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‘கற்பு’, ‘கணவன்-மனைவி உறவின்முனற’  
& ‘தாயனம’ குறித்துச் சுயமரியானத  
இயகக அணுகுமுனற

முனைவர். ச. ஜீவாைந்தம், 
சிக்கிம் பல்கலைக்்கழ்கம்

கட்டுரைச் சுருககம் :

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

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

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

அதில் உள்்ள உ்றவுச் சிக்கல்களில் ப�ொதிந்துள்்ள அதிகொர உள்முரணகல்ளயும் விமரசனப் 

�ொரலவயுடன அணுகுவது என�து இனறியலமயொததொக உள்்ளது. அந்தவலகயில் 

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

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

பகொணட அணுகுமுல்றகல்ள உரிய வரைொற்றுத் தரவுகளுடன வி்ளக்க முற்�டுகின்றது. 

குறிச்சொற்கள்:

சுயமரியாதை இயக்கம், பெண்ணியம், 
்கணவன்-மதைவி உறவின்முதற, ்கற்பு, ைாயதம, 
விெச்ாரம்.

முன்னுரை:

்மூ்கத்தில் நிலவும் ஏற்றத்ைாழ்வு்கள் மற்றும் 
ொலிை பெைங்கள் நீஙகி, மானுடம் பமன்தம 
பெற்று, ்மத்துவ-்மைரமச ்மூ்கம் அதமைல் 
பவண்டும் என்ற அடிபெதட ப�ாக்கத்துடன் ைமிழ்ச 
்மூ்கத்தினில் ப்யல்ெடடவர்கள் சுயமரியாதை 

இயக்கத்திைர்களாவர. பொதுவா்கபவ இந்தியச 
சூழலில், ொலிை பெைங்களும் ்ாதியமும், 
்மூ்கத்தில் நிதலத்து ஆழமா்க பவரூன்றவல்ல 
முககிய ்காரணி்களுள், குடும்ெம் என்ெதும் 
ஒருவத்க பெை நிறுவைமா்கபவ இருந்து 
வருகின்றது . எைபவ குடும்ெம் என்ற 
அதமபபிதையும், அவற்றில் உள்ள உறவுச 
சிக்கல்்கதளயும் அதி்கார உள்முரண்்கதளயும் 
விமர்ைப ொ ரதவயுடன் அணுகுவது 
என்ெது இன்றியதமயாைைா்கவும் இன்தறய 
பைதவயா்கவும் உள்ளது. அந்ை வத்கயில் இந்ைக 
்கடடுதரயாைது, குடும்ெம் என்ற நிறுவைத்தில் 
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உள்ள ‘்கற்பு’, ‘்கணவன்-மதைவி உறவின்முதற’ 
மற்றும் ‘ைாயதம’ என்கிற ் மூ்கப பொருண்தம்கள் 
குறித்துச சுயமரியாதை இயக்கத்திைர ப்காண்ட 
ெல்பவறு அணுகுமுதற்கதள உரிய வரலாற்றுத் 
ைரவு்களுடன் விளக்க முற்ெடுகின்றது. 

்கணவன்-மரைவி உறவின்முரற:

இந்தியத் திருமண முதறயினில், ்கணவன்-
மதைவி உறவின்முதற்கதளக குறித்துச 
சுயமரியாதைக்காரர்கள் குறிபபிடும் பொழுது, 
்கணவன்-மதைவி உறவு என்ெது, ஆண்டான்-
அடிதம உறவா்க உள்ளபை ஒழிய, அன்புமுதற 
உறவா்கபவா அல்லது �டபுமுதற உறவா்கபவா 
இல்தல என்றைர. (விடுைதல. 11.10.1948). 
ஒரு பெண்தண ஆணுககு அடிதமயாககுவதைத் 
ைவிரத்து, திருமண முதறயில், குறிபொ்கக 
்கணவன்-மதைவி முதறயில் பவறு ைத்துவம் 
என்ெது இருந்திருக்க வாயபபில்தல. (விடுைதல. 
11.10.1948). பிராமணன்-சூத்திரன் என்ற 
அதமபபுககும் பெைத்திற்கும், ்கணவன்-மதைவி 
என்ற விகிைத்துககும் எந்ைவிை பவறுொடும் 
கிதடயாது என்றார பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி 
(விடுைதல. 28.06.1973). பமற்கூறியவாறு, 
ஆண்டான்–அடிதம உறவுமுதற என்ெது 
இல்லாமல், மணமக்கள் இருவரும் �ண்ெர்களா்க 
�டந்து ப்காள்ளபவண்டும் என்ெபை பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி அவர்களின் விருபெமா்கவும் 
இருந்ைது. (பெரியார ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். 
பைாகுதி. 1. ெகுதி. 2. 2009: 368).

வாழ்கத்கககும் மைத்துககும் ஒத்ை மணமக்கபள 
கூடி வாழபவண்டும்; அதவ்களுககு ஒவவாை 
வாழ்கத்கயிதை பமற்ப்காள்ளுவபைன்ெது �ர்கம் 
பொன்றது என்று ்கருதிய சுயமரியாதைக்காரர்கள் 

(புரடசி. 17.06.1934), வயது வந்ை ஓர ஆணும், 
ஒரு பெண்ணும் வாழ்கத்கயில் நுதழவைற்்கா்கத் 
ைங்களுககுள் ப்யதுப்காள்ளும் ஒபெந்ை 
விதைதயத் ைான் ‘திருமணம்’ என்றைர. 
(பெரியார ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 
1. ெகுதி. 2. 2009: 347). திருமணம் என்று 
ப்ால்லபெடுவது எல்லாம் பெண்ணும் ஆணும் 
ப்ரந்து ஒருவருகப்காருவர ்கடடுபெடடு, 
அவர்களது வாழ்கத்கதயக கூடடுப பொறுபபில் 
�டத்துவைற்குப ெலர அறியச ப்யதுப்காள்ளும் 
ஒபெந்ைபம என்றார பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி. 
(புரடசி. 17.06.1934). திருமண உறவிதைப 
ெற்றிப பெரியார குறிபபிடும் பொழுது, ஓர ஆணும் 
பெண்ணும் கூடி இயற்த்க இன்ெத்தை நு்கரவும், 
ஒருவதர ஒருவர ்காைலித்து ஒருவருகப்காருவர 
வாழ்கத்கப பொடடியில் ஏற்ெடும் சிரமத்திற்கு 
இதளபொறவும், ஆயா்ம் தீரத்துக ப்காள்ளவுபம 
ஓர ஆணுககு ஒரு பெண்ணும், ஒரு பெண்ணுககு 
ஓர ஆணும் பவண்டியிருககிறது என்றார. (குடி 
அரசு. 16.06.1935).

