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1. பதிப்ப்கததனார் குறிப்பு:

	 தமிழ்	மரபு	அறக்கட்டளை	பன்னாடடு	அளமப்பின	பதிப்ப்கப்	பிரிவின	வெளியீடு	இது.		
இந்நூல்	தமிழ்	ஆய்வுப்புலத்தின	ததளெ	்கருதி	‘அள்ெருககும்	இலெசமனா்க’	ெழங்கப்படுகிறது.	

	 இந்நூளல	மறுபதிப்பு	வசய்்ய	விரும்புதெனார்	அல்லது	ஏதனாெது	ஒரு	ெள்கயில்	
தங்கள்	பள்டப்பு்களில்	ப்யனபடுத்த	விரும்புதெனார்	தமிழ்	மரபு	அறக்கட்டளை	பன்னாடடு	
அளமப்பிள்த்	வதனா்டர்பு	வ்கனாண்டு	அனுமதி	வபற்று		உசனாத்துளை்களை	ெழஙகி		மீள்பதிப்பு	
வசய்்யலனாம்.	

	 	 	 -	தமிழ்	மரபு	அறக்கட்டளை	பன்னாடடு	அளமப்பின	பதிப்ப்கப்	பிரிவு.
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முள்ெர்	்க.	சுபனாஷிணி

2. அறிமு்கம்:

	 தமிழ்கத்தில்	சித்ரனா	வபௌர்ைமி	திருவிழனாவின	தபனாது	விழுப்புரம்	மனாெட்டத்தில்	உள்ை	கூத்தனாண்்டெர்	
த்கனாயிலில்	ஆண்டுததனாறும்	நள்டவபறுகினற	திருவிழனாவில்	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்	ஒனறு	கூடுகினறனார்்கள்.

	 இந்தத்	 திருவிழனாவினதபனாது	 சித்ரனா	 வபௌர்ைமி	அனறு	 இரவு	 மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்	அகத்கனாயில்	
பூசனாரி்களி்டம்	 தனாலி	 ்கடடிக	 வ்கனாண்டு	மறுநனாள்	 ்கனாளல	அகத்கனாயிலின	முககி்ய	 வதய்ெமனாகி்ய	அரெனான	
்கைபலி	வ்கனாடுக்கப்படுெது	தபனானற	ச்டஙகு	நிளறெள்டந்த	பிறகு	தன	்கழுத்தில்	சூட்டப்பட்ட	தனாலிள்ய	
அறுத்துகவ்கனாண்டு	ஒப்பனாரி	ளெத்து	அழுது	வெள்ளை	பு்டளெ	அணிந்து	வ்கனாண்டு	தங்கள்	வசனாந்த	ஊர்்களுககுச்	
வசல்ெனார்்கள்.	இதற்்கனா்க	இந்தி்யனாவில்	உள்ை	பல்தெறு	மனாநிலங்களிலிருந்தும்	லடசக்கைக்கனா்	திருநஙள்க்யர்்கள்	
இந்த	விழனாவுககு	ெருகினறனார்்கள்	எனற	வசய்தி்களைப்	பனார்ககினதறனாம்.	அதத	தபனானறு	தமிழ்கத்திலுள்ை	பல்தெறு	
மனாெட்டங்களில்	இருந்தும்	வபனாதுமக்களும்	ெந்து	கூடுெனார்்கள்.	தமிழ்கத்தின	பல	பகுதி்களில்	திவரௌபதி	அம்மன	
த்கனாயில்்களில்	அரெனான	ெழிபனாடு	எனபது	வதனா்டர்ந்து	நள்டவபறுெளதக	்கனாண்கினதறனாம்.

 	 இந்த	 திவரௌபதி	 அம்மன	 ெழிபனாடு	 எனபது	
தமிழ்கத்தின	 ெ்டவபண்ளை்யனாற்றுககுக	 கீதழ,	
்கர்நனா்ட்கனாவின	 வதனபகுதி்களிலும்,	 த்கரைனாவில்	 சில	
பகுதி்களிலும்,	 ெ்ட	 தமிழ்நனாடடில்	 அதி்கமனா்கவும்,	
தஞசனாவூரிலும்	பரெலனா்க	இருப்பளதக	்கனாைமுடியும்.

 	 திவரௌபதி	அம்மன	த்கனாயில்்கள்	இருககும்	இ்டங்களில்	
தீமிதி	 திருவிழனா	 ந்டப்பது	 ெழக்கம்.	 பனாஞசனாலி	 அம்மன,	
தர்மரனாஜன	த்கனாயில்	ஆகி்ய்வும் இதில்	முககி்யத்துெம்	
வபறும்	வதய்ெங்கைனா்க	இருககினற். இத்தள்க்ய	த்கனா-
யில்்களில்	 திவரௌபதி	 அம்மத்	 முககி்யக	 ்க்டவுைனா்க	
இருப்பனார்.	 துளை	 வதய்ெங்கைனா்க	 பீமன,	 ச்கனாததென	
எ்	பனாண்்டெர்	ஐெரின	சிளல்களும்	சில	த்கனாயில்்களில்	
ளெக்கப்படடிருப்பளதக	்கனாை	முடியும்.

 	 திவரௌபதி	 அம்மன	 த்கனாயிலில்	 வபனாதுெனா்க	 ்கனாெல்	
வதய்ெமனா்க	தபனாத்துரனாஜனா	எனற	்கனாெல்	வதய்ெம்	அளம-
ந்திருககும்.	 அது	 ஒரு	 மனிதர்	 ந்டப்பது	 தபனானற	
ெடிெத்தில்,	ஒரு	ள்கயில்	ெனாள்	ஏந்தி்யெனாறும்	ஒரு	
ள்கயில்	வெட்டப்பட்ட	மனித	 தளலள்ய	ளெத்திரு-
ப்பது	தபனாலும்	வசய்்யப்படடிருககும்.	

 	 மனிதத்தளலககுப்	 பதிலனா்க	 மனான	 அல்லது	
தெஙள்க	 ள்கயில்	 இருப்பதனா்கவும்	 சில	 இ்டங்களில்	
உள்ை	த்கனாயில்்களில்	்கனாைப்படுகினறது.

