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Who are the Dravidians?

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

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

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

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

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

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

Minister of Labour in Viceroy's Executive Council (1942–46).
Chairman of the Constitution Drafting Committee - 

Constituent Assembly of India (1946-50).
Member of Parliament - Rajya Sabha for 

Bombay State (1952–56).



5 October - December 2022

ஆசிரியர் குழுவின் முகவுைர

திராவிடப் ெபாழில் வாசகர்களுக்குச் சமூகநீதி 
நல்வணக்கம்! 

ெசப் 24 & 25 திகதிகளில், கனடா நாட்டின் 
ெராறன்ேரா நகரில், ‘பன்னாட்டு மனிதேநாக்கு 
& சமூகநீதி மாநாடு’ சிறப்புற நிகழ்ந்ேதறியது. 
கனடா, அெமரிக்கா, ஐேராப்பா, கீைழ நாடுகள், 
இந்தியா, இலங்ைக என்று உலெகங்கிலிருந்தும் 
பல சமூகவியல் அறிஞர்களும், ேபராசிரியர்களும், 
அரசாங்க அலுவலர்களும் கலந்து ெகாண்டு 
ஆய்வுத் தாள்களும் உைரகளும் வழங்கினர். 
இம்மாநாட்ைடப் ெபரியார் பன்னாட்டைமப்பு (PI)

அெமரிக்காவுடன், கேனடிய வினவு ைமயம் (CFIC), 
கனடா மனிதேநாக்கு (HC), மற்றும் ெராறன்ேரா 
மனிதேநாக்குச் சங்கம் (HAT) ஆகிய 3 அயலக 
அைமப்புகளும் ஒருங்கிைணந்து நடத்தின. உலக 
ேமைடயிலிருந்து Dravidian Model குரல் ஒலிக்கத் 
துவங்கியுள்ளது! 

தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்லாது, ேமைல & 
கீைழ நாட்டு மக்கள் யாவருக்கும், திராவிட 
மாதிரியின் சமூகநீதிைய அறிமுகம் ெசய்வதும், 
அயலகங்களில் விைளந்துள்ள மனிதேநாக்கிைனயும் 
சமூகநீதியிைனயும் தமிழ்ெவளியில் ஒப்பிட்டுச் 
ெசம்ைம ெசய்து ெகாள்வதுேம இம்மாநாட்டின் 
ேநாக்கமாகும். 

மனிதேநாக்கும் சமூகநீதியும் என்பேத மாநாட்டின் 
ைமயப்ெபாருள். அந்தக் கருத்துக் கழனியில்..

 மனிதேநாக்கும் ெபண்ணுரிைமயும்
 சிறார்களிைடேய மனிதேநாக்கு
 அன்றாடப் பகுத்தறிவுச் சிந்தைனகள்
 ேசாதிடப் புரட்ைட ஒழித்தல்
 ஒடுக்கப்பட்ேடாருக்கான மனிதேநாக்கு 

விைடகள்
 தமிழ் வரலாறும் சமூகநீதியும்
 திராவிட மாதிரியின் சமூகநீதி
 கல்வியில் மனிதேநாக்கு
 உடல்நலத்திலும் வளத்திலும் மனிதேநாக்கு
 குடிெபயர்ந்ேதாருக்கான சமூகநீதியும் 

மனிதேநாக்கும்

என்று ேமற்காணும் பத்து உட்ெபாருண்ைமகளில், 
இப் பன்னாட்டு மாநாடு நைடெபற்றது. 

மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலைமச்சர் திரு. 
மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களும், மானமிகு ஆசிரியர் 
திரு. கி.வீரமணி அவர்களும், மாண்புமிகு கேனடிய 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரி அனந்தசங்கரி 
அவர்களும், ேமைலநாட்டு அறிஞர் ெபருமக்கேளாடு, 
தங்களின் சீரிய உைரகைளயும் ஒருங்ேக 
வழங்கினார்கள். ஆசிரியரின் வாழ்நாள் மனிதேநய 
& மனிதவுரிைமப் பணிகைளப் பாராட்டிக் கேனடிய 
மனிதேநய அைமப்பு, “மனிதேநயர் சாதைனயாளர்”
என்ற விருதளித்துச் சிறப்பித்தது.
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உைரகள் மிக்க ேபச்சாக மட்டுமன்றிச் ெசயலிலும் 
சமூகநீதி ெசய்யும் முகத்தான், வளம்குன்றிய கேனடிய 
ஆதிகுடிக் குழந்ைதகளுக்கான உணவுப் ெபாட்டலம் 
மடித்தைலயும் மாநாட்டில் கலந்து ெகாண்ேடார் 
ெசய்தார்கள். புத்தகக் கண்காட்சியும் நிகழ்வுற்றது. 
இம்மாநாட்டில், தமிழ்நாட்டிலிருந்து திராவிடர் கழகக் 
குழுவும் கனடா வருைக தந்து பாங்குறக் கலந்து 
ெகாண்டது. ‘சாதி சூழ் உலகு’ என்ற தைலப்பில் 
இம்மாநாட்டுக்ெகன்ேற வைரயப்பட்ட பகடி நாடகமும் 
Nakkalites குழுவினரால் அரங்ேகறியது. இம் மாநாடு, 
உலகளாவிய திராவிடத்தின் மற்றுெமாரு ைமல்கல்லாக 
அைமந்துற்றது அைனவருக்கும் மகிழ்ச்சி.

இவ்விதழ், 5 ஆய்வுக் கட்டுைரகைளத் தாங்கி 
ெவளிவருகின்றது. 

 கேனடியப் பன்முகப் பண்பாட்டில் 
மனிதேநயெமன்னும் ஆயுதம்

 தமிழ்ச் சமூகத்தில் சமூகநீதியின் வரலாறு
 வரலாற்றுச் சுவடுகளில் நாத்திகத்தின் அறிவுத் 

திறேனாக்கிய வளர்ச்சி

 கைலஞர் மு. கருணாநிதியின் 
ேமற்ேகாளாட்சியில் பாரதிதாசன் கவிைதகள்

 டாக்டர் அம்ேபத்கரும் இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதாவும்.

இந்த ஆய்வுக் கட்டுைரகைள, நீங்களும் வாசித்து 
உங்கள் கல்விப்புல அன்பர்களிடமும் பகிர்ந்து 
ெகாள்ள ேவண்டுகிேறாம். நம் திராவிடக் கல்விப் 
பயணம், கடல்கடந்து, உலெகலாம் ெசன்று 
சிறக்கட்டும்! 

ஆசிரியர் குழு

ேபரா. முைனவர். கண்ணபிரான் இரவிசங்கர்ேபரா. முைனவர். கண்ணபிரான் இரவிசங்கர்
ேபரா, முைனவர். ெப. ெஜகதீசன்ேபரா, முைனவர். ெப. ெஜகதீசன்
ேபரா. முைனவர், ப. காளிமுத்துேபரா. முைனவர், ப. காளிமுத்து

ேபரா. முைனவர். சுப. திண்ணப்பன்ேபரா. முைனவர். சுப. திண்ணப்பன்
ேபரா. முைனவர். நம், சீனிவாசன்ேபரா. முைனவர். நம், சீனிவாசன்

மரு. ேசாம. இளங்ேகாவன்மரு. ேசாம. இளங்ேகாவன்
முைனவர். வா. ேநரு முைனவர். வா. ேநரு 
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Preface

To All our Readers of Dravida Pozhil, 
Vanakkam & Wishes for Social Justice.

This September, 24th & 25th, the 3rd 
International Humanism Conference on 
Social Justice was held in Toronto, Canada 
by Periyar International USA (PI). Along 
with PI, 3 other Global Organizations 
– Center for Inquiry Canada (CFIC), 
Humanist Canada (HC) & Humanist 
Association of Toronto (HAT) joined hands 
to conduct this conference. Academicians, 
Scholars and Government Officials from 
all over the World - Canada, United States, 
Far Eastern Nations, India & Sri Lanka – 
participated, presented papers and gave 
lectures in this conference. The clarion call 
of the Dravidian Model has started to ring 
from a Global Stage.

Introducing the Dravidian Model, 
not only to Tamil People, but also to the 
World Populace of West & East, and 
Benchmarking the Acts of Humanism 
that have grown in global lands with our 

own philosophies and practices, was the 
core aim of this conference.

The Central Theme of this Conference 
was Humanism & Social Justice, under 
which there were 10 sub themes as follows.

 Humanism and Women’s Rights

 Humanism in Children

 Day to Day Rational Thinking

 Dispelling the myth of Astrology

 Humanist Answers to the 
underprivileged

 Social Justice & Tamil History

 Dravidian Model of Social Justice

 Humanism in Education (free from 
Indoctrination)

 Humanism in Health & Wealth

 Humanist Answers to the Tamils & 
Immigrants

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, 
Thiru. M.K. Stalin, Self-Respectful 
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Aasiriyar Dr. K. Veeramani & Hon. 
Member of the Canadian Parliament, 
Thiru Gary Anandasangaree gave their 
thought provoking lectures along sides 
the Global Scholars. In recognition of 
the lifelong contributions to Humanism 
& Human Rights, Humanist Canada 
presented the Humanist Achievement 
award to Aasiriyar Dr. K. Veeramani.

At this Conference, Social Justice was 
celebrated, not only in speech but in 
action too. There was a Meal Packing 
event for the benefit of the impoverished 
children of the indigenous communities 
of Canada, and all the participants of the 
conference lent their hands in this exercise. 
There was a Book Fair as well. From Tamil 
Nadu, a Team from Dravidar Kazhagam 
arrived in Canada and participated in the 
Conference. A Social Drama filled with 
humor, by the tile – ‘Caste Filled World’ 
was also staged by the Nakkalites Team. 
All the delegates expressed happiness that 
this Conference has set a new milestone in 
the Global Path of Dravidam.

This issue of Dravida Pozhil contains 5 
Papers.

 Humanism: Canadian 
Multiculturalism’s Secret Weapon.

 History of Social Justice in Tamil 
Society

 The Growth of Atheism & its 
Knowledge Corpus in the annals of 
history.

 The poems of Bharathidasan as 
portrayed and quoted in the works 
of Kalaignar M. Karunanidhi

 Hindu Code Bill & Dr. Ambedkar

Please immerse yourself in these papers 
and share them with your peers. Let 
the Dravidian Academic Journey, cross 
the oceans and attain glory all over the 
globe. 

�e Board of Editors

Prof. Dr. Kannabiran Ravishankar
Prof. Dr. P. Jagadeesan
Prof. Dr. P. Kalimuthu

Prof. Dr. Sp. �innappan
Prof. Dr. Nam. Srinivasan

Dr. Soma Ilangovan
Dr. V. Neru



9 October - December 2022

HUMANISM
Canadian Multiculturalism’s Secret Weapon

I am an immigrant. In 1967, when I was 
6 months old, my family left our home 
country for the promise of a better life in 
Canada. That home country: England. 
Make no mistake, this was a difficult 
transition for us! 

A different culture – no pubs and not a 
decent game of cricket to be found. 
A different language – sidewalks instead 
of pavements, trucks, not lorries and 
tire spelt with an “i” and not a “y”. 
Different food and drink – no pint of 
bitter; sweet pies but no meat pies!? 

And my new town of Cobourg was 
very different too. Such diversity! We were 
surrounded by peoples from all nations – 
Ireland, Wales, Scotland and there were 
even a few Italians and Dutch! How would 
the Dowsett family survive the crushing 
weight of these massive differences? 

Most treasured Humanists, most 
honoured new friends, my family’s 
migrant story is not the one most people 
would imagine when thinking about those 
coming to Canada today. The more typical 
Canadian migrant story, whether it’s that 
of a refugee fleeing their war-torn country 

Richard Dowsett 
Humanist Association of Toronto (HAT)

Abstract

The essence of Multiculturalism is the desire to thrive as individuals in the way of one’s 
own choosing in a society of others who want to do the same. All migrants share this 
desire. Multiculturalism is intended to preserve the cultural freedom of all individuals 
and provide recognition of the contributions of diverse ethnic groups. Canada’s embracing 
of Multiculturalism was a pivotal change in government policy and this essay touches 
upon that and compares with Periyar’s vision of an equal and equitable society.
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or of an economic migrant in search of a 
better future, is full of serious challenges: 
learning a new language, feeling isolated 
without family or community, not 
understanding the rules of a strange culture 
and, very likely, facing the stony stares of 
those who view you and your loved ones as 
“the other”. But what all migrants do share 
is the desire to thrive as individuals in the 
way of one’s own choosing in a society of 
others who want to do the same: this is the 
essence of Multiculturalism.

In a statement to the House of 
Commons on October 8th, 1971, Prime 
Minister Pierre Trudeau announced 
multiculturalism as an official policy of the 
government of Canada. Multiculturalism 
was intended to preserve the cultural 
freedom of all individuals and provide 
recognition of the contributions of 
diverse ethnic groups to Canadian 
society. Though Canada’s embracing of 
Multiculturalism was a pivotal change 
in government policy it was also a long 
overdue recognition of the simple fact:
Canada has always been a Multicultural 
society. We have never had the strong 
national identity of other countries. In 
the thousands of years before Europeans 
first landed in the New World there 
were many tribes of Indigenous peoples, 
separate and distinct. 

Then the French and English colonists 
added their two solitudes to the mix in 
the First Wave of immigration1. In the 
Second Wave, huge numbers of British 

subjects came to the Canadian colonies, 
causing the population to explode from 
460,000 in 1800 to 3.4 million by 
Confederation in 1867(2). In the early 
1900’s Ukrainian, Polish and Russian 
newcomers rode the Third Wave to farm 
the newly established prairie provinces. 
In the post-World War 2 Fourth 
Wave, Italians, Portuguese and Greeks 
contributed their skills and flavour 
across the nation. Since 1971, the 
Fifth Wave has seen immigration from 
India, China and other Asian countries 
exceeding European migration. In the 
next few years, Africa will overtake 
Europe as the second largest source of 
immigrants to Canada for the first time. 
This change could signal the coming of 
a Sixth Wave. So, since 1971, Canada 
has been officially Multicultural but in 
composition, we always were. 

Denying our intrinsic Multiculturalism 
caused major problems for Canada in our 
first 100 years. Successive governments 
were obsessed with forging a strong 
national identity that was rooted in 
British and French colonial history. 
In the name of this obsession, horrific 
deeds were committed. 

Residential Schools were founded with 
the objective of taking “the Indian out of 
the child” said our first Prime Minister, 
John A. Macdonald, as Canada wrestled 
with its “Indian Problem”. This sentiment 
was the poison at the heart of Canada’s 
greatest shame. 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Canada
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Population_of_Canada
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Add to this list:

 The Japanese internment during World 
War 2.

 The Chinese Head tax and later, 
 The Chinese Exclusion Act which 

prevented Chinese people entering 
Canada altogether for 24 years.

 The 1914 SS Komagata Maru incident 
where 376 British subjects from the 
Punjab were denied entry to Canada 
on the basis of their race.

 The 1939 MS St Louis tragedy where 
a ship containing 907 Jews fleeing Nazi 
Germany was left to wander the Atlantic 
and finally forced to return to Europe 
where many of the passengers perished in 
the Holocaust. 

All these dark deeds rooted in a narrow 
view of Canadian National Identity. 

These great and specific shames can 
be viewed as dark stains on the fabric of 
Canadian society, already interwoven with 
threads of racism, bigotry and intolerance 
that caused immigrants to deny their 
culture, their heritage, their language and 
even give up their names to do what was 
expected 

– assimilate. 

In his address to the House of Commons 
on that momentous day in 1971, 
Prime Minister Trudeau eloquently 
summarized the whole reason for 
official “Multiculturalism in a bilingual 
framework” saying: 

“There cannot be one cultural policy for 
Canadians of British and French origin, 
another for the original peoples and yet a 
third for all others. For, although there are 
two official languages, there is no official 
culture, nor does any ethnic group take 
precedence over any other. No citizen or 
group of citizens is other than Canadian, 
and all should be treated fairly.”

We are all equal. We should all be treated 
fairly. This is the Canadian Dream. 

These two simple statements also 
point clearly to the underlying secret 
weapon of our nation’s multiculturalism 
– HUMANISM. With the repatriation of 
the Constitution in 1982 and the adoption 
of the Charter of Rights and Freedoms, 
Canada stripped away the last vestiges 
of our class-ridden roots and proceeded 
down an impressively secular humanist 
path to being a country where:

 All are born free and equal in dignity 
and rights.

 Democracy, the Rule of Law and 
human rights are shared values.

 We value reasoning and the scientific 
method as vital for knowing the world.

 We are free to Speak our minds and 
test our opinions in open debate. 

 We are free to find meaning and 
purpose in our own lives. 

But, above all, Canada is a country where 
your cultural heritage will not determine 
your life outcomes. 

3  https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Respect_Movement
4 https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings
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We are lucky in Canada to be part of a 
society that Periyar himself seemed to be 
envisioning when he said:3 "we are fit to 
think of 'self-respect' only when the notion 
of 'superior' and 'inferior' caste is banished 
from our land". 

These secular humanist underpinnings 
are what make Canada one of the most 
desirable countries to migrate to and live 
in. In the US News Best Countries Report 
of 20214, Canada once again finished first. 
Of the 76 attributes Canada was scored 
upon, almost half benefitted from our 
secular humanist core. Attributes like being 
committed to race, gender and income 
equality, concern for human rights, the 
environment and democracy, equal access 
to justice, education and government. 

We are best placed to fulfill the vast 
potential of our multicultural society 
when we focus on those essentially human 
values able to be shared by all humans, not 
by privileging cultures over the rights of 
individuals. 

The challenge for Canada over the 
decades leading up to our bicentennial year 
of 2067 will be for us to continually renew 
the secular humanist core of our society by 
educating those hundreds of thousands of 
people that immigrate to our country each 
year about the institutions and values that 
made us the just, progressive, adaptable, 
fair and friendly society they chose in the 
first place. The institutions and values 
that safeguard the unfettered expression 

of their chosen culture and make our 
multiculturalism work so well! 

I immigrated to Canada in 1967 and 
became a Canadian citizen in 1980. I 
was very fortunate to never have my 
ability to find a place in Canadian society 
obstructed by my cultural heritage. By 
continuing to insist upon the individual 
rights common to everyone as recognized 
in secular humanism, all those coming 
to Canada will be able to count on the 
welcome acceptance that my family 
experienced and to quickly become a part 
of the rich and colourful mosaic that is 
our vibrant multicultural Canada. 

(The above paper was presented at the 3rd 
International Humanism Conference on 
Social Justice – Toronto during Sep 2022.)

References

Provided as a footnote in the essay itself.

About the Author

Richard has been the HAT Coordinator 
since 2017. He first became a member 
of HAT in December 2011 and joined 
the Steering Committee as Treasurer 
in 2012. Experiencing Humanism as a 
practice that balances rationality with 
respect for all living creatures is the core 
of his philosophy. Providing others with 
a place to explore their own humanism 
is his passion.



13 October - December 2022

We learn about how the Tamil society 
moved from its ancient native communities 
through gradual formation of the State 
to Empires based on monarchy, through 
Tamil classical literary and grammatical 
texts. From the mid- 19th Century 
onwards the shift to democratic systems of 
citizenry began to take shape. Therefore, 
the caste discriminations, religious 
differences and economic contradictions 
that were taken for granted thus far came 

under scrutiny. They were not accepted 
as given. These structures were created 
by the society with vested interests. And 
all of us are implicated in it. These were 
seen as factors against social justice. It 
became imperative to question these. 
Individuals, social groups and political/
ideological movements brought these 
under scrutiny in multiple dimensions. 
At the international level too, these 
movements took many different forms. 

HISTORY OF SOCIAL JUSTICE IN 
TAMIL SOCIETY

Prof. Dr. Vee. Arasu 
 University of Madras (Chennai)

Abstract

Tamil Society has gradually moved on the path of social justice from its historical annals 
until the current day.Education is a crucial aspect of any development. Gender Equality 
was articulated extensively from the 20th century. From the activities of colonial systems 
in the Tamil society during the 19thCentury, we can understand how the European 
Enlightenment tradition identified the unequal development of feudal societies that 
came under colonization. 

Religions that were influenced by the colonial, enlightenment traditions began to approach 
social justice differently.As a by-product, many social movements evolved devoid of religious 
affiliations and recorded how religions worked against social justice. This paper attempts 
to explore that interesting history and also the contribution of the Dravidian Movement to 
instill Social Justice in the social fabric of the current day Tamil Society.



14 அக்ேடாபர் - டிசம்பர் 2022

Narrowing our focus to Tamil society we 
can categorize the discourses on social 
justice as follows:

The activities of colonial systems 
in the Tamil society during the 19th 
Century are to be taken into account. 
We can understand how the European 
Enlightenment tradition identified the 
unequal development of feudal societies 
that came under colonization. There is 
a need to hold extensive discussions on 
those aspects.

Religions that were influenced by the 
colonial, enlightenment traditions began 
to approach social justice differently. A 
debate on how to address inequalities 
and contradictions were waged. As a by-
product, many social movements evolved 
devoid of religious affiliations. They 
recorded how religions worked against 
social justice. It is a very interesting history 
to be explored.

Division of labour had evolved among 
the human communities leading to 
different groups of people based on the 
work they did. Historically, these divisions 
got consolidated as castes. Caste structure 
functions against social justice in ways 
that are not yet fully articulated. Hence, it 
is primary to take this into consideration 
for any discussion on social justice and the 
modes by which caste worked against it.

In the course of evolution, individuals 
and their basic needs shaped into a crucial 
factor. It is obvious that not all the needs 
are fulfilled for all human beings. And 
thus, it affects social justice at various levels 
in the society.

Education is a crucial aspect of any 
development. But still education for all 
remains just a dream. This contradiction 
affects social justice in innumerable ways. 
The history of access to education is one of 
the major aspects of social justice.

Gender has been a contested terrain over 
many centuries. In the 20th century it was 
articulated extensively. It is imperative to 
look at how the concept of gender equality 
has existed or not existed in Tamil society 
from the perspective of social justice.

I am attempting to focus on the 
discussions on social justice in the above-
mentioned domains in relation to Tamil 
society here.

By mid- 19th century colonial rule was 
firmly established in the Tamil context. 
With the fall of Tippu Sultan, colonial rule 
spread to the Southern parts of India freely. It 
was colonialism that brought the prevalent 
systems of caste, religion and education 
in the Tamil region under question. The 
colonial administration became aware that 
the tribal, scheduled castes and artisans 
were oppressed in the society. Right from 
the 16th century onwards, Christian 
Missionaries have worked to liberate the 
oppressed sections of people from caste 
shackles. Once the governance was under 
the British, they started legislating the 
reforms into laws. Slavery was abolished. 
Among the scheduled castes – specifically 
the paraiyars – found conversion to 
Christianity as a means of liberation. That 
freed them from both caste and religious 
oppressions. This occurred differently in 
different regions with minute variations. 
Untouchability became a cruelty in public 
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sphere and that it is against social justice 
was established. There were sporadic 
efforts to accommodate these sections 
within the existing religious systems. But 
none of them addressed untouchability or 
attempted to change that material basis 
earlier. Saivite and Vaishnavite texts do not 
contain any record of anti- untouchability. 

Colonialism undertook various 
measures to liberate the people from caste 
shackles. They were sent as ‘coolies’ – 
or contract labourers - to South Africa, 
various islands on the coast, Burma, 
Malaysia, Thailand and Sri Lanka. It 
is a tragic turn in Tamil society that 
from untouchability they moved to 
being coolies. It is a milestone in Tamil 
history that migration became the crux 
of fighting against untouchability and 
extreme polarization of class.

From early 19th century colonialism 
introduced education – for the oppressed 
castes and women - by bringing modern 
education through new school systems. It 
is the anchor of education that has helped 
the Paraiyar and Nadar communities to 
achieve a significant change in the society 
over these 150 years. It is quite unique to 
the history of Tamil Nadu. When we look 
at the changes in the social sphere of the 
oppressed castes and women critically, we 
realize the significance of the dialectic of 
social justice. 

The contribution of colonialism in the 
sphere of languages is equally significant. 
The notion of ‘Dravidian languages’ 
became possible through the efforts of 
colonial scholarship. Ellis (1777 - 1819) 
and Caldwell (1814 -1891) are two key 

figures we need to be grateful for this 
achievement. Before that the primacy of 
Sanskrit remained unquestioned. It was 
consolidated by the dominant Brahmanical 
caste. Right from the pre-historic times 
Sanskrit was projected as the language of 
the Gods and later as the language of the 
rulers and therefore remained associated 
with hierarchy and authority. Colonial 
discovery of the family of Dravidian 
languages led to a drastic reversal of that 
ideology. 

Colonialism denied the practice of 
non-acknowledgement of the ancient 
Tamil language in public sphere and 
the pressure of Sanskrit being the rulers’ 
tongue. Therefore, Tamil language got 
liberated and the Tamils gained their 
ethnic identity through their language. 
The contradiction between the language of 
power and regional languages came to be 
questioned. Social justice of the languages 
was established through identification of 
linguistic families, printing of manuscripts 
and institutionalization of archeological 
findings. It is due to these efforts that the 
ancient history of Tamils, changes in the 
evolution of Tamil paleography and the 
material culture of the ancient Tamils were 
projected in the public sphere. We can 
consider these as the colonial contribution 
to social justice of the Tamil society.

In practice, we know that the polarized 
binary of Sanskrit / Tamil still continues. 
The cultural debate on Vedic and non- 
Vedic philosophy and practice, the unique 
features of the South Indian Dravidian 
languages family, the unbroken history 
of Tamils from pre-historic era onwards 
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and the specific aspects of culture based 
on Tamil in the Dravidian, South Indian 
contexts became established in public 
sphere by the end of 19th century. Earlier 
ancient Indian history dealt with 3500 
BCE to roughly about 500 CE. These 
re-discoveries proved beyond doubt the 
parallel existence of Dravidian cultures. 
Erasing that fact was an injustice meted out 
to the Tamils because of the support of State, 
culture and practices based on the primacy 
of Sanskrit. Colonialism interrogated that 
hierarchy and put the Tamil society on the 
map. The commemoration of Tirukkural 
by early colonial scholars led us to liberate 
ourselves from the Manu smriti. 

It is important to deliberate upon the 
role played by the institutions of religions 
from the point of view of social justice 
over time. We learn about the system of 
social justice in the ancient Tamil society 
through the classical texts. Post- 19th 
century, with the advent of Christianity, 
the negotiations led by religion changed 
in many ways. In order to face the spread 
of Christianity, the religious systems that 
were in practice already, assimilated some 
of the values of Christianity and worked on 
reforming their religions. Brahmo Samaj, 
Ramakrishna Mutt were some examples 
we can mention here. Brahmo Samaj 
denied idol worship; it also negated many 
rituals. Theosophy – an amalgamation of 
all religions- was formed. These started 
in Kolkata initially and spread to other 
parts of India. However, in Tamil society, 
there was a section that continued the 
Buddhist traditions; Jainism was also 
present in many quarters. But Tamil 

region is perhaps the first to argue that 
religions in general - and Hinduism in 
particular – was against social justice of all 
kinds.

In 1878, Athippakkam Venkatachalanar 
published a manuscript called Hindu Matha 
Abaasadarshini (Obscenities of Hinduism 
Exposed). That text denied all the aspects 
of Hinduism. He was a supporter of the 
Madras Secular Society. This organization 
was the Chennai chapter of the London 
Secular Society inspired by the European 
Enlightenment heritage, that questioned 
religious beliefs and practices. The Madras 
Secular Society published two magazines: 
The Thinker in English and Thaththuva 
Vivesini in Tamil between 1882 – 1888. (I 
have worked in detail on this organization 
and collated their publications that are 
available, in six volumes.) This group 
deserves to be highlighted in the light 
of social justice in Tamil society. They 
argued against religions; proved in minute 
detail how religions are opposed to social 
justice; opposed women’s suppression 
and discrimination; and strongly fought 
against superstitions. These are the people 
who fought for social justice at the end 
of the 19th century in Tamil Nadu. They 
inherited the Enlightenment system of 
knowledge and analytical thinking. They 
addressed issues of social justice like caste 
discriminations, religious bigotry, gender 
inequities and poverty. This historical 
milestone has not yet been discussed in 
Tamil society fully. But we need to realize 
that this was the historical continuity that 
led to the many struggles for social justice 
in the 20th century Tamil Nadu. 
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References to caste are strewn in many 
sources in Tamil. There are also records of 
compromises among castes. Only in the 
19th century the voice critiquing caste 
as being basically against social justice 
came about. The primary place for raising 
that voice goes to Ramalinga Adikal aka 
Vallalaar (1823 -1874). He promulgated a 
concept called samarasa sanmarkkam (Path 
of Universal Truth). He opposed the Vedic 
religions. Hence, he ruled out varnashrama 
built on Vedic practices. He created a new 
Manu Needhi (New Manu Dharma). 
Vallalar made a modernist intervention 
in the system of caste contradictions. The 
20th century anti – caste movements in 
Tamil Nadu owe a great deal to Vallalar. 

Colonial administration also formed 
many new departments like Judiciary, 
Education, Public Works, Revenue and 
such. A new class of employees who became 
part of these departments did lesser physical 
labour and more non-physical, intellectual 
labour. In most of these departments the 
dominant caste of Brahmins occupied 
almost 98% of positions. The traditional 
varnashrama practice found a new face 
of domination and authority. It was in 
the 19th century when caste and religion 
came under public debate that this new 
administrative authority took shape. 
During monarchic reigns Brahminism and 
Sanskrit domination were endorsed by the 
rulers. As against that, the new republics 
refused to accept them lying low. Gods, 
Hinduism, Brahminism and Sanskrit were 
part of the nexus that worked against social 
justice. This revelation came to the fore in 
the 19th century. There was a revival of 

Tamil Buddhism to counter this hoary 
past. Aryan vs Dravidian discourses were 
emphasized. Dravidianism stood against 
all the above - mentioned dominations. 
Many organisations were founded on the 
concept of Dravidianism. They functioned 
in myriad ways: Dravidar Manavar Sangam 
(Dravidian Students Association) (1912), 
Thenninthiya Nalaurimai sangam (South 
Indian Welfare Association) (1916), Justice 
Party (1917), Chennai Magana Sangam 
(Madras Presidency Association) (1919), 
Suyamariyaathai Iyakkam (Self Respect 
Movement) (1925) are a few major 
outfits. Many of these focused on non-
Brahmin people’s welfare. All of them had 
a component of social justice. Self-Respect 
movement provides the amalgamation of 
all their identities. It cannot be denied that 
the activities of Self-respect movement, 
especially the contribution of Periyar E V 
Ramasami, is equivalent to the summary 
of social justice in the 20th Century Tamil 
society. His struggle for social justice can 
be summed up as follows:

Between 1919 – 1925, Periyar was in 
the Congress. In all their conferences the 
glaring caste contradictions of the South 
Indian societies came to the front. In each 
conference Periyar brought up the issue of 
reservation. Since the Congress leadership 
was essentially Brahminical, it did not 
accept his recommendation. Hence, he quit 
the Congress and formed the Self- Respect 
movement and announced Communal 
Representation or reservation as its axis.

Caste is initiated and protected by 
religion. Religions protect gods. And 
Brahmins remain the key operators of 
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these systems. Periyar opposed God, 
religion and Brahminism in one stroke. 
He believed that we can annihilate caste 
and remove the economic disparities. He 
exposed the domination of the forces that 
made caste exist as a reality. He involved 
himself in all the anti- caste activities. 
That became the clarion call for social 
justice in Tamil society.

He waged a lifelong struggle against the 
literatures, Vedic texts and superstitions 
that scaffolded the above-discussed contra-
dictions. He criticized Sanskrit Puranic 
literatures and epics such as Ramayana 
vehemently. He propagated how these 
texts spread concepts against social justice 
in every nook and corner of the State. He 
hoped to build a just society accessible for 
all by these activities.

He centered the women’s question in 
all his views and practices. He argued that 
women’s liberation is a pre-condition for 
social justice to come into force and be 
extended. Without women’s liberation 
he did not see the possibility of complete 
social justice. The fact that many women 
rallied around his views from all walks of 
life still remains an unprecedented saga 
of social justice in Tamil society. Periyar 
pioneered the feminist discourse in 1930’s 
Tamil society. 

Periyar dedicated himself to social 
justice and fought against caste and gender 
discrimination through many different 
alternate structures, reservation being the 
chief among them. He founded many 
organizations and published journals and 

pamphlets towards that end. We have a 
rich treasure house of resources to learn 
from.

Modern education has led to newer 
ways of economic aspects in Tamil society 
from early 20th century. Government 
and factories offered new openings. 
The necessity to have reservation in all 
these institutions based on caste, gender, 
minority religions and class was recognized 
earlier on. Struggles to incorporate an 
inclusive reservation system began in 
early 20th century in Tamil Nadu. Caste 
becomes a unit of reference for this end. 
Since caste is oppressive, communities 
discriminated by that system are entitled 
to reservations. That process enabled 
many from the subaltern sections to enter 
into employments. We can assess the 
impact of reservation as a tool of social 
justice in Tamil society through the data 
available on scheduled castes, middle 
castes- Backward and Most Backward -, 
and women over more than five decades. 
This is in stark contrast to the rest of 
the nation in India, both in education, 
employment and access to resources. It 
is a historical social justice event in Tamil 
society. This has helped the downtrodden 
communities to come out of their chEris – 
ghettos – and become part of the 
mainstream society. It has become one of 
the means to escape caste atrocities. It is 
important to relate the role of reservation 
and economic changes as part of the 
nexus of social justice. One needs to trace 
the time it takes to reach this level of 
recognizable equality and equity. 
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To sum up

The history of social justice in Tamil 
society is documented in the classical 
literary and grammatical works and ethical 
texts like Tirukkural. Monarchies that 
were established later made varnashrama 
the norm. All discriminations based on 
caste, economy, gender and culture were 
taken as ‘given’ and legitimized. This 
trend continued for a long time till the 
19th century.

Once the colonial rule took over, these 
contradictions came under scrutiny. 
Caste domination, linguistic authority, 
class disparities and women’s oppression 
were recognized as factors denying social 
justice for all. Many reformist movements 
were formed. They sought to set right 
the course of social justice that has been 
skewed hitherto. 

Many organizations based on social 
justice were formed in the 20th century, 
chief among them being the Self- Respect 
movement of Periyar. The social shifts 
that occurred through his interventions is 
the most significant part of the history of 
social justice in Tamil society. As he himself 
articulated social justice is a pre-condition 
for social revolution!

(The above paper was presented at the 
3rd International Humanism Conference 
on Social Justice – Toronto during Sep 
2022.)
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paid special attention to 19th century 
social context, especially in the light 
of print culture. Many of his students 
continue the traditions set by him. He 
has travelled to Malaysia, Singapore, Sri 

Lanka, Czech Republic, Paris, London 
and Canada for academic purposes. 
Arasu is happy and proud to have 
created a vibrant generation of student-
scholars.
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வரலாற்றுச் சுவடுகளில் நாத்திகத்தின் 
அறிவுத் திறேனாக்கிய வளர்ச்சி

எழுத்தாளர் ஓவியா
புதிய குரல் நிறுவனர்

கடவுள் இல்ைல
கடவுள் இல்ைல
கடவுள் இல்லேவ இல்ைல 
கடவுைளக் கற்பித்தவன் முட்டாள்
கடவுைளப் பரப்பியவன் அேயாக்கியன்
கடவுைள நம்புகிறவன் காட்டுமிராண்டி

தைலவர் ெபரியார்

இந்த கடவுள் மறுப்பு வாசகங்கைள வடிவைமத்த 
ெபரியார் தனது இயக்க நிகழ்வுகைள இந்த 
வாசகங்கைளக் கூறிேய துவங்க ேவண்டும் என்று 
நைடமுைறப்படுத்தியதுடன், தனது சிைலகளின் 
அடியில் இந்த வாசகங்கள் தவறாது இடம் 
ெபறச்ெசய்ய ேவண்டுெமன கட்டைளயிட்டதுடன், 

அதன் ெபாருட்ேட தனக்கு சிைலகள் ைவக்க 
ஒப்புக்ெகாண்டதாகவும் ெதரிவித்தார். பலரும் இன்று 
வைர இது ஒரு வசவு வார்த்ைதகள் என்ேற புரிந்தும் 
அதன்படிேய ேபசியும் வருகிறார்கள். ஆனால் 
அந்நாட்களிேலேய ேமைடயில் திராவிடர் கழகத் 
தைலவர் ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்கள் இந்த 
வார்த்ைதகள் அறிவு வழி வார்த்ைதகேளயன்றி, 
உணர்ச்சி வழி வடிவைமக்கப்பட்டைவ அல்ல 
என்பதைன ஒரு பாடம் ேபால் விவரிப்பார். அதற்கு 
ஒரு வரலாற்று சாட்சியத்ைத பதிவு ெசய்வேத 
இந்தக் கட்டுைரயின் ேநாக்கம், இதில் பல சிரிப்ைப 
வரவைழக்கும். அதனினும் கூடுதலாக ேவதைனைய 
ேதாற்றுவிக்கும். இறுதியில் ஆழமான சிந்தைனக்கு 
இட்டுச் ெசல்லும்.

கட்டுைரச் சுருக்கம்

கடவுள் மறுப்பு வாசகங்கைள வடிவைமத்தார் ெபரியார்.பலரும் இன்று வைர கடவுள் மறுப்பு 
வாசகங்கைள ஒரு வைகயான வசவுஎன்ேற புரிந்தும் அதன்படிேய ேபசியும் வருவது சரியா? என இந்தக் 
கட்டுைர ஆராய்கிறது. ேமலும், அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த வரலாற்றுப் ேபராசிரியர் ேஜம்ஸ் வில்லியம் 
டிராப்பர் அவர்கள் எழுதிய மதத்துக்கும் அறிவியலுக்குமான முரண்பாட்டின் வரலாறு என்னும் நூைல 
எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கும் கருத்துகைளத் தமிழில் ெமாழி ெபயர்த்துக் 
ெகாடுத்து,அந்த நூலின் பல சுைவயான பக்கங்களில்,மதத்திற்கும் அறிவியலுக்கும் நடந்த உைரயாடல்கள் 
பற்றி வாசிப்பாளர்கேளாடு உைரயாடுகிறது.பரிணாமக் ேகாட்பாடு ேபான்ற அறிவியல் உண்ைமகைள 
எடுத்துக்ெகாண்டு,அது எப்படி மதம் ெசான்னைத மறுத்தது என்பைதயும்,அரிஸ்டாட்டில்,பிேளாட்ேடா 
தத்துவக் ேகாட்பாடுகள்,ஒரு ெதய்வம் ேதான்றிய விதம்,ேதவாலயங்கள் ேதாற்றம்,வளர்ச்சி,ேதாற்கடிக்க 
இயலாத ெபண் ெதய்வங்கள் ேபான்றவற்ைற வரலாற்றின் துைணக்ெகாண்டும்,அறிவியைலத் 
துைணக்ெகாண்டும் ஆராய்கிறது இக் கட்டுைர.
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ேபராசிரியர் ேஜம்ஸ் வில்லியம் டிராப்பர்

அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த வரலாற்றுப் ேபராசிரியர் 
ேஜம்ஸ் வில்லியம் டிராப்பர் அவர்கள் எழுதிய 
மதத்துக்கும் அறிவியலுக்குமான முரண்பாட்டின் 
வரலாறு என்கின்ற நூலிலிருந்து சில சுைவயான 
பக்கங்கைள இங்கு நாம் காண இருக்கிேறாம். இந்நூல் 
ஆங்கிலத்தில் கிைடக்கிறது. இக்கட்டுைரக்கு 
ேதைவயான பகுதிகளில் இக்கட்டுைரயாசிரியரின் 
ெமாழிெபயர்ப்ேப தரப்பட்டிருக்கிறது. 

அந்த நூல் விபரம் பின்வருமாறு
ஆசிரியர்  டிராப்பர், ேஜம்ஸ் வில்லியம்

(1811–1882)

நூலின் ெபயர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் த கான்ஃபிலிக்ட்
  பிட்வீன் ரிலிஜன் அண்டு ைசயின்ஸ் 
   —(மதத்துக்கும் அறிவியலுக்குமான
   ேமாதலின் வரலாறு)

  நூல் எழுதப்பட்ட ஆண்டு 1873

ஆங்கிலத்திலுள்ள இந்த நூலின் கூற்றுக்கைள 
அப்படிேய ெமாழிெபயர்ப்பாக மட்டும் தராமல் 
இக்கட்டுைரயாசிரியரின் சில சிறிய விளக்கங்களுடன் 
இந்த கட்டுைர அைமக்கப் பட்டிருக்கிறது.

அறிவியல் என்பது ஏேதா கண்டுபிடிப்புகளின் 
ெதாகுப்பல்ல. மூடநம்பிக்ைககள் 
ெபாய்ப்பிக்கப்பட்டதற்கும் அறிவியல் 
கண்டுபிடிப்புகளுக்குமிைடேய ஒரு வரலாற்று 
உைரயாடல் நடந்தது என்கிறார் அவர். அதைன 
அவருைடய வார்த்ைதகளிேலேய பார்ப்ேபாம்

அறிவியலின் வரலாறானது தனித்தனி கண்டுபிடிப்புகளின் 
ெவறும் பதிவுகேளா அல்லது ெதாகுப்ேபா அல்ல, 
விரிவைடந்து வரும் மனித அறிவின் ஆற்றல் ஒருபுறமும் 
மரபுசார் நம்பிக்ைகக்கும் மனிதர்களின் நலன்களுக்கும் 
இைடயிலான அழுத்தம் ஒருபுறமுமாக இரண்டு முரண்பட்ட 
சக்திகளுக்கிைடயிலான உைரத்ெதாகுப்பாகும் அது, 

(நூல் முன்னுைரயிலிருந்து)

இந்த நூல் ெவளிவந்து ஒன்றைர நூற்றாண்டாகி 
விட்டது. ஆனால் அறிவியலுக்கு இந்த 
ேபராசிரியர் கூறியிருக்கும் இந்த விளக்கம் 
இன்ைறக்கும் புதுைமயாய் நமது சிந்தைனக்கு 

புது ஒளி பாய்ச்சுவதாய் அைமந்து நிற்கிறது. 
அதிலும் மதமும், அறிவியல் ேபார்ைவயில் 
கார்ப்பேரட்டுகளாகி விட்ட அறிவியல் நிறுவன 
அதிகாரிகளும் ைகேகார்த்து உலா வரும் இந்த 
காலகட்டத்தில் ேபராசிரியர் ேஜம்ஸ் வில்லியம்ஸ் 
டிராப்பரின் ேமற்காணும் வரிகைள வாசித்தவுடன் 
புரிந்து ெகாள்வது சற்று கடினம். எனேவ அவரது 
ேமற்கூறிய வார்த்ைதகைள சில உதாரணங்கள் 
வழியாக விவரித்து ெசால்ல நாம் விரும்புகிேறாம். 

பைடப்புக் ேகாட்பாட்ைட 
மறுப்பேத பரிணாமத் தத்துவம்

பரிணாமத் தத்துவம் அறிவியலின் மிகப் ெபரிய 
கண்டுபிடிப்பு. இங்கு டிராப்பர் அவர்களின் 
பார்ைவயில் அறிவியல் என்பது ெவறுமேன 
பரிணாமத் தத்துவம் குறித்த தகவல்களின் 
ெதாகுப்பல்ல மாறாக அது கடவுள் உலகத்ைதப் 
பைடத்தார் என்கின்ற மதவாதிகளின் பைடப்பு 
தத்துவத்ைத மறுத்த உைரயாடலாகும். உலகம் 
உருண்ைட என்கின்ற கண்டுபிடிப்பானது தனியான 
ஓர் அறிவியல் உண்ைமயல்ல மாறாக உலகம் 
தட்ைட என்கின்ற மதவாதிகளின் கூற்ைற, 
ைபபிளின் கூற்ைற மறுத்த அக்கூற்றின் மீது 
பதில் விைனபுரிந்த வரலாற்றின் உைரயாடலாகும். 
அறிவியைல இவ்வாறுதான் அவர் வியாக்கியானப் 
படுத்துகிறார்.

இதன் வழியாக நாம் ஓர் உண்ைமைய 
உணர ேவண்டும். மதத்ைத மறுத்து உைரயாடத் 
தயாராக இல்லாத ஒருவருக்கு அவர் சில 
அறிவியல் உண்ைமகைளக் கண்டுபிடித்தவராகேவ 
இருந்தாலும் அறிவியல் உலகத்தில் முழுைமயான 
இடமில்ைல என்கின்ற உண்ைமதான் அது. இதன் 
இன்ெனாரு பக்கம் அறிவியல் உலகத்தின் பக்கம் 
நின்று மதத்தின் வாதங்கைள எதிர்த்து உைரயாடிக் 
ெகாண்டிருக்கும் ஒருவர் நவீன அறிவியலின் 
ெபௗதீகத்தின் ேவதியியலின் உயிரியல் 
தத்துவங்களின் அடிப்பைடயில் ெதாழிற்படுகிற 
ஒருவராக இல்லா விட்டாலும் அறிவியல் உலைகப் 
பைடப்பதில் அவருக்கு இடம் இருக்கிறது. அந்த 
வைகயில்தான் நாம் தந்ைத ெபரியார் அவர்கைள 
சமூக விஞ்ஞானி என அைழக்கிேறாம். 
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ஏன் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்?

மதவாதிகளுடன் ேபாராடி பல அறிவியலாளர்கள் 
தங்கள் இன்னுயிைர ஈந்துதான் அறிவியல் 
உண்ைமகைள நிறுவினார்கள் என்பெதல்லாம் 
எல்ேலாருக்கும் ெதரிந்ததுதாேன…. இதில் 
புதிதாகத் ெதரிந்து ெகாள்ள என்ன இருக்கிறது 
என்கின்ற ேகள்வி எழுவது இயல்ேப. கலிலிேயா, 
புரூேனா ேபான்ேறாரின் உயிர்த்தியாகங்கள் நாம் 
அறியாதைவயல்ல. அவற்ைறத் தாண்டி இப்ேபாது 
நாம் பார்க்க இருக்கும் இந்த நூலின் பக்கங்கள் 
நமக்கு ெதரிவிப்பது என்ன என்பைதயும் டிராப்பரின் 
வார்த்ைதகளிேலேய பார்ப்ேபாம்

இந்தப் பக்கங்களில் ேபசப்பட்டுள்ள பல விவாதங்கள் குறித்து 
பரவலாகப் பலரும் அறிந்ேத உள்ளனர். ஆனால் அைவ 
எவ்வாறு குறுங்குழு விவாதங்களாக, நீண்ட உட்பூசல்களாக 
நீண்ட வரலாற்ைற நிரப்புகின்றன என்பது பற்றிய ேபாதுமான 
விபரங்கைள ேபாதுமான வைர இதுவைரயில் எடுத்து 
ைவக்கப்படவில்ைல. உண்ைமையத் ேதடுபவர்களின் 
கவனத்திற்க்கு இந்த நீண்ட விவாதங்கள் முழு விபரங்ளுடன் 
இந்த நூலில் தரப்பட்டுள்ளன.

(நூல் முன்னுைரயிலிருந்து)

அதாவது ஒரு பைழய கருத்துடன் முரண்படுகின்ற 
ஒரு புதுக் கருத்து ேதான்றிய நாளிலிருந்து பல்ேவறு 
குறுங்குழு விவாதங்கள் மனித சமுதாயத்தின் 
அறிவுப் பயணத்ைத இட்டு நிரப்புகின்றன. 
இறுதியில் புதிய கருத்து சமுதாயத்தில் 
நிைலெபறுகிறது. அப்ேபாது அந்தக் குறுங்குழு 
விவாதங்கள் மறக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. மறக்கப்பட்ட 
அந்த விபரங்கைளப் பதிவிடுவேத இங்கு சிறப்பு 
ெபறுகிறது. சரி, ஏன் அவற்ைற பதிவிட ேவண்டும்? 
ஏெனனில் அந்தக் குறுங்குழு விவாதங்கைளத் ஏெனனில் அந்தக் குறுங்குழு விவாதங்கைளத் 
ேதாற்றுவித்தவர்கள் அந்த விவாதங்கைளக் ைக ேதாற்றுவித்தவர்கள் அந்த விவாதங்கைளக் ைக 
விடுகிறார்கேள ஒழிய அந்த மனநிைலைய அல்ல. விடுகிறார்கேள ஒழிய அந்த மனநிைலைய அல்ல. 
அந்த மனநிைல அறிவியலுக்கும் உண்ைமக்கும் 
எதிராக சமுதாயத்தில் இன்னும் உயிர்ப்ேபாடு 
எடுத்துவரப்பட்டுக் ெகாண்ேட இருக்கிறது. இதைன 
நடப்பு சமுதாயத்தில் பல உதாரணங்கேளாடு நாம் 
ெபாருத்தி விளக்கிட முடியும். ஆனால் அதன்பின் 
இக்கட்டுைர முழுைமயும் அதற்ேகயானதாக 
மாறிவிடும். எனேவ மதவாதத்துடன் அல்லது 

பழைமவாதத்துடன் ெதாடர்ந்து உைரயாடலில் 
இருக்கின்ற பகுத்தறிவாளர்கள், அறிவியலின் 
பக்கம் நிற்பவர்கள் டிராப்பரின் வார்த்ைதகளில் 
ெசால்வதானால் உண்ைமையத் ேதடக்கூடியவர்கள். 
இந்த விவாதங்களின் முழு விபரங்கைள 
அறிந்துெகாள்ள ேவண்டியது அவசியமாகிறது.

அறிவின் முதற்படி பயணம்

தனக்கு ேதான்றியவாெறல்லாம் கடவுைள மனிதன் 
பைடத்து ைவத்திருந்த நிைலயில் இக்கற்பைனகைள 
முதலில் உைடத்து ேபாட்டது மனித இனத்தின் 
பயண எல்ைலகளில் ஏற்பட்ட புரட்சிதான். 
நிலத்திலும் நீரிலும் அதிக தூரம் பயணிக்க 
ெதாடங்கிய ேபாேத கடவுள் பற்றிய கற்பைனச் 
சித்திரங்கள் உைடயலாயின. மனித சமுதாயத்தின் 
சிந்தைன இரண்டு தரப்பாக பிரிந்தது. முன்ேனார் 
ெசால்லியேத உண்ைம என்று ஒரு தரப்பும், அதற்கு 
நிரூபணமில்ைல எனேவ அைவ ெபாய்தான் 
என்று இன்ெனாரு தரப்பும் ேதான்றியவுடன் 
அவற்றுக்கிைடயிலான உைரயாடேல 
அதன்பின் வரலாற்ைறத் தீர்மானிப்பதாயிற்று. 
இரண்டாவது அணியில் தத்துவவியலாளரும் 
வரலாற்றாசிரியர்களும் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து 
கவிஞர்களும் இைணந்தனர். எஸ்கிலஸ் என்கின்ற 
நாடகக் கைலஞன் மதநம்பிக்ைகயாளர்களால் 
கல்ெலறிந்து ெகால்லப்படுவதிலிருந்து நூலிைழயில் 
தப்பினார். எனேவ நாத்திகக் கலகத்ைத முதலில் 
ெதாடங்கிய அணி இலக்கிய அணிதான் ேபாலும்.

