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மனுஸ்மிருதி

பெண்கள் - சூத்திரர்கள் ெற்றி 
என்ன ப�ொல்கிறது ?

அ�ல் மனுஸ்மிருதியிலிருந்து 
தமிழில் பமொழிபெயர்க்கபெட்டதில் 
பதொகு்க்கபபெற்றச் சில ெகுதி்கள்

தவளியீடு

விடுதலலச் சிறுத்லத்கள் ்கடசி
தலைலையகம் - அச�ோகர் நகர் - ச�னலனை 
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இந்தியொலை ஆளுைது மனுஸ்மிருதியய! 
மனுஸ்மிருதி எஙவக உள்்ளது? �றவபொது புழககததில் இல்ைொ� ஒனலறப் 

பறறி ஏன வப்சவவண்டும? இப்படி சிைர் வகள்வி எழுப்புகினறனைர். சிைர் அ�ன 
விவரம அறியொமல் வகட்பது ்சரி. ஆனைொல் எல்ைொம அறிந்திருந்தும சிைர் 
வவண்டுதமனவற கு�ர்ககமொக வகட்கினறனைர். 

இந்துச் ்சமூகம எனைப்படுவது முழுகக முழுகக மனுஸ்மிருதியின 
அடிப்பலடயில்�ொன கட்டலமககப்பட்டுள்்ளது. இனலறககும அ�லனை 
அடிப்பலடயொகக தகொண்வட அது இயஙகுகிறது. ்சமூகம, கைொச்்சொரம 
- பண்பொடு, கலை, இைககியம, அரசியல் மறறும தபொரு்ளொ�ொரம எனை 
அலனைததுவம மனுஸ்மிருதி அடிப்பலடயிைொனை வலரயலறகல்ளக தகொண்வட 
த்சயல்படுகிறது. �லைமுலறத �லைமுலறயொகத த�ொடர்கிறது. இந்துச் 
்சமூகததினைரின இனலறய வொழ்விலும மனுஸ்மிருதி எனனும மனுச்்சட்டவம 
அர்சலமப்புச் ்சட்டமொக இருந்து வகொவைொச்சுகிறது.

புரட்சியொ்ளர் அமவபதகர் வகுத�ளித� இந்திய அர்சலமப்புச் ்சட்டம 
1950 ்சனைவரி 26 அனறு நலடமுலறககு வந்துவிட்டது எனறொலும, அரசியல் 
�விர்தது ்சமூகம, கைொச்்சொரம உள்ளிட்ட �்ளஙகள் அலனைததிலும நூறு 
்ச�வீ�ம மனுச்்சட்டவம அர்சலமப்புச் ்சட்டமொக நலடமுலறயிலிருககிறது. 
அரசியல் �்ளததிலுமகூட நொடொளுமனற ்சனைநொயக நலடமுலறகளில் மட்டுவம 
்சறறு தநகிழ்வுத �னலம ஏறபட்டு, புரட்சியொ்ளர் அமவபதகர் அவர்களின 
இனலறய அர்சலமப்புச் ்சட்டததிறகு இடமதகொடுககிறது. மறறபடி அரசியல் 
�்ளததிலுமகூட தபரும்ளவில் மனுஸ்மிருதியின �ொககவம வமவைொஙகியுள்்ளது. 

மனுஸ்மிருதி எனபது லவதீக ம�ம எனனும வவ� ம�தல�ப் பினபறறிவயொ 
ருகதகனை மனு எனபவரொல் த�ொகுககப்பட்ட�ொகும. இ�லனை அவவவ� ம�ததின 
தகொள்லக அறிகலக மறறும அர்சலமப்புச் ்சட்டம எனைைொம.

ஆர. எஸ். எஸ்ஸின ப்கொள்ல்க அறி்கல்கயய 

மனுஸ்மிருதி!
முனனுலை

முன்வர். கதனால். திருமனாவளவன
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வவ� ம�ம எனபது ஆரியர் எனனும மரபினைதல�ச் ்சொர்ந்�வர்களுககுரிய 
கைொச்்சொர நிறுவனைமொகும. அ�லனைப் பினபறறும ஆரியர்களுககொனை வொழ்வியல் 
தநறிமுலறகள் மறறும ்சமூக அலமப்பு முலறகல்ள வலரயறுததுள்்ள ஒரு 
வகொட்பொட்டு ஆவணம �ொன மனுஸ்மிருதி ஆகும.

வர்ணொஸ்ரமம எனபது�ொன மனுஸ்மிருதியின அடிப்பலடயொனை 
வகொட்பொடொகும. அகவகொட்பொட்டின அடிப்பலடயில்�ொன இந்துச் ்சமூக 
அலமப்பு முலறயும கட்டலமககப்பட்டுள்்ளது. அ�ொவது, அச்்சமூகம ்சவர்ணொஸ் 
மறறும அவர்ணொஸ் எனும இருதபரும பிரிவுகல்ளக தகொண்டத�னை அது 
வலகப்படுததுகிறது. அவறறில், ்சவர்ணொ பிரிவு நொனகு வர்ண அடுககுகல்ளக 
தகொண்ட�ொகும. அவர்ணொ பிரிவு அ�றகுட்படொ� எதிர்க கருததியலைக 
தகொண்ட�ொகும.

்சவர்ணொ எனைப்படும நொனகு வர்ண ்சமூக அலமப்புககொனை வொழ்வியல் 
தநறிமுலறகல்ள வலரயறுததிருப்பவ� மனுஸ்மிருதி ஆகும. அத�லகய 
மனுஸ்மிருதியின வகொட்பொடொக வி்ளஙகும வர்ணொஸ்ரமததின லமயக 
கருப்தபொருள், "பிறப்பினைடிப்பலடயில் உயர்வு - �ொழ்வு" எனனும கருததியவை 
ஆகும. 

மனுஸ்மிருதியின கருப்தபொருள் வர்ணொஸ்ரமம; வர்ணொஸ்ரமததின 
கருப்தபொருள் பிறப்பினைடிப்பலடயிைொனை உயர்வு- �ொழ்வு; உயர்வு- �ொழ்வின 
கருப்தபொருள் பொகுபொடு; பொகுபொட்டின கருப்தபொருள் ஆதிககம; ஆதிககததின 
கருப்தபொருள் உலழப்புச் சுரண்டல். எனைவவ, உலழப்புச் சுரண்டலுககொனை மூைக 
வகொட்பொட்டு ஆவணம �ொன மனுஸ்மிருதி. 

உலழப்புச் சுரண்டல் உைகம முழுவதும உள்்ளது. வலிவயொர் எளிவயொர் 
எனனும முரண்பொட்டின வில்ளவொக இது நிகழ்கிறது. ஆனைொல், இந்திய 
மண்ணில் மனுஸ்மிருதி வலரயறுததுள்்ள வர்ணொஸ்ரமக வகொட்பொட்டின 
அடிப்பலடயில் நிலைப்படுத�ப்பட்டிருககும உயர்வு - �ொழ்வு எனனும 
பொகுபொடுகளின வழியொகவவ உலழப்புச் சுரண்டல் நிகழ்கிறது. அததுடன, 
உடலுலழப்பு த்சயவவொர் மிகவும கீழொனைவர்கள், இழிவொனைவர்கள் எனனும 
�ொழ்வு மனைநிலைலயக கட்டலமதது அவர்கள் மீண்தடழ இயைொ�வலகயில் 
முடககி சுரண்டலைத �ககலவததுக தகொண்டிருககிறது. அ�ொவது, எதிர்ப்வபொ, 
கி்ளர்ச்சிவயொ, புரட்சிவயொ தவடிககொ� வலகயில் மககல்ளப் பி்ளவுபடுததியும 
உயர்வு - �ொழ்வு எனனும உ்ளவியைொல், வர்ணத�ொல், ்சொதியொல், பொலினைத�ொல் 
உயர்ந்வ�ொர் எனைப்படுவவொர் எளிவயொரின உலழப்லப சுரண்டும தகொடுலமலயத 
�ககலவததுக தகொள்வ�றகும ஏதுவொக மனுஸ்மிருதி வழிவலக த்சயகிறது. 
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மனுஸ்மிருதியின இத�லகய ஆதிககம, ஒடுககுமுலற மறறும சுரண்டல் 
ஆகியவறறொல் கொைம கொைமொக, �லைமுலற �லைமுலறயொயப் பொதிககப்படுவது 
சூததிர வர்ணச் ்சமூகப்பிரிவினைரும அவர்ணச் ்சமூகப் பிரிவினைரும நொனகு 
வர்ணஙகள் உள்ளிட்ட அலனைததுச் ்சமூகப் தபண்களும ஆவர்.

மனுஸ்மிருதி, தீண்டப்படொவ�ொர், பழஙகுடியினைர் ஆகிய அவர்ணப் 
பிரிவினைலரப் பறறி ஏதும குறிப்பிடவில்லை. ஏதனைனில் அவர்கள் நொனகு 
வர்ணஙகளுககுள் அடஙகவில்லை. எனைவவ�ொன, அவர்கள் அவர்ணஸ்�ர் 
எனை அலழககப்படுகினறனைர். ஆனைொலும அவர்கல்ள இந்துககள் எனனும 
வலரயலறககுட்படுததி அவர்கள்மீது ஆதிககம த்சயவதும ஒடுககுமுலறகல்ள 
ஏவுவதும, அ�னவழி அவர்களின உலழப்லபச் சுரண்டுவதும நொனகு 
வர்ணஙகளுககும கீழொனைவர்கள் எனை இழிவுபடுததுவதும த�ொடர்கிறது. 

அவ�வபொை ்சவர்ணஸ்�ர்களில் நொனகொவது வர்ணமொனை சூததிரர்கள் 
மறறும நொனகு வர்ணஙகல்ளயும ்சொர்ந்� மகளிர் ஆகிவயொர் ஒடுககப்படுவதும 
சுரண்டப்படுவதும த�ொடர்கிறது. அ�றகு மனுஸ்மிருதியின வர்ணொஸ்ரமக 
வகொட்பொடும அ�லனைத த�ொகுத� மனு எனபவரும �ொன கொரணமொகும.

மனுஸ்மிருதிலய எதிரபெது ஏன? 
புரட்சியொ்ளர் அமவபதகர் 1917ஆம ஆண்டு தகொைமபியொ பல்கலைக 

கழகததில் �னைது மு�ல் உலரயிலனை நிகழ்ததிய வபொது "எனைககு இறந்�வலரக 
தகொல்லும ஆறறல் இருககுமொனைொல் நொன மனுலவ வ�டிக தகொல்வவன" எனறு 
ஆவவ்சமொகக தகொந்�ளித�ொர். அவர் அப்படிக தகொந்�ளிககக கொரணம மனு 
எனபவர் உருவொககிய மனுஸ்மிருதி �ொன. 

அந்� மனு எனபவர் சுமதி பொர்ககவொ எனனும வியொபொரம த்சயயும பிரிலவ 
்சொர்ந்� ஒரு லவஸ்யர். அவர் மனுஸ்மிருதி மூைம இந்தியொவில் நிைவும ்சொதியப் 
பிரிவுகல்ள நிலைப்படுததியதுடன பொர்ப்பனை - பனியொ ்சொதிக கூட்டணிககொனை 
அடிப்பலடலய வகுத�ளித�ொர். அந்�க கூட்டணி இனறுவலரத த�ொடர்கிறது. 
அது மட்டுமினறி அந்�க கூட்டணிககுப் பணித்சயயும அடிலமச் ்சமூகப் 
பிரிவொகவவ சூததிரர்கல்ள அலடயொ்ளப்படுததினைொர் மனு.

இந்� ்சொதிக கூட்டணிககுத �லடயொக இருந்� ்சததிரியர்கள் 
துலடதத�றியப்பட்டொர்கள் எனபல� பரசுரொமர் கல� கூறுகிறது. அ�ொவது, 
்சததிரிய வர்ணதல� முறறொக அழிதத�ொழிககும வலகயில் ‘்சததிரிய இனைப் 
படுதகொலைலயச்’ த்சய�ொர் பரசுரொமர். ்சததிரியகுைப் தபண்களின கருவலறவில் 
இருந்� குழந்ல�கல்ளக கூட விட்டுலவககொமல் தகொனறு ்சததிரிய வம்சதல�ச் 
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்சொர்ந்� 21 �லைமுலறகல்ளப் பூண்வடொடு அழிதத�ொழித�ொர் எனை அககல� 
கூறுகிறது. அ�ொவது, பொர்ப்பனைர்களின நைனகளுககு எதிரொக யொர் இருந்�ொலும 
அவர்களின வம்சதல�வய அழிதத�ொழிப்பது எனகிற வமைொதிககதவறி �ொன 
பொர்ப்பனியமொகும. 

அத�லகய பொர்ப்பனீய வமைொதிகக தவறித�னைதல� இமமண்ணில் 
நிலைநிறுததிய வகொட்பொடு�ொன மனுஸ்மிருதியொகும. அதுமட்டுமினறி, 
பொர்ப்பனைரல்ைொ� பிற வர்ணச் ்சமூகஙகல்ளச் சுயமொகச் சிந்திககவிடொமலும 
புரொண மொலயகளில் சிகக லவதது முடககி லவததிருகிறது. வமலும, பிறப்பு 
மு�ல் இறப்பு வலரயில் அவர்கல்ளக கட்டுப்படுததி வழிநடததுகிறது. அந்� 
அ்ளவுககு மனுஸ்மிருதியொனைது கடவுள், ஆனமொ, மறுபிறப்பு, த்சொர்ககம - 
நரகம வபொனற கறபி�ஙகளின மூைம, ஒருவலகயொனை கருதது மொலயயிலனை 
உருவொககி சுயசிந்�லனைககு இடமில்ைொமல் �டுதது லவததிருககிறது. அததுடன, 
மனு�ருமதல� மீறும சூததிரர்களுககும தபண்களுககும அளிககப்படும 
�ண்டலனைகள் மூைம ஒரு வபரச்்சதல�யும உருவொககியிருககிறது.