புள்கப்ப்டம்	நனறி:	எம்.மீ்னாக	ஷி,	உதவி	தபரனாசிரி்யர்
	(ஸவ்டல்லனா	தமரிஸ	்கல்லூரி)
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செஙகாடு திச�ௌபதி அம்மன் ககாயில் ககாபு�த்தில் அ�வான் தனை

	 	 திவரௌபதி	அம்மன	த்கனாயிலில்	இனவ்னாரு	துளை	வதய்ெத்ளதயும்	்கனாைமுடியும்.	முத்தனால	
ரனாவுத்தன	எனற	முஸலிம்	ஒருெர்	்கனாெல்	வதய்ெ-
மனா்க	 அளமக்கப்படுகினறனார். அந்தச்	 சிளலயின	
பக்கத்தில்	முஸலிம்	தர்்கனா	சமனாதி	தபனானற	ஒரு	
அளமப்ளபயும்	ளெத்திருப்பனார்்கள்.

  திவரௌபதி	அம்மன	த்கனாவிலில்	ெரு்டத்திற்கு	
ஒரு	முளற	பதிவ்டடு	நனாட்கள்	திருவிழனா	ந்டத்துகி-
னற்ர். இந்த	விழனாவில்	ம்கனாபனாரதக	்களத	தி்ம்	
தி்ம்	 வசனால்லப்படும்.	 வில்லிபனாரதம்	 அல்லது	
நல்லனாபிள்ளை	பனாரதம்	எனற	நூலிலிருந்து	எடு-
க்கப்பட்ட	்களத்கள்	முதல்	பத்து	நனாட்கள்	வசனா-
ல்லப்படும்	்களத்கைனாகினற்.	பின	அதத	்களத	
வதருககூத்து	ெடிவில்	நள்டவபறுெதும்	ெழக்கம்.

  

	 ெரலனாற்றுச்	சனானறனா்க	நனாம்	ஆரனாயும்	தபனாது,	பனாரதக	்களத்கள்	வசனால்ெதற்்கனா்	நிெந்தம்	ெழங்கப்ப-
ட்ட	வசய்தி	கூரம்	பல்லெர்	வசப்தபடடில்	வசனால்லப்படடிருககிறது.	தற்சம்யம்	இந்தச்	வசப்தபடு	வசனள்	
அரசு	அருங்கனாடசி்ய்கத்தில்	உள்ைது.	 ்கனாஞசிபுரம்	 மனாெட்டத்தில்	உள்ை	ஊர்	கூரம்.	 பல்லென	முதலனாம்	
பரதமசுெரெர்மன,	கி.பி.7ஆம்	நூற்றனாண்டு	்கனாலத்தில்	ஆடசி	வசய்தென.	அென	ஆடசி	்கனாலத்தில்	வெளி-
யி்டப்பட்ட	இந்தச்	வசப்தபடு	அரகத்கனாைம்	
அருகில்	உள்ை	பரதமஸெரமங்கலம்	எனற	
ஊளர	 சிறப்பு	 ந்கரனா்க	 ெடிெளமப்பதற்்கனா்க	
6300	(98.44	ஏக்கர்)	குழி	நிலப்பரப்பு	ததர்வு	
வசய்்யப்படடு	 இந்த	 ந்களர	 உருெனாககும்	
வபனாறுப்பு	உத்தர்கனாணி்கனா	ம்கனா	தசசன	தத்தன	
எனற	ஆைத்தியி்டம்	தரப்பட்ட	வசய்திள்யக	
கூறுகிறது.

  இந்த	 ந்கரில்	 பரதமஸெர	 த்டனா்கம்	
எனற	 ஏரி	 வெட்டப்பட்டது	எனறும்,	அத-
ற்குத்	ததளெ்யனா்	நீர்	இருப்புக்கனா்க	பனாலனா-
ற்றில்	இருந்து	வபரும்பிடுகு	எனற	்கனால்ெனாய்	
வெட்டப்படடு	நீர்தமைனாண்ளம	நிறுெப்பட்ட-
து	எனறும்	வசப்தபடடின	ெழி	அறி்யமுடிகி-
றது. 

	 ஆனமீ்க	திருவிழனாக்களின	மூலம்	மக்களை	ஒற்றுளமப்படுத்த	முடியும்	எனற	்கருத்தின	அடிப்ப-
ள்டயில்	இந்த	ந்கரில்	த்கனாயில்	எழுப்பப்பட்டது.	ஊருககு	நடுவில்,	ம்கனாபனாரதம்	ெனாசிககும்	மண்்டபம்	ஒனறு	
ஏற்படுத்தப்பட்டது.	இப்படி	நீதிக	்களத்களைச்	வசனால்லி	மக்களை	நல்ெழிப்படுத்தும்	இ்டமனா்கவும்	அரசின	
ஆளை்கள்,	சட்டதிட்டங்களை	மக்களுககுச்	வசனால்லும்	ஊ்ட்க	ளம்யமனா்கவும்	த்கனாயில்்கள்	வச்யல்பட்ட்.	
இத்தள்கள்யச்	வசய்தி்களைச்	வசனால்லும்	முககி்யச்	வசப்தபடு	இந்தக	கூரம்	வசப்தபடு.	ஆ்க	கிபி.7ம்	நூற்றனா-
ண்டு	ெனாககில்	ம்கனாபனாரதக	்களதள்யக	த்கனாயிலில்	வசனால்லும்	ெழக்கம்	பல்லெர்்கைனால்	வ்கனாண்டுெரப்பட்ட-
தற்்கனா்ச்	சனானறனா்க	இச்வசப்தபடு	அளமகினறது.

