – 
(மங்க்்ளஸ்வேரன், ம்கபாைடசுமி்பபாை…)

�த்திரியனுககு பைத்னேயும் – 
(னவேத்தீஸ்வேரன், ச�்கதீஸ்வேரி ்பபாை…)

னவேசியனுககுப் சபபாருன்ளயும்- 
(சபபான்னனயபா, திருமூர்த்தி ்பபாை…)

சூத்திரனுககுத் ேபாழனவேயும் – 
(மணணபாங்கடடி, அமபாவேபான� ்பபாை…)

பிரித்துக்கபாடடுவேேபான சபயர்்கன்ள 
இட்வேணடும் என்கிறது மனு.

(சபயர்்கள் உேபாரணத்திற்கபா்க 
வேழககிலிருநது எடுத்ேது இநேக ்கடடுனர 
ஆசிரியர்)

இப்சபபாழுதும் உனழககும் மக்கள் 
வீடு்களில மணணபாங்கடடி, அமபாவேபான� 
என்சறலைபாம் சபயர் னவேத்திருப்பனேக 
்கபாணைபாம். �மூ்க நீதியின் சவேறறியபா்க 
இன்னறய உனழககும் மக்கள் இனேக ்கடநே 
சபயர்்கன்ள னவேப்பதும் நடககிறது. 

மனுவின் �பாதி ஆதிக்க விழுது்களின் 
இன்னறய நீடசி்க்்ள இனவே என்பனே உணர 
்வேணடும். இேனபாலேபான் �பாதி, மேம் 
்கடநே சபயர்்கன்ள னவேத்ேபார் சபரியபார். 
இலனைசயனில இன்றும் கூட ேமிழர்்களின் 
சபயர்்கள் �பாதி, மேப் சபயர்்க்ளபா்க்வே 
- அடினம வேரைபாறறின் அழியபாே 
அனடயபா்ளங்க்ளபா்க்வே நினைத்திருககும் 
என்பனேயும் நினனத்துப் பபார்க்க்வேணடும். 
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�பாதிப்படடத்னே விடபாம்ை இன்றும் 
சபரும்பபாைபான வேட- இநதியர்்களின் 
சபயர்்கள் இருககின்றன. ேமிழநபாடடில 
“�பாதிப் படடங்கன்ள ஒழியுங்கள்” என்று 
சபரியபார் நடத்திய இயக்கத்தின் பைனபா்க்வே 
இன்னறய ேமிழர்்களின் சபயர்்கள் �பாதிப் 
படடங்கன்ளத் ேவிர்த்திருககின்றன 
என்பனே வேடஇநதிய சபயர்்களுடன் 
ேமிழநபாடடுப் சபயர்்கன்ள ஒப்பிடடுப் 
பபார்த்ேபா்ை சேரியும். 1927, டி�.25 “குடிஅரசு” 
இேழிலிருந்ே �பாதிப்படடத்னேத் ேவிர்த்து 
எழுதிவேநே ேநனே சபரியபார், அவவேபா்ற 
திரபாவிடர் ்கழ்கத்தினரும் பின்பறற 
்வேணடும் என்ற ்வேணடு்்கபாள் �மூ்கநீதி 
வேரைபாறறில சபபான்சனழுத்தில சபபாறிக்கத் 
ேக்கது. இன்னறய நினையில இது 
மி்கப்சபரிய ச�யதி. (ேமிழநபாடு கிரிகச்கட 
வீரர் நடரபா�னனப் பறறிப் பு்கழபபாடும் 
்பபாது வேட இநதியரின் �பாதிப் சபயர் 
ஒடடும் ்ப�ப்படடது முககியமபானது)

“என்னுதும் என்னுது, உன்னுதும் 
என்னுது” என்பது நியபாயமபா?                                   

வேர்ண ் பேத்தின் �பாதியப் பிடிமபானத்தின் 
அடிக்கடடுமபானம், உரினம மறறும் 
உடனமயில ஆதிக்கம் ச�லுத்துவேதுேபா்ன? 
உனழப்புச சுரணடலேபா்ன? இனே 
உணர்நது “பபார்ப்பனர்ககு அடினமச ் �வே்கம் 
ச�யவேேறச்கன்்ற பிறப்சபடுத்ே” நபாைபாம் 
வேருணத்ேபானிடம், கூலி ச்கபாடுத்்ேபா, 
ச்கபாடுக்கபாம்ைபா பபார்ப்பனர்்கள் ்வேனை 
வேபாங்கைபாம்”40 என்கிறது மனு. இனே 
இன்ளயேனைமுனறயில கூடச சிைர் இன்றும் 
சேபாடர்வேேன் ்கபாரணம் புரிகிறேபா? 

இேறகு ் நர் மபாறபா்க, ேனககு உரியேலைபாே 
–ேன் உனழப்பபாைன்றிக கினடககும் - 
எநேப் சபபாருன்ளயும் “திருடடு” என்்ற 
ச்கபாள்்ளவும் ேள்்ளவும் ்வேணடும் என்னும் 
குறள் எவவே்ளவு உயர்வேபானது என்பனே 
உை்க்ம வியககிற்ே!           

“உள்்ளத்ேபால உள்்ளலும் தீ்ே பிறன்சபபா
ருன்ளக                                                 

்கள்்ளத்ேபால ்கள்்வேம் எனல”41 

ஆனபால, உனழக்கபாம்ை உட்கபார்நது  
ச்கபாணடு அடுத்ேவேர் சபபாருன்ளச சுரணட 
�பாதியின் சபயரபால அனுமதிககும் மனு 
யபாருக்கபானது என்பனேப் புரிநதுச்கபாள்்க.

உணனமயில இநே �பாதியின் சபயரபால 
நனடசபறும் உனழப்புச சுரணடல ேபான் 
மனுவின் அடிப்பனட ்நபாக்க்ம! அனேக 
ச்கடடியபா்கப் பிடித்துக ச்கபாணடுேபான் 
நூறறபாணடு ்கபாைமபா்க – இப்்பபாதுவேனர 
- உனழக்கபாமல  உட்கபார்நது ச்கபாண்ட 
உணணும் நினைனமனயத் சேபாடர 
நினனககிறது பபார்ப்பனியம். 

“பிரபாமணன் �ந்ே்கமின்றி சூத்திரன் 
்ேடிய சபபாருன்ளக ன்கப்பறறைபாம். 
ஏசனனில, சூத்திரன் எவவிேப் 
சபபாருளுககும் உனடயவேனபா்க மபாடடபான்”42 

பிரபாமணன் சபபாருன்ள அப்கரித்ே 
சூத்திரனன சித்திரவேனே ச�யது ச்கபாலை 
்வேணடும். ஆனபால, சூத்திரனுனடய 
சபபாருன்ள பிரபாமணன் ேம் இஷடப்படி 
ச்கபாள்ன்ளயிடைபாம்.”43 

“சூத்திரனுககு பிரபாமணப் பணிவினட 
ஒன்்ற பயன் ேருவேேபாகும். பிரபாமணன் 
இலைபாேவிடத்தில �த்திரியனுககும், 
�த்திரியனிலைபாவிடத்தில னவேசியனுககும் 
சேபாணடு ச�யய ்வேணடும். அதி்கமபான 
ச�லவேமும், பசுக்களும் னவேத்திருககிறவேன், 
பிரபாமணன் ்்கடடுக ச்கபாடுக்கபாவிடடபால, 
்க்ளவு ச�யேபாவேது, பைபாத்்கபாரம் ச�யேபாவேது 
அவேறனற பிரபாமணன் எடுத்துக ச்கபாள்்ள 
உரினமயுணடு.”44 

(இப்படி உட்கபார்நது ச்கபாணடு திருடி்ய 
�பாப்பிடச ச�பாலலும் மனுவும், பிறன் 
சபபாருன்ளத் திருடபா்ே என்றலை; ‘திருடவும் 
நினனக்கபா்ே’ என்று ‘்கள்்ளபானம’ எனும் 
ஓர் அதி்கபார்ம எழுதிய குறளும் எப்படிச 
�மமபாகும்.)

ஒழுக்க வேனரயனர கூட �பாதிககு �பாதி 
்வேறுபடுமபா?

“மறப்பினும் ஓத்துக ச்கபா்ளைபாகும்   
    பபார்ப்பபான் 

பிறப்சபபாழுக்கம்  குன்றக ச்கடும்”
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என்னும் குறளில45 படித்ே்கலவி மறநேபால 
மீணடும் படித்துக ச்கபாள்்ளைபாம், ஆனபால, 
“உயர்நே �பாதி என்று ச�பாலலிக ச்கபாள்பவேன், 
பபார்ப்பனர் ஒழுக்கம் ேவேறினபால அநே 
“உயர்நே” இடத்னே இழநதுவிடுவேபான் என்று 
சேளிவேபா்கச ச�பாலகிறபார் திருவேள்ளுவேர். 
ஆனபால, “பிறப்பபாைபான பபார்ப்பன உயர்வு 
எநே வேன்கயிலும் மபாறபாது” என்கிறது மனு.

்கலவி்கறறவேர் மறறும் ஒழுக்கமுனடயவேர் 
உயர்னவேயும், ்கலைபாேவேர் மறறும் 
ஒழுக்கமிழநேவேர் இழினவேயு்ம திருககுறள் 
பை பபாடல்களில ச�பாலகிறது. 

“்மறபிறநேபார் ஆயினும் ்கலைபாேபார் கீழப் 
பிறநதும்,                                              

்கறறபார் அனனத்திைர் பபாடு”46

என்ன ச�பாலகிறது எனில, ்கலைபாேவேர் 
உயர்குடியில பிறநேவேரபாயினும், ேபாழ 
குடியில பிறநே ்கறறவேர்ககு ஈடபா்க மபாடடபார் 
என்பது �பாதிய �மூ்கத்தில மனுவுககு 
எதிரபான அன்னறய ் பபார்ககுரல அலைவேபா!

�ங்க இைககியத்தின் புறநபானூறறில 
ஆரியப் பனட ்கடநே சநடுஞச�ழியன் 
எனும் மன்னன் எழுதிய பபாடல 
ஒன்றுணடு. “ஒரு வீடடில வேயதில 
மூத்ேவேனன விடவும் ்கலவி உனடயவே்ன 
்மைபானவேன், ஒரு நபாடடில கீழ �பாதியில 
பிறநேவேனபாயினும் ்கலவிஅறிவு சபறறவேன் 
ச�பாலவேனே்ய ்மல�பாதிக்கபாரனும் ்்கட்க 
்வேணடும் ்கறறவேன் ச�பாலவேனே – �பாதி 
்கடநது - அர�பாங்கம் ்்கடப்ே சிறநேது” 
என்பது அநேப் புறநபானூறறுப் பபாடலின் 
சபபாரு்ளபாகும். சபயர்ப் சபபாருத்ேமும் 
�ரியபா்க இருககிறது - “ஆரியப் பனட ்கடநே 
சநடுஞச�ழியன் என்று!

“ஒருகுடிப் பிறநே பல்ைபாருள்ளும் 

மூத்்ேபான் வேரு்க என்னபாது, அவேருள்

அறிவுனட்யபான் ஆறு அரசும் ச�லலும்,

்வேறறுனம சேரிநே நபாறபபால உள்ளும்

கீழப்பபால ஒருவேன் ்கறபின்

்மறபபால ஒருவேனும் அவேன்்கட படு்ம”47

குறளும் �ங்கஇைககியமும் இப்படி! மனு 
ச�பாலவேது எப்படி? -  “பிரபாமண குைத்தில 
பிறநேவேன் ஆ�பாரமிலைபாேவேனபாயினும், 
அவேன் நீதி ச�லுத்ேைபாம். சூத்திரன் 
ஒரு்பபாதும் நீதி ச�லுத்ேைபா்கபாது.”48

ஆ்க, பிறப்பு ஒன்னற்ய சிறப்பபா்கச 
ச�பாலலும் மனுவும், ஒழுக்கத்னேயும் 
்கலவினயயு்ம ்பபாறறக கூடிய குறளும் 
எப்படிச �மமபாகும்?

ேணடனனககும்  �பாதி ் வேறுபபாடு உணடு

அறியபாமல ச�யே ேவேனறப் சபபாறுத்ேல 
மனிே மபாணனப வே்ளர்ககும் என்று 
உை்கப் ்பரறிஞர் பைரும் ச�பாலலியிருக்க, 
அேறகும் ்ம்ை ்பபாய, “அறியபாமல 
ச�யேவேர் அறியும் வேழி,   அவேர்ககு 
நன்னம ச�யது விடுவேதுேபான்”49 என்று 
நலைறம்  ச�பான்னவேர் வேள்ளுவேர். 
இதுேபா்ன மனிேனரப் பணபடுத்தும் 
உயர்சநறி? அ்ே ்வேன்ளயில, “பயிர்்கன்ள 
நலைபடியபா்க வே்ளர்க்க ்வேணடுமபானபால, 
பயிர் வே்ளர்சசினயக ச்கடுககும் ்கன்ள்கன்ள 
அழிப்பதும் அவேசியம் என்பது்பபாை, 
அறிந்ே ச்கபானை ச�யே ச்கபாடியவேனர   
அவேர் யபாரபா்க இருநேபாலும் ேணடிப்ப்ே 
அர� நீதி!”  என்றும் எளிதில புரியும் 
எடுத்துக ்கபாடடுடன் குறள் கூறும்.50

ஆனபால, இேறகு மபாறபா்க, ச்கபானை 
ச�யேவேனின்  �பாதி பபார்த்துத்ேபான் 
ேணடனன  ேர்வேணடும்51  என்பேபா 
�மநீதி?!  அேபாவேது,  ச்கபானை்கபாரன்  
பிரபாமணனபா்க இருநேபால   அவேன்  
குடுமினயச  சினரத்ேபா்ை  ்பபாதுமபானது, 
மறற  �பாதி எனில, உயினர்ய  எடுத்துவிட 
்வேணடுமபாம்.”

இதுவொ ்்பொதுநூல?  
வீடு்பறு – ்மபாட�ம் மனுவில உள்்ளது, 

குறளில இலனை்ய?

குறள் வேடசமபாழியின் நபான்கு 
்வேேங்கன்ளப் பின்பறறி எழுேப்படடது 
எனும் “்கடடுக ்கனே்கள்” நினறய்வே 
உணடு, எலைபாம் அவேர்்கள் புனனநே 



76 Oct - Dec 2021

புனனசுருடடு்கள்ேபாம்.  இேற்கபா்க்வே 
கி.பி.11ஆம் நூறறபாணடில “திருவேள்ளுவே 
மபானை” என்சறபாரு நூனைத் சேபாகுத்ேபார்்கள்.  
இதில “நபான்மனறனயத் ேமிழில ேநே” 
என்பேபான சேபாடர்்கள் நினறய வேரும்!  
இநநூலின் முேறபபாடல அ�ரீரி,  இரணடபாம் 
பபாடல ்கனைம்கள் எழுதியது ்பபாலும் 
்கறபனன்க்்ள  இநநூனைப் புனனநேவேர் 
்நபாக்கம் புரியும். அனே உேபாரணம் ்வேறு 
்கபாடடுவேபார்்கள். அதிலிருந்ே அனவே 
ஒப்பனன இலைபாே ்கறபனனச ச�பாறபுனனக 
்கனே்கள் என்பனேயும் புரிநதுச்கபாள்்ளைபாம்.

