January - March 2022

1

2

ஜனவரி - மார்ச் 2022

January - March 2022 Quarterly Vol.2, Issue 1
Patron

Dr. K.Veeramani
Chancellor
Editorial Board
Prof. Dr. Kannabiran Ravishankar
Prof. Dr. P. Jagadeesan
Prof. Dr. P. Kalimuthu
Prof. Dr. Sp. Thinnappan
Prof. Dr. Nam. Srinivasan

Dr. Soma Ilangovan
Dr. V. Neru
Published by

Centre of Excellence for
Periyar Thought
Periyar Maniammai Institute of
Science and Technology
(Deemed to be University)
Vallam, Thanjavur - 613403
Tamil Nadu, India.
Language
Bi-lingual
Single Issue (India)
Annual Subscription (India)
Single Issue (International)
Annual Subscription
(International)
Designed & Printed at :

PMIST Press

Vallam, Thanjavur - 613403
Tamil Nadu, India.

Rs.200/Rs.800/$15
$50

1. Tamil New Year Preface
தமிழ்ப் புத்தாண்டு முனைப்புரை

3

2. The Issue of ‘ai’ (ஐ/அய்)
& ‘au’ (ஒள/அவ்)
in Tamil Language and
Periyar's Proactiveness
Prof. Dr.Kannabiran

Ravishankar

(KRS)

9

3. திருவள்ளுவரைப் பற்றிய
புனைகதைகள்
பேராசிரியர் ப.காளிமுத்து எம்.ஏ., பிஎச்.டி. 33
4. த�ொல்காப்பியப் பூங்கா வழிப்
புலனாகும் கலைஞரின்
இலக்கணப் புலமை
முனைவர் ஸ்ரீ.தேவி

5.	பெரியாரியல் ந�ோக்கில் நற்றிணை	
முனைவர் மு.சு.கண்மணி
6. சுயமரியாதை இயக்கத்தின்
ஆளுமைமிக்க பெண்கள்
முனைவர் ச.ஜீவானந்தம்

Tel: (91) 98401 32684
Email : dravidapozhil@pmu.edu
Visit our Website at
dravidapozhil.pmu.edu

January - March 2022

51
67
82

4

ஜனவரி - மார்ச் 2022

தமிழ்ப் புத்தாண்டு முனைப்புரை

உலகெங்கும் உறையும் திராவிடப்

ப�ொழில் வாசகர்கட்கும்,திராவிடத் தமிழ்
அறிஞர்கள் & மாணவர்கள், கல்விப்புலக்
கல்வியாளர்கள் – யாவருக்கும் நல்
வணக்கம்! மகிழ் திகழ் தமிழ்ப் புத்தாண்டு,
தைத் திருநாளாகிய தமிழர் திருநாள்,
ப�ொங்கல்நல்வாழ்த்துகள்!
•	பெய்து புறந்தந்து ப�ொங்கல் ஆடி
(பதிற்றுப் பத்து, சங்கத் தமிழ்)
• பூவும் புகையும் ப�ொங்கலும்
ச�ொரிந்து (சிலப்பதிகாரம்)
• புதுக்கலத்து எழுந்த தீம்பால்
ப�ொங்கல் (சீவக சிந்தாமணி)
இல்லப்
ப�ொங்கலின்
மகிழ்ச்சி
ப�ோலவே,
இலக்கியப்
ப�ொங்கலின்
இன்பம்
ப�ோலவே,
ஆராய்ச்சிப்
ப�ொங்கலின் அருஞ்சுவையும் ஒருங்கு
கூடும் நம் திராவிடப் ப�ொழில் ஆய்விதழ்,
ஓராண்டு
நிறைந்து,
புத்தாண்டிலே
புதுப்பொலிவு க�ொள்கிறது இவ்விதழில்!
கடந்து வந்த பாதையை அளவிட்டு,
இனி கடக்கப் ப�ோகும் பாதையைத்
திட்டமிட்டு, செவ்வனே செயல் திட்டம்
வகுத்துக் க�ொள்வதே அறிவு சால்
த�ொழின்முறையாகும்.
அந்நோக்கிலே,
கடந்த ஆண்டு இதழ்களில், கீழ்க்காணும்
ப�ொருண்மைகள் பல ஆயப்பட்டன.
January - March 2022

• சங்கத்
தமிழில்
செவ்வியல்,
த�ோற்றங்கள்

திராவிடச்
அகம்/புறம்

• திராவிடமும் திருக்குறளும் மனு
மறுப்பும்
•	தமிழ்நாடும்
இலங்கையும்
சமூகநீதியும்

பெரியாரும்,
திராவிடச்

• சமூக நீதிப் ப�ோராட்டங்களுக்கு
எல்லாம் மூலமான வைக்கம்
ப�ோராட்டம்
•	மலையாளமும்
தமிழும்,
சமஸ்கிருத
ஆதிக்கமும்,
அய்ரோப்பியப் பார்வைகளும்
• இதழியலில்
பெண்ணியமும்

திராவிடமும்

• திராவிட இயக்கமும் கருப்பின
இயக்கமும்
ஆப்பிரிக்க
ஒப்புமையும்
• திராவிட நாகரிகத் த�ொன்மையும்,
கீழடி முதலான த�ொல்லியல்
சீர்மைகளும்
• அறிவியல்
சாதிய�ொழிப்பு

மூலமாகச்

• திராவிடமும்
திரைக்கலையும்
சமூக வரலாறும்
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• நாத்திகச் சமயத் தத்துவங்களும் முறைமையாகும்!
சென்றடைவ�ோம்!
திராவிடமும் சைவ சபைகளும்

செயல்படுவ�ோம்;

இவ்விதழ், 5 ஆய்வுக் கட்டுரைகளைத்
• திராவிடம் பெற்றுத் தந்த சமயச்
சமத்துவம்&தமிழ்
அர்ச்சனை தாங்கி வெளிவருகின்றது.
வழிபாட்டு உரிமைகள்
1.	தமிழில் ஐ/அய் & ஒள/அவ்
நுட்பமும்,
பெரியாரின்
மாண்புமிகு
தமிழ்நாட்டு
முன்முனைப்பும்
முதலமைச்சரின் 'அன்னைத் தமிழில்
அர்ச்சனை’ மற்றும் ‘அனைத்துச் சாதி
2. திருவள்ளுவரைப்
பற்றிய
அர்ச்சகர்கள்’ ப�ோன்ற சமூகநீதி மிக்க
புனைகதைகள்
பல அரசாணைகளும், சென்ற ஆண்டு
3.	த�ொல்காப்பியப் பூங்கா வழிப்
இதனூடே நடைபயின்று வந்து, ஒரு சீரிய
புலனாகும்
கலைஞரின்
ஆண்டாக நிறைந்தது.சமூகநீதி நாளெனப்
இலக்கணப் புலமை
பெரியார் பிறந்தநாளும் அரசுக் கட்டில்
4.	பெரியாரியல் ந�ோக்கில் நற்றிணை
ஏறியது.இனி, வரும் ஆண்டுத் திட்டங்கள்
5. சுயமரியாதை
இயக்கத்தின்
என்ன? வகுத்துச் செல்லவுள்ள பாதைகள்
ஆளுமை மிக்க பெண்கள்
என்னென்ன?

இந்த
இடையறாக்
கல்விப்
• ஆராய்ச்சி
மாணவ
அரங்கம்
எம்மோடு
இணைந்து
(குறிப்பாகப்
பெண்கள்
& பயணத்தில்,
செய்யும்
வாசகர்களாகிய
ஒடுக்கப்பட்ட சமூகப் புலங்களில் பயணம்
நீங்கள் தான் ஆய்வுச் சுவைஞர்கள்.
எழும் மாணவர்கள்)
வாருங்கள், அறிஞர்களும் சுவைஞர்களும்
• உலக ஆராய்ச்சி நூல்கள் மற்றும் கைக்கோத்து,
திராவிடத்தை
உலக
கல்விப் புலங்களைத் தமிழில் மயமாக்குவ�ோம்; உலகத்தைத் திராவிட
அறிமுகம் செய்தல்
மயமாக்குவ�ோம்!
• உலகப்
பேரறிஞர்களின்
ஆசிரியர் குழு :
நேர்காணல் மற்றும் திராவிடம்
o	பேரா. முனைவர். கண்ணபிரான்
சார்ந்த
ஆய்வுப்
பெருங்
இரவிசங்கர்
கருத்துரைகள்
o	பேரா. முனைவர். பெ. ஜெகதீசன்
• சீரிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளின்
இரும�ொழியாக்கம் &
திரட்டிகளில் இணைதல்

உலகத்

• அறிவியல் தரவுகள் மூலமாகத்
திராவிடக் க�ொள்கைகளின் மீது
ஆய்வு வெளிச்சம் பாய்ச்சல்
இவ்வைந்தும்,
இவ்வாண்டுப்
பயணத்துக்காக நாம் வகுத்துக் க�ொண்ட
இலக்குகள். சென்ற ஆண்டின் வெற்றிகளை
விஞ்சிச்
செயல்படுவதே,
த�ொடர்
முன்னேற்ற
(Continuous
Improvement)
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o	பேரா. முனைவர், ப. காளிமுத்து
o	பேரா.
முனைவர்.
திண்ணப்பன்

சுப.

o	பேரா. முனைவர். நம்.சீனிவாசன்
o	மரு. ச�ோம. இளங்கோவன்
o முனைவர். வா. நேரு
l

ஜனவரி - மார்ச் 2022

Tamil New Year

Preface

Worldwide Readers of Dravida Pozhil,
Manu Smriti
Tamil Dravidian Scholars & Students,
• Tamil Nadu & Periyar, Sri Lanka &
Distinguished Academicians – Greetings to
Social Justice
All of You. Hale and Hearty wishes for the
• Vaikom - The Root of all Social Justice
Tamil New Year, Thai ThirunaaL - Thamizhar
Struggles
ThirunaaL - the Pongal Festival.
• Malayalam & Tamil, Sanskrit
• Pour and Partake and Celebrate the
Hegemony and European Views
Pongal (PathitRu Paththu, Sanga
Tamil)
• Feminism &Dravidam in Journalism
• With Flowers and Incense, Pongal is
• Dravidian Movement, Black Lives
abounding (Chilapathikaaram)
Matter Movement & African
Comparatives
• A New Vessel brims with Sweet Milk
• Historicity of Dravidian Civilization
Pongal (Cheevaka Chintamani)
& Keezhadi based Archaeological
Like the Sweetness of the Home Pongal,
Specialties
Like the Joy of the Literary Pongal, the
• Caste Eradication via Science
Dravidian Research Pongal is also enchanting
to our Intellect. Our Dravida Pozhil- Research
• Dravidian Cinema Disposition &
Journal too starts a new & promising year with
Social Histories
this Issue.
• Philosophies of Nastika Religions visWhat cannot be measured, cannot be
à-vis Dravidam & Saiva Sabha
managed! Measuring our previous paths and
• Dravidian contribution to Religious
Planning our oncoming paths is the professional
Equality & Tamil based Archana and
approach that we undertake. Last year Dravida
Worship
Pozhil dwelt on the following research domains.
Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu
• Dravidian Canvas in Sanga Tamil, announced the Government Plans of Tamil
Akam/PuRam Social approaches
Archana (Worship) and All Caste Archakas
• Thirukkural and Dravidam, Denial of last year, as Dravida Pozhil was also dwelling
January - March 2022
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on those Research Topics. Periyar’s Birthday 5, Women Personalities of the Dravidian
Movement
was officialized as Social Justice Day by the
Government and It was really a successful year
In this Dravidian Academic Journey,
last year. What about this year? What are our dear Readers like you who travel with us are
Plans?
the Tasters of the Research Fruit. Please join
• Platform for Research Scholar hands as we make the World shine in Dravidian
Students (esp. Women & Students rising from Philosophy and Dravidian Philosophy shine
across the World.
underprivileged communities)
• Introduction of Global Academia &
World Research Literature in Tamil

The Board of Editors :

• Conversations with Scholars of Global
Repute & Dravidian based Research Topics

• Prof. Dr. P. Jagadeesan

• Joining Global Journal Directories &
bilingual Translations of acclaimed Research
Papers
• Shining the Lamp of Science on
Dravidian based Research Topics

• Prof. Dr. Kannabiran Ravishankar
• Prof. Dr. P. Kalimuthu
• Prof. Dr. Sp. Thinnappan
• Prof. Dr. Nam. Srinivasan
• Dr. Soma Ilangovan
• Dr. V. Neru

We entrust onto ourselves, the above five
goals for this year. Breaking one’s own record
from past year into this year is the essence of
Continuous Improvement. We shall perform;
We shall achieve!

l

This issue of Dravida Pozhil contains 5
Papers.
1.

The Issue of ‘ai’ & ‘au’ in Tamil Language
and Periyar's Proactiveness

2.

Aryan Myths
Thiruvalluvar

3.

The Grammatical Expertise
Tholkaappiya Poonga of Kalaignar

4.

Sanga Tamil Natrinai via Periyarist
Outlook

8
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தமிழ் மக்களுக்குப் ப�ொங்கலுக்கு எனது
வாழ்த்தும், காணிக்கையும், விண்ணப்பமும் இந்த மூன்றும் தான். அதாவது,
1.

ஆரியப் பண்டிகைகளை ஒழித்து, விலக்கி,
ப�ொங்கல் விழாக் க�ொண்டாடுவது.

2.

பாரதம், இராமாயணம், கீதை, புராணம்,
முதலிய ஆரிய இலக்கியம், இதிகாசம்,
தர்ம சாஸ்திரம் முதலியவைகளை விலக்கி,
குறளை ஏற்றுப் படித்து, உணர்ந்து அதன்படி
நடப்பது.

3.

பார்ப்பனப் பத்திரிகைகளை அடிய�ோடு
விலக்கி,
தமிழர்கள்
திராவிடர்களால்
நடத்தப்படும் பத்திரிகைகளை வாங்கிப்
படித்து ஆதரிப்பது.
ப�ொங்குக ப�ொங்கல்!
ப�ொங்குக தமிழ் மக்கள் மானமும் அறிவும்!!

பெரியாரின் ப�ொங்கல் வாழ்த்து!
(விடுதலைஇதழ் -19.01.1949)

January - March 2022
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The Issue of ‘ai’ (ஐ/அய்)
& ‘au’ (ஒள/அவ்)
in Tamil Language and
Periyar's Proactiveness
Prof. Dr.Kannabiran Ravishankar

(KRS)
(Professeur adjoint - Litteratures compare (tamoul),
University de Paris, France)

Abstract:

idea. Most of his reforms were later accepted and
evolved into modern Unicode standard for Tamil
Tamil Script has 12 vowels & 18 consonants, writing in IT systems.
out of which the two vowels ai (ஐ, அய்) & au (ஒள,
This paper enquires into that evolution
அவ்) have evoked considerable interest throughout
the lengthy history of Tamil language, its People and and establishes that Periyar did not break any
Heritage. Technically considered as Diphthongs, grammatical rules of the Tamil language,his
these two vowels – their phonetics and forms, proposals were in fact adhering to the standards
have been analyzed and discussed at length, both of tolkaappiyam, and his usage of அய் & அவ் is
in ancient grammar (tolkappiyam) and medieval consistent with the works of the three Master Poets
grammar (nannool). Writing in Tamil language has of Tamil – Valluvar, Ilango & Kamban.Periyar’s
also evolved continuously over a period of minimum reforms were so proactive, that we are now able to
32 centuries (earliest available written account) adapt our ancient system of writing to modern-day
across Tamil Nadu, Sri Lanka (ilankai) and many Information Technology standard – Unicode, for
other lands throughout the world where the ethnic consistent encoding and representation.
Tamil People have lived and are living today.
Keywords:

Dravidian Movement –a social justice and
cultural renaissance movement which started in
the early twentieth century in Tamil Nadu, was
spearheaded by an iconic leader, Periyar E.V.
Ramasamy. He was also a great publisher of rational
literature. In those days of type setting and type
blocks for the printing press, Periyar experimented
a lot on Tamil language’s orthography and came out
with bold proposals of script reform, that included
the type faces for the diphthongs ai (ஐ, அய்) & au
(ஒள, அவ்). This sparked a huge debate in linguistic
circles with many proponents & opponents for the

January - March 2022

Tamil, Dravidian, Grammar, Tamil Script,
Diphthong, Elision, Linguistics, Phonology,
Orthography, Script Reform, Unicode, Encoding,
Writing System, Periyar, Dravidian Movement,
Rationality.
Introduction:
Tamil (Thamizh) language is one of the
very few ancient and classical languages of the
world, and still surviving into modernity. Tamil can
be classified into Classical, Modern and Colloquial
- all three forms are still being used. Any language
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starts from its people; so too Tamil. Unlike other
ancient languages that have become defunct at some
point of time in history, Tamil is being continuously
spoken and written by its people, thanks to the
People-Oriented Philosophy of its language systems
and grammar.

Tholkaappiyam (tolkaappiyam) is the earliest
available Tamil Text on Grammar for Letters, Words,
Subject, Orthography, Phonology and Poetics. It is
a Magnum Opus of the Tamil language dated back
to approx. ~500BCE. The author Tholkaappiyar
(tolkappiyar), barely hard codes the Rules for
Tamil language, but enshrines flexibility for the
future of the language. All Words of the World do
have a Meaning![4](எல்லாச் ச�ொல்லும் ப�ொருள்
குறித்தனவே) That was the revolutionary outlook
enshrined in Tholkaappiyam. Even a baby’s blabber
has some meaning, because the baby expresses
its own thought via that word, irrespective of the
immaturity of the word that it babbles.

Structures of Grammar & Linguistics evolve a
bit later, after ‘people-forms’ of the language slowly
mature. In fact, there exists a Tamil poem which
sings, “There is no Grammar without Literature,
as there is no oil without growing the mustard crop
first” (இலக்கியம் இன்றி இலக்கணம் இன்றே;
எள் இன்றியாகில் எண்ணெயும் இன்றே). [1] The
best starting point to know aboutTamil language, is
from its earliest people-form: Sanga Tamil. It is a
Tholkaappiyar goes on to document and
Corpus of Poetry & Prose, weaved on the fabric of assemble the Grammar for Tamil Language,
Music & Drama, with silken threads of creativity almost like the modern-day software developers
running all over the fabric,some 3200+ years back. coding their logic models via Object Oriented
Prof. A.L. Basham in his book ‘Wonder that Programming (OOPs).
was India’ comments thus on Tamil literature:
• Prototyping an Interface Template
"Very early, Tamils developed the passion for
• Building a Class
classification. A unique feature of Tamil poetry is
• Adding Functions to enhance value
the initial rhyme or Assonance (etukai/monai). The
• Polymorphism to accommodate crossfirst syllable of each couplet must rhyme. This initial
sections
assonance, in some poems continued through four
or more lines, is never to be found in the poetry of
• Encapsulation & Inheritance for
Sanskrit languages, or as far as we know, in that
reusability
of any other language. Its effect, a little strange at
• Even providing an Exception Path
first, rapidly becomes pleasant to the reader, and to
(alankatai/அலங்கடை)
the Tamils it is as enjoyable as the end rhyme of the
Distinctions are noted between literary and
Western Poetry.”[2]
colloquial usage (cheyyuL &vazhakku), implying
The First Grammar - Tholkaappiyam: that both the literary conventions and demographic
The aforementioned Assonance is one of the conventions are mutually respected. He even
many facets of the Tamil Grammar. It is a steady charts out, how the language will customize itself
evolution from Literature to Linguistics.Grammar geographically (mozhi peyar thEyam), as it grows
of the language evolves after People-Forms of the far away from the regions of literary assemblies.
language evolve. Before the Tholkaappiyam evolved, The Author builds upon the best practices of his
there were many forms of People’s Literature, which predecessors and quotes them (enmanaar pulavar).
were lost as the ages passed by, but their names In those prehistoric non-internet & non-YouTube
(Mudhu Kurugu, Mudhu Naarai, Kalariyaavirai days, the Grammarian even provides a textual audioetc.) were quoted in latter-day commentaries.[3]
visual byte on how to utter the Tamil Alphabet.
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The Tholkaappiyam is a 3-part
treatise of the Tamil Language!
1. Letter (ezhuththu) – Articulatory
Phonetics, Representing Sound as
Letter, Aggregating the Letters, Vowels,
Consonants,
Diphthongs
(sound
combination), Elision (sound reduction),
Context Sensitivities of sound, Euphony
Particles & Modifiers (urubu).

1. Vowels (uyir or life) = 12
2. Consonants (mei or body) = 18
3. Special Character (-ah softening sound
represented by a special letter ஃ called
aaydham)
4. Shortened half-units of -u&-e sounds
(kutRiyalugaram & kutRiyaligaram, with
no letter)

Vowels & Consonants are the core base letters.
2. Word (chol) – Word Formation and All others are derived Letters from the combo of the
Syntax Correlation, Parts of Speech vowels and consonants (Alpha Syllabic- Compound
(Verbs & Nouns), Subject, Predicate, letters) and few other special characters.
Object, Gender, Person, Number, Case,
Many languages of the world employ the same
Nature, New Word Formation, and Word counting approach. French has derived letters like
Dynamics.
Diacritics (à, è, ù & ë, ï, ü, ÿ) and Ligatures (œ &
3. Subject (porul) – Conveying Thoughts& æ), but no one counts them as a part of the Alphabet
Literary Subjects using the above Words, because they are just derived letters. French has
only 26 Letters.
Land Types, Seasons, Time, Animal &
Even Sanskrit doesn’t count its whopping list
Human Evolution, Life &Living on Earth
(Personal & Social lives), Love, Feelings, of derived letters and define its alphabet to only
Poetry, Aesthetics, Tribes and Traditions. 48 letters (or 52 as of today). Same is the case,
with most languages of India including Dravidian
Over the ages, many sequels have been written languages. Hence, Tamil has only 30 Letters. Young
to Tamil Grammar, but many of them have stopped Children and New Readers need not needlessly fear
short of just the Letter & Word. Nobody dared to that Tamil is an extremely difficult language with a
touch the third part (Subject), as it is too complex to whopping 247 letters in its core.
define a Grammar for Life. Tholkaappiyar achieved
The name is Sweetness. Tamil means Sweet [6]
this effortlessly, with sublime beauty. Verily, (இனிமையும் நீர்மையும் தமிழ் எனல் ஆகும் –
Tholkaappiyam is the Operating System for Tamil பிங்கல நிகண்டு). Like howour bodies are built of
language, much like UNIX & Windows OS in IT.
matter, and life sits on it, infusing the body with life,

Vowels & Consonants - Tamil Script: the Tamil language calls its consonants as bodyletters (mei) and vowels as life-letters (uyir). This
People often say that the Tamil Alphabet constant engagement of life over body, develops and
has a whopping 247 Letters and hence it is a very engulfs the language and gives it a vibrant living.
enormous and difficult language. Not at all. Many
In fact, Tamil is so primordial and ancient
falsely believe that Tamil has 247 letters in its
that it lacks a few matured letters for sounds which
Alphabet. But the fact is: Tamil has just 4 more
we use today (like ja& ha). Tamil does have those
letters than English. 30 Letters constitute the
sounds, but it does not assign an exclusive letter for
Basic Tamil Alphabet. [5] (எழுத்து எனப் படுப,
that sound, thereby providing flexibility for contextஅகர முதல, னகர இறுவாய், முப்பஃது என்ப;
based sounds. The Ja sound can be reproduced with
Tholkaappiyam Book 1, Chapter 1)
letters ஞ் &ச, Ha sound with letterஃ and the same
January - March 2022
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letter ச can sound ‘cha’ & ‘sa’ based on the context. at the end of the vowel set. This serves as a voiceless
This Lean & Agile Model makes the language uvular fricative, and used to soften hard consonants
flexible, by NOT assigning an individual letter for as shown in an example: அது (adhu) to அஃது
every individual sound (hard coding for voiced (ahdhu).
& aspirated consonants). There are thousands of
sounds in this world across many cultures, and
not all sounds can be assigned a letter. That would
make the language obese instead of lean & agile.
Tamil is verily, Agile!

Hence in total, 12+18+216+1 = 247
characters form the complete script. (Note: The
latter-day Sanskrit infused imposition of Grantha
letters added 66 additional characters taking the
number to 313. Such foreign language substratum
influence is NOT taken into consideration in the
scope of this paper).

Tamil vowels are additionally classified into
5 short vowels (அ, இ, உ, எ, ஒ) called the kuRil
(kuril), 5 long vowels (ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ) called the
nedil, and two diphthongs(ஐ, ஒள) which are also
long (nedil).
Tamil consonants are also additionally
classified into three categories of 6 letters each.
vallinam (hard), mellinam (soft), and idaiyinam
(medium).All the 6 mellinam consonants are Nasal,
the remaining vallinam & idaiyinam consonants
are Stop, Affricate, Tap, Trill & Approximant. The
articulators of these consonants are Labial, Dental,
Alveolar, Retroflex, Alveolo-palatal and Velar.
(Fig. 1: The Basic Tamil Alphabet as envisaged in
Tholkaappiyam)

(Fig. 2: Tamil Consonants Articulation and

Tamil Script is based not on Alphabets like
Frequency over Syllable-Weight Axes)
the Western languages, but on Syllables, like many
other Indian languages. The full script has 30 base Tamil Phonology:
letters (12+18) - which are in their independent
Tamil phonology as detailed in Tholkaappiyam
form, and 216 derived letters (12x18) - which are in
is both flexible & robust, and based on the unique
their compound (combined) form.
principles of primitive sound engineering of the
The 216 compound letters (uyir-mei) are ancient peoples. Unlike Indo-Aryan language
formed, by adding a vowel marker to the consonant. family, Tamil does not have unique letters for
(ா, ி, ீ, ு, ூ, ெ, ே, ை, ொ�, ோ�, ௌ�). These aspirated consonants. As an example, there is only
markers are added to the right, left, or both sides of ka, and no kha, ga & gha.Tamil Script also does
the consonants and rarely can also form a ligature not have unique letters for voiced/unvoiced stops,
(two or more letters joined to form a single glyph). because their pronunciations depend on where the
The special character aaydham (Aaytham) is sound/letter occurs in a word. Refer the illustration
neither a consonant nor a vowel, but usually listed below.
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language. That would make the language obese,
instead of being agile.
Also, Tamil has a unique sound feature called
Elision called as: KutRiyal / KuRukkam (குற்றியல்/
குறுக்கம்; kutriyal/kurukkam). To understand this
concept, one needs to be aware of the phonological
unit of time in Linguistics.

(Fig. 3: Tamil Phonology - Pronunciations
depend on the Context of the sound/letter in a
Word)
There are well-defined syntax and rules
for voicing stops in Classical Tamil which even
continues today in Colloquialand Spoken Tamil.
Stops are voiceless at the start of a word (ka, cha,
tha, pa – க, ச, த, ப). They are also voiceless in a
consonant cluster (kka, chcha, ththa, ppa – க்க, ச்ச,
த்த, ப்ப) and also when geminated (ik, ich, ith, ip –
க், ச், த், ப்). Stops are voiced only in the middle (ga,
sa, dha, ba) or after a corresponding nasal (nja ஞ). This is a character-context based model.

In phonology, there exists a unit called
Mora that describes the syllable weight or timing
of a letter. Each Tamil letter has a mora called the
maaththirai (மாத்திரை / maattirai). One unit of
maaththirai is defined as the time taken for a blink
of the eye under normal human conditions. [8](which
is approx. 0.4 seconds). The average person blinks
every 4 seconds – that is about 15 times per minute,
or over 20,000 times a day[9]. Blinking cleans and
lubricates the surface of the eye.Tamil takes the
characteristic of an important organ of the body
– the Eye and correlates that blink function to its
Mora Measurements.
In Tamil, Short vowels (kuRil) have 1
maaththirai and long vowels (nedil) have 2
maaththirai. Geminated consonants have 0.5
maaththirai. The special character Aaydham also
has 0.5 maaththirai.

Coming back to the sound feature: Elision,
it is the reduction in sound duration of a phoneme,
wherein some letters in some words, are sounded on
a reduced timing, naturistically as they are spoken.
Again, there are well-defined rules for Elision in
Tamil Grammar. They are defined as below. Please
note that in the line items #3 & #4, ஐ is also written
as அய், and ஒள is also written as அவ்,and they
It’s an ingenuity that both the voiceless & will be of considerable interest as we progress on
voice stops can be represented by the same letter the scope of this paper.
in Tamil, without an iota of ambiguity. Tamil
Phonology is built on a Lean & Agile Model. It
makes the language flexible, by NOT assigning
a specific letter for every single sound (no hard
coding). There are innumerable sounds in the world
- across various civilizations, and not all of those
(Fig. 4: Tamil KutRiyal – Elision – Natural
sounds can be assigned a hard coded letter in a
Shortening of Phonemes)

In fact, Tholkaappiyar even gives an audio
demo of these rules, albeit in a written form - of
how the tongue, lips, teeth & palate, work in tandem
to produce these sounds [7]. There was no YouTube
those days (~2500+ years back). Yet, Tholkaappiyar
achieves his pronunciation instruction with ease
and deft.

January - March 2022
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Enter: The Curious Case of Periyar name of God, cleverly manipulated by the Priestly
class – the Brahmins. Hence Periyar turned towards
in Tamil Socio-Linguistics:
Atheism. He advocated Rationality, so that people
E.V.Ramasamy, fondly called Periyar can question the Religion against its Doctrine of
(meaning:Great Leader) by millions of Tamil People, Inequalities. Two core principles of Humanism
was one of the Doyens of the Dravidian Movement were very dear to Periyar’s heart all along his life which took shape during the 20th century in South 1) Rational Thinking & 2) Social Justice (Equality).
India.The erstwhile Justice Party’s cherished goals
Many Atheists of the world choose Atheism,
of delivering Humanism to the Society, stood at
crossroads in the annals of history when Periyar because of Rational thinking. But Periyar chose to
arrived on the scene. Women & Feminists who be an Atheist, not only for the sake of Rationality,
appreciated his service, conferred the honorific of but also for the sake of Social Equality. The cause
‘Periyar’ [10] [11] which has stayed today and will stay of the People and their Deliverance were dearer
to his heart, than just theoretical philosophies.
for ever.
Periyar was not a Theoretical Atheist, but a Social
Periyar EVR was a free thinker even at a Atheist![12]
young age, and had the nuance of critical questioning
of any information that he used to hear. Via his lifeevents, he got frustrated with the Hindu Religion
(aka Vedic/Brahmin Religion), its hypocrisy, and
its inherent Caste system - that was designed by the
Brahmins as a ‘divine ploy’ to oppress other social
classes and keep themselves at the top of the social
structure.
Though EVR was born into an influential
family and even held the chairmanship of the
local municipal government, he was inspired by
Mahatma Gandhi, and joined the Congress Party
in the freedom struggle for Indian Independence.
But he not only believed in Political Liberation, but
also Social Liberation of the People. He advocated
Reservation (Affirmative Action) for the Oppressed
Classes, which the Congress refused many a time,
and hence he eventually had to quit the Gandhi’s
party.
Periyar EVR soon realized that the main
obstacle for Social Liberation, is the lack of SelfRespect amongst the oppressed classes themselves.
It would be futile to fight against the oppressors,
if the oppressed themselves do not feel the need
for their liberation.Periyar wanted to infuse SelfRespect in People, so that they could stand up and
fight for their rights. People succumb to the yokes of
Religion and offer themselves to be oppressed in the
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(Fig. 5: The Thirukkural Conference 1949 organized by Periyar along with Tamil Scholars)
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Periyar started advocating the Self-Respect
Movement vigorously, after he quit the Gandhian
Congress. He started working with like-minded
leaders in other parties like the Communist Party
and the Justice Party. He also had linguistic
parleys with great Tamil Scholars like Maraimalai
Adigal, Somasundara Bharathiyaar, Thiru. Vi. Ka,
Mozhi GnaayiRu PaavaaNar (Dravida Mozhi Nool
GnaayiRu), Bharathidasan, Pulavar Kuzhanthai,
C. Ilakkuvanar, Ka. Appathuraiyaar and a galaxy
of Tamil Stalwarts. Periyar successfully organized
a Thirukkural Conference [13] in 1949, with the full
support of Tamil Scholars.

student-leader by the name CN Annadurai, joined
with Periyar.[15] This added strength to strength
and brought in a huge exodus of Tamil youth to the
movement. With impressive oratorical skills in both
Tamil & English, Annadurai (fondly called Anna –
meaning: Elder Brother and later Arignar Anna –
meaning: Scholar Anna), became the youthful face
of Periyar’s Dravidian Movement.
The Justice Party evolved into Dravidar
Kazhagam (meaning: Association of Dravidians),
via the Self-Respect Movement in the interim.
After this transition, there was no looking back.
The Tamil land became a Dravidian stronghold of
Periyar loved the Tamil language, but was Social Justice till date.
pained to see the ancient language deteriorating in
• The word ‘Tamil’ is an Endonym
the shades of caste, religion and irrational themes,
whereas the languages of the modern world were
• The word ‘Dravidam’ is an Exonym [16]
catching up with Science and Rationality. He was
Both words mean the same, but the latter
a personality of the ‘practice-as-you-preach’ kind, word (Dravidam) was used by the rest of the World,
with immense Policy Honesty, and would even fore
with phonetic reconciliation to denote Tamil. After
go his personal wealth for the social cause that he
the evolution of other languages in the family, the
espoused.
word ‘Dravidam’ started to signify the whole of
When Tamil language was endangered by the Dravidian language family as well. But a new
compulsory Hindi language imposition of the Union connotation arose for the word in the 20th century.
Government of India, it was Periyar who immediately Leaders from Iyothee Thass to Periyar started
sprang up and came to the streets to protest [14]. He using the word ‘Dravidam’ to also signify the
warned that the imposition of Hindi would make fight for Social Justice against Aryan/Brahminical
Tamils second class citizens, and would destroy aggression. Thus, it stayed both in the linguistic &
their cultural and secular heritage. Progressive social parlance. Dravidam is here to stay in the true
ideas that were disseminated by the Justice Party spirit of Tamil Social Justice.
in the recent decades via Tamil language would
be subdued, and Religion would start ruling again The Dravidian Printing Revolution:
via the priestly class. Anti-Hindi Agitations were
Periyar started a Tamil weekly called ‘Kudi
conducted all over the state, and Periyar joined Arasu’ (meaning: Government of the People) in
hands with other leaders cutting across party lines. 1925 and an English Journal called ‘Revolt’ in
The Hindi imposition was eventually cancelled by 1928 to propagate his thoughts& policies. He was
the British Governor Erskine.
a successful and a passionate publisher, not only
The already declining Justice Party needed a in terms of financial success, but also in terms of
rejuvenation, and the Anti-Hindi Agitation brought outreach success. Periyar’s Passion for Publishing
in a new and dynamic leader in the name of Periyar. was capsuled in his innate desire to educate &
In 1938, Periyar EVR was elected the leader of rationalize the masses at a very economical&
the Justice Party and a new life was breathed into affordable cost. His core journals over a lengthy
the Dravidian Movement. A young & charismatic period of time were the following: [17]
January - March 2022
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kudi Arasu
Dravidan
Revolt
Puratchi
PaguthaRivu
Viduthalai
Justicite
Unmai
Modern Rationalist

“The purpose of wealth is to share”
(செல்வத்துப் பயனே ஈதல்), so says the
celebrated Sanga Tamil. Since Knowledge is the
true wealth, Humanists all over the world connect
on this one simple trait: Knowledge-Sharing. As
Humanist Movements were springing up in South
India, so were Magazines & Journals springing
up, and sharing knowledge with the common folk.
Almost every humanist organization at this stage
ran a handout, newspaper, magazine or journal –
daily, weekly, fortnightly or monthly.

(Fig. 6: The old style Vandercook Printing Press
and Type Blocks)
Those days were the good old days of
thePrinting Pressand not Digital Publishing that we
enjoy today. Printing was made out of impressionsby
applying pressure to an inked surface (Type Block)
resting on a print medium like paper. There was
no offline typing on computers, but type blocks had
to be pre-assembled before every printing. Each
publishing house looked like a mini factory. Metal
Molds have to be manufactured for the type blocks.
Separate molds &letter boxes had to be made
for every character: vowels, consonants, vowel
markers, consonant clusters, special characters,
numbers, ligatures, punctuation marks etc. They
have to be maintained, cleaned, repaired and if
broken, re-made rightfrom scratch. All these added
to the cost of publishing, in addition to the cost of
the ink and paper.

Nowhere in the history of Humanism around
the world, there was so much a plethora of journals
dedicated to the cause of Humanism, as was in
Tamil Nadu (South India). Almost 257 journals
came out of the Humanism/Dravidian Movement of
These costs were absorbed into the budget
[18]
of well-funded Missionaries, who spearheaded the
South India at different points of time.
This Printing Revolution brought great early Printing Press Revolution in India. But to
Periyar, that was difficult because he was under
thinkers of the world - like Buddha, Confucius,
a constant threat of civil arrest & incarceration
Valluvar, Socrates, Plato, Aristotle, Galileo,
owing to his social agitations. His publications
Bruno, Voltaire, Rousseau, Bertrand Russell,
were banned many a time. Still, Periyar was not
Marx, Ingersoll, Bernard Shaw and many more working on financial profits, but knowledge profits
- to the hands of common man and woman. These for the Society.
simpleton folks had not even stepped out of their
Periyar had to sell his magazines at a
South Indian villages, and yet they could catch up
on Global Humanism. This is a true phenomenon of layman-affordable price, in order to reach out to
Globalization of Humanism – A South Indian Case many people and kindle their self-respect. So, he
was trying to figure out multiple ways, in optimizing
Study.
the operational costs of his Printing Press. One of
But, a Passionate Periyar faced a unique issue the major operational cost in running a Printing
when it came to Tamil Type faces in Publishing.
Press, was the manufacture & maintenance of type
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blocks. Because Tamil Script at that time didn’t
have a uniform way of representing vowel markers
to consonant clusters, there were too many letterfacesand type blocks, which added to the complexity
of the Tamil Printing Press.

ViLakkam, Tiruvenkatachalam (Mudaliar) of
Sarasvati Press, Umapati (Mudaliar) of Kalvi
Kalanchiyam - all four from the Indian State of
Tamil Nadu and then by Arumuga Navalar of Jaffna,
Sri Lanka. [20]

Veeramaamunivar was one of the early
The Dravidian Experimentation in
pioneers of Tamil Lexicon (Tamil-Latin Dictionary)
Tamil Linguistics:
and the man who introduced ThirukkuRaL to the
In fact, Tamil was the 1st vernacular language western world of Intellectuals. More than that, he
of India to go on print, after the Western languages was one of the early champions who reformed and
Portuguese, Spanish & English.
standardized the Tamil Script in 18th century. He
Tamil Printing Press was pioneered by the perfected the system of writing the long vowels
early European Missionaries starting from the (nedil) like (எ்எ)to(எ, ஏ), (ஒ்ஒ) to (ஒஓ),
16thcentury onwards. Joao Gonsalvesis credited (கெ்ாக�ொ)to (கெ்ாக�ோ), and replacing ா with ர,
with preparing the first Printing TypeBlocks so that the vowel marker ா can be unambiguously
forTamil Script. Later new casts were made by Fr. used for uyirmei nedils.[21], [22]
Joao da Faria. The first book in an Indian language
In many ways, Veeramaamunivar was a
(Tamil) to be printedwithin India (Quilon, now forerunner to Periyar in the Publishing field. In
Kollam) was: Henrique Henriques’s ‘Doctrina fact, he sowed the seeds of Script Reform in Tamil
Christam en Lingua Malabar Tamul - Tampiran - adapting to the modern needs of Printing, which
Vanakkam’ in 1578. (Earlier in 1554, Cartilha em were later picked up by Periyar, and this reform
lingoa Tamul e Portugues,a Tamil-Portuguese Book went all the way up to Unicode Consortium in the IT
was printed in Lisbon, Portugal which is outside of field today.
India and that was printed in Romanized script and
Out of Tamil’s 18 consonants and 12 vowels
not in the native Tamil Script).[19]
-13 consonants (க், ங், ச், ஞ், ட், த், ந், ப், ம், ய், ர்,
வ், ழ்) when compounding with 6 vowels (ஆ, எ, ஏ,
ஐ, ஒ, ஓ) form a fairly consistent set of Compound
Letters (uyirmei) which are truly scalable to modern
needs. There were no issues with these 13x6=78
typefaces. As an example, if you take a look at the
below series, you can see a consistent compound
representation.
(Fig. 7: The First Tamil Book in Print by
Henriquesand the Type Blocks of Ziegenbalg)

• கா, கெ, கே, கை, க�ொ, க�ோ.
• சா, செ, சே, சை, ச�ொ, ச�ோ.
•	தா, தெ, தே, தை, த�ொ, த�ோ.
• பா, பெ, பே, பை, ப�ொ, ப�ோ.

The Four Pillars of the Tamil Printing Press
But there was an issue, when the remaining 5
are: Henrique Henriques, Roberto De Nobili,
consonants
(ண், ல், ள், ற், ன்) were compounding
Bartholomäus Ziegenbalg and Constanzo Beschi
with the same 6 vowels (ஆ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ). The
(Veeramaamunivar).
resultant representation was inconsistent and went
They were followed by Charavana Perumal haywire in the script layout.Please do take a look at
(Aiyar) and Vichaka Perumal (Aiyar) of Kalvi the below chart for the oldscript consonant markers.
January - March 2022
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Because of this standardization experiment,
a total of 108 compound letters (uyirmei) became
fully scalable. The 6 vowels (ஆ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ)
can now compound with all the 18 consonants to
produce a consistent character set of consonant
markers, added to the left or right or both sides of
the consonant.

(Fig. 8: Old Tamil Script for the non-scalable
5 consonants marked in red, which are nonstandard and inconsistent with 13 other
consonants)
These 5 consonant compounding was a
huge setback to standardization and caused havoc
in the printing press adding to the costs of type
block maintenance. They say from the old adage: (Fig. 10: The Standardized Tamil Script after the
“Necessity is the Mother of Invention”. Verily,
non-scalable 5 consonants,
Periyar was faced with a compelling necessity to
invent a new representation of compounding and
were made scalable and consistent with 13
standardize these 5 consonants in line with the other consonants)
remaining 13.
Periyar proposed a recommendation of the
above Script Standardization in his Kudi Arasu
magazine (1935). He also reached out to Tamil
Scholars to get their expert advice and concurrence.

(Fig. 9:Periyar’s Recommendations for
Standardization of the Tamil Script)
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Veeramaamunivar, Murugappa (Editor of the
Karaikudi Kumaran Magazine),Su. Si. Subbaiya
(Tamil Scholar from Singapore) and various others
have already walked on this reformist path.Periyar
duly acknowledged the efforts of his predecessors
in this standardization exercise. It would be really
worthwhile to read some sections that Periyar wrote
in his epoch-making article. That would shed light
on his indomitable spirit of experimentation and
practical rationality.
ஜனவரி - மார்ச் 2022

“தமிழ்பாஷை எழுத்துக்கள் விஷயமாய்
சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது
அநேகருக்கு வெகுகாலத்துக்கு முன்பிருந்தே
ஏற்பட்டிருந்த அபிப்பிராயமாகும். த�ோழர்
குருசாமி அவர்கள் எழுதியிருந்தது ப�ோல
பெருத்த பண்டிதர்களில்கூடப் பலர், எழுத்துச்
சீர்திருத்த விஷயமாய் வெகுகாலமாகவேபேசி
வந்திருக்கிறார்கள்”.

72 எழுத்துகளைத் தனியாக ஞாபகம் வைத்துக்
க�ொள்ள
வேண்டிய
அவசியமில்லாத
ச�ௌகரியம் ஏற்படும். தமிழ் எழுத்து Typewriting
என்று அச்சடிக்கும் யந்திரம் செய்வதிலும்,
மிகுந்த ச�ௌகரியமும், விலை சகாயமாய்
செய்யக் கூடிய நிலைமையும் ஏற்படும்”.