ஆண்்கள் திருந்ை பவண்டும் என்று 
அறிவுறுத்திய பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி 
(பெரியார ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 
1. ெகுதி. 2. 2009: 368), ஓர ஆண்ம்கன், 
ைன் மதைவி ்கணவனுககு எவவாறு இருக்க 
பவண்டும் என்று ்கருதுவது பொலபவ, அவரும் 
அவரின் மதைவி என்ற ஒருவருகப்க உரியவர 
ஆகிறாபர ஒழிய, பிற பெண்்களுடன் ்கலவி 
ப்யய உரிதமயற்றவர என்ற பொதுக்கருத்தைக 
கூட அவர்கள் எண்ணுவபை இல்தல 
என்று குறிபபிடடு, ைன் மதைவிதயப பிறர 
புணரககூடாது என்று ஒருவர நிதைககிறாபர 
ஒழிய, ைான் பைாடும் ஒருபொருள் பிறரால் 
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பைாடபெடாமல் ெரிசுத்ைமாயிருக்க பவண்டும் 
என்ற ஆத்யில் அல்ல என்ற ஆணாதிக்கச 
சிந்ைதையிதைப ெற்றிக குறிபபிடுகின்றார. 
(விடுைதல. 11.10.1948).

பமலும், மணமக்களில் ஆணாைவன் 
‘ைான் ஆண்’ என்று அதி்காரம் ப்யயாமல், 
மணமக்கள் இருவரும் �ண்ெர்கள் என்று 
எண்ணி, அதி்காரத்திதை பவறுத்து, மிரடடல் 
பைானி்கதள விடுத்து, அவர்களுககுள்ளாை 
அன்பிதை அதி்கமா்கப பெற்று இன்புற்று 
வாழபவண்டும் என்றும், இந்ை மாதிரியாை 
ப்யல்்களால் ைான் வாழ்வில் அதி்கமாை 
அன்ொைது உண்டாகின்றது என்றும், அதை 
விடுத்து வாழ்கத்கயில் ்ைா அடிைடி �டந்ைால், 
அைன் மூலம் ஏற்ெடும் ெயன் என்ைவா்க இருககும் 
என்றும், வாழ்கத்க என்ெது அன்புருவா்கபவ 
இருக்க பவண்டும் என்றும் பெரியார  
ஈ.பவ. இராம்ாமி குறிபபிடுகின்றார. (பெரியார 
ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. ெகுதி.  
2. 2009: 368).

்மைரமச ்மூைாயத்தின் மீது தீராை �ாடடம் 
ப்காண்ட பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி, 
மணமக்கள் ைங்களுக்கா்க மடடிலும் வாழ்வது 
என்ெது ஒழுக்கமா்க இருக்க முடியாது என்று 
்கருதிைார. அைாவது மணமக்கள் ஒழுக்கத்பைாடு 
வாழ்கிபறன் என்று ப்ால்லிகப்காண்டு ைங்களின் 
வீடடுக ்கைவு்கதள மூடிகப்காண்டு வாழாது, 
மற்றவர்களுக்கா்கவும் வாழ்கின்பறாம் என்ற 
உயர எண்ணத்துடன், ்முைாயத்திற்்கா்கவும் 
ெணிபுரியபவண்டும் என்றும் (பெரியார ஈ.பவ.
ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. ெகுதி. 2. 2009: 
371), மணமக்கள் �ாம்ைாம் என்றில்லாமல் 
மற்றவர்களும் �மக்கா்க இருககிறார்கள் என்று 

எண்ண பவண்டும் என்கிறார பெரியார ஈ.பவ. 
இராம்ாமி. (பெரியார ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். 
பைாகுதி. 1. ெகுதி. 2. 2009: 368). 

ஆைால், இத்ைத்கய ்கருத்து்கதளச ் ைாைை 
/ ‘இந்து’ மைமாைது, ‘ைான் மடடும் ப்ாரக்கம் 
ப்ல்லபவண்டும்’ பொன்ற அடிபெதட வாைங்கதள 
மக்களிதடபய ப்காண்டுப்ன்று, மணமக்கதளப 
பொது�லன் ்ாரந்து ப்யல்ெடாமல் ைடுத்து 
விடுகின்றது என்று குறிபபிடும் ஈ.பவ.ரா 
(பெரியார ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. 
ெகுதி. 2. 2009: 368.), ்கணவனும் மதைவியும் 
ைங்கள் இலடசியங்களில் முககியமா்கக 
ப்காள்ள பவண்டியது என்ெது: வரவுககு 
மீறாமல் ப்லவு ப்யவது ைான் என்றார. அந்ை 
இலடசியத்திற்ப்கற்ெ அவர்கள் வாழ்விதை 
அதமத்துகப்காண்டு, எதிர்காலத்திற்கும் 
ப்மித்து தவககும் ெழக்கத்திதை பமற்ப்காள்ள 
பவண்டும் என்று பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி 
மணமக்களுககு அறிவுதர வழஙகிைார. பமலும், 
வரவுககு பமல் ப்லவு ப்யவது என்ெது 
விெச்ாரம் பொன்றபையாகும் என்றார. (பெரியார 
ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. ெகுதி. 2. 
2009: 371.)