55 சவேணபபாக்கள் உள்்ள இநே நூலில, 
நபாம்கள் (்கலவித்துனறக்கபான ்கடவுள்), 
உககிரப் சபருவேழுதி (மன்னன்), ் ்கபாேமனபார், 
நலைநதுவேனபார், சவேள்ளிவீதியபார், மபாஙகுடி 
மருேனபார், வேடசமபாழி ்வேே-னவேதி்க- 
வேழியில குறள் எழுேப்படடது என்று 
பபாரபாடடியுள்்ளனர். நககீரர், அம்மூவேனபார், 
கீரநனேயபார் சிறு்மேபாவியபார் முேைபான 
புைவேர்்கள் நபான்கு உறுதிப் சபபாருள்்கன்ள 
வேள்ளுவேர் பபாடியேற்கபா்கப் பபாரபாடடி 
எழுதியிருககின்றனர். இேனபாலேபான் 
“திருவேள்ளுவே மபானை” ஒரு ்பபாலி நூல, 
ஒருவே்ர பைசபயரில எழுதிய நூல” என்றபார் 
ேமிழறிஞர் மு.அருணபா�ைம் (ேமிழிைககிய 
வேரைபாறு நூறறபாணடு வேரின�)

ஆனபால “அறம்சபபாருள் இன்பம் 
வீடனடேல நூறபய்ன” என்னும் பிற்கபாை 
நன்னூலின் ்கருத்து வேள்ளுவேரின் ்கருத்ேலை!  
வேள்ளுவேர் “இன்பமும் சபபாருளும் அறனும் 
என்றபாஙகு” எனவும், “அறமுேைபாகிய மும்  
முேறசபபாருள்” எனவும் சேபால்கபாப்பியத் 
ேமிழியத்னேப் பின்பறறி முப்பபால 
வேகுத்ேவேர்! என்வே மனுனவேப் ்பபாை ்வேே 
வேழிப்படடேலை குறள்;  ேமிழ மரனப 
ஒடடி, வீடு்பறனற சவேடடி வேபாழவியனை 
மடடு்ம பபாடினபார்!

நட்பு முைணும் ்பரக முைணும்:
திருககுறளிலும் இன்னறய பகுத்ேறிவுக 

்கருத்து்களுககு ஒவவேபாே சிை முரணபபாடு்களும் 

இருக்க்வே ச�யகின்றன.  ஆனபால, அனவே 
நடபு முரண வேன்க �பார்நேனவே. 

“எப்சபபாருள் யபார்யபார்வேபாயக ்்கடபினும்      
     அப்சபபாருள் 
சமயப்சபபாருள் ்கபாணபது அறிவு”

என்று ச�பான்னதுேபான்  இநேக ்கருத்துப் 
்பபாரின் �னநபாய்கத்னேப் புரிநதுச்கபாணட 
பகுத்ேறிவுக கூறறு.  இனே்ய சபரியபாரும், 
“நபான் ச�பாலகி்றன் என்பேற்கபா்க ஏறறுக 
ச்கபாள்்ள ்வேணடபாம், உன் பகுத்ேறினவேப் 
பயன்படுத்தி நன்றபா்க ்யபாசித்து உணனம 
அறிநது ச்கபாணடபால ்பபாதும்” என்்ற 
ச�பாலலிவேநேபார்.  ஆனபால, இநே �னநபாய்கக 
்கருத்து்கள் எனேயும் ஏற்கபாே மனு, “இனறவேன் 
பனடத்ேபான் நீ ஏறறுகச்கபாள்்ள ்வேணடும்”  
என்பது எப்படிச �ரியபாகும்? இதுேபான் 
பன்கமுரண. நடபு முரனணப் ்பசித் 
தீர்த்துக ச்கபாள்்ளைபாம்;  பன்கமுரனணப்  
்பபாரபாடித்ேபான் சவேலை முடியும்.

�பாதி மே அழுத்ே்ம நமது 
முன்்னறறத்திறகுப் சபருநேனட 
என்பேபாலேபா்ன அறிவு�பார் நலலுை்்கபார், 
அனே எதிர்த்துச �மர் புரிநேபார்்கள். 

இன்னறய ேமிழநபாடடில 
மி்கப்சபரும்பபா்ைபார் படித்துகச்கபாண்ட 
இருககும் நூல திருககுறள்ேபான். அறிஞர் 
மு.வே.எழுதிய “திருககுறள் சேளிவுனர” 
நூல நூறு பதிப்புககு ்மல ்கணடுள்்ளது.
இது்பபாலும் ஏ்ேனும் ஒரு திருககுறள் 
நூ்ை –இன்றும் அதி்க விறபனன உள்்ள 
(BEST SELLER) நூைபா்க விறறுக ச்கபாண்ட 
இருககிறது! திரபாவிடத் சேபாடர் இயக்கங்கள் 
அரசு நனடமுனற்களில மடடுமலைபாமல 
�மூ்கரீதியபா்கவும் நடத்திய இயக்கங்கள் 
திருககுறன்ள மக்களிடம் ச்கபாணடு்பபாயச 
்�ர்த்ேேன் வின்ளவு, சபபாரு்ளறற பு்ரபாகிேத் 
திருமணங்கன்ளத் ேவிர்த்து, திருவேள்ளுவேனர 
�பாடசியபா்க னவேத்து திருககுறளின் 
இலைறவியல பபாடல்கன்ளச ச�பாலலித் 
திருமணம் ச�யவேது வேனர வேநதிருககிறது.

உைகில உள்்ள நூறறுககும் ்மறபடட 
சமபாழி்களில திருககுறள் சமபாழியபாக்கம் 
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ச�யயப்படடுள்்ளது. ்கனைஞர் வேனர 
நூறறுககு ்மறபடட ேமிழறிஞர்்களின் 
உனரயும் திருககுறளுககு மடடு்ம வேபாயத்ே 
சபருனம! சவேகுசிை ்கபாைத்துககு ஒவவேபாே 
்கருத்து்கள் இருப்பினும் இன்றும் கூட, 
ேமிழரின் ேமிழப் பணபபாடடின் ேனி 
அனடயபா்ளமபா்கத் திருககுற்்ள பு்கழசபறறுத் 
தி்கழகிறது. 

மனுனவே ஏறறிப் ்பபாறறிச ச�பாலலிக 
ச்கபாள்வேதும் அனே அவேரவேர் பத்திரின்கயில 
சவேளியிடடுக ச்கபாள்வேதும் அவேரவேர் 
விருப்பம்.  அேற்கபா்கத்  திருககுறன்ள 
இழிவு ச�யவேனேயும், “குறளும் மனுவும் 
ஒன்்ற” என்பேபான அறிவுககு ஒவவேபாே 
்கருத்து்கன்ள சவேளியிடுவேனேயும் ேமிழநபாடு 
ஏற்கபாது என்பனே அறிநது “மனுவேபாதி்கள் 
(அ) குறளின் எதிரி்கள் ேங்கன்ளத் திருத்திக 
ச்கபாள்்ள ்வேணடும்.

அடிககுறிப்புகள்:

(1) 24-10-2020 வி்கடன் இனணயம் – 
படத்துடன்

(2) 04-11-2020தினமணிநபாளிேழ நடுப்பக்கக 
்கடடுனர

(3) 20-11-2020 தினமணி நபாளிேழ 
நடுப்பக்கக ்கடடுனர

(4) திருககுறள்-வேரின� எண-54, அதி்கபாரம் 
– வேபாழகன்கத் துனணநைம்)

(5) மனுேர்ம�பாஸ்திரம் - அத்தியபாயம்-11 
சு்ைபா்கம்-6 

(6) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -- அத்".11. 
சு்ைபா-.66.

(7) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -- அத்-9, சு்ைபா-
19

(8) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -அத்-2 சு்ைபா213

(9) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -அத்-9சு்ைபா78

(10) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -அத்-5 சு்ைபா-
154

(11) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -அத்- 5 சு்ைபா-
156

(12) மு.பழனியப்பன்-திருககுறள் ேமிழப் 
பணபபாடடுக ன்க்யடு-பக-51

(13) ்கநேர்வேன்்கவினே்கள் – �நதியபாபதிப்ப்கம் 
– பக-

(14) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் - அத்-9, சு்ைபா-
148)

(15) ப்கவேத்கீனே - அத்-9, சு்ைபா-32

(16) கீனேயின்மறுபக்கம் – கி.வீரமணி- 
பின்அடனட

(17) மனுேர்ம �பாஸ்திரம் - அத்-8; சு்ைபா-
415

(18) திருககுறள்- வேரின� எண-972 
(அதி்கபாரம்-சபருனம)

(19) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் - அத்-1, சு்ைபா-
31

(20) ப்கவேத் கீனே - அத்4 , சு்ைபா-13

(21) பபாரதிேபா�ன் - குறிஞசித்திடடு –
வேரி்கள்-520-525

(22) பபாரதியபார் –- உயிர்சபறற ேமிழர் 
பபாடடு-13

(23) ேமிழநபாடு அரசின் ேமிழினணய ்கலவிக 
்கழ்க இனணயே்ளம் திருககுறள்- 
பரி்மைழ்கர் உனர) http://www.tamilvu.
org/slet/l2100/l2100pd1.jsp?bookid=31&auth_
pub_id=29&pno=9 )

(24) வி்கடன் இனணயம்-பிப்.07, 2018

(25) மபாசபரும்ேமிழக்கனவு- ேமிழதின�- 
ச�லவே.புவியர�ன்- பக-220

(26) ம்னபான்மணியம்- ேமிழத் சேயவே 
வேணக்கம், 11ஆம் ேபாழின�

(27) திருககுறள்-வேரின� எண-972, 
அதி்கபாரம்-சபருனம 

(28) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -அத்-1, சு்ைபா-
94)

(29) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் –அத்-1-
சு்ைபா்கம்-89

(30) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -4-61



78 Oct - Dec 2021

(31) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -8-21

(32) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -8-22

(33) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -8-417

(34) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -10-47-49

(35) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் - 10-50

(36) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -10 : 52

(37) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் - 10 : 52

(38) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் - 1:90

(39) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் – 2-31, 32

(40) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் - 8-412

(41) திருககுறள்- வேரின� எண-
282,அதி்கபாரம்- ்கள்்ளபானம

(42) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம்- அத்தியபாயம்-8, 
சு்ைபா்கம்--417

(43) மனுேர்ம�பாஸ்திரம் – அத்தியபாயம்-.9. 
சு்ைபா்கம்.248

(44) மனுேர்ம�பாஸ்திரம் - அத்தியபாயம்-11. 
சு்ைபா்கம்-12.

(45) திருககுறள் – வேரின�எண-134, 
அதி்கபாரம்-ஒழுக்கமுனடனம

(46) திருககுறள் – வேரின�எண -409, 
அதி்கபாரம்-்கலைபானம.

(47) புறநபானூறு, பபாடல எண-183, 
ஆரியப்பனட ்கடநே சநடுஞச�ழியன்

(48) மனு ேர்ம �பாஸ்திரம் -அத்தியபாயம்-8, 
சு்ைபா்கம்-20

(49) திருககுறள்- வேரின� எண-314, 
அதி்கபாரம்- இன்னபா ச�யயபானம.

(50) திருககுறள் – வேரின� எண-550, 
அதி்கபாரம்- ச�ங்்கபான்னம. 

(51) மனு   ேர்ம �பாஸ்திரம் –அத்தியபாயம்-8, 
சு்ைபா்கம் – 379

கட்டுமைககு உதவிய நூல்கள்:

(1)   மனுநீதி- �பாதிகச்கபாரு நீதி –- ேநனே 
சபரியபார்,

(2)  கீனேயின் மறுபக்கம் –- கி.வீரமணி

(3)  மனு ேர்ம ேநதிரம் - ‘விடுேனை’ 
இரபா்�நதிரன்,

(4)  சபபாசுங்கடடும் மனுேர்மம் – ்கலி. 
பூஙகுன்றன்

(5)  மநு அேர்மம் –- சுநேம்படடி 
சவே.நபாரபாயண�பாமி

(6)  மனுேரும �பாஸ்திரம் ்்கபாமபாணடூர் 
இரபாமபாநு�பாச�பாரியபார் (1865Pdf)

(7)  ப்கவேத் கீனே உணனமயுருவில –- பகதி 
்வேேபாநேசுவேபாமி பிரபுபபாேபா

(8)  திருககுறள்-ேமிழப் பணபபாடடுக 
ன்க்யடு சேபாகுப்பு நூல (USA-
ஆணடு-2000)

(9)  ஈரடிப் ்பபார் –- ஆயிஷபா இரபா.
நடரபா�ன்

(10) திரபாவிடர் ்கழ்க வேரைபாறு –- கி.வீரமணி

(11) மபாசபரும் ேமிழக ்கனவு –- ேமிழத்தின� 
சவேளியீடு

(12) மறறும் 04.11.2020, 20.11.2020 ்ேதியிடட 
தினமணி நபாளிேழ்கள்

ஆசிரியர் குறிப்பு:
முத்துநிைவேன், ்கடடுனரயபா்ளர், ்கலவி, 

�மூ்கவியல, ேமிழஇைககிய ஆயவேபா்ளர், 
அரசுப் பள்ளியில 35ஆணடு்கள் 
ேமிழபாசிரியப் பணிநினறவுச�யேவேர், "முேல 
மதிப்சபண எடுக்க்வேணடபாம் ம்க்்ள!” 
உள்ளிடட ஒன்பது நூல்களின் ஆசிரியர்.

l
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றவக்ேம் - இநதியச் ெமூே 
விடுைற்ப ரபொைொடைத்தின 
முனரனொடி
முறனவர் வொ.ரெரு

ஆய்வுச் சுருககம்
 30-1924 ,  
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சூத்திரர்்களுககும், பஞ�மர்்களுககும், 
சபண்களுககும் ்கலவினய மறுத்து, 
ச�பாத்துரினமனய மறுத்து விைஙகு்கன்ளப் 
்பபாை அவேர்்கன்ள நடத்துவேேறகு இநே 
மனு ஸ்மிருதி என்னும் நூலும், அேன் 
அடிப்பனடயில அனமநே ஆடசியும் 
அனமநதிருககிறது. �பாதி என்னும் அனமப்பு 
பை நூறறபாணடு்க்ளபாய மனிேர்்கன்ளக 
கூறுபடுத்தி, ்வேறுபடுத்திக ச்கபாடுனம்கள் 
பை ச�யவேேறகு அடிப்பனடயபா்க 
இருககிறது. ்வேறு  எநே நபாடடிலும் 
இலைபாே  இநேக ச்கபாடுனமயபான 
�பாதியினன ஒழிப்பது எவவேபாறு? 
�மத்துவேத்னே நினை நிறுத்துவேது  எவவேபாறு? 
என்னும் ்்கள்விக்கபான வினடனயத்  
்ேடுவேது ேபான் ஒரு நூறறபாணடபா்கச 
�மூ்கப் புரடசிவேபாதி்கள் ் ேடும் வினடயபா்க 
இருககிறது.

“�பாதி - இநதுக்கள் ஒன்றுபடபாமல 
ேடுககும் சுவேரபா்க்வேபா, முள்்வேலியபா்க்வேபா 
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அலை; அது சுவேரபா்க்வேபா, முள்்வேலியபா்க்வேபா 
இருநேபால சவேடடி எறிய ்வேணடியது 
ேபான். ஆனபால உணனமயில �பாதி  ஒரு 
மனப்பிரபாநதிய -்கறபனன. என்வே அநே 
மனப்பிரபாநதியக  ்கறபனன -்கருத்து 
ஒழிநேபால ேபான் �பாதி  ஒழியும் “(2) 
என்றபார் அணணல அம்்பத்்கர். �பாதி 
என்னும் ்கறபனனக ்கருத்து மி்க ஆழமபா்க 
மக்களின்  மனதி்ை ்வேர் பிடித்து 
நிறகிறது. அநேக ்கறபனனக ்கருத்னேக 
்கபாப்பபாறறிட்வே இநது மேம் என்னும் 
பபார்ப்பனிய மேம் பை நூறறபாணடு்க்ளபா்க 
அரண்கன்ளச ச�யது  னவேத்திருககிறது. 
அரண்க்ளபா்க இன்னறககும் பபார்ப்பனர்்கள் 
உருவேபாககி னவேத்ே ்கடவுளும், 
அவேர்்களின் ்வேேங்களும், புரபாணங்களும், 
இதி்கபா�ங்களும் இருப்பனேப் பபார்க்க 
முடிகிறது.