அககொைததில், மனனைர்கல்ள வல்ளததுப் வபொட்டு மனுச்்சட்டதல�வய 
அர்சலமப்புச் ்சட்டமொக ஏறகச்த்சயது அ�லனைத தீவிரமொக நலடமுலறப்படுததினைர். 
அ�னமூைம சூததிரர்கள் மறறும தபண்களுககுக கல்விலய மறுதது அவர்கல்ள 
மூடநிலையிவைவய கிடககவும நீடிககவும த்சய�னைர். 

அததுடன, மனுஸ்மிருதி, வவ�ஙகள் உள்ளிட்ட இந்துககளின புனி� - மூை 
நூல்கல்ளப் தபொதுமககளின பொர்லவககுக தகொண்டு வரொமலும �டுததுவிட்டனைர். 
அத�லகய �லடயிலனை மனுஸ்மிருதிவய உருவொககி லவததிருககிறது. அ�ொவது, 
சூததிரர்கள் மறறும தபண்கள் வவ�ம உட்பட எந்� புனி� நூல்கல்ளயும 
கறகக கூடொது எனறும பொர்ப்பனைர்கள் அவர்களுககுக கறபிககககூடொது எனறும 
�லடவிதிததுள்்ளது.

தபண்களுககு பூணூல் அணியும உரிலம இல்லை எனப�ொல் அவர்களும 
சூததிரர்கவ்ள எனபது மனுவின தீர்ப்பு. பொர்ப்பனைர்களின வமைொதிககதல� 
ஏறறுக தகொள்்ளொ�வர்கள் அலனைவரும நரகததிறகு வபொவொர்கள் எனறு 
பயம கொட்டுகிறொர் மனு. பொர்ப்பனைர், ஷததிரியர் லவசியர் ஆகிய மூனறு 
வர்ணத�வருககும வ்சலவ த்சயவது�ொன சூததிரர்களின கடலம; அவவொறு 
பணிவிலடகள் த்சயவ�ன மூைவம சூததிரர்களுககுச் த்சொர்கம கிலடககும 
எனறும கூறுகிறொர் மனு. அதுமட்டுமினறி சூததிர்களின பிறப்வப மிகவும 
கீழொனைது எனறு வலரயறுததிருககிறொர்.தபண்கல்ளப் பறறிய மனுவின எண்ணம 
மிக மிக இழிவொனை�ொகும. 
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அ�ொவது, தபண்கள் இயல்பிவைவய ்சபை புததியுலடயவர்கள்; 
பிறப்பிவைவய �ொழ்ந்�வர்கள்; உறவுமுலறயறறு உடறகூடலுககு முலனைவொர்கள் 
எனபது�ொன தபண்கல்ளப்பறறிய மனுவின மதிப்பீடு. தபண்கல்ளத �னிவய 
விடககூடொது எனறும; அவர்கள் பிறப்பு மு�ல் இறப்புவலரயில் ஆண்களின 
கட்டுப்பொட்டிவைவய இருகக வவண்டும எனறும; தபண்கள் கல்விக கறகவும 
கூடொது எனறும வலியுறுததுகிறொர் மனு. 

அது மட்டுமினறி தபண்களுககுக குழந்ல�யிவைவய திருமணம த்சயய 
வவண்டும எனறும; கணவன இறந்�ொல் அவல்ள உடனகட்லட ஏறறி 
அவனுடவனை எரிததுவிட வவண்டும எனறும; அப்படி இல்லை எனறொல் அவள் 
கொைம முழுவதும மறுமணம த்சயயொமல் வி�லவயொக வீட்டில் முடஙகி இருகக 
வவண்டும எனறும த்சொல்கிறொர்.

இவவொறு தபண்களின உரிலமகள் மறறும இயல்பொனை சு�ந்திரததிறகு 
முறறிலும எதிரொக உள்்ளொர் மனு. வமறகண்ட வனதகொடுலமகளில் 
�றவபொது கணவவனைொடு தபண்லண எரிககும ‘்சதி வழககம’ மட்டும�ொன 
நலடமுலறயில் இல்லை. மறறலவதயல்ைொம இனறும நலடமுலறயில் உள்்ளனை. 
மனுஸ்மிருதிலயப் படிககும ஒவதவொருவரும இ�லனைப் புரிந்துக தகொள்்ளைொம. 
ஆர.எஸ்.எஸ்-ஐ எதிரபெது ஏன?

ஆர்.எஸ்.எஸ் எனபது இந்துததுவம எனகிற ்சனைொ�னைதல� உயர்ததிப் பிடிககும 
ஒரு பயஙகரவொ� அலமப்பொகும. இது இந்து மககளிலடவய அலமதிலயயும 
நல்லிணககதல�யும வ்ளர்ப்ப�றகு மொறொக ம�ததின தபயரொலும வர்ணம 
மறறும ்சொதி ஆகியவறறின தபயரொலும ்சமூகஙகல்ளப் பி்ளவுபடுததி அரசியல் 
ஆ�ொயம வ�டும அலமப்பொகச் த்சயல்படுகிறது. அ�ன அடிப்பலடயொனை 
வநொககம மனுஸ்மிருதியின வர்ண- ்சொதி பொகுபொடுகல்ள நீர்ததுப்வபொகொமல் 
நிலைநிறுததுவவ� ஆகும. அ�னமூைம இந்து ம�வழி வ�சியதல�க 
கட்டலமப்பதும இந்து ம�ம ்சொர்ந்� அரல்ச உருவொககி பொர்ப்பனீய 
வமைொதிககதல�த �ககலவததுக தகொள்வதுமொகும. அ�றதகனை மரொட்டிய 
சிதபவன பொர்ப்பனைர்க்ளொல் உருவொககப்பட்ட பொர்ப்பனிய வமைொதிகக ம�தவறி 
அலமப்வப ஆர்.எஸ்.எஸ் ஆகும.

மரொட்டியதல� ஆண்ட ்சதரபதி சிவொஜி மறறும அவரது ்சந்��தியருககுப் 
பினனைர், அவவொட்சியில் அலமச்்சர்க்ளொக இருந்� வபஷவொககள் எனனும  
பொர்ப்பனைர்கள் ஆட்சிலயக லகப்பறறிக தகொண்டொர்கள். வபஷவொககளின 
ஆட்சியில் மனுஸ்மிருதிலய மிகத தீவிரமொக நலடமுலறப்படுததினைர். 
அ�னைொல், தபண்கள், சூததிரர்கள் மறறும அவர்ணர்க்ளொனை தீண்டப்படொவ�ொர், 
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பழஙகுடியினைர் ஆகிவயொர் கடுலமயொனை வனதகொடுலமகளுககு ஆ்ளொயினைர். 
இச்்சமூகப் பிரிவினைருககு கல்வி, அதிகொரம, சு�ந்திரம மு�லியலவ 
மறுககப்பட்டனை. அததுடன, அவர்கள் விைஙகுகல்ள விட மிகஇழிவொக 
நடத�ப்பட்டனைர்.

இவவொறு வபஷவொககளின ்சனைொ�னை தகொடுஙவகொைொட்சியின 
வனதகொடுலமக்ளொல் கடுலமயொகப் பொதிககப்பட்ட மககள், 1818 ்சனைவரி 01 
அனறு ஆஙகிவைய பலடயின துலணவயொடு பீமொ தகொவரகொன எனுமிடததில் 
அவர்களின பலடலயத வ�ொறகடிதது வபஷவொககளின அரல்சத தூககி எறிந்�னைர். 
வ�ொறகடிககப்பட்ட வபஷவொ பொர்ப்பனைர்களின பலட சி�றிவயொடியது. 
அப்படி சி�றி ஓடியவர்களில் முககியமொனைவர்கள் தகொஙகண பொர்ப்பனைர்கள் 
எனனும சிதபவன பொர்ப்பனைர்களும அடஙகுவர். பிறகொைததில், அவர்களின 
வழிதவ�ொனறல்கள் 107 ஆண்டுகள் கழிதது உருவொககிய இயககம�ொன ஆர்.
எஸ்.எஸ் எனும ஃபொசி்ச கைொச்்சொர வ�சியவொ� அலமப்பொகும. இந்� அலமப்பு 
உள்வொஙகிகதகொண்ட தகொள்லக - வகொட்பொடு�ொன மனுஸ்மிருதியொகும.

அத�லகய மனுஸ்மிருதிலய மீண்டும அதிகொரபூர்வமொக இந்தியொவின 
அர்சலமப்புச் ்சட்டமொகக வவண்டுதமனபவ� அவர்களின மு�னலமயொனை 
வநொககமொகும. ஈரொயிரம ஆண்டுகளுககு முனபிருந்� வர்ணொஸ்ரம ்சமூகக 
கட்டலமப்லப - ்சமூக ஒழுஙகப்லப �ககலவகக வவண்டுதமனபவ� அவர்களின 
இறுதி இைககொகும. அ�றகு ்சமூகநீதிலய முறறொக சில�கக வவண்டும எனபது 
அவர்களின த்சயல்திட்டமொகும. 

்சமூகநீதி வகொட்பொடொனைது பலழய ்சனைொ�னை ்சமூக ஒழுஙலகத �்ளர்வுறச் 
த்சயகிறது. தமல்ைதமல்ை கொைப்வபொககில் அவதவொழுஙலகத �கர்ததுவிடும 
எனனும அச்்சதல�யும உருவொககுகிறது. அதிகொரம மறுககப்பட்டவர்கல்ள 
அதிகொர வலிலமயுள்்ளவர்க்ளொக பரிணொமம தபறலவககிறது. எனைவவ ்சமூகநீதிக 
வகொட்பொட்லடச் சில�ப்பது ்சனைொ�னிகளின �விர்கக முடியொ� வ�லவயொகிறது. 
அ�னைடிப்பலடயில் ஆர்எஸ்எஸ் அலமப்பினைர் ்சமூகநீதிகதகதிரொக நடததிவரும 
வனமுலறகள் மறறும பயஙகரவொ� த்சயல்கள் ஏரொ்ளமொகும. அவவொறு 
அவவலமப்பு கட்டவிழ்ததுவிட்டுள்்ள வனமுலறகள், கைவரஙகள், ்சொதிய - ம� 
வமொ�ல்கள், குண்டு தவடிப்பு வபொனற பயஙகரவொ� நடவடிகலககல்ளப் பறறிய 
ஏரொ்ளமொனை உறுதிப்படுத�ப்பட்ட �ரவுகள் இலணயததில் கொணககிலடககினறனை.

இத�லகய பயஙகரவொ� நடவடிகலககளின மூைம தபருமபொனலம 
ம�வொ�தல� முனனிறுததி, சிறுபொனலமயினைருகதகதிரொனை தவறுப்லப வில�தது, 
தபருமபொனலம இந்துககளின வொககுவஙகிலயத திரட்டி ஆர்எஸ்எஸ் - 
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பொஜக அலமப்பினைர் ஆட்சிபீடதல�க லகப்பறறியுள்்ளனைர். இந்நிலையில் 
ஆட்சியதிகொரதல�ப் பயனபடுததி அவர்கள் இந்தியொவின அலனைதது ஜனைநொயக 
நிறுவனைஙகல்ளயும லகப்பறறித �ஙகளின பொர்ப்பனிய வமைொதிககதல� 
நிலைநிறுததிக தகொண்டிருககினறனைர். எனைவவ, அவர்கல்ளப் பறறி நொட்டு மககள் 
புரிந்துதகொள்ளும வலகயில் த்சயைொறற வவண்டியது ்சனைநொயக ்சகதிகளின 
கடலமயொகும. 

இந்து மககளின உணர்வுகல்ளயும நமபிகலககல்ளயும �ஙகளின அரசியல் 
வநொககஙகளுககொகத �வறொகப் பயனபடுததுகினறனைர் ஆர்எஸ்எஸ் - பொஜக 
அலமப்பினைர் எனபல� இந்துவொக உணரும ஒவதவொருவரும புரிந்துதகொள்்ள 
வவண்டும. அவவொறு மககள் அவர்கல்ளப் பறறிப் புரிந்துகதகொள்்ளககூடொது 
எனபதில் கவனைமொக உள்்ளனைர். ஆகவவ, 

மனி�குைததுகவக ஒவவொ� மனுஸ்மிருதிலய உயர்ததிப்பிடிககும அவர்கள், 
அ�லனை உலழககும மககளிடமிருந்து மலறககும முயறசிகல்ளயும வமறதகொண்டு 
வருகினறனைர். ஏதனைனில் உலழககும மககள் அ�லனைக கறறு அ�ன நுட்பமொனை 
்சதிலய அறிந்து தகொண்டொல் அவர்களின பொர்ப்பனிய வமைொதிகக நொ்சகொர 
சிந்�லனைகள் தவளிப்பட்டு விடும எனப�ொல் �ொன. எனைவவ அவர்கல்ள 
அமபைப்படுததும வலகயில், அவர்களின ்சனைொ�னை ்சதிலய முறியடிககும 
வநொககில் இது விலையில்ைொ சிறு நூைொக தவளியிடப்படுகிறது. 

