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உனரக்களம் 
 மனைமனையடிகளால் ஊட்டப்ேட்ட தனித்தமிழ் உைர்ச்சியும், தனித்தமிழ்ப் ேனடப்புக்களும் 
தமிழ் இைக்கியப் பேருபவளியில் சிைப்ோகக் குறிக்கத்தக்கனவ. தனித்தமிழ் இயக்கத்னதத் பதாடக்கினவத்த 
பேருனமக்குரிய மனைமனையடிகபள, தனித்தமிழ்ப் ேனடப்புக்கனளத் தந்து, அதன் இைக்கிய 
வரைாற்றுக்கும் முன்பைாடியாக விளங்குகின்ைார் என்ேர். எனினும், தற்காைத்தில் கினடக்கின்ை தமிழ் 
இைக்கிய வரைாற்று நூல்களில் தனித்தமிழ் இைக்கியங்களின் வரைாறு கூைப்ேடுகின்ைதா? என்ை விைாவுக்கு 
வினட இல்னை என்ேபத. பிை பமாழிக்கைப்புனடய இைக்கியங்களுக்கு எழுதப்ேடுகின்ை 
வரைாறுகனளவிடத் தனித்தமிழ் இைக்கியங்களுக்கு எழுதப்ேடுகின்ை வரைாபை பமய்யாை தமிழ் வரைாைாக 
அனமயும் பேற்றியுனடயபதன்ேதனை மறுப்ோர் உண்படா?. எனினும், தமிழ் இைக்கிய வரைாற்று 
நூல்கனள எழுதுவாருக்குத் தனித்தமிழ் உைர்வின்னமயாபை இத்தனகய நினைகள் பதாடர்கின்ைை என்பை 
கருதத் பதான்றுகின்ைது. இனியாகிலும் இத்தனகய நினைகள் நீக்கப்ேட பவண்டும். இனி எழுதப்ேடுகின்ை 
தமிழ் இைக்கிய வரைாற்று நூல்களில் தனித்தமிழ் இைக்கியப் ேனடப்புக்களின் வரைாறு இடம்பேை 
பவண்டும் என்ேபத நம் வினைவு. இது நிற்க.  
 தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள் என்னும் பேயரிய இந்த ஆய்வுனர, தனித்தமிழில் எழுதப்ேட்டுள்ள 
சிறுகனதகனள அறிமுகம் பசய்வதுடன், அச்சிறுகனதகளின் இயல்பினை எடுத்துனரக்க முயலுகின்ைது. 
அத்பதாடு, பிை சிறுகனதகளுக்கும் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளுக்கும் இனடயிைாை பவறுோடுகனள 
விளக்குவதும் இவ்வுனரயின் பநாக்கமாகும். இம்முயற்சிக்கு, க. தமிைமல்ைன் பவளியிட்டுள்ள விருந்து, 
வந்திடுவார், மஞ்சளுக்கு பவனையில்னை, வழி, பவல்லும் தூயதமிழ் சிறுகனதச் சிைப்பிதழ் (2014, 2015, 
2016) ஆகிய நூல்களும் இதழ்களும் அடிப்ேனடகளாகக் பகாள்ளப்ேட்டுள்ளை. பமலும், க. 
தமிைமல்ைனின் தனித்தமிழ் வளர்ச்சி, தனித்தமிழ் ஆகிய ஆய்வுநூல்களும், இரா. இளங்குமரனின் 
தனித்தமிழ் இயக்கம், கு. திருமாைனின் தனித்தமிழ் இயக்கம் ஆகிய ஆய்வுநூல்களும் பிைவும் 
துனைகளாகக் பகாள்ளப்ேட்டுள்ளை. ஒபராவழித் தமிழ் இைக்கை; இைக்கியங்களும், அவற்றின் 
உனரகளும், ஆய்வுகளும் ேயன்பகாள்ளப்ேட்டுள்ளை.  
தனித்தமிழின் வரைாற்றுத் பதான்னம 
 தமிழ் இைக்கை; இைக்கிய வரைாற்னைப் ேடித்தறிந்துள்ள ேைருக்குத்  தனித்தமிழ் வரைாறு 
புதுனமயாகவும் மருட்னகக்குரியதாகவும் பதான்ைைாம். தனித்தமிழ் வரைாற்னை ஆராய்ந்த அறிஞர் ேைரும் 
(க. தமிைமல்ைன் 1978:  4; இரா. இளங்குமரன் 1991: 16; கு. திருமாைன் 2003: 35) 
வடபமாழிபயழுத்துக்கனளத் தமிைாக்கி எழுதுவதற்குத் பதால்காப்பியர் கூறியுள்ள கருத்துக்கனள 
எடுத்துக்காட்டி, அவர் காைத்திபைபய பமாழித்தூய்னமச் சிந்தனைகள் இருந்துள்ளனத விளக்கியுள்ளைர். 
கினடத்துள்ள நூல்களில் தமிழின் முதல்நூல் எைக் கூைத்தகும் பதால்காப்பியம் பமாழித்தூய்னமச் 
சிந்தனையுனடயதாதனை அறியும்போது, தமிைர்தம் பமாழிக்காப்புச் சிந்தனைகனள உைரமுடிகின்ைது.  
பதால்காப்பியமும் பமாழிக்காப்பும் 
 பதால்காப்பியர் வடபவழுத்துக்கனளத் தமிைாக்கி எழுதுவது குறித்த நூற்ோ ஒன்றில்தான் 
பமாழிக்கைப்புக்கு எதிராை கருத்தினை பமாழிந்து பமாழித்தூய்னம குறித்து விளக்கியுள்ளார் எை 
அறிஞர்கள் உனரத்துள்ளைர். ஆைால், பவறு சிை நூற்ோக்களிலும் பதால்காப்பியர் பமாழிக்கைப்பு குறித்து 
உனரத்துள்ளார் என்ேனதக் காைமுடிகின்ைது. அவற்னை விளக்குபவாம்.  

பதால்காப்பியர், பசாற்கனள வனகப்ேடுத்தும்போது அதாவது, பசய்யுள் ஈட்டச் பசாற்கனளப் 
ேற்றிக் கூறும்போது இயற்பசால், திரிபசால், தினசச்பசால், வடபசால் எை நான்காக்கி உனரக்கின்ைார் 
(பக.எம்.பவங்கடரானமயா முதைாபைார் 1996 பதால்.881). இவற்றுள் இயற்பசால்லும், திரிபசால்லும் 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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பசந்தமிழ்ச் பசாற்களாகவும், தினசச்பசால்லும் வடபசால்லும் பிைபமாழிக் கைப்புனடய பசாற்களாகபவ 
பதரிகின்ைை.  

தினசச்பசால்னை விளக்க முனையும் இளம்பூரைர் “பசந்தமிழ் நாட்னட அனடயும் புனடயும் 
கிடந்த ேன்னிரு நிைத்தார்தம் குறிப்பினைபய இைக்கைமாகவுனடய தினசபசாற்கிளவிகள்” (ஆ. 
சிவலிங்கைார் 1988: 25) என்கின்ைார். அனடயும் புனடயும் என்ேதற்கு “அனடந்து (பசர்ந்தும்) ேக்கத்தும் 
கிடந்த எை விளக்கம் தருகின்ைார் ஆ. சிவலிங்கைார் (1988: 25 அடிக்குறிப்பு எண்: 1). இதன்மூைம் 
தினசச்பசால் என்ேது பசந்தமிழ் நிைத்தின் எல்னைப்ேகுதியில் உள்ள பிை பமாழி வைங்கும் நிைத்துச் பசால் 
என்ேனத உைரைாம். இக்கருத்து பதய்வச்சினையார் காைத்திலும் வைங்கியுள்ளது என்ேனத “பசந்தமிழ் 
பசர்ந்த நாபடன்ைனமயால், பிை நாடாகல் பவண்டும் என்ோர் உதாரைம் காட்டுமாறு:  

“கன்னித் பதன்கனரக் கடற்ேைந் தீேம் 
பகால்ைங் கூேகம் சிங்களம் என்னும் 
எல்னையின் புைத்தவும் கன்ைடம் வடுகம் 
கலிங்கம் பதலுங்கம் பகாங்காைம் துளுவம் 

குடகம் குன்ைகம்” 

என்ேை” (ஆ. சிவலிங்கைார் 1988: 27) என்ை ோடல் / நூற்ோனவ எடுத்துக்காட்டுவதன்வழி 
அறியைாம். இக்கருத்து பதய்வச்சினையாரால் பிைர் கருத்தாகக் காட்டப்ேட்டபோதிலும் அக்கருத்து 
அவருக்கு உடன்ோடாை ஒன்பை என்ேனத அவருனரயால் நுணுகியுைர்க. நச்சிைார்க்கினியரும் 
பதய்வச்சினையார் குறித்த ேகுதிகனளபய குறிக்கின்ைார். பசந்தமிழ் நிைம்பசர் “ேன்னிரண்னடயும் சூழ்ந்த 
ேன்னிரண்டாவை” (ஆ. சிவலிங்கைார் 1988: 28) என்ேது அவருனடய உனரப்ேகுதி.  

ஆதித்தர் “பிை பமாழிச் பசாற்கள் தமிழில் வருவைவற்னைத் தினசச்பசால் என்ேபத சாலும். ஏன்? 
இனவ பிை தினசகளிலிருந்து வந்தனவயாதலின்” (ஆ. சிவலிங்கைார் 1988: 29) எை உனரத்திருப்ேது நம் 
கருத்துக்கு பமலும் வலுச் பசர்க்கின்ைது.  

நன்னூைார்,  

“பசந்தமிழ் நிைஞ்பசர் ேன்னிரு நிைத்தினும் 
ஒன்ேதிற் றிரண்டினிற் ைமிபைாழி நிைத்தினுந் 

தங்குறிப் பிைபவ தினசச்பசா பைன்ே” (நன்.273)  
எைத் பதளிவுேடபவ தமிபைாழி நிைம் எைக் குறித்துள்ளனதக் காணும்போது தினசபசால் என்ேது 

பிை பமாழிச் பசால்பை என்ேது பதளிவாகின்ைது.  

“தமிபைாழி ேதிபைழ்நிைமாவை: “சிங்களஞ் பசாைகஞ் சாவகஞ் சீைந் துளுக்குடகம், பகாங்கைங் 
கன்ைடங் பகால்ைந் பதலிங்கம் கலிங்கம் வங்கம், கங்க மகதங் கடாரங் கவுடங் கடுங்குசைம், தங்கும் 
புகழ்த் தமிழ் சூழ்ேதி பைழ்நிைந் தாமினவபய” என்ேை” எைப் ேதிபைழ் நிைப்ேகுதிகனளச் சுட்டுகின்ைார் 
நன்னூலின் முதல் உனரயாசிரியராகக் கருதப்ேடுகின்ை மயினைநாதர்.  

நன்னூலின் உனரயாசிரியராகிய சங்கர நமச்சிவாயர், “பசந்தமிழ் நிைத்னதச் பசர்ந்த ேன்னிரண்டு 
பகாடுந்தமிழ் நிைத்தின்கண்ணும் ேதிபைண் பமாழியுள் தமிழும் பமற் கூறும் வடபசாற்குக் காரைமாகிய 
ஆரிய பமாழியும் ஒழிந்த ேதிைாறு பமாழியும் வைங்கும் ேதிைாறு நிைத்தின்கண்ணும் உள்பளார் தம் 
குறிப்பிைவாய்ச் பசந்தமிபைார் குறிப்பிைவன்றி, அத்தினசகளினின்றும் பசந்தமிழ் நிைத்து வந்து வைங்குவை 
தினசச்பசால் என்று கூறுவர் புைவர்” (உ.பவ. சாமிநானதயர் 1953: 189) எை உனரப்ேதும் காண்க. 
பசந்தமிழ் நிைம் ேன்னிரண்டு; அதனைச் பசர்ந்த பிை பமாழி வைங்கும் (பகாடுந்தமிழ்) நிைம் 
ேன்னிரண்டு எை வனகப்ேடுத்தியுள்ளனம அறியத்தக்கது. இக்கருத்து அதாவது பசந்தமிழ் நிைம் 
ேன்னிரண்டு; அதனைச் பசர்ந்த நிைம் ேன்னிரண்டு என்ை கருத்து நச்சிைார்க்கினியர் உனரயிலும் 
கூைப்ேட்டுள்ளனத பமபை கண்படாம். 

தினசச்பசால் முழுனமயாை பசந்தமிழ்ச் பசால்ைல்ை என்ேனதயும், உனரயாசிரியர்கள் பிை 
பமாழிகள் வைங்கும் எல்னை சார்ந்த பசாற்கனளபய தினசச்பசாற்களாக வைங்குவனதயும், அவர்தம் 
சான்றுகள்வழி உறுதிப்ேடுத்த முடிகின்ைது.  இவற்றின்வழி, பதால்காப்பியர் கூறியுள்ள தினசச்பசால்லும் 
பிை பமாழிச் பசால்ைாகபவ அனமவனத அறிய முடிகின்ைது. எனினும், பதால்காப்பியத்தில் வடபவழுத்து 
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குறித்த நூற்ோனவத் தனித்தமிழ்க் பகாள்னகக்குச் சான்ைாக பமாழிந்த அறிஞர்கள் யாரும் 
தினசச்பசாற்கனளப் ேற்றி ஏதும் உனரத்துள்ளதாகத் பதரியவில்னை. எனினும், பதால்காப்பியர் 
வடபவழுத்துக்கனள நீக்கி எழுதுக எைக் கூறியபோைத் தினசச்பசாற்கனள எவ்வாறு எழுதபவண்டும் எைக் 
கூறியிருப்ேதாகத் பதரியவில்னை. இருப்பினும், வடபசால்லுக்காை இைக்கைத்னதபய தினசச்பசால்லுக்கும் 
பகாள்ளுவது போருத்தமுனடயதாகைாம்.  
 வடபசால் எைத் பதால்காப்பியர் குறிப்ேது பசந்தமிழ், பகாடுந்தமிழ் அல்ைாத பிை பமாழிச் 
பசாற்கள் அனைத்துக்கும் போதுவாைதாகக் கருதைாம். எனினும், அவர் காைத்தில் வடபமாழிச் பசால்பை 
தமிழில் மிகுதியும் கைந்தனமயால், அதனைபய முதன்னமயாக்கி அவர் உனரத்தார் எைக்பகாள்ளல் தகும். 
ஒரு பமாழி பேசுபவார் மட்டுபம ஓரிடத்தில் வாைபவண்டும் என்ேது இயல்ோை ஒன்ைல்ை என்ேனத 
உைர்ந்தவர் பதால்காப்பியர். குமுகாயம் என்ேது ேல்பவறு பமாழிகனளப் பேசும் மக்கள் ஓரிடத்தில் 
இனைந்து வாழும் சூைலுக்கு ஆட்ேடுவது இயற்னக என்ை குமுகாய உண்னமனயயும் உைர்ந்தவராகத் 
பதால்காப்பியர் இருந்தனமயான், தமிழ்ச் பசய்யுள் இயற்றுவதற்குரிய பசாற்கனளத் 
பதானகப்ேடுத்தும்போது பிை பமாழிச் பசாற்களும் தமிழில் கைந்து வைங்குவனத அறிந்து, அக்கைப்புக்கு 
வரம்பு கட்டுவதுபோைத் தம் நூற்ோக்கனள அனமத்தார். பிை பமாழிச் பசாற்கனளத் தமிழ்ச்பசய்யுளில் 
ஆளும்போது, அவற்னை அம்பமாழிக்குரிய எழுத்துக்களால் எழுதுவது அறிவுடனமயன்று; அவ்வாறு 
எழுதுவது தமிழ்ச்பசால் வளம் குன்றுவதற்கும்; அதன்வழி பமாழிக்கைப்புக்கு அடிப்ேனடயாகித் 
தமிழ்பமாழி தன் இயல்பு திரிந்துபோவதற்கு வழிபகாலும் என்ேதாைால், பிை பமாழிபயழுத்துக்களாகக் 
குறிப்ோக, வடபமாழி எழுத்துக்கனள அைபவ நீக்கித் தமிழ்பமாழிக்பகயுரிய எழுத்துக்களால் 
எழுதபவண்டும் எை வழிகாட்டிைார். இவ்வனக பமாழிக்காப்பு முயற்சிகள் பதால்காப்பியனரத் 
தனித்தமிழ்க் கருத்தாளராக நமக்கு இைம் காட்டுகின்ைை. நூற்ோக்கள் வருமாறு: 

 “வடபசாற் கிளவி வடபவழுத் பதாரீஇ(ய்) 

 எழுத்பதாடு புைர்ந்த பசால்ைா கும்பம”  
(பக.எம். பவங்கடரானமயா முதைாபைார் 1996, பதால்.885), 

 “சினதந்தை வரினு மினயந்தை வனரயார்”  
(பக.எம்.பவங்கடரானமயா முதைாபைார் 1996, பதால்.886).  
(ோர்னவக்கு: ஆ. மணி (க..ஆ.) 2017: 401 - 404). 

தமிழ் நூல்களும் பமாழிக்கைப்பும் 
பதால்காப்பியரின் பமற்கருத்துக்கள் தமிழ்நூல்களில் ேன்பைடுங்காைமாகப் போற்ைப்ேட்டை 

என்ேனதத் தனித்தமிழ் அறிஞர்கள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளைர். கைக இைக்கியங்கள் பிை பசாற்கைப்பின்றி 
இைங்குவனதத் தனித்தமிழியக்கத் தந்னத எைப் போற்ைப்ேடுகின்ை மனைமனையடிகள் விளக்கியுள்ளார். பிை 
பமாழி இைக்கியங்கனளத் தழுவி நூல் பசய்யும்போதும், பிை ேண்ோட்டுக் கருத்துக்கனள உள்வாங்கி நூல் 
பசய்யும்போதும் பிை பமாழிச் பசாற்கள் தமிழில் புகத்தனைேட்டை. இருந்தபோதிலும், ேரிோடலின் 
ோடைாசிரியர்கள், சீத்தனைச் சாத்தைார் முதைாபைார் பிை பமாழிச் பசாற்கனளத் தமிழ்ப்ேடுத்திபய 
வைங்கிைர் என்ை உண்னமனயத் தனித்தமிழ் இயக்க ஆய்வுகள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளை. பதால்காப்பியர் 
காட்டிய வழியில் பதாடர்ந்து வந்த பமாழிக்காப்புச் பசயல்களால் குனைந்த எண்ணிக்னகயில் இருந்த பிை 
பமாழிச் பசாற்கள், பமாழிக்காப்பு முயற்சிகள் தளர்வனடயபவ, காைப்போக்கில் மிகுதியாகத் பதாடங்கிை. 
இம்மாற்ைம் மதத்தின் பேயரால் முன்னிறுத்தப்ேட்டது என்ேது தமிழ் நூல்களின்வழி அறியப்பேறும் 
உண்னமயாகும். இனை பதாடர்ோை கருத்துக்கனள முன்னிறுத்திபய பிை பமாழிக் கைப்பு 
பசய்யப்ேட்டனதக் காைமுடிகின்ைது; விதிவிைக்குகளும் இருக்கைாம். ஆைால், மிகுதியாை 
பமாழிக்கைப்புக்கு மதபம கரணியமாக அனமந்தனத மணிப்ேவள நனட முதைாை நினைகளால் 
அறியைாம். பதால்காப்பியர் காை முதைாக இருந்த தமிழுைர்ச்சி மழுங்கியதன் வினளவாகத் தமிழ் 
இைக்கிய நூல்கள் மட்டுமல்ைாது இைக்கை நூல்களிலும் பிை பமாழிகளின் தாக்கம் மிகுந்து 
பமாழிக்கைப்பு அளவில்ைாமல் தமிழில் நிகைத் பதாடங்கியது எைைாம். தமிழ் இைக்கை நூல்களின் 
(குறிப்ோக, வீரபசாழீயம்) இயல்களின் பேயர்களும்கூட உேகாரகப் ேடைம் (பவற்றுனமப்ேடைத்துக்கு 
உதவியாகிய போருள்கனளக் கூறும் ேடைம் (உேகாரகம் - உதவினயச் பசய்வது), தத்திதப் ேடைம் 
(குறிப்பு வினையாைனையும் பேயர் ேற்றிய ேடைம்), தாதுப் ேடைம் (அடிச்பசாற்கள் ேற்றிய ேடைம்), 
கிரியாேதப் ேடைம் (வினைச்பசாற்கனளப் ேற்றிய ேடைம்) என்ைவாறு பிை பமாழிச் பசாற்களில் 
தரப்ேட்டுள்ளதிலிருந்து பிை பமாழிக் கைப்பின் தாக்கத்னதக் அறியமுடிகின்ைது.  
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நூல்களிலிருந்து உனரகளும் உனரகளிலிருந்து நூல்களும் கருத்துக்கனளப் பேறும் என்ேது 
பவளிப்ேனட. இைக்கியங்களிலிருந்து இைக்கைம் உருப்பேறுதல் என்ேது மாறி, உனரகளிலிருந்து 
இைக்கைம் உருவாதல் என்னும் மரபு மாற்ைம் தமிழ்ச் சூைலில் நிகழ்ந்தது வரைாற்று உண்னமயாகும். 
இதன் பின்புைங்கள் தனித்த ஆய்வுகளுக்குரியனவ. எனினும், இம்மரபுமாற்ைத்தால் பகாடிய நிகழ்வுகளும் 
தமிழில் ஏற்ேட்டனம குறிக்கத்தக்கது. அவ்வனகயில், தமிழ் இைக்கை மரபில் தமிழுக்கும் வடபமாழிக்கும் 
இைக்கைம் ஒன்பை என்னும் கருத்துக்குக் கால்பகாள் பசய்தைவாக உனரகபள அனமந்துள்ளை என்ை 
உண்னமனயப் பின்வரும் ேகுதி விளக்கக் காைைாம்.  

“பதால்காப்பியம் பசால்ைதிகார உனரயில் பசைாவனரயர்  வடபமாழிக்கும் தமிழுக்கும் இைக்கைம் 
ஒன்பை என்ை கருத்திற்குக்  கால்பகாள் பசய்தார். அக்கருத்தினை வீரபசாழிய ஆசிரியரும் அதற்கு உனர 
கண்ட பேருந்பதவைாரும் பேணி வளர்த்தைர். ேதிபைட்டாம் நூற்ைாண்டின் இறுதியில், பிரபயாக 
விபவகம் இயற்றிய ஆழ்வார் திருநகரி சுப்பிரமணிய தீட்சிதரும், இைக்கைக் பகாத்தின் ஆசிரியராை 
சாமிநாத பதசிகரும் வடபமாழிக்கு ஏற்ைம் தந்து சிைப்புச் பசய்து இரு பமாழிக்கும் இைக்கைம் ஒன்பை 
என்று சாதித்தைர். 