“அச்சுக்கும்
54
அறைகள்
(கேஸ்கள்) இருந்தால் ப�ோதுமானதாகும்.
“தமிழ் ஏற்பட்டது இன்று நேற்றல்ல. பிள்ளைகளுக்கும் இந்த 54 எழுத்துக்கள்
எழுத்துக்கள் ஏற்பட்டது இன்று நேற்றல்ல. ஞாபகமிருந்தால் ப�ோதுமானதாகும்”. [23]
ஆனால் எழுத்துக்கள் கல்லிலும், ஓலையிலும்
Periyar was also a successful bargainer,
எழுதும் காலம்போய், காகிதத்தில் எழுதவும்,
an intelligent negotiator and an effective Change
அச்சில் வார்த்துக் க�ோக்கவும் ஏற்பட்ட
Agent. He knew very well that his reforms, how much
காலந்தொட்டு இன்று வரை அவற்றில்
ever logical they may be, would not be immediately
யாத�ொரு
மாற்றமும்
ஏற்பட்டதாகத்
accepted by the previous generation of scholars
தெரியவில்லை. ஆதலால் யாராவது ஒருவர்
who are rooted in absolute traditionalism. So, to
துணிந்து இறங்க வேண்டியதாயிற்று”.
“இவைகள்
ஒருபுறமிருக்க,
இப்போது உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் என்று
ச�ொல்லப்படும் 18 எழுத்துக்களிலும் (வரிசை),
ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள இகரம், ஈகாரம்,
உகரம், ஊகாரம் ஆகிய நான்கு சப்தங்கள்
கலந்த எழுத்துகள், தனித்தனி வடிவம்
க�ொண்டு, அதாவது கி, கீ, கு, கூ என்பது
மாதிரியே 18 எழுத்துக்களும் தனித்தனி
உருவம் பெற்று 18x4, ஆக ம�ொத்தம் 72
எழுத்துகள்,
அதிகமாக
அநாவசியமாக
இருந்து வருகின்றன. இந்தத் தனித்தனி
வடிவங்கள் எதற்காக இருக்க வேண்டும்?
எல்லா உயிர்மெய் எழுத்துக்களுக்கும் ஆகாரம்,
ஏகாரம் ஆகிய சப்தங்களுக்கு ா, ே ஆகிய
குறிப்புகளைச் சேர்த்து, எப்படி கா, கே என்று
ஆக்கிக் க�ொள்கின்றோம�ோ, அதுப�ோலவே
மேல்கண்ட கி, கீ, கு, கூ முதலிய சப்தங்களுக்கும்
ஒரு தனிப்பட்ட குறிப்பு அடையாளத்தை ஏன்
சேர்த்துக் க�ொள்ளக்கூடாது? என்பது மிகவும்
ய�ோசிக்கத்தக்க விஷயமாகும்”.

buy in universal acceptance, instead of dashingall
the changes in one go, he played the incremental
approach. He advocated to start with - at least 7
letters in the first phase, thus functioning like a
psychologist.

“பாஷையின்
பெருமையும்,
எழுத்துக்களின்
மேன்மையும்,
அவை
சுலபத்தில் தெரிந்து க�ொள்ளக் கூடியதாகவும்,
கற்றுக் க�ொள்ளக் கூடியதாகவும் இருப்பதைப்
ப�ொருத்ததே ஒழிய வேறல்ல. ஆதலால்
இந்த மாற்றங்கள், நாளாவட்டத்தில் செய்யக்
கூடியது என்று ச�ொல்லுவதானாலும், ணா,
ணை, லை, ளை, றா, னா, னை முதலிய 7
எழுத்துக்களைப் ப�ொருத்தவரையில் உள்ள
மாற்றத்தை, வாசகர்கள் இப்போது முதலே
அனுமதிப்பார்கள் என்றே கருதுகின்றோம்.
இதுவரை, பல த�ோழர்கள் ஆதரித்தத�ோடு,
மற்ற மாறுதல்களையும் எழுதியிருப்பதும்,
இப்பொழுதே
செய்யவேண்டுமென்று
குறிப்பிட்டிருப்பதும், நமக்குத் தைரியத்தைக்
க�ொடுக்கின்றது. அவர்களுக்கு நமது நன்றியும்
“தமிழ்
எழுத்துக்களிலும்
கி.
கீ. பாராட்டுதலும் உரியதாகுக”.[24]
கு. கூ ஆகியவைகளுக்கு ு, ூ என்பது
Periyar started following the new model
ப�ோன்றவைகளைய�ோ
அல்லது
வேறுவிதமான குறிப்புகளைய�ோ சேர்த்தால், of the Tamil Script in his Printing Press. He also
அச்சில் 72 தனி எழுத்துகள் தேவையில்லை encouraged other forward-thinking people in the
என்பத�ோடு, பிள்ளைகள் தமிழ் கற்பதற்கும், Tamil Community to follow this new model.
January - March 2022
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During later days, Scholarslike Saalai
Ilanthiraiyan, Writers like Si. Su. Chellappa and
HonorableArchaeologists like Prof. Dr. Iravatham
Mahadevan also poured in their support to Periyar’s
Model. In 1987, Dr. Iravatham Mahadevan even
advised the daily magazine Dinamani to implement
the Periyar Model, irrespective of the ideologies
sported by its Management Team (comprised of
Brahmins).
“கணினி
விசைப்
பலகையில்,
பெரியாரின் சீர்திருத்த எழுத்துக்களை
உள்ளீடு
செய்வது
சுலபமானது.
எனவே, பெரியாரின் இந்த எழுத்துச்
சீர்திருத்தங்களை
ஏற்றுக்
க�ொள்ள
வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்” –
பேரா. டாக்டர். ஐராவதம் மகாதேவன். [25]
Periyar’s Standardized Tamil Script officially
came into effect on 19th October 1978 (5 years after
his death), when the Government of Tamil Nadu
issued an official proclamation in this regard.[26]
The Government of Singapore also adopted the
Model of Periyar’s Standardization in 1983.
There was no global standard of Unicode
then. Information Technology and Language
Encoding Standards were not even in a nascent
stage. But Periyar’s bold experimentation has
futuristically paved the way for the Tamil Unicode
encoding standard.[27] The smooth ride on the Tamil
Information Highway that we are enjoying now,
owes its gratitude to Periyar’s Proactiveness and
Farsightedness.
In the above Standardization Experiment by
Periyar, a total of 15 recommendations were made,
out of which 13 of them got universally accepted as
of today. The remaining 2 were the issues of ‘ai’ (ஐ/
அய்) & ‘au’ (ஒள/அவ்)that we will continue to
explore in the course of this paper.

disguise of Tamil Scholarship, unaware of the fact:
that some 2500+ years back, the Father of Ancient
Tamil Grammar – Tholkaappiyar, had said the same
thing what Periyar had said on the Polymorphism of

(ஐ/அய்) & (ஒள/அவ்).

Diphthongs (கூட்டொலி) in
Tholkaappiyam:
The vowels of interest in this discussion areai
(ஐ)& au (ஒள).
They are diphthongs – meaning: a combination
of two vowel sounds (கூட்டொலிகள்). They are
also called gliding vowels and often involve two
different target sounds. The tongueand other speech
organs always move during the pronunciation of the
diphthong vowel, in contrast with the monophthong
vowel, where the speech organ stays put and does
not move. Many language families of the world
contain such diphthongs in their alphabetic set.
Some diphthongs are single phonemes, others are
expressed as sequences of two vowelsor also as a
combination of vowel and a semivowel.
As we saw in the previous sections of the
paper, the letters ai (ஐ)& au (ஒள)are considered
as long vowels (nedil). But only these 2 long vowels
do not have their corresponding short vowels in the
alphabet (unlike அ-ஆ, இ-ஈ, உ-ஊ, எ-ஏ & ஒ-ஓ).
Hence these are classified as Diphthongs (கூட்டு
ஒலிகள்).They are formed as a combination of two
vowels and are also considered to be formed as a
combination of one vowel & one consonant, based
on Tamil Phonology.

Both Tholkaappiyar(author of the ancient
Tamil Grammar - Tholkaappiyam) and PavaNanthi
Munivar (author of the medieval Tamil Grammar
- Nannool) discuss on this theory of diphthong
formation in a section called ப�ோலி (alike), and
set the record straight for future reformers in Tamil
Some people who were holding a grudge on Grammar.
Periyar - for his ideologies on Anti-Brahminism,
Tholkaappiyar defines the formation of these
Atheism and Caste Eradication - became so much combination of vowel sounds - ai (ஐ)&au (ஒள).
allergic to this recommendation of ‘ai’ & ‘au’. [28]
They started opposing Periyar tooth and nail in the
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உ-ம்: ஐயவி – அய்யவி, ஒளவை – அவ்வை
• அகர இகரம் ஐகாரம் ஆகும் (Book 1
மெய் பெறத் த�ொன்றும் என்றனால் அவற்றைக்
Verse 54)
க�ொள்க என்றவாறு (23) – இளம்பூரணர்[30]
Meaning:அ+இ = ஐ; a+i = ai

Hence it is amply clear that the
• அகர உகரம் ஒளகாரம் ஆகும் (Book
diphthong vowels ai (ஐ)& au (ஒள), can be
1 Verse 55)
sounded, represented and written in both forms
Meaning:அ+உ = ஒள; a+u = au
Hence it is clear that the short vowels a & (Polymorphism) as:

i compound to form the long vowel ai, and the
shortvowels a & u compound to form the long vowel
au. But Tholkaappiyar also adds an extra clause on
this formation. He says that not only the two short
vowels can compound, but also one short vowel &
one consonant can also compound to form the same
diphthongs.

1) ஐ (ai) & அய் (ay) and

2) ஒள (au) & அவ் (av).

• அகரத்து இம்பர் யகரப் புள்ளியும்
ஐ

என் நெடுஞ்சினை மெய்பெறத்
த�ோன்றும் (Book 1 Verse 56)

Meaning:அ+ய் = அய்; a+y = ay (ai)

Same is the case with the other diphthong
au (ஒள). But Tholkaappiyar does not explicitly
mention this pattern. However, commentators to
Tholkaappiyar’s work explicitly mention this second
case.[29], [30]

(Fig. 11: Tholkaappiyam, Nachchinaarkiniyar
Commentary:ai(ஐ)– ay(அய்) & au(ஒள) – av(அவ்))

• Meaning:அ+வ் = அவ்; a+v = av (au)
(Book 1 Verse 56)
மெய் பெற என்றதனான்
அகரத்தின் பின்னர்உகரமேயன்றி
வகரப் புள்ளியும்
ஒளகாரம் ப�ோலவருமென்று க�ொள்க.
ஒளவை அவ்வை என வரும் 4 (23) –
நச்சினார்க்கினியர்[29]

• Meaning:அ+வ் = அவ்; a+v = av (au)
(Book 1 Verse 56)

மெய் பெறத் த�ோன்றும் என்றதனான்
அகரத்தின் பின்னர் உகரமேயன்றி
வகரப் புள்ளியும்
ஒளகாரம் ப�ோலவருமெனக் க�ொள்க
என்றவாறு. இச் சூத்திரம், அகரத்து இம்பர்
யவகரப் புள்ளியும் ஐ ஒள நெடுஞ்சினை
மெய்பெறத் த�ோன்றும் - என்றிருத்தல்
வேண்டும்.
January - March 2022

(Fig. 12:Tholkaappiyam, iLampooraNar
Commentary:ai (ஐ)– ay (அய்) & au (ஒள) –
av (அவ்))
Diphthongs (கூட்டொலி) in Nannool:

Not only the ancient grammar of
Tholkaappiyam, but also the medieval grammar
of Nannool (nannool) handles this Polymorphism
in Tamil Phonology. The author of Nannool,
PavaNanthi Munivarstates that the diphthongs -ai
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யகர வகர மெய்கள் நடுவிலே கலக்கும்
(ஐ)& au (ஒள), can exist in both forms as ப�ோலி
(alike) in line with his predecessor Tholkaappiyar எனக் க�ொள்க.
and also in line with the ancient usage in Sanga
* சந்தி+அக்ஷரம்=கூட்டு எழுத்து
Tamil. [31]
(ஐ=அ+இ அல்லது அ+ய்; ஒள=அ+உ
அம்முன் இ-கரம் ய-கரம் என்று இவை
எய்தின் ‘ஐ’ ஒத்து இசைக்கும்; அவ்வோடு
உ-வ்வும் வ-வ்வும் ‘ஒள’ ஓரன்ன (நன்னூல்,

அல்லது அ+வ்) – ஆறுமுக நாவலர் காண்டிகை
உரை[33]

Nannool - Book 1 Verse 125)

Getting the above Nannool rules in the form
of an equation, we have as follows:
• அ+இ = ஐ; a+i = ai
• அ+உ = ஒள; a+u = au
• அ+ய் = அய்; a+y = ay (ai)
• அ+வ் = அவ்; a+v = av (au)

Commentators to Nannool too have elucidated
on this concept. Mayilainathar and Arumuga
Navalar have written detailed commentaries to
Nannool and let’s take a look at their explanation.
* அகர முன் இகரமும் யகரமும் வரின்,
ஐகார ஓசை ப�ோல இசைக்கும்;
அகரத்தின் முன் உகரமும் வகரமும்
வரின், ஒளகார ஓசை ப�ோல இசைக்கும்;
எ -று.ப�ோல விசைக்குமெனவே அவை
ஆகா; ப�ோலியாமெனக் க�ொள்க.
வ - று. அஇவனம், அய்வனம் - ஐவனம்;
மஉவல், மவ்வல் – ம�ௌவல் எனவரும் –
மயிலைநாதர்.[32]

(Fig. 13: Nannool, Arumuga Navalar
Commentary:ai (ஐ)– ay (அய்) & au (ஒள) –
av (அவ்))

Hence it is again clear, not only from the
ancient Tholkaappiyam, but also from the medieval
Nannool, that the diphthong vowels ai (ஐ)& au
*அம் முன் இகரம் யகரம் என்ற இவை (ஒள), can be sounded, represented and written in
ஒத்து எய்தின் ‘ஐ’ இசைக்கும்
both forms (Polymorphism) as follows:
அகரத்தின் முன் இகரமும் யகரமும்
என்று ச�ொல்லப்பட்ட இவை
தம்முள் ஒத்துப் ப�ொருந்தினால் ‘ஐ’
என்னும் நெட்டெழுத்து ஒலிக்கும்.
அவ்வோடு உவ்வும் வவ்வும் (ஒத்து)
ஓரன்ன (எய்தின்) ஒள (இசைக்கும்).
அகரத்தோடு உகரமும் வகர மெய்யும்
தம்முள் ஒத்து
ஒரு தன்மையனவாகப் ப�ொருந்தினால்
ஒள என்னும் நெட்டெழுத்து ஒலிக்கும்.
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1) ஐ (ai) & அய் (ay) and
2) ஒள (au) & அவ் (av).

The Catch behind the Polymorphism
of ai (ஐ)& au (ஒள):
Now arises a basic but an important
question: So why there exists a separate letter in
the alphabet for ஐ (ai) &ஒள (au), when we can
very well write them as diphthongs அய் (ay)&அவ்
(av)? Won’t it make sense, to get rid of the redundant
ஜனவரி - மார்ச் 2022

alphabetsand thereby optimizing the alphabet 95)
The Grammatical text Yaapparungkalam
burden?
(யாப்பருங்கலம்) is a text on Poetic Grammar that
Well, Tamil Phonology has a logical answer arose between the times of ancient Tholkaappiyam
to this question. Tamil language is not just a set of and medieval Nannool. It also talks on the natural
syntax rules defined by a handful of scholars. It has reduction of sounds of the diphthongs: ஐ (ai) &ஒள
evolved as a People’s language throughout the ages (au), from 2.0 to 1.5 mora called Elision/kuRukkam.
and hence reflected the needs of its People, in its [36]
core linguistics. That’s the only reason - that the
ஐகார ஒளகாரக் குறுக்கம் ஆமாறு;
classical language aged more than 30+ centuries கண்ணும்
தனியே
அளபெடுத்தற்
is still surviving and widely spoken by 80+ million
கண்ணும்
என
ச�ொல்லுதற்
peoplein the modern day - whereas many ancient
இரண்டிடத்தும் அல்லாத வழி வந்த
& classical languages have gone extinct. Tamil has
ஐகார,
ஓளகாரம் என்பன
always included the People Factor in its core – be it
தம்
அளவில்
சுருங்கி
ஒன்றரை
literature or grammar. Flexibility is the key of Tamil
மாத்திரையாம்.
Linguistics.

ஐகாரம் தனியே நின்று ஒர�ோவிடத்து
ஒருப�ொருளைச் ச�ொல்லுதற்கண்
ஒன்றரை மாத்திரையாம். என்னை?
அளபெடை தனிஇரண்டு அல்வழி ஐ,ஒள
விடுதலை as விடுதலய், and சென்னை as
உளதாம் ஒன்றரை தனியும் ஐ ஆகும்
சென்னய்?
என்றார் அவிநயனார். (யாப்பருங்கலம்,
That’s where Elision (குற்றியல்/ உறுப்பியல் 2)

So, coming to the question of polymorphism,
if we can write ஐயா asஅய்யா, and ஒளவை as
அவ்வை, why not we write உண்மை as உண்மய்,

KutRiyal&குறுக்கம்/ KuRukkam) helps us to
put things in the proper perspective. We already
discussed in the previous section of this paper,
the unique feature in Tamil phonology, wherein
a reduction in the sound duration of a phoneme
occurs, in certain letters, in certain context of some
words. They are sounded on a reduced timing,
naturistically as they are spoken.
• When Elision/ KuRukkam occurs on ஐ,
it is called ஐகாரக்குறுக்கம். (Shortened
Ai)
• When Elision/ KuRukkam occurs on
ஒள, it is called ஒளகாரக்குறுக்கம்
(Shortened Au)

Ai (ஐ) & Au (ஒள) when uttered standalone,
they sound to their full mora (maaththirai) of 2.0.
But when not during a standalone utterance i.e.,
when they are uttered as a part of the word, their
mora (maaththirai) gets reduced to 1.5 and 1.0.
Ai (ஐ) can occur in the first, middle or last
part of a word.
• When it occurs in the first part of the
word, its mora gets reduced from 2.0 to
1.5.
• When it occurs in the middle or last part
of the word, its mora gets reduced from 2
to 1.

Au (ஒள) can occur only in the first part of
Both Tholkaappiyam & Nannool talk on this a word.
phenomenon in Tamil Linguistics.[34], [35]
• When it occurs in the first part of the
ஐ,
ஒள
என்னும்
ஆய்
ஈர்
word, its mora gets reduced from 2.0 to
இகர
உகரம் இசை
எழுத்திற்கு
1.5.

நிறைவாகும் (த�ொல்காப்பியம் 42)
For example: when we utter the word
தற்சுட்டு அளபு ஒழி ஐம் மூவழியும்
ஒளவை,
we do not converge our lips so tight, to
நையும் ஒளவும் முதல் அற்று ஆகும் (நன்னூல்
January - March 2022
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utter the first letter ஒள to its full mora (maaththirai) word ஐ, meaning: leader/husband. Elision does not
of 2. Rather we give it a gentle pass, and pronounce occur in such cases too,where we fully pronounce
to 1.5 mora,as if we see the letters அவ், as in the letter in that context.
அவ்வை (அ kuRil = 1.0 &வ் mei = 0.5). This
To summarize:Elision does not occur in
occurs naturally to a native speaker.
• Amplification/ அளபெடை – (Example:
Same is the case with ஐயன் too. We
ஒளஉவெகுளல்)
pronounce it to 1.5 mora, as if we see the letters
• Exclamation/ வியப்பு - (Example:
அய், as in அய்யன்(அ kuRil = 1.0 &ய் mei = 0.5).
ஒளஒளஒருவன்தவம்)

But, when we utter the words like சென்னை
or விடுதலை or உண்மை, the ஐ (ai) at the last
section is pronounced only to 1.0mora. Whereas,
the diphthong அய், is of 1.5 mora (அ kuRil =
1.0&ய் mei = 0.5). We cannot suddenly inflate the
mora from 1.0 to 1.5 because we are in a reduction
mode (kuRukkam).Hence, we do NOT generally
write சென்னை as சென்னய், விடுதலை as
விடுதலய், and உண்மை as உண்மய்.This also
occurs naturally to the native speaker.

Typically, as we begin to speak, we generally
start on a higher scale and in the course of the
speech the intensity drops to a lower scale. This is
a natural phenomenon of human phonology. That’s
what we see in the above examples of the Tamil
Elision (kuRukkam).
In such cases of Elision, we are free to write,
the way we speak; i.e., ஐas அய்&ஒளas அவ்.
Again, it is not a compulsion that we write, only the
way we speak. It is just a natural option one can
utilize.
In other speech contexts, where the full sound
of ஐ&ஒள are uttered without any reduction, such
Elision will not occur. Tamil Grammar talks on
an amplification technique called அளபெடை/
aLapedai, where instead of reduction, the sound is
amplified. Elision will not occur in such cases.
Also, in the context of exclamation, no sound
reduction occurs and we exclaim in our excitement
with full glee. Here too, Elision will not occur.
Additionally, there are a few words in Tamil
with just a single letter (ஓரெழுத்துஒரும�ொழி).
For example, just the letter ஐ can also denote a full
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• Single letter single word/ ஓரெழுத்து
ஒரும�ொழி (Example: ஐ as in Leader)
This Elision phenomenon is well documented
and explained both in Tholkaappiyam & Nannool.
Such sound-alike characters are classified under the
section: ப�ோலி (Poli) meaning:ப�ோல (alike). As
long as the meaning of the word does not change,
such ப�ோலி (alikes) are generally encouraged.
Elision is a natural human phenomenon in
many languages, wherein the defined sound for
an isolated alphabet, gets diluted naturistically as
we speak in a continuous flow of letters & words.
Tamil Linguistics included an option for this natural
human behavior, in its core syntax so many centuries
ago. Receptive to People’s needs and their lives - is
what makes Tamil young, vibrant, lean and agile.
Concordance of the ai (ஐ/அய்) & au
(ஒள/அவ்) in Literature:
If the great grammarians and their
commentators have dwelt on this intricacy of ai
(ஐ)& au (ஒள), then it must have been prevalent
inTamil society in those ancient & medieval
times. We already saw in the previous section of
this paperthat People’s Literature arise first, and
Grammar Standardization follows suit. If that’s
the case, then we would be able to find a plethora
of occurrences of this ஐ/அய் & ஒள/அவ் usage
in ancient Tamil texts. Let’s explore some of that
concordance in Tamil Literature.
The word பெளவம் (sea) written as
பவ்வம் in Sanga Tamil:
• நிறை இரும் ப�ௌவம் குறைபட
முகந்து க�ொண்டு (குறிஞ்சிப்பாட்டு
47)
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• பவ்வம் மீமிசைப்பாற் கதிர் பரப்பி

The word மெளவல் (Jasmine Flower)
written as மவ்வல் in Cheevaka Chintamani:

The word கெளவை (rumor/disrepute)
written as கவ்வை in Sanga Tamil:

• மவ்வல் அம் குழலினார் மணி கலம்

(ப�ொருநராற்றுப்படை 135)

• ஊரன�ொடு எழுந்த க�ௌவைய�ோ

பெய் மாடமும் (சீவக சிந்தாமணி,
நாமகள் இலம்பகம்:153)

The word ஐயம்(Doubt) written as அய்யம்
அஞ்சுதும் in Veeramaamunivar’s ThembaavaNi:
• அய்யம் உற்று இவள் வினாவ அரிய
மாது (தேம்பாவணி, ஐயம் த�ோற்றுப்
The word வெளவுதல் (Capture) written as
படலம் 7/12)
வவ்வுதல் in Sanga Tamil & Sangam Maruviya
Tamil:
The word ஐயா(Address of Respect/
• யானை வவ்வின தினை என Leader) written as அய்யாin Veeramaamunivar’s
ThembaavaNi:
ந�ோனாது (அகநானூறு348)
பெரிது (அகநானூறு 186)
• பகல்வரின்
கவ்வை
(அகநானூறு 118)

• அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ

• வாய்ந்த ஆண்மையை மறுத்தனை

• வவ்வு

ஆகிய

• அய்யனை இறைஞ்சிய அமையத்து
ஒண் தவன் (தேம்பாவணி, மகவருள்
படலம் 10/91)

•	தாம் கண்டது காமுற்று, வவ்வார்
விடுதல் இனிது (இனியவை நாற்பது
36)

• விண்ணவர் அமரர் உம்பர் மேலினர்
அமுதர்
அய்யர்
(தேம்பாவணி,
வாமன் ஆட்சிப் படலம் 28/64)

என (நற்றிணை 245)
• எருத்து வவ்விய புலி ப�ோன்றன
(புறநானூறு 4)
வல்லார் புணை
மார்பினை (பரிபாடல்6)

எவன் வெலான் அய்யா(தேம்பாவணி,
வளன் சனித்த படலம் 3/22)

Veeramaamunivar was a person of the
The word ஒளவியம் (Deceit/Jealousy)
reformistschool
who introduced the script
written as அவ்வியம் in ThirukkuRaL:
reformandso, maybe he would have chosen to write
• அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் ஐயா as அய்யா following the Tholkaappiyam/
				செவ்வியான்
Nannool Elision Convention. But even long before
	கேடும் நினைக்கப் படும்
Veeramaamunivar, the divine Bhakthi poets like
(அறத்துப்
பால்,
இல்லறவியல், Azhwars, and the Master Poet Kamban of the Tamil
அதிகாரம்:அழுக்காறாமை, குறள் 169)
Magnum Opus Kamba Ramayanam, also chose to
The word ஒளவை(Prime Woman) written write ஐயா as அய்யா.

as அவ்வைin Chilapathikaaram & Manimekalai:
• அவ்வை உயிர் வீவும் கேட்டாய�ோ
த�ோழீ (சிலப்பதிகாரம்,
காண்டம் 29/85)

வஞ்சிக்

• அவ்வையர் ஆயினீர் நும் அடி
த�ொழுதேன்
(மணிமேகலை,
(Fig. 14: The usage of ஐ as அய், ஐயா as
பாத்திரம் பெற்ற காதை 11/137)
அய்யா, by the Divine Periyazhwar)
January - March 2022
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The word ஐயா (Address of Respect)
written as அய்யா in Azhwar AruLicheyal
(Divya Prabandham):

• அய்யா அழேல் அழேல் தாலேல�ோ

அரங்கத்து அணையானே
(ஆழ்வார் அருளிச்செயல்/ நாலாயிரத்
திவ்யப் பிரபந்தம் / பெரியாழ்வார் திரும�ொழி
52)
The word ஐயா (Address of Respect/Leader)
written as அய்யாin Kamba Ramayanam:
• அய்யன் வில் த�ொழிற்கு ஆயிரம்
இராவணர் அமைவிலர்
(கம்ப ராமாயணம், யுத்த காண்டம்:
கும்பகருணன் வதைப் படலம்347)

So, when we don’t chastise Kamban for using
the word அய்யா, why do we condemn Periyar
alone?
It’s because of ‘something else’ (ideologies on
Anti-Brahminism, Atheism and Caste Eradication)
that some people don’t like in Periyar, they use this
garb of ஐயா/அய்யா to condemn Periyar, not
knowing that the ஐயா/அய்யா reform dates back
to Tholkaappiyar and ஒளவை/அவ்வை reform
was used by Valluvar & Ilango Adigal themselves.
Would they have the guts to condemn the Trio Valluvar, Ilango& Kamban – The Three Master
Poets of Tamil Literature?
யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப் ப�ோல்,
வள்ளுவர் ப�ோல் இளங்கோவைப்
ப�ோல், பூமிதனில் யாங்கணுமே
பிறந்ததில்லை! உண்மை, வெறும்
புகழ்ச்சியில்லை!
(Subramania Bharathiyaar, Thesiya Geethangal
22)

Toindulge in nitpicking the Reformers in
Linguistics- like Veeramaamunivar and Leaders of
the Dravidian Movementlike Periyar -for using the
word அய்யா instead of ஐயா, or using the word
அவ்வை instead of ஒளவை, is nothing but sheer
ignorance, or inner contempt. We have to outgrow
this attitude and look at the process than the person,
when it comes to Literary Critique & Linguistics.
Irrespective of these kinds of politics disguised
as linguistics, both usages of the diphthongs ஐ (ai)
&ஒள (au) and அய் (ay) &அவ் (av) stand good in
Tamil Literature &Tamil Grammar.
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(Fig. 15: The usage of ஐ as அய், ஐயன் as
அய்யன், in the celebrated epic Kamba Ramayanam)
[37]

Contribution
of
the
Movement to Tamil Language:

Dravidian

Though we have clearly established the
scope of this paper in the prior two sections,
with adequate referential techniques elucidated
inTamil Grammatical Texts: Tholkaappiyam and
Nannool, and also with many references from
Tamil Literature, it would be worthwhile to quickly
glance through the other contributions of Periyar &
Dravidian Movement to the Tamil language.
1. Instilling Tamil Pride in Tamil People –
Language, Land, Ethnogroup, Society,
Politics, Art & Culture.
2. Restoring the self-respect of Tamil
language (மானத்தமிழ்) against the
Sanskrit Parasitic influx.
3. Democratizing and extendingownership
of the language not only to Scholars, but
also to People.
4. Rationalizing Tamil language by breaking
myths and applying logic & scientific
temper.
5. De-linking Linguistics from Religion &
Dogma.
6. Advocating Equality in Tamil Society via
Tamil language.
7. Establishing & nurturing the fraternity of
Tamil in the Dravidian Language Family.
ஜனவரி - மார்ச் 2022

8. Honoring & Assisting Tamil Scholars
like V.O. Chidambaranaar, PaavaaNar,
Somasundara
Bharathiyaar,
Bharathidasan, Pulavar Kuzhanthai,
Sami Chidambaranar, Eezhathu Adigal,
Perunchithiranaar
&other
Tamil
Scholars.
9. Introducing a new form of Tamil
Publishing - Oratorical Literature (80+
books of Speech to Text).
10. Redefining the Emphasis in Tamil Oratory
from Hyperboles to Logic.
11. Gradual & Continuous Retirement
of Parasitic Sanskrit words in Tamil
Publishing & Tamil Oratory.
(Namaskaram to Vanakkam, Sriman
to Thozhar, Akrasanar to Thalaivar,
Prasangam to Urai etc.)
12. Focus on Tamizh Isai (Music), Restoring
Dignity to common class Musical
Instruments like the Nadaswaram &
Parai, and Cementing the self-respect
of common class musicians like K.B.
Sundarambal, Nadaswaram Artiste
Ponnusamy, Dhandapani Desikar and
more.
13. Inspiring to Change the outlines of Tamil
Drama from Mythological Stories to
Social Themes.
14. Changing the ritual services rendered
in Tamilian weddings from Sanskrit to
Tamil.
15. Tamil based Worship & All-caste
Archakas (even though Periyar himself
was a nonbeliever, he fought for the rights
of the believers to conduct their own
worship, in their own local language).
16. Reinforcing the Pongal Festival as a
True Tamizh secular festival in Tamil
communities.
17. Working with great Tamil Scholars to
restore the Tamil Calendar from the
January - March 2022

clutches of Sanskrit Hegemony and
establishing the Thiruvalluvar Year.
18. Tamil Script Reform - Standardization
& Scalability of Script much before the
Unicode encoding.
19. Popularizing Thirukkural – the Magnum
Opus of Tamil Language, amongst all
sections of the society. Extending the
Kural Reach from Literary circles to
Social Circles. Conducting Thirukkural
Conferences in unison with Tamil
Academia & Scholars. Critical
Evaluation of Commentaries to the Kural
from a Social Justice standpoint and
demystifying them, Low-cost publishing
of the Thirukkural as a Pocket Book
to increase its outreach amongst the
common public. (1953 pocket edition,
Dravidian Publishing House, 6 annas,
and later still reducing the price to just 5
annas).
20. Popularizing Translation in the Tamil
Publishing field. Knowledge Sharing
from other Languages and Societies
of the World, into Tamil. (Communist
Manifesto, Ingersoll, Bernard Shaw,
Bertrand Russell, Bhagat Singh, Dr. B.R.
Ambedkar and more).
21. Anti-Hindi Imposition Agitations to
safeguard Tamil language in Educational,
Governmental, Political & Social
Spheres. Instead of mere lip service,
involving in direct field work and courting
Imprisonments for the sake of Tamil.
22. Agitating for Restoring the name of the
Tamil State to ‘Tamil Nadu’.
23. Continuously advocating Tamil (mother
tongue based) Education and Reorienting
Tamil in the path of Science & Rationality.
(The above is only a partial list and
macroscopic bullet-point view of the immense
contributions rendered by Periyar and the Dravidian
Movement to the cause of Tamil Language. Please

29

do refer to the Book: Thamizhukku enna cheiythaar
Periyar? authored by Dr. K. Veeramani[38]and
published by the Dravidar Kazhagam (DK) in 2018,
for a full spectrum analysis with detailed footnotes
and references on the above salient points).

We also saw nearly 20 instances of literary
concordance, where ஐ is written as அய்&ஒள is
written as அவ். This occurs right from the Classical
Age Sanga Tamil to the Devotional Age Bhakthi
Literature. Master Poets like Valluvar, Ilango and
Kamban – all three certify the usage of அய் & அவ்!
Inference & Conclusion:
Hence, there is absolutely no reason, to
In this paper, we widely travelled through find fault with Periyar - on the usage of the two
the topics of Phonology, Orthography, Vowels and Tamil diphthongs அய் & அவ்.
Consonants of the Tamil language, Diphthongs,
Elision is a natural human phenomenon
Polymorphism exhibited by the Diphthongs, not only in Tamil, but in many languages, where the
their Definition and Scope in the ancient Tamil defined sound of an isolated alphabet, undergoes
Grammatical work – Tholkaappiyam, their a natural reduction, as we speak in a continuous
supplementary affirmations in the medieval Tamil flow of letters & words. Tamil language included
Grammatical work – Nannool, Concordance of an option for this natural human behavior in its
these two diphthongs in Tamil Literature ranging core syntax, even centuries back during the times of
from Classical Sanga Tamil to Medieval Bhakti Tholkaappiyar. Periyar & the Dravidian Movement
Literature, the epic Kamba Ramayanam, and the have intrinsically followed the Tholkaappiyar
latter-day epics.
Model in Linguistic Reform. Receptive to Natural
We also visited the historical backdrop Phonology and People’s need in Linguistics, is what
of the Dravidian Movement, its contributions to makes the Tamil language young, vibrant, lean and
Tamil language, Early Printing Press in the Tamil agile.
Publishing field and the Experimentation that
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•

இன்று
ப�ொங்கல்
என்று
திருவிழாவைக்
க�ொண்டாடுகிறார்களே!
என்ன
காரணம்
தெரியுமா?

•

சூரியனே
பயிர்களுக்கு
உயிர்
க�ொடுத்து
வளர்ப்பவன். உழவுத் த�ொழில் செய்யும் கிராம
மக்கள் நன்றாக வாழ்ந்தால் தான், நகரங்களில்
இருப்பவர்களும்
வாழமுடியும்.
ஆகையால்
அவர்களும் ப�ொங்கல் க�ொண்டாடுகிறார்கள்.

•

இன்னொரு காரணமும் உண்டு. முற்காலத்தில்
வருடப் பிறப்பு, சித்திரை முதல் நாளாக
இருந்ததில்லை! தை முதல்நாள் தான் வருடப்
பிறப்பாகப் பெரிய�ோர்கள் க�ொண்டாடினார்கள்!

•

அந்த நாள் புதிய வாழ்வாக இருக்க வேண்டும்
என்று ஏற்படுத்தினார்கள். உண்ணுவதில் புதுமை,
உடுப்பதில் புதுமை, வீட்டில் புதுமை, தெருவில்
புதுமை, ஊரெல்லாம் புதுமை, மனத்திலும்
புதுமை; புதிய பச்சரிசியைப் ப�ொங்குகிறார்கள்.
புதிய காய்கறிகளைச் சமைக்கிறார்கள். புதிய
ஆடைகளை வாங்கி உடுக்கிறார்கள். வீட்டுக்கு
வெள்ளை அடித்து அழகு செய்கிறார்கள்.

•

இப்படிப் புது ஆண்டுப் பிறப்பாகப் ப�ொங்கல்
க�ொண்டாடுகிறார்கள்!

தமிழறிஞர் டாக்டர்
மு. வரதராசனார் (மு.வ.)
(க�ோலாலம்பூர் ப�ொங்கல் மலர் - 1971)
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திருவள்ளுவரைப் பற்றிய
புனைகதைகள்
பேராசிரியர் ப.காளிமுத்து எம்.ஏ., பிஎச்.டி.,
கட்டுரைச் சுருக்கம்:
பல
நூற்றாண்டுகளாகத்
தமிழ்ச்
சான்றோர்களை இழிவுபடுத்தும் வேலையில்
தமிழ் இனஎதிரிகள் ஈடுபட்டுவந்துள்ளனர்.
அவர்கள்
பார்ப்பனர்க்குப்
பிறந்தவர்கள்
அல்லது
அவர்கள்
வட
ஆரியப்
பார்ப்பனர்கள் என்னும் புனைக் கதைகளைக்
கட்டமைத்து, திட்டமிட்டுப் பரப்பியுள்ளனர்.
திருவள்ளுவரையும்
அவ்வையாரையும்
புலைப் பெண்ணுக்கும் பார்ப்பனர்க்கும்
பிறந்தவர்கள் என்று புனையப்பட்ட கதைகளை
அறிவுலகம் ஏற்கவில்லை.
திராவிடப் பெரியார்களை இவ்வாறு
இழிவுபடுத்துவதை,
தந்தை
பெரியார்
வன்மையாகக் கடிந்துரைத்தத�ோடு, பார்ப்பனர்
ஒழுக்கம் எப்படிப்பட்டது என்பதை இக்கதை
எடுத்துக்காட்டுகிறது என்று மக்கள் மன்றத்தில்
தெளிவுபடுத்தினார். தமிழர்களின் அறநூலான
திருக்குறளை வடம�ொழியிலிருந்து ம�ொழிப்
பெயர்க்கப்பட்டது
என்றும்,
‘மனு’வின்
கருத்துகளையே வள்ளுவர் வழிம�ொழிந்து
உள்ளார் என்றும், பரிமேலழகரைப் ப�ோன்ற
உரையாசிரியர்கள் உரை வரைந்துள்ளமையை
மறுத்து, திருக்குறள் தனித்தமிழ் நூல் என்றும்,
அது மனுதரும மறுப்பு நூல் என்றும், திராவிட
மக்களின் வாழ்வியல் அற நூல் என்றும்
ஊர்தோறும் முழங்கிய பெரியார், குறள் மாநாடு
January - March 2022

நடத்தியும் திருக்குறளை அச்சுப்போட்டுக்
குறைந்த
விலையில்
ப�ொதுமக்களுக்கு
வழங்கியும்
திருக்குறளுக்குப்
புத்துயிர்
க�ொடுத்தார். ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக மறைக்கப்
பட்டுக் கிடந்த திருக்குறளுக்கு மணிமகுடம்
சூட்டினார் பெரியார் என்பதை இக்கட்டுரை
ஆராய்கின்றது.

முன்னுரை:

தமிழ்
மக்களின்
அறிவுத்தளத்தில்
மிகச்சிறந்த
ஆளுமையாக
விளங்கியவர்
திருவள்ளுவர். நெடும்பாடல்களாக விளங்கிய
சங்க இலக்கியப் ‘பா’ வடிவங்களைக்
கைவிட்டுவிட்டு சின்னஞ்சிறு அடிகளில்
தமிழ் மக்களுக்கு வாழ்வியல், அறம், ப�ொருள்
இன்பத்தை
உணர்த்தியவர்
வள்ளுவர்.
அத்துடன் கருத்தியல் அடிப்படையிலும்
வள்ளுவர் உயர்ந்து நிற்பதை நாம் அறிய
முடிகிறது.
புலாலும்
கள்ளும்
புர�ோகிதமும்
(வருணக்
க�ொள்கை)
மக்களிடையே
செல்வாக்குப்
பெற்றிருந்த
சங்க
காலத்தில்
இவற்றிற்கெதிரான கருத்துப்
புரட்சியை உருவாக்கியவர் திருவள்ளுவர்.
திருவள்ளுவரின்
வரலாற்றை
அறிந்து
க�ொள்வதற்கான உறுதியான
சான்றுகள்
எவையும் நமக்குக் கிடைக்கவில்லை. குறள்
கூறும் கருத்துகளின் அடிப்படையில் வள்ளுவர்
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வாழ்ந்த காலத்தை ஒருவாறு அறிந்து க�ொள்ள க�ொண்ட இந்நூல் கபிலரே கூறுவது ப�ோல்
அமைந்துள்ளது. ஜாதி அமைப்புக்கு எதிரான
முடிகிறது.
பல கருத்துகளை இந்நூலில் காணமுடிகிறது.

ஆதியும் பகவனும்:

பழந்தமிழர்கள், வரலாற்றை முறையாக
எழுதி வைக்காமல் ப�ோனமையால், தமிழ்
மக்களின்
மிகச்சிறந்த
ஆளுமைகளாக
விளங்கிய
அறிஞர்களையெல்லாம்
‘ஆரியர்’என்றும், ‘பார்ப்பனர்க்குப் பிறந்தவர்’
என்றும் (த�ொல்காப்பியர், திருவள்ளுவர்,
அவ்வையார்)
கூச்சப்படாமல்
எழுதி,
வரலாற்றை மாசுபடுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள்.
திருவள்ளுவரைப் பற்றிப் புனைகதைகள்
பலவற்றைக் கட்டிவிட்டுள்ளனர். அவை யாவும்
அவருக்குப் பெருமை சேர்ப்பனவாக இல்லை.
அவரை இழிவுபடுத்தும் ந�ோக்கத்திலேயே
அக்கதைகள் அமைக்கப் பட்டுள்ளன என்பதை
ஆய்வுகள் புலப்படுத்துகின்றன.
திருவள்ளுவரும் அவ்வையாரும் ‘ஆதி’
என்ற புலைப் பெண்ணுக்கும் ‘பகவன்’ என்ற
பார்ப்பனருக்கும் பிறந்தவர்கள் என்றும்,
வள்ளுவர் தம்பெற்றோரை மறக்காமல் முதல்
குறட்பாவிலேயே ‘ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு’
என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்றும் கதை
எழுதிவைத்துள்ளனர். தமிழ்ச் சான்றோர்களை
இழிவுபடுத்தும் இத்தகைய கதைகளைத்
த�ொல்காப்பிய உரையாசிரியர்களில் ஒருவரான
நச்சினார்க்கினியரின்
காலத்திற்குமுன்பே
பார்ப்பனர்கள் பரப்பியிருக்க வேண்டும்.
ஏனெனில், நச்சினார்க்கினியரே (இவரும்
பார்ப்பனர்தான்) தமிழின் முதனூலாசிரியராகிய
த�ொல்காப்பியரை
“திரணதூமாக்கினி”1
என்னும் வடவாரியப் பார்ப்பனர் என்று உரை
வரைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

கபிலரகவல் கூறும் கதை:

“பார்ப்பன மாந்தர்காள் பகர்வது 			
			கேண்மின்
நால்வகைச் சாதியிந் நாட்டினில் 			
			
நாட்டினீர்
……. ……. ……. ……. …….
குலமும் ஒன்றே குடியும் ஒன்றே
இறப்பும் ஒன்றே பிறப்பும் ஒன்றே”

என்று நால்வருணத்தைப் பார்ப்பனர்
இந்நாட்டில் நிலைநிறுத்தியதைக் கூறும்
கபிலரகவல் ஆதி – பகவன் கதையை விரிவாகக்
கூறுகிறது. ‘ச�ோழநாட்டைச் சேர்ந்த ‘பகவன்’
என்ற பார்ப்பனர்க்கும் கருவூரைச் சேர்ந்த ‘ஆதி’
என்ற புலைச்சிக்கும் பிறந்தவர் ஏழுபேர்.

