
67Oct - Dec 2021

கட்டுரைச் சுருககம்:
”மனு ஸ்மிருதியில் பெண்களைப் ெற்றிச் 

ப�ொல்்வளையே ைொன் திரு்வள்ளு்வரும் 
ப�ொல்லியிருக்கிறொர்; எனய்வ மனுைர்ம 
�ொஸ்திரம் ைளை ப�யேப்ெை 
ய்வணடுமொனொல், அயை ்கொரணத்திற்்கொ்கத்  
திருக்குறளும் ைளை ப�யேப்ெை 
ய்வணடிேயை” என்பறல்்ொம் அணளமயில் 
எழுப்ெப்ெடும் ள்வதி்கக் கூக்குரல்்கள் 
உணளமேொ? என்று ஆயகிறது இக்்கட்டுளர. 

மனுநூல், மக்்கள் வியரொை நூல். 
பெண்களை, உளைக்கும் மக்்களை 
இழிவுெடுத்தும் நூல். திருக்குறயைொ மக்்கள் 
�மூ்க விழுமிேம் ப்கொணை நூல். பெண்களை, 
உளைக்கும் மக்்களை ்வொழ்த்திடும் நூல். 
்வடிவிய்ொ, ்கருத்திய்ொ, நீதியிய்ொ, இரணடு 
நூல்்களும் ஒன்று ஆ்கய்வ ஆ்கொது என்று 
நிறுவு்வயை இக் ்கட்டுளரயின் ய�ொக்்கமொகும்.

முகவுரை:
மனுநூல் ஒரு மக்்கள் வியரொை 

நூல். பெண்களை, உளைக்கும் 
மக்்களை இழிவுெடுத்தி, ெொர்ப்ெனர்்கள் 
உளைக்்கொமய் அதி்கொரம் ப�யது பிளைத்துக் 
ப்கொழுப்ெைற்்கொன சூழ்ச்சி்களைக் 

ப்கொணை ஒரு நூல். ஒவப்வொரு சூத்திரமும் 
(சுய்ொ்கம்) உளைக்கும் மக்்களை அடிளமப் 
ெடுத்து்வைற்்கொன ்வஞ�்க “சூத்திர” நூல்! 
இளை ஏற்ப்கனய்வ ெ்்கொ்மொ்கத் ைநளை 
பெரிேொரும், திரொவிைர் ்கை்கமும், இைது�ொரி, 
ைலித்திே முற்யெொக்கு இேக்்கத் யைொைர்்களும் 
ப�ொல்லிக் ப்கொணயை இருக்கிறொர்்கள்.  

ஆனொல், அணளமயில், “அயயரொப்பிே 
ஒன்றிேப் பெரிேொர் அம்யெத்்கரிேத் 
யைொைர்்கள் கூட்ைளமப்பு” �ைத்திே 
்கருத்ைரங்கம் ஒன்றில், “இநதிே அரசிேலில் 
பெரிேொர்” எனும் ைள்ப்பில் யெசிே 
வி.சி.்க.ைள்்வர் பைொல். திருமொ்வை்வன் 
அ்வர்்கள், மனுநூல் பெண்களை இழிவு 
ப�யதிருப்ெளைச் ப�ொல்லி, அளை எதிர்த்துப் 
பெரிேொர் �ைத்திே யெொரொட்ைங்களைப் 
ெற்றியும் யெசினொர். இநை நி்கழ்ச்சி பெரிேொர் 
்வள்க்்கொட்சியில் அக்.16, 2020 அன்று 
்வநைது. இன்றும் இருக்கிறது. “மனு (அ)
ைர்ம நூள்த் ைளைப�ய” என்ற திருமொ, 
அைற்்கொன இேக்்கத்ளையும் முன்பனடுத்ைொர்1 
இைற்்கொ்கத் யைொைர் திருமொ்வை்வன் மீது 
்வைக்குப் யெொட்ைொர்்கள், அநை ்வைக்குத் 
ைள்ளுெடி ஆகிவிட்ைது. ஆனொல், அைன் 
பைொைர்ச்சிேொ்கத் ைமிழ் ஊை்கங்களில் 

குறளும் மனுவும் – ஒப்பீடு
திரு. நா.முத்துநிலவன்
கல்வி, சமூகவியல்     
தமிழ் இலக்கிய ஆய்வாளர்
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�ைநை வி்வொைங்கள் எளிதில் மறநதுவிைக் 
கூடிேள்வ அல்்.

“மனுஸ்மிருதியில் பெண்கள்” என, 
ய்கொளை ய�ொதி்ட்சுமி என்ெ்வர் எழுதிே 
்கட்டுளரளே, திருமொ இேக்்கம் �ைத்திே 
ெதிளனநைொம் �ொளில், ‘தினமணி’2 

ப்வளியிட்டு, “மனுைர்ம நூல், பெண்களை 
இழிவு ப�யேவில்ள், மொறொ்கப் 
பெருளமப்ெடுத்தியே இருக்கிறது” என்று 
்வலிநது ப�ொல்லிப் ெொர்த்ைது. இைற்குத் ைநளை 
பெரிேொர் எழுெது ஆணடு்களுக்கு முன்யெ 
ெதில் ைநது விட்ைளைத் ைமிழ்�ொடு அறியும், 
்கொத்திருநயைொம்.  ஆனொல், “இவ்வைவு 
ப�ொல்லியும் �ம்ளமக் ்கணடுப்கொள்ைொமல் 
இருக்கிறொர்்கயை” என்று நிளனத்யைொ 
என்னய்வொ, “ைமிைர் யெொற்றும் திருக்குறளைச் 
சீணடிப் ெொர்த்ைொல், ஒருய்வளை ைமிைர்்கள் 
்க்வனிப்ெொர்்கயைொ?”  எனும் நிளனப்பில், 
மீணடும் “மநுவுக்கு ஏன்இநை எதிர்மனு” 
எனும் ைள்ப்பில், ஆர்.�ைரொ�ன் என்ெ்வர் 
எழுதிே ்கட்டுளரளே அடுத்ை15ஆம் 
�ொள் ப்வளியிட்ைது ‘தினமணி’.3 இநைக் 
்கட்டுளர்கள் ப்வளிேொன யைதி்களைக் 
்க்வனித்ைொல் அ்வர்்களின் அ்வ�ரமும் 
ஆத்திரமும் புரியும்! இளையும் ேொரும் 
்க்வனிக்்கொமல் இருநதுவிைக் கூைொயை 
என்னும் ்க்வள்யேொடு, சி்்வரி்களைப் 
பெரிது ெடுத்தி, ‘தினமணி’ �டுப்ெக்்கக் 
்கட்டுளரயின் �டுவில் ப்வளியிட்ைளை 
மட்டும் அைன் முக்கிேத்து்வம் ்கருதி, ்க்வனம் 
குவிக்்க ய்வணடி, இஙகு அப்ெடியே – எநை 
மொற்றமும் இன்றி – ைரப்ெடுகிறது.

“மநு பெண்களைப் ெற்றிச் ப�ொல்வளையேைொன் 
திரு்வள்ளு்வரும் ப�ொலலியிருக்கிறொர், மநுைர்ம 
�ொஸ்திரம் ைளை ப�யேப்ெை ய்வணடுமொனொல, அயை 
்கொரணத்திற்்கொ்கத்  திருக்குறளும் ைளைப�யேப்ெை 
ய்வணடிேயை”

இது �ரி ைொனொ ? 

குறளும் மனுவும் ப�ொல்லும் ்கருத்து்கள் 
எல்்ொம் ஒன்றுைொனொ?               

இவவிரணடு நூல்்களையும் ஒப்பிட்டுப் 
ெொர்க்்க்ொம் -

பெணரணைப் பெோற்றும் குறளும், 
இழிவுெடுத்தும் மனுவும் :       

்கற்ளெ ்வலியுறுத்தும் அநைக்்கொ் 
�ளைமுளறயிலும் கூை, “பெணணின் 
பெருநைக்்க ேொவுை?”4 என்று, பெண 
இனத்ளைப் பெருளமப்ெடுத்திே குறள் 
எஙய்க?  நூலின் அளனத்துப் ெகுதி்களிலும் 
பெணஇனத்ளை இழிவுெடுத்தி, “எல்்ொ 
�ொதிக்குள்ளும் இழிநை �ொதிேொ்க” 
பெண்களைப் யெசும் மனுஎஙய்க? 
‘உேர்நை�ொதி’ என்று அ்வர்்கயை உேர்த்திச் 
ப�ொல்லிக் ப்கொள்ளும் ெொர்ப்ெனக் 
கு்த்திய்யே பிறநதிருநைொலும், அ்வள் 
பெணணொ்கப் பிறநது விட்ைொல் இழிநை 
பிறவிைொன் என்கிறது மனு.5

மனுள்வப் பெொறுத்ை்வளர, அளனத்து 
�ொதிப் பெண்களும் சூத்திரர் ைொயன?! 
எனய்வைொன் “பெண்களையும் சூத்திரளரயும் 
ப்கொல்லு்வது மி்கவும் குளறநை ெொ்வமொகும்”6 

என்றும், “பெரும்ெொலும் மொைர் ்கற்பி்ொர் 
என்யற பெரிதும் ெ் நூல்்களிலும் 
குறிப்பிடு்வன்வற்ளறயும் ய்கட்பீரொ்க”7 

என்றும், இதுயெொ்ப் ெற்ெ் இைங்களிலும் 
பெண்களை இழிவுெடுத்தியே மனுவில் 
ப�ொல்்ப் ெட்டிருப்ெது உணளமைொயன? 
பெண்களை ஒழுக்்கக் ய்கைொன்வரொ்க, 
மேக்கும் குணம் ப்கொணை்வர்்கைொ்கய்வ 
மனுைர்மம் சித்ைரிக்கிறது ெொலிேல் ரீதியில் 
ஒழுக்்கக் ய்கடு்கள் ஏதும் �ைநைொல், அதில் 
ஆணுக்குப் பெொறுப்பு எதுவும் இல்ள் 
என்ெது யெொ் மனுநூல் பெண்களை 
இழிவுெடுத்துகிறது.