தமிைறிஞர்கள் இத்தனகய ஆசிரியர்களின் பகாள்னககனளத் தகர்த்து எறிந்தைர்; கண்டித்துத் 
தமிழின் பேருனமனய நினை நாட்டிைர். நாவைர்  பசாமசுந்தர ோரதியார் ‘தமிழ் மரபு உைர்ந்து பேைாத 
வட நூல் வல்ை உனரகாரரால் இத் தகவிைா வைக்குப் பேருகி, தமிழ் ஒரு தனி பமாழி அன்று  
எை இகழும் பிபயாக விபவகம், இைக்கைக்பகாத்துப் போன்ை ேனுவல்களும் தமிழில் எழுதப்ேட்டை’ 
என்று கண்டிக்கின்ைார்” (மு.னவ. அரவிந்தன் 2008: 636 - 637). தனித்தமிழியக்கத்தின் பதாற்ைத்தால் 
பமாழித்தூய்னமக் கருத்துக்கள் மக்கள் உள்ளத்தில் ேதிந்தை. எனினும், இக்காைத்திலும் 
தனித்தமிழியக்கத்தின் பதனவ குனைந்துவிடவில்னை என்பை பசால்ைைாம். இந்நினையில் 
தனித்தமிழியக்கத்தின் தனைவர் க. தமிைமல்ைனின் பதாண்டு அளப்ேரியது என்பை பசால்ைைாம். 
தனித்தமிழ்ப் ேனடப்பிைக்கியங்களின் வளர்ச்சிக்பகை அவர்தம் ேன்னினை முயற்சிகள் ோராட்டத்தக்கை. 
கடந்த சிை ஆண்டுகளாகத் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதப் போட்டிகனள நடத்திப் ேரிசுகளும் வைங்கி 
வருகின்ைார். பவல்லும் தூய தமிழ் இதழ்களில் சிறுகனதச் சிைப்பிதழ்களும் பவளியிட்டு வருகின்ைார். தனி 
இயக்கமாகபவ பசயல்ேடும் அவருக்குத் தமிழ் உைர்வாளர்களின் நன்றியறிதனைப் புைப்ேடுத்துவது எம் 
கடன். இனி, ேனடப்பிைக்கியங்களில் உனரநனடயில் அனமந்த இைக்கியங்களில் ஒன்ைாகிய சிறுகனதகள் 
குறித்துக் காண்போம்.  
ேனடப்பிைக்கியம் - உனரநனட - சிறுகனத 

 “அச்சு இயந்திரங்களின் வரவால் தமிழில் முதலில் மைர்ச்சி பேற்ைது உனரநனடபய. ேை னகயாை 
கட்டுனர நூல்கள், சிறுகனத, நாவல், பமாழி பேயர்ப்புகள், திைைாய்வு, உனரயாசிரியர்கள் எைப் ேை 
பிரிவுகளில் உனரநனட வளர்ந்தது” (http://www.tamilvu.org/courses/degree/a041/a0414/html/a041451.htm) 
என்று கூறுவது தமிழ் நூல்களில் ேரவைாகக் காைப்பேறும் கருத்தாகும். இவ்வனகக் கருத்துக்கள் 
ேரப்புனரயாகபவ பசய்யப்ேடுவனதயும் காைமுடிகின்ைது. எைபவ, இக்கருத்துக்களின் உண்னமநினையினை 
அறிவது இன்றியனமயாததாகும். எைபவ, அவற்னைக் காண்போம்.  
உனரநனடயின் பதான்னமயும் பதாற்ைமும் 

தமிழின் பதான்னம சான்ை நூைாகிய பதால்காப்பியத்திபைபய உனர, அதன் வனககள் ேற்றிய 
கருத்துக்கள் இடம்பேற்றிருப்ேது உனரகளின் பதான்னமனயயும் வளனமனயயும் எடுத்துனரக்கும் 
நற்சான்றுகளாகும். உனரநனடகனளயும் பதால்காப்பியம் விளக்கியுள்ளது. உனரநனடனயத் பதால்காப்பியர் 
உனரவனகநனட எைக் குறித்துள்ளார். உனர, உனரநனட வனகயுள் ஒன்று என்ேதுபோன்ை கருத்து 
பதால்காப்பியத்தில் பநரடியாகக் குறிக்கப்ேடவில்னை என்ைபோதிலும், அவ்வாறு கருதுவதற்குத் 
பதால்காப்பியம் தனடயாக இல்னை என்பை பசால்ைைாம். இக்காைத் தமிைர்க்கு இனவ ேற்றிய பதளிந்த 
சிந்தனைகள் உண்படன்று பசால்லிவிட இயைாது. பதான்னமனயயும் வளனமயும் இழித்தும் ேழித்தும் 
பேசுவது பேருனமக்குரிய பசயல்களாக நினைக்கப்ேடுவதும் பேசப்ேடுவதும் தமிழ்க் குமுகாயத்தின் 
பேருனமக்கு உரிய பசயல்களன்று என்ேனத நாம் மைங்பகாள்ள பவண்டும். பதால்காப்பிய நூற்ோ 
வருமாறு: 

“ோட்டினட னவத்த குறிப்பி ைானும் 
ோவின் பைழுந்த கிளவி யானும் 
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போருண்மர பில்ைாப் போய்ம்பமாழி யானும் 
போருபளாடு புைர்ந்த நனகபமாழி யானுபமன் 

றுனரவனக நனடபய நான்பகை பமாழிே” (பதால்.போருள். பேரா. 485) 

இந்நூற்ோவில் உள்ள ‘போருள்மரபில்ைாப் போய்ம்பமாழியானும்’ என்னும் பதாடருக்கு, “ஒரு 
போருளின்றிப் போய்ேடத் பதாடர்ந்து பசால்லுவை. அனவ: ஓர் யானையும் குரீஇயும் தம்முள் நட்ோடி 
இன்னுழிச் பசன்று இன்ைவாறு பசய்தைபவன்று அவற்றுக்கினயயாப் போருள்ேடத் பதாடர்நினையான் 
ஒருவனுனை ஒருவன் கற்று வரைாற்றுமுனையான் வருகின்ைை. 

போருபளாடு புைர்ந்த நனகபமாழியானும் என்ேது, போய்பயைப்ேடாது பமய்பயைப்ேட்டும் 
நகுதற்பகதுவாகுந் பதாடர்நினை; அதுவும் உனரபயைப்ேடும்; அனவயாவை, சிறுகுரீஇயுனரயும், 
தந்திரவாக்கியமும் போல்வைபவன்க பகாள்க. இவற்றுட் பசால்ைப்ேடும் போருள் போய்பயைப்ேடாது 
உைகியைாகிய நனக பதாற்றுபமன்ேது. இவ்வனகயான் உனர நான்பகைப்ேடுபமன்ைவாறு” (நா. 
போன்னையா 1943: 565) எைப் பேராசிரியர் உனரக்கின்ைார். பேராசிரியரின் உனரப்ேகுதியால் 
அறியப்பேறும் கருத்துக்களாவை: 

1. போருள் மரபில்ைாப் போய்ம்பமாழியாவது ஒரு போருளின்றிப் போய் ேடத் பதாடர்ந்து 
பசல்லுவதாகும்.  

2. யானையும் குருவியும் ஒன்பைாபடான்று நட்பு பகாண்டு, இன்ைவாறு பசன்று இன்ைவாறு 
பசய்தை எை ஒருவனிடம் ஒருவன் கற்றுச் பசால்லி வருவைவாகும்.  

3. போய்யாக அனமயாது, பமய்யாகபவ அனமந்தாலும், நனகச்சுனவக்கு ஏதுவாக அனமவது 
போருபளாடு புைர்ந்த நனகபமாழியாகும். 

4. சிறுகுரீஇயுனர, தந்திரவாக்கியம் ஆகியை போருபளாடு புைர்ந்த நனகபமாழிக்குச் சான்றுகளாகும்.  
பமற்ேகுதியால் அறியப்பேறும் உண்னமகளாவை: 

1. உனரவனக நனட நான்கனுள், பதால்காப்பியரால் கூைப்ேடும் பின்னிரு வனககளுள் முதல் 
வனகக்குப் பேராசிரியரால் கூைப்ேடும் சான்று இக்காைத்தில் கூைப்ேடும் சிறுகனதனய ஒத்துள்ளது 
எைைாம். ஒருபுனடயாக, ’ேஞ்சதந்திரக்’ கனதகனளக் கூைைாபமா எனின், விைங்கிைக் கனத 
என்ேனதத் தவிர பவறு வனககள் இருப்ேதாகத் பதான்ைவில்னை.  

2. போருள் மரபில்ைாப் போய்ம்பமாழிக்குப் பேராசிரியர் கூறும் சான்று ஒரு கனதயின் சுருக்கம் 
போைத் பதான்றுகின்ைது. 

3. ஒரு நிகழ்ச்சி அல்ைது சிக்கல்தான் தனைதூக்கி இருக்க பவண்டும் என்ை சிறுகனத இைக்கைம் 
பேராசிரியர் கூறும் சான்பைாடு ஒத்திருப்ேதுபோைத் பதான்றுவனதக் காண்க.   

4. பேராசிரியர் காட்டும் கனதயில் மிகுதியாை கனதமாந்தர்களுக்கும் இடமிருப்ேதாகத் 
பதரியவில்னை. 

5. பேராசிரியர் கூறும் கனத, ஒருவரிடம் இருந்து ஒருவர் கற்றுக் பகாண்டு பசால்லி வருவது 
என்ேதன்மூைம், இக்கனதகள் வாய்பமாழியாக வைங்குவை என்னும் மரனே அறியைாம். 

6. பதால்காப்பியர் காைத்திய கனதகள் நமக்குக் கிட்டாதபோதிலும், பதால்காப்பிய மரபினை 
அறிந்த பேராசிரியர் தரும் சான்றுகனள நாம் எளிதில் புைந்தள்ளிவிட முடியாது என்ேனதயும் 
நினைய பவண்டும். பமலும், சிை கனதகள் பசய்யுள்நினையிலும் காப்பியங்களில் இடம்பேற்றுள்ள 
உண்னமயும் குறிக்கத்தகும். கீரினயப் ோர்ப்ேனி பகான்ை கனத சிைப்ேதிகாரத்திலும் (சிைப். 15:54 
- 75), தைக்குத் துனையாை ஆண் புைானவக் பகான்ை பவடனின் ேசினயப் போக்க தானும் 
பநருப்பில் விழுந்து இைந்துபோை பேண் புைாவின் கனத கம்ேராமாயைத்திலும் (கம்ே. யுத்த. 4 
வீபீடைன் அனடக். 112) இடம்பேற்றுள்ளனம அறியத்தகும். இனவ பசய்யுள்நினையில் உள்ள 
கனதகள். எனினும், பதால்காப்பியர் காைக் கனதகள் மட்டுமல்ைாது, பேராசிரியர் குறிப்பிடும் 
கனதகள் கூடச் சுவடி உருவில் கினடக்காதது ஏன்? என்ை விைாவும் நம்முள் எழுவது 
இயல்ோைபத. அதற்கும் வினட காண்ேது தமிழ் உனரநனடயின் பதாற்ைம் குறித்த ேை 
விைாக்களுக்கும் / மயக்கங்களுக்கும் வினடயளிக்கும் என்ேதைால், அதனையும் ஈண்டு 
விளக்குபவாம்.  
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தமிழில் உனரநனட நூல்கள் சுவடியுருவில் கினடக்காதது ஏன்? 
 உனரநனட நூல்கள் பதால்காப்பியர் காைம் பதாடங்கிக் கூைப்ேட்டாலும், அனவ சுவடி உருவில் 
ஏதும் கினடக்கவில்னைபய என்ை விைாவுக்கு வினட காணும் முன்ைர், சுவடி உருவாக்கம், சுவடிகளில் 
எழுதும் முனை ஆகியனவ குறித்து அறிய பவண்டும். எைபவ, அதனைக் காண்போம்.  
சுவடி உருவாக்கம் 
 சுவடிகனள உருவாக்குவது என்ேது எளிய பசயைன்று. இதனைப் பின்வரும் கருத்துக்கள் உைர்த்தக் 
காைைாம். ேனை மரத்தில் உள்ள ஓனைகளில் அதிக முற்ைலும், அதிக இளனமயதும் இல்ைாமல் 
நடுநினையில் உள்ளவற்னைத் பதர்ந்பதடுத்து (இனவபய நீண்ட நாட்கள் அழியாமல் இருக்கக் கூடியனவ), 
அவற்னைத் தனித்தனியாகப் பிரித்து நரம்பு நீக்கித் பதனவயாை அளவில் நறுக்கி எடுக்க பவண்டும்.  
இதனை ‘ஓனைவாருதல்’ என்ேர்.  ஒத்த அளவாக உள்ள ஓனைகனள ஒன்று பசர்த்தனைச் ‘சுவடி பசர்த்தல்’ 
என்ேர். ேனை ஓனைகளின் பமற்ேரப்பு கடிைமாைதாக இருப்ேதால் ேதப்ேடுத்தாமல் ஓனைகளில் எழுத 
முடியாது.  அவற்னை எழுதுவதற்குத் தக்கவாறு பமன்னமயாக்க பவண்டும். அப்போதுதான் ஓனைகள் 
எழுதுவதற்கு எளிதாகவும் பசதமனடயாமலும் இருக்கும்.  எழுதுதற்குச் பசம்னமப்ேடுத்தும் முனைகளால் 
ஓனைகனள வினரவில் அழிந்துவிடாமலும், பூச்சிகளால் அரிக்கப்ேடாமலும் ோதுகாக்கைாம். அதைால் 
எழுதுவதற்காக பவட்டப்ேட்ட ஓனைகனளப் ேதப்ேடுத்த நிைலில் உைர்த்தல், ேனியில் போட்டுப் 
ேதப்ேடுத்தல், பவந்நீரில் போட்டு ஒரு சீராக பவதுப்பி எடுத்தல், பசற்றில் புனதத்தல் போன்ை ேை 
முனைகனள முன்பைார்கள் னகயாண்டுள்ளைர். 

சுவடிகள் எவ்வாறு அணியமாக்கிப் ேதப்ேடுத்தப்ேட்டை என்ேனத, “சுவடிகள் தயாரிப்ேதற்கு 
முதலில் ேனைபயானைகனளத் பதனவயாை அளவில் கத்தரித்துக் பகாள்வர். இவ்வாறு அளவு பசய்து 
பகாள்ளப்ேட்ட ஏடுகள் மிக நன்ைாக உைர்த்தப்ேடும்.   பகாஞ்சம்கூட ஈரமில்ைாமல் நன்ைாகக் காய்ந்த 
பிைகு இவ்பவானைகனளத் தண்ணீரில் இட்டு பவகனவக்க பவண்டும்.  இவ்வாறு பகாதிக்க னவப்ேதால் 
ஏடுகளில் ஒரு வனகயாை துவள்வு ஏற்ேடுகிைது. பிைகு ஓனைகனள மீண்டும் நன்கு காய னவக்கபவண்டும். 
காய்ந்த பிைகு, கைமாை சங்கு அல்ைது மழுமழுப்ோை கல் பகாண்டு ஓனைகனள நன்ைாகத் பதய்க்க 
பவண்டும்.   இப்ேடிச் பசய்வதால்  ஏட்டிற்கு ஒரு ேளேளப்பு ஏற்ேடும். பமலும் ஓனை பநராை 
தகடுபோை ஆகிவிடும். இப்போது ஏடு எழுதுவதற்கு ஏற்ை நினைனய அனடந்து விட்டது.   இம்முனைக்கு 
ஏட்னடப் ோடம் பசய்தல் அல்ைது ேதப்ேடுத்துதல் என்று பேயர்.  

’ஓனைனயப் ேதப்ேடுத்த பமற்கண்ட வழிகள் மட்டுமல்ைாது, பவறு சிை வழிமுனைகளும் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை.  அவற்றுள் சிை முனைகள்: அ. ஓனைகனளத் தண்ணீர் அல்ைது ோலில் 
பவகனவத்தல், ஆ. நீராவியில் பவகனவத்தல், இ. ஈரமைலில் புனதத்து னவத்தல், ஈ. நல்பைண்பைய் பூசி 
ஊை னவத்தல், உ. ஈரமாை னவக்பகாற் போரில் னவத்திருத்தல். 

சிை முனைகளில் ஓனைகளின் பமல்ேரப்பு பமன்னமயாவதுடன் அதில் உள்ள ’லிக்னின்’ என்ை 
போருளும் பவளிபயறும்.  இதைால் ஓனைகள் வினரவில் பசதமனடவதில் இருந்து 
ோதுகாக்கப்ேடுகின்ைை.  ஒரிசாவில் ோதுகாப்பிற்காக மஞ்சள்நீர் அல்ைது அரிசிக்கஞ்சியில் அனரமணி 
பநரம் ஊைனவத்துப் ேதப்ேடுத்துவர்’ என்று கூறுவர். இவ்வாறு ேதப்ேடுத்திய சுவடிகளில் ஒன்று அல்ைது 
இரண்டு துனளகளிடுவர்.  இதனை ‘ஓனைக்கண்’ என்ேர். ஒரு துனளயில் கயிற்னை நுனைப்ேர். கயிறு 
உருவாமலிருக்க ஈர்க்குடன் உள்ள ஓனையில் இரண்டு முக்பகாைங்கள் உள்ளதாகக் கிளிமூக்குப் போைக் 
கத்தரித்துக் கட்டுவர்.  இதற்குக் ‘கிளிமூக்கு’ என்று பேயர்.  மற்பைாரு துனளயில் ஒரு குச்சி அல்ைது 
ஆணினயச் பசருகியிருப்ேர்.  இதற்குச் ‘சுள்ளாணி’ என்று பேயர்.  சுவடிகளுக்கு பமலும் கீழும் 
மரத்தாைாை சட்டங்கனள னவத்துக் கிளிமூக்கினைக் கட்டிய கயிற்றிைால் சுவடினய இறுக்கிக் கட்டி 
னவப்ேர்.  இவ்வாறு சுவடிகள் ேை நினைகனளக் கடந்துதான் அணியமாகின்ைை. இதன்மூைம், ஒரு சுவடி 
பவண்டுபமன்ைாலும், இத்தனை உனைப்பும் பதனவபயன்ேனத அறியும்போது, சுவடிகனளப் 
ேயன்ேடுத்துவதில் சிக்கைக்பகாள்னக தாபை வந்துவிடும் என்ேனத உைரைாம்.  

பசய்யுள் என்ேது பசாற்பசட்டும், கட்டும் உனடயது; மாைாக, உனரநனட என்ேது மிகுதியாை 
பசாற்ேயன்ோடு உனடயது என்ேனத நாம் அறிபவாம். எழு சீர்கனளக் பகாண்ட திருக்குைட் ோடலுக்கு 
எழுதப்ேட்ட விளக்கவுனரகனளக் பகாண்டு இவ்வுண்னமனய அறியைாம். முதற்குைளுக்கு எழுதப்ேட்டுள்ள 
விளக்கவுனரகள் வருமாறு: 

1. “சூனளச் பசாமசுந்தரநாயகர் ஆங்கீரச ஆண்டு னத மாதத்தில்  ‘சித்தாந்த பசகரம்’ என்னும் நூலில் 
முதற் குைளுக்கு விளக்கம் தந்து அத்னவதத்னத மறுத்தார். 
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2. சித்தாந்த பசகர நூனை மறுத்து ‘ஆரியன்’ என்ேவர், ‘திருவள்ளுவர்  முதற் குைள்’ என்னும் நூனை 8 
ேக்க அளவில் இயற்றிைார். 

3. இபத காைத்தில், சித்தாந்த பசகரத்துக்கு நாகப்ேட்டிைத்திலிருந்து ஒரு மறுப்பு நூல் வந்தது. 
நானகவாதி என்ேவர், நானகயிலிருந்து பவளிவந்த  ‘ஸஜ்ஜை ேத்திரிக்னக’ என்ை இதழில் மறுப்புனர 
எழுதிைார். 

4. நானகவாதினய மறுத்து, முருகபவள் என்னும் துவித னசவர், ‘நானக நீைபைாசனி’ என்னும் இதழில் 
மறுப்புத் தந்தார். 

5. முருகபவள் கருத்திற்கு எதிர் நூைாகத் பதான்றியது 16 ேக்கமுள்ள  ‘முதற் குைள் வாதம்’ என்னும் 
நூல். இதனை இயற்றியவர், துவிதமத திரஸ்காரி என்ேவர். 

6. முதற் குைள் வாதத்னத மறுத்து (பவதாசைம் பிள்னள என்ை பேயருடன் இருந்த) மனைமனையடிகள் 
52 ேக்க அளவில் முதற் குைள் வாத நிராகரைம் என்ை நூனை இயற்றிைார். 

7. முதற் குைள் வாத நிராகரைத்னத மறுத்து, 250 ேக்க அளவில் முதற் குைள் உண்னம அல்ைது 
முதற் குைள் வாத நிராகரை சத தூஷணி என்ை நூனை, சாது இரத்திை பசட்டியார் (துவித மத 
திரஸ்காரி) இயற்றிைார்  (1900)” (மு.னவ. அரவிந்தன் 2008: 446). 
ஏழு சீர்கனளக் பகாண்ட குைட்ோனவ விளக்க இன்னைய நூல் அளவில் 250 ேக்கம் விளக்கம் 

எழுதப்ேட்டுள்ளது என்ேதன்மூைம் பசய்யுளின் பசாற்சுருக்கமும், உனரநனடயின் பசாற்பேருக்கமும் 
புைப்ேடும். தமிைர்கள் உனரநனடனயச் சுவடிகளில் எழுதானமக்குரிய கரணியம் சுவடிகள் கினடப்ேதில் 
இருந்த தனடகபள என்னும் உண்னம இதன்மூைம் புைைாகக் காைைாம்.  

சுவடிகளின் அருனமப்ோட்டுக்காகபவ, உனரநனடனயச் சுவடிகளில் எழுதிப் ோதுகாக்கும் வைக்கம் 
இல்ைாமல் போைது என்ேனத நாம் உைரபவண்டும். தாள்களும், அச்சுக் கருவிகளும் வந்ததாலும், 
பசய்யுள் புனையும் ஆற்ைல் தமிைறிந்த அனைவருக்கும் இயைாத கரணியத்தாலும், உனரநனடயில் எழுதும் 
வைக்கம் மிகுதியாைது எைைாம். எைபவ, முற்காைத்தில் உனரநனடயில் எழுதப்ேட்ட சுவடிகள் நமக்குக் 
கினடக்கவில்னை எைக் கருதுவது போருத்தமுனடயதாகத் பதான்றுகின்ைது. இனிச் சிறுகனதகளின் 
இைக்கைத்னத அறிமுகபநாக்கில் காண்போம். 
சிறுகனத இைக்கைம் 

சிறுகனதக்கு இைக்கைபமா, வனரயனைபயா, குறிப்பிடத்தக்க ேண்போ கினடயாது என்று கூறுவது 
உண்டு. அவ்வாறு கூறிவிட இயைாது என்போரும் உண்டு. சிறுகனதக்பகை இரண்டு நூற்ைாண்டு காைப் 
புதிய மரபு பதான்றிவிட்டது. இைக்கியத்திலிருந்து இைக்கைம் உருவாதல் தமிழியல்பு. இது பிை 
பமாழிகளுக்கும் போருந்தும். பமைாட்டார் தந்த பகானட எைச் சிைரால் கூைப்ேடுகின்ை 
சிறுகனதகளுக்கும், அவற்றின் போதுவாை தன்னமகள் குறித்துக் கருத்துகள் 20ஆம் நூற்ைாண்டின் 
முற்ேகுதியில் கூைப்ேட்டுள்ளை. அவற்றின் அடிப்ேனடயில் சிறுகனதக்பகைச் சிை வனரயனைகள் 
கூைப்ேட்டுள்ளை. அவற்னைத் பதாகுத்துக் காண்போம். 

1) “சிறுகனத என்ைால் அளவில் சிறியதாய் இருக்க பவண்டும். 
2) தனிமனித அல்ைது சமுதாய வாழ்க்னகனயச் சுனவபயாடு பிரதிேலிக்க பவண்டும். 
3) சிறுகனதயில் ஒரு மனிதர் அல்ைது ஓர் உைர்வு, ஒரு நிகழ்ச்சி அல்ைது ஒரு சிக்கல் தான் 

தனைதூக்கியிருக்க பவண்டும். 
4) அளவுக்கு அதிகமாை கனதமாந்தர்களுக்கு அங்கு இடமில்னை. 
5) விரிவாை வருைனைக்கும், சூழ்நினைக்கும் சிறுகனத இடம்தரல் கூடாது. 
6) குனைவாை, ஏற்ை பசாற்களால் இனவ சுட்டிக் காட்டப்ேட பவண்டும். 
7) ோத்திரங்களின் உனரயாடல்களில் பசாற்பசட்டு அவசியம். 
8) சிறுகனத அளவிற் சிறியதாய், முழுனம பேற்று இருக்க பவண்டும். 
9) சிறுகனத நம்ேக் கூடிய உண்னமத் தன்னமயினைக் பகாண்டு விளங்குதல் பவண்டும். 
10) நல்ை சிறுகனத ஆை வினதனயப் போல் விரிவாகக் கூடிய கனதக்கருனவக் பகாண்டிருத்தல் 

பவண்டும். (http://www.tamilvu.org/courses/degree/p203/p2033/html/p2033112.htm). 
தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளும் சிறுகனத இைக்கைமும் 
 பமைாட்டார் கருத்துக்களின் அடிப்ேனடயில் கூைப்ேட்டுள்ள பமற்கண்ட இைக்கைம் அல்ைது 
வனரயனை தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளுக்குப் போருந்துமா? என்ை விைா நமக்குள் எழுவது இயல்பே. 
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தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் இருந்பத இவ்வனக இைக்கைம் வடித்பதடுக்கப்ேட பவண்டும் என்ேபத நம் 
கருத்தாயினும், சிறுகனத ஆய்வாளர்கள் கூறும் வனரயனைகளும் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் 
இடம்பேற்றுள்ள தன்னமனய எடுத்துக்காட்டும் முகத்தான் இவ்பவாப்பீடு அனமந்துள்ளது. அவற்னைக் 
காண்போம். 
1. அளவில் சிறியதாக இருத்தல் 
 சிறுகனத என்ேது அளவில் அதாவது, ேடிக்கும் காை அளவில் / ேக்க அளவில் சிறியதாக 
இருக்கபவண்டும் என்ை கருத்து தனித்தமிழ் சிறுகனதகளுக்கும் போருந்தியுள்ளது. விருந்து சிறுகனதத் 
பதாகுப்பில், த. ேைமனை எழுதிய நினைப்பு, ச. குைபளந்தி எழுதிய எல்பைாரும் மாந்தர்கபள, 
பதவனமந்தன் எழுதிய நல்ைதற்குக் காைமில்னை போன்ை சிறுகனதகள் அளவில் சிறியனவயாக 
அனமந்துள்ளை.  
2. மாந்த வாழ்னவச் சுனவயுடன் பவளிப்ேடுத்துதல் 
  மாந்தர்களின் தனிப்ேட்ட வாழ்னவ; குமுகாய வாழ்னவ பவளிப்ேடுத்துவது சிறுகனதகளின் 
ேண்புகளில் ஒன்ைாகும். தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் இப்ேண்பு மிகச் சிைப்ோக பவளிப்ேட்டுள்ளது. 
இவ்வுண்னமனயப் பின்வரும் சான்று பவளிப்ேடுத்தக் காைைாம். 