“கருவூர்ப் பெரும்பதிக் கண்பெரும் புலச்சி
ஆதி வயிற்றினில் அன்றவதரித்த
கான் முளையாகிய கபிலனும் யானே
என்னுடன் பிறந்தவர் எத்தனைப்
பேரெனில்
ஆண்பால் மூவர் பெண்பால் நால்வர்”

என்கிறார் கபிலதேவர். எழுவரில் உப்பை,
உறுவை, அவ்வை, வள்ளி ஆகிய நால்வரும்
பெண்மக்கள். வள்ளுவர், அதியமான், கபிலர்
ஆகிய மூவரும் ஆண்மக்கள்.
மேலும் அப்பகவன், தனக்குப் புலைப்
பெண் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தைகளைப்
பிறந்த இடத்திலேயே பிறந்த அன்றேவிட்டுச்
சென்றுவிட்டான். மகவு ஈன்ற தாயான ஆதியை
ஈன்ற அப்பொழுதே அவ்விடத்தினின்றும்
அப்புறப்படுத்தினான்.
பெண்மக்களில்
‘உப்பை’ என்பவள் ஊத்துக் காட்டில் வண்ணார்
வீட்டிலும், ‘உறுவை’ காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில்
கள் விலைஞர்சேரியில் ‘சான்றார்’ வீட்டிலும்,
‘நரம்புக் கருவிய�ோர் நண்ணிடுஞ்சேரியில்
‘பாணர்’ அகத்தில் அவ்வையும்’, மலைக்குறவர்
வீட்டில் வள்ளியும் வளர்ந்தனர்.

கி.பி.15ஆம்
நூற்றாண்டினதாகக்
கருதப்படும் ‘கபிலரகவல்’ என்னும் நூல்
‘கபிலதேவர்’ என்பவரால் எழுதப்பட்டது
என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘இஃது திருமயிலை
வி.சுந்தரமுதலியாரால் பரிச�ோதிக்கப்பட்டு,
ஆண்மக்களில் ‘வண்டமிழ் மயிலைப்
சென்னை
யாஜீபிலி
அச்சுக்கூடத்தில் பறையர் வீட்டில் வள்ளுவரும், ஆரூரில்
18.09.2017
அன்று
புதுப்பிக்கப்பட்டு பார்ப்பனர் வீட்டில் கபிலரும், வஞ்சியில்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது.2 138 அடிகளைக் அதியமானும் வளர்ந்தனர் என்று கபிலரகவல்
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கதை ச�ொல்கிறது. இக்கதைக்கு வேறு
சான்று
எதுவும்
இல்லை.
ஆதலால்
இதனை ஒரு கற்பனைக் கதை என்று
க�ொள்வதே ப�ொருத்தமாகும். என்றாலும்
திருவள்ளுவரையும்
அவ்வையாரையும்
புலைச்சி
வயிற்றில்
பார்ப்பனர்க்குப்
பிறந்தவர்கள்
என்ற
கருத்தியலைக்
கட்டமைப்பதற்குப் பார்ப்பனர்க்கு இக்கதை
பயன்பட்டிருக்கிறது
என்பது
தெளிவு.
திருக்குறள் – பரிமேலழகர் உரையைப்
பதிப்பித்து
வெளியிட்ட
திருத்தணி
சரவணப்பெருமாள் அய்யர் பதிப்புரையிலும்
இக்கதை இடம் பெற்றிருக்கிறது.

பிழை. மேலும்,

இவ்வாறு
வீராசாமி
செட்டியார்
திருவள்ளுவரும் அவ்வையாரும் கடைச்
சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் என்று
குறிப்பிட்டுவிட்டு,
ஒட்டக்
கூத்தரும்
புகழேந்திப் புலவரும் அவர்கள் காலத்தில்
வாழ்ந்தவர்கள் என்று கூறுவது வரலாற்றுப்

வள்ளுவர் – வல்லபாச்சாரியா?

“………. சென்னைத் துரைத்தன
வித்தியாசாலையில்
திராவிடாந்திர
பாஷா ப�ோதகராயிருந்த பெர்சிவல்
துரையவர்களின் அனுமதி க�ொண்டு,
அவ்வித்தியாசாலையில் பிரதம தமிழ்ப்
பண்டிதராயிருந்த
அஷ்டாவதானம்
வீராசாமி செட்டியாரவர்கள்……”4

என்று
‘விந�ோதரச
மஞ்சரி’யின்
முகவுரையில் பதிப்பாளர்கள் குறிப்பிடுவதால்
வீராசாமி
செட்டியார்
தமிழாசிரியராகப்
பணியாற்றியவர்
என்று
தெரிகின்றது.
திருவள்ளுவரும்
அவ்வையாரும்
ஒட்டக் கூத்தரும் புகழேந்திப் புலவரும்
விந�ோதரசமஞ்சரி:
சமகாலத்தவர்கள் என்று ‘பிரதம தமிழ்ப்
1952இல் வீராசாமி செட்டியார் எழுதிய
பண்டிதராக’ இருந்த ஒருவர் குறிப்பிட்டிருப்பது
‘விந�ோதரசமஞ்சரி’யிலும் ஆதி – பகவன் கதை
வியப்புக்குரியதாயிருக்கின்றது!
இடம்பெற்றுள்ளது.
தமிழ்
மக்களில்
அறிவாளிகளாக
“தென்னாட்டிலே பாண்டியர்கள்
விளங்கிய
திருவள்ளுவரையும்
செங்கோல் நடத்திய மதுரை மாநகரிலே அவ்வையாரையும் இழிவுபடுத்துவதற்காகவே
கடைச்சங்கமிருந்த அவ்வையார் என்னும் ஆதி – பகவன் கதையைப் பார்ப்பனர்கள்
மாது சிர�ோமணி ச�ோழதேசத்திலே பரப்பி வந்துள்ளனர் என்றும், திருக்குறள்
உறையூர் என்னும் பட்டணத்தின் ஒரு தமிழர்களின் அறநூல் என்றும், மனுதரும
சாவடியிலே ‘ஆதி’ என்பவளுக்கும் மறுப்பு நூல் என்றும், ஆரியப் பண்பாட்டுப்
‘பகவன்’ என்னும் ஓர் அந்தணனுக்கும் படையெடுப்புக்கு
எதிராகத்
திராவிடப்
சிரேஷ்டபுத்திரியாகப்
பிறந்தனர்…. பெரியார் ஒருவரால் எழுதப்பட்டது என்றும்
குழந்தையை (அங்கேயே ப�ோட்டு) தந்தை பெரியார் ஊர்தோறும் முழங்கி,
விட்டு ஏகினர்…..”
1948இல் சென்னையில் இரண்டு நாள்கள்
“அவ்வையார் தம் சக�ோதரரான குறளுக்கென்று மாநாடு நடத்தி விழிப்புணர்வு
காலத்திற்குப்
பிறகு
–
திருவள்ளுவ நாயனாரினும் புத்திநுட்பம் ஏற்படுத்திய
நான்காண்டுகள் கழித்து 1952ஆம் ஆண்டு
உள்ளவர்…..”
சென்னையில் வாழ்ந்த ஒரு தமிழாசிரியர் ஆதி
“அவ்வையார்
ஜீவந்தராயிருந்த – பகவன் கதையை உடன்பட்டு எழுதுகிறார்
காலத்தில்
கம்பர்,
ஒட்டக்கூத்தர், என்றால் தமிழ் மக்களின் அறியாமையை
புகழேந்திப்புலவர்
ஆகிய
வித்வ நினைந்து இரங்குவதைத் தவிர வேறு என்
3
சிர�ோமணிகள் இருந்தனர்.
செய்வது!

January - March 2022

மதுரையில் மிகுந்த ப�ொருட்செலவில்
நான்காம் தமிழ்ச் சங்கத்தை உருவாக்கியவர்
பாண்டித்துரைத்தேவர்.
தமிழ்ச்
சங்க
வெளியீடாகச் ‘செந்தமிழ்’ எனும் ஆய்விதழ்
திங்கள் இதழாக வெளிவந்து க�ொண்டிருந்தது.

37

மதுரை – தியாகராசர் கல்லூரியில் படித்துக்
க�ொண்டிருந்த காலத்தில் (1965 – 1968)
அக்கல்லூரி நூலகத்தில் பழைய ‘செந்தமிழ்’
இதழ்களின் த�ொகுப்பைப் படிக்க நேர்ந்தது.
திருவள்ளுவரைப் பற்றிய ஒரு கட்டுரையை
அய்யங்கார் ஒருவர் (இராகவஅய்யங்கார் என்று
நினைவு) ‘செந்தமிழ்’ இதழில் எழுதியிருந்தார்.
அதைப் படித்துவிட்டு நான் அதிர்ச்சியடைந்து
ப�ோனேன். அக்கட்டுரை குறிப்பிடும் செய்தி
இதுதான்.

ப�ொருள் ஏராளமாயிருந்தும் சேதுபதி மகாராஜா
தலைவராயிருந்தும் தமிழ்ச் சங்கத்தையும்
அதைச் சார்ந்த கலாசாலையையும் “செந்தமிழ்”
மாத சஞ்சிகையையும் பார்ப்பனராதிக்கத்தில்
ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பது பரிதபிக்கத்தக்கது.
இக்குறைகளைக் கண்டே பல தமிழபிமானிகள்
‘தென் இந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்
கழகம்’ என்னும் பெயரால் மற்றொரு
உண்மைத் தமிழ்க் கழகம் கண்டனர்.5

இவ்வாறு தமிழ் நூல்களைப் பார்ப்பன
‘சமஸ்கிருதத்தில்
ஸ்ரீவல்லபாச்சாரியா மயமாக்கும் முயற்சிகளையும், தமிழர்களின்
என்று ஓர் ஆசிரியர் இருக்கிறார். அவர் மிகச் கல்வி நிலையங்களையும் நிறுவனங்களையும்
இதழ்களையும்
கைப்பற்றி
சிறந்த அறிஞர்.’ ‘தர்மார்த்தகாமம்’ பற்றி தமிழ்
தங்கள்
கட்டுப்பாட்டிற்குள்
நிறைய எழுதியுள்ளார். அவர் பெயரில் அவற்றைத்
க�ொண்டு
வந்து
பார்ப்பனர்
நடத்திய
உள்ள ‘ஸ்ரீ’ என்பதைத் தமிழில் ‘திரு’ என்றும்
‘வல்லபா’ என்பதை வள்ளுவர் என்றும் திருவிளையாடல்களையும் 1920களிலிருந்தே
வன்மையாகக்
கண்டித்து
மாற்றித் ‘திருவள்ளுவர்’ என்று தமிழ்ப்படுத்திக் பெரியார்
க�ொண்டார்கள்.
வல்லபாச்சாரியாவின் வந்திருக்கிறார் என்பது தெளிவாகின்றது.
‘தர்மநூலை’ அறத்துப்பால் என்றும், ‘அர்த்தம்’ இருண்ட கண்டத்தில் ஓர் ஒளிக்கீற்று:
பற்றிய கருத்துகளைப் ப�ொருட்பால் என்றும்,
‘இந்தியச்
சிந்தனையும்
அதன்
‘காமம்’ பற்றியதைக் காமத்துப் பால் என்றும்
வளர்ச்சியும்’
என்பது
பற்றி
ஆராய்ந்த
டாக்டர்
ம�ொழிபெயர்த்துக் க�ொண்டார்கள். ஆகவே
சுவைட்சர்
திருவள்ளுவரைப்
திருவள்ளுவர் தமிழரல்லர். அவர் வட நாட்டின் ஆல்பர்ட்
பற்றியும்
திருக்குறளைப்
பற்றியும்
ஆராய்ந்து
‘ஸ்ரீவல்லபாச்சாரியா’ ஆவார்.
தெரிவித்துள்ள கருத்துகள் வருமாறு:
இதற்கு அடுத்து வந்த ‘செந்தமிழ்’
‘திருவள்ளுவர்
நெசவுத்
த�ொழில்
இதழ்களில்
அய்யங்காரின்
கட்டுரைக்கு
செய்து வந்தவர். திருவள்ளுவர் என்பது
மறுப்பு வெளிவந்திருந்தது. அதன் பின்னர்
அவரது இயற்பெயரல்ல. தென்னிந்தியாவில்
மறுப்புக்கு மறுப்பும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
தாழ்த்தப்பட்ட மக்களிடையே பணியாற்றிய
இது ஒரு கதை!
மதகுருமார்களின் பட்டப்பெயர் அது.’
தமிழ்நாட்டுக்
குறுநில
‘இந்தியாவின்
த�ொன்முது
ம�ொழி
மன்னர்களின்
பெரும்
முயற்சியினாலும்
திராவிடம�ொழி;
திராவிட
ம�ொழியான
ப�ொருட்செலவாலும்
உருவாக்கப்பட்ட
தமிழில் எழுதப்பட்டது திருக்குறள். தமிழ்
மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கமும் அதன் வெளியீடாக
‘இந்தோஆரிய’ ம�ொழியன்று. அது திராவிட
‘செந்தமிழ்’ இதழும் இப்படி மாறிப்போன
ம�ொழியாகும்.’
நிகழ்வைக் குறித்துப் பெரியார் எழுதுகிறார்:
‘திருவள்ளுவரின்
வாழ்க்கை
“மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தினின்றும்
வரலாற்றைப் பற்றிய உறுதியான தரவுகள்
மாதந்தோறும் வெளியாகும். “செந்தமிழ்” எவையும் நமக்குக் கிடைக்கவில்லை. ஆனால்,
வெளியீடு, பார்ப்பன க�ோஷ்டியிலகப்பட்டுப் அவரைப் பற்றிய புனைக் கதைகள் (கட்டுக்
பார்ப்பன மயமாகிக் க�ொண்டிருக்கிறது. கதைகள்) பல வழங்கி வருகின்றன.’
அதைத் த�ோற்றுவித்த ஸ்ரீமான் பாண்டித்துரைத்
‘திருவள்ளுவர் திருமணமானவர். ஒருநாள்
தேவரவர்களின்
உத்தேசம்
அடிய�ோடு
புறக்கணிக்கப்படுகிறது. பார்ப்பனரல்லாதார் அவர் மனைவி கிணற்றில் தண்ணீர் இறைத்துக்
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க�ொண்டிருந்தப�ோது,
திருவள்ளுவர்
அவரை அழைத்தார். கயிற்றை அப்படியே
விட்டுவிட்டு அம்மையார் ஓடிவந்தார். கயிறும்
வாளியும் கிணற்றுக்குள் விழாமல் அப்படியே
த�ொங்கிக் க�ொண்டிருந்தன.’
‘திருவள்ளுவர் உணவருந்த அமர்ந்தார்.
அது ஆறிப்போன பழையச�ோறு; ‘ச�ோறு
சுடுகிறது’ என்றார் வள்ளுவர். ‘பழையச�ோறு
சுடுமா?’ என்று கேட்காமல் அம்மையார்
உடனே விசிறி எடுத்து வந்து வீசிப் பழைய
ச�ோற்றின் சூட்டைத் தணித்தார்.’
‘நண்பகல் நேரத்தில் கீழே விழுந்த
ஒரு ப�ொருளை எடுப்பதற்கு ‘விளக்கை
எடுத்துவா’ என்றார் வள்ளுவர் ‘பகல்
நேரத்தில் விளக்கெதற்கு?’ என்று கேட்காமல்
அவர் மனைவி விளக்கைக் க�ொண்டுவந்து
க�ொடுத்தார்.
இவ்வளவு
செய்திகளும்
இருண்ட
கண்டம்
என்று
அழைக்கப்பட்ட
ஆப்பிரிக்க
கண்டத்தின்
காடுகளில்
த�ொழுந�ோயாளிகளுக்கு
மருத்துவம்
பார்த்துவிட்டு ஓய்வு நேரத்தில் பரண்மேல்
அமர்ந்து படித்துக்கொண்டிருந்த ஆல்பர்ட்
சுவைட்சருக்குப் ப�ோய்ச் சேர்ந்திருக்கின்றன.
ஆனால், சுவைட்சர் இக்கதைகளைக் கட்டுக்
கதைகள்6 (புனைக் கதைகள்) என்று கூறிவிட்டு
மேலே செல்கிறார்.

தந்தை பெரியார் பார்வை:

திருவள்ளுவரின் பெற்றோர் ஆதி –
பகவன் என்று கட்டிவிடப்பட்ட கதையைப்
பற்றித் தந்தை பெரியார் கூறுவது வருமாறு:
“அந்தக் கதை அறிவுக்கும் நடப்புக்கும்
ப�ொருந்தாததான
–
ஆபாசமான
ஒரு
கதையாகும்.
அதாவது
வள்ளுவரை
மட்டப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே
புகுத்தப்பட்ட ஒரு கதையாகும். வள்ளுவரைப்
பறைச்சியின் வயிற்றில் பார்ப்பானுக்குப்
பிறந்தார்
என்று
புகுத்துவதற்காகவே
எழுதப்பட்டதாகும். அந்தக் கதை இயற்கைக்கு
மாறுபட்டது. வள்ளுவர் உடன்பிறப்பினரின்
மற்ற கதைகள் புராணங்களைப் பார்த்தால்,
எல்லாமே சுத்தப்புளுகு என்று அறிய முடியும்.
January - March 2022

தமிழர் எதிரிகளும் அவர்களது அடிமைகளும்
காட்டுமிராண்டித்தனமாகக்
கற்பனை
7
செய்துவிட்டார்கள்.”
“குறள் பாடிய வள்ளுவரையும் எங்கோ
ஒரு சத்திரத்தில் நள்ளிரவில் ஒரு புலைச்சிக்கும்
ஒரு பார்ப்பானுக்கும் நேரிட்ட கள்ளப்
புணர்ச்சியில்
த�ோன்றிய
பிள்ளையாக்கி
அதன்மூலம் அவரை ஒரு சண்டாளராக்கி
அவருடைய வாக்குக்கு மதிப்பில்லாமல்
ப�ோகும்படி செய்து விட்டார்கள். ஆரியத்தைக்
கண்டித்தார்
என்பதற்காகவே
அவரைச்
சண்டாளராக்கி
விட்டார்கள்,
இச்சதிகார
8
ஆரியர்கள்.
“இவற்றுள் மற்றொரு விசேடமென்ன
என்றால் மேல்கண்ட ஆதிக்கும் பகவனுக்கும்
புணர்ச்சி முடிந்ததும் பிள்ளையைப் பெற்றுப்
ப�ோட்டு விட்டுப் ப�ோய்விட்டதாகவும் கதை
கூறப்பட்டிருக்கிறது.9
‘வள்ளுவரைச்
சண்டாளராக்கி
விட்டார்கள் – இச்சதிகார ஆரியர்கள்’
என்னும் த�ொடர் பெரியாரின் கடுஞ்சினத்தை
வெளிப்படுத்துகிறது. இதற்குக் காரணம்
என்ன?
சண்டாளர்
என்போர்
யார்?
‘உயர்குலத்தில்
(பார்ப்பனர்)
பிறந்த
ஒருவனுக்கும் தாழ்குலத்தில் (சூத்திரர் –
புலையர்) பிறந்த ஒருத்திக்கும் அல்லது
தாழ்குலத்தில் பிறந்த ஒருவனுக்கும் உயர்குலப்
பெண்ணுக்கும் பிறக்கும் ஒருவர் ‘மனிதருள்
தாழ்ந்த சண்டாளர்’ என்று மனுதருமம்
கூறுகிறது.10 இதன்மூலம் திருவள்ளுவரை
எவ்வளவு இழிவுபடுத்த முடியும�ோ அவ்வளவு
இழிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று பெரியார்
கருதுகிறார்.
‘மூன்றாவது
சங்கத்தைப்
பற்றி
கால்டுவெல் பாதிரியார் எழுதுகிறப�ோது,
மூன்றாம் சங்கத்தில் வள்ளுவர் குறள்
அரங்கேற்றப்பட்டதால், அவர் புலையர்,
கீழ்ஜாதி
என்ற
காரணத்திற்காக
அந்தச்
சங்கத்தையே
பார்ப்பனர்கள்
அழித்துவிட்டார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்11
என்று
கால்டுவெல்
கருத்தை
எடுத்துக்காட்டுகிறார் பெரியார்.
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வாசுகி அம்மையாரைத் திருவள்ளுவர்
தம் மனைவியாக ஏற்றுக் க�ொள்ளுமுன்
ஆற்றுமணலைக்
க�ொடுத்துச்
சாதம்
சமைக்கச் ச�ொன்னாராம். அதாவது வாசுகி
கற்புள்ளவரா அல்லவா என்று பரீட்சிக்க,
அவ்வம்மையார் அந்தப்படியே மணலைச்
சமைத்துக் க�ொடுத்துத் திருவள்ளுவருக்குக்
கற்பின் திறத்தைக் காட்டினாராம்,12 பகல்
நேரத்தில் விளக்கு எதற்கு என்று கேட்டால்
பதிவிரதாதன்மைக்கும் கற்புக்கும் பங்கம்
வந்துவிடும் என்று உடனே விளக்கைப் பற்ற
வைத்துக்கொண்டு வந்து க�ொடுத்தாராம்.
கணவன் என்ன ச�ொல்கிறான�ோ அதைக்
கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே நிறைவேற்ற
வேண்டும்; அவள்தான் சிறந்த கற்பரசி
என்ற பெண்ணடிமைக் க�ோட்பாட்டின் மீது
கட்டப்பட்ட கதைகள் இவை என்பதை
தந்தை பெரியார்
90 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பிருந்தே எடுத்துரைக்கிறார் என்பதை
ந�ோக்குங்கால் ஆய்வாளர்களுக்குப் பெரிதும்
வியப்பளிப்பதாக இருக்கின்றது.

திருவள்ளுவ மாலை:
திருக்குறள் என்பது திருவள்ளுவரின்
ச�ொந்தப்
படைப்பல்ல,
வடம�ொழி
வேதங்களின் கருத்துகளையே திருவள்ளுவர்
திருக்குறளாகச் செய்தார் என்ற கருத்தைத்
திருவள்ளுவ மாலையில் உள்ள பல பாடல்கள்
வலியுறுத்துகின்றன.

‘நான் மறையின் மெய்ப்பொருளை
முப்பொருளா
தான் மறைந்து வள்ளுவனாய்த்தானுரை
(நான்முகத்தோன்)த்த நூன்முறை…..’
என்றும் (4)

வள்ளுவர் வாய்மொழி – வேதப்பொருளாய்
மிக விளங்கி என்றும் (24)
‘வேத விழுப்பொருளை வெண்குறளால்
வள்ளுவனார் ஓத’ என்றும், (37)
‘வேதப்பொருளை விரகால் விரித்துலக�ோர்
ஓதத் தமிழால் உரை செய்தார்’ (42)

பாடல்கள் திருவள்ளுவர் வேதங்களைப்
பார்த்தே
திருக்குறளை
இயற்றினார்
என்ற கருத்தை எடுத்து ம�ொழிகின்றன.
திருவள்ளுவமாலைப்
பாடல்களில்
பல
வள்ளுவரின் கருத்தை எதிர�ொலிப்பனவாக
இல்லை.
“பரிமேலழகரின்
உரை
திருக்குறளின்
பெருமையை
எங்ஙனம்
சிறுமைப்படுத்துகிறத�ோ
அங்ஙனமே
திருவள்ளுவமாலையும் சிறுமைப்படுத்துகிறது
என்னும் புலவர் குழந்தையின் கருத்து
ந�ோக்கத்தக்கதாகும்.13
திருக்குறள்
வடம�ொழியிலுள்ள
14
‘சாஸ்திரங்களின் சாரம்’ என்று இரா. நாகசாமி
என்பவர் ஆங்கிலத்தில் ஒரு புத்தகமே எழுதி
அண்மையில்
வெளியிட்டுள்ளார்.
இவர்
ஒரு பார்ப்பனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
த�ொல்லியல்துறை
இயக்குநராகப்
பல
ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர்; இவருடைய
த�ொல்லியல் ஆய்வுகள் எப்படி இருக்கும்?
அப்படித்தான் இருக்கும்!
திருக்குறள் அரங்கேற்ற நிகழ்விற்குத்
தலைமை
தாங்கும்
தகுதியுடையவர்யா
யார் என்னும் அய்யப்பாடு எழுந்தப�ோது
வான�ொலி (அசரீரி) வழியாக, ‘மதுரையில்
உள்ள உருத்திரசன்மர் எனும் பெயருடைய
ஓர் ஊமைப் பிள்ளையே தலைமை தாங்கத்
தகுதியுடையவர்’ என்னும் செய்திவந்தது
என்னும்
கருத்துடையது
திருவள்ளுவர்
மாலையின் முதற்பாடல்.
தமிழரின்
நாகரிகச்
சிறப்பைப்
புலப்படுத்தும் திருக்குறளைச் சீர்தூக்கிப்
பார்க்கும்
அரங்கேற்றத்திற்குவாய்
பேசத் தெரியாத ஓர் ஊமைப் பிள்ளையா
தலைமை
தாங்க
வேண்டும்?
ஒரு
நூல்
அரங்கேற்றத்திற்குத்
தலைமை
தாங்கும் தகுதியுடைய ஒரு தலைவரைத்
தேர்ந்தெடுக்கும் அறிவுகூட இல்லாதவர்களா
சங்கமிருந்து தமிழாய்ந்தனர்?15 என்னும்
புலவர் குழந்தையின் கேள்விப�ொருண்மை
நிறைந்ததாகும்.

‘தீக்குறளை சென்றோத�ோம்’ என்னும்
பாவைத் த�ொடருக்குத் ‘தீயதிருக்குறளை
என்றும் வருகின்ற திருவள்ளுவமாலைப் ஓதமாட்டோம்’ என்று காஞ்சி சங்கராச்சாரி
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ப�ொருள் ச�ொன்னதையும் நாம் கவனத்தில்
க�ொள்ளவேண்டும்.
அண்மைக்காலம்
வரையில்
வள்ளுவருக்குப்
பூணூல்
அணிவித்துப் பட்டை ப�ோட்டிருந்தார்கள்.
அறிஞர் அண்ணா முதல் அமைச்சரான
பிறகுதான் அவருடைய நண்பரான ஓவியர்
வேணுக�ோபால்
அவர்கள்
வரைந்து
க�ொடுத்த, பூணூல் இல்லாத இப்போதுள்ள
வள்ளுவர் படம் தமிழ்நாடு அரசின் படமாக
ஏற்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்தது. இன்றும்
வள்ளுவருக்குப் பல வண்ணங்களைப் பூசி
அவரை இழிவுபடுத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
மக்கள் கைகளில் திருக்குறள்:
ஏறக்குறைய ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக
மக்களின் பார்வையிலிருந்து திருக்குறள்
மறைக்கப்பட்டுக் கிடந்தது. மண்ணுக்குள்
கிடந்த மாமணியாக விளங்கிய திருக்குறளை
தந்தை பெரியார் மக்களிடம் க�ொண்டு
சேர்க்கும் பணியில் த�ொடர்ந்து ஈடுபட்டார்.
‘சித்திரபுத்திரன்’
என்னும்
புனைப்பெயரில் ‘குடிஅரசு’ இதழ்களில்
‘குறளும்
கற்பும்’
(08.01.1928)
என்ற
தலைப்பிலும் ‘வள்ளுவரும் கற்பும்’ (12.02.1928)
என்ற தலைப்பிலும் பெரியார் ‘கற்பு’ என்பது
பற்றியும்
‘தற்கொண்டான்’
என்பதைப்
பற்றியும் ‘கணவனைத் த�ொழுதெழுவாள்,
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை’ என்பதைப்
பற்றியும்
வள்ளுவர்
கருத்துகள�ோடு
தமது கருத்து மாறுபட்டிருப்பதைப் பற்றி
ஆராய்கின்றார். இந்த இடத்தில் நமது
திருவள்ளுவரின்
நிலைமை
எனக்குச்
சற்று மயக்கத்தைத் தருகின்றது என்று
குறிப்பிடுகிறார் பெரியார். ‘நமது திருவள்ளுவர்’
என்னும்
ச�ொல்லாட்சியைப்
பெரியார்
கையாண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
‘ஆரியப் பண்பாடுகளுக்குத் திராவிட
நாடு ஆட்பட்டிருந்த சமயத்தில் திராவிடர்களை
அதனின்று விடுவிக்க, திராவிடப் பெரியார்
ஒருவரால் த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட நூல்தான்
திருக்குறள் ஆகும்’16 என்னும் பெரியார்
திருவள்ளுவரை இழிவுபடுத்த நினைத்த
பார்ப்பனரின் ஒழுக்கம் எத்தகையது என்பதை
எடுத்துக்காட்டுகிறார்.
January - March 2022

“வள்ளுவரின் தாயை ஒரு விபசாரியாகக்
கற்பனை செய்துவிட்டார்கள். வள்ளுவர்
பிறப்பைப் பற்றி எழுதும்போது பறைச்சிக்கும்
பார்ப்பனனுக்கும் வள்ளுவர் பிறந்தார் என்று
எழுதுகிறான்.
இதில்
புத்திசாலித்தனம்
என்னவென்றால்,
குறளைப்
ப�ோன்ற
நீதிநெறிகளை, மக்களின் உயர்ஒழுக்கத்திற்கு
வேண்டிய பண்புகளைப் ப�ோதிக்கத்தக்க
தகுதியும் அறிவும் வள்ளுவருக்கு வந்ததற்குக்
காரணமே
அவர்
பார்ப்பனர்க்குப்
பிறந்ததால்தான் ஆகும் என்ற கருத்தில் இந்தக்
கதையை எழுதியிருக்கிறார்கள். இதன்படி
பறைச்சியுடன்
பார்ப்பான்
கூடினான்
என்பது
பார்ப்பனர்களுக்குத்
தர்மப்படி
எவ்வளவு ………….. அக்காலத்தில் அறிவாளிப்
பார்ப்பான் எவ்வளவு அய�ோக்கியத்தனமாக
நடந்திருக்கிறான் என்பதைக் காட்டுகிறது.
இந்தப்படியாக
முதலிலெடுத்தவுடனேயே
குறளையும் அதன் ஆசிரியரையும் இழிவு
படுத்திவிட்டார்கள்”17
‘திருவள்ளுவரின்
க�ொள்கைகளையும்
அவருடைய பாட்டின் அருஞ்சுவையையும்
அவற்றால்
திராவிடர்
பெற்றிருக்க
வேண்டியவைகளையும்
கம்பனது
இராமாயணம் அடிய�ோடு கெடுத்துவிட்டது;
பார்ப்பனச்
சூழ்ச்சிக்குப்
பலியான
கம்பனால்
இந்நாட்டில்
நிலவியிருந்த
திராவிடக் கலாச்சாரமே பாழாக்கப்பட்டுப்
ப�ோய்விட்டது’18 என்றும் பெரியார் கருதுகிறார்.
திருக்குறளை மறைப்பதற்குக் கம்பனும் ஒரு
கருவியாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்
என்பது புலனாகிறது.
20.01.1928
“குடிஅரசு”
இதழில்
‘வள்ளுவரைப் பற்றியும் வாசுகியைப் பற்றியும்
கூறப்படுகின்ற கதைகளை எடுத்துக்காட்டி,
இவை பெண்ணடிமையை வலியுறுத்தும்
கதைகள்
என்றும்,
திருவள்ளுவரை
இழிவுபடுத்தும் கதைகள் என்றும் பெரியார்
தெளிவுபடுத்துகிறார்.
1935
செப்டம்பர்
திங்கள் ‘பகுத்தறிவு’ இதழில் ‘இரந்தும்
உயிர்வாழ்தல் வேண்டின்….’ என்னும் குறளை
எடுத்துக்காட்டித் திருவள்ளுவர் நாஸ்திகர்’
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என்கிறார். ‘பிச்சையெடுத்து வாழும்படியாக
மக்களைக்
கடவுள்
படைத்திருந்தால்
கடவுள் ஒழிய வேண்டும்’ என்று வள்ளுவர்
ச�ொல்கிறார். தரித்திரத்தையும் ஏழ்மையையும்
பிச்சை எடுக்கும் தன்மையையும் ஒழிக்க
வேண்டுமானால்
கண்டிப்பாகக்
கடவுள்
ஒழிக்கப்பட்டாக
வேண்டும்
என்று
சமதர்மவாதிகளும்
ச�ொல்லுகிறார்கள்.
இப்படிச்
ச�ொல்லுவதால்
திருவள்ளுவர்
நாஸ்திகராகும்போது
சமதர்மவாதிகள்
நாஸ்திகராவதில் எந்த உலகமும் முழுகிப்
ப�ோய்விடாது’, என்று வள்ளுவரைக் கடவுள்
மறுப்பாளராகக் காட்டுகிறார்.

திருவள்ளுவர் யார்?
திருவள்ளுவரைப் பற்றிய ஓர் உயர்ந்த
மதிப்பீட்டைத்
தருகிறார்
பெரியார்.
‘அவர் ஒரு ப�ொய்யாம�ொழிப் புலவர், நம்
பண்டைத் திராவிட மக்களிடையே இரண்டு
பெரியார்களைக் குறிப்பிட வேண்டுமானால்
ஆண்களில்
திருவள்ளுவரையும்
பெண்களில் அவ்வையாரையும் நாம் சிறந்த
அறிவாளிகளாகக் குறிப்பிட முடியும். அவர்கள்
இரண்டு பேரையுமே பார்ப்பனர்கள் அசல்
திராவிடர்கள் என்று ஒப்புக்கொள்வதில்லை.
திருவள்ளுவர் நூல் ஒன்றே ப�ோதும் இந்நாட்டு
மக்களுக்கெல்லாம் அறிவை உண்டாக்க’19
என்கிறார் பெரியார். மேலும் ‘ஆரியரல்லாத
இந்நாட்டு மக்கள் அனைவர்க்கும் சிறப்பாக
இந்நாட்டுப் பழங்குடி மக்களான திராவிடர்கள்
அனைவர்க்கும் வள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்
ஒரு பெரிய செல்வமேயாகும்’20 என்று குறளை
மக்கட் செல்வமாக்குகிறார் பெரியார்.
‘திருக்குறள்
ஆரிய
தர்மத்தை
மனுதருமத்தை
அடிய�ோடு
கண்டிப்பதற்காகவே எழுதப்பட்ட நூல்;
அது மனுதரும மறுப்பு நூல்; ஆரியக்
க�ொள்கைகளை
மறுக்க
அவைகளை
மடியச் செய்ய அக்கொள்கைகளிலிருந்து
தமிழ் மக்களை மீட்டெடுக்க எழுதப்பட்ட
நூல் திருக்குறள்’21 என்பதைப் பெரியார்
தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். அதே நேரத்தில்
தமிழ் மக்களுக்குரிய வாழ்வியல் நூலாகக்
குறள் விளங்குகிறது என்பதையும் பெரியார்
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எடுத்துக்காட்டினார்.
பிறப்பினால் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர்
என்ற வட நூலாரின் வருணக் க�ோட்பாடு
தமிழ்நாட்டில்
காலூன்றத்
த�ொடங்கிய
காலத்தில் ‘பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்’
என்று மக்கட் சமத்துவ நிலையை வள்ளுவர்
வற்புறுத்தினார். மேலும் மக்களுக்கு நன்மை
செய்யவேண்டும் என்று ஒருவன் நினைத்தால்
அதற்குக் காலம�ோ நேரம�ோ பார்ப்பது தவறு;
மானம் மரியாதை இவற்றைப் பற்றிப் பார்ப்பது
கூடத் தவறு; அவற்றைப் பற்றிச் சிந்தித்தால்
அந்தக் காரியமே கெட்டுப் ப�ோய்விடும்.

‘குடிசெய்வார்க்கு இல்லை பருவம்; மடிசெய்து
மானம் கருதக் கெடும்’ (குறள் – 1028)
என்கிறார் வள்ளுவர். ஒரு ப�ொதுநலத்
த�ொண்டனுக்குச்
ச�ொந்தமானது
ஒன்றுமில்லை. அவன் தன்னைத் தான் மறக்க
வேண்டும். தன்னைத் தான் மறந்தவனுக்கு
மானமேது?
அவமானமேது?’
என்கிறார்
பெரியார்.22 ஆகவே தமிழர்கள் குறளைப் படிக்க
வேண்டும் என்று பெரியார் வற்புறுத்துகிறார்.

குறள் சுயமரியாதை உணர்ச்சியை
உண்டாக்கும்:
உலகில்
உள்ள
மற்ற
சமுதாய
மக்களெல்லாம்
சுயமரியாதை
உணர்ச்சி
பெற்று மானமும் அறிவும் உடைய மக்களாக
முன்னேறுவதைக் கண்ட பெரியார், தன் ச�ொந்த
நாட்டு மக்களும் சுயமரியாதை உணர்ச்சிபெற
வேண்டும்
என்பதற்காகச்
சுயமரியாதை
இயக்கத்தைத் த�ோற்றுவித்தார்.
“திருக்குறளை ஊன்றிப் படிப்பவர்கள்
எல்லோரும் நிச்சயம் சுயமரியாதை உணர்ச்சி
பெறுவார்கள். அரசியல் ஞானம், சமூகஞானம்,
ப�ொருளாதார ஞானம் ஆகிய சகலமும்
அதில் அடங்கியிருக்கிறது” என்பதனால்
திருக்குறளைப்
படிக்குமாறு
பெரியார்
வற்புறுத்துகிறார்.
“என்ன மதத்தினர் என்று கேட்டால்
‘வள்ளுவர் மதம்’ என்று ச�ொல்லுங்கள்;
உங்கள்நெறி என்னவென்றால் ‘குறள்நெறி’
என்று ச�ொல்லுங்கள்; ‘குறள்நெறி’ என்று
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ச�ொல்வீர்களாயின்
உங்கள்முன்
எந்தப்
பிறப்போக்குவாதியும்
எப்படிப்பட்ட
சூழ்ச்சிக்காரனும் உங்கள் முன்நிற்கக் கூசி
ஓடிவிடுவான். குறளை எவனாலும் மறுத்துக்
கூற முடியாது. அவ்வளவு இயற்கைக்கும்
அறிவுக்கும் இயைந்ததாக இருக்கிறது அது.
எனவே குறளைப் படியுங்கள்; அதன்வழிப்படி
நடவுங்கள்;
உங்களுக்கு
மனத்தூய்மை
ஏற்படும். முன்னேற்ற அறிவில் ஆசையும்
நம்பிக்கையும் ஏற்படும்” என்றும், “ஆரியப்
பித்தலாட்டத்திற்குச் சரியான மருந்து சரியான
மறுப்பு திருக்குறள்தான்”என்றும்

கண்டிப்பாக மிகக்கவனமாக நீக்கி வள்ளுவர்
கருத்துகளுக்கு இணங்க உரை கூறும்படி செய்ய
வேண்டியதுடன் திருவள்ளுவர் சரித்திரத்தை
மாணவர்கள் பார்ப்பனக் கற்பனை என்று
அறியும்படியும் செய்யவேண்டியது கல்வி
மந்திரியார் கடமையாகும்.”26
திருக்குறளின் மீதும் திருவள்ளுவர் மீது
ஆரியம் பூசிய அழுக்கை அகற்றுமாறு கல்வி
அமைச்சர்களுக்குப் பெரியார் வேண்டுக�ோள்
விடுக்கிறார்.

திருக்குறள் மாநாடு:

26.12.1948
அன்று
சென்னையில்
நடைபெற்ற இந்தி எதிர்ப்புப் ப�ொதுக்
கூட்டத்தில் பெரியார் முழக்கமிடுகிறார்.24
அதனால் ஆரியப் பண்பாட்டுப் படை
எடுப்பைத்
தடுக்கும்
அரணாகக்குறள்
விளங்குகிறது என்பது அவர் கருத்தாகும்.

1949ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15, 16ஆகிய
நாள்களில்
சென்னையில்
திருக்குறள்
மாநாட்டைப்
பெரியார்
நடத்தினார்.
‘திருவள்ளுவர்
மாநாடு
சென்னையில்
பிரபலமாய் பல அறிஞர்கள் தலைமையையும்
ச�ொற்பொழிவையும் க�ொண்டு 1949 ஜனவரி
15, 16 சனி, ஞாயிறுகளில் நடக்கிறது…. குறள்
பரிமேலழகர் உரை:
மாநாட்டைத் தமிழர்கள் திராவிடர் கழகத்தார்
பரிமேலழகர் காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்த நல்வாய்ப்பாகக் க�ொண்டு கலந்துக�ொள்ள
பார்ப்பனர்.
கி.பி.13ஆம்
நூற்றாண்டைச் வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள்கிறேன்”
சேர்ந்தவர். பரிமேலழகர், குறளுக்கு உரை என்று 10.01.1949ஆம் நாளிட்ட ‘விடுதலை’யில்
எழுதும்போது ஆரியக் க�ொள்கைகளைப் பெரியார் வேண்டுக�ோள் விடுக்கிறார்.
புகுத்தித் தமிழ் மரபைக் கெடுத்துவிட்டார்.
இந்த மாநாட்டின் பெயர் “வள்ளுவர்
தனித் தமிழ் நூலாகிய திருக்குறளை வடம�ொழி
குறள்
(தமிழர் நெறிவிளக்க) மாநாடு”
நூலின் ம�ொழி பெயர்ப்பு என்று எண்ணுமாறு
செய்துவிட்டார் என்பதைத் தந்தைபெரியார் என்பதாகும். இந்த மாநாட்டில் திரு.வி.க,
புலவர்
கா.அப்பாத்துரை,
பல்வேறு
இடங்களில்
குறிப்பிட்டுக் பன்மொழிப்
தெ.ப�ொ.மீ,
நாவலர்
ச.
ச�ோமசுந்தரபாரதியார்,
காட்டுகிறார்.
சக்கரவர்த்தி நயினார், திருக்குறள் முனுசாமி,
“பரிமேலழகர் உரை குறளாசிரியரின்
பேரா. இலக்குவனார், புலவர்குழந்தை, எஸ்.
கருத்துக்கு
ஒவ்வாத
உரையாயிருந்தது.
முத்தையா முதலியார், கலைவாணர் என்.
அவ்வுரை மனுநீதியின் மறுபதிப்பாகவே
எஸ்.கே, அறிஞர் அண்ணா, அவ்வை டி.கே.
காட்சியளித்தது. ‘அறம்’ என்று வள்ளுவர்
சண்முகம் முதலான அறிஞர் பெருமக்கள்
ச�ொல்லியிருந்தால்
மனு
முதலிய
கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றியிருக்கிறார்கள்.
பெரிய�ோர்களால்
தர்மசாஸ்திரங்களில்
தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் தனி ஒரு நூலுக்காக
கூறப்பட்டுள்ள 32 தர்மங்கள் என்று அதற்குப்
மாநாடுகள் நடத்திப் பெருமைப்படுத்தப்பட்ட
பரிமேலழகர் உரை இருக்கும். எனவே,
குறளைப் புகுத்துமுன் அந்த உரையின் நூல் திருக்குறள் ஒன்றாகத்தான் இருக்க
செல்வாக்கையும் ஒழிக்க வேண்டியிருந்தது.”25 முடியும். அந்தப் பெருமை தந்தை பெரியாருக்கு
உரியதாகும்.
“ஆதலால் குறளுக்குப் பரிமேலழகர்
16.01.1949அன்று
இரவு
அறிஞர்
உரை தவிர்த்து குறளுக்கு மனுதர்மத்தை,
அண்ணா
அவர்களின்
குழுவினரால்
ஆரிய தர்மத்தைப் புகுத்தி உரை கூறுவதைக்
January - March 2022
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‘சந்திரம�ோகன்’ என்னும் நாடகம் வள்ளுவர்
மாநாட்டுப்
பந்தலில்
நடிக்கப்பெற்றது.
முடிவில் நாடகத்தில் தம்முடன் சேர்ந்து
நடித்த த�ோழர்களுக்கும் நாடகத்திற்கு வந்து
பெருமைப்படுத்திய
ப�ொதுமக்களுக்கும்
அண்ணா நன்றி கூறினார். இதன் பின்னர்
நடிகர்களைப்
பாராட்டிய
அவ்வை
டி.கேசண்முகம், த�ோழர் சம்பத் அவர்களின்
நடிப்பைச் சிறப்பாகப் பாராட்டினார். மேலும்,
“அறிஞர்
அண்ணாதுரை
அவர்கள்
பேச்சில் வல்லவர்; எழுத்தில் வல்லவர் என்று
மட்டுமே இதுகாறும் அறிந்திருந்தேன். இன்று
அவர்தம் நடிப்பின் மூலம் நடிப்பிலும் தனக்கு
ஒப்பானவர் இத்தமிழ்நாட்டின்கண் இல்லை
என்பதை நிரூபித்துவிட்டார்.” இதுவரை
எந்த நாடக அரங்கிலும் இவ்வளவு திரளான
மக்களைத்
தாம்கண்டதில்லை
என்றும்
கலைஞர்களையும்
ப�ொதுமக்களையும்
பாராட்டிப் பேசிவிட்டுத் தமக்கு இந்த
வாய்ப்பை நல்கிய பெரியாருக்கு நன்றியைத்
தெரிவித்துக் க�ொண்டார் டி.கே.சண்முகம்.
16.01.1949 அன்று காலை 9:30 மணிக்குத்
த�ொடங்கிய குறள் மாநாட்டின் இரண்டாம்
நாள் நிகழ்ச்சிகள் இரவு 2:30 மணிக்கு
நிறைவடைந்தன.27
இதனையடுத்து
03.04.1949
அன்று
விருதுநகரில் குறள் மாநாடு நடைபெற்றது.
இந்த மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு
தீர்மானம் ‘திருவள்ளுவர் விழாவுக்கென
ஒரு நாளைக் குறிப்பிட்டு அரசு விடுமுறை
நாளாக்கி,
அந்
நாளை
நாடெங்கும்
க�ொண்டாடுவதற்குரிய
ஏற்பாடுகளைச்
செய்யவேண்டுமென்று
அரசாங்கத்தாரைக்
கேட்டுக்கொள்கிறது. ‘ஏப்ரல் 12ஆம் தேதியைக்
குறள் நாள்’ எனக் க�ொண்டாடுங்கள்’ என்று
பெரியார் அறிக்கை விடுத்தார். (‘விடுதலை’
05.04.1949)

தமிழ் மக்களுக்கு வழங்கிவந்தார். 1953
ஜனவரியில் திருக்குறள் மலிவுப் பதிப்புக்
கிடைக்கும் என்று ‘விடுதலை’யில் விளம்பரம்
செய்தார்.
170
பக்கமுள்ள
பாக்கெட்
சைஸ் திருக்குறள் புத்தகத்தை நான்கணா
விலைக்கு மக்களுக்கு வழங்கினார் பெரியார்.
1929 டிசம்பரில் எட்டணா விலைக்குத்
திருக்குறள் அச்சிடப்பட்டு, பெரியாரால்
வெளியிடப்பட்டதாகவும் ‘திராவிடன்’ இதழ்
(28.12.1929) தெரிவிக்கிறது.
பெங்களூர் திருவள்ளுவர் கழக ஆண்டு
விழாவில் பேசும் ப�ோது இரண்டணாவுக்குக்
குறள் கிடைப்பதற்கான ஓர் ஏற்பாடு நடந்து
வருவதாகக் குறிப்பிடுகிறார்.
“குறள் மக்களிடத்தில் பரவுவதற்கான
முறையில் நாம் பணிபுரிய வேண்டும்.
சென்னையில் ஒரு புத்தகம் 2 அணா வீதம்
எல்லாக் குறள்களையும் க�ொண்ட புத்தகம்
பத்து லட்சம் ப�ோட்டு மக்களிடத்தில்
விநிய�ோகிப்பதற்குத்
த�ோழர்
கடலூர்
நாராயணசாமி அவர்கள் மூலம் ஏற்பாடு நடந்து
வருகிறது. அந்தப்படி வந்தால் திருமணங்களில்
தேங்காய்பழம் க�ொடுப்பதற்குப் பதிலாகக்
குறள் புத்தகத்தைத் தட்டில் வைத்துக்
க�ொடுத்து மக்களுக்கு அறிவைப் பரப்பலாம்.
வையமெல்லாம் குறள்புகழ், குறள் பண்பு
ஓங்குக.28
எப்படியெல்லாம் குறளைப் பரப்ப
வேண்டும் என்று பெரியார் விரும்புகிறார்.

