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செவ்விலக்கியப் பிரதிகளில் 

பரத்தமை - ெமூகவியல் ந ோக்கில் மீள்வோசிப்பு 
[சதோல்கோப்பியம்,  ற்றிமை, குறுந்சதோமகப் பனுவல்கமை முன்மவத்து] 

 முனைவர் க.பாலாஜி 
தமிழ்த்துனைத் தனலவர் 

கிருஷ்ணா ஆதித்யா கனல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 
ககாயம்புத்தூர் - 641 042. 

 தமிழ்ச்செவ்வியல் இலக்கியங்கள் என்பைவற்னைச் சிலவாயிரம் ஆண்டுகள் குறிப்பிட்ட 
நிலப்பரப்பில் நீள்மரபுத் சதாடர்ச்சி சகாண்டு வாழ்ந்த பல இைக்குழுக்களின் வாழ்நினல 
ஆவணங்கள் எைலாம். அச்சிலவாயிரம் ஆண்டுகால இனடசவளியில் ‘நாடுபிடித்தல்’ என்ை 
கபாரியல் நடவடிக்னககளன்றிப் பண்பாட்டுப் பனடசயடுப்புகளும் மிகுதியாக நிகழ்ந்துள்ளை. 
கவட்னடச் ெமூகம், இைக்குழுச் ெமூகம், கவளாண் ெமூகம், நிலவுனடனமச் ெமூகம், வாரிசு 
சொத்துரினமச் ெமூகம், அரசுருவாக்கம் என்ை ெமூகப் படிநினல வளர்ச்சியினை ஆங்காங்குச் ெங்க 
இலக்கியங்கள் பரவலாகச் சுட்டிச் செல்கின்ைை. தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் சிலவற்றில் மட்டுகம 
கூட்டுப் புலனமத்துவ சிந்தனை மரபு [school of thought] காணப்சபறுகின்ைை எைக் கருத 
இடமுண்டு. ஏனைய பல செவ்வியல் சதாகுப்புப் பனுவல்களில் கூட்டுப் புலனமத்துவ சிந்தனை 
மரபற்ை இைக்குழுக்களின் வாழ்நினல விழுமியங்கள் தனித்து அனடயாளப் படுத்தப் சபற்றுள்ளை. 
அரிய சில இைக்குழுக்களின் பல பண்பாட்டு அனெவுகள் ஆய்வாளர்களால் சவளிக்சகாண்டு 
வரப்சபைாமல் ெங்க இலக்கியங்கனள ஒகர சவற்றுத்தளத்தில் னவத்து கநாக்கி ஆய்வு செய்து 
வருவசதன்பது தமிழியல் ஆய்வுக்குனை. மூலநூலாை சதால்காப்பியத்தில் குறிக்கப்சபற்ை 
சொற்பயன்பாடுகள், வழக்காறுகள், சபாருள்சகாள்ளல் முனைனமகள், சதால் ெடங்குமுனைகள், 
பண்பாட்டுக் கூறுகள் பல செவ்வியல் பிரதிகளில் காணப்சபைாமல் விடுபட்டனம அல்லது 
காலவட்டத்தில் திரிக்கப் சபற்ைனம இதற்குத் தக்க ொன்று. குறிப்பிட்ட பனுவல் புனையப்சபற்ை 
காலத்திற்கும் அப்பனுவலுக்கு உனரசயழுந்த காலக்கட்டத்திற்கும் உண்டாை ெமூகவியல் 
கவறுபாடறியாமல் ஆய்வுகனள நகர்த்திச் செல்லும் சில ஆய்வாளர்களால் சில தவைாை வரலாற்றுக் 
கருத்துகள் முன்னவத்துச் செல்லப் சபறுகின்ைை. இவ்வனகயில் பரத்னத, பரத்தனம, காமக்கிழத்தி 
என்ை சொல்லாடல்கள் குறித்த ெமூக வரலாற்றுப் பார்னவயினை இலக்கண, இலக்கியப் பதிவுகள் 
வழி ஆய்வு செய்யும் முகமாக இக்கருத்துனர அனமகின்ைது. 
பரத்தனம 
 பரத்னத, காமக்கிழத்தி, பரத்தனம குறித்துப் பலவாைாை விளக்கங்கள் முன்னவக்கப் 
சபறுகின்ைை. சதால்காப்பியர் பரத்னதயரின் சபயர்க்காரணம், வனககள் குறித்துச் சுட்டவில்னல. 
பரத்னதயர், காமக்கிழத்தியர் எை இரு சபயர் சகாண்டு வழங்குகின்ைார். கற்பில் கூற்று 
நிகழ்த்துகவாரில் ஒருவராகப் பரத்னதயனரக் குறிக்கின்ைார்.  காமக்கிழத்திக்சகைத் தனிகய நூற்பா 
ஒன்றும் வகுத்துள்ளார். பரத்னதயர், காமக்கிழத்தியர் இவ்விருவனரயும் சதால்காப்பியர் ஒருவராகக் 
கருதுகின்ைார் எை எஸ்.சிதம்பரம்பிள்னள தம் ஆய்கவட்டில் குறிக்கின்ைார். பரத்னதயர் யார் 
எைவும் எத்தனை வனகப்பட்டவர்கள் எைவும் உனரயாசிரியர்கள் சில விளக்கங்கனள முன்னவத்துச் 
சென்றுள்ளைர்.  

பரத்னதயர் யாசரனின் அவர் ஆடலும் பாடலும் வல்லாராகி அழகும் இளனமயும் காட்டி 
இன்பமும் சபாருளும் சவஃகி ஒருவர்மாட்டும் தங்காதார் 

எை இளம்பூரணர் குறிப்பர்.  

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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அவர் கூத்தும் பாட்டும் உனடயவராகியவரும் கெரிப்பரத்னதயரும் குலத்தின்கண் 
இழிந்கதாரும் அடியவரும் வினைவல பாங்கிைரும் ஆவார்கள் 

எை நச்சிைார்க்கினியர் குறிப்பர். இவ்விளக்கத்னதத் சதாடர்ந்து ஒத்த கிழத்தியர், இழிந்த கிழத்தியர், 
வனரயப்பட்கடார் எைப் பாகுபடுத்தி ஒத்த கிழத்தியர் என்பவள் தம் குலத்னதச் ொர்ந்தவள்; இழிந்த 
கிழத்தியர் என்பவள் தம் குலத்னதவிட இழிவாைவள்; வனரயப்பட்கடார் என்பவள் கணினக 
குலத்னதச் கெர்ந்தவள் என்றும் விளக்கமளிக்கின்ைார். பரத்னதயர்கள் தனலவகைாடு கதரில் சென்று 
நீராடுதலும் அவனைத் தம்மிடத்கத ஈடுபடச் செய்தலும் தனலவினயப் பழித்தலுமாகிய செயல்கனள 
உனடயவர்கள் என்று உ.கவ.ொ. தம் குறுந்சதானக நூலின் ஆராய்ச்சி முன்னுனரயில் 
குறிப்பிடுகின்ைார். கமலும் அவர் இற்பரத்னத, காதற்பரத்னத, கெரிப்பரத்னத எைப் பரத்னதயனர 
மூவனகப் படுத்துகின்ைார்.  பரத்னதயர் என்பதற்கு ஆண்னமயால் எங்கும் பரந்து சென்று சபாருள் 
ஈட்டும் ஆண்மக்கள் கபாலத் தமது சபண்னம நலத்தால் சபாருளுனடய செல்வந்தனரப் பரந்து 
பற்றிப் சபாருள் செய்து சகாள்ளும் இவர்கள் பரத்னதயர் எைப்படுவர் எை ஔனவ சு. 
துனரொமிப்பிள்னள நற்றினண உனரயில் குறிக்கின்ைார். பரத்னத, பரத்தனம, காமக்கிழத்தி குறித்துத் 
சதால்காப்பியம் தவிர்ந்த கமற்கூறிய பனழயவுனரயாசிரியர்கள், 18 ஆம் நூற்ைாண்டு 
உனரயாசிரியர்கள் குறித்துச் சென்றுள்ள கருத்தனமவுகனள அவர்கள்தம் ெமகாலத்துச் ெமூகவியல் 
பார்னவயாக மட்டுகம கண்ணுை முடியும். சதால்காப்பியம், நற்றினண, குறுந்சதானக உருவாக்கம் 
சபற்ை காலக்கட்டத்தின் ெமூகநினல எைக் கருத முடியாது. இதனை சிலம்பு நா.செல்வராசு தம் 
நூலில் பதிவுசெய்துள்ளார். அவர் பரத்தனம கதாற்ைம் சபற்ைனமக்காை காரணங்களாக முன் 
ஆய்வாளர்கள் சுட்டிச்சென்ை கருத்துகனளத் சதாகுத்தளித்துள்ளார். அனவ வருமாறு 
 பரத்னதயர் என்பதற்கு அயலவர் என்று சபாருள் சகாள்ளப் சபற்றுள்ளது. பர+ஸ்திரி-
பரத்தி-பரத்னத; குை+ஸ்திரி-குைத்தி என்ைாற்கபால பர+ஸ்திரி-பரத்தி=பரத்னத என்ைாயிற்று எைப் 
பரத்னத என்ை சொல்லிற்கு விளக்கம் கூைப்சபற்றுள்ளது [க.ப.அைவாணன்]. பரத்னத என்பது தமிழ் 
கவர்ச்சொல் அன்று எை இனையைார் களவியலுனர கூறும் [35]. பிை நாட்டிலிருந்து 
சகாணரப்பட்ட மகளிர் பரத்னதயாக்கப் பட்டைர். இதற்குப் கபார்சநறி வழிவகுத்தது. 
முற்காலத்தில் கபார் சவற்றியின் கபாது சபாருள்ககளாடு சபண்களும் கவரப்பட்டைர். 
 வாலினழ கழித்த நறும்பல் சபண்டிர் 
 பல்லிருங் கூந்தல் முரற்சியால் 
 குஞ்ெர சவாழுனக பூட்டி 
என்ை பதிற்றுப்பத்துப் பதிகத்தின் [பதி.ப.5] செய்தி மகளினர அடினமப்படுத்திய நினலனய 
விளக்குகின்ைது. கபாரில் னகப்பற்றிய சபாருள்கனளப் பட்டியலிடும் கலிங்கத்துப் பரணி 
‘நவநிதிக்குனவ, மகளிர்’ என்று மகளினரயும் குறிப்பிடுகின்ைது. மிகப் புராதை காலத்கத கபாரில் 
சவற்றி சபற்கைார் கதால்வியனடந்கதானரக் சகான்சைாழித்தைர். அவர்தம் சபண்கனளப் 
பணிவினடக்காகக் னகப்பற்றிைர். அவ்வாறு னகப்பற்ைப்சபற்ை மகளினரகய சகாண்டிமகளிர் என்று 
பனழய தமிழ்ச் செய்யுட்கள் குறிப்பிடுகின்ைை என்ை கருத்தும் எண்ணத்தக்கை [க.னகலாெபதி]. 
 இவ்வாறு கபாரில் சகாணரப்பட்ட மகளிர் அடினமகளாக்கப் சபற்றுப் பரத்னதனமக்கு 
பயன்படுத்தப் சபற்ைைர். கிகரக்க உகராம பாபிகலானிய அசீரிய நாகரிகங்கள் அனைத்திலும் 
பரத்தனம செழிக்க இருந்துள்ளது. அடினமகனளச் ொர்ந்கத வளர்ந்துள்ளது என்ை அறிஞர்தம் 
கருத்தும் எண்ணத்தக்கது [க.ப.அைவாணன்]. sex in ancient rome என்னும் நூலில் உகராம 
நகரங்களில் பரத்னதயாக இருந்தவர் சபரும்பாலும் முன்னைய அடினமயர், அயல்நாடுகளிலிருந்து 
சகாணரப்பட்டவர் என்ை கருத்துத் சதரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. Sexual life in ancient Greece என்ை 
நூலில் கிகரக்க நாட்டில் பரத்தனம ககாயினலச் ொர்ந்து வளர்ந்துள்ளது என்று கூைப்சபற்றுள்ளது 
[சிலம்பு நா.செல்வராசு, 2009]. 
 கமற்கூறிய பகுதியின் வழிப் பரத்னதயர் என்பதற்கு அயலவர், கபார் சநறியின்கபாது பல 
நாடுகளிலிருந்தும் சகாண்டுவரப் சபற்ை சகாண்டிமகளிர் என்ை விளக்கங்கள் சபைப்படுகின்ைை. 
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பரத்னத என்ை சொல்லில் அனமந்த பர என்ை சொல் பல என்ை சபாருண்னமயில் வழங்கப் சபற்று 
வந்திருக்கலாம். பல நாடுகளுக்கும் சுற்றி வணிகம் செய்து வந்கதானர பலகதசிகள் என்பர். பரகதசி 
என்பதற்கு பிை நாட்டான் எைப் சபாருள் தருவார் சதா.பரமசிவன். கதசி என்பது வணிகச் 
ொத்துகனளக் குறித்சதழுந்த சொல்லாகும். நாைாகதசிகள் என்று இலக்கியச் ொன்றுகளும் 
கல்சவட்டுச் ொன்றுகளும் பகரும். பலகதசி என்ை சொல் நாளனடவில் பரகதசி என்ைாைது கபால் 
பல கதெங்களிலிருந்தும் கபார் சநறியின் சபாருட்டுக் சகாண்டு வரப்சபற்ை சபண்கள் [ஸ்திரி] 
பர+ஸ்திரி = பரஸ்திரி,பரத்தி என்ைாைது எைலாம். அவ்வாகை பர என்ை சொல் உயர்ந்த என்ை 
சபாருண்னமயினையும் ஏற்று நிற்கின்ைது. பரகலாகம் என்ை சொல்லிற்கு உயர்ந்த உலகம் எை 
னபபிளின் தமிழ்ப்சபயர்ப்புகள் சபாருள் தருகின்ைை. இச்சொல்லிற்கு சொர்க்கம், வானுலகம் என்ை 
சபாருண்னமயும் சகாள்ளமுடியும். வானுலகத்தில் உள்ள கதவர்களுக்குப் பணி செய்ய 
அடியவர்கனள [சபண்கள்] சூலக்குறியிட்டு ககாவிலுக்கு கநர்ந்து விட்டனமயினைச் கொழர்காலச் 
ெமூக நினல சுட்டுகின்ைது. திருவிழாக் காலங்களில் இனெ, கூத்து நிகழ்த்தவும், ொதாரண நாட்களில் 
ககாவில் பணிகள் செய்யவும் ககாவில்களில் கதவரடியார்கள் நியமிக்கப் சபற்றிருந்தைர். இவர்களின் 
கால்களில் சூலக்குறியிடும் வழக்கம் இருந்தது [ஆ.இராமகிருட்டிைன், தமிழக வரலாறும் தமிழர் 
பண்பாடும், பக்.198]. ககாயில்கள் அந்நியப் படிசயடுப்பிைால் சகாள்னளயடிக்கப் சபற்ைகபாது 
அங்குப் பணியிலிருந்த சபண்கள் ஆதரவற்று நின்றிருந்தைர். அவர்கனளப் பிற்காலச் ெமூகம் 
பாலியல் கண்கணாட்டம் சகாண்டு [கதவர் + அடியவர் = கதவரடியவர், கதவடியாள்] 
கநாக்கியனமயினைத் தமிழ்ச் ெமூகம் நன்கறியும். ஆைால் கொழர்காலத்தில் கதவரடியார்கள் 
உயர்நினலயில் மதிக்கப்சபற்றிருந்தைர். ககாயில் வழிபாடுகளில் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் 
வழங்கப் சபற்றிருந்தது. கொழமன்ைன் ஒருவன் கதவரடியார் ஒருவனர மணம் செய்து 
சகாண்டனமயும் அறிகின்கைாம். நாயக்கர் காலம் வனரயில் இவர்கள் நன்மதிப்பு அனடந்திருந்தைர் 
எைக் கருத முடிகின்ைது. கூத்னதயும் பாட்னடயும் பிற்காலம் வனர பாதுகாத்து வந்த மரபிைர் 
என்றும் கூைலாம். இவர்களுக்கு இனையிலி நிலம் கபான்று நிலங்கள் வழங்கப் சபற்ைனமயினை 
அறிகின்கைாம். நாயக்கர் காலத்தில் மதுனர சித்தினரத் திருவிழாவின் கபாது கூத்தாட ’எழுநாட்டு 
நங்னக’ எனும் ஆடல் நங்னகக்கு நிலம் அளிக்கப்பட்டது பற்றிப் புதுக்ககாட்னட கல்சவட்டுக் 
குறிப்பிடுகின்ைது [ஆ.இராமகிருட்டிைன், தமிழக வரலாறும் தமிழர் பண்பாடும், பக்.237].  
 ஆக இவ்விடத்தில் பர என்ை சொல்னல உயர்வாை என்ை நினலயில் சபாருள் சகாள்வது 
தவைாகாது. ஆைால் ெங்கப் பனுவல்களுக்கு உனரசயழுதப்சபற்ை காலங்களில் பரத்னதயர் 
ெமூகநினல கீழாைதாக இருந்திருத்தல் கவண்டும். இவற்னை உள்வாங்கி நச்சிைார்க்கினியர், 
இளம்பூரணர் உள்ளிட்கடார் உனரசகாண்டிருக்க கவண்டும். நாயக்கர் காலத்தின் இறுதியில் 
ககாயில்களில் அனமந்த கூத்து, பாட்டு ஆகிய கனலப்பணிகள் கீழாைதாகவும் அவற்னைச் 
செய்துவந்த சபண்கள் கணினகயர் என்ை நினலயில் சபாருள் பனடத்கதாரால் கபாகப் 
சபாருளாகவும் பார்க்கப் சபற்ைைர். ொதியம் என்பதும் ககாயிகலாடு பின்ைப் சபற்றிருந்தது. 
உனரயாசிரியர்கள் ெங்க இலக்கியப் பரத்னதயர்களுக்குத் தரும் விளக்கங்களாை கூத்தும் பாட்டும் 
உனடயவர், கணினகயர், குலத்தின்கண் இழிந்தவர், கெரிப் பரத்னதயர் என்ை சபாருண்னமகயற்பு 
இத்தனகய பின்புலம் சகாண்டது. கிகரக்க நாட்டில் பரத்தனம ககாயினலச் ொர்ந்து வளர்ந்தது 
என்பனத நாயக்கர் காலத்னதனய பரத்தனம சூழகலாடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்யவியலும். ஆைால் 
ெங்க இலக்கியப் பரத்னதயர் பதிவுகனள அவ்வாறு ஒப்புகநாக்கவியலாது. உ.கவ.ொமிநானதயர், 
ஔனவ சு. துனரொமிப் பிள்னள ஆகிகயாரும் பனழய உனரயாசிரியர்களின் கருத்துகனளப் 
பின்பற்றிப் சபாருள் சகாண்டைர். கமலும் பரத்தனம என்பது மருதநிலம் ொர்ந்த கவளாண் 
பண்பாட்டு ெமூகத்தின் சவளிப்பாடு எைபனத ஆய்வாளர்கள் பலர் நிறுவியுள்ளைர். இவ்விடத்தில் 
சதா.பரமசிவனின் பரத்தனம குறித்த கருத்தாக்கம் மைங்சகாளத்தக்கது. 

காட்டிகல வாழும் கவட்டுவ வாழ்க்னகனய விடவும், கால்நனட வளர்க்கும் காட்டு 
வாழ்க்னகனய விடவும், நன்செய் கவளாண்னமனய னமயமாகக் சகாண்ட மருதநில 
செல்வ வாழ்க்னகயில் வெதியுனடகயார் வீட்டுப்சபண்கள் உடலுனழப்பில் இருந்து 
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விலக்கப்பட்டைர். எைகவ உனழப்பு ொர்ந்த ஆடல் பாடல் கபான்ை 
கனலகளிலிருந்தும் அவர்கள் அயன்னமப் பட்டைர்.கவளாண் நாகரிக ஆண்களின் 
திரண்ட செல்வக்குவியல் ஆடல்பாடல் வல்ல பனழய பாண்மரபிைனரப் 
பரத்னதயர் ஆக்கியது. [பண்பாட்டு அனெவுகள், பக்.160] 

 தைது கருத்திற்கு அரண் கெர்க்க கா.சிவத்தம்பியின் தினணக் ககாட்பாட்டினையும் 
முன்னவக்கின்ைார். 

மருதத்தின் ஒழுக்க முனையாை ஊடலின் ெமூகப் சபாருளாதார முக்கியத்துவம் 
எளிதில் புரியக்கூடியகத. மருதத்தின் கவளாண்னமயின் வளர்ச்சியாைது விரிவாை 
தனி நிலவுனடனம வளர்ச்சிக்கு அடிககாலியது. சபாருளாதார ஆதிக்கத்தின் 
அடிப்பனடயாை உபரி உற்பத்தியினை-மிகுந்த அளவில் சநல்னலச் கெமித்து 
னவப்பதனைச் சில பாடல்கள் சவளியிடுகின்ைை. இத்தனகய செழுனமயாை 
நிலப்பிரபுத்துவ அனமப்பில், வீரயுகத்தின் சபண்குலக் கனலஞர்கள் 
பரத்னதயர்களாக மாறிைார்கள். பரத்தனம ெமுதாயத்தால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட , 
மண உைவுக்கு சவளிகய இன்பம் காணும் வாயிலாக விளங்கிற்று. ஏசைனில் 
சொத்துரினமக்கும், குடும்பப் பரம்பனர உரினமக்கும் இனடயூறு செய்யாத ஒரு 
தனியுரினமயாக இது திகழ்ந்தது. அப்படி இருந்த கபாதிலும் இது ஒரு 
மனிதாபிமாைச் சிக்கலாகவும் அனைகூவலாகவும் மனையில் வாழும் கிழத்திக்கு 
இருந்தது. இது கபான்ை உைவுமுனையில் ஊடல் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ைது. னெவம் 
நிலவுனடனம ொர்ந்து வளர்ந்த மதம் என்பனத ஆர்.பாைர்ஜி, ஜி.எஸ்.குகர 
கபான்ைவர்கள் விரிவாககவ எடுத்துக் காட்டி உள்ளைர். எைகவ நிலவுனடனம 
ொர்ந்து வளர்ந்த பரத்தனம என்ை நிறுவைத்னதச் னெவ ெமயம் கண்டிக்கவில்னல; 
மாைாகத் கதவரடியார், பதியிலார், உருத்திர கணினகயர், மாணிக்கத்தார், 
தளியிலார் என்ை சபயகராடு கொழ, பாண்டிய அரசுகளின் எழுச்சிக் காலத்தில் 
பரத்தனம ககாயிகலாடு கெர்க்கப் பட்டது. கதவார மூவரில் ஒருவராை சுந்தரர் 
திருவாரூர்க் ககாயிலில் ஆடுமகளிர் மரபில் வந்த பரனவ நாச்சியார் என்ை 
சபண்னணக் கண்டு காதல் மணமும் செய்து சகாள்கின்ைார். இக்கனத சதாடங்கி 
பல்கவறு வனகயில் னெவமரபுகள் பரத்தனமனய அங்கீகாரம் செய்கின்ைை. 
கி.பி.பத்தாம் நூற்ைாண்டில் தஞ்னெக் ககாயிலில் ஆடல்வல்ல, நானூறு பணி 
மக்கனள அமர்த்திய முதலாம் இராெராென் அவர்களுக்குத் தனித்தனிகய 
வீட்டுவெதி அளித்த செய்தியினையும் தஞ்னெக் ககாயில் கல்சவட்டுகளால் 
அறிகின்கைாம். [பண்பாட்டு அனெவுகள், பக்.160]  

 கமலும் அவர் கள ஆய்வில் கண்டறிந்த நாட்டுப்புைப் பாடலின் வழி சொக்கர் எவ்வாறு 
நிலவுனடனமக் கடவுளாைார்; னெவம் எவ்வாறு பரத்தனமயினை ஏற்றுக் சகாண்டது. மிகுதியாை 
செல்வக்குவியல் நிலக்கிழாராகத் தாசி வீட்டிற்குச் சொக்கனர அனழத்துச் சென்ைனம 
முதலியைவற்னை விளக்கி நிலப்பிரபுத்துவம், உபரிப் சபாருள் உற்பத்தி ஆகியை ெமூகத்தில் பக்தி 
இயக்கத்கதாடு இனணத்துப் பரத்தனமயினை உருவாக்கம் செய்தனமயினை விளக்குகின்ைார். 
சதால்காப்பியர் சுட்டும் பரத்தனம 

சதால்காப்பியம் பரத்னதயர் குறித்தும் காமக்கிழத்தியர் குறித்தும் நூற்பாக்கனளக் குறித்துச் 
செல்கின்ைது. அனவ வருமாறு 

பரத்னதயின் அகற்சியின் பிரிந்கதாள் குறுகி 
இரத்தலும் சதளித்தலும் எை இருவனககயாடு 
உனரத்திை நாட்டம் கிழகவான் கமை [சதால்.987] 

சதால்காப்பியர் பரத்னத பற்றிக் குறிப்பிடும் முதலிடம் இதுவாகும். பரத்னதயின் பிரிவால் 
தனலமகளிடம் தனலமகனுக்குக் கூற்று நிகழும் எைக் குறிக்கின்ைார். 
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 பிரிவின் எச்ெத்துப் புலம்பிய இருவனரப் 
 பிரிவின் நீக்கிய பகுதிக் கண்ணும் [சதால்.1092] 
 கற்பியலில் தனலமகன் கூற்று நிகழும் கபாது குறிக்கின்ைார். பிரிவின்கபாது இருவர் 
புலம்புவதாகவும் அவ்விருவரில் ஒருவர் முனைப்படித் திருமணம் செய்து சகாண்ட மனைவி எைவும் 
மற்சைாருவர் காமக்கிழத்தி எைவும் இதற்கு இளம்பூரணர் உனர தருகின்ைார். ஓரில்லத்தின் கண் 
அனமந்து இருவர் புலம்பியதாகத் சதால்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்ைாகரயன்றி அவ்விருவர் யாசரைக் 
கூைவில்னல. ஊகத்தின் அடிப்பனடயில் ஒருவள் மனைவி மற்சைாருவள் காமக்கிழத்தி எைவும் 
இளம்பூரணர் கருதியிருக்கலாம்.  
 தங்கிய ஒழுக்கத்துக் கிழவனை வணங்கி 
 எங்னகயர்க்கு உனரஎை இரத்தற் கண்ணும் 
 செல்லாக்கானலச் செல்சகை விடுத்தலும் 
 காமக்கிழத்தி தன்மகத் தழீஇ 
 ஏமுறு வினளயாட்டு இறுதிக் கண்ணும் [சதால்.1093] 
என்ை நூற்பாவில் காமக்கிழத்தியின் சில இல்லைச் செயல்பாடுகளால் தனலவிக்குக் கூற்று நிகழும் 
என்று சதால்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்ைார். அகத நூற்பாவின் பிற்பகுதியில் 
 காதல் எங்னகயர் காணின் நன்று எை 
 மாதர் ொன்ை வனகயின் கண்ணும் 
 தாயர் கண்ணிய நல்லணிப் புதல்வனை 
 மாயப் பரத்னத உள்ளிய வழியும் 
 தன்வயின் சினைப்பினும் அவன்வயின் பிரிப்பினும் 
 இன்ைாத் சதால்சூள் எடுத்தற் கண்ணும் 
 காமக்கிழத்தியர் நலம் பாராட்டிய  
 தீனமயின் முடிக்கும் சபாருளின் கண்ணும் [சதால்.1093] 
உன்காதனல உனடய எம் தங்னகயர் நீ என்னிடம் சகஞ்சுதனலப் பார்த்தல் நன்று எைக் கூறும் 
கபாதும் தன்புதல்வனை அணிகள் அணிவிக்கச் செய்து அனுப்பிய பரத்னதயனர [ெககாதரி - 
மாயப்பரத்னத] நினைக்கும் கபாதும் தனலவிக்குக் கூற்று நிகழுசமைக் குறிக்கின்ைார். இவ்விடத்தில் 
பரத்னதயனரத் தனலவிக்குச் ெககாதரி முனைனம சகாண்டு சதால்காப்பியர் குறிக்கின்ைார். 
 புல்லுதல் மயக்கும் புலவிக்கண்ணும் 
 இல்கலார் செய்வினை இகழ்ச்சிக் கண்ணும் 
 பல்கவறு புதல்வர்க் கண்டு நனி உவப்பினும் 
 மனையின் வந்த மனைகயாள் செய்வினை 
 சபானையின்ை சபருகிய பருவரற் கண்ணும் 
 காதல் கொர்வில் கடப்பாட்டு ஆண்னமயின் 
 தாய்கபால் கழறித் தழீஇய மனைவினயக்  
 காய்வின்று அவன் வயின் சபாருத்தற் கண்ணும் 
 இன்நனகப் புதல்வனைத் தழீஇ இனழ அணிந்து 
 பின்ைர் வந்த வாயிற் கண்ணும் 
 மனைகயாள் ஒத்தலின் தன்கைார் அன்கைார் 
 மினகபடக் குறித்த சகாள்னகக் கண்ணும் 
 எண்ணிய பண்னண என்று இவற்சைாடு பிைவும் 
 கண்ணிய காமக் கிழத்தியர் கமை [சதால்.1097] 
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சதால்காப்பியர் காமக்கிழத்தியர்க்கு எைத் தனிகய நூற்பா ஒன்று வகுத்துள்ளது என்பது 
சதாடக்ககாலத் தமிழிைத்தின் வாழ்வியல் ொர்ந்த ெமூகவியல் ஆய்விற்கு அடித்தளமிடக் கூடியது 
எைலாம். இந்நூற்பா ஒகர இல்லத்தின்கண் இருவருடன் வாழ்க்னக நடத்திய தனலவனைக் 
குறித்தனமகின்ைது. காமக்கிழத்திக்குத் தனலவனுடன் கூற்று நிகழுமிடங்கனள இது சுட்டிச் 
செல்கின்ைது. இருவருக்கும் புலவி முயக்கம் நிகழும் சபாழுது அனதத் தடுத்தற் சபாருட்டும் 
தனலவன் கவசைாரு பரத்னதயின் கண் சதாடர்பு சகாண்டு இல்லை ஒழுக்கத்திலிருந்து வழுவும் 
சபாழுதும் தனலவனுக்குப் பிைந்த பல குழந்னதகனளக் கண்டு மைம் மகிழும் சபாழுதும் 
தனலவனுக்கும் தனலவிக்கும் ஊடல் நிகழ்ந்து பிரிந்திருக்கும் கவனளயில் தாயின் இடத்தில் 
அமர்ந்து அவ்விருவனரயும் ஒன்று கெர்த்து னவக்கும் சபாழுதும் தனலவன் தனலவிக்குப் பிைந்த 
குழந்னதக்கு அணிகலன்கள் அணிவித்து  மகிழும் சபாழுதும் இன்ைபிைவிடங்களிலும் 
காமக்கிழத்திக்குக் கூற்று நிகழுசமைத் சதால்காப்பியர் சுட்டுகின்ைார். ஆக இக்கூற்றினை 
கநாக்குமிடத்துப் பரத்னத என்பவளும் காமக்கிழத்தி என்பவளும் கவைாைவர்கள் என்பது 
சவளிப்பனட. காமக்கிழத்தி என்பவள் யாசரன்று ஆய்வு செய்யப் புகுகவாகமயாைால் புதிய 
கருதுககாள்கனள முன்னவக்க முடியும். காமக்கிழத்தி என்ை சொல்லாடலில் உள்ள 
சமாழிப்சபாருண்னமயினை உற்றுகநாக்கலாம். காமம் என்ை சொல்லிற்குத் சதால்காப்பியர் 
காலந்சதாட்டு வள்ளுவர் காலம் வனரயில் அன்பு என்ை சபாதுப்சபாருண்னமகய ஏற்கப் 
சபற்றுள்ளது. இனடக்காலங்களுக்குப் பிைகக காமம் என்பது உடலின்பம் [lust] என்ை 
சபாருண்னமயில் வழங்கப் சபற்று வருகின்ைது. காமம் குறித்த வ.சு.ப.மாணிக்கைாரின் கருத்து 
வருமாறு: 

காமம் என்ை சொல்லுக்கு சமய்யுணர்ச்சி என்பது சபாருள். ‘சமய்யில் தீரா கமவரு 
காமம்’ என்பார் கபிலர் [அகநானூறு] இச்சொல் ஈண்டு நற்சபாருளில் பயின்ைது. 
பாலுைனவக் காமக்கூட்டம் என்றும், காதலனைக் காமக்கிழவன் என்றும் கூறுவர் 
சதால்காப்பியர். திருக்குைள் மூன்ைாவது பால் காமத்துப்பால் எை வழங்கப்சபறும். 
காமம் பிைப்பின் இயல்பாைது, நல்லது, இனியது, இன்றியனமயாதது என்பது 
தமிழியம். ெங்ககாலம் காமவின்பத்னத மாெற்ை இன்பம் எைப்கபாற்றி வளர்த்த 
காலம். அதைால் காம சமய்ப்பாடுகனள சமய்ப்பாட்டியலில் சதால்காப்பியர் 
வனகபட நூற்பித்தார். ெங்கப்பாட்டு எதுவும் அன்புக் காமத்னத இழிசவைச் 
சுட்டியதில்னல. [தமிழ்க்காதல், 454-458] 
கிழத்தி என்ை பழஞ்சொல் தனலனம ொன்ை சபண்னணக் குறித்தனமகின்ைது. இந்நாளில் 

கிழவி என்ை நினலயில் இழிசொல்லாகக் கருதப்சபறுகின்ைது. ஆகக் காமக்கிழத்தி என்பது ெங்க 
காலத்தில் உடல்கவட்னக தணிக்கும் ஆனெ நாயகி என்ை சபாருண்னமயில் வழங்கப் 
சபற்றிருக்கவில்னல. பின்வரும் கருதுககானள முன்னவத்து இச்சொல்னல ஆய்விற்குட்படுத்த 
முடியும். 

1. தனலவகைாடு காதல் சகாண்டு உடன் கபாக்கில் வந்த தனலவிக்குக் குழந்னதப்கபறு 
இல்லாத காரணத்திைால் தனலவனைப் பிரியாது அவகைாடு நினலயாகத் தங்கி இருந்து 
காமக்கிழத்தி என்ை இல்லைக் கடனமகயற்று ஒழுகியிருக்கலாம். ஏசைனில் கபாரியலுக்கு 
முதன்னம சகாடுக்கும் வீரயுகப்பண்பாட்டுச் ெமூகத்தில் குழந்னதப் கபறு என்பது 
அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று. கபாரில் நிகழும் உயிரிழப்புகனளச் ெமன் 
செய்வதற்கும் இைக்குழுப் சபருக்கத்தின் கதனவ கருதியும் இது அவசியமாை ஒன்று. 
அதன் பிைகு அைத்தின் [திருமணம்] வழி வந்தவள் இங்குத் தனலவிசயை முன்னிருத்தப் 
சபற்றிருக்கலாம். இதன் காரணமாககவ காமக்கிழத்தியாைவள் உரினமயுடன் 
இல்லைத்தின் கண் அனமந்து குடும்பப் சபாறுப்கபற்று ஒழுகியிருக்கக் கூடும். 
குழந்னதப்கபறு என்பது அச்ெமூகத்தில் அவெரத் கதனவயாக அனமந்திருந்தது. 
காமக்கிழத்திக்குரிய கூற்றினைத் சதாடர்ந்து னவக்கப்சபற்றுள்ள நூற்பாவின் வழி 
இதனை உணர இயலும். 
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பூப்பின் புைப்பாடு ஈரறு நாளும்  
நீத்து அகன்று உனையார் என்மைார் புலவர் 
பரத்னதயின் பிரிந்த கானலயாை [சதால்.1113] 

 தனலவிக்குப் பூப்புத் கதான்றிய பன்னிசரண்டு நாட்களும் தனலவன் தனலவியுடன் 
பிரிவின்றி இனணந்திருப்பான். பன்னிசரண்டு நாட்கள் என்ை கணக்கீடு கருவுருதல் சதாடர்பாை 
தமிழர்களின் நுண்ணறிவாகும். பூப்பு [மாதவிலக்கு] கதான்றிய முதல் பதினைந்து நாட்கள் கணவன் 
மனைவி இனணந்திருந்தால் கருவுருதல் நிகழும் என்பது தற்சபாழுனதய அறிவியல் உலகம் 
கண்டறிந்த உண்னம. கருமுட்னட 12,13,14,15 ஆம் நாட்களில் நன்கு முதிர்ச்சியனடந்திருப்பகதாடு 
உயிரணு கருமுட்னடயினைத் துனளக்கும் வண்ணம் சமன்னமயனடந்திருக்கும். மாதவிலக்குத் 
சதாடங்கியதிலிருந்து பன்னிசரண்டு நாள் என்ைாலும் முடிந்ததிலிருந்து பன்னிசரண்டுநாள் 
என்ைாலும் இன்னைய அறிவியல் கணிப்பிற்ககற்ப சதால்காப்பியம் ஈரறு நாள்[12] எை 
மிகச்ெரியாகக் கணித்துள்ளது சதால்தமிழர் அறிவின் உச்ெக்கட்டம். இந்தக் கணிப்புமுனையின் 
கநாக்கம் என்ைசவனில் தனலவனுக்கு வாரிசு கட்டாயம் என்பது எழுதப்படாத ெட்டம் என்பகத. 
வாரிசு உருவாக்கவியலாத சபண்கள் அதற்காக கவசைாரு சபண்ணிற்கு விட்டுக் சகாடுக்கவும் 
செய்துள்ளைர். சிலவிடங்களில் பரத்னதயர்கனள எங்னகயர் எைச் சுட்டுவதால் தனலவியின் உடன் 
பிைந்த ெககாதரியாகவும் இருந்திருக்கலாம். இக்கருத்னத அரண் செய்யும் விதமாக பின்வரும் 
நூற்பாவின் இருகவறு பகுதிகள் விளங்குகின்ைை. 

தங்கிய ஒழுக்கத்துக் கிழவனை வணங்கி  
எங்னகயர்க்கு உனரசயை இரத்தற்கண்ணும் [சதால்.1093]  
… … … … 
சகாடுனம ஒழுக்கம் ககாடல் கவண்டி 
அடிகமழ் வீழ்ந்த கிழவனை சநருங்கிக் 
காதல் எங்னகயர் காணின் நன்று எை 
மாதர் ொன்ை வனகயின் கண்ணும் 
தாயர் கண்ணிய நல்லணிப் புதல்வனை 
மாயப் பரத்னத உள்ளிய வழியும் [சதால்.1093] 

 நாட்டுப்புைங்களில் இன்ைளவும் இம்முனை கனடபிடிக்கப் சபறுவது குறிக்கத்தக்கது. 
காமக்கிழத்தி ெங்கப்பாடல்களின் சிலவிடங்களில் பின்முனை வதுனவ சபருங்குலக்கிழத்தி எைக் 
குறிக்கப்சபறுவதும் இக்கருத்னதக் குறித்து எழுந்தைசவைலாம். இளம்பூரணர் தம்முனரயில் 
பரத்னதயர் குறித்து “இன்பமும் சபாருளும் சவஃகி ஒருவர் மாட்டும் தங்காதவர்” என்பது 
இவ்விடத்துப் சபாருந்தவில்னல எைக் கூைலாம். சபாருளிற்காகவும் தனலவனின் இன்ப 
நுகர்ச்சிக்காகவும் காமக்கிழத்தி இருக்கவில்னல. தனலவனின் புதல்வர்களுக்குப் பரத்னதயர்கள் 
தாயராக இருந்து செயல்பட்டனமயும் சதால்காப்பிய நூற்பா வழி அறியவியலும். இவ்விடத்தில் 
சிலம்பு நா.செல்வராசுவின் ஆய்வுனர முக்கியத்துவம் சபறுகின்ைது. அவர் பரத்னதயர், 
காமக்கிழத்தியர், வினலமகளிர் ஆகிய மூவரும் கவறுகவைாைவர்கள் எை நிறுவுகின்ைார். 
சதால்காப்பியர் கூறும் பரத்னதயர் கவறு இளம்பூரணர் குறிப்பிடும் பரத்னதயர் கவறு என்பனதத் 
தக்க ொன்றுகள் சகாண்டு நிறுவியுள்ளார். இளம்பூரணர் தம் ெமகாலத்து வினலமகளிர் வாழ்வியல் 
குறித்த கண்கணாட்டத்கதாடு ெங்கவிலக்கியப் பரத்னதயர்கனள கநாக்கியுள்ளார் எைப் புரிந்து 
சகாள்ள கவண்டியுள்ளது. 

காமக்கிழத்தியர், பரத்னதயர் இருவரும் கவறுகவைாைவரா, அன்றி ஒருவரா என்பது 
ஆய்விற்குரியது. பரத்னத என்பதற்கு அயலவர் அதாவது தனலமகளின் கவைாைவர் 
என்று சபாருள் சகாள்வதாயின் அச்சொல் காமக்கிழத்தியனரயும் குறிப்பதாகக் 
சகாள்ளலாம். உனரயாசிரியர்களும் பரத்னதயனரக் காமக்கிழத்தியருள் ஒருவராகக் 
குறிப்பிடுவது இங்கு கநாக்கற்பாலது. எைகவ சதால்காப்பியர் கவறு கவறு 
சபயர்கள் சகாண்டு ஒருவனர அதாவது தனலமகள் அல்லாதானரச் சுட்டியிருக்க 
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கவண்டும். பரத்னதயர் வினலமகள் என்ை சபாருள் பட எந்த இடத்திலும் 
சதால்காப்பியர் குறிப்பிடவில்னல. இது கபான்கை பரத்னதயர் ஆடவர் பலகராடு 
சதாடர்பு சகாண்ட செய்தியும் இடம்சபைவில்னல. கமற்காட்டிய ொன்றுகள் 
வழித் சதரியவரும் கருத்துகள் இளம்பூரணர் கூறும் ஒருவர் மாட்டும் தங்காதவர் 
என்ை சகாள்னகனய வலியுறுத்துவைவாக அல்லது விளக்குவைவாக 
அனமயவில்னல. மாைாகத் தனலவனுக்கு ஒருத்திக்கு கமற்பட்ட மனைவியர் 
அல்லது காமத்திற்கு வனரந்து சகாள்ளப்பட்டவர் இருந்ததாகக் கருத 
வாய்ப்புள்ளது [சிலம்பு நா.செல்வராசு, 2009, பக்.168-169] 

 கமற்கூறிய ஆசிரியரின் கருத்தில் அனமந்த “தனலவனுக்கு ஒருத்திக்கு கமற்பட்ட 
மனைவியர் அல்லது காமத்திற்கு வனரந்து சகாள்ளப்பட்டவர் இருந்ததாகக் கருத வாய்ப்புள்ளது” 
என்பதில் பல மனைவியர் கபார் சநறியின் காரணமாகவும் குழந்னதப்கபறு காரணமாகவும் 
தனலவனுக்கு இருந்தார்கள் எை அறிய முடிகின்ைது. ஆைால் காமத்திற்கு வனரந்து 
சகாள்ளப்பட்டவராக இவர்கனளக் கருதுவது ஏற்றுக்சகாள்ளத் தக்கதல்ல. தனலவனின் காம 
இச்னெக்குக் காமக்கிழத்தினய இல்லத்தில் னவத்திருந்தான் என்பதற்காை குறிப்புகள் கினடக்கப் 
சபைவில்னல. எவ்விடத்திலும் தனலவனின் இச்னெக்காகக் காமக்கிழத்தியர் செயல் 
பட்டிருக்கவில்னல. தனலவிக்கு இனணயாக இருக்கவும் அவ்விடத்னதத் தக்கனவக்கவும் உளவியல் 
பாங்கில் இருவரும் ஊடல் சகாண்டிருந்தைர் எைக் கருத இடமுண்டு. குடும்பக் கட்டனமப்பின் 
பால் மிகுதியாை அக்கனையும் சபாறுப்பும் காமக்கிழத்தியர்க்கு இருந்தனமயினை அறிய 
முடிகின்ைது. 
 சதால்காப்பியத்தில் கமலும் சிலவிடங்களில் பரத்னதயர் குறித்த குறிப்பு அனமயப் 
சபற்றுள்ளது.அனவ வருமாறு 
 பாணன் கூத்தன் விைலி பரத்னத 
 யாணம் ொன்ை அறிவர் கண்கடார் 

கபணுதரு சிைப்பின் பார்ப்பான் முதலா 
முன்னுைக் கிளந்த அறுவசராடு சதானகஇத் 
சதான்சைறி மரபின் கற்பிற்குரியர் [சதால்.1146] 

 பாணன், கூத்தன், விைலி, பரத்னத, அறிவர், கண்கடார் ஆகிய அறுவனரயும் கூற்று 
நிகழ்த்தக்கூடியவர்களாகத் சதால்காப்பியர் குறிப்பர். இவ்விடத்தில் ெங்ககாலச் ெமுதாய நினலயின் 
பின்புலம் குறித்து ஆய்வு செய்ய கவண்டியுள்ளது. இங்கு கபராசிரியர் கக.முத்னதயா அவர்களின் 
கருத்து மைங்சகாள்ளத் தக்கது. 
  கமற்குறித்த சதால்காப்பிய நூற்பாவிற்கு அவர், இதில் பாணன், கூத்தன், விைலி, பரத்னத, 
ஆகிகயானரயும் வருங்காலத்னத அறியும் அறிவு சபற்ை சபரிகயானரயும் பாராட்டத் தகுந்த 
சிைப்புனடய பார்ப்பானையும் தனலவன் தனலவிக்கு உதவி செய்பவர்களாகக் சகாள்வர் என்று 
கூைப்படுகின்ைது. ’சதான்சைறி மரபின் கற்பிற்குரிகயார்’ அதாவது நீண்ட சநடுங்காலமாக இருந்து 
வரும் கற்பு சநறி வாழ்க்னகக்கு உரியவர் என்று கூைப்படுகின்ைது. பரத்னதனயயும், விைலினயயும் 
குறிப்பிட்ட சதால்காப்பியர் சதான்சைறி மரபின் கற்புனடய சபண்கள் இருந்தார்கள் என்று 
குறிப்பிடுகின்ைார். எைகவ தனலவன் என்று குறிப்பிடும் அவனுக்குக் கற்புனடய மனைவியரும், 
பரத்னதயர்களும் இருந்தைர் என்பது சதளிவு. உனடனம வர்க்கத்திைரின் வாழ்க்னகயினையும், 
அன்றிருந்த ெமுதாயத்திலிருந்த பல்கவறுவிதமாை பிரிவிைனரயும் வர்க்கப் பாகுபாட்டினையும் 
இந்தச் சூத்திரங்கள் சதளிவாக உணர்த்துகின்ைை [ெங்ககாலச் ெமுதாயம், பக்.11]. கமலும் 
சதால்காப்பியத்தில் வரும் சூத்திரங்கள் மூலம் அன்றிருந்த நிலவுனடனமச் ெமுதாயத்னதத் 
சதளிவாகக் காணலாம். அதன் வர்க்கப் பிரிவினை முனைகனளயும் அதைால் வினளந்த 
வறுனமனயயும் நமது தமிழ்ப்பற்றின் காரணமாக மனைக்க முயல்வது தவறு; தமிழின் மீது பற்றுக் 
சகாள்வது என்பது ஒன்று. அன்னைய ெமுதாய நினலனயப் பற்றி தவைாை கண்கணாட்டம் 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   12 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com 

சகாள்வது பயன் தராது. அன்றிருந்த ெமுதாயம் இன்னைய வர்க்க ெமுதாயத்தின் ஆரம்பக் கட்டகம. 
[ெங்ககாலச் ெமுதாயம், பக்.12] 
 ஆக, அவர் சதால்காப்பியர் கால, ெங்ககாலச் ெமுதாயம் என்பது முடியரசுகளும் 
நிலவுனடனமயும் நன்கு சபருகத் சதாடங்கிய காலக்கட்டம் என்பனத நிறுவிச் செல்கின்ைார். 
பரத்தனம என்பது மருதநில நிலவுனடனமச் ெமூகச் செல்வாக்கிைால் நினலசபற்ை ஒரு பண்பாடு 
என்பனத உணர முடிகின்ைது. காமவின்பத்திற்காகச் செல்வந்தர்களும் நிலச்சுவான் தாரர்களும் 
பரத்தனம கதடிப் புைப்பட்ட காலக்கட்டம் என்பனத மறுக்க முடியாது. அகத கநரத்தில் 
இைக்குழுப் பண்பாட்டு முனைகளில் இருந்த, பலசபண்ககளாடு உைவு னவத்து வாழும் [தனலவி, 
காமக்கிழத்தி, பரத்னத] பண்பாட்டுத் சதாடர்ச்சி வீரயுகப்பண்பாட்டுக் காலக்கட்டத்திலும்  
சதாடர்ந்த நினலயினைகய நாம் ெங்கப்பனுவல்களில் காணுகின்கைாம். இவ்விைக்குழு முனை 
வாழ்வியனல மருதநில நிலவுனடனமப் பரத்தனமகயாடு ஒப்பிடவியலாது. ெங்கப்பாடல்களில் மிகத் 
சதான்னமயாை இைக்குழுவிைரின் பதிவு சகாண்ட பாடல்களும் கினடக்கிைை. நிலவுனடனமச் 
ெமூகம் கால்சகாண்ட முடியரசு ஆட்சியின் பாடல்களும் சதானகயாகக் கினடக்கப் சபறுகின்ைை. 
ெங்கவிலக்கியங்கனள ஒகர சபாதுனமக் கண்கணாட்டத்தில் காணும் முனைனமயிைால் கதான்றிய 
ெமூக வரலாற்றுக் குழப்பகம பரத்தனம குறித்த தவைாை புரிதலுக்கு வழிவகுத்தது எைலாம். 
பக்தவச்ெலபாரதி தமிழர் மானிடவியல் ககாட்பாட்டில் ெங்ககாலச் ெமூகத்தின் சதாடர் வளர்ச்சி 
நினலயினை சதளிவாக விளக்கிச் சென்றிருப்பார்.  

அவ்வாகை கதாழி கூற்றில் குறிப்பிடும் சபாழுதும் பரத்னத இடம் சபறுகின்ைாள். 
 பரத்னத மறுத்தல் கவண்டியும் கிழத்தி 
 மடத்தகு கிழனம உனடனமயானும்  

அன்பினல சகாடினய என்ைலும் உரியள் [சதால்.1104] 

பரத்னத வாயில் நால்வர்க்கும் உரித்கத 
நிலத்திரிபு இன்று அஃது என்மைார் புலவர் [சதால்.1170] 

சபாருளியலில் பரத்னதயர் பிரிவு நான்கு நிலத்தார்க்கும் உரித்தாைது என்பர். 
 கற்பு வழிப்பட்டவள் பரத்னத ஏத்தினும் 
 உள்ளத்தூடல் உண்சடை சமாழிப [சதால்.1179] 
 கற்புவழியில் செல்லும் தனலவி பரத்னதயினைப் புகழ்ந்து கபசிைாலும் தன் உள்ளத்தில் 
ஊடல் குறிப்பு உண்சடைக் கருதுவர் சதால்காப்பியர். இவ்விடத்தில் தனலவி பரத்னதயினைப் 
புகழ்ந்து கபசும் நினல சுட்டப்சபற்றுள்ளது. தனலவன் பரத்னத மீது சகாண்ட அன்பின் 
காரணமாகத் தனலவிக்குப் பரத்னத மீது ஊடல் எப்சபாழுதும் உண்டு. இது தனலவிக்கும் 
காமக்கிழத்திக்கும் உண்டாை ஊடனல ஒத்தது. ஆக இம்மூவருக்குமாை ஊடல் என்பது தனலவன் 
யார்மீது அதிக அன்பு சகாண்டவன் என்பனத னமயமிட்டகதசயாழிய இன்ப நுகர்ச்சிக்காககவா 
அல்லது சபாருளுக்காககவா அன்று. 15 ஆம் நூற்ைாண்டில் கீழாை நினலக்குத் தள்ளப் சபற்ை 
கதவதாசியரின் வாழ்வியனலச் ெங்ககாலப் பரத்னதயர், காமக்கிழத்தியருக்கு ஒப்பிட்டு கநாக்குவது 
என்பது சபாருத்தமற்ைது.  
 தம்முறு விழுமம் பரத்னதயர் கூறினும் 
 சமய்ம்னமயாக அவர் வயின் உணர்ந்தும் 
 தனலத்தான் கழறு அைம் எதிர்ப் சபாழுதின்கை 
 மலிதலும் ஊடலும் அனவ அலங்கனடகய [சதால்.சபாரு.1181] 
இந்நூற்பாவில் பரத்னதகய வந்து தனலவியிடம் தைது துன்பத்னதக் கூறிைாலும் நான் மகிழ்வாக 
இருக்கும் கபாதும் ககாபமாக இருக்கும் கபாதும் அன்றி தனலவனை இடித்துனரக்க மாட்கடன் 
எைத் தனலவி கூற்று நிகழும் கபாதும் பரத்னதயர் பற்றித் சதால்காப்பியர் கபசுகின்ைார். 
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நற்றினண, குறுந்சதானகப் பாடல்களில் பரத்தனம 
 நற்றினண, குறுந்சதானக மருதப் பாடல்களும் பரத்னதயர் கூற்றுப் பாடல்களும் 
இப்பகுதியில் எடுத்துக் சகாள்ளப் சபறுகின்ைை. 
 துனிதீர் கூட்டசமாடு துன்ைார் ஆயினும் 
 இனிகத காணுநர்க் காண்புழி வாழ்தல் [நற்.216] 
இப்பாடலில் தனலவி பிரிவுத்துயரால் தனலவன் மீது காதல் சகாண்டு வாடுவது கபால் பரத்னதயும் 
தனலவன் மீது காதல் சகாண்ட நினல னமயக்கருத்தாக அனமகின்ைது. 
 எம்நயந்து உனைவி ஆயின் யாம் நயந்து 
 நல்கிைம் விட்டது ஏை நலத்கதான் அவ்வயின் [நற்.176] 
 இப்பாடலில் தனலவிக்குப் பூப்பு முடிந்து நீராடியனம அறிந்த பரத்னத தன் சபருந்தன்னம 
காரணமாகத் தனலவனைத் தனலவியிடம் அனுப்புகின்ைாள். தனலவி நம்னம நயந்து சகாண்டதால் 
நாமும் தனலவியினை நயந்து சகாள்ளுதகல தவிர தனலவியின் மீது சகாண்ட அன்பின் 
காரணமாகவன்று எைப் பரத்னத செவிலியிடம் உனரக்கின்ைாள். இது உலகியல் கருதியதாகும் எைக் 
கருதுவதாகப் பாடற்கருத்து அனமகின்ைது. தனலவன் தனலவியிடம் சில நாட்களும் பரத்னதயிடம் 
சில நாட்களும் தங்கியிருக்கும் நினல சுட்டப் சபறுகின்ைது. பூப்பு வந்த கானல தனலவினய விட்டு 
அகன்றும் பூப்புத் கதான்றிய பன்னிசரண்டு நாள் தனலவிகயாடு இனணந்தும் இருந்த நினல ஏற்றுக் 
சகாள்ளப்சபற்ை உலகியலாகவும் கருத இடம் உண்டு. ஏனைய நாட்கள் பரத்னதகயாடு இல்லைம் 
நடத்துவதாகக் சகாள்ளலாம். தனலவனின் நினலயில் இருந்து கண்ணுரும் சபாழுது இவ்விருவரும் 
ஒகர நினலயில் கபணப்சபற்ைனம அறியப் சபறுகின்ைது. 
 கனணக்ககாட்டு வானள கமஞ்சூட் மடநாகு 
 துணர்த்கதக் சகாக்கின் தீம்பழம் கதூஉம் [குறுந்.164] 
 இப்பாடலில் தனலவிக்கும் பரத்னதக்கும் உண்டாை ஊடல் சவளிப்பட்டு நிற்கின்ைது. 
இவ்விருவரும் ஒருவனரசயாருவர் ெமமாை நினலயில் நின்று இகழ்ந்துனரக்கின்ைைர். தனலவனிடம் 
முதன்னம சபறுவது இதன் கநாக்கமாகும். 
 அரிபவர் பிரம்பின் வரிபுை நீர்நாய் 
 வானள நாளினர சபறூஉம் ஊரன் [குறுந்.364] 
 இப்பாடலில் மூவனரப் பற்றிய குறிப்பு அனமந்துள்ளது. தனலவி, காமக்கிழத்தி, பரத்னத. 
இம்மூவரில் இருவர் [தனலவி, காமக்கிழத்தி] தனலவகைாடு இல்லத்திலும் ஒருவர் [பரத்னத] 
சவளியிலும் உள்ளதாகக் குறிப்பனமந்துள்ளது. இல்லத்தில் உள்ள இரண்டாவது சபண்னண 
பரத்னத எை உனரயாசிரியர்கள் கருதுவர். சில பிற்கால உனரயாசிரியர்கள் காமக்கிழத்தியர் என்பர். 
அவ்விரண்டாவது சபண் தனலவியாக அப்பாடலில் கருதப்சபறுபவளின் ெககாதரியாக 
இருக்கலாம். குழந்னதப் கபறு இல்லாத காரணத்திைால் அவள் புைந்தள்ளப் சபற்றுக் காமக்கிழத்தி 
எைச் சுட்டப் சபற்றிக்கலாம். உண்னமயில் தனலவனை முனைவழி முதலில் மணந்து சகாண்டவள் 
அவளாக இருக்க வாய்ப்புண்டு. கபாருக்கு முதன்னம சகாடுக்கும் வீரயுகப் பண்பாட்டுச் ெமூகத்தில் 
குழந்னதப் கபறு என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதனை சதால்காப்பியரின் “பூப்பின் 
புைப்பாடு ஈரறு நாளும்” [சதால்.1113] என்ை நூற்பா வழியுணரவியலும். ஆக, காமக்கிழத்தி 
என்பவள் தனலவனின் காம இச்னெக்காக இல்லத்தில் இருப்பவளல்லள். குழந்னதப் கபறு கருதி 
இரண்டாம் நினலத் தகுதியினை அப்சபண் சபற்றிருக்கலாம். இன்றும் மதுனர மாவட்டத்தின் 
நாட்டுப் புைப் பகுதிகளில் இனவகபான்ை நனடமுனைகள் எழுதப் சபைாத ெட்டங்களாக இருந்து 
வருகின்ைை.  
 உள்ளுசதாறும் நகுகவன் கதாழி வள்உகிர் 
 மாரிக்சகாக்கின் கூரல் அன்ை [நற்.100] 
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இப்பாடலில் பரத்னத தனலவனைப் பார்த்து நீ என் கூந்தனலப் பற்றியிழுத்து வனளயனல சநறித்த 
செயனல உைது இல்லத் தனலவியினிடம் கூறுகவன் என்ைவுடன் தனலவனின் சநஞ்சு மனலயமான் 
திருமுடிக்காரியின் முரசு கபால் அதிருவதாகக் குறிப்பனமந்துள்ளது. இதன்மூலம் தனலவனைப் 
பணிய னவக்கும் ஆற்ைலும் திைமும் பரத்னதயிடம் இருந்துள்ளனமயினை அறியமுடிகின்ைது. 
 நனகநன்கு உனடயள் பாண நும்சபருமகன் 
 மினள வலிசினதயக் களிறுபல பரப்பி 
 அரண்பல கடந்த முரண்சகாள் தானை [நற்.150] 
இப்பாடலில் பரத்னதயின் தானயப் பற்றிய குறிப்பு அனமந்துள்ளது. அவள் கணுக்கள் உனடய 
மூங்கில் ககானல உனடயவளாய் ககாபம் சகாண்ட நினலயில் காட்டப்சபற்றுள்ளாள். 
இப்பாடலில் நீண்ட சதாடர்பில்லாத பரத்னதயிடம் மீண்டும் சதாடர்பு சகாள்ளும் விதமாகப் 
பாணனைத் தனலவன் தூதனுப்பியதாக உனரயாசிரியர்களால் சபாருள் சகாள்ளப் சபற்றுள்ளது. 
“தனலநின்று ஒழுகப்படா நின்ை பரத்னத தனலவனை சநருங்கிப் பாணற்கு உனரத்தது” என்பதாக 
இதன் துனை அனமயப்சபறுகின்ைது. பிற்காலத்தில் சதாகுப்பாசிரியர்களால் அனமக்கப் சபற்ை 
இத்தினணத் துனைக்குறிப்புகனள மைங்சகாள்ளாமல் பனுவனல மட்டும் கநாக்கிைால் பாடலின் 
சூழல், திரள்சபாருண்னம ஆகியை இது தனலவி கூற்ைாக அனமந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதாக அறியப் 
சபைலாம். ககாபமாக உள்ள தாயின் நினலயினை இங்கு ஒரு குறியீடாகக் காட்டித் தனலவனைப் 
பாணன் வழியாக எச்ெரிக்கும் தனலவியின் கூற்ைாகவும் இப்பாடனல எடுத்துச் செல்லவியலும். ஆக 
பிற்கால சதாகுப்பாசிரியர்கள், உனரயாசிரியர்களால் மூலப் பனுவல்கள் கருத்தியல் மாற்ைம் 
செய்யப் சபற்றிருக்கலாம் எை அறியவியலுகின்ைது. அவ்வாகை பிற்கால உனரயாசிரியர்களின் 
துனைவிளக்கக் கூற்றுப்படி பரத்னதயின் கூற்ைாகக் சகாண்டாலும் பரத்னதயின் தாய் பற்றிய குறிப்பு 
இப்பாடலில் சதளிவாகச் சுட்டப் சபற்றுள்ளது. பரத்னதயர்கள், காமக்கிழத்தியர்கள் காமத்திற்காக 
மட்டும் தனலவைால அணுகப்சபற்ைார்கள் என்றும் அவர்களுக்குக் குழந்னத சபற்றுக் சகாள்ளும் 
உரினம ெமூகத்தில் வழங்கப் சபற்றிருக்கவில்னல என்றும் உனரயசிரியர்களால் சதாடர்ந்து 
சுட்டப்சபற்று வந்துள்ளது. இப்பாடலில் ஒரு பரத்னதயின் சபண்ணாக இப்பரத்னத 
சுட்டப்சபற்றுள்ளது ஆய்விற்குரியதாக அனமகின்ைது. குழந்னத சபற்றுக்சகாள்ள உரினமயில்லாத 
பரத்னத எவ்வாறு குழந்னத சபற்றுக் சகாண்டதாக இப்பாடலில் காட்டப் சபற்ைாள். 
காதாெப்தெதியில் குறிக்கப்சபற்றுள்ள வினலமகளிர் வாழ்வியனலயும் குறுந்சதானகப் பரத்னதயர் 
வாழ்வியனலயும் ஒப்பிட்டு ஆய்வுனர எழுதியுள்ள த.ெத்தியராஜ் காதாெப்தெதியில் பரத்னதயின் தாய் 
தன் மகளாகிய பரத்னதக்கு அறிவுனர கூறும் இடங்கனளப் பதிவுசெய்துள்ளார். சதலுங்கு நூலாகிய 
காதாெப்தி ெங்க இலக்கியங்களின் ெமகாலக் கட்டத்தனவ என்ை குறிப்னபயும் முன்னவக்கின்ைார். 
காதாெப்தெதி குறிப்பிடும் பரத்னதயர் வாழ்வியல் வினலமகளிருக்காை சநறியினைச் சுட்டுவதாகவும் 
குறுந்சதானகப் பரத்னதயர் வாழ்வியல் வினலமகளிருக்காை சநறியினைச் சுட்டானமயினையும் தம் 
ஆய்வு முடிபாகத் தருகின்ைார். இவர் கூற்றுப்படி இவ்விரு இலக்கியங்களும் ெமகாலக்கட்டத்தனவ 
என்ைால் இவ்விரு இலக்கியங்களில் சுட்டப்படும் பரத்தனம வாழ்வியல் சநறிகளில் முரண்பாடு 
அனமந்திருப்பகதன்? காதாெப்தெதி எழுந்த காலக்கட்டம் என்பது நிலவுனடனமச் ெமூகம் 
முழுனமயாகக் கால்சகாண்டு பரத்தனம கபாகப் சபாருளாக்கப் சபற்ை காலக்கட்டமாக 
இருந்திருக்கலாம். இந்நினலயில் ெங்க இலக்கியங்களின் காலத்னதயும் [குறுந்சதானக] 
காதாெப்தெதியின் காலத்னதயும் ஒன்ைாகக் கருதவியலாது. கமற்குறித்த விரிவாை கருத்தாடல்கள் 
வழி சிலம்பு நா.செல்வராசு சுட்டும் கருத்து இங்கு உறுதிப்படுகின்ைது. பரத்னத, பரத்தனம என்பை 
கபான்ை கருத்தாக்கங்களுக்குப் பிற்காலத் சதாகுப்பாசிரியர்கள் உனரயாசிரியர்கள் தங்களின் 
ெமகாலக்கட்ட ெமூகப் புரிதகலாடு பழம்பனுவலுக்கு உனரசகாண்டுள்ளைர் எை அறியப் 
சபறுகின்ைது. 
 வயல்சவள் ஆம்பல் சூடுதரு புதுப்பூக் 
 கன்றுனடப் புனிற்ைா தின்ை மிச்சில் [நற்.290] 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   15 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com 

 இப்பாடலில் பரத்னதயாைவள் தனலவினய கநாக்கி நீ முன்பு நுகர்ந்த தனலவனை 
இப்சபாழுது நாங்கள் நுகர்கின்கைாம். அதைால் உைக்கு இழுக்சகான்றும் இல்னல எைக் கூறுவதாக 
அனமகின்ைது. இது தனலவனை இவ்விருவரும் பாலியல் நினலயில் சகாண்ட சதாடர்பின் உரினம 
பற்றியதாகக் கருதமுடியுகமயன்றி பரத்னத பற்றிய இழிவாை சபாருண்னமயாகக் சகாள்ள 
முடியாது. இவ்விரு சபண்களுக்காை உளவியல் மற்றும் உடலியல் ொர்ந்த ெமூகத்தகுதிசபைல் 
கபாராட்டமாக மட்டுகம எண்ணமுடியும். 
 ஈண்டு சபருந் சதய்வத்து யாண்டு பல கழிந்சதை 
 பார்த்துனைப் புணரி அனலத்தலின் புனடசகாண்டு 
 மூத்துவினை கபாகிய முரிவாய் அம்பி [நற்.315] 
 இப்பாடலில் தனலவகைாடு சதாடர்பு சகாண்டிருந்த சபண்களின் [தனலவி, பரத்னத, 
காமக்கிழத்தி] எதார்த்த வாழ்வியல்நினல பதிவு செய்யப்சபற்றுள்ளது. ெங்ககாலப் பரத்னத, 
காமக்கிழத்தி ஆகிகயானர இழிவாை நினலயில் கண்ணுைவியலாது என்பதற்கு இப்பாடலில் கூற்று 
நிகழ்த்தும் பரத்னதயின் அறிவுனரகய ொன்ைாகும். தனலவன் தனலவினயப் பிரிந்து கவசைாரு 
சபண்ணிடம் தங்கியிருந்து வருகின்ைான். இதனையறிந்த தனலவி சவகுண்ட நினலயில் அவனை 
மறுத்தசபாழுது இல்லத்திலிருந்த காமக்கிழத்தி தனலவிக்கு சிைமுைாதவாறு அறிவுறுத்துவகதாடு 
தனலவனைப் பார்த்து ’முதிர்ச்சியனடந்த பின்ைால் என்னைப் கபாலகவ இவளும் பார்க்கப் 
சபறுவாள். அது எவ்வாசைனில் கடற் சதாழிலுக்குப் பயன் படாமல் கபாை படகு கனரயின் 
ஓரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுக் கிடந்தாலும் அதற்குத் தூபம் முதலியை காட்டி மரியானத செய்து 
பராமரிப்பர். அவ்வாகை உனழத்து முதிர்ச்சியனடந்த உழவுத்சதாழிலுக்குப் பயன் படாத எருதினை 
புற்கள் நிரம்பிய இடத்தில் கட்டினவத்துப் பாதுகாப்பர்’ எை அறிவுறுத்துகின்ைாள்.  முதுனமயினைக் 
காரணம் காட்டி ஒதுக்கினவக்கப் சபறுதல் என்பது ஆணிற்கும் சபண்ணிற்கும் சபாதுவாை 
நனடமுனை. ஆைால் பாதுகாக்கப் சபறுதல் என்பது ெமூகநீதி. பாலியல் ெமூக மதிப்பீடுகளுக்ககற்ப 
தனலவி, காமக்கிழத்தி, பரத்னத மூன்று நினலயிைரும் ெமநினலயில் னவத்துப் பார்க்கப் 
சபற்றுள்ளைர் என்பகதாடு முதுனமக்காலங்களில் பாதுகாக்கப் சபற்றுள்ளைர் என்பதும் பாடலில் 
அனமந்த உள்ளுனை [அம்பி, எருது] வழிப் புலைாகின்ைது. கமலும் ெங்ககாலச் ெமூகத்தில் 
பின்பற்ைப்பட்ட வாழ்வியல் சநறிமுனைகனளக் காமக்கிழத்தி தனலவனுக்கு அறிவுறுத்தும் இடத்தில் 
நின்று உயர்ந்திருந்தாள் என்பனதயும் கநாக்ககவண்டும்.  இவ்விடத்தில் காமக்கிழத்தி காம 
இன்பத்திற்காக மட்டும் பயன்படுத்தப் சபற்ைாள் என்ை கருத்து வலுவிழந்து விடுகின்ைது. இற்கிழத்தி, 
காமக்கிழத்தி, பரத்னத முதலிய சொல்லாடல்கள் பிற்காலத்தில் வினலமகள் என்ை நினலயில் 
கநாக்கப் சபற்ைது ெமூக வரலாற்றுப் பினழ எைலாம். உனரயாசிரியர்கள் தங்கள் ெமகாலத்தின் 
ெமூக மதிப்பீடுகனள ெங்ககாலத்திற்கு அளவுககாலாகக் சகாண்டனம இதற்குக் காரணம் எை 
உறுதியாகக் கூைவியலும். 
 வானள வாயின் பிைழ நாளும் 
 சபாய்னக நீர் நாய் னவகுதுயில் ஏற்கும் [நற்.390] 
இப்பாடலில் இளம்பரத்னத அழகிய அணிகள் அணிந்து விழாக்களத்தின் சதருவில் செல்வனதக் 
கண்டு ஏனைய சபண்கள் சபாைனம சகாள்வதாகப் சபாருள் அனமந்துள்ளது. 
 கழனி மாத்து வினளந்துகு தீம்பழம் 
 பழை வானள கதூஉமூரன் [குறுந்.8] 
இப்பாடலில் பரத்னதயிடம் சென்ை தனலவன் தயங்கியவாறு மனைவியிடம் வருகின்ைான். தனலவி 
கூறும் சமாழிகளுக்குக் கண்ணாடிப் பானவ கபாலத் தனலனய ஆட்டுகின்ைான். 
 கூந்தல் ஆம்பல் முழுசநறி அனடச்சிப் 
 சபரும்புைல் வந்த இருந்துனை விரும்பி [குறுந்.80] 
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இப்பாடலில் பரத்னத தனலவியிடம் தனலவன் என்னைச் ெந்திப்பனத முடிந்தால் தடுத்துக் சகாள்; 
உன் தனலவனைத் தற்காத்துக் சகாள் என்று ெவால் விடும் சதானிக் குறிப்பு அனமந்துள்ளது. 
 கனணக்ககாட்டு வானள கமஞ்சூல் மடநாகு 
 துனணத் கதர்க் சகாக்கின் தீம்பழம் [குறுந்.164] 
இப்பாடலில் பரத்னத தனலவினய கநாக்கி தனலவன் என்னைத் கதடி வருவதற்குக் காரணம் நீ 
தனலவனுடன் புலத்தகல காரணம் எைக் கூறுவதாக அனமந்துள்ளது. 
 சபாய்னக யம்பலணி நிைக் சகாழுமுனக 
 வண்டு வாய்திைக்கும் தண்டுனை ஊரசைாடு 
 இருப்பினும் இருமருங் கிைகம கிடப்பின் [குறுந்.370] 
இப்பாடலில் பரத்னத தனலவி கூறியனதக் ககட்டுக் ககாபம் சகாள்ளுவதாகக் குறிப்பு 
அனமந்துள்ளது. 
நினைவுனர 
 பரத்னத, காமக்கிழத்தி, பரத்தனம முதலிய சொல்லாடல்கனள வினலமகள் என்ை தற்காலச் 
சொல்கலாடு ஒப்பிட இயலாது.  
 சதால்காப்பியர் பரத்னதயர் குறித்த வனகனமயினைச் சுட்டிச் செல்லவில்னல. பரத்னத, 
காமக்கிழத்தி இவ்விருவரும் தனலவியினின்று கவைாைவர் எைக் குறிக்கின்ைாகரயன்றி வினலமகள் 
என்ை நினலயில் இவர்கனளக் கருதவில்னல. 
 உனரயாசிரியர்கள் பரத்னத, காமக்கிழத்தி ஆகிகயாருக்கு அளிக்கும் விளக்கம் ஏற்றுக் 
சகாள்ளத்தக்கதாக அனமயவில்னல. உனரயாசிரியர்கள் தங்களின் ெமகாலகட்டச் ெமூகப் 
புரிதகலாடு ெங்ககால, சதால்காப்பியர் காலப் பரத்னதயினை அணுகியுள்ளைர் எை 
அறியமுடிகின்ைது. 
 காமக்கிழத்தி என்பவள் தனலவனின் காம இச்னெக்காக இல்லத்தில் தங்கப் சபறுபவள் என்ை 
கருத்தாக்கம் ஏற்றுக்சகாள்ளத் தக்கதல்ல. தனலவியின் ெககாதரியாக இருக்க வாய்ப்புண்டு. 
குழந்னதப்கபறு இல்லாத காரணத்திைால் முதலில் முனைப்படி வந்தவள் இரண்டாம் நினலத் தகுதி 
சபற்றுக் காமக்கிழத்தி எைச் சுட்டப்சபற்றிருக்கலாம். காமக்கிழத்தியாைவள் பனுவல்களின் 
பலவிடங்களில் தனலவனுக்கும் தனலவிக்கும் உண்டாை ஊடனலத் தீர்த்து னவப்பவளாகவும் 
தனலவனுக்கு ஒழுக்கத்னதயும் உலகியனலயும் அறிவுறுத்துபவளாகவும் காட்டப் சபறுவது 
அவளுக்கு இல்லத்தில் தரப்சபற்ை முதன்னமயினை உணர்த்துவதாக அனமகின்ைது. 
 பரத்னதயர்கள் தனலவனுக்குப் பிைந்த குழந்னதயினைப் பாதுகாப்பதும் சகாஞ்சி 
வினளயாடுவதும் அணிகலன் அணிவித்து மகிழ்வதும் எைத் தனலவிக்கு இனணயாை ெமூக 
மதிப்னபப் சபற்றிருந்தைர் என்பனதச் ெங்கப் பாடல்கள் வழி அறிய இயலுகின்ைது. 
 பரத்னதக்கும் தனலவிக்குமாை ஊடல்களும் ஏச்சுப் கபச்சுகளும் மிகுதியாகப் பனுவல்களில் 
காணப் சபறுவதன் வழி இவ்விருவரும் ெமநினலயில் தனலவனிடம் முதன்னம சபறுவதற்காை 
கபாட்டியில் ஈடுபட்டைர் எைக் கருதலாம். 
 பரத்னத, காமக்கிழத்தி, தனலவி இம்மூவரும் ெமூகத்தில் ஒகர தளத்தில் னவத்து கநாக்கப் 
சபற்ைவர்களாகக் கருத இடமுண்டு. பிற்காலத் சதாகுப்பாசிரியர்களால் வகுக்கப் சபற்ை தினண, 
துனைக்குறிப்புகனள அகற்றிவிட்டுப் பனுவல்கனள கநாக்கிைால் பனுவல்களின் சபாதுனமக் 
கருத்துகனள மாற்றுக் கண்கணாட்டத்தில் அணுகலாம். 
 பரத்னதயர் ெங்ககாலச் ெமூகத்தில் குழந்னதப்கபறு சகாள்வது ஏற்றுக் சகாள்ளப்சபைவில்னல 
என்ை கருத்தாக்கம் வலுப்சபைாதவாறு பரத்னதயின் தாய் பற்றிய குறிப்பு அனமயப் சபறுகின்ைது. 
தனலவி, காமக்கிழத்தி, பரத்னத ஆகிய மூவருக்கும் முதுனமக் காலத்தில் ஒகர இடம் சகாடுக்கப் 
சபற்ைனமயும் பாதுகாப்பு வழங்கப் சபற்ைனமயும் காமக்கிழத்தியின் கூற்ைாக உள்ளுனை வழி 
எடுத்துக் காட்டப் சபறுகின்ைது. 
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 ெங்கப்பாடல்களில் மிகத் சதான்னமயாை இைக்குழுவிைரின் பதிவு சகாண்ட பாடல்களும் 
கினடக்கின்ைை. நிலவுனடனமச் ெமூகம் கால்சகாண்ட முடியரசு ஆட்சியின் பாடல்களும் 
சதானகயாகக் கினடக்கப் சபறுகின்ைை. ெங்கவிலக்கியங்கனள ஒகர சபாதுனமக் 
கண்கணாட்டத்தில் காணும் முனைனமயிைால் கதான்றிய ெமூக வரலாற்றுக் குழப்பகம பரத்தனம 
குறித்த தவைாை புரிதலுக்கு வழிவகுத்தது எைலாம். 

இைக்குழுப் பண்பாட்டு முனைகளில் இருந்த, தனலவி தவிர்ந்த பிை சபண்ககளாடும் உைவு 
பூண்டு வாழும் [தனலவி,காமக்கிழத்தி,பரத்னத] பண்பாட்டுத் சதாடர்ச்சி வீரயுகப்பண்பாட்டுக் 
காலக் கட்டத்திலும்  சதாடர்ந்த நினலயினைகய சதாடர்பறுந்த நினலயில் ஆங்காங்கு நாம் 
ெங்கப்பனுவல்களாகக் காணுகின்கைாம்.  
 வீரயுகப் பண்பாட்டுக் காலத்தில் கபாருக்கு முதன்னம சகாடுக்கும் ெமூகமாகத் 
தமிழ்ச்ெமூகம் விளங்கியனமயால் குழந்னதப்கபறு சபறுபவள் ெமூகத்தில் முதன்னம சபறுகின்ைாள். 
குழந்னத சபறுதல் என்பது கபாரிைால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகனள ெமன் செய்வதாகக் 
கருதப்சபற்ைது. தனலவன் வழியாக முதலில் குழந்னத சபற்ைவள் தனலவி என்ை இலக்கியத் தகுதி 
சபற்ைவளாகப் பனுவல்களில் புனையப் சபற்றுள்ளாள் எைக்கருத இடமுண்டு. 
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 மானதயன் சப., 2007(மு.ப.), ெங்க இலக்கியச் சொல்லனடவு, தமிழ்ப்பல்கனலக் கழகம், 
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 மாடொமி ெ., 2005, தமிழர் திருமணம், பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை. 
 ெங்கரன் கி.இரா., 2013, சதன்ைகம் அரசும் ெமூகமும், என்.சி.பி.சகச்., சென்னை. 
 ெத்தியராஜ் த., 2016, ஒப்பியல் உள்ளும் புைமும், விொல் பதிப்பகம். 
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நுண்கடன் திட்டங்களினோல் ஏற்படும் விமைவுகள் 
வி.வெந்தா 

கனலமாணி மாணவர், சபாருளியல் துனை 
கனல கலாொர பீடம், கிழக்குப் பல்கனலக்கழகம் 

இலங்னக. 
 

