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ஆய்வுச் சாரம்
போதுவாகத் தமிழர்கள் ைானத்மதப் பேரிதும் போற்றுேவர்கள். ைானம் இழந்ததன் பின்
உயிர்வாழ்தல்
கூடாது
என்னும்
பகாள்மகயினர்.
இதமனச்
ப ாழ
ைன்னன்
பகாப்பேருஞ்ப ாழன், ப ர ைன்னன் கமைக்கால் இரும்போமை ஆகிய இருவர்தம்
வாழ்வியல் உைர்த்தும். இத்தகு ைானம் காத்தல் என்னும் ப யலுக்குக் கவரி என்றும்
விைங்கின் இயல்பு வள்ளுவரால் உவமையாக்கப்ேட்டுள்ளது. இக்கவரி என்னும் விைங்கு
இமரயாசிரியர்களால் ைான் என்று உைர்ந்து பகாள்ளப்ேட்டு அவ்வாபை ஆயிரம்
ஆண்டுகளாகப் போருள் கூைப்ேட்டு வருகிைது. கவரி என்ேது ேசுபோன்ை ஒரு விைங்குதாபன
தவிர ைான் இல்மை என்ேபத ஆய்வாளரின் கருதுபகாள். எனபவ, கவரி என்ேது ைான் என
இைக்கை, இைக்கியங்களில் கூைப்ேட்டுள்ளதா என்ேபத ஆய்வாளரின் பதடல். இந்த
ஆய்வின்வழி தமிழ்ச் மூகத்தில் கவரி என்ேது குறித்துக் காைம் காைைாகத் தவைாகக் கற்பிதம்
ப ய்யப்ேட்டமத நீக்கி ஓர் உண்மைபயௌத் பதளிவுறுத்த முடியும் என்ேது ஆய்வாளரின்
நம்பிக்மகயாகும்.
கருச்சோற்கள்: தமிழ்ச் மூகம், கவரி, இையைமை, தமிழ் ைன்னர்கள், தமிழ் இைக்கியம்,
யாக்
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Abstract
In Tamil Culture, utmost importance has all along been given to an individual’s honour and
dignity. Once the Tamils feel they have lost their honour and dignity they think it is better to die
rather than to live. They have been holding this ideal as the noblest of principles to be adhered to
in all situations in life. The lives of Chola King Kopperuncholan and the Chera King Kanaikkal
Irumporai are shown to be fine examples to illustrate how the ancient Tamils preferred death to
dishonour and indignity. Both the kings are said to have sacrificed their lives for the sake of
their honour. The natures of men who safeguard their honour and dignity zealously are likened
to the nature of an animal called Kavari. Kavari has been misinterpreted as a deer for a long long
time. But the present researcher believes that it is not actually a reference to a deer; but it points
to an animal which is a Yak. The researcher has endeavoured to prove her point through a new
study.
Keywords: Tamil Society, Kavari, Himalaya, Tamil Kings, Tamil Literature, yak.
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முன்னுவை
தமிழ் ஆய்வுைகு ைற்றும் போதுபவளி ஆகியவற்றில் கவரி என்ேது ைான் என்பை
வழங்கப்ேட்டுவருகிைது.
காைச்சுவடு இதழில் இளங்பகாைணி1 எழுதிய ‘மீம
எனும்
ையிர்’ கட்டுமரயில் ையிர் என்னும் ப ால்லின் போருண்மை வழக்குக் குறித்து விளக்கும்
நிமையில் திருவள்ளுவாா்
ைானத்மதப் ேற்றிச் ப ால்லும்போது “ையிர்நீப்பின் வாழாக்
2
கவரிைான்” (குைள்: 969) என்கிைார். கவரிைான் எனும் விைங்கு பராைம் இல்ைாது போனால்
உயிர் வாழாது குளிரில் இைந்துவிடும். இதில் ையிமர ையிர் என்பை அமடயாளப்ேடுத்துகிைார்
அவர். இப்ேடி ஆய்வுைகில் ைான் என்று தவைாகக் கருதப்பேறும் கவரிகுறித்து விளக்குவது
இக்கட்டுமரயின் பநாக்கைாகும்.
சதால்காப்பியம் சுட்டும் கவரி
திருக்குைளில் திருவள்ளுவர் கவரிைா என்பை குறிப்பிடுகிைார். ைா என்ேது
ேை போருள்
ஒருப ால். போதுவாக விைங்மகயும் குறிக்கும். திருக்குைளுக்கு முன்பே பதால்காப்பியம்,
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பதால்காப்பியாா் கவரி ேற்றி,

