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I belong to the Dravidian stock

“I claim Sir, to come from a country, a part in India now, 
but which I think, is of a different stock, not necessarily 
antagonistic. I belong to the Dravidian stock. 

I am proud to call myself a Dravidian. That does not mean 
that I am against a Bengali or a Maharashtrian or a Gujarati. 
As Robert Burns has stated, “A man is a man for all that”. 

I say that I belong to the Dravidian stock and that is only 
because I consider that the Dravidians have got something 
concrete, something distinct, something different to offer to 
the nation at large”.

(maiden speech in the Indian Parliament – Council of States 
(Rajya Sabha) – Apr 1962)

Dr. C.N. ANNADURAI
Hon’ble Chief Minister of Madras State & Tamil Nadu (subsequently 

renamed), Union Of India (1967-69).
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My enthusiastic greetings to all of 

you, who have worked hard for the 

past two years, to usher in our research 

journal - Dravida Pozhil (Journal of 

Dravidian Studies) to its third successful 

year!

It is a void that has been filled. The 

various research papers and reviews in 

the Dravida Pozhil journal thus far, have 

been set to international benchmarks 

and achieved academic recognition 

on many levels. Best wishes to all our 

Readers, Scholarly Writers & the Board 

of Editors.

We warmly  we lcome Prof.  M. 

Naganathan - a great teacher, author and 

a proud son of the Dravidian ideology, to 

the Editorial Board.

The Dravidian Movement has been 

a continuous journey of education, a 

journey joining the scholars and the 

people, wherein the doors of education 

were made wide open to all. 

Academic Excellence in Dravidian 

Studies is the need of the hour. Let us 

continue to march forward in that goal - 

towards an egalitarian society of Global 

Humanists.

Dr. K. Veeramani
(Jan 15, 2023)

Message of Wishes
FROM THE PATRON - DRAVIDA POZHIL

AND THE HON. CHANCELLOR -  
PERIYAR MANIAMMAI INSTITUTE OF SCIENCE 

& TECHNOLOGY (DEEMED TO BE UNIVERSITY)
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A BRIEF INTRODUCTION TO 
PROF.M.NAGANATHAN

He has begun his academic 
career in 1970 as Lecturer in 
the Government Arts College, 
Salem. He then joined as 
Lecturer in the Department 
of Economics, University 
of Madras in 1975, became 
Reader (Associate Professor) in 1983 
and rose to the position of Professor and 
Head of the Department of Economics 
in 1987. He served in the University 
continuously for 31 years and sought 
voluntary retirement from service in 
2006 and entered into public life. He 
was appointed as Vice-Chairman, State 
Planning Commission by the Government 
of Tamil Nadu in May 2006.

During his academic tenure in the 
University of Madras, one of the premier 
institutions of India (which celebrated its 
150th year in 2007), he has guided 27 
scholars for Ph.D. degree and more than 
100 research students for M.Phil. Degree. 
His students are serving in many reputed 
educational and research institutions and 
in public administration in India and 
abroad. He has organized more than 100 
seminars, lectures, symposia, refresher 

courses for college teachers 
and conferences at regional, 
national and international 
level. He has served in one of 
the important committees at 
national level – Environmental 
a n d  I n f r a s t r u c t u r a l 

Committee, Monitoring Committee 
of Sethu Samudram Canal Project and 
Ennore Port Advisory Committee.

He has travelled widely and presented 
research papers in seminars, conferences 
and symposiums held in China, England, 
France, Germany, Austria, Hungary, 
Switzerland, Canada, United States 
of America, Russia, Greece, Australia, 
Singapore, Malaysia and Japan. He 
was awarded Shastri Indo-Canadian 
Fellowship in 1995 to conduct research on 
Comparative Federalism in the University 
of Montreal, Canada. 

He published “Das Capital and Surplus 
Value” in 6 volumes, translated into 
Tamil by K.R. Jamadakani, a multilingual 
scholar and Freedom fighter.

He has authored many books and 
articles in English and in his mother 
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tongue Tamil on the subjects - Public 
economics, Economic thought, Social 
justice, Constitutional law, Federalism and 
Indian economy. The titles of the books are 
as follows: 1. New Dimensions of Fiscal 
Federalism, 2.Indian Economy: Light 
in Darkness 3. Tamil Nadu Economy: 
Trends and Prospects 4. Dialectics of 
Federalism in India: An Analysis of Socio-
Economic and Political Factors 5. Socio-
economic Thoughts of Poet Bharathiyar, 
Dravidian Political Economy in English 
6. Astronomy Vs. Astrology - A Social 
Analysis 7.Thoughts bloomed in People’s 
China, 8. The Indian federalism-Is it a 
Concentration of power or Distribution? 
9. Needhiya? Niyayama? 10.Neruppu 
Porigal, 11. Pathivugal, 12.Valarchiya? 
Veeizhchiya? and Porigal in Tamil.

He has published hundreds of articles in 
English and Tamil journals covering wide 
issues ranging from political economy, 
social justice, social equality, democracy, 
cultural nationalism and public affairs.

During his tenure as Vice-Chairman, 

State Planning Commission in 2006-

2011, he has chaired the high level policy 

making committees which gave their 

recommendations to the Government of 

India and States. Some of the important 

committees are : 1.High Level Committee 

to give the views of the State of Tamil 

Nadu to the Centre-State Enquiry 

Committee  under the Chairmanship of 

Justice Madan Mohan Punchhi appointed 

by Government of India in 2007, 2.Tamil 

Nadu State Land Use Board, 3.Expert 

Panel to advice the Government of Tamil 

Nadu on matters relating to rain water 

harvesting and ground water recharge, 

4. Protection of Heritage Building 

Committee - to protect and preserve the 

100 years old monuments and buildings 

in Tamil Nadu, 5. Expert Committee 

- to revise the text book for Higher 

Secondary School students and for the 

implementation of Equitable Education 

System in schools in the state of Tamil 

Nadu, 6. Expert Committee to “Explore 

the Possibilities of Preventing Surplus 

Surface Water Draining Wastefully into 

the Sea during Monsoon and to use 

it to Recharge the Aquifers Benefiting 

Drought Prone Areas,” Government of 

Tamil Nadu.
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”இைப ்பயர் ஏன்?” என்று பிறன் எனைக ழகடடால் 

மைத்தில் எைககுச் ்சால்்லாணா மகிழ்ச்சியாம். 

"நான்தான் திராவிடன்” என்று நவில்னகயில் 

ழதன்தான் நா்வலாம் ! வான்தான் என்புகழ் !  
 

 (புரட்சிக் கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதி்தாசன்)
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ஆசிரியர் குழுவின் ஆய்விதழ் முகவுரை

அன்பு சால் திராவிடப் ச�ாழில் 
வாச்கர்்களே,
• ்தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல் வணக்கம்! 

இல்்லநள்தாறும் இன்�ப் ச�ாங்கல் ன்தத 
திருநாள் வாழ்ததுக்கள்!

• இவ்வி்தழுடன் நம் ஆய்வி்தழுககு அ்கனவ 
இரண்டு! திராவிடப் ச�ாழில் பிறந்தநாள் 
வாழ்ததுக்கள்!

• ஆய்வி்தழுககு மட்டுமா பிறந்தநாள்? 
ஆசிரியருககும் ்தான்! நம் �ல்்கன்லக்கழ்க 
ளவந்தர், ்தமிழர் ்தன்லவர், மாைமிகு 
ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்்கள், 
ச சன்ற திங்களில் அ்கனவ 90 
ச்தாட்டு, முன்னிலும் இேநதுடிப்ள�ாடு 
வினரநள்தாடிப் �குத்தறிவுப் �ணி்கனே 
ளமறச்காள்கிறார். அவருககும் மகிழ் தி்கழ் 
பிறந்தநாள் வாழ்ததுக்கள்!

 இப்�டி, இவ்வி்தளழ வாழ்தது �்ல ்கமழ்நது, 
இன்�ப் ச�ாங்கல் ச�ாஙகி மகிழ்கிறது. 

• ச�ய்து புறந்தநது ச�ாங்கல் ஆடி (�திறறுப் 
�தது, சங்கத ்தமிழ்)

• புதுக்க்லதது எழுந்த தீம்�ால் ச�ாங்கல் 
(சீவ்க சிந்தாமணி)

இ்லககியப் ச�ாங்கலின் இன்�ம் ள�ா்லளவ, 
ஆய்வுப் ச�ாங்கலின் சுனவ மிளிரும் 
நம் திராவிடப் ச�ாழில் இ்தழ்,ஈராண்டு 
நினறநது, மூன்றாம் அ்கனவயில்மிளிர் 
நனட எடுதது னவககின்றது! இது்காறும் 
நாம் ்கடநது வந்த �ான்தனய அேவிட்டு, 
இனி ்கடக்கப் ள�ாகும் �ான்தனயத 
திட்டமிட்டு, சசயல் திட்டம் வகுததுக 
ச்காள்ளவாம். இது வனர சவளிவநதுள்ே 
49 ஆய்வுக ்கட்டுனர்களின் ச�ாருண்னம 
இள்தா:



8 சனவரி - மார்ச் 2023

 சசன்ற ஆண்டு்களின்சவறறி்கனே 
விஞ்சிச் ச சயல்�டுவள்த ,  ச ்த ாட ர் 
முன்ளைறற(Continuous Improvement) 
முனறனம! இவ்வாண்டுப் �யணததுக்கா்க 
நாம் வகுததுக ச்காள்ளும் இ்லககு்கள் 
இனவளய:

• ஆராய்ச்சி மாணவர்்கனே ஊக்கப்�டுத்தல் 
(குறிப்�ா்கப் ச�ண் மாணவர்்கள் & 
ஒடுக்கப்�ட்ட சமூ்கப் பு்ல மாணவர்்கள்)

• உ்ல்க ஆய்வுத திரட்டி்களில் இனணநது 
சசயல்�டு்தல்

• அறிவியல் ஆ்தாரங்கள் மூ்லமா்கத திராவிட 
ஆய்வு சவளிச்சம் �ாய்ச்சு்தல்
இந்த இ்தழ், 6 ஆய்வுக ்கட்டுனர்கனேத 

்தாஙகி சவளிவருகின்றது. 
1. இநதியச் சமூ்கநீதி & சாதிசயாழிப்புப் 
ள�ாரில், சுயமரியான்த இயக்கததின் 
�ஙகு�றறல்

2. இ்லஙன்கத ்தமிழ்ச் சமூ்கசவளியில் 
சமூ்கநீதியின் வர்லாறு

3. ளவ்தங்களின் இருண்ட இர்கசியங்கள்
4. ‘்கறபு’, ‘்கணவன்-மனைவி உறவின் முனற’ 
& ‘்தாய்னம’ குறிததுச் சுயமரியான்த 
இயக்க அணுகுமுனற

5. ்தமிளழ திராவிடம்.
6. ஆ்லயம் -ஆ்கமம் -ஆரியம் அறிந்ததும் 
அறியா்ததும்.
இக்கட்டுனர்கனே  நீங்களும் வாசிதது, 

்கல்விச் சூழலில் உங்கள் நண்�ர்்களிடமும் 
�கிர்நது ச்காள்்க. இந்த இனடயறாக ்கல்விப் 
�யணததில், எம்ளமாடு இனணநது �யணம் 
சசய்யும் வாச்கர்்கோகிய உங்களுககு எமது 
நனி மிகு நன்றி.

ஆசிரியர் குழு

ள�ரா. முனைவர். மு. நா்கநா்தன்
ள�ரா. முனைவர். ச�. செ்கதீசன்
ள�ரா. முனைவர், �. ்காளிமுதது

ள�ரா. முனைவர். சு�. திண்ணப்�ன்
ள�ரா. முனைவர். நம், சீனிவாசன்

ள�ரா. முனைவர்.்கண்ணபிரான் இரவிசங்கர்
முனைவர். வா. ளநரு

மரு. ளசாம. இேஙள்காவன்
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Preface from the Editors

Dear Readers of Dravida Pozhil, 

•	 Hearty	wishes for the Tamil New Year.
May every home rejoice on this Thai 
ThirunaaL - Pongal Festival.

•	 Our	Research	Journal	is	now	2	years	
of age. Happy Birthday to Dravida 
Pozhil.

•	 The	birthday	celebration	is	not	only	
to the journal. The Chancellor of 
our University, our dear Aasiriyar 
Veeramani turned 90 years last month. 
More than ever, he is youthfully 
indulgent	in	his	rational	service.	Our	
birthday wishes to him.

 Thus, this issue carries a plethora of 
warm wishes amidst the celebrations 
of a happy Pongal.

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

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

Like the Sweetness of Literary Pongal, 
the Dravidian Research Pongal is also 
enchanting	to	our	Intellect.	Our	Dravida	
Pozhil completes two years of age and 
stepping onto its third year. Measuring 
our previous paths and planning our 
oncoming paths, let’s devise an action 
plan for ourselves. Thus far, we have 
published 49 research papers and 
following are the domains that we have 
dwelt on. 
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Working and surpassing our own 
prior victories is the basis of Continuous 
Improvement.	Our	plans	 for	 this	year	
are:

•	 Providing	 a	platform	 for	Research	
Students (esp. Women & Students 
from underprivileged communities)

•	 Joining	Global	Journal	Directories	of	
acclaimed Research Papers

•	 Shining	 the	 Lamp	 of	 Science	 on	
Dravidian based Research Topics

 This issue of Dravida Pozhil contains  
 6 Papers.

1. The Role of Self-Respect Movement 
in the War for Social Justice and Caste 
Annihilation in India.

2. History of Social Justice in Sri Lankan 
Tamil Society.

3. The (Dark) Secrets of the Vedas.

4. A p p r o a c h e s  o f  S e l f - R e s p e c t 
Movement on ‘Chastity’, ‘Husband-
Wife Relationship’ and ‘Motherhood’

5. Tamil & Dravidian are synonyms.

6. Temple- Agama-Aryiam... Known 
and Unknown  

Please immerse yourself in these 
papers and share them with your peers. 
We immensely thank our dear Readers 
who have been travelling with us in this 
great Dravidian Academic Journey.

- The Board of Editors.

Prof. Dr. M. Naganathan
Prof. Dr. P. Jagadeesan

 Prof. Dr. P. Kalimuthu
Prof. Dr. Sp. Thinnappan
Prof. Dr. Nam. Srinivasan

Prof. Dr. Kannabiran Ravishankar
Dr. V. Neru

Dr. Soma Ilangovan
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ச�ாங்கல் விழா �குத்தறிவாேர்்கோல் 
ச்காண்டாடப்�டும் ஒளர திருவிழா .
ச�ாங்கல் விழாவின் ச்தாடர்ச்சியா்க ்தமிழ் 
நாட்டின் �்ல�குதி்களில் 'ெல்லிக ்கட்டு ' 
நனடச�றுகிறது. இன்று ெல்லிக ்கட்டு என்று 
அனழக்கப்�ட்டாலும் ்தமிழ் இ்லககியங்களில் 
இ்தற்காை ச�யர் 'ஏறு ்தழுவு்தல்'. திராவிட 
இைததின் ஒரு கூறா்க இருககும் இந்த 
'ஏறு ்தழுவு்தல்' �றறிய விவரிப்பு்கள் 
்கலிதச்தான்கயில், மன்ல�டு்கடாமில், 
சி்லப்�தி்காரததில் ்காணப்�டு 
கி ற து . ்க ா ன ே ்க ே ா ல் 
குத்தப்�ட்டு ஏறு ்தழு� 
வர்்கள் இறந்தால் கூட, குததிய 
்கானே்கள் ச்கால்்லப்�டு 
வதில்ன்ல.சிநது சவளி நா்கரி்க 
அ்கழ்வில் ்கண்சடடுக்கப்�ட்ட 
முததினர ஒன்றில் ஒரு ்கானே 
உருவமும் அன்த அடக்க 
முயலும் வீரனர அந்தக 
்கானே தூககி எறிவதும் 
'சித்தரிக்கப்�ட்டுள்ேது அது 
புதுடில்லி அருங்காட்சிய்கததில் 
இருககிறது. மதுனர அருள்க 
உள்ே ,கீழடி ஆய்வு்களின் நான்்காம் ்கட்ட 
ஆய்வு்கள் கினடத்த ச�ாருட்்கள்,ஏறு ்தழுவு்தல் 
குறித்த சின்ைங்கனேக ச்காண்டிருககிறது. 
திராவிட நா்கரிங்கள் ஆை  சிநது சவளி 
நா்கரி்கததின் அ்கழ்வாராய்ச்சியிலும், 
்தமிழ் நாடு கீழடி அ்கழ்வாராய்ச்சிலும் 
ஏறு ்தழுவ்தல் இடம் ச�றறிருப்�ன்தக 
குறிககும் வன்கயில் இந்த திராவிடப்ச�ாழில் 
இ்தழில் அட்னடப்�டம் ஒரு ்கானேனயக 
ச்காண்டிருககிறது. அந்தக ்கானேயின் முன் 
்கால்்கள் சிநதுசவளியிலும் பின் ்கால்்கள் 
கீழடியிலும் இருககிறது.இன்றும் ச்தாடரும் 
இந்த ஏறு ்தழுவு்தல் 3000 ஆண்டு்களுககு 
முற�ட்ட ஒரு �ண்�ாட்டுப் ச�ருனமயின்  
ச்தாடர்ச்சினயக குறிககிறது.

Pongal is the only  festival which 
is celebrated by the rationalists in 
TamilNadu. After Pongal celebration 
there is a event called Jallikattu held 
in various parts of Tamilnadu. Today 
the event is  named as Jal l ikattu 
but in ancient t imes it  is  cal led 
'EruThaluvuthal'.EruThaluvuthal is a 

part of Dravidian culture 
and it has proofs in Tamil 
literatures like Kalithogai, 
Malaipadugadam and 
Silapathikaram.Though 
the youth were injured 
due to the bull, bull was 
not killed in this event. A 
seal from the Indus Valley 
civilization depicting 
t h e  p r a c t i c e  o f  E r u 

Thaluvuthal is preserved in the National 
Museum, New Delhi.The archaeology 
reports and excavation held in Indus 
Valley has  solid proof.. The archaeology 
reports and excavation held in Keezhadi 
place near Madurai has a solid proof for 
Eru Thaluvuthal in ancient times. As 
a Momento of Dravidian culture this 
Dravida Pozhil Magazine Front Page is 
with a Picture of a Bull which has front 
legs in Indus Valley and back legs in 
Keezhadi.
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 Social Endosmosis is Social Justice.

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

In an ideal society there should be many interests 
consciouslycommunicated and shared.There should be varied and 
freepoints of contact with other modes of association. In otherwords, 
there should be social endosmosis. 

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

Democracy isnot merely a form of Government. It is primarily a 
mode ofassociated living, of conjoint communicated experience. Itis 
essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men”.

(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).
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THE ROLE OF SELF-RESPECT MOVEMENT 
IN THE WAR FOR SOCIAL JUSTICE 
AND CASTE ANNIHILATION IN INDIA

Dr. K. Veeramani
Chancellor–Periyar Maniammai Institute of Science 

& Technology (Deemed to be University)

Abstract

Discrimination is rooted in the history of many countries of the world, but in India 
it is quite different, more acute, divinely sanctioned and hence deeply intertwined in 
the social fabric via the Caste System. Applying Root Cause Analysis, the Social Scientist 
Periyar advocated Self-Respect in the individual, as an antidote to eradicate this 
discrimination.Caste tyranny robbed the dignity of the individuals via religious systems, 
beliefs & practices, and the only way to restore dignity, is by enlightening the spirit of self-
respect, which is in turn possible if one turns into a rationalist critically examining the 
above discriminatory systems. The Dravidian Model aims to remove discrimination at 
every level and deliver Social Justice at every level. This paper explains the methodology 
of Periyar and the Dravidian Movement and succinctly summarizes the operational 
mode of the Dravidar Kazhagam (DK)in fighting for our rights - education, cultural, 
scientific temper & development.

Essay :

Social Justice in other countries 
of the world consists in removing 
inequality of income and wealth alone 
and ensuring even distribution of 

economic wealth and power. But in 
India - in my country - it is used in a very 
different context. In India, it consists in 
weeding out outmoded social system 
and freeing people from the tyranny of 
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caste, loosening of the bonds of custom, 
tradition and superstition which kept  
them under subjugation and preparing 
them to fight for a just social order.

The caste system resulted in gross 
unjust discrimination and inequality 
in society. It gave rise to inequality and, 
awful indignity, leading to economic 
backwardness and social imbalance. It 
hampered even growth and progress of 
the society.

Caste is discrimination by birth; it 
is fortified by the divine sanction with 
the support of religion and rituals. 
The institution of caste is immutable. 
Let me quote from the Report of the 
All India Second Backward Classes 
Commission, popularly known in 
India as Mandal Commission: 

Para 4.4: "The Rig Vedic hymns of 
'Purusha Sukta', which contains the 
earliest reference to Chatur Varna, also 
states that after the primeval sacrifice, 
"his mouth became Brahmins, two 
arms were made into the Rajanya 
(Kshatriyas), his thighs in Vaishyas; 
from his two feet the Shudra was born." 
(Rig Veda 10:90)

It is only in India that this concept 
got formalized into a cast-iron mould.

Para 4.5: "No social institution 
containing so large an element of 
inequality and discrimination towards 

majority of the people can survive that 
long in a complex and subtle scheme 
of scripture, mythology and ritual, that 
Brahminism succeeded in investing 
caste system with a moral authority 
that has been seldom effectively 
challenged even by the most ardent 
social reformers. How religion and 
mythology were used to weave this 
magic cobweb of caste!"

The socia l  revolut ionar y  
E .V.Ramasamy (1879 - 1973) of 
South India, popularly known as 
Thanthai Periyar and Baba Saheb Dr. 
B.R. Ambedkar (1891 - 1956) from 
North India were doughty warriors 
who fought valiantly against the cruel 
caste system tirelessly throughout their 
life. Periyar E.V. Ramasamy started his 
mission as a fighter for social justice 
with the realization that this social 
injustice was perpetuated by the Varna 
caste system. Unless and until the 
caste system is eradicated social justice 
would not become a reality.

Hence, he started a non-political 
movement called Self-Respect 
Movement for the eradication of 
discrimination. He started to treat this 
malice from its root, killing the germs 
from its origin. He waged battles not 
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on streets, but in the minds of the 
people aggrieved, offended and often 
dehumanized. He gave a clarion call 
to unite them and assert their human 
rights and dignity.

For thousands and thousands of 
years, majority of the people - sons and 
daughters of the socially stigmatized, 
economically deprived, politically 
voiceless and culturally opiated were 
subjugated by the supremacy that has 
been institutionalized by the upper 
caste Brahmins.

The annihilation of caste system is 
not an easy task but warrants an ardent 
battle that too in the minds of people 
who have been engulfed by the slavery 
of their minds. Self-Respect Movement 
of the South and Dr. B.R. Ambedkar’s 
Movement in the North; both are two 
sides of the same coin of the revolt 
against all sorts of oppression, of course 
without losing their individuality.

In Tamil Nadu it was Thanthai Periyar 
who originated the battle with a social 
perspective and plan of action. It was 
the battle for social justice when the 
concept of Social Justice was unknown 
one hundred years ago in this country. 
The seed for Social Justice he sowed 
in this soil has grown well and yielded 

its fruits. We want this plant of Social 
Justice to branch out its growth in other 
parts of India and the world.

Now the octopus of caste system 
and its virus germs are entering 
unabated even in this part of the globe 
(North America), by monopolizing 
the education opportunities, grabbed 
by the privileged at earlier times. This 
must be prevented. Otherwise, the 
disease will permeate and claim its toll 
in other countries too!

Even though humans are born free, 
everywhere they are in different kind 
of chains. In the caste system there 
is no 'humanity' and 'human rights' 
or sympathy or empathy because 
it is a dehumanized system which 
acknowledges only two kinds. One 
is 'super-human', the other is 'sub-
humans'. Even in graveyards and 
cemeteries this social atrocity and 
stigma steals their dignity and degrades 
them. 

Unless adventitious aids are given 
to the under-privileged, it would be 
impossible to suggest that they have 
opportunities equal with the more 
advanced people. This is the reason 
and justification for the demand of 
social justice.
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The under-privileged citizens of the 
country should be given a preferential 
treatment - compensatory justice - in 
order to give them an equal opportunity 
with other more advanced sections of 
the community. There can be equality 
only among equals, but not among 
unequals. The demand for Social 
Justice arises because of the age-old, 
prevailing social injustice in the ruling 
caste domination!

Caste tyranny robbed the dignity of 
the individuals. The only way to restore 
it, is by enlightening the spirit of self-
respect which is possible only by being 
a rationalist.

Rationalists' approach will always 
remake human beings as persons 
without fear. Rationalism and Self-
Respect ideology delink humans from 
the shackles of pessimism, superstitions 
and apathy. It causes emancipation of 
humanity. It gives self-confidence and 
develops in them a scientific approach 
to solve life's problems. They will not sit 
in isolation and be passive spectators to 
the perpetuation of social injustice.

The clarion call of rationalism and 
self-respect is to stand erect on one's 
own feet and fight the life's battle with 
courage and without fear! Rationalism 

and self-respect dispel the darkness of 
ignorance and fear and inculcate a deep 
sense of optimism towards humanity. 
It is only Rationalism and Self-Respect 
that could conquer and control fear 
and restore freedom of thought and the 
faculty of creative thinking.

When Thanthai Periyar started his 
social movement, his simple philosophy 
was based on 'Everything to Everyone' 
(midtU¡F« mid¤J«);  no one 
should be discriminated against or 
deprived of anything, all are equal and 
there is no place for anyone to claim 
against "All are equal". No one could 
claim "I am more equal than others".

Social Justice and Self-Respect 
philosophy assure not only the rights 
but also dignity without any gender bias. 
Social Justice should also go together 
with gender justice. The philosophy 
of Periyar has been practiced by 
the political rulers in stages. Public 
opinion has been mobilized by Periyar 
Movement to influence the rulers 
irrespective of their political color.

The Dravidian Model State Tamil 
Nadu under the able and inspiring 
dynamic leadership of Chief Minister 
Hon'ble Muthuvel Karunanidhi Stalin 
declared September 17, Thanthai 
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Periyar's birthday, as Social Justice Day. 
On that day, Social Justice oath is being 
affirmed by all the personnel including 
bureaucrats.

Our Methodology:
Caste annihilation is an open revolt 

by Periyar Movement. It is not a 
sectarian organization. It is devoid of 
violence, it appeals to all people through 
mass public meetings and creates 
social awareness of the problem, then 
and there. It influences the political 
rulers on what is to be done for this 
missionary task.

The fighting mode of Periyar 
Movement for the cause of Social Justice 
and human rights is different from 
normal methodology. Every initiative 
and action plan of the movement is 
focused on attaining human equality 
and equal opportunities to all, 
eliminating the element of denigration 
of any form. It is aimed at dispensation 
of Social Justice to the deprived 
and simultaneously fighting for the 
annihilation of caste system. Some of 
such struggles and agitations that led 
to the manifestation for the cause are:

•	In	 the	 Indian	 Constitution,	 the	
mention of caste endures. There 
is one Article (provision) that 

'untouchability is abolished', which 
is one form of indignity inflicted on 
the toiling sections of the society. The 
other forms also still endure.

•	 In	 1957,	 Periyar	 appealed	 to	 the	
rulers to remove the word 'caste' 
from the Constitution, suggesting 
the provision for due amendment as 
'caste is abolished'. The rulers did not 
amend. Periyar launched a massive 
agitation to burn, symbolically, the 
copies of Constitution pages which 
had provisions that stick to 'caste'. 
Nearly 10,000 people participated 
in the agitation; about 3,000 courted 
arrest and underwent imprisonment 
ranging from 3 months to 3 years.

•	 The	struggle	still	continues	in	other	
forms to enlighten the public about 
the menace of caste system.

•	 A	 few	 years	 back,	 the	 so	 called	
'honor killing' was committed on 
the couple who wedded inter-caste; 
one from socially dominant caste 
and another from a deprived caste. 
Even many political parties and 
social organizations were unable to 
enter the village of crime. The DK 
very boldly conducted a massive 
conference on 'Caste Annihilation' 
inviting the organization leaders 
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mostly from deprived communities. 
The DK condemned the crime 
and stressed that it is actually an 
'Arrogant Killing', stigmatized with 
caste prejudice - and not 'honor 
killing'.

•	 In	respect	of	compensatory	justice	in	
the form of reservation in education 
and employment for the historically 
denied and deprived communities, 
DK had enabled 3 Constitutional 
amendments not only to sustain 
the prevailing dispensation but 
also to enhance the quantum of 
compensatory justice. Indian 
Constitution was amended in 1951, 
1994 and 2006. The total reservation 
of 69 per cent for the deprived is 
the unique achievement on Social 
Justice by the initiatives of DK in 
Tamil Nadu.

•	 Despite	 its	 atheist	 strategic	 mode	
in propaganda for human equality, 
DK fought for appointment of 
trained Archakas in temples hailing 
from all the castes which is being 
monopolized by Brahmin priests. 
Due to the continuous struggle, 
trained Archakas from all castes 
have been appointed. The atheist 

movement, DK fought and achieved 
the rights of believers. Atheism is the 
functional mode of DK. But fighting 
for the cause of believers is human 
right. That is the unique mode in the 
methodology of DK.

The cited struggles are only few 
and illustrative. All these struggles 
are devoid of violence by mobilizing 
public opinion through continuous 
propaganda and focusing the issue to 
the rulers for its implementation. “If 
public opinion marches forward, law 
comes limping behind.”

DK always fights for our rights - 
education, cultural, scientific temper 
& development. Thousands of youths 
respected our call and joined our 
movement. If and when necessary, 
we launch peaceful public agitations 
on a mass scale which attracts the 
government that enacts law. It is 
a question of human right, and 
removal of the shameful stigma on 
the untouchables and other deprived 
communities.

The war for Social Justice and caste 
annihilation continues and has to be 
continued. The inhuman injustice 
has been infused for many centuries. 
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The remedy for this malady is also 
a yearlong process, crossing a few 
generations. Periyar founded DK to take 
up the cause continuously generation 
after generation. Success is definite 
but it is staggered. The ideological 
opponents are particular only about 
their privileges. Achievements could 
be possible through the enlightenment 
of the deprived and plunge into action. 
DK's missionary task is this and it will 
continue with further acceleration.

Long Live Periyar! Long Live 
Periyar Ideals!

(The above paper was presented 
at the 3rd International Humanism 
Conference on Social Justice – Toronto 
during Sep 2022).
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SOCIETY - HISTORY &THE FUTURE
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Abstract

Social justice in the Sri Lankan Tamil society has many regional variations that makes 

it a daunting task to understand and apply across the spectrum.Besides ethnicity, class 

and region have been decisive in determining the nature of issues of social justice. Gender 

oppression, Class oppression& Caste oppression – have all contributed to the injustice 

prevalent in the Sri Lankan Tamil Society, and hence Social Justice has to be delivered 

on all the above fronts. Caste prejudices run deep in the form of social identity. 

The caste structure among Sri Lankan Tamils stands in significant contrast with Tamil 

Nadu, and interestingly, the caste hierarchies among the Sinhalese and Tamils are much 

similar. The dominance of feudal ideology still exists, and caste consciousness still plays 

a role in electoral politics and social preferences, especially in matrimonial matters.This 

paper walks through the basics of caste system and structure in Sri Lanka, how these 

structures are prevalent in the Sri Lankan Tamil society even today, historical insights 

into the anti-caste movements of Sri Lankan Tamils, and concerns for the future towards 

the path to Social Justice.

Introductory Understanding:
Social justice in Sri Lankan Tamil 

society is inseparable form that in 
the whole country and has regional 
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variations that make it hard to talk of 
the subject as a unified whole. There 
are three Tamil speaking nationalities 
in Lanka, each with its own historical, 
cultural and even linguistic markers. 
To use the term ‘Tamil Nation’ or 
nationality to refer to them as a group 
is erroneous as they have been distinct 
entities for centuries, and, in the case of 
Hill Country Tamils, their geographic 
isolation from the Tamils of the North 
and East has meant that there has 
not been a shared social or political 
leadership for the two nationalities. 
The Muslims, unlike in Tamil Nadu, 
have maintained a separate cultural  
identity and integration with the Tamil 
nationality (the term that is commonly 
used for the Tamils of the North and 
East), except in the Jaffna peninsula, 
where there is no predominantly 
Muslim region and their relatively 
small numbers encouraged close ties 
with the Tamils. But the vast majority 
of Muslims live among the Sinhalese, a 
reason being that a substantial section 
of the Muslims is of mixed ancestry, 
which is partly Arab. Tamil nationalist 
attempts to impose a linguistic identity 
on them proved counterproductive. 
Besides, the picture of the ethnic 
geography of Tamil speakers has 

changed drastically since displacement 
by state oppression and later civil war, 
with a substantial part of the Tamils 
of North and East settling in India, 
Europe, North America and Australia.

Besides ethnicity, class and region 
have been decisive in determining the 
nature of issues of social justice. I will 
confine myself to issues of social justice 
related to serious social oppression.

Caste, Class & Gender Oppression:

Gender oppression cuts across 
nationality, and has mostly changed 
in form than content by the impact 
of the drift from a feudal mode of 
production to backward capitalism, 
by urbanization accompanying the 
capitalist mode of exchange and by the 
expansion of the state and the mainly 
urban based capitalist sectors. Struggle 
for gender equality has been only partly 
successful, despite the country being 
among the first globally to grant women 
the right to vote. Female literacy and 
employment in the professions has been 
remarkably high by the second half of 
the last century. But the cultural burden 
weighs heavily on the plight of women. 
Female illiteracy is worst among 
Muslims and Hill Country Tamils. 
Interestingly, the Tamils of the North 
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(especially Jaffna), still considered the 
most literate in the island, apply very 
repressive social rules for the place of 
a woman society. The civil war led to 
a rise in the number female-headed 
families and, despite its economic and 
social damage, had a favourable impact 
on the place of women in society but 
still far from adequate. It is hoped 
that modernization will have further 
favourable impact, but limited by the 
accepted norm of seeing the female as 
a commodity to serve and place the 
male.

Class oppression is production 
related and victories won by the rising 
Left movement since the 1930s led to 
remarkable gains in workers’ rights and 
even political power exercised through 
their trade unions.  Much of these have 
been reversed since the opening up of 
the economy under the semi-dictatorial 
executive presidency installed in 1978 
under a new constitution. Given the 
complexity of class oppression in the 
context of changes to the economy 
and the transformation of a semi-
feudal colonial society into a neo-
colony with a complex of modes of 
production, inclusion of that aspect 
of social injustice in this talk will be 
overambitious. Thus, the talk will from 

here on be confined to caste hierarchy 
and oppression among Tamil speaking 
people, with emphasis on the section of 
the Tamil speakers among whom caste 
oppression was most severe and hence 
struggle against it was most forceful. 
That is no promise of a comprehensive 
comment.

Caste System in Sri Lankan Tamil 
Society:

The caste system of South Asia 
is unique to the region. The caste 
structures of different societies got 
integrated into the 4+1 Varnas referred 
to in the Hindu sacred texts thus 
justified and defended as God-given. 
The categories of the Varna system are 
ranked as: Brahmin, Kshatriya, Vaisya 
and Sudhra, followed by a fifth category 
of Dalits defined by omission.

Not all societies have all five 
categories, and the caste hierarchy does 
not necessarily coincide with the Varna 
hierarchy. Among Lankan Tamils of 
Jaffna, the pecking order is Vellaala, 
several lower rungs of Sudhras, and 
then Dalits. The Brahmin and the Chetti 
(Vaisya) exist, but have a marginal role. 
No caste group seriously claims to be 
Kshatriya.

In the East (in Batticaloa and 
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adjoining regions) the Mukkuvar (once 
associated with fishing) own land and 
dominate society at least on par with 
the Vellalar. There are Dalits, but not 
repressed as severely as in Jaffna. In 
regions in between, like the Vanni 
and Trincomalee, the hierarchy varies 
but with visible Vellala dominance. 
Repression of Dalits is, however, 
weaker than in Jaffna. 

In the Hill Country a majority belong 
to some Dalit caste groups which 
worked in the plantations directly under 
British owners and later local and Asian 
owners so that the caste structure did 
not play a role in production relations. 
But living quarters in many plantations 
are segregated based on caste hierarchy. 
There are the higher castes such as 
the Vellalas and Chetties employed in 
middle management besides serving 
as traders and in other professions. 
The higher castes still hold dominant 
positions in some major trade unions. 
Although repression by caste is weak if 
not absent, caste prejudices run deep in 
the form of social identity.

The Muslims do not have a caste 
system, but a wealth-based hierarchy 
exists.

The caste structure among Sri Lankan 

Tamil speakers thus stands in significant 
contrast with Tamil Nadu, where again, 
while the Brahmin presided over the 
caste hierarchy, and castes claiming 
Kshatriya and Vaisya Varna identities 
exist, the caste hierarchy and the 
oppressing castes and the oppressed 
castes have regional variations. The 
hierarchy itself has changed with time 
through struggle and the initiative of 
community leaders, as well as impact 
of Christianity. 

Interestingly, the caste hierarchies 
among the Sinhalese and Jaffna Tamils 
are much similar. The Govigama 
(equivalent of Vellala) dominance 
has been strong in the central 
Kandyan regions and parts of what 
was the Kandyan kingdom and caste 
oppression was moderately strong well 
into the 20th Century. Caste hierarchy 
yielded to wealth and learning in the 
coastal regions which had contact 
with colonial rulers for nearly four and 
a half centuries. Three caste groups 
(the Karawe or fishers, the Durawe 
associated with toddy taping and the 
Salagama who were brought into the 
island by the Dutch and engaged in 
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trades such as cinnamon pealing) 
stood up to the Govigama domination 
in key sectors of social activity. 
Communities with late South Indian 
origin have jealously preserved their 
‘Hindu’ or pagan traditions in matters 
like weddings and ritual healing and 
worship Hindu gods while placing the 
Buddha centrally among a pantheon of 
gods.

C a s t e  Na m e s  &  P r o d u c t i o n 
Relations:

Another interesting feature concerns 
caste-based names. Tamils of Tamil Nadu 
retained their caste identity as the last 
part of the name, until the Self Respect 
Movement intervened to do away with it 
in Tamil Nadu, while in many states the 
caste name lingers on as the surname 
or part of it. The Tamil speakers (with 
the exception of Brahmins) have as a 
whole discarded caste identity in their 
names. Even the name of one’s village 
that occurs in Tamil names of India is 
absent in the registered name, although 
a few add it for sentimental reasons. 
The Sinhalese name offers a more 
comprehensive identification to include 
in the ‘wasagama’ (a descriptor), most if 

not all of, the name of village, traditional 

house name (like the ‘il’ names of 

Malayalis), clan, standing of the family 

in society, given names and family 

name. What is interesting is that the 

caste identity is also emphasized in the 

way a family name is spelled in English. 
(For example, Jayawardana has variants 
spelled as Jayawardhana, Jayawardhane, 
Jay aw a r d e n e ,  Jay aw a r d e n a  a l l 
pronounced alike in Sinhala, but with 
a strict caste identity to each spelling.)

Caste oppression always had a strong 
bearing on production relations. Even 
when the feudal mode of agricultural 
production yielded to the capitalist 
mode, there have been pockets of 
resistance. The system of loyalty on 
which the feudal mode relied persisted 
and features of feudal social relations can 
still be seen in much of South Asia. In Sri 
Lanka, the system of universal franchise 
and unhindered access to universal 
free education, in the mother tongue 
initially and in English as well later on, 
helped to elevate political and social 
awareness. However, the dominance 
of feudal ideology was stubborn, and 
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caste consciousness still plays a role in 
electoral politics and social preferences, 
especially in matrimonial matters.  

Short History of the Anti-Caste 
Movements:

Caste-based discrimination in public 
places was made a punishable offence 
by the ‘Prevention of Social Disabilities 
Act’ introduced by the Bandaranaike 
government in 1957, which helped the 
Dalits (the preferred term in Lanka being 
Panchamar) of the North to advance 
socially. But legislation was inadequate 
to change caste-based discrimination 
in the North, especially Jaffna, where 
caste-based rituals and ceremonies 
continued, and Dalits were obliged to 
provide certain services to the higher 
caste households. Dalits continued to 
be denied entry to temples and eateries. 
In tea boutiques, seating (if offered) was 
separate and vessels in which tea was 
served were different, with Dalits served 
either in small tin cans or coconut shells. 

Caste discrimination also meant 
resistance. The Jaffna Youth Congress 
(1924 to late 1930s) was the first 
public voice against caste-based social 
discrimination, and was inspired by 
the Vaikom campaign of Periyar who 
visited the North in 1925 on JYC’s 

invitation. Dalit organizations emerged 
in the North to assert the rights of 
Dalits. Their campaign, backed by 
progressive forces like the JYC, enabled 
the right to schooling for a section of 
the Dalit children who were earlier 
denied the right as well as the right 
of other Dalit children to be seated in 
class. Discouragement of Dalit children 
by school authorities and teachers 
persisted, although less visibly since 
independence.

It was in such context that the 
'Movement Against Untouchability' 
backed by the Left Communist Party 
(also known as the Peking Wing) 
was launched in October 1966. The 
campaign used armed struggle to battle 
armed suppression by goons hired by 
the upper caste elite and even the police 
siding with them. The campaign went 
on until the early 1970s, and succeeded 
in opening all public temples and 
eateries to everyone regardless of caste. 
That was a major victory. But caste 
discrimination still exists, less visibly.

There was a brief spell during the 
civil war when the Tamil nationality 
was persuaded by the LTTE to leave 
the peninsula so that they could 
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fight the armed forces unhindered. 
The exodus from the peninsula to 
Kilinochchi in pouring rain was a 
painful sight. During the time, there 
was no sign of caste difference. People 
received support and gave support to 
the old, the sickly and the frail, and 
shared food and water. Anyone who 
imagined that adversity has knocked 
sense into a caste-ridden population 
had only to wait until the procession 
reached Kilinochchi. People regrouped 
according to caste and members of 
the higher castes cleansed themselves 
of contamination by contact with the 
untouchables by washing themselves 
and the clothes that they wore. This was 
nothing unique. Similar experiences 
have been reported of other occasions. 

The myth that the LTTE’s Eelam Wars 
had eliminated caste discrimination was 
exploded by several other experiences 
including the denial of access to 
untouchables to what are called ‘private’ 
temples. A more recent example was 
when caste-ridden bigots sought to 
reactivate a crematorium that was long 
in disuse and a large community had 
grown in its vicinity over the decades. 

The entire community and people 
of nearby villages mobilized to stop 
resumption of cremation. The matter 
went to court and the court suspended 
the use of the crematorium. But when 
the protesters sought support from 
political leaders they met with excuses 
for not associating with their demand, 
for fear of losing precious upper caste 
votes.

Proportional Representation:

It will be worth noting that, while in 
the South parliamentary representation 
has been in fair proportion to caste 
identity; it was weaker in the East 
and poor in the North. In the Jaffna 
peninsula with 9 seats and a Dalit 
population of at least 25%, the first Dalit 
to be elected MP since 1947 was one in 
1977 that was after the Dalits showed 
their muscle in 1966-72. A Dalit entered 
parliament as an appointed MP in 1970, 
thanks to persuasion by the Moscow 
Wing Communist Party in the ruling 
alliance. His presence helped at least 
a modest number of Dalits to secure 
places in education and employment 
which would otherwise have been 
denied to them. Marriage outside the 
caste is still taboo and mostly punished 
by exclusion from the family and 
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community. Killing or maiming as 
punishment is rare. As economic and 
educational standards rose among 
Dalits it has become harder to humiliate 
them even in private by reference to 
caste. But the more reactionary sections 
of the upper castes miss no opportunity 
to deny appointments and promotions 
to those of ‘lower birth’. Also, the large 
Lankan Tamil community in self-
exile in Europe and North America 
are notorious for their tendency to 
cling to obsolete customs and rituals 
which are out of fashion at home. 
Caste consciousness is an important 
aspect so that more Dalit groups have 
emerged in exile than at home. Thus, 
the struggle has to continue on every 
front and by every necessary means.

Summary & Future :

Among important differences 
between the caste structures, caste 
oppression and resistance in Lanka and 
Tamil Nadu comprise:

•	The	 absence	 any	 of	 the	 top	 three	
Varnas (particularly the Brahmin) in 
the caste hierarchy in Lanka

•	A	 faster	 decay	 of	 feudal	 production	
relations in Lanka

•	Bigger	 social	 and	 political exposure 
of villages to alien cultures including 
Christianity and Islam during 
advancement to modernism

•	Relatively	 stronger	 penetration	 of	
the Dalit community by left and 
progressive ideology.

•	Successful	presentation	of	the	struggle	
against caste-based oppression in 
Jaffna as an aspect of class struggle, 
thus enabling enlightened sections of 
the upper caste to press against caste-
based discrimination and oppression. 

•	Struggle	 against	 caste	 oppression	
was not harmed by divisions among 
Dalits on caste lines.

•	The	 absence	 of	 a	 preferential	 quota	
system.