கூரம்	வசப்தபடு	
(புள்கப்ப்டம்	நனறி:	த்கெலனாற்றுப்பள்ட,	தமிழ்க	அரசு)

புள்கப்ப்டம்	நனறி:	்கனாந்தி	பனாலசுப்பிரமணி்யன
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3. அரவனான ்கைபலி நனா்ட்கம்

 

பனாரதக்களத	 வசனால்லும்	 மரபில்	 ஒரு	 நனாள்	 ்களத	
அரெனான	்கைபலி	நனா்ட்கம்	ஆகும்.	புரனாைக	்களதயின	
படி	அரெனான	அர்ஜஜு்னுககும்	உலுப்பி	எனற	நனா்கக்கனனி	
வபண்ணுககும்	பிறந்தென.	அரெனான	வி்யனாசபனாரதத்தில்	
சனாதனாரை	மன்்னா்கக	 ்கனாட்டப்படுகிறனான.	ஆ்னால்	
தமிழ்	 நனாடடில்	 அரெனான	 முககி்ய	 ்க்டவுைனா்கக	
்கருதப்படுகிறனான.

   தமிழ்நனாடடில்	வீரர்்கள்	 தபனார்	 வெற்றிக்கனா்க	
வ்கனாற்றளெககுத்	 தனள்	 ்கைபலி	 வ்கனாடுத்துக	
வ்கனாள்ெது	தபனால	ம்கனாபனாரதத்தில்	அரெனான	தனள்த்	

தனாத்	 ்கைபலி	 வ்கனாடுத்துகவ்கனாண்்டதனா்க	 ெழககுண்டு.	 தமிழ்கத்தின	 பண்ள்ட்ய	 ெரலனாறு	 வ்கனாற்றளெககு	
்கைபலி	வ்கனாடுப்பது	பற்றி	கூறுகிறது.	நெ்கண்்டங்கள்	இதற்குச்	சனானறு	ப்கர்கினற்.	

அந்த	 ெள்கயில்	 வ்கனாற்றளெள்யத்ய	அரெனா்னா்கப்	 பனார்ககும்	 ஒரு	 பனார்ளெள்யயும்	அரெனான	 ்கைப்பலி	
ச்டஙகு	முனளெககினறது	எனறும்	கூறலனாம்.	இது	ஆய்வுககுறி்யது.

	 ம்கனாபனாரதப்தபனாரில்	வெற்றி	வபறுெதற்கு	முன்ர்	சனாமுத்திரி்கனா	லடசைம்	வபனாருந்தி்ய	ஒரு	நல்ல	
வீரள்	பலி	வ்கனாடுத்தல்	வெற்றிள்ய	அளிககும்	எனறு	ச்கனாததென	கூற	அவெள்கயில்	சனாமுத்திரி்கனா	லடச-
ைம்	வபனாருந்தி்யெர்்கள்	கிருஷைன,	அர்ஜஜூ்ன,	அரெனான	ஆகி்ய	மூெரும்	தனான	எ்	அெர்்கள்	அறிந்து	
வ்கனாள்கினற்ர்.	 ்கண்ைனும்	 அர்ஜஜு்னும்	 ்க்டளம்கள்	 வ்கனாண்டிருப்பதனால்	 அரெனாள்	 ்கைபலி	 ஏற்றுக	
வ்கனாள்ை	தருமர்	த்கடடுக	வ்கனாள்ை	அெள்	்கைபலி	வ்கனாடுக்க	அென	சம்மதிககிறனான.	தபனார்	முடியும்	ெளர	
தனான	முழுளம்யனா்கப்	 தபனாளரக	 ்கனாை	தெண்டும்	எ்வும்,	 த்ககுத்	திருமைம்	ஆ்கனாததனால்	ஒரு	 நனாள்	
ஒரு	வபண்ளைத்	திருமைம்	வசய்து	அெளு்டன	குடும்பம்	ந்டத்த	தெண்டும்	எனறும்	இரண்டு	ெரங்களை	
அரெனான	த்கடகிறனான.	கிருஷைன	ெரங்களை	அளிககினறனார்.	மறுநனாள்	இறக்கப்தபனாகும்	ஒருெள்	மைக்க	
தெறு	வபண்்கள்	முனெரனாததனால்	தனாத்	தமனாகினி்யனா்க	ெடிெம்	ஏற்று	கிருஷைன	அரெனானு்டன	கூடி	ஒரு	
நனாள்	ெனாழ்ெதனா்கப்	புரனாைம்	வசனால்கிறது.	இதள்த்ய	அரெனான	நனாடடுப்புறக	கூத்துக	்களலயும்	கூத்தனாண்்டெர்	
விழனாவும்	பிரதிபலிககினற்.

4. ச்டங்கு்களும் மனாற்றுபனாலி்ததவர்்களும்

 மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்,	மனாற்று	பனாலீர்ப்பு	வ்கனாண்த்டனார்	எனனும்	சமூ்கத்ளத	இந்தப்	புரனாைக்களதககுள்	
மடடுதம	குறுககி	ளெத்துப்	பனார்ப்பது	நமது	சமூ்கத்தில்	இருககும்	ஒரு	குளற.	புரனாைக	்களத்கள்	நம்	சமூ்கச்	
சிந்தள்யில்	ஏற்படுத்தியிருககும்	அழுககு்கள்	எனபது	மி்க	அதி்கம்.	இதில்	ஒனறனா்கதெ	இதள்யும்	்கனாை	
தெண்டியிருககினறது.

	 ஒரு	ெள்கயில்	பண்பனாடடு	விழுமி்யமனா்க	மக்கள்	ெழக்கத்தில்	இத்தள்க்ய	ச்டஙகு்கள்	இருந்தனாலும்	
இனறு	நனாம்	்கெனிக்க	தெண்டி்யது	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்,	மனாற்று	பனாலீர்ப்பு	வ்கனாண்த்டனாருக்கனா்	அடிப்பள்ட	
மனித	உரிளம்களுக்கனா்	ததளெ்களைத்தனான.