கவரி

என்ை

விைங்கு
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குறிப்புள்ளது.

“கவரியும் கராமும் நிகரவற் றுள்பள” (பதால், 1516)3
“புல்வாய் புலிஉமழபய கவரி
ப ால்லிய கராபைா படாருத்தல் ஒன்றும்” (பதால், 1535)3
“ேன்றி புல்வாய் உமழபய கவரி
என்றிமவ நான்கும் ஏபைனற் குரிய” (பதால், 1538)3
“புல்வாய் நவ்வி உமழபய கவரி
ப ால்வாய் நாடிற் பிமைபயனப் ேடுபை” (பதால், 1557)3
என்று நான்கு இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதில் கவரியின் இளமைப் பேயர்,
ஆண்ோற்பேயாா், பேண்ோற்பேயாா் ஆகியன சுட்டப்ேட்டுள்ளன. இதன்வழி கவரியின் இளமைப்
பேயாா்
கன்று என்ேதும் ஆண்ோற்பேயாா் ஒருத்தல், ஏறு என்ேதும் பேண்ோற் பேயாா் பிமை
என்ேதும் பேைப்ேடும். பதால்காப்பியாா் ஓரிடத்தில் கூடக் கவரிமய ைான் எனச் சுட்டவில்மை.
ங்க இைக்கியத்தில் ேதிற்றுப்ேத்து, புைநானூறு ஆகிய இரு நூல்களில் கவரி ேற்றிய
ப ய்திகள் இடம் பேற்றுள்ளன.
“கவிர்தமத சிைம்பிற் றுஞ்சுங் கவரி
ேரந்து இைங்கு அருவிபயாடு நரந்தம் கனவும்
ஆரியாா் துவன்றிய பேரிம யிையம்” (ேதிற்.11:21-23)4
“கவரி முச்சிக் கார்விரி கூந்தல்
ஊ ன் பைவற் ப யிமழ ைகளிர்” (புைநா.43:1-2)5
“ஆய்ையிர் கவரிப் ோய்ைா பைல்பகாண்டு” (ேதிற்.90:36)4
“நரந்மத நறும்புள் பைய்ந்த கவரி
குவமளப் மேஞ்சுமன ேருகி யயை
தகரத் தண்ணிழற் பிமைபயாடு வதியும்
வடதிம யதுபவ வான்பைா யிையம்” (புைநா.132:4-7)5
என்னும் நான்கு ோடல்களில் கவரி சுட்டப்ேட்டுள்ளது.
‘முருக்க ைரங்கள் ப றிந்த ைமையிடத்பத இரவில் உைங்கும் கவரிைாக்கள்
ேகற்போதில் தாம் பைய்ந்த நரந்தம்புற்கமளயும் அமவ வளாா் ந்திருக்கும் ேரந்து விளங்கும்
அருவிகமளயும் கனவிற் கண்டு ைகிழும் பேரிய புகழுமடய ஆரியாா் நிமைந்து வாழும் இையம்’
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‘ப ரநாட்டில் வாழும் ைகளிர் தம் கரிய கூந்தமைச் சீவிக் கவரிையிர் கைந்து
பகாண்மடயிட்டுக் பகாண்டு ப வ்விய அணிகமளப் பூண்டு காட்டிடத்பத ஊ ைாடி
ைகிழ்வார்.’
“ப ரைானின் குதிமரக்குத் தமையிற் கட்டிய தமையாட்டம் கவரி ையிரால் ப ய்யப்
ேட்டிருந்தது” என்ேன ேதிற்றுப்ேத்தில் இடம் பேறும் கவரி ேற்றிய குறிப்புகள் ஆகும்.
புைநானூறு ‘நரந்மதமயயும் நறிய புல்மையும் பைய்ந்த கவரி குவமளப் பூமவயுமடய
ேசிய சுமனயின் நீமர நுகாா் ந்து அதன் ேக்கத்துள்ள தகர ைரத்தினது குளிர்ந்த நிழலின் கண்
தனது பிமையுடன் தங்கும்’ எனக் கவரி ேற்றி உமரக்கிைது. சிைப்ேதிகாரமும்
நாடுகாண்காமதயில் கவரி ேற்றி உமரக்கின்ைது (சிைப்.10:5)6.
பைற்சுட்டியவற்ைால் கவரி என்னும் விைங்கு இையைமைப் ேகுதியில் வாழும் என்ேதும்
அவற்றின் உைவு நரந்தம்புற்கள் என்ேதும்; குதிமரயின் தமையாட்டம் பேண்கள் பகாண்மட
முடி போன்ைமவ கவரி ையிரால் ப ய்யப்ேட்டிருந்தது என்ேதும் புைனாகும்.

