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கட்டுரைச் சுருககம்:

பல நூற்றாண்டுகளறாகத் தமிழ்ச் 
சறான்்றாரகளள இழிவுபடுத்தும் ்ேளலயில் 
தமிழ் இனஎதிரிகள் ஈடுபட்டுேந்துள்ளனர. 
அேரகள் பறார்பபனரக்கு்ப பி்ந்தேரகள் 
அல்லது அேரகள் ேட ஆரிய்ப 
பறார்பபனரகள் எனனும் புளனக் களதகளளக்  
கட்டளைத்து, திட்டமிட்டு்ப பர்பபியுள்ளனர. 
திருேள்ளுேளரயும் அவளேயறாளரயும் 
புளல்ப பபண்ணுக்கும் பறார்பபனரக்கும் 
பி்ந்தேரகள் எனறு புளனய்பபட்ட களதகளள 
அறிவுலகம் ஏறகவில்ளல.

 திரறாவிட்ப பபரியறாரகளள இவேறாறு 
இழிவுபடுத்துேளத, தந்ளத பபரியறார 
ேனளையறாகக் கடிந்துளரத்த்தறாடு, பறார்பபனர 
ஒழுக்கம் எ்பபடி்பபட்டது எனபளத இக்களத 
எடுத்துக்கறாட்டுகி்து எனறு ைக்கள் ைன்த்தில் 
பதளிவுபடுத்தினறார. தமிழரகளின அ்நூலறான 
திருக்கு்ளள ேடபைறாழியிலிருந்து பைறாழி்ப 
பபயரக்க்பபட்டது எனறும், ‘ைனு’வின 
கருத்துகளள்ய ேள்ளுேர ேழிபைறாழிந்து 
உள்ளறார எனறும், பரி்ைலழகளர்ப ்பறான் 
உளரயறாசிரியரகள்  உளர  ேளரந்துள்ளளைளய 
ைறுத்து, திருக்கு்ள் தனித்தமிழ் நூல் எனறும், 
அது ைனுதருை ைறு்பபு நூல் எனறும், திரறாவிட 
ைக்களின ேறாழ்வியல் அ் நூல் எனறும் 
ஊர்தறாறும் முழங்கிய பபரியறார, கு்ள் ைறாநறாடு 

நடத்தியும் திருக்கு்ளள அச்சு்ப்பறாட்டுக் 
குள்ந்த விளலயில் பபறாதுைக்களுக்கு 
ேழங்கியும் திருக்கு்ளுக்கு்ப புத்துயிர 
பகறாடுத்தறார. ஈரறாயிரம் ஆண்டுகளறாக ைள்க்க்ப 
பட்டுக் கிடந்த திருக்கு்ளுக்கு ைணிைகுடம் 
சூட்டினறார பபரியறார எனபளத இக்கட்டுளர 
ஆரறாய்கின்து.

முன்னுரை:
தமிழ் ைக்களின அறிவுத்தளத்தில் 

மிகச்சி்ந்த ஆளுளையறாக விளங்கியேர 
திருேள்ளுேர.  பநடும்பறாடல்களறாக விளங்கிய 
சங்க இலக்கிய்ப ‘பறா’ ேடிேங்களளக் 
ளகவிட்டுவிட்டு சினனஞ்சிறு அடிகளில் 
தமிழ் ைக்களுக்கு ேறாழ்வியல், அ்ம், பபறாருள் 
இனபத்ளத உணரத்தியேர ேள்ளுேர. 
அத்துடன கருத்தியல் அடி்பபளடயிலும் 
ேள்ளுேர உயரந்து நிறபளத நறாம் அறிய 
முடிகி்து.

புலறாலும் கள்ளும் பு்ரறாகிதமும் 
(ேருணக் பகறாள்ளக) ைக்களிளட்ய 
பசல்ேறாக்கு்ப பபறறிருந்த  சங்க 
கறாலத்தில்  இேறறிறபகதிரறான கருத்து்ப 
புரட்சிளய உருேறாக்கியேர திருேள்ளுேர. 
திருேள்ளுேரின ேரலறாறள் அறிந்து 
பகறாள்ேதறகறான உறுதியறான  சறானறுகள் 
எளேயும் நைக்குக் கிளடக்கவில்ளல. கு்ள் 
கூறும் கருத்துகளின  அடி்பபளடயில் ேள்ளுேர 

திருவள்ளுவரைப் பற்றிய 
புரைகரைகள்

பேராசிரியர் ே.காளிமுத்து எம்.ஏ., பிஎச்.டி.,
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ேறாழ்ந்த கறாலத்ளத ஒருேறாறு அறிந்து பகறாள்ள 
முடிகி்து.

ஆதியும் பகவனும்:

பழந்தமிழரகள், ேரலறாறள் முள்யறாக 
எழுதி ளேக்கறாைல் ்பறானளையறால், தமிழ் 
ைக்களின மிகச்சி்ந்த ஆளுளைகளறாக 
விளங்கிய அறிஞரகளளபயல்லறாம் 
‘ஆரியர’எனறும், ‘பறார்பபனரக்கு்ப பி்ந்தேர’ 
எனறும் (பதறால்கறா்பபியர, திருேள்ளுேர, 
அவளேயறார) கூச்ச்பபடறாைல் எழுதி, 
ேரலறாறள் ைறாசுபடுத்தி ளேத்திருக்கி்றாரகள்.

திருேள்ளுேளர்ப பறறி்ப புளனகளதகள் 
பலேறள்க்  கட்டிவிட்டுள்ளனர. அளே யறாவும் 
அேருக்கு்ப பபருளை ்சர்பபனேறாக இல்ளல. 
அேளர இழிவுபடுத்தும் ்நறாக்கத்தி்ல்ய 
அக்களதகள் அளைக்க்ப பட்டுள்ளன எனபளத 
ஆய்வுகள் புல்பபடுத்துகின்ன.

திருேள்ளுேரும் அவளேயறாரும் ‘ஆதி’ 
என் புளல்ப பபண்ணுக்கும் ‘பகேன’ என் 
பறார்பபனருக்கும் பி்ந்தேரகள் எனறும், 
ேள்ளுேர தம்பபற்்றாளர ை்க்கறாைல் முதல் 
கு்ட்பறாவி்ல்ய ‘ஆதி பகேன முதற்் உலகு’ 
எனறு குறி்பபிட்டிருக்கி்றார எனறும் களத 
எழுதிளேத்துள்ளனர. தமிழ்ச் சறான்்றாரகளள 
இழிவுபடுத்தும் இத்தளகய களதகளளத் 
பதறால்கறா்பபிய உளரயறாசிரியரகளில் ஒருேரறான 
நச்சினறாரக்கினியரின கறாலத்திறகுமுன்ப 
பறார்பபனரகள் பர்பபியிருக்க ்ேண்டும். 
ஏபனனில், நச்சினறாரக்கினிய்ர (இேரும் 
பறார்பபனரதறான) தமிழின முதனூலறாசிரியரறாகிய 
பதறால்கறா்பபியளர “திரணதூைறாக்கினி”1  

எனனும் ேடேறாரிய்ப பறார்பபனர எனறு உளர 
ேளரந்துள்ளளை குறி்பபிடத்தக்கதறாகும்.

கபிலைகவல் கூறும் கரை:

கி.பி.15ஆம் நூற்றாண்டினதறாகக் 
கருத்பபடும் ‘கபிலரகேல்’ எனனும் நூல் 
‘கபில்தேர’ எனபேரறால் எழுத்பபட்டது 
எனறு குறிக்க்பபட்டுள்ளது. ‘இஃது திருையிளல 
வி.சுந்தரமுதலியறாரறால் பரி்சறாதிக்க்பபட்டு, 
பசனளன யறாஜீபிலி அச்சுக்கூடத்தில் 
18.09.2017 அனறு புது்பபிக்க்பபட்டு 
பேளியிட்பபட்டுள்ளது.2 138 அடிகளளக் 

பகறாண்ட இந்நூல் கபில்ர கூறுேது ்பறால் 
அளைந்துள்ளது. ஜறாதி அளை்பபுக்கு எதிரறான 
பல கருத்துகளள இந்நூலில் கறாணமுடிகி்து.

“ோர்்பேன மாந்தர்காள் ேகர்்வது    
   பகண்மின்
நால்வககச் சாதியிந நாட்டினில    
   நாட்டினீர்
 ……. ……. ……. ……. ……. 
 குலமும் ஒன்பறே குடியும் ஒன்பறே
 இறே்பபும் ஒன்பறே பிறே்பபும் ஒன்பறே”

எனறு நறால்ேருணத்ளத்ப பறார்பபனர 
இந்நறாட்டில் நிளலநிறுத்தியளதக் கூறும் 
கபிலரகேல் ஆதி – பகேன களதளய விரிேறாகக் 
கூறுகி்து. ‘்சறாழநறாட்ளடச் ்சரந்த ‘பகேன’ 
என் பறார்பபனரக்கும் கருவூளரச் ் சரந்த ‘ஆதி’ 
என் புளலச்சிக்கும் பி்ந்தேர ஏழு்பர.

“கருவூர்்ப பேரும்ேதிக் கண்பேரும் புலச்சி
ஆதி ்வயிற்றினில அன்றே்வ்தரித்்த
கான் முகையாகிய கபிலனும் யாபன
என்னுடன் பிறேந்த்வர் எத்்தகன்ப 
பேபரனில
ஆண்ோல மூ்வர் பேண்ோல நால்வர்”

எனகி்றார கபில்தேர. எழுேரில் உ்பளப, 
உறுளே, அவளே, ேள்ளி ஆகிய நறால்ேரும் 
பபண்ைக்கள். ேள்ளுேர, அதியைறான, கபிலர 
ஆகிய மூேரும் ஆண்ைக்கள்.

்ைலும் அ்பபகேன, தனக்கு்ப புளல்ப 
பபண் ேயிறறில் பி்ந்த குழந்ளதகளள்ப 
பி்ந்த இடத்தி்ல்ய பி்ந்த அன்்விட்டுச் 
பசனறுவிட்டறான.  ைகவு ஈன் தறாயறான ஆதிளய 
ஈன் அ்பபபறாழு்த அவவிடத்தினினறும் 
அ்பபு்்பபடுத்தினறான. பபண்ைக்களில் 
‘உ்பளப’ எனபேள் ஊத்துக் கறாட்டில் ேண்ணறார 
வீட்டிலும், ‘உறுளே’ கறாவிரி்பபூம்பட்டினத்தில் 
கள் விளலஞர்சரியில் ‘சறான்றார’ வீட்டிலும், 
‘நரம்புக் கருவி்யறார நண்ணிடுஞ்்சரியில் 
‘பறாணர’ அகத்தில் அவளேயும்’, ைளலக்கு்ேர 
வீட்டில் ேள்ளியும் ேளரந்தனர.