•	The	courage	of	the	Dalits	of	Lanka	to	
resist armed oppression with armed 
resistance.

Warnings for the future concern the 
following tendencies :

•	The	tendency	to	see	caste	oppression	
in terms of advancing the social 
standing of an individual, a clan or 
a caste alone (This stands in the way 
of bigger need to eliminate caste 
hierarchy as a whole.)
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•	The	tendency to conceal one’s identity 

in order to identify with ‘socially 

higher’ strata (Notably, Periyar 

remarked: “Caste will cease to exist 

only when a Parayan can announce 

chest erect “I am a Parayan”.)

•	The	 tendency	 to	 isolate	 the	 struggle	

against caste oppression from other 

forms of oppression, especially 

gender and class oppression, and at 

times national oppression.

(The above paper was presented at the  

3rd International Humanism Conference 

on Social Justice – Toronto during Sep 

2022).
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“For all these reasons, I am confident than an 
opening to the secrets of the Indus script has 
been achieved:

We know that the underlying language was 
Proto-Dravidian and we know how the script 
functions.

I hope that at this stage, scholars who speak 
Tamil and other Dravidian languages as their 
mother tongue willactively participate in this 
exercise and develop it further”.

(A Dravidian Solutiontothe Indus Script problem
World Classical Tamil Conference – Jun 252010, 

Coimbatore, Tamil Nadu, Union of India).

Prof. Dr. ASKO PARPOLA
University of Helsinki, Finland.
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THE (DARK) SECRETS OF THE VEDAS

Abstract:

The Vedas are generally heralded as the ancient essence of Indian Religion & Philosophy. 

Vedas have always been regarded as the beacon of knowledge in the Hindu religious and 

Indian philosophical arena. They are looked upon with utmost reverence and holiness. But 

there are many dark sides of the Vedas too. 

Many inhuman practices are disguised as philosophies in Vedic texts. Almost none of the 

Vedic Gods exist in modern day Hinduism. Vedic gods were given up to embrace and exert 

authority on the local cultures. Vegetarianism was not considered holy in those days. The 

real meaning of many Vedic words have changed over the course of time and there are even 

some obscene passages in the so-called holy texts of the Vedas. More than all, the inhuman 

practice of the Caste System traces its roots to the four Vedas. 

There were many other ancient schools of philosophy like Lokayata, Ajivika, Jainism & 

Buddhism that dissented with the Vedas and offered a different school of thought against 

Vedic supremacy, superstitions and injustices of the Vedic schools. 

This paper walks through the basics of the Vedic school as well as the philosophies of 

the non-Vedic schools, and compares both philosophies in a rational context and a social 

construct. It also shares some historical notes in the conflict between the two schools of 

religion and philosophy. It requires a full re-reading to understand the dark secrets of the 

much acclaimed holy Vedas. 

Prof. (Thamizh Murasu) N. Periyasamy
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Introduction:

Lead me

from untruth to truth  from darkness 
to light and from death to immortality. 

(Brihadaranyaka Upanishad 1.3.28)

This mantra is called pavamāna 
abhyāroha mantra. It is said and 
believed that the reciter of this mantra 
is raised from a lower level to a higher 
level. It is the desire of human beings 
to know the truth. What is truth? It has 
been defined differently by different 
people on different occasions. Still it 
remains a question to be answered 
satisfactorily. In addition to the above 
question there are other questions as 
well.

Srutis and Smritis:

The word Veda is derived from the 
root ‘Vid’ which means ‘to know’. ‘Sruti’ 
means that which is heard, and ‘Smriti’ 
means that which is remembered. The 
Vedas are called Srutis, meaning they 
are orally communicated and heard but 
not composed or written down. Vedas 

are also considered as ‘apaurusheya’ 
which means that their authorship 
cannot be assigned to any human 
agency, and they are breathed out by 
God and visioned by seers. 

Swami Vivekananda opined that 
there is a considerable difference 
of opinion among the scholars and 
thinkers as what portion constitutes 
the Veda proper. One school believes 
that whole of the Vedic literature 
comprising of the four sections: 1) 
Samhitas, 2) Brahmanas, 3) Aranyakas 
and 4) Upanishads has emanated from 
Brahman. On the other hand, there are 
others who have a firm conviction that 
the Samhitas, which are the invocatory 
texts of Vedas and the collection of 
metric texts, are alone the Veda proper 
and the rest are appendices. Swami 
Dayananda Sarasvati regarded that 
Samhita texts alone constitutes original 
Vedas. The Brahmanas are texts that 
explain about the rituals that occur in 
the Vedas. The Aranyakas are treatises 
composed in the forests that discuss and 
interpret the various ceremonies. The 
last & final section – the Upanishads 
are texts that dwell on philosophy 
and are termed ‘Vedanta’ meaning the 
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ending portion of the Vedas. 

The whole of Vedic literature marks 
progression and expansion, but not 
departure or diversion. The great 
German thinker and Sanskrit scholar 
Max Müller emphatically says, “I 
maintain that for a study of man, 
there is nothing in the world equal in 
importance with the Veda, I maintain 
that to everybody who cares for himself, 
for his ancestors, for his history or for 
his intellectual development, a study of 
Vedic literature is indispensable”.

Vedas – Four or Three?

The Vedas are four – Rig, Yajur, Sama 
and Atharva. But traditionally they are 
spoken of as ‘Trayi’ - the Triple Vidya 
(threefold knowledge). Atharva is 
relatively of quite a late origin. Sections 
of the Yajur and Sama Veda repeat the 
Rig Veda to a great extent, but Atharva 
Veda is a collection of original hymns 
and borrows very little from the Rig 
Veda. These four together form the 
foundations of Indian religious & 
philosophical systems and observances.

In Swami Vivekananda’s individual 
view, all that is true, is Veda. “By the 
Vedas”, he says, “no looks are meant”. 
He considers that the agnosticism of 
the Buddhists, the atheism of Jains, 

each and all have a place in the Hindu 
Religion. In his sheer enthusiasm, 
Vivekananda calls Buddha a great 
Vedantist, but it should not be forgotten 
that Buddha fought against Vedic 
Yagnas and Sacrifices. 

Henotheism:

In contrast with the Vedas, Prof. 
Max Müller creates a new name for 
the worship of personal god of Hindus 
and calls it ‘Henotheism’. Henotheism 
is a bit different from monotheism and 
polytheism. The sacred literature of 
India declares that “Ekam Sat, Vipra 
Bahudha Vadanti”. It literally means 
“That which is one, and sages call it by 
various names”. Manickavasagar, the 
Saivite Tamil saint says “The god has 
no single shape and no single name, but 
we call him in thousand names”. This 
trend exists even in the Vaishnavite 
tradition.

Schools of Indian Philosophy:

Marxist commentator K. Varadarajan 
gives a list of nine most important 
Indian Philosophical schools of 
thought. The list is as follows:

1. Lokayata  

2. Jainism  

3. Buddhism  
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4. Vedanta  

5. Mimāmsā  

6. Sāmkhya  

7. Nyaya 

8.Vaiśesika

9.Yoga

Adi Sankara’s ‘Advaita’, Madhwa’s 
‘Dvaita’ and Ramanujacharya’s 
‘Vishistadvaita’ are later schools 
stemming from Vedanta. They interpret 
the Vedas according to their own 
philosophical points of view, and hence 
their interpretations differ on various 
counts. Even Swami Vivekananda was 
no exception to this general view. 

Dissenting Notes:

The Vedas stand strikingly different 
from other religious texts of those 
ancient times, which provided a 
space for dissenters to raise their 
suspicion on the very existence of a 
super-power (god). In their approach, 
Indian philosophers proceed like 
ancient Greek philosophers. Agnostic, 
atheistic, materialistic, and even 
iconoclastic traces could be found 
in their dissenting notes. Lokayata is 
one such school which is immense in 
dissenting with the Vedas. 

Lokayata:

Lokayata is one of the first, if not 
the first of all initial materialistic 
philosophies. This is attributed to one 
Sarvaka (or Cārvāka) Maharishi. The 
word ‘Loka’ means ‘people’ and ayata 
means ‘among the people’. There was 
also one siddha named ‘Lokayatar’ in 
the Tamil Siddha tradition. One can 
understand the popularity of Lokayata 
philosophy from the antagonist 
sources. The original sources have been 
destroyed by vested interests. In the 
3rd century BCE, Kautilya (Chanakya) 
listed three important things that a 
king should learn for good governance. 
Lokayata philosophy is one among 
them he says, in his monumental book 
‘Artha Sastra’. Famous historian Debi 
Prasad Chattopadhyaya in his famous 
treatise on Lokayata, lamented over the 
destruction of the original sources. It is 
an irony that scholars have to depend 
on the sarcastic commentaries made 
by antagonists in their books against 
Lokayata to know about Lokayata.

Pandit Jawaharlal Nehru, the first 
Prime Minister of India justifiably gave 
Lokayata its due place in developing the 
socio-polity in Indian history. Nehru 
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says that the Lokayata revolted against 
all superstitions and injustices of the 
Vedic schools and challenged that 
status quo. They uncompromisingly 
fought against the dictatorial attitude 
of the ruling class who remained the 
guardians of the age-old Vedic beliefs. 
Lokayata criticized the authority 
of the Vedas, the priests, and their 
superstitions of all kinds. Above all, they 
negated the very existence of god. They 
advocated that it is unnecessary to bow 
and pray to some imaginary statues. In 
short they were the Ingersolls, Bradleys 
and Periyar of their age.

It is believed that Brihaspati was the 
Originator of Lokayata. According to 
Puranic myths, Brihaspati was the son 
of Brahma, the creator of all beings. 
He was also the guru (teacher) of the 
thirty-three crore devas. 

The morning star of Indian 
Renaissance, Raja Ram Mohan Roy 
took some clues from Brihaspati and 
others. “English Ever; Hindi Never” 
may seem to be a modern slogan. 
But it is a slightly modified version of 
“English Ever; Sanskrit Never” which 
was coined by the reformer Raja Ram 
Mohan Roy. He was well-versed in 

many languages including English, 
Sanskrit, Arabic, Persian etc. It was he 
who was instrumental in abolishing 
the cruel and inhuman Hindu practice 
of Sati, wherein the widowed wives 
were thrown into the funeral pyre 
of their husbands. He parleyed with 
Lord William Bentinck and Lord T.B. 
Macaulay over the issue of the medium 
of instruction and was instrumental in 
establishing secular English Education 
over the much hyped religious Sanskrit 
education.

Against all Lokayats:

The tirade against Lokayats continued 
even after they were dead and gone after 
many centuries. Dr. S. Radhakrishnan, 
the second president of the Indian 
Republic was an esteemed philosopher. 
But, in one of his famous books “The 
history of Indian Philosophy” he 
chided the Lokayats. He based his 
biased commentary against Lokayata 
based on a drama called ‘Prabhodha 
Chandrodhayam’ written by Krishna 
Mishra. The drama hit below the belt of 
all Lokayats including Buddhists, Jains 
and others who were against Vedic 
supremacy. They were dubbed as liars, 
womanizers, perverted sexists through 
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the falsely portrayed characters in the 
drama. Without any concrete argument 
Dr. Radhakrishnan simply admired 
those fictitious characters and wanted 
others to emulate the essence of the 
drama. But, later this was countered by 
Osho (Acharya Rajneesh) in one of his 
articles.

The religious gurus of Hindu 
Sanatana Dharma degraded Lokayatas 
in every possible manner. If they had 
enough powers, they would have even 
thrown the Lokayata Teacher - Cārvāka 
into Dante’s Inferno (Divine Comedy). 
Dante, the Italian Poet allotted a space 
for saints and seers in the seventh hell. 
But the great Veda Vyasa, the codifier 
of the four Vedas, accomplished this 
in his epic Maha Bharata. Originally 
known as Jaya, and later Bharata & 
Mahabharata, the epic was extended 
by many selfish fundamentalists, and 
one such episode is featured in the 
following paragraph.

Lokayata in the Mahabharata:

The Mahabharata consists of eighteen 
Parvas (divisions) as a whole. The Shanti 
Parva is placed as the 12th division. 
The Kurukshetra war in the story of 
the Mahabharata ended on a sad note. 
Both sides lost their near and dear. No 

one was satisfied - neither the winner 
nor the loser. Yudhishthira, the eldest 
of the Pandava Princes returned to the 
town. A host of Brahmins were waiting 
at the entrance of the town, to receive 
him. He was shocked to hear the sharp 
words of Lokayata guru Cārvāka from 
among the crowds. Cārvāka said, “You 
are a great sinner who have murdered 
your kith and kin. You can never 
escape from these sins”. Yudhishthira 
dropped his head down. He was unable 
to bear the truth in those words. He 
wanted to end his life there itself. But 
the Brahmins convinced him against 
giving up his life, and instead Cārvāka 
was burnt down as a heretic. This 
incident is a horrible sample from the 
so called tolerant religion of Sanatana 
Dharma. This happened thousands 
of years before Giordano Bruno was 
burnt down for his unconventional 
views against the religion in Italy.

Lokayata in the Ramayana:

Rama, the eldest son of Dasharatha 
was performing the ceremonial 
brahminical rites to his late father with 
the assistance of many Brahmins and his 
guru Vasishtha. But a Lokayata scholar 
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by the name Jabali was reasoning 
out and advising Rama to avoid such 
superstitious ceremonies.  Jabali said, 
“Oh Rama, as a king you should know 
the validity of these rituals. They are 
un-necessary. The wealth and food you 
offer to your dead father would not go to 
him. They would not satisfy his soul in 
any way. They would only fill the coffers 
of these selfish Brahmins who perform 
the rituals. This superstitious system 
was created and preserved by cunning 
Brahmins to earn their livelihood 
without doing any meaningful work. 
The homa materials you offer here 
cannot even reach a nearby village. If 
so, how could they reach the heavens? 
Think twice before you start this”. Rama 
was taken aback. He became angry and 
confused. But Vasishtha pacified Rama 
and the ceremonies continued.

Other Lokayats:

A great Lokayat by the name Ajita 
Kesakambali lived during the times of 
Buddha (5th century BCE) and he was 
even more vociferous in attacking the 
myth of god, heaven, hell and yagna. 
Lokayats represented the common 
man’s voice and stood up against Vedic 
supremacy and the supremacy of the 

Brahmin priests. They argued against 
the class and caste oppression instituted 
by the Brahmins in the name of Vedic 
religion.

Selfishness in Life or Philosophy of 
Life?

Yajnavalkya was a philosopher-guide 
to the King of Mithila, Janaka - the 
father of Sita in the Ramayana epic. In 
his autobiography, the great Tamil poet 
Subramania Bharathiyar mentions 
an episode wherein when the city of 
Mithila was burning, Janaka was busy 
involving himself in the introspection 
of the Vedas. Instead of safeguarding 
his citizens, he was behaving like the 
Emperor Nero of Rome, who is stated 
to have been playing the fiddle when 
Rome was burning. On closer reading, 
one can infer that Vedic supremacy was 
at the forefront and even regular duties 
to the society took a backseat.

Swami Vivekananda quotes the 
discussion between the Vedic sage 
Yajnavalkya and his wife Maitreyi 
and this throws light on what true 
love is according to the Vedic school. 
(Brihadaranyaka Upanishad 2.4.5)

Yajnavalkya said to his wife Maitreyi, 
“It is not for the sake of the husband, 
that the wife loves the husband, but for 
the sake of her own self (Atman) that 
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she loves her husband, she actually 
loves her self. None loves his wife for 
the sake of his wife, but because one 
loves his own self, that one loves his 
wife. None loves the children for the 
sake of children, but to gratify their 
own selves”.

Such was the deplorable position of 
the Vedas on true love, disguised in 
the form of philosophy and inquiry. 
The leader of the Dravidar Kazhagam, 
Aasiriyar K. Veeramani has exposed 
such philosophical disguise of the 
Sanatanic texts in his thought provoking 
book ‘Geethaiyin Marupakkam’ (The 
other side of the Gita). 

Why a religion needs Scriptures 
and to whom?

It is said that scriptures don’t make 
a religion, and on the contrary the 
religion makes the scriptures. Swami 
Chitbhavananda, in his introduction to 
Bhagavad Gita stresses the importance 
and inevitability of scriptures. He 
says, “Scriptures are indispensable 
to all religions. They save religions 
from mutation and from extinction. 
All religions of the world that have 
endured the savages of time and 
of transformation have their own 
scriptures for anchorage”. 

The Rig Veda was the first well attested 
text that evolved in Sanskrit language. 
Rigs are mantras used in prayers to 
express needs and requirements at 
the time of rituals. Until the 14th 
century CE, when Sāyana who wrote 
his commentary on the Vedas, they 
were confined exclusively with the 
Brahmins and out of reach to the other 
sections of the society. Sudras and 
Panchamas were denied access to the 
Vedas. Women too were prohibited, 
even if they were Brahmin women. All 
women were placed on par with the 
Sudras, the lowest order of the caste 
system. Panchamas were so much 
ill-treated, that they were not even 
worthy of placing inside the lowest 
strata of the caste system. Sudras & 
Panchamas were not even allowed to 
hear the Vedas. Even if they happen 
to hear accidentally, there were cruel 
punishments meted out to them. 

Only in the 11th century CE, the 
great Vaishnavite saint Ramanuja 
deviated from this cruel tradition and 
tried to reveal the essence of Vedas 
to the common people - Sudhras 
& Panchamas. He compassionately 
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addressed the lowest strata of people 
in the Indian society – the Panchamas 
as Thirukkulathar (People of the God 
Clan).

Later Scholars like Cole Brooke 
(1847), Max Müller (1875), 
Roshan (1838), Wilson (1850), and 
R.T.H Griffith (1889) studied the 
commentaries of Sāyana and translated 
the Vedas into German, Latin and 
English. Some scholars have tried to 
interpret the Vedas from a common 
man’s point of view. These include 
Rahul Sankrityayan, DD Kosambi, SA 
Dange, Debi Prasad Chattopadhyaya 
and Prof S. Vaiyapuri (Pillai). 

Vedic Gods and Conversion:

The most prominent Rig Vedic gods 
were: 

•	 Indra

•	 Agni

•	 Soma

•	 Aśvins

•	 Maruts

•	 Varuna

•	 Mitra

•	 Ushas

•	 Vayu

•	 Savitr

•	 Rbhus

•	 Pushan

•	 Parjanya

None of these gods exist in the Hindu 
pantheon today and they are not offered 
prime respect and worship even by the 
Brahmins. Instead Dvaadasa Adityas 
and Ekadasa Rudras who were the 
lowest of gods in the Vedic strata, were 
converted and merged with the popular 
gods of the tribal and local population 
and are being worshipped today as 
Vishnu & Shiva. In order to gain the 
acceptance and authority of the local 
land, the Brahmins even forsake their 
own Vedic gods and switched to the 
locals.

Many current-day gods and goddesses 
came into the Hindu fold, only after the 
Vedas evolved into Puranas. It is also 
interesting to note that Ganapati or 
Vinayaka who is worshipped in every 
nook and corner of the Hindu world 
today, was considered in the ancient 
texts as a demon and a negative force 
who hinders good actions and causes 
confusion. The great Rishi Yajnavalkya 
says that, “only chandalas (low castes) 
live under the influence of Ganapati”. 
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The real meanings of some Vedic 
Texts:

Today, the meanings of many 
Vedic words have been altered and 
changed to suit vested interests. Many 
are unaware, even of the difference 
between the Sanskrit words ‘Brahma’ 
(God of Creation) and ‘Brahman’ (One 
Almighty). The word ‘Gotram’ used to 
denote a cow-shed (go-tra) is now used 
to denote a sub section of the Brahmin 
castes & some upper castes. The word 
‘Isvara’ meant only a great leader. Even 
Vishnu was addressed as Isvara, but 
today it solely represents Shiva. Strictly 
speaking, there are no slokas or words 
relating to the modern day Hindu gods 
and their stories, in the oldest Vedas.

The Vedic god Agni is invoked as 
the bride’s clandestine lover during 
marriage (89:3). Many of the mantras 
uttered during today’s marriage 
ceremony may amount to immorality 
and cause a feeling of disgust if the 
true meanings are known. The much 
celebrated vegetarianism of today’s 
Brahmins does not find a place in the 
Vedas. Instead Brahmins are noted in 
the Vedas as a variety of meat eaters 

who sacrifice a variety of animals in 
their Yagnas (fire sacrifices). Those who 
seek horse’s flesh and divide it among 
purohits during the Aswamedha 
Yaga (162:12). This horse sacrifice is 
described in detail both in the later day 
Ramayana and Mahabharata as well. 
Even human sacrifice is discussed as 
‘Purusha Medha Yagna’ in the Vedas 
(66:30). This section gives a long list of 
those who deserve to be sacrificed in 
the fire.

Obscenity in some Vedic Texts:

Translator R.T.H Griffith considered 
that some of the Rig Vedic verses (23: 
20-31 and 39:6) were too obscene to 
translate. For example: “Mahishisvaya 
Meva Aswasya Sisnam Akirushya 
Swayonow Sthapayati”. It means 
roughly that the “Queen took the 
genital organ of the horse and inserted 
it into her genital organ”. On the 
following morning the officiating 
priests awakened the Queen from the 
place where she has spent the night, 
and recite the text taken from the 
Rig Veda to purify their mouths for 
uttering such obscenities. But Swami 
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Dayananda Sarasvati had refuted such 
verses.

The Roots of the Caste System in 
the Vedas:

The Caste System and the 
Varnashrama (graded inequality of 
people) codified in the Manu Smriti 
were of later times. But the root of 
the Caste System lies in the Vedas 
themselves. The earliest reference to 
the Caste System appears in the Rig 
Veda - Purusha Sukta (10.90.11 & 12)

10.90.11 - When they divided 
Purusha how many portions did they 
make? What do they call his mouth? 
His arms? What do they call their 
thighs and feet?

10.90.12 - The Brahman was his 
mouth, of both his arms was the 
Rajanya made. His thighs became the 
Vaishya; from his feet the Shudra was 
produced.

Even the Sama Veda talks about the 
Caste System. Chāndōgya Upanishad 
which is the Uttara Bhaga (final part) 
of the Sama Veda indicates that varna 
is allocated on the basis of one's 
previous birth. “Those who did good 

work in this world (in their past lives) 

attain a good birth accordingly. They 

are born as a Brahmin, a Kshatriya, 

or a Vaishya. But those who did bad 

work in their past lives attain a low 

birth accordingly, being born as a dog, 

a pig, or as a casteless person” (5.10.7). 

It was from this Vedic influence, the 

later-day Caste System & Varna was 

codified in Dharma Shastra, Manu 

Smriti, Mahabharata and Puranas. 

Manu Smriti goes to an extensive 

extent of instituting this Vedic seed of 

graded inequality into laws of the land, 

by prescribing social stratification of 

the Varnas, quality of life (high to low) 

assigned to each varna including food, 

clothing and shelter, and even cruel 

punishments to those who disobey this 

stratification of inequality. 

Conclusion:

Vedas have always been regarded as 
the beacon of knowledge in the Hindu 
religious and Indian philosophical 
arena. They are looked upon with 
utmost reverence and holiness. But 
there are many dark sides of the Vedas 
too. The philosophical war that is 
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being unleashed by Vedanta against 
other philosophical schools, esp. the 
Lokayata warrants a deep reading. The 
intolerance towards other philosophies 
occurring in some Vedic texts will 
throw light on the falsely acclaimed 
tolerance of the Hindu religion in the 
modern day context. Many inhuman 
practices are disguised as philosophies 
in Vedic texts. Almost none of the 
Vedic Gods exist in modern day 
Hinduism, and all gods were given up 
to embrace and exert authority on the 
local cultures. Vegetarianism was not 
the order of the Vedic day and it was 
only followed in the later days. The real 
meaning of many Vedic words have 
changed over the course of time and 
there are even some obscene passages 
in the so-called holy texts of the Vedas. 
More than all, the inhuman practice of 
the Caste System traces its roots to the 
Vedas. 

It requires a full re-reading to 
understand the dark secrets of the much 
acclaimed Holy Vedas: Asato Maa Sat 
Gamaya (Lead me from falsehood to 

truth), as quoted from the Veda itself.

References:

1. Brhadāranyaka Upanisad –  
S. Madhavananda 

2. The Sacred Books of the East - Max 
Müller, Oxford University Press 

3. The Complete Works of Swami 
Vivekananda – Sri Ramakrishna 
Math 

4. Swami Vivekananda: Limits 
of Scripture: Vivekananda's 
Reinterpretation of the Vedas - 
Anantanand Rambachan 

5. Lokayata: A Study in Ancient Indian 
Materialism - People's Publishing 
House, Debiprasad Chattopadhyaya 

6. Upanisads - Patrick Olivelle (1998). 
Oxford University Press. 

7. Brahma Sutra Bhasya of 
Sankaracharya - Gambhirananda. 
Vedanta Press 

8. A Brief History of Vedas – K. Suresh, 
The Ghanapati Chennai 

9. Rig Veda 10.90 – Purusha Sukta, tr. 
by Ralph T.H. Griffith 

 

About the Author:

Prof. N. Periyasamy is serving as the 
Vice-Principal of the Navalar Na.Mu. 
Venkatasamy Nattar Thiruvarul 
College, Thanjavur. Earlier, he served as 
the Head Master of the Thiruverumbur 
Mukkulathor Higher Secondary 



43 January - March 2023

School, Trichy. He is a recipient of the 
Nallasiriyar Award of the Tamil Nadu 
Government. In his student days, he 
also participated in the 1965 Anti-
Hindi Agitations in Tamil Nadu.

He champions the cause of Self-
Respect marriages and as an officiant 
has conducted more than 100 self-
respect Tamil marriages. He is married 
to his life partner Ms. Arivukkodi. He 
is a great advocate of Social Justice as 
advocated by the Dravidian leaders 
- Periyar, Arignar Anna, Kalaignar 
Karunanidhi & Aasiriyar Veeramani, 

and a passionate follower of the equality 
concepts espoused by Ambedkar & 
Marx. He is a wide reader of English 
& Sanskrit literature. He also serves 
as a Translator in Tamil & English 
languages.

Sage Kundrakkudi Adigalar 
conferred upon him the title ‘Thamizh 
Murasu’. He also holds other titles 
namely ‘Ilakkiya Gnaayiru’ conferred 
by Thirukkural Kazhagam & 
‘Chenthamizh Chollarasu’ conferred 
by Federation of Tamil Sangams of 
North America (FeTNA).



44 சனவரி - மார்ச் 2023

 The Indus script is most likely to have belonged 
to the Dravidian family.

The Indus symbols and seals represent a  
logo-syllabic script and based on computer 
analysis, it is strongly suggested that an 
underlying agglutinative Dravidian language 
is the most likely candidate for the underlying 
language of the Indus Valley Civilization.

(Proto-Indica:  Report onthe Investigations  
of the Proto-Indian Texts. 

Moscow: Nauka Publishing House, 1981).
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‘கற்பு’, ‘கணவன்-மரைவி உறவின்முரற’  
& ‘தாய்ரம’ குறித்துச் சுயமரியாரத  
இயகக அணுகுமுரற

முனைவர். ச. ஜீவாைந்தம், 
சிக்கிம் பல்கலைக்்கழ்கம்

கட்டுரைச் சுருககம் :

ப�ொதுவொகவவ இந்தியச் சூழலில், �ொலின வ�தஙகளும் சொதியமும், சமூகத்தில் நிலைத்து 

ஆழமொக வவரூன்றவல்ை முக்கியக் கொரணிகளுள், குடும்�ம் என�தும் ஒருவலக வ�த 

நிறுவனமொகவவ பசயல்�ட்டு வருகின்றது. எனவவ குடும்�ம் என்ற அலமப்பிலனயும், 

அதில் உள்்ள உ்றவுச் சிக்கல்களில் ப�ொதிந்துள்்ள அதிகொர உள்முரணகல்ளயும் விமரசனப் 

�ொரலவயுடன அணுகுவது என�து இனறியலமயொததொக உள்்ளது. அந்தவலகயில் 

இந்தக் கட்டுலரயொனது, குடும்�ம் என்ற நிறுவனத்தில் உள்்ள ’கற்பு’, ‘கணவன-மலனவி 

உ்றவினமுல்ற’ மற்றும் ‘தொயலம’ என�லவ குறித்துச் சுயமரியொலத இயக்கத்தினர 

பகொணட அணுகுமுல்றகல்ள உரிய வரைொற்றுத் தரவுகளுடன வி்ளக்க முற்�டுகின்றது. 

குறிச்சொற்கள்:

சுயமரியான்த இயக்கம், ச�ண்ணியம், 
்கணவன்-மனைவி உறவின்முனற, ்கறபு, ்தாய்னம, 
வி�ச்சாரம்.

முன்னுரை:

சமூ்கததில் நி்லவும் ஏறறத்தாழ்வு்கள் மறறும் 
�ாலிை ள�்தங்கள் நீஙகி, மானுடம் ளமன்னம 
ச�றறு, சமததுவ-சம்தர்மச் சமூ்கம் அனம்தல் 
ளவண்டும் என்ற அடிப்�னட ளநாக்கததுடன் ்தமிழ்ச் 
சமூ்கததினில் சசயல்�ட்டவர்்கள் சுயமரியான்த 

இயக்கததிைர்்கோவர். ச�ாதுவா்களவ இநதியச் 
சூழலில், �ாலிை ள�்தங்களும் சாதியமும், 
சமூ்கததில் நின்லதது ஆழமா்க ளவரூன்றவல்்ல 
முககிய ்காரணி்களுள், குடும்�ம் என்�தும் 
ஒருவன்க ள�்த நிறுவைமா்களவ இருநது 
வருகின்றது . எைளவ குடும்�ம் என்ற 
அனமப்பினையும், அவறறில் உள்ே உறவுச் 
சிக்கல்்கனேயும் அதி்கார உள்முரண்்கனேயும் 
விமர்சைப் �ா ர்னவயுடன் அணுகுவது 
என்�து இன்றியனமயா்த்தா்கவும் இன்னறய 
ள்தனவயா்கவும் உள்ேது. அந்த வன்கயில் இந்தக 
்கட்டுனரயாைது, குடும்�ம் என்ற நிறுவைததில் 
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உள்ே ‘்கறபு’, ‘்கணவன்-மனைவி உறவின்முனற’ 
மறறும் ‘்தாய்னம’ என்கிற சமூ்கப் ச�ாருண்னம்கள் 
குறிததுச் சுயமரியான்த இயக்கததிைர் ச்காண்ட 
�ல்ளவறு அணுகுமுனற்கனே உரிய வர்லாறறுத 
்தரவு்களுடன் விேக்க முற�டுகின்றது. 

்கணவன்-மரைவி உறவின்முரற:

இநதியத திருமண முனறயினில், ்கணவன்-
மனைவி உறவின்முனற்கனேக குறிததுச் 
சுயமரியான்தக்காரர்்கள் குறிப்பிடும் ச�ாழுது, 
்கணவன்-மனைவி உறவு என்�து, ஆண்டான்-
அடினம உறவா்க உள்ேள்த ஒழிய, அன்புமுனற 
உறவா்களவா அல்்லது நட்புமுனற உறவா்களவா 
இல்ன்ல என்றைர். (விடு்தன்ல. 11.10.1948). 
ஒரு ச�ண்னண ஆணுககு அடினமயாககுவன்தத 
்தவிர்தது, திருமண முனறயில், குறிப்�ா்கக 
்கணவன்-மனைவி முனறயில் ளவறு ்தததுவம் 
என்�து இருநதிருக்க வாய்ப்பில்ன்ல. (விடு்தன்ல. 
11.10.1948). பிராமணன்-சூததிரன் என்ற 
அனமப்புககும் ள�்தததிறகும், ்கணவன்-மனைவி 
என்ற விகி்தததுககும் எந்தவி்த ளவறு�ாடும் 
கினடயாது என்றார் ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி 
(விடு்தன்ல. 28.06.1973). ளமறகூறியவாறு, 
ஆண்டான்–அடினம உறவுமுனற என்�து 
இல்்லாமல், மணமக்கள் இருவரும் நண்�ர்்கோ்க 
நடநது ச்காள்ேளவண்டும் என்�ள்த ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி அவர்்களின் விருப்�மா்கவும் 
இருந்தது. (ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். 
ச்தாகுதி. 1. �குதி. 2. 2009: 368).

வாழ்கன்கககும் மைததுககும் ஒத்த மணமக்களே 
கூடி வாழளவண்டும்; அனவ்களுககு ஒவ்வா்த 
வாழ்கன்கயினை ளமறச்காள்ளுவச்தன்�து நர்கம் 
ள�ான்றது என்று ்கருதிய சுயமரியான்தக்காரர்்கள் 

(புரட்சி. 17.06.1934), வயது வந்த ஓர் ஆணும், 
ஒரு ச�ண்ணும் வாழ்கன்கயில் நுனழவ்தற்கா்கத 
்தங்களுககுள் சசய்துச்காள்ளும் ஒப்�ந்த 
வினைனயத ்தான் ‘திருமணம்’ என்றைர். 
(ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 
1. �குதி. 2. 2009: 347). திருமணம் என்று 
சசால்்லப்�டுவது எல்்லாம் ச�ண்ணும் ஆணும் 
ளசர்நது ஒருவருகச்காருவர் ்கட்டுப்�ட்டு, 
அவர்்கேது வாழ்கன்கனயக கூட்டுப் ச�ாறுப்பில் 
நடததுவ்தறகுப் �்லர் அறியச் சசய்துச்காள்ளும் 
ஒப்�ந்தளம என்றார் ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி. 
(புரட்சி. 17.06.1934). திருமண உறவினைப் 
�றறிப் ச�ரியார் குறிப்பிடும் ச�ாழுது, ஓர் ஆணும் 
ச�ண்ணும் கூடி இயறன்க இன்�தன்த நு்கரவும், 
ஒருவனர ஒருவர் ்கா்தலிதது ஒருவருகச்காருவர் 
வாழ்கன்கப் ள�ாட்டியில் ஏற�டும் சிரமததிறகு 
இனேப்�ாறவும், ஆயாசம் தீர்ததுக ச்காள்ேவுளம 
ஓர் ஆணுககு ஒரு ச�ண்ணும், ஒரு ச�ண்ணுககு 
ஓர் ஆணும் ளவண்டியிருககிறது என்றார். (குடி 
அரசு. 16.06.1935).

ஆண்்கள் திருந்த ளவண்டும் என்று 
அறிவுறுததிய ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி 
(ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 
1. �குதி. 2. 2009: 368), ஓர் ஆண்ம்கன், 
்தன் மனைவி ்கணவனுககு எவ்வாறு இருக்க 
ளவண்டும் என்று ்கருதுவது ள�ா்லளவ, அவரும் 
அவரின் மனைவி என்ற ஒருவருகள்க உரியவர் 
ஆகிறாளர ஒழிய, பிற ச�ண்்களுடன் ்க்லவி 
சசய்ய உரினமயறறவர் என்ற ச�ாதுக்கருதன்தக 
கூட அவர்்கள் எண்ணுவள்த இல்ன்ல 
என்று குறிப்பிட்டு, ்தன் மனைவினயப் பிறர் 
புணரககூடாது என்று ஒருவர் நினைககிறாளர 
ஒழிய, ்தான் ச்தாடும் ஒருச�ாருள் பிறரால் 
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ச்தாடப்�டாமல் �ரிசுத்தமாயிருக்க ளவண்டும் 
என்ற ஆனசயில் அல்்ல என்ற ஆணாதிக்கச் 
சிந்தனையினைப் �றறிக குறிப்பிடுகின்றார். 
(விடு்தன்ல. 11.10.1948).

ளமலும், மணமக்களில் ஆணாைவன் 
‘்தான் ஆண்’ என்று அதி்காரம் சசய்யாமல், 
மணமக்கள் இருவரும் நண்�ர்்கள் என்று 
எண்ணி, அதி்காரததினை சவறுதது, மிரட்டல் 
ச்தானி்கனே விடுதது, அவர்்களுககுள்ோை 
அன்பினை அதி்கமா்கப் ச�றறு இன்புறறு 
வாழளவண்டும் என்றும், இந்த மாதிரியாை 
சசயல்்கோல் ்தான் வாழ்வில் அதி்கமாை 
அன்�ாைது உண்டாகின்றது என்றும், அன்த 
விடுதது வாழ்கன்கயில் ச்தா அடி்தடி நடந்தால், 
அ்தன் மூ்லம் ஏற�டும் �யன் என்ைவா்க இருககும் 
என்றும், வாழ்கன்க என்�து அன்புருவா்களவ 
இருக்க ளவண்டும் என்றும் ச�ரியார்  
ஈ.சவ. இராமசாமி குறிப்பிடுகின்றார். (ச�ரியார் 
ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. �குதி.  
2. 2009: 368).

சம்தர்மச் சமூ்தாயததின் மீது தீரா்த நாட்டம் 
ச்காண்ட ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி, 
மணமக்கள் ்தங்களுக்கா்க மட்டிலும் வாழ்வது 
என்�து ஒழுக்கமா்க இருக்க முடியாது என்று 
்கருதிைார். அ்தாவது மணமக்கள் ஒழுக்கதள்தாடு 
வாழ்கிளறன் என்று சசால்லிகச்காண்டு ்தங்களின் 
வீட்டுக ்க்தவு்கனே மூடிகச்காண்டு வாழாது, 
மறறவர்்களுக்கா்கவும் வாழ்கின்ளறாம் என்ற 
உயர் எண்ணததுடன், சமு்தாயததிற்கா்கவும் 
�ணிபுரியளவண்டும் என்றும் (ச�ரியார் ஈ.சவ.
ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. �குதி. 2. 2009: 
371), மணமக்கள் நாம்்தாம் என்றில்்லாமல் 
மறறவர்்களும் நமக்கா்க இருககிறார்்கள் என்று 

எண்ண ளவண்டும் என்கிறார் ச�ரியார் ஈ.சவ. 
இராமசாமி. (ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். 
ச்தாகுதி. 1. �குதி. 2. 2009: 368). 

ஆைால், இத்தன்கய ்கருதது்கனேச் சைா்தை 
/ ‘இநது’ ம்தமாைது, ‘்தான் மட்டும் சசார்க்கம் 
சசல்்லளவண்டும்’ ள�ான்ற அடிப்�னட வா்தங்கனே 
மக்களினடளய ச்காண்டுசசன்று, மணமக்கனேப் 
ச�ாதுந்லன் சார்நது சசயல்�டாமல் ்தடுதது 
விடுகின்றது என்று குறிப்பிடும் ஈ.சவ.ரா 
(ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. 
�குதி. 2. 2009: 368.), ்கணவனும் மனைவியும் 
்தங்கள் இ்லட்சியங்களில் முககியமா்கக 
ச்காள்ே ளவண்டியது என்�து: வரவுககு 
மீறாமல் சச்லவு சசய்வது ்தான் என்றார். அந்த 
இ்லட்சியததிறள்கற� அவர்்கள் வாழ்வினை 
அனமததுகச்காண்டு, எதிர்்கா்லததிறகும் 
ளசமிதது னவககும் �ழக்கததினை ளமறச்காள்ே 
ளவண்டும் என்று ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி 
மணமக்களுககு அறிவுனர வழஙகிைார். ளமலும், 
வரவுககு ளமல் சச்லவு சசய்வது என்�து 
வி�ச்சாரம் ள�ான்றள்தயாகும் என்றார். (ச�ரியார் 
ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. �குதி. 2. 
2009: 371.)

தொயரமயும், ்கர்ப்பததரையும்:

சமூ்கததில் புனி்தமாைது எைக ்கரு்தப்�ட்டு 
வரும் ‘்தாய்னம’ என்ற நின்லனமயின் 
மீதும் சுயமரியான்தக்காரர்்கள் �குத்தறிவுப் 
�ார்னவயினைளய ச்காண்டு இருந்தைர். 
ச�ண்ணடினமத்தைம் என்�து ்தாய்னம என்ற 
்கருததுருவில் நின்லநிறுவப்�டுகிறது என்று 
அறிந்த சுயமரியான்தக்காரர்்கள், ச�ண்்கள் 
்தங்களின் உடலின் மீது உரினம ச்காண்டு, 
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்தாங்கள் ்தாய்னம அனடவது குறிததுத ள்தர்வு 
சசய்யும் உரினமயினைப் ச�றறிருக்க ளவண்டும் 
என்று ள�ாராடிைர். ச�ண்்கள் ்தாய்னம 
அனடவதில் ச�ருனம ச்காள்ோ்ததுடன், 
குழநன்தப் ள�றறினை நிறுத்த ளவண்டும் 
என்றும், சவறும் குழநன்த்கள் ச�றும் இயநதிரம் 
ச�ண்்கள் இல்ன்ல என்றும், மனி்தச் சமூ்கததில் 
இைப்ச�ருக்கம் சசய்யும் ச�ாறுப்பு ச�ண்்களுககு 
மட்டுளம ்தனிதது இருக்க ளவண்டிய அவசியம் 
இல்ன்ல என்கிறார் ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி. 
(ச�ரியார். 2004: 74-79.)
உண்னமயாை விடு்தன்ல என்�து ச�ண்்களுககு 

கினடக்க ளவண்டுமாைால், ச�ண்்கள் குழநன்த்கள் 
ச�றும் ச்தால்ன்ல என்�்தனை அடிளயாடு 
ஒழிநது ள�ா்கச் சசய்யளவண்டும். சி்லர் இந்த 
வா்தததினை இயறன்கககு விளரா்தம் என்று 
கூற்லாம். ஆைால், உ்ல்கததில் மறற எல்்லாத 
்தாவரங்களும், வி்லஙகு்களும் இயறன்க வாழ்வு 
நடததும்ள�ாது, மனி்தர்்கள் மட்டும் வாழ்கன்கத 
ள்தனவ்கள் ்கருதி இயறன்கககு எதிரா்க, 
ச�ரும்�ாலும் சசயறன்கத ்தன்னமயா்களவ 
்தங்கேது வாழ்வினை நடததி வருகின்றைர். 
அவ்வாறு இருகன்கயில், குழநன்த ச�றும் 
விடயததில் மட்டும் இயறன்கககு எதிராய்ச் 
சசயல்�டுளவாமாைால் ஒன்றும் முழுகிப் 
ள�ாய்விடாது என்ற ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி 
(குடி அரசு. 12.08.1928), இந்தச் சசயலிைால் 
உ்லகினில் இைப்ச�ருக்கம் குனறயுமாகிலும் 
அ்தன் ச�ாருட்டுப் ச�ண்்கள் ்கவன்ல ச்காள்ே 
ளவண்டிய எந்தக ்காரணமும் இல்ன்ல என்று 
வாதிட்டார். (ச�ரியார். 2004: 74-79). 
ச�ரும்�ாலும், ச�ண்்களின் உடல்ந்லம் 

சீர்ள்கடாவ்தறகும், சீககிரம் வயது மூப்பு 
அனடவ்தறகும், ஆயுள் குனறவ்தறகும், அடிக்கடி 
்கர்ப்�ம் அனடவள்த முககியக ்காரணமாகும். 