தொயரமயும், ்கர்ப்பததரையும்:

்மூ்கத்தில் புனிைமாைது எைக ்கருைபெடடு 
வரும் ‘ைாயதம’ என்ற நிதலதமயின் 
மீதும் சுயமரியாதைக்காரர்கள் ெகுத்ைறிவுப 
ொரதவயிதைபய ப்காண்டு இருந்ைைர. 
பெண்ணடிதமத்ைைம் என்ெது ைாயதம என்ற 
்கருத்துருவில் நிதலநிறுவபெடுகிறது என்று 
அறிந்ை சுயமரியாதைக்காரர்கள், பெண்்கள் 
ைங்களின் உடலின் மீது உரிதம ப்காண்டு, 
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ைாங்கள் ைாயதம அதடவது குறித்துத் பைரவு 
ப்யயும் உரிதமயிதைப பெற்றிருக்க பவண்டும் 
என்று பொராடிைர. பெண்்கள் ைாயதம 
அதடவதில் பெருதம ப்காள்ளாைதுடன், 
குழந்தைப பெற்றிதை நிறுத்ை பவண்டும் 
என்றும், பவறும் குழந்தை்கள் பெறும் இயந்திரம் 
பெண்்கள் இல்தல என்றும், மனிைச ்மூ்கத்தில் 
இைபபெருக்கம் ப்யயும் பொறுபபு பெண்்களுககு 
மடடுபம ைனித்து இருக்க பவண்டிய அவசியம் 
இல்தல என்கிறார பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி. 
(பெரியார. 2004: 74-79.)
உண்தமயாை விடுைதல என்ெது பெண்்களுககு 

கிதடக்க பவண்டுமாைால், பெண்்கள் குழந்தை்கள் 
பெறும் பைால்தல என்ெைதை அடிபயாடு 
ஒழிந்து பொ்கச ப்யயபவண்டும். சிலர இந்ை 
வாைத்திதை இயற்த்கககு விபராைம் என்று 
கூறலாம். ஆைால், உல்கத்தில் மற்ற எல்லாத் 
ைாவரங்களும், விலஙகு்களும் இயற்த்க வாழ்வு 
�டத்தும்பொது, மனிைர்கள் மடடும் வாழ்கத்கத் 
பைதவ்கள் ்கருதி இயற்த்கககு எதிரா்க, 
பெரும்ொலும் ப்யற்த்கத் ைன்தமயா்கபவ 
ைங்களது வாழ்விதை �டத்தி வருகின்றைர. 
அவவாறு இருகத்கயில், குழந்தை பெறும் 
விடயத்தில் மடடும் இயற்த்கககு எதிராயச 
ப்யல்ெடுபவாமாைால் ஒன்றும் முழுகிப 
பொயவிடாது என்ற பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி 
(குடி அரசு. 12.08.1928), இந்ைச ப்யலிைால் 
உலகினில் இைபபெருக்கம் குதறயுமாகிலும் 
அைன் பொருடடுப பெண்்கள் ்கவதல ப்காள்ள 
பவண்டிய எந்ைக ்காரணமும் இல்தல என்று 
வாதிடடார. (பெரியார. 2004: 74-79). 
பெரும்ொலும், பெண்்களின் உடல்�லம் 

சீரப்கடாவைற்கும், சீககிரம் வயது மூபபு 
அதடவைற்கும், ஆயுள் குதறவைற்கும், அடிக்கடி 
்கரபெம் அதடவபை முககியக ்காரணமாகும். 

(குடி அரசு. 06.04.1930.) பெண்்களுககுக 
்கரபெத்தை உண்டாககுகின்ற பொறுபபு மடடுபம 
ஆண்்கதளச ப்ரந்ைாயிருகின்றபை ைவிர, 
மற்றெடி ்கரபெமாை நிமிடம் முைல் குழந்தை்கதளப 
பெறும்வதர அைன் முழுபபொறுபபும், குழந்தை 
பெறும்பொது ஏற்ெடும் பிர்வ வலியும், அைைால் 
உண்டாகும் ஆெத்துக்களும் பெண்்களுககு 
மடடுபம உரித்ைாைைாகின்றது என்று குறிபபிடும் 
பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி (குடி அரசு. 
01.03.1931), ைகுந்ை வயது வருவைற்கு முன் 
பெண் ்கரபெம் அதடந்து விடடால், அந்ைப 
பெண் குழந்தை்கள் இளதமப ெருவத்திபலபய 
்காயபொகி உறுதியற்ற உடற்்கடடுதடயைாகி 
விடுகின்றைர என்று குறிபபிடடுப பெண் 
பிள்தள்களின் �லம் குறித்து வருந்திைார. (குடி 
அரசு. 01.03.1931.)
உறுதியாை ஆபராககியம் இல்லாமலும், 

்கா்ப�ாய, நீரிழிவு மற்றும் இையப�ாய பொன்ற 
ப�ாய்களுடனும், முதறயாை உடலதமபபு 
இல்லாைவர்களும், இைபபெருக்க உறுபபு 
சிறுத்து இருககும் பெண்்களும், ்கரபெம் 
அதடந்து குழந்தை்கதளப பெறுவது என்ெது 
அபபெண்்களுககு அொய்கரமாைைா்க அதமந்து 
விடுகிறது. (குடி அரசு. 01.03.1931). பமலும், 
்கரபெம் அதடந்ை பிறகு, முதிரநிதலயில் 
அந்ைக ்கருவிதைக ்கதலபெது என்ெது அந்ைத் 
ைாயின் உடலின் ்கதிககும், சில ்மயங்களில் 
உயிருககுபம ஆெத்தை விதளவிக்கக கூடியைா்க 
இருபெைால், அந்ை வத்கயாை முதற்கதள 
யாரும் ்கண்டிபொ்கப பின்ெற்றககூடாது என்றார 
பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி. (குடி அரசு. 
01.03.1931).
மணமக்கள ாைவர ்கள் குழந்தை்கள் 