ஆண்ைக்களில் ‘ேண்டமிழ் ையிளல்ப 
பள்யர வீட்டில் ேள்ளுேரும், ஆரூரில் 
பறார்பபனர வீட்டில் கபிலரும், ேஞ்சியில் 
அதியைறானும் ேளரந்தனர எனறு கபிலரகேல் 
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களத பசறால்கி்து. இக்களதக்கு ்ேறு 
சறானறு எதுவும் இல்ளல. ஆதலறால் 
இதளன ஒரு கறபளனக் களத எனறு 
பகறாள்ே்த பபறாருத்தைறாகும். என்றாலும் 
திருேள்ளுேளரயும் அவளேயறாளரயும் 
புளலச்சி ேயிறறில் பறார்பபனரக்கு்ப 
பி்ந்தேரகள் என் கருத்தியளலக் 
கட்டளை்பபதறகு்ப பறார்பபனரக்கு இக்களத 
பயனபட்டிருக்கி்து எனபது பதளிவு. 
திருக்கு்ள் – பரி்ைலழகர உளரளய்ப 
பதி்பபித்து பேளியிட்ட திருத்தணி 
சரேண்பபபருைறாள் அய்யர பதி்பபுளரயிலும் 
இக்களத இடம் பபறறிருக்கி்து.

விந�ோைைசமஞசரி:

1952இல் வீரறாசறாமி பசட்டியறார எழுதிய 
‘வி்நறாதரசைஞ்சரி’யிலும் ஆதி – பகேன களத 
இடம்பபறறுள்ளது.

“பதனனறாட்டி்ல பறாண்டியரகள் 
பசங்்கறால் நடத்திய ைதுளர ைறாநகரி்ல 
களடச்சங்கமிருந்த அவளேயறார எனனும் 
ைறாது சி்ரறாைணி ்சறாழ்தசத்தி்ல 
உள்யூர எனனும் பட்டணத்தின ஒரு 
சறாேடியி்ல ‘ஆதி’ எனபேளுக்கும் 
‘பகேன’ எனனும் ஓர அந்தணனுக்கும் 
சி்ரஷடபுத்திரியறாக்ப பி்ந்தனர…. 
குழந்ளதளய (அங்்க்ய ்பறாட்டு) 
விட்டு ஏகினர…..”

“அவளேயறார தம் ச்கறாதரரறான 
திருேள்ளுே நறாயனறாரினும் புத்திநுட்பம் 
உள்ளேர…..”

“அவளேயறார ஜீேந்தரறாயிருந்த 
கறாலத்தில் கம்பர, ஒட்டக்கூத்தர, 
புக்ழந்தி்பபுலேர ஆகிய வித்ே 
சி்ரறாைணிகள் இருந்தனர.3

இவேறாறு வீரறாசறாமி பசட்டியறார 
திருேள்ளுேரும் அவளேயறாரும் களடச் 
சங்க கறாலத்தில் ேறாழ்ந்தேரகள் எனறு 
குறி்பபிட்டுவிட்டு, ஒட்டக் கூத்தரும் 
புக்ழந்தி்ப புலேரும் அேரகள் கறாலத்தில் 
ேறாழ்ந்தேரகள் எனறு கூறுேது ேரலறாறறு்ப 

பிளழ. ்ைலும்,

“………. பசனளனத் துளரத்தன 
வித்தியறாசறாளலயில் திரறாவிடறாந்திர 
பறாஷறா ்பறாதகரறாயிருந்த பபரசிேல் 
துளரயேரகளின அனுைதி பகறாண்டு, 
அவவித்தியறாசறாளலயில் பிரதை தமிழ்்ப 
பண்டிதரறாயிருந்த அஷடறாேதறானம் 
வீரறாசறாமி பசட்டியறாரேரகள்……”4

எனறு ‘வி்நறாதரச ைஞ்சரி’யின 
முகவுளரயில் பதி்பபறாளரகள் குறி்பபிடுேதறால் 
வீரறாசறாமி பசட்டியறார தமிழறாசிரியரறாக்ப 
பணியறாறறியேர எனறு பதரிகின்து. 
திருேள்ளுேரும் அவளேயறாரும் 
ஒட்டக் கூத்தரும் புக்ழந்தி்ப புலேரும் 
சைகறாலத்தேரகள் எனறு ‘பிரதை தமிழ்்ப 
பண்டிதரறாக’ இருந்த ஒருேர குறி்பபிட்டிரு்பபது 
விய்பபுக்குரியதறாயிருக்கின்து!

தமிழ் ைக்களில் அறிேறாளிகளறாக 
விளங்கிய திருேள்ளுேளரயும் 
அவளேயறாளரயும் இழிவுபடுத்துேதறகறாக்ே 
ஆதி – பகேன களதளய்ப பறார்பபனரகள் 
பர்பபி ேந்துள்ளனர எனறும், திருக்கு்ள் 
தமிழரகளின அ்நூல் எனறும், ைனுதருை 
ைறு்பபு நூல் எனறும், ஆரிய்ப பண்பறாட்டு்ப 
பளடபயடு்பபுக்கு எதிரறாகத் திரறாவிட்ப 
பபரியறார ஒருேரறால் எழுத்பபட்டது எனறும்  
தந்ளத பபரியறார ஊர்தறாறும் முழங்கி, 
1948இல் பசனளனயில் இரண்டு நறாள்கள் 
கு்ளுக்பகனறு ைறாநறாடு நடத்தி விழி்பபுணரவு 
ஏறபடுத்திய கறாலத்திறகு்ப பி்கு – 
நறானகறாண்டுகள் கழித்து 1952ஆம் ஆண்டு 
பசனளனயில் ேறாழ்ந்த ஒரு தமிழறாசிரியர ஆதி 
– பகேன களதளய உடனபட்டு எழுதுகி்றார 
என்றால் தமிழ் ைக்களின அறியறாளைளய 
நிளனந்து இரங்குேளதத் தவிர ்ேறு என 
பசய்ேது!

வள்ளுவர் – வல்லபோச்சோரியோ?

ைதுளரயில் மிகுந்த பபறாருட்பசலவில் 
நறானகறாம் தமிழ்ச் சங்கத்ளத உருேறாக்கியேர 
பறாண்டித்துளரத்்தேர. தமிழ்ச் சங்க 
பேளியீடறாகச் ‘பசந்தமிழ்’ எனும் ஆய்விதழ் 
திங்கள் இதழறாக பேளிேந்து பகறாண்டிருந்தது. 
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ைதுளர – தியறாகரறாசர கல்லூரியில் படித்துக் 
பகறாண்டிருந்த கறாலத்தில் (1965 – 1968) 
அக்கல்லூரி நூலகத்தில் பளழய ‘பசந்தமிழ்’ 
இதழ்களின பதறாகு்பளப்ப படிக்க ்நரந்தது. 
திருேள்ளுேளர்ப பறறிய ஒரு கட்டுளரளய 
அய்யங்கறார ஒருேர (இரறாகேஅய்யங்கறார எனறு 
நிளனவு) ‘பசந்தமிழ்’ இதழில் எழுதியிருந்தறார. 
அளத்ப படித்துவிட்டு நறான அதிரச்சியளடந்து 
்பறா்னன. அக்கட்டுளர குறி்பபிடும் பசய்தி 
இதுதறான.

‘சைஸ்கிருதத்தில் ஸ்ரீேல்லபறாச்சறாரியறா 
எனறு ஓர ஆசிரியர இருக்கி்றார. அேர மிகச் 
சி்ந்த அறிஞர.’ ‘தரைறாரத்தகறாைம்’ பறறி 
நிள்ய எழுதியுள்ளறார. அேர பபயரில் 
உள்ள ‘ஸ்ரீ’ எனபளதத் தமிழில் ‘திரு’ எனறும் 
‘ேல்லபறா’ எனபளத ேள்ளுேர எனறும் 
ைறாறறித் ‘திருேள்ளுேர’ எனறு தமிழ்்பபடுத்திக் 
பகறாண்டறாரகள். ேல்லபறாச்சறாரியறாவின 
‘தரைநூளல’ அ்த்து்பபறால் எனறும், ‘அரத்தம்’ 
பறறிய கருத்துகளள்ப பபறாருட்பறால் எனறும், 
‘கறாைம்’ பறறியளதக் கறாைத்து்ப பறால் எனறும் 
பைறாழிபபயரத்துக் பகறாண்டறாரகள். ஆக்ே 
திருேள்ளுேர தமிழரல்லர. அேர ேட நறாட்டின 
‘ஸ்ரீேல்லபறாச்சறாரியறா’ ஆேறார.

இதறகு அடுத்து ேந்த ‘பசந்தமிழ்’ 
இதழ்களில் அய்யங்கறாரின கட்டுளரக்கு 
ைறு்பபு பேளிேந்திருந்தது. அதன பினனர 
ைறு்பபுக்கு ைறு்பபும் பேளியிட்பபட்டிருந்தது. 
இது ஒரு களத!

தமிழ்நறாட்டுக் குறுநில    
ைனனரகளின பபரும் முயறசியினறாலும் 
பபறாருட்பசலேறாலும் உருேறாக்க்பபட்ட 
ைதுளரத் தமிழ்ச் சங்கமும் அதன பேளியீடறாக 
‘பசந்தமிழ்’ இதழும் இ்பபடி ைறாறி்ப்பறான 
நிகழ்ளேக் குறித்து்ப பபரியறார எழுதுகி்றார:

“ைதுளரத் தமிழ்ச் சங்கத்தினினறும் 
ைறாதந்்தறாறும் பேளியறாகும். “பசந்தமிழ்” 
பேளியீடு, பறார்பபன ்கறாஷடியிலக்பபட்டு்ப 
பறார்பபன ையைறாகிக் பகறாண்டிருக்கி்து. 
அளதத் ்தறாறறுவித்த ஸ்ரீைறான பறாண்டித்துளரத் 
்தேரேரகளின உத்்தசம் அடி்யறாடு 
பு்க்கணிக்க்பபடுகி்து. பறார்பபனரல்லறாதறார 

பபறாருள் ஏரறாளைறாயிருந்தும் ் சதுபதி ைகறாரறாஜறா 
தளலேரறாயிருந்தும் தமிழ்ச் சங்கத்ளதயும் 
அளதச் சறாரந்த கலறாசறாளலளயயும் “பசந்தமிழ்” 
ைறாத சஞ்சிளகளயயும் பறார்பபனரறாதிக்கத்தில் 
ஒ்பபளடக்க்பபட்டிரு்பபது பரிதபிக்கத்தக்கது. 
இக்குள்களளக் கண்்ட பல தமிழபிைறானிகள் 
‘பதன இந்திய ளசே சித்தறாந்த நூறபதி்பபுக் 
கழகம்’ எனனும் பபயரறால் ைறப்றாரு 
உண்ளைத் தமிழ்க் கழகம் கண்டனர.5

இவேறாறு தமிழ் நூல்களள்ப பறார்பபன 
ையைறாக்கும் முயறசிகளளயும், தமிழரகளின 
கல்வி நிளலயங்களளயும் நிறுேனங்களளயும் 
தமிழ் இதழ்களளயும் ளக்பபறறி 
அேறள்த் தங்கள் கட்டு்பபறாட்டிறகுள் 
பகறாண்டு ேந்து பறார்பபனர நடத்திய 
திருவிளளயறாடல்களளயும் 1920களிலிருந்்த 
பபரியறார ேனளையறாகக் கண்டித்து 
ேந்திருக்கி்றார எனபது பதளிேறாகின்து.