மாந்தர்கள் பமனடகளில் பேசுவது ஒன்ைாகவும், வாழ்க்னகயில் பசய்வது ஒன்றுமாக இருப்ேனத 
நாம் கண்ைாரக் கண்டு வருகின்பைாம். இப்ேண்பினை பவளிப்ேடுத்தும் வனகயில் க. தமிைமல்ைன் 
(2004: 45 48) எழுதித் பதாகுத்த ’வழி’ என்ை சிறுகனதத் பதாகுப்பில் உள்ள பவகம் என்னும் சிறுகனத 
புனையப்ேட்டுள்ளது. போறுனமனயப் ேற்றி மிக அைகாகப் பேசிய பேச்சாளனரப் ோரட்ட நினைக்கும் 
ஒருவர் (பேச்சாளர், கனதனயச் பசால்லும் மாந்தர் ஆகிய யாருனடய பேயரும் இக்கனதயில் 
இடம்பேைவில்னை என்ேது குறிக்கத்தக்கது) அந்தப் பேச்சாளனர ஒரு சானை நிறுத்தத்தில் காண்கின்ைார். 
ஆைால், ேச்னச விளக்கினைக் கண்டதும், பேச்சாளர் தன்னுனடய வண்டியில் வினரவாகச் பசல்லுகின்ைார். 
அவனரப் ோராட்ட நினைக்கும் கனதமாந்தரும் தன்னுனடய உந்துவண்டியில் வினரந்து பசல்கின்ைார். 
ஆைால் மிக பவகமாகச் பசல்லும் பேச்சாளனரத் துரத்திப் பிடிக்க முயலும்போது, விேத்துக்கனளச் 
சந்திக்கும் நினையில் இருந்து மயிரினையில் தப்புகின்ைார். எைபவ, அவனரத் பதாடர இயைாமல் 
போகின்ைது. இவருனடய பவகத்னதக் கண்ட ேைரும் இவனரச் சாடுகின்ைைர். இருந்தாலும் இவர் 
பவகமாகபவ பதாடர்ந்து பசன்று அவனர பநருங்க முயலும்போது, சட்படன்று அந்தப் பேச்சாளர் நின்று 
விடுகின்ைார். மூன்று சக்கர வண்டி ஒன்று கரும்புனகனயக் கக்கியபத அவர் உந்துவண்டினய நிறுத்தக் 
கரணியம் என்ேனத அறியும் கனதமாந்தர் அதன் பின்ைர் என்ை பசய்தார் என்ேனதக் கூைாமபை கனத 
முடிந்துவிடுவது போருத்தமுனடயது. சானையில் கக்கப்ேட்ட கரும்புனகபய பேச்சாளருக்கு மட்டுமல்ைாது, 
அவருனடய பேச்னசப் ோராட்டத் துரத்தியவருக்கும் போறுனமனயக் கற்றுக் பகாடுக்கின்ைது. 
இதனைவிடச் சிைப்ோக, மாந்தர்களின் வாழ்க்னகனய பவளிப்ேடுத்திவிட இயைாது என்பை பசால்ைைாம். 
3. ஓர் உைர்வு / ஒரு நிகழ்ச்சிபய முதன்னம பேறுதல் 
 சிறுகனதகளில் ஒர் உைர்பவா; ஒரு நிகழ்ச்சிபயா தான் முதன்னம பேைபவண்டும் என்ேதுதான் 
சிறுகனதயின் உயிர்நாடியாை ேண்பு எைைாம். ேல்பவறு உைர்வுகபளா, ேல்பவறு நிகழ்ச்சிகபளா ஒரு 
சிறுகனதயில் இடம்பேற்ைால் அக்கனத பதாடர்கனத என்ை நினைக்கு நம்னம இட்டுச் பசல்லுபம தவிர, 
சிறுகனத என்ை உைர்னவ நமக்குத் தராது. அவ்வனகயில் ஒரு கனதனயச் சிறுகனதயாக நினைநிறுத்தும் 
இப்ேண்பு, தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் இயல்ோகபவ அனமந்துள்ளது. 
 க. தமிைமல்ைனின் (1992: 9 - 10) ’வந்திடுவார்’ என்னும் சிறுகனதத் பதாகுப்பில் உள்ள 
‘தனிக்குடும்ேம்’ என்னும் சிறுகனத தனிக்குடும்ேமாகச் பசல்ை நினைக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சினய 
முதன்னமயாகக் பகாண்டு அனமகின்ைது. குளியைனையிலும் கழிவனையிலும் கதனவத் தாளிடாமல் 
ஒழுக்கக்குனைோடுடன் இருக்கின்ைார் என்ை குற்ைம் சாற்றுகின்ை மனைவியின் பேச்னசப் 
போறுத்துக்பகாள்ள இயைாமல் தனிக்குடும்ேமாகச் பசல்ை முயலுகின்ைான் மணி. அதனைத் தடுக்கும் தன் 
தந்னதயிடம் சீறுகின்ைான் மணி. குருதி அமுத்தம் உனடயவர்கள் நடக்கும்போதுகூடக் கீபை விழுந்து 
இைந்துவிடக்கூடும். நான் குளிக்கும்போது அப்ேடி ஏதும் நடந்துவிட்டால், என் பிைத்னத எடுக்கத் 
பதால்னைப்ேடக் கூடாபதன்றுதான் அவ்வாறு கதனவத் தாழிடாமல் குளித்பதன் என்று அவனுனடய 
தந்னதக் கூறுவனதக் பகட்ட மணிக்கு மட்டுமல்ைாமல் நமக்கும் துக்கம் பதாண்னடனய அனடத்துக் 
பகாள்வனத மறுக்க இயைாது. இரு ேக்கங்களில் அனமந்தாலும் மிகச் சிைந்த ஓர் உைர்ச்சினய 
இச்சிறுகனத ஊட்டுவது பமய்பய. 
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4. குனைந்த கனதமாந்தர்கனளக் பகாண்டிருத்தல் 
 சிறுகனதகள் அளவில் சிறியைவாகவும், ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு மட்டும் முதன்னம பகாடுப்ேைவாகவும் 
இருக்க பவண்டுபமன்ைால், கனதமாந்தர்களின் எண்ணிக்னக மிகுதியாக இருக்கக் கூடாது என்ேது 
இயல்ோை ஒன்பை. அவ்வனகயில் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள் குனைவாை கனதமாந்தர்கனளபய பகாண்டு 
சிைப்ேனதக் காைமுடிகின்ைது.  
 க. தமிைமல்ைனின் (1997: 98 - 101) சிறுகனதத் பதாகுப்ோகிய ‘மஞ்சளுக்கு பவனையில்னை’ 
என்னும் நூலில் ‘நிறுத்தடா வாபைாலினய’ என்னும் சிறுகனதயில் கனதமாந்தர் இருவபர என்ேனதக் 
காணும்போது, குனைவாை கனதமாந்தர் என்னும் ேண்பு தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளின் ேண்பும்தான் என்ேது 
புைைாகின்ைது. 
5. விரிவாை வண்ைனைகனளப் ேனடக்காதிருத்தல் 
 சிறுகனதகளில் வண்ைனைகள் விரிவாக அனமயக்கூடாது எைக் கருதுவர். அவ்வனகயில் கைக 
இைக்கியங்களில் ஒன்ைாகிய அகநானூற்னைப் போை விரிந்த வண்ைனைகனளக் பகாண்டிராமல், 
குறுந்பதானக போைக் குறுகிய வண்ைனைகனளக் பகாள்வது சிறுகனதகளின் ேண்ோகும் என்ை 
வனரயனைக்கு  உரு. அபசாகன் எழுதிய ேஞ்சு இனிப்பு (த. தமிழ்ச்பசல்வி 2014 : 47 - 49) என்னும் 
சிறுகனத சான்ைாகும். 
6. குனைவாை, ஏற்ை பசாற்களால் அனமதல் 
 பசால்லுக ேயனிற் பசால்லிற் ேயனுனடய (குைள். 200) என்றும், பசால்லுக பசால்னைப் 
பிறிபதார்பசால் அச்பசால், பவல்லும்பசால் இன்னம அறிந்து (குைள். 645) என்றும், ேைபசால்ைக் 
காமுறுவர் மன்ைமாசு அற்ை, சிைபசால்ைல் பதற்ைா தவர் (குைள். 649) என்றும் பசாற்சுருக்கத்தின் 
பேருனமனயப் ேைேட பமாழிவார் வள்ளுவப் பேராசான். இனவ சிறுகனதக்கும் ஏற்ைனவ என்று 
பசால்வது மினக. சிறுகனதகளின் அனமப்பே இத்திைைால் சிைப்ேது உண்னம. இப்ேண்பு தனித்தமிழ்ச் 
சிறுகனதகளிலும் உண்டு. ேைம் ஒன்பை குறிக்பகாளாகத் திரியும் மருத்துவர் சிைரின் ேண்பினைப் 
ேடம்பிடித்துக் காட்டும் “ோர்க்க மாட்படன்” என்னும் சிறுகனதயின் நினைவுப் ேகுதி மிகச் சுருக்கமாக 
அனமந்து சிறுகனத இைக்கைத்திற்குச் சான்ைாகின்ைது. அப்ேகுதி வருமாறு: “ ‘காணி (ஸ்பகன்) எடுத்து 
வந்திருக்பகன். நீங்க ோர்க்கவில்னைபய! ோர்க்காமபைபய மருந்து எழுதிக் பகாடுக்கிறீங்க…’ என்ைான் 
மாைன். சிைத்னத மனைத்துக் பகாண்டு ‘ோர்க்கமாட்படன், பகாண்டு போங்க’. 
 மருத்துவரிடம் 50உருவா நீட்டிைான் மாைன். 

 ‘100உருவா பகாடுங்க’ என்று னக நீட்டிைார். மருத்துவர் சிவன் நல்ைவர்!” (தமிைமல்ைன் 2004: 
93 - 96). இனதவிடச் சுருக்கமாக மருத்துவர் சிைரின் ேண்பினை பவளிப்ேடுத்துவது இயைாது என்பை 
கூைத் பதான்றுகின்ைது. 
7. பசாற்கட்டுனடய உனரயாடல்கள் 
 சிறுகனதகளின் இன்றியனமயாப் ேண்புகளில் ஒன்று உனரயாடல். அவ்வுனரயாடல்களும் 
சுருக்கமாகவும் ேயைற்ை பசாற்கள் இன்றியும் அனமவது கனதயின் சிைப்புக்கு அடிபகாலுகின்ை ஒன்ைாகும். 
அவ்வனகயில் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள் அனமவனதக் காைமுடிகின்ைது.  
 கருநாடகக் கன்ைடர்களின் பமாழிப்ேற்னையும், தமிைர்களின் பமாழியுைர்னவயும் 
எடுத்துக்காட்டும் வனகயில் அனமந்த பின்வரும் உனரயாடல் பமற்கருத்துக்கும் கனதயின் ஓட்டத்திற்கும் 
துனையாவனதப் ோருங்கள். “நீ பசால்லுவனதப் ோர்த்தா எல்பைானரயும்விட நீங்கதாண்டா சிைந்தவங்க. 
உங்க மாநிைத்தில்தான் எங்குபம தமிழ் இல்னைபய! உங்கனளப்போை எங்கனள நினைச்சிடாபத!” 
(தமிைமல்ைன் 1997: 76). 
8. அளவில் சிறிதாக, முழுனமயுனடயதாக அனமதல் 
 சிறுகனத என்னும் பேயபர அளவில் சிறிதாக அனமயும் கனத என்ேனத உைர்த்தும். எனினும், 
சிறுகனதயின் ேண்புகளில் ஒன்ைாக கனத, அளவில் சிறிதாக அனமய பவண்டும் என்ேனதக் குறித்துள்ளைர். 
அளவில் சிறிதாக இருந்தாலும், முழுனம பேற்ைதாக இருப்ேபத சிறுகனத என்ை இைக்கைம் தனித்தமிழ்ச் 
சிறுகனதளுக்கும் போருந்துவது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆய்வுக்கு எடுத்துக்பகாண்ட தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள் 
ோன்னமயும் அளவில் சிறியைவாகவும், போருண்னமயில் முழுனமயுனடயைவாகவும் இருப்ேனதக் 
காைமுடிகின்ைது. ேை சிறுகனதகள் நான்கு, ஐந்து ேக்க அளவில் நினைவுபேற்றுள்ளனம குறிக்கத்தக்கது. 
சான்ைாகச் சிை கனதகனளக் கூைைாம். விருது (தமிைமல்ைன் 2004: 26 - 29), பதால்னை பவைாம் 
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(தமிைமல்ைன் 2004: 35 - 36), பவகம் (தமிைமல்ைன் 2004: 45 - 48), பவனை இல்னை (தமிைமல்ைன் 
2004: 56 - 57), நழுவல் (தமிைமல்ைன் 2004: 67 - 69), ோர்க்க மாட்படன் (தமிைமல்ைன் 2004: 93 - 
96), பேண் வண்டி (தமிைமல்ைன் 1997: 9 - 11), பதானைகாட்சிபய நன்றி (தமிைமல்ைன் 1997: 25 - 
26), அனமச்சர் அதற்குள் புைப்ேட்டாரா (தமிைமல்ைன் 1997: 27 - 29), பவளிபயற்ைம் (தமிைமல்ைன் 
1997: 38 - 40), எங்பக போவது (தமிைமல்ைன் 1997: 102 - 103), ேட்டு (தமிைமல்ைன் 1997: 109 - 
110), விடுதனை (தமிைமல்ைன் 1997: 123 - 126), திருநீறு (தமிைமல்ைன் 1997: 127 - 130), 
பவறிநாய்க்குட்டி (தமிைமல்ைன் 1997: 136 - 138)அத்னத (தமிைமல்ைன் 1997: 139 - 141).  
9. சிறுகனதகள் நம்ேக் கூடிய உண்னமத் தன்னம பகாண்டிருத்தல்  
 சிறுகனதகள் நாம் நம்புவதற்குத் தகுந்த நிகழ்வுகனளக் கனதநிகழ்வுகளாகக் பகாண்டு, உண்னமத் 
தன்னம பேற்றிருக்க பவண்டும் என்ை வனரயனை, உண்னமக்குப் புைம்ோைவற்னைச் சிறுகனதகளாக்கக் 
கூடாது என்ை கருத்தின் அடிப்ேனடயில் எழுந்ததாகும். நம்ேக்கூடியை என்ேை இைம், ேண்ோட்டு 
அடிப்ேனடயில் மாைக்கூடியனவ என்ைாலும், எந்த இைத்தில்; ேண்ோட்டில் ஒரு கனத எழுகின்ைபதா, 
அதற்கு ஏற்ேக் கனதகள் அனமயபவண்டும் எைக் கருதைாம்.  
 தமிழ் இைக்கை, இைக்கியப் ேரப்பில் இவ்வனகக் கருத்து, இைக்கை; இைக்கியம் முழுனமக்கும் 
வலியுறுத்தப்ேட்ட ஒன்பை என்ேது இவ்விடத்தில் நினையத்தக்கது. போருபளாடு புைராப் போய்பமாழி 
(பதால்.போருள். பேரா. 485) ேற்றிய பதால்காப்பியக் கருத்துக்கள் இவ்விடத்தில் நினையத்தக்கை. 
இக்கருத்துக்களுக்கு மாைாக, இனையைார் களவியல் உனரகாரர்  ”அஃது இவ்வுைகினும் இயற்னகயான் 
நினைபேைாது புைவரான் இல்ைது இனியது நல்ைபதை நாட்டப்ேட்டபதார் ஒழுக்க பமன்ோர் ‘ கண்ணிய’ 
என்ைார்” (ேவாைந்தம் பிள்னள 1916: 270*) எைக் களவியல் என்ேது இவ்வுைகில் இல்ைாதது; 
புனைந்துனர எைக் கருத்துனரத்தார். இக்கருத்து நச்சிைார்க்கினியரால் “இஃது  இல்ைபதைப்ேடாது 
உைகியபையாம்.  உைகியலின்பைல் ஆகாயப்பூ நாறிற்பைன்ைவழி அதுசூடக் கருதுவாருமின்றி மயங்கக் 
கூறிைாபைன்று உைகம் இழித்திடப்ேடுதலின் இதுவும் இழித்திடப்ேடும்” (நா. போன்னையா 1948: 9*) 
எை மறுத்துனரக்கப்ேட்டது. வ.சுே. மாணிக்கைாரும் (1980: 290) “ இனையைார் அகப்போருள் 
உனரயாசிரியர் ஐந்தினையாவது இல்ைது இனியது நல்ைது என்று புைவரால் நாட்டப்ேட்டபதார் ஒழுக்கம் 
எைவும்,  உைக வைக்பகாடு இனயயாது எைவும் ஒரு பேருங்கருத்னத எழுதியுள்ளார். இக்கருத்து இகலின்றி 
ஆராய்தற்கு உரியது. 1. புைவர்கள் கற்பித்த ஒழுக்கம்,  2.உைக வைக்கில் இல்ைாத ஒழுக்கம், 3. இல்னை 
எனினும் கற்ேனையாற் ேனடத்தற்குக் காரைம் இனிய ஒழுக்கம், 4. நல்ை ஒழுக்கம் என்ை நான்கு கூறுகள் 
இவர் கருத்தில் அடங்கியுள. இனியது நல்ைது என்ை கூறுகனள நாமும் ஒத்துக் பகாள்கின்பைாம். 
ஐந்தினைக் காதல் தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் காண்கில்ைா அரிய போருளா? மைடி பேற்ை பநாண்டி 
முயற்பகாம்னே ஏணியாகக் பகாண்டு ேடினவத்து ஏறிச் பசன்று வாைத்துக் கருந்தாமனரனய 
வாயாற் ேறித்துப் பேரனுக்குப் பிைந்த நாட் ேரிசாக அளித்தான் என்ேது போலும் கட்டுக் கனதயா? 
முழுதும் புைவர்தம் கற்ேனைப் ேனடப்ோ? சங்க இைக்கியம் புராைத்திலும் பேரும் புராைமா? இல்ைது 
என்று புைவரால் நாட்டப்ேட்டது என்னும் உனரயாசிரியர் பகாள்னக அதிர்ச்சி தருவதாகும்” எை 
மறுத்துனரக்கின்ைார். தமிழ் இைக்கை, இைக்கியங்கள் உள்ளனதப் புனைதனைபய கருப்போருளாகக் 
பகாண்டனவ என்ேனத இதுகாறும் கண்ட கருத்துக்கள் பதளிவுேடுத்துகின்ைை. நம்ேக்கூடிய உண்னம 
நிகழ்ச்சிகனளப் புனைவபத சிறுகனதக்கும் இைக்கைம் என்ை கருத்து பிை பமாழி இைக்கியங்களின் 
அடிப்ேனடயில் கூைப்ேட்டதாயினும், முந்னதய தமிழ் மரபின் பதாடர்ச்சிபய அன்றி; பவறில்னை 
எைைாம். ஒபராவனகயில் இவ்வனகக் கருத்துக்கள் உைகப் போதுனமயை என்றும் கூைைாம்.  
 தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள் முற்றும் உைக நிகழ்வுகனளபய கனதப்போருளாகக் பகாண்டுள்ளை. 
நம்ேக்கூடாத நிகழ்வுகள் எனவயும் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் இல்னை என்பை பசால்ைைாம். இன்னும் 
பசால்ைப்போைால், தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் நாம் காணும் நிகழ்வுகள் நம்மில் ேைரது வாழ்க்னகயில் 
நாம் சந்தித்தனவ அல்ைது சந்திப்ேனவபய என்பை கூைைாம். 
10. விரியக்கூடிய கனதக்கருனவக் பகாண்டிருத்தல்   
 சிறுகனதகள் அளவில் சிறியனவயாக இருப்பினும், அக்கனதகளின் கருப்போருள்கள் ஒரு 
புதிைமாகபவா அல்ைது பதாடர்கனதயாகபவா விரித்துனரக்கக் கூடியைவாக அனமய பவண்டும் என்ை 
கருத்து, தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளுக்கும் போருந்துகிை ஒன்பை. எனினும், ஒரு சிறுகனத ஒற்னை நிகழ்ச்சினய 
நடுவமாகக் பகாண்டு அனமவதால், ஒபராவிடங்களில் இவ்விைக்கைம் எவ்வனகயில் போருந்தும் 
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என்ேதும் சிந்திக்கத்தக்கது.  இனி, தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் இடம்பேற்றுள்ள உத்தி 
முதைாைவற்னைக் காண்போம். 
சிறுகனத உத்திகளும் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளும் 

 “ஆசிரியர் தான் உைர்த்த வினையும் கருத்துக்கனள பவளிப்ேடுத்தும் முனைபய உத்தி” எை 
உத்தினய விளக்குவர் (இரா. பேமமாலினி 1987 :102). ’உத்தியும் உள்ளடக்கமும் ஒன்பைாபடான்று 
பதாடர்புனடயனவ. உள்ளடக்கத்தினை உைர்த்துவது உத்தி’ என்னும் கருத்து (வீ. உண்ைாமனை 1991 : 
86) உத்திக்கும் உள்ளடக்கத்திற்கும் உள்ள பதாடர்பினை விளக்குகின்ைது. தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் 
காைப்பேறும் உத்திகனள 1. உள்ளடக்கம் சார்ந்த உத்திகள், 2. உருவம் சார்ந்த உத்திகள் எை 
வனகப்ேடுத்தைாம்.  
1. உள்ளடக்கம் சார்ந்த உத்திகள் 
 தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் இடம்பேற்றுள்ள உள்ளடக்கம் சார்ந்த உத்திகனள 1. தனைப்பிடுதல் 
உத்தி, 2. கனதத்பதாடக்க உத்தி, 3. கனதப்பின்ைல் உத்தி, 4. கனதமாந்தர் ேடிப்ோக்க உத்தி, 5. 
கனதநினைவு உத்தி எைப் ேகுத்தறியைாம்.  