(குடி அரசு. 06.04.1930.) ச�ண்்களுககுக 
்கர்ப்�தன்த உண்டாககுகின்ற ச�ாறுப்பு மட்டுளம 
ஆண்்கனேச் ளசர்ந்தாயிருகின்றள்த ்தவிர, 
மறற�டி ்கர்ப்�மாை நிமிடம் மு்தல் குழநன்த்கனேப் 
ச�றும்வனர அ்தன் முழுப்ச�ாறுப்பும், குழநன்த 
ச�றும்ள�ாது ஏற�டும் பிரசவ வலியும், அ்தைால் 
உண்டாகும் ஆ�ததுக்களும் ச�ண்்களுககு 
மட்டுளம உரித்தாை்தாகின்றது என்று குறிப்பிடும் 
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி (குடி அரசு. 
01.03.1931), ்தகுந்த வயது வருவ்தறகு முன் 
ச�ண் ்கர்ப்�ம் அனடநது விட்டால், அந்தப் 
ச�ண் குழநன்த்கள் இேனமப் �ருவததிள்லளய 
்காய்ப்�ாகி உறுதியறற உடற்கட்டுனடய்தாகி 
விடுகின்றைர் என்று குறிப்பிட்டுப் ச�ண் 
பிள்னே்களின் ந்லம் குறிதது வருநதிைார். (குடி 
அரசு. 01.03.1931.)
உறுதியாை ஆளராககியம் இல்்லாமலும், 

்காசளநாய், நீரிழிவு மறறும் இ்தயளநாய் ள�ான்ற 
ளநாய்்களுடனும், முனறயாை உட்லனமப்பு 
இல்்லா்தவர்்களும், இைப்ச�ருக்க உறுப்பு 
சிறுதது இருககும் ச�ண்்களும், ்கர்ப்�ம் 
அனடநது குழநன்த்கனேப் ச�றுவது என்�து 
அப்ச�ண்்களுககு அ�ாய்கரமாை்தா்க அனமநது 
விடுகிறது. (குடி அரசு. 01.03.1931). ளமலும், 
்கர்ப்�ம் அனடந்த பிறகு, முதிர்நின்லயில் 
அந்தக ்கருவினைக ்கன்லப்�து என்�து அந்தத 
்தாயின் உடலின் சகதிககும், சி்ல சமயங்களில் 
உயிருககுளம ஆ�தன்த வினேவிக்கக கூடிய்தா்க 
இருப்�்தால், அந்த வன்கயாை முனற்கனே 
யாரும் ்கண்டிப்�ா்கப் பின்�றறககூடாது என்றார் 
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி. (குடி அரசு. 
01.03.1931).
மணமக்கே ாைவர் ்கள் குழநன்த்கள் 

ச�றுவதில் அவசரம் ச்காள்ோமல் குறிப்பிட்ட 
வருடததிறகுப் பிறகு குழநன்த்கனேப் ச�றறுக 
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ச்காள்வது என்�து நல்்லது என்று அறிவுனர 
வழஙகிய ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி, அந்தக 
்கா்ல இனடசவளியாைது மணமக்களுககு 
இனடளயயாை புரி்தல் எற�டுவ்தறகு அவசியம் 
ஆவதுடன் (குடி அரசு. 01.03.1931), ச�ண் 
என்�வர் பூப்ச�ய்தியவுடன் ்கர்ப்�மாகி விட்டால், 
்தம்�தி்கள் இயறன்க இன்�ம், ்க்லவி இன்�ம் 
ள�ான்றவறனற அனடவ்தறகுச் சிறி்தேவு 
அவ்காசம் என்�து கூட இல்்லாமல் ள�ாய் 
விடுகின்றது என்று உ்ல்க நனடமுனற 
வழககினைப் �றறிக குறிப்பிடுகின்றார். (குடி 
அரசு. 01.03.1931). அதுமட்டுமல்்லாமல், 
திருமணமாை உடன் அதி்கக குழநன்த்கனேப் 
ச�றறுக ச்காண்டால், அவர்்கனேப் �டிக்க 
னவப்�தில் சிரமம் ஏற�டுவதுடன், உரிய மருததுவ 
வசதி்கனேயும் சசய்து ச்காடுக்க முடியா்ததுடன், 
வாழ்கன்கயினையும் உரிய முனறயில் நடததுவதில் 
சிரமம் ஏற�ட்டு, ஒழுக்கக ள்கட்டுககும் அதுளவ 
்காரணமா்கவும் அனமகின்றது. (ச�ரியார் ஈ.சவ.
ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. �குதி. 2. 
2009: 370); அள்த ள�ால், ள�ாதிய வருமாைம் 
இல்்லா்த நின்லயில் ச�ண்்கள் குழநன்த்கனேப் 
ச�றறுகச்காள்ே ளநரிடும் ச�ாழுது, ஏழ்னமயும், 
துன்�மும் அதி்கமாகி வாழ்கன்க என்�து 
திருப்தியறற்தாகி விடுகிறது என்றார் ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி. (குடி அரசு. 01.03.1931).
 ச�ண்்கள் என்றால் சவறும் குழநன்த ச�றும் 

இயநதிரம் என்று ்தான் இந்தச் சமூ்கமாைது ்கருதி 
வருகின்றது. அள்த ள�ால், ள்தனவயில்்லாமல் 
அதி்கக குழநன்த்கனேப் ச�றறுகச்காள்வது 
என்�தும் ச�ண்்களின் உடல் ந்லததிறகு மி்கப் 
ச�ரிய ள்கடா்களவ அனமகின்றது. (குடி அரசு. 
01.03.1931). அவ்வாறு குழநன்த்கனேப் 
ச�றுவ்தாள்லளய ச�ண்்கள் ்தங்களின் சு்தநதிரம், 
மாைம், அறிவு எை எல்்லாவறனறயும் இழநதுவிட 

ளநரிடுகின்றது. ளமலும், ச�ண்்கள் குனறந்த �ட்ச 
்தன்ைதி்காரம் ச�றறவர்்கோய் விேஙகுவன்த 
விட, குழநன்த்கனேப் ச�றும் அடினம 
இயநதிரமா்களவ இருக்க ளவண்டியவர்்கோ்க 
நிர்ப்�நதிக்கப்�டுகின்றைர். (குடி அரசு. 
01.03.1931). எைளவ, ச�ண்்களின் சு்தநதிர 
வாழ்விறகுக ்கர்ப்�ம் அனட்தல் என்�து ச�ரிய 
இனடயூறா்க இருககின்றது. ச�ண்்கள் விடு்தன்ல 
அனடயவும், ்தன்ைதி்காரம் ச�றவும் ்கர்ப்�த்தனட 
என்�து அவசியமாகின்றது என்றார் ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி. (குடி அரசு. 06.04.1930.) 

ச�ாதுவா்களவ, நாட்டின் ச�ாருோ்தார ந்லன், 
குடும்�ச் சசாதது குனறயாமல் இருக்க ளவண்டும் 
என்�னவ்கனேக ்கருதிளய ்கர்ப்�த்தனட 
என்�்தனைச் சமூ்கததில் �்லர் ஆ்தரிதது 
வந்தச�ாழுது (குடி அரசு. 06.04.1930), 
சுயமரியான்தக்காரர்்களோ இனவ்கள் என்தயும் 
முககியமா்கக ்கரு்தாமல், ச�ண்்களின் 
ந்லததினையும் ,  விடு்தன்லயினையும் , 
்தன்ைதி்காரததினையும் ்கருதிளய ்கர்ப்�த்தனட 
என்ற முனறயினை ஆ்தரித்தைர். (குடி அரசு. 
06.04.1930).

்கற்்பை்ப்படுவது யொ்தனில்:

ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி, ‘்கறபு’ 
என்ற வார்தன்தயின் மீ்தாை அரசியன்ல 
்கட்டுனடத்ததுடன் (depoliticized), அ்தற்காை 
�குத்தறிவு விேக்கங்கனேயும் மக்களிடம் 
ச்தளிவு�டுததிைார். (குடி அரசு. 08.01.1928).

ச�ாதுவா்க ஆணாதிக்கச் சமூ்கமாைது ‘்கறபு’ 
என்�்தனைப் ச�ண்ணிைததிற்காை மு்தன்னமக 
்கடனம என்று ்கட்டனமககின்றது. அத்தன்கய 
‘்கறபு’ என்ற ்கருததியன்லக ்கட்டுனடப்�்தன் 



மூ்லளம �ாலிை ள�்தமறற சம்தர்மச் சமூ்கததினைப் 
�னடக்க முடியும் என்று தீர்க்கமா்க நம்பிைார் 
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி. 
ச�ண்ணாைவள் ஆண்்களுனடய சசாதது 

என்�ள்த ஆணாதிக்கச் சமூ்கததில் ச�ண்்களின் 
நின்லனமயாகும். ளமலும், ச�ண்்கனேக 
‘்காப்�ாறறுகின்ற’ ஆணுககு அவர்்கனே 
அடககி ஆளுகின்ற உரினம்கனே ஆணாதிக்கச் 
சமூ்கச் சட்டங்கள் ்தாராேமா்க வழஙகுகின்றை. 
(குடி அரசு. 01.03.1936). இதுளவ ‘்கறபு’ 
என்�து ச�ண்்களுககு மட்டுளம உரித்தாைது, 
அ்தனை ஆண்்களுககு வலியுறுத்தக கூடாது 
என்று ்தனியுனடனமச் சமூ்கம் ்கட்டனமப்�்தன் 
அடிப்�னடத ்தததுவமாகும் என்றார் ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி. (குடி அரசு. 01.03.1936).
‘்கறபு’ என்ற சசால்ள்லா அ்தறகு இனணயாை 

ளவறு ஒரு சசால்ள்லா, ஆணுடல் மீ்தாை 
்கறபின் அவசியதன்தக குறிக்க இதுவனர 
�யன்�டுத்தப்�டுவள்த இல்ன்ல. (குடி அரசு. 
12.02.1928). அதுள�ா்லளவ, ஆண்்கள் 
்கறபுனடயவர்்கள் என்று குறிக்க எந்தசவாரு 
சமாழியிலும் ்தனி வார்தன்த்கள் என்�து இல்ன்ல. 
அத்தன்கய சசால்்லாடல்்கள் �யன்�ாட்டில் 
இல்்லானமககு, சமாழியில் நி்லவி வருகின்ற 
ஆணாதிக்க மளைா�ாவளம ்தவிர ளவளறதும் 
்காரணம் இல்ன்ல என்ற ச�ரியார் ஈ.சவ. 
இராமசாமி (குடி அரசு. 08.01.1928; குடி அரசு. 
26.10.1930), அன்தத ்தவிர அக்கருததுக்கள் 
எல்்லாம் அறிவுககு ஏறற முனறயில் சமூ்கததில் 
்கட்டனமக்கப்�டவில்ன்ல என்�்தனைக 
குறிப்பிடுகின்றார். (விடு்தன்ல. 04.05.1973). 
ளமலும், ச�ண்்கனே மி்கவும் கீழாைவர்்கோ்கவும், 
அவர்்கனேக ’்கட்டுப்�ாட்டிறகுள்’ னவததிருக்கச் 
சசய்யவும் ஏற�டுத்தப்�ட்ட ்கறபி்தங்களே 
இந்தக ‘்கறபு’ என்ற ்கருததிய்லாகும். இவ்வாறு 

ச�ண்்கனே அடினமச்காள்ேச் சசய்யககூடிய 
்கருததுக்கனே எந்தசவாரு ்கா்லமும், அறிவுனடய 
மக்கள் ஏறறுகச்காள்ேக கூடளவ கூடாது என்று 
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி குறிப்பிடுகிறார். 
(ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. 
�குதி. 2. 2009: 366).
்கறபுள்ே ச�ண்்கனே குறிக்கக கூடியனவ 

்கோ்கச் சசால்்லப்�டும் சசாற்கோை ’�ததினி’,  
’�திவிரன்த’ ள�ான்றனவ்கள், ச�ாதுவா்களவ  
முட்டாள்்தைததிலிருநதும், மூர்க்கத்தைததி 
லிருநதும் ள்தான்றியனவ்கோ்களவ இருநது 
வநதுள்ே்தனைச் சுயமரியான்தக்காரர்்கள் 
சுட்டிக்காட்டிைர். (குடி அரசு. 01.03.1936). 
இந்தப் ‘�ததினி’, ’�திவிரன்த’ ள�ான்ற 
வடசசாற்கள் எல்்லாம் ்தமிழ்ச் சசாற்கோ்க 
இல்்லா்ததுடன், ்தமிழ்கக ்க்லாச்சாரததினையும் 
பிரதி�லிக்கக கூடியனவ்கோ்கவும் இல்்லாமல் 
இருப்�ன்தக குறிப்பிட்ட ச�ரியார் ஈ.சவ. 
இராமசாமி, �ார்ப்�னீய ஆணாதிக்கக 
்கருததியலின் மூ்லளம ்தமிழ்ச் சமூ்கததில் ‘்கறபு’ 
என்ற ்கருததிய்லாைது ‘�திவிரன்த’ என்ற 
ச�ாருள்�டும்�டி வலுவா்க நின்லநிறுத்தப்�ட்டுப் 
ச�ண்்கனே அடினமப்�டுததுகின்றது என்றார். 
(விடு்தன்ல. 04.05.1973). 
 அள்த ளவனேயினில், ச�ண்்கனேப் �றறி ்தர்ம 

சாததிரங்களும், இ்தர நூல்்களும், ச�ண்்கோல் 
எழு்தப்�ட்டு இருககுமாைாலும், அல்்லது 
‘்கறபு’ என்கின்ற வார்ன்தககுப் ச�ண்்கோல் 
விேக்கங்கள் எழு்தப்�ட்டு இருககுமாைாலும், 
‘்கறபு’ என்�்தறகுப் ‘�திவிர்தம்’ என்கின்ற 
ச�ாருள்�டும்�டியாை ்கருததினை எழுதி 
இருப்�ார்்கோ? என்ற ள்கள்வியினையும் ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி எழுப்பிைார். (குடி அரசு. 
08.01.1928). சைா்தை / ‘இநதுக’ ்கடவுள்்கள் 
என்�வறறிலும் கூட ஆண்்கடவுள்்களுககு மட்டும் 
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‘்கறபு’ என்�து வலியுறுத்தப்�டுவதில்ன்ல. (குடி 
அரசு. 01.03.1936). சைா்தை / ‘இநது’ ம்தப்�டி, 
‘�திவிரன்த’ என்�்தறகும், ஒழுக்கம், நறகுணம், 
நற�ண்பு்கள் என்�்தறகும், ச்தாடர்பு்கள் என்�து 
ச�ரிய்தா்க இருந்த்தா்கவும் அறிய முடியவில்ன்ல. 
்கணவன் சசால்லுகிற�டி நடப்�து ்தான் �திவிர்தத 
்தன்னமயா்க வனரயறுக்கப்�ட்டுள்ேது. அன்த 
வலியுறுத்தளவ புராணங்களில் �திவிரன்த்களின் 
்கன்த்கள் புனையப்�ட்டு வநதுள்ேை. (ச�ரியார் 
ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. �குதி. 2. 
2009: 365). 
ளமலும், இநதியத துனணக்கண்டததில் ஒரு 

ச�ண்ணாைவர் �திவிரன்தயா்க இருக்களவண்டும் 
என்றால், அவர் எவ்வேவுககு அடினம 
உணர்ளவாடு இருககிறார்்களோ, அவ்வேவுககு 
அவ்வேவு அப்ச�ண்ணாைவள் உயர்ந்த 
�திவிரன்தயா்கச் சித்தரிக்கப்�டுகிறார்்கள். 
(விடு்தன்ல. 28.06.1973.) அவ்வாறு ஆ்கச்சிறந்த 
�திவிரன்த்கோ்க இதி்காச புராணங்கள் கூறும் 
ச�ண்்களும் கூட இன்�மாைச்தாரு வாழ்வினை 
வாழ்ந்த்தா்க அறிய முடியா்ததுடன், அவர்்களில் 
சி்லரும் ‘வி்தனவ்கள்’ என்ற நின்லயினையும் 
அனடயளவ சசய்கின்றைர் என்�ன்த ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி குறிப்பிடுகின்றைர். (விடு்தன்ல. 
04.05.1973).
‘்கறபு’ என்�்தறகுப் ‘�திவிர்தம்’ என்று 

குறிப்பிடப்�டுவ்தன் மூ்லமும், ச�ண்்கனே விட 
ஆண்்கோைவர்்கள் சசல்வம், வருவாய், மறறும் 
உடல் வலினம்கனேக ச்காண்டவர்்கள் என்ற 
பிம்�ங்கனேக ்கட்டனமக்கப்�டுவ்தன் மூ்லமும், 
ச�ண்்கள் அடினமயாவ்தறகும், ஆண்்கனே 
மூர்க்கர்்கோககி, ஆண்்களுககு மட்டும் ‘்கறபு’ 
என்�து இல்ன்ல என்று எண்ணுவ்தறகும் 
வழிவன்க சசய்கின்றை என்றார் ச�ரியார் ஈ.சவ. 
இராமசாமி. (குடி அரசு. 08.01.1928).

இ்தனுடன் ச�ண்்கள் என்�வர்்கள் சு்தநதிரம் 
அறற ச�ாருட்்கனேப் ள�ான்றவர்்கள், 
அப்ச�ாருட்்கனே’ ஆண்்கள் ்தங்களின் 
விருப்�ப்�டி எவ்வாறு ளவண்டுமாைாலும் 
� யன் � டு த தி க  ச ்க ா ள்ே்ல ா ம்  என் ற 
்கறபி்தங்களும், ஆண்்கள் சசார்க்கம் ள�ான்ற 
இன்�ப் ள�று்கனேப் ச�ற, ச�ண்்கனே எந்த 
வன்க்களிலும் உ�ளயா்கப்�டுததிக ச்காள்ே்லாம் 
என்ற �ார்ப்�னீயக ்கருததுருவாக்கங்கனேயும் 
சுயமரியான்தக்காரர்்கள் சவளிச்சமிட்டைர். 
(ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. 
�குதி. 2. 2009: 365).
்கறபு என்ற ்கருததியலுக்கா்க, மைதில் ள்தான்றும் 

உண்னம அன்ன�யும், ்கா்தன்லயும் மனறததுக 
ச்காண்டு, ்கா்தலும் அன்பும் இல்்லா்தவர்்களுடன் 
இருக்க ளவண்டும் என்ற சமூ்க நிர்ப்�ந்தம் 
அழிந்தாள்ல, உண்னமக ்கறபு, இயறன்கக ்கறபு 
மறறும் சு்தநதிரக ்கறபு என்�்தனை ஒருவர் 
்காணமுடியுளம ்தவிர, நிர்ப்�ந்தங்களிைாலும், 
ஒரு பிறப்புககு ஒரு நீதி என்�்தாலும், வலினம 
ச்காண்டவன் வலினமயறறவனுககு எழுதினவத்த 
்தர்மங்களிைாலும், ஒருள�ாதும் உண்னமக 
்கறபினைக ்காணமுடியாது என்�துடன், அது 
ஒருவன்கயில் அடினமக ்கறன�யும் நிர்ப்�ந்தக 
்கறன�யுளம ஊககுவிககும் என்றார் ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி. (குடி அரசு. 08.01.1928). 
அள்தள�ால், �ாவததிறகும், ்காவலுககும், 

மாைததிறகும் �யநது �திவிரன்தயாய் இருப்�வர்்கள் 
எல்்லாம், எவ்வாறு ்கட்டனமக்கப்�டும் 
்தகுதியினை உனடயர்்கள் ஆவார்்கள்? (ச�ரியார் 
ஈ.சவ.ரா. சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. �குதி. 
2. 2009: 366). இத்தன்கய ‘�திவிர்தம்’ என்ற 
்கருததுருவாக்கம் உண்னமசயனில், ்தமிழர்்களின் 
வர்லாறறில், அவர்்களின் எண்ணிகன்கயில், 
்தமிழர் வர்லாறு ச்தாடஙகிய ்கா்லம்ச்தாட்டு 
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இன்றுவனர ,  ஒளர ஒரு ச�ண்னணத 
்தான் �ததினியா்கவும், �திவிரன்தயா்கவும் 
ள�ாறறப்�ட ளவண்டியவர்்கோ்கக ்கண்டுபிடிக்க 
முடிநதிருககிறது என்றால், இது ்தமிழ்ப் ச�ண் 
சமூ்கததிறகு இழிவும் �ழியுளம ஆகும் என்றார் 
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி. (விடு்தன்ல. 
04.05.1973).

‘்கறபு’ என்ற ச�யரில் உண்னமயாை 
அன்�ாைது அ்லட்சியப்�டுத்தப்�ட்ளட 
வருகிறது. ்கறபு என்ற ்கருததியல் அப்�டிளய 
அவசியமாைால் அது ஆண்்களுககும் 
ச�ண்்களுககும் ச�ாதுவாை்தா்களவ இருக்க 
ளவண்டும் என்ற ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி. 
‘்கறபு’ என்�்தனைச் சு்கா்தாரம், உடல்ந்லம் மறறும் 
ச�ாது ஒழுக்கம் சார்நது மட்டுளம ஆ்தரிக்கச் 
சசய்்தார். (குடி அரசு. 01.03.1936). வாழ்கன்க 
ஒப்�ந்தததிற்கா்கவும், ்கா்தல் அன்பிற்கா்கவும் 
இருவனரயும் ‘்கறபு’ என்னும் சஙகிலி ச்காண்டு 
எவ்வேவு ளவண்டுமாைாலும் இறுககிக ்கட்டட்டும். 
அன்தப் �றறிக ்கவன்ல இல்ன்ல என்று கூறிய 
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி, ஒரு பிறவிககு 
ஒரு நீதி என்கிற ்கறபு அடினமப்�டுததுவது 
மூர்க்கத்தைளம அல்்லாமல், அதில் ்கடு்கேவு 
உண்னமயும் நாணயமும் ச�ாறுப்பும் இல்்லளவ 
இல்ன்ல என்றார். (ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. 
சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1. �குதி. 2. 2009: 
366). ளமலும், ச�ண்்களுககு விடு்தன்ல என்�து 
ளவண்டுமாைால், ‘ஒரு பிறப்புககு ஒரு நீதி’ 
வழஙகும் நிர்ப்�ந்தக ்கறபு எனும் முனறயாைது 
ஒழிநது, ‘இரு பிறப்பிறகும் சமமாை, சுளயச்னசக 
்கறபு முனற ஏற�ட ளவண்டும் என்றும் ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி குறிப்பிடுகிறார். (குடி அரசு. 
08.01.1928; குடி அரசு. 01.03.1936).

வி்பசசொைம்:

நாட்டில் ஒழுக்கம் சீர்�ட ளவண்டுசமனில், 
வி�ச்சாரம் என்ற அனமப்பின் மீதுள்ே 
ச்கடுபிடி்கள் ்தேர்த்தப்�ட்டு, விவா்கரததும், 
வி்தனவ மறுமணமும் நனடச�ற ளவண்டும். 
அததுடன் ஆண்்கள் வி�ச்சாரததில் ஈடு�டுவதில் 
ஏற�டும் ்தயக்கமின்னமயும் ஒழிக்கப்�ட 
ளவண்டும் என்றைர் சுயமரியான்தக்காரர்்கள். 
(குடி அரசு. 28.09.1930). ஆண்்கள் எப்�டி 
ளவண்டுமாைாலும் வாழ்லாம், எவ்வேவு 
ச�ண்்கனே ளவண்டுமாைாலும் திருமணம் 
சசய்து ச்காள்ே்லாம் என்கின்ற வழக்களம 
வி�ச்சாரததினை வேர்ககின்றது என்�து ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி அவர்்களின் ்கருத்தாகும். 
(குடி அரசு. 16.06.1935). அள்த ள�ால், 
ஆண்்கள் வி�ச்சாரம் என்�தில் ஈடு�டாமள்ல 
இருநதுவிட்டால், ச�ண்்கள் மட்டும் எப்�டிக 
ச்கட்டுப் ள�ாய் விடுவார்்கள்? என்ற அடிப்�னடக 
ள்கள்வியினைப் ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி 
எழுப்பிைர். (விடு்தன்ல. 11.10.1948).

வி�ச்சாரம் என்�்தன் அடிப்�னடத ்தததுவளம 
ச�ண்ணாைவர்்கள் ஆண்்களின் அடினம்கள், 
ஆண்்களுனடய ள�ா்கப் ச�ாருட்்கள், 
ச�ண்்கனே வின்லககு விற்கவும், வாடன்கககு 
விடவும் சசய்யககூடிய ச�ாருட்்கோைவர்்கள் 
என்�ள்த என்ற ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி, 
இது ஆண்்கோல் உண்டாக்கப்�ட்ட சுயந்லச் 
சூழ்ச்சிளய என்றார். (குடி அரசு. 26.10.1930); 
்கறபு, வி�ச்சாரம் எனும் வார்தன்த்கள் எல்்லாம் 
சவறும் புரட்டா்களவ உள்ே்தனை அறிந்த 
சுயமரியான்தக்காரர்்கள், வி�ச்சாரம் என்னும் 
சசால்்லாைது, வழக்கததில் ச�ண்்கனே மட்டுளம 
குறிக்கப் �யன்�டுத்தப்�ட்டு வருதுடன் (குடி 
அரசு. 26.10.1930), அது ச�ண்்கள் அடினம்கள் 
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என்�ன்தக ்காட்டும் ஒரு குறிப்பு வார்தன்தயா்களவ 
சமூ்கததில் நின்லச்காண்டுள்ேது என்�்தனைக 
குறிப்பிட்டைர். (குடி அரசு. 12.10.1930).
ச�ாதுவா்களவ, வி�ச்சாரம் சசய்வ்தால் 

உண்டாகும் ஒழுக்கக குனறவாைது வழக்கததில் 
ச�ண்்களுககு மட்டும் ்தான் உண்ளட ஒழிய 
ஆண்்களுககுக கினடயாது என்ற ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி (குடி அரசு. 12.10.1930), 
வி�ச்சாரம் ச்தாடர்�ாை குறறச்சாட்டு்தல்்களும், 
�ழிச்சசால்லும், �ழியும் ஆண்மக்களுககு 
என்றுளம கினடயாது என்றும், அன்றியும் 
ஆண்்கனே ‘வி�ச்சாரன்’ என்று அனழககின்ற 
வழக்கமும் சமூ்கததில் இல்்லாமள்லளய இருநது 
வநதுள்ேது என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். (குடி 
அரசு. 12.10.1930). 
அதுமட்டுமல்்லாமல், �்ல இடங்களில் 

வி�ச்சாரம் என்�து ஆண்்களுககு ஒரு 
்தறச�ருனமயா்கவும், பு்கழா்கவும் இருககின்றது. 
சி்ல ஆண்்கள் வி�ச்சாரததில் ஈடு�டும் 
ச�ண்்களிடம் உள்ே ச்தாடர்பினைப் �றறி 
ச�ருனமயா்கக ்கருதிகச்காள்கின்றைர். (குடி 
அரசு. 26.10.1930). அள்தள�ால், ம்தக 
ள்காட்�ாடு்கள் எதிலும் வி�ச்சாரததில் ஈடு�டும் 
ஆண்்களுக்காை தீட்டினைப் �றறிய குறிப்பு்கள் 
ஏதுமில்ன்ல என்று சுயமரியன்த ச�ண்்கள் 
மாநாட்டில் குறிப்பிட்ட இ்லட்சுமி அம்னமயார் 
அவர்்கள், ்தநன்த ச�ரியாரின் ்கருததிறகு 
வலுவினைச் ளசர்த்தார். (குடி அரசு. 04.05.1930). 
எைளவ, இத்தன்கய வி�ச்சார முனற்கள் 

சமு்த ாயததிலிருநது அழிநச்த ாழிநது , 
ச�ண்்கள் சுயமரியான்தயுடன் வாழ வழிவன்க 
சசய்யளவண்டும் என்று கூறிச் சுயமரியான்த 
இயக்கததிைர், வி�ச்சாரம் என்�தில் உள்ே 
�ாலிைச் சிக்கல்்கனேக ்கனேய �ாடு�ட்டைர்.

முடிவுரை:

இநதியத திருமண முனறயில் ்கணவன்-
மனைவி உறவின் முனறயாைது அன்புமுனற 
உறவா்களவா அல்்லது நட்புமுனற உறவா்களவா 
இல்்லாமல் ஆண்டான்-அடினம உறவா்களவ 
உள்ேது என்று சுயமரியான்த இயக்கததிைர் 
்கருதிைர். வாழ்கன்கககும் மைததுககும் ஒத்த 
மணமக்களே கூடி, இருவரும் நண்�ர்்கோ்க 
நடநது ச்காள்ேளவண்டும் என்�ள்த ச�ரியார் 
ஈ.சவ. இராமசாமி அவர்்களின் விருப்�மா்க 
இருந்தது. 
சமூ்கததில் புனி்தமா்கக ்கரு்தப்�ட்டு 

வரும் ‘்தாய்னம’ என்ற நின்லனமயின் 
மீதும் சுயமரியான்தக்காரர்்கள் �குத்தறிவுப் 
�ார்னவயினைளய ச்காண்டு இருந்தைர். 
ச�ண்்கள் என்றால் சவறும் குழநன்த ச�றும் 
இயநதிரம் என்று ்தான் இந்தச் சமூ்கமாைது 
்கருதி வருகின்றது என்ற சுயமரியான்தக்காரர்்கள், 
ச�ண்ணடினமத்தைம் என்�து ‘்தாய்னம’ 
என்ற ்கருததுருவில் நின்லநிறுவப்�டுகிறது 
என்றைர். ச�ண்்கள், ்தங்களின் உடலின் 
மீது முழு உரினமனயயும் ச்காண்டு, ்தாங்கள் 
்தாய்னம அனடவது குறிததுத ள்தர்வு சசய்யும் 
உரினமயினைப் ச�றறிருக்க ளவண்டும் என்றும் 
ள�ாராடிைர்.
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி, ‘்கறபு’ 

என்ற வார்தன்தயின் மீ்தாை அரசியன்ல 
்க ட் டு ன ட த ்த து ட ன்  (depoliticized), 
அ்தற்காை �குத்தறிவு விேக்கங்கனேயும் 
மக்களிடம் ச்தளிவு�டுததிைார் . ‘்கறபு ’ 
என்ற ச�யரில் உண்னமயாை அன்�ாைது 
அ்லட்சியப்�டுத்தப்�ட்ளட வருகின்றது என்றைர் 
சுயமரியான்த இயக்கததிைர். அப்�டிளய 
‘்கறபு’ என்ற ்கருததியல் அவசியமாைால் 
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அது ஆண்்களுககும் ச�ண்்களுககும் 
ச�ாதுவாை்தா்களவ இருக்க ளவண்டும் என்ற 
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி, ‘்கறபு’ என்�்தனைச் 
சு்கா்தாரம், உடல்ந்லம் மறறும் ச�ாது ஒழுக்கம் 
சார்நது மட்டுளம ஆ்தரிக்கச் சசய்்தார். 
ளமலும், வி�ச்சாரததினைப் �றறிக குறிப்பிடும் 

ச�ாழுது வி�ச்சாரம் என்�்தன் அடிப்�னடத 
்தததுவளம ச�ண்ணாைவர்்கள் ஆண்்களின் 
அடினம்கள், ஆண்்களுனடய ள�ா்கப் ச�ாருட்்கள், 
ச�ண்்கனே வின்லககு விற்கவும், வாடன்கககு 
விடவும் சசய்யககூடிய ச�ாருட்்கோைவர்்கள் 
என்�ள்த என்ற ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி, 
இது ஆண்்கோல் உண்டாக்கப்�ட்ட சுயந்லச் 
சூழ்ச்சிளய என்றார். ‘்கறபு’, ‘வி�ச்சாரம்’ எனும் 
வார்தன்த்கள் எல்்லாம் சவறும் புரட்டா்களவ 
உள்ே்தனை அறிந்த சுயமரியான்தக்காரர்்கள், 
வி�ச்சாரம் என்னும் சசால்்லாைது, வழக்கததில் 
ச�ண்்கனே மட்டுளம குறிக்கப் �யன்�டுத்தப்�ட்டு 
வருதுடன், அது ச�ண்்கள் அடினம்கள் 
என்�ன்தக ்காட்டும் ஒரு குறிப்பு வார்தன்தயா்களவ 
சமூ்கததில் நின்லச்காண்டுள்ேது என்�்தனைக 
குறிப்பிட்டைர் .  இத்தன்கய வி�ச்ச ா ர 
முனற சமு்தாயததிலிருநது அழிநச்தாழிநது 
ச�ண்்கள் சுயமரியான்தயுடன் வாழ வழிவன்க 
சசய்யளவண்டும் என்று கூறிச் சுயமரியான்த 
இயக்கததிைர் வி�ச்சாரம் என்�தில் உள்ே 
�ாலிைச் சிக்கல்்கனேக ்கனேயப் ச�ரிதும் 
�ாடு�ட்டைர். சமூ்கநீதியில், ச�ண்்களுக்காை 
நீதினயயும் உள்ேடககிைர்.

குறி்பபுதவி நூல்்கள்:

1. ஆனைமுதது, ளவ. ச�ரியார் ஈ.சவ.ரா. 
சிந்தனை்கள். ச்தாகுதி. 1-6. சசன்னை: 
ச�ரியார் ஈ.சவ. இராமசாமி- நா்கம்னம 
்கல்வி, ஆராய்ச்சி அறக்கட்டனே, 2009. 

2. உண்னம

3. குடி அரசு

4. திராவிடன்

5. �குத்தறிவு

6. புரட்சி

7. ச � ரி ய ா ர் ,  ்த நன ்த .  ச �ண்  ஏன் 
அடினமயாைாள்?. சசன்னை: ச�ரியார் 
சுயமரியான்தப் பிரச்சார நிறுவை சவளியீடு, 
2004.

8. …..., அழியட்டும் 'ஆண்னம'. சசன்னை: 
ச�ரியார் திராவிடர் ்கழ்கம், 2010. 

9. ராெதுனர, எஸ்.வி. மறறும் வ. கீ்தா. ச�ரியார்: 
சுயமரியான்த சம்தர்மம். ள்காயம்புததூர்: 
விடியல் �திப்�்கம், 1999.

10. விடு்தன்ல

11. வீரமணி, கி. ச்தாகுப்பு. ச�ரியார் ்கேஞ்சியம். 
சசன்னை: ச�ரியார் சுயமரியான்த பிரச்சார 
நிறுவை சவளியீடு, 2010.

12. Geetha, V and S.V. Rajadurai. Towards 
a Non-Brahmin Millennim: From 
Iyothee Thass to Periyar. Calcutta: 
Samya, 1998.

13. …..., Revolt: A Radical Weekly from 
Colonial Madras. Chennai: Periyar 
Dravidar Kazhagam, (n.d.).

14. Jeevanandam, S and Rekha Pande. 
Devadasis in South India: A Journey 
from Sacred to Profane Spaces. Delhi: 
Kalpaz Publications, 2017. 

15. Revolt
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ஆசிரியர குறி்பபு:

முனைவர் ஜீவாைந்தம், சிககிம் ஒன்றியப் 
�ல்்கன்லக்கழ்கததில் வர்லாறறுத துனறயில் 
உ்தவிப் ள�ராசிரியரா்கப் �ணிபுரிநது வருவதுடன், 
அஸ்்ாம் ஒன்றிய �ல்்கன்லக்கழ்கததின் 
வர்லாறறுத துனறயில் உ்தவிப் ள�ராசிரியரா்கப் 
�ணியாறறிய அனு�வம் வாய்ந்தவராவார்.  
உள்நாடு மறறும் �ன்ைாட்டுக ்கருத்தரஙகு்களில் 
�ஙகு ச்காண்டுள்ேதுடன், அக்கருத்தரஙகு்களில் 
அளித்த ஆய்வுக்கட்டுனர்களுககுச் சிறப்பு 
விருது்கனேப் ச�றறவராவார். அததுடன், 

்கல்வியில் சிறநது விேஙகிய்தற்கா்க நீதியரசர் 
இராசள்கா�ா்லன் நினைவுப் �்தக்கமும், 
�ல்்கன்லக்கழ்க ளவந்தர் அவர்்களின் நூறறாண்டுப் 
�ரிசும், அைந்தராம சர்மா நினைவுப் �ரிசும் 
ச�றறவராவார். ளமலும், ்தமிழ்கம், ச�ண்ணியம், 
ச�ரியாரியம், சமயம், ள்தவ்தாசி முனற 
குறிதது வர்லாறறு முனறயி்லாை ஆய்வினை 
ளமறச்காண்டு வருவதுடன், அவறறினைத 
உள்நாடு மறறும் �ன்ைாட்டு ஆய்வி்தழ்்கள் 
மறறும் �திப்�்கங்களின் மூ்லம் ்கட்டுனர்கோ்கவும், 
புத்த்கங்கோ்கவும் ச்தாடநது எழுதியும், 
�திப்பிததும் வருகின்றவராவார்.
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“… Whereas, the Dravidian people of South India, especially 
the Tamil people of Sangam Age, also had their ancient roots in the 
Indus Valley Civilization, 

And we have an intensive research basis for those foundations. 
Yet, the geographical gap between the lands, and the time gap 
between the cultures, provide a challenge to that research. Those 
who could not accept the Dravidian theory, only place this gap, as 
their argument. The great scholar Dr. IravathamMahadevan, who 
was fully supportive of the Dravidian theory, had also referred to 
this gap at one point of time.

The Natives of the North and Central Dravidian languages were 
inherently closer to the Indus Valley, on a geographically comparative 
basis, yet they differ on a culturally comparative mode. 

At the same time, the South Indian civilization which flourished 
in the Sanga Tamil classical age, exhibits close resemblance to the 
Indus Valley civilization. We need to reconcile these differences via 
newer empirical data, and that is the challenge before the Indian 
Research and Academia”.

Prof. Malcolm Adiseshiah memorial lecture series – Feb 042011,
International Institute of Tamil Studies,
Chennai, Tamil Nadu, Union of India)

R. BALAKRISHNAN, IAS (Retd.)
Research Scholar - Indus Valley Civilization,
Author of the Book: Journey of a Civilization:  

Indus to Vaigai
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தமிழே திைாவிடம்!

முனைவர். சசா. சாந்தலிங்கம்,  
மதுலை

கட்டுரைச் சுருககம் :

அணலமக் கொைத்தில் தொன தமிழ் வவறு, திரொவிடம் வவறு எனறு பிலழயொன �ரப்புலரகள் 

வமற்பகொள்்ளப்�ட்டன. ஆனொல் கல்விப் புைத்தில், ’தமிழ்’ என்ற பசொல்லும், ’திரொவிடம்’ 

என்ற பசொல்லும் ஒருப�ொருள் �னபமொழிகவ்ள. தமிழ் என்ற பசொல், இயற்பசொல் (Endonym). 

திரொவிடம் என்ற பசொல், திலசச்பசொல் (Exonym). இவ்விரணடும், தமிழ் வரைொற்றில் 

மட்டுமல்ைொமல், உைக வரைொற்றிலும் நீணடு பெடுக இடம் ப�ற்றுள்்ளன. தமிழ் பமொழி 

மட்டுமல்ைொது, �ை உைக பமொழிகளிலும் இத் தனலம குடிபகொணடுள்்ளது. தமிழ்/

திரொவிடம் - இரணடு பசொற்களும் ஒவர ப�ொருல்ள – தமிழ் பமொழிலயக் குறிப்�னவவ 

என்ற இன வலரவியல்-பமொழியியல் உணலமலயப் �ை தரவுகள் பகொணடு இக் கட்டுலர 

நிறுவுகி்றது. 

முன்னுரை:

‘திராவிடம்’ என்ற சசால் இன்று ்தமிழ்கததில் 
மட்டுமல்்லாது இநதிய அேவில் ஏன் உ்ல்க 
அேவிலும் ள�சுச�ாருோ்க ஆகியுள்ேது. 
இச்சசால்்லால் எரிச்ச்லனடயும் சி்லர் இ்தனை 
வடசசால் (சமஸ்கிரு்தம்) என்று ்கருதிகச்காண்டு 
'்தமிழ்நாட்டவர்்கள் திராவிடம் எனும் வடசசால்ன்ல 
ஏற்க்லாமா?' எைக குமுறுகின்றைர். ஆைால் 
ள்தச�க்தர்்கள் ்தாங்களே எைத ்தம்�ட்டம் 
அடிததுக ச்காள்ளும் சி்லளர கூடத ்தங்கனே 

அறியாமள்லளய நாட்டுப்�ண் ‘ெை ்கண மை’ 
�ாடும் ள�ாது ‘திராவிட உத்க்ல வங்கா’ எைப் 
�ாட ளவண்டிய ்கட்டாயததில் உள்ேைர். இப்�டி 
�்லரது விமர்சைங்களுககும், ஏறபுககும் உள்ோை 
‘திராவிடம்’ என்னும் சசால்லின் உண்னம 
வடிவம் என்ை?, உண்னமப் ச�ாருள் என்ை?, 
என்�ன்த வர்லாறறுத ்தரவு்களோடு ஆராய்கிறது 
இக்கட்டுனர.
இன்னறய விமர்ச்கர்்கள் �்லரும் திராவிடம் 

என்ற சசால் ளமன்ல நாட்டவர்்கோல், குறிப்�ா்க 
எல்லீஸ், ்கால்டுசவல் ள�ான்றவர்்கோல் 
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அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டது என்ற ்தவறாை 
எண்ணததி ல்  உள்ேை ர் .  அவ ர் ்க ள் 
்தமிழ்சமாழினயக ்கறறுத ள்தாய்நது ஆய்வு 
சசய்யும்ள�ாது ்தமிழ்சமாழி மறற ச்தன்ை்க 
சமாழி்களோடு ச�ரிதும் ஒததிருப்�ன்தக 
்கண்டு இவறனற ஒரு சமாழிககுடும்�ம் 
எைக கூறி ‘திராவிட சமாழிககுடும்�ம்’ 
என்ற ்கருத்தாக்கததிறகு வந்தைர். ‘திராவிட 
சமாழி்களின் ஒப்பி்லக்கணம்’ என்ற ஒரு நூன்லளய 
்கால்டுசவல் எழுதிைார். ஆைால் திராவிடம் 
எனும் சசால் அவரால் உருவாக்கப்�ட்டது அல்்ல. 
அவருககு இரண்டாயிரம் ஆண்டு்களுககும் 
முன்�ா்களவ ்தமினழக குறிக்க திராவிடம் 
என்ற சசால் �யன்�ட்டுள்ேது என்ற சசய்தி 
�்லரும் அறியத ்தக்க்தாகும். வர்லாறறுக 
்கா்லம் சநடுகிலும், �ல்ளவறு அறிஞர்்கோலும், 
ஆன்ளறார்்கோலும், ஆன்மீ்கத ்தன்லவர்்கோலும், 
்கல்சவட்டு, சசப்ள�டு எைப்�டும் �திவு்கனேச் 
சசய்்தவர்்கோலும் திராவிடம் என்னும் சசால் 
்தமிழ் என்�்தன் மாறறுச் சசால்்லா்கப் �யன்�ட்டு 
வந்தது என்�்தற்காை சான்று்கனே நாம் 
்காணவிருககிளறாம்.
திராவிடம் என்று ஓர் இைம், ஆரியர் என்று 

ஓர் இைம் என்ற �ாகு�ாடு சசயறன்கயா்க 
ஆஙகிள்லயர்்கோல் ஏற�டுத்தப்�ட்டது என்ற 
ஒரு கூறறும் உண்டு. நாம் இைப்பிரச்சனை �றறி 
இஙகு விவாதிக்கப் ள�ாவதில்ன்ல. சமாழி என்ற 
அேவில் மட்டுளம இவ்வாய்வு ள�சும்.
சமவயங்க சுத்த (Samavayanga Sutta), 

�ன்ைவை சுத்த (Pannavana Sutra) என்னும் 
இரண்டு சமண நூல்்கள், கி.மு. மு்தல் 
நூறறாண்டில் இநதியாவில் வழக்கததிலிருந்த 18 
வன்கயாை எழுததுக்கனேப் �ட்டியலிடுகின்றை. 
அவறறுள் �ாம்பி (Bambhi) என்�தும், ்களராஷ்டி 
(Kharosthi) என்�தும், ்தமிழி (Thamizhi) 

என்�தும் இன்றும் �்லராலும் அறியப்�ட்ட 
ச�யர்்கள். �ாம்பி என்�ள்த பிற்கா்லததில் 
பிராமணர்்கோல் பிரம்மன் உருவாககிைான் என்ற 
்கன்தயின் அடிப்�னடயில், ‘பிராமி’ எைப் ச�யர் 
மாறறம் ச�றற்தா்கச் சசால்வர். ஆைால், சமண 
மு்தல் தீர்த்தங்கரராை ரிஷ�நா்தரின் ம்களே �ாம்பி 
(பிராமி) ஆவார். ்களராஷ்டி (்காந்தாரி) என்�து 
இநதியாவின் வட ளமறகில் ஆப்்கானிஸ்்தான், 
�லுசிஸ்்தான் �குதியில் வழஙகிய எழுததுவன்க. 
்தமிழி என்�ள்த ச்தன்ை்கததில் வழஙகிய எழுதது 
ஆகும். வடநாட்டில் மு்தலில் ்கல்சவட்டு்கள் 
எழு்தப்�ட்ட சமாழி பிராகிரு்தம். எழுதது �ாம்பி 
(பிராமி).
கி.பி. மு்தல்-இரண்டாம் நூறறாண்டில் 

ள்தான்றிய ‘்லலி்தவிஸ்்தரம்’ எனும் ச�ௌத்த நூல் 
அப்ள�ான்தககு இநதியாவில் வழஙகிய 64 
வன்க எழுததுக்களின் �ட்டியன்லத ்தருகிறது. 
இதிள்லளய பிராமி மு்தல் இடததிலும், ்களராஷ்டி 
இரண்டாம் இடததிலும், ‘திராவிட லிபி’ என்�து 
12ம் இடததிலும் னவக்கப்�ட்டுள்ேது.(1) 
இவறறுள் (64ல்) ்தமிழி என்ற எழுததுவன்க 
குறிப்பிடப்�டவில்ன்ல. ்தமிழி என்�்தன் மாறறு 
வடிவமா்களவ ‘திராவிடி’ என்ற சசால் கி.பி. 
மு்தல் நூறறாண்டிள்லளய இடம் ச�றறுள்ேது. 
எைளவ அன்ளற ்தமிழியும், திராவிடியும் ஒன்று 
எனும் எண்ணம் இநதியாவில் நி்லவியுள்ேது 
எைக ்கரு்த்லாம்.