கடவுைளப் பரப்பியவன் அேயாக்கியன்

மனிதனால் கடவுள் ேதாற்றுவிக்கப்பட்ட வடிவத்தில் 
அதைனப் ெபாய் எனப் புரிந்து ெகாள்ள 
மனிதர்களின் விரிந்து வந்த அனுபவ அறிேவ 
ேபாதுமானதாக இருந்தது. ஆனால் முதலாம் 
அணிைய அதாவது பக்தி அணிைய காப்பாற்றுகிற 
ேவைலைய மன்னர்கள் ேமற்ெகாள்ளலாயினர். 
முட்டாள்களின் குழந்ைதயாகிய கடவுள் தங்களுக்கு 
மிகப் ெபரிய ஆயுதமாகப் பயன்பட முடியும் 
என்பைத மன்னர்கள் குலம் கண்டுெகாண்டது. 
எனேவ இயற்ைகயான அனுபவ அறிவின் மூலேம 
முற்றுப்ெபற்றிருக்க ேவண்டிய கடவுள் நம்பிக்ைக 
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மன்னர்களால் தத்ெதடுத்துக் காப்பாற்றப்பட்டது. 
இதற்ெகாரு உதாரணம் ேவண்டுெமன்றால் உலகின் 
மாவீரர் என அறியப்படும் அெலக்சாண்டர் தனது 
ேபார்ப் பயணத்தின் ஓர் உச்ச கட்டத்தில் தனது 
வீரர்கைள தனது வசம் கட்டுப்படுத்தி ைவத்திருக்கும் 
ெபாருட்டு தன்ைன ெபண் ெதய்வம் ஜீபிடர் 
அம்மனின் மகன் என்று அறிவித்துக்ெகாள்கிறார். 
அது மட்டுமல்ல தான் பிறப்பித்த ஆைணகளில் 
இறுதியில் ஜீபிடர் அம்மனின் மகன் என்ேற எழுதி 
ைகெயாப்பமிடலானார். கடவுள் கற்பைனைய 
ெதாய்வின்றி காப்பாற்றி அவர்களின் பிரதிநிதியாக 
மக்களிடம் தன்ைனக் ெகாண்டு ெசல்லுவதன் 
மூலமாக மட்டுேம வானளாவிய அதிகாரத்ைதத் 
தாங்கள் ெபறமுடியும் என்பைத மன்னர்கள் 
ெதரிந்து ெகாண்டார்கள். (கடவுைளப் பரப்பியவன் 
அேயாக்கியன் என்றார் ெபரியார்)

ஆனால் அேதேவைளயில் அெலக்சாண்டர் 
ேபான்ற மன்னர்களுக்கும் அவரின் 
வழித்ேதான்றல்களுக்கும் தத்துவவியலின் வழி 
இயற்ைக சார்ந்த உண்ைமகைள அறிந்து ெகாள்கின்ற 
ஆர்வத்ைதயும் தைட ெசய்திடும் எண்ணமில்ைல. 
விண்ணிலும் மண்ணிலும் புைதந்து கிடக்கும் 
இயற்ைக உண்ைமகைள அறிந்திட ெபருமுயற்சிகள் 
ேமற்ெகாண்டார்கள். கண்டுணர்ந்த உண்ைமகைள 
பயன்படுத்தி அறிவியற் ெசயற்பாடுகைளயும் 
ெதாடர்ந்தார்கள். இங்கு டிராப்பர் ஓரிடத்தில் 
இவ்வாறு கூறுகிறார், அவர்கள் எளிய மக்களுக்கு  அவர்கள் எளிய மக்களுக்கு 
மதத்ைதயும் ேமல்மட்டத்திலுள்ள மக்களுக்கு மதத்ைதயும் ேமல்மட்டத்திலுள்ள மக்களுக்கு 
தத்துவத்ைதயும் பிரித்து ெகாடுத்தார்கள்.தத்துவத்ைதயும் பிரித்து ெகாடுத்தார்கள்.

கலாச்சாரங்கள் பரவின 
கடவுள்கள் ேதாற்றார்கள்

அறிவின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு வரலாற்றில் 
வித்திட்டது மனித இனத்தில் நடந்த ேபார்கள்தாம் 
என்று ெசால்கிறார்கள். இரண்டு விதமான 
மதங்கள் ெவவ்ேவறு கடவுள்கைளக் ெகாண்ட 
மக்கள் ேபாரிட்டுக் ெகாண்டேபாது ெவற்றி 
ெபற்ற பைடவீரர்கள் ேதால்வியுற்றவர்களின் 
கடவுள் சிைலகைள பரிகாசத்துடன் சிைதத்துத் 
தள்ளினார்கள். இத்தைகய ெசய்ைககள் இதுகாறும் 
அந்தச் சிைலகளுக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த 

ெதய்வீக மதிப்ைப அவற்ைற வணங்கி வந்த மக்கள் 
மத்தியிேலேய ெபரும் ேகள்விக்குள்ளாக்கின. 
இவ்வளவு காலமாக தாங்கள் அச்சத்துடன் 
வழிபட்டு வந்த கடவுள் சிைலகள் தைலயில்லாமல் 
ைககளில்லாமல் மூளியாய் நின்ற ேபாது அைவ 
அவற்ைற வழிபட்டு வந்த மக்களின் நம்பிக்ைகைய 
இழக்கலாயின. மட்டுமன்றி ெவற்றி ெபற்ற 
நாடுகளில் நிலவி வந்த கலாச்சாரங்கள் ெவற்றி 
ெபற்றவர்கைளயும் ெசன்றைடந்தன. ேவறுபட்ட 
நம்பிக்ைககள் மத அைமப்புகளின் சந்திப்பு 
மக்களின் மத அைமப்புகளின் மீது மிகப் ெபரிய 
தாக்கத்ைத உண்டு பண்ணியது என்று டிராப்பர் 
குறிப்பிடுகிறார். 

அரிஸ்டாட்டிலின் சீடரான அெலக்சாண்டருக்கு 
நாம் அதிகம் அறிந்திராத வரலாற்று முகம் 
ஒன்று இருக்கிறது. தனது பைடையத் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ைவத்திருக்க தன்ைனக் கடவுளின் 
புதல்வர் (கிறித்துவ மதத்தின் ேதாற்றத்திற்கு 
முன்பாகேவ கன்னி ேமரியின் சாயலில் பல கைதகள் 
உலவி வந்திருப்பைத வரலாறு நமக்கு உணர்த்துகிறது)

என்று கூறிக் ெகாண்டவர்தான் அெலக்சாண்டர் 
என்ற ேபாதிலும் 33 வயதிேலேய இறந்து ேபான அந்த 
இைளஞனுக்கு புதிய சமுதாயத்ைதப் பைடத்திடும் 
கனவுகள் இருந்திருக்கின்றன. அதைனப் பற்றி நாம் 
அறிந்துெகாள்வது அவசியம். ஏெனனில் அவ்வாறு 
அவரால் பைடக்கப்பட்ட உலகின் முதல் ெசயற்ைக 
நகரமாகிய அெலக்சாண்டிரியா மனித சமுதாயத்தின் 
அறிவு வளர்ச்சிக்கு ெபரிய அளவில் பங்காற்றியது. 
மனித சமுதாயத்தின் அறிவுத்திறன் ேநாக்கிய 
வளர்ச்சியில் அய்ேராப்பாவின் மிகப் ெபரிய 
பங்களிப்ைப அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகேம 
வழங்கியது.

பாரசீகப் பைடகைள முறியடித்து இந்தியா 
வைரயும் கூட தனது ேபார்ப்பயணத்ைத ேமற்ெகாண்ட 
நிைலயில் மனிதர்கள் பல்ேவறு இனமாக பல்ேவறு 
கலாச்சாரங்களில் வாழ்ந்து வந்த ேபாதிலும் இவர்கள் 
ஒருங்கிைணக்கப்பட ேவண்டியவர்கள் என்கின்ற 
சிந்தைன அெலக்சாண்டருக்கு ேதான்றியிருக்கிறது. 
அவரது ேபார்த்திறத்ைதப் பற்றிப் ேபசிய அளவுக்கு 
இந்த உலகம் அவரது இந்த கனைவப் பற்றிப் 
ேபசவில்ைல. கி.பி. 331 ஆம் ஆண்டில் எகிப்து 
கடற்கைரேயாரம் அெலக்சாண்டரால் நிறுவப்ெபற்ற 
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அெலக்சாண்டிரியா நகரத்தின் ேதாற்றமும் வரலாறும் 
மிக மிக சிறப்பு வாய்ந்தைவ. அந்நகரின் ேதாற்றம் 
பற்றி டிராப்பர் கூறியிருப்பைத கீேழ காண்ேபாம்,

அவர் தனது தைலைமயகத்ைத நாட்டின் பைழய 
தைலநகரங்களில் நிறுவாமல் அெலக்சாண்டிரியாவில் 
நிறுவினார். ஜீபிடர் அம்மன் ேகாவிலுக்கு ெசன்ற ேபாது 
ெமசிேடானிய ஆக்ரமிப்பாளர், அவ்விடம் ஆசியாவிற்கும் 
அய்ேராப்பாவிற்கும் இைடயிலான ஓர் வணிக நுைழவுத் 
தளமாக அைமயக்கூடும் என்ற ெதாைலேநாக்குப் பார்ைவேயாடு 
அந்நகரில் அடிக்கல் நாட்டினார். இங்கு கவனிக்கத்தக்கைவ, 
அெலக்சாண்டேர பாலஸ்தீனத்திலிருந்து யூதர்கைள இங்கு 
அைழத்து வந்து குடியமர்த்தினார் என்பது மட்டுமல்ல, ேதாலமி 
ேசாட்டர் தனது ெஜருசலமின் முற்றுைகக்குப் பிறகு ேமலும் 
நூறாயிரம் ேபைர அைழத்து வந்தார் என்பேதாடு மட்டுமல்ல, 
அவைரப் பின் ெதாடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த பிலெடல்பியஸ் 
ஒரு லட்சத்து எண்பதனாயிரம் அடிைமகைள அவர்களின் 
எகிப்திய எஜமானர்களுக்கு அவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உரிய 
ெதாைகைய ெசலுத்தி அவர்கள் அடிைமத் தைளயிலிருந்து 
விடுவித்து இங்கு அைழத்து வந்தார். இந்த யூதர்கள் 
அைனவருக்கும் ெமசியேடானியருக்கு வழங்கப்பட்ட அைனத்து 
சலுைககளும் வழங்கப்பட்டன. பரிவான இந்நடத்ைதயின் 
விைளவாக அவர்களின் பல சிரியன்களும் தம் ேதசத்தவருடன் 
மனமுவந்து தாமாகேவ எகிப்திற்குள் வந்தனர். அவர்களுக்கு 
'ெஹலனிஸ்டிக்கல் (கிேரக்கம் சார்ந்த) யூதர்கள்' என்ற 
பட்டமளிக்கப்பட்டது. இேத ேபால், ேசாட்டரின் நல்லாட்சியால் 
கவரப்பட்டு எண்ணிலடங்கா கிேரக்கர்கள் அந்நாட்டில் 
அைடக்கலம் புகுந்தார்கள். ேமலும், ெபரிடிகாஸ் மற்றும் 
ஆண்டிேகானஸ் ஆகிேயாரது பைடெயடுப்புகள் கிேரக்க வீரர்கள் 
பிற ெமசிேடானிய தளபதிகைளத் துறந்து இப்பைடகளில் வந்து 
ேசர்ந்திருக்கிறார்கள்.

எனேவ, அெலக்ஸாண்டரியாவின் மக்கள் ெதாைக 
மூன்று ேதசிய இனங்கைளக் ெகாண்டதாக அைமந்திருந்தது. 
1) பூர்வீக எகிப்தியர்கள் 2)கிேரக்கர்கள் 3) யூதர்கள் இந்த 
உண்ைமயானது நவீன அய்ேராப்பாவின் மத நம்பிக்ைகயின் 
மீது ஆழ்ந்த தாக்கத்ைத ஏற்படுத்திச் ெசன்றது. ((நூல் முதல் 
அத்தியாயம்).

ஆம், எகிப்தியர்கள் யூதர்கள் கிேரக்கர்கள் ஆகிய 
மூன்று ேதசிய இனங்கைள திட்டமிட்டு இைணத்து 
ஒரு புதிய சமுதாயத்ைதப் பைடத்திட அவரும் 
அவர் தளபதியாகிய ேதாலமியும் ெபருமுயற்சி 
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அந்த சிந்தைனேய அதுகாறும் 
நிலவி வந்த மத அைமப்புகளின் மீது மிகப் ெபரிய 
தாக்கத்ைத உருவாக்கியது. அதில் விைளந்தது தான் 

உலகப் புகழ் ெபற்ற பின்னாளில் ஜீலியஸ் சீசரால் 
ெநருப்புக்கிைரயாக்கப் பட்ட அெலக்சாண்டிரியா 
அருங்காட்சியகம். இந்த அருங்காட்சியகம் குறித்த 
ஒரு முதற்கட்ட விவரைணைய நாம் டிராப்பரின் 
வார்த்ைதகளிேலேய காண்ேபாம்,

இந்த அருங்காட்சியகத்ைத அைமப்பதில் 
ேதாலமி ேசாட்டருக்கும், அவருைடய மகன் 
பிலெடல்பஸிக்கும் மூன்று ேநாக்கங்கள் இருந்தன: 
(1) உலகில் அதுவைர ேதான்றியுள்ள அறிைவ நிைல 
ெபறச் ெசய்வது (2) அதைன விருத்தி ெசய்வது (3)

அதைனப் பரவச் ெசய்வது

1. அறிைவ நிைலெபறச் ெசய்ய:

தைலைம நூலகருக்கு அரசரின் ெசலவில் 
எத்தைன நூல்கள் ேவண்டுமானாலும் 
வாங்குவதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டிருந்தது. 
உரிைமயாளர்கள் விற்பதற்குத் தயாராக 
இல்லாததால் வாங்கவியலாமல் உள்ள நூல்கைள 
எழுதிப் படிகள் எடுப்பதற்கு படிெயடுப்ேபார் குழு 
ஒன்று அருங்காட்சியகத்தில் அமர்த்தப்பட்டிருந்தது. 
ெவளிநாட்டினர் யார் எந்த நூைலக் ெகாண்டு 
வந்தாலும் அந்நூல் உடனடியாக நூலகத்தில் 
ெபறப்பட்டு படிகள் எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டு 
அந்நகைல உரிைமயாளரிடம் தந்து விட்டு மூல 
நூல் நூலகத்தில் ைவக்கப்பட்டது. அடிக்கடி 
இதன் ெபாருட்டு ெபரும் ெபாருள் நட்ட ஈடாகத் 
தரப்பட்டது. இவ்வாறாகேவ, ேதாலமி யூர்கிட்டஸ், 
ஏெதன்சிலிருந்து யூரிைபட்ஸ், ேசாேபாக்ளஸ், மற்றும் 
எஸ்கிலஸ் ஆகிேயார் பைடப்புகைளெயல்லாம் 
ெபற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர் அந்தப் 
பைடப்பாளிகளுக்கு எடுக்கப்பட்ட படிகளுடன், 
பதிைனந்தாயிரம் டாலர்கள் நட்ட ஈடாகத் தந்தார். 
சிரிய பைடெயடுப்பில் ெவற்றி ெபற்று திருப்பி வந்த 
ேபாது அவர் ஏக்பட்னாவிலிருந்தும், சூசாவிலிருந்தும் 
ேகம்பிெசசும், மற்ற பைடெயடுப்பாளர்களும் 
எகிப்திலிருந்து ெகாண்டு ெசன்ற அைனத்து 
எகிப்திய நிைனவுச் சின்னங்கைளயும் மீட்டுக் 
ெகாண்டு வந்து அவற்றின் பைழய இடங்களில் 
இடம் ெபறச் ெசய்தார். ேதாலமி பிலெடல்பியஸின் 
உத்தரவின் ேபரில் 'ஹீப்ரு' ெமாழியிலிருந்த ைபபிள் 
கிேரக்க ெமாழியில் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டது. இதற்கு 
நம்பற்கரிய ெபரும் ெதாைக தரப்பட்டது. இைதப் 
ேபான்ற பிற பைடப்புகள் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட 
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ேபாதும், நகெலடுக்கப்பட்ட ேபாதும் ெபரும் ெதாைக 
ஈடாகத் தரப்பட்டது.
2. அறிைவ விருத்தி ெசய்ய:

அருங்காட்சியகத்தின் தைலயாய ேநாக்கங்களில் 
ஒன்று கல்விக்காக தங்கள் வாழ்ைவ 
அர்ப்பணித்துக் ெகாண்டிருந்த ஓர் அறிஞர் 
குழு அருங்காட்சியகத்ைதேய இல்லமாகக் 
ெகாண்டு, அங்கு தங்க ைவக்கப்பட்டு அரசரின் 
ெசலவில் பராமரிக்கப்பட்டது. சில ேநரங்களில் 
அரசரும் அவர்களுடன் கலந்து ெகாண்டார். 
அம்மாதிரியான தருணங்கைளப் பற்றிய 
பழங்கூற்றுகளும், கைதகளும் இன்ைறய நமது 
காலம் வைர வந்து ேசர்ந்திருக்கின்றன. இந்த 
அருங்காட்சியகம் அைமக்கப்பட்ட ேபாது, 
இங்கு தங்கியிருந்த ேபராசிரியர்கள் நான்கு 
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டார்கள் - இலக்கியம், 
கணிதவியல், வானியல், மற்றும் மருத்துவம். 
இப்ெபாதுத் தைலப்புகளின் கீழ் ெபாருத்தமான 
முைறயில் குறுந்தைலப்புகள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. 
உதாரணமாக, இயற்ைகயின் வரலாறு மருத்துவத்தின் 
ஒரு பகுதியாகக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது. பல 
பட்டங்கைளயும் பதவிகைளயும் ெபற்ற ஓர் 
உயர் அலுவலர் இந்தஅைமப்புக்கு தைலவராக 
நியமிக்கப்பட்டு அதன் நலன்களுக்கு ெபாறுப்பு 
வகித்தார். பல வருடங்கள் ஏெதன்சின் ஆளுநராக 
இருந்த 'ெடமுட்ரிஸ் பலார்கஸ்', அக்காலகட்டத்தின் 
மிகச் சிறந்த கல்விமான் அவராகத்தான் 
இருக்கக்கூடும். அவர்தான் இந்த அலுவலராக 
முதன் முதலில் நியமிக்கப்பட்டார். அவருக்குக் 
கீழ் நூலகரும், நமது காலம் வைர நிைனவு 
கூறப்படுகின்ற அறிஞர்களான 'எேராஸ்தனிஸ்' 
மற்றும் 'அப்ேபாலினியஸ்' ேராயஸ் ேபான்ேறார் 
பங்ேகற்ற அலுவலகமும் இயங்கின.

இந்த அருங்காட்சியகத்ைத ஒட்டி ஒரு 
தாவரவியல் பூங்காவும், விலங்கியல் பூங்காவும் 
காணப்பட்டன. இந்தத் ேதாட்டங்கள் அவற்றின் 
ெபயர்கள் குறிப்பிடுவைதப் ேபால் தாவர 
மற்றும் விலங்கினங்கள் குறித்த ஆய்ைவ 
ேமம்படுத்துவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 
வான்ேகாள்களின் இயக்கங்கைளக் காட்டுவதற்குரிய 
உேலாகப் பட்ைடகளாலான மாதிரிக் ேகாள 
வைககள், மாதிரி உலக உருண்ைடகள், கதிர்த் 

திருப்பு முகங்கள், நில நடுக்ேகாடு இவற்ைறக் 
காட்டும் வைளயங்கள், உயர்வுமானிகள், 
விழிக்ேகாட்ட வழுச் சார்ந்த ஒரு ெபாருைள 
இரண்டு புள்ளிகளிலிருந்து பார்க்கும் ேபாது ஏற்படும் 
ேகாணங்களின் ேவறுபாடுகைள அளக்கும் அளவு 
ேகால்கள் மற்றும் அப்ேபாது பயன்பாட்டிலிருந்த 
பிற கருவிகள், பலபடி நிைலகைளக் ெகாண்ட 
பகுமானிகள், ஆகியைவயடங்கிய ஒரு வானியல் 
ஆராய்ச்சிக் கூடம் அைமக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த 
ஆய்வுக் கூடத்தின் தைரயில் ஒரு தீர்க்க ேரைக 
வைரயப்பட்டிருந்தது. காலத்ைதயும், ெவப்பத்ைதயும் 
சரியாக அளக்கக் கூடிய கருவிகளின் ேதைவ 
தீவிரமாக உணரப்பட்டது. ெடஸ்பியஸின் நீர்வட்டில் 
நாழிைகப்ெபாறி காலத்ைதக் கணிப்பதற்கு ஓரளவிற்கு 
பயன்பட்டது. ஆனால் இது மிகவும் ேதாராயமாகேவ 
ேநரத்ைதக் கணித்தது. ஒரு குவைள நீரில் மிதந்து 
ெகாண்டிருக்கும் நீர்ம எைடமானிையக் ெகாண்டு 
ெவப்பத்ைத அளக்கலானார்கள். இக்கருவி 
அடர்த்தியின் மாறுபாடுகைளத் தீர்மானித்தது. 
வாழ்வின் இறுதிக் கட்டத்ைத ெநருங்கிக் 
ெகாண்டிருந்த பிலெடல்பியஸ், மரணம் குறித்துத் 
தாங்கிக் ெகாள்ள முடியாத அச்ச உணர்வுக்கு 
ஆட்பட்டு அவருைடய ேநரத்தின் ெபரும்பகுதிைய 
ஆயுட்காலத்ைத நீட்டிக்கக் கூடிய மருந்ைதக் 
கண்டுபிடிக்க ெசலவிட்டார். இந்த முயற்சியின் 
ெபாருட்டு அருங்காட்சியகத்தில் ஒரு ேவதியியல் 
ேசாதைனச் சாைல அைமக்கப்பட்டது. அக்கால 
கட்டத்தில் நிலவி வந்த கருதுேகாள்களுக்கும் 
குறிப்பாக எகிப்திய நம்பிக்ைககளுக்கும் மாறாக 
இந்த அருங்காட்சியகத்தின் மருத்துவத் துைறயில் 
மனித உடலிைனக் கூறு ெசய்து பார்க்கும் 
உடற்கூற்று. அைமப்பியல் ஆய்வு அைற ஒன்று 
அைமக்கப்பட்டது. அதில் இறந்தவர்களின் உடல்கள் 
மட்டுமல்ல, குற்றத்திற்காக தண்டைன ெபற்ற 
உயிருள்ள மனிதர்களும் பயன்படுத்தப்பட்டனர்.
3. அறிைவப் பரப்புவதற்காக

அறிைவப் பரவலாக்க ேவண்டும் என்ற ேநாக்கத்துடன், 
மனித அறிவின் பல்ேவறு துைறகளில் நிகழ்ச்சிகள், 
உைரவீச்சுகளாகவும், கலந்துைரயாடல்களாகவும், 
அல்லது ேவறு ெபாருத்தமான வடிவத்திலுள்ள 
நிகழ்ச்சிகளாகவும் நடத்தப்பட்டன. பல்ேவறு 
நாடுகளிலிருந்து மாணவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக 
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இந்த அறிவு மய்யத்திற்கு வருைக புரிந்தனர். 
ஒரு காலத்தில் பதினான்காயிரத்துக்கும் குைறயாத 
எண்ணிக்ைகயில் அவர்கள் வருைக இருந்தது 
என்று ெசால்லப்படுகிறது. ெதாடர்ந்து வந்த 
காலகட்டங்களில் கிறித்துவ மதாலயம் கூட 
தங்களுைடய புகழ் ெபற்ற மதகுருமார்களாகிய 
கிளிமன்ஸ் அெலக்ஸாண்டிரினஸ், ஒரிஜின், 
அதனாசியஸ் ேபான்ேறாைர அங்கிருந்துதான் 
ெபற்றது. (நூலின் முதல் அத்தியாயம்)

இந்த அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகத்தின் 
அறிவியல் பணிகள்தாம் இைறயியலின் 
அடிப்பைடக் ேகாட்பாடும் முதற்ேகாட்பாடுமான 
உலகம் தட்ைடயானது என்கின்ற கற்பைனையப் 
ெபாய் என நிறுவி உலகம் உருண்ைட என்கின்ற 
புள்ளிைய ேநாக்கி மனித சிந்தைனையத் 
திருப்பின. உலகம் உருண்ைட என்கின்ற கருத்ைத 
எேராஸ்தனீசு என்கின்ற அறிஞர் கண்டுணர்ந்தது 
அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகப் 
பணிகளில்தான்.

ேமேல எடுத்துக் காட்டியுள்ள வரலாற்று 
நிகழ்வுகள் எத்தைன ெபரிய உண்ைமகைள நமக்கு 
சுட்டி நிற்கின்றன. சமுதாய சீர்திருத்த சிந்தைனயும் 
மனிதேநயமும் அறிவியல் வளர்ச்சியும் அல்லாத 
அறிவியல் சிந்தைனயும் ஒன்றிலிருந்து மற்ெறான்று 
தவிர்க்க இயலாதபடி பிைணந்திருப்பைதயும் ஒன்றின் 
விைளவாக இன்ெனான்று முகிழ்த்திருப்பைதயும் 
நம்மால் உணர முடிகிறதல்லவா? 

அரிஸ்டாட்டிலும் பகுத்தறிவுச் சிந்தைனயும்

அரிஸ்டாட்டிலின் சிந்தைனயின் வளர்ச்சிதான் 
அறிவியல் உலகமாக மலர்ந்தது என்று டிராப்பரின் 
இந்த நூல் கூறுகிறது. அது மட்டுமன்றி 
அரிஸ்டாட்டிலின் சிந்தைனகள் பகுத்தறிவு சார்ந்து 
கடின உைழப்ைபக் ேகாரி நின்ற ேவைளயில் 
பிேளட்ேடாவின் சிந்தைனகள் கற்பைனயான 
புைனவுகள் சார்ந்து சிந்தைனயில் உைழப்பு 
ேசாம்ேபறித்தனத்ைதத் ேதாற்றுவித்தன என்றும் 
அவர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த இடமும் நாம் 
ஆழமாகக் கவனிக்க ேவண்டிய இடமாகும். 
அரிஸ்டாட்டில் மற்றும் பிேளட்ேடாவின் சிந்தனா 
மற்றும் உண்ைமைய அறியும் பரிேசாதைன 

முைறகைளக் குறித்து டிராப்பர் கூறுவைதக் 
ேகளுங்கள்

பிேளட்ேடாவின் தத்துவ முைறயானது அரிஸ்டாட்டிலின் 
முைறயின் தைலகீழ் வடிவமாகும். அதன் துவக்கப் 
புள்ளிேய நம் கண்களுக்குக் காட்சியாகாத, நம்பிக்ைகயின் 
அடிப்பைடயிேலேய தனது இருத்தைலக் ெகாண்டிருக்கிற 
இயற்ைக முழுதளாவிய அண்டம் ஆகும். இதிலிருந்து 
குறிப்பானவற்றிற்கும், விரிவான தகவல்களுக்குள்ளும் 
அத்தத்துவம் ெசல்கிறது. அரிஸ்டாட்டிேலா இதற்கு ேநர் 
மாறாகக் குறிப்பானவற்றிலிருந்து ெபாதுவானவற்ைற ேநாக்கித் 
தனிவிதியிலிருந்து ெபாது விதிைய வந்தைடயும் பகுப்பாய்வு 
முைறைய பயன்படுத்தி அவற்ைற எடுத்துச் ெசல்கிறார்.

எனேவ, பிேளட்ேடா கற்பைனத் திறைன நம்பினார். 
அரிஸ்டாட்டில் பகுத்தறிைவ நம்பினார். முன்னவர் ஓர் 
ஆதிக்கருத்தில் ெதாடங்கி அதைன ேமலும் ேமலும் கூறு ேபாட்டுப் 
பார்த்துக் ெகாண்ேட வந்து இறுதியில் பல்ேவறு தகவல்கைள 
வந்தைடகிறார். பின்னவர் தனக்கு, புலனாகும் / கிட்டக்கூடிய 
தகவல்களிலிருந்து அவற்ைற ஒருங்கிைணத்துப் பார்த்து 
ெபாதுவான கருத்துருவாக்கங்கைளப் ெபறுகிறார். எனேவ, 
பிேளட்ேடாவின் முைறயில் தக்கவாறு நிரூபிக்கப்படாவிட்டாலும 
கூட 'அதி அற்புதம்'. என்று ேதான்றக் கூடியவற்ைற பைடக்க 
முடிந்தது.

ஆனால், அரிஸ்டாட்டிலின் முைற காலதாமதம் 
ஏற்படுத்தினாலும் நிரூபிக்கக் கூடிய திட்டமான முடிவுகைளத் 
தரக்கூடியதாக இருந்தது. அம்முைறயானது, உண்ைமகைளத் 
திரட்டுவதில் முடிவில்லாத உைழப்ைபயும், ெதாடர்ச்சியான 
பரிேசாதைனகைளயும், உற்றாய்ைவயும், அவற்ைற 
ெசய்மாதிரிகளில் பயன்படுத்துவைதயும் ேகாரியது. 
பிேளட்ேடாவின் தத்துவமானது ஆகாசத்தில் கட்டப்பட்ட 
வியக்கத்தகு ேகாட்ைடையப் ேபான்றது, அரிஸ்டாட்டிலின் 
தத்துவேமா கடுைமயான உைழப்பில் பல ேதால்விகளுக்குப் 
பின்னால் பாைறயில் ெசதுக்கிய உறுதியான சிற்பம் ேபான்றது.

அறிைவப் பயன்படுத்துவைத விடக் கற்பைனையப் 
பயன்படுத்துவது மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதுதான். 
அெலக்சாண்டிரியாவின் அறிவுஜீவிதத்தில் சரிவு ஏற்பட்டேபாது 
நீண்ட சலிப்பூட்டக்கூடிய உற்றாய்வுகைளயும், பல்ேவறுபட்ட 
மூைளப் பயிற்சிகைளயும் விட ேநாவுதராத மடிைமயுைடய 
முைறகள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டன. நவீன பிேளட்ேடானிய 
ேபாதனா முைறயில் 'அம்ேமானியம் சாக்கா' மற்றும் 
'புளூட்ேடானிய' அற்புத சாகசங்களும் கற்பைனக் ேகாபுரங்களும் 
நிரம்பி வழிந்தன. (புளுேடானியஸ், அம்ேமானியம் சாக்கா = 
பிேளட்ேடா பள்ளியில் உருவான ஆன்மீக அறிஞர்கள்) பைழய 
அருங்காட்சியகத்தின் கடுைமயான கணக்குகளின் இடத்ைத 
இைவ பிடித்துக் ெகாண்டன. ((நூல் முதல் அத்தியாயம்)
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இதன் வாயிலாக ஆன்மீகப் பள்ளிகள் எவ்வாறு 
உருவாகின என்கின்ற ேதாற்றுவாய் குறித்தும் 
அதிஅற்புதங்களின் பிறப்பிடங்கள் குறித்தும் 
நாம் அறிகிேறாம் இல்ைலயா… அதுமட்டுமல்ல 
பிேளட்ேடாவின் சிந்தைனேய பிற்காலத்தில் 
கிறித்துவ மதத் தத்துவத்தில் ெபரும் தாக்கத்ைதச் 
ெசலுத்தியது என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

பிறந்தது எேதச்சதிகாரம்; 
ேதான்றியது ஒரு ெதய்வ வழிபாடு

இதற்கடுத்த காலகட்டத்தில்தான் ேராமக் குடியரசு 
எேதச்சதிகாரப் ேபரரசக உருமாறியது. உலகத்தில் 
பல்ேவறு ேதசிய இன மக்கைள ஒேர அரசின் 
குைடக்குக் கீழ் ெகாண்டு வந்த எேதச்சதிகாரம் 
பிறந்தது. இதன் உடன்விைளவாகேவ கிறித்துவ 
மதம் மக்களின் ைகயிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு அரசு 
ஆதரவு ெபற்ற மதமாக வளர்ந்தது. அரைசயும் 
மதகுருமார்கைளயும் எதிர்த்துத் ேதான்றிய மதம் 
மீண்டும் அவர்கள் ைககளில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தது. 
முதலில் பல ெதய்வ வழிபாட்டின் இடத்ைத ஒரு 
ெதய்வ வழிபாடு எப்படி எடுத்துக் ெகாண்டது 
என்பைத டிராப்பர் கீழ்க்காணும் வரிகளில் கூறுகிறார்,

ேராமில் ஒரு ெதய்வ வழிபாடு:

ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்ட அைனத்து நாடுகளின் அரசர்களும் 
மைறந்துேபானார்கள். அவர்களின் இடத்தில் ஒேர ஒரு 
ேபரரசர் வந்தார். அந்தக் கடவுள்களும் மைறந்து ேபானார்கள். 
எல்லாக் காலங்களிலும் மதத்துக்கும் அரசியலுக்கும் இருந்து 
வந்திருக்கிற ெதாடர்ைபக் கருதும் ேபாது, இவ்வாறாக பல 
ெதய்வ வழிபாடு இங்கு ஒரு ெதய்வ வழிபாட்டுக்கு வழி விட்டுக் 
கடந்து ெசன்றது வியப்புக்குரிய ஒன்றாக இருக்க இயலாது. 
அவ்வைகயில்தான் ெதய்வீக மரியாைதகள் முதலில் 
மைறந்தவர்களுக்கு ெசலுத்தப்பட்டு காலப்ேபாக்கில் உயிருள்ள 
ேபரரசருக்கு ெசலுத்தப்படலாயின.

எல்லா மக்கள் பிரிவினரும் ஒரு ெதய்வ வழிபாடு என்ற 
கருத்துக்கு ஒேர ேநரத்தில் வந்து ேசரவில்ைல. தங்கள் 
ெதாழிலின் வாயிலாக வாழ்க்ைகயின் ேமடுபள்ளங்கைள பற்றி 
அதிகம் அறிந்து ெகாள்ளும் வாய்ப்பு ெபற்றிருந்தவர்களும், அதிக 
அளவில் அறிவுத் திறமிக்கக் கருத்துக்கைளயும் ெகாண்டிருந்த 
வியாபாரிகள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் ேபார் வீரர்கள் முதலில் 
மாறினார்கள். விவசாயக் கூலிகளும், ெதாழிலாளர்களும், 
விவசாயிகளும் இறுதியாக வந்து ேசர்ந்தார்கள். ((நூல் 
இரண்டாம் அத்தியாயம்)

பிறக்கும் ேபாது கிறித்துவம் அரசுக்கு எதிரான 
அைமப்பாகேவ ேதான்றியது ெபாதுவுடைமக் 
ெகாள்ைகையயும், அன்ைபயும், இரக்கத்ைதயும் 
பின்பற்றியது. எளிய மக்களின் அைமப்பாக 
ேதான்றிய கிறித்துவம் அரசு மதமாக மாறியது 
எப்படி என்கின்ற ேகள்விக்கான பதில் வரலாற்றில் 
மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். கிறித்துவ மதத்தின் 
ேதாற்றம் பற்றி டிராப்பர் இவ்வாறு கூறுகிறார்;

கிழக்குப் பகுதிகளில் ஒன்றான ‘சிரியா’வில் சில மனிதர்கள் 
இரக்கத்ைதப் ேபாதிக்கும் மத ேநாக்கங்களுடன் 
எளிைமயான வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்கள் 
ெகாண்டிருந்த ேகாட்பாடுகள் ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்ட ேதசங்கள் 
ஒருங்கிைணக்கப்பட்டதால் ேதான்றிய சேகாதரத்துவ 
உணர்வுடன் இைணந்திருந்தன. அந்தக் ேகாட்பாடுகள் 
‘ஜீசஸால் கற்பிக்கப்பட்டைவ.

யூத மக்கள், அக்காலத்தில் வாழ்ந்து வந்த, தங்களது 
பைழய மரபுகளின் அடிப்பைடயில் அவர்களுைடய பைழய 
ெபாற்காலத்ைத மீட்டுத் தருகிற ஓர் இரட்சகர் ஒருவர் 
அவர்களிைடேய ேதான்றுவார் என்ற நம்பிக்ைகயில் 
வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்தார்கள். ‘ஜீசசின்’ சீடர்கள் அவைர, 
இவ்வாறு ெவகு காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ‘மீட்பர்’; என்ேற 
ெகாண்டார்கள். ஆனால், அவரால் கற்பிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் 
தங்கள் நலனுக்கு எதிரானைவயாக இருப்பதாகக் கருதிய பூசாரி 
சமூகத்தவர் அவர்கள் ேராமன் ஆளுநரிடம் ெசன்று அவைரப் 
பற்றிப் பழித்துக் கூறினார்கள். அவரும் அவர்களுைடய 
ேகாரிக்ைககைள நிைறேவற்றுவதற்காக தயக்கத்துடன் 
அவருக்கு மரணதண்டைன வழங்கினார். ((நூல் இரண்டாம் 
அத்தியாயம்)

ேதவாலயம் என்கின்ற 
ஒரு புதிய அைமப்பு ேதான்றியது

கிறித்துவ மதத்தின் வாழ்முைறயிலிருந்து அரசுக்கு 
ெவளிேய ஒரு மக்கள் அைமப்பாகேவ வரலாற்றில் 
ேதவாலயம் என்கின்ற ஒரு புதிய அைமப்பு 
ேதான்றியது என்று அவர் பதிவிடுகிறார். 

இரக்கம், மனித சேகாதரத்துவம் பற்றிய அவரது ேகாட்பாடுகள் 
அவரது மரணதண்டைனையக் கடந்து நீண்ட காலம் வாழ்ந்தன. 
சீடர்கள் பிரிந்து ேபாவதற்கு பதிலாக ஒன்றிைணந்தார்கள். 
ெபாதுவுடைமத் தத்துவத்தின் அடிப்பைடயில் தங்கைள 
இைணத்துக் ெகாண்ட அவர்கள், தங்களிடமிருந்த அைனத்து 
உடைமகைளயும், அதில் தாங்கள் ெபற்ற இலாபத்ைதயும் ெபாது 
இருப்பிற்கு அளித்து விட்டார்கள். இவ்வாறாக விதைவகளும், 
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அனாைதகளும் அச்சமூகத்தில் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். 
ஏைழகளும் ேநாயுற்ேறாரும் பராமரிக்கப்பட்டார்கள். இந்த 
விைதயிலிருந்து ஒரு புதிய சமூக அைமப்பு ேதான்றியது. பிற்கால, 
நிகழ்ச்சிகள் நிரூபித்தவாறு அைனத்து வலிைமகளுமுைடயதாக 
அந்த அைமப்பு விளங்கியது. அந்த புதிதான சமூக அைமப்பு 
தான் ‘ேதவாலயமாகும்’. ‘ேதவாலயம்’ என்ற அைமப்பு 
அன்ைறய சமூகத்திற்கு மிகவும் புதிது. ஏெனனில் அது 
ேபான்றெதாரு வலிைமயான சமூக வடிவம் பழங்காலத்தில் 
அதுவைர இருந்ததில்ைல. உள்ளூர் ேதவாலயங்கள் முதலில் 
புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் கூட ெவகு விைரவில் அவர்களின் 
ெபாது நன்ைமக்கான அைமப்பாக ஒருங்கிைணந்தன. இந்த 
அைமப்பின் மூலமாக கிறித்துவம் அதன் அைனத்து அரசியல் 
ெவற்றிகைளயும் எட்டியது. 

அது சிரியாவிலிருந்து ஆசியா ைமனர் முழுவதும் பரவியது. 
பின் அதைனத் ெதாடர்ந்து ைசப்ரஸ், கிரீஸ், இத்தாலி 
ஆகிய நாடுகைள அைடந்து, அதைனத் ெதாடர்ந்து ேமற்கு 
முகமாக முடிந்த அளவு கால் பதித்து மற்றும் பிரிட்டன் வைர 
பரவியது. அைனத்துத் திைசகளிலும் இம்மதத்ைத எடுத்துச் 
ெசன்ற சமயப் பரப்புக் குழுக்களின் பணியால் இதன் வளர்ச்சி 
விைரவுபடுத்தப்பட்டது. அதற்கு முந்ைதய பழங்காலத்திய 
தத்துவங்கள் எதுவும் எப்ேபாதும் இப்படிெயாரு வழிமுைறையப் 
பயன்படுத்தியதில்ைல. ((நூல் இரண்டாம் அத்தியாயம்)

இவ்வாறு மக்கள் அைமப்பாக ேதாற்றுவிக்கப்பட்ட 
ேதவாலயங்கள் அதிகார மய்யங்கைள ெநருங்கின. 
பின் அரசுக்கு இைண அதிகார அைமப்புகளாகத் 
தங்கைள வளர்த்துக் ெகாண்டன. கிட்டத்தட்ட 
பவுத்த மத வரலாறும் இதைனெயாத்ததாகேவ 
நம்மால் ஒப்பிட்டு உணர முடிகிறது. அதைனயும் 
டிராப்பர் வரிகளிேலேய பார்ப்ேபாம்

அம்மதம் அரசியலதிகாரத்ைத 
அைடதல்

கடவுைள வணங்குதல், தனிப்பட்ட வாழ்வில் தூய்ைம, சமூக 
வாழ்வில் இரக்கம், இைவ மூன்றுக்குமான அைமப்பாகேவ, 
கிறித்துவம் பல வருடங்களாகத் தன்ைன ெவளிப்படுத்தி 
வந்தது. துவக்கத்தில் தங்களது மதம் பலவீனமாக 
இருந்தேபாது அவர்கள் பிரச்சாரத்தின் வாயிலாக மட்டுேம 
தங்கள் கருத்துக்கைளப் பரப்பி வந்தனர். ஆனால் அம்மதம் 
எண்ணிக்ைகயில் ெசல்வாக்கிலும் அதிகரிக்க அதிகரிக்க 
அவ்வைமப்பில் அரசியல் உணர்வுகள் தைலதூக்கலாயின. அது 
அரசாங்கத்துக்குள் அரசாங்கமாக, ேபரரசுக்குள் இன்ெனாரு 
ேபரரசாக மாறியது. இந்தப் ேபாக்குகைள இன்று வைர அது 
விட்டுவிடவில்ைல. உண்ைமயில் இந்தப் ேபாக்குகள் அதன் 
வளர்ச்சியின் தர்க்கரீதியான விைளவுகேளயாகும். தங்களது 

எேதச்சதிகார அைமப்பினால் வன்முைற மூலமாக அம்மதத்ைத 
அழித்துவிட முடியாது என்பைத ேராமானியப் ேபரரசர்கள் கண்டு 
ெகாண்டார்கள். அவர்களுைடய இராணுவ அனுபவங்கள் 
உணர்த்திய உண்ைமயின்படி, அம்மதத்துடன் இணக்கத்ைத 
நிைலநாட்டுவது ஒன்ேற அவர்களுக்கிருந்த ஒேர வழியாகும். 

அரசுக்குள் ேபரரசாய் வளர்ந்த 
கிறித்துவம்

ஆனால் கிறித்துவம் அந்த இணக்கத்ைத ெமன்று சீரணித்து 
அரசின் அதிகாரத்ைத விைரவில் கடந்து அதற்கு ேமலதிகாரமாக 
வரலாற்றில் தன்ைன தகவைமத்துக் ெகாண்டது. அரசதிகாரமும் 
ேதவாலயமும் ேமாதிக் ெகாள்ளலாயின. அரண்மைனக்கு 
தீ ைவக்கப்பட்டது. பதிலுக்கு கிறித்துவத்ைதப் பின்பற்றிய 
வீரர்கள் ெகாடுைமப்படுத்தப்பட்டார்கள். பைழய மதத்தின் 
நம்பிக்ைகக்ெகதிரான புதிய நம்பிக்ைகைய பின்பற்றியவர்கள் 
விேராதியானார்கள். விைளவு இரத்த ஆறு ஓடத் ெதாடங்கியது. 
அரசேர நிைனத்தால் கூட நிைலைமையக் கட்டுப்படுத்த 
முடியவில்ைல. இறுதியில் இருதரப்பாருக்குமிைடேய ெபரிய 
ேபார் மூண்டது. கிறித்துவர்கள் சார்பாக ேதவாலயத்திலிருந்து 
வந்த கான்ஸ்டன்ைடன் என்பவர் தைலைமேயற்றார். 
ேபார்க்களத்திலிறங்கினார்கள் இருதரப்பும். காண்ஸ்டன்ைடன் 
ெவற்றி ெபற்றார். அவேர கிறித்துவ மத முதல் ேபரரசர். 
கிறித்துவம் அரச மதமாகியது. பதவி, இலாபம், அதிகாரம்.
இப்ேபாது கிறித்துவத்ைத பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு பரிசாகக் 
கிைடக்க ெதாடங்கியது. பிறெகன்ன கூட்டம் ெபருகியது. ((நூல் 
இரண்டாம் அத்தியாயம்)

மீண்டும் பழைமேயாடு கலந்து….

ெவற்றி ெபற்றபின் காண்ஸ்டன்ைடன் தான் கிறித்துவ 
மதத்துக்கு மட்டுமல்ல அைனத்து மக்களுக்குமான 
அரசேன என்று தன்ைன பாவித்துக்ெகாண்டார். 
அதன் விைளவு கிறித்துவம் ெபருங்கூட்டடமாக 
வளரத் ெதாடங்கிய அேத ேவகத்தில் அது 
எந்த மதக் ெகாள்ைககைள, மதகுருமார்கைள 
எதிர்த்து வளரத் ெதாடங்கியேதா அேத பைழய 
மதங்களின் நம்பிக்ைககைளயும் அம்சங்கைளயும் 
தனக்குள் இைணத்துக் ெகாள்ளலாயிற்று. 
இப்ேபாக்கிற்ெகதிராக ெடர்டுலியன் என்பவர் 
அன்ைறய நீதிபதிகள் முன்பாக ைவத்த நீண்ட 
வாதம் இன்று வைர மிகச் சிறந்த கிறித்துவ 
இலக்கியமாகப் ேபாற்றப்படுகிறது என்று டிராப்பர் 
குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் பின் வரும் மிக 
ேமாசமான பல விைளவுகைள உண்டு பண்ணிய 
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ஓர் அறிக்ைக அதில் அடங்கியிருந்தது. அதைன 
டிராப்பர் வார்த்ைதகளில் கீேழ காண்ேபாம்

தனது தரப்பு வாதத்ைத முடிக்குமுன்பாக, ெடரிடூலியன் 
நைடமுைறப்படுத்தப்பட ேவண்டிய ஓர் உறுதிெமாழிைய மீண்டும் 
ெமாழிகிறார். அது பின்னால் அய்ேராப்பாவில் நைடெபற்ற 
அைனத்து விதமான அறிவுத்திறேனாக்கிய வளர்ச்சிையயும் 
ெவகுவாக பாதித்தது. அவர் அறிவிக்கிறார். "புனித மைற நூல் 
ஒரு மிகப் ெபரிய ெசாத்தாகும்; அதிலிருந்து தான் உலகின் 
அைனத்து அறிவுத்திறமும் ெபறப்பட்டது. எனேவ, ஒவ்ெவாரு 
தத்துவவாதியும், கவிஞரும் அதற்குக் கடன் பட்டுள்ளனர்." 
ேமலும், அவர் அந்த மைற நூேல அைனத்து உண்ைமகளுக்கும் 
ஆதாரமும், அளவுேகாலும் ஆகும், என்றும் அந்நூலில் 
கூறப்பட்டுள்ளவற்றிற்கு முரண்பட்ட யாைவயும் கண்டிப்பாகப் 
ெபாய்யாகேவ இருக்க முடியும் என்றும் வலிந்துைரக்கிறார். 
((நூல் இரண்டாம் அத்தியாயம்)

இவ்வாறு அறிவிக்கப் பட்ட இந்த இறுதி 
வார்த்ைதகேள பின்னாளில் கிறித்துவம் பல 
பிற்ேபாக்கான ெகாடூரமான காரியங்களில் 
ஈடுபடுவதற்கான அடித்தள ஆதாரத்ைத இட்டது 
எனலாம். ெடரிடூலியன் அவர்களது வாதம் 
எத்தைனேயா ேநர்த்தியான தர்க்கங்கைள 
உள்ளடக்கியிருந்தாலும் அதன் இறுதி அறிவிப்பு 
மனிதகுல அறிவின் மீதான ேபார்த் ெதாடுத்தலாகேவ 
அைமந்து ேபானது என்கிறார் டிராப்பர்.

இதன் அடுத்த கட்டத்தில் மன்னர்களின் 
ஆதரேவாடு கிறித்துவம் என்கின்ற புதிய 
சிந்தைனப் ேபாக்கு தனது தனித்துவத்ைத இழந்து 
பண்ைடய நம்பிக்ைககளுடன் ஒருவித கலப்ைப 
ஏற்படுத்திக்ெகாள்ளேல நைடமுைறயாயிற்று. 
மன்னர் காண்ஸ்டன்ைடன் இராணி மாதா 
ெஹலினா ஆகிேயாரின் ேபாக்குகள் அதற்கான 
அடிப்பைடைய அைமத்துக் ெகாடுத்தன. அதன் 
விைளவாக என்ெனன்ன நடந்தன….

