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பெரியாரியல் ந�ாக்கில் 
�ற்றிணை

முனைவர் மு.சு.கண்மணி
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

ஸ்ரீ பேவுகன் அண்ாமறை கல்லூரி, பதவபகாடறடை

கட்டுணைச் சுருக்கம்:
நற்றிற்ப் ோடைல்கள் எழுதப்ேடடை 

காைச் சூழலும், மககள் வாழ்நிறையும் 
காைத்தால் முந்தியது. மிகவும் ேழறமயானது. 
அவவாறிருகக தற்காைத்தில் எழுந்துள்்ள 
மககள் எழுச்சி சிந்தறனக்ளான இேஙகள் 
19, 20ஆம் நூற்ைாணடில் பதான்றியறவ. 
இருப்பினும் எல்ைா 'இேஙகள்' பதான்றுவதற்கு 
முன்பே ‘புத்தர்’ மனிதபநயக ககாள்றககற்ள 
அறனத்து மககளுககாக உருவாககி 
மககளிறடைபய கேன்ைறடையச் கேயதார். 
அது புத்திேமாக உருவானது. எல்ைா வறக 
இேஙகளும் கோல்லும் கேயதி ஒன்று தான். 
எல்ைா மககளும் ேமம். எந்த நிறையிலும் 
உயர்வு தாழ்வு இல்றை என்ேபத. மார்கஸியம் 
என்ேது கோரு்ளாதார ேமத்துவக ககாள்றக. 
கேணணியம் என்ேது ோலின பேதமற்ை 
ேமத்துவம் கேரியாரிேம் என்ேது பிைவி 
பேதமற்ை ேமத்துவமும்,சுயமரியாறதயும் 
கைந்த மனிதபநயக ககாள்றக ஆறகயால் 
கேரியாரிேத்றத அடிப்ேறடையாகக 
ககாணடு நற்றிற்றய ஒப்பிடடு ஆயவது 
இவவாயவின் முககிய பநாககமாகக 
கருதப்ேடுகிைது.

காைத்தால் ேறழறம வாயந்த ேணறடைத் 
தமிழரின் வாழ்வில், தற்காை இேஙகளுடைன் 
எவவாறு ஒத்துப்போகும்? அதறன 

ஒப்பிடுவது ேரிதானா? என்ை பகள்வி எழுவது 
இயற்றக. ேஙக இைககியஙகள் கோல்வது 
மககளின் அற்றைக காை வாழ்வியல், 
இேஙகள்; கோல்வது, மனிதனின் தனிமனித 
சுதந்திரமும் உரிறமயும் ஆகும். ஆகபவ, 
அன்றைய காை வாழ்கறகயில் இத்தறகய 
ேமமான தன்றமயுடைன் வாழ்கறகறய 
மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்க்ளா? என்ேபத ஆயவின் 
அடிப்ேறடைப் கோருணறமக்ளாகும்.

நற்றிற் ேஙக இைககியஙகளுள் 
முதன்றம நூைாகக கருதப்ேடுகிைது. 
இது 400 ோடைல்கற்ளக ககாணடைது. 
தனித்தனியாகக கா்ப்ேடும் ோடைல்கற்ள 
ஒன்ைாகத் கதாகுத்தளித்துத் தந்துள்்ளனர். 187 
புைவர்க்ளால் ோடைப்ேடடை இத்கதாகுப்பில் 
10 பேர் கேணோற் புைவர்கள்; இதில் 
234ஆம் ோடைலும், 385 ஆம் ோடைலின் ஒரு 
ேகுதியும் கிறடைககவில்றை என்ேறத 
இைககிய வரைாற்று ஆயவா்ளர்கள் 
ேதிவு கேயதுள்்ளனர். கேயர் கதரியாப் 
புைவர் வரிறேயில் இடைம்கேற்றுள்்ள 190 
ோடைறை நககணற்யாரும், 165 ோடைறை 
நல்கவள்ற்ளயாருமாகிய கேணோற் 
புைவர்கள் எழுதியதாகச் சிை ஆயவா்ளர்கள் 
வரிறேப்ேடுத்தியுள்்ளனர். அதனடிப்ேறடையில் 
கேணோற் புைவர்கள் ோடிய ோடைல்களின் 
எணணிகறக 25 எனக க்ககிடைப்ேடடு 
ஆயவுககு எடுத்துக ககாள்்ளப்ேடடுள்்ளன.
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நற்றிற் அகம் ேற்றி 
அறமந்திருப்ேதால். அதறனத் கதால்காப்பிய 
இைகக் வறரயறைப் ேடி றகககிற்ள, 
குறிஞ்சி, முல்றை, மருதம், கநயதல், ோறை, 
கேருந்திற் என்ை அடிப்ேறடையில் 
க்ளவு வாழ்கறகறயயும், அது கதாடைர்ோன 
கேயல்ோடுகளும், (வறரவு) கற்பு வாழ்கறக 
கதாடைர்ோன கேயல்ோடுகள் இறவ இரணடும் 
அன்பின் ஐந்திற்யில் அடைஙகுவன.

க்ளவு வாழ்கறகயின் கதாடைககம் ஆண 
றகககிற்ளயில்கதாடைஙகுவபத இயல்ோக 
உள்்ளது. தறைவனின் மனம் தறைவியின் 
அழறகக கணடு அதில் ஈர்ப்பு ஏற்ேடடை பின் 
கேணணின் றேறகக குறிப்பின் மூைம் அவள் 
காதறை உ்ர்ந்து ககாள்ளுதல். நற்றிற்யில் 
க்ளவு கதாடைர்ோன ோடைல்கள் 46 இடைம் 
கேற்றுள்்ளன. அதில் 25 தறைவன் கூற்று 
ோடைல்கள் (104, 123, 128, 140, 152, 155, 160, 185, 181, 
199, 201, 204, 209, 213, 215, 220, 245, 255, 245, 324, 
349, 359, 392, 938). அதற்கு அடுத்த நிறையில் 14 
பதாழி கூற்றுப் ோடைல்கள்இடைம்கேறுகின்ைன.
(6,8,13,25,32,39,65,75,77,80,82,95,101).தறைவி 
கூற்றுப் ோடைல்கள் (332,334,335,382,102,54,70) 7 
மடடுபம இடைம்கேற்றுள்்ளன. இதில் இந்தப் 
ோடைல்கள் காதல் மிகுதிறயத் கதரிவிககும் 
ோடைல்க்ளாக உள்்ளன.

இதில் றகககிற்ள என்று கோல்ைப்ேடும் 
‘முதல் ோர்றவ’ க்ளவு என்ேது தறைவனிடைம் 
மடடுபம பதான்றுவதாய அறமந்துள்்ளது. 
இறதத் தான் அக இைகக்ஙகளும் 
கூறுகின்ைன. றகககிற்ளககுத் துற் நிற்கும் 
பதாழியின் கூற்றுகள் அடுத்த நிறையில் 
இருககின்ைன. ஆனால், தறைவியின் 
றகககிற்ள குறித்த ோடைல்கள் நற்றிற்யில் 
எஙகும் இடைம் கேைவில்றை. குறிப்ோக 
75ஆவது ோடைலில் தறைவன் கூற்றில் 
பதாழிறயப் ோர்த்து “பேயரி ேரந்த ஆயிறழ 
மறழககண,உைாஅ பநாககம் உற்ை என், றேதல் 
கநஞ்ேம் உயயுமாபை” என்ை மாமூைனாரின் 
வரிகள் தறைவியிடைம் தன் காதறை எடுத்துக 
கோல்லி அவள் பநாககத்றத அறிந்து 
வருமாறு தறைவன் பதாழியிடைம் கூறுகிைான். 
ோர்த்தவுடைன் காதல் ககாணடை தறைவன் 

தறைவியின் விருப்பிறன அறிய, பதாழியின் 
உதவிறய நாடுவதாகப் கேரும்ோன்றமயான 
ோடைல்கள் இடைம் கேற்றுள்்ளன.

 ோர்த்தவுடைன் ஏற்ேடும் காதல் குறித்துப் 
கேரியாரியம் கூறுவது என்னகவனில் 
“உணறமக காதல் என்ேது ஒருவறர ஒருவர் 
ோர்த்தவுடைன் உணடைாகுமா? அல்ைது ககாஞ்ே 
நா்ளாவது ேழகியவுடைன் உணடைாகுமா? 
ோர்த்ததும் ஏற்ேடடை காதல் உயர்வானதா? 
அல்ைது சிறிது நாள் ேழகியபின் ஏற்ேடும் 
காதல் உயர்வானதா? ேரீரத்றதத் கூடைச் 
ேரியாயத் கதரிந்து ககாள்்ளாமல் தூர இருந்து 
ோர்ப்ேதாபைபய ஏற்ேடும் காதல் நல்ைதா? 
அல்ைது ேரீரத்தின் நிறை முதலியறவகள் 
கதரிந்து திருப்தியறடைந்த காதல் நல்ைதா? 
என்ேறவகற்ளக கவனிககும்போது ேரீர 
மாறுோடடைாலும் கோருத்தமின்றமயாலும் 
ஏன் எப்ேடிப்ேடடை உணறமக காதலும் 
மாைமுடியாது என்ேதற்கு என்ன விறடை ேகர 
முடியும்? அல்ைது உணறமயாகபவ ஒருத்தன் 
ஒருத்தியுடைன் காதல் ககாணடு விடடைால் ஒருத்தி 
தப்ோய அதாவது பவறு ஒருவனிடைம் காதல் 
ககாணடு விடடைதாகக கருத பநர்ந்தால் அது 
கோயயாகபவா கமயயாகபவ இருந்தாலும் 
தன் மனதுககுச் ேந்பதகப்ேடும்ேடியாய 
விடடைால் அப்போது கூடை காதல் மாைாமல் 
இருந்தால் தான் உணறமக காதைா? 
அல்ைது தன் மனம் ேந்பதகப்ேடடைால் 
அதிருப்தி அறடைந்தால் நீஙகிவிடைக கூடிய 
காதல் குற்ைமான காதைா என்ேதற்கு என்ன 
மறுகமாழி ேகர முடியும்? (25-கே.ஏ.ஆ.ே-25)

 பமபை கூைப்ேடடை கேரியாரின் 
ககாள்றக  அடிப்ேறடையில் இயற்றகப் பு்ர்ச்சி 
என்ேதற்கு இைககியவாதிகளும், இைகக் 
ஆசிரியர்களும் குறிப்பிடும் கோருப்ள இஙகு 
பகள்விககு உடேடுத்தப்ேடுகிைது. இயற்றகப் 
பு்ர்ச்சி என்ேது இயல்ோய ஆணும், 
கேணணும் ேந்திககும் போது ஏற்ேடும் காதல் 
உ்ர்வு. அவவாறு இருப்பின் பதாழியின் 
உதவிறயத் தறைவன் நாடை பவணடிய 
அவசியம் என்ன? என்ை பகள்வி இயல்ோகத் 
பதான்றும் அறதத்தான் கேரியார் அவர்கள் 
பகள்வியாயக பகடகிைார்.
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 கதால்காப்பியர் இதறன

 “நாடடைம் இரணடும் அறிவுடைம்   
 ேடுத்தற்குக

 கூடடியுறரககும் குறிப்புறரயாகும்”   
   (கதால்.க்ள.5)

 நற்றிற்யில் இருவரும் ஒத்த ோர்றவ 
ககாணடு ஒரு மனதுடைன் க்ளவில் ஈடுேடுவது 
போன்ை ோடைல்கற்ளக கா்முடியவில்றை. 
இயற்றகப் பு்ர்ச்சிப் ோடைல்களிலும் 
தறைவியின் அழகில் ஈடுேடடு காதலுற்ை 
தறைமகறனத் தான் கா்முடிகின்ைது.