5 ஆண்டு்களுககு முன்பு, ்தமிழ்/திராவிடம் 
எனும் இரு சசாற்கனேயும் ஆய்வு சசய்்த ஓர் 
ஆய்வாேர் - ள�ரா. முனைவர் ்கண்ணபிரான் 
இரவிசங்கர் (2), சி்ல அருனமயாை ஏற்கத்தக்க 
்கருததுக்கனே முன்னவககிறார். அவரது நூன்லப் 
(அறியப்�டா்த ்தமிழ்சமாழி) �டித்த பின் சி்ல 
கூடு்தல் சசய்தி்கனேத ்தரளவ இக்கட்டுனரனய 
நான் எழு்த முனைநள்தன்.
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‘ளசர, �ாண்டிய ்கடல் வணி்கம் ச்காடி்கட்டிப் 
�றந்த ்கா்லதள்த ்தமிழ் என்று நம் சிறப்பு 
‘ழ’ ்கரதன்த ஒலிக்கவிய்லா்த நம் நட்பு 
இைங்கோல், ்தமிழுககு இன்சைாரு ச�யரும் 
கினடத்தது. அதுளவ திராவிடம் என்�து அவரது 
முத்தாய்ப்�ாை ்கருதது. (3)

அவர் ்தரும் சான்று்கனேளய நான் மு்தலில் 
்தருகிளறன். உ்லச்கஙகும் இருககும் �்ல 
சசாற்கனே நமது ்தமிழர்்கள் வழக்கப்�டி 
எளினமயா்க உச்சரிக்கத ்தமிழாககிக 
ச்காண்ளடாம். எடுததுக்காட்டா்க.
• Zhongguo (china) - சீைம்.
• Ionian (Greek) - யவைம்.
• Kedah (Malaysia) - ்கடாரம்.
• Java (Indonesia) - சாவ்கம்.

• Parsa (Persian) - �ார்சி.
என்று உ்லகின் �்ல சசாற்கனே நாம் 

்தமிழ்ப்�டுததிக ச்காண்டது ள�ா்லளவ, பிறரும் 
்தமிழம் / ்தமிழ்கம் என்�ன்த திரமிடம் / 
திராவிடம் எைத ்தங்கள் எளினமயாை 
உச்சரிப்புக்கா்க மாறறிகச்காண்டைர். (4) 
இவ்வாறு சமாழிகள்கற� ஒலிப்பு மாறறி 
வழஙகுவன்தத ்தான் ச்தால்்காப்பியர் தினசச்சசால் 
(Exonym) என்கிறார் என்�து அவரது ்கருதது. 
கிளரக்க சமாழியில் உள்ே Periplus of the 
Erythraean Sea எனும் ச்தான்னமயாை 
ஆவணக குறிப்பில் (கி.பி. மு்தல் நூறறாண்டு) 
்தமிழ்கம் என்�ன்த Damirica / Dravida என்ளற 
உள்ேது. ச்தாண்டி, முசிறி, ்தமிழ்கம் என்ற 
சசாற்கள் இவ்வாவணததில் இடம் ச�றுகின்றை.  
(�க.155-156).
்தா்லமி (Ptolemy) எனும் கிளரக்க அறிஞர், 

்தமிழ்கதன்தத ்தன் ‘Geographike Hyphegesis’ 
எனும் நூலில் (கி.பி.150) Damirike என்று 

்தான் குறிப்பிடுகிறார். அவருககும் முன்�ா்க 
Herodotus (கி.பி.425ல்) எனும் வர்லாறறு 
ஆசிரியர் திராவிடம் என்ளற குறிககின்றார். 
எைளவ திராவிடம் எனும் ்தமிழுக்காை மாறறுச் 
சசால்லின் (தினசச்சசால்) ்கா்லம் கி.பி. 500 
என்று ஆகிறது.
உ்ல்கம் ்தமிழுககு வழஙகிய தினசச்சசால்்லாை 

திராவிடம் என்�ன்தச் சமஸ்கிரு்த சமாழியிலும் 
எடுததுகச்காண்டு, அ்தனை இழிவா்கப் 
�யன்�டுததியுள்ோர்்கள்.
‘ளம்க்லா, திரமிடா… ்தாஸ்்தா க்ஷதரிய ொ்தய
வருடி்லதவம் அனுபிராப்்தா பிராமணாைாம் 

அ்தர்சண
ந பிராமண விளராள்தந, சகயா சாஸ்தும் 

வசுந்தரா. (5)

இ்தன் ச�ாருோவது: திரமிட (திராவிட) 
நாட்டு அரசர்்கள், சதரிய அந்தஸ்து குனறநது 
ள�ாய், சூததிரர்்கள் ஆகிவிட்டார்்கள். 
பிராமணர்்கனேப் �ன்கததுக ச்காண்ட்தால்; 
உயர்ந்த அப்பிராமணர்்கனேப் �ன்கததுக 
ச்காண்டு எவைாலும் நாடாே முடியாது. 
(அனுசாசை �ர்வம் - ம்கா�ார்தம்).

இந்திய அளவிலொை வைலொறறுச சொன்று்கள்:

‘்லலி்த விஸ்்தரம்’ எனும் ச�ௌத்த நூலில் 
கி.பி. மு்தல் நூறறாண்டிள்லளய ்தமிழி என்�்தன் 
மாறறு வடிவமாை திராவிடி என்ற எழுதது  
வன்க இடம் ச�றறிருப்�ன்தக ்கண்ளடாம். 
இ்தறகு முன்�ா்களவ ்கலிங்க மன்ைன் 
்காரளவ்லனின் அததிகும்�ா ்கல்சவட்டில், ்தமிழ் 
மன்ைர்்கோை ளசர, ளசாழ, �ாண்டியர்்களின் 
ஒறறுனமக  கூட்டணினயக குறிககும் 
வி்தமா்க ‘்தமிர ள்தச சங்கா்தம்’ என்ற சசால் 
�யன்�டுத்தப்�ட்டுள்ேது.



60 சனவரி - மார்ச் 2023

ச்த�்த பிராமணம் என்ற நூலில், சங்க்கா்ல 
நி்லந்தரு திருவிற �ாண்டிய மன்ைன், ‘திராவிட 
�தி’ என்ளற �ட்டப்ச�யர் சூட்டப்�ட்டுள்ோன். 
இம் மன்ைனின் �டகு சவள்ே ்கா்லததில் 
ச�ாதின்க மன்லயில் நின்றது. (்கணினி ்த்கவல்) 
இம்மன்ைன் ்கா்லததில் அவைது அனவயில் 
்தான் ச்தால்்காப்பியம் அறஙள்கறறப்�ட்ட்தா்கப் 
�ாயிரம் கூறுகிறது. 
மதுனரயில் கி.பி.470ல் வஜர நநதி எனும் 

சமணததுறவி ‘திரமிே சங்கம்’ எனும் ச்தன்ை்கச் 
சமணச் சங்கதன்த நிறுவிைார் என்�ன்த 
அறிகிளறாம். கி.பி. 8-9ஆம் நூறறாண்டில் 
ள்கரேததுக ்கா்லடியில் பிறந்த ஆதிசங்கரர் 
்தைது சசௌந்தரிய ்லஹரியின் 75ம் �ாடலில், 
சீர்்காழியில் கி.பி.7ம் நூறறாண்டில் பிறநது 
வாழ்ந்த திருஞாைசம்�ந்தனரத ‘திராவிட சிசு’ 
என்று குறிப்பிட்டார்.
கீனழச்சாளுககிய மன்ைர்்களின் சசப்ள�டு 

ஒன்றில், சமணத துறவி ஒருவருககுத திராவிட 
வினசயததிலிருந்த புரினசநாட்டில் நி்லம் 
ச்கானடயளிக்கப்�ட்ட சசய்தி இடம் ச�றுகிறது. 
இப்புரினச நாடு என்�து ்காஞ்சிபுரம் அருகில் 
இருந்த ஊர் ஆகும். (6) ்தமிழ்நாடு என்�்தன் 
ளநரடியாை வடசமாழிச் சசால்்லா்களவ ‘திராவிட 
வினசயம்’ எனும் சசால் ஆேப்�ட்டுள்ேது. 
‘வினசயம்’ என்ற ச்தலுஙகுச் சசால் நாடு 
என்�்தன் ச�ாருளில் வழஙகுவள்த. இதுளவ 
பின்ைாளில் �திசைண்வினசயம், �திசைண்பூமி 
என்று �்ல ்கல்சவட்டு்களில், குறிப்�ா்க வணி்கர் 
ச்தாடர்�ாை ்கல்சவட்டு்களில் இடம் ச�றுகிறது.
இது ள�ான்று �்ல சான்று்கனேக ்காண்லாம். 

திராவிட ள்தசததின் ்தன்லந்கரா்கக ்காஞ்சிபுரம் 
இருந்தது என்�ன்த, சிவஸ்்கந்தவர்மன் எனும் 
�ல்்லவ மன்ைன் (கி.பி.4-5ம் நூறறாண்டு) 
்கர்நாட்கம், ஆநதிரள்தசம் மறறும் திராவிட 

ள்தசதன்தக ்காஞ்சிபுரதன்தத ்தன்லந்கரா்கக 
ச்காண்டு ஆட்சி சசய்்தான் (7) என்று 
கூறுவ்தால் அறிய்லாம்.
கி.பி.640ல் ்காஞ்சிபுரததில் சி்ல்கா்லம் வாழ்ந்த 

யுவான் சுவாங (Hiuen Tsang) எனும் சீைப் 
�யணி ்காஞ்சிபுரதன்தச் சுறறியுள்ே நாட்னட 
‘திராவிடம்’ என்ளற ்தைது �யணககுறிப்பு 
நூலில் குறிததுள்ோர். கி.பி.400ஆம் ஆண்டு 
்கா்லதன்தச் ளசர்ந்தவரும், நியாய�ாஷ்யம் எனும் 
நூலின் ஆசிரியருமாை வாதசயாயைர் ஒரு 
திராவிடர் என்றும் ்காஞ்சிபுரதன்தச் ளசர்ந்தவர் 
என்றும் அறியப்�டுகிறார். (8)

கி .பி .7-8ம் நூறறாண்னடச் ளச ர்ந்த 
நா்தமுனி்கள், ஆழ்வார்்களின் ஈரத ்தமிழாை 
நா்லாயிர அருளிச்சசயன்லத (நா்லாயிர திவ்ய 
பிர�ந்தம்) ‘திராவிட ளவ்த சா்கரம்’ என்கிறார். 
(9) திராவிட ளவ்ததன்த இன்றும் �ாடுவார்்கள் 
ச்தன்்கன்ல னவணவர்்கள் எைப்�டுவர். 
இவர்்கனேப் �ாடககூடாது என்று வட்கன்லயார் 
்தடுப்�து இன்றும் ்காஞ்சிபுரம் வர்தராசர் 
ள்காயிலில் ஆண்டுள்தாறும் நனடச�றும் அவ்லம். 
நா்தமுனி்களும், இராமானுெரும் வட்கன்லயாரால் 
முழுமை்தா்க மதிக்கப்�டுவதில்ன்ல என்�தும், 
வட்கன்லயார் சமஸ்கிரு்த சவறிளய இ்தறகுக 
்காரணம் என்�தும் சவள்ளினடமன்ல.
ள்க.ஏ. நீ்ல்கண்ட சாஸ்திரியார் ்தமிழ்கம் 

அறிந்த ச�ரும் வர்லாறறு அறிஞர். அவர் 
எழுதிய ‘ளசாழர் வர்லாறு’ மி்கப் பு்கழ் ச�றற 
நூல். அவர் ஒருமுனற மள்லசிய அரசாங்கததின் 
அனழப்பின் ள�ரில் அஙகுள்ே �ல்்கன்லக்கழ்கம் 
சசன்றார். அஙகு ஆசியவியல் சமாழிததுனற 
உருவாக்கப்�டவிருந்தது. அததுனறயில் இநதிய 
சமாழி்களில் ஒன்னறப் �ாடமா்கக ்கறபிக்க 
ளவண்டும். அ்தறகு அவரது அறிவுனர ளவண்டி 
அனழக்கப்�ட்டிருந்தார். ஆைால் அவர் ்தைது 
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அறிவுனரயா்க இநதிய சமாழி்கள் என்றால் 
‘சமஸ்கிரு்ததன்த’ப் �ாட சமாழியா்க னவக்க 
ளவண்டும் என்று கூறிைார். ஆைால் அநநாட்டு 
அரசு அவரது ஆள்லாசனைனய ஏற்கவில்ன்ல. 
எங்களுககு இநதியர்்கள் என்றாள்ல ்தமிழர்்கள் 
்தான். அவர்்கள் இநநாட்டின் உருவாக்கததில் 
இரத்தமும், வியர்னவயும் சிநதியவர்்கள். எைளவ 
்தமிளழ இநதிய சமாழிப்�ாடமா்க னவக்கத 
்தகுதி ச�றறது எை மறுதது ்தமினழப் �ாடமா்க 
னவத்தைர். அது இன்றும் ச்தாடர்கிறது. 
இள்த நீ்ல்கண்ட சாஸ்திரியார் ்தைது ளசாழர்்கள் 

எனும் ஆஙகி்ல நூலில் ‘திராவிடம்’ என்ற 
சசால்ன்லப் �்லமுனறப் �யன்�டுததியுள்ோர். 
வ ர ்ல ா ற று  ஆ வண ங ்க ள்  அ வ ன ர 
்கட்டாயப்�டுததியுள்ேை. எடுததுக்காட்டா்க 
ஒருசி்ல: ‘மு்த்லாம் இராளெநதிர ளசாழன் (கி.
பி.1012-1044) இரட்ட�ாடி ஏழனர இ்லக்கதன்த 
சவன்றான் என்று சமய்ககீர்ததி கூறிைாலும், 
அப்ள�ான்தய ளமன்லச் சாளுககிய மன்ைன் 
ெயசிம்மன் இரட்ட�ாடினயத ்தக்க னவததுக 
ச்காண்டான். கி.பி.1204ம் ஆண்னடச் ளசர்ந்த 
மிராஜ ஆவணம், ெயசிம்மன் எடள்தார் 
(இனடதுனற) �குதினய வசப்�டுததிக ச்காண்டு 
�ஞ்ச 'திராவிடர்்களின் அரசைாை ளசாழனை' 
விரட்டிைான் என்கிறார் சாஸ்திரி. (10)

இதுள�ா்லளவ மு்த்லாம் குள்லாததுங்கன் 
்கா்லததில் (கி.பி.1070-1120) ளமன்லச்சாளுககிய 
மன்ைன் ஆறாம் விககிரமாதித்தன் திராவிடர் 
�னடனய (்தமிழ் ளசாழர் �னட) விரட்டியடித்தான். 
(�க.306) என்று குறிப்பிடுகிறார். எைளவ 
ளமற்கண்ட �்ல குறிப்பு்கோலும் திராவிடம் என்ற 
சசால் ்தமிழ் / ்தமிழ்நாடு என்�ன்தளய குறித்தது 
என்�து உறுதி.
�ல்்லவர் சசப்ள�டு்களில் இரண்டாம் நநதிவர்ம 

�ல்்லவமல்்லனின் (715-780) உ்தளயநதிரம் 

சசப்ள�டு முககியமாைது. இதில் நநதிவர்மன் 
்தமிழ் (திரமிே) அரசர்்கோல் நநதிபுரததில் 
முறறுன்கககு ஆோக்கப்�ட்டான். (11) 
அநநாளில் திராவிட அல்்லது திரமிே எனும் 
சசால் ்காஞ்சிபுரதன்தத ்தன்லந்கரா்கக ச்காண்ட 
ச்தாண்னட மண்ட்லதன்தக குறித்தது எை்லாம்.
வா்தாபிககுக கிழகள்க ம்காகூடம் எனும் 

இடததில் உள்ே மகுளடசுவர நா்தர் ஆ்லயததில் 
்கறறூண்்களில் ்காணும் மங்களேசன் ்கல்சவட்டில், 
அவன் சவன்ற நாடு்கோ்க ‘வங்க, அங்க, 
்கலிங்க, வட்டூர, ம்க்த, மதர்க, ள்கரே, ்கங்க, 
மூஷ்க, �ாண்டிய, திரமிே, ளசாழிய, ஆளு்க, 
னவெயநதி ஆகியவறனறக குறிப்பிடப்�டுகிறது. 
இதில் ளசர, ளசாழ, �ாண்டியர் எைத ்தனித்தனிளய 
கூறிவிட்டுத திரமிேர் என்று ்தனிளய சசால்வது 
�ல்்லவர்்கனேளய எை்லாம். (12)

இ்லஙன்க வர்லாறறு நூ்லாை ம்காவம்சம் 
ச்தன்னிநதியாவிலிருநது வந்தவர்்கனேப் 
�ாண்டியர் என்ளறா, ளசாழர் என்ளறா ச்தளிவா்கக 
குறிப்பிடாமல் ்தமிழர் என்ளற கூறுகிறது. இவர்்கள் 
�ல்்லவர்்கோ்களவ இருக்க்லாம். (13) 

்தமிழம் என்னும் ச�யளர திராவிடம் எைத 
திரிந்தது. �ண்னடக ்கா்லததில் நாட்டுப் 
ச�யர்்களும், சமாழிப் ச�யர்்களும் ச�ரும்�ாலும் 
‘அம்’ ஈறு ச�றளற வழஙகிை. (எடு) சிங்கேம், 
்கடாரம், ஆரியம்; ்தமிழும் ‘்தமிழம்’ எை வழஙகி, 
நாட்னடயும், சமாழினயயும் குறித்தது. (14)

‘னவய்க வனரப்பில் ்தமிழ்கம் ள்கட்�’ 
(புறம்168:18) ்தமிழ்கம் என்னும் ச�யனரளய 
�ண்னடக கிளரக்க உளராம வர்லாறறாசிரியர் 
‘டமிரிக்க’ (Damirica) ட்சமரிகச்க (Damarice) 
எைத திரிநது வழஙகிைர். (15)

வடநாட்டு ஆரிய (சமஸ்கிரு்த) நூல்்களில் 
திராவிடம் என்னும் சசால், மு்த்லாவது தரமிேம் 
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என்ளற வழஙகி வந்தது. ‘ழ’்கரம் வடசமாழியில் 
இல்ன்ல. சி்ல உயிர்சமய் மு்தல்்கனே ர்கரஞ் 
ளசர்நது -தர, -ப்ர எைப் புணசரழுததுக்கோ்கத 
திரிப்�து வடநூ்லார் வழக்கம். (எ.டு) �டி-ப்ரதி 
�வேம்-ப்ரவேம். இதுள�ா்ல ்தமிழம் எனுஞ் 
சசால் தரமிேம் எை திரிந்தது இயல்ள�. பின்பு 
நாேனடவில் தரமிடம், தரவிடம் எைத திரிந்தது. 
லி-ட, ம-வ ள�ாலி. தரவிடம் என்�தில் சமய்ம் 
மு்த்லா்தலின் ்தமிழில் திராவிடம் என்றாகிப் 
பின்பு திராவிடம் எை நீண்டு வழஙகுகிறது. (16)

்கால்டுசவல் குமரிநாட்டு வர்லாறனறயும் 
ச்த ால்்க ா ப்பியதன்தயும் ,  ளம ற்கணககு 
நூல்்கனேயும் அறியா்தவரா்தலின், ்தமிழனர 
வடககிலிருநது வந்தவரா்கவும், ஆரியரால் 
நா்கரி்கமனடந்தவரா்கவும் ச்காண்டு, தரமிேம் 
எனும் வடசசால்லினின்று ்தமிழ் எனுஞ் சசால் 
பிறந்தச்தன்று கூறிைார். ஆைால் �ண்டி்தர் 
கினரயர்சன் இன்த மறுததுத ்தமிழம் என்�ள்த 
திராவிடம் என்�்தன் மூ்லம் எைத ்தமது இநதிய 
சமாழியாராய்ச்சி (Linguistic Survey of India) 
எனும் நூலில் நாட்டியுள்ோர். ்தமிழம் எனும் 
ச�யளர திராவிடம் எைத திரிந்தது என்று 
ச்தளியப்�டும். (17)

இ்லஙன்கயின் ச்தாடக்கக்கா்லக ்கல்சவட்டு 
்களில் பிராகிரு்த சமாழியும், பிராமி எழுததும் 
�யன்�ட்டை. இவறறில் �்ல இைககுழு 
சமூ்க மக்கனேக குறிககும்ள�ாது ்தளமட, �்த, 
�ர்த, நா்க, ்கள�ாெ, �மை என்ற சசாற்கள் 
�யன்�டுத்தப்�ட்டை. ்தளமட என்ற சசால் ஒரு 
இைககுழுவின் ச�யரா்க ஐநது ்கல்சவட்டு்களில் 
வருகிறது. ்தமிழ் என்ற சசால்ன்லப் பிராகிரு்த 
சமாழி ள�சியவர்்கோல் சரியா்க, அ்தன் இயல்�ாை 
முனறயில், உச்சரிக்க முடியானமயால் அது 
அம்சமாழியிள்லளய சி்ல மாறறு வடிவங்கனேப் 

ச�றறது. ்தளமட, ்தளமழ, ்தமிட என்ற மூன்று 
வி்தமாை வடிவங்களில் அது எழு்தப்�ட்டுள்ேது. 
�ாளி சமாழி நூல்்களில் ளவறு�ாடின்றித ்தமிே 
என்ற சசால்ன்லப் �யன்�டுததியுள்ேைர். அது 
குறிப்பிடத்தக்க அேவிறகுத ்தமிழ் என்�ன்த 
ஒலியனமதியில் ஒததிருககிறது. (18)

வவுனியா மாவட்டததுத ச்தன் �குதியிலுள்ே 
ச�ரிய புளியஙகுேததில் ்தமிழ் வணி்கைாை 
்க�திவிசா்கனைக குறிப்பிடும் இரு ்கல்சவட்டு்கள் 
உள்ேை. இவறறுள் ஒன்றில் ்தளமட என்ற 
வடிவமும், மறற ்கல்சவட்டில் ்தளமழ என்ற 
வடிவமும் ்காணப்�டுகின்றை. ்தமிழ்சமாழிககுச் 
சிறப்�ா்க உள்ே ‘ழ’ என்ற எழுததினை ‘ட’ 
என்று எழுதுவள்த ஆதி பிராகிரு்த வழககு. 
அளசா்கனின் ்கல்சவட்டு்களில் ‘ளசாழ’ என்ற 
சசால்லினைச் ‘ளசாட’ என்ளற எழுதியுள்ேைர். 
(19) சசருவி்லவில் உள்ே ்கல்சவட்டில் ‘்தள�ட’ 
என்று ்தமிழனரக குறிககும் வடிவம், ‘்தமிட’ எை 
மாறிவிடுகிறது. (20) இச்சான்று்கள் முன்னைக 
கூறறுககு வலுச்ளசர்ககின்றை.

திைொவிைம் ்பறறி இந்திய அறிஞர்கள்:

ொளவா துப்ளரய்ல் எனும் இநதியவியல் 
அறிஞர் (1885-1945) ‘திராவிடக ்கட்டடக 
்கன்ல’ என்ளற ஒரு நூன்ல பிசரஞ்சு சமாழியில் 
எழுதிைார். இ்தனை எஸ். கிருஷ்ணசாமி 
அய்யங்கார் 1916ல் ஆஙகி்லததில் �திப்பித்தார். 
திரு.முரளி அரு�ன் என்�வர் 1999ல் ்தமிழில் 
சமாழியாக்கம் சசய்துள்ோர். இநநூலில் 
துப்ளரய்ல் அவர்்கள்,
' ச்தன்னிநதியாவில் ளச ாழமண்ட்லக 

்கடற்கனரனய ஒட்டிப் புலி்கட் ஏரியில் 
இருநது குமரிமுனை வனரயி்லாை விரிந்த 
நி்லப்�குதியின் ்கட்டடக ்கன்லனய நாம் 
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இஙகு ஆய்வுககு உட்�டுததுகிளறாம். இநநி்லப் 
�குதியின் ்கட்டடக்கன்ல அண்னட நாடு்களின் 
்கட்டடக ்கன்லயிலிருநது அ�ாரத ச்தளிவுடன் 
ளவறு�ட்டிருககிறது. இப்�குதி முறறமுழுக்கத 
்தமிழர்்கள் வாழும் �குதியாகும். இவர்்கள் 
ள�சும் சமாழி ்தமிழ். எைளவ இந்தக ்கட்டடக 
்கன்லககுத ‘திராவிடக ்கட்டடக ்கன்ல’ எைப் 
ச�யரிடுளவாம். ்காரணம் ்தமிழ், திராவிடம் 
ஆகிய இரண்டு சசாற்களும் உண்னமயில் 
ஒன்ளற. இனவ இரண்டும் முறறமுழுக்க ஒளர 
ளவர்ச் சசால்ன்லளய ச்காண்டுள்ேை. (21)

திராவிடக ்கட்டடக ்கன்லயில் அயல் 
நாட்டுப் �ாதிப்பு எப்ள�ாதும் இருந்தது இல்ன்ல. 
இதில் ஏற�ட்ட மாறு்தல்்கள் இயறன்கயாை 
�ரிணாம வேர்ச்சி �ான்தயில் அனமநதுள்ேது. 
(22) இன்றும் ள்காயில் ்கட்டடக ்கன்லயில் 
விமாைங்களின் அனமப்பில் எண்�ட்னட 
ச்காண்ட சி்கரதன்தத ‘திராவிட’ சி்கரம் என்ளற 
்கன்ல வல்்லார் அனழககின்றைர்.

ரைொமிலொ தொ்பர அவர்களின் கூறறு: 

இநதிய வாழும் வர்லாறறு அறிஞர்்களில் 
குறிப்பிடத்தக்கவர் ளராமி்லா ்தா�ர் அம்னமயார். 
அண்னமக்கா்ல சமாழியியல் அறிஞர்்களின் 
ஆய்வின்�டி ளவ்த சமஸ்கிரு்தததில் சி்ல 
ஆரியமல்்லா்த சசாற்கள் இடம் ச�றறுள்ேை. 
அனவ �ழந திராவிட சமாழிச் சசாற்கோ்க 
இருக்க்லாம். ஏ.எல்.�ாசாம் மறறும் எம்.பி.எமளைா 
அவர்்களின் ்கருததுப்�டி �ழந திராவிட சமாழிளய 
இநதியா முழுனமககும் வழக்கததிலிருந்த 
சமாழியாகும் எைவும் குறிப்�ா்கச் சிநதுசவளி 
மக்களின் சமாழியா்கவும் இருநதிருக்க்லாம் 
என்கிறார். (23) சி்ல �ழந திராவிட சமாழிச் 
சசாற்கள் ளவ்த்கா்ல சமஸ்கிரு்தததில் 

்க்லநதுள்ேை. அனவ ளவோண்னம ச்தாடர்�ாை 
சசாற்கோகும் என்�து அவரது ்கருத்தாகும்.
ச்த.ச�ா. மீைாட்சி சுந்தரைார் நாடறிந்த 

்தமிழறிஞரும், சமாழியியல் வல்லுநரும் ஆவார். 
திராவிட சமாழிக குடும்�ததில் முககிய இடம் 
ச�றறது ்தமிழ் சமாழிளய. திராவிட சமாழிக 
குடும்�ச் சசாற்கனேப் பிற இநதிய சமாழிச் 
சசாற்களோடு இனணததுப் �ார்க்க முனைந்த 
சி்ல அறிஞர்்கள் ள்தால்வினயளய ்தழுவிைர். 
இ்தன் மூ்லம் திராவிட சமாழிளய இநதியாவின் 
சமாழி என்�தும் ளவறு எம்சமாழிளயாடும் 
அ்தறகுத ச்தாடர்பு இல்ன்ல என்�தும் உறுதி 
என்றார் அவர். (24)

்கால்டுசவல், குண்டர்ட், கிட்டல் ள�ான்ற 
19ம் நூறறாண்டு அறிஞர்்கள் சி்ல திராவிட 
சமாழிச் சசாற்களின் மூ்லதன்த இநள்தா-
ஐளராப்பிய சமாழி்களில் ள்தட முயன்று 
ள்தாறறைர். அ்தறகு மாறா்க 20ம் நூறறாண்டில் 
�ர்ளரா, எமளைா, சர் ரால்ப் டர்ைர் ஆகிய 
அறிஞர்்கள் சி்ல சமஸ்கிரு்தச் சசாற்களின் மூ்லம் 
திராவிட சமாழி்களில் (முண்டா) இருப்�ன்தக 
்கண்டறிந்தைர். இந்த ஆய்வு்கள் மூ்லம் நாம் 
அறியத்தக்கது: ஆரியர்்கள் வருன்கககு முன்ைளர 
திராவிடர்்கள் இநதியாவில் இருந்தைர் என்�ள்த. 
ளவ்த ்கா்லததிள்லளய ஆரிய சமாழியிைரும், 
திராவிட சமாழியிைரும் ச்தாடர்பு ச்காண்டிருக்க 
ளவண்டும் என்றும் கூறுகிறார் ச்த.ச�ா.மீ.  

முடிவுரை:

இநதியாவின் சமாழியா்க ளவ்த்கா்லததிறகு 
முன்ள� திராவிடசமாழி இருந்தது. திராவிடசமாழிக 
குடும்�ததில் �்லசமாழி்கள் இருப்பினும் மூ்லம் 
்தமிளழ. மளைான்மணீயம் சுந்தரைாரின் கூறறுப்�டி 
‘உன் உ்தரததில் உதிதச்தழுநது ஒன்று �்ல 
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ஆயிை’ திராவிடக கினே சமாழி்கள். இன்று 
அண்னட மாநி்லங்களில் உள்ே ்கன்ைடம், 
ச்தலுஙகு, மன்லயாேம் ஆகியனவ ச�ரிதும் 
சமஸ்கிரு்த மயப்�ட்டு விட்டை. ஆைால் ்தமிழ் 
மட்டும் ச�ரிய அேவில் ்தனித ்தன்னமளயாடு 
விேஙகுகிறது.
 ்தமிழ் என்�தும் திராவிடம் என்�தும் 

ஒன்ளற. திராவிடம் என்�து உ்ல்கம் நமககுத 
்தந்த தினசச்சசால். திராவிடம் என்�து 
்தமிழ்ச் சசால்ள்ல. வடசமாழிச் சசால் அன்று. 
ஏற்கைளவ உ்ல்க வழககிலிருந்த திராவிடம் 
என்னும் சசால்ன்ல எல்லிஸ், ்கால்டுசவல், 
அளயாததி்தாசர், ச�ரியார் ள�ான்றவர்்கள் 
�யன்�டுததிகச்காண்டைர். எைளவ இன்னறய 
்தன்லமுனற திராவிடம் என்னும் சசால்ன்ல, 
சமஸ்கிரு்தச் சசால் என்ளறா, ளவறு சமாழிச் 
சசால் என்ளறா அரசியல் ளநாக்கஙச்காண்டு 
்கருதிவிடககூடாது. 
வர்லாறறு ரீதியா்க ளவ்த்கா்லததிறகு முன்ள�, 

வழககிலிருந்த சசால், ம்கா�ார்தததில் இடம்ச�றற 
சசால், ச�ரிப்ேஸ், ்தா்லமி ள�ான்ற அறிஞர்்களின் 
நூல்்களில் இடம்ச�றற சசால், ஹிளராளடாடஸ் 
�யன்�டுததிய சசால் என்�ன்த மைஙச்காள்ே 
ளவண்டும். ்தமிழ்கக ்கல்சவட்டு்களிலும், இநதிய 
அேவி்லாை சசப்ள�டு்களிலும் திராவிடம், 
திராவிட ள்தசம், திராவிட விஷயம் எைப் 
�்ல சசால்்லாட்சி்கள் இடம் ச�றறிருப்�ன்தயும் 
அறியளவண்டும். இத்தன்கய சான்று்கனேக 
ச்காண்டு, ்தமிழ் எனினும் திராவிடம் எனினும் 
ஒன்ளற; ‘்தமிளழ திராவிடம்’ எைத துணிளவாம்.
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ஆசிரியர் குறிப்பு:
முனைவர் சசா சாந்தலிங்கம், இராமநா்தபுரம் 

மாவட்டம் ்கமுதி வட்டம் நீராவி என்னும் 
சிறறூரில் பிறந்தவர். ்தமிழ்நாட்டரசின் ச்தால்லியல் 
துனறயில் முப்�து ஆண்டு்களுககும் ளமல் 
�ணியாறறிப் �ணிநினறவு ச�றறவர். ்தறள�ாது 
மதுனர �ாண்டிய நாட்டு வர்லாறறு ஆய்வு 
னமயததின் சசய்லாேரா்க இயஙகி வருகிறார். 
�்ல வர்லாறறு நூல்்களின் ஆசிரியர். 2014ஆம் 
ஆண்டில், சிறந்த ச்தால்லியல் அறிஞர்க்காை 
இராசராச ளசாழன் விருதினைப் ச�றறவர்.
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 “There is substantial linguistic evidence favoring 
Dravidian authorship of the Indus Civilization. 

The evidence includes:

•	 The	 presence	 of	 Dravidian	 loanwords	 and	 loan	 translations	 in	 the	 
Rig Veda.

•	 The	 substratum	 influence	 of	 Dravidian	 on	 Indo-Aryan	 as	 seen	
in phonological changes like introduction of retroflex sounds, 
morphological changes like switch-over from inflexion to  
post-fixation, and near-identical syntactical structures moving  
Indo-Aryan closer to Dravidian than to Indo-European languages. 

•	 Computer	analysis	has	shown	that	the	Indus	language	had	only	suffixes	
(as in Dravidian) and no prefixes (as in Indo-Aryan) or infixes (as in 
Munda).

•	 The	 Indus	 religion	 as	 revealed	 by	 pictorial	 depiction	 on	 seals	
and sealings included worship of a buffalo-horned male god,  
mother-goddesses, the pipal tree, the serpent and possibly the phallic 
symbol, all of which are known to have been derived from the 
aboriginal populations”.

(Interpreting the Indus Script: The Dravidian Solution
Convocation Address. Dravidian University – Feb 26 2015,

Kuppam. Andhra Pradesh, Union of India).

Prof. Dr.IRAVATHAM MAHADEVAN
National Fellow of the Indian Council of 

Historical Research.
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எழுத்தாளர். மு.சஙன்கயா 

ஆலயம் - ஆகமம் - ஆரியம்
அறிநததும் அறியாததும்

ஆய்வுச் சுருககம் :

இந்த கட்டுலர ஆகமம் எப்�டி உருவொக்கப்�ட்டது என�லதப் �ற்றிய வரைொற்ல்ற 

ஆரொயகி்றது. தமிழர வழி�ொட்டு முல்றக்கும் ஆரியர வழி�ொட்டு முல்றக்கும் உள்்ள 

முரணகல்ளப் �ட்டியலிடுகி்றது. வகொயில்கள் எப்�டித் வதொனறின என�து �ற்றியும் 

சிறு பதயவ வழி�ொடு ப�ருபதயவ வழி�ொடு �ற்றி ஆரொயந்து சிறு பதயவ வழி�ொடு 

எப்�டி ப�ரு பதயவ வழி�ொடு முல்றக்குள் பசன்றது என�லதச் பசொல்கி்றது. ஆகமம் 

வவறு என�லதயும் வவதம் வவறு என�லதயும் �ல்வவறு எடுத்துக்கொட்டுகளின ஊடொக 

நிறுவுகி்றது. ஆையஙகள் எல்ைொம் எப்�டி ஆரியமயமொகியது என்ற வரைொற்ல்றப் �திவு 

பசயகி்றது. ஆகமம் எப்�டி மூடு திலரயொக இருக்கி்றது என�லத விவரித்து பசொல்லும் 

இந்தக் கட்டுலர பசயய வவணடியது எனன என�து �ற்றியும் எடுத்துக் கூறுகி்றது

்கா்லம் மாறிவிட்டது. வாழ்கன்க முனற்கள் 
மாறி விட்டை. உ்ல்கம்  அறிவியல்மயமாகி  
ன்கயேவில் சுருஙகி விட்டது.அந்த மாறறங
்களுககினடயில்,ள்காயில்்களும் ்கடவுள்்களும், 
பூனச முனற்களும் மாறி  விட்டை. இந்த 
நின்லயில் வர்ணமும், னவதீ்கமும், ஆ்கமமும், 
மட்டும் எக்கா்லததிலும், மாறாத ்தன்னமயுடன் 
ச்தாடர முடியுமா? முடியும் என்று னவதீ்கம்  
நம்புகிறது.அந்த மூடத்தைமாை நம்பிகன்கயின் 

ச்காடூரமாை வினேவு்கனே  இநதிய சமூ்கததின் 
ஒவ்சவாரு ந்கர்விலும் ்காண முடிகிறது.அனைதது 
சாதியிைரும் அர்ச்ச்கராவதிலும்,தில்ன்ல 
ள்காயில் பிரச்னையிலும், ்தஞ்னச ச�ரிய 
ள்காயில் குடமுழுககு, ச�ரிமன்ல ஐயப்�ன் 
ள்காயில் வழககு எை ள்காயில் சம்�ந்தப்�ட்ட 
எந்தப் பிரச்சனையா்க இருந்தாலும் ஆ்கம 
சாஸ்திரங்களின் விதி்களின்�டி நடக்க 
ளவண்டுசமன்ளற நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பு 
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எழுதுகின்றை. அரசியல் சாசைததின் 17வது 
பிரிவு , பிறப்பின் அடிப்�னடயில் �ாகு�ாடு 
்காட்டுவது மனி்த உரினமககு எதிராைது எை 
வனரயறுதது இருந்தாலும் அந்தப்பிரினவ 
ள்காயில் சம்�ந்தப்�ட்ட வழககு்களில் ்கண்டு 
ச்காள்வதில்ன்ல. ஆ்கமம் ச�ரி்தா அரசியல் 
சட்டம் ச�ரி்தா என்றால் ஆ்கமளம  ச�ரிது 
என்�ள்த திரும்�த  திரும்� நமககு  வலியுறுததும்  
சசய்தி்கோகி விட்டை.
அப்�டி என்ை்தான்  ஆ்கமததில் இருககிறது? 

அவறறுககு ஏன் இவ்வேவு முககியததுவம்? 
ஆ்கமங்களுககும் ளவ்தததுககும் என்ை ச்தாடர்பு.
இருககிறது. அது ஆரியர்்களின் �னடப்�ா?  
ள்காயில் வழி�ாட்டு முனற �றறி �ண்னடயத 
்தமிழர்்கள்  வகுததுத ்தந்த விதி்களின் ச்தாகுப்�ா 
அல்்லது அ்தன்  திருத்தப்�ட்ட மறு�திப்�ா?  
அ்தன் வர்லாறு, ச்காள்ன்க, நனடமுனற  என்ை 
என்�து ள�ான்ற ள்கள்வி்கள் ஆ்கமம் �றறி 
ள�சுகிற ச�ாழுது  எழாமல் இல்ன்ல.
ஆ்கமம் எப்ள�ாது யாரால் எழு்தப்�ட்டது 
என்�து யாருககும் ச்தரியாது. னசவர்்கள் 
சிவைால் அருேப்�ட்டது என்று நம்புகின்றைர். 
னவணவததின் லவகொனஸம் ஆ்கமதன்த 
னவ்காைச(வி்கைசர்) என்ற முனிவரும், 
�ாஞ்சராததிரதன்த திருமால் ஐநது ராததிரி்கள் 
வநது சி்லரிடம் அருளிய்தா்கவும் னவணவர்்கள் 
நம்புகின்றைர். 'தமிழில்  ஆகமஙகல்ள �ற்றிக் 

கூறும் முதல் நூல் திருமந்திரம் என்கிறார் 
ள�ராசிரியர் ள�ா.ளவலுசாமி'. 1்கடல் ச்காண்ட 
ச்தன்குமரி நாட்டில் ள்காயில்்கள்  இருநதிருக்க 
கூடும். அஙகிருநள்த ஆ்கமங்கள் வழி வழி 
்தமிழ் முனிவர்்கோல் ச்காண்டு வரப்�ட்டு 
சரிவர �ராமரிக்கத ்தவறிய்தால் ்கா்லப் 
ள�ாககில் அழிநதுள்ேை என்கிறார் குன்றககுடி 

ஸ்ரீ ஆதீை்கர்த்தர்.2 ்தஸ்துக்கோல் உருவாைது 
ஆ்கமம் என்�ாரும் உண்டு.
ஆரியர்்களோ ளவ்ததன்த ள�ா்லளவ ஆ்கமம்  

்கா்லததுககும் அப்�ாற�ட்டனவ என்கின்றைர். 
ஆ்கமததின் ்கா்லங்கள் எதுவா்க இருந்தாலும், 
இயறன்கயின் மாறு்தல்்களும் சமூ்க வேர்ச்சியும் 
்கடவுனே, சமயதன்தத ள்தாறறுவிக்க, அன்தத 
ச்தாடர்நது வழி�ாட்டு முனற்கள் சமல்்ல சமல்்ல 
மாறு்தலுககு உள்ோகி ள்காயில் வழி�ாட்டு 
முனறககு ச்காண்டு வநது ளசர்த்த பின் 
அனவ்களின் நனடமுனறனய ஒழுஙகு�டுத்த 
உருவாக்கப்�ட்ட   சட்டங்களே ஆ்கமம் ஆகும்.

தமிழர- ஆரியர, வழி்பொட்டுமுரற்கள் .

கிளரக்கம் எகிப்து,, சமச�ளடாமியா ,ச�ர்சியா   
மக்கள்  ்தனித ்தனி ்கடவுள்்கள், விககிர்கங்கள், 
சின்ல்கனே வழி�டு�வர்்கோ்க இருந்தன்தப் 
ள�ான்ளற.லிங்கதன்த வழி�ட்ட சிநது  சமசவளிப் 
�குதி  மக்களின் ச்தாடர்ச்சியா்க வந்த  
்தமிழர்்களின் சமய வழி�ாட்டு முனற என்�தும்  
ச்தான்று ச்தாட்டு சின்ல அல்்லது எ்தாவது 
ஒரு அனடயாேம்,குறி  வழி�ாடு முனறயா்களவ 
இருக்க ஆரியர்்களின் வழி�ாடு மரபு என்�து 
உருவமறற்தா்க இருந்தது. உருவமறற அந்தக 
்கடவுளுககு ளசாமம் எனும் ள�ான்தயூட்டும் 
�ாைதன்தப் �னடததுத    தீனய வழி�டுவதுமா்க 
இருந்தது. அகனீ  அவர்்கேது முழு மு்தற 
்க ட வுள் .  (ஆற்்றலின புதல்வனொகிய 

அக்னீவய! பசல்வஙகளின தலைவவன! 

வசிஷடரக்ளொகிய ெொஙகள் உனலன 

வணஙகுகிவ்றொம். ரிக ளவ்தம் -7.8.7) அன்த  
னமயமா்கக ச்காண்ளட �்ல ளவள்வி்கள், 
சடஙகு்கள் நடத்தப்�ட்டு வந்தை.்தமிழர்்களின் 
ஆ்கமம் ளவ்தததிலிருநது ளவறு�ட்டிருந்தன்த 
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ள � ான் ள ற  வழி � ா ட்டு  முனற ்களிலும் 
ளவறு�ாடு்கள் இருந்தை.. ளவ்தச்(னவதீ்க) 
சடஙகு்கள் அகனிச் சடஙகு்கள். ஒவ்சவாரு 
்காரியததுககும் தீயுண்டாககி அகனி வேர்தது 
அதில் ச�ாருள்்கனே அர்ப்�ணிக்க ளவண்டும் 
.ளமலு்லகில் உள்ே ச்தய்வங்களுககு அகனி 
மூ்லம் மக்களுககு �யன்�டும் அனைதன்தயும்  
சநருப்பில் ள�ாட்டு அவறனற  ்கடவுளுககு  
அனுப்பும் ஒரு வழி�ாட்டு முனறயா்க இருந்தது.
அகனி அவர்்களுககு ச�ாருள்்கனே ச்காண்டு 
ளசர்ககும் ்த�ால்்காரர்  ளவன்ல �ார்த்தது. 
ஆைால் ஆ்கம வழி�ாட்டில், அகனிககு ளவன்ல 
இல்ன்ல.மநதிரங்கள் இல்ன்ல. ்கடவுளுககு 
முன் �னடயன்ல னவதது வழி�ாடு சசய்து 
முடித்தபின் அவறனற   உண்ண்லாம். பிறருககும் 
ச்காடுக்க்லாம். இனடத ்தர்கர் எவரும் இல்ன்ல. 