ெபண் ெதய்வங்கைள 
ேதாற்கடிக்க முடியவில்ைல…

கன்னிேமரி வழிபாடு…

அதுமட்டுமல்ல இந்த இடத்தில் வில்லியம் டிராப்பர் 
ெசால்லாத சில விசயங்கைள இைணத்துக்ெகாள்ள 
நான் விரும்புகிேறன். ெதான்ைமயான மதத்தில் 

ெபரும்பாலான ெதய்வங்கள் ெபண் ெதய்வங்கள். 
அந்த இடம் ஆைண மய்யமாகக் ெகாண்ட தந்ைத 
மகன் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட ேபாது அங்கு 
ெபண்ணின் இடம் காலி ெசய்யப்பட்டது. இதைன 
ெபண்கள் சமுதாயம் எதிர்த்திருக்க ேவண்டும். ேமலும் 
ெபண் ெதய்வத்ைத வழிபட்டு வந்த ஆண்களும் 
கூட பின்பற்றுவதில் மனத்தைடகள் ஏற்பட்டிருக்கக் 
கூடும், இவ்வாறு ஏற்பட்ட ஒரு ேபாராட்டத்ைதத் 
தான் டாவின்சி ேகாடு என்கின்ற திைரப்படம் 
நமக்கு உணர்த்தியிருப்பதாகக் கருதுகிேறன். 
அவர்கைளயும் திருப்திபடுத்தி இைணக்கும் 
விதமாகேவ கன்னிேமரி வழிபாடு பைழய சாயலில் 
மீட்டுருவாக்கம் ெசய்து ேதாற்றுவிக்கப் பட்டிருக்க 
ேவண்டும். இனி இந்த நிகழ்வுகைள டிராப்பரின் 
வார்த்ைதகளில் பார்ப்ேபாம்

ெகாடுைமகளுக்குள்ளான ேபாதும் தனது 
இருத்தலுக்காகப் ேபாராடிய ேபாதும் "கிறித்துவம்" 
என்னவாக இருந்தது என்பைத நாம் ெடரிடூலியனின் 
வார்த்ைதகள் மூலமாக அறிய முடிகிறது. அேத 
கிறித்துவம், எேதச்சதிகாரத்ைத அைடந்த பின் 
என்னவாக இருந்தது என்பைத அடுத்துக் காண 
ேவண்டும். ெசவரசுக்குக் கீழிருந்த கிறித்துவத்துக்கும், 
கான்ஸ்டன்ைடனுக்குப் பிறகு வந்த கிறித்துவத்துக்கும் 
இைடேய மிகப் ெபரிய ேவறுபாடு இருக்கிறது. 
பிந்திய காலத்தில் முக்கியத்துவம் ெபற்று 
விட்டிருக்கிற பல ேகாட்பாடுகள், முந்ைதய 
காலத்தில் அறியப்படாமலிருந்தைவயாகும்.

இராணி 'மாதா ெஹலினா' தனது அரசைவப் 
ெபண்கள் துைணயுடன் இந்தப்ேபாக்ைக வழி 
நடத்தினார். அவருைடய திருப்திக்காக, ெஜருசலமில் 
மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு புைதக்கப்பட்ட 
குைகயிலிருந்து, ேசவியர் (இரட்சகரின்) மற்றும் 
அந்த இரண்டு திருடர்களின் சிலுைவகளும் 
அவற்றில் ெபாறிக்கப்பட்டிருந்த எழுத்துக்களும், 
ேமலும் அதில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆணிகளும் 
கண்ெடடுக்கப்பட்டன. எச்சங்கள்/நிைனவுச் 
சின்னங்கள் மீதான உண்ைமயான வழிபாடு 
ஏற்படுத்தப்பட்டது. பைழய கிேரக்கத்தின் இயல் 
நிைலக்கப்பாற்பட்ட காலம் மீண்டும் ேதான்றியது. 
அன்று பயன்படுத்தப்பட்ட 'பிேலாப்ஸின் ெசங்ேகால்', 
கேரானியாவிலும், 'ஆக்கிெலஸின் ஈட்டி' 
ேபசிலிஸிலும், ெமம்னானின் கத்தி நிக்ேகாமீடியாவிலும் 
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ட்ேராஜான் குதிைர 'ட்ராய்' ேதசத்ைத அழிக்க 
பண்ைடய கிேரக்கர்கள் உத்தியாக பயன்படுத்திய 
ெபாய் மரக் குதிைர ெசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட 
கருவிகள் ெமட்டாேபாண்டும் நகரத்தில் காணப்படும் 
நம்பிக்ைககள் ேதாற்றுவிக்கப்பட்டன. பைழய 
கிேரக்கப் புராணக் கைதகளின் நிைனவுச் சின்னங்கள் 
என பல ெபாருட்கள் அைடயாளப்படுத்தப்பட்டன. 
பண்ைடய நகரமாகிய?? ட்ராய் ேதாற்கடிக்கப்பட்ட 
ேபாது கிேரக்கர்கள் ைகப்பற்றிய 'பள்ளடியம்' என்ற 
உருவச்சிைல, (இது இருக்கும் நாட்ைடத் ேதாற்கடிக்க 
முடியாது என நம்பப்பட்டது) தங்களிடம் இருப்பதாகப் 
பல நகரங்கள் பைறயடித்துக் ெகாண்டன. பைழய 
கிேரக்க ெதய்வங்களின் உருவச்சிைலகளும் 
60 ஓவியங்களும் உருவாக்கப்பட்டு எண்ணற்ற 
வழிபாட்டுத் தலங்கள் அதிசய அற்புத சுகமளிக்கும் 
இடங்களாக உருெவடுத்தன.

பைழய கிேரக்க புராணீகத்துடன் அது 
பிைணக்கப்பட்டது. 'ஒலிம்பஸ்' மீண்டும் 
உயிர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் ெதய்வங்கள் 
ேவறு ெபயர்களுக்கு மாறிக் ெகாண்டார்கள். 
ெபரும்பான்ைமயான ேராமப் ேபரரசின் பலம் 
ெபாருந்திய பகுதிகள் தாங்கள் காலங் காலமாக 
ேபாற்றிவரும் கருத்துருக்கள் பின்பற்றப்பட 
ேவண்டுெமன வலியுறுத்தின. எகிப்திய மரபின்படி 
மும்ைமயின் கருத்துக்கள் நிைலநிறுத்தப்பட்டன. 
புதிய ெபயரில் 'இஸிஸின்' வழிபாடு புதுப்பிக்கப்பட்டது 
மட்டுமல்ல, வளர்பிைறயில் நின்று ெகாண்டிருக்கும் 
அவளது உருவேம மீண்டும் ேதான்றுவிக்கப்பட்டது. 
அந்தப் ெபண் ெதய்வம் தனது ேதாளில் அவள் 
குழந்ைதயுடன் உள்ள புகழ் ெபற்ற உருவச் சிைல 
குழந்ைதயுடன் உள்ள ேமரி மாதாைவப் பைடக்கும் 
அழகிய கைலப் பைடப்பாக இன்ைறய நமது 
காலம் வைர எடுத்து வரப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு, 
பைழய கருத்துருக்கள் புதிய வடிவங்களில் 
உயிர்ப்பிக்கப்படுவது எங்குேம மகிழ்ச்சியுடேனேய 
வரேவற்கப்படுகிறது. 'சிரில்' தைலைமயிலுள்ள 
அரண்மைனச் சிைல கன்னி ேமரிைய கடவுளின் 
தாய் என்று அைழக்கேவண்டும் என்று 
தீர்மானம் நிைறேவற்றியது. எஃபிசியன்களுக்கு 
அறிவிக்கப்பட்டேபாது அவர்கள் ஆனந்தக் 
கண்ணீருடன் பிஷப்பின் முழங்கால்கைளக் 
கட்டிக்ெகாண்டனர். அது அவர்களின் பைழய 

அகத்தூண்டுதலின் பீறிடுதலாகும். அவர்களுைடய 
மூதாைதயர் இைதேயதாம் டயானாவிற்கு 
ெசய்திருப்பர் (நூல் இரண்டாம் அத்தியாயம்)

இவ்வாறு இேயசுநாதர் என்கின்ற சமூக 
சீர்திருத்தவாதி அல்லது புர்ட்சியாளர் கூறிய 
ேபாதைனகளுக்கு முற்றிலும் மாற்றான 
நம்பிக்ைககளும் சடங்குகளும் எவ்வாறு கிறித்துவ மத 
நைடமுைறகளில் பரவின என்பதன் ெதாடக்கத்ைத 
விவரிக்கும் டிராப்பர் நாம் இன்று அந்த மதத்தில் 
காணும் நைடமுைறகள் இக்காலகட்டத்தின் 
ெதாடர்ச்சியாகத் ேதான்றியைவேய என்பைத கீழ்க் 
காணுமாறு விளக்குகிறார்

இவ்வாறு உருவாகி வந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் பைழய 
மதத்துடன் மீண்டும் கலந்ததால் என்னெவல்லாம் 
நடந்திருக்கும்? அறிவுத்திறனானது எந்த அளவுக்கு வீழ்ச்சிைய 
சந்தித்திருக்கும்? பைழய மதச் சடங்குகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன, 
ஆரவாரத்துடனும் வண்ண விளக்குகளுடனும் கூடிய 
சடங்குகளும், ஒளிதரும் திரிகளும் மரப்பட்ைடகளிலான 
தைலப்பாைககளும், தியாராக்களும் (பாதிரிகள் அணியும் 
கிரீடம்) ெமழுகுப் பட்ைடகளும் ஊர்வல அணி வகுப்புகளும், 
புனித நீராட்டு விழாக்களும் தங்கத்திலும் ெவள்ளியிலுமான 
பூச்சாடிகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

பாதிரிமார்களின் முன்னால் சிலுைவையச் சுமந்து 
ெகாண்டு ெசல்லும் பணியாட்கள் அமர்த்தப்பட்டனர், ெபாதுப் 
பிரார்த்தைனயில் குறி ெசால்லுதேல மதகுருமார்களின் 
'ேவைலயானது. சிற்றாலயங்கள் மதத் தியாகிகளின் 
கல்லைறகளின் ேமல் எழுப்பப்பட்டதுடன், பைழய ேராமானியப் 
புேராகிதர்களிடமிருந்து கடன் ெபறப்பட்ட சடங்குகைளக் ெகாண்டு 
புனிதமாக்கப்பட்டன. மதத்துக்காக உயிர் துறந்ேதாருக்கான 
விழாக்களும், நிைனவுநாள் ெகாண்டாட்டங்களும், 
அவர்களுைடய எச்சங்கள் என கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
எண்ணற்ற புைனவுகளுடன் பல்கிப்ெபருகின. சாத்தாைன 
விரட்டவும், கடவுைளத் திருப்திப் படுத்தவும் உண்ணா ேநான்ேப 
முகாைமயான வழியாக உருெவடுத்தது. பாலஸ்தீனத்திற்கும், 
மற்ற தியாகிகளின் கல்லைறகளுக்கும் புனிதப் பயணங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. புண்ணியதலத்திலிருந்து மண்ணும், 
புழுதியும் ெகாண்டு வரப்பட்டு சாத்தாைன விரட்டும் மருந்துகளாக 
நல்ல விைலக்கு விற்கப்பட்டன. புண்ணிய தீர்த்தத்தின் 
மகிைம தூக்கிப்பிடிக்கப்பட்டது. சிைலகளும், மந்திரங்களும் 
சிற்றாலயங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ெதான்ைமக்காலக் 
கடவுள்களுக்கு ெசய்யப்பட்ட முைறயில் வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. 
ெதால்காலத்தில் நடந்தது ேபாலேவ மாயாேவைலகளும் 
அற்புதங்களும் சில இடங்களில் நடக்கலாயின. 



32 அக்ேடாபர் - டிசம்பர் 2022

மரணமைடந்துவிட்ட கிறித்துவர்களின் மகிழ்ச்சியான 
ஆத்மாக்களிடம் ேவண்டுதல்கள் நிகழ்த்தப்பட்டன; அவர்கள் 
உலகில் அைலந்து ெகாண்டிருப்பதாகேவா அல்லது அவர்களின் 
இடுகாட்டில் ஆவியாகச் சுற்றிக் ெகாண்டிருப்பதாகேவா 
நம்பப்பட்டார்கள். ேகாயில்களும், பலிபீடங்களும்/ 
மதகுருமார்கள் நின்று ேபாதைன ெசய்யும் திருேமைஜ, மத 
(பாதிரிமார் அணியும்) உைடகள் பல்கிப் ெபருகின. பைழய 
மதத்திலிருந்து மதம் மாறியவர்கள் தங்களது நாட்டுப்புறத் 
ேதவைதக்கு விருந்தளிக்கும் விழாவான 'லூப்டர்காலியா'ைவ 
இழந்ததனால் ஏற்பட்ட மன ஏக்கத்ைத நீக்குவதற்காக கன்னி 
மாதாைவ தூய்ைமப்படுத்தும் விழா ேதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
சிைலகள், சிலுைவத் துண்டுகள் அல்லது எலும்புகள், 
நகங்கள் மற்றும் ெதான்ைமச் சின்னங்கள் இவற்ைற 
வழிபடுதல், மற்றும் மூடநம்பிக்ைக நிைறந்த வழிபாடு 
வளர்த்ெதடுக்கப்பட்டது. இப்ெபாருட்களின் மீதான 
நம்பகத்தன்ைமக்கு இரண்டு வாதங்கள் முன்ைவக்கப்பட்டன; 
ஒன்று, மதாலயத்தின் அதிகாரம் மற்ெறான்று அற்புதங்களின் 
நிகழ்வு. ஏன், மதகுருமார்களின் கிழிந்த ஆைடத் துண்டுகளும், 
அவர்களது புைதமண்ணும் கூட வணங்கப்பட்டன. 
பாலஸ்தீனத்திலிருந்து புனித மார்க் மற்றும் புனித ேஜம்ஸ் 
இவர்களின் எலும்புக் கூடுகள் என்று கூறப்பட்டைவயும் 
மற்றும் பிற ெதான்ைமயான வணக்கத்துக்குரிய ெபாருட்களும் 
ெகாண்டு வரப்பட்டன. ேராமானிய காலத்தின் ெகாள்ைக 
வழிபாடு திருச்சிைல வழிபாட்டால் பதிலீடு ெசய்யப்பட்டது. சிறு 
ெதய்வ வழிபாட்ைடத் ெதாடர்ந்து மதகுருமார்களும் அந்த 
இடத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டார்கள். இதைனத் ெதாடர்ந்து 
சாதாரண ெபாருட்கள் ெதய்வீக மாற்றமைடயத் ெதாடங்கின. 
ெராட்டியும் ஒயினும் இேயசு நாதரின் சைதயாகவும் 
இரத்தமுமாக மாறிவிடுதல் நிகழத் ெதாடங்கியது. பின் வந்த 
நூற்றாண்டுகளில் கிறித்துவப் புறச்சமய மயமாதல் ேமலும் 
ேமலும் முழுைம ெபற்றது. 

இரட்சகருைடய உடைலத் துைளத்துக் ெசன்ற ஈட்டி, 
இரட்சகைரச் சிலுைவயிலைறயச் ெசய்த ஆணிகள் மற்றும் அவர் 
தைலைய அலங்கரித்த முட்கிரீடம் இவற்றின் நிைனவுகைளப் 
புனிதப்படுத்தும் திருவிழாக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. ஏராளமான 
திருக்ேகாயில்களில் மகிைம வாய்ந்த இேயசுநாதரின் எச்சத்ைத 
ைவத்திருப்பதாக பல ேதவாலயங்கள் உரிைம பாராட்டிக் 
ெகாண்டன. அது எப்படி இத்தைன ேதவாலயங்களில் அவரது 
எச்சம் இருக்க முடியும்? இது உண்ைமயாயிருக்க வாய்ப்பில்ைல 
என்பைதச் ெசால்லும் துணிவு யாருக்கும் இல்ைல. (நூல் 
இரண்டாம் அத்தியாயம்)

ஒரு ெகாள்ைகயாக இருந்த கிறித்துவ மதம் 
முழுைமயான ஆதிக்க நிறுவனமாக மாற இந்த 
சடங்காச்சாரங்கேள ெபருந்துைண புரிந்தன.

மனித சிந்தைனக்கு மத விலங்கு

சரி. இதனால் மனித சமுதாயத்தின் அறிவு வளர்ச்சி 
எவ்விதம் பாதிக்கப்பட்டது என்பைதயும் அவர் 
விளக்குகிறார். கிறித்துவத்துக்கு முந்தி நிலவி வந்த 
டிராப்பர் புறச்சமயம் என்றைழக்கிற நாம் பைழய 
மத அைமப்புகள் என்று புரிந்து ெகாள்கின்ற மத 
நம்பிக்ைககளில் எவ்வளவு மூட நம்பிக்ைககள் 
மலிந்திருந்த ேபாதிலும் புதிய சிந்தைனயாளர்களும் 
அதிலிருந்த ேதான்றுவதற்கு இடமிருந்தது. முற்றும் 
முழுக்க புனிதப் படுத்தப்பட்ட மதக் ேகாட்பாடுகளாக 
அைவ ெகட்டி தட்டிப் ேபாகவில்ைல. ஆனால் 
இேயசுநாதருக்கு பிற்பாடு கூட ெவகுகாலம் 
மக்களுக்கு ெதாண்டாற்றுவேத கிறித்தவமாக 
இருந்த நிைல மாற்றப்பட்டு மத நம்பிக்ைககள் 
புனிதப்படுத்தப்பட்ட ேகள்விக்குட்படுத்தப்பட 
முடியாத மதக் ேகாட்பாடுகளாக ஆைணகளாக 
மாற்றப்பட்டன. அதன் விைளவு அவற்ைற மீறி 
மனித இனம் சிந்திக்கக் கூடாது என்கின்ற மிகக் 
ெகாடூரமான சமுதாய விைளவு ஏற்பட்டது. 
இது மனித சமுதாய சிந்தைனைய ஆயிரம் 
ஆண்டுகாலத்திற்கு பாதித்தது என்கிறார் டிராப்பர். 
எண்ணிப் பாருங்கள் மதத்தினால் மனித இனம் 
எவ்வளவு நீண்ட பாதிப்புக்குள்கியிருக்கிறது என்று. 
டிராப்பர் எடுத்து ைவக்கும் இந்த சித்திரத்ைதப் 
பாருங்கள்.

கிறித்துவ சமயேமா அைனத்து அறிவும் ேவதங்களிலும், 
ேதவாலயச் சடங்குகளிலுேம கண்டறியப்பட ேவண்டும் என 
வலியுறுத்தியது. தான் எழுதிய 'ெதய்வீக ெவளிப்படுத்துதலில்”

கடவுள் உண்ைமயின் பிரமாண சூத்திரத்ைதத் தந்திருப்பது 
மட்டுமல்ல நாம் எைதெயல்லாம் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் 
என்று அவர் விரும்பினாேரா அைவ அைனத்ைதயும் 
ெதரியப்படுத்தி உள்ளார். எனேவ, ேவதங்கள் அைனத்து 
அறிவின் ெமாத்தத்ைதயும், இறுதிையயும் ெகாண்டுள்ளன. 
எனேவ ேபரரசர்கைளத் தங்கள் பின் புலமாகக் 
ெகாண்டிருக்கும் இந்த மத குருமார்களுக்கு ேபாட்டி என்று 
யாருமில்ைல.

இவ்வாறாக 'புனிதமான அறிவு ' ' புனிதமற்ற அறிவு' 
என்றைழக்கப்பட்ட பிரிவுகள் ெகாண்டு வரப்பட்டன. 
இவ்வாறாக, மனித அறிவின் வழிகாட்டுதைல நம்புகிற ஒரு 
பிரிவும், ேவதகாமத்தின் ெதய்வீக ெவளிப்படுத்துதைல நம்புகிற 
ஒரு பிரிவுமாக இரண்டு எதிெரதிர்த் தரப்புகள் ேதான்றின. 
புறச்சமயம் அதன் தத்துவவியலாளரின் கல்விக்கு 
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ஆதரவளித்தது, கிறித்துவம் அதன் பாதிரிமார்களின் 
அருட்கிளர்ச்சிக்கு ஆதரவளித்தது.

இவ்வாறாக, ேதவாலயம் தன்ைன அறிவின் ேசமிப்புக் 
கிட்டங்கியாகவும், அறிவுக்கு தீர்ப்பு ெசால்லும் நீதிபதியாகவும் 
ஆக்கிக் ெகாண்டது. தனது முடிவுகளுக்குக் கீழ்ப்படிதைல 
வற்புறுத்தும் ெபாருட்டு அரசியல் அதிகாரத்ைதப் பயன்படுத்த 
அது எப்ேபாதும் தயாராக இருந்தது. இவ்வாறாக, மதம் 
தனது எதிர்கால நிைலைய தீர்மானிக்கக் கூடிய ஒரு ேபாக்ைக 
ேமற்ெகாண்டது. அய்ேராப்பாவில் அறிவுத்திறேனாக்கிய 
வளர்ச்சியில் ஓர் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு அது ஒரு முட்டுக் 
கட்ைடயாக உருெவடுத்தது. ((நூல் இரண்டாம் அத்தியாயம்)

இனி மனித அறிவின் தத்துவ வளர்ச்சியில் 
முட்டுக் கட்ைடயாகக் கிடத்திய விவாதங்களின் 
வரிைசையக் ெகாஞ்சம் பார்ப்ேபாம். 

மும்ைமக் ேகாட்பாட்டு விவாதம்

இந்தக் ேகாட்பாடு என்பது யாெதனில் அதாவது 
கடவுள் என்பவைர மூன்றாகப் பார்ப்பது. தந்ைத, 
மகன், பரிசுத்த ஆவி. இவ்வாறு கடவுைள 
மூன்றாகப் பிரிக்க முடியாது கடவுள் ஒருவேர 
என வாதிட்டவர்கள் இவர்கைள எதிர்த்தார்கள். 
இவர்கள் எழுப்பிய முதற் ேகள்வி… தந்ைத 
மூத்தவராகதாேன இருக்க முடியும் அவரும் மகனும் 
எப்படி சமகாலத்தவராக இருக்க முடியும்… என்று 
ேகட்டார்கள். சரி. இதுேபால் ஆயிரம் விவாதங்கள் 
நடந்திருக்கலாம் அதற்ெகன்ன இப்ேபா என்று 
சாதாரணமாகக் ேகட்டு விட முடியாது. இந்த 
விவாதத்தின் ெபாருட்டு என்ெனன்ன தைடகள் 
ஏற்படுத்தப் பட்டன என்று பாருங்கள்.

ஆரியஸின் இவ்வாதத்ைத, அவைரப் ேபாட்டியிட்டு ெவன்ற 
பிஷப் மறுத்தார். இருவருக்குமிைடேய ெபாதுவிவாதங்கள் 
நைடெபற்றன. பிஷப் தனது ஆரவாரமான ெசால்லாட்சித் 
திறைன ெவளிப்படுத்தினார். இந்த ெசாற்ேபார் பரவியது. 
அெலக்சாண்டிரியாவின் ெபரும் மக்கட் கூட்டத்தவராகிய 
யூதர்களும், புறச்சமயத்தவரும், ேமைடகளில் இந்த 
ெசாற்ேபார் ேபாட்டிகைள ேகளிக்ைக நிகழ்வாக நடத்தி மகிழ்ந்து 
ெகாண்டார்கள். அவர்களின் ைநயாண்டிக்குரிய விசயமாக 
மகனுக்கும் தந்ைதக்கும் ஒேர வயதா? என்ற ேகள்வி அைமந்தது,

ேபரரசரின் அைவக்கு எடுத்துச் ெசல்லப்படும் அளவுக்கு 
இப்பிரச்சைன விசுவரூபெமடுத்தது. முதலில் அரசர் 
இதைன ஒரு ெபாழுது ேபாக்கான விவாதமாகப் பார்த்தார். 
ஒருேவைள ஆரியஸின் நிைலப்பாேட உண்ைமெயன 

எண்ணியிருக்கக் கூடும்; ஏெனனில் தந்ைத மகைன 
விட மூத்தவராக இருப்பதுதாேன இயற்ைக? ஆனால், 
அவரது இந்தத் தனிப்பட்ட கருத்ைதத் தாண்டி, இந்த 
ேமாதைலத் தீர்ப்பதற்காக 'நிசியா குழு'ைவக் கூட்டுமளவுக்கு 
அவர் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார். அக்குழுவானது “புனிதமான 
கத்ேதாலிக்க மற்றும் அப்ேபாஸ்தல திருச்சைபயானது, 
கடவுளின் மகன் இல்லா காலெமான்றிருந்தது என்றும், 
அவர் ேதான்று முன்பாக அவர் இல்லாமலிருந்தார். பின் 
சூன்யத்திலிருந்ேதா அல்லது ேவெறாரு ெபாருளிலிருந்ேதா 
உருவாக்கப்பட்டார், பைடக்கப்பட்டார் அல்லது மாற்றம் 
ெசய்யப்பட்டார் என்றும், ேபசக்கூடியவர்கைள திருச்சைப 
பழிப்பு நிந்தைனக்குள்ளாக்குகிறது' என்ற விதிைய சமயக் 
ேகாட்பாட்டுத் ெதாகுப்பில் இைணக்க ேவண்டுெமன 
முடிெவடுத்தது. காண்ஸ்டன்ைடன் உடேன அம்முடிைவ தனது 
அரசதிகாரத்ைதப் பயன்படுத்தி அமுல்படுத்தினார்.

இதைனத் ெதாடர்ந்து சில வருடங்களில் 
ேபரரசர் திேயாெடாசியஸ் உயிர்ப்பலிகைளத் தைட 
ெசய்தார்; விலங்குகளின் குடல்கைளப் பரிேசாதைன 
ெசய்வைதத் தைலயாய குற்றமாக்கினார். ேமலும், 
இதன் ெபாருட்டு ேகாயிலுக்குள் யாரும் வருவைதத் 
தைட ெசய்தார். அவர், நம்பிக்ைக குறித்து விசாரைண 
நடத்த விசாரைண அதிகாரிகைள நியமித்தேதாடு 
ேராமின் பிஷப்பாகிய 'டமாஸஸ்' மற்றும் 
அெலக்சாண்டரியாவின் பிஷப்பாகிய 'பீட்டரின்' 
நம்பிக்ைகேயாடு உடன்படாதவர்கள் அைனவரும் 
குடியுரிைம பறிக்கப்பட்டு நாடு கடத்தப்பட ேவண்டும் 
என்று சட்டமியற்றினார். யூதர்கள் ெகாண்டாடும் 
அேத நாளில் ஈஸ்டைரக் ெகாண்டாடியதாக 
நம்பப்படுபவர்கள் மரணதண்டைனக்குள்ளாவர், 

கற்பது நின்று ேபானது; ெமய்யான புலைம காலாவதியானது. 
(நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

புனித சிரிலும் ெபண் அறிவியாலாளர் 
ஹிப்பாட்டியா படுெகாைலயும்

ஆம் டிராப்பர் கூறுகிறாேர அந்த ஆயிரம் 
வருடங்கள்…. மனித இனத்தின் அந்த ஆயிரம் 
ஆண்டுகள் மதவாதிகளால் அறிைவத் ேதடிய 
சிந்தைனயாளர்கள் பலரும் ெகாடூரமாகக் ெகால்லப் 
பட்டார்கள். இேதா ெகாடுங்கைதகள்… பிஷப்பாக 
புனித சிரில் என்பவர் பதவிேயற்ற காலத்தில் 
நடந்தது. மதம் அறிவு வளர்ச்சிக்கு தைடயாக 
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இருந்தது என்பது ஒருபுறம் உண்ைமயாக இருக்க 
மனித உயிர்கள் மதங்களுக்குள் நைடெபற்ற 
ேமாதல்களிலும் பலியாகின. அந்த வரலாறு இன்று 
வைர ெதாடர்வைதக் காணும் எவரும் அந்த 
நம்பிக்ைகயாளர்கைளக் காட்டுமிராண்டிகள் என்று 
கூறுவதிலிருந்து தங்கைளத் தடுத்துக் ெகாள்ளுதல் 
இயலுமா? கீழ்க்காணும் சம்பவங்களின் 
ெதாடர்ச்சிையக் காணுங்கள்,

இந்த சமயத்தில், அெலக்சாண்டரியாவின் பிஷப் அலுவலகம் 
'திேயாபிலஸ்' என்பவர் வசமிருந்தது. ஒரு பைழய 
ஓசிரிஸ் ேகாவிெலான்று அந்நகரின் கிறித்துவர்களுக்கு 
ேதவாலயம் கட்டுவதற்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. புதிய 
கட்டிடத்துக்கான அஸ்திவாரம் ேதாண்டுைகயில் முன்னாளில் 
வழிபாட்டுக்குரியைவயாக இருந்த சில ஆபாசமான 
ெபாருட்கள் அதில் அகப்பட்டுவிட்டன. இவற்ைற 'திேயாபிலஸ்' 
ஆர்வக் ேகாளாறு காரணமாக ெபருந்தன்ைமயின்றி, 
சந்ைதயில் ெபாது மக்களின் ஏளனத்துக்காளாகும் 
விதத்தில் காட்சிப்ெபாருளாக ைவத்துவிட்டார். மும்ைம 
விவாதத்தில் கிறித்துவக் கட்சியார் காட்டியைதவிடக் 
குைறவான ெபாறுைமயுடன் புறச்சமயத்தவரும் வன்முைறயில் 
இறங்கினர். ஒரு, கலகம் மூண்டது. அவர்கள் ெசரபியைனத் 
தைலைமயகமாகக் ெகாண்டனர். ேபரரசர் தைலயிடேவண்டிய 
அளவுக்கு ஒழுங்கின்ைமயும் இரத்தக்களறியும் ஏற்பட்டது. 
ேபரரசர் என்ன ெசய்தார்? அவர் அெலக்சாண்டிரியாவுக்கு 
பிஷப்பின் கருத்திற்கிைணந்து ஒரு பைடைய "ெசரபியைன”
அழித்து விடும்படி அனுப்பினார். ஆம். ேதாலிமியால் 
ேசகரிக்கப்பட்டு, ஜீலியஸ் சீசரின் ெநருப்புக்குத் தப்பி 
நின்றிருந்த அந்த மாெபரும் நூலகம் அந்த மத ெவறியரால் 
அழிக்கப்பட்டது.

'ஹிப்பாட்டியா' 'பிேளட்ேடா' மற்றும் 
'அரிஸ்டாட்டிலினுைடய தத்துவங்களில் மிகுந்த 
ஆளுைம மிக்கவர் என்பேதாடு 'அப்பேலானியஸ்' 
மற்றும் பிற நிலக்கணக்கியலாளருைடய எழுத்துக்கள் 
மீதான திறனாய்வினாலும் தனித்து விளங்கினார். 
ஒவ்ெவாரு நாளும் அவருைடய கல்விச் சாைல 
முன்பு பல குதிைர வண்டிகள் சங்கிலித்ெதாடர் 
ேபால் நின்றன. அவருைடய ெசாற்ெபாழிவைற 
அெலக்சாண்டிரியாவின் ெசல்வந்தர்களாலும், 
புதுைம விரும்பிகளாலும் நிரம்பி வழிந்தது.

தத்துவமும், மதெவறியும்!! இைவகள் இரண்டும் ஒேர 
ேநரத்தில் இருப்பது சாத்தியமில்ைல. இைத சிரில் உணர்ந்தார். 
அந்த உணர்வினால் ெசயல்பட்டார். 'ஹிப்பாட்டியா' தனது 
பல்கைலக்கழகத்ைத மராமத்து ெசய்து ெகாண்டிருந்த 
ேவைளயில், சிரிலினுைடய வன்முைறக் கும்பெலான்று 
அவைரத் தாக்கியது - அந்த வன்முைறக் கும்பல் பல 
மதகுருமார்கள் உள்ள கூட்டம். ஆைடகள் உரியப்பட்டு 
நிர்வாணமாக அவர் ேதவாலயத்துக்கு இழுத்துவரப்பட்டு அங்கு 
திருக்ேகாவில் வாசிப்பாளரின் குண்டாந்தடியால் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார். உயிரற்ற அவரது உடல் பல துண்டுகளாக 
ெவட்டப்பட்டது; எலும்புகளிலிருந்து சைதகள் ேதாேலாடு ேசர்த்து 
பிய்க்கப்பட்டன, இறுதியில் எச்சம் தீ ைவக்கப்பட்டது.

அெலக்சாண்டிரியாவில் கிேரக்கத் தத்துவம் இப்படிெயாரு 
முடிைவச் சந்தித்தது. ேதாலமியரால் அரும்பாடுபட்டு 
வளர்க்கப்பட்ட புலைமக்கு காலவைரயற்ற மூடுவிழா நடத்தப்பட்டது. 
ெசரபியனிலிருந்து "மகள் நூலகம்" கைலக்கப்பட்டது. 
ஹிப்பாட்டியாவுக்கு ேநர்ந்த கதியானது மதச்சார்பற்ற சிந்தைனைய 
வளர்க்க விரும்பும் அைனவருக்கும் எச்சரிக்ைகயாக 
அைமந்தது. அதுமுதற்ெகாண்டு மனித அறிவிற்கான சுதந்திரம் 
இருக்கக் கூடாெதன்றாகியது. திருச்சைபகள் எவ்வாறு 
ஆைணயிட்டிருக்கிறேதா அவ்வாேற ஒவ்ெவாருவரும் சிந்திக்க 
ேவண்டும். கி.பி, 414-ல் ஏெதன்ஸிலும் தத்துவவியல் தனது 
இறுதிக்கட்டத்திற்குக் காத்திருந்தது. 'ஜஸ்டினியன்' மிக விரிவான 
அளவில் அதனுைடய ேபாதைனையத் தைட ெசய்ததுடன் 
அந்நகரிலுள்ள அைனத்துப் பள்ளிகைளயும் மூடச் ெசய்தார். 
(நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இம் மண்ணில் அறிவியல் வளர்ச்சிக்காக 
தன்னுயிைரத் தியாகம் ெசய்தவர்கள் வரிைசயில் 
ஹிப்பாட்டியா என்கின்ற ெபண் அறிவியலாளர் 
தைலயாய இடம் ெபறுகிறார் என்பைத இன்று 
வைர வரலாற்று நூல்கள் ேபாதுமான அளவு 
உரத்து ெசால்லவில்ைலதாேன?

ெபலஜியசும் புனித அகஸ்டினும்

மரணம் என்பது மதத்தின் மிகப் ெபரிய ஆயுதம். 
மரணம் என்கின்ற ஒன்று இல்லாவிட்டால் 
கடவுள் என்பரின் ேதைவேய மனித சமுதாயத்தில் 
ேதான்றியிருக்க வாய்ப்புகள் மிகக் குைறவு. 
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பேத கடவுைள 
தக்க ைவக்க மக்கள் மனதில் பதியப் பட்ட 
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முதல் ஆணி என்று கூறலாம். மரணம் பற்றி 
ேவதநூல்கள் உைரத்தைத புத்தியுள்ள மனிதர்கள் 
ேகள்விக்குட்படுத்த தான் ெசய்தார்கள். ஆனால் 
மதத்தின் அடுத்த உடனடி ஆயுதம் வன்முைறயும் 
ெகாடுங்ேகான்ைமயும்தான் என்பைதத்தாேன நாம் 
பார்த்து வருகிேறாம். 

ெபலஜியஸ் என்கின்ற பிரிட்டிஸ் மதகுரு ஒருவேர இதைனக் 
ேகள்வி ேகட்கும் கருத்துக்கைளப் பதிவிடலானார். அவர் 
மட்டுமல்ல பல மதக்கருத்துக்கைள மறுத்தவர்களில் 
மதகுருமார்களும் அடங்குவர். இங்கர்சால் அவர்கேள 
மதக்கல்வி கற்றவேர என்பைத அறிேவாமல்லவா? 
உண்ைமயாக மதத்ைத அறிவின் ெவளிச்சத்தில் பார்க்கும் 
எவரும் இதைனச் ெசய்தனர் அவர்கள் அறிவியலறிஞர்களாக 
மட்டுமல்ல மதகுருமார்களாகவும் இருந்தனர்.

"மரணம் என்பது ஆதமின் பாவத்தினால் இவ்வுலகில் 
அறிமுகப்படுத்தப்படலில்ைல, மாறாக, இயற்ைகயின் விதிப்படி 
அவன் மாண்டுதான் ஆகேவண்டும். எனேவ அவன் பாவேம 
ெசய்யாமலிருந்திருந்தால் கூட மாண்டுதான் ேபாயிருப்பான், 
அவனுைடய பாவத்தின் விைளவுகள் அவைன மட்டுேம சாரும்; 
தவிர, அவனுைடய சந்ததிைய பாதிக்காது, இப்ேபாதைனைய 
அவர் ேமற்கு அய்ேராப்பா மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 
முழுவதிலும் எடுத்துச் ெசன்றார். 

'ஆதாமுைடய வீழ்ச்சிக்கு முன்ேப உலகில் மரணம் இருந்து 
வந்ததா?' அல்லது 'ஆதாமுைடய பாவத்துக்கு தண்டைணயாக 
தான் மரணம் உலகில் புகுத்தப்பட்டதா?' என்ற ேகள்விக்கான 
பதிைலத் தீர்மானிப்பதில், ெபலஜியஸின் கருத்துக்கள் 
இயற்ைகேயாடு ஒத்திருந்ததா அல்லது முரண்பட்டிருந்ததா என்று 
ஆய்வு ெசய்யப்படவில்ைல. பதிலாக, புனித அகஸ்டீனின் மதக் 
ேகாட்பாடுகளுடன் தான் ெபாருந்திப் பார்க்கப்பட்டது. முடிவும் 
எதிர்பார்க்கக் கூடியதாகேவ அைமந்திருந்தது. (அதாவது 
ெபலஜியஸ் நாடு கடத்தப்பட்டார்) 

ஆனால் மதத்தின் ேபரால் ேதவாலயங்களின் அதிகாரத்தால் 
தூக்கிப் பிடிக்கப்பட்ட இந்தக் ேகாட்பாடானது ேகள்விக்கப்பாற்பட்ட 
நவீன அறிவியலின் கண்டுபிடிப்புகளால் தூக்கிெயறியப்பட்டது. 
பூமியில் ஒரு மனித உயிர் ேதான்றுவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு 
முன்ேப, இலட்சக்கணக்கான தனி உயிரிகளும், அதற்குேமல் 
பல்லாயிரக்கணக்கான உயிரின வைககளும் ெபாதுப்பண்புள்ள 
இனக் கூட்டங்களும் மரணமைடந்திருக்கின்றன, அந்தப் 
பரந்த மூதாைதயரின் வழித்ேதான்றல்களில் ஒரு மிகச் சிறிய 
விகிதம்தான் இன்று நம்மிைடேய எஞ்சியுள்ளது. (நூல் 
மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இவ்வாறாக ஆதாமுக்கு முன்ேப உலகில் மரணம் 
என்று ஒன்று இருந்தது என்று கூறிய குற்றத்திற்கு 
ெபலஜியசு ஆளாகி நாடு கடத்தப்பட்ட பின்னர் 
மதம் இது குறித்து கறாரான நடவடிக்ைககளில் 
இறங்கியது.

'ெபலஜியன் முரண்பாட்டில்' வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பானது 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விைளைவ உருவாக்கியது. 
உலகின் ேதாற்றத்ைதப் பற்றிக் கூறும் நூல் கிறித்துவத்தின் 
அடிப்பைடயாகியது. ஒருபக்கம் இைறயியற் பார்ைவயில் 
ஏெதன் ேதாட்டத்தில் நடந்த பாவமும், ஆதாம் வரம்பு மீறியதும் 
தண்டிக்கப்பட்டதும் மிகப் ெபரிய முக்கியத்துவம் ெகாண்டைவயாக 
மாறின என்றால், மற்ெறாரு புறம் தத்துவவியல் பார்ைவயில் 
பிஷப்புகளுக்கு அறிவியல் துைறயில் மிகப் ெபரிய அதிகாரத்ைத 
அளித்தது. வானவியல், நிலவியல், பூேகாளம், மானுடவியல், 
காலக் கணிப்புத் துைற, ேமலும் மனித அறிவின் பிற அைனத்து 
பிரிவுகளும் பிஷப்பின் அறிவியல் ெகாள்ைகயுடன் ஒத்துப் 
ேபாகுமாறு அைமக்கப்பட்டன. (நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இப்ேபாது புனித அகஸ்டீன் என்கின்ற பாதிரியாைரப் 
பற்றி நாம் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.

புனித அகஸ்டீன் ேகாட்பாடுகேள கிறித்து 
மதத்தின் அடிப்பைட விதிகளாகக் கிட்டத்தட்ட 15

நூற்றாண்டுகளுக்கு ேமலாக வரலாற்றில் ஆட்சி 
ெசய்தன என்று எடுத்துைரக்கும் டிராப்பர் அவருைடய 
இைறயியைல ஒருவர் வாசித்தால் தனியாக அவற்ைற 
விமர்சனம் ெசய்ய ேவண்டிய ேதைவ இருக்காது 
என்று கூறுகிறார். அந்த அளவுக்கு அவருைடய 
எழுத்துக்கள் இருந்தன,,, உதாரணத்துக்கு ஒரு சில 
வரிகள். புனித அகஸ்டீனடமிருந்து,

புனித அகஸ்டீன் ேமலும் கூறிக் ெகாண்டு ேபாகிறார். இவ்வாறாகக் 
கடவுளால் உச்சரிக்கப் பட்ட வார்த்ைதகள் ெதாடர்ச்சியாக 
உச்சரிக்கப் பட்டன. ேமலும் இவற்ைற உச்சரிப்பதற்கு முன்ேப 
பைடக்கப்பட்ட ஒரு ெபாருள் இருந்திருக்க ேவண்டும். எனேவ 
இப்ெபாருளானது விண்ணும் மண்ணும் ேதான்றுவதற்கு 
முன் எந்த உயிரும் ேதான்றியிருக்க முடியாது. ஆனால் 
அது ஒரு பைடப்பாகதான் இருக்க ேவண்டும். ஏெனனில் 
அதனின்று ெவளிப்பட்ட வார்த்ைதகள் முடிந்து விடுகின்றன. 
ஆனால் கடவுளின் வார்த்ைதகள் என்ெறன்ைறக்குமானைவ 
என்பைத நாம் அறிேவாம். ேமலும் ேபசப்பட்ட வார்த்ைதகள் 
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ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உச்சரிக்கப் படவில்ைல. மாறாக ஒேர 
ேநரத்தில் உச்சரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படியில்லாவிட்டால் 
அைவ ேதான்றிய காலம் இருந்து அது ேவறுபட்டிருக்கும். 
ெதாடர்ச்சி என்பது இயல்பாகேவ ேநரத்ைதக் குறிக்கும். 
ஆனால் அப்ேபாேதா அழியாைமயும் நிைலத்திருப்பைவயும் 
தவிர ேவெறதுவுேமயில்ைல. என்ெறன்ைறக்குமாக் கடவுள் 
அறிந்து கூறியிருக்கும் வார்த்ைதகள் அவற்றிற்குரிய காலத்தில் 
நடந்ேதறுகின்றன. (நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இவ்வாறு நீண்டு ெசல்கிறது புனித 
அகஸ்டினுைடய தத்துவம். டிராப்பர் கூறியது 
ேபால் இவற்ைற நாம் தனியாக விமர்சிக்க 
ேவண்டாம்தாேன? இந்த வாசகங்கள் டாக்டர் 
பாஸி என்பவரின் கத்ேதாலிக்க திருச்சைப 
தந்ைதயரின் நூல் திரட்டு என்கின்ற நூலிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டது என்றும் டிராப்பர் ெதரிவிக்கிறார். 
மதத்துக்கும் அறிவியலுக்குமிைடேய மிகப் ெபரிய 
முரண்பாடுகைளத் ேதாற்றுவித்த பாதிரியாரும் 
இவேர என்று டிராப்பர் விரிக்கிறார், 

அறிவுத்திறேனாக்கிய வளர்ச்சியில் 
அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகம் நிகழ்த்திய 
மாெபரும் சாதைனைள அழிக்கும் ேவைலைய 
புனித அகஸ்டீன் காலத்திய கிறித்துவ மதம் 
ெசய்யலாயிற்று. உலகம் மற்றும் மனிதனின் 
பைடப்புக் ேகாட்பாடுகள் பற்றி ைபபிளின் கைதகைள 
நாம் அறிந்திருப்ேபாம். எனேவ இக்கட்டுைரயில் 
அப்பகுதிகள் பற்றிய விவரைணகைளத் தவிர்த்து 
சில முக்கியமான விவாத உைரகைளப் பற்றி மட்டும் 
பார்க்கலாம், பூமி தட்ைடயாக இருக்கிறது என்றும் 
பூமிக்கு ேமற்கூைரயாக வானம் இருக்கிறது என்றும் 
பூமிக்குக் கீேழ அக்கினிக் குண்டமாக பாதாளம் 
இருக்கிறது என்பதுேம உலகம் பற்றிய மதத்தின் 
சித்திரமாக இருந்தது இல்ைலயா? ஆனால் 
அவ்வாறில்லாமல் பூமி தட்ைட அல்ல உருண்ைட 
என்றும் அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகத்தின் 
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகேள உணர்த்திவிட்டன 
அதன் வழி வந்த எேராஸ்தனீசு என்கின்ற 
அறிவியலாளர் உணர்ந்து உைரத்திட்டார் என்றும் 
ஏற்கேனேவ கூறிேனாமில்ைலயா? இந்தக் கூற்ைற 
மறுத்து புனித அகஸ்டின் கால மதவாதிகள் 
என்னெவல்லாம் கூறி வாதிட்டார்கள் என்று 
பார்ப்ேபாமா…

பூமி ேகாள வடிவத்திலுள்ளது என்று 
ெசால்பவர்கைளப் பார்த்து லக்டானிடஸ் என்பவர் 
எழுப்பும் ேகள்விகைளப் பாருங்கள்

தாவரங்களும் மரங்களும் பூமியின் அடுத்த 
பாகத்தில் கீழ்ேநாக்கி ெதாங்கிக் ெகாண்டிருக்கின்றன. 
மனிதர்களின் கால்கள் அவர்கள் தைலைய 
விட உயரமாக இருக்கின்றன என்ெறல்லாம் 
நம்புமளவுக்கு மனிதர்கள் முட்டாள்களாக இருக்க 
முடியுமா? பூமியின் அடுத்த பக்கத்திலிருந்து 
எப்படி ெபாருட்கள் கீேழ விழாமல் ெதாங்கிக் 
ெகாண்டிருக்கின்றன? அவர்களிடம் ேகட்டால் இது 
ேபான்ற முரண்பாடுகளுக்கு என்ன சமாதானம் 
ெசால்வார்கள்? ((நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இதைனத் ெதடர்ந்து புனித அகஸ்டீன் உறுதியாகப் 
பதிலளிக்கிறார்

பூமியின் அடுத்த பாகத்தில் யாரும் வசித்துக் 
ெகாண்டிருக்க முடியாது. ஏெனனில் ஆதமின் ஏெனனில் ஆதமின் 
வாரிசுகளில் அப்படி எந்த ஓர் இனமும் விவிலியத்தில் வாரிசுகளில் அப்படி எந்த ஓர் இனமும் விவிலியத்தில் 
ெசால்லப்படவில்ைல ெசால்லப்படவில்ைல ((!!!!!!!!))

இைவ எல்லாவற்ைறயும் விட பூமி உேலாக 
வடிவிலுள்ளது என்கின்ற வாதத்தில் அதிகமாகப் 
பதிலளிக்கப்படாத ேகள்வி இதுவாகத்தான் 
இருந்திருக்கும், “நியாயத் தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில் 
பூமியின் அடுத்த பக்கத்திலுள்ள மனிதர்கள் 
ஆகாயத்திலிருந்து கீழிறங்கி வரும் கடவுைள எப்படி 
பார்க்க முடியும்?

இவ்வாறாக நீண்டு ெசல்லும் அறிவு 
வளர்ச்சிக்கான ேபாராட்ட பாைதயின் வரலாற்றுச் 
சுவடுகளுக்கான ஒரு முன்னுைரேய இக்கட்டுைர. 
தங்கள் வாழ்க்ைகையயும் தங்கள் இன்னுயிைரயும் 
மதங்களின் தண்டமுைற மன்றத்திடம் பலியிட்டு 
அறிவியலாளர் இந்தக் ேகள்விகைளத் தாண்டி 
அறிவியல் உண்ைமகைள மனித புத்தியில் நிைல 
ெபறச் ெசய்தார்கள். அெலக்சாண்டிரியாவின் 
அழிவுக்குப் பிறகு நீண்ட காலம் கழித்து அராபியர்கள் 
அதைனக் ைகப்பற்றி நின்று ேபாயிருந்த அல்லது 
நிறுத்தப் பட்டிருந்த அறிவியல் வளர்ச்சிையக் 
குறிப்பாக வானவியலிலும கணிதவியலிலும் 
ெதாடர்ந்தார்கள். ஆனால் அதன்பிறகும் 18ம் 
நூற்றாண்டு வைர மதத்திற்கும் அறிவியலுக்குமான 
ேமாதல் அரசு அதிகாரத்ைதயும் மீறிக் கூட 
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நடத்தப்பட்டுக் ெகாண்ேட இருந்தது. ஒரு கட்டத்தில் 
அய்ேராப்பா அரசிடமிருந்து மதத்ைத பிரித்திட 
தீர்மானித்தது. அதுவைரயிலுமான வரலாறு கூட பல 
நூல்களாக இயற்றப்படும் வண்ணம் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தேத ஆகும். மதத்தின் இத்தைகய வரலாற்ைற 
அறிந்திருந்தும் அறிவியைலத் ெதாழிலாக ஏற்றுக் 
ெகாண்டிருப்பவர் பலரும் மதம் மனித வாழ்வில் 
இன்றியைமயாதது எனக் கூற முற்படும்ேபாது அதைன 
மறுத்துத் தைலவர் ெபரியாரின் கடவுள் மறுப்பு 
முழக்கங்கள் நமக்குள் உயிர்ப்ேபாெடாலிக்கின்றன. 
அைவ மனித இன வரலாற்ைற சுருக்கிக் கூறிட்ட 
வரிகளாகும். 

அடிக்குறிப்புகள்

1. HISTORY OF THE CONFLICT BETWEEN 

RELIGION AND SCIENCE

By John William Draper, M. D., LL. D., December 1873.
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1930களில், தமிழகத்தில் முதல் தைலமுைற 
சுயமரியாைதத் திருமணங்கள் நைடெபற்றுக் 
ெகாண்டிருந்த காலகட்டத்தில், சாதி மறுப்புத் 
திருமணங்கள் ெசய்து ெகாண்ட சுயமரியாைதச் 
சுடெராளிகள் ச.வீ.க.முத்துசாமி- காந்தியம்மாள் 
அவர்களின் ேபத்தி ஆவார் ஓவியா. தந்ைதயார் 
தமிழரசன் என்ற இராசாமணி, தி.மு.க.ப.க., 

அதன்பின் திராவிடர் கழகத்தில் ேபச்சாளாராக, 
மாவட்டப் ெபாறுப்புகளில் இருந்து பணியாற்றியவர்.