இருண்ட கண்டத்தில் ஓர் ஒளிககீற்று:

‘இந்தியச் சிந்தளனயும் அதன 
ேளரச்சியும்’ எனபது பறறி ஆரறாய்ந்த டறாக்டர 
ஆல்பரட் சுளேட்சர திருேள்ளுேளர்ப 
பறறியும் திருக்கு்ளள்ப பறறியும் ஆரறாய்ந்து 
பதரிவித்துள்ள கருத்துகள் ேருைறாறு:

‘திருேள்ளுேர பநசவுத் பதறாழில் 
பசய்து ேந்தேர. திருேள்ளுேர எனபது 
அேரது இயறபபயரல்ல. பதனனிந்தியறாவில் 
தறாழ்த்த்பபட்ட ைக்களிளட்ய பணியறாறறிய 
ைதகுருைறாரகளின பட்ட்பபபயர அது.’

‘இந்தியறாவின பதறானமுது பைறாழி 
திரறாவிடபைறாழி; திரறாவிட பைறாழியறான 
தமிழில் எழுத்பபட்டது திருக்கு்ள். தமிழ் 
‘இந்்தறாஆரிய’ பைறாழியனறு. அது திரறாவிட 
பைறாழியறாகும்.’

‘திருேள்ளுேரின ேறாழ்க்ளக 
ேரலறாறள்்ப பறறிய உறுதியறான தரவுகள் 
எளேயும் நைக்குக் கிளடக்கவில்ளல. ஆனறால், 
அேளர்ப பறறிய புளனக் களதகள் (கட்டுக் 
களதகள்) பல ேழங்கி ேருகின்ன.’

‘திருேள்ளுேர திருைணைறானேர. ஒருநறாள் 
அேர ைளனவி கிணறறில் தண்ணீர இள்த்துக் 
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பகறாண்டிருந்த்பறாது, திருேள்ளுேர 
அேளர அளழத்தறார. கயிறள் அ்பபடி்ய 
விட்டுவிட்டு அம்ளையறார ஓடிேந்தறார. கயிறும் 
ேறாளியும் கிணறறுக்குள் விழறாைல் அ்பபடி்ய 
பதறாங்கிக் பகறாண்டிருந்தன.’

‘திருேள்ளுேர உணேருந்த அைரந்தறார. 
அது ஆறி்ப்பறான பளழய்சறாறு; ‘்சறாறு 
சுடுகி்து’ என்றார ேள்ளுேர. ‘பளழய்சறாறு 
சுடுைறா?’ எனறு ்கட்கறாைல் அம்ளையறார 
உட்ன விசிறி எடுத்து ேந்து வீசி்ப பளழய 
்சறாறறின சூட்ளடத் தணித்தறார.’

‘நண்பகல் ்நரத்தில் கீ்ழ விழுந்த 
ஒரு பபறாருளள எடு்பபதறகு ‘விளக்ளக 
எடுத்துேறா’ என்றார ேள்ளுேர ‘பகல் 
்நரத்தில் விளக்பகதறகு?’ எனறு ்கட்கறாைல் 
அேர ைளனவி விளக்ளகக் பகறாண்டுேந்து 
பகறாடுத்தறார.

இவேளவு பசய்திகளும் இருண்ட 
கண்டம் எனறு அளழக்க்பபட்ட 
ஆ்பபிரிக்க கண்டத்தின கறாடுகளில் 
பதறாழு்நறாயறாளிகளுக்கு ைருத்துேம் 
பறாரத்துவிட்டு ஓய்வு ்நரத்தில் பரண்்ைல் 
அைரந்து படித்துக்பகறாண்டிருந்த ஆல்பரட் 
சுளேட்சருக்கு்ப ்பறாய்ச் ்சரந்திருக்கின்ன. 
ஆனறால், சுளேட்சர இக்களதகளளக் கட்டுக் 
களதகள்6 (புளனக் களதகள்) எனறு கூறிவிட்டு 
்ை்ல பசல்கி்றார.

ைநரை பபரியோர் போர்ரவ:

திருேள்ளுேரின பபற்்றார ஆதி – 
பகேன எனறு கட்டிவிட்பபட்ட களதளய்ப 
பறறித் தந்ளத பபரியறார கூறுேது ேருைறாறு:

“அந்தக் களத அறிவுக்கும் நட்பபுக்கும் 
பபறாருந்தறாததறான – ஆபறாசைறான ஒரு 
களதயறாகும். அதறாேது ேள்ளுேளர 
ைட்ட்பபடுத்த ்ேண்டும் எனபதறகறாக்ே 
புகுத்த்பபட்ட ஒரு களதயறாகும். ேள்ளுேளர்ப 
பள்ச்சியின ேயிறறில் பறார்பபறானுக்கு்ப 
பி்ந்தறார எனறு புகுத்துேதறகறாக்ே 
எழுத்பபட்டதறாகும். அந்தக் களத இயறளகக்கு 
ைறாறுபட்டது. ேள்ளுேர உடனபி்்பபினரின 
ைற் களதகள் புரறாணங்களள்ப பறாரத்தறால், 
எல்லறா்ை சுத்த்பபுளுகு எனறு அறிய முடியும். 

தமிழர எதிரிகளும் அேரகளது அடிளைகளும் 
கறாட்டுமிரறாண்டித்தனைறாகக் கறபளன 
பசய்துவிட்டறாரகள்.”7

“கு்ள் பறாடிய ேள்ளுேளரயும் எங்்கறா 
ஒரு சத்திரத்தில் நள்ளிரவில் ஒரு புளலச்சிக்கும் 
ஒரு பறார்பபறானுக்கும் ்நரிட்ட கள்ள்ப 
புணரச்சியில் ்தறானறிய பிள்ளளயறாக்கி 
அதனமூலம் அேளர ஒரு சண்டறாளரறாக்கி 
அேருளடய ேறாக்குக்கு ைதி்பபில்லறாைல் 
்பறாகும்படி பசய்து விட்டறாரகள். ஆரியத்ளதக் 
கண்டித்தறார எனபதறகறாக்ே அேளரச் 
சண்டறாளரறாக்கி விட்டறாரகள், இச்சதிகறார 
ஆரியரகள்.8

“இேறறுள் ைறப்றாரு வி்சடபைனன 
என்றால் ்ைல்கண்ட ஆதிக்கும் பகேனுக்கும் 
புணரச்சி முடிந்ததும் பிள்ளளளய்ப பபறறு்ப 
்பறாட்டு விட்டு்ப ்பறாய்விட்டதறாகவும் களத 
கூ்்பபட்டிருக்கி்து.9

‘ேள்ளுேளரச் சண்டறாளரறாக்கி 
விட்டறாரகள் – இச்சதிகறார ஆரியரகள்’ 
எனனும் பதறாடர பபரியறாரின கடுஞ்சினத்ளத 
பேளி்பபடுத்துகி்து. இதறகுக் கறாரணம் 
எனன? சண்டறாளர என்பறார யறார? 
‘உயரகுலத்தில் (பறார்பபனர) பி்ந்த 
ஒருேனுக்கும் தறாழ்குலத்தில் (சூத்திரர – 
புளலயர) பி்ந்த ஒருத்திக்கும் அல்லது 
தறாழ்குலத்தில் பி்ந்த ஒருேனுக்கும் உயரகுல்ப 
பபண்ணுக்கும் பி்க்கும் ஒருேர ‘ைனிதருள் 
தறாழ்ந்த சண்டறாளர’ எனறு ைனுதருைம் 
கூறுகி்து.10 இதனமூலம் திருேள்ளுேளர 
எவேளவு இழிவுபடுத்த முடியு்ைறா அவேளவு 
இழிவுபடுத்தியிருக்கி்றாரகள் எனறு பபரியறார 
கருதுகி்றார. 

‘மூன்றாேது சங்கத்ளத்ப பறறி 
கறால்டுபேல் பறாதிரியறார எழுதுகி்்பறாது, 
மூன்றாம் சங்கத்தில் ேள்ளுேர கு்ள் 
அரங்்கற்்பபட்டதறால், அேர புளலயர, 
கீழ்ஜறாதி என் கறாரணத்திறகறாக 
அந்தச் சங்கத்ளத்ய பறார்பபனரகள் 
அழித்துவிட்டறாரகள் எனறு குறி்பபிடுகி்றார11 

எனறு கறால்டுபேல் கருத்ளத 
எடுத்துக்கறாட்டுகி்றார பபரியறார.
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ேறாசுகி அம்ளையறாளரத் திருேள்ளுேர 
தம் ைளனவியறாக ஏறறுக் பகறாள்ளுமுன 
ஆறறுைணளலக் பகறாடுத்துச் சறாதம் 
சளைக்கச் பசறானனறாரறாம். அதறாேது ேறாசுகி 
கறபுள்ளேரறா அல்லேறா எனறு பரீட்சிக்க, 
அவேம்ளையறார அந்த்பபடி்ய ைணளலச் 
சளைத்துக் பகறாடுத்துத் திருேள்ளுேருக்குக் 
கறபின தி்த்ளதக் கறாட்டினறாரறாம்,12 பகல் 
்நரத்தில் விளக்கு எதறகு எனறு ்கட்டறால் 
பதிவிரதறாதனளைக்கும் கறபுக்கும் பங்கம் 
ேந்துவிடும் எனறு உட்ன விளக்ளக்ப பற் 
ளேத்துக்பகறாண்டு ேந்து பகறாடுத்தறாரறாம்.

கணேன எனன பசறால்கி்றா்னறா அளதக் 
்கள்வி ்கட்கறாைல் அ்பபடி்ய நிள்்ேற் 
்ேண்டும்; அேள்தறான சி்ந்த கறபரசி 
என் பபண்ணடிளைக் ்கறாட்பறாட்டின மீது 
கட்ட்பபட்ட களதகள் இளே எனபளத 
தந்ளத பபரியறார  90 ஆண்டுகளுக்கு 
முனபிருந்்த எடுத்துளரக்கி்றார எனபளத 
்நறாக்குங்கறால் ஆய்ேறாளரகளுக்கு்ப பபரிதும் 
விய்பபளி்பபதறாக இருக்கின்து.

திருவள்ளுவ மோரல:

திருக்கு்ள் எனபது திருேள்ளுேரின 
பசறாந்த்ப பளட்பபல்ல, ேடபைறாழி 
்ேதங்களின கருத்துகளள்ய திருேள்ளுேர 
திருக்கு்ளறாகச் பசய்தறார என் கருத்ளதத் 
திருேள்ளுே ைறாளலயில் உள்ள பல பறாடல்கள் 
ேலியுறுத்துகின்ன.