“ைமது அ்ங்கொரத்ைொல் மனிைளரக் 
்க்வரும் பெண்களின் இேல்ெறிநயைொர் 
பெண்களிைம் ்க்வனக் குளற்வொ்க �ைநது 
ப்கொள்ைமொட்ைொர்்கள்.”8

“்கண்வன் சூைொடுகிற்வனொயினும் 
குடி்கொரனொ்க இருநைொலும் 
பிணிேொைனொயினும் மளனவி அ்வனுக்குச் 
ப�ருக்குற்றுப் ெணிபுரிேொமல் இருநைொல் 
அ்வளுக்கு அைகு ப�யைல், ஆளை, ெடுக்ள்க 
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இ்வற்ளற மறுத்து மூன்று மொைம் வி்க்கி 
ள்வக்்கவும் ப�ொல்கிறது மனுநூல்.”9

“இழி�ைத்ளை, ெரத்ளைேர் 
�ட்பு, �ற்குணமின்ளம 
இ்வற்ளறயுளைே்வனொயினும் ்கற்பினைொன 
பெண ைன் ்கண்வளனத் பைய்வமொ்கப் 
யெணு்க.”10

“மறுளமயின்ெத்தில் �ொட்ைமுள்ை 
பெணமணி ைன் ்கண்வன் இருப்பினும் 
இறப்பினும் அ்வன் ்கருத்துக்கு மொறுெொைொ்க 
�ைக்்கக் கூைொது.”11

இவ்வொறு மனு பெண்களை இழிவுெடுத்தும் 
யெொது, இைற்கு மொறொ்கக் குறள், பெண்கள் 
ெற்றி என்பனன்ன ப�ொல்லியிருக்கிறது 
என்றும் ெொர்க்்க ய்வணடும். 

இல்்றவிேல் என்பறொரு ைனி இேல் (நூலின் 
சிறு பிரிவு) ்வகுத்து, அைற்ப்கன்யற இருெது 
அதி்கொரங்களில் இருநூறு குறட்ெொக்்களை 
எழுதி, ்வொழ்க்ள்கத் துளணயின் பெருளம 
ப�ொல்லி, மக்்கட்யெறு ைரும் மகிழ்ள்வச் 
ப�ொல்லி, அன்புைளமயேொடு, விருநயைொம்பி, 
இனிேள்வ கூறி, ப�யந�ன்றிேறிநது, 
�டுவுநிள் ை்வறொது, அைக்்கம் மற்றும் 
ஒழுக்்கத்துைன், பிறனில் விளைேொது, 
பெொறுளமயுைன், பெொறொளம ைவிர்த்து, 
யெரொள�ப்ெைொது, புறஙகூறொது, ெேனி் 
ப�ொல்்ொது12 தீவிளன அஞசி, ஒப்புர்வறிநது 
ஈள்கயுைன், பு்கழ்பெற ்வொைச் ப�ொல்லித் 
ைருகிறது குறள்.

இல்்றத்திற்ய்க 200குறட்ெொக்்கள் எழுதிப் 
பெணணின் பெருளம ப�ொன்ன திருக்குறள் 
எஙய்க? 

பெணளண இழிபிறவிேொ்கய்வ ப�ொல்லி 
ள்வத்ை மனு எஙய்க?

இைனொல்ைொன், ்கவிஞர் ்கநைர்்வன்,

“இநை யை�த்துப் ென்றி கூை 
ய்கொடீஸ்்வரன் ம்களை விைவும் 
மதிப்பு மிக்்கது ” - என்றும்,
“நொளும் கிழளமயும் நலிநயைொர்க் கிலளலை,
ஞொயிற்றுக் கிழளமயும் பெண்களுக் கிலளலை”

என்றும் இன்ளறே பெண்களின் 
ெரிைொெ நிள்ளேச் ப�ொல்லி, அைற்்கொன 
தீர்வுய�ொக்கிச் சிநதிக்்க ள்வக்கிறொர்.13

ஒரு �ொட்டு முன்யனற்றம், அந�ொட்டுப் 
பெண்களின்  முன்யனற்ற அைவில்ைொன் 
அளமயும் என்ெொர்்கள்.  ஆனொல், 
மனுநூலின் ஒவப்வொரு சுய்ொ்கத்திலும் 
பெணணடிளமத்ைனம் ்வழிநது ஆறொயப் 
பெருகுகிறயை! ஓரிைத்தி்ொ்வது பெணணும் 
ஓர் உயிர்ைொன், அ்வள் மனிைப் பிறவிைொன், 
ஆணுக்குச் �மமொன உரிளமயுள்ை்வள்ைொன் 
என்று எங்கொ்வது ப�ொல்்ப்ெட்டிருக்கிறைொ?  
இல்ள்யே! மொறொ்க, எல்்ொ இைங்களிலும் 
பெண்கள் ஆண்களைத்ைொன் �ொர்நதிருக்்க 
ய்வணடும், எநை ்வேதிலும் அ்வளுக்குச் 
சுைநதிரம் கிளைேொது. ஆண்கைொல் 
்கொப்ெொற்றப் ெடு்வைற்்கொ்க, பெண 
சுேஅறிவின்றியே ெளைக்்கப்ெட்ைொள் என்று 
எத்ைளன ்வள்கேொன சுய்ொ்கங்கள்?

 “ெொலிேத்தில் ை்கப்ென் ஆஞளஞயிலும், 
ேவ்வனத்தில் ்கண்வன் ஆஞளஞயிலும்,  
்கண்வனிறநை பின்பு பிள்ளை்களின் 
ஆஞளஞயிலும்  இருக்்க ய்வணடிேயை 
ேல்்ொது, ஸ்த்ரீ்கள் ைன் ஸ்்வொதீனமொ்க 
ஒருயெொதும் இருக்்கக் கூைொது (“அத்.9, 
சுய்ொ்கம்148) எனும் இநை ்வரி்கள் அப்ெடியே 
ஓர் எழுத்தும் மொறொமல், “மநுைரும 
ஸொஸ்திரம்” எனும் நூலின் உளரயில் 
உள்ைள்வ. “திரு்வநதிபுரம் ய்கொமொணடூர் 
இளைேவில்லி, இரொமொநு�ொச்�ொரி” என்ெ்வர் 
எழுதிே உளரயேொடு, 1865ஆம் ்வருைம் 
டி�ம்ெர் 19ஆம் யைதி ப்வளியிைப்ெட்ை 
நூலில் உள்ைது. (இைன் பிடிஎஃப் ய்கொப்பு 
்வடி்வம் இன்றும் இப்யெொதும் ்கணினி 
இளணேத்தில் கிளைக்கிறது ‘ஒரிஜினல்’ மனு 
ைர்ம �ொஸ்திரத்ளைப் ெொர்த்துக்ப்கொள்ைவும்.)

அநை ஒரிஜினல் சுய்ொ்கம் இயைொ,

“பிைொ ரக்ஷதி ப்கௌமொயர,
ெர்த்ைொ ரக்ஷதி பேௌ்வயன
புத்யரொ ரக்ஷதி ்வொர்ைக்யே
நஸ்த்ரீ ஸ்்வொைநைர்ே மர்்கதி”14

இநைக் ்கருத்ளை, அறிப்வொளி 
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இேக்்கத்திற்்கொ்க 1990-1991இல், இக்்கட்டுளர 
ஆசிரிேர் -�ொ.முத்துநி்்வன் பமொழி 
பெேர்த்து, ைமிழ்�ொட்டின் பெரும்ெொ்ொன 
மொ்வட்ைங்களில் �ொை்கப் ெொை்ொ்கப் 
ெொைப்ெட்ை பமொழிபெேர்ப்பு ்வரி்கள் 
இயைொ,

“ைநளைக் ்கடிளம சிறு்வேதில,
்கண்வற் ்கடிளம இை்வேதில,
ம்கனுக் ்கடிளம முதுளமயியலை
எநநொளும்பெண அடிளமைொன்”  
(“உணளம” இைழிலும் அப்யெொது ்வநைது)

இவ்வொறொ்க, பெண்களைப் ெற்றிே 
மனுவின் ெொர்ள்வ, “ஆண்களுக்்கொன 
யெொ்கப் பெொருைொ்க” பெண்களைப் 
ெளைத்திருப்ெைொ்கய்வ உள்ைது.