ஓவியா 13 வயதிலிருந்து ேமைடப்ேபச்சாளராக 
இருந்து வருகிறார். மகளிர் விடுதைல மன்றம், 
தமிழனப்ெபண்கள் விடுதைல இயக்கம், 
தாழ்த்தப்பட்ேடார் பிற்படுத்தப்பட்ேடார் நல இயக்கம் 
ஆகிய அைமப்புகைள நடத்தியவர். ஏழாண்டுகள் 
நடத்தப்பட்ட புதிய குரல் இதழின் ஆசிரியர். புதிய 
குரல் என்னும் இயக்கத்தின் நிறுவனர். இது ஒரு 
கலாச்சார இயக்க, சிந்தைன உருவாக்கக் களம்.
சாதியற்ற, பாலின ேபதமற்ற தமிழ்ச் சமூகம் அதுேவ 
இலக்கு என்பது இந்த இயக்கத்தின் குறிக்ேகாள் 
வாசகம். சாதியற்ற ெபாது ெவளிையக் கட்டுவேத 
இதன் முகாைமயான ேநாக்கம்.

திரு. ஆனந்தன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட 
புத்த மதத்தின் சாரம் என்ற புத்தகத்திைன ெமாழி 
ெபயர்த்தவர் ஓவியா. 'ெபண்ணும் ஆணும் ஒண்ணு', 
'கருஞ்சட்ைடப்ெபண்கள்', 'ஆதிப்ெபண்ணின் 
அடிேதடி', 'மதம் மாறச்ெசான்னாரா ெபரியார்?', 
'புதிய குரல் ெதாகுப்பு', 'மதமும் ெபண்களும்' 
என்னும் பல நூல்களின் ஆசிரியர். ’மதத்திற்கும் 
அறிவியலுக்குமான ேபார்’ என்னும் இவரின் 
ெமாழிெபயர்ப்பு நூல் ெவளிவர இருக்கிறது.
சிந்தைனயாளன், உண்ைம, காலச்சுவடு, ைகத்தடி 
ேபான்ற ஏராளமான இதழ்களில், மலர்களில் 
இவரது கட்டுைரகள் இடம் ெபற்றிருக்கின்றன.
கருத்துைரயாளராக, எழுத்தாளராக ஊடகத்தளத்தில் 
இயங்கி வருகிறார். 22 ஆண்டுகள் ஒன்றிய 
அரசுப்பணியாளராக, இந்திய விண்ெவளி 
ஆராய்ச்சி மய்யத்தில் பணி புரிந்தவர். தற்சமயம் 
கம்ெபனி ெசகரட்டிரியாக ெசன்ைனயில் ெசாந்தத் 
ெதாழில் ெசய்து வருகின்றார். பல தனியார் 
நிறுவனங்களுக்கும் பணியாற்றுகிறார்



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 Val-
ley Civilization.
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கைலஞர் மு. கருணாநிதியின் 
ேமற்ேகாளாட்சியில் பாரதிதாசன் கவிைதகள்

ேபரா. முைனவர் இ. கி. இராமசாமி
ேமனாள் தைலவர், தமிழ் உயராய்வு ைமயம், யாதவர் கல்லூரி, மதுைர

1.1 அறிமுகம்

கைலஞர் மு.கருணாநிதியின் பைடப்புலகம் 
பரந்துபட்டது. புதினங்கள், நாடகங்கள், 
உைரஓவியங்கள், கட்டுைரகள், கடிதங்கள், 
சிறுகைதகள், கவிைதகள், பயணநூல்கள், தன்வரலாறு, 
ேநர்காணல்கள், ெபான்ெமாழிகள், ெசாற்ெபாழிவுகள், 
சட்டமன்ற உைரகள் என அவற்ைறப் பகுத்தும் 
ெதாகுத்தும் பார்க்கலாம். அவற்றில் அவருைடய 
பன்முகத் திறன்கைளயும் பைடப்பு ஆளுைமகைளயும் 
காணமுடியும். அவருைடய பைடப்புலகில் 
ெதால்காப்பியம், சங்கஇலக்கியங்கள், திருக்குறள், 
சிலப்பதிகாரம், பாரதிதாசன் கவிைதகள் ஆகியன 
எடுத்தாளப்ெபற்றிருக்கும். அவற்றில் பாரதிதாசனின் 
கவிைதவரிகேள சாலப் ெபாருத்தமான இடங்களில் 
அதிகமாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன.

1.1.1 ஆய்வு ெநறிமுைற
கட்டுைரயின் ெசறிவும் ெசாற்சிற்பமும் வைரயைறயும் 
கருதி எடுத்தாளப்பட்டுள்ள ேமற்ேகாள்களுக்கு 
அடிக்குறிப்பு இடவில்ைல. கைலஞரின் நூல்கேள 
அடிக்குறிப்பில் இடம்ெபறுகின்றன. தமிழ்நாட்டு 
வரலாறும், அரசியல் வரலாறும் கைலஞரின் 
வாழ்க்ைக வரலாறும் பாரதிதாசன் கவிைதகளின் 
ேநாக்கும் ேபாக்கும் அறிந்து விருப்பு ெவறுப்பின்றிக் 
கைலஞைர ஒரு பைடப்பு ஆளுைமயாகப் பார்த்தால் 
கட்டுைரயின் கருத்து எளிதாகப் புரிந்துவிடும்.

காலம், களம், காரணம் ஆகிய மூன்று நிைலகளில் 
பாரதிதாசன் கவிைத வரிகைளக் கைலஞர் 
எடுத்தாண்டுள்ளார். அவருைடய ேபச்சிலும் 
எழுத்துக்களிலும் இைடயிலும் இறுதியிலும் 
ெபாருத்தமாகக் ைகயாண்டுள்ளார். அவற்றில் 

கட்டுைரச் சுருக்கம்

கைலஞர் மு.கருணாநிதியின் பைடப்புலகம் பரந்துபட்டது.அவருைடய பைடப்புலகில் பாரதிதாசனின் 
கவிைதவரிகள் சாலப் ெபாருத்தமான இடங்களில் அதிகமாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளனவா? என இந்தக் 
கட்டுைர ஆராய்கிறது.கைலஞரின் நூல்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு, அதில் பாரதிதாசனின் கவிைத 
ேமற்ேகாள்கள் எங்ெகல்லாம் எடுத்து ஆளப்பட்டிருக்கிறது என்பைதயும், கைலஞர் மு.கருணாநிதி அவர்கள் 
எப்படிப்பட்ட இடங்களிெலல்லாம் எங்ஙனம் பாரதிதாசனின் கவிைத வரிகைளக் ைகயாண்டிருக்கிறார் 
என்பைதயும், பல ஆதாரங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு ஆய்வு ெசய்கிறது.காலம், களம், காரணம் ஆகிய 
மூன்றுநிைலகளில் பாரதிதாசன் கவிைத வரிகைளக் கைலஞர் எப்படி எடுத்தாண்டுள்ளார் என்பைதயும், 
அவருைடய ேபச்சிலும் எழுத்திலும் இைடயிலும் இறுதியிலும் எப்படிெயல்லாம் ெபாருத்தமாகப் 
பாரதிதாசன் கவிைத வரிகைளக் கைலஞர் மு.கருணாநிதி ைகயாண்டுள்ளார் என்பைதயும் இக்கட்டுைர 
ஆராய்கிறது.முடிவில் இைதப்ேபால ேவறு தைலவர்கள் இப்படி பயன்படுத்தி இருக்கிறார்களா? என்று 
ஆராய்வதற்கான வழிமுைறகைளயும் இந்தக் கட்டுைர தருகிறது
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இறுதிப்பகுதிகளில் இடம்ெபறும் கவிைதவரிகள் 
தண்டமிழாற்றைல உணர்த்தும்.

அறிஞர் அண்ணாவின் ேபச்சிலும் எழுத்திலுங்கூட 
இத்தைகய உத்தி காணப்ெபறவில்ைல. நாவலர் 
இரா.ெநடுஞ்ெசழியன் பாரதிதாசன் கவிைதகைள 
ேமைடேதாறும் முழங்கி இைளஞர்களுக்கு 
எழுச்சியூட்டினார் என்பதில் நமக்கு மாற்றுக் 
கருத்து இல்ைல. ஆனால் கைலஞர் ேதர்ந்ெதடுத்த 
பாரதிதாசன் கவிைத வரிகைளச் சூழ்நிைலக்குத் 
தக்கவாறு ெபய்துள்ளார். பாரதிதாசேன 
ேதர்ந்ெதடுத்த ெசாற்கைளத்தான் பயன்படுத்துவார். 
அது அவருைடய கவிைத நைடயின் தனிச்சிறப்பு. 
ெமாத்தத்தில் பாரதிதாசன், கைலஞர் ஆகிய 
இருவர் பாணியிலும் உயிேராட்டம் இருக்கும்.

2.1 தமிழ்நாடு தமிழ் மாணவர் மன்றம் (1942)

கைலஞர் தமது 18ஆம் வயதில் தாம் ெதாடங்கிய 
‘தமிழ்நாடு தமிழ் மாணவர் மன்ற’ ஆண்டு விழாைவ 
நடத்தினார். அதற்கு பாரதிதாசன் அனுப்பிைவத்த 
வாழ்த்துப்பா கைலஞைர ஆட்ெகாண்டுவிட்டது.

“தண்ெபாழிலில் குயில்பாடும் திருவாரூரில்
 தமிழ்நாடு தமிழ்மாணவர் மன்றங் காண்!
வண்ைமெயாடும் உண்ைமெயாடும் வாழ்த்திடுங் காண்
 மக்களிைட எழுச்சிக்கு மருந்தாகுங் காண்!
கண்மூடிக் குறிமறந்து தமிழர் தங்கள்
 கைலமறந்த ெநஞ்சத்தில் ஒளிெயய் துங்காண்!
புண்வாய்ந்ேதார் அல்லர்காண்! திருவாரூரின் 
 புலியிைளஞர் காண்! ேதாள்கள் பூரித்தார் காண்!”

“எழில்மன்றச் சட்டத்ைத உயிைரப் ேபாேல
 எண்ணியந்த வண்ணேம நடப்பார் கள்காண்!
ஓழிந்தார்காண் அயர்வுதைன! அவர்கள் நாளும் 
 உயர்கவிைதச் சுைவதன்னில் ேதாய்ந்திட்;டார்கள்
ெமாழியினிேல தமிழ்ெமாழிேய உயர்ந்த ெதன்றும் 
 மூச்ெசல்லாம் தமிழுக்ேக என்றும், நல்ல 
வழியறிந்து விட்டார்காண்! முத்த மிழ்க்கு
 மைட ேகாலி விட்டார்காண்! உலகில் பாய்ச்ச!”

“கிளம்பிற்று காண்தமிழ்ச் சிங்கக் கூட்டம்
 கிழித்ெதரியத் ேதடுதுகாண் பைகக்கூட் டத்ைத!
வளம்ெபரிய தமிழ்நாட்டில் தமிழ ரல்லார் 
 வால்நீட்டி னால் உைததான் கிைடத்திடுங்காண்!
தளும்புதுபார் பக்திெயன்றும் ேயாக ெமன்றும்

 சாமிெயன்றும் முழுமிெயன்றும் எழுதிப் ேபசிப்
புளுகுதல் இனிப்பலிக்க வழியில் ைலகாண்
 புதுவாழ்வு மலர்ந்ததுகாண் தமிழ்நாட் டின்காண்!”

(ேமற்ேகாள் எடுத்தாளப்பட்டது – ெநஞ்சுக்குநீதி - 
முதல்பாகம், திருமகள் நிைலயம், ெசன்ைன, 
2000, ப. 53). ேமற்கண்ட வரிகைள இைளஞர் 
கூட்டங்களில் கைலஞர் முழங்குவைத ஒரு 
வழக்கமாகேவ ெகாண்டிருந்தார்.

2.2 கல்லக்குடிப் ேபாராட்ட அைழப்பு (1953)

டால்மியாபுரத்திற்குக் கல்லக்குடி என்ற தூய 
தமிழ்ப்ெபயைரச் சூட்டச் ெசால்லி நடத்திய 
ேபாராட்டத்தில் 6 மாதம் கடுஞ்சிைறத்தண்டைன 
ெபற்று அரியலூர் சிைறயில் அைடக்கப்பட்டார். 
ைகது ெசய்யப்பட்ட ெதாண்டர்கள் யாரும் 
மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதிக்ெகாடுத்துவிட்டு 
விடுதைல ெபறக்கூடாது என்பைத முதலிேலேய 
ெசால்லிவிட்டார். அதற்குத் தன்மான உணர்வு 
ெபாங்கும் பாரதிதாசன் கவிைத வரியிைனேய 
அடிநாதமாக ெவளிப்படுத்தினார்.

“எதிரிகள் ேகாடிஇட்டு அைழத்தாலும் 
ெதாேடன்” (ேமலது, ப. 192).

2.2.1 சிைறவாசம்

சிைறக்குள் ெதாண்டர்களுக்குச் ெசாற்ெபாழிவு 
ஆற்றுங்கால்,

“தமிெழன்று ேதாள்தட்டி ஆடு! அந்தத்
தமிழ்ெவல்க ெவல்க என்ேற தினம்பாடு” (ேமலது, ப. 237)

என்று பாரதிதாசன் கவிைதவரிகைளச் ெசால்லித் 
தமிழ்ப்பற்ைற ஊட்டினார்.

2.2.2 ேசார்வு நீக்க

சிைறத்தண்டைன ெதாண்டர்கைளச் ேசார்வைடயச் 
ெசய்யும். அதைன அனுபவித்துக் ெகாண்டிருந்த 
கைலஞர் ேமற்ேகாளாய் எடுத்தாண்ட பாேவந்தரின் 
கவிைத வரிகள் வருமாறு:

“மாங்குயில் கூவிடும் பூஞ்ேசாைல — எைம
மாட்ட நிைனத்திடும் சிைறச்சாைல” (ேமலது, ப. 240)
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சற்ெறாப்ப 23 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் தான் 1976-
ல் டால்மியாபுரம் கல்லக்குடி என மாற்றப்பட்டது.

2.2.3 ஒப்புைம

இவ்விடத்தில் ‘உங்களில் ஒருவன்’ என்ற தன்வரலாற்று 
நூலில் இன்ைறய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் 
சிைற அனுபவத்ைதயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். 
ெநருக்கடிநிைல காலத்தில் (Emergency) 1976-ல் 
தி.மு.க. ஆட்சி கைலக்கப்பட்டது. மு.க.ஸ்டாலிைனச் 
சிைறக்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள். எத்தைன 
ஆண்டுகள் சிைறவாசம் என்று ெசால்லப்படவில்ைல. 
தமது மனத்துக்குள் ேமற்காட்டிய பாேவந்தர் கவிைத 
வரிகைள நிைனத்துக்ெகாண்டார். சிைறயின் உள்ேள 
நுைழந்தார். அங்கு,

“மாங்குயிலின் இனிய கீதம் ேகட்கவில்ைல, மரண ஓலங்கள் 
ேகட்டன. சிைறச்சாைல சித்திரவைதக் கூடாரமாக நடத்தப்பட்ட 
ெகாடுைமகள் அத்தைனயும் பைதபைதக்க ைவக்கும் 
நிகழ்ச்சிகள் என்றாலும், அைவ ஒரு ெகாள்ைக வீரனுக்கு 
எைதயும் தாங்கும் சக்திைய உருவாக்கியது. சிைறக்குள் 
உங்கைளயும் அைழத்துச் ெசல்கிேறன்!
 இேதா சிைறவாசலில் காத்திருக்கிேறன்.
 நீங்களும் வாருங்கள்!”

(மு.க.ஸ்டாலின், உங்களில் ஒருவன், பூம்புகார் பதிப்பகம், 
ெசன்ைன, 2022, பக். 333-334)

இவ்வாறு தந்ைதயின் அனுபவம் அவேர 
ேதடிக்ெகாண்டது, மகனின் அனுபவம் அவைரத் ேதடி 
வந்தது. தந்ைதக்கும் மகனுக்கும் ெவவ்ேவறு தாக்கத்ைத 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. காரணம் இருேவறு சூழ்நிைலகள்.

3.1 பாரதிதாசன் மைறவு

21.4.1964 இல் பாரதிதாசன் இயற்ைக எய்தினார். 
அன்று கைலஞர் பாரதிதாசனின் இலக்கிய 
ஆளுைமயிைனத் தனி ெசாற்சித்திரத்தால் 
வடித்துக்காட்டினார். பாரதிதாசனின் உவைமயழகு, 
உணர்ச்சித் துடிப்பு, புதுைமேநாக்கு, புரட்சி ெவடிப்பு 
தமிழரின் ெநஞ்செமல்லாம் நிைறந்தைவ.

“ெகாைல வாளிைன எடடா! – மிகு
ெகாடிேயார் ெசயல் அறேவ”

என்பன ேபான்ற புரட்சி ெதறித்திடும் வரிகைள 
இன்ெனாருவரால் புைனந்திட முடியுமா?

“காண்பெதல்லாம் ெதாழிலாளி ெசய்தான் - அவன்
காணத் தகுந்தது வறுைமயாம்!
பூணத் தகுந்தது ெபாறுைமயாம்!”

என்று ெதாழிலாளர்களுக்குத் ேதாழனாய் 
உரத்தகுரல் எழுப்ப யாரால் முடியும்!

“மட்டற்ற ெசம்ெபாருட்ேக - முரண்படும்
மதங்கள் உண்ேடாடா!”

என்று மதங்கைளச் சாடிய ஆண்ைமயாளர் 
உண்டா?

“தமிழ் எங்கள் உயிர் என்பதாேல
ெவல்லும் தரமுண்டு தமிழுக்கு இப்புவிேமேல”

என்று தன்னம்பிக்ைக ஊட்டிய கவிஞரும் 
உளேரா?

“நீடுதுயில் நீக்கப் பாடிவந்த நிலா!
காடு கமழும் கற்பூரச் ெசாற்ேகா!
கற்பைன ஊற்றாம் கவிைதயின் புைதயல்!
திறம்பாட வந்த மறவன்; புதிய
அறம்பாட வந்த அறிஞன்; நாட்டிற்
படரும் சாதிப் பைடக்கு மருந்து!
மண்டு மதங்கள் அண்டா ெநருப்பவன்!
அயலார் எதிர்ப்புக்கு அைணயா விளக்கவன்”

என்ெறல்லாம் பாரதியாைரப் பாடினாலும் அத்தைகய 
சிறப்பு பாரதிதாசனுக்கும் ெபாருந்தும். இதுகாறும் 
காட்டியைவ ேமற்ேகாள்களாய் எடுத்தாளப்பட்டைவ.

“இருண்ட வீட்டில் குடும்ப விளக்கு ஏற்றிைவத்தார்.
‘பாண்டியன் பரிசு’ ெபற்றார் - நமக்குக்
குறிஞ்சித் திட்டும் உண்டு ‘குயில்’
இதழ் நடத்தும் ேபாேத கவிைத
அழகின் சிரிப்பாேல தமிழியக்கம் கலந்துவிட்டார்.
அைமதிக்கு நல்ல தீர்ப்பளித்தார்… அவர்
காதல் நிைனவாேல கவிப்ெபண்ைண
வாடவிட்டுச் சாவின்
எதிர்பாராத முத்தத்தில் பிரிந்துவிட்டார்”

(ெநஞ்சுக்கு நீதி, முதல்பாகம், பக்.508-513) எனப் 
பாரதிதாசனின் பைடப்புலைக நம் கண்முன் 

நிறுத்துகின்றார் கைலஞர்.

1967இல் அறிஞர் அண்ணா ஆட்சி அைமத்தேபாது,
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“தமிழாய்ந்த தமிழ்மகன்தான்
தமிழ்நாட்டின் முதலைமச்சராய்
வருதல் ேவண்டும்”

என்று பாடிய பாரதிதாசன் கவிைத நனவாயிற்று 
என்று பதிவு ெசய்துள்ளார் கைலஞர் (ெநஞ்சுக்கு 
நீதி, முதல்; பாகம், ப. 687).

1976இல் ெநருக்கடிநிைலைம அறிவிக்கப்பட்டு, 
தி.மு.க. ஆட்சி கைலக்கப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான 
தி.மு.க. ெதாண்டர்களும் ெபாறுப்பாளர்களும் 
சிைறயில் அைடக்கப்பட்டனர். 18 மாதங்கள் 
சிைறக்ெகாடுைமகைள அனுபவித்தனர். ெநருக்கடி 
நிைலைம தளர்த்தப்பட்டப்பின் அவர்கள் 
அணியணியாக விடுதைல ெசய்யப்பட்டனர். 
அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டும் வைகயில் கைலஞர் 
பாரதிதாசனின் கவிைத வரிகைளச் ெசால்லிேய 
வரேவற்றார்.

“பூட்டிய இரும்புக் கூட்டின்; கதவு
திறக்கப்பட்டது சிறுத்ைதேய ெவளிேய வா!
…………… …………
எலிெயன உன்ைன இகழ்ந்தவர் நடுங்கப்
புலிெயனச் ெசயல் ெசய்யப் புறப்படு ெவளிேய!
……… ………… ……………..
ைவயம் ஆண்ட வண்டமிழ் மரேப!
ைகயிருப்ைபக் காட்ட எழுந்திடு!
குதிக்கும் உன் இைளஞர் கூட்டம் எங்ேக!
மறிக்க ஒணாக் கடல்ேபால் பைகேமல் விடு!
………………… ………….
மக்கைள ஒன்றுேசர் வாழ்ைவ உயர்த்துக
ைகக்குள் திறைம காட்ட எழுந்திடு!”

(ெநஞ்சுக்குநீதி, இரண்டாம் பாகம், 
திருமகள் நிைலயம், ெசன்ைன, 2016, ப. 586).

இந்தக் கவிைதயடிகைளத் தப்பும் தவறுமாகச் 
சீர்கைள மாற்றியும் அடிகைள உைடத்தும் திருமகள் 
நிைலயத்தார் பதிப்பித்துள்ளனர். கட்டுைரயாளர் 
அவற்ைற ேநர்ெசய்து தந்துள்ளார். கைலஞரின் 
ேமற்ேகாளாட்சியிேல சில வரிகள் இடம்ெபறவில்ைல.

4.1 ேமாகன் ரானேட 

ேகாவா விடுதைலப் ேபாராளி ேமாகன் ரானேட 
மன்னிப்புக் ேகட்க மறுத்து 13 ஆண்டுகள் சிைறயில் 
வாடினான் என்ற வரலாற்றுச் ெசய்திையச் 

சுட்டிக்காட்டிக் கழகக் கண்மணிகள் தன்மான 
உணர்ச்சியுடன் ேசாதைனகைள எதிர்ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்கின்றார். 

“எைம நத்துவாெயன எதிரிகள்ேகாடி
இட்டைழத்தாலும் ெதாேடன்”

என்ற பாரதிதாசன் கவிைதப் பகுதிையேய 
ேமற்ேகாள் காட்டுகின்றார். இது ெநருக்கடி காலப் 
பின்னணியில் ெநஞ்சுக்கு நீதியில் எழுதப்பட்டது.

5.1 பட்டம் ெபறல்

1971இல் அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகம் 
கைலஞருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது. அந்த 
நிகழ்ச்சிக்கு வந்த கைலஞர் இந்தித் திணிப்ைப 
எதிர்த்து இன்னுயிர் நீத்த இராேசந்திரன் 
சிைலையக் கண்டார். விழாவில் அவர் ஆற்றிய 
ெசாற்ெபாழிவில்

“ெகாைல வாளிைன எடடா — மிகு
ெகாடிேயார் ெசயல் அறேவ”

என்ற பாரதிதாசன் கவிைத வரிகள் முத்தாய்ப்பாக 
அைமந்தன. அவற்றுக்கு அவர் ெசான்ன ெபாருள் 
மிக இன்றியைமயாதது; பாரதிதாசன் ெகாடிேயார் 
ெசயல் அறேவ ஒழிக்கச் ெசான்னாேர தவிர, 
ெகாடிேயார் தைலைய அறுக்கச் ெசால்லவில்ைல 
என்று விளக்கம் ெசான்னார்.

6.1 பாரதிதாசனுக்கு அஞ்சல் தைல மறுப்பு

இந்தக் காலகட்டத்தில் கைலஞர் எழுதிய 
முரெசாலிக் கடிதம் 3.12.1973 மிகவும் 
குறிப்பிடத்தக்கது. புரட்சிக்கவிஞர் நிைனவு அஞ்சல் 
தைல ெவளியிடேவண்டும் என்ற ேகாரிக்ைக 
தி.மு.க.வால் மாநிலங்களைவயில் ைவக்கப்பட்டது. 
அதுவும் இரண்டு முைற வலியுறுத்தப்பட்டது 
(1972, 1973). அதைன ஆராய்ந்த குழு அந்தக் 
ேகாரிக்ைகையப் புறக்கணித்துவிட்டது. அதற்கு 
உள்ேநாக்கம் இருந்தது. ேதர்ந்த அரசியல்வாதியும் 
இலக்கியவாதியுமான கைலஞருக்கு அதன் 
பின்னணி புரிந்துவிட்டது, பாரதிதாசன் கவிைத 
வரிகளிேலேய பதிலடி ெகாடுத்தார்.
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“இருட்டைறயில் உள்ளதடா உலகம் சாதி
இருக்கிறது என்பானும் இருக்கின்றாேன”

பலாவின் சுைள, கரும்பின் சாறு, மலரின் ேதன், 
பாகின் சுைவ, பசும்பாலின் இனிைம, இளநீரின் 
சுைவ ஆகியவற்ைறவிடத் “தமிைழ என்னுயிர் தமிைழ என்னுயிர் 
என்ேபன் கண்டீர்என்ேபன் கண்டீர்” எனப் பாடியவன் பாரதிதாசன். 
தமிழுக்கு ேவறு யாரும் ேசர்க்காத ெபருைமையச் 
ேசர்த்தவன்; அவனுக்கு அஞ்சல் தைல 
ெவளியிடலாமா? என்று ஆராய்ச்சி நடக்குதாம்!

“ெதாட்டி நீலத்தில் சுண்ணாம்பு கலந்த கலப்ெபன
இருள்தன் கட்டுக் குைலந்தது”

என்ற ஒப்பற்ற உவைம பைடத்துக்காட்டிய 
கவிஞனுக்கு அஞ்சல் தைல ெவளியிட இயலாது 
என்று ெசால்லிவிட்டது ெடல்லி அரசு.

“தனித்துக் கிடந்திடும் லாயம் - அதில்
தள்ளி அைடக்கப்படும் குதிைரக்கும்
கைனத்திட உத்தரவுண்டு – வீட்டில்
காரிைக நாணவும் அஞ்சவும் ேவண்டுேமா?”

என்று ெபண்ணுரிைமக்காக ஓங்கிக் குரல் ெகாடுத்த 
பாரதிதாசனுக்கு அஞ்சல் தைல ெவளியிடாதாம்; 
ெடல்லி அரசு. இத்தைனக்கும் இந்திரா காங்கிரசும் 
திமுகவும் இைணந்ேத ேபாட்டியிட்டு ெவன்று 
மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் அரசுகைள அைமத்த 
காலச்சூழல் அது. பாரதிதாசனுக்காகப் ேபாராடிக் 
கைலஞர் ேதாற்றுப்ேபான அரசியல் சூழலும் 
அதுதான் (முரெசாலிக் கடிதம், 3.12.1973).

7.1 பராசக்தி

கைலஞரின் மலரும் நிைனவுகளில் நிற்கும் 
மற்றுெமாரு நிகழ்ச்சி பராசக்தி திைரப்படத்தின் 
ெதாடக்கத்தில் பாரதிதாசனின்,

“வாழ்க வாழ்கேவ
வளமார் எமது திராவிடநாடு
வாழ்க வாழ்கேவ
சூழும் ெதன்கடல் ஆடும் குமரி
ெதாடரும் வடபால் அடல்ேசரி வங்கம்
ஆழும் கடல்கள் கிழக்கு ேமற்காம்
அறிவும் திறனும் ெசறிந்த நாடு

பண்ைடத் தமிழும் தமிழில் மலர்ந்த
பண்ணிகர் ெதலுங்கு துளு மைலயாளம்
கண்ைட நிகர்கன்னட ெமனும் ெமாழிகள் 
கமழக் கைலகள் சிறந்த நாடு 

அள்ளும் சுைவேசர் பாட்டும் கூத்தும்
அறிவின் விைளவும் ஆர்ந்திடு நாடு
ெவள்ளப் புனலும் ஊழித் தீயும்
ேவகச் சீறும் மறவர்கள் நாடு

அகிலும் ேதக்கும் அழியாக் குன்றம்
அழகாய் முத்துக் குவியும் கடல்கள்
முகிலும் ெசந்ெநலும் முழங்கு நன்ெசய்
முல்ைலக் காடு மணக்கும் நாடு

அைமவாம் உலகின் மக்கைள ெயல்லாம்
அடிநாள் ஈன்ற அன்ைன தந்ைத 
தமிழர்கள் கண்டாய் அறிைவயும் ஊட்டிச்
சாகாத் தைலமுைற ஆக்கிய நாடு

ஆற்றில் புனலின் ஊற்றில் கனியின் 
சாற்றில் ெதன்றல் காற்றில் நல்ல
ஆற்றல் மறவர் ெசயலில் ெபண்கள்
அழகில் கற்பில் உயர்ந்த நாடு

புனலிைட மூழ்கிப் ெபாழிலிைட யுலவிப்
ெபான்னார் இைழயும் துகிலும் பூண்டு
கனிெமாழி ேபசி இல்லறம் நாடும்
காதல் மாதர் மகிழுறும் நாடு

திங்கள் வாழ்க! ெசங்கதிர் வாழ்க!
ெதன்றல் வாழ்க! ெசந்தமிழ் வாழ்க!
இங்குத் திராவிடர் வாழ்க மிகேவ!
இன்பம் சூழ்ந்தேத எங்கள் நாடு.”

என்று ெதாடங்கும் பாடைல ைவக்கலாம் என்று 
தயாரிப்பாளரிடம் ேவண்டினார் கைலஞர். 
தயாரிப்பாளர் இைசவு தந்தார்; தயாரிப்பாளர், 
பாரதிதாசனிடம் அனுமதி ேகட்டுத்தரும்படி 
கைலஞைர ேவண்டினார். அதன்படி அனுமதிேகட்ட 
கைலஞரிடம் அனுமதி தந்தேதாடு தமக்குப் 
பணம் ேவண்டாம்; அந்தப் பாடைலப் படத்தில் 
ைவப்பேத தமக்குக் கிைடத்த பரிசுதான் என்று 
ெசால்லிவிட்டார் பாரதிதாசன் (ெநஞ்சுக்கு நீதி, 
மூன்றாம் பாகம், ப. 291).
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7.2 நாட்டுைடைம

1989-1991களில் கைலஞர் மூன்றாவது முைறயாக 
முதல்வராக இருந்தேபாது பாரதிதாசன் 
பைடப்புகைள நாட்டுைடைமயாக்கி அவருைடய 
மரபு வழியினருக்குப் பத்துலட்சம் ரூபாய் நிதி 
வழங்கினார் (ெநஞ்சுக்கு நீதி, மூன்றாம் பாகம், 
ப. 603).

7.3 புதுைவ அரசில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

புதுச்ேசரியில் தி.மு.க. முதன்முதலாக ஆட்சியைமத்த 
ேபாதுதான்

“வாழ்வினில் ெசம்ைமையச் ெசய்பவள் நீேய
மாண்புகள் நீேய என்தமிழ்த் தாேய
வீழ்வாைர வீழாது காப்பவள் நீேய
வீரனின் வீரமும் ெவற்றியும் நீேய!

தாழ்ந்திடு நிைலயினில் உைனவிடுப் ேபேனா
தமிழன் எந்நாளும் தைலகுனி ேவேனா
சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் ைபந்தமிழ் அன்ேனாய்
ேதான்றுடல் நீஉயிர் நான்மறப் ேபேனா!

ெசந்தமிேழ! உயிேர! நறுந் ேதேன!
ெசயலிைன மூச்சிைன உனக்களித் ேதேன!
ைநந்தா ெயனில்ைநந்து ேபாகும்என் வாழ்வு
நன்னிைல உனக்ெகனில் எனக்குந் தாேன!

முந்திய நாளினில் அறிவும் இலாது
ெமாய்த்த நன்மனிதராம் புதுப்புனல் மீது
ெசந்தாமைரக் காடு பூத்தது ேபாேல
ெசழித்தஎன் தமிேழ ஒளிேய வாழி!”

என்ற பாரதிதாசன் பாட்டு புதுைவ அரசின் 
அங்கீகாரம் ெபற்ற தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக 
அைமந்தது (ெநஞ்சுக்கு நீதி, நான்காம் பாகம், ப. 
511).

8.1 அரசு அலுவலர்களுக்கு

அரசு அலுவலர்களின் ேபாராட்டப் பின்னணியில் 
அவர் ெதரிவித்த கருத்தும் அதற்கு அரண் 
ெசய்யும் வைகயில் அவர் எடுத்தாண்ட பாரதிதாசன் 

கவிைதயும் குறிப்பிடத்தக்கைவ. அரசு அலுவலர்கள், 
ஆசிரியர்கள் ஆகிேயார் ேவைல பார்க்காமல் 
அரசின் திட்டங்கைள நிைறேவற்ற முடியாது. திட்டச் 
ெசலைவயும் அலுவலர் ெசலைவயும் பிரித்துப் 
பார்க்க முடியாது. பாடுபடும் மக்களின் மீதுள்ள பரிவு 
தமக்கு அதிகம். அலுவலர்களால் சமுதாயத்திற்குக் 
கிைடக்கும் பயன் மறக்கக்கூடியது அல்ல.

“சித்திரச் ேசாைலகேள உைம நன்கு
திருத்த இந்தப் பாரினிேல - முன்பு
எத்தைன ேதாழர்கள் ரத்தம் ெசாரிந்தனேரா
உங்கள் ேவரினிேல”

(ெநஞ்சுக்கு நீதி, நான்காம் பாகம், ப. 141, 
ேமற்ேகாள் எடுத்தாளப்பட்டது) என்று பாட்டாளி 

வர்க்கத்தின் பங்களிப்ைப விளக்கியுள்ளார்.

9.1 மண்டல்குழுப் பரிந்துைர

நடுவணரசில் பிற்படுத்தப்பட்ட (ழுடீஊ) மக்களுக்கு 
இடஒதுக்கீடு ெசய்ய மண்டல்குழு பரிந்துைர ெசய்தது. 
உயர்சாதியினர் ெபாருளாதார அளவுேகாைல ைவத்து 
இடஒதுக்கீடு ெசய்ய ேவண்டும் என்றனர். ஆனால் 
மண்டல்குழு சமுதாய நிைலயிலும் கல்வி நிைலயிலும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்குத்தான் இடஒதுக்கீடு 
ெசய்து உதவேவண்டும் என்று ெசால்லியிருந்தது. 
அந்தப் பரிந்துைரயிைன நைடமுைறப்படுத்தவிடாமல் 
உயர்சாதியினர் ெசய்த சதியிைன மக்களுக்கு உணர்த்த 
நிைனத்த கைலஞர்,

“அழகாக முடிச்சவிழ்த்தால் விடுவாருண்ேடா?”
 (ேமலது, ப. 233)

என்ற பாரதிதாசன் கவிைத வரியிைனப் பளிச்ெசனச் 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ேமற்காட்டிய கவிைதவரி தன் குருநாதர் 
பாரதியாைரத் தூக்கிப்பிடிக்கும்முகத்தான் 
பாடப்பட்டது. 1946இல் “ரா.கி”

(கல்கி) பாரதி உலககவி அல்ல என்றும், அவர் 
பாடலில் ெவறுக்கத்தக்கன உள்ளன என்றும் 
எழுதியதற்கு மறுப்பாகப் பாரதிதாசன் எழுதியது 
(பாரதிதாசன் பாடல்கள், நியு ெசஞ்சுரி புக்ஹவுஸ், 
ெசன்ைன, 2000, ஐந்தாம் பதிப்பு, ப. 205).
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10.1 துேராகம்

தி.மு.கழகத்தில் ஒன்றியிருந்து பாசத்ேதாடு பழகிய 
நண்பர்கள் சிலேபர் மாநகராட்சித் ேதர்தலில் கழக 
ேவட்பாளைர எதிர்த்துச் சுேயச்ைசயாக நின்று 
ெவற்றி ெபற்றுவிட்டார்கள். அது துேராகச்ெசயல். 
அவர்களுக்கு அது மகிழ்ச்சி தரும் ெசயல் என்றாலும் 
கழகத்திற்கு ஊனமூட்டும் துேராகச்ெசயல்.

அெமரிக்க அதிபர் ஜான்ெகன்னடியின் மைனவி 
ஜாக்குலின். அவளின் கணவர் ெகாைல ெசய்யப்பட்டு 
ஓராண்டு ஆவதற்குள் மறுமணம் ெசய்துெகாண்டார். 
அது அந்த அம்மாவுக்கு ேவண்டுமானால் மகிழ்ச்சி 
தரலாம். ஆனால் அெமரிக்க மக்கள் ஜாக்குலின் 
ெசய்த காரியத்ைத அவமானமாகப் பார்த்தனர்.

“பாடாத ேதனீக்கள்
பசியாத நல்வயிறு
பார்த்த துண்ேடா”

(பாரதிதாசன் கவிைதகள் காதைலத் தீய்த்த கட்டுப்பாடு, 
ப. 74) என்று விதைவகட்காகக் குரல்ெகாடுத்தார் 
பாரதிதாசன், என்றாலும் ஜாக்குலின் மறுமணத்ைத 
ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியவில்ைல. அதுேபால கட்சிைய 
விட்டு விலகிச் சுேயச்ைசயாக நின்று ெவன்றவர்களின் 
நிைலப்பாட்ைட ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியவில்ைல என்று 
மறவன் மடலில் (22.10.1968) எழுதினார் கைலஞர். 
சுேயச்ைசகளின் ெவற்றி, விதைவத் திருமணத்திற்கு 
ஒப்பானது என்று குறிப்பிட்டிருப்பது கைலஞரின் 
ெகாள்ைகக்கு முரண்பட்டது. அேத சமயம் அவரால் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளமுடியாத துேராகம். கவிஞரின் 
கவிைதயிைன இங்கு எதிர்மைற நிைலயில் கைலஞர் 
ைகயாண்டுள்ளார்.

10.1.1 எம்.ஜி.ஆர் விலகியது

தி.மு.கழகத்ைதவிட்டுப் பிரிந்து எம்.ஜி.ஆர் 
அண்ணா தி.மு.க.ைவ உருவாக்கிய பின் தி.மு.க. 
ெதாண்டர்கைளத் தமது அணிக்கு அைழத்தார். 
கைலஞர் அதைன நடக்கின்ற ஆச்சரியமாகக் 
கருதினார்:

‘சிற்றூரும் வரப்ெபடுத்த வயலும்
ஆறு ேதக்கிய நல்வாய்க்காலும்

ெநற்ேசார உழுதுழுது பயன் விைளக்கும்
நிைறயுைழப்புத் ேதாள்களுக்காக’

ரஷ்யநாட்டு ரஸ்புடீன் கண்ணீர்விட்டுக் 
கலங்கினானா?

கற்பிளந்து மைலபிளந்து 
கருவிெயலாம் ெசய்துதந்த
ைககைள’
முத்தமிட்டு ேமாதிரம் ேபாட்டானா ஜார்மன்னன்?

சித்திரச் ேசாைலகைள நன்கு திருத்த
இந்தப் பாரினிேல ரத்தம் ெசாரிந்தவர்கைள’
பாராட்டிப் பரிசில் தந்தானா லூயிமன்னன்?

என்ெறல்லாம் பாரதிதாசன் கவிைதப் ெபாருைள 
ேமற்ெகாள் காட்டிக் கழகத் ெதாண்டர்கள் எம்.
ஜி.ஆர் பக்கம் ெசன்றுவிடாமல் தடுத்தார். (மு.க. 
கடிதம் - நாள் 29.05.1973)

10.1.2 ெவங்ெகாடுைம

‘மிசா’ ைகதிகளாகக் கழகத்தினர் 
சிைறக்ெகாட்டைடகளில் அைடக்கப்பட்டிருந்த 
ேபாது சிைறச்சாைல அவர்களுக்கு மாங்குயில் 
கூவிடும் பூஞ்ேசாைல என்று தைலப்பிட்டு 
24.02.1976இல் கடிதம் எழுதினார். உடன்பிறப்புக்கள் 
அனுபவிக்கும் ெகாடுைமகைளக் ேகள்விப்பட்டு.

“ெவங்ெகாடுைமச் சாக்காட்டில்
விைளயாடுந் ேதாள்கள் எங்கள் ெவற்றித்ேதாள்கள்’ 

என்ற பாரதிதாசன் கவிைதவரிகைளேய 
உடன்பிறப்புக்களின் ஈகமாகக் குறிப்பிட்டார்.

சட்டங்களினாலும், தண்டைனகளினாலும், 
அடக்கு முைறகளினாலும், துேராகிகளினாலும் 
உதயசூரியன் சின்னத்ைத முடக்கிவிட முடியாது 
என்று ெநருக்கடிநிைல காலத்தில் எழுதினார். 
(11.04.1976) அதிேலகூடப் புரட்சிக்கவியில் வரும்

“காரிருளால் சூரியன்தான் மைறவதுண்ேடா?
கைறச்ேசற்றால் தாமைரயின் வாசம் ேபாகுமா?
ேபெரதிர்ப்பால் உண்ைமதான் இன்ைமயாேமா?”

என்ற வரிகைளேய ேமற்ேகாளாய் எடுத்தாண்டார்.
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10.1.3 வள்ளுவைனப் ெபற்றதால்

ெசன்ைனயில் கைலஞர் கட்டுவித்த திருவள்ளுவர் 
ேகாட்டம் திறக்கப்பட்டது. ஆனால் அவருக்கு 
அைழப்பில்ைல. தமது மனவலி ஒருபுறம் இருந்தாலும் 
திருக்குறளின் தனித்தன்ைமயிைனப் பாேவந்தர் 
எப்படி வருணித்தாேரா அப்படிேய எடுத்தாண்டுள்ளர். 
ஆனால் கனத்த மனத்ேதாடு!

“ெதள்ளு தமிழ்நைட
சின்னஞ் சிறிய இரண்டடிகள்
அள்ளு ெதாறுஞ் சுைவ
உள்ளுெதாறும் உணர்வாகும் வண்ணம்
ெகாள்ளும் அறம் ெபாருள்
இன்பம் அைனத்தும் ெகாடுத்த திரு
வள்ளுவைனப் ெபற்றதால்
ெபற்றேத புகழ் ைவயகேம”

(பாேவந்தம், ப. 93)

11.1 மகளிர் மாநாடு

மதுைர மாநகரில் மகளிர் மாநாடு நடக்கவிருந்த 
சூழ்நிைலயில் 12.11.1975இல் கைலஞர் வைரந்த 
கடிதம் புரட்சிக்கவிஞர் முதன்முதலாகப் பாடிய 
கவிைதயின் எதிெராலியாக அைமந்தது.

“எங்ெகங்கு காணினும் சக்தியடா
ஏழுகடல் அவள் வண்ணமடா”

என்ற பாரதிதாசன் கவிைதக்குப் ெபாருளாக மதுைர 
மகளிர் மாநாடு விளங்கும் என்று மகளிருக்கு 
அைழப்பு விடுத்தார்.

11.1.2 பகுத்தறிவுச் ேசாைலயாக்கு

கைலஞரின் 19.05.1976ஆம் நாள் கடிதம் 
பகுத்தறிவுச் சிந்தைனைய அடிக்கருத்தாகக் 
ெகாண்டு வறுைமையப் பின்னணியாகக் ெகாண்டு 
அடுக்கடுக்காகத் ெதாடுக்கப்பட்ட பாேவந்தரின் 
கவிைதவரிகைள ேமற்ேகாள்களாகக் ெகாண்டு 
எழுதப்பட்டது. பாரதிதாசன் முதலாளிையப் 
பகுத்தறிவு மன்றத்தில் நிற்க ைவத்து ஏைழயின் 
பக்கம் தீர்ப்பு உைரப்பது ேபால அந்தக் கவிைத 
அைமந்துள்ளது.

“பகுத்தறிவு மன்றத்தில் உலகம் என்ற
பைழய முதலாளியிைன நிற்க ைவத்து”

(பாரதிதாசன் கவிைதகள், ப.122)

“ைகத்திறனும் வாய்த்திறனும் ெகாண்டேபர்கள்
கண்மூடி மக்களது நிலெமல்லாம்
ெகாத்திக் ெகாண்டு ஏப்பமிட்டு வந்ததாேல
கூலிமக்கள் அதிகரித்தார் என்ன ெசய்ேவன்?”

(ேமலது, பக். 123)

“இந்நிைலயில் இருப்பதனால் உலகப்பா நீ!
புதுக்கணக்குப் ேபாட்டுவிடு ெபாருைளெயல்லாம்
ெபாதுவாக எல்லார்க்கும் நீ குத்தைக ெசய்!”

(ேமலது, பக்.123)

அச்சத்ைத விடுத்துப் பகுத்தறிைவ எடுத்தால் 
ெபாதுவுடைமப் பூங்காவாக இந்த உலகத்ைத 
உன்னால் மாற்ற முடியும் என்று உலகப்பனுக்குப் 
பாேவந்தர் அறிவுைர ெசான்னார். அதைனேய 
வழிெமாழிந்தார். கைலஞர்.

“தன்ெபண்டு தன்பிள்ைள ேசாறுவீடு
சம்பாத்தியம் இைவயுண்டு தானுண்ெடன்பான்
சின்னெதாரு கடுகுேபால உள்ளங்ெகாண்ேடான்
ெதருவார்க்கும் பயனற்ற சிறிய வீணன்”

“தூய உள்ளம் அன்புள்ளம் ெபரிய உள்ளம்
ெதால்லுலக மக்கெளல்லாம் ‘ஒன்ேற’ என்னும் 
தாயுள்ளம் தனிலன்ேறா இன்பம்! ஆங்ேக
சண்ைடயில்ைல தன்னலந்தான் தீர்ந்த தாேல”

(பாரதிதாசன் கவிைதகள், ப.109)

தன்னலம் தீர்ந்துவிட்டால் அங்ேக இன்பம் பூக்கும் 
என்ற கவிஞரின் கருத்ேத கைலஞர் கருத்தும் 
ஆகும்.

11.2.4 கைலஞர் நாடகங்களில் கவிஞர்

கைலஞர் தமது மாணவப்பருவத்திேல நச்சுக்ேகாப்ைப 
என்ற நாடகத்ைத எழுதி இயக்கித் தாேம நடித்து 
அரங்ேகற்றி வந்த காலம் ஒன்று உண்டு. அந்த 
நாடகத்தில் வரும் கைத நாயகன்; 

“கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிபாடும்
என்பது அன்ைறய பழெமாழி”
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ஆனால்

“பாரதிதாசன் வீட்டு பாைனயும் சட்டியும்
பண்ணைமத்துக் கவிபாடும் என்பது இன்ைறய புதுெமாழி”

என்று வசனம் ேபசுவான். கவிஞரின் ெபருைமையப் 
ேபசுவான்.

கைலஞர் இயற்றிய தூக்குேமைட நாடகத்திேல 
இறுதிக்காட்சியில் கவிஞர் எழுதிய புரட்சிக்கவியின் 
ஒருபகுதிையக் கைதநாயகன் பாண்டியன் முழங்கி 
மக்கைள எழுச்சிெகாள்ளச் ெசய்வான் அந்த 
கவிைத வருமாறு:

“ேபரன்பு ெகாண்டவேர! ெபரிேயாேர! என்
ெபற்ற தாய்மாேர! நல்லிளஞ் சிங்கங்காள்! 
நீேராைட நிலங்கிழிக்க, ெநடுமரங்கள்
நிைறந்த ெபருங்காடாக்க, ெபருவிலங்கு
ேநேராடி வாழ்ந்திருக்கப் பருக்ைகக் கல்லின் 
ெநடுங்குன்றில் பிலஞ்ேசார, பாம்புக்கூட்டம்
ேபாராடும் பாழ்நிலத்ைத அந்தநாளில்
புதுக்கியவர் யார்? அழகு நகர் உண்டாக்கி!

இவ்வாறு கைலஞர் தமது நாடகப் பைடப்புகளுக்கு 
உரமூட்டும் முகத்தான் கவிஞரின் கவிைதகைள 
அப்படிேய எடுத்தாண்டதும், கருத்துக்கைள 
வசனமாகப் ேபசியதும் உண்டு. கவிஞரின் புகைழப் 
பரப்பி வந்ததும் உண்டு. 

12.1 நிைறவாக

அ) பாரதிதாசனுக்குப் ‘புரட்சிக்கவிஞர்’ என்ற பட்டம் 
வழங்கிப் பாராட்டிய அறிஞர் அண்ணாைவவிட 
அவரது கவிைதகைளத் தமது பைடப்புகளில் 
சாலவும் ெபாருத்தமான இடங்களில் அதிகம் 
ைகயாண்டவர் கைலஞர். சூழல், ெசயல்பாடு, 
ெபாருத்தப்பாடு(Situation, Action, Co-ordination)

ஆகிய மூன்று நிைலகளிலும் கவிஞரின் 
கவிைதகைள ேமற்ேகாளாக ஆண்டுள்ளார்.

ஆ) கவிஞர் மீது கைலஞர் ெகாண்ட ஈடுபாட்டிைனக் 
காட்டும் வைகயில் அவருைடய கவிைதகைள 
ஒப்பிவிக்கும் ேபாட்டி நடத்தி மாணவர்களுக்குப் 
பரிசு வழங்கிவருகின்றனர் தி.மு.கவினர். 
அதற்கு முன்ெனடுப்புச் ெசய்தவரும் கைலஞேர 
ஆவார்.

இ) ேபாராட்டங்களுக்குத் ெதாண்டர்கைள 
ஆயத்தப்படுத்தும் ேபாதும், அவர்கள் 
சிைறவாசத்ைத அனுபவிக்கும் ேபாதும், 
அவர்கள் விடுதைலெபற்ற ேபாதும் கவிஞரின் 
கவிைதகைளப் பதிவிடுவைதக் கைலஞர் 
வழக்கமாகக் ெகாண்டிருந்தார். தமக்குத்தாேம 
அவற்ைறச் ெசால்லிக்ெகாண்ட சூழ்நிைலகள் 
பலவுண்டு.