ஆரியர்்கேது உருவமறற வழி�ாட்டு முனற்களில் 
ள்காயிலுககும், ஆ்கமததுககும் இடமில்ன்ல. 
இன்னறககு நனடமுனறயில் இருககும், 
அபிளஷ்கம், அ்லங்காரம், உறசவங்கள், 
தீ�ாரா்தனை,அர்ச்சனை  கும்�ாபிளஷ்கம்,  
விழாக்கள், �ஞ்சபூ்தக  ள்காட்�ாடு என்�து �றறி 
ரிக ளவ்தததில் சசால்லும்�டியா்க  குறிப்பு்கள்  
எதுவும் இல்ன்ல என்கின்றைர் ஆய்வாேர்்கள். 
7ஆம் நூறறாண்டில் வாழ்ந்த ஆதி சஙகரர 

'்கடவுள் மட்டும் ்தான் நிெம். மறற அனைததும் 
ச�ாய். ஆ்கமங்கள் ச�ாய்்கனேத திரட்டி 
வநது உண்னமனயப் பூஜிக்க சசய்கின்றை. 
ஆ்கமங்கள் ்தவறு.அன்த அடிளயறறுவதும் 
்தவறு.என்று வாதிட்டார்.அவர்்கேது வவதமும், 

உ�நிஷத்துக்களும் கடவுளுக்கு உருவம் 

எதுவும் கிலடயொது எனறும். உருவம் எதுவும் 

இல்ைொதது தொன உணலம யொன உருவம் 

என்றது.3 னவதீ்கம்த  வழி�ாடு முனற �றறி' �ைகுடி 

ள்காயில் வழககில் நீதி�தி ச்தாசிவ அய்யரும்  
அனைதது சாதியிைருககும் சாததிரங்கள் உருவ 
சவளி�ாட்னடப் �ரிநதுனரததிருந்தாலும் உருவ 

வழி�ொடு என�து ஒரு பமனலம யொன 

வழி�ொடு இல்லை.பிரொமணரகல்ள ப�ொறுத்த 

வலர அக்கினி வழி�ொடும், சூரிய வழி�ொடும் 

மட்டுவம ப�ொருத்தமுலடய லவக்ளொக 

இருக்கும் என்றார்4.   
னவதீ்க வழி�ாட்டு சநறி முனற்கனே, 

அவர்்கேது ்கடவுள்்கனே ச்தரிநது ச்காண்டால் 
ஆ்கமம் ளவறு, ளவ்தம் ளவறு என்�ன்த 
அறியமுடியும்.. ஆரியர்்கள் ்தாங்கள் வணஙகும்   
்கடவுள்்கனே மூன்று வன்கயா்கப் பிரித்தைர்.  
 ரிக ளவ்த �ாடல்  ஓன்று .''ஒ விண்ணில் 

வசிககும் �திளைாரு ச்தய்வங்களே,மண்ணில் 
வசிககும் �திளைாரு ச்தய்வங்களே மறறும் ்காறறு 
மண்ட்லததில் வசிககும் �திளைாரு ச்தய்வங்களே 
என்னுனடய ளவள்வினய மகிழ்ளவாடு ஏறறுக 
ச்காள்ளுங்கள்  என்கிறது5.
அவர்்கேது இனற வழி�ாட்டுப்  �ாடல்்களும் 

அவ்வாளற இருந்தை அவர்்கேது புராணங ்கள் 
இதி்காசங்களில்,ளவ்தங்களில் சசால்்லப்�டுகிற 
யா்கங்களில் �சுனவயும், குதினர னயயும் 
சநருப்பில் இட்டு வழி�ட்டைர்.அவர்்கள் 
சின்ல வழி�ாட்னட விட ளவள்வி நடததுவன்த 
எப்ள�ாதும் புனி்தமாைனவயா்கக ்கருதிைர். 
லிங்க வழி�ாட்னட ஆரியர்்கள் சவறுத்தைர். 
இன்னறய  ்கா்ல்கட்டததில் ளவள்வித தீ வழி�ாடு 
முனற மஙகி விட்டாலும்,்தங்கேது மரபு வழி   
வழி�ாடு மனறநது விடக  கூடாது என்�்தற்கா்க 
தீ வழி�ாட்னட புனி்தமாை்தா்கவும், ளவள்வித 
தீயின் இனிய புன்க,்காறனறச்  சுத்தப்�டுததும் 
ஆறறல் உண்சடைவும் அறிவியலுககுப்  
ச�ாருந்தா்த ்கருததுக்கனேப்  �ரப்புனர 
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சசய்து  புதுமனை புகுவிழா, திருமணம், 
ச�யர் சூட்டும் விழா,நற�ணி்கள், ்கருமாதி    
ள�ான்ற குடும்�ததின் அன்றாட  நி்கழ்ச்சி்களில்   
ளவள்வித தீ வழி�ாட்னட வீடு ள்தாறும் ச்காண்டு 
ள�ாய் ளசர்த்தைர்..அ்தறகு  உரிய மநதிரங்கனே 
ஓதுவ்தறகு இ்லவச �யிறசி அளிதது வேர்ததும்  
வருகின்றைர். னவதீ்க வழி�ாட்டு முனறககு  
மக்கனே நான்கு வர்ணமா்க  பிரிப்�து முககிய  
ள்தனவயா்க இருந்தது.சநநியாசம், ளமாட்சம் 
பிராமணருகள்க உரிய்தா்க இருந்தது. ஆைால் 
அ்தறகு  ளநர் எதிரா்க ஆ்கம வழி�ாட்டு முனற 
சமததுவம் ள�சியது. 

்தமிழ் கூறும் ஆ்கமததிறகு  சாதி கினடயாது.
அது   சாதி �றறி ள�சவில்ன்ல. ள்காயிலுககுள் 
சமததுவம் நி்லவியது. ஆ்கமதன்த யார் 
ளவண்டுமாைாலும் �டிக்க்லாம்.எந்தத ்தனடயும் 
இல்ன்ல. ஆ்கமததுககுத தீட்னச மட்டுளம 
முககியம்.சாதி மறறும் வர்ண ள�்தங்களுககு 
அப்�ால் யாவரும் தீட்னச ச�றறுக ச்காள்ே்லாம்.
தீட்னச ச�றற யாரும் ்கருவனறககுள் நுனழயவும், 
சாமி சின்லனயத ச்தாட்டு பூனச சசய்யவும் 
உரினம உண்டு...  'தீணடப்�டொதவன எனக் 

கருதப்�ட்டவன  கூட விஷணுவின 

வ டி வ த் ல த வ ய ொ ,  அ ல் ை து  சி வ னி ன 

வடிவத்லதவயொ ப�ற்று அவரகளுக்கு பூலச 

பசயயும் உரிலம பகொடுக்கப்�ட்டுள்்ளது.

ளமாட்சமனடய சநநியாசம் ்கட்டாயத 
ள்தனவசயன்றும்  ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட 
வகுப்ன�ச் ளசர்ந்தவரா்க இருப்�்தாள்லளய அவர் 
ள்காயிலில் பூனச சசய்யக கூடாது என்றும் எந்த 
விதி முனறயும் இல்ன்ல எை நீதி�தி ளசஷகிரி 
அய்யர் ஒரு வழககில் குறிப்பிடுவது இஙள்க 
்கவனிக்கத்தக்கது6.'    
 �ழந்தமிழர்்களின் வழி�ாட்டு  வர்லாறு    என்�து 

நடு்கல்வழி�ாடு ,கு்லச்தய்வம் வழி�ாடு, இறநள்தார் 

வழி�ாடு ,நாட்டுப்புற  வழி�ாடு,சிறுச்தய்வ 
வழி�ாடு, கிராம ள்தவன்த வழி�ாடு,லிங்க 
வழி�ாடு எை ஒரு அனடயாே வழி�ாட்னட 
சார்நது இருந்தது சிறு ச்தய்வ வழி�ாடு 
என்�து நடு்கற்கள் �ரவ்லா்க நடப்�ட்டிருந்தனம 
�றறியும் அவறறின் மீது ச�யரும் பீடும் 
ச�ாறிக்கப் �ட்டிருந்த்தா்க சங்க  இ்லககியங்கள் 
கூறுகின்றை.(இத்தன்கய நடு்கல் வழி�ாடு்கள் 
�கதி இ்லககிய ்கா்லததில் புறக்கணிக்கப்�ட்டை.) 
இறந்தவர்்கனே எரிப்�து ஆரியமர�ா்க இருந்தது. 
்தமிழர் மரபு இறந்தவர் ்கனேப்  புன்தத்தது.   
புன்தத்த இடததில் நடு்கல் நடப்�ட்டது.. 'வீர 
மரணம் அனடநள்தாருககு நடு்கல் நாட்டியதுடன் 
அன்தப்  பூக்கோல் அ்லங்கரிதது �னடயல் 
னவதது உயிர் �லி ச்காடுதது வழி�டும் 
மரபுககுரியவர்்கோ்க இருந்தைர்..' நடு்கல் 
ச்தாடர்�ாை சடஙகு்கனேத ச்தால்்காப்பியர் 
ஆறு வன்கயா்க வரினசப்�டுததுவ்தா்க ள�ரா.சிவ 
சுப்பிரமணியன் கூறுகிறார்.7  நடப்�ட்ட ்கல்ன்ல  
அல்்லது சிறு ச்தய்வததுக்காை  பீடதன்தச் 
சுறறி மரக்கட்னட்கள் அல்்லது மண்ணால் 
,சசங்கல்்லால் சுவர்்கள் எழுப்�ப்�ட்டு கூனர 
இல்்லாக ள்காயி்லா்கவும் பின்ைர் விட்டங்கள் 
னவததும்,கூனர ளவய்நதும்  ள்காயில்்கள் 
உருவாக்கப்�ட்டை.

ள்காயில் என்�தும் ஒளர நாளில் வநது 
விடவில்ன்ல .  அந்தக ள்க ாயில்்களில் 
ச்தாடக்கததில் ஓவியமா்கக ்கடவுள் உருவம் 
வனரயப் �ட்டு �லிப்பீடம் அனமக்கப்�ட்ட்தா்க 
அ்கநானுறு(167-9:20) கூறுகிறது.8  ்கா்லப்ள�ாககில் 
முழுனமயாை ள்காயி்லா்கவும் வேர்ந்தது.அதுளவ 
ள்காயிலுக ்காை அடித்தேமா்க அனமந்தது. 
அ்தறகு ஆ்கமம் என்�ச்தல்்லாம் கினடயாது. 
்கடவுள் வழி�ாடு என்�து மி்கவும் எளிய வடிவில் 



71 January - March 2023

இருந்தது..வீர வணக்கம் என்�து �ழந்தமிழர் 
வழி�ாட்டு முனற்களில் ஒன்றா்க இருந்தது. 
ள்காயில் என்�து உருவா்கா்த ்கா்லததிலும் 
�ழந்தமிழர்்கள் புனி்த யாததினர ளமற 
ச்காள்ேப்�டும் சிறப்புப்  ச�றற ்த்லங்களில் 
ஒரு அனடயாேமா்க  குறிப்பிட்ட  ஒரு மரம்  
வழி�ாட்டுககுரிய்தா்க இருந்தது.மக்கள் மரங்களில் 
ச்தய்வம் குடியிருப்�்தா்க நம்பி வழி�ட்டைர்.  
சி்தம்�ரததில் தில்லைமரம் ்காஞ்சியில் மொ, 
மதுனரயில் கடம்� மரம் சநல்ன்லயில் 'மூஙகில்', 
குறறா்லததில் '�்லா'மரம்,வழி�ாட்டுககுரிய்தா்கக 
்கரு்தப் �ட்டை. 'மன்ற  மரொ அத்த வ�எம் 

முதிர கடவுள் பகொடிவயொரத் பதறூஉம் என�' 

என்கிறது குறுநச்தான்க. (மா மரததிலுள்ே 
்கடவுள் ச்காடியவர்்கனேக ச்கான்று விடும் 
என்�து ச�ாருள்)9 மரம் முறிநது ள�ாய் விழுநது 
விட்டாலும் அந்த இடததில் மரத்தறினய 
னவதது வணஙகிய்தா்க சங்கா்லப்�ாடல்்கள் 
சுட்டிக ்காட்டுகின்றது ,இன்னறககும் அரச 
மரதன்தயும்,ளவப்� மரதன்தயும், வில்வ 
மரதன்தயும் சுறறி வநது வணஙகுவது என்�து 
ச்தான்று ச்தாட்டு ச்தாடர்நது வரும்  �ழக்கததின் 
எச்சமாகும்...
சங்க்கா்லப்  �ாடல்்களில்   ள்காயில்்களில் 

நாட்டுப்புறத  ச்தய்வங்கள்  ஓவியங்கோ்க 
அ்தாவது அனடயாேமா்கக ்காட்டப்�ட்டுள்ேை 
.முரு்கன் ள்காட்டம்,ள்தவர் ள்காட்டம், ்காமன் 
ள்காட்டம்,வச்சிரக ள்காட்டம், ்கற�்கத்தரு 
ள்காயில்,புத்தம்த பீடின்க ள்காயில், எை ள்காயில்்கள் 
�றறிய சி்ல  சசய்தி்கள் சங்க இ்லககியங்களில் 
ஆங்காஙள்க சி்தறிக  கிடககின்றை என்றாலும் 
'்கட்டுமாை ள்காயில்்கள் �றறிய குறிப்பு்கள் 
�ழம் �ாடல்்களில் துல்லியமா்க இல்ன்ல. 
'இருப்பினும் ்தமிழர்்களின் வாழ்வியள்லாடும் 

�ண்�ாட்ளடாடும்  ள்காயிலும் சின்ல வழி�ாடும் 
ஒன்றிப்ள�ாை அேவுககு ஆரிய மரபு்களில் 
்காண இய்லாது.ள்காயில் வழி�ாடு என்�து 
அவர்்கேது வாழ்கன்கயின்  முககிய ஒன்றா்க 
என்னறககும் இருந்ததில்ன்ல. 

ர்கொயில்்களின் ரதொறறம் 

ள்காயில்்கள் என்�து மி்கவும் பிற்கா்லததில் 
உருவாைது.அ்தறகு முன் சுடுமண் �ானவ
யா்களவா,சிற�மா்களவா,மரப்�னவயா்களவா,
ஓவியமா்களவா வடிதது வழி�ட்டைர்.�வுத்த 
எழுச்சியின் ள�ாது குறிப்�ா்க   அளசா்கரது 
்கா்லததில் �வுத்த துறவி்கள் ்தஙகுவ்தற்கா்க  
உருவாக்கப்�ட்ட. குனடவனரக ள்காயில்்களும், 
சமணர்்களின் �ள்ளி்களும் , குப்்தர்்கள், 
ராஷ்டிரகூடர்்கள் ்கா்லததில் அெந்தா,எல்ள்லாரா 
ள்காயில்்களும் ்கட்டிடக்கன்ல மறறும் சிற�க 
்கன்ல  இரண்டிலும் ்கன்லநயம் மிக்க்தா்கவும் 
,ள்காயிலுக்காை வித்தா்கவும் அனமந்தை 
.�வுத்தர்்கள் புத்தரின் உருவச் சின்ல்கனே 
எழுப்பி ள்காயில்்கனே உருவாககிைார்்கள்.
அகள்காயில்்கள் னசததியங்கள் எைப்�ட்டை.
புத்தர் சின்லயும் அவரது  உடல் எச்சங்கனே 
னவதது எழுப்�ப்�ட்ட புத்த வி்காரங்கனேயும், 
ஸ்தூபி்கனேயும்.. தூண்்கனேயும் நிறுவி வழி�டத  
ச்தாடஙகிைர். ஸ்ரீ்லங்காவில் புத்தரின் �ல் 
புனி்தமா்கக  ்கரு்தப்�ட்டு  புத்த வி்காரததில் 
�ாது்காக்கப்�ட்டு வழி�ாடு சசய்து வருவன்தப் 
ள�ா்ல �வுத்தம் �ரவிய   நாடு்களில் அவரது 
எச்சங்கள்  உருவ வழி�ாட்டின் அனடயாேமா்க 
னவக்கப்�ட்டை. இனவ்தான் பிற்கா்லததில்  
இநதியாவில், ்தமிழ்கததில்  ள்காயில்்களுக்காை 
முன் மாதிரினய உருவாககியது.

்தமிழ்நாட்டில்   குனடவனரக ள்காயில்்கனே 
உருவாககும் மரபு  கி.பி 5 ஆம் நூறறாண்டில்  
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�ல்்லவர்்கள் ்கா்லததில் ்தான் வந்தது என்�்தறகு  
மள்கநதிர �ல்்லவன் (கி.பி 610-630) ள்தாறறுவித்த 
மண்ட்கப்�ட்டு குனடவனரக ள்காயின்ல 
சான்றா்கக ்காட்டினும், பிள்னேயார்�ட்டி 
குனடவனர ள்காயில் ்கா்லத்தால் முற�ட்ட  
�ழனமயாை குனட வனரக ள்காயில் 
என்றும் �ொணடியரகவ்ள  குலட வலரக் 

வகொயில்களின  முனவனொடிகள் எனறும்   

ஆய்வாேர் குடவாயில் �ா்லசுப்ரமணியனும் 
பிறரும்   வர்லாறறு சான்று்களோடு நிறுவி 
உள்ேைர். இருப்பினும்  .இன்று நாம் 
்காணுகின்ற ள்காயில் ள�ான்ற அனமப்பு ்களும் 
அது சார்ந்த நி்கழ்வு்களும், �ல்்லவ மன்ைன் 
�ரளமஸ்வரன்(கி.பி 669-691) வட ஆற்காட்டு 
மாவட்டததில் 'கூரம்' எனும் இடததில் ்கட்டிய 
சிற� ள்காயில் (்தமிழ் சமூ்க வாழ்கன்க ஆர். 
ஆ்லா்லசுந்தரம் �க-65) அவைது ம்கன்  
இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்  (ராெசிம்மன்) 
்கா்லததில் உருவாககிய  ்காஞ்சி ன்க்லாசநா்தர் 
ள்காவில் ,்கடற்கனர குன்கக ள்காயில்்களுடன் 
ச்தாடஙகுகிறது.அவர்்கள் ்கா்லததில் சசங்கல்்லால் 
்கட்டப்�ட்ட ள்காயில்்களும், ்கற்கோல் ்கட்டப்�ட்ட 
ள்காயில்்களும் உருவாகிை.அ்தறகு முன்பு 
ள்காயில் ள�ான்ற அனமப்பு்கள் சிறிய அேவில் 
ச்தாடக்க நின்லயில் மண் ்தளி்கோ்கவும் 
,குடினச்கோ்கவும் ,பீடங்கோ்கவும் இருந்தை. 
எைளவ ஆ்கமததுககு அஙள்க ளவன்ல 
இல்ன்ல. '்தமிழ்கததில் 16 மாவட்டங ்களில் 
18 குனடவனரக ள்காயில்்கள் உள்ேை' என்�து 
�வுத்தம்,சமணததின் சசல்வாகன்கயுணர்ததும் 
சசய்தி்கள். .குடவனரக ள்காயில்்கள் என்�து 
குன்று அல்்லது மன்லயின் சி்ல �குதி்கனேக 
குனடநது ள்காயில்்கனே உருவாககுவ்தாகும். 
ச்தன்னிநதியாவில் இருந்த   �்ல ள்காயில்்கள் 
சமண �வுத்தக ள்காயில்்கோ்களவ இருந்தை.  

'கி .பி .640இல் ்காஞ்சியில் 100 புத்த 
வி்காரங்களும்,, 80 ள்காயில்்களும், மறற 
இடங்களில் நூறறுக்கணக்காைக  ள்காயில்்களும்  
இருந்த்தா்க  சீையாததிரீ்கர் யுவான் சுவாங'  
குறிப்பிடுகிறார்.
ஐம்ச�ரும் இ்லககியங்களில் ஒன்றாை   
சி்லப்�தி்காரம்்தான் னவதீ்கக  ்கடவுளுககுரிய 
ள்காயில்்கனே மு்தன் மு்தலில் வரினசப்�டுததியது. 
'வொல்வல்ள வமனி வொலிவயொன வகொயில்,  
நீைவமனி பெடிவயொன வகொயில், எை �்ல 
ள்காயில்்கனேயும், �வுத்தப் 
�ள்ளி்கனேயும் ,  வி்கானர்கனேயும் , 

சி்லப்�தி்காரம் �ட்டியலிடுகிற்த.'13 சிவனுககு 
ள்காயில் இருந்த சசய்தினயயும்  சி்லப்�தி்காரம் 
மூ்லமா்களவ அறிய முடிகிறது. சி்லப்�தி 
்காரததின் ்கா்லம் கி.பி.5-6ஆம் நூறறண்டு.
ள்க ாயில்்கள் ்கட்டுமாைம்  உருவாை 
்கா்லமும் அன்தசயாட்டிளய இருநதிருக்க 
வாய்ப்புண்டு.. கி.பி. 6ஆம் நூறறாண்டில் மதுனர 
,ச்தாடர்நது  ்காஞ்சி, சவங்கடம், ஸ்ரீரங்கம், 
ள்காயில்்களும் பு்கழ் ச�றத ச்தாடஙகிை. 
பிள்னேயார்�ட்டியிலுள்ே விநாய்கர் ள்காயில் 
்கருவனறச் சுவறறில் ச�ாறிக்கப்�ட்ட ்கல்சவட்டின் 
்கா்லம் கி.பி.6 ஆம் நூறறாண்டு ஆகும்.கி.பி.7-
.8 ஆம் நூறறாண்டிலிருநது ளசர,ளசாழ, �ாண்டிய 
நாடு்களில் உள்ே ஏராேமாை ள்காயில்்கள் 
�ாடல் ச�றறத திருத்த்லங்கோ்கப்  பு்கழ் ச�றத 
ச்தாடஙகிை. 'சமயம்' அள்தாடு பூனெயின் 
�ரிணாம வேர்ச்சியுடன் ள்காயில்  பின்னிப் 
பினணநதுள்ேது. சின்ல வழி�ாட்டின் ஒரு  
வடிவமா்க இருந்த ள்காயில்்கள் உருவாகிய பின் 
எழு்தப்�ட்ட  ஆ்கமம் மறறும் ்தநதிரங்கனே 
அடிப்�னடயா்கக ச்காண்ட ள�ாதும்  ளவ்தங்களின் 
வழி�ாட்டிலிருநது ளவறு�ட்ட ்தா்க இருந்தது.
மநுஸ்மிருதி ள�ான்ற ஸ்மிருதி்கள் ள்காயிலுககுச்  
சசல்லும் �ார்ப்�ைர்்கனே இழிநின்லயில்  
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னவத்தது.மதுக்கனடககுச்  சசல்வதன்தயும், 
ள்காயிலுககுச்  சசல்வதன்தயும் சமமா்கப் 
�ார்த்தது.ஆ்லய வழி�ாடு சசய்யும் �ார்ப்�ைர்்கள் 
ள்தர்வ்லர்்கள் எைப்�ட்டைர்.ச்தன்னிநதியக  
கு்லங்களும் ,குடி்களும் நூல் (னவ்கனற- 
சாேரம்)  குருக்கள் அனைவரும் ள�ா்தாயை 
சூததிரதன்தப் பின்�றறு�வர்்கள் .வகொயிலில் 

அரச்சகரொக உள்்ள இவரகல்ள மற்்றப் 

பிரொமணரகள் தொழ்ந்தவரக்ளொகக் கருதி  

இவரகவ்ளொடு உடன உண�தும் இல்லை. 

இவரகள் மற்்ற பிரொமணர கவ்ளொடு வசரந்து 

ஒவர குடியிருப்பில் வசரந்து வொழ்வதும் 

இல்லை எனகி்றது .வகொயிலுக்குச்  பசனறு 

வழி�டும் பிரொமணரகள் சொதியிலிருந்து 

விைக்கி லவக்கப் �ட்டனர. வகொயில் 

அரச்சகரகல்ள லவதீகப் �ொரப்�னரகள்  

சூத்திரரகள் எனவ்ற குறிப்பிட்டதொக பிரிவியூ 

கவுனசில் நீதி�திகளும்,நீதி�தி வசஷகிரி 

அயயர அவரகளும் குறிப்பிட்டுள்்ளனர.

பிற்கா்லததில் உருவாை ள்காயில்்கள் 
னசவ னவணவ ஆ்கம சட்டங்களுகள்கற� 
்கட்டப்�ட்ட்தா்க கூறப்�ட்டாலும் எல்்லாக  
ள்காயில்்களும் ஆ்கம விதிககு உட்�ட்ளட 
அனமக்கப்�ட்டது என்�து உண்னம இல்ன்ல. 
இன்னறககு ்தமிழ் நாட்டில் 43000 ள்காயில் ்கள் 
இருப்�்தா்கவும், அனவ்களில்  2000 ள்காயில்்கள் 
மட்டுளம ஆ்கம விதி்களுககு உட்�ட்டனவ்கோ்க 
இருககின்றை என்றும். சசால்்லப்�டுகிறது. 
அதிலும் கூட �்ல நூறு ள்காயில்்கள் ஆ்கம 
விதி்களுககுள்அடங்கா்தனவ்கோ்க இருப்�்தறகு 
அதி்க வாய்ப்புண்டு. இது சம்�ந்தமா்க ்தமிழ்நாடு 
அனமததுள்ே குழு உண்னமனய சவளிக 
ச்காணரும் என்று நம்புளவாமா்க.

ள்காயில் என்�து அரசரின் ்கொைானவ நிரப்பும் 
்கருவி்களில் ஒன்றா்க விேஙகிய்தால் சமூ்க 

ஏறறத்தாழ்வு்கள் நி்லவிய நின்லயிலும் ஆ்லயம்  
அனைவருககும் ச�ாதுவாை்தா்க இருப்�து 
நல்்லது என்ற நின்லளய ள்காயில் உருவாை 
்கா்லம்  ச்தாட்டு நி்லவி வந்தது .அரசர்்கோல், 
சின்ல்களும், �லிபீடங்களும்,ள்காயில்்களும் 
வணி்க ளநாக்கததுடன் அனமக்கப்�ட்டை. 
வருமாைததுக்காை  வாய்க்கா்லா்க ள்காயில்்கள்  
இருந்த்தால் அன்த ளநாககி மக்கனே ஈர்க்க 
�்லவி்தமாை ்தநதிரங்கனே,  அரசர்்கள் 
ன்கயாண்டைர்.�்ல வி்தமாை ்கன்த்கனே மக்கள் 
மததியில் உ்லவ விட்டைர்.

கி .பி 5 ஆம் நூறறாண்டில் சிவனை 
வழி�டு�வர்்கள் னசவர்்கோ்கவும், விஷ்ணுனவ 
வழி�டு�வர்்கள் னவணவர்்கோ்கவும் பிரிந்தைர்.
�கதி இ்லககியததின் ச்தாடக்கததில்   ள்காயிலுககுள் 
நுனழவதில் சாதி  ்தனடயா்க இல்ன்ல.  ஆ்கமங்கள் 
நான்கு வருணப் �ாகு�ாட்னட ஏற்கவில்ன்ல. 
63 நாயன்மார்்களில், ்தாழ்த்தப்�ட்ளடாரா்கக 
்கரு்தப்�ட்ட ளவட்டுவர், மாடுளமய்ப்�வர் 
,�ாணர், �னறயர், ஈழவர்,மீைவர்,வண்ணார்  
,மருததுவர், சாலியர்,குயவர் கு்லத்தவர்்கள் 
எை 10 ள�ர் இருந்தைர்.12  ஆழ்வார்்களில் 
எல்்லா சாதியிைரும் உண்டு. திருக்காே்கஸ்தி 
ள்காயிலில் சிவனை உமிழ் நீரால் அர்ச்சனை 
சசய்து மாமிசம் �னடத்த. ளவடன் ்கண்ணப்�ன்,8 
ஆம் நூறறாண்டில் வாழ்ந்த �ாணர் இைதன்த 
ளசர்ந்த திருப்�ாணாழ்வார், திருவரங்கன்  
ள்காயிலுககுள் ்கால்்கள் ள்தய்நது ள�ாகும் 
அேவுககு  வ்லம் வந்த்தா்கவும்,ச�ரியாழ்வார் 
இழிகுைத்தவரொயினும் எம்மடியொரொகில் 

,பதொழுமின, பகொடுமின, பகொள்மின  
என்று �ாடியிருப்�தும், '்தாழ்த்தப்�ட்ட  
சாதியிைராை திருநீ்ல்கண்டயாழ்�ாணருடன் 
திருஞாைசம்�ந்தரும் ஒன்றா்க  உண்டு,ஒன்றா்கப் 
�யணிதது,ஒன்றா்க ்தஙகி னசவப் �ணியாறறி 
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யதும்'  சமூ்கததில் ளவர்விட ச்தாடஙகிய  சாதி 
�டிநின்ல்கள் அன்னறய  ்கா்லததில்  ச்காஞ்சம் 
அடஙகிக  கிடந்தது என்�்தன் சவளிப்�ாடாகும்.

இந்தக ்கா்ல்கட்டம் சிறுச்தய்வ வழி�ாடு 
மனறநது ச�ருச்தய்வ வழி�ாடு முனறககுள் 
சசன்றது.நடு்கல் வழி�ாடு ள்தய்ந்தது..�கதி 
இ்லககிய ்கா்லததின் ்கனடசி ்கா்லததில் சாதி 
்தன்ல தூககியது. .இருப்பினும் அன்னறய  
சங்க ்கா்ல இ்லககியங்களில் ்காணும்  ்தமிழ்ச்  
சமூ்கம்  தூய ்கா்தன்லயும்,வீரதன்தயும் 
ச்காண்டாடி மகிழ்ந்த அேவுககு  �கதியில் 
மூழ்கிக கிடக்க வில்ன்ல என்�தும்  முன்ளைார் 
வழி�ாடு மறறும்  நீத்தார் ச�ருனமயில் நினறவு 
்கண்டு வாழ்ந்தைர் என்�தும்  ச்தரிகிறது.
ஆைால் ்தமிழ்  சமூ்க நனடமுனற்கனேயும், 
அறங்கனேயும் ,னவதீ்கச் சார்புனடய்தா்க 
மாறறும் முயறசியில் சவறறி ச�றற னவதீ்கப் 
�ார்ப்�ைர்்கள் �டிப்�டியா்கப்   �ண்னடய ்தமிழர் 
வழி�ாட்டு முனறயில் னவதீ்கதன்தப்  புகுததி 
வர்ணதன்தக  ள்காயிலுககுள் ச்காண்டு வந்த 
பின் 'பிராமணப் பிறப்ன� விட உயர்ந்த பிறப்பு 
ளவசறதுவும் இல்ன்ல என்று நான்மணிக ்கடின்க' 
கூறும் அேவுககு மாறியது. 

ள்காயில்்கள் உருவாக்கததில் ச�ரும் 
�ங்காறறிய ஆரியமயமாக்கப்�ட்ட �ல்்லவர்்கள்     
ஆநதிராவில் இருநது ச�ருமேவி்லாை  வடு்கப் 
�ார்ப்�ைர்்கனே அனழதது வநது  ச்தாண்னட 
மண்ட்லம், ளசாழ மண்ட்லததில் குடியமர்ததி 
ளவ்தம் ஓ்தவும், யா்கம் வேர்க்கவும்,சடஙகு 
சாததிரங்கனேப் ள�ாதிக்கவும்  பிரமள்தயக 
கிராமங்கனே உருவாக்கவும் �ான்த அனமததுக 
ச்காடுத்தைர். அரசர்்கள் ளவ்த யா்கங்கனே 
நடத்தத  ச்தாடஙகிைர். பிற்கா்ல ளசாழர்்கள் 
்கா்லததில்  குன்கக ள்காயில்்கள் ஒறனறக 

ள்காபுர ள்காயில்்கோ்க ச�ருகச்கடுத்தது.. 
ச�ருமேவு ள்காயில்்கள்  ்கட்டுவன்த ளசாழர்்கள்  
ஊககுவித்தைர்.பிற நாடு்கனேப்  ள�ாரில் 
ன்கப்�றறிய இடங்களில் எல்்லாம்  ்தங்கேது 
�ராககிரமங்கனேப்  �னறசாறறும் வி்தததில் 
ள்காயின்லக ்கட்டுவன்த ஒரு ்கடனமயா்களவ  
்கருதிைார்்கள்..ள்காயில் இல்்லா்த ஊளரா ,ந்கரளமா 
இல்்லா்த நின்லனய உருவாககிைர்.

ஆ்கமம் ரவறு - ரவதம் ரவறு 

 ஆ்கமங்களின் ்கா்லங்கனே சரியா்கக  ்கணிக்க 
முடியவில்ன்ல என்றாலும் ள்தாராயமா்க கி.பி.3-4 
நூறறாண்டா்க இருக்க்லாம் என்ளற ஆய்வாேர்்கள் 
்கருதுகின்றைர். ஆ்கமங்கள் என்�து  ள்காயில் 
அனமப்�்தற்காை இடம், ்கட்டுமாை முனற,சின்ல 
அனமப்பு, முனற,வழி�ாட்டு முனற,ள்தர் சசய்யும் 
முனற திருவிழாக்கள் நடததும் முனற , 
குடமுழுககு நடததும் முனற,ள்காயில் சார்ந்த 
நாட்டியம்,இனச,சிற�ம்,மறறும் அர்ச்ச்கர்்களின் 
ஒழுக்கம்  ஆகியனவ ்கனே �றறிய விதி்கள் 
அடஙகிய  இ்லக்கண ச்தாகுப்�ா்க வந்தது. 
சுருக்கமா்கக கூறளவண்டுசமன்றால்  ஆ்கமம் 
என்�்தறகு �்ல ச�ாருள்்கள் உள்ேை.   ஆ்கமம் 
என்ற சசால்லுககுத  ச்தான்று ச்தாட்டு  ஊறி 
வரும் அறிவு அல்்லது �னழனமயாைது,அல்்லது 
வழிமுனற என்ளற �்ல  ச�ாருள் ச்காள்ேப்�டுகிறது. 
ஆ்கமம்  என்�து தூய ்தமிழ்ச் சசால் என்றும் 
,்தமிழில் ்தமிழர்்களுக்கா்க ஆ்கமம் எழு்தப்�ட்டது 
என்றும் 'எந்த ஓன்று உயிர்்களுககு நினறவாை 
நின்லத்த இன்�தன்த ச்காடுககின்றள்தா அதுளவ 
ஆ்கம  அறிவு' என்கிறார்  முதுமுனைவர் 
மு.ச�. சததிய ளவல் முரு்கைார்10.  'மனனு  

மொமலை மவகந்திரம் அதனில்  பசொனன 

ஆகமம் வதொற்றுவித்து அருளியும்' எை 
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மாணிக்கவாச்கரும்.பசந்தமிழ் சிந்லத பசயது 

ஆகமம் பசப்� லுற்வ்றவன",ெவ ஆகமம் 

எஙகள் ெந்தி ப�ற்்றொவன  என்று திருமூ்லர் 
�ாடுவதும் அன்தத  ச்தய்வத்தமிழில் ்தான் 
அருளிளைன் என்�்தறகு "எனலன ென்றொக 

இல்றவன �லடத்தனன தனலன ென்றொகத் 

தமிழ் பசயயுமொவ்ற!" என்று கூத்தாடுவதும் 
்தமிழர்்களின் னசவததுககும் ஆ்கமததுககும் 
உள்ே சநருக்கமாை உறனவ உறுதிப் �டுததும் 
சான்று்கோகும்.
எல்்லாக ள்காயில்்களும் ஆ்கம ்கட்டுமாை 
முனறககுள்ளும், வழி�ாட்டு முனறககுள்ளும் 
வநது விடவில்ன்ல.�வுத்தம், சமணம் உட்�ட 
எல்்லா சமயங்களுககும் ஆ்கமம் இருநதிருககிறது 
என்றாலும்  சிவன், விஷ்ணு, சகதி ஆகிளயானர 
வழி�டும் ்தநதிர நூல்்கனேளய ச�ாதுவா்க  
‘‘ஆ்கமம்’’  என்று குறிககிறது. னசவ ஆ்கம 
சநறி மவகஸவரம், �ொசு�தம் எைப்�ட்டை.
னவணவ ஆ்கமங்கள் �ொகவதம் (�்க வானைப் 
�றறி யனவ), சொத்தவொதம் (சாத்தவா்த அரச 
�ரம்�னரயிைர் �றறியது.), �ொஞசரொத்திர 
எை அனழக்கப் �ட்டை. (�ாஞ்ச ராததிர 
என்றால் விஷ்ணு வழி�ாட் டின் சிறப்புச் 
சடஙகு என்றும் ச�ாருள் உண்டு. சாக்தம் 
ஆ்கம நூல்்கள் தந்திரம் என்றும்   அனழக்கப் 
�டுகின்றை. னசவததில் 28 ஆ்கமங்களும், 
னவணவததில் 108, (்தறள�ாது இரண்டு.) சகதி 
�றறி 27 ஆ்கமங்களும் இருந்தை என்கிறார் 
ஆய்வாேர் மு.அருணாச்ச்லம்.அனவ்களில் 
�்ல ்கனரயான்்களுககு இனரயாகிப் ள�ாயிை. 
எஞ்சியனவ்கனே னவதீ்கம் ்கேவாடிச் சசன்றது.
�வுத்தம் சமணம் சமயங்களுககும் மிருவகந்திர 
ஆ்கமங்கள்  இருககின்றை.ஆைால் இவறறில் 
முககியாைது என்ை சவன்றால்  இந்த ஆ்கமங்கள் 
அனைததும் வவதஙகல்ள அடிப்லடயொகக் 

பகொள்்ளொதலவ மட்டுமல்ை .அலவ வவத 

ஆகமத்துக்கு எதிரொனலவக்ளொக இருந்தன 
என்கிறார் ஆய்வாேர் ,ள�ராசிரியர் பி.டி.சீனிவாச 
அய்யங்கார்.  ம்காராென் குழு அறிகன்க 

'வவதஙகளில் யொகம் பசொல்ைப்�ட்டவத தவிர 

,ஆைய வழி�ொடு பசொல்ைப் �டவில்லை.

ஆகமஙகள் வகொயில்கல்ளயும் ,வழி�ொடு 

முல்றகல்ளயும் விரித்துச் பசொல்கின்ற மூை 

நூைொகும்' எனகி்றது.  
 ்தமிழர்்கள் ்கட்டிய சி்ல ள்காயில்்களில் மட்டுளம 

ஆ்கமங்கனே இன்னறககும் ச�ருமேவில்  ்காண 
முடிகிறது.எனினும் ச�ரும்�ான்னமயாை ்தமிழ்ச் 
சமூ்கம் ஆ்கம எல்ன்ல்களுககு அப்�ால் நின்று 
்தங்கேது �ழனமயாை வழி�ாட்டு  முனற்களில்  
வழி�ட்டு வந்தைர்.அவர்்கேது சடஙகு்கள், 
வாழ்சநறி்கள், வழி�ாட்டு முனற்கள் நாட்டார் 
மரபு்கள் என்று அனழக்கப்�ட்டை.ஸ்மார்த்ததில் 
உருவ வழி�ாடு இல்ன்ல. எைளவ ள்காயில்்களும் 
இல்ன்ல.ஆ்களவ ஆ்கமமும் கினடயாது 
.இருப்பினும் இன்னறககு வட சமாழியில் இருககும் 
ஆ்கமங்கள் அனைததும் ்தமிழர்்களிடமிருநது 
்கேவாடப்�ட்டுச்  சின்தக்கப்�ட்டனவ்களே. 
்தமிழர்்களின் சமாழியும், �ண்�ாடும் ,மரபு்களும் 
ஆரியர்்களின் வருன்கககுப் பின் சின்தந்தன்தப்  
ள�ான்ளற பிற்கா்லததில் ளவ்த ஆரியர்்கள் 
ள்காயில்்கனே ன்கப்�றறிய பின்  ஆ்கமம் 
்தன் அனடயாேம்  இழந்தது. ஆரியததுககுள் 
இரண்டறக ்க்லநது  ்கனரந்தது.  ளவ்தததின் 
்தன்லனமனயஅனவ  ஏறறுக   ச்காண்ட்தால் 
சாதி அடுககு முனறயும் ள்கட்�ாரின்றி நுனழந்தது.
ஆரியம் நுனழயும் முன் ச�ாதுவில் ள்காயில்்கள்  
அனைவருககும் ச�ாதுவாைனவ்கோ்க  
இருந்தை. அலனத்து சொதியினருக்கும் 

அலனத்துக் வகொயில்களின கதவுகல்ளயும் 

ஆகமம்  தி்றந்வத லவத்திருந்தது. தீட்லச 
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ப�ற்்ற யொரும் அரச்சகர ஆகைொம். ஆ்கமங்கள் 
அனைதது மக்களுககும் உரியனவயா்க இருந்தை.. 
இன்னறய நின்லயில், இவறனறசயல்்லாம்  
நம்புவ்தறகுக ்கடிைமா்க இருந்தாலும்   
ஆரியர்்கள் ஆ்லயங்கனேக ன்கப்�றறும் முன் 
சமூ்க நின்லனம்கள் இவ்வாறு ்தான் இருந்தது 
என்�ன்தத  ்தமிழ் இ்லககியங்களில் இருநதும் 
வர்லாறறுச் சசய்தி்களிலிருநதும் புரிநது ச்காள்ே 
முடிகிறது.
்தமிழ்கததின்  ள்காயில்்கனேப்  �ார்ப்�ைர்்கள் 
ன்கப்�றறுவ்தறகு முன்�ா்க இருந்த  ஆ்கம 
விதி்கள்  �றறி அறிஞர் பி.சி்தம்�ரம் பிள்னே 
்தைது ஆ்லயப்பிரளவச நூலில் (அணிநதுனர 
-ச�ரியார்) ஆ்கமம் �றறிய ஆய்னவ 
ளமறச்காண்ட  வர்லாறறு ஆசிரியர் பி.டி.
ஸ்ரீனிவாச அய்யங்கார் ்கருததுக்களிலிருநது 
சி்லவறனற சுட்டிக ்காட்டியுள்ோர்.11

''ஆகமஙகளின்  அடிப்படையான  ககாளடக.

	ஆ்கமங்கள்  வவ்த பிராமணர்்கனள வ்காயிலிலிருநது 
்தவிர்்ப்பது மட்டுமின்றி அவர்்கனள ஆ்கம சமயததுக்கு 
புறம்்பாைவர்்களா்கக் ்கருதுகின்றை.

 ஒரு வ்காயிலில் அர்்சச்கரா்க அல்்லது பூசாரியா்க 
வருவ்தற்குள்ள ஒவர வசா்தனை தீட்னச மட்டுவமயன்றி 
சாதிவயா வகு்பவ்பா இல்ன்ல.

 தீட்னச ச்பறா்த ஒரு பிராமணன் வ்காயில் 
சனமயற்்காரன் வ்பான்ற கீழ்நின்ல ்பணியாளைா்க 
கூட இருக்்க முடியாது.ஒரு இநதுக் வ்காயிலின் 
்கருவனறக்குள் அவன் நுனைய முடியாது.அஙகுள்ள 
்கடவுள் சின்லனய  அவன் ச்தாடவும் கூடாது.

 பிராமணர்்கள் வ்பான்றும் இ்தர வகு்பபிைனர்ப 
வ்பான்றும் ஒரு சணடாளன் கூட தீட்னச ச்பற்றுக் 
ச்காள்ள முடியும்.

 ஆ்கமங்களின் ச்காள்ன்க்ப்படி ,வ்காயிலில் நுனையவும் 
வழி்பாடு சசயயவும் சாதி முக்கியமில்ன்ல.

 ஒரு குறி்பபிட்ட வகு்பபிைருக்கு மட்டும் சலுன்க 
்காட்டவவா ,வவறு வகு்பபிைனர சவறுதச்தாதுக்்கவவா 
ஆ்கமங்களில் இடமில்ன்ல.

ள்காயிலில் நுனழயவும்,ச்தாழவும் சாதி 
முககியமில்ன்ல என்ற ள�ாதும், ்தமிழ்கக  
ள்காயில் வழி�ாட்டு முனறககும்,�ண்�ாட்டுககும், 
்தமிழர் சமயததிற கும்  புறம்�ாைவர்்கோ்க 
இருந்த  ஆரிய �ொரப்�னரகல்ளக் வகொயில் 
கருவல்றக்குள், அனுமதித்தொல் ெொட்டுக்கும் 
அரசனுக்கும் வகடு  வில்ளயும் எனகி்ற ஒரு 
விதமொன ெம்பிக்லக அனல்றய தமிழகத்தில் 
நிைவி வந்தது. எனவவ தொன ்தமிழ்  ஆ்கம 
மரபு, �ார்ப்�ைர்்கனே  நீண்ட ்கா்லமா்க    
ள்காயிலுககுள் அனுமதிக்கவில்ன்ல. 
அன்பும் சிவமும் இசரண்சடன்�ர் அறிவி்லார் 

என்று �ாடிய திருமூ்லரின் திருமநதிரமும் (519) 

வ்பர்ச்காணட ்பார்்ப்பான் பிரான்்தன்னை அர்்சசித்தால் 
வ்பார்ச்காணட வவந்தருக்கு ச்பால்்லா வியாதியாம் 
வ்பர்ச்காணட நாட்டுக்கு ்பஞசமும்மாம் ன்வற 
சீர்ச்காணட நநதி ச்தரிநதுனரத்தாவை - 519)
அ்தாவது �ார்ப்�ைர்்கள் அர்ச்ச்கரா்க இருக்கக 

கூடாது. �ார்ப்�ைர்்கள் ்கடவுனே அர்ச்சித்தால், 
ள�ார்க குணம் �னடத்த நாடாளும் மன்ைனுககுக  
ச்காடிய ளநாய் உண்டாகும் .அள்தாடு நாட்டிலும் 
ச�ரிய �ஞ்சமும் ஏற�டும் என்று கூறுகிறது.4
''ளவ்த சடஙகு்களில் ஓவ்சவாரு ஆகுதி 

ச�ய்யும் ள�ாதும் ஒரு மநதிரம் ஒலிக்கப்�டும். 
ஆ்கம சடஙகு்களில் ளவ்த மநதிரங்கள் எதுவும் 
இடம் ச�றுவதில்ன்ல.
ஆ்கம வழி�ாட்டில் இனறவனின் எண்ணறற 

ச�யர்்கனேக கூறி (னவதீ்கததுடன் ்க்லந்த பின் 
)நமஹ எை முடிப்�ர்(ள�ாறறி/வணக்கம்). னவதீ்க 
சடஙகின் முடிவில் சுவாஹா எை முடிப்�ர்.