அறிமுகம் 
பண்டமாற்றுப் சபாருளாதார முனைனமக்குள் முடங்கிக் கிடந்த சபாருளாதாரச் 

செயற்பாடுகள், பணப்பரிவர்த்தனை சபாருளாதார உருவாக்கத்தின் பின்ைர் ஒரு புதிய 
உத்கவகத்தில் வீறுநனட கபாடத் சதாடங்கிவிட்டை. இன்னைய காலகட்டத்தில் ஒவ்சவாரு 
ெமூகமுகம பலவனகயாை ெமூகப் பிரச்சினைகளுடன் பின்னிப் பினணந்திருக்கிைது. ெமூகத்தில் 
ஏற்படுகின்ை மாற்ைங்கள் முன்கைற்ைகரமாைதாககவா அல்லது பின்ைனடவாைதாககவா 
காணப்படுகின்ைை. அந்த வனகயில் ெமூகத்திைது முன்கைற்ைத்தினை அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு 
எழுகின்ை மாற்ைங்கள் சிலகவனளகளில் பல தாக்க வினளவுகளினை ஏற்படுத்தக்கூடும்.  

அந்தவனகயில் நலிவுற்ை மக்களது வாழ்க்னகத் தரத்தினை கமம்படுத்துவதற்கு 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களில் நுண்கடன் திட்டம் மிக முக்கியமாைதாகும். இவ் 
முன்கைற்ைகரமாை நுண்கடன் திட்டமாைது இலங்னக, இந்தியா உட்பட பல உலகநாடுகளில் 
பல்கவறு அரசு மற்றும் அரசுொர்பற்ை நிறுவைங்களின் உதவியுடன் முன்சைடுக்கப் 
படுகின்ைனமயினைக் காணலாம். பல முன்கைற்ைகரமாை குறிக்ககாள்கனள அடிப்பனடயாகக் 
சகாண்டு நுண்கடன் சகாடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம்சபறுகின்ைை. இதன்மூலம் நாட்டின் 
சபாருளாதாரத்திலும், ெமூகத்திலும் பல ொதாகமாை வினளவுகள் ஏற்பட்ட கபாதிலும் மறுபுைம் 
பல்கவறு பாதகமாை வினளவுகளுக்கும் வழிவகுக்கின்ைது. 
நுண்கடன்கள் 

நுண்கடன் என்பது அரசு அல்லது தனியார் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவைங்களிைால் 
வாடிக்னகயாளருக்கு வழங்கப்படும் சிறியளவாை பணத்சதானகனயக் குறிக்கின்ைது. னமக்கரா 
கிரடிட் (Micro Credit) என்னும் ஆங்கிலச் சொற்பதத்தினை அடிப்படனடயாகக் சகாண்டு 
நுண்கடனுக்காை பிரகயாக அர்த்தம் வனரவிலக்கணப்படுத்தப்படுகின்ைது. னமக்கரா (Micro) 
என்பது துல்லிய, நுண்பாக, நுண்ணிய என்கின்ை அர்த்தங்களினையும், கிரடிட் (Credit) என்பது 
மீள்செலுத்த கவண்டிய கடன்சதானக என்ை அர்த்தத்தினையும் சவளிப்படுத்தி நிற்கின்ைை. இந்த 
நுண்கடைாைது, சிறுகடன், சிறுமுதலீட்டுக் கடன், சிறுசதாழில் முயற்சிக் கடன், வாழ்வாதாரச் 
சிறுகடன், இடருதவிக் கடன் எைப் பலவாறும் அனழக்கப்படுகின்ைது.  

சபாதுவாக எல்லா நுண்கடன்களுக்குமாை சபாதுப் சபயராக னமக்கரா கிரடிட் (Micro 
Credit) என்னும் ஆங்கிலப்பதம் உலகளாவிய ரீதியில் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்ததாக் 
முகமட் யூனிஸ் குறிப்பிடுகிைார்.(Premarathna S.P, (2001), Network, Resourse And Small 
Business Growth: The Experience In Srilanka, Journal Of Small Business Management 
P363) விவொயக் கடன், கூட்டுைவுக் கடன், கெமிப்பு வங்கிக் கடன், கிராமியக் கடன், வியாபாரக் 
கடன், முதலாை மூலங்களால் வழங்கப்படும் குனைந்த சதானக அடிப்பனடயிலாை கடன்கள் 
நுண்கடன் என்னும் பகுதிக்குள் உள்ளடக்கப்படுகின்ைை. இவற்றிற்கும் கமலாக நுகர்வுக் கடன், 
விழா முற்பணம், இடருதவிக் கடன் முதலாைனவயும் நுண்கடைாக வழங்கப்படுகின்ைை.  
நிதி உதவி செய்வதில் பிரதாைமாக உள்ள வங்கித் துனையாைது ெமீப காலம் வனர 
வாடிக்னகயாளர்களின் பணனவப்புக்கனளக் னகயாள்வதிகலகய கூடிய கவைத்னதச் செலுத்தியது. 
வாடிக்னகயாளர்களிடம் இருந்து அவர்களின் கெமிப்புப் பணத்தினைப் பாதுகாப்பாக னவத்துக் 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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சகாள்வதும், வாடிக்னகயாளர்கள் திருப்பிக் ககட்டவுடகைகய அல்லது ஏற்கைகவ உடன்பட்டுள்ள 
வட்டியுடகைகய திருப்பிக் சகாடுப்பதாகவும் உடன்படிக்னககள் கமற்சகாள்ளப்பட்டு னவப்புக்கள் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டுள்ளை. அவ்வாறு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட னவப்புக்களில் ஒரு சிறு விகிதகம 
எந்த கநரத்திலும் வாடிக்னகயாளரால் மீளப்சபைப்படுகிைது என்பனத அனுபவ ரீதியாகக் 
கண்டுசகாண்டு தங்களிடமுள்ள கதங்கி நிற்கும் னவப்புக்கனள, தைது பணனவப்புச் செய்தவர்கள் 
உட்பட வாடிக்னகயாளர்களுக்கு அவர்களின் வியாபாரம், னகத்சதாழில், விவொயம், கல்வி மற்றும் 
வீட்டு நிர்மாணம் ஆகிய கநாக்கங்களுக்காகக் கடைாகக் சகாடுத்து அதன்மூலம் சபறும் வட்டிகய 
வங்கிகளில் இலாபமாக அனமந்தது. எைகவ நுண்கடன் திட்டத்தின் கநாக்கம் மக்கனள 
சபாருளாதார ரீதியில் வலுப்படுத்துவதாகக் காணப்படுகின்ைது. 

அவ்வாறு சகாடுக்கப்பட்ட கடன்களுக்குப் சபாறுப்பாக அனெயும் அல்லது அனெயா ஆதை 
அடகு மற்றும் ெட்ட ரீதியாை கட்டுப்பாடு உட்பட ஆட்பினணகள் ஆகியைவும் வங்கிகளால் 
சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டை. கமலும் வங்கிகள் ஒருவருக்குக் கடன் சகாடுக்கலாமா? இல்னலயா 
எைத் தீர்மானிக்கும்கபாது கடன் நிதிகனள உபகயாகப்படுத்தும் கநாக்கத்தின் இலாபத் தன்னம 
ஆகியவற்றிலும் பார்க்க ெமர்ப்பிக்கப்படும் சொத்துக்களின் சபறுமதிக்கக கூடுதலாை முக்கியத்துவம் 
சகாடுக்கப்பட்டது. இவ்வனகயாை சபறுமதிமிக்கச் சொத்துக்கனளப் சபாருளாதாரத்தில் 
கீழ்மட்டத்தில் உள்ளவர்களால் ெமர்ப்பிக்க முடியாதுள்ளது.  

அகதகவனள வங்கிகள் அவ்வனகயாை கடைாளிகள் கடன்கனள மீளளிப்பதில் தவறும்கபாது 
ஏற்படுகின்ை சிரமங்கனளயும் மற்றும் நட்டங்களினையும் விரும்பானமயிைால் அவ்வனகயாைவர்கள் 
தங்கள் வாழ்வாதாரத்னத கமம்படுத்திக் சகாள்வதற்கு கதனவப்படும் மூலதைத்னத வங்கியிடம் 
இருந்து சபைமுடியாதிருந்தது. இவ்வனகயாை மக்களின் வாழ்க்னகத் தரத்தினை படிப்படியாக 
உயர்த்திக் சகாள்வதற்கு ஆர்வமுள்ள கடைாளிகளுக்கு நிதிவழங்கும் நிறுவைங்களிைால் உதவி 
செய்திடல் கவண்டும் என்ை சிந்தனை மாற்ைத்தில் உருவாைகத நுண்கடன் திட்டமாகும். ஐக்கிய 
நாடுகள் ெனபயாைது ‘மிகலனியம்’ இலக்கினை எய்துவதில் சிறுகடன் திட்டத்தினைப் பிரதாை 
கருவியாகப் பரிந்துனர செய்தது.  

நியூகயார்க் நகரில் 1997இல் நனடசபற்ை சிறுகடன் சதாடர்பாை ெர்வகதெ மாநாட்டில் 
(Micro Credit Summit 1997) வறுனமப்பட்கடாரின் சதாழில் முயற்சினய கமம்படுத்துவதற்காை 
பிரதாை உத்தியாக நுண்கடன் கெனவயாைது முன்சமாழியப்பட்டிருந்தது. ‘லயான்டர் 
ஸ்பூன்ெர்’(Lyandar Spoonser) என்பவகர சிறுகடனின் தந்னத எை அனழக்கப்படுகின்ைார். ஐரீஸ் 
நிதியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஒரு தொப்தங்களின் பின்ைர் 1830இல் ஐரிஸ் பாரளுமன்ைம் நுண்கடன் 
வழங்கும் நடவடிக்னகனயத் கதசிய ெட்டமாகவும், கதசிய வறுனமத் தணிப்பிற்காை 
தந்திகராபாயமாகவும் அங்கீகரித்திருந்தது. இச்ெட்டமாைது சிறுகடனை சநறிப்படுத்த கதாற்ைம் 
சபற்ை முதலாவது ெட்டமாக விளங்குகிைது. 
நுண்கடன்களின் பிரகயாகத் தன்னம 

பணம் இன்றி எனதயுகம நுகரமுடியாத நினலயில்தான் உலகம் இயங்கிக் சகாண்டிருக்கிைது. 
பணத்தினை எவ்விதம் உனழக்கலாம், வருமாைத்தினை எவ்விதம் சபற்றுக்சகாள்ளலாம் என்பகத 
ஒவ்சவாரு உனழக்கும் தனிமனிதர்களது எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. பணம் என்பது ஒரு 
மூலதைத்திற்காை கருவியாகப் பயன்படுகின்ைது. சபாருளாதாரச் ெமூகத்தின் கதனவகள் என்பது 
நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் சகாண்டுதான் செல்கின்ைை. மக்கள் உனழக்கும் பணத்தினைக் 
சகாண்கடா அல்லது கெமிப்புக்களினைக் சகாண்கடா அல்லது கடன்கனள சபற்ைாவது நுகர 
முற்படுகின்ைைர். பணத்தினைக் சகாண்டு சபற்றுக்சகாள்ள முடியாத விடயங்ககள இல்னல 
எைலாம். அந்த வனகயில் நுண்கடன்கள் பல நன்னமகனள சபற்றுத்தருகின்ைை.  

நுண்கடனினைப் சபற்றுக்சகாள்ளும் கடைாளி தாம் எந்த கநாக்கத்திற்காக நுண்கடனினைப் 
சபற்றுக்சகாள்கின்ைாகரா அத்தனகய அவரது கநாக்கம் நினைவு செய்யப்படும். தமக்கு இருக்கின்ை 
கதனவகளினை நினைவுசெய்து சகாள்வதற்குத் தம்மிடம் கபாதிய அளவு பணம் இல்லாத நினலயில் 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   20 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com 

தமது கதனவகனள நினைவுசெய்ய மக்கள் கடன்களினைப் சபற்றுக் சகாள்கின்ைைர். எைகவதான் 
ஏகதா ஓர் அளவில் தனிமனிதைது பணத்துடன் சதாடர்புனடய கதனவகள் இவ் நுண்கடன்கள் 
மூலம் நினைவுசெய்யப்படுவதனைக் காணலாம்.  

வறுனம ஒழிப்புத் திட்டமாகச் சிறுகடன் திட்டங்கள் முன்சமாழியப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் 
அடிப்பனடயில் இனவ ஏனழகளின் வருமாை மட்டத்தினை அதிகரிப்பதாகவுள்ளது. கடைாளிகள் 
மினகயாை கநரத்தினைப் பயன்படுத்திப் பணம் ஈட்டக் கூடியதாகவுள்ளது. இதைால் மக்களது 
நுகர்வு அளவாைது அதிகரித்துள்ளது. அதன் காரணமாக உற்பத்தி சபருக்க நினலனமயாைது 
உருவாகியுள்ளனமயினைக் காணலாம். மக்களினடகய காணப்படுகின்ை வருமாை ஏற்ைத்தாழ்வுகள் 
மற்றும் அந்தஸ்து நினலகள் என்பை ஓரளவுக்குச் ெரிசெய்யப்பட்டுள்ளனமயினைக் காணலாம்.  

அண்னமக் காலத்தினை எடுத்து கநாக்கும்கபாது சுயசதாழில் என்பது புதியசதாழில் 
வாய்ப்பிற்காை ஆதாரமாகக் காணப்படுகின்ை கபாதிலும் சபாருளாதார ரீதியாக முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த ஒன்ைாகக் காணப்படுகின்ைது. முதலீடுகள் குனைவாக இருப்பதைாலும், உற்பத்தி 
மட்டங்களும், சதாழிலாக்க நடவடிக்னககளும் குனைவாக இருப்பதைாலும் அபிவிருத்தியனடந்து 
வரும் நாடுகளில் கவனலயின்னம உயர்வாகக் காணப்படுகிைது.  
ெமூகத் கதனவகளுக்கு ஏற்ப சபாருளாதார, ெமூகக் கீழ்கட்டுமாை வெதிகள் பரவலாகக் கிராமிய 
துனைகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்படானம என்பதிைாலும் சபாருளாதாரத்தின் கிராமிய துனை மிகவும் 
தாழ்ந்த மட்ட அபிவிருத்தினயக் சகாண்டிருக்கிைது.  

மூலதை பற்ைாக்குனை, பிரகதெங்களில் காணப்படும் அரசியல் செல்வாக்கு, நிதி வழங்கும் 
நிறுவைங்களின் அதிக வட்டி வீதம் என்பவற்னைக் கருத்திற்சகாண்டு சுயசதாழில் 
முயற்சியாளர்கனள ஊக்குவிக்கும் முகமாக அரசு மற்றும் அரசு ொர்பற்ை நிறுவைங்கள் சுயசதாழில் 
முயற்சியாளர்களுக்கு நுண்கடன் மூலம் உதவிக் கடன்கனள வழங்கிை. சுயசதாழிலுக்காை 
நுண்கடன்கள் வழங்கப்பட்டதன் பின்ைர் வறியவர்கள் வறுனமயில் இருந்து சவளிகயைவும், 
சிறுசதாழில்கள் சதாடங்கவும், தமது வருமாைத்னதப் சபருக்கிக் சகாள்ளவும் காத்திரமாை 
பங்களிப்பினை வழங்கி வருகின்ைது.   

நுண்கடன்களினைப் சபாறுத்த வனரயில் அது எந்த விதமாை ஒரு செயற்பாடுகளுமின்றி 
எமக்கு இலகுவில் கினடக்கக் கூடியதாகவிருக்கின்ைது. எைகவ இத்தனகய நுண்கடைாைது 
கடனினைப் சபற்றுக் சகாள்ளும் பயைாளிக்கு நன்னமயினை சபற்றுத் தருகின்ைனமக்கு அப்பாலும் 
நாட்டின் சபாருளாதார வளர்ச்சி அபிவிருத்தி, கவனலவாய்ப்பிற்காை சிந்தனையினை 
கதாற்றுவித்தல், முதலீட்டுத் கதனவயுனடயவர்களுக்கு உதவி புரிதல் எைப் பல எண்ணற்ை 
பலன்களினைப் சபற்றுத் தருகின்ைனமயினைக் காணலாம்.  
நுண்கடன்களிைால் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் 

நுண்கடன் என்பது நுண்நிதியின் ஒரு அங்கமாகக் காணப்படுகின்ைது. அதிகளவாை நுண்நிதி 
நிறுவைங்களிைாகலகய நுண்கடன் கெனவகள் வழங்கப்படுகின்ைை. எனினும் நுண்நிதி 
நிறுவைங்களில் காணப்படும் ஒழுங்கற்ை நிதியியல் நனடமுனைகள் காரணமாக இன்று நுண்நிதியியல் 
நிறுவைங்களும் நுண்கடன்கனளப் சபற்றுக்சகாள்ளும் மக்களும் பல்கவறு பிரச்சினைகளுக்கு 
முகங்சகாடுக்ககவண்டிய நினல ஏற்படுகின்ைது. சிறுகடன்கள் ெமூகக் கட்டனமப்பில் மிகப் 
பாதகமாைத் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தும் ஒரு விடயமாக மாறியுள்ளது. நுண்கடன் திட்டங்களாைது 
ெமூக, சபாருளாதார, உளவியல் ரீதியாக பல தாக்கங்களினை ஏற்படுத்தி விடுகின்ைது.ஏகதா ஒரு 
கதனவ கருதி நுண்கடன்களினைப் சபற்றுக்சகாள்ளும்கபாது கடைாளி தாம் சபற்றுக்சகாள்ளும் 
கடனைச் ெரியாை விதத்தில் கட்டி முடிக்க முடியாத நினலயில் சிக்கலாை சூழ்நினல உருவாக 
ஆரம்பிக்கின்ைது. 

ெமூகப் பிரச்சினைகள் என்னும்கபாது நுண்கடன் நிறுவைங்களுக்குக் கடைாளிகளாை 
குடும்பங்களில் காணப்படும் பிள்னளகளின் கல்வி நினலயாைது பாதிக்கப்படுகின்ைது. சபண்கள் 
ஆண்களுக்குக் கீகழதான் கவனல செய்கின்ைார்கள். இந்தச் சூழ்நினலயில் குடும்பப் சபாறுப்பு 
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முழுவதுமாக இவர்களின் மீகத சுமத்தப்படுகின்ைது. இவர்களும் சிறுகடன் திட்டங்களுக்கு 
சவளிகயயாை கவனலகனளச் செய்யும்கபாது வீட்டு கவனலகனளக் குடும்பத்தில் சபண் 
பிள்னளகளின் மீது சுமத்துகிைார்கள். இதைால் சபண் பிள்னளகளினுனடய கல்வி நினலயாைது 
பாதிக்கப்படுகின்ைது. இதனைவிடவும் கடன்களினை உரிய திகதியில் செலுத்த கவண்டும் 
என்பதற்காகவும் பணத்தினைப் சபற்றுக்சகாள்ளும் மாற்று வழிமுனையாகவும் ஆண் பிள்னளகளின் 
மீது வருமாைம் சபறும் சுனமயாைது சுமத்தப்படுகின்ைது. இதைால் ஆண் பிள்னளகளிைது கல்வி 
நடவடிக்னகயாைது பாதிக்கப்படுகின்ைது. 

இன்று சிறுகடன்கள் மூலம் துஷ்பிரகயாக செயல்கள் தூண்டப்படுவதனைக் காணலாம். 
சிறுகடன் திட்டங்கனளச் செயற்படுத்தும் முகவர்கள் மூலமாகப் பல்கவறு துஷ்பிரகயாகங்கள் 
இடம்சபறுகின்ைை. இன்று வீடுகளுக்கக கநரடியாகச் சென்று கடன்சதானகனய அைவிடும் இம் 
முகவர்கள் கடைாளி கடனை மீள்செலுத்த முடியாத நினலயில் பாலியல் ரீதியாக லஞ்ெம் ககாரும் 
விடயங்களில் ஈடுபடுகின்ைைர். இது சதாடர்பில் இலங்னகயின் ஈ.பி.டி.பி செயலாளர் டக்ளஸ் 
கதவாைந்தா அவர்கள் 2016.11.28ஆம் திகதி பாரளுமன்ைத்தில் உனரயாற்றும் கபாது; இலங்னகயின் 
வடக்கு மாகாணத்தில் சபண்கள் இவ்வாைாை நினலயிைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கு 
அரசு தக்க நடவடிக்னக எடுக்க கவண்டும் எைவும் வலியுறுத்தியிருந்தார். கமலும் தற்சகானல 
என்னும் உயிரினை மாய்த்துக் சகாள்ளும் செயலுக்கும் நுண்கடன்கள் காரணமாக அனமகின்ைை. 
தற்கபாது அதிகமாை வங்கிகள் கடைாளி கடனுக்கு விண்ணப்பித்த சிறிது காலத்திற்குள்களகய 
உடைடியாக கடனைக் சகாடுத்த விடுகின்ைைர். நிறுவை உத்திகயாகத்தருக்கும் எவ்வளவு 
கடன்கனளக் சகாடுக்க முடியுகமா அவ்வளவு கடன்கனளக் சகாடுக்கும்படி அழுத்தம் 
சகாடுக்கப்படுகின்ைை.  

கடன்களினை வழங்கும் நிறுவைங்களுக்கு மக்கள்மீது கவனல இல்னல. இலாபத்தில் 
மாத்திரகம கவைமுண்டு. பலர் வட்டி மற்றும் கடனைத் திருப்பிக்சகாடுக்க முடியாமல் 
கபாகும்கபாது தங்கள் கடனமயினைத் தவறிவிட்ட உணர்விலும் சநருக்குதல்கள் ஏற்படும்கபாது 
அதற்கு முகங்சகாடுக்க முடியாமலும் குழம்பிப்கபாய் தற்சகானல செய்துசகாள்கின்ைைர். இதைால் 
இைந்தவரின் குடும்பம் கவனலயுறும். பிள்னளகளும் சபற்கைார்களிைது இச்செயலிைால் மிகவும் 
பாதிக்கப்பட்டு ஆதரவு அற்ைவர்களாகச் ெமூகத்தில் தூக்கி வீெப்படும் நினல உருவாகும்.  

“சிறுகடன் திட்டங்கள் உண்னமயாக வறிய மக்களுக்கு உதவுகிைதா? தனலனமத்தவ 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மூலமாை புதிய ொன்று” (Does Microfinance really help the poor? new 
Evidence from Flagship Programs in Bangladesh) என்ை தனலப்பில் ஐைதன் கமார்டுச் 
(Jonathan Morduch) அவர்களிைால் 1998இல் கமற்சகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின் முடிவினை 
கநாக்குமிடத்து கிராமிய வங்கியாைது வறுனமயினை இல்லாமல் செய்வதற்கும், வீட்டுத்துனை 
வருமாைத்னத அதிகரிப்பனதயும் தைது கநாக்கமாகக் சகாண்டிருந்த கபாதும் இத்திட்டமாைது 
வறுனமயினை இல்லாமல் செய்யவில்னல. ஏழ்னம நினலக்கு ஏதுவாை நலிவுற்ை தன்னமயினைக் 
ஏற்படுத்திவிடுகின்ைது என்பது முடிவாக சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.( Does Microfinance really 
Help the poor?, http;//www.cgap.org/blog/does-microcredit-really-help-poor-people 12.12.2017, 
4.50 pm) 

கடன்களினைப் சபற்றுக்சகாள்ள முற்படும்கபாது கடைாளிகள் பல இடர்கனள எதிர் 
கநாக்குகின்ைைர். நுண்கடன்கனள வழங்கும் நிறுவைங்கள் கடன்களுக்காக விதிக்கும் 
நிபந்தனைகனளச் சில மக்களால் பூர்த்தி செய்யமுடியாத நினல காணப்படுகின்ைது. எைகவ 
இவர்களிைால் கடன் சதானகயினைப் சபைமுடியாத நினல காணப்படுகின்ைது. எைகவ இவர்கள் 
தமது கதனவயினை நினைவுசெய்ய முடியாதநினல ஏற்படுகின்ைது. வங்கிகள் வழங்கும் அதி கூடிய 
வட்டிவீதமும் மற்றும் அதனை செலுத்துவதற்காை தவனணக் காலமும் குனைவாகக் 
காணப்படுவதைால் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தவதற்காக மீண்டும் கவறுசமாரு நிதிநிறுவைத்தில் 
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கடனைப் சபற்றுக்சகாள்ளும் நினலயினை உருவாக்கிக் சகாடுக்கின்ைது. இத்தனகய நினல 
கடைாளினய கமலும் கடன் வனலக்குள் சிக்கனவக்கின்ைது.  

நுண்கடன்கள் பணவீக்க நினலனமகளினை ஏற்படுத்துவதில் முக்கிய காரணியாகத் 
திகழ்கின்ைை. பணவீக்கம் என்பது நாட்டின் சபாதுவினல மட்டத்தில் ஏற்படுகின்ை சதாடர்ச்சியாை 
அதிகரிப்பினைச் சுட்டி நிற்கின்ைது. அரொங்கம் மட்டுமன்றி சபாதுமக்களும் பணவீக்கத்தில் 
அக்கனை சகாண்டுள்ளைர். அரொங்கம் சபாதுவாக பணவீக்கத்தினைத் தாழ்நினலயில் 
னவத்திருக்ககவ விரும்புகின்ைை. மக்கள் இப்பணவீக்கத்திைால் தமது சகாள்வைவு ெக்தியில் பாதிப்பு 
வருகமா எை அச்ெம் சகாள்கின்ைைர். பணத்தின் சபறுமதி பணவீக்கத்திைால் குனைவனடயும்கபாது 
பணத்தினை னவத்திருக்கும் எவரும் பாதிக்ககவ செய்வார்கள். பணவீக்கமாைது ெங்கிலித் 
சதாடர்கபால பல பிரச்சினைகனளத் சதாடர்ச்சியாக உண்டு பண்ணும். இது செலவுகனள 
உயர்த்துவதுடன் ஏற்றுமதிகளின் கபாட்டித் திைனை நலிவனடயச் செய்து இைக்குமதிகளின் 
அளவினைக் கூட்டுகின்ைது. இனவ இலாபங்கள், முதலீடு மற்றும் சவளியீடு கபான்ைவற்றிலும் 
கவனலவாய்ப்பு ஆகிய அனைத்திலும் பாதிப்புக்கனள ஏற்படுத்துகின்ைது.  

நுண்கடன்கள் பல உளவியல் ரீதியாை மை அழுத்தத்திற்கும் காரணமாக அனமகின்ைை. 
இன்னைய அவெர உலகில் எந்த ஒரு தனிமனிதனும் தன்னை மை அழுத்தத்திலிருந்து விடுவித்துக் 
சகாள்ள முடியாமல் சிக்கித் தவிக்கின்ைைர். தாம் ஒரு கடைாளி என்ை உணர்வு திைம் திைம் 
கடைாளினய வாட்டி எடுக்கின்ைது. கடன் சதானகனயனயக் கட்டி முடித்துவிட கவண்டும் என்ை 
சிந்தனை நாளுக்கு நாள் கடைாளிக்கு மை அழுத்தத்னதக் சகாடுக்கும் கபாது நாளனடவில் 
கடைாளியின் உடல்நினலயும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் நினலக்கு நுண்கடன்களாைது தள்ளி 
விடுகின்ைது.  

முரண்பாட்டு நினலயினை கதாற்றுவிப்பதாகவும் இவ் நுண்கடன்கள் காணப்படுவதனைக் 
காணலாம். அந்த வனகயில் கடன் வழங்குகின்ைவர் மற்றும் கடனினைப் சபற்றுக் 
சகாள்கின்ைவர்களுக்கு இனடயில் முரண்பாட்டு நினலயினைத் கதாற்றுவிக்கின்ைது. சிறுகடனை 
வழங்கும் நிதி நிறுவை முகவர்கள் கடன் சதானகனய மீள் சபற்றுக்சகாள்ளுதல் என்னும் 
விடயத்தில் கவைம் செலுத்தவதனையும் கடைாளியின் குடும்பத்தின் நினலனமயினைகயாஇ 
அவர்களின் ெந்தர்ப்ப சூழ்நினலயினைகயா கருத்திற்சகாள்ள தவறுகின்ை நினலயில் கடன் 
சதானகயினைக் கட்ட முகவர்கள் இறுக்கமாை முனையில் செயற்படுவதாைாலும் கடைாளி 
கடனைக் கட்ட முடியாத நினலயிலும் இருவருக்கினடயிலும் முரண்பாடாைது ஏற்படுகின்ைது.  
கமலும் குடும்ப உறுப்பிைர்களுக்கு இனடயிலும் முரண்பாடு கதான்றுகின்ைது. குறிப்பாகக் கணவன் 
மனைவிக்கு இனடயிகல முரண்பாடு உருவாகின்ைது. அதாவது நுண்கடன் நிறுவைங்களுக்கு 
அதிகளவில் கடைாளிகளாக மாறுகின்ைவர்கள் ஒப்பீட்டளவில் சபண்களாகத்தான் 
காணப்படுகின்ைார்கள். எைகவ சபண்கள் கடனைப்சபற்று ஏகதா ஒரு கதனவக்காக அதனைப் 
பயன்படுத்தியிருப்பர். கடன்சதானக கட்ட ஆரம்பித்த பின்ைர் அந்த கடன் சதானகக்காை 
பணத்தினைச்செலுத்துவதற்கு மனைவி கணவனிடம் பணம் ககட்கும்கபாது கணவனிடம் பணம் 
இல்லாத நினலயில் இருவருக்கினடயிலும் முறிவு ஏற்படத் சதாடங்குகின்ைது. சில கவனளகளில் 
கணவனுக்குத் சதரியாமல் மனைவி கடன்சபைல் அல்லது மனைவி கவறு ஒரு நபருக்குக் கடன் 
சதானகயினைப் சபற்றுக்சகாடுத்தல் என்ைவாறு பல காரணங்களிைால் குடும்பத்தில் ெச்ெரவுகள் 
ஏற்படுகின்ைை.  

எந்தசவாரு கடனைப் சபறும்கபாதும் ஒரு நபகரா அல்லது இரு நபகரா குறித்த 
கடைாளிக்குப் பினணயாகச் ொட்சி னகசயாப்பமிடும் நினல காணப்படுகின்ைது. எைகவ இவ்விதம் 
ொட்சி னகசயழுத்திடும் நபர் கடைாளியின் மீது நம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயில் குறித்த நபருக்குப் 
பினண நிற்கின்ைார். கடன்சதானக சபைப்பட்ட பின்ைர் தவனண முனைகளில் கடன் 
சதானகயாைது கடைாளியிைால் ெரியாை முனையில் செலுத்த தவறுகின்ை பட்ெத்தில் குறித்த 
நுண்கடன் நிறுவைமாைது கடைாளினயக் கடனைக் கட்டி முடிக்குமாறு பணிக்கும். அவ்வாறு 
கடைாளி கடன் சதானகயினைக் கட்ட தவறுகின்ை பட்ெத்தில் குறித்த கடைாளிக்குப் பினணயாக 
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இருந்த நபர் கடன் நிறுவத்தின் அழுத்தங்களுக்கு உட்படுகின்ைார். இதைால் கடைாளிக்கும் மற்றும் 
கடைாளிக்குப் பினணயாக இருந்தவருக்குமினடகய பிணக்குத் கதான்றுகின்ைது. 

கடைாளியிைால் கடன் சதானகயினைக் கட்ட இயலாத நினலயில் அவர் கடன் சபற்றுக் 
சகாண்ட நிறுவைத்தின் கமாெமாை செயற்பாடுகளுக்கு உட்பட கவண்டிய நினல உருவாகின்ைது. 
இதைால் கடைாளி, ஏமாத்துக்காரர் என்கின்ை பட்டம் சூட்டப்பட்ட நினலயில்தான் வாழும் நினல 
உருவாகின்ைது. இதனைவிடவும் மதுபாவனையின் பாதிப்பும் ெமூகத்தினைப் பாதிக்கின்ைது. மனைவி 
கடனினைப் சபறும்கபாது கணவன் அதனைத் தவைாை முனையில் மதுபாவனையில் மூழ்கிக் 
கனரத்துவிடுகின்ைான். இதைால் ஒட்டு சமாத்த குடும்பமும் இதைால் பாதிக்கப்படுகின்ைது.  

அறியானமயிைால் தமது வருமாைத்னத மீறிக் கடனைப் சபற்றுக் சகாள்வதைால் கடனில் 
இருந்து இருந்து மீள முடியாத நினல உருவாகிைது. அதாவது நுண்கடன் நிறுவைங்களிைது 
விண்ணப்பங்கள் மற்றும் விதிமுனைகள் என்பை ஆங்கில சமாழியிகல காணப்படுவதைால் 
நுண்கடன்கனளப் சபற்றுக் சகாள்கின்ை மக்கள் குறித்த நிறுவைத்தின் கடன்சதானக சதாடர்பாை 
பூரணமாை விளக்கத்தினைப் சபற்றுக்சகாள்ள முடியாத நினலயாைது காணப்படுகின்ைது. எைகவ 
எல்கலாரும் கடன் எடுக்கின்ைார்கள் நாமும் கடனைப் சபைலாம் என்ை ஆனெ தூண்டப்பட்ட 
நினலயில் கடனுக்குள் கபாய் சிக்கிக் சகாள்கின்ைைர். கடன் சதானகயினைக் கட்ட ஆரம்பிக்கின்ை 
கபாதுதான் உண்னமயாை நினலயினைக் கண்டு சகாள்கின்ைைர்.  

தம்முனடய வழனமயாை வருமாைத்தினைக் சகாண்டு கடன் சதானகயினைக் கட்டவும் 
முடியாமல், கடன் சதானகயில் இருந்து மீளவும் முடியாமல், குடும்பத்தினைக் சகாண்டு ெரிவர 
நடத்தவும் முடியாமல் அல்லல்படுகின்ைைர். கடன்கனளப் சபற்றுக் சகாள்கின்ை கடைாளிகளின் 
குடும்பத்தினுனடய எதிர்கால பணத்துடன் சதாடர்புனடய நல்ல திட்டங்களாைது பாதிக்கப்படும். 
கடன்களில் சிக்கித் தவிப்பதைால் சபற்கைார்கள் தமது பிள்னளகளுக்குக் கூட கபாொக்காை 
உணவினைக் சகாடுக்க முடியாத நினலயில் காணப்படுவர். இவ்வாறு பல்கவறுபட்ட பாதகமாை 
தாக்க வினளவுகளினை நுண்கடன்கள் ஏற்படுத்துகின்ைது. 
தீர்வுகள் 

நுண்கடன் ஏற்படுத்தும் பாதகமாை தாக்க வினளவுகளுக்கு நுண்கடன் நிறுவைங்களும் 
மற்றும் கடைாளியும் இவ் கமாெமாை பிரச்சினையில் இருந்து மீள்வதற்காை உபாயங்களினைக் 
கண்டு அதற்ககற்பச் செயற்பட கவண்டும். நுண்கடன்களினைப் சபாறுத்த வனரயில் நுண்கடன் 
திட்ட கநாக்கங்கனள நினைகவற்றிக் சகாள்வதற்குப் கபாதியளவாை விரிவாக்கமாை 
செயற்றிட்டங்களினைக் சகாண்ட உறுதியாைதும், வினைத்திைன் மிக்கதுமாை நுண்பாக நிதியியல் 
முனைனமசயான்று காணப்படுதல் கவண்டும். அவ்வாைாை பலம் சபாருந்திய நுண்பாக நிதியியல் 
நிைவை முனை உருவாகுவதற்கு அந்நிறுவைங்கள் சிைந்த நுண்பாக நிதியியல் நனடமுனைகனளக் 
கனடப்பிடித்தல் அவசியமாகும்.  

அகநகமாை நுண்பாக நிதி நிறுவைங்கள் தாம் வழங்குகின்ை கடன்களுக்கு அதிக வட்டினய 
அைவிடுகின்ைை. நிதியங்கனளத் திரட்டுவதற்காக ஏற்ககவண்டி கநரிடுகின்ை அதிக செலவீைம், 
இடகநர்வு தவனணத் சதானககள் (Margin & Risk) ஆகிய காரணிகள் அதிக வட்டி 
அைவிடுவதற்குக் காரணமாக அனமகின்ைை. அந்த அனைத்து காரணிகனளயும் கருத்திற் சகாண்டு 
வட்டி வீதத்தினைத் தீர்மானிக்கின்ை முனையியல் ஒன்னை அனமப்பதன் மூலம் கடன்பட்கடாருக்குப் 
பாதிப்பு ஏற்படாத விதத்திலும் நிறுவைத்திற்கு நட்டம் ஏற்படாத வனகயிலும் ெமநினலயாை 
விதத்தில் ஆராய்ந்து வட்டி வீதத்னதத் தீர்மானிப்பதற்கு இயலுமாயிருக்கும்.  

கமலும் கடைாளிகளினைப் சபாறுத்தவனரயில் அவர்களின் கநாக்கம் கடனைப் சபற்று 
அதனைக் சகாண்டு தங்களிைது கநாக்கத்னத நினைவு செய்து சகாள்வகதயாகும். சபரும்பாலாை 
கநரங்களில் கடைாளிகள் தாம் சபற்றுக் சகாள்ளும் கடனுக்காை வட்டி வீதங்கனள அறியாத 
நினலகய காணப்படுகின்ைது. எைகவ கடன்பட்கடார் தாம் செலுத்தும் வட்டி வீதத்னதத் 
திட்டவட்டமாக அறிந்து சகாள்ளும் சபாருட்டு அந்த வட்டி வீதங்கனள ஆண்டு வட்டி 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   24 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com 

வீதங்களாகக் காட்டுதல் முக்கியமாைதாகும். ஒவ்சவாரு வனகக் கடனுக்கும் அைவிடுகின்ை வட்டி 
வீதங்கனளப் சபாது மக்கள் அறிந்து சகாள்ளும் சபாருட்டு ஆவணமாக சவளியிடுதல் கவண்டும். 

கடன் அைவிடும் தகுந்த முனையியல்கனள அனமத்தல் மற்றும் அது சதாடர்பில் பகிரங்கத் 
தன்னமயுடன் கூடியதாகச் செயற்படுதல். இதன் மூலம் வாடிக்னகயாளர்களுனடய நலன் உறுதி 
செயற்படும் என்பகதாடு கடன் அைவிடும் சபாருட்டு ஆக்கிரமிப்பு ரீதியிலாை 
சகாள்னககனளக்கனடப்பிடித்தல் சதாடர்பில் நுண்பாக நிதியியல் நிறுவைங்கள் மீது 
விடுக்கப்படுகின்ை குற்ைச்ொட்டுக்கனள இவ்வாைாை சகாள்னககளின் ஊடாக 
குனைத்துக்சகாள்வதற்கு இயலுமாைதாகவிருக்கும். கட்டாய கெமிப்புக்கனள அல்லது காப்புறுதித் 
தவனணத் சதானககனளக் கடைாளியிடமிருந்து அைவிடாதிருத்தல். கடன்சபறும் சபாருட்டு 
கமற்சகாள்ளப்படுகின்ை கட்டாய கெமிப்புக்கள் சதாடர்பில் குனைந்தபட்ெ வட்டி வீதங்கனளத் 
தீர்மானித்து அவற்றினை சவளியிட கவண்டும். அத்கதாடு கடனுக்காை வட்டி வீதங்கனளக் 
குனைத்து செல்கின்ை மீதிக்கு கணிப்பிட கவண்டும்.  

குடும்ப பின்ைணினயக் கருத்திற் சகாண்டு பிள்னளகள் பாடொனல இனடவிலகல், 
சிறுவர்கள் சதாழிலுக்குச் செல்லுதல் கபான்ை ெட்ட ரீதியாை தண்டனைக்குரிய விடயங்கனளக் 
கருத்திற் சகாண்டு கடன் சகாடுத்தல் சதாடர்பாை நிபந்தனைகனள உருவாக்குதல் கவண்டும். 
நுண்கடன் வழங்கும் நிறுவைங்கள் குடும்பப் பின்ைணினயயும் நிபந்தனைகளில் ஒன்ைாகச் கெர்க்க 
கவண்டும். கணவன் மனைவிக்கினடயில் கடன்சதானக ொர்பாை கூட்டுப் சபாறுப்பினை 
ஏற்படுத்தும் வண்ணம் நிபந்தனைகனள விதிக்க கவண்டும். நுண்கடன்கள் சதாடர்பாகப் சபண்கள் 
மத்தியில் விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்த கவண்டும். கடன் திட்டங்கனள அமுல்படுத்தும்கபாது 
இதற்சகை ஒரு அரெ அதிகாரி ஒருவர் சபாறுப்பாக்கப்பட கவண்டும். சபாறுப்பாக்கப்பட்ட 
அதிகாரி கடன் திட்டம் சதாடர்பாை நிபந்தனைகள் ெரிவர விளக்கப்படுகின்ைதா?, வட்டி வீதங்கள், 
அைவீட்டுப் பணம் சதாடர்பில் ெரிவர சதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதா? மற்றும் அது சதாடர்பாை 
ெட்ட ரீதியாை நனடமுனைகள் பின்பற்ைப்பட்டுள்ளதா? என்பை சதாடர்பில் சபாறுப்புக்கனளக் 
சகாண்டிருக்க கவண்டும்.  

வழங்கப்பட்ட கடன் குறிப்பிட்ட கநாக்கத்னத அனடகின்ைதா என்பனதக் கண்காணித்தல். 
அத்கதாடு கடன்கனளக் கூடுமாைவனர பகுதியளவில் வழங்குதல். நுண்கடன் வழங்கும் 
நிறுவைங்கள் சுயசதாழிலுக்காை கடன்கனள வழங்கிய பின்ைர் அது சதாடர்பாை 
பார்னவயிடலுக்காை சபாறிமுனைகனளச் செயற்படுத்தல். நிதி நிறுவைங்கள் 
ெட்டவிகராதமாகச்செயற்படும் தமது பணியாளர்கள் மீது ெட்ட ரீதியாை நடவடிக்னக 
கமற்சகாள்வதற்கு நிதிநிறுவைங்கள் முன்வர கவண்டும். கமலும் கடன் வழங்கும் நிறுவைம் ொர்ந்த 
அதிகாரிகளுக்கும், குடும்ப உறுப்பிைர்களுக்குமினடயிலாை உைவு முனையில் சீராை தன்னமயினைப் 
கபணக்கூடிய சபாறிமுனையினை ஏற்படுத்துதல். மனிதாபிமாைமற்ை தரக்குனைவாை நடத்துகின்ை 
தன்னம கபான்ைனவ மனித உரினம ொர்ந்த விடயங்களுக்கு ஊடாக முன்னுரினமப்படுத்தப்படல் 
கவண்டும். இவ்வாைாை தீர்வுகளினைச் ெரிவர முன்சைடுக்கப்படுகின்ை கபாது நுண்கடன் என்னும் 
பாதகமாை தாக்க வினளவுகளில் இருந்து ெமூகத்தினையும் மற்றும் நாட்டினையும் பாதுகாக்க 
முடியும். 
முடிவுனர 

அபிவிருத்தியுடன் கூடிய நாட்டினைக் கட்டிசயழுப்புவதில் நுண்கடன்களின் பங்கு 
இன்றியனமயாததாகக் காணப்படுகின்ைது.மக்களது வாழ்க்னகயில் இவ் நுண்கடன்கள் மூலம் பல 
முன்கைற்ைகரமாை செயற்றிட்டங்கள் நடந்கதறியுள்ளது. வறுனமக் ககாட்டின்கீழ் வாழ்கவாரின் 
வறுனமயினை அனரப்பங்காக குனைப்பதற்காை மிகலனிய அபிவிருத்தி திட்ட குறிக்ககாள்கனள 
அனடய நுண்கடன் திட்டமாைது உதவுவதாக இருந்தாலும் இன்னைய காலகட்டத்தில் பல்கவறு 
ெமூக மற்றும் சபாருளாதார ரீதியாை பல பிரச்சினைகளின் உருவாக்கத்திற்கும் அதிகரிப்பிற்கும் 
வழிெனமக்கும் காரணியாக உருவாகியுள்ளனம நனடமுனை உண்னமயாகின்ைது. நுண்கடன் என்னும் 
மானய வனலக்குள் பகுத்தறிவு சகாண்ட மனிதர்கள் சதரிந்தும், சதரியாமலும் வீழ்ந்து 
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சகாள்கின்ைைர். நுண்கடன் மூலம் ஏற்படுகின்ை பாதகமாை தாக்க வினளவுகளினைச் ெர்வொதாரண 
விடயமாக கருதிவிடக் கூடாது. அதற்குத் தக்க நடவடிக்னககனள எடுப்பதன் மூலகம ெரியாை ஒரு 
அவிபிருத்தியுடன் கூடிய நாட்டினை கட்டிசயழுப்ப முடியும்.  
துனணநின்ைனவ 

 அமலநாதன் எஸ், (2006), “சிறுகடன்”, குமரன் பதிப்பகம், சகாழும்பு. 
 இராகெந்திரன் ரா. (2000), “ெமூகப்பிரச்சினைகள்”, அண்ணாமனல பல்கனலக்கழகம், ஆக்ெப் செட் 

பிரின்ரஸ், ஃபாவா முதலியார் சதரு, சிதம்பரம். 
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சவண்ணீர்வோய்க்கோல் இரோ.போண்டிப்புலவர் 

வோழ்வும் வரலோறும்  

சே.முனியோமி 

தமிழ் உதவிப் சேராசிரியர் 

ஜெ.பீ, கலை அறிவியல் கல்லூரி 
 ஆய்க்குடி, ஜதன்காசி. 

தமிழிலக்கியத்னதப் சபாறுத்தவனர இத்தனை வனக எண்ணிக்னககளாை இலக்கியங்கள்தான் 
உண்டு அல்லது பனடக்கப்பட்டுள்ளசதை அறுதியிட்டு வனரயறுக்க இயலாது. இருப்பினும் 
பல்லாயிரக்கணக்காை நூல்கள் கினடத்த கபாதிலும் அவற்னைக் னகயிற்கினடத்த, அழிந்து கபாை 
நூல்கசளை இருவனகயாகப் பிரிக்கலாம். அதிலும் சுவடி வாயிலாககவ சபரும்வாரியாை   
இலக்கியங்கள் உருப்சபற்ைை. அனவ பாதுகாக்கப்படாததன் நிமித்தம் பல இலக்கியங்கள் மனைவு 
திைத்னதச் சூட்டிக்சகாண்டை. இன்றும் ெங்க இலக்கிய நூல்கள் உருப்சபற்று நம் கரங்களில் 
நினலப்பதற்கு முழுமுதற்காரணம் உ.கவ.ொ எனினும் அது மினகயாகா. சி.னவ.தா. கபான்ை   
ஆளுனமகளின் தளராது கொர்ந்துகபாகாது  இனடவிடாது முயன்ைதன் வினளவால் ெங்க 
இலக்கியங்கள் தத்தம் பிைந்த திைத்னதத் தக்க னவத்துக் சகாண்டை.  1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
கதான்றிய இலக்கியங்கனளத் தனிசயாருவைாகத் கதடி அனலந்து கெகரித்த நினலப்பாடுகனள ‘என் 
ெரித்திரத்தில்’ படிக்கும்கபாது உ.கவ.ொ. தமிழ்மீதும் தமிழிலக்கியங்கள் மீதும் சகாண்ட 
உன்ைதமாை அன்பிற்கு ஈடுயினண ஏதுமில்னல என்பனத உணர முடிந்தது.  

பல்கவறு காலக்கட்டங்களில் மனிதனின் வளர்ச்சிநினல மாறும்கபாது இலக்கியத்தின் 
வளர்ச்சித் தன்னம மாற்ைங்சகாள்கின்ைை. ெமகாலங்களில் எவ்வனக இலக்கியங்கள் 
கபெப்படுகின்ைகதா அதுகவ இலக்கியங்களாகப் பிரதிபலிக்கப்படுகின்ைை. நீதி வலிந்து கபசும் 
காலத்தில் அைஇலக்கியமும், ெமயம் ஏத்திப் கபசும் காலங்களில் பக்தி இலக்கியமும், இதுகபால் 
சிற்றிலக்கியப் பனடசயடுப்பின் காலங்களில் உலா, தூது, பள்ளு, குைவஞ்சி, அந்தாதி, 
பிள்னளத்தமிழ், ெதகம் கபான்ை இலக்கிய வனககளும் கதான்றுவது இயல்கப. தற்கபாது 
கணினித்தமிழ் ொர்ந்த இலக்கியங்கள் பனடசயடுப்பதுகபால அவ்வவ் காலங்களில் இவ்வாறு 
கதான்றுவது புதியதன்று.  

ஆக, இலக்கியங்கனளப் பனடப்பவர், பாதுகாப்பவசரை ஒவ்சவாருவரும் 
கபாற்ைப்படத்தக்கவர்ககள. அவ்வனகயில் அறியப்படாப் புலவர் வரினெயில் புலவர் 
இரா.பாண்டியன் பல சிற்றிலக்கியங்கனள ஈன்சைடுத்துள்ளார். புலவரின் இலக்கியப் பனடப்புகள் 
அச்ொக சவளிவந்துள்ளைகவ தவிர அவனரப் பற்றியும் அவரின் பனடப்புப் பற்றியும் முற்றிலும் 
கபெப்படவில்னலசயை அறிய முடிகிைது. இலக்கியத்தின் வாயிலாக விருந்தளித்த புலவரின் 
பனடப்புகனளத் தமிழுலகம் அறிந்து ஆய்வுக்குட்படுத்த கவண்டுசமனும் கநாக்கில் இக்கட்டுனர 
அனமகின்ைது. 
பிைப்பும் வளர்ப்பும் 

  இராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூரிலிருந்து ஐந்து கிகலாமீட்டர் சதானலவில் 
அனமந்துள்ள சவண்ணீர்வாய்க்கால் எனும் ஊரில் 1944ஆம் ஆண்டு பசுபதி - அழகம்மாள்    
என்கபார்க்கு ஒகர புதல்வைாகப் பிைந்தவர் இரா.பாண்டியன். தைது தந்னத கவிஞராக 
விளங்கிடினும் கவித்துனையில் முழு ஈடுபாடற்ைவராகவும், மதுபழக்கமுனடயவராகவும் திகழ்ந்ததால் 
தைது சிறிய தந்னத கூ.கா.இராமொமி என்பவரால் 16 வயதில் தத்சதடுத்து மகலசியாவிற்கு 
அனழத்துச் செல்லப்பட்டார். தைது வாழ்க்னகத் துனணவியாக அத்னத மகள் வள்ளிமயில் 
என்பவனர 23ஆம் வயதில் திருமணம் செய்துசகாண்டார். 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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  பிைாங்கு செந்தமிழ்க் கலாநினலயத் தனலவர் முதுதமிழ்ப் சபரும்புலவர் தமிழகவள், 
தவத்திரு சுவாமி இராமதாெனர (சகாளுந்தனர) அன்பு குருவாக ஏற்று இலக்கிய, இலக்கணங்கனளத் 
கதடகலாடு பயின்று வந்தார். இவருனடய பரம்பனரயிைர் புலவர்களாகயிருந்ததன் வினளவால் 
இளனம முதற்சகாண்கட கவினதத் துனையில் தன்ைார்வமும் ஈர்ப்பும் சதாற்றிக் சகாண்டது. 
1960களில் எழுத்துத்துனையில் காலடி னவத்தார். சதாடர்ச்சியாக எழுத்துத் துனையில் மூழ்கி 
முத்சதடுக்கும் திைம் வயப்பட்டது. சுமார் பத்தாயிரம் பாடல்கனள எழுதியும், நூற்றுக்கு கமற்பட்ட 
கவினதப் கபாட்டிகளில் பங்கு சகாண்டு எண்ணற்ை சபாற்பதக்கம், சராக்கம் எைப் பலவனகயாை 
பரிசுகனளப் சபற்றுள்ளார். 
நன்றி மைவானம 
 புலவரின் சிறிய தந்னத கூ.கா.இராமொமி, தன்னைப் பிைாங்கு அனழத்துச் சென்று படிக்க 
னவத்து உயர னவத்த நன்றிக்கடனை மைவாமலிருக்க தன்சபயருக்கு முன் இரா.பாண்டியன் எைத் 
தன்னை அனழத்துக் சகாண்டார். இதனை அருள்மிகு கூத்தப்சபருமாள் அந்தாதி எனும் நூலில் 
  வஞ்ெகர்க்கு முன்சைன்னை 
   வாழனவத்த என்சதய்வம் 
  சநஞ்ெ மிலார் முன்சைன்னை 
   நிமிரனவத்த நல்லன்னை 
  செஞ்சொல்லார் சிற்ைப்பா 
   திரு. ராமொமிக்கக 
  அருஞ்சொல்லார் பனுவலினத 
   ஆக்குகின்கைன் காணிக்னக 
எை வரும் பாடல்வழி உணரலாம். இதில் அந்நூனல தன் சிற்ைப்பாவிற்குக் காணிக்னகயாக 
சூட்டிருக்கிகைன் எைக் கூறியிருப்பது, புலவரின் நன்றிமைவா உள்ளத்னத சவளிப்படுத்துகின்ைது. 
புனைசபயர்கள் 
  புலவரவர் ’வள்ளி மணாளன்’, ’மதுனர மாைன்’ எனும் புனைசபயர்களில் பல்கவறு 
சிறுகனதகனளயும், கட்டுனரகனளயும் எழுதியுள்ளார். 
இதழ்களும் பனடப்புகளும் 
 மகலசியாவில் சவளிவந்த நாகளடுகளாை தமிழ்முரசு, தமிழ் கநென், தமிழ் மலர் 
ஆகியவற்றில் இவரது பனடப்புகள் சவளிவந்துள்ளை. 
நிர்வகித்த சபாறுப்புகள் 
 தமிழ்மீது அளவற்ை அவா சகாண்டதின் நிமித்தம் தமிழ் இலக்கிய இயக்கங்களிலும் பல 
ெமூக இயக்கங்களிலும் முக்கிய சபாறுப்கபற்றுப் பணியாற்றியுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி செந்தமிழ்க் 
கலாநினலயச் சிலாங்கூர் கினளச் செயலராகப் பதவி வகித்துள்ளார். 
கவித்திைத்தால் சபற்ை பட்டங்கள் 
  புலவர் எண்ணற்ை கவினதகனள எழுதி ெமூகத்துடன் பயணித்துள்ளார். பல்கவறு 
இலக்கியக் கூட்டங்களில் கலந்தும் கபசியும் தமிழ்சமாழி வளர்ச்சிக்கு உறுதுனணயாக 
இருந்துள்ளார். சபாற்பரிசுக் கவிஞர், கவிஞர்க்ககா, கவித்சதன்ைல், னபந்தமிழ்ப் புலவர், செந்தமிழ்க் 
கவிமணி, மகாகவி கபான்ை பட்டங்கள் சபற்றுள்ளார். 
பிை புலவர்களின் புகழ்சமாழிகள் 
 அத்திப்பூ எனும் நூலுக்குப் பதிப்புனர வழங்கிய செந்தமிழ்க் கலாநினலயத்தார்,   

’’கலாநினலயக் குடும்பத்தில் ஒருவராை அவர் பாவலராகவும், நாவலராகவும், சீரிய 
பணியாளராகவும் இருந்து ஆற்றிய கெனவகள் சபரிதும் புகழுக்குரியனவயாகும், 
எந்தப் பிரச்ெனைனயயும் கூர்ந்து கநாக்கும் கூர்த்த மதியுனடய அவர் ெமுதாயச் 
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சிந்தனையுனடய கவினதகனளப் பனடப்பதில் னககதர்ந்தவர்’’ எைவும், 
’’தமிழ்க்கவினத வானில் அவர் ஒரு ஒளிர்கின்ை நட்ெத்திரம். தமிழ் கூறும் 
நல்லுலகில் தன் கவினதத் திைத்தால் பலருக்கும் நன்கு அறிமுகமாை 
இரா.பாண்டியன் அவர்கள் பூங்சகாடி என்ை காவியத்னதயும் கதாரணங்கள், வரத 
விநாயகர் பிள்னளத்தமிழ் என்ை நல்ல நூற்கனளயும் சவளியிட்டுத்தன் 
கவித்துவத்திற்கு முத்தினர பதித்தவர்’’  

எைக் குறிப்பிட்டுள்ளைர் (அத்திப்பூ, ப.5). 
அருள்மிகு கூத்தப் சபருமாள் அந்தாதி நூலுக்கு அணிந்துனர வழங்கிய முனியாண்டி  
“அழகுத் தமிழ்நலையில் அவர் ோடியுள்ள அந்தாதி, கற்கண்டின் சுலவ 
ேயப்ேதாகும் என்றால் மிலகயாகாது. அந்தாதி கட்ைலளக் கலித்துலறயில் 
ோடுவசத ோல்ஜேன்ற வழிநின்று சீரிய கவிமைர்கலள யாத்துள்ளார்’’ 

எைக் கூறியுள்ளார் (அருள்மிகு கூத்தப்சபருமாள் அந்தாதி ப.5). 
 அருள்மிகு வரத விநாயகர் பிள்னளத்தமிழ் எனும் நூலிற்கு வாழ்த்து சமாழி வழங்கிய கலா 
நினலயம் ொர்ந்த வண்ணக் கவிஞர்களின் வாழ்த்து சமாழியில், 
  சித்தி விநாயகரின் சீர்பரவப் கபர்பரவப் 
  பத்தியுடன் பாண்டியன்செய்த பாவமுது - நித்திலகம! 

கண்டார்க்கு வண்ணங் கனிந்தநிலா காவியஞ்செய் 
  பண்டிதர்க்கு மின்பப் பலா’ 
எை மு.முனியாண்டியும்,    

சீதக் குணத் திரகளான் 
மாணவர்க்குள் செல்வக் குழந்னத 
அருந்தமிழில் மாதவச் சித்தன் 
எைக்கினிய 
கபாதக்குழந்னத கவிவீர பாண்டியனின் 
பிள்னளத்தமிழ் 
நாதத்தில் நல்ல நனடயில் - செந்தமிழின் 
கபாதத்தில் நன்சைைகவ கபாற்று’’ 

எைப் புஷ்பகவணியும்,  
  வள்ளலிற்கு வள்ளல் வரத விநாயகரின் 
  பிள்னளத் தமிகழா சபருந்தமிழாம் - சதால்லுலகில் 
  பாண்டியன் கபர் நிற்கும் பலகால் மைம்விரும்பி 
  கவண்டியதும்கிட்டு வினரந்து’ 
 எைச் செந்துனைக் கவிஞர் கரு.முத்துகவலும்,    

பிள்னளயார் மீதிசலாரு பிள்னளத் தமிழ்பாடி 
  எல்கலாரும்கபாற்ை இனிதளித்த - வல்லகவி 
  பாண்டியனும் பாண்டியனின் னபந்தமிழும் நம்முளத்னதத் 
  தூண்டிவிடு மின்பச் சுடர்’’ 
எைச் செந்துனைக் கவிஞர் எஸ்.கக.வடிகவலும் வழங்கியுள்ளைர் (அருள்மிகு வரத விநாயகர் 
பிள்னளத்தமிழ், பக்,9,10). 

அருள்மிகு கருமாரி அம்மன் ெதகத்திற்குச் ொற்றுக்கவி பாடிய இராமதாெர் 
  முந்து தமிழ்ச்ெதகம் முற்றும் சதளிந்ததன்பின் 
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  சிந்னதக் கினியதாய்ச் செப்பிைான் - இந்த நறும் 
  காலத்திற் ககற்ை சதைக் கற்ை தமிழ்ப் புலவர் 
  ஞாலத்திற் ககற்சபன்ைார் நன்று!’’ 
எனும் சவண்பாவில் புலவரின் கவித்திைனமனயப் கபாற்றியுள்ளார் (அருள்மிகு கருமாரி அம்மன் 
ெதகம், ப,10). 
இயற்றிய நூல்கள் 
 புலவரவர்கள் சிற்றிலக்கிய வனககளாை பிள்னளத்தமிழ், ெதகம், அந்தாதி, புகழ்மானல, 
காவியசமைப் பல்கவறு நூல்கனள இயற்றியுள்ளார். அனவ: 

1. பூங்சகாடி (காவியம்) 
2. அருள்மிகு வரதவிநாயகர் பிள்னளத்தமிழ் 
3. அத்திப்பூ (காவியம்) 
4. கூத்தப்சபருமாள் அந்தாதி 
5. ொதுகுரு சுவாமிகள்  புகழ்மானல 
6. திருப்பாடல் திரட்டு (சதாகுப்பு நூல்) 
7. அருள்மிகு கருமாரி அம்மன் ெதகம் 
8. வாழவந்தம்மன் புகழ்மானல 
9. தண்ணீர் மனலயப்பன் 
10. திருப்புகழ்ச்சி மானல 
11. கருப்னபயன் புகழ்மானல 
12. நன்றி மலர்கள் 
13. கதாரணங்கள் (ெமூக எழுச்சி நூல்) 
14. கண்கள் கண்டகபாது (அச்சில்) 

பூங்சகாடி (காவியம்) 
 பிைாங்கு செந்தமிழ்க் கலாநினலயத்தாரால் 1978ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்ட நூல் 
பூங்சகாடி. 168 பக்கங்கனளக் சகாண்ட இந்நூலிற்கு சு.ொலமன் பாப்னபயா மதிப்புனர 
வழங்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இஃது காவிய நூலாதலின் இக்காவியத்திற்குக் கடவுள் 
வாழ்த்து, நதிவளம், இயற்னக வளம், பயிர்வளம், இளனமக்கைவு, கநாய்க்சகாடுனம, ஊழ்வினைப் 
பயன், அழுனக, தாலாட்டு, சபாறுனம, வீரம், அனமதி என்கின்ை பல்வனக தனலப்புகளில் பலவித 
ஓனெககளாடு காவியத்திற்குரிய அத்தனை தன்னமகனளப் சபற்று விளங்குகின்ைது.  
 இக்காவியமாைது நாற்பது இயல்கனளத் தாங்கி அறுசீர், எழுசீர், எண்சீர், 
விருத்தப்பாக்களாலும், கட்டனளக் கலித்துனை, அகவல், சவண்பா, சவண்டுனை முதலிய 
பாவிைங்களாலும் பனடக்கப்பட்டுள்ளது. இடம்/காலம் ஆகிய இரண்டிற்கும் தக்கவாறு 
பாடல்கனள ஏற்படுத்தி உவனமகனளக் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளது. உவனம, தற்குறிப்பு, 
ஏற்ைம், இயல்பு, விபரீதம் முதலிய அணிகளும் இனடயினடகய ஒளிர்கின்ைை.  

இக்காவிய நூலிற்கு முதுதமிழ்ப் சபரும்புலவர் தமிழகவள் தவத்திரு சுவாமி இராமதாெர் 
(05.04.1978 பிைாங்கு) அணிந்துனரயும், செந்தமிழ்ப் புலவர்மணி வீ.கக.சுப்பிரமணியம் (15.12.1977 
பிைாங்கு) ொற்றுக்கவியும்  வழங்கியுள்ளைர். 

இக்குறுங்காவியம், 1974ஆம் ஆண்டு மலாயா தமிழ் எழுத்தாளர் ெங்கம் நடத்திய 
குறுங்காவியப் கபாட்டிக்கு எழுதப்பட்டு, இரண்டாம் பரினெப் சபற்ைது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
அருள்மிகு வரதவிநாயகர் பிள்னளத்தமிழ் 
 பிள்னளத்தமிழ் என்பது தமிழிலக்கியத்தில் வழங்கும் பிரபந்தநூல் வனககளுள் ஒன்று. 
புலவர்கள் தாம் விரும்பிய சதய்வங்கள், புலவர் சபருமக்கள், ஆதீைகர்த்தர், அரெர், உபகாரிகள், 
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அவர் அவர்கட்கு உகந்தவர்கள் ஆகிகயானரக் குழந்னதயாக உருவகித்து கற்பனை பல அனமயப் 
பாடுவதாகும். இப்பிள்னளத்தமிழ் வரதவிநாயகர் மீது பாடப்பட்டதாகும். நமது தாய்சமாழி ஒரு 
சதய்வீக சமாழிசயன்பதால் எண்ணற்ைப் பாடல்கள் ஆன்மீகம் சதாடர்பாகாகவ சவளிவந்துள்ளை. 
அனதப்கபாலகவ இந்நூலும் ஆன்மிகத்னத சயாட்டிகய அனமகின்ைது.  
 பிைாங்கு செந்தமிழ்க் கலாநினலயத்தாரால் 1988ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்டது. காப்புப் 
பருவம், செங்கீனரப் பருவம், தாள்ப் பருவம், ெப்பாணிப் பருவம், முத்தப் பருவம், வருனெப் பருவம், 
அம்புலிப் பருவம், சிற்றிற் பருவம், சிறுபனைப் பருவம், சிறுகதர் பருவம் எைப் பத்து பருவங்களில் 
இந்நூல் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 இந்நூலுக்குச் ொற்றுகவினயத் தமிழ்கவள் செந்தமிழ்ப் கபாராளி சுவாமி இராமதாெர் 
பாடியுள்ளார். கரு.ொத்னதயா மகலசியா வாழ்த்துனரயும், வீகக.சுப்பிரமணியம் (பிைாங்கு), 
னெவமணி மு.முனியாண்டி (பிைாங்கு), திருமதி புஷ்பகவணி, செந்துனைக் கவிஞர் கரு.முத்துகவல், 
செந்துனைக் கவிஞர் எஸ்.கக.வடிகவல், செந்துனைக் கவிஞர் கவ.ஏனெயா, செந்துனைக் கவிஞர் 
குருபத்திரத்ைா கொனல முருகன் ஆகிகயார் வாழ்த்து சமாழி பாடியுள்ளைர். 
அத்திப்பூ   
 பிைாங்கு செந்தமிழ் கலாநினலயத்தாரால் 1990ஆம் ஆண்டு சவளிவந்த நூல் அத்திப்பூ. 
இஃது ஒரு காவியம். இது 506 பக்கங்கள் நான்கு காண்டங்கள்  (மலர்ச்சிக் காண்டம், சூழ்ச்சிக் 
காண்டம், திருப்பக் காண்டம், மறுமலர்ச்சிக் காண்டம்) ஐம்பத்னதந்து படலங்கள் ஆயிரத்து 
சதாள்ளாயிரத்து எண்பத்து நான்கு (1984) பாடல்கள் அனமந்துள்ளது. எளிய நனடயிலும் ஓரளவு 
கற்கைார் யாவரும் படித்தவுடன் புரியுமளவிற்கு புனையப்பட்டு ஆசிரிய விருத்தத்தில் 
எழுதியுள்ளார். ெமூக உணர்வுடன் ெமூக சீர்திருத்த கநாக்ககாடு பனடக்கப்பட்டுள்ள அகத 
கவனளயில், இலக்கிய இன்பம் அதைால் சினதவு படாதவனகயில் சிைப்பாக அனமந்துள்ளை. 
காப்பியப் சபயரும் சபாருத்தமும் 
 இற்னைக் காலங்களில் நாட்டின் மீதாை அக்கனை மக்களிடம் மலிந்தும் நலிந்தும் 
கிடக்கின்ைை. இக்காவியத்தில், அரென் மகனளக் காதலித்த குற்ைத்திற்காகக் கடுனமயாை 
தண்டனைகள் பல சபற்ைகபாதும் மைஞ்ெலியாது, நாட்னடக் காக்கக் தைது பணி 
முக்கியவாய்ந்தசதன்று கருதி, எவரும் அனழக்காது தாமககவ முன்வந்து, உதவிகள் பலபுரிந்து, 
பனகவர்கனளத் துவம்ெம் செய்து சபருவீரைாகக் காப்பியத்தனலவன் பனடக்கப்பட்டுள்ளான். 
அவ்வீரனும் மருத்துவக் குடியில் கதான்றியுள்ளான். மனிதப் பண்புகள் மனைந்து வரும் நாளில் 
அதில் திைனுனடயவைாய் முன்நிற்கின்ைான். இதனை எடுத்துனரக்கும் முகமாக, 
   நாடது கடத்தப் பட்ட 
    னகதிநா ைாை கபாதும் 
   நாடதுசமன்ைன் நாகட 
    நான்கவறு நாட்டா ைன்று! 
 `  மாடது கமயக் கூட 
    வக்கில்லா நிலமா ைாலும் 
   நாடனத மாற்ைாங் னகயில் 
    நல்கிடல் ஆண்னம யன்கை! 
எனும் அடிகள் அனமந்துள்ளை. இக்காவியத்தில் காப்பியத் தனலவனின் சிந்தனைகயாட்டங்கள் 
நாட்டுப்பற்றின் ஆழத்னதப் பிரதிபலிக்கின்ைை. அதுமட்டுமின்றி பல்கனல வித்தைாக, அவற்னைப் 
பலருக்கும் கற்பிக்கும் கனலஞைாக, மிக உயர்ந்த பண்பாளைாகப் பனடக்கப்பட்டு அவைது வீர 
வரலாற்னை எடுத்துனரப்பதாக இருப்பதால் இக்காவியத்தின் சபயர் ’அத்திப்பூ’ எை அனமந்திருப்பது 
ஏற்புனடயகத. 
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 காப்பியத் தனலவனின் அரெ மகனள காதலித்தக் குற்ைத்திற்காகக் கடுனமயாை 
தண்டனைகள் வழங்கப்பட்ட செய்திகள் சதன்படுகின்ைை. இக்காவியத்துடன்  நாட்டுபுைத் 
சதய்வமாை மதுனரவீரன் கனதயில் காணலாகும் நிகழ்வுகனள சபாருத்திப் பார்க்க முடிகின்ைது. 
மதுனர வீரன் கனத மன்ைனின் மகனளக் காதலித்தது குற்ைசமைக் கூறி மாறுகால் மாறு னக 
வாங்கப்பட்டனத உணர்த்துகின்ைது. மதுனர வீரனும் நாட்டுப் பற்றுமிக்கவைாய்த் திகழ்ந்ததால் 
இரவு கநரங்களில் குதினரயில் சென்று நாட்னட அச்சுறுத்திய கள்வர்கனள ஒழித்தார். ஆக மதுனர 
வீரனின் தாக்கம் அத்திப்பூவில் மலர்கிைது எைலாம். 
 இக்காவியத்திற்குச் சிைப்புப் பாயிரம் தமிழகவள் முதுதமிழ்ப் சபரும்புலவர் இராமதாெரால் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆசியுனரனயக் குன்ைக்குடி அடிகளார் வழங்கியுள்ளார். கமலும் ஆசியுனர 
வழங்கிய ஆண்டிலிருந்து நூலாைது எட்டு ஆண்டுகள் கழித்தபின்ைகர இந்நூல் சவளிவந்துள்ளது 
என்பனத அறியமுடிகிைது. 
 இக்காவியத்திற்கு அணிந்துனர சி.பாலசுப்பிரமணியனும் (துனணகவந்தர் தமிழ்ப் 
பல்கனலக்கழகம்), கக.தனுஷ்ககாடியும் (ஆசிரியர் முஸ்லீம் உயர்நினலப்பள்ளி, முதுகுளத்தூர்) 
வழங்கியுள்ளைர். ொற்றுக்கவிகனள வீ.கக.சுப்பிரமணியம் (பிைாங்கு), பி.எம்.அபுபக்கர் (மீெல்), 
வீ.ஏனெயா (பிைாங்கு) கபான்கைார் வழங்கிச் சிைப்பித்துள்ளைர். 
கூத்தப்சபருமாள் அந்தாதி 
 அந்தாதி எைப்படுவது யாப்பியலில் ஒரு சதானட வனகயாகும், அந்தாதி எனும் சொல் 
முடிவு என்னும் சபாருள் தரும். அந்தம், சதாடக்கம் என்னும் சபாருள்படும். ஒரு பாடல் 
முடிவிலுள்ள எழுத்து, அனெ, சீர், சொல், அடி அடுத்து வரும் பாடலின் சதாடக்கமாக அனமயும் 
பாடல்களால் ஆைது அந்தாதிச் செய்யுளாகும். அடுத்தடுத்து வரும் அடிகள் அந்தாதியாக அனமயும் 
கபாது அது அந்தாதித் சதானட எைப்படும். அந்தாதி அனமப்பு பாடல்கனள வரினெயாக 
மைப்பாடம் செய்வதற்கு எளினமயாக இருக்குசமன்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
 பிைாங்கு செந்தமிழ்க் கலாநினலயத்தாரால் 1993ஆம் ஆண்டு  சவளியிடப்பட்ட நூல் 
அருள்மிகு கூத்தப்சபருமாள் அந்தாதி. 58 பக்கங்கங்கனளக் சகாண்டு திகழும் இந்நூல் பாடல்கள் 
அனைத்தும் கட்டனளக் கலித்துனையால் அனமந்துள்ளது. அந்தாதித் சதானடயால் ஆை நூறு 
பாடல்களும், பின் வருனகப் பதிகம் என்ை பதிசைாரு பாடல்களும் அதனுள் அடங்கியுள்ளை. 
நூல் எழுந்ததற்காை காரணம் 
 கூத்தப்சபருமாள் என்பது புலவரின் குலசதய்வம். இக்குலசதய்வமாைது முதுகுளத்தூர் 
அருகிலனமந்த புளியங்குடி என்னும் சிற்றூர்க் கருகில் உள்ளது. கூத்தப்சபருமாள் சபரும்பாலன் 
எனும் சபயரிலும் அனழக்கப்படுகின்ைது. கவிஞர் கநாய்வாய்ப்பட்டு இருந்தகபாது இந்நூல் 
கதான்றியது என்பனத, 
  அண்னமயில் கநாய்வாய்ப் 
  பட்டிருந்த நினலயில் அருள்சகாண்ட 
  டாகவசித்து வருதி செய்து, 
  கட்டனளப் பிைப்பித்துப் பாடப் 
  பாலித்த படி இந்த 
  அந்தாதிப் பனுவனலப் பாடும் 
  கபறு கிட்டியது 
  இளனமக் காலந் சதாட்கட 
  எங்கள் குலசதய்வம் 
  கூத்தப் சபருமாள் மீதிற் 
  பாமானல சூட்ட கவண்டும்  
  என்று என்னுள் ஆர்த்தகவட்னக 
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  இதன்வழி நினைவுறுகிைது’ 
எனும் பா மூலம் சதளிவுபடுத்துகின்ைார். 
 அந்தாதி கட்டனளக் கலித்துனையில்தான் பாடகவண்டுசமன்ை மரபிற்ககற்ப  பாடனலக் 
னகயாண்டுள்ளார். கூத்தப் சபருமாள் அந்தாதியுடன் கூத்தப்சபருமாளுக்கு சபரும்பாலன் என்ை 
ஒரு சபயரும் இருப்பதால் சபரும்பால வருனகப் பதிகம் என்ை ஒன்னையும் இனணத்துப் 
பாடியுள்ளார். 
 இந்நூலுக்கு அழகு கெர்க்கும் வண்ணம் னெவமணிக் கவிஞர் மு.முனியாண்டி (பிைாங்கு) 
அணிந்துனரயும், செந்தமிழ்க் கலாநினலயம் பதிப்புனரயும் வழங்கியுள்ளது. 
ொதுகுரு சுவாமிகள்  புகழ்மானல 

பிைாங்கு செந்தமிழ்க் கலாநினலயத்தாரால் 1994ஆம் ஆண்டு சவளிவந்த நூல் ொதுகுரு 
சுவாமிகள்  புகழ்மானல. காலமளித்த கனி என்ை சபயரில் அபிராமம் குடமுருட்டி ஸ்ரீமத் (ெத்) 
ொது குருமார்களின் மீது பாடிய புகழ் மானலகய இந்நூல். முப்பத்தாறு பக்கங்களில் காணலாகும் 
இந்நூலாைது, காப்பு, முருகர் துதி, ெத்தி துதி, சிவன் துதி, ஐயப்பன் துதி, தமிகழ துனண எனும் 
தனலப்புகளில் காணப்படுகின்ைை. முப்பது பாடல்களில் ொதுகுரு சுவாமிகனளப் புகழ்ந்து 
பாமானலயாகப் பாடியுள்ளார். 

இந்நூலுக்குச் ொற்றுக்கவி வீ.கக.சுப்பிரமணியமும், ககாதவனும் (மகலசியா) பாடியுள்ளைர். 
திருப்பாடல் திரட்டு 
 பிைாங்கு செந்தமிழ்க் கலாநினலயத்தாரால் 1994ஆம் ஆண்டு சவளிவந்தத நூல் திருப்பாடல் 
திரட்டு. இஃது ஒரு சதாகுப்பு நூல். இந்நூனல இயற்றியவர் கா.கூ.கவலாயுதப்புலவர். 
இந்நூலாசிரியரின் கபரன் பாண்டிப் புலவரால் சதாகுத்து 104 பக்கங்களில் காணலாகின்ைை. 
நூலாசிரியர் கா.கூ.கவலாயுதப்புலவரின் காலம் பத்சதான்பதாம் நூற்ைாண்டு பிற்பகுதியும் 
இருபதாம் நூற்ைாண்டு முற்பகுதியும் ஆகும். பாஸ்கர கெதுபதி (1868-1903) ெமஸ்தாைத்தில் பரிசு 
சபற்ை புலவர்  வாழ்ந்த காலத்னதச் ொர்ந்தவர்.    . 
 முருகக் கடவுளின் சபருனமகனளயும், ஒவ்சவாரு ஊரிலும் இடம்சபற்ை  முருகக் கடவுள் 
பற்றி பாடப்சபற்ை பாடல்களும் இந்நூலில் இடம் சபறுகின்ைது, குறிப்பாக வரத விநாயகர் 
(சவண்ணீர்வாய்க்கால்), சதன்சகாடுமளூர் குமரக்கடவுள், பனடவீட்டு காவடிச்சிந்து, 
சீரனலவாய்ச்சிந்து, பழனி, கழுகுமனல, கதிர்காமம், திருக்சகாடுமளூர், திருக்குன்ைக்குடி, 
சிவசுப்ரமணியம், நவரெக்கீர்த்தனை, திருச்செந்தூர் திவ்விய வழிநனடச்சிந்து கபான்ை தலங்களில் 
அனமந்துள்ள கடவுனளப் பாடப்பட்ட பாடல்கள் இடம்சபற்றுள்ளை. கணபதி, சிவலிங்க பந்தம், 
முருகன் ரத பந்தம் ஆகிய சபயர்களில் சீட்டுக்கவினய வனரபடத்தின் மூலம் சுட்டியுள்ளார்.  
 இந்நூலுக்குச் ொற்றுக்கவி சதய்வம்நாயகம் பிள்னளயும் (சித்திரங்குடி), 
துனரச்சிங்கம்பிள்னளயும் (கடலாடி ெமஸ்தாை வித்துவான்), வித்வ சிகரான்மணி காயாம்பு 
ஐயங்காரும், அண்ணாச்ொமி ஐயங்காரும் (சபருங்கருனண), வீ.கக.சுப்பிரமணியமும் (பிைாங்கு) 
வழங்கியுள்ளைர்.   
 வாழ்த்துப்பா ககாதவனும் (பரமக்குடி) இரா.பாண்டிப்புலவரும் வழங்கியுள்ளைர். 
அருள்மிகு கருமாரி அம்மன் ெதகம் 

பிைாங்கு செந்தமிழ்க் கலாநினலயத்தாரால் சவளிவந்த நூல் அருள்மிகு கருமாரி அம்மன் 
ெதகம். 1995 ஆம் ஆண்டு சவளிவந்த இந்நூலாைது 96 பக்கங்கனளக் சகாண்டு திகழ்கின்ைது.  