ஈ) கவிஞரின் பிறந்தநாள் விழா, மைறந்த 
நாைள நிைனவுகூர்தல் ேபான்ற சமயங்களில் 
அவரின் இலக்கிய ஆளுைமயிைனயும் 
தமிழ்ெவறியிைனயும் ைமயமிட்ேட ெசாற் 
ெபாழிவுகள் ஆற்றினார்; மதிப்பீடும் ெசய்தார்.

உ) பராசக்தி படத்தில் ‘வளமார் எமது திராவிட 
நாடு வாழ்க! வாழ்கேவ’ என்ற கவிஞரின் 
பாட்ைடத் தைலப்புப் பாட்டாக ைவப்பதில் 
கைலஞர் ெவற்றிகண்டார்.

ஊ) கைலஞரின் தைலைமயிலான திராவிடக் கட்சி 
புதுச்ேசரியில் அரசு அைமத்தேபாதுதான் 
கவிஞரின் ‘வாழ்வினில் ெசம்ைம ெசய்பவள் 
நீேய!’ என்ற பாட்டு மாநிலத் தமிழ்த்தாய் 
வாழ்த்தாக ைவக்கப்பட்டது. 

எ) பாரதிதாசன் ெபயரில் அஞ்சல் தைல ெவளியிட 
நடுவணரசு மறுத்துவிட்டேபாது, அதன் 
உள்ேநாக்கத்ைத ெவளிப்படுத்தி முரெசாலியில் 
கடிதம் எழுதியவர் கைலஞர்.

ஏ) பாரதிதாசன் ெபயரில் பல்கைலக்கழகம், அவரது 
ெபயரில் தமிழ் இருக்ைக, அவரது பாடல்கைளத் 
தமது திைரப்படங்களில் பயன்படுத்துதல் 
ேபான்றநிைலகளில் கவிஞருக்கு எம்.ஜி.ஆர். 
அளித்துவந்த அங்கீகாரத்ைத ேமலாய்வுக் 
களங்களில் காணலாம்.

பின்னிைணப்பு

ேமற்ேகாள் காட்டும் ெநறிகள்
ஆராய்ச்சி ெநறிமுைறகைள வகுத்துக்ெகாடுத்த 
ேமைலநாட்டு அறிஞர்கள் ேமற்ேகாள்கைளக் 
காட்டும் ெநறிகைள விளக்கிக் காட்டியுள்ளனர். 
ேமற்ேகாள்கைளத் ேதைவ கருதி, இடம்ேநாக்கி, 
அளவாக ஆள ேவண்டும். ஒரு ேமற்ேகாைள 
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முழுவதும் ஏற்றுக்ெகாள்ளேவா, அல்லது முற்றாக 
மறுக்கேவா, அல்லது ஒரு பகுதிைய ஏற்றுக்ெகாண்டு 
மறுபகுதிைய மறுக்கேவா சுட்டிக் காட்டலாம். அப்படிக் 
காட்டும்ேபாது ெசாற்கைளயும் ெதாடர்கைளயும் 
மாற்றாமல் இரட்ைட ேமற்ேகாள் குறிக்குள் 
தருவேத சால்ெபாருத்தமான முைறைம ஆகும். 
இப்ெபாழுெதல்லாம் அச்சுக்கைலயின் வளர்ச்சி 
காரணமாகத் தடித்த எழுத்துக்களில் காட்டுகின்றனர். 
விவாதங்களானாலும் கட்டுைரகளானாலும் 
ஆராய்ச்சிகளானாலும் ேமற்ேகாள்கள் உணவுக்கு 
உப்புப்ேபால இருக்க ேவண்டும். விழா 
நாட்களில் கட்டப்படும் ேதாரணங்கைளப் ேபால 
இருக்கக் கூடாது. இந்த வண்ணேம கைலஞர் 
மு.கருணாநிதியின் பைடப்புக்களில் பாரதிதாசன் 
கவிைதகள் ேமற்ேகாளாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. 
கவிஞருைடய கனமான கருத்துக்கைளத் தாங்கிய 
கவிைத வரிகைளேய கைலஞர் எடுத்தாண்டுள்ளார்.

 முழுக்கவிைதயிைனயும் ேமற்ேகாளாகச் 
ெசான்னால் அது ேகட்ேபாைரப் பிணிக்காது; 
படிப்ேபாைரயும் கவராது என்பது அவருக்கு நன்றாகத் 
ெதரியும். தன் கருத்துக்கு அரணாகவும் உரமாகவும் 
அைமந்த வரிகைளேய ைகயாண்டுள்ளார். 
முரணாக எந்தக் கருத்திைனயும் ேமற்ேகாளாக் 
ெகாள்ளவில்ைல.

ேமற்ேகாள் - விளக்கமும் பயன்பாடும்
கைலஞர் தன்னுைடய மனவலிைமையயும் இலக்கியப் 
பயிற்சிையயும் வரலாற்று நிகழ்வுகைளயும் சுட்டிக்காட்ட 
கவிஞரின் கவிைதகைள ேமற்ேகாள்களாகக் 
காட்டியுள்ளார். உடன்பிறப்புக்களுக்கு 
நம்பிக்ைகயூட்டவும் எழுச்சியூட்டவும் அவர்கைள 
அடுத்த கட்டப் ேபாராட்டங்களுக்குத் தயார்படுத்தவும் 
ஓர் உத்தியாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். திராவிட 
இயக்கத்திற்கு ஓர் ஊக்க மாத்திைர ேபாலக் 
கவிஞரின் பைடப்புக்கைள ேபரறிஞர் அண்ணா, 
நாவலர் இரா.ெநடுஞ்ெசழியன் ேபான்ேறாரும் 
பயன்படுத்தி வந்தனர் என்னும் உண்ைமயிைனத் 
தமிழக அரசியல் வரலாறு காட்டும். இன்றும் தமிழர் 
தைலவர் கி.வீரமணி, சுப.வீரபாண்டியன், ெசந்தைலக் 
கவுதமன், ேசலம் அருள்ெமாழி ேபான்ேறார் 
ெவகுசரளமாகப் பாரதிதாசன் கவிைதகைள 
ேமைடகளில் ெபாழிவைதக் ேகட்கின்ேறாம்.

 பாரதிதாசன் கவிைதகைள ஒப்பிவிக்கும் 
ேபாட்டியிைன நடத்திப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் 
கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் ஆண்டுேதாறும் தி.மு.
கழகம் பரிசுகள் வழங்கி ஊக்குவித்து வருகின்றது. 
பள்ளி மாணவர்களுக்கு,

“இந்திக்குத் தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கமாம்:
நீங்கள் எல்ேலாரும் வாருங்கள் ேதாழர்கேள!”

என்ற இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புப் பாடைல 
மனப்பாடம் ெசய்து ெசால்லும் பள்ளி 
மாணவர்களுக்குத் தனியாகப் பரிசு தருகின்றனர். 
புரட்சிக்கவியில் வரும் “நீலவான் ஆைடக்குள்”

எனத் ெதாடங்கித் ெதாடரும் 36 வரிகைளயும், 
“ஆடுகின்றாய் உலகப்பா” என்பதில் ெதாடங்கி 
“ஓடப்பர் ஆய்விடுவார் உணரப்பா நீ” வைர 
எட்டு வரிகைளயும் மனப்பாடம் ெசய்து ெசால்லும் 
கல்லூரி மாணவர்களுக்குத் தனியாகவும் பரிசுகள் 
வழங்கி வருகின்றனர். இந்தப் பாடல்கைளக்கூடத் 
ேதர்வு ெசய்து ெகாடுத்தவர் கைலஞர்தான்.

உதாரன் கூற்று
கவிஞரும் காதலும் பாட்டாளியும் பற்றி உைர 
நிகழ்த்தும் ேபாது புரட்சிக்கவியில் உதாரன்; 
கூற்றாக வரும் வருணைனைய ஆற்ெறாழுக்காக 
மனப்பாடமாகச் ெசால்லிக் காட்டுவார் கைலஞர்: 

நீலவான் ஆைடக்குள் உடல்ம ைறத்து
 நிலாெவன்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமு கத்ைதக்
ேகாலமுழு தும்காட்டி விட்டால் காதற்
 ெகாள்ைளயிேல இவ்வுலகம் சாேமா? வானச்
ேசாைலயிேல பூத்ததனிப் பூேவா நீதான்!
 ெசாக்கெவள்ளிப் பாற்குடேமா, அமுத ஊற்ேறா!
காைலவந்த ெசம்பரிதி கடலில் மூழ்கிக்
 கனல்மாறிக் குளிரைடந்த ஒளிப்பி ழம்ேபா!

அந்தியிருளாற் கருகும் உலகு கண்ேடன்!
 அவ்வாேறவான்கண்ேடன்;திைசகள் கண்ேடன்
பிந்தியந்தக் காரிருள்தான் சிரித்த துண்ேடா?
 ெபருஞ்சிரிப்பின் ஒளிமுத்ேதா நிலேவ நீதான்!
சிந்தாமல் சிதறாமல் அழைக ெயல்லாம்
 ேசகரித்துக் குளிேரற்றி ஒளியும் ஊட்டி
இந்தாெவன் ேறஇயற்ைக அன்ைன வானில்
 எழில்வாழ்ைவச் சித்திரித்த வண்ணந் தாேனா!
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உைனக்காணும் ேபாதினிேல என்னு ளத்தில்
 ஊறிவரும் உணர்ச்சியிைன எழுது தற்கு
நிைனத்தாலும் வார்த்ைதகிைடத் திடுவ தில்ைல
 நித்திய தரித்திரராய் உைழத்து ைழத்துத்
திைனத்துைணயும் பயனின்றிப் பசித்த மக்கள்
 சிறிதுகூழ் ேதடுங்கால், பாைன ஆரக்
கனத்திருந்த ெவண்ேசாறு காணும் இன்பம்
 கவின்நிலேவ உைனக்காணும் இன்பம் தாேனா!

உன்ைனஎன திருவிழியாற் காணுகின்ேறன்;;;;;
 ஒளிெபறுகின் ேறன்; இருைள ஒதுக்கு கின்ேறன்;
இன்னெலலாம் தவிர்கின்ேறன்; களிெகாள் கின்ேறன்;
 எரிவில்ைல குளிர்கின்ேறன் புறமும் உள்ளும்!
அன்புள்ளம் பூணுகின்ேறன்; அதுவு முற்றி
 ஆகாயம் அளாவுெமாரு காதல் ெகாண்ேடன்!
இன்பெமனும் பால்நுைரேய! குளிர்வி ளக்ேக!
 எைனஇழந்ேதன், உன்ெனழிலில் கலந்த தாேல!”

(பாரதிதாசன் கவிைதகள், ெதாகுதி –I பக்.19 -- 20)

ேம தினம்
ெதாழிலாளர் தினமான ேம ஒன்றாம் ேததிக்கு 
விடுமுைற அறிவித்துத் தமிழக அரசு அரசாைண 
பிறப்பித்தது. அதற்கு மூலகர்த்தாவாக இருந்தவர் 
கைலஞர்தான். ேம தினச் சிறப்புச் ெசாற்ெபாழிவில் 
பாரதிதாசனின் உலகப்பன் பாட்டின் ஒரு பகுதிைய 
அடிநாதமாக ைவத்து ேபசுவது அவர் வழக்கம்:

“ஆடுகின்றாய் உலகப்பா ேயாசித்துப்பார்!
 ஆர்ப்பாட்டக்காரர் இைத ஒப்பாரப்பா!
ேதடப்பா ஒருவழிைய என்று ெசான்ேனன்;
 ெசகத்தப்பன் ேயாசித்துச் சித்தம் ேசார்ந்தான்

ஓடப்பராகி யிருக்கும் ஏைழ யப்பர்
 உைதயப்பராகி விட்டால், ஓர் ெநாடிக்குள்
ஓடப்பர் உயரப்பர் எல்லாம் மாறி
 ஒப்பப்பர் ஆய்விடுவார், உணரப்பா நீ ”

(ேமலது,ப.123)

வழிநைடச் சிந்து 

முதல் இந்தித்திணிப்பு எதிர்ப்புப் ேபாராட்ட 
காலச்சூழலில்(1938) திருச்சி உைறயூரிலிருந்து 

ெசன்ைன ேநாக்கிப் புறப்பட்ட அறப்ேபாராட்ட வீரர்கள் 
ைதத்தாளமிட்டுப் பாடிக் ெகாண்ேட ெசல்ல வழிநைடச் 
சிந்து பாடிக் ெகாடுத்தார் பாரதிதாசன். ‘இந்திக்குத் 
தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கமாம்’ எனத் ெதாடங்கும் 
அப்பாடல் முழுைமயும் கைலஞருக்கு அத்துபடி. 
சூழ்நிைலக்கு ஏற்பவும் கால வைரயைற கருதியும் 
அப்பாடலின் ஓரிரு பகுதிகைளத் தமது ேபச்சிைட 
முழங்குவார். கடிதங்களிலும் சுட்டிக்காட்டுவார்:

இந்திக்குத் தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கமாம்-நீங்கள்
எல்ேலாரும் வாருங்கள் நாட்டினிேர!
ெசந்தமிழ்க்குத் தீைம வந்தபின்னும்-இந்தத்
ேதகமிருந்ெதாரு லாபமுண்ேடா?
விந்ைதத் தமிழ்ெமாழி எங்கள்ெமாழி-அது
வீரத் தமிழ்மக்கள் ஆவிஎன்ேபாம்.
இந்திக்குச் சலுைக தந்திடுவார்-அந்த
ஈனைரக் கான்ேறயு மிழ்ந்திடுேவாம்!

இப்புவி ேதான்றிய நாள்முதலாய்-எங்கள்
இன்பத் தமிழ்ெமாழி உண்டுகண்டீர்!
தப்பிைழத் தாரிங்கு வாழ்ந்ததில்ைல-இந்தத்
தான்ேதான்றி கட்ெகன்ன ஆணவேமா?

எப்பக்கம் வந்துபு குந்துவிடும்-இந்தி
எத்தைன பட்டாளம் கூட்டி வரும்?
அற்பெமன் ேபாமந்த இந்திதைன-அதன்
ஆதிக்கந் தன்ைனப்பு ைதத்திடுேவாம்!
எங்கள் உடல்ெபாருள் ஆவிெயல்லாம்-எங்கள்
இன்பத் தமிழ்ெமாழிக் ேகதருேவாம்!
மங்ைக ஒருத்தி தரும்சுகமும்-எங்கள்
மாத்தமிழ்க் கீடில்ைல என்றுைரப்ேபாம்!

சிங்கெமன் ேறஇளங் காைளகேள-மிகத்
தீவிரம் ெகாள்ளுவீர் நாட்டினிேல!
பங்கம் விைளந்திடில் தாய்ெமாழிக்ேக-உடற்
பச்ைசரத் தம்பரி மாறிடுேவாம்

தூங்குதல் ேபான்றது சாக்காடு – பின்னர்த்
தூங்கி விழிப்பது நம்பிறப்பு!
தீங்குள்ள இந்திைய நாம்எதிர்ப்ேபாம் - உயிர்
தித்திப்ைப எண்ணிடப் ேபாவதில்ைல!

மாங்குயில் கூவிடும் பூஞ்ேசாைல – எைம
மாட்டநி ைனத் திடுஞ்சி ைறச்சாைல!
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ஏங்கவி ேடாம்தமிழ்த் தாய்தைனேய – உயிர்
இவ்வுட ைலவிட்டு நீங்கும்வைர!

(பன்மணித்திரள்,மணிவாசகர், 
பதிப்பகம், 2010, பக். 114-115)

அேதேபாலப் ெபரியாரின் சிந்தைனகைள விளக்கும் 
ேபாெதல்லாம் பாரதிதாசனுைடய கவிைத வரிகளான,

“ெதாண்டு ெசய்து பழுத்த பழம்
தூயதாடி மார்பில் விழும்
மண்ைடச் சுரப்ைப உலகுெதாழும்
மனக்குைகயில் சிறுத்ைத எழும்” (குயில் 26-8-1958)

என வருவனவற்ைற ேமற்ேகாளாய்க் காட்டுவார்.

கவிஞரின் 99வது பிறந்த நாள் விழா

1989 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 29 ஆம் நாள் 
பாரதிதாசனின் 99வது பிறந்த நாைளத் தமிழக 
அரசு ெகாண்டாடியது. அப்ேபாது முதலைமச்சராக 
இருந்த கைலஞர்தான் திருவாரூரில் மாணவர் தமிழ் 
மன்றத்தின் முதலாமாண்டு விழா எடுத்தேபாது 
(1942) பாரதிதாசன் எழுதி அனுப்பிய கவிைதயின் 
உயிர்நாடியான வரிகைளேய தமது ேபச்சில் 
குறிப்பிட்டார்.

“வண்ைமெயாடும் உண்ைமெயாடும் வாழ்ந்திடுங்காண்!
மக்களிைட எழுச்சிக்கு மருந்தாகுங் காண்!”

அது மாணவர்கைளப் ேபாற்றிப்பாடி வீறுெகாள்ளச் 
ெசய்த புரட்சிக்கவிஞர் பாட்டு என்பைத நிைனவு 
கூர்ந்தார். 48 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரும் 
பாரதிதாசன் பாட்டு வரிைய அச்சரம் பிைழயாமல் 
ேமற்ேகாள் காட்டிய கைலஞரின் உள்ளத்தில் 
எப்ேபாதும் கவிஞர் இருந்தார் என்று எடுத்துக் 
ெகாள்ளலாம். 

கவிஞரின் 100வது பிறந்த நாள் விழாவின் 
ேபாது அவருைடய நூல்கைள நாட்டுைடைம 
ஆக்கி அவரது வாரிசுகளுக்கு பத்து இலட்சம் 
ரூபாய் ெகாண்ட ெபாற்கிழி வழங்கினார். கவிஞர் 
முடியரசன், ெபான்னி வளவன், அப்துல் ரகுமான் 

ஆகிேயாருக்குப் பாரதிதாசன் விருது வழங்கிச் 
சிறப்பித்தார். (ெநஞ்சுக்கு நீதி-நான்காம் பாகம், 
திருமகள் நிைலயம், ெசன்ைன, 2009, ப. 93).

பார்ைவ நூல்கள்

1. கருணாநிதி, மு., ெநஞ்சுக்கு நீதி – முதல் 
பாகம், திருமகள் நிைலயம், 1924-1974, 
ெசன்ைன, 1998, ஆறாம் பதிப்பு.

2. கருணாநிதி, மு.,ெநஞ்சுக்கு நீதி - இரண்டாம்; 
பாகம், திருமகள் நிைலயம், 1969 – 1975, 
ெசன்ைன, 2016, ஒன்பதாம் பதிப்பு.

3. கருணாநிதி, மு.,ெநஞ்சுக்கு நீதி - மூன்றாம் 
பாகம், திருமகள் நிைலயம், 1976 - 1991, 
ெசன்ைன, 1999, மூன்றாம்பதிப்பு.

4. கருணாநிதி, மு., ெநஞ்சுக்கு நீதி - நான்காம் 
பாகம், 1989-1996, திருமகள் நிைலயம், 
ெசன்ைன, 2006, இரண்டாம் பதிப்பு.

5. ஸ்டாலின், மு.க.,உங்களில் ஒருவன், பூம்புகார் 
பதிப்பகம், ெசன்ைன, 2022.

முரெசாலிக் கடிதம், நாள்: 3.12.1973.

ஆசிரியர் குறிப்பு

ேபரா.இ.கி.இராமசாமி அவர்கள் 01-05.1944-இல் 
ேகாைவ ெவள்ளலூரில் பிறந்தவர். 1969-இல் ெதாடங்கி 
2002 வைர, 33 வருடங்கள் கல்லூரிப் ேபராசிரியராக, 
துைறத்தைலவராக, மதுைர யாதவர் கல்லூரியின் 
முதல்வராகப் ெபாறுப்ேபற்றுச் சிறப்பாக பணியாற்றி 
ஓய்வு ெபற்றவர். இவருைடய ேமற்பார்ைவயில் 
நாற்பத்திேயாரு ேபர் ஆய்வியல் நிைறஞர் பட்டமும், 
ஒன்பது ேபர் முைனவர் பட்டமும் ெபற்றுள்ளனர். 
பகுத்தறிவுச் சான்றிதழ் மற்றும் பட்டய வகுப்புகைளக் 
கடந்த 25 ஆண்டுகளாக நடத்தி மாணவர்களின் 
பகுத்தறிவுச் சிந்தைனகள் வளர உதவி வருகிறவர். 
இவர்தம் துைணவியார் மு.கசுத்தூரிபாய் அவர்களும் 
கல்லூரிப் ேபராசிரியர். மதுைர யாதவர் கல்லூரியில் 
பயிரியல் துைறத்தைலவராக இருந்து ஓய்வு ெபற்றவர்.

தமிழில் பாயிரங்கள், திராவிட இயக்கச் 
சிந்தைனகள், தமிழின் சிரிப்பு, திருக்குறள் ெநறியும் 
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பகவத் கீைதயும், காந்தியடிகளும் பாரதிதாசனும், 
காந்தியடிகளும் ேகாராவும், சமூகப் புரட்சியாளர்கள் 
ேபான்ற நூல்களின் ஆசிரியர். பாரதிதாசன் 
பன்மணித்திரள், முப்பாலின் ஒப்புரவு என்னும் 
நூல்களின் பதிப்பாசிரியர். குறள் கூறும் ஊழும் 
கூழும், திருக்குறளில் தவமும் துறவும், திருக்குறளில் 
காமம் என்னும் நூல்களின் ெதாகுப்பாசிரியர். 2002-
இல் பணி ஓய்வு ெபற்றபின்பும் ெதாடர்ந்து பல்ேவறு 
இயக்கப் பணிகைள,தமிழ்ப் பணிையத் ெதாடர்ந்து 
ெசய்து வரும் இவர் அரிய கருத்துகைளச்சுைவபட 
ெமய்ப்பாடுகளுடன் எளிய ெமாழி நைடயில் 
எடுத்துைரக்கும் நாவன்ைம உைடயவர். மதுைர, 

திருச்சி வாெனாலிகளில் பல்ேவறு உைரயரங்குகளில் 
பங்ேகற்றுப் ெபாழிவுகைள நிகழ்த்தியுள்ளார்.

சங்க இலக்கியம், காப்பியம், மரபிலக்கணம், 
இக்கால இலக்கியம், ஆகிய இலக்கிய வைகைமகளில் 
ஆய்வும் ேதாய்வும் உைடயவர். தந்ைத ெபரியாரின் 
ெகாள்ைக வழி நின்றும், புரட்சிக்கவிஞர் 
பாரதிதாசனின் தமிழ் உணர்ேவாடு ஒன்றியும் 
விளங்கும் ெபருைமக்குரியவர். சாதி சமய மறுப்புத் 
திருமணங்களும், விதைவத் திருமணங்களும் நிகழ்த்தி 
ைவத்த சமுதாயச் சீர்திருத்தச் சிந்தைனயாளர். 
தமிழியல் உணர்வுைடய மாணவப் பரம்பைரைய 
உண்டாக்கிய ெபருந்தைகயர்.
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டாக்டர் அம்ேபத்கரும் இந்து சட்டத் 
ெதாகுப்பு மேசாதாவும்
(Hindu Code Bill)
ஒரு சுருக்கமான வரலாறு

எழுத்தாளர் மு. சங்ைகயா 
மதுைர

இந்தியாவின் பன்முக கலாச்சாரத்தின், வாழ்வியலின் 
அத்தைன கூறுகைளயும் ஆரியமயமாக்கிய 
வரலாற்றுக்குள்ேள ெபண் அடிைமத்தனம் 
என்பது ெகாடியதாக இருந்தது. சூத்திரர்கைளயும் 
ெபண்கைளயும் அடிைமச் சிைறயில் பூட்டி ைவத்தது. 

ஆண்டாண்டு காலமாக ெபண்கைள சதியின் 
ெபயரால், எரியும் ெநருப்பில் தூக்கிப் ேபாட்டு சதி 
மாதாவாக்கிக் ெகாண்டாடி மகிழ்ந்தது.. குழந்ைதத் 
திருமணமும், விதைவகளின் நரக வாழ்க்ைகயும் 
சாத்திரங்கள் காட்டிய வழியில் துள்ளல் நைட 
ேபாட்டது. சனாதனவாதிகளின் ெகாடூர மனம் 
நாகரிக உலகின் சாபக்ேகடாக இருந்தது. ஆயிரம் 

ஆண்டுகளாக மாறாத மதம் பிடித்த சமூகமாக 
இருந்த நிைலைய மாற்றியைமக்க சீர்திருத்தவாதிகள், 
மகளிர் அைமப்புகள் முற்ேபாக்கு இயக்கங்கள் 
ஆங்கிேலய அரசுக்கு ெகாடுத்த அழுத்தமும், 
ெபண்கள் அடிைமயிலும் கீழான நிைலயில் வாழும் 
நிைலைய அரசு உணர்ந்ததாலும் அதுவைரயிலும், 
மதத்தில் மற்றும் பரம்பைர பழக்க வழக்கங்களில் 
தைலயிடுவதில்ைல என்ற ெகாள்ைகையக் 
கைடப்பிடித்தக் காலனிய அரசு, அைவகைள 
ஒதுக்கி ைவத்து விட்டு உயிர் காற்றுக்கான சாளரக் 
கதவுகைளத் திறந்து விட்டது.சதிக்கு ெநருப்பு 
ைவத்தது. குழந்ைதத் திருமணத்ைதத் தடுத்தது.

கட்டுைரச் சுருக்கம்

இந்தியாவின் பன்முகக் கலாச்சாரத்தின், வாழ்வியலின்அத்தைன கூறுகைளயும் ஆரியமயமாக்கிய 
வரலாற்றுக்குள்ேள ெபண் அடிைமத்தனம் என்பது ெகாடியதாக இருந்தது. சூத்திரர்கைளயும் ெபண்கைளயும் 
அடிைமச் சிைறயில் பூட்டி ைவத்தது பற்றியும், அைத மாற்ற ேமற்ெகாண்ட பல்ேவறு முயற்சிகைளப் 
பற்றியும் இந்தக் கட்டுைர ேபசுகிறது. இந்து சட்டத்ெதாகுப்பு மேசாதாவிற்கு அம்ேபத்கர் எப்படித் 
தைலவர் ஆக்கப்பட்டார் என்பைதயும், மற்ற எைதக் காட்டிலும் இந்து சட்டத்ெதாகுப்ைப அம்ேபத்கர் ஈடு 
இைணயற்றதாக ஏன் கருதினார் என்பைதயும் இந்தக் கட்டுைர விளக்குகிறது.அம்ேபத்கரின் பார்ைவக்கும் 
ேநருவின் பார்ைவக்கும் இருந்த நுண்ணிய ேவறுபாட்ைட ஆராய்கிறது. இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு (Hindu 
Code Bill)மேசாதா முன்ைவத்த முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி எடுத்துைரக்கும் இந்தக் கட்டுைர, யார் யாரால் 
இந்தச்சட்டத் ெதாகுப்பு எதிர்க்கப்பட்டது என்பைதயும், யார் யாரால் ஆதரிக்கப்பட்டது என்பைதயும், 
இந்தியாவில் இருந்த அன்ைறயஇயக்கங்களின் பார்ைவகேளாடு எடுத்து ைவக்கிறது. விடுதைலயில் 
ெபரியார் ஆதரவு ெகாடுத்து எழுதிய தைலயங்கத்ைத இந்தக் கட்டுைர ஆராய்கிறது. அம்ேபத்கர் பதவி 
விலகியைதயும் அதற்கான காரணங்கைள அவர் விளக்கியைதயும் ேமலும் ெதாகுத்து ஆய்கிறது.
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விதைவ மறுமணத்துக்கான பாைதப் ேபாட்டது.. 
இவ்வாறாக. சமூக மறுமலர்ச்சி துளிர் விடுவைதக் 
கண்ட ைவதீகப் பார்ப்பனர்கள் இந்து மதத்துக்கு 
ஆபத்து என்று இன்று ேபாலேவ அன்றும் எதிர்த்தனர்.

மக்கள் ெதாைகயில் 5 விழுக்காடு கூட 
இல்லாத ஒரு சிறிய இனம் தனது நலன் 
பாதிக்கப்படும் ேபாதும், தனதுஅதிகாரமும், 
ேமலாண்ைமயும், பண்பாடும் ேகள்விக்-
குள்ளாக்கப்படும் ேபாதும், இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து 
என்று திைசத் திருப்பி ெபாதுப் பிரச்சைனயாக 
மாற்றி தனது நிைலைய உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்ளும் 
பலநூறு ஆண்டு கால யுக்திைய ஒவ்ெவாரு 
முைறயும் பயன்படுத்தினர். 1872 ஆம் ஆண்டின் 
பைழய மேசாதா திருத்தம் ெசய்ய 1923 ஆம் 
ஆண்டு டாக்டர் கவுர் முயன்ற ேபாதும், குழந்ைத 
திருமணத் தடுப்பு மேசாதாைவ “திரு.சாரதா” 1929

ஆம் ஆண்டு ெகாண்டு வந்தேபாதும், ேதவதாசி 
முைற ஒழிப்புத் தீர்மானத்ைத முத்துலட்சுமி ெரட்டி 
முன் ெமாழிந்த ேபாதும், ைவதீகப் பார்ப்பனர்கள் 
மூைளயில் மதத் தைலயீடாகத் ேதான்றியது.எந்த 
சிறு மாறுதைலயும் இந்து மதத்துக்கும் இந்துக் 
கலாச்சாரத்துக்கு ஆபத்து என்ேற அலறினர்.மாறும் 
என்ற விதிக்கு எதிராக சனாதனத்ைத நிறுத்தினர்.
அறிவியைல ேவதம் ெகாண்டு தடுத்தனர்.

அவர்களது எதிர்ப்ைபக் கண்டு ெகாள்ளாமல் 19

ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பல சீர்திருத்தச் 
சட்டங்கைள காலனிய அரசு அரங்ேகற்றியது. தனது 
கைடசி காலத்தில் ெபண்களுக்கு காலம்காலமாக 
மறுக்கப்பட்டு வந்த சில உரிைமகைள வழங்குவதற்காக 
ஏற்கனேவ நைடமுைறயில், மாகாணத்துக்குக் 
மாகாணம், சாதிக்குச் சாதி ேவறுபட்டு. ஒழுங்கற்றுத் 
துண்டுத் துண்டாகச் சிதறிக் கிடந்த இந்து தனி நபர் 
சட்டம் மற்றும் சமூகப் பழக்க வழக்கங்கைள நவீன 
காலத்தின் வளர்ச்சிக்கும், சமூகத்தின் ேதைவக்கும் 
ஏற்ற வைகயில் சீர்திருத்தி அைவகைள ஒரு 
ெபாதுச் சட்டத்திற்குள், ஒரு ஒழுங்கு முைறக்குள் 
ெகாண்டுவர முயன்றது.

இரண்டாம் உலகப் ேபார் உச்சத்தில் இருந்த 
அந்த நிைலயிலும், 1941-ஜனவரியில் கல்கத்தா 
உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி B.N.ராவ் தைலைமயில், 
நான்கு ேபர் ெகாண்ட குழுைவ அைமத்தது.அந்தக் 
குழு.1941 ஜூன் 19 அன்று தனது முதல் வைரவு 

அறிக்ைகையயும். 1942-1943 ஆண்டில் வாரிசு 
உரிைம மற்றும் திருமணம் குறித்த மேசாதாக்கைளயும் 
வழங்கியது. அந்த மேசாதாக்கள் இரு அைவகளின் 
கூட்டுக் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டது. அதிலுள்ள சில 
சிக்கலான அம்சங்கைள ஆராய ஜனவரி 20, 1944

இல் B.N.ராவ் தைலைமயில் மூன்று ேபர் ெகாண்ட 
குழுவாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டவுடன் அது. பம்பாய், 
பூனா, ெடல்லி, அலகாபாத், ெசன்ைன, நாக்பூர், 
லாகூர் உட்பட இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கும் 
பயணம் ெசய்தது. மக்களிடமும் 100க்கும் ேமற்பட்ட 
அைமப்புகைளயும் சந்தித்து கருத்துகைளத் 
திரட்டியது.திரட்டியைவகைளத் ெதாகுத்து இந்து 
சட்ட வைரவு மேசாதாவாக்கி(இந்து குறியீட்டு 
மேசாதா -Hindu Code Bill) ஆகஸ்ட் 1, 1946-இல் 
இைடக் கால அரசாங்கத்தின் அரசிலைமப்புப் 
ேபரைவயில் முன்ைவத்தது.1 அது. அன்ைறக்கு 
சட்ட அைமச்சராக இருந்த ேஜாேகந்திர நாத் 
மண்டலால் (பிரிவிைனக்குப் பின் அவர் கிழக்கு 
பாகிஸ்தானுக்கு குடி ெபயர்ந்தார்.சில ஆண்டுகளில் 
மீண்டும் இந்தியாவில் குடிேயறினார்.) சைபயில் 
ஏப்ரல் 11, 1947 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால் அந்த வைரவு மேசாதா பல்ேவறு 
காரணங்களால் ெசயல்படவில்ைல.

அம்ேபத்கரின் வருைக 

இந்த நிைலயில் அம்ேபத்கரின் வருைக புதிய 
பூபாளமானது. பைழய ைவஸ்ராயின் நிர்வாகக் 
குழுவில், ெதாழிலாளர் நலத் துைற மற்றும், 
மத்தியப் ெபாதுப்பணித் துைற அைமச்சராகப் 
பணியாற்றிய அனுபவமும், ஆற்றலும், கல்விப் 
புலைமயும் உள்ள 

டாக்டர் அம்ேபத்கர் ஆகஸ்ட் 29, 1947 இல் விடுதைல 
ெபற்ற இந்தியாவின் முதல் சட்ட அைமச்சராகவும், 
அரசியல் அைமப்புச் சட்டத்தின் வைரவுக் 
குழுவின் தைலவராகவும் ேநருவின் இைடக்கால 
அைமச்சரைவயில் ெபாறுப்ேபற்றார்.ெபாறுப்ேபற்றபின் 
பல்ேவறு பணிகளுக்கிைடயிலும் ஏப்ரல் 9, 1948-இல் 
ஒரு வருட காலமாக பரணில் தூங்கிக் ெகாண்டிருந்த 
இந்து சட்ட வைரவு மேசாதாைவ தூசி தட்டி 
அரசியல் அைமப்பு சைபயில் முன்ைவக்க, அைத 
ஆராய்ந்து அறிக்ைக தாக்கல் ெசய்யும் ஆய்வுக் 
குழுவின் தைலவராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.
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இது ஒரு நல் வாய்ப்பாக அம்ேபத்கருக்கு 
அைமந்தது.மற்ற எைதக் காட்டிலும் 
இந்து சட்டத்ெதாகுப்ைப அம்ேபத்கர் ஈடு 
இைணயற்றதாகவும், கடந்த காலத்தில் இந்திய 
சட்டப்ேபைரைவயில் இயற்றப்பட்ட எந்த சட்டமும், 
இனி நிைறேவற்றப்படவிருக்கும் எந்த சட்டமும் 
முக்கியத்துவத்தில் இதற்கு இைணயாக முடியாது 
என்று கருதினார். எனேவ அரசியல் சட்ட 
அைமப்புக்கு ெகாடுத்த அேத உைழப்ைபயும் 
ஆர்வத்ைதயும் இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதாவுக்கும் ெகாடுத்தார்.இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதா மூலம் ஆண்களுக்கு இைணயாகப் 
ெபண்களுக்கும் சம உரிைமைய எப்படியாவது நிைல 
நாட்டிட ேவண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார்.
நைடமுைறயில் இருந்த ெசாத்துரிைம, திருமணம், 
மணவிலகல் ேபான்றவற்றில் சுதந்திரம், சமத்துவம் 
சேகாதரத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயில் 
ெபரும் மாறுதல்கைளச் ெசய்தார். 

சாதி மறுப்புத் திருமணங்கைள அங்கீகரிப்பது, 
தத்ெதடுப்பில் சாதிைய ஒழிப்பது, மறுமணம், 
விதைவத் திருமணம் ஆகியைவகளில் நிலவும், 
சாதியின் எல்ைலகைள அழித்து இந்து அைமப்பில் 
சிதிலமாகி விட்டப் பாகங்கைள இந்து சட்டத் 
ெதாகுப்பின் மூலம் ெசப்பனிட முயன்றார்.
ெமாத்தத்தில் இந்து மரபு வழிச் சிந்தைனயிலிருந்து 
தீவிரமான விலகலுக்கானப் பாைதைய அைமத்து 
விட இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதாைவப் 
பயன்படுத்த விரும்பினார்.அதற்காக வைரவு 
மேசாதாைவ ஒரு ேதர்ந்த சிற்பிையப் ேபால பார்த்துப் 
பார்த்து ெசதுக்கினார்.

 ராவ் குழுவால் முன்ெமாழியப்பட்ட இந்துக் 
குறியீடு மேசாதா ஒரு சிவில் குறியீட்ைட ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்டிருந்தது.அைத முழுைமயாக, ஒரு சட்டத் 
ெதாகுப்பின் லட்சணங்களுக்கு ஏற்றதாக மாற்றினார். 
மூல மேசாதாவின் பாகங்கைளயும், பிரிவுகைளயும் 
தர்க்கரீதியான வரிைசக்கிரமமாகவும், வரம்புக்கு 
உட்பட்ட சில திருத்தங்கள், மாற்றங்கேளாடு மறு 
சீரைமத்து, ஒரு முழுைமயான சித்திரமாக்கினார். 
இந்து சட்ட ெதாகுப்பு மேசாதா என்ற ெபயரில் 
இருப்பினும், அது சீக்கியர்கள், பவுத்தர்கள், 
ைஜனர்கள் ஆகிேயாருக்கும் அைனத்து சாதி 
மற்றும் உட்பிரிவுகளுக்கும் ெபாருந்தும் வைகயில் 
வடிவைமக்கப்பட்டது. திருத்தியைமக்கப்பட்ட 

அறிக்ைகைய ஆகஸ்ட் 12 1948 அன்று அம்ேபத்கர் 
சைபயில் முன்ெமாழிந்தார்.

இந்து சட்டத்ெதாகுப்பு (Hindu Code bill)

-இந்துக் குறீட்டு மேசாதா) வைரவு மேசாதாைவ 
சட்டமாக்குவதில் அம்ேபத்கரின் முயற்சிகளுக்கு நவீன 
இந்தியாைவ உருவாக்கும் கனவில் இருந்த பிரதமர் 
ஜவகர்லால் ேநரு உறுதுைணயாக இருந்தார். அேத 
ேவைளயில் அம்ேபத்கரின் பார்ைவக்கும் ஜவகர்லால் 
ேநருவின் பார்ைவக்கும் ஒரு நுண்ணிய ேவறுபாடு 
இருந்தது.இந்து சமூகத்ைத ஒன்றிைணப்பதில் ேநரு 
ஆர்வமாக இருந்தார். இந்து சமூகத்திலுள்ள ேவறு 
பாடுகைளத் துைடத்து, இந்துக்களுக்குள் ஒரு 
சமூக ஒற்றுைமைய உருவாக்கி, இந்திய ேதசிய 
அைடயாளமாக இந்து சமூகத்ைத நிறுவதற்கானப் 
பாைதயில் இது ஒரு ெதாடக்கமாக இருக்கும் என்ற 
பார்ைவ ேநருவிடம் இருந்தது.இதில் அம்ேபத்கர் 
ேநரு ஆகிய இருவரின் பார்ைவயும் ேவறு ேவறாக 
இருந்தாலும் இந்த நாட்டில் உள்ள சட்டங்கள் 
மற்றும் மரபுகள் ெபண்கைள அடக்கி ைவத்து 
அவர்களது எழுச்சிையத் தடுக்கின்றன என்பதில் 
இருவரது பார்ைவயும் ஒன்றாகேவ இருந்தது. ஆண் 
ெபண் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அகற்றப்பட ேவண்டும் 
என்பதிலும், ெபண்களின் முன்ேனற்றத்ைதக் 
ெகாண்ேட சமூக முேனற்றத்ைத அளவிட முடியும் 
என்பதிலும் ஒன்றுபட்டனர். அம்ேபத்கரின் சில 
ேகாட்பாடுகளும் ெகாள்ைகைககளும் ஜவஹர்லால் 
ேநருவின் சிந்தைனகேளாடு ேவறுபட்டிருந்தாலும் 
இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதாைவப் ெபாறுத்த 
வைரயில் இருவரும் ஒேர புள்ளியில் இைணந்தனர் 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு (Hindu code Law)
மேசாதா முன்ைவத்த முக்கிய அம்சங்கள் 

1948 ஏப்ரல் அரசியலைமப்பு சைபயில் 
முன்ைவக்கப்பட்ட இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதாவானது ெபண்களின் நிைலக் குறித்த 
அம்ேபத்கரின் அக்கைறைய முழுைமயாகப் 
பிரதிபலித்தது.

திருமணம், தத்ெதடுப்பது, காப்புரிைம, கூட்டுக் 
குடும்பச் ெசாத்து, மகளிர் ெசாத்து, உயில் எழுதா 
வாரிசுரிைம, உயில் வழி வாரிசு உரிைம, ஜீவனாம்சம், 
மரபுரிைம, ஆகியைவ சம்பந்தமாக இந்து சட்டத்ைத 
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முைறப்படுத்தி இருந்தார்.. மண வாழ்க்ைகக்குரிய 
உரிைமகைள மீட்டளிப்பது மற்றும் நீதிமன்றத் 
தீர்ப்பின்படி கணவன்-மைனவி பிரிந்து வாழ்வது 
சம்பந்தமான இரு பிரிவுகைளச் ேசர்த்தளித்தார்.. 
விதைவகள், மற்றும் விவாகரத்து ெபற்றவர்கள் 
மறுமணம் ெசய்யும் உரிைமைய அங்கீகரித்தது.
மற்றும் ஊக்குவிக்கப் பட்டது. சாதிகைளக் கடந்த 
திருமணம் (கலப்பு மணம்)அனுமதிக்கப்பட்டது.
திருமணம், மற்றும்மணவிலக்கு ஆகியைவகளுக்கு 
விரிந்த அளவிலான சுதந்திரமும், ெநகிழ்வும் உறுதி 
ெசய்யப்பட்டது.திருமணத்தில் சாதி குறிப்பிடுவைதத் 
தடுத்தது.ஒேர ேகாத்திரத்துக்குள் திருமணம் கூடாது 
என்றத் தைடைய நீக்கியது. வாரிசுரிைமையப் 
ெபாறுத்த வைர ஆண் ெபண்ணுக்கு இைடயிலான 
ஆறு பாரபட்சங்கைள ரத்து ெசய்தது. பைழய 
முைறயில் தந்ைதயின் ெசாத்து மகைள விட, 
மைனவிைய விட மகனுக்கு அதிகமாகக் கிைடத்தது.
அந்த நிைலைய புதிய மேசாதா மாற்றியது.
ெபண்ைணயும் வாரிசாக்கி முழு உரிைமயுடன் 
ெசாத்ைத அனுபவிக்கும் உரிைமைய உருவாக்கியது.
ஒரு தந்ைதயின் ெசாத்தில் மகனுக்கு ெகாடுக்கும் 
பங்கு அளவுக்கு மகளுக்கும் ெகாடுக்கப்பட 
ேவண்டும் என்றும், தாயின் ெசாத்தில் மகளுக்கு 
அளிக்கப்படும் பங்கின் அளவுக்கு மகனுக்கும் 
அளிக்கப்பட ேவண்டும் என்றும் கூறியது.
ஸ்மிருதிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள சுவிகார 
முைறயில் மாற்றம் ெகாண்டு வந்தது. ெகாஞ்சம் 
விளக்கமாகக் கூற ேவண்டுெமன்றால் 

» “ஓர் ஆண் இறந்தால் அவரது ஆண் 
வாரிசுகளுக்கு மட்டுேம ெசாத்தில் பங்குண்டு 
என்ற நிைலைய மாற்றி அவரது விதைவ 
மைனவிக்கும், ெபண் வாரிசுகளுக்கும் கூட 
ெசாத்தில் பங்குண்டு என்று வைரயறுத்தது.

» அேத ேபால இறந்து ேபான ஒரு 
ெபண்ணின் ெசாத்து அவரது விருப்படி 
எந்தக் கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் யாருக்கு 
ேவண்டுமானாலும் ேபாய்ச் ேசரலாம்.ஒரு 
ெபண் எந்தச் ெசாத்ைதப் ெபற்றாலும் (சீதனம் 
உட்பட.) அது அவளின் முழுைமயான 
ெசாத்தாகும்.ெபண் என்பதற்காக மட்டும் எந்த 
நிபந்தைனகைளயும் விதிக்க முடியாது. 

» மதரீதியாக ஒரு திருமணத்ைதப் புனிதப்படுத்த 
சாதி அைத சார்ந்த உட்சாதி ஆகியவற்றில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விதிகைள ஒழித்தல்.
சாதி ேவறுபாடுகைளக் கருதாமல் நைடெபறும் 
திருமணங்களில் யாராவது ஒருவரது 
இன முைறப்படியும், சட்ட ரீதியாகவும், 
நைடெபறுகிற கலப்புத் திருமணங்கள் இப்ேபாது 
ஏற்புைடயதாகக் ெகாள்ளப்படும்.

» கணவன் ெகாடுைமக்காரனாக, அல்லது தீராத 
வியாதிக்காரனாக இருந்தாேலா அல்லது 
ைவப்பாட்டி ைவத்திருந்தாேலா ெபண் பிரிந்து 
தனியாக வாழ உரிைமயுண்டு.அந்த நிைலயில் 
கணவன் அவளுக்கு ஜீவனாம்சம் தர ேவண்டும்.

» கணவன் மைனவி இருவருள் எவைரயும் 
ெகாடுைமயாக நடத்துதல், நம்பிக்ைகத் துேராகம், 
தீராத வியாதி, முதலியவற்றில் ஏேதனும் ஒரு 
காரணத்தால் மணவிலக்குக் ேகாரிப் ெபறலாம்

» ஆண்களுக்கும் ெபண்களுக்கும் 
இரண்டுவிதமான ஒழுக்க முைறகள் இருக்கக் 
கூடாது.(கற்ெபன்று ெசால்ல வந்தால் அைத 
இரு கட்சிக்கும் ெபாதுவில் ைவப்ேபாம்.) 
என்பைத வலியுறுத்தும் விதமாக ஒருவனுக்கு 
ஒருத்தி, ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற முைறயில் 
ஒருதார மணம் கட்டாயமாக்கப்படும்.

» எந்த சாதியில் இருந்தும் தத்ெதடுத்துக் 
ெகாள்ளலாம். (வாரிசு உரிைம ெபறுபவர் ஆண் 
முன்ேனார் வழி வந்தவராக இருக்க ேவண்டும் 
என்ற பிரிவும் நீக்கப்பட்டது.)”2

நீண்ட ெநடுங்காலமாக, ேவதங்கள், ஸ்மிருதிகள், 
சாஸ்திரங்களின் மரபு வழிச் சட்டங்களால் இறுகக் 
கட்டப்பட்டு இருளில் சுருண்டுக் கிடந்த இந்திய 
ெபண்களின் கால் விலங்குகளின் கண்ணிகைள 
இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதா உைடக்க 
முயன்றது. 

ஆதரவும் எதிர்ப்பும்

ஆகஸ்ட் 12, 1948 இல் அம்ேபத்கரால் அரசியல் 
அைமப்பு சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வைரவு 
மேசாதாைவ, ஆகஸ்ட் 31, 1948 இல் டாக்டர் அம்ேபத்கர் 
பரிசீலைனக்கு, ஏற்றுக்ெகாள்ளுவதற்கான ஒரு 
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தீர்மானத்ைத அரசியல் சைபயில் முன்ெமாழிந்த 
அந்த நாளில் இருந்தேத இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதாவுக்கான எதிர்ப்பும் ஆதரவும் அைவக்குள் 
சூட்ைடக் கிளப்பியது. இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதா. “இந்து சட்டங்கள், இந்து கலாச்சாரம், 
இந்து தர்மத்தின் மீது வீசப்பட்டுள்ள அணுக்குண்டு 
என்று கூறிய ஆர்.எஸ்.எஸ், இந்து மகாசபா, 
பிற ைவதீக பார்ப்பன அைமப்புகள் அைதக் 
கருவிேலேய கைலத்து விடத் துடித்தனர். 
உலகம் ஆரம்பம் ஆனது முதல் இருந்து வரும் 
விதிகைள மாற்றுவதற்கு ராஜாவுக்ேக அதிகாரம் 
இல்லாத ேபாது இவர்களுக்கு ஏது அதிகாரம்? 
யார் ெகாடுத்தது.? என்று ேகள்விக் குண்டுகைள 
வீசினர்.ெரௗலட் சட்டத்ேதாடு ஒப்பிட்டு ேபசினர். 

பல ெஜன்மங்களுக்கு ெதாடர்ந்து வரும் 
திருமணம் புனிதமானது. மணவிலக்கு தந்தால் 
ெபண்கள் பதிவிரைதகளாக இருந்து வரும் பாரத 
மரபு அழிந்து விடும், அவளுக்குச் ெசாத்துரிைம 
ெகாடுத்தால் இஷ்டப்பட்டவாக் கூட ஓடி விடுவா 
கூட்டுக் குடும்ப வாழ்க்ைக முைற சிைதந்து விடும் 
என்று கவைலப்பட்டனர்.

 காஞ்சி சங்கராச்சாரி ஸ்திரிகளுக்கு பாத்யேமா 
சம்பாத்தியேமா இருக்கக் கூடாதுன்னு மனு ஸ்மிருதி 
ெசால்லியிருக்கு.ஆம்பைடயானுக்கு அடிைமயாக 
இருக்கிறது தான் ஸ்த்ரீக்கு அழகு.அவாளுக்கு 
ெசாத்தில் பங்கு ெகாடுத்தா இஷ்டப்பட்டவா 
கூட ஓடிப் ேபாய்டுவா. அப்பட்டமா, அபச்சாரமா 
ேபாயிடும் என்றார். 