இது ஒருபுறமிருக்்க, 

மனுவின் “ெங்கொளி”ேொன ெ்க்வத்கீளை 
இதுெற்றி என்ன ப�ொல்கிறது என்று 
ெொர்த்ைொல் பெண்களும் சூத்திரர், ள்வசிேர் 
ஆகியேொருைன், “ெொ்வயேொனியில்” இருநது 
பிறநைைொ்கச் ப�ொல்கிறது!15 ைமிழில் 
பமொழிபெேர்க்்கப்ெட்டுள்ை ெ்க்வத் கீளை 
நூல்்களில் இளை “இழிநை பிறப்பு” என்று 
ப�ொல்லிவிட்ைொர்்கள். ஆனொல் ஆஙகி்த்தில் 
ய�ரடிேொ்க “born out of the womb of sin”16 என்று 
யெொட்டு உளைத்து விட்ைொர்்கள் ‘பரணடும் 
பரணைொப்ளெ!  பரணடும் ்கைணைொப்ளெ’ 
என்னும் கிரொமத்துப் ெைபமொழி இைனொல் 
ைொன் எழுநையைொ?                                     

எனில், 

பெணளணப் பெருளமப்ெடுத்தி இல்்றம் 
ெொடும் குறளும் ,  

இழிவு ெடுத்தி ்வள� ெொடும் மனுவும் 
எப்ெடிச் �மமொகும்? 

பிறப்ெொல், மனிைர் அளன்வரும் �மம் 
இல்ள்ேொ?

பெொது்வொ்கய்வ எல்்ொ மனிைர்க்குமொன 
அறம்கூறும் நூல் என்ெைொல் “உ்்கப் பெொது 
மளற” என்று குறளைப் யெொற்றுகிறது 
கு்வ்ேம்! மளற என்றொய் ர்கசிேமொ்கச் 

ப�ொல்லும் ய்வைம் என்றுைொயன பெொருள்? 
அைனொல், எல்்ொர்க்கும் பெொது்வொன 
அறநூல் எனும் பெொருளில்,“உ்்கப் 
பெொதுமளற” என்ெயை �ரி.

‘சூத்திரர்’ என்றொல் பிரொமணர்்களின் 
ள்வப்ெொட்டி மக்்கள்’17 என்று பெொருள். 
ஆம். அப்ெடித்ைொன் மனு�ொஸ்திரம் 
கூறுகிறது. இதிலிருநயை மனுநூல் ஒரு மக்்கள் 
வியரொை நூல் என்ெளைத் பைளி்வொ்கப் 
புரிநதுப்கொள்ை்ொம்.

அன்ளறே �ொதிேச் �முைொேத்திய்யே, 
“ஆறறிவு ெளைத்ை  மனிைர்்கள்  மட்டுமல்்,  
உ்்க  உயிர்்கள் அளனத்துயம �மம், 
ஏபனனில்  ஓரறிவுத்  ைொ்வரம்  முைல், 
அயநைறிவு வி்ஙகு்கள்்வளர  ஒவப்வொன்றும் 
மதிப்பிற்குரிேள்வயே” எனும் ஆழ்நை 
பெொருளில், “பிறப்பெொக்கும் எல்்ொ 
உயிர்க்கும்”18 என்ெது உ்்கப் பு்கழ்பெற்ற 
குறள்்வரி. இைற்கு  ய�ர் எதிரொ்க, “�ொன்கு 
்வர்ணங்களை  பிரம்மயன  ெளைத்ைைொ்கச் 
ப�ொல்லும் மனு, “ைனது  மு்கத்திலிருநது 
பிரொமணளரயும், யைொளிலிருநது �த்திரிே 
ளரயும்,  பைொளையிலிருநது ள்வசிேளரயும்,  
்கொலிலிருநது  சூத்திரளரயும் பிரம்மொ  
ெளைத்ைொன்”19  என்று ்களை்கட்டிேது. 

இளை விழுஙகிச் ப�ரித்து, அப்ெடியே 
ெ்க்வொன் கிருஷணன், “�ொன்கு 
்வர்ணங்களையும் �ொயன ெளைத்யைன்” 
என்கிறொன்.20 கீளை, ஒரு புனிை 
நூ்ொ்க இநதிே ்வைக்கு மன்றங்களில், 
அஙகீ்கரிக்்கப்ெட்டுள்ை ப�யதியும், 
மனுைர்ம(?)நூல் இது்வளர முப்ெத்பைட்டு 
தீர்ப்பு்களில் யமற்ய்கொள் ்கொட்ைப்ெட்டுள்ைது 
எனும் ை்க்வலும் இன்ளறே �மூ்கத்தின் 
அ்வ்நிள்க்கு உச்�ெட்� �ொட்சி்கள்!

இநைப் புரட்டுக் ்களைளேத் ைொயன 
புரட்சிக்்கவிஞர் புரட்டிப் புரட்டி எடுத்ைொர்?

"முகத்தில் பிறப்பதும் உண்டோ 
முடடோ்ே?

யைொளிற் பிறப்ெதுவும் உணயைொ பைொழும்ெயன?
இளையிற் பிறப்ெொர் உணயைொ எருளமயே?
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்கொலில பிறப்ெொர் உணயைொ ்கழுளையே?
நொன்மு்கன் என்ெொன் உையனொ நொயே?
புளு்கைொ பு்கன்றள்வ எலைொம்யெொக் கிலியே”21

 இயை யெொ் �ொதிக்ப்கொரு நீதி ப�ொல்லும் 
�னொைனப் யெொக்ள்கக் ்கணடித்து,

“சூத்திரனுக்ப்கொரு நீதி – ைணைச்                                              
ய�ொறுணணும் ெொர்ப்புக்கு ய்வபறொரு நீதி
�ொத்திரம் ப�ொலலிடு மொயின் – அது
�ொத்திரம் அன்று �திபேன்று ்கணயைொம்”22

எனும் ெொரதியின் குரலும் நிளனவுக்கு 
்வரு்வது யெொ், “அறமொ்வது, மனு முைலிே 
நூல்்களில் விதித்ைன ப�யைலும், வி்க்கிேன 
ஒழி்ைலும் ஆம்”23 எனப் ெரியம்ை்கர் 
குறளுக்கு எழுதிே  உளரப்ெொயிர ்வரி்களும் 
நிளனவில் எழு்வது இேல்யெ.

�ொதி்களைத் ைொணடி “பிறப்பெொக்கும் 
எல்்ொ உயிர்க்கும்” எனப் பெொது நீதி 
ப�ொன்ன ்வள்ளு்வளரயே “மனு ப�ொன்னெடி 
குறள் எழுதினொர்” என்கிறொர் ெரியம்ை்கர்!

�ொதி, மைம் மீறி �ைக்கும் ்க்ப்புத் 
திருமணங்களை மனு ஏற்்கவில்ள்,  ்வர்ணம் 
ய்வறு; �ொதி ய்வறு! ்வர்ணம், “பிரம்மொ” 
ெளைத்ை �ொல்்வர்ணம். ஆயினும், இநை 
்வர்ணக் ்க்ப்பில் உரு்வொன பிரிவு்கயை 
�ொதி்கள். இநை �ொதிமறு(்க்)ப்பு மணம் 
பிரம்மொள்வ மீறி(?!) ்கொ்ங்கொ்மொ்க �ைநயை 
்வநதிருக்கிறது. �ொதி ய்வறுெொடு்கள் ைம் 
ள்களே மீறிப் யெொய விைொமலிருக்்கய்வ இநை 
�ொன்கு ்வர்ணத்தில் அளனத்து �ொதி்களையும் 
“அைக்கி” ள்வத்ைனர். இப்யெொதும் 
யமொட்�ம் என்ெது ெொர்ப்ெனர்்களுக்கு 
மட்டுயம. சித்திேொ்வது வீடுயெறு என்ெளைப் 
யெொனொல் யெொகிறது என்று ெொர்ப்ெனர் 
அல்்ொை மற்ற ்வர்ணத்தினர்க்கும் கிளைக்்க 
ஏற்ெொடு ப�யைொர்்கள். அைொ்வது, ெொர்ப்ென 
ய�ள்வ்களைச் �ரிேொ்கச் ப�யகின்ற மற்ற 
்வர்ணத்தினர் வீடு யெறு அளைநது, 
அடுத்ை பிறவியில் ெொர்ப்ெனரொ்கப் பிறநது, 
ெொர்ப்ெனப் பிறவியில், ெொர்ப்ெனருக்குரிே 
ைர்மம் ை்வறொது �ைநது யமொட்�ம் 
அளைே்ொம், ெரம்ெளர ெரம்ெளரேொ்கய்வ, 

உளைக்்கொமல் உட்்கொர்நது உணடு 
ப்கொழுப்ெைற்்கொன ஏற்ெொடு இது.