 “பநாயும் கநகிழ்ச்சியும் வீடைச் சிைந்த
 பவயவனப் புற்ை பதாற்ள நீபய
 என்னுடைன் வருதிபயா நன்னறடைக   
   ககாடிச்சி" (82)

 என்ேதில் தறைவன் தன் விருப்ேபம 
பமபைாஙகி நிற்ேறதக கா்ைாம்; அபதபோல் 
காமம்மிகக கழிேடைர் கி்ளவி என்னும் கூற்று 
கேரும்ோன்றம க்ளவுக காைத்தில் தறைவன் 
கூற்ைாகபவ நற்றிற்யில் கவளிப்ேடுகிைது. 
தறைவியின் காதல் உ்ர்வு கவளிப்ோடடுத் 
தன்றம குறைவாகபவ உள்்ளது. 
நற்றிற்யில் 4 இடைஙகளில் மடடுபம 
தறைவியின் கவளிப்ோடடுத் தன்றமயுறடைய 
ோடைல்கற்ளக கா்முடிகின்ைது. 

 க்ளவு நீடடிககும் தருவாயில் ஊரின் 
கண ‘அைர்’ பதான்றுதலின் கார்மாக 
இற்கேறித்தல் என்னும் வீடடுச் சிறை 
றவப்பு தறைவிககு மடடுபம நிகழ்கிைது. 
ேகல் குறியிடைம் வருதல் அறனவருககும் 
கதரிந்ததால், இரவுக குறியிடைம் வருதல் 
கதாடைர்கிைது.

 இரவுக குறியிடைம் வருதல், அல்ைகுறிப் 
ேடுதல், வறரந்துககாள்்ளத் பதாழி 
வற்புறுத்துதல், வறரயாது காைம் தாழ்த்துதல் 
கதாடைர்ோன ோடைல்கள் நற்றிற்யில் அதிகம். 
138 இடைஙகளில் இத்தறகய கோருணறம 
கற்ள உள்்ளடைககியதாயப் ோடைல்கள் 
கா்ப்ேடுகின்ைன. இதில் இற்கேறித்தல் 
கதாடைர்ோன 12ோடைல்கள் (27, 136, 132, 134, 173, 
191, 192, 194,232, 319, 372, 373)அறமந்துள்்ளன. 

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

 இற்கேறிப்பிற்கு உடேடுத்தப்ேடைத் 
தறைவி ேடும் துயரிறன 

 “கழி பேர் மருஙகில் கற்க கால்   
    நீடிக
 கணபோற் பூத்தறம  கணடும் நுணேை 
 சிறு ோேறடைய கநயதல் 
 குறுபமா கேன்கைனக கூைா பதாப்ள”   
     (27)

குடைவாயிற் கீரத்தனார் ோடைல் வழி 
கா்ைாம்.

வறரயாது காைம் தாழ்த்தியறமககுக 
கார்ம் தறைவனாகபவ கா்ப்ேடுகிைான். 
நற்றிற்ப் ோடைல்களில் ேழகிய தறைவன் 
மைந்து விடுதல், கதாடைர்புகற்ளத் 
கதாடைராமல் இருத்தல் (108), அன்றன 
அறிந்ததால் தறைவறன வற்புறுத்துதல் 
(145), தறைவியின் உடைல் மாற்ைத்திறனத் 
தாய அறிந்ததால் விறரவில் ம்முடிகக 
வற்புறுத்துதல் (251) என்று ேை கார்ஙக்ளால் 
க்ளவு வாழ்விலிருந்து வறரந்து ககாள்்ள 
பதாழியால் வற்புறுத்தப்ேடுகிைது. ஆண, 
கேண இருவராலும் பமற்ககாள்்ளப்ேடும் 
காதல் என்ேது இருவரும் மனம் ஒப்பித் 
திரும்ம் கேயதுககாள்்ளக குடும்ேத் 
தறடை இருந்துள்்ளது. குறிப்ோகத் தாய 
மறுப்ேதாகவும், இற்கேறிப்ேதாகவும் 
கா்ப்ேடுகிைது. வறரந்து ககாள்ளும் 
பநாககமும் கேயல்ோடுகளும், கேண மற்றும் 
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கேணற்ச் ோர்ந்த நடோகிய பதாழியிடைபம 
அதிகமாக கா்ப்ேடுகிைது. 

காதல் காைஙகளில் தவிப்பும், ஏககமும் 
ககாணடிருககும் தறைவன், வறரதலின் 
பவடறக ேற்றுக குறைந்தவனாகபவ 
கதன்ேடுகிைான். இயற்றகப் பு்ர்ச்சி 
இடைந்தறைப்ோடு, ோஙகற் கூடடைம், 
ோஙகியர் கூடடைம் போன்ைறவகளின் 
போது ஆண ஆர்வப்ேடுவதும், திரும்ம் 
என்று வந்தவுடைன் காைம் தாழ்த்துவதும், 
மற்ைவர்கள் மீணடும் மீணடும் வலியுறுத்தித் 
திரும்த்திற்கு தயார் கேயவதும் ஏன்? என்ை 
பகள்வி எழுகிைது. கேரியாரின் பகள்விகள் 
இஙகு உணறமயாகின்ைன. 

உணறமக காதைாக இருப்பின் 
இருவருககும் வறரதலின் பவடறக 
ஒன்ைாயத்தாபன அறமய பவணடும்? எப்ேடி 
மாறுேடும்? சிை இடைஙகளில் தறைவன் 
மைந்துவிடடைாபனா என்ை ஐயம் ஏற்ேடும் 
வறகயில் ோடைல்கள் அறமந்துள்்ளன. காதல் 
என்ேது உணறமயாக இருந்தால் எப்ேடி மைந்து 
போவான்? என்ை பகள்வி எழுகிைது. அப்ேடி 
இருந்தது என்ைால் இயற்றகப் பு்ர்ச்சி 
என்ேது கதயவத்தினால் கூடடுவித்தல் என்ை 
கருத்து எப்ேடிச் ேரியாக இருகக முடியும்?

 “கோயயும் வழுவும் பதான்றிய   
   பின்னர் 
 ஐயர் யாத்தனர் கர்ம் என்ே” –   
    (கதால்.கற்.4)

 திரும்ம் இன்றி ஆணும் கேணணும் 
கூடி வாழ்ந்த தமிழ்ச்ேமுதாயத்தில், திரும் 
முறை ககாணடுவந்ததற்கான கார்த்றதத் 
கதால்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்ைார்.

 இயற்றகயான காதல் என்ைால் அதில் 
எவவாறு கோயயும் வழுவும் பதான்றியிருககக 
கூடும்? ஆக, ‘காதலில்’ கோய கைந்துள்்ளறத 
அறியமுடிகிைது. இறதத்தான் கேரியார் 
“காதலில் இரணடுவிதமாம்; ஒன்று 
உணறமக காதைாம்; மற்கைான்று கவறும் 
காதைாம். இல்ைாத வஸ்துவுககு இரணடு 
கேயர்கள் இருந்தாகைன்ன? 100 கேயர்கள் 
இருந்தாகைன்ன? கேயறரகககாணடு 

ஆவகதான்றுமில்றை. வஸ்து உணடைா 
இல்றையா? என்ேதுதான் பகள்வி?  (கேரி.
விடு.11.05.1943) என்று குறிப்பிடுகிைார். 

கேரியார் பகடகும் பகள்விறய 
நற்றிற்பயாடு கோருத்திப் ோர்ப்ேது 
அவசியம். காதல் பவடறகயாக நற்றிற்யில் 
உள்்ள 43 ோடைல்கள். ஆனால், அக காதறை 
இல்வாழ்கறகறய பநாககித் திருப்ே முயற்சி 
பமற்ககாள்ளும் ோடைல்கள் 138. காதல் 
என்ேது உணறமயானால் திரும்த்றதத் 
தூணடைச் கேயய பவணடிய அவசியம் ஏன் 
வரபவணடும்? அறதத்தான் கேரியார் “வஸ்து 
உணடைா? இல்றையா?”என்று இயல்ோயக 
பகடகிைார். ‘காதல்’ என்ேது உணறமயா? 
கோயயா? என்ை பகள்வி எழுப்புகிைார் 
கேரியார்.

 வறரயாது காைம் நீடடிககும் 
காைத்தில் ‘கநாதுமைர் வறரவு’ வருகிைது. 
அதாவது அயைவர் கேணபகடடு வருதல்; 
அது கதாடைர்ோன ோடைல்கள் நற்றிற்யில் 
165, 208, 300 ஆகிய மூன்று ோடைல்களில் 
வருகிைது. காதறைத் தன் தாய, தந்றதயிடைம் 
கூை முடியாச் ேமூகச் சூழறைபய இதன் 
வழி அறியமுடிகிைது. கேரியார் அவர்கள் 
”திரும்ம் என்ேது வயது வந்த அறிவு 
வந்த ஓர் ஆணுககும், கேணணுககும் 
ேம்மந்தப்ேடடை காரியபம ஒழிய மற்ை 
யாருககும் பவறு எந்த கடடுப்ோடடுககும் 
ேம்ேந்தப்ேடடைதல்ை” (கேரி.கு.அ.30.06.1940) 
திரும்ம் என்ேதில் ஆண கேண ஒப்புதல் 
அவசியம். இதில் மற்ைவர்கள் கருத்துச் 
கோல்ைபவா, தறையிடைபவா எந்த உரிறமயும் 
கிறடையாது என்ேபத கேரியாரின் கருத்தாக 
கவளிப்ேடுகிைது.