திருவி�ொஙகூர் சமஸ�ொனம்:
்்கர்ள மபாநிைம் ் ்கபாடடயம் மபாவேடடம் 

னவேக்கம் சிவேன் ்்கபாவினைச சுறறியுள்்ள 
சேருக்களில நடப்பேற்கபான உரினம 
்வேணடி நடநே ்பபாரபாடடம் ேபான் 
னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் என்பேனன நபாம் 
அறி்வேபாம். இன்று னவேக்கம் என்னும் 
ஊர் இநதிய ஒன்றியத்தில உள்்ள ்்கர்ள 
மபாநிைத்தில உள்்ள ஓர் ஊர். ஆனபால  
னவேக்கம் என்னும் ஊர் , ்பபாரபாடடம் 
நடநே ்கபாைத்தில திருவிேபாஙகூர் என்னும் 
�மஸ்ேபானத்னேச �பார்நேது. அேபாவேது 
அன்னறககு அது ஆஙகி்ையரின் 
்மறபபார்னவேககு  உடபடட ேனி நபாடு. 
ேமிழநபாடனடச ்�ர,்�பாழ,பபாணடிய 
மன்னர்்கள் ஆணடது ்பபாை, ேனியபா்க 
திருவிேபாஙகூர் �மஸ்ேபானத்னே ஆணட 
மன்னர்்க்ளபால ஆ்ளப்படட பகுதி 
அது. திருவிேபாஙகூர்  �மஸ்ேபானத்தில  
இன்னறய ்்கர்ள மபாநிைத்தின் 
சேன்பகுதி்களும், ்கன்னியபாகுமரி 
மபாவேடட  பகுதியும் உள்்ளடஙகியிருநேது. 
இநதிய ஒன்றியத்துடன் 1949-ஆம் ஆணடு 
ேபான் இனணநே பகுதி திருவிேபாஙகூர் 
�மஸ்ேபானமபாகும். 

அஙகு ஆரியம் எப்படி உள்்்ள வேநேது, 
எப்படி அஙகு ஆணட மன்னனன ஆரியம் 

வேன்ளத்துப் ்பபாடடது என்பேனனத் 
ேவேத்திரு ேர்மதீர்த்ே அடி்க்ளபார் 
கீழக்கணடவேபாறு விவேரிப்பபார்.

 ”1729 முேல முப்பேபாணடுக்கபாைம் 
திருவிேபாஙகூர் �மஸ்ேபானத்னே 
மபார்த்ேபாணட வேர்ம ம்கபாரபா�பா 
ஆணடு வேநேபார்… முஸ்லிம்்களின் 
பனடசயடுப்பு ஆரம்பமபானதும் 
பிரபாமண மேம் வேடககிலிருநது 
சேறகு ்நபாககி ந்கர ஆரம்பித்ேது. 
குறு நிை மன்னர்்கன்ளசயலைபாம் 
சவேன்று நபாடனடக கீழப்படுத்திய 
மபார்த்ேபாணட வேர்மபா ேன்னுனடய 
குடிமக்கன்ள ஆள்வேதில ஈவிரக்கமின்றி 
ச�யலபடும் �ர்வேபாதி்கபாரியபா்க இருநேபார். 
பிரபாமணர்்களுக்கபா்க ஏரபா்ளமபான 
பணத்னேச ச�ைவிடடு அவேர்்களுனடய 
ஆ்ைபா�னன்கன்ளக ்்கடடுத் ேபான் 
அவேர் ஆடசி புரிநேபார்… ன்க்கடடி 
வேபாய சபபாத்தியவேபாறு நபாடனடப் 
பிரபாமணர்்களுககு ்கபாணிகன்க ச�லுத்திய 
ம்கபாரபா�பா மூன்று ்கபாரியங்கன்ளச 
ச�யேபார்.

முேைபாவேேபா்க, நபாடனட பத்மனபாப 
ஸ்வேபாமிககுக ்கபாணிகன்கயபாககி அநேக 
்கடவுளின் ேபா�னபா்க மபாறினபார். 
இரணடபாவேேபா்க, நபாள்்ேபாறும் 
பிரபாமணர்்களுககு உணவேளிப்பேற்கபா்க  
நபாசடஙகிலும் ‘ஊடடுபுனர்கள் ‘ எனப்படும் 
்�பாறூடடு மனன்கன்ள நிறுவினபார். 
மூன்றபாவேேபா்க, பிரபாமணர்்கன்ள மகிழவிக்க 
ஆறபாணடு்களுககு ஒருமுனற ஏரபா்ளமபான 
பணத்னேச ச�ைவிடடு ‘முனறச�பம்’ 
என்ற உற�வேத்னே ்மறச்கபாணடபார். 
்பபார்க்கபாைத்தில ்்கபாவில்கன்ள 
அழித்ேேற்கபான பிரபாயசசித்ேமபா்க இனே 
்மறச்கபாணடபார். ஆனபால உணனமயில 
்்கபாவில்கள் எதுவும் அழிக்கப்படவிலனை. 
சபபாதுசச�பாத்னேச ச�ைவிடடுப் 
பிரபாமணர்்கன்ளத் தீனி ்பபாடடு வே்ளர்க்க 
ஒரு �பாக்கபா்க இவவேபாறு வேேநதினயப் 
பரப்பினர்.”(3) 

1729-முேல ஆரியம், அநேப் பகுதியில 
நடத்திய மனிே ்நயமறற ச�யல்கன்ளப் 
படிககிற்பபாது நமககு சநஞசு பனே 
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பனேககிறது. இப்படியும் ச்கபாடுனம்கள் 
நடககுமபா? என்று ்ேபான்றுகிறது. 
திருவிேபாஙகூர் மன்னனுககு அருகில இருநே 
ஆரியர்்கள், ஆடசி அதி்கபாரத்தின் மூைம் 
மனுநீதி என்னும் அநீதிச�டடங்க்ளபால 
விளிம்பு நினை மக்கன்ளப் படுத்திய 
பபாடடினன பை வேரைபாறறு ஆசிரியர்்கள் 
குறிப்பிடடுள்்ளனர். இநேப் பகுதியில 
வேபாழநே ஒடுக்கப்படட மக்களின் ்மல 
தீணடபானம,அணடபானம,பபாரபானம 
்பபான்ற �மூ்கக ்கடடுப்பபாடு்கள் 
திணிக்கப்படடிருநேன. உயர் �பாதியினர் 
எனப்படடவேர்்கள் வேபாழும் இடங்களுககு 
ஒடுக்கப்படடவேர்்கள் வேரககூடபாது  
என்னும் ்கடடுப்பபாடு இருநதிருககிறது. 
சபபாதுககு்ளங்கள்,கிணறு்கள்,�பானை்கள் 
்பபான்றவேறனறப் பயன்படுத்ேககூடபாது 
என்ற ்கடடுப்பபாடு இருநதிருககிறது. 
இேனன மீறுபவேர்்களுககு மி்கக 
்கடுனமயபான ேணடனன்கள், வேரி 
(ேணடத்சேபான்க) விதித்ேல ்பபான்றனவே 
நனடமுனறப்படுத்ேப் படடிருககின்றன.

“மனு ேர்ம ஆதிக்கம் அன்னறய 
திருவிேபாஙகூரில(்்கர்ளம்) மி்கவும் 
உககிரமபான நினையில அனமநதிருநேது. 
நம்பூதிரி்களுககும்  நபாயர்்களுககும் மறறும் 
நம்பூதிரி்களுககும் ்வே்ளபா்ளர்்களுககும் 
இருநே சநருக்கமபான உறவேபால, மனுேர்ம 
நனடமுனற்கள் மி்கவும் குரூரமபான 
முனற்களில ்பணப்படடன. அன்னறய 
்்கர்ளம் ‘னபத்தியக்கபாரர்்களின் கூடபாரம் 
‘என்று 19ஆம் நூறறபாணடின் இறுதியில 
சுவேபாமி வி்வே்கபானநேர் ச�பான்னபார் 
(வி்வே்கபானநேர் நூல திரடடு பபா்கம் 
3:1964:294) என்றபால 18ஆம்  நூறறபாணடில 
அது  எவவே்ளவு ்மபா�மபான நினையில 
இருநதிருககும் என்று ்கறபனன ச�யது 
ச்கபாள்்ள முடியும்.

இநே வேர்ணபாசிரமக ்கடடனமப்பின் 
உசசியில பிரபாமணர்்கள் இருநேபார்்கள். 
நம்பூதிரினய நபாயர் சநருஙகி நிற்கைபாம். 
சேபாடககூடபாது. நம்பூதிரியிலிருநது  
நபாடபார், ஈழவேர் ்பபான்்றபார் 36 அடி 
ேள்ளியும், புனையர் ்பபான்்றபார் 90 அடி 
ேள்ளியும் நிற்க ் வேணடும். நபாயரிடமிருநது  

நபாடபார், ஈழவேர் ்பபான்்றபார் 12 அடி 
ேள்ளியும், புனையர் ்பபான்்றபார் 64 அடி 
ேள்ளியும் நிற்க்வேணடும். இப்படி்ய  
நபாடடிலுள்்ள 1050 �பாதி்களுககு 
இனடயிலும் தூரக்கணககு்கள் 
நிர்ணயிக்கப்படடிருநேன. பிரபாமணர்்கள் 
்கணணில படககூடபாே �பாதி்களும் அன்று 
இருநேன… தீடடுத்  தூரத்னே  மீறுபவேர்்கள் 
மி்கக ்கடுனமயபா்கத் ேணடிக்கப்படடபார்்கள் 
“(4) என்று  சபபான்னீைன் குறிப்பிடுவேனே  
நபாம் மனதில இருத்திக ச்கபாள்்ள்வேணடும். 
திருவிேபாஙகூர் �மஸ்ேபானமபானது 
எப்படி ஒடுக்கப்படட மக்கன்ளத் 
துன்பத்திறகும் துயரத்திறகும் ஆ்ளபாககி, 
உனழக்கபாேவேர்்கன்ள  உச�பாணியில 
உட்கபாரனவேத்து  மகிழநேது என்பேறகு 
இனேப் ்பபான்ற  நினறய ஆேபாரங்கள் 
இருககின்றன. என்வே னவேக்கம் 
்பபாரபாடடத்னேப் பறறி நபாம் படிககின்ற 
்பபாது அலைது  விவேரிககின்ற ்பபாது, 
நமது மனக்கண முன்னபால திருவிேபாஙகூர் 
�மஸ்ேபானத்தில நனடசபறற மனிே 
உரினம மீறல்கள், மேத்தின் சபயரபால, மனு 
ேர்மத்தின் ்பரபால நனடசபறற அத்து 
மீறல்கள் நமககு நினனவுககு வேருகின்றன.

திருவேபாஙகூர் �மஸ்ேபானத்தில 
3,4 நூறறபாணடு்கள் மனுேர்மத்தின் 
அடிப்பனடயில ஆரியர்்களுககு 
உனழக்கபாமல உலைபா�மபா்க வேபாழும் 
வேபாழகன்கனயயும், விளிம்பு நினை 
மக்களுககு ்வேேனன மடடு்ம ேரககூடிய 
ஆடசி்ய நடநதிருககிறது. அப்படிப்படட 
நினையில ேபான் அநே �மஸ்ேபானத்தில 
னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் நடநதிருககிறது.

ரவககம் க்பொைொட்டம்     
 ககொவில நுரழவுப் க்பொைொட்டமொ?

னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் என்பது 
்்கபாயில நுனழவுப் ்பபாரபாடடம் அலை. 
்்கபாயில சேருவில நடப்பேற்கபான உரினம 
சபறுவேேற்கபான ்பபாரபாடடம். ”னவேக்கம் 
்பபாரபாடடம் என்பது ்்கபாவிலி்ை 
நுனழவேேற்கபா்க நடத்ேப்படட ் பபாரபாடடம் 
அலை… அது, ்்கபாவினைச சுறறி இருநே 
சேருக்களி்ை ேபாழத்ேப்படடவேர்்கள், 
ஈழவேர்்கள், தீயர்்கள், புனையர்்கள் என்று 
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ச�பாலைப்படக கூடியவேர்்கள் நடக்கக 
கூடபாது என்று நிைவி வேநே அககிரமத்னே 
எதிர்த்து நடத்ேப்படட ்பபாரபாடடம் 
ஆகும். னவேக்கம் ்்கபாவினைச சுறறி 
இருநே சேருக்களி்ை அவேர்்கள் நடக்க 
உரினம சபறறவேர்்க்ளலைர்; அவேர்்கள் 
்பபானபால தீடடுப்படடு விடும். ஆ்க்வே 
அவேர்்கள் ஊனரச சுறறிகச்கபாணடு 
ேபான் ்பபா்க்வேணடுசமன்று 
நனடமுனறப்படுத்தி னவேத்திருநேபார்்கள். 
என்வே ேபாழத்ேப்படட -ஒடுக்கப்படட 
மக்களுககு சேருவி்ை நடக்க உரினம 
்வேணடும் என்பேற்கபா்கத் ேபான் அநேப் 
்பபாரபாடடம் சேபாடங்கப்படடது”(5) 
என்று திரபாவிடர் ்கழ்கத் ேனைவேர்  
கி.வீரமணி குறிப்பிடுகிறபார்.

இன்னறய இன்ளஞர்்களுககு, சேருவி்ை 
நடக்க உரினம இலனையபா?.. சேருவி்ை 
நடப்பேறகு யபாரிடம் அனுமதி வேபாங்க 
்வேணடும்? என்ற ்்கள்வி்கள் எழும். 
ஆனபால திருவிேபாஙகூர் �மஸ்ேபானத்தில 
நனடசபறற �பாதிகச்கபாடுனம்கன்ளப் 
பறறிய ச�யதி்கன்ளப் படித்ேபால, அேனன 
அநே நினையில நின்று நபாம் உணர்நேபால 
மி்கத் சேளிவேபா்க அன்னறய நினைனம 
நமககுப் புரியும். “்மல�பாதியினர் 
அரு்்க புனையர்்களும், அவேர்்கன்ளப் 
்பபான்்றபாரும் ஒரு ்பபாதும் வேரககூடபாது. 
வேநதுவிடபாமல இருப்பேற்கபா்கப் 
புனையர்்கள் சபபாதுத்சேருக்கன்ளப் 
பயன்படுத்ேககூடபாது. மறறபடி 
ஒதுககிடங்களில நடககும் ்பபாது கூட 
அவேர்்கள் ேங்கள் வேருன்கனயப் பிறருககு 
அறிவிககும் வேன்கயில ‘்�பாய ்�பாய 
‘ எனக ்கத்திகச்கபாண்ட வேர்வேணடும். 
ேறச�யைபா்க ்மல�பாதியினர் எதி்ர 
வேர ்நர்நதுவிடடபால பக்கப் பபானே்கள் 
வேழி ஓடி மனறநதுவிட்வேணடும். 
இலனைசயனில அவேர்்கள் சவேடடிக 
ச்கபாலைப்படுவேபார்்கள்.”(6) இப்படிப்படட 
நினைனம்கள் எலைபாம் 1800இல 
திருவிேபாஙகூர் அர�ரின் ஆ்ைபா�்கரபா்க 
ஆஙகிைப் பிரதிநிதி ஒருவேர் நியமிக்கப்படட 
பின்பும், அேனனத் சேபாடர்நதும் 
ச்கபாஞ�ம் ச்கபாஞ�ம் மபாறியது 

என்பனேயும் சபபான்னீைன் ேனது நூலில 
குறிப்பிடுகின்றபார். 