அம்யெத்்கர் இேற்றிே அரசு அளமப்புச் 
�ட்ைம், �ொதிமறுப்பு மணம் ப�ய்வளை 
ஏற்கிறயை! “�மூ்கத்தில் உள்ை �ொதிே 
ஏற்றத் ைொழ்வு்களை நீக்கு்வைற்்கொ்கவும் 
�ொதி மறுப்புத் திருமணம் ப�யெ்வர்்களை 
ஊக்குவிக்்கவும் அணணல் அம்யெத்்கர் 
�மூ்க ஒருளமப்ெொட்டுக் ்க்ப்புத் திருமண 
நிதி உைவித் திட்ைத்ளை ஒன்றிே அரசு 
ப்கொணடு்வநைது. 2013ஆம் ஆணடு 
ப்கொணடு்வரப்ெட்ை இநை நிதித் திட்ைம், 
�ொதி மறுப்புத் திருமணம் ப�யை 
ெட்டிேலின �மூ்கத்ளைச் ய�ர்நை்வர்்களின் 
பெொருைொைொரப் ெொது்கொப்புக்்கொ்கவும் 
�மூ்க அஙகீ்கொரத்துக்்கொ்கவும் உரு்வொக்்கப் 
ெட்ைது”24

அதிலும் புயரொகிைர் இல்்ொமல், இநதுச் 
�ைஙகு்கள் இல்்ொமல் �ைக்கும் ெகுத்ைறிவு 
சுேமரிேொளைத் திருமணத்ளை �மது 
�ட்ைம் ஏற்கிறயை! இநைச் �ட்ைம் 1967இல் 
அணணொ ைமிழ்�ொடு முைல்்வரொ்கப் ெைவி 
ஏற்றவுைன் ைநளை பெரிேொர் ப�யை சிறு 
திருத்ைத்துைன் நிளறய்வறிேது.25 “ைநளை 
பெரிேொருக்கு எனது �ன்றிக் ்கொணிக்ள்க” 
என்று அ்வர் ப�ொன்னதும் ஒரு �ரித்திரப் 
ெதிவு! புயரொகிைர் இல்்ொமல் �ைக்கும் 
சுேமரிேொளைத் திருமணத்திற்குச் �ட்ை 
ஏற்புக் கிளைத்ைது �ொைொரணமல்்; �மூ்கநீதி 
்வர்ொற்றில் ஒரு ளமல்்கல்! ைமிழ்�ொடு 
அரசின் இநை அர�ொளண 20.01.1968அன்று 
ப்வளிேொகி இப்யெொதும் �ளைமுளறயில் 
உள்ைது. ஒன்றிே, மொநி்ச் �ட்ைங்களை 
விை “�ொதிக் ப்கொரு நீதிப�ொல்லும்” மனு 
யம்ொனைொ? 

திருக்குறள் இன்ெத்துப் ெொல் முழு்வதும் – 
�ொதி,மைம் ்கைநை - ்கொைல்ைொயன நிளறநது 
கிைக்கிறது! “்கொைல் சிறப்புளரத்ைல்” எனும் 
அதி்கொரத்தின் ெத்துப் ெொைலில் எநை 
இைத்திலும் �ொதி மைம் ெற்றிே குறள் 
இல்ள்யே! ஒரு பெணளணப் ெொர்த்து, 
இரு்வரும் குறிப்ெறிநது, கூடி  மகிழ்நது, 
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�்ம்புளனநதுளரத்து, அதுய்வ அ்ரொகி 
திருமண ்வொழ்வில் கூடிேளைக் ்கற்பிேல் 
எனும் அடுத்ை ெதிபனட்டு அதி்கொரப் 
ெொைல்்களிலும் ்கொைல் ைதும்பும் ்கொட்சி்களைச் 
ப�ொல்லும் குறள், எநை இைத்திலும் - 
இன்ெத்துப் ெொலின் இருநூற்ளறம்ெது 
ெொைலில் ஓரிைத்திலும் - �ொதி மைம் ெற்றிப் 
யெ�வில்ள்யே! 

்கொைலின்ெத்ளைப் ெற்றிே இன்ெத்துப் 
ெொலில் மட்டுமல்், ஏளனே அறத்துப் ெொல் 
பெொருட்ெொல் என எநை இைத்திலும் �ொதி 
- மைம் ெற்றி ஒரு ப�ொல்லும் ப�ொல்்ொை  
பெருளமக்கு உரிேயை குறள் எனும் 
ெணெொட்டு நூல்! 

இைற்கு மொறொ்க மனு நூல் முழு்வதும் 
�ொதிேம் ய்கொய்ொச்சுகிறது.

இைனொல்ைொன் “நீரொரும் ்கைலுடுத்ை” 
எனும் ைமிழ்த்ைொய ்வொழ்த்துப் ெொைள் 
எழுதிே “மயனொன்மணிேம்” யெரொசிரிேர் 
சுநைரனொர் 1891ஆம் ஆணடிய்யே,  
“குறளைப் ெடித்ை்வர், “�ொதிக்கு ஒரு நீதி” 
ப�ொல்லும் மனுள்வ ஏற்்க மொட்ைொர்” 
என்று - இன்ளறக்கு 130ஆணடு்களுக்கு 
முன்யெ எழுதி எச்�ரித்துவிட்டுப் 
யெொயிருக்கிறொர்!

“்வள்ளு்வர்ப�ய திருக்குறளை மறு்வற நன்கு உணர்நயைொர்்கள்               
 உள்ளு்வயரொ மனு்வொதி ஒருகுலைத்துக்கு ஒரு நீதி?”26 

்கள்ஞர் மு.்கருணொநிதி ஆட்சியில் 
ப்கொணடு ்வநது இப்யெொதும் �ளைமுளறயில் 
உள்ை ைமிழ்த்ைொய ்வொழ்த்துப் ெொைல் உள்ை 
ெகுதிளேத் பைொைர்நது ்வரும் ்வரி்கள் இள்வ! 

எனில்,

�ொதிேற்ற �மத்து்வக் குறளும், 

�ொதிேம் யெசும் மனுவும் எப்ெடிச் 
�மமொகும்? 

பிறப்ெொல் மட்டுமல்், பெேரொலும் 
பைொழி்ொலும் ஏற்றத்ைொழ்வு

“சிறப்பெொவ்வொ ப�யபைொழில் 
ய்வற்றுளமேொன்” என்னும் குறள், அ்வர்வர் 

ப�யயும் பைொழி்ொல் ஏற்றத் ைொழ்வு 
ஏதுமில்ள் என்று ப�ொல்கிறது.27

இைற்கு ய�பரதிரொ்க, “இன்ன �ொதிக்்கொரன் 
இன்ன பைொழிள்த்ைொன் ப�யே ய்வணடும்” 
என்று ்வளரேளற ப�ய்வயைொடு, அதிலும் 
ஏற்றத் ைொழ்ள்வக் ்கொட்டுகிறது மனு நூல்.  
ெொர்ப்ெனர்்களின் �மூ்க யம்ொதிக்்கத்ளை 
்வலியுறுத்தும் மனுநூல், �த்திரிேர், ள்வசிேர், 
சூத்திரர்்களுக்கு “அ்வர்வர் �ொதிக்குரிே 
ெணி” மற்றும் �மூ்கநிள் குறித்துப் 
பின்்வருமொறு ்வளரேளற ப�யகிறது:

ெொர்ப்ெனர்க்குரிே ெணி்கள் ேொள்வ? 
“சுேம்பு்வொன பிரம்மொ, யை்வர்்களுக்கு 
அவிப�ொரிநது மகிழ்விக்்கவும், 
பிதுர்்களுக்கு சிரொர்த்ைம் ப�யேவும் 
ைக்்க்வனொ்க பிரொமணளனத் ைனது 
மு்கத்தினின்றும் முன்னம் ெளைத்ைொர்”28 

(இள்வபேல்்ொம் இநைக் ப்கொயரொனொக் 
ப்கொடுங்கொ்த்தில் அர�ொங்கத்ைொய்யே 
ைளைப�யேப்ெட்ைதும், மனிைரின் 
அத்திேொ்வசிேத் யைள்வப் ெட்டிேலில் 
இள்வ இல்ள் என்ெதும், இநதிேொவின் 
ெணக்்கொர �ொமிேொன திருப்ெதி உள்ெை 
அளனத்து ்வழிெொட்டுத் ை்ங்களும் 
ெ்மொை ்கொ்ம் இழுத்து மூைப்ெட்ைதும் 
இதுயெொலும் ்கைவுள் ்வழிெொடும், பூள�-
புனஸ்்கொரங்களும், திதி ப்கொடுத்ைலும் 
மனிை்வொழ்வில் ைவிர்க்்க முடிேொைள்வ 
அல்் என்ெளை ஒரு சிறுகிருமி ்கற்றுக் 
ப்கொடுத்துவிட்ைது. ஆ்க, ெொர்ப்ெனர்்கள் 
ப�யயும் ய்வள்யும் ப�ொல்லும் 
மநதிரங்களும் இநைச் �மூ்கத்திற்குத் 
யைள்வயில்ள் என்ெளை அளன்வரும் 
புரிநதுப்கொள்்வொர்்கள்