திருக்குறள் சுட்டும் கவரி
திருக்குைள் ‘ைானம்’

என்னும் அதிகாரத்தில்,
ையிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிைா அன்னார்
உயிர்நீப்ோா் ைானம் வரின்
(திருக்.969)2

என ஓரிடத்தில் கவரிமயப் ேற்றிக் குறிப்பிடுகிைது.
இதற்கு ஒரு ையிர் நீங்கின் உயிர்
வாழாத கவரி ைாமவப் போன்ை ைானமுமடயார் ைானம் அழியவரின் உயிர்விடுவர் என்ைவாறு”1
என்று
திருக்குைளின்
முதல்
உமரகாரரான
(கிமடக்கும்
உமர)
ைைக்குடவர்
போருளுமரப்ோா். இதமன அடிபயாற்றிபய ேரிபைைழகாா் உமர வமரவர். ேரிதியார் (1950)7
ஒரு ையிர் சிக்கினால் பிராைமனயும் விடும் கவரிைான் போல் ைானம் வந்தால் பிராைமனயும்
விடுவர் நல்பைார் என்ைவாறு என்ோா். “தனக்கு அைங்காரம் ஆகிய ையிர்க்கற்மையின் ஒரு
ையிர் போகின் ைானினத்துப் பின் உயிர் வாழாது. அம்ையிர் துவக்குண்ட இடத்து நின்று
வற்றிவிடூஉம்
கவரிைா
அன்ன
கடப்ோடுமடயார்”
எனப்போருள்
உமரப்ோா்
8
காளி(லி)ங்காா் (1968) .
இதில் ைைக்குடவரும் ேரிபைைழகரும் கவரிமய ைா என்க ேரிதியாரும் காளிங்கரும்
ைான் என்கின்ைனர். ஆனால் ஒரு ையிர் நீங்கினாலும் உயிர் வாழாது என்னும் கருத்தில்
அமனவரும் உடன்ேடுகின்ைனாா். இங்ஙனம் ேண்மட உமரயாசிரியாா் கள் ைட்டுமின்றித் தற்காை
உமரயாசிரியர்கள் ேைரும் “ஒரு ையிமர இழந்தாலும் உயிர்வாழாத கவரிைாமனப்
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போன்ைவாா் கள் ைானமிழந்தால் உயிர்
உமரக்கின்ைனாா் (சுஜாதா, 2016)9.