ெதகம் என்பது தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியங்கள் எைவும் வடசமாழியில் பிரபந்தம் எைவும் 
அனழக்கப்படும் பாட்டியல் வனககளுள் ஒன்று. தமிழிலக்கியத்தில் சொல்லப்படும் அகப்சபாருள் 
அல்லது புைப்சபாருள் ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்னை அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு நூறு 
பாடல்களால் பாடப்படுவகத ெதகம் என்பது பாட்டியல் நூல்கள் சொல்லப்படும் இலக்கணம். 
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ெதகம் என்பது நூறு எைப் சபாருள்படும் வடசமாழிச் சொல் ஆககவ நூறு பாடல்கனளக் சகாண்ட 
சிற்றிலக்கியம் ெதகம் எைப்பட்டது  

நூல் கதான்றிய விதத்தினை இயம்புனகயில் 
    அருள்மிகு கருமாரி 
   அம்மன்கமல் ஒருநூல் 
   பாடகவண்டும் என்ை  
   எண்ணம் இதயத் தடாகத்தில் 
   அரும்பில் பல ஆண்டுகள் 
   ஆசியும், 
   மலராக ஏழு ஆண்டுகள் 
   காத்திருக்க கவண்டியதாயிற்று’ 
எனும் அடிகளில் விளக்குகிைார். 
 இந்நூல் சதாடக்கத்தில் காப்பு, கவலவர் துதி, கனலமகள் துதி, அனலமகள் துதி, ெத்தி துதி, 
நாரணன் துதி, பாண்டிமுனி ஐயா துதி, தமிழ் வாழ்த்து, ஞாைகுருநாதர் வாழ்த்து, குருமகான் 
கபாற்றி, அனவயடக்கம் எனும் தனலப்புகளில் ஒவ்சவாரு பாடல்கனளப் பாடியுள்ளார். அதன்பின் 
கருமாரி அம்மனை னவத்து நூறு பாடல்கனள எழுதியுள்ளார். இந்நூலாைது ெதக இலக்கியத்தின் 
தன்னம மாைாமல் அனமயப் சபற்றிருப்பது புலவரின் கவிப்புலனமனய பனைச் ொற்றுகின்ைது. 
 இந்நூலுக்கு அணிந்துனர மு.முனியாண்டியும் (பிைாங்கு), ொற்றுக்கவி 
ஏ.எம்.என்.இராமதாெரும் (பிைாங்கு), ககாதவனும் (பரமக்குடி) வழங்கிச் சிைப்பித்துள்ளைர். 
வாழவந்தம்மன் புகழ்மானல 

சவண்ணீர் வாய்க்கால் கவிமணி பதிப்பகத்தாரால் சவளிவந்த நூல் வாழவந்தம்மன் 
புகழ்மானல.  2000ஆம் ஆண்டு சவளிவந்த இந்நூலாைது 63 பக்கங்களாகத் திகழ்கிைது. 
சவண்ணீர்வாய்க்கால் என்ை நல்லூரின் கண் எழுந்தருளி இருக்கின்ை வாழவந்தாள் மீது அலங்கார 
நனடயில் மானலயாகத் சதாடுத்துள்ளார். 

 விநாயகர் துதி, கருப்னபயன் துதி, ொஸ்த்தா துதி, தமிழ் வாழ்த்து, எம்மான் ொது 
சுவாமிகள் துதி, குருவணக்கம் எனும் தனலப்புகளில் பாடல் பாடியுள்ளார். 

 இந்நூலுக்கு வாழ்த்துப்பா பண்டரிநாத இராக்காயி அம்மாள் குடும்பத்திைரும், 
ககா.கதகவந்திைார் - இலட்சுமியம்மாளும், கவிஞர் ககாவதனும் பாடியுள்ளைர். 

தண்ணீர் மனலயப்பன், திருப்புகழ்ச்சி மானல, கருப்னபயன் புகழ்மானல, நன்றி மலர்கள், 
கதாரணங்கள் (ெமூக எழுச்சி நூல்) கபான்ை நூல்கள் கினடக்கப்சபைவில்னல புலவரின் நூல்கள் 
அனைத்தும் ஆய்வுகுட்படுத்துமளவிற்கு உள்ளை. குறிப்பாக அத்திப்பூ  எனும் காவியத்னத 
முனைவர்பட்ட ஆய்விற்கும், பூங்சகாடி எனும் நாவல் ஆய்வியல் நினைஞர் பட்ட ஆய்விற்கும் 
கமற்சகாள்ளுதல் கவண்டும். அவ்வாறு னகயாளும்கபாது இலக்கியத்தின் தன்னமனயயும், புலவரின் 
பன்முகப் பனடப்பாகத் திைனையும் சவளிக்சகாணர வனகசெய்யும். 

முகனவ மாவட்டத்தில் பிைந்து இலக்கியத்தின் மீது கட்டுக்கடங்கா ஆர்வத்தாலும், 
கவித்திைன் வழியாக மகலசிய கவியுலகில் தைக்சகன்கைார் தனி இடத்னதப் பிடித்துக் சகாண்டார். 
இதைால் பல்கவறு தமிழறிஞர்களின் நட்புைவு சபற்றுச்சிைந்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி பல்கவறு 
அரசியல் தனலவர்களுடனும் சநருங்கிப் பழகியுள்ளார்.  

2007ஆம் ஆண்டு தைது 63ஆம் அகனவயில் மகலசிய மண்ணில் புலவரவர்களின் உயிர் 
பிரிந்தது. அவரது உடல் பல்கவறு தமிழறிஞர்கள், அரசியல் தனலவர்களின் சமளை அஞ்ெலியுடன் 
அடக்கம் செய்யப்பட்டது. அவரின் உடல் அனமதியாய் கிடத்தியிருந்தாலும் அவர் விட்டுச் சென்ை 
பனடப்புகள் இன்ைளவும் முணுமுணுத்துக் சகாண்டிருக்கின்ைை. 
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தகவலாளி 
புலவரின் மனைவி: பா.வள்ளிமயில் 
புலவரின் மகன்: பா.சவற்றிகவல் பாண்டியன் 

துனண நூற்பட்டியல்: 

 பாண்டியன்.இரா, அத்திப்பூ,1990, செந்தமிழ்க் கலா நினலயம், பிைாங்கு. 
 பாண்டியன்.இரா, அருள்மிகு கருமாரி அம்மன் ெதகம், 1995, செந்தமிழ்க் கலா நினலயம், பிைாங்கு. 
 பாண்டியன்.இரா, அருள்மிகு கூத்தப்சபருமாள் அந்தாதி, 1993, செந்தமிழ்க் கலா நினலயம், 

பிைாங்கு. 
 பாண்டியன்.இரா, பூங்சகாடி, 1978, செந்தமிழ்க் கலா நினலயம், பிைாங்கு. 
 பாண்டியன்.இரா, அருள்மிகு வாழவந்தம்மன் புகழ்மானல, 2000, கவிமணி பதிப்பகம், சவண்ணீர் 

வாய்க்கால், முதுகுளத்தூர். 
 பாண்டியன்.இரா, அருள்மிகு வரதவிநாயகர் பிள்னளத்தமிழ், 19988, செந்தமிழ்க் கலா நினலயம், 

பிைாங்கு. 
 கவலாயுதம்.கா,கூ, பாண்டியன்.இரா (சதா.ஆ), 1994, செந்தமிழ்க் கலா நினலயம், பிைாங்கு. 
 விக்கிப்பீடியா 
 மதுனர வீரன் கனத (பிை செய்திகள் கினடக்கப் சபைா) 

 www.google.com 
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  ோட்டுப்புறப் போடல்களின் வைர்ச்சிப் படிநிமலகள் 

முனைவர் இரா.சி. சுந்தரமயில் 
உதவிப்கபராசிரியர், தமிழ்த்துனை 

பூ.ொ.ககா.அர. கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி 
பீளகமடு, ககானவ - 641004. 

 
 தகவனலப் பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப் பயன்படும் கருவிகய 
ஊடகமாகும்.  ‘ஊடகம்’ என்ை சொல்லும், ஊடகங்களும் கதான்றும் முன்கை தகவல் பரிமாற்ைப் 
பணியினை நாட்டுப்புைக் கனலகள் செய்துவந்தை என்ைால் அது மினகயாகாது. 
 ெமிக்னஞகளும் ெப்தங்களும் சமருகூட்டப்பட்டு, செம்னமயாக்கப்பட்டு, நாட்டுப்புைப் 
பாடலாகவும், கனதகூைல்களாகவும், கனதப்பாடல்களாகவும், நாடகங்களாகவும் உருப்சபற்ைை.  
இதன்வழி தன் எண்ணங்கனளயும், நிகழ்வுகனளயும், செய்திகனளயும் ஒருவருக்சகாருவர் பரிமாறிக் 
சகாண்டைர்.  பிற்காலத்தில் இதனை நாட்டுப்புை ஊடகங்கள் என்றும் அனழத்து வந்தைர்.  
இனவகய நவீை ஒலி, ஒளி ஊடகங்களின் கதாற்றுவாய் எைலாம். 
 இவ்வாைாக ஊடகங்கள் கதான்றுவதற்குக் காரணமாக இருந்த நாட்டுப்புைக் கனலவடிவில் 
ஒன்ைாகிய நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் ஊடகங்களில் பங்கு சபறும் விதம் பற்றி ஆய்ந்துனரப்பகத 
இக்கட்டுனரயின் கநாக்கம். 

நாட்டுப்புைவியலும் நாட்டுப்புைப் பாடல்களும் 
 கிராமப்புை மக்களால் பனடக்கப்பட்ட கனல வடிவகம, கனல இலக்கியகம 
நாட்டுப்புைவியல் எைப்படும். இதனை ‘FOLK LORE’ என்ைனழப்பர். ‘A NEW DICTIONARY’ 
இதற்குப் சபாருள் கூறுகிைது.  அதாவது, “மரபுவழிப்பட்ட நம்பிக்னககனளயும், புராணங்கனளயும் 
பழக்க வழக்கங்கனளயும், சபாதுமக்களிடமிருந்து அறிந்து சகாள்வதாகும். அத்துடன் 
பண்னடக்காலப் பழக்க வழக்கங்கனளயும், சபாதுமக்களின் இலக்கியங்கனளயும், கற்பதாகும்”1 
என்பகத அதன் தமிழாக்கம். இகதாடு மட்டுமல்லாது, கிராம மக்களின் கவித்திைத்னதயும், கற்பனை 
வளத்னதயும், காதல் உணர்வினையும் நாட்டுப்புைவியலில் காணலாம்.  
 நாட்டுப்புைவியலிலிருந்து நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் பிரிக்க முடியாத பினணந்த நினலனய 
அனடந்துள்ளை. ஏசைனில் நாட்டுப்புை இயலின் ொராம்ெம் அனைத்தும் நாட்டுப்புைப்பாடலில் 
அடங்கியுள்ளது கண்கூடு. “மக்களின் மைப்பண்னபத் சதரிந்து சகாள்ள, பழக்க வழக்கங்கனளத் 
சதாகுத்தறிய நாகரீகச் ொர்புகனள ஆய்ந்தறிய உள்ளத்து உணர்ச்சிகளின் உருவத்னதப் படம் பிடிக்க 
நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் மிகச் சிைந்த துனண புரிவை”2 என்கிைார் தமிழண்ணல் அவர்கள். 
 நாட்டுப்புைப்பாடனல மக்கள் தங்கள் வாழ்கவாடு இனணத்துத் தாலாட்டு, வினளயாட்டு, 
திருமணம், ஒப்பாரி கபான்ை கநரங்களில் பாடுகின்ைைர். 

நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் கதாற்ைம் 
 மனிதன் என்று கதான்றிைான்? சமாழி எப்படித் கதான்றியது? யாரால் பனடக்கப்பட்டது? 
என்ை விைாவிற்கு வினடகாண முயலுகவாமாைால் அது ெரிவர வினடகாண முடியாத 
ஒன்ைாகிவிடும். அதுகபாலகவ நாட்டுப்புைப்பாடல் எப்கபாது கதான்றியது? யாரால் 
கதாற்றிவிக்கப்பட்டது என்பது அறிய முடியாத ஒன்ைாகும். நம் முன்கைாருக்கும் முன்கைார் 
வழிவழியாகப் பாடப்பட்டது எைலாம். 
 சிறிது சிந்தித்தால் இனெ கதான்றியகபாகத நாட்டுப்புைப் பாடலும் கதான்றிவிட்டது 
எைலாம். சமாழி எழுத்துவடிவம் சபறுவதற்கு முன்கப கதான்றியிருக்க கவண்டும். எழுத்து வடிவம் 
கதான்றியிருந்தாலும் அனத அறியாத, அதாவது எழுத்தறிவு இல்லாத கிராம மக்களினடகய 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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கதான்றியிருக்க கவண்டும். எைகவ தான் நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் காகிதத்திகலா ஓனலயிகலா 
எழுதப்படவில்னல.  வாய்சமாழியாககவ தனலமுனை தனலமுனையாக இன்று வனர பாடப்பட்டு 
வருகின்ைை. 
நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் - விளக்கம்: 
 நாட்டுப்புை மக்களால் பாடப்படும் பாடல் நாட்டுப்புைப்பாடல் எைப்படும். இதனைகய, 

“படிப்பு இல்லாத கிராமவாசிகள், வயலில் உழுகிைவர்கள், நாற்று நடுகிைவர்கள், வாய்க்கால் 
சவட்டுகிைவர்கள், கிணறு சவட்டுகிைவர்கள், தண்ணீர் இனைக்கிைவர்கள், மீன் பிடிப்பவர்கள், ஓடம் 
விடுகிைவர்கள், வண்டி ஓட்டுபவர்கள் முதலிய மக்கள் பாடுகின்ை பாட்டுதான் நாட்டுப்பாடல்”3 
என்கிைார் ெதாசிவ ஐயர். கமலும், “மனித ெமுதாயத்தின் சதாடக்க காலம் சதாட்டு மக்களின் 
உணர்ச்சிப் சபருக்காகக் சகாந்தளித்கதாடும் நதிப்பிரவாககம நாட்டுப்பாடல்”4 என்று அன்ைகாமு 
அவர்களும் நாட்டுப்புைப்பாடலுக்கு விளக்கம் தருகின்ைார். 
 நாட்டுப்புைப் பாடல்கள்  நாட்டின் பல்கவறுபட்ட சூழலிலும், குழந்னத முதல் சபரியவர் 
வனர, வயது கவறுபாடு இல்லாது அனைவராலும் பாடப்படுவை. இவற்னைத் தைக்குரியதுதான் 
என்று யாரும் சொந்தம் சகாண்டாட முடியாது. ஏசைனில் இனவ ஏட்டில் எழுதாக் கவினதகள், 
வாய்சமாழிப் பாடல்கள். இனவ மனிதனின் கற்பனையில் என்ைசவல்லாம் தனலகாட்டுகிைகதா 
அவற்னைசயல்லாம் தைது பாட்டுக்குள் சகாண்டு வந்து கெர்த்துவிடும். அக்கற்பனையும் தன்ைால் 
பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் தான் கண்டதாகவுகம சபரும்பாலும் இருக்கும். புதுவரவுப் 
சபாருட்களும் பாடல்களில் இடம்சபறுவதுண்டு. 

 கனலக்களஞ்சியகமா “நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் தாமாக மலர்ந்து மணம் வீசும் காட்டு 
மலருக்கு ஒப்பாைனவ. செயற்னக அரண் இன்றி சபருகித் தனழத்தனவ, இயற்னககயாடு இயந்து 
வாழ்க்னக நடத்தும் மக்களின் உள்ளக் கிளர்ச்சிகனள சவளியிடும் தன்னம வாய்ந்தனவ. 
நாட்டுப்புைத்து மக்களிைானெ, நம்பிக்னக, கைவு, காதல் ஆகிய எல்லாவற்னையும் அனவ 
சபான்சைாளி வீெ கபாற்றுகின்ைை”5 எை விளக்கம் தருகிைது. 

வனககளும் விளக்கங்களும் 
 நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் இனவதான் என்று அறுதியிட்டுக் கூைமுடியாது. இனவ அளவற்ைை. 
எனினும் இதனைப் பிைப்பு முதல் இைப்பு வனர என்ை வனரயனைனய அளவாகக் சகாண்டு 
 1. தாலாட்டுப் பாடல்கள் 
 2. குழந்னதப் பாடல்கள் 
 3. காதல் பாடல்கள் 
 4. சதாழிற்பாடல்கள் 
 5. சகாண்டாட்டப் பாடல்கள் 
 6. வழிபாட்டுப் பாடல்கள் 
 7. ஒப்பாரிப் பாடல்கள் 
 8. பன்மலர்ப் பாடல்கள்  
 என்று எண்வனகயாகப் பிரிக்கின்ைார் சு.ெக்திகவல்6 அவர்கள்.  

தாலாட்டுப் பாடல்கள்    

 “தாய்னம உலகிற்கு வழங்கிய முதல் இலக்கியப் பரிசு தாலாட்டு”7. தாலாட்டுப் 
பாடல்கள் தாயின் உள்ளக்கிடக்னகனய சவளிக்சகாணர்வதாகும். “நனட அழகில் 
சஜயங்சகாண்டானரயும் இனினமயில் இளங்ககானவயும் கற்பனையில் கம்பனையும் 
சொல்லாட்சியில் மணிவாெகனரயும் நாகரீக விளக்கத்தில் ெங்கப்புலவர்கனளயும் ஒப்பு 
உவனமயாகப் சபற்று சபருனமயாக விளங்குகிைது தாலாட்டு”8 
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குழந்னதப் பாடல்கள் 
 குழந்னதகள் கபெத்சதரித்து சகாண்ட பிைகு இப்படித்தான் கபெ கவண்டும் என்பனத 
அறியும் முன் ஏகதா தைக்குத் சதரிந்தனதப் பாடுகின்ைைர். இவர்களின் பாடல்களில் 
எந்தசவாரு சபாருனளயும் முழுனமயாகக் காண முடியாது. சதாடரும் அங்கங்கு தனித்து 
நிற்கும். அவர்களுக்கக உரிய சமாழிகபால அர்த்தமற்ை சொற்களும் ஒலிக்குறிப்புகளும் 
அதிகமாக இடம்சபற்றிருக்கும். 
காதல் பாடல்கள் 
 அன்கபாடு இனணந்த ஆண், சபண் இரு உள்ளங்கள் மகிழ்ச்சியில் முழ்கும்கபாது 
காதல்ப்பாடல்கள் உருப்சபறுகின்ைை. இப்பாடல் வழி காதலன் சபயனர வாய்குளிர 
உச்ெரிப்பதுண்டு. கமலும் இப்பாடல்களில் மாமன், மச்ொன் என்ை முனைப்சபயர்களும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைை. தைது காதல் மனைமுகமாக இருக்கும்படி புதிர் முனைனயக் 
னகயாளுகவாரும் உண்டு. 
சதாழிற் பாடல்கள் 
 சதாழிலாளிகள் சதாழில் செய்யும் கபாது பாடப்படும் பாடல்கள் சதாழிற்பாடல் 
எைப்படும். “மனிதன் கூடித் சதாழில் செய்யும் கபாது அக்கூட்டுைவிகல பிைப்பது 
சதாழிற்பாடல்.”9 தைது கவனலயில் கவைம் சதரியாமல் இருக்கவும் சிறிது கநரகமனும் 
தங்கள் வறுனமனய மைந்திருக்கவும் வினரவில் எளிதில் சதாழில் முடிப்பதற்காகவுகம 
இப்பாடல் பாடப்படுகிைது. 
சகாண்டாட்டப் பாடல்கள் 
 உனழத்து உனழத்து ெனளத்துப்கபாை மனிதன் மைதிற்கு மகிழ்ச்சிதர 
சகாண்டாட்டப்பாடல் பாடப்படுகிைது. ஏகதனும் விழாக்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி 
சகாண்டாட்டப்பாடனலப் பாடி மகிழ்கிைான் மனிதன். கும்மி, ககாலாட்டு, ஒயிலாட்டம் 
எை பூப்பு, நழுங்கு, அம்மானை, வனளகாப்பு, காதுகுத்து கபான்ை அனைத்து விழாக்களிலும் 
உைவிைர் பலரால் கூடி பாடப்படுகிைது. இது ெடங்குப்பாடல் எைவும் அனழக்கப்படும்.. 
வழிபாட்டுப் பாடல்கள் 
 தன்னுனடய ஒவ்சவாரு செயலிலும் மனுதன் இனைவனை கவண்டுதல், வழிபடுதல், 
நன்றி செலுத்துதல் உண்டு. இகதாடுமட்டுமல்லாது பாடல் முழுவதும் சதய்வத்னதப் பற்றிகய 
அனமயுமாைால் இனைவனுக்கக முக்கியத்துவம் சகாடுக்கப்படுமாைால் அஃது பக்திப்பாடல் 
எைப்படும். 
ஒப்பாரிப் பாடல்கள் 
 உயிர் இழப்பு ஏற்படும் கபாதுதான் ஒப்பாரி உயிர் சபற்று எழுகிைது. இைந்தவர்கனள 
நினைத்து அவர்கள் மீது பாடப்படும் பாடல்ககள ஒப்பாரி. “தமிழ் அகராதி ஒப்பாரிக்கு 
ஒப்பு+ஆரி, ஒப்புச்சொல்லி அழுதல்”10 எைப் சபாருள் தருகிைது. இது கவிஞர்களால் 
‘இரங்கற்பா’ எை அனழக்கப்படுவதுண்டு. 
பன்மலர்ப் பாடல்கள் 
 இந்த ஏழு வனகயிலும் அடங்காத, அடக்க முடியாத எஞ்சியுள்ள தனிப்பாடல்கள் 
அனைத்தும் பன்மலர்ப்பாடல்களாகும். 
ஊடகங்களில் நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் பங்கு 
 ஆரம்ப கால கட்டத்தில் மக்களுக்கு தகவனலக்சகாண்டு கெர்க்கும் ஊடகமாக செயல் 
பட்ட நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் இன்று நவீை ஊடகங்களின் வழி தன்னுனடய பணியினைச் 
செய்து வருகின்ைை. 
 நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் உணர்ச்சிபூர்வமாைனவ. எைகவ இதனை அதிக 
அக்கனையுடனும், கண்ணும் கருத்துமாகவும், ஒருமுகப்படுத்தி சவளியீடு செய்தல் கவண்டும். 
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அகதகநரத்தில் இதன் வழிப் சபைப்படும் செய்திகள் கலாச்ொரம், பண்பாடு, பாரம்பரியம் 
ஆகியவற்னைச் சினதக்காமல் பார்த்துக்சகாள்ள கவண்டும். இதற்குத் தகுந்தாற் கபாலகவ 
செய்திகள் கெகரிக்கப்பட்டு சவளியிடப்பட கவண்டும். இவ்வாறு ஊடகங்கள் சவளியிடும் 
செய்திக்கு துனணபுரிவதாக நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் அனமகின்ைை. இன்று மனிதனுனடய 
வாழ்வில் சபரும்பகுதினய ஆக்கிரமித்துக் சகாண்டிருக்கும் அச்சு ஊடகங்களிலும் மின்ைணு 
ஊடகம் என்று சொல்லப்படும் வாசைாலி, சதானலக்காட்சி, தினரப்படம், ஆகிய 
அனைத்திலும் நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் மிகுந்த செல்வாக்னகப் சபற்றுள்ளை.  இவ்வூடகங்கள் 
கனலஞர்கனளத் கதடிச்சென்று நாட்டுப்புைப் பாடல்கனளப் பதிவு செய்து மக்களிடத்துக் 
சகாண்டு கெர்க்கின்ைை. 
அச்சு ஊடகங்களில் நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் 
 அச்சு ஊடகங்கள் என்று சொல்லப்படும் நாளிதழ்கள், பருவ இதழ்கள், சுவசராட்டிகள் 
எைப் பலவற்றிலும் நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் இடம்சபற்றுள்ளை என்பது மறுக்க முடியாத 
உண்னமயாகும். அச்சு ஊடகங்ககள ஆதிகாலத்தில் ஏட்டில் எழுதாக் கவினதயாக இருந்த 
நாட்டுப்புைப் பாடல்கனள அனைவருக்கும் கினடக்க வழிவனக செய்தை. அதனைத் 
சதாடர்ந்து கிராமபுை மக்களின் வளர்ச்சிக்காகவும் பாடுபட்டது. கமலும் முழு எழுத்தறிவு 
சபற்ை நாட்னட உருவாக்கும் பணியினையும் செய்து வந்தது.  
 நாட்டுப்புைப் பாடல்கள், கனலகள் ொர்ந்த விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்தவும் அதனை 
மக்கள் மத்தியில் சகாண்டு கெர்க்கவும் நாட்டுப்புைவியல் ஆர்வளர்கள் இதழ்கனள நாடிைர். 
நாட்டுப்புைவியல் ொர்ந்த ஆய்வினை சவளிப்படுத்தவும் இதழ்கள் கதனவப்பட்டை. 
நாட்டுப்புைவியல் ொர்ந்த் செய்திகனளத் தரும் முதல் இதழாக ெங்கர் சென் குப்தா அவர்களால் 
கல்கத்தாவிலிருந்து ‘FOLK LORE’ என்ை இதழ் சவளிவரத் சதாடங்கியது. தமிழில் கனலமகள், 
மஞ்ெரி, சதன்ைல், தாமனர, செம்மலர், புலனம, ஆராய்ச்சி கபான்ை ஆய்விதழ்கள் 
நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் ொர்ந்த கருத்துக்கனள சவளியிடுகின்ைை. குறிப்பாக லூர்து 
அவர்கனளச் சிைப்பு ஆசிரியராகக் சகாண்டு ‘நாட்டார் வழக்காற்றியல்’ என்ை இதழ் இன்று 
வனரயிலும் நாட்டுப்புைவியல் ொர்ந்த அரிய கருத்துக்கனளயும், ககாட்பாடுகனளயும், 
தமிழாக்கங்கனளயும், புதிய ககாணத்தில் படம் பிடித்துக்காட்டுகிைது.11 இவ்வாறு 
ஊடகங்களில் தன்னினல விளக்கமாக இடம்சபற்ை நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் காலப்கபாக்கில் 
தன்னைக்சகாண்டு மக்களுக்குச் செய்தினயத் தருவதாகவும் இடம்சபைலாயிை. 
 20ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதிக் காலகட்ட பத்திரினகயில் நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் 
தாக்கத்னதக் காணமுடிகிைது. ‘மங்னகயர் மலர்’ இதழில் ‘வாழ்க்னக சநய் மணக்கும்’ என்ை 
தனலப்பில் மஞ்சுளா ரகமஷ் என்பவர் கட்டுனர ஒன்று சவளியிட்டிருந்தார்.  அதில் அன்று 
மக்களினடகய காணப்பட்ட பிரச்ெனைகனளயும் அனத நீக்கும் வழிகனளயும் சுட்டிக்காட்ட 
ஒரு சில நாட்டுப்புைப்பாடல்கனளகய தம் கருத்துக்கு வலினம கெர்க்கக் னகயாண்டுள்ளார். 

 “அரிசி முனளகபாட்டு அரண்மனையும் சுத்திவந்தா 

 அரிசி மணமணக்கும் அரண்மனையும் பூ மணக்கும்”12 
என்று கணவன் மனைவினயப் புகழ்வதாகவும் 

 “ெங்கு மணியடிக்கும் 
 ெர்க்காரு என் சதானரகய 
 ொர்ந்திருக்கும் கபாலீொகர 
 ெர்க்காரு வக்கீகல - நான் 
 தந்தனத வாங்கிட்டு - என் 
 ெவத்னதயும் விட்டுடுங்ககா 
 குண்டு மனியடிக்கும்  
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 ககாட்டாரு என் சதானரகய - நான் 
 சகாடுத்தனத வாங்கிட்டு - என் 

 சகாளந்னதனய விட்டுடுங்ககா”13 
என்று அரசின் நினலனய எடுத்துக்காட்டுவதுமாக இப்பாடல்கள் அனமத்துள்ளை.  
மின்ைணு ஊடகங்களில் நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் பங்கு 
 மின்ைணு ஊடகங்களாகிய சதானலக்காட்சியிலும் ெரி, வாசைாலியிலும் ெரி 
நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் பங்களிப்பு அதிகமாககவ உள்ளை. நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் 
வாசைாலியில் ஒலிபரப்பப்படுவது மட்டுமல்லாமல் சதானலக்காட்சியில் கமனட 
நிகழ்வுகளாகவும் கனல நிகழ்ச்சிகளாகவும் ஒளிபரப்பப்படுகின்ைை. னதப்சபாங்கல் 
மாட்டுப்சபாங்கல், உழவர் திருநாள் கபான்ை பண்டினகக் காலங்களில் நாட்டுப்புைப் 
பாடல்களும் கனலகளும் முக்கியத்துவம் சபறுகின்ைை. சகால்லங்குடி கருப்பாயி, 
விஜயசலட்சுமி நவநீதகிருஷ்ணன், நளாயினி கபான்ைவர்கள் நாட்டுப்புைப் பாடல்கனளச் 
கெகரித்து ஊடகங்களின்வழி அப்பாடல்கனளப் பாடிப் புகழ்சபற்றுள்ளைர். அவர்களுனடய 
பாடல்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டு பதிவுச்சுருள் நாடாவாகவும் கிராமகபான் தட்டுகளாகவும் 
குறுந்தகடுகளாகவும் சவளியிடப்பட்டுள்ளை. முழு எழுத்தறிவு சபற்ை நாடாகத் 
திகழகவண்டும் என்ை சகாள்னகனய அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு ‘அறிசவாளி இயக்கம்’ 
என்ைசதாரு இயக்கம் அரொல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதனை மக்கள் மத்தியில் 
சகாண்டுகெர்த்ததில் முக்கியப் பங்கு வகித்தனவ நாட்டுப்புைப் பாடல்ககள. பல்கவறு 
கிராமப்புைப் பகுதிகளுக்குச் சென்று மக்கனளக் கவரும் வனகயில் நாட்டுப்புைப்பாடனலப் 
பாடி இவ்வியக்கத்தில் கெரச் செய்தைர். இச்செய்தினய அறிமுகம் செய்த வாசைாலியும் கூட 
பழசமாழி, விடுகனதகள் கபான்ைவற்கைாகட நாட்டுப்புைப் பாடல்கனளயும் ஒலிபரப்பியது. 
 கமலும் வாசைாலியில் நாட்டுப்புைப்பாடலுக்சகை ஒரு தனி இடம் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இனெ நிகழ்ச்சியில் ஒரு விழுக்காடு பங்கு சபற்றுள்ளது 
குறிப்பிடப்படுவதாகும். “இப்பாடல்கள் பல திருச்சிராப்பள்ளி வாசைாலி நினலயத்தில் 
ஒலிபரப்பப்பட்டு ஒலிப்பதிவும் செய்யப்பட்டை. அவற்னை சவளியிட அனுமதி தந்த 
அந்நினலயத்தாருக்கும் எைது நன்றி”14 என்ை திரு.செ. அன்ைகாமு அவர்களின் கூற்றிலிருந்தும், 
“சவவ்கவறு காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டனவயும் வாசைாலி கருத்தரங்கு ஆகியவற்றில் 
கபெப்பட்டனவயுகம நாட்டுப்புை மண்ணும் மக்களும் என்னும் நூலில் இடம்சபற்ைை.”15 
என்று கக.ஏ. குணகெகரன் அவர்களின் கூற்றிலிருந்தும் வாசைாலியில் நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் 
அதிக அளவில் இடம்சபற்றுள்ளை என்பனத அறிய முடிகிைது. 
 தினரப்படங்களின் வருனகக்குப் பின்ைர் நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் அருகிவிட்டை 
எைலாம். “இப்பாடல்கனள அழிப்பதில் இராட்ெெபலம் சபற்றிருப்பது 
தினரப்படப்பாடல்ககள”16 என்கிைார் ஆறு.அழகப்பன். கமலும் “கிராமத்து மக்கள் தம் 
ஊர்களுக்கு அருகில் உள்ள நகரங்களில் நடக்கும் தினரப்படங்கனளக் காண ஆரம்பித்ததாலும் 
அனவ சுலபமாகசபாழுதுகபாக்காக அவர்களுக்கு இருந்தனமயாலும் அம்மக்கள் தங்களுக்கு 
உரித்தாை நாட்டுப்புைப்பாடல்கள், நாடகங்கள், வினளயாட்டுக்கள் மற்றும் 
நாட்டுப்புைத்திற்குரிய நனடமுனைகள் இவற்றில் ஈடுபாடில்லாது கபாய்விட்டார்கள்”17 
என்கிைார் அகர்நாத் பீகால். ஆக, தினரப்படப் பாடல்களிைால் நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் 
அழிந்து விட்டை என்கின்ைைர் அறிஞர்கள். அழிவிற்குக் காரணமாை தினரப்படப்பாடல்ககள 
அதன் வளர்ச்சிக்கும் வழிவகுக்கின்ைை எைலாம். அதாவது நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் இனினம, 
எளினம, இனெநயம் மிக்கைவாக உள்ளை. எைகவ இந்நாட்டுப்புைப் பாடல்கனளப் 
பின்பற்றிகயா அதன் ொயலிகலா பல பாடல்கனளப் பனடத்துத் தினரப்படங்களில் ஒலிக்கச் 
செய்கின்ைைர். 
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 “ஆட்டுப்பால் குடிச்ொ அறிவழிஞ்சு கபாகுமுன்னு 
 எருமப்பால் குடிச்ொ ஏப்பம் வந்து கெருமுன்னு 
 காராம் பசுகவாட்டிவாராண்டி தாய்மாமன்”18 என்ை தினரப்படப்பாடல் வரிகள் 
நாட்டுப்புைப் பாடலின் ொயல் சபற்ைகத. 

 “பாடறிகயன் படிப்பறிகயன் 
 பள்ளிக்கூடம் தாைறிகயன்”19  
என்ை பாடல் நாட்டுப்புை அனவயடக்கப்பாடகல. 

 “குச்சி குச்சி ராக்கம்மா சபாண்ணு கவணும் 
 கூடொலி ராக்கம்மா சபாண்ணு கவணும்”20  
என்பை கபான்ை வரிகள் நாட்டுப்புைப்பாடல் வரிககள. இனவசயல்லாம் ஒரு காலத்தில் நம் 
முன்கைார்க்கும் முன்கைார் பாடி வந்த பாடல்ககள. காற்றில் மிதந்து வந்து நம் செவிகளில் 
நினைக்கின்ைை. இந்நினலயில் பார்க்கப்கபாைால் நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் வளர்ந்து வந்துள்ள 
நினலயினை ஓரளவு காணமுடிகிைது. தினரத்துனையில் ஒலிக்கும் ‘காைாப்பாடல்கள் முழுக்க 
முழுக்க நாட்டுப்புைப் பாடல்ககள என்பனத மறுக்க முடியாது.   
விளம்பரங்களில் நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் தாக்கம் 
 விளம்பரம் இல்லாது வியாபாரம் இல்னல என்ை நினலயில் உள்ளது இன்னைய உலகம். 
மக்களினடகய நல்ல வரகவற்னபயும் சபற்றுள்ளது. இவ்விளம்பரங்களில் கூட 
நாட்டுப்புைப்பாடல்களின் தாக்கத்னதக் காணமுடிகிைது. 

 “ஆத்கதாரம் சகாடிகளாம் அரும்பரும்பா சவத்தினலயாம்  
 கபாட்டா செவக்குதில்ல சபான்மயிகல உன் மயக்கம்”21  
என்ை சதம்மாங்குப் பாடனல ஒலிபரப்பி அத்துடன் உன் மயக்கமல்ல கும்பககாணம் 
ஏ.ஆர்.பாக்குத்தூள் என்று பாக்கு விளம்பரத்திற்கு நாட்டுப்புைப்பாடல் 
பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1994 ஆம் ஆண்டு சவளிவந்த விளம்பரத்தில் 

 “னகவீெம்மா னகவீசு 
 கனடக்குப் கபாகலாம் னகவீசு 
 மிட்டாய் வாங்கலாம் னகவீசு 
 சமதுவாய்த் தின்ைலாம் னகவீசு”22 
என்ை குழந்னதப் பாடனலப்கபாலகவ 

 “னகவீெம்மா னகவீசு 
 கனடக்குப் கபாகலாம் னகவீசு 
 உஜாலா வாங்கலாம் னகவீசு 
 சவள்னளச் ெட்னடயில் ஒளிவீசு”23 
என்ை சொட்டுநீலம் விளம்பரம் எல்லா இடங்களிலும் ஒளி, ஒலித்தனத இங்கு 
நினைவுசகாள்கவாம். 
நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் கபாக்கு 
 நாகரீகம் வளர்ந்த இன்னைய நினலயில் கிராமப்புை மக்கள் அனைவரும் நகரப்புை 
மக்கனளப்கபால் மாறி வருகின்ைைர். கபாக்குவரத்து, மின்ொரம் சதானலகபசி, ஊடகங்கள், 
சதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி, இனணயம் எைப் பல வெதிகளும் மிகுந்து கிராமங்கள் நகரங்களாக 
மாறி வருகின்ைை. 
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 கிராமங்கள் அனைத்தும் நகரங்களாக மாறிவரும் சூழலில் கிராமப்புைக் கனலகளில் 
ஒன்ைாகிய நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் அருகி வருவதில் ஆச்ெரியம் ஒன்றுமில்னல. “இருவர் 
சகாள்ளும் காதனல விட உடன்பிைந்தார் சகாள்ளும் வாஞ்னெனய விட ஏன் உலகமளக்கும் 
அருளினையும் விட பிள்னளப்பாெகம ஆழமாைது. வலினம மிக்கது. உணச்சிமயமாைது. 
இத்தனகய தாயும் கெயுசமன்ை உைவுப்பினணப்பிகல பிைந்த இயற்னகக் கனலதான் 
தாலாட்டு”24 ‘மாணிக்கம் கட்டி னவரம் இனடக்கட்டி’ என்று கண்ணனை மைதுக்குள் 
சதாட்டிலிலிட்டுத் தாலாட்டிைார் சபரியாழ்வார். இன்று குழந்னதனயத் சதாட்டிலிலிட்டுத் 
துயிலச் செய்யும் பழக்ககம வழக்சகாழிந்து வரும் நினலயில் தாலாட்டுப் பாடும் தாய்மார்கள் 
மிகக் குனைகவ. 
 அடுத்ததாக நாட்டுப்புைப் பாடல்களில் பக்திப்பாடல் என்சைாரு வனகயுண்டு 
என்பகத மக்களிடத்து மனைந்து விட்டது. பக்தி இலக்கிய வருனகயும் புதுப்புது நாட்டுப்புை 
பக்திப்பாடல்கள் கதான்ைானமயுகம இதற்குக் காரணம் என்கின்ைைர் அறிஞர்கள். “சதய்வ 
நம்பிக்னகப்பாடல்களும், இன்பமாை காலங்களில் இனைவனை மைந்துவிடுவது கபால் 
பரபரப்பாை உலகப் கபாக்கிைால் மைக்கப்பட்டு அருகிப் கபாய்விட்டை”25 என்கிைார் திரு 
ஆறு. அழகப்பன் அவர்கள்.  
 சொல்லியழுதால் கொகம் விட்டுப்கபாகுசமன்ை நினலயில் இைந்தவர் இருந்த 
காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகனள அடுக்கியும் அழுபவர்கனள ஆற்றுவிக்கவும் ஒப்பாரி 
பாடப்பட்டது. மின்மயாை வருனகக்குப்பின் மக்கள் ஒப்பாரிக்கு கநரம் ஒதுக்குவதில்னல. 
இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டிற்குப் பின்ைர் சதாழிற்பாடல்களும் மக்கள் மத்தியில் 
வழக்சகாழிந்து கபாைது.  
 இங்கு ஒன்னை கவைத்தில் சகாள்ளுதல் கவண்டும். நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் மக்களால் 
பாடப்படும் நினல அருகிவிட்டகத தவிர ஊடகங்களின் வாயிலாக கனலஞர்களாலும் 
கவிஞர்களாலும் இன்ைளவும் சபரும் வளர்ச்சி நினலனய அனடந்துள்ளது என்கை கூைலாம்.  

 “ஆராகராஆரிராகரா அம்புலிக்கு கநர் இவகரா 
 தாயாை தாய் இவகரா தங்க ரத கதர் இவகரா 
 … … … …  
 தூங்காமணி விளக்கக தூங்காம தூங்கு கண்கண 
 ஆெ அகல் விளக்கக அனெயாமல் தூங்கு கண்கண 
 ஆராகராஆரிராகரா... ஆராகராஆரிராகரா... 
 ஆராகராஆரிராகரா... ஆராகராஆரிராகரா...”26  
என்ை சிறுத்னத பட தாலாட்டுப் பாடல் வரிகளும் ‘என்று தணியும்’ என்ை ஆவணப்படத்தில் 
இடம்சபற்ை 

 “அய்யய்கயா பாவிகளா அட அரெழிஞ்சு கபாவீகளா 
 னகவீச்ெ ொமிகளா கண்ணவிஞ்சு கபானீகளா 
 பந்தக்கால் மூங்கில்ககள பானடக்கு ொட்சிகளா 
 எம்மக்கா எட்டுக்கால் கதர் ஏை எரிசவட்டி கெர்த்தீர்களா”27  
என்ை இரா.தனிக்சகாடியின் உருக்கமாை ஒப்பாரிப்பாடலும் நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் 
உலசகங்கும் ஒலித்துக் சகாண்டிருக்கின்ைை என்பதற்காை ஒரு சில உதாரணங்களாகும். 
முடிவுனர 
 சபருகி வரும் இலக்கியங்களில் நாட்டுப்புை இயலும் ஒன்ைாகும். நாட்டுப்புை இயல் 
வனகயில் நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் சிைந்த இடத்னதப் சபறுகின்ைை. என்கைா ஒருநாள் சமாழி 
கதான்றியது முதல் தைது கனளப்னபப் கபாக்கிக்சகாள்ளவும் கபாழுனதப்கபாக்கவும் 
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கவனலப்பளுனவ மைக்கவும் இப்பாடல்கள் பாடப்பட்டு வந்தை. பின்ைர் பல 
ஆராய்ச்சிகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் ஏட்டில் எழுதாக்கவினதகள், 
காற்றுகல மிதந்து வந்த கவினதகள், வாய்சமாழிப்பாட்டு, நாகடாடிப்பாட்டு, FOLK SONGS 
என்சைல்லாம் அனழக்கப்பட்டு வந்தது. இன்னும் பல ஆய்வாளர்களினடகய ஆய்வுப் 
சபாருளாகவும் எடுத்தாளப்படுகின்ைை. கிராம மக்களுக்கக சொந்தமாக இருந்த நாட்டுப்புைப் 
பாடல்கனள அக்கிராமங்களுக்சகல்லாம் சென்று அனவ பற்றிய பலதரப்பட்ட 
கருத்துக்கனளயும் கெகரித்து உலகிற்குத் தருகிைார்கள் நாட்டுப்புைவியல் ஆய்வாளர்கள். 
இந்நினலயில் நாட்டுப்புைப்பாடல்கள் பனழயை கனளந்து புதியை புகுத்தித் தினரப்படம், 
வாசைாலி, சதானலக்காட்சி, விளம்பரம், இதழ்கள் கபான்ை ஊடகங்கள் மூலம் 
இன்றுவனரயிலும் வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்ைை என்ைால் அது மினகயாகாது. 
ொன்சைண் விளக்கம் 

1. “The traditional beliefs, legends and customs, current among the common people; the 
study of these popular Autiquities or popular literature” - A new English Dictionary 
P.330 

2. தமிழண்ணல், காதல் வாழ்வு, ப. 13 
3. ெதாசிவ ஐயர், மட்டக்களப்பு வெந்தன் கவித்திரட்டு, ப. XXXVI 
4. செ. அன்ைகாமு, ஏட்டில் எழுதாக் கவினதகள், ப. VIII 
5. கனலக்களஞ்சியம், சதாகுதி 6, ப. 6  
6. டாக்டர் சு.ெக்திகவல், நாட்டுப்புைவியல் ஆய்வு, ப, 27 
7. தமிழண்ணல், காதல் வாழ்வு, ப. 10 
8. தமிழண்ணல், தாலாட்டு, ப. 12 
9. டாக்டர் சு.ெக்திகவல், நாட்டுப்புைவியல் ஆய்வு, ப, 42 
10. தமிழ் அகராதி, ப. 6 
11. டாக்டர் சு.ெக்திகவல், நாட்டுப்புைவியல் ஆய்வு, ப, 495 
12. மங்னகயர் மலர், ஜைவரி 1995 
13. கமலது. 
14. செ. அன்ைகாமு, ஏட்டில் எழுதாக் கவினதகள், ப. IV 
15. கக. ஏ. குணகெகரன், நாட்டுப்புை மண்ணும் மக்களும், ப. 3 
16. ஆறு. அழகப்பன்,  நாட்டுப்புைப் பாடல் திைைாய்வு, ப. 257 
17. கமலது., ப. 261 
18. கவிஞர் னவரமுத்து, கிழக்குச்சீனமயிகல (தினரப்படம்). 
19. கவிஞர் னவரமுத்து, சிந்துனபரவி (தினரப்படம்). 
20. கவிஞர் னவரமுத்து, பம்பாய் (தினரப்படம்). 
21. சு.ெண்முகசுந்தரம், நாட்டுப்புை இலக்கியத்தின் செல்வாக்கு, 139 
22. தி. நடராென், நாட்டுப்புைச் சிறுவர் பாடல்கள்,ப. 111 
23. திருசநல்கவலி வாசைாலி நினலயம் ஒலிபரப்பியது, ஜைவரி 1995. 
24. ஆறு. அழகப்பன்,  நாட்டுப்புைப் பாடல் திைைாய்வு, ப. 17 
25. கமலது., ப. 260 
26. கவிஞர் அறிவுமதி சிறுத்னத (தினரப்படம்). 
27. கவிஞர் இரா. தனிக்சகாடி, என்று தணியும் (ஆவணப் படம்).  
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ெசூரின் சைோழியியல் ரீதியோன  
அமைப்பியலும்  பின்அமைப்பியலும் 

 திரவியராொ நிரஞ்சினி 
முதுகனலமாணி மாணவி 

கபராதனைப் பல்கனலக்கழகம், இலங்னக. 
nironiru03@gmail.com 

ஆய்வு அறிமுகம்  
சமய்யியலில் முக்கிய எண்ணக்கருவாக ஆராயப்படுவது அனமப்பியல்வாதம். இது 

ெமூகத்தில் காணப்படக்கூடிய பல விடயங்கனள ஒன்ைாக இனணத்து ஒரு சிக்கலாை அனமப்னப 
விளங்கிக் சகாள்வதற்கு முயலும் ஒரு அறிவியல் ொர்ந்த அணுகுமுனையாகும். இவ் 
அணுகுமுனையின் முன்கைாடியாக சுவிட்ஸ்ெர்லாந்து சமாழியியலாளர் ெசூர் 
(Ferdinand.De.Saussure) விளங்குகின்ைார். இவகர சமாழிக் கட்டனமப்பு ரீதியாை ஆய்வினை 
முதன்முதலில் நிகழ்த்தியவராவார்.  

அனமப்பியல்வாத சிந்தனையாளர்களாகத் தம்னம அனடயாளப்படுத்திக் சகாள்ளும் 
கராலன் பாத் (Roland Barthes), லூயிஸ் அல்தூெர் (Louis Althusser), பூக்ககா (Faucault), லகான் 
(Lacan), சலவிஸ்ட்ராஸ் Levi strauss கபான்கைார் ெசூரின் சமாழிக் கட்டனமப்புக்கள் கருத்துருவ 
மாதிரிகனளக் சகாண்டு சமாழியின் கமகலாட்டமாை நிகழ்வுகனள (Parole), அதற்கு 
அடிப்பனடயாகவுள்ள முனைனமயினை(Langue) குறியீடுகனளக் சகாண்டு ஆராய்கின்ை 
விஞ்ஞாைத்னத (Semiology) முழு வளர்ச்சியனடயச் செய்தைர்.  
அனமப்பியல்வாதமும் ெசூரும் 

ெசூர் சமாழி பற்றிய அனமப்பியத்னத இைங்கண்டு விரிவுபடுத்தி, தம் அனமப்பியத்தில் 
சமாழிக்கும், கபச்சுக்கும் (Language and Speech) உள்ள கவறுபாட்டினை நுணுகி ஆராய்ந்தார். 
சமாழியின் பன்முக சவளிப்பாடாகிய கபச்ொைது சமாழியின் உறுப்புக்கனள (Constituents) 
அனமப்பியல் சினதவின்றிப் பல்கவறு வனககளில் இனணத்து எண்ணற்ை வாக்கியங்கனள 
அனமக்கின்ைது. ஒரு சமாழிக் குறியாைது (Linguistic Sign) தான் நிகழும் இடத்னதயும் தான் 
உணர்த்தும் சபாருனளயும் சகாண்டு இரண்டு நினலகளில் உைவாடுகிைது என்பனதச் ெசூர் 
ஆராய்ந்தார். இம்சமாழிக் குறிகள் சதாடரனில் (Syntax) எழுவாயாகவும், பிை கவற்றுனம 
உறுப்புகளாகவும் (case constituents) இவற்னை இனணக்கும் வினையாகவும், அடுத்தடுத்து ஒரு 
கினடவரினெயில் சதாடரனியற் ெங்கிலியாக (syntagmatic chain) அனமந்து சபாருண்னமனயயும் 
சகாடுக்கின்ைை என்பனதயும் உணர்ந்தார்.  

உதாரணம் The women Threw the ball கமற்கூறிய சதாடரில் கினட வரினெயில் அனமந்த 
இலக்கண உைவில் கட்டுண்ட சொற்களில் (சமாழிக் குறிகள்) ஏதாவது ஒன்று நீக்கப்பட்டு 
கவசைாரு சொல் அங்கு இனணக்கப்படும் கபாது அது ‘செங்குத்து உைவு (Paradigmatic Relation) 
ஏற்படும்.  

உதாரணம்   Child threw the ball 
          Woman found the ball 
இவ்வாைாை முனையில் சமாழியாைது ‘கினட உைவிலும்’ (syntagmatic)> ‘செங்குத்து உைவிலும்’ 
(paradigmatic) அனமப்பாக்கம் சபற்றுப் புதியபுதிய சதாடர்கனளயும், புதிய புதிய 
அர்த்தங்கனளயும் உருவாக்குகின்ைது. இவ்வாைாை சிந்தனைனயச் ெசூர் உள்வாங்கி சமாழியின் 
அனமப்பியனல விளக்கிைார். 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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முனைனம கட்டனமப்பு ஏற்கைகவ உள்ளது என்றும் புதியதல்ல என்றும் 
உருவாக்கப்பட்டதல்ல என்றும் எல்லா சமாழிகளுக்கும் சபாதுனமயாைது என்றும் ெசூர் 
கூறுகின்ைார். நாங்கள் சமாழியினைப் கபசுகின்கைாம் என்பதனை விட நாங்கள் சமாழியுடன் 
கபசுகின்கைாம் என்பதுதான் உண்னம. இந்த சமாழிக்கட்டனமப்பு நாம் எழுதுகின்ை வாக்கியம், 
வெைம் கபான்ைவற்னை அர்த்தமுனடயதாக மாற்றுகின்ைது. கமலும் சமாழிக்கட்டனமப்பு 
வார்த்னதகனள (Units) இலக்கண விதிகளுக்கு (Role) ஏற்ப ஒழுங்கனமக்கின்ைது. இந்த முனைனம 
எமது மைதிலுள்ளது என்றும், இந்தக் கட்டனமப்பு முனைனம வார்த்னதகனளச் ெரியாை ஒழுங்கில் 
இட்டு உச்ெரித்து இலக்கண விதிகளுக்கு ஏற்ப அர்த்தமுள்ள வெைமாக மாற்றுகின்ைது. ெசூரின் 
கருத்துப்படி சமாழி இரு கட்டனமப்புக்கனளக் சகாண்டுள்ளது எைக் குறிப்பிடுகின்ைார். 
அனவயாவை: 

1.சமாழியின் சமாத்தக் கட்டனமப்பு அல்லது முனைனம அல்லது அகசமாழி (Langue) 
2.நாம் கபசும் வார்த்னத அல்லது எழுத்து அல்லது புைசமாழி (Parole) எை 
வனகப்படுத்துகின்ைார். 

அகசமாழியாைது பல்கவறு நினலகளில் புைசமாழியாக அதாவது கபச்சு சமாழியாக மாற்ைம் 
சபறுகின்ைது. ஒரு சமாழிச் ெமூகத்னதச் கெர்ந்த அனைவரும் அம்சமாழியின் இலக்கணத்னத 
நன்கறிந்தவர்களாவும், குழந்னதப் பருவத்திகலகய சமாழியின் இலக்கணத்னத தன்வயப்படுத்தி 
விடுகின்ைைர். இந்த இலக்கணத்னதக் (அகசமாழி) சகாண்டு ஒவ்சவாருவரும் அவர்கள் உருவாக்கிக் 
சகாண்டுள்ள சொற்களஞ்சியத்தின் துனணசகாண்டு Selectional restriction, strict sub- 
categorization ஆகிய உத்திகளின் துனணசகாண்டும் தம் புைசமாழினய (கபச்சு) உருவாக்கிக் 
சகாள்கின்ைைர்.  

சமாழியின் அனமப்பிகல புனத நினல, புை நினல உருவாக்கங்கள் அனமந்துள்ளை. 
உதாரணம் 

1.புலிசகால் யானை - புைநினல 
 
      புலி சகான்ை யானை    - புனத நினல 
    புலினயக் சகான்ை யானை 
புனதநினலயின் சமாழியனமப்னப அம்சமாழி கபசுநர் தன் சொல் கதர்வின் மூலம் சதாடரியல் 
விதிகனள (Phrase structure rules) அனமத்துக் சகாள்வதன் மூலமும் அவற்னைப் பல்கவறு 
விகாரங்களுக்கு (Transformation) உட்படுத்துவதன் மூலமும் புைநினலனய (கபச்சு) உருவாக்கிக் 
சகாள்கின்ைார்.  
உரு 1.1   அகசமாழி (இலக்கணம்) - LANGUAGE (Deep Language) 
 
 
 
 
 
  
 
    
புைசமாழி (கபச்சு)          PAROLE (Surface language)   (பக்தவத்ெலபாரதி, 2005:203) 
  

1.  சதாடரியல் பகுதி 

2. கதர்வு விதிகள் 

 

 

- Phrase structure component 

- Selectional rules  

 
- Transformational Component  

- Phonological Component  

 

விகாரப் பகுதி 

 
  புணர்ச்சியியல் பகுதி 
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ஒரு சமாழிச் ெமூகத்தார் அனைவரும் ஒகர சமாழினயப் கபசுவதால் அவர்கள் அனைவரும் 
அம்சமாழியின் இலக்கணத்னத உள்வாங்கிக் சகாண்டவர்களாக உள்ளைர். அகசமாழினய 
அனைவரும் ெமமாகக் சகாண்டிருப்பவர்களாக உள்ளைர். கபச்சு எனும் செயற்பாட்டின் வழிகய 
ஒவ்சவாரு நபரும் கவறுபட்டவர்களாக உள்ளைர். உதாரணமாக-மின்ைணுவியல் அடிப்பனடயில் 
இயங்கும் கடிகாரத்தினை சகாண்டு கநாக்குனகயில் பூச்சியத்தின் வடிவத்தினை அடிப்பனடயாகக் 
சகாண்கட ஏனைய 1-9 வனரயுள்ள எண்கள் அனமயும். இங்கு பூச்சியம் புனத நினலயாகவும் 1-9 
வனரயாை எண்கள் புைநினலயாகவும் கநாக்கப்படுகின்ைது. 
உரு 1.2   
 
  
  
 
 
                               
 
 
(பக்தவத்ெல பாரதி, 2005:205). 

2. ir- irregular 
un - unnecessary 
non - available   

இவற்றில் வருகின்ை ir, un, non என்பனவ வடிவத்தில் கவறுபட்டாலும் அடிப்பனடயில் 
எதிர்மனைப் சபாருனள உணர்த்துகின்ைது.  
ெசூரின் கருத்துப்படி ஒருசமாழியில் அடிப்பனடயாை சிறிய பகுதியாக இருப்பது குறியீடாகும். 
இக்குறியீடு (sign) இரு பகுதிகளிலாைது. 

1.குறிப்பான் (Signifier) - ஒரு வார்த்னதயின்ஃ ஒரு எழுத்தின் ஒலி வடிவமும், வரி 
வடிவமும் ஆகும். தன்னைக் குறிப்பனதக் ‘குறிப்பான்’ (Signifier) என்று கூறுகின்ைார். 
2. குறிப்பீடு ((signified) - குறிக்கப்படும் சபாருளின் அர்த்தம். குறிக்கப்பட்ட ஒரு 
வார்த்னதயின் அர்த்தம் எண்ணக்கருவினைக் குறிக்கின்ைது. பிறிசதான்னைச் சுட்டுவனதக் 
‘குறிப்பீடு’ (Signified) என்றும் சபயரிட்டனழக்கிைார். (கிருஷ்ணராஜா, 2006:40)    

இனவ இரண்டும் பிரிக்க முடியாதபடி ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாக இனணந்துள்ளை 
என்கின்ைார். குறிப்பான் - குறியீடு என்ை வனகப்பாட்டில் இவர் குறிப்பானுக்கு முதன்னம இடம் 
சகாடுத்து குறியீடு அதனைத் சதாடர்வதாக எடுத்துக் காட்டிைார். சொல்லும் அதற்காை 
அர்த்தமும் நகமும் ெனதயும் கபான்று ஒன்சைாசடான்று இனணந்திருப்பது அல்ல. மாைாக அது 
நகக்கண்னணயும் வளரும் நகத்னதயும் கபான்ைது. சவட்டிப் பிரிக்க முடியும். சவட்ட சவட்டத் 
துளிர்க்கவும் செய்யும். அர்த்தம் நினலயற்ைது. ஒவ்சவாரு சொல்லும் தைது அர்த்தத்துக்காக 
இன்னும் பல சொற்கனள எதிர்பார்த்துக் காத்துக் சகாண்டிருக்கிைது. வந்து கெரும் புதிய 
சொற்களும் இன்னும் பல புதிய சொற்கனளக் ககாரி நிற்கின்ைை. அகராதினயத் திைந்து 
பார்த்தால்,‘படி’ என்ை ஒற்னைச் சொல்லுக்கு ‘படித்தல்’,‘படிக்கட்டு’,‘படிப்படியாக’,‘படியச்செய்தல்’ 
கபான்ை பல அர்த்தங்கள் கினடக்கின்ைை. இந்தச் சொற்கனளத் தனித்தனிகய பார்க்கும் கபாது 
இனவயும் இன்னும் பல புதிய சொற்கனள அர்த்தங்களாக முன்னவக்கின்ைை.  

உதாரணம் பனை என்ை ஒலியனமப்பு ‘குறிப்பான்’; பனை என்ை அந்தப் சபாருள் ‘குறிப்பீடு’. 
 இங்கக குறிப்பானுக்கும் அது குறிக்கின்ை பனை என்ை சபாருளுக்கும் எந்தவிதமாை காரண 
காரிய உைவுமில்னல என்பதுதான் ெசூரின் விளக்கமாகும்.  அதாவது, குறிப்பானுக்கும் 
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குறிப்பீட்டிற்கும் கநரடித் சதாடர்பு இல்னல. அவ்விரண்டும் நம்முனடய மூனளயின் 
செயல்பாட்டால்தான் இனணக்கப்படுகின்ைை.  சதாடர்ந்து ெசூர் சமாழி எவ்வாறு அர்த்தம் 
தருகிைது என்று மற்சைாரு முனையில் விளக்குகிைார். சமாழி பல அலகுகளால் ஆைது.  இந்த 
அலகுகள் ஒன்றுடன் மற்சைான்று சகாள்கிை உைவின் மூலமாகத்தான் சமாழிக்கு அர்த்தம் 
கினடக்கிைது. இந்த உைவு சபரும்பாலும் ‘கவறுபடுத்துதல்’ என்கிை செயல்பாட்டின் மூலம் 
அனமகிைது. கண் என்ை ஒலி வடிவம், மண் என்ை ஒலி வடிவத்திலிருந்து தன்னை கவறுபடுத்திக் 
காணும்கபாதுதான் இரண்டுகம அர்த்தம் சபறுகின்ைை. ஒரு ஒலி அது அனமந்திருக்கும் சூழல் 
அனமப்னப னவத்து அது அர்த்தம் சபறுகிைது. 

அனமப்பியல் சிந்தனையின் குறிப்பிடத்தக்க இயல்பாகக் கருதப்படுவது ‘இனணமுரண்கள்’ 
(Binary oppositions) குறித்த கருத்தாக்கம் ஆகும். இருநினல எதிர்வு என்றும், துருவ முரண்பாடுகள் 
என்றும் பலவாறு தமிழில் சமாழிசபயர்க்கப்படும் இந்தக் கருத்தாக்கம் எளிதில் 
புரிந்துசகாள்ளக்கூடிய ஒன்றுதான். பகல் - இரவு, சவப்பம் -குளிர், மனழக்காலம் - 
ககானடக்காலம், நன்னம - தீனம, கதாற்ைம் - முடிவு, உண்னம - சபாய்னம, தனலவன் - 
சகாடியவன், இயற்னக - செயற்னக, கறுப்பு - சவள்னள முதலிய இனணமுரண்கள் எல்லா 
சமாழிகளிலும் அனமந்து இருக்கின்ைை. இந்த உலகளாவிய பண்பு, மனித மூனளச் செயல்பாட்டின் 
ஒரு பகுதியாககவ அனமந்து இருக்கிைது.  இனணமுரண்கள் மூலமாக கவறுபாட்னட நினலநாட்டி 
சமாழி இயங்குகிைது.  இதுதான் குழந்னத மூனளயில் நிகழும் முதன்முதல் உத்திபூர்வமாை 
செயல்பாடாகும். இத்தனகய இனணமுரண் மூலம் கவறுபாட்னட நிறுவி, புைப்சபாருனளப் 
புரிந்துசகாள்ள முயல்கிைது மூனள.  ‘தீனம’ என்பனதப் புரிந்துசகாள்ளாமல் நன்னம என்பனதப் 
புரிந்துசகாள்ள முடியாது’ எை உதாரணம் கூறிைார் ெசூர். எைகவ அனமப்பியலின் மிக 
அடிப்பனடயாை கருத்தாக்கம் இந்த ‘இனணமுரண்’ என்பனதப் புரிந்துசகாள்ளலாம். 
(கிருஷ்ணராஜா, 2006:42) 

இவரது சமாழி ஆய்வில் எழுத்துக்குப் பதிலாகப் கபச்சிற்கு முதன்னம சகாடுக்கின்ைார். 
ெப்தம் உண்னமயின் உருவமாக, நம்பத்தக்கதாக ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டது. அது உயிர்ப்பற்ைதும், 
வழிநினலயாைதுமாை எழுத்திற்கு மாைாக, சுய பிரென்ைமும், உயிர்ப்புமுனடயது. எழுத்து கபச்சின் 
தரத்னத தாழ்த்துவதாகவும், சுயம் பிரகாெமாகிய உண்னமக்கு எழுத்து சபரும் அச்சுறுத்தலாகவும் 
இருக்கின்ைசதன்கின்ைார் ெசூர்.  மரம் என்ை சொல்லில் இரண்டு தளங்கள் உள்ளை. ஒன்று ‘ம-ர-
ம்’ என்ை ஒலித்தளம். ஒருவன் அனத உச்ெரிக்க அது ஒலி அனலகளாக மாறி  செவிப்பனைனய 
வந்து கெர்கின்ைது. இது குறிப்பான் (signifier) அல்லது ஒலித்தளம். மற்சைான்று 
சபாருண்னமத்தளம். ‘ம-ர-ம்’ என்ை ஒலினய உச்ெரித்த மனிதன் அதன் மூலம் குறிக்க விரும்பிய 
சபாருள் அல்லது விடயம் மைப்படிமம். இதனைச் ெசூர் குறி-படு-சபாருள் (signified) என்பார். 
முதலில் குறிப்பிட்ட ‘ம-ர-ம்’ என்ை ஒலிக்கும் மரம் என்ை மைப்படிமத்திற்கும் எந்த ஒரு கநரடித் 
சதாடர்பும் கினடயாது.  அனவ கவறு கவைாை, சதாடர்பற்ை இரண்டு தளங்கள் குறிப்பான் 
தளத்திற்கும், குறி-படு-சபாருண்னமத் தளத்திற்கும் உள்ள உைவு இடுகுறித்தன்னம சகாண்டது 
என்கின்ைார் ெசூர். (கிருஷ்ணராஜா, 2006:47) 

ெசூரின் கபச்சுசமாழி என்ை கருத்தாக்கம் அனமப்பியலின் அடிப்பனடக் ககாட்பாடாகும். 
கபச்சுசமாழி என்பது மனிதர்கள் தமக்கினடயில் கபசிக் சகாள்ளும் சமாழியாகவும், கபசிக் 
சகாள்ளும் மனிதர்களின் அகவயச் ொர்பு சகாண்டதாகவும், உணர்ச்சிப் பாங்கு சகாண்டதாகவும், 
அவரவர் அனுபவம் ொர்ந்ததாகவும், நினலயற்ைதாகவும் உள்ளது. சமாழியியலில் கபச்சு 
சமாழினயத் தைது பயில் சபாருளாகக் சகாள்ள முடியாது. சமாழியனமப்பு என்பது சமாழியின் 
உட்கட்டனமப்பாகும். ஒப்பீட்டு ரீதியாக நிரந்தரமாைதாகவும், ெமூகத் தன்னம சகாண்டதாகவும், 
வரலாைற்ைதாகவும் அனமகின்ைது. சமாழி அனமப்பின் தனிமனித சவளிப்பாகட கபச்சுசமாழி 
தனிமனித தற்ொர்பு, அனுபவங்கள் ஆகியவற்னைக் கடந்த நினலயில் சமாழியின் அனமப்பு 
கண்டறியப்படுகின்ைது. 
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உதாரணம் கபாக்குவரத்து ‘சிக்ைல்’ விளக்குகளில் சிவப்பு, பச்னெ, மஞ்ெள் கபான்ை 
வர்ணங்கனள நாம் எப்படிப் பயன் படுத்துகிகைாகமா அகத கபால்தான் நாம் சமாழினயப் பயன் 
படுத்துகிகைாம். தனிப்பட்ட முனையில் அந்த வர்ணங்களுக்கு அர்த்தம் ஏதும் இல்னல. சிவப்பு 
என்ை வர்ணத்துக்கு ‘நில்’ என்கைா, பச்னெ வர்ணத்துக்குச் ‘செல்’ என்கைா அர்த்தம் இல்னல. 
ஆைால், இந்த மூன்று வண்ணங்களும் வரினெயாக னவக்கப்பட்டு ஒன்னை ஒன்று ொர்ந்து நிற்கும் 
கபாதுதான் இந்த அர்த்தங்கள் சபாருள்படுத்திக் சகாள்ளப்படுகின்ைை. இந்த வண்ணங்களுக்குப் 
பதிலாக ஆரஞ்ச், சவள்னள, ஊதா கபான்ை வண்ணங்கனளப் பயன்படுத்திைால் கூட அனவயும் 
இகத அர்த்தங்கனளக் சகாடுக்கும். எைகவ, அர்த்தம் என்பது ொர்புநினல சகாண்டது.  
பின்அனமப்பியல்வாதமும் - ெசூரும் 

கட்டனமப்பு வாதத்தின் கதால்வி பின்கட்டனமப்பு வாதத்தின் ஆரம்பமாக உள்ளது. 1960 
களின் பின் பிரான்சில் கதான்றிய ஒரு அணுகுமுனையாகவும், கட்டனமப்பு வாதத்தின் அடுத்த 
வளர்ச்சியாக இது பார்க்கப்படுகின்ைது. சடறிடாவின் கட்டவிழ்ப்பு வாதம், வார்த்னத னமய 
வாதமும், லக்கானின் உளப்பகுப்புக் சகாள்னகயும், பூக்ககாவின் கலாொரக் ககாட்பாடு கபான்ைனவ 
பின் கட்டனமப்பு வாத சிந்தனையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயமாகக் காணப்படுகின்ைது. 
 எந்தசவார் இலக்கியம் ெம்பந்தமாககவா அல்லது ஒரு முனைனம ெம்பந்தமாககவா ஒரு 
முழுனமயாை அல்லது ஒரு ஒழுங்கினெவாை விவரிப்பினை வழங்க முடியாது என்பனதப் பின் 
கட்டனமப்புவாதிகள் ஏற்றுக் சகாள்கின்ைைர். புைவயமாை அறிவினை ஒருவர் சபற்றுக் 
சகாள்ளுதல் மற்றும் ஒருவர் தன்னைப் பற்றி அறிந்து சகாள்ளுதல் ஆகிய விடயங்கள் பற்றிய 
நீண்ட ககாட்பாட்டு ரீதியாை விடயங்கள் ெம்பந்தமாை விமர்ெைமாகப் பின்கட்டனமப்புவாதம் 
காணப்படுகின்ைது. கமலும் எல்லா அர்த்தங்களும் புரிந்து சகாள்ளல்களும் தற்காலிகமாைதாகவும் 
ொர்புநினலப்பட்டதாகவும் உள்ளை என்பகத பின்கட்டனமப்புவாதத்தின் அடிப்பனடயாக உள்ளது.  

பின்கட்டனமப்புவாத சிந்தனையில் “தற்காலிகத் தன்னம” என்பது முக்கியத்துவமுனடயதாக 
மாறிவிடுகின்ைது. கட்டனமப்புவாதம் அர்த்தத்திற்கு அடிப்பனடயாக உள்ள கட்டனமப்புக்கள் 
மாைாததாகவும் அடிப்பனடயாகவும் கருதப்படுவது. பின்கட்டனமப்புவாதத்தின்படி அர்த்தம் 
என்பது தற்காலிகமாைதாகவும் மாைக் கூடியதாகவும் உள்ளது.  

சடறிடாவின் கவறுபாடு என்ை எண்ணக்கரு மாறுகின்ை தற்காலிக அர்த்தத்தினைக் 
குறிப்பதாக உள்ளது. இகதகபால் பாத்தின் பனடப்பாளரின் இைப்பு இதனைகய குறிக்கிைது. ஒரு 
பனடப்பின் அர்த்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட பனடப்பிைால் மட்டும் உருவாக்கப்பட்டதல்ல. மாைாக 
அதனை ரசிக்கும் ரசிகர்களிைாலும் உருவாக்கப்படுகின்ைது. இவர் ெசூரின் எண்ணக்கருக்கனள 
விருத்தி செய்தகதாடு, அவரிலிருந்து கவறுபட்டு குறியீடுகள் பற்றிய இவரது தனிப்பட்ட 
கருத்தினைத் தற்காலச் ெமூகங்களிைதும், அவற்றின் செயற்பாடுகளிலும் கநாக்கி விளக்கிைார். 
சமாழி என்பது எந்தசவாரு குறியீட்டு முனைக்கும் அடிப்பனடயாகக் காணப்படுகின்ைது என்றும், 
சமாழி முனைனம சிைந்த கூறுகனள ஒன்றினணத்து சவளிப்படுத்திக் சகாள்கின்ைது என்றும் 
கூறுகின்ைார். (கிருஷ்ணராஜா, 2006:84) ெசூர் ஒரு வார்த்னதக்கு (குறிப்பான்) ஒரு அர்த்தம் 
(குறிக்கப்படும் சபாருள்) இருப்பதாகவும், சமாழி முனைனம என்பது அதிகம் வனரயறுக்கப்பட்ட, 
மூடப்பட்ட சபாதுவாை தத்துவங்கனளக் சகாண்டு செயற்படுவதாகவும் கருதியனமனய 
கராலன்ட்பாத் தைாைனவ எை எடுத்துக்காட்டிைார்.  

உதாரணம் ஓர் இலக்கியத்னத எடுத்துக் சகாண்டால் இலக்கியத்னத வாசிக்கும் வாெகர்கள் 
எல்கலாரும் அதனை எழுதிய எழுத்தாளர்கள் சகாண்ட அர்த்தத்தினைத்தான் புரிந்து சகாள்வார்கள் 
என்பதல்ல. பல வாெகர்களுக்கினடயிகல அனவ ஒன்றிற்கு கமற்பட்ட, அர்த்தங்கனளக் சகாடுத்து 
விடுகின்ைை. 

வனரயறுக்கப்பட்ட குறிப்பானையும், குறிக்கப்படும் சபாருனளயுகம ெசூர் எடுககாள்களாகக் 
சகாண்டிருந்தார். ஆைால் குறிப்பான் வனரயனை அற்ை வனகயில் ஒன்றிற்கும் கமற்பட்ட 
குறிக்கப்படும் சபாருனளக் சகாண்டிருக்க கவண்டும் எை கராலன்ட்பாத் வாதிட்டார். இதைால் 
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ெசூரின் குறிப்பான்- குறிக்கப்படும் சபாருள் பற்றிய சதளிவாை வனரயனைகள் 
ககள்விக்குள்ளாக்கப்படுகின்ைை. இத்தனகய கருத்துக்கள் பின்கட்டனமப்பு வாதத்தில் முக்கியத்துவம் 
சபறுகின்ைை.  
 அனமப்பு வாதம் மனிதனின் அனைத்து சதாடர்புகனளயும் சமாழியியல் ொர் குறியீடுகளாக 
ஏற்றுக் சகாண்டதைடிப்பனடயில் செயற்படுகிைது. இச்செயற்பாடு மிகக் குறுகியசதாரு 
நினலப்பாசடை மிகவினரவிகலகய உணரப்பட்டதால் பிறிசதாரு கருத்தாக்கத்னத பயன்படுத்த 
கவண்டிய கதனவ உணரப்பட்டது. 1960களில் பூக்ககா தைது ஆய்வுகனள சமாழியினை 
முதன்னமப்படுத்திய சொல்லாடல்களாக அணுகிைார். இவ்வணுகு முனையில் விடயம் சவற்றுப் 
சபாருளாக விடப்பட்டனம உணரப்பட்டதால், சமாழிநினலப்பட்ட கநாக்கு நினலனயத் தவிர்த்து 
“கமலாதிக்கம்” என்ை கருத்தாக்கத்தின் அடிப்பனடயில் தன்ைாய்வுகனள கமற்சகாண்டார். 
கமலாதிக்கத் சதாடர்புகளால் தனிநபர்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளார்கள் என்றும், ெமூக 
யதார்த்தத்தின் அடிப்பனடத் தத்துவம் கமலாதிக்ககம என்றும் தைது நினலப்பாட்னட மாற்றிக் 
சகாண்டார்.  

சொல்லாடலுடன் கூடிய நிபந்தனைகளும், நினலனமகளும் காலத்திற்கு ஏற்ப 
மாற்ைமனடயும் என்றும் பூக்ககா குறிப்பிடுகின்ைார். மனிதன் மட்டுகம மிக அண்னமக் காலத்னத 
உட்சகாண்டு மாற்ைங்கனளக் கிரகிக்கத்தக்க ஒரு பனடப்பு என்றும், மனிதைது முடிவு என்பது 
மனிதைாகலகய நிர்ணயிக்கப்படுகின்ைது என்றும் விளக்கமளிக்கின்ைார். இதனை அவருனடய “The 
Archaeology of Knowledge” எனும் நூலில் காணலாம். 

பூக்ககாவினுனடய பால்நினல மற்றும் சமாழியின் அர்த்தம் பற்றிய பனடப்புக்கள், 
அதிகாரம் பற்றிய உனரயாடல்களில் காணப்படும் வரலாற்று ரீதியாை பகுப்பாய்வு கபான்ைனவ 
பின்அனமப்பியல் சிந்தனையில் கநாக்கப்பட கவண்டியனவயாகும். இனவ ெசூரினுனடய சமாழிக் 
கட்டனமப்பினை அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு விளங்கிக் சகாள்ளப்படக் கூடியனவ. ெசூரின் 
கருத்தாை வாழும் ெமூகம்ஃ இந்த உலகு ஒழுங்குபடுத்திய ஒன்ைாக இருப்பதில்னல என்றும், மாைாக 
எமது மைம் இந்த உலகினை ெமூகத்னத ஒழுங்குபடுத்தித் தருகின்ைது என்று குறிப்பிடும் கருத்தினை 
பூக்ககாவின் பனடப்புக்களில் ஆய்வு செய்துள்ளனமயினைக் காணலாம். அனமப்பியல் என்பது 
சமாழினயப் பற்றிய ஒரு விொரனண மட்டுகம. ’சமாழி தன்னைத் தாகை சுட்டிக் சகாள்வது’ 
என்கிைார். (கிருஷ்ணராஜா, 2006:89) 

‘சமாழி என்பது சுயபிரதிபலிப்பு’ என்ைைர் பின்அனமப்பியல் வாதிகள். சமாழி என்பது 
குறிகளால் சதாகுக்கப்பட்ட தனிக் குறிப்பீடுகளின் உற்பத்தி என்கிைது அனமப்பியம். சமாழினயப் 
பயன்படுத்த மனிதன் கதனவ அல்லவா? அந்த மனிதன் ‘நான்’ என்னும் தனிமனித சிந்தனை 
சகாண்டவன். குறிப்பானையும், குறிப்பீட்னடயும் தனிக்குறிப்பீடுகளாக உருவாக்கி வாக்கியங்கனள 
எழுதுபவனும் அவகை. அவனைப் பற்றி அனமப்பியல் ஒன்றும் கூைவில்னல. 

‘புலி’ என்ை சிந்தனை குறிப்பான் ஆகும். அந்தச் சிந்தனைனயச் சொல்லாக 
சமாழிசபயர்க்கும் கபாது கினடக்கும் சொல்லாை ‘புலி’ என்பது குறிப்பீடு ஆகும். புலி என்ை 
குறிப்பானுக்கு ஒவ்சவாரு சமாழியிலும் கவறு கவைாை குறிப்பீடுகள் உள்ளை. எடுத்துக்காட்டாக, 
புலி என்ை குறிப்பானுக்கு இந்தியில் ‘கடர்’ என்றும் ஆங்கிலத்தில் Tiger என்றும் குறிப்பீடுகள் 
உள்ளை. இந்தக் குறிப்பீடுகளின் சதாகுதிகய சமாழி என்று அனழக்கப்படுகிைது. அனமப்பியம் 
சொல்னலயும் அதற்காை சபாருனளயும் கெர்த்து னவத்கத பார்த்தது. அந்த நிலவரத்னத னவத்கத 
சமாழியின் மீதாை விொரனணனய கமற்சகாண்டது. பின்அனமப்பியம் சொல்னலயும், அதன் 
சபாருனளயும் ஒன்று கெர்த்துக் கட்டி னவத்த கயிற்னை அறுத்து எறிந்தது. 