பொர்ப்பனை வர்ணத�வர் ்சமஸ்கிரு�ததிலிருந்து �மிழுககு தமொழிதபயர்த� 
மனுஸ்மிருதி நூல்கள் மூனறிலனை ஒப்பீடு த்சயது உருவொககப்பட்டுள்்ள இச்சிறு 
தவளியீடு மனுஸ்மிருதியின உண்லமயொனை வநொககஙகல்ளத த�ளிவுப்படுததும 
எனறு நமபுகிவறன. 

குறுகிய கொை இலடதவளியில் இ�லனைத த�ொகுததுக தகொடுத� விசிக 
துலணப்தபொதுச் த்சயைொ்ளர் வ�ொழர் தகௌ�ம ்சனனைொ அவர்களுககும 
இ�லனை அச்சிடுவ�றகுரிய பணிகல்ள ஒருஙகிலணத� கட்சியின துலணப் 
தபொதுச்த்சயைொ்ளர் வனனி அரசு அவர்களுககும, மறறும விலரந்து இ�லனை 
அச்சிட்டு வழஙகிய விடு�லை அச்்சகத�ொருககும எனைது மனைமொர்ந்� நனறி. 

இவண்:
முல்னைர.பதொல்.திருமொைளைன எம்.பி.

நிறுவனைர் - �லைவர், விடு�லைச்சிறுதல�கள் கட்சி.
6 நவமபர் 2022 
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அத்தியொயம் - 1
31. உைலகப் பலடத� பிரமமொ அது பல்கிப் தபருகும தபொருட்டு - உைகம 

உயயும தபொருட்டு நொனகு வலகயினைலர - நொனகு வருணத�ொலரப் பலடத�ொர்.
32. பரமதபொரு்ளொனைவர், �ம வ�கதல� இரண்டொகப் பிரிததுக தகொண்டு 

ஒரு பொகம ஆணொகவும, மறதறொரு பொகம தபண்ணொகவும மொறினைொர். அந்� 
ஆண், அந்�ப் தபண்ணிடம ‘விரொட் புருஷலனை சிருஷடித�ொர்.

35. (இப்வபொது) மனுபகவொன, பிரமமவ�வர் �ம கூறறொக மனுவுககு எப்படி 
உலரத�ொவரொ, அல� அவவொவற இப்வபொது எடுததுலரககிறொர். 

58. இந்� �ர்ம ்சொஸ்திரதல� மு�லில் உருவொககியவர் பிரமமொ. அவவர 
எனைககு இந்� ்சொஸ்திரதல� விதிமுலறப்படி உபவ�சித�ொர்.  நொன இல� மரீசி 
மு�ைொனை முனிவர்களுககு உலரதவ�ன. 

91. பிரமம வ�வர், சூததிரர்களுககு விதித� �ர்மவமொ ஒனவற ஒனறு�ொன. 
அது, அசூலயயினறி மு�லில் கூறப்பட்ட மூனறு வர்ணத�ொருககும பணிவிலட 
புரி�ல்.

93. வவ�ஙகல்ள உணர்ந்துள்்ள�ொல் பலடககப்பட்டவர்களுள் பிரொமமணன 
வமைொனைவன.

100. பூமியிலுள்்ள அலனைததும பிரொமமணனுலடயது. எனைவவ பிரொமமணன 
எல்ைொ த்சல்வஙகளுககும உலடலமயொ்ளன.

அத்தியொயம் 2
31. பிரொமமண குழந்ல�ககு லவககும தபயர் சுபம �ரும வண்ணம 

இருகக வவண்டும. க்ஷததிரியக குழந்ல�ககு பைம �ரும வொ்சகமொக இருகக 
வவண்டும. லவசியக குழந்ல�ககு த்சல்வம �ரும வொ்சகமொக இருகக வவண்டும. 
சூததிரர்களுககு ஏவைன எனபல� அறியும வலகயில் தபயர் லவகக வவண்டும.

66. ்சரீர பரிசுததிககொக, தபண்களுககு எல்ைொக கிரிலயகளும குறிப்பிட்ட 

மனுஸ்மிருதி
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கொைததில் ்சொஸ்திர முலறப்படி, ஆனைொல் மந்திரஙகள் இல்ைொமல் த்சயய 
வவண்டும.

67. தபண்களுககுத திருமணவம உபநயனை கிரிலய எனறு த்சொல்ைப் 
படுகிறது. பதிககு த்சயயும பணிவிலடவய குருகுைவொ்சம, வீட்டு வவலைகல்ள 
நிர்வகிப்பவ� அகனிவ�ொதரம எனனும கிரிலயயொகும.

137. மூனறு வொர்ணத�ொரில் த்சல்வம, பந்துமுலற, வயது, அனுஷடொனைம, 
கல்வி ஆகிய  ஐந்து குணஙகளில் அதிக குணஙகள் தகொண்டவன உயர்ந்�வன. 
சூதரர்களில் வயது முதிர்ந்�வன உயர்ந்�வன.

155. பிரொமமணர்களுககு ஞொனைத�ொல் உயர்வு ஏறபடும. க்ஷதரியர்களுககு 
வீர்யத�ொல் உயர்வு ஏறபடும. லவசியர்களுககு �ொனை�ொனியஙகளின தபருககொல் 
உயர்வு ஏறபடும. சூதரர்களுககு வயது முதிர்ச்சியினைொல் உயர்வு ஏறபடும.

213. ஆண்கல்ள நிலை �டுமொறச் த்சயயும �னலம தபண்களுககு உண்டு. 
எனைவவ அறிந்�வர்கள் தபண்கள் விஷயததில் நிலை �டுமொறொமல் இருகக 
வவண்டும.

214. விதவொனைொக இருந்�ொலும ்சரி, படிககொ�வனைொக இருந்�ொலும ்சரி, 
அவர்கல்ளக கொமததுககும குவரொ�ததுககும ஆ்ளொககி �ஙகளுககு வ்சப்படுததும 
்சகதி தபண்களுககு உண்டு.

215. இந்திரியஙகளின கூட்டமொனைது மிகவும பைமுலடயது. விவவகம 
நிலறந்�வலனையும �வறொனை வழியில் இழுககும. எனைவவ, �ொய  ்சவகொ�ரி, மகள் 
இவர்களுடனகூட �னிததிருககக கூடொது. 

223. தபண்ணொக இருந்�ொலும, சூததிரனைொக இருந்�ொலும அவர்கள் 
நல்ை கொரியஙகல்ளச் த்சயவொர்க்ளொயின, அவறலறப் பறறி நனகு ஆரொயந்து, 
அலவ �ன மனைததுககில்சந்��ொகவும, ்சொஸ்திரததுககு விவரொ�மில்ைொ��ொகவும 
இருந்�ொல் அவறலறத �ொனும த்சயயைொம.

அத்தியொயம் 3
13. சூததிரன, சூததிரப் தபண்லண மணப்பவ� சிறந்�து. லவசியன, 

சூததிரப் தபண்லணயும, லவசியப் தபண்லணயும மணககைொம. க்ஷதரியன, 
சூததிரப் தபண்லணயும, லவசியப் தபண்லணயும, க்ஷதரியப் தபண்லணயும 
மணககைொம. பிரொமமணன, சூததிரப் தபண்லணயும, லவசியப் தபண்லணயும, 
க்ஷதரியப் தபண்லணயும, பிரொமமணப் தபண்லணயும மணககைொம. 

16. சூததிரப் தபண்லண மணந்�வன பதி�ன எனறு அதரி ம�ரிஷியும, 
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தக்ள�ம ம�ரிஷியும கூறியுள்்ளனைர். சூததிரப் தபண்ணிடம புததிரலனைப் 
தபறறொல் அவன பதி�ன எனறு த்ச்ளனைக ம�ரிஷி கூறியுள்்ளொர். சூததிரப் 
தபண்ணிடம பிறந்�வன பதி�ன எனறு பிருகு ம�ரிஷி கூறியுள்்ளொர்.

19. சூததிரப் தபண்ணிடம அ�ரபொனைம த்சய�வனுககும, அவ்ளது 
நீண்ட மூச்சுக கொறறுப்பட இருந்�வனுககும, அவளிடம ்சந்�திலய உண்டு 
பண்ணியவனுககும பிரொயச்சித�வம கிலடயொது. 

156. சூததிர மொணொககருககுக கல்வி கறபிப்வபொனும, சூததிரலனை 
ஆசிரியரொகக தகொண்டவனும, சூததிரருககுத �குதி அளித�லமயொல், �னைது 
�குதிலய இழந்�வன ஆகிறொன.

178. சூததிரர்களுககு புவரொகி�ம த்சயபவன, �ன பந்தியில் அமர்ந்திருககும 
எத�லனை வபலரக த�ொடுகிறொவனைொ, அத�லனை வபர் ்சொப்பிட்ட பைலனை 
அனனை�ொ�ொவுககுக கிட்டொ�படி அழிப்பொன. 

179. வவ� வித�ொனை பிரொமமணன ஆல்சயினைொல், சூததிரர்ககு புவரொஹி�ம 
த்சயயும பிரொமமணனிடமிருந்து �ொனைம தபறுவொவனை யொகில், சுடொ� மண்பொலனை 
நீரில் விழுந்�ொல் கலரந்து வபொவது வபொனறு நொ்சமலடவொன.

191. நியமிககப்பட்ட பிரொமமணன �ொழ்குைததுப் தபண்ணுடன கூடினைொல், 
�னலனை நியமித� கர்த�ொவின பொபம தமொத�தல�யும �ொன அலடகிறொன.

249. சிரொத�ததில் மிகுந்� அனனைதல�, சூததிரனுககுக தகொடுத�ொல் 
தகொடுத�வனைொனை அந்� சிரொத� கர்த�ொவொனை மூடன �லைகீழொக கொைசூதரம 
எனனும நரகததில் விழுவொன.

அத்தியொயம் 4
43. மலனைவியுடன வ்சர்ந்து உண்ணைொகொது. மலனைவி இருமும வபொதும, 

துமமும வபொதும, தகொட்டொவி விடும வபொதும, ்சொவகொ்சமொய �னனிஷடததுககு 
உட்கொர்ந்திருககும வபொதும கணவன பொர்ககககூடொது.

57. பொழலடந்� வீட்டில் �னியொகப் படுததுறஙகககூடொது. �னலனைவிட 
கல்வியொலும �னைத�ொலும வமமபட்டவலனை அவன உறஙகும வபொது 
எழுப்பககூடொது. மொ� விைககொனை தபண்ணுடன வப்சக கூடொது. வவ�வித, 
�னலனை அலழககொ�வபொது யொக கர்மொவில் கைந்து தகொள்்ளப் வபொகக கூடொது. 

61. சூததிரன மனனைனைொக இருககும நொட்டில் வசிககககூடொது.  �ர்ம 
தநறிப்படி வொழொ�வர்கள் அதிகமொக இருககும கிரொமததில் வசிககக கூடொது. 
வவ�ததுககு விவரொ�மொனை தநறிகல்ளயுலடய பொஷொண்டிகள் அதிகமொக உள்்ள 
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கிரொமததில் வசிககக கூடொது. ்சண்டொ்ளர்கள் வசிககும கிரொமததிலும வசிககக 
கூடொது.

80. சூதரனுககு இகவைொகததுககு பயன�ரககூடிய அர்த� ்சொஸ்திரம 
மு�ைொனை நூல்கல்ள கறறுக தகொடுககக கூடொது. �ொன ்சொப்பிட்டு மிகுந்� 
உச்சிஷடொனனைதல� (்சொப்பிட்டு மிகுந்�து) சிஷயனைல்ைொ� சூததிரனுககு 
தகொடுககக கூடொது. �விசில் மிகுந்�ல�யும தகொடுககக கூடொது.அவனுககு 
�ர்மதல�யும விர�ஙகல்ளயும �ொவனை வநரடியொக வபொதிககொமல் இனதனைொரு 
வலரக தகொண்டு வபொதிககச் த்சயய வவண்டும.

81. அவவொறனறி, எவன இந்� சூததிரனுககு �ர்மதல�யும, விர�ஙகல்ளயும 
உபவ�சிககிறொவனைொ அவன, அந்� சூததிரவனைொடு கூட அ்சமவிரு�ம எனனும 
தபயருள்்ள நரகததில் விழுவொன.

99. சூததிரர்கள் அருகில் வவ�ம ஓ�க கூடொது.
166. பிரொமமணலனை அறிவுபூர்வமொக புல்ைொல் அடித�ொலும இருபதத�ொரு 

ஜனமஙகள் நொய மு�ைொனை ஈனைப் பிறப்புகல்ள எடுகக வவண்டி வரும.
205. வவ�மறியொ�வன த்சயயும யொகததிலும, கிரொம புவரொஹி�ன த்சயயும 

யொகததிலும, தபண்களும நபும்சகர்களும த்சயயும யொகததிலும பிரொமமணன 
வபொஜனைம த்சயயககூடொது.

206. இவர்கள் யொகததில் வ�ொமம த்சய�ொல் அந்� �விஸ் ்சொதுககளுககு 
அைக்ஷமிகரமொதறது. வ�வர்களுககு பிரதிகூைமொகிறது. எனைவவ இத�லகய 
யொகஙகளில் ்சொப்பிடக கூடொது.