னவதீ்க வழி�ாட்டில் அககினியில் அவியுணவு 
்கனேப்  ள�ாடுவது அடிப்�னடயாகும். ஆ்கமததில் 
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இனறவனுககு �னடயல் �னடதது வழி�ாடு 
சசய்து அன்த அனைவரும் உண்�து மர�ாகும்.

ஆகமத்தில் கடவுளுக்குப் �திலியொக 

எதொவது ஒரு அலடயொ்ளத்லத லவத்து 

வழி �டுவர.அது வொ்ளொகவவொ,வவைொகவவொ

,கல்ைொகவவொ,மரமொகவவொ.ஓவியமொகவவொ 

இருக்கைொம்.  வவத வழி�ொடு என�து 

உருவமற்்ற வழி�ொடு. ஆகம வழி�ொடு உருவ 

வழி�ொடு.எனவவ இரணடும் ஒன்றல்ை. 

எனகி்றொர தமிழணணல்.12”.

ஆரியமயமொகிய  ஆலயம். 

்கா்ல ஓட்டததில் ்தமிழ் நாட்டில் ச�ரும்  
ள்காயில்்களின் எண்ணிகன்கப்  ச�ருகியது. 
பிற்கா்லச்  ளசாழர்்கள் ்கா்லததில் ்கருவனறயுடன் 
கூடியக  ள்காயில்்கள் உருவா்கத  ச்தாடஙகிை.  
�வுத்தததின் எழுச்சி மாட்டுக்கறி பிரியர்்கோை 
ளவ்த்கா்ல �ார்ப்�ைர்்கனேச்  னசவர்்கோ்க  
ம ா ற றியன்த ப்  ள � ா ்ல ளவ  மகொ�ொரதப் 

வ�ொருக்குப் பின னவதீ்க ள்காட்�ாட்டு முனற 
சிறுது  சிறி்தா்க மனறயத  ச்தாடஙகிய 
நின்லயில். ளவள்வி  தீ வழி�ாட்டுமுனற்களும்,  
சடஙகு்களும்,பு்கழ் மஙகி   மதிப்பிழநது வந்த 
நின்லயில்,  ளவள்வித ச்தாழின்ல இழந்த 
னவதீ்க ஆரியர்்கள் அப்ள�ாது ச�ரும்�ான்னம 
மக்களின் சமயம் சார்ந்த  நனட முனறயாை   
தீ வழி�ாடறற ,ள்காயில்  வழி�ாட்டு முனற 
ளநாககி  ந்கர்ந்தைர் .�கதி சவள்ேம் ச�ருகிய 
அந்தச்  சூழலும், ளவள்விக குண்டததிலிருநது 
ள்காயிலுககு  உறுதியாை மாறறம் ச�றறதுமாை 
அந்த  நின்லயில் ,ள்காயில்்கள் அதி்காரப்  
பீடங்கோ்கவும் நி்லவுடனம னமயங்கோ்கவும்,சி்ல 
ளநரங்களில்  இராணுவத ்தேவாடங்களின் 
ளசமிப்புக கிடங்கா்கவும்,அரசர்்களின் ்கொைானவ 

நிரப்பும் வஙகியா்கவும் இருந்தை. ள்காயில்்களும், 
விகர்கங்களும் நிறுவப் �ட்டப்  பிறகு ள்காயில் 
�ராமரிப்புகச்கை  ஏராேமாை அனசயும் 
சசாததுக்களும் அனசயா சசாததுக்களும் 
ளசர்ந்தை.்தமிழ்கததின் வேம் மிகுந்த நி்லங்கள் 
எல்்லாம் ்கடவுளின் ச�யரால் உருவாக்கப்�ட்டக  
ள்காயிலுககு உரினமயா்க இருந்தை.. .�க்தர்்கோல் 
அளிக்கப்�ட்ட நன்ச்கானட்கள் ள்காயில் 
்கொைானவ நிரப்பிை.மக்கோல் ள்காயிலுககு 
அளிக்கப்�ட்டத ்தாைங்களோடு, அரசரால் 
�றிமு்தல் சசய்யப் �ட்ட �்ல ஆயிரம் ஏக்கர்  
நி்லங்களும், ள்காயில்்களுககுச்  சசாந்தமா்க 
ளசர்ந்தை..

 ள்காயின்லக ்கட்டளவா, சின்ல வடிக்களவா, 
பூனெ சசய்யளவா �ராமரிக்களவா, சின்லனய 
அ்லங்கரிக்களவா முன் வரா்த    உனழப்பு 
ளசாம்ள�றி்கோை னவதீ்கப் �ார்ப்�ைர்்கள் 
ள்காயிலுககுள் நுனழநது  பூனெ சசய்ய 
மட்டும் ்தனியுரினம ள்கட்ட்தறகும் பின்ைால் 
அவர்்கேது வர்ண ளம்லாண்னம இருந்தது.  
ளவ்த ்கா்ல ஆரியர்்களின் வர்லாறனற 
ஆழமா்க ஆய்வுககு உட்�டுததிய டாகடர்  
அம்ள�த்கர் .'கி.மு.200 லிருநது கி.பி.400 
வனரயி்லாை ்கா்லததில் பிராமண சமயதன்தச்  
ளசர்ந்த ஒரு  ்கட்டிடளமா அல்்லது சிறப்ள�ா 
இஙகிருந்த்தற்காை எந்த அனடயாேமும்   
இல்ன்ல  என்கிறார். இதில் ள்காயிலும் 
அடக்கம் . அள்தள�ா்ல  வர்லாறறு 
ஆய்வாேர் �ணிக்கர் 'கி.மு.300 மு்தல் 
கி.பி.100 வனரயி்லாை 400 ஆண்டு்கள் 
�ார்ப்�ைர்்கள் இல்ன்ல. �ார்ப்�ை ள்காயில் 
இல்ன்ல .�ார்ப்�ைக ்கடவுள் இல்ன்ல.
�ார்ப்�ை �ழக்கங்கள் இல்ன்ல. �ொரப்�ன 

மந்திரமும் இல்லை.மொயமும் இல்லை. 
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அ்தாவது  இனவ �றறிய குறிப்பு்கள், 
இக்கா்ல சம்ஸ்கிரு்த இ்லககியங்களில் 
அதி்கம் இல்ன்ல.இநதிய  நாடு  நிம்மதியா்க 
இருந்தது என்கிறார்.

ள்காயில் என்கிற அனமப்ன� னமயமாககி  
சமயங்கள் இயங்கத ச்தாடஙகிய ்கா்லததில் 
சந்தர்ப்�ங்கனே சரியா்கப் �யன்�டுததிக 
ச்காள்ளும் திறன் ச�றற னவதீ்கர்்கள்   ்தங்கேது 
ம்தத  ்தன்லனமனயக  ள்காயிலுககுள்  சமல்்ல 
சமல்்ல நின்ல நிறுததிக ச்காண்டு ஆதிக்கம் 
சசய்யும் அேவுககு முன்ளைறிைார்்கள்.  ஒரு 
�ரம்�ர அர்ச்ச்கர்  அனமப்ன� ஏற�டுததிக 
ச்காண்டு அனசக்க முடியா்த சகதியா்க 
வேர்ந்தைர்.்தாங்கள் வணஙகிய இநதிரன், 
ளசாமன்,வருணன்,வாயு ஆகிளயானர நம்பிக 
ச்காண்டிருந்தால் பினழப்பு ஓடாது என்�்தால் 
அந்தக ்கடவுள்்கனேத  தூககிப் ள�ாட்டு 
விட்டு ்தமிழ்க ்கடவுளுககு பூணூல் ள�ாட்டு 
ஆரியமாககித   ்தமக்காை ்கடவுோ்க மாறறத 
ச்தாடஙகியதின் ச்தாடர்ச்சியா்க ஆரியததின் 
பிடியில் ்தமிழரின் மரபும் சமயமும் சிககி 
ஆரியமயமா்க மாறறம் ்கண்டது. ஆ்கமதன்த 
சமஸ்கிரு்தததுடனும், ஸ்மிருதி்களோடும்  
இனணததுப் �ார்ககும் �ழக்கம் நமககுள் 
இன்னறககு  நின்லதது விட்டது. ஆ்கமம் 
என்�து ளவ்தததிலிருநது வந்தது என்றும், 
ஆ்கமம் என்�து  வடசமாழிச்  சசால் என்றும்  
ஆரியப் �ார்ப்�ைர்்கள் அள்ளிவிடும் ்கன்தககுள் 
்தமிழர்்கள் சிககிக  ச்காள்கின்றைர்.

� ல்்லவ ர்  ்க ா ்ல ததில்  ள ்க ாயில்்களில் 
்கரகுருக்கோ்க இருந்த வள்ளுவ மனறயர்்கள் 
இடததில் (சிறிவள்ளுவம் பூவொணவன 

உவச்சன - அபிதொன சிந்தொமணி.வள்ளுவப் 

�ொரப்�ொரியம்-குணொ.) � ா ர் ப் � ை ர் ்க ள் 

நுனழந்தைர். நாயக்கர்்கள் ்கா்லததிலும்  
ச�ரும் ள்காயில்்களில்  பூசாரி்கோ்கவும்  
,ஓதுவர்்கோ்க  இருந்த ்தமிழர்்கனே நாயக்கர் 
அரசு  அ்கறறிவிட்டு, இறககுமதி சசய்யப்�ட்ட 
வடு்கப் �ார்ப்�ைர்்கனேப் புளராகி்தர்்கோ்க    
நுனழத்தைர். �ண்டாரங்களின்  �ழனி ள்காயில் 
�ார்ப்�ைர்்களின் ன்க்களுககுப் மாறியன்தப்   
ள�ான்று மராததியர் ஆட்சியில் இராளமஸ்வரம் 
ள்காயிலில் மராததியப்  �ார்ப்�ைர்்கள் ள்காயிலின் 
உள்ளே நுனழய,   ள்தவாரமும்.ஆழ்வார்்கள் 
�ாசுரமும் சவளிளயறியது.  னவதீ்க ம்தததின் 
மூ்லமாை  ளவ்த மநதிரங்களின்  ஆதிக்கம்  ்தமிழ் 
ள்காயில்்களில் வலுத்தது. ச�ருங ள்காயில்்கனே, 
குறிப்�ா்க வருமாைம்  அதி்க  உள்ேனவ 
்கனேப்  �ார்ப்�ைர்்கள்   இ்லககு னவததுக   
ன்கப்�றறிக ச்காண்டைர். ச�ருங ள்காயில்்களின் 
புரவ்லரா்க  சசாததுடனம வர்க்கங்கள் இருந்த்தால் 
அனவ்கள்  வருமாைம் மிகுந்த ள்காயில்்கோ்க 
வேர்ச்சியனடநதிருந்தை. .மன்ைர்்கள் யுத்தம் 
சசய்து, இரத்தம் சிநதி நாடு்கனே ன்கப்�றற, ஒரு 
துளி ளவர்னவ கூட சிந்தாமல் அநநாடு்களிலுள்ே 
ள்காயில்்கனேக �ார்ப்�ைர்்கள்   ன்கப்�றறி 
மநதிரங்கோல்  மன்ைர்்கனே ்காலில் விழ 
னவத்தைர். ்தமிழ்கததின் பிற்கா்ல மன்ைர்்களில் 
�்லரும் �ார்ப்�ை அடினம்கோ்க மாறிய்தால் 
ள்காயில் மட்டுமல்்ல அரசின் உயர் �்தவி்கள் 
அனைதன்தயும் �ார்ப்�ைர்்களின் ்கா்லடி்களில் 
னவதது வணஙகி வந்தைர். பிற்கா்லச் 
ளசாழர்்களின் ்கா்லததில்  ராெகுருவா்கவும் 
்தே�தி்கோ்கவும் இருந்தவர்்கள் �ார்ப்�ைர்்களே 
என்�து குறிப்பிடத்தக்கது.�ார்ப்�ைத  ்தன்லனம 
அனமச்சர்்களுககு பிரம்மஸ்ரீ ராொ,பிரம்மாதி 
ராொ என்ற �ட்டங்கனேச்  சூட்டி மகிழ்ந்தைர். 
இல்றவனுக்கு அர�ணிக்கப்�ட்டலத 

அரசர எடுத்துக் பகொள்்ளக் கூடொது என்ற 
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ஸமிருதிகளின  விதிகல்ளக் கொட்டி லவதீகப் 

�ொரப்�னரகள் தஙகல்ள வ்ளப்�டுத்திக் 

பகொணடனர.  ச � ரு ங ள ்க ா யி ல் ்க ன ே 
ன்கப்�றறியவர்்கள். சிறு ச்தய்வ வழி�ாட்டுக 
ள ்க ா யி ல் ்கள் ,  கி ர ா ம க  ள ்க ா யி ல் ்கள்  
�க்கம்  சசன்றதில்ன்ல. ்காரணம் அந்தக 
ள்காயில்்களுகச்கை நி்லங்களோ நன்க்களோ, 
வணி்க வோ்கங்களோ ,வீட்டு மனை நி்லங்களோ  
ளவறு வன்கயி்லாை வருமாைளமா கினடயாது.
ஏசைனில் அகள்காயில்்கள் உனழககும் 
மக்களுக்காைனவ்கோ்க இருந்தை. அது 
மட்டுமல்்ல சூததிரர்்கள் பூசாரி்கோ்க இருககும் 
எந்தக ள்காயிலுககும் சசன்று  னவதீ்கப் 
�ார்ப்�ைர்்கள் சசன்று வழி�ட அவர்்கேது 
ஆச்சாரம்  ்தடுத்தது.

புளராகி்தத ச்தாழில் ஒன்று ்தான் ்தகுதிளயா, 
திறனமளயா, ஒழுக்களமா,அறிவியல் அறிளவா 
ள்தனவப்�டா்த்தா்கவும், பிறவித ்தகுதிளய 
முககியமாை்தா்க   இருந்த்தால், சடஙகு 
நடத்தவும், ்கருவனறககுள்  நுனழயவும், பூனெ 
நடத்தவும் �ார்ப்�ைர்்கள்  முழு  உரினம 
ச�றறவர்்கோ்க மாறிைர் அதுவனரயிலும் 
பிறப்பின் அடிப்�னடயில் பூனெ சசய்வ்தறகு 
என்று ஒரு ்தனி சாதி கினடயாது.ஆ்கமம் 
அன்த வலியுறுத்தவில்ன்ல  என்ற   நின்லனய 
மாறறி, பிறப்பின் அடிப்�னடயில் �ார்ப்�ைப் 
�ரம்�னரளய அர்ச்ச்கரா்க இருக்க ளவண்டும் 
என்�ன்த வலியுறுததி மன்ைர்்களின் ஆசிளயாடு 
நின்லநிறுததிக ச்காண்டைர். 1971ல் ்கன்லஞர் 
்தன்லனமயி்லாை திமு்க அரசு சட்டததின் 55(2) 
பிரினவ ளசஷம்மாள் வழககின் மூ்லம் அர்ச்ச்கர் 
நியமைததில்  வாரிசுரினம ள்கார  முடியாது 
என்ற  திருத்தம் சசய்திருந்த ள�ாதும், கூடு்த்லா்க 
சி்ல மாறறங்கனே ச்காண்டு வருவ்தற்கா்கவும் 
,அனைதது சாதியிைரும் அர்ச்ச்கர் சட்டதன்த 

ஆராயவும் 1979இல் அனமக்கப்�ட்ட 13 
ள�ர் ச்காண்ட ம்காராசன் குழு முன் ்கருததுக 
கூறிய �ார்ப்�ைர் அல்்லா்த ஆதிைங்களும் 
,மடாதி�தி்களும், ஜீயர்்களும், ஆச்சாரியர்்களும் 
அர்ச்ச்கர் ஆவ்தறகு பிறவித  ்தகுதிளய 
முககியமாைது என்றுனரக்க குன்றககுடி அடி்கோர் 
மட்டுளம ்கா்லததுககுத ள்தனவயாை மாறறம் 
ள்தனவ என்�ன்த �திவு சசய்்தார்.முறறும் துறந்த 
இந்த ம்கான்்களின் மூனேககுள்,நாறறசமடுககும் 
இழிவாை  வர்ணாசிரமம் சிம்மாசைம் ள�ாட்டு 
உட்்கார்நது இருந்தது.

ள ்க ாயில்்கனேக  ன்கப் � றறியவுடன்   
்தமிழர்்களின் சமயம் சார்ந்த விசயங்களில் 
ஆரியமானய சமல்்ல சமல்்ல நுனழக்கப்�ட்டது. 
ளவ்த்கா்லததில் சிவனைக ச்கான்ல்காரைா்கவும், 
தீயவைா்கவும், தூய்னமயறறவவைா்கவும் தீட்டித 
தீர்த்தப் �ார்ப்�ைர்்கள் சிவனை  ஆலிங்கைம் 
சசய்து ச்காண்டைர்.  ஐவன்க நி்லங்களின்  
ச்தய்வங்கோை முரு்கன் ,திருமால், ச்காறறனவ 
ஆகிளயானர �்ல புனைவு்களின் மூ்லம் 
�ார்ப்�ைர்்கள்  சசாந்தமாககிக ச்காண்டைர். 
மாமன் மச்சான், அண்ணன் ்தம்பி  என்று 
உறவு்கோல் இனணத்தைர். அ்தற்காை 
்கன்த்கனேப் புனைநது உ்லவ விட்டைர்.
்தமிழ்க ்கடவுள் முரு்கனுககு ஆரியக ்கடவுள் 
விஷ்ணு ்தாய்மாமன் ஆைான். விநாய்கன் ்தமிழ் 
்கடவுள் முரு்கனுககு அண்ணன் ஆைான்.்தமிழ் 
ச�யர்்கள் எல்்லாம் சமஸ்கிரு்தமய மாக்கப்�ட்டை. 
சமய்யுணர்்தல் என்�து னசவ சித்தாந்தம் 
ஆைது. சிவன் ருதரன் ஆைான். முல்ன்லயின்  
மாளயான் ,விஷ்ணுவா்கவும், குறிஞ்சியின் 
ளசளயான், முரு்கன் சுப்ரமணியைா்கவும்,  
மரு்தததின்   இநதிரன், ள்தளவநதிரைா்கவும், 
சநய்்தலின் வருணன், வருண �்கவாைா்கவும், 
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�ான்லயின் ச்காறறனவ, ்காளி, �ார்வதியா்க 
வும் மாறறப்�ட்டைர்.. 'அரச மரத்தடி அமரந்த 

புத்தபனல்ைொம் உருமொறி ஆலன முகத்தொன 

ஆனொன'  ்தண்ணீர் தீர்த்தமாைது. குடமுழுககு 
கும்�ாபிளஷ்கம் ஆைது. ்கருவனற ்கர்ப்�க  கிர்கம் 
ஆைது. திருமுழுக ்காட்டல் அபிளஷ்கம் ஆைது.
திருச்சுறறு பிர்காரமா்கவும்,பூசனை பூொவா்கவும், 
பூசாரி அர்ச்ச்கரா்கவும்  ஆைார்்கள். 

இமயமன்லயும் ச�ாதின்கயும் உறவு 
ச்காண்டை. .்தமிழ்கததின்  நதி்களும், 
மன்ல்களும் �்ல புராணக ்கன்த்களுககுக  
்கருவாைது.   வட நாட்டு னவதீ்கக ்கடவுள்்கள்   
ள்காயில் ்கருவனறயில் ச�ருநச்தய்வங்கோ்க 
பூணூல் அணிந்த�டி குடியமர, ஊருககுள், 
ள்காயிலில்  இருந்த கு்லச்தய்வங்கள்,  ஐயைார், 
முனியாண்டி ்கருப்�சாமி, ்காளியம்மன், 
மாரியம்மன், பிடாரி, சுடன்லயாண்டி மு்தலிய 
உனழககும் மக்களின் ச்தய்வங்கள்   ஊருககுப் 
புறதள்த எல்ன்லச்சாமி்கோ்க னவக்கப்�ட்டை. 
அவறனற  சிறு ச்தய்வங்கள் �ட்டியலில் 
ளசர்த்தைர்.புத்த,சமணக  ள்காயில்்கள் ,�ள்ளி்கள்  
ன்கப்�றறப்�ட்டு ,திருமால் ,பிள்னேயார், முரு்கன்  
சின்ல்கள் னவக்கப்�ட்டு ஆ்கம  வழி�ாட்டுத 
்த்லங்கோ்க மாறறப்�ட்டை. சம்ஸ்கிரு்த ஆ்கமம் 
ள்காயிலுககுள் ளவர்விட்டு,  சதுர்வர்ண நச்சு 
மரம் வேரத  ச்தாடஙகியது.

பிற்கா்லததில் ்தமிழ்ச் சமூ்கம் ஆரியமயததுககுள் 
ஆட்�ட்டவுடன்  ள்காயில் நிறுவைமயமாகியது.
அதுவனர அனைவனரயும் சமமா்கக ்கருதியப்  
�்ல சமயங்களின்   ஆ்கம விதி்கனேப் 
�ார்ப்�னியம்  திரிததும் புரட்டியும் ள�ாட்ட 
ள்தாடு,அதனவ்த �ார்ப்�ைர்்கள் ள்காயில் 
ச்காடிமரததுககு அப்�ால் நுனழயக கூடாது 
என்று இருந்த  நின்லயில் ளவ்த ஆ்கமதன்த, 

ஸ்மிருதினய ள்காயிலுக குள்ளும் நின்லநாட்டத 
துணிந்தைர். கி.பி.7-8 ஆம் நூறறாண்டில் 
்தமிழ்கததின் ள்காயில்்களிருநது ்தமிழ் நீக்கப்�ட்டு 
சமஸ்கிரு்தம் ள்காள்லாச்சத ச்தாடஙகியது. 
னவதீ்கக ்கருததுக்கனேயும், மதிப்பீடு்கனேயும், 
�ார்ப்�னிய வழி�ாட்டு முனற்கனேயும் ்தமிழ்  
சமூ்கததின் உயர் சாதியிைரின் மூனேககுள் 
திணிததுப்  �ரவ்லாககியததின் வினேவால் 
,ச�ருங ள்காயில்்கள் மட்டுமல்்ல நி்கழ்்கா்லததில்   
கிராமக ள்காயில்்களும் �ார்ப்�ைமயமாகி 
ஒடுக்கப்�ட்ட மக்கனேக ள்காயிலுககு அப்�ால் 
நிறுததியது.(.கிபி.14-.17 ்கா்ல்கட்டங்களில் 
சிவாச்சாரியார்்கள் ஆ்கம வழியினை விட்டு 
வி்லகி அதனவ்த (ஸ்மார்த்த) ்தததுவங்களில் 
மூழ்்கத  ச்தாடஙகிைர்.) 

ஆ்கமங்களில் இன்ை வருணத்தாருககு இந்த 
இடம் என்ளறா,சூததிரருககுக ள்காயிலுககுள் 
இடமில்ன்ல என்ளறா குறிப்பிடப்�டவில்ன்ல 
என்றாலும் அவர்்கனே  வர்ணாசிரமம் 
வழி மறித்தது.. ளவ்த ஆரியர்்கோல் ஆ்கம 
விதி்களில் திணிக்கப்�ட்ட இனடச்சசரு்கல்்கோல்  
ஒடுக்கப்�ட்டச் சமூ்கம்  ள்காயில்்களுககுள்  
மட்டுமல்்ல, ள்காயிலுககுச்  சசல்லும் �ான்தயில்   
நுனழவ்தறகும் ்தனடச்சுவர்்கள் எழுப்�ப் �ட்டை. 
ள்காயிலுககுள், சவளிப் பிர்காரம், ச்காடி 
மரம், பிர்காரம், உள்பிர்காரம், ்கருவனற எை 
எல்ன்ல்கள் வகுக்கப்�ட்டு   �ொரப்�னரகளில் 

�ட்டரகல்ள  கருவல்ற வலரயும், இதர 

�ொரப்�னரகள் அரத்த மணட�ம், சூத்திரரகள் 

மகொ மணட�ம் ,சிை சொதிகள் பகொடிமரம் 

வலரயும் அனுமதித்தது .�ஞசமரகளுக்கு 

வகொபுர  தரிசனவம வ�ொதும் என்றது. 

இநதுக்கோை ்கம்மாேர்்களும் ,சசட்டியார்்களும், 
சாலியர்்களும் ,விஸ்வ ்கர்மாக்களும் ஆரம்� 
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்கா்லததில் ள்காயிலுககுள் நுனழய முடியாமல் 
ள�ாைது. மீறி நுனழந்தால் ச்காடூரமாை 
்தண்டனைககு உள்ோக்கப் �ட்டைர்.ள்காயில் 
தீட்டுக ்கழிக்கப்�ட்டது.அனைததும் ஆ்கமததின் 
ச�யரால் சசய்யப்�ட்டை. ஆ்கம விதி்கனே 
இவர்்கள் ்தங்கேது அதி்காரதன்தயும் , 
ளம்லாண்னமனயயும், சாதித தீண்டானமனயயும் 
நின்ல நிறுததி ச்காள்வ்தறககு ன்கயாளும் ஒரு 
வி்தமாை ்தநதிரம் என்�ன்தத ்தவிர ளவறு எதுவும் 
இல்ன்ல.்தங்கேது ள்தனவகள்கற� ஆ்கமவிதி்கனே 
எப்�டி ளவண்டுமாைாலும் புரட்டிப் ள�ாடுவதில் 
அவர்்கள் சவட்்கப்�டுவதில்ன்ல. 

இன்னறககுத ்தமிழ் நாட்டில் ஆ்கமக 
ள்காயில்்கள் என்று அறியப்�ட்ட 2000 
ள்காயில்்களில் �ணியாறறும் அர்ச்ச்கர்்களில் 
சி்லனரத ்தவிர ஆ்கமங்கனே முனறயா்க 
்கறறுத ள்தர்ந்தவர்்கள் இல்ன்ல.எடுததுக்காட்டா்க 
்க�ாலீஸ்வர் ள்காயிலிலுள்ே 41 அர்ச்ச்கர்்களின் 
4 ள�ருககு மட்டுளம அனைதது பூனெ 
முனற்களும் ச்தரியும்.மதுனர மீைாட்சி அம்மன் 
ள்காயிலிலுள்ே 116 ள�ரில் 28 ள�ர் மட்டுளம 
ஆ்கம �யின்று சாறறு்தல் ச�றறவர்்கள்.14 
மி்கப்ச�ரிய ள்காயில்்கோை சசன்னை 
்க�ாலீஸ்வர்,மதுனர மீைாட்சி,திருவண்ணாமன்ல 
அண்ணாமன்ல ள்காயில்,திருப்�ரஙகுன்றம் 
முரு்கன் ள்காயில், அழ்கர் ள்காயில்,உள்ே 
அர்ச்ச்கர்்களின் மி்கச் சி்லளர ஆ்கம பூனெனயக  
்கறறுத ச்தரிநதுள்ேைர்.  இன்னறய நின்லயில் 
எந்தக ள்காயிலும் ஆ்கமததின் விதி்கள்�டி்தான் 
வழி�ாடு்கள் நடககிறது என்று எவராலும் 
சசால்்ல முடியாது.

�்ல சிவா்லயங்களில் சிவாச்சாரியார் அல்்லா்த 
சுமார்த்தப் �ார்ப்�ைர்்கள் பூனச சசய்வன்தயும்,

பிள்னேயாருககு ஓ்த ளவண்டிய சுக்லாம் 
�ர்தரம் மநதிரதன்த நடராெனுககும்  ்தட்சிணா 
மூர்ததிககும் ஓதுவதும்,ள்தவி மநதிரதன்த 
துர்கன்கககு, ்காளிககும் ,மாரிககும் ,விததியாசம் 
இல்்லாமல் சசால்லிவருவதும்,,்கடவுளுககு 
சசய்யப்�டும் அர்ச்சனைனய ்தனி மனி்தன் 
ந்லனுக்க ா ்க  ச சய்வதும் , சி ்தம் � ர ததில் 
ஆ்கமப்�டி மகுடா்காமப்�டி பூனசககுப்�தி்லா்க 
பு்தைஞ்சலி�த்ததிப் �டி பூனச நனட 
ச � று வ து ம் , தி ரு வ ர ங ்க ம் ,  ள � ா ன் ற  
ள்காயில்்களில் துலுக்க நாச்சியாரின் சின்ல 
வழி�ாட்டினைப் ச�றுவதும், திருச்சசநதூர் 
ள்காயிலில் ஆதி னசவர்்களுககுப் �தில் 
குமார மநதிரம் ச்தரியா்த மாதவர்்கள் அல்்லது 
ஸ்மார்த்த்தார்்கள் நியமிக்கப் �ட்டுள்ேதும்,.
ஆஙகி்லப் புத்தாண்டின் நள்ளிரவு பூனச 
நடப்�தும்,பூனசககு சம்�ேம் வாஙகுவதும்,சிவா-
விஷ்ணு ள்காயில்்கள்,அஷ்ட்லட்சுமி ள்காயில் 
எை  ஆ்கம விதி்களுககுப் புறம்�ா்க  ள்காயில் 
்கட்டுவதும்,,ஒரு ச்தய்வததுககுரிய மநதிரதன்த, 
பிற ச்தய்வததுககு சசால்வதும் நடககிறது.
மனைவி இல்்லா்தவர்்கள்,பிரம்மச்சாரி்கள்,ஆகி
ளயார் னநமிததி்கம் மு்த்லாளைார் பூனச சசய்யக 
கூடாது.என்�து ஆ்கம விதி.ஆைால் இன்று �்ல 
ள்காயில்்களில் இந்த விதி மீறப்�டுகிறது.

,இவறனறசயல்்லாம்  ்கண்டும் ்காணாமல் 
சமௌனிதது விடும் நீதி ள்தவன்்கள் அர்ச்ச்கர் 
நியமைததில் வாரிசுரினம ஒழிக்கப்�ட்டு விட்ட்தா்க 
கூறியள�ாதும்  குறிப்பிட்ட சாதி,உட்பிரினவ 
சார்ந்தவர்்கள் ்தான் அர்ச்ச்கரா்க வர 
ளவண்டும் என்று புதிய தீர்ப்பு எழுதி ்தன்னை 
அனடயாேப்�டுததிக ச்காண்டது.நீதிள்தவன்்கள்  
சமததுவம், சமூ்க நீதி,எை  வரும் ள�ாது மட்டும் 
சதுர்வர்ணதன்தயும், சைா்தைதன்தயும் ்தங்கள்  
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எழுதுள்காலில் நிரப்பி ச்காண்டு தீர்ப்பு எழுதிய  
்கடந்த ்கா்ல வர்லாறு இன்றும் ச்தாடர்வது 
ச்காடுனம.

்கருவனறககுள் நுனழந்த ால் ,  ச ாமி 
சின்லனயதச்தாட்டு வணஙகுவ்தால், அனைததுச்  
சாதியிைரும் அர்ச்ச்கர் . ஆவ்தால் ள்காயில் 
ஒன்றும் குடி மூழ்கி விடப் ள�ாவதில்ன்ல. 
்கடவுளும் ள்காயின்ல விட்டு விட்டு �னி�டர்ந்த  
ன்க்லாசம் ள�ாய் விடுவதில்ன்ல.  அது  உரினம 
சார்ந்தள்தாடு முடஙகி விடுவிடுவதுமில்ன்ல.. 
அன்தயு ம்  ்த ாண்டியது .  ஆ்கம ததின்  
ச�யரால் �ார்ப்�ைர் அல்்லா்த மக்கனே, 
இழிமக்கள்,இழி பிறப்�ாேர்்கள் என்று தீட்டுககுள்  
மூழ்்கடிப்�ள்தாடு,சாதி, தீண்டானம ச்தாடர்வ்தறகு  
ச்தாடர்புனடயது ,சாததிரம்,சடஙகு,சாதி, 
தீண்டானம எை சமூ்கததில்  புனரளயாடிப்  
ள�ாயுள்ே ளநாய்்களுககு  ஆ்கமம் ஒரு மூடு 
தினரயா்க இருககிறது.

்கடந்த 200 ஆண்டு்களில் �ார்ப்�ைர்்கோல் 
சசால்்லப்�டுகின்ற ளவ்த  ஆ்கமததின் �்ல 
ளவர்்கனே, எடுததுக்காட்டா்க  ள்காயில் 
நுனழவு,ள்தவ்தாசி ஒழிப்பு, குடமுழுககு ,்தமிழ் 
அர்ச்சனை எை �்லவும் ள�ாராட்டங்கள் எனும் 
ள்காடாரி ச்காண்டு   சவட்டி சயறிந்த வர்லாறு 
நமககு உண்டு.சைா்தைமும்,  ஆரியப்�ண்�ாடும் 
,ஆதிக்கமும்  வீழ்வது அல்்லது வீழ்ததுவது   
சமூ்கப் �ண்�ாட்டுப்  புரட்சியின் ஒரு �குதி 
என்�ன்த புரிநது ச்காண்டு  சல்லிளவர்்கனேயும் 
விட்டுவிடாமல்  சவட்டிசயறியக  ள்காடாரினய 
கூர்னமப் �டுத்த ளவண்டிய ்கா்லமிது.

 குறி்பபு்கள் 

1. ள்காயில்-நி்லம்-சாதி.-ச�ா. ளவலுச்சாமி. 
�க-50

2. ச�ரியார் மரபும் திரிபும் -எஸ்.வி.ராெதுனர.
�க-176.

3. இநதும்தம் எஙள்க ள�ாகிறது.-அகனி 
ளஹாததிரம் ராமானுெ ்தாத்தாச்சாரியார் - 
�க-36  

4. ஆ்லய பிரளவச உரினம-p.சி்தம்�ரம் 
பிள்னே.�க 6.)

5. ரிக ளவ்த சமூ்கம் ஒரு �ார்னவ.-சுந்தர 
ளசாழன்.

6.  ஆ்லய பிரளவச உரினம.P.சி்தம்�ரம் 
பிள்னே.�க-73

7. �ண்னடத ்தமிழ் சமூ்கததில் சமூ்கததில் 
இறநள்தா ர் வழி�ாடும் முன்ளைார்         
வழி�ாடும்-ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் .�க.65

8. �ண்னடத ்தமிழ் சமூ்கததில் சமூ்கததில் 
இறநள்தா ர் வழி�ாடும் முன்ளைார்     
வழி�ாடும். - ஆ.சிவசுப்பிரமணியன்.-�க82

9. ்தமிழ ர்  சமயமும் சமஸ்கிரு்தமும் -
்தமிழண்ணல்-�க 21

10. ்தமிழரின் ளவ்தம் எது.ஆ்கமம் எது �க-14.
முதுமுனைவர் மு.ச�.சதயளவல் முரு்கைார். 

11. ஆ்லய பிரளவச உரினம - P.சி்தம்�ரம் 
பிள்னே -�க 75)

12. ்தமிழ ர்  சமயமும் சமஸ்கிரு்தமும் -
்தமிழண்ணல்-�க 49

13. முப்�து ்கட்டுனர்கள் -குடவாயில் 
�ா்லசுப்ரமணியன்.�க-47

14. அனைதது சாதியிைர் அர்ச்ச்கர் நியமைமும்  
உச்ச நீதி மன்றத தீர்ப்பும் ஆ்கமங்களும்- 
கி.வீரமணி.)



83 January - March 2023

இந்திய அரசின பதொலைத்  பதொடரபு நிறுவனத்தில் (BSNL  �ொரத் சஞசொர நிகொம் 

லிமிபடட்)  அதிகொரியொகப் �ணியொற்றி ஓயவு ப�ற்்றவர.

வதசிய பதொலைத்பதொடரபு ஊழியரகள் சம்வம்ளனத்திலும், (NFTE-BSNL) 

அலனத்திந்திய பதொலைத்பதொடரபு அதிகொரிகள் சஙகத்திலும் �ல்வவறு ப�ொறுப்புகல்ள 

வகித்தவர. மனித உரிலம ஆரவைர.

இவரது முதல் �லடப்�ொன” ைணடன - ஒரு �லழய சொம்ரொஜயத்தின அழகிய தலை 
ெகரம்  “தமிழக அரசின தமிழ் வ்ளரச்சித் துல்றயொல் 2013ஆம் ஆணடின சி்றந்த �யண 
இைக்கிய நூலுக்கொன விருதிலனப் ப�ற்்றது.

உைகமயம் இந்தியொவில் ஏற்�டுத்தப்வ�ொகும் தொக்கம் �ற்றிய “�னனொட்டுச்  

சந்லதயில் �ொரத மொதொ“,  சொதிலயப் �ற்றிய "சொதி எனனும் ப�ரும் பதொற்று - 

பதொடரும் விவொதஙகள்", கொவிகல்ளப் �ற்றிய “கொவி என�து நி்றமல்ை“ என்ற இவரது  

நூல்கள் ப�ரிதும் வ�சப்�ட்டலவக்ளொகும். 

இவரது பசொந்த ஊர, தூத்துக்குடி மொவட்டம், வகொவில்�ட்டி வட்டம், துல்றயூர என்ற 

கிரொமம்.  வசிப்�து தமிழ் வ்ளரத்த  மொமதுலரயில்.

ஆசிரியரைப் பற்றி…
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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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திைாவிடப்பாழில் இதழ் 
(அகழடாபர் - டிசம்பர் 2022) 

ஆய்வுக கூடடம்
ச�ரியார் �ன்ைாட்டு அனமப்பு அசமரிக்கா 

சார்�ா்க திராவிடப்ச�ாழில் இ்தழ்(அகளடா�ர்- 
டிசம்�ர் 2022) ஆய்வுக கூட்டம் இனணய வழியா்க 
சைவரி 21,2023 அசமரிக்க கிழககு ளநரம் ்கான்ல 
9.30 மணிககு நனடச�றறது.திராவிடப்ச�ாழில் 
இ்தழ் ஆசிரியரும்,ச�ரியார் �ன்ைாட்டு அனமப்பு 
அசமரிக்காவின் ்தன்லவருமாை மருததுவர் 
ளசாம.இேஙள்காவன் அவர்்கள் அனைவனரயும் 
வரளவறறும்,நி்கழ்வு குறிததும் ச்தாடக்க உனர 
ஆறறிைார். அவர் ்தமது உனரயில் "திராவிடப் 
ச�ாழில் இ்தழ், ்தனிநாய்க அடி்கோர் ்தமிழரின் 
ச�ருனமனய உ்லகிறகு எடுததுச் சசால்்ல 
ளவண்டும் என்ற குறிகள்காளுடன் ஆரம்பித்த 
அந்தப் �ததிரிகன்கயின் ச்தாடர்ச்சியா்க இருக்க 
ளவண்டும் என்று விரும்புகின்ளறாம்.நமது 
ச�ருனமனய நாம் சசால்வன்த விட மறறவர்்கள் 
அறிநது சசால்வது்தான் நமககு உண்னமயாை 
ச�ருனமயா்க இருககும்.அந்த அேவிள்ல நாம் 
முடிந்த அேவிறகு ஆஙகி்லததிலும் ்தமிழிலும் 
இந்த இ்தனழ ஆராய்ச்சி இ்தழா்க நடததி 
ஆ்தாரபூர்வமாை ்கருததுக்கனே சவளியிட்டு 
மக்களுககு ச்தரிவிப்ள�ாம் என்ற அேவிள்ல 
இன்தத ்தமிழர் ்தன்லவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி 
அவர்்கள் ்தன்லனமயிலும் புதி்தா்க ஆசிரியர் 
குழுவில் இனணநதுள்ே ள�ரா.அய்யா நா்கநா்தன் 
அவர்்களோடும்  மறற ஆசிரியர் குழுவிைருடன் 

ளசர்நது நடததுகின்ளறாம்.அண்னமயில் நான் 
்தமிழ்நாடு வநதிருந்தள�ாது தூய வேைார் 
்கல்லூரி திருச்சியிள்ல ்தமிழ் உயராய்வுத 
துனறயில் ள�ச சந்தர்ப்�ம் கினடத்தது.அஙள்க 
அவர்்கள் இன்த வரளவறறார்்கள்.அந்த மாதிரி 
நாம் �டித்த ்கல்லூரி்களில் திராவிடப் ச�ாழில் 
இ்தனழ அறிமு்கப்�டுததி அவர்்களுககு அனுப்பி 
ஆராய்ச்சி மாணவர்்கள் ்கட்டாயம் �டிககும் 
இ்தழா்க இ்தனைக ச்காண்டு வரளவண்டும் 
என்று நான் ள்கட்டுக ச்காள்கிளறன்.இந்த 
இ்தழில் இரண்டு ்கட்டுனர்கனே ஆய்வாேர்்கள் 
எடுததுக ச்காண்டு ள�சுகிற நி்கழ்ச்சியா்க இந்த 
நி்கழ்வு நடக்க இருககிறது.இந்த நி்கழ்ச்சினய 
புரட்சிக ்கவிஞர் �ாரதி்தாசன் மன்றம் 
நடததி ்தமிழ் வேர்ச்சிககும் ்தமிழ்ப் �ள்ளி 
வேர்ச்சிககும் ்தமிழ்க குழநன்த்கள் வேர்ச்சிககும் 
அசமரிக்காவிள்ல அரும்�ாடு�ட்டு வரும் 
துனர்க்கண்ணன் அவர்்கள் இந்த நி்கழ்ச்சினய 
ஒருஙகினணதது நடததுவார் " என்று குறிப்பிட்டு 
உனரயாறறிைார்.

ச்தாடர்நது நி்கழ்னவ ஒருஙகினணத்த 
திரு.துனரக்கண்ணன் அவர்்கள் ஆய்வுக 
்கட்டுனர்கனே ஆய்வு ளநாககில் ள�ச 
வநதிருககும் ஆய்வாேர்்கனேயும் இந்த 
ஆய்வுக ்கட்டுனர்கனே எழுதி இன்று 
ஏறபுனர ஆறற வநதுள்ே எழுத்தாேர்்கனேயும் 
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ஆய்வுனர ள்கட்்க வநதுள்ே சான்ளறார்்கனேயும் 
வரளவறகிளறன் என்று குறிப்பிட்டு இந்த இ்தழில் 
5 ்கட்டுனர்கள் சிறப்�ா்க வநதுள்ேை.அதில் 
இரண்டு ்கட்டுனர்கனே மட்டும் ஆய்வுனரககு 
எடுததுகச்காண்டுள்ளோம் என்று குறிப்பிட்டார்.
எழுத்தாேர் ஓவியா அவர்்கள் எழுதியுள்ே 
'வர்லாறறுச்சுவடு்களில் நாததி்கததின் அறிவுத 
திறளைாககிய வேர்ச்சி ' என்னும் ்கட்டுனரனயப் 
ள�ரா.மணிளம்கன்ல சித்தார்த்தன் அவர்்கள் 
மு்தலில் உனரயாறறுகின்றார் எைக குறிப்பிட்டு 
அவனரப் �றறிய அறிமு்கதன்த நி்கழ்ததி பின் 
ள�ரா.மணிளம்கன்ல சித்தார்த்தன் அவர்்கனேப் 
ள�ச அனழத்தார்..

ள�ரா.மணிளம்கன்ல சித்தார்த்தன் அவர்்கள் 
்தம்து ஆய்வு  உனரயில் "எழுத்தாேர் 
ஓவியா அவர்்கள் வர்லாறறுச்சுவடு்களுககும் 
நாததி்கததிறகும் உள்ே ச்தாடர்பு ,ஆததி்கம் 
எப்�டி மக்கனே அடினமப்�டுததியது? 
அதுவும் எப்�டி சமூ்கததில் இருந்த ஒரு 
குறிப்பிட்ட மக்கனே அடினமப்�டுததி னவத்தது 
என்�ன்தப் �றறிசயல்்லாம் மி்க அழ்கா்க 
எழுதியிருககிறார்.அவருனடய ்கட்டுனரயின் 
ளநாக்களம நமது ஈளராட்டுப்�்க்லவன் ்தநன்த 
ச�ரியார் அவர்்களின்  '்கடவுள் இல்ன்ல,்கடவுள் 
இல்ன்ல,்கடவுள் இல்்லளவ இல்ன்ல ்கடவுனேக 
்கறபித்தவன் முட்டாள்,்கடவுனேப் �ரப்பியவன் 
அளயாககியன்,்கடவுனே வணஙகு�வன் 
்காட்டுமிராண்டி'  என்ற ்தததுவம்,ஏன் 
இப்�டிச்சசான்ைார்?அ்தற்காை ்காரணம் 
என்ை,்கடவுள் மறுப்புக ்காரணதன்த  ஏன் 
ச�ரியார் சசால்்லளவண்டும் என்ற எல்்லா 
விைாக்களுககுமாை வினட்கனே எல்்லாம் இந்தக 
்கட்டுனரயில் ள்தாழர் ஓவியா அவர்்கள் ச்தாகுதது 

வழஙகியிருககிறார்.அ்தற்காை சாட்சியங்களும் 
இவரின் ்கட்டுனரயிள்ல �திவிடப்�ட்டிருககிறது.
அசமரிக்காவிள்ல வாழ்ந்த ளெம்ஸ் வில்லியம் 
டிராப்�ர் என்�வர் எழுதிய புத்த்கம்்தான் " The 
History of the Conflict between  religion 
and science "  அ்தாவது ம்தததிறகும் 
அறிவியலுககும் இனடயி்லாை முரண்�ாடு்களின் 
வர்லாறு  என்னும் ஆஙகி்லப் புத்த்கம்.அந்த 
ஆஙகி்லப் புத்த்கதன்த முழுவதுமா்கப் �டிதது 
நமககு இந்தக ்கட்டுனரனய ஓவியா அவர்்கள் 
்தநதிருககிறார்.