�த்திரிேரின் ெணி்கள் ேொள்வ? “பிர�ொ 
ெரிெொ்னம் ப�ய்வது, ஈள்க, ய்வள்வி்கள் 
ப�ய்வது, ய்வை ெொரொேணம் ப�யவிப்ெது, 
மன்னர் ்கைளமேொகும்”29 ஒருய்வளை �ொ்ொம் 
்வருணத்யைொன் �ொைொை ்வநதுவிட்ைொல்? 
என்று எணணிே மனு அைற்கும் ஓர் 
அ்வ�ரச் �ட்ைத்ளை எழுதிள்வத்திருக்கிறொர். 
“�ொ்ொம் ்வருணத்யைொன் அர�னொ்க 
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இருக்கும் �ொட்டிலும், அறம் அறிேொயைொரும் 
தீே ஒழுக்்கமுளையேொரும் ்வசிக்கும் 
கிரொமத்திலும், ெொவி்கள் அருகுளறயும் 
ஊரிலும் ்வசிக்்கக்கூைொது”30 மன்னன் 
இேற்ற ய்வணடிே வி�ொரளண்கள் எநை 
�ொட்டில் �ொன்்கொம் ்வருணத்ைொனொல் 
�ளைபெறுகின்றயைொ, அந�ொடு ய�ற்றில் 
அ்கப்ெட்ை ெசுள்வப் யெொல், ்கண முன்யன 
துன்ெமுறுகின்றது.31 �ொ்ொம் ்வருணத்ைொரும் 
�ொத்தி்கருயம மிகுநது, இரு பிறப்ெொைர் 
இல்்ொமற் யெொகின்ற �ொடு ்வறுளம 
்வொயப்ெட்டு விளரவில் அழிநது யெொகும்.32 

அனுஷைொனங்களில்்ொை அநைணன் 
மன்னன் �ொர்ெொ்கத் தீர்மொனங்களைச் 
ப�யேவும் கூடும். �ொ்ொம் ்வருணத்ை்வன் 
ப�யேக்கூைொது. ள்வசிேளனயும், �ொ்ொம் 
்வருணத்ைொளனயும் ைன் ைன் பைொழிள்ச் 
ப�யயுமொறு மன்னன் ்கட்ைளையிடு்க. 
இல்ள்பேனில், ய்வள்ேற்ற இ்வர்்கள் 
உ்ள்கயே அழித்து விடு்வொர்்கள்”33

�ொன்கு ்வருணத்திற்கும் அப்ெொல், 
�ணைொைர் என்ற �ொதிளே மனு 
குறிப்பிடுகிறது. யைர்ப்ெொ்கர், இரண 
ள்வத்திேர், மீன் பிடிப்ெ்வர், எலி, உடும்பு 
பிடிப்ெ்வர், ைச்சு ய்வள் ப�யெ்வர் 
ஆகியேொர் �ொல் ்வருணத்திற்கு ப்வளியில் 
உள்ை்வர்்கைொ்வர்.34 இ்வர்்கள் ்வொழும் 
இைமொ்க “இ்வர்்கைளன்வரும் �்கரத்திற்கும், 
ஊருக்கும் ப்வளியில் மரத்ைடி, யைொப்பு, 
இடு்கொட்டின் அருகில், மள், ம்ர்ச்ய�ொள் 
ஆகிே இைங்களில் ைங்கள் பைொழிள்ப் 
ெ்ரறிே இேற்றி ்வொழ்நதிருக்்கவும்”35 

என்கிறது. “இ்வர்்கள் உய்ொ்கத்ைொ்ொன 
ெொத்திரங்கள் உெயேொகிக்்கக் கூைொது. 
இ்வர்்கள் தீணடிே ெொத்திரங்கள் 
து்க்கினொலும் தூயளமேொ்கொ. �ொய, ்கழுளை 
இ்வற்ளற இ்வர்்கள் ்வைர்க்்க்ொம். மொடு 
ள்வத்துப் பிளைக்்கக் கூைொது.”36

“இ்வர்்கள் பிணத்தின் ஆளைளே 
அணிே ய்வணடும். உளைநை �ட்டியில் 
ய�ொறுணண ய்வணடும். இரும்பு பித்ைளை 
�ள்க்களை அணிே ய்வணடும். எப்யெொதும் 
பைொழிலுக்்கொ்கச் �ஞ�ரிக்்க ய்வணடும்.”37

“்வொணிெர்க்கு ஆநிளர்களைக் ்கொத்ைல், 
ைொனம் ப்கொடுத்ைல், ்கை்ொரம், மள்ேொரம், 
்கனிப்பெொருள், விளைபெொருள், 
ைொனிேங்கள் இ்வற்ளற விேொெொரம் ப�யைல், 
்வட்டிக்கு விடுைல், ெயிர்த்பைொழில் ப�யைல் 
ஆகிேள்வவிதிக்்கப்ெடுகின்றன.”38

பிறப்பிய்யே ய்வறுெொடு ்வநைபிறகு, 
பெேர் ள்வப்ெதிலும் யெைம் ்கொட்டுகிறது 
மனு ைர்ம நூல். மங்கைம், யமன்ளமளேக் 
குறிக்கும் ்வள்கயில் பிரொமணனது பெேர் 
அளமே ய்வணடுமொம்,39

பிரொமணனுக்கு மங்கைத்ளையும் – 
(மங்கயைஸ்்வரன், ம்கொ்ட்சுமியெொ்…)

�த்திரிேனுக்கு ெ்த்ளையும் – 
(ள்வத்தீஸ்்வரன், ப�்கதீஸ்்வரி யெொ்…)

ள்வசிேனுக்குப் பெொருளையும்- 
(பெொன்ளனேொ, திருமூர்த்தி யெொ்…)

சூத்திரனுக்குத் ைொழ்ள்வயும் – 
(மணணொங்கட்டி, அமொ்வொள� யெொ்…)

பிரித்துக்்கொட்டு்வைொன பெேர்்களை 
இைய்வணடும் என்கிறது மனு.

(பெேர்்கள் உைொரணத்திற்்கொ்க 
்வைக்கிலிருநது எடுத்ைது இநைக் ்கட்டுளர 
ஆசிரிேர்)

இப்பெொழுதும் உளைக்கும் மக்்கள் 
வீடு்களில் மணணொங்கட்டி, அமொ்வொள� 
என்பறல்்ொம் பெேர் ள்வத்திருப்ெளைக் 
்கொண்ொம். �மூ்க நீதியின் ப்வற்றிேொ்க 
இன்ளறே உளைக்கும் மக்்கள் இளைக் ்கைநை 
பெேர்்களை ள்வப்ெதும் �ைக்கிறது. 

மனுவின் �ொதி ஆதிக்்க விழுது்களின் 
இன்ளறே நீட்சி்கயை இள்வ என்ெளை உணர 
ய்வணடும். இைனொல்ைொன் �ொதி, மைம் 
்கைநை பெேர்்களை ள்வத்ைொர் பெரிேொர். 
இல்ள்பேனில் இன்றும் கூை ைமிைர்்களின் 
பெேர்்கள் �ொதி, மைப் பெேர்்கைொ்கய்வ 
- அடிளம ்வர்ொற்றின் அழிேொை 
அளைேொைங்கைொ்கய்வ நிள்த்திருக்கும் 
என்ெளையும் நிளனத்துப் ெொர்க்்கய்வணடும். 
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�ொதிப்ெட்ைத்ளை விைொமய் இன்றும் 
பெரும்ெொ்ொன ்வை- இநதிேர்்களின் 
பெேர்்கள் இருக்கின்றன. ைமிழ்�ொட்டில் 
“�ொதிப் ெட்ைங்களை ஒழியுங்கள்” என்று 
பெரிேொர் �ைத்திே இேக்்கத்தின் ெ்னொ்கய்வ 
இன்ளறே ைமிைர்்களின் பெேர்்கள் �ொதிப் 
ெட்ைங்களைத் ைவிர்த்திருக்கின்றன 
என்ெளை ்வைஇநதிே பெேர்்களுைன் 
ைமிழ்�ொட்டுப் பெேர்்களை ஒப்பிட்டுப் 
ெொர்த்ைொய் பைரியும். 1927, டி�.25 “குடிஅரசு” 
இைழிலிருநயை �ொதிப்ெட்ைத்ளைத் ைவிர்த்து 
எழுதி்வநை ைநளை பெரிேொர், அவ்வொயற 
திரொவிைர் ்கை்கத்தினரும் பின்ெற்ற 
ய்வணடும் என்ற ய்வணடுய்கொள் �மூ்கநீதி 
்வர்ொற்றில் பெொன்பனழுத்தில் பெொறிக்்கத் 
ைக்்கது. இன்ளறே நிள்யில் இது 
மி்கப்பெரிே ப�யதி. (ைமிழ்�ொடு கிரிக்ப்கட் 
வீரர் �ைரொ�ளனப் ெற்றிப் பு்கழ்ெொடும் 
யெொது ்வை இநதிேரின் �ொதிப் பெேர் 
ஒட்டும் யெ�ப்ெட்ைது முக்கிேமொனது)

“என்னுதும் என்னுது, உன்னுதும் 
என்னுது” என்ெது நிேொேமொ?                                   