ஆசிரியர் கி.வீரமணியின் அரும்பணி:

இவ்வாறு
திருக்குறள்
ஆரிய
மயமாக்கப்பட்ட நேரத்தில், பண்டிதர்கள்
பாராமுகத்தோடு
பாடம்
நடத்திக்
க�ொண்டிருந்தப�ோது
குறளின்
மீது
ப�ோர்த்தப்பட்ட ஆரியப் ப�ோர்வையை தந்தை
பெரியார் அகற்றிவிட்டு, ‘அது தமிழர்களின்
அறநூல்; தமிழர்க்கான வாழ்வியல் நூல்’
திருக்குறள் மக்கள் கைகளில்
என்பதை எடுத்துரைத்து மக்களுக்குக் குறள்மீது
மலிவுப் பதிப்பாக:
ஈடுபாடு ஏற்படுமாறு செய்தார். பல்வேறு
ஊரெல்லாம் குறளைப் பரப்பிவந்த குறட்பாக்களுக்குப் பெரியார் எழுதியுள்ள
பெரியார்,
திருக்குறள்
புத்தகத்தை விளக்கவுரை அருமைப் பாடுடையதாகும்.
மிகக்குறைந்த விலைக்கு அச்சுப் ப�ோட்டுத் அறிவியல் வழிப்பட்ட பெரியாரின் ஆராய்ச்சி

44

ஜனவரி - மார்ச் 2022

அணுகுமுறை ஆய்வாளர்களுக்குப் பெரிதும்
பயன்தருவதாகும்.
வள்ளுவரைப் பற்றியும் திருக்குறளைப்
பற்றியும்
பெரியார்
பேசிய,
எழுதிய
அனைத்தையும்
காலவரிசைப் படியாகத்
த�ொகுத்து ஓர் அறிவுக் களஞ்சியமாக ஆசிரியர்கி.
வீரமணி அவர்கள் ‘பெரியார் களஞ்சியம் –
திருக்குறள் – வள்ளுவர்’ என்னும் தலைப்பில்
2015ஆம்
ஆண்டு
வெளியிட்டுள்ளார்.
திருவள்ளுவரைப் பற்றியும் திருக்குறளைப்
பற்றியும் அறிந்து க�ொள்ள விரும்பும்
அன்பர்களின் கைகளில் இருக்கவேண்டிய நூல்
இது. மேலும் தமிழ் இனஉணர்வுடைய�ோர்,
தம்மை
வலிமைப்படுத்திக்கொள்வதற்குப்
பெரியார் களஞ்சியம் பெரிதும் பயன்படும்.

எடுத்துக்
காட்டியவர்
காலஞ்சென்ற
த�ோழர்
என்ஜினியர்
பா.வே.மாணிக்க
நாயக்கர் ஆவார். அவரும் நானும் அடிக்கடி
வேடிக்கையாகவும் விதண்டாவாதமாகவும்
பேசிக் க�ொண்டிருப்பது வழக்கம். அந்தச்
சமயங்களிலெல்லாம்
அவர்
திருக்குறள்
கருத்துகளைத்தான் மேற்கோளாக எடுத்துக்கூறி
என்னை மடக்குவார். அவருடைய விளக்க
உரைகளால் திருக்குறளில் அடங்கியிருக்கும்
பல அற்புத அதிசயக் கருத்துகளை என்னால்
அன்று அறியமுடிந்தது. (‘விடுதலை’ 25.03.1948)

இவ்வாறு
திரும்பத்
திரும்பப்
பெரியார் பா.வே.மாணிக்க நாயக்கரைப்
பற்றிக்
குறிப்பிடுவதனால்
பா.வே.மா.
அவர்களின் அருமைப்பாட்டை நாம் அறிந்து
க�ொள்ள முடிகிறது. குறள் இன்று உலகம்
நன்றிக்குரியவர்:
முழுக்கப்பரவியிருக்கிறது என்றால் அதற்குப்
இந்த நேரத்தில் தமிழர்கள் நன்றிய�ோடு,
பா.வே.மா.
அவர்கள்
பெரியாருக்குத்
நினைத்துப் பார்க்க வேண்டிய பெருந்தகை
திருக்குறள் மீது உண்டாக்கிவிட்ட ருசிதான்
பா.வே.மாணிக்கநாயக்கர்
அவர்கள்தான்.
காரணமாகும்.
அவர்தாம் பெரியாருக்குத் திருக்குறள் மீது
சென்னை – மயிலாப்பூரில் திருவள்ளுவர்
தீராக்காதலை உண்டாக்கிவிட்டவர்.
கழகச் சார்பில் ச�ோ.லட்சுமிரதன் பாரதி
“எனக்குக்
குறளில்
ருசியை
தலைமையில் 14.03.1948இல் நடைபெற்ற
உண்டாக்கியவர்
நண்பர்
காலஞ்சென்ற
மூன்றாவது திருக்குறள் மாநாட்டில் பெரியார்
பா.வே.மாணிக்கநாயக்கர்
அவர்கள்தான்.
பேசியதாவது.
அவர்
என்னிடம்
நகைச்சுவையாகப்
“ஆரிய தர்மத்தை எதிர்த்து அழித்து
பேசுவதற்கும் கூட குறளையே கையாளுவார்.
தான்
திருக்குறள்
பார்ப்பனர்களை – ஆரியத்தைக் கிண்டல் ஒழிப்பதற்காகத்
செய்வதற்கும்
அச்சமயங்களில்,
நானும் பாடப்பட்டது என்பது அதை ஆராய்ச்சி
குறளைச் சிறிது உணர ஆரம்பித்தேன். அது செய்வோர் எவருக்கும் விளங்காமற் ப�ோகாது.
மட்டுமல்ல; அந்த நாளிலிருந்தே, நான் நமது தலைவரின் (லட்சுமிரதன் பாரதி)
மற்ற ஆரிய புராண இதிகாசங்களில் சைவ – தந்தையாரான
த�ோழர்
எஸ்.ச�ோமசுந்தர
வைணவங்களில் உள்ள குற்றங்குறைகளை பாரதியார் அவர்களைப் ப�ோன்ற பெரும்
எடுத்துக் கூறி வருவது ப�ோல் குறளிலும் பல புலவர்கள்
திருக்குறளை
ஆதாரமாகக்
குற்றங்களைக் கூறிவந்துள்ளேன். நண்பர் க�ொண்டு ஆரியர் – தமிழர் வேறுபாடுகளை
மாணிக்கநாயக்கர் அவர்களிடமும் அடிக்கடி விளக்கமாக எடுத்துக் கூறுவார்களானால் பல
குறைகூறி
தர்க்கிப்பதுண்டு.
காரணம், அறிவுக்கியைந்த அற்புதங்கள் வெளிப்படும்.
அப்போது நான் குறளுக்கு ஆரியரும் ஆரிய அவரைப் ப�ோன்ற அறிஞர்கள் பேசக்கேட்டுத்
உணர்ச்சியுள்ள
மதவாதிகளும்
செய்த தான் எனக்கும் திருக்குறளின் பெருமை
உரைகளை மெய்யென்று எண்ணியதேயாகும்.” தெரியவந்தது.” (‘விடுதலை’ 25.03.1948)
(‘குடிஅரசு’ 07.05.1949)
இவ்வாறு பெரியார் வேண்டுக�ோள்
“திருக்குறளின்
பெருமையைச் விடுத்த
பின்புதான்
புரட்சிக்கவிஞர்,
சுமார் 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எனக்கு புலவர் குழந்தை, நாவலர் ச�ோமசுந்தர
January - March 2022
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பாரதியார்,
பேராசிரியர்
இலக்குவனார்
முதலான தமிழறிஞர்கள் திருவள்ளுவரைப்
பற்றியும் திருக்குறளைப் பற்றியும் ஆராயத்
த�ொடங்கினார்கள். இதன் விளைவாகப் புதிய
புதிய கருத்துரைகள் தமிழுக்குக் கிடைத்தன.

புரட்சிக் கவிஞர்:

இணங்க, புலவர் குழந்தை திருக்குறளுக்குப்
புத்துரை
எழுதினார்.
பரிமேலழகரின்
ஆரியக் கருத்துகளை மறுத்து வள்ளுவரின்
உள்ளத்தைப் புலவர் குழந்தை தமிழர்களுக்கு
எடுத்துக்காட்டினார்.

“பரிமேலழகர் ஒரு பார்ப்பனராகையால்,
தமிழ்
நூல் உரை எழுதுவதன் மூலம், தமிழில்
‘வள்ளுவர் என்பவர் அமைச்சர்களுக்கு
எல்லாம் அறிவுரை பகன்று அவர்களை ஆரியக் க�ொள்கைகளைப் புகுத்தித் தனித்தமிழ்
நெறிப்படுத்தும் அரசரின் செயல் அலுவலர்’ மரபைக் கெடுப்பதையே தங்கள் வாழ்க்கைப்
என்கிறார்
புரட்சிக்கவிஞர்.
(வள்ளுவர் பயனாக – கடமையாகக் க�ொண்ட பார்ப்பன
உள்ளம்;
முன்முகம்)
இரண்டாயிரம் அறிஞர்களைப் ப�ோலவே இவரும் தமது
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட வள்ளுவர் குறளுக்கு உரையால், தனித் தமிழ் நூலாகிய திருக்குறளை
1300 ஆண்டுகளுக்குப் பின் வந்த பரிமேலழகர் ஆரிய ம�ொழி பெயர்ப்பு நூலெனத் தமிழர்
எண்ணும்படி செய்துவிட்டார். தமிழர் நாகரிகம்
உரை எழுதினார்.
என்னும் இன்சுவை மிக்க திருக்குறளாகிய
“பரிமேலழகர் உரைய�ோ வள்ளுவர்
நல்லாவின் பாலில் ஆரிய நாகரிகம் என்னும்
திருவுள்ளத்தின் திரையே ஆனது!
க�ொடுங்
குணமிக்க
தம்
உரையாகிய
நிற வேறுபாட்டை அறவே ஒதுக்கிய
நஞ்சைக்
கலந்து
பாழ்படுத்திவிட்டார்.
தமிழ்த் திருவள்ளுவர் அமிழ்தக் க�ொள்கையை பரிமேலழகர் உரை என்னும் க�ொடிய நஞ்சை
நஞ்சென்று நாட்டினார் பரிமேலழகர்…..
அகற்றினாலன்றி முப்பால் நற்பாலாகாது.”30

பரிமேலழகர் செய்த உரையில்
தமிழரைக் காணுமாறில்லை; தமிழரின்
எதிர்ப் புறத்துள்ள இனத்தார் மேன்மையின்
செருகலேகண்டோம்…. ….”

என்று
பரிமேலழகர்
உரையைக்
கவிதையில் திறனாயும் புரட்சிக்கவிஞர், வட
நூல் க�ொண்டே வள்ளுவர் குறளை இயற்றினார்
என்ற எண்ணம் ஏற்படும்படி பரிமேலழகர்
உரை செய்துள்ளார் என்று தெளிவுபடுத்துகிறார்.
அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக “ஒழுக்கமுடைமை
குடிமை…. என்னும் குறளுக்குப் பரிமேலழகர்
‘தத்தம் வருணத்திற்கும் நிலைக்கும் ஓதப்பட்ட
ஒழுக்கந்தன்னை
உடையராதல்’
என்று
எழுதியிருப்பதை எடுத்துக்காட்டி “உரைதானா
இது?”29 என்று வினவுகிறார் புரட்சிக்கவிஞர்.
இதைப்போன்ற வேறு பல இடங்களையும்
எடுத்துக்காட்டிப் பரிமேலகழரின் ஆரியச்
சார்பை அம்பலப்படுத்துகிறார்
புரட்சிக்
கவிஞர்.

புலவர் குழந்தை:

தந்தை பெரியாரின் வேண்டுக�ோளுக்கு
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என்றும், பரிமேலழகர் புகுத்திய ஆரிய
நச்சுக்கருத்துகளை அகற்ற வேண்டும் என்றும்
கூறுகிறார் புலவர் குழந்தை.
திருக்குறள் உரைப் பாயிரத்தில் ‘அறம்’
என்பதற்குப் பரிமேலழகர் “அறமாவது மனு
முதலிய நூல்களில் விதித்துளசெய்தலும்
விலக்கியன ஒழித்தலுமாம். அஃது ஒழுக்கம்,
வழக்கம், தண்டம் என மூவகைப்படும்.
அவற்றுள் ஒழுக்கமாவது அந்தணர் முதலிய
வருணத்தார்
தத்தமக்கு
விதிக்கப்பட்ட
பிரமசரிய
முதலிய
நிலைகளினின்று
அவ்வவற்றிற்கோதிய
அறங்களின்
வழுவாத�ொழுகுதல்” என்று கூறுகிறார்.
பரிமேலழகரின்
இக்கருத்தை,
“அறமாவது
தமிழ்
அறவ�ோர்களால்
அல்லது அறநூல்களில் விதித்தன செய்தலும்
விலக்கியன ஒழித்தலுமாம்” என்று கூறியிருக்க
வேண்டும். தமிழ் மக்கட்கு ஆரிய அறநூல்கள்
எப்படி அறநூல்களாகும்?” என்று புலவர்
குழந்தை தெளிவாக மறுத்துரைப்பதைக்
காண்கிற�ோம்.
ஜனவரி - மார்ச் 2022

மேலும்
‘பிறப்பொக்கும்
எல்லா
உயிர்க்கும்’
என்று
குறள்
கூறுவதை
எடுத்துக்காட்டி, மனுதர்மத்தின் நால் வருணக்
க�ோட்பாட்டை இதன�ோடு ஒப்பிட முடியுமா?
என்று வினவுகிறார் புலவர். இவ்வாறு
பரிமேலழகரின்
ஆரியக்
கருத்துகளை
எடுத்துக்
காட்டி
அவற்றைப்
புலவர்
குழந்தை மறுத்துரைப்பதைத் ‘திருக்குறளும்
பரிமேலழகரும்’ என்னும் அவருடைய நூலில்
விரிவாகக் காணலாம்.
மனுவுக்கும்
திருவள்ளுவருக்கும்
இடையே உள்ள மாபெரும் வேறுபாடுகளைப்
படித்து விட்டு ஆல்பர்ட் சுவைட்சர் “What a
difference between the Kural and the Laws of manu!”31
என்று வியப்படைகிறார்.

முடிப்புரை:

வடம�ொழிச்
சார்பு
உடைய�ோர்
அனைவரும் தமிழ் நுல்கள், வடம�ொழி
நூல்களைப்
பார்த்து
எழுதப்பட்டவை
அல்லது
வடம�ொழியிலிருந்து
ம�ொழி
பெயர்க்கப்பட்டவை என்றே கருதுகிறார்கள்.
வடம�ொழியில்
வாத்சாயனர்
எழுதிய
‘காம சூத்திரத்தைப் பார்த்தே வள்ளுவர்
காமத்துப் பாலை எழுதினார் என்ற கருத்தும்
அப்படிப்பட்டதே.
காட்சி, அய்யம், தெளிவு, களவு,
கற்பு எனும் பழந்தமிழரின் அகத் திணை
மரபுகளின்
அடிப்படையில்
குறள்
சிறந்த
கட்டமைப்போடு
அமைக்கப்
பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஆரியர் நூல்களில்,
கண்டதும் காதல், உடனே உறவுக�ொள்வது,
குடும்பம் நடத்துவது, குழந்தை பெற்றுக்
க�ொள்வது, பின்பு அப்பெண்ணைவிட்டுப்
பிரிந்துப�ோய்விடுவது, (எ-டு: சகுந்தலை)
என்பது வட நூற்கொள்கை. அடுத்தவர் மனைவி
மீது ஆசைப்படுவது, மனைவியைச் சூதாட்டப்
ப�ொருளாக்குவது,
விற்பனை
செய்வது,
அய்வருக்கு ஒருத்தியை மனைவியாக்குவது,
அவள் ஆறாவது ஒருவனை விரும்புவது
(எ-டு: வில்லி பாரதம் – பழம்பொருது
சருக்கம்) இவையெல்லாம் ஆரியர் நூல்களில்
அளவிறந்து காணப்படுகின்றன.
January - March 2022

வடம�ொழியில் வாத்சாயனர் எழுதிய
‘காமசூத்திரம்’ சிற்றின்ப உணர்வுகளைத்
தூண்டி
அருவருக்கத்தக்க
காட்சிகளைக்
காட்டுகிறது.
அடுத்தவர்
மனைவியைக்
கவர்ந்திழுப்பதைப்
பற்றிய
‘த�ொழில்
நுணுக்கங்களைப்
பற்றிக்
கூறும்போது
வாத்சாயனர் ‘ஆபாசத்தின் அடி ஆழத்திற்கே’
சென்று விடுகிறார். இதைப் பற்றிஅறிஞர்
க�ோதண்டபாணி கூறுவதாவது:

“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
இவ்வாறு
எதிரெதிர்
நிலைகளில்
நிற்கும், இருவேறு பண்பாடுகளைக் க�ொண்ட
ஆசிரியர்களை ஒப்பிடுவது கூடத் தவறு என்று
அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்.
திருவள்ளுவர் தமிழ்நாட்டின் அறிவுத்
தளத்தில் அருமைப்பாடு மிக்க ஆளுமையாக
விளங்கியவர். அவரை ஆரியச் சார்புடையவர்
என்றும்,
பார்ப்பனர்க்கும்
புலைப்
பெண்ணுக்கும் பிறந்தவர் என்றும் பல்வேறு
வகையில் தமிழ் இன எதிரிகள் இழிவுபடுத்தி
வைத்துள்ளனர். வள்ளுவரைப் பற்றிப் பல
புனைக்கதைகளைப் பரப்பிவிட்டனர்.
திருக்குறளையே வடம�ொழி நூல்களின்
சாரம் என்றும் அண்மைக் காலம் வரையில்
ஒரு கருத்தியலைக் கட்டமைத்தனர். ஆனால்,
தந்தை பெரியாரும் திராவிடர் இயக்கமும்
திருக்குறள் தமிழர்களின் வாழ்வியல் அறநூல்
என்பதை எடுத்துக்காட்டி ஊர்தோறும் முழங்கி
வந்தனர்.
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1920களின் பிற்பகுதியில் தந்தை பெரியார்
திருக்குறளைப் பற்றிப் பேசத் த�ொடங்கிய
பிறகு தான் தமிழறிஞர்கள் துயிலெழத்
த�ொடங்கினார்கள். திருக்குறளை ஆராயும்
பணியில் பலரும் முனைந்து நின்றனர்.
குறளுக்குப்
புத்துரைகள்
கிடைத்தன.
பரிமேலழகர்
உரை
திறனாய்விற்கு
உட்படுத்தப்பட்டது. பார்ப்பனர் பரப்பிய
புனைக்கதைகள் புறந்தள்ளப்பட்டன.
திருக்குறளுக்கென்று தனிமாநாடுகளைப்
பெரியார் நடத்தினார். திருக்குறளைக் குறைந்த
விலைக்கு அச்சிட்டு மக்களுக்கு வழங்கினார்.
திருக்குறள் ‘மனுதர்ம மறுப்பு நூல்’ என்பதைச்
சான்றுகளுடன் பெரியார் நிறுவினார். அதனால்
தமிழர்கள் இழந்துவிட இருந்த தமிழ்ச்
சமுதாய இலக்கிய மரபுகளை மீட்டுத் தந்தவர்
திருவள்ளுவர் எனும் மெய்ம்மையைத் தமிழ்
மக்கள் உணர்ந்து க�ொண்டனர். தமிழின்
முதல் தற்காப்பு இயக்கம் த�ொல்காப்பியத்தில்
த�ொடங்குகிறது.
திருவள்ளுவர்
அந்தத்
தற்காப்பு இயக்கத்தை வலிமைப்படுத்தி
அயற்புலப் பண்பாட்டுப் படையெடுப்பைத்
தடுத்து
நிறுத்திய
பேராசான்
என்ற
பெருமைக்குரியவர் ஆகிறார்.
ஈராயிரம்
ஆண்டுகளாக
இனப்
பகைவர்களால் மறைக்கப்பட்டுக் கிடந்த
திருக்குறளை எடுத்து அதன் பெருமைகளை
விளக்கி மக்கள் கைகளில் க�ொண்டுப�ோய்க்
க�ொடுத்துப் ‘படி’ என்று ச�ொன்னவர் தந்தை
பெரியார்! பெரியார் திருக்குறளைக் கையில்
எடுக்காமல்
ப�ோயிருந்தால்
கீதையும்
மனுநீதியும்
வேதங்களும்
தமிழர்களின்
அறநூல்களாக அரங்கேறியிருக்கும்!

அடிக்குறிப்புகள்:
1.
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நச்சினார்க்கினியர்	
த�ொல்காப்பியம் (எழுத்து,
உரை (1972)

பாயிர

2.

வி. சுந்தரமுதலியார் (ப.ஆ)
கபிலரகவல் (2017)

3.

அஷ்டாவதானம்வீராசாமி
விந�ோதரசமஞ்சரி (1952) பக். 372, 377

4.

B. இரத்தினநாயகர்அண்டுசன்ஸ்

மேலது; முகவுரை
5. 	தந்தைபெரியார் ………….
‘குடிஅரசு’ 10.10.1926
6.

Albert Schwetzer ………….
‘Indian
Thought and its Development. PP. 200-201
(1960)

7.

கி. வீரமணி (த�ொ.ஆ)……..
பெரியார்களஞ்சியம்;
த�ொகுதி-37
திருக்குறள் – வள்ளுவர்; ப.283 (2015)

8. 	மேலது ………..	மேலது; ப.180
9. 	மேலது ………...	மேலது; ப.8
10. கி.வீரமணி (ப.ஆ) ..... அசல்மனுதருமம்
(1919 பதிப்பில்உள்ளபடி); பக். 283-301
(2005)
11. கி.வீரமணி (த�ொ.ஆ) ……….
பெரியார்களஞ்சியம்;
த�ொகுதி-37;
பக். 281 (2015)
12. 	மேலது ………….	மேலது; பக். 17
13. புலவர்குழந்தை ……….
திருக்குறளும்பரிமேலழகரும்;
22, (2017)

பக்.

14. R. Nagasamy ………
Thirukkural
Abridgement of sastras. (9 Jan, 2018)
15. புலவர்குழந்தை ………
பக். 22-23

an

மு . நூ ;

16. கி.வீரமணி (ப.ஆ) ……
திருக்குறளும்பெரியாரும்;
(2001)

பக்.79

17. 	மேலது ………	மேலது; பக். 74
18. 	மேலது ……………	மேலது; பக். 79
19. 	மேலது ………….
பெரியார்களஞ்சியம்;
பக். 40

த�ொகுதி-37,

20. 	மேலது ………….	மேலது; பக். 21
21. கி.வீரமணி ………..
பெரியார்களஞ்சியம்;
பக். 153
22. 	மேலது ……….

த�ொகுதி-37,
பக். 28, 36, 37

23. 	தந்தைபெரியார் ………………
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‘விடுதலை’ 05.11.1948
24. 	மேலது ……… ‘விடுதலை’ 31.12.1948
25. 	மேலது ……….
‘ வி டு தலை ’
08.11.1949 – 11.11.1949
26. 	மேலது ………..
27.11.1948

‘ வி டு தலை ’

27. கி.வீரமணி (த�ொ.ஆ)
பெரியார்களஞ்சியம்;
பக். 327, 348

த�ொகுதி-37;

28. 	மேலது ……….	மேலது;
198

பக்.

29. பாரதிதாசன் ………………..
பாரதிதாசன்கவிதைகள்; த�ொகுதி-2;
பாரிநிலையம்-1977) பக். 157-158
30. புலவர்குழந்தை …………….
பக். 22-44

மு . நூ .

31. Albert Schwetzer …………..
பக். 201 (1960)

மு . நூ .

ப�ொருள் க�ோட்பாடுகள்' என்பது இவரது
முதல் நூலாகும்.
மனு ஸ்மிருதி சாத்திரத்தை ஆய்வு
செய்து 'மனுநீதி -ஒரு மறுபார்வை' என்ற
நூலை எழுதியவர். '3000 ஆண்டுகளுக்கு
முற்பட்ட இந்தியா', 'உலகத் தத்துவச்
சிந்தனையாளர்களும் தந்தை பெரியாரும் ஓர் ஒப்பியல் ஆய்வு', 'சிவாஜி முடிசூட்டலும்
பார்ப்பனீயமும்' ப�ோன்ற நூல்களையும்,
'மாட்டுக்கறியும் மதவெறியும்', 'காந்தியார்
படுக�ொலை: அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்' ப�ோன்ற
நூல்களின் முக்கியப் பகுதிகளையும் தமிழில்
ம�ொழி பெயர்த்தவர்.
l

32. K. Kothandapani Pillai T h i r u k k u r a l
Kamathuppal; PP. 47-48, (1962) (University
of Madras)

ஆசிரியர் குறிப்பு:

பேராசிரியர்
காளிமுத்து
பழனிக்
கல்லூரியில் தமிழ்த் துறைப் பேராசிரியராகப்
பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். ம�ொழிப்போர்
வீரர். தமிழும் ஆங்கிலமும் துறை ப�ோகியவர்.
சங்கத்தமிழின் எட்டுத்தொகை நூல்களுள்
ஒன்றான அகநானூற்றை ஆய்வு செய்து
முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். பல ஆய்வுக்
கட்டுரைகளின்
ஆசிரியராகவும்
ம�ொழி
பெயர்ப்பாளராகவும் விளங்குகிறார்.
நெருக்கடி நிலைக் காலத்தில் தம்
பேராசிரியர்
பணியிலிருந்து
நீக்கம்
செய்யப்பட்டு பழிவாங்கப்பட்டவர்.
அய்யா
காளிமுத்து,
திராவிடர்
வரலாற்று ஆய்வு மய்யத்தின் செயற்குழு
உறுப்பினர். 1970-இல் பகுத்தறிவாளர் கழகம்
த�ொடங்கப்பட்ட ப�ோது அதன் செயற்குழு
உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார். 'குறிப்புப்
January - March 2022
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• The status of Tamil as one of the great classical
languages of the world is something that is
patently obvious to anyone who knows the subject.
• To deny that Tamil is a classical language is to
deny a vital and central part of the greatness and
richness of Indian culture.
• The quality of classical Tamil literature is such
that it is fit to stand beside the great literatures
of Sanskrit, Greek, Latin, Chinese, Persian and
Arabic. The subtlety and profundity of its works,
their varied scope (Tamil is the only premodern
Indian literature to treat the subaltern extensively),
and their universality qualify Tamil to stand as one
of the great classical traditions and literatures of
the world.

(Statement on the Status of Tamil as a
Classical Language, Apr 11, 2000)
Prof. Dr. GEORGE L. HART
Professor Emeritus, Department of South
and Southeast Asian Studies,
UC Berkeley, United States
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த�ொல்காப்பியப் பூங்கா வழிப்
புலனாகும்
கலைஞரின் இலக்கணப்
புலமை
Kidt® $njÉ

தமிழ்த்துறை தலைவர்,
ஸ்ரீ எஸ்.இராமசாமி (நாயுடு) ஞாபகார்த்த கல்லூரி, சாத்தூர்.

கட்டுரைச் சுருக்கம்:
ம�ொழி
மற்றும்
வாழ்க்கைக்கான
விதிகளை ஈர்க்கும் உலகின் பழமையான
நூல்களில் ‘த�ொல்காப்பியம்’ ஒன்றாகும். தமிழ்
ம�ொழி மற்றும் பண்பாட்டுக்கு இஃது ஓர்
உரைகல்லாக உள்ளது. பல நூற்றாண்டுகளாக
இளம்பூரணர்,
நச்சினார்க்கினியர்,
சேனாவரையர்,
பேராசிரியர்
ப�ோன்ற
அறிஞர்கள், த�ொல்காப்பியத்திற்கு உரைகள்
எழுதியுள்ளனர். தமிழ் இனத் தலைவரும்,
ஆழ்ந்த தமிழ்ப் புலமை மிக்க எழுத்தாளருமான
கலைஞர் மு. கருணாநிதி, இலக்கண விதிகளை
விளக்குவதற்கு இலக்கியக் குறிப்புகளைப்
பயன்படுத்தித் த�ொல்காப்பியப் பூங்காவிற்கு
தனது உரையைத் தனித்துவமான முறையில்
எழுதியுள்ளார்.

உரைக்கும், வர்ணனைகளுக்கும் இடையிலான
வேறுபாட்டைச்
சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
மூலம், உரை குறித்த பகுத்தறிவு, மற்றும்
அதன் உலகளாவிய தன்மை, முந்தைய
நூற்றாண்டுகளின்
மற்ற
அறிஞர்கள்
ப�ோலல்லாமல், தீவிரத் திராவிட சிந்தனை,
கலைஞரின் இலட்சியங்கள் இவை யாவும்
அவரது உரையில் ப�ொருந்தி நிற்கின்றன.

எனவே கலைநயம், பாணி, அறிவு
மற்றும் ச�ொல்லாட்சி இலக்கியம் ப�ோன்ற
தேன்சுவையுடன்
கூடிய
இலக்கணம்
ஆகியவற்றுடன் கலைஞரின் உரை சிறந்து
விளங்குகிறது.
கலைஞரின்
இலக்கியத்
திறமையின்
வாயிலாகப்
பெறப்பட்ட,
ம�ொழியியல் திறன் குறித்து இந்த ஆய்வு
வெளிச்சம் ப�ோட்டுக் காட்டுகிறது. இது
மூல உரையின் உயிர�ோட்டத்துடன் நன்கு
ம�ொழியியல்
மீதான
அவரது ப�ொருந்துகிறது.
தேர்ச்சிக்கும், பண்டைய தமிழ் இலக்கியப்
பாரம்பரியத்தின்
மீதான
அவரது த�ொல்காப்பியம்:
அன்பிற்கும் இந்த உரை ஒரு சான்றாக
“தமிழரின் ம�ொழியாற்றலை, பண்பாட்டு
நிற்கிறது. த�ொல்காப்பியத்தின் உலகளாவிய வாழ்வியல் கூறுகளை வெளிக்காட்டுவத�ோடு
தன்மைக்காக அவர் பாராட்டுகிறார். அதே வருங்காலப் புத்துலகுக்கு வழிகாட்டியாகத்
நேரத்தில், அவர் தனது முன்னோடிகளின் திகழ்வது
ஒல்காப்
பெரும்
புகழ்
உரைகளை விமர்சன ரீதியாக மதிப்பீடு செய்து, த�ொல்காப்பியமாகும். சுமார் மூவாயிரம்
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ஆண்டுகளுக்கு
முற்பட்டதாகக்
கருதப்
பட்டாலும்
தமிழ்மொழியின்
முதல்
நூலாகக்
கருதப்படுகிறது.
இதுவே“
முன்னைப்பழம் ப�ொருட்கும் முன்னைப்பழம்
ப�ொருளாய்ப்
பின்னைப்
புதுமைக்கும்
பேர்த்துமப் பெற்றியதாய்த் திகழும் இதன்
ம�ொழியாற்றலைப்
பலரும்
ப�ோற்றிப்
புகழ்வர்”1 என்று அறிஞர் சு.அழகேசன்
குறிப்பிடுகிறார்.

த�ொல்காப்பிய உரை:

த�ொல்காப்பியத்தின்
கருத்தை
உணரவும் உணர்த்தவும் புலவர் பெருமக்கள்
காலந்தோறும்
முயன்று
வந்தனர்.
அம்முயற்சியின் விளைவாய் உரைகள் பல
பெருகின. உரைவளம் க�ொண்ட பெருநூலாய்த்
த�ொல்காப்பியம் திகழ்கின்றது.

த�ொல்காப்பிய உரையாசிரியர்கள்:

த�ொல்காப்பியத்திற்குப்
பழைய
உரைகளாக நீண்ட உரைகள் காணப்படுகின்றன.
1. இளம்பூரணர்	 –
முழுமைக்கும் (எழுத்து, ச�ொல், ப�ொருள்)
2.	சேனாவரையர்	–
ச�ொல்லதிகாரத்திற்கு மட்டும்
3.	பேராசிரியர் - ப�ொருளதிகாரம்
சில இயல்கள்
4. நச்சினார்க்கினியர் - எழுத்து,
ச�ொல், ப�ொருளில் சில இடங்கள்
5.	தெய்வச்சிலையார்	
ச�ொல்லதி காரத்திற்கு மட்டும்

-

6. கல்லாடர்	
ச�ொல்லதிகாரத்திற்கு மட்டும்.
ச�ொல்லதிகாரத்திற்குப்
ஒன்றும் உள்ளது.

பழைய

உரை

பழைய உரையின் இயல்புகள்:
பழைய
உரை
ஒவ்வொன்றுக்கும்
ஒவ்வோர் இயல்பு உள்ளது.
1.
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இளம்பூரணர் உரை	

:	தமிழ் மரபை உணர்த்தும்
காணலாம்

உரை

2.	சேனாவரையர் உரை	 :
வடம�ொழி இலக்கணக் க�ொள்கையைத்
தழுவிஒப்பிட்டுஎழுதப்பட்ட
உரை
எனலாம்.
3.	பேராசிரியர் உரை	
:
இலக்கண இலக்கிய ஆராய்ச்சி நிரம்பிய
உரையாக அமைகிறது
4. நச்சினார்க்கினியர்
உரை
: இலக்கியச்சு சுவை நுகர்ச்சிக்கு
உறுதுணை புரிகின்றது.
5.	தெய்வச்சிலையார்
: இவரது உரையில் சிலஇடங்களில்பு
துமை ஒளி காணப்படுகிறது.
6. கல்லாடர்உரை	: முன்னைய
உரைகளைத் தழுவி எழுதப்பட்ட சார்பு
உரையாக உள்ளது.

பதினேழாம் நூற்றாண்டில்
த�ொல்காப்பிய உரைகள்:

பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மீண்டும்
த�ொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி த�ொடங்கியது.
1. சிவஞான (முதலியார்): த�ொல்காப்
பியப்பாயிரம்,
முதற்சூத்திரம்
ஆகிய இரண்டிற்கும் விருத்தியுரை
எழுதினார்.
இவ்விருத்தியுரை
இலக்கண ஆராய்ச்சிக் கருவூலமாகத்
திகழ்கின்றது.
2.	ச�ோழவந்தான் அரசன் சண்முகனார்:
த�ொல்காப்பியப்
பாயிரத்திற்கும்
முதற் சூத்திரத்திற்கும் விருத்தியுரை
எழுதினார்.
3. டாக்டர் ச.ச�ோமசுந்தர பாரதியார்
:த�ொல்காப்பியப் ப�ொருளதிகாரத்தில்
அகத் திணையியல், புறத்திணையியல்,
மெய்ப்பாட்டியல் ஆகிய மூன்றிற்கும்
ஆராய்ச்சி உரை இயற்றியுள்ளார்.
4. பின்னங்குடி
ச.சுப்பிரமணிய
(சாஸ்திரியார்):
த�ொல்காப்பிய
ஜனவரி - மார்ச் 2022

ச�ொல்லதிகாரத்திற்கு உரை இயற்றி
யுள்ளார்.
5. இளவழகனார் : த�ொல்காப்பியம்
முழுமைக்கும்
6. சி.கணேசை(யர்): குறிப்புரை எழுதி
யுள்ளார்.
7. ஞா.தேவநேயப்
பாவாணர்
:த�ொல்காப்பியம் எழுத்து அதிகாரத்
திற்குக் குறிப்புரை எழுதியுள்ளார்.
8. ஆ.பூவராகம்
பிள்ளை
:த�ொல்
காப்பியம்
ச�ொல்லதிகாரத்திற்குக்
குறிப்புரை விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
9. கு.சுந்தரமூர்த்தி : த�ொல்காப்பியம்
முழுமைக்கும்
10. ச.பாலச்சந்திரன்: உரை எழுதியுள்ளார்.

இக்காலத் த�ொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி:

இக்காலத் த�ொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி
நூல்களிலும் பல உரைவிளக்கங்கள் இடம்
பெற்றுள்ளன.
1. மு.இராகவ (அய்யங்கார்)		
ப�ொருளதிகார ஆராய்ச்சி
2. கா.சுப்பிரமணிய (பிள்ளை பழந்
தமிழர் நாகரிகம் (ப�ொருளதிகார
ஆராய்ச்சி)
3. கி.வா.ஜகந்நாதன் பயப்படாதீர்கள்
(எழுத்ததிகார விளக்கம்)
4. வாழும்
தமிழ்
ஆராய்ச்சி)

(ச�ொல்லதிகார

5.	வெங்கடராஜூலு (ரெட்டியார்)
எழுத்ததிகார ஆராய்ச்சி
6. க.வெள்ளைவாரணனார்		
த�ொல்காப்பியம்
7.	லெ.ப.கரு.இராமநாதன்(செட்டியார்):
த�ொல்காப்பியச்செல்வம்
8. சி.இலக்குவனார்:	த�ொல்காப்பிய
ஆராய்ச்சி
9.	தமிழறிஞர் சுப்பு (ரெட்டியார்)
January - March 2022

10. புலவர்
குழந்தை
ப�ொருளதி
காரத்திற்குச்
சிறந்த
முறையில்
ஆய்வுரை எழுதியுள்ளனர்
த�ொல்காப்பியத்திற்குக்
காலந்
த�ோறும்
எழுந்துள்ள
உரையினையே,
1. பழைய உரை,
2. பிற்கால உரை,
3. எளிய உரை, 4. ஆய்வுரை, 5. த�ொகுப்புரை,
6. புதுமை உரை எனப் பிரித்துக் காணலாம்.

உரை:

’உரை’
என்னும்சொல்
தமிழில்
நெடுங்காலமாகவே இருந்து வருகிறது. உரை
என்பது எழுத்துகள் வரிவடிவாய் அமைந்து
ஒலிவடிவாய்
அவற்றின்
தன்மையை
விளக்கவருவது என்றுதான் பலரும் ப�ொருள்
க�ொள்கின்றனர். உரைக்கப்படுவதால்உரையா
யிற்றுஎன்பர்.
தமிழிலும்
ஆங்கிலத்திலும்
உரை
நடையினைப் பற்றி அறிஞர் பலர் தம்
கருத்தை வெளியிட்டுள்ளனர். ‘Encyclopaedia
Britannica’ என்ற சிறந்த ஆங்கிலப் பெரும்
அகராதி
இவ்வுரை
நடைபற்றி
நல்ல
விளக்கம்	தந்துள்ளது.
உரைநடை
என்பது கட்டுக் கடங்காது பேசும் அல்லது
எழுதும்
சாதாரண எல்லா வசனங்களை
யும்
க�ொள்வதாகாது.
உரைநடை
வாக்கியங்கள்
இழுமென்மொழியால்
நல்ல
ஒழுகிசை
நடையால்,
த�ொடர்
நலமுடன்
ஓசை	 உணர்த்தும் நெறியான்
நன்கு வளர்ச்சியுற்ற தெள்ளிய நடையில்
தெளிந்து செல்லுவனவாக அமைய வேண்டும்.
ம�ொழிக்கு
இன்றியமையாத
பெயர்
வினைகளுடன் சேரும் உரிச்சொற்களின் தகுதி
அளவறிந்து அவற்றைச் சேர்த்து வழங்கும்
முறையும்
உரைநடையில்
வரையறை
செய்யப்பெறல் வேண்டும். தேவையற்ற
சிலவற்றை விட்டொழிதலும் உரைநடைக்கு
இன்றியமையாதது.
எனவே,
உரைநடை
என்பது செய்யுள் விதிகளுக்கு விலக்காய்
நின்று, இலக்கிய நலம் கெடாவகையில்
மக்கள் உள்ளத்தில் த�ோன்றும் உணர்வுகளை
உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டப் பயன்படுவது
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என்று க�ொள்ளல் ப�ொருந்தும்.”2 மேலும்
காலந்தோறும் உரைகள் த�ோன்றுவதையும்
காணலாம்.
“உரைநடை
எழுதுவ�ோரும்
பிற
இலக்கியங்கள் எழுதுவ�ோரும் அவரவர்
தம்கால நிலைக்கு ஏற்பவே ஏற்றமும்
சிறப்பும்
பெறுகின்றனர்.
சிலப்பதிகார
உரைநடைக்கும், ஈட்டின் உரைநடைக்கும்,
இன்றைய உரைநடைக்கும் எத்தனைய�ோ
மாறுபாடுகளைக் காண்கின்றோம். அவரவர்
அவ்வக்காலநிலைக்கும் தகுதிக்கும் ஏற்ப
எழுதிச் சென்றிருக்கின்றனர்”.3 எனவேதான்
உரைநடை
காலந்தோறும்
மாறுபட்டுக்
காணப்படுகிறது.