இப்படிக ச்கபாடுனமயபான பை 
வேரைபாறு்கன்ளக ச்கபாணட, பபார்ப்பன 
்மைபாதிக்கம் நிரம்பிய னவேக்கத்தில, 
சேருக்களில  நடக்க உரினம ்வேணடும் 
என்பேற்கபா்க நடத்ேப்படட ் பபாரபாடட்ம 
னவேக்கம் ்பபாரபாடடம். ்்கர்ள மபாநிை 
்கபாஙகிரசுக ்கமிடடி ேபான் னவேக்கம் 
�த்தியபாககிர்கப் ்பபாரபாடடத்னேத் 
சேபாடங்க ்வேணடும் என்று திடடமிடடு 
அறிவிககின்றது. 01.03.1924 அன்று ்்கர்ள 
்கபாஙகிரசுக ்கமிடடியின் ச�யைபா்ளர் ் ்க.பி. 
்்க�வே ்மனன் ேபான், ்்கர்ள மபாநிைம் 
்்கபாடடயம் மபாவேடடம் னவேக்கம் சிவேன் 
்்கபாவினைச சுறறியுள்்ள சேருக்களில 
ஈழவேர்்கன்ளயும், புனையர்்கன்ளயும் 
அத்சேருக்களில ேனடனய மீறி அனழத்துச 
ச�லலும் திடடமபான  னவேக்கம் 
்பபாரபாடடத்தினன அறிவிககின்றபார்.

அன்னறககு அகிை இநதியக ்கபாஙகிரசுக 
்கடசியின் ேனைவேரபா்க இருநேவேர்  
்கபாநதியடி்கள். என்வே அவேருககு னவேக்கம் 
�த்தியபாககிர்கம் ்பபாரபாடடம் குறித்து 
விரிவேபான ்கடிேத்னே 13.03.1924 அன்று 
்்கர்ள ்கபாஙகிரசுக ்கமிடடி ச�யைபா்ளர் 
்்க.பி.்்க�வே ்மனன் அனுப்பி அவேரது  
ஆசிர்வேபாேத்னே ்வேணடுகிறபார்.

30.03.1924இல னவேக்கம் �த்தியபாககிர்கம் 
சேபாடஙகுகிறது. ்்கர்ள ்கபாஙகிரசுக 
்கமிடடியின் ஆேர்வேபாடு தீணடபானம 
விைக்கககுழு என்னும் சபயரில 
�த்தியபாககிர்கம் சேபாடஙகுகிறது. 
்பபாரபாடடத்தில ்கைநது ச்கபாணடு 
ேனட ச�யயப்படட சேருவுககுள் 
நுனழநே குஞ�ப்பி என்ற புனையர்�மூ்கப் 
்பபாரபாளியும், பபாகு்ையன் என்ற 
ஈழவேர்�மூ்கப் ்பபாரபாளியும்  மறறும் 
சவேன்னியல ்்கபாவிநேன் பணிக்கர் 
என்ற நபாயர்�மூ்கப் ்பபாரபாளியும் ன்கது 
ச�யயப்படுகின்றனர். மறு நபா்ளபான 
31.03.1924-ல னவேக்கம் �த்யபாககிர்கம் 
நடககிறது. மூன்று �மூ்கப்்பபாரபாளி்கள்  
ன்கது ச�யயப்படுகிறபார்்கள்.
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01.04.1924-ல னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் 
விறுவிறுப்பபா்க நடநே சூழலில அனேத் 
ேடுத்து விட ்கபாநதியிடம் னவேக்கம் 
னவேதி்கர்்கள் தூது ச�லகின்றனர். 
மும்னப அந்ேரியிலிருநது ்கபாநதி ்்க.பி. 
்்க�வே ்மனனுககு எழுதிய ்கடிேத்தில 
�த்தியபாககிர்கத்னே சிறிது ்கபாைம் நிறுத்தி 
னவேககுமபாறு ்்கடடுக ச்கபாள்கிறபார். 
னவேக்கம் �த்யபாககிர்கம்  நிறுத்ேப்படுகிறது. 
இேனனப் பறறிப் பழ.அதியமபான் 
“்பபாரபாடடம் சேபாடஙகும் முன் 1922-ல 
அஙகீ்கபாரமும், 1923-ல ்கபாஙகிரசு மபாநபாடடு 
வேழி ஒப்புேலும், 1924-ல ஆசிர்வேபாேமும் 
அளித்ே ்கபாநதி, னவேதி்கர் ்பசன�க 
்்கடடுப் ்பபாரபாடடத்னே ஏன் நிறுத்தி 
னவேக்கக கூடபாது  என்று ்்கபாரினபார் ‘ (7) 
என்று குறிப்பிடுகின்றபார்.

னவேக்கத்தில �த்யபாககிரகி்கள் 
்பபாரபாடடத்னே ஆரம்பித்ே உட்ன்ய, 
இேனனத் ேடுத்ே நிறுத்ே விரும்பிய 
�னபாேபானி்கள், யபாரிடம் ்பபாயச 
ச�பான்னபால இேனன நிறுத்ேமுடியும் 
என்பேனன உணர்நது ்கபாநதியபாரிடம் 
்பபாய ச�பாலகிறபார்்கள். சிவேரபாம 
அயயர், வேபாஞ்�சுவேர அயயர் என 
இருவேர் வேநது முனறயிடுவேேபா்க 
்கபாநதியபார் குறிப்பிடுகின்றபார். அவேர்்கள் 
ச�பாலவேதில இருககும் நியபாயத்னேயும் 
நபாம் உணர்வேணடும் என்று ச�பாலவேது 
்பபாை `அவேர்்கள் கூறுவேது உணனமயபா்க 
இருநேபால, நபாம் அவேர்்களுககு இடம் 
ச்கபாடுத்து ்வேணடிய உேவி்கன்ளச 
ச�யய்வேணடும்` (8) என்று குறிப்பிடடு 
பஞ�பாயத்து ்பசுவேேறகு அன்னறககு 
்கபாஙகிரசில இருநே பணடிே மேன் 
்மபா்கன் மபா்ளவியபானவே அனுப்புவேேபா்கச 
ச�பாலகிறபார். ஆனபால பின்னபால பணடிே 
மேன் ்மபா்கன் மபா்ளவியபா னவேக்கத்திற்்க 
வேரவிலனை என்பேனன அறிகின்்றபாம். 
ேற்கபாலி்கமபா்க இநேப் ்பபாரபாடடத்னே 
நிறுத்தி னவேப்்பபாம் என்ற மன நினையில 
்கபாநதியபார் இநேப் ்பபாரபாடடத்தினன 
நிறுத்ே ்கடிேம் எழுதுகின்றபார். அவேருனடய 
்கருத்தினன ஏறறு னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் 
நிறுத்தி னவேக்கப்படுகிறது.

்கபாநதியபார் அவேர்்கன்ளப் சபபாறுத்ே 
அ்ளவில னவேக்கத்தின் சேருக்களி்ை 
ஒடுக்கப்படடவேர்்கள் நடக்க ்வேணடும் 
என்னும் பிரச�னன இநது மே �ம்பநேமபான 
பிரச�னன என்று எணணியிருககிறபார். 
ச�யலபடடிருககிறபார். இநது மேத்தில 
இருககும் உயர் �பாதிக்கபாரர்்கன்ள 
அனழத்து, அவேர்்களிடம் ் பசசு வேபார்த்னே 
நடத்தி, இநேப் பிரச�னனனய முடிக்க 
்வேணடும் என்ற எணணம் ்கபாநதியபாருககு 
இருநதிருககிறது. ்கபாநதியபானரப் சபபாறுத்ே 
அ்ளவில தீணடபானம ஒழிய ்வேணடும் 
என்று ச�பான்னவே்ர ேவிர, �பாதி ஒழிய 
்வேணடும் என்று ச�பான்னவேரலைர்.    
வேர்ணபாசிரம அனமப்பு முனற நபாடடிறகுத்  
்ேனவே, அது நலைமுனற என்றும் 
ச�பான்னவேர் ்கபாநதியபார் ஆவேபார்.

ேநனே சபரியபானரப் சபபாறுத்ே அ்ளவில, 
மி்கச சிறிய வேயதில இருந்ே அவேருககுச 
�பாதி, வேர்ணபாசிரம அனமப்பின் மீேபான 
புரிேல இருநதிருககிறது. சிறு வேயதி்ை்ய 
�பாதியின் சபயரபால புகுத்ேப்படும் 
்கடடுப்பபாடு்கன்ள மீற்வேணடும் என்னும் 
உணர்வு இருநதிருககிறது,” ஆசிரியர் 
்மல�பாதி. அவேர் வீடடில ேணணீர் 
வேபாஙகிக குடிக்கைபாம். பள்ளிககு அருகில 
உள்்ள ்வேேக்கபாரர்்கள், வேணி்கர்்கள் 
வீடடில ேணணீர் குடிக்கககூடபாது. 
ஏசனன்றபால அவேர்்கள் நமககு மடடமபான 
�பாதி ‘- இப்படிப்படட ஆனண்க்்ளபாடு 
ஈ.சவே.ரபாம�பாமி சேபாடக்கப்பள்ளியில 
்�ர்நேபார்.

்மல�பாதி, கீழ�பாதி என்பனே 
ஏறறுக ச்கபாள்்ள ரபாம�பாமியின் மனம் 
இடநேரவிலனை. இம்முனற அநீதியபானது 
என்று அநே பிஞசு உள்்ளத்திள் படடது. 
எப்படி்யபா பலனைக ்கடித்துக ச்கபாணடு, 
சிை நபாட்கள் மடடும் ஆசிரியர் வீடடில 
ேணணீர் குடிக்கைபாம் என்ற ்கடடன்ளப்படி 
நடநது  பபார்த்ேபார். அம்முனறனய பை 
நபாள் பின்பறற முடியவிலனை. ஏன்?... 
’நபாம் பைனர இழிவுபடுத்ே உரினம 
ச்கபாணடபாடுவேேபால சிைர் நம்னம 
இழிவு படுத்திக ்கபாடடுகிறபார்்கள். நபாம் 
யபானரயும் இழிவு படுத்ேககூடபாது. 
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அத்ேன்கய �மத்துவே  நினை்ய �ரியபான 
நினை“ இப்படிக ்கருதினபார். துடுககுப் 
பிள்ன்ள ரபாம�பாமி. அவேரது ்கருத்து 
ச�யலபடடது. ேணணீர் அருநேககூடபாே 
வீடு்களுககுச ச�ன்றபார். அவே்ர நீனர 
வேபாஙகிக குடித்ேபார். அ்ேபாடு நின்றபாரபா? 
இப்புரடசினய சவேளிப்படுத்தினபார். 
சபற்றபாரபால ேடுக்க முடியவிலனை. 
�பாதிசயபாழிப்பு நடவேடிகன்க ரபாம�பாமியின் 
பத்துப்பன்னிசரணடு வேயதி்ை்ய 
முன்ளத்துவிடடது “(9) என்று ்கலவியபா்ளர் 
சந.து. சுநேரவேடி்வேலு குறிப்பிடுவேபார்.

என்வே சிறு வேயதில இருந்ே �மூ்கத்தில 
நிைவும் �பாதி அனமப்பு முனறனயப் 
பறறிய சேளிவும், பபார்ப்பனர்்கள் 
ஏமபாறறுகிறபார்்கள் என்னும் ேன்னமயும் 
சபரியபாருககுத் சேரிநதிருககிறது. 
னவேக்கம் சேருக்களில ஆடு நடக்கைபாம், 
மபாடு நடக்கைபாம், பன்றி நடக்கைபாம், 
ஆனபால ஆறறிவு பனடத்ே மனிேன் 
நடக்கககூடபாேபா? என்று ஆ்வே�மபா்கப் 
சபரியபார் குரல எழுப்பியேறகுக  ்கபாரணம் 
இநேப் புரிே்ை. என்வே அநே வேன்கயில 
ேபான் ேநனே சபரியபார், திருவேபாஙகூர் 
�மஸ்ேபானத்தில ஏறச்கன்வே உள்்ள �பாதி 
அடிப்பனடயிைபான ச்கபாடுனம்கன்ள 
எலைபாம் புரிநது ச்கபாணடவேரபா்க, �பாதி 
ஒழிப்புப் பணிக்கபான ஒரு ் பபாரபாடடத்தில 
முழு மன்ேபாடு ்கைநது  ச்கபாள்பவேரபா்க  
னவேக்கம் ்பபாரபாடடக ்க்ளத்திறகு 
வேருகின்றபார்.

னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் நடநது முடிநது 
97 ஆணடு்கள் ஆகின்றன. ேமிழநபாடு 
பபாடப்புத்ே்கங்களில னவேக்கம் வீரர் 
என்னும் ேனைப்பில ேநனே சபரியபார் 
பறறிய பபாடம் இருககின்றது. இநது மே  
வேைது �பாரி அனமப்பு்கள் இநதியபாவின் 
பை பகுதி்களில ்வேர் ஊன்றிய 
்பபாதிலும், ேமிழநபாடடில ்வேர் ஊன்ற 
முடியபாமல ேவிககின்றனர். ஏன்  நம்மபால 
ஊடுருவே முடியவிலனை, ேமிழநபாடடில 
என்று அவேர்்கள் ்யபாசித்து, அேறகுக 
்கபாரணம் ேநனே சபரியபாரின் ேத்துவேமும் 
ச்கபாள்ன்கயு்ம என்று முடிவு ச�யேது 
்பபாை ேநனே  சபரியபானரப் பறறிய பை 

சபபாயயபான ச�யதி்கன்ள ஊட்கங்கள் 
வேழியபா்கப் பரப்புகின்றனர். அேனனப் 
்பபாை ேநனே சபரியபார் தியபா்கம் ஏதும் 
ச�யயவிலனை, ்பபாரபாடடங்கள் ச�யது 
ன்கேபா்கவிலனை என்று எநேவிேமபான 
ஆேபாரங்களும் இலைபாமல எழுதிச 
ச�ன்றனர். அவேறறின் ஊடபா்க சபரியபார் 
னவேக்கம் ் பபாரபாடடத்தில சபரிய அ்ளவில 
பங்களிப்பு ஒன்றும் ச�யயவிலனை 
என்று எழுதினர். அேறகு மறுப்பபா்க 
வேரைபாறறு ஆயவேபா்ளர் பழ.அதியமபான் 
அவேர்்கள் எழுதியிருககும் ‘னவேக்கம் 
்பபாரபாடடம்‘ என்னும் நூல வேநதுள்்ளனம 
்கவேனிக்கத்ேக்கது.

‘தி இநது' ேமிழ நபாளிேழ, னவேக்கம் 
்பபாரபாடடம் என்னும் ேன்னுனடய நூல 
பறறி வேரைபாறறு ஆயவேபா்ளர் பழ.அதியமபான் 
அவேர்்கள் எழுதிய ்கடடுனர ஒன்றினன 
சவேளியிடடது. அநேக ்கடடுனரயில 
மி்கத் சேளிவேபா்க ேநனே  சபரியபாரின் 
பங்களிப்னபப் பறறி பழ.அதியமபான் 
விவேரிககின்றபார். அநேக ்கடடுனரயின் சிை 
பகுதி்கள்:

“னவேக்கம் ச�ன்ற 13 ஏப்ரல 1924 முேல 
அவேர் ேனைனமயில நனடசபறற சவேறறி 
விழபா நி்கழநே 29 நவேம்பர் 1925 வேனரயபான 
்கபாைத்தில சபரியபார் ்பபாரபாடடத்துககுப் 
பங்களித்ேபார்.