வாழாைாட்டார்கள்”

என்பை

ISSN: 2590-3691
இதற்குப்

போருள்

இதனால் கவரி என்ேது ைானினம். அது தன் உடம்பில் ஒரு ையிர்நீப்பின் இைந்து
விடும்.
அதமனப் போை ைானமுமடபயார் ைானம் போயின் உயிர்விடுவாா் என்ை கருத்து
நிமைத்துள்ளமை புைனாகும்.
ைனிதனின் ைான உைர்ச்சிமய அஃறிமை விைங்காகிய
கவரிக்கும் ஏற்றிக் கூை முற்ேட்டனாா்.
இதன் விமளவு “ைான்களில் ஒன்ைான கவரிைான்
ைானத்திற் சிைந்ததாகப் பே ப்ேடுகின்ைது” (அைவாைன்)10.
“கவரிைான் என்ை ஒருவமக ைானின் இயல்ோன வாழ்க்மக ேற்றி உமையாா்
ஏணிச்ப ரி முடபைாசியார் குறிப்பிடுகின்ைார்” (திருைமைமுத்து ாமி, 1959)11 என்ேன போன்ை
கருத்துகள் காலூன்றிவிட்டன. இதனால் கவரிமய ைான் எனக் கருதத் தமைப்ேட்டனாா்.
ங்ககாை
ைான்களில் இரமை கமை என்ை இரண்டு பிரிவுகள் சுட்டப்பேற்று
இரமையினத்தில் இரமை நவ்விஇ ைமரயான் என்ை மூவமகயும்இ கமையினத்தில் உமழ
கடைா என்ை இரண்டு வமகயும் காைப்ேடுகின்ைன.
இதமன, “ ங்க இைக்கியங்களில்
ஐந்து வமக ைான்கமளப் ேற்றிய ப ய்திகள்
கூைப்ேடுகின்ைன.
அமவ இரமை நவ்வி
7
ைமரயான் உமழ கடைா என்ேனவாகும்” என்ை பி.எல். ாமியின் கூற்று உறுதிப்ேடுத்தும்
(1970)12.
கழகத் தமிழ் அகராதி ‘கவரிைா’ என்ேதற்கு ஒரு விைங்கு” என்று போருள் கூறுகிைது
(2004) . ைான் எனச் சுட்டவில்மை. பதால்காப்பியமும் ங்க இைக்கியமும் ‘கவரி’ என்னும்
ப ால்மைபய ேயன்ேடுத்தியுள்ளன. திருக்குைளில் ைட்டும் ‘கவரி’ என்ை சிைப்புப் பேயபராடு
‘ைா’ என்ை போதுப்பேயமர இமனத்துக் ‘கவரிைா’ என வழங்கப்ேட்டுள்ளது.
திருக்குைள்
உமரயாசிரியர்களின் தவைான புரிதைால் இது ைானினைாகச் சுட்டப்பேற்றுள்ளது.
13