்வர்ண யெைத்தின் �ொதிேப் பிடிமொனத்தின் 
அடிக்்கட்டுமொனம், உரிளம மற்றும் 
உைளமயில் ஆதிக்்கம் ப�லுத்து்வதுைொயன? 
உளைப்புச் சுரணைல்ைொயன? இளை 
உணர்நது “ெொர்ப்ெனர்க்கு அடிளமச் ய�்வ்கம் 
ப�ய்வைற்ப்கன்யற பிறப்பெடுத்ை” �ொ்ொம் 
்வருணத்ைொனிைம், கூலி ப்கொடுத்யைொ, 
ப்கொடுக்்கொமய்ொ ெொர்ப்ெனர்்கள் ய்வள் 
்வொங்க்ொம்”40 என்கிறது மனு. இளை 
இளைேைள்முளறயில் கூைச் சி்ர் இன்றும் 
பைொைர்்வைன் ்கொரணம் புரிகிறைொ? 

இைற்கு ய�ர் மொறொ்க, ைனக்கு உரிேைல்்ொை 
–ைன் உளைப்ெொ்ன்றிக் கிளைக்கும் - 
எநைப் பெொருளையும் “திருட்டு” என்யற 
ப்கொள்ைவும் ைள்ைவும் ய்வணடும் என்னும் 
குறள் எவ்வைவு உேர்்வொனது என்ெளை 
உ்்கயம விேக்கிறயை!           

“உள்ைத்ைொல் உள்ைலும் தீயை பிறன்பெொ
ருளைக்                                                 

்கள்ைத்ைொல் ்கள்ய்வம் எனல்”41 

ஆனொல், உளைக்்கொமய் உட்்கொர்நது  
ப்கொணடு அடுத்ை்வர் பெொருளைச் சுரணை 
�ொதியின் பெேரொல் அனுமதிக்கும் மனு 
ேொருக்்கொனது என்ெளைப் புரிநதுப்கொள்்க.

உணளமயில் இநை �ொதியின் பெேரொல் 
�ளைபெறும் உளைப்புச் சுரணைல் ைொன் 
மனுவின் அடிப்ெளை ய�ொக்்கயம! அளைக் 
ப்கட்டிேொ்கப் பிடித்துக் ப்கொணடுைொன் 
நூற்றொணடு ்கொ்மொ்க – இப்யெொது்வளர 
- உளைக்்கொமல்  உட்்கொர்நது ப்கொணயை 
உணணும் நிள்ளமளேத் பைொைர 
நிளனக்கிறது ெொர்ப்ெனிேம். 

“பிரொமணன் �நயை்கமின்றி சூத்திரன் 
யைடிே பெொருளைக் ள்கப்ெற்ற்ொம். 
ஏபனனில், சூத்திரன் எவவிைப் 
பெொருளுக்கும் உளைே்வனொ்க மொட்ைொன்”42 

பிரொமணன் பெொருளை அெ்கரித்ை 
சூத்திரளன சித்திர்வளை ப�யது ப்கொல்் 
ய்வணடும். ஆனொல், சூத்திரனுளைே 
பெொருளை பிரொமணன் ைம் இஷைப்ெடி 
ப்கொள்ளையிை்ொம்.”43 

“சூத்திரனுக்கு பிரொமணப் ெணிவிளை 
ஒன்யற ெேன் ைரு்வைொகும். பிரொமணன் 
இல்்ொைவிைத்தில் �த்திரிேனுக்கும், 
�த்திரிேனில்்ொவிைத்தில் ள்வசிேனுக்கும் 
பைொணடு ப�யே ய்வணடும். அதி்கமொன 
ப�ல்்வமும், ெசுக்்களும் ள்வத்திருக்கிற்வன், 
பிரொமணன் ய்கட்டுக் ப்கொடுக்்கொவிட்ைொல், 
்கைவு ப�யைொ்வது, ெ்ொத்்கொரம் ப�யைொ்வது 
அ்வற்ளற பிரொமணன் எடுத்துக் ப்கொள்ை 
உரிளமயுணடு.”44 

(இப்ெடி உட்்கொர்நது ப்கொணடு திருடியே 
�ொப்பிைச் ப�ொல்லும் மனுவும், பிறன் 
பெொருளைத் திருைொயை என்றல்்; ‘திருைவும் 
நிளனக்்கொயை’ என்று ‘்கள்ைொளம’ எனும் 
ஓர் அதி்கொரயம எழுதிே குறளும் எப்ெடிச் 
�மமொகும்.)

ஒழுக்்க ்வளரேளர கூை �ொதிக்கு �ொதி 
ய்வறுெடுமொ?

“மறப்பினும் ஓத்துக் ப்கொை்ொகும்   
    ெொர்ப்ெொன் 

பிறப்பெொழுக்்கம்  குன்றக் ப்கடும்”
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என்னும் குறளில்45 ெடித்ை்கல்வி மறநைொல் 
மீணடும் ெடித்துக் ப்கொள்ை்ொம், ஆனொல், 
“உேர்நை �ொதி என்று ப�ொல்லிக் ப்கொள்ெ்வன், 
ெொர்ப்ெனர் ஒழுக்்கம் ை்வறினொல் அநை 
“உேர்நை” இைத்ளை இைநதுவிடு்வொன் என்று 
பைளி்வொ்கச் ப�ொல்கிறொர் திரு்வள்ளு்வர். 
ஆனொல், “பிறப்ெொ்ொன ெொர்ப்ென உேர்வு 
எநை ்வள்கயிலும் மொறொது” என்கிறது மனு.

்கல்வி்கற்ற்வர் மற்றும் ஒழுக்்கமுளைே்வர் 
உேர்ள்வயும், ்கல்்ொை்வர் மற்றும் 
ஒழுக்்கமிைநை்வர் இழிள்வயுயம திருக்குறள் 
ெ் ெொைல்்களில் ப�ொல்கிறது. 

“யமற்பிறநைொர் ஆயினும் ்கல்்ொைொர் கீழ்ப் 
பிறநதும்,                                              

்கற்றொர் அளனத்தி்ர் ெொடு”46

என்ன ப�ொல்கிறது எனில், ்கல்்ொை்வர் 
உேர்குடியில் பிறநை்வரொயினும், ைொழ் 
குடியில் பிறநை ்கற்ற்வர்க்கு ஈைொ்க மொட்ைொர் 
என்ெது �ொதிே �மூ்கத்தில் மனுவுக்கு 
எதிரொன அன்ளறே யெொர்க்குரல் அல்்்வொ!

�ங்க இ்க்கிேத்தின் புற�ொனூற்றில் 
ஆரிேப் ெளை ்கைநை ப�டுஞப�ழிேன் 
எனும் மன்னன் எழுதிே ெொைல் 
ஒன்றுணடு. “ஒரு வீட்டில் ்வேதில் 
மூத்ை்வளன விைவும் ்கல்வி உளைே்வயன 
யம்ொன்வன், ஒரு �ொட்டில் கீழ் �ொதியில் 
பிறநை்வனொயினும் ்கல்விஅறிவு பெற்ற்வன் 
ப�ொல்்வளையே யமல்�ொதிக்்கொரனும் ய்கட்்க 
ய்வணடும் ்கற்ற்வன் ப�ொல்்வளை – �ொதி 
்கைநது - அர�ொங்கம் ய்கட்ெயை சிறநைது” 
என்ெது அநைப் புற�ொனூற்றுப் ெொைலின் 
பெொருைொகும். பெேர்ப் பெொருத்ைமும் 
�ரிேொ்க இருக்கிறது - “ஆரிேப் ெளை ்கைநை 
ப�டுஞப�ழிேன் என்று!

“ஒருகுடிப் பிறநை ெல்ய்ொருள்ளும் 

மூத்யைொன் ்வரு்க என்னொது, அ்வருள்

அறிவுளையேொன் ஆறு அரசும் ப�ல்லும்,

ய்வற்றுளம பைரிநை �ொற்ெொல் உள்ளும்

கீழ்ப்ெொல் ஒரு்வன் ்கற்பின்

யமற்ெொல் ஒரு்வனும் அ்வன்்கட் ெடுயம”47

குறளும் �ங்கஇ்க்கிேமும் இப்ெடி! மனு 
ப�ொல்்வது எப்ெடி? -  “பிரொமண கு்த்தில் 
பிறநை்வன் ஆ�ொரமில்்ொை்வனொயினும், 
அ்வன் நீதி ப�லுத்ை்ொம். சூத்திரன் 
ஒருயெொதும் நீதி ப�லுத்ை்ொ்கொது.”48

ஆ்க, பிறப்பு ஒன்ளறயே சிறப்ெொ்கச் 
ப�ொல்லும் மனுவும், ஒழுக்்கத்ளையும் 
்கல்விளேயுயம யெொற்றக் கூடிே குறளும் 
எப்ெடிச் �மமொகும்?