‘நான் மகறேயின் பமய்பபோருகை   
மு்பபோருைா
்தான்  மகறேநது ்வள்ளு்வனாயத்்தானுகர 
(நான்முகத்ப்தான்)த்்த நூன்முகறே…..’ 
எனறும் (4)

்வள்ளு்வர் ்வாயபமாழி – ப்வ்த்பபோருைாய 
மிக விைங்கி எனறும் (24)

‘ப்வ்த விழு்பபோருகை ப்வண்குறேைால 
்வள்ளு்வனார் ஓ்த’ எனறும், (37)

‘ப்வ்த்பபோருகை விரகால விரித்துலபகார்
ஓ்தத் ்தமிழால உகர பசய்தார்’ (42)

எனறும் ேருகின் திருேள்ளுேைறாளல்ப 

பறாடல்கள் திருேள்ளுேர ்ேதங்களள்ப 
பறாரத்்த திருக்கு்ளள இயறறினறார 
என் கருத்ளத எடுத்து பைறாழிகின்ன. 
திருேள்ளுேைறாளல்ப பறாடல்களில் பல 
ேள்ளுேரின கருத்ளத எதிபரறாலி்பபனேறாக 
இல்ளல. “பரி்ைலழகரின உளர 
திருக்கு்ளின பபருளைளய எங்்ஙனம் 
சிறுளை்பபடுத்துகி்்தறா அங்்ஙன்ை 
திருேள்ளுேைறாளலயும் சிறுளை்பபடுத்துகி்து 
எனனும் புலேர குழந்ளதயின கருத்து 
்நறாக்கத்தக்கதறாகும்.13

திருக்கு்ள் ேடபைறாழியிலுள்ள 
‘சறாஸ்திரங்களின சறாரம்’14 எனறு இரறா. நறாகசறாமி 
எனபேர ஆங்கிலத்தில் ஒரு புத்தக்ை எழுதி 
அண்ளையில் பேளியிட்டுள்ளறார. இேர 
ஒரு பறார்பபனர எனபது குறி்பபிடத்தக்கது. 
பதறால்லியல்துள் இயக்குநரறாக்ப பல 
ஆண்டுகள் பணியறாறறியேர; இேருளடய 
பதறால்லியல் ஆய்வுகள் எ்பபடி இருக்கும்? 
அ்பபடித்தறான இருக்கும்!

திருக்கு்ள் அரங்்கற் நிகழ்விறகுத் 
தளலளை தறாங்கும் தகுதியுளடயேரயறா 
யறார எனனும் அய்ய்பபறாடு எழுந்த்பறாது 
ேறாபனறாலி (அசரீரி) ேழியறாக, ‘ைதுளரயில் 
உள்ள உருத்திரசனைர எனும் பபயருளடய 
ஓர ஊளை்ப பிள்ளள்ய தளலளை தறாங்கத் 
தகுதியுளடயேர’ எனனும் பசய்திேந்தது 
எனனும் கருத்துளடயது திருேள்ளுேர 
ைறாளலயின முதறபறாடல்.

தமிழரின நறாகரிகச் சி்்பளப்ப 
புல்பபடுத்தும் திருக்கு்ளளச் சீரதூக்கி்ப 
பறாரக்கும் அரங்்கற்த்திறகுேறாய் 
்பசத் பதரியறாத ஓர ஊளை்ப பிள்ளளயறா 
தளலளை தறாங்க ்ேண்டும்? ஒரு 
நூல் அரங்்கற்த்திறகுத் தளலளை 
தறாங்கும் தகுதியுளடய ஒரு தளலேளரத் 
்தரந்பதடுக்கும் அறிவுகூட இல்லறாதேரகளறா 
சங்கமிருந்து தமிழறாய்ந்தனர?15 எனனும் 
புலேர குழந்ளதயின ்கள்விபபறாருண்ளை 
நிள்ந்ததறாகும்.

‘தீக்கு்ளள பசன்்றா்தறாம்’ எனனும் 
பறாளேத் பதறாடருக்குத் ‘தீயதிருக்கு்ளள 
ஓதைறாட்்டறாம்’ எனறு கறாஞ்சி சங்கரறாச்சறாரி 
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பபறாருள் பசறானனளதயும் நறாம் கேனத்தில் 
பகறாள்ள்ேண்டும். அண்ளைக்கறாலம் 
ேளரயில் ேள்ளுேருக்கு்ப பூணூல் 
அணிவித்து்ப பட்ளட ்பறாட்டிருந்தறாரகள். 
அறிஞர அண்ணறா முதல் அளைச்சரறான 
பி்குதறான அேருளடய நண்பரறான ஓவியர 
்ேணு்கறாபறால் அேரகள் ேளரந்து 
பகறாடுத்த, பூணூல் இல்லறாத இ்ப்பறாதுள்ள 
ேள்ளுேர படம் தமிழ்நறாடு அரசின படைறாக 
ஏறக்பபட்டு நளடமுள்க்கு ேந்தது. இனறும் 
ேள்ளுேருக்கு்ப பல ேண்ணங்களள்ப பூசி 
அேளர இழிவுபடுத்திக்பகறாண்டிருக்கி்றாரகள்.

மககள் ரககளில் திருககுறள்:

ஏ்க்குள்ய ஈரறாயிரம் ஆண்டுகளறாக 
ைக்களின பறாரளேயிலிருந்து திருக்கு்ள் 
ைள்க்க்பபட்டுக் கிடந்தது. ைண்ணுக்குள் 
கிடந்த ைறாைணியறாக விளங்கிய திருக்கு்ளள 
தந்ளத பபரியறார ைக்களிடம் பகறாண்டு 
்சரக்கும் பணியில் பதறாடரந்து ஈடுபட்டறார.

‘சித்திரபுத்திரன’ எனனும் 
புளன்பபபயரில் ‘குடிஅரசு’ இதழ்களில் 
‘கு்ளும் கறபும்’ (08.01.1928) என் 
தளல்பபிலும் ‘ேள்ளுேரும் கறபும்’ (12.02.1928) 
என் தளல்பபிலும் பபரியறார ‘கறபு’ எனபது 
பறறியும் ‘தறபகறாண்டறான’ எனபளத்ப 
பறறியும் ‘கணேளனத் பதறாழுபதழுேறாள், 
பபய்பயன்ப பபய்யும் ைளழ’ எனபளத்ப 
பறறியும் ேள்ளுேர கருத்துக்ளறாடு 
தைது கருத்து ைறாறுபட்டிரு்பபளத்ப பறறி 
ஆரறாய்கின்றார. இந்த இடத்தில் நைது 
திருேள்ளுேரின நிளலளை எனக்குச் 
சறறு ையக்கத்ளதத் தருகின்து எனறு 
குறி்பபிடுகி்றார  பபரியறார. ‘நைது திருேள்ளுேர’ 
எனனும் பசறால்லறாட்சிளய்ப பபரியறார 
ளகயறாண்டிரு்பபது குறி்பபிடத்தக்கதறாகும்.

‘ஆரிய்ப பண்பறாடுகளுக்குத் திரறாவிட 
நறாடு ஆட்பட்டிருந்த சையத்தில் திரறாவிடரகளள 
அதனினறு விடுவிக்க, திரறாவிட்ப பபரியறார 
ஒருேரறால் ்தறாறறுவிக்க்பபட்ட நூல்தறான 
திருக்கு்ள் ஆகும்’16 எனனும் பபரியறார 
திருேள்ளுேளர இழிவுபடுத்த நிளனத்த 
பறார்பபனரின ஒழுக்கம் எத்தளகயது எனபளத 
எடுத்துக்கறாட்டுகி்றார.

“ேள்ளுேரின தறாளய ஒரு விபசறாரியறாகக் 
கறபளன பசய்துவிட்டறாரகள். ேள்ளுேர 
பி்்பளப்ப பறறி எழுதும்்பறாது பள்ச்சிக்கும் 
பறார்பபனனுக்கும் ேள்ளுேர பி்ந்தறார எனறு 
எழுதுகி்றான. இதில் புத்திசறாலித்தனம் 
எனனபேன்றால், கு்ளள்ப ்பறான் 
நீதிபநறிகளள, ைக்களின உயரஒழுக்கத்திறகு 
்ேண்டிய பண்புகளள்ப ்பறாதிக்கத்தக்க 
தகுதியும் அறிவும் ேள்ளுேருக்கு ேந்ததறகுக் 
கறாரண்ை அேர பறார்பபனரக்கு்ப 
பி்ந்ததறால்தறான ஆகும் என் கருத்தில் இந்தக் 
களதளய எழுதியிருக்கி்றாரகள். இதனபடி 
பள்ச்சியுடன பறார்பபறான கூடினறான 
எனபது பறார்பபனரகளுக்குத் தரை்பபடி 
எவேளவு ………….. அக்கறாலத்தில் அறிேறாளி்ப 
பறார்பபறான எவேளவு அ்யறாக்கியத்தனைறாக 
நடந்திருக்கி்றான எனபளதக் கறாட்டுகி்து. 
இந்த்பபடியறாக முதலிபலடுத்தவுட்ன்ய 
கு்ளளயும் அதன ஆசிரியளரயும் இழிவு 
படுத்திவிட்டறாரகள்”17

‘திருேள்ளுேரின பகறாள்ளககளளயும் 
அேருளடய பறாட்டின அருஞ்சுளேளயயும் 
அேற்றால் திரறாவிடர பபறறிருக்க 
்ேண்டியளேகளளயும் கம்பனது 
இரறாைறாயணம் அடி்யறாடு பகடுத்துவிட்டது; 
பறார்பபனச் சூழ்ச்சிக்கு்ப பலியறான 
கம்பனறால் இந்நறாட்டில் நிலவியிருந்த 
திரறாவிடக் கலறாச்சறார்ை பறாழறாக்க்பபட்டு்ப 
்பறாய்விட்டது’18 எனறும் பபரியறார கருதுகி்றார. 
திருக்கு்ளள ைள்்பபதறகுக் கம்பனும் ஒரு 
கருவியறாக்ப பயனபடுத்த்பபட்டிருக்கி்றார 
எனபது புலனறாகி்து.

20.01.1928 “குடிஅரசு” இதழில் 
‘ேள்ளுேளர்ப பறறியும் ேறாசுகிளய்ப பறறியும் 
கூ்்பபடுகின் களதகளள எடுத்துக்கறாட்டி, 
இளே பபண்ணடிளைளய ேலியுறுத்தும் 
களதகள் எனறும், திருேள்ளுேளர 
இழிவுபடுத்தும் களதகள் எனறும் பபரியறார 
பதளிவுபடுத்துகி்றார. 1935 பச்படம்பர 
திங்கள் ‘பகுத்தறிவு’ இதழில் ‘இரந்தும் 
உயிரேறாழ்தல் ்ேண்டின….’ எனனும் கு்ளள 
எடுத்துக்கறாட்டித் திருேள்ளுேர நறாஸ்திகர’ 
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எனகி்றார. ‘பிச்ளசபயடுத்து ேறாழும்படியறாக 
ைக்களளக் கடவுள் பளடத்திருந்தறால் 
கடவுள் ஒழிய ்ேண்டும்’ எனறு ேள்ளுேர 
பசறால்கி்றார. தரித்திரத்ளதயும் ஏழ்ளைளயயும் 
பிச்ளச எடுக்கும் தனளைளயயும் ஒழிக்க 
்ேண்டுைறானறால் கண்டி்பபறாகக் கடவுள் 
ஒழிக்க்பபட்டறாக ்ேண்டும் எனறு 
சைதரைேறாதிகளும் பசறால்லுகி்றாரகள். 
இ்பபடிச் பசறால்லுேதறால் திருேள்ளுேர 
நறாஸ்திகரறாகும்்பறாது சைதரைேறாதிகள் 
நறாஸ்திகரறாேதில் எந்த உலகமும் முழுகி்ப 
்பறாய்விடறாது’, எனறு ேள்ளுேளரக் கடவுள் 
ைறு்பபறாளரறாகக் கறாட்டுகி்றார.