 காதல் வாழ்கறகறய நிறைவுககுக 
ககாணடு வரத் திரும்ம் கேயதல் பவணடும். 
அந்தத் திரும்த்திற்குப் கோருளீடடி வரும் 
கோறுப்பு ஆணமகறனச் ோர்ந்ததாகபவ 
இருந்து வந்துள்்ளது. நற்றிற்யில் 
வறரவிறடைறவத்துப் கோருள்வயின் பிரிதல் 
கதாடைர்ோன 17 ோடைல்கள் இடைம் கேற்றுள்்ளன 
(7, 37, 38, 56, 87, 133, 183, 197, 218, 219, 238, 
244, 249, 277, 284, 364, 369). வறரவு இறடை 



71January - March 2022

றவத்துப் கோருள்வயின் பிரிதல் என்ேது 
திரும்த்திற்கான கோருளிறன ஈடடி வந்து 
கேணணின் தாயாரிடைம் அளித்தல் எனக 
குறிககப்ேடுகிைது.

 “காதலின் முறைவிறை விடைத்தறம   
    ோஙகி
 காதலிககு உ்ர்த்தலும் காதலி   
    நற்ைாய
 உள்்ள மகிழ்ச்சி உள்்ளலும்”   
   (ந.அ.கோ.வறர-174)

 தறைவிறய ம்ந்து ககாள்வதற்காகத் 
தறைவன் தறைவியின் கேற்பைாருககு முறை 
விறையாகப் கேரும்கோருள் ககாடுத்தறைப் 
ோஙகி தறைவிககு உ்ர்த்துதலும், 
அந்தப் கோருற்ளக  கணடு தறைவியின் 
தாய அறடையும் மகிழ்ச்சியும் இஙபக 
குறிப்பிடைப்ேடுகிைது. இதன் குறிப்ோகத் 
தறைவி மீது தறைவன் ககாணடை காதலில் 
உணறமத் தன்றம அ்ளவிடைப்ேடுகிைது. 
அதறன றவத்துத் தறைவிறய அவன் 
ோதுகாககும் முறையும் தீர்மானிககப்ேடுகிைது. 
கேரியார் கேணகற்ளத் தற்ோர்பு உறடையவர் 
க்ளாக வாழ பவணடும் என்கிைார்.  “கேணகள் 
இன்கனாருவறர நம்பித்தான் பிறழகக 
பவணடுகமன்கின்ை நிறையில் இல்ைாமல் 
தஙகற்ளத் தாஙகப்ள ோதுகாத்துக ககாள்்ள 
பவணடும் கதாழிலுள்்ளவர்க்ளாக கேணகள் 
இருகக பவணடும்” (த.கே.விடு 26.06.1969).

 ஆற் நம்பி வாழ பவணடியிருப்ே 
தாலும், திரும்த்திற்கு முன்பே ஓர் 
ஆணமகன் தன் தகுதிறய நிரூபிகக பவணடிய 
கடடைாயம் இருப்ேதினாலும், வறரவில் 
இறடையில் கோருளீடடும் கேரும் கோறுப்பு 
ஆற்ச் ோர்ந்ததாக உள்்ளது. அந்தக 
கடடைாயம் இருப்ேதனால் வறரயாமல் 
காைம் தாழ்த்தும் நிறையில் ஓர் ஆணமகன் 
தள்்ளப்ேடடிருககைாம் என்ை கருத்து 
சிந்திககத்தககது. ேமுதாயக கடடைறமப்பில் 
ஆண கேண என்ை இருோைரும் இயல்ோக 
இல்ைாமல் ோதிப்புககு உள்்ளாகும் 
நிறையிறன உ்ர முடிகின்ைது. இந்த 
இயல்ேற்ை சூழறை நற்றிற் ேதிவு 
கேயகிைது.

 “இன மீன் ஆர்ந்த கவண குருகு மிதித்த
 வறுநீர் கநயதல் போை 
 வாழாள் ஆதல் சுைா பதாபய”

 கேயர் அறியப்ேடைாத புைவரால் 
ோடைப்ேடடை 183ஆவது ோடைலில். தறைவன் 
பிரிறவத் தாஙக இயைாப் கேணற்யும், 
பவறு வழியின்றிப் கோருளீடடைப் 
போகும் ஆற்யும் பதாழி கூற்ைாகப் 
ேதிவு கேயதுள்்ளார், 249ஆவது ோடைலில் 
உபைாச்ேனார். தறைவியின் பேரிககுத் பதரில் 
வருகிைான்; அஙகு பூககள் புலியின் பதாறைப் 
போைக காடசி தர, குதிறர நிற்காமல் 
விறரந்து கேன்று விடடைது. ஊர் அைர் தூற்ை 
அதனால் மீணடும் வந்து ம்முடிப்ோனா 
என்ை ஐயம் எழுவதாகத் தறைவி கூற்றுப் 
ோடைல் அறமந்துள்்ளது. இதன் மூைம் ஆணின் 
வலிறம பகலிககு உடேடடைால் மனம் கநாந்து 
போகும் நிறை ஆணிற்கு ஏற்ேடுவது ேதிவு 
கேயயப்ேடடுள்்ளது.

 வறரவிற்கான முயற்சியில் ஒன்ைாக 
‘மடைபைறுதல்’ என்ை நிகழ்வு இருந்துள்்ளது. 
இந்த மடைபைறுதல் ஆணகளுககானதாகக 
கடடைறமககப்ேடடுள்்ளது. இது கேருந் 
திற்ககான குறிப்ோகத் கதால்காப்பியம் 
குறிப்பிடுகின்ைது. (கதா.கோ.அ.தி.56). 
காமத்தின் மிகுதியால் ஆணமகன் 
மடைபைறுவதாகக குறிககப்ேடுகிைது. 
இதுகுறித்து நற்றிற்யில் ஒரு ோடைல் உள்்ளது. 
தறைவன் கூற்றுப் ோடைைான 146, இதறனக 
கந்தரத்தனார் ோடியுள்்ளார். ‘மதிப்பில்ைாத 
மைர்கற்ளச் சூடி மயககமுற்ைது போல், 
ேறனமடைைால் கேயயப்ேடடை குதிறரயில் ஏறி, 
ேை ஊர்களிலும் சுற்றி வருகின்ைாய’ என்று 
தறைவன் தனககுத்தாபன கூறிக ககாள்கிைான் 
பதாழி காதில் பகடகுமாறு. அதற்குக கார்ம் 
“அருளிக கூடும் ஆர்வ மாககள் நல்பைம் 
என்னுங கி்ளவி” என்கிைான். தன்றன 
நல்ைவன் என்று ஏற்றுக ககாணடு கேண தர 
பவணடும் என்ை எண்த்தினாபை இவன் 
மடைபைறுகின்ைான்.

 ஆணும்,கேணணும் உடைன்ேடடு 
வாழும் வாழ்வியறைப் கேரியாரியம் ஏற்கிைது. 
கடடைாயத் திரும்ம் என்ேபத கிறடையாது 
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கேரியாரியத்றதப் கோறுத்தவறரயில். 
மடைபைறுதல் என்ேது அறிவற்ை கேயைாகபவ 
கருதப்ேடுகிைது. ஆனால், இந்த மடைபைறுதல் 
கதாடைர்ோன கேயதிகள் கேரியார் ககாள்றகப் 
ேதிவுகளில் இல்றை. ஏகனனில் நறடைமுறை 
வாழ்கறகயில் சிககறை றமயப்ேடுத்தி 
அதற்கு மனிதத் தன்றமகபகற்ே விறடையாய 
இருப்ேபத கேரியாரியமாக, அவரின்  
ககாள்றகயாக உள்்ளது.

கேண, தன் வீடடைார் உடைன்ேடைாறம 
யினாபைா அல்ைது தன் காதறை கவளிப் 
ேடுத்தும் மன உறுதியற்ை கார்த்தினாபைா 
பதாழியின் அறிவுறுத்தலின்ேடி உடைன்ேடடு 
உடைன்போககு பமற்ககாள்கிைாள். 
தறைவனுடைன் உடைன்போககு கேன்ைவிடைத்து 
நற்ைாய, கேவிலித்தாய, தறைவன், கணபடைார் 
கூற்றுகள், இடைம்கேறுகின்ைன. இதில் 
கேரும்ோன்றம தறைவியின் கமன்றமயும் 
அச்ேமும் ேககுவமின்றமயும் நிறனந்து 
வருவதாக அறமந்துள்்ளது.

உடைன்போகறகத் தவிர்த்தல், (362, 
162) உடைன்போககில் இறடைச் சுரத்தில் 
கேவிலித்தாய 198, நற்ைாய கேவிலித்தாய 
புைம்ேல் (110, 143, 179, 184, 271, 279, 293, 305, 
29, 66) இறடைச்சுரத்தில் தறைவன் (149, 202, 
384, 9, 10, 76, 264, 362) என்று உடைன்போககு 
கதாடைர்ோக நற்றிற்யில் 21 ோடைல்கள் 
இடைம்கேற்றுள்்ளன. தறைவியின் கமன்றமத் 
தன்றமறயத் தறைவன் உ்ர்ந்தவனாய 
உடைன் போககிறனத் தவிர்ககும் ோடைைாக 
162 ோடைல் அறமந்துள்்ளது. கேல்வச் 
கேழிப்ோக வாழ்ந்த தன் மகள் தான் வாழ்ந்த 
வாழ்கறகறய நிறனத்து வருந்தாமல் 
இருககின்ை வாழ்கறகறயச் கேம்றமயாக 
வாழும் திைன் ககாணடை மகளின் கற்பு 
வாழ்கறகறய நிறனத்துப் கேருறமப்ேடும் 
கேவிலித்தாயின் கூற்று நற்றிற்யில் ேதிவு 
கேயயப்ேடடுள்்ளது.

“அறிவும் ஒழுககமும் யாணடு 
உ்ர்ந்தனள் ககால் 
………………………………………………..
கோழுது மறுத்து உணணும் சிறுமது 
றகயப்ள (110)

என்ை பூதனாரின் ோடைல், கற்பு 
வாழ்கறகயில் கேணகள் எப்ேடிப்ேடடை 
இடைர்ப்ோடுகள் வந்தாலும், மகிழ்ந்து வாழும் 
முறை தான் கேணகள் கறடைப்பிடிகக 
பவணடும் என்ேதும், அப்ேடிப்ேடடை நிறையில் 
கேண உ்வின்றி வாழ்கிைாள் என்று தாய 
வருந்தாமல், கேணணின் திணறமறயயும், 
ேககுவமான வாழ்வியறையும் நிறனத்து 
மகிழ்வதாக உள்்ளது. அதுபவ அைமாகவும் 
போற்ைப்ேடடுள்்ளது.