1. தனைப்பிடுதல் உத்தி 
 சிறுகனதகள் அளவிலும் போருண்னமயிலும் சிறியை. புற்றீசல் போைப் ேல்கிப் பேருகும் 
சிறுகனதகளுக்கினடபய ஒரு சிறுகனதனயப் ேடிக்க வரும் வாசகனை ஈர்ப்ேதற்கு அச்சிறுகனதக்குத் 
தரப்ேட்டுள்ள தனைப்பே இன்றியனமயாதது என்ேது பவளிப்ேனட. ஒரு வனகயில் பசான்ைால் 
தனைப்புத்தான் ஒரு சிறுகனதக்கு வாயில் என்பை பசால்ைைாம். எைபவ, ஒவ்பவாரு ேனடப்ோளரும் 
தம்முனடய கனதகளுக்குத் தனைப்புக்களிடுவதில் தனிக்கவைம் பசலுத்துவர். தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளிலும் 
இவ்வனகயாை போக்கினைக் காைமுடிகின்ைது. ச. அமுதன் எழுதிய “ ஐபயா மகபை” (த. தமிழ்ச்பசல்வி 
2016: 21) என்னும் சிறுகனத ேடிப்ோளியின் உள்ளத்தில் ஒரு ேதற்ைத்னதயும் என்ை நிகழ்ந்தது? எை 
அறிகின்ை ஆர்வத்னதயும் தூண்டும் வனகயில் அனமந்துள்ளது இதற்குச் சான்ைாகும். அதுபோன்பை, 
கனிபமாழி எழுதிய “யார் ேைம்?” (த. தமிழ்ச்பசல்வி 2016: 37) என்னும் சிறுகனதயும் அனமந்துள்ளது.
 ேட்டுக்பகாட்னட இராசா எழுதிய “ஒன்றுக்குள் ஒன்று “(த. தமிழ்ச்பசல்வி 2016: 48) என்னும் 
சிறுகனத ஒரு புதிர் போை அனமந்து ஈர்க்கின்ைது. க. தமிைமல்ைனின் வந்திடுவார் என்னும் சிறுகனதத் 
பதாகுப்பு நூலில் உள்ள 16 சிறுகனதகளில் 11 சிறுகனதகள் “இளநீர்”, “நடினக” என்னுமாப்போை 
ஒற்னைச் பசால் தனைப்புக்கனளக் பகாண்டனவ. 3 சிறுகனதகள் இரட்னடச் பசால் தனைப்புக்களும் 
பகாண்டனவ. இவ்வாறு ஓரிரு பசாற்களில் தரப்ேடும் தனைப்புக்களும் ேடிப்ோளினய ஈர்ப்ேதில் 
பேரும்ேங்கு வகிக்கின்ைை என்பை பசால்ைைாம். 
2. கனதத்பதாடக்க உத்தி 
 சிறுகனதகளின் பதாடக்கம் மிகச்சிைப்ோக அனமயபவண்டும் என்ேனதச் சிறுகனதயாசிரியர்களும் 
திைைாய்வாளர்களும் ேைேடக் கூறியுள்ளைர். ஒரு குதினர ஓட்டத்தின் பதாடக்கம்போைச் சிறுகனதயின் 
பதாடக்கமும் அனமயபவண்டும் எைச் சிறுகனதத் திைைாய்வாளர்கள் கருதுவர். தனைப்பு ஒரு வாயில் 
போை அனமந்து ேடிப்ோளினய ஈர்த்தால், பதாடக்கம் அவனைக் கனதக்குள் பசல்ை வழிநடத்த 
பவண்டும் என்பை கூைைாம். மிகச் சிைந்த சிறுகனத எைப் ோராட்டப்ேட்ட சிறுகனதகள் அனைத்தும் 
மிகச் சிைந்த பதாடக்கத்னதக் பகாண்டனவ எைக் கூறுதல் மினக. அவ்வனகயில் தனித்தமிழ்ச் 
சிறுகனதகளும் ஈர்க்கும் தன்னமயுள்ள பதாடக்கங்கனளக் பகாண்டுள்ளை.  

 “வாழ்க்னகனய பவளிப்ேடுத்துவதாகபவ சிறுகனத அனமவதால், வனரயறுத்த பதாடக்கம் என்ேது 
அதற்குக் கினடயாது” (சு. பவங்கடராமன் 1977: 154) என்னும் கருத்து சிறுகனதகளின் பதாடக்கத்னத 
அனமப்ேதில் ேனடப்ோளியின் விடுதனை மைநினைனய உைர்த்திைாலும், பிைரால் 
ேடிக்கப்ேடுவதற்பகைபவ சிறுகனதகள் எழுதப்ேடுவதால், ேடிப்போரின் உள்ளத்னத ஈர்க்கும் வனகயிைாை 
பதாடக்கத்னதத் தரபவண்டிய போறுப்பு ேனடப்ோளிக்கு உண்டு. இது அவர்தம் விருப்ேத்னதச் சார்ந்து 
அனமந்தாலும் / அனமயவில்னை என்ைாலும், ேனடப்ோளி ஈர்ப்புனடய கனதத் பதாடக்கத்னத தருகின்ை 
நினைக்கு இயல்ோகபவ தள்ளப்ேடுகின்ைார் என்ேபத உண்னம. தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளும் உள்ளத்னத 
ஈர்க்கும்வனகயிைாை கனதத்பதாடக்கங்கனளத் தந்துள்ளை என்ேனதக் காைமுடிகின்ைது. சான்று ஒன்று 
தருபவாம். 
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 “இனி ஒரு பநாடிகூட நான் இங்கிருக்க மாட்படன். உங்கப்ோவுக்குக் பகாஞ்சங்கூட நாகரிகபம 
பதரியவில்னை. இவ்வளவு முதுனமயிலும் கீழ்த்தரப்ேண்பு போகவில்னைபய. ஒன்று, நான் இங்பக 
இருக்கணும் அல்ைது அவர் இருக்கணும். உடபை ஒரு வழி ேண்ணுங்க” ( க. தமிைமல்ைன் 1992: 9). 
 சிறுகனதத் பதாடக்கங்களில் ’1. மரபுநினைத் பதாடக்கம், 2. ஆர்வநினைனயத் தூண்டுவை, 3. 
அறிமுகப்ேடுத்துவை, 4. உனரயாடல் வடிவிை, 5.வருைனையில் அனமவை, 6. கனதமாந்தர் ேண்பு 
விளக்கத்தை, 7. கூற்று நினைத் பதாடக்கம் ஆகிய வனகனமகள் உள்ளை என்ே. தனித்தமிழ்ச் 
சிறுகனதகளில் இவ்வனககள் அனைத்துக்கும் சான்றுகனளக் காைமுடிகின்ைது. 
3. கனதப்பின்ைல் உத்தி 
 கனதப்பின்ைல் என்ேது ஆசிரியர் ேை நிகழ்ச்சிகனள ஒழுங்குேடுத்திக் பகார்னவயாக அளிப்ேனதக் 
குறிக்கும் என்ேர் (தா.ஏ. பியூைா பமர்சி 1974: 29). பமலும், ’கற்போர் மைத்தில் தான் ேதிக்க விரும்பும் 
உைர்னவத் பதாற்றுவிக்கும் வனகயில் கனதநிகழ்ச்சிகனளக் கனைஞன் முனைமாற்றி அனமத்தபின், 
முழுவடிவம் பேற்றுவிட்ட சிறுகனதயில் நிகழ்ச்சிகள் கூைப்ேட்டுள்ள நிரல்முனைபய கனதப்பின்ைல்” 
என்றும் கூறுவர் (மீைாட்சி முருகரத்திைம் 1976: 54). இதுகாறும் கூைப்ேட்ட கருத்துக்கள் சிறுகனதகளின் 
உயிர்நாடியாக அனமவது கனதப்பின்ைபை என்னும் உண்னமனய உைர்த்துகின்ைை. ஒரு ேனடப்ோளின் 
தனித்தன்னமனயக் காட்டும் இடமாக அனமவது கனதப்பின்ைபை என்ை கருத்னத மறுக்க இயைாது. 
ேனடப்ோளியின் அனடயாளத்னதச் சுட்டிக் காட்டும் ேகுதியாக அனமயும் கனதப்பின்ைலில் 
ேனடப்ோளிகள் மிகுதியும் கவைம் பசலுத்துவது இயல்ோை ஒன்பை. தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளும் 
இவ்வனகயில் கனதப்பின்ைலில் சிைக்க அனமந்துள்ளனதக் காைமுடிகின்ைது.  

சிறுகனதகளில் 1. பின்பைாக்கு உத்தி, 2. நைபவானட உத்தி, 3. கைவுநினை உத்தி, 4. உருவக 
உத்தி, 5. உனரயாடல் உத்தி, 6. உனரயாடலின்றி அனமவை, 7. எடுத்துக்காட்டுக் கனத வடிவிை, 8. 
நாட்குறிப்பு, 9. பேட்டி முனை, 10. கடித உத்தி ஆகிய கனதப்பின்ைல் உத்திகள் அனமயக்கூடும் என்ே.  
இவ்வனககள் நீங்கைாை, உத்திகளும் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் உண்படன்ேதற்குப் பின்வரும் சிறுகனத 
சான்ைாகும். 
 மனைவாழ் ேைங்குடியிைாகிய கருமனை ஒரு அலுவைகத்தில் கைக்கர் ேணிக்கு வந்து 
பசருகின்ைான். அந்த அலுவைகத்தில் இருந்த முத்துவும் முருனகயனும் அவன்மீது பவறுப்புக் பகாண்டு 
விைகியிருக்கின்ைைர். பின்ைர் ஒரு நாள் கருமனை முத்துவுக்கு விருந்து னவக்கின்ைான். பின்பைாரு நாள் 
முருனகயனையும் கருமனை விருந்துக்கு அனைக்கின்ைான். முருனகயன், முத்துவிடம் விருந்து எப்ேடி எைக் 
பகட்க, அருனமயாை விருந்து; அத்பதாடு அவன் மனைவியும் இரவு விருந்தாைாள் என்கின்ைான். மைக் 
குறுகுறுப்ேனடந்த முருனகயன் விருந்துக்குச் பசல்கின்ைான். நல்ை விருந்துக்குப் பின், விருந்திைர் ஓரிரவு 
தங்கிைால்தான் முழு விருந்து தந்த உைர்விருக்கும் எைக் கருமனை கூறுகின்ைான். இரவில் முருனகயனும் 
அந்த அைகு மங்னகயின் னகனயப் பிடித்து அன்பே எைத் பதாடங்குகின்ைான். அவபளா ேளார் எை 
அனைந்து விடுகின்ைாள். முருனகயன் அனை தாளாமல் சாய்ந்து விடுகின்ைான். பின்ைர் மனைவாழிை 
மகளிர் சந்திக்கும் ஆண், அவளுனடய விருப்ேத்திற்குரியவைாக இருந்தால், அவன் கன்ைத்தில் ஓங்கி 
அனைவது அவர்களுனடய வைக்கம் என்பைாரு பசய்தினயக் கண்ட முருனகயன் தான் வாங்கிய அனை 
எந்த வனக? என்ை குைப்ேத்தில் இருப்ேதாக முடிவனடயும் விருந்து என்னும் சிறுகனத (க. தமிைமல்ைன் 
1985:43 - 48) சிைந்த ஒரு கனதப்பின்ைலுக்குச் சான்ைாகும்.  
4. கனதமாந்தர் ேனடப்பு உத்தி 
 தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் இடம்பேறும் கனதமாந்தர்கள் ேை வனகயிைர். அவர்கனளப் 
ேனடப்ேதில் ேை உத்திகனளப் ேனடப்ோளர்கள் னகக்பகாண்டுள்ளைர். அவற்னைப் பின்வருமாறு 
ேகுத்தனமக்கைாம்: 1. குறிக்பகாள் மாந்தர்கனளப் ேனடத்தல், 2. முரண்நினை மாந்தர்கனளப் ேனடத்தல், 
3. அஃறினைகனளக் கனதமாந்தர்களாகப் ேனடத்தல், 4. ேனடப்ோளிபய கனதபசால்லியாதல்.  
 தைக்கின்ைா பசய்தாருக்கும் இனியபவ பசய்யாக்கால் சால்பேன்ேது என்ை ேயனுனடத்து? 
என்ோர் வள்ளுவப் பேருந்தனக (குைள். 987). இத்தனகய குறிக்பகாள் பகாண்ட மாந்தர்கனளக் காண்ேது 
எளிதன்று. இவ்வனக மாந்தர்கனளப் ேனடப்ேது, மாந்தர்களினடபய தாமும் அப்ேண்புனடயவர்களாக 
வாைபவண்டும் என்னும் எண்ைத்னத வினதக்கும் என்னும் கருத்தில் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதயாசிரியர்கள் 
தம் கனதகளில் அத்தனகய மாந்தர்கனளப் ேனடத்துள்ளைர். க. தமிைமல்ைனின் (2004: 26 - 29) விருது 
என்னும் சிறுகனதயில் வரும் முதன்னமக் கனதமாந்தராகிய அறிவுத் பதாடர்ேன், தன் பேயனரக்கூட 
அனைப்பிதழில் போடுவதற்கு இனசயாத, திருமகள் பகள்வனுக்கு விருது பகாடுக்கப் ேரிந்துனர 
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பசய்கின்ைார். திருமகள் பகள்வன் பசய்த இன்ைாத பசயல்கனள இனியர் எடுத்துக் கூறியும், தம் கருத்தில் 
மாைாத் தன்னமயாராக நிற்கும் அறிவுத்பதாடர்ேன் 987ஆம் குைளுக்கு இைக்கியமாகத் திகழ்கின்ைார்.  
5. கனத நினைவு உத்தி 
 சிறுகனதகனளப் போருத்தவனரயில், அவற்றின் பதாடக்கம் எவ்வளவு இன்றியனமயாதபதா, 
அவ்வளவு இன்றியனமயாதது கனத நினைவும். கனதயின் நினைபவ, ேடிப்போருக்கு உள்ளநினைனவபயா, 
ஏக்கத்னதபயா தந்து, அக்கனதகனள உள்ளத்தில் நினைநிறுத்தும் என்பை பசால்ைைாம். “சிறுகனதயின் 
முடிவு அதன் திருப்ேத்தில் உள்ளது என்பைாம். அது வாசகனை அந்தக் கனதனய முற்றிலும் புதிதாக 
மீண்டும் கற்ேனையில் எழுப்ேச் பசய்யபவண்டும். 

அப்ேடியாைால் அது முடிந்தவனர குனைவாை பசாற்களில் பசால்ைப்ேட பவண்டும். எவ்வளவு 
முடியுபமா அந்த அளவுக்கு வாசகனின் கற்ேனைக்கு விடப்ேட பவண்டும்” (http://www.jeyamohan.in/ 
336#.WVZ67JKGPhk) என்னும் கருத்து, நம் கருத்துத் துனையாவனதக் காண்க.  

“கனத வளர்ச்சிக்பகற்ே முடியபவண்டும். இப்ேடித்தான் முடியப்போகிைது என்று ேடிப்போர் 
பதரிந்துபகாள்ளாத வனகயிலும், முடிந்த பின்ைர் இதுதான் சரியாை முடிவு என்று அவர்கள் 
ஒத்துக்பகாள்ளும் வனகயிலும் கனத முடியபவண்டும்” (தா.ஏ. பியூைா பமர்சி 1974: 47) என்னும் கூற்று 
கனதமுடிவு ேற்றிய போதுக்கருத்தாகும். தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள் இவ்வனகயில் கனதநினைவினைக் 
பகாண்டிைங்குவனதக் காைமுடிகின்ைது. ஓபராவிடங்களில் இக்கனதகள் மாறுேட்டு அனமவனதயும் 
காைமுடிகின்ைது. 

கம்பித் பதானைக்காட்சி நிறுவைத்தில் ேணிபசய்ேவன் போை வந்து, கழுத்தணி முதைாைவற்னைத் 
திருடிக்பகாண்டு பசல்ை நினைத்த ஒருவன், மக்களால் அடிேட்டு மயங்கி விடுகின்ைான். என்ை பசய்தும் 
மயக்கம் தீராததுபோை, அவன் நடிப்ேனதக் கண்ட மருத்துவர் பநஞ்சு (இதய) அறுனவ  பசய்துவிட 
பவண்டும் என்று கூறிக் பகாண்பட, “மயக்க ஊசினய மார்பில் குத்திைார். ஊசி முனை ேட்டதும், 
இனளஞன் “ஐனயபயா என்னை ஒன்னும் பசய்துவிடாதீங்க! நான் சாகவில்னைங்க” என்று 
அைறிக்பகாண்பட கீபை குதித்தான்” (க. தமிைமல்ைன் 2004: 44) எை வரும் சிறுகனத முடிவுப்ேகுதி, 
இதுதான் சரியாை முடிவு என்று பிைர் ஒத்துக்பகாள்ளும் வனகயில் முடிவதற்குச் சான்ைாகும். 
6. நனடயியல் உத்தி 
 ஒரு ேனடப்ோளர் தம் கருத்துக்கனளப் ேனடப்புக்களில் பவளிப்ேடுத்தும் பமாழிநினைனய நனட 
எைைாம். மனிதர்களுக்கினடபய எண்ைங்கள் ஒன்றுேடுவதும், பவறுேடுவதும் போைக் கருத்துக்கனள 
பவளிப்ேடுத்தும் பமாழிநினையிலும் ஒற்றுனமகனளயும் பவறுோடுகனளயும் காைமுடியும். பமாழி என்ேது 
ஒரு கருவிபய என்று சிைர் கூறிைாலும், பமாழி இல்னைபயன்ைால், கருத்து பவளிப்ோட்டுக்கு 
வழியில்ைாமல் போய்விடும். கருத்து பவளிப்ோட்டுக்கு வழியில்னைபயன்ைால் மாந்தர்களுக்கும் 
விைங்கிைங்களுக்கும் பவறுோடில்ைாமல் போய்விடும் என்ேனத மறுக்க இயைாது. எைபவ, பமாழிபய 
மாந்தர்களுக்கு உயிர் எைல் தகும்.  
 பமாழினயக் கருவிபயன்பை நீங்கள் பகாண்டாலும், கருவி பசவ்னவயாக இல்னைபயனில், 
அதைால் வினளயும் ேயன் என்ை?. கூரியபதார் வாள்மன் எை உனரயாசிரியர்கள் கூறுவதுபோை, 
கூர்னமயாக அனமயாத வாளால் என்ை ேயன்?. பினைேடப் பேசுவனதயும் எழுதுவனதயும் சரிபயைக் 
கருதுபவாரால் வினளயும் பமாழிக்பகடுகள் பகாஞ்சமா? என்ேனதச் சிந்தித்துப் ோருங்கள். ஆங்கிைத்தில் 
பினைேட எழுதிவிட்டால் துடிக்கும் உள்ளம்; தமிழில் எழுதும்போது பசத்துப் போவது எப்ேடிபயைத் 
பதரியவில்னை. பினையை எழுதுவதும் பேசுவதும் நம் கடனமயும் உரினமயுமாகும் என்ேனத நினைவில் 
பகாண்டால் தமிழ் தனைக்கும். 
 ேனடப்பிைக்கியமாகிய சிறுகனதயின் பமாழிநனட எவ்வாறு அனமயபவண்டும் என்ேனதப் ேற்றிப் 
ேைரும் கருத்துக்கனளக் கூறியுள்ளைர். அவற்னைக் காண்போம்.  

 “நனட என்ேது கனத பசால்ைப்ேடும் முனையும், கருத்து பவளியீட்டிற்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 
பசால் பதாடர் அனமப்புகளும் ஆகும் என்ோர் மீைாட்சி முருகரத்திைம் (1976: 146). இதன்மூைம், 
கனதயும், கருத்தும் பசால்ைப்ேடுவதற்கு இன்றியனமயாதனவ பசாற்களும், பதாடர்களுபம என்ேனத 
அறியமுடிகின்ைது. 
 தமிழ் இனையக் கல்விக்கைகப் ோடத்திட்டப் ேகுதியில் தரப்ேட்டுள்ள கருத்து வருமாறு: 
“சிறுகனதகளில் பமாழிநனட எளினமயாய் இருத்தல் பவண்டும். சமுதாயத்தில் உள்ள ேல்பவறு 
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நினையிைரும் ேடித்து, ேயன் பகாள்ளும் இைக்கியம் இது. எைபவ எளிய பமாழிநனடயின் மூைம் 
மட்டுபம ேனடப்ோளர்கள் வாசகர்களின் மைத்தில் கருத்துகனளப் ேதிக்க பவண்டும். தனித்தமிழ் நனட, 
ேண்டித நனட ஆகியனவ சிறுகனதக்குக் னக பகாடுக்காது. அதற்காக இழிவைக்குடன் கூடிய நனடயும் 
உதவாது. ஒரு ேைகிய நனடயுடன் கூடிய பேச்சு வைக்கு சிறுகனதகளில் இடம்பேைல் பவண்டும். இதன் 
மூைபம ேனடப்ோளனின் ேனடப்பிைக்கியம் பவற்றி பேை இயலும்” (http://www.tamilvu.org/courses/ 
degree/p203/p2033/html/p2033113.htm). இக்கருத்துக்களின் போருத்தத்னதக் காண்போம்.  
 பமபை தரப்ேட்டுள்ள கருத்துக்கனள உற்றுபநாக்கும்போழுது, பின்வரும் விைாக்கள் நமக்குள் 
எழுகின்ைை. அவற்னைக் காண்போம். 1. பமாழிநனட எளினம என்ேதற்காை அளவுபகால் என்ை? 2. 
சமுதாயத்தில் ேல்பவறு நினையில் உள்ளவர்களும் ேடித்துப் ேயன்பேறும் இைக்கியம் என்ேனத 
முழுனமயாக நாம் அறிய இயலுமா? உைவுக்பக வழியில்ைாத நினையில் வாழும் மக்களும், ேடிக்கும் 
திைைற்ை மக்களும் சிறுகனத முதைாை இைக்கியங்கனளக் காண்ேதும் ேடிப்ேதும் இயலுமா?. உைவு, 
உனட, இருப்பிடம் முதைாை அடிப்ேனட ஏந்துகனளக் பகாண்படாரும் கல்வியறிவுனடபயாரும் தான்  
இைக்கியங்கனளப் ேடிக்க முன்வருவர் என்ேது பவள்ளினட. இந்நினையில் ோடத்திட்டப் ேகுதியில் 
இப்ேடி எழுதுவது போருத்தமுனடயதாகுமா என்ேது எண்ணிப் ோர்க்கத்தக்கது. 3. தனித்தமிழ் நனட 
சிறுகனதக்குக் னக பகாடுக்காது என்ேது எவ்வளவு அறியானமயுனடய கருத்து. தனித்தமிழ்த் தந்னத 
மனைமனையடிகள் எழுதிய சிறுகனதகளுக்கும் இக்கருத்து போருந்துமா?.  தமிழ் என்ேபத தனித்தமிழ் 
தான் என்ேனத அறியாமல் பசால்ைப்ேடும் இதுபோன்ை கருத்துக்களால்தான் உனரநனட இைக்கியங்கனள 
எழுதுபவார் தமிழில் எழுத இயைாதவர்களாக இருந்தும் தமிழின் சிைந்த எழுத்தாளர்களாகக் 
பகாண்டாடப்ேடுகின்ைைர். இந்த இழிநினை எப்போது மாறுபமா?.  
 தனித்தமிழ்நனட சிறுகனதக்குக் னகபகாடுக்காது என்போர் கருத்துக்குச் சாட்னடயடி பகாடுக்கும் 
முனையில் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள் அனமந்திருப்ேனதக் காண்போர் அறிவர். இக்கனதகனளக் 
காணும்போது அனவ தனித்தமிைால் எழுதப்ேட்டை என்ைாலும், இயல்ோை ேைகிய நனடயிபை 
இருப்ேதுபோைபவ இனவ அனமந்துள்ளனதக் காைமுடிகின்ைது. சான்று ஒன்று தருபவாம்.  

 “அரசு சார்பு வைக்கறிஞர் எழுந்தார். “மாண்பு மிக்க நடுவர் அவர்கபள! பேண் காவல் அதிகாரி 
புகைரசி பமல் ேைவனகயாை குற்ைச்சாற்றுகள் உள்ளை. அவற்னை அறிக்னகயாகத் தருவதற்கு பமலும் 
சிறிது காைம் பதனவ. எைபவ அன்புகூர்ந்து இந்த வைக்னக ஒத்தி னவக்குமாறு ேணிவுடன் 
பவண்டுகின்பைன்” என்று பகட்டுக் பகாண்டார்” (க. தமிைமல்ைன் 1997: 123). இப்ேகுதியில் அறிய 
இயைாத பசாற்கபளா, பதாடர்கபளா இல்னை. புதிய பசாற்கள் (அனவ ேைக்கமின்னமயாலும், 
அறியானமயாலும் புதியைவாகத் பதரிகின்ைை) இருந்தாலும், போருள் மயக்கம் தருவைவாக 
இல்னைபயன்பை பசால்ைைாம். பமலும் பிை பமாழிச் பசாற்கள் வருமிடங்களில் அவற்றுக்குரிய 
தமிழ்ச்பசாற்கனளத் தந்து பிை பமாழிச் பசால்னைப் பினைக்குறிப்பில் தருவதால் [காணி (ஸ்பகன்)] , கனத 
ேடிக்கும் இன்ேத்பதாடு புதிய தமிழ்ச்பசாற்கனள அறியும் அகராதி இன்ேமும் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகளில் 
கினடக்கின்ைது. இரட்னட இன்ேம் தரும் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகனளப் போற்றுபவாம். 