திருவள்ளுவர் யோர்?

திருேள்ளுேளர்ப பறறிய ஓர உயரந்த 
ைதி்பபீட்ளடத் தருகி்றார பபரியறார. 
‘அேர ஒரு பபறாய்யறாபைறாழி்ப புலேர, நம் 
பண்ளடத் திரறாவிட ைக்களிளட்ய இரண்டு 
பபரியறாரகளளக் குறி்பபிட ்ேண்டுைறானறால் 
ஆண்களில் திருேள்ளுேளரயும் 
பபண்களில் அவளேயறாளரயும் நறாம் சி்ந்த 
அறிேறாளிகளறாகக் குறி்பபிட முடியும். அேரகள் 
இரண்டு ்பளரயு்ை பறார்பபனரகள் அசல் 
திரறாவிடரகள் எனறு ஒ்பபுக்பகறாள்ேதில்ளல. 
திருேள்ளுேர நூல் ஒன்் ்பறாதும் இந்நறாட்டு 
ைக்களுக்பகல்லறாம் அறிளே உண்டறாக்க’19 

எனகி்றார பபரியறார. ்ைலும் ‘ஆரியரல்லறாத 
இந்நறாட்டு ைக்கள் அளனேரக்கும் சி்்பபறாக 
இந்நறாட்டு்ப பழங்குடி ைக்களறான திரறாவிடரகள் 
அளனேரக்கும் ேள்ளுேர அருளிய திருக்கு்ள் 
ஒரு பபரிய பசல்ே்ையறாகும்’20 எனறு கு்ளள 
ைக்கட் பசல்ேைறாக்குகி்றார பபரியறார.

‘திருக்கு்ள் ஆரிய தரைத்ளத  
- ைனுதருைத்ளத அடி்யறாடு 
கண்டி்பபதறகறாக்ே எழுத்பபட்ட நூல்; 
அது ைனுதருை ைறு்பபு நூல்; ஆரியக் 
பகறாள்ளககளள ைறுக்க அளேகளள 
ைடியச் பசய்ய அக்பகறாள்ளககளிலிருந்து 
தமிழ் ைக்களள மீட்படடுக்க எழுத்பபட்ட 
நூல் திருக்கு்ள்’21 எனபளத்ப பபரியறார 
பதளிேறாக எடுத்துளரத்தறார. அ்த ்நரத்தில் 
தமிழ் ைக்களுக்குரிய ேறாழ்வியல் நூலறாகக் 
கு்ள் விளங்குகி்து எனபளதயும் பபரியறார 

எடுத்துக்கறாட்டினறார.

பி்்பபினறால் உயரந்தேர தறாழ்ந்தேர 
என் ேட நூலறாரின ேருணக் ்கறாட்பறாடு 
தமிழ்நறாட்டில் கறாலூன்த் பதறாடங்கிய 
கறாலத்தில் ‘பி்்பபபறாக்கும் எல்லறா உயிரக்கும்’ 
எனறு ைக்கட் சைத்துே நிளலளய ேள்ளுேர 
ேறபுறுத்தினறார. ்ைலும் ைக்களுக்கு நனளை 
பசய்ய்ேண்டும் எனறு ஒருேன நிளனத்தறால் 
அதறகுக் கறால்ைறா ்நர்ைறா பறார்பபது தேறு; 
ைறானம் ைரியறாளத இேறள்்ப பறறி்ப பறார்பபது 
கூடத் தேறு; அேறள்்ப பறறிச் சிந்தித்தறால் 
அந்தக் கறாரிய்ை பகட்டு்ப ்பறாய்விடும்.

‘குடிபசய்வார்க்கு இலகல ேரு்வம்; மடிபசயது
மானம் கரு்தக் பகடும்’ (கு்ள் – 1028)

எனகி்றார ேள்ளுேர. ஒரு பபறாதுநலத் 
பதறாண்டனுக்குச் பசறாந்தைறானது 
ஒனறுமில்ளல. அேன தனளனத் தறான ை்க்க 
்ேண்டும். தனளனத் தறான ை்ந்தேனுக்கு 
ைறான்ைது? அேைறான்ைது?’ எனகி்றார 
பபரியறார.22 ஆக்ே தமிழரகள் கு்ளள்ப படிக்க 
்ேண்டும் எனறு பபரியறார ேறபுறுத்துகி்றார.

குறள் சுயமரியோரை உணர்ச்சிரய 
உண்டோககும்:

உலகில் உள்ள ைற் சமுதறாய 
ைக்கபளல்லறாம் சுயைரியறாளத உணரச்சி 
பபறறு ைறானமும் அறிவும் உளடய ைக்களறாக 
முன்னறுேளதக் கண்ட பபரியறார, தன பசறாந்த 
நறாட்டு ைக்களும் சுயைரியறாளத உணரச்சிபப் 
்ேண்டும் எனபதறகறாகச் சுயைரியறாளத 
இயக்கத்ளதத் ்தறாறறுவித்தறார.

“திருக்கு்ளள ஊனறி்ப படி்பபேரகள் 
எல்்லறாரும் நிச்சயம் சுயைரியறாளத உணரச்சி 
பபறுேறாரகள். அரசியல் ஞறானம், சமூகஞறானம், 
பபறாருளறாதறார ஞறானம் ஆகிய சகலமும் 
அதில் அடங்கியிருக்கி்து” எனபதனறால் 
திருக்கு்ளள்ப படிக்குைறாறு பபரியறார 
ேறபுறுத்துகி்றார.

“எனன ைதத்தினர எனறு ்கட்டறால் 
‘ேள்ளுேர ைதம்’ எனறு பசறால்லுங்கள்; 
உங்கள்பநறி எனனபேன்றால் ‘கு்ள்பநறி’ 
எனறு பசறால்லுங்கள்; ‘கு்ள்பநறி’ எனறு 
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பசறால்வீரகளறாயின உங்கள்முன எந்த்ப 
பி்்ப்பறாக்குேறாதியும் எ்பபடி்பபட்ட 
சூழ்ச்சிக்கறாரனும் உங்கள் முனநிறகக் கூசி 
ஓடிவிடுேறான. கு்ளள எேனறாலும் ைறுத்துக் 
கூ் முடியறாது. அவேளவு இயறளகக்கும் 
அறிவுக்கும் இளயந்ததறாக இருக்கி்து அது. 
என்ே கு்ளள்ப படியுங்கள்; அதனேழி்பபடி 
நடவுங்கள்; உங்களுக்கு ைனத்தூய்ளை 
ஏறபடும். முன்னற் அறிவில் ஆளசயும் 
நம்பிக்ளகயும் ஏறபடும்” எனறும், “ஆரிய்ப 
பித்தலறாட்டத்திறகுச் சரியறான ைருந்து சரியறான 
ைறு்பபு திருக்கு்ள்தறான”எனறும்

26.12.1948 அனறு பசனளனயில் 
நளடபபற் இந்தி எதிர்பபு்ப பபறாதுக் 
கூட்டத்தில் பபரியறார முழக்கமிடுகி்றார.24 

அதனறால் ஆரிய்ப பண்பறாட்டு்ப பளட 
எடு்பளபத் தடுக்கும் அரணறாகக்கு்ள் 
விளங்குகி்து எனபது அேர கருத்தறாகும்.

பரிநமலழகர் உரை:

பரி்ைலழகர கறாஞ்சிபுரத்தில் பி்ந்த 
பறார்பபனர. கி.பி.13ஆம் நூற்றாண்ளடச் 
்சரந்தேர. பரி்ைலழகர, கு்ளுக்கு உளர 
எழுதும்்பறாது ஆரியக் பகறாள்ளககளள்ப 
புகுத்தித் தமிழ் ைரளபக் பகடுத்துவிட்டறார. 
தனித் தமிழ் நூலறாகிய திருக்கு்ளள ேடபைறாழி 
நூலின பைறாழி பபயர்பபு எனறு எண்ணுைறாறு 
பசய்துவிட்டறார எனபளதத் தந்ளதபபரியறார  
பல்்ேறு இடங்களில் குறி்பபிட்டுக் 
கறாட்டுகி்றார.

“பரி்ைலழகர உளர கு்ளறாசிரியரின 
கருத்துக்கு ஒவேறாத உளரயறாயிருந்தது. 
அவவுளர ைனுநீதியின ைறுபதி்பபறாக்ே 
கறாட்சியளித்தது. ‘அ்ம்’ எனறு ேள்ளுேர 
பசறால்லியிருந்தறால் ைனு முதலிய 
பபரி்யறாரகளறால் தரைசறாஸ்திரங்களில் 
கூ்்பபட்டுள்ள 32 தரைங்கள் எனறு அதறகு்ப 
பரி்ைலழகர உளர இருக்கும். என்ே, 
கு்ளள்ப புகுத்துமுன அந்த உளரயின 
பசல்ேறாக்ளகயும் ஒழிக்க ்ேண்டியிருந்தது.”25

“ஆதலறால் கு்ளுக்கு்ப பரி்ைலழகர 
உளர தவிரத்து கு்ளுக்கு ைனுதரைத்ளத, 
ஆரிய தரைத்ளத்ப புகுத்தி உளர கூறுேளதக் 

கண்டி்பபறாக மிகக்கேனைறாக நீக்கி ேள்ளுேர 
கருத்துகளுக்கு இணங்க உளர கூறும்படி பசய்ய 
்ேண்டியதுடன திருேள்ளுேர சரித்திரத்ளத 
ைறாணேரகள் பறார்பபனக் கறபளன எனறு 
அறியும்படியும் பசய்ய்ேண்டியது கல்வி 
ைந்திரியறார கடளையறாகும்.”26

திருக்கு்ளின மீதும் திருேள்ளுேர மீது 
ஆரியம் பூசிய அழுக்ளக அகறறுைறாறு கல்வி 
அளைச்சரகளுக்கு்ப பபரியறார ்ேண்டு்கறாள் 
விடுக்கி்றார.