எப்்படி நடந�து க்பொைொட்டம்?
ேனடச�யயப்படட �பானை்களின் 

ேடுக்கப்படட இடங்களில தினமும் 
குனறநேது மூன்று ்பர் �த்தியபாகிர்கம் 
ச�யவேர். 604 நபாள்்களில ்பபாரபாடடம் 
நி்கழநேது. பை நபாள் சபரியபார் ேனைனம 
ேபாஙகினபார். ்பபாலீஸபாரின் ேடியடியும் 
வேபாயடியும் குனறவின்றி நி்கழநேன. 
னவேதி்கர் ஏறபபாடு ச�யே அடியபாள்்களின் 
அககிரமங்களுககும் குனறவிலனை. 
�த்தியபாகிரகி்களின் ்கணணில 
சுணணபாம்னபப் பூசிய �ம்பவேங்களும் 
நி்கழநேன. மக்கள் ஆேரனவேத் திரடட 
னவேக்கத்னேச சுறறிலும் கிரபாமங்களிலும் 
்�ர்த்ேனை, வேர்க்கனை, ்்கபாடடயம் 
்பபான்ற ந்கரங்களிசைலைபாம் ஓயபாமல 
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பிரச�பாரம் ச�யேபார் சபரியபார். சேற்்க 
திருவேனநேபுரம், நபா்கர்்்கபாவில வேனர 
அவேரது பிரச�பாரப் பயணம் நீணடது. 
மக்களிடமும் வியபாபபாரி்களிடமும் நிதி 
வேசூலித்ேபார்.

னவேக்கம் �த்தியபாகிர்கத்னே அகிை 
இநதிய இயக்கமபாக்கக ் ்கர்ளத் ேனைவேர்்கள் 
்்கபாரிய ்பபாது ்கபாநதி இணங்கவிலனை. 
இயக்கம் பைவீனமபாகிற்ே என்று அவேர்்கள் 
வேறபுறுத்திய ் பபாது அனேச �பா்கவிடபாமல 
ச�ன்னன மபா்கபாணத்ேவேர் பபார்த்துக 
ச்கபாள்வேபார்்கள் என்று ச�பாலலிவிடடபார். 
என்வே, சபரியபார் உடபட ேமிழநபாடடுத் 
ேனைவேர், சேபாணடர்்களின் பங்களிப்புககுக 
்கபாநதியின் சபபாது அனுமதி இருநேது எனக 
்கருேைபாம். இத்ேன்கய சவேளியபார் உேவியின் 
இன்றியனமயபானமனய ்கபாநதினய விடவும் 
�மஸ்ேபான சரசிசடணட சி.டபிள்யூ.இ. 
்கபாடடன் �ரியபா்க உணர்நதிருநேபார்: 
“�பானைனய அனனவேருககுமபா்கத் திறப்பது 
என்ற பிரசசினன உள்ளூர் �ம்பநேப் 
படடேபா்க்வே இருப்பினும், சவேளியிலிருநது 
மடடும் இேறகு உேவி வேரபாதிருநேபால 
உணனமயில இநே இயக்கம் எப்்பபா்ேபா 
பிசுபிசுத்துப் ்பபாயிருககும்” என்று 21 
ஏப்ரல 1924 அன்னறய குறிப்பில அவேர் 
ச�பாலகிறபார்.

பிநநபாளில 1980-்களில னவேக்கம் 
்பபாரபாடடத்னேப் பறறிய முேல ஆயவு 
நூனை எழுதிய ்்கர்ள வேரைபாறறுப் 
்பரபாசிரியர் டி.்்க.ரவீநதிரன் “சபரியபாரின் 
வேரவினபால இயக்கத்திறகுப் புதிய உயிர் 
கினடத்ேது” என்று பதிநதுள்்ளபார். 
மி்கச �மீபத்தில, ்கபாநதியின் அகிம்ன� 
சேபாடர்பில னவேக்கம் ்பபாரபாடடத்னே 
ஆயவுச�யது அசமரிக்க ஆயவேபா்ளர் 
்மரி எலி�சபத் கிங நூல ஒன்னற 
எழுதியுள்்ளபார். அவேருககு ்்கர்ளபாவின் 
பு்கழசவேறற ்பரபாசிரியரபான ்்க.்்க.
குசுமபான் (1943-2007) அளித்ே ் நர்மு்கத்தில 
“ஒடுக்கப்படடவேர்்களின் ேனைவேரபா்க 
இநதியபா முழுவேதும் அறிமு்கமபாகியிருநே 
சபரியபார் ேன் சவேடிப்புறப் ்பசும் 
திறனபால இக்கடடபான ்நரத்தில 
்பபாரபாடடத்னே வே்ளர்த்சேடுத்ேபார்” 
என்று விவேரித்துள்்ளபார்.

என்ன ்சய்�ொர் ்்பரியொர்?
அரசினரும் ் ்கர்ளரும் சமசசும்படியபா்க 

னவேக்கத்தில சபரியபார் என்ன ேபான் 
ச�யேபார்? மக்கள் ஆேரனவேத் திரடடும் 
பிரச�பார்ம அவேரது முேன்னமயபான 
பணி. “நபாடு என்ன உங்கப்பன் வீடடுச 
ச�பாத்ேபா? நபாடனடப் பத்மநபாப சுவேபாமிககு 
அர்ப்பணித்து விடட பிறகு, நபா்ட ் ்கபாயில 
ச�பாத்து ேபா்ன!” என்று மன்னனரப் 
பபார்த்துப் ்பசினபார் சபரியபார். மன்னர் 
திருமனன�ப் பபாரபாடடைபா்ம ேவிர 
எதிர்த்துப் ்பசுவேது கூடபாது என்பது 
திருவேபாஙகூர் �மஸ்ேபான �ம்பிரேபாயம்.

கிறிஸ்ேவேரும் முஸ்லிம்்களும் அநேத் 
சேருவில நடக்கைபாம். இநதுவேபான 
ஈழவேர் நடக்க அனுமதி இலனை. இநே 
முரண ஏன் என்பது �த்தியபாகிரகி்களின் 
வேபாேங்களுள் ஒன்று. அேறகுப் பதில 
அளித்ே அதி்கபாரி்கள், அவேர்்கன்ளயும் 
்வேணடுமபானபால ேடுத்துவிடுகி்றபாம் 
என்று கூறினர். இனேக கிணடல 
ச�யேபார் சபரியபார். “நபாங்கள் பசியபா்க 
இருககி்றபாம் என்று ச�பான்னபால, 
பசியபா்க இருககி்றபாம் என்று நீங்கள் 
ஏன் ச�பாலகிறீர்்கள் என்றபால, மறறவேர் 
�பாப்பிடுவேனே நீங்கள் பபார்ககிறீர்்கள் 
என்று அர�பாங்கம் ச�பாலகிறது. அவேர்்கள் 
�பாப்பிடும் உணனவேப் பறித்து விடுகி்றபாம் 
என்கிறது” என்றபார்.

ஈழவேரின் மீேபான தீணடபானமனய 
மறுத்துப் ்பசும் ்பபாது சபரியபார் 
பின்வேருமபாறு ்பசினபார். “உடம்பின் 
்கழிவு்கன்ளச சுத்ேப்படுத்துவேது ்பபான்ற 
குறிப்பிடட பணி்களுக்கபா்க இடது ன்க 
பயன்படுகிறது. ஒவசவேபாரு ன்கககும் 
ேனித் ேநனே, ேபாய உணடபா? இடது 
ன்கனயத் சேபாடும் ்பபாசேலைபாம் 
வேைது ன்க குளித்து முழு்க ்வேணடும் 
என்று நினனககிறேபா? நபாம் ்கடவுன்ளத் 
சேபாழும்்பபாது வேைது ன்கயுடன் 
மடடும் ச�லகி்றபாமபா? ்்கபாயிலுககுச 
ச�லலும் ்பபாது நமது இடது ன்கனய 
விடடுவிடடுச ச�லகி்றபாமபா? வேைது 
பக்கம் இடது பக்கத்னே விட உயர்வேபானது 
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என்றபால இடது ்கணணபால நம்னமப் 
பபார்ப்பவேனரக குறறம் ச�பாலலுகி்றபாமபா 
அலைது வேைது ்கபாைபால உனேபடும்்பபாது 
�ந்ேபாஷப்படுகி்றபாமபா?” என்று 
�பாேபாரண மக்களுககும் புரியும்படியபா்கப் 
்பசினபார் சபரியபார்.

தீணடபானமனயக ்கணடித்து 
இவவே்ளவு ்வே்கமபா்கப் ்பசி்யபார் 
ேமிழநபாடடிலிருநது ச�ன்ற 
ேனைவேர்்க்ளபான சபரியபாரும் ்்கபானவே 
அயயபாமுத்துவும் ேபான். கி்ளர்சசிக்கபாரர் 
அனனவேனரயும் சினறப்படுத்ே அர�பாங்கம் 
முயன்றது. னவேக்கம் வேநே பதினனநது 
நபாட்களுககுள் சபரியபார் ்பசுவேேறகுத் 
ேனட விதிக்கப்படடது. ்்கபாடடயம் 
மபாவேடடத்துககுள் பிர்வேசிக்கவும் ேனட 
்பபாடப்படடது. பின்னர், அநேத் ேனட 
ச்கபாலைம் மபாவேடடத்துககும் நீணடது. 
எநேத் ேனடனயயும் மதிக்கபாமல சபரியபார் 
சேபாடர்நது பிரச�பாரத்தில ஈடுபடடபார், 
�மஸ்ேபானம் முழுவேதும் பிர�பாரப் பயணம் 
்மறச்கபாணடபார். அர�பாங்கம் சபபாறுக்க 
முடியபாமல ஒரு்கடடத்தில அவேனரக 
ன்கது ச�யேது. நீதிமன்ற வி�பாரனணயும் 
னவேக்கத்தில நி்கழநேது. “இநே நீதிமன்றம் 
நியபாயம் ச�யயும் என்ற நம்பிகன்க 
இலனை. வி�பாரனண சவேறும் ்வேஷம். 
நீதிமன்றத்துடன் ஒத்துனழக்க முடியபாது” 
என்று அறிவித்ே்ேபாடு, “�மபாேபானம் 
உணடு பணண்வே நபான் னவேக்கத்துககு 
வேந்ேன், எவவிேமபான ேணடனன 
விதித்ேபாலும் ஏற்கத் ேயபார்” என்றும் 
நீதிமன்றத்தில சேரிவித்ேபார் சபரியபார். 
இனேயடுத்து நீதிமன்றம் 22 ்ம 1924-
ல ஒரு மபாே சவேறுங்கபாவேல ேணடனன 
அளித்ேது. அருவிககுத்தியில சபரியபார் 
அத்ேணடனனனய அனுபவித்ேபார்.

அடுததடுதத சிமறத தண்டைமைகள்:

சினறயிலிருநது விடுேனை அனடநே 
சபரியபார் மீணடும் ்நரபா்க னவேக்கம் 
்பபானபார். ஈ்ரபாடடுககுச ச�லவேபார் என்று 
எதிர்பபார்த்ே அர�பாங்கம், ஏமபாறறமும் 
்்கபாபமும் அனடநேது. “்்கபாடடயம் 
மபாவேடடத்திறகுள் நுனழவேேறகுத் 
ேனட அமலில இருககும்்பபாது 

அவேனர னவேக்கத்திறகுள் நுனழய ஏன் 
அனுமதித்தீர்்கள்?” என்று மபாவேடடக ்கபாவேல 
துனறக ்கண்கபாணிப்பபா்ளனர மபாவேடட 
மபாஜிஸ்டி்ரட ்கடிநதுச்கபாணடபார். 
ஆனபால, அர�பாங்கம் உட்ன ன்கது 
ச�யயவிலனை.

அர�பாங்கத்தின் அசசுறுத்ேனைப் 
சபபாருடபடுத்ேபாமல சபரியபார் சேபாடர்நது 
பிரச�பாரத்திலும் ்பபாரபாடடத்திலும் 
ஈடுபடடுக ச்கபாணடிருநேபார். 
ரபாடனடனயப் ்பபாரபாடடக ்க்ளத்தில 
ச்கபாணடு ச�லவேதில ்கபாவேல துனறககும் 
�த்தியபாகிரகி்களுககும் பிரசசினன எழுநே 
்பபாது சபரியபார் அனேத் தீர்த்து னவேத்ேபார். 
சேபாடர்நது அவேனர அர�பாங்கம் 
சவேளியில விடடுனவேக்கவிலனை. முேல 
சினறவேபா�ம் முடிநது விடுேனையபான 27-
வேது நபாள் (18 �ுனை 1924) மீணடும் 
ன்கது ச�யேது. இநே முனறயும் சபரியபார் 
நீதிமன்றத்துடன் ஒத்துனழக்க மறுத்ேபார். 
முேல முனற உபபாயமபான ேணடனன 
விதித்தும் ‘எதிரி’ திருநேவிலனை 
என்பேபாலும், இரணடபாம் ேடனவேயபா்க 
அரசு உத்ேரனவே மீறி நடநதிருப்பேபாலும் 
நபான்கு மபாேக ்கடுங்கபாவேல ேணடனன 
விதிக்கப்படடது.

இம்முனற ஆறுககுத்திச சினறயில 
சபரியபானர அனடக்கவிலனை. 
மறற �த்தியபாகிரகி்கள் இருநே 
திருவேனநேபுரத்துககும் அனுப்ப 
அர�பாங்கம் விரும்பவிலனை. ்்கபாடடயம் 
மபாவேடடச சினறயில அனடக்க 
விரும்பியது. அேற்கபா்க னவேக்கத்திலிருநது 
புறப்படட படகு, 20 னமல தூரத்துககுப் 
பிறகு சபருமனழ, புயல ்கபாரணமபா்க 
்மலும் ் பபா்க முடியபாமல திரும்பிவிடடது. 
னவேக்கம் ்கபாவேல நினையச சினறயில சிை 
நபாள் னவேத்திருநது பின் திருவேனநேபுரம் 
மத்தியச சினறக்்க அனுப்பி னவேத்ேது 
அர�பாங்கம்.

திருவேனநேபுரம் மத்தியச சினறயிலிருநே 
்்க.பி. ்்க�வே ்மனன், �பார்ஜ ்�பா�ப் 
உள்ளிடட �த்தியபாகிரகி்கள் அனனவேரும் 
அரசியல ன்கதி்க்ளபா்கக ்கருேப்படடு 
மரியபானேயுடன் நடத்ேப்படடனர். 
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ஆனபால, சபரியபார் அவவேபாறு 
நடத்ேப்படவிலனை. ‘்கபால்களில விைஙகுச 
�ஙகிலி, ேனையி்ை ன்கதி்கள் அணியும் ஒரு 
குலைபாய, முழங்கபாலுககுக கீ்ழ சேபாஙகுகிற 
ஒரு ்வேடடி, ்கழுத்தில ன்கதி எண 
குறிக்கப்படட மரப்படனட. இவேறறுடன் 
ஈ.சவே.ரபாம�பாமி ச்கபானை்கபாரர்்க்்ளபாடும் 
ச்கபாள்ன்ளக்கபாரர்்க்்ளபாடும் ்வேனை 
ச�யதுச்கபாணடிருநேபார். ேணடனன 
அனடநே ஒரு �பாேபாரண ன்கதி ஒரு 
நபான்ளககு எவவே்ளவு ் வேனை ச�யவேபா்னபா 
அனேவிட இருமடஙகு ் வேனை ச�யகிறபார்.” 
இது சபரியபாருடன் சினறயிருநே ்்க.பி. 
்்க�வே ்மனனின் ்நரடி �பாடசியம்.

சபரியபாருககு இனழக்கப்படட இநேக 
ச்கபாடுனமனயப் சபபாறுத்துக ச்கபாள்்ள 
இயைபாே ்்க�வே ்மனன், சபரியபாருககு 
அரசியல ன்கதி அநேஸ்து அளிககுமபாறு 
சினறயிலிருந்ே அர�பாங்கத்திடம் 
்வேணடிகச்கபாணடபார். எனினும், 
விடுேனை அனடயும் வேனர அேறகுப் 
பதில வேரவிலனை என்று ேன் வேபாழகன்க 
வேரைபாறபான ‘்கடநே ்கபாை’த்தில 
குறித்துள்்ளபார்.