	 ஆண்	வபண்	எனற	இரண்டு	வெவதெறு	த்கனாைங்கள்	(Binary	classifications),	இதுதனான	இ்யல்பு	
எனறு	நம்ளம	பிரித்துப்	பனார்க்கப்	பழககியுள்ை்.	ஆண்	அல்லது	வபண்	எனற	இரு	ெள்க்களுககுள்	
ெள்கப்படுத்தப்ப்டனாமுடி்யனாத	ஒனறு	இ்யல்பற்ற	ஒனறு	எனறும்	்கனாணும்	தபனாககு	நீண்்ட	்கனாலமனா்க	நமது	
ம்திற்குள்	ெலிந்து	திணிக்கப்படடுள்ைது.	அந்தத்திணிப்பு	ந்டெடிகள்கயில்	மி்க	முககி்ய	பங்களிப்பு	சம-
்யங்களுககு	இருககினறது.	ஆண்	எனபென	்யனார்	எனபளதயும்	வபண்	எனபெள்	எப்படிப்பட்டெள்,	அெள்	
எப்படி	இருக்க	தெண்டும்	எனபளதயும்,	இளெ	இரண்டிற்குள்	இ்டம்வபறனாதெற்ளற	இ்யல்புககு	மனாறனா்து	
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எனறும்	ெலிந்து	உருெனாககி	ளெக்கப்படடுள்ை	சூழலிதலத்ய	நனாம்	ெைர்ந்து	ெந்திருககினதறனாம்.	இதுதனான	
சரி,	இப்படித்தனான	இருக்க	தெண்டும்.	இதுதனான	நம்	பண்பனாடு,	இதுதனான	நமககு	நல்லது	எ்ச்	வசனால்லி,	
வசனால்லி,	அடிப்பள்ட	பண்பனா்	மனானு்டத்ளத	இழந்தெர்்கைனா்க	நனாம்	இனறு	இருககினதறனாம்.

	 மனாற்று	பனாலி்த்தெர்	எதிர்தநனாககுகினற	சிக்கல்்களையும்	அதற்்கனா்	தீர்வு்களையும்	வபனாதுப்பள்ட-
்யனா்க	பச்சனாதனாபத்து்டன	தபசுெளதத்	தவிர்த்து	அெர்்கள்	வநனாடிககு	வநனாடி	சந்திககினற	பிரச்சிள்யின	மூல	
்கனாரைத்ளத	ஆரனா்ய	தெண்டி்யது	அடிப்பள்ட	அெசி்யமனாகினறது.	அப்படி	பிரச்ள்்களை	அலசும்	தபனாது	
மூனறு	ெள்கயில்	இந்த	பிரச்சள்்களை	நனாம்	படடி்யலி்டலனாம்.

	 மனாற்று	பனாலி்த்ததனாருககு	எதிரனா்க	இளழக்கப்படும்	அநீதி்கள்	மற்றும்	பனாகுபனாடு்கள்.	மனாற்றுப்	பனாலி-
்த்ததனாருககு	எதிரனா்க	இளழக்கப்படும்	ெனவ்கனாடுளம்கள்	மற்றும்	அெமனா்ங்கள்.	மனாற்று	பனாலி்த்ததனாரது	
அனறனா்ட	ெனாழ்கள்க	நிளல.

5. மனாற்றுபனாலி்ததவர்்களும் ச்க மனிதர்்களை

	 பனாகுபனாடு்கள்,	வ்கனாடுளம்கள்	எனும்தபனாது	மனாற்றுப்	பனாலி்த்ததனாருககு	இளழக்கப்படும்	வ்கனாடுளம்கள்	
மீது	வ்கனாடுக்கப்படுகினற	அழுத்தங்களின	மதிப்பீடு	எனபது	மி்கக	குளறெனா்கதெ	இருககினறது.	அல்லது	
மனாற்று	பனாலி்த்தெர்	சந்திககும்	வ்கனாடுளம்களை	ஒரு	வபனாருட்டனா்கதெ	எடுத்துக	வ்கனாள்ை	தெண்டி்யதில்ளல	
எனற	அைவுககு	சிந்தள்	வசதுக்கப்பட்டெர்்கைனா்க	நம்	சிந்தள்	தபனாககு	அளமந்திருககினறது.

	 மனாற்று	பனாலி்த்ததனாருககு	எதிரனா்க	இளழக்கப்படுகினற	ெனவ்கனாடுளம்களுககுப்	பின்ணியில்	இரு-
ககும்	்கனாரைங்களை	சரி்யனா்க	அலசுகினதறனாமனா..?	அதற்்கனா்	தீர்வு்களைச்	சரி்யனா்க	முனவ்டுககினதறனாமனா..?	
எனபதும்	ஒரு	த்கள்வி்யனா்கதெ	அளமகினறது.

	 வபனாது	வெளியில்..	பள்ளிககூ்டங்களில்..	அலுெல்க	வெளி்களில்..	மனாற்று	பனாலி்த்தெர்	மி்க	இ்ய-
ல்பனா்க	ஏற்றுகவ்கனாள்ைப்படடிருககினறனார்்கைனா	எனபளதயும்	நனாம்	த்கள்வி்யனா்க	முன	ளெக்க	தெண்டி	இரு-
ககினறது.

	 நமது	இ்யல்பனா்	சிந்தள்ப்	தபனாகள்க	நனாம்	வபனாதுெனா்கதெ	த்கள்வி	எழுப்புெதில்ளல.	இதுதனான	
மரபு..	இதுதனான	ச்டஙகு..	வபரி்யெர்்கள்	வசனான்னார்்கள்..	எனறு	இ்யந்திரங்கள்	தபனால	வசனால்லிக	வ்கனாண்டு	
சமூ்கத்தில்	நி்கழ்கினற	அநீதி்களை	அலசிப்	பனார்க்கனாமல்	வபரும்பனாலனாத்னார்	வசனறு	விடுகினதறனாம்.	நம்	சி-
ந்தள்ககுள்	திணிக்கப்படடுள்ை	அழுககு	மூடள்ட்களை	அலசிப்	பனார்ககும்	தபனாது	தனான	நனாம்	ஏள்்ய	ச்க	
மனிதர்்களை	எவெள்கயில்	அணுகுகினதறனாம்	எனபளத	அறி்யககூடும்.