கவரியின் பயன்பாடு
ங்ககாைத்தில் கவரியின் ையிமர ைகளிர் தம் கூந்தலுக்குப் ேயன்ேடுத்தியமைமயப்
ேதிற்றுப்ேத்து குறிப்பிடுகின்ைது.
இதமனப் ேற்றி “இயற்மகயில் நீளைான முடியில்ைாத
போது ப யற்மக முடிமய மவத்துக் பகாள்ளுதல் இக்காைத்திய கூந்தல் ஒப்ேமன
முமைகளில் ஒன்ை.
ேண்மடக் காைத்திலும் இம்முமை இருந்திருக்கிைது.
பேண்கள்
14
கவரிைான் ையிமரக் கைந்து முடித்துக் பகாண்டனர்” என்ோர் பவ.வரதரா ன் (1986) .
பைலும் கவரியின் ையிர்க்கற்மைகமளக் பகாண்டு குதிமரக்குத் தமையாட்டமும்
வீசுவதற்குச்
ாைரமும்
ப ய்துள்ளனாா்.
ப ரைான்
தகடூபரறிந்த
பேருங்ப ரலிரும்
போமையின் ஆட்சிக் காைத்பத இவமனப் காண்ேதற்கு வந்திருந்த பைாசிகீரனார் என்னும்
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புைவர் பவற்றி முரசு மவக்கும் கட்டிலின் பைல் தன்மனயறியாது உைங்கிவிட்டார். பவற்றித்
திருவீற்றிருக்கும் கட்டிலின் பைல் பவறு பிைாா் இருந்து உைங்குவது குற்ைைாகும். அது
ப ய்பவார் பகாமைத் தண்டமனக்குரியவர். இஃது அக்காை அரசுமுமை. இதமன
அறியாதவாா் புைவாா். அவாா் உைங்கியமத அறிந்த இரும்போமை அவமரக் பகாமை புரியாது
இனிபத உைங்குைாறு அவருக்குக் கவரி பகாண்டு வீ லுற்ைான். விழித்த புைவர் அவனது
பேரருமள வியந்து ோடுகிைார். ோடலில் கவரி என்னும் ப ால் இல்மை எனினும்
அக்காைத்தில் ாைரம் கவரியின் ையிரால் ப ய்யப் பேற்றிருந்தமையாபை ைன்னன் ‘கவரி
வீசிய காவைன்’ என அமழக்கப்ேட்டுள்ளனன்.

இமயத்தில் கவரி (யாக் YAK)
ங்கப்ோடல்கள் கவரிமய இையைமை பிரபத த்தில் வாழ்ந்ததாகக் குறிப்பிடுகின்ைன.
இையைமையில்
பேரும்ோலும்
‘யாக்’
எனப்ேடும்
விைங்பக
ையிர்க்
கற்மையுடன்
காைப்ேடுகின்ைது.
இதமன
“இையைமையில் வாழும் விைங்குகளில் ைனிதபராடு ேழகி
வாழும் விைங்கு ‘யாக்’ எனப்ேடும். இது மடைாடு என்றும் அமழக்கப்பேறும்.
இமதபய
12
கவரி என்று ங்கப்ோடல்கள் கூறுகின்ைன” என்ேர் பி.எல். ாமி (1970) .
உயர்ந்த இடத்தில் குளிர்ந்த சூழலில் வாழும் விைங்கு கவரி. எனபவ கடுங்குளிமரத்
தாங்கத்தடித்த
ையிர்கற்மைகளாைான
உடற்போர்மவ
அதற்கு
இருந்தது.
இம்ையிர்க்கற்மையின் உதவியாபைபய இையைமையில் இதனால் பிமழத்து வாழ முடிந்தது.
இதன் உடலில் இருந்து ையிர் கமளயப்ேட்டால் இவ்விைங்கால் உயிர்வாழ முடியாது.
இதனால் தான் ையிர்க்கற்மைமய இழந்தால் தான் வாழுமிடத்தில் உயிர்வாழ முடியாத
கவரிைாமவப் போை ைானத்மத இழக்கும் சூழ்நிமையில் ைானமுமடபயார் உயிபராடு வாழ
ைாட்டார் என்ை போருளில் வள்ளுவர் சுட்டிச் ப ன்றுள்ளார். இதன் நுட்ேத்மத உைராத
உமரயாசிரியாா் கள் கவரிமய ைானினத்தில் ஒன்ைாகக் கருதித் தனக்கு அைங்காரைாகிய
ையிர்க்கற்மையின் ஒரு ையிர் போகின் பின் அது உயிர் வாழாது எனக் கூறியுள்ளனர்.
பைலும்
ங்ககாைத்தில்
வாழ்ந்த
எந்த
ைானிற்கும்
ைகளிரின்
ையிர்க்கற்மைமயத் தரும் அளவிற்கு நீளைான தடித்த ையிர் இருந்ததற்கான
இல்மை.