பின்கட்டனமப்பு வாத சிந்தனையில் பிரான்சிய சிந்தனையாளராை சடறிடா மிக 
முக்கியமாைராகக் கருதப்படுகின்ைார். சமாழியின் இயல்பு பற்றி சடறிடாவின் சகாள்னகயில் 
‘அழிதலின் அடியில்’ (Under erasure) என்ை கருத்தாக்கம் முக்கிய இடத்னதப் சபறுகின்ைது. 
சடறிடா வார்த்னத னமய வாதம்; ஒலி னமயவாதம் கபான்ைனவ ெம்பந்தமாகக் ககள்வி 
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எழுப்புகின்ைார். ெசூரின் குறிப்பான் குறிக்கப்படும் சபாருள், குறியீடு கபான்ை எண்ணக் கருக்கனள 
அவர் கட்டவிழ்ப்பு செய்கின்ைார். குறிப்பான் ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட அர்த்தங்கனளக் 
சகாண்டிப்பனத சடறிடா சுட்டிக்காட்டுகின்ைார். Chair எனும் ஆங்கிலப் பதமாைது பல்கவறு 
அர்த்தங்கனளக் சகாண்டதாக எடுத்துக் காட்டப்படுகின்ைது. 

உதாரணம் (Chair) Signifier குறிப்பான் 

(குறிக்கப்படும் சபாருள்) Signified - II          Signified - II          Signified - III           

                     நாற்காலி        பதவி        தனலனமத்துவம் 
 இங்கு chair என்ை வார்த்னதக்கு வனரயறுக்கப்பட்ட அர்த்தம் இல்லானம 
சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ைது. கமற்குறிப்பிட்ட குறிக்கப்படும் சபாருள் (chair) கருதப்படும் பல 
குறிக்கப்படும் சபாருள்கனளக் சகாண்டு வனரயறுக்கும் கபாக்கினைக் சகாண்டு காணப்படும். 
ெசூரின் கட்டனமப்பு வாதம் சமாழியின் குறிப்பான், குறிக்கப்படும் சபாருள் என்பவற்றிக்கு 
இனடயிலாை சதாடர்பு சபாதுனமயாைது என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்றும் கருதுகின்ைது. 
ஆைால் இத்தனகய எடுககாள் பின் கட்டனமப்பு வாதத்தில் ககள்விக்குறியாக்கப்படுகின்ைது. 
இதன்படி குறிப்பான்கள் நன்கு வனரயறுக்கப்பட்ட குறிக்கப்படும் சபாருட்கனளக் 
சகாண்டிருப்பதில்னல எை வாதிடுகின்ைது. அர்த்தம் கட்டனமப்பு வாதம் கருதுவது கபால் 
முழுனமயாகப் புரிந்து சகாள்ளப்படுவதில்னல. ஒரு குறிப்பான் பல குறிக்கப்படும் சபாருள்கனளயும் 
ஒரு குறிக்கப்படும் சபாருள் குறிப்பான்களாக மாறுவதன் காரணமாக ஒரு வனரயறுக்கப்பட்ட 
அர்த்தத்தினைப் சபைமுடியாத நினல ஏற்படுகின்ைது.  

ெசூர் கபச்சு சமாழியினை எழுத்து சமாழியினைக் காட்டிலும் முக்கியத்துவப்படுத்தியதன் 
மூலம் வார்த்னத னமய வாதசிந்தனையில் மூழ்கி இருப்பதாக சடறிடா குறிப்பிடுகின்ைார். கமலும் 
குறிப்பானும் குறிக்கப்படும் சபாருளும் கபச்சு செயன் முனையில் கலந்திட்டதாக ெசூர் கருதுவதாக 
சடறிடா குறிப்பிடுகின்ைார். (கிருஷ்ணராஜா, 2006:82) 

கபச்சு னமய வாதத்தினைத் தாக்கி எவ்வாறு சமாழி செயற்படுகின்ைது என்பனதப் புரிந்து 
சகாள்வதற்கு கபச்சு னமய வாத முனை சிைப்பாைது எை சடறிடா கூறுகின்ைார். அதாவது 
குறிப்பான்களுக்கினடகயயாை சதளிவாை தன்னமயினை கபச்சு வழக்குடன் ஒப்பிடும் கபாது 
எழுத்து வடிவம் சகாண்டிருப்பதாக சடறிடா கூறுகின்ைார். இதிலிருந்து எழுத்து சமாழியில் 
இருக்கும் சதளிவுத் தன்னம கபச்சு சமாழியில் இல்னல என்பதனை சடறிடா 
எடுத்துக்காட்டுகின்ைார். 
 உதாரணம் 

1.Hang not leave him - தூக்கில் கபாடு அவனை விடு  
     Hang not leave him - தூக்கில் கபாடாகத அவனை விடு 

2.அவனைக் சகான்று வா 
      அவனைக் சகாண்டு வா 
 இவ்வாறு இரண்டிற்கு கமற்பட்ட அர்த்தங்கனளக் சகாண்ட, ஒகர மாதிரியாை ஒலி 
வடிவத்னதக் சகாண்ட சொற்கனளப் பயன்படுத்தும்கபாது அதன் அர்த்தம் குழப்பமாைதாகவும் 
மாறி விடுகின்ைது.  

சடறிடாவின் கருத்துப்படி இரண்டும் கவறுபட்ட சவளிப்பாட்டு முனைகனளக் 
சகாண்டிருந்தாலும் கபச்சுசமாழியினை விட, எழுத்துவடிவ சமாழி சமாழியியல் ரீதியாை 
கதாற்ைப்பாட்னடச் சிைப்பாக விளக்கும் ஆற்ைல் வாய்ந்தது. எழுத்து வடிவம் என்பது கபச்சினை 
முழுனமப்படுத்தும் விடயமல்ல. கபச்சு என்பது ஒரு வனக எழுத்து வடிவமாகும். எவ்வாைாயினும் 
இவற்றிற்கினடகய கவறுபாடு உண்டு என்பனத சடறிடா மறுக்கவில்னல. சபாதுவாக ஒரு 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   50 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com 

சொல்லாைது இன்சைாரு சொல்லின் மூலம் கவறுபடுத்தப்படுகிைது அல்லது புரிந்து 
சகாள்ளப்படுகின்ைது. 
 உதாரணம்: இன்பம் என்ை சொல்னல விளக்க துன்பம் என்ை சொல் அவசியம். அதாவது 
இன்பம் என்ை சொல்லின் அர்த்தம் துன்பம் என்ை சொல்லிைால் முழுனமயாக விளக்கப்படுகின்ைது. 

எல்லா விதமாை இருனமகளிலும் காணப்படுகின்ை ஆழமாை கட்டனமப்பு முரண்பாடுகனள 
சடறிடா சவளிச்ெத்திற்குக் சகாண்டு வருகின்ைார். ஒவ்சவாரு எண்ணக்கருவும் அதன் 
எதிர்மனையாை எண்ணக்கருவிைால் உயிர் வாழ்ந்து சகாண்டிருப்பதுடன் குறிப்பிட்ட எண்ணக்கரு 
இல்லாமல் அர்த்தம் சபைாமல் விளங்கிக் சகாள்ள முடியாது என்றும் கூறுகின்ைார். 
அனமப்பியல் வாதம் ஒரு விமர்ெைமாக ஒரு இலக்கியத்தின் அர்த்தம் என்பது அது இடம் சபறும் 
வாக்கியத்தின் அர்த்தம் உடன்பாடு மற்றும் எதிர்மனை என்ை இரண்டினைக் சகாண்டதாகவும் 
அதன் அர்த்தம் சதாடர்ச்சியாக மாறிக் சகாண்டிருப்பதாகவும், ொர்புனடயதாகவும், 
தற்காலிகமாகவும் காணப்படுகின்ைது. அதன் அர்த்தம் முழுவினை இலக்கியங்கள் உறுதியற்ை 
தன்னமயினைக் சகாண்டதாகவும் ககள்விக்கு உட்படுத்தும் தன்னம சகாண்டதாகவும் 
காணப்படுகின்ைது. இலக்கியம் ஒரு சவங்காயம் கபான்ைது ஏசைனில் சவங்காயம் உரிக்க உரிக்க 
கதால் வருவது கபால் இலக்கியமும் படிக்க படிக்க புதிய புதிய அர்த்தங்கனளத் தருகின்ைை.  
சடறிடாவினுனடய பின்அனமப்பியல் கருத்துக்கனளச் ெசூரினுனடய சமாழிக்கட்டனமப்பினைக் 
(இனண முரண்கள், கபச்சுசமாழி - எழுத்து சமாழி, குறிப்பான் - குறிப்பீடு என்பதனை) சகாண்டு 
விளங்கிக்சகாள்ள முடிகின்ைது.  

குறிப்பானுக்கும், குறியீட்டிற்கும் இனடயிலாை சதாடர்பு நினலயாைசதைச் ெசூர் 
நம்பிைார். இதைால் குறிப்பானுக்கும், குறிப்பீட்டிற்கும் இனடயிலாை சதாடர்னப மாைாவண்ணம் 
நினல நிறுத்தி சமாழிக் குறியீட்டனமப்பு ஒன்னை உருவாக்கிக் சகாள்ளலாசமை வாதிடுகின்ைார். 
ஆைால் லகாகைா சொல்லாடலிலிருந்கத அர்த்தம் பிைக்கின்ைசதன்றும், இது குறிப்பானின் 
இடப்சபயர்ச்சியிைால் ஏற்பட்ட வினளவாகும் எைவும் கருதிைார். சடறிடானவப் கபால 
லக்கானும் குறிப்பான்களும், குறிப்பீடாகப் பயன்பட வல்லனவ எைக்கருதிைார். அது கபாலகவ 
குறிப்பீடுகள் ஒவ்சவான்றும் தத்தம் இயல்பிற்ககற்ப குறிப்பான்களாகத் சதாழிற்படும் 
சுபாவமனடயனவ. இதன்படி குறிப்பான்கள் குறிப்பீடுகளாகவும், குறிப்பீடுகள் குறிப்பான்களாகவும் 
மாறிமாறி இயங்கவல்லனவ என்பதால் சமாழியிைர் எதனையும் நிரந்தரமாகச் சுட்ட முடியாத 
நினல ஏற்படுகின்ைது.  

லக்கானின் சமாழிக் சகாள்னகப்படி ஒரு குறிப்பான் எப்சபாழுதும் பிறிசதாரு 
குறிப்பானைகய சுட்டும். சொற்களின் உருவக இயல்கப இதற்குக் காரணமாகின்ைது. ஒரு 
குறிப்பாைால் பிறிசதாரு குறிப்பானைச் சுட்டுவது உருவகம் எைப்படும். சொற்களில் உருவக 
இயல்புனடயனவ, உருவக இயல்பற்ைனவ எை எதுவுமில்னல. இதைால் அர்த்தம் ஒரு 
குறிப்பானிலிருந்து பிறிசதாரு குறிப்பானுக்கு நழுவிச் செல்லும் நினல ஏற்படுகின்ைது.  
முடிவுனர 

ெசூரினுனடய சமாழியியல் கட்டனமப்பாைது சமாழியாைது எந்தசவாரு னெனகக்கும் ஒரு 
கநராை சுயமாை அர்த்தம் என்பது கினடயாது என்கிைது. உண்னமயில் சமாழிக்கூறுகளின் ஊடாகச் 
சுட்டி உணர்த்தப்படும் னெனககளுக்கு இனடயிலாை வித்தியாெங்களின் வினளவாககவ சபாருள் 
சகாள்ளமுடியும் என்றும் வாதிடுகின்ைது. பின்கட்டனமப்புவாதிககளா “வித்தியாெம்” என்கின்ை 
விடயத்னதகய அழுத்திக் காட்டுகின்ைைர். அர்த்தம் சதாடர்பாை ஒன்றிப்பில் ஸ்திர தன்னமயும் 
காணப்படும் என்கின்ை கட்டனமப்பு வாதிகளின் அபிப்பிராயத்னத நிராகரிக்கின்ைைர். ெசூரின் 
பார்னவயிகல ஒரு பிரதி (Text)) என்பது முழுனமயாைதாககவ கநாக்கப்படும். சொல்லிற்கும், 
அதைது குறியீட்டுக்கும் இனடயிலாை உைவாைது குறியீட்டுத்தன்னம சகாண்டது என்றும், 
நினலயாை ஒன்று என்றும், குறிப்பான், குறியீட்டுக்கு இனடயிலாை உைவினை மாைாத வண்ணம் 
நினல நிறுத்தி ஒரு சமாழிக் குறியீட்டு அனமப்சபான்றினை உருவாக்கிக் சகாள்ளலாம் என்றும் 
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ெசூர் தைது சமாழிக் ககாட்பாட்டில் வாதிட்டார். பின்அனமப்பியலில் பிரதி என்பது 
குனைபாடாைது, பூரணமற்ைது, மூலமற்ைது, மாறிச் செல்வது, கட்டவிழ்ப்புக்கு இடம் வழங்குவது 
என்ைவாைாக கநாக்கப்படும்.  

ெசூரினுனடய சமாழியனமப்புக் கட்டனமப்பினுனடய கருத்துக்கனள அடிப்பனடயாகக் 
சகாண்டு பின்அனமப்பியம் வளர்ச்சியனடந்தது. குறிப்பான்- குறிப்பீடுகள், அகசமாழி- புைசமாழி, 
குறுகிய கால சமாழியாய்வு- வரலாற்றுச் ொர்பற்ை சமாழியாய்வு ஆகியவற்றினை கமலும் 
விரிபுபடுத்துவதாகவும், கலந்துனரயாடுவதாகவும், விளக்குவதாகவும் பூக்ககா, சடறிடா, லக்கான், 
பார்த் கபான்கைாரின் பின்அனமப்பியல்ொர் கருத்துக்கள் அனமகின்ைை. பின்அனமப்பியத்தின் 
நீட்சியாக பின்நவீைத்துவம் வளர்த்சதடுக்கப்பட்டது. பின்அனமப்பியல்வாதிகள் பலர் 
பின்நவீைத்துவ வாதிகளாகவும் பரிணாமம் சபற்றுள்ளனமயினையும் ெமூகவியல் வரலாறு 
புலப்படுத்துகின்ைது. எனினும், பின் அனமப்பியல் வாதமாைது, பின்நவீைத்துவத்னதவிட 
அதிகளவில் ககாட்பாட்டியல் ொர்பும், தத்துவச் ொர்பும் மிக்கதாக இருக்கின்ைனமயும் இங்கு 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
துலைநின்றலவ 
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வகுப்பமறக் கற்றலில் பவ்நலோவின் கற்றல் நகோட்போடு 

 
கயசுஐயா டிலானி, (உதவி விரிவுனரயாளர்) 

கல்வி பிள்னளநலத் துனை, கனல கலாொரப் பீடம், 
கிழக்குப் பல்கனலக்கழகம், இலங்னக. dilanijesuiyah@gmail.com 

 உளவியல் என்பது உள்ளத்னதப் பற்றி விஞ்ஞாை ரீதியாை அறிதலாகும். உளவியல் பற்றிய 
சிந்தனைகள், ககாட்பாடுகள் காலத்திற்குக் காலம் கதாற்ைம் சபற்று வளர்ச்சியனடந்து வந்துள்ளை. 
அவற்றினை வளர்த்சதடுப்பதில் உளவியல் அறிஞர்களுக்கு முக்கிய பங்குண்டு. அவ்வறிஞர்கள் 
காலத்தின் கபாக்னகப் பிரதிபலிப்பதுடன் காலத்தினை உருவாக்குகின்ை பணினயயும் 
கமற்சகாண்டுள்ளைர். இத்தனகய சிந்தனையாளர்கள் வரினெயில் ரசிய நாட்டு உயிரியல் விஞ்ஞானி 
ஐ.பி.பவ்கலாவ் அவர்களுக்குத் தனியிடம் உண்டு. 

 இவரது கமதாவிலாெத்தின் அடிப்பனடகனளயும் பலவிதமாை வரம்புகனளயும் கடந்து 
சென்ை அவரது அணுகுமுனைகனளயும் தரநிர்ணயம் செய்வதற்குப் சபாருள், மைம்,  உணர்வு 
என்பவற்றின் கதாற்ைம் குறித்தும் அவற்றுக்கினடயிலாை உைவு குறித்த சதளிவும் 
அவசியமாைசதான்ைாகும். ஆத்மா, சிந்தனை, உணர்வு என்பை குறித்துப் பலரால் பல்கவறுபட்ட 
கருத்துக்கள் முன்னவக்கப்பட்டை. மைனதவிட சபாருளின் முதன்னமனய ஏற்றுக்சகாள்பவகை 
சபாருள்முதல்வாதி. சிந்தனை என்பது சபாருனள அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு உருவாைதாகும். 
உதாரணத்திற்கு மாம்பழம் குறித்த சிந்தனை எண்ணம் கதான்றுகின்ைது. இங்குப் சபாருகள 
சிந்தனைக்கு அடிப்பனடயாக உள்ளது. எைகவ சிந்தனை இன்றிப் சபாருள் இருக்க முடியும். 
சபாருளின்றிச் சிந்தனை இருக்க முடியாது. இதைடிப்பனடயில் சபாருனளப் புைநினலயாகக் 
சகாண்டு கதாற்ைம் சபற்ை சிந்தனையாைது சபாருள்முதல்வாத சிந்தனை எை 
அனழக்கப்படுகின்ைது. இவ்விடயம் குறித்து சலனின் அவர்கள் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்ைார். 
“புைநினல யதார்தத்னதக் குறிப்பிடுகின்ை தத்துவார்த்த வனககய சபாருளாகும். மனிதனுக்கு 
உணர்வுகளால் தரப்படுகின்ைது. சபாருனள நம் உணர்வுகளால் நகல் எடுக்கலாம் . புனகப்படம் 
எடுக்கலாம், பிரதிபலிக்கலாம். எனினும் இவற்றுக்கு அப்பால் சபாருள் சுகயற்னெயாக இருக்கிைது.” 
சபாருள் என்பது இனடயைாது மாறிக் சகாண்கட இருக்கும். மாற்ைங்கள் யாவும் இயக்கத்னதயும்,  
இயக்கங்கள் அனைத்தும் மாற்ைத்னதயும் உள்ளடக்கி நிற்கும். அவ்வனகயில் இயக்கம் என்பது ஒரு 
வனகயில் முரண்பாடாகும். சபாருள்களிகல காணப்படும் இயல்பாை முரண்பாடுகளின் 
சவளிப்பாடாக இயக்கமும் மாற்ைமும் நிற்கின்ைது என்பது யதார்த்த நியதி. சபாருள்களில் 
இயல்பாககவ காணப்படும் எதிர்மனைக்கு இனடயிலாை முரண்பாடு பற்றிய கதடலாைது 
இயக்கவியல் எை அனழக்கப்படும். 

 இங்கு இயக்கம் என்பது ஒருவனகயில் முரண்பாடாகும். சபாருள்களிகல காணப்படும் 
இயல்பாை முரண்பாடுகளின் சவளிப்பாடாககவ இயக்கமும் மாற்ைமும் நிகழ்கின்ைது. 
புைநினலயுலகின் அனைத்து இயங்கியல் கபாக்குகளும் உடகைசயா அல்லது ெற்றுத் தாமதமாககவா 
மனித அறிவில் எதிசராளியாகக் காணப்படும். ெமுதாய நனடமுனையில் ஒரு நிகழ்வு கதான்றி 
வளர்ந்து, மனைதல் என்பது இனடயைாது சதாடர்ந்து நடந்து சகாண்கடயிருப்பனதப் கபாலகவ 
மனித அறிவின் வளர்ச்சியிலும் நிகழ்வுகள் கதான்றி வளர்ந்து மனைந்து சகாண்கட இருப்பனதக் 
காண்கின்கைாம். மனிதன் தன் நனடமுனைகளிைால் சில குறிப்பிட்ட கருத்துக்கள், ககாட்பாடுகள்,  
திட்டங்கள் ஆகியவற்றிற்கு இணங்கப் புைநினல யதார்த்தத்னத மாற்றி அனத கமலும் கமலும் 
வளர்த்சதடுத்திருக்கின்ைான். இவ்வாறு செய்வதன் வாயிலாகப் புைநினல யதார்த்தத்னதப் பற்றி 
அவைது அறிவு ஆழமாகிக் சகாண்கட செல்லும். புைநினல யதார்த்த உலனக மாற்றுவதற்காை 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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நிகழ்வுகள் சதாடர்ந்து இனடயைாது நடந்து சகாண்கட இருக்கும். அனதப்கபான்கை 
நனடமுனையின் மூலமாக உண்னமனய அறியும் மனிதனின் முயற்சிக்கும் எப்கபாதும் முடிவில்னல. 

 இந்த நியதியாைது சபௌதிக சபாருள்களில் மட்டுமின்றி மனித ெமுதாயத்திற்கும் சபாருந்தக் 
கூடிய ஒன்ைாகும். ெமூக அனெவியக்கமும் அதைடிப்பனடயாக எழுகின்ை சிந்தனைகளும் 
கருத்கதாட்டங்களும் இத்தனகய இயக்கம் மாறுதல் என்ை அடிப்பனடயாை விதிகளுக்கு 
உட்பட்கட இயங்குகின்ைை. இந்த மாற்ைத்தின் இயக்கவியனல புரிந்து சகாள்வதன் மூலகம 
ெமுதாய மாற்ைத்திற்கு முழுனமயாை பங்களிப்பினை வழங்க முடியும். மாைாக இதனை புரிந்து 
சகாள்ளாது பின் நிற்கின்ை அல்லது புரிந்து சகாள்ளாதவர்களின் னகயிலிருந்து வரலாறு நழுவிவிடும் 
என்பதனைக் கடந்த கால நிகழ்வுகள் எடுத்துக் காட்டியுள்ளை. இதற்கு மாைாக சபாருள்களின் 
இயக்கம் மாறுதல்கள் அவற்றுக்கினடயிலாை முரண்பாடுகள் யாவும் பல காட்சியில் சபைப்படும் 
மானய. இவர்கள் சபாருனள விட சிந்தனைக்கும் உடனலவிட ஆன்மாவிற்கும் அறினவவிட 
நம்பிக்னகக்கும் முதலிடம் சகாடுக்கின்ைார்கள். இவர்கள் கருத்து முதல்வாதிகள் எை 
அனழக்கப்பட்டைர். அந்த வனகயில் சபாருள்- சிந்தனை-ஆத்மாவுக்கு இனடயிலாை உைவு குறித்து 
கருத்து முதல்வாதிகள் சபாருள் முதல்வாதிகளுடன் முரண்பட்ட கருத்தினைக் சகாண்டுள்ள 
அகதெமயம் இரு எதிர் முகாம்களாகப் பிரிந்து இதுவனர தத்துவப் கபாராட்டத்னத நடத்தி 
வருகின்ைைர். 

 இச்சூழலில் பவ்கலாவ் அவர்களின் ஆராய்ச்சியாைது வயிற்றுச் சுரப்பிகனளப் பற்றியும் 
உமிழ் நீருக்கும் மூனளயின் இயக்கத்திற்கும் உள்ள சதாடர்னபப் பற்றியதாககவ அனமந்தது.  
அதாவது பவ்கலாவ் முன்னவத்த நிபந்தனைப்படுத்தல் பற்றிய கருத்துக்கள் கற்ைல் பற்றிய பிற்கால 
ஆய்வுத் தளத்தில் ஆழமாை செல்வாக்கினைச் செலுத்தியுள்ளதாகக் சகாள்ளலாம். 
உடற்சைாழிலியலாராை இவனர ஓர் உளவியலாளராகக் காணனவத்தனவ இக்கருத்துக்ககளயாகும். 
சதறிவினைகனள நிபந்தனைப்படுத்துவது சதாடர்பாை குறிப்பாக உணவுச் ெமிபாடு சதாடர்பாை 
இவரது ஆய்வுககள 'நிபந்தனைப்படுத்தல்' எனும் செயற்பாடு பற்றிய கருத்துக்கனள முன்னவக்க 
உதவிை. இவரது சகாள்னககள் 'பனழய நிபந்தனைப்பாட்டுக் சகாள்னக' எைவும் 
வழங்கப்படுகின்ைது. மிருகங்களுக்கு(நாய்) உணவு வழங்குவனத அவர் பரிகொதனைக்குட்படுத்தி 
அதிலிருந்து ஆன்மா பற்றி உடல்களது நியதிகனள விளக்கியுள்ளார். இதற்காக நாயின் 
ஆனெகனளயும் அதன் எதிர்பார்ப்புகனளயும் பற்றி சதரிவதற்காை முயற்சியில் ஈடுபட்டார். இந்த 
விஞ்ஞாை ஆய்வில் தம் வாழ்நாள் முழுவனதயும் செலவிட்டார். அவரது ஆய்வுக் கட்டங்கள் 
பின்வருமாறு வகுக்கப்பட்டு விளக்கமளிக்கப்பட்டை.  

ஆய்வின் முதல் கட்டம்: 

 ஒரு நாயின் கன்ைத்தினூடாக குழாய் ஒன்றினைப் சபாருத்தி அதனூடாக உமிழ்நீரின் 
அளனவக் கணிப்பிடுவதற்காை ஏற்பாடுகனளச் செய்து சகாண்டார். நாயின் கவைம் சிதைாத 
வனகயில் அதனை இருட்டனை ஒன்றில் னவத்துத் தன்னியக்கக் கருவியினூடாக உணவு (இனைச்சி) 
வழங்க ஏற்பாடு செய்தார். இந்தச் செயற்பாடுகளின்கபாது கினடக்கும் தகவவல்கனள மிகவும் 
கவைமாை முனையில் பதிவுசெய்து சகாண்டார். ஆரம்பத்தில் இனைச்சினயக் கண்டதும் நாயில் 
உமிழ்நீர் சுரக்கப்பட்டனத அவதானித்தார். இச்செயற்பாட்னடப் பின்வரும் வனரபடம் 
விளக்குகின்ைது. 

இனைச்சித் துண்டு (S)         உமிழ்நீர் (R) 

இங்கு இனைச்சித்துண்னடக் கண்டதும் பசியுள்ள நாயின் வாயில் உமிழ்நீர் சுரந்தது.  அவ்இனைச்சித் 
துண்டு தூண்டியாகும். உமிழ்நீர் சுரத்தல் துலங்கைாகும். இச்செயற்பாடாைது நிபந்தனைக்குட்படாத 
ஒன்ைாகும். 
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பரிகொதனையின் இரண்டாவது கட்டம்: 

 இங்கு நாய்க்கு இனைச்சித் துண்னட வழங்கும்கபாது மணி ஒலிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு 
மீண்டும் மீண்டும் இனைச்சித் துண்னட வழங்கும்கபாது மணி ஒலிக்கப்பட்டது. மணினய 
இனைச்சியுடன் ெம்பந்தப்படுத்தும் நிகழ்ச்சிக்கு முன்ைர் மணிகயானெ நாயில் குறிப்பிட்ட 
வினளனவத் கதாற்றுவிக்கவில்னல. ஆைால் பின்பு மணிகயானெகயாடு இனைச்சினயயும் 
ெம்பந்தப்படுத்திக் சகாடுக்கப்பட்டகபாது உமிழ்நீர் சுரந்தது. இங்கு மணிசயாலி நடுநினலத் 
தூண்டல் அல்லாது கற்ை அல்லது நிபந்ததனைப்படுத்தப்பட்ட தூண்டலாக இருக்கின்ைது. 
இதன்கபாது உமிழ்நீனரச் சுரத்தல் நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்ட துலங்கலாக இருக்கின்ைது. இதனைப் 
பின்வரும் வனரபடத்தின் மூலமாகக் காட்டலாம். 

இனைச்சித் துண்டு 

                                உமிழ்நீர் சுரத்தல்  

மணி ஒலி  

பரிகொதனையின் மூன்ைாவது கட்டம்: 

 இங்கு இனைச்சித்துண்னட வழங்காமகல மணி ஒலிக்கப்பட்ட கபாது நாயின் வாயில் 
உமிழ்நீர் சுரந்தது. இயற்னகயாை தூண்டிக்கு (இனைச்சித் துண்டு) பதிலாக கவசைாரு தூண்டி (மணி 
ஒலி) நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்டது. இங்கு மணிசயாலினயக் ககட்டவுடன் நாயின் வாயில் உமிழ்நீர் 
சுரத்தல் இயற்னகயாைசதான்ைல்ல. அது நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்ட தூண்டியிைால் ஏற்படும் 
நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்ட துலங்கைாகும்.  இதனைக் கீழுள்ள வனரபடத்தில் காணலாம். 

  மணி ஒலி (CS)  உமிழ்நீர் சுரத்தல் (CR) 

 மணிசயாலிக்கு உமிழ்நீர் சுரக்கும் துலங்கல்கனளப் கபால கவறு தூண்டல்களிைால்       
சபற்றுக் சகாள்ள முடியும் என்பனத பவ்கலாவ் பல்கவறு பரிகொதனைகளின் மூலமாகக் 
கண்டறிந்தார். 

பரிகொதனையின் நான்காவது கட்டம்: 

 மணி ஒலித்த பின்ைர் இனைச்சித்துண்னடக் காட்டாது விட்டால் காலப்கபாக்கில் நாயின் 
வாயில் உமிழ்நீர் சுரக்கின்ை தன்னம இல்லாது கபாய்விடும். இவ்வாறு துலங்கல் காட்டாது இருத்தல் 
துலங்கல் அழிதல் அல்லது தனடப்படல் என்ைனழக்கப்படும். இவ்வாறு அழிந்த துலங்கல் சில 
ெந்தர்ப்பங்களில் மீண்டும் தாைாககவ ஏற்படும் ெந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக மணி 
ஒலிக்கு மட்டும் நாயின் உமிழ்நீர் சுரத்தல் தனடப்பட்டுப் பிறிசதாரு ெந்தர்ப்பத்தில் மணி ஒலிக்கு 
உமிழ்நீர் சுரக்கும். இதனைப் பவ்கலாவ் சுயமாகத் கதான்றும் துலங்கல் என்பார். இவ்வாறு ெமமாை 
தூண்டிகனளத் சதரிவுசெய்து ஒன்றுக்குப் பதிலாக மற்சைான்னை நிபந்தனைப்படுத்துவதன் மூலமும் 
துலங்கனலப் சபற்றுக்சகாள்ள முடியும். எடுத்துக்காட்டாக மணி ஒலிக்குச் ெமமாை ஒலினய 
ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நாயின் உமிழ்நீர் சுரந்தது.  ஒரு தூண்டலில் இருந்து மற்சைாரு தூண்டிக்குத் 
துலங்கலை மாற்றுதல் தூண்டியின் பரவல் எை அனழக்கப்படும். பின்வரும் வனரபடம் அதனை 
எடுத்துக் காட்டுகின்ைது. 

 மணி ஒலி (CS) 

  ஒலி (CS)                    உமிழ்நீர் (CR)   
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பயிற்சியின் பின்ைர்: 

 ஒலி (CS))  உமிழ்நீர் சுரத்தல் (CR) 

 உணவுப் சபாருட்கள் வாய்க்குள் கபாடுவதற்கு முன்கைா அல்லது கபாடாமல் இருக்கும் 
கபாகதா உமிழ்நீர் சுரக்கப்படலாம். அதாவது உணனவக் கண்ணால் காண்பதாகலா அதன் 
வாெனைனய முகர்வதாகலாகூட சில கநரங்களில் உமிழ்நீர் சுரக்கும். ஒரு நாய் குறிப்பிட்ட 
கநரத்திற்சகாருமுனை உணவருந்தியது. உணவு அருந்துவதற்கு முன்ைால் மணியடிக்கப்பட்டது. 
எைகவ மணியடித்தவுடகை வரும் உணனவ உட்சகாள்ளும் பழக்கத்திற்கு நாய் 
ஆட்படுத்தப்பட்டது. அதன்பின் மணிகயானெ ககட்ட அளவிகலகய நாயின் உமிழ்நீர் சுரக்க 
ஆரம்பித்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கொதனையால் உண்டுபண்ணப்பட்ட நினலனமகளுக்கு 
இணங்க நாயின் உணர்வு மணிஓனெக்ககற்ப மாறிக் சகாண்டுள்ளது. அடுத்தகட்ட ஆய்வில் 
மணியடிக்கப்பட்டது. ஆைால் நாய்க்கு உணவு ஏதும் தரப்படவில்னல. இச்கொதனைனயத் 
சதாடர்ந்து செய்தகபாது மணியடிக்கப்பட்ட பின்னும் உணவு ஏதும் தராதகபாது நாயின் உமிழ்நீர் 
சுரத்தல் நின்றுகபாைது. அது தடுக்கப்பட்டுவிட்டது. அதாவது மாறிய புதிய நினலனமகளுக்ககற்ப 
தூண்டுதலும் மாறிவிட்டது. இதற்கு முந்னதய நினலனமயில் ஏற்பட்ட செயல்கள் தனட 
செய்யப்பட்டை. கமலும் பவ்கலாவ் மூனளயின் புைப்பகுதி ெரியாக கவனலசெய்யாதகபாது 
இத்தனகய இச்செயல்கள் நனடசபைாது எைவும் கண்டுபிடித்தார். 

 பவ்கலாவின் இப்பரிகொதனையின் வாயிலாக மூன்று சகாள்னககள் உருவாக்கப்பட்டை. 
அனவ உயர்நினல நிபந்தனைப்பாடு, மனைதல், சபாதுனமப்பாடு ஆகிய சகாள்னககள் ஆகும். படி 
முனையாை ஆய்வுகளுக்கூடாகக் கற்ைல் பற்றிய ககாட்பாடுகளின் சதளிவுக்கும், வளர்ச்சிக்கும் 
வித்திட்டவர்களுள் பவ்கலாவும் ஒரு முக்கிய நபராவார். வகுப்பனைக் கற்ைனல கநாக்காகக் 
சகாண்டு இவரது சகாள்னக உருவாக்கப்படவில்னல. எனினும் நிபந்தனைப்பாடு சதாடர்பாக இவர் 
முன்னவத்த கருத்துக்கள் பல பள்ளி நடவடிக்னககளுக்குப் சபாருந்துவை. அனவ தற்காலத்தில் 
குறிப்பாக கனிஸ்ட இனடநினல வகுப்பனைப் பிரிவில் இக்சகாள்னக இன்றும் பிரகயாகிக்கப்பட்டு 
வருகின்ைது. இனி அதனைப் பற்றிய விளக்கத்னதக் கீகழ கநாக்குகவாம். 

உயர்நினல நிபந்தனைப்பாடு: 

 நிபந்தனைப்படுத்தப்படாத தூண்டியுடன் (உணவு) இனணத்து வழங்கப்பட்ட நடுநினலயாை 
தூண்டியாைது (மணி ஒலி) நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்ட தூண்டியாக மாறுவதுடன் மட்டும் 
நின்றுவிடவில்னல. கவசைாரு நடுநினலத் தூண்டினய நிபந்தனைப்படுத்தும் இயல்னபப் 
சபற்றுவிடுவதனையும் பவ்கலாவ் அவதானித்தார். குறித்த பரிகொதனையில் மணிசயாலியாைது 
முதல் நினல நிபந்தனைப்பட்ட தூண்டியாக மாறிய பின்ைர் மணிசயாலியுடன் இனணத்து 
நடுநினலத் தூண்டியாகிய ஓர் ஒளி வழங்கப்பட்டது. ஒளியும், ஒலியும் பல தடனவகள்  இனணத்து 
வழங்கப்பட்ட பின்ைர் ஒளியாைது நாயிடம் உமிழ்நீர் சுரக்க னவக்கும் தன்னமனயப் 
சபற்றுவிடுகின்ைது.  இவ்வாறு நிபந்தனைப்பட்டுவிட்ட தூண்டிசயான்று இன்சைாரு நடுநினலத் 
தூண்டினய நிபந்தனைப்பட்ட தூண்டியாக மாற்றும் செயற்பாடு உயர் நினல நிபந்தனைப்பாடு 
எைப்படும். இங்கு இது இரண்டாம் நினல நிபந்தனைப்பாடு எைவும் குறிப்பிடலாம். 
விலங்குகனளப் சபாறுத்தவனரயில் இரண்டாம் நினலக்கு கமலாை உயர் நினல 
நிபந்தனைப்பாட்னட ஏற்படுத்த முடியவில்னல எைவும் பவ்கலாவ் அறிந்து சகாண்டார். 

 நிபந்தனைப்படுத்தல் ஏற்படுவதற்கு மீளவலியுறுத்தல் அவசியம். அதுவும் குறித்த காலம் 
வழங்கப்படுவதன் அவசியம் பல பரிகொதனை முடிவுகளுக்கூடாகச் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  
உயர்நினல நிபந்தனைப்படுத்தல்  பற்றிய கருத்துக்கள் ஆசிரியருக்கு நன்கு உதவவல்லை. 
அவ்வனகயில் கனிஸ்ட இனடநினல வகுப்பனையில் இக்கற்ைல் நிகழுமாற்னை 
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எடுத்துகநாக்குகவாமாயின்  மாணவர்களின் வளர்ச்சிப் படிமுனையில் முக்கியமாை கட்டம் 
இக்கனிஸ்ட இனடநினல பாடொனலக் காலமாகும். காரணம் பிைப்பில் சபற்றுக் சகாண்ட 
திைன்கனள பிரகயாகிக்கும் காலமாகும். எைகவ அவ் வயதில் முனையாை வழிகாட்டல்களும் 
இயல்பூக்கங்களும் மாணவர்கள் மத்தியில் வளர்க்கப்படல் கவண்டும். ஆசிரியர்கள் இக்காலத்தில் 
மாணவர்கனள கற்ைலுக்கும், நற்பழக்கங்கனள ஏற்படுத்துவதற்கும், தீய பழக்கங்கனள ஒழிப்பதற்கும் 
இவ்வுயர்நினல நிபந்தனைப்பாட்னட பிரகயாகிக்க கவண்டும். அதாவது பாடொனலக்குள் 
நுனழவதிலிருந்து இந்த உயர்நினல நிபந்தனைப்படுத்தல் ஆரம்பித்து விடுகின்ைது. அதாவது பிள்னள 
பாடொனல மணி ஒலிக்கு முன்ைாள் பாடொனலக்குச் ெமூகம் தர கவண்டும் என்ை 
நிபந்தனைப்படுத்தலின்கீழ் நிபந்தனைப்படுத்தப் பட்டுவிட்டது. இதற்குக் காரணம் பாடொனல 
மணி ஒலிக்கும் முன்ைதாகச் செல்லவில்னல எனில் தண்டனணக்குள்ளாக கநரிடும் எனும் 
இரண்டாவது நிபந்தனை பிள்னளயினுள் பதியப்பட்டுள்ளது. இதைால் அப்பிள்னள எவ்வாகைனும் 
பாடொனல மணி ஒலிக்க முன்பு பாடொனலக்குச் சென்றுவிடும்.   இச் செயன்முனையில் 
நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்ட தூண்டிகளாக மணி ஒலியும் தண்டனை கினடக்கும் என்ை பயவுணர்வும் 
பிள்னளயில் ஏற்படுத்தப்படுகின்ைது. இதற்காை நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்ட துலங்கலாக மணி 
ஒலிக்கமுன் பிள்னள பாடொனலக்கும் வருதனலக் குறிப்பிடலாம். கமலும் கனிஸ்ட இனடநினல 
வகுப்பனைகளில் பல புதிய நிகழ்வுகள் நிகழ்கின்ைை.  அதாவது அவ்வகுப்பில் வகுப்புத்தனலவி எை 
ஒருவனர ஆசிரியர் கதர்ந்சதடுத்திருப்பார். அப்பிள்னளயின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் வகுப்பனை 
முகானமத்துவம் செய்யப்படும். இதற்கு ஏனைய பிள்னளகள் கட்டுப்பட கவண்டும். உதாரணமாக 
வகுப்பனைனயச் சுத்தம் செய்வதற்காை ஒழுங்குமுனை அனமக்கப்பட்டிருக்கும். அதன்படி 
மாணவர்கள் வகுப்பனைனயச் சுத்தம் செய்ய கவண்டும். இதனைக் கண்காணிப்பது வகுப்புத் 
தனலவியின் சபாறுப்பாகும். மாணவர்கள் அதனைச் செய்யாதுவிடின் அது வகுப்புத் 
தனலவியினூடாக ஆசிரியருக்கு அறியப்படுத்தப்டும். இதில் மாணவர்கள் வகுப்பனை சுத்தம் 
செய்வதற்காக நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்டுள்ளைர். இதில் தூண்டிகளாக வகுப்புத் தனலவியும் 
ஆசிரியரிைால் வழங்கப்படும் தண்டனையிைால் உருவாகும் பயவுணர்வும் துலங்களாக வகுப்பனை 
சுத்தம் செய்யப்படுவனதயும் கூைலாம். கமலும் மாணவர்கள் பாடொனலயில் ஒலிக்கும் ஒவ்சவாரு 
மணி ஓனெக்கும் ஏற்ப தங்கள் செயற்பாட்னட மாற்றுகின்ைைர். அதாவது நண்பர்களுடன் கபசிக் 
சகாண்கடா அல்லது கவறு நடவடிக்னககளில் ஈடுபட்டுக் சகாண்கடா உள்ள மாணவன் 
பாடத்திற்காை மணிசயாலிகயா அல்லது ஒன்றுகூடல்  உணவு உண்ணல் செயற்பாட்டுக்காை 
மணிசயாலிக்ககற்ப அவ்வவ் செயற்பாட்டில் ஈடுபடுவர். மணிகயானெக்கு அம்மாணவர்கள் 
துலங்கனலக் காட்டுகின்ைைர். 

 ஆசிரியர் தூரத்தில் வருவதனைக் கண்டால் மாணவர்கள் அவ்வாசிரியருக்குக்  
கானலவணக்கம் சொல்வதற்கும் பாடத்திற்கு ஆயத்தமாகியும் விடுவார்கள். அதிலும் அவர்கள் 
னகயில் தடி னவத்திருந்தால் மாணவர்கள் அத்தடிக்குத்  துலங்கனலக் காட்டுவார்கள். 
தண்டனைக்குப் பயந்து மாணவர்கள் அனமதியாகவும் ஒழுக்கமாகவும் நடந்து சகாள்வர். கமலும் 
இனடநினல மாணவர்களுக்குத் தவனணப் பரீட்னெ நடப்பகதாடு அப்பரீட்னெ முடிவில் 
அம்மாணவர்களுக்கு மதிப்சபண்களுடன் கூடிய அறிக்னக வழங்கப்படும். அதுவும் அது 
ஒன்றுகூடல் மண்டபத்தில் எல்லா மாணவர்கள் முன்னினலயில் நிகழும். அதாவது நல்ல 
மதிப்சபண்கனளப் சபற்ை மாணவன் பாராட்டப்படுவதிைால் அம்மாணவனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் 
அப்பாராட்னட சபை கவண்டும் என்ை தூண்டல் உருவாகும்.  அதாவது மாணவர்களின் 
மைசவழுச்சினயத் தூண்டி அவர்கனள முன்கைற்ைப்பானதயில் செலுத்த இம்முனை 
பயன்படுத்தப்டும். இதில் இன்சைாரு துலங்களும் நிகழும். அதாவது ஒரு மாணவன் 
பாராட்டப்படும் கபாது மற்னைய மாணவர்களும் தானும் இவ்விடத்னத அனடய கவண்டும் எை 
தூண்டப்படுவர். இதனை மைதில் நிறுத்திகய பரிெளிப்பு நிகழ்வுகளும் 
வினளயாட்டுப்கபாட்டிகளின் சவற்றிக் சகாண்டாட்டங்களும் நடத்தப்படுகின்ைை. கமலும் 
பாராட்டு, புகழ்தல், பரிசில்கள் என்பை உடனுக்குடன் வழங்கப்படுவதன் மூலம் கற்ைல் 
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கமம்படுத்தப்படும். அத்கதாடு பாடொனல ஒழுக்க விதிக் ககானவகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதும் 
மாணவர்கள் தண்டனைக்குப் பயந்து துலங்கனலக் காட்டும் செயன்முனையாகும். கமலும் 
மாணவர்களுக்கு விளங்கும் முனைக்ககற்ப இலகுவாகக் கற்பிப்பதன் மூலம் அவர்கள் சிைந்த 
துலங்கனல அனடவார்கள். உதாரணமாக வினளயாட்டுக்களின் மூலகமா அல்லது ககளிக்னகயாை 
பாட்டின் மூலகமா இலகுவாக மாணவர்களின் துலங்கனள ஏற்படுத்தல். அதாவது இப்கபாது 
ககாள்கனள ஞாபகத்தில் னவத்திருக்க அதனைப் பாடலாய் பாடுதல்            (பூ சவள்னளப் 
பூ சென்று விட்ட ெனி என்று பாடுதல்) கபான்ைவற்றின் மூலம் ஞாபகத்தில் னவத்திருத்தல். 

 மாணவர்களுக்குக் கற்ைலில் துலங்கனள ஏற்படுத்த சகாண்டுவரப்பட்டகத 5E - கற்ைல் 
முனையாகும். இனடநினல மாணவர்களின் கற்னககளில் பல்கவறு நுட்பங்கனளப் பாவித்து 
அவர்கனள நிபந்தனைக்குட்படுத்தி துலங்கனலப் சபறுகின்ைைர். இதனைக் கீகழ கநாக்கலாம்.  

 முன்சமாழியப்பட்ட     
செயற்பாடுகள்                
(தூண்டல்) 

ஆசிரியர் செயற்பாடுகள் 
(தூண்டல்) 

மாணவர் செயற்பாடுகள்                                 
(துலங்கல்) 

ஈடு
ப
ட
ல்
 (
E
ng

ag
em

en
t)
 

செய்துகாட்டல். 

வாசிப்பு 

சுயாதீைஎழுத்து 
கவனலகள். 

பகுப்பாய்வு செய்தல். 

சிந்தனைக் கிளைல்.  

வனரவிலக்கணம் செய்தல் 

பாடம்சதாடர்பாை 
ஆர்வத்னதத் தூண்டல். 

இனடயீடு செய்யும் 
ஆர்வத்னதத் தூண்டல். 

மாணவர்களினடகய விைவுதல். 

முன்னைய அனுபவங்கனளக் 
கிளறுதல். 

நடித்துக்காட்டல்.  

மாணவர்களினடகய 
இனணப்னப ஏற்படுத்துதல். 

மணவர்கள் தர்க்கரீதியாை 
விைாக்கனள எழுப்புவர் 

. 

குறித்த செயற்பாடு 
சதாடர்பாக தமது 
ஆர்வத்னத 
சவளிக்காட்டுவர். 

கண்
ட
றி
தல்

;(
E
xp
lo
ra
tio

n)
 

  

குழுகவனலகள். 

அணிகவனலகள். 

கண்டறிதல். 

ஈடுபடுதல். 

பரிகொதனை செய்தல். 

ஆராய்தல். 

பிரச்சினைனயவிடுவித்தல் 

அறிவுறுத்தலின்றி 
மாணவர்களுடன் இனணந்து 
பணியாற்ைல். 

மாணவர்கனளத் 
சதாடர்ச்சியாக 
இயங்கனவத்தல். 

கதாழனமத்துவத்னதப் கபணல் 

வனரயறுத்த கநரத்திற்குள் 
சுயாதீைமாக இயங்குதல். 

புதிய அனுமாைங்கனள 
உருவாக்குதல். 

குழுவாகக் கலந்துனரயாடி 
செயற்படுதல் 
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வி
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தல்
 (
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 பரிகொதனை முனையில் 

விொரனண. 

செயற்றிட்ட முனையிலாை 
ஈடுபாடு. 

சிந்தனைவிருத்தி. 

 

மாணவர்கனளத் தமது 
விைாக்கனள முன்னவக்கத் 
தூண்டுதல். 

மாற்றுத் தீர்வுகனள 
ஊக்குவித்தல். 

மாணவர்களின் எண்ணங்கனள 
விருத்தியாக்கல். 

கமலும் கமலும் 
விைாக்கனளத் சதாடுத்தல். 

புதிய பரிகொதனை 
முனைகனள வடிவனமத்தல். 

  

திைன்கனள ஒப்பிட்டுப் 
பார்த்தல். 

வி
ரி
வ
ாக்

கம்
;(
E
xp
lo
ra
tio

n)
 

மாணவர்கள் தாம் கற்றுக் 
சகாண்ட செயற்பாடுகனள 
கமலும் விரிவுபடுத்தல். 

நனடமுனை உலகுடன் 
பிரகயாகித்துப்பார்த்தல் 

மாணவர்கனள முனைொர்ந்த 
முனையில் தமது அனடனவ 
மாணவர்கள் விளக்கிக் சகாள்ள 
முன்னவக்கவும் தூண்டுதல். 

எண்ணக்கருனவ 
விருத்தியாக்கல். 

புதிய விைாக்கனள 
முன்னவத்தல். 

தமது ஆக்கங்கனள 
முன்னவப்பர் 

ம
தி
ப்
பி
டு
தல்

(E
va
lu
at
io
n)
  முழு மதிப்பீடு 

 

 

 

ஆசிரியர் மாணவர்களின் 
உள்ளீட்னட சவளிக்சகாண்டு 
வருதல்; 

சிைந்த விைாக்களுக்கு 
வினடயளித்தல். 

தன்னைத் தாகை 
மதிப்பிடுதல் 

 

இவ்வாைாக ஆசிரியர்கள் பல செயற்பாடுகனள அளித்து மாணவர்கனள நிபத்தனைப்படுத்தி துலங்க 
னவக்கின்ைைர். வறிய மாணவர்களுக்குப் பரிசில்கனள வழங்கி செல்வந்தர்களுக்குப் தட்டிக் 
சகாடுத்து, ஊக்கப்படுத்தி அவர்களுக்காை தூண்டிகளாக ஆசிரியர்கள் கனிஸ்ட பிரிவில் 
செயற்படுகின்ைைர்.  

மனைதல்: 

 நிபந்தனைப்பாட்டிைால் ஆக்கப்பட்ட தூண்டி துலங்கள் இனணப்பு மீண்டும் மீண்டும் 
வலியுறுத்தப்படாவிடால் (அதாவது பயிற்சி அல்லது சவகுமதி அளிக்கப்படாவிட்டால்) அது 
நாளனடவில் அழிந்cவிடும். அதாவது உயிரி அந்தக் கற்ைனல மைந்துவிடும். பவ்கலாவின் 
பரிகொதனையில் மணிசயாலிக்கு உமிழ்நீர் சுரக்க கற்ைபின் அடுத்தடுத்து உணவு வழங்கும் கபாது 
மணிசயாலி வழங்காமல் விட்டால் நாளனடவில் அது மணிசயாலிக்கு உமிழ்நீர் சுரப்பனத 
மைந்துவிடும். உறுதிசபற்ை தூண்டல்-துலங்கள் இனணப்புகனள இலகுவில் செயலிழக்கச் செய்ய 
முடியாது. காரணமற்ை பயம்,  துகவஷம், தப்பபிப்பிராணம் ஆகியை ஓரளவு உறுதியாை 
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நிபந்தனைப்படுத்திய தூண்டல்-துலங்கள் இனணப்புகளாகும். இவற்னைப் கபாக்க விகெட 
முனைகளும் சபாறுனமயும் நீண்ட காலமும் கதனவப்படும்.  

 இனவ இனடநினல வகுப்பனையில் செயற்படுமாற்னை எடுத்துகநாக்குகவாமாயின் 
இனடநினலக் கல்வியில் மாணவர்களுக்குக் கணிதப்பாடம் கடிைமாை தர்க்க சிந்தனை 
வாய்ந்ததாகக் காணப்படும். இதனைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் ஒரு வாய்ப்பாடமாகக் கற்பித்துக் 
சகாண்டு (வாய் வார்த்னதயாக) கபாகும்கபாதும் அந்கநரத்தில் மட்டும் இக்குறிப்பிட்ட பாடம் 
விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும். நாளனடவில் அப்பாடம் மைந்துவிடும். இதுகவ மனைதல் ஆகும். 
இதைால் அங்கு துலங்கல் என்பது இடம்சபைாது. இதனைப் கபாக்குவதற்காககவ மாணவர்களுக்கு 
ஆசிரியர்கள் மைதில் இலகுவாகப் பதியக்கூடிய முனைகனளப் பின்பற்ை கவண்டும். உதாரணமாக 
வாய்ப்பாட்னட  மைைம் செய்வதற்கு வினளயாட்டின் மூலமாககவா அல்லது பாடல் வடிவிகலா 
மைதில் நிறுத்துதல்.  இவ்வாறு செய்யும் கபாது இப்பாடம் முதிர்ச்சிக் காலம் வனர மைதில் 
நிற்கும்.  விஞ்ஞாை பாடத்தில் ஓர் அங்கியின் சதாழிற்பாட்னட அல்லது அதன் அனவயகத்னத 
மாணவர்களுக்கு சவறுமசை கூறும்கபாது அதனை அவ்விடத்திகலகய மைந்துவிடுவார்கள். இதனை 
விடுத்து அவ்வங்கியின் உறுப்னப செயன்முனை ரீதியாகப் பார்க்கும்கபாது அது மைதில் பதியும்.  
இல்னலகயல் அங்கும் துலங்கலற்ை மைத்தல் இடம்சபறும். இதன் சபறுகபறு கணித,  விஞ்ஞாை 
பாடத்தின்  சபறுகபறின் வீழ்ச்சியாகும். இதனைக் கருத்தில் சகாண்கட சவளிநாடுகளில் 
பிள்னளகளுக்கு எல்லாம் செயன்முனை ரீதியாகக் கற்பிக்கப்படுகின்ைது.  அவர்களுக்கு மனைதல் 
என்பது மிகவும் குனைந்தமட்டத்திகல இடம்சபறும். உதாரணமாக ஒரு ககாழி எவ்வாறு 
உருவாகின்ைது என்பனத புத்தகத்தின் வாயிலாகக் கற்கும் கபாது ஒரு நாளுக்கு கமல் 
அச்செயன்முனை ஞாபகத்தில் இருந்து மனைந்துவிடும். இதனைக் கண்கூடாகப் பார்க்கும் 
செயன்முனையாகச் செய்யும் கபாது நினைவிலிருக்கும். பரீட்னெ கநரத்தில் இவ் ஒவ்வானமயாை 
கற்பித்தலிைால் மாணவர்கள் அவர்களுனடய கல்வி தனடப்படுவது இம்மனைதலிைாலாகும்.  

 கமலும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கனள அணுகும் முனை கரடுமுரடாகக் 
காணப்படும் பட்ெத்தில் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரால் வழங்கப்படும் கல்வி மாணவர்களில் 
மைத்தனல உண்டு பண்ணும். உதாரணமாக கனிஸ்ட இனடநினல மாணவர்கள் குழந்னதயிலிருத்து 
பிள்னளப் பருவத்துள் நுனழயும் மாணவர்களாவார்கள். இவர்கள் பாெத்னத அதிகம் 
எதிர்பார்ப்பார்கள். பாடொனலயில் 100 ஆசிரியர்கள் இருப்பினும் மாணவர்களுக்கு ஒருசிலலரகய 
மிகவும் பிடிக்கும். அவ்வாசிரியருடன் சநருங்கிய சதாடர்பு னவத்திருப்பகதாடு அவர்கள் கற்பிக்கும் 
பாடத்தினையும் கூர்ந்து கநாக்குவர். அவ்வனகயில் ஒரு பாடத்னத மாணவர்களுடன் கெர்ந்து 
அவர்கள் சமாழிநனடயில் விளங்கப்படுத்த கவண்டும். அவ்வாறில்லாமல் தன்னுனடய வீட்டு 
பிரச்சினைகனளயும்,  கொம்பலினையும் சவளிப்படுத்தும் வனகயில் பாடம் கற்பிக்கப்படும் கபாது 
மாணவர்களுக்குத்  தூண்டகலா,  துலங்ககளா ஏற்படாது. தூண்டல் ஏற்பட்டாலும் அது பின்ைர் 
மனைந்துவிடும். இதனைத் தடுக்க குழு செயற்பாடு,  விவாதம் கபான்ைவற்னைச் செய்தல் கவண்டும். 

சபாதுனமயாக்கல்: 

 ஒரு தூண்டி - துலங்கல் இனணப்பு நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்ட பின்பு குறித்த தூண்டியுடன் 
ஒத்த கவறு தூண்டிகளும் அகத துலங்கனளக் சகாடுக்கின்ைை. வாட்ெனின் பரிகொதனையில் 
பிள்னள சவள்னள நிைமுள்ள முயலுக்கு பயப்படக் கற்பிக்கப்பட்டபின் அவன் சவள்னள நிைமுள்ள 
மயிர்சவள்னள நிை வினளயாட்டுப் சபாருட்கள் ஆகியவற்றுக்குப் பயப்படுவனதக் காணலாம். 
இவ்வாகை குறித்த நாய்க்கு பயப்படப் பழகியபின் எல்லா நாய்களுக்கும் சில கவனள எல்லா 
மிருகங்களுக்குகம பயப்படுவதுண்டு. பவ்கலாவின் பரிகொதனையிலும் குறித்த ஒரு மணிசயாலிக்கு 
உமிழ்நீர் சுரக்கும். கவறு மணிசயாலிக்கும் உமிழ்நீர் சுரந்தது. தூண்டிப் சபாதுனமயாக்கத்துக்கு ஓர் 
எல்னலயுண்டு. சவள்னள முயலுக்குப் பயப்பட்ட பிள்னள மஞ்ெள் நிைப் பூனைக்குப் பயப்படலாம்.  
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ஆைால் கறுத்த பூனைக்குப் பயப்படாது.  குறித்த ஓர் எல்னலக்கு அப்பால் உள்ள நிைங்கள் குறித்த 
துலங்கலைக் சகாடுக்காது. மணிகயானெக்கு உமிழ்நீர் சுரக்கும் நாய் அந்த ஓனெயின் சுருதியின் 
குறித்த ஓர் எல்னலக்கு அப்பால் சுருதியுனடய மணிகயானெகளுக்கு உமிழ்நீர் சுரக்கமாட்டாது.  
இதனைக் கனிஸ்ட இனடநினலப் பிரிவு வகுப்பனையின் சில உதாரணங்கள் வாயிலாக விளக்கலாம். 
ஐந்தாம் தரத்தில் கற்ை சுற்ைாடல் பாடத்தின் விரிவாக்ககம ஆைாம், ஏழாம் தரத்தில் விஞ்ஞாை 
பாடமாகக் கற்பிக்கப்படுகின்ைது. உதாரணமாக ஐந்தாம் தரத்தில் சுற்ைாடலில் கற்ை அங்கியின் 
வாழ்க்னக கட்டம் கனிஸ்ட இனடநினலயில் வாழ்க்னகச் ெங்கிலிசயை கற்பிக்கப்படுகின்ைது. 
மாணவன் இங்குகற்கும் முன்ைகம கற்ை பாடம் நினைவுக்கு வரும். அப்பாடத்திற்கு அவன் 
நிபந்தனைப்படுத்தப்பட்டு தூண்டப்பட்டு விட்டான். இனி எங்கு அவ்வாழ்க்னக வட்டம் எனும் 
சொற்பதத்னதக் ககட்டாலும் அவன் துலங்கனலக் காட்டுவான். கமலும் பாடொனலயில் சில 
பிள்னளகள் குறிப்பிட்ட ஆசிரியருக்கு பயப்படுவதுண்டு. பின்ைர் அந்த ஆசிரியர் கற்பிக்கும் கணித 
பாடத்துக்கும் அவர் இருக்கும் வகுப்பனைக்கும் இறுதியில் அவர் கற்பிக்கும் பாடங்களுக்குகம 
பயப்படுவதுண்டு. அவ்வாறு மாணவர்கள் சபாதுனமயாக்கப்படுகின்ைைர். 

 கமலும் பாடொனல மணிஒலிக்குப் பழக்கப்பட்ட பிள்னள கவறு எங்கு மணி ஒலி 
ககட்டாலும் அகத எண்ணத்னதக் சகாண்டிருப்பான். இவற்னைப் கபாலகவ பாடொனல 
வகுப்பனையில் நடந்துசகாள்ளும் விதகம சவளிச்சூழலிலும் நடக்க உந்துதப்படுத்தும். 
இப்சபாதுனமயாக்கல் மூலம் பல்கவறு குழப்பங்களும் ஏற்படுகின்ைை. உதாரணமாக ஒகர 
சொல்லுக்குப் பல்கவறு அர்த்தம் இருத்தல் சிக்கலாைதாக இருத்தல். 

 இவ்வாைாக, பவ்கலாவின் நிபந்தனைப்படுதலின் இம்மூன்று சகாள்னகயாைது 
செயற்பாடுகளாக சவளிப்பட்டும் மனைமுகமாகமாகவும் கனிஸ்ட இனடநினல வகுப்பனைகளில் 
கமற்சகாள்ளப்படுவது கண்கூடு.  அத்கதாடு இவ்வாராய்ச்சியின் கபறு எதுவாக இருப்பினும் 
மாணவர்களின் கற்ைலுக்காை ெரியாை வழிப்பானதயாக உள்ளது என்பதில் எந்தவித ஐயமுமில்னல. 
அத்கதாடு இனவ இயக்கத்திைன் உள்ள பூரணமாை மாணவனை உருவாக்க உதவுகின்ைை. 

துலைநின்றலவ 

 அருள்சமாழி செ, 2017, கற்பித்தலுக்காை உளவியல், துர்க்கா பதிப்பகம், மட்டக்களப்பு. 
 கருணாநிதி மா, 2008, கற்ைல் கற்பித்தல் கமம்பாட்டிற்காை வழிமுனைகள், கெமமடு பதிப்பகம், 

சகாழும்பு. 
 ெந்திர கெகரன் கொ, 2007, மாணவர்கள் கவைத்னத எவ்வாறு ஈர்ப்பது?, அரசு சவளியீடு, இலங்னக. 
 சபைடிக் பாலன் கயா, 2005, கல்வி உளவியல் அடிப்பனடகள், பூபாலசிங்கம் புத்தக ொனல, 

சகாழும்பு.  
 முத்துலிங்கம் ெ, 2010, கல்வியும் உளவியலும், கெமமடு பதிப்பகம், சகாழும்பு.  
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தமிழில் வட்டோர வழக்குச் செோல்லகரோதிகள் உருவோக்கம் 
 

முனைவர் நா.பிரபு 
உதவிப் கபராசிரியர் 

முதுகனல (ம) தமிழாய்வுத்துனை 
ெண்முகா சதாழிற்ொனல கனல அறிவியல் கல்லூரி 

திருவண்ணாமனல 606 603 
drnprabu@gmail.com  

 
ஒரு சமாழி பன்சைடுங்காலமாகப் பலரால் கபெப்படும் நினலயில் வட்டாரம், ெமூகம் 

ொர்ந்து சமாழிக்குள் கவறுபாடுகள் சில அனமவதுண்டு. ஒரு சமாழியில் ஏற்படும்  இத்தனகய 
வழக்கு கவறுபாடுகள் கினளசமாழிகள் எைப்படுகின்ைை. வட்டாரம், ெமூகம், இைம், பால், வயது 
முதலியவற்றின் அடிப்பனடயில் ஒரு சமாழியில் கினளசமாழிகள் அனமவனத சமாழியியல் 
அறிஞர்கள் விளக்கியுள்ளைர். தமிழ்ச்சூழலில் வட்டாரம், ெமூகம் ொர்ந்த கினளசமாழிகள் 
சதளிவாக அனமந்துள்ளை. அதாவது, சென்னையில் கபெப்படும் தமிழுக்கும் நாஞ்சில் நாட்டில் 
கபெப்படும் தமிழுக்கும் காவிரி சடல்டா பகுதியில் கபெப்படும் தமிழுக்கும் சகாங்கு தமிழுக்கும் 
கவறுபாடுகள் உள்ளை. இத்தனகய கவறுபாடுகனள அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு கினளசமாழி 
ஆய்வுகள் கமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைை.  

சதாடக்கத்தில் கினளசமாழி ஆய்வு வட்டார வழக்கு ஆய்னவகய குறிப்பதாக விளங்கியது. 
பின்பு சமாழியியலில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியில் வட்டாரக் கினளசமாழி ஆய்வு கினளசமாழியின் ஒரு 
பகுதியாைது. அவ்வாறு வட்டாரக் கினளசமாழி ஆய்வின் மூலம் அவ்வட்டாரத்திற்கக உரிய 
வழக்குச் சொற்கள் கெகரிக்கப்பட்டு வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதிகள் உருவக்கப்பட்டை. 
அவ்வாறு தமிழ்ப் புலனம மரபில் உருவாக்கப்பட்ட வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதிகனளப் பற்றி 
இக்கட்டுனர ஆய்கின்ைது. 
 
வழக்காறுகள் - விளக்கம் 

வழக்காறுகள் என்பதற்கு “மக்களின் வாழ்க்னகயில் காலம் காலமாக எல்கலாராலும் 
பகிர்ந்து சகாள்ளப்பட்டு நனடமுனையில் வழங்கி வருபனவ” (க்ரியாவின் 
தற்காலத்தமிழகராதி,2001:907) எைப் சபாருள் கூைப்பட்டுள்ளது. மட்டுமன்றி, “உலகில் வழங்கி 
வரும் வழி” (கழகத் தமிழகராதி,2004:824) என்றும் சபாருள் கூைப்பட்டுள்ளை. வாழ்வியல் 
களஞ்சியம் வழக்காறு என்பதற்கு, “இது ஒரு சமாழியுள் சொல்லும் சபாருளும் வழங்கி வரும் 
தன்னமயாகும்” (சதாகுதி14:373) என்றும் சபாருள் கூறுகிைது. “மக்களின் வாழ்க்னகயில் காலம் 
காலமாக எல்கலாராலும் பகிர்ந்து சகாள்ளப்பட்டு, நனடமுனையில் வழங்கிவருபனவ வழக்காறு” 
(செந்தமிழ் சொற்பிைப்பியல் கபரகராதி, 416) என்றும் சபாருள் கூறுகிைது. ஆக, மனிதர்களால் 
சதான்றுசதாட்டு வழங்கி வருவது வழக்காறு என்பது சதளிவாகிைது.  
 
வட்டார வழக்காறுகள் - விளக்கம் 

சமாழி காலத்திற்ககற்ப மாறுவகதாடு நில்லாமல் இடத்திற்ககற்பவும் (Regional Dialect) 
ெமுதாயத்திற்ககற்பவும் (Communal Dialect) மனிதனின் வாழ்வியல் கபாக்குகளுக்ககற்பவும் 
மாறுபடுகின்ைது. இவ்வாறு மாறுபடும் ஒகர சமாழியின் பல்கவறு வடிவங்கனள வட்டார 
வழக்குகள் எைலாம். 

வட்டார வழக்காறுகளின் களமாை “வட்டாரம் என்பது ஒரு சபரும் நிலப்பரப்புக்குள் 
அடங்கிய சிறு பகுதியாகும். ஒத்த விரிந்த ஒரு சபரிய நாட்டில் எல்லாப் பகுதிகளுகம பரந்த 
தன்னமயைவாய் இருப்பதில்னல. அப்பகுதிகள் ஒவ்சவான்றும் அங்கக வசிக்கின்ை மக்களின் 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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பண்புகள், பழக்க வழக்கங்கள், ெமய நம்பிக்னககள், அப்பகுதியின் தட்பசவப்ப நினலகள் 
ஆகியவற்ைால் ஒன்றிலிருந்து மற்சைான்று மாறுபடுகின்ைை. இவற்றிசலல்லாம் ஒத்த தன்னமகனளக் 
சகாண்ட கிராமம் அல்லது பகுதிதான் வட்டாரம்” (Indu Prakash Pandey, 1977:1). எைகவ 
மக்களுனடய சபாதுவாை வாழ்க்னகப் பின்ைணியாலும் தட்பசவட்ப நினலகளாலும் ஒத்த 
தன்னமயுனடய ஒரு நிலப்பரப்கப வட்டாரம் எைப்படுகிைது. “உலகின் எப்பகுதியாயினும், 
தட்பசவட்ப நினலகளாலும், பிை புவியியல் தன்னமகளாலும் ஒத்திருக்கும் பகுதிகய வட்டாரம்” 
(Rubert B.Vance, 1950:123). என்று புவியியல் அறிஞர்கள் இலக்கணம் வகுக்கின்ைைர். “பல இை 
மக்கள் வாழ்ந்தாலும் அம்மக்களினடகய ஒரு சபாதுத்தன்னம இனழகயாடும். சபாருளாதாரம், 
ெமுதாய சநறி, பண்பாடு இவற்றில் ஒற்றுனமக்கூறுகள் காணப்படும். இப்பண்புகளுடன் மக்கள் 
தங்களுக்குள் ஒருவனர ஒருவர் ொர்ந்து ஒன்றுபட்டு வாழும் பகுதிகய வட்டாரம்” (Rubert 
B.Vance, 1950:123) என்பது ெமூகவியலார் கூறும் வனரயனையாகும். எைகவ, ஒரு பகுதியின் 
நீர்வளம், நிலவளம், அங்கு பயிரிடப்படும் பயிர்கள், அங்கு வாழும் மக்களின் உணவு முனை, உனட, 
பண்பாடு, சமாழி ஆகியவற்றில் ஒற்றுனமக் காணப்படின் அதுகவ வட்டாரம்  என்பது 
சதளிவாகிைது.  
 
வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதிகள் உருவாக்கம் 

கமனலநாடுகளில் பத்சதான்பதாம் நூற்ைாண்டின் இறுதியிலும், இருபதாம் நூற்ைாண்டின் 
சதாடக்கத்திலும் பல ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்பட்டை. வட்டாரங்கனள அடிப்பனடயாகக்சகாண்டு 
அங்கு வழங்கும் கினள சமாழிகனள ஆராய்ந்தைர். நம் நாட்டிலும் இவ்வனக ஆய்வுகள் 
கமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைை. பதிசைட்டாம் நூற்ைாண்டில் வட்டார வழக்குத் சதாடர்பாை 
ஆய்வுகள் சதாடங்கி இருக்கலாம். ஏசைனில் “முதன் முதலில் வட்டார வழக்குத் தமிழகராதினய, 
சபஸ்கி சதாகுத்ததாக சதரிகிைது. ஆைால், அது குறித்து ஏதும் அறிய இயலவில்னல. எனினும், 
இவர் சதாகுத்த வட்டார வழக்குத் தமிழ்ச்சொற்களுக்கு இலத்தின் சமாழியில் சபாருள் கூறும் 
தமிழ் - இலத்தின் அகராதி ஒன்று 1882 இல் பதிப்பிக்கப்பட்டது” (ெ.மகாலட்சுமி,2003:9) எைக் 
கூைப்படுகிைது.   

கஸ்ட் (Cust) என்பவர் முயற்சியின் கபரில், “இந்தியாவில் ஜி.எ.கிரியர்ென் 1972 ஆம் 
ஆண்டு இந்திய சமாழிகளின் ஆய்வு (Linguistic survey of India) என்ை நூனல சவளியிட்டார். 
அதில் தமிழ் நாட்டுக் கினளசமாழிகள் ஒன்றும் ஆராயப்படவில்னல” (ககா.சீனிவாெ 
வர்மா,1986:76). “1957-இல் சதலுங்கு சமாழியில் உள்ள பயிர்த்சதாழில் கனலச்சொற்கனளத் 
திரட்ட, ொகித்ய அகாதமி ொர்பில் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் முயற்சி கமற்சகாண்டார். 1958-இல் 
ஆய்வுத் சதாடங்கப்பட்டு 1962-இல் ‘பயிர்த்சதாழில் கனலச்சொல் அகராதி’ சவளியாைது. இது 
சமாழியியலாளருக்கு மிகுந்த பயனுனடய நூலாக விளங்கியது. கள ஆய்வில் 9000 பயிர்த் 
சதாழிற்சொற்கள் சதாகுக்கப்பட்டை” (ந.கனலவாணி,2011:10) என்பனத அறிய முடிகிைது. 
கமலும், 1982 - இல் கி.ராஜநாராயணன் அவர்கள் வழக்கிழந்து மனைந்துகபாகும் நினலயில் இருந்த  
வழக்குச் சொற்கனளத் சதாகுத்து, அன்ைம் சவளியீடாக ‘வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி’ எனும் 
சபாருண்னமயில் சநல்னல வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதினய சவளியிட்டார். அதனைத் 
சதாடர்ந்து பல வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதிகள் சவளிவந்தை. அனவகளின் சதாகுப்பு 
பின்வருமாறு. 

 ‘சகாங்கு வட்டாரச் சொல்லகராதி’ என்னும் சபயரில் சபருமாள் முருகன் வழக்குச் 
சொல்லகராதி சவளியிட்டுள்ளார். (குருத்து சவளியீடு, ஈகராடு, 2000). சகாங்கு வட்டம் எை 
வழங்கும் ககானவ, ஈகராடு, நாமக்கல் மாவட்டங்கனள முழுனமயாகவும் அண்னட 
மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட இடங்கனளயும் கெர்ந்த பகுதியில் வழங்கும் சொற்கனளச் கெகரித்து 
சவளியிட்டுள்ளார். இவ்வகராதி சபயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இனடச்சொல், சபயரனட, 
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வினையனட எைப் பகுத்து, சொற்களுக்குத் சதாடரனமப்பின் மூலம் விளக்கம் சகாடுத்து 
சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

‘சநல்னல வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி’ என்னும் சபயரில் ப.முருனகயா வழக்குச் 
சொல்லகராதி சவளியிட்டுள்ளார் (அமுதா பதிப்பகம், சென்னை, 2004). இதில் திருசநல்கவலி 
வட்டாரத்தில் வழங்கப்சபறும் சுமார் 5,000 சொற்கனளத் சதாகுத்துள்ளதாகக் கூைப்பட்டுள்ளது. 
சொற்கனள இனடச்சொல், சபயர்ச்சொல், சபயரனடச்சொல், வினைச்சொல், வினையனடச்சொல் 
எைப் பகுத்து சவளியிட்டுள்ளார். அகராதியின் இறுதியில் சொலவனடகனளயும் சதாகுத்துத் 
தந்துள்ளகதாடு, உடல் உறுப்புகள், உணவு தானியங்கள், கருவிகள், எைவும் பிரித்து 
சதாடரனமப்பின் மூலம் விளக்கம் தந்துள்ளார். 

‘சகாங்கு நாட்டுத் தமிழ் (Kongu Thamiz Dialect with Etymological Notes)’ என்னும் 
சபயரில் புலவர் மணியன் வழக்குச் சொல்லகராதி சவளியிட்டுள்ளார் (கவம் அச்ெகம், ககானவ, 
2004). இதில் ககானவ, ஈகராடு, கரூர், குளித்தனல, ஓமலூர், கெலம், நாமக்கல், பழனி, திண்டுக்கல், 
திருச்செங்ககாடு ஆகிய பகுதிகளில் வழங்கப்படும் சொற்கள் சதாகுத்துக் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
சொற்கள், அவற்றின் சபாருள், அனவ பிைந்த வழி, மூலம் ஆகியை எடுத்துக்காட்டுடன் 
தரப்பட்டுள்ளை. 

‘நாஞ்சில் வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி’ என்னும் சபாருண்னமயில் அ.கா. சபருமாள் 
வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி சவளியிட்டுள்ளார் (தமிழினி பதிப்பகம், சென்னை, 2004). இதில் 
நாஞ்சில் நாட்டில் கபெப்படும் சொற்கனள அகரவரினெப்படுத்திக் சகாடுத்துள்ளார். இதில் 3424 
சொற்கள் உள்ளை. 

‘செட்டிநாட்டு வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி’ எனும் சபாருண்னமயில் பழநியப்பா 
சுப்பிரமணியன் வழக்குச் சொல்லகராதி சவளியிட்டுள்ளார். இதில் செட்டிநாடு எை 
அனழக்கப்படுகின்ை சிவகங்னக மாவட்டத்தின் கானரக்குடி, திருப்பத்தூர், திருவாடானை ஆகிய 
பகுதிகளிலும் புதுக்ககாட்னட மாவட்டத்தின் திருமயம், சபான்ைமராவதி, அைந்தாங்கி ஆகிய 
பகுதிகளிலும் வழங்கப்படுகின்ை வழக்குச்சொற்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளை.    

‘வழக்குச் சொல் அகராதி’ என்னும் அகராதியினை பி.தமிழகன் சவளியிட்டுள்ளார் 
(இளந்தமிழ்ப் பதிப்பகம், திருச்சிராப்பள்ளி, 2009). இதில் இலால்குடி, திருவரங்கம், குளித்தனல, 
முசிறி, உனடயார்பானளயம், மணற்பானை, துனையூர், சபரம்பலூர் ஆகிய வட்டங்களிலுள்ள 106 
ஊர்களில் கெகரிக்கப்பட்ட சொற்கள் சதாடரனமப்புச் ொன்றுகளுடன் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

‘சநல்னல வட்டார வழக்குச் சொல் சதானக’ என்னும் நூலினை சவள் உவன்’ 
சவளியிட்டுள்ளார் (தமிழினி பதிப்பகம், சென்னை, 2012). இதில் திருசநல்கவலி நகரம் மற்றும் 
அதனைசயாட்டிய நாங்குகைரி வட்டம் ஆகிய பகுதிகளில் கபெப்படும் சொற்கனளத் சதாகுத்து 
அச்சொற்களுக்குத் சதாடரனமப்பின் மூலம் ொன்றுகள் தந்துள்ளார். கமலும், அப்பகுதியில் 
வழங்கப்படுகின்ை 228 பழசமாழிகனளயும் இனணத்துத் தந்துள்ளார். 