பெறுவதில் அவ்ரம் ப்காள்ளாமல் குறிபபிடட 
வருடத்திற்குப பிறகு குழந்தை்கதளப பெற்றுக 
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ப்காள்வது என்ெது �ல்லது என்று அறிவுதர 
வழஙகிய பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி, அந்ைக 
்கால இதடபவளியாைது மணமக்களுககு 
இதடபயயாை புரிைல் எற்ெடுவைற்கு அவசியம் 
ஆவதுடன் (குடி அரசு. 01.03.1931), பெண் 
என்ெவர பூபபெயதியவுடன் ்கரபெமாகி விடடால், 
ைம்ெதி்கள் இயற்த்க இன்ெம், ்கலவி இன்ெம் 
பொன்றவற்தற அதடவைற்குச சிறிைளவு 
அவ்கா்ம் என்ெது கூட இல்லாமல் பொய 
விடுகின்றது என்று உல்க �தடமுதற 
வழககிதைப ெற்றிக குறிபபிடுகின்றார. (குடி 
அரசு. 01.03.1931). அதுமடடுமல்லாமல், 
திருமணமாை உடன் அதி்கக குழந்தை்கதளப 
பெற்றுக ப்காண்டால், அவர்கதளப ெடிக்க 
தவபெதில் சிரமம் ஏற்ெடுவதுடன், உரிய மருத்துவ 
வ்தி்கதளயும் ப்யது ப்காடுக்க முடியாைதுடன், 
வாழ்கத்கயிதையும் உரிய முதறயில் �டத்துவதில் 
சிரமம் ஏற்ெடடு, ஒழுக்கக ப்கடடுககும் அதுபவ 
்காரணமா்கவும் அதமகின்றது. (பெரியார ஈ.பவ.
ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. ெகுதி. 2. 
2009: 370); அபை பொல், பொதிய வருமாைம் 
இல்லாை நிதலயில் பெண்்கள் குழந்தை்கதளப 
பெற்றுகப்காள்ள ப�ரிடும் பொழுது, ஏழ்தமயும், 
துன்ெமும் அதி்கமாகி வாழ்கத்க என்ெது 
திருபதியற்றைாகி விடுகிறது என்றார பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி. (குடி அரசு. 01.03.1931).
 பெண்்கள் என்றால் பவறும் குழந்தை பெறும் 

இயந்திரம் என்று ைான் இந்ைச ் மூ்கமாைது ்கருதி 
வருகின்றது. அபை பொல், பைதவயில்லாமல் 
அதி்கக குழந்தை்கதளப பெற்றுகப்காள்வது 
என்ெதும் பெண்்களின் உடல் �லத்திற்கு மி்கப 
பெரிய ப்கடா்கபவ அதமகின்றது. (குடி அரசு. 
01.03.1931). அவவாறு குழந்தை்கதளப 
பெறுவைாபலபய பெண்்கள் ைங்களின் சுைந்திரம், 
மாைம், அறிவு எை எல்லாவற்தறயும் இழந்துவிட 

ப�ரிடுகின்றது. பமலும், பெண்்கள் குதறந்ை ெட் 
ைன்ைதி்காரம் பெற்றவர்களாய விளஙகுவதை 
விட, குழந்தை்கதளப பெறும் அடிதம 
இயந்திரமா்கபவ இருக்க பவண்டியவர்களா்க 
நிரபெந்திக்கபெடுகின்றைர. (குடி அரசு. 
01.03.1931). எைபவ, பெண்்களின் சுைந்திர 
வாழ்விற்குக ்கரபெம் அதடைல் என்ெது பெரிய 
இதடயூறா்க இருககின்றது. பெண்்கள் விடுைதல 
அதடயவும், ைன்ைதி்காரம் பெறவும் ்கரபெத்ைதட 
என்ெது அவசியமாகின்றது என்றார பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி. (குடி அரசு. 06.04.1930.) 

பொதுவா்கபவ, �ாடடின் பொருளாைார �லன், 
குடும்ெச ப்ாத்து குதறயாமல் இருக்க பவண்டும் 
என்ெதவ்கதளக ்கருதிபய ்கரபெத்ைதட 
என்ெைதைச ்மூ்கத்தில் ெலர ஆைரித்து 
வந்ைபொழுது (குடி அரசு. 06.04.1930), 
சுயமரியாதைக்காரர்கபளா இதவ்கள் எதையும் 
முககியமா்கக ்கருைாமல், பெண்்களின் 
�லத்திதையும் ,  விடுைதலயிதையும் , 
ைன்ைதி்காரத்திதையும் ்கருதிபய ்கரபெத்ைதட 
என்ற முதறயிதை ஆைரித்ைைர. (குடி அரசு. 
06.04.1930).

்கற்்பை்ப்படுவது யொ்தனில்:

பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி, ‘்கற்பு’ 
என்ற வாரத்தையின் மீைாை அரசியதல 
்கடடுதடத்ைதுடன் (depoliticized), அைற்்காை 
ெகுத்ைறிவு விளக்கங்கதளயும் மக்களிடம் 
பைளிவுெடுத்திைார. (குடி அரசு. 08.01.1928).

பொதுவா்க ஆணாதிக்கச ்மூ்கமாைது ‘்கற்பு’ 
என்ெைதைப பெண்ணிைத்திற்்காை முைன்தமக 
்கடதம என்று ்கடடதமககின்றது. அத்ைத்கய 
‘்கற்பு’ என்ற ்கருத்தியதலக ்கடடுதடபெைன் 



மூலபம ொலிை பெைமற்ற ் மைரமச ் மூ்கத்திதைப 
ெதடக்க முடியும் என்று தீரக்கமா்க �ம்பிைார 
பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி. 
பெண்ணாைவள் ஆண்்களுதடய ப்ாத்து 

என்ெபை ஆணாதிக்கச ்மூ்கத்தில் பெண்்களின் 
நிதலதமயாகும். பமலும், பெண்்கதளக 
‘்காபொற்றுகின்ற’ ஆணுககு அவர்கதள 
அடககி ஆளுகின்ற உரிதம்கதள ஆணாதிக்கச 
்மூ்கச ்டடங்கள் ைாராளமா்க வழஙகுகின்றை. 
(குடி அரசு. 01.03.1936). இதுபவ ‘்கற்பு’ 
என்ெது பெண்்களுககு மடடுபம உரித்ைாைது, 
அைதை ஆண்்களுககு வலியுறுத்ைக கூடாது 
என்று ைனியுதடதமச ்மூ்கம் ்கடடதமபெைன் 
அடிபெதடத் ைத்துவமாகும் என்றார பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி. (குடி அரசு. 01.03.1936).
‘்கற்பு’ என்ற ப்ால்பலா அைற்கு இதணயாை 