அவற்றிலிருந்து த�ோன்றிய கருத்துகளைத்
த�ொகுப்பாய்க் க�ொண்டு உரைகள் அமைத்தனர்.
இவ்வகையில்
அருணாசலம்
பிள்ளை,
ஆ.சிவலிங்கனார்,
வெள்ளைவாரணனார்
ஆகிய�ோர் உரைகள் த�ொகுத்துள்ளனர். மேலும்
1963இல் வ.அய்.சுப்பிரமணியம், ஆபிரகாம்
அருளப்பன் ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து
ச�ொல்லதிகாரத்தின் நான்கு இயல்களுக்கு
மட்டும் உரைக்கோவை இயற்றியுள்ளனர்.
அண்மையில் ச.வெ.சு. ஒவ்வோர் இயலுக்கும்
தனித்தனியே விரிவாக உரை எழுதியுள்ளமை
கவனிக்கத் தக்கது.

புதுமை உரை:

கலைஞர்
மு.கருணாநிதியின்
‘த�ொல்காப்பியப் பூங்கா’ த�ொல்காப்பியத்தின்
இலக்கியச்சுவை
த�ோன்ற,
பழைய உரைகாரராகிய இளம்பூரணர் இலக்கண,
வழி, எளிமையான முறையில், மாணவர்கள் புதுமையான உரையாக அமைந்துள்ளது. அவர்,
படித்துப்
புரிந்துக�ொள்ளும்
வண்ணம் பிற உரையாசிரியரினின்றும் வேறுபட்டு
எளிய உரைகளைப் பலர் இயற்றியுள்ளனர். 142 த�ொல்காப்பிய நூற்பாக்களை மட்டும்
புலியூர்க்கேசிகன் (1961), வெள்ளைவாரணனார் எடுத்துக்கொண்டு 100 தலைப்புகளில் 100
(1983),
ச.வே.சுப்பிரமணியன்
(1993), மலர்களாக உரையைச் சித்திரித்துள்ளார்.
மூத்த
இலக்கண
நூலான
தமிழண்ணல் (2003) ஆகிய�ோர் இவ்வகையினர். காலத்தால்
‘த�ொல்காப்பியம்’, த�ொடங்குவது கடவுள்
ஆய்வுரைகள்:
வாழ்த்துடன் அல்ல”4 என்று அவர் வியப்புடன்
ஆராய்ச்சி
ந�ோக்கில்
த�ொல்காப்பி த�ொடங்கி நம்மையும் வியப்புடன் நூலினுள்
யத்திற்குப்
பலர்
உரையெழுதியுள்ளனர். அழைத்துச் செல்கிறார்.
இவ்வுரைகாரர்கள்
பழைய
உரையாசிரி
இதற்கு இவருக்கே உரிய எளிய
யர்களின்
உரையினையே
மூலங்களாகக்
உணர்ச்சிமிகு
உரையாடல்
க�ொண்டு உரையியற்றினமையால் ‘ஆய்வுரை’ வருணனை,
எனப்பட்டது.
ச.ச�ோமசுந்தர
பாரதியார், கலந்த கவிதை நடை கைக்கொடுத்துச் சிறக்க
த�ொல்காப்பியப்
ப�ொருளதிகாரத்தில் வைக்கிறது.
அகத்
திணையியல்,
புறத்திணையியல், த�ொல்காப்பியப்பூங்கா:
மெய்ப்பாட்டியல்
ஆகிய
மூன்றிற்கும்
த�ொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதிய
ஆராய்ச்சி உரை இயற்றியுள்ளனர். மேலும்,
அனைவரும் அதிகாரம், இயல்கள், நூற்பாக்கள்,
சுப்பு
(ரெட்டியார்),
புலவர்
குழந்தை
நூற்பாக்களில் நுவலப்பட்ட ப�ொருள்கள் ஆகிய
ச.பாலசுந்தரனார் முதலிய�ோரும் ஆய்வுகள்
இவற்றின் முறை வைப்பில் கவனம் செலுத்தி,
செய்துள்ளனர்.
அவற்றிற்கான காரணங்களை ஆங்காங்கு
த�ொகுப்புரைகள்:
கூறித் த�ொல்காப்பியத்தின் கட்டமைப்பை
இத்தன்மையில்
காலந்தோறும் த�ொல்காப்பியத்திற்குத் விளக்கியுள்ளனர்.
எழுதுதல்
உரையாசிரியர்களின்
த�ோன்றியுள்ள உரைகளை எல்லாம் த�ொகுத்து உரை
ந�ோக்கி, அவற்றின் த�ொகுப்பாய் அல்லாமல், ப�ொது இயல்பாக அமைந்துள்ளது. சில

எளிய உரைகள்:
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உரையாசிரியர்கள்
ஆகியவற்றிற்குப்
கூறியுள்ளனர்.

அதிகாரம்,
இயல்
பெயர்க்காரணமும்

கலைஞர் பிற உரையாசிரியரின்றும்
வேறுபட்டு
அவற்றிற்குப்
புதுவிளக்கம்
அளிக்கிறார்.
த�ொல்காப்பியக்
கருத்துப்
புதையல்களை
உலகறியச்
செய்த
உரையாசிரியர்களில் கலைஞரும் ஒருவர்.
பேராசிரியர்
க.அன்பழகனார்,
“கலைஞர்
மு.கருணாநிதி
அவர்கள்
த�ொல்காப்பியத்தினை மக்களிடம் க�ொண்டு
செல்ல வேண்டும் என்னும் வேணவாவுடன்,
மக்கள் படிக்க விரும்பும் எளிய நடையில்,
படிப்பவர் ஆர்வத்தை வளர்க்கும் சுவையான
கதைக்
குறிப்புகளுடனும்,
நினைவில்
நிறுத்தத் துணையாகும் வரலாற்று விளக்கச்
செய்திகளுடனும்
இந்தப்
பூங்காவை
இயற்றியுள்ளார்”5
எனக்
குறிப்பிடுவார்.
எனவே, கலைஞரின் உரை நடையானது,
மேல்தட்டு மக்களிடம் மட்டுமல்லாமல்
பாமரனுக்கும் எளிதில் புரியும் வண்ணம்,
இலக்கணத்தைத்
தான்
தெளிவுறக்கற்று,
அதன் கடினத் தன்மையினை இயன்ற
அளவு
எளிமைப்படுத்தி
அனைவரும்
எளிமையில் அதன் சுவையினை உணரும்படி
அமைத்துள்ளமையை அறியமுடிகிறது.

அகத்திணையிலிருந்து 26
நூற்பாக்களுக்கும்,
• புறத்திணையியலில் 12
நூற்பாக்களுக்கும்,
• களவியலில் 13 நூற்பாக்களுக்கும்
• கற்பியலில் 15 நூற்பாக்களுக்கும்,
•	ப�ொருளியலில் 15 நூற்பாக்களுக்கும்.
•	மெய்ப்பாட்டியலில் 16
நூற்பாக்களுக்கும்,
• உவமையியலில் 6 நூற்பாக்களுக்கும்,
•	மரபியலில் 17 நூற்பாக்களுக்கும், என
உரை அமைத்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழும் குறைந்தது
ஒரு நூற்பாவிலிருந்து அய்ந்து நூற்பாக்கள் வரை
எடுத்தாண்டு அவற்றுக்குப் ப�ொருத்தமான
கதைகளையும், நிகழ்ச்சிகளையும் க�ொண்டு
சித்திரித்துள்ளார்.
‘த�ொல்காப்பியப்
பட்டதன் ந�ோக்கம்:

பூங்கா’

எழுதப்

த�ொல்காப்பியப்பூங்கா
எழுதப்பட்ட
ந�ோக்கத்தினைக் கலைஞர் கூறுகையில்,

“த�ொல்காப்பியப் பூங்கா ‘க�ோவா’வில்
ஒரு மாத காலம் ஓய்வெடுத்துக் க�ொண்டு
நூலின் அமைப்பு:
படைக்கப்பட்ட
ஓர்
இலக்கியம்;
த�ொல்காப்பியம் முழுமையையும் அலசி த�ொல்காப்பியத்தின் பக்கம் ப�ோவதற்கே
என்கின்ற
ஓர்
ஆராய்ந்து, குறிப்பிட்ட நூற்பாக்களை மட்டும் அஞ்சுகிறார்கள்
அவச்சொல்லை,
எப்படியாவது
அகற்றிட
த�ொகுத்து, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ‘மலர்’
நுழைந்து
தான்
என எண் தந்து, “த�ொல்காப்பியப்பூங்கா” வேண்டுமென்பதற்காக
வாய் வடிவமைத்துள்ளார். அந்நூற்பாக்களை பார்ப்போமே என்று நுழைந்து பார்த்து,
142 மலர்களுக்குள் வருமாறு, ஒவ்வொரு வெளியே வந்து ஒரு மாத காலத்திற்குப்
உலகத்திற்கு,
தமிழகத்திற்கு,
மலருக்கும் ஒரு பெயரிட்டும் அழைத்துள்ளார். பிறகு
எழுத்தாளர்களுக்கு,
இளைஞர்களுக்கு,
இவற்றுள்
மாணவர்களுக்கு என்று அனைவருக்கும்
• எழுத்ததிகாரத்திலிருந்து 17
நான் உரக்கச் ச�ொன்னசெய்தி தான், அது
நூற்பாக்களுக்கும்,
ஒன்றும் ஆரண்யம் அல்ல, வனம் அல்ல,
காடு அல்ல, நுழையமுடியாத இடம் அல்ல,
•	ச�ொல்லதிகாரத்திலிருந்து 8
நுழைந்து இன்பம் அனுபவிக்கக்கூடிய பூங்கா
நூற்பாக்களுக்கும்,
என்பதை அறிவுறுத்துகின்ற வகையிலே தான்
•	ப�ொருளதிகாரத்தில்
January - March 2022
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’த�ொல்காப்பியப்பூங்கா’ என்று அந்த நூலுக்குப்
பெயரிட்டுத்
தமிழகத்திலும்,
தமிழகம்
சார்ந்துள்ள
பல்வேறு
மாநிலங்களிலும்
அதனைப் பரப்புகின்ற பணியிலே நான்
ஈடுபட்டேன்”6எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.

கலைஞரின் இலக்கணப் புலமை:

கலைஞர்
இலக்கியப்
புலமை
வாய்ந்தவர் என்பத�ோடு, த�ொல்காப்பியப்
பூங்காவிற்கு உரை எழுதிய பின் அவரது
இலக்கணப் புலமையும் தெரிய வருகிறது.
இலக்கணக் க�ொள்கைகளை உள்வாங்கி,
அதனை இலக்கிய நிகழ்வுகளாகப் பதித்து
உரை கண்டுள்ளார். எனவேதான், பேராசிரியர்
டாக்டர் வ.அய்.சுப்ரமணியம். “கலைஞர்
மு.கருணாநிதியின் த�ொல்காப்பியப் பூங்கா
சுவையாக எழுதப்பட்டதால் முழுவதையும்
(ஏறத்தாழ அய்ந்நூறு பக்கம்) படித்தேன்.
த�ொல்காப்பியச் சூத்திரங்கள் நூறுக்குத்தம்
அனுபவத்துடன் உரை வகுத்துள்ளார். சில
இடங்களில் அகம் செய்யுள் அமைப்பில் தமது
உரையை வரைந்துள்ளார்.

சிகரங்கள். சமயம், அரசியல் முதலியவற்றின்
தாக்கத்தால் கலங்காத கடல்கள்” (அரவிந்தன்,
மு.வை., உரையாசிரியர்கள், ப.56) என்பார் ,
உரைகள் குறித்து மு.வை.அரவிந்தன் அவர்கள்.

த�ொல்காப்பியத்தின் தனிச் சிறப்பு
பற்றிக் கூறுதல்:

த�ொல்காப்பியத்தையே
பல
இடங்களில்
புகழ்ந்தும்,
அதனுடைய
இன்றியமையாமை பற்றியும் கூறியுள்ளார்.
அதன் சிறப்புகளையும், அதனைச் சிறப்பித்தும்
பல இடங்களில் கூறியுள்ளார். காலத்தால்
மூத்தகாப்பியம்
த�ொல்காப்பியம்
(ப.32),
‘எல்லையில்லாப்
பெருமை
க�ொண்ட
தமிழ் ம�ொழிக்கு இலக்கணத் த�ோரணம்
கட்டும் இந்தக் காப்பியத்தின் சிறப்புப்
பாயிரத்தைப் படித்தாலே நாம் நம்மையும்
அறியாமல் செம்மாந்து நிற்போம் (ப.32)
என்று
கூறுகையில்
த�ொல்காப்பியத்தின்
மீது அவர் வைத்திருக்கும் உயர்ந்தமதிப்பு
வெளிப்படுகிறது. த�ொல்காப்பியத் த�ோட்டம்
(ப.36), த�ொல்காப்பியப் பலாக்கனியில் அந்தக்
ச�ொற்பிழைய�ோ
எழுத்துப்பிழைய�ோ கரடுமுரடுதான் எழுத்ததிகாரம் (ப.36) என்றும்,
இல்லை. கலந்தப�ோக்கும் இல்லை. ஒரு பலாப்பழத்தின் சுளையே ப�ொருளதிகாரம்
என்றும்,
அப்பலாச்சுளையைப்
மாதத்தில் எழுதி முடித்ததாகக் குறித்துள்ளார். (ப.37)
பல
அலுவல்களுக்கு
இடையில் பாதுகாக்கும் பணியில் ச�ொல்லதிகாரம் (ப.37)
இத்தகைய நீண்ட நூல் செய்தமைக்குப் இடம் பெற்றுள்ளது என்றும் சுவைபடக்
பாராட்ட வேண்டும். அவர் விளக்கிய கூறியுள்ளார்.
சூத்திரங்களில் பெரும்பகுதியும் ப�ொருளியல்
*“இது இலக்கண நூல்தான் என்றாலும்
சூத்திரங்கள்தாம், அதனால் அவர் உரை ஏனைய ம�ொழிகளில் உள்ள இலக்கணநூல்
சுவைபட அமைந்துள்ளது” (சுப்ரமணியம், ப�ோன்றதன்று! அண்மை நூற்றாண்டில் த�ோன்றி
வ.அய்., கலைஞர் படைப்புலகம், ப.1) என வளர்ந்து வரும் ம�ொழி ஆராய்ச்சியும், மேலை
வியந்து பாராட்டுவது பெரிதும் சுட்டத்தக்கது. நாட்டவரால்
விரும்பிப்
ப�ோற்றப்பட்டு
வரும் இலக்கிய ஆராய்ச்சியும், பண்பாட்டுக்
உரைப் பண்புகள்:
கலைகளாம்
உயிரியல்,
உளவியல்,
இலக்கணத்தைப்
பலாச்சுளையென வாழ்வியல்
முதலியனவும்
தன்னகத்தே
இனிமையாக்கிப் படைத்துக் க�ொடுப்பதில் க�ொண்டு இயங்குகிறது” (கருணாநிதி, மு.,
கலைஞர் எடுத்துக்கொண்ட பணி சிறப்பானது கலைஞர், த�ொல்காப்பியப்பூங்கா, ப.202.)
எனலாம். “மூல நூல்கள் தங்கச்சுரங்கம் என்றால், என்கிறார் கலைஞர். “காலத்தால் மூத்ததும்
அவற்றின் உரைகள் தங்கச் சுரங்கத்திற்குள் கடித்துத் தின்றால் மட்டுமே சுவை வழங்கும்
அமைந்துள்ள மற்றொரு வைரச்சுரங்கமாகும். கரும்பனையதும் எளிதாகவும் இனிப்புத்
உரைகள்
யாவும்
அள்ளக்
குறையாத தரக்கூடிய
கனிக்குவியல்
க�ொண்டதும்
அமுதசுரபிகள்,” எப்போதும் வற்றாத ஆறுகள், த�ொல்காப்பியம் எனலாம்” (த�ொ.கா.பூ.ப.39.)
காலமாற்றத்தால் நிலைகுலையாத இமயச் என்றும்
கூறுகிறார்.
த�ொல்காப்பியம்
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த�ொடங்குவது கடவுள் வாழ்த்துடன் அன்று
என்பதும் (ப.32), த�ொல்காப்பியமே தமிழர்
வாழ்வின் பல்துறை பற்றி அறிதற்குத் துணை
புரிவதாகும் (ப.38) என்றும் த�ொல்காப்பியம்
பற்றிக்கூறுகிறார்.
“எல்லா ம�ொழிகளுக்கும் ஒலிதான்
மூலம் என்பதாலும் இஃது எழுத்ததிகாரம்
என்பதாலும் முதல் நூற்பா எழுத்து எனத்
த�ொடங்குகிறது.
த�ொல்காப்பியரைப்
பின்பற்றித்
தான்
ப�ோலும்
அய்யன்
வள்ளுவரும் "அகர முதல எழுத்தெல்லாம்”
என்று
திருக்குறளை
எழுத்திலேயே
த�ொடங்கியிருக்கிறார்” (த�ொ.கா.பூ...ப.40) என்று
த�ொல்காப்பியத்தையும்,
திருக்குறளையும்
ஒப்பிட்டு ந�ோக்கியுள்ளார். த�ொல்காப்பியன்
எனத் தம் பெயரை அமைத்துக் க�ொண்டுபழம்
பெருமைக்கும் பண்பாட்டுக்கும் காப்பாக
நூல் இயற்றிய த�ொல்காப்பியர் (ப.67) என்றும்,
'த�ொல்காப்பியத்தின்
வழிகாட்டுதலின்
வழிவணிகர்கள் பின்பற்ற வேண்டும்' (ப.108)
என்றும் குறிப்பிடுகிறார். த�ொல்காப்பிய
நூற்பா, மற்றும் உரை, அதற்கான விளக்கம்
இவற்றைப் படியுங்கள் (ப.127) என்றும்
கூறுகிறார்.
“உலகில் பல பகுதிகளில் உருவான
இனங்கள்.
ம�ொழிச்
சாதனத்தைப்
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளத்
த�ொடங்கின
எனினும், அவற்றில், ம�ொழியில் இலக்கியம்
கண்டு, அதற்கு இலக்கணமும் கண்டு,
அய்யாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பே ஆரம்பமான
வளர்ச்சிக்கு
இரண்டாயிரம்
ஆண்டுக்கு
முன்னரே
மெருகேற்றிக்
க�ொண்ட
பெருமையும் வரலாற்றுச் சிறப்பும் தமிழ்
இனத்துக்கே உண்டு. அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக
விளங்குவதே
த�ொல்காப்பியத்தின்
ப�ொருளதிகாரமாகும்”
(த�ொ.கா.பூ.ப.42.)
என்கிறார் கலைஞர்.

இலக்கியப் பூங்காவாகவும், தமிழர்க்குக்
கிடைத்த
கருவூலமே
தன்னேரில்லாத்
த�ொல்காப்பியம்
(ப.292),
இலக்கணக்
கருவூலமாம்
த�ொல்காப்பியம்
(ப.353),
காலத்தால் பாணினிக்கும், கவுடில்யருக்கும்
முற்பட்டது
த�ொல்காப்பியம்
(ப.527)
என்பன அவரது த�ொல்காப்பியம் குறித்த
கணிப்புகளாகும்.

த�ொல்காப்பியரைச் சிறப்பித்தல்:
த�ொல்காப்பியரைப் பல இடங்களில் பல
பெயர்கள் க�ொண்டு அமைத்துள்ளார் கலைஞர்.
அவையாவும்
சிறப்புப்
பெயர்களாகவே
அமைந்துள்ளன. எம்மான் த�ொல்காப்பியர்
(ப.41), ஐந்திரம் உணர்ந்த த�ொல்காப்பியர்
(ப.34), காப்பியமேல�ோன் (ப.257), காப்பியர்
(ப.259), த�ொல்காப்பியனார் (பக்.261, 307),
அய்யன் த�ொல்காப்பியர் (ப.292), ஆசிரியர்
த�ொல்காப்பியனார் (ப.300), மூத்த தமிழ்
ஆசான் முதுபெரும் புலவர் த�ொல்காப்பியர்
(ப.314), இலக்கணக்கிழவர் (ப.400) என்று பல
இடங்களில்தொல்காப்பியரைச்
சிறப்பித்து
எழுதியுள்ளார்.

உரையாசிரியர்களின் உரைத் தன்மைகள்:

உரையாசிரியர்கள்
பலரின்
உரைத்
தன்மைகள்
குறித்தும்,
அதன்
நிறை,
குறைகள்
பற்றியும்
குறிப்பிடுகிறார்.
ப�ொருளதிகாரப்
பழந்தமிழ்ச்
ச�ொற்கள்
அல்லது ச�ொற்றொடர்களுக்கு உரையெழுதிய
உரையாசிரியர்கள் பலரும், அனைவரும்
புரிந்துக�ொள்ளும் வகையில் எளிமையான
உரைகளைய�ோ,
விளக்கங்களைய�ோ
வழங்கவில்லை
என்றும்,
கற்பாறைப்
பாதைகளிலேயே இலக்கியப் பயணத்தை
நடத்தியுள்ளனர்"
(த�ொ.கா.பூ.பக்.134,135)
என்று பிற உரையாசிரியர்களின் தன்மை
யினைச் சுட்டியுள்ளார். அவர்களின் நடை,
'த�ொல்காப்பியம்
ப�ோன்ற
நூல் கடினமானது என்று கூறினாலும், சில
இல்லையேல் நாம் காலக் கண்ணாடிகளை இடங்களில் அவர்களின் கருத்துடனேயே
இழந்தவராயிருப்போம்'
(ப.135), கலைஞரும் கருத்தொருமித்துள்ளார்(ப.244).
வாரணனாரைப்
பற்றிக்
த�ொன்மைக்காலச் செய்திகளைத் த�ொகுத்து வெள்ளை
குறிப்பிடுகையில்,
நடுவுநிலை
ந�ோக்குடைய
வழங்கும் த�ொல்காப்பியம் (ப.210), சிலம்புக்கு
மிக முற்பட்ட காலத்திலேயே சிறந்த இலக்கண நல்ல தமிழறிஞர், எச்சார்பும் இல்லாதவர்.
January - March 2022
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தமிழ்ச் சார்பு மட்டுமே உரியவர் (ப.485)
என்றே புகழ்கிறார். முனைவர். தமிழண்ணல்,
முனைவர். ச.வே. சுப்பிரமணியன், முனைவர்.
வ.அய்.சுப்பிரமணியனார் ஆகிய�ோரின் உரை
ம�ொழியியல் ந�ோக்கில் அமைந்துள்ளது எனப்
பாராட்டுவார் (ப.485)

உரை முரண்பாடுகள் சுட்டல்:

பல
உரைகளைக்
கற்றும்,
உரை
முரண்பாடுகளுக்குள் நுழைந்து தனது உரை
முடிபைத் தெரிவித்திருக்கும் இடங்களும்
காணப்படுகின்றன. 'ஏன�ோர் மரபு' (மலர்
21), 'இன்பம்' (மலர் 64), 'வழக்கு' (ப.366),
ப�ோன்றவற்றிற்கு அவர் தரும் உரை முடிபுகள்
சிந்திக்கத்தக்கன. மீள்ஆய்வுக்கும்உரியன.

கையாண்டுள்ளார்.
ஏறத்தாழ
150க்கும்
மேற்பட்ட உவமைகள் நூலினுள் எடுத்தாளப்
பட்டுள்ளன. கீழ்க்கண்டவாறு உவமைகள்
எடுத்தாளப்படுகின்றன.
1. அஃறிணையை
ஒப்பிடுதல்

உயர்திணையுடன்

"நெல்லுக்குள்ளிருந்து அரிசி
தலை காட்டுவது ப�ோல
வெள்ளை விழிகள்
இமைகளின் இடுக்குகளில்
ஒளிகாட்டிய வண்ணமிருந்தன”
			
(த�ொ.கா.பூ,ப.41)

இங்கே
நெல்லுக்குள்
இருக்கும்
அரிசியானது, இமைகளின் இடுக்குகளில்
'மரபுநிலைதிரிதல்
செய்யுட்கில்லை ஒளிவிடம்
கண்களுக்கு
உவமையாகக்
'
(மரபியல்.நூ.92)
என்ற
நூற்பாவிற்கு கூறப்பட்டது.
(மலர்97) அவர்தமது பல கவிதைகளை
“....... வற்றாத
எடுத்தாண்டு உரை வகுத்திருப்பது குறிக்கத்
நதி ப�ோலக் கருத்துகளை
தகுந்தது. ஹைக்கூ கவிதை வரை அவர்
வாரி வழங்கும்
சிந்தித்திருப்பதும் (ப.506) ப�ோற்றுதற்குரியது.
ஆற்றல் மிகு அறிஞன்”
சங்கம் முதல் இன்றைய கவிதைகள் வரை
			
(த�ொ.கா.பூ.ப.62)
அவர் சுட்டியிருப்பது அவரது இலக்கியப்
இங்கே அறிவியலின் செயலானது,
பரப்பினை, நவீனஆற்றலைவெளிப்படுத்துவ
கலைஞரின்
உரைத்திறத்திற்கு
ஒப்பிடப்
தாய்அமைகின்றது.
படுகிறது.

உவமைகள் எடுத்தாளுதல்:

இலக்கியத்தை அழகுபடுத்தும் முதலணி
அல்லது தாயணி உவமையேயாகும். அது
காலத்தால்
மிகவும்
முற்பட்டதுமாகும்.
த�ொல்காப்பியர் 'உவமவியல்' என ஓரியலே
வகுத்திருப்பது ப�ோலச் சங்கப்பாடல்களிலும்
ஏறத்தாழ த�ொண்ணூறு விழுக்காடு உவமையே
இடம் பெறுகிறது என்னும் “தமிழண்ணல்”
(தமிழண்ணல்., இலக்கிய வரலாறு, ப.160.)
கருத்துப்படி, இலக்கியத்தை அழகுபடுத்தும்
முதல் அணி உவமையேயாகும். எல்லா
அணிகளுக்கும் 'வேராய்' விளங்குவதும், மிகத்
த�ொன்மையானதும்,
இவ்வுவமையணியே
ஆகும். கவிதைகளைத் தகுதியாக்குவதும்,
அழகுபடுத்துவதும்
உவமைகளேயாகும்.
இத்தகைய சிறப்புடைய 'உவமை'யினைக்
கலைஞர் தமது உரையில் பல இடங்களில்
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“அவர்கள் தம்மை அறியாமல்
தலை கவிழ்ந்து க�ொண்ட காட்சி,
காம்புகனம் தாங்காத
காரணத்தால் குனிந்து க�ொண்ட
கமல மலர்க் கூட்டம் ப�ோல் இருந்தது 		
			
"(த�ொ.கா.பூ,ப.63)
அறியாமை
க�ொண்ட
மக்கள்
தலைகவிழ்ந்த
காட்சியானது,
தாமரை
காம்பு கனம்தாங்காது தலை குனிந்ததுடன்
ஒப்பிடப்படுகிறது.
“தாயின்கை அவள்மீது
மெல்லப்படர்ந்த க�ொடி
ப�ோலவும்”
(த�ொ.கா.பூ,ப.167)
இங்கே தாயின் கையானது படர்ந்த
க�ொடிக்கு உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஜனவரி - மார்ச் 2022

"தனிமைத் தணலில்
பசலைக் க�ொடிவதங்கிடவ�ோ நான்! ” 		
			
(த�ொ.கா.பூ,ப.188)

மாலையைக் கரிய
முடியில் சூட்டிக் க�ொண்டு”
			
(த�ொ.கா.பூ. ப.210)

தலைவி வாடுவது பசலைக் க�ொடி
வாடுவதற்கு உவமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

புலி: புலியின் கண்ணை வெண்மையான
த�ோலுக்கு ஒப்பாய்ச் சுட்டியுள்ளார்.

“ப�ோர் நடந்த இடத்தில், புலிய�ொன்று
“புலியின் கண்ணைப் ப�ோல்
யானைகள் நடுவே சிக்கியது ப�ோல்
வெண்மையான த�ோல் எனும்
சிக்கி உறுதிப்பாட்டின்
கள்ளை” (த�ொ .கா.பூ,ப.232)
வலிமையால் வெளிவருகிறாள்”			
வெண்மைக்கு
ஒப்பாய்
புலியின்
			
(த�ொ.கா.பூ,ப.196)
கண்ணைக் கூறுதல் இயல்பேயாயினும், த�ோல்
புலிய�ொன்று யானை நடுவே சிக்கிய எனும் கள்ளிற்கு ஒப்பாய்க் கூறுதல் இயல்புக்கு
தன்மையானது, ப�ோரில் வீரன் வெளிப்பட்ட மீறிய சிந்தனையாய் உள்ளது.
தன்மைக்கு உவமையாகக் கூறப்படுகிறது.
அட்டை:
அறுபட்ட
அட்டை
'வேட்டைக்கு வந்த வேந்தர் தாங்கள்
ஏத�ோ, ஒரு மானைப் ப�ோல் என்னை
வேட்டையாடிவிட்டு” (த�ொ.கா.பூ,ப.202)

இங்கே மான்,
ஒப்பாக்கப்படுகிறது.

ஒரு

பெண்ணுக்கு

2. உணர்வுக்கு உவமை சுட்டல்
மனித உணர்வுகளையே உயிர்களுடன்
ஒப்பிட்டுக் கூறப்படுகிறது.
”துள்ளிக் குதிக்கிற முரட்டுக்
குழந்தையைப் ப�ோல அடம் பிடித்து
ஆட்டம் ப�ோடும் காமஉணர்வின்
உச்சகட்டமும் ” (த�ொ.கா.பூ,ப.210)
இதில் துள்ளிக்குதிக்கும் குழந்தையின்
செயலானது காமஉணர்வோடு ஒப்பிடப்
படுகிறது.
செயலை
உணர்வுடன்
ஒப்பிட்டுள்ளார் கலைஞர்..
3. விலங்குகளை உவமைகளாக எடுத்
தாளுதல்
குயிலின் வாய் அலகானது
புனலிக்
க�ொடியின் ம�ொட்டுக்களுக்காகப் ஒப்பிடப்
படுகிறது.
"குயிலின் வாய் அலகு ப�ோன்ற கூரிய
ம�ொட்டுகளையுடைய புனலிக் 			
			
க�ொடியின்
பூக்களால் த�ொடுக்கப்பட்ட
January - March 2022

துடிதுடிப்பது, இங்கே ப�ோரில் அறுபட்ட
வீரனின் தலையும் உடலும் ஆடுவதற்கு
ஒப்பாகக் கூறப்படுகிறது.
“அறுபட்ட அட்டையின் உறுப்புகள்,
பெருநிலத்தில் படியாமல்
ஆடித் துடிப்பது ப�ோல்
அறவே வீழ்ந்துபடாது
அவன் தலையும் உடலும்
கால்கைகளும் \
ஆடிக்கொண்டும் துடித்துக்
க�ொண்டுமிருக்கின்றன”
			
(த�ொ.கா.பூ, ப...233)

மீன்கள்: மன்னனைச் சுற்றி மாற்றார்
ப�ோரிடுவது, அயிரை மீன்களின் கூட்டத்திற்கு
ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த உவமையிலிருந்து
அவன் மாற்றாரைத் துச்சமென மதிப்பதையே
அறியமுடிகிறது.
“தம்முடைய உயிரனைய வேந்தனை
மாற்றார் படைவீரர்களும்,
தளபதிகள் சிலரும்
அயிரை மீன்களின் கூட்டம் ப�ோல்
சூழ்ந்து க�ொண்டு
ப�ோரிடும்நிலையைச் சற்று
த�ொலைவில் ப�ோரிட்டுக்
க�ொண்டிருந்த ஒரு
வீரன் கண்டுவிட்டான்”
			
(த�ொ.கா.பூ, ப.233)
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புலி, நாகம்: அடிபட்ட புலியும், க�ோழைய�ொருவனது செயலானது. யாழ்
நாகமும் மீண்டும் சீறியதென்றால் எத்தகைய நரம்பு அதிர்வதற்கு ஒப்பாகக் கூறப்படுகிறது.
க�ொடூரமான நிலை ஏற்படும�ோ, அதனையே
"ஒரு க�ோழைக்கு இங்கு
வீரனின் வீரத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது.
இருபடையிலும் இடமில்லை
யென்றுரைத்து
”என் தலைவனுக்கு
மிரட்சியினால் மீட்டிவிட்ட
ஆபத்தா? என்று கனல் மண்டி விட்ட
யாழ் நரம்பு ப�ோல்
கண்கள�ோடும் கையில் ஏந்திய 		
மேனி அதிர்வோரை
கட்கம�ோடும்
அடையாளம் கண்டு
அங்குப் பாய்ந்தான் அடிபட்ட
அவரைக்களம் விட்டு
புலி ப�ோல!
ஓட்டிவிட்ட நிகழ்ச்சிகளும்
மிதிபட்ட நாகம் ப�ோல!”
ஒன்றிரண்டு விதிவிலக்காக உண்டு!" 		
			
(த�ொ.கா.பூ,ப.233)
			
(த�ொ.கா.பூ, ப.233)
உவமையுடனேயே
த�ொடரினை
4. வினை உவமைகள் பயன்படுத்துதல்
முடித்துள்ளபான்மை ஆர்வத்தைத் தூண்டுவ
தாயுள்ளது.
சிட்டுப் ப�ோல் பறந்து விட்டாள்
பருந்து, கிளி: தலைவன், தலைவியைக் என்பதில் அவள் பறந்துவிட்ட செயல்
காணச் சென்ற வேகத்திற்கு ஒப்பாக, பருந்து சிட்டுக் குருவி பறப்பத�ோடு ஒப்பிட்டுக்
இஃது
வினை
கிளியை ந�ோக்கிச்
செல்லும் வேகம் கூறப்பட்டுள்ளமையால்
உவமையாகக்
கருதப்படுகிறது”(த�ொ.கா.பூ,
கூறப்படுகிறது.
ப.480)
“பருந்தொன்று கிளிந�ோக்கிப்
5. பயன் உவமை எடுத்தாளுதல்
பாய்வது ப�ோல்
"மழை நிகர்வள்ளல்” ”(த�ொ .கா.பூ, ப.165)
பாங்கன் ச�ொன்ன திசைந�ோக்கிப்
என்பதில்
மழை எவ்வாறு நல்லவர் கெட்டவர்
பறந்து சென்றான்”
என்று பாராமல் பெய்கிறத�ோ, அதைப்
			
(த�ொ.கா.பூ,ப.264)
ப�ோல் அரசன் என்பவன் தன்னைநாடி வரும்
அனைவருக்கும் ப�ொருளை வழங்குவான்.
பிற ப�ொருள் உவமைகள்:
இதில் மழை என்பது பயன்உவமை ஆகிறது.
முரசு: முரசுகள் முழங்கும் சப்தத்திற்கு
6. மெய் உவமைகள் சுட்டல்
உவமையாக
இடிமுழக்கமும்,
கடலில்
உண்டாகும் புயலும் கூறப்படுகிறது.
“சங்கனையகழுத்து” (த�ொ.கா.பூ.ப.280)
என்பதில் சங்கினைப் ப�ோன்று அவளுடைய
“ப�ோர் த�ொடங்கிட
கழுத்து இருந்ததைச் ச�ொல்லியதால் இது
இருதரப்பிலும் முரசங்கள்
மெய் உவமை ஆயிற்று.
ஒலிக்கின்றன. ஒன்று க�ோடைகால
இடிமுழக்கம் ப�ோல்! மற்றொன்று
க�ொந்தளித்துக் கடல் தாண்டும்
புயல்முழக்கம் ப�ோல்! "
			
(த�ொ.கா.பூ,ப.233)
இத்தொடரினை
உவமையைக்
க�ொண்டே
முடித்திருப்பதும், கலைஞரின்
நடைச்சிறப்பிற்குச் சான்றாய் உள்ளது.
யாழ்:
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ப�ோரில்

புறமுதுகிட்டு

ஓடும்

7. உருஉவமை பயன்படல்
“ப�ொன்னார் மேனியாள்” (த�ொ.கா.பூ,
ப.423) என்பதில் ப�ொன்னைப் ப�ோன்ற
நிறமுடையவள். இதில் உருஉவமை ஆயிற்று.
"குழல் ப�ோன்ற ம�ொழி" - இசையை செவியால்
மட்டுமே உணர முடியும். “தேன் ப�ோல்
இனிக்கும்" - சுவையினை நாவினால் மட்டுமே
உணர முடியும்.
ஜனவரி - மார்ச் 2022

அணிகள் எடுத்தாளுதல்:

குமரனுக்காக!

1. உருவக அணி
உவமை
அணியில்
உபமான
உபமேயங்கள் வேறு வேறானவை என்ற
எண்ணம் அகல்வதில்லை. உருவகத்தில்
இரண்டும் ஒன்றே என்ற அபேத உணர்ச்சி
தலையெடுக்கிறது. எனவே, உவமையின்
செறிவார்ந்த வடிவமே உருவகம் எனலாம்.

(த�ொ .கா.பூ.ப.301)

'கன்னற் சுவையாகக் கனியின் சாறாகக்
(தண்டி.நூ.39)
காந்தப் பிணைப்பாக" (த�ொ.கா.பூ. ப.457)
என்று பல இடங்களில் தன்மையணியின்
சுவைபட அமைத்துள்ளார்.
3. விர�ோத அணி

மாறுபட்ட ச�ொல்லாலும், ப�ொருளாலும்
ஆசிரியர் தலைவன் - தலைவியிடையே மாறுபட்டு
இயல்புடைய
விளைவைத்
நிகழும்
களவியல்
மெய்ப்பாடுகளைக் தருவது விர�ோத அணியாகும். இதனைத்
குறிப்பிடுகையில்,
தண்டியலங்காரம்,
“த�ொண்டைவரை வந்த
வார்த்தை வெளிவராமல்
இரண்டு இதழ்க் கதவும் அடைத்தாள்!
அந்தி வானக் கன்னமிரண்டும்
மேலும் சிவந்திட
அவன் செயல் எதிர்பார்த்துக்
காத்திருந்தாள்” (த�ொ.கா.பூ, ப.442)
என்று உருவக அணியைப் பயன்படுத்தி
யுள்ளார்.

"மாறுபடு ச�ொற்பொருள்
மாறுபாட்டு இயற்கை
விளைவு தரஉரைப்பது
விர�ோதம் ஆகும்.” (தண்டி.நூ.151)
என இயம்பியுள்ளது. தலைவன் தலைவியின் கனவு வெளிப்பட்ட காலத்துத்
தலைவி,

“நெருப்புக்
கதிரவன்
குளிரைப்
ப�ொழிந்தான்;
2. தன்மை அணி
நீ என்னருகில் இருந்த ப�ோதென்றும்
குளிர் நிலா வெப்பம் க�ொட்டியது;
ஒரு
ப�ொருளின்
தன்மையினை,
நீ என்னைப் பிரிந்திருந்த ப�ோதென்றும்,
அதற்குரிய
ச�ொற்களால்
உரைப்பது
உடன் ப�ோக்கா? உடனடி மணவிழாவா?
தன்மை எனும் அலங்காரமாகும். இதனைத்
உதடிரண்டும் ஒட்டித்தான்
தண்டியலங்காரம்,
கிடக்குமா? என்
“எவ்வகைப் ப�ொருளும்
வினாவுக்கு விடையளிக்க
மெய்வகை விளக்கும்
ஒரு ந�ொடி நேரம்
ச�ொன்முறை த�ொடுப்பது
திறப்பதற்கும் மறுக்குமா?’
தன்மை ஆகும்"
			
(த�ொ.கா.பூ,ப.575)
என்று கூறியுள்ளது.
ஆசிரியர் தமது நூலில் காதலின் 			
என்று புலம்புவதாக ஆசிரியர் படைத்துக்
குணத்தன்மையினை,
காட்டியுள்ளார்.
“கண்துஞ்சார் பசி ந�ோக்கார் "
இதில் நெருப்பு, குளிர், வினா, விடை,
			
(த�ொ.கா.பூ,ப.273)
அருகில், த�ொலைவில், ஒட்டுதல், திறத்தல்,
“குளத்தில் கெண்டைமீன் துள்ள
'எனச் ச�ொற்கள் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்டு
மறந்தாலும்
இருத்தலின்
ச�ொல்விர�ோதம்
ஆயிற்று.
நதியில் வாளை மீன் வர மறுத்தாலும்
உடன்போக்கு, மணவிழா என்பன ப�ொருள்
இந்தக் குமரி மட்டும் காத்திருப்பாள்
விர�ோதம் ஆயிற்று.
January - March 2022
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4. பின்வருநிலையணி

இங்குத் த�ொல்காப்பியத்தின் சிறப்பி
னையும்,
த�ொன்மையினையும்;
வியந்து
செய்யுளுள், முன்னர் வந்த ச�ொல்லாவது
கூறுவதற்காய், சிலம்பிற்கு முந்தியது என்றும்,
ப�ொருளாவது தனித்தனியாகவ�ோ அல்லது
தமிழர்க்குக் கிடைத்த கருவூலம் என்றும்
ஒன்று சேர்ந்தோ பின்னர்ப் பலவிடங்களில்
கூறியிருப்பதால் இது அதிசய அணியாயிற்று.
வருவது பின்வருநிலையணி ஆகும்.
6. நுட்பஅணி
"முன்வருஞ் ச�ொல்லும்
நுட்பம் என்பது அறிதற்கு அருமையானது.
ப�ொருளும் பலவயின்
பிறர்
கருத்தினை உணர்ந்து அதற்குரிய
பின்வரும் என்னிற்பின்
மறும�ொழியை வெளிப்படையாகக் கூறாமல்
வருநிலையே" (தண்டி.நூ.160)
குறிப்பினால�ோ அல்லது த�ொழிலினால�ோ
இதில் ஒரு முறை வந்தச�ொல், ஒரே ஊகித்து அரிதாக அறியத்தக்க செய்கைத்
ப�ொருளில் பின்னும் பின்னும் வருதல் திறமுடையது நுட்ப அணியாகும்.
ச�ொல்பொ ருள் பின்வருநிலையணி.
"தெரிவு வேறுகிளவாது குறிப்பினும் 		
"நிலைபெறவே வாழ்வது
			த�ொழிலினும்
தான் நிகரில்லாக் காஞ்சி,
அரிதுணர் வினைத் திறம் நுட்பமாகும்." 		
தலைக�ொடுத்துத் தன்மானம்
			
(தண்டி. நூ.45)
காத்திடச் ச�ொல்லுவது தான்
என்பது நூற்பா.
காஞ்சி 		
(த�ொ.கா.பூ,ப.254);
"இந்தக் காலகட்டத்துப் பெண்களின்
இங்கு 'காஞ்சி', 'காஞ்சி' என்று காஞ்சித்தி
நிலைய�ோடும், அவர்கள் அனுபவிக்கும்
ணையைப்பற்றிக்கூறியுள்ளார்.
உரிமைகள�ோடும்,
இரண்டாயிரம்
5. அதிசயஅணி
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்துப்
கவிஞன் தான் கருதிய ஒரு ப�ொருளினது பெண்களின் நிலை ஆண்களின் நிலை
அழகினை
உவந்து
ச�ொல்லுங்கால் ஆகியவற்றைப் பழம்பெரு வரலாறுகளில�ோ,
கவிஞருலகத்தின்
கற்பனை
வரம்பைக் இலக்கியங்களில�ோ படித்துப் பார்த்துவிட்டு
கடவாத நிலைமைய�ோடு கற்றோர் வியக்கும் அவற்றைத் தவறாகவும், தரக்குறைவாகவும்
விமர்சித்துக் க�ொண்டிருப்பதைவிட, அக்கால
வண்ணம் கூறுவது அதிசய அணியாகும்.
நிலையை அறிந்து க�ொள்ளத் துணைபுரியும்
“மனப்படும் ஒரு ப�ொருள்
சாதனங்களாக மட்டுமே அவற்றைப் பார்க்க
வனப்புவந்துரைப் புழி
வேண்டும்” (த�ொ.கா.பூ, ப.354) இத்தகைய
உலகு வரம் பிறவா நிலைமைத்தாகி
நுட்பமான கருத்தைக் கூறிநுட்ப அணியை
ஆன்றோர் வியப்பத் த�ோன்றுவது
அமைத்துள்ளார்.
அதிசயம்” (தண்டி.நூ.53)
7. உயர்வு நவிற்சி அணி
என்பது நூற்பா.
கற்போரும்
கேட்போரும்
வியந்து
“சிலம்புக்கு மிக முற்பட்ட
மகிழும்படி பெரியதைப் பெரியதாகவும்,
காலத்திலேயே
சிறியதை மிகச்சிறியதாகவும் திறமையுடன்
கூறுவது
இது.
மனப்படும்
ஒரு
சீர்மிகு இலக்கண இலக்கியப்
ப�ொருள்
வனப்புவந்துரைப்புழி,
உலக
பூங்காவாக,
வரம்பிறவாநிலைமைத்தாகி,
ஆன்றோர்
தமிழர்க்குக் கிடைத் தகருவூலம்
வியப்பத் த�ோன்றுவது அதிசயம்! எனத்
தன்னேரில்லாத் த�ொல்காப்பியம்!"
தண்டியலங்காரம் கூறும் அதிசய அணியே
			
(த�ொ.கா.பூ.ப.292)
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உயர்வு நவிற்சி எனலாம்.
"வல்லினம், மெல்லினம்,
இடையினம் ஒன்றுபட்டுத்
“தமிழ்” என்றே
தகத்தகாய ஒளிபரப்பிடும்போது;
தமிழர்கள் பல கூறுகளாகப்
பிளவுபட்டுப்
பாழ்பட்டுக் கிடப்பது நியாயந்தானா? 		
			