2. உருவம் சார்ந்த உத்திகள் 
 சிறுகனதகனள அவற்றின் உருவம் சார்ந்து ஒரு ேக்கக் கனதகள், சிை ேக்கங்கனளக் 
பகாண்டனமந்தனவ, ேை ேக்கங்கனளக் பகாண்டனமந்தனவ எைப் ேகுக்கைாம். தனித்தமிழ்ச் 
சிறுகனதகளில் இவ்வனகக் கனதகள் ேரவைாகக் காைப்ேடுகின்ைை. இன்னும் கூடுதைாகப் ேை வனககள் 
இருப்பினும், காைம்கருதி இத்துடன் நினைவு பசய்கின்பைன். 
முடிப்புனர 
  சிறுகனத என்னும் இைக்கிய வனகனம, தமினைப் போருத்தவனர புதியதன்று. காைந்பதாறும் 
வைங்கி வந்த கனதகள் நமக்குச் சுவடி வடிவில் கினடக்கானமயால் இவ்வனக மயக்கங்கள் பநருகின்ைை 
எைைாம். பமாழித்தூய்னமக் கருத்தாக்கம் பதால்காப்பியர் காைம் முதபை இருந்து வந்த போதினும், 
இன்னும் அவற்றின் பதனவ குனைந்துவிடவில்னை என்ேனத அறிய முடிகின்ைது. தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள், 
பமாழிக்கைப்புனடய பிை கனதகனளக் காட்டிலும், ேை வனககளில் பமம்ேட்டுள்ளை. பமலும், 
பமாழிநனடனயப் போருத்தவனரயில் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகள் உயர்நினையிை என்ேனதல் ஐயமில்னை. 
எனினும், கற்ேனை, கனதப்பின்ைல், ஈர்ப்புனடய சூைல்கனளப் புனைதல் ஆகிய நினைகளில் தனித்தமிழ்ச் 
சிறுகனதகள் இன்னும் பமம்ேட்டால் பிை கனதகனளப் ேடிப்போரும் தனித்தமிழ்ச் சிறுகனதகனள 
விரும்பிப் ேடிப்ேர் என்பை கூைைாம். 
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 வியங்ககோள் விதை வடிவ வளர்ச்சியும் சமூகப் பின்புலமும் 
முனைவர் மா.ஆசியாதாரா 

உதவிப்பேராசிரியர், தமிைாய்வுத்துனை, 
காபவரி மகளிர் கல்லூரி, திருச்சிராப்ேள்ளி - 18. 

 
 ஒரு பமாழியின் இைக்கைக்கூறுகள் அம்பமாழி வைங்கும் சமூகத்னதச் சார்ந்பத அனமகின்ைை. ஓர் 
இைக்கைக்கூறிற்காை பசாற்பைாகுதி மற்றும் அனமப்பு நினைகளிைாை மாற்ைங்கள் அவற்றின் சமூகப் 
பின்ைணியிபைபய நிகழ்கின்ைை. தமிழில் காைப்ேடும் வியங்பகாள் வினைமுற்றுக் குறித்த 
காைந்பதாறுமாை கருத்தாக்கங்கனள உற்றுபநாக்கிைால் சமூக மாற்ைத்திற்பகற்ே, இவ்அனமப்பு மாற்ைம் 
பேற்று வந்திருப்ேதும் அம்மாற்ைங்கனள இைக்கைவியைாளர் முன்பைடுத்துச் பசன்றிருப்ேதும் 
பதளிவாகின்ைை. 

இவ்வியங்பகாள் வினையினைச் சமூக அடிப்ேனடயில் ஆராய்ந்த கார்த்திபகசு சிவத்தம்பி, 
‘வியங்பகாளுக்குரியைவாகக் பகாள்ளப்ேடும் வாழ்த்தல், விதித்தல், பவண்டிக்பகாடல், னவதல் 
ஆகியை உயர்மட்டமக்களின் நினைபகாண்டு வகுக்கப்ேட்டுள்ளனவபய. வியங்பகாள் உயர்நினை 
வைக்காக, கீழ்நினைப்ேட்படானர ஏவற்கடுனமயுடன் ஆனையிடுவது ஏவல்வினையாயிற்பைன்ே. 
பநருங்கிய உைவுள்பளாரிடத்தும் இம்முனைனயப் ேயன்ேடுத்தைாபமனினும், ஏவல் வினையின் 
சமூக முக்கியத்துவம் மரியானதயற்ை ஏவலுக்கு இைக்கைங்கள் அங்கீகாரம் 
பகாடுத்துள்ளனமனயபய எடுத்துக்காட்டுகின்ைை. அதாவது சமூக ஏற்ைத்தாழ்வினை இைக்கைம் 
பிரதிேலிக்க பவண்டியதாயிற்று’ (1942:45) 

என்கிைார்.  
 போருண்னம அடிப்ேனடயில் மட்டுமன்றி, வரைாற்று பநாக்கில் வியங்பகாளின் அனமப்பு 
ஆராயப்ேடும்போதும் சமூக மாற்ைத்னதப் பிரதிேலிக்கும் வனகயில் அதன் வளர்ச்சி நினை 
அனமந்துள்ளனத அறியமுடிகிைது. 
 பதால்காப்பியம் வியங்பகாள் வினை குறித்துப் பின்வரும் கருத்துக்கனளக் கூறுகிைது.  

i. அகர ஈற்று ‘ஏவல் கண்ணிய வியங்பகாள் கிளவி ’ இயல்ோகப் புைரும் (உயிர் 
மயங்கியல், 8) 

ii. வாழிய என்னும் கிளவியின் இறுதி யகரம் புைர்ச்சியில் பகட்டும் வரும் (உயிர் 
மயங்கியல், 9) 

iii. ஒரு பதாடரில் உயர்தினை, அஃறினைப் பேயர்கள் எண்ணி வரும்போது வியங்பகாள் 
வினைமுற்று வரும் (கிளவியாக்கம், 43) 

iv. எழுவாய் பவற்றுனம வியங்பகாள் வினைனயப் ேயனினையாக ஏற்று வரும் 
(பவற்றுனமயியல், 4) 

v. இருதினைக்கும் உரிய தினை (வினையியல், 25) 
vi. தன்னம, முன்னினையில் மன்ைாது, ேடர்க்னகயிபைபய வரும்(வினையியல், 29) 
vii. மா என்னும் இனடச்பசால் வியங்பகாட்கண் அனசயாக வரும் (இனடயியல், 24) 

 வியங்பகாள் குறித்த இக்கருத்துக்கனளஅடிப்ேனடயாகக் பகாண்டு உனரயாசிரியர்களும், பின்வந்த 
இைக்கை நூைாரும் தத்தம்கருத்துக்கனளக் கட்டனமக்கின்ைைர்;வியங்பகாள் வினைமுற்றின் அனமப்பினை 
அதன் விகுதிகனள அடிப்ேனடயாகக் பகாண்டு அவர்கள் வனரயறுக்கின்ைைர். தினை ோல் 
உைர்த்தாத நினை மாறி,  ோல் உைர்த்தும் அனமப்புகளுடன் விகுதிகள் இனைவது அவற்றின் அனமப்பு 
நினையில் காணும் வளர்ச்சிப் போக்காகும். 
 பதால்காப்பியர் வியங்பகாளுக்காை விகுதிகள் எைத் தனியாக எவற்னையும் கூைவில்னை. அகர 
ஈற்றுப் புைர்ச்சியில் வியங்பகானளக் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்ேதால் வியங்பகாள் விகுதியாக ‘க’ என்ேனதக் 
குறிப்பிட்டுள்ளார் என்னும் பதால்காப்பிய உனரயாசிரியர்கள் வியங்பகாளிற்காை விகுதிகனளப் 
ேட்டியலிட்டுள்ளைர். 
 இளம்பூரைர்  - க 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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 நச்சிைார்க்கினியர் - க, ய, அல், ஆல், அர், மார், உம், ஐ 
 பசைாவனரயர்  - க, ய, அல் 
 கல்ைாடர்   - க, அர், ய, அல், ஆல், மார் 
 பதய்வச்சினையார் - க திரிந்து உருவாை இ, ய, அர், ஆல், அல் 
எ.கா. 
 ஆ பசல்க, வாழிய, பசப்பும் விைாவும் வைாஅல் ஓம்ேல், மரீயபதாராஅல்,வாழியர், காண்மார் 
எமர், வாழ்தல் பவண்டும் இவண் வனரந்த னவகல், அஞ்சானம அஞ்சுவபதான்றின், வாழி 
இவற்றின் அனமப்பு  
 - வினையடி + விகுதி 
 - வினையடி + இனடநினை + விகுதி 
என்ைவாறு அனமந்து ோல் உைர்த்தாத நினையில் உள்ளை.  
 இைக்கை நூல்களில் வீரபசாழியமும்(9), பநமிநாதமும்(69), ‘க’ விகுதினய மட்டும் 
குறிப்பிடுகின்ைை. நன்னூல்(338), க, ய, ர் என்று மூன்று விகுதிகனளயும்குறிப்பிட, இைக்கை 
விளக்கம்(239) இவற்றுடன் அல், ஆல், உம், மார், ஐ என்ை விகுதிகனளயும் குறிப்பிடுகின்ைது. 
பதால்காப்பிய உனரயாசிரியர்கள், இைக்கை நூல்கள் எை எவரும் ோல் உைர்த்தும் வியங்பகாள் 
அனமப்புகனளக் கூைாதிருக்க, இனடக்காை சாசைங்கனள ஆராய்ந்த ஆ.பவலுப்பிள்னள 
(2002:148)அவ்வனமப்புகனள எடுத்துக்காட்டுகிைார்.அனவ: 
 நடக்கக்கடவது, நடக்கக்கடவன், நடக்கக்கடபவன், நடக்கக்கடபவாம், நடப்ேதாக, நடப்ேைவாக, 
நடப்பேைாக,  நடப்போமாக, பசய்யப்பேைாபதாமாக, பசய்யப்பேைாதாராக, பசய்யப்பேைாததாக. 
இவ்வியங்பகாள் வினைமுற்றுகள் 

- பசயபவபைச்சம் + கட + ோல், இடம் காட்டும் விகுதி 

- தினை,ோல் உைர்த்தும் வினைமுற்று + ஆக 
என்ை அனமப்புகளில் உள்ளை. 
 இவ்வனமப்புகனளத் தைது இைக்கை நூலில் எடுத்துனரக்கும் ஆறுமுக நாவைர், சிறுோன்னம 
அனவ இக்காைத்து உைக வைக்கிபை வருவை  என்கிைார்(1993:128). அட்டும் என்ை விகுதினய 
வியங்பகாளுக்கு உரியதாகச் பசன்னைப் ேல்கனைக்கைகத் தமிழ்ப் பேரகராதி 
குறிப்பிடுகிைது(எ.கா.பசய்யட்டும்). இவ்வனமப்பு முன்னினையில் வராததாலும் வசவுப் போருளில் 
வராததிைாலும் இதனை வியங்பகாள் அனமப்பு அல்ை எை மறுக்கிைார் கு.ேரமசிவம் (2011:235). 
தற்காைத்துத் தமிழில் உள்ள வியங்பகாள் விகுதிகனளக் குறிப்பிடும் ச.அகத்தியலிங்கம், அனவ 
வருமிடங்கனளயும் குறிப்பிடுகிைார்.அனவபின்வருமாறு : 

-க ＞வினையடிக்குப் பின் 
(எ.கா. வாழ்க, வளர்க, பசய்க) 
- அட்டும், - பவண்டும், - பவண்டாம், - கூடாது, -உம் 

＞பசயபவன் எச்சத்திற்குப் பின் 
(எ.கா.  வரட்டும், நன்ைாய் வாை பவண்டும், நீ / அவன் / நான் 
வாை பவண்டாம், நீ / அவன் / நான் வாைக்கூடாது, ஊற்ைவும்) (2002அ:258,259). 

இவ்அனமப்புகள் மூவிடங்களிலும் ேயின்றுவருகின்ைை. விகுதிகள்வழி வளர்ந்துள்ள வியங்பகாள் 
வினைமுற்றின் அனமப்புகள், அதன் ேடர்க்னகயில் வரும், ோல் காட்டாது என்ை அடிப்ேனட 
வனரயனையிலிருந்து விைகி, மூவிடத்திலும் வைங்கப்ேடும் ோல் உைர்த்தும் அனமப்புகள் வியங்பகாள் 
வினைகளாகச் சுட்டிக்காட்டப்ேட்டுள்ளை என்ேனத உைர்த்திநிற்கின்ைை. 
 காைந்பதாறும் வியங்பகாள் வினைகளுக்கு பவறுேட்ட வடிவங்கள் உருவாகியிருப்ேது அவற்றின் 
போருண்னம நினைகனள முன்னிறுத்திபய. ோல் காட்டும் அனமப்னே வியங்பகாள் வினைமுற்று 
வடிவமாகக் பகாண்டதும், அதன் போருண்னமனய னமயப்ேடுத்தித்தான்.   
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 பதால்காப்பியம் ‘ஏவல் கண்ணிய வியங்பகாள்’ (உயிர்மயங்கியல்,8) என்று குறிப்பிட்டுள்ள 
பதாடனர வியங்பகாளுக்காை போருண்னம விளக்கமாகக் பகாள்ளைாம். இத்பதாடரின்வழி 
உனரயாசிரியர்கள் வியங்பகானள ஏவல்கண்ணிய வியங்பகாள், ஏவல்கண்ைாத வியங்பகாள் எை 
இருவனகப்ேடுத்திைர். வனககனள ஒன்ைாகக் பகாண்டாலும் அவற்றிற்காை விளக்கங்கனள 
உனரயாசிரியர்கள் பவவ்பவறு விதங்களில் பகாண்டைர். 
இளம்பூரைர் : 

1. ஏவல் கண்ணிய வியங்பகாள் (ஏவல் உடபை நிகழ்தல்,எ.கா. பசல்க குதினர) 
2. ஏவல் கண்ைாத வியங்பகாள்  (ஏவல் உடபை நிகைாதது, எ.கா. மன்னிய பேரும) 

நச்சிைார்க்கினியர்: 
1. ஏவல் கண்ணிய வியங்பகாள் (ஏவனை முற்ை முடிப்ேை - உயர்தினை) 
2. ஏவல் கண்ைாத வியங்பகாள் (ஏவனை முற்ை முடிக்காதை - அஃறினை) 

கல்ைாடர் : 
1. ஏவல் கண்ணியது (உயர்ந்தான் இழிந்தானை இன்ைது பசய்க எை விதித்தல்) 
2. ஏவல் கண்ைாதது (இழிந்தான் உயர்ந்தானை இன்ைது பசய்யப்பேை பவண்டிக்பகாடல்)  

 கல்ைாடர் அளித்திருக்கும் விளக்கத்திற்கு மாைாை கருத்னத நச்சிைார்க்கினியர் வினையியலில் 
‘அனவதாம் கூறுகின்ைவர் கருத்தான், ஏவல் கண்ணிபய வரும். உயர்ந்தான் இழிந்தானை ‘இன்ைது பசய்க’ 
எை விதித்தல்ஏவல் கண்ணியது. இழிந்தான் உயர்ந்தானை ‘இன்ைது பசய்ய பவண்டும்’ எை 
பவண்டிக்பகாடலும் ஏவல் கண்ணிற்று’(2017:188) எைக் கூறுகிைார். 
 வியங்பகாளுக்கு உரியதாக விதித்தல், பவண்டிக்பகாடல் என்னும் போருண்னமகனளக் 
கல்ைாடரும் பதய்வச்சினையாரும் குறிப்பிட,பசைாவனரயர் வாழ்த்துதல், பவண்டிக்பகாடல் 
போருண்னமகனளக் குறிப்பிடுகிைார். கல்ைாடரின் விளக்கத்தின்வழி உயர்ந்தான்,இழிந்தான் என்ை வர்க்கப் 
ோகுோடு நினைபேற்று வலுவூன்றிய சமூகச்சூைலும், அவர்களது சமூகச் பசயற்ோட்டு நினையும் 
பதளிவுறுத்தப்ேடுகின்ைை.  விதித்தல், பவண்டிக்பகாடல் எை வர்க்கப் ோகுோடு பிரதிேலிக்கும் 
வினைகனள பவறுேடுத்த வியங்பகாள் வினை வடிவம் ேயன்ேட்டிருப்ேதும் அறிய முடிகிைது. 
 பமலும், எம்.ஏ.நுஃமான் வியங்பகாளின் ேயன்ோடாக ‘ இவ்வினை வடிவம் ஒருவனர 
வாழ்த்துதற்கு, அல்ைது அவர் மீதுள்ள எதிர்ப்னே அல்ைது பவறுப்னேத் பதரிவிப்ேதற்கு, அல்ைது 
ஒருவரிடம் ஒரு காரியத்னதச் பசய்யுமாறு விையமாக பவண்டிக் பகாள்வதற்குப் ேயன்ேடுகிைது’(2007: 
132,133) என்ேைவற்னைக் கூறுகிைார். 
 இப்போருண்னம விளக்கங்கனள வரைாற்ைடிப்ேனடயில் பநாக்கிைால் வினைதல், வாழ்த்துதல், 
விதித்தல், பவண்டிக்பகாடல், னவதல், எதிர்ப்பு, பவறுப்பு என்ை வரினசமுனையில் வளர்ச்சி அனடந்து 
நினைபேறுகின்ைதனைஅறியைாம். போருண்னமகளாக பவளிப்ேடும் உைர்வுகள் நீட்சி அனடயும் சூைலில் 
யானர பநாக்கி இவ்வடிவம் ஆளப்ேடுகிைது என்ேனத அறிதல் இன்றியனமயாதபதான்ைாகும். 
 வியங்பகாள் இருதினை, ஐம்ோலில் வரும். பமலும் ேடர்க்னகயிபைபய வரும் 
எைத்பதால்காப்பியம்கூறுகிைது(வினையியல்.25,29). உனரயாசிரியர்கள் பதால்காப்பிய நூற்ோவில் வரும் 
‘மன்ைாதாகும்’ என்ை பதாடனரப் ேயன்ேடுத்தித் தன்னமயிலும், முன்னினையிலும் வியங்பகாள் 
வருவதற்காை வாய்ப்புகனளக் பகாண்டுவருகின்ைைர்.எனினும் பதய்வச்சினையார் ேடர்க்னகயில் மட்டுபம 
வருபமைக் கூறுகிைார். நினைத்த ஆட்சி அனமப்புகள் உருவாை காைச்சூைலில்இைக்கை அனமப்புகளிலும் 
நினைத்த மாற்ைங்கள் ஏற்ேடுகின்ைை. நன்னூல்(338) மூவிடங்களிலும் வியங்பகாள் வினைமுற்று வரும் 
என்கிைது. இனடக்காைச் சாசைங்களில் ேடர்க்னக, முன்னினைகளில் வியங்பகாள் வினைமுற்றுக் 
காைப்ேடுவனத ஆ.பவலுப்பிள்னள எடுத்துக்காட்டுகிைார். இவ்அனமப்பு பின்வந்த காைங்களில் நினைபேறு 
அனடகிைது.  
 பதால்காப்பியர் கருத்துப்ேடி, ேடர்க்னகயில் ோல் பவறுோடு அற்றுக் குறிப்பிடப்ேடும் வினை 
வியங்பகாள் வினை ஆகும். ோல் பவறுோடு நிைவாத சமூகநினை குறித்து ‘மக்களின் தனிப்ேட்ட 
உைவுகளின்போழுபத, சம்ேந்தப்ேட்டவர்களின் ோல் பவறுோடு முக்கியமாைதாக அனமகிைது. மக்கனளத் 
பதாகுதியாக பநாக்கும்போழுதுஅப்ோல்பவறுோடு முக்கியமற்ைதாகின்ைது. அதாவது அவர்கள் முழுக் 
குழுவாகபவ கருதப்ேட்டார்கபளயன்றிக் குழுவின் பிரிநினைக் கூட்டங்களாக 
எண்ைப்ேடவுமில்னை,கருதப்ேடவுமில்னை’(1982:27)என்கிைார் கா.சிவத்தம்பி. பமலும்,கை 
வாழ்க்னகயிலிருந்து நிைமானிய அனமப்புக்கு மாறும், மாறிய நினையினைத் பதால்காப்பியம் 
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சுட்டுகிைபதைக்(1982:25) கூறும் அவர்,‘தினை ோல் ோகுோடற்ை நினை, முற்றுமுழுதாை கை 
வாழ்க்னகனயக் குறிக்கிைபதைைாம்’(1982:25)என்கிைார். ோல்பேதமற்ை பசால்ைாடல் நினை 
கைவாழ்க்னகக்கு உரித்தாைது என்ை இக்கருத்தின் அடிப்ேனடயில் வியங்பகாள் வினைனய அணுக 
பவண்டியதாகிைது. 
 பதால்காப்பியர் ஏவல் வினைனயத் தனித்துக் கூைவில்னை. முன்னினை வினை அனமப்புகளில் 
ஏவல் அடங்கிவிடுகிைது. ஆைால் ‘பதால்காப்பியர் காைத்தில் ஏவல் வினையும் வியங்பகாளில் 
அடங்கியிருக்கைாம்’(2002ஆ:138)எை ஆ.பவலுப்பிள்னள கூறுகிைார். தற்காைத் தமிழிலும் ஏவலுக்கும், 
வியங்பகாளுக்கும் ஒபர அனமப்புக் காைப்ேடுகிைது(2002அ:257). முன்னினை ஏவலிபைபய மரியானதப் 
ேண்பு வந்துவிட்ட காரைத்திைால் வியங்பகாள் வினையின் பதனவ தற்காைத் தமிழுக்கு இல்னை 
என்கிைார் சண்முகதாஸ்(1997:181). 
 ஏவனைத் தனித்து விளக்காத பதால்காப்பியர் வியங்பகாள் வினைமுற்னை அணுகியுள்ள விதம் 
கீழ்க்கண்டவாறு அனமகிைது. 

i. ேடர்க்னகக்காை விகுதிகளில் வியங்பகாள் விகுதிகனளச் பசர்க்கவில்னை 
ii. வியங்பகாளுக்காை போருண்னமகனளயும் அனமப்னேயும் கூைவில்னை 

 பதால்காப்பியர் காைத்தில் ேடர்க்னகக்காை ோல்பவறுோட்டுடன் கூடிய விகுதிகள் வந்துவிட்டை. 
ோல்பவறுோடற்ை வியங்பகாள் விகுதிகனளத் பதால்காப்பியர் தனித்துக் குறிப்பிடவுமில்னை, 
ேடர்க்னகயுடன் இனைக்கவுமில்னை. 
  உனரயாசிரியர்கள் கூறியதுபோல் குறிப்பிட்ட போருண்னமகளில், குறிப்பிட்ட விகுதிகளில் 
மட்டும்தான் வியங்பகாள் வரும் எனில், அவற்னை வனரயறுப்ேது பதால்காப்பிய எடுத்துனரப்பிற்கு 
முரைாைது அன்று. ஆைால் முந்னதய காைச்சமூகச்சூைலின் வைக்காை இவ்வினை அனமப்னே விவரித்துக் 
கூைாமலும் தன் காைத்து வினைநினை அனமப்புகளுடன் வியங்பகாள் வினை அனமப்புகனள 
இனைக்காமலும் விடுகிைார்.ஆைால் உனரயாசிரியர்கள் ஏவல் கண்ணிய வியங்பகாள் என்னும் 
போருண்னமனய அடிப்ேனடயாகக் பகாண்டு வியங்பகாள் வினைமுற்று வடிவத்னத வனரயறுக்கத் 
பதாடங்கிைர். ோல் காட்டாது என்ை அடிப்ேனடத்தன்னமபய மாறி, போருண்னம அடிப்ேனடயாகக் 
பகாண்ட ோல் காட்டும்வியங்பகாள் வடிவங்கனளஇனடக்காைசாசைங்கள்முதல் அறியமுடிகின்ைை.  
 ஏவலின் கடுனம வியங்பகாளில் இருக்காது. கடுனமயற்ை ஏவலும் ோல் ோகுோடற்ை 
நினையும்இைக்குழு வாழ்க்னகக்கு உரித்தாைனவ. எனில், வியங்பகாள் வினைமுற்று இைக்குழு 
வாழ்க்னகக்கு உரித்தாை ஒரு வினை அனமப்பு ஆகும். 
 இைக்குழுச் சமூகத்திற்கு ஏற்ை ஒரு வடிவம், தைக்குரிய மதிப்னே இைந்துவிடாமல் 
காைத்திற்பகற்ேஅனமப்னேயும், போருண்னமனயயும்மாற்றிக்பகாண்டு நினைபேற்றிருப்ேனதக் கூறும் 
இைக்கைநூல்கள், அவ்வாறு நினைபேைனவக்க முயன்று வந்துள்ளனமனய வரைாற்று நினையிைாை பநாக்கு 
பவளிப்ேடுத்திநிற்கிைது. 
துனைநூற்ேட்டியல் 