 ‘சதன்குமரி வட்டார வழக்குகள்’ என்னும் நூலினை சபான்னீலன் என்பவர் 
சவளியிட்டுள்ளார் (நியூ செஞ்சுரி புக் ெவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2013). இதில் குமரி 
சதன்பகுதியில் வழங்கப்சபறும் வட்டாரச் சொற்கள், பாடல்கள், பழசமாழிகள், விடுகனதகள் 
கபான்ைனவ அம்மாவட்ட கபச்சு வழக்கிகலகய பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இனவத் தவிர ‘வட்டாரச் சொற்களும் விளக்கங்களும்’ எனும் வழக்குச் சொல்லகராதினய 
கலைா தமிழ்வாணனும்(மணிகமகனலப் பிரசுரம், சென்னை, 1987), ‘செட்டிநாட்டில் செந்தமிழ் 
வழக்கு’ எனும் வழக்குச் சொல்லகராதினய சுப.ெண்முகமும்(சென்னை, காகவரி சதரு, 1990) 
‘சகாங்குத் தமிழ்’ எனும் சொல்லகராதினய டி.எம்.காளியப்பாவும்(கதவி பதிப்பகம், ககாயமுத்தூர், 
1991) ‘ஜீவா சதாகுத்த வழக்குச் சொல்லகராதினய திரு.கக.ஜீவபாரதி & கவ.எழில்முத்துவும் 
(ராகஜஷ்வரி பதிப்பகம், சென்னை, 2001) ‘ககானவ மாவட்ட வழக்குச் சொல்லகராதினய 
தி.மகாலட்சுமியும் (தி பார்க்கர், சென்னை 2003) ‘புதுச்கெரி கிராமிய தமிழகராதினய எ.மு.ராென் 
அவர்களும்(புதுச்கெரி கூட்டுைவு புத்தகச் ெங்கம், 2004) ‘நடுநாட்டுச் சொல்லகராதினய கண்மணி 
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குணகெகரனும்(தமிழினி சவளியீடு, 2007) ‘சகாங்கு வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதினய 
இரா.இரவிக்குமாரும் (சகாங்கு மண்டல ஆய்வு னமயம் சவளியீடு, 2008), ‘அைந்தாங்கி வட்டார 
வழக்குச் சொல்லகராதினய சபரி.கெ.இளங்ககாவனும் (அகநி சவளியீடு வந்தவாசி, 2011) 
சவளியிட்டுள்ளைர் என்பனத அறியமுடிகிைது. 

கமற்சுட்டப்சபற்ை வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதிகள் எவ்வித நிறுவை முயற்சியும் 
நிதியுதவியும் இன்றித் தனிமனித முயற்சிகளாககவ சவளிவந்துள்ளனமனய அறியமுடிகிைது. கமலும் 
சதன்மாவட்டங்கனளக் காட்டிலும் வட மாவட்டங்களில் வழக்குச் சொல்லகராதி உருவாக்கம் 
குனைந்துள்ளனமனயக் காணமுடிகிைது. 

கமலும், இன்னைய சூழலில் நவீைமயமாக்கம், நகரமயமாதல், கல்வி, இடப்சபயர்வு 
கபான்ை காரணிகளால் வட்டார வழக்குச்சொற்கள் சபரும்பாலும் வழக்சகாழிந்து வரும் நினலயில், 
அதனைக் காத்தும் வழக்சகாழிந்த சொற்கனள மீட்டுருவாக்கம் செய்தும் அடுத்த 
தனலமுனையிைருக்குக் சகாண்டுகெர்க்க கவண்டிய நினலயில் தமிழ்ச்ெமூகம் உள்ளனமனய 
உணரமுடிகிைது.  
இதுவனர சவளிவந்துள்ள வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதிகளின் சதாகுப்பு 

1. சகாங்கு வட்டாரச் சொல்லகராதி - சபருமாள் முருகன் 
2. சநல்னல வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி - கவிஞர்.ப.முருனகயா 
3. சகாங்கு நாட்டுத் தமிழ் (Kongu Thamiz Dialect with Etymological Notes) - புலவர் மணியன் 
4. நாஞ்சில் வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி -  அ.கா. சபருமாள் 
5. செட்டிநாட்டு வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி - பழநியப்பா சுப்பிரமணியன் 
6. வழக்குச் சொல் அகராதி - முனைவர் பி. தமிழகன் 
7. சநல்னல வட்டார வழக்குச் சொல் சதானக சவள் உவன் 
8. சதன்குமரி வட்டார வழக்குகள் - சபான்னீலன் 
9. வட்டாரச் சொற்களும் விளக்கங்களும் - கலைா தமிழ்வாணன் 
10. செட்டிநாட்டில் செந்தமிழ் வழக்கு - சுப.ெண்முகம் 
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13. ககானவ மாவட்ட வழக்குச் சொல்லகராதி - தி.மகாலட்சுமி 
14. புதுச்கெரி கிராமிய தமிழகராதி - எ.மு.ராென் 
15. நடுநாட்டுச் சொல்லகராதி’னய திரு.கண்மணி குணகெகரன் 
16. சகாங்கு வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி - இரா.இரவிக்குமார் 
17. அைந்தாங்கி வட்டார வழக்குச் சொல்லகராதி - சபரி.கெ.இளங்ககாவன்  

துனணயன்கள் 

 கனலவாணி,ந., ( 1122 ( பழந்தமிழரும் கினளசமாழிகளும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
சென்னை 221.  

 கழகப் புலவர் குழு, (1964) கழகத் தமிழகராதி, கழக சவளியீடு, சென்னை 18. 
 சீனிவாெ வர்மா சக., (1940) கினளசமாழியியல், அனைத்திந்தியத் தமிழ் சமாழியியற் கழகம், 

அண்ணாமனலநகர், சிதம்ேரம். 
 பதிப்புக்குழு (2001) க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழகராதி, க்ரியா சவளியீடு,  சென்னை 41 
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 மகாலட்சுமி, ெ., (2003) ககானவத் தமிழ் இலக்கணம், பாடுமீன் பதிப்பகம், சென்னை 14. 
 Indu Prakash Pandey, (1977) Regionalism in Hindi Novels, Heldelberg University, 

Germany. 

 Robert Vance, B., (1950) Regionalism in America, Heldelberg University, Germany.  

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   65 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com 

தமிழ்க் கோப்பு இயத்தின் 
புதிய விமனக் நகோட்போடு உருவோக்கமும் கட்டமைப்பும்  

 முனைவர் கி.ெங்கர நாராயணன் 
உதவிப் கபராசிரியர், 

தமிழ் கமம்பாட்டுச் ெங்கப்பலனகத் துனை 
சென்னைப் பல்கனலக்கழகம், சமரிைா வளாகம், சென்னை - 5 

 
சதால்காப்பியம், வீரகொழியம், கநமிநாதம், நன்னூல், இலக்கண விளக்கம், சதான்னூல் 

விளக்கம், முத்துவீரியம், சுவாமிநாதம், அறுவனக இலக்கணம், தமிழ்நூல், ஜதன்னூல் ஆகிய 
இலக்கண நூல்கள் எல்லாம் தத்தமது இலக்கணக் ககாட்பாடுகனளக் காலமாற்ைம், வளர்ச்சி 
என்பவற்றின் அடிப்பனடயில் கட்டனமத்துச் செல்வகதாடு, சதால்காப்பியத்னதகயா, 
நன்னூனலகயா பின்பற்றி இலக்கணம் வகுத்துள்ளை. மார்த்தாண்டம், நந்தன்காடு என்ை 
பகுதியிலுள்ள மீ.காசுமான் என்பவர் எழுதிய தற்கால இலக்கண நூலாை தமிழ்க் காப்பு இயத்தின் 
வினைக் ககாட்பாட்டு உருவாக்கத்தினையும் கட்டனமப்பினையும் எடுத்துனரப்பதாக இக்கட்டுனர 
அனமகின்ைது. 
சதரிநினல வினை 

சதால்காப்பியம் (சதால்.201), வினைனயக் குறிப்புவினை என்றும் ஜதரிநினலவினை என்றும் 
பாகுபடுத்துகிைது. வினையினை வினை, வினைக்குறிப்பு என்று குறிப்பிடுகிைார் சதால்காப்பியர். 
வீரகொழியத்தில் குறிப்புவினை என்ை சொல்லாட்சி இடம்சபறுகிைது. ஆைால் சதாரிநினல பற்றியச் 
செய்திகள் இடம்சபைவில்னல. கநமிநாதம் (கநமி.62), முக்காலங்கனளயும் ஏற்றுவருவது வினை 
என்று குறிப்பிடுகிைது. உனரயாசிரியர் இதனைத் சதாரிநினலவினை என்று குறிப்பிடுகிைார். நன்னூல் 
(நன்.320), செய்பவன், கருவி, நிலம், செயல், காலம், செய்சபாருள் ஆறும் தருவது சதாரிநினல 
வினை என்கிைது. 

இலக்கணவிளக்கம் (இல.வி.249), சதான்னூல் விளக்கம், முத்துவீரியம் ஆகிய இலக்கண 
நூற்கள் சதாரிநினல வினைனய வினை என்ை சொல்லிகல னகயாளுகின்ைை. சதான்னூல் விளக்கம் 
(சதா.வி.104), சபாருள், இடம், காலம், சினை, குணம், சதாழில் என்ை ஆறினைப் பயனினலயாகக் 
சகாண்டு முடிவது வினை என்கிைது. முத்துவீரியம் (மு.வீ.596), இைப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்ை 
மூன்று காலத்னதயும் சவளிப்பனடயாகக் காட்டுவது வினை என்கிைது. சுவாமிநாதம் (சு.நா.48), 
சதாரிநினல வினைனயத் சதாடர்வினையின் ஒருவனகயாகச் சுட்டுகிைது. ஆயின் சதாரிநினல வினை 
என்பதற்காை இலக்கணத்னதக் குறிப்பிடவில்னல. அறுவனக இலக்கணத்தில் வினைக்காை 
பகுப்புகள் இடம்சபைவில்னல. 

தமிழ்நூல் (தமிழ்.86), ஒரு வினை நிகழ்ச்சி தன்சபாருளில் முற்றுப்சபற்று ஐந்சதானகயாை 
தினண, பால், எண், இடம், காலம் சகாண்டு முடிவதாவது முற்று என்கிைது. இது சதாரிநினல 
வினைக்குப் சபாருந்தி வருவதால் இதனைத் சதாரிநினல வினை என்று கூைலாம் என்கின்ைார் 
உனரயாசிரியர். 

வினைத்தன்னம, அதனை நிகழ்த்தும் வினைமுதல், செயற்படுசபாருள், கருவி, காலம், இடம், 
இன்ைதற்கு இதுபயன் என்றும் எட்டனுள் ஏற்பை அடிப்பனடயாக நுண்னமயும் பருனமயும் ஆகிய 
உள்சபாருள், இல்சபாருள் காட்சிப்சபாருள், கருத்துப்சபாருள்களின் புனடப்சபயர்ச்சினயத் 
சதாரிவுறுக்கும் காலம் சதற்சைை விளங்கத் திகழ்வை சதாரிநினல வினைச்சொல்லாகும் என்கிைது 
சதன்னூல் (சதன்.105). 

தமிழ்க்காப்பு இயம் (த.கா.இ.154,156), செய்பவன், கருவி, நிலம், செயல், காலம், 
செய்சபாருள் என்ை ஆறிகைாடு இன்ைதற்கு, இதுபயன் என்ை இரண்டினையும் கூட்டி 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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எட்டினையும் உணர்த்த வருகின்ை பயனினலயாகிய வினைச்சொல்கல சதாரிநினல வினையாகும் 
என்கிைது. செயப்படுசபாருள் குன்றியவினை, செயப்படுசபாருள் குன்ைாவினை என்ை இரண்டும் 
சதாரிநினல வினையின் பாற்படும் என்கிைார் காசுமான். 
குறிப்பு வினை 

அது என்னும் ஆைாம் கவற்றுனமயின் உனடனமப் சபாருளின் கண்ணும், கண் என்னும் 
ஏழாம் கவற்றுனமயது நிலப்சபாருட்கண்ணும், ஒப்பு, பண்பு, அண்னம, இன்னம, உண்னம, 
வன்னம என்னும் சபாருள்பற்றி வருவை எல்லாம் உயர்தினணக் குறிப்பு வினைமுற்ைாகும். இன்று, 
இல, உனடய, அன்று, உனடத்து, அல்ல, உள என்பனவ எல்லாம் அஃறினண குறிப்பு 
வினைமுற்ைாகும். இன்னம செப்பல், இல்னல, இல், கவறு என்பனவ எல்லாம் விரவுத்தினணக் 
குறிப்புவினையாகும் என்கிைது சதால்காப்பியம் (சதால்.214-222). எவன் என்னும் குறிப்பு 
வினைச்சொல் அஃறினணயில் இரண்டு பாலுக்கும் உரியதாகும் என்கிைது. 

வீரகொழியத்தில் தினண அடிப்பனடயிலாை குறிப்பு வினைப் பாகுபாடுகள் 
இடம்சபைவில்னல. அன், இயன், ஈைன், இகன், ஏயன், வான், வதி, அம், இவன், உ, அ, ஆன், 
ஆளன், மான், அகன், சு என்பனவ சயல்லாம் குறிப்பு வினையின் ஈறுகளாக வரப்சபறும் ஆண்பால் 
சபயர்கள் என்கிைது. வனலயன், கவதியன், சகாந்தவன், மருத்துவன், கூத்தன், கொதிடவன், 
ஆதித்தியன், னவநகதயன், காங்ககயன், சகௌரவன், சபௌத்தன், செம்பியன், னெவன், பாசுபதன், 
சிங்களவன், வடுகன், துளுவன், மதிமான், கள்ளன், சகௌங்குமம், ஆரிடம், பார்ப்பு கபான்ை 
ொன்றுகனளச் சுட்டுகிைது (சொல்.தத்திதப்படலம்,1-5). கமலும், னம (வலினம), அம் (நீளம்), பு 
(அலிப்பு), து(வலிது), வு (சமலிவு), கம் (குறுக்கம்), வல் (இளவல்), அளவு (தண்ணளவு) என்னும் 
ஈறுகள் எல்லாம் வலி, சநடு, குறு, கரு, பசு, சவளு, சகடு, இள, தண், சவம், அரி, எளி, சபரு, 
சிறு, பரு, கதர், மலி என்னும் சபாருண்னமயுனடய சொல்னல முதலாகக் சகாண்டு வரப்சபறும். 
அச்சி (பனைச்சி), ஆட்டி (சவள்ளாட்டி), அனி (பார்ப்பனி), ஆத்தி (வண்ணாத்தி), அத்தி 
(நட்டுவத்தி,), தி (குைத்தி), ஆள் (நல்லாள்), அள் (தீயள்), இ (ொத்தி, சகாற்றி), இச் (கள்ளிச்சி,), 
சி (கபய்ச்சி) முதலாை ஈறுகனளயுனடய சபண்பால் குறிப்பு வினைச்சொற்கனளக் குறிப்பிடுகிைது. 

கநமிநாதம் (கநமி.71-72), குறிப்பு வினைனய உயர்தினண மற்றும் அஃறினண என்று இரண்டு 
வனகயாகப் பிரிக்கிைது. சநடியன், உனடயன், நிலத்தன், இனளயன், கடியன், மகத்தன், காரியன், 
சதாடியன், சநடியள், உனடயள், நிலத்தள், இனளயள், கடியள், மகத்தள், காரியள், சதாடியள், 
சநடியர், உனடயர், நிலத்தா;, இனளயர், கடியர், மகத்தா;, காரியர், சதாடியர் என்பனவசயல்லாம் 
உயர்தினணக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்களாகும் என்கிைது. காரிது, காரிய, அரிது, அரிய, தீது, தீய, 
கடிது, கடிய, சநடிது, சநடிய, சபாரிது, சபாரிய, உனடத்து, உனடய, சவய்து, சவய்ய, பிறிது, 
பிை இனவயனைத்தும் அஃறினணக் குறிப்பு வினைமுற்றுக்களாகும் என்கிைது. 

நன்னூல் (நன்.321,339), சபாருள், இடம், காலம், சினை, குணம், சதாழில் என்னும் 
ஆறினையும் அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு அவற்றின் இடத்கத பிைந்து, செய்பவன், கருவி, நிலம், 
செயல், காலம், செய்சபாருள் என்ை ஆறினுள் ஒன்னையுகம விளக்குவது குறிப்பு வினை என்று 
நன்னூல் சுட்டுகிைது. கவறு, இல்னல, உண்டு என்பனதயும் குறிப்பு வினைகள் என்று குறிப்பிடுகிைது. 
இலக்கண விளக்கம் (இல.வி. 233, 235, 236, 240), யாசரன்னும் வினைப்சபாருனளக் உணர்த்தும் 
குறிப்பு வினைச்சொல் உயர்தினணயில் மூன்று பாலிற்கும் உரியதாகும் எைவும், எவன் என்னும் 
சொல் அஃறினணனய உணர்த்தும் குறிப்பு வினைச்சொல் எைவும், கவறு, உண்டு, இல்னல, இல் 
என்பனவசயல்லாம் விரவுதினணயில் இடம்சபறும் குறிப்பு வினைச்சொற்கள் எைவும் 
குறிப்பிடுகின்ைது. 

சதான்னூல் விளக்கம் (சதா.வி. 103, 123-126), வினைச்சொல் அல்லவாயினும் வினைனயப் 
கபால் நடந்து குறிப்பிைால் வினையியல் சதாழினலக் காட்டும் வினைக்குறிப்பு என்கிைது. 
வினைக்குறிப்பு வினைகபான்று விகுதி சபற்று இடம் பால் உணர்த்தும் என்றும், அதன் பகுபதப் 
பகுதி சபயராக அனமயும் என்றும், குறிப்புவினையில் ஒன்ைல்பாலுக்கு துவும், பலவின்பாலுக்கு 
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அவும் விகுதியாக அனமயும் என்றும், குறிப்புவினையாைது எச்ெ விகுதினயப் சபற்றுவரும் என்றும், 
அகரம் இதன் விகுதியாக வரப்சபறும் எைவும் குறிப்பிடுகின்ைது. முத்துவீரியம் (மு.வீ.610-616), 
காலத்னதக் குறிப்பாக உணர்த்துவது குறிப்பு வினை என்கிைது. உண்னம, இன்னம, வன்னம, 
அன்னம இனவசயல்லாம் காலத்னதக் குறிப்பாக உணர்த்துவது எைவும், கமலும், காரியன், 
காரியான், காரியள், காரியாள், காரியர், காரியார், காரியம், காரியாம், காரிகயம், காரிசயன், 
காரிகயன் இனவசயல்லாம் உயர்தினணக் குறிப்பு வினைச்சொற்களாகும் எைவும், இன்று, இல, 
உனடய, அன்று, உனடத்து, அல்ல, எவன் என்னும் சொற்கள் அஃறினணக் குறிப்பு வினைச்சொற்கள் 
என்றும் விளக்குகின்ைது. கவறு என்னும் சொல் விரவுத்தினணயில் இடம்சபறும் குறிப்பு 
வினைச்சொல்லாகும் என்கிைது. 

சுவாமிநாதம் (சு.நா.48), குறிப்புவினைக்காை இலக்கணத்னதச் சுட்டவில்னல. தனிவினை 
மற்றும் சதாடர்வினை என்று இரண்டாகப் பிரிக்கிைது. இவற்றில் சதாடர்வினையின் ஒருபிரிவாகத் 
சதாரியா நினல வினைகய குறிப்புவினை என்கிைது. அறுவனக இலக்கணத்தில் வினைக்காை 
பகுப்புகள் இடம்சபைவில்னல. தமிழ்நூல் (தமிழ்.352-354), குறிப்பாய் காலத்னதக் காட்டுவதால் 
குறி;ப்புவினையாகும். சபயாரினியல்கப கபால் ஆறுகூைாை சபயர்களின் பின் மூவிடத்திற்கும் 
உரிய இறுதிநினலகள் ஏறிவரும் ஒருவனகச் சொற்கனளக் குறிப்பாகக் காலங்காட்டுவதாகக் சகாண்டு 
குறிப்பு வினை என்று சதான்னமச் ொன்கைார் வகுத்துனரப்பர் என்று இலக்கணம் வகுக்கிைது. 
ஆைாம் கவற்றுனமயின் உனடனமப் சபாருளில் உருபு விரியுமாறும், ஏழாம் கவற்றுனமயின் 
இடப்சபாருளில் உருபு விரியுமாறும், ஆறுவனகப் சபயர்களில் ஏறிவரும் ஐம்பால் இறுதிகளும் 
அன்னம, இன்னம, உண்னம ஆகிய சபாருளுனடய அன்று, இல்னல, உண்சடனும் சொற்களும், 
வன்னம முதலிய தன்னம குறிக்கும் சொற்களும், ஒப்புனரக்கும் சொற்களும், என் என்னும் 
விைாவும், கண் என்னும் உருபும் கமற்சகாளும் இறுதிகளும் குறிப்பு வினைச்சொல்லின் 
அனமப்பாகும் என்கிைது. கமலும் இக்குறிப்புவினைகள் சபயருக்குப் பின்கை வருகிைகத எனின் 
அவ்விடத்துப் சபயர்ப் பயனினலயாகும் என்கிைது. 

சபாருளிைது பண்பு, வடிவு, ஒப்பு, உனடனம, தன்னம, இடத்சதாடர்பு முதலாை 
மைத்சதாடு சபாறிகட்குப்புலைாக அறுவனகப் சபயரடிப் பனடயாக முக்காலமும் குறிப்பான் 
விளங்க சநறிகயாடு வருவது குறிப்பு வினை என்கிைது சதன்னூல் (சதன்.106). யார் என்னும் சொல் 
உயர்தினணக்குரியதாகும் எைவும், டு, அ, து, று என்ை ஈறுகள் அஃறினணயில் குறிப்பு வினைக்கு 
வரும் எைவும், கவறு, இல்னல, உண்டு என்னும் சொற்கள் விரவுத்தினணயில் குறிப்பு வினைச் 
சொற்களாகவும் வரப்சபறும் என்கிைது (சதன்.113-117). 

தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.158-161,176), குறிப்பு வினைமுற்று சபாருள், இடம், காலம், 
சினை, குணம், சதாழில் என்னும் ஆறின் அடியாகத் கதான்றிச் செய்பவனை மட்டும் விளக்கச் 
செய்யும் என்கிைது. அது என்னும் ஆைாம் கவற்றுனமயின் உனடனமப்சபாருளிலும், இல் என்னும் 
ஏழாம்கவற்றுனமயின் இடப்சபாருளிலும், ஓப்புனமப் படுத்துமிடத்தும், பண்பின் கண்ணும், குறிப்பு 
வினைமுற்று வரும் எைவும், அண்னம, இன்னம, உண்னம, வன்னம இனவசயல்லாம் உயர்தினணக் 
குறிப்பு வினைமுற்றுச் சொற்களாகும் என்ைம் குறிப்பிடுகின்ைது. இன்று, இல, உளது, உள, அன்று, 
அல, உனடய, உனடத்து முதலாை சொற்கள் அஃறினணக் குறிப்பு வினைச்சொற்கள்கள் எைவும், 
கவறு, இல்னல, உண்டு என்பனவ ஐம்பால் மூவிடத்திற்குரிய குறிப்புவினை முற்றுச் சொற்கள் 
எைவும் தமிழ்க் காப்பு இயம் விளக்குகின்ைது. 
தன்னம ஒருனம வினைமுற்று விகுதிகள் 

சதால்காப்பியம் (சதால்.205), கநமிநாதம் (கநமி.64), முத்துவீரியம் (மு.வீ.602), சதன்னூல் 
(சதன்.109) ஆகியை கு, டு, து, று, என், ஏன், அல் என்ை ஏழினைத் தன்னம ஒருனம விகுதிகளாகச் 
சுட்டுகின்ைை. நன்னூல் (நன்.331), இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.237), சதான்னூல் விளக்கம் 
(சதா.வி.111), சுவாமிநாதம் (சு.நா.50) ஆகிய இலக்கணநூற்கள் கு, டு, து, று, என், ஏன், அல் 
என்பதுடன் அன் என்பனத இனணத்து எட்டினைக் குறிப்பிடுகின்ைை. தமிழ்நூல் (தமிழ்.92-95), 
ஏன் என்னும் இறுதி தன்னம ஒருனமனயக் குறிக்கும் எைவும், அல், என் என்பனவ சதான்னமயாை 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   68 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com 

இறுதி என்றும், அன் என்பது இனடக்காலத்து இறுதி என்றும் சுட்டுகிைது. கமலும், கு, டு, து, று 
என்பனவ பழனம வழக்காகும் என்கிைது. ஆக ஏன், அல், என், அன், கு, டு, து, று என்ை எட்டு 
விகுதிகனளச் சுட்டுகிைது. அறுவனக இலக்கணம் (அறு.சொல்.61,105), ஏன் என்னும் தன்னம 
ஒருனம விகுதினய மட்டும் குறிப்பிடுகின்ைது. 

தமிழக் காப்பு இயம், என், ஏன் அன், அல், கு, டு, து, று என்பனவ எட்டும் தன்னம 
ஒருனம வினைமுற்றுக்களாகும் எைவும், அவற்றுள் கு, டு, து, று என்பனவ பழங்கால வழக்கில் 
வருபனவ என்றும் குறிப்பிடுகின்ைது. 
தன்னமப் பன்னம வினைமுற்று விகுதிகள் 

சதால்காப்பியம் (சதால்.202), கநமிநாதம் (கநமி.64), முத்துவீரியம் (மு.வீ.568-571), 
சதன்னூல் (சதன்.107) ஆகிய இலக்கண நூற்கள் அம், ஆம், எம், ஏம், கும், டும், தும், றும் என்ை 
எட்டினைத் தன்னம பன்னம விகுதிகளாகக் குறிப்பிடுகின்ைை. நன்னூல் (நன்.332), அம், ஆம் 
முன்னினலயானரயும், எம், ஏம், ஓம் இனவ படர்க்னகயானரயும், கும், டும், தும், றும் என்பனவ 
முன்னினல, படர்க்னக என்ை ஈரிடத்தானரயும் தன்னுடன் கூட்டும் உளப்பாட்டுத் தன்னம பன்னம 
வினைமுற்ைாகும் என்கிைது. இந்நூல் சதால்காப்பியம் சுட்டிய எட்கடாடு ஓம் என்பனத இனணத்து 
ஒன்பதினைச் சுட்டுகின்ைது. நன்னூலினைப் பின்பற்றி இலக்கண விளக்கம் (இ.வி.237), சதான்னூல் 
விளக்கம் (சதா.வி.106), சுவாமிநாதம் (சு.நா.50), தமிழ்நூல் (தமிழ்.93,95) ஆகிய இலக்கண நூற்கள் 
விகுதிகளாக ஒன்பதினைக் குறிப்பிடுகின்ைை. 

இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.237), அம், ஆம், எம், ஏம், ஓம் என்பனவ மூன்று காலம் 
காட்டும் எைவும், மற்ை ஐந்தும் எதிர்காலத்னதக் காட்டும் எைவும் கூறுகிைது. முத்துவீரியம், 
சதன்னூல் ஆகியை அம், ஆம், எம், ஏம், கும், டும், தும், றும் என்ை எட்டினுள் அம், ஆம் 
என்பனவ முன்னினலயானரயும், எம், ஏம் என்பனவ படர்க்னகயானரயும், கும், டும், தும், றும் 
என்பனவ முன்னினல மற்றும் படர்க்னகயானரயும் உளப்படுத்தும் என்கின்ைை. அறுவனக 
இலக்கணம் (அறு.61,105), ஏம், ஒம், ஆம், உம், அம் என்ை ஐந்து விகுதிகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது.  

தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.166-17), அம், ஆம் என்பனவ முன்ைனலயானரயும், எம், 
ஏம், ஓம் படர்க்னகயானரயும் உளப்படுத்துகிை தன்னமப் பன்னம விகுதிகள் என்றும், கும், டும், 
தும், றும் என்பனவ பழங்கால விகுதிகள் எைவும் குறிப்பிடுகிைது. 
முன்னினல ஒருனம வினைமுற்று விகுதிகள் 

சதால்காப்பியம் (சதால்.223), சதான்னூல் விளக்கம் (சதா.வி.105), முத்துவீரியம்; 
(மு.வீ.617,618), சதன்னூல் (சதன்.121), ஆகிய இலக்கணநூற்கள் இ, ஐ, ஆய் என்பைவற்னை 
முன்னினல ஒருனம விகுதிகளாகக் குறிப்பிடுகின்ைை. கநமிநாதம் (கநமி.67), இ, ஐ, ஆய் 
என்பவற்றுடன், உண், கொ;, சபாரு என்பைவற்னைப் புதியதாக இனணக்கின்ைது. 

நன்னூல் (நன்.335), இ, ஐ, ஆய் என்ை மூன்றும் முன்னினல ஒருனம வினைமுற்ைாகும் 
என்கிைது. கமலும், ஏவலின் வரும் எல்லா ஈற்று சமாழிகளும் முன்னினல ஒருனம வினைமுற்ைாகும் 
எைவும் குறிப்பிடுகின்ைது. இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.238), சுவாமிநாதம் (சு.நா.25, 50), ஐ, ஆய், 
இ, அல், ஆல், ஏல், காண் விகுதிகளுடன் ஏவலில் வரும் இருபத்திமூன்று ஈறுகளும் விகுதிகளாகும் 
என்று குறிப்பிடுகின்ைை. இலக்கண விளக்கம் ஐ, ஆய் மூன்று காலமும், இகரம் க, ட, த, ை ஊர்ந்து 
எதிர்காலம் காட்டும் என்றும் குறிப்பிடுகிைது. அறுவனக இலக்கணத்தில் முன்னினல ஒருனம 
வினைமுற்றுகள் குறித்த செய்திகள் இடம்சபைவில்னல. 

தமிழ்நூல் (தமிழ்.96-97), ஐ, ஆய், செய் என்னும் வாய்பாட்டு ஏவல் விகுதியும், பழனமயாை 
வழக்கில் இடம்சபறும் இகர இறுதியும், உம் இறுதியும் முன்னினல ஒருனம வினைமுற்ைாகும் 
என்கிைது. தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.168) சதால்காப்பியம் குறிப்பிடும் இ, ஐ, ஆய் என்ை 
மூன்று விகுதிகனளகய சுட்டிச் செல்கின்ைது. 
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முன்னினலப் பன்னம வினைமுற்று விகுதி 
சதால்காப்பியம் (சதால்.224), முத்துவீரியம் (மு.வீ.619), கநமிநாதம் (கநமி.67), நன்னூல் 

(நன்.337) இர், ஈர், மின் என்பைவற்னை முன்னினலப் பன்னம விகுதிகளாகக் குறிப்பிடுகின்ைை. 
நன்னூல், இர், ஈர் என்பதனை முன்னினலப் பன்னம வினைமுற்று என்றும், மின் என்பனத 
முன்னினலப் பன்னம ஏவல் வினைமுற்று என்றும் கூறுகிைது. இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.238), 
சுவாமிநாதம் (சு.நா.50) இர், ஈர், மின், உம் என்ை விகுதிகனளச் சுட்டுகின்ைை. இர், ஈர் என்பை 
முன்னினலப் பன்னம வினைமுற்று விகுதிகள் எைவும், மின், உம் என்பை ஏவல் முன்னினலப் 
பன்னம வினைமுற்று விகுதிகள் எைவும் குறிப்பிடுகின்ைை. 

சதான்னூல் விளக்கம் (சதா.வி.105), இர், ஈர் என்ை இரண்டினை மட்டுகம 
குறிப்பிடுகின்ைது. அறுவனக இலக்கணத்தில் முன்னினலப் பன்னம விகுதிகள் குறித்த செய்திகள் 
இடம்சபைவில்னல. தமிழ்நூல் (தமிழ்.97-98), இர், ஈர் முன்னினலப் பன்னம வினைமுற்று என்கிைது. 
மின் ஏவல் முன்னினலப் பன்னம வினைமுற்று எைக் குறிப்பிடுவகதாடு, உங்கள் என்பனதயும் புதிய 
வினைமுற்ைாகத் தமிழ்நூல் விளக்குகின்ைது. 
தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.169-170), இர், ஈர் என்பைவற்னைக் குறிப்பிடுகிைது. கமலும், நீங்கள் 
என்னும் இரட்னடப் பன்னம முன்னினலப் சபயர்ச்சொல் கள் ஈற்றுடன் சபாருந்தி வரப்சபறும் 
என்கிைது. 
படர்க்னக ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதிகள் 
 சதால்காப்பியம் (சதால்.207), கநமிநாதம் (கநமி.65), நன்னூல் (நன்.325), இலக்கண 
விளக்கம் (இல.வி.23), சதான்னூல் விளக்கம் (சதா.வி.105), முத்துவீரியம் (மு.வீ.604), சுவாமிநாதம் 
(சு.நா.25,30), அறுவனக இலக்கணம் (அறு.106), தமிழ்நூல் (தமிழ்.87), சதன்னூல் (சதன்.110), 
ஆகியை ஆண்பால் விகுதிகளாக அன், ஆன் என்ை இரண்டினைக் குறிப்பிடுகின்ைை. வீரகொழியம் 
(நூ.கிரியாப்படலம்,3-4), படர்க்னக விகுதிகனளக் காலத்துடன் இனணத்துக் கூறுகிைது. இைந்தகால 
ஆண்பால் விகுதிகளாகத் தான், ஆன் என்பதும், நிகழ்கால ஆண்பால் விகுதிகளாக நின்ைான், கிைான் 
என்பதும், எதிர்கால ஆண்பால் விகுதிகளாக உைங்குவான், உண்பான் என்ை விகுதிகனளயும் 
குறிப்பிடுகிைது. சதால்காப்பியம் (சதால்.213), முத்துவீரியம் (மு.வீ.608) ஆகிய இலக்கணநூற்கள் 
அன், ஆன் விகுதி செய்யுளில் ஒன், ஓன் என்ைாகி வருசமைக் குறிப்பிடுகின்ைை. தமிழ்க்காப்பு இயம் 
(த.கா.இ.162) சதால்காப்பியத்னதப் பின்பற்றி இலக்கணம் வகுத்துள்ளது. 
படர்க்னகப் சபண்பால் வினைமுற்று விகுதிகள் 
 சதால்காப்பியம் (சதால்.207), கநமிநாதம் (கநமி.65), நன்னூல் (நன்.236), இலக்கண 
விளக்கம் (இல.வி.232), சதான்னூல் விளக்கம் (சதா.வி.105), முத்துவீரியம் (மு.வீ.604), 
சுவாமிநாதம் (சு.நா.25,30), அறுவனக இலக்கணம் (அறு.106), தமிழ்நூல் (தமிழ்.88), சதன்னூல் 
(சதன்.110), ஆகிய இலக்கணநூற்கள் சபண்பால் விகுதிகளாக அள், ஆள் என்ை இரண்டினைக் 
குறிப்பிடுகின்ைை. வீரகொழியம் (நூ.கிரியாப்படலம்,3-4), இைந்தகாலப் சபண்பால் விகுதிகளாகத் 
தாள், ஆள் என்பதும், நிகழ்கால சபண்பால் விகுதிகளாக நின்ைாள்;, கிைாள் என்பதும், எதிர்காலப் 
சபண்பால் விகுதிகளாக உைங்குவாள், உண்பாள் என்ை விகுதிகனளயும் குறிப்பிடுகிைது 
சதால்காப்பியம் (நூ.213), முத்துவீரியம் (நூ.608) ஆள் விகுதி செய்யுளிடத்து ஓள் எைத்திரிந்து 
வருசமைச் சுட்டுகின்ைை. தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.162) அள், ஆள் என்ை விகுதிகனளகய 
விளக்குகிைது. 
படர்க்னகப் பலர்பால் வினைமுற்று விகுதிகள் 
 சதால்காப்பியம் (சதால்.208), நன்னூல் (நன்.327), இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.323), 
முத்துவீரியம் (மு.வீ.605), சுவாமிநாதம் (சு.நா.25,50) ஆகிய இலக்கண நூற்கள் அர், ஆர், ப, மார் 
என்பனத விகுதிகளாகச் சுட்டுகின்ைை கநமிநாதம் (கநமி.65) அர், ஆர், ப என்ை மூன்று விகுதிகனளக் 
குறிப்பிடுகின்ைது. வீரகொழியம் (கிரியாப்படலம்.நூ.3-4), இைந்தகாலப் பலர்பால் விகுதிகளாகத் 
தார், ஆர், தார்கள், ஆர்கள் என்பைவும், நிகழ்கால பலர்பால் விகுதிகளாக நின்ைார், கிைார், 
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நின்ைார்கள், கிைார்கள் என்பைவும், எதிர்கால பலர்பால் விகுதிகளாக உைங்குவார், உைங்குவார்கள், 
உண்பார், உண்பார்கள் என்பைவற்னையும் விகுதிகளாகக் குறிப்பிடுகிைது. சதான்னூல் விளக்கம் 
(சதா.வி.105, 111) அர், ஆர், ப, மார், மரும், மைார், கள் என்ை விகுதிகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
சதன்னூல் (சதன்.110), தமிழ்நூல் (தமிழ்.89), அர், ஆர், ப, மார், கள் என்ை ஐந்து விகுதிகனளக் 
குறிப்பிடுகின்ைது. தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.162) கமகல சொன்ை ஐந்துடன் உம் என்பனத 
இனணத்து ஆறு விகுதிகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. அறுவனக இலக்கணத்தில் பலர்பால் விகுதிகள் 
குறித்த செய்திகள் இடம்சபைவில்னல.  
படர்க்னக ஒன்ைன்பால் வினைமுற்று விகுதிகள் 
 சதால்காப்பியம் (சதால்.217), கநமிநாதம் (கநமி.66), நன்னூல் (நன்.328), இலக்கண 
விளக்கம் (இல.வி.234), முத்துவீரியம் (மு.வீ.613), சுவாமிநாதம் (சு.நா.50), சதன்னூல் (சதன்.114) 
ஆகிய இலக்கண நூற்கள் து, று, டு என்ை விகுதிகனளக் கூறுகின்ைை. நன்னூலும், இலக்கண 
விளக்கமும் து, று, டு ஆகிய மூன்றும் டு குறிப்பின் சபாருட்டு வரும் என்கின்ைை. வீரகொழியம் 
(கிரியாப்படலம்,நூ.3-4), இைந்தகால ஒன்ைன்பால் விகுதிகளாக தது, அது என்பதும், நிகழ்கால 
ஒன்ைன்;பால் விகுதிகளாக நின்ைது, கின்ைது என்பதும், எதிர்கால ஒன்ைன்பால் விகுதிகளாக 
உைங்குவது, உண்பது என்ை விகுதிகனளயும் குறிப்பிடுகிைது. தமிழ்நூல் (தமிழ்.91) து, று என்னும் 
இரு விகுதிகனள மட்டும் குறிப்பிடுகின்ைது. சதான்னூல் விளக்கம் (சதன்.105) உகர விகுதினய 
மட்டும் கூறுகின்ைது. அறுவனக இலக்கணத்தில் பலவின்பால் குறித்த செய்திகள் இடம்சபைவில்னல. 
தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.162) து, டு, று என்ை விகுதிகனளகய குறிப்பிடுகின்ைது. 
படர்க்னகப் பலவின்பால் வினைமுற்று விகுதிகள் 
 சதால்காப்பியம் (சதால்.218), கநமிநாதம் (கநமி.66), முத்துவீரியம் (மு.வீ.612), சதன்னூல் 
(சதன்.114) ஆகிய இலக்கண நூற்கள் அ, ஆ, வ என்ை மூன்றினைப் பலவின்பால் விகுதிகளாகக் 
குறிப்பிடுகின்ைை. வீரகொழியம் (கிரியாப்படலம்,நூ.3-4), இைந்த காலப் பலவின்பால் விகுதிகளாகத் 
தை, அை என்பதும், நிகழ்கால பலவின்பால் விகுதிகளாக நின்ைை, கின்ைை என்பதும், எதிர்காலப் 
பலவின்பால் விகுதிகளாக உைங்குவை, உண்பை என்ை விகுதிகனளயும் குறிப்பிடுகிைது. நன்னூல் 
(நன்.329), இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.234) அ, ஆ என்ை இரண்டு விகுதிகனள மட்டும் 
குறிப்பிடுகின்ைை. நன்னூல், சதன்னூல், இலக்கண விளக்கம் ஆகியை ஆ எதிர்மனைப் சபாருளில் 
வரும என்கின்ைை. அறுவனக இலக்கணத்தில் பலவின்பால் குறித்த செய்திகள் இடம்சபைவில்னல.  
சதான்னூல் விளக்கம் (சதா.வி.125) ஆகாரம் ஒன்றினை மட்டும் விகுதியாகச் சுட்டுகின்ைது. 
சுவாமிநாதம் (சு.நா.25,50) ஆ, அ விகுதிகனளப் பலவின்பால் விகுதிகளாகக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
தமிழ்நூல் (தமிழ்.90) அ, னவ, கள் என்னும் மூன்று விகுதிகள் படர்க்னகப் பலவின்பானல 
உணர்த்தும் என்கிைது. தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.162) சதால்காப்பியத்னதப் பின்பற்றி 
இலக்கணம் வகுக்கின்ைது. 
வியங்ககாள் வினை 

சதால்காப்பியம், எழுத்ததிகாரத்தில் உயிர்மயங்கியலிலும் (நூ.210,211), 
சொல்லதிகாரத்திலும் (சதால். 45, 66, 224, 227, 228, 275) வியங்ககாள் பற்றிக் குறிப்பிடுகிைது. 
எழுத்ததிகாரத்தில் ஏவல் கண்ணிய வியங்ககாட்கிளவி எைக் குறிப்பிடுவதால் வியங்ககாள் ஏவல் 
கண்ணிய வினைகயயாகும் எைக் கருதுகிைார் எைலாம். சதால்காப்பியர் வியங்ககாள் வினை 
படர்க்னகக்கு மட்டும் உரியது என்கிைது (சதால்.226). ஆைால் உனரயாசிரியர்கள் சிறுபான்னம 
என்று வருவதால் முன்னினலயிலும், தன்னமயிலும் வருதனல எடுத்துக் காட்டுகின்ைைா;. 
வீரகொழியம், கநமிநாதம் ஆகிய இலக்கணநூற்களில் வியங்ககாள் பற்றிய செய்திகள் 
இடம்சபைவில்னல. 

நன்னூல் (நன்.338), க, ய, ர் என்ை மூன்றும்; விகுதிகனளச் சுட்டுகிைது. இனவ ஐம்பாலிலும் 
மூவிடத்திலும் வரப்சபறும் என்கிைது. இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.239), க, ய, ர், அல், ஆல், 
உம், மார், ஐ என்ை எட்டு விகுதிகள் ஐம்பாலிலும் மூவிடத்திலும் வரப்சபறும் என்கிைது. 
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சதான்னூல் விளக்கம் (சதா.வி.116), ஐம்பாலிலும் மூவிடத்திலும் க, ய, ர் என்பனத விகுதியாகப் 
சபற்று வரும் என்கிைது. முத்துவீரியம் (மு.வீ.621), புதுனமயாக விகுதிகனளச் சுட்டாமல் 
படர்க்னகயில் மட்டும் வரும் என்கிைது. 

சுவாமிநாதம் (சு.நா.51), க, ய, ர என்ை வியங்ககாள் விகுதிகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
அறுவனக இலக்கணம் சொல்லதிகாரத்தில் வியங்ககாள் வினைகள் பற்றியச் செய்திகள் இல்னல. 
ஏழாமிலக்கணத்தில் வியங்ககாள் விகுதிகளாகக் க, ய என்பனதச் சுட்டுவகதாடு இனவ தன்னம, 
முன்னினல, படர்க்னக என்னும் மூன்று இடத்தில் வரப்சபறும் என்கிைது. தமிழ்நூல் (தமிழ்.99-
100), க, அல் என்பை வியங்ககாள் விகுதிகள் என்று சுட்டுகிைது. ய என்னும் இறுதி சிலெமயம் 
சில சொல் வழக்குகளில் வரும் என்றும், தன்னம, முன்னினல, படர்க்னக என்னும் மூவிடத்திலும் 
கட்டனை, வனெ, வாழ்த்தல், விதித்தல், கவண்டல் ஆகிய சபருள்களில் வரும் என்றும் இலக்கணம் 
கூறுகின்ைது. சதன்னூல் (சதன்.128), க, இய, இயர், அல் என்னும் விகுதிகள் வாழ்த்தல், னவதல், 
விதித்தல், கவண்டல் என்னும் சபாருள்களில் ஐம்பால் மூவிடத்திலும் சபாருள் செய்யும்கபாது 
படர்க்னக முற்ைாகவும் வரப்சபறும் என்கிைது. 

தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.174-175), ஐம்பால், மூவிடத்திலும் க, இ, இய, அல் விகுதிகள் 
வரப்சபறும் எைவும், இயர் என்னும் விகுதி மூவிடங்களில் பலர்பாலில் மட்டும் வரும் எைவும் 
குறிப்பிடுகின்ைது. 
சபயசரச்ெம் 

சதால்காப்பியம் சபயசரச்ெத்திற்காை இலக்கணத்னதக் குறிப்பிடாவிடினும், செய்யும், 
செய்த என்னும் இரு சபயசரச்ெ வாய்ப்பாடுகனளக் குறிப்பிடுகின்ைார். இவ்வாய்ப்;பாடுகள் நிலன், 
சபாருள், காலம், கருவி, வினைமுதற்கிளவி, வினை என்ை ஆைனுள் ஒன்றினைக் சகாண்டு முடியும் 
என்கிைார் (சதால்.234). செய்யும் வாய்ப்பாட்டுச் சொற்கள் செய்ம் என்று வழங்குவனதயும் 
சதால்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்ைார் (சதால்.240). இதற்குச் ொன்ைாகத், சதால்காப்பியர் 
இனடயியலில் உம் உந்தாகும் இடனுமார் உண்கட என்ை விதியினைக் கூறுகின்ைார் (சதால்.294). 
வீரகொழியத்தில் சபயசரச்ெம் குறித்த செய்திகள் இடம்சபைவில்னல.  

கநமிநாதம் (கநமி.69), நிலம், சபாருள், காலம், கருவி, வினைமுதல், வினை என்றும் 
ஆறிடத்தும் நடக்கும் சபயசரச்ெம் செய்யும், செய்த என்ை இரண்டாக அனமயும் என்கிைது. 
சபயசரச்ெமும் வினைசயச்ெமும் ஒருசொல்லின் பின் முற்ைாகத பலசொல் உடன் அடுக்கி வந்து 
முற்ைவும் சபறும். அனவ இரண்டும் எதிர்மறுத்துச் சொன்ைாலும் சபயசரச்ெமும் 
வினைசயச்ெமுமாகத் தன்னம திரியாது தமக்ககற்ை சொல் இனட வந்துநிற்க முடியவும் சபறும் 
என்று சபயசரச்ெ, வினைசயச்ெத்திற்குச் சிைப்பிலக்கணம் வகுத்துள்ளது கநமிநாதம் (கநமி.70). 

சபயசரச்ெத்திற்காை இலக்கணத்னத முதன் முதல் நன்னூகல தருகிைது. செய்த, செய்கின்ை, 
செய்யும் என்று சொல்லப்படும் மூவனக வாய்பாட்டுச் சொற்களிலும் மூன்று காலங்களிலும் 
சதாழிலும் சவளிப்பனடயாகத் கதான்றி வினை முற்றுவதற்கு கவண்டும் பாசலான்று கதான்ைாமல் 
அப்பாலுடகை அறுவனகப் சபாருட்சபயர்களும் எஞ்சும்படி நிற்பை சபசரச்ெம் என்கிைது நன்னூல் 
(நன்.340-341). இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.243), நன்னூனலப் பின்பற்றி இலக்கணம் வகுக்கின்ைது. 
சபயசரச்ெம், வினைசயச்ெம் சதாரிநினலயாகவும், குறிப்பாகவும் அனமயுமிடத்து ஐம்பால், 
மூவிடத்திற்கும் உரியதாகும். அனவ பிறிகதார் சொற்பற்றியல்லாது நிற்ைலாற்ைாது குனைபட நிற்கும் 
தன்னமனய உனடயது என்கிைது (இல.வி.242,244). 

சதான்னூல் விளக்கம், சதாழிலும் காலமும் காட்டி இடமும் பாலும் காட்டாமல் வருவது 
எச்ெமாகும். இவ் எச்ெத்துள் சபயனரக் சகாண்டு முடிவது சபயசரச்ெமாகும் என்கிைது (சதா.வி.117-
118). சபயசரச்ெத்திற்காை விளக்கத்னதத் தரும் சதான்னூல் விளக்கம் சபயசரச்ெம் 
எனவசயன்பனதக் குறிப்பிடவில்னல. செய்த, செய்கின்ை, செய்யும் என்னும் மூவனக சமாழிகளிகல 
முக்காலமும் சதாழிலும் கதான்றிச் செய்பவன் முதலியனவகள் ஒழிய நிற்பை சபயசரச்ெமாகும். 
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அப்சபயசரச்ெம் காலம், சபாருள், நிலம், கருவி, வினைமுதல், வினை என்னும் அறுவனகப் 
சபாருட்கு உரினமயாகும் என்கிைது முத்துவீரியம் (மு.வீ.629-630). 

முற்ைாக இல்லாமல் முடிப்பதற்குப் பிை சொல்னல எதிர்பார்ப்பது எச்ெமாகும். செய் 
என்னும் வாய்பாட்டின் இறுதியில் கெய்னமச் சுட்னடக் குறிக்கும் அகரமும் நடுவில் கால 
இனடநினலயும் எதிர்காலத்திற்கு எம் ஈறும் சபற்று வருவது சபயசரச்ெம். அது, செய்த, செய்கின்ை, 
செய்யும் எை மூவனக வாய்பாட்டில் வரும். வினை, செய்சபாருள், வினைமுதல், நிலம், கருவி, 
காலம் ஆகியவற்னைக் குறிக்கும் சபயனரக் சகாண்டு முடிவகத சபயசரச்ெம் என்கிைது சுவாமிநாதம் 
(சு.நா.52).  அறுவனக இலக்கணம் (அறு.45-47), சபயசரச்ெத்னத மூன்று காலமாகப் பகுத்து, 
முக்காலத்னதச் ொர்ந்து வருவது சபயசரச்ெம் என்கிைார். கமலும், சபயசரச்ெத்னத வினைமுற்று 
என்ை சொல்லிகல னகயாளுகிைார். 

தமிழ்நூல் (தமிழ்.111-112), முற்றுவினைகபால ஐந்சதானக காட்டாது வினை 
முதனினலகயாடு காலம்காட்டிப் பிை நான்னகயும் உணர்த்த மற்சைாரு சபயனரப் சபாருந்தி நிற்பது 
சபயசரச்ெமாகும் என்கிைது. சபயசரச்ெ வினை முக்காலப் பிரிவிைால் முனைகய செய்த, செய்கின்ை, 
செய்யும் என்ை மூன்ைாகும். செய்கின்ை செய்கிை என்பனதயும் உட்படுத்தும் என்கிைது. சதன்னூல் 
(சதன்.139-140), சபயசரச்ெத்னதப் “சபயசரஞ்சுக்கிளவி” என்று குறிப்பிடுகின்ைது. சதாரிநினலயும் 
குறிப்புமாகிய வினையாலனணயும் சபயாரிறுகள் குன்றிய குனைச்சொற்கள் சபயசரஞ்சுக் 
கிளவிகளாகும். சபயசரச்ெம் தினண, பாலிடங்களுக்குப் சபாதுவாய்ச் செய்த செய்கின்ை செய்யும் 
என்னும் காலமுணர்த்தும் வாய்பாடுகளான் அனமந்து நிலம் சபாருள் காலம் கருவி வினை முதல் 
சதாழில் ஏற்பது நீக்கம் ஆகிய எண்வனகப் சபாருளுக்குரியைவாக வரும் அனவ சபாருள் முதலாய 
அறுவனகப் சபயனரயும் ஓகராவழி குறிப்பு வினைப்சபயனரயும் சகாண்டு முடியும் என்கிைது. 

தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.201-204), இடமும் பாலுங் காட்டும் விகுதிகனள ஏற்காது 
வினையுங் காலமுந் கதான்றுமாறு முற்றுப் சபைாத வினையாக வருஞ்சொல், வினைமுற்னைக் 
சகாண்டு முடிந்தால் வினை எச்ெம் எைவும், சபயர்ச்சொல்னலச் ொர்ந்து அதன் இயல்னப 
உணர்த்தின் சபயசரச்ெமாகும் எைவும் உணர்த்துகிைது. 

1. செய்த, செய்கின்ை, செய்யும் என்னும் வாய்ப்பாட்டில் சபயருக்கு அனடயாக வரும் எச்ெகம 
சதாரிநினலப் சபயசரச்ெம் ஆகும். 

2. செய்யாத, செய்யா என்னும் வாய்ப்பாட்டில் எதிர்மனைப் சபாருனளத் தரத் சதாரிநினலப் 
சபயசரச்ெம் சபயசராடு வரும். 

3. குறிப்பு வினைமுற்றின் இறுதியில் வரும் பாலீற்;னை நீக்கி அகரத்னத இறுதியிற் சபற்றுப் 
சபயாரின் பண்னப விளக்கி வருகின்ை பண்பனடயாை சொற்கசளல்லாம் குறிப்புப் 
சபயசரச்ெமாகும் என்கிைது. 

வினைசயச்ெம் 
சதால்காப்பியர் (சதால்.228), செய்து, செய்யூ, செய்பு, செய்சதை, செய்யியர், செய்யிய, 

செயின், செய, செயற்கு என்ை ஒன்பதினை வினைசயச்ெ வாய்பாடுகளாகக் கூறுகிைார். கமலும், 
பின், முன், கால், கனட, வழி, இடத்து கபான்ை சொற்களும் வினைசயச்ெங்களாக வருவனதயும் 
பின்வரும் நூற்பாக்கள் எடுத்துனரக்கின்ைை (சதால்.229-233). வீரகொழியம் (நூ.தாதுப்படம்,8-9), 
சபாருட்டு, க, பான், தற்கு, வான், அ, ஆ,இட்டு, து, உ, இ என்ை வினைசயச்ெ வாய்பாடுகனளச் 
சுட்டுகிைது. கமரிநாதம் (கநமி.68,73), செய்து, செய, செய்யா, செய்யிய, செய்சதை, செய்பு, 
செயின், செயற்கு, பின், முன், பாக்கு என்ை பதிகைாரு வினைசயச்ெ வாய்பாடுகனள விளக்குகின்ைது. 

நன்னூல் (நன்.342-347), வினைசயச்ெம் என்பதற்காை வனரயனைனய முதன் முதல் 
எடுத்துனரக்கின்ைது. வினைமுற்றுவதற்குத் கதனவயாை சதாழிலும், காலமும் கதான்றி, 
வினைமுற்றுவதற்குத் கதனவயாை பாலும் வினையும் எஞ்ெ நிற்பது வினைசயச்ெம் எைப்படும் 
என்கிைது. செய்து, செய்பு, செய்யா, செய்யூ, செய்சதை, செய, செயின், செய்யிய, செய்யியர், வான், 
பான், பாக்கு என்ை பன்னிசரண்டு வாய்ப்பாடுகனளச் சுட்டுகின்ைது. கமலும், இனவ உணர்த்தும் 
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காலங்கனளயும் சவளிப்படுத்துகின்ைது. இலக்கண விளக்கம் (இல.வி.246-250), நன்னூனலப் 
பின்பற்றி இலக்கணம் வகுக்கிைது. செய்து மற்றும் செய்யூ ஆகிய வினைசயச்ெங்கள் 
தன்வினையாகவும் பிைவினையாகவும் முடிவுசபறும் என்கிைது. கமலும், செய்து, செய்பு என்பை 
இைந்த காலம் மற்றும் நிகழ்காலத்திலும், செய்யூ, செய்சதை, செய்யா என்பை இைந்த காலத்திலும், 
செய்யியர், செய்யிய, செயின், செயற்கு, செய்வான், செய்பான், செய்பாக்கு என்பை 
எதிர்காலத்திலும் வரப்சபறும் என்கிைது. 

சதான்னூல் விளக்கம் (சதா.வி.117-121), சதாழிலும் காலமும் காட்டி, இடமும் பாலும் 
காட்டாது வருவை எச்ெமாகும். இவ்சவச்ெத்துள் வினை கொ;ந்து இயல்வை வினைசயச்ெமாகும் 
என்கிைது. இ, உ, எை, ஊ, பு, ஆ என்பை இைந்தகால, அ நிகழ்கால, இல், இன், இய, இயர், 
வான், பான், பாக்கு என்பை எதிர்கால, ஆமல், ஆது, ஆனம, ஆ என்பை எதிர்மனை வினைசயச்ெ 
விகுதிகள் என்கிைது. முத்துவீரியம், செய்து, செய்யூ, செய்பு, செய்சதை, செய்யியர், செய்யிய, 
செயின், செய, செயற்கு, பின், முன், கால், கனட, வான், பான் என்ை வினைசயச்ெ 
வாய்ப்பாடுகனளச் சுட்டுகின்ைது (மு.வீ.623-624). சுவாமிநாதம், வினை சகாண்டு முடிவது 
வினைசயச்ெமாகும். வினைமுற்று வினைசயச்ெமாகவும் வரப்சபறும் என்கிைது. செய்து, செய்பு, 
செய்யா, செய்யூ  என்ை வாய்ப்பாடுகள் இைந்த காலத்னதயும் செய்ய, செய்யிய, செய்யியர், 
செய்வான், உண்பான், செய்பாக்கு என்ை வாய்ப்பாடுகள் எதிர்காலத்னதயும் உணர்த்தும் என்கிைது. 
அன்றி, இன்றி, ஏல், ஆல் என்பைவற்னையும் வினைசயச்ெ விகுதியாகக் சகாள்கிைார் கதசிகர். 
இதனைப் பின்வரும் நூற்பா விளக்குகின்ைது. 

அறுவனக இலக்கணம், வினைமுற்றுச் சொற்கள் தம் சபாருளினை முற்றுவிக்க கவறு ஒரு 
வினைச்சொல்லினை கவண்டி நிற்பது வினைசயச்ெம் என்கிைது. உ (நின்று, வந்து), இ (சொல்லி) 
கபான்ை வினைசயச்ெ வாய்ப்பாடுகனளக் குறிப்பிடுகிைது இந்நூல் (அறு.48). தமிழ்நூல் (தமிழ்.108-
110), முற்றுவினை கபால ஐந்சதானககாட்டாது வினை முதனினலகயாடு காலங்காட்டிப் 
பிைநான்கினையும் காட்ட கவண்டி மற்சைாரு முற்றுவினைனய நாடி நிற்பது வினைசயச்ெமாகும். 
செய்து, செய்ய, செய்யின் என்பனவ முக்காலத்னதயும் காட்டும். அவற்றுள் செய்து என்பது 
தன்வினையானும், செய்ய, செயின் தன்வினை மற்றும் பிைவினையாலும் அனமயும் என்கிைது. 

சதன்னூல் (சதன்.132-134), ஒரு வினைமுதலின் பிைவினைகசளாடு சதாடர்ந்து செல்லும் 
நினலகருதியவிடத்து முற்றிநின்ைசதாருவினை பாலிடங்காட்டும் விகுதினய விட்டுக்குனையாகி 
நிற்கும் சொல் வினைசயஞ்சு கிளவியாகும் எை வினைசயச்ெத்திற்கு இலக்கணம் வகுக்கிைது. செய்து, 
செய்பு, செய்யூஉ, செய்யா, செய்சதை, செய்யியர், செய்யிய, செயின், செய, செயற்கு என்ை 
பத்துவனக வாய்பாடுடன் பின், முன், கால், கனட, வான், பான், இடத்து என்னும் காலக் 
குறிப்பினைக் கருதிய விகுதிகளும் வரப்சபறும் என்கிைது. இவற்றில் செய்து, செய்பு, செய்யூஉ, 
செய்யா என்பனவ தன்வினையாலும், ஏனையனவ தன்வினை மற்றும் பிைவினையாலும் வரப்சபறும் 
என்கிைது. 

இடமும் பாலும் காட்டும் விகுதிகனள ஏற்;காது வினையும் காலமும் கதான்றுமாறு முற்றுப் 
சபைாத வினையாக வரும் சொல், வினைமுற்னைக்சகாண்டு முடிந்தால் வினைசயச்ெமாகும் 
என்கிைது தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.201). செய்து, செய்யூ, செய்சதை என்பை இைந்த 
காலத்திலும், செயற்கு, செய என்பை நிகழ்காலத்திலும், செயின் எதிர்காலத்திலும் வரும் 
வினைசயச்ெங்களாகும் என்கிைது இந்நூல். கமலும், பின், முன், கால், கனட, வழி, இடத்து என்னும் 
உருபுகனளயும் வினைசயச்ெ விகுதிகளாகக் குறிப்பிடுகிைது. இவற்றுள் முன் உருபு செய்யா, செய்யும் 
என்பதனுடனும், பின் உருபு செய்த என்பதனுடனும், ஏனையனவ செய்த, செய்யா, செய்யும் 
என்பதனுடனும் ஈைாக வரப்சபறும் எைவும் குறிப்பிடுகின்ைது. 

செய்யாமல், செய்யானம, செய்யாது என்ை வாய்ப்பாடுகள் எதிர்மனை வினைசயச்ெத்னதக் 
காட்டும் என்கிைது (த.கா.இ.210). பால், இடம் காட்டாத எச்ெக்கிளவி வினைனயக் சகாண்டு 
முடியும் கபாது அவ்வினையின் பண்னப விளக்கிைால் அது குறிப்சபச்ெமாகும் என்கிைது 
(த.கா.இ.211). இவ்வாறு பண்னபக் சகாண்டு வருகின்ை குறிப்பு வினை எச்ெம் உகர, எைசவன் 
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ஈற்னையும் சிைப்பு ஈைாக ஏற்று வரப்சபறும் (த.கா.இ.212), அன்றி, இன்றி என்பை குறிப்பு 
எதிர்மனை வினைசயச்ெத்தினை உணர்த்தும் என்கிைது (த.கா.இ.213). 

இக்கால இலக்கண நூலாை தமிழ்க் காப்பு இயம் பல இலக்கணக் ககாட்பாடுகனளத் 
சதால்காப்பியத்னதப் பின்பற்றி இலக்கணம் வகுத்துள்ளனமனய அறியலாம். இருப்;பினும் 
காலமாற்ைம், வளர்ச்சி என்ை அடிப்பனடயில் சதாரிநினல வினையில் செய்பவன், கருவி, நிலம், 
செயல், காலம், செய்சபாருள் என்ை ஆறிகைாடு இன்ைதற்கு, இதுபயன் என்பனத இனணத்தும், 
தன்னம ஒருனம வினைமுற்றில் உள்ள கு, டு, து, று என்பவைற்னை பழங்கால வழக்கில் வருவை 
என்றும், தற்கால வழக்கில் இனவ வழக்கிழந்தனவ என்றும், தன்னமப் பன்னம வினைமுற்றில் ஓம் 
என்ை புதிய விகுதியினையும், முன்னினலப் பன்னம வினைமுற்றில் மின் விகுதியினைத் தவிர்த்தும், 
படர்க்னகப் பலர்பால் வினைமுற்று விகுதிகளில் உம் என்பனதப் புதியதாக இனணத்தும், 
வியங்ககாள் வினை ஐம்பால், மூவிடத்திலும் க, இ, இய, அல் என்ை விகுதிகள் வரப்சபறும் 
எைவும், இயர் என்னும் விகுதி மூவிடங்களில் பலர்பாலில் மட்டும் வரும் என்றும் பல 
மாற்ைங்கனளப் பதிவு செய்துள்ளது. சதால்காப்பியர் உருவாக்கிய இவ்விலக்கணக் ககாட்பாடுகனள 
அப்படிகய பின்பற்ைாமல் மாறிவரும் காலச் சூழலுக்கு ஏற்ப அக்ககாட்பாடுகனள மாற்றியனமத்து 
அதற்ககற்ப இலக்கணக் ககாட்பாடுகனள உருவாக்குவது தான் இலக்கண வளர்ச்சிக்கு 
அடித்தளமாகும். அவ்வனகயில் எழுதப்பட்ட இந்நூலினை இன்னும் பல்கவறு ஆய்வுகளுக்கு 
உட்படுத்திைால் தற்கால சமாழியின் இலக்கணக் ககாட்பாடுகனளக் கண்டறிவகதாடு தற்காலத் 
தமிழின் சமாழி நினலயினையும் அறிந்து சகாள்ள உதவும். கமலும், இலக்கணம், சமாழியியல் 
சதாடர்பாை ஆய்வுகளுக்குப் ஜேரிதும் பயன்படும் என்பனத இக்கட்டுனர எடுத்துனரக்கின்ைது. 
துனணநின்ைலவ 

 தமிழ் மரபிலக்கண நூல்களும் அவற்றுக்காை உனரகளும் 
 அழககென்,சு., (சதா.ஆ.,), 2012,  சதால்காப்பியக் சகாள்னககளும் தமிழ் இலக்கண 

வளர்ச்சியும், காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.  
 இன்ைாசி,சூ., 2009, சொல்லியல், பாரி புத்தகப் பண்னண, சென்னை. 
 காசுமான்,மீ. 1998, தமிழ்த்தாய் சொல்லிலக்கணம், காசுமான் பதிப்பகம், நந்தன்காடு, 

மார்த்தாண்டம்.  
 காசுமான்.மீ, 2005 தமிழ்க் காப்பு இயம், காசுமான் பதிப்பகம், மார்த்தாண்டம். 
 ெண்முகம்,செ.னவ., 1984, சொல்லிலக்கணக் ககாட்பாடு, சதால்காப்பியம் - 1, உலகத் 

தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், சென்னை. 
 ெண்முகம்,செ.னவ., 1986, சொல்லிலக்கணக் ககாட்பாடு, சதால்காப்பியம் - 2, அனைத்திந்திய 

தமிழ் சமாழியியற் கழகம், அண்ணாமனலநகர். 
 ெண்முகம்,செ.னவ., 1992, சொல்லிலக்கணக் ககாட்பாடு, சதால்காப்பியம் - 3, மணிவாெகர் 

பதிப்பகம், சென்னை. 
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  நெல்லை மாவட்டம் கங்லகநகாண்டான் இராஜபதி 
மாரியம்மன் நகாலட விழா – அறிமுக நொக்கு 

முனைவர் சு.கபச்சியம்மாள் 
தமிழியல் துனை, உதவிப் கபராசிரியர் 

மகைான்மணியம் சுந்தரைார் பல்கனலக்கழகம் 
திருசநல்கவலி, அனலகபசி: 9788749246, spetchi29@gmail.com  

        நாட்டுப்புைவியல் என்னும் ெமூக அறிவியல் துனைக்குக் கள ஆய்வு இன்றியனமயாதது. 
“கள ஆய்வு என்பது களம் தரவு என்ை இரண்டின் அடிப்பனடயில் அனமகிைது. மக்கள் 
கூட்டத்னதயும் அவர்களது வாழ்வியல் நடத்னதகளாை வழக்காறுகனளயும் சகாண்டுள்ள ஒரு 
பருண்னமயாை இடப்பரப்கப களம் ஆகும். களம் என்பது ஆய்வுக்காை தரவுகனளக் 
சகாண்டிருப்பது மட்டுமின்றி அது எந்த கநரமும் உயிர்ப்புடன் இருக்கும் ஒரு குழு வாழ்ந்துவரும் 
இடப்பரப்பும் ஆகும்” (ெ.பிலகவந்திரன், 2001.26.27) தரவுகள் மக்களின் வாழ்வியகலாடு 
சநருங்கியத் சதாடர்புனடயனவ. ஒரு குறிபிட்ட வரலாறு சதாடர்பாை ஆய்வுகளுக்கு 
அவ்வழக்காறு காணப்படும் களத்தின் பின்ைணி இன்றியனமயாதது. எைகவ திருசநல்கவலி 
மாவட்டத்தில்   கங்னகசகாண்டான் பஞ்ொயத்துக்குட்பட்ட இராஜபதி கிராமத்தில் உள்ள 
மாரியம்மன் வழிபாட்டு மரபுகனளயும் பண்பாட்டுக் கூறுகனளயும் ஆய்வதாக இக்கட்டுனர 
அனமகிைது. 

ககாயில் அனமவிடம் 
    திருசநல்கவலி மாவட்டத்தில் மானூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திலுள்ள கங்னகசகாண்டான் 
பஞ்ொயத்துக்குட்பட்ட இராஜபதி கிராமம் ஆய்வுக்குரிய களமாகும். இக்கிராமம் 
திருசநல்கவலிலிருந்து 19கி.மீட்டர் சதானலவில் மதுனர செல்லும் கதசிய சநடுஞ்ொனலயில் 
கங்னகசகாண்டானுக்கு கமல்புைம் அனமந்துள்ளது. இவ்வூரின் அருகில் சித்ரா நதி 
என்ைனழக்கப்படும் சிற்ைாரும் சதன்கிழக்கக சீவல்லகபரி வடகிழக்கக பராக்கிரமப்பாண்டியன் 
மன்ைன் கட்டிய குளம், கன்ைடியன் மனட, கயத்தார்   கமற்கக இராணி மங்கம்மாள் ொனலயின் 
அருகக ஐவர் ராஜா ககாவிலும் கிழக்கக 100மீட்டர் சதானலவில் கங்னகசகாண்டான் சிவன் 
ககாயிலும்   மன்ைன் சவங்கலராஐா ககாயினலயும் எல்னலகளாகக் சகாண்டு அனமந்துள்ளது.  

மாரியம்மன் உருவம்  
 ‘மாரி‘ என்ற ஜோல்லுக்கு ‘மலழ‘என்று ஜோருள். ஜவப்ேத்லதத் தணிவித்து ஜவப்புசநாயாை 
அம்லம முதலியவற்லறப் சோக்கி நாடு தலழக்கச் ஜேய்து மக்கலள மலழ சோல் இத்ஜதய்வம் 
காப்ோற்றுகிறது என்று கருதி மக்கள் இத்ஜதய்வத்திற்கு மாரியம்மன் எைப் ஜேயரிட்ைைர் என்று 
சிறப்புப் சேரகராதி (ே.563) குறிப்பிடுகிறது. மாரியம்மன் வழிோடு ேண்லைய தமிழ் 
இைக்கியங்களில் குறிப்பிைப்ேைவில்லை என்றாலும் தமிழ்நாட்டில் மாரியம்மன் வழிோடு 
இருந்ததற்காை ஆதாரங்கள் இருக்கின்றை. மாரி என்ேது தூய தமிழ்ச் ஜோல் என்ேதாலும் 
மாரியம்மன் வழிோடு தமிழ்நாட்டில் ேழங்குடி மக்களிலைசய இருந்தது (சமைது, ே.553) என்றும் 
சிறப்புப் சேரகராதி குறிப்பிடுகிறது. 
 அவ்வலகயில், இவ்வூரில், மாரியம்மன் கற்சிலை இரண்டு அடி உயரத்தில் வைது காலை 
மைக்கி இைது காலைத் தலரயில் ஊன்றி சிம்மவாகைத்தில் நான்கு லககளில் ஒவ்ஜவாரு லகயிலும் 
சூைாயுதம், கப்ேலற, ஈட்டி, உடுக்லக சோன்றவற்லறக் ஜகாண்டு, அமர்ந்துள்ள வடிவத்தின்சமல் 
ஐந்து அடி உயர மூங்கில் பிரம்பு ஒன்று ோத்தி லவக்கப்ேட்டுள்ளது (இது சேய் பிடித்தவர்கலள 
விரட்டுவதற்காகச் ோத்தி லவக்கப்ேட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றைர் இவ்வூர் மக்கள்). 
 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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மாரியம்மன் ேற்றிய வாய்ஜமாழிக் கலதகள் 
 கங்லகஜகாண்ைான் கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்ரீவல்ைோண்டிய மன்ைனின் ஆட்சியின் 
சோது. அங்குள்ள சிவன் சகாயில் ஒன்று கட்டி முடிக்கப்ேைாத நிலையில் இருந்தது. அப்சோது 
மன்ைன் எண்ணிய காரியம் நிலறசவறியதால் சகாட்லை கட்டி ஜகாடிமரம் நாட்டி குைமுழுக்கு 
நைத்த அரேன் ஆலையிட்டுள்ளான். அதன்சேரில் ஜகாடிமரம் ஆரியங்காவு மலையில் இருந்து 
ஜவட்டி வர ேை இன்ைல்கலளக் கைந்து வந்தபின் சவள்வி வளாா்க்கப்ேடுகிறது. அவ்சவள்வியில் 
சகாேமாக எழுந்து வந்த மாரியம்மன் கங்லகஜகாண்ைான் சிவனிைம் இைே வாகைத்தில் அமர 
இைம் சகட்க அதற்குச் சிவன், ோர்வதி இருக்கும்ஜோழுது உைக்கு இைம் இல்லை. நீ மாமிேத்லத 
விரும்புேவள். ஆலகயால் இராெேதி கிராமத்தில் என் மக்கசளாடு (காைாங்கலரயான் சகாயில்) 
மக்களாய் அவர்களுக்குத் தாயாக இரு என்று கூறி அனுப்பி லவத்ததாகவும் கலத கூறப்ேடுகிறது. 
சகாேமாக வந்த மாரியம்மன் வைக்கு சநாக்கி அமர்ந்து இராெேதி கிராம இலையர் குைத்திற்குச் 
ஜோந்தமாை ஆடு, மாடுகளுக்கு சேதம் விலளவிக்க, இலதக் கண்ை இராெேதி காவல் ஜதய்வமாை 
காைாங்கலரயான், ஊருக்குள் உன்லை நுலழயவிட்ைால் என் மக்கலள அழித்துவிடுவாய் என்ேலத 
அறிந்து, மாரியம்மனிைம் “நீ வந்த திலே சநாக்கி உட்கார்” என்றாராம். “நான் வந்த திலே சநாக்கி 
உட்கார சவண்டுமாைால் எைக்கு அறுேத்ஜதாரு நரேலி சவண்டும்” என்று மாரியம்மன் 
சகட்ைாளாம். அதற்குக் காைாங்கலரயான் “உைக்கு வருைந்சதாறும் அறுேத்ஜதாரு நரேலி 
ஜகாடுக்க முடியாது. வந்த திலேசநாக்கி உட்கார்ந்தால் என் வீட்டில் முதல் ேங்கும் பூலேயும் 
தருகிசறன்” என்று கூறி வைக்கு சநாக்கி இருந்தவலளத் ஜதற்கு சநாக்கி அமர லவத்தாராம் 
காைாங்கலரயான். அன்றிலிருந்து காைாங்கலரயாைால் ஜகாடுக்கப்ேட்டு வந்த முதல் ஊட்டும் 
முதல் பூலேயும் மாரியம்மனுக்குக் ஜகாடுக்கப்ேடுகிறது. லவகாசி மாதத்தில் நலைஜேறும் 
இக்ஜகாலைவிழாலவ இன்றும் காைாங்கலரயான் ஊர்க்ஜகாலை விழா என்சற அலழக்கின்றைர். 
ஆைால் ஜகாலை விழா ேைங்கு முலறகள் முதலில் மாரியம்மனுக்சக முதல் ஊட்டும் முதல் 
பூலேயும் ஜகாடுக்கப்ேட்டு ஜகாலை முடிவில் காைாங்கலரயானிைம் மாரியம்மன் ோமியாடிகள் 
கும்ேம் தூக்கி “உன் பூலேலயப் ேரிபூர்ைமாக ஏற்றுக் ஜகாண்சைன்” என்று கூறுவசதாடு ஜகாலை 
விழா நிலறவுஜேறுகிறது. இம்மரலேமீறி காைாங்கலரயானுக்கு முதல் பூலே நைத்திைால் 
மாரியம்மன் ஜகாலைலய ஏற்கமாட்ைாள் நைத்தவிைமாட்ைாள் என்ேது இவ்வூர் மக்களின் 
நம்பிக்லக. 
சகாயிலின் அலமப்பு 
 மாரியம்மன் ஜதற்கு சநாக்கி தனிச்ேன்னிதியில் அமர்ந்துள்ளாள். ேன்னிதியின் வைதுபுறத்தில் 
சகாட்லைச் சுவர் உள்ளது. சகாட்லைச்சுவரின் உள்சள தனிச்ேன்னிதியில் காைாங்கலரயான் 
(குத்துக்கல்) கல் பீைமாக 3 அடி உயரத்தில் உள்ளது. அதன் வைது புறத்தில் புதுமாைன், 
அக்கினிமாைன், ோதாள கண்டியம்மன், சேச்சியம்மன், புதியவன் மற்றும் இைது புறத்தில் 
காைாங்கலரயான் மாறு சவைம் அதாவது ேந்நியாசி சகாைத்தில் ஜதற்கு சநாக்கி அமர்ந்துள்ளார். 
இத்ஜதய்வங்கலளச் சுற்றிலும் சகாட்லைச் சுவர் உள்ளது. அக்சகாட்லைச் சுவரின் வாேல் ஒருவர் 
மட்டும் ஜேன்று வருவதற்காக வழி அலமக்கப்ேட்டுள்ளது. ஜதாைக்க காைத்தில் 
காைாங்கலரயானுக்கு ஆகமவிதிப்ேடி பிராமைர்களால் பூலேயும் வழிோடும் ஜேய்யப்ேட்டு 
வந்ததாலும் பிற ோதியிைர் சகாட்லைச் சுவரின் உள்சள ஜேன்று வைங்க அனுமதி 
மறுக்கப்ேட்ைதாலும் வாேலின் அலமப்பு சிறியதாக உள்ளது என்று இவ்வூர் மக்கள் கூறுகின்றைர். 
சிறிது காைத்திற்குப் பின் காைாங்கலரயான் அலேவப் ேலி சகட்க, பூலேகள் இராெேதி யாதவ குை 
மக்களிைம் ஜகாடுக்கப்ேட்ைது. ஆலகயால் தான் இக்சகாயிலில் ஜகாடிமரம் கிலையாது சோலும். 
சகாட்லைச் சுவருக்கு ஜவளிசய காைாங்கலரயானுக்கு சநர்எதிரில் புதுமாைன், குஞ்சுச்சுைலை, 
நந்தி, மாோைம், பூரைவல்லி ேைசவேக்காரன், மாைசதவலத, கருப்ேன், முத்துமாைன், 
வண்ைாரமாைன் பின்புறத்தில் ோவாட்டி (சகாயிலின் ேக்தர், ோமி கும்பிடும் சோது இறந்தவர்) 
பீைம் இைது புறத்தில் சீவல்ைசேரி, சுைலைமாைன், சேச்சியம்மன், சகாட்லைச்சுவருக்கு ஜவளிசய 
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ஆைந்தவல்லி, 20 அடி தள்ளி சின்ைத் தம்பி, மாைக்சகாைார் பீைம் - ஒவ்ஜவான்றும் 
மாரியம்மலைப் சோை வரம் வாங்கி ஒவ்ஜவாரு ஜதய்வம் சவறுசவறு திலேலய சநாக்கி சவறு 
சவறு ேலையலுைன் பூலேயும் நைத்தப்ேட்டு வருகிறது.  இக்ஜகாலை விழா சகாைார், 
பிள்லளமார், பிராமைர், மறவர், ஜேட்டியார், வண்ைார், ேக்கிலியர், குயவர் சோன்ற ோதியிைரால் 
வழிோடு ஜேய்யப்ேட்டு வருகின்றது. 