திருககுறள் மோ�ோடு:

1949ஆம் ஆண்டு ஜனேரி 15, 16ஆகிய 
நறாள்களில் பசனளனயில் திருக்கு்ள் 
ைறாநறாட்ளட்ப பபரியறார நடத்தினறார. 
‘திருேள்ளுேர ைறாநறாடு பசனளனயில் 
பிரபலைறாய் பல அறிஞரகள் தளலளைளயயும் 
பசறாறபபறாழிளேயும் பகறாண்டு  1949 ஜனேரி 
15, 16 சனி, ஞறாயிறுகளில் நடக்கி்து…. கு்ள் 
ைறாநறாட்ளடத் தமிழரகள் திரறாவிடர கழகத்தறார 
நல்ேறாய்்பபறாகக் பகறாண்டு கலந்துபகறாள்ள 
்ேண்டும் எனறு ்ேண்டிக்பகறாள்கி்்ன” 
எனறு 10.01.1949ஆம் நறாளிட்ட ‘விடுதளல’யில் 
பபரியறார ்ேண்டு்கறாள் விடுக்கி்றார.

இந்த ைறாநறாட்டின பபயர “ேள்ளுேர 
கு்ள் (தமிழர பநறிவிளக்க) ைறாநறாடு” 
எனபதறாகும். இந்த ைறாநறாட்டில் திரு.வி.க, 
பனபைறாழி்ப புலேர கறா.அ்பபறாத்துளர, 
பத.பபறா.மீ, நறாேலர ச. ்சறாைசுந்தரபறாரதியறார, 
சக்கரேரத்தி நயினறார, திருக்கு்ள் முனுசறாமி, 
்பரறா. இலக்குேனறார, புலேரகுழந்ளத, எஸ். 
முத்ளதயறா முதலியறார, களலேறாணர என.
எஸ்.்க, அறிஞர அண்ணறா, அவளே டி.்க.
சண்முகம் முதலறான அறிஞர பபருைக்கள் 
கலந்து பகறாண்டு உளரயறாறறியிருக்கி்றாரகள். 
தமிழ்நறாட்டு ேரலறாறறில் தனி ஒரு நூலுக்கறாக 
ைறாநறாடுகள் நடத்தி்ப பபருளை்பபடுத்த்பபட்ட 
நூல் திருக்கு்ள் ஒன்றாகத்தறான இருக்க 
முடியும். அந்த்ப பபருளை தந்ளத பபரியறாருக்கு 
உரியதறாகும்.

16.01.1949அனறு இரவு அறிஞர 
அண்ணறா அேரகளின குழுவினரறால் 
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‘சந்திர்ைறாகன’ எனனும் நறாடகம் ேள்ளுேர 
ைறாநறாட்டு்ப பந்தலில் நடிக்க்பபபற்து. 
முடிவில் நறாடகத்தில் தம்முடன ்சரந்து 
நடித்த ்தறாழரகளுக்கும் நறாடகத்திறகு ேந்து 
பபருளை்பபடுத்திய பபறாதுைக்களுக்கும் 
அண்ணறா நனறி கூறினறார. இதன பினனர 
நடிகரகளள்ப பறாரறாட்டிய அவளே 
டி.்கசண்முகம், ்தறாழர சம்பத் அேரகளின 
நடி்பளபச் சி்்பபறாக்ப பறாரறாட்டினறார.  ்ைலும்,

“அறிஞர அண்ணறாதுளர அேரகள் 
்பச்சில் ேல்லேர; எழுத்தில் ேல்லேர எனறு 
ைட்டு்ை இதுகறாறும் அறிந்திருந்்தன. இனறு 
அேரதம் நடி்பபின மூலம் நடி்பபிலும் தனக்கு 
ஒ்பபறானேர இத்தமிழ்நறாட்டினகண் இல்ளல 
எனபளத நிரூபித்துவிட்டறார.” இதுேளர 
எந்த நறாடக அரங்கிலும் இவேளவு திரளறான 
ைக்களளத் தறாம்கண்டதில்ளல எனறும் 
களலஞரகளளயும் பபறாதுைக்களளயும் 
பறாரறாட்டி்ப ்பசிவிட்டுத் தைக்கு இந்த 
ேறாய்்பளப நல்கிய பபரியறாருக்கு நனறிளயத் 
பதரிவித்துக் பகறாண்டறார டி.்க.சண்முகம்.

16.01.1949 அனறு கறாளல 9:30 ைணிக்குத் 
பதறாடங்கிய கு்ள் ைறாநறாட்டின இரண்டறாம் 
நறாள் நிகழ்ச்சிகள் இரவு 2:30 ைணிக்கு 
நிள்ேளடந்தன.27

இதளனயடுத்து 03.04.1949 அனறு 
விருதுநகரில் கு்ள் ைறாநறாடு நளடபபற்து. 
இந்த ைறாநறாட்டில் நிள்்ேற்்பபட்ட ஒரு 
தீரைறானம் ‘திருேள்ளுேர விழறாவுக்பகன 
ஒரு நறாளளக் குறி்பபிட்டு அரசு விடுமுள் 
நறாளறாக்கி, அந் நறாளள நறாபடங்கும் 
பகறாண்டறாடுேதறகுரிய ஏறபறாடுகளளச் 
பசய்ய்ேண்டுபைனறு அரசறாங்கத்தறாளரக் 
்கட்டுக்பகறாள்கி்து. ‘ஏ்பரல் 12ஆம் ் ததிளயக் 
கு்ள் நறாள்’ எனக் பகறாண்டறாடுங்கள்’ எனறு 
பபரியறார அறிக்ளக விடுத்தறார. (‘விடுதளல’ 
05.04.1949)

திருககுறள் மககள் ரககளில்  
மலிவுப் பதிப்போக:

ஊபரல்லறாம் கு்ளள்ப பர்பபிேந்த 
பபரியறார, திருக்கு்ள் புத்தகத்ளத 
மிகக்குள்ந்த விளலக்கு அச்சு்ப ்பறாட்டுத் 

தமிழ் ைக்களுக்கு ேழங்கிேந்தறார. 1953 
ஜனேரியில் திருக்கு்ள் ைலிவு்ப பதி்பபுக் 
கிளடக்கும் எனறு ‘விடுதளல’யில் விளம்பரம் 
பசய்தறார. 170 பக்கமுள்ள பறாக்பகட் 
ளசஸ் திருக்கு்ள் புத்தகத்ளத நறானகணறா 
விளலக்கு ைக்களுக்கு ேழங்கினறார பபரியறார. 
1929 டிசம்பரில் எட்டணறா விளலக்குத் 
திருக்கு்ள் அச்சிட்பபட்டு, பபரியறாரறால் 
பேளியிட்பபட்டதறாகவும் ‘திரறாவிடன’ இதழ்  
(28.12.1929)  பதரிவிக்கி்து.

பபங்களூர திருேள்ளுேர கழக ஆண்டு 
விழறாவில் ்பசும் ்பறாது இரண்டணறாவுக்குக் 
கு்ள் கிளட்பபதறகறான  ஓர ஏறபறாடு நடந்து 
ேருேதறாகக் குறி்பபிடுகி்றார.

“கு்ள் ைக்களிடத்தில் பரவுேதறகறான 
முள்யில் நறாம் பணிபுரிய ்ேண்டும். 
பசனளனயில் ஒரு புத்தகம் 2 அணறா வீதம் 
எல்லறாக் கு்ள்களளயும் பகறாண்ட புத்தகம் 
பத்து லட்சம் ்பறாட்டு ைக்களிடத்தில் 
விநி்யறாகி்பபதறகுத் ்தறாழர கடலூர 
நறாரறாயணசறாமி அேரகள் மூலம் ஏறபறாடு நடந்து 
ேருகி்து. அந்த்பபடி ேந்தறால் திருைணங்களில் 
்தங்கறாய்பழம் பகறாடு்பபதறகு்ப பதிலறாகக் 
கு்ள் புத்தகத்ளதத் தட்டில் ளேத்துக் 
பகறாடுத்து ைக்களுக்கு அறிளே்ப பர்பபலறாம். 
ளேயபைல்லறாம் கு்ள்புகழ், கு்ள் பண்பு 
ஓங்குக.28

எ்பபடிபயல்லறாம் கு்ளள்ப பர்பப 
்ேண்டும் எனறு பபரியறார விரும்புகி்றார.

ஆசிரியர் கி.வீைமணியின் அரும்பணி:

இவேறாறு திருக்கு்ள் ஆரிய 
ையைறாக்க்பபட்ட ்நரத்தில், பண்டிதரகள் 
பறாரறாமுகத்்தறாடு பறாடம் நடத்திக் 
பகறாண்டிருந்த்பறாது கு்ளின மீது 
்பறாரத்த்பபட்ட ஆரிய்ப ்பறாரளேளய தந்ளத 
பபரியறார அகறறிவிட்டு, ‘அது தமிழரகளின 
அ்நூல்; தமிழரக்கறான ேறாழ்வியல் நூல்’ 
எனபளத எடுத்துளரத்து ைக்களுக்குக் கு்ள்மீது 
ஈடுபறாடு ஏறபடுைறாறு பசய்தறார. பல்்ேறு 
கு்ட்பறாக்களுக்கு்ப பபரியறார எழுதியுள்ள 
விளக்கவுளர அருளை்ப பறாடுளடயதறாகும். 
அறிவியல்  ேழி்பபட்ட  பபரியறாரின ஆரறாய்ச்சி 
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அணுகுமுள் ஆய்ேறாளரகளுக்கு்ப  பபரிதும் 
பயனதருேதறாகும்.

ேள்ளுேளர்ப பறறியும் திருக்கு்ளள்ப 
பறறியும் பபரியறார ்பசிய, எழுதிய 
அளனத்ளதயும்        கறாலேரிளச்ப படியறாகத் 
பதறாகுத்து ஓர அறிவுக் களஞ்சியைறாக ஆசிரியரகி.
வீரைணி அேரகள் ‘பபரியறார களஞ்சியம் – 
திருக்கு்ள் – ேள்ளுேர’ எனனும் தளல்பபில் 
2015ஆம் ஆண்டு பேளியிட்டுள்ளறார. 
திருேள்ளுேளர்ப பறறியும் திருக்கு்ளள்ப 
பறறியும் அறிந்து பகறாள்ள விரும்பும் 
அனபரகளின ளககளில் இருக்க்ேண்டிய நூல் 
இது. ்ைலும் தமிழ் இனஉணரவுளட்யறார, 
தம்ளை ேலிளை்பபடுத்திக்பகறாள்ேதறகு்ப 
பபரியறார களஞ்சியம் பபரிதும் பயனபடும்.

�ன்றிககுரியவர்:

இந்த ்நரத்தில் தமிழரகள் நனறி்யறாடு, 
நிளனத்து்ப பறாரக்க ்ேண்டிய பபருந்தளக 
பறா.்ே.ைறாணிக்கநறாயக்கர அேரகள்தறான. 
அேரதறாம் பபரியறாருக்குத் திருக்கு்ள் மீது 
தீரறாக்கறாதளல உண்டறாக்கிவிட்டேர.