 எந்த நிறை வந்தாலும் கேண 
கோருளீடடைப்போதல் கிறடையாது 
என்ேறதபய வாழ்வியல் முறையாகத் 
கதால்காப்பியம் முதைான இைகக் நூல்கள் 
கூறுகின்ைன. 143 ோடைலில் நற்ைாய “நறிய நாறும் 
நின் கதுப்பு என்பைபன” என்று பகடகிைாள். 
இதன்வழி கேணகள் திரும்த்திற்கு முன் 
வாேறன மிகுந்த மைர்கற்ளச் சூடுவதில்றை 
என்ேது கேைப்ேடுகிைது. அதில் அவள் 
உடைன்போனது தவறில்றை; நான் அதறன 
அறிந்து ககாள்்ளாமல் இருந்ததுதான் தவறு 
என்று தன்றனத்தாபன கநாந்து ககாள்வதாக 
கண்கன் ககாற்ைனார் ேதிவுகேயகிைார். 
இதன்வழி கேணணின் காதறை மனதார 
இயல்ோக எடுத்துகககாள்ளும் ேமுதாயம் 
இருந்தறத அறிந்து ககாள்்ள முடிகின்ைது. 
271ஆவது ோடைலில் உடைன் கேன்ை மகற்ள மீடடு 
வரும் காடசிறயக கா் விரும்ோத நற்ைாயின் 
நிறை ேதிவாகியுள்்ளது. 279ஆவது கயமனார் 
ோடைலில் “சிைம்பு கழீஇச் கேல்வம், பிைரு்க 
கழிந்த என் ஆயிறழ அடிபய” என்ேதின்வழி, 
திரும்த்தின் போது கேணணின் காலில் 
அணியப்ேடடை சிைம்பிறனக கழியும் ேடைஙகு 
நிகழ்த்தப்ேடுவறதயும், அறதப் ோர்கக 
முடியாமல் போவறத நிறனத்துத் தாய 
வருந்துவதாக அறமந்துள்்ளது.

 293வது ோடைலில் தன் ஊரின் 
கேருறமறயக கூறும் நற்ைாய 

“மணிக குரல் கநாச்சித் கதரியல் குடிப், 
ேனிககள் ஆர்றகப் ோர்முது குயவன்
………………………………………………..
விழவுத்தறைகககாணடை ேழ விைல் 
மூதூர்”
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என்று கூறுகிைாள். இதன்வழி 
ேழஙகுடிறயச் பேர்ந்த குயவன் வாழும் 
ஊர் என்று கேருறமேடைக கூறுவதினால், 
குயவன்குடித் கதாழிலின் கேருறமறயப் 
ோராடடும் ேமுதாயம் என்ேது கேைப்ேடுகிைது. 
அப்ேடிப்ேடடை கேருறம மிகக குடியில் 
பிைந்த கேணற்ப் பிரிந்து தான் வருந்துவது 
போை, ஈரமில்ைாத கநஞ்ேம் ககாணடை 
அவனின் தாய என் போன்ை வருத்தத்றத 
அறடைய பவணடும் என்று பகாே கமாழி 
கூறுவதாய அறமந்துள்்ளது. இதன்வழி 
ஆணின் வீடடிலும் திரும் மறுப்பு 
இருந்திருகக வாயப்பு இருந்திருககுபமா என்ை 
ஐயம் எழுகிைது. 362ஆவது ோடைலில் ோறை 
நிைத்தின் கற்ளப்பு நீஙகத் தறைவிறயச் 
சிவந்த நிைமுறடைய தம்ேைப் பூச்சிகற்ளப் 
ோர்த்தும் பிடித்தும் விற்ளயாடும்ேடி 
கூறுகிைான். இதன்வழி கேணணின் திரும் 
வயது எதுவாக இருந்திருககும்? என்ை ஐயம் 
எழுகிைது. விற்ளயாடடுப் பிள்ற்ளயான 
மனநிறை ககாணடைவர்க்ளாகத் தான் 
கேரும்ோன்றமயான ேதிவுகள் உள்்ளன. 
அணிகைன்கற்ளத் திருத்தத் கதரியாதவள் 
என்ை ேதிவும் உள்்ளது குறிப்பிடைத்தககது.

நற்றிற் கூறும் கேயதிகளுககும் 
கேரியாரின் கேணணுரிறமக கருத்துக 
களுககும் முற்றிலும் முரணோடுகள் உள்்ளன. 
இருப்பினும் எல்ைாக குடிமககற்ளயும் ேமமாக 
மதிககும் தன்றமயும் அவர்களின் கதாழிலின் 
திைறமகற்ளப் போற்றும் தன்றமயும் 
கேரியாரின் மனிதபநயக கருத்துககளில் 
ஒன்ைாகும். அது நற்றிற்யில் ேதிவு 
கேயயப்ேடடுள்்ளது. கேற்ைதாய மகற்ளப் 
பிரிந்தால்  பின் கேன்று ோர்கக இயைாமல் 
புைம்புவதும் மற்ைவர்கள் மூைம் அதறனத் 
கதரிந்து ககாள்வதும், மனித பநயத்திற்கு 
முர்ானது. சிறுவயதில், ேககுவம் 
கேைாவயதில் திரும்ம் முடித்தறையும்ககா 
ககாணடு கேரியாரியம் முரணேடுகிைது. 

க்ளவு கவளிப்ேடுத்துதலும் அதனால் 
அைர் உருவாவதும், தாய அறிதலும் அதன் 
கார்மாகத் தறைவன் தறைவிறயச் ேந்திகக 
வராமல் சிறிது காைம் இருப்ோன். அதறனச் 
‘பேடேடுத்துதல்’ என்ேர்; நற்றிற்யில் 

பேடேடுத்துதல் கதாடைர்ோன ோடைல் 
ஒன்று மடடுபம இடைம்கேற்றுள்்ளது. (301). 
ோணடியன் மாைன் வழுதியின் ோடைலில் 
பதாழி கூற்ைாக இது அறமந்துள்்ளது.

வறரதல் என்ேதும் அந்த மகிழ்றவப் 
ேகிர்ந்து ககாள்வதும் இயல்ோகச் 
சுடடைப்ேடுகிைது. நற்றிற்யில் 5 ோடைல்களில் 
இப்கோருணறம அறமந்துள்்ளது. (131, 
138, 35, 163, 294). இது நற்றிற்யில் பதாழி 
தறைவியின் கூற்ைாக கவளிப்ேடுகிைது. இதன் 
வழி, காதல் ம்ம் முடிப்ேதில் ேை சிககல்கள் 
இருந்துள்்ளறத உ்ரமுடிகின்ைது. 

க்ளவு வாழ்விலிருந்து மீணடு வருதல், 
வறரதலின் பின் கற்பு வாழ்கறக எனப்ேடும் 
திரும் வாழ்கறக. இவவாழ்கறகயில் 
ேல்பவறு கார்ஙக்ளால் தறைவன் 
தறைவிறயப் பிரிந்து கேல்லுதல் இயல்ோய 
உள்்ளது. அதில் ஒன்றுதான் ேரத்றதயர் 
பிரிவு. ஆணும் கேணணும் இற்ந்தபத 
இல்ைை வாழ்கறக என்ேர். இதில் கேண 
மடடுபம அைத்பதாடு நிற்கபவணடி கடடைாயப் 
ேடுத்தப்ேடுகிைாள். ஆண,தன் மனம் போன 
போககில் வாழ்கறகறய அறமத்துக 
ககாள்ளும் உரிறமறயச் ேமுதாயம் 
அளித்துள்்ளறதப் ேரத்றதயர் கதாடைர்பின் வழி 
உ்ர்த்தப்ேடுகிைது. ஒன்றுககும் பமற்ேடடை 
ேரத்றதயர்கப்ளாடு கூடி இன்ேம் துயப்ேது 
ஆணின் இயல்ோன ேணபு நைன்க்ளாக 
ககாள்்ளப்ேடுகிைது.

நற்றிற்யில் ேரத்றதயர் கதாடைர்ோன 
ோடைல்கள் 38 இடைஙகளில் இடைம் கேறுகின்ைன. 
இப்ோடைல்கள் தறைவி, பதாழி, தறைவன், 
ேரத்றத கூற்றுக்ளாக அறமந்துள்்ளன. 
ேரத்றதயர் பிரிவு கார்மாக ஏற்ேடும் ஊடைல் 
(தறைவி பதாழி 28) (20, 30, 50, 74, 90, 120, 127, 
167, 170, 176, 18, 200, 210, 207,203,250, 260, 270, 
208, 209, 291, 310, 330, 340, 350, 360, 380) ேரத்றத 
தன் மன உ்ர்றவ கவளிப்ேடுத்துவதில் (8), 
தறைவன் (370) (40, 100, 150, 176,216, 315, 320,390, 
400) ககாள்ளும்ேடி சுடடுகின்ைனர்.

நற்றிற்யில் இல்வாழ்கறகயில் 
கேணகள் ஆணகள் மீது ஊடைல் ககாள்ளும் 
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ஒபர ஒரு இடைம் ேரத்றதயர் கதாடைர்புதான். 
வறுறம, இல்ைாறம போன்ை எத்தறனத் 
தறடைகற்ளயும் ஒரு கோருடடைாக மதிககாத 
கேணகள், ேரத்றதயர் கதாடைர்றே மடடும் 
ஏற்றுக ககாள்்ள மறுககின்ைனர்.

க்ளவுக காைத்தில், வறரயும் நாள் 
கதாடடும் தறைவி இல்றைகயன்ைால் 
உயிர் வாழ இயைாது என்ை்ளவில் தன் 
அன்றே கவளிப்ேடுத்தும் தறைவன், கற்புக 
காைத்தில் ேரத்றதயுடைன் உைவு ககாள்கிைான். 
ேரத்றதயர் கதாடைர்றே உைக இயல்ோக 
ஏற்றுகககாள்ளும், கருத்தியல் நிைவி 
வந்துள்்ளது. தறைவன் ஒன்றுககு பமற்ேடடை 
ேரத்றதயர்களுடைன் உைவு ககாணடிருந்தறம 
ேரத்றதயர் கூற்றுப் ோடைல்கள் வழி அறிந்து 
ககாள்்ள முடிகின்ைது. தறைவியுடைன் உைவு 
ககாள்்ள இயைாக காைஙகளில் ேரத்றதயறர 
நாடுதல் இயற்றக என்று கருதும் ேமுதாயமாக 
இருந்துள்்ளறதயும் அறிய முடிகிைது.

நற்றிற்யில் ேரத்றதயர் கதாடைர்ோன 
கேயதிக்ளாகப் ேரத்றதயறரப் பிரிந்த 
தறைவனுககு வாயில் மறுத்து இஙபக 
வராபத, அஙபக உனககாகக காத்திருப்ோள்  
என்று கூறுதல் (20,30); தறைவறன 
நா்யமில்ைாதவன் என்று ேழித்துக கூறுதல் 
(60), மகப்பேறு காைத்தில் நிகழ்ந்த ேரத்றதயர் 
பிரிவிற்கு வாயில் மறுத்தல் (74), அவளிடைம் 
ஊடியதால் இஙகு வந்தனர். உன்றனக கா் 
பவணடிய பநாககில் அல்ை என்று கூறித் பதாழி 
வாயில் மறுத்தல் (90), “எமகபக வருகதில் 
விருந்பத” என்று ஊடைல் தணிககும் வாயிைாக 
விருந்தினறர வீடடிற்கு அறழத்து வரும் 
தறைவன் (120). என வருகின்ைன.