 அகத்தியலிங்கம் ச., தமிழ்பமாழி அனமப்பியல், பமய்யப்ேன் தமிைாய்வகம்,பசன்னை, 2002. 
 ஆறுமுக நாவைர், தமிழ் இைக்கைம், முல்னை நினையம், பசன்னை,1993. 
 இளவைகன் (ே.ஆ.),பதால்காப்பியம் - பசால்ைதிகாரம் - இளம்பூரைம், தமிழ்மண் ேதிப்ேகம், 

பசன்னை, 2003. 
 இளவைகன் (ே.ஆ.),பதால்காப்பியம் - பசால்ைதிகாரம் - கல்ைாடம், தமிழ்மண் ேதிப்ேகம், 

பசன்னை,2003. 
 இளவைகன் (ே.ஆ.), பதால்காப்பியம் - பசால்ைதிகாரம் - பசைாவனரயம், தமிழ்மண் ேதிப்ேகம், 

பசன்னை, 2003. 
 இளவைகன் (ே.ஆ.), பதால்காப்பியம் - பசால்ைதிகாரம் - நச்சிைார்க்கினியம், தமிழ்மண் 

ேதிப்ேகம், பசன்னை, 2003. 
 பகாோனையர் தி.பவ.(ே.ஆ.), இைக்கைவிளக்கம், பசால்ைதிகாரம், சரசுவதி மகால் நூல் நினையம், 

தஞ்சாவூர், 1971. 
 பகாவிந்தராச முதலியார் கா.ரா. (உ.ஆ.), பநமிநாதம், கைகபவளியீடு, பசன்னை, 1970. 
 ---, வீரபசாழியம், கைகபவளியீடு, பசன்னை, 1970. 
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 சங்கர நமச்சிவாயர் (உ.ஆ.), நன்னூல், கைக பவளியீடு,பசன்னை, 1956. 
 சண்முகதாஸ் அ., தமிழ்பமாழி இைக்கை இயல்புகள், குமரன் ேதிப்ேகம், பசன்னை, 1997, 
 சிவத்தம்பி கார்த்திபகசு, இைக்கைமும் சமூகஉைவுகளும், நியூ பசஞ்சுரி புக் ேவுஸ், பசன்னை, 

1982. 
 நுஃமான் எம் ஏ., அடிப்ேனடத் தமிழ் இைக்கைம், அனடயாளம் பவளியீடு, திருச்சி, 2007. 
 ேரமசிவம் கு., இக்காைத் தமிழ் மரபு, அனடயாளம் பவளியீடு, திருச்சி, 2011. 
 பவலுப்பிள்னள ஆ., தமிழ் வரைாற்றிைக்கைம், குமரன் புத்தக  இல்ைம்,பகாழும்பு-பசன்னை, 

2002. 
 …, பதால்காப்பியம் - பசால்ைதிகாரம் - நச்சிைார்க்கினியர் உனர, அமராவதிபவளியீடு, பசன்னை, 

2017.  
 Tamil lexicon, vol.1-6, University of Madras, 1982. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   23 

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

November 2017, Issue:11 www.inamtamil.com 

 வங்கோளத் திதைப்போடலின் சசவ்வியல் தன்தை  

ஆ.ஈஸ்வரன் 
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர் 

ஸ்ரீகபைஷ் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 
பசைம்-636014, அனைபேசி:9487581815 
மின்ைஞ்சல்: aeswar94@gmail.com  

“பசம்பமாழியின் அடிப்ேனடயாை ேதிபைாரு ேண்புகளும் (பதான்னம, தனித்துவம், 
போதுனம, நடுநினைனம, தாய்னமப் ேண்பு, ேண்ோட்டுக் கனையறிவு, பிைபமாழித் 
தாக்கமின்னம, இைக்கிய வளம், உயர் சிந்தனை, கனை இைக்கியத் தனித்துவம், பமாழிக் 
பகாட்ோடு) நவீைத் தமிழ்க் கவினதயில் போருத்துவது சாத்தியமற்ைது. இன்னைய 
உைகமயமாக்கல் காைகட்டத்தில் எல்ைாவிதமாை அனடயாளங்களும் அழிக்கப்ேட்டு 
ஒற்னைத்தன்னம வலியுறுத்தப்ேடுகின்ைது. இன்பைாருபுைம் தகவல் பதாழில்நுட்ேம் சார்ந்த 
வாழ்க்னக, ோரம்ேரியமாை வாழ்க்னக முனையில் சிதிைத்னத ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. 
இந்நினைக்குத் தமிழ்பமாழியும் தமிழ்ப் ேண்ோடும் விதிவிைக்கு அல்ை. இத்தனகய 
நினையில் சங்க இைக்கியத்தில் காைப்பேறும் பசம்பமாழிப் ேண்புகள்  அல்ைது மரபின் 
பதாடர்ச்சி நவீைக் கவினதயில் எங்ஙைம் பவளிப்ேடுகின்ைை என்ேது முக்கியமாைது. 
மிகப் புதியதில் மிகப் ேனையதின் சாயல் இருக்கும் என்ேது நவீைத் தமிழ்க் கவினதக்கும் 
போருந்தும்.” (ந.முருபகசோண்டியன் (2014):நவீை தமிழ்க் கவினதகளும் பசம்பமாழிக் 
கூறுகளும், உயிர்னம, நவம்ேர் மாத இதழ்) 

 வாழ்க்னகயின் அன்ைாடத் பதனவகள் தாண்டிய ஆடம்ேரமாை  பிை பதனவகளுக்காை பதாடர் 
ஓட்டத்தில் கனை-இைக்கியங்கள் போருட்ேடுத்தப் ேடுவதில்னை. கனையும் இைக்கியமும் வாழ்வின் ஒரு 
ேகுதியாக இருக்க பவண்டிய நினை இல்ைாமல் போய்விட்டது. பநரத்னதக் கடத்த பவறு எதுவுபம 
இல்ைாத நினையில் அவ்விடத்னத நிரப்ேக் கனை-இைக்கியங்கள் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ைை. அனவயும் 
முழுக்க முழுக்க பகளிக்னகத் தன்னம பகாண்டதாக இருத்தல் பவண்டும் என்ேபத மனிதர்களின் இன்னைய 
மைநினையாக இருக்கிைது. அதற்கு முற்றிலும் எதிர்த்தன்னமயாைதாக அறிவுனர ேரப்பும் பிரச்சார கனை-
இைக்கிய வடிவங்கள் இருக்கின்ைை. இதற்கு இனடயில் இயங்கும் அகநினை உைர்வுகள் சார்ந்த கனை-
இைக்கியங்கள், கீபை விழுந்த போருனள எடுத்துக் பகாடுத்த ஒருவனுக்குத் தரும் ஒரு பவற்றுப் 
புன்ைனகயின் மதிப்னேத்தான் பேறுகின்ைை. மனிதனின் அகமைத்பதனவ, சிக்கனை உைர்தல், தனிமனித 
ஒழுக்கம், சகமனிதனிடத்துக் பகாண்டுள்ள உைவு ஒழுக்கம், கனைந்திருக்கும் மனித வாழ்க்னகயின் 
பநர்க்பகானவ போன்ைவற்னைத் தாமாகபவ உைர னவக்கும் தன்னம பகாண்டனவ பமற்கூறிய 
இரண்டிற்கும் இனடயில் கனை-இைக்கியங்கபள. இதனைக் காைந்பதாறும் கனை இைக்கியங்கள் பசய்து 
பகாண்பட வருகின்ைை. ஆைால் அதனைத் தைது பதனவகள் தாண்டிய ஆடம்ேரமாை  பிைபதனவகனளப் 
பேறுதலுக்காை பதாடர் ஓட்டத்தில் மனிதர்கள் கண்டுபகாள்வதில்னை; அல்ைது அதனைக் கனை-
இைக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டவில்னை என்றும் கூைைாம். இதனைச் பசய்யாததன் 
வினளவுதான் இன்று ேை சாமியார் மடங்களின் பசல்வாக்கு மிக்க, பசைவுமிக்க ஆன்மீக வணிகத்திற்குக் 
காரைம் என்ேனத மறுப்ேதற்கில்னை. 

 இக்கட்டுனரயாைது வங்காளத் தினரப்ோடபைான்றின் உள்ளுனைந்திருக்கும் அகமை உைர்வுகனள 
ோடல் பசாற்களின் ஊடாகபவ விளக்குகிைது. பமலும் அதில் பசவ்வியல் ேண்புகள் எனும் இைக்கை 

                                                           
இது ஆட்படாகிராப் என்ை 2010-ஆம் ஆண்டு பவளியாை வங்காளத் தினரப்ேடத்தில் இடம்பேற்ை 
ஸ்ரீஜாத-வின்(Srijato) ோடல். இதனை ஸ்பரயா பகாஷல்(Shreya Ghoshal) தனியாகவும் பிரியம் 
முகர்ஜிபயாடு(Priyam Mukherjee) பசர்ந்தும் ோடியுள்ளார். இப்ோடலுக்குத் பதபோபஜாதி 
மிஸ்ரா (Debojyoti Mishra) இனச அனமத்து உள்ளார். 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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வனரயனைகள் தவிர்த்து, சங்க அக இைக்கியப் ோடல்களின் சிை தன்னமகள் உள்ளனதச் சுட்டிக் 
காட்டுவதாகவும் அனமகிைது. 
தனைவியின் கூற்று 

இப்ோடல் பமாத்தம் ேன்னிரண்டு அடிகனளக் பகாண்டுள்ளது. நான்கு நான்கு வரிகளாக ஒபர 
போருண்னமயில் மூன்று ோடல் அனமப்பு முனையில் உள்ளது. மூன்று ோடல்களின் இறுதி அடியும் ஒபர 
அடியாக உள்ளது. இதனை மகுடவரி¶ என்ேதாகக் பகாள்ளைாம். இப்ோடனை ஒரு பேண்ணின் 
ோடைாகத்தான் காைமுடிகிைது. (முழுப் ோடலும் பின்னினைப்ோக உள்ளது.) அதனை உறுதி 
பசய்வதற்காை குறிப்புகள் ோடலிபைபய கினடக்கின்ைை. ோடலின் இரண்டாவது ேத்தியின் முதல் 
அடியில் ‘அன்ோை ேக்கத்து அனை நண்ேன்’ எனும் குறிப்பு, இது பேண் ோடும் ோடல் என்ேனத 
பவளிப்ேனடயாகத் தாங்கி நிற்கிைது. பமலும் பதர்மாமீட்டர் பகாண்டு பவப்ேம் கைக்கிடும் போது 
உைரும் இன்ேம், குளிருக்காய் உனையிட்ட னகவிரல் பவப்ேத்தில் இனிப்னே உைர்தல் போன்ை 
பமல்லிய உைர்வுகள் பேண்ணுைர்வு ோடைாக வாசிக்கும் போது அல்ைது பகட்கும் போது ோடல் 
உைர்வு பமலும் பநகிழ்வு பேறுகிைது. 
உவனம 
 இப்ோடலில் இடம்பேற்றுள்ள உவனமகள் நிைவியல் சூைைாகிய பகால்கத்தாபவாடு மட்டுபம 
போருத்திப் ோர்க்க பவண்டியதாகிைது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிைவியல் சூைல் சார்ந்து உவனமகனளப் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடுவது இடச்சார்போடு போருந்திய உவனமகள் என்கிைார் இரா.சீனிவாசன். இனதக் 
கவினதகளின் உவனமப் ேயன்ோட்படாடு பதாடர்புனடய ஒரு பசவ்வியல் ேண்ோகபவ பகாள்ள 
வழியுள்ளது. 

‘ட்ராம் தண்டவாளமாய் கிடப்போம்’ 
 இரயில் தண்டவாளம் பமற்கு வங்காளத்தின் எல்ைா இடங்களிலும் இருந்தாலும், ட்ராம் 
தண்டவாளம் பகால்கத்தா ேகுதியில் மட்டுபம இன்றும் ேயன்ோட்டில் இருந்து வருகிைது. பமலும் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடும் உவனமயும் கவைத்திற்கு உரியது. இரயில் தண்டவாளம் போல் இருப்போம் என்ேது 
இரண்டு பவறுேட்ட உட்போருளுக்கு உவனமயாகக் காைந்பதாறும் பகாள்ளப்ேட்டு வருகிைது. 

1.இனை பிரியாமல் இருப்போம் 
2.பசரபவ மாட்படாம் 

 இப்ோடலின் முழுனமயும் ேடிக்குமிடத்து, இப்ோடல் ஒரு ேக்குவமனடந்த பேண்ணின் 
பவண்டுதல் போை அனமந்துள்ளனத அறியமுடிகிைது. எைபவ இவ்வுவனமனய, சீராை இனடபவளிபயாடு 
இைக்னக அனடயும் வனர இனைந்பத ேயணிப்போம் எனும் ேக்குவப்ேட்ட பநர்னமயாை தன்மாைமிக்க 
காதல் பவண்டுதைாகபவ பகாள்ள பவண்டியதாகிைது. இவ்வுவனமயில் காைபவண்டிய மற்பைாரு 
முக்கியக் கூறு, உவமிக்கப்ேடும் தண்டவாளத்னதப் போருத்பத பமற்கூறிய இரண்டில் ஒன்று பதர்வு 
பசய்து பகாள்ளப்ேடும். தண்டவாளம் ோனைவைத்தின் நடுபவ கிடத்தலுக்கும் நாள்பதாறும் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடும் ோனதயின் ஊபட கிடப்ேதற்கும் உள்ள பவறுோடு ‘இனைந்பத ேயணிப்போம்’ 
எனும் கருத்திற்கு வலுச் பசர்க்கிைது.  

மற்பைாரு உவனம: அறிந்த நிைா போய்விட்டது ரிக்ஷாவில் 
ரிக்ஷா இன்னைய சூைலில் வட இந்தியாவின் சிை ேகுதிகள் தவிர்த்து, பகால்கத்தாவில்தான் 

இன்றும் இருக்கிைது. அதுவும் னகயிழு ரிக்ஷா என்ைால் அது பகால்கத்தானவத் தான் குறிக்கும். 
பமற்கூறிய இடச்சார்போடு போருந்திய உவனமகனளப் ேயன்ேடுத்தும் இப்ேண்பு சங்க 

இைக்கியத்தில் குறிப்ோக கலித்பதானக உவனமகளில் காைப்ேடுவனத இரா.சீனிவாசனின் தைது ‘சங்க 
இைக்கியங்களில் உவனம’ எனும் ஆய்வில் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். 
காட்சிப்ேடுத்தல் 
 சங்க இைக்கியத்தின் பசவ்வியல் ேண்பிற்கு மிக முதன்னமக் காரணியாக இருப்ேனவ 
காட்சிப்ேடுத்தும் நிகழ்வுகள் ஆகும். அணில் வினளயாடும் முற்ைம், குப்னேனயக் கிண்டும் பகாழி, 

                                                           
¶சதகம் போன்ை இைக்கிய வனகனமகளில் அனைத்துப் ோடல்களின்(நான்கு அடிப் ோடல்) இறுதி அடி 
ஒன்ைாக அனமயும் .(எ .கா .பவமைாவின் பதலுங்கு சதகம். ) 
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கனரனய அனடய முடியாமல் நிறுத்தப்ேட்டு மனையில் கனரயும் உப்பு வண்டி, மயிலின் முட்னடகனள 
உருட்டி வினளயாடும் குரங்குக் குட்டிகள் போன்ை ேைவற்னைக் கூைைாம். இனவ எல்ைாபம உள்ளூை ஓர் 
உவனமத் தன்னமனயக் பகாண்டிருப்ேதால் தான் இனவ போன்ை உவனமகனள ‘உள்ளுனை உவனம’ 
என்கின்ைைர். இத்தன்னமயினை இப்ோடலிலும் காைமுடிகிைது. 

காய்ச்சல் வந்து போர்த்திக் பகாண்டிருக்கும் பேண்ணின் வாயில் பதர்மா மீட்டர் னவத்து 
அளவிடும் ஆணின் பவப்ேம் அவ்வானை விரும்பும் பேண்ணிற்கு எவ்வனகயாக இன்ேத்னதக் 
பகாடுக்கும்? இனத வாசகபை ஊகித்துக் பகாள்ள பவண்டியிருக்கிைது. அவ்வாறு நாமாகபவ 
ஊகிக்கும்போது அந்த பவப்ேத்தின் கதகதப்னே நம்மாலும் உைரமுடிகிைது. எப்போதும் சத்தமிட்டவாபை 
இருக்கும் ேக்கத்து அனை நண்ேன் அனைனயக் காலி பசய்து ரிக்ஷாவில் போகும்போது அவபைாடு 
பசர்த்து முழுநிைவும் பசர்ந்பத ேயணிப்ேனத இரண்டாம் மாடியின் ஜன்ைல்வழியாகக் காணும் 
காட்சினயப் போை ஒரு காட்சி சித்திரிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

அன்ோை நண்ேனின் ேக்கத்து அனை அனமதியில், 
அறிந்த நிைா போய்விட்டது ரிக்ஷாவில் 

இந்த வரிகள் காட்டுவை பவறும் நண்ேன் என்ேனத மட்டுல்ை, அவன் அவளின் முன்ைாள் காதைாைவும் 
இருந்திருக்கிைான். அனத அவள் அப்ேக்கத்து அனைக்காரனிடம் பசால்லியிருக்க வாய்ப்பில்னை. இனதப் 
ோடலில் மகுடவரியாகிய  

நான், யார் எைக்கு பவண்டும் என்ேனதயும்  
யானர நீ விரும்பிைாய் என்ேனதயும் ோர்க்க மைந்பதன். 

என்ேபதாடு இனைத்துப் ோர்க்கும் போது அறிந்துபகாள்ள முடிகிைது. பமலும் மற்பைாரு பதாடராை 
இரவு தூங்குகிைது; தனினமயாை நனடோனத 

என்ேது. ஒரு நடுத்தர வயது பேண் பகால்கத்தா போன்ை மக்கள் அடர்த்தி மிகுந்த நகரத்தின் 
அனமதியாை இரவில் தனினமயில் நடக்கிைாள். இக்காட்சியில் நிச்சயம் அவள், மைதில் ஏபதா ஒன்னை 
அனசப்போட்டுக் பகாண்பட நடப்ேனத உைரமுடிகிைது. இப்ோடல் காதலின் பமல்லிய உைர்வுகனளப் 
ேடம்பிடிப்ேதாக இருப்ேதால் அவள் காதைன் நினைபவாடு தனினமயாை இரவில் நடப்ேதாகக் பகாள்ள 
பவண்டியதாகிைது. இவ்வரியின் மற்பைாரு அைகு நடத்தனைக் குறிப்ேடபவ இல்னை. மாைாக அதனை 
வாசகபை யூக்கித்துக் பகாள்ள நனடோனத மட்டுபம காட்டப்ேட்டுள்ளது. 

ேனியில் நனைந்த பிளாஸ்டிக் பேப்ேர் 
எனும் பமல் உள்ள பதாடரின் பதாடர்ச்சியாை அடுத்த பதாடர் அப்பேண் ேனி விழும் இரவில் 
நடக்கிைாள் என்ேனதச் சுட்டுகிைது. அது யூகிக்கும் வாசகனுக்கு ஓர் உள்குளிர்ச்சினயத் தருகிைது. ேனி 
விழும் இரவில் நனடோனதயில் காதல் நினைபவாடு தனினமயில் நடக்கும் பேண்ணின் நனட நனடயாக 
இருக்காது  என்ேனத இயல்ோக மைம் உைரும். 

இயல்ோை சாமானிய மனிதர்கள் நாள்பதாறும் ேல்பவறு நிகழ்வுகனளக் கடந்து போய்க்பகாண்பட 
இருக்கின்ைார்கள். சாமனியன் நாள்பதாறும் காணும் அபத நிகழ்னவ ஒரு கவிஞன் வார்னதகளால் தன் 
உள்மை உைர்வுகபளாடு ஒப்புனமப்ேடுத்தி விளக்கும் போது அந்நிகழ்வு புதுவித போருண்னமனயப் 
பேற்று விடுகிைது. அனத உைரும் வாசகன் அந்நிகழ்னவ மறுேடியும் கடக்கும்போது முன்பு கடந்து 
போைனதப் போை இயல்ோகக் கடக்க முடியாது. இனத ஒரு ோடலின் சிறு வார்த்னத கூட பசய்து 
விடைாம். அவ்வாைாை ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இந்த பமாத்தப் ோடலின் மிக முக்கிய பதாடராக ேனியில் 
நனைந்த பிளாஸ்டிக் பேப்ேர் என்ேனதக் காை பவண்டியுள்ளது. மரக்கூழ் தாளாக இருப்பின் ேனியினை 
உறிஞ்சி நமத்துவிடும். ஆைால் ோலிஎத்திலின் பேப்ேர் பேய்யும் ேனியினைத் துளிகளாகச் பசர்த்து 
னவத்துக்பகாண்டு உள்புைம் எங்கும் துளிகனளத் பதளித்தாற் போை நினைந்து காைப்ேடும். இரவின் 
தனினமயில் நடக்கும் பேண்ணின் ோர்னவக்கு ஏபதபதா ேடைாம். ஆைால் நனடோனதயில் நனைந்து நீர் 
பூத்திருக்கும் பிளாஸ்டிக் தானளப் ோர்க்கிைாள் அல்ைது ோடைாசிரியர் அவனளப் ோர்க்க 
னவத்திருக்கிைார். 
 இத்பதாடர் தன்பைைக் கிடக்கும் இயல்பின் மீது தன்மை பநகிழ்னவ ஏற்றி னவக்கிைது. இது 
இயல்ோய்த் பதருவில் வினளயாடிக் பகாண்டிருக்கும் குைந்னதயின் கன்ைத்னதத் தடவி முத்தமிடும் 
உைர்வாக உைர முடிகிைது. இவ்வரிகளுக்காை போருள் அப்பேண்ணின் காதல் சார்ந்த ஓர் 
உள்ளுைர்பவாடு போருந்தி வருவதாக இங்கு விளக்க முற்ேடவில்னை. அவ்வாைாக ஒரு ோடலின் எல்ைா 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   26 

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

November 2017, Issue:11 www.inamtamil.com 

உவனமகளும் உவமிக்கப்ேடும் போருபளாடு போருந்தி விடபவண்டும் என்ை கட்டாயமும் இல்னை. 
அவ்வாறு இருக்க பவண்டும் என்று கடுனமயாை வனரயனை ோடலின் போதுனமத் தன்னமனய, அதாவது 
வாசகர்கள் தன்வயப்ேடுத்திக் பகாள்ளும் தன்னமனயக் குனைத்துவிடும் என்ேதாகத் பதான்றுகிைது. எைபவ 
வாசகர்கள் பமற்குறிப்பிட்ட பதாடபராடு ேைவாைாை தன் உள்மை பமல்லுைர்னவத் தைதனுேவம் 
சார்ந்த ஒன்ைாக உருவாக்கிக் பகாள்ள பவண்டுவதாகபவ பகாள்ள பவண்டும்.  

பமற்கூறிய பதாடரின் தன்னமயில் அனமந்த மற்பைாரு முக்கியமாை வரி மூன்ைாவது ோடலில் 
உள்ளது. 

நனடோனதயில் தனையனைனய அடியில் னவத்து வினரவில்  உைக்கத்னதக் காணும் 
மக்கள்  
துனைமுகத்னத நீங்கிச் பசன்றிருக்கின்ைைர். நான் என் ரிங்படானை மாற்றியிருக்கிபைன். 