ஊர்க்ஜகாலை (ஆருத்ராம் ஜகாலை)  
 ஊர் மக்களால் நைத்தப்ேடுவது ஊர்க்ஜகாலை விழா.  இக்ஜகாலைவிழா ஆரம்ேத்தில் 
காைாங்கலரயானுக்கு மட்டுசம நைத்தப்ேட்டு வந்துள்ளது. மாரியம்மன் வந்ததும் முதல் ஊட்டும் 
முதல் பூலேயும் மாரியம்மனுக்குக் ஜகாடுக்கப்ேட்ை பின்ைசர காைாங்கலரயானுக்கும் அதலைத் 
ஜதாைர்ந்து பிற ஜதய்வங்களுக்கும் வரிலேயாக நைத்தப்ேடுகிறது. இத்ஜதய்வத்தின் ஜகாலை 
விழாவிற்கு “ஆருத்ராம் ஜகாலை” என்ற ஜேயரும் உள்ளது. மாரியம்மன் வந்த அன்று 61 நரேலி 
சகட்ைதால் அதற்கு மாற்றீைாக 61 கிைாய்கள் மட்டுசம ேலியிைப்ேட்டு வந்த மாரியம்மனுக்கு 
தற்ஜோழுது 500க்கும் சமற்ேட்ை கிைாய்கள் ஜவட்ைப்ேடுகின்றை என்று கூறுகின்றைர் இவ்வூர் 
மக்கள். 

சநான்பு சோடுதல் 
 ஊர்க்ஜகாலை விழா லவகாசி - திங்கள் கிழலம ஜதாைங்கி மூன்றாம் நாள் புதன்கிழலம 
மதியம் வலர நலைஜேறுகின்றது. ஜகாலை விழா நைத்தப்ேடுவதற்கு முன் சநான்ேன்று இரவு ஏழு 
மணிக்கு ஊரின் நடுசவ உள்ள சகாயில் வீட்டில் உள்ள காைாங்கலரயான் ோமியிைம் ஊர் 
நாட்ைாண்லம வந்து காணிக் லகயிட்டு “ஜகாலைலய நல்ைேடியாக நைத்திக் ஜகாடுப்ோ” என்று 
கூறுவார். அதற்கு காைாங்கலரயான் ோமியாடி “நல்ைேடியாக் ஜகாலைலய நைத்தித் தாசரன்ப்ோ” 
என்று கூறி திருநீறு வழங்குவலத சநான்பு சோடுதல் என்ேர். சநான்பு சோட்ை நாள்முதல் சகாயில் 
சகாமரத்தாடி (பிள்லள) காைாங்கலரயான் ோமியாடி (ேங்கு சகாைார்) மாரியம்மனுக்குக் கும்ேம் 
எடுக்கும் வலகயறா, அரண்மலைப் ோலை ஜோங்கல் லவக்கும் வலகயறா, கிைாய் ஜவட்டுசவார் 
வலகயறா, மண்கையம் ஜேய்து தருசவார் வலகயறா, மாபிள்லள, மஞ்ேைப் பிள்லளலய லவக்க 
ஜோளவு ஜேய்து தரும் ஆோரி மற்றும் ஜகாத்தைார் வலகயறா, மாத்து விரிப்பு தரும் வண்ைார் 
மற்றும் ேக்கிலியர் சோன்சறார் விரதம் சமற்ஜகாண்டு ஜகாலை விழாலவ நைத்துகின்றைர். 

ஐவர் ராோலவ வைங்குதல் 
 கங்லகஜகாண்ைான் இராெேதி கிராமத்தில் புதுமாைன், மாரியம்மன், ேன்றிமாைன், 
முத்துமாைன், காைாங்கலரயான் ஆகிசயார் ஐவர் எை அலழக்கப்ேடுகின்றைர்.  இவ்வூரில் எந்தத் 
ஜதய்வத்திற்குக் ஜகாலை விழா நைத்திைாலும் முதலில் ஐவர் ராோவுக்கு (குைசேகர ோண்டிய 
மன்ைன்) முதல் பூலேயும் ஜேங்கிைாய் ேலி, அரண்மலைப் ோலைப் ஜோங்கல் லவத்துப் 
ேலையிலிட்டுப் பூலே நைத்திய பின்ைசர ஜகாலைவிழாலவ நைத்துகின்றைர். இவர் நிலறசூலிலயப் 
ேலி சகட்ைதால் ஊர் மக்கள் எல்ைாம் ஒன்று கூடி எங்களால் வருைந்சதாறும் நிலறசூலிலயப் ேலி 
ஜகாடுக்க முடியாது. நாங்கள் உன் சகாட்லைக்குள் எந்த சகாவிலில் ஜகாலை விழாலவ 
நைத்திைாலும் உைக்கு முதல் பூலேயும் ேலியும் தருகிசறாம் என்று கூறியதால், இன்றும் இம்மரபு 
கலைப்பிடிக்கப்ேட்டு வருகிறது. நிலறசூலிலயப் ேலி சகட்ைதற்காை காரைம் அறிய 
இயைவில்லை. மாரியம்மன் ஜகாலை விழாவன்று இரவு ஏழு மணிக்கு அலைத்துச் ோமியாடிகளும் 
தலைலமத் ஜதய்வமாக இருக்கும் ஐவர் ராோக் சகாவிலுக்கு வருகின்றைர். ஐவர் ராோ சகாயிலை 
வழிேடுசவார் ஜோம்லமயாத் சதவர் வலகயறாக்கசள ஆவர். அவர்கலள இராெேதி சகாைார் 
ோதியிைர், காைாங்கலரயான் சகாவில் ோமியாடிகள் சுருள்முறி ஜகாடுத்து அலழக்கின்றைர். 
அதன்பின்ைசர ஐவர் ராோவுக்கு, அதைருகில் உள்ள லகைாேநாோா் (சிவன்), ஆைந்தவல்லி 
(பிராமை குைத்லதச் ோர்ந்த ஜேண்) பூலேயும் நைத்தப்ேட்டு லேவப் ேலைப்பும் காவல் 
ஜதய்வங்களுக்குச் ஜேங்கிைாய் ேலியும் ஜகாடுக்கப்ேட்டு, பின்ைசர மாரியம்மனுக்குப் பூலே நைத்த 
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சமளதாளத்துைன் ஊர் எல்லையில் காைாங்கலரயான் கட்டுப்ோட்டில் இருக்கும் மாரியம்மனுக்குக் 
ஜகாலை விழா நைத்துகின்றைர். 

தடியங்காய் ேலி 
 மாரியம்மன் சகாயிலின் வைபுறம் சகாயில் பூோரி முழுத் தடியங்காலய எட்டுத் துண்ைாக 
ஜவட்டி, குங்குமம் ேந்தைம் தைவி தீோராதலை காட்டி, சீவைப்சேரி சுைலைமாைன் சகாமரத்தாடி 
லகயில் நான்கு துண்டும், காைாங்கலரயான் ோமியாடி லகயில் நான்கு துண்டும் ஜகாடுத்து 
அனுப்ே, கணியான் மகுைம் தட்டி, ோமியாடிகலள வரவலழத்து மூன்று முலற சகாயிலைச் சுற்றி 
வரச் ஜேய்து, முதல் சுற்றில் நான்கு துண்டு தடியங்காலயயும் இரண்ைாம் சுற்றில் நான்கு துண்டு 
தடியங்காலயயும் மூன்றாம் சுற்றில் எலுமிச்ேம்ேழமும், முட்லையும் ேலியிட்டுத் திரும்பிப் 
ோர்க்காமல், லக, கால், முகம் கழுவி சகாயிலுக்குள் வருவர். இப்ேலி நரேலிக்கு மாற்றீைாகக் 
ஜகாடுக்கப்ேடுவதற்காக என்று கூறுகின்றைர். 

மாரியம்மன் கும்ேம் ஊர்சுற்றி வருதல் 
 மாரியம்மன் ோமியாடிகள் மூவரும் ஊருக்குள் இருக்கும் மாரியம்மன் சகாவிலிருந்து கும்ேம் 
எடுத்து வந்து மாரியம்மனிைம் கும்ேத்லத இறக்கிய பின்ைசர பூலே ஆரம்ேமாகிறது. ஊருக்குள் 
ோந்தமாக இருக்கும் மாரியம்மன் ஜகாலைவிழாவன்று முலளப்ோரியும் சகாேமாக வந்தமர்ந்த 
எல்லை மாரியம்மனுக்குக் கும்ேமும் சிறப்ேம்ேமாகக் கருதப்ேடுகிறது. 

வாகைச் சீலை கும்பிடுதல் 
 ஜதய்வங்களின் உருவப்ேைங்கள் வலரந்த வாகைச் சீலை ஒன்று சிலதந்த நிலையில் உள்ளது. 
அச்சீலைலய மூன்று முலற திருப்பி, தந்தை தந்தை எைப் ோடிக்ஜகாண்டு ோமியாடிகள் 
அலைவரும் உருண்டு வைங்குகின்றைர். இதலை ேத்தியம் ஜேய்வதற்கு ஒப்பு என்கின்றைர். ேத்தியம் 
ஜேய்வதற்காை காரைம் அறிய முடியவில்லை. அதன்பின் மாரியம்மனுக்குச் ஜேங்குட்டிலயச் 
ேரிவாகப் ேடுக்கப் சோட்டு கழுத்லதத் துண்ைாக அறுத்துப் ேலியிடுகின்றைர். மறுநாள் 
புதன்கிழலம மீண்டும் மாரியம்மன் கும்ேம் மாரியம்மன் ோமியாடும் ோமியாடிகளின் தலையில் 
ஜகாடுக்கப்ேட்டு அவர்கள் சகாட்லைக்குள் இருக்கும் காைாங்கலரயானிைம் “ேரிபூரைமாக உன் 
ஜகாலைலய ஏத்துக்கிட்சைன்” என்று கூறியதும் சமளம் உச்ேநிலையில் இலேக்கப்ேட்டு 
ோமியாட்ைம் நலைஜேறும். கும்ேத்லத இறக்கிய பின்ைர் மாரியம்மன் ேன்னிதி முன்பு 
ோமியாடிகள் எல்லை குறித்த 10அடி உயர குழி ஜவட்ைப்ேடுகிறது. அதன்பின் காைாங்கலரயான் 
ோமியாடி கருங்காலி கம்புைன் காடு ோர்க்கச் ஜேல்வார். காடு ோர்க்கச் ஜேன்று திரும்பி 
வருவதற்குள் காைாங்கலரயானுக்குப் சோைப்ேட்ை ேலைப்பின் விரிப்பு மாற்றி விரிக்கப்ேடுகிறது. 
அதன்பின் மாரியம்மன் முன் ஜவட்ைப்ேட்ை குழியினுள் திலேக்கிைாய்கள் நான்கு 
ேலியிைப்ேடுகின்றை. அதன்பின் சநர்ந்து விைப்ேட்ை ஐந்நூற்றுக்கும் சமற்ேட்ை ஊர்க் கிைாய்கள் 
ேலியிைப்ேடுகின்றை. காைாங்கலரயான் சகாமரத்தாடி கிைாய்கள் ஜவட்ைப்ேட்ை குழியில் இறங்கி 
முதலில் ஜவட்டிய கிைாயிலைத் தூக்கிக் காட்டுகிறார். அதன்பின்ைர் மாரியம்மன் ோமியாடிகள் 
தலையில் கும்ேத்லதத் தூக்கி, சகாட்லைக்குள் இருக்கும் காைாங்கலரயானிைம் ஜேன்று 
ேரிபூர்ைமாக உன் ஜகாலைலய ஏற்றுக்ஜகாண்சைன் என்று கூறுவசதாடு ஜகாலை நிலறசவறுகிறது. 

மாரியம்மனுக்கு முட்லைப்ேலி ஜகாடுத்தல் 
 ஜகாலை முடிந்து அலைத்துச் ோமியாடிகளும் சமளதாளத்துைன் சகாயிலை விட்டுச் 
ஜேல்லும்சோது மாரியம்மனுக்கு முட்லைப்ேலி ஜகாடுக்கின்றைர். மாரியம்மனிைம் “நாங்கள் 
சோய்ட்டு வாசராம்” என்று ோமிகள் கூறிச் ஜேல்வதாகக் கூறுகின்றைர். அதன்பின் ேலைப்லேப் 
பிரித்துச் ோமியாடிகளுக்குக் சகாடித்துண்டு சவட்டி வழங்கி ஊருக்குள் இருக்கும் சகாயில் 
வீட்டுக்குச் ஜேல்கின்றைர். ஜேல்லும் வழியில் உள்ள ஜதய்வங்களுக்கு முட்லைப்ேலி 
ஜகாடுக்கப்ேடுகிறது. எட்ைாங் ஜகாலை மயாைத்தில் தீாா்த்தக் சகாழி (முட்லையிட்ை 
ஜேட்லைக்சகாழி) ேலியிட்டுப் ஜோங்கல் லவத்துப் பூலே ஜேய்து வழிேடுகின்றைர். 
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முடிவுலர 
 நிலறசூலிலயப் ேலி சகட்ை ஐவர் ராோவுக்கு வருைம் சதாறும் நிலறசூலிலயப் ேலி 
ஜகாடுக்க முடியாததால் அவ்வூரில் அலைத்துத் ஜதய்வங்களின் ஜகாலை விழாவின் துவக்கத்தில் 
ஐவர் ராோலவ வழிேட்ை பின்ைசர பிற ஜதய்வங்களுக்குக் ஜகாலை விழா நைத்துகின்றைர். இலத 
மீறிைால் ஐவர் ராோ ஜகாலைலய நைத்த விைமாட்ைார் என்ற நம்பிக்லக இவ்வூர் மக்களிைம் 
உள்ளது. அசதசோல் ஐவர் ராோலவ வழிேடும் ோதியிைர் பிற ஊர்களில் இருந்து வந்து ஜகாலை 
விழாலவ நைத்துவதால் இவ்வூர் மக்கள் முக்கியமாக ோமியாடிகள் அவர்கலளச் சுருள்முறி 
ஜகாடுத்து அலழக்கும் மரபு இன்றும் உள்ளது. அதன் பிறகு காைாங்கலரயானுக்கு நைத்தப்ேட்டு 
வந்த ஊர்க் ஜகாலைவிழா ஊர் மக்கலளக் காக்கசவ மாரியம்மனுக்கு முதல் பூலேயும் ேலியும் 
ஜகாடுக்கப்ேட்டு நைத்தப்ேடுகிறது. இக்ஜகாலைவிழாவில் ஊருக்குள் இருக்கும் மாரியம்மலைக் 
கும்ேம் எடுத்து அலழத்து வருவதும் கும்ேம் இறங்கியதும் ஜகாலைலய நைத்துவதும் மீண்டும் 
கும்ேம் ோமியாடிகளின் தலையில் ஏற்றப்ேட்டு, சகாட்லைக்குள் இருக்கும் காைாங்கலரயானிைம் 
உன் ஜகாலைலய ேரிபூர்ைமாக ஏற்றுக் ஜகாண்சைன் என்று மாரியம்மன் ோமியாடிகள் கூறி 
கும்ேத்லத மாரியம்மனிைம் இறக்குவலதயும் காை முடிகிறது. ஊருக்குள் இருக்கும் மாரியம்மன் 
தாய்ஜதய்வம் என்ேதால் முலளப்ோரியும் சகாேமாக வந்தமர்ந்த மாரியம்மலைக் குளிர்விக்க 
கும்ேமும் எடுத்து வருவலதக் காைைாம். இக்ஜகாலைவிழாவில் முதலில் மன்ைன் குைசேகர 
ோண்டிய மன்ைைாை ஐவர்ராோவுக்கும் மாரியம்மன் காைாங்கலரயான் சீவைப்சேரி சுைலைமாைன் 
21 சதவாதிகளுக்கும் பூலேகளும் ேலையல் ேலிகளும் ஜகாடுக்கப்ேட்டு வருகின்றை. இவ்வட்ைாரக் 
சகாயில்கலள வரைாற்று நிலையில் ஆய்வு ஜேய்தால் கி.பி.12 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து உள்ள 
வழிோட்டு முலறகலளயும் மன்ைர் ஆட்சிலயயும் ேண்ோட்டு மரபுகலளயும் அறிய முடியும். 
ஏஜைனில் குைசேகர ோண்டிய மன்ைைாை ஐவர் ராோலவ (குைசேகர ோண்டிய மன்ைனின் 
ேசகாதரர்கள் ஐந்து சேர்) ராோ என்றும் காைாங்கலரயாலை மந்திரி என்றும் அலழக்கின்றைர் 
இவ்வூர் மக்கள். இவர்கள் சோரிைால் இறந்து ஜதய்வமாகியிருக்கைாம். காைாங்கலரயான் கல் 
வழிோடு நடுகல் வழிோட்டின் எச்ேம் எைைாம். 
துனணநூல்கள்  

 பிலகவந்திரன், ெ., 2001, தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு, நாட்டுப்புைவியல் ஆய்வு, தன்ைைாகை பதிப்பகம், 
சபங்களூர். 

 இராமொமி, சு.அ., 1970, சிைப்புப்  சபயரகராதி, கழக சவளியீடு, சென்னை. 
 கதினரகவற்பிள்னள, சி., 1998, தமிழச் சொல்லகராதி, உலகத் தமிழ்ராய்ச்சி நிறுவைம், சென்னை. 
 சிவசுப்பிரமணியன், ஆ., 1998, மந்திரமும் ெடங்குகளும், காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகாா்ககாவில். 
 சஜயக்குமார், ககா., 2009, நா.வாைமாமனலயின் ஐவர் ராொக்கள் கனத, நாம் தமிழாா் பதிப்பகம், 

சென்னை. 

 Arockiasamy, M., The Cult & Mariamma of the Goddess of Rain. 
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இைங்லகயில் சதோமலக்கோட்சி விைம்பரங்கைோல் வணிக 
 டவடிக்மககளில் ஏற்படும் ஒழுக்க மீறுமககள்  

திரவியராொ நிரஞ்சினி 
உதவி விரிவுனரயாளர் 

(தத்துவவியல் மற்றும் விழுமியக் கற்னககள் துனை) 
கிழக்குப் பல்கனலக்கழகம், இலங்னக. nironiru03@gmail.com  

மா.கயாகராஜ் 
முதுகனலமாணி மாணவர் 

கபராதனைப் பல்கனலக்கழகம், இலங்னக. 
yogaraj.yogi02@gmail.com  

 
அறிமுகம் 

மனித கதனவகனளயும், விருப்பங்கனளயும் பூர்த்தி செய்வதற்காக கமற்சகாள்ளப்படும் 
அனைத்து நடவடிக்னககளும் வணிகம் எைப்படும்.  வணிகத்தின் ஊடாக மனிதன் நாள்சதாறும் 
பல சகாடுக்கல் வாங்கல்கனள கமற்சகாள்கிைான். வணிக நடவடிக்னககளில் பிரதாை அங்கமாக 
அனடயாளப்படுத்தப்படுவது விளம்பரம் ஆகும். விளம்பரம் என்பது ஒரு சபாருளின் 
அறிமுகத்துக்காக அந்தத் துனைொர்ந்த நிறுவைங்களால் அல்லது ஊடகங்களிைால் 
கமற்சகாள்ளப்படும் நடவடிக்னககனளக் குறிக்கின்ைது. விளம்பரங்களினூடாக ஒரு சபாருளின் 
அறிமுகம், தரம் என்பவற்னை நுகர்கவார் அறிந்து சகாள்ளுகின்ைைர். தற்காலப் கபாட்டிமிகு 
ெந்னதயில் வணிக நிறுவைங்கள் இலாபகநாக்கத்துடனும், தமது உற்பத்தி சபாருட்களின் தரத்னத 
கமம்படுத்திக் காட்டும் வனகயில் தந்திகராபாயங்கனளக் கனடப்பிடித்து விளம்பரங்கனள 
வடிவனமக்கின்ைை. இதைால் “விளம்பரம் இல்னலகயல் வியாபாரம் இல்னல” எனுமளவிற்கு 
வணிகத்துடன் விளம்பரம் ஒன்றித்துப் கபாயுள்ளது.  

ஆய்வுகநாக்கம் 

 விளம்பரங்கள் ஏற்படுத்தும் ஒழுக்க மீைல்கனளக் கண்டறிதல். 
 விளம்பரப்படுத்தப்படும் சபாருட்களின் தரத்தினைக் கண்டறிதல்.  
 விளம்பரங்களால் ஏற்படும் ஒழுக்க மீைல்களில் இருந்து நுகர்கவானரப் பாதுகாத்தல்.  
 விளம்பரங்களால் ஏற்படும் ஒழுக்கமீைல்கனளக் குனைப்பதற்காை உபாயங்கனளக் 

குறிப்பிடுதல். 

ஆய்வுச் சிக்கல் 

 ெமகால வணிக நடவடிக்னககளில் விளம்பரங்கள் ஊடாக ஒழுக்கமீைல்கள் 
ஏற்படுகின்றைவா?  

 ெமகால வணிக நடவடிக்னககளில் வணிக நிறுவைமாைது தம் உற்பத்தி சபாருள் ொர்ந்த 
விளம்பரங்கனள அதிகூடிய செலவில் உயர்தரமாை முனையில் சவளிப்படுத்திைாலும் 
விளம்பரத்தில் காட்டப்பட்ட தரத்திற்கு இனணயாக உற்பத்தி சபாருட்கள் உள்ளைவா?  

 ெமகால வணிக நடவடிக்னககளில் விளம்பரங்கள் ஊடாக ஒழுக்கமீைல்கள் ஏற்படுகிை 
கபாதும் மனித ெமூதாயம் அதிலிருந்து இருந்து விடுபட முடியானமக்காை காரணம் யாது?  

 

ைதிப்பிடப் சபற்றது 
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ஆய்வின் முக்கியத்துவம் 
ெமகால வணிக நடவடிக்னககளில் பல்கவறு வனகயாை உற்பத்திப் சபாருட்கள் 

நாள்சதாறும் ெந்னதக்கு வருகின்ைனமயால் அனைத்துப் சபாருட்களின் அறிமுகத்திற்கு விளம்பரம் 
கட்டாயம் கதனவ என்ை நினல ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைத் தவிர்க்க முடியாது. விளம்பரங்களின் 
ஊடாக வணிகநிறுவைங்கள் தாம் எதிர்பார்த்த இலாபகநாக்கங்கனள அனடந்து சகாள்வகதாடு 
நுகர்கவாரின் திருப்தினயயும் நினைவு செய்கின்றை. இந்நினலயில்தான் ெமகால வணிக 
நடவடிக்னககளில் விளம்பரங்கள் தவிர்க்க முடியாமல் உள்ளை. 

வணிக நடவடிக்னககளில் விளம்பரங்கள் ஏற்படுத்தும் ஒழுக்க மீைல்கள் 
இன்னைய கபாட்டிமிக்க ெந்னதயில் அடிப்பனடப் சபாருட்கனளயும், ஆடம்பர 

சபாருட்கனளயும், உற்பத்தி செய்யும் நிறுவைங்கள் அவற்னை நுகர்கவாரிடம் விற்பனை 
செய்வதற்குப் பல்கவறு வனகயாை விளம்பர நுட்பங்கனளக் னகயாளுகின்ைை. இதன் காரணமாக 
மனித ெமூதாயம், சூழல் முதலியை பல்கவறு வனகயாை தாக்கங்கனள எதிர்கநாக்குகின்ைது. 
அனவகனளப் பின்வருமாறு வனகப்படுத்தலாம். 

1. உளவியல் ரீதியிலாை ஒழுக்க மீைல்கள் 
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1.உளவியல் ரீதியிலாை ஒழுக்க மீைல்கள் 

 குழந்னதகனளப் பயன்படுத்தல் 
 இைங்லகயில் 1979ஆம் ஆண்டின் நுகர்கவார் பாதுகாப்புச் ெட்டத்தின்படி விளம்பரங்களில் 
குழந்னதகனளப் பயன்படுத்துவது தனட செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆைால் ெமகால வணிக 
நடவடிக்னககளில் விளம்பரங்களில் குழந்னதகனளப் பயன்படுத்துதல் இடம்சபறுகின்ைை. இதைால் 
உளவியல் ரீதியில் பல தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்ைை. இலங்னகயில் பால்மாவு உற்பத்திகனளச் 
ெந்னதப்படுத்தும் நிறுவைங்கள் தமது விளம்பரங்களில் குழந்னதகனளப் பயன்படுத்துகின்ைைர். 
உதாரணம் அங்கர், என்பங்கரா, பீடியாபிகைா முதலாைனவ.  

 தகவல்கனளத்  தவைாக வழங்குதல் 
 சில நிறுவைங்கள் விளம்பரப்படுத்தலின்கபாது சதளிவாை, உண்னமயாை தகவல்கனள 
நபர்களுக்கு வழங்குவது நனடமுனையில் அரிதாககவ காணப்படுகிைது. இதைால் உளவியல் ரீதியில் 
பல தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்ைை. 

 பாலியல் ரீதியிலாை விளம்பரப்படுத்தல் 
 சில விளம்பரங்கள் உணர்ச்சிகனளயும், உளக்கிளர்ச்சிகனளயும் தூண்டுவதாகக் 
கவர்ச்சியாைதாக சவளியிடப்படுகின்ைை. இதனைக் குடும்ப அங்கத்தவர்களுடன் கெர்ந்து 
பார்க்கமுடியாத நினல ஏற்படுகிைது. இந்நினலப்பாடு பல்கவறு வழிகளில் உளவியல் ரீதியிலாை 
தாக்கங்கனள ஏற்படுத்துகிைது. இலங்னகயில் சபண்கள் பயன்படுத்தும் அகைகமாை 
அலங்காரப்சபாருட்கனளக் காட்சிப்படுத்துவதற்குப் சபண்கனளக் கவர்ச்சியாை முனையில் 
விளம்பரங்களில் பயன்படுத்துகின்ைைர்.  
 உதாரணம் கிறீம் வனககள், ெம்கபா வனககள் முதலாைனவ 

 விளம்பர  தயாரிப்பு  நுட்பம்  
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 சபரும்பாலாை விளம்பரங்களில் செல்வந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்ை விதத்தில் காட்சிகள் 
வடிவனமக்கப்பட்டு, சபாதுஜை ஊடகமாை சதானலக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பபடுவதால் அதனைச் 
ொதாரண, மத்தியதர வர்க்கத்திைர் பார்னவயிடும்கபாது தாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகின்ைைர்.  

2.நிறுவை ரீதியிலாை ஒழுக்கமீைல்கள் 

 கபாட்டி நிறுவைங்களுக்கினடயிலாை கமாதல் 
வணிக நடவடிக்னககளில் ஈடுபடும் நிறுவைங்கள் தமது உற்பத்திப் சபாருட்கனளச் ெர்வகதெ 

மற்றும் உள்ளூர்ச் ெந்னதகளில் எப்சபாழுதும் அதன் தரத்தினைக் குனைத்துக் சகாள்ளாமல் 
இருப்பதற்கும் ஏனைய கபாட்டி நிறுவைங்களின் உற்பத்திப் சபாருட்கனளப் பின்தள்ளுவதற்கும் 
பல்கவறு உபாயங்கனளக் னகயாளுகின்ைை.  இதன்படி கபாட்டி நிறுவை உற்பத்திகனளப் 
கபாலியாகத் தயாரித்தல், ஒப்பாை சபாருட்கனளத் தயாரித்தல், குனைந்த வினலயில் ெந்னதயிடல் 
முதலியை ஒழுக்கமீைல்கனள ஏற்படுத்துகின்ைை.  

 ெந்னதயில் நுகர்கவார் எதிர்சகாள்ளும் ெவால்கள் 
ெந்னதயில் முன்னினல வகிக்கும் நிறுவைங்களின் வர்த்தக நாமம், இலட்சினை என்பவற்றுக்கு 

ஒப்பாை அனமப்பில் இன்னுசமாரு நிறுவைம் அதனைப் பிரதி செய்வதைால் 
வாடிக்னகயாளர்களுக்குத் தரமறிந்து சபாருட்கனளச் சகாள்வைவு செய்ய முடியானம.  

 ஒப்பிட்டுப் கபாட்டிப் சபாருளின் தரத்தினை மதிப்பிடுதல் 
ஒரு நிறுவைமாைது தம்முனடய உற்பத்திப் சபாருட்கள் மட்டும்தான் அதி சிைந்தது 

என்பதனை நுகர்கவாரிடம் அனடயாளப்படுத்துவதற்கு ஏனைய நிறுவைங்களின் உற்பத்திப் 
சபாருட்கனள மனைமுகமாக, குறியீட்டு அடிப்பனடயில் தரம் குனைவாை முனையில் விளம்பரம் 
செய்தல்.  

 வணிக நிறுவைங்களின் தந்திகராபாயங்கள் 
வணிக நிறுவைங்கள் அதீத இலாப கநாக்கங்கனளக்சகாண்டு தமது ஒட்டுசமாத்த 

உற்பத்திகனளயும் நுகர்கவாரிடம் சகாண்டு கெர்ப்பதற்குப் பல தந்திகராபாயங்கனளக் 
னகயாளுகின்ைை. இதைால் நுகர்கவார் நன்னமகனளப் சபற்ைாலும் நுகர்கவாரின் சிறு 
சதானகப்பணத்தின் மூலம் தமது உற்பத்திப் சபாருட்கனளக் சகாள்வைவு செய்வதற்கு உரிய 
வழிகள் உள்ளனமயால் குறுகிய காலத்தில் குனைந்தளவிலாை நன்னமகனளப் சபற்றுத் தமது 
கெமிப்புப் பழக்கத்னதயும் னகவிடகவண்டிய நினல ஏற்பட்டுள்ளனம. 

3. உடலியல் ரீதியிலாை ஒழுக்க மீைல்கள் 
வணிகச் ெந்னதயில் நிலவும் கபாட்டித்தன்னமயால் வணிக நிறுவைங்கள் மக்களின் கதனவனய 

உணர்ந்து புதிய உற்பத்திகனள அறிமுகம் செய்கின்ைை. இனவ மக்களின் கதனவகனள உடைடியாக 
நினைகவற்றிைாலும் காலம் தாழ்த்திப் பல்கவறு வனகயாை உடலியல் ரீதியிலாை தாக்கங்கனள 
ஏற்படுத்துகின்ைை. 

 கநாய்கள் ஏற்படுதல் 
வணிக நடவடிக்னககளில் விளம்பரங்களின் ஊடாக உருவாக்கப்பட்ட நவீை கலாொரமாைது 

ஆகராக்கியமற்ை மனித ெமூதாயத்னத உருவாக்குகிைது. இதைால் தற்கால மனிதர்களினடகய 
சிறுநீரக கநாய், தனலமுடி உதிர்வு, நரம்பு, கதால் ெம்பந்தமாை கநாய்கள் முதலியை ஏற்படுகின்ைை. 
உதாரணமாக இன்னைய ெனமயல் தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் அஜிைகமாட்கடா நரம்பு 
சதாடர்பாை பல கநாய்கனள ஏற்படுத்துவதாக அசமரிக்கப் பல்கனலக்கழக ஆய்வுகள் 
சதரிவிக்கின்ைை. கமலும் குளிர்பாை உற்பத்திகளில் பயன்படுத்தப்படும் இரொயை பதார்த்தங்கள் 
உடலுக்குத் தீங்கு வினளவிக்கின்ைை. ஆண், சபண் இருபாலரும் தமது கதாற்ைத்னத 
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அழகுபடுத்துவதற்குப் பல்கவறு வனகயாை அழகு ொதைப் சபாருட்கனள நாள்சதாறும் தமது 
அத்தியாவசியத் கதனவயாகப் பயன்படுத்தி வருகின்ைைர்.  

இதனை நன்கு அறிந்து சகாண்ட அழகு ொதைப் சபாருட்கனள உற்பத்தி செய்யும் 
நிறுவைங்கள் மானயத் கதாற்ைத்னதக் காண்பித்துத் தமது சபாருட்கனள விளம்பரப்படுத்துகின்ைை. 
இதில் மயங்கிய இருபாலரும் வயது வித்தியாெம் இன்றி அழகுொதைப் சபாருட்கள் பாவனையின் 
கபாதும் பாவனையின் பின்ைரும் பல்கவறு மை உனளச்ெல்கனளயும், ஏமாற்ைங்கனளயும் 
எதிர்கநாக்குகின்ைைர்.  

4. ெமூகவியல் ரீதியிலாை ஒழுக்க மீைல்கள் 

 கலாச்ொர பாதிப்பு 
நாகரீக வளர்ச்சியால் மனிதன் பயன்படுத்தும் அனைத்து விதமாை சபாருட்களுக்கும் 

விளம்பரம் கதனவ என்ை கட்டாய நினல ஏற்பட்டுள்ளது. கமனலத்கதய கலாச்ொரத்தில் பாவிக்கும் 
சபாருட்கனள பாரம்பரிய, மரபுகளுக்கு முன்னுரினம சகாடுக்கும் நாடுகளில் நவீை சதாடர்பாடல் 
ொதைங்கள் ஊடாக விளம்பரம் செய்யும்கபாது ஏராளமாை கலாொர பாதிப்புகள் நாளாந்தம் 
இடம்சபற்று வருகின்ைை. உதாரணம் ெம்கபா, கிறீம், ெவற்காரம் உள்ளிட்ட சபரும்பாலாை அழகு 
ொதைப் சபாருட்கனள விளம்பரம் செய்யும்கபாது கவர்ச்சிகரமாகப் சபண்கள் காட்டப்படுவதும், 
விளம்பரப்படுத்தப்படும் சபாருட்கள் குனைவாக முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுவதும் 
நிகழ்கின்ைை.இந்நினலயில் “ஆளுக்கா விளம்பரம் அல்லது சபாருளுக்கா விளம்பரம்” எைத் 
சதரியாத நினல ஏற்படுகிைது.  

 நாகரிக கமாகத்திற்கு அடினமயாக்குதல் 
விளம்பரங்களில் காட்டப்படும் சபாருட்களால் ஆடம்பரமாை வாழ்க்னகக்கு மக்கள் 

அடினமயாகின்ைைர். அதாவது வினலயுயர்ந்த கிறீம் வனககள், எண்சணய் வனககள், னகயடக்கத் 
சதானலகபசி வனககள், உனடகள் முதலிய சபாருட்கள் நாளாந்தம் விளம்பரங்களில் 
காட்சிப்படுத்தப்படுவதால் தாமும் அதனைப் பயன்படுத்தப்பட கவண்டும் என்ை நினலக்குத் 
தள்ளப்படுகின்ைைர். இதைால் நாளாந்த வாழ்க்னகச் செலவுகள், கடன் சுனமகள் அதிகரிக்கின்ைை.  

5. சூழலியல் ரீதியிலாை ஒழுக்க மீைல்கள் 

 அமில மனழ உருவாக்கம் 
 உலகின் னகத்சதாழில் மயமாக்கல் செயற்பாடாைது பல்கவறு சூழலியல் ரீதியிலாை 
தாக்கங்கனள உருவாக்கி வருகின்ைது. னகத்சதாழில் மயமாக்கத்திைால் சபருகி வரும் 
சதாழிற்ொனலகளில் இருந்து வாயுவாக சவளிகயற்ைப்படும் அமிலத் துகள்கள் வளிமண்டலத்தில் 
கெர்வதன் மூலம் நகர்ப்புைங்களில் அமில மனழ உருவாகிைது.  

 சவப்பநினல அதிகரிப்பும் பானல நிலமாதலும் 
 னகத்சதாழில் மயமாக்கத்திைால் சவப்பநினல அதிகரித்துள்ளது. இதைால் 2050ஆம் 
ஆண்டுகளில் சவப்பநினல அதிகரிப்பு பாரிய வினளவினை ஏற்படுத்தும் எை எதிர்வு கூைப்படுகிைது. 
அதிகரிக்கும் சவப்பநினலயால் மனழவீழ்ச்சி குனைவகதாடு சபரும்பகுதி பானலநிலங்களாகவும் 
மாறிவருகிைது. இதைால் விவொய நடவடிக்னககள் பாதிப்பனடவகதாடு கனரகயாரப் பகுதிகளும் 
கடலில் மூழ்கும் அபாயம் காணப்படுகிைது.  

 ஓகொன் படலப் பாதிப்பும், பரம்பனர அலகுகளில் மாற்ைமும் 
 இன்னைய னகத்சதாழில் செயற்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் இரொயைப் சபாருட்களால் 
குறிப்பாக குகளாராபுகளாரா கார்பன், கந்தக ஒட்னெட், கொடியம் ஒட்னெட் கபான்ைனவ பூமியின் 
பாதுகாப்புப் படலமாை ஓகொன் படலத்னதப் பாதிப்பனடயச் செய்வதைால் அவற்றினூடாக 
ஊடுருவும் புைஊதாக் கதிர்வீச்சுக்கள் பூமியின் சவப்பநினலனய அதிகரிக்கச் செய்வகதாடு உடலியல் 
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ரீதியாகப் பல கநாய்கனளயும் ஏற்படுத்துகின்றை. கமலும் பரம்பனர அலகுகளிலும் மாற்ைத்னத 
ஏற்படுத்துகின்றை.  

முடிவுனர 
ெமகால வணிக நடவடிக்னககளில் விளம்பரத்னதத் தவிர்த்து வணிக நிறுவைங்களால் தமது 

ெந்னதப்படுத்தனல முன்சைடுத்துச் செல்ல முடியாத நினலயில் விளம்பரங்கள் வணிக 
நடவடிக்னககளில் ஒன்றித்து கபாயுள்ளை. இவ்வாைாை மிக சநருக்கமாை ஒன்றினணப்பால் பல 
வழிகளில் ெமூதாயத்தில் ஒழுக்கமீறுனககள் ஏற்பட்டு வருகின்ைனம ெமகாலத்தில் ொதாரண 
விடயமாக உள்ளது. எைகவ வணிக நிறுவைங்கள் தம் உற்பத்தி ொர்ந்த விளம்பரங்கனள  
நுகர்கவாரிடம் சகாண்டு கெர்க்கும்கபாது மிகவும் சபாருத்தமாைதாகவும், நம்பகத் தன்னமயினை  
உறுதிப்படுத்துவதாகவும் அனமய கவண்டியது அவசியமாகும். எைகவ விளம்பரங்களாைது 
நுகர்கவாரின் சபாருள் சகாள்வைனவ இலகுபடுத்துவதற்காை வழிகாட்டியாக அனமய கவண்டுகம 
தவிர முற்றுமுழுதாக இலாப கநாக்கம் கருதிய நிறுவைங்களின் நலன்கனள மட்டும் கருத்தில் 
சகாண்டு அனமதல் கூடாது. இவ்வாறு செய்வதைால் ஒழுக்கமீைல்கனளத் தவிர்த்துக் சகாள்ளலாம். 
இனணயத்தள கதடல்  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising 
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/advertisement  
 http://www.thefreedictionary.com/advertisement  
 http://www.hongkiat.com/blog/70-creative-advertisements-that-makes-you-look-

twice  
 https://en.wikipedia.org/wiki/Advertisement_film  
 https://www.advertising.com  
 https://www.newthinktank.com/2010/03/marketing-examples-most-successful-

ads-in-history  
 http://www.creativebloq.com/inspiration/print-ads-1233780  

 http://www.toxel.com/inspiration/2011/06/09/15-examples-of-creative-advertising  
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வஜ்ஜோலக்கத்தில் வள்ளுவரின் ஆள்விமனச் சிந்தமன  

 த.ெத்தியராஜ் 
தமிழ் உதவிப் கபராசிரியர் 

இந்துஸ்தான் கனல அறிவியல் கல்லூரி (த.) 
ககாயமுத்தூர் - 641 028 

9600370671, inameditor@gmail.com 
ஆய்வுக்களம் 

“வஜ்ஜாலக்கம் குைள்கபால அைம், சபாருள், இன்பம் எனும் முப்பால் பற்றிய கவினதகள் 
அடங்கிய நூலாகும். திருக்குைளில் அைத்துப்பால், சபாருட்பால், காமத்துப்பால் என்ை பகுப்பு 
உண்டு. வட சமாழியில் பர்த்ருெரி சுபாசிதத்திலும், நீதி ெதகம், னவராக்ய ெதகம், சிருங்கார ெதகம் 
என்று அைம், வீடு, இன்பம் ஆகிய முப்பால் பகுப்புண்டு. வஜ்ஜாலக்கத்தில் அத்தனகய பகுப்புமுனை 
இல்னல எனினும் அைம், சபாருள், இன்பம் ஆகிய முப்பால் (திரிவர்க்கம்) குறித்த கவினதகனளத் 
சதாகுத்துள்ளதாக நூலாசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார் (2005:14)”. எைகவ வஜ்ஜாலக்கத்தில் 
இடம்சபறும் ஆள்வினை கருத்தியல் வள்ளுவரின் ஆள்வினையின் தாக்கத்திைால் 
எழுதப்சபற்றிருக்குமா? எனும் கருதுககானள முன்னவத்து இவ்வாய்வு நகர்கிைது. 

‘ஆள்வினை’ தனி மனிதனின் வலிமிகு பண்னப அனடயாளம் காட்டும் சொல். 
இச்சொல்லுக்கு அப்படி என்ை பண்புகள் உள்ளை? இனைமாட்சி, கல்வி, கல்லானம, ககள்வி, 
அறிவு, குற்ைங்கடிதல், சபரியானரத்துனணக்ககாடல், சிற்றிைஞ்கெரானம, சதரிந்து செயல்வனக, 
வலியறிதல், காலமறிதல், இடைறிதல், சதரிந்து சதளிதல், சதரிந்து வினையாடல், சுற்ைந்தழால், 
சபாச்ொவனம, செங்ககான்னம, சகாடுங்ககான்னம, சவருவந்த செய்யானம, கண்கணாட்டம், 
ஊக்கமுனடனம, மடியின்னம ஆகிய இருபத்னதந்தும் அப்பண்புகளாம். இனவ ஒரு மனிதனிடத்து 
அனமய அவன் பிை மனிதனிடமிருந்து கவறுபடுத்திக் காட்டும். எைகவ, மனிதன் ஒவ்சவாரு 
படிநினலயிலும் தன்னைப் பிை மனிதர்களிடமிருந்து கவறுபடுத்திக் காட்டுவதற்கு முயற்சிக்கிைான். 
அவன் அப்பண்னபப்சபை கமற்சகாள்ள கவண்டிய படிப்பினைகனளத் தமிழில் வள்ளுவரும் 
(திருக்குைள் - கி.மு.31), பிராகிருதத்தில் ெயவல்லபனும் (வஜ்ஜாலக்கம் - கி.பி.10) தந்துள்ளைர். 
அவ்விருவரின் ‘ஆள்வினையுனடனம - ஆள்வினைமுனை’ சிந்தனைகளினூடாகத் தரும் 
படிப்பினைகள் இங்கு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்படுகின்ைை. 

வஜ்ஜாலக்கம் - அறிமுகம் 
வஜ்ஜாலக்கம் பிராகிருத சமாழியில் எழுதப்சபற்ை செய்யுள் (காதா) வடிவுனடய நூலாகும். 

இந்நூல் தமிழின் திருக்குைள் கபான்ை அைநூல்களின் சிந்தனைகனளக் சகாண்ட நூலாகும். 
இந்நூனலச் சுகவதாம்பர ெமணமுனி ெயவல்லபன் கி.பி.பத்தாம் நூற்ைாண்டில் இயற்றியுள்ளார். 
இதனை உனரநனடயில் தமிழ்சமாழிக்குக் சகாணர்ந்த சபருனம மு.கு.ஜகந்நாதராஜானவச் ொரும். 
இவர் மூலசமாழியிலிருந்து கநரடி சமாழிசபயர்ப்பாகத் தந்துள்ளார். இது தமிழில் மட்டுமின்றி, 
சதலுங்கிலும் கன்ைடத்திலும் சமாழிசபயர்க்கப்சபற்றுள்ளை. தமிழில் வஜ்ஜாலக்கம் 
(னவரப்கபனழ) எனும் சபயரில் 832 பாடல்கள் சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளை எை 
சமாழிசபயர்ப்பாளர் கூறுகிைார் (வஜ்ஜாலக்கம் 2005:20). ஆைால் தமிழினி பதிப்பகத்தில் 
சவளியிட்டுள்ள பதிப்பில் 795 பாடல்களின் உனரக்கருத்துக்கள் மட்டுகம காணப்படுகின்ைனம 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
முன்ைாய்வு 

இதற்கு முன்பு வஜ்ஜாலக்கத்துடன் திருக்குைனள ஒப்பிட்டு இரண்டு ஆய்வுமுயற்சிகள் 
நனடசபற்ைனமனய அறியமுடிகின்ைது. அனவ வருமாறு: 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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 அல்குல்: ெங்கப்புலவர்களின் புனைவியலும் உனரயாளர்களின் சொல்திைனும் 
(ந.இராகஜந்திரன்) எனும் தனலப்பிலாை கட்டுனர, தமிழ்ச் ெங்கப் 
பனுவல்களுக்கினடகய அனமந்திருக்கும் ‘அல்குல்’ குறித்த பதிவு பற்றிப் 
கபசிைாலும், ஆய்வின் இறுதியில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியத்தின் சிைப்னப 
எடுத்துனரக்க வஜ்ஜாலக்கச் சிந்தனை ககாடிட்டுக் காண்பிக்கப்சபற்றுள்ளது. 

 திருக்குைள் - வஜ்ஜாலக்கம் உணர்த்தும் பாலியல் (த.ெத்தியராஜ்) எனும் 
தனலப்பிலாை கட்டுனர, திருக்குைள், வஜ்ஜாலக்கத்தில் காணப்படும் பாலியல் 
கருத்னத ஒப்பிட்டு கநாக்குகிைது. 

இவ்வடிப்பனடயில் கநாக்கும்சபாழுது இவ்வாய்வாைது தாக்கத்னதக் கண்டறியும் முதன்னம 
ஆய்வாக அனமகின்ைது. 

ஆள்வினை : அைம் - சபாருள் - காமம் இவற்றில் எதற்குரியது? 
 ‘ஆள்வினை’ எதற்குத் கதனவ? அைத்திற்காகவா? சபாருளுக்காகவா? காமத்திற்காகவா? என்ை 
விைாக்களுடன் இவ்வாய்னவத் சதாடங்கலாம். வள்ளுவர் ஆள்வினையுனடனமனயப் 
சபாருட்பாலில் னவக்கிைார். அப்படிசயனில் சபாருளாதாரத்னதப் சபருக்குவதில் மட்டும்தான் 
ஆள்வினை அவசியமாகிைது என்ை கருத்துடன்பாட்டுக்கு வரக்கூடும். இதற்கு ஓர் அனமதி கூைலாம். 
அைத்னதப் கபணிய மனித ெமூகம் அரசியலில் கால்பதிக்கிைது. அவ்வரசியலில் ஆள்வினை 
மிகத்கதனவயாகிைது. அதைால் வள்ளுவர் சபாருட்பானல இருபகுதியாக (அரசியல், உறுப்பியல்) 
அனமந்துள்ளார் எைலாம். அவற்றுள் அரசியலில் ஆள்வினையுனடனமனயப் பதிவு செய்கிைார். 
“சபாருளீட்ட கவண்டிய மக்கசளல்லாருள்ளும் அரென் தனலசிைந்தவைாதலாலும், 
மக்கசளல்லாரும் தத்தம் சதாழில் செய்து சபாருளீட்டுதற்கு அரெைது காவல் 
இன்றியனமயாததாலும் அரொட்சி கூைகவ அரெனுங் குடிகளும் சபாருளீட்டுதல் அதனுள் ஒருங்கக 
யடங்கும்” (ஞா.கதவகநயப்பாவாணர் 2009:1). இது கபான்ை கருத்து விளக்கங்களுக்கு 
இடந்தராமல் சபாதுனமயாக ஆள்வினைமுனை எை விளக்கியுள்ளார் ெயவல்லபன். அதாவது 
சபரும்பிரிவு இன்றிப் சபாதுப் பிரிவில் விளக்கியனமயாகும். வள்ளுவரிலிருந்து ெயவல்லபன் 
கவறுபடுகின்ைனமக்குப் பகுப்புமுனைக் கட்டனமப்பு குறித்த எண்ணம் எழாத ெமூகப் பின்புலத்தில் 
வாழ்ந்தனம காரணமாகலாம். அவ்வாறுதான் இவ்விடத்தில் கருத கவண்டியுள்ளது. ஏசைனின் 
அைத்திற்கும் காமத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்துள்ள (2015:15) ெயவல்லபன், ‘ஆள்வினை முனை’ப் 
பகுதியில் காமம் ொர்ந்த பதிவுகனளத் தவிர்த்துள்ளார். இது வள்ளுவருடன் சநருங்கனவக்கிைது. 
அதுமட்டுமின்றி வள்ளுவரின் ஆள்வினைச் சிந்தனைகள் ெயவல்லபன் கருத்துக்களில் 
புடமிட்டிருப்பனத உணர முடிகின்ைை. அவற்னை முயற்சி - ஊழ் என்ை கருத்தியலால் விளக்க 
முயற்சிக்கலாம். 

முயற்சி - ஊழ் 
‘முயற்சி’ முயலும் வினைனயக் குறிப்பது. இது ஆள்வினைப் பண்னப வளர்த்துக் சகாள்வதில் 

சபரும்பங்காற்றுகிைது. மனித வாழ்க்னகமுனையில் சபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் 
முயற்சியால் சவன்றிருக்கின்ைைர். அவ்வனகயில் அவ்விரு புலவர்களும் ‘முயற்சி’ எனும் 
கருத்தியலுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளைர். வள்ளுவர் ‘முயற்சி’ குறித்துப் பத்துக் குைட்பாக்களில் 
தந்துள்ளார். அதிலும்,  

“முயற்சி திருவினை யாக்கு முயற்றின்னம 

யின்னம புகுத்தி விடும்” (குைள்.616) 
எனும் குைட்பாவில் கநரடியாக முதன்னமயளித்தனமனயக் காணலாம். பிை ஒன்பது 
குைட்பாக்களிலும் அது சதாடர்புனடய சிந்தனைகனளப் பதிவு செய்கிைார்.  
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 னவராக்கியத்துடன் முயலுதல் (611) 
 அனரகுனையாக முயலுதல் கூடாது (612) 
 எல்கலாருக்கும் உதவி செய்தல் என்னும் கமம்பாட்டில் முயற்சி கதனவ (613) 
 கபாதிய முயற்சி இல்லாமல் பிைருக்கு உதவி செய்ய இயலாது (614) 
 குறிக்ககானள அனடய முயற்சி கதனவ (615) 
 அயரா முயற்சி கதனவ (617) 
 விடா முயற்சி இன்னம குற்ைம் (618) 
 விடா முயற்சியால் ொதிக்கலாம் (619) 
 விடா முயற்சியுனடயார் பயன்சபறுவர் (620) 
அதனைப் கபான்று ெயவல்லபனும் இனணயற்ை முயற்சி (109), ொன்கைாரின் முயற்சி (115), 

முயற்சியின் பயன் செல்வம் (116), முயற்சியுனடகயார் (118), ொன்கைார் இயல்பு முயற்சி (119) 
என்பதன் மூலம் ‘முயற்சி’ எனும் கருத்தியலுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளனமனய உணரலாம். 
இக்கருத்தியனலப் பதிைான்குக்கு ஐந்து கருத்துக்களில் விளக்கியிருப்பனத னவத்து 
ஊகிக்கும்சபாழுது வள்ளுவரின் சிந்தனை ெயவல்லபனிடத்தும் சென்றிருக்கும் வாய்ப்புண்டு 
எைலாம். அதற்குச் ொன்ைாக,  

“சதய்வத்தா ைாக சதனினும் முயற்சிதன் 
சமய்வருத்தக் கூலி தரும்” (குைள்.619) 

எனும் குைட்பாவில் “ஒரு முயற்சினய ஒருவன் தன் வாழ்நாள் முழுதுந் சதாடர்ந்தும் சவற்றிசபைாது 
கபாயின், அன்று அது சதய்வத்தாைாகவில்னலசயன்று துணியப்படும். ஆயினும், இதுவனர 
அவன்பட்ட பாட்டிற்ககற்ை பயனை அனடந்கதயிருப்பான். முயற்சி சவற்றி சபற்றிருப்பதால், அம் 
சமய்வருத்தக் கூலிகயாடு சபரும்பயன் அனடந்திருப்பான். ஆதலால் எவ்வனகயிலும் ககடில்னல. 
ஆககவ, விடாமுயற்சினயக் னகவிடக்கூடாது என்பது கருத்து” (ஞா.கதவகநயப் பாவாணர் 
2009:133) எை இடம்சபறும் கருத்னதக் காட்டலாம். இது ‘சதய்வம்’ என்ை கருத்தியனல விளக்க 
முற்படுகிைது. அதாவது சதய்வமுனையில் கினடக்கக்கூடிய பயன்கூட முயற்சியால் கினடத்துவிடும் 
என்பதாகும். இதனைகய ெயவல்லபனும், 

 ஆள்வினைத்திைன் (ஆற்ைல்) உனடயவர்கள் தம் மைவிருப்பத்னத நினைகவற்றிக் 
சகாள்கிைார்கள். இதில் ஐயமில்னல. தனல மட்டுகம உனடய ராகு ெந்திரனை 
விழுங்குவதில்னலகயா?  (107) 

 ஆற்ைல்மிக்க துணிபுனடயவர்கள் தம் ஆள்வினைத் திைைால் எனதயும் ொதித்துவிடுவார்கள். 
ஊழ் (விதி) கூட இவர் திைம் கண்டு தனலயனெத்து வியப்புடன் பாராட்டும் (108) 

 துணிவிைால் சபற்ை வினை எனும் மணினயப் சபற்ை தீரர்கனளக் கண்டு அயன், மால், 
சிவன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளும் வியந்து பாராட்டுவார்கள் (111) 

கபான்ை கருத்துக்கள்வழித் சதளிவுபடுத்துகிைார். இவர் வள்ளுவரிடமிருந்து சிந்தனைனயப் 
சபற்றிருக்கலாம் என்பதற்கு ‘முயற்சி’ என்னும் கருத்தியலுடன் ‘ஊழ்’ எனும் வினைனயப் 
சபாருத்திக்காட்டிப் கபசிச்செல்வது காரணமாகின்ைது. இரு புலவர்களும் ‘முயற்சி - ஊழ்’ எனும் 
சிந்தனைகளில் சநருங்கிப் கபாகின்ைைர். அதைால்தான் வள்ளுவரின் ‘ஆள்வினை’ எனும் சிந்தனை, 
ெயவல்லபனிடத்துச் சென்றிருக்கலாம் எை ஊகிக்கத் கதான்றுகிைது. அதற்கு இரண்டு காரணங்கனள 
முன்னவக்கலாம். அனவ: கால கவறுபாடு, அனவதீக ெமய ஒற்றுனம என்பை. 

காலகவறுபாடு 
‘காலகவறுபாடு’ எனும் காரணத்னத முன்னவப்பதற்குச் ெயவல்லபரின் காலத்னதக் 

காட்டிலும் வள்ளுவரின் காலம் ஆயிரம் நூற்ைாண்டுகளுக்குகமல் முந்னதயது. வள்ளுவரின் 
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சிந்தனை இப்புவி எங்கும் சென்றுள்ளனம கநாக்கத்தக்கது. குறிப்பாகக் கிகரக்க ஆதிக் கவினதகளில் 
வள்ளுவரின் தாக்கத்னதக் காணமுடிகின்ைது என்பனத ப.மருதநாயகத்தின் கருத்னத ஊன்றிக் 
கவனிப்பாருக்குப் புரியும். அக்கருத்து வருமாறு: 

… திருவள்ளுவலரப் ேற்றிய ஜேைகாவின் குறிப்பு நம்ேத்தக்க வரைாற்று ஆவைச் 
ோன்றாக எடுத்துக்ஜகாள்ளப்ேை சவண்டும் என்ேதற்கு சவறுசிை காரைங்களும் 
உண்டு. ஜேைகா தமது நண்ேராகிய லூசிலியஸ் (Lucilius) என்ோர்க்கு எழுதிய 
மைல்களாகப் ேை தத்துவத் தலைப்புகளில் அலமந்த மைலும் ஓர் அறக்கருத்லத 
வலியுறுத்தும். தாம் எடுத்துக் ஜகாண்ை ஜோருலள விளக்கிச் ஜோல்லும் ஜேைகா 
மைலின் இறுதியில் ‘என்னுலைய எண்ைங்கலள மட்டுமல்ைாமல் இன்ஜைாரு 
அறிஞருலைய முடிலவயும் உைக்குச் ஜோல்ை விரும்புகிசறன். அவர் யாராக 
இருப்பினும் அவருலைய கருத்து, சிறப்ோைதாக இருப்ேதால் அலத நீ 
அறிந்துஜகாள்ள சவண்டும் என்ற அவாவிைால் இங்குப் ேதிவு ஜேய்ய 
விரும்புகிசறன்’ என்று எழுதி அம்சமற்சகாலளயும் தருவார். இவ்வாறு ேை 
ஜவளிநாட்டு, உள்நாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துகள் ஜேைகாவின் கட்டுலரகளில் 
இைம்ஜேறுகின்றை. ஜேைகா சேசுகின்ற ஜோருள்கள் ேைவும் திருக்குறளில் 
காைப்ேடுகின்றை” (பிறஜமாழி இைக்கியங்களில் தமிழிைக்கியங்களின் தாக்கம், 
2014:74-75) 

இக்கருத்தின் பின்ைணியினை கநாக்கிைால் வள்ளுவரின் சிந்தனை ெயவல்லபனிடத்து 
அனமந்துகிடக்கின்ைனமனய உணரலாம். அதற்கும் இங்குச் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட கமற்ககாளுக்கும் 
என்ை சபாருந்தம் எை விைவலாம். சபாருத்தம் உண்டு. இம்கமற்ககாள் கருத்து ஆதி கிகரக்க 
இலக்கியங்களில் சபாதிந்துள்ள வள்ளுவரின் சிந்தனைகனளக் காட்டுவது. எைகவ, கமனல 
இலக்கியங்களில் வள்ளுவரின் தாக்கம் இருக்கும் சபாழுது கி.பி.பத்தாம் நூற்ைாண்டில் 
எழுதப்சபற்ை வஜ்ஜாலக்கத்தில் இடம்சபறுவது ஒன்றும் வியப்பில்னல. 
அனவதீக ெமய ஒற்றுனம 
 இதனைப் கபான்று இரண்டாவது காரணமாகிய ‘அனவதீகச்’ சிந்தனையும் கமலும் 
வலியூட்டுகின்ைது. இவ்விருசமாழிப் புலவர்களும் கடவுள்ொராக் சகாள்னகயுனடயவர்கள். 
ஆனகயால் வள்ளுவர் கருத்து எளிதில் ெயவல்லபனிடத்து அனமதலுக்குக் காரணமாகிைது. அதனை 
சவளிப்பனடயாககவ தம் கருத்துக்களில் பதிவுசெய்கிைார். ொன்ைாக,  

திருமகள் திருமாலின் மார்பில் வசிக்கவில்னல. அனல கடலிலும் வசிக்கவில்னல. தாமனர 
மலரிலும் வகிக்கவில்னல. முயற்சியுனடய நல்கலார் தம் ஆற்ைல் எனும் கடலில்தான் 
வசிக்கிைாள் என்பது சதளிவு (118) 

எனும் கருத்தினைக் காட்டலாம். இது ‘திருமகள் ஆள்வினைப் பண்பு உனடகயாரிடத்து 
அனமந்துள்ளாள்’ என்கிைது. ஆக, கடவுள் கவசைங்கும் இல்னல. மனிதனின் மைதில்தான் 
உனைந்துள்ளது எனும் கடவுள்ொரா சகாள்னகயுனடகயாரின் கருத்து இங்குப் புடமிட்டுள்ளது. ஆக, 
காலத்தால் மிகவும் பின்தங்கிய ெயவல்லபனிடத்துத் திருவள்ளுவர்தம் சிந்தனை சென்றிருக்கிைது 
என்பது சவளிப்பனட. 

நினைவாக… 
 இதுவனர விளக்கப்சபற்ை கருத்தியல்களின் அடிப்பனடயில் கநாக்கும்சபாழுது 
திருவள்ளுவரும் ெயவல்லபனும் சதால்காப்பியப் பாயிரத்தில் இடம்சபறும் ‘வடகவங்கடம் 
சதன்குமரி ஆயினடத் தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து’ எனும் எல்னலக்ககாட்டுப் பகுதிக்குள் வாழ்ந்தவர்கள் 
என்பதாலும், தமிழ் - பாலி - பிராகிருதம் ஆகிய சமாழிகள் ஒன்ைற்சகான்று சதாடர்புனடய 
சமாழிகள் என்பதாலும், ெமணமும் சபௌத்தமும் கடவுள்ொராக் சகாள்னகயுனடயை என்பதாலும் 
கருத்தளவில் ஒருமித்து நிற்கின்ைைர். ஒத்த கருத்துனடயவர் எைக் கூறுவனதக் காட்டிலும் காலத்தால் 
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இருவரும் கவறுபட்டு நிற்பதால் வள்ளுவரின் சிந்தனை ெயவல்லபனிடத்துச் சென்றிருக்கிைது எைக் 
கருதுதல் சபாருத்தமுனடத்து. 
துனணநின்ைனவ 

 ெத்தியராஜ் த., இராகஜந்திரன் ந., தமிழரென் ம.(பதி.), 2017, தமிழ்ச் செவ்விலக்கிய கமன்னம 
(மகளிர் உடலியல் - பாலியல்ொர் பதிவுகனள முன்னவத்து), காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை. 

 கதவகநயப் பாவாணர் ஞா. (உனர.), 2009, திருக்குைள் தமிழ் மரபுனர (அைத்துப்பால்), 
தமிழ்மண் அைக்கட்டனள, சென்னை. 

 …, திருக்குைள் தமிழ் மரபுனர (சபாருட்பால்), தமிழ்மண் அைக்கட்டனள, சென்னை. 
 மருதநாயகம் ப., 2014, பிைசமாழி இலக்கியங்களில் தமிழிலக்கியங்களின் தாக்கம், தமிழ்ப் 

கபராயம், சென்னை. 
 ஜகந்நாத ராஜா மு.கு., 2005, வஜ்ஜாலக்கம், தமிழினி பதிப்பகம், சென்னை. 
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ஒச்ெோவும் ஒத்தக்கோது ஆடும் (நூலறிமுகம்) 

முனைவர் ெ.முத்துச்செல்வம், 
உதவிப்கபராசிரியர், தமிழ்த்துனை, 
தியாகராெர் கல்லூரி, மதுனர - 09. 

நூல் : ஒச்ொவும் ஒத்தக்காது ஆடும், ஆசிரியர் : மதுனர பாலன், பதிப்பு : ஓவியா 
பதிப்பகம், திண்டுக்கல், பதிப்பாண்டு : 2015(முதற்பதிப்பு), வினல : உரூபாய்120/- 

மதுனர பாலன் - அறிமுகம் 
இவர் மதுனர மாவட்டம் திருமங்கலம் வட்டத்தில் கநெகைரி கிராமத்தில் 10.06.1954 இல் 

இருளப்பன், தீத்தம்மாள் தம்பதியிைருக்குப் பிைந்தார். இவர் என் காதல் கண்மணி 
தினரப்படத்திற்குத் தினரக்கனத வெைம் எழுதியதன் மூலம் தினரத்துனைப் பனடப்பாளராக 
அறிமுகமாைார். முப்பத்னதந்து ஆண்டுகளாக வீதி நாடகங்கள் நிகழ்த்தி வருகிைார். இவரின் 'முருக 
விஜயம்' இன்ைளவும் நாடக உலகிைரால் சகாண்டாடப்படும் நாடகமாகத் திகழ்கின்ைது. கமலும், 
வழக்காடு மன்ைம், இலக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் சின்ைத்தினரயிலும் தைது தடத்தினை 
நீட்டிக்சகாண்கட சென்று சகாண்டிருக்கிைார். 

ஒச்ொவும் ஒத்தக்காது ஆடும் 
'ஒச்ொவும் ஒத்தக்காது ஆடும்' என்னும் சிறுகனதத் சதாகுப்பு இலங்னகயில் நனடசபற்ை 

ெர்வகதெ சிறுகனதப் கபாட்டியில் முதல்பரிசு சபற்ை நூலாகும். இப்பனடப்பினுள் இருபத்ஜதாரு 
சிறுகனதகள் அனமந்துள்ளை. மதுனர பாலனின் பனடப்புகளில் ெமூகத்தில் நிலவும் எதார்த்த 
நினலகனளசயல்லாம் கனதக்கருவாக மாற்றியிருக்கக் கூடிய தன்னமயினைக் காணமுடிகிைது. 
சபரும்பாலும் இவர் ெமநினலக்ககாட்பாட்டினை முன்சைடுப்பதாகச் சிறுகனதகனள 
அனமத்துள்ளார். 

மதுனர பாலன் சபண்ணின் உணர்வுகனளப் புரிந்து சகாள்ளாமல் இயங்கும் ெமூகத்திைனரச் 
ொடுகிைார். சபண்ணியச் சிந்தனைனயப் சபண்பனடப்பாளனரப் கபான்று உள்ளூர உணர்ந்து 
பனடத்திருக்கும் பாங்கு வரகவற்கத்தக்கது. 

ஏண்டி நான் என்ை கண்டவனுக் சகல்லாம் முந்தி விரிச்சுக்கிட்டு திரியகைைா.. 
இல்ல கண்ணுல னமயப் பூசிக்கிட்டு, வாெல்ல ஒக்காந்துக்கிட்டு எவன் 
சிக்குவான்னு இளிச்சிக்கிட்ருக்ககைா… எைக்குப் புடிச்சிருக்கு அந்தக் சகாத்தை 
வச்சிருக்ககன்.. மத்தவளுக்கு ஏன் பத்திக்கிட்டு எரியுதுங்கிகைன் (பஞ்ெவர்ணம்: 
38). 

என்று பஞ்ெவர்ணம் என்ை பாத்திரத்தின் நியாயமாை கூற்றின்வழி விருப்பத்தின் கபரில் இயங்கும் 
சுதந்திரத்தினைச் சுட்டியுள்ளார். 

சபண்கனள இச்னெ தீர்க்கும் சபாருளாக மட்டும் எண்ணுபவர்கனளப் பற்றி மிகவும் 
அழுத்தமாை எழுத்துக்களால் விமர்ெைம் செய்யும் கபாக்குப் பனடப்பாசிரியரிடம் காணப்படுகிைது. 
இதனை, 

நீங்க ஒவ்ஜவாருத்தனும் வருவீங்க, ஜோண்ணு ோப்பீங்க… நிச்சியதார்த்தம் 
ேண்ணுவீங்க… ஒருநா ேடுக்க கூப்பிடுவீங்க… ஏதாவது பிரச்ேலையாகி கல்யாைம் 
நின்னு சோச்சின்ைா… நீங்க ஒண்ணுசம நைக்காதது மாதிரி சோயிருவீங்க… நாங்க 
அடுத்தடுத்து ஜோண்ணு ோக்க வர்றவன்கிட்ைஜயல்ைாம்… இந்த உண்லமயச் 
ஜோல்லிக்கிட்சை இருக்கணும் அப்ேடித்தாசை..? 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   91 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com                         

 ஏகாரச் சொல்னல இட்டு துணிந்த முடிவாகப் சபண் ககள்வி ககட்பவளாகப் 
பனடத்துள்ளார். 

தற்காலத்தில் திருமணத்தினை நிர்ணயிக்கும் ெக்தியாக வரன் திகழ்கிைது. இவ்வரனின் மூலம் 
வாழ்விழந்த சபண்களின் கண்ணீர்க் கனதகள் தாராளம் உள்ளை. எைகவ, பணம் பார்த்து திருமணம் 
புரியும் செயலினைக் கடிந்துனரத்துள்ளார். இதனை, 

எட்டுப் பவுனு கபாடுைதாத்தான் கபச்சு பத்துப் பவுன் கபாடுைதா நான் சொல்லகவ 
இல்ல… இது நான் கும்புடுை மார்நாடு கருப்புகமல ெத்தியம் என்று ஓங்கியடித்தார் 
மாடொமி (இடி : 90). 

என்பதன்வழி தங்களின் பிற்கபாக்காை செயல்பாட்டிற்குக் கடவுனளயும் விட்டு னவக்கவில்னல 
என்று விமர்ெைம் செய்துள்ளார். 

மக்கள் தாங்களின் சதானலந்து கபாை சபாருட்கனளக் கண்டுபிடித்துத்தர 
காவல்நினலயத்திற்குச் சென்று முனையிடுவர். ஆைால், அத்தனகய காவல் துனையிைரில் காவலர் 
ஒருவர் தன் மகனைக் கண்டுபிடித்துத் தரச்சொல்லிக் ககாடாங்கியிடம் முனையிடும் செயலினை 
விமர்ெைம் செய்கின்ைார். இவ்வாறு செயல்படும் காவலர்களால் துனையிைருக்கு மக்கள் மத்தியில் 
அவப்சபயர் ஏற்படுவதனைக் கடியும் விதமாககவ இவ்வாறு பனடத்துள்ளார்.  

திருமங்கலம் இன்ஸ்சபக்டகர ககாடாங்கினயத் கதடிவந்து காணாமல்கபாை தன் மகனை 
கண்டு பிடித்து தாருங்கள் என்று அவரின் காலில் விழுந்தார் என்ைால் பார்த்துக் 
சகாள்ளுங்ககளன் (ஏற்றிவிட்ட ஏணியும், இைக்கிவிட்ட பாம்பும்: 82). 

என்று கனதயனமத்துள்ளார். 
சுழல் என்ை சிறுகனதயில் தாய்னமயின் உச்ெத்னதக் காட்டியுள்ளார். னபயனின் மருத்துவ 

கொதனைக்கு ஆைாயிரம் வனர செலவாகும் என்றும்; அரசு மருத்துவமனையிலும் கொதனை 
செய்யலாம். ஆைால், அதுவனரயும் னபயன் தாங்க மாட்டான் என்று மருத்துவர் கூை பணமில்லாத 
நினலயில், 

கெட்டின் படுக்னகயனைக்குள் நுனழந்தாள் சுமதி. ஆனடகனள கனளந்து 
படுக்னகயில் விழுந்தாள். கெட் ஆை அமர சபக் கபாட்டுக் சகாண்டிருந்தான். 
சுமதியின் தனலமாட்டிலிருந்த செல் அலறியது. எடுத்தாள். னபயன் சதாடர்ந்து 
அழுதுசகாண்டிருப்பாதாக மாரி சொன்ைான்  (சுழல்: 64). 

இக்கனதயில், தன் மகனின் உயினரவிட எல்கலாராலும் சகாண்டாடப்படும் கற்பு என்பது 
சபாருட்டல்ல என்று கற்பின் தினரச்சீனலனயக் கிழித்சதறிந்து தாய்னமயின் உச்ெத்னதத் 
தூக்கிப்பிடித்துள்ளார் பனடப்பாளி. 

மூடநம்பிக்னக நம்னமச் சுற்றி இருப்பவர்களிடமும் பிரச்சினைகனள ஏற்படுத்தும் 
காரணியாகத் திகழ்கிைது என்பனதப் பதியனவக்க, 

மதினி நீ ககட்ட மாதிரி புது சீல வாங்கிக் குடுத்திர்கைன். நீ சயன் ஆட்டுக்கு 
மருந்து கிருந்து வச்சிருந்தீயின்ைா எடுத்திரு மதினி என்று கூை ஏண்டா என்ைய 
மருந்து மாயம் பண்ை சிறுக்கின்னு சநச்சியா. மரியானதயா ஓடிப்கபாயிரு.. இல்ல 
எம் புருென் வரவும் ஒன்னைய கண்டம் துண்டமா சவட்டிப் கபாட்ை 
சொல்லிருகவன் (ஒச்ொவும் ஒத்தக் காது ஆடும்: 135). 

என்று எழுதியிருப்பதன்வழி மக்களின் நம்பிக்னக சபருக மூடநம்பிக்னககனளக் கடிந்துள்ளார்.  
ெமூகத்தில் உயர்ந்கதார் தாழ்ந்கதார் என்ை பாகுபாட்டினை நினலசபைச் செய்யவதற்கு 

எப்படிசயல்லாம் காரணம் கற்பிக்கின்ைைர் என்பதனை, 
அப்ப ஒன்னு செய்கவாம். இந்தப் பிரச்சினைனயகய சொல்லாம கவை ஒரு 
காரணத்னதச் சொல்லி ொவடிக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிருகவாம் (தீண்டானம: 
32). 
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என்று கயாெனை சொன்ைார் ஊர்த் தனலவர். இதுகபான்று செயல்படுபவர்கனளக் கண்டிக்கும் 
விதமாக, 

முன்ைால சபாதுப்பானதயில நடக்கக் கூடாதுைாங்சக, சபாதுக் சகைத்துல 
தண்ணிசயடுக்கக் கூடாதுன்ைாங்சக … சபாதுச் சுடுகாட்டுல சபானதக்கக் 
கூடாதுன்ைாங்சக, இப்ப என்ைடான்ைா சபாதுச் ொவடியில குசுப் கபாடக் 
கூடாதுங்கிைானுக. இப்படிகய விட்டா கமாள்ைதுக்கும், கபள்ைதுக்கும் 
எங்ககிட்டதான் சபர்மிென் வாங்கனும் பாங்கக கபாலிருக்கக (தீண்டானம: 33) 

என்று ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் குரலாகத் தீண்டானம என்னும் சிறுகனதனய அனமத்திருக்கிைார். 
ஆளுக்சகாரு நீதி இங்கு. ஏனழ மட்டும்தான் பரிதாப ொதி என்ை ஏளைநினல ெமூகத்தில் 

நிலவுவனதக் கனதயாக்கியுள்ளார். இதனை, 
ஆயிரம் இருந்தாலும் சபரிய ொதிக்காரன் சபரிய ொதிக்காரன்தான். நாைாவது 
ொவடியில கபாட்கடன். அந்தாளு கபாட்டான் பாரு ெர்க்காரு ஆபிசிகலகய 
(தீண்டானம: 36) 

என்று தன் நியாயத்தினைக் கருப்னபயாவின் மூலம் சவளிப்படுத்தியுள்ளார். இதன்வழி, மனிதனுக்கு 
ஏற்படும் இயற்னக உபானதயாை குசு உயர்ந்கதார் கபாட்டால் ககள்வி கினடயாது. தாழ்ந்கதார் 
கபாட்டால் பஞ்ொயத்து என்ை நினலயில் விமர்ெைம் செய்து வாசிப்கபாரின் சிந்தனைனயத் தூண்ட 
னவத்துள்ளார். 

இளம் வயதில் விதனவயாை தைது தாயார். தைது விருப்பத்தின் கபரில் ஓர் ஆடவனரத் 
துனணயாகத் கதர்வு செய்து சகாள்கிைாள். இதற்கு எதிராகச் செயல்படும் வித்யாவின் காதலனைத் 
தவிர்த்து, அதிர்ச்சியனடய னவக்கும் வனகயில் செய்தினய சவளியிட்டு தைது தாயின் உணர்விற்கு 
மதிப்பளிப்பவளாக வித்யானவப் பனடத்துள்ளார். இதனை, 

ேந்துருவின் அப்ோ ரங்கநாதன் நாளிதழ் ஒன்லற வாசித்துக் ஜகாண்டிருந்தவர். 
ஒரு ஜேய்திலய ோர்த்து அைறிப் புலைத்துக் ஜகாண்டு ேந்துருவிைம் ஜேன்று 
காட்டிைார். ேந்ரு அலத வாங்கிப் ேடித்தவன் திரும்ே அவரிைசம 
ஜகாடுத்துவிட்டு அலமதியாைான். அதில் இருந்தது இதுதான். 
ஜேயர் எஸ் வித்யா பி.இ வயது 23 
வருமாைம் நாற்ேதாயிரம் 
அம்மா ஜேயர் ரங்கநாயகி 
மாற்றுத்தந்லத ஜேயர் ராெதுலர 
முகவரி 18 5 கஸ்தூரிரங்கன் ோலை, ஜகாைம்ோக்கம், ஜேன்லை-24 
குறிப்பு விவகாரத்தாைவர்களும் விண்ைப்பிக்கைாம் (அநாலதயாக்கப்ேட்ை 
நியாயம்: 89) 

என்று நாளிதழில் செய்தி சவளியிட்டிருந்தார். காதலன் ெமூகத்திற்காக தைது கட்டுப்பாட்டினைக் 
காதலியின் மீது திணித்ததால் இத்தனகய முடிவிற்கு ஆளாகிைாள் காதலி. தாயாக இருந்தாலும் 
அவளும் ஒரு சபண்தாகை என்று தாயாரின் மைவுணர்வினை மைதில் சகாண்டு செயல்படும் 
பாத்திரமாக வித்யானவப் பனடத்துள்ளதால் சபண்ணின் உணர்வினைப் சபண்ணால்தான் புரிந்து 
சகாள்ள முடியும் என்ை நினலயில் பயன்படுத்தியுள்ளார். இத்தகு காதல் உணர்வினை, 

“காதல் அனடதல் உயிர் இயற்னக” 
என்று பாரதிதாென் குறிப்பிடுகின்ைார். 

ெமநினலனய கநாக்கிய சிந்தனையில் கனதகனள அனமத்துள்ளார். ஆண்பாத்திரத்தின் 
வழியாககவ ஆணுக்குப் சபண் ெரிநிகர் என்பனத, 
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ஒரு விதனவப் சபண்னணத் திருமணம் செய்வதா என்று கடுனமயாக எதிர்த்த கபாது 
அதைால் என்ை தப்பு இவனும் ஒரு விதனவ தாகை (ெமமற்ை ெமன்பாடுகள்: 54)  

என்று சுட்டுவதன் மூைம் மதுனர பாலனின் ஆதங்கம் சதன்படுகிைது. 
 இச்சிறுகனதத் சதாகுப்பினை வாசிக்கும்சபாழுது அடக்கப்பட்கடாருக்கு எதிராகத் தன் 
தரப்பு நியாயத்னத அடங்கிக் கிடந்கதாரின் ஆன்மா நம்முடன் கபசுவதனைப் கபான்ை 
உணர்வினைப் சபைமுடிகிைது. நீங்களும் பயன்சபை கவண்டுகின்கைன். 
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 ஐங்குறுநூறு - மருதத்திலைப் பாடல்கள் நவளிப்படுத்தும் 
தலைவன் தலைவியின் உளநிலை 

 முலைவர் அ.சகாவிந்தராென் 
உதவிப் சேராசிரியர் & இயக்குநர் (ஜோ.) 

ோரதிதாேன் உயராய்வு லமயம் மற்றும் ஜேரியார் உயராய்வு லமயம், 
ோரதிதாேன் ேல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி - 620 024. 