கூந்தலுக்கு
ான்றுகளும்

ங்க இைக்கியத்தில் கவரிமயப் ேற்றிய ோடல்கள் ேதிற்றுப்ேத்திபைபய அதிகம்
இடம்பேற்றுள்ளன.
ங்க காைத்தில் ேண்மடத் தமிழகத்திற்கு ஈடாகபவா அல்ைது
உயர்வாகபவா வடக்கில் இையம் சிைந்து விளங்கியிருந்தது. இந்நிமைமய,
“வடதிம க்கண் இையம் நிற்ேது போை இத்பதன்திம க்
கண் இவ்வாய்குடி நில்ைாதாயின் இவ்வுைகபை கீழ்
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பைைதாகி அழிந்து ேடும்” (புைநா.132)5
என ஏணிச் ப ரி முடபைாசியார் குறிப்பிட்டுக் காட்டுவதன் மூைம் அறிய முடியும். வடக்கில்
இையம் சிைந்திருப்ேமதக் கண்ட தமிழக ைன்னாா் கள் அதமன பவல்ைக் கருதினாா்.
இையவரம்ேன் பநடுஞ்ப ரைாதன் இையம் வமர ப ன்று ஆரிய ைன்னமர பவன்று தம்புகமழப்
ேரப்பியமதக் குைட்டூாா் கண்ைனார் குறிப்பிடுவார் (ேதிற்.11:1-25)4.
இதமனப் போன்பை
கடல்பிைக் பகாட்டிய ப ரன் ப ங்குட்டுவன் இையம் வமர ப ன்று பேற்ை பவற்றிமயப்
(ேதிற்.43:1-17)4 ேரைாா் ோடுவாா். எனபவ ப ர ைன்னர்களுக்கும் இையத்திற்கும் பநருங்கிய
பதாடர்பு இருப்ேமத அறிய முடியும்.
பைாசிகீரனாருக்குக் கவரி வீசிய ைன்னன்
ப ல்வக்கடுங்பகா வாழியாதனின் ைகனான பேருஞ்ப ரலிரும்போமை என்ை ப ர ைன்னன்
என்ேது
குறிப்பிடத்தக்கது.
பைலும்
சிைப்ேதிகாரத்தில்
கவரி
ேற்றிக்
குறிப்பிடும்
இளங்பகாவடிகளும் ப ரபர.
இையத்தில் கவரிமயக் கண்ட ைன்னர்கள் தாம் அவ்விடத்திற்குச் ப ன்ைதன்
நிமனவாக அங்கு கண்ட கவரியின் ையிற்கற்மைகமளக் பகாண்டு வந்து அமதத் தம்
குதிமரகமள அழகுேடுத்துவதற்கும்
ாைரத்திற்கும் ைகளிர் ஒப்ேமன ப ய்வதற்கும்
ேயன்ேடுத்தியுள்ளனாா். இதனால் தான் ப ர ைன்னாா் கமளப் ேற்றிப் புகழ்ந்த ோடல்களில்
கவரி ேற்றிய ப ய்தி இடம்பேற்றுள்ளது.
ேனி மிகுந்த இையைமையில் கவரி இம்ையிர்ப் போர்மவயால் தான் கடுங்குளிமரத்
தாங்கி உயிர்வாழ்ந்துள்ளது. இதமன அறியாத ைக்கள் தம் ேயன்ோட்டிற்காகக் கவரியின்
ையிர்க்கற்மைமயப் பிரித்பதடுத்துள்ளனாா். அதனால் குளிமரத் தாங்கிக் பகாள்ள முடியாத
கவரி உடபன உயிமர இழந்துள்ளது.
கவரி ேற்றிய இச்ப ய்திமய அறிந்த வள்ளுவப்
பேருந்தமக ையிமர இழந்தால் உயிர் வாழாத கவரிமயப் போை ைானமுமடபயார் ைானம்
இழந்தால் உயிர் வாழ ைாட்டார் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். எனபவ தமிழ் கூறும் நல்லுைகம்
இனியாவது கவரிமய ைான் அல்ை அது ஒரு விைங்கு என்ேமத அறியுைாக.

துவைநூற்பட்டியல்
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