211. தபரும பொ�கனின அனனைம, நபும்சகனின அனனைம, டொமபீகககொரனின 
அனனைம, புளிததுப்வபொனை பொல், பலழய ்சொ�ம, சூதரன ்சொப்பிட்டு மிகுந்� 
அனனைம - இலவகல்ளச் ்சொப்பிடககூடொது.

218. சூததிரனுலடய அனனைதல�ப் புசித�வனுலடய பிரமம வ�ஜஸ் 
அழியும.

233. சூததிரனிடம ்சலமககப்பட்ட அனனைதல�ச் ்சொப்பிடக கூடொது. வவறு 
வழியினவறல், ஒரு தபொழுதுககுத வ�லவயொனை அ்ளவு அரிசி, கொயகறிகல்ளப் 
தபறறுக தகொள்்ளைொம.

245. உத�மர்கவ்ளொடு ்சமபந்�ம லவததுக தகொள்ளும பிரொமமணன உத�ம 
நிலைலய அலடவொன. அ�மர்களுடன ்சமபந்�ம லவததுக தகொண்டொல் 
சூததிரத �னலமலய அலடவொன.
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அத்தியொயம் 5
16. ஆயிரம பறகளுலடய மீனகள், சிவப்புமீன , குமபைொகத திரியும மீனகள், 

சிஙகமுக மீனகள், முள்நிலறந்� மீனகள் மு�ைொனைலவகல்ள �வய கவயஙகளில் 
நியமிககப்பட்ட பிரொமமணர்கள் ்சொப்பிடைொம மறற கர்த�ொ மு�ைொவனைொர் 
்சொப்பிடககூடொது. அலனைவருவம மறற ்சமயஙகளில் ்சொப்பிடககூடொது. 

36. வவ�மந்திரஙக்ளொல் தீர்த�ம த�ளிககப்படொமல், தவறுமவனை 
தகொல்ைப்பட்ட விைஙகுகல்ள பிரொமமணன எந்நொளும ்சொப்பிடக கூடொது. 
வவ�மந்திரஙக்ளொல் தீர்த�ம த�ளிககப்பட்ட யொகஙகளில் தகொடுககப்பட்ட 
மொமி்சதல�ச் ்சொப்பிடுவது ஆ்சொரமொனைது.

104. பிரொமமணன இறந்�ொல் ்சவதல� சூததிரலனை சுமககச் த்சொல்ைக 
கூடொது. அவவொறு த்சய�ொல் இறந்� பிரொமமணனுககு த்சொர்ககவைொகம 
கிட்டொது.

147. சிறுமியொயினும, யுவதியொயினும, முதியவ்ளொயினும எந்�ப் பருவததிலும 
தபண்ணொனைவள் �ன இல்ைததிலுமகூட சு�ந்திரமொக எந்�ச் த்சயலையும 
த்சயயக கூடொது.

148. தபண், பொைபருவததில் �ந்ல�யின வ்சததில் இருகக வவண்டும. யுவதி, 
கணவனுககு வ்சப்பட்டு இருகக வவண்டும. கணவன இறந்து வபொனை பிறகு 
புததிரொர்களின வ்சததில் இருகக வவண்டுவமயல்ைொமல் சு�ந்திரமொக இருககக 
கூடொது.

149. ஒரு தபண், �ந்ல�, கணவன, புததிரன இவர்கல்ள விட்டு �னிததிருகக 
விருமபககூடொது. அப்படி இருந்�ொல், பிறந்� வம்சததுககும புகுந்� வம்சததுககும 
நிந்ல� ஏறபடும. 

150. எப்வபொதும சிரித� முகதவ�ொடு வீட்டு வவலைகளில் திறலம 
பலடத�வ்ளொக, தபொருட்கல்ள நல்ைபடி வபணிப் பொதுகொப்பவ்ளொக, 
வீண்விரயம த்சயயொ�வ்ளொக இருகக வவண்டும. 

151. �ந்ல� ஒரு தபண்லண யொருககு மணம புரிவிககிறொவனைொ அல்ைது 
்சவகொ�ரன அப்தபண்லண யொருககு மணம புரிவிககிறொவனைொ, அவனுககு 
வொழ்நொள் முழுவதும பணிவிலட த்சயயவவண்டும. அவன இறந்�பிறகு 
அவனுககு சிரொத�ம மு�ைொனை கிரிலயகல்ள நடததிவர வவண்டும.

154. சீைமறறவனைொயினும, பரதல�யர் வ்சர்கலக தகொண்டவனைொயினும, 
விதலயயும நறகுணஙகளும அறறவனைொயினும பதிவிரல�யொனை தபண் கணவலனை 
எப்வபொதும த�யவமொகப் பூஜிகக வவண்டும.
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155. கணவன இல்ைொமல் வவள்விவயொ, விர�வமொ, வநொனவபொ எல�யும 
தபண்கள் இயறறு�ல் கூடொது. கணவனுககுக கீழ்ப்படிந்து நடந்�ொவை 
மலனைவிககுச் த்சொர்ககததில் உயர்ப�வி கிலடககும. 

157. கணவன இறந்�பிறகு, பதிவிரல�யொனை தபண், கொயகனி, கிழஙகுகல்ளச் 
்சொப்பிட்டுக தகொண்டிருகக வவண்டுவமயல்ைொமல், மறதறொருவன தபயலரககூட 
உச்்சரிககககூடொது.

158. பதிவிரல�யொனை தபண், கணவன இறந்� பிறகு தபொறுலமவயொடு 
நியமஙகல்ளக கலடப்பிடிகக வவண்டும. கணவனுககுச்  த்சயய வவண்டிய 
சிரொத�ம மு�ைொனைலவகல்ளச் த்சயய வவண்டும. நொவிறகு சுலவ வ�டொ�வ்ளொக, 
்சமவபொகதல� வவண்டொ�வ்ளொக, உயிவரொடு இருககும வலர பிரமமச்்சரியத 
வ�ொடிருகக வவண்டும.

160. எனைவவ, கணவன இறந்� பிறகு மலனைவி பிள்ல்ளகள் அறறவ்ளொக 
இருப்பினும, வவதறொரு ஆலண நொடொமல், கறபுள்்ளவ்ளொக  இருந்�ொல், நிதய 
பிரமமச்்சொரிகல்ளப் வபொை ஸ்வர்ககவைொகதல� அலடவொள்.

162. பதிவிரல�யொனை தபண்ணுககு எவவிடததிலும இரண்டொவது மணம 
விதிககப்படவில்லை.

168. மலனைவிககு அந்திமக கிரிலயகல்ளச் த்சயது, ்சொஸ்திர முலறப்படி 
அலனைதல�யும முடித� பினனைர், வவதறொரு தபண்லண மணந்து மீண்டும 
லவதிக அகனிலய ஏறபடுததிக தகொள்்ள வவண்டும.

அத்தியொயம் 7
35. நொனகு வர்ணத�ொரும �த�மது �ர்மஙகல்ள பறறு�வைொடு கலடப்பிடிதது 

ஒழுகுவ�றகொகவும, நொனகு ஆஸ்ரமத�ொலரயும நனகு கொப்ப�றகொகவும அர்சன 
பலடககப்பட்டொன.

அத்தியொயம் 8
20. பிறப்பொல் மட்டுவம பிரொமணனைொனை ஒருவர், அ�ொவது வவ� நூல்கல்ளக 

கல்ைொ� அல்ைது வவ�ஙகள் கூறும த்சயல்முலறகல்ளக கலட பிடிககொ� 
ஒருவன, ஆளும மனனைன விருமபின, ்சட்டஙகளுககு வி்ளககமளிககைொம, 
அ�ொவது, நீதிபதியொகச் த்சயைொறறைொம. அப்பணிலய ஒரு சூததிரன (அவன 
எததுலணக கறவறொனைொயினும) ஒருககொலும த்சய�ல் ஆகொது.

27. சூததிரலனை, ்சட்டப்தபொருள் கூறுவவொனைொகக தகொண்ட ஒரு அரசு, 
்சதுப்பு நிைததில் சிககிய பசு வபொை ஆழ்ந்து மூழ்கிவிடும.
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142. ்சொதுககளுலடய �ர்மதல� அனு்சரிப்பவன, நூறறுககு மொ�ததுககு 
இரண்டு வட்டிலயப் பிரொமமணனிடம வொஙகைொம; மூனறு வட்டிலய 
க்ஷததிரியனிடம வொஙகைொம; நொனகு வட்டிலய லவசியனிடம வொஙகைொம; 
ஐந்து வட்டிலய சூததிரனிடம வொஙகைொம.

272. அகந்ல�யினைொல், பிரொமமணனிடம வந்து ‘இப்படிச் த்சய, அப்படிச் 
த்சய, எனறு �ர்வமொபவ�்சம த்சயயும சூததிரனுககு, அவன அகந்ல� அழியும 
வண்ணம அர்சன தகொடுகக வவண்டிய �ண்டலனை யொத�னில் - எண்தணலய 
நனகு கொயச்சி, அவன நொவிலும கொதிலும ஊறற வவண்டும. இதுவவ �ண்டலனை.

277. லவசியனுககும சூததிரனுககும இலடயில் ்சண்லட ஏறபட்டு வல்ச 
வபசினைொல், வல்சமொரி தபொழிந்�வன லவசியன எனறொல், அவனுககு இரு 
நூறலறமபது பணஙகள் அபரொ�ம விதிகக வவண்டும  

277. சூததிரன எனறொல் ஐநூறு பணஙகள் அபரொ�ம விதிகக வவண்டும.
279. சூததிரன, பிரொமமண க்ஷதரிய லவசியர்கல்ள எந்� அஙகத�ொல் 

அடிககிறொவனைொ, அந்� அஙகதல� தவட்ட வவண்டும. இதுவவ மனு ்சொ்சனைம 
(மவநொரனுஷொஸநம).

280. அவன லகயொவைொ �டிதயடுதவ�ொ அடித�ொல் அடித� லகலய தவட்ட 
வவண்டும. வகொபதவ�ொடு கொைொல் உல�த�ொல் கொலை தவட்ட வவண்டும. 

281. சூததிரன அகஙகொரத�ொல் பிரொமமணனுடன ்சமமொனை ஆ்சனைததில் 
உட்கொர்ந்�ொல் இடுப்பின பினபுறததில் சூடு வபொட வவண்டும.

282. சூததிரன அகஙகொரத�ொல், பிரொமமணன மீது கொறியுமிழ்ந்�ொல், அவன 
உ�டுகல்ள அறுகக வவண்டும. பிரொமமணன மீது சிறுநீர் கழிதது அவமொனைப் 
படுததியவனின சிறுநீர் கழிககும உறுப்லப அறுகக வவண்டும. பிரொமமணன 
மீது மைதல� எறிந்�வனின கு�தல� அறுகக வவண்டும.

283. பிரொமமணன முடிலயப் பறறியிழுத� சூததிரன லககல்ள எந்�த �யகக 
முமினறி தவட்டிதயறிய வவண்டும. �ொடி, மீல்ச, கழுதது, குறி இலவகல்ளப் 
பறறி இழுத�வனுககும இவ� �ண்டலனை விதிகக வவண்டும.

359. பிரொமமணனைல்ைொ� ஒருவன பிரொமமணப் தபண்லண அலடய 
நிலனைத�ொல் அவனுககு மரண �ண்டலனை விதிகக வவண்டும.

365. ஒரு தபண் �னலனைவிட உயர் குைத�ொலனை மணகக நிலனைத�ொல் அது 
�வறல்ை, அவளுககு �ண்டலனை எதுவும இல்லை. ஆனைொல்,  உயர் குைததுப் 
தபண் �னலனைவிட �ொழ்ந்�வலனை மணகக விருமபினைொல் அது ்சரியல்ை. அவல்ள 
அடககி வீட்டுககுள்வ்ளவய லவததிருகக வவண்டும.
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413. ஒரு பிரொமணன சூததிரனின பணிலய (விலை தகொடுதவ�ொ அனறிவயொ) 
கட்டொயப்படுததிப் தபறைொம. ஏதனைனில் சூததிரர் பிரொமணருககு ஏவல் 
த்சயயவவ பலடககப்பட்டுள்்ளனைர்.

414. பிரொமமணனின  ஏவல் பணிகல்ளப் புரிவ�ொல் சூததிரன மறுலமயில் 
நல்வொழ்லவப் தபறுவொன. எஜமொனைன அவலனை வவலைலய விட்டுப் 
வபொகச் த்சொனனைொலுமகூட, இமலமயில் த்சயயும இந்�ப் பணிவிலடயொல் 
மறுலமயினபம கிட்டுவ�ொல், அவன இறுதிவலர பணி புரிய வவண்டும. 

415. ஏவைர்கள் ஏழு வலகயினைர்; வபொரில் சிலறப்பிடிககப்பட்டவன, 
பகதிவயொடு த�ொண்டு புரிய வந்�வன, லவப்பொட்டியின மகன, விலை தகொடுதது 
வொஙகப்பட்ட அடிலம, பிறரொல் தகொடுககப்பட்ட அடிலம, பரமபலரயொக 
பணி த்சயபவன, அபரொ�த த�ொலகலய வவலை த்சயது தீர்ப்பவன எனனும 
ஏழு வலகயினைவர ஏவைர்க்ளொவர்.