 ஐங்குறுநூற்றில் மருதத்திலைலயப் ோடிய புைவர் ஓரம்சோகியார். இவர் ஆதன்அவினி 
என்னும் சேர மன்ைலைப் புகழ்ந்து, மருதத்தில் அலமந்த நூறு ோட்டுக்கலளப் ேத்துப்ேத்தாகப் 
ேகுத்துப் ோடியுள்ளார். அலவ, ‘சவட்லகப்ேத்து’ முதைாக எருலமப்ேத்து ஈறாக அலமகின்றை. 
இத்தகு ோைல்களில் ஜவளிப்ேடும் தலைவன் - தலைவியின் உளநிலைலய அலையாளப்ேடுத்துவலத 
சநாக்கமாகக் ஜகாண்ைது இக்கட்டுலர. 
தன் தவற்லற உைர்ந்த தலைவன்  
 தலைவன் ேரத்லதசயாடு ஜநடுநாள் ேழகி வந்தான். அலத அறிந்த தலைவி மைம்வருந்தி 
உைல் ஜமலிந்தாள். தான் ஜேய்த தவற்லற உைர்ந்த தலைவன் மீண்டும் தன் தலைவிசயாடு 
வாழசவண்டுஜமை வந்து சேர்ந்தான். பின் சதாழியிைம் நான் ேரத்லதசயாடு வாழ்ந்த காைங்களில் 
நீங்கள் என்லைப் ேற்றி என்ை நிலைத்தீர்கள் என்றான். அலத அறிந்த சதாழி காஞ்சிப் பூசவாடு 
சிலையுலைய மீன் எப்ேடி இருக்கும் அதுசோல் உயர்ந்த குடியில் பிறந்த தலைவி உன்லைத் 
தாழ்வாகக் கருதிைாள் என்றாள், 
   வாழி ஆதன் வாழி அவினி 
   ஜநல்ேை ஜோலிக ஜோன்ஜேரிது சிறக்க 
   என்சவட் சைாசள யாசய யாசம 
   நலைய காஞ்சிச் சிலைய சிறுமீன்  
   யாைர் ஊரன் வாழ்க 
   ோைனும் வாழ்க எைசவட் சைசம! (சவட்லகப்ேத்து,1) 
என்ேசத அப்ோைல். 

மைம் மாறிய தலைவி 
 தலைவன் ேரத்லதசயாடு வாழ்ந்து வருகிறான். ஆைால் ோைன் கூறும்சோது அவன் ஜேய்த 
தவற்லற உைர்ந்து மீண்டும் வருகிசறன் என்று கூறுகிறான். அவன் மீண்டுவந்தால் நீ 
ஏற்றுக்ஜகாள்வாயா என்று சகட்கும் சோது அலதத் தலைவி மறுக்கிறாள். சதாழியாைவள், 
தலைவிலய சநாக்கி, தலைவிசய இவ்வளவு சிைம் கூைாது எைக் கூறுகிறாள். பின் தன் மைம் 
இறங்கித் தலைவலை உள்சள மலைக்குள் அனுமதிக்கிறாள் தலைவி. அவன் எவ்வளவு தவறு 
ஜேய்தாலும் அவனிைம் சிைம் ஜகாள்ள சவண்ைாம், காரைம் - நீர்க்கலரயில் உள்ள 
சவழச்ஜேடிலய வீட்டில் வளர்த்தால் நட்டுலவக்கும் வயலைக் ஜகாடியாைது அலதப் ேற்றிக் 
ஜகாண்டு வளரும். அலதப்சோல் ஜகாடுலமயாைவள் ேரத்லத. ஜவளிசய ஜோன்ைால் 
ஜவட்கக்சகடு, எைசவ ேரத்லதயசராடு உறவு ஜகாண்டு இருந்தும் அவன் நல்ைவன் என்று 
அலழத்துவந்சதாம். ஆைால் அவன் நல்ைவன் அல்ைன் என்கிறாள். 
   மலைநடு வயலை சவழம் சுற்றும்  
   துலறசகழ் ஊரன் ஜகாடுலம நாணி  
   நல்ைன் என்னும் யாசம 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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   அல்ைன் என்னும்என் தைஜமன் சதாசள! (சவழப்ேத்து,1) 
தலைவியின் மைத்லத மாற்றிய சதாழி 
 தலைவசைா, இனிசமல் ேரத்லதயஜராழுக்கம் லகக்ஜகாள்ள மாட்சைன் என்று உறுதியாகக் 
கூறிவிட்ைான். ஆைால் தலைவிசயா, அவனிைம் உண்டு என்று மறுக்கிறாள். அதற்குத் சதாழி 
கூறுகிறாள். நீரில் முள்ளிச்ஜேடிகள் நீண்டு வளர்ந்து காைப்ேடும். சமலும், நீர் நிரம்பிய கலரயில் 
அழகிய நண்டுகள் வாழும். அதில் ேடிந்து கிைக்கும் ஆம்ேலை நண்டுகள் அறுக்கும். அத்தலகய 
நிைத்லதயுலைய தலைவன் ேரத்லதசயாடு ஜதாைர்பின்றி வாழ்வான், உன் லமயுண்ை கண்கள் 
ேேலைோய்ந்து காைப்ேடுவது ஏசைா? என்று சதாழி விைவுகிறாள், 
   முள்ளி நீடிய முதுநீர் அலைகலரப்  
   புள்ளிக் கள்வன் ஆம்ேல் அறுக்கும்  
   தண்துலற ஊரன் ஜதளிப்ேவும்  
   உண்கண் ேேப்ேது எவன்ஜகால் அன்ைாய்! (கள்வன்ேத்து, 1) 

சூளுலரலய மறந்த தலைவன்  
 தலைவிசயாடு தலைவன் தன் உறலவத் ஜதாைர்ந்தான். அப்ஜோழுது சதாழி, அங்குச் 
சூழ்ந்திருந்த அலைவரின் முன்னிலையில், இனி உன்லை விட்டுப் பிரியமாட்ைான் என்று கூறிைாள். 
ஆைாலும் மறுேடியும் தலைவன் ேரத்லதசயாடு ேழகியலதத் தலைவி அறிந்தாள். அந்தத் தகவலைத் 
தைக்கு ஜநருக்கமாை சதாழியிைம் கூறியுள்ளாள்.அப்ஜோழுது, ‘தலைவிலய இனிப் 
பிரியமாட்சைன்’ என்று முன்ைர்த் தான் உலரத்த சூலளத் தலைவன் மறந்துவிட்ைாசைா? உலரத்த 
சூலளப் பின்ேற்றுதல் நமக்குக் கைன் அன்று எை முடிவு ஜேய்துவிட்ைாசைா? எைக் கூறி வருந்திப் 
புைம்புகின்றாள் அவள். இதலைப் பின்வரும் ோைைடிகளின்மூைம் அறிய முடிகிறது. 
   அம்ம வாழி சதாழி மகிழ்நன்  
   கைைன்று என்றும் ஜகால்சைா நம்மூர்  
   முைமுதிர் மருதத்துப் ஜேருந்துலற  
   உைைாடு ஆயசமாடு உற்ற சூசள! (சதாழிக்குலரத்த ேத்து, 1) 
ஜதாைர்தவறு ஜேய்யும் தலைவலை எச்ேரிக்கும் தலைவி 
 முதல்முலறயாகத் தலைவன் ஒரு ேரத்லதசயாடு ேழகிைான். மீண்டும் பிற ேரத்லதயசராடு 
ேழகிக் காைங் கழித்தான். அதைால் முதற்ேரத்லத தலைவலை ஜவறுத்து ஒதுக்கிைாள். அலத 
அறிந்துஜகாண்ைாள் தலைவி. தலைவசைா சிைநாள் கழித்துத் தலைவியின் வீட்டிற்குத் 
திரும்பிைான். ோைன் உள்ளிட்சைார் தலைவனின் நிலைலய எடுத்துக் கூறிைர். ஆைால் 
தலைவிசயா தலைவனின் நிலை அலைத்தும் முன்சே எைக்குத் ஜதரியும் என்கிறாள். 
‘காவிரியாற்றின் ஜேருக்ஜகடுத்து ஓடும் ஜவள்ளம் சோல் ேரந்து காைப்ேடும் உன் அகன்ற 
மார்லேப் ஜோருந்த அவள் (ேரத்லத) மறுத்துவிட்ைாசளா?,  கள்லளக் குடித்து விட்டு  அதன் 
மயக்கத்தில் அவள் அவ்வாறு ஜேய்திருப்ோள், மயக்கந் ஜதளிந்ததும் அவள் உன்லைத் சதடிைாலும் 
சதைைாம். எைசவ நீ அவளிைசம ஜேன்றுவிடு!’ என்று ஊைல் ஜகாள்கிறாள் தலைவி.  
   மகிழ்மிகச் சிறப்ே மயங்கிைள் ஜகால்சைா 
   யாைர் ஊரநின் மாண்இலழ அரிலவ 
   காவிரி மலிர்நிலற அன்ைநின்  
   மார்புநனி விைக்கல் ஜதாைங்கி சயாசள! (புைவிப்ேத்து, 2) 

தலைவனின் தவற்லற எதிர்ஜகாள்ளும் சதாழி 
 தலைவியின் இலைலவப் ஜேற்று தலைவன் தன் விட்டிற்க்கு ஜேன்றான், பின் அங்கிருந்து 
ஜேன்று ேரத்லதசயாடு இன்ேம் கண்ைான் மீண்டும் அங்கிருந்து ஜேன்று மலைவியிைம் சகட்டு 
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உள்சள ஜேன்றான் அப்ஜோழுது சதாழி தலைவலை வரவிைாமல் மறுத்தாள். நீரில் வாழ்ந்து வரும் 
ேம்ேங்சகாழிலய (சேவலை) நிலைத்து அசத இைத்தின் நீைநிறமுலைய கூர்லமயாை 
நகத்லதயுலைய ஜேட்லை காத்திருந்து வாழும் ஊலரச் சேர்ந்த தலைவன் நீ. தலைவிக்சகா உன் 
அகன்ற மார்பு புளிங்காயின் சவட்லகலய விலளவிப்ேதின்றி, நிலைக்கும்சோஜதல்ைாம் புைவி 
ஜகாள்வதற்குக் காரைமாக அலமந்து விடுகின்றது என்று சதாழி கூறுகின்றாள். இதலை உைர்த்தும் 
ோைைடிகள் வருமாறு: 
   நீர்உலற சகாழி நீைச் சேவல்  
   கூருகிர்ப் சேலை வயாஅம் ஊர 
   புளிங்காய் சவட்லகத்து அன்றுநின் 
   மைர்ந்த மார்(பு) இவள் வயாஅ சநாய்க்சக! (சதாழிகூற்றுப்ேத்து,1) 
ஞாயிற்றின் ஒளிலய மலறக்க இயலுசமா? 
 தலைவலைப் ேழித்துத் தலைவி கூறும்சோது, நீ விரும்பிய காதல் ேரத்லதசயாடு 
தழுவியேடி சநற்றுப் புைைாடிைாய். அலத ஊரார்கள் ோர்த்து விட்ைைர். எைசவ ஊர்வாலய 
அலைக்க முடியாது அது எப்ேடி என்றால் சூரியனின் ஒளிலய எப்ேடி மலறக்க முடியாசதா 
அலதப் சோன்றது என்று தலைவி புைக்கிறாள். இக்கருத்துலைய ோைல் வருமாறு: 
   சூதார் குறுங்ஜதாடிச் சூரலம நுைக்கத்து  
   நின்ஜவங் காதலி தழீஇ ஜநருலந 
   ஆடிலை என்ே புைசை அைசர 
   மலறத்தல் ஒல்லுசமா மகிழ்ந  
   புலதத்தல் ஒல்லுசமா ஞாயிற்றது ஒளிசய (புைைாட்டுப் ேத்து, 1) 

தலைவலை எள்ளி நலகயாடும் ேரத்லத 
 குருகு ஆலம ஓட்டிலை உலைத்து அதன் ஜவள்லளயாை வயிற்றில் இலறச்சிலய உண்டு 
மிஞ்சிய ஆலம இலறச்சிலயக் கதிர் அறுத்த உழவர்கள் ஜகாண்டு உைசவாடு சேர்த்து உண்ோர்கள். 
அலதப் சோல் நான் உன்லை விரும்பிசைன் என்று உன் மலையாள் சகள்விப்ேட்ைால் மிகவும் 
வருந்துவாள் என்று எள்ளி நலகக்கின்றாள் ேரத்லத. இதலை உைர்த்தும் ோைைடிகள் வருமாறு: 
   குரு(கு) உலைத்(து) உண்ை ஜவள்அகட்டு யாலம 
   அரிப்ேலற விலைஞர் அல்குமிலேக் கூட்டும்  
   மைர்அணி வாயில் ஜோய்லக ஊர!நீ 
   என்லை நயந்தஜைன் என்றிநின் 
   மலைசயாள் சகட்கின் வருந்துவள் ஜேரிசத (புைவி விராய ேத்து,1) 
தலைவனின் ேரத்லதலமலயக் கடியும் சதாழி 
 தலைவனுக்கு அண்லமயில்தான் ேரத்லதசயாடு ஜதாைர்பு ஏற்ேட்ைது. அலத அறிந்த 
தலைவி சகாேம் ஜகாண்ைாள். அவள் தலைவன் ஜகாடியவன் என்றாள், அதலைக் சகட்ை சதாழி 
தலைவனுக்குக் கூறியது. தவறு ஜேய்யும் ஆண்மகலைத் தாய்தந்லத சகட்பின் மகனுக்கு மைத்தில் 
அச்ேமும் கவலையும் சதான்றும். ஆைால் மலைவி கண்டிக்கும் சோது உரிலமயும் இன்ேமும் 
சதான்றும். எைசவ தலைவிலயக் காட்டிலும் தாய்தந்லதயர் உரிலம மிக்கவர்கள் என்றாள் சதாழி. 
சமலும் குளிர்ந்த நீரில் ேடிந்து ஆடும் ஜேரிய ஜகாம்பிலை உலைய எருலம இறுக்கமாக்க் 
கட்ைப்ேட்ை சதாணி சோல் சதான்றும் உன்லைக் கடிந்து ஜகாள்ளும் தாய்தந்லதயர் இளலமயாை 
இவலளக் காட்டிலும் கடுலமயுலையவர்களாகக் காைப்ேடுகின்றைர் என்கிறாள். 
இதலையுைர்த்தும் ோைைடிகள் பின்வருமாறு: 
   தண்புைல் ஆடும் தைங்சகாட்(டு) எருலம  
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   திண்பிணி அம்பியில் சதான்றும் ஊர 
   ஒண்ஜதாடி மைமகள் இவளினும்  
   நுந்லதயும் யாயும் கடியசரா நின்சை (எருலமப்ேத்து, 8) 

ஜதாகுப்புலர 
 ஐங்குறுநூற்றில் சவட்லகப்ேத்து முதல் எருலமப்ேத்து வலர மருதத்திலைப் ோைல்கள் 
அலமந்துள்ளை. தலைவிலயப் பிரிந்து ேரத்லதயசராடு இன்ேந் துய்க்கும் தலைவனின் 
ஜேயல்ோட்லையும், அதைால் தலைவி விருந்தித் தவிக்கும் நிலைலயயும், சதாழி அவளுக்கு 
ஆறுதைாய்த் திகழும் நிலைலயயும், ேரத்லதயிற் பிரிந்து தம் மலைசநாக்கித் திரும்பும் தலைவன் 
சதாழியின் துலைஜகாண்டு தலைவியின் ஊைலைத் தீர்க்கும் நிலைலயயும் ஐங்குறுநூறு - 
மருதத்திலைப் ோைல்கள் நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றை. 

ோர்லவ நூல் 

 சோமசுந்தரைார் ஜோ.சவ., 1972(ம.ே.), ஐங்குறுநூறு மூைமும் உலரயும், திருஜநல்சவலித் 
ஜதன்னிந்திய லேவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், ஜேன்லை. 
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அகொனூறு சுட்டும் மருதநிைச் சிறப்பு 

ே.மணிகண்ைன்  
முலைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 

ோரதிதாேன் உயராய்வு லமயம் 
ோரதிதாேன் ேல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி - 24 

 ேங்க இைக்கிய நூல்களுள் அகச் ஜேய்திகலளக் கூறும் நூல்களில் ஒன்று அகநானூறு. 
மருதத்திலையின் உரிப்ஜோருளாக ஊைலைச் சுட்டுகின்றார் ஜதால்காப்பியர். மருதம், வயலும் 
வயல் ோர்ந்த ேகுதி என்று குறிப்பிைப்ேடுகின்றது. அவ்வலகயில், அகநானூறு – மருதத்திலைப் 
ோைல்கள் சுட்டும் வயல்ஜவளிக் காட்சிகலள அலையாளப்ேடுத்துவது இக்கட்டுலரயின் 
சநாக்கமாகும். 
வயலின் சிறப்புகள் 
 ஒவ்ஜவாரு மனிதனுக்கும் வயல் ேகுதி உைவளிக்கும் அமுதசுரபியாகும். மாதம் மும்மாரி 
மலழஜோழிந்து, முப்சோகம் ஜநல்விலளந்து ஏலழ எளிசயாரின் வயிற்றிலை நிரப்பும் வயல் 
ேகுதியாைது ஜகாலைத்தன்லம ஜேற்றதாகும். 

 வயல் என்ேதற்கு “கழனி, மருதநிைம், ஜவளி” என்று கழகத் தமிழ் அகராதி ஜோருள் 
கூறுகின்றது. 

வயலில் சிை நிகழ்வுகள் 
 ஒரு ஜகாக்கு சிறிய உயரத்தில் ேறக்கின்றது. அந்தக் ஜகாக்கு மீனிலைப் பிடிப்ேதற்குக் 
காத்திருக்கிறது. அதைருகில் மிக அதிகமாை மகிழ்ச்சியில் கள்ளுண்ை நிலையில் உழவன் ஒருவன் 
காஞ்சி மரத்தின் கிலளகலளயும் கரும்புத் துண்டுகலளயும் லவத்து அலையிலிருந்து நீரிலைத் 
தன்னுலைய வயல் ேகுதியில் சேமித்து லவத்திருந்தலத, 

  “கூரல் ஜகாக்கின் குறும்ேலறச் சேவல், 
  ஜவள்ளி ஜவண்சதாடு அன்ை, கயல்குறித்து 
  கள்ஆர் உவலகக் கலிமகிழ் உழவர் 
  காஞ்சிஅம் குறுந்தறி குத்தி, தீம்சுலவ 
  ஜமன்கலழக் கரும்பின் நன்ேை மிலைந்து, 

  ஜேருஞ்சேய் ஜநல்லின் ோேவல் ஜோத்தி”   (அகம்.346:3-8) 
என்ற ோைைடிகளில் நக்கீரர் எடுத்தியம்பியுள்ளார். 

வயலிைால் ஏற்ேடும் ேயன்கள் 
 நீர் அதிகமாக வந்து சமாதும் சதாட்ைம் அருசகயுள்ள இளம் ஜநற்கதிர்கலளக் ஜகாண்ை 
வயல்ேகுதியிலைப் ேரைர் கூறியலத, 

  “மலிபுைல் ஜோருத மருதுஓங்கி ேைப்லே 

  ஒலிகதிர்க் கழனி…”                (அகம்.376:3-4) 
என்ற ோைைடிகளின் மூைம் காைமுடிகின்றது. 
நீளமாக வளர்ந்த ஜநற்கதிருக்கு உவலமயாகப் ஜேண்ணின் நலையிலைப் ேரைர் விளக்கிருப்ேலத, 

 “இருங்கதிர்க் கழனிப் ஜேருங்கவின் அன்ை 

 நைம்ோ ராட்டி நலைஎழில் ஜோலிந்து”   (அகம்.326:6-7) 
என்ற ோைைடிகளின் மூைம் உைரைாம். 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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 நீர் சூழ்ந்த ேகுதியின் அருசக மருத மரங்கள் காைப்ேடுகின்றை. அதைருசக ஜநற்களத்தில் 
ஜநற்சோர்கள் பிரித்துக் கைாலவவிட்டுப் சோரடித்தைர். பின்ைர் ஜநல்லைத் தூற்றியலத, 

  “தாழ்சிலை மருதம் தலகஜேறக் கவினிய  
  நீர்சூழ் வியன்களம் ஜோலிய, சோர் அழித்து, 
  கள்ஆர் களமர் ேகடுதலை மாற்றி 
  கடுங்காற்று எறிய, சோகிய துரும்புைன் 

  காயல் சிறுதடிக் கண்ஜகைப் ோய்தலின்”       (அகம்.366:1-5) 
என்ற ோைைடிகளின் மூைம் குைவாயிற் கீரத்தைார் கூறியிருக்கின்றார்.  

வயல் ேகுதியும் இயற்லகச் சூழலும் 
 வயலில் முட்ஜேடிகள் நிலறந்துள்ளை. ஜநல் அறுவலை ஜேய்யும் மக்கள் மீனிலைச் சுட்டு 
உண்ைைர். ஜநற்கதிர்கலளக் கட்டுக்கட்ைாய்க் களத்துசமட்டில் அடுக்கி லவத்திருந்தைர். அதலைச் 
சுற்றிக் சகாலரப் புற்கள் முலளத்திருந்தை. அதைருகில் மாமரத்தின் கிலளகளிலிருந்து பூக்கள் 
மண்ணில் அழகாய் விழுந்திருந்தை. இதலை, 

  “மணிமருள் மைர முள்ளி அமன்ற, 
  துணிநீர் இைஞ்சிக் ஜகாண்ை ஜேருமீன் 
  அரிநிறக் ஜகாழுங்குலற ஜவௌவிைர் மாந்தி, 
  ஜவண்ஜைல் அரிநர் ஜேயர்நிலைப் பின்லற 
  இலைநிைம் ஜநரிதரு ஜநடுங்கதிர்ப் ேல்சூட்டுப் 
  ேனிேடு ோய்ப்புறம் மாஅத்து அைங்குசிலைப் புகல்பூ 

  மயங்குமலழத் துவலையின்…”    (அகம்.236:1-8) 
என்ற ோைைடிகளின் மூைம் உைரமுடிகின்றது. 
 ேை எருலம மாடுகள் தான் கட்டியிருந்த இைத்லதவிட்டு, கயிற்லற அறுத்துக்ஜகாண்டு தம் 
ஜகாம்பிைால் சவலிலயத் தூக்கிஜயறிந்தை. வயல் ேகுதியில் இருந்த மீன்கள் அலைத்தும் ஓடுமாறும் 
ஒருசிை வள்லளக்ஜகாடிகலள அழித்தும் தாமலர மைர்கலளத் தின்றுஜகாண்டும் ஜேன்றலத, 

  “சேற்றுநிலை முலைஇய ஜேங்கண் காரன் 
  ஊர்மடி கங்குலில், சநான்தலள ேரிந்து, 
  கூர்முள் சவலி சகாட்டின் நீக்கி, 
  நீர்முதிர் ேழைத்து மீன்உைன் இரிய, 
  அம்தூம்பு வள்லள மயக்கி தாமலர 

  வண்டுஊது ேனிமைர்…”             (அகம்.46:1-6) 
என்ற ோைைடிகளின் மூைம் அள்ளூர் நன்முல்லையார் கூறியிருக்கிறார். 
 வயல்ேகுதியில் மிக அழகாை சிவந்த தாமலர மைர்கள் இருக்கின்றை. வயலில் மீன்கள் 
அதிகமாக துள்ளல்சோட்டு விலளயாடுகின்றை. மீன்கலள உண்ணுவதற்குத் தாமலர இலைசமல் 
மீன்ஜகாத்திப் ேறலவகள் அமர்ந்திருப்ேலத, 

  “எரிஅலகந் தன்ை தாமலரப் ேழைத்து, 
  ஜோரிஅலகந் தன்ை ஜோங்குேல் சிறுமீன், 
  ஜவறிஜகாள் ோேலை உணீஇயர் லேேயப் 

  ேலறதபு முதுசிரல் அலேபுவந்து இருக்கும்”       (அகம்.106:1-4)  
என்ற ோைைடிகளின் மூைம் ஆைங்குடி வங்கைார் உைர்த்தியிருக்கிறார். 
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 வயதாை ேசுக்கள் நன்கு விலளந்த வயல்ேகுதியில் இருக்கும் ஜநற்கதிர்கலள சமய்கின்றை. 
அவ்வாறிருக்கின்ற ஜநற்கதிர்கள் குதிலரகளின் தலையில் லவத்த இரட்லைக் கவரிகலளப் 
சோன்றிருக்கின்றை. இவற்லறக் கண்ை வயல் காவைர் ேசுக்களுக்குக் கரும்லேக் ஜகாடுத்து, ோகல் 
என்னும் ஜகாடியால் காஞ்சிமரத்தில் கட்டிைார். இதலை, 

  “முரசுலைச் ஜேல்வர் புரவிச் சூட்டும் 
  மூட்டுறு கவரி தூக்கி யன்ை, 
  ஜேழுஞ்ஜேய் ஜநல்லின் சேயரிப் புனிற்றுக்கதிர் 
  மூதா தின்றல் அஞ்சி, காவைர் 
  ோகல் ஆய்ஜகாடிப் ேகன்லறஜயாடு ேரீஇ, 

  காஞ்சியின் அகத்து, கரும்புஅருத்தி, யாக்கும்”    (அகம்:156:1-6) 
என்ற ோைைடிகளின் மூைம் ஆவூர் மூைங்கிழார் உலரக்கின்றார். 

வயலின் அழகிய காட்சி  
 தாமலரப் பூக்கள் நன்கு முற்றிப் பூத்துள்ளை. தாமலர இலைகள் யாலையின் காது 
சோன்றுள்ளை. அதன் ஜமாட்டுக்கள் சிறப்ோக இருந்தை. இந்தக் காட்சிஜயல்ைாம் மகளிரின் முகம் 
சோன்றிருந்தை. அவ்வாறு உள்ளதில் வயல்ேகுதியில் ேறலவகளின் ஒலி மிகுதியாகக் 
காைப்ேட்ைை. வயலில் நண்டுகள் அங்குமிங்கும் ஓடி விலளயாண்ைை. அப்சோது நாலர ஒன்று 
தன்லை உண்ேதற்குத் சதடுகிறது எண்ஜறண்ணி ேகன்லறச் ஜேடியருசக நண்டுகள் வலைக்குள் 
புகுந்து ஜகாண்ைலத, 

  “கைல்கண் ைன்ை கண்அகன் ேரப்பின்  
  நிைம்ேக வீழ்ந்த சவர்முதிர் கிழங்கின் 
  கலழகண் ைன்ை தூஉம்புலைத் திரள்கால் 
  களிற்றுச்ஜேவி அன்ை ோேலை மருங்கில் 
  கழுநிவந் தன்ை ஜகாழுமுலக இலைஇலை 
  முறுவல் முகத்தின் ேல்மைர் தயங்க, 
  பூத்த தாமலரப் புள்இமிழ் ேழைத்து, 
  சவப்புநலை அன்ை ஜநடுங்கண் ஈர்ஜஞண்டு 
  இலரசதர் ஜவண்குருகு அஞ்சி, அயைது 
  ஒலித்த ேகன்லற இருஞ்சேற்று அள்ளல் 
  திதலையின் வரிப்ே ஓடி, விலரந்துதன் 

  நீர்மலி மண்அலள”         (அகம்.176:1-12) 
என்ற ோைைடிகளின் மூைம் மருதம் ோடிய இளங்கடுங்சகா மிகவும் சநர்த்தியாக வயலின் 
காட்சிலயக் காட்சிப்ேடுத்தியிருக்கிறார். 

முடிவுலர 
 காைங்காைமாக மருதத்திலையில் காைப்ேடும் வயல் ேற்றிய காட்சிப் புலைவுகள் ேங்க 
இைக்கியங்கள் முதல் தற்காை நவீை இைக்கியங்கள் வலர விரவிக் கிைக்கின்றை.  
அகநானூற்றில் காைப்ேடும் மருதத்திலையில் வயல் ேற்றிய புைவர்தம் புலைவுகள் இயற்லகச் 
சூழசைாடு இலைந்திருப்ேலத அறிய முடிகின்றது. 
 அகநானூற்றில் மருதத்திலையில் ஜமாத்தம் ேதிலைந்து இைங்களில் வயல் ேற்றிய 
ஜேய்திகள் இைம்ஜேற்றுள்ளை. 
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 இயற்லகக் காட்சிகலள வயசைாடு இலைத்துப் ேை புைவர்கள் அகநானூற்றில் 
மருதத்திலையில் ோடியுள்ளைர்.  
ோர்லவ நூல்கள் 

 கழகப் புைவர் குழு, 1964 (மு.ே.), கழகத் தமிழ் அகராதி, திருஜநல்சவலித் ஜதன்னிந்திய லேவ சித்தாந்த 
நூற்ேதிப்புக் கழகம், ஜேன்லை.  

 சுப்பிரமணியன் ே.சவ.(உ.ஆ.), 2009, அகநானூறு மூைமும் உலரயும், ஜமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம், சிதம்ேரம். 
 ஜேயோல் இரா. (உ.ஆ.), 2003, அகநானூறு மூைமும் உலரயும் ேகுதி (1), ேகுதி (2), நியூ ஜேஞ்சுரி புக் 

ஹவுஸ், ஜேன்லை. 
 ோலுச்ோமி, எ., 2011, மருதத்தில் மக்கள் வாழ்வியல், உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், ஜேன்லை. 
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பதிற்றுப்பத்தில் உழவும் உழவரும் 
 இரா.லவசதகி 

முலைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 
ோரதிதாேன் உயராய்வு லமயம் 

ோரதிதாேன் ேல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி -24. 

 ‘உழவுக்கும் ஜதாழிலுக்கும் வந்தலை ஜேய்சவாம்’ என்ற ோரதியாரின் கவிலத வரிகளுக்கு இைங்க 
உழலவப் சோற்றி வளர்த்த நாடு தமிழ்நாடு. ேங்கநூல்களுள் ஒன்றாை ேதிற்றுப்ேத்து சேர அரேர்கலளப் 
ேற்றியது என்றாலும் வீரம் ோர்ந்தது என்றாலும் உழவு ோர்ந்த சவளாண்லமக் கருத்துக்கலள அதிகம் 
ஜகாண்டுள்ளது. ேதிற்றுப்ேத்தில் நான்கில் ஒரு ேங்கு உழலவப் ேற்றி மட்டுசம கூறுகிறது. ேதிற்றுப்ேத்தில் 
இைம்ஜேற்றுள்ள உழவு குறித்தும், உழவர் குறித்தும் எடுத்துலரப்ேசத இக்கட்டுலரயின் சநாக்கமாகும். 
உழத்திப்ோட்டு, ேள்ளு, ஏர் ேரணி, ஏர் எழுேது (எண் ஜேய்யுள்) திருக்லக வழக்கம், ஜநல் விடு தூது 
முதைாை உழலவ லமயமிட்ை சிற்றிைக்கியங்களுக்காை சவர் ேங்க இைக்கியத்தில் இருந்துதான் வந்திருக்க 
முடியும்.  

வயற்களம் அலமத்தல் 

   “சகாடு உறழ்ந்து எடுத்த ஜகாடுங்கண் இஞ்சி 

   நாடுகண் ைன்ை கலைதுஞ்சு விைங்கல்”  (ேதிற்.16:1-2)   
  அக்காைத்தில் அகமதில், இலைமதில், புறமதில் ஆகிய மூன்று மதில்கலளக் கட்டி லவத்திருந்தைர். 
மலைகசள மதில்களாகச் ஜேயல்ேடும் என்ற காரைத்திற்காக மலைகளுக்கு நடுவில் வயற்களங்கலள 
அலமத்துள்ளைர். 

ஏர் பூட்டுதல் 
 ஏர் என்ேது உழவுத்ஜதாழிலில் அடி ஆதாரமாக விளங்குகிறது. ஏர் இல்ைாமல் உழவு இல்லை 
என்ேதலைப் பின்வரும் ேழம்ோைலும் கூறுவலத அறியைாம். 

   “ஏர்முலைக்கு சநர்இங்கு எதுவு மில்லை” (ேழம்ோைல்) 
 இவ்வுைகில் எந்தத் ஜதாழிலும் ஏர்த்ஜதாழிலின் முன் நிற்க முடியாது. உழவுத்ஜதாழிசை அலைத்துத் 
ஜதாழில்களுக்கும் தலைலம என்ேதலை வள்ளுவம் “சுழன்றும் ஏர்ப்பின்ைது உைகம்” எைக் கூறுகிறது. 
 புதிய ஏலரப் ேயன்ேடுத்தும் காைத்லத விழாவாகக் ஜகாண்ைாடும் மரபும் ேன்ஜைடுங்காைம் 
முன்சே தமிழ்மண்ணில் இருந்துள்ளது மலழ இல்ைாத காைத்தில் அருவி நீர் வராத காைத்தில் சேராற்றுக் 
கலரகலள உலைத்துப் புதிய ஏர் பூட்டி நிைத்லத உழுவர். கார்காைத்தில் பூத்த ஜகான்லறப்பூலவச் சூடிப் 
ோைர், கூத்தர் முதலிய கலைஞர்கலளயும் அலழத்து மன்ைசைாடு உழவர்கள் ஏர்விழாவிலைக் 
ஜகாண்ைாடுவர். 
 புதுஏர் பூட்டுதல் மட்டுமின்றி ஏரின் ேயன்ோடு குறித்தும் ேதிற்றுப்ேத்து விளக்குகிறது. 
 மண்ணில் நீர் விட்டு சமடுேள்ளமின்றிப் ேண்ேடுத்தி, நடுவதற்கு ஏற்ேப் ேயிர்கள் முலறசய வளர்ச்சி 
ஜகாள்வதற்சகற்ே நிைத்லதச் ஜேப்ேமிடுவர். இதலைப் ேறம்பு அடித்தல் என்று தற்காை வழக்கில் கூறுவர். 
நிைத்லத சமடு ேள்ளமின்றி மண்லைப் ேரப்புதல் என்ேது இதன் ஜோருளாகும். 

   “புன்புைம் வித்தும் வன்லக விலைஞர் 
   சீர்உலைப் ேல்ேக(டு) ஒலிப்ேப் பூட்டி 

   நாஞ்சில் அடிய ஜகாழுவழி மருங்கின்” (ேதிற்.58:15-17) 
 விலதகலள விலதக்க வலிய லககலள உலைய உழவர்கள் மாடுகள் ஒலிக்கும்ேடி நுகத்தில் பூட்டி 
உழுவர். கைப்லேகள் உழுத ஜகாழுவிைது ேலைச்ோலின் ேக்கத்சத அலேகின்ற ஒளிலயயுலைய அழகிய 
மணிலயப் ஜேறுதற்கு இைமாை அகன்ற இைத்லதயுலைய ஊர் என்று கூறும் ோைைடிகளின்வழி, இைத்துப் 
பின்புைத்தில் ஏர் ஓட்டுதலை அறிய முடிகிறது.    

 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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வயல் களங்கலளப் ோதுகாத்தல் - நீர்த்சதக்கம் 
 நீர் இன்றியலமயாது உைகு. நீர் ஆதாரம் விலளச்ேலுக்கு மிகவும் முக்கியம். ேண்லைக் காைத்தில் 
நீர்த்துலறகளாகவும், நீர்த்சதக்கங்களாகவும் அலமத்துப் ோேைத்திற்குத் சதலவயாை நீலர எடுத்துக் 
ஜகாண்ைைர். 

  “சதம்ோய் மருதம் முதல்ேைக் ஜகான்று  
   ஜவண்தலைச் ஜேம்புைல் ேரந்துவாய் மிகுக்கும்  
   ேைசூழ்ப் ேதப்ேர் ேரிய ஜவள்ளத்துச்  

   சிலறஜகாள் பூேலின் மூபுகன்ற ஆயம்”  (ேதிற்.30:16-19) 
 ஊரில் புதுஜவள்ளளம் ஏற்ேடும் சோது லவக்சகால் புரிகளால் மைல் மூட்லைகலள அலமத்து 
அவ்ஜவள்ளளத்திலை தடுத்துள்ளைர். இந்நிகழ்சவ அலைக்கட்டின் ஆரம்ேமாக இருந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. 
ஜவள்ளளமாக ஓடும் நீலர நீர்த் சதக்கம் அலமத்து வருங்காைத்தில் ேயன்ேடுத்தியலமலய இப்ோைல்வழி 
அறிய முடிகிறது. உரிய காைத்தில் மலழ வராவிடினும் சதக்கி லவத்த சதக்கத்தில் இருந்து நீலர எடுத்துப் 
ேயன்ேடுத்திக் ஜகாள்வர். 

வயலுக்கு வலிலம (உரம்) ஊட்டுதல் 

   “ஜதாறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும்  
   ஏறுஜோருத ஜேறு உழாது வித்தநவும்  

   கரும்பின் ோத்திரப் பூத்த ஜநய்தல்”  (ேதிற்.13:1-3) 
 ஆட்டிக்கிலைலய வயற்களங்களில் அலமக்க சவண்டிய காரைத்லதப் ேற்றிச் சிந்திக்கும் சோது 
நிைத்திற்கு உரம் ஊட்ை சவண்டிசய இச்ஜேயல் நிகழ்ந்துள்ளலமலய உைர முடிகிறது. ஆட்டின் எச்ேங்கள் 
வயலுக்கு நல்ை இயற்லக உரமாகும் என்ேது அலைவரும் அறிந்த ஒன்சற! 
ேறலவகளிைம் இருந்து ேயிர்கலளப் ோதுகாத்தல் 

   “கழனி உழவர் தண்ணுலம இலேப்பின்  

   ேழை மஞ்லஞ மலழஜேத்து ஆலும்”  (ேதிற்.90:41-42) 
 வயலில் உள்ள உழவர்கள் ேறலவகலள விரட்டும் ஜோருட்டுத் தண்ணுலமப் ேலறலய முழக்குவர். 
ஆைால் அதலைக் சகட்டு மயில்கள் ஆடும் என்கிறது சமற்காணும் ோைல். 

ஜநற்கதிர் அரிநர் - கரும்பு அலறநர் 

   “ஜநல்லின் ஜேறுவில் ஜநய்தல் பூப்ே 
   அரிநர் ஜகாய்வாள் மைங்க அலறநர் 

   தீம்பிழி எந்திரம் ேத்தல் வருந்த”  (ேதிற்.19:21-23) 
எனும் இப்ோைல் வரிகளில் இருந்து அக்காைத்தில் ஜநற்கதிர்கலள அறுக்க அரிவாள் ேயன்ேட்டிருக்கிறது. 
ஜநற்கதிர்கலள அறுப்ேவலர ‘அரிநர்’ என்று அலழத்திருக்கின்றைர் எை அறிய முடிகின்றது. ஜநற்கதிர் 
அறுப்ேதற்கும் கரும்பிலை ஜவட்டுதற்கும் உள்ள சவறுோட்டிலை உைர்த்தசவ சவறுசவறு 
ஜோல்ைாட்சிகலளப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர். அதாவது, ஜநற்கதிர்கலள அறுப்ேவலர ‘அரிநர்’ என்றும் 
கரும்பிலை ஜவட்டி அலறேவலர ‘அலறஞர்’ என்றும் அலழத்துள்ளைர். கூடுதல் ஜேய்தியாக, கரும்பிலை 
ஜவட்டிச் ோறு பிழியப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் எந்திரத்லத ‘எந்திரம்’ என்ற ஜோல்ைாட்சியாசைசய 
குறித்துள்ளைர் என்ேலதயும் உைர முடிகிறது. 

ஜநற்களத்தில் சோரடித்தல்  

   “அறாஅ யாைர் அகன்கண் ஜேறுவின் 
   அருவி ஆம்ேல் ஜநய்தஜைாடு அரிந்து 
   ஜேறுவிலை மகளிர் மலிந்த ஜவக்லகப்  

   ேரூஉப் ேகடுஉதிர்த்த ஜமன்ஜேந் ஜநல்லின்”  (ேதிற்.71:1-4) 
 வயலில் விலளந்த ஜநற்கதிர்கலளப் ேைவிதமாை பூக்கள் சூடியுள்ள மகளிர் அறுப்ேர். அறுத்த 
ஜநற்கதிர்கலளக் கட்டுக்கட்டிப் சோரடிக்கும் ஜநற்களத்தில் ஜகாண்டு சேர்ப்ேர். ஜநற்களத்தில் (ஜவக்லக) 
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மாடுகலளக் (ேகடு) ஜகாண்டு உதிர்ப்ேர் தற்காைத்தில் இந்நிகழ்வு ‘பிலையல் அடித்தல்’ எை 
அலழக்கப்ேடுகின்றது. உதிர்த்த ஜநல்லிலை மரக்காைால் அளப்ேதற்காகக் குவித்து லவப்ேர். இவ்வாறாக 
வயலில் விலளந்த ஜநல் ஜநற்களம் வந்து சேர்கிறது என்ேதலை சமற்கண்ை ோைைடிகள் விளக்குகின்றை. 

ஜநல்லைக் குவித்தல் 
 அறுத்த ஜநல்லை அரிசியாக்கும் சவலையிலை ஜநல்குத்தும் மகளிர் ஜேய்கின்றைர். உரலில் ஜநல்லை 
இட்டு அதலை உைக்லக ஜகாண்டு குத்துவதன்வழி அரிசியாக்கப்ேடுகின்றதலை அறிய முடிகின்றது. வள்லள 
மகளிர் உைக்லகயால் அவல் குற்றிய ஜேய்தியிலையும் அம்மகளிர் ஜநல்வயல்களில் நாலரகலள ஓட்டிய 
ஜேய்தியிலையும் அறிய சநரிடுகிறது. 
விலளஜோருட்கலள மாட்டுவண்டி ஜகாண்டு ஏற்றிச் ஜேல்லுதல் 
 வயல்களில் விலளந்த ஜோருட்கலளச் ேந்லதக்கு ஏற்றிச் ஜேல்ை மாட்டு வண்டியின் சதலவ மிக 
முக்கியமாைது. 

   “வல்வாய் உருளி கதுஜமை மண்ை 

   அள்ளல் ேட்டுத் துள்ளுபு துரப்ே” (ேதிற்.27:11-12)    
எனும் ோைைடிகளில் வயல்களில் விலளந்த ஜோருட்கலள வண்டிகளின் மூைம் ஏற்றிச் ஜேன்றதலை அறிய 
முடிகின்றது. 

முடிவுலர 
 ேதிற்றுப்ேத்தில் வயற்களம் அலமத்தல், ஏர் ஜகாண்டு உழுதல், எருலவ உரமாக்குதல், 
விலளநிைங்கலளக் காத்தல், ஜநற்கதிர்கலள அறுத்தல், களத்தில் சோரடித்தல், கரும்பு ஜவட்டுதல், 
எந்திரங்கலளக் ஜகாண்டு ோறு பிழிதல், விலளஜோருட்கலள வண்டிமாடுகளில் ஏற்றிச் ஜேல்லுதல் முதைாை 
உழவுோர் ஜேய்திகள் இைம்ஜேற்றுள்ளை. ேங்க நூல்களுள் ஒன்றாை ேதிற்றுப்ேத்தாைது  சேரமன்ைர்களின் 
சோர், சோர்க்களம், ஜகாலைச்சிறப்பு ஆகியவற்லறப் ேற்றிப் ோடுவது மட்டுமின்றி, சேரநாட்டு ஏர், 
ஏர்க்களம், விலளநிைங்களின் சிறப்பு ஆகியவற்லறயும் ோடுவதலை முதன்லம சநாக்கமாகக் ஜகாண்டு 
திட்ைமிட்டுப் ோைப்ஜேற்ற நூல் எனும் முடிவுக்கு வரைாம். 

ோர்லவ நூல்கள் 

 ஜகௌமாரீஸ்வரி எஸ்.(ேதி.), 2009, திருக்குறள் ேரிசமைழகர் உலர, ோரதா ேதிப்ேகம், ஜேன்லை. 
 ோமிநாதய்யர் உ.சவ. (ே.ஆ), 1957, ேதிற்றுப்ேத்து மூைமும் உலரயும், உ.சவ.ோ ேதிப்ேகம், 

ஜேன்லை. 
 ோலுச்ோமி, எ., 2011, மருதத்தில் மக்கள் வாழ்வியல், உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், ஜேன்லை.    
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மலைபடுகடாம் சுட்டும் ென்னன்நேய் ென்னனின் ொட்டுவளம் 

 மா.விெயஜைட்சுமி 
முலைவர்ேட்ை ஆய்வாளர் 

ோரதிதாேன் உயராய்வு லமயம், ோரதிதாேன் ேல்கலைக்கழகம் 
திருச்சிராப்ேள்ளி - 24. 

 ேத்துப்ோட்டு நூல்களுள் ஒன்றாை மலைேடுகைாம் 583 ோைைடிகள் ஜகாண்ைஜதாரு நூல். 
இந்நூலின் மற்ஜறாரு ஜேயர் கூத்தராற்றுப்ேலை. இந்நூலைப் ோடியவர் இரணியமுட்ைத்துப் 
ஜேருங்குன்றூர்ப் ஜேருங்ஜகௌசிகைார். இந்நூலின் ோட்டுலைத்தலைவன் ஜேங்கண் மாத்துசவள் 
நன்ைன்சேய் நன்ைன் ஆவான். இந்நூலில் ஜேங்கண்மா, ேல்குன்றக் சகாட்ைம், நவிரமலை, சேயாறு 
ஆகிய வாழிைங்கள் முதன்லமயாகச் சுட்ைப்ஜேற்றுள்ளை. இந்நிைப்ேரப்புகள் ஜதாண்லைநாட்டு 
நிைப்ேரப்புகளாகும். இந்நாட்டின் வளங்கலள மலைேடுகைாத்தின்வழி அறிமுகநிலையில் 
அலையாளப்ேடுத்துவலை சநாக்கமாகக் ஜகாண்ைது இக்கட்டுலர. 

அரேலைத் சதடிச் ஜேல்லும் கூத்தர்கள் 
 நன்ைன்சேய் நன்ைனிைம் ேரிசில் ஜேற்ற கூத்தர் கூட்ைத்துள் ஒருவன், வறுலமயில் வாடும் 
பிறிஜதாரு கூத்தர்கூட்ைத் தலைவனிைம் நன்ைனின் வள்ளல்தன்லமலயக் கூறி, அவனிைம் 
ஆற்றுப்ேடுத்துவதலை லமயசநாக்கமாகக் ஜகாண்ைசத இந்நூல். நன்ைனின் நவிரமலைலய 
அலைவதற்காை வழிகள் குறித்து நூல்முழுலமயும் விதந்து சேேப்ேட்டிருக்கும்.  
 அவ்வலகயில், வழிப்சோக்கராை கூத்தர்க்கு நன்ைனின் நாட்டுக் குடிமக்களும் 
விருந்சதாம்ேல் ஜேய்துள்ளைர். இனிவரும் ேகுதியில் நன்ைனின் நவிரமலைலய சநாக்கிச் ஜேல்லும் 
கூத்தர்களின் நிலைலம, நன்ைனின் நாட்டுவளம் ஆகியை விவரிக்கப் ஜேறுகின்றை. 
 உயர்ந்த மலையில் ஏறுவதில் துன்ேம் இல்லை எனினும் நைந்த கலளப்ோல் நாயின் நாக்குப் 
சோன்ற காைடியில் (ோதத்தில்) கற்கள் ேட்ைதால் கால்கள் சிவக்க மயில் சதாலக சோை அலேய 
ஜமலிந்தவராய் விறலியர் நைந்தைர். அங்கு நீா்ர் நிலறந்த குளத்தில் குளிர்ச்சி தரும் அருவிநீர் 
உள்ளது. தூய்லமயாக இருந்த மைல்சமட்டில் கூத்தர்களின் தலைவசை, ஜகாஞ்ேம் 
இலளப்ோறிக்ஜகாள் என்றான் ஆற்றுப்ேடுத்தும் கூத்தருள் ஒருவன். 
  உயர்ந்சதாங்கு ஜேருமலை ஊறின்று ஏறலின்  
  மதம்தபு ஞமலி நாவின் அன்ை        
 துளங்கியல் ஜமலிந்த கல்ஜோரு சீறடிக் 
  கைங்ஜகாள் சதாலகயின் கதுப்பிகுத்து அலேஇ 
  விைங்குமலைத்து அமர்ந்த சேயரி நாட்ைத்து  
  இைங்குவலள விறலியர் நிற்புறஞ் சுற்றக்  
  கயம்புக் கன்ை ேயம்ேடு தண்ணிழல்  
  புைல்கால் கழீஇய மைல்வார் புறவில்  
  புைம்புவிட் டிருந்த புனிறுஇல் காட்சிக் 
  கைம்ஜேறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ (41-50) 

நன்ைன்சேய் நன்ைனின் நாடு 
 வற்றாத வளமுலைய நாடு மற்ற நாட்டிைர்க்கு உைவு தந்து உதவும் வளம் ஜகாண்ை நாடு. 
மலைகளும், சோலைகளும், விைங்குகளும் புகலிைமாகக் ஜகாண்ை நாடு அரேன் புகழ் ஜகைாதேடி 
ேலகவர்கள் புறமுதுகு காட்டி ஓைச் ஜேய்வார்கள். அவர்களின் புகலழப் ோராட்டிப் ேரிசுகள் 
ஜகாடுத்து வாரி வழங்குவர். வான்மலழ அவர்கலள இகழ்ந்தவர்கலளத் தண்டிக்கும் அளவிற்குப் 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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புகழ்ந்து ேணிந்தவர் ேலகயரேர்கள் தன் நாட்டுரிலமகலளக் கூைத் தருவர். இதலை உைர்த்தும் 
ோைைடிகள் பின்வருமாறு: 
  ஆற்றின் அளவும் அலேயும்நல் புைமும்  
  வீற்றுவளம் சுரக்கும்அவன் நாடுேடு வல்சியும்  
  மலையும் சோலையும் மாபுகல் காைமும்  
  ஜதாலையா நல்லிலே உைகஜமாடு நிற்ேப்  
  ேைர்புறங் கண்ைவர் அருங்கைம் தரீஇப் 
  புைசவார்க்குச் சுரக்கும் அவர்ஈலக மாரியும்  
  இகழுநாா்ப் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநாா்க்கு  
  அரசுமுழுது ஜகாடுப்பினும் அமரா சநாக்கஜமாடு 
  தூத்துளி ஜோழிந்த ஜோய்யா வானின் (67-75) 

ேைாப்ேழங்களின் அழகு 
 ஜநடுமலைச் ோரல்களில் மலழவளம் ஜேற்று வளர்ந்த ேைாமரத்தின் காய்கள் மத்தளம் 
சோல் கிலளகளில் ஜதாங்கும். அலவ வழிப்சோக்கரின் தலையில் தட்டி அவர்கலளத் தடுத்து 
நிறுத்தும். 
  மாறுஜகாள ஒழுகிை ஊறுநீர் உயலவ  
  நூஜறாடு குழீஇயிை கூலவ சேறுசிறந்து  
  உண்ணுநாா்த் தடுத்தை சதமாப் புண்அரிந்து  
  அரலை உக்கை ஜநடுந்தாள் ஆசினி  
  விரலூன்று ேடுகண் ஆகுளி கடுப்ேக் 
  குடிலஞ இரட்டும் ஜநடுமலை அடுக்கத்துக்  
  கீழும் சமலும் கார்வாய்த்து எதிரிச் 
  சுரம்ஜேல் சகாடியர் முழவின் தூங்கி  
  முரஞ்சுஜகாண்டு இலறஞ்சிை அைங்குசிலைப் ேைசவ  (136-144) 

வீடுகள்சதாறும் ேல்சுலவயுைவு  
 அவ்வூரில் மலையில் விலளந்த திலை, ஊன்கறி, மூங்கில் குழாய் உள்சள ஊற்றிப் புளிக்க 
லவக்கப்ேட்டுள்ள கள்ளின் இனிய சுலவசயாடு சதன், ஜநல்ைரிசிச் சோற்லறயும் உண்டு மகிழ்ந்தைர் 
நன்ைனின் நாட்டு மக்கள். அவற்லற அவ்வூர்மக்கள் உமக்கும் விருந்தாகத் தருவர் என்கிறான் 
ஆற்றுப்ேடுத்தும் கூத்தன். இதலை உைர்த்தும் ோைைடிகள் பின்வருமாறு: 
  சவய்ப்ஜேயல் விலளயுள் சதக்கள் சதறல்  
  குலறவின்று ேருகி நறவுமகிழ்ந்து லவகலறப்  
  ேழங்ஜேருக்கி உற்றலும் அைந்தல் தீர 
  அருவி தந்த ேழஞ்சிலத ஜவண்காழ்  
  வருவிலே தவிர்த்த கைமான் ஜகாழுங்குலற (171-175) 

இலறவலை வழிேடுங்கள் வாத்தியம் சவண்ைாம் 
 ஜேரிய கருங்கல் சோன்ற முகேைாம் சோர்த்திய யாலைப் ேலையில், வில் ஏந்தி வீரம்மிக்க 
ேலைவீரர்கள் காவல் காத்து நிற்ேர். மலை உச்சியில் பூசவலைப்ோடுகள் ஜேய்யப்ேட்ை 
சகாபுரங்கள் காட்சியளிக்கும். அங்கு இலறவலை வைங்குங்கள், ஆைால் இலேக்கருவிகலளப் 
ேயன்ேடுத்த சவண்ைாம், காரைம் - மலழ ஜேய்துஜகாண்சை இருக்கும். அதைால் 
இலேக்கருவிகளின் ேதம் ஜகட்டு விடும் என்று குறிப்பிடுகிறான் ஆற்றுப்ேடுத்தும் கூத்தன். 
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 மாரியின் இகுதரு வில்லுமிழ் கடுங்கலைத்  
 தாஜராடு ஜோலிந்த விலைநவில் யாலைச் 
 சூழியிற் ஜோலிந்த சுைாா்ப்பூ இைஞ்சி 
 ஓர்யாற்று இயவின் மூத்த புரிலேப் 
 ேராவரு மரபிற் கைவுட் காணிற்  
 ஜதாழாஅநிர் கழியின் அல்ைது வறிது 
 நும்இயம் ஜதாடுதல் ஓம்புமின் மயங்குதுளி  
 மாரி தலையும்அவன் மல்ைல் ஜவற்சே  
 அைலக யன்ை ஜவள்சவர்ப் பீலிக்  

 கைவ மஞ்லஞ கட்சியில் தளரினும் (226-235) 
அருவி விழும் ஓலேயும் ேழங்களின் மைமும் 
 மலையின் உயரத்தில் ேழுத்த ேைாப்ேழத்லதக் குரங்குகள் உண்டு சுலவக்கும் சோது சதனின் 
சுலவயும் ேைாப்ேழத்தின் வாேமும் திலேஜயல்ைாம் மைக்கும். மலையிலிருந்து அருவிநீர் வாரி 
அடித்துக்ஜகாண்டு ேல்ஜோருட்கலள வீழ்த்துவதால் உண்ைாகும் ஓலேயாைது இன்னிலே வாத்தியம் 
ஒலிப்ேது சோல் சதான்றும். இதலை உைர்த்தும் ோைைடிகள் பின்வருமாறு: 
  ேைதிறம் ஜேயர்ேலவ சகட்குவிர் மாசதா 
  கலைஜதாடு ஜேரும்ேழம் புண்கூர்ந்து ஊறலின்  
  மலைமுழுதும் கமழும் மாதிரம் சதாறும்  
  அருவிய நுகரும் வாைர மகளிர் 
  வருவிலே தவிராது வாங்குபு குலைஜதாறும்  
  ஜதரியிமிழ் ஜகாண்ைநும் இயம்சோல் இன்னிலே (291-296) 

ஓலேகள் ேை 
 குழிக்குள் விழுந்த யாலைலயப் பிடிக்க முயலும் ோகர்களின் சேச்ஜோலியும், கிளிகள் 
விரட்டும் ஜேண்கள் சோடும் சேசராலேயும், கூட்ைத்லதவிட்டுத் தப்பிசயாடிய காலளயின் 
ஓலேயும், இலையர்களும் குறவர்களும் இருேகுதியாகப் பிரிந்து வந்து ஆடிப் ோடிக் கூவும் ஒலியும், 
காட்ஜைருலமகள் தமக்குள் ேண்லையிடும் ஒலியும், காட்டு மல்லியும், குறிஞ்சிப் பூவும் சிலதயும் 
ஜமல்லிய ஓலேயும் ஜேல்லும் வழியிலைசய நீங்கள் சகட்கமுடியும் என்கிறான் ஆற்றுப்ேடுத்தும் 
கூத்தன். 

முல்லைநிைத்தாரின் விருந்சதாம்ேல் 
 ஜநல்லையும் அரிசிலயயும் ேண்ைம் மாற்றிக் ஜகாள்வது சோல் ஜவள்ளாடும் 
ஜேம்மறியாடும் கைந்து சமயும் முல்லை நிைத்தில் கைல் சோன்ற ஒலி ஜேய்யும் காட்டில் இருக்கும் 
இலையர்கள் குடியிருப்பில் இரவு சநரத்தில், ோலும் சோறும் உண்ைத் தந்து மயிர் நீக்கிய 
ஆட்டுத்சதாலைப் ேடுக்லகயாக உறங்கத் தருவர். இரவு காட்டில் உள்ள விைங்குகள் துன்ேம் 
சநர்ந்து விைாதவண்ைம் ஜநருப்பு மூட்டித் துலையாக இருப்ேர் என்கிறான் ஆற்றுப்ேடுத்தும் 
கூத்தன்.  
  ேைம்ஜேறு நலேஜயாடு ேதிவயின் தீர்ந்தநும் 
  புைம்புசேண் அகைப் புதுவிர் ஆகுவிர் 
  ேகர்விரவு ஜநல்லின் ேைவரி யன்ை  
  தகர்விரவு துருலவ ஜவள்லளஜயாடு விலரஇக் 
  கல்ஜைன் கைத்திலைக் கைலின் இலரக்கும் 
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  ேல்யாட்டு இைநிலர எல்லினிர் புகிசை 
  ோலும் மிதலவயும் ேண்ைாது ஜேறுகுவிர் 
  துய்ம்மயிர் அைக்கிய சேக்லக யன்ை 
  ஜமய்யுரித்து இயற்றிய மிதிஅதன் ேள்ளித் 
  தீத்துலை ஆக்ச் சேந்தனிர் கழிமின் (411-420) 

மருதநிை வளமும் விருந்சதாம்ேலும் 
 முள்நீக்கிய மீனின் தலேயுைன் ஜவண்லமயாை அரிசிச் சோறும் சதனுைன் மைர் மாலை 
சூடிய நன்ைனுக்கு ஏற்றதாகும். அலதத் தம் சுற்றத்தாருைன் உண்டு மருத நிை உழவர்கள் மகிழ்வர். 
மருதநிை உழவர்கள் ோடும் ஏர்மங்கைப்ோட்லை யாழ் மீட்டி இலே கூட்டி நீங்களும் ோடி 
மகிழுங்கள் என்கிறான் ஆற்றுப்ேடுத்தும் கூத்தன்.  
  வண்டுேைக் கமழும் சதம்ோய் கண்ணித் 
  திண்சதர் நன்ைற்கும் அயினி ோன்ம்எைக் 
  கண்சைார் மருளக் கடும்புைன் அருந்தி 
  எருஜதறி களமர் ஓலதஜயாடு நல்யாழ் 
  மருதம் ேண்ணி அலேயினிர் கழிமின் (466-470) 

காைவரின் உேேரிப்பு 
  முடுவல் தந்த லேந்நிைத் தடிஜயாடு 
  ஜநடுஜவண் ஜைல்லின் அரிசிமுட் ைாது 
  தலைநாள் அன்ை புகஜைாடு வழிச்சிறந்து (563-565) 
 தம்முைன் வந்த சவட்லை நாய் ேற்றிக் ஜகாண்டு வந்த விைங்குகளின் ஜகாழுத்த தலேலய 
ஜவண்ணிற ஜநல் அரிசிச் சோற்றுைன் அன்பின் குலறவின்றி முதல் நாள் உேேரிப்லேப் சோல் 
கலைசி நாள்வலர உேேரிப்ேர் காைவர் என்கிறான் ஆற்றுப்ேடுத்தும் கூத்தன்.   

முடிவுலர 
 நன்ைனிைம் ேரிசில் ஜேறுவதற்குக் கூத்தர் கூட்ைத்லத ஆற்றுப்ேடுத்தும், (முன்ைர்) ேரிசில் 
ஜேற்ற ஒருவன் நன்ைனின் வள்ளல்தன்லமலயச் சிறப்பித்துக் கூறும்சவலளயில் நன்ைைது நாட்டு 
நானிை மக்களின் விரும்சதாம்ேல் ேண்பிலையும் நானிை வளங்கலளயும் சுலவேை விவரித்துக் 
காட்சிப்ேடுத்தியுள்ளார் ஜேருங்குன்றூர்ப் ஜேருங்ஜகௌசிகைார். 

ோர்லவ நூல்கள் 

 சோமசுந்தரைார், ஜோ.சவ.(உ.ஆ.), 1972, ேத்துப்ோட்டு ேகுதி (1), திருஜநல்சவலி ஜதன்னிந்திய 
லேவ சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், ஜேன்லை. 

 ஜெகதீேன் இரா., முருசகேன் க. & கார்த்திசகயன் சவல்., (ேதி.), 2012, ேத்துப்ோட்டு 
ஆய்வுக்சகாலவ - மலைேடுகைாம், குறிஞ்சிப் ேதிப்ேகம், ஆம்பூர். 
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ேங்ககாை மக்களின் வாழ்வியலில் மனிதம் 

 சி.யுவராஜ் 
முலைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 

ோரதிதாேன் உயராய்வு லமயம் 
ோரதிதாேன் ேல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி -24. 

  
மனிதம் மண்ணுைத்தில் இருப்ேதால் இன்னும் உைகம் எழிைாகவும் வளமாகவும் இருக்கிறது. 

மனித ஜேயல்ோடுகளில் ஒரு மனிதன் மற்ஜறாரு மனிதன் சமல் காட்டும் அன்பு தான் மனிதம் 
எைைாம். ‘அன்பின் வழியது உயிர்நிலை’ என்று வள்ளுவர் மிகச் ேரியாகக் கணிக்கிறார். ேங்ககாை 
இைக்கியமாை ேத்துப்ோட்டும் எட்டுத்ஜதாலகயும் ஜவளிப்ேடுத்தும் மனிதப்ேண்புகலள 
இைங்கண்டு ஜவளிப்ேடுத்துகின்றது இக்கட்டுலர. 

மனிதம் - ஜோல் விளக்கம் 

 “மைம் என்ற ஜோல்லின் அடியிலிருந்சத மனிதம் என்ற ஜோல்லும் சதான்றியிருக்க 
சவண்டும். மைத்லத உலையவன் மனிதன் என்றிருந்தது பின்பு மனிதம் என்றாகியிருக்கைாம். 
அதுசவ முதல் நீண்டு மானிைம் என்று ஆகியிருத்தல் சவண்டும்” என்று கரு.நாகராேன் ‘தமிழர் 
கண்ை மைம்’ நூலில் கூறியலத சி. இராேசவந்திரன் வழிஜமாழிகிறார். மனிதன் என்ற ஜோல் 
மனிதம் ஆக மாறிய மனிதசநயத்லதக் குறிக்கிறது என்ோர். (சி.இராேசவந்திரன், ஜேரியபுராைத்தில் 
மனிதசநயச் சிந்தலை, ே.58)  

ேங்ககாைப் ஜேண்கள்  
 மைஜமாத்த தலைவனும் தலைவியும் கருத்ஜதாருமித்த ஆதரவாை இனிலமலயப் 
ேழந்தமிழர்கள் ஊக்குவித்தைர். தலைவிக்குத் துலையாக நின்ற சதாழியாைவள் அவளுலைய 
காதலுக்குத் தூதாக மட்டுமின்றி விலரவில் காதைரின் திருமைத்லத நைத்தச் ஜேவிலியிைசமா தாய் 
தந்லதயரிைசமா எடுத்துலரக்கும் காட்சிகலளச் ேங்க இைக்கியம் ேதிவு ஜேய்திருக்கிறது. 
உைன்சோக்குச் ஜேயலை எதிர்க்காமல் வாழ்த்திய ஜநஞ்ேங்கலளக் காட்டும் வரைாற்று ஆவைமாகத் 
திகழ்கிறது ேங்க இைக்கியம்.  
 தலைவசை துலைஜயன்று தலைவி வீட்லைத் துறந்து ஜேல்கிறாள். தலைவிலயத் சதடி 
வருகிறாள் ஜேவிலித்தாய். அந்தைரிைம் என் மகள் ஆைவன் ஒருவருைன் ஜேன்றலதக் கண்டீர்களா 
எைக் சகட்ேலத, 

   “என்மகள் ஒருத்தியும் பிறள்மகன் ஒருவனும்  
   தம்முசள புைர்ந்த தாமறி புைர்ச்சியர் 

   அன்ைார் இருவலரக் காணிசரா ஜேரும” (கலி.9:6-8)   
என்கிறாள் ஜேவிலி. அவ்வாறு சகட்கும் ஜேவிலிக்கு அந்தைர் விலை ஜோல்கிறார். இதலை, 

   “ஏழ்புைர் இன்னிலே முரல்ேவர்க்கு அல்ைலத 
   யாழுசள பிறப்பினும் யாழ்க்கலவதாம் என்ஜேய்யும் 
   சூழுங்கால் நும்மகள் நுமக்குமாங்கு அலையசள எைவாங்கு 
   இறந்த கற்பிைாட்கு எவ்வம் ேைரன்மின்  
   சிறந்தாலை வழிேடீச் ஜேன்றைள் 

   அறந்தலை பிரியா வாறுமற்று அதுசவ” (கலி.11:18-23) 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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 ேல்சவறு நறுஞ்ோந்தமும் அலதப் ேயன்ேடுத்துசவார்க்சக ேயன்தரும். யாழில் பிறக்கும் 
இலேயும் இலேலயக் சகட்ேவர்க்சக ேயன்தரும். அதுசோை நும்மகள் சிறந்தசதார் காதைலைத் 
சதடிச் ஜேன்றைள். அவர்க்சக அவள் உரிலம. எைசவ அலமதிஜகாள் என்கிறார் அவ்ஆன்சறார். 

லகம்ஜேண் காண்துயர் 
 புறநானூறு காட்டும் லகம்ஜேண் வாழ்க்லகநிலை கண்ணீர் வரவலழக்கும் துன்ேநிலைக் 
காட்சியாக விரிகிறது. மன்ைன் பூதப்ோண்டியன் மாண்டுவிட்ைான். அவனுைசை தானும் 
தீப்ோய்ந்து உயிலரப் சோக்கிக் ஜகாள்ளத் துணியும் அவன் மலைவி ஜேருங்சகாப்ஜேண்லை 
அவ்வூர் ஆன்சறார் தடுத்து நிறுத்திைர். லகம்ஜேண் ேடுதுயரங்கலளச் ஜோல்லி, அவர் 
உயிர்வாழ்தலினும் இறத்தல் நன்சற என்கிறார் ஒரு புைவர். இதலை, 

  “அணில்வரிக் ஜகாடுங்காய் வாள்சோழ்ந் திட்ை  
  காழ்சோல் நல்விளர் நறுஜநய் தீண்ைாது 
  ஜவள்எள் ோந்ஜதாடு புளிப்ஜேய்து அட்ை 
  சவலள ஜவந்லத வல்சியாகப் 
  ேரற்ஜேய் ேள்ளிப் ோய் இன்று வதியும் 
  … 

  நளிஇரும் ஜோய்லகயும் தீயும் ஓரற்சற”       (புறம்.246:4-15) 
 லகபிழிந்த நீர்ச்சோற்லற, ஜவள்லள எள் அலரத்துப் புளிச்ோறு கைந்த சவலளக் கீலரயுைன் 
உண்டு, ேருக்லகக் கற்களின்சமல் ோய் விரிக்காமல் ேடுத்துறங்க சவண்டும் என்ற கட்டுப்ோடுகள் 
ஜேண்லைக் ஜகால்ைாமல் ஜகால்வை அன்சற! லகம்ஜேண்கள் “ோேைகு மிலேயார் ேனிநீர் 
மூழ்கார்’ (புறம்.62) என்றும் அறிகிசறாம். கைவலை இழந்த ஜேண்டிரின் உைர்லவஜயைாம் 
ஜகான்று ேமூகத்தில் ஒதுக்கி லவக்கப்ேட்ை நிலைலயக் காண்கிசறாம். 
 உயவற் ஜேண்டிர் (புறம்.246), ஆணில் ஜேண்டிர் (புறம்.353), ேருத்திப் ஜேண்டிர் (353), 
கழிகல் மகடூஉ (புறம்.261) என்ஜறல்ைாம் கைவலையிழந்சதார் ஜேயர்கள் புைவர்களால் 
குறிப்பிைப்ஜேற்றுள்ளை. ஜகாய்மழித் தலையும் ேல்ைணி யிழந்த சதாற்றமும் ஜேண்லமக்கு 
அந்நாளில் ேமூகம் தந்த நிலை. 
 கைவன் இறந்த பின்கு வாழ்ந்து துயர் அலைவலதக் காட்டிலும் அவனுைன் மாய்வலதசய 
தலைக்கற்ோக நிலைத்தைர். அந்நாள் மணிசமகலைக் காப்பியம் கூறுவலத,  

   “காதைர் இறப்பிற் கலைஜயரி ஜோத்தி  
   ஊதுலைக் குருகின் உயிர்த்தகத் தைங்காது  
   இன்னுயிர் ஈவர் ஈயார் ஆயின்  
   நன்னீர்ப் ஜோய்லகயி ைளிஜயரி புகுவர் 
   நளிஜயரி புகாஅ ராயின் அன்ேஜராடு 

   உைனுலற வாழ்க்லகக்கு சநாற்றுஉைம்பு அடுவர்”  
      (மணி. ஊரைர் உலரத்த காலத, 42-47) 
எை உலரக்கிறது. சோரில் கைவன் உயிர் நீத்தான் எனின், அவலைக் ஜகான்ற சவலிைால் 
தன்லையும் மாய்த்துக்ஜகாள்வாள் ஜேண் என்ேலத, 

   “நீத்த கைவன் நீர்த்த சவலின்  

   சேஎத்த மலைவி ஆஞ்சி யானும்” (ஜதால்.புறத்.19:12-13) 
எைத் ஜதால்காப்பியம் குறிக்கிறது. 
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விருந்சதாம்ேல் 
 தமிழர்களின் உயர்ேண்புகளில் ஒன்று விருந்சதாம்ேல் ஆகும். விருந்திைர் புறத்திருக்கச் 
ோவாமருந்சத கிலைத்தாலும் தனியாக உண்ைாத தன்லமக்குரிசயார் தமிழர்கள் என்ேலத, 

   “உண்ைால் அம்ம இவ்வுைகம் - இந்திரர் 
   அமிழ்தம் இலயவ தாயினும் இனிஜதைத் 

   தமியர் உண்ைலும் இைசர”           (புறம்.182:1-3) 
எனும் புறநானூற்றுப் ோைைடிகள் சுட்டுவதன்வழி அறியைாம். சிறுகுடிகிழான் ேண்ைலைப் 
ோராட்டிச் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் ோடியலத, 

   “ஜோய்யா எழிலி ஜேய்விைம் சநாக்கி  
   முட்லை ஜகாண்டு வன்புைம் சேரும் 
   சிறுநுண் எறும்பின் சில்ஒழுக்கு ஏய்ப்ே 

   சோறுலைக் லகயர் வீறுவீறு இயங்கும்”       (புறம்.173:5-8) 
எனும் புறநானூற்றுப் ோைைடிகள்வழி அறியைாம்.  அப்ேசிப்ேணி மருத்துவைாம் ேண்ைலை, 
‘யான் வாழும் நாளும் ேண்ைன் வாழிய’ எைப் புைவர் ோடுகிறார். 

 விருந்திைலரப் சேைாத வாழ்க்லக ஜேம்லம இல்ைாத வாழ்க்லக “விருந்துண்டு ஒளிக்கும் 
திருந்தா வாழ்க்லக” எைப் ஜேருங்குன்றூர்க் கிழார் ோைைடியின் வழியாகக் கூறுகிறார். 
 ேங்ககாைக் குைமகளிர், தன்னிைம் உள்ள உைவு மிகக்குலறவாக இருப்பினும், விருந்திைர் 
ேைராய் வரக்கண்டும் துன்ேமின்றியும் அலைவலரயும் முலறயாக வரசவற்றுப் ேகிர்ந்து 
விருந்சதாம்புவர் என்ேலத, 

   “தவச்சிறிது ஆயினும் மிகப்ேைர் என்ைாள் 
   நீள்ஜநடும் ேந்தர் ஊண்முலற ஊட்டும்  

   இற்ஜோலி மகடூஉப் சோை”        (புறம்.331:7-9) 
எை உலறயூர் முதுகூத்தைார் கூறுவலதக் காைமுடிகிறது. இரவில் சநரங்கழித்து விருந்திைர் 
வந்தாலும் மைம் சகாைாமல் ஏற்று விருந்சதாம்பும் ஜேண்டிலர  

   “அல்லில் ஆயினும் விருந்துவரின் உவக்கும்  
   முல்லை ோன்ற கற்பின்  

   ஜமல்லியள் குறுமகள்…”    (நற்.142:9-11)      
எை நற்றிலைப்ோைல் ஜவளிப்ேடுத்துகின்றது. விருந்திைர் வருலகயால் தலைவன் தலைவிக்கு 
இலைசய எழும் ஊைல் உருமாறுகிறது. இல்ைறக் கைலமயாய் விழுமியமாய் விருந்சதாம்ேல் 
இருந்தலத, 

   “எமக்சக வருகதில் விருந்சத சிவப்ோளன்று 
   சிறுமுள் ஜளயிறு சதான்ற  

   முறுவல் ஜகாண்ை முகங்காண் கம்சம”   (நற்.120:10-12)      
என்று நற்றிலைப் ோைைடிகள் புைப்ேடுத்துகின்றை. 
 தலைவி வாலைக்காைத்தில் ஜகாழுநன் வருவான் எைக் காத்திருக்கிறாள். வாலைக்காைம் 
எப்சோது வரும் என்ேலத எவரிைமாவது சகட்டுத் ஜதரிந்து ஜகாள்ள நிலைக்கிறாள். அப்சோது 
துறவி ஒருவர் வருகிறார். அவர் மைம் குளிருமாறு சேசி வாலை வருவது எப்சோது எைக் 
சகட்ேலத,  

   “ஆசுஇல் ஜதருவில் நாய்இல் வியன்கலை  
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   ஜேந்ஜநல் அமலை ஜவண்லம ஜவள்ளிழுது 
   ஓர்இல் பிச்லே ஆர மாந்தி 
   அற்சிர ஜவய்ய ஜவப்ேத் தண்ணீர் 
   சேமச் ஜேப்பில் ஜேறீஇயசரா நீசய 
   மின்னிலை நடுங்கும் கலைப்ஜேயல் வாலை 
   எக்கால் வருவது என்றி  

   அக்கால் வருவர்எம் காத சைாசர”          (குறுந்.277) 

எனும் குறுந்ஜதாலகப் ோைல் சுட்டுகின்றது. “நாய் இல்ைாத வீட்டில் ஜேந்ஜநல் அரிசிச்சோறும் 
ஜவண்லமயாை ஜநய்யும் தங்களுக்குக் கிலைக்கட்டும். வயிறு நிலறய உண்ைபின் ஜவந்நீலரத் 
தங்கள் கமண்ைைத்தில் ஜேறுவீராக” எை அத்துறவியின் ேசிதீர்க்கும் வழிலயயும் புைப்ேடுத்துகிறார் 
ஓரிற்பிச்லேயார்.  

இரக்கவுைர்வு   
 சேகன் என்னும் மன்ைன் தன் மலைவி கண்ைகிலயப் பிரிந்து வாழ்கிறான். ேரிசில் 
சவண்டிப் ோடி வந்த புைவர்களாை கபிைர், அரிசில்கிழார் ஆகிசயார் கண்ைகிக்காக இரக்கப்ேட்டு 
மன்ைா ‘யாம் விரும்பும் ேரிசில் நீவிர் இருவரும் சேர்ந்து வாழ்வசத ஆகும்’ எைச் கூறுகின்றைர். 

      “…இன்ைாது  
   இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் ஜேல்ைாள்  
   முலையகம் நலைப்ே விம்மி    

   சூழல்இலை வதுசோல் அழுதைள் ஜேரிசத”      (புறம்.143:12-15)   
எைக் கபிைர் சவதலைப்ேடுகிறார். சமலும், 

       “...காந்தள் 
   முலகபுலர விரலின் கண்ணீர் துலையா 
   யாம்அவன் கிலளஞசரம் அல்சைம் சகள்இனி  
   எம்சோல் ஒருத்தி நைன்நயந்து என்றும் 

   வரூஉம் என்ே”     (புறம்.144:8-12)           
என்று சேகனின் மலைவி கூறுவலதப் சேகனிைம் உலரக்கிறார் ேரைர். 
 முரசுகட்டிலில் தூக்கம் சோட்ை முதல் மனிதன் எைப் புதுக்கவிலதக்காரர்களால் 
நலகமுரண்ேைச் ஜோல்ைப்ேடும் புைவர் சமாசிகீரைார். சேரல் இரும்ஜோலறலய நாடி வந்தசோது 
கலளப்ோல் முரசுகட்டிலில் தூங்கிவிடுகிறார். அங்கு வந்த அரேன் இலதக் கண்டு சிைமாகாமல், 
அரசு நியதிப்ேடி வாளால் ஜவட்ைாமல் இருந்தசதாடு, புைவர் தூங்க ஏதுவாகக் கவரி வீசிய 
கனிவுறு காட்சிலயப் புறநானூறு ஒரு குறும்ேைமாகப் ேதிவு ஜேய்கிறது. 

   “நுலரமுகந் தன்ை ஜமன்பூஞ் சேக்லக 
   அறியாது ஏறிய என்லைத் ஜதறுவர 
   இருோற் ேடுக்கும் நின்வாள் வாய்ஒழித்தலத 
   அதூஉம் ோலும் நற்றமிழ் முழுதுஅறிதல்  
   அதஜைாடும் அலமயாது அணுக வந்துநின் 
   மதனுலை முழவுத்சதாள் ஓச்சித் தண்ஜைை 

   வீசி சயாசய…”                         (புறம்.50:7-13)   
எை சமாசிகீரைார் இரும்ஜோலறயின் கனிந்த உள்ளத்லத வியந்து ோடுகிறார். 
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ஜகாலை  
 வறுலமயில் வாடிய புைவர்கள் மன்ைர்களிைம் திரும்ேத்திரும்ேச் ஜேன்றாலும் 
மைங்சகாைாது ேரிசில் நல்கிய ஜகாலையுள்ளம் ேலைத்தவர்கலளப் புறநானூறு இைம் 
காட்டியிருக்கிறது. பிட்ைங்ஜகாற்றனின் ஜகாலையுள்ளத்லதக் காரிக்கண்ைைார், 

   “இன்று ஜேலினும் தருசம சிறுவலர 
   நின்று ஜேயினும் தருசம பின்னும்  
   முன்சை தந்தஜைன் என்ைாது துன்னி 
   லவகலும் ஜேலினும் ஜோய்யைன் ஆகி 

   யாம்சவண்டி யாங்குஎம் வறுங்கைம் நிலறப்சோன்”    (புறம்.171:1-5)    
எை வியந்து ோடுகிறார். அதியமானின் ஜகாலையுள்ளத்லத ஔலவயார் ோடும்சோது ேைநாட்கள் 
ஜதாைர்ந்து ேரிசில் சவண்டிச் ஜேன்றாலும், ேைர் புலைசூழச் ஜேன்றாலும் முதல்நான் கண்ைது 
சோைசவ மகிழ்ந்து மைம்சகாைாது ேரிசில் தருவான் எைப் ோராட்டுவலத, 

   “ஒருநாள் ஜேல்ைைம் இருநாள் ஜேல்ைைம் 
   ேைநாள் ேயின்று ேைஜராடு ஜேல்லினும்  

   தலைநாள் சோன்ற விருப்பிைன் மாசதா”     (புறம்.101:1-3)   
எைப் ோடிப் ேரவுகிறார் ஔலவயார். 