6. அடிப்பள்ட உரிளம்கள்

	 நனாம்	நம்	ஒவவெனாருெளரயும்	த்கள்வி	த்கடடுக	வ்கனாள்ளும்	தபனாதுதனான	நம்	சிந்தள்ப்	தபனாகள்க	
அலசி	ஆரனா்யவும்	நமககு	ெனாய்ப்பு	கிள்டககும்.	ஆ்னால்	ஒரு	சில	குறிப்பிட்ட	விஷ்யங்களை	ஒரு	வபனாரு-
ட்டனா்கதெ	எடுத்துகவ்கனாள்ை	நனாம்	விரும்புெதில்ளல.	நம்	சிந்தள்யில்	நமககு	திறந்த	ம்ப்பககுெமும்	மி்க	
மி்கக	குளறவு.	மனாற்றுச்	சிந்தள்ள்ய	எதிர்தநனாக்க	நமககு	ளதரி்யமும்	இல்ளல.	இப்படிச்	சில	உதனாரைங்க-
ைனா்கச்	வசனால்ெவதனறனால்	சனாதிப்	பிரிவிள்யும்	அதள்வ்யனாடடி	எழுகினற	பல்தெறு	ெள்க்யனா்	அநீதி்க-
ளையும்	தி்ம்	தி்ம்	நனாம்	ெனாசித்தனாலும்	கூ்ட	வநனாடிககு	வநனாடி	சனாதிப்வபருளம	தபசும்	ம்ப்பனாஙகிலிருந்து	
்கற்றெர்்கள்	எ்ச்	வசனால்லிக	வ்கனாள்பெர்்கள்	கூ்ட	தனள்	மனாற்றிக	வ்கனாள்ைவில்ளல.	அளதப்தபனாலதெ,	
மனாற்றுப்	பனாலி்த்ததனாளர	ஒரு	குற்ற	உைர்வு்டத்த்ய	குடும்பத்திலும்	சுற்றுச்சூழலிலும்	வபனாது	வெளியிலும்	
நனாம்	்கனாண்கினற	ம்ப்பனானளம	அளமகிறது.	எப்படி	நனாம்	நம்	மனாற்றுப்பனாலி்	உறவு்களை	இ்யல்பனா்க	நம்	
சூழலில்	ஏற்றுக	வ்கனாள்கினதறனாம்	எனற	சிந்தள்யும்,	அெர்்களுககு	சமூ்கத்தில்	நி்கழ்கினற	அநீதி்களையும்	
வபரும்பனாலும்	நமது	்கண்்கள்	பனார்க்கத்	தவிர்த்து	விடுகினற்.	த்களிகள்க்களிதல	நமது	ம்ளத	வசலுத்து-
ெதில்	வபனாதுெனா்க	நனாம்	விரும்புகிதறனாம்.	இதுதனான	அடிப்பள்ட்யனா்க	நமககு	அளம்ய	தெண்டி்ய	சமூ்கத்தின	
பனால்	விழிப்புைர்வு	எனபது	நமககு	ஏற்ப்டனாததற்கு	்கனாரைமனா்க	அளமகினறது.

	 மனிதர்்களுக்கனா்	அடிப்பள்ட	 உரிளம்களைப்	 பற்றி	 (The	 Universal	 Declaration	 of	 Human	
Rights)	ஐககி்ய	நனாடு்கள்	சளப	10.12.1948ம்	ஆண்டு	பனாரீசில்	ந்டந்த	மனாநனாடடில்	ஆய்ெறிகள்க	த்யனாரித்து	
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பிர்க்ட்ப்படுத்தி்யது.	தமிழ்	உடப்ட	500	வமனாழி்களில்	
இனறு	இந்தப்	பிர்க்ட்ம்	ெனாசிக்கக	கிள்டககினறது.

பிர்க்ட்ம்	1:	

 	 எல்லனா	 மனிதர்்களும்	 சுதந்திரமனா்க,	 சமமனா்	
வ்கௌரெத்ததனாடும்,	உரிளம்கதைனாடும்	பிறந்தெர்்கள்.	 (	
Article	1.	All	human	beings	are	born	free,	and	
equal	in	dignity	and	rights.)

பிர்க்ட்ம்	2:	

 	 ஒவவெனாருெரும்	 இ்,	 நிற,	 பனால்,	 வமனாழி,	
அரசி்யல்	 அல்லது	 ்கருத்து	 தெறுபனாடு,	 ததசி்ய	
அல்லது	சமூ்க	அடிப்பள்ட,	வசனாத்துக்கைனால்	அல்லது	
பிறப்பனாலனா்	 அந்தஸத்து	 எனற	 தெறுபனாடு்கள்	
எதுவுமினறி	இப்பிர்க்ட்த்தின	உள்	அ்டக்கப்படடுள்ை	
உரிளம்களுககும்	 சுதந்திரங்களுககும்	
உரித்தனாகினறனார்்கள்.	 (Article	2	 -Everyone	 is	 enti-
tled	to	all	the	rights	and	freedoms	set	forth	in	
this	declaration,	without	distinction	of	any	kind	
such	as	race,	colour,	sex,	language,	religion,	po-
litical	or	other	opinion,	national	or	social	origin,	
property,	birth	or	other	status.)

பிர்க்ட்ம்	6:	

ஒவவெனாருெரும்	 சட்டத்தின	 முன	 எல்லனா	 இ்டங்களிலும்	
மனானி்டத்தில்	ஒருெரனா்க	அஙகீ்கரிக்கப்படுதல்	அெரது	அடிப்பள்ட	
உரிளம்யனாகும்.	(Article	6	-	Everyone	has	the	right	to	rec-
ognition	everywhere,	as	a	person	before	the	law.)