417. �ன வவலைககொரனிடமுள்்ள த்சல்வதல� பிரொமமணன லகப்பறறைொம; 
�வறில்லை. ஏதனைனில், எஜமொனைனைொனை பிரொமமணனுகவக அந்� �னைம த்சொந்�ம.

அத்தியொயம் 9
2. புருஷர்கள் இரவும பகலும ஸ்திரீகல்ளப் பொதுகொகக வவண்டும. 

ஏதனைனில் தபண்கள் கண்ணுககு ரமயமொனைவறலறக கொண்பதிலும, கொதுககு 
ரமயமொனைவறலறக வகட்பதிலும, ரமயமொனை வொ்சலனைகல்ள முகர்வதிலும, 
மனைததுககு ரமயமொனைவறலறச் த்சயவதிலும எப்வபொதும ஈடுபடுவொர்கள். 
இவவொறொனை விஷய சுகஙகல்ள அனுபவிககுமவபொது சிை �வறுகள் வநரிட 
வொயப்பு ஏறபடைொம. எனைவவ அத�லகய வொயப்புகள் ஏறபடொமல் இருகக 
தபண்கள் சு�ந்திரமொகத திரியொமல் ஆண்கள் �ஙகள் வ்சததில் அவர்கல்ள 
லவததுகதகொண்டு பொதுகொகக வவண்டும.

3. சிறுவயதுப் தபண்லண �ந்ல� பொதுகொப்பொன. தய்ளவனைப் பருவததில் 
கணவன பொதுகொப்பொன. வவயொதிகததில் புததிரர்கள் பொதுகொப்பொர்கள். 
எனைவவ தபண் எனபவள் எப்வபொதும பிறரொல் பொதுகொககப்படுபவொவ்ளயனறி, 
சு�ந்திரமொக இருககத�ககவ்ளல்ை. 

8. கணவன �ன வர�ஸ் ரூபததில் மலனைவியினுள் பிரவவசிதது புததிரலனைப் 
தபறுகிறொன. கணவனின த்சொரூபதல�வய சுமந்து �ன மகனைொகப் தபறுவ�ொல் 
மலனைவிககு ஜொயொ: எனறும தபயருண்டு.

13. மதுவருந்து�ல், தீவயொர் வ்சர்கலக, கணவலனை விட்டு விட்டு 
விைகியிருத�ல், வவலைவயதுமினறி ஊலரச் சுறறு�ல், தூககம, பிறர் வீட்டுககுப் 
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வபொய நொட்கணககில் இருத�ல் இந்� ஆறும ஒரு தபண்லண தூறறு�லுககு 
ஆ்ளொககும.

14. தபண்கள் ஆணின அழலகவயொ, வயல�வயொ பொர்கக மொட்டொர்கள். 
அழகனைொக இருந்�ொலும, குரூபியொக இருந்�ொலும தபொருட்படுத�ொமல், 
ஆண்மகனைொக இருந்�ொல் வபொதுதமனறு அனுபவிப்பொர்கள்.

15. தபண்கள் ஆல்சப்படுபவர்க்ளொக, ்சைனை சித�ம தகொண்டவர் க்ளொக 
இருப்பொர்கள். இவர்கள் ஆதமொர்த�மொனை நட்லப எவரிடமும லவகக 
மொட்டொர்கள். இந்�க கொரணஙக்ளொல், எளிதில் மனைம மொறககூடியவர்க்ளொக 
இருப்பொர்கள். மனைம மொறி கணவனிடம பறறு�ல் நீஙகும வொயப்பு அதிகம 
இருககும.

16. பிரமம சிருஷடியில் தபண்களின இயல்பு இவவொறொக இருப்ப�ொல் 
ஆண்மகன வமைொனை முயறசிக்ளொல் அவர்கல்ளத �னவ்சப்படுததி லவததுக 
தகொள்்ள வவண்டும.

17. தபண்கள் படுகலக, ஆ்சனைம, அைஙகொரஙகளுககு ஆல்சப் படுவொர்கள். 
கொம குவரொ�ஙகளுககு வ்சப்பட்டிருப்பொர்கள். த்சயயத �கொ�ல�ச் த்சயபவர் 
க்ளொகவும துவரொக பொவதவ�ொடும இருப்பொர்கள்.

18. ஜொ�கர்மொ மு�ைொனை மந்திரபூர்வமொனை கிரிலயகள் தபண்களுககு �ர்ம 
்சொஸ்திரததில் விதிககப்படவில்லை. மந்திரஙக்ளொல் ஆண்கள் பொவதல�த 
த�ொலைததுக தகொள்வது வபொனறு தபண்கள் த�ொலைததுக தகொள்்ள முடியொது. 
தபண்கள் சு�ந்திரமறறவர்க்ளொக இருப்ப�ொல், �ண்டலனைககுப் பயந்வ�ொ, 
வ்சவுககுப் பயந்வ�ொ தபொய வபசுபவர்க்ளொக இருப்பொர்கள்.

19. மொ�ர்கள் தபருமபொலும விபச்்சொர வ�ொஷம உள்்ளவர்கள் எனறு அவநக 
்சொஸ்ததிரஙகளிலும த்சொல்ைப்பட்டிருககினறனை.  

29. மனைத�ொலும, வொககொலும, ்சரீரத�ொலும கணவலனைவய அனு்சரிததிருககும 
மலனைவி, கணவன �ன புண்ணிய பைனக்ளொல் எத�லகய உயர்ந்� வைொகதல� 
அலடகிறொவனைொ, அவ� வைொகதல� �ொனும அலடகிறொள்.

33. தபண் எனபவள் நிைததுககுச் ்சமம. ஆண் வில�ககு ்சமம. நிைமும 
வில�யும வ்சர்வ�ொல் ்சகை உயிர்களும உண்டொகினறனை. 

35. வ�ொனறும உயிர்கத்ளல்ைொம பீஜததின (வில�யின) �னலம 
கல்ளக தகொண்வட வ�ொனறுகினறனை. எனைவவ பீஜம வயொநி இரண்லடயும 
பொர்ககுமவபொது பீஜவம சிறந்��ொகச் த்சொல்ைப்படுகிறது.

60. தபரிவயொரொல் அனுமதிககப்பட்டு வி�லவலயக கூடுவ�றகுச் த்சல்பவன, 
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உடல் முழுதும தநயலயப் பூசிகதகொண்டு, தம்ளனைமொக இருட்டில் அவளிடம 
ஒரு ்சந்�திலய ஏறபடுத� வவண்டும. அ�றகும வமல் மீண்டும இனதனைொரு 
்சந்�திலய ஏறபடுத�க கூடொது.

65. ்சந்�தியில்ைொமல் வபொனைொல், மறதறொருவனிடமிருந்து பிள்ல்ள தபறைொம 
எனறு வவ� மந்திரததிலும கூறப்படவில்லை. விவொக விதிகளில் வி�லவககு 
இனதனைொரு விவொகதல�யும த்சொல்ைவில்லை.

68. வி�வொ விவொகமும, அல்ைது அவர்களுககு ்சந்�திலயக தகொடுப்பதும 
்சொதுகக்ளொல் தூஷிககப்படுகினறனை. ஆனைொல் வவணன அர்சொண்ட கொைததிலிருந்து 
பை குடுமபஙகளில் அலவ பொரமபரிய பழககஙக்ளொகி விட்டனை.

78. கணவன �ன மனைததுககுப் பிடித�வனைொக இல்ைொவிடினும, மலனைவி 
அவலனைக கவனிததுக தகொள்்ளவவ வவண்டும. அவ� வபொனறு அவன 
வநொயுறறிருககுமவபொதும, வபொல� நிலையில் இருககுமவபொதும அவலனை 
கவனிததுக தகொள்்ளொமல் அவமொனைப்படுததுபவல்ள மூனறு மொ�ஙகள் 
தபொறுததுப் பொர்கக வவண்டும. பிறகு அவளுககுக தகொடுத� ஆபரணஙகல்ள 
எடுததுக தகொண்டு, அவல்ள விட்டுவிட வவண்டும.

81. மலனைவி மைடியொக இருந்�ொல் எட்டு ஆண்டுகள் வலர குழந்ல� 
பிறககிற�ொ எனறு எதிர்பொர்ததுக கொததிருகக வவண்டும. அ�றகு வமல் 
இனதனைொரு தபண்லண மணம புரிந்து தகொள்்ளைொம.

82. கணவனுககு ஹி�தல�ச் த்சயபவ்ளொயும, கறபிற சிறந்�வளுமொனை மலனைவி, 
வநொயொளியொகிவிட்டொல், அவள் அனுமதி தபறறு இனதனைொரு தபண்லண 
மணககைொம. ஆனைொல் எப்வபொதும அவல்ள அவமொனைப்படுத�ைொகொது.

83. தபொதுவொக இரண்டொம மணம புரிந்�தும, மூத� மலனைவி மிகவும 
வகொபதவ�ொடு நடந்து தகொண்டொல், அவள் வகொபதல�த �ணிககப் பொர்கக 
வவண்டும. அது இயைொ� பட்்சததில் அவ்ளது தபறவறொரிடம அனுப்பி லவகக 
வவண்டும.

90. ஒரு கனனிலக, �ொன ருதுமதியொனை பிறகு, �ந்ல�வயொ ்சவகொ�ரவனைொ 
�னைககுத திருமணம த்சயது லவகக முயறசி த்சயயொவிடில் மூனறு வருடஙகள் 
தபொறுததுப் பொர்கக வவண்டும. பிறகு �னைககுத �கக கணவலனை �ொவனை வ�டி 
அலடயைொம.

94. ஆண் மகன �னைககு முப்பது வயது எனறொல் பனனிரண்டு வயது 
கனனிலய மணககைொம. இருபதது நொனகு வயது எனறொல் எட்டு வயது 
கனனிலகலய மணககைொம. இருபதது நொனகு வயதுககு முனபு ஆண்கள் 
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திருமணம த்சயது தகொள்்ளத வ�லவயில்லை. எந்� வர்ணத�வரொயினும அவரவர் 
�மது படிப்பிலும, குைத த�ொழிலிலும முழுலமயொகத வ�ர்ச்சி தபறறு முடித� 
பிறகு�ொன மணம புரிந்து தகொள்்ள வவண்டும.

178. பிரொமமணன, சூததிரப் தபண்ணிடம கொமம தகொண்டு அ�னைொல் 
பிறந்� பிள்ல்ள, சிரொத� கிரிலயகள் த்சயய அதிகொரமறறவன. இத�லகய 
பிள்ல்ளககு ‘பொர்சவன ‘ எனறு தபயர்.

241. பிரொமமணன �னனிலை பிறழ்ந்து அறியொலமயொல் இககுறறஙகல்ளச் 
த்சயதிருந்�ொல் ஐந்நூறு பணஙகள் அபரொ�ம விதிகக வவண்டும. த�ரிந்வ� 
த்சயதிருந்�ொல் அவன த்சொததுகல்ள பறிமு�ல் த்சயது, அவலனை நொட்லட 
விட்டு தவளிவயறற வவண்டும.

242. பிரொமமணலனைத �விர்தது மறறவர்கள் �ஙகல்ளயறியொமல் 
இத�வறுகல்ள த்சயய வநரிட்டிருந்�ொல், அவர்க்ளது தமொத� த்சொததுககல்ளயும 
பறிமு�ல் த்சயய வவண்டும. த�ரிந்து வவண்டுதமனவற த்சயதிருந்�ொல் மரண 
�ண்டலனை விதிகக வவண்டும.

313. அர்சன, �னைககு மிகுந்� ஆபததுகள் ஏறபட்ட கொைததிலுமகூட 
பிரொமமணர்கள் �னனிடம வகொபம தகொள்ளுமொறு நடந்து தகொள்்ளககூடொது. 
அவர்களுலடய வகொபம அவலனை அவன பரிவொரதவ�ொடு வ்சர்தது அழிதது 
விடும.

314. அகனிலய அலனைதல�யும உண்பவரொகச் ்சபித�து பிரொமமணவர.  
்சமுததிர ஜைதல� ஒரு லக ஜைமொககிக குடிதது ்சமுததிரவம இல்ைொமல் வறறச் 
த்சய�து பிரொமமணவர. ்சந்திரலனை க்ஷயவரொகம ஏறபடுமொறு ்சபித�தும, பின 
கொத�தும பிரொமமணவர. இத�லகய பிரொமமணருககு வகொபதல� ஏறபடுததிய 
எவர்�ொன அ�னபின சுகமொக வொழமுடியும?

315. பிரொமணர்கள் நிலனைத�ொல் த்சொர்ககம மு�ைொனை உைகஙகல்ளயும 
பலடப்பொர்கள் ; இந்திரன மு�ைொனை வ�வர்கல்ளயும பலடப்பொர்கள் ; 
வ�வர்கல்ளச் ்சபிதது அவர்கல்ள மொனிடரொககுவொர்கள். இத�லகய ்சகதி வொயந்� 
பிரொமமணர்களின வகொபததுககொ்ளொனை எவர்�ொன த்ச்ளககியமொக வொழமுடியும?

317. அகனி வமைொனை த�யவமொக இருப்பல�ப் வபொனறு பிரொமமணன 
விதவொனைொக இருந்�ொலும இல்ைொவிட்டொலும வமனலமயொனைவவனையொவொன.