பவறு ஒரு ப்ால்பலா, ஆணுடல் மீைாை 
்கற்பின் அவசியத்தைக குறிக்க இதுவதர 
ெயன்ெடுத்ைபெடுவபை இல்தல. (குடி அரசு. 
12.02.1928). அதுபொலபவ, ஆண்்கள் 
்கற்புதடயவர்கள் என்று குறிக்க எந்ைபவாரு 
பமாழியிலும் ைனி வாரத்தை்கள் என்ெது இல்தல. 
அத்ைத்கய ப்ால்லாடல்்கள் ெயன்ொடடில் 
இல்லாதமககு, பமாழியில் நிலவி வருகின்ற 
ஆணாதிக்க மபைாொவபம ைவிர பவபறதும் 
்காரணம் இல்தல என்ற பெரியார ஈ.பவ. 
இராம்ாமி (குடி அரசு. 08.01.1928; குடி அரசு. 
26.10.1930), அதைத் ைவிர அக்கருத்துக்கள் 
எல்லாம் அறிவுககு ஏற்ற முதறயில் ்மூ்கத்தில் 
்கடடதமக்கபெடவில்தல என்ெைதைக 
குறிபபிடுகின்றார. (விடுைதல. 04.05.1973). 
பமலும், பெண்்கதள மி்கவும் கீழாைவர்களா்கவும், 
அவர்கதளக ’்கடடுபொடடிற்குள்’ தவத்திருக்கச 
ப்யயவும் ஏற்ெடுத்ைபெடட ்கற்பிைங்கபள 
இந்ைக ‘்கற்பு’ என்ற ்கருத்தியலாகும். இவவாறு 

பெண்்கதள அடிதமப்காள்ளச ப்யயககூடிய 
்கருத்துக்கதள எந்ைபவாரு ்காலமும், அறிவுதடய 
மக்கள் ஏற்றுகப்காள்ளக கூடபவ கூடாது என்று 
பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி குறிபபிடுகிறார. 
(பெரியார ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. 
ெகுதி. 2. 2009: 366).
்கற்புள்ள பெண்்கதள குறிக்கக கூடியதவ 

்களா்கச ப்ால்லபெடும் ப்ாற்்களாை ’ெத்தினி’,  
’ெதிவிரதை’ பொன்றதவ்கள், பொதுவா்கபவ  
முடடாள்ைைத்திலிருந்தும், மூரக்கத்ைைத்தி 
லிருந்தும் பைான்றியதவ்களா்கபவ இருந்து 
வந்துள்ளைதைச சுயமரியாதைக்காரர்கள் 
சுடடிக்காடடிைர. (குடி அரசு. 01.03.1936). 
இந்ைப ‘ெத்தினி’, ’ெதிவிரதை’ பொன்ற 
வடப்ாற்்கள் எல்லாம் ைமிழ்ச ப்ாற்்களா்க 
இல்லாைதுடன், ைமிழ்கக ்கலாச்ாரத்திதையும் 
பிரதிெலிக்கக கூடியதவ்களா்கவும் இல்லாமல் 
இருபெதைக குறிபபிடட பெரியார ஈ.பவ. 
இராம்ாமி, ொரபெனீய ஆணாதிக்கக 
்கருத்தியலின் மூலபம ைமிழ்ச ்மூ்கத்தில் ‘்கற்பு’ 
என்ற ்கருத்தியலாைது ‘ெதிவிரதை’ என்ற 
பொருள்ெடும்ெடி வலுவா்க நிதலநிறுத்ைபெடடுப 
பெண்்கதள அடிதமபெடுத்துகின்றது என்றார. 
(விடுைதல. 04.05.1973). 
 அபை பவதளயினில், பெண்்கதளப ெற்றி ைரம 

்ாத்திரங்களும், இைர நூல்்களும், பெண்்களால் 
எழுைபெடடு இருககுமாைாலும், அல்லது 
‘்கற்பு’ என்கின்ற வாரதைககுப பெண்்களால் 
விளக்கங்கள் எழுைபெடடு இருககுமாைாலும், 
‘்கற்பு’ என்ெைற்குப ‘ெதிவிரைம்’ என்கின்ற 
பொருள்ெடும்ெடியாை ்கருத்திதை எழுதி 
இருபொர்களா? என்ற ப்கள்வியிதையும் பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி எழுபபிைார. (குடி அரசு. 
08.01.1928). ்ைாைை / ‘இந்துக’ ்கடவுள்்கள் 
என்ெவற்றிலும் கூட ஆண்்கடவுள்்களுககு மடடும் 
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‘்கற்பு’ என்ெது வலியுறுத்ைபெடுவதில்தல. (குடி 
அரசு. 01.03.1936). ் ைாைை / ‘இந்து’ மைபெடி, 
‘ெதிவிரதை’ என்ெைற்கும், ஒழுக்கம், �ற்குணம், 
�ற்ெண்பு்கள் என்ெைற்கும், பைாடரபு்கள் என்ெது 
பெரியைா்க இருந்ைைா்கவும் அறிய முடியவில்தல. 
்கணவன் ப்ால்லுகிறெடி �டபெது ைான் ெதிவிரைத் 
ைன்தமயா்க வதரயறுக்கபெடடுள்ளது. அதை 
வலியுறுத்ைபவ புராணங்களில் ெதிவிரதை்களின் 
்கதை்கள் புதையபெடடு வந்துள்ளை. (பெரியார 
ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. ெகுதி. 2. 
2009: 365). 
பமலும், இந்தியத் துதணக்கண்டத்தில் ஒரு 

பெண்ணாைவர ெதிவிரதையா்க இருக்கபவண்டும் 
என்றால், அவர எவவளவுககு அடிதம 
உணரபவாடு இருககிறார்கபளா, அவவளவுககு 
அவவளவு அபபெண்ணாைவள் உயரந்ை 
ெதிவிரதையா்கச சித்ைரிக்கபெடுகிறார்கள். 
(விடுைதல. 28.06.1973.) அவவாறு ஆ்கசசிறந்ை 
ெதிவிரதை்களா்க இதி்கா் புராணங்கள் கூறும் 
பெண்்களும் கூட இன்ெமாைபைாரு வாழ்விதை 
வாழ்ந்ைைா்க அறிய முடியாைதுடன், அவர்களில் 
சிலரும் ‘விைதவ்கள்’ என்ற நிதலயிதையும் 
அதடயபவ ப்யகின்றைர என்ெதை பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி குறிபபிடுகின்றைர. (விடுைதல. 
04.05.1973).
‘்கற்பு’ என்ெைற்குப ‘ெதிவிரைம்’ என்று 

குறிபபிடபெடுவைன் மூலமும், பெண்்கதள விட 
ஆண்்களாைவர்கள் ப்ல்வம், வருவாய, மற்றும் 
உடல் வலிதம்கதளக ப்காண்டவர்கள் என்ற 
பிம்ெங்கதளக ்கடடதமக்கபெடுவைன் மூலமும், 
பெண்்கள் அடிதமயாவைற்கும், ஆண்்கதள 
மூரக்கர்களாககி, ஆண்்களுககு மடடும் ‘்கற்பு’ 
என்ெது இல்தல என்று எண்ணுவைற்கும் 
வழிவத்க ப்யகின்றை என்றார பெரியார ஈ.பவ. 
இராம்ாமி. (குடி அரசு. 08.01.1928).