ைணைளனக்கும்  �ொதி ய்வறுெொடு உணடு

அறிேொமல் ப�யை ை்வளறப் பெொறுத்ைல் 
மனிை மொணளெ ்வைர்க்கும் என்று 
உ்்கப் யெரறிஞர் ெ்ரும் ப�ொல்லியிருக்்க, 
அைற்கும் யமய் யெொய, “அறிேொமல் 
ப�யை்வர் அறியும் ்வழி,   அ்வர்க்கு 
�ன்ளம ப�யது விடு்வதுைொன்”49 என்று 
�ல்்றம்  ப�ொன்ன்வர் ்வள்ளு்வர். 
இதுைொயன மனிைளரப் ெணெடுத்தும் 
உேர்ப�றி? அயை ய்வளையில், “ெயிர்்களை 
�ல்்ெடிேொ்க ்வைர்க்்க ய்வணடுமொனொல், 
ெயிர் ்வைர்ச்சிளேக் ப்கடுக்கும் ்களை்களை 
அழிப்ெதும் அ்வசிேம் என்ெதுயெொ், 
அறிநயை ப்கொள் ப�யை ப்கொடிே்வளர   
அ்வர் ேொரொ்க இருநைொலும் ைணடிப்ெயை 
அர� நீதி!”  என்றும் எளிதில் புரியும் 
எடுத்துக் ்கொட்டுைன் குறள் கூறும்.50

ஆனொல், இைற்கு மொறொ்க, ப்கொள் 
ப�யை்வனின்  �ொதி ெொர்த்துத்ைொன் 
ைணைளன  ைரய்வணடும்51  என்ெைொ 
�மநீதி?!  அைொ்வது,  ப்கொள்்கொரன்  
பிரொமணனொ்க இருநைொல்   அ்வன்  
குடுமிளேச்  சிளரத்ைொய்  யெொதுமொனது, 
மற்ற  �ொதி எனில், உயிளரயே  எடுத்துவிை 
ய்வணடுமொம்.”

இதுவோ பெோதுநூல்?  
வீடுயெறு – யமொட்�ம் மனுவில் உள்ைது, 

குறளில் இல்ள்யே?

குறள் ்வைபமொழியின் �ொன்கு 
ய்வைங்களைப் பின்ெற்றி எழுைப்ெட்ைது 
எனும் “்கட்டுக் ்களை்கள்” நிளறேய்வ 
உணடு, எல்்ொம் அ்வர்்கள் புளனநை 
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புளனசுருட்டு்கள்ைொம்.  இைற்்கொ்கய்வ 
கி.பி.11ஆம் நூற்றொணடில் “திரு்வள்ளு்வ 
மொள்” என்பறொரு நூள்த் பைொகுத்ைொர்்கள்.  
இதில் “�ொன்மளறளேத் ைமிழில் ைநை” 
என்ெைொன பைொைர்்கள் நிளறே ்வரும்!  
இநநூலின் முைற்ெொைல் அ�ரீரி,  இரணைொம் 
ெொைல் ்கள்ம்கள் எழுதிேது யெொலும் 
்கற்ெளன்கயை  இநநூள்ப் புளனநை்வர் 
ய�ொக்்கம் புரியும். அளை உைொரணம் ய்வறு 
்கொட்டு்வொர்்கள். அதிலிருநயை அள்வ 
ஒப்ெளன இல்்ொை ்கற்ெளனச் ப�ொற்புளனக் 
்களை்கள் என்ெளையும் புரிநதுப்கொள்ை்ொம்.

55 ப்வணெொக்்கள் உள்ை இநை நூலில், 
�ொம்கள் (்கல்வித்துளறக்்கொன ்கைவுள்), 
உக்கிரப் பெரு்வழுதி (மன்னன்), ய்கொைமனொர், 
�ல்்நது்வனொர், ப்வள்ளிவீதிேொர், மொஙகுடி 
மருைனொர், ்வைபமொழி ய்வை-ள்வதி்க- 
்வழியில் குறள் எழுைப்ெட்ைது என்று 
ெொரொட்டியுள்ைனர். �க்கீரர், அம்மூ்வனொர், 
கீரநளைேொர் சிறுயமைொவிேொர் முை்ொன 
பு்்வர்்கள் �ொன்கு உறுதிப் பெொருள்்களை 
்வள்ளு்வர் ெொடிேைற்்கொ்கப் ெொரொட்டி 
எழுதியிருக்கின்றனர். இைனொல்ைொன் 
“திரு்வள்ளு்வ மொள்” ஒரு யெொலி நூல், 
ஒரு்வயர ெ்பெேரில் எழுதிே நூல்” என்றொர் 
ைமிைறிஞர் மு.அருணொ�்ம் (ைமிழி்க்கிே 
்வர்ொறு நூற்றொணடு ்வரிள�)

ஆனொல் “அறம்பெொருள் இன்ெம் 
வீைளைைல் நூற்ெேயன” என்னும் பிற்்கொ் 
�ன்னூலின் ்கருத்து ்வள்ளு்வரின் ்கருத்ைல்்!  
்வள்ளு்வர் “இன்ெமும் பெொருளும் அறனும் 
என்றொஙகு” எனவும், “அறமுை்ொகிே மும்  
முைற்பெொருள்” எனவும் பைொல்்கொப்பிேத் 
ைமிழிேத்ளைப் பின்ெற்றி முப்ெொல் 
்வகுத்ை்வர்! எனய்வ மனுள்வப் யெொ் ய்வை 
்வழிப்ெட்ைைல்் குறள்;  ைமிழ் மரளெ 
ஒட்டி, வீடுயெற்ளற ப்வட்டி ்வொழ்விேள் 
மட்டுயம ெொடினொர்!

நட்பு முைணும் ெரக முைணும்:
திருக்குறளிலும் இன்ளறே ெகுத்ைறிவுக் 

்கருத்து்களுக்கு ஒவ்வொை சி் முரணெொடு்களும் 

இருக்்கய்வ ப�யகின்றன.  ஆனொல், அள்வ 
�ட்பு முரண ்வள்க �ொர்நைள்வ. 

“எப்பெொருள் ேொர்ேொர்்வொயக் ய்கட்பினும்      
     அப்பெொருள் 
பமயப்பெொருள் ்கொணெது அறிவு”

என்று ப�ொன்னதுைொன்  இநைக் ்கருத்துப் 
யெொரின் �ன�ொே்கத்ளைப் புரிநதுப்கொணை 
ெகுத்ைறிவுக் கூற்று.  இளையே பெரிேொரும், 
“�ொன் ப�ொல்கியறன் என்ெைற்்கொ்க ஏற்றுக் 
ப்கொள்ை ய்வணைொம், உன் ெகுத்ைறிள்வப் 
ெேன்ெடுத்தி �ன்றொ்க யேொசித்து உணளம 
அறிநது ப்கொணைொல் யெொதும்” என்யற 
ப�ொல்லி்வநைொர்.  ஆனொல், இநை �ன�ொே்கக் 
்கருத்து்கள் எளையும் ஏற்்கொை மனு, “இளற்வன் 
ெளைத்ைொன் நீ ஏற்றுக்ப்கொள்ை ய்வணடும்”  
என்ெது எப்ெடிச் �ரிேொகும்? இதுைொன் 
ெள்கமுரண. �ட்பு முரளணப் யெசித் 
தீர்த்துக் ப்கொள்ை்ொம்;  ெள்கமுரளணப்  
யெொரொடித்ைொன் ப்வல்் முடியும்.

�ொதி மை அழுத்ையம �மது 
முன்யனற்றத்திற்குப் பெருநைளை 
என்ெைொல்ைொயன அறிவு�ொர் �ல்லு்ய்கொர், 
அளை எதிர்த்துச் �மர் புரிநைொர்்கள். 

இன்ளறே ைமிழ்�ொட்டில் 
மி்கப்பெரும்ெொய்ொர் ெடித்துக்ப்கொணயை 
இருக்கும் நூல் திருக்குறள்ைொன். அறிஞர் 
மு.்வ.எழுதிே “திருக்குறள் பைளிவுளர” 
நூல் நூறு ெதிப்புக்கு யமல் ்கணடுள்ைது.
இதுயெொலும் ஏயைனும் ஒரு திருக்குறள் 
நூய் –இன்றும் அதி்க விற்ெளன உள்ை 
(BEST SELLER) நூ்ொ்க விற்றுக் ப்கொணயை 
இருக்கிறது! திரொவிைத் பைொைர் இேக்்கங்கள் 
அரசு �ளைமுளற்களில் மட்டுமல்்ொமல் 
�மூ்கரீதிேொ்கவும் �ைத்திே இேக்்கங்கள் 
திருக்குறளை மக்்களிைம் ப்கொணடுயெொயச் 
ய�ர்த்ைைன் விளைவு, பெொருைற்ற புயரொகிைத் 
திருமணங்களைத் ைவிர்த்து, திரு்வள்ளு்வளர 
�ொட்சிேொ்க ள்வத்து திருக்குறளின் 
இல்்றவிேல் ெொைல்்களைச் ப�ொல்லித் 
திருமணம் ப�ய்வது ்வளர ்வநதிருக்கிறது.