"(த�ொ.கா.பூ.ப.65)

"விஞ்ஞானப் புதுமை
காரணமாக அமெரிக்க
நாட்டு முயற்சியினால் ஆ
ம்ஸ்ட்ராங் என்பவர்
சந்திரமண்டலத்தில் காலடி வைத்து,
க�ொடி நாட்டித் திரும்பினார்.
அங்குக் கிடைத்த
ஒருவகைக் கற்களையும்
க�ொண்டுவந்தார் " (த�ொ.கா.பூ,ப.213)

இங்குப் புதுமையைக் கண்டுவியந்து
இங்குத் தமிழ் எழுத்தின் ஒற்றுமையைக் கூறுவதாய் அமைத்துள்ளார்.
கூறிவியக்கச்
செய்து,
அதனுடனேயே,
எனவே, கலைஞர் த�ொல்காப்பியத்திற்குப்
தமிழர்கள் தம்முள்பிளவுபட்டுக் கிடக்கும்
புதுமையாகத் தமது பாணியில் பல்வித
சிறுமையினையும் வியந்து கூறியுள்ளார்.
உத்திநயங்கள�ோடு உரையெழுதிச்செல்கிறார்.
"ஆளுமைக்காக அமைக்கப்பட்ட
இவரது உரை அவரது இலக்கிய இலக்கணப்
எல்லாப் பிரிவுகளுமே வருணம்
புலமையை, படைப்பாற்றலை, திறனாய்வுப்
காரணமான பிரிவுகள்
புலமையை,
ச�ொல்லாற்றலை,
தமிழ்,
என்பது குறுகிய ந�ோக்குடன் வாதாடும்
தமிழர் குறித்த உணர்வுகளை, சமுதாய
'பெரிய�ோர்'(?)களின் வக்கிரச்
விழிப்புணர்வுகளை, வெளிக்காட்டிச் சிறந்து
சிந்தனையே
விளங்குகிறது எனலாம்.
தவிர வேறில்லை " (த�ொ.கா, 149)
இங்கு
வருணப்
பாகுபாட்டைப்
பிரித்தவர்களைப்
பெரிய�ோர்
என்று
இழிவுபடுத்திக் கூறியுள்ளார்.
"பண்டைத் தமிழர் ஒருவருக்கொருவர்
ப�ோரிட்டு
வெற்றியும் த�ோல்வியும்
அடைந்தவர் எனினும்,
இருநிலையிலும் அவர்கள்
வீரம் விளைத்தனர்.
தீரம் காட்டினர். மானம்
காத்தனர் என்பதற்குத்
த�ொல்காப்பியத்திற்குத் துணை நின்று
புறநானூறும் அவ்வையார்
வாயிலாகச் சான்று
கூறுகிறதன்றோ!" (த�ொ .கா.பூ, ப.211)
இங்குப் பண்டைய வீரர்களின் வீரமும்,
மானமும்,
த�ொல்காப்பியம்
அதனைப்
பதிவு செய்துள்ள தன்மையும், அதனையே
அவ்வையார் எடுத்துக்கூறியுள்ள முறையையும்
வியந்து ப�ோற்றியுள்ளார்.
January - March 2022
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-2, வினையியல், அனைத்திந்தியத்
தமிழ் ம�ொழியியற் கழக வெளியீடு
- 13.,அண்ணாமலைநகர், சென்னை
(1982)
3. அரவிந்தன்,
மு.வை.,
உரையாசிரியர்கள்,
மணிவாசகர்
பதிப்பகம், சென்னை (1968)
4. அழகேசன், சு., (த�ொ.ஆ) இலக்கண
ஆய்வு,
த�ொல்காப்பியம்
த�ொல்காப்பியர் மன்றம், நாஞ்சில்
ஆப்செட்
பிரிண்டர்ஸ்,
69-1,
நீதிமன்றசாலை, நாகர்கோவில்(2001)
5. ஆதித்தன், ஏ., இலக்கணப் புதுமை,
சங்குமுத்து வெளியீடு, மதுரை (1982)
6. கருணாநிதி
மு.
கலைஞர்
–
த�ொல்காப்பியப் பூங்கா, தமிழ்க்கனி
பதிப்பகம், சென்னை (2003)

நிறுவனத்தின் வாயிலாக வெளியிட்டுள்ளார்.
பதிப்பாசிரியராக
6
நூல்களை
வெளியிட்டுள்ளார்.
ஏறக்குறைய
ஐம்பது
ஆய்வுக்
கட்டுரைகளை எழுதியுள்ள இவர் மலேசியா,
இலங்கை
ப�ோன்ற
வெளிநாடுகளுக்குச்
சென்று கட்டுரை வாசித்தும், கருத்தரங்க
நிகழ்வினை
நிகழ்த்தியும்
வந்துள்ளார்.
ஒருங்கிணைப்பாளராகத் தேசிய மற்றும்
பன்னாட்டு நிகழ்வுகள் பல நிகழ்த்தியுள்ளார்.
காந்தியச் சிந்தனை, விவேகானந்தர் மையத்
தேர்வு, நாட்டுப்புறவியல் ஆகியனவற்றில்
பட்டயங்களைப்
பெற்றுள்ளார்.
பத்து
ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆசிரியப் பணியில்
அனுபவம் பெற்றவர். தற்சமயம் சாத்தூர்,
ஸ்ரீ எஸ். ராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக்
கல்லூரியின் தமிழ்த்துறைத் தலைவராகப்
பணியாற்றி வருகின்றார்.
l

7. சண்முகதாஸ், அ., தமிழ்மொழி
இலக்கண இயல்புகள், முத்தமிழ்
வெளியீட்டுக் கழகம், யாழ்ப்பாணம்
(1992)
8.	ஜுன்
லாரன்ஸ்,
செ.,
(ப.ஆ),
த�ொல்காப்பிய
இலக்கண
ம�ொழியியல் க�ோட்பாடுகள், உலகத்
தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன வெளியீடு,
சென்னை (2001)

ஆசிரியர் குறிப்பு:
திருமதி முனைவர். பி. ஸ்ரீதேவி அவர்கள்,
இளங்கலைத் தமிழ் இலக்கியம், சிவகாசி
ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்கஸ் ராஜரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரியிலும், முதுகலைத் தமிழ்
இலக்கியம், சிவகாசி அய்ய நாடார் ஜானகி
அம்மாள்
கல்லூரியிலும்,
முனைவர்
பட்ட
ஆய்வினை
மதுரை
காமராசர்
பல்கலைக்கழகத்திலும் பெற்றவர். 'தமிழ்நூல்
உணர்த்தும் தமிழ் இலக்கணம்' என்னும்
இலக்கண
நூலை
வெளியிட்டுள்ளார்.
‘பரிபாடலில்
ஆன்மீகமும்
உலகியலும்'
எனும் நூலினை உலகத் தமிழாராய்ச்சி
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Who are the Dravidians?
•

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

•

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

•

Thus, the Dasas are the same as the Nagas and the Nagas
are the same as the Dravidians. In other words what we can
say about the races of India is that there have been at the
most only two races in the field, the Aryans and the Nagas.
(Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches:Vol.7 The Untouchables? Part III, Chapter VII)

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

Hon’ble Minister (1st Minister) of Law and Justice,
Union of India (1947-51).
Minister of Labour in Viceroy's Executive Council
(1942-46).
Chairman of the Constitution Drafting Committee
- Constituent Assembly of India (1946-50).
Member of Parliament - Rajya Sabha for Bombay
State (1952-56).

January - March 2022

67

68

ஜனவரி - மார்ச் 2022

பெரியாரியல் ந�ோக்கில்
நற்றிணை
முனைவர் மு.சு.கண்மணி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
ஸ்ரீ சேவுகன் அண்ணாமலை கல்லூரி, தேவக�ோட்டை

கட்டுரைச் சுருக்கம்:

நற்றிணைப் பாடல்கள் எழுதப்பட்ட
காலச் சூழலும், மக்கள் வாழ்நிலையும்
காலத்தால் முந்தியது. மிகவும் பழமையானது.
அவ்வாறிருக்க தற்காலத்தில் எழுந்துள்ள
மக்கள் எழுச்சி சிந்தனைகளான இசங்கள்
19, 20ஆம் நூற்றாண்டில் த�ோன்றியவை.
இருப்பினும் எல்லா 'இசங்கள்' த�ோன்றுவதற்கு
முன்பே ‘புத்தர்’ மனிதநேயக் க�ொள்கைகளை
அனைத்து
மக்களுக்காக
உருவாக்கி
மக்களிடையே
சென்றடையச்
செய்தார்.
அது புத்திசமாக உருவானது. எல்லா வகை
இசங்களும் ச�ொல்லும் செய்தி ஒன்று தான்.
எல்லா மக்களும் சமம். எந்த நிலையிலும்
உயர்வு தாழ்வு இல்லை என்பதே. மார்க்ஸியம்
என்பது ப�ொருளாதார சமத்துவக் க�ொள்கை.
பெண்ணியம் என்பது பாலின பேதமற்ற
சமத்துவம் பெரியாரிசம் என்பது பிறவி
பேதமற்ற
சமத்துவமும்,சுயமரியாதையும்
கலந்த மனிதநேயக் க�ொள்கை ஆகையால்
பெரியாரிசத்தை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு நற்றிணையை ஒப்பிட்டு ஆய்வது
இவ்வாய்வின்
முக்கிய
ந�ோக்கமாகக்
கருதப்படுகிறது.
காலத்தால் பழைமை வாய்ந்த பண்டைத்
தமிழரின் வாழ்வில், தற்கால இசங்களுடன்
எவ்வாறு
ஒத்துப்போகும்?
அதனை
January - March 2022

ஒப்பிடுவது சரிதானா? என்ற கேள்வி எழுவது
இயற்கை. சங்க இலக்கியங்கள் ச�ொல்வது
மக்களின் அற்றைக் கால வாழ்வியல்,
இசங்கள்; ச�ொல்வது, மனிதனின் தனிமனித
சுதந்திரமும் உரிமையும் ஆகும். ஆகவே,
அன்றைய கால வாழ்க்கையில் இத்தகைய
சமமான
தன்மையுடன்
வாழ்க்கையை
மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்களா? என்பதே ஆய்வின்
அடிப்படைப் ப�ொருண்மைகளாகும்.
நற்றிணை
சங்க
இலக்கியங்களுள்
முதன்மை
நூலாகக்
கருதப்படுகிறது.
இது
400
பாடல்களைக்
க�ொண்டது.
தனித்தனியாகக் காணப்படும் பாடல்களை
ஒன்றாகத் த�ொகுத்தளித்துத் தந்துள்ளனர். 187
புலவர்களால் பாடப்பட்ட இத்தொகுப்பில்
10 பேர் பெண்பாற் புலவர்கள்; இதில்
234ஆம் பாடலும், 385 ஆம் பாடலின் ஒரு
பகுதியும்
கிடைக்கவில்லை
என்பதை
இலக்கிய
வரலாற்று
ஆய்வாளர்கள்
பதிவு செய்துள்ளனர். பெயர் தெரியாப்
புலவர் வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ள 190
பாடலை நக்கண்ணையாரும், 165 பாடலை
நல்வெள்ளையாருமாகிய
பெண்பாற்
புலவர்கள் எழுதியதாகச் சில ஆய்வாளர்கள்
வரிசைப்படுத்தியுள்ளனர். அதனடிப்படையில்
பெண்பாற் புலவர்கள் பாடிய பாடல்களின்
எண்ணிக்கை 25 எனக் கணக்கிடப்பட்டு
ஆய்வுக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன.
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நற்றிணை
அகம்
பற்றி
அமைந்திருப்பதால். அதனைத் த�ொல்காப்பிய
இலக்கண வரையறைப் படி கைக்கிளை,
குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை,
பெருந்திணை
என்ற
அடிப்படையில்
களவு வாழ்க்கையையும், அது த�ொடர்பான
செயல்பாடுகளும், (வரைவு) கற்பு வாழ்க்கை
த�ொடர்பான செயல்பாடுகள் இவை இரண்டும்
அன்பின் ஐந்திணையில் அடங்குவன.
களவு வாழ்க்கையின் த�ொடக்கம் ஆண்
கைக்கிளையில்தொடங்குவதே
இயல்பாக
உள்ளது. தலைவனின் மனம் தலைவியின்
அழகைக் கண்டு அதில் ஈர்ப்பு ஏற்பட்ட பின்
பெண்ணின் சைகைக் குறிப்பின் மூலம் அவள்
காதலை உணர்ந்து க�ொள்ளுதல். நற்றிணையில்
களவு த�ொடர்பான பாடல்கள் 46 இடம்
பெற்றுள்ளன. அதில் 25 தலைவன் கூற்று
பாடல்கள் (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 நிலையில் 14
த�ோழி கூற்றுப் பாடல்கள்இடம்பெறுகின்றன.
(6,8,13,25,32,39,65,75,77,80,82,95,101).தலைவி
கூற்றுப் பாடல்கள் (332,334,335,382,102,54,70) 7
மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் இந்தப்
பாடல்கள் காதல் மிகுதியைத் தெரிவிக்கும்
பாடல்களாக உள்ளன.
இதில் கைக்கிளை என்று ச�ொல்லப்படும்
‘முதல் பார்வை’ களவு என்பது தலைவனிடம்
மட்டுமே த�ோன்றுவதாய் அமைந்துள்ளது.
இதைத்
தான்
அக
இலக்கணங்களும்
கூறுகின்றன. கைக்கிளைக்குத் துணை நிற்கும்
த�ோழியின் கூற்றுகள் அடுத்த நிலையில்
இருக்கின்றன.
ஆனால்,
தலைவியின்
கைக்கிளை குறித்த பாடல்கள் நற்றிணையில்
எங்கும் இடம் பெறவில்லை. குறிப்பாக
75ஆவது பாடலில் தலைவன் கூற்றில்
த�ோழியைப் பார்த்து “சேயரி பரந்த ஆயிழை
மழைக்கண்,உறாஅ ந�ோக்கம் உற்ற என், பைதல்
நெஞ்சம் உய்யுமாறே” என்ற மாமூலனாரின்
வரிகள் தலைவியிடம் தன் காதலை எடுத்துக்
ச�ொல்லி அவள் ந�ோக்கத்தை அறிந்து
வருமாறு தலைவன் த�ோழியிடம் கூறுகிறான்.
பார்த்தவுடன் காதல் க�ொண்ட தலைவன்
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தலைவியின் விருப்பினை அறிய, த�ோழியின்
உதவியை நாடுவதாகப் பெரும்பான்மையான
பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
பார்த்தவுடன் ஏற்படும் காதல் குறித்துப்
பெரியாரியம்
கூறுவது
என்னவெனில்
“உண்மைக் காதல் என்பது ஒருவரை ஒருவர்
பார்த்தவுடன் உண்டாகுமா? அல்லது க�ொஞ்ச
நாளாவது
பழகியவுடன்
உண்டாகுமா?
பார்த்ததும் ஏற்பட்ட காதல் உயர்வானதா?
அல்லது சிறிது நாள் பழகியபின் ஏற்படும்
காதல் உயர்வானதா? சரீரத்தைத் கூடச்
சரியாய்த் தெரிந்து க�ொள்ளாமல் தூர இருந்து
பார்ப்பதாலேயே ஏற்படும் காதல் நல்லதா?
அல்லது சரீரத்தின் நிலை முதலியவைகள்
தெரிந்து திருப்தியடைந்த காதல் நல்லதா?
என்பவைகளைக் கவனிக்கும்போது சரீர
மாறுபாட்டாலும் ப�ொருத்தமின்மையாலும்
ஏன் எப்படிப்பட்ட உண்மைக் காதலும்
மாறமுடியாது என்பதற்கு என்ன விடை பகர
முடியும்? அல்லது உண்மையாகவே ஒருத்தன்
ஒருத்தியுடன் காதல் க�ொண்டு விட்டால் ஒருத்தி
தப்பாய் அதாவது வேறு ஒருவனிடம் காதல்
க�ொண்டு விட்டதாகக் கருத நேர்ந்தால் அது
ப�ொய்யாகவ�ோ மெய்யாகவே இருந்தாலும்
தன்
மனதுக்குச்
சந்தேகப்படும்படியாய்
விட்டால் அப்போது கூட காதல் மாறாமல்
இருந்தால்
தான்
உண்மைக்
காதலா?
அல்லது தன் மனம் சந்தேகப்பட்டால்
அதிருப்தி அடைந்தால் நீங்கிவிடக் கூடிய
காதல் குற்றமான காதலா என்பதற்கு என்ன
மறும�ொழி பகர முடியும்? (25-பெ.ஏ.ஆ.ப-25)
	மேலே
கூறப்பட்ட
பெரியாரின்
க�ொள்கை அடிப்படையில் இயற்கைப் புணர்ச்சி
என்பதற்கு இலக்கியவாதிகளும், இலக்கண
ஆசிரியர்களும் குறிப்பிடும் ப�ொருளே இங்கு
கேள்விக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இயற்கைப்
புணர்ச்சி என்பது இயல்பாய் ஆணும்,
பெண்ணும் சந்திக்கும் ப�ோது ஏற்படும் காதல்
உணர்வு. அவ்வாறு இருப்பின் த�ோழியின்
உதவியைத் தலைவன் நாட வேண்டிய
அவசியம் என்ன? என்ற கேள்வி இயல்பாகத்
த�ோன்றும் அதைத்தான் பெரியார் அவர்கள்
கேள்வியாய்க் கேட்கிறார்.
ஜனவரி - மார்ச் 2022

	த�ொல்காப்பியர் இதனை
“நாட்டம் இரண்டும் அறிவுடம் 		
படுத்தற்குக்
கூட்டியுரைக்கும் குறிப்புரையாகும்” 		
			
(த�ொல்.கள.5)
நற்றிணையில் இருவரும் ஒத்த பார்வை
க�ொண்டு ஒரு மனதுடன் களவில் ஈடுபடுவது
ப�ோன்ற பாடல்களைக் காணமுடியவில்லை.
இயற்கைப்
புணர்ச்சிப்
பாடல்களிலும்
தலைவியின் அழகில் ஈடுபட்டு காதலுற்ற
தலைமகனைத் தான் காணமுடிகின்றது.

வரையாது காலம் தாழ்த்தும் தலைவனை
விரைவில் வரைந்து க�ொள்ள வற்புறுத்தும் 126
பாடல்களைக் (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)
காணமுடிகின்றது.

“ந�ோயும் நெகிழ்ச்சியும் வீடச் சிறந்த
	வேய்வனப் புற்ற த�ோளை நீயே
என்னுடன் வருதிய�ோ நன்னடைக் 		
இற்செறிப்பிற்கு
உட்படுத்தப்படத்
			
க�ொடிச்சி" (82)
தலைவி படும் துயரினை
என்பதில் தலைவன் தன் விருப்பமே
“கழி சேர் மருங்கில் கணைக் கால் 		
மேல�ோங்கி நிற்பதைக் காணலாம்; அதேப�ோல்
				
நீடிக்
காமம்மிக்க கழிபடர் கிளவி என்னும் கூற்று
கண்போற் பூத்தமை கண்டும் நுண்பல
பெரும்பான்மை களவுக் காலத்தில் தலைவன்
சிறு பாசடைய நெய்தல்
கூற்றாகவே நற்றிணையில் வெளிப்படுகிறது.
குறும�ோ சென்றெனக் கூறா த�ோளே” 		
தலைவியின் காதல் உணர்வு வெளிப்பாட்டுத்
					
(27)
தன்மை
குறைவாகவே
உள்ளது.
குடவாயிற் கீரத்தனார் பாடல் வழி
நற்றிணையில் 4 இடங்களில் மட்டுமே
தலைவியின் வெளிப்பாட்டுத் தன்மையுடைய காணலாம்.
பாடல்களைக் காணமுடிகின்றது.
வரையாது காலம் தாழ்த்தியமைக்குக்
காரணம்
தலைவனாகவே காணப்படுகிறான்.
களவு நீட்டிக்கும் தருவாயில் ஊரின்
கண் ‘அலர்’ த�ோன்றுதலின் காரணமாக நற்றிணைப் பாடல்களில் பழகிய தலைவன்
விடுதல்,
த�ொடர்புகளைத்
இற்செறித்தல் என்னும் வீட்டுச் சிறை மறந்து
த�ொடராமல்
இருத்தல்
(108),
அன்னை
வைப்பு தலைவிக்கு மட்டுமே நிகழ்கிறது.
தலைவனை
வற்புறுத்துதல்
பகல் குறியிடம் வருதல் அனைவருக்கும் அறிந்ததால்
தெரிந்ததால், இரவுக் குறியிடம் வருதல் (145), தலைவியின் உடல் மாற்றத்தினைத்
தாய் அறிந்ததால் விரைவில் மணமுடிக்க
த�ொடர்கிறது.
வற்புறுத்துதல் (251) என்று பல காரணங்களால்
இரவுக் குறியிடம் வருதல், அல்லகுறிப் களவு வாழ்விலிருந்து வரைந்து க�ொள்ள
படுதல்,
வரைந்துக�ொள்ளத்
த�ோழி த�ோழியால் வற்புறுத்தப்படுகிறது. ஆண்,
வற்புறுத்துதல், வரையாது காலம் தாழ்த்துதல் பெண் இருவராலும் மேற்கொள்ளப்படும்
த�ொடர்பான பாடல்கள் நற்றிணையில் அதிகம். காதல் என்பது இருவரும் மனம் ஒப்பித்
138 இடங்களில் இத்தகைய ப�ொருண்மை திருமணம்
செய்துக�ொள்ளக்
குடும்பத்
களை
உள்ளடக்கியதாய்ப்
பாடல்கள் தடை இருந்துள்ளது. குறிப்பாகத் தாய்
காணப்படுகின்றன. இதில் இற்செறித்தல் மறுப்பதாகவும்,
இற்செறிப்பதாகவும்
த�ொடர்பான 12பாடல்கள் (27, 136, 132, 134, 173, காணப்படுகிறது.
வரைந்து
க�ொள்ளும்
191, 192, 194,232, 319, 372, 373)அமைந்துள்ளன.
ந�ோக்கமும் செயல்பாடுகளும், பெண் மற்றும்
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பெண்ணைச் சார்ந்த நட்பாகிய த�ோழியிடமே
அதிகமாக காணப்படுகிறது.
காதல் காலங்களில் தவிப்பும், ஏக்கமும்
க�ொண்டிருக்கும் தலைவன், வரைதலின்
வேட்கை
சற்றுக்
குறைந்தவனாகவே
தென்படுகிறான்.
இயற்கைப்
புணர்ச்சி
இடந்தலைப்பாடு,
பாங்கற்
கூட்டம்,
பாங்கியர்
கூட்டம்
ப�ோன்றவைகளின்
ப�ோது ஆண் ஆர்வப்படுவதும், திருமணம்
என்று வந்தவுடன் காலம் தாழ்த்துவதும்,
மற்றவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தித்
திருமணத்திற்கு தயார் செய்வதும் ஏன்? என்ற
கேள்வி எழுகிறது. பெரியாரின் கேள்விகள்
இங்கு உண்மையாகின்றன.
உண்மைக்
காதலாக
இருப்பின்
இருவருக்கும்
வரைதலின்
வேட்கை
ஒன்றாயத்தானே அமைய வேண்டும்? எப்படி
மாறுபடும்? சில இடங்களில் தலைவன்
மறந்துவிட்டான�ோ என்ற ஐயம் ஏற்படும்
வகையில் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. காதல்
என்பது உண்மையாக இருந்தால் எப்படி மறந்து
ப�ோவான்? என்ற கேள்வி எழுகிறது. அப்படி
இருந்தது என்றால் இயற்கைப் புணர்ச்சி
என்பது தெய்வத்தினால் கூட்டுவித்தல் என்ற
கருத்து எப்படிச் சரியாக இருக்க முடியும்?

ஆவத�ொன்றுமில்லை.
வஸ்து
உண்டா
இல்லையா? என்பதுதான் கேள்வி? (பெரி.
விடு.11.05.1943) என்று குறிப்பிடுகிறார்.
பெரியார்
கேட்கும்
கேள்வியை
நற்றிணைய�ோடு
ப�ொருத்திப்
பார்ப்பது
அவசியம். காதல் வேட்கையாக நற்றிணையில்
உள்ள 43 பாடல்கள். ஆனால், அக் காதலை
இல்வாழ்க்கையை ந�ோக்கித் திருப்ப முயற்சி
மேற்கொள்ளும் பாடல்கள் 138. காதல்
என்பது உண்மையானால் திருமணத்தைத்
தூண்டச் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏன்
வரவேண்டும்? அதைத்தான் பெரியார் “வஸ்து
உண்டா? இல்லையா?”என்று இயல்பாய்க்
கேட்கிறார். ‘காதல்’ என்பது உண்மையா?
ப�ொய்யா? என்ற கேள்வி எழுப்புகிறார்
பெரியார்.

வரையாது
காலம்
நீட்டிக்கும்
காலத்தில் ‘ந�ொதுமலர் வரைவு’ வருகிறது.
அதாவது அயலவர் பெண்கேட்டு வருதல்;
அது த�ொடர்பான பாடல்கள் நற்றிணையில்
165, 208, 300 ஆகிய மூன்று பாடல்களில்
வருகிறது. காதலைத் தன் தாய், தந்தையிடம்
கூற முடியாச் சமூகச் சூழலையே இதன்
வழி அறியமுடிகிறது. பெரியார் அவர்கள்
”திருமணம் என்பது வயது வந்த அறிவு
“ப�ொய்யும் வழுவும் த�ோன்றிய 		 வந்த ஓர் ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும்
சம்மந்தப்பட்ட காரியமே ஒழிய மற்ற
			
பின்னர்
ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப” – 		 யாருக்கும் வேறு எந்த கட்டுப்பாட்டுக்கும்
சம்பந்தப்பட்டதல்ல” (பெரி.கு.அ.30.06.1940)
				
(த�ொல்.கற்.4)
திருமணம் என்பதில் ஆண் பெண் ஒப்புதல்
திருமணம் இன்றி ஆணும் பெண்ணும் அவசியம். இதில் மற்றவர்கள் கருத்துச்
கூடி வாழ்ந்த தமிழ்ச்சமுதாயத்தில், திருமண ச�ொல்லவ�ோ, தலையிடவ�ோ எந்த உரிமையும்
முறை க�ொண்டுவந்ததற்கான காரணத்தைத் கிடையாது என்பதே பெரியாரின் கருத்தாக
த�ொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார்.
வெளிப்படுகிறது.
இயற்கையான காதல் என்றால் அதில்
காதல் வாழ்க்கையை நிறைவுக்குக்
எவ்வாறு ப�ொய்யும் வழுவும் த�ோன்றியிருக்கக் க�ொண்டு வரத் திருமணம் செய்தல் வேண்டும்.
கூடும்? ஆக, ‘காதலில்’ ப�ொய் கலந்துள்ளதை அந்தத் திருமணத்திற்குப் ப�ொருளீட்டி வரும்
அறியமுடிகிறது.
இதைத்தான்
பெரியார் ப�ொறுப்பு ஆண்மகனைச் சார்ந்ததாகவே
“காதலில்
இரண்டுவிதமாம்;
ஒன்று இருந்து
வந்துள்ளது.
நற்றிணையில்
உண்மைக் காதலாம்; மற்றொன்று வெறும் வரைவிடைவைத்துப் ப�ொருள்வயின் பிரிதல்
காதலாம். இல்லாத வஸ்துவுக்கு இரண்டு த�ொடர்பான 17 பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன
பெயர்கள் இருந்தாலென்ன? 100 பெயர்கள் (7, 37, 38, 56, 87, 133, 183, 197, 218, 219, 238,
இருந்தாலென்ன?
பெயரைக்கொண்டு 244, 249, 277, 284, 364, 369). வரைவு இடை
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வைத்துப் ப�ொருள்வயின் பிரிதல் என்பது
திருமணத்திற்கான ப�ொருளினை ஈட்டி வந்து
பெண்ணின் தாயாரிடம் அளித்தல் எனக்
குறிக்கப்படுகிறது.
“காதலின் முலைவிலை விடத்தமை 		
				
பாங்கி
காதலிக்கு உணர்த்தலும் காதலி 		
				
நற்றாய்
உள்ள மகிழ்ச்சி உள்ளலும்”			
			
(ந.அ.ப�ொ.வரை-174)
	தலைவியை மணந்து க�ொள்வதற்காகத்
தலைவன் தலைவியின் பெற்றோருக்கு முலை
விலையாகப் பெரும்பொருள் க�ொடுத்தலைப்
பாங்கி
தலைவிக்கு
உணர்த்துதலும்,
அந்தப் ப�ொருளைக்
கண்டு தலைவியின்
தாய்
அடையும்
மகிழ்ச்சியும்
இங்கே
குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் குறிப்பாகத்
தலைவி மீது தலைவன் க�ொண்ட காதலில்
உண்மைத்
தன்மை
அளவிடப்படுகிறது.
அதனை வைத்துத் தலைவியை அவன்
பாதுகாக்கும் முறையும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
பெரியார் பெண்களைத் தற்சார்பு உடையவர்
களாக வாழ வேண்டும் என்கிறார். “பெண்கள்
இன்னொருவரை
நம்பித்தான்
பிழைக்க
வேண்டுமென்கின்ற நிலையில் இல்லாமல்
தங்களைத் தாங்களே பாதுகாத்துக் க�ொள்ள
வேண்டும் த�ொழிலுள்ளவர்களாக பெண்கள்
இருக்க வேண்டும்” (த.பெ.விடு 26.06.1969).

“இன மீன் ஆர்ந்த வெண் குருகு மிதித்த
வறுநீர் நெய்தல் ப�ோல
வாழாள் ஆதல் சுறா த�ோயே”
	பெயர்
அறியப்படாத
புலவரால்
பாடப்பட்ட 183ஆவது பாடலில். தலைவன்
பிரிவைத் தாங்க இயலாப் பெண்ணையும்,
வேறு
வழியின்றிப்
ப�ொருளீட்டப்
ப�ோகும் ஆணையும் த�ோழி கூற்றாகப்
பதிவு செய்துள்ளார், 249ஆவது பாடலில்
உல�ோச்சனார். தலைவியின் சேரிக்குத் தேரில்
வருகிறான்; அங்கு பூக்கள் புலியின் த�ோலைப்
ப�ோலக் காட்சி தர, குதிரை நிற்காமல்
விரைந்து சென்று விட்டது. ஊர் அலர் தூற்ற
அதனால் மீண்டும் வந்து மணமுடிப்பானா
என்ற ஐயம் எழுவதாகத் தலைவி கூற்றுப்
பாடல் அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் ஆணின்
வலிமை கேலிக்கு உட்பட்டால் மனம் ந�ொந்து
ப�ோகும் நிலை ஆணிற்கு ஏற்படுவது பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரைவிற்கான முயற்சியில் ஒன்றாக
‘மடலேறுதல்’ என்ற நிகழ்வு இருந்துள்ளது.
இந்த மடலேறுதல் ஆண்களுக்கானதாகக்
கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது
பெருந்
திணைக்கான குறிப்பாகத் த�ொல்காப்பியம்
குறிப்பிடுகின்றது.
(த�ொ.ப�ொ.அ.தி.56).
காமத்தின்
மிகுதியால்
ஆண்மகன்
மடலேறுவதாகக்
குறிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து நற்றிணையில் ஒரு பாடல் உள்ளது.
ஆணை நம்பி வாழ வேண்டியிருப்ப தலைவன் கூற்றுப் பாடலான 146, இதனைக்
தாலும்,
திருமணத்திற்கு
முன்பே
ஓர் கந்தரத்தனார் பாடியுள்ளார். ‘மதிப்பில்லாத
ஆண்மகன் தன் தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டிய மலர்களைச் சூடி மயக்கமுற்றது ப�ோல்,
கட்டாயம்
இருப்பதினாலும்,
வரைவில் பனைமடலால் செய்யப்பட்ட குதிரையில் ஏறி,
இடையில் ப�ொருளீட்டும் பெரும் ப�ொறுப்பு பல ஊர்களிலும் சுற்றி வருகின்றாய்’ என்று
ஆணைச்
சார்ந்ததாக
உள்ளது.
அந்தக் தலைவன் தனக்குத்தானே கூறிக் க�ொள்கிறான்
கட்டாயம்
இருப்பதனால்
வரையாமல் த�ோழி காதில் கேட்குமாறு. அதற்குக் காரணம்
காலம் தாழ்த்தும் நிலையில் ஓர் ஆண்மகன் “அருளிக் கூடும் ஆர்வ மாக்கள் நல்லேம்
தள்ளப்பட்டிருக்கலாம்
என்ற
கருத்து என்னுங் கிளவி” என்கிறான். தன்னை
சிந்திக்கத்தக்கது. சமுதாயக் கட்டமைப்பில் நல்லவன் என்று ஏற்றுக் க�ொண்டு பெண் தர
ஆண் பெண் என்ற இருபாலரும் இயல்பாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினாலே இவன்
இல்லாமல்
பாதிப்புக்கு
உள்ளாகும் மடலேறுகின்றான்.
நிலையினை உணர முடிகின்றது. இந்த
ஆணும்,பெண்ணும்
உடன்பட்டு
இயல்பற்ற சூழலை நற்றிணை பதிவு வாழும் வாழ்வியலைப் பெரியாரியம் ஏற்கிறது.
செய்கிறது.
கட்டாயத் திருமணம் என்பதே கிடையாது
January - March 2022
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பெரியாரியத்தைப்
ப�ொறுத்தவரையில்.
மடலேறுதல் என்பது அறிவற்ற செயலாகவே
கருதப்படுகிறது. ஆனால், இந்த மடலேறுதல்
த�ொடர்பான செய்திகள் பெரியார் க�ொள்கைப்
பதிவுகளில் இல்லை. ஏனெனில் நடைமுறை
வாழ்க்கையில்
சிக்கலை
மையப்படுத்தி
அதற்கு மனிதத் தன்மைக்கேற்ப விடையாய்
இருப்பதே
பெரியாரியமாக,
அவரின்
க�ொள்கையாக உள்ளது.
பெண், தன் வீட்டார் உடன்படாமை
யினால�ோ அல்லது தன் காதலை வெளிப்
படுத்தும் மன உறுதியற்ற காரணத்தினால�ோ
த�ோழியின் அறிவுறுத்தலின்படி உடன்பட்டு
உடன்போக்கு
மேற்கொள்கிறாள்.
தலைவனுடன் உடன்போக்கு சென்றவிடத்து
நற்றாய், செவிலித்தாய், தலைவன், கண்டோர்
கூற்றுகள்,
இடம்பெறுகின்றன.
இதில்
பெரும்பான்மை தலைவியின் மென்மையும்
அச்சமும்
பக்குவமின்மையும்
நினைந்து
வருவதாக அமைந்துள்ளது.

என்ற
பூதனாரின்
பாடல்,
கற்பு
வாழ்க்கையில் பெண்கள் எப்படிப்பட்ட
இடர்ப்பாடுகள் வந்தாலும், மகிழ்ந்து வாழும்
முறை தான் பெண்கள் கடைப்பிடிக்க
வேண்டும் என்பதும், அப்படிப்பட்ட நிலையில்
பெண் உணவின்றி வாழ்கிறாள் என்று தாய்
வருந்தாமல், பெண்ணின் திண்மையையும்,
பக்குவமான வாழ்வியலையும் நினைத்து
மகிழ்வதாக உள்ளது. அதுவே அறமாகவும்
ப�ோற்றப்பட்டுள்ளது.

எந்த நிலை வந்தாலும் பெண்
ப�ொருளீட்டப்போதல்
கிடையாது
என்பதையே
வாழ்வியல்
முறையாகத்
த�ொல்காப்பியம் முதலான இலக்கண நூல்கள்
கூறுகின்றன. 143 பாடலில் நற்றாய் “நறிய நாறும்
நின் கதுப்பு என்றேனே” என்று கேட்கிறாள்.
இதன்வழி பெண்கள் திருமணத்திற்கு முன்
வாசனை மிகுந்த மலர்களைச் சூடுவதில்லை
என்பது பெறப்படுகிறது. அதில் அவள்
உடன்போனது தவறில்லை; நான் அதனை
உடன்போக்கைத்
தவிர்த்தல்,
(362, அறிந்து க�ொள்ளாமல் இருந்ததுதான் தவறு
162) உடன்போக்கில் இடைச் சுரத்தில் என்று தன்னைத்தானே ந�ொந்து க�ொள்வதாக
செவிலித்தாய் 198, நற்றாய் செவிலித்தாய் கண்ணகன் க�ொற்றனார் பதிவுசெய்கிறார்.
புலம்பல் (110, 143, 179, 184, 271, 279, 293, 305, இதன்வழி பெண்ணின் காதலை மனதார
29, 66) இடைச்சுரத்தில் தலைவன் (149, 202, இயல்பாக எடுத்துக்கொள்ளும் சமுதாயம்
384, 9, 10, 76, 264, 362) என்று உடன்போக்கு இருந்ததை அறிந்து க�ொள்ள முடிகின்றது.
த�ொடர்பாக நற்றிணையில் 21 பாடல்கள் 271ஆவது பாடலில் உடன் சென்ற மகளை மீட்டு
இடம்பெற்றுள்ளன. தலைவியின் மென்மைத் வரும் காட்சியைக் காண விரும்பாத நற்றாயின்
தன்மையைத் தலைவன் உணர்ந்தவனாய் நிலை பதிவாகியுள்ளது. 279ஆவது கயமனார்
உடன் ப�ோக்கினைத் தவிர்க்கும் பாடலாக பாடலில் “சிலம்பு கழீஇச் செல்வம், பிறருணக்
162
பாடல்
அமைந்துள்ளது.
செல்வச் கழிந்த என் ஆயிழை அடியே” என்பதின்வழி,
செழிப்பாக வாழ்ந்த தன் மகள் தான் வாழ்ந்த திருமணத்தின் ப�ோது பெண்ணின் காலில்
வாழ்க்கையை
நினைத்து
வருந்தாமல் அணியப்பட்ட சிலம்பினைக் கழியும் சடங்கு
நிகழ்த்தப்படுவதையும்,
அதைப்
பார்க்க
இருக்கின்ற வாழ்க்கையைச் செம்மையாக
முடியாமல் ப�ோவதை நினைத்துத் தாய்
வாழும் திறன் க�ொண்ட மகளின் கற்பு
வருந்துவதாக அமைந்துள்ளது.
வாழ்க்கையை நினைத்துப் பெருமைப்படும்
293வது
பாடலில்
தன்
ஊரின்
செவிலித்தாயின் கூற்று நற்றிணையில் பதிவு
பெருமையைக் கூறும் நற்றாய்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
“அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு
உணர்ந்தனள் க�ொல்
………………………………………………..
ப�ொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறுமது
கையளே (110)
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“மணிக் குரல் ந�ொச்சித் தெரியல் குடிப்,
பனிக்கள் ஆர்கைப் பார்முது குயவன்
………………………………………………..
விழவுத்தலைக்கொண்ட பழ விறல்
மூதூர்”
ஜனவரி - மார்ச் 2022

என்று
கூறுகிறாள்.
இதன்வழி
பழங்குடியைச் சேர்ந்த குயவன் வாழும்
ஊர் என்று பெருமைபடக் கூறுவதினால்,
குயவன்குடித் த�ொழிலின் பெருமையைப்
பாராட்டும் சமுதாயம் என்பது பெறப்படுகிறது.
அப்படிப்பட்ட பெருமை மிக்க குடியில்
பிறந்த பெண்ணைப் பிரிந்து தான் வருந்துவது
ப�ோல, ஈரமில்லாத நெஞ்சம் க�ொண்ட
அவனின் தாய் என் ப�ோன்ற வருத்தத்தை
அடைய வேண்டும் என்று க�ோப ம�ொழி
கூறுவதாய்
அமைந்துள்ளது.
இதன்வழி
ஆணின்
வீட்டிலும்
திருமண
மறுப்பு
இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கும�ோ என்ற
ஐயம் எழுகிறது. 362ஆவது பாடலில் பாலை
நிலத்தின் களைப்பு நீங்கத் தலைவியைச்
சிவந்த நிறமுடைய தம்பலப் பூச்சிகளைப்
பார்த்தும்
பிடித்தும்
விளையாடும்படி
கூறுகிறான். இதன்வழி பெண்ணின் திருமண
வயது எதுவாக இருந்திருக்கும்? என்ற ஐயம்
எழுகிறது. விளையாட்டுப் பிள்ளையான
மனநிலை
க�ொண்டவர்களாகத்
தான்
பெரும்பான்மையான பதிவுகள் உள்ளன.
அணிகலன்களைத் திருத்தத் தெரியாதவள்
என்ற பதிவும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சேட்படுத்துதல்
த�ொடர்பான
பாடல்
ஒன்று மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளது. (301).
பாண்டியன் மாறன் வழுதியின் பாடலில்
த�ோழி கூற்றாக இது அமைந்துள்ளது.
வரைதல் என்பதும் அந்த மகிழ்வைப்
பகிர்ந்து
க�ொள்வதும்
இயல்பாகச்
சுட்டப்படுகிறது. நற்றிணையில் 5 பாடல்களில்
இப்பொருண்மை
அமைந்துள்ளது.
(131,
138, 35, 163, 294). இது நற்றிணையில் த�ோழி
தலைவியின் கூற்றாக வெளிப்படுகிறது. இதன்
வழி, காதல் மணம் முடிப்பதில் பல சிக்கல்கள்
இருந்துள்ளதை உணரமுடிகின்றது.