்்பரியொருககு ஆ�ைவொக ைொஜொஜி:
சபரியபாரின் நினை ரபா�பாஜினயயும் 

வேருத்திறறு. சபரியபாருககு ஆேரவேபா்க 
அர�பாங்கத்னேக ்கணடித்துப் பத்திரின்க 
யில எழுதினபார் அவேர். ஈ.சவே.
ரபாம�பாமி நபாயக்கனரக ்கடுங்கபாவேல 
ேணடனனயில னவேத்திருப்பதும், இரும்பு 
விைஙகிடடிருப்பதும், அவேருககுச சினற 
உனட அணிவித்திருப்பதும், மறற 
�த்தியபாகிரகி்கள் �ரியபா்கப் சபறறுள் 
்ளவேறனற அவேருககு மறுப்பதும் நியபாயப் 
படுத்ே்வே முடியபாேனவே என்று ‘தி இநது’ 
ஆஙகிை நபாளிேழில எழுதியிருநேபார் 
ரபா�பாஜி (27 ஆ்கஸ்ட 1924). இநேச �மயத் 
தில சபரியபாருககு ரபா�பாஜி சூடடிய 
பு்கழபாரம் முககியமபானது. “ஈ.சவே.ரபாம�பாமி 
நபாயக்கர் ஒரு ே்ளர்வுறபாே ஆன்மபா. ச�லவே 
வே்ளத்தின் மகிழசசி்கன்ளயும் பேவி்கன்ளயும் 
சவேறுத்து ஒதுககித் ேள்ளிவிடடு ்கடினமபான 
இநேப் பபானேனயத் ்ேர்நசேடுத்துள்்ளபார். 
சபரும்பபாைபான நம்னமப் ்பபாை அலை; 
உணனமயி்ை்ய!”

திரு.வி.்க.வும் இகச்கபாடுனமனயச 
�பாடினபார். “திருவேபாஙகூர் அர�பாங்கம் ஒரு 
�த்தியபாகிரகினய இவவேபாறு துன்புறுத்துவேது 
ேரும்மபா என்று ்்கடகி்றபாம்” என்று 
மனம் சநபாநேபார் திரு.வி.்க.

சிரற �ளர்த்� முடியொ� வீைர்:
இரணடபாம் முனறயபா்கச �டடத்னே 

மீறியிருப்பேபால ேனிச�லுன்க எதுவும் 
அவேருககு வேழங்க ்வேணடபாம் என்ற 
மபாவேடட மபாஜிஸ்டி்ரடடின் ்கருத்துககுள் 
ஒளிநதுச்கபாணடு அர�பாங்கம் விடுேனை 
வேனர துன்புறுத்தியது. புதிய அர�பாங்கம் 
சபபாறுப்்பறறனேயடுத்து 30 ஆ்கஸ்ட 
1924 அன்று சபரியபார் உடபட 19 
�த்தியபாகிரகி்கள் விடுவிக்கப்படடனர். 
விதிக்கப்படடிருநே ்கடுந ேணடனனக்கபா்க 
்்கர்ளமும் ேமிழநபாடு வேருநே, 
விடுேனையபான சபரியபா்ரபா, 
நபா்கர்்்கபாவிலில ்பசும்்பபாது, “நபான் 
சினறயில படட ்கஷடத்திற்கபா்க யபாரும் 
வேருநே ்வேணடபாம். விடுேனை ேபான் 
என்னன வேருத்ேப்பட னவேத்துவிடடது” 
என்று ்வேேனனனயயும் ்வேடிகன்கயபா்க 
எதிர்ச்கபாணடபார்.

அடுத்து சபரியபார், ்்க.பி. ்்க�வே 
்மனன் உள்ளிட்டபார் ஓர் அறிகன்கனய 
சவேளியிடடனர். “சபபாதுச�பானை்களில 
எல்ைபாரும் நடமபாடைபாம் என்பனே 
அனுமதிப்பேறகுரிய அறிகுறியபா்க்வே 
எங்கள் விடுேனைனயக ச்கபாள்கி்றபாம். 
அப்படி நடக்கபாவிடில ்பபாரபாடடத்னேத் 
சேபாடர்நது நடத்து்வேபாம்” என்று 
அவவேறிகன்கயில சேரிவித்ேனர். 
இவவேறிகன்க மூைம் அரசின் 
விடுேனைனயச �லுன்கயபா்க ஏற்கபாமல 
அனேயும் ஒரு நிபநேனனயபா்க மபாறறினர் 
�த்தியபாகிரகி்கள். ்்கடடிலும் துணிநது 
நின்றபார் சபரியபார்.

ஒன்றனர மபாேங்களுககு ்மல 
சினறயிருநே சபரியபார், இநே விடுேனைககுப் 
பிறகும் வீடடுககுத் திரும்பவிலனை. 
னவேக்கத்துக்்க ச�ன்று ்பபாரபாடடத்னேத் 
சேபாடர்நேபார். சநடுங்கணபா, நபா்கர்்்கபாவில 
்பபான்ற ஊர்்களில பத்து நபாள் வேனர 
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பிரச�பாரம் ச�யதுவிடடு, ஈ்ரபாடடுககு 
ச�ப்டம்பர் 10-ம் ்ேதி திரும்பினபார். 
்கபாத்திருநேது ் பபால ச�ன்னன மபா்கபாணக 
்கபாவேல துனற 11-ம் ்ேதி சபரியபானரக 
ன்கது ச�யேது. இநேக ன்கது ஆறு மபாேம் 
முன்பு மயிைபாப்பூரில ்பசிய அரசு 
வி்ரபாேப் ்பசசு ஒன்றுக்கபானது. ்வேறு 
அர�பாங்கத்ேபால, ்வேறு ்கபாரணத்துக்கபா்க, 
்வேறிடத்தில ன்கது நி்கழநதிருப்பினும் 
அவேனர மீணடும் னவேக்கத்துககுச 
ச�லை ஒடடபாமல ேடுப்ப்ே 
்நபாக்கம் என்று ஊகிக்கைபாம். எது 
எப்படி்யபா னவேக்கத்துககு உடனடியபா்கச 
ச�லைவிடபாமல இநேக ன்கதும் வேழககும் 
அவேனரத் ேடுத்துவிடடன.

சபரியபார் னவேக்கத்தில இருநே 
்கபாைத்திலும் �ரி, பிறகும் �ரி, ் பபாரபாடடம் 
்கடும் சநருக்கடி்கன்ளச �நதித்ேது. பண 
சநருக்கடி அதில முேைபாவேது. ேமிழநபாடு 
்கபாஙகிரஸ் ்கமிடடி, சபரியபார் வேழியபா்க 
ரூ.1000 ச்கபாடுத்ேது. மறற பிரசசினன்கன்ள 
ஆ்ைபாசித்து முடிசவேடுக்க பை 
ஆ்ைபா�னனக கூடடங்கள், �மபாேபானத் 
தூது்கள், பிரச�பாரக குழுக்கள், ம்களிர் 
அணி்கள் அவவேப்்பபாது உருவேபாயின. 
அனவே பைவேறறில சபரியபாரும் 
நபா்கம்னமயபாரும் இடம்சபறறிருநேனர். 
இவவேன்கயில திவேபானனச �நதித்து 
�மபாேபானம் ்ப� ஏறபடட எடடுப் ்பர் 
ச்கபாணட குழுவில சபரியபாரும் ஒருவேர்.

சபரியபார் னவேக்கத்தில ்பபாரபாடிக 
ச்கபாணடிருநே ்கபாைத்தில அஙகு வேநே 
ேனைவேர்்கள் அனனவேரும் அவேனரக 
்கைநேபா்ைபாசித்ேனர். ஆரிய �மபா�த் 
ேனைவேர் சிரத்ேபானநேர் ்பபாரபாடடம் 
நலிவுறறிருநே ஒரு ்கடடத்தில அனே 
எடுத்து நடத்ேவும் ஒப்புகச்கபாணடபார். 
ரபா�பாஜி னவேக்கம் வேநே ்பபாது ்கபாவேல 
நினைய சினறயில இருநே சபரியபானரச 
�நதித்ே பிற்்க ஆசிரமம் ச�ன்றபார். 
வேரேரபா�ுலு நபாயுடு, எஸ்.சீனிவேபா� 
ஐயங்கபார், டி.எஸ்.ச�பாக்கலிங்கம் 
்பபான்்றபார் �த்தியபாகிர்க ஆசிரமத்தில 
அவேனரச �நதித்ேனர். ்கபாஙகிரஸ் ேனைவேர் 
சி.வி.்வேங்கட ரமண அயயங்கபார் 

சபரியபாருடன் பிரசசினனககுரிய 
�பானை்கன்ளப் பபார்னவேயிடடபார். ஆ்க 
இநதிய, ேமிழநபாடடுத் ேனைவேர்்கள் 
பைரும் சபரியபாருடன் ்பபாரபாடடம் 
குறித்து விவேபாதித்ேனர்.

கொநதி - ்்பரியொர் சநதிப்பு:
்பபாரபாடடத்தின் நினறவுக ்கடடத்தில 

னவேக்கம் வேநே ்கபாநதியுடனும் 
சபரியபார் சேபாடர்பில இருநேபார். 
சடலலியிலிருநது ச�ன்னன வேழியபா்க 
வேநே ்கபாநதினய ஈ்ரபாடடில (8 மபார்ச 
1925) வேர்வேறறுவிடடு, வேர்க்கனையில 
(12 மபார்ச 1925) அவே்ரபாடு இனணநது 
ச்கபாணடபார். அ்ே்பபால, நபாரபாயண 
குருனவேச �நதித்ே ்கபாநதியுடனபான 
சிறு குழுவில அவேர் இருநேனேயும் 
்கபாவேல ஆனணயர் பதிவுச�யதுள்்ளபார். 
சபரியபானரக ்கைநேபா்ைபாசித்ே பிற்்க 
ரபாணியபானரக ்கபாநதி �நதித்துப் 
்பசியேபா்கப் பைவிடங்களில பிற்கபாைத்தில 
சேரிவித்துள்்ளபார் சபரியபார்.

னவேக்கம் வேருன்கயின்்பபாது 
்கபாவேல துனற ஆனணயருடன் ்கபாநதி 
்மறச்கபாணட ஓர் ஒப்பநேத்தின் 
வின்ளபயனபாய, ஓரபாணடுககு முன்னபால 
சபரியபாருககு விதிக்கப்படடிருநே ேனட 
விைககிக ச்கபாள்்ளப்படடது. ‘ஈ.சவே. 
ரபாம�பாமி நபாயக்கருககு வி்ரபாேமபா்கப் 
பிறப்பித்ே ேனட உத்ேரனவேத் திருவேபாஙகூர் 
்கவேர்ன்சமன்டபார் வேபாபஸ் வேபாஙகிக 
ச்கபாணடு விடடபார்்கள் என்பனேக ்்கட்க 
வேபா�்கர்்கள் �ந்ேபாஷமனடவேபார்்கள்” 
என்று ்கபாநதி ‘யங இநதியபா’வில (23 ஏப்ரல 
1925) ேன் மகிழசசினயப் பகிர்நேபார்.

மரனவியுடன் களம் ்சன்றொர்:
்கபாஙகிரஸின் ேமிழநபாடடுத் 

ேனைவேரபா்க்வே சபரியபார் ் பபாரபாடடத்தில 
்கைநதுச்கபாணடபார். ேனிப்படட முனறயில 
அலை; அவேர் வேழியபா்க்வே ேமிழநபாடு 
்கபாஙகிரஸ் ்கமிடடி ஆயிரம் ரூபபானயப் 
்பபாரபாடடத்துககு அனுப்பியது. கினடககும் 
சபயர் விவேரப்படி, 50 ்பர் அ்ளவிைபான 
சேபாணடர்்களுடன் ச�ன்று அவேர் அஙகு 
்பபாரபாடினபார். ேன் குடும்பத்னேயும் 
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்பபாரபாடடத்தில ஈடுபடுத்தினபார். 15 ்ம 
1924-ல னவேக்கம் வேநே நபா்கம்னமயபார், 
சேபாடர்நது நபான்கு மபாேம் சுறறுப்பயணம் 
ச�யேேறகு ஆேபாரங்கள் கினடககின்றன. 
நபா்கர்்்கபாவில ேனைவேர்்கள் சிைரும் 
குடும்பத்துடன் னவேக்கம் ்பபாரபாடடத்தில 
ஈடுபடடனர். இதில மி்க முககியமபான 
ச�யதி, சபரியபார் ேன் வேபாழவின் 
நடுப்பகுதியில னவேக்கத்தில 74 நபாட்கள் 
சினறயிலும், 67 நபாட்கள் சவேளியிலுமபா்க 
141 நபாட்கன்ளப் ்பபாரபாடடத்துக்கபா்கச 
ச�ைவிடடபார் என்பேபாகும்.

ஆ்ைபா�்கர் ்கபாநதி, ச்கபாள்ன்க 
அடிப்பனடயில ்பபாரபாடடத்தில 
ஈடுபடட அயல மேத்ேவேனர 
சவேளி்யறறினபார், �த்தியபாகிரகி்கள் 
்மறச்கபாணட உணணபாவிரேத்னே 
நிறுத்தினபார், அ்கபாலியர் நிறுவியிருநே ேரும 
உணவுச�பானைனய மறுத்ேபார், அயலிலிருநது 
சேபாணடர்்க்்ளபா நிதி்யபா வேருவேனேத் 
ேனடச�யேபார். இப்படியபான ்கபாநதியின் 
அறிவுறுத்ேல்க்ளபால ்பபாரபாடடம் பை 
இன்னல்கன்ளச �நதித்ேது, இரு முனற 
�த்தியபாகிரகி்கள் ்நரடியபா்கச ச�ன்று 
அவேரிடம் முனறயிடடனர். இயக்கமும் 
பைவீனப்படடு வேநேது. எனினும், 
�பார்ஜ ்�பா�ப் ேவிர, சபபாதுசவேளியில 
்கபாஙகிரஸ்்கபாரர் எவேரும் எதிர்ப்்பசசு 
்ப�விலனை, சபரியபாரும் ் ப�விலனை. ஓர் 
உணனம �த்தியபாகிரகியபா்க்வே ்க்ளத்தில 
அவேர் வி்ளஙகினபார். பின்னபாளில ்கருத்து 
வே்ளர்சசியும், அேனபால பபார்னவே மபாறறமும் 
்நர்நே நினையில சபரியபார் ்கபாநதியின் 
அறிவுறுத்ேல்கன்ள விமர்சித்ேபார். 
�த்தியபாகிர்கத்னே நிறுத்திவிட்வே 
்கபாநதியும் இரபா�பாஜியும் விரும்பினர் 
என்று இ்ே அறிவுறுத்ேல்கன்ள்ய ்கபாடடி 
விமர்சித்ேபார்.

தீர்வு �ந� க்பொைொட்டம்:
எப்படி்யபா நவேம்பர் 1925-ல 

்பபாரபாடடம் - சபரியபாருககு ஏன் 
்கபாநதிககும் ேபான் - முழு மகிழசசினயத் 
ேரபாே, நபான்கில மூன்று சேருக்களில 
மடடும் அனுமதி என்ற ஒருவேன்க 
�மபாேபானத்துடன் முடிவுககு வேநேது. 

�த்தியபாகிர்கத்தின் சவேறறி விழபாவுககுத் 
ேனைனம ேபாங்க சபரியபானரக 
்்கர்ளபா அனழத்ேனர். அயலிலிருநது 
்கைநதுச்கபாணட ஒ்ர ேனைவேர் 
சபரியபார் மடடு்ம. �த்தியபாகிர்கத்தின் 
சவேறறினயப் பறறியும் ்ேபாலவினயப் 
பறறியும் ்பசுவேேறகு அேறகுள் ்கபாைம் 
வேநதுவிடவிலனை. சேருவில நடக்க உரினம 
்்கடடவேர்்கன்ளச சினறககு அனுப்பிய 
அர�பாங்கம், சேருவில நடப்பேறகு 
இப்்பபாது ன்கனயப் பிடித்து அனழத்துச 
ச�லை முன்வேநதிருப்பனேப் பபார்த்ேபால 
�த்தியபாகிர்கத்துககும் ம்கபாத்மபாவுககும் 
எவவே்ளவு �கதி இருககிறது என்பது 
வி்ளஙகுகிறது என்று சபரியபார் வியநேபார் 
(குடிஅரசு, 6 டி�ம்பர் 1925). 