ஜதாகுப்புலர 
 ேங்க காை மக்கள் காதலிலும் (அகம்) வீரத்திலும் (புறம்) சிறந்து விளங்கியுள்ளலமக்குச் 
ோன்று ேகர்வைசவ ேங்க இைக்கியங்கள். அவ்விைக்கியங்கள் தம் ேமகாைத்தில் வாழ்ந்த மக்களது 
மனிதசநயப் ேண்புகலளச் ேமகாை மக்களுக்கு நைப்பியலை எடுத்துலரக்கும் சநாக்கிலும் 
அடுத்தடுத்த தலைமுலற மக்களுக்கு அறிவுறுத்தும் சநாக்கிலும் விதந்து சேசியுள்ளை எைைாம். 
இைக்கியங்கள் மனிதன் சமற்ஜகாள்ள சவண்டிய இைக்கிலை எடுத்தியம்பும் தன்லமயை. 
இவ்எடுத்தியம்பும் தன்லமலயச் ேங்க இைக்கியங்கள் ஜேவ்வசை ஜேய்துள்ளை எைைாம்.  

ோர்லவ நூல்கள் 

 ஜகௌமாரீஸ்வரி, எஸ்.(ேதி.), 2009, ஜதால்காப்பியம் ஜோருளதிகாரம் இளம்பூரைர் உலர, 
ோரதா ேதிப்ேகம், ஜேன்லை. 

 ோமி சிதம்ேரைார், 2014, குறுந்ஜதாலகப் ஜேருஞ்ஜேல்வம், பூம்புகார்ப் ேதிப்ேகம், ஜேன்லை. 
 சோமசுந்தரைார், ஜோ.சவ., 1972, ேத்துப்ோட்டு ேகுதி (1), திருஜநல்சவலி ஜதன்னிந்திய லேவ 

சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், ஜேன்லை. 
 தண்ைோணி, துலர.(உ.ஆ.), 2010(மு.ே.), மணிசமகலை ஜதளிவுலர, உமா ேதிப்ேகம், ஜேன்லை. 
 தமிழமுதன் மு.(உ.ஆ.), 2012(மு.ே.), கலித்ஜதாலக மூைமும் உலரயும், ோரதா ேதிப்ேகம், ஜேன்லை,  
 துலரோமிப்பிள்லள ஔலவ சு., 2010(மு.ே.), புறநானூறு மூைமும் உலரயும் ஜதாகுதி (2), பூம்புகார்ப் 

ேதிப்ேகம், ஜேன்லை. 
 நாராயைோமி ஐயர் பின்ைத்தூர், (உ.ஆ.), 1952(மு.ே.), நற்றிலை மூைமும் உலரயும், 

திருஜநல்சவலித் ஜதன்னிந்திய லேவ சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், ஜேன்லை. 
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குறுந்நதாலகத் திறனுலரகள் - நூல் மதிப்பீடு 

 கா.ராஜகணபதி 
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் 

அண்ணாமனலப் பல்கனலக்கழகம் 
அண்ணாமனலநகர்.  

செவ்விலக்கிய நூல்களுள் ஒன்ைாகிய குறுந்சதானகக்குப் பல பதிப்புக்களும் உனரகளும் 
சவளிவந்துள்ளை. அகதகபால் பத்சதான்பதாம் நூற்ைாண்டு சதாடங்கி இருப்பத்கதாராம் 
நூற்ைாண்டு வனரயிலும் அந்நூல் குறித்துக் கட்டுனரகளும், நூல்களும் பல எழுதப்பட்டுள்ளை. 
நூல்களின் அனமப்பு நினலகளுக்ககற்ப அவற்றினை அறிமுக நூல்களாகவும், விளக்கவியல் 
நூல்களாகவும், இரெனைொர் நூல்களாகவும், திைைாய்வு நூல்களாகவும் வனகப்படுத்தலாம். 
அவ்வனகயில்  ஆ.மணி என்பவர் ‘குறுந்சதானகத் திைனுனரகள்’ எனும் நூல் ஒன்னை எழுதி 
சவளியிட்டுள்ளார். அது எவ்வனக நூல் என்பதனை அறிமுகப்படுத்தி, மதிப்பீடு செய்வது 
இக்கட்டுனரயின் கநாக்கமாகும். 

மதிப்பீடு - விளக்கம் 
 மதிப்பீடு என்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் ‘Evaluation’ ‘Evaluate’ எனும் சபாருனளக் கூகுள் 
சமாழிசபயர்ப்புத் தருகின்ைது. யுனிவர்ெல் டீலக்ஸ் டிக்ஸைரி ‘Evaluate’ எனும் சபாருனளத் 
தருகின்ைது(பக்.628).  

 மதிப்பீட்டின் அவசியத்னதத் தி.சு. நடராென் “இலக்கியத்தின் செல்சநறினய அனடயாளங் 
காட்டுகின்ை விமரிெை ரீதியாை மதிப்பீடு (Critical Evaluation) இலக்கியத்திற்கு 

அடிப்பனடயாைசதாரு கதனவ” (1126:12) என்கின்ைார். 
 ஆககவ மதிப்பீடு என்பது ஒரு நூலின் தன்னமகனள எடுத்துனரத்து அதன் நினைகுனைகனளச் 
சுட்டிக்காட்டி விளக்குவதாகும். 

நூல் அறிமுகம் 
இந்நூல் 1115 மார்ச்சில் முதல் பதிப்பாகக் சகங்குவார்பட்டித் தமிழன்னை ஆய்வகத்தின் 

மூலம் சவளிவந்துள்ளது. இதனுள் குறுந்சதானகனய மட்டும் னமயப்படுத்திப் பதினைந்து ஆய்வுக் 
கட்டுனரகள் உள்ளை. பல்கவறு கல்லூரிகள், தமிழ் மன்ைங்கள் முதலியவற்றில் நனடசபற்ை 
கருத்தரங்குகளில் பங்ககற்கும்வண்ணம் இந்நூலாசிரியரால் (அதுநாள்வனர) 17 ஆய்வுக்கட்டுனரகள்  
எழுதப்சபற்றுள்ளை. அவற்றுள் குறுந்சதானகநூனல னமயமிட்டு எழுதப்சபற்றுள்ள பதினைந்து 
கட்டுனரகள் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு நூலாக்கப்பட்டுள்ளை. இதனைப் பதிப்புப் பின்புல உனர, 

“குறுந்சதானகத் திைனுனரகள் என்ை இந்நூல் இந்நூலாசிரியரது முனைவர் பட்ட 
ஆய்வின் இரண்டாம் ஆண்டு(2999,சூன்) முதல் எழுதப்பட்ட 17 ஆய்வுனரகளிலிருந்து 
சதாகுக்கப்பட்ட 25 கட்டுனரகளின் சதாகுப்பாகும். அக்கட்டுனரகள் அனவ நூல்களில் 
சவளிவந்த கால அடிப்பனடயில் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளை. 
முதல் கட்டுனர மதுனரத் தியாகராெர் கல்லூரியில் படிக்கப்சபற்ை கருத்தரங்கக் 
கட்டுனர ஆகும். ஆய்வு என்ை நினலயில் இவ்வுனரகய இந்நூலாசிரியரின் முதல் 
உனரப் சபாழிவாகும்” (1115:8)  

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. 
பதினைந்து கட்டுனரகளின் கபாக்குகள் 

‘தி.செௌ.  அரங்கைாரின் குறுந்சதானக உனரத்திைன்’ எனும் கட்டுனர அவரது 
உனரத்தன்னமகனள எடுத்து விளக்குகின்ைது. முதல் உனர கினடக்கப்சபைாத சூழலில் அரங்கைாரின் 
உனரகய குறுந்சதானகக்கு எழுந்த முதல் உனரப் பதிப்பாகும் என்பனத அவரது உனரப்பதிப்பில் 
உள்ள முத்துரத்ந முதலியாரது முகவுனரனய கமற்ககாளாகக் காட்டி விளக்கியுள்ளது. அரங்கைாரது 
வாழ்க்னகப் பகுதியும் பதிப்புப் பற்றிய அறிமுகமும் இடம்சபற்றுள்ளை. அப்பதிப்பு மூன்று 
பகுப்புக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுத் தினண வகுத்துக் கூறுதல், புலவர் சபயர், பாடலின் சபாருள், 
அகராதிப் சபாருள் அளித்தல், சிைப்புப் சபாருள் அளித்தல், உள்ளுனை, இனைச்சி விளக்கம், 
சமய்ப்பாடு, பயன்கூைல், சுவடிகளின் நினலனயச் சுட்டுதல், கூன் சபற்ை பாடனலச் சுட்டுதல் என்று 
உனரத்திைன் ஆராயப்பட்டுள்ளது. 
 குறுந்சதானகயின் முதற்பதிப்புத் தற்கபாது சென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி 
நிறுவைத்தின்வழி மீள்அச்சுச் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 குறுந்சதானக குறுகிய பாடல்களின் சதானகநூல் எனும் கருத்னத மறுஆய்வு செய்யும் 
கபாக்கில் எழுதப்பட்டுள்ளது, ‘குறுந்சதானக குறுகிய பாடல்களின் சதானகதாைா?’ எனும் 
கட்டுனர. குறுந்சதானக, ஐங்குறுநூறு ஆகிய இரு நூல்களின் பாடல் அடிகள் ஒப்புனம 
செய்யப்பட்டுள்ளது. குறுந்சதானகயில் நான்கு அடிகனளக் சகாண்ட பாடல்கள் முப்பத்சதட்டு, 
ஐங்குறுநூற்றுள் மூன்று அடிகனளக்சகாண்ட பாடல்கள் ஐம்பத்து இரண்டு. ஆககவ, 
ஐங்குறுநூற்றிற்கக குறுகிய பாடல்களின் சதானகநூல் என்பது ஏற்புனடயதாகும். குறுந்சதானகக்கு 

“2. உரிநானூறு (உரிப்சபாருளால் சிைந்த நானூறு பாடல்களின் சதானக) 
1.அகவல்நானூறு (அகவற்பாவிலனமந்த நானூறு பாடல்களின் சதானக) 
1.நறுந்சதானக நானூறு (நல்ல குறுந்சதானக என்பதன் சபாருனள உள்வாங்கி 

அனமந்த தனலப்பு) ஆகிய சபயர்கனளச் சுட்டலாம்” (1115:17)  
எனும் பரிந்துனர எடுத்துக்காட்டப் பட்டுள்ளது. 
 ‘குறுந்சதானகப் பதிப்பு வரலாறு’ எனும் கட்டுனர குறுந்சதானகப் பதிப்புக்கனள ஆண்டுகள் 
அடிப்பனடயில் வரினெயாக அறிமுகப்படுத்துகின்ைது.  அவ்வறிமுகத்தில் 2925-இல் 
தி.செௌ.அரங்கைாரின் உனரப் பதிப்புத் சதாடங்கி 2999-இல் வர்த்தமாைன் பதிப்பகத்தின்வழி 
சவளியாை இரா.பிகரமாவின் குறுந்சதானக உனர வனரயாை தகவல்கள் உள்ளை. ஒவ்சவாரு 
பதிப்புக் குறித்த ஒரு சிறு விளக்கங்கனளயும் தந்துள்ளது. 

இக்கட்டுனரயின் நினைவுப் பகுதியில்  

“முழுனம நினலயில் அனமந்த இப்பதிப்புக்கனளத் தவிர, கதர்ந்சதடுத்த பாடல்களுக்கு 
மு.வ.வின் குறுந்சதானக விருந்து, குறுந்சதானகச் செல்வம், சகாங்குகதர் வாழ்க்னக, 
சுருளியாண்டிப் பாவலர் எழுதிய குறுந்சதானக விருந்து, மு.ரா. சபருமாளின் எளிய 
சொற்களில் இனிய குறுந்சதானக ஆகிய நூல்கள் சவளிவந்துள்ளை” (1115: 11)  

எனும் கருத்து உள்ளது. இவற்றுள் மு.வ.வின் குறுந்சதானகச் செல்வம், சகாங்குகதர் வாழ்க்னக 
ஆகிய இருநூல்கனளயும் உனரப் பதிப்பு நூல்களாகக் கருத முடியாது. குறுந்சதானகச் செல்வம் 
எனும் நூலிலுள்ள அவரது எழுத்துனரயாைது குறுந்சதானகப் பாக்கனளக் கனதயனமப்பு நினல, 
உலக நிகழ்வுகள், உணர்ச்சிப் கபாக்கு ஆகியவற்கைாடு இனணக்கும் விதத்திலும் அனமந்துள்ளது. 
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குறுந்சதானகயில் தனலவன் கூற்ைாக வரும் இரண்டாம் பாடலில் உள்ள சிவன்-தருமி 
சதாடர்புனடய கனதகள் ஏற்புனடத்தன்று என்பனத விளக்குவதற்காக எழுதப்பட்ட திைைாய்வு 
நூகல ‘சகாங்குகதர் வாழ்க்னக’ எனும் நூலாகும். அது திைைாய்வு நூல் என்பதனை  

“காதலியின் கூந்தல் மணத்துக்கு நிகர் இல்னல என்ை காதலன் பாராட்னடகய 
தும்பினய கநாக்கிய விைாவாக மாற்றி அனமக்கின்ைார் புலவர் இனையைார். தனலவன், 
தனலவி, தும்பி, விைா இனவ எல்லாம் புலவரின் கற்பனை, இந்தக்காதல் உணர்வு 
மட்டும் என்றும் உள்ளது. ஆதலின் இது உள்ளது புனைந்த கற்பனையாகும். 
கனதயின்படி இப்பாட்டு, பாண்டிமாகதவியின் கூந்தலின் மணத்னதக் குறித்து எழுந்த 
ஆராய்ச்சியாகின்ைது. செயகுன்றில் பாண்டியன் துனணகயாடு இருந்தகபாது அவன் 
உள்ளத்தில் எழுந்த ஐயம், தருமி சபாற்கிழினய விரும்பிப் பாட்னடக் சகாணர்தல், 
ெங்கப் புலவர்களில் சிைந்த புலவர் நக்கீரைார் பாட்னடக் குற்ைங்கூைல் முதலியை 
யாவும் அந்த ஆராய்ச்சினய ஒட்டி அனமந்த கற்பனைகள்; இல்லது புனைந்த 
கற்பனைகள்” (2954:11)  

எனும் பகுதிகள் உணர்த்துகின்ைை. 
அகதகபால் மு.ரா. சபருமாள் முதலியார் கவினத நினலயில் எழுதிய நூகல எளிய 

சொற்களில் இனிய குறுந்சதானக எனும் நூலாகும். 
ஆககவ இந்நூல்கனள உனரநூல்களாககவா, பதிப்பு நூல்களாககவா கருத முடியாது. 
‘குறுந்சதானகத் தினண கவறுபாடுகள்’ எனும் கட்டுனர தி.செௌ. அரங்கைார், மர்கர 

எஸ்.இராெம், புலியூர்க் ககசிகன், ொமி.சிதம்பரைார், மு.ெண்முகம் பிள்னள ஆகிகயாரது 
பதிப்புக்களிலுள்ள குறுந்சதானகப் பாடல் தினணகனள வனகசதானக செய்து, தினண 
கவறுபடுமிடங்கனள விளக்கியுள்ளது. பாடலுக்குரிய தினணனயக் குறிக்கும் நினல 
ஆராயப்பட்டுள்ளது. இப்பதிப்புக்களுள் தினண அனமப்பில் 27 பாடல்கள் கவறுபட்ட 
தன்னமகனளக் சகாண்டனதக் குறிப்பிடுகின்ைது. தினண வனகப்பாடு, தினணகவறுபடுமிடங்கள் 
அட்டவனணயில் அளிக்கப்சபற்றுள்ளது. 

ெமுதாய மதிப்னப உணர்த்துவதற்கு ‘உள்ளுனை’ எனும் உத்தியாைது ெங்கப் புலவர்களால் 
னகயாளப்பட்டுள்ளது என்பதனைச் சுட்டிக்காட்டும் கநாக்கில் ‘உள்ளுனையும் ெமுதாயச் சீர்திருத்த 
விழுமியமும் என்ை கட்டுனர உள்ளது. குறுந்சதானகயில் காணப்படும்  உள்ளுனைப் பாடல்கனளத் 
கதர்ந்சதடுப்பதற்குத் துனணயாகத் தி.செௌ.அரங்கைார் உள்ளுனை இருப்பதாக எழுதியுள்ள 28 
பாடல்கனள ஆராயும் கபாக்கில் அனமந்துள்ளது. அவ்வுள்ளுனைப் பாடல்கள் தனலவன் பரத்தனம 
நாடிச் சென்ைகபாதும் களவிற்குப் பின் திருமணத்னதத் தள்ளிப்கபாட்டகபாதும், 
உடன்கபாக்கின்கபாதும் ஆகிய மூன்று நினலகளில் அனமகின்ைை. 

பரத்தனம நாட்டம், களவுக்கால நீட்டிப்பு ஆகியனவ ெமுதாயத்தில் நிலவும் குற்ைங்களாகும். 
அக்குற்ைங்கனள நாகரிகமாை முனையிலும் மனைமுகமாை முனையிலும் உணர்த்தகவ புலவர்களால் 
உள்ளுனை உத்தி பயன்படுத்தப் சபற்றுள்ளது எனும் கருத்து முன்னவக்கப்சபற்றுள்ளது. 

ஆயினும், உள்ளுனைக்குக் கட்டுனரயில் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கங்கள் கபால் 
ெமுதாயச் சீர்திருத்தத்திற்கும் விழுமியத்திற்கும் சிறு சிறு விளக்கங்கள் தந்திருக்கலாம்.  

‘யாரு மில்னலத் தாகை கள்வன்’ (குறுந்-15) என்று சதாடங்கும் பாடலின் முதலடி இறுதிச் 
சீரிலுள்ள சொல்னல ‘கள்வன்’, ‘களவன்’ ஆகிய இருநினலகளில் உனரயாசிரியர்கள் 
எடுத்தாளுகின்ைைர். அவற்றுள் சபாருத்தமாை சொல்னலக் கண்டறிவகத ‘கள்வைா? களவைா’ 
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எனும் கட்டுனரயாகும். கள்வன், களவன் ஆகிய இருசொற்களுக்குமாை சபாருள் 
எடுத்துனரக்கப்பட்டுள்ளது. 

ெங்கப் பாக்களில் கள்வன் எனும் சொல் பதினைந்து இடங்களிலும், தனலவன் தன் 
இயல்பிலிருந்து மாறுபடுகின்ைகபாது கடியப்படும் சூழல்களில் வந்துள்ளனதயும் கள்வன் எனும் 
சொல் தனலவனைக் குறிக்கும் கநாக்கில் இல்லாதனதயும் உரிய ொன்றுகளுடன் சுட்டியுள்ளது 
இக்கட்டுனர. 

ெங்கப்பாக்களின் மரனபசயாட்டிப் பார்க்கின்ைசபாழுது கள்வன் எனும் சொல்கல 
குறுந்சதானக 15-ஆம் பாடலின் முதலடி நான்காம் சீரில் வரும் என்று விளக்கப் சபற்றுள்ளது. 

குறுந்சதானகயில் பதிைான்கு பாடல்களில் கபார் நிகழ்வுகள் இடம் சபற்றுள்ளனத 
எடுத்துனரப்பது ‘குறுந்சதானகயில் கபாரியல் செய்திகள்’ எனும் கட்டுனரயாகும். இவற்றுள் 
அதிகமாக ஆறு பாடல்கனளப் பாடியவர் பரணர் ஆவார் எனும் தகவல் உள்ளது. அகப்பாடல்களில் 
புைச்செய்திகள் வந்துள்ளதால் ‘அகப்புைம்’ என்ை இலக்கணப்பகுப்பு வளர்ச்சிசபறுவதற்கு இதனை 
முன்கைாடியாகக் கருதலாம் என்று கூைப்பட்டுள்ளது. 

குறுந்சதானகயிலுள்ள புைம் பற்றிய பதிைான்கு பாடல்களுகம குறுநில மன்ைர்களின் 
கபார்ச்செய்திகனளச் சொல்லுகின்ைை. சபருநில மன்ைர்கள் பற்றிச் சொல்லவில்னல என்பனதயும் 
அகப்பாடலில் புைச்செய்திகனளப் புலவர்கள் கூறுவதற்குக் காரணம் என்பனதயும் கண்டறிய 
கவண்டும் என்பனதயும் இக்கட்டுனர கபசுகின்ைது. 

‘கொ.அருணாெல கதசிகரின் குறுந்சதானகப் பதிப்பு சநறிகள்’ என்ை கட்டுனரயில் 2911இல் 
சவளிவந்துள்ள அவரது பதிப்பு சநறிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2911இல் அவர் 
குறுந்சதானக மூலத்னத மட்டும் பதிப்பித்தார் எனும் கருத்துச் ெரி, 2917இல் கதசிகர் 
குறுந்சதானகனய உனரயுடன் சவளியிட்டார் எனும் கருத்துத் தவறு என்பது தகுந்த 
ஆதாரங்களுடன் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இவரது பதிப்புசநறிகளாகத் தினணனயத் 
தனலப்பாகத் தருதல், குறுந்சதானகப் பாடல், துனை, புலவர், சபயர், பின்னினணப்புக்கள் ஆகியனவ 
காணப்படுவனதயும் குறித்துள்ளது. 

‘கூதளி’ என்ை தாவரத்னதச் செடி என்பதா, சகாடி என்பதா, மரம் என்பதா என்பதில் 
உனரயாசிரியர்களினடகய நிலவும் கருத்து கவறுபாடுகனளக் குறிப்பிட்டுச் ெரியாை சபாருனளக் 
குறிப்பகத ‘கூதளி செடியா? சகாடியா? மரமா?’ எனும் கட்டுனர. ெங்கப்பாடல்களில் பன்னிரண்டு 
இடங்களில் கூதளி எனும் சொல் வந்துள்ளனதக் கட்டுனர குறிக்கின்ைது. கூதளினயத் தி. செௌ.அ., 
ந.மு.கவ., ஆர். கவங்கடாெலம், ொமி.சிதம்பரைார், மு.ெ. முதலிகயார் செடி என்றும் உ.கவ.ொ. 
செடி, மரம் என்று கூறியனதயும், ரா.இரா., சபா.கவ.கொ முதலிகயார் சகாடி என்று கூறியனதயும், 
பி.எல்.ொமி செடி என்றும் சகாடி என்றும் கூறியனதயும் சப.சீனிவாென் சகாடி என்று கூறியனதயும் 
சுட்டிக்காட்டி அவ்வாறு நான்கு வனகக் கருத்தாக்கங்களுள் சகாடி என்று கருதுவகத 
சபாருத்தமுனடயதாகும் என்கின்ைது இக்கட்டுனர. இதற்கு அரணாகக் குறுந்சதானக 61 ஆம் 
பாடலும் அகநானூறு 155 ஆம் பாடலும் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளை. 

குறுந்சதானகயில் ஐந்து பாடல்கள் (குறுந் 8, 81, 264, 164, 171) பரத்னத  
கூற்றுக்குரியைவாக உள்ளை என்பதனை விளக்குவகத ‘குறுந்சதானகப் பரத்னதயர் கூற்றுப் 
பாடல்கள்’ எனும் கட்டுனர. முதல் பகுதியில் பரத்னதயருக்காை சொல் விளக்கம் 
ஆராயப்பட்டுள்ளது. பரத்னதயர் கூற்றிலுள்ள ஐந்து பாடல்களும் புலப்படுத்தும் உணர்வு 
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நினலகளும் சொல்லப்பட்டுள்ளை. ஏக்கம், சபருமிதம், நனகச்சுனவ உணர்வு, பக்குவநினல, 
அன்புநினல, அச்ெநினல ஆகியனவ பரத்னதயரிடம் இருக்கின்ைை என்பது கட்டுனரயின் ொராம்ெம். 

‘ஔனவ, சவள்ளிவீதி அகப்பாடல்கள்’ எனும் இக்கட்டுனர குறுந்சதானகயிலுள்ள 
ஔனவயாரது பதினைந்து பாடல்கனளயும் சவள்ளிவீதியாரது எட்டுப் பாடல்கனளயும் இனணத்து 
இருபத்து மூன்று பாடல்களின் னமயத்னத அலசி ஆராய்கின்ைது. இவ்விருவரது பாடல்களின் 
சபாருண்னமகள் பிரிவுக்காலத் தனலவி, தனலவனின் உள்ளப் புலம்பல், அைத்சதாடு நிற்ைல், 
பரத்னதயின் எண்ணச் செருக்கு, செவிலியின் வருத்தம் ஆகியனவ இருப்பனதத் சதரிவிக்கின்ைது. 

சவள்ளிவீதியார், ஔனவயார் இருவரும் ெமகாலத்தவர்; இவர்களது காதல் வாழ்வு சிைப்பாக 
அனமயவில்னல; இருவரும் ெங்க இலக்கியச் செய்யுள் மரபிலிருந்து சநகிழ்ச்சி சபற்ைவர்கள் ஆகிய 
கருத்துக்கள் எடுத்துனரக்கப்பட்டுள்ளை. இக்கட்டுனரயில் பாடல்கனள ஆராய்ந்தகதாடு நிற்காமல், 
பாடல் இயற்றியவர்கள் வாழ்க்னகப் பின்புலமும் ஆராயப்பட்டுள்ளனம குறிக்கத்தக்கதாகும். 

தி.செௌ.அ., உ.கவ.ொ., ரா.இரா., ஆகிகயாரது பதிப்புக்களில் காணலாகும் 
பாடகவறுபாடுகனள வனகப்படுத்தி, எண்ணிக்னக அடிப்பனடயில் அவற்றுள் சில 
பாடகவறுபாடுகனள எடுத்துக்காட்டி உனரப்பது ‘குறுந்சதானகப் பாட கவறுபாடுகள்’ எனும் 
கட்டுனர. இம்மூவரது பாடகவறுபாடுகளும் அட்டவனணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. 
இம்மூவர்களுள் ரா. இரா.வின் பதிப்பு மிகுதியாை பாடகவறுபாடுகனளக் சகாண்டுள்ளது என்பதும் 
சொல்லப்பட்டுள்ளது. 

குறுந்சதானகயின் ஆளுனமனய விளக்கியுனரப்பது ‘குறுந்சதானகயின் பல்துனை ஆளுனம’ 
எனும் கட்டுனர. குறுந்சதானகயின் ‘சகாங்குகதர் வாழ்க்னக’ எனும் இரண்டாம் பாடலில் வரும் 
சிவன்-தருமிக்காகப் சபாற்கிழி சபற்றுத் தந்த கனத முதன்முதலாகக் கல்லாடத்தில் 
ஆளப்பட்டுள்ளது என்பதும் பின்ைர் வந்த திருவாலவாயுனடயார் புராணம்,  கடம்பவை புராணம், 
திருவினளயாடல் புராணம், சீகாளத்திப் புராணம், பாண்டிக்ககானவ, தமிழ் விடுதூது, தமிழ் நாவலர் 
ெரினத ஆகிய நூல்களில் வழிசமாழியப்பட்டுள்ளது என்பதும் கூைப்பட்டுள்ளது. அப்பாடல் 
உனரகளில் அதிகமாை முனை எடுத்து விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

உனரயாசிரியர்களால் 726 இடங்களில் குறுந்சதானகப் பாடல்கள் கமற்ககாளாகக் 
காட்டப்பட்டுள்ளை. அவற்றுள் நச்சிைார்க்கினியர் மிகுதியாக 118 பாடல்கனளப் 
பயன்படுத்தியுள்ளார். 

பாரதிதாென், மு.ரா.சபருமாள்முதலியார் கவினத நினலயில் குறுந்சதானகப் பாக்கனள 
விளக்கியுள்ளைர். 

குறுந். 41-ம் பாடலின் தாக்கம் புதுக்கவினதகள், தினரப்படங்களில் பயின்று வந்துள்ளது. 
குறுந்சதானக ஆய்வுகள், நூல்கள், கட்டுனரகள் ஆகியனவகள் மூலம் ‘குறுந்சதானக ஆய்வடங்கல்’ 
சவளியிட கவண்டும் எனும் கருத்து நூலாசிரியரால் முன்னவக்கப்சபற்றுள்ளது. 

‘குறுந்சதானக - முதல் சதானக நூலா?’ எனும் கட்டுனர குறுந்சதானக, நற்றினண, 
ஐங்குறுநூறு ஆகிய மூன்று நூல்களுள் முதல் சதானக நூல் எது என்பனத ஆராய்ந்துள்ளது. 
குறுந்சதானக, நற்றினண, ஐங்குறுநூறு பற்றிய அறிமுகம் உள்ளது. ‘குறுந்சதானகதான் முதல் 
சதானக நூல்’ எனும் உ.கவ.ொவின் கருத்து கமலாய்வு செய்யப்சபற்றுள்ளது. 

‘நல்’ என்ை அனடசமாழி உள்ளதால் ‘நற்றினணதான் முதல் சதானகநூல்’ எனும் 
செல்வநாயகத்தின் கருத்து நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அகதகபால் குனைந்த அடிகனளயுனடய செய்யுட்கனளத் சதாகுப்பவர்கள் முதலில் 
ஐங்குறுநூற்னைகய சதாகுத்திருக்க கவண்டும் என்று கட்டுனர எடுத்துனரத்தாலும் அதனை முதல் 
சதானக நூலாகக் கருதுவதற்கும் சில தனடகள் இருப்பதும் உணர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் 
‘திட்டமிடுதல்’ கநாக்கில் ஐங்குறுநூறு முதல் சதானக நூலாகலாம் என்று முடிவு தரப்பட்டுள்ளது. 

சபண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்னக மணம் உண்டு எனும் கருத்தும் செயற்னக மணம் உண்டு 
எனும் கருத்தும் ஆய்வாளர்களினடகய நிலவி வருகின்ைை. அவற்றுள் சபண்களின் கூந்தலில் 
இயற்னக மணம் இல்னல; செயற்னக மணகம உள்ளது என்று கூறியுள்ள கட்டுனரகய ‘கூந்தலுக்கு 
மணம் உண்டா?’ என்ை கட்டுனர. இதன்சபாருட்டுச் ெங்க இலக்கியப் பாடலடிகள் 
எடுத்துக்காட்டப்பட்டு, அதிலும் குறிப்பாகக் குறுந்சதானகயில் ‘கூந்தல்’ என்ை சபாருளிலுள்ள 
சொற்கள் முப்பது இடங்களில் உள்ளனதயும்  குறிப்பிட்டுள்ளது. நினைவுப்பகுதியில்  

“முல்னல கபான்ை மலர்களாலும் அகில், ஆரம் கபான்ைவற்றின் நறும்புனகயாலும், 
கதுப்சபண்சணய் முதலியை தடவுவதாலுகம கூந்தல் நறுமணம் சபறுகின்ைது என்ை 
உண்னமனய உணர்த்துகின்ைை” (1115:216) 

என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 

முடிவுகள் 
1. பல்கவறு கல்லூரிகள், தமிழ்மன்ைங்கள் முதலியவற்றின் வழியாக நனடசபற்ை 

கருத்தரங்கங்களில் சவளியாகியுள்ள 17 ஆய்வுக்கட்டுனரகளிலிருந்து குறுந்சதானகக்குரிய 
பதினைந்து கட்டுனரகள் நூலாசிரியரால் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு, நூல் வடிவம் சபற்றுள்ளது. 

2. இந்நூலிலுள்ள கட்டுனரகளின் கபாக்கு இது ‘திைைாய்வு வனகனயச் ொர்ந்த நூல்” என்பனத 
உணர்த்துகின்ைது. 

3. இப்பதினைந்து கட்டுனரகள் எழுதப்பட்டுள்ள நினலகளுக்ககற்ப அவற்றினை 2. உனர, 
பதிப்புக்கட்டுனரகள் 1. தினண கவறுபாடு, பாடகவறுபாட்டுக் கட்டுனரகள் 1. இலக்கியக் 
சகாள்னகொர் கட்டுனரகள் 4. பாடலின் அனமப்பு, சதாகுப்பு, புலவர்களது உணர்வுொர் 
கட்டுனரகள் 5. தனிப்பாடல், ஆளுனம விளக்கக் கட்டுனரகள எை வனகப்படுத்தலாம். 
இதன் மூலம் ‘குறுந்சதானகயின் பன்முகத்திைன் சவளிக்சகாணரப்பட்டுள்ளது. 

4. தி.செௌ.அ.வின் குறுந்சதானக உனரத்திைன், கொ. அருணாெலகதசிகரின் குறுந்சதானகப் 
பதிப்பு  சநறிகள் ஆகிய கட்டுனரகள் உனர, பதிப்புக்களின் சநறிமுனைகனளச் 
சுட்டிக்காட்டும் நினலயில் உள்ளை. ‘குறுந்சதானகப் பதிப்பு வரலாறு’ எனும் கட்டுனர 
குறுந்சதானகப் பதிப்புத் சதாடர்புனடய முதன்னமத் தகவல்கனளத் தந்துள்ளது. 

5. மு.வ.வின் சகாங்குகதர் வாழ்க்னக,  குறுந்சதானகச் செல்வம், மு.ரா. சபருமாள் 
முதலியாரின் ‘எளிய சொற்களில் இனிய குறுந்சதானக’ ஆகிய நூல்கள் பதிப்பு நூல்கள் 
ஆகா.  

6. ெமுதாயத்தில் காணலாகும் குற்ைங்கனள நாகரிமாக உணர்த்துவதற்காககவ புலவர்கள் தம் 
பாடல்களில் உள்ளுனை உத்தினயப் பயன்படுத்தியுள்ளைர் எனும் நூலாசிரியரின் கருத்துச் 
சிந்திக்கத்தக்கது. 

7. தினணகவறுபாடு, பாடகவறுபாடு, உனரகவறுபாடு ஆகியவற்னைக் கருவாகக் சகாண்டு 
எழுதப்பட்டுள்ள கட்டுனரகளின் மூலம் குறுந்சதானகக்குப் பாட, தினண கவறுபாடுகள் 
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நீக்கப்பட்டு மரபு ொர்ந்த அறிவியல் தன்னமகயாடு கூடிய செம்மாந்த உனரப்பதிப்பு 
சவளிவரகவண்டும் என்னும் கருத்து நூலாசிரியரால் வலியுறுத்தப் சபற்றுள்ளது. 

8. குறுந்சதானகயின் ஆளுனம விளக்கக்கட்டுனர அனைத்துத் தரப்பிைனரயும் கவரும் 
வனகயில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதில் ‘குறுந்சதானக ஆய்வடங்கல்’ தயாரிக்க கவண்டும் 
எனும் நூலாசிரியரின் கருத்துக் கவைத்தில் சகாள்ளத்தக்கதாகும். 

பார்னவ நூல்கள் 

 அருணாெல கதசிகர் கொ. (பதி.), 2911, குறுந்சதானக மூலம். சென்னை: பி.என். அச்ெகம். 

 அைகவந்தன் இரா. 1121, சபரியாரிய கநாக்கில் குறுந்சதானக ஆய்வு இயல்புகள். கானரக்குடி: 
தாயைம். 

 இராகனவயங்கார். ரா. (உனர.), 2947, குறுந்சதானக விளக்கம். சிதம்பரம்: அண்ணாமனலப் 
பல்கனலக்கழகம். 

 ……..,(உனர.), 2991. குறுந்சதானக விளக்கம். சிதம்பரம்: அண்ணாமனலப் பல்கனலக்கழகம். 

 …….., (உனர.), 1121. குறுந்சதானக விளக்கம். சிதம்பரம்: அண்ணாமனலப் பல்கனலக்கழகம். 

 ொமிநானதயர் உ.கவ. (உனர.), 2917. குறுந்சதானக. சென்னை: ககஸரி அச்சுக்கூடம். 

 …….., (உனர.), 2981. குறுந்சதானக. சிதம்பரம்: அண்ணாமனலப் பல்கனலக்கழகம். 

 திருமாளினகச் செௌரிப் சபருமாளரங்கன் (உனர.),  2925. குறுந்சதானக மூலமும் புத்துனரயும். 
கவலூர்: வித்யாரத்ைாகர அச்சுக்கூடம். 

 செௌரிப்சபருமான் அரங்கைார். தி. (உனர.), 1125. குறுந்சதானக மூலமும் புத்துனரயும் (மீள் அச்சு). 
சென்னை: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம். 

 கொமசுந்தரைார். சபா.கவ. (உனர.), 2962. ஐங்குறுநூறு, சென்னை: னெவசித்தாந்த 
நூற்பதிப்புக்கழகம். 

 சபருமாள் முதலியார். மு.ரா. 2985. எளிய சொற்களில் இனிய குறுந்சதானக. சென்னை: 
பழனியப்பா பிரதர்ஸ். 

 நடராென். தி.சு. 1126. திைைாய்வுக் சகாள்னககளும் அணுகுமுனைகளும். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி 
புக் ெவுஸ் (பி.) லிட்., 

 மணி. ஆ. 1115. குறுந்சதானகத் திைனுனரகள். கதனி, சகங்குவார்பட்டி: தமிழன்னை ஆய்வகம். 

 ராஜகணபதி கா. 1126, கபராசிரியர் ஆ.மணியின் வாழ்க்னக வரலாறு. சென்னை: கனலஞன் 
பதிப்பகம். 

 வரதராென் மு. 2954. சகாங்குகதர் வாழ்க்னக. சென்னை: பாரிநினலயம். 

 ……., 2955. குறுந்சதானகச் செல்வம். சென்னை: பாரிநினலயம். 

 ……, 2956. குறுந்சதானக விருந்து. சென்னை: தாயக சவளியீடு. 

 UNIVERSAL DELUXE DICTIONARY. Coimbatore: Deluxe Publishers. 

 Google Translate - APP - Access on 19.01.2018.  
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 ஆய்வாளர் அணுக நவண்டிய  
கருவி நூல்கள் 

 மு.முனீஸ் மூர்த்தி 
தமிழ் - உதவிப் சேராசிரியர் 

பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி (தன்ைாட்சி) 
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17.  

 காலந்கதாறும் பல்கவறு அணுகுமுனைகனளப் பின்பற்றி இலக்கியங்கனள ஆய்வு செய்யும் 
கவனளயில், அடுத்த தனலமுனை ஆய்வாளர்க்கும் மாணாக்கர்க்கும் ஆய்வில் பின்பற்ை கவண்டிய 
சநறிமுனைகனள, காணகவண்டிய நுட்பங்கனளக் குறித்து அறிவுறுத்திச் செல்ல கவண்டியதும் 
கதனவயாை ஒன்ைாகின்ைது. அவ்வனகயில், பழந்தமிழிலக்கிய ஆய்வு கமற்சகாள்ளும் ஆய்வாளர்கள் 
கவைத்திற் சகாள்ள கவண்டிய சில குறிப்புகனள முன்னவப்பதாக இவ்வுனர அனமகின்ைது. 

பதிப்பும் மறுபதிப்பும் 
 மூலப்பாடலும் உனரயுமாக அனமயும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களுக்குக் காலந்கதாறும் புதிய 
உனரகளும் மறுபதிப்புகளும் கதான்றுவது என்பது அவ்விலக்கியங்களின்மீது ெமகாலத்னதச் 
கெர்ந்தவர் செலுத்தும் ஈடுபாட்னடக் குறிப்பதாக அனமயும். முன் கதான்றிய ஒரு நூனல 
மறுபதிப்புச் செய்தல் எனும் மறுஉற்பத்தி நிகழ்வில் வணிககநாக்கும் இல்லாமல் இல்னல. 
தமிழ்ப்பணி புரிந்த தமிழறிஞர்கனளப் சபருனமப்படுத்தும் கநாக்கில் தமிழக அரசும் குறிப்பிட்ட 
கால இனடசவளியில் அவர்தம் நூல்கனள நாட்டுனடனமயாக்கி வருகின்ைனமயும் மறுபதிப்பு 
நூல்களின் சபருக்கத்துக்கு ஒரு காரணியாகின்ைது. 
 இத்தகு மறுபதிப்பு நூல்கள் மூலப்பதிப்னப எவ்வாறு ெமகாலத்துக்கு அளிக்கின்ைை என்பது 
விவாதிக்கப்சபை கவண்டிய ஒன்ைாகின்ைது. இம்மறுபதிப்புகளின் நம்பகத்தன்னம குறித்து 
ஆய்வுலகில் பரவலாக விவாதம் நடத்தப்சபறுவது கதனவயாை ஒன்ைாகும். 

முதற்பதிப்பு - மறுபதிப்புக் குளறுபடிகள் 
 குறிப்பிட்ட ஓர் ஆண்டில் முதற்பதிப்பாக சவளிவந்த நூல் பிற்காலங்களில் 
மறுபதிப்பாககவா, திருத்தம் செய்யப்சபற்ை புதிய பதிப்பாககவா சவளிவரும்கபாது அந்நூல்களுள் 
சில நூல்கள் முந்னதய பதிப்பிலிருந்து முரண்பட்ட தரவுகனளயும் பினழயாை குறிப்புகனளயும் 
இருட்டடிப்புத் தன்னமகனளயும் சகாண்டு விளங்கும் பாங்னகச் ொன்றுகளுடன் விளக்கும் விதமாக 
இனிவரும் பகுதி அனமகின்ைது. 

 விவாதம் : ஒன்று 
 1999 இல் வர்த்தமாைன் பதிப்பகம் அறிஞர்குழுவின் துனணயுடன் முதன்முதலில் ெங்க 
இலக்கியங்கட்கு உனரசயழுதி சவளியிட்டது. 2009 ஆம் ஆண்டில் அந்நூல்களின் மறுபதிப்னப 
சவளியிட்டது. ஆைால் 2009 ஆம் ஆண்டில் வந்த மறுபதிப்பின் எந்த நூலிலும் முதற்பதிப்புக் 
குறித்த தகவலும் இல்னல; மறுபதிப்பு சவளிவந்த ஆண்டு விவரமும் இல்னல (2009இல் மறுபதிப்பு 
நூல்கள் சவளிவந்துள்ளதனை அப்கபானதய நாளிதசழான்றில் இப்பதிப்பகத்தார் அளித்துள்ள 
நூல்விளம்பரத்தின் வழியாககவ அறிந்து சகாள்ள முடிகின்ைது). 
 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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1999 - முதற்பதிப்பு (வர்த்தமாைன்) 

 
2009(?) (வர்த்தமாைன் பதிப்பு) 

 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  பிப்ரவரி 2018  மலர்:3    இதழ்:12   123 

inam:International E_Journal of Tamil Studies              ISSN : 2455-0531 

February 2018, Issue:12 www.inamtamil.com                         

 விவாதம் : இரண்டு 
 புலியூர்க்ககசிகனின் கலித்சதானக உனரநூல் முதன்முதலில் 1958 இல் சவளிவந்துள்ளது. 
இந்நூலின் மறுபதிப்புகள் 1965, 1978 ஆகிய ஆண்டுகளில் பாரி நினலயம்வழி சவளிவந்துள்ளை. 
2009 இல் ொரதா பதிப்பகம்வழியும் இவர்தம் கலித்சதானக உனரநூல் சவளிவந்துள்ளது. 

“தணந்தனை எைக்ககட்டுத் தவறுஓராது எமக்குநின் 
குணங்கனளப் பாராட்டும் கதாழன்வந்து ஈயான்சகால்” 

(கலி.71:17-18) எனும் பாடலடிகளிலுள்ள கதாழனை 2009இல் சவளிவந்த புலியூர்க்ககசிகனின் 
உனரநூல் தனலவியின் கதாழன் எைவும் முந்னதய ஆண்டுகளில் சவளிவந்த உனரநூல்கள் 
தனலவனின் கதாழன் எைவும் குறிப்பிடுகின்ைதனைக் காண முடிகின்ைது. இவ்விடத்து மரபு கருதி 
‘தனலவியின் கதாழன்’ எைல் பினழ எைக் சகாண்டு அப்பதிவு அச்சுப்பினழகய எனும் முடிவுக்கு 
வரலாம். 

(1958, 1965 - புலியூர்க்ககசிகன் உனரநூல்) 

 
(2009 - புலியூர்க்ககசிகன் உனரநூல்) 

 
 ‘விவாதம் : மூன்று  
 அழுதுஓவா உண்கண்’ (கலி.70:11) எனும் பதிவிலுள்ள “உண்கண்” என்பதற்காை உனர 
2009இல் சவளிவந்த உனரநூலில் “எம்னமயுண்ணும் கண்கள்” எைவும் முந்னதய ஆண்டுகளில் 
சவளிவந்த உனரநூல்களில் “எம் னமயுண்ணும் கண்கள்” எைவும் இடம்சபற்றுள்ளை.  
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(2009 - ொரதா பதிப்பகம்) 

 
(1958, 1965 - கதைருவி, பாரி நினலய சவளியீடுகள்) 

 
  2009இல் சவளிவந்த உனரநூனல வாசிக்கும் ஒருவர் இக்குறிப்னப “எம் னமயுண்ணும் 

கண்கள்” எைவும் “எம்னம யுண்ணும் கண்கள்” எைவும் இருகவைாகப் பிரித்துக் குழப்ப நினலனயகய 
அனடவார். 

 விவாதம் : நான்கு 

 “சபாய்யும் வழுவும் கதான்றிய பின்ைர் 
 ஐயர் யாத்தைர் கரணம் என்ப” 

எனும் சதால்காப்பியச் சூத்திரம் (சதால்.சபாருள்-கற்பு.4) குறிப்பிடக்கூடிய ‘ஐயனர’ 1961இல் பாரி 
நினலயம்வழி சவளிவந்த புலியூர்க்ககசிகனின் உனரநூல் தமிழகச் ொன்கைார் (தனலனமயுனடகயார்) 
எைக் குறிப்பிட,  

 
2012இல் ொரதா பதிப்பகம்வழி சவளிவந்த புலியூர்க்ககசிகனின் சதால்காப்பியம் முழுனமக்குமாை 
உனரநூலில்‘ொன்கைார் (தனலனமயுனடகயார்)’ எைக் குறிப்பிடப் சபற்றுள்ளது; தமிழர் எனும் 
அனடயாளம் இருட்டடிப்புச் செய்யப் சபற்றுள்ளது. 
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 17.4.1992இல் புலியூர்க்ககசிகன் மனைந்து விட்டார் என்பதும் இவ்விடம் கவனிக்கப்சபை 
கவண்டிய ஒன்று. 

தமிழாய்வு செழுனம சபை… 
 இயன்ைவனர முதற்பதிப்புகனள அணுகுவதும், ஆசிரியர் உயிருள்ள காலங்களில் 
சவளிவந்துள்ள பதிப்பு, உனரகளுக்கு முதன்னம அளிப்பதும் கழிவு வினலக்குக் கினடக்கப்சபறும் 

‘பதிப்பு சநறிமுனை’ சிறிதும் பின்பற்ைப்சபைாத நூல்கழிவுகனளப் புைந்தள்ளுதலும் ஆய்வாளர்தம் 
கநாக்கங்களாக அனமயும்கபாது தமிழாய்வும், ஆய்வாளர்தம் ஆய்வுப்கபாக்கும் கமலும் செழுனம 
சபறும் என்பது திண்ணம்! 

துனணநின்ைனவ 

 சகௌமாரீஸ்வரி எஸ்.(பதி.), 2009(மு.ப.), கலித்சதானக மூலமும் புலியூர்க்ககசிகன் உனரயும், ொரதா 
பதிப்பகம், சென்னை. 

 …………………,(பதி.), 2012(மு.ப.), சதால்காப்பியம்: எழுத்து - சொல் - சபாருள் (புலியூர்க்ககசிகன் 
உனர), ொரதா பதிப்பகம், சென்னை. 

 புலியூர்க்ககசிகன் (உனர.), 1958(மு.ப.), கலித்சதானக சதளிவாை உனரயுடன், கதைருவிப் 
பதிப்பகம், தியாகராய நகரம், சென்னை. 

 ………………,1965(இ.ப.), கலித்சதானக சதளிவுனர, பாரி நினலயம், பிராட்கவ, சென்னை. 
 ………………,1978(நா.ப.) கலித்சதானக சதளிவுனர, பாரி நினலயம், பிராட்கவ, சென்னை. 
 மாணிக்கம் அ. (உனர.), 1999(மு.ப.), ெங்க இலக்கியங்கள் மூலமும் சதளிவுனரயும் - கலித்சதானக, 

வர்த்தமாைன் பதிப்பகம், சென்னை. 
 மாணிக்கம் அ. (உனர.), 2009(?), ெங்க இலக்கியங்கள் மூலமும் உனரயும் - கலித்சதானக, 

வர்த்தமாைன் பதிப்பகம், சென்னை. 
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 மலைபடுகடாம் சுட்டும் விருந்நதாம்பல் 
 

முலைவர் இரா.விெயராணி 
இலைப் சேராசிரியர் 

தமிழாய்வுத்துலறத் தலைவர் 
பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி, திருச்சிராப்ேள்ளி - 620 017. 

vejheya.rani@gmail.com   
 

‘யாதும் ஊகர யாவரும் ககளிர்’ என்பது தமிழர்தம் உள்ளத்கதாடும், உயிகராடும் இனணந்து 
நினைந்த நல்சலண்ணம் ஆகும்.  முன்பின் அறிமுகமாகாதவர்கனளயும் உைவிைராகக் கருதி 
வரகவற்று உபெரிப்பது தமிழர்களுக்கு இயல்பாை குணமாகும்.  தமிழ்மண்ணில் பிைந்த 
அனைவர்க்கும் இது பண்பாககவ பதிந்து விட்டது.  இதுகவ, விருந்கதாம்பலுக்கு 
வழிவகுத்தசதைலாம்.  ‘விருந்து’ என்ை சொல்லுக்கு ‘புதுனம’, ‘புதிய வரவு’, ‘புதிய வருனக’ என்ை 
சிைப்புப் சபாருள்கள் உண்டு.  முன்பின் சதரியாதவர்கனள இன்முகங்காட்டி வரகவற்று உபெரிப்பது 
‘விருந்கதாம்பல்’ எைப்படும். இதனை மிகுதியாககவ ‘மனலபடுகடாம்’ நூலில் காண முடிகிைது.  
பாணர், பாடினியர், கூத்தர், விைலியர் மற்றும் வழிப்கபாக்கர் முதலாகைானரத் தத்தம் உைவிைராகக் 
கருதி இனிதாய் வரகவற்று உபெரிப்பனத, பிை இலக்கியங்களில் காணமுடியா விருந்கதாம்பனல 
‘மனலபடுகடாம்’ எனும் நூலில் விரிவாகக் காணமுடிகிைது.  வந்தானர வரகவற்றுத் தத்தம் 
ெக்திக்ககற்ப உணவு பரிமாறி உபெரித்து மகிழ்ந்த நினலனய ‘மனலபடுகடாம்’ நூலில் சதளிவாகக் 
காண முடிகிைது. 
மனலபடுகடாம் மகளிர் 

‘இருபதாம் நூற்ைாண்டின் இருபது முப்பதுகளில் கதான்றி நாற்பது ஐம்பதுகளில் தனிச் 
செங்ககாகலாச்சி, தான் ஏற்றுக் சகாண்ட சில மாற்ைங்களால் அறுபது எழுபதுகளிலும் 
சிறுபான்னம வழக்காகத் சதாடர்ந்து எண்பது, சதாண்ணூறுகளில் வரலாைாகி நிற்கின்ை 
இலக்கியக் ககாட்பாட்டரங்கின் சபயர்தான் ‘புதுத்திைைாய்வுக் ககாட்பாடு’ என்பதாகும்.(1)  
‘இதன் அடிப்பனடயில் இலக்கியம் என்பது மானுட அனுபவத்தின் ொரமாக சமாழி 
வாயிலாக சவளிப்படும் ஒரு சொல்கலாவியம்; இதனை அனுபவிக்க அதுகவ கபாதும்; 
இலக்கியம் என்பது ஒரு வரலாற்றுச் ொெைமன்று என்னும் கருத்னத வலியுறுத்தி 
இலக்கியத்னதப்பற்றி ஆராய்வனதவிட இலக்கியத்னதகய ஆராய்வதுதான் நம் தனலயாய 
பணி என்று உலகிற்கு உணர்த்தியது ‘புதுத் திைைாய்வுதான்’ என்று கூறுவர்.(2)  

 இதனை நினைவிற்சகாண்டு ‘மனலபடுகடாம்’ இலக்கியத்னத ஆய்வு செய்யும்சபாழுது 
அதில் மகளினர முன்நிறுத்தி நனடசபறும் நிகழ்ச்சிகள் அதிகம் இடம்சபற்றுள்ளனதக் 
காணமுடிகிைது.  இதில் நானிலத்னதச் ொர்ந்த மகளிர் பற்றிய விவரம் மிகுதியாக 
இடம்சபற்றுள்ளனதக் காணமுடிகிைது. அதுவும், அவர்கள் கபாற்றிய விருந்கதாம்பகல அதிகம் 
விளக்கம் சபறுவனதக் காணமுடிகிைது. 

விருந்கதாம்பலில் மகளினரக் குறிப்பாகவும் சிைப்பாகவும் உணர்த்தும் மரபு 
 திருவள்ளுவர் ‘விருந்கதாம்பல்’ எனும் அதிகாரத்தில், 
 ‘இருந்கதாம்பி இல்வாழ்வ சதல்லாம் விருந்கதாம்பி 
 கவளாண்னம செய்தற் சபாருட்டு’ (குைள் - 81) 
என்று கூறுவார்.  
 இதற்குப் பரிகமலழகர், ‘மனைவிகயாடு வைத்தில் செல்லாது இல்லின்கண் இருந்து 
சபாருள்கனளப் கபாற்றி வாழும் செய்னக எல்லாம் விருந்திைனரப் கபணி அவருக்கு உபகாரம் 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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செய்தற் சபாருட்டு’ (3)   எை விளக்கம் தருவார். இல்லின்கண் இருந்து வாழ்வசதன்பது இல்லை 
வாழ்க்னகனயக் குறிப்பது. அதுபற்றித் திருவள்ளுவர் கூறும்சபாழுது, 
 ‘சதன்புலத்தார் சதய்வம் விருந்சதாக்கல் தாசைன்ைாங்கு 
 ஐம்புலத்தா கைாம்பல் தனல’ (குைள். 43) 
என்று கூறுவார்.  ‘பிதிரர், கதவர், விருந்திைர், சுற்ைத்தார், தான் என்று சொல்லப்பட்ட ஐந்து 
இடத்தும் செய்யும் அைசநறினய வழுவாமல் செய்தல் இல்வாழ்வானுக்குச் சிைப்புனடய அைம் 
ஆகும்’ (4) என்று இதற்குப் பரிகமலழகர் கூறுவார்.   
 எைகவ, வாழ்வு என்ைாலும், இல்லைம் என்ைாலும் ஒரு சபண்கணாடு அன்பால் கூடி 
மக்கனளப் சபற்று இன்பத்கதாடு வாழ்வசதன்பது குறிப்பாகப் சபைப்பட்டது.  இதனை 
மைத்திற்சகாண்கட ‘மனலபடுகடாம்’ ஆசிரியர் தன்நூலில் விருந்து பற்றிக் கூறும்சபாழுது 
சபண்கனளத் தனித்துச் சுட்டத் கதனவயில்னல எை அறிந்து சபாதுவாகக் கூறிச் செல்வனதக் 
காணலாம்.   

மனலபடுகடாம் கூறும் விருந்கதாம்பல் 
 ‘பத்துப்பாட்டில் அனமந்த ஆற்றுப்பனட இலக்கியங்கள் விருந்கதாம்பும் பான்னமனய 
விரிவாக விளக்கி நிற்கின்ைை. மன்ைர் விருந்திைனர வரகவற்று நின்ை பார்னவ, புனிற்ைா கன்னை 
கநாக்கும் பார்னவயுடன் ஒப்பிடப்படுகிைது. கண்ணால் பருகுகவார் கபால் ஆர்வம் சகாண்டு 
வரகவற்று, ‘ஆைா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டும்’ உள்ளத்னத அவர்கள் சபற்றிருந்தைர். 
விருந்திைர்களின் பல் மழுங்குமாறு உணவுகள் வழங்கப்பட்டை’ (5) எைக் கூறுவர்.  
 ‘நன்ைன்’ எனும் குறுநில மன்ைனைப் புகழ்ந்து பாராட்டிப் சபருங்சகௌசிகைார் எனும் 
புலவரால் பாடப்சபற்ை நூல்தான் ‘மனல படுகடாம்’ என்பது.  இதில் ஏழு இடங்களில் நானில 
இைத்தவர் தம்னம நாடி வந்த வழிப்கபாக்கர்கனள விருந்திைர்களாகக் கருதி விருந்து னவத்து 
உபெரிப்பனதச் சுனவபட, நயம்பட எடுத்துக் கூறுவனதக் காணலாம்.  அனவ, 
 1. குறிஞ்சிநிலக் குைத்தியர் விருந்து 
 2. காைவர் விருந்து 
 3. சிற்றூர் விருந்து 
 4.  ககாவலர் விருந்து 
 5.  புல்கவய்ந்த குடினெ விருந்து 
 6.  உழவர் தரும் விருந்து  
 7.  மூதூர் மக்கள் தரும் விருந்து 
எை அனமகின்ைை. 

குறிஞ்சி நிலக் குைத்தியர் விருந்கதாம்பல் 
 மனலநாட்டின் அழனக இரசித்தபடி பாணர், பாடினியர், கூத்தர், விைலியர் மனலநாட்டின் 
வழிகய சென்று சகாண்டிருப்பனதக் கண்ட குைத்தியர் தத்தம் குழந்னதகளிடம் கூறி, அவர்கனள 
உைவிைர்களாகக் கருதி இன்சொல் கூறி அனழத்து வருமாறு அனுப்புவர்.  வந்தவர்கனள முற்ைத்தில் 
தங்கி இனளப்பாறுமாறு செய்வர்.  கள்ளினை உண்பித்துக் கனளப்பினைத் தீர்த்துக் சகாள்ளுமாறு 
செய்வர்.  அவர்களுக்கு நல்ல விருந்து னவக்கும் விருப்பத்கதாடு பல உணவுப் சபாருட்கனளத் 
கதடிச் கெகரித்து, உணவு தயாரிக்க முற்படுவர்.  அருவி நீரால் அடித்து வரப்பட்ட பலாப்பழத்தின் 
முதிர்ந்து உதிர்ந்த வினதத் தன்னமயில்லா சவண்ணிைமுனடய சகாட்னடகனளயும்,    சவள்ளிய 
புைத்னதக் சகாண்ட ெனதப்பற்றுனடய புளியம்பழத்தின் புளிப்னபயும், உனலயாக வார்த்த 
கமாருக்கு அளவாகக் கலந்து, மூங்கிலில் வளர்ந்து முற்றிய, சநல்லரிசினய மணம் வீசும்படி துழாவிச் 
ெனமத்த சவள்ளிய கொைாகிய உணவினைச் ெனமத்து, சநஞ்சு நினைந்த மகிழ்ச்சியுடன் 
‘விருந்தினைப் சபற்கைாம்’ எனும் விருப்பத்துடன் உள்ளம் உவப்ப விருந்து னவத்து மகிழ்வர்.(6)  
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காைவர் விருந்கதாம்பல் 
 காைவர் நும்னமக் கண்டால் மலர்ந்த முகத்கதாடு வரகவற்று விருந்து னவத்து உபெரிப்பர். 
தாம் கவட்னடயாடிக் சகாணர்ந்த சபாருட்கனள நும் முன் னவத்து உண்ணுமாறு கவண்டுவர்.  
யானையின் சகாம்புகனளக் காவு மரமாகக் சகாண்டு பல சபாருட்கனளச் சுமந்து வருவர்.  அதில் 
கதன், கிழங்கு, மாமிெத்துண்டுகள், பன்றித் தனெகள் கபான்ைனவ இருக்கும்.  அவற்னை உண்டு 
மகிழுமாறு செய்வர்.(7)  

சிற்றூர் விருந்து 
 மனலப்பகுதினயச் ொர்ந்த சீறூர்களில் வாழும் மக்கள் வழிப்கபாக்கர்கனளக் கண்டுவிட்டால் 
இன்முகம் காட்டி வரகவற்பர்.  மனலகபான்ை அவர்களுனடய வீட்டின் வாயிலில் நில்லாமல் கநகர 
உள்கள சென்று, பல நாட்களுக்கு முன்கப உைவுனடயவர் கபால உைவு சகாண்டு, ஓய்வு சபைச் 
செய்விப்பர்.  அவர்களது வருத்தம் நீங்கும்படி இனிய சமாழிகனளக் கூறி, சநய்யில் சபாரித்து 
சவந்த பருத்த தனெகனளயும், சுனவயாை தினையரிசிச் கொற்னையும் உண்டு மகிழுமாறு செய்வர்.(8)  

ககாவலர் விருந்து 
 புலி பாய்தலால் இைந்துபட்ட தன்னுனடய துனணயாகிய பினணனய நினைத்து, வருந்தி 
இருக்கும் கனலமான் நின்று கூப்பிடும் முல்னல நிலத்தில் ககாவலர் குடியிருப்புகள் இருக்கும்.  
அவர்கள் வழிப்கபாக்கர்கனளக் கண்டால் இன்முகங்காட்டி வரகவற்பர்.  பண்டங்கனள விற்றுப் 
சபற்ை பல்கவறு சநல்லின் அரிசி சகாண்டு ெனமத்த கொற்றினையும், செம்மறியாடு மற்றும் 
சவள்ளாட்டின் சவந்த சுனவயாை தனெகனளயும் உண்ணத் தருவர்.  இத்துடன் பாலும், அதன் 
சபாருட்கனளயும் தருவர்.  அவற்னை உண்டு மகிழ்ந்து ஓய்வு சபற்ைபின் வழிப்கபாக்கர் தம் 
பயணத்னதத் சதாடங்குவர்.(9) 

புல்கவய்ந்த குடினெ விருந்து 
 முல்னல நிலம் கடந்து மருதநிலம் கநாக்கிச் செல்லும் வழப்கபாக்கர்கனளப் புல்கவய்ந்த 
குடினெகளில் வாழும் கவறு சில முல்னலநில மக்கள் இன்முகங்காட்டி வரகவற்பர்.  விருந்திடப் 
பல்வனக உணவுகனளத் தயாரிப்பர். அவனர வினத, மூங்கில் அரிசி, கமட்டு நிலத்தில் வினளந்த 
சநல்லின் அரிசி ஆகியவற்னைப் புளிக்கனரத்த உனலயில் சபய்து கவகனவத்த உணவினை வழங்கி 
வயிைாை உண்டு ஓய்வு எடுக்குமாறு செய்வர்.  அங்குத் தங்கும் நாட்களில் அரிசினயயும், 
கறித்துண்டுகனளயும் கூட்டி கவக னவத்து, சநய்யுடன் கலந்து உண்ணுமாறு விருந்து பனடப்பர்.  
சவல்லத்கதாடு கூடிய தினையரிசினயயும் உண்ணத் தருவர்.  உண்டு மகிழ்ந்து நன்கு ஓய்வு சபற்ை 
பிைகு பயணத்னதத் சதாடங்குவர்.(10)  

உழவர் தரும் விருந்து 
 செல்வச் செழிப்புடன் வாழும் உழவர்கள் இல்லங்கனள மருத நிலத்தில் காணலாம். 
அவர்கள் வழிப்கபாக்கர்களாகிய பாணர் கூட்டத்னதக் கண்டவுடன் வரகவற்று உபெரிப்பர். வானள 
மீன்கனளயும், வரால் மீன்கனளயும் தாகம பிடித்து வந்து கவக னவப்பர்.  அரிசிச் கொற்றுடன் 
உண்ணுமாறு செய்வர். குடித்து மகிழ கள்ளினைத் தருவர். நல்ல விருந்துண்டு அங்குள்ளார் 
மகிழுமாறு பாணர்கள் தத்தம் இனெக்கருவிகளில் மருதப் பண்னண இனெத்து மகிழ்வித்து ஓய்வு 
சபற்று, பிைகு பயணத்னதத் சதாடங்குவர்.(11) 

மூதூர் மக்கள் தரும் விருந்து 
 மருத நிலத்தின் னமயத்தில் ஓங்கி உயர்ந்த மதில்கள் சூழ்ந்த அரண்மனைனயக் கம்பீரமாகக் 
காணுமாறு சூழ்ந்துள்ள மூதூரில் வாழும் மக்கள் அங்கு வரும் வழிப்கபாக்கர்கனள வரகவற்று 
விருந்தளிப்பர்.  வழிப்கபாக்கர்கள் விருந்துண்டு மகிழ்வர். அவர்கள் நன்ைனைக் காண்பதற்கு முன்பு 
முருகன் கபால காட்சியளித்து இரவலர்கனளப் கபாற்றி அருளும் விதத்னத அங்குள்ளார் கூறுவனதக் 
ககட்டு மகிழ்வர்.(12) 
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வானழயடி வானழயாக வந்த விருந்கதாம்பல் பண்பு 
 உயர்ந்கதார் கூறும் வழக்கால் மரபு கதான்றுகிைது.  வழக்னக உருவாக்குவதும் 
செயல்படுத்துவதும் உயர்ந்கதாகர. இதனை, 
 ‘வழக்கு எைப்படுவது உயர்ந்கதார் கமற்கை 
 நிகழ்ச்சி அவர்கட்டு ஆகலான்’ (சதால்.சபாருள். மரபியல், 93) 
என்று சதால்காப்பியர் கூறுவர். 
 ‘மனையை மகளிரின் முதன்னமயாை கடனம விருந்கதாம்பல், விருந்து என்பது இல்லம் 
கதடிப் புதிதாக வருபவர்கனள இன்முகத்துடன் வரகவற்று உபெரிப்பது ஆகும். வீரமகளிர் 
ெமுதாயத்கதாடு இரண்டைக் கலந்து ஊகராடு பசித்திருந்தும் கினடத்தனத ஊகராடு பகிர்ந்துண்டும் 
தம்குடினய நாடி வருகவானரப் பசித்துயர் நீக்க விருந்கதாம்பி வாழ்ந்த நினலனயப் புைநானூறு 
கூறுகின்ைது. 
 ‘ஒலிசமன் கூந்தல் ஒண்ணுதல் அரினவ 
 நடுகல் னகசதாழுது பரவும் ஒடியாது 
 விருந்சததிர் சபறுகதில் யாகை’ (புைம்.306; 3-5) 
என்ை பாடல் நாள்கதாறும் விருந்து வருதல் கவண்டுசமை நடுகல் வழிபாடு நிகழ்த்துவனத 
எடுத்துக்காட்டுகிைது.(13) 
 ‘ெங்ககாலத்தில் விருந்கதாம்புதல் ஒரு சிைந்த கனலயாகப் கபாற்ைப்பட்டது.  கணவனுடன் 
கூடி வாழும் மங்கல மகளிர்க்குரிய தனி உரினமயாக இது கருதப்பட்டது.  கணவனை 
இழந்தவர்களும் பிரிந்து வாழ்பவர்களும் விருந்னத எதிர்சகாண்டு வரகவற்கும் உரினம 
சபைவில்னல.  ககாவலனைப் பிரிந்திருந்த கண்ணகி தைக்கு கநர்ந்த இழப்புக்கனள 
நிரல்படுத்தும்கபாது, ‘விருந்சததிர் ககாடலும் இழந்த என்னை’(சிலப்.16; 73) 
எை விதந்து கூறுவனதக் காணலாம்.(14) 
 ெங்க காலத்திலும், ெங்கம் மருவிய காலத்திலும், காப்பிய காலத்திலும் மரபுவழிப்பட்ட 
பண்பாகப் கபாற்ைப்பட்ட விருந்கதாம்பல் பக்திகாலத்திலும் சதாடர்ந்து கபாற்ைப்பட்டு வந்தனதச் 
கெக்கிழார் நயம்பட எடுத்துனரப்பார். 
 ‘வந்த விருந்திைர்கனளப் கபாற்றி வரகவற்ைல் என்பது பண்னடக் காலந்சதாட்கட 
தமிழகத்தில் வழங்கிவரும் வழக்கமாகும். திருமுனைப்பாடி நாட்னட வருணிக்கும் கெக்கிழார், 
 ‘காசலல்லாம் தகட்டுவரால் கரும்சபல்லாம் கண்சபாழிகதன்  
 பாசலல்லாம் கதிர்காலி பரப்சபல்லாங் குனலக்க முரு 
 ொசலல்லாம் தரளநினர தடசமல்லாஞ் செங்கழுநீர் 
 கமசலல்லாம் அகிற்றூபம் விருந்சதல்லாம் திருந்துமனை’ 
எை அங்குள்ள வீடுகளில் விருந்திைர்கனள உபெரிக்கும் வழக்கம் உள்ளனம காட்டப்படுகிைது.’(15) 
வானழயடி வானழயாக வந்துசகாண்டிருக்கும் இந்தப் பண்னபயும், மரனபயும் நமக்கு 
நினைவூட்டகவ பாரதிதாெைார் தாம் பனடத்த ‘குடும்ப விளக்கு’ எனும் காவியத்திலும் சிைப்பாக 
விளக்கிப் பாடியுள்ளனதயும் காணலாம். 

மனலபடுகடாம்வழி அறியலாகும் விருந்கதாம்பல் செய்திகள் 
 நன்ைன் நாட்னடச் சூழ்ந்த எல்லா நிலங்களிலும் வாழ்ந்த மக்கள் பயமின்றி, மகிழ்ச்சியாக 
வாழ்ந்து தம்னம நாடி வருகவானரயும் வழிப்கபாக்கர்கனளயும் விருந்திைராகக் கருதி வரகவற்று 
உபெரித்து விருந்துண்டு மகிழுமாறு செய்தனத விரிவாகக் காண முடிகிைது.  அவர்களுக்கு 
விருந்கதாம்பும் பண்பு இயல்பாககவ அப்பகுதியில் வாழும் எல்லா மக்களுக்கும் இருந்தசதன்பனதக் 
காண முடிகிைது. தம் மன்ைன் நன்ைனைக் காண வருவார் தத்தம் உைவிைகர எைக் கருதி மகிழ்ந்து 
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விருந்து னவத்து உபெரிக்கும் பண்னப நன்ைனின் நாட்டு மக்கள் சபரிதும் கபாற்றி வாழ்ந்தைர் 
எைத் சதரிய வருகிைது. 
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Abstract 

So far, the individual, whose first Language is not English has been widely researched in 

various countries. To note that, Second Language learners under compulsion for different reasons 

of learning an additional language at different age - group. The present paper aims to identifying 

the factors of learning a new language acquisition. It will be discussed Language environment, Hi-

tech learning environment, Reading skill other than three towards second language acquisition 

might be generated and give some remedies. 

1. Introduction 

“Language is a system that consists of the development, acquisition, maintenance and use 

of complex systems of communication, particularly the human ability to do so; and a language is 

any specific example of such a system” (online). Language is an essential part of human beings. 

We are gifted to communicate our ideas, emotions, feelings and thoughts which are all happened 

only through language. In the world, without language, we cannot survive. It is an exclusively 

human property. “When we study human language, we are approaching what some might call the 

“human essence,” the distinctive qualities of mind that are, so far as we know, unique to man and 

that are inseparable from any critical phase of human existence, personal or social.” (Noam 

Chomsky, Language and Mind, 1968:88). 

2. Language and society are interdependent 

 To tell you the truth, “Each language is the product of society. We cannot think of any 

language existing in a vacuum. Human language is transmitted from one individual to another not 

by physical inheritance but by learning. It has meaning only in relation to a particular culture and 

society. This is so because cultures are different. Language changes its shape and model according 

to the needs of the people in a particular society” (Sharma 2011:4). Thus, both language and society 

are interdependent. Language develops in a cultural context. In the hope that, nature of language 

can be divided into as (1) language is a unique, (2) language is a structure, (3) language is for 

communication. 

3. Mother tongue as a first tool 

 Learning, mother tongue is a process for every one usually a difficult task; and also being 

a first tool to communicate their idea and emotions; it starts from childhood. At this stage, their 

minds are the ‘unwritten blackboard’. The child can easily comprehend and imitates the sounds, 

words and patterns which he/she hears around him. The process occur between 2½ to 3 years, 

approximately.  

3.1.Input = Output  

 However, Helen Doron emphasis that “many children are brought up listening to and 

hearing 3 or Korean, his father speaks Hebrew, his mother tongue to him and the child has English 

environment at home because his parents speak to each other in English and of course, I speak to 

him in English. So my grandson is growing up with 3 languages” (Doron, online). As for, Alfadil 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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Atahir himself writes, “internal processing strategies operate an input from the language 

environment and are not directly dependent on the learners’ attempts themselves to produce the 

language (2014:36)”. 

 Thus, a child can learn three languages which he/she speaks around him. There is no 

requirement for teaching method, approach, technique other than input = output. Ludwig 

wittgenstien complicates matters further when he writes, the limits of my language are the limits 

of my world.  

3.2. All natural languages link with universal grammar 

In the early stages of acquisition, children as well as L2 learners tend, for example, to 

overgeneralize the regular rules of Grammar to irregular nouns and verbs (Alfadil Atahir, 

2014:22). Chomsky, on the Other hand, has argued consistently for the view that “human language 

is too complex to be learnt in its entirety, from the performance data actually available to the child; 

we must therefore have some innate predisposition to expect natural languages to be organized in 

particular ways and not others. For example, all natural languages have word classes, such as Noun 

and Verb, and grammar rules that apply to these Word classes. It is this type of information which 

Chomsky doubts children could discover from scratch, in the speech they hear around them. 

Instead, he argues that there must be some innate core of abstract knowledge about language form, 

which pre-specifies a framework for all natural human languages. This core of knowledge is 

currently known as Universal Grammar” (Rosamond Mitchell & Florence Myles, 2004:12). 

However, universal grammar not have word with Noun and verb and grammar rules but with core 

of knowledge.   

4.  Second Language 

Although Rosamond may seem trivial, it is in fact crucial in terms of today’s concern over, 

“Second language research generally deals with learners who embark on the learning of an 

additional language, at least some years after they have started to acquire their first language. This 

learning may take place formally and systematically, in a classroom setting; or it may take place 

through informal social contact, through work, through migration or other social forces that bring 

speakers of different languages into contact and make communication a necessity”. Indeed, in the 

fun part of the 20th century, the target language is high likely to be English; a recent estimate 

suggests that while around 375 million people speak English as their first language, another billion 

or so at using it as a second language, or learning to do so” ( 2004:23). 

Thus, in every sphere of life whether cultural, social, political, economic, it holds 

significant value. The following facts also determine the unique importance of English in our 

country. 

1) An international language 

2) A link language 

3) A language of medical, trade, industry and commerce 

4) An administrative language 

5) A language of opportunities 

6) A window on the modern world 

7) A library language 

Attention to reading skill 

Non – native speakers, takes long period to learn new language and pay more attention to 

certain reading skills other than three. It could be revealed in the view of Karen fung and Samira 
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ElAtia (2015:25) who quoted the words of collier and Thomas (1989), “generally takes a 

significant number of years for newly immigrant students. Students of different language 

backgrounds who are new comers in canada may not perform as well as students who are naïve 

English speakers when it comes to national assessments that require certain reading skills. 

Mitchell, Destin and Karam (1997) estimated that gaining proficiency in a 10yrs to attain”.  

Hi-tech Learning Environment 

 Parents and teachers have responsible to make their students interests and classroom to the 

world. According to Nasser oroujlou and Majid vahedi, “In today’s high - tech learning 

environment, it would be unfair to limit students to traditional methods. Encouraging students to 

relate their classroom experience to outside interests and activities make developing language skill 

more relevant. For example, computer - assisted language learning could be linked to playing 

computer games, or to computer programs that the students are interested in using, listening to 

English language songs, watching English language films or videos and reading English language 

websites can lead students to broaden their perspective on their language acquisition 

process”(2011:999). Moreover, there are some aspects of Second language acquisition as creative 

construction also observes from the words of Alfadil Atahir,“A learner ‘constucts’ a series of 

internal representation of the L2 system. This occurs as a result of natural processing strategies, 

such as transfer, generalization, etc. an exposure to the L2 in communication situation provided 

that the right kind of exposure takes place, the learner’s internal representations develop gradually, 

in predictable stages, in the direction in the L2 system” (2014:.33). 

Language exhibits a critical period 

  Meshari and Alsairi state, “Critical period (cp) refer to the actual time frame during which 

foreign language acquisition should take place” (2017:141). Moreover, as we see in 3.1., Doron 

clearly states that a child can easily comprehend and speak which he/she hears around him. It could 

be take place at childhood level and enumerate it to holding them as a high language score. 

 
If the critical windows is between to 3 to 7 years, why teach children before they can speak 

their mother tongue. Why not wait until they are 3 years of age? Well, it does a lot for the brain. 

As we learn in our mother tongue 1000 words a year, approx. until the age of 20 when it levels of, 

there is lots vocabulary and brain growth. Different languages have different psychological 

realities. Kids start to organize pure sounds (phonetics) into psychological realities (phonology) 

from the age of 4 months. That is why it is so important to introduce. Children to language and 

second language as early as possible. 

However, there have been opposite, view about the language acquisition process. 

According to Stephen,“Older acquirers progress more quickly in early stages because they obtain 
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more comprehensible input, while younger acquirers do better in the long run because of their 

lower affective filters” (https://www.goodreads.com).  

 Thus, second language acquisition can be possible under such circumstances of 

classroom activities. It may not be successful for every students by not getting brilliance, 

innovative teaching methods, standard schools, eminent teachers and so on. 

4.1.Difference between the process of first and second language acquisition 

 

 First Language  Second Language 

It takes place in a very natural way It takes place in an artificial manner 

The speakers have adequate 

opportunities and situations to speak 

The speakers do not have adequate 

opportunities and situations to speak 

Learning process starts from birth level 

(0-5manths) approximately 

Learning process starts from educational 

level (2½ to 3 years) approximately 

Teaching process can be made by their 

parents, neighbours and environment 

Teaching process can be made by the 

teacher, friends and relatives 

They are under unlimited time Limited time 

In the above, fourth point speaking, the language process of educational level, that is, starts 

from 2½ to 3yrs approximately. Normally, the children have an opportunity to learn which speaks 

around his/her second language from their parents or neighbours in the earlier period. It could not 

be stand at the view of all the children’s learning process because some of their parents may be 

illiterate or may not be well known about second language. In this circumstances, the children 

enters school as a first step of learning second language they got only less situation to speak. At 

the same time, even teachers also focus on LSRW with limited time i.e. according to time table. 

5. Conclusion 

 To conclude, the individual’s capacity to learn any language is based on his native ability, 

preview, training and so on. The speaker is not able to hear the voice of the other person because 

of cultural context. Apart from teachers, parents also have responsibilities to make an English 

speaking environment.  Even it is not possible in all way, they can be introduced language games, 

movies, flash cards and making dialogue situations for learning new Language. It will also help 

the individual to overcome the struggle of learning second language. Therefore, concentrate on 

both Languages. Moreover, consider the suggestion of Meshari and Alsairi, the English Language 

should be used as the language of communication in the lessons. This will help reduce the teaching 

of abstract Grammar. The curriculum should also be designed with more sources and the use of 

modern materials such as electronic lessons to help students learn English in a shorter time 

(2018:147). 
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