கேயர் அறியப்ேடைாத புைவரின் 
ோடைல் (170) அழகிய வனப்பிறன உறடைய 
விைலியிடைமிருந்து தஙகள் க்வன்மார்கற்ளக 
காத்துகககாள்்ள பவணடும்; எப்ேடி என்ைால்:

 “ஆரியர் துவன்றிய பேரிறே முள்ளூர்ப்
 ேைருடைன் கழித்த ஒள்வாள் மறையன்

 ஒரு பவற்கு ஓடி யாஙகு நம்

 கேருறமயது எவபனா இவள்    
 வன்றம தறைப்ேடிபன”

வீரர்களின் பவறு ேறடைககு  அஞ்சி  ஓடிய 
ஆரியப்ேறடையிறன ஒப்பிடடுக கூறியுள்்ளார். 
பதாழி வாயிைாக வந்தும் வாயில் மறுககும் 
தறைவி தறைவறன ஒரு காைத்திலும் ஏற்க 
மாடபடைன் என்கிைாள் “என்கனாடு கழியும் 
இவ இருவரது இகபை”(170)

கதாழிைால் வரும் கேல்வம், 
கேல்வமன்று; தன்றனச் சூழ்ந்தவறர கநஞ்ேம் 
பநாகாமல் றவத்திருப்ேபத உணறமயான 
கேல்வமாகும்.(210) நீ ேரத்றதறய நாடிச் 
கேல். அது உன் விருப்ேம், ஆனால், என்றனத் 
கதாடைாபத (260) உன் கேயல் நத்றத, ஆறமக 
கறி உணணும் மன்னர்களின் இழிகேயல் போல் 
உள்்ளது.(280)  ேரத்றதயறர நாடிய தறைவறன 
பநாககி பதாழி, உன்றன ஆணமகன் என்று 
யாரும் கருத மாடடைார்கள் (290) நீ ேரத்றதயறர 
நாடுகிைாய; ஆனால், தறைவிபயா உன் 
மகற்ளப் கேற்று உன்றனபய நிறனத்து 
வாழும் கற்புறடையவ்ளாய இருககிைாள் 
(330); ேரத்றதயர் கதாடைர்பு, ஊடைல் குறித்த 
ோடைல்களில் ஒன்று மடடும் தறைவன் 
கூற்றுப் ோடைைாக உள்்ளது. (370) அப்ோடைறை 
உறையூர்க கதுவாயச்ோத்தனார் ோடியுள்்ளார்.

“புதல்வன் ஈன்கைனப் கேயர் கேயர்த்து   
    அவவரித்
 திதறை அல்குல் முதுகேணடு ஆகி”

 குடிகேருக உதவுேவள் தறைவி 
குழந்றத கேற்ைதால் முதுறம அறடைந்தாள். 
அதறன தான் கா் நா்முற்ைாள். 
அத்தறகயவள் இன்று ஊடைல் ககாணடைாள் 
எனப் ோ்னிடைம் வருந்தும் தறைவன் 
மனநிறையிறனப் ேதிவு கேயதுள்்ளார்.

 கேரியாரியம் என்ேது மனிதபநய 
அடிப்ேறடையிைான ேமன்ோடடுக ககாள்றக. 
மனிதச் ேமன்ோடறடை ஆரியம் மறுப்ேதால் 
அதறன எதிர்த்தார். நற்றிற்ப் ேதிவில் 
மறையனது பவற்ேறடைககுத் தாககுப் பிடிகக 
இல்ைாமல் ஓடிய ஆரிய ேறடைறயப்போல் 
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விைலியின் கணபவல் ேடடு க்வன்மார்கள் 
கேன்று விடுவர் என்று கூறுகின்ைனர். 
இதிலிருந்து இரு கேயதியிறன அறிந்து 
ககாள்்ள முடிகின்ைது. ேரத்றதறய அல்ைது 
விைலிறய மறையமானின் பவற்ேறடை 
பயாடும், க்வன்மார்கற்ள ஆரியப் 
ேறடையுடைன் ஒப்பிடடும் கூறியிருப்ேது 
க்வன்மார்களின் பமல் இருந்த பகாேபம 
கேரிதாகக ககாள்்ளப்ேடடைது கதரியவருகிைது.

நற்றிற்க காைத்திபைபய ஆரியப் 
ேறக இருந்தது. அறதத் தமிழ் மன்னர்கள் 
ஓடைச் கேயதுள்்ளனார் என்ை வரைாற்றுக 
குறிப்பிறனயும் அறிய முடிகிைது.

கேணகளுககுப் ேரத்றதயர் பிரிவினால் 
ஏற்ேடும் பகாேம் க்வன் மீபத ஒழிய 
மிபைச்ேர்கற்ளயும், அவர்களின் உ்றவயும் 
கீழ்நிறையில் எணணியிருந்த ேதிவின்மூைம் 
மனிதர்களுககுள் ேமமற்ை நிறை 
இருந்திருந்தறத உ்ர்ந்து ககாள்்ள முடிகிைது.

நற்றிற்யின் ேரத்றதயர் கூற்றுப் 
ோடைல்கள் 8 இடைம்கேற்றுள்்ளது(40,100, 150, 
150, 176, 216, 315, 320, 390, 400) தன்றன நாடி வந்த 
தறைவன், தறைவிககுக குழந்றத பிைந்ததும் 
யாரும் அறியாவண்ம் இரவில் கள்வறனப் 
போல் நமது வீடடிற்கு வந்துவிடடைார் (40)

என் றககற்ளப் ேற்றியறதயும், என்றனப் 
ேற்றியறதயும் உன் மறனவியிடைத்தில் 
கூறுபவன் என்ைவுடைன் தறைவன் அச்ேப் 
ேடடைறத ேரத்றத கூறுவது (100), குதிறரயின் 
மீபதறி எம் பேரி வந்தவன்இன்று பவகைாரு 
கேணற் நாடியுள்்ளறத அறிந்த என் தாய 
பகால்ககாணடு அறைகிைாள். வஞ்ேகம் 
கேயதுவிடடைதால் மீணடும் என்னிடைம் 
வர வாயில் பகடகிைாய ோ்பர, வந்தால் 
நறகப்புககு இடைமாகும் என்கிைார்(50), 
தறைவன் மீது காதல் ககாணடை ேரத்றத அவன் 
அன்பு முழுறமயாகக கிறடைககவில்றை 
என்ைாலும் அவறனத் தவிர பவறு 
யாறரயும் நான் நிறனககமாடபடைன் (216), 
புதுப் ேரத்றதயின் வரவிறனக கணடு தன் 
க்வன்மார்கற்ள வீடடில் அறடைத்து 

றவத்ததினால், தன் தறைவறனப் புதிய 
ேரத்றத இழுத்துச் கேன்றுவிடடைாள் 
(320), விழாககளின் போது தன்றன 
அைஙகரித்துகககாணடு விழாவிற்குச் கேல்ை 
பவணடும் என்ை நிறை ேரத்றதயர்களுககு 
இருந்துள்்ளறத ஒ்ளறவயாரின் 390 ோடைல் 
சுடடுகிைது.

அப்ேடி விழாவிற்குச் கேன்ைால் 
தறைவன் என்றனச் பேருவான்; பேர்ந்தால் 
தறைவியின் நைம் ககடும் என்று 
அறமந்துள்்ளது. தறைவிறய நிறனந்து 
வருந்துவதுபோல் அறியப்ேடுகிைது. தன்றன 
நாடி வந்த தறைவன் தன்றன மைககாமல் 
மீணடும் வரபவணடும் என்ேறத “நின் இன்று 
அறமந்தவன் ஆயின் இவண நின்று இன்னா 
பநாகககமாடு எவன் பிறழப்பு உணபடைா?(400) 
என்கிைாள். நீ வரவில்றைகயனில் நான் 
பிறழகக வழியில்றை என்று கூறுவது 
கதரியவருகிைது.

ேரத்றதயறர இழித்தும், ேழித்தும் 
பேசும் ேமுதாயம் காைந்பதாறும் 
இருந்துள்்ளறத நற்றிற்யின் ோடைல்களின் 
வழி அறிய முடிகின்ைது. உைவுககாணடை 
தறைவறனப் ேழிப்ேது, அவனிடைம் ஊடைல் 
ககாணடு தணியாது இருத்தல் போன்ைறவ 
குறித்த ேதிவுகப்ள அதிகம். ேரத்றதயர் 
உைவு ககாணடைவறன ஆக்ன்பை மதியா 
நிறை, மிபைச்ேர் உ்வு போல் உன் கேயல் 
கீழானது என்றுறரத்தல் போன்ைவற்றிறன 
அறியமுடிகின்ைது. கேரியார், "கு்த்திற்குத் 
கதயவீகக கல்யா்ம் என்று ஒரு அர்த்தமற்ை 
போலிப் கேயறரயும் ககாடுத்துப் கேணகற்ள 
வஞ்சிககின்பைாம். ஆறகயால், கேணகளுககு 
கல்யா் விடுதறை பவணடும்” என்கிைார்; 
அதன் அடிப்ேறடையில் நற்றிற்யில் ம் 
வாழ்கறகறய அறடையப் போகும் முன்பும் 
காதலினால் கேணகளுககான சிறைறவப்பும், 
உைகம் கதரியாதவ்ளாகப் கேணற்க 
காடடித் பதாழி வழி ம்வாழ்கறகககு 
உடேடுவதும், ம் வாழ்கறகயின் போது 
ஆணின் கோரு்ளாதாரத்திற்குத் தககவாறு 
குடும்ேம் நடைத்த எத்தனிப்ேதும், ஆணின் 
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மன மாறுோடடிறன பவறு வழியின்றி 
ஏற்ேதும், தன் க்வறனத் தவிர பவறு எந்தச் 
சிந்தறனயும் அற்ைவ்ளாக இருப்ேதும் என்று 
கேணணுககான அடிறம வாழ்கறகயும் 
அதற்கான கடடுப்ோடுகளும் கதாடைர்கின்ைன.