(குறிப்பு:	ஐககி்ய	நனாடு்களின	சளப	The	Universal	Declaration	
of	Human	Rights	எனற	வப்யரில்	வெளியிட்ட	இப்பிர்க்ட்த்ளத	
தமிழில்	வமனாழிவப்யர்த்து	வெளியிட்டெர்	திரு.தனா.ததச	இலஙள்க	
மன்ன)

	 ஐககி்ய	நனாடு்கள்	சளபயின	வச்யல்பனாடு்களை	அலசிப்பனா-
ர்ககும்	தபனாது	மி்க	ஆழமனா்க	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்	வதனா்டர்பனா்	
சமூ்க	விழிப்புைர்ளெ	ஏற்படுத்த	தெண்டும்	எனற	மு்யற்சி்கள்	
்க்டந்த	சில	ஆண்டு்களில்	முககி்யத்துெம்	வபற்றிருப்பளதக	்கனா-
ைமுடிகினறது.	அந்த	ெள்கயில்	7.3.2012ல்	Sexual	Orientation	
and	 Gender	 Identity	 எனற	 வபனாருளில்	 பனால்தெறுபனாடு்கள்	
பற்றி்ய	 புரிதல்	 மற்றும்	 பனால்	 தெறுபனாடடின	 அள்ட்யனாைம்	
வதனா்டர்பனா்	பிரச்சள்்களைப்	தபச	ஐககி்ய	நனாடு்கள்	சளபயின	
மனித	உரிளம	ஆளை்யம்	ஒனறு	கூடி்யது.	

	 அதில்	 ெளர்யறுக்கப்பட்ட	 தீர்மனா்ங்கள்	 17/19,	 முதல்	
முளற்யனா்க	 மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்,	 மற்றும்	 மனாற்றுப்பனாலீர்ப்பு	 வ்கனாண்த்டனாருக்கனா்	 ததளெ்களைச்	 சிறப்பு	
்கெ்த்து்டன	அலசி்யது.	ஐககி்ய	நனாடு்கள்	சளபயின	மனித	உரிளம்கள்	அளமப்பு	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்	
நலனுக்கனா்க	2011ம்	ஆண்டில்	ஒரு	ஆய்ெறிகள்கள்யச்	சமர்ப்பித்தது.	 ‘Discrimination	on	grounds	of	
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sexual	orientation	and	gender	identity’	எனற	வப்யரிலனா்	அறிகள்க	அது.	இதில்	ஐதரனாப்பி்ய	ஒனறி்ய-
த்தில்	அங்கத்துெம்	வபற்ற	47	உறுப்பு	நனாடு்களும்	ள்கவ்யழுத்திட்ட்.	2014ம்	ஆண்டில்	'A	boy	or	a	girl	
or	a	person	–	intersex	people	lack	recognition	in	Europe'	எனற	ஒரு	அறிகள்கள்ய	வெளியிடடு	
திறந்த	ம்ப்தபனாககிற்்கனா்	சிந்தள்ள்ய	ஆழமனா்க	ஐதரனாப்பி்ய	மக்களிள்டத்ய	வ்கனாண்டு	வசனறது	ஐககி்ய	
நனாடு்கள்	 சளப.	 2015ம்	ஆண்டில்	 மனாற்றுப்பனாலி்த்தனார்	 நலள்	முன	ளெத்து	 வசய்்யப்பட்ட	விரிெனா்	
ஆய்ெறிகள்கள்ய	ஐககி்ய	நனாடு்கள்	சளபயின	மனித	உரிளம்கள்	சளப	வெளியிட்டது.	ஆஙகிலம்,	பிரஞசு	
எ்	இரு	வமனாழி்களில்	இந்த	அறிகள்க	கிள்டககினறது.

7. மனாற்றுபனாலி்ததவர் திருமணம்

	 மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனாரிள்டத்ய	வசய்துவ்கனாள்ைப்படும்	திருமைத்ளத	அஙகீ்கரிககும்	உல்க	நனாடு்கைனா்க	
இனறு	28	நனாடு்கள்	படடி்யலில்	இ்டம்	வபறுகினற்.	அப்படடி்யலில்	முதலனாெதனா்க	இ்டம்வபற்று	மனானு்ட-
த்திற்குப்	வபருளம	ததடிகவ்கனாள்கினறது	வநதர்லனாந்து.	1.4.2001ல்	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனாரிள்டத்ய்யனா்	திரு-
மைத்ளத	வநதர்லனாந்து	அரசு	அஙகீ்கரித்தது.	இதள்்யடுத்து	வபல்ஜி்யம்	மற்றும்	வதனா்டர்ச்சி்யனா்க	ஏள்்ய	
ஐதரனாப்பி்ய	நனாடு்கள்	இவெரிளசயில்	இ்டம்பிடிககினற்.

நனறி:	https://en.wikipedia.org/wiki/Legalstatusofsame-sexmarriage

	 மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனாரிள்டத்ய	 திருமைம்	 வசய்து	 வ்கனாள்ெளத	 அனுமதிக்கலனாமனா	 எனற	 ்கருத்து	
்கணிப்பு	உலவ்கஙகும்	நி்கழ்த்தப்பட்டது.	அதில்	92%	மக்கள்	இது	இ்யல்பனா்து	தனான	எனறும்	ததளெ்யனா்-
தும்	கூ்ட	எனறும்	கூறியிருப்பது	சுவீ்டன	நனாடடில்.	சுவீ்டனுககு	அடுத்து	வநதர்லனாந்து,	வ்டனமனார்க,	ஐஸலனா-
ந்து,	ஸவபயின,	லுக்ஸம்வபர்க,	இஙகிலனாந்து,	வஜர்மனி,	வபல்ஜி்யம்,	சுவி்ஸர்லனாந்து,	பிரனானசு,	ஃபினலனாந்து	
ஆகி்ய	நனாடு்கள்	முதல்	படடி்யலில்	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனாரிள்டத்ய	திருமைம்	வசய்து	வ்கனாள்ெளத	அஙகீ்கரி-
த்து	ெரதெற்பளத	புள்ளி	விபரங்கள்	்கனாடடுகினற்.