்பபாரபாடடத்தின் சவேறறிவிழபானவேப் 
சபரியபாரின் ேனைனமயில ச்கபாணடபாடியது 
மி்க முககியத்துவேமுனடய ச�யதியபாகும். 
்்கர்ளர்்கள் நன்றி மறக்கபாேவேர்்கள். 
இன்றும் னவேக்கத்தில ்்கர்ளர்்கள் 
நன்றினயத் சேரிவிககும் விேமபா்க 
ச்கபாணடபாடப்படுகிறது சபரியபார் 
சினை.”.9 னவேக்கம் ் பபாரபாடடத்தில ேநனே 
சபரியபாரின் பங்களிப்னபக குனறத்தும், 
அவேதூறு்கன்ளப் பரப்பியும் வேநேவேர்்களுககு, 
வேரைபாறறு ஆயவேபா்ளர் பழ.அதியமபான் 
அவேர்்களின் 'னவேக்கம் ்பபாரபாடடம்' 
என்னும் புத்ே்கம் �ரியபான பதிைடினய 
ஆேபாரங்க்்ளபாடு ச்கபாடுத்திருககிறது 
என்பது பபாரபாடடுககுரியது.

சேருக்களில நடக்க்வேணடும் 
என்பேற்கபா்க நடநே  மபாசபரும் மனிே 
உரினமப் ்பபாரபாடடம், னவேக்கம் 
்பபாரபாடடம். னவேக்கம் ்பபாரபாடடத்தில 
ஈடுபடட ேநனே சபரியபார் அவேர்்களும், 
்கபாநதியடி்கள் அவேர்்களும் ேங்களுனடய 
வேபாழகன்க முழுவேதும்  நடத்திய 
்பபாரபாடடங்களுககு முன்்னபாடியபா்க, 
முன்்னபாடடமபா்க னவேக்கம் 
்பபாரபாடடத்னே எடுத்துகச்கபாணடபார்்கள் 
எனைபாம். ேநனே சபரியபார் அவேர்்கன்ளப் 
சபபாறுத்ே அ்ளவில, னவேக்கம் 
்பபாரபாடடத்திறகு முன்ன்ர  நனடசபறற 
ஒத்துனழயபானம இயக்கப் ்பபாரபாடடம், 
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்கள்ளுக்கனட மறியல  ்பபான்ற 
்பபாரபாடடங்களில ஈடுபடடிருககிறபார். 
இன்னும் ்்கடடபால, ேபான் ்கைநது  
ச்கபாள்வேது மடடுமலை, ் பபாரபாடடங்களில 
அநேக ்கபாை்கடடத்தி்ை்ய ேன்னுனடய 
குடும்பத்துப் சபண்கன்ளயும் ்கைநது 
ச்கபாள்்ளச ச�யயும் சபரும்பணபு 
சபரியபாரிடம் இருநதிருககிறது. 
அப்படித்ேபான் ்கள்ளுக்கனட மறியலில 
சபரியபாரின் மனனவி நபா்கம்னமயபாரும், 
ேஙன்க ்கணணம்மபாவும் ஈடுபடடபார்்கள் 
என்பதுவும், ஈ்ரபாடடில ்கள்ளுக்கனட 
மறியனைக ன்கவிட்வேணடும் 
என்று ்கபாநதியபாரிடம் ்்கடட்பபாது 
்கள்ளுக்கனட மறியனைத் சேபாடர்வேேபா 
நிறுத்துவேேபா என்பனேப் பறறி முடிவு 
ச�யய ்வேணடியவேர்்கள் ஈ்ரபாடடிலுள்்ள 
நபா்கம்மபாள், ்கணணம்மபாள் என்னும் 
இரு சபணமணி்க்்ள ஆவேர்  என்று 
்கபாநதியடி்கள் கூறியதும் நபாம் அறிநே்ே.

னவேக்கம் ்பபாரபாடடத்தில ேநனே 
சபரியபார் ்மறச்கபாணட அணுகுமுனற, 
்பபாரபாடடமும், பிரச�பாரமும் இனணநே 
அணுகுமுனறயபாகும். ்கபாநதியடி்களும் 
மறறவேர்்களும் னவேக்கம் ் பபாரபாடடத்னேத் 
சேபாடர்நது அரசியல விடுேனைனயப் 
பறறிப் ்பசிக ச்கபாணடிருநே்பபாது 
�மூ்க விடுேனைனயப் பறறிப் 
்பசியவேர்்கள் ேநனே சபரியபாரும் 
அணணல அம்்பத்்கரும் ஆவேர். �மூ்க 
விடுேனைக்கபான ்பபாரபாடடத்திற்கபான 
வேழிமுனற, பிரச�பாரமும் ்பபாரபாடடமும் 
இனணநே வேழிமுனற என்னும் ேநனே 
சபரியபாரின் பிநனேய வேழிமுனறககு 
அடித்ே்ளமபா்க அனமநேது னவேக்கம் 
்பபாரபாடடம் எனைபாம். னவேக்கம் 
்பபாரபாடடத்திறகுப் பின்னபால 
சுயமரியபானே இயக்கம் ஆரம்பித்ே 
பின்பும், நீதிக்கடசியில இருநே்பபாதும், 
திரபாவிடர் ்கழ்கம் ஆரம்பித்ே பின்பும், 
நடத்திய ்பபாரபாடடங்கள் அனனத்தும் 
வேன்முனற இலைபாமல அகிம்ன� வேழியில 
நடத்ேப்படட ்பபாரபாடடங்க்்ள. என்வே 
இநேப் ்பபாரபாடடங்களுககு எலைபாம் 
அடிப்பனடயபா்கத் ேநனே சபரியபாருககு 

னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் அனமநேது 
எனைபாம்.

அரசியல ்பபாரபாடடங்கள் உை்கம் 
முழுவேதும் நனடசபறறிருககின்றன. 
வேன்முனறயபாலும் அநேப் ் பபாரபாடடங்கள் 
சவேறறி சபறறிருககின்றன. ஆனபால �மூ்க 
விடுேனைக்கபான ்பபாரபாடடம் என்பது 
எதிரபாளியின் மனச�பாடசி்யபாடு நடத்தும் 
்பபாரபாடடம். நபாம் ச�யேது எவவே்ளவு 
சபரிய பினழ என்று எதிரபாளினய 
எணண னவேககும் ்பபாரபாடடம். 
�பாத்திரத்தின் சபயரபால, �பாதியின் 
சபயரபால �்க மனிே உயிர்்களுககு 
எவவே்ளவு சபரிய ச்கபாடுனமனய நபாம் 
ச�யது ச்கபாணடிருந்ேபாம் என்று உணர 
னவேககும் ்பபாரபாடடம். ேநனே சபரியபார் 
ேன் வேபாழநபாள் முழுவேதும் இநேப் 
்பபாரபாடடத்னேத் ேபான் நடத்தினபார். 
”சபண்களுக்கபான உரினம என்று 
வேருகின்ற ்பபாது ,ஆண்க்்ள, உங்கள் 
மனனவிமபார்்கன்ள நினனத்துகச்கபாணடு 
்யபாசிக்கபாதீர்்கள். உங்கள் அம்மபானவே, 
உங்கள் அக்கபானவே, உங்கள் ேஙன்கனய, 
உங்கள் ம்கன்ள நினனத்துகச்கபாணடு 
்யபாசியுங்கள். அவேர்்கள் படும் 
இன்னல்கன்ள எணணுங்கள். சபண 
உரினம எவவே்ளவு ்ேனவே என்பது 
உங்களுககுப் புரியும்” என்னும் ்கருத்துப்பட 
கூறியனேப் ்பபாை ேநனே சபரியபாரின் 
அணுகுமுனறககு அடித்ே்ளமபா்க 
அனமநேது னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் 
எனைபாம்.

1927, மபார்ச20 இல அணணல 
அம்்பத்்கர் நடத்திய ம்கத் �த்யபாககிர்கம் 
இநதிய வேரைபாறறில பு்கழ வேபாயநே 
்பபாரபாடடமபாகும். னவேக்கம் சேருவில 
நடப்பேறகு ் பபாரபாடடசமன்றபால, ம்கரில 
சபபாதுக கு்ளமபான �வு்கபார் கு்ளத்தில நீர் 
குடிககும், எடுககும் ்பபாரபாடடமபாகும். 
அநேப் ்பபாரபாடடத்திற்கபான 
உத்்வே்கத்னே னவேக்கம் ்பபாரபாடடத்தில 
இருநது சபறறேபா்க அணணல அம்்பத்்கர் 
கூறியிருககிறபார்.

"தீணடப்படபாே வேகுப்பினரின் 
்பபாரபாடடம் சேபாடர்பபா்க ஈடு இனணயறற 
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நி்கழசசி 1925ல நனடசபறறது. திருவிேபாஙகூர் 
ரபாஜயத்தில னவேக்கத்தில சிை வீதி்களில 
தீணடப்படபாேவேர்்கள் நுனழயககூடபாது 
என்று ேடுக்கப்படடிருநேனர். இநே 
வீதி்களில நடப்பேற்கபான உரினமனய 
நினை நபாடடிய பபார்ப்பனர் அலைபாேபார் 
ேனைவேரபான ரபாம�பாமி நபாயக்கரின் 
ேனைனமயில �த்தியபாககிர்கப் 
்பபாரபாடடம் நனடசபறறது. அநே 
அறப்்பபாரபாடடம் வின்ளவித்ே சிநேனனத் 
ேபாக்கமும், ேன்னுரினம உணர்சசிப் 
சபருக்கமும் பரவேைபா்க மி்கப்சபரிய 
வின்ளனவே ஏறபடுத்தின. இேனபால னவேதீ்க 
இநதுக்களும் கூட ஓர்ளவு �மத்துவே உரினம 
உணர்னவேயும் சபருநேன்னமனயயும் 
சபறறேபால தீணடப்படபாேவேர்்களுககுத் 
ேனட ச�யயப்படடிருநே வீதி்கன்ளத் 
திறநதுவிடடனர்.

அ்ே ்நரத்தில மறசறபாரு நி்கழசசியும் 
நனடசபறறது. சபபாறுப்புள்்ள �பாதி 
இநதுக்கன்ளயும் சுயமரியபானே 
உணர்வுள்்ள தீணடப்படபாேவேர்்கன்ளயும் 
இநநி்கழசசி உலுககியது. 1926 மபார்ச 
மபாேம் ச�ன்னனயில முரு்்க�ன் என்கிற 
தீணடப்படபாேவேர், இநதுக ்்கபாயிலினுள் 
நுனழயககூடபாது என்ற ேனடனய 
மீறியேற்கபா்க ன்கது ச�யயப்படடு 
்்கபாயிலின் புனிேத்னேக ச்கடுத்ேபார் 
என்பேற்கபா்கத் ேணடிக்கப்படடபார்.

அம்்பத்்கர் இநே நி்கழசசி்கன்ளக 
கூர்நது ்கவேனித்து வேநேபார். ம்கத் 
�த்தியபாககிர்கம் சேபாடங்கவிருநே ்பபாது 
எழுதிய ஆசிரியவுனர ஒன்றில னவேக்கம் 
�த்தியபாககிர்கம் பறறி சநஞ�ம் சநகிழநது 
அவேர் எழுதினபார். இனவே குறிப்பிடத்ேக்க 
நி்கழசசி்கள். இனி நடக்கவிருககும் 
நி்கழசசி்களுககு இனவே முன்்னபாடி்கள்.
(டபாகடர் பி.ஆர்.அம்்பத்்கர் வேபாழகன்க 
வேரைபாறு, ேனஞ�ய கீர் ேமிழில ்க.முகிைன் 
பக.87-88)

அமரபாவேதி ்்கபாயில நுனழவுப் 
்பபாரபாடடத்துக்கபான இறுதி முடிவு 
(1927 நவேம்பர்), �வு்கபார் கு்ளத்தில 
ேணணீர் எடுககும் ்பபாரபாடடம் (1927 
டி�ம்பர்), பபார்வேதி ்்கபாயில நுனழவு (1929 

அக்டபாபர்), நபாசிககில உள்்ள ்கபாைபாரபாம் 
்்கபாயில நுனழவு (1930) என அம்்பத்்கர் 
முன்சனடுத்ே ்பபாரபாடடங்களுககுத் 
தூணடுேைபா்க சபரியபார் ஈ.சவே.ரபா.வின் 
னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் இருநதுள்்ளது " 
(11). என்று எழுத்ேபா்ளர் ப.திருமபா்வேைன் 
குறிப்பிடுகிறபார். அடுக்கடுக்கபாய நடநே 
்்கபாவில நுனழவு்களுக்கபான அடித்ே்ளமபா்க 
னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் இருநதிருககிறது. 
எதிரி்களுககு ேன்னுனடய ேரப்பு 
நியபாயத்னே வி்ளககுவேேற்கபான ஒரு 
வேபாயப்பபா்க, அணணல அம்்பத்்கர் 
அவேர்்கள் ம்கத் ்பபாரபாடடத்னே நடத்திக 
்கபாடடினபார். வி்ளக்கம் ச்கபாடுத்ேபார். 
வின்ளவு்கன்ள ஏறறுக ச்கபாணடபார். 
பின்னர் சவேறறி ்கணடபார்.

ேமிழநபாடடில அேறகுப் பிறகு (னவேக்கம் 
்பபாரபாடடத்திறகுப் பிறகு) நடநே 
்்கபாவில நுனழவுப் ்பபாரபாடடங்களில 
னவேக்கம் ்பபாரபாடடத்தின் ேபாக்கம் 
இருநேேபா? என்னும் ்்கள்விககு 
பழ.அதியமபான், “அேறகுப் பிறகு 
ேமிழநபாடடில நடநே ்்கபாவில  நுனழவுப் 
்பபாரபாடடங்கள் மடடுமலை, இநதியபா 
முழுவேதும் நடநே ்்கபாவில நுனழவு, சேரு 
நுனழவு ்பபாரபாடடங்களில னவேக்கம் 
மி்கப்சபரிய பங்களிப்னப, உத்்வே்கத்னே 
அளித்ேது… அம்்பத்்கர் 1936வேபாககில 
ஒரு ்பபாரபாடடத்னேத் துவேஙகிய ்பபாது 
னவேக்கம் ்பபாரபாடடம் ேபான் ேனககு 
ஓர் உணர்சசினயக ச்கபாடுத்ேேபா்கக 
குறிப்பிடுகிறபார். ்்கர்ளபாவிலும் 
1936இல ்்கபாவில நுனழவு பிர்கடனம் 
ச�யயப்படட ்பபாது னவேக்கம் ேபான் 
அேறகுக ்கபாரணம் என எல்ைபாரு்ம 
ச�பாலலியிருககிறபார்்கள்“12 என்று பி.பி.சி. 
்நர்்கபாணலில பதில அளித்திருககிறபார். 
என்வே சேபாடர்சசியபான பை �மூ்க 
விடுேனைப்  ்பபாரபாடடங்களுககுத் 
சேபாடக்கமபான ்பபாரபாடடமபா்க னவேக்கம் 
்பபாரபாடடம் இருநதிருப்பனே நபாம் ்கபாண 
முடிகின்றது. 