ேரத்றதறம என்கிை விேச்ோரம் ோர் 
கதாழிறை பமற்ககாள்ளும் கேணகளின் 
நிறைறயக கணணுற்ை கேரியார், மூவலூர் 
இராமாமிர்தம் அம்றமயாருககும் 
முத்துைடசுமி அம்றமயார்ககும் இறடையில் 
புரிதறை ஏற்ேடுத்திப் கோடடுககடடுதல் 
என்னும் முறையிறன, அதாவது பதவதாசி 
முறை ஒழியச் ேடடைமியற்ைக கார்மாக 
இருந்தார். கேரியாரின் ககாள்றககற்ளப் 
பின்ேற்றிய மூவலூர் இராமாமிர்தம் 
அம்றமயார் ‘தாசிகளின் பமாேவறை’ என்ை 
நூலிறன எழுதியுள்்ளார். அதில் பதவதாசிப் 
கேணகளின் வாழ்வியலில் ஏற்ேடும் 
இன்னல்களும் ககாடுறமகளும் ேதிவு 
கேயயப்ேடடுள்்ளன. இத்தறகய கேணகளுககு 
ேமுதாய அஙகீகாரமற்ை தன்றமறயக கருத்தில் 
ககாணடு 1929 கேஙகல்ேடடு சுயமரியாறத 
மாநாடடின் அறழப்பிதழில் ”விேச்ோரிகள் 
என்று தன்றனக கருதிக ககாணடிருககும் 
கேணகப்ள, மாநாடடிற்கு வாருஙகள்” என்று 
அறழப்பு விடுத்திருககிைார்.

நற்றிற்யில் காடடைப்ேடும் 
ேரத்தறம பமற்ககாள்ளும் கேணகள் குற்ைம் 
புரிந்த உ்ர்வுள்்ளவராகவும், தன்றன 
இழிந்தவர்க்ளாகவும் கருதிக ககாணடிருப்ேது 
ேரத்றதக கூற்றுப் ோடைல் வழி கதரிகிைது. 
அவர்களும் ேமுதாயம்மதிககும்இயல்பு 
வாழ்கறக வாழ ஆறேப்ேடுவதும், அது 
கிறடைககாவிடடைாலும்,தான் அது போல் 
வாழ்பவன் என்று உறுதி ஏற்ேதும் ோடைல்களின் 
ேதிவுக்ளாக உள்்ளது. மன ஏககஙகற்ளயும் 
ேமுதாயப் புைந்தள்்ளல்கற்ளயும் ஏற்று, 
எவவாறு ஒரு மனிதன் வாழ முடியும்? மனிதர் 
வாழ்வில் முதன்றம அஙகீகாரம் அதான். அந்த 
அஙகீகாரமற்ை வாழ்விறன பமற்ககாள்ளும் 
இழிநிறைறயத் தாஙகி வாழ்நாள் முழுறமயும் 
ேயணிககும் கோழுது எவவறகயான 

உ்ளவியல் சிககல்களுககுப் கேணகள் ஆ்ளாகி 
இருப்ோர்கள் என்ேது ஆயவுககு உடேடடை 
வருந்தத்தகக கேயதியாகும். 

இ்ளறமககாைத்தில் ேரத்தறம 
பமற்ககாணடை கேணகள் முதுறம அறடையும் 
போது பிறழப்புககு வழியில்றை என்ை நிறை 
ஏற்ேடும் என்ேது கணகூடு. அறதத்தான் ஒரு 
ேரத்றதப்கேண,”நீ என்றன மைந்து விடைாபத 
மீணடும் வரவில்றை என்ைால் பிறழப்புககு 
வழி இல்றை” என்று கவளிப்ேறடையாகபவ 
கூறுவறத நற்றிற்யில் ேரத்றதக கூற்றுப் 
ோடைைாக உள்்ளது. ேரத்றதறம என்ேது 
இன்ேம் துயப்ேதற்காக ஆ்ாதிககச் 
ேமுதாயத்தால் உருவாககப்ேடடை முறை 
என்ேறத இதன் வழி உ்ர முடிகிைது. 
இவவ்ளவு வேவுகளுககுப் பின்னும் தறைவன் 
ேரத்றதறய பநாககிச் கேல்லுதலும், ஒரு 
ேரத்றதறய விடுத்து மற்கைாரு ேரத்றதயிடைம் 
கேல்லுதலும்இயல்ோக இருந்துள்்ளது. 
குழந்றத கேற்கைடுத்தவுடைன் கேணற் 
முதுகேணடிர் என்று அறழககும் நிறையும், 
ஆனால் வயதில் மூத்த இவபனா இ்ளறம 
சுகம் பவணடிச் கேல்லுதல் எந்த வறகயான 
ேமுதாய ஏற்பு என்று பகள்வியாக உள்்ளது. 
தறைவியுடைன் உைவு ககாள்்ள இயைாத 
சூழலில், ேரத்றதறய நாடுதல் என்ேது 
எவவாறு அைமாகும் என்ை பகள்வி எழுகிைது.

ேரத்றத கோருள் நாடடைம் மடடுபம 
உறடையவள் என்ை கோதுப்புத்தி யுள்்ளது. 
ஆனால், நற்றிற்ப் ோடைல் வழி ேரத்றதயர் 
அன்புககாக ஏஙகுேவர்க்ளாகவும், புைம் 
பேசுதல் கணடு அஞ்சுேவர்க்ளாகவும், 
தறைவன் தன்றன மைந்து விடடைால் 
தன்றனப் புரப்ேவர் இல்றை என்று 
அச்ேம் ககாள்ேவர்க்ளாகவும் தன்றன 
விடடுப் புதுப் ேரத்றதயிடைம் கேல்வறத 
கவறுப்ேவர்க்ளாகவும், தறைவிககு 
இரஙகுேவர்க்ளாகவும், தறைவனின் 
கேயறைத் தறைவியிடைம் கோல்லிவிடுபவன் 
என்று தறைவறனக பகலி பேசுேவர்க்ளாகவும், 
தன்றன பநாககித் தான் தறைவன் வருகிைான் 
தானாகத் தறைவனிடைம் கேல்ைவில்றை 
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என்ேறதயும் அறிந்து ககாள்்ள முடிகின்ைது.

ேரத்றதயர் உைவினால் தறைவி 
ஊடைல் ககாள்கிைாள் ேரத்றதயர்கற்ளத் 
திடடுவதில்றை; தறைவறனபய திடடுகிைாள்; 
ேரத்றதயர்கள் தஙகள் நிறைறயப் 
கேருறமயாக எணணுவதாக எஙபகயும் 
ேதிவு இல்றை.அன்பில்ைா, ஆதரவில்ைாச் 
சூழ்நிறைறய எணணி வருந்துவதாகபவ 
ேதிவுகள் கா்ப்ேடுகின்ைன. அப்ேடியிருகக 
ஆணகள் தஙகளின் வாழ்வியல் கடடைற்ை 
சுதந்திரத்திற்காகப் கேணகளின் வாழ்றவச் 
சுரணடி வாழ்ந்துள்்ளனர் என்ேது கதரிய 
வருகின்ைது.

தந்றத கேரியார் அவர்கள் “விேச்ோரம் 
என்ை வார்த்றத ஆண-கேண பேர்கறக 
ேம்ேந்தப்ேடடைதற்பக ேயன்ேடுத்தப்ேடடு 
வருகிைது”. (கே.ஏ.அ.ே.45) ஆனால் ஒரு 
கேணற்ப் ேழி சுமத்துவதற்கும் குற்ைம் 
ோடடுவதற்கும்  உேபயாகிககப்ேடும் 
கோல்ைாகும்; இதுபோன்ை குற்ைம் 
ோடடுவதிலும் வலியும் ஆணகளுககு 
கிறடையாது.

அப்ேடிச் கோல்ைப்ேடுவதற்காக எந்த 
ஆணும் பகாபித்துக ககாள்வதும் கிறடையாது. 
விேச்ோரம் என்ேது கேண்டிறமத்தனத்றதக 
காடடும் குறிப்பு வார்த்றத என்றுதான் 
கோல்ைபவணடும். விேச்ோரி மகன் என்று 
கோன்னால் தான் பகாேம் வருகிைபத தவிர 
விேச்ோரனுறடைய மகன் என்ைால் பகாேம் 
வருவதில்றை” (கே.ஏ.அ.ே.46) என்கிைார் 
கேரியார். 

அவர் குறிப்பிடும் விேச்ோரம் 
என்ேதும் ேரத்றதறம என்ேதும் ஒன்றுதான்; 
‘ேரத்றதறம’ என்ை கோல்ைாடைல் கேணற்க 
குறிப்ேதாகபவ உள்்ளது. ‘ேரத்தன்’ என்ை 
கோல்லிறன நற்றிற்யில் கா்வில்றை 
என்ைாலும், ேஙக இைககியஙகளில் தறைவி 
கூற்றுப் ோடைல் சிைவற்றில் தறைவறனப் 
‘ேரத்தன்’ என்ை கோல்ைால் தறைவி 
குறிப்பிடுவறதக கா்ைாம்.(அகம்146) 
குைள்- 1311). ேரத்தன் என்ை கோல்லுககு 

பவசியுடைன்கூடி கயாழுகுேவன்; என்று 
கோருள் தருகிைது. பவசிகயன்கைாரு பிரிவு 
இருப்ேதினால் தான் பவசியுடைன் கூடி ஒழுகும் 
ஆண இருககிைான் என்று தான் கோருள் 
ேடுகிைது. கேண தவைாக இருப்ேதால் ஆண 
தவைாகிைான் என்ேபத.

நற்றிற்யில் அறமந்துள்்ள 
கேயதிகளின் அடிப்ேறடையில் ேரத்றதறம 
என்ேது தறைவியாகிய கேண்ாலும் 
கவறுககப்ேடுகிைது. ேரத்தறமறயப் 
ேரத்றதயரும் மகிழ்வாக எடுத்துக 
ககாள்வதாகத் கதரியவில்றை அவர்களின் 
கூற்றுகளின் கோருணறம இருமருஙகிலும் 
தறைவறன நிறனத்து ஏஙகுவதாகவும், 
தறைவன் தன்னிடைம் உணறமயாக இல்றை 
என்ேதற்காக வருந்துவதாகவும் தான் 
இருககிைது. குறிப்ோகப் ேரத்தறமயில் 
ஈடுேடும் கேணகளின் முககிய பநாககம் 
கோருள் மடடுபம என்ை குறிப்பு நற்றிற்யில் 
இல்றை. நற்றிற்யில் காடடைப்ேடும் 
ேரத்றதயர் அன்புமிககவர்க்ளாகவும், 
சுற்ைத்தார் ேழிச்கோல்றை அஞ்சுேவர் 
க்ளாகவுபம இருககிைார்கள்.