 உண்னமயில் நனடோனதயில் உைக்கம் பகாள்ளும் மக்கள் நீங்குவதற்கும் அனைபேசியின் 
அனைப்போனசனய மாற்றிக் பகாள்ளுதலுக்கும் அவளின் காதல் சார்ந்த உள் உைர்வுக்கும் சம்ேந்தம் 
இருப்ேதாகத் பதரியவில்னை. ஆைால் பநரம் கடக்கிைது, என் சுனவயுைர்வும் மாற்ைம் பேறுகிைது 
என்ேபத பமற்கண்ட வரிகளின் னமயப் போருண்னமயாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனை மகுட 
வரிபயாடு போருத்திப் ோர்க்குமிடத்து விளங்கிக் பகாள்ள முடிகிைது. 
 காத்திருப்ோைது காதலில் சுகம் என்று காைந்பதாறும் பசால்ைப்ேட்டு வருகிைது. காத்திருத்தல் 
என்னும் அபத போருண்னமதான் இன்று அனைபேசியில் அனைத்தல், அனைப்னேத் தவை விடுதல் எை 
மாற்ைம் பேற்றிருக்கிைது. அது வரமா சாேமா என்ேது உனரயாடுபவார் சார்ந்ததும், உனரயாடப்போகும் 
போருண்னம சார்ந்ததும் ஆகும். அத்பதளிவு இப்ோடலில் அனைக்கும் பேண்ணுக்பக இல்னை, 
அதைால்தான் அவள் வரமா சாேமா எைத் பதரியாமபைபய அனைத்துக் பகாண்பட இருக்கிைாள்.  

காைம் கடந்தும் நான் உைக்குக் கால்பசய்து பகாண்பட இருக்கிபைன்  
இது வரமா? சாேமா? 

இது ஒரு விதமாை தவற்னை உைர்ந்த மைநினை என்ேதாகவும் பகாள்ள வனகயுள்ளது. 
ோடலின் போருண்னம 
 ோடல் தன் போருண்னமனயச் சரியாை அளவு வார்த்னதகளில் சரியாை காட்சிச் பின்புைத்பதாடு 
விளக்கி விடுமாயின் அப்ோடல் தன்ைளவில் பசவ்வியல் தன்னம பகாண்டதாகக் பகாள்ள பவண்டும். 
இதனைச் சங்க இைக்கியத்தின் ஒவ்பவாரு போருண்னமக்கும் (ஊடல், பிரிவு, இரங்கல் போன்று) 
ஒவ்பவாரு பின்ைணி, ஒவ்பவாரு காைம், போழுது, உவமிப்ேதற்காை கருப்போருட்கள் உள்ளனதக் 
பகாண்டு புரிந்து பகாள்ளைாம். ஆைால் இனவ மட்டுபம தமிழின் சங்க இைக்கியத்திற்குச் பசவ்வியல் 
தகுதினயத் தந்துவிட்டதாகவும் பகாள்ளக்கூடாது. இவ்விடத்துப் புரிந்துபகாள்ள பவண்டியது 
எடுத்துக்பகாண்ட ோடுபோருனளச் சரியாை பின்புைத்பதாடு விளக்குதலின் பதனவபய ஆகும். 
இவற்றிற்பகல்ைாம் பமைாகச் பசால்ைப்ேடும் போருண்னமயில் உண்னம இருக்க பவண்டும். 
 இப்ோடலின் போருண்னம ‘தன் மீது அக்கனை பகாண்டு இயல்ோகப் ேைகிய நண்ேன் தன்னை 
விட்டு நீங்கிய பின்ைர் காதனைச் பசால்ை வினைதல் ஆகும்’ (ஆைால் தினரப்ேடத்தில் அவ்வாறு இல்னை. 
அது ஒரு காதைன் காதலியின் இன்ேமாை வாழ்க்னக நிகழ்வுகளின் பின்ைணியாக ஒலிக்கிைது.) இதனைக் 
பகால்பகாத்தாவின் இரவுப் பின்ைணியில் விளக்கியிருக்கிைார் ோடைாசிரியர். முழுநிைபவாடு ேக்கத்து 
அனை நண்ேன் ரிக்ஷாவில் ேயணிக்கும் இரவு, ேனியில் நனைந்த பிளாஸ்டிக் தாள், நனடோனதயில் 
தனையனை னவத்து உைங்கும் மக்கள் அதிகானையிபைபய எழுந்துவிடுதல் இனவ போன்ை இரவின் 
நிகழ்வுகள் பின்ைணியாக்கப்ேட்டு உள்ளை. இப்பேண்ணின் தனினமயாை இரவு நனடோனதப் ேயைம் 
ஓரிரவில் முடிந்திருக்கவில்னை. அது ேை இரவுகள் பதாடர்ந்திருக்கிைது. இதனை 

சிைவற்னை நான் பசான்ைாலும் பசால்ைாவிட்டாலும்  
என் இரவுகள் ேரவைாக எழுந்து பசைவாகின்ைை. 

என்ை வரிகள் மூைம் அறியமுடிகிைது. தன்னினை உைர்வு பேறுதலுக்கு மக்கள் அடாவடி அடங்கிய 
பகால்கத்தா நகரின் ேனி போழியும் தனினமயாை இரவும் சரியாை பின்ைணியாகபவ அனமகிைது. 
அவளின் தீர்ந்துபோகும் ேை இரவுகளில் சிை இரவுகள் முழுநிைனவயும் பகாண்டுள்ளை. 
 அதிகப்ேடியாை வார்த்னதப் ேயன்ோட்னடக் பகாள்ளாமலும் அளவாை வார்த்னதகபளாடு ோடல் 
அனமந்துள்ளது. ோடல் பகாண்டுள்ள போருண்னம விளக்கத்திற்கு எடுத்துக்பகாண்ட காட்சிகனளக் 
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துளியும் விளக்கவில்னை. மாைாக ஒரு புனகப்ேடக் கருவிபோல் முழுக்கமுழுக்க காட்சினயப் 
ேடம்பிடித்தல் போை அனமந்துள்ளதால் அதிக வார்த்னதகள் பதனவப்ேடாமல் போய்விட்டை. 
 இப்ோடல் திருமைம் ஆகாத ஒரு நடுத்தர வயதுப் பேண்ணின் ோடைாக இருக்கிைது. தைது 
இளனம, ேசனையால் சீர்குனைக்கப்ேடும் தனைவியின் ஏக்கம், மனிதர்கள் நீங்கிய வீட்டில் வினளயாடும் 
அணினைக் காணும் தனைவியின் ோர்னவ, தன் காமபநாய் தாைாகபவ தன்னை அழிக்கும் என்று 
பதரிந்தும் தனைவனைச் பசரமுடியாத குப்னேக்பகாழித் தனைவியின் கழிவிரக்கம் போன்ை சங்க இைக்கியத் 
தனைவிகளின் கூற்றுகபளாடு ஒப்புனமப்ேடுத்திப் ேனியில் நனைந்த பநகிழித் தனைவியின் உள்மை 
ஓட்டங்கனள இப்ோடல்வழி உைரைாம். 
முதன்னமத் தரவு 

 ஸ்ரீஜாத(Srijato). (2010). ‘চল রাস্তায় সাজি’(Chawl Raastaye Saj). 
ஆட்படாகிராப்(தினரப்ேடம்) 

துனைனமத் தரவுகள் 

 சீனிவாசனின், இரா. (நா .ே :1997). சங்க இைக்கியங்களில் உவனம. பசன்னை. அணியகம் 
 முருபகச ோண்டியன், ந. (2014). நவீை தமிழ்க் கவினதகளும் பசம்பமாழிக் கூறுகளும். 

உயிர்னம(நவம்ேர் மாத இதழ்) 

பின்னினைப்பு 
வங்காளப் ோடலின் தமிழ் பமாழிபேயர்ப்பு: 

1 
வா ோனதயில் ட்ராம் தண்டவாளமாய் அல்ைது கவினதயில் உனைபவாம் இருவரியாய்,  
ஆ...  பவப்ேம் எவ்வளவு அைகு நீ பதர்மாமீட்டர் பகாண்டு அளவிட்டால் 
இதயம் துடிக்கும் அனமதியில் பின்னுைர்வு, இனிப்பு, ேனி மூடிய உனையில் 
நான், மைந்பதன் யார் பவண்டும் என்ேனதயும் நீ யானர விரும்பிைாய் என்ேனதயும். 

2 
அன்ோை நண்ேனின் ேக்கத்து அனை அனமதியில். அறிந்த நிைா போய்விட்டது ரிக்ஷாவில் 
சிைவற்னை நான் பசான்ைாலும் பசால்ைாவிட்டாலும் என் இரவுகள் ேரவைாக எழுந்து பசைவாகின்ைை 
இரவு தூங்குகிைது தனினமயாை நனடோனத, ேனியில் நனைந்த பிளாஸ்டிக் பேப்ேர் 
நான், மைந்பதன் யார் பவண்டும் என்ேனதயும் யானர நீ விரும்பிைாய் என்ேனதயும். 

3 
நனடோனதயில் தனையனைனய அடியில் னவத்து வினரவில் உைக்கத்னதக் வாங்கும் மக்கள்  
துனைமுகத்னத நீங்கியிருக்கின்ைைர். நான் என் ரிங்படானை மாற்றியிருக்கிபைன். 
காைம் கடந்தும் நான் உைக்குக் கால்பசய்து பகாண்பட இருக்கிபைன் இது வரமா? சாேமா? 
நான், மைந்பதன் யார் பவண்டும் என்ேனதயும் யானர நீ விரும்பிைாய் என்ேனதயும். 
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 நீலத்திமிங்கல (Blue Whale) விதளயோட்டும் அறிவுசோர் 
விழிப்புணர்வின் கததவயும் 

விைாயகமூர்த்தி - வசந்தா 
 கனைமாணி மாைவர், போருளியல் துனை, கனை கைாசார பீடம் 

கிைக்குப் ேல்கனைக்கைகம், இைங்னக. 

அறிமுகம் 
 புதுனம நினைந்த விஞ்ஞாை உைகத்தின் ேரப்பு விசாைமாைது. வியக்க னவக்கும் நவீை 
விஞ்ஞாைக் கண்டுபிடிப்புக்களின் பதாடர்ோல் உைகம் இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிைது. உைனகபய 
உள்ளங்னகக்குள் அடக்கிக் பகாண்ட ஆக்கப் பூர்வமாை ேனடப்புக்களாை திைன்பேசிகள் திைந்பதாறும் 
ஆச்சரியப்ேட னவத்தாலும் மறுபுைம் மனிதகுைத்தின் அழிவுக்காை ோனதயினையும் உருவாக்கிட 
வழிசனமக்கின்ைை. உைகமாைது பதாழில்நுட்ேத்தினுனடய வரைாற்றுக்காைத் பதாடக்கம் முதல் இன்று 
வனர ேல்பவறு மாற்ைங்கனளச் சந்தித்பத வந்துள்ளது. திைன்பேசி உருவாக்கமாைது எண்ணில் அடங்காத 
ேயன்கனள உைகிற்குக் குனைவின்றி வைங்குகின்ைது. இனையத்தின் துனையுடன் திைன்பேசிகள் ஆற்றும் 
பசனவகளுக்கு அளபவ இல்னை. அந்த வனகயில்தான் போழுதுபோக்காை சுவாரசியமாை அம்சங்கள் 
பகாண்ட ேை வினளயாட்டு நிகழ்ச்சி வடிவங்கனளப் ேதிவிைக்கம் பசய்வதற்பகற்ை வனகயில் 
திைன்பேசிகள் வடிவனமக்கப்ேட்டுள்ளை. 
 இனையத்பதாடு இனைந்ததாை திைன்பேசிகளின் ((Smart Phone) ேயன்ோட்டில் 
போழுதுபோக்காை அம்சங்கள் பகாண்ட வினளயாட்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அடினமயாகிப் போகாதவபர 
இல்னை எைைாம். இவ்விதபம இன்று திைன்பேசிகளிலும் கணினியிலும் எல்பைாரது கவைத்தினையும் 
ஈர்த்துள்ள வினளயாட்டாக “நீைத் திமிங்கைம்”(Blue Whale) காைப்ேடுகிைது. சவால் நினைந்த 
உைர்வுகளுடன் வினளயாடப்ேடுகின்ை “நீைத்திமிங்கைத் தற்பகானை வினளயாட்டு” உைனகபய 
அச்சுறுத்துகின்ைது. நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டாைது போழுதுபோக்காை வினளயாட்டாக அல்ைாமல் 
உயினர மாய்க்கும் தற்பகானைக்குத் தூண்டும் வினளயாட்டாகத் திகழ்வதுடன் சமூகத்தில் ேை பமாசமாை 
விேரீத வினளவுகனளயும் உருவாக்கியுள்ளது.  
 சிறுவர்கனளயும் இனளஞர்கனளயும் அடினமப்ேடுத்துகின்ை இந்த வினளயாட்டாைது இன்னைய 
மனிதகுைத்திற்கு மரைத்னத ஏற்ேடுத்தும் ஒரு ோரிய பநாயாக உருமாறியுள்ளது. இவ்விதபம விரும்பிபயா 
விரும்ோமபைா ேை காரைங்களால் இவ்வினளயாட்டிற்குப் ேைர் அடினமயாகித் தங்கள் உயிரினையும் 
மாய்த்துக் பகாள்கின்ைைர். இனைய வினளயாட்டாகிய நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டு, தரவிைக்கம் 
பசய்யப்ேட்டு வினளயாடப்ேடுவது சவால் நினைந்த உைர்வினை வினளயாடும் நேருக்கு ஏற்ேடுத்திைாலும், 
மறுபுைம் இவ்வினளயாட்டின் இறுதியில் அந்நேனர மரைத்தின் வாசலுக்கு அனைத்துச் பசல்வபதாடு இது 
மனித உயினரக் குடிக்கும் உயிர்க் பகால்லியாகவும் மாறியுள்ளது. 
நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டின் பதாற்ைம் 
 திைன்பேசிகளின் வருனகக்குப் பின்ைர் அவற்றில் ேயன்ேடுத்தக்கூடிய வனகயில் ேல்பவறுேட்ட 
நிகழ்ச்சிநிரல்கள் (Programmes) நாளுக்குநாள் பதாழில்நுட்ேச் சந்னதயில் அறிமுகமாகிக் பகாண்டுதான் 
இருக்கின்ைை. அந்தவனகயில் இனைய வினளயாட்டாக அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடும் நீைத்திமிங்கை 
வினளயாட்டாைது உைக அளவில் இன்று பேசப்ேடுவதனைக் காைைாம். இந்த வினளயாட்டினை “நீைத் 
திமிங்கை சவால்”(Blue Whale Challenge) எைவும் கூைைாம். நீைத்திமிங்கைம் என்ை பசாற்ேதமாைது 
கடல் திமிங்கைங்களின் தற்பகானை என்னும் ேதத்பதாடு பதாடர்புனடயது. இவ் வினளயாட்டாைது 
முதன்முதைாக 2013ஆம் ஆண்டு ரசியாவில் “F 57” என்ை பேயரில் பவளிவந்தது.   

 முன்பு இந்த வினளயாட்டாைது “VKontakte” என்னும் சமூக வனைத்தளத்தில் “Death Group” 
என்று அனைக்கப்ேட்டு வந்தது. பமலும் இது சம்ேந்தப்ேட்ட தற்பகானையாைது 2015ஆம் ஆண்டு 
இடம்பேற்ைது. ேல்கனைக்கைகத்தில் இருந்து பவளிபயற்ைப்ேட்ட 22 வயதினையுனடய முன்ைாள் 
உளவியல் மாைவராை (Psychology Student) பிலிப் வுபடக்கின் (Philipp Budeikin) என்ேவரால் 
உருவாக்கப்ேட்ட இனைய வினளயாட்டாகபவ நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டு அனமகின்ைது. 
சமூதாயத்திற்குத் பதனவயில்ைாதவர்கனளத் தற்பகானைக்குத் தூண்டி, சமூதாயத்னதத் தூய்னம 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   29 

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

November 2017, Issue:11 www.inamtamil.com 

அனடயச்பசய்வனத பநாக்கமாகக் பகாண்டதாகபவ இவ்வினளயாட்டினை வடிவனமத்ததாகப் பிலிப் 
வுபடக்கின் கூறிைார். தற்போது இவர் 16 இனளஞர்கனளத் தற்பகானைக்குத் தூண்டியதாகக் கூறிக் னகது 
பசய்யப்ேட்டு மூன்ைாண்டுகாைச்சினை தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்ேட்டுள்ளார். இதன்பின்ைர் “ரசியன் 
தற்பகானை தடுப்பு சட்டம்” உருவாக்கப்ேட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
 2016ஆம் ஆண்டு ரசியாவில் ேத்திரினகயாளர் ஒருவர் தற்பகானை பதாடர்ோை விடயங்கனள 
நீைத்திமிங்கை வினளயாட்படாடு பதாடர்புேடுத்தி எழுதியிருந்தார். இது ேைரது கவைத்னதயும் ஈர்த்தது. 
பின்ைர் இதன் தாக்க வினளவிைால் இனளஞர்கள் மத்தியில் இந்த வினளயாட்டு ேரவைாை ோவனைக்கு 
வந்தது. உைக அளவில் ேை அனமப்புகபளாடு இது பதாடர்புேட்டதாக மாற்ைமனடந்தது. இது சீைாவில் 
உள்ள உயர்ந்துவரும் தைக்குத்தாபை தீங்குவினளவிக்கும் “Human Embroidery”அனமப்போடு 
இனைக்கப்ேட்டுள்ளது. ேை நாடுகளிலும் தற்போது இவ்வினளயாட்டாைது தன் ஆதிக்கத்னதச் பசலுத்த 
ஆரம்பித்துள்ளது. 
வினளயாட்டின் கட்டனமப்பு 
 மனிதனுக்குப் போழுதுபோக்காகவும், மைனத ஓய்வாக னவத்துக் பகாள்ளவும் ேயனுனடய 
வனகயில் வடிவனமக்கப்ேட்ட இனைய வினளயாட்டுக்களுள் நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டாைது முற்றிலும் 
மாறுேட்டதாக விளங்குகின்ைது. இவ்வினளயாட்டாைது தற்பகானை உைர்வினைத் தூண்டி மரைத்னத 
இறுதியில் ேரிசளிக்கின்ைது. இது ஐம்ேது ேணிக்கடம்(Task) பகாண்டதாகவும் இதில் ேங்பகற்கும் 
ஆட்டக்காரரிைதும் இந்த வினளயாட்டின் வடிவனமப்ோளருக்கும் இனடயிைாை பதாடர்பின் 
அடிப்ேனடயில் கட்டிபயழுப்ேப்ேடுவதாகவும் காைப்ேடுகின்ைது. இந்த வினளயாட்டில் 
வடிவனமப்ோளuhல் சிை பதாடர்ச்சியாை ேணிகளுக்காை கட்டனளகள் வைங்கப்ேடும். அதனை அவர்கள் 
கட்டாயமாக முடித்பத ஆக பவண்டும் எனும் சூழ்நினைக்குத் தள்ளப்ேடுவர்.  
 ஒரு நானளக்கு ஒரு கட்டனள மட்டுபம வைங்கப்ேடும். வினளயாடும் ஆட்டக்காரர் அதனை 
நினைபவற்றிப் புனகப்ேடமாக எடுத்து அனுப்ே பவண்டும். அவற்றில் சிை கட்டனளகள் ஆட்டக்காரனர 
உருக்குனைப்ேதாக அனமயும். ஆட்டக்காரர் சீராகக் கட்டனளகனள நினைபவற்றும் ேட்சத்தில் 
அடுத்தகட்ட பவனை வடிவனமப்ோளரால் பகாடுக்கப்ேடும். எல்பைாருக்கும் பகாடுக்கப்ேடும் போதுவாை 
கட்டனள பவனையாகக் குறிப்பிட்ட ஆட்டக்காரர் தன்னுனடய னகயில் சவரக்கத்தி (Razor) அல்ைது 
கத்தி (Blade) ஆகியவற்ைால் திமிங்கைம் போன்ை ஒரு குறியீட்டினை வனரய பவண்டும். இதில் 
பகாடுக்கப்ேடுகின்ை ேணிகனளப் ோர்த்தால் அது ஆட்டக்காரரின் மைதில் குைப்ேத்னத 
உண்டாக்குகின்ைனவயாகக் காைப்ேடும்.  
 இந்த நீைத்திமிங்கை சவாலில் ஐம்ேது ேணிகள் உள்ளை. பேரும்ோைாை ேணிகனள நினைபவற்ை 
ஏைக்குனைய அதிகானை 4.20 மணிக்கு எை பவண்டும். அனைப்பிற்குப் பிைகு இரண்டாவது ேணியாக 
நீங்கள் விரும்ேத்தக்க நண்ேரிடம் பமாசமாை வார்த்னதகனளப் பேச பவண்டும் எைக் கட்டனள 
வைங்கப்ேடும். 3ஆவது நாள் நள்ளிரவில் குறிப்பிட்ட நேர் தனியாகப் ேயங்கரமாை திகில் 
தினரப்ேடத்னதப் ோர்க்கப் ேணிக்கப்ேடுவார். போதுவாக “The Ring” எனும் தினரப்ேடம் ோர்க்கக் 
கட்டனளயிடப்ேடும். 4ஆவது நாள் ஆட்டக்காரர் தான் ஒரு திமிங்கைம் என்ேனத பவளிக்காட்டக்கூடிய 
வனகயில் குறிச்பசாற்கள்(Tags) மூைம் பவளிக்காட்ட பவண்டுபமைப் ேணிக்கப்ேடுவர். இவ்வாறு 
வடிவனமப்ோளரால் அனுப்ேப்ேடும் ஆடிபயா பகாப்புக்கனளக் பகட்ேதும் திகில் ேடங்கனளப் 
ோர்ப்ேதும் என்ைவாறு பதாடர்ந்து கட்டனளகள் வைங்கப்ேட்டுக் பகாண்டிருக்கும். அவர்களால் 
அனுப்ேப்ேடும் ஆடிபயாவில் மூன்று நிமிடங்களுக்காை சுவாசம் வருகின்ை ஓனசயுனடய சத்தபம 
இருக்கும். அதனை அவர்கள் பகட்க பவண்டும். 