்கட்டுனர்கள் �்லவி்தம்.ஒரு ்தன்லப்ன�க 
ச்காடுத்தால்,அ்தறகு உண்டாை �்ல சசய்தி
்கனேச்ளச்கரிததுகச்காண்டு,ஒரு்கட்டுனரனய 
என்னைப்ள�ான்ற ள�ராசிரியர்்கள் ச்காடுப்ள�ாம்.
ஒருவரின் புத்த்கதன்தப் �டிததுகச்காண்டு 
வநது,அன்தப்�றறிய சசய்தி்கனேக ச்காடுப்�து 
இரண்டாவது வன்க ்கட்டுனர.இன்சைாரு 
வன்க,ஒன்ளறாடு ஒன்று ஒப்பிடுவது.உ்தாரணமா்க 
, �ாரதிளயாடு �ாரதி்தாசனை ஒப்பிடுவது ள�ான்ற 
்கட்டுனர்கள்.ளவறு ஒருவரின் புத்த்கதன்த 
ஆராய்நது,அதில் சசால்்லப்�ட்டிருககும் 
்கருததுக்கனே அழகு�டச்சசால்லி,அந்த 
அழகு�ட ச்ச ச ான்ை ்கருதது்களுககுச் 
சான்றா்க ்தன்னுனடய ்கருததுக்கனேயும் 
அஙகு �திவிடுவது என்�து இன்சைாரு வன்க 
்கட்டுனர. இந்தக  ்கனடசியில் சசான்ை 
்கட்டுனர வடிவம்்தான் ள்தாழர் ஓவியா அவர்்கள் 
எழுதியிருககும்  ்கட்டுனர.ளெம்ஸ் வில்லியம் 
டிராப்�ர் அவர்்களின் ்கட்டுனரனய அப்�டிளய 
சமாழிமாறறம் சசய்வது என்�து இய்லாது.
ஓவியா என்ை சசய்திருககிறார் என்றால் 
அந்த ஆஙகி்லக ்கட்டுனரனய சமாழியாக்கம் 
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சசய்து,எஙச்கல்்லாம் சிறுசிறு விேக்கங்கள் 
்தநது சசழுனமப்�டுத்த முடியுளமா ,எஙச்கல்்லாம் 
அ்தறகுத ச்தாடர்�ாை சசய்தி்கனேச்சசால்லி 
நம்னம உறசா்கப்�டுத்தமுடியுளமா ,நம்னம எப்�டி 
்தன்வயப்�டுத்த முடியுளமா அப்�டி எல்்லாம் 
இந்தக ்கட்டுனரனய அவர் எழுதியிருககிறார்.

அ றிவி ய ல்  எ ன் � து  ஏ ள ்த ா  சி ்ல 
்கண்டுபிடிப்பு்களின் ச்தாகுப்பு்கள் அல்்ல,மூட 
நம்பிகன்க்கள் என்�ன்தப் ச�ாய்ப்பிப்�்தறகும் 
, அன்தப் ச�ாய்ப்பிப்�்தற்கா்கப் ள�ாராடுவதும், 
மக்களுனடய மைதில் இருநது அந்த 
மூடத்தைமாை சிந்தனை்கனே சவளிளய 
ச்காண்டு வநது மக்களுககு எது ள்தனவளயா 
அந்தப் �குத்தறிவுச் சிந்தனை்கனேப் பு்கட்டுவதும் 
அறிவியல்்தான்  என்று சசால்லுகின்றார்  இந்தக 
்கட்டுனர ஆசிரியர் ஓவியா அவர்்கள். மனி்தனின் 
நம்பிகன்கயால் ஏற�டும் மை அழுத்ததன்தப் 
�றறி சச ால்வதுகூட அறிவியல்்தான் . 
�ரிணாமக ள்காட்�ாடு என்�து என்ை என்று 
சசால்லும்ள�ாது,அதுஎந்த ம்தமா்க இருந்தாலும் 
சரி ,கிறிததுவமா்க இருந்தால் ஆண்டவன் 
உ்ல்கதன்தப் �னடத்தார்,மு்தல் நாள் உ்ல்கம் 
ஒழுங்கறற்தா்க இருந்தது,அப்புறம் மன்ல்கள் 
உண்டா்கட்டும் என்று சசான்ைார்,வரினசயா்க 
அது உண்டா்கட்டும்,இது உண்டா்கட்டும் என்று 
சசான்ைார்.்கனடசியா்க மனி்தனைப் �னடத்தார் 
என்று கிறிததுவம் சசால்லும்.இது மாதிரி்தான் மறற 
ம்தங்களும் சசால்லிச்சசல்கின்றை.இனறவன்்தான் 
�னடத்தான் என்று சசால்கின்றை.நமது நாட்னடப் 
ச�ாறுத்தவனரயில் ,இது எப்�டி சரிசயன்று 
எைககுத ச்தரியவில்ன்ல.மனி்தர்்கனேப் 
�னடப்�வன் ஒரு இனறவன்,�னடக்கப்�ட்ட 
மனி்தர்்கனேக ்காககின்றவன் ளவசறாரு 

இனறவன்,�னடக்கப்�ட்ட மனி்தர்்கனே 
அழிககின்றவன் ஒரு இனறவன். அதில் 
�னடககின்ற இனறவன் ்தன்லயிலிருநது ஒரு 
பிரினவப் �னடத்தாைாம்,ள்தாள்்களிலி�ருநதுஒரு 
பிரினவப் �னடத்தாைாம்,ச்தானடயிலிருநது 
ஒருபிரினவப் �னடத்தாைாம்,்கால்்களிலிருநது 
ஒரு பிரினவப் �னடத்தாைாம்.,இந்த  நான்கு 
பிரிவுககும் கீழா்க இன்சைாரு பிரினவயும் 
�னடத்தான்.இது்தான் சநா்தை ்தர்மம் என்று 
சி்லர் சசால்லிகச்காண்டிருககிறார்்கள்.

இது நம் எல்ள்லாருககும் ச்தரிந்த சசய்தி 
்தான். ஆ்க இப்�டிப்�ட்ட �னடப்புத ்ததது 
வங்கனே எதிர்ப்�து்தான் �ரிணாமகள்காட்�ாடு 
என்னும் அறிவியல். இன்னறககுப் �்லரும்  
�ரிணாமகள்காட்�ாட்னட  ஏறறுகச்காண்டி 
ருககிறார்்கள். எைளவ �ரிணாமக ள்காட்�ாடு 
என்�ள்த �னடப்புக ள்காட்�ாட்னட எதிர்ப்�து்தான்.
நாம் அறிந்தவனரயில் ்கலிலிளயா,புரூளைா 
ள�ான்ற அறிஞர்்கள் எல்்லாம் ம்தததிறகு 
எதிரா்க ்கருததுக்கனே னவதது உயிர்ததியா்கம் 
சசய்்தவர்்கள். புரூளைா ள�ான்ற அறிவியல் 
அறிஞ ர் ்க ள்  ம ்த வ ா தி ்க ள்  ச ச ா ன்ை 
்கருதது்கனே ஏறறுகச்காள்ோ்த்தால் அவர்்கள் 
ச்கான்ல சசய்யப்�டுகிறார்்கள்.வில்லியம் 
ளெம்ஸ்,்தன்னுனடய நூல் எ்தற்கா்கப் �யன்�டும் 
என்று சசால்கிறள�ாது,யாசரல்்லாம் உண்னமனயக 
்கண்டு அனடகிறார்்களோ அவர்்களுககு எல்்லாம் 
ஒரு வழி்காட்டியா்க,சவளிச்சம் ்தரும் விேக்கா்கத 
்தன் புத்த்கம் இருககும் என்று சசால்கிறார்.
ஒரு அனறயில் நினறய ச�ாருட்்கள். ஆைால் 
இருட்டா்க இருககிறது.அந்த இருட்டு அனறயில் 
ஒரு விேகன்கப் ள�ாடுகிறள�ாது,எப்�டி அந்த 
ஒளியாைது எல்்லாப்ச�ாருட்்கனேயும் நமககுக 
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்காட்டுகிறள்தா,அன்தப்ள�ா்ல ள்தாழர் ஓவியா 
அவர்்களின் ்கட்டுனர ளெம்ஸ் வில்லியம்ஸ் 
அவர்்களின் புத்த்கதன்த அப்�டிளய நம் 
�ார்னவககு ச்காண்டு வநது ்தநதிருககிறது

உண்னமனயத ள்தடு�வர்்கள் யார்? அந்த 
உண்னமனயத ள்தடு�வர்்களுககு வழிமுனறயா்க 
இருப்�து எது என்று வருகின்றள�ாது 
மு்த்லாவ்தா்க ம்தவாதி்களின் புரட்டு்களுககு 
மு்தல் அடினயக ச்காடுத்தவர்்கள் �யணதன்த 
ளமறச்காண்டவர்்கள்்தான்.நி்ல வழி,நீர் 
வழியா்கப் �யணம் சசய்்தவர்்களே ்கடவுள் 
�றறிய ள்காட்�ாடு எல்்லாம் உனடவன்தறகுக 
்காரணமாைவர்்கள்..உ்ல்கம் ்தட்னட என்�து்தான் 
ம்தக ள்காட்�ாடு.உ்ல்கம் உருணனட என்று 
சசான்ைவர் ்கலிலிளயா.எகஸிகுளோஸ் என்னும் 
நாட்கக ்கன்லஞன்்தான் �ல்ளவறு நாடு்களுககுப் 
�யணம் சசய்்தவன்.'்கடவுனேப் �ரப்பியவன் 
அளயாககியன் ' என்று ஏன் ்தநன்த ச�ரியார் 
சசான்ைார்?்கடவுனேப் �ரப்�,�ரப்�த்தான் 
மக்களின் மைதில் �்லவி்தமாை மூடத்தைமாை 
சிந்தனை்கள் நிரம்புகிறது.கிளரக்க,ளராம் 
நாட்னட ஆண்ட மன்ைர் கு்லம் ்தததுவங்கனே 
னவததுகச்காள்கிறது .  ஏனழ ,  எளிய , 
�ாவப்�ட்ட மக்களுககு ம்ததன்த னவககிறது.
இ்தறகு எடுததுக்காட்டா்க அச்லகசாண்டர்  
அவர்்கனேச்சசால்கின்றார்்கள்.அச்லக்ாண்டர் 
,்தான் சூபிடர் என்னும் ச�ண் ச்தய்வததின் 
ம்கன் என்று ்தன்னைத்தாளை சவளிப்�டுததிக 
ச்காள்கிறான்.33 வயது இனேஞன்.உ்லகின் 
மி்கச்சிறந்த ஒரு வீரன்.உ்ல்க நாடு்கள் 
�்லவறனறயும் வீழ்ததிய மாமன்ைன்.

்தன் வீரததின் மீது அவனுககு நம்பிகன்க 
யில்ன்ல, மாறா்க ம்தததின் மீது ்தன் 

நம்பிகன்கனயத தூண்டுகிறான்.நான் யார் 
ச்தரியுமா? நான் ச�ண் ச்தய்வததின்ம்கன் 
என்று சசால்கின்றான்.்கடவுளுககு என்சைன்ை 
ஆறறல்்கள் உள்ேள்தா ,அனவசயல்்லாம் ்தைககு 
உண்டு என்று சசால்கின்றான்.அது இன்னறககும் 
நம் நாட்டில் இருககிறது அல்்லவா?.எத்தனை 
ள�ர் இன்னறககு நான்்தான் ்கடவுள் என்று 
சசால்லிகச்காள்கிறார்்கள்.அப்�டி நான் ்கடவுள் 
எைற சசான்ை அச்லகசாண்டனர மக்கள் 
இனறவன் என்று நினைக்க ஆரம்பிககிறார்்கள். 
சசயறன்கயா்க ஒரு ந்கரதன்த உண்டாககியவன் 
அச்லகசாண்டர்.அச்லகசாண்டிரியா என்னும் 
ந்கரதன்த கி.பி. 331-ல் உருவாககுகிறான்.
மி்கப்ச�ரிய �ரப்�ேவில் உண்டா்கப்�ட்ட 
அந்த ந்கரததிறகு எகிப்திலிருநது யூ்தர்்கனேக 
ச்காண்டு வருகின்றான்.இ்லட்சக்கணக்காை 
அடினம்கள் �்ல நாடு்களிலிருநது ச்காண்டு 
வரப்�டுகிறார்்கள்.மக்கனே ஒன்று �டுததுகிறான் 
அச்லகசாண்டர்.பூர்வி்க எகிப்தியர்்கள்,யூ்தர்்கள்,கி
ளரக்கர்்கள்  என்று எல்ள்லாருசமான்றா்க வாழும் 
நி்லமா்க அச்லகசாண்டிரியானவ அச்லகசாண்டர் 
உருவாககுகிறான். ஆைால் ள�ார்்கள் 
மூடத்தைதன்த வேர்த்தது.ம்த நம்பிகன்க்கனே 
வேர்த்தது.ள�ாரில் ள்தாறறுப்ள�ாைவனின் ்கடவுள் 
வலினமயறற ்கடவுள் என்று சசால்்லப்�டுகிறது.

இநதிய நாட்னடப் ச�ாறுத்த அேவில் கூட 
இநதியா முழுவதும் வாழ்ந்த நா்கர்்கள் என்னும் 
திராவிடர்்கள் மறறும் ஆரியர்்களுககும் நடந்த 
ள�ாரில் இதுள�ான்ற �்ல நி்கழ்வு்கள் நடநதிருக்கக 
கூடும் அ்தைால் ்தான் அவன் உன்னுனடய 
்கடவுனே விடவும் என்னுனடய ்கடவுள் 
உயர்ந்தவன் என்று சசால்லிவிட்டான். இதுவும் 
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கூட அப்�டித்தான். ள்தால்வி அனடந்த மன்ைனும் 
சரி மக்களும் சரி சவறறியனடந்த மன்ைனின் 
்கடவுனே ஏறறுக ச்காள்ே ஆரம்பித்தார்்கள் 
இது்தான் ்க்லாச்சாரப் �ரிணாமம் இது  அப்�டிளய 
�ரவப் �ரவ ஒரு புதிய சமு்தாயம் உருவாகிறது 
அப்�டித்தான் ்க்லாச்சாரங்களும் ம்தங்களும் �ரவ 
ஆரம்பிததிருககின்றை. இந்த நின்லயில்்தான் 
அச்லகசாண்டர் ஓர் அருங்காட்சிய்கதன்த 
அனமககிறான். அந்த அருங்காட்சிய்கம் 
ஒரு மி்கச்சிறந்த �ல்்கன்லக்கழ்கமா்க விேஙகி 
இருககிறது உ்லகில் இதுவனர ள்தான்றிய 
அத்தனை ்தததுவங்கனேயும் அறிவியன்லயும் 
நின்ல நிறுததுகிற ஒரு �ல்்கன்லக்கழ்கமா்க 
அ்தனை அச்லகசாண்டர் நிறுவியிருககிறான்.

உ்லகில் �ல்ளவறு இடங்களில் இருநது 
்கறறறிந்த சான்ளறார்்கனே அச்லகசாண்டர் 
ந்கரததிறகு அனழககிறார்்கள் அவர்்கள் எழுதிய 
புத்த்கம் எல்்லாம் நல்்ல ச்தான்க ச்காடுதது 
வின்லககு வாங்கப்�டுகின்றை எழுதியவர்்களின் 
நூல்்கள் �டி்கள் எடுதது அஙகுள்ே நூ்ல்கங்கள் 
னவக்கப்�டுகின்றை. அறிஞர் குழுக்கனே 
ஏற�டுததுகிறார்்கள். வாைவியல், ்கணி்தவியல், 
மருததுவவியல் ள�ான்ற �ல்ளவறு பிரிவு்களில் 
ள�ராசிரியப் ச�ருமக்கனே அமர்ததுகிறார்்கள். 
அவர்்கள் மூ்லமா்க �்ல மாணவர்்கள் உ்லச்கஙகும் 
�ல்ளவறு நாடு்களில் இருநது வநது அந்த 
அருங்காட்சிய்கததில் ்கல்வி �யில்கிறார்்கள். 
ஆ்க இப்�டிப்�ட்ட ்கா்லததில் ்தான் உ்ல்கம் 
உருண்னட என்�து மி்க அழுத்தமா்க 
வலியுறுத்தப்�டுகிறது அதுவனர இருந்த ்கடவுள் 
உ்ல்கதன்தத ்தட்னடயா்க்தான் �னடத்தார் என்ற 
ள்காட்�ாடு உனடக்கப்�டுகிறது. ம்தக ள்காட்�ாடு 

இனறக ள்காட்�ாடு முழுவதுமா்க ்த்கர்க்கப்�ட்டு 
உ்ல்கம் என்�து ஓர் உருண்னட வடிவமாைது 
என்ற எளரானியஸ்  என்ற அறிவியல் அறிஞர் 
அஙகு பிர்கடைப்�டுததுகிறார் அ்தறகுப் பிறகு 
ஓவியா அவர்்கள் நினறய சசய்தி்கனே சசால்லி 
இருககிறார்்கள்.... எப்�டி இந்த ம்தங்களில் 
இருநது மனி்தன் மீண்டு  மனி்தைா்க வாழ 
முடியும் என்�து ்தான் ளெம்ஸ் வில்லியம்ஸ் 
டிராப்�ர் அவர்்கள் சசால்்லககூடிய இறுதியாை 
ஒரு சசய்தி.

ம்தம் என்னும் ச�ரிய ளநாய் பிடியாது இருக்க 
ளவண்டும் என்�து வள்ே்லார் அவர்்களின் 
ள்காட்�ாடு. ம்தம் என்�து ஒரு ளநாய் அந்தப் 
பிணி மனி்தனைப் பிடிக்க கூடாது அப்�டி 
பிடிககின்ற ச�ாழுது அந்த இடததிள்ல ச்கான்ல, 
மனி்த உயிர்்கள் �ழி வாங்கப்�டு்தல், ஆதிக்க 
சவறி வேரும் ஆ்களவ ்தான் நமது ்தநன்த 
ச�ரியார் அவர்்கள் ்கடவுள் இல்ன்ல, ்கடவுள் 
இல்ன்ல ்கடவுள் இல்்லளவ இல்ன்ல ்கடவுனேக 
்கறபித்தவன் முட்டாள் ்கடவுனேப் �ரப்பியவன் 
அளயாககியன் என்று சசால்கின்றார் இப்ச�ாழுது 
ச்தரிகிற்தா ஒரு ்கடவுனே னவதது மக்கனே எப்�டி 
சிநதிக்க விடாமல் முறள�ாககு சிந்தனை்கனே 
வேர விடாமல்  அது ்தடுதது இருந்தது 
என்�து, நமககு இந்த ஓவியா அவர்்களுனடய 
அருனமயாை ்கட்டுனர மூ்லம் பு்லைாகிறது. ஒரு 
்கட்டுனர அல்்லது �னடப்பு என்�து எப்ச�ாழுது 
அது ச�ருனமககு உரிய்தா்க இருககும் என்றால் 
எழுதுகின்றவர் �னடககின்றவர் எந்த உணர்ளவாடு 
எழுதுகின்றாளரா �னடககின்றாளரா அந்த 
உணர்னவ வாசிப்�வர்்களும் ச�ற ளவண்டும் 
அன்த ச�ற னவக்க ளவண்டும் அது்தான் 
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இந்த எழுதது சவறறி அப்�டிப்�ட்ட ஒரு 
ம்கத்தாை சவறறினய ள்தாழர் ஓவியா அவர்்கள் 
ச�றறிருககிறார். அறிவியல் ்கண்டுபிடிப்பு்கனே 
்கண்டுபிடிக்கா்தவர் ச�ரியார் ஆைால் அவர் ஒரு 
சமூ்க விஞ்ஞானி என்று ள�ாறறப்�டுவ்தற்காை 
்காரணங்கனே  எந்த வி்தமாை ஐயமும் 
இல்்லாமல் இந்தக ்கட்டுனர மூ்லம் நாம் 
உணர்கிளறாம் என்று கூறி முடித்தார்..

ச்தாடர்நது எழுத்தாேர் ஓவியா அவர்்கனேப் 
�றறி அனவககு அறிமு்கம் சசய்து ஏறபுனர 
ஆறற எழுத்தாேர் ஓவியா அவர்்கனே 
அனழத்தார் நி்கழ்வின் ஒருஙகினணப்�ாேர் 
துனரக்கண்ணன் அவர்்கள் .

எழுத்தொ்ளர ஓவியொ அவரகளின ஏற்புலர :

"அனைவருககும் என் �ணிவன்�ாை 
வணக்கங்கள். இந்த நி்கழ்ச்சினய ஒருஙகினணதது 
நடததிக ச்காண்டிருக்க கூடிய ச�ரியார் 
�ன்ைாட்டு அனமப்பு அசமரிக்காவினுனடய 
்தன்லவர் அய்யா ளசாம. இேஙள்காவன் 
அவர்்களுககும் ச�ாறுப்�ாேர்்களுககும் என் 
வணக்கம். என்னுனடய ்கட்டுனரனய ஆய்வு 
சசய்து ஒரு உறசா்கமிக்க உனரனய ள�ரா.
மணிளம்கன்ல அவர்்கள் மி்க மகிழ்ச்சியுடனும் 
உணர்வுடனும் அந்த உனரனய ஆறறி இருககிறார். 
உறசா்கமாை உனரனய நல்்ல ்தமிழில் வழஙகி 
இருககிறார்.ச�ரியார் �ன்ைாட்டு அனமப்பு 
அசமரிக்காவினுனடய இந்த முயறசிககு அ்தாவது 
திராவிடப் ச�ாழில்  இ்தழில் வநதிருக்கககூடிய 
என்னுனடய ்கட்டுனரனய இன்னறய திைம் 
ஆய்வுக்கா்க எடுததுக ச்காண்ட்தறகு நான் 
மிகுந்த மகிழ்ச்சிளயாடு நன்றி ச்தரிவிககின்ளறன். 
திராவிடப் ச�ாழில்  இ்தழுககு ்கட்டுனரனய 
ள்தாழர் ளநரு என்னிடம் ள்கட்ட ச�ாழுது இந்தப் 

�ணியில் நான் இருந்த ்காரணததிைால் நான் 
ள்கட்ளடன். இந்தப் �ணினய ஒட்டிளய ஒரு 
்கட்டுனரனய நான் ்தரட்டுமா என்று. அ்தாவது 
ளநரடி சவறும் சமாழிச�யர்ப்�ா்க இல்்லாமல் 
ஆைால் ச�ரும்�ான்னமயா்க அந்த நூலின் 
சமாழிச�யர்ப்ன� ஆ்தாரமா்க னவதது இந்தக 
்கட்டுனரனய நான் ்தரட்டுமா என்று ள்கட்டவுடன் 
அவர் உடளை இனசவு ்தந்தார்.

சிறுவயதிலிருநள்த எங்களுனடய அடிப்�னட 
நாததி்கததின் மீது, ம்த எதிர்ப்பின் மீது 
்கட்டனமக்கப்�ட்டது. திராவிட இயக்க 
குடும்�ததில் வேர்ந்த எவருககும் இந்த உணர்வு 
இருககும். அ்தாவது நாததி்கதன்த சராம்� 
வசதியா்க  ஒதுககி விட்டுப் ள�ாவன்த எளி்தா்க 
ச�ரியாரியவாதி்கோல் எடுததுக ச்காள்ே 
முடியாது. ஏன் என்று ள்கட்டால் ச�ரியார் 
இய்லாேர்்கள் ள�சுகின்ற நாததி்கம் என்�து 
அவர்்களுனடய அறினவ சவளிச்சம் ள�ாட்டுக 
்காட்டுவ்தற்கா்க அல்்ல. மாறா்க , இந்தச் சமூ்க 
மாறறததிறகு நாததி்கம்்தான் அடிப்�னடயாை 
ஒரு ்கருவியா்க இருககும்,நாததி்க உணர்வு 
உள்ேவர்்கள்்தான் சரியா்க சசயல்�ட 
முடியும் என்ற ச்தளிவார்ந்த ஒரு புரி்தலின் 
அடிப்�னட்தான்.. எைளவ்தான் நாததி்கதன்த 
விட்டுக ச்காடுககும் ச�ாழுது நாம் ஒரு மாறறு 
குனறவா்கத்தான் நாம் அந்த விஷயதன்த 
�ார்ககின்ற ஒரு �ார்னவ நமககு எப்ள�ாதும் 
உண்டு அந்த அடிப்�னடயில் ்தான் ச�ரியார் 
சசான்ை இந்த வார்தன்த்கள் " ்கடவுள் 
இல்ன்ல ்கடவுள் இல்ன்ல ்கடவுள் இல்்லளவ 
இல்ன்ல ்கடவுனே ்தப்பித்தவன் முட்டாள் 
்கடவுனே �ரப்பியவன் அளயாககியன் ்கடவுனே 
வணஙகு�வன் ்காட்டுமிராண்டி"  இ்தனை 
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ளமனட ள்தாறும் முழஙகி இருககிளறாம் அந்த 
அனு�வம் இருககிறது

இன்னறககு வனரககும் மக்கள் என்ை 
சசால்கிறார்்கள் என்றால் ச�ரியார் ஏள்தா  
்கடவுனேத  திட்டி விட்டார் , இல்ன்லசயன்றால்  
சாமி கும்பிடுகிற மக்கனே திட்டிவிட்டார்.. 
அப்�டித்தான் ஒரு புரி்தல்  இருககிறது. 
அ்தைால்்தான் இந்தக  ்கட்டுனரயினுனடய 
மு்தல் துவக்களம, நான் சசால்்ல விரும்பியது 
இந்த வாச்கங்கள் வனசச் சசாற்கள் அல்்ல 
மாறா்க ஆய்வுச் சசாற்கள் என்�து.. அது வனச 
ள�ால் ஒலிககிறள்த ஒழிய அது வனச சமாழி 
அல்்ல அது்தான் உண்னமயின் சமாழி அன்த 
வனச சமாழியா்க இவர்்கள் திணிககிறார்்கள் 
எைளவ அன்த னவததுத  துவஙகி இன்று 
அந்த சமாழிச�யர்ப்பு நூல் சவளிவநதிருககிறது. 
இது 150 வருஷததிறகு முநன்தய நூல். 
இன்தத ்தாண்டி இந்த உ்ல்கம் எவ்வேளவா 
வேர்நதிருககிறது ்தததுவம்,சிந்தனை என்று 
�ார்த்தால் அதுவும் ்தாண்டி வேர்நது ள�ாய் 
இருககிறது ஆைால் எைககுள் ஒரு ஐயப்�ாடு 
்தமிழில் சமாழி ச�யர்த்தல் என்ற விஷயம் 
அறிவு  சம்�ந்தப்�ட்ட நூல்்கனேத ்தவிர்தது 
விட்டு திடீசரன்று ஒரு �ாய்ச்ச்லா்க நவீை 
சமாழிச�யர்ப்பு்கள்  �ாய்நது வநது விட்டது என்ற 
ஒரு �ார்னவ எைககு  இருககிறது. எைளவ 150 
வருடங்களுககு முன்ைால் �திவு சசய்யப்�ட்ட 
இந்த வர்லாறு என்�து மி்க முககியமாைது 
இன்னறககும் கூட. ள�ாப்�ாண்டவர் மன்னிப்பு 
ள்கட்டு விட்டார் ஆைாலும் அது அவ்வேவு 
சா்தாரணமாை விஷயம் அல்்ல ்கலிலிளயாவுககு 
சசய்்த ச்காடுனமககு ள�ாப்�ாண்டவர் 1992 இல் 
மன்னிப்பு ள்கட்கிறார் ஆைால் ்கலிளயானவத 
்தண்டித்தது மட்டுமா ்தவறு? இந்தச் சமு்தாயதன்த 

1500 ஆண்டு்கள் வேர்ச்சி இல்்லாமல் 
ள்தக்கமுற னவத்தது.,னவத்த குறறதன்தச் 
சசய்்தது அந்த ம்தம். அது்தான் இந்த நூலின் 
முககியமாை ்கருதது.அந்த நூலில்  இருககும் 
உனரயாடல் சமாழினய மி்க முககியமாை்தா்க 
நான் �ார்ககிளறன் அ்தற்கா்களவ இந்தக 
்கட்டுனரனய நான் எழுதிளைன் ள�ராசிரியர் 
மணிளம்கன்ல அவர்்களுககு எைது நன்றினயயும் 
வணக்கதன்தயும் ச்தரிவிததுக ச்காள்கிளறன்.

இந்த இடததில் திராவிடப் ச�ாழில் இ்தனழப் 
�றறியும் நான் சசால்்ல ளவண்டும் இது ஒரு 
நல்்ல முயறசி இன்று எவ்வேளவா வர்லாறு 
என்ற ச�யரில் �திவு சசய்யப்�டுகிறது. வர்லாறு 
என்ற ச�யரில் உண்னமனயச் சசால்வது்தான் 
நமது ளநாக்கம் ஆைால் ச�ாய்்கனே 
வர்லாறா்கப் �திவு சசய்வ்தறகு நமது எதிரி்கள் 
்தயாரா்க  இருககிறார்்கள் இந்த ளநரததில் 
திராவிடப் ச�ாழில் இ்தழின் ளநாக்கம் எப்�டி 
அச்லகசாண்டரியா  அருங்காட்சிய்கததின்  
ளநாக்கம் இருந்தள்தா அன்தப் ள�ா்ல அறினவ  
நின்ல ச�றச் சசய்வது, அறினவப் �ரப்புவது 
என்�்தா்க இருககிறது. .அறிவின் �க்கம் 
நிறள�ாம் அது்தான் அச்லகசாண்டிரியா 
அருங்காட்சிய்கததின்  குரல் அதுள�ா்ல 
இன்றுவனர ச்தாடர்கின்ற ராயல் சசானசட்டி 
மூன்று நான்கு நூறறாண்டு்களுககு முன்ைால் 
ச்தாடங்கப்�ட்டது அ்தனுனடய நி�ந்தனைளய 
என்ைசவன்று �ார்த்தால் அறிவியலுககுப் 
புறம்�ாை என்தயும் நாம் ஏறறுக ச்காள்ேக கூடாது 
என்�து. அந்த மை நின்லயில் இருப்�வர்்கள் 
்தான் அறிவியல் ்கழ்கததில் உறுப்பிைரா்க 
முடியும் என்று அவர்்கள் சசால்கிறார்்கள் 
அள்தள�ா்ல வர்லாறு என்�து உண்னமனயத  
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ள்தடுவ்தா்க இருக்க ளவண்டும் வர்லாறு 
என்�து உண்னமனய சவளிகச்காணர்வ்தா்க 
இருக்க ளவண்டும் ஆைால் ஆட்சியாேர்்கள் 
ஆட்சியில்  இருககும் ச�ாழுது அவர்்களுககுத 
ள்தனவயாை வர்லாறனற அவர்்களே  �னடததுக 
ச்காள்கிறார்்கள்.

எப்�டி அச்லகசாண்டர் ்தன்னைக ்கடவுளின் 
ம்கைா்க மாறறிகச்காண்டாளரா அள்தள�ா்ல 
வர்லாறு என்�து ஆட்சியாேர்்களின் சார்�ா்க 
அவ்வப்ள�ாது  மாறறப்�ட்டு விடுகிறது. 
அந்த அ�ாய நின்லயில் இருநது வர்லாறு 
்காப்�ாறறப்�ட ளவண்டுமாைால், உண்னமனயத  
ள்தடு�வர்்கள் வர்லாறனற எழு்த ளவண்டும். 
வர்லாறனற ளநசிப்�வர்்கள், இந்த மனி்த சமூ்க 
வாழ்கன்கனய ளமம்�டுததுவ்தறகு வர்லாறனறப் 
�டிக்க ளவண்டும் என்று நினைப்�வர்்கள் 
வர்லாறனற எழு்த ளவண்டும். . அந்த 
அடிப்�னடயில் ்தான் இந்தத திராவிடப்ப்ச�ாழில்  
ஆய்வு இ்தழ் ஒரு வர்லாறறு இ்தழா்கவும் 
சவளி வருகின்றது அள்தள�ா்ல சமூ்கதன்த 
ஆய்வு சசய்து வினட்கள் ்தரும்  இ்தழா்கவும் 
திராவிடப்ச�ாழில்  வநது ச்காண்டிருககிறது 
திராவிடப்ச�ாழில் இ்தழின் மி்கச் சிறப்�ாை 
ஒரு முடிவு இது ஒரு ன�லிஙகுவல் என்று 
ஆககியது ஏசைன்று ள்கட்டால் இன்று நமது 
பிள்னே்கள் எல்்லாருளம இரண்டு சமாழி்களில் 
்தான்,்தமிழ்,ஆஙகி்லததில்்தான் �டிககிறார்்கள் 
இரண்டு சமாழி்களில் சிநதிககிற இயல்பு 
என்�து வநதுவிட்டது. இரண்டு சமாழினயயும் 
ளசர்ததுத்தான் நமது வாழ்கன்க இருககிறது இது 
சரியா ்தவறா என்�து ளவறு விஷயம் இன்னறய 
எ்தார்த்தததில் இரு சமாழி என்�து ள்தனவயா்க 
இருககிறது அப்�டி இருககும் ச�ாழுது ஓர் 

ஆராய்ச்சி இ்தழ், இருசமாழி இ்தழ் என்கின்ற 
அேவில் அதுவும் உ்ல்க அேவில் ச்காண்டு 
வருவது என்�து  மி்கச் சிறப்�ாை முடிவு 
இ்தனுனடய ஆசிரியர் குழுவிறகும் என்னுனடய 
�ாராட்டு்கனேயும்  நன்றினயயும் ச்தரிவிததுக 
ச்காள்கிளறன். இது ள�ான்ற நி்கழ்வு்களில் நானும் 
உங்களில் ஒருவரா்க �யணிக்க நான் அணியமா்க 
இருககிளறன்." என்று உனரயாறறிைார்.

ச்தாடர்நது ள�ரா.வீ.அரசு அவர்்கள் எழுதிய 
"History Of Social Justice in Tamil Society 
" என்னும் ஆஙகி்லக ்கட்டுனரனய ஆய்வு 
சசய்்த ்கவிஞர் இராென் �ாபு அவர்்கனே 
அரஙகிறகு அறிமு்கம் சசய்து அவனர ஆய்வுனர 
சசய்வ்தறகு வருமாறு ஒருஙகினணப்�ாேர் 
துனரக்கண்ணன் அவர்்கள் அனழத்தார்.

்கவிஞர் இராென் �ாபு அவர்்கள் ்தைது 
ஆய்வுனரயில் " ள�ராசிரியர் வீ.அரசு  அவர்்கள் 
மி்க ஆறற்லாை ஆராய்ச்சியாேர் ஸ்ரீ்லங்காவில் 
இருநது ஆரம்பிததுப் �்ல இடங்களில் ்தமிழ் 
குறிததும் ்க்லாச்சாரம் குறிததும் சமாழி குறிததும் 
மி்கப்ச�ரிய ஆய்வு்கனே ளமறச்காண்ட மாமனி்தர். 
அவருனடய ்கட்டுனரயில் என்னுனடய �ார்னவ 
எப்�டி இருககிறது என்�ன்த மாததிரம் உங்கள் 
முன்ைால் னவக்க விரும்புகிளறன்  இவருனடய 
்கட்டுனர ஏழு �க்கக ்கட்டுனர இதில் ள�ராசிரியர் 
எழுதியிருப்�து மனி்தன் ள்தான்றியது 60 ்லட்சம் 
ஆண்டு்களுககு முன்ைால் என்று சசான்ைால் 
்தமிழன் ள்தான்றிய ்கா்லததிறகுப் பின் ள்தான்றிய 
�ண்னடய இ்லககியங்களின் மூ்லமா்க இந்தச் 
சமூ்க நீதி என்�து அப்ள�ாள்த இருநதிருககிறது 
என்று சசால்கின்றார்.  வள்ளுவன் மி்க 
அழ்கா்கச் சசான்ைான் 'பிறப்ச�ாககும் எல்்லா 
உயிர்ககும்' என்று,' �குததுண்டு  �ல்லுயிர் 
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ஓம்பு்தல்' என்று ள�சி இருககிறார். �ாரதி 
அழ்கா்க '்காகன்க குருவி எங்கள் ொதி என்று 
�ாடிைான். இருநதிருககிறது ஆைால் இனடயில் 
ஏற�ட்ட சி்ல ்தடங்கல்்கள் சி்ல ்தவறு்கள் 
்காரணமா்க சமூ்க நீதி  ்காணாமல் ள�ாய்விட்டது 
அ்தனையும் ள�ராசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்
எப்ச�ாழுது சமூ்க நீதி  ்காணாமல் 

ள�ாைது, எந்த நூறறாண்டில் அது ்காணாமல் 
ள�ாைது, ்காணாமல் ள�ாவ்தறகுக ்காரண 
்கர்த்தாவா்க இருந்தவர்்கள் யார் என்�ன்தத 
ச்தளிவா்கக குறிப்பிட்டிருககிறார். நான் எந்த 
ம்ததன்தளயா சமூ்கதன்தளயா குறிப்பிட்டுச் 
சசால்்ல விரும்�வில்ன்ல ஆைால் அவர் 
குறிப்பிட்டு இருப்�ன்தப் ள�ா்ல ம்தததின் 
அடிப்�னடயில், இைததின் அடிப்�னடயில் ்தான் 
ச்காஞ்சம் ச்காஞ்சமா்க சமூ்கநீதி அரிக்கப்�ட்டு 
விட்டது,அழிக்கப்�ட்டது என்று �ார்த்தால் 
எைககுச் சி்ல சநள்த்கங்கள் இருககின்றை.இ்தறகுக 
்காரணம் பிராமணிய சமு்தாயம் என்�ன்தயும் 
சமஸ்கிரு்தம் உள்ளே வந்த்தால்்தான் சமூ்க 
நீதி அழிந்தது  என்�ன்தயும் மி்க ளநர்ததியா்க 
ள�ராசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். ஒரு சிறு கூட்டம் 
வநது ஆளுகின்ற ள�ாது இனவசயல்்லாம் மாறிப்  
ள�ாகுமா ? என்ற சநள்த்கம் எைககு இருககிறது. 
்தமிழர்்கள்  இநதியா என்ற ஒரு நாடு இல்்லா்த 
்கா்லததில் கூட ்தமிழர்்கள் சமூ்க நீதினயக 
்கனடப்பிடித்தவர்்கள், இன்னறய வட மாநி்லங்கள் 
என்று சசால்கிளறாளம அந்த �குதியில் எல்்லாம் 
சததிரியர்்கோ்க இருந்தால் மட்டுளம மன்ைர்்கோ்க 
வர முடியும் ஆைால் ்தமிழ்நாட்டில் அப்�டி 
இல்ன்ல எவன் வீரளைா அவன் மன்ைைா்க வர 
முடியும்.வநதிருககிறார்்கள்.
இப்�டி ஒரு சமூ்க  நீதிளயாடு ,வசதியாை 

வாழ்கன்கனய வாழ்ந்த ்தமிழர்்களுககுள் 
எப்ள�ாது இந்தப் பிணககு வநதிருக்கககூடும்?. 

ள�ராசிரியர் அவர்்கள் ்தமது ்கட்டுனரயில் 
19ஆம்  நூ ற ற ாண் டி ல்  எ ப் ச � ா ழு து 
ஆஙகிள்லயர்்கள் வந்தார்்களோ, அப்ள�ாது 
ஆஙகிள்லயர்்கள் ச்காஞ்சம் சமூ்க நீதினய 
ள�ச ஆரம்பித்தார்்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். 
அதில் ச�ரும்�ா்லாைவறறில் எைககு உடன்�ாடு 
உண்டு. ஆைால் ஆஙகிள்லயர்்களும் சமூ்க நீதி 
ள�சுவ்தற்கா்க வரவில்ன்ல ஆே ளவண்டும் 
என்று வந்தார்்கள் ்தங்கள் ம்ததன்தப் �ரப்� 
நினைத்தார்்கள். ஆைால் அவர்்கள் ம்தம் 
�ரப்பியள�ாது ஒரு சி்ல நன்னம்கள் கினடத்தது 
எஙச்கல்்லாம் �ழஙகுடியிைர் இருககிறார்்களோ 
எஙச்கல்்லாம் �ட்டியல் இைத்தவர்்கள் என்று 
இருககிறார்்களோ அந்த இடங்களுககு எல்்லாம் 
சசன்றார்்கள் ளசனவ என்ற ஒரு வார்தன்தனய 
அ்தறகு முன்ைால் ்தமிழன் எவ்வேவு ளநர்ததியா்க 
்கனடப்பிடிததுக ச்காண்டு இருந்தார்்களோ 
அன்தப்ள�ா்ல இவர்்கள் சசய்ய ஆரம்பித்தார்்கள்; 
அந்த ளநரததில் �்ல அனமப்பு்கள் சமூ்க நீதிக்கா்க 
ள்தான்ற ஆரம்பித்தை என்று ள�ராசிரியர் 
குறிப்பிடுகிறார்

சமூ்க நீதி என்�து சவறும் இட ஒதுககீட்ளடாடு 
முடிநது விடப் ள�ாகிற்தா? இட ஒதுககீடு 
என்�து சமூ்க நீதியில் ஒரு கூறு அது ஒரு 
்கருவி. சமூ்க நீதி என்�து ஒரு மி்கப்ச�ரியது; 
அேப்�ரியது. சமூ்க நீதி என்�து மு்தன் 
மு்தலில் ச�ண்்களுககு இல்்லாமல் ள�ாைது; 
�ழஙகுடியிைருககு இல்்லாமல் ள�ாைது ;மாறறுத  
திறைாளி்களுககு இல்்லாமல் ள�ாைது; எந்த நீதி 
அவர்்களுககு எல்்லாம் மறுக்கப்�ட்டள்தா எஙள்க 
அரசியல் நீதி கினடக்காமல் ள�ாைள்தா எஙள்க 
ச�ாருோ்தார நீதி கினடக்காமல் ள�ாைள்தா 
அன்தசயல்்லாம் ச்காடுப்�து சமூ்க நீதி. என்று 
ள�ராசிரியர் அவர்்கள் குறிப்பிடுகிறார். சமூ்க நீதி 
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என்�து இந்த உ்ல்கததில் உள்ே ஒவ்சவாருவரும் 
்தான் விரும்பியன்த அனடவது ஆைால் 
இஙள்க அது மறுக்கப்�ட்டது என்�ன்தயும்  
ள�ராசிரியர் அவர்்கள் குறிப்பிடுகின்றார். 
�ாலிை சமததுவ்தற்காை அடிக்கல் இஙகு்தான் 
நாட்டப்�ட்டது. ச�ரியார் வருகின்ற ச�ாழுதும் 
அ்தறகு ச்காஞ்ச ்கா்லததிறகு முன்பு 
ச்தாடங்கப்�ட்டது என்றும் சசால்கிறார்.

திருசநல்ளவலியில்  இருககும் இரண்டு 
்கல்லூரி்களில் ஒரு ்கல்லூரியில் �ட்டியல் 
இை மாணவர்்கள் நினறயப் ள�ர் �டிக்க  
வாய்ப்பு கினடத்தது.இன்சைாரு ்கல்லூரியில் 
கினட க ்கவில்ன்ல  ஏன் ? .  ச �ண்்கள் 
அடினமத்தைதன்த ஆஙகிள்லயர்்கள்்தான் 
மு்தலில் ச்காண்டு வந்தார்்கள். இன்று வனர 
ள�ாப்�ாண்டவரா்க ஒரு ச�ண் ஆ்க முடியாது. 
இன்று இஙகு ச�ண்்கள் �்ல ச�ாறுப்பு்களில் 
இருககிறார்்கள். இந்த மாறறதன்தக  ச்காண்டு 
வந்தவர் ச�ரியார் என்�தில்  எைககு மாறறுக 
்கருதது இல்ன்ல ஆைால் ஆஙகிள்லயர்்கள்்தான் 
இந்தச் சமூ்க நீதினயக ச்காண்டு வருவ்தறகு 
அடிகள்காலிட்டார்்கள் என்று சசால்கின்ற 
ச�ாழுது்தான் என்னுனடய �ார்னவ என்�து 
மாறு�டுகிறது.  அவர்்கனே விட சமூ்க நீதியில் 
நாம் நினறய வநதிருககிளறாம் மறற நாடு்களில் 
வர்க்க முரண்�ாடு இருககிறது நம் நாட்டில் ொதி 
முரண்�ாடு இருககிறது. 50 ஆண்டு்களுககு 
முன்ைால் இருந்த ொதி குறித்த �ார்னவயும் 
இடம் குறித்த �ார்னவயும் இன்னறககு மாறி 
இருககிறது.ஊர்,ளசரி என்�ன்தப் �றறி மாறறுப் 
�ார்னவ வநதிருககிறது.