	 மனாற்றுப்பனாலி்த்தெர்	எதிர்தநனாககுகினற	பிரச்சிள்்களில்	ஆரம்பப்	புள்ளி்யனா்க	அளமெது	அெர்்க-
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ைது	குடும்பம்	மற்றும்	அெர்்கள்	பிறந்து	ெைர்கினற	சூழல்	தனான.	சரி்யனா்	புரிதல்	இல்லனாத	்கனாரைத்தி்னா-
லும்,	அறிவி்யல்	அடிப்பள்டயில்	மனித	உ்டல்	மற்றும்	பனால்	தெறுபனாடு்கள்,	உ்டலிலுள்ை	தெறுபனாடு்களைப்	
பற்றி்ய	புரிதல்	இல்லனாத	்கனாரைத்தி்னாலும்	ச்க	மனிதர்்கள்	எனற	எண்ைம்	சிறிதும்	இல்லனாமல்	மனாற்றுப்பனா-
லி்த்தெர்	பலர்	பல	இன்ல்்களைச்	சந்திக்க	தெண்டி்ய	நிளல	ஏற்படடிருப்பளத	நனாம்	மறுக்க	முடி்யனாது.	

	 சர்ெசனாதனாரைமனா்க	 மனாற்றுபனாலி்த்தெர்்களைப்	 பனார்த்து	மு்கம்	 சுளித்து	 ஒதுஙகிப்	 தபனாெதிலிருந்து,	
பனாலி்யல்	ெனவ்கனாடுளம,	வ்கனாடூரமனா்	வ்கனாளல்கள்	எனபதுெளர,	பல்தெறு	வ்கனாடுளம்கள்	தமிழ்ச்சூழலில்	
நி்கழ்ந்திருககினற்,	நி்கழ்ந்து	வ்கனாண்டுமிருககினற்.

	 ஆ்னாலும்	கூ்ட,	்கடும்	வசனாற்்களையும்	புறக்கணிப்புக்களையும்	்க்டந்து	ச்க	மனிதர்்கள்	வ்கனாடுககினற	
தனாககுதல்்களையும்	ெலி்களையும்	ஏற்றுகவ்கனாண்டு	துெண்டுவி்டனாமல்	தங்கள்	ெனாழ்கள்கள்யயும்	தமம்படுத்தி-
க	வ்கனாண்டு	தங்கள்	ச்க	மனாற்றுப்	பனாலி்	உறவு்களுககும்	விடி்யளல	ஏற்படுத்தி	தர	தெண்டும்	எனற	தநனா-
க்கத்து்டன	அ்யரனாது	உளழககும்	ததனாழர்்கள்	சிலர்	நம்மிள்டத்ய	இனறு	உருெனாகியிருககினறனார்்கள்.	மனாற்று	
பனாலி்த்தெர்்களும்	சமூ்கத்தில்	ஒரு	அங்கதம	எனற	வசய்திள்ய	ெலியுறுத்தும்	ெள்கயில்	விழிப்புைர்வு	
வச்யல்பனாடு்களை	அெர்்கள்	வதனா்டர்ந்து	வச்யல்படுத்தி	ெருகினறனார்்கள்

	 மி்க	முககி்யமனா்க	நம்	சமூ்கத்தில்	சு்யபரிதசனாதள்,	மற்றும்	விழிப்புைர்வு	எனபது	நம்	ஒவவெனாருெ-
ரி்டமும்	ஏற்ப்ட	தெண்டி்ய	ததளெ	இருககினறது.

8. நடபும், விழிப்புணர்வும்

	 வபற்தறனாரும்	ஆசிரி்யரும்	மனாற்றுப்	பனாலி்	குழந்ளத்களி்டம்	அெர்்கள்	ம்தில்	தெதள்ள்யயும்	
குற்ற	உைர்ளெயும்	விளதக்கனாமல்	அெர்்கள்	இ்யல்பனா்க	தங்களை	அறிந்து	வ்கனாள்ைவும்,	்கல்வியில்	உ்யர்ந்து	
தரமனா்	வபனாருைனாதனார	சூழளல	அெர்்கள்	எட்டவும்	ெனாய்ப்பளிக்க	தெண்டும்	எனபளத	நனாம்	வதனா்டர்ந்து	
ெலியுறுத்திக	வ்கனாண்டிருக்க	தெண்டி்யது	அெசி்யமனாகினறது.	நமது	நடபு	ெட்டத்தில்	மனாற்றுப்	பனாலி்	உறவு-
்களையும்	நனாம்	எந்த	த்யக்கமுமினறி	இளைத்து	அரெளைத்து	இ்யங்க	தெண்டும்.	ச்டஙகு்களும்	சம்பிரதனா-
்யங்களும்	புரனாைங்களும்	சம்யங்களும்	வசனால்கினற	வபனாருைற்ற	ெளர்யளற்களை	ஒதுககி	மனானு்ட	பண்ளப	
ெைர்ககும்	ெள்கயில்	நமது	வச்யல்பனாடு்களை	நனாம்	கூர்ளம்யனாககி	வச்யல்ப்ட	தெண்டி்ய	்கனாலக்கட்டத்தில்	
இருககினதறனாம்.	ஏவ்னில்,	மி்க	நீண்்ட்கனாலமனா்க	சம்யங்களும்	ச்டஙகு்களும்	சம்பிரதனா்யங்களும்	புரனாைங்க-
ளும்	நமது	ம்தில்	மனிதகுலத்துககு	எதிரனா்	பல	விஷ்யங்களை	ஆழமனா்க	விளதத்து	விட்ட்.	அெற்ளற	
்களை்ய	தெண்டி்யது	நம்	ஒவவெனாருெருககும்	இருககினற	்க்டளம.

	 குடும்பத்தில்	அஙகீ்கனாரம்,	சமூ்கத்தில்	அஙகீ்கனாரம்	எனபததனாடு	அரசி்யல்	தைத்திலும்	மனாற்றுப்பனாலி்-
த்ததனாருக்கனா்	அஙகீ்கனாரம்	எனபது	ததளெ.	ஐதரனாப்பி்ய	நனாடு்களில்	விரிெனா்கவும்	ெ்ட	அவமரிக்கனாவில்	சில	
இ்டங்களிலும்,	இனறு	உல்க	அைவில்	அரசி்யல்	தைங்களில்	இ்யஙகும்	மனாற்றுப்பனாலி்	அரசி்யல்	தளலெர்்க-
ள்	சிலர்	வதனபடுகினற்ர்.