334. வவ� விறபனனைர்களும, �ஙகள் கர்மொனுஷடொனைஙகல்ள விடொது 
த்சயபவர்கள் எனறு புகழ் தபறறவர்களும, இல்ைறவொசிகளுமொனை பிரொமமணர் 
களுககு பணிவிலட புரிவவ� சூதரனுககு வமைொனை �ர்மமொகும. இந்� �ர்மதல� 
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நல்ைபடி த்சயவ�ொவைவய அவன த்சொர்ககதல� அலடந்து விட முடியும. 
335. சூததிரன, உள்ளும புறமும பரிசுத�மொனைவனைொக இருந்து, பணிவொகப் 

வபசுபவனைொக, அகந்ல�யறறவனைொக பிரொமமணர்களுககு பணிவிலட புரிய 
வவண்டும. இயைொ�வபொது க்ஷததிரியர்களுககும, அதுவும இயைொ�வபொது 
லவசியர்களுககும பணிவிலட புரிய வவண்டும. இப்படி க்ஷதரிய 
லவசியர்களுககுப் பணிபுரிபவன அடுதது உயர்குைததில் பிறப்பொன.

416. மலனைவி, மகன, அடிலம இமமூவரும �னைமறறவர்கள். ஏதனைனில், 
இவர்களிடம எவவ்ளவு �னைமிருந்�ொலும அது அவர்கள் உலடலமயொகொது. அக 
குடுமபத �லைவனுலடய உலடலமவயயொகும.

417. �ன வவலைககொரனிடமுள்்ள �னைதல� பிரொமமணன லகப்பறறைொம ; 
�வறில்லை. ஏதனைனில், எஜமொனைனைொனை பிரொமமணனுகவக அந்� �னைம த்சொந்�ம.

அத்தியொயம் 10
4. பிரொமமண, க்ஷதரிய, லவசியதரனனும மூவர்ணத�ொவர தவிஜர்கள் (இரு 

பிறப்பொ்ளர்கள்) எனைப்படுவொர்கள். இவர்கள் உபநயனைம எனனும பூணூல் 
வபொடுவதும கொயதரி மந்திரதல� உபவ�்சம தபறுவதுமொனை கிரிலயலய த்சயது 
தகொள்்ள வவண்டும. இ�னைொல் இரண்டொம முலற பிறப்தபடுத�வரொகினறனைர். 
அ�னைொல் இருமுலற பிறந்வர்கள் எனனும தபொருள் படுமபடி தவிஜர்கள் எனறு 
த்சொல்ைப்படுகிறொர்கள்.

அடுதது நொைொம வர்ணத�வன சூததிரன. ஆக தமொத�ம நொனகு 
வொர்ணஙகள்�ொன உண்டு. ஐந்�ொவது எனறு எதுவும கிலடயொது. 

5. இந்� நொனகு வர்ணததிலும அந்�ந்� வர்ணதது ஆணும தபண்ணும 
திருமணம த்சயது தகொண்டு அவர்களுககுப் பிறந்� பிள்ல்ளகவ்ள, துல்லியமொக 
அந்� வர்ணதல�ச் வ்சர்ந்�வர்க்ளொவர். கைப்பினைத�ொல் பிறந்�வர்கள் வவறு 
தபயர்கவ்ளொடு வி்ளஙகுவொர்கள். 

12. சூததிரனுககு லவசிய மலனைவியிடம பிறந்� பிள்ல்ள அவயொகவன 
எனைப்படுவொன. க்ஷதரிய மலனைவியிடம பிறந்� பிள்ல்ள க்ஷத�ொ எனைப்படுவொன. 
பிரொமமண மலனைவியிடம பிறந்� பிள்ல்ள ்சண்டொ்ளன எனைப்படுவொன.

13. வமல் வர்ணத�ொருககும அவலனைவிட கீழ்வர்ணததுப் தபண்களுககும 
பிறந்� பிள்ல்ளகள் அனுவைொமர்கள் எனைப்படுவர். கீழ் வர்ணத�ொருககும 
அவலனைவிட வமல் வர்ணததுப் தபண்களுககும பிறந்� பிள்ல்ளகள் பிரதி 
வைொமர்கள் எனைப்படுவர்.
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அனுவைொமர்களில் அமபஷடனும உகரனும பிறப்பொல் �ொழ்ந்�வர்கள். 
பிரதிவைொமர்களில் சூ�ன, லவவ�கன எனனும இவவிருவலகயொனைவர்களும 
பிறப்பொல் �ொழ்ந்�வர்கள்.

32. க்ஷதரியர்கள் உபநயனைம மு�ைொனை கிரிலயகல்ள விட்டு விட்ட�ொலும, 
பிரொமமணர்கள் மூைமொக யகஞஙகள் பிரொயச் சித�ஙகள் மு�ைொனைலவகல்ளப் 
பறறி த�ரிந்து தகொள்்ளொலமயொலும தமல்ை தமல்ை சூததிரத�னலமலய 
அலடந்�ொர்கள்.

34. நொனகு வர்ணத�ொரொல் கைப்பு ஜொதிகள் உருவொயினை. இந்� ஜொதியரில் 
சிைர் மிவைச்்ச பொலஷலய வபசுபவரொயினைர். சிைர் ஆர்ய பொலஷவய 
வபசுபவரொயினைர். ஆனைொலும இவர்கள் அலனைவருவம �ஸ்யூககள் (அடிலமகள்) 
எனைப் தபயர் தபறறனைர்.

40. ்சண்டொ்ளர்களும ஸ்வபொகர்களும ஊருககு தவளியில் வசிகக வவண்டும. 
தகொலைலயத த�ொழிைொக தகொண்டவன ்சண்டொ்ளன. நொலயயும கழுல�லயயும 
வ்ளர்ப்பொர்கள். இலவவய இவர்களின த்சல்வமொகும.

43. ஊருககுள் இவர்களுககு உணவு தகொடுககும வபொது வவலை யொட்கல்ளக 
தகொண்டு தகொடுககச் த்சயய வவண்டும. கிரொமஙகளிவைொ நகரஙகளிவைொ 
இவர்கள் இரவில் ்சஞ்சரிககககூடொது. 

46. நொல்வொர்ணததினினறும விைகிய கைப்பினைத�வனைொனைவலனைப் பொர்கக, 
அவன த்சயயும த�ொழிலைக தகொண்டு அவன நீ்சன எனபல� அறிய வவண்டும.

51. பசுககள், பிரொமமணர்கள், தபண்கள், பொைகர்கல்ளக கொப்பொறறுவ�றகொக 
�மமுயிலரயும தகொடுககினற கீழ்ஜொதிககொரர்கள் நல்லுைகதல�யலடவொர்கள்.

58. நல்ை மண்ணில் வில�ககப்பட்ட நல்ை வில� நல்ைபடி முல்ளககும. 
அவவொவற நல்ை குைததில் உதித� ஆணும தபண்ணும தபறற பிள்ல்ள 
உயர்ந்�வன. இவவனை லவதீக ்சடஙகுகள் த்சயயத �குதி தபறறவன.

62. வமல் வர்ணத�வன �ொழ்ந்�வன த�ொழிலைச் த்சயவ�ொல் �ொழ்ந்�வனைொகி 
விட மொட்டொன. கீழ் ஜொதிககொரன வமல் வர்ணத�ொர் த�ொழிலைச் த்சயவ�னைொல் 
உயர்ந்�வனைொகி விடமொட்டொன ஆயின அவரவர் த�ொழிலை விட்ட விஷயததில் 
இருவரும ்சமமொகி விடுவொர்கள்.

81. மொமி்சஙகல்ளயும அரகலகயும விறறவன உடவனை பிரொமணத �னலமலய 
இழப்பொன. பொலை விறறொல் மூனறு நொட்களில் சூததிரனைொவொன.

84. பிரொமமணன �ன பிறப்பினைொல் வ�வர்க்ளொல் வபொறறப்படு 
பவனைொகிறொன. ஏதனைனில் உைகததுககுக கொரணமொயலமத�லவ வவ�ஙகள். 
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வவ�ஙகவ்ள அலனைதது �ர்மஙகல்ளயும உபவ�்சககினறனை. அந்� வவ�ஙகல்ள 
எப்வபொதும ஓதுகினற வொகலக உலடயவன பிரொமமணன. இவனைது இத�லகய 
வொககனைொவைவய வ�வர்கள் அலனைவரும நிலறலவ அலடகினறனைர்.

85. கீழ் ஜொதியில் பிறந்�வன, வமல் வர்ணத�ொருககுரிய குைதத�ொழிலைச் 
த்சயது ஜீவனைம நடததினைொல், அர்சன அவலனைக கண்டுபிடிதது அவன 
த்சல்வதல� பறிமு�ல் த்சயது நொட்லடவிட்டு - தவளிவயறற வவண்டும.

86. த�ொழில் உயர்ந்��ொக இல்ைொவிட்டொலும, அவரவர் குைத த�ொழிவை 
அவரவர்ககு உயர்லவத �ருவது. மறறவர் குைதத�ொழில் உயர்ந்��ொக 
இருந்�ொலும அல�க கலடப்பிடிககக கூடொது; அது உயர்லவத �ரொது. அப்படி 
பிறரது குைத த�ொழிலைச் த்சயபவன �ன குைததினினறும நீஙகியவனைொகிறொன.

88. சூததிரன, �ன குைத த�ொழிைொனை பிரொமமணர் மு�ைொனை தீவிஜர்களுககு 
பணி த்சயயும த�ொழிலைச் த்சயய இயைொ� சூழ்நிலையில் �ன மலனைவி 
மககள் பசியொல் துனபுறொமல் கொகக லகதத�ொழில்கள் எல�வயனும த்சயது 
்சமபொதிககைொம.

95. ்சொரொயம, மொமி்சம, புளிகக லவககப்பட்ட சுரொபொனைம, கள் இலவதயல்ைொம 
யட்்சர்கள் ரொட்்ச�ர்கள் பி்சொ்சர்களுககுரியலவ. வ�வர்களுககுரியலவ வ�ொமம 
த்சயகினற �விஸ். எனைவவ வ�வர்குரிய �விலஸ உண்ணும பிரொமமணன, 
யட்்ச ரொட்்ச� பி்சொ்சர்களுககுரியவறலற உண்ணக கூடொது.

96. ்சொரொயம குடிதது வபொல�யில் இருககும பிரொமமணன மைததிலும 
விழைொம; வவ�மும ஓ�ைொம; வவறு கூடொ� கொரியம எதுவும த்சயயைொம.

97. எப்வபொது வபொல�யிலிருந்து ஒரு பிரொமமணன வவ�வொககியம 
கூறுதறொவனைொ, அப்வபொவ� அவனுலடய பிரொமமணத �னலம அவனிடமிருந்து 
நீஙகிவிடும. உடனைடியொக அவன சூததிரனைொகிறொன.

110. சூததிரன, பிரொமமணனுககு பணிவிலட புரிவல�த �விர்தது  வவறு 
ஜீவவனைொபொயதல� விருமபினைொல், க்ஷதரியனிடததில் வவலைககுச் வ்சரைொம. 
அல்ைது த்சல்வந்�னைொனை லவசியனிடததில் வவலைககுச் வ்சரைொம.

111. வவண்டுமொனைொல் சூததிரன பிரொமமணலனைப் பூஜிதது அவனுககு 
பணிவிலடகள் புரிய வவண்டும. இவன பிரொமமண �ொ்சன எனறு தபயர் 
தபறுவ�னைொவைவய �ொன பிறந்� பயலனை எயதியவனைொகிறொன.

112. பிரொமமணனுககுச் வ்சலவ புரிவவ� சூததிரனுலடய சுய�ர்ம மொகும. 
அதுவவ வமைொனை �ர்மம எனறு த்சொல்ைப்படுகிறது. வவறு எல�ச் த்சயவ�ொலும 
அவனுககு பைன கிலடயொது.
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114. ்சொப்பிட்ட பிறகு எஞசிய அனனைதல� அவனுககுக தகொடுகக 
வவண்டும. பலழய துணிகல்ளயும, பொததிரஙகல்ளயும, �ொனியஙகல்ளயும 
தகொடுகக வவண்டும.

117. சூததிரன அசூலயயில்ைொமல் நல்ைபடி �ன கொரியஙகல்ளச் த்சயது 
வரவவண்டும. எவவ்ளவுகதகவவ்ளவு இவன மூவர்ணத�ொரிடமும அசூலயயினறி 
கொரியமொறறுகிறொவனைொ, அவவ்ளவுக கவவ்ளவு உைகத�ொரொல் நிந்திககப் 
படொ�வனைொக வொழ்ந்து, மறுலமயில் நல்லுைகதல�யும அலடவொன.

118. சூததிரன மிகுந்� �னைதல� அலடந்�ொலும, �ன குடுமபதல�க 
கொப்பொறறும அ்ளவுககு வமல் வ்சர்தது லவககக கூடொது. அப்படி அவன மிகுந்� 
�னைவொனைொக இருந்�ொவனையொகில், �ர்மதல� அறியொ�வனைொக பிரொமமணர்களுககுத 
த�ொல்லைகல்ளத �ருவொன.

124. ஒரு சூததிரனின திறலம, உலழப்பின �னலம, அவலனைச் 
்சொர்ந்துள்வ்ளொரின எண்ணிகலக இவறலறக கணககில் தகொண்டு பிரொமணர் 
அவனுககுத �ஙகளுலடய குடுமபச் த்சொததிலிருந்து பிலழப்பூதியம 
வழஙகவவண்டும.