பீ்கார் அனமச்சர் சநதிரளச்கர் இரண்டு 
வாரங்களுககு முன்ைால் இராமாயணம் குறிதது 
ஒரு ்கருதது ச்தரிவித்தார் இராமாயணததில் 

சமூ்க நீதி இல்ன்ல மாறறுத திறைாளி்கனே 
வி்லஙகு்களோடு ஒப்பிட்டு இருககிறது ச�ண்்கனே 
வி்லஙகு்களோடு ஒப்பிட்டு இருககிறது இது 
எப்�டி அனைவருககுமாை புத்த்கமா்க இருக்க 
முடியும் என்று அவர் ள்கள்வி ள்கட்டார் 
இது ச�ரிய சர்ச்னசயாகிறது வட இநதிய 
ஊட்கங்களில் எல்்லாம் இது ள�சப்�டுகிறது 
நாம் இதுவனரககும் இவறனறப் ள�சிக 
ச்காண்டிருநள்தாம் இராமாயணம் புனையப்�ட்டது 
,ம்கா�ார்தம் புனையப்�ட்டது என்று. இப்ச�ாழுது 
வடநாட்டவரும் ள�ச ஆரம்பிதது விட்டார்்கள். 
இைம்,சமாழி என்�ச்தல்்லாம் மாறி இன்னறககு 
ச�ரும்�ான்னமயிைர்  என்ற ள�ார்னவயில் 
ஆ�தது  வநது ச்காண்டிருககிறது சமூ்க 
நீதி என்�து விளிம்பு நின்லயில் இருககும் 
எந்த மனி்தனுககும் சமமாை இடம் கினடக்க 
சசய்வது, சமமாை வேர்ச்சி கினடக்க 
சசய்வது, சமூ்கநீதி என்�து ஒட்டுசமாத்தமாை 
வேர்ச்சி .ஒட்டுசமாத்தமாை வேர்ச்சி என்�து 
அனைவனரயும் உள்ேடககிய வேர்ச்சி 
.ஆண்்களும் ச�ண்்களும் சரிநி்கர் சமாைமா்க 
வேர்கின்ற வேர்ச்சி. இன்னும் ச�ண்்கள் 
்கல்வியிலும் ச�ாருோ்தாரததிலும் அரசியலும் 
வருவ்தறகு நினறயச் சசய்ய ளவண்டி இருககிறது

வடகிழககு மாநி்லங்களில் திருமணம் 
முடிந்தவுடன் ஆண்்கள் மாமியார் வீட்டுககு 
சசன்றுவிடுகிறார்்கள்.அஙள்களய ்தஙகி 
விடுகிறார்்கள். சமூ்க நீதி ்தததுவததில் நம்னம 
விட அதி்கமா்க இருககிறார்்கள் அ்தறகு 
ஒரு ்காரணம் அஙள்க கிறிஸ்்தவம் �ரவியது 
என்�ன்த நான் மறுக்கவில்ன்ல ஆைால் அது 
மட்டுளம ்காரணம் அல்்ல அன்தயும் ்தாண்டி 
நினறயச் சசய்தி்கள் இருககின்றை சமூ்க 
நீதியின் ஆணிளவர்்கோ்க மு்தன்மு்த்லா்க 
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இருந்தவர்்கள் ்தமிழர்்கள். ள�ராசிரியர் ஒன்னறக 
குறிப்பிடுகிறார், மள்லசியாவிறகும் இ்லஙன்கககும் 
இஙகிருந்தவர்்கனேக  கூலி்கோ்க அனழததுச் 
சசன்றார்்கள். அப்�டி அவர்்கள் சசன்ற ச�ாழுது, 
சமூ்க நீதியில் அவர்்கள் ச்காஞ்சம் ளமள்ல வந்தது 
ள�ா்ல இருந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார். அனழததுச் 
சசல்்லப்�ட்டவர்்கள், கூலி்கோ்க அனழததுச் 
சசல்்லப்�ட்டவர்்கள். எப்�டி அவர்்களுககு 
சமூ்க நீதி கினடததிருக்க கூடும்? கூலி்கோ்கப் 
ள�ாைார்்கள் ; துன்�ப்�ட்டார்்கள்;அந்த நாட்டின் 
குடிமக்கோைார்்கள்; இப்ச�ாழுது வசதியா்க 
வாழ்கிறார்்கள்

இன்சைாரு �க்கம் இரண்டு ொதி்கள் 
அதி்கமா்க கிறிததுவததிறகு  மாறிைார்்கள் 
கிறிததுவததிறகு மாறிய்தன் ்காரணமா்களவ 
அவர்்களின் வாழ்கன்கத்தரம் ளமம்�ட 
ஆரம்பித்தது அ்தைால் அவர்்களுககு எளி்தா்க 
சமூ்க நீதி கினடத்தது என்று சசால்கிறீர்்கள் 
ஆைால் அள்த இரண்டு ொதி்கள் ்தான் 
இன்னறககு கிறிததுவததில் இருககும் ொதி 
பிரச்சனை்களுககு ்காரணமா்க இருககிறார்்கள். 
அப்�டியாைால் அவர்்களுககு எப்�டி ஒரு 
சரியாை சமூ்க நீதி கினடததிருக்க கூடும்? 
இப்�டிப்�ட்ட ஏறறத்தாழ்வு்கள் இருககின்றை.

உ த ்த ர ப் பி ர ள ்த ச த தி ல்  ச � ண் ்க ள் 
ன்தரியமா்க னசககிளில் �ள்ளிககுச் சசல்்ல 
ஆரம்பிததிருககிறார்்கள் ளயாகி சசய்்தது அல்்ல 
இது.வட மாநி்லங்களிலும் மாறறம் நடநது 
ச்காண்டு இருககிறது. நான் 2012 ெம்மு ்காஷ்மீர் 
சசன்ற ச�ாழுது அஙள்க இருககும் வஙகி்கள் 
ச�ண்்களுககு ்கடன் ச்காடுக்காது 2012ல் இது. 
அப்�டி ச�ண்்களுககுக ்கடன் ச்காடுக்க ளவண்டும் 
என்றால் இரண்டு ஆண் ச்கெட் ஆபிசர்்கள் 
ள்கரண்டி ச்காடுக்க ளவண்டும். ஒரு மா்த ்கா்லம் 

அஙகு உட்்கார்நது அந்தப் ச�ண்்களுககு ்கடன் 
ச்காடுப்�்தற்கா்கப் ள�ாராடிளைன்.நாம் இஙள்க 
சிறு�ான்னம மக்கள் என்று சசால்கிளறாம் அஙள்க 
அவர்்கள் ச�ரும்�ான்னமயா்க இருககும் ச�ாழுது 
ச�ண்்களுககு சமூ்க நீதி மறுக்கப்�டுகிறது 
இந்த நாட்டில்்தான் �ண்டிட் என்று சசால்லி 
்கறறவர்்கள் என்று சசால்லி ஒரு ொதிககு ச�யர் 
னவப்�தும் இந்த நாட்டில் ்தான். நான் அன்தயும் 
இல்ன்ல என்று மறுக்கவில்ன்ல.

சமூ்கநீதி என்�தில் நாம் இன்னும் சசல்்ல 
ளவண்டிய தூரம் அதி்கமா்க இருககிறது இன்த 
நினறய இடங்களில் ள�ராசிரியர் அரசு அவர்்கள் 
அழ்கா்கச் சுட்டிக ்காட்டி இருககிறார் அன்தயும் 
நான் மறுக்கவில்ன்ல இந்தக ்கட்டுனரயில் 
எைககு சி்ல முரண்்களும் இருககின்றை ்தமிழன் 
என்னறககும் சமூ்க நீதியில் சனேத்தவைா்க 
இருந்ததில்ன்ல ஏசைன்றால் இவன்்தான் சமூ்க நீதி 
குறித்த மு்தல் குரன்ல இநதியாவில் எழுப்பியவன். 
�்ல ்கவின்த்கள், இ்லககியங்கள் இ்தற்காை 
சான்று்கனேச் சசால்கின்றை. ள�ரா.அரசு 
அவர்்களின் அறபு்தமாை இந்தக ்கட்டுனரககு 
வாழ்தது்கள்." என்று உனரயாறறிைார்.

ச்தாடர்நது ்கட்டுனர ஆசிரியர் ள�ரா.வீ.அரசு 
அவர்்கனேப் �றறிய குறிப்பு்கனே அனவயில் 
எடுததுனவதது ,ஏறபுனர நி்கழ்த்த ள�ரா.வீ.அரசு 
அவர்்கனே ஒருஙகினணப்�ாேர் துனரக்கண்ணன் 
அவர்்கள் அனழத்தார்.

ள�ரா.வீ.அரசு அவர்்கள் ்தைது ஏறபுனரயில்

 ராென் �ாபு அவர்்கள் என்னுனடய அந்தக 
்கட்டுனரனய �றறி மூன்று மி்க முககியமாை 
புள்ளி்கனே விமர்சைததிறகு உட்�டுததி 
இருககிறார் அந்த மூன்று புள்ளி்கள் சம்�ந்தப்�ட்ட 
விஷயங்கனே மாததிரம் நான் உனரயாடுகிளறன்.



96 சனவரி - மார்ச் 2023

அந்தக ்கட்டுனர என்�து மி்கப் ச�ரிய 
புத்த்கமா்க எழு்த ளவண்டிய மி்கப் �ரந்த விரிந்த 
�ரிமாணங்கனேக ச்காண்ட ்கட்டுனர . அதில் 
அங்கஙள்க புள்ளி புள்ளி மாதிரி எனவ மி்க 
முககியமாை மனட மாறறங்கோ்க சமூ்கததில் 
நடந்தைளவா அவறனறக ள்காடிட்டுக ்காட்டி 
அந்தக ்கட்டுனர மி்க ளவ்கமா்கப் ள�ாகிறது 
ஒவ்சவான்று குறிததும் ஒரு புத்த்கம் எழு்த 
ளவண்டிய அேவிற்காை பின்பு்லம் உனடய 
்கருததுக்கள். ராென் �ாபு அவர்்கள் அன்த 
வாசிதது ்தைது ்கருதது்கனேச் சசான்ை்தறகு 
நன்றி.

மு்தலில் இந்த ்தமிழ்ச் சமூ்க வர்லாறறில் 
வர்லாறறுககு முநன்தய ்கா்லம்  ச்தாடஙகி 
நம்முனடய சி்லப்�தி்காரம் திருககுறள் இனவ்கள் 
எல்்லாம்  உருவாகிய வர்லாறறு ்கா்லம்,அ்தாவது 
கி.பி ஆறு ஏழாம் நூறறாண்டுககு முநன்தய ்தமிழ் 
சமூ்க வர்லாறு என்�து ளவறு .அது நமககு சங்க 
இ்லககியங்கள், ச்தால்்காப்பியம் ,அண்னமயில் 
நமககுக கினடததிருககிற ஏராேமாை 
ச்தால்ச�ாருள் ஆய்வு்கள் இனவ எல்்லாம் 
்காட்டுகின்றை. அந்தச் சமூ்கம் குடி்கோல் 
ஆைது. அப்ள�ாது ச�ரிய அரசு என்ற ஸ்ளடட் 
என்ற �ாமிளைஷன் உருவா்கவில்ன்ல அப்ள�ாது 
இருந்த சமூ்கம்,அ்தன் முரண்�ாடு்கள் �றறிய 
்தன்னம என்�து ளவறு.

ஆைால் இந்த வர்லாறறுககுப் பிநன்தய ஏழாம் 
நூறறாண்டு ச்தாடக்கம் ஒரு மி்கப்ச�ரிய மனட 
மாறறம் நி்கழ்ந்தது என்று நான் அதில் எழுதி 
இருககிளறன் அந்த மாறறததில்  �ார்ப்�னியம், 
சமஸ்கிரு்தம் ஆகியவறறுககு மி்கப்ச�ரிய 
�ங்களிப்பு உள்ேது என்�து என்னுனடய 
வா்தம் .அன்த ஒரு சிறு கூட்டம் மட்டும் 
வநது சமூ்கததில் அவ்வேவு ச�ரிய மாறறதன்த 

சசய்து விட முடியுமா என்�து ள�ான்ற ஒரு 
ள்கள்வினய, சநள்த்கதன்த நண்�ர் ராென்�ாபு  
அவர்்கள் கிேப்பி இருககிறார்்கள்.சரி, என்ை 
விஷயம் என்று சசான்ைால் அன்னறககு ஆட்சி 
புரிந்த �ல்்லவ மன்ைர்்கோ்க இருக்கட்டும் 
பிற்கா்லச் ளசாழர்்கோ்க இருக்கட்டும் சவவ்ளவறு 
�குதி்களில் இருந்த அரசர்்கனேத ்தங்களுனடய 
ளநரடிப் �ண்�ாட்டு ்கட்டுப்�ாட்டுககுள் ச்காண்டு 
வந்தவர்்கள் �ார்ப்�ைர்்கள். சமஸ்கிரு்ததன்த 
அ்தறகு வழியா்க ஆககிக ச்காண்டார்்கள்.
சமஸ்கிரு்தம் நல்்ல சான்று. ஏன் வழி�ாட்டு 
சமாழியா்க ள்காயில்்களில் சமஸ்கிரு்தம் 
இருககிறது? ஏழு எட்டாம் நூறறாண்டு 
ச்தாடஙகி �திசைட்டாம் நூறறாண்டு வனர 
உங்களுனடய ்தமிழ் என்ைவா்க இருந்தது? 
மணிப் பிரவாேத ்தமிழ் .இப்�டி நினறய நினறய 
சமஸ்கிரு்தச்சசாற்கள் ்தமிழ் சமாழியில் ளசர்நது 
்தமிளழ அழிநது விடுளமா என்ற �யம் ஒரு 
�க்கம் இருந்தது ஆைால் இப்�டி சமஸ்கிரு்தம்  
ளசர்ந்த்தன் வினேவா்க ச்தலுஙகு வந்தது, 
்கன்ைடம் வந்தது, மன்லயாேம் வந்தது ,ஆைால் 
்தமிழ் ்தன்னைக ்காததுக ச்காண்டது. அ்தறகு 
மி்க முககியமாை ்காரணம் ்தமிழ் இரட்னட 
வழககு சமாழி.

நாம் ள�சுவன்தப் ள�ால் எழு்த மாட்ளடாம்.
எழுதுவது ளவறு ள�சுவது ளவறு. ஆன்கயிைாள்ல 
�திவு சசய்யப்�ட்ட சமாழி நமககுத ச்தாடர்ச்சியா்க 
மாறறம் இல்்லாமல் இருநது வந்த்தன் ்காரணமா்க 
நமது சமாழி ்தப்பித்தது .இல்ன்லசயன்றால் 
சமஸ்கிரு்தம் ்க்லந்த ச்தலுஙகு ்கன்ைட 
மன்லயாே சமாழினயப் ள�ால் இன்சைாரு 
சமாழியா்க ்தமிழ்  உருமாறி இருககும் இன்த 
யார் சசய்்தார்்கள்? இ்தறகு யார் ்காரணாமா்க  
இருந்தார்்கள்?. ள்காயில்்கனேயும் அது சார்ந்த 
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�ண்�ாட்டு்கனேயும் அது சார்ந்த வர்லாறறு 
ச�ாருோ்தாரம் பின்பு்லங்கனேயும் நீங்கள் 
�ார்க்க ளவண்டும் உங்கள் இனச மாறறப்�ட்டது, 
உங்கள் ்கன்ல ,வர்லாறு மாறறப்�ட்டது. 
உங்களுனடய வழி�ாட்டு முனற மாறறப்�ட்டது. 
அது சார்ந்த அனைதது வர்லாறு்களும் ஒரு 
சாதி சார்ந்த சமஸ்கிரு்தம் சார்ந்த  வர்லாறா்க 
்கட்டனமக்கப்�ட்டது என்�து வர்லாறு. இது ஒரு 
சிறிய கூட்டத்தால்,  ஸ்மார்த்த பிராமணர்்கள் 
என்று சசால்்லககூடிய சங்கராச்சாரி ்கட்டனமத்த 
கூட்டம் .  அவர்்களுககும் அரசுககும் 
இருந்த உறவு்கள். அரசர்்கள் அவர்்கனேக 
ச்காண்டாடிைார்்கள் அவர்்களுககு இ்லவசமா்க 
நி்லம் ச்காடுத்தார்்கள் அவர்்களுககு என்சைன்ை 
வசதி சசய்ய முடியுளமா அவ்வேவு சசய்்தார்்கள்.

அரசர்்கள் சமஸ்கிரு்தப் �ள்ளிககூடங்கனே 
நடததிைார்்கள். ்தமிழ்ப் �ள்ளிககூடங்கனே 
நடததிய்தா்க வர்லாறு இல்ன்ல. சமண ச�ௌத்த 
ம்தங்கனே ஒழித்தார்்கள் ஆசிவ்க ம்ததன்த 
ஒழித்தார்்கள்  ்தமிழ்ச் சமூ்க வர்லாறறுககு 
முநன்தய  ்கா்லங்களில் ச�ாது உடனம ள�சிய, 
்தமிழ் மரன� ள�சிய மனி்தர்்கள், மனி்தனை 
னமயப்�டுததிய மரபிைர். இந்த மரபு்கள் எல்்லாம் 
தூககி எறியப்�ட்டு மனி்தனை மய்யப்�டுத்தா்த 
புராண �ரப்பி்லாை ராமாயணம் ம்கா�ார்த ளவ்தம் 
மரபு்கள் என்�து நம் ம்தமாகின்றது நம் �கதி 
இ்லககியமாகியது நம்முனடய ள்காயி்லாகியது 
இந்த வர்லாறு ்தான் நான் அஙள்க சுட்டி 
்காட்டியது ஆன்கயிைாள்ல இது ஒரு சிறிய 
கூட்டம் இ்தைால் இது சசய்ய முடியுமா என்ற 
உங்கள் ஐயததிறகு நான் இன்த �தி்லா்க சசால்்ல 
விரும்புகிளறன்

கிறிததுவ வர்லாறு சார்நது நடந்த சமூ்க 
மாறறங்கள் �றறி நான் குறிப்பிட்டது. 

ளமள்லாட்டமா்க நான் சசால்லி இருககிளறன் 
அன்தயும் நீங்கள் விமர்சைததிறகு உட்�டுததி 
இருககிறீர்்கள் ஒருளவனே நீங்கள் திருசநல்ளவலி 
்கன்னியாகுமரி மாவட்ட வர்லாளறாடு ளசர்நது 
்தமிழ்நாட்டு கிறிததுவ ம்த வர்லாறனற ள�சுவது 
ள�ால் எைககுத ள்தான்றுகிறது. ஆைால் 
அந்த மாவட்டங்களில் இருந்த கிருததுவ ம்த 
வர்லாறு என்�து ளவறு. ஆைால் ்கா்லனி 
ஆட்சி வந்த ச�ாழுது ்கா்லனி ஆட்சிககுள் 
இரண்டு விஷயங்கள் இருந்தது அன்த நாம் 
மறநது விடககூடாது. ஒன்று �ாதிரியார்்கள் 
இன்சைாரு �க்கம் ்கா்லனி ஆட்சியாேர்்கோ்க 
வந்த ்கவர்ைர் ள�ான்ற ச�ரிய அதி்காரி்கள். 
எடுததுக்காட்டா்க எல்லீஸ் ள�ான்றவர்்கள். 
இது மாதிரி வந்த ்கால்டுசவல் ள�ான்றவர்்கள் 
்தமிழ்ச் சமூ்கததிறகு என்ை சசய்்தார்்கள் என்று 
ள்கட்டால் ்தமிழ் ஒடுக்கப்�ட்ட குழநன்த்கள், 
ச�ண்்கள் இவர்்கள் எல்ள்லானரயும் நம்முனடய 
புராண சமூ்கம், சைா்தை சமூ்கம், �ார்ப்�னிய 
சமூ்கம் �டிக்கக கூடாது நுனழயககூடாது என்று 
உருவாககி னவததிருந்த ்கட்டனமப்ன� மு்தன் 
மு்தலில் உனடதது தூககிப் ள�ாட்டவர்்கள் இந்த 
கிறிததுவ அதி்காரி்கள்்தான். இ்தறகு நினறயச் 
சான்று்கள் உண்டு அதிலிருநது்தான் அந்த 
ஒடுக்கப்�ட்டவர்்கள் �டிககிறார்்கள். ச�ண்்கள் 
�டிககிறார்்கள். இஸ்்லாமியர்்கள் �டிககிறார்்கள் .

இந்தப் �டிப்பு என்�து வந்த்தன் மூ்லமா்க, 
வாசிப்பு என்�து வந்த்தன் மூ்லமா்க, இ்தழியல் 
என்�து வந்த்தன் மூ்லமா்க, புத்த்கப்�திப்பு 
என்று வந்த்தன் மூ்லமா்க நமககு கினடத்த 
மி்கப் பிரமாண்டமாை வேர்ச்சி,அடிப்�னடயாை 
வேர்ச்சி அந்தக ்கறறல்(லிட்டரசி). அ்தனை 
உருவாககிய ்தன்னம என்�து ச�ரிய புரட்சி 
.அன்த யார் சசய்்தார்்கள்? ஆஙகிள்லயர்்தான் 
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சசய்்தார்்கள். அப்�டி அவர்்கள் சசய்்த்தன் 
மூ்லமா்கத்தான் நமது ஆட்்கள் சங்க 
இ்லககியங்கனேக ்கண்டுபிடித்தா ர்்கள் 
ச்தால்்காப்பியதன்தக ்கண்டுபிடித்தார்்கள் 
திருககுறனேக ்கண்டுபிடித்தார்்கள். உங்களிடம் 
ஒரு சின்ை ள்கள்வி..  சுவடியிலிருந்த இந்த 
பிரதி்கனே எல்்லாம் 16 17 ஆம் நூறறாண்டில் 
ச�ௌத்தம் சமணம் ஆசி்கம் சார்ந்த �திவு்கனே 
எல்்லாம் நினறய எரிதது விட்டார்்கள். அனவ்கள் 
எல்்லாம் இப்ள�ாது இல்ன்ல. ச்காஞ்சம் இந்த 
�வுத்தம் சார்ந்த ச்தால்்காப்பியம், சமணம் சார்ந்த 
சீவ்க சிந்தாமணி,சமணம் என்று சசால்்லககூடிய 
திருககுறனேயும் இந்த னசவதன்தச் சார்ந்தவர்்கள் 
னவததுக ச்காளுததி இருந்தால், உங்கள் 
புறநானூறறு ்தமிழன் அ்கம் புறம் என்று 
சசால்லும் சங்க இ்லககியங்கள் ்தமிழ் என்று 
என்சைன்ைசவல்்லாம் ள�சுகிளறாளம அவறனற 
எல்்லாம் எஙகிருநது நாம் ள�சி இருப்ள�ாம். 
இனவ அச்சுக்கருவி ்கண்டுபிடிதது அ்தனை 
அச்சிட்டு நமககு ச்காடுத்த அந்த மரபில் அந்த 
சவள்னேக்காரன் சசய்்த மரபில் வந்தது்தான். 
அ்தனைத ்தாளமா்தரன் பிள்னே அவர்்களோ,உ.
ளவ.சாமிநா்தய்யர் அவர்்களோ,னவயாபுரி பிள்னே 
ள�ான்றவர்்களோ முயறசி சசய்திருக்க்லாம்.
ஆைால் அந்தக ்கட்டனமப்பில்,்கல்வி 
மறும்லர்ச்சியில்,அச்சிட்டு மறும்லர்ச்சி சசய்்ததில் 
கிறிததுவததிறகு மி்கப்ச�ரிய ச்தாடர்பு உண்டு.

 ஒரு �ாதிரியாரா்க ள�ாப்�ாண்டவரா்க  ஒரு 
ச�ண் வர முடியுமா என்று நீங்கள் ள்கட்டீர்்கள் 
நியாயமாை ள்கள்வி்தான். நம்மூரில் மட்டும், 
நமது ஊரில் ள்காயில் பூசாரி்கோ்க நமது  
ச�ண்்கள் வநதுவிட முடியுமா ?எஙள்கயாவது 
இருககிறார்்கோ ? ச�ரிய ச�ரிய ள்காயில்்களில் 
ச�ண்்கனே நீங்கள் அனுமதிககிறீர்்கோ? இது  

உ்ல்கம் ்தழுவியது. ஆண்்கள் என்ற சவறியின் 
ஊடா்க ஆண் அதி்காரம் என்ற சவறியின் 
ஊடா்க ச�ண்்கனே ஒதுககு்தல் என்�து ஒரு 
சமூ்க வர்லாறு. அ்தறகுள் நினறய விஷயங்கள் 
இருககின்றை அந்த வர்லாறறின் ஊடா்க ச�ண் 
அடினம என்�து உ்ல்கம் ்தழுவிய விசயமா்க 
இருககிறது அது கிறிததுவததுககுள்ளும் 
இருககிறது ஆைால் இ்தறகு மாறா்க 
சைா்தைததுககுள் இநதும்தக ச்காள்ன்கககுள் 
கிறிததுவதன்த விட ச்காடுனமப்�டுத்த கூடிய 
ச�ண் அடினமத்தைம் இருககிறது என்�ன்தப்  
புரிநது ச்காள்ே ளவண்டும்.

14ஆம் நூறறாண்டில் இருநது 21ம் 
நூறறாண்டு வனர ஏ்கப்�ட்ட ்கண்டுபிடிப்பு்கள் 
சவள்னேக்காரர்்கள் ்கண்டுபிடித்தார்்கள். 
உங்களுககுத ச்தரியும் புவியீர்ப்பு வினச சார்நது, 
மின்சாரம் சார்நது, அணு உட்்கரு சார்நது, 
அணு உனடத்தல் சார்நது நூறறுக்கணக்காை 
புதிய புதிய ்கண்டுபிடிப்பு்கள் நமது வாழ்கன்கனய 
அப்�டிளய சுறறி ்தன்லகீழா்க மாறறியது 
.ஊட்கம் புதி்தா்க உருவாகியது,இது  எல்்லாம் 
19 ஆம் நூறறாண்டில் நி்கழ்ந்தது. இன்த 
நமககுக ச்காடுககிறார்்கள். ்கா்லனியர்்கள் நமது 
நன்னமக்கா்கக ச்காடுத்தார்்கள் என்று நான் 
சசால்்லவில்ன்ல. ச்காள்னேயடிப்�்தற்கா்கத்தான் 
ச்காடுத்தார்்கள்.ஆைாலும் அ்தன்மூ்லம்  நமககு 
ளராடு கினடத்தது நமககு ட்சரயின் கினடத்தது 
நமககுப் �ள்ளிககூடம் கினடத்தது இன்த 
எல்்லாம், கினடத்த இந்த நன்னமனய நாம் 
எப்�டி �ார்ப்�து?, இந்த வேர்ச்சினய எப்�டிப் 
�ார்ப்�து, இன்னறககு இருக்கககூடிய இந்த 
இநதுததுவாவாதி்கள் அந்தப் பிரித்தானியர்்கனேப் 
�ார்ககிற �ார்னவயில் நாம் �ார்க்க முடியுமா 
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என்�து ்தான் என்னுனடய ள்கள்வி. அந்தப் 
பின்பு்லததில்்தான் நான் இந்தக ள்கள்வினய 
எதிர்ச்காள்கிளறன்

இ்லஙன்க மள்லசியா சசன்றவர்்களுககு 
சமூ்க நீதி கினடத்தது என்று எழுதியிருப்�து 
�றறிச்சசான்னீர்்கள்.  இது சராம்� விவரிதது 
எழு்த ளவண்டிய விஷயம். நான் ஒரு ள்கள்வி 
ள்கட்கிளறன் இவர்்கசேல்்லாம்  சவள்னேக்காரன் 
கூப்பிட்டவுடன் எ்தற்கா்க  கிேம்பிப் ள�ாைார்்கள் 
இந்த ஊரில் அவர்்களுககு குடியிருககும் 
மனை கினடயாது. இந்த ஊரில் அவர்்கள் 
தீண்டப்�டா்தவர்்கள். ஊரில் சசருப்பு ள�ாட்டு 
வர முடியாது. வண்டியில் வர முடியாது .துண்டு 
ள�ாட முடியாது. இச்தல்்லாம் 1970 வனர நாளை 
ளநரில் ்கண்டது இன்னறககு மட்டும் என்ை 
மாறிவிட்டது? இன்னும் இரட்னடககுவனே  
இருககிறது குடிககும் ்தண்ணீரில் ம்லம் அள்ளி 
ள�ாடுவது இருககிறது. இந்த ஒதுக்கப்�ட்ட 
மக்கள் ஆப்பிரிக்கக ்காடு்களுககும் சிள்லான் 
்காடு்களுககும் மள்லசிய �ர்மா ்காடு்களுககும் 
ள�ாை்தன் மூ்லமா்க இந்த அடினமத்தைததிலிருநது 
ஒடுககுமுனறயிலிருநது அவர்்களுககு விடு்தன்ல 
கினடத்தது ஆைால் அஙள்க ள�ாய் அவர்்கள் 
சு்தநதிரமா்க வாழ்ந்தார்்கோ என்�து ளவறு 
ள்கள்வி. ஆைால் இந்த அடினமத்தைததிலிருநது 
ஒடுககுமுனறயிலிருநது விடு்தன்ல ஆைார்்கள் 
அவர்்களுககு உனட கினடத்தது சாப்�ாடு 
கினடத்தது இஙகு சாப்�ாடு கூட கினடயாது நாம் 
அப்�டித்தான் அந்த சமூ்க வர்லாறனற �ார்க்க 
ளவண்டி இருககிறது சமூ்க நி்கழ்வு்களில் என்ை 
மாதிரியாை �ாசிட்டிவ் விஷயங்கள் வந்தை 
அ்தறகுள் என்ை சந்கட்டிவாை விஷயங்கள் 
இருந்தை என்ற ஒட்டுசமாத்த �ார்னவளயாடு நாம் 

அந்த சமூ்க வர்லாறறு ள�ாகன்க ,இயக்கங்கனே 
மதிப்பீடு சசய்ய ளவண்டும்

சின்ை சின்ை எடுததுக்காட்டு்கனே எடுததுக 
ச்காண்டு நாம் �ார்க்கககூடாது.்தமிழில் ஒரு நல்்ல 
�ழசமாழி உண்டு. எடுததுக்காட்டு்கள் எல்்லாம் 
சசாதன்தயாைனவ என்று. . அள்தள�ா்ல இரண்டு 
்கல்வி நிறுவைங்கனே எடுததுகச்காண்டு சி்ல 
சி்ல நி்கழ்வு்கனேயும் நாம் ஒரு எடுள்கா்லா்கக 
ச்காண்டு அன்த ஒரு சமூ்க வர்லாறறு நி்கழ்வு 
என்ற ்கண்ளணாட்டததில் நாம் வாசிப்�து, 
ள�சுவது என்�து எல்்லாம் அந்த வர்லாறறு 
�ார்னவயா்க அனமய முடியுமா என்�து எைது 
ள்கள்வி. 3500 ஆண்டு்கள் ்கா்ல ்தமிழ் சமூ்க 
வர்லாறறில் மு்தல் ஆயிரம் ஆண்டு்கள் 
என்�து ்தனி. அடுத்த ஆயிரம் ஆண்டு்கள் 
இன்சைான்று ஆைால் 19 ஆம் நூறறாண்டில் 
இருநது நமககு ஏற�ட்டது ஒரு மி்கப்ச�ரிய 
மாறறம் .எழுச்சி அது. 20 ஆம் நூறறாண்டில் 
ச்தாடஙகுகிறது இந்த ச்தாடர்ச்சிககுள் என்ை 
விஷயங்கள் என்�து முககியம். இந்த மண்ணில் 
ஒரு ்தாடிக கிழவர் புதிய புதிய வார்தன்த்கனே 
்கண்டுபிடித்தார் அது்தான் சுயமரியான்த. அந்தக 
்கா்லததில் ளவறு யாரும் அன்தப் �றறி ள�சிய்தா்க 
எைககு ச்தரியவில்ன்ல.

அந்த சுயமரியான்த ளவண்டுசமன்றால் நீ ொதி 
்தனேயிலிருநது சவளியில் வா .சுயமரியான்த 
ளவண்டுசமன்றால் ச�ண்்களே உங்கள் ்கருவனற 
்க்தனவச் சாததுங்கள் நீங்க என்ை சனமச்சு 
ள�ாடுவ்தற்கா்கவா, அவனுக்கா்கவா நீங்கள் 
உருவாக்கப்�ட்டிருககிறீர்்கள்.இல்ன்ல. நீ 
அன்த எல்்லாம் தூககி ள�ாட்டு வநது �டி. 
சு்தநதிரமா்க வாழ ்கல்யாணம் ்கததிரிக்காய் 
எல்்லாம் முககியமில்ன்ல, உன்னுனடய 
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சுயமரியான்த்தான் முககியம் என்று சசான்ை 
இந்தக கிழவருனடய சுயமரியான்த ்தமிழ் சமூ்க 
நீதியில் மி்க முககியமாைது ளசாசியல் எததிகஸ் 
இன்  ்தமிழ் என்று எடுததுகச்காண்டால் அது 
ஒரு ச�ரிய விஷயம் .அ்தறகு சா்த்கமா்க இருந்த 
ச�ரியவர்்கள் ்தமிழில் திரு.வி.்க, வ உ சி, 
என்று  ்தமிழ் சமூ்க நீதிககு ஒரு ச�ரிய வர்லாறு 
இருககிறது 19ம் நூறறாண்டில் உ்ல்கம் ்தழுவி 
உருவாை மார்கசியம் என்று சசால்்லககூடிய 
உனழப்பு சம்�ந்தப்�ட்ட ள்காட்�ாடு வேர்ச்சி 
அனடநது ்தனி மனி்தனுனடய சுயமரியான்த 
சார்ந்த �ண்பில் உருவா்கககூடிய இந்த ளசாசியல் 
ெஸ்டிஸ் என்று சசால்்லககூடிய சமூ்க நீதி 
உருவாக்கததில் ்தமிழ் சமூ்கததிறகு ச�ரிய 
�ங்களிப்பு உண்டு அ்தன் வினேவா்க ச�ரிய 
மாறறங்கனே நாம் ்கண்டிருககிளறாம் அதில் ஒரு 
சிறிய �குதி ்தான் இந்த இட ஒதுககீடு.
 இந்தத ்தன்னம்கள் எல்்லாவறனறயும் ்கடவுள் 

மறுப்பு, ராமாயண எதிர்ப்பு, மூடநம்பிகன்க 
அழிப்பு இனவ எல்்லாம் இந்த சமூ்க நீதிககுள் 
இருநது உருவா்கககூடிய ஒரு விஷயம் என்�ன்த 
நாம் புரிநது ச்காள்ே ளவண்டும்." என்று 
குறிப்பிட்டு  ஏறபுனரயாறறிைார்.
நினறவா்க ஒருஙகினணப்�ாேர் துனரக்கண்ணன் 

அவர்்கள் " இந்த  ஆய்வுக கூட்டளம ஒரு 
உனரயாடன்ல முன்சைடுததுச் சசன்றுள்ேது. 
ஆய்வ ாேரு ககு ம்  எழு த ்த ா ேரு ககு ம் 
இனடளய நடந்த இந்த உனரயாடல் மிகுந்த 
மகிழ்ச்சினய ்தருகிறது. நாம் ளவண்டுவது 
இந்த உனரயாடன்லத்தான். "என்று குறிப்பிட்டு 
்க்லநதுனரயாடன்ல ஆரம்பிதது னவத்தார்.
்க்லநதுனரயாடலில் மருததுவர் ளசாம.

இேஙள்காவன் அவர்்கள் "இன்று ஒரு 
அருனமயாை நி்கழ்ச்சி. ்கருதது ளவறு�ாடு்கனே 
ஆராய்நது முடிவு எடுக்க ளவண்டும் என்ற 

அேவிள்ல முககியமாை ்கருததுக்கள். ்தநன்த 
ச�ரியாரின்  ்கடவுள் மறுப்பு என்�தும் சமூ்கநீதி 
என்�தும்  மனி்த ளநயததின் அடிப்�னடயில்்தான்.
அன்தச் சசால்லி இருககிறார்்கள். அடுத்த சமூ்க 
நீதி எவ்வேவு முககியம், அ்தன் வர்லாறு 
என்ை? என்�ன்த எல்்லாம் சிறப்�ா்க ஆராய்ச்சி 
சசய்வ்தறகு மிக்க நன்றி.அய்யா ராென் �ாபு 
அவர்்கள் ஒரு ்கருதன்தச் சசான்ைார்்கள் ஒரு 
சின்ை குழு வநது ஒரு ச�ரிய குழுவிடம் 
எப்�டி மாறறதன்த உண்டாக்க முடியும் என்ற 
ள்கள்வி மி்க முககியமாை ள்கள்வி. அன்தப் 
புரிநது ச்காண்டாள்ல நமககு சமூ்க நீதி விேஙகி 
விடும். ச�ரிய ்தமிழ் அறிஞர்்கள் இருந்த 
இடததிள்ல ்தமிழில் மூன்று எழுததுக்கள் ்தவிர 
மீதிசயல்்லாம் சமஸ்கிரு்தததில் இருநது்தான் 
வந்தது என்று சவளிப்�னடயா்க ஒருவர் 
சசால்லி அன்த ்தமிழ் அறிஞர்்கள் மறுக்க 
முடியா்த நின்லயில் இருந்தார்்கள் என்�து ்தான் 
வர்லாறு. ்கால்டுசவல்லும் ள்தவளநயப்�ாவாணரும் 
இல்்லாமல் இருநதிருந்தால் அப்�டிளய 
ஆககி இருப்�ார்்கள்.உங்களுனடய ்தாத்தா, 
உங்களுனடய ச�றளறாருனடய திருமணப் 
�ததிரிகன்கனய நீங்கள் �ார்ததீர்்கள் என்றால்  
்தமிழ் எஙள்க சசன்றது என்�ன்த நாம் நன்றா்க 
புரிநது ச்காள்ே்லாம் ஆ்களவ நமககு மநதிரமும் 
புரியா்த மநதிரம். எப்�டி அச்லகசாண்டர் 
வநது சூபிடர் என்னும் ்கடவுளிடமிருநது 
எைககு �வர் வருகிறது என்று சசான்ைாளரா 
அது மாதிரி மநதிரத்தால், மநதிரததிறகுக 
்கடவுளே ்கட்டுப்�ட்டவர் என்ற ச்காள்ன்கனய 
மன்ைர்்களிடம் சசலுததி மக்கனே முட்டாள்்கள் 
ஆககியது ்தான் ஆரிய �ண்�ாடு அன்த நாம் 
ஆராய்நது �ார்தது ஏறறுக ச்காள்ே ளவண்டும். 
ச�ரியார் சசால்வச்தல்்லாம் 'நான் சசான்ளைன் 
என்�்தற்கா்க ஏறறுக ச்காள்ோதீர்்கள். நீங்கள் 
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சிநதிதது உங்களுககு சரிசயைப் �ட்டால் 
ஏறறுகச்காள்ளுங்கள்' என்று ்தான் சசான்ைார். 
ள�ரா.அரசு  அய்யா அவர்்கள் மி்கச் சிறப்�ா்க 
சசால்லிவிட்டார்்கள் நீங்கள் இன்று வநது 
்க்லநது ச்காண்டது எங்களுககு மி்கவும் அருனம 
உங்களுனடய ்கருததுக்கனே வரளவறகிளறாம் 
அள்த ளநரததில் மக்கள் சிநதிதது அவரவர் 
முடிவு்கனே எடுததுக ச்காள்ே ளவண்டும் 
என்று ்தாழ்னமயுடன் ள்கட்டுகச்காள்கிளறன் 
இந்த நி்கழ்ச்சினய இவ்வேவு சிறப்�ா்க நடததிய 
துனரக்கண்ணன் அவர்்களுககும் இேமாறன் 
அவர்்களுககும் மறறவர்்களுககும் நன்றி என்று 
குறிப்பிட்டு ்கருதது ச்தரிவித்தார்.
ச்தாடர்நது முனைவர் வா.ளநரு,மருததுவர் 

சளராொ இேஙள்காவன் ஆகிளயார் ்கருதது 
ச்தரிவித்தைர். மருததுவர் சளராொ இேஙள்காவன் 
அவர்்கள் ்தைது ்கருததுனரயில் "நி்கழ்வு 
மி்கச்சிறப்�ா்க இருந்தது நான் ச�ண்்கள் ளநாககில் 
�ார்ககிளறன் சவள்னேக்காரர்்கள்்தான் நினறய 
மருததுவமனை்கனே ஆரம்பித்தார்்கள் நாங்கள் 
பிறந்தது எல்்லாம் அந்த மருததுவமனையில்்தான்.
அந்தக ்கா்லததில் பிள்னே பிறப்பு என்�து 
சசததுப்பினழப்�து. இந்த மருததுவமனை்கள் 
எல்்லாம் இல்்லாமல் ள�ாயிருந்தால் நாங்கள் 
எல்்லாம் கூட இருநதிருக்க மாட்ளடாம் 
அன்த நினைதது நான் மி்க நன்றியா்க 
இருககிளறன்.மருததுவம் மட்டுமல்்ல, ்கல்வி, 
ள�ாககுவரதன்தயும் அவர்்கள் ச்காடுத்தார்்கள். 
அது ்தவிர இந்த மார்புச் ளசன்லப்ள�ாராட்டம். 
ச�ண்்கள் மார்ன� மூடககூடாது என்று வந்த 
ச�ாழுது அந்தப் ச�ண்்களுககு ளவறு யாளரனும் 
உ்தவி சசய்்தார்்கோ? ஒருத்தரும் இல்ன்ல.
ஒரு ஆஙகிள்லயருனடய மனைவி, சட்னட 

எல்்லாம் ன்தததுக ச்காடுதது இன்தப் ள�ாட்டுக 
ச்காள்ளுங்கள் என்று சசால்லி அ்தறகுப் 
ச�ரிய எதிர்ப்பு எல்்லாம் வந்தாலும் அந்தப் 
ச�ண்்களுககு உ்தவி சசய்்தார்்கள். இ்தறகு ளமள்ல 
ஒரு ச�ண் ்தன்னுனடய மார்�்கதன்த அறுததுக 
ச்காண்டு இந்தக ச்காடுனம நீஙகுவ்தற்கா்கப்  
ள�ாராடிைார் இவர்்கள் எல்்லாம் வரவில்ன்ல 
என்றால் அந்த மாதிரி சசயல்்கள் இன்னறககும் 
நடநது ச்காண்டிருககும். 
ெ ா தினய ப்  � ற றி  இ ந ்த  ஆட்்கள்  

சவள்னேயர்்களிடம் என்ை்தான் ்கான்தக 
்கடித்தாலும் அவர்்கள் நம்�ாமல் எல்்லா மக்களும் 
சமம் என்று்தான்  அடிததுச் சசான்ைார்்கள் 
அதில் ச்காஞ்சமாவது மக்கள் அப்ள�ாது 
மாறிைார்்கள். அப்புறம் ச�ரியார் அய்யா 
வந்தார். இன்தசயல்்லாம்  நினைதது �ார்தது 
நான் மிக்க நன்றிளயாடு ்தான் இருககிளறன் 
.அவர்்கள் மட்டும் வராமல் இருநதிருந்தால் 
இநதியா எப்�டி இருநதிருககும் ?ளசர,ளசாழ  
மன்ைர்்கள் ள�ா்ல இருநதிருந்தால் �ார்ப்�ைர்்கள் 
சசால்ன்லக ள்கட்டுக ச்காண்டு நடநதிருப்�ார்்கள் 
நாம் எல்்லாம் அழிநது ள�ாய் இருப்ள�ாம் 
நாம் நன்றியா்க இருக்க ளவண்டும்." என்று 
குறிப்பிட்டார்.
மி்கச்சிறப்�ா்க நி்கழ்னவ ஒருஙகினணதது 

ஒவ்சவாரு ஆய்வுனரககு ,ஏறபுனரககு  
முன்னும்  பின்னும் , உன ர ய ாே ர் ்கனே 
அறிமு்கப்�டுததி,அவர்்களின் உனர்களுககுப்பின் 
அவர்்களின் உனர்களிலிருநது மி்க முககியமாை 
்கருததுக்கனே குறிப்பிட்டு மி்கச்சிறப்�ா்க 
இந்தத திராவிடப்ச�ாழில் இ்தழ் ஆய்வரஙன்க 
ஒருஙகினணத்த துனரக்கண்ணன் அவர்்கள் 
நன்றியுனர ஆறறிைார்.
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