களவு வாழ்விலிருந்து மீண்டு வருதல்,
வரைதலின் பின் கற்பு வாழ்க்கை எனப்படும்
திருமண
வாழ்க்கை.
இவ்வாழ்க்கையில்
பல்வேறு
காரணங்களால்
தலைவன்
தலைவியைப் பிரிந்து செல்லுதல் இயல்பாய்
உள்ளது. அதில் ஒன்றுதான் பரத்தையர்
பிரிவு. ஆணும் பெண்ணும் இணைந்ததே
இல்லற வாழ்க்கை என்பர். இதில் பெண்
மட்டுமே அறத்தோடு நிற்கவேண்டி கட்டாயப்
படுத்தப்படுகிறாள். ஆண்,தன் மனம் ப�ோன
ப�ோக்கில்
வாழ்க்கையை
அமைத்துக்
க�ொள்ளும்
உரிமையைச்
சமுதாயம்
நற்றிணை
கூறும்
செய்திகளுக்கும்
அளித்துள்ளதைப் பரத்தையர் த�ொடர்பின் வழி
பெரியாரின்
பெண்ணுரிமைக்
கருத்துக்
உணர்த்தப்படுகிறது. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட
களுக்கும் முற்றிலும் முரண்பாடுகள் உள்ளன.
பரத்தையர்கள�ோடு கூடி இன்பம் துய்ப்பது
இருப்பினும் எல்லாக் குடிமக்களையும் சமமாக
மதிக்கும் தன்மையும் அவர்களின் த�ொழிலின் ஆணின் இயல்பான பண்பு நலன்களாக
திறமைகளைப்
ப�ோற்றும்
தன்மையும் க�ொள்ளப்படுகிறது.
பெரியாரின்
மனிதநேயக்
கருத்துக்களில்
நற்றிணையில் பரத்தையர் த�ொடர்பான
ஒன்றாகும். அது நற்றிணையில் பதிவு பாடல்கள் 38 இடங்களில் இடம் பெறுகின்றன.
செய்யப்பட்டுள்ளது. பெற்றதாய் மகளைப் இப்பாடல்கள் தலைவி, த�ோழி, தலைவன்,
பிரிந்தால் பின் சென்று பார்க்க இயலாமல் பரத்தை
கூற்றுகளாக
அமைந்துள்ளன.
புலம்புவதும் மற்றவர்கள் மூலம் அதனைத் பரத்தையர் பிரிவு காரணமாக ஏற்படும் ஊடல்
தெரிந்து க�ொள்வதும், மனித நேயத்திற்கு (தலைவி த�ோழி 28) (20, 30, 50, 74, 90, 120, 127,
முரணானது.
சிறுவயதில்,
பக்குவம் 167, 170, 176, 18, 200, 210, 207,203,250, 260, 270,
பெறாவயதில் திருமணம் முடித்தலையும்கொ 208, 209, 291, 310, 330, 340, 350, 360, 380) பரத்தை
க�ொண்டு பெரியாரியம் முரண்படுகிறது.
தன் மன உணர்வை வெளிப்படுத்துவதில் (8),
களவு வெளிப்படுத்துதலும் அதனால் தலைவன் (370) (40, 100, 150, 176,216, 315, 320,390,
அலர் உருவாவதும், தாய் அறிதலும் அதன் 400) க�ொள்ளும்படி சுட்டுகின்றனர்.
காரணமாகத் தலைவன் தலைவியைச் சந்திக்க
நற்றிணையில்
இல்வாழ்க்கையில்
வராமல் சிறிது காலம் இருப்பான். அதனைச்
பெண்கள் ஆண்கள் மீது ஊடல் க�ொள்ளும்
‘சேட்படுத்துதல்’ என்பர்; நற்றிணையில்
January - March 2022
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ஒரே ஒரு இடம் பரத்தையர் த�ொடர்புதான்.
வறுமை, இல்லாமை ப�ோன்ற எத்தனைத்
தடைகளையும் ஒரு ப�ொருட்டாக மதிக்காத
பெண்கள், பரத்தையர் த�ொடர்பை மட்டும்
ஏற்றுக் க�ொள்ள மறுக்கின்றனர்.

	பெருமையது எவன�ோ இவள் 			
வன்மை தலைப்படினே”

நற்றிணையில் பரத்தையர் த�ொடர்பான
செய்திகளாகப்
பரத்தையரைப்
பிரிந்த
தலைவனுக்கு வாயில் மறுத்து இங்கே
வராதே, அங்கே உனக்காகக் காத்திருப்பாள்
என்று
கூறுதல்
(20,30);
தலைவனை
நாணயமில்லாதவன் என்று பழித்துக் கூறுதல்
(60), மகப்பேறு காலத்தில் நிகழ்ந்த பரத்தையர்
பிரிவிற்கு வாயில் மறுத்தல் (74), அவளிடம்
ஊடியதால் இங்கு வந்தனர். உன்னைக் காண
வேண்டிய ந�ோக்கில் அல்ல என்று கூறித் த�ோழி
வாயில் மறுத்தல் (90), “எமக்கே வருகதில்
விருந்தே” என்று ஊடல் தணிக்கும் வாயிலாக
விருந்தினரை வீட்டிற்கு அழைத்து வரும்
தலைவன் (120). என வருகின்றன.

மகளைப் பெற்று உன்னையே நினைத்து
வாழும்
கற்புடையவளாய்
இருக்கிறாள்
(330); பரத்தையர் த�ொடர்பு, ஊடல் குறித்த
பாடல்களில் ஒன்று மட்டும் தலைவன்
கூற்றுப் பாடலாக உள்ளது. (370) அப்பாடலை
உறையூர்க் கதுவாயச்சாத்தனார் பாடியுள்ளார்.

வீரர்களின் வேறு படைக்கு அஞ்சி ஓடிய
ஆரியப்படையினை ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ளார்.
த�ோழி வாயிலாக வந்தும் வாயில் மறுக்கும்
களவுக் காலத்தில், வரையும் நாள் தலைவி தலைவனை ஒரு காலத்திலும் ஏற்க
த�ொட்டும்
தலைவி
இல்லையென்றால் மாட்டேன் என்கிறாள் “என்னொடு கழியும்
உயிர் வாழ இயலாது என்றளவில் தன் இவ் இருவரது இகலே”(170)
அன்பை வெளிப்படுத்தும் தலைவன், கற்புக்
த�ொழிலால்
வரும்
செல்வம்,
காலத்தில் பரத்தையுடன் உறவு க�ொள்கிறான். செல்வமன்று; தன்னைச் சூழ்ந்தவரை நெஞ்சம்
பரத்தையர் த�ொடர்பை உலக இயல்பாக ந�ோகாமல் வைத்திருப்பதே உண்மையான
ஏற்றுக்கொள்ளும்,
கருத்தியல்
நிலவி செல்வமாகும்.(210) நீ பரத்தையை நாடிச்
வந்துள்ளது. தலைவன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல். அது உன் விருப்பம், ஆனால், என்னைத்
பரத்தையர்களுடன் உறவு க�ொண்டிருந்தமை த�ொடாதே (260) உன் செயல் நத்தை, ஆமைக்
பரத்தையர் கூற்றுப் பாடல்கள் வழி அறிந்து கறி உண்ணும் மன்னர்களின் இழிசெயல் ப�ோல்
க�ொள்ள முடிகின்றது. தலைவியுடன் உறவு உள்ளது.(280) பரத்தையரை நாடிய தலைவனை
க�ொள்ள இயலாக் காலங்களில் பரத்தையரை ந�ோக்கி த�ோழி, உன்னை ஆண்மகன் என்று
நாடுதல் இயற்கை என்று கருதும் சமுதாயமாக யாரும் கருத மாட்டார்கள் (290) நீ பரத்தையரை
இருந்துள்ளதையும் அறிய முடிகிறது.
நாடுகிறாய்; ஆனால், தலைவிய�ோ உன்

பெயர்
அறியப்படாத
புலவரின்
பாடல் (170) அழகிய வனப்பினை உடைய
விறலியிடமிருந்து தங்கள் கணவன்மார்களைக்
காத்துக்கொள்ள வேண்டும்; எப்படி என்றால்:
“ஆரியர் துவன்றிய பேரிசை முள்ளூர்ப்
பலருடன் கழித்த ஒள்வாள் மலையன்
ஒரு வேற்கு ஓடி யாங்கு நம்
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“புதல்வன் ஈன்றெனப் பெயர் பெயர்த்து 		
				
அவ்வரித்
திதலை அல்குல் முதுபெண்டு ஆகி”
குடிபெருக
உதவுபவள்
தலைவி
குழந்தை பெற்றதால் முதுமை அடைந்தாள்.
அதனை
தான்
காண
நாணமுற்றாள்.
அத்தகையவள் இன்று ஊடல் க�ொண்டாள்
எனப் பாணனிடம் வருந்தும் தலைவன்
மனநிலையினைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
	பெரியாரியம் என்பது மனிதநேய
அடிப்படையிலான சமன்பாட்டுக் க�ொள்கை.
மனிதச் சமன்பாட்டை ஆரியம் மறுப்பதால்
அதனை எதிர்த்தார். நற்றிணைப் பதிவில்
மலையனது வேற்படைக்குத் தாக்குப் பிடிக்க
இல்லாமல் ஓடிய ஆரிய படையைப்போல்
ஜனவரி - மார்ச் 2022

விறலியின் கண்வேல் பட்டு கணவன்மார்கள்
சென்று விடுவர் என்று கூறுகின்றனர்.
இதிலிருந்து இரு செய்தியினை அறிந்து
க�ொள்ள முடிகின்றது. பரத்தையை அல்லது
விறலியை
மலையமானின்
வேற்படை
ய�ோடும்,
கணவன்மார்களை
ஆரியப்
படையுடன்
ஒப்பிட்டும்
கூறியிருப்பது
கணவன்மார்களின் மேல் இருந்த க�ோபமே
பெரிதாகக் க�ொள்ளப்பட்டது தெரியவருகிறது.

வைத்ததினால், தன் தலைவனைப் புதிய
பரத்தை
இழுத்துச்
சென்றுவிட்டாள்
(320),
விழாக்களின்
ப�ோது
தன்னை
அலங்கரித்துக்கொண்டு விழாவிற்குச் செல்ல
வேண்டும் என்ற நிலை பரத்தையர்களுக்கு
இருந்துள்ளதை ஒளவையாரின் 390 பாடல்
சுட்டுகிறது.

அப்படி
விழாவிற்குச்
சென்றால்
தலைவன் என்னைச் சேருவான்; சேர்ந்தால்
நற்றிணைக் காலத்திலேயே ஆரியப் தலைவியின்
நலம்
கெடும்
என்று
பகை இருந்தது. அதைத் தமிழ் மன்னர்கள் அமைந்துள்ளது.
தலைவியை
நினைந்து
ஓடச் செய்துள்ளனார் என்ற வரலாற்றுக் வருந்துவதுப�ோல் அறியப்படுகிறது. தன்னை
குறிப்பினையும் அறிய முடிகிறது.
நாடி வந்த தலைவன் தன்னை மறக்காமல்
பெண்களுக்குப் பரத்தையர் பிரிவினால் மீண்டும் வரவேண்டும் என்பதை “நின் இன்று
ஏற்படும் க�ோபம் கணவன் மீதே ஒழிய அமைந்தவன் ஆயின் இவண் நின்று இன்னா
மிலேச்சர்களையும், அவர்களின் உணவையும் ந�ோக்கம�ொடு எவன் பிழைப்பு உண்டோ?(400)
கீழ்நிலையில் எண்ணியிருந்த பதிவின்மூலம் என்கிறாள். நீ வரவில்லையெனில் நான்
மனிதர்களுக்குள்
சமமற்ற
நிலை பிழைக்க வழியில்லை என்று கூறுவது
இருந்திருந்ததை உணர்ந்து க�ொள்ள முடிகிறது. தெரியவருகிறது.
பரத்தையரை
இழித்தும்,
பழித்தும்
நற்றிணையின்
பரத்தையர்
கூற்றுப்
சமுதாயம்
காலந்தோறும்
பாடல்கள் 8 இடம்பெற்றுள்ளது(40,100, 150, பேசும்
150, 176, 216, 315, 320, 390, 400) தன்னை நாடி வந்த இருந்துள்ளதை நற்றிணையின் பாடல்களின்
தலைவன், தலைவிக்குக் குழந்தை பிறந்ததும் வழி அறிய முடிகின்றது. உறவுக�ொண்ட
யாரும் அறியாவண்ணம் இரவில் கள்வனைப் தலைவனைப் பழிப்பது, அவனிடம் ஊடல்
க�ொண்டு தணியாது இருத்தல் ப�ோன்றவை
ப�ோல் நமது வீட்டிற்கு வந்துவிட்டார் (40)
குறித்த பதிவுகளே அதிகம். பரத்தையர்
என் கைகளைப் பற்றியதையும், என்னைப் உறவு க�ொண்டவனை ஆணென்றே மதியா
பற்றியதையும்
உன்
மனைவியிடத்தில் நிலை, மிலேச்சர் உணவு ப�ோல் உன் செயல்
கூறுவேன் என்றவுடன் தலைவன் அச்சப் கீழானது என்றுரைத்தல் ப�ோன்றவற்றினை
பட்டதை பரத்தை கூறுவது (100), குதிரையின் அறியமுடிகின்றது. பெரியார், "குணத்திற்குத்
மீதேறி எம் சேரி வந்தவன்இன்று வேற�ொரு தெய்வீகக் கல்யாணம் என்று ஒரு அர்த்தமற்ற
பெண்ணை நாடியுள்ளதை அறிந்த என் தாய் ப�ோலிப் பெயரையும் க�ொடுத்துப் பெண்களை
க�ோல்கொண்டு
அலைகிறாள்.
வஞ்சகம் வஞ்சிக்கின்றோம். ஆகையால், பெண்களுக்கு
செய்துவிட்டதால்
மீண்டும்
என்னிடம் கல்யாண விடுதலை வேண்டும்” என்கிறார்;
வர வாயில் கேட்கிறாய் பாணரே, வந்தால் அதன் அடிப்படையில் நற்றிணையில் மண
நகைப்புக்கு
இடமாகும்
என்கிறார்(50), வாழ்க்கையை அடையப் ப�ோகும் முன்பும்
தலைவன் மீது காதல் க�ொண்ட பரத்தை அவன் காதலினால் பெண்களுக்கான சிறைவைப்பும்,
அன்பு முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை உலகம்
தெரியாதவளாகப்
பெண்ணைக்
என்றாலும்
அவனைத்
தவிர
வேறு காட்டித் த�ோழி வழி மணவாழ்க்கைக்கு
யாரையும் நான் நினைக்கமாட்டேன் (216), உட்படுவதும், மண வாழ்க்கையின் ப�ோது
புதுப் பரத்தையின் வரவினைக் கண்டு தன் ஆணின் ப�ொருளாதாரத்திற்குத் தக்கவாறு
கணவன்மார்களை
வீட்டில்
அடைத்து குடும்பம் நடத்த எத்தனிப்பதும், ஆணின்
January - March 2022
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மன மாறுபாட்டினை வேறு வழியின்றி
ஏற்பதும், தன் கணவனைத் தவிர வேறு எந்தச்
சிந்தனையும் அற்றவளாக இருப்பதும் என்று
பெண்ணுக்கான அடிமை வாழ்க்கையும்
அதற்கான கட்டுப்பாடுகளும் த�ொடர்கின்றன.

உளவியல் சிக்கல்களுக்குப் பெண்கள் ஆளாகி
இருப்பார்கள் என்பது ஆய்வுக்கு உட்பட்ட
வருந்தத்தக்க செய்தியாகும்.

இளமைக்காலத்தில்
பரத்தமை
மேற்கொண்ட பெண்கள் முதுமை அடையும்
பரத்தைமை என்கிற விபச்சாரம் சார் ப�ோது பிழைப்புக்கு வழியில்லை என்ற நிலை
த�ொழிலை மேற்கொள்ளும் பெண்களின் ஏற்படும் என்பது கண்கூடு. அதைத்தான் ஒரு
நிலையைக் கண்ணுற்ற பெரியார், மூவலூர் பரத்தைப்பெண்,”நீ என்னை மறந்து விடாதே
இராமாமிர்தம்
அம்மையாருக்கும் மீண்டும் வரவில்லை என்றால் பிழைப்புக்கு
முத்துலட்சுமி அம்மையார்க்கும் இடையில் வழி இல்லை” என்று வெளிப்படையாகவே
புரிதலை ஏற்படுத்திப் ப�ொட்டுக்கட்டுதல் கூறுவதை நற்றிணையில் பரத்தைக் கூற்றுப்
என்னும் முறையினை, அதாவது தேவதாசி பாடலாக உள்ளது. பரத்தைமை என்பது
முறை ஒழியச் சட்டமியற்றக் காரணமாக இன்பம்
துய்ப்பதற்காக
ஆணாதிக்கச்
இருந்தார். பெரியாரின் க�ொள்கைகளைப் சமுதாயத்தால்
உருவாக்கப்பட்ட
முறை
பின்பற்றிய
மூவலூர்
இராமாமிர்தம் என்பதை இதன் வழி உணர முடிகிறது.
அம்மையார் ‘தாசிகளின் ம�ோசவலை’ என்ற இவ்வளவு வசவுகளுக்குப் பின்னும் தலைவன்
நூலினை எழுதியுள்ளார். அதில் தேவதாசிப் பரத்தையை ந�ோக்கிச் செல்லுதலும், ஒரு
பெண்களின்
வாழ்வியலில்
ஏற்படும் பரத்தையை விடுத்து மற்றொரு பரத்தையிடம்
இன்னல்களும்
க�ொடுமைகளும்
பதிவு செல்லுதலும்இயல்பாக
இருந்துள்ளது.
செய்யப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய பெண்களுக்கு குழந்தை பெற்றெடுத்தவுடன் பெண்ணை
சமுதாய அங்கீகாரமற்ற தன்மையைக் கருத்தில் முதுபெண்டிர் என்று அழைக்கும் நிலையும்,
க�ொண்டு 1929 செங்கல்பட்டு சுயமரியாதை ஆனால் வயதில் மூத்த இவன�ோ இளமை
மாநாட்டின் அழைப்பிதழில் ”விபச்சாரிகள் சுகம் வேண்டிச் செல்லுதல் எந்த வகையான
என்று தன்னைக் கருதிக் க�ொண்டிருக்கும் சமுதாய ஏற்பு என்று கேள்வியாக உள்ளது.
பெண்களே, மாநாட்டிற்கு வாருங்கள்” என்று தலைவியுடன் உறவு க�ொள்ள இயலாத
அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்.
சூழலில், பரத்தையை நாடுதல் என்பது
நற்றிணையில்
காட்டப்படும் எவ்வாறு அறமாகும் என்ற கேள்வி எழுகிறது.
பரத்தமை மேற்கொள்ளும் பெண்கள் குற்றம்
பரத்தை ப�ொருள் நாட்டம் மட்டுமே
புரிந்த
உணர்வுள்ளவராகவும்,
தன்னை உடையவள் என்ற ப�ொதுப்புத்தி யுள்ளது.
இழிந்தவர்களாகவும் கருதிக் க�ொண்டிருப்பது ஆனால், நற்றிணைப் பாடல் வழி பரத்தையர்
பரத்தைக் கூற்றுப் பாடல் வழி தெரிகிறது. அன்புக்காக
ஏங்குபவர்களாகவும்,
புறம்
அவர்களும்
சமுதாயம்மதிக்கும்இயல்பு பேசுதல்
கண்டு
அஞ்சுபவர்களாகவும்,
வாழ்க்கை வாழ ஆசைப்படுவதும், அது தலைவன்
தன்னை
மறந்து
விட்டால்
கிடைக்காவிட்டாலும்,தான்
அது
ப�ோல் தன்னைப்
புரப்பவர்
இல்லை
என்று
வாழ்வேன் என்று உறுதி ஏற்பதும் பாடல்களின் அச்சம்
க�ொள்பவர்களாகவும்
தன்னை
பதிவுகளாக உள்ளது. மன ஏக்கங்களையும் விட்டுப் புதுப் பரத்தையிடம் செல்வதை
சமுதாயப்
புறந்தள்ளல்களையும்
ஏற்று, வெறுப்பவர்களாகவும்,
தலைவிக்கு
எவ்வாறு ஒரு மனிதன் வாழ முடியும்? மனிதர் இரங்குபவர்களாகவும்,
தலைவனின்
வாழ்வில் முதன்மை அங்கீகாரம் அதான். அந்த செயலைத் தலைவியிடம் ச�ொல்லிவிடுவேன்
அங்கீகாரமற்ற வாழ்வினை மேற்கொள்ளும் என்று தலைவனைக் கேலி பேசுபவர்களாகவும்,
இழிநிலையைத் தாங்கி வாழ்நாள் முழுமையும் தன்னை ந�ோக்கித் தான் தலைவன் வருகிறான்
பயணிக்கும்
ப�ொழுது
எவ்வகையான தானாகத் தலைவனிடம் செல்லவில்லை
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என்பதையும் அறிந்து க�ொள்ள முடிகின்றது.

வேசியுடன்கூடி
ய�ொழுகுபவன்;
என்று
பரத்தையர்
உறவினால்
தலைவி ப�ொருள் தருகிறது. வேசியென்றொரு பிரிவு
ஊடல்
க�ொள்கிறாள்
பரத்தையர்களைத் இருப்பதினால் தான் வேசியுடன் கூடி ஒழுகும்
திட்டுவதில்லை; தலைவனையே திட்டுகிறாள்; ஆண் இருக்கிறான் என்று தான் ப�ொருள்
பரத்தையர்கள்
தங்கள்
நிலையைப் படுகிறது. பெண் தவறாக இருப்பதால் ஆண்
பெருமையாக எண்ணுவதாக எங்கேயும் தவறாகிறான் என்பதே.
பதிவு இல்லை.அன்பில்லா, ஆதரவில்லாச்
நற்றிணையில்
அமைந்துள்ள
சூழ்நிலையை எண்ணி வருந்துவதாகவே செய்திகளின் அடிப்படையில் பரத்தைமை
பதிவுகள் காணப்படுகின்றன. அப்படியிருக்க என்பது
தலைவியாகிய
பெண்ணாலும்
ஆண்கள் தங்களின் வாழ்வியல் கட்டற்ற வெறுக்கப்படுகிறது.
பரத்தமையைப்
சுதந்திரத்திற்காகப் பெண்களின் வாழ்வைச் பரத்தையரும்
மகிழ்வாக
எடுத்துக்
சுரண்டி வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது தெரிய க�ொள்வதாகத் தெரியவில்லை அவர்களின்
வருகின்றது.
கூற்றுகளின் ப�ொருண்மை இருமருங்கிலும்
நினைத்து
ஏங்குவதாகவும்,
தந்தை பெரியார் அவர்கள் “விபச்சாரம் தலைவனை
தலைவன்
தன்னிடம்
உண்மையாக
இல்லை
என்ற வார்த்தை ஆண்-பெண் சேர்க்கை
வருந்துவதாகவும்
தான்
சம்பந்தப்பட்டதற்கே
பயன்படுத்தப்பட்டு என்பதற்காக
குறிப்பாகப்
பரத்தமையில்
வருகிறது”. (பெ.ஏ.அ.ப.45) ஆனால் ஒரு இருக்கிறது.
பெண்ணைப் பழி சுமத்துவதற்கும் குற்றம் ஈடுபடும் பெண்களின் முக்கிய ந�ோக்கம்
சாட்டுவதற்கும்
உபய�ோகிக்கப்படும் ப�ொருள் மட்டுமே என்ற குறிப்பு நற்றிணையில்
நற்றிணையில்
காட்டப்படும்
ச�ொல்லாகும்;
இதுப�ோன்ற
குற்றம் இல்லை.
அன்புமிக்கவர்களாகவும்,
சாட்டுவதிலும்
வலியும்
ஆண்களுக்கு பரத்தையர்
சுற்றத்தார்
பழிச்சொல்லை
அஞ்சுபவர்
கிடையாது.
களாகவுமே இருக்கிறார்கள்.
அப்படிச் ச�ொல்லப்படுவதற்காக எந்த
ச�ொத்துரிமை என்பது பெண்களுக்கு
ஆணும் க�ோபித்துக் க�ொள்வதும் கிடையாது.
விபச்சாரம் என்பது பெண்ணடிமைத்தனத்தைக் அவசியம் வேண்டும் ஆண்களுக்கு நிகராக
என்ற
1929
செங்கல்பட்டு
காட்டும் குறிப்பு வார்த்தை என்றுதான் வேண்டும்
மாநாட்டில்
தீர்மானம்
ச�ொல்லவேண்டும். விபச்சாரி மகன் என்று சுயமரியாதை
நிறைவேற்றியவர்
பெரியார்.
கல்வி,
ச�ொன்னால் தான் க�ோபம் வருகிறதே தவிர
விபச்சாரனுடைய மகன் என்றால் க�ோபம் ப�ொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு, இவற்றில்
வருவதில்லை” (பெ.ஏ.அ.ப.46) என்கிறார் பெண்கள் சமபங்கு உடையவர்கள் என்ற
க�ொள்கையுடையவர். ஆனால், பெண்ணை
பெரியார்.
ஆணின்
குடும்பப்
பெருக்கத்திற்கு
அவர்
குறிப்பிடும்
விபச்சாரம் உதவுபவளாகவே
கருதினர்
என்பதை
என்பதும் பரத்தைமை என்பதும் ஒன்றுதான்; நற்றிணை பரத்தை த�ொடர்பான தலைவன்
‘பரத்தைமை’ என்ற ச�ொல்லாடல் பெண்ணைக் கூற்றுப் பாடலின் வாயிலாக உணரமுடிகிறது.
குறிப்பதாகவே உள்ளது. ‘பரத்தன்’ என்ற பெண்ணடிமைத் தனத்தின் அடிப்படையே
ச�ொல்லினை நற்றிணையில் காணவில்லை ச�ொத்தைப் பாதுகாக்கும் ஆண் வாரிசினை
என்றாலும், சங்க இலக்கியங்களில் தலைவி உருவாக்குவதினால்
வந்ததே
என்பது
கூற்றுப் பாடல் சிலவற்றில் தலைவனைப் பல்வேறு ஆய்வாளர்களின் கருத்து; ‘கற்பு’க்
‘பரத்தன்’
என்ற
ச�ொல்லால்
தலைவி க�ோட்பாடு, அது த�ொடர்பான விதவைகள்
குறிப்பிடுவதைக்
காணலாம்.(அகம்146) நிலை, கைம்மைக் க�ொடுமை எல்லாம்,
குறள்- 1311). பரத்தன் என்ற ச�ொல்லுக்கு ச�ொத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டதே.
January - March 2022
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ச�ொத்து ஆணிற்கானது; ஆணிற்கு வீடு, மனை,
மக்கள் என்பதே ப�ொதுவாக இன்றளவிலும்
நடைமுறையில் உள்ள க�ோட்பாடாக உள்ளது.

ப�ோதுமானது என்பதால் இதன் அடுத்தடுத்த
பெரியாரியக் கருத்துக்களை இவ்வாய்வில்
முன்னெடுக்கவில்லை.

விதவைத் தன்மை குறித்த பாடல்களை
ப�ொருள்வயின்
பிரிதல்
இல்லறக்
நற்றிணையில் காணமுடியவில்லை; கர்ப்பத் கடமைகளில் ஒன்று.
தடை என்பது அக்கால கட்டத்தில் இல்லை.
“வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே 			
குறிப்பாகப் பெரியார் பெண் விடுதலை
			
வாணுதல்
பெறவேண்டுமென்றால் “ஆண்மை” அழிய
மனையுறை மகளிர்க்கு ஆடவர் 			
வேண்டும் என்றார்.
			
உயிர்”(குறு-135)
“பெண்களுக்கு
மதிப்புக்
பாடலின் ப�ொருள் சங்க இலக்கியக்
க�ொடுப்பதாகவும் பெண்கள் விடுதலைக்குப் காலம் மக்கள் வாழ்வியலில் ப�ொருளீட்டுதலில்
பாடுபடுவதாகவும்
ஆண்கள்
காட்டிக் ஆணின் பங்கு எத்தகையது என்பதைக்
க�ொள்வதெல்லாம் பெண்களை ஏமாற்று காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. நற்றிணையில்
வதற்குச் செய்யும் சூழ்ச்சியே ஒழிய வேறல்ல. ப�ொருள்வயின் பிரிதல் குறித்த பாடல்கள் 119.
எங்காவது
பூனைகளால்
எலிகளுக்கு வரைந்து க�ொள்ள வற்புறுத்தும் பாடல்களுக்கு
விடுதலை
உண்டாகுமா?
எங்காவது அடுத்த
நிலையில்
நற்றிணையில்
நரிகளால் ஆடு க�ோழிகளுக்கு விடுதலை ப�ொருள்வயின் பிரிதல் குறித்த பாடல்களே
உண்டாகுமா?
வெள்ளைக்காரர்களால் அதிகம். பிரிதல் துன்பத்தினையும், உயிர் வாழ
இந்தியர்களுக்குச்
செல்வம்
பெருகுமா? இயலாமையும், செலவு அழுங்குதலையும்,
எங்காவது பார்ப்பனர்களால் பார்ப்பனரல்லாத தலைவியின் மென்மைத் தன்மையையும்,
வர்களுக்குச்
சமத்துவம்
கிடைக்குமா? ஆற்றியிருக்கக் கூறியும், பாலைநிலத்தின்
என்பதை ய�ோசித்தால் இதன் உண்மை க�ொடுமைகளை எடுத்துக்கூறியும் உள்ள
விளங்கும்; அப்படி ஒருக்கால் ஏதாவது ஒரு பாடல்கள் தலைவி த�ோழி கூற்றுப் பாடல்களாக
சமயம் மேற்படி விஷயங்களில் விடுதலை உள்ளன. (1,5,24,26,28,33,41, 43,46,48, 64, 69,71, 73,
உண்டாக்கி விட்டாலும் கூட ஆண்களால் 79, 84, 85, 86, 89, 92, 97, 99, 107, 109, 111, 112, 115,
பெண்களுக்கு
விடுதலை
கிடைக்கவே 118, 121, 124, 129, 130, 148, 153, 164, 171, 174, 177,
கிடைக்காது என்பதை மாத்திரம் உறுதியாக 181, 186, 189, 193, 193, 208, 212, 214, 224, 225, 226,
நம்பலாம்” (பெ.ஏ.அ.ப-97).
229, 237, 240, 241, 243, 246, 248, 252, 262, 266, 269,
எனவே,
இந்த
ஆணாளுமைச்
சமுதாயத்தில்
விடுதலை
என்பதே
சாத்தியமில்லை
என்பதே
அவரின்
கூற்றாக உள்ளது. அத்துடன் பெண்கள்
விடுதலை பெறுவதற்கு ஆண்களைவிடப்
பெண்களே
பெரிதும்
தடையாக
இருக்கிறார்கள்.
ஏனெனில்,
இன்னமும்
பெண்களுக்குத் தாங்கள் ஆண்களைப்போல
முழுவிடுதலைக்கு உரியவர்கள் என்கின்ற
எண்ணமே
த�ோன்றவில்லை
என்றே
கூறுகிறார். பெண்விடுதலை த�ொடர்பாக
இன்னும் பல்வேறு கருத்துக்களைப் பெரியார்
கூறி இருப்பினும் நம் ஆய்விற்கு இதுவே
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274, 281, 286,289, 296, 302, 303, 316, 318, 325, 329,
333, 337, 343, 348, 367, 381, 387, 391, 317) தலைவன்
வினை முடித்து மீளுகையில் தலைவியின்
மென்மைத் தன்மை குறித்து தேர்ப்பாகனிடம்
கூறும் பாடலாக (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) குறுந்தொகைப் பாடலை
உற்று ந�ோக்குகையில், வரைவிடை வைத்துப்
ப�ொருள்வயின் பிரிவிலும், தலைவியின்
தாயாருக்குத் திருமணத்திற்கு முன் தலைவன்
க�ொடுக்கும் பரிசுப் ப�ொருட்கள் என்ற
முலைவிலை, களவு நீளுதல், உடன்போக்கு
ஜனவரி - மார்ச் 2022

மேற்கொள்ளுதல்
ப�ோன்ற
வாழ்வியல்
அனைத்தும்
ப�ொருளியலைச்
சார்ந்தே
அமைந்துள்ளது. மணவாழ்கைக்குப் பின்னும்
ப�ொருளீட்டப்
ப�ோதல்
உலகியலாக
இருந்துள்ளது.
இப்பிரிவானது
ஒரு
ஆண்டிற்குள்ளாக இருக்கவேண்டும் என்றும்
த�ொல்காப்பியம்
கூறுகிறது.
இத்தகைய
ப�ொருளினை
ஈட்டுவது
ஆண்களின்
உயிராகவும்,
அத்தகைய
ஆண்களையே
பெண்களுக்கு உயிராகக் கருதுவர் என்பதாக
உள்ளது.
ஆனால். நற்றிணையில் தான் விரும்பி
மணந்த தலைவனது வீட்டில் ப�ொழுது மறுத்து
உண்ணும் தன் மகளின் இல்லறச் சிறப்பினைக்
கண்டு வியந்து பாராட்டும் செவிலியைக்
காணமுடிகிறது. தலைவியின் செல்வமிக்க
குடியின்
பெருமையை
நற்றிணையின்
பல பாடல்கள் எடுத்துக் கூறுகின்றன.
ப�ொருள்வயின் பிரிதல் என்பது ப�ொருளினை
விட, தலைவன் அருகில் இருக்க வேண்டும்
என்று நினைக்கும் தலைவியின் மன நிலைப்
பதிவுகள் அதிகம் உள்ளன. இல்வாழ்கைக்குப்
ப�ொருள் அவசியமான ஒன்று என்றாலும்,
பெண்கள் செல்வ நிலையினைக் கண்டு
வியப்பதும், அதன் ப�ொருட்டே மணம்
முடிப்பதும் இல்லை என்பதை அறிய
முடிகின்றது.

ஆனால்,
எந்நிலையிலும்
ஆண்
மட்டும் கட்டற்ற சுதந்திரம் உள்ளவனாக
உள்ளான். அதைத்தான் பெரியார் “புருஷர்கள்
கற்புடையவர்கள் என்று குறிக்க நமது
பாஷைகளில் தனி வார்த்தைகளே இல்லாமை
காரணமாக மறைக்கப்பட்டுக் கிடப்பதற்குக்
காரணம் ஆண்களின் ஆதிக்கமே தவிர
வேறில்லை”
என்கிறார்
(பெ.ஏஅ.ப14).“கற்புக்காகப் புருஷனின் மிருகச் செயலைப்
ப�ொறுத்துக்
க�ொண்டிருக்க
வேண்டும்
என்கின்ற க�ொடுமையான மதங்கள் சட்டங்கள்
மாய வேண்டும்” என்கிறார்.
மணம் என்கிற இல்வாழ்க்கையைக்
குறித்துப் பெரியார், “ஆண், பெண் கல்யாண
விஷயத்தில் அதாவது புருஷன் மனைவி
என்கிற வாழ்க்கையானது, நமது நாட்டில்
உள்ள க�ொடுமையைப் ப�ோல் வேறு எந்த
நாட்டிலும் கிடையவே கிடையாது என்று
ச�ொல்லலாம். நமது கல்யாணத் தத்துவம்
எல்லாம் சுருக்கமாய்ப் பார்த்தால், பெண்களை
ஆண்கள் அடிமையாகக் க�ொள்வது என்பதைத்
தவிர வேறு ஒன்றும் அதில் இல்லை.
அவ்வடிமைத்தனத்தை மறைத்துப் பெண்களை
ஏமாற்றுவதற்கே சடங்கு முதலியவைகள்
செய்யப்படுகின்றன” என்கிறார்.

தந்தை பெரியார் அவர்கள் ”பெண்
விடுதலைக்குத்
தேவை
கல்வியும்
ஆனால்,
ப�ொருளீட்டும்
பெரும் த�ொழிலும்; (17.5.1969) பெண்கள் சம்பாதித்து
சுமையினை ஆண் மட்டுமே மேற்கொள்ள ச�ொந்தக்காலில்
நில்லுங்கள்,
பெண்கள்
வேண்டிய கட்டுப்பாடு இருந்ததை அறிய சுமையாக இருக்கக்கூடாது,
வேலைக்குப்
முடிகிறது. இவை யனைத்தும் பரத்தமையின் ப�ோன
பிறகே
திருமணம்
செய்து
ப�ோது உடைபட்டுப் ப�ோகிறது. காதலால் க�ொள்ளுங்கள்” என்று ஆணுக்கு இணையாக
உயிரை விடத் துணியும் அதே ஆண், பரத்தமை பெண்களும் கல்வி மற்றும் ப�ொருளாதாரம்
க�ொள்வதும், பல பரத்தைகளை நாடுவதும் பெற வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
ச�ொல் திறம்புவதையும் காணமுடிகிறது.
நற்றிணை அடிப்படையில் பெரியா
ஆனால், பெண்ணோ எந்த நிலையிலும் ரியத்தை ஒப்பிட்டு ந�ோக்கின�ோமென்றால்
‘கற்பு’ என்னும் ஒழுக்கத்துடன் வாழ முற்றிலும்
வேறுபட்ட
சமுதாயத்தைக்
வேண்டியது கட்டாயமாக உள்ளது. அதனைப் காண விழைந்ததே பெரியாரியம். நான்
பெருமைமிகுந்த ஒன்றாகப் பல பாடல்கள் யாருக்கும் அடிமையில்லை, எனக்கடிமை
வழி அறிய முடிகின்றது. பல நேரங்களில் யாருமில்லை என்ற அம்பேத்கரின் கூற்றினைப்
பரத்தமை
மேற்கொள்ளும்
பெண்களும் ப�ோல்
மனிதநேயக்
க�ொள்கையின்
இதனைக் கடைப்பிடிக்க எத்தனிக்கின்றனர்.
January - March 2022

81

அடிப்படையிலேயே
சமுதாயத்தினைக் ப�ோன்றோரின் கூற்றுக்களின் வழி பண்டைய
கட்டமைக்க விழைந்தார். காதல், கற்பு, வாழ்வியல் சூழலைக் கட்டமைத்துள்ளனர்.
கல்யாணம், பிரச்சாரம், விதவைத்தன்மை,
1.	தலைவன், தலைவி இவர்களைச்
ச�ொத்துரிமை, கர்ப்பத்தடை, ஆகியவற்றைக்
சுற்றிய
வாழ்வியலே
பதிவாக
கேள்விகள் கேட்டார். ‘காதல்’ என்பதற்கு,“
உள்ளது.
காதலென்பதில்;
சத்தற்ற
தன்மையும்
2. த�ோழி, செவிலி வாழ்வியல் சூழல்
உண்மையற்ற
தன்மையும்,
நிச்சயமற்ற
என்ன என்பது எந்தப் பதிலும்
தன்மையும், காதலைப் பிரமாதப்படுத்துவதன்
இல்லை.
அசட்டுத்தனமும் ஆகியவைகள் எளிதில்
விளங்கிவிடும்” (பெ.ஏ.அ. ப-28) என்கிறார்.
3. நற்றாய்
ஒரு
கட்டுக்குள்
அவர் கூறுவது, பரத்தமை க�ொண்ட தலைவன்
வாழ்பவளாகவும் அதற்கு மேல்
மீது ஊடல் க�ொள்ளும் தலைவியிடத்தும்
உரிமையற்றவளாகவும்
பதிவுகள்
காதலின் நிச்சயமற்ற தன்மையை உணர
வழி அறியப்படுகிறாள்.
முடிகின்றது.
4.	தலைவி உடன்போக்கின் ப�ோதும்,
கற்பு என்ற ஒழுக்கம் த�ொடர்பாக
வரைவு
முடித்த
நிலையிலும்
அவர் கூறும் ப�ொழுது “கற்பெனப்படுவது
அவளைச் சென்று கண்டுவரும்
ச�ொற்றிறம்பாமை என்கிற வாக்கியப்படி
உரிமை
அற்றவளாகவே
பார்த்தால், கற்பு என்பது ச�ொல் தவறாமை,
அறியப்படுகிறாள்.
நாணயம்,
சத்தியம்
ஒப்பந்தத்திற்கு
5.	தந்தையர்களைப் பற்றிய பாடல்கள்
விர�ோதமில்லாமல்
நடப்பது
என்கின்ற
இல்லை.
கருத்துக்கள் க�ொண்டதாக இருக்கின்றது.

வாழ்வியல் இலக்கணங்களில்

இதனடிப்படையில்
நற்றிணைப்
ஒரு சார்புத் தன்மை:
ப�ொருண்மைகளின்
அடிப்படையில்
1.	தலைவன், தலைவிக்கு மட்டுமே
அந்தக் காலகட்ட மக்களின் வாழ்வியலைப்
வரும் காதல் பதிவு உள்ளது, த�ோழி,
பெரியாரியக் கண்ணோட்டத்துடன் உற்று
செவிலி, ப�ோன்றோரின் அன்புசார்
ந�ோக்கின�ோமேயென்றால்,
வாழ்வியலுக்கு இலக்கணம் இல்லை.
1. சமனற்ற சமுதாயச்சூழல்
2. நற்றாய் வீட்டில் இருப்பவளாகவும்,
2. வாழ்வியல்
இலக்கணங்களும்
செவிலி பின் தேடிச் செல்பவளாகவும்
ஒரு சார்புத் தன்மை க�ொண்டதாக
இலக்கணம் உள்ளது.
இருத்தல்
3. இலக்கியப் படைப்புகளிலும் உயரிய
குடிசார்ந்த வாழ்வியல் மட்டுமே
பாடலாக்கம் செய்திருத்தல்
ப�ோன்ற பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகளைப்
படைப்பாக்க முறைகளிலும்; இலக்கணம்
வகுக்கும் முறைகளிலும் காணமுடிகின்றது.

சமனற்ற சமுதாயச் சூழல்:

நற்றிணைப் பதிவுகளில் தலைவன்,
தலைவி,
த�ோழி,
செவிலி,
நற்றாய்,
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3. பரத்தையர் உறவினால் ஏற்படும்
ஊடலுக்கு மட்டுமே இலக்கணம்
உள்ளது. பரத்தையர் வாழ்வியல்
குறித்த இலக்கணங்கள் இல்லை.

4.	ப�ொருள்வயின்
பிரிவு
என்பது
ஆண்களுக்குரியதாக
இலக்கணம்
உள்ளது. வணிகத்தில் ஈடுபடக் கூடிய
பல்வேறு பெண்கள் இருந்துள்ளனர்.
குறிப்பாகப் புலமைத்தொழிலைக்
க�ொண்ட10 பெண்பாற் புலவர்களின்
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பாடல்
பதிவுகள்
உள்ளன.
அவர்களுக்கான இலக்கணம் என்ன,
அவர்கள் வீடு கடந்து, நாடு கடந்து
சென்று ப�ொருளீட்டி வந்துள்ளனர்;
அவ்வாறு
இருக்கும்போது
ப�ொருளீட்டல்
ஆண்களுக்கானது
மட்டுமே
என்பது
எதனைக்
குறிக்கிறது என்ற கேள்வி உள்ளது.