இைனுடன் பெண்்கள் என்ெவர்கள் சுைந்திரம் 
அற்ற பொருட்கதளப பொன்றவர்கள், 
அபபொருட்கதள’ ஆண்்கள் ைங்களின் 
விருபெபெடி எவவாறு பவண்டுமாைாலும் 
ெ யன் ெ டு த் தி க  ப ்க ா ள்ளல ா ம்  என் ற 
்கற்பிைங்களும், ஆண்்கள் ப்ாரக்கம் பொன்ற 
இன்ெப பெறு்கதளப பெற, பெண்்கதள எந்ை 
வத்க்களிலும் உெபயா்கபெடுத்திக ப்காள்ளலாம் 
என்ற ொரபெனீயக ்கருத்துருவாக்கங்கதளயும் 
சுயமரியாதைக்காரர்கள் பவளிச்மிடடைர. 
(பெரியார ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. 
ெகுதி. 2. 2009: 365).
்கற்பு என்ற ்கருத்தியலுக்கா்க, மைதில் பைான்றும் 

உண்தம அன்தெயும், ்காைதலயும் மதறத்துக 
ப்காண்டு, ்காைலும் அன்பும் இல்லாைவர்களுடன் 
இருக்க பவண்டும் என்ற ்மூ்க நிரபெந்ைம் 
அழிந்ைாபல, உண்தமக ்கற்பு, இயற்த்கக ்கற்பு 
மற்றும் சுைந்திரக ்கற்பு என்ெைதை ஒருவர 
்காணமுடியுபம ைவிர, நிரபெந்ைங்களிைாலும், 
ஒரு பிறபபுககு ஒரு நீதி என்ெைாலும், வலிதம 
ப்காண்டவன் வலிதமயற்றவனுககு எழுதிதவத்ை 
ைரமங்களிைாலும், ஒருபொதும் உண்தமக 
்கற்பிதைக ்காணமுடியாது என்ெதுடன், அது 
ஒருவத்கயில் அடிதமக ்கற்தெயும் நிரபெந்ைக 
்கற்தெயுபம ஊககுவிககும் என்றார பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி. (குடி அரசு. 08.01.1928). 
அபைபொல், ொவத்திற்கும், ்காவலுககும், 

மாைத்திற்கும் ெயந்து ெதிவிரதையாய இருபெவர்கள் 
எல்லாம், எவவாறு ்கடடதமக்கபெடும் 
ைகுதியிதை உதடயர்கள் ஆவார்கள்? (பெரியார 
ஈ.பவ.ரா. சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. ெகுதி. 
2. 2009: 366). இத்ைத்கய ‘ெதிவிரைம்’ என்ற 
்கருத்துருவாக்கம் உண்தமபயனில், ைமிழர்களின் 
வரலாற்றில், அவர்களின் எண்ணிகத்கயில், 
ைமிழர வரலாறு பைாடஙகிய ்காலம்பைாடடு 
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இன்றுவதர ,  ஒபர ஒரு பெண்தணத் 
ைான் ெத்தினியா்கவும், ெதிவிரதையா்கவும் 
பொற்றபெட பவண்டியவர்களா்கக ்கண்டுபிடிக்க 
முடிந்திருககிறது என்றால், இது ைமிழ்ப பெண் 
்மூ்கத்திற்கு இழிவும் ெழியுபம ஆகும் என்றார 
பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி. (விடுைதல. 
04.05.1973).

‘்கற்பு’ என்ற பெயரில் உண்தமயாை 
அன்ொைது அலடசியபெடுத்ைபெடபட 
வருகிறது. ்கற்பு என்ற ்கருத்தியல் அபெடிபய 
அவசியமாைால் அது ஆண்்களுககும் 
பெண்்களுககும் பொதுவாைைா்கபவ இருக்க 
பவண்டும் என்ற பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி. 
‘்கற்பு’ என்ெைதைச சு்காைாரம், உடல்�லம் மற்றும் 
பொது ஒழுக்கம் ்ாரந்து மடடுபம ஆைரிக்கச 
ப்யைார. (குடி அரசு. 01.03.1936). வாழ்கத்க 
ஒபெந்ைத்திற்்கா்கவும், ்காைல் அன்பிற்்கா்கவும் 
இருவதரயும் ‘்கற்பு’ என்னும் ்ஙகிலி ப்காண்டு 
எவவளவு பவண்டுமாைாலும் இறுககிக ்கடடடடும். 
அதைப ெற்றிக ்கவதல இல்தல என்று கூறிய 
பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி, ஒரு பிறவிககு 
ஒரு நீதி என்கிற ்கற்பு அடிதமபெடுத்துவது 
மூரக்கத்ைைபம அல்லாமல், அதில் ்கடு்களவு 
உண்தமயும் �ாணயமும் பொறுபபும் இல்லபவ 
இல்தல என்றார. (பெரியார ஈ.பவ.ரா. 
சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1. ெகுதி. 2. 2009: 
366). பமலும், பெண்்களுககு விடுைதல என்ெது 
பவண்டுமாைால், ‘ஒரு பிறபபுககு ஒரு நீதி’ 
வழஙகும் நிரபெந்ைக ்கற்பு எனும் முதறயாைது 
ஒழிந்து, ‘இரு பிறபபிற்கும் ்மமாை, சுபயசத்க 
்கற்பு முதற ஏற்ெட பவண்டும் என்றும் பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி குறிபபிடுகிறார. (குடி அரசு. 
08.01.1928; குடி அரசு. 01.03.1936).