125. எஞசியுள்்ள �ம உணலவயும, பலழய வீட்டுத �ட்டுமுட்டுப் 
தபொருள்கல்ளயும பிரொமணர் சூததிரருககுத �ரு�ல் வவண்டும.

அத்தியொயம் 11
6. வவ�ஙகல்ள நனகு ஓதி உணர்ந்�வர்க்ளொகவும , மலனைவி மககவ்ளொடு 

கிரு�ஸ்�ர்க்ளொகவும இருககினற பிரொமமணர்களுககு �ொனைமளிப்பவன 
த்சொர்ககவைொகதல� அலடவொன.

24. எத�ருணததிலும பிரொமமணன யகஞம த்சயவ�றகொனை �னைதல�  
சூததிரனிடம யொசிககககூடொது. அப்படி யொசிதது யகஞம த்சய�வன அடுத� 
பிறவியில் ்சண்டொ்ளனைொகப் பிறப்பொன. ஆனைொல் யொசிககொமல் வந்� தபொருல்ள 
யகஞததுககு உபவயொகப்படுத�ைொம. 

31. வவ�விறபனனைனைொனை பிரொமமணன, �னைககு அபகொரம த்சய�வலனைத 
�ண்டிகக நிலனைத�ொல், அர்சனிடம த்சனறு முலறயிட்டு, அர்சன வி்சொரலண 
த்சயது, அ�ன பிறகு �ண்டலனை வழஙக வவண்டிய அவசியம கிலடயொது. 
�ொவனை வ�ொமம த்சயது அ�ன மூைமொக எதிரிககு வவண்டிய �ண்டலனை 
வழஙக முடியும

36-37. வவ�ஙகளில் விதிககப்பட்டுள்்ள அனறொட லநவவததியஙகல்ள ஒரு 
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தபண் த்சயயககூடொது. அவள் அல�ச் த்சய�ொல் நரகததிறகுப் வபொவொள்..
42. சூததிரனிடம யொசிததுப் தபறறு, அல�க தகொண்டு அகனிவ�ொதரம 

த்சயபவன, அகனி வ�ொதரம த்சய� பைலனை அலடயமொட்டொன. சூததிரனுககு 
புவரொகி�னைொக இருந்�து வபொனற�ொகும இது. இத�கு த்சயலை வவ�மறிந்வ�ொர் 
நிந்திப்பர்.

66. திருடுவது, குடிகொரியொனை தபண்லண தவிஜர்கள் மணப்பது, 
தபண்லணவயொ சூததிரலனைவயொ லவசியலனைவயொ க்ஷதரியலனைவயொ தகொல்வது, 
நொஸ்திக புததிவயொடிருப்பது - இலவ யொவும உப பொ�கஙகள் எனைப்படும.

67. மது, தபண்கள், சூததிரர்கள், லவசியர்கள் அல்ைது க்ஷததிரியர்கள் 
மறறும கடவுள் நமபிகலகயில்ைொ�வர்கல்ளக தகொல்வது ஆகிய யொவும சிறிய 
குறறஙகவ்ளயொகும.

206. பிரொமமணலனைக தகொல்வ�றகொக �டிலயக லகயிதைடுத�வனுககு 
நூறொண்டுகள் நரகவொ்சம ஏறபடும. லகயிதைடுத�வ�ொடு அடிககவும 
த்சய�வனுககு ஆயிரம வருடஙகள் நரகவொ்சம ஏறபடும.

207. அடிககப்பட்ட பிரொமமணன உடலிலிருந்து ஒழுகிய ரத�ம பூமியில் 
எத�லனை மண் துகள்கல்ள நலனைககிறவ�ொ, அத�லனை ஆயிரம வருடஙகள், 
அடித�வனுககு நரகவொ்சம ஏறபடும. 

235. �வம எனபது யொருமறற கொட்டில் வபொய உட்கொர்ந்து�ொன த்சயய 
வவண்டும எனபதில்லை. ஒவதவொருவரும அவரவர் வொழ்கலகலயவய 
�வமொககிக தகொள்்ளைொம. ஞொனைதல� அலடவவ� பிரொமமணன த்சயயும �வம. 
க்ஷதரியொர்களுககு மககல்ளக கொப்பவ� �வம. லவசியர்களுககு வர்த�கவம 
�வம. சூததிரொர்களுககு பணிபுரி�வை �வம.

அத்தியொயம் 12
42. யொலனை, குதிலர, சிஙகம, புலி, பனறி எனனும இப்பிறவிகள் �வமொ 

குணத�ொல் ஏறபட்ட மததிமநிலைப் பிறவிகள். அவவொவற சூததிரர்களும 
மிவைச்்சர்களும கூட �வமொ குணத�ொல் ஏறபட்ட மததிம நிலைப் 
பிறவிகவ்ளயொவர்.

- ] -
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யைதங்கள், மனுஸ்மிருதி உள்ளிட்ட ெல இந்து நூல்்கள் 
சூத்திரர்கள் மற்றும் பெண்கள் குறித்து கூறியது ெற்றி 

்டொ்க்டர.பி.ஆர.அம்யெத்்கர
ரிகவவ�ததின பத�ொவது மண்டைம த�ொண்ணூறொவது பொடல் புருஷ சுக�ம 

எனைப்படும. இந்�ப் பொடலில் சூததிரர்கள் வ�ொறறம பறறிக கூறுகிறது. 
1. புருடன ஆயிரம �லைகளும, ஆயிரஙகண்களும, ஆயிரங கொல்களும 

உள்்ளவன. அவன புவியின எல்ைொப் பககஙகளிலும பரவி அல�விடப் பதது 
விரல்கள் அ்ளவுககு மிஞசி நிறகிறொன. 

2. புருடவனை இதுவலர இருந்து வந்துள்்ள, இனி இருககப் வபொகும இந்� 
முழுப் பிரபஞ்சமும ஆவொன. அவன அழியொலமலயத �ரும �லைவன. அவன 
சீவர்களின உணவொக எஙகும பரவுகிறொன.

3. அவனுலடய மகிலம அத�லனை தபரியது. அவன இந்� மகிலமலயயும 
விஞசும மகிலமயுள்்ளவன. எல்ைொ சீவர்களும அவனுலடய கொல்பஙகு அ்ளவவ 
மகிலமயுலடயலவ. அவனுலடய முககொல்பஙகு அ்ளவு அமு�மொவ�ொல் 
வ்சொதியிவை நிலைததுள்்ளது. 

4. புருடனுலடய முககொல் பொகம வமவை ஏறிறறு. இந்� உைகததில் 
மிகுதியொக கொல் பொகம அடிககடி இயஙகுகினறது. அது பை வடிவஙகளில் 
உயிருள்்ளவறறிறகும உயிரறற தபொருள்களுககும த்சனறது. 

5. அவனிடமிருந்து விரொஜன பிறந்�ொன. விரொஜனிடமிருந்து புருடன 
பிறந்�ொன. பிறந்�வுடன முனனும பினனும இருந்�ல�விடப் பூமிலயப் 
தபரி�ொககினைொன. 

6. வ�வர்கள், புருடலனைப் பலிப் தபொரு்ளொககி யகஞதல� நடததியவபொது, 
வ்சந்�ம அ�றகு தநயயொயிறறு. வகொலட அ�றகு விறகொயிறறு; ்சரதகொைம 
அ�ன அவிப் தபொரு்ளொயிறறு. 

7. சிருஷடிககு முன பிறந்� புருடலனை அவர்கள் யகஞததில் அவிப்தபொரு்ளொகத 
�ருப்லபப் புல்ைொல் த�ளிததுப் பலியிட்டொர்கள். ஸொததிரியர்களும, 
ரிஷிகளுமொனை வ�வர்கள் இவவொறு புருடலனை அவிப்தபொரு்ளொகக தகொண்டு 
யகஞதல� நடததினைொர்கள். 

8. ஸர்வொதமொவொனை புருடலனைப் பலியிட்டு நடததிய யகஞததிலிருந்து �யிரும 
தநயயும வ�ொனறினை. அலவ வொனைததில் ்சஞ்சரிககும பிரொணிகல்ளயும ்சொதுவொனை 
விைஙகுகல்ளயும தகொடிய வனைவிைஙகுகல்ளயும உருவொககினை. 
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9. எஙகும வியொபித� இந்� யகஞததிலிருந்து ரிக, ஸொம வவ�ஙகள் 
வ�ொனறினை. அந்� யகஞததிலிருந்து ்சந்�ஙகள் பிறந்�னை, யஜுர் வ�ொனறியது. 

10. அந்� யகஞததிலிருந்து குதிலரகளும, இருவரில்சப் பறகளுள்்ள 
விைஙகுகள் அலனைததும பிறந்�னை. பசுககள் அதிலிருந்து வ�ொனறினை. அந்� 
யகஞததிலிருந்து ஆடுகளும பிறந்�னை. 

11. வ�வர்கள், புருடலனைக கூறுவபொட்டவபொது எத�லனை வி�மொக 
கூறுவபொட்டொர்கள்? எது அவனுலடய முகமொனைது? எலவ லகக்ளொகவும, 
த�ொலடக்ளொகவும, கொல்க்ளொகவும ஆயினை? 

12. பிரொமணன அவனைது வொயொனைொன. ரொஜனயன அவனுலடய 
லகக்ளொனைொன. அவனுலடய த�ொலட பொகம லவசியனைொயிறறு. அவனுலடய 
பொ�ஙகளிலிருந்து சூததிரர் பிறந்�னைர். 

(இப்படித�ொன இந்துககள் வணஙகும வவ�ஙகளில் சூததிரர் வ�ொறறம 
பறறி கூறப்பட்டுள்்ளது. அல� மறற இந்து புனி� நூல்க்ளொனை வொசிட்ட 
�ரும சூததிரம, விஷணு ஸ்மிருதி, நொர� ஸ்மிருதி,  தகௌ�ம �ரும சூததிரம, 
மனுஸ்மிருதி ஆகிய ்சட்ட விதிமுலறகள் ஏறறுக தகொண்டு வி்ளககினை.) அது 
குறித� சுருககததிலனை டொகடர் அமவபதகர் �ருவது வருமொறு : 

1. சூததிரர்கள் ்சமு�ொய வரில்சயில் கலடசி வகுப்லபச் வ்சர்ந்�வர்கள் 
2. சூததிரர்கள் தூயலமயறறவர்கள். அ�னைொல் புனி� த்சயல்கல்ள அவர்கள் 

பொர்ககுமபடிவயொ, வகட்குமபடிவயொ த்சயயககூடொது. 
3. மறற வகுப்பினைர்களுககு மதிப்பு தகொடுப்பது வபொல் சூததிரர்களுககு 

மதிப்பு தகொடுககககூடொது. 
4. சூததிரனுலடய உயிருககு எவவி� மதிப்பும கிலடயொது. ஆ�னைொல் 

அவனுககு எந்� வி� நஷட ஈடும தகொடுககொமல் யொர் வவண்டுமொனைொலும 
அவலனைக தகொனறு விடைொம. அப்படி ஏ�ொவது நஷட ஈடு தகொடுப்ப�ொயின 
பிரொமணர், ்சததிரியர் மறறும லவசியருககொகக தகொடுப்பது வபொைல்ைொது மிகச் 
சிறி�்ளவவ ஒரு த�ொலகலயக தகொடுத�ொல் வபொதும. 

5. சூததிரன அறிலவப் தபறககூடொது. அவனுககுக கல்வி வபொதிப்பது ஒரு 
பொவம; ஒரு குறறச் த்சயலுமொகும. 

6. ஒரு சூததிரன த்சொததுககல்ளச் வ்சர்ககக கூடொது. ஒரு பிரொமணன 
அவனைது த்சொததுககல்ள �ன விருப்பப்படி எடுததுக தகொள்்ளைொம. 

7. சூததிரன அர்சொஙக ப�வியில் இருககககூடொது. 
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8. சூததிரனைது கடலமகளும, மீட்சி தபறுவதும வமல் ்சொதிககொரர்களுககுப் 
பணிவிலட த்சயவதில்�ொன இருககிறது. 

9. வமல்்சொதிககொரர்கள் சூததிரர்களுடன கைப்பு மணம த்சயது தகொள்்ளக 
கூடொது. வமல் ்சொதிககொரர்கள் சூததிரப் தபண்கல்ள லவப்பொட்டிக்ளொக 
லவததுக தகொள்்ளைொம. ஆனைொல் ஒரு சூததிரன ஒரு உயர்்சொதிப் தபண்லணத 
த�ொட்டு விட்டொவைொ, அவன கடுலமயொனை �ண்டலனைககு உள்்ளொக வவண்டும. 

10 . சூததிரன தகொத�டிலமயொகவவ பிறந்�வன; எப்வபொதும 
தகொத�டிலமயொகவவ லவககப்பட வவண்டியவன.