சனாதனவாதிகள் இந்து தனிநபர் சட்டத்ைத 
திருத்தாேத. அது இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து என்று 
கூக்குரலிட்டுக் ெகாண்டிருக்ைகயில், ெபரியார் 
விடுதைல (06-02-1951) நாளிதழின் தைலயங்கத்தில். 
“எந்த சிறு மாறுதைலயும் ைவதீகம் எதிர்த்துக் 
ெகாண்டுதான் இருக்கும்.முன்பு மதத்துக்கு ஆபத்து 
என்ற கூக்குரைல எழுப்பி எதிர்த்து வந்தது.
இப்ேபாது இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு விேராதம் 
என்று கூக்குரைல எழுப்பிக் ெகாண்டிருக்கிறது. 
“ஹிந்து லா (சட்டம்) என்பது ஒரு குலத்துக்கு 
ஒரு நீதி கூறும் மனுதர்மத்ைத அடிப்பைடயாகக் 
ெகாண்டு வகுக்கப்பட்டதாகும்.இதில் எவ்வளேவா 
முரண்பாடுகளும் அநீதிகளும் இருக்கின்றன 
என்பைத பற்றிக் கூறாத வழக்கறிஞேரா நீதிபதிேயா 

கிைடயாது.இந்த சட்டத்ைத திருத்தினால் கூட 
ேபாதாது தைலகீழாக மாற்றியைமக்க ேவண்டும்.”3

என்று எழுதினார்.
சமூக சீர்திருத்தவாதிகளும், இடதுசாரிகளம், 

ெபண்ணியல்வாதிகளும் “இந்தச் சீர்திருத்தத்ைத 
சமுதாயத்தின் சிைதவு என்று கருதுபவர்கள் சமூக 
முன்ேனற்றத்தின் எதிரிகள்” என்றும் “இந்த மேசாதா 
சட்டப் புத்தகத்தில் ஏறும் ேபாது அது இந்த 
நாட்டின் சமூக வரலாற்றில், அது ஒரு மாெபரும் 
ைமல் கல்லாக இருக்கும்” என்றும் வாதிட்டனர். 

“சட்டம் என்பது மதத்திலிருந்து ேவறுபட்டது. 
அது ஒரு ேபாதும் மாற்றப்பட்ட முடியாதேதா,, 
இறுகிப் ேபானேதா அல்ல.குறிப்பிட்ட சமயத்தில் 
உள்ள மக்களின் உணர்வுகளுக்கு ஏற்ப 
அவ்வப்ேபாது சட்டங்கள் மாறியுள்ளன” 5 என்கிற 
அறிவியல் பூர்வமான வாதங்கள், திருமதி சுேவதா 
கிருபளாயினி ேபான்றவர்களால் அைவயில் 
ைவக்கப்பட்டன. வர்க்க ேபதமற்ற சமுதாயத்ைத 
அைமப்பது என்றால் ஒரு சரியான அைமப்ைப 
சமூக, அரசியல் ரீதியாக உருவாக்கி விரிவுபடுத்த 
நாம் பாடுபட ேவண்டும். மாற்றம் இல்லாத 
சமுதாயம் மடிந்து விடும் என்றனர். 

கம்யூனிஸ்ட்கள் இந்த வைரவு மேசாதாைவ 
சீர்திருத்துக்கான மிக மிதமான, ெமன்ைமயான 
சாதாரண சமூக சீர்திருத்த முயற்சியாகேவ கருதினர்., 
ேமலும் தீவிரப்படுத்த ேவண்டும். இன்னும் முன்ேன 
ெசன்று இருக்கலாம் என்கிற குரலும், விவசாய 
உைடைமகள் விடயத்தில் ேபாதிய அளவுக்கு 
சலுைககள் ெபண்களுக்கு வழங்கப்படவில்ைல 
என்கிற கருத்தும் சீர்திருத்தவாதிகள், 
ெபண்ணியல்வாதிகள் மத்தியிலிருந்து எழுந்தன.

மதசார்பற்ற அரசு என்று அைழத்துக் ெகாள்ள 
விரும்புகின்ற ஒரு ஆட்சியில் ஒரு தனி 
மதத்துக்காரர்களுக்கு மட்டும் பயன்படக் கூடிய 
மேசாதா ெகாண்டு வருவது எவ்வாறு ெபாருத்தமாகும் 
என்கிற ேகள்விையயும் அவர்கள் எழுப்பத் 
தவறவில்ைல.ெபரியாரும் அேத ேகள்விைய முன் 
ைவத்தார். அைனவருக்குமான ெபாது சிவில் சட்டம் 
உருவாக்குவதில் ேநருவுக்கும் அம்ேபத்கருக்கும் 
விருப்பம் இருந்தாலும் அதற்கான காலம் இன்னும் 
கனியவில்ைல.விைரவில் அந்த நாள் வரும் என்று 
கூறினர்.
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 அைவக்குள் நடந்த விவாதங்களில் பத்மஜாநாயூடு, 
சுேவதா கிருபளாயினி, ஹஸ்க ேமத்தா, அம்மு 
சுவாமிநாதன், தஷனாயி ேவலாயுதன் ேபகம் 
அசிசா ரசூல் ேபான்ற ெபண்மணிகளின் வலுவான 
குரல்களும் மகளிர் அைமப்புகளும் அம்ேபத்கருக்கு 
அரணாக நின்றன.

இதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிைலதான் 
பரிதாபத்துக்குரியதாக இருந்தது.மேசாதாைவ 
ஆதரிப்பதா எதிர்ப்பதா என்பதில் காங்கிரஸ் கட்சி 
இரு அணிகளாகப் பிரிந்து ேமாதிக் ெகாண்டன. 
இந்திய அரசியல் சட்டக் குழுவின் தைலவரும், 
ஜனாதிபதியுமான டாக்டர் இராேஜந்திரபிரசாத் 
” புதியக் கருத்து மற்றும் புதிய ேயாசைனகள் 
இந்து சட்டத்திற்கு அந்நியமானைவ மட்டுமல்ல, 
ஒவ்ெவாரு குடும்பத்திற்கும் இைடயூறு 
விைளவிக்கும்” என்று குறிப்பிட்டவர் அதன் முதல் 
எதிர்ப்பாளராக மாறினார்.அதில் ஆச்சரியம் எதுவும் 
இல்ைல. ஏெனனில் அவர் ஒரு மத மயக்கம் 
ெகாண்ட மனிதராகேவ இருந்தார் என்பதற்கு பல 
சான்றுகள் உண்டு.அதனால் தான் 1948 ஜூனில் 
ஆய்வுக்கு குழு அைமக்கப்பட்ட உடேனேய 
டாக்டர் இராேஜந்திரப்பிரசாத் மேசாதைவ விலக்கிக் 
ெகாள்ளுமாறு ேநருைவ பலமுைறக் ேகட்டுக் 
ெகாண்டார்.

காங்கிரசின் தூண்கள் பலவும் ேநருவிடம் 
இருந்து விலகி நின்றன.மக்கள் நாயகனாக பிரதமர் 
ேநரு இருந்தாலும் கட்சிக்குள் பட்ேடல் மற்றும் 
இராேஜந்திரப்பிரசாத்தின் ைககேள ஓங்கியிருந்தன 
என்பைத அகில இந்திய காங்கிரஸ் தைலவராக 
பட்ேடலின் ஆதரவாளரான புருேசாத்மம் தாஸ் 
தாண்டன் ேதர்வு உறுதிப்படுத்தியது.ஜவகர்லால் 
ேநருவுக்கு ெநருக்கமான தைலவராக அறியப்பட்ட 
சேராஜினி நாயுடு இந்த மேசாதா திரும்பப் 
ெபறா விட்டால் சாகும் வைர உண்ணா ேநான்பு 
இருக்கப் ேபாவதாக மிரட்டினார்.ேநருவின் 
சீடராகக் கருதப்பட்ட தமிழத்ைத ேசர்ந்த ஓ.வி.
அளேகசன் விவாக ரத்துக்கான உரிைம அளிப்பது 
இனிைமயான விஷயமல்ல.விவாகரத்து ஆண்கைள 
விட ெபண்களுக்கு ெபரும் நரகமாகி விடும்.
விவாகரத்தினால் பாரிஸ், மற்றும் ேசாவியத் 
ரஸ்யாவில் குடும்ப அைமப்பு உைடந்து வருவதாகச் 
சுட்டிக்காட்டி மேசாதாவுக்கு எதிராக நின்றார். 6 இந்து 

சட்டம் ேபான்றவற்ைற மதக் குருக்களிடம் விட்டு 
விடும்படியும், சமூக சீர்திருத்தம் என்ற மாையயில் 
விழ ேவண்டாம் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒரு 
பகுதியினர் அரைச ேகட்டுக் ெகாண்டனர். -

அன்ைறய காங்கிரசில் ேகாவிந்வல்லப பந்த், 
புேஷாத்தம் தாஸ் தாண்டன், லால்பகதூர் 
சாஸ்திரி, வல்லபாய் பட்ேடல், ஷியாம் பிரசாத் 
முகர்ஜி (பின்னாளில் பாரதீய ஜன சங்கத்ைத 
ேதாற்றுவித்தவர்.), மாளவியா பட்டாபி சீதாராைமயா, 
ேக.எம்.முனிஷி ேபான்ற பலரின் சிந்தைனகைளயும் 
இதயங்கைளயும் மதவாதம் ஆக்ரமித்துக் 
ெகாண்டிருந்தது. அவர்களில் சிலர் ஆர்.எஸ்.எஸ்., 
இந்து மகாசபாவின் ஸ்லீப்பர் ெசல்களாக இருந்தனர். 
மதவாத உணர்வின் அடிப்பைடயில் மதத்ைதயும் 
அரசியைலயும் இைணக்கும் ேமாசமான ஆபத்தான 
முயற்சியில் அவர்களில் பலரும் ஈடுபட்டனர். 
காங்கிரஸ் கட்சி என்பது ஒரு அவியலாக அல்லது 
கதம்பமாக அல்லது ஒரு விசித்திர கூட்டாளிகளின் 
கூட்டணியாக இருந்தது.இந்த ேவறுபாடுகள் தான் 
இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதாவின் அைவ 
விவாதங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி என்பது ஒன்றல்ல 
அது இரண்டானது என அைடயாளம் காட்டியது.
காங்கிரஸ் அைமச்சர்களுக்கும் அம்ேபத்கருக்கும் 
பல விடயங்களில் கருத்து ேவறுபாடுகள் எழவும், 
அவர்கேளாடு ஓட்ட முடியாமல் ேபானதற்கும் 
இைவகேள காரணங்களாக அைமந்தன.

இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு வைரவு மேசாதா 
ேபால் கூடுதல் பரபரப்ைபயும், சர்ச்ைசையயும்,, 
கிளர்ச்சிகைளயும் அரசியல் அைமப்பு சைபக்கு 
உள்ேளயும், ெவளியிலும் ேதாற்றுவித்தது இல்ைல.
இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து என்ற வாதம் தான் எல்லா 
பிரச்சைனக்கும் மூல காரணமாக ெசால்லப்பட்டது.
ஆனால் உண்ைமயில் இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதா இந்து மதத்தின் அடிப்பைடயின் மீது எந்த 
ஒரு தாக்குதைலயும் ெதாடுக்கவில்ைல.அதாவது 
புரட்சி எைதயும் ெசய்யவில்ைல.இந்து சிவில் 
சட்டத்ைத திருத்துவதற்கும், மாற்றியைமப்பதற்குேம 
அைவ முயன்றன.

“இந்து மேசாதாவின் ெபரும்பாலான ஷரத்துக்கள் 
அனுசரித்துப் ேபாகின்ற அல்லது உதவுகிற 
தன்ைம உைடயது.சமுதாயத்தில் ைவதீகமான 
பகுதியின் மீது எத்தைகய கட்டாயத்ைதயும் 
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அல்லது கடப்பாட்ைடயும் திணிக்கவில்ைல. 
அதனுைடய ஒேர பயன் இந்துக்களின் ஆண்களும் 
ெபண்களும் அவர்கள் விரும்பும் வாழ்க்ைகைய 
வாழ்வதற்கான சுதந்திரத்ைத அளிப்பேத.என்று 
அம்ேபத்கர் அைவயில் ெதளிவுபடுத்தினார்.ேமலும் 
அது. ”புதியதற்கும், பைழயதற்கும் இைடயில் ஒரு 
வைகயான சமரசத்துக்கு வருவதற்கு இந்த மேசாதா 
முயன்றுள்ளது என்றார்7.

அேத சமயம் இருப்பைதப் பாதுகாக்க 
விரும்புபவர்கள் அைத பழுது பார்த்து சரி 
ெசய்வதற்குத் தயாராக இருக்க ேவண்டும்.இந்து 
அைமப்பு, இந்து கலாச்சாரம், இந்து சமுதாயம் 
ஆகியவற்ைற நீங்கள் நிைல நிறுத்த விரும்பினால் 
பழுது பார்ப்பது எங்கு அவசியேமா அங்கு பழுதுப் 
பார்ப்பதற்கு நீங்கள் தயங்கக் கூடாது.இந்த மேசாதா 
பழுதுப் பார்க்கும் பணிையத் தான் ெசய்துள்ளது 
என்றார். 

அம்ேபத்கர் இவ்வாறாக பல முைற ெதளிவான 
விளக்கம் அளித்த ேபாதும் மதத்தில் சாத்திர 
சடங்குகளில் மூழ்கிக் கிடந்த பிற்ேபாக்குவாதிகளின், 
சனாதனவாதிகளின் காதுகளில் அைவகள் ஏறேவ 
இல்ைல. 

அவர்கள் மேசாதாைவத் திரும்பப் ெபற ேவண்டும் 
என்பதிேலேய குறியாக இருந்தனர். அதற்காக 
எந்த எல்ைலக்கும் ெசல்லத் தயாராக இருந்தனர்.
மேசாதாைவத் திரும்ப ெபறேவண்டும் என்பதற்காகேவ 
அகில இந்திய இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு எதிர்ப்புக் 
குழுைவ கர்பத்ரிஜி மகாராஜ் என்ற சாமியார் 1949

இல் ெதாடங்கினார்.இவர் சங்கராச்சாரிகைளப் 
ேபான்று “தண்டம்”ைவத்திருக்கும் சிறப்பு ெபற்றவர்.
நான்கு சங்கராச்சாரிகைள ேதர்வு ெசய்யும் இடத்தில் 
இருந்தார் என்பதிலிருந்து அவரது அதிகாரத்ைதப் 
புரிந்து ெகாள்ளலாம்.அவர் 1948 இல் ராமராஜ்ய 
பரிஷத் என்ற ஒரு கட்சிையத் ெதாடங்கி 
அரசியைல ேநாக்கித் திரும்பினார். அவைர 
துவாரகா சங்கராச்சாரி உட்பட ெசல்வாக்கு மிக்க 
சங்கராச்சாரிகள் பலரும் ஆதரித்தனர்.

பாரத் மண்டல் இந்து மகாசபா, அகில பாரதிய 
வர்ணாசிரம சங்கம், அகிலபாரத தர்ம சங்கம், 
சனாதன ேவத தர்ம சைப, அகில இந்திய 
வர்ணாசிரமம் ஸ்வராஜ்ய சங், சமணர் கூட்டைமப்பு, 
இந்துமகா சபா, ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆகியைவகள் 

பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ேளயும் ெவளிேயவும் 
ஆர்ப்பாட்டங்களிலும் கிளர்ச்சிகளிலும் ஈடுபட்டன.
இந்த மதவாதக் கூட்டைமப்பு நூற்றுக்கணக்கான 
கூட்டங்கைள நாெடங்கும் நடத்தியது. இைத ஒரு 
தர்ம யுத்தமாகவும், இயக்கத்தில் பங்ேகற்றவர்கைளத் 
தர்ம வீரர்களாகவும் காட்டிக் ெகாண்டது.

ஆர்.எஸ்.எஸ்.ன் “ஆர்க்கைணசர்” இதழும், 
சுவாமி கர்பத்ரிஜி மகாராஜின் “சன்மார்க்கமும்” நச்சுக் 
கருத்துக்கைள உமிழ்ந்தன. சனாதனம் ெகாழுப்ேபறிய 
இந்து மகாசபாவின் மூத்த உறுப்பினரானப் 
ேபாத்தாரின் கல்யாண் இதழும்” இந்தச் சட்டம் 
வழங்கும் சலுைகயால் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் 
திருமண உறவுகள் வழியாக உயர் சாதியினரின் 
இல்லங்களுக்குச் ெசல்லும் உரிைமையப் ெபற்று 
விடுவார்கள்.அது தடுக்கப்பட ேவண்டும் என்றும், 
கலப்பு மணத்தால் வீட்டின் ஒரு மூைலயில் பகவான் 
வழிபாடு நைடெபறும்.மற்ெறாரு பக்கம் குரான் 
ஓதப்பட்டு மாட்டிைறச்சி சைமக்கப்படும்.என்றும் 
இது ேபான்ற ஒரு சட்டத்ைத எந்த இந்துவால் 
ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியும்”?9 என்ற பிரச்சாரத்ைத 
மக்களிைடேயப் பரவவிட்டது.மேசாதாவுக்கு எதிராக 
ைகெயழுத்து இயக்கம் நடந்தது. இந்துத்துவா 
ஆதரவு இதழ்கள் பலவும் தனது வாசகர்கைள 
இந்து சட்ட மேசாதாவுக்கு எதிராகக் கிளர்ச்சியில் 
எடுபடத் தூண்டியது. மேசாதாவுக்கு ஆதரவாக நின்ற 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மிரட்டல்களும், 
தந்தியும், சுற்றறிக்ைககளும் பறந்தன.

அம்ேபத்கரின் மீதுள்ள சாதியின் வன்மத்ைத 
ைவதீகப் பார்ப்பனர்கள் பல வைகயிலும் ெவளிப் 
படுத்தினர். “அம்ேபத்கர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இந்து 
சட்ட மேசாதா, இந்து தர்மத்ைத அழிப்பதற்கான 
அவரது சதித் திட்டத்தின் ஒரு முக்கியமான 
பகுதி என்பது இப்ெபாழுது உறுதியாகி உள்ளது. 
அவைரப் ேபான்ற ஒரு மனிதர் இந்துக்களின் 
சட்ட அைமச்சராக இருப்பது அவர்கைள இழிவு 
படுத்துவதாகவும், நாணமுறச் ெசய்வதாகவும் 
இருப்பேதாடு இந்து தர்மத்தில் கரும்புள்ளியாகவும் 
உள்ளது.9 என்று ேபாத்தார், கல்யாண் இதழில் 
அம்ேபத்கர் மீது ெவறுப்ைப உமிழ்ந்தார்

பார்ப்பனியவாதிகள் அத்தைன ேபருக்கும் 
அம்ேபத்கரின் சாதி ெபரும் பிரச்சைனயாக இருந்தது.
ேவத மந்திரங்கைளக் ேகட்டாேல ஈயத்ைதக் 
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காய்ச்சி காதில் ஊற்றிய பைழய ேவத கால 
நிைனவுகள் வந்து அவர்கைள வறுத்ெதடுத்தது. 
”பிராமணர்கள் மட்டுேம உருவாக்கக் கூடிய விதி 
முைறகைள தீண்டத்தகாதவனாக இருக்கும் ஒருவன் 
மாற்றுகின்றாேன என்று ெநருப்பில் இட்ட புழுேபால் 
சாமியார் கர்பத்ரிஜி ேபான்றவர்கள் துடித்தனர்.” 10

அன்ைறக்கு இருந்த தைலவர்களில் மிக உயர்ந்த 
கல்வி கற்றவர் அம்ேபத்கர் ஒருவேர. இருந்தால் 
என்ன சாக்கைடயிலிருந்து வரும் கங்ைக நீைர 
சுத்தமானதாகக் கருத முடியாது என்றனர்.இறுதியில் 
அம்ேபத்கர் இந்த 

மேசாதாைவ முன்ெனடுத்து ெசல்லும் வைர 
அைத நிைறேவற்ற அனுமதிக்க மாட்ேடாம் என்று 
மாநாட்டில் ெவளிப்பைடயாக முழங்கித் தீர்த்தனர்.

 அம்ேபத்கைர பதவி நீக்கம் ெசய்ய வலியுறுத்தியும் 
இந்து சட்ட மேசாதாைவத் திரும்பப் ெபறவும் 
1949 ஆம் ஆண்டின் ெதாடக்கத்தில் ெடல்லியில் 
ஒருவார காலம் மாநாட்ைடயும் அதற்கு முன்பும் 
பின்பும் நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட கூட்டங்கைளயும் 
சாமியார் கர்பத்ரிஜியும் இந்துத்துவ அைமப்புகளும் 
நடத்தின. மாநாட்டில் மூத்த இளவரசி ேதவாஸ் 
(மத்திய இந்தியாவில் முன்னாள் சமஸ்தானம்)

ேபான்ற பிரமுகர்கள் உட்பட 15000 ேபர் கலந்து 
ெகாண்டனர்.ஒரு வாரம் நடந்த அந்த மாநாடு 
எரிகிற ெநருப்பில் ெபட்ேரால் ஊற்றியது. 

1951 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் நாடாளு 
மன்றத்தில் இந்து சட்ட மேசாதா விவாதிக்கப்பட்டுக் 
ெகாண்டிருக்கிற அலுவல் ேநரத்திேலேய 
அம்ேபத்கர், ேநருவின் உருவப் ெபாம்ைமையக் 
ெகாளுத்தியும், பாரூக் அப்துல்லாவின் காைரத் 
தீயிட்டும் ரகைளயில் ஈடுபட்டனர். அம்ேபத்கைர 
பதவிைய விட்டு நீக்கு.மேசாதாைவத் திரும்ப 
ெபறு என்ற முழக்கத்துடன் கர்பத்ரிஜி மகாராஜின் 
தைலைமயில் ெதாடர்ந்த ேபரணி நாடாளுமன்றத்ைத 
முற்றுைக இட முயன்றதில் ஏற்பட்ட ரகைளயில் 
சாமியார் கர்பத்ரிஜி மகாராஜின் தண்டம் முறிந்தது.
புனிதமான தண்டம் முறிந்தேத அன்ைறய தைலப்பு 
ெசய்தியானது. 

ஆர்.எஸ்.எஸ்.இந்துமகா சபா, ைவதீகப் 
பார்ப்பனர்களின் கூட்டைமப்பு இந்து சட்ட 
மேசாதாவுக்கு எதிராக நடத்திய ேபாராட்டங்கைளக் 
ைகயாள்வதில் அரசு ைகயாண்ட ெமன்ைமயான 

ேபாக்குக்கு எதிராக தமிழகத்திலிருந்தும் ஒரு குரல் 
எழுந்தது அது ெபரியாரின் குரலாக இருந்தது.
மேசாதாவுக்கு எதிராக ேபாராடுபவர்கைள உள்ேள 
தூக்கிப் ேபாடு என்றார். “மேசாதாவுக்கு எதிராகப் 
ேபாராடுபவர்கைள கிரிமினல் லா அெமண்ட்ெமன்ட் 
சட்டத்தின் கீழ் ஒரு மாதக் கடுங்காவல் தண்டைன 
விதிக்க இந்திய சர்க்காருக்கு ெதரியவில்ைலயா 
அல்லது துணிவில்ைலயா என்று ேகட்டார்.11. ”.

அம்ேபத்கர் பதவி விலகல்

1948 இல் இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு வைரவு மேசாதா 
அைவயில் ைவக்கப்பட்டாலும் எந்த முன்ேனற்றமும் 
ஏற்பட்ட வில்ைல. 1949 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி,, 
மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் 8 நாட்களும், டிசம்பர் 19

இல் ஒரு நாளும் என்று ெமாத்தம் 9 நாட்கள் மேசாதா 
விவாதிக்கப்பட்டும் பயன் எதுவும் விைளயவில்ைல. 
ஜனவரி 26, 1950 இல் இந்தியா குடியரசாகியது. 
குடியரசாக அறிவித்த பின் கூடிய புதிய அரசியல் 
அைமப்பு சட்டம் நைடமுைறக்கு வந்த பின் 
நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக 
ஒரு அடி கூட நகராத வைரவு மேசாதாைவ 
மீண்டும் பைழய குருடி கதைவத் திறடி என்பைதப் 
ேபால அைவயில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட ேபாதும் 
அந்த ஆண்டு(1950) முழுவதும் வைரவு மேசாதா 
நாடாளுமன்ற அைவயின் நிகழ்ச்சி நிரலிேலேய 
ேசர்க்கப்படாமல் கிடந்தது.

எல்லாவற்ைறயும் கடந்து, பிப்ரவரி 5, 1951

அன்று நாடாளுமன்றத்தின் கைடசி அமர்வில் 
மேசாதா பரிசீலைனக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
மூன்று நாட்கள் வழக்கம் ேபால், விவாதங்கள் 
நடந்தன. சர்க்கைர ேநாயினால். உடல்நலம் 
குன்றியிருந்த நிைலயிலும் எதிர்க்கட்சிகளின் 
எல்லா வாதங்கைளயும் எதிர் ெகாண்ட. அம்ேபத்கர் 
ஒவ்ெவாரு ேகள்விக்கும் ேசார்ந்துவிடாமல் கம்பீரமாக 
விளக்கம் அளித்துக் ெகாண்டிருந்தார். ஆனாலும் 
1951 ெசப்டம்பர் மாதத்தில் நைடெபறும் நாடாளுமன்ற 
கூட்டத் ெதாடரில் மேசாதாைவ ஆய்வுக்கு எடுத்துக் 
ெகாள்ளலாம் என்று சட்ட மன்றம் முடிவு ெசய்து 
வழக்கம் ேபால் தள்ளி ைவத்தது.

இவ்வாறு பல முைற மேசாதா தள்ளிைவப்புக்கு 
உள்ளான ேபாது ெபரியார்” இந்திய பார்லிெமன்டில் 
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ெகாண்டு வரப்பட்டிருக்கும் ஹிந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதா மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும்.ஒரு சில 
ைவதீகர்களின் எதிர்ப்புக்காக இந்திய சர்க்கார் இந்த 
மேசாதாைவ இவ்வளவு தாமதப்படுத்தியிருப்பது 
ேபாற்றத்தக்கதல்ல என்றார். (விடுதைல 06-02-1951)

1948-51 ஆண்டுகளில் நடந்த அமர்வுகளில் 
விவாதம் என்ற ெபயரில் மதிப்பு மிகுந்த ேநரங்கள், 
சனாதனவாதிகளால் திட்டமிட்ேட வீணாக்கப்பட்டன. 
ஒழுங்குப் பிரச்ைன எழுப்பியும், ஒழுங்குப் பிரச்சைனயின் 
மீது ஒழுங்குப் பிரச்ைன எழுப்பியும், உரிைமப் 
பிரச்ைன எழுப்பியும், ேதைவயற்றத் ெதளிவில்லாத 
நீண்ட உைர ஆற்றியும் அைவயின் ேவைல 
ேநரத்ைதத் சிைதத்தனர்.கைடசியில் மேசாதாைவ 
மற்ெறாரு ஆய்வுக் குழுவுக்கு அனுப்ப ேவண்டும் 
என்றும் ேகாரினர். தீர்மானத்துக்கு ேமல் தீர்மானமாக 
ெகாண்டு வந்து அைவயின் நடவடிக்ைககைள 
முடக்கினர். இைவகைள ெயல்லாம் ெபாறுத்துக் 
ெகாள்ளமுடியாத அம்ேபத்கர் “.மேசாதா அைவயில் 
வரும் ேபாெதல்லாம் மேசாதாைவக் கிடப்பில் ேபாடத் 
தீர்மானம் ெகாண்டு வர உறுப்பினர் யாராவது முன் 
வருகின்றனர்.இது நிறுத்தப்பட ேவண்டும் என்று 
சபாநாயகரிடம் ேகாரிக்ைக ைவத்தார்.இவ்வாறான 
பல்ேவறு இழுத்தடிப்புகளால் வைரவு மேசாதா(1948-
1951 வைர) நின்ற இடத்திேலேய நிைல ெகாண்ட 
ேதர் ேபால் நின்றது. 

இருப்பினும் ஆகஸ்ட் 1951 முதல் வாரத்தில் 
இந்து ேகாட் மேசாதா நிைறேவற்றப்படும் என்ற 
நம்பிக்ைக நிலவி வந்த சூழைல குடியரசுத் 
தைலவரின் நிைலப்பாடுப் பின்ேனாக்கித் தள்ளியது. 
அேத நாடாளுமன்ற அமர்வில் மேசாதாைவ 
ஆதரித்து உைரயாற்றிய குடியரசுத் தைலவர் 
இராேஜந்திரப்பிரசாத் 

”இந்த அமர்வில் இந்த சட்ட மேசாதாைவ நிைறேவற்றுவது 
என்ற குறிப்ைப ைகவிடுமாறும் ேநரடி ெபாதுத் ேதர்தல் மூலம் 
இப்ேபரைவக்கு ேதர்ந்ெதடுக்கும் பிரநிதிகள் இங்கு வந்த 
பின்னர் மேசாதா விஷத்தில் முடிவு எடுக்கலாம். அைதயும் 
மீறி மேசாதாைவ அைவ நிைறேவற்றினாலும் ைகெயழுத்திட 
மாட்ேடன் “(தமிழ் நாடு ஆளுநருக்கு முன்ேனாடி)என்று 
பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதினார்.12

ஜனாதிபதியின் கடிதம் ஒரு எச்சரிக்ைகயாகேவ 
இருந்தது. மேசாதாைவத் திரும்பப் ெபறத் ெதாடர்ந்து 

அழுத்தம் ெகாடுத்தால் பிரதமர் பதவியிலிருந்து 
விலகி விடுவதாக ேநரு கூறியேதாடு ஜனாதிபதியின் 
அதிகார எல்ைல எதுவைர என்பைத சட்ட 
அறிஞர் அல்லாடி கிருஷ்ண சாமி ஐயங்கார் 
ேபான்றவர்கள் மூலம் குடியரசுத் தைலவருக்கு 
பிரதமர் ேநரு ெகாண்டு ேசர்த்தார். மந்திரி சைபயின் 
ஆேலாசைன மற்றும் உதவியுடன் ெசயல்படேவ 
ஜனாதிபதி கடைமப்பட்டிருக்கிறார் என்பைத 
அரசியல் சட்ட விதிகைளக் காட்டிஅப்ேபாைதய 
அட்டர்னி ெஜெனரலாக இருந்த எம்.சி. ெசடல்வாட் 
ஜனாதிபதிக்குப் புரியைவத்தார்.இருப்பினும் 
குடியரசுத் தைலவருடன் ேமாதல் ேபாக்ைக 
வளர்த்துக் ெகாள்ள பிரதமர் ேநரு விரும்பவில்ைல. 

இதற்கிைடயில் ஆகஸ்ட் 10 1951 அன்று 
அம்ேபத்கர் தனது உடல்நிைல ேமாசமாகி 
வருவதாகவும் எனேவ இந்த மேசாதாைவ விைரவில் 
நிைறேவற்றிட ேவண்டுெமன ேநருவுக்கு கடிதம் 
மூலம் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.அன்ேற ேநரு பதில் 
எழுதினார் 

கடிதத்தின் ஒரு பகுதி…

“இந்து சட்டத் ெதாகுப்ைப ெபாறுத்தவைர 
அைவயின் உள்ேளயும், ெவளியிலும் நமக்கு 
பலத்த எதிர்ப்பு உள்ளைத அறிவீர்கள்.உலகிேலேய 
தைல சிறந்த மனஉறுதி இருந்தாலும் கூட எதிர்த் 
தரப்ைபப் புறந்தள்ளி விட்டு எதுவும் சாதித்து 
விட முடியாது. ெபருமளவு முட்டுக்கட்ைடயிட்டு 
தாமதப்படுத்த அவர்களுக்கு வலிைம இருக்கிறது. 
எனேவ நாம் சற்று தந்திரத்துடன் இலட்சியத்ைத 
அைடயும் ேநாக்ேகாடு முன் ெசல்ல ேவண்டும்.
இந்தக் கூட்டத் ெதாடரிேலேய இந்த மேசாதா 
நிைறேவற ேவண்டுெமன்று நானும் ஆவேலாடு 
உள்ேளன்...13

ெசப்டம்பர் நாடாளுமன்ற கூட்டத் ெதாடரில் ஒரு 
சாதகமான நிைல உருவாகும் என்று அம்ேபத்கருக்கு 
நம்பிக்ைக ஊட்டிய ேநருவால், அமர்வுக்கு 
முன் அேத மாதத்தில் கூடிய நாடாளுமன்ற 
காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர் கூட்டத்தில், 
மேசாதாவுக்கு ஆதரவாக ெபரும்பான்ைமையத் 
திரட்ட முடியவில்ைல. இந்த மேசாதா சுதந்திர 
இந்தியாவின் முதல் ெபாதுத் ேதர்தலில் காங்கிரஸ் 
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கட்சிையப் பாதிக்கும் என புதிதாக ஒரு கருத்ைத 
உருவாக்கிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களும், மந்திரி 
சைபயும், மேசாதாைவ தள்ளி ைவக்க வற்புறுத்தினர். 
ேநருவுக்கு இைவகள் எல்லாம் கவைல தரும் 
விடயங்களாக இருந்தன.உட்கட்சியின் உரசலும், 
விரிசலும், ஜனாதிபதியின் எதிர்ப்பும், இந்துத்துவ 
அைமப்புகளின் ெதாடர்ச்சியான ேபாராட்டங்களும் 
ேநருவின் உறுதிையக் குைலக்கத் ெதாடங்கின.

ெசப்டம்பர் 17, 1951 அன்று மேசாதா விவாதத்துக்கு 
எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது. ஆனாலும் ஒத்த கருத்து 
ஏற்படவில்ைல.ஓரடி முன்னால் ஈரடி பின்னால் என்ற 
நிைலேய ெதாடர்ந்தது மேசாதா வழுக்கு மரத்தின் 
உச்சியில் இருந்தது.விவாதம் நடந்து ெகாண்டிருந்த 
ேபாது கட்சிக்குள் எடுத்த முடிவின்படி, பிரதமர் 
ேநரு, “காலம் குறுகியதாக உள்ளதால் திருமணம் 
மற்றும் மணவிலக்கு ெதாடர்பான ஒரு பகுதிையத் 
தனிமேசாதாவாக்கி நிைறேவற்றலாம் “என்று திடீெரன 
ஒரு புதிய முன்ெமாழிைவ அைவயில் ைவத்தார். 
அசல் மேசாதாவிலிருந்து விலகி திருத்தப்பட்ட 
வடிவத்தில் ேதாைகயற்ற மயிலாக இருந்தது. அந்த 
மேசாதா ெசப்டம்பர் 25 அன்று விவாதத்துக்கு 
வந்தது. மேசாதாைவத் துண்டுத் துண்டாகப் 
பிரிப்பதில் அம்ேபத்கருக்கு உடன்பாடு இல்ைல.
என்றாலும் அைத ஏற்றுக் ெகாள்வைதத் தவிர 
அவருக்கு ேவறு வழி இல்ைல.இந்திய அரசியல் 
அைமப்பு சட்டத்தில் பல சமரசங்கள் ெசய்து 
ெகாண்டைதப் ேபாலேவ இந்து சட்ட மேசாதாவிலும் 
ேநரு அரேசாடு சமரசம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டிய 
நிைலயில் அம்ேபத்கர் இருந்தார்.முழுைமையயும் 
இழக்கப்படும் ேபாது ஒரு பகுதிைய ேசமிப்பது 
நல்லது என்று நிைனத்தார். ேநருவுக்கு எழுதிய 
கடிதத்திலும் “நமது உைழப்புக்குக் கிைடத்த 
குைறந்தபட்சப் பலனாக இது இருக்கட்டுேம என்று 
ஒத்துக் ெகாண்ேடன். என்றார்.14 இவ்வாறு சமரசம் 
ெசய்து ெகாள்வதின் மூலம் இந்த மேசாதாைவயாவது 
நிைறேவற்றிட முடியும் என்று நம்பினார். ஆனால். 
55 பிரிவுகளில். நான்குப் பிரிவுகைள நிைறேவற்றேவ 
அைவயின் ெபரும் பகுதி ேநரம் ெசலவானது. 
மேசாதா குறித்து இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் 
விவாதங்களுக்குப் பின்னர் பிரதமர் ேநரு “திருமணம், 
மணவிலக்குப் பகுதி உட்பட மேசாதா முழுவைதயும் 
ைக விட்டு விடலாம் என்கிற கருத்ைத முன் 

ைவத்தார்.”15 அைதக் ேகட்ட அம்ேபத்கருக்கு”

தைல ேமல் இடி விழுந்தது ேபால் இருந்தது. 
அதிர்ச்சியில் என்ன முடிெவடுப்பது என்று அவர் 
தீர்மானிப்பதற்குள் கூட்டத்ெதாடர் முடிந்து விட்டது.
மேசாதாவும் காலாவதியாகி விட்டது.

நான்கு ஆண்டுகளாக இந்து சட்டத் 
ெதாகுப்பு மேசாதாவுக்காக, அவமானங்கைளயும், 
இழிவுகைளயும், விமர்சனங்கைளயும் தாங்கி 
வந்திருந்த ேபாதும் பலன் ஏதுமின்றி மேசாதாவின் 
இந்தப்பகுதியும் அழுவாரின்றி அழுகுரலின்றி, 
பாடுவாரின்றி ெகான்று புைதக்கப்பட்டு விட்டேத 
என்று வருந்தினார். மனதளவிலும், உடளவிலும் 
அவர் மிகவும் ேசார்வுக்கு உள்ளானார்.முற்ேபாக்கு 
வாதியான பிரதமர் ேநருவும் பழைம வாதிகளுக்கு 
பணிந்து ேபாய் விட்டாேர என்று கவைல ெகாண்டார்.
ேநரு ேநர்ைமயாக இருந்தாலும், ேபாதிய ஆர்வமும், 
உறுதியும், துணிவும் அவரிடம் இல்ைல என்ற எண்ணம் 
அம்ேபத்கருக்கு ஏற்பட்டது.காலத்ைதக் காரணம் 
காட்டி மேசாதாைவக் ைகவிடும் பிரதமரின் முடிைவ 
அம்ேபத்கரால் ஏற்றுக் ெகாள்ள முடியவில்ைல.
எனேவ இனித் ெதாடர்ந்து அைமச்சரைவயில் 
இருப்பதில் பயனில்ைல என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.
இன ஏற்ற தாழ்வும், பாலின ஏற்றத்தாழ்வும் இந்து 
சமுதாயத்ைத பீடித்துள்ள ெபரும் பிணியாகும்.
இைத அப்படிேய விட்டு விட்டுப் ெபாருளாதார 
பிரச்சைனகள் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கைள ேமலும் 
ேமலும் இயற்றிக் ெகாண்டு ெசல்வது நமது 
அரசியல் சாசனத்ைதேய ேகலிக்கூத்தாக்குவதாகும். 
சாணக் குவியல் மீது மாட மளிைக கட்டுவது 
ேபாலாகும் என்று கூறிவிட்டு ெசப் 27, வியாழன் 
1951 அன்று அைமச்சர் பதவியிலிருந்து விலகும் 
கடிதத்ைத பிரதமர் ேநருவுக்கு அனுப்பினார். 
(அைமச்சரைவயில் நான்கு ஆண்டுகள், ஒரு மாதம் 
26 நாட்கள் பதவி வகித்தார்).அடுத்த நாேள(28-09-
1951) “நீங்கள் விலகுவது குறித்து உண்ைமயில் நான் 
வருந்துகிேறன்” என்று கடிதம் எழுதிய பிரதமர் 
ேநரு, விலகைல உடேன ஏற்றுக் ெகாண்டார்.அந்த 
அளவுக்கு ேநரு நல்லவராக இருந்தார் என்று 
அம்ேபத்கர் பின்னாளில் கிண்டலாகக் கூறினார். 
ஆனாலும் கூட்டத் ெதாடர் முடியும் (அக்ேடாபர் 
10)வைர அைமச்சராகத் ெதாடர ேநரு ேகட்டுக் 
ெகாண்டதற்கு இணங்க அைமச்சராகத் ெதாடர்ந்தார்.
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கூட்டத் ெதாடரின் இறுதி நாளில் அம்ேபத்கர் 
தனது முடிைவ முதலில் அறிவிக்க விரும்பினார்.
ஆனால் உைர நகைல அைவத் துைணத் 
தைலவரிடம் முன்கூட்டிய ெகாடுக்காததினால், 
மாைல ஆறு மணிக்ேக ேபச அனுமதிக்க முடியும் 
என்று அைவத் துைணத் தைலவர் கூறிவிட்டார்.
இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் தந்ைத என 
அைழக்கப்பட்டவருக்கு நாடாளுமன்ற அைவ 
ெகாடுத்த ராஜ மரியாைத இது தான். ேகாபத்துடன் 
ெவளிேயறிய அம்ேபத்கர் ஊடகங்களிடம் தனது 
பதவி விலகலுக்கான காரணங்கைள அறிக்ைகயாகக் 
ெகாடுத்தார். 

.ராஜினாமா ஏன் என்பது பற்றி 10, அக்ேடாபர் 
1951 இல் அம்ேபத்கர் விடுத்த அறிக்ைக பல 
ெசய்திகைள நமக்கு விளக்கிச் ெசல்கிறது.

அதன் சுருக்கம்.

» “முதன்ைமயான ெபாருளாதாரம், மற்றும் 
நிதித்துைற மாணவனாக இருந்தும் ெபாருளாதார 
விவகாரக் குழு அைமக்கப்பட்ட ேபாேதா, 
ெவளியுறவுக் குழு, அல்லது பாதுகாப்புக்கு 
குழுகளிேலா, அைமச்சரைவயின் முக்கியமான 
குழுவிேலா ஒரு உறுப்பினராகக்கூட நான் 
நியமிக்கப்படவில்ைல. நான் பலவைகயிலும் 
புறக்கணிக்கப் பட்டைத உணர்ந்ேதன்.அந்தக் 
குழுக்கள் இரும்புத் திைரக்குப் பின்னால் ேவைல 
ெசய்கின்றன.முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 
அவர்கள் எடுக்கும் எல்லா முடிவுகளுக்கும் 
சட்டப்படி ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டிய நிைலயில் 
நான் இருந்ேதன். 

» பின்தங்கிய வகுப்பினர் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட 
சாதியினருக்கு எந்தவித பாதுகாப்பு 
நடவடிக்ைககைளயும் அரசியல் சாசனம் 
முன்ைவக்கவில்ைல. அரசியல் அைமப்பு 
உருவாக்கி ஒரு வருடம் ஆன பின்னும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினைரப் பாதுகாக்க ஒரு 
ஆைணயம் அைமப்பது குறித்து சிந்தித்துப் 
பார்க்க கூட இல்ைல.

» பட்டியிலப்பட்ட சாதியினர் பாதுகாப்பில் 
அரசிடம் அக்கைறயின்ைம நிலவுகிறது.அேத 
பைழய ெகாடுங்ேகான்ைம, பைழய அடக்கு 

முைறத் ெதாடர்கிறது. பட்டியல் சாதியினர் பல 
வைகயிலும் புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர்.

» சுதந்திரம் ெபற்ற ேபாது அைனத்து நாடுகளும் 
நமது நண்பர்களாக இருந்தனர்.நான்கு 
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று நண்பர்கள் 
பலரும் விலகி விட்டனர்.நாம் நம்ைம தனிைமப் 
படுத்திக்க ெகாண்ேடாம்.நமக்கான நண்பர்கள் 
யாருமில்ைல.இது நமது ேமாசமான ெவளியுறவுக் 
ெகாள்ைகயின் விைளவு.இதனால் ராணுவத் 
ெசலவு அதிகரிக்கும்.நாம் ஆண்டு ேதாறும் 
ெபறும் 350 ேகாடி ரூபாய் வருமானத்தில் ரூ. 
180 ேகாடி ராணுவத்துக்கு ெசலவிடுகிேறாம்.
பாகிஸ்தானுடனான நமது சண்ைட ெவளியுறவுக் 
ெகாள்ைகயின் ஒரு பகுதியாகும்இந்தக் 
ெகாள்ைக மிகவும் அபாயகரமானதாகும்.இந்த 
நிைல மாற நமது ெவளியுறவுக் ெகாள்ைக 
மாற்றப்பட்ட ேவண்டும்.

» காஷ்மீர் பிரச்சைனக்குத் தீர்வாக, காஷ்மீைர 
பாகிஸ்தானுடனும், பவுத்தர்கள் வாழும் லடாக், 
இந்துக்கள் வாழும் ஜம்மு ஆகியைவகைள 
இந்தியாவுடனும் இைணக்க ேவண்டும்.

» கைடசியாக இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு மேசாதாவில் 
அரசு காட்டிய அக்கைறயின்ைம.” 16 (கூடுதல் 
தகவல்களுக்கு அம்ேபத்கர் நூல் ெதாகுப்பு-32-
பின் இைணப்ைப வாசிக்கவும். -ஆ.ர்)

1952இல் இந்தியாவில் நடந்த முதலாவது ெபாதுத் 
ேதர்தலில் ேநருவின் தைலைமயில் காங்கிரசின் 
உறுதிமிக்க அரசு அைமந்த பின் மேசாதா 
மீண்டும் உயிர்த்ெதழுந்தது. (இந்த ேதர்தலில் 
ேநரு ெவன்றார்.அம்ேபத்கர் பம்பாய் ெதாகுதியில் 
ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்.)

1950இல் வல்லபாய் பேடல் மைறந்து ேபானதால் 
ேநருைவ எதிர்ப்பவர் எவரும் இல்லாத நிைல 
உருவானது.ெபங்களூரில் நடந்த அகில இந்திய 
காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பட்ேடலின் சீடர் புருேசாத்மம் 
தாண்டன் தைலவர் ேபாட்டியிலிருந்து விலகி விட 
ேநரு தைலவரானார்.கட்சியும் ஆட்சியும் அவரது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தது.இந்து சட்டத் ெதாகுப்பு 
மேசாதாவுக்கு எதிராகக் கர்ஜித்த கர்பத்ரிஜி 
மகாராஜா உட்பட பலரும் காணாமல் ேபாயினர். 
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எதிர்ப்பு அைல குைறந்தது. ெகாதி நிைல அடங்கிப் 
ேபானது. இதற்காகேவ காத்திருந்த ேநரு இந்து சட்ட 
மேசாதாைவ,. இந்து திருமணச் சட்டம், (1955) இந்து 
வாரிசு உரிைமச் சட்டம்(1956), இந்து சிறுபான்ைம 
மற்றும் காப்புரிைமச் சட்டம்(1956) இந்து தத்ெதடுப்பு 
மற்றும் பராமரிப்புச் சட்டம் (1956)என நான்கு தனித்தனி 
மேசாதாவாகப் பிரித்து. ெபரும்பான்ைம ஆதரேவாடு 
1954-1956 க்கு இடப்பட்ட காலத்தில் நிைறேவற்றி 
பத்து ஆண்டுகளாக ேபசுப்படு ெபாருளாக இருந்த 
மேசாதா சட்டமாகியது. இந்தச் சட்டத்திற்காக இந்து 
சமூகத்ைத அழுத்தி ைவக்கும் சக்திகளுக்கு எதிராக 
நான்கு ஆண்டுகள் ஒற்ைறயாளாக சமத்துவ 
வாேளந்திக் களமாடிய அம்ேபத்கர், ெபண்களின் 
காலில் மாட்டிய விலங்குகள் ஒவ்ெவான்றாக 
ெநாறுங்கி விழும் ஓைசையக் மாநிலங்கள் 
அைவயில் ஒரு உறுப்பினராக, இருந்தபடிக் ேகட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தார். 

.பல நூறு ஆண்டுகளாக மதத்தின் ெபயரால், 
ஸ்மிருதி, சாத்திரங்களின் ெபயரால் மிதிபட்டு 
நசுக்கப்பட்டு கிடந்த ெபண்களுக்கு இந்து சட்ட 
மேசாதாேவ பல்ேவறு உரிைமகைளப் ெபறுவதற்கானப் 
பாைதையச் ெசப்பனிட்டுத் தந்தது. ஆனால் 
அதுவும் எளிதில் கிைடத்து விடவில்ைல.ஒவ்ெவாரு 
உரிைமக்குப் பின்னாலும் ஒரு ேபாராட்டம் இருந்தது. 
எல்லா உரிைமகைளயும் ேபாராட்டேம ெபற்றுத் 
தந்திருக்கிறது.அது இரத்தம் சிந்தியும், சிந்தாமலும் 
அல்லது அைமதியான வழியிலும் இருக்கலாம். 
ஆனாலும் ேபாராட்டேம மாற்றத்துக்கான மந்திரக் 
ேகால் என்பதில் மாற்றம் இல்ைல.
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4. விடுதைல 06-02-1951

5. பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும் 
ேபச்சும் நூல் ெதாகுப்பு -31 பக்.442. 

6. பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும் 
ேபச்சும் நூல் ெதாகுப்பு -31 பக்- 1099

7. பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும் 
ேபச்சும் ெதாகுப்பு 31. பக்-385

8. பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும் 
ேபச்சும் ெதாகுப்பு 31. பக்-419

9. இந்து இந்தியா - அச்சும் மதமும் -பக்-385

10. இந்து இந்தியா கீதா பிரஸ்:அச்சும் மதமும்- பக் -387

11. விடுதைல 06-02-1951

12. The Indian Express.Com.Inder Malhothraa 01-05-2009

13. அம்ேபத்கர் கடிதங்கள்-சுேரந்திர அஜ்நாத்.பக்-323

14. அம்ேபத்கர் கடிதங்கள்-சுேரந்திர அஜ்நாத். பக் 327.
15. பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும் 

ேபச்சும் பகுதி 32 -பக்.824. 
16. பாபாசாேகப் டாக்டர் அம்ேபத்கர் எழுத்தும் 

ேபச்சும் பகுதி 32 - பக் 814-830

ஆசிரியர் குறிப்பு

சங்ைகயா, இந்திய அரசின் ெதாைலத்ெதாடர்பு 
நிறுவனத்தில் (BSNL) அதிகாரியாகப் பணியாற்றி 
ஓய்வு ெபற்றவர். ேதசிய ெதாைலத்ெதாடர்பு 
ஊழியர்கள் சம்ேமளனத்திலும் (NFTE -BSNL), 
அைனத்திந்திய ெதாைலத்ெதாடர்பு அதிகாரிகள் 
சங்கத்திலும் பல்ேவறு ெபாறுப்புகைள வகித்தவர். 
மனித உரிைம ஆர்வலர். இவரது முதல் பைடப்பான 
“லண்டன் - ஒரு பைழய சாம்ராஜ்யத்தின் அழகிய 
தைலநகரம்” என்ற நூலுக்கு, தமிழக அரசின் 
தமிழ் வளர்ச்சித் துைற, 2013ஆம் ஆண்டின் 
சிறந்த பயண இலக்கிய நூலுக்கான விருதிைன 
வழங்கியது. உலகமயம் இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப் 
ேபாகும் தாக்கம் பற்றிய “பன்னாட்டுச் சந்ைதயில் 
பாரத மாதா”, இந்திய வலதுசாரிகைளப் பற்றிய 
“காவி என்பது நிறமல்ல” ேபான்ற இவரது நூல்கள் 
ெபரிதும் ேபசப்பட்டைவயாகும். இவரது ெசாந்த ஊர், 
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ேகாவில்பட்டி வட்டத்தில், 
துைறயூர் என்ற சிற்றூர் (கிராமம்). வசிப்பது தமிழ் 
வளர்த்த மாமதுைரயில்.
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விடுதைல இதழில் அம்ேபத்கரின் மேசாதாவுக்குப் ெபரியார் ஆதரவு விடுதைல இதழில் அம்ேபத்கரின் மேசாதாவுக்குப் ெபரியார் ஆதரவு ((ஆவணக் குறிப்புஆவணக் குறிப்பு))



“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 in� uence of Dravidian on Indo-Aryan as seen 

in phonological changes like introduction of retro� ex sounds, 
morphological changes like switch-over from in� exion to 
post-� xation, and near-identical syntactical structures moving 
Indo-Aryan closer to Dravidian than to Indo-European lan-
guages. 