நடநது முடிநது 97 ஆணடு்கள் நினறவு 
அனடநே இநேக ்கபாை்கடடத்திலும் 
முழுனமயபா்க நினைனம மபாறிவிடடேபா 
என்றபால இலனை என்பது ேபான் பதில. 
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்கர்நபாட்க மபாநிைத்தில 2021, ச�ப்டம்பர் 
4-ந ்ேதி நடநே நி்கழவு இது. ’்கர்நபாட்க 
மபாநிைம் , ச்கபாப்புள் மபாவேடடம், 
மியபாப்பூர் கிரபாமத்தில உள்்ள �னுமன் 
்்கபாயிலில ்கடநே ச�ப்.4-ந ்ேதி ேலித் 
�முேபாயத்னேச ்�ர்நே �நதிர்�்கர் 
என்பவேர் குடும்பத்தினருடன் ச�ன்றபார். 
அவேர் உள்ளிடட அவேரது குடும்பத்தினர் 
்்கபாயிலுககு சவேளி்ய நின்றிருநே்பபாது, 
அவேரது 2 வேயது ம்கன் ்்கபாயிலுககுள் 
ச�ன்றபாரபாம். இேனன பிரச�னனயபாககிய 
அப்பகுதினயச ்�ர்நே சிைர், �நதிர்�்கர் 
குடும்பத்தினரிடமிருநது ்்கபாயினைச 
சுத்ேம் ச�யய ரூ 25,000 அபரபாேம் 
விதித்து கிரபாமப் பஞ�பாயத்தில முடிவு 
ச�யயப்படடது’(13). இது குறித்து 
பு்கபார் அளிக்கப்படடு 5 ்பர் ன்கது 
ச�யயப்ப்படடுள்்ளபார்்கள் என்றபாலும், 
இநதியபா சுேநதிரம் சபறறு 75 ஆணடு்கள் 
ஆன பிறகும் கூட இப்படிப்படட �பாதிய 
மனநினை இன்னறககும் கூட  இருப்பனேப் 
பபார்க்க முடிகிறது. அப்படியபானபால, 
97 ஆணடு்களுககு முன்னபால வேபாழநே 
மனிேர்்களின் மனநினை என்பது 
எவவே்ளவு ்மபா�மபானேபா்க இருநதிருககும் 
என்பேனன நம்மபால ஊகிக்க முடியும். 
அப்படிப்படட நினையில நனடசபறற 
மனிே உரினமப் ்பபாரபாடடம், �மூ்க 
விடுேனைப் ்பபாரடடம்  ேபான் னவேக்கம் 
்பபாரபாடடம்.

அன்னறய �பாதிய மன நினைனயப் புரிநது 
ச்கபாள்்ள, னவேக்கம் ்பபாரபாடட முடிவில  
நனடசபறற ஓர் உனரயபாடல உேவுகிறது. 
அநே உனரயபாடல ்கபாநதியபாருககும் 
னவேதீ்கர்்களுககும் (னவேக்கம் ்பபாரபாடட 
எதிர்ப்பபா்ளர்்களுககும்) நனடசபறற 
உனரயபாடல. ஒடுக்கப்படடவேர்்கள் 
னவேக்கம் சேருக்களில நடக்கககூடபாது; 
ஏசனன்றபால அவேர்்கள் முன் ச�ன்மத்தில 
பபாவேம் ச�யேவேர்்கள். முன் ச�ன்மத்தில 
பபாவேம் ச�யே ்கபாரணத்ேபால அவேர்்கள் 
ஒடுக்கப்படட �பாதியி்ை ்கடவு்ளபால 
பிறக்க னவேக்கப் படடிருககிறபார்்கள். 
என்வே அவேர்்கள் நடக்கககூடபாது என்பது 
பபார்ப்பனர்்களின் வேபாேமபா்க அன்னறககு 
இருநதிருககிறது.

"நம்பியபாத்ரி: ”இநது �பாஸ்திரத்தின் 
சேயவீ்கத்ேன்னமனய ம்கபாத்மபாஜீ 
நம்புகிறீர்்க்ளபா?”

்கபாநதி: ”ஆம்.”

நம்பியபாத்ரி: ”்கர்ம விதினய ம்கபாத்மபாஜி 
நம்புகிறீர்்க்ளபா?”

்கபாநதி: ”ஆம்.”

நம்பியபாத்ரி: ”மறு பிறப்பில உங்களுககு 
நம்பிகன்க உணடபா?”

்கபாநதி: ”உணடு.”

நம்பியபாத்ரி: ”எங்கள் நம்பிகன்கயின் 
படி, எங்கள் ஆச�பாரியபாரின் ்கருத்துப்படி  
அவேர்்கள் முறபிறப்பின் ்மபா�மபான 
்கர்மபாவின்படி அணு்கமுடியபாே 
�பாதியில பிறநதிருககிறபார்்கள் என்று 
நபாங்கள் நம்புகி்றபாம். இம்முனறயில 
அவேர்்கன்ள நடத்தும்படி எங்கள் 
்்கர்ள ஆச�பாரியபார்்க்ளபால நபாங்கள் 
ஆனணயிடடுக கூறப்படடிருககி்றபாம். 
அவவேன்கயில அவேர்்கன்ள 
ச்கபாள்ன்ளக்கபாரர்்கன்ள விடவும் 
திருடர்்கன்ள விடவும் ் மபா�மபானவேர்்க்ளபா்க 
நபாங்கள் ்கருதுகி்றபாம்“(14)

மனிேர்்கன்ளக ்்கவேைமபா்க 
நடத்துவேேறகு, பிறப்பின் அடிப்பனடயில 
அவேர்்கள் ஒடுக்கப்படட �பாதியில பிறநே 
்கபாரணத்ேபால ச்கபாள்ன்ளக்கபாரர்்கன்ள 
விடவும், திருடர்்கன்ள விடவும் ் மபா�மபா்க 
நபாங்கள் ்கருதுகி்றபாம் என்று ்கபாநதியபாரின் 
முன்னபா்ை்ய ச�பாலகிறபார்்கள் 
என்பது இஙகு குறிப்பிடத்ேக்கது. 
இநே மனப்பபான்னமனய அன�த்ே 
்பபாரபாடடம் னவேக்கம் ்பபாரபாடடம். 
நபாங்களும் மனிேர்்க்்ள என்பேனன 
ேங்கன்ள உயர்�பாதி என்று எணணிக 
ச்கபாணடிருநேவேர்்களுககு அழுத்ேம் 
திருத்ேமபா்க நிரூபித்ே ்பபாரபாடடம் 
னவேக்கம் ் பபாரபாடடம். �பாதி ஒழிப்னப்ய 
ேன்னுனடய வேபாழவின் இைடசியமபா்க 
எடுத்துகச்கபாணடு ேனது இறுதி மூசசுவேனர 
அேற்கபா்க்வே பபாடுபடடு மனறநே 
ேநனே சபரியபாரின், முேல தீணடபானம 
ஒழிப்புப் ்பபாரபாடடம், தீணடபானமககு  
்கபாரணமபான  �பாதி  ஒழிப்புப் ் பபாரபாடடம், 
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முேல �மூ்க விடுேனைப் ்பபாரடடம்  
சேபாடஙகிய இடம் னவேக்கம் ் பபாரபாடடம்.  
்நறறு நடநே �மூ்க விடுேனைப் ் பபாரடட  
நி்கழவு்களுககு மடடுமலை, நபான்ள 
நடககும் �மூ்க விடுேனைப் ்பபாரடட 
நி்கழவு்களுககும் முன்்னபாடி னவேக்கம் 
்பபாரபாடடம் எனைபாம்.

அடிககுறிப்புகள்:
1. மனுநீதி - ஒரு மறுபபார்னவே, டபாகடர் 

ப.்கபாளிமுத்து, அன்புமுகில நூல 
சவேளியீடட்கம், பழனி, பக்கம் 33-34

2. �பாதினய ஒழிக்க வேழி, டபாகடர் 
பி.ஆர். அம்்பத்்கர், சபரியபார் 
சுயமரியபானேப் பிரச�பார நிறுவேன 
சவேளியீடு. பக்கம் 77

3. இநதுமேம் ச்கபாடுங்்கபான்னமயின் 
வேரைபாறு, ேவேத்திரு ேர்ம தீர்த்ே  
அடி்க்ளபார், மனையபா்ளத்திலிருநது 
ேமிழில  சவே.ச்கபா.பபாைகிருஷணன், 
�பா்ளரம், மடிப்பபாக்கம், ச�ன்னன-91 
பக்கம் 175.

4. சேறகிலிருநது, சபபான்னீைன், 
மக்கள் அச�்கம், ச�ன்னன-2 
பக்கம் 44-45

5. ்கபாஙகிரஸ் பனழய வேரைபாறும் 
னவேக்கம் ்பபாரபாடடமும் 
கி.வீரமணி, சபரியபார் 
சுயமரியபானேப் பிரச�பார நிறுவேன 
சவேளியீடு. பக்கம் 14

6.. சேறகிலிருநது, சபபான்னீைன்,  
பக்கம் 46.

7. னவேக்கம் ்பபாரபாடடம், 
பழ.அதியமபான், ்கபாைசசுவேடு 
பதிப்ப்கம், நபா்கர்்்கபாவில,  
பக்கம் 330

8. ்மைது, பக்கம் 32

9. புரடசியபா்ளர் சபரியபார், சந.து.
சுநேரவேடி்வேலு, ேமிழ வே்ளர்சசி 
இயக்க்கம், ச�ன்னன-8 பக்கம் 29

10. னவேக்கத்திறகும் சபரியபாருககும் 
என்ன �ம்பநேம்?, 'தி இநது' 
நபாளிேழ ்கடடுனர, பழ.அதியமபான், 
24.12.2019

11. ஆதிக்க �பாதி்களுககு மடடு்ம 
அவேர் சபரியபார்?, ப.திருமபா்வேைன், 
நறறினண பதிப்ப்கம், பக்கம் 186

12. னவேக்கம் ்பபாரபாடடம், பி.பி.சி. 
்நர்்கபாணல, பழ.அதியமபான், பி.பி.
சி. ேமிழ இனணயே்ளம், 27.01.2020.

13. தினமணி நபாளிேழ,6.9.2021

14.னவேக்கம் ்பபாரபாடடம், 
பழ.அதியமபான், பக்கம் 552-553

ஆசிரியர் குறிப்பு:
முனனவேர். வேபா்நரு, ேமிழ்கப் 

பகுத்ேறிவு எழுத்ேபா்ளர் மன்றத்தின் 
மபாநிைத் ேனைவேர் ஆவேபார். மதுனர 
்கபாமரபா�ர் பல்கனைக்கழ்கத் ேமிழிைககியத் 
துனறயில, ‘இனறயன்பு பனடப்பு்களில 
ேன்னம்பிகன்கயும் மனிே ்நயமும்' என்ற 
ேனைப்பில முனனவேர் படடம் சபறறவேர். 
சபரியபார் படடயச �பான்றிேழும் 
சபறறவேர். பி.எஸ்.என்.எல நிறுவேனத்தில 
அதி்கபாரியபா்கப் பணியபாறறி விருப்ப ஓயவு 
சபறற இவேர், ேமிழநபாடடில மதுனர 
மபாவேடடம் �பாப்டூரில பிறநேவேர். இவேர், 
'பஙகுனி உத்திரமும் பள்ளிககூடமும்', 
'சூரியககீறறு்கள்' எனும் இரணடு ்கவினேத் 
சேபாகுப்பு்களும், 'சநருப்பினுள் துஞ�ல' 
எனும் சிறு்கனேத் சேபாகுப்னபயும் எழுதி 
சவேளியிடடுள்்ளபார். 

‘திருககுறள் வேலியுறுத்தும் 
உயிர்சசூழலும் இன்னறய உை்கசசூழலும்', 
'்கடவுன்ளயும் �டஙகு்கன்ளயும் வேள்ளுவேம் 
புறக்கணிககிறது', 'ேமிழத் துறவி்களும் 
வேள்ளுவேர் கூறும் ேவேமும்', 'ஆரிய 
எதிர்ப்புககு முன்னுனர-திருககுறளின் 
பபாயிரம்', 'ச�லவேமும் குடினமயும்', 
'ஊழும் கூழும் – பகுத்ேறிவுப் பபார்னவே' 
்பபான்ற ேனைப்பு்களில இவேரின் 
்கடடுனர்கள் திருககுறள் ஆயவுத் 
சேபாகுப்பு்களில சவேளிவேநதுள்்ளன. உை்க/
இநதிய மபாநபாடு்களில ்கைநதுச்கபாணடு 
ஆயவுக்கடடுனர்கள் அளித்ேவேர். 
பல்வேறு இைககிய இேழ்களிலும், �மூ்க 
இேழ்களிலும், இனணயத்திலும் பரவேைபா்க 
எழுதி வேருபவேர்.                     l
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Fó£Mì ÝŒMî›Just like Thiruvalluvar, who condemned the Aryans’ beliefs and practices, 
Periyar wanted to reform the Tamil society. He studied Thirukkural and found 
that the ideas in Thirukkural are compatible with his own ideas. He encouraged 
the Tamil people to read Thirukkural.

Dr. Stuart Blackburn is a western Tamil scholar at theUniversity of London. His 
analysis and interpretation of the legend of Valluvar, the source material 
Tiruvalluvamalai, signiicance of the history of the Tamil Sangam incidents, and 
the convergence of the western scholars with natives are to be appreciated. 
However, the essay misses on the part that Tamil language was considered as 
nīcabhāshā& Valluvar was not acceptable to the Vaidika Brahmans.

M¥ãÇ¡fÇ‹ gšntW g©ghLfŸ, âuhÉl k¡fË‹ g©gh£nlhL 

x¤JŸsd. brh‰fŸ,c©Q« bghU£fŸ, x¥gid¡ fiyfŸ, eld¥ 

gH¡f«, cwîKiwfŸ, kzÉid, Éisah£LfŸ, _le«ã¡iffŸ v‹W 

gšntW nfhz§fËš r_f x¥òik¡ TWfŸ.

bjhšfh¥ãa«, r§fïy¡»a«, gâbd©Ñœ¡fz¡F, áy¥gâfhu« M»a 

t‰WŸ òijªJŸs bjh‹kÉaiy¢ rkfhy thœÉanyhL bgÇahÇaš 

gh®itÆš bghU¤â, khWg£lfs§fËš òÇªJbfhŸs KaY« Ka‰á.

âuhÉl - M¥ãÇ¡f x¥òik¡ TWfŸ 
- nguh. Kidt®. jha«khŸ mwthz‹

r§f¢ br›Éaš kWthá¥ò - bgÇahiu¤ Jiz¡nfhlš
- nguh. Kidt®. bj‹dt‹ bt‰¿¢bršt‹

FwS« kDî« - x¥ÕL
- âU. eh. K¤JÃyt‹

it¡f«  –  ïªâa¢ r_f ÉLjiy¥ nghuh£l§fË‹ K‹ndho 
 - Kidt®. th. neU

kDüš, k¡fŸ Énuhj üš. bg©fis, ciH¡F« k¡fis ïÊî 

gL¤J« üš. âU¡Fwnsh k¡fŸ r_f ÉGÄa« bfh©l üš. 

bg©fis, ciH¡F« k¡fis thœ¤âL« üš. toÉnyh, fU¤ânyh, 

ÚâÆnyh, ïu©L üšfS« x‹W Mfnt MfhJ v‹W ÃWî« f£Liu.

it¡f« nghuh£l«, v¥go¥ ã‹dhš Ãfœªj ïªâa¢ r_f ÉLjiy¥ 

nghuh£l§fS¡bfšyh« K‹ndhoahf¤ âfœªjJ v‹W«, nghuh£lK« 

ãu¢rhuK« ïizªj btFk¡fŸ vG¢áia, m‹nw bgÇah® v¥go¢ 

rhâ¤J¡ fh£odh® v‹gijí« ï¡ f£Liu És¡F»‹wJ.