“எனக்குக் கு்ளில் ருசிளய 
உண்டறாக்கியேர நண்பர கறாலஞ்பசன் 
பறா.்ே.ைறாணிக்கநறாயக்கர அேரகள்தறான. 
அேர எனனிடம் நளகச்சுளேயறாக்ப 
்பசுேதறகும் கூட கு்ளள்ய ளகயறாளுேறார. 
பறார்பபனரகளள – ஆரியத்ளதக் கிண்டல் 
பசய்ேதறகும் அச்சையங்களில், நறானும் 
கு்ளளச் சிறிது உணர ஆரம்பித்்தன. அது 
ைட்டுைல்ல; அந்த நறாளிலிருந்்த, நறான 
ைற் ஆரிய  புரறாண இதிகறாசங்களில் ளசே – 
ளேணேங்களில் உள்ள குற்ங்குள்களள 
எடுத்துக் கூறி ேருேது ்பறால் கு்ளிலும் பல 
குற்ங்களளக் கூறிேந்துள்்ளன. நண்பர 
ைறாணிக்கநறாயக்கர அேரகளிடமும் அடிக்கடி 
குள்கூறி தரக்கி்பபதுண்டு. கறாரணம், 
அ்ப்பறாது நறான கு்ளுக்கு ஆரியரும் ஆரிய 
உணரச்சியுள்ள ைதேறாதிகளும் பசய்த 
உளரகளள பைய்பயனறு எண்ணிய்தயறாகும்.” 
(‘குடிஅரசு’ 07.05.1949)

“திருக்கு்ளின பபருளைளயச் 
சுைறார 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்ப எனக்கு 

எடுத்துக்  கறாட்டியேர கறாலஞ்பசன் 
்தறாழர எனஜினியர பறா.்ே.ைறாணிக்க 
நறாயக்கர ஆேறார. அேரும் நறானும் அடிக்கடி                             
்ேடிக்ளகயறாகவும் விதண்டறாேறாதைறாகவும் 
்பசிக் பகறாண்டிரு்பபது ேழக்கம். அந்தச் 
சையங்களிபலல்லறாம் அேர திருக்கு்ள் 
கருத்துகளளத்தறான ் ைற்கறாளறாக எடுத்துக்கூறி 
எனளன  ைடக்குேறார. அேருளடய விளக்க 
உளரகளறால் திருக்கு்ளில் அடங்கியிருக்கும் 
பல அறபுத அதிசயக் கருத்துகளள எனனறால் 
அனறு அறியமுடிந்தது. (‘விடுதளல’ 25.03.1948)

இவேறாறு திரும்பத் திரும்ப்ப 
பபரியறார பறா.்ே.ைறாணிக்க நறாயக்களர்ப 
பறறிக் குறி்பபிடுேதனறால் பறா.்ே.ைறா. 
அேரகளின அருளை்பபறாட்ளட நறாம் அறிந்து 
பகறாள்ள முடிகி்து. கு்ள் இனறு உலகம் 
முழுக்க்பபரவியிருக்கி்து என்றால் அதறகு்ப 
பறா.்ே.ைறா. அேரகள் பபரியறாருக்குத் 
திருக்கு்ள் மீது உண்டறாக்கிவிட்ட ருசிதறான 
கறாரணைறாகும்.

பசனளன – ையிலறா்பபூரில் திருேள்ளுேர 
கழகச் சறாரபில் ்சறா.லட்சுமிரதன பறாரதி 
தளலளையில் 14.03.1948இல் நளடபபற்  
மூன்றாேது திருக்கு்ள் ைறாநறாட்டில் பபரியறார 
்பசியதறாேது.

“ஆரிய தரைத்ளத எதிரத்து அழித்து 
ஒழி்பபதறகறாகத் தறான திருக்கு்ள் 
பறாட்பபட்டது எனபது அளத ஆரறாய்ச்சி 
பசய்்ேறார எேருக்கும் விளங்கறாைற ்பறாகறாது. 
நைது தளலேரின (லட்சுமிரதன பறாரதி) 
தந்ளதயறாரறான ்தறாழர எஸ்.்சறாைசுந்தர 
பறாரதியறார அேரகளள்ப ்பறான் பபரும் 
புலேரகள் திருக்கு்ளள ஆதறாரைறாகக் 
பகறாண்டு ஆரியர – தமிழர ்ேறுபறாடுகளள 
விளக்கைறாக எடுத்துக் கூறுேறாரகளறானறால் பல 
அறிவுக்கிளயந்த அறபுதங்கள் பேளி்பபடும். 
அேளர்ப ்பறான் அறிஞரகள் ்பசக்்கட்டுத் 
தறான எனக்கும் திருக்கு்ளின பபருளை 
பதரியேந்தது.” (‘விடுதளல’ 25.03.1948)

இவேறாறு பபரியறார ்ேண்டு்கறாள் 
விடுத்த பினபுதறான புரட்சிக்கவிஞர, 
புலேர குழந்ளத, நறாேலர ்சறாைசுந்தர 
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பறாரதியறார, ்பரறாசிரியர இலக்குேனறார 
முதலறான தமிழறிஞரகள் திருேள்ளுேளர்ப 
பறறியும் திருக்கு்ளள்ப பறறியும் ஆரறாயத் 
பதறாடங்கினறாரகள். இதன விளளேறாக்ப புதிய 
புதிய கருத்துளரகள்  தமிழுக்குக் கிளடத்தன.

புைட்சிக கவிஞர்:

‘ேள்ளுேர எனபேர அளைச்சரகளுக்கு 
எல்லறாம் அறிவுளர பகனறு அேரகளள 
பநறி்பபடுத்தும் அரசரின பசயல் அலுேலர’ 
எனகி்றார புரட்சிக்கவிஞர. (ேள்ளுேர 
உள்ளம்; முனமுகம்) இரண்டறாயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முறபட்ட ேள்ளுேர கு்ளுக்கு 
1300 ஆண்டுகளுக்கு்ப பின ேந்த பரி்ைலழகர 
உளர எழுதினறார.

“ேரிபமலழகர் உகரபயா ்வள்ளு்வர்
திருவுள்ைத்தின் திகரபய ஆனது!
நிறே ப்வறுோட்கட அறேப்வ ஒதுக்கிய
்தமிழ்த் திரு்வள்ளு்வர் அமிழ்்தக் பகாள்கககய
நஞபசன்று நாட்டினார் ேரிபமலழகர்…..
ேரிபமலழகர் பசய்த உகரயில
்தமிழகரக் காணுமாறிலகல; ்தமிழரின்
எதிர்்ப புறேத்துள்ை இனத்்தார் பமன்கமயின்
பசருகபலகண்படாம்…. ….”
எனறு பரி்ைலழகர உளரளயக் 

கவிளதயில் தி்னறாயும் புரட்சிக்கவிஞர, ேட 
நூல் பகறாண்்ட ேள்ளுேர கு்ளள இயறறினறார 
என் எண்ணம் ஏறபடும்படி பரி்ைலழகர 
உளர  பசய்துள்ளறார  எனறு  பதளிவுபடுத்துகி்றார. 
அதறகு எடுத்துக்கறாட்டறாக “ஒழுக்கமுளடளை 
குடிளை…. எனனும் கு்ளுக்கு்ப பரி்ைலழகர 
‘தத்தம் ேருணத்திறகும் நிளலக்கும் ஓத்பபட்ட 
ஒழுக்கந்தனளன உளடயரறாதல்’ எனறு 
எழுதியிரு்பபளத எடுத்துக்கறாட்டி “உளரதறானறா 
இது?”29 எனறு வினவுகி்றார புரட்சிக்கவிஞர. 
இளத்ப்பறான் ்ேறு பல இடங்களளயும் 
எடுத்துக்கறாட்டி்ப பரி்ைலகழரின ஆரியச் 
சறாரளப அம்பல்பபடுத்துகி்றார  புரட்சிக் 
கவிஞர.

புலவர் குழநரை:

தந்ளத பபரியறாரின ்ேண்டு்கறாளுக்கு 

இணங்க, புலேர குழந்ளத திருக்கு்ளுக்கு்ப 
புத்துளர எழுதினறார. பரி்ைலழகரின 
ஆரியக் கருத்துகளள ைறுத்து ேள்ளுேரின 
உள்ளத்ளத்ப புலேர குழந்ளத தமிழரகளுக்கு 
எடுத்துக்கறாட்டினறார.

“பரி்ைலழகர ஒரு பறார்பபனரறாளகயறால், 
தமிழ் நூல் உளர எழுதுேதன மூலம், தமிழில் 
ஆரியக் பகறாள்ளககளள்ப புகுத்தித் தனித்தமிழ் 
ைரளபக் பகடு்பபளத்ய தங்கள் ேறாழ்க்ளக்ப 
பயனறாக – கடளையறாகக் பகறாண்ட பறார்பபன 
அறிஞரகளள்ப ்பறால்ே இேரும் தைது 
உளரயறால், தனித் தமிழ் நூலறாகிய திருக்கு்ளள 
ஆரிய பைறாழி பபயர்பபு நூபலனத் தமிழர 
எண்ணும்படி பசய்துவிட்டறார. தமிழர நறாகரிகம் 
எனனும் இனசுளே மிக்க திருக்கு்ளறாகிய 
நல்லறாவின பறாலில் ஆரிய நறாகரிகம் எனனும் 
பகறாடுங் குணமிக்க தம் உளரயறாகிய 
நஞ்ளசக் கலந்து பறாழ்படுத்திவிட்டறார. 
பரி்ைலழகர உளர எனனும் பகறாடிய நஞ்ளச 
அகறறினறாலனறி மு்பபறால் நறபறாலறாகறாது.”30

எனறும், பரி்ைலழகர புகுத்திய ஆரிய 
நச்சுக்கருத்துகளள அகற் ்ேண்டும் எனறும் 
கூறுகி்றார புலேர குழந்ளத.

திருக்கு்ள் உளர்ப பறாயிரத்தில் ‘அ்ம்’ 
எனபதறகு்ப பரி்ைலழகர “அ்ைறாேது ைனு 
முதலிய நூல்களில் விதித்துளபசய்தலும் 
விலக்கியன ஒழித்தலுைறாம். அஃது ஒழுக்கம், 
ேழக்கம், தண்டம் என மூேளக்பபடும். 
அேறறுள் ஒழுக்கைறாேது அந்தணர முதலிய 
ேருணத்தறார தத்தைக்கு விதிக்க்பபட்ட 
பிரைசரிய முதலிய நிளலகளினினறு 
அவேேறறிற்கறாதிய அ்ங்களின 
ேழுேறாபதறாழுகுதல்” எனறு கூறுகி்றார.