 Computer analysis has shown that the Indus language had only 
suf� xes (as in Dravidian) and no pre� xes (as in Indo-Aryan) or 
in� xes (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.



67 October - December 2022

திராவிடப்ெபாழில் சூைல-ெசப்டம்பர் 
2022 ஆய்வுக் கூட்டம்

திராவிடப் ெபாழில் சூைல-ெசப்டம்பர் 2022

இதழின்ஆய்வுக் கூட்டம் ெபரியார் பன்னாட்டு 
அைமப்பு அெமரிக்காவின் சார்பாக அக்ேடாபர் 222022

சனிக்கிழைம இரவு 8:00 மணிக்கு(தமிழ்நாடு ேநரம்)

நைடெபற்றது. நிகழ்வுக்கு அெமரிக்காவில் வசிக்கும் 
ெபரியார் பன்னாட்டு அைமப்ைபச்சார்ந்தேதாழர் 
ேமாகன் ைவரக்கண்ணு அவர்கள் தைலைம ஏற்று 
அைனவைரயும் வரேவற்று உைரயாற்றினார். அவர் 
தனது உைரயில், 

“ெமாழி, பண்பாடு, நாகரிகம் இைவ 
எல்லாவற்றிலும் மிகப் பழைமயான, ெசம்ெமாழி 
வளமும், வரலாற்றுப் ெபாருண்ைமயும் பைடத்த ஒரு 
சிறப்புமிக்க ெசால், சமத்துவம்,சமநிைல, சமூகநீதி, 
ெபண்ணுரிைம,சாதிமத மறுப்பு அைனத்தும் ேபசும் 
ெசால் இது. நான் ெசான்னவுடன் அந்தச்ெசால் 
என்னெவன்று உங்கள் அைனவருக்கும் 
ெதரிந்திருக்கும்; அதுதான் திராவிடம் என்னும் 
ெசால். திராவிடமும் ெமாழியும் இைணந்து தான் 
திராவிடப் ெபாழில். மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு 
முைற ஆய்வுக் கட்டுைரகைள தாங்கி இந்த இதழ் 
வருகிறது. இதன் ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. 
அதுேபால ஆய்வுக் கட்டுைரகைளத் தருவதுதான் 
இந்தத் திராவிடப்ெபாழில். திராவிடப் ெபாழில் 
இதழில் வந்த கட்டுைரகைள ஆராய்ந்து, அைதத் 
தர அறிஞர்கள் காத்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 

அைதக் ேகட்டு நாம் மகிழ்ேவாம். மேனான்மணீயம் 
சுந்தரனார் அவர்களால் பாடப்பட்ட தமிழ்த்தாய் 
வாழ்த்து "ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் 
திருநாடும்... " என்ற பாடலில் திராவிட நல் 
திருநாடு என்று வருகின்றது. அைதப்ேபால 1903ல் 
இரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களால் எழுதப்பட்ட 
பாடலில் "திராவிட உத்கல வங்கா" என்று 
வருகின்றது. அது இப்ேபாது இந்திய ேதசிய கீதம். 
அந்தஇந்திய ேதசிய கீதத்திலும் திராவிட என்ற 
ெசால் வருகிறது. 1903 க்கு முன்ேப இந்தச் ெசால் 
பயன்படுத்தப்பட்டதாக பல ஆய்வுகள் ெசால்கின்றன; 
அறிஞர்கள் ேபசி உள்ளார்கள். இந்தியேதசிய கீதம் 
மரியாைதக்கு உரியது. அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் 
பாடப்படும் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து, இறுதியில் 
பாடப்படும் ேதசிய கீதம் இந்த இரண்டிலுேம 
திராவிடம் இருக்கிறது. இதன் ெபாருட்டாகத்தான் 
இந்த திராவிடப் ெபாழில் வந்து ெகாண்டிருக்கிறது. 
அய்யா ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்களுைடய 
ஆேலாசைனயின் ேபரில் ேபராசிரியர் கண்ணபிரான் 
ரவிசங்கர் அவர்கைளச் சிறப்பு ஆசிரியராகக் 
ெகாண்டு இதழ் ெவளிவந்து ெகாண்டிருக்கிறது. 
இந்த ஆசிரியர் குழுவில் அய்யா டாக்டர் 
ேசாம. இளங்ேகாவன்,முன்னால் துைணேவந்தர் 
ெஜகதீசன்,ேபரா. ப. காளிமுத்து,ேபரா. நம். 
சீனிவாசன்,ேபரா. சுப. திண்ணப்பன்,முைனவர் வா. 
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ேநரு ஆகிேயார் அடங்கியஆசிரியர் குழுவிற்கு 
என்றுேம எமது வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும். 
திராவிடப்ெபாழில் இந்தக் காலத்திற்கு ேவண்டிய 
ஒரு ைகவாள். எழுச்சிக்கு ேவண்டிய ஒரு 
தூண்டுேகால். உலகிற்குத் திராவிடத்ைத உணர்த்த 
பகுத்தறிவுப் பண்ைணயில் வளரும் திராவிடப் 
ெபாழிலின் காற்று அயராது உலெகங்கும் வீசட்டும். 
அதற்கு உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ெதாடர்ந்து 
கிட்டட்டும். இனத்தால் திராவிடன், ெமாழியால் 
தமிழன், தரணியில் தன்மானம் ெகாண்டவர்கள் 
நாம் என்ற முழக்கத்ேதாடு உங்கள் அைனவைரயும் 
வரேவற்கின்ேறன் என்று குறிப்பிட்டு அைனவைரயும் 
வரேவற்றார். 

நிகழ்விைனத் ேதாழர் ேகாைத அவர்கள் 
ஒருங்கிைணத்தார். ேதாழர் ேகாைத அவர்கள் 
ெமன்ெபாறியாளர். அெமரிக்காவில் உள்ள 
தமிழ்ப்பள்ளிகளில் ஆசிரியராகவும் ேவைல 
ெசய்கிறார். இைணய வழியாகத் தமிழ்நாட்டில் 
உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் இருக்கும் 
மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் 
ஆசிரியராகவும் இருக்கிறார். தமிழ்ச் சங்க 
நிகழ்வுகளில் தன்னார்வலராகப் பணியாற்றக் 
கூடியவர். தமிழில் கவிைத கைத கட்டுைரகள் 
எழுதக்கூடியவர். பைடப்பாளர், தமிழ்ச் சங்கத்தில் 
ெபாறுப்பாளர், ஊடகங்களில் பட்டிமன்றங்களின் 
ேபச்சாளராகவும் இருக்கக்கூடியவர். இன்று 
ெபரியார் பன்னாட்டு அைமப்பின் நிகழ்விைன 
ஒருங்கிைணக்கிறார் என்று சிறப்பாகத் தைலைம 
ஏற்ற ேமாகன் ைவரக்கண்ணு அவர்கள் 
குறிப்பிட்டார். 

ஒருங்கிைணத்த ேதாழர் ேகாைத அவர்கள், 
"திராவிடச் சிந்தைனகைள நம் மக்கள் 
அைனவரிடத்திலும் ெகாண்டு ேசர்ப்பதற்கான 
ெபாறுப்பு அைனத்து திராவிடர்களுக்கும் உண்டு. 
திராவிடத்ைதப் பற்றி மிக அழகாக ேமாகன் 
ைவரக்கண்ணு அவர்கள் குறிப்பிட்டார். திராவிடச் 
சிந்தைனயானது ெபண்ணுரிைம, சமத்துவம், சமூகநீதி 
இைவ எல்லாவற்ைறயும் உள்ளடக்கியது. இவற்ைற 
எல்ேலாரிடமும் ெகாண்டு ேசர்க்க ேவண்டும் 
என்றுதான்தந்ைத ெபரியார் கனவு கண்டார். 
அதற்கான ெபாறுப்பு அைனத்து திராவிடர்களுக்கும் 
இருக்க ேவண்டும் என்ற அடிப்பைடயில்தான், 

இந்தத் திராவிடப் ெபாழில் இதழின்ஆய்வுக்கூட்டம் 
என்ற முன்ெனடுப்பும் கூட என்றுநம் கண்களுக்குத் 
ெதரிகிறது. திராவிடப்ெபாழில். ெபாழில் என்பது 
ேசாைல. அந்தத் திராவிடச் ேசாைலயில் பூக்கின்ற 
மலர்கள்தான் இதில் வரும் கட்டுைரகள். இந்தக் 
கட்டுைரகளான மலர்கைளத் ேதனீக்கள் ஆக 
மாறி ஆய்வு ெசய்து, அதில் இருக்கும் ேதைனக் 
ெகாணர்ந்து நமக்ெகல்லாம் தந்தால் நமக்கு 
எவ்வளவு இனிப்பாக இருக்கும். இப்படிப்பட்ட 
ேவைலையத்தான் நமது ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் 
ெசய்து நமக்கு அந்தத்ேதைனக் ெகாண்டு வந்து 
தரக் காத்திருக்கிறார்கள். " என்று குறிப்பிட்டு 
நிகழ்ைவத்துவக்கிமுைனவர் சுபாஷினி அவர்கள் 
எழுதிய 'ெஜர்மானிய ெமாழி ெபயர்ப்பில் 
திருக்குறள்' என்னும் கட்டுைரையஆய்வு ெசய்ய 
எழுத்தாளர்,ேபச்சாளர் ெஜயாமாறன் அவர்கைள 
அைழத்தார். 

“ெஜயாமாறன் அவர்கள் மதுைரையச் ேசர்ந்தவர். 
இப்ேபாது அெமரிக்காவில் உள்ள அட்லாண்டா 
மாநகரத்தில் வசித்து வருகிறார். ஜார்ஜியாெடக் 
நிறுவனத்தில் ெமன் ெபாறியாளராக ேவைல 
பார்க்கிறார். தமிழ்ப் பள்ளி ஆசிரியராக, ேமைடப் 
ேபச்சாளராக, எழுத்தாளராக, நாடகக்கைலஞராக 
இன்னும் நிைறய ேமைடகளில் ேபசிய அனுபவம் 
உள்ளவர். ெஜயாமாறன் அவர்கள் யூ டியூப் வழியாக 
இலக்கியக் காெணாளிகைளயும் ெவளியிட்டு 
வருகிறார். சிறந்த நடிைகக்கான தமிழன்பன் 80

விருைதப் ெபற்றவர். ஞானபாரதி 2020 விருது 
ெபற்றவர். " என்று ெஜயாமாறன் அவர்கைளப் 
பற்றிய அறிமுகத்ைதயும் ெகாடுத்து ஆய்வுைரக்கு 
அைழத்தார். 

ெஜயாமாறன் அவர்களின் ஆய்வுைர

“ெஜர்மனியில் வசிக்கும் தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டைளயின் தைலவர் முைனவர் க. சுபாஷினி 
அவர்களின் 'ெஜர்மானிய ெமாழிெபயர்ப்பில்  'ெஜர்மானிய ெமாழிெபயர்ப்பில் 
திருக்குறள்'திருக்குறள்' என்னும் கட்டுைர பற்றித்தான் இன்று 
நான் ேபசப்ேபாகிேறன். முைனவர் சுபாஷினி 
அவர்கைள பலமுைற நான் இைணயத்தில் 
பார்த்திருக்கிேறன்; ேபசக் ேகட்டிருக்கிேறன். இன்று 
அவருைடய கட்டுைரைய ஆய்வு ெசய்ய வாய்ப்பு 
வழங்கிய அய்யா மருத்துவர் ேசாம. இளங்ேகாவன் 
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அவர்களுக்கும்,ெபரியார் பன்னாட்டு அைமப்பிற்கும் 
நன்றி. இந்தக் கட்டுைரையப் படிக்கும்ேபாது, சில 
வருடங்களுக்கு முன் ேபராசிரியர் சுப. வீரபாண்டியன் 
அவர்கள் ெசான்ன ஒரு ெசய்தி நிைனவுக்கு 
வந்தது. ஆங்கிேலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் ெமட்ராஸ் 
பிரசிெடன்சி கெலக்டராக இருந்த, தமிழ் ெமாழி ேமல் 
தீவிர பற்றுக் ெகாண்டிருந்த பிரான்சிஸ் ெவாயிட் 
எல்லீஸ் அவர்கள் ஓைலச்சுவடிகைள அச்சில் 
ஏற்றுவதற்காகச் ேசகரித்தவர். அப்ேபாது மதுைரயில் 
கெலக்டராக இருந்த ஜார்ஜ் ேஹரிங்டன்அவர்கள் 
வீட்டில் பட்லராக இருந்த கந்தப்பனார், தான் 
ேசகரித்து ைவத்திருந்த ஓைலச்சுவடிகைள எல்லீஸ் 
அவர்களிடம் ெகாடுத்தார் என்றும், இந்தக் 
கந்தப்பனார் அவர்கள் திராவிடக் ெகாள்ைககளின் 
முன்ேனாடியான அேயாத்திதாச பண்டிதர் 
அவர்களுைடய தாத்தா என்ற ெசய்திையயும் 
ேபராசிரியர் சுப. வீ. அவர்கள் ெசால்ல நான் 
ேகட்டிருக்கிேறன். 

அந்தச் ெசய்தியின் ெதாடர்ச்சி இந்தக் 
கட்டுைரயில் இருக்கிறது. அப்படி பிரான்சிஸ் 
ெவாயிட் எல்லீஸ் அவர்களின் ைககளுக்கு வந்த 
அந்த ஓைலச்சுவடிகள் திருக்குறள் ஓைலச்சுவடிகள். 
அைத அச்சில் பதிப்பதற்கு முன் அைதச் ெசம்ைமப் 
படுத்த ேவண்டும். ஏெனன்றால் காலம் காலமாக 
ஓைலச்சுவடிகைள மாற்றி மாற்றி எழுதிக் ெகாண்ேட 
வரும்ேபாது ைகயால் எழுதினால்எழுத்து மாற, 
கருத்து மாற வாய்ப்பு உண்டு. அதனால் அச்சில் 
ஏற்றுவதற்கு முன் அந்த மூலப்பிரதிைய பிைழதிருத்திச் 
ெசம்ைமப்படுத்தி ெகாடுக்கிறார் திருெநல்ேவலிையச் 
சார்ந்த அம்பலவாணக் கவிராயர். அவருைடய 
அந்தப் ெபரிய உைழப்பினாலும் எல்லிஸ் 
அவர்களின் ேபருதவியாலும் 1812ல் திருக்குறளின் 
மூல பாடம் என்னும் ெபயரில் தமிழில் திருக்குறள் 
அச்சிடப்படுகிறது; ெவளியிடப்படுகிறது. அேத 
வருடம் பிரான்சிஸ் ஒயிட் எலிஸ் அவர்கள் 
திருக்குறைள ஆங்கிலத்திலும் அதன் பின்னர் 
பிெரஞ்சு,ரஷ்ய ெமாழி,ஸ்வீடீஸ்ெமாழி,ெஜர்மனிய 
ெமாழி ஆகியவற்றிலும் ெமாழிெபயர்த்து 
ெவளியிடுகிறார். ஆனால் இதற்கு எல்லாம் 
80 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், 1730 ேலேய 
வீரமாமுனிவர் இலத்தீன் ெமாழியில் திருக்குறைள 
அச்சிட்டு ெவளியிட்டாராம். இப்படி அந்தக் 

காலத்திேலேய உலகின் பல ெமாழிகளில் அச்சிட்டு 
ெவளியிடப்பட்ட நூல் திருக்குறள். 

இைதெயல்லாம் ேகட்கும் ேபாது நமக்ெகல்லாம் 
மிகப் ெபருைமயாக இருக்கும். ஆனால் 
ெபருைமப்படுவேதாடு அப்படிேய விட்டுவிடுேவாம். 
இந்த ெமாழிெபயர்ப்புப் புத்தகங்கைள நாம் 
பார்ப்பதில்ைல, ேதடுவதில்ைல. இைதப் பற்றிய 
விவரம் எதுவுேம நமக்குத் ெதரியாது. எல்லா 
குறட்பாக்களும் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டதா? 
ெதரியாது. யாருைடய உைரயின் அடிப்பைடயில் 
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டது? ெதரியாது. இலத்தீன், 
ஆங்கில ெமாழி ேபசுபவர்கள் எல்லாம் இைதப் 
படித்தார்களா? ெதரியாது. இந்த நூலுக்கு அங்ேக 
என்ன வரேவற்பு? ெதரியாது. இது எல்லாம் ஒரு 
பக்கம், இன்ெனாரு பக்கம் தமிழக வரலாறு; தமிழக 
வரலாறு என்றால் நாம் ேசர ேசாழ பாண்டியர் 
வரலாறு, நாயக்கர் சாளுக்கியர் வரலாறு வைரக்கும் 
கூட நமக்கு ஓரளவிற்கு ெதரியும் ஆய்வுகள் 
இருக்கின்றன. அைவெயல்லாம் இருக்கின்றன. 
ஆனால் ஐேராப்பியர் வருைக என்று வந்தவுடன் 
சுருக்கமாகச் ெசால்லிவிட்டு விடுதைலப் ேபாராட்ட 
வரலாற்றுக்கு ேவகமாகப் ேபாய்விடுகிேறாம். 

ஆனால் இந்த ஐேராப்பியர்கள் வருைகயால் 
எத்தைன சமய, சமூக, வாழ்வியல் பண்பாட்டு 
மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன; அவர்கள் வணிகத்திற்கு 
மட்டும் வரவில்ைல. கிறித்துவ மதத்ைதப் பரப்ப 
வந்தார்கள் என்றாலும் எளிய மக்கேளாடு 
பழகினார்கள். தமிைழப் படித்தார்கள். அவர்களின் 
ெமாழிக்கும் தமிழுக்குமான அகராதிகைள 
உருவாக்கினார்கள்; தமிழ் இலக்கணங்கைள 
ஒழுங்குபடுத்தினார்கள். எழுத்துக்கைளக் கூட மாற்றி 
அைமத்தார்கள். வீரமாமுனிவர் அப்படி மாற்றிய 
எழுத்துக்கைள நாம் இன்ைறக்கும் பயன்படுத்திக் 
ெகாண்டிருக்கிேறாம். அவர்கள் தமிழ் படித்தது 
மட்டுமல்ல, தமிழ் இலக்கியங்கைள முக்கியமாகத் 
திருக்குறைள அவர்கள் ெமாழியில் ெமாழி 
ெபயர்த்தார்கள். அதன் மூலம் தமிழ்நாட்ைட விட்டு 
தமிழ் ெவளிேய பரவியது. எல்லாவற்றுக்கும் ேமல 
ஓைலச்சுவடிகளில் எழுதி ைவக்கும் பழக்கம் ேபாய் 
அச்சிட்டு பதிப்பிக்கும் பழக்கம் வந்தது. இைவ 
அைனத்தும் ஐேராப்பியர் வருைகயால் நிகழ்ந்த 
மிக முக்கியமான நிகழ்வுகள். தமிழ் பண்பாட்டில் 
புரட்சிைய ஏற்படுத்திய நிகழ்வுகள். 
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இைதெயல்லாம் ேமெலழுந்த வாரியாக நாம் 
பார்த்துவிட்டுப் ேபாய்விடுேவாம். ஆனால் இைதப் 
பற்றிய ஆழ்ந்த ஆய்வுகள் இல்ைல என்று ெசால்கிறார் 
சுபாஷினி. அந்தக் குைறையத் தீர்க்க ேவண்டும் 
என்பதற்காகவும், திருக்குறைள ெமாழி ெபயர்ப்பது 
பற்றிப் ெபருைமப்படுவேதாடு நின்று விடாமல், 
அந்தப் புத்தகங்கைளப் பற்றி நாம் ெதரிந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும், ஏன் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்கிற 
காரணங்களுக்காகவும் ெஜர்மானிய (இடாய்ச்சு)

ெமாழியில் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட இரண்டு 
திருக்குறள் புத்தகங்கைள ஆய்வு ெசய்கிறார் இந்தக் 
கட்டுைரயில். அப்படி அவர்கள் ஆய்வு ெசய்கின்ற 
இரண்டு புத்தகங்கள் 1823ல் ஃப்ெரடிக் காம்ெமரர் 
என்பவர் எழுதிய ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் 
புத்தகம் ஒன்று. 1856ல் டாக்டர் கார்ல் கிரவுல் 
என்பவர் எழுதிய ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் 
இன்ெனான்று. இந்த ெஜர்மானிய ெமாழிைய 
நாெமல்லாம் ெஜர்மன் என்று தான் ெசால்லுேவாம். 
அந்த ெஜர்மானிய ெமாழியின் ெஜர்மானியப்ெபயர் 
இடாய்ச்சு என்பேத நான் இந்த கட்டுைரையப் 
படித்ததன் மூலமாகத்தான் ெதரிந்து ெகாண்ேடன். 

1612-ஆம் ஆண்டில், ஈஸ்ட் இந்தியா கம்ெபனி 
ேபாலேவ, தாமும் இந்தியாவில் வணிகம் ெசய்ய 
ேவண்டும் என்று இடாய்ச்சு ஈஸ்ட் இந்தியா 
கம்ெபனி, தஞ்சாவூரில் ஆட்சி ெசய்த ரகுநாத 
நாயக்க மன்னர் என்பவரிடம் ேபசி, தரங்கம்பாடியில் 
உள்ள ஒரு பகுதிைய ஆண்டுக்கு 311 ரூபாய் 
கட்டணம் ெசலுத்தி, அந்தத் தரங்கம்பாடி என்னும் 
சிறு பகுதிைய வாங்குகிறது. அந்த இடாய்ச்சு ஈஸ்ட் 
இந்தியா கம்ெபனியின் ெகாடி தரங்கம்பாடியில் 
பறக்கிறது. வணிகம் ெசய்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது 
வணிகம் மட்டும் ேபாதாது என்று 1706இல் இரண்டு 
ெஜர்மானிய மூத்த பாதிரிமார்கள் வருகின்றார்கள் 
தமிழ்நாட்டுக்கு. அவர்களின் ெபயர் சீகன் 
பால்க் மற்றும் ப்ெளட்ேசா. இவர்களுக்கு 200

ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதாவது 1500களில் 
ேபார்ச்சுகல்,இத்தாலி,பிரான்சு ேபான்ற நாடுகளில் 
இருந்து கத்ேதாலிக்கக் கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்கள் 
வந்திருக்கிறார்கள். இங்கு வந்து, ெதன் தமிழகத்தில் 
திருெநல்ேவலி, மதுைர, திருச்சி, தூத்துக்குடி ேபான்ற 
இடங்களில் மதத்ைதப் பரப்புகிறார்கள். தமிைழப் 
படித்து மக்கேளாடு பழகி அடித்தட்டு மக்களுக்கு 
கல்வி தந்து மதத்ைத பரப்புகிறார்கள். 

அவர்கைள மாதிரிேய தாமும் லூத்தரன் 
கிறித்துவத்ைதப் பரப்ப ேவண்டும் 
என்பதற்குத்தான்சீகன் பால்க்கும் ப்ெளட்ேசாவும் 
வருகின்றார்கள். இவர்களும் வந்து தமிைழப் படித்து 
இடாய்ச்சு ெமாழிக்கும் தமிழுக்குமான அகராதிைய 
உண்டாக்கி எளிய முைறயில் தமிழ் இலக்கண 
நூல்கைள எழுதி, தமிழ் இலக்கியங்கைள 
முக்கியமாக திருக்குறள் ேபான்றவற்ைறப் 
படிக்கிறார்கள். அப்படிச் சீகன் பால்க் அவர்கள் 
படிக்கும் ேபாது, (வீரமாமுனிவர் ெமாழிெபயர்ப்பு 
கிைடயாது அது; 1730இல் தான் வருகிறது)

சீகன் பால்க் அவர்கள் ஓைலச்சுவடியில் இருந்து 
ேநரடியாகேவ திருக்குறைள படிக்கிறார். இதிலிருந்து 
என்ன ெதரிகிறது என்றால் வீரமாமுனிவருைடய 
ெமாழிெபயர்ப்புதான் முதன் முதல் திருக்குறைள 
ெமாழி ெபயர்த்ததாக இருக்கும்என்று ெதரிகிறது. 
அது மட்டுமல்ல, வீரமாமுனிவர் அவர்கள் 
அறத்துப்பாைலயும் ெபாருட்பாைலயும் மட்டும்தான் 
ெமாழிெபயர்த்தார். காமத்துப்பாைல அவர் 
ெமாழிெபயர்க்கவில்ைல என்னும் ெசய்தியும் இந்தக் 
கட்டுைரயில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்படித்தான் லூதரன் பாதிரிமார்கள் 
தமிழகத்திற்கு வரத் ெதாடங்கினார்கள். அப்படி 
ெகாஞ்சம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வந்தவர் 
தான் ஆகஸ்ட் ஃப்ெரடிக் காம்ெமரர் என்னும் 
பாதிரியார். அவரும் தரங்கம்பாடிக்கு வருகிறார். 
அவர் 1803ஆம் ஆண்டுதிருக்குறைள இடாய்ச்சு 
ெமாழியில் ெமாழிெபயர்க்கிறார். இந்தப் புத்தகம் 
ெஜர்மன் நாட்டில் உள்ள நூரன்ெபர்க் நகரில் 
அச்சிடப்படுகிறது. நன்றாகக் கவனிக்க ேவண்டும் 
1812ல் தான் எல்லீஸ் அவர்களின் ஆங்கில 
ெமாழிெபயர்ப்பு வந்துள்ளது. அதற்கு முன்னாடிேய 
1803இல் ெஜர்மனிய ெமாழிெபயர்ப்பு வந்துவிட்டது. 
இைதப்பற்றிய ெசய்தி 1807இல் ெஜர்மனி 
நாட்டில் ெவளிவந்த இலக்கிய நாேளடு ஒன்றில் 
ெசய்தி இருக்கிறது. ெசய்திேயாடு திருக்குறள் 
நூைல பற்றிய விவரங்களும் அந்த இலக்கிய 
நாேளட்டுச்ெசய்தியில் உள்ளது. 

அந்த நூலில் உள்ள விவரங்கள் தான் என்ன? 
அந்த நூலில் முதலில் ஆகஸ்ட் ஃப்ெரடிக் 
காம்ெமரர் அவர்கள் தன்னுைடய அறிமுக 
உைரைய ெகாடுக்கிறார். அந்த அறிமுக உைரயில் 
என்ன ெசால்லியிருக்கிறார்? தமிழ்நாட்டில் 
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உள்ள ெதய்வ வழிபாடுகள், சமூக நிைலகள், 
இலக்கியம் என இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்கிறார். 
அதற்கு அடுத்து திருவள்ளுவர் வாழ்க்ைக 
வரலாறு பற்றிய சில தகவல்கைளச் ெசால்கிறார். 
அவர் அைத எங்கிருந்து எடுக்கிறார் என்றால் 
அந்தக் காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த வள்ளுவர் 
பற்றிய கைதகைள ைவத்து அவர் திருவள்ளுவர் 
வாழ்க்ைகைய எழுதுகிறார். அதற்கு அடுத்து 
1330 குறட்பாக்களுக்குமான ெமாழிெபயர்ப்ைப 10, 
10 குறட்களாக வரிைசயாகக் ெகாடுத்திருக்கிறார். 
இதுதான் ஆகஸ்ட் ஃப்ெரடிக் காம்ெமரர்அவர்களின் 
திருக்குறள் பற்றிய ெமாழிெபயர்ப்பு நூல். 

இவருக்குச் சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 
தரங்கம்பாடிக்கு, ெஜர்மானியஅறிஞர் கார்ல் 
க்ரவுல் வருகின்றார். இவர் தமிழ் இலக்கணத்தில் 
ேதர்ச்சி ெபற்றவராக இருக்கிறார். இவர் 
1856இல் இடாய்ச்சு ெமாழியில் திருக்குறைள 
ெமாழிெபயர்த்து ெவளியிடுகிறார். ஒேர ேநரத்தில் 
ெஜர்மனியின் ைலப்ஸிக் நகரில்இருக்கிற பதிப்பகம் 
மற்றும்லண்டனில் இருக்கிற பதிப்பகத்தாலும் இந்தப் 
புத்தகம் அச்சிட்டு ெவளியிடப்படுகிறது. இவர் 
ெசால்கிறார்: ”நான் எல்லிஸ் அவர்கள் எழுதிய 
ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்ைப படித்ேதன். அதில் 
13 அதிகாரங்கள் ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்ேபாடு 
இலக்கண குறிப்புகேளாடு ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது” 

என்று ெசால்கிறார். இப்ேபாது நமக்கு ஒரு 
முக்கியமான ெசய்தி ெதரிகிறது. வீரமாமுனிவர் 
அறத்துப்பாைலயும் ெபாருட்பாைலயுயம் மட்டும் 
தான் ெமாழிெபயர்த்தார். எல்லிஸ் அவர்கள் 13

அதிகாரங்கைளத்தான் ெமாழி ெபயர்த்தார். ஆனால் 
ெஜர்மன் ெமாழிெபயர்ப்புகள்தான் 1330 குறைளயும் 
ெமாழி ெபயர்த்த ெமாழிெபயர்ப்புகள். 

இடாய்ச்சுெமாழியில் இவர் ஒரு தைலப்பு 
ைவத்திருக்கிறார். அதனுைடய தமிழாக்கத்ைதயும் 
டாக்டர் சுபாஷினி ெகாடுத்திருக்கிறார்கள். அது 
என்னெவன்றால்'திருவள்ளுவரின் குறள்'. மனித 
வாழ்வின் மூன்று முக்கிய ேபாராட்டங்கைளப் பற்றிய 
ெசய்யுட்கள் எனத் தமிழில் ெமாழி ெபயர்க்கலாம; 
இந்தப் புத்தகத்ைதக் கார்ல் க்ரவுல்எழுதியிருக்கிறார். 
அட்ைடயில் ஆசிரியரின் ெபயர் இருக்கிறது. அவர் 
வகித்த பதவிகள் இருக்கின்றன. அவர் லூதரன் 
மிஷனரியில் ஓர் இயக்குநராக இருந்திருக்கிறார். 

கீழ்த்திைச நாடுகளில் இைற இயல் அைமப்பின் 
ஓர் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார். இந்த இரண்டு 
ெஜர்மானிய புத்தகங்களுைடய அட்ைடயும் 
திராவிடப் ெபாழில் இதழில் முைனவர்சுபாசினி 
அவர்களின் கட்டுைரயில்பின்னிைணப்பாக 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்ேபாது நூலுக்குள் ேபாகலாம். அந்த நூலில் 
பதிப்பாசிரியர் உைர என்று இரண்டு பக்கம் 
இருக்கிறது. அதில் முக்கியமான ஒரு ெசய்திைய 
ெசால்கிறார். என்னெவன்றால் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் 
ெமாழியில் தான் கற்ற நல்ஒழுக்கநூைல ெஜர்மானிய 
மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ேநாக்கத்ேதாடு இைத 
எழுதியிருக்கிேறன். தமிழகத்ைதச் ெசால்கின்ற ேபாது 
தமிழர்களின் நாடு என்ேற குறிப்பிடுகிறார். அப்ேபாேத 
அப்படி எழுதுகின்றார். அப்புறம் அறிமுக உைர 
ெகாடுக்கின்றார். அது பத்து பக்கம் இருக்கின்றது. 
அதில் அந்தக்காலகட்டத்தில் திருக்குறைள ேவறு 
யாெரல்லாம் ெமாழி ெபயர்த்தார்கள் என்பைதயும் 
அவர் ெசால்கின்றார். அப்படிச் ெசால்கின்ற 
ெபாழுது ெமட்ராஸில் அந்தக் காலத்தில் பாதராக 
இருந்த ெரவரண்ட் ட்ரூ என்பவர், ஆங்கிேலயர், 
24 அதிகாரங்கைள ஆங்கிலத்தில் ெமாழிெபயர்த்து 
விளக்கி, 1852 இல் ெவளியிட்டிருக்கிறார். இந்த நூல் 
1852-ல் ெவளிவந்திருக்கிறது. அேத மாதிரி பிரான்ஸ் 
நாட்டின் ஏரியல் என்பவர் ஜர்னல் ஆசியாட்டிக் 
(Journal Asiatique) என்னும் இதழில் திருக்குறள் பற்றிய 
ெதளிவுைரையத் ெதாடராகஎழுதி வந்திருக்கிறார். 
அவரும் அறத்துப்பாைலயும் ெபாருட்பாைலயும் ஒரு 
ெதாடராக எழுதியிருக்கிறார். அைதப்பற்றியும் கார்ல் 
க்ரவுல் எழுதியிருக்கிறார். 

அடுத்ததாக பரிேமலழகர் உைரையப் பற்றிய 
தன்னுைடய கருத்ைத விளக்க உைரயாக இரண்டு 
பக்கத்திற்குக் ெகாடுக்கிறார். எல்லா உைரயாசிரியர்கள் 
பற்றிய அறிமுகமும் இருந்திருக்கிறது என்றாலும், 
பரிேமலழகர் உைரைய ைவத்துத்தான் இவர் புரிந்து 
ெகாண்டது ேபால் ெதரிகிறது. நல்ல ஒழுக்கம், 
நற்பண்புகள், காமம் அதிலிருந்து மீளும்வழி இைவ 
எல்லாம் தான் திருக்குறள் ெசால்லும் முக்கிய 
ெசய்திகள் என்று ெசால்லித் தன்னுைடய புரிதலுக்கு 
ஏற்ப ஒரு விளக்கத்ைத அவர் அந்தப் பக்கங்களில் 
ெகாடுத்து இருக்கிறார். அப்புறம் ஒவ்ெவாரு 
திருக்குறளுக்கும் ெமாழிெபயர்ப்பு சில கடினமான 
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ெசாற்களுக்கு விளக்க உைரயும் அந்த புத்தகத்தில் 
இருக்கிறது. கைடசியாகத் திருவள்ளுவரின் வரலாறு 
அந்தப் புத்தகத்தில் இருக்கிறது. 

இவரும் அந்தக் காலத்தில் ெசால்லப்பட்ட 
கைதகைளத்தான் திருவள்ளுவர் வரலாறாக ெமாழி 
ெபயர்த்திருக்கிறார். பல கைதகள் திருவள்ளுவர் 
வரலாற்ைறப் பற்றி உண்டு. இவர் இரண்டு கைதகைள 
எடுத்துக்ெகாண்டு அவற்ைற ெமாழிெபயர்த்து 
இருக்கிறார். ஒன்று ேவட்ைடக்காரன் முதலியார் 
என்பவர் எழுதிய திருவள்ளுவர் வரலாறு என்னும் 
கைத. மற்ெறான்று சரவணப் ெபருமாள் ஐயர் 
என்பவர் எழுதிய திருவள்ளுவர் வரலாறு கைத. 
இரண்டுேம அதீத கற்பைனேயாடு பார்ப்பனீய 
வர்ணக் ேகாட்பாட்ைட ெவளிப்படுத்தும் வைகயில் 
புைனயப்பட்ட கைதகளாகத் தான் இருக்கிறது. 
அந்தக் காலத்தில் கிைடத்த ஆதாரங்கைள 
ைவத்துத் திருவள்ளுவருைடய வரலாற்ைறச் 
ெசால்ல முயற்சி ெசய்கிறார் என்று ைவத்துக் 
ெகாள்ளலாம். 

ெமாத்தம் 236 பக்கங்கள் இந்தக் கார்ல் 
க்ரவுல் அவர்களின் புத்தகம். இந்த இரண்டு 
புத்தகங்கைளயும் முைனவர் சுபாஷினி அவர்கள் 
முன்னுைரேயாடு தமிழ் மரபு அறக்கட்டைள 2019ல் 
மறு பதிப்பாக ெவளியிட்டு இருக்கிறார்கள். சரி 
இந்த புத்தகங்கைளப் பற்றிய விவரங்கைள நாம் ஏன் 
ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்றால் இந்த இரண்டு 
ெமாழிெபயர்ப்புகளும் ெஜர்மனியில் மட்டுமல்ல 
இடாய்ச்சு ெமாழி ேபசப்படும் ெடன்மார்க், சுவிட்
சர்லாந்து,ஆஸ்திரியா,ஹங்ேகரி ேபான்ற நாடுகளில் 
ெபாதுமக்கள் வாசிப்பதற்காகவும் ஆய்வாளர்களுக்கும் 
அறிமுகம் ஆகி இருக்கிறது. ஆனால் இந்தப் 
புத்தகங்கள் திருவள்ளுவைரப் பற்றிய சமகால 
ஆய்வின் அடிப்பைடயில் திருக்குறள் மீண்டும் 
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டு வழங்கப்பட ேவண்டியது 
அவசியம் மட்டுமல்ல, அது நம்முைடய கடைம 
என்று ஐயத்திற்கு இடம் இல்லாமல் ெசால்லி இந்தக் 
கட்டுைரைய முடிக்கிறார்கள் சுபாஷினி அவர்கள். 
நம்ைம நாேம வியந்து ெகாண்டு இருக்காமல் 
நம்ைமச் ெசம்ைமப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டிய 
ேதைவையயும் விழிப்புணர்ைவயும் இந்தக் கட்டுைர 
தருகிறது" என்று குறிப்பிட்டு ஆய்வுைரைய 
முடித்தார். 

கட்டுைரயாளர் சுபாஷினி அவர்கள் ஏற்புைர

“அைனவருக்கும் வணக்கம். சிறப்பாக எனது 
கட்டுைரைய வாசித்து அதைன உள்வாங்கிக் 
ெகாண்டு அந்த உணர்வுகேளாடு அதைன 
ெவளிப்படுத்திக் கட்டுைரயில் உள்ள அைனத்ைதயும் 
அறிமுகம் ெசய்து ைவத்த ெஜயாமாறன் 
அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கைளயும் 
நன்றிையயும் ெதரிவித்துக் ெகாள்கிேறன். இங்கு 
நான் ெஜர்மனிக்கு 1991ஆம் ஆண்டு வந்து 
ேசர்ந்ேதன். அப்ெபாழுது எனது உயர் கல்விக்காக 
இங்கு வந்து ேசர்ந்ேதன். இந்த ேநரத்தில் தமிழுக்கும் 
ெஜர்மானிய ெமாழிக்கும் ஒரு ெதாடர்பு இருக்கும் 
என்ற ெசய்திேய எனக்குத் ெதரியாது. எல்ேலாரும் 
வருவது ேபால உயர்கல்விக்காக வந்து ேசர்ந்ேதன். 
ஆனால் என் வாழ்க்ைகயில் என் ஆய்வுப் 
பயணத்ைத மாற்றிய ஒரு ெபரிய விஷயத்ைத 
ஒரு நூல் ெசய்தது. அதாவது ெஜர்மன் தமிழாலஜி 
என்னும் ஒரு நூல் எனக்குப் பரிசாகக் கிைடத்தது. 

இதைன எழுதியவர் சி. எஸ். ேமாகனேவலு 
என்ற ஆய்வறிஞர். இந்த நூல் எனக்கு 2006ஆம் 
ஆண்டு கிைடத்து, 2007 ஆம் ஆண்டு இந்த 
நூைல வாசித்த பிறகு தான், ெஜர்மனிக்கும் 
தமிழ்நாட்டுக்கும் ஏறத்தாழ 400 ஆண்டுகள் ெதாடர்பு 
இருக்கிறது என்ற ெசய்தி எனக்குக் கிைடத்தது. 
அதன் ெதாடர்ச்சியாக ெஜர்மனியின் பல 
பகுதிகளுக்குச் ெசன்ற ேபாது, ஒவ்ெவாரு பகுதிக்கும் 
ெசல்லுகின்ற ேபாது, அங்கு இருக்கக்கூடிய 
ஆவணப் பாதுகாப்பு ைமயங்களுக்கும் ெசல்லுகின்ற 
ேபாது, நிைறய ெதாடர்புகள் கிைடத்தன. அதாவது 
ெடன்மார்க் அல்லது ஸ்வீடன், பின்லாந்து அல்லது 
பிரான்ஸ் என்று ஒவ்ெவாரு நாடுகளில் இருக்கும் 
ஆவணங்களுக்கும் ஒரு ெதாடர்பு இருப்பது ெதரிய 
வந்தது. அந்தத் ேதடுதைல விரிவுபடுத்தி இங்கு 
ெகாடுத்தைவ இைவ. அப்படித் ேதடுகின்ற ெபாழுது 
திருக்குறள் பற்றிய புதிய புதிய ெசய்திகள் எனக்குக் 
கிைடக்க ஆரம்பித்தன. அதன் ெதாடர்பாக எழுதிய 
கட்டுைரதான் இந்தக் கட்டுைர. 

திருக்குறள் என்பது நாம் எல்ேலாரும் 
ேகள்விப்பட்டிருப்ேபாம். அதாவது தமிழகத்ைத 
எடுத்துக் ெகாண்டால் சமண மடங்கள், ெபௗத்த 
மதங்கள், ைவணவ மடங்கள் எனப் பல மடங்கள் 
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இருக்கின்றன. ஆனால் நான் பார்த்தவைர எந்தச் 
சமய மடத்திலும் திருக்குறைள ஓைலச்சுவடி 
வடிவத்தில் பார்த்ததில்ைல. இந்தத் திருக்குறள் 
என்பது பல்ேவறு காலகட்டங்களில் பல்ேவறு 
வைகயான தாக்கங்கைள எதிர்ெகாண்டு, 
ஆனால் பாதுகாப்பாக ஏேதா சில குழுக்களால் 
பாதுகாக்கப்பட்டு, அது படிப்படியாக நம் ைககளுக்கு 
வந்து ேசர்ந்திருக்கிறது. அைத இப்ேபாது 
என்னால் உறுதியாக கூற முடிகிறது. எனது 
ஆய்வுகைளப் பார்க்கின்ற ெபாழுதுஏறக்குைறய 
கிபி 15ஆம் நூற்றாண்டு - அந்தக் காலகட்டத்தில் 
இருந்து, அதாவது கத்ேதாலிக்க பாதிரிமார்கள் 
தரங்கம்பாடியில்அவர்களுைடய குறிப்புகளில் 
இருந்து தான் முதலில் திருக்குறைளப் பற்றிய 
ெசய்திகைள பார்க்கின்ேறன். ஆக அதற்குப் 
பிறகு படிப்படியாக நாம் பார்க்கின்ற ெபாழுது 
வீரமாமுனிவர்அவருைடய முயற்சிகள், அதற்கு 
பிறகு எல்லீஸ் அவர்களின் முயற்சிகள் என்று 
பாதுகாக்கப்பட்டு கடந்த நூற்றாண்டில் மிகப் 
பரவலாகத் தமிழ்நாட்டில் திருக்குறள் என்ற ஒன்று 
மீண்டும் அைனவரது கவனத்ைதயும் ஈர்த்து இன்று 
உலகளாவிய வைகயில் தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் 
ஓர் அைடயாளமாகத் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் 
என்பது இருக்கிறது என்பைத நாம் மறுக்க முடியாது. 

இன்று ெஜர்மனியில் எடுத்துக் ெகாண்டால், 
இன்ைறக்குக் கூட அகம் புறம் என்ற ஒரு 
கண்காட்சி ஒரு ஆறு மாதம் நாங்கள் நடத்திக் 
ெகாண்டிருக்கிேறாம். இப்ேபாது நான் வசிக்கின்ற 
இப்பகுதியில், தமிழுக்காக, தமிழின் சிறப்பிற்காக 
என்று 2019ல் திருவள்ளுவரின் ஐம்ெபான் சிைலகைள 
இங்கு நிறுவிேனாம். அதற்கு அடுத்து ேகாவிட் 
பிரச்சைன வந்ததால் எந்த நிகழ்வுகளும் இல்ைல. 
இப்ேபாது தமிழுக்கு என்று உலகில் அதாவது 
முதன்முைறயாக ஆறு மாதம் நடக்கின்ற தமிழின் 
சிறப்புகைளக் கூறுகின்ற ஒரு கண்காட்சிைய 
நாங்கள் ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறாம். இன்ைறக்குக் 
குறிப்பாக பண்பாட்டு விடயங்களில் மரபு 
விைளயாட்டுகைள நாங்கள் நிைனவுபடுத்துகிேறாம். 
எனேவ திருக்குறள், திருவள்ளுவர், தமிழ்மரபு என்ற 
விடயங்கைள ெஜர்மானியர்களும் ேபச ேவண்டும், 
அதாவது அந்த 400 ஆண்டுகால பண்பாட்டுத் 
ெதாடர்ச்சிைய மீண்டும் புதுப்பிக்க ேவண்டும் 

என்ற வைகயில் ெசயல்பாடுகைள நாங்கள் ெசய்து 
ெகாண்டிருக்கிேறாம். 

அந்த வைகயில் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏற்புைர 
ஏற்றுப் ேபசுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சியும் ெபருமிதமும் 
அைடகின்ேறன். மிகவும் சிரமமாக இருந்த 
ஒரு காலகட்டத்தில், ஐேராப்பியர்கள் குறிப்பாக 
ெஜர்மனியர்கள் குட்டன்ெபர்க், அவர்தான்1450-ல் 
அச்சு இயந்திரத்ைத உருவாக்குகின்றார், ைமன்ஸ் 
நகரில். நான் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து ஏறத்தாழ 
220 கிேலாமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது. அந்த அச்சு 
இயந்திரம் என்பது ைபபிள் நூல்கைள அச்சாக்கம் 
ெசய்து உலகளாவிய அளவில் ைபபிைள விரிவாக்கம் 
ெசய்ய ேவண்டும் என்ற காரணத்திற்காக வந்தது. 
ஆனால் தமிழகத்திற்கு, இந்தியாவிற்கு அது வந்த 
ெபாழுது, அது தம்பிரான் வணக்கம் என்ற நூல் 
வழியாக பல நூல்கள் அச்சாக்கம் ெபறுவதற்கு 
வாய்ப்பாக அைமந்தது என்பைதப் பார்க்கிேறாம். 
இந்தியாவிேலேய முதன்முதலாக ெவளிவந்த 
நூல் தமிழில் வந்த நூல் தம்பிரான் வணக்கம். 
அந்த வைகயில் அச்சு இயந்திரத்ைத நன்றாகப் 
பயன்படுத்திக் ெகாண்ட ஒரு சமூகமாகவும் நாம் 
இருந்திருக்கிேறாம். 

பல விடயங்கள், அதாவது ஐேராப்பியர்கள் 
வருைக என்பது பற்றி இந்த நூற்றாண்டில் பலர் 
அதிகமாகப் ேபசவில்ைல என்பைதப் பார்க்கின்ேறாம். 
இந்தக் கட்டுைரயில் குறிப்பிட்டு இருப்பது ேபால, 
வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வலிந்து திணிக்கிறார்கள். 
வலிந்து திணிப்பது எதில் இருக்கிறது என்றால் 
மன்னர்கைளப் பற்றிேய ேபசிக் ெகாண்டிருப்ேபாம் 
என்பதில் தான் இருக்கின்றது. வரலாறு என்பது 
எது என்ற ேகள்வி நமக்கு வருகின்றது. 
மன்னர்கைளப் பற்றி யாெரல்லாம் ஒரு தாக்கத்ைத 
ஏற்படுத்திக் ெகாள்கின்ற வைகயில் இருக்கிறார்கேளா 
அவர்கள் ெசால்வதுதான் வரலாறா? சாமானிய 
மக்கள் வாழ்க்ைக என்பது வரலாறு இல்ைலயா? 
என்ற ேகள்வி நம் முன்ேன வந்து ெகாண்ேட 
இருக்கிறது. ஆனால் ஐேராப்பியர்கள் ெசய்ததற்கும் 
இங்ேக தமிழகத்தில் நாம் ெசய்ததற்கும் உரிய 
ஆவணங்கைளப் பார்க்கின்ற ெபாழுது பல 
ேவறுபாடுகைள நம்மால் காண முடிகின்றது. 
கல்ெவட்டுக்கள் கூறுவெதல்லாம் மன்னர்களுைடய 
ஆட்சிையப் பற்றி. இங்கு ஐேராப்பியர்கேளா 
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சீனர்கேளா அல்லது அரபியர்கேளா அவர்களுைடய 
ஆவணத்ைதப் பார்க்கின்ற ெபாழுது நாம் 
காண்பெதல்லாம் சாமானிய மனிதர்களின் 
வலிகள், சாமானிய மனிதர்களின் ெசயல்பாடுகள், 
அவர்களுைடய அன்றாட வாழ்க்ைக, அவர்களின் 
உணவு, அவர்களுைடய ேதைவகள், அவர்களின் 
குடும்ப விடயங்கள் என்றபல்ேவறு ெசய்திகைள 
நாம் காண முடிகின்றது. ஆக அந்த வைகயில் 
பார்க்கின்ற ெபாழுது, ஐேராப்பியர்கள் பார்ைவயின் 
வழியாக நாம் தமிழ் பாரம்பரியத்ைதயும், தமிழ்ப் 
பண்பாட்ைடயும், தமிழ் வரலாற்ைறயும் நாம் அறிந்து 
ெகாள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிைடக்கிறது. 
அதிலும் குறிப்பாக கடந்த 600 ஆண்டு காலத்தில் 
தமிழ்நாட்டின் வாழ்நிைலைய அறிந்து ெகாள்வது 
என்றால் ஐேராப்பியர்கேளா சீனர்கேளா அல்லது 
அரபியர்கேளா இல்லாமல் நாம் அந்தச் சரியான 
வரலாற்ைற நிச்சயமாக அந்தப் புள்ளிகைள 
இைணக்க முடியாது என்பது உறுதி. இைத நாம் 
அறிந்து ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும். 