கோத்துரிறம என்ேது கேணகளுககு 
அவசியம் பவணடும் ஆணகளுககு நிகராக 
பவணடும் என்ை 1929 கேஙகல்ேடடு 
சுயமரியாறத மாநாடடில் தீர்மானம் 
நிறைபவற்றியவர் கேரியார். கல்வி, 
கோரு்ளாதாரம், பவறைவாயப்பு, இவற்றில் 
கேணகள் ேமேஙகு உறடையவர்கள் என்ை 
ககாள்றகயுறடையவர். ஆனால், கேணற் 
ஆணின் குடும்ேப் கேருககத்திற்கு 
உதவுேவ்ளாகபவ கருதினர் என்ேறத 
நற்றிற் ேரத்றத கதாடைர்ோன தறைவன் 
கூற்றுப் ோடைலின் வாயிைாக உ்ரமுடிகிைது. 
கேண்டிறமத் தனத்தின் அடிப்ேறடைபய 
கோத்றதப் ோதுகாககும் ஆண வாரிசிறன 
உருவாககுவதினால் வந்தபத என்ேது 
ேல்பவறு ஆயவா்ளர்களின் கருத்து; ‘கற்பு’க 
பகாடோடு, அது கதாடைர்ோன விதறவகள் 
நிறை, றகம்றமக ககாடுறம எல்ைாம், 
கோத்றத அடிப்ேறடையாகக ககாணடைபத. 
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கோத்து ஆணிற்கானது; ஆணிற்கு வீடு, மறன, 
மககள் என்ேபத கோதுவாக இன்ை்ளவிலும் 
நறடைமுறையில் உள்்ள பகாடோடைாக உள்்ளது.

விதறவத் தன்றம குறித்த ோடைல்கற்ள 
நற்றிற்யில் கா்முடியவில்றை; கர்ப்ேத் 
தறடை என்ேது அககாை கடடைத்தில் இல்றை. 
குறிப்ோகப் கேரியார் கேண விடுதறை 
கேைபவணடுகமன்ைால் “ஆணறம” அழிய 
பவணடும் என்ைார்.

“கேணகளுககு மதிப்புக 
ககாடுப்ேதாகவும் கேணகள் விடுதறைககுப் 
ோடுேடுவதாகவும் ஆணகள் காடடிக 
ககாள்வகதல்ைாம் கேணகற்ள ஏமாற்று 
வதற்குச் கேயயும் சூழ்ச்சிபய ஒழிய பவைல்ை. 
எஙகாவது பூறனக்ளால் எலிகளுககு 
விடுதறை உணடைாகுமா? எஙகாவது 
நரிக்ளால் ஆடு பகாழிகளுககு விடுதறை 
உணடைாகுமா? கவள்ற்ளககாரர்க்ளால் 
இந்தியர்களுககுச் கேல்வம் கேருகுமா? 
எஙகாவது ோர்ப்ேனர்க்ளால் ோர்ப்ேனரல்ைாத 
வர்களுககுச் ேமத்துவம் கிறடைககுமா? 
என்ேறத பயாசித்தால் இதன் உணறம 
வி்ளஙகும்; அப்ேடி ஒருககால் ஏதாவது ஒரு 
ேமயம் பமற்ேடி விஷயஙகளில் விடுதறை 
உணடைாககி விடடைாலும் கூடை ஆணக்ளால் 
கேணகளுககு விடுதறை கிறடைககபவ 
கிறடைககாது என்ேறத மாத்திரம் உறுதியாக 
நம்ேைாம்” (கே.ஏ.அ.ே-97).

எனபவ, இந்த ஆ்ாளுறமச் 
ேமுதாயத்தில் விடுதறை என்ேபத 
ோத்தியமில்றை என்ேபத அவரின் 
கூற்ைாக உள்்ளது. அத்துடைன் கேணகள் 
விடுதறை கேறுவதற்கு ஆணகற்ளவிடைப் 
கேணகப்ள கேரிதும் தறடையாக 
இருககிைார்கள். ஏகனனில், இன்னமும் 
கேணகளுககுத் தாஙகள் ஆணகற்ளப்போை 
முழுவிடுதறைககு உரியவர்கள் என்கின்ை 
எண்பம பதான்ைவில்றை என்பை 
கூறுகிைார். கேணவிடுதறை கதாடைர்ோக 
இன்னும் ேல்பவறு கருத்துககற்ளப் கேரியார் 
கூறி இருப்பினும் நம் ஆயவிற்கு இதுபவ 

போதுமானது என்ேதால் இதன் அடுத்தடுத்த 
கேரியாரியக கருத்துககற்ள இவவாயவில் 
முன்கனடுககவில்றை.

கோருள்வயின் பிரிதல் இல்ைைக 
கடைறமகளில் ஒன்று.

“விறனபய ஆடைவர்ககு உயிபர    
   வாணுதல் 
மறனயுறை மகளிர்ககு ஆடைவர்    
   உயிர்”(குறு-135)

ோடைலின் கோருள் ேஙக இைககியக 
காைம் மககள் வாழ்வியலில் கோருளீடடுதலில் 
ஆணின் ேஙகு எத்தறகயது என்ேறதக 
காடடுவதாக அறமந்துள்்ளது. நற்றிற்யில் 
கோருள்வயின் பிரிதல் குறித்த ோடைல்கள் 119. 
வறரந்து ககாள்்ள வற்புறுத்தும் ோடைல்களுககு 
அடுத்த நிறையில் நற்றிற்யில் 
கோருள்வயின் பிரிதல் குறித்த ோடைல்கப்ள 
அதிகம். பிரிதல் துன்ேத்திறனயும், உயிர் வாழ 
இயைாறமயும், கேைவு அழுஙகுதறையும், 
தறைவியின் கமன்றமத் தன்றமறயயும், 
ஆற்றியிருககக கூறியும், ோறைநிைத்தின் 
ககாடுறமகற்ள எடுத்துககூறியும் உள்்ள 
ோடைல்கள் தறைவி பதாழி கூற்றுப் ோடைல்க்ளாக 
உள்்ளன. (1,5,24,26,28,33,41, 43,46,48, 64, 69,71, 73, 
79, 84, 85, 86, 89, 92, 97, 99, 107, 109, 111, 112, 115, 
118, 121, 124, 129, 130, 148, 153, 164, 171, 174, 177, 
181, 186, 189, 193, 193, 208, 212, 214, 224, 225, 226, 
229, 237, 240, 241, 243, 246, 248, 252, 262, 266, 269, 
274, 281, 286,289, 296, 302, 303, 316, 318, 325, 329, 
333, 337, 343, 348, 367, 381, 387, 391, 317) தறைவன் 
விறன முடித்து மீளுறகயில் தறைவியின் 
கமன்றமத் தன்றம குறித்து பதர்ப்ோகனிடைம் 
கூறும் ோடைைாக (3, 16, 21, 42, 52, 59, 62, 81, 103, 
105, 106, 113, 126, 137, 139, 141, 142, 151, 161, 166, 
169, 205, 221, 242, 256, 298, 308, 312, 321, 341, 346, 
352, 366, 371, 374) குறுந்கதாறகப் ோடைறை 
உற்று பநாககுறகயில், வறரவிறடை றவத்துப் 
கோருள்வயின் பிரிவிலும், தறைவியின் 
தாயாருககுத் திரும்த்திற்கு முன் தறைவன் 
ககாடுககும் ேரிசுப் கோருடகள் என்ை 
முறைவிறை, க்ளவு நீளுதல், உடைன்போககு 
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பமற்ககாள்ளுதல் போன்ை வாழ்வியல் 
அறனத்தும் கோருளியறைச் ோர்ந்பத 
அறமந்துள்்ளது. ம்வாழ்றகககுப் பின்னும் 
கோருளீடடைப் போதல் உைகியைாக 
இருந்துள்்ளது. இப்பிரிவானது ஒரு 
ஆணடிற்குள்்ளாக இருககபவணடும் என்றும் 
கதால்காப்பியம் கூறுகிைது. இத்தறகய 
கோருளிறன ஈடடுவது ஆணகளின் 
உயிராகவும், அத்தறகய ஆணகற்ளபய 
கேணகளுககு உயிராகக கருதுவர் என்ேதாக 
உள்்ளது. 

ஆனால். நற்றிற்யில் தான் விரும்பி 
ம்ந்த தறைவனது வீடடில் கோழுது மறுத்து 
உணணும் தன் மகளின் இல்ைைச் சிைப்பிறனக 
கணடு வியந்து ோராடடும் கேவிலிறயக 
கா்முடிகிைது. தறைவியின் கேல்வமிகக 
குடியின் கேருறமறய நற்றிற்யின் 
ேை ோடைல்கள் எடுத்துக கூறுகின்ைன. 
கோருள்வயின் பிரிதல் என்ேது கோருளிறன 
விடை, தறைவன் அருகில் இருகக பவணடும் 
என்று நிறனககும் தறைவியின் மன நிறைப் 
ேதிவுகள் அதிகம் உள்்ளன. இல்வாழ்றகககுப் 
கோருள் அவசியமான ஒன்று என்ைாலும், 
கேணகள் கேல்வ நிறையிறனக கணடு 
வியப்ேதும், அதன் கோருடபடை ம்ம் 
முடிப்ேதும் இல்றை என்ேறத அறிய 
முடிகின்ைது.

 ஆனால், கோருளீடடும் கேரும் 
சுறமயிறன ஆண மடடுபம பமற்ககாள்்ள 
பவணடிய கடடுப்ோடு இருந்தறத அறிய 
முடிகிைது. இறவ யறனத்தும் ேரத்தறமயின் 
போது உறடைேடடுப் போகிைது. காதைால் 
உயிறர விடைத் துணியும் அபத ஆண, ேரத்தறம 
ககாள்வதும், ேை ேரத்றதகற்ள நாடுவதும் 
கோல் திைம்புவறதயும் கா்முடிகிைது. 
ஆனால், கேணப்ா எந்த நிறையிலும் 
‘கற்பு’ என்னும் ஒழுககத்துடைன் வாழ 
பவணடியது கடடைாயமாக உள்்ளது. அதறனப் 
கேருறமமிகுந்த ஒன்ைாகப் ேை ோடைல்கள் 
வழி அறிய முடிகின்ைது. ேை பநரஙகளில் 
ேரத்தறம பமற்ககாள்ளும் கேணகளும் 
இதறனக கறடைப்பிடிகக எத்தனிககின்ைனர். 

ஆனால், எந்நிறையிலும் ஆண 
மடடும் கடடைற்ை சுதந்திரம் உள்்ளவனாக 
உள்்ளான். அறதத்தான் கேரியார் “புருஷர்கள் 
கற்புறடையவர்கள் என்று குறிகக நமது 
ோறஷகளில் தனி வார்த்றதகப்ள இல்ைாறம 
கார்மாக மறைககப்ேடடுக கிடைப்ேதற்குக 
கார்ம் ஆணகளின் ஆதிககபம தவிர 
பவறில்றை” என்கிைார் (கே.ஏஅ.ே-
14).“கற்புககாகப் புருஷனின் மிருகச் கேயறைப் 
கோறுத்துக ககாணடிருகக பவணடும் 
என்கின்ை ககாடுறமயான மதஙகள் ேடடைஙகள் 
மாய பவணடும்” என்கிைார். 