பரி்ைலழகரின இக்கருத்ளத, 
“அ்ைறாேது தமிழ் அ்்ேறாரகளறால் 
அல்லது அ்நூல்களில் விதித்தன பசய்தலும் 
விலக்கியன ஒழித்தலுைறாம்” எனறு கூறியிருக்க 
்ேண்டும். தமிழ் ைக்கட்கு ஆரிய அ்நூல்கள் 
எ்பபடி அ்நூல்களறாகும்?” எனறு புலேர 
குழந்ளத பதளிேறாக ைறுத்துளர்பபளதக் 
கறாண்கி்்றாம்.
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்ைலும் ‘பி்்பபபறாக்கும் எல்லறா 
உயிரக்கும்’ எனறு கு்ள் கூறுேளத 
எடுத்துக்கறாட்டி, ைனுதரைத்தின நறால் ேருணக் 
்கறாட்பறாட்ளட இத்னறாடு ஒ்பபிட முடியுைறா? 
எனறு வினவுகி்றார புலேர. இவேறாறு 
பரி்ைலழகரின ஆரியக் கருத்துகளள 
எடுத்துக் கறாட்டி அேறள்்ப புலேர 
குழந்ளத ைறுத்துளர்பபளதத் ‘திருக்கு்ளும் 
பரி்ைலழகரும்’ எனனும் அேருளடய நூலில் 
விரிேறாகக் கறாணலறாம்.

ைனுவுக்கும் திருேள்ளுேருக்கும் 
இளட்ய உள்ள ைறாபபரும் ்ேறுபறாடுகளள்ப 
படித்து விட்டு ஆல்பரட் சுளேட்சர  “What a 
difference between the Kural and the Laws of manu!”31 
எனறு விய்பபளடகி்றார.

முடிப்புரை:

ேடபைறாழிச் சறாரபு உளட்யறார 
அளனேரும் தமிழ் நுல்கள், ேடபைறாழி 
நூல்களள்ப பறாரத்து எழுத்பபட்டளே 
அல்லது ேடபைறாழியிலிருந்து பைறாழி 
பபயரக்க்பபட்டளே என்் கருதுகி்றாரகள். 
ேடபைறாழியில் ேறாத்சறாயனர எழுதிய 
‘கறாை சூத்திரத்ளத்ப பறாரத்்த ேள்ளுேர 
கறாைத்து்ப பறாளல எழுதினறார என் கருத்தும் 
அ்பபடி்பபட்ட்த.

கறாட்சி, அய்யம், பதளிவு, களவு, 
கறபு எனும் பழந்தமிழரின அகத் திளண 
ைரபுகளின அடி்பபளடயில் கு்ள் 
சி்ந்த கட்டளை்ப்பறாடு அளைக்க்ப 
பட்டிருக்கி்து. ஆனறால் ஆரியர நூல்களில், 
கண்டதும் கறாதல், உட்ன உ்வுபகறாள்ேது, 
குடும்பம் நடத்துேது, குழந்ளத பபறறுக் 
பகறாள்ேது, பினபு அ்பபபண்ளணவிட்டு்ப 
பிரிந்து்பறாய்விடுேது, (எ-டு: சகுந்தளல) 
எனபது ேட நூறபகறாள்ளக. அடுத்தேர ைளனவி 
மீது ஆளச்பபடுேது, ைளனவிளயச் சூதறாட்ட்ப 
பபறாருளறாக்குேது, விறபளன பசய்ேது, 
அய்ேருக்கு ஒருத்திளய ைளனவியறாக்குேது, 
அேள் ஆ்றாேது ஒருேளன விரும்புேது 
(எ-டு: வில்லி பறாரதம் – பழம்பபறாருது 
சருக்கம்) இளேபயல்லறாம் ஆரியர நூல்களில் 
அளவி்ந்து கறாண்பபடுகின்ன.

ேடபைறாழியில் ேறாத்சறாயனர எழுதிய 
‘கறாைசூத்திரம்’ சிறறினப உணரவுகளளத் 
தூண்டி அருேருக்கத்தக்க கறாட்சிகளளக் 
கறாட்டுகி்து. அடுத்தேர ைளனவிளயக் 
கேரந்திழு்பபளத்ப பறறிய ‘பதறாழில் 
நுணுக்கங்களள்ப பறறிக் கூறும்்பறாது 
ேறாத்சறாயனர ‘ஆபறாசத்தின அடி ஆழத்திற்க’ 
பசனறு விடுகி்றார. இளத்ப பறறிஅறிஞர 
்கறாதண்டபறாணி கூறுேதறாேது:

“Valluvar and vatsyayana are poles apart 
vatsyayana dealt with erotology but valluvar dealt 
with love proper, human love in its ethical and 
spiritualaspects. Kamasutra was meant to induce 
incite and prolong the sex passion. It deals with 
Physical acts, manipulations and attitudes in sex 
unions and abounds in revolting descriptions and 
obscene situations vatsyayana reaches the depth of 
his degradation when he formulates the technique 
of seducing the wife of another. We have none of 
these follies in Thiruvalluvar…..So there can be 
no comparison between them both… There can 
therefore be no question of one borrowing anything 
from the other.”32

இவேறாறு எதிபரதிர நிளலகளில் 
நிறகும், இரு்ேறு பண்பறாடுகளளக் பகறாண்ட 
ஆசிரியரகளள ஒ்பபிடுேது கூடத் தேறு எனறு 
அறிஞரகள் கருதுகின்னர.

திருேள்ளுேர தமிழ்நறாட்டின அறிவுத் 
தளத்தில் அருளை்பபறாடு மிக்க ஆளுளையறாக 
விளங்கியேர. அேளர ஆரியச் சறாரபுளடயேர 
எனறும், பறார்பபனரக்கும் புளல்ப 
பபண்ணுக்கும் பி்ந்தேர எனறும் பல்்ேறு 
ேளகயில் தமிழ் இன எதிரிகள் இழிவுபடுத்தி 
ளேத்துள்ளனர. ேள்ளுேளர்ப பறறி்ப பல 
புளனக்களதகளள்ப பர்பபிவிட்டனர.

திருக்கு்ளள்ய ேடபைறாழி நூல்களின 
சறாரம் எனறும் அண்ளைக் கறாலம் ேளரயில் 
ஒரு கருத்தியளலக் கட்டளைத்தனர. ஆனறால், 
தந்ளத பபரியறாரும் திரறாவிடர இயக்கமும் 
திருக்கு்ள் தமிழரகளின ேறாழ்வியல் அ்நூல் 
எனபளத எடுத்துக்கறாட்டி ஊர்தறாறும் முழங்கி 
ேந்தனர.
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1920களின பிறபகுதியில் தந்ளத பபரியறார 
திருக்கு்ளள்ப பறறி்ப ்பசத் பதறாடங்கிய 
பி்கு தறான தமிழறிஞரகள் துயிபலழத் 
பதறாடங்கினறாரகள். திருக்கு்ளள ஆரறாயும் 
பணியில் பலரும் முளனந்து நின்னர. 
கு்ளுக்கு்ப புத்துளரகள் கிளடத்தன. 
பரி்ைலழகர உளர தி்னறாய்விறகு 
உட்படுத்த்பபட்டது. பறார்பபனர பர்பபிய 
புளனக்களதகள் பு்ந்தள்ள்பபட்டன.

திருக்கு்ளுக்பகனறு தனிைறாநறாடுகளள்ப 
பபரியறார நடத்தினறார. திருக்கு்ளளக் குள்ந்த 
விளலக்கு அச்சிட்டு ைக்களுக்கு  ேழங்கினறார. 
திருக்கு்ள் ‘ைனுதரை ைறு்பபு நூல்’ எனபளதச் 
சறானறுகளுடன பபரியறார நிறுவினறார. அதனறால் 
தமிழரகள் இழந்துவிட இருந்த தமிழ்ச் 
சமுதறாய இலக்கிய ைரபுகளள மீட்டுத் தந்தேர 
திருேள்ளுேர எனும் பைய்ம்ளைளயத் தமிழ் 
ைக்கள் உணரந்து பகறாண்டனர. தமிழின 
முதல் தறகறா்பபு இயக்கம் பதறால்கறா்பபியத்தில் 
பதறாடங்குகி்து. திருேள்ளுேர அந்தத் 
தறகறா்பபு இயக்கத்ளத ேலிளை்பபடுத்தி 
அயறபுல்ப பண்பறாட்டு்ப பளடபயடு்பளபத் 
தடுத்து நிறுத்திய ்பரறாசறான என் 
பபருளைக்குரியேர ஆகி்றார.

ஈரறாயிரம் ஆண்டுகளறாக இன்ப 
பளகேரகளறால் ைள்க்க்பபட்டுக் கிடந்த 
திருக்கு்ளள எடுத்து அதன பபருளைகளள 
விளக்கி ைக்கள் ளககளில் பகறாண்டு்பறாய்க் 
பகறாடுத்து்ப ‘படி’ எனறு பசறானனேர தந்ளத 
பபரியறார! பபரியறார திருக்கு்ளளக் ளகயில் 
எடுக்கறாைல் ்பறாயிருந்தறால் கீளதயும் 
ைனுநீதியும் ்ேதங்களும் தமிழரகளின 
அ்நூல்களறாக அரங்்கறியிருக்கும்!
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ஆசிரியர் குறிப்பு:

்பரறாசிரியர கறாளிமுத்து பழனிக் 
கல்லூரியில் தமிழ்த் துள்்ப ்பரறாசிரியரறாக்ப 
பணியறாறறி ஓய்வு பபற்ேர. பைறாழி்ப்பறார 
வீரர. தமிழும் ஆங்கிலமும் துள் ்பறாகியேர. 
சங்கத்தமிழின எட்டுத்பதறாளக நூல்களுள் 
ஒன்றான அகநறானூறள் ஆய்வு பசய்து 
முளனேர பட்டம் பபற்ேர. பல ஆய்வுக் 
கட்டுளரகளின ஆசிரியரறாகவும் பைறாழி 
பபயர்பபறாளரறாகவும் விளங்குகி்றார. 

பநருக்கடி நிளலக் கறாலத்தில் தம் 
்பரறாசிரியர பணியிலிருந்து நீக்கம் 
பசய்ய்பபட்டு பழிேறாங்க்பபட்டேர.

அய்யறா கறாளிமுத்து, திரறாவிடர 
ேரலறாறறு ஆய்வு ைய்யத்தின பசயறகுழு 
உறு்பபினர. 1970-இல் பகுத்தறிேறாளர கழகம் 
பதறாடங்க்பபட்ட ்பறாது அதன பசயறகுழு 
உறு்பபினரறாகவும் பணியறாறறினறார. 'குறி்பபு்ப 

பபறாருள் ்கறாட்பறாடுகள்' எனபது இேரது 
முதல் நூலறாகும். 

ைனு ஸ்மிருதி சறாத்திரத்ளத ஆய்வு 
பசய்து 'ைனுநீதி -ஒரு ைறுபறாரளே' என் 
நூளல எழுதியேர. '3000 ஆண்டுகளுக்கு 
முறபட்ட இந்தியறா', 'உலகத் தத்துேச் 
சிந்தளனயறாளரகளும் தந்ளத பபரியறாரும் - 
ஓர ஒ்பபியல் ஆய்வு', 'சிேறாஜி முடிசூட்டலும் 
பறார்பபனீயமும்' ்பறான் நூல்களளயும், 
'ைறாட்டுக்கறியும் ைதபேறியும்', 'கறாந்தியறார 
படுபகறாளல: அதிரச்சியூட்டும் தகேல்' ் பறான் 
நூல்களின முக்கிய்ப பகுதிகளளயும் தமிழில் 
பைறாழி பபயரத்தேர.
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