உசாத்துணை நூற்பட்டியல்:

1.	பெண் ஏன் அடிமையானாள்
2.	த�ொல்காப்பியம்- களவியல்
3.	த�ொல்காப்பியம் - கற்பியல்
4.	பெரியார் விடுதலை
5.	பெரியார் குடிஅரசு
6. நம்பியகப்பொருள் வரைவியல்
7. குறுந்தொகை

பெண்ணியக்குரல்
ப�ோன்ற
இதழ்களில்,
இவரது
கட்டுரைகளும்
கவிதைகளும்
வெளிவந்துள்ளன. உவமைக் கவிஞர் சுரதா,
கவிஞர்
கலி.பூங்குன்றன்
தலைமையில்
கவியரங்களிலும் பங்கேற்றுள்ளார். இலங்கை,
மலேசியா, சிங்கப்பூர் ப�ோன்ற நாடுகளில்
பள்ளி மாணவர்களுடன் உரையாற்றியுள்ளார்.
இவரைப் பாராட்டிக் க�ொழும்பு தமிழ் சங்கம்
’தமிழ்ச் செம்மல்’ விருது வழங்கியுள்ளது.
காரைக்குடி கல்விச் சேவை அமைப்பு 'மனித
நேய'விருது வழங்கிச் சிறப்பித்துள்ளது.
l

ஆசிரியர் குறிப்பு:

முனைவர். கண்மணி, தேவக�ோட்டை
ஸ்ரீசேவுகன்
அண்ணாமலை
கல்லூரி,
தமிழ்த்துறையில், உதவிப் பேராசிரியராக
உள்ளார்.
பன்னாட்டுக்
கருத்தரங்கக்
கட்டுரைகள்,
தேசியக்
கருத்தரங்கக்
கட்டுரைகள், என்று பல கருத்தரங்களிலும்
அறக்கட்டளைகளிலும்
உரைநிகழ்த்தி
வருகிறார்.
அறிவ�ொளி
இயக்கத்தில்
குரவர்களுக்கான சிறப்பு வகுப்பு எடுத்துள்ளார்.
திலவகதி
அய்.
பி.எஸ்
அவர்களை
நெறியாளராகக் க�ொண்டு விளங்கிய பாலின
பகிர்நிலைப் பயிலரங்கதில் பயிற்றுநராகப்
பணியாற்றியுள்ளார். சிறப்பான பயிற்றுநர்
என்று மேனாள் கல்வி அமைச்சர், பேராசிரியர்
க. அன்பழகன் அவர்களின் கரங்களால் பரிசும்
பெற்றுள்ளார்.
இவர் எழுதி வெளியிட்டுள்ள நூல்கள்:
விழித்தெழுந்த விதைகள்’ (கவிதை நூல்),
‘சமூகத்தின் ஆணிவேர்’ (ஆய்வு நூல்);
’பெண்ணியக்குரல்’
என்ற
சிற்றிதழும்
நடத்தியுள்ளார்.
விடுதலை,
உண்மை,
பெண்ணியம், புதியகுரல், நாளை விடியும்,
January - March 2022
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சுயமரியாதை இயக்கத்தின்
ஆளுமைமிக்க பெண்கள்
முனைவர் ச.ஜீவானந்தம்

உதவிப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை,
சிக்கிம் பல்கலைக் கழகம்

கட்டுரைச் சுருக்கம்:

சுயமரியாதை இயக்கமும், அவற்றின்
இதழ்களும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கும்,
விடுதலைக்கும்
பாடுபடக்கூடிய
ஒரு
முக்கியத்தளமாக
இருந்துவந்துள்ளன.
ஆணாதிக்கம் மிக ஆழமாக ஊறியுள்ள
சமூகத்தினில், அன்றைய காலகட்டத்தினில்,
பெண்கள் தங்களின் கருத்துகளைத் தாங்களே
முன்வைக்கக் கூடிய ஒரு வெளியினைத்
தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஏற்படுத்திக்
க�ொடுத்திருந்தார்.

செயல்பட்டு, தங்களின் அன்றாட வாழ்வின்
மூலம் வரலாற்றினை மீண்டும் மீண்டும்
மீள்உருவாக்கம் செய்து வந்தனர் என்று கீதா
அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். (Geetha. (February
16, 1991): 388.)
அலமேலு அம்மையார், அலர்மேலு
மங்கையத்
தாயாரம்மாள்,
அன்னபூரணி
அம்மையார் ('குடி அரசு' 22.05.1932.), ஆண்டாள்
அம்மையார் ('குடி அரசு' 22.05.1932.),

இந்திராணி அம்மையார் ('குடி அரசு'
04.12.1932.), இராதா அம்மையார் ('புரட்சி'
அதேப�ோல், பெண்களின் விடுதலையில் 20.05.1934.), இலக்ஷ்மிஅம்மையார் ('குடி அரசு'
சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தேவைகளைக் 04.05.1930.),
கண்ணம்மாள்,
கனகம்மையார்
குறித்து
பெண்களும்
நன்கு
அறிந்து
இருந்தனர். பெண்கள் தங்கள் கருத்துகளைத் ('குடிஅரசு' 12.08.1944.), குஞ்சிதம் அம்மையார்
தங்குதடையின்றி
வெளிப்படுத்த
ஒரு (1909-1961) ('குடிஅரசு' 16.07.1933.),
சமூகத்தளமாக சுயமரியாதை இயக்கம் விளங்கி
சத்தியவாணிமுத்து (1923-1999), சரஸ்வதி
வந்துள்ளதனை அறிய முடிகின்றது. இந்தச் அம்மையார், சிவகாமி அம்மையார் ('குடிஅரசு'
சூழலில் இக்கட்டுரையானது சுயமரியாதை 18.10.1931.),
ஞானாம்மாள்
அம்மையார்
இயக்கத்தின்
பெண்களைப்
பற்றியும், ('குடிஅரசு' 06.04.1930.),
அவர்களின் கருத்தியல் ஆளுமையினைப்
எஸ்.
தருமாம்பாள்
(1890-1959),
பற்றியும் விவாதிக்கின்றது.
தாமரைக்கண்ணி
அம்மையார்
(1911சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்கள்:
1971), நாகம்மையார் (1885-1933), நானாவதி
('குடிஅரசு'
30.10.1932.),
சுயமரியாதை
இயக்கப்
பெண்கள் அம்மையார்
நீலாம்பிகைஅம்மையார் (1903-1945), நீலாவதி
ப�ொதுவாக
வரலாற்றின்
முக்கிய
அம்மையார் (1913-1961) ('குடிஅரசு' 09.03.1930.),
முகவர்களாகச்
(active historical agents)
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பரிபூர்ணத்தம்மையார், மணியம்மையார்
(1920-1978),
மரகதவல்லி
அம்மையார்
(புதுவைமுரசு. சிறப்பு மலர். 08.08.1931.),
மலர்முகத்தம்மையார் (1879-1963), மன�ோகரம்
அம்மையார் (புதுவைமுரசு. சிறப்பு மலர்.
08.08.1931.),
மிராண்டா
அம்மையார்,
மீனாம்பாள் அம்மையார் (1900-1920-க்குக்
இடையில்-1992), முத்துலட்சுமி அம்மையார்
(1886-1968),
மூவலூர்
இராமாமிர்தம்
அம்மையார்
(1883-1962)
(முரச�ொலி.
ப�ொங்கல்மலர். 1956.),

பிரதிநிதித்துவம்
என்பதற்காகப்
பெண்களை வெறும்பதுமைகளாக மட்டுமே
சுயமரியாதை இயக்கம் அணுகவில்லை.
சுயமரியாதை
இயக்கத்தில்
பெண்கள்
தங்களது கருத்துகளை எந்த ஒரு தயக்கமும்,
நிர்பந்தமும் இன்றி ப�ொதுவெளியில் வைக்க
முழுச்சுதந்திரத்தினையும்
தன்னகத்தே
க�ொண்டிருந்தனர்.

ப�ொதுவாகச் சுயமரியாதை இயக்கப்
பெண்கள், பெண்கள் விடுதலையினைப்
பற்றிய�ோ
அல்லது
பெண்கள்
சார்ந்த
ருக்மணி அம்மையார், வீரம்மாள் (1924- விடயங்களைப் பற்றிமட்டும�ோ கவனம்
2006),
க�ொள்ளாமல்,
பலதரப்பட்ட
உலக
ஜானகி அம்மையார் (குடி அரசு. விடயங்களைப் பற்றிச் சுயமரியாதை இயக்க
இதழ்களின் வழி, தங்களுக்கே உரியபாணியில்
11.09.1932.), ஜ�ோதி அம்மையார்
உரத்த உரிமையுடனும், சுயமாகவும் பேசியும்
…என்ற
நீண்ட
வரிசை
(அகர எழுதியும்
வந்துள்ளனர்
என்பதையும்
வரிசைப்படி
வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது) அறியமுடிகின்றது.
க�ொண்ட பெண்ணியவாதிகள் சுயமரியாதை
இயக்கத்தினில் மிகச்சிறப்பாக தங்களின் சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்களின் கருத்தியல்
சுயத்துடன் செயல்பட்டு, பெண்களுக்கான ஆளுமை:
உரிமைகளையும் ஆணாதிக்க சமூகத்தின்
வழக்கமாக இந்தியச்சூழலில் பெண்கள்
எதேச்சாதிகாரத்தினையும்
தங்களின் அமைப்புகள் தங்களின் செயல்பாடுகளைப்
எழுத்து மற்றும் செயல்களைக்கொண்டு பெண் விடுதலை, ஆணாதிக்க எதிர்ப்பு,
எதிர்த்துவந்தனர்.
('குடிஅரசு'
08.06.1930.) குடும்பம், குழந்தை மற்றும் குழந்தை
அதுமட்டுமல்லாமல்,
சுயமரியாதை வளர்ப்பு
ப�ோன்றவைகளைச்
சுற்றியே
இயக்கத்தின்
நீட்சியான
திராவிடர் தகவமைத்துக் க�ொண்டிருந்தனர். இருபதாம்
கழத்தின்
தலைமையானது
தந்தை நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தினில் அதிகபட்சம்
பெரியார் அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு, சில பெண் ஆளுமைகள் இந்திய அரசியல்
மணியம்மையார் எனும் பெண்ணாளுமையின் விடுதலையினைப்
பற்றி
பேசியதனைக்
கீழ்எந்தவ�ொருசிரமுமின்றி
செயல்பட்டது குறித்து அறியலாம். ஆனால், சுயமரியாதை
என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது ஆகும்.
இயக்கப் பெண்கள் தங்களின் அறிவுசார்
“சுயமரியாதை இயக்கமும் பெண்களும்” வெளியினை அரசியல், கலாச்சாரம், பண்பாடு,
என்ற தலைப்பினில் இராகவன் அவர்கள் இலக்கியம் என பரந்துபட்ட தளங்களில்
குறிப்பிடும்
ப�ொழுது
நமதுஇயக்கம் விரித்திருந்தனர். இதனைச் சுயமரியாதை
வெற்றிபெறவேண்டுமானால்
அதற்கு இயக்கப் பெண்கள் தங்களது கட்டுரையில்
நமதுசக�ோதரிகளின் ஒத்துழைப்பு என்பது பயன்படுத்திய சிலகட்டுரைத் தலைப்புகளின்
மிக அவசியம் என்று 'குடிஅரசு' இதழினில் வழி அறியலாம்.
வந்தகட்டுரையின்
மூலம்
சுயமரியாதை
அதாவது
நீலாவதி
அம்மையார்
இயக்கத்தில் பெண்களின் முக்கியத்துவம் அவர்களின் “இந்து மத வீழ்ச்சிக்கும் இதர
எத்தகையது என்பதைப் பற்றி அறியமுடிகிறது. மத வளர்ச்சிக்கும் உதவிபுரிவது பாழும்:
('குடிஅரசு' 13.01.1935.)
தீண்டாமையும் – விதவைகளின் துயரமுமே!.”
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('குடிஅரசு' 09.03.1930.); “பெண் மக்களும் சுதேச முன்பு, இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நமது
சமஸ்தானங்களும்” ('குடிஅரசு' 12.07.1931. சமூகத்தில்
பராசரஸ்மிருதி, மனுஸ்மிருதி
மற்றும் 28.06.1931.);
முதலிய க�ொடூரச் சட்டங்களைச் செய்த
சிவகாமி
அம்மையார்
அவர்களின் “அந்நிய ம�ொழி” யாகிய சமஸ்கிருதத்தை
“வைதீகர்
க�ொடுமையும்
தீண்டாதார் அடிய�ோடு அழிக்க வேண்டாமா என்ற மிகக்
துயரமும்” ('குடிஅரசு' 24.04.1932.); அர்த்த காட்டமான வினாவினை 1932-ஆம் ஆண்டு
மற்ற சடங்குகளை அடிய�ோடு ஒழியுங்கள்! 'குடிஅரசு' இதழில் எழுப்பியுள்ளார். ('குடிஅரசு'
26.06.1932.)
('குடிஅரசு' 05.06.1932.);
ஆண்டாள் அம்மையார் அவர்களின்
“நமக்கு இன்னும் சாதி வேண்டுமா?”
('குடிஅரசு' 22.05.1932 மற்றும் 05.06.1932.);

மதம்
குறித்துச்
பெண்கள்:

சுயமரியாதை

இயக்கப்

”மதமென்பது மனித வாழ்க்கையின்
நலத்திற்காக
மனிதர்களால்
குஞ்சிதம் அம்மையார் அவர்களின்
“இந்து மதத்தை அடிய�ோடு ஒழிக்க வேண்டும்” ஏற்படுத்தப்பட்ட சிலகட்டுப்பாடுகள் என்று
(வளர்மதி 2 - 'குடிஅரசு' 31.08.1930.); “க�ோவில் ச�ொல்லுகிறார்கள். இம் மாதிரியான மதத்தில்
எங்களுக்கு
ச�ொத்தை என்ன செய்ய வேண்டும்?” சுயமரியாதைக்காரர்களாகிய
எந்த
ஓர்
ஆட்சேபணையும்
கிடையாது.
('குடிஅரசு' 09.10.1932.); “க�ோவில் ச�ொத்தை
விற்றுத் த�ொழிற்சாலை உருவாக்க வேண்டும்” ஏனென்றால் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம்
கால, தேசவர்த்தமானத்திற்குத் தகுந்தபடி
(வளர்மதி2 - 'குடிஅரசு' 16.07.1933.);
அழிக்கவ�ோ, அல்லது திருத்தி அமைத்துக்
அன்னபூரணி அம்மையார் அவர்களின், க�ொள்ளவ�ோ முடியும். ஆனால் மதமானது
20.05.1934-இல்
கூடிய திருச்செங்கோடு கடவுளால் ஏற்பட்டது, தெய்வத் தன்மை
தாலுகா ஆதிதிராவிட மகாநாடு (வளர்மதி2 ப�ொருந்தியது. அதை அழிக்கவ�ோ, அல்லது
- புரட்சி. 27.05.1934.) ப�ோன்றவைகள் நமக்கு மாற்றிக்கொள்ளவ�ோ,
மனிதவர்க்கத்தால்
உணர்த்துகின்றன.
இயலாது என்று ச�ொல்லும் ப�ொழுதுதான்
முரண்பட்டதாக
சாதிய ஆதிக்க சமூகத்தினில் சுயமரியாதை பகுத்தறிவுக்கு
இயக்கப் பெண்கள் தாங்கள் க�ொண்ட இருக்கிறது” என்று இந்திராணி அம்மையார்
க�ொள்கையினை எந்தவ�ொரு சமரசமுமின்றி குறிப்பிடுகின்றார். ('குடிஅரசு' 04.12.1932.)
மிக
ஆணித்தரமாக
முன்வைத்தனர். அதனைத் த�ொடர்ந்து இலாயிலாபான�ோபீகம்
சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்கள் மதம், அவர்கள் குறிப்பிடுகையில் ”இந்தியாவில்
க�ோயில், சாதி, தீண்டாமை, ம�ொழி அரசியல், பண்டைய பழக்கவழக்கங்கள் எவ்வளவு
இருந்த
ப�ோன்ற சமூக விடயங்களைப் பற்றிய மிக மூடத்தனமானவைகளாய்
ப�ோதிலும்
அதற்கெல்லாம்
மதம்
அனுமதி
நீண்ட வரலாற்றுப் புரிதலும், ஆழமான
க�ொடுக்கின்றது” என்ற தனது கருத்தினைப்
தெளிவும் க�ொண்டு இருந்தனர்.
பதிவு செய்கின்றார். ('குடிஅரசு' 14.10.1928.)
உதாரணமாக
ம�ொழி
குறித்துக்
”நம்முடைய
முன்னேற்றத்திற்கும்
குஞ்சிதம் அம்மையார் அவர்கள் குறிப்பிடும்
தடையாக
இருக்கிற
ப�ொழுது, ”ஆங்கிலேயர்கள் அந்நியரென்றால் ஒற்றுமைக்கும்
பார்ப்பனர்கள் (ஆரியர்கள்) யார்? ஆங்கிலம் நூல்களும், கடவுள்களும், சாதிகளும் நம்மை
அந்நிய ம�ொழி என்றால் சமஸ்கிருதம் எந்தப் விட்டு அடிய�ோடு த�ொலைதல் என்பது
பாட்டன் வீட்டு ம�ொழி என்று கேட்கிறேன்” வேண்டும். கண்மூடித்தனமாகக் கடவுள்
என்ற அவர், நானூறு வருடத்திற்குமுன்பு ச�ொன்னார், அவர் சந்ததியாராகிய வைதீகர்கள்
வந்த “அந்நிய ம�ொழியினை” ஒழிப்பதற்கு ச�ொன்னார்கள் என்று, குரங்குப் பிடியாகப்
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புத்தகங்களில் எழுதியிருப்பவற்றை நம்ப
வேண்டும் என்பது மூடத்தனமாகும். மத
நூல்களில்
என்ன
வேண்டுமானாலும்
ச�ொல்லிக்கொண்டு ப�ோகட்டும், நம்முடைய
பகுத்தறிவிற்குப்
ப�ொருத்தமுடைய
விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டு மற்றதைத்
தள்ளுவதே ப�ொருத்தமுடையதாகும்” என்று
ஆண்டாள் அம்மையார் குறிப்பிடுகின்றார்.
('குடிஅரசு' 22.05.1932 மற்றும் 05.06.1932.)

அது மட்டுமல்லாமல், ”க�ோயில்களை
மருத்துவமனைகளாகவும்,
அதிலுள்ள
செல்வத்தையெல்லாம்
அரசாங்கம்
பறிமுதல் செய்து, அந்தப் பணத்தைக்
க�ொண்டு
தாழ்த்தப்பட்ட
மக்களுக்குக்
கட்டாயக் கல்வியும், ஆளுக்கொரு வீடும்
ஒவ்வொரு ஏக்கர் நிலமும் க�ொடுத்தாலும்
எத்தனைய�ோ க�ோடிரூபாய் மிச்சப்பட்டு
விடும்”என்றும்
குஞ்சிதம்
அம்மையார்
அவர்கள்
குறிப்பிடுகின்றார்.
('குடிஅரசு'
இந்திராணி அம்மையார் அவர்கள�ோ,
”கடவுள் இல்லை என்று யாராவது முடிவுகட்டிச் 26.06.1932.) அதேப�ோல், ”உற்சவங்களுக்குச்
லட்சக்கணக்கான
ச�ொன்னால் அவர்கள் ஆராய்ச்சியற்றவர்கள் செலவழிக்கப்படும்
க�ொண்டுபெரிய
நூல்
என்றே ச�ொல்லுவேன். கடவுள் உண்டு என்று ப�ொருளினைக்
யாராவது
ச�ொல்லத்துணிவாரேயானால் நிலையங்களையும், வாசக சாலைகளையும்
அவர்களைப் பகுத்தறிவு அற்றவர்கள் என்று அமைக்க வேண்டும்” என்று குஞ்சிதம்
அவர்கள்
வலியுறுத்தினார்.
கூறுவேன். “பார்க்க முடியாத ஒன்றை”, அம்மையார்
“அறிய
முடியாத
ஒன்றை”,
“மனம், ('குடிஅரசு' 09.10.1932.)
காயம், வாக்குகள் எட்டாத” ஒன்றைப் சாதியும், தீண்டாமையும் குறித்துச் சுயமரியாதை
பற்றி தனக்குத் தெரிந்ததாகக் கற்பனை இயக்கப் பெண்கள்:
பண்ணுகின்றவன் அறிவுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும்
சாதி
என்ற
நிறுவனத்தின்
மீது
இடம்
க�ொடுத்தவனாகமாட்டான். சுயமரியாதை
இயக்கப்
பெண்கள்
எனக்குத் தெரியாது என்று ச�ொல்லுபவனே மிகக்கடுமையான
விமர்சனங்களைக்
உண்மையை உள்ளவாறு கூறுபவன் என்று க�ொண்டிருந்தனர்.
”சாதிமுறையை
உணருங்கள்”என்று
குறிப்பிடுகின்றார். ஒழிக்கவே
முடியாதென்றும்,
அது
('குடிஅரசு' 04.12.1932.)
இந்தியாவில் வேரூன்றிவிட்டது என்றும்,
அதேப�ோல், ”ஒரு சாண் ப�ொம்மைக்கு
ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்துத் தெப்ப
உற்சவம் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது”
என்ற குஞ்சிதம் அம்மையார் அவர்கள்
('குடிஅரசு' 26.06.1932.), ”இந்தப் பணமெல்லாம்
வீணாய் ப�ோகவில்லை, நமது மக்கள் தானே
சாப்பிடுகிறார்கள்”
என்ற
வாதத்திற்கு
பதிலாக, ”பலன் தராத காரியங்களுக்கு
(unproductive purposes) உபய�ோகப்படுத்தப்படும்
செல்வமும்,
சேமித்து
வைக்கப்படும்
செல்வமும் (hoarded wealth) பாழாய்ப்
ப�ோனதாகத்தான் கருத வேண்டும்” என்ற
ப�ொருளாதார வல்லுநர்களின் (scholars of
economics) கருத்தினை முன்வைக்கின்றார்.
('குடிஅரசு' 26.06.1932.)
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பல சீர்திருத்தக்காரர்கள் அதை ஒழிக்க
முயற்சித்துத் த�ோல்வியடைந்தனர் என்றும்
அடிப்படைவாதிகள்
ச�ொல்லக்கூடும்.
அது
உண்மையே”
என்ற
குஞ்சிதம்
அம்மையார் அவர்கள், ”அவர்கள் எல்லாம்
மதத்தைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டு
சமூகத்தைச்
சீர்திருந்த
முயற்சித்ததால்
த�ோல்வியடைந்தனர். ஏனெனில் இந்துமதமும்
சமூகச்சீர்திருத்தமும்
ஒன்றுக்கொன்று
ப�ொருத்தமற்றவிடயமாகும். அதனால் தான்
மதத்தையே ஒழித்து விடவேண்டுமென்று
நான் கூறுகிறேன்” ('குடிஅரசு' 31.08.1930) எனச்
சமூகப் புரட்சிக்கான முரசாகக் குஞ்சிதம்
அம்மையார் அவர்கள் செயலாற்றியுள்ளதை
அறியலாம்.
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அதேப�ோல்,
”சமதர்மம்
என்ற
வார்த்தையில�ோ, ப�ொதுவுடைமை என்ற
வார்த்தையில�ோ
பயப்படக்கூடியவிடயம்
ஏதுமில்லை.
ப�ொதுஉடைமைக்
க�ொள்கைகளை மனிதச்சமூகம் ஒருப�ோதும்
வெறுத்துத்தள்ள முடியவே முடியாது” என்ற
குஞ்சிதம் அம்மையார் அவர்கள், ”சமதர்ம
அரசாங்கத்தில் கடவுள் பெயராலும் கூட
ஒருவரும் பட்டினியிருக்க வேண்டியதில்லை”
என்றார். ('குடிஅரசு' 27.08.1933)
“சமூகத்திலிருந்து
உடனே
தீண்டாமையை
ஒழிக்க
வேண்டியது
முக்கியவேலையாகும்” என்று குஞ்சிதம்
அம்மையார் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்.
('குடிஅரசு'
31.08.1930.) ”சுயமரியாதை
இயக்கத்தின்
முக்கியக்
க�ொள்கை
என்னவென்றால் தீண்டாமை, சாதிப்பிரிவு
என்னும் பேயை நாட்டைவிட்டு அறவே
ஒழிக்கவேண்டுமென்பது
தான்”
என்று
இந்திராணி
அம்மையார்
குறிப்பிட்டு,
”எந்த மனிதன் பகுத்தறிவைக் க�ொண்டு
ய�ோசிக்கின்றான�ோ,
அவனே
மனிதன்”
என்று வரையறுத்தார். ('குடிஅரசு' 04.12.1932.)
அதேப�ோல்,
“நமக்குத்
தற்காலத்தில்
வேண்டுவது
என்பது
ஒற்றுமையான
தூயவாழ்க்கை; ஒருவனுடைய நலத்திற்காகப்
பெரும்பான்மையான ஏழை மக்கள் வருந்தாத
வாழ்க்கை; நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் விழக்
கடும் வெய்யிலில் ஒரு நாள் முழுவதும்
பாடுபட்டு
அரைவயிற்றுக்
கஞ்சிக்கு
வழியில்லாது வருந்தும் ஏழை தீண்டப்படான்
என்று ச�ொல்லப்படும் மக்கள், நம்மோடு
சமஉரிமை
பெறக்கூடிய
வாழ்க்கையே
வேண்டும். இத்தகைய இன்ப வாழ்விற்குத்
தடையாக இருக்கின்ற சாதியை அடிய�ோடு
ஒழித்தல்
வேண்டும்” என்று ஆண்டாள்
அம்மையார் குறிப்பிடுகின்றார். ('குடிஅரசு'
22.05.1932 மற்றும் 05.06.1932.)

முதலிய அடையாளங்களை எடுத்துவிட
வேண்டும்.
பார்ப்பனச்
சடங்குகளை
அடிய�ோடு ஒழித்தல் வேண்டும். உயர்ந்த சாதி
என்று ப�ோலி வேடம்போட்டுக் க�ொண்டு நம்
வீட்டில் உண்ணமாட்டேன் என்பவருடன்
நாமும் சேர்தல் கூடாது. எந்த இடத்தில் உயர்வு
தாழ்வுகாட்டப்படுகிறத�ோ
அவ்விடத்திற்கு
அடிஎடுத்தும் வைக்கக் கூடாது” என்று
ஆணித்தரமாகக் குறிப்பிடுகின்றார் ஆண்டாள்
அம்மையார் அவர்கள். ('குடிஅரசு' 22.05.1932
மற்றும் 05.06.1932.)
க�ோயில்
நுழைவினைப்
பற்றிக்
குறிப்பிடும் ப�ொழுது, ”க�ோயிலைக் கட்டிக்
க�ொடுத்துவிட்டு அந்தக் க�ோயிலுக்குப் ப�ோக
முடியவில்லையென்றால் அதை இடித்துத்
தரைமட்டமாக்குவதை
விட்டுவிட்டு,
க�ோயில்நுழைவுப் ப�ோராட்டம் எதற்கு?”
என்ற
குஞ்சிதம் அம்மையார் அவர்கள்
('குடிஅரசு' 26.06.1932.), ”உடம்பு ந�ோகாமல்
நகத்தில் அழுக்குப் படாமல் என்றைக்கும்
சுகமாகவே
இருந்து
க�ொண்டு
தின்று
க�ொழுத்த ஒரு ச�ோம்பேறிக் கூட்டத்தாரின்
வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக ஏற்பட்டிருக்கும்
இந்தக்கோயில்களை
ஒழிப்பதென்றால்
அந்த சாதிக்காரர்களுக்கு வயிற்றெரிச்சலாய்த்
தானே இருக்கும்?” என்றார். ('குடிஅரசு'
26.06.1932.) ஆதிதிராவிடர்கள் க�ோயிலுள்
பிரவேசிக்கவேண்டும் என்பது, “சாமியானது
அள்ளிக்
க�ொடுத்து
அம்
மக்களின்
கஷ்டத்தையும், இழிநிலையையும் நீக்கிவிடும்
என்பதற்காக அல்ல” என்பதை அறியுங்கள்!
மற்ற சாதி மக்களைப் ப�ோலவே அவர்களும்
சமநிலைப் பெறவேண்டும் என்பதற்காகவே”
என்று சிவகாமி அம்மையார் அவர்கள்
குறிப்பிடுகின்றார். ('குடிஅரசு' 24.04.1932.)

”க�ோயில் உள்ளே என்ன இருக்கிறது?
உங்கள்
பாட்டன்
தேடின
ச�ொத்தா?
க�ோயிலுனுள்
இருப்பதாக
நீங்கள்
ச�ொல்லும் தெய்வத்தை உலக இரட்சகர்
”நாயுடு,
முதலியார்,
செட்டியார், என்றும்,
எவ்வளவு
அக்கிரமங்களைச்
ஐயர், ஐயங்கார் என்ற பட்டங்கள் சாதியைக் செய்தாலும், மூன்று பைசா கற்பூரம் வாங்கிக்
குறிக்கிறபடியால் அவைகளை நீக்கிவிடுதல் க�ொளுத்தினால் ப�ோதும், மன்னித்துவிடுவார்
வேண்டும். சாதியைக் குறிக்கின்ற பூணூல் என்றும்,
எல்லோரையும்
உண்டாக்கின
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தகப்பன் என்றும், எறும்பு முதல் எண்ணாயிரங்
க�ோடி
உயிர்களுக்கும்
படியளப்பவர்
என்றும், அவனின்றி ஓரணுவும் அசையாது,
கடவுளை
நம்பின�ோர்
கைவிடப்படார்
என்றெல்லாம் ச�ொல்லுகிறார்கள். இந்த மாதிரி
கட்டுக்கதைகளும் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள்.
இப்படிப்பட்ட எல்லாம் வல்ல தெய்வம்
உள்ள க�ோயிலுக்குள், மக்கள் நுழைந்தால்
சாமி
செத்துப்போகும்
என்கிறார்களே!
அப்படிப்பட்ட ஒரு சாமியும் உண்டா? மேலும்,
நீங்கள் அக்கோயிலுக்குள்ளேயே புகுந்து
க�ொண்டு செய்யும் அநியாயங்களையும்,
அக்கிரமங்களையும்,
ம�ோசங்களையும்,
ஆபாசங்களையும்,
ஊழல்களையும்,
க�ோடிக்கணக்கில் ப�ொறுத்துக்கொண்டிருக்கும்
அத்தெய்வம்,
உங்களைப்
ப�ோலவே
பிறந்து வளர்ந்து ஆறறிவு படைத்த மக்கள்
சங்கத்தினரின்
ஒரு
பகுதியினராகிய
தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் அருகில் வந்தால்
‘செத்துப்போவேன்’
என்று
உங்களிடம்
அத்தெய்வம் ச�ொல்லுகிறதா? இல்லையே”…
என்று
சிவகாமிஅம்மையார்
அவர்கள்
குறிப்பிடுகின்றார். ('குடிஅரசு' 24.04.1932.)

பார்ப்பனருக்கு வேறு இடம் இருக்கிறது
என்பதை மறுக்கமுடியுமா? பணக்காரர்கள்
மண்டியிடுவதற்கு ரெத்தினக் கம்பளமும்,
மற்றவர்களுக்கு
சாதாரணப்பாயும்
விரித்திருப்பதை
மறுக்க முடியுமா?
கல்யாணத்திற்கும், சாவுக்கும் பணத்திற்குத்
தகுந்த மாதிரி க�ோயில் மணியடிப்பது என்ற
அக்கிரமம் இல்லையென்று எந்த கிறித்தவ
மத ப�ோதகராவது குறிப்பிட முடியுமா?”
என்று குஞ்சிதம் அம்மையார் அவர்கள்
குறிப்பிடுகின்றார். ('குடிஅரசு' 16.07.1933.)

க�ொள்கைக்கான
கலங்கரை
சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்கள்:

விளக்கம்,

சுயமரியாதை
இயக்கத்தில்
குடும்பம்
குடும்பமாய்ப்
பங்கேற்ற
பெண்கள் அதில் பங்குக�ொள்வதனை ஒரு
பெருமையாகக் கருதினர். கனகம்மையார்
அவர்கள்
தன்னைச்
சுயமரியாதைக்காரி
என்று அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டு, அது
தனக்குப்பெருமை
என்று
சென்னையில்
நடைபெற்ற
அய்ந்தாவது
சுயமரியாதை
மாநாட்டினில் குறிப்பிடுகின்றார். ('குடிஅரசு'
அது
மட்டுமல்லாமல்,
”இனி 12.08.1944.)
தீண்டப்படாத சக�ோதர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை
ப�ொதுவாகவே சுயமரியாதை இயக்கப்
ச�ொல்ல
ஆசைப்படுகிறேன்.
அதாவது
சுயமரியாதை
இயக்கத்தின்
தீண்டப்படாத சக�ோதரர்கள் க�ோயில் பிரவேசம் பெண்கள்,
செய்யக் கஷ்டப்படுவதைப் பார்க்கிலும், க�ொள்கை விளக்க வழிகாட்டிகளாய் இருந்து
மக்களுக்கு ஒரு சின்ன உதவியும் இல்லாத மிளிர்ந்துள்ளனர். குஞ்சிதம் அம்மையார்
சுயமரியாதை
இயக்கத்தின்
அக்கோயில்களை ஒழிக்கச் சத்தியாக்கிரகம் அவர்கள்
க�ொள்கைகளைப்
பற்றிப்
பிரச்சாரம்
செய்ய
செய்து
முயற்சிப்பது
பலவகையிலும்
நன்மையுண்டு
எனக்
கூறுகிற�ோம். வேண்டிய வழிமுறைகளைப் பற்றி விரிவாக
க�ோயிலினுள் சென்றால் நமக்கு என்ன பலன்? தஞ்சை ஜில்லா இரண்டாவது சுயமரியாதை
('குடிஅரசு'
ஒன்றுமில்லை. ஏன் இவ்விதக்கஷ்டப்பட்டு மாநாட்டினில் விவாதித்தார்.
26.06.1932.)
அவர்
குறிப்பிடுவதாவது,
க�ோயில் நுழைவுக்கு வழி தேட வேண்டும்?
இதைவிட எல்லா மக்களுக்கும் உதவியற்ற ”சுயமரியாதை இயக்க மாநாடுகள் ஏத�ோ
அக்கோயில்களை ஒழிக்கவழி தேடுவதே குடமுழக்குத் திருவிழாக் கூட்டம் ப�ோல்
சீர்திருத்தம், பகுத்தறிவு என மறுமுறையும் கூடிவிட்டுக் கலைந்து ப�ோவதில் எந்தப்
கூறுகின்றோம்” என்று சிவகாமிஅம்மையார் பயனுமில்லை. ஒரு மாநாடு என்றால்
அவர்கள்
குறிப்பிடுகின்றார்.
('குடிஅரசு' பல பாகத்திலிருந்தும் வருகிற நண்பர்கள்
24.04.1932.)
கூடிக்கலந்து சில திட்டங்களை வகுத்துக்
அதேப�ோல், ”கிறித்தவ ஆலயங்களில் க�ொள்வதற்காகவே கூட வேண்டும். பிறகு
ஒடுக்கப்பட்டவருக்கு
வேறு
இடம், அத்திட்டங்களை அவ்விடத்தைச் சுற்றியுள்ள
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ஊர்களில் அவரவர்களுக்கு ஏற்ற வகையினில் ஆணித்தரமாகச் சுயமரியாதை இயக்கத்தின்
பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்”
என்று மீதான விமர்சனங்களுக்கு தக்கபதிலினை
வலியுறுத்தினார். ('குடிஅரசு' 17.08.1933.)
பதிவு செய்துள்ளார். ('குடிஅரசு' 12.08.1944.).
”சமுதாய ஊழல்கள் ஒழிந்துபடவும்,
திராவிடரும்
ஆறறிவு
படைத்தவராக
வாழவும், நமது இயக்கத்தை வேண்டுவது
தலைகீழ்மாறுதல் என்ற புரட்சியே” என்ற
மிராண்டா அம்மையார் அவர்கள், அதனை
வலியுறுத்தும் வகையினில் ”இன்னல் செய்யும்
ஆரியத்தை சின்னா பின்னமாக்க ஒரு சின்னம்
தேவை”எனக்குறிப்பிட்டு,
”அடைவ�ோம்
திராவிட நாடு இன்றேல் சுடுகாடு” என்று
சூளுரைத்தார்.
('குடிஅரசு'
06.10.1945.).
அதேப�ோல், ”திராவிடர்கள்.. அரசியல், மத
இயல் ப�ோன்றவைகளைத் தாண்டி, தங்களது
சமுதாயச் சுயமரியாதையே பிரதானம் என
எண்ணி அதில் கவனம் க�ொண்டு, தங்களுடைய
இழிவுகளும்,
தடைகளும்
நீக்கப்பட்டு,
மனிதத்தன்மை பெறுவதே முக்கிய ந�ோக்கம்
என உழைக்க வேண்டும்” என்று க�ொடியேற்று
விழாவினில் மணியம்மையார் அவர்கள்
இயக்கத் த�ோழர்களுக்கு அறிவுரைத்துள்ளார்.
('உண்மை' 01.03.1977.)
பர்மாவில் நடைபெற்ற சுயமரியாதை
இயக்கப்
பிரச்சாரக்கூட்டத்தில்
உரை
நிகழ்த்திய இந்திராணி அம்மையார் அவர்கள்
”சுயமரியாதை இயக்கத்தின் அடிப்படைக்
க�ொள்கைகளான பகுத்தறிவுள்ள, பாலினசாதிய
பேதமில்லாத,
தீண்டாமையற்ற,
ப�ொருளாதார
ஏற்றத்
தாழ்வற்ற,
மூடநம்பிக்கையற்ற, சுயமரியாதைச் சமூகம்
என்பதே” என்று விரிவாக விளக்கியுள்ளார்.
('குடிஅரசு' 04.12.1932.) அதே வேளையில்,
கனகம்மையார்
அவர்கள்,
சுயமரியாதை
இயக்கத்தின் மீதுவைத்த அவதூறுகளுக்குச்
சென்னையில்
நடைபெற்ற
அய்ந்தாவது
சுயமரியாதை
மாநாட்டினில்
தக்க
பதில்களையும், சுயமரியாதை இயக்கத்தின்
தேவைகளைப் பற்றியும் விரிவாக விளக்கினார்.
”சுயமரியாதை இயக்கமென்பது நாத்திக
இயக்கம் அல்ல. எந்தவ�ொரு குறிப்பிட்ட
சாதியினருக்கும் எதிரானதுமல்ல” என்று
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சுயமரியாதை
வீரர்களே:

இயக்கப்

பெண்கள்

செயல்

சுயமரியாதை
இயக்கத்தினில்
பெண்கள்
பல
ப�ொறுப்புகளை
எந்த
நிர்ப்பந்தமும்
இன்றி
ஏற்றதுடன்,
பல்வேறு
ப�ொதுக்கூட்டங்களுக்கும்
தலைமை தாங்கியுள்ளனர். சுயமரியாதை
இயக்கப்
பெண்கள்
எழுத்து
மற்றும்
பேச்சுடன்
மட்டுமே
தங்களைச்
சுருக்கிக்கொள்ளாமல்,
உலகெங்கிலும்
பயணம்
மேற்கொண்டு
சுயமரியாதை
இயக்கச்
சமதர்மக்
க�ொள்கைகளைப்
பல்வேறு தளங்களில் கருத்தியல் ரீதியாகவும்,
அதே
வேளையில்
எளிய
மக்களிடம்
க�ொண்டு
செல்லவும்
அரும்பாடுபட்டு
வந்துள்ளனர்.
சுயமரியாதை
இயக்கப்
பெண்கள் மிகப் பெரிய மக்கள் திரள்களை
ஒருங்கிணைக்கவும்,
ப�ொதுக்கூட்டங்களை
நடத்தவும், தலைமையேற்கவும், தலைமை
உரையாற்றவும் செய்து வந்துள்ளனர் என்பது
வரலாற்றுக் கண்கூடு.
1932-ஆம்
ஆண்டு
பர்மாவில்
நடைபெற்ற
சுயமரியாதைப்
பிரச்சார
மாநாட்டினில் கலந்து க�ொண்டு இந்திராணி
அம்மையார்
அவர்கள்
சுயமரியாதை
இயக்கக் க�ொள்கைகளை விரிவாக விவரித்து
இருந்ததனை 'குடிஅரசு' இதழானது பதிவு
செய்கின்றது. ('குடிஅரசு' 04.12.1932). அதே
வேளையில், 1929-ஆம் ஆண்டு நெல்லூரில்
நடைபெற்ற முதல் சுயமரியாதை மாநாட்டின்
தலைவர்களாக
இந்திராணிஅம்மையார்,
மற்றும்
அலர்மேலுமங்கைத்தாயாரம்மாள்
அவர்கள் இருந்து சிறப்பு செய்துள்ளனர்.
(வளர்மதி. 2017ஆ: 14.) 1933-ஆம் ஆண்டு
ஸ்ரீரங்கத்தினில் நடைபெற்ற திருச்சிராப்பள்ளி
தாலுகா முதலாவது சுயமரியாதை மாநாட்டின்
திறப்பாளராக சுப.விசாலாட்சி அம்மையார்
இருந்துள்ளார்கள். ('குடிஅரசு' 16.06.1933.)
ஜனவரி - மார்ச் 2022

1945-ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் தந்தை
பெரியார் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற
17-ஆவது நீதிக்கட்சி மாநாட்டினில் ('குடிஅரசு'
06.10.1945.) கட்சியின் க�ொடியினை மிராண்டா
அம்மையார் அவர்கள் ஏற்றிவைத்துள்ளார்.
அதேப�ோல்,
1949-இல்
க�ோயம்புத்தூரில்
நடைபெற்ற திராவிடர் கழக மாநாட்டின்
(வளர்மதி. 2017ஆ: 17.) க�ொடியினை மூவலூர்
இராமாமிர்தம் அம்மையார் அவர்களும்,
1929-ஆம்
ஆண்டு
திருநெல்வேலியில்
நடைபெற்ற சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்கள்
மாநாட்டினில் சுயமரியாதைக் க�ொடியினை
மரகதவல்லி அம்மையார் அவர்களும் ஏற்றிச்
ச�ொற்பொழிவாற்றி உள்ளார்கள்.
1933-ஆம்
ஆண்டு
புதுக்கோட்டை
சமஸ்தான முதலாவது செங்குந்தர் சமூக
மாநாட்டினையும்
('குடிஅரசு'
09.1933.),
1925-ஆம்
ஆண்டு
மயிலாடுதுறையினில்
நடைபெற்ற
இசைவேளாளர்கள்
சங்க
மாநாட்டினையும் (கல்யாணசுந்தரம். 1982:
599-604.) மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார்
அவர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளதுடன், 1930ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற இரண்டாவது
சுயமரியாதை மாநாட்டிற்குத் தலைமையும்
தாங்கியுள்ளார்.
அதேப�ோல், குஞ்சிதம் அம்மையாரும்
அவரது கணவர் குருசாமி அவர்களும் 1931ஆம் ஆண்டு சென்னையில் நடைபெற்ற
சுயமரியாதை மாநாட்டினை முன்னின்று
நடத்தியதுடன் (வளர்மதி. 2017ஆ: 15-16.),
1931-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற செட்டிநாடு
முதலாவது சுயமரியாதை மாநாட்டைத் திறந்து
வைத்து ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றியதையும்,
அவரது கணவரான குருசாமி அவர்கள் அதனைத்
தமிழில்
ம�ொழி
பெயர்த்திருந்ததையும்
அறிய முடிகின்றது. ('குடிஅரசு' 19.04.1931.)
அதுமட்டுமல்லாமல், குஞ்சிதம் அம்மையார்
அவர்கள் 1931-ஆம் ஆண்டு தஞ்சை மாவட்ட
இரண்டாவது சுயமரியாதை மாநாட்டின்
தலைவராக இருந்து, தலைமை உரையையும்;
1933-ம் ஆண்டு ஸ்ரீரங்கத்தினில் நடைபெற்ற
திருச்சிராப்பள்ளி
தாலுகா
முதலாவது
சுயமரியாதை மாநாட்டினில் “நமது ஒரு
January - March 2022

வருடத் திட்டம்” எனும் தலைப்பினில்
தலைமை உரையையும் ஆற்றி உள்ளதையும்
அறிய முடிகின்றது. ('குடிஅரசு' 16.06.1933.)
நீலாவதி அம்மையார் அவர்களும் 1932ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சேலம் மாவட்ட
சுயமரியாதை பெண்கள் மாநாட்டினையும்
('குடிஅரசு' 22.05.1932.), 1933-ஆம் ஆண்டு
நடைபெற்ற
வடஆற்காடு
மாவட்ட
முதலாவது சுயமரியாதை மாநாட்டினையும்
('குடிஅரசு' 14.05.1933.), 1935-ஆம் ஆண்டு
நடைபெற்ற அருப்புக்கோட்டை பெண்கள்
மாநாட்டினையும் (வளர்மதி. 2017ஆ: 16.)
தலைமையேற்றும்,
1933-ஆம்
ஆண்டில்
நாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற மூன்றாவது
சுயமரியாதை
மாநாட்டின்
துவக்க
உரையினையும் ('குடிஅரசு' 09.04.1933.) ஆற்றி
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சேலம் மாவட்ட சுயமரியாதை பெண்கள்
மாநாட்டினை
('குடிஅரசு' 22.05.1932.)
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திறந்து வைத்ததுடன், 1935-ஆம் ஆண்டில்
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