	 வெளிப்பள்ட்யனா்க	தனள்	ஒரு	மனாற்றுப்பனாலி்	அரசி்யல்ெனாதி்யனா்க	அள்ட்யனாைம்	்கனாடடிகவ்கனாண்்ட-
ெர்	படடி்யலில்	முதலி்டம்	வபறுபெர்	வஜர்மனிள்யச்	சனார்ந்த	கிறிஸடி்யனான	வஷனக	எனபெர்.	நனா்டனாளுமனற	
உறுப்பி்ரனா்க	1990ம்	ஆண்டில்	வஜர்மனி	நனா்டனாளுமனறத்தில்	இெர்	வச்யல்படடிருககினறனார்.

	 அதள்	அடுத்து	ெ்ட	அவமரிக்கனாவின	ஆல்த்தி்யனா	த்கரிசன	தமசசூசடஸ	சட்டமனறத்தில்	1992ல்	
வச்யல்படடிருககினறனார்.	்கமிலி	்கனாப்ரி்யல்	பிரனானசின	்கவுனசில்	உறுப்பி்ரனா்க	2001ம்	ஆண்டில்	வச்யல்ப-
டடிருககினறனார்.	2002ல்	இஙகிலனாந்தில்	வஜனனி	வபய்லி	எனபெர்	த்கம்பிரிடஞ	ந்கர	்கவுனசிலரனா்கச்	வச்ய-
ல்படடிருககினறனார்.	2006ம்	ஆண்டில்	இத்தனாலிள்யச்	சனார்ந்த	விலனாடிமி்யர்	லுகசுரி்யனா	எனபெர்	ஐதரனாப்பி்ய	
ஒனறி்ய	நனா்டனாளுமனறத்தில்	வச்யல்படடிருககினறனார்.

	 அரசி்யல்	பிரதிநிதித்துெம்	எனபது	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்	நலன்களை	முனவ்டுக்க	மி்க	முககி்யத்	
ததளெளெ்யனாகினறது.	இந்தத்	ததளெ்களை	சமூ்கத்தில்	ெலியுறுத்த	தெண்டி்ய	்க்டளமயும்	சமூ்கப்வபனாது-
நல	அளமப்புக்கைது	்க்டளமயுமனாகினறது.	நமது	சூழலில்,	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்,	மற்றும்	மனாற்று	பனாலீர்ப்பு	
வ்கனாண்த்டனார்	 பற்றி்ய	 நமது	 சிந்தள்யில்	 ஏரனாைமனா்	 மறு	ஆய்வு்கள்	 ததளெப்படுகினறது.	 பண்பனாடடு	



		12

மானுடமும் மாற்றுப்ாலினமும்

©THFi
TAMIL HERITAGE FOUNDATION

ரீதி்யனா்கவும்	சமூ்கவி்யல்	ரீதி்யனா்கவும்,	சட்ட	ரீதி்யனா்கவும்	நனாம்	எல்தலனாரும்	சமம்	எனற	வதளிவு்டன	நனாம்	
மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனாளர	அரெள்த்துச்	வசல்ல	தெண்டி்யது	மனானு்டத்தின	அெசி்யம்.	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்	
மற்றும்	மனாற்று	பனாலீர்ப்பு	வ்கனாண்த்டனார்	எனற	வப்யர்	கூ்ட	வபனாருந்துமனா	எனற	த்கள்வி	எழுகினறது.	ஆஙகி-
லத்தில்	LGBTQI	 -	 lesbian,	 gay,	 bisexual,	 transgender,	 queer	 and	 intersexed	 community	 எ்	
தெறுபனாடு்களின	தனித்துெத்ளத	மதிப்பளித்து	வசனாற்்கள்	உருெனாக்கப்படடுள்ை்.	

	 தமிழில்	 இனறும்	 அரெனாணி்கள்,	 மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனார்,	 திருநஙள்க,	 திருநம்பி	 எனற	 வசனாற்்கள்	
ப்யனபடுத்தப்படுகினற்.	வ்கனாச்ளச	வமனாழி்களில்	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனாளர	ெளச	வமனாழி்யனா்கவும்	த்கலி்யனா-
்கவும்	தபசும்	தரம்	தனாழ்ந்த	தபனாககும்	நமது	சமூ்கத்தில்	ஆழ	தெறூனறிப்	தபனாயுள்ைது.	சினிமனா	்கலனாச்சனா-
ரம்	இதள்	தமலும்	நம்மிள்டத்ய	விரிெனாககியுள்ைது.	இெற்ளற	மனாற்றதெண்டும்,	மனிதத்ளத	நிளலநனாட்ட	
தெண்டுவமனறனால்,	 வமனாழிெழி	அள்ட்யனாைம்,	 சமூ்க	அஙகீ்கனாரம்,	 இ்யல்பனா்	பிரச்சள்்களுக்கனா்	 தீர்வு	
்கனாணுதல்,	்கல்வி,	வதனாழில்	தமம்பனாடு	எனபததனாடு	மனாற்றுப்பனாலி்த்ததனாருக்கனா்	அரசி்யல்	பிரதிநிதித்துெம்	
பற்றி்ய	மு்யற்சி்களும்	தீவிரப்படுத்தப்ப்ட	தெண்டி்ய	ததளெ	இருககினறது.

	 தமிழ்	மரபு	அறக்கட்டளை	பன்னாடடு	அளமப்பின	ளெ்யத்தளலளம	வ்கனாள்	பிரிவு	30	ஆ்கஸட	
2020	வதனா்டஙகி	1	நெம்பர்	2020	ெளர	மூனறு	நனாட்கள்	ஏற்பனாடு	வசய்து	ந்டத்தி்ய	இளை்ய	ெழி	விழிப்பு-
ைர்வு	்கருத்தரஙகில்	பகிர்ந்து	வ்கனாள்ைப்பட்ட	்கடடுளர்யனாசிரி்யரின	்கருத்தரங்க	தநனாக்கவுளர.

	 இந்த	3	நனாட்கள்	நள்டவபற்ற	்கருத்தரஙகில்	தமிழ்	மரபு	அறக்கட்டளையின	ளெ்யத்தளலளம	வ்கனாள்	
பிரிவு	இரண்டு	்கனாவைனாளி்களை	வெளியிட்டது.