எனேவ அந்த வைகயில் ெசல்லும்ேபாது நமது 
வரலாற்ைற முன்ெனடுத்துச் ெசன்றவர்கள் சிலைர 
ேவண்டுெமன்ேற ஒதுக்கி ைவத்திருக்கிறார்கள் என்ற 
உண்ைமைய நம்மால் காண முடிகிறது. அந்த 
வைகயில் நாம் காண்கின்ற ெபாழுது நம் பார்ைவ 
எங்ெகல்லாம் ெசல்ல ேவண்டும் என்று நான் 
ேயாசிக்கிேறன் என்றால், எல்லிஸ் அவர்கைள நமது 
பார்ைவ ெசன்று அைடய ேவண்டும். ஏெனன்றால் 
அவர் காலத்தில் தமிழுக்காக அவர் ெசய்த பல 
விடயங்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களால் யார் 
என்று நம்மால் இப்ேபாது ெசால்ல இயலாது, நஞ்சு 
ெகாடுத்து ெகால்லப்பட்டவர் எல்லீஸ் என்பது நமக்கு 
எல்லாம் ெதரியும். ஆக அைதப்பற்றி அதிகமாக 
ேபசப்படவில்ைல. அதற்கான காரணங்கைள நாம் 
தனியாக இன்ெனாரு முைற கூட ேபசலாம். 
தமிழுக்காகப் பல்ேவறு நடவடிக்ைககைள ெசய்தவர் 
அவர் என்று நாம் பார்க்கிேறாம். அதனால் பல்ேவறு 
விடயங்கள் நாம் ெசய்வதற்கு இருக்கிறது. 

அதிலும் குறிப்பாக இந்தக் கட்டுைரயில் 
நான் குறிப்பிட்டு ெசான்னது என்னெவன்றால், 
இந்த கார்ல் க்ரவுல்அவர்களுைடய நூல் எந்த 
வைகயில் அைமந்திருக்கிறது, ஆனால் தற்சமயம் 
இங்ேக ெஜர்மனியில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு 

அல்லது தமிைழ விரும்பிப் படிக்கின்ற மக்களுக்கு 
நாம் எைத வழங்க ேவண்டும் என்றால், திருத்தி 
அைமக்கப்பட்ட பைடப்புகைள பைடக்க ேவண்டும்; 
ஒரு ெமாழிெபயர்ப்ைப வழங்க ேவண்டிய 
ேதைவ இருக்கிறது என்ற கருத்ைத நான் 
கூறுகின்ேறன். அந்த வைகயில் இந்த இரண்டு 
நூல்கள் அதாவது கார்ல் க்ரவுல்தமிழ் மரபு 
அறக் கட்டைளயின் பதிப்பாக வந்தது; ஆகஸ்ட் 
 ஃப்ெரடிக் காம்ெமரர்அவர்களின்நூலும் வந்தது. ஒரு 
நூைலக் கூறி நான் நிைறவு ெசய்யலாம் என்று 
நிைனக்கிேறன். தமிழில் எப்ெபாருள் யார்யார்வாய்க் 
ேகட்பினும் அப்ெபாருள் ெமய்ப்ெபாருள் காண்பது 
அறிவு என்ற திருக்குறள் இருக்கிறது. அதைன 
ெஜர்மனிய ெமாழியில் (இடாய்ச்சு ெமாழியில்)

நான் ெசால்வெதன்றால்..... (இடாய்ச்சு ெமாழியில் 
அதைன வாசித்தார்) இதைன சரியாக ெமாழிெபயர்ப்பு 
ெசய்திருக்கிறார்கள். 

இப்ேபாது நாம் ஐேராப்பாைவ எடுத்துக் 
ெகாண்டால் ெஜர்மானிய ெமாழி ெதரிந்தவர்களாக 
பலரும் இருக்கிறார்கள். பிரான்ஸ் எடுத்துக் 
ெகாண்டால் பிரஞ்சு ெமாழி ெதரிந்தபலரும் 
இருக்கின்றார்கள். இப்படிப் பல்ேவறு ெமாழிகளில் 
படிக்க முடிகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற 
ெபாழுது அதில் பிைழகளற்ற வைகயிலான, 
தவறில்லாத ஒரு ெமாழிெபயர்ப்பு என்பது நமக்குத் 
ேதைவ. ஆக இந்த நூைல முழுைமயாகப் 
படித்தேபாதுஅதிலிருக்கும் பல கருத்துக்கள் எனக்குச் 
சரியாக இருந்தாலும் கூட, திருவள்ளுவருைடய 
வாழ்க்ைக வரலாற்ைறப் பற்றி இருக்கக்கூடிய 
இந்தப் பகுதிஎன்பது சரியாக அைமயவில்ைல. 
அதாவது எப்படிச் சரவண ெபருமாள் ஐயரும், 
விசாகப் ெபருமாள் அய்யரும்கட்டுக்கைதகள் 
கட்டி திருவள்ளுவைரத் தாழ்த்த ேவண்டும் என்று 
நிைனத்தார்கேளா, அைத எல்லாம் உள்வாங்கிேய 
இந்த ெமாழிெபயர்ப்ைப அவர் ெசய்திருக்கிறார் 
என்ற உண்ைமையயும் என்னால் உணர முடிந்தது. 
ஆக அப்படி இருந்தாலும் கூட இந்த நூல் 
ெகாண்டு வர ேவண்டும் என்ற முயற்சிேயாடு 
ெசய்திருக்கின்றார்கள். ஆக அந்த முயற்சி எல்லாம் 
பாராட்டிய அேத ேவைளயில், நாம் தமிழக அரேசாடு 
இைணந்து இந்த ெமாழிெபயர்ப்புகைள பல்ேவறு 
ஐேராப்பிய ெமாழிகளிலும் சீனம் மற்றும் அேரபிய 
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ெமாழிகளிலும் ெசம்ைமப்படுத்திய வைகயில் 
ெகாண்டு வர ேவண்டிய ேதைவ இருக்கின்றது 
என்ற கருத்ைத ெசால்லிக்ெகாண்டு வாய்ப்பிற்கு 
மிகுந்த நன்றிையத் ெதரிவித்துக் ெகாண்டு இந்த 
நிகழ்வு வழியாக உங்கைள எல்லாம் சந்தித்தது 
மிக்க மகிழ்ச்சி என்று ெதரிவித்து விைடெபற்றுக் 
ெகாள்கிேறன்" என்று உைரயாற்றினார்

மருத்துவர் ேசாம. இளங்ேகாவன் அவர்களின் 
ஆய்வுைர

“அருைமத் தமிழ் ெநஞ்சங்கேள, தைலைம தாங்கும் 
ேமாகன் ைவரக்கண்ணன் அவர்கேள, வந்துள்ள 
ெபரிேயார்கேள, துைணேவந்தர் ெஜகதீசன் 
அவர்கேள, அைனவருக்கும் வணக்கம். 
இந்தத் திராவிடப் ெபாழில் இதழ் நமக்கு 
மட்டுமின்றி மற்றவர்களுக்கும் நம்முைடய திராவிட 
சித்தாந்தத்ைத ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டும் 
என்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆங்கிலத்திலும் 
தமிழிலும் கட்டுைரகள் வருகின்றது. மூன்று 
மாதத்திற்கு ஒருமுைற வந்து ெகாண்டிருக்கிறது. 
இந்த இதழின் அட்ைடப்படம் கனடாவில் 
நடந்த மனிதேநய சமூகநீதி மாநாட்ைட ஒட்டி, 
அங்குள்ள கேனடிய மனிதேநய அைமப்ேபாடு 
இைணந்துநடத்தியைத விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் 
வைகயில் அட்ைடப் படமாக மாநாட்டிற்கு முன்ேப 
ேபாடப்பட்டது. இந்த இதழில் ஆங்கிலத்திலும் 
தமிழிலும் கட்டுைரகள் வரேவண்டும், அப்படி 
வரும் கட்டுைரகள் சிறப்பான கட்டுைரகளாக, 
ஆதாரபூர்வமான எழுத்துக்களாக இருக்க ேவண்டும் 
என்பது ேநாக்கம். 

தனிநாயக அடிகளார் ஓர் அருைமயான 
ஆங்கில இதைழ நடத்தி வந்தார் அவருைடய 
எண்ணெமல்லாம்தமிைழத் தமிழர்கள் பாராட்டுவது 
ெபரிதல்ல, மற்றவர்கள் தமிைழப் பற்றிச் ெசால்ல 
ேவண்டும்; உலகம் தமிைழப் பற்றி அறிந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும், உலக அறிஞர்கள் தமிைழப் பாராட்ட 
ேவண்டும் என்று நிைனத்தார். அைதப் ேபரறிஞர் 
அண்ணா அவர்கள் 108 நாடுகளில் இருந்து தமிழ் 
அறிஞர்கைள அைழத்து உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி 
மாநாட்ைட 1968-ல் நடத்தினார். அந்த மாநாட்ைட 
ேநேர பார்த்து மகிழ்ந்தவன் நான். இந்த அளவிற்கு 

நாம் ெசல்ல ேவண்டுெமன்று, உள்ளுவெதல்லாம் 
உயர்வுள்ளல் என்று ஆரம்பித்துள்ேளாம். இைத 
எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டியது இங்கு வந்துள்ள 
ஒவ்ெவாருவரின் ெபாறுப்பு. 

இப்ேபாது தமிழர்களின் ெபாற்காலம் ஆரம்பித்து 
விட்டது என்றுதான் நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அதற்கான எல்லா அறிகுறிகளும் ஆட்சியிலிருந்து 
எல்லாேம ெதரிகிறது. நாம் ஒேர ஒரு கீழடிையப் 
பற்றிப் படித்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, ஆனால் 
பல கீழடிகள் உள்ளன என்பைத உலெகங்கும் 
காட்டிக்ெகாண்டு வருகின்றார் நம்முைடய 
சுபாஷினி அவர்கள். அவரின் ஆராய்ச்சிகள் 
இலக்கியத்திேல கீழடிகள். எந்ெதந்த ெமாழிகளிேல 
தமிழ் இருக்கிறது, தமிழன் எங்ெகல்லாம் ெசன்றான், 
எங்ெகல்லாம் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன என்று 
ஆஸ்திேரலியாவில் இருந்து இங்கிலாந்தில் இருந்து 
மற்றும் பல நாடுகளில் இருக்கும் ஆதாரங்கைள 
அவர் சிறப்பாகக் காட்டி வருவது மிகவும் பாராட்டப்பட 
ேவண்டிய ெசயல். ஒரு ெதாண்டாகத்தான் அவர் 
இைதச்ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார். அவருைடய 
கட்டுைரைய நானும் படித்ேதன். ஆனால் ெஜயா 
மாறன்ஒரு கருத்ைதயும் தவறாமல் அதன் 
ஆழத்ைதப் புரிந்து ெகாண்டு அவ்வளவு சிறப்பாக 
ெவளிக்ெகாணர்ந்தது, உண்ைமயிேலேய புத்தக 
ஆராய்ச்சி புத்தக ஆய்வு என்பதற்கு, அதற்குரிய 
ஒரு பரிசு இருக்குமானால் முதல் பரிசு ெஜயாமாறன் 
அவர்களுக்கு தான். 

முதலில் இந்தக் கட்டுைரயின் ஆசிரியர் மிகவும் 
பாராட்டப்பட ேவண்டியவர். முதலில் பாராட்டப்பட 
ேவண்டியது எதற்கு என்றால், அவர் ெசார்ணம் 
ேநரு அன்புமணி. ெசார்ணம் அம்மா, ேநரு 
அப்பா, அன்புமணி. பாராட்டுக்கள். இைதநாங்கள் 
எல்லாம் கைடப்பிடிக்கத் தவறிவிட்ேடாம். 
வரும் தைலமுைறகள் கட்டாயம் கைடப்பிடிக்க 
ேவண்டும். அய்யா ேநரு பல விதங்களிேல 
தமிழ்ப் பணியாற்றி வருகின்றார்கள். அவர் 
ஓய்வு ெபற்றது, நாங்கள் நன்றாகப் பயன்படுத்திக் 
ெகாள்ளும்படி திராவிடப் ெபாழிலுக்கு பல 
ேவைலகைளச் ெசய்து வருகின்றார்கள். அய்யா 
கண்ணபிரான் இரவிசங்கேராடு இைணந்து 
இதில் சிறப்பான கட்டுைரகள் வர ேவண்டும் 
என்பதற்காக, துைணேவந்தர் அய்யா ெஜகதீசன் 
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ேபான்றவர்கேளாடும் இைணந்து ெசயல்படுகிறார். 
இன்ெனாரு மகிழ்ச்சியான ெசய்தி - ஐயா 
ேபராசிரியர் நாகநாதன் அவர்கள் இங்கு ஆசிரியர் 
குழுவில் இைணந்து வழிநடத்த உள்ளார் என்பைத 
மிகவும் ெபருைமயாக மகிழ்ச்சியுடனும் ெதரிவித்துக் 
ெகாள்கிேறன். 

இப்ெபாழுது கட்டுைரக்கு வருகின்ேறன். திராவிட 
ெமாழியில் ெபரிய அறிஞர்கள் மட்டுமின்றி, 
இைளஞர்களும் அறிஞர்களாக இருக்கின்றார்கள். 
அவர்களுைடய திறைமயும் ெவளிவர ேவண்டும் 
என்பதற்காகத் தான் இைளய தைலமுைறயினரிடம் 
கட்டுைரகள் வாங்கி ெவளியிடுகின்ேறாம். அந்த 
வைகயில் இதில் மிகவும் சிறப்பாக அன்புமணி 
அவர்கள் கல்விையப் பற்றி எழுதி இருக்கின்றார். 
ஒரு காலத்திேல பல ெபண்கள் முதற்ெகாண்டு 
கவிஞர்களாக இருந்தார்கள் சங்க இலக்கியங்களிேல. 
என்ன ஆனது?இன்று சங்கங்கள் எல்லாம் 
சாதிச்சங்கங்களாக மாறிவிட்டன. சங்கங்கள் 
எல்லாம் தமிழ்ச் சங்கங்களாக இயங்குகின்றனவா? 
என்ற ேகள்விக்ெகல்லாம் பதில் ெசால்லும்படி 
கல்வி எங்ேக இருக்க ேவண்டும்? எப்படி இருக்க 
ேவண்டும்? எங்ேக ெசல்ல ேவண்டும் என்பைதச் 
சிறப்பாக ஆங்கிலத்தில் எழுதி உள்ளார் அைத 
நான் தமிழில் கூறுகின்ேறன். 

அவருைடய கட்டுைரயின் ஆரம்பேம 
தந்ைத ெபரியார் அவர்களுைடய கல்விக்கான 
இலக்கணம் பற்றி. கல்வி என்றால் என்ன? 
எப்படி இருக்க ேவண்டும்? கல்வி என்பது 
பகுத்தறிைவயும்சுயமரியாைதையயும் பயிற்றுவிக்கக் 
கூடியதாக இருக்க ேவண்டும். இரண்டு ெசால்கின்றார் 
- ஒன்று பகுத்தறிவும் சுயமரியாைதயும் இருக்க 
ேவண்டும். இரண்டாவது அதைனப் படிப்பதனால் 
அவனுைடய வாழ்க்ைக முன்ேனறி ஒரு ெதாழில் 
ெசய்யவும் ேவைல ெசய்யவும் பயன்பட ேவண்டும் 
என்பைதத் தந்ைத ெபரியார் அவர்கள் ெசால்லி 
இருக்கின்றார். திராவிடம் என்று இன்று நாம் 
ெபருைமயாக ேபசிக்ெகாண்டு இருக்கிேறாம். அந்தக் 
காலத்திேலேய எப்படி இருந்தது? ஒரு காலத்திேல 
எவ்வளவு ேமாசமான நிைலைய அைடந்து 
விட்ேடாம் என்றால் தமிழ்நாட்டிேலேய சமஸ்கிருதம் 
ேபசினால் தான் மரியாைத. இப்ெபாழுது எப்படி 
நுனிநாக்கு ஆங்கிலம் ேபசினால் மரியாைத என்று 
நிைனக்கின்ேறாேமா அப்படி சமஸ்கிருதம் ேபசினால் 

தான் மரியாைத என்றுஇருந்தது. என்னுைடய 
தந்ைதயார் எல்லாம் சமஸ்கிருதம் படித்து தினமும் 
சமஸ்கிருத வார்த்ைதகள் ேபசிக்ெகாண்டிருக்க கூடிய 
அளவிற்கு ெகாண்டு வர முயன்றார்கள். ேபசுவதும், 
எழுதுவதும் தமிழா சமஸ்கிருதமா என்ற அளவிேல 
திருமண அைழப்பிதழ்கள் சில தமிழ் வார்த்ைதகள் 
ெபரும்பாலும் சமஸ்கிருத வார்த்ைதகள் என்றிருந்தன. 

தமிழ் அறிஞர்களுக்குச் சரியான மரியாைத 
தரப்படவில்ைல. சமஸ்கிருதம் படித்திருந்தவர்களுக்ேக 
தரப்பட்டது. இைதெயல்லாம் மாற்றி தமிழர்கள் 
மீண்டும் கல்வியில் சிறக்க ேவண்டும் என்பதற்காக 
சர் பி டி தியாகராயர் அவர்கள் முதன் முதலில் 
ெசன்ைன மாநகராட்சியில் (அப்ேபாது ெமட்ராஸ் 
கார்ப்பேரஷன்) குழந்ைதகள் படிப்பதற்கு உணவு 
அதாவதுமதிய/காைல உணவு என்று ெசால்கிேறாேம 
அைத ஆரம்பித்தார்கள். அவர் கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் உதவி ெசய்தார். அங்கு 
படிப்பதற்கு மாணவர்களுக்கு உதவி ெசய்தவர்கள் 
பலர். அதில் முக்கியமானவர் அய்யா நேடசனார் 
அவர்கள். மாணவர்கள் தங்கிப் படிக்குமாறு விடுதிைய 
ஏற்படுத்தியவர் மற்றும் பலர் ெசய்த உதவிகைளயும் 
அப்படிேய பட்டியலிட்டு அன்புமணி காண்பித்து 
இருக்கிறார். நாம் இன்று என்ன ெசய்ய ேவண்டும் 
என்பைதயும் நான் ெசால்ல விரும்புகிேறன். 

அன்புமணி ஆராய்ச்சியில் மிகவும் சிறப்பாகச் 
ெசால்லி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களில் ஒன்று, 
தாய் ெமாழியில் கற்க ேவண்டும். யார், யார் தாய் 
ெமாழியில் கற்று அப்துல் கலாம், மயில்சாமி 
அண்ணாதுைர ேபான்றவர்கள் எல்லாம் எப்படி 
வந்திருக்கிறார்கள், உலக அறிஞர்கள் எப்படித் 
தாய் ெமாழியில் கற்று அதைனப் பயன்படுத்திப் 
பின்னர் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பைதச் 
சிறப்பாகச் ெசால்லியிருக்கிறார். அடுத்த கருத்து, 
குழந்ைதகளின் வளர்ச்சியில் யார்தைலயிடுவது? 
எப்படி தைலயிடுவது? என்பதாகும். இன்று 
நமக்குள்ள ெபரிய இடர்ப்பாடு அதுதான். 
குழந்ைதகள் படிக்கிறார்களா ெபற்ேறார்கள் 
படிக்கிறார்களா என்பேத இப்ேபாது சந்ேதகமாக 
இருக்கிறது. இங்ேக நடத்திய ேதர்விேலேய நாங்கள் 
வந்து இந்தக் கட்டுைர குழந்ைதயால் எழுதப்பட்டதா 
அல்லது ெபற்ேறார் எழுதினாரா என்ற அளவிற்கு 
வந்துவிட்டது. எவ்வளவு தூரம் குழந்ைதகள் படிப்பில் 
ெபற்ேறார்கள் தைலயிடுவது என்பதற்கு ஒரு அளேவ 
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இல்லாமல் ேபாய்விட்டது. இன்ைறய காலகட்டத்தில் 
தமிழ்நாட்டிேல பிள்ைளகள் சிந்திப்பது அவருைடய 
ெசாந்த சிந்தைனயாக இருக்க ேவண்டுேம தவிர 
ெபற்ேறார்களின் சிந்தைனயாக இருக்கக் கூடாது. 
அதைனச் சிறப்பாக ெசால்கிறார். 

பின்லாந்து நாட்டிேல எப்படி கல்வி 
கற்பிக்கப்படுகிறது என்பைதச் சிறப்பாக ெசால்லி 
இருக்கிறார். ஓர் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு பின்லாந்து 
நாட்டிேல ஏழு ஆண்டுகள் பயிற்சி ெபற ேவண்டும். 
ஏழு ஆண்டுகள் பயிற்சி ெபற்று ேதர்வு ெபற்றவர்கள், 
சிறப்பானவர்கள் மட்டும்தான் ஆசிரியர்களாக வர 
முடியும். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் ஆசிரியர்களாக 
பணியில் அமர்த்தப்படுகிறார்கள். நம் நாட்டிேல 
எப்படி ஆகிவிட்டது என்றால் மற்ற எதற்குேம 
பயனில்லாதவர்கள் (கூட்டத்தில் இருக்கும் 
ஆசிரியர்கள் ேகாபித்துக் ெகாள்ளாதீர்கள்) மட்டுேம 
ஆசிரியர் ெதாழிலுக்குப் ேபாக ேவண்டும் என்பதுேபால 
வந்துவிட்டது. அரசு பள்ளிகளிேல நல்ல ஊதியம் 
இருக்கிறது. அவர் ெசால்லியிருக்கிறார். தனியார் 
பள்ளிகளிேல சரியாக ஊதியம் தருவதில்ைல 
அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்ேதாடு ேவைல ெசய்யும் 
நிைலைம அங்கு இல்ைல என்பைத நன்றாகச் 
ெசால்லி இருக்கின்றார்,

அடுத்து என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? 
மாணவர்களுைடய சிந்தைனகள் ெவளிவரும்படி, 
அவர்களுக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கிறேதா அைத 
ஊக்குவிக்கும் வைகயில் படிப்பு இருக்க ேவண்டும். 
பின்தங்கியவர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி முகாைம 
ைவத்து அவர்கைள ஊக்குவித்து அவர்கைளப் 
படிக்க ைவக்கும் நிைலைய உருவாக்க ேவண்டும். 
பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் ஆராய்ச்சிகளுக்கு 
இடம் இருக்க ேவண்டும். படிப்ைபத் தவிர 
மற்றைவகளுக்கும் இடம் ெகாடுத்து அவர்கைள 
ஊக்குவிக்க ேவண்டும். உலகில் கல்வி எங்ெகங்கு 
சிறப்பாக இருக்கிறேதா அதைன எப்படி 
பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பைத எல்லாம் ெசால்லி 
தமிழ்நாட்டில் கல்வியில் என்ெனன்ன மாற்றங்கள் வர 
ேவண்டும் என்பைத இந்த 26 வயதிேலேய இவ்வளவு 
சிறப்பாக எழுதியதற்காக அன்புமணி உங்கைள 
மிகவும் பாராட்டுகின்ேறன். ெபரிய ஆராய்ச்சி 
அறிஞர்கள் ெசால்ல ேவண்டிய கருத்துக்கள் 
என்று நிைனக்காது நீங்கள் படித்து அதற்கு எங்ேக 

ஆதாரம் இருக்கிறது என்பைதத் ேதடிச் ெசால்லித் 
தமிழ்நாட்டின் கல்வி எண்ணிக்ைகயில் மட்டுமல்ல 
எண்ணத்தாலும் சிந்தைனயாலும் அவர்களது 
பைடப்புகளாலும் உயர ேவண்டும் என்பைத 
ஆழமாக ெசால்லி இருக்கின்றீர்கள். 

இன்று எண்ணிக்ைகயில் நாம் பல மடங்கு 
உயர்ந்திருக்கின்ேறாம் அைத எடுத்துக்காட்டுகள் 
மூலம் எத்தைன விழுக்காடு எங்ேக எந்த 
மாநிலத்தில் எப்படி என்பைத எல்லாம் ெசால்லி 
இருக்கின்றார். ஆனால் நாம் எண்ணிக்ைகயில் 
உயர்ந்தது ேபால உண்ைமயான படிப்பு என்பதில் 
நாம் உயர்ந்திருக்கிேறாமா என்பைதக் ேகள்வியாகக் 
ேகட்டிருக்கிறார். சிறப்பான ேகள்வி. நாம் படிப்பதிேல 
எத்தைன மதிப்ெபண்கள் ெபறுகிேறாம், முதல் ேரங்க் 
வாங்கிேனாமா இரண்டாவது ேரங்க் வாங்கிேனாமா 
என்பதில் ெசலுத்தும் கவனத்ைத, அைதப் 
புரிந்து ெகாண்டு படித்திருக்கிேறாமா என்பதில் 
ெசலுத்த ேவண்டும் என்பைத ஆழமாகச் ெசால்லி 
இருக்கின்றார் அது மிகவும் சிறப்பான கருத்து. 

நாம் எப்படிப் படித்ேதாம் என்னும் சரித்திரத்ைத 
ெசால்லி இருக்கின்றார். ஆரம்பமாக ெபருந்தைலவர் 
காமராஜர் காலத்திேல பள்ளிகள் ெதாடங்கப்பட்டன 
அதற்கு முன்பு ராஜேகாபாலாச்சாரியார் மூடிய 
பள்ளிகைள எல்லாம் திறந்து பள்ளி இல்லாத 
ஊேர இருக்கக் கூடாது என்ற அளவிற்கு ெகாண்டு 
வந்தார் காமராஜர். ேபரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் 
வந்ததும் உயர்நிைல பள்ளிக்கூடக் கல்வி வைர 
அைனவரும் கல்விக் கட்டணம் இன்றிப்படிக்கலாம் 
என்று ெகாண்டு வந்தார். அதற்குப்பின் முத்தமிழ் 
அறிஞர் கைலஞர் அவர்கள் வந்தபின் கல்லூரி 
வைர கட்டணம்கிைடயாது என்று படிப்பு ெகாண்டு 
வந்தார். குைறந்த வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு 
அதிலும் ெபண்களுக்குக் கல்லூரியில் கட்டணம் 
இல்லாமல் படிப்பது மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு 
ஊக்கத்ெதாைக ெகாடுப்பது என்று இன்ைறய 
மாண்புமிகு முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களின் 
ஆட்சிவைர திராவிட மாடல் ஆட்சியில் என்ன 
என்ன சிறப்புகள், அதிமுக ஆட்சியாக இருந்தாலும் 
சரி அதில் என்ெனன்ன ெசய்தார்கள் என்பைதச் 
சுட்டிக் காண்பித்து இருக்கிறார், அைதேய ஒரு 
வைரபடமாக ஆக்கிநமக்குப் புரியும்படி ெசால்லி 
இருக்கின்றார். 
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இைத எல்லாம் மிகவும் சிறப்பாகக் கவனித்துச் 
ெசயல்படேவண்டும். இன்று தமிழர்கள் இல்லாத 
இடேம இல்ைல, தமிழர்கள் இங்ேக அெமரிக்காவில் 
தமிழ்க் கல்வி என்பதில் மிகவும் ஆர்வமும், தமிழ் 
இலக்கிய ஆராய்ச்சி என்பதில் ஆர்வமும் காட்டி 
வருகின்ேறாம். இைதெயல்லாம் சிறப்பாக நாம் 
பார்த்து தமிழகத்தில் இன்னும் எவ்வளவு தூரத்திற்கு 
முன்ேனற ேவண்டும், தமிழர்கள் வாழும் மற்ற 
நாடுகளில் எல்லாம் கல்விக்காக என்ன ெசய்ய 
முடியும் என்பைத எல்லாம் சிந்தித்துச் ெசயலாற்ற 
ேவண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் 
இருக்கின்ேறாம். அதுதான் ெபான்னான நாட்கள் 
என்று நான் ெசான்னது. திராவிடச் சித்தாந்தங்கைள 
21 ெமாழிகளிேல உலெகங்கும் பரப்ப ேவண்டும் என்ற 
தமிழ்நாடு அரசின் திட்டம் மிகச்சிறப்பான திட்டம். 
அதற்கு சுபாஷினி ேபான்றவர்கள் மற்ற நாடுகளில் 
இருப்பைத எல்லாம் ஆராய்ந்து ெசால்கின்றார்கள். 
அந்தக் குழுவில் நிைறயப் ேபர் இருக்கிறார்கள். 

அவர்கள் எல்லாம் பணிபுரிந்து தமிழன் 
என்பவன் நாகரிகப்பரம்பைரயின் உச்சகட்டம், 
தமிழர் நாகரிகம் நாகரிகத்தின் உச்சம் என்பைத 
எல்லாம் நாம் ெவறும் வார்த்ைதகளால் ெசால்லாமல் 
எடுத்துக்காட்டுகளாகச் ெசால்லி எழுதிப் பரப்பி 
வாழ்ந்து தமிைழ உயர்த்துேவாம். தமிழ்க் கல்விைய 
உயர்த்துேவாம். தமிழ்நாட்டின் கல்வித் தரத்ைத 
உயர்த்துேவாம் என்பைதச் சிறப்பாக எடுத்துச் 
ெசால்லி உள்ள அன்புமணிக்கு பாராட்டுகைள 
ெதரிவித்துக் ெகாள்கின்ேறன். வாழ்க தமிழ்" என்று 
தனது ஆய்வுைரைய நிைறவு ெசய்தார் 

கட்டுைரயாளர் அன்புமணி உைர

இங்கு இருக்கக் கூடிய ெபரியார் பன்னாட்டு 
அைமப்பு ெபாறுப்பாளர்கள், சான்ேறார்கள் மற்றும் 
திராவிடப்ெபாழில் ஆசிரியர்கள் குழு உறுப்பினர்கள், 
இைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருக்கக்கூடிய 
ேகட்பாளர்கள் அைனவருக்கும் என்னுைடய 
முதற்கண் வணக்கத்ைதத் ெதரிவித்துக் ெகாள்கிேறன். 
இந்தக் கட்டுைரைய மிகச் சிறப்பாகப் படித்து 
அதைன ஆய்வு உைர ெசய்த மருத்துவர் அய்யா 
ேசாம. இளங்ேகாவன் அவர்களுக்கு என்னுைடய 
நன்றிையத் ெதரிவித்துக் ெகாள்கிேறன். 

எனக்கு இந்தக் கட்டுைரைய எழுதத் 
ேதான்றியதற்கு காரணேம நான் கடந்த வருடம் 
ஆசிரியர் பயிற்சியிைன முடித்ேதன். என்னுைடய 
நண்பர்கள் பலர் தங்களுைடய துயரங்கைள 
இன்னல்கைள என்னிடம் பகிர்ந்து ெகாண்டார்கள். 
சூழல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது. தனியார் 
கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர்களுக்கான 
சூழல் மிக ேமாசமாக இருக்கிறது. அதாவது 
ஆசிரியர்களுக்குரிய சரியான மதிப்பு அல்லது 
அவர்களுக்கு உரிய சரியான சம்பளங்களும் 
ெகாடுக்கப்படுவதில்ைலஎன்று என்னிடம் பல 
ெசய்திகைளப் பகிர்ந்து ெகாண்டார்கள். அப்படி 
வருகின்ற ெபாழுது நான் பைழய வரலாறுகைள 
எல்லாம் எடுத்துப் படிக்கின்ற ெபாழுது திராவிட 
இயக்கம் கல்விைய ேமம்படுத்துவதற்காக எவ்வளவு 
ெசயல்கள் ெசய்து இருக்கிறார்கள். 

அதாவது நம்முைடய நீதிக்கட்சி ஆட்சியில் 
ஆரம்பித்து அதற்கு அப்புறம் தந்ைத ெபரியார் 
அவர்கள்அப்புறம் ேபரறிஞர் அண்ணா, டாக்டர் 
கைலஞர், எம்ஜிஆர் ேபான்றவர்கள் நிைறய 
விஷயங்கள் ெசய்திருக்கிறார்கள். காமராஜரும் 
ெபரியார் அவர்களால் உந்தப்பட்டு நிைறய 
பள்ளிகைளத் திறந்தார். அதனால் தான் நம்முைடய 
முன்ேனார்கள் எல்ேலாரும் கல்வி கற்றார்கள். 
இவ்வளவு விடயங்கள் தமிழ்நாட்டில் திராவிட 
இயக்கமும் அதன் ஆட்சிகளும் முன்ெனடுத்து 
இருக்கின்றனர். கல்வியில் தமிழ்நாடு இவ்வளவு 
வளர்ச்சி அைடந்ததற்குக் காரணம் திராவிட 
இயக்கமும் அதனுைடய பங்களிப்பும் தான். இவ்வளவு 
தூரத்திற்கு கல்வியில் ேமம்பாடு அைடந்திருக்கிேறாம். 
அதற்கான கட்டைமப்புகள் வளர்ந்திருக்கிறது. 
திட்டங்கள் நிைறய வந்திருக்கின்றன. 

அதாவது ஒவ்ெவாரு புதிய அரசும் வரும் 
ெபாழுது கல்விக்காக ஒரு புதிய திட்டத்ைத 
அமுல்படுத்துகிறார்கள். அடுத்த அரசு 
வரும்ெபாழுது அதற்குப் ேபாட்டியாக அைதச் 
ெசழுைமப்படுத்தி கல்வி வளர்ச்சிையக் ெகாண்டு 
வருகிறார்கள். இப்படிேய கல்வியில் முன்ேனறிக் 
ெகாண்ேட ேபாகிேறாம். அதன் மூலமாக 
நமக்குச் சமூகநீதி என்பது கிைடக்கிறது. 
சமூகநீதியிலும்முன்ேனறுகிேறாம். அண்ைமக் 
காலங்களில் பார்க்கின்ற ெபாழுது ஒட்டுெமாத்த 
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என்ற ஒரு கருத்ைதச் ெசால்கிறார்கள். அைத 
ைவத்து ஒன்றிய அரசுஒரு சர்ேவ எடுக்கிறார்கள். 
2021ல் எடுக்கப்பட்ட அந்த சர்ேவயில் பல 
நிைலகளில் நாம் முன்னணியில் இருக்கிேறாம். 
ஆனால் ஒன்றில் மட்டும், ேநஷனல் ஆவேரஜ்ைஜ 
விடதமிழ்நாட்டில் குைறவாக இருக்கிறது என்று 
ெசால்கிறார்கள். அது ஒட்டுெமாத்தக் கற்றல் 
வளர்ச்சி. அந்த சர்ேவைய எடுத்து பார்க்கின்ற 
ெபாழுது அதன் மூலம் என்ன ெதரிய வருகிறது 
என்று பார்த்தால், இங்ேக இருக்கக்கூடிய கல்விச் 
சூழல் என்பது இப்ேபாைதக்குச் சரியாக இல்ைல. 
அதற்குக் காரணம் என்ன என்பைதத் ேதடிப் 
பார்க்கின்ற ெபாழுது, இங்கு இருக்கக்கூடிய 
ஆசிரியர்களின் மனநிைலைய நாம் ஆராய 
ேவண்டி இருக்கிறது. 

ஆசிரியர்களுைடய மனநிைலையஆராய்ந்து 
பார்க்கின்ற ெபாழுது ஒரு ஐ. டி. நிறுவனம்அல்லது 
ேவறுஒரு நிறுவனம் என்றுஎடுத்துக் ெகாண்டால் 
அங்குேவைல பார்க்கக் கூடிய இடத்ைத எடுத்துக் 
ெகாண்டால், அங்ேக இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் 
மிஷின் உடன் ேவைல பார்க்கிறார்கள். அந்த 
மிஷிேனாடு ேவைல பார்க்கக்கூடிய மனிதர்களின் 
மனநிைலமுக்கியம் என்று கருதுகிறார்கள். 
அவர்களுக்கு நிைறய வசதியும் சம்பளமும் 
தருகின்றார்கள். ஆனால் ஓர் ஆசிரியர் என்பவர் 
யார்? அவர்களுைடய சூழ்நிைல நன்றாக 
இருக்கிறதா? அவர்களுைடய மனநிைல நன்றாக 
இருக்கிறதா? என்பைத நிைனக்க ேவண்டியது இந்த 
சமூகத்தினுைடய கடைம, ெபற்ேறார்களுைடய 
கடைம, சமூகத்தில் உள்ள அைனவரின் கடைம 
சார்ந்தது என்று நான் நிைனக்கிேறன். ஆனால் 
அைதப் பற்றி யாரும் கவைலப்படுவதாக 
ெதரியவில்ைல. அப்படி இருக்கின்ற ெபாழுது 
ஆசிரியர்களின் மனநிைல என்பது மிகுந்த 
பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது. அதன் மூலமாகத்தான் 
இந்த ஓவரால் ெடவலப்ெமன்ட் ேலனிங்என்பது 
குைறந்திருப்பதாக நான் நிைனக்கிேறன். நான் 
விசாரித்த இடங்கள் மற்றும் ேநராக நான் பார்த்த 
அனுபவங்கள், ேகள்விப்பட்ட இடங்கள், அதன் 
மூலமாக உருவானது தான் இந்தக் கட்டுைர. 
அைனவருக்கும் நன்றி 

பிற அறிஞர்களின் குறிப்புைர

நூல் ஆய்வுைர நிகழ்வு முடிந்தவுடன் 
கலந்துைரயாடல் நிகழ்ந்தது. முன்னாள் 
துைணேவந்தரும், திராவிடப் ெபாழில் 
ஆசிரியருமான ேபரா.  ெஜகதீசன் அய்யா அவர்கள் 
ஆய்வுைரகைளயும் கட்டுைர பைடத்தவர்கைளயும் 
பாராட்டிப் ேபசினார். ”ெஜர்மானிய பாதிரிமார்களின் 
தமிழ்ப்பணி பற்றி டாக்டர் சுபாஷினி அவர்கள் 
மிகச்சிறப்பாக கட்டுைரயில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
ஒரு கூடுதல் ெசய்தி. ெஜர்மனிய பாதிரியார்கைள 
அனுப்பி ைவத்தது எல்லாம் ெடன்மார்க் அரசு. 
வரலாற்றுக் குறிப்பு ஒன்று இருக்கிறது. ெடன்மார்க் 
அரசு நிைறய பண உதவி ெசய்கிேறன் என்று 
ெசான்ன ேபாதிலும் கூட ெடன்மார்க்கிலிருந்து 
ஒருவரும்முன்வரவில்ைல. ெஜர்மன் பாதிரிமார்கள் 
முன்வந்தார்கள். அவர்களுக்கு ெடன்மார்க் அரசு 
உதவி ெசய்தது என்பைதச் ெசால்ல ேவண்டும்” 

என்றார். கட்டுைர ஆசிரியர் டாக்டர் சுபாஷினி 
அவர்கள் அதற்கு விளக்கம் ெகாடுத்தார்கள். 
அைதப்ேபால அன்புமணியின் கட்டுைர குறித்தும் 
பாராட்டித் தன் கருத்துகைளப் பதிவு ெசய்தார்கள். 

ெதாடர்ந்து திராவிடப்ெபாழில் ஆசிரியர்கள் 
ேபரா. நம். சீனிவாசன், முைனவர் வா. 
ேநருஆகிேயார் கருத்து ெதரிவித்தார்கள். 
திராவிடப்ெபாழிலின் இலக்காக அய்யா 
ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்கள் தங்களிடம் 
குறிப்பிட்டது என்ன, அதில் திராவிடப்ெபாழில் 
எவ்வளவு தூரம் சாதித்திருக்கிறது என்பைதப் 
புள்ளி விவரப்படங்கேளாடு ேபரா. கண்ணபிரான் 
இரவிசங்கர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார். ெதாடர்ந்து 
நிகழ்வில் கலந்து ெகாண்ட கங்காநிதி 
சிவபாண்டியன், டாக்டர். சேராஜா இளங்ேகாவன், 
துைரக்கண்ணன், பாரிகபிலன் ஆகிேயார் தங்கள் 
கருத்துகைளயும் ஆய்வுைர அரங்கத்திற்குப் 
பாராட்டுகைளயும் ெதரிவித்தனர். 

இறுதியாகத் திராவிடர் கழகத்தின் ெபாருளாளர், 
தி மாடர்ன் ேரசனலிஸ்ட் இதழின் ெபாறுப்பு 
ஆசிரியர் வீ. குமேரசன் அவர்கள் நன்றியுைர 
ஆற்றினார். அவர் தனது உைரயில்,

"திராவிடப்ெபாழில் இதழ் தமிழர் தைலவர் 
அவர்களின் நீண்ட நாள் கனவு. திராவிட இயக்கம் 
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என்பது ஏடுகைள, இதழ்கைள ஏராளமாக நடத்தி 
வளர்ந்த இயக்கம். அப்படிப்பட்ட இயக்கத்திேல 
ஆய்வுத் தளத்தில் இதழ்கள் என்பது அவ்வளவாக 
வரவில்ைல. இன்னும் ெசால்லப்ேபானால் 
குறிப்பிட்டுச் ெசால்லும் படியாக வரவில்ைல 
என்று தான் ெசால்ல ேவண்டும். அப்படிப்பட்ட 
நிைலயிேல ஒரு நீண்ட நாள் கனவாக ஆசிரியர் 
அவர்கள் திட்டமிட்டுச் சரியான ேநரத்திேல இந்த 
திராவிடப் ெபாழில் இதழ்ெவளிவருவதற்கு வழி 
காட்டுபவராகவழி நடத்துபவராக இருந்து வருகிறார், 
திராவிடப் ெபாழில் இதழ் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் 
முதன் முைறயாகக் கலந்து ெகாண்டிருக்கிேறன். 
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்ைதப் பார்த்தெபாழுது, 
இந்தக் கட்டுைரயாளர்கள் எவ்வளவு ஈடுபாட்ேடாடு 
கட்டுைரையப் பைடத்திருக்கிறார்கள் என்று 
ெதரிகிறது. அைதப் ேபால இந்தக் கட்டுைரைய 
வாசித்து, உள்வாங்கி எவ்வளவு ஈடுபாட்ேடாடு 
ஆய்வாளர்கள் கட்டுைரைய மதிப்புைர 
ெசய்கிறார்கள் என்பைதயும் உணரமுடிந்தது. 

டாக்டர் சுபாஷினி அவர்கள் ெஜர்மனிக்கு ஏேதா 
ெசன்ேறாம், இருந்ேதாம் என்பதாக இல்லாமல், 
அந்த ஆய்வுக் களத்தில் எவ்வளவு தூரம் 
அவர்கள் பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் என்பைதத் 
ெதரிந்துெகாள்ள முடிந்தது. டாக்டர் சுபாஷினி 
அவர்கைளச் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாம் 
இருந்தது. ஆனால் அவருக்குப் பின்னால் 
இருக்கும் ஆய்வுப்பணிைய முழுைமயாகத் 
ெதரிந்து ெகாள்ள இந்த நிகழ்வு உதவியிருக்கிறது. 
ெஜர்மனி என்று ெசான்னால் ேமக்ஸ் முல்லர்தான் 
நிைனவுக்கு வரும். அவர் சமஸ்கிருதத்ைத 
தூக்கிப்பிடித்தவர். ஆனால் ெஜர்மானியர்களும் 
தமிழ் ெமாழிையப் பற்றி, திருக்குறைளப் 
பற்றி, இவ்வளவு தூரம் விரிவாக பணி ெசய்து 
இருக்கிறார்கள் என்பது ெவளிக்ெகாணர்ந்ததில் 
அம்மா சுபாஷினி அவர்களுக்கு மிகப்ெபரிய 
பங்கு இருக்கிறது. பாராட்டுக்கள். ெஜயாமாறன் 
அவர்களின் ஆய்வுைர மிகச்சிறப்பாக இருந்தது. 
இந்த உைரயின் மூலமாக ெஜர்மனுக்குச் சமமான 
ெசால் இடாய்ச்சு என்பைதத் ெதரிந்துெகாண்ேடன். 

அைதப்ேபால நம் வீட்டுப்பிள்ைள அன்புமணி 
எழுதிய கல்வி பற்றிய கட்டுைர. அவர் கணிதம் 
படித்தவர். கல்வியியலும் படித்திருக்கிறார். 

கல்வித் தளத்திேல ஒரு கட்டுைர பைடத்தது 
மிகச்சிறப்பு. கட்டுைர நன்றாக இருந்தது. 
அந்தக் கட்டுைரைய அய்யா டாக்டர் ேசாம. 
இளங்ேகாவன் அவர்கள் ஆய்வுைர ெசய்தார். 
டாக்டர் ேசாம இளங்ேகாவன் அவர்கள் தன்ைன 
முன்னிைலப்படுத்தாமல் எத்தைனேயா ேபைர 
முன்னிைலப்படுத்திய ெபருைமக்கு உரியவர். 50

ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அெமரிக்காவுக்கு 
வந்தவர். அவேராடு வந்தவர்கள் பலரும் பணம், 
பதவி என்று ேபாய்விட்டார்கள். நான் கூடக் 
ேகட்ேடன், நீங்கள் அெமரிக்காவில் ஒரு எம். பி. 
யாகவாவது வரலாேம என்று. நமக்கு அது சரிப்பட்டு 
வராது என்று ெசால்லிவிட்டார். அய்யாேசாம. 
இளங்ேகாவன் அவர்கைளப் ெபாறுத்த அளவில் 
எங்கு ஆரம்பித்தாேரா அங்ேகேய ெபரியார் 
ெகாள்ைகயிலிேய நிற்கின்றார். தந்ைத ெபரியார் 
பதவிேய ேவண்டாம் என்று பணி ெசய்தது 
ேபால அய்யா ேசாம. இளங்ேகாவன் அவர்கள் 
ெசயல்படுகின்றார். சமுதாயப்பணி, தமிழ்ப்பணி 
ஆற்றுகிறார். தமிழர் தைலவர் அவர்கள் 
வழிகாட்டுதலில் ெபரியாைர உலகமயப்படுத்தும் 
பணியில் முதல் தளபதியாகப் பணியாற்றுகிறார். 
அவர் பல பணிகைளச் ெசய்கின்றவர். 
திராவிடப்ெபாழில் அதில் ஒரு பகுதி. 

திராவிடப் ெபாழில் சிறப்பு ஆசிரியர் ேபரா. 
கண்ணபிரான் இரவிசங்கர் அவர்கள் சில 
புள்ளிவிவரங்கைளக் ெகாடுத்தார். ெபரியார் 
குறித்தகட்டுைரகளும் நிைறய வரேவண்டும். 
கடவுள் மறுப்ைபத் தமிழ் நாட்டில், இந்தியாவில் 
ேபசேவண்டும். ஆனால் கடவுள் மறுப்பு என்பது 
மட்டுேம ெபரியார் ெகாள்ைக அல்ல. அய்யா 
ஆசிரியர் அவர்கள் ெசால்வார், கடவுள் மறுப்பு 
என்பது ஒரு வழிமுைற (Strategy), ஆனால் மனித 
ேநயம் என்பதுதான் ெபரியார் ெகாள்ைக (Ideology)

என்று. தந்ைத ெபரியார் அவர்கள் சுயமரியாைத 
இயக்கத்ைத ஆரம்பிக்கும்ேபாது ெசால்லியிருக்கிறார், 
இன்ைறக்கு நான் இைதத் ெதாடங்கியிருக்கிேறன். 
அைமப்பு என்பது சிறிய அளவில் இருக்கலாம். 
ஆனால் இது உலக அளவிேல ெசல்லக்கூடியது 
என்று ெசால்லியிருக்கிறார். சுயமரியாைத ேவண்டாம் 
என்று எந்த மனிதனும் ெசால்லமுடியாது. பகுத்தறிவு 
எனக்குத் ெதாடர்பு இல்லாதது என்று எந்த மனிதனும் 
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ெசால்லமுடியாது. நிைறய நாடுகளில் இருந்து 
கலந்து ெகாண்டிருக்கிறீர்கள். அந்தந்த நாட்டுச் 
சூழலுக்கு ஏற்றவாறு சுயமரியாைத, பகுத்தறிவு 
அடிப்பைடயில் கட்டுைரகள் திராவிடப் ெபாழிலுக்கு 
ெகாடுக்கலாம். அப்படி ெகாடுக்கேவண்டும் என்பது 
என்னுைடய ேவண்டுேகாள். ஒரு வரலாற்றுத் 
தகவல். சதி தடுப்புச் சட்டத்ேதாடு ெதாடர்பு 
உைடயது. வில்லியம் ேகரி என்பவர் மதேபாதகர். 
அச்சுக்ேகாக்கும் பணியில் ஆங்கிேலயர் காலத்தில் 
கல்கத்தாவில் இருந்தவர். அப்ேபாது கவர்னராக 
இருந்த வில்லியம் ெபண்டிங்கிடம் இருக்கிறார். 
சதி தடுப்பு மேசாதாைவ லண்டனுக்கு அனுப்பி, 
அதற்கான அனுமதிையக் ேகட்கிறார். வில்லியம் 

ெபண்டிங். அது சனிக்கிழைம வருகிறது. 
மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழைம. அதைன அச்சடித்து 
பணிையச்ெசய்ய ேவண்டியவர் மதேபாதகரான 
வில்லியம் ேகரி. அவர் ஞாயிற்றுக்கிழைம சர்ச்சுக்குப் 
ேபாகாமல், இந்த சட்டத்திைன அச்சுக்ேகாத்து 
அடித்து அனுப்பிகிறார். ஏெனன்றால் தாமதிக்கும் 
ஒவ்ெவாரு மணி ேநரமும் பல ெபண்களின் உயிர் 
சதியால் பறிக்கப்படும் என்பதால் மத ேபாதைனைய 
அன்று விடுத்து மனித ேநயப்பணிக்கு முன்னுரிைம 
ெகாடுத்து அடித்து அனுப்பினார் என்பது வரலாறு”

என்று குறிப்பிட்டு ஆங்கிலக் கட்டுைரகள் நிைறய 
வர ேவண்டும் எனக்குறிப்பிட்டுஅைனவருக்கும் 
நன்றி கூறி உைரயாற்றினார்



Notes :