 (ஆ�ொரம. சூததிரர் யொர் ?  அவர்கள் எவவொறு நொனகொம வர்ணத�வரொயினைர் 
ஆசிரியர் டொகடர்.அமவபதகர்)

- ] -

ஸ்த்ரீகளுக்குரிய பத்்ததி (1957) 
செணகள் குறித்து சேதஙகள் உள்ளிட்ட பிற இந்து ைத புனித நூலகள் 
கூறுேலத ஸ்ரீ.த்ர்யம்ெகைைகி அேர்களோல சதோகுககபெடடு எஸ்.ஆர்.
கிருஷ்ணமூர்த்தி அயயர் அேர்களோல சேளியி்டபெட்டப புத்தகத்தில 

சிை ெகுதிகள். 
] மலனைவி கணவன எழுமமுன விழிததுகதகொள்்ள வவண்டும. இல�வய 

யொகஞவல்கயர்:- எவள் கணவன தூஙகியபின தூஙகுகிறொவ்ளொ, முனவப விழிததுக 
தகொள்ளுகிறொவ்ளொ, மனைதில் மறதறொருவலனை இஷடப்படவில்லைவயொ, அவவ்ள 
பதிவரல� எனறறிக. 

] கொலையில் வீட்லடப் தபருககுவது மு�ைொனைல�ச் த்சயய தவண்டும. 
அதுவும அவவிடவம (மொர்ககண்வடய புரொணததில்) எவனுலடய வீட்டில் 
தபருககொமல் கதிரவன ஒளி விழுகினறனைவவொ அவனிடம பிதருககளும 
வ�வர்களின �ொயகளும �ஙகமொட்டொர்கள்.

] தபண்கள் தினைந்வ�ொறும கொலையில் வகொமயத�ொல் வீட்லட தமழுக 
வவண்டும. ஆ�ைொல் தூககஙகல்ளப் பொர்ககமொட்டொள். 

] வியொஸர் கூறியபடி - மஙக்ளகொரியம த்சயபவ்ளொயும, அடிககடி 
மஙக்ளகொரியம த்சயது பழககமுள்்ளவ்ளொயும, ஒவதவொரு வீட்டின 
்சொமொனகல்ளச் சுத�மொய லவததுக தகொள்பவ்ளொயும இருகக வவண்டும 
கணவனின விருப்பததினவபரில் �னைஙகல்ளச் வ்சகரிகக வவண்டும.

] பதனீ ஸமீபததிலிருந்�ொல் வ�ொஷதல� வவ�ம கூறுகிறது. மலனைவி 
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பொர்ததுக தகொண்டிருககுமவபொது கணவன உண்ணககூடொது. அது ்சந்�தி 
விருததிலய தகடுககும. பரிமொறுமவபொது லகயொல் பரிமொறைொகொது. 

] கணவரின பொ�ஙகல்ளப் பூஜித�ப்பின மலனைவி ்சொப்பிட வவண்டும. 
வமலும கணவர் ்சொப்பிட்ட மீதிலயப் பதனி ்சொப்பிடவவண்டும.

] வியொஸர் :- அனனைம, பொனைம, பழம மு�லியவறலறக புருஷன தினற 
மீதிலய வணஙகி அல� ம�ொப்ரஸொ�ம எனறு த்சொல்லி, புருஷன தகொடுத�ல� 
மலனைவி வொஙகிக தகொள்்ள வவண்டும எனை வியொ்சர் த்சொல்கிறொர்.

] புருஷன ்சொப்பிடொ� அனனை பொனைஙகல்ள பதனி ஒதுககித �ள்்ள வவண்டும. 
அல� வியொஸர் - எல�ப் பர்த�ொ குடிககவில்லைவயொ, ்சொப்பிடவில்லைவயொ, 
தினனைவில்லைவயொ அலவகல்ள மலனைவி விைகக வவண்டும எனகிறொர்.

] புருஷலனை விட்டு மலனைவி விருந்து ்சொப்பிடககூடொது. எவள் பதிலய 
விட்டு விருந்துண்கிறொவ்ளொ அவள் க்சொபப்பனமியொகவவொ, �ன விஷடலயப் 
புசிககும பனறியொகவவொ பிறப்பொள்.

] விடியறகொலையில் வீடு தபருககொவிடில் வ�ொஷம, மொர்ககண்வடய 
புரொணததில் : எவள் ஸந்தியில் வீடு தபருககவில்லைவயொ, அவள் ஒவதவொரு 
ஜனமததிலும கணவனில்ைொ�வ்ளொயும பிள்ல்ளப் வபரில்ைொ�வ்ளொகவும 
இருப்பொள்.

] ச்ரொத�ததிலும, யகஞததிலும, நியம கொைததிலும கணவன தவளித 
வ�்சததுககுப் வபொயிருந்�ொல் மலனைவியொனைவள் தினனைககூடொது.  அ�ொவது பல் 
வ�யககககூடொது. 

] பர்த�ொவின பொ�ஙகல்ள நமஸ்கரிதது அ�ன பிறவக தூஙக வவண்டும. 
வவலைககொரர்கள் இருந்�வபொதிலும, மொமியொர், மொமனைொர்களுககும, புருஷருககும 
�ொவனை வ்சலவ த்சயய வவண்டும. 

] மொமனைொர், மொமியொர்களுககும கணவனுககுச் த்சயவதுவபொல். குணம 
நிரமபியிருந்து பொ� பூல்ச த்சயக.

] வீட்டில் த்சொல்ைொமலும, உத�ரீயமில்ைொமலும, வவகமொயும தவளியில் 
த்சல்ைககூடொது. வியொபொரீ, ்சனயொசி, லவதயன, கிழவன இவர்கல்ளத �விர 
இ�ரர்களிடம வப்சக கூடொது. நொபி தவளியில் த�ரியககூடொது. கொல் மணிககட்டு 
வலரயில் வஸ்தரகொரணம, ஸ்�னைஙகள் தவளியில் த�ரியைொகொது. பளிச்த்சனை 
சிரிககககூடொது. புருஷலனையும, அவன பந்துககல்ளயும திட்டககூடொது. 

] பிரொமனை, ்சததிரிய, லவசியருககு மந்திரஙகளுடன கூடிய குளியல் வபொை 
தபண்கள் மறறும சூததிரர்களுககுக கிலடயொது எனறு விஷணு ஸ்மிருதி த்சொல்கிறது.
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] வயதுககு வந்�ப் தபண் �னைது கணவனுடன கூடொவிட்டொல்  நொய, 
பனறி ஜனமமொகப் பிறப்பொள்.

] கணவன இறந்�வுடன எந்� மலனைவி அகனி ப்ரவவ்சம த்சயகினறொவ்ளொ, 
அவள் அருந்�திககுச் ்சமமொனைவள், த்சொர்ககவைொகததில் சிறப்லபயலடகிறொள்.

] த்சொர்ககதல� விருமபும மலனைவிகளுககு கணவவனை பரவமஸ்வரன. எந்� 
மலனைவி கணவலனை நிந்திப்பவ்ளொய மறறத �ர்மஙகல்ள அனுஷடிககினறொவ்ளொ 
அவள் மறு பிறப்பில் நொயொய ஆவொள்.

] பொர�ததிலும :- எவள், கொமத�ொவைொ, துவவஷத�ொவைொ திமிரொவைொ 
கணவலனை அவமதிககினறொவ்ளொ அவள் ஏழு ஜனமஙகள் வலரயில் 
நரகதல�யலடவொள், இதில் மனனிப்பு கிலடயொது. எவள், உயிரொவைொ, 
பணத�ொவைொ கணவலனை வஞசிப்பொவ்ளொ அவள் நூறு பிறவிகளில் புழுவொயப் 
பிறந்து பிறகு ்சண்டொளியொயப் பிறப்பொள். 

] எவள் �ரிததிரன, அல்ைது வியொதியுள்்ளவன, அல்ைது மூர்ககனைொனை 
கணவலனை அவமதிககினறொவ்ளொ அவள் இறந்� பிறகு தபண் பனறியொயப் 
பைமுலற பிறப்பொள். 

] தநறறியில் திைகம லவததுகதகொள்வல� மொர்ககண்வடயர் த்சொல்லுகிறொர்:- 
மஞ்சள், லம, சிந்தூரம, குஙகுமம, ரவிகலக, �ொமபூைம, மஙக்ளொபரணம, 
�லைவொரிக தகொள்வது, �லைமுடி, லக கொதுகளுககு அைஙகொரம இலவகல்ளப் 
கணவனின ஆயுல்ள அதிகரிககும எனைவவ அவறலற விட ககூடொது. 

] வஸிஷட ஸமஹில�யில் :- ரவிகலக, கழுததில் நூல், கொது ஓலை, 
லம, கண்ணொடி ஆபரணம, மஞ்சள் குளிப்பது, தநறறியில் திைகம, 
�லைவொரிகதகொள்வது, பொ�ததிறகு உருட்டு, மூககுககு மூககுததி, �ொமபூைம 
மு�லிய சினனைஙகள் புண்யம த்சய� மலனைவியின ைட்்சணம. 

] மணிககட்டிலும கழுததிலும கண்ணொடி ஆபரணதல�யுலடய மலனைவி 
புண்ய ்சரி�முலடயவள். அவள் த்சயயும ்சலமயல் சுத�மொனைது. மணிககட்டிலும 
கழுததிலும கண்ணொடி ஆபரணமறறவள் பை பிறவிகளில் வி�லவ எனறு அறிக.

] எவவி�த�ொலும கணவனுடன மலனைவி அனுமரணம ஏறக வவண்டும. 
அப்படி த்சயய முடியொவிடில், வி�லவ �ன சீைதல�க கொகக வவண்டும. 
சீைதல�க தகடுத�ொல் பொவம த்சய�வ்ளொவொள். அவள் தகடுவ�ொல் அவளின 
கணவன த்சொர்கததிலிருந்து விழுவொன. அவளின �ொய, �ந்ல� மறறும பிதருககள் 
த்சொர்கததிலிருந்து நழுவுவொர்கள் எனை  பொரிஜொ�ததில் ஆச்வைொயனைர் த்சொல்கிறொர்.

] புருஷன இறந்� பிறகு, சுபமொனை புஷபம, மூைொம பழம இலவக்ளொல் 



)(    விடுதலைச் சிறுதலதகள் கட்சி வெளியீடு

பெண்கள் மற்றும் சூத்திர்கள் ெற்றி

32 

வ��தல� ஒடுகக வவண்டும. அனய புருஷனின தபயலரககூட உச்்சரிககக 
கூடொது எனை மனு த்சொல்கிறொர். 

] யொகஞவல்கயர் :- கணவன இல்ைொ�வள் பி�ொ, மொ�ொ, பிள்ல்ள, 
ப்ரொ�ொ, மொமியொர், மொமனைொர், அமமொன இவர்களுள் யொரொவது ஒருவருடன 
இல்ைொமலிருககக கூடொது. அப்படி மீறி இருந்�ொல், ஊரொர் பழிககக 
கூடியவ்ளொவொள் எனை யகஞவல்கியர் கூறுகிறொர்.

] ஆதிதய புரொணததில்: எந்� ஸ்தரீ, பர்த�ொவினுலடய, அல்ைது 
புதரனுலடய அனுகலஞயினறி எந்�ப் பரவைொகொர்த�மொனை �ர்ம 
கொர்யதல�ச் த்சயகினறொவ்ளொ அவளின அககொர்யம பைனைறற�ொயொகினறது

- ] -
ஆதொர நூல்்கள்

1. மனு�ர்ம ்சொஸ்ததிரம, இரொமநுஜொ்சொரியொர், பதிப்பு நொ.முததுரஙக த்சட்டியொர் 
- முததுவகொவிந்� த்சட்டியொர் பு.க.சுப்புரொய மு�லியொர் பிலழததிருததி ்சபொபதி 
மு�லியொர் கல்விவி்ளகக அச்சுககூடததில் அச்்சடிககப்பட்டது. டி்சமபர் கஅசுரு 
1865 டி்சமபர்
2. மனுநீதி எனும �ர்ம ்சொஸ்ததிரம உலரயொசிரியர் பிரமமபீடம இல்ளய 
பீடொதிபதி அனலனை ஸ்ரீ ஆனைந்� நொச்சியொரமமொ - இந்து பப்ளிவகஷன 2011
4. மநு �ர் ்சொஸ்திரம - திருவைொக சீ�ொரொம, பதிப்பொசிரியர் சிவரொமணி, பொகவ� 
சூடொமணி ஏ.வக.வகொபொைன (1961)
3. ஸ்தரீகளுககுரிய பத�தி  - ஸ்ரீதர்யமபகரமகி அவர்க்ளொல் த�ொகுககப்பட்டு 
எஸ்.ஆர்.கிருஷணமூர்ததி அயயர் அவர்க்ளொல் தவளியிடப்பட்டப் புத�கம (1957)

வமறகண்ட மனுஸ்மிருதி த�ொகுப்பு ஆ�ொர நூல்கள் பட்டியலில் 
தகொடுககப்பட்ட அ்சல் தமொழிப்தபயர்ப்புகல்ளயும தமொழிப்தபயர்ப்பில் 
தகொடுககப்பட்டுள்்ள ்சமஸ்கிரு� சுவைொகஙகல்ளயும ஒப்புவநொககி ்சரிபொர்த�ப் பிறகு 
த�ொகுககப்பட்ட�ொகும. ஆஙகிை தமொழிப்தபயர்ப்புகள் பயனபடுத�ப்படவில்லை. 
வமலும இந்துப் தபண்களுககொனை கடலமகல்ள உணர்ததும பத�தியும 
மனுஸ்மிருதிலய எவவொறு நலடமுலறப்படுத� உ�வுகிறது எனபல� புரிந்துக 
தகொள்வ�றகொக வ்சர்ககப்பட்டுள்்ளது.                                           
                 - தகௌ�ம ்சனனைொ
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