ம்ம் என்கிை இல்வாழ்கறகறயக 
குறித்துப் கேரியார், “ஆண, கேண கல்யா் 
விஷயத்தில் அதாவது புருஷன் மறனவி 
என்கிை வாழ்கறகயானது, நமது நாடடில் 
உள்்ள ககாடுறமறயப் போல் பவறு எந்த 
நாடடிலும் கிறடையபவ கிறடையாது என்று 
கோல்ைைாம். நமது கல்யா்த் தத்துவம் 
எல்ைாம் சுருககமாயப் ோர்த்தால், கேணகற்ள 
ஆணகள் அடிறமயாகக ககாள்வது என்ேறதத் 
தவிர பவறு ஒன்றும் அதில் இல்றை. 
அவவடிறமத்தனத்றத மறைத்துப் கேணகற்ள 
ஏமாற்றுவதற்பக ேடைஙகு முதலியறவகள் 
கேயயப்ேடுகின்ைன” என்கிைார்.

தந்றத கேரியார் அவர்கள் ”கேண 
விடுதறைககுத் பதறவ கல்வியும் 
கதாழிலும்; (17.5.1969) கேணகள் ேம்ோதித்து 
கோந்தககாலில் நில்லுஙகள், கேணகள் 
சுறமயாக இருககககூடைாது,  பவறைககுப் 
போன பிைபக திரும்ம் கேயது 
ககாள்ளுஙகள்” என்று ஆணுககு இற்யாக 
கேணகளும் கல்வி மற்றும் கோரு்ளாதாரம் 
கேை பவணடும் என்றும் கூறியுள்்ளார்.

நற்றிற் அடிப்ேறடையில் கேரியா 
ரியத்றத ஒப்பிடடு பநாககிபனாகமன்ைால் 
முற்றிலும் பவறுேடடை ேமுதாயத்றதக 
கா் விறழந்தபத கேரியாரியம். நான் 
யாருககும் அடிறமயில்றை, எனககடிறம 
யாருமில்றை என்ை அம்பேத்கரின் கூற்றிறனப் 
போல் மனிதபநயக ககாள்றகயின் 
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அடிப்ேறடையிபைபய ேமுதாயத்திறனக 
கடடைறமகக விறழந்தார். காதல், கற்பு, 
கல்யா்ம், பிரச்ோரம், விதறவத்தன்றம, 
கோத்துரிறம, கர்ப்ேத்தறடை, ஆகியவற்றைக 
பகள்விகள் பகடடைார். ‘காதல்’ என்ேதற்கு,“ 
காதகைன்ேதில்; ேத்தற்ை தன்றமயும் 
உணறமயற்ை தன்றமயும், நிச்ேயமற்ை 
தன்றமயும், காதறைப் பிரமாதப்ேடுத்துவதன் 
அேடடுத்தனமும் ஆகியறவகள் எளிதில் 
வி்ளஙகிவிடும்” (கே.ஏ.அ. ே-28) என்கிைார். 
அவர் கூறுவது, ேரத்தறம ககாணடை தறைவன் 
மீது ஊடைல் ககாள்ளும் தறைவியிடைத்தும் 
காதலின் நிச்ேயமற்ை தன்றமறய உ்ர 
முடிகின்ைது.

கற்பு என்ை ஒழுககம் கதாடைர்ோக 
அவர் கூறும் கோழுது “கற்கேனப்ேடுவது 
கோற்றிைம்ோறம என்கிை வாககியப்ேடி 
ோர்த்தால், கற்பு என்ேது கோல் தவைாறம, 
நா்யம், ேத்தியம் ஒப்ேந்தத்திற்கு 
விபராதமில்ைாமல் நடைப்ேது என்கின்ை 
கருத்துககள் ககாணடைதாக இருககின்ைது.

இதனடிப்ேறடையில் நற்றிற்ப் 
கோருணறமகளின் அடிப்ேறடையில் 
அந்தக காைகடடை மககளின் வாழ்வியறைப் 
கேரியாரியக கணப்ாடடைத்துடைன் உற்று 
பநாககிபனாபமகயன்ைால், 

1. ேமனற்ை ேமுதாயச்சூழல் 

2. வாழ்வியல் இைகக்ஙகளும் 
ஒரு ோர்புத் தன்றம ககாணடைதாக 
இருத்தல்

3. இைககியப் ேறடைப்புகளிலும் உயரிய 
குடிோர்ந்த வாழ்வியல் மடடுபம 
ோடைைாககம் கேயதிருத்தல் 

போன்ை ேல்பவறு ஏற்ைத்தாழ்வுகற்ளப் 
ேறடைப்ோகக முறைகளிலும்; இைகக்ம் 
வகுககும் முறைகளிலும் கா்முடிகின்ைது.

சமனற்்ற சமுதாயச் சூழல்:

 நற்றிற்ப் ேதிவுகளில் தறைவன், 
தறைவி, பதாழி, கேவிலி, நற்ைாய, 

போன்பைாரின் கூற்றுககளின் வழி ேணறடைய 
வாழ்வியல் சூழறைக கடடைறமத்துள்்ளனர்.

1. தறைவன், தறைவி இவர்கற்ளச் 
சுற்றிய வாழ்வியபை ேதிவாக 
உள்்ளது.

2. பதாழி, கேவிலி வாழ்வியல் சூழல் 
என்ன என்ேது எந்தப் ேதிலும் 
இல்றை.

3. நற்ைாய ஒரு கடடுககுள் 
வாழ்ேவ்ளாகவும் அதற்கு பமல் 
உரிறமயற்ைவ்ளாகவும் ேதிவுகள் 
வழி அறியப்ேடுகிைாள்.

4. தறைவி உடைன்போககின் போதும், 
வறரவு முடித்த நிறையிலும் 
அவற்ளச் கேன்று கணடுவரும் 
உரிறம அற்ைவ்ளாகபவ 
அறியப்ேடுகிைாள்.

5. தந்றதயர்கற்ளப் ேற்றிய ோடைல்கள் 
இல்றை.

வாழ்வியல் இலக்கைஙகளில்  
ஒரு சார்புத் தனணம:

1. தறைவன், தறைவிககு மடடுபம 
வரும் காதல் ேதிவு உள்்ளது, பதாழி, 
கேவிலி, போன்பைாரின் அன்புோர் 
வாழ்வியலுககு இைகக்ம் இல்றை.

2. நற்ைாய வீடடில் இருப்ேவ்ளாகவும், 
கேவிலி பின் பதடிச் கேல்ேவ்ளாகவும் 
இைகக்ம் உள்்ளது.

3. ேரத்றதயர் உைவினால் ஏற்ேடும் 
ஊடைலுககு மடடுபம இைகக்ம் 
உள்்ளது. ேரத்றதயர் வாழ்வியல் 
குறித்த இைகக்ஙகள் இல்றை.

4. கோருள்வயின் பிரிவு என்ேது 
ஆணகளுககுரியதாக இைகக்ம் 
உள்்ளது. வணிகத்தில் ஈடுேடைக கூடிய 
ேல்பவறு கேணகள் இருந்துள்்ளனர். 
குறிப்ோகப் புைறமத்கதாழிறைக 
ககாணடை10 கேணோற் புைவர்களின் 
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ோடைல் ேதிவுகள் உள்்ளன. 
அவர்களுககான இைகக்ம் என்ன, 
அவர்கள் வீடு கடைந்து, நாடு கடைந்து 
கேன்று கோருளீடடி வந்துள்்ளனர்; 
அவவாறு இருககும்போது 
கோருளீடடைல் ஆணகளுககானது 
மடடுபம என்ேது எதறனக 
குறிககிைது என்ை பகள்வி உள்்ளது.

உசாத்துணை நூற்ெட்டியல்:

1. கேண ஏன் அடிறமயானாள்

2. கதால்காப்பியம்- க்ளவியல்

3. கதால்காப்பியம் - கற்பியல்

4. கேரியார் விடுதறை

5. கேரியார் குடிஅரசு

6. நம்பியகப்கோருள் வறரவியல்

7. குறுந்கதாறக

ஆசிரியர் குறிப்பு:

முறனவர். கணமணி, பதவபகாடறடை 
ஸ்ரீபேவுகன் அண்ாமறை கல்லூரி, 
தமிழ்த்துறையில், உதவிப் பேராசிரியராக 
உள்்ளார். ேன்னாடடுக கருத்தரஙகக 
கடடுறரகள், பதசியக கருத்தரஙகக 
கடடுறரகள், என்று ேை கருத்தரஙகளிலும் 
அைககடடைற்ளகளிலும் உறரநிகழ்த்தி 
வருகிைார். அறிகவாளி இயககத்தில் 
குரவர்களுககான சிைப்பு வகுப்பு எடுத்துள்்ளார். 
திைவகதி அய. பி.எஸ் அவர்கற்ள 
கநறியா்ளராகக ககாணடு வி்ளஙகிய ோலின 
ேகிர்நிறைப் ேயிைரஙகதில் ேயிற்றுநராகப் 
ேணியாற்றியுள்்ளார். சிைப்ோன ேயிற்றுநர் 
என்று பமனாள் கல்வி அறமச்ேர், பேராசிரியர் 
க. அன்ேழகன் அவர்களின் கரஙக்ளால் ேரிசும் 
கேற்றுள்்ளார்.

இவர் எழுதி கவளியிடடுள்்ள நூல்கள்: 
விழித்கதழுந்த விறதகள்’ (கவிறத நூல்), 
‘ேமூகத்தின் ஆணிபவர்’ (ஆயவு நூல்); 
’கேணணியககுரல்’ என்ை சிற்றிதழும் 
நடைத்தியுள்்ளார். விடுதறை, உணறம, 
கேணணியம், புதியகுரல், நாற்ள விடியும், 

கேணணியககுரல் போன்ை இதழ்களில், 
இவரது கடடுறரகளும் கவிறதகளும் 
கவளிவந்துள்்ளன. உவறமக கவிஞர் சுரதா, 
கவிஞர் கலி.பூஙகுன்ைன் தறைறமயில் 
கவியரஙகளிலும் ேஙபகற்றுள்்ளார். இைஙறக, 
மபைசியா, சிஙகப்பூர் போன்ை நாடுகளில் 
ேள்ளி மா்வர்களுடைன் உறரயாற்றியுள்்ளார். 
இவறரப் ோராடடிக ககாழும்பு தமிழ் ேஙகம் 
’தமிழ்ச் கேம்மல்’ விருது வழஙகியுள்்ளது. 
காறரககுடி கல்விச் பேறவ அறமப்பு 'மனித 
பநய'விருது வழஙகிச் சிைப்பித்துள்்ளது.
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