 பமலும் அவர்கள் “Yes”“ அல்ைது “F 40” என்ை  வார்த்னதகனளத் தமது உடலில் பவட்டிச் 
பசதுக்க பவண்டும். இதன்மூைம் ஆட்டக்காரர் இன்னும் வினளயாட்டில் இருக்கிைாரா? என்ேனத 
வடிவனமப்ோளர் கண்டுபகாள்கிைார். பின்ைர் அவர்கள் ஊசி பகாண்டு தங்களது னககனளக் 
குத்திக்பகாள்ள பவண்டும். சிை பவனளகளில் அவர்கள் கன்ைங்களில் ஆனடகள் னதக்கும் ஊசிகனளப் 
ேயன்ேடுத்திக் கீைல்கனள ஏற்ேடுத்தவும் ேணிக்கப்ேடுவர். இந்த 17ஆவது கட்டத்தில்தான் ஆட்டக்காரர்கள் 
பவளிபயை முயற்சிக்கின்ைைர். ஆைாலும் வடிவனமப்ோளரால் வைங்கப்ேடும் மிரட்டல்களால் 
ஆட்டக்காரர் வினளயாட்டில் இருந்து பவளிபை முடியாதவராக மாறுகின்ைார். எைபவ அவர் பதாடர்ந்து 
வினளயாட்டில் ஈடுேடுகின்ைார்.  
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 பின்ைர் ேடிப்ேடியாகத் தற்பகானை உைர்வினைத் தூண்டிவிடுகின்ைைர். சிைருக்குக் கால்களால் 
கூனரகளில் பதாங்குமாறும், சிைருக்குப் ோைங்களில் ஏறுமாறும் கட்டனளயிடுகின்ைைர். சிைர் 
ரயில்ோனதயில் அதிகானை 4.20 மணிக்குச் பசல்லும்ேடியாகப் ேணிக்கப்ேடுகின்ைார்கள். இன்னும் சிை 
ேணிகளாைது இரகசியமாை முனையில் ஆட்டக்காரர்களுக்கு வைங்கப்ேடுகின்ைது. முப்ேதாவது ேணி 
பதாடங்கி முதல் நாற்ேத்பதான்ேதாவது ேணி வனர நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டு முடினவ பநாக்கிப் 
ேயணிக்கின்ைது. இறுதியாை ேடிக்கு ஒருேடி முன்ைதாக சக திமிங்கைத்தின் சந்திப்புக்கு 
வடினமப்ோளர்கள் வாய்ப்பினை ஏற்ேடுத்துவர். முதைாவது நேர் இரண்டாவது நேருக்குத் 
தற்பகானைக்காை பநரம் மற்றும் பததியினை வைங்குவார். சமூக ஊடகத்தில் அவர்களின் இறுதிப் 
ேதிபவற்ைம் கால்கள் கூனரயின் விளிம்பில் இருந்து பதாங்கிக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு புனகப்ேடம் “முடிவு” 
என்ை வார்த்னதயுடன் பசர்ந்ததாகக் காைப்ேடும். இவ்வாறு மரைம் என்னும் ோனதயில் ேயணிக்கும் 
கட்டனமப்பினைக் பகாண்ட பகாடூர வினளயாட்டாக நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டு அனடயாளம் 
காைப்ேடுகின்ைது.  
ேதிவிைக்கம் பசய்யப்ேடும் முனைகள் 
 மனித உயினரக் பகாச்னசப்ேடுத்தும் வனகயில் வடிவனமக்கப்ேட்டுள்ள நீைத்திமிங்கை 
வினளயாட்டாைது இன்று ேைவாறும் ேதிவிைக்கம் பசய்யப்ேடுவதனைக் காைைாம். இன்னைய இனளஞர் 
சமூதாயத்தினுனடய எண்ைங்கள், சிந்தனைகள் ஆகியை சற்று மாறுேட்டனவ. வித்தியாசமாை 
பசயற்ோடுகனள ஆனசயுடனும், பேரார்வத்துடனும் பசய்து ோர்க்க பவண்டும் என்ை எண்ைம் 
பகாண்டவர்களாக இருக்கின்ைைர். இவ்வினளயாட்னடப் போறுத்தவனரயில் அது முற்றிலுமாை சவால் 
நினைந்தபதான்ைாகக் காைப்ேடுகின்ைது. எைபவ சவாலினை விரும்பி ஏற்கும் சிறுவர்களாகட்டும் அல்ைது  
இளம் வயதுனடயவர்களாகட்டும் தமது பசாந்த விருப்ேத்பதாடு இவ்வினளயாட்டிற்குள் நுனைகின்ைைர். 
 பவறுசிைர் நீைதிமிங்கைம் என்னும் வினளயாட்டு என்ைால் என்ைபவன்பை பதரியாது. 
இனையத்தில் ஏபதா ஒரு பதனவக்காகப் பிரபவசித்தவர்கள் அந்த வினளயாட்டின் மீதாை 
விருப்ேத்தினையுடயவராக மாற்ைமனடந்து தன்னையும் அந்த வினளயாட்டில் இனைத்துக் பகாள்கின்ைைர். 
இதனை விடவும் சமூக வனைத்தளங்களினூடாக இந்த வினளயாட்டினை ஆரம்பிப்ேதற்காை அதாவது 
நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டில் ஓர் ஆட்டக்காரராக இனைவதற்காை இனைப்புகள்(Link) ேரிமாற்ைம் 
பசய்யப்ேடுகின்ைை. எைபவ அந்த இனைப்புகனள விரும்பிபயா அல்ைது விரும்ோமபைா 
பசாடுக்குவதன்மூைம் குறிப்பிட்ட நேர் அந்த வினளயாட்டின் ஆட்டக்காராக இனைக்கப்ேடுவார். 
 பமலும் குறிப்ோக முகநூல்((Facebook) ோவனையின் போது இைம் பதரியாத நேர்களிடம் 
இருந்து நட்பு அனைப்ோைது(Friend Request) விடுக்கப்ேடும். அத்தனகய நேர்களுனடய அனைப்புகனள 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் ேட்சத்தில் குறிப்பிட்ட நேர் வினளயாட்டின் ஆட்டக்காரராக இனைக்கப்ேட்டு 
விடுவார். இவ்விதங்களில்தான் ஒரு நேர் நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டின் ேயைராகிைார்.  
பவளிபயை முடியானமக்காை காரைங்கள் 
 பமாசமாை வனகயில் வடிவனமக்கப்ேட்டுள்ள இவ்வினளயாட்டாைது ஏனைய இனைய 
வினளயாட்டுக்கனளப் போைல்ைாது ஆட்டக்காரனர பநரடியாக பசயல்களுடன் கூடிய ேணிகனள 
நினைபவற்றுவதற்காை தன்னமயுனடயதாக அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. இவ்வினளயாட்டில் இனைந்துபகாண்ட 
மறுகைபம குறிப்பிட்ட அந்த நேர் ேயன்ேடுத்தும் திைன்பேசியிபைா அல்ைது கணினியிபைா உள்ள 
தகவல்கள் அனைத்தும், பிரத்திபயகமாை தரவுகளும் வடிவனமப்ோளரால் திருடப்ேடும். சவால் நினைந்த 
இந்த வினளயாட்டில் விரும்பிபயா விரும்ோமபைா இனைந்து பகாள்கின்ை நேர் வினளயாட்டில் இருந்து 
பவளிபயறுவதற்காை எந்த வழிவனகயும் இல்னை. 
 இந்த வினளயாட்னட இனடயில் நிறுத்தவும் முடியாது. ஒவ்பவாரு கட்டங்களிலும் புதிய புதிய 
சவால்களுடன் வினளயாடும் ஆட்டக்காரர் அடுத்தடுத்து வருகின்ை ேணிகனள நினைவுபசய்ய 
விரும்ோதவிடத்து வினளயாட்டில் இருந்து பவளிபயை எத்தனிப்ோர். இவ்வாறு பவளிபயை எத்தனிக்கும் 
சந்தர்ப்ேத்தில் வடிவனமப்ோளரால் மிரட்டல்கள் விடுக்கப்ேடுவார். அத்தனகய மிரட்டல்கள் பகானை 
மிரட்டைாக இருக்கைாம். அல்ைது குறிப்பிட்ட நேரினுனடய பிரத்திபயகத் தரவுகனளச் சமூக 
வனைதளங்களில் பவளியீடு பசய்வதாகக் கூறும் மிரட்டல்களாகக் கூட இருக்கைாம். இவ்விதம் 
குறிப்பிட்ட ஆட்டக்காரர் நீைத்திமிங்கை வடிவனமப்ோளரிடம் இருந்து விைகிக் பகாள்ளாத சூழ்நினையில் 
சிக்கித் தவிப்ோர். இத்தனகய காரைங்களால் ஆட்டக்காரரால் வினளயாட்டில் இருந்து பவளிபயைபவ 
முடியாத சூைலுக்குத் தள்ளப்ேடுவார். 
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வினளயாட்டிைால் ஏற்ேடும் விேரீத வினளவுகள் 
 இவ்வினளயாட்டில் இனைந்த நேர்கள், ோதிக்கப்ேட்ட நேர்கள் மற்றும் அவரது குடும்ேம், 
இவ்வினளயாட்டிைால் இைந்து போை நேர்கள் அவர்களது குடும்ேம் ஆகிபயார் இதைால் ேை 
பிரச்சினைகனளச் சந்திக்க பநரிடைாம். ஒரு நேர் ஏபதா ஒருவனகயில் இவ்வினளயாட்டில் இனைந்து 
வினளயாடிக் பகாண்டிருக்கின்ைாராயின் குறிப்பிட்ட நேர் அடுத்து என்ை ேணினயச் பசய்யச் 
பசால்வார்கபளா என்ை எதிர்ோர்ப்பினை உனடயவராக மாற்ைப்ேடுவார். அந்த எதிர்ோர்ப்புைர்வு அச்சம் 
நினைந்ததாகக் காைப்ேடும். வாழ்க்னகயின் முக்கியப் ேணிகனளக்கூட அவர்களால் மைத்திருப்திபயாடு 
பசய்ய முடியாத நினை பதான்ைைாம்.  
 பமலும் இவ்வினளயாட்டில் இருந்து பவளிபயை முயற்சிக்கும் நேர் பவளிபை 
அனுமதிக்கப்ேடானமயிைால் உளவியல் ரீதியாை தாக்கத்திற்கு உள்ளாவர். இவ்வினளயாட்டில் 
பகாடுக்கப்ேடுகின்ை கட்டனளகள் எல்ைாபம அவனர உடல் ரீதியிலும் ோதிக்கின்ைது. யாருக்குபம 
பதரியாத வனகயில் இவ்வினளயாட்டில் ஈடுேடுவதைால் ஏனையபயாரிடம் இருந்து அதாவது 
குடும்ேத்திைரிடம், நண்ேர்களிடம் இருந்து பிரிந்து பசல்லும் நினையினை உருவாக்குகிைது. ேடிப்ேடியாகச் 
சமூதாயத்தில் இருந்தும் அந்நியமாக்கப்ேடுவர். தன்னுனடய இரகசியங்கனள பவளியீடு பசய்பவாம் எை 
வடிவனமப்ோளர் குறிப்பிடும்போது குறிப்பிட்ட நேர் தன்னை ஒரு குற்ைவாளியாக எண்ணும் நினையினை 
உருவாக்கும். இவ்வாறு இனித் தப்பிப்ேதற்கு வழியில்னை என்று எண்ணி வினளயாட்டின் இறுதிவனர 
ேயணித்துத் தன்னுனடய மரைத்னதத் தாபை பதடிக்பகாள்ளும் நினையினை இவ்வினளயாட்டு எற்ேடுத்தி 
விடுகின்ைது.  
 தன்னுனடய பிள்னள குடும்ேத்பதாடு சரியாை உைவாடனைக் பகாண்டிருக்கவில்னைபய என்று 
பேற்பைார்களும் மைவருத்தத்திற்கு உள்ளாவர். வினளயாட்டில் ஈடுேட்டு எப்ேடியாவது இதிலிருந்து 
பவளிபயறிவிட பவண்டுபமன்ை எண்ைமுனடயவர்கள் பேற்பைார் அல்ைது பேரிபயாரின் உதவியுடன் 
அதிலிருந்து மீள மிகவும் போராட பவண்டிய நினையும் உண்டாகும். வினளயாட்டின் இறுதியில் 
குறிப்பிட்ட நேர் இைக்கும்போது அந்தக் குறிப்பிட்ட நேரின் உைவுகள் அனைத்தும் உள்ளத்தால் மிகவும் 
கவனைக்கிடமாை முனையில் வருந்துவர். இவ்விதம் இவ்வினளயாட்டு வளர்ந்து ேை சாதனைகனள 
எதிர்காைத்தில் நிகழ்த்தத் துடிக்கும் பிஞ்சு உள்ளங்கனள மாய வனையில் சிக்கனவத்து, மரைம் வனரக்கும் 
அனைத்துச் பசல்கின்ைனம பவதனைக்குரிய விடயமாகும். இந்தியாவில் முதன்முனையாக மும்னேயில் 14 
வயதுச் சிறுவன் நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டிைால் தன்னுயினர மாய்த்துக் பகாண்ட சம்ேவம் 
ேரிதாேகரமாைது. 
 2017ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் இந்தியாவில் இந்த நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டினைக் 
கட்டுப்ேடுத்துவதற்காக Ministry of Electronic and information Technology ேை அனமச்சகம் ேல்பவறு 
இனைய நிறுவைங்கனள அதாவது Google, Facebook, Yahoo ஆகியவற்றுக்கு இவ்வினளயாட்டிற்கு 
பநரடியாக வரும் ேயைாளிகளின் பதாடர்பினை அகற்ைக் பகாரிக்னக விடுத்தது. 2017.05.11 ஆம் 
திகதியன்று ரசிய பசய்தி ஊடகம் பிலிப் வுபடக்கினை இனளஞர்கனளத் தற்பகானைக்குத் தூண்டுவதற்காை 
குற்ைத்தினை ஒப்புக்பகாள்ளுமாறு பகாரிக்னக விடுத்தது. ஆைால் அவர் ோதிக்கப்ேட்டவர்கனள ‘உயிரியல் 
கழிவுகள்’ (biological waste) என்று கூறிைார். 2017.6.8 ஆம் திகதி இவ்வினளயாட்டின் நிர்வாகிகளில் 
ஒருவராை 26 வயதுனடய இல்யா சிபடாபராவ்(llya Sidorov) என்ேவர் மாஸ்பகாவில் னகது 
பசய்யப்ேட்டார். பமலும் 2017.8.30 ஆம் திகதி இந்த வினளயாட்டின் சூத்திரதாரியாகக் காைப்ேட்ட 17 
வயதாை ரசியப் பேண் ஒருவர் னகது பசய்யப்ேட்டார். 

 மும்னேயில் ோதிக்கப்ேட்ட ஒருவர் புனகப்ேடத்துடன் “வினரவில் உன்னிடத்தில் 
எஞ்சியிருக்கப்போவது என்னுனடய புனகப்ேடம் மட்டும்தான்” என்னும் கருத்பதாடு ஒரு தகவனை 
பவளியிட்டதும் மிக முக்கியமாை ஒரு விடயமாகும். வினளயாட்டு அங்காடியில்(Play Store) இருந்து 
இவ்வினளயாட்டாைது அகற்ைப்ேட்டாலும் கூட சமூக வனைத்தளங்களில் ேகிரப்ேடும் 
இனைப்புகள்(Link) மூைம் ேரப்ேப்ேடுவதனைக் காைைாம். இது ேல்பவறுேட்ட பமாசமாை 
நினைகளுக்கு வழிசனமப்ேதனையும் காைைாம்.  
ேரிந்துனரகள் 
 வாலிேராகவும் இனையப் ேயைாளியாகவும் காைப்ேடும் ஒவ்பவாருவரும் தங்களது உயிர் குறித்த 
ோதுகாப்புத் பதாடர்பில் கவைமாகவும் எச்சரிக்னகயாகவும் இருப்ேது அவசியமாகும். விரும்பியும் 
விரும்ோமலும் பநரடியாக இவ்வினளயாட்னடச் சவாைாக எண்ணி வினளயாட எத்தனிக்க பவண்டாம். 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   32 

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

November 2017, Issue:11 www.inamtamil.com 

சமூக வனைதளங்களின் ோவனையில் இருக்கும்போது பதனவயில்ைாமல் உங்களுக்குப் புரியாத வனகயில் 
வருகின்ை இனைப்புகனளச் பசாடுக்க பவண்டாம்.  முகநூலில் இைம் பதரியாத நேர்கனள உங்கள் 
நண்ேர்களாக்க முயற்சிக்க பவண்டாம். கூடுமாைவனர திைன்பேசிகனளப் ேயன்ேடுத்தும் நேர்கள் தங்களது 
பிரத்திபயகமாை தரவுகனளத் திைன்பேசியில் னவத்திருப்ேனதத் தவிர்க்கைாம். பேற்பைார்கள் தங்களது 
பிள்னளகளுக்குத் திைன்பேசிகனளக் பகாடுப்ேனதக் கூடுமாைவனர தவிர்க்கைாம். உங்களது பிள்னள வயது 
வந்தவராக இருந்தால்கூட அவர்கள் திைன்பேசியில் என்ை பசய்கிைார்கள் என்ேனதத் பதரிந்துபகாள்ள 
முயற்சி பசய்யைாம்.  
 னகயடக்கக் கருவிகளில் பதனவயாை பநரங்களில் மட்டும் இனையத்னதப் ேயன்ேடுத்துங்கள். 
ோதுகாப்ேற்ை வனைத்தளங்களில் நுனைவனதத் தவிர்க்க பவண்டும். திைன்பேசியில் நீைத்தமிங்கை 
வினளயாட்படாடு பதாடர்புனடய ோதுகாப்ேற்ை நிகழ்ச்சிகபளா அல்ைது இனைப்புகபளா தரவிைக்கம் 
பசய்ய முடியாதவாறு திைன்பேசிகளில் முன்கூட்டிபய அனமத்தல் (Smart Phone) ேயன்ோட்டிற்குச் 
பசன்று அறியப்ேடாத ஆதாரங்கள் (Unknown Sources) என்ேதின் பசயற்ோட்டினை நிறுத்திவிடுவதன் 
மூைம் ோதுகாப்பினைப் பேைைாம். 
 நீைத்திமிங்கைங்கபளாடுபதாடர்புனடய எனதயும் ோர்ப்ேனத, ேயன்ேடுத்துவனதத் தவிர்க்கைாம். 
இவ்வினளயாட்டிற்கு அடினமயாகிப் போை நண்ேர்களுக்கு நல்ை முனையில் அதிலிருந்து விடுேட்டு 
வாழ்வதற்காை அறிவுனரகனளக் கூைைாம். அல்ைது பேற்பைாரிடபமா ஆசிரியர்களிடபமா விசித்திரமாை 
நடத்னதயுனடய உங்கள் நண்ேனரப் ேற்றித் பதளிவுேடுத்தி அவரது மைனத மாற்றியனமக்க வழிவனக 
பசய்யைாம். மனித உயிரின் பேறுமதிப்னேப் ேற்றி எடுத்துனரக்கைாம். நம்முனடய முதன்னமத் தகவனை 
பவளியீடு பசய்தால் பசய்யட்டும், இதைால் ஏற்ேடும் ோதிப்புக்கனள என்பைா ஒரு நாள் 
சரிபசய்துவிடைாம், ஆைால் அதற்காக உயினர மாய்த்துக்பகாள்ளுதல் உகந்த தீர்வல்ை என்ேனதப் 
ோதிக்கப்ேட்ட ஒவ்பவாருவரும் புரிந்து பசயற்ேட பவண்டும்.  
முடிவுனர 
 பதாழில்நுட்ேத்தின் புதுனமகள் ேை ேயன்கனளப் பேற்றுத் தருகின்ைை. ஆைால் அனவ 
சிைபவனளகளில் மனிதகுைத்தின் அழிவுப்ோனதனயத் திைந்து விடுகின்ைை. பதாடர்ோடல் என்று ஆரம்ேமாகிய 
திைன்பேசிகள் இன்று எண்ைற்ை பசனவகனளக் பகாண்டதாய் மிளிர்கின்ைை. இனைய வினளயாட்டிற்குச் 
சிறியவர் முதல் பேரியவர் வனர அடினமகளாகக் காைப்ேடுகின்ைைர். இதுவனர வினளயாட்டுக்கனள ரசித்து 
வினளயாடிய ேயைாளிகள் இன்று அச்சம் நினைந்த உைர்பவாடு இனைய வினளயாட்டுக்கனளப் ோர்க்கும் 
நினை பதான்றிவிட்டது. நீைத்திமிங்கைம் எனும் இனைய வினளயாட்டு உைனகபய நடுங்க னவக்கிைது. 
தற்பகானை உைர்னவத் தூண்டும் வினளயாட்டு அவசியம்தாைா என்ேனதச் சமூகம் சிந்திக்க பவண்டும்.  
 நீைத்திமிங்கைம் வினளயாட்னட முற்ைாக அழிப்ேதற்குத் பதாழில்நுட்ேம்சார் ஒழுக்க சமூதாயம் 
தீர்வினை முன்னவக்க பவண்டும். ஒவ்பவாரு நாடும் தைது நாட்டு மக்களது உயினர இத்தனகய பமாசமாை 
வினளயாட்டு பமன்போருளில் இருந்து ோதுகாக்க சமூக வனைத்தளங்களின் ோதுகாப்பினைப் ேைப்ேடுத்த 
நடவடிக்னக எடுக்கபவண்டும். இத்தனகய வினளயாட்டு முட்டாள்தைமுனடயது என்ேனதப் ேை 
விழிப்புைர்வுகள் மூைம் முன்னவக்க அறிவுசார் மனித சமூகம் வழிவனக பசய்ய பவண்டும். இனிவரும் 
காைங்களில் நீைத்திமிங்கைம் போன்ை உயிர்ேறிக்கும் வினளயாட்டு பமன்போருட்கனள எந்தவிதத்திலும் 
தரவிைக்கம் பசய்ய முடியாதவாறு புதிய பசயற்றிட்டங்கனள முன்பைடுக்க உைக அளவில் நடவடிக்னக 
எடுக்கப்ேட பவண்டும்.  
 நீைத்திமிங்கை வினளயாட்டாைது பமாசமாை வனகயில் வடிவனமக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்த வினளயாட்டு 
வடிவனமப்பினை ஆக்கபூர்வமாை ஒரு வினளயாட்டு வடிவனமப்ோக மாற்றியனமக்கும் வழிவனககளினை 
பமன்போருள் உருவாக்குைர்கள் ஆராயபவண்டும். ேயைாளர்களின் பமாழி வளர்ச்சி, சிந்தனை வளர்ச்சி, அறிவு 
வளர்ச்சி, வாசிப்புத் தூண்டல், நல்ை அைம்சார் ஒழுக்கம் வளர வழிவகுத்தல் போன்ைவற்றினைத் தூண்டக்கூடிய 
வனகயில் நல்ை இனைய வினளயாட்டுக்கனள உருவாக்க முயற்சிக்க பவண்டும். இனைய வினளயாட்டுக்கள் 
மூைம் திைன்பேசிப் ேயைாளர்கள் எந்தத் தீங்குகளுக்கும் உட்ேடாத ஒரு நினையினைத் பதாழில்நுட்ேம்சார் 
சமூகம் வைங்கபவண்டும். னதரியமாை இனளஞர் சமூகம் ஏற்ைம் காணும் வனகயில் இன்பை பசயற்ேடுபவாம். 
உசாவியனவ 
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பத்துப்போட்டு உயிரிைங்கள் உணர்த்தும் 
உலக உண்தைகள் 

 கு.தைைட்சுமி 
முழுபநர முனைவர் ேட்ட ஆய்வாளர் 

தமிைாய்வுத் துனை, பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி (த.) 
திருச்சிராப்ேள்ளி -17. 

தமிழ்பமாழியின் பதான்னமனயயும், தமிழ்மக்களின் ேண்ோட்டு மரனேயும் உைகறியச் 
பசய்தபதாடு, உைகத்தார் கவைத்னதயும் ஈர்த்து, ேரந்துேட்ட ஆய்வுக் களங்கனளக் கற்போருக்கு வைங்கும் 
சிைப்பிற்குரிய இைக்கியமாகத் தமிழ்ச் பசவ்வியல் இைக்கியங்கள் திகழ்கின்ைை. 

தமிைரின் வாழ்வாைது உயர்ந்த நற்சிந்தனை, வாழ்வைம், வீரம், பகானட, விருந்பதாம்ேல், உயர் 
ஒழுக்கத்தின் ஊற்று, போர் மைம் என்ேை போன்ை எண்ைற்ை ஒழுகைாறுகனளக் பகாண்டது. இத்தனகய 
பநறிசார் வரைாற்னைப் ேனைசாற்றும் விதமாகப் ‘ோட்டும் பதானகயும்’ விளங்குகின்ைது. 

எட்டுத்பதானக என்ேது பதானகநினைச் பசய்யுளாகவும், ேத்துப்ோட்டு என்ேது பதாடர்நினைச் 
பசய்யுளாகவும் அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. எட்டுத்பதானகயில் அகம், புைம் சார்ந்து மக்களின் காதல், வீரம், 
பிரிவாற்ைானம, னகயறுநினை, நினையானம, மன்ைர்களின் போர்த்திைம், ேனடச்சிைப்பு போன்ை 
ேண்னடயத் தமிைரின் வாழ்க்னக நிகழ்வுகனளப் புைவர்கள் தங்களின் ோடல் அடிகளில் 
பவளிப்ேடுத்தியுள்ளைர். பதானக இைக்கியமாைது ேல்பவறு புைவர்களால் ேல்பவறு காைச் சூைலில் 
ோடப்ேட்ட தனிப்ோடலின் பதாகுப்பு ஆகும். 
ேத்துப்ோட்டு - அனமப்புமுனை 
 ேத்துப்ோட்டு பதாடர்நினைச் பசய்யுள் ஆகும். நூைடிச் சிறுனமயும் ஆயிரமடிப் பேருனமயும் 
பகாண்டது ேத்துப்ோட்டு என்ேனதப் ‘ேன்னிருோட்டியல்’ என்னும் இைக்கை நூல் இைக்கைமாய் 
வகுத்துள்ளது. ேத்துப்ோட்டில் ஒவ்பவாரு ோடனையும் ஒருவபர இயற்றியிருப்ேதால், நாடகப் ோங்பகாடு 
திகழ்கின்ைது. ேக்தி பநறி, ஆற்றுப்ேடுத்துதல், பிரிவாற்ைானம, தினைசார்ந்த நிைங்களின் சிைப்பு, இயற்னக 
வளம் போன்ை அனமப்பு முனைகனள நம் கண்முன்பை காட்