வி்பசசொைம்:

�ாடடில் ஒழுக்கம் சீரெட பவண்டுபமனில், 
விெச்ாரம் என்ற அதமபபின் மீதுள்ள 
ப்கடுபிடி்கள் ைளரத்ைபெடடு, விவா்கரத்தும், 
விைதவ மறுமணமும் �தடபெற பவண்டும். 
அத்துடன் ஆண்்கள் விெச்ாரத்தில் ஈடுெடுவதில் 
ஏற்ெடும் ையக்கமின்தமயும் ஒழிக்கபெட 
பவண்டும் என்றைர சுயமரியாதைக்காரர்கள். 
(குடி அரசு. 28.09.1930). ஆண்்கள் எபெடி 
பவண்டுமாைாலும் வாழலாம், எவவளவு 
பெண்்கதள பவண்டுமாைாலும் திருமணம் 
ப்யது ப்காள்ளலாம் என்கின்ற வழக்கபம 
விெச்ாரத்திதை வளரககின்றது என்ெது பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி அவர்களின் ்கருத்ைாகும். 
(குடி அரசு. 16.06.1935). அபை பொல், 
ஆண்்கள் விெச்ாரம் என்ெதில் ஈடுெடாமபல 
இருந்துவிடடால், பெண்்கள் மடடும் எபெடிக 
ப்கடடுப பொய விடுவார்கள்? என்ற அடிபெதடக 
ப்கள்வியிதைப பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி 
எழுபபிைர. (விடுைதல. 11.10.1948).

விெச்ாரம் என்ெைன் அடிபெதடத் ைத்துவபம 
பெண்ணாைவர்கள் ஆண்்களின் அடிதம்கள், 
ஆண்்களுதடய பொ்கப பொருட்கள், 
பெண்்கதள விதலககு விற்்கவும், வாடத்கககு 
விடவும் ப்யயககூடிய பொருட்களாைவர்கள் 
என்ெபை என்ற பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி, 
இது ஆண்்களால் உண்டாக்கபெடட சுய�லச 
சூழ்சசிபய என்றார. (குடி அரசு. 26.10.1930); 
்கற்பு, விெச்ாரம் எனும் வாரத்தை்கள் எல்லாம் 
பவறும் புரடடா்கபவ உள்ளைதை அறிந்ை 
சுயமரியாதைக்காரர்கள், விெச்ாரம் என்னும் 
ப்ால்லாைது, வழக்கத்தில் பெண்்கதள மடடுபம 
குறிக்கப ெயன்ெடுத்ைபெடடு வருதுடன் (குடி 
அரசு. 26.10.1930), அது பெண்்கள் அடிதம்கள் 
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என்ெதைக ்காடடும் ஒரு குறிபபு வாரத்தையா்கபவ 
்மூ்கத்தில் நிதலப்காண்டுள்ளது என்ெைதைக 
குறிபபிடடைர. (குடி அரசு. 12.10.1930).
பொதுவா்கபவ, விெச்ாரம் ப்யவைால் 

உண்டாகும் ஒழுக்கக குதறவாைது வழக்கத்தில் 
பெண்்களுககு மடடும் ைான் உண்பட ஒழிய 
ஆண்்களுககுக கிதடயாது என்ற பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி (குடி அரசு. 12.10.1930), 
விெச்ாரம் பைாடரொை குற்றச்ாடடுைல்்களும், 
ெழிசப்ால்லும், ெழியும் ஆண்மக்களுககு 
என்றுபம கிதடயாது என்றும், அன்றியும் 
ஆண்்கதள ‘விெச்ாரன்’ என்று அதழககின்ற 
வழக்கமும் ்மூ்கத்தில் இல்லாமபலபய இருந்து 
வந்துள்ளது என்றும் குறிபபிடுகின்றார. (குடி 
அரசு. 12.10.1930). 
அதுமடடுமல்லாமல், ெல இடங்களில் 

விெச்ாரம் என்ெது ஆண்்களுககு ஒரு 
ைற்பெருதமயா்கவும், பு்கழா்கவும் இருககின்றது. 
சில ஆண்்கள் விெச்ாரத்தில் ஈடுெடும் 
பெண்்களிடம் உள்ள பைாடரபிதைப ெற்றி 
பெருதமயா்கக ்கருதிகப்காள்கின்றைர. (குடி 
அரசு. 26.10.1930). அபைபொல், மைக 
ப்காடொடு்கள் எதிலும் விெச்ாரத்தில் ஈடுெடும் 
ஆண்்களுக்காை தீடடிதைப ெற்றிய குறிபபு்கள் 
ஏதுமில்தல என்று சுயமரியதை பெண்்கள் 
மா�ாடடில் குறிபபிடட இலடசுமி அம்தமயார 
அவர்கள், ைந்தை பெரியாரின் ்கருத்திற்கு 
வலுவிதைச ப்ரத்ைார. (குடி அரசு. 04.05.1930). 
எைபவ, இத்ைத்கய விெச்ார முதற்கள் 

்முை ாயத்திலிருந்து அழிந்பை ாழிந்து , 
பெண்்கள் சுயமரியாதையுடன் வாழ வழிவத்க 
ப்யயபவண்டும் என்று கூறிச சுயமரியாதை 
இயக்கத்திைர, விெச்ாரம் என்ெதில் உள்ள 
ொலிைச சிக்கல்்கதளக ்கதளய ொடுெடடைர.