உ்கில் உள்ை நூற்றுக்கும் யமற்ெட்ை 
பமொழி்களில் திருக்குறள் பமொழிேொக்்கம் 
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ப�யேப்ெட்டுள்ைது. ்கள்ஞர் ்வளர 
நூற்றுக்கு யமற்ெட்ை ைமிைறிஞர்்களின் 
உளரயும் திருக்குறளுக்கு மட்டுயம ்வொயத்ை 
பெருளம! ப்வகுசி் ்கொ்த்துக்கு ஒவ்வொை 
்கருத்து்கள் இருப்பினும் இன்றும் கூை, 
ைமிைரின் ைமிழ்ப் ெணெொட்டின் ைனி 
அளைேொைமொ்கத் திருக்குறயை பு்கழ்பெற்றுத் 
தி்கழ்கிறது. 

மனுள்வ ஏற்றிப் யெொற்றிச் ப�ொல்லிக் 
ப்கொள்்வதும் அளை அ்வர்வர் ெத்திரிள்கயில் 
ப்வளியிட்டுக் ப்கொள்்வதும் அ்வர்வர் 
விருப்ெம்.  அைற்்கொ்கத்  திருக்குறளை 
இழிவு ப�ய்வளையும், “குறளும் மனுவும் 
ஒன்யற” என்ெைொன அறிவுக்கு ஒவ்வொை 
்கருத்து்களை ப்வளியிடு்வளையும் ைமிழ்�ொடு 
ஏற்்கொது என்ெளை அறிநது “மனு்வொதி்கள் 
(அ) குறளின் எதிரி்கள் ைங்களைத் திருத்திக் 
ப்கொள்ை ய்வணடும்.

அடிககுறிப்புகள்:

(1) 24-10-2020 வி்கைன் இளணேம் – 
ெைத்துைன்

(2) 04-11-2020தினமணி�ொளிைழ் �டுப்ெக்்கக் 
்கட்டுளர

(3) 20-11-2020 தினமணி �ொளிைழ் 
�டுப்ெக்்கக் ்கட்டுளர

(4) திருக்குறள்-்வரிள� எண-54, அதி்கொரம் 
– ்வொழ்க்ள்கத் துளண�்ம்)

(5) மனுைர்ம�ொஸ்திரம் - அத்திேொேம்-11 
சுய்ொ்கம்-6 

(6) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -- அத்".11. 
சுய்ொ-.66.

(7) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -- அத்-9, சுய்ொ-
19

(8) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -அத்-2 சுய்ொ213

(9) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -அத்-9சுய்ொ78

(10) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -அத்-5 சுய்ொ-
154

(11) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -அத்- 5 சுய்ொ-
156

(12) மு.ெைனிேப்ென்-திருக்குறள் ைமிழ்ப் 
ெணெொட்டுக் ள்கயேடு-ெக்-51

(13) ்கநைர்்வன்்கவிளை்கள் – �நதிேொெதிப்ெ்கம் 
– ெக்-

(14) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் - அத்-9, சுய்ொ-
148)

(15) ெ்க்வத்கீளை - அத்-9, சுய்ொ-32

(16) கீளையின்மறுெக்்கம் – கி.வீரமணி- 
பின்அட்ளை

(17) மனுைர்ம �ொஸ்திரம் - அத்-8; சுய்ொ-
415

(18) திருக்குறள்- ்வரிள� எண-972 
(அதி்கொரம்-பெருளம)

(19) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் - அத்-1, சுய்ொ-
31

(20) ெ்க்வத் கீளை - அத்4 , சுய்ொ-13

(21) ெொரதிைொ�ன் - குறிஞசித்திட்டு –
்வரி்கள்-520-525

(22) ெொரதிேொர் –- உயிர்பெற்ற ைமிைர் 
ெொட்டு-13

(23) ைமிழ்�ொடு அரசின் ைமிழிளணே ்கல்விக் 
்கை்க இளணேைைம் திருக்குறள்- 
ெரியம்ை்கர் உளர) http://www.tamilvu.
org/slet/l2100/l2100pd1.jsp?bookid=31&auth_
pub_id=29&pno=9 )

(24) வி்கைன் இளணேம்-பிப்.07, 2018

(25) மொபெரும்ைமிழ்க்்கனவு- ைமிழ்திள�- 
ப�ல்்வ.புவிேர�ன்- ெக்-220

(26) மயனொன்மணிேம்- ைமிழ்த் பைய்வ 
்வணக்்கம், 11ஆம் ைொழிள�

(27) திருக்குறள்-்வரிள� எண-972, 
அதி்கொரம்-பெருளம 

(28) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -அத்-1, சுய்ொ-
94)

(29) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் –அத்-1-
சுய்ொ்கம்-89

(30) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -4-61
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(31) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -8-21

(32) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -8-22

(33) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -8-417

(34) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -10-47-49

(35) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் - 10-50

(36) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -10 : 52

(37) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் - 10 : 52

(38) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் - 1:90

(39) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் – 2-31, 32

(40) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் - 8-412

(41) திருக்குறள்- ்வரிள� எண-
282,அதி்கொரம்- ்கள்ைொளம

(42) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம்- அத்திேொேம்-8, 
சுய்ொ்கம்--417

(43) மனுைர்ம�ொஸ்திரம் – அத்திேொேம்-.9. 
சுய்ொ்கம்.248

(44) மனுைர்ம�ொஸ்திரம் - அத்திேொேம்-11. 
சுய்ொ்கம்-12.

(45) திருக்குறள் – ்வரிள�எண-134, 
அதி்கொரம்-ஒழுக்்கமுளைளம

(46) திருக்குறள் – ்வரிள�எண -409, 
அதி்கொரம்-்கல்்ொளம.

(47) புற�ொனூறு, ெொைல் எண-183, 
ஆரிேப்ெளை ்கைநை ப�டுஞப�ழிேன்

(48) மனு ைர்ம �ொஸ்திரம் -அத்திேொேம்-8, 
சுய்ொ்கம்-20

(49) திருக்குறள்- ்வரிள� எண-314, 
அதி்கொரம்- இன்னொ ப�யேொளம.

(50) திருக்குறள் – ்வரிள� எண-550, 
அதி்கொரம்- ப�ஙய்கொன்ளம. 

(51) மனு   ைர்ம �ொஸ்திரம் –அத்திேொேம்-8, 
சுய்ொ்கம் – 379

கடடுரைக்கு உதவிய நூல்கள்:

(1)   மனுநீதி- �ொதிக்ப்கொரு நீதி –- ைநளை 
பெரிேொர்,

(2)  கீளையின் மறுெக்்கம் –- கி.வீரமணி

(3)  மனு ைர்ம ைநதிரம் - ‘விடுைள்’ 
இரொய�நதிரன்,

(4)  பெொசுங்கட்டும் மனுைர்மம் – ்கலி. 
பூஙகுன்றன்

(5)  மநு அைர்மம் –- சுநைம்ெட்டி 
ப்வ.�ொரொேண�ொமி

(6)  மனுைரும �ொஸ்திரம் ய்கொமொணடூர் 
இரொமொநு�ொச்�ொரிேொர் (1865Pdf)

(7)  ெ்க்வத் கீளை உணளமயுருவில் –- ெக்தி 
ய்வைொநைசு்வொமி பிரபுெொைொ

(8)  திருக்குறள்-ைமிழ்ப் ெணெொட்டுக் 
ள்கயேடு பைொகுப்பு நூல் (USA-
ஆணடு-2000)

(9)  ஈரடிப் யெொர் –- ஆயிஷொ இரொ.
�ைரொ�ன்

(10) திரொவிைர் ்கை்க ்வர்ொறு –- கி.வீரமணி

(11) மொபெரும் ைமிழ்க் ்கனவு –- ைமிழ்த்திள� 
ப்வளியீடு

(12) மற்றும் 04.11.2020, 20.11.2020 யைதியிட்ை 
தினமணி �ொளிைழ்்கள்

ஆசிரியர் குறிப்பு:
முத்துநி்்வன், ்கட்டுளரேொைர், ்கல்வி, 

�மூ்கவிேல், ைமிழ்இ்க்கிே ஆய்வொைர், 
அரசுப் ெள்ளியில் 35ஆணடு்கள் 
ைமிைொசிரிேப் ெணிநிளறவுப�யை்வர், "முைல் 
மதிப்பெண எடுக்்கய்வணைொம் ம்கயை!” 
உள்ளிட்ை ஒன்ெது நூல்்களின் ஆசிரிேர்.

l