முடிவுரை:

இந்தியத் திருமண முதறயில் ்கணவன்-
மதைவி உறவின் முதறயாைது அன்புமுதற 
உறவா்கபவா அல்லது �டபுமுதற உறவா்கபவா 
இல்லாமல் ஆண்டான்-அடிதம உறவா்கபவ 
உள்ளது என்று சுயமரியாதை இயக்கத்திைர 
்கருதிைர. வாழ்கத்கககும் மைத்துககும் ஒத்ை 
மணமக்கபள கூடி, இருவரும் �ண்ெர்களா்க 
�டந்து ப்காள்ளபவண்டும் என்ெபை பெரியார 
ஈ.பவ. இராம்ாமி அவர்களின் விருபெமா்க 
இருந்ைது. 
்மூ்கத்தில் புனிைமா்கக ்கருைபெடடு 

வரும் ‘ைாயதம’ என்ற நிதலதமயின் 
மீதும் சுயமரியாதைக்காரர்கள் ெகுத்ைறிவுப 
ொரதவயிதைபய ப்காண்டு இருந்ைைர. 
பெண்்கள் என்றால் பவறும் குழந்தை பெறும் 
இயந்திரம் என்று ைான் இந்ைச ்மூ்கமாைது 
்கருதி வருகின்றது என்ற சுயமரியாதைக்காரர்கள், 
பெண்ணடிதமத்ைைம் என்ெது ‘ைாயதம’ 
என்ற ்கருத்துருவில் நிதலநிறுவபெடுகிறது 
என்றைர. பெண்்கள், ைங்களின் உடலின் 
மீது முழு உரிதமதயயும் ப்காண்டு, ைாங்கள் 
ைாயதம அதடவது குறித்துத் பைரவு ப்யயும் 
உரிதமயிதைப பெற்றிருக்க பவண்டும் என்றும் 
பொராடிைர.
பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி, ‘்கற்பு’ 

என்ற வாரத்தையின் மீைாை அரசியதல 
்க ட டு த ட த் ை து ட ன்  (depoliticized), 
அைற்்காை ெகுத்ைறிவு விளக்கங்கதளயும் 
மக்களிடம் பைளிவுெடுத்திைார . ‘்கற்பு ’ 
என்ற பெயரில் உண்தமயாை அன்ொைது 
அலடசியபெடுத்ைபெடபட வருகின்றது என்றைர 
சுயமரியாதை இயக்கத்திைர. அபெடிபய 
‘்கற்பு’ என்ற ்கருத்தியல் அவசியமாைால் 
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அது ஆண்்களுககும் பெண்்களுககும் 
பொதுவாைைா்கபவ இருக்க பவண்டும் என்ற 
பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி, ‘்கற்பு’ என்ெைதைச 
சு்காைாரம், உடல்�லம் மற்றும் பொது ஒழுக்கம் 
்ாரந்து மடடுபம ஆைரிக்கச ப்யைார. 
பமலும், விெச்ாரத்திதைப ெற்றிக குறிபபிடும் 

பொழுது விெச்ாரம் என்ெைன் அடிபெதடத் 
ைத்துவபம பெண்ணாைவர்கள் ஆண்்களின் 
அடிதம்கள், ஆண்்களுதடய பொ்கப பொருட்கள், 
பெண்்கதள விதலககு விற்்கவும், வாடத்கககு 
விடவும் ப்யயககூடிய பொருட்களாைவர்கள் 
என்ெபை என்ற பெரியார ஈ.பவ. இராம்ாமி, 
இது ஆண்்களால் உண்டாக்கபெடட சுய�லச 
சூழ்சசிபய என்றார. ‘்கற்பு’, ‘விெச்ாரம்’ எனும் 
வாரத்தை்கள் எல்லாம் பவறும் புரடடா்கபவ 
உள்ளைதை அறிந்ை சுயமரியாதைக்காரர்கள், 
விெச்ாரம் என்னும் ப்ால்லாைது, வழக்கத்தில் 
பெண்்கதள மடடுபம குறிக்கப ெயன்ெடுத்ைபெடடு 
வருதுடன், அது பெண்்கள் அடிதம்கள் 
என்ெதைக ்காடடும் ஒரு குறிபபு வாரத்தையா்கபவ 
்மூ்கத்தில் நிதலப்காண்டுள்ளது என்ெைதைக 
குறிபபிடடைர .  இத்ைத்கய விெச் ா ர 
முதற ்முைாயத்திலிருந்து அழிந்பைாழிந்து 
பெண்்கள் சுயமரியாதையுடன் வாழ வழிவத்க 
ப்யயபவண்டும் என்று கூறிச சுயமரியாதை 
இயக்கத்திைர விெச்ாரம் என்ெதில் உள்ள 
ொலிைச சிக்கல்்கதளக ்கதளயப பெரிதும் 
ொடுெடடைர. ்மூ்கநீதியில், பெண்்களுக்காை 
நீதிதயயும் உள்ளடககிைர.

குறி்பபுதவி நூல்்கள்:

1. ஆதைமுத்து, பவ. பெரியார ஈ.பவ.ரா. 
சிந்ைதை்கள். பைாகுதி. 1-6. ப்ன்தை: 
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ஆசிரியர குறி்பபு:

முதைவர ஜீவாைந்ைம், சிககிம் ஒன்றியப 
ெல்்கதலக்கழ்கத்தில் வரலாற்றுத் துதறயில் 
உைவிப பெராசிரியரா்கப ெணிபுரிந்து வருவதுடன், 
அஸ்்ாம் ஒன்றிய ெல்்கதலக்கழ்கத்தின் 
வரலாற்றுத் துதறயில் உைவிப பெராசிரியரா்கப 
ெணியாற்றிய அனுெவம் வாயந்ைவராவார.  
உள்�ாடு மற்றும் ென்ைாடடுக ்கருத்ைரஙகு்களில் 
ெஙகு ப்காண்டுள்ளதுடன், அக்கருத்ைரஙகு்களில் 
அளித்ை ஆயவுக்கடடுதர்களுககுச சிறபபு 
விருது்கதளப பெற்றவராவார. அத்துடன், 

்கல்வியில் சிறந்து விளஙகியைற்்கா்க நீதியர்ர 
இரா்ப்காொலன் நிதைவுப ெைக்கமும், 
ெல்்கதலக்கழ்க பவந்ைர அவர்களின் நூற்றாண்டுப 
ெரிசும், அைந்ைராம ்ரமா நிதைவுப ெரிசும் 
பெற்றவராவார. பமலும், ைமிழ்கம், பெண்ணியம், 
பெரியாரியம், ்மயம், பைவைாசி முதற 
குறித்து வரலாற்று முதறயிலாை ஆயவிதை 
பமற்ப்காண்டு வருவதுடன், அவற்றிதைத் 
உள்�ாடு மற்றும் ென்ைாடடு ஆயவிைழ்்கள் 
மற்றும் ெதிபெ்கங்களின் மூலம் ்கடடுதர்களா்கவும், 
புத்ை்கங்களா்கவும் பைாடந்து எழுதியும், 
ெதிபபித்தும் வருகின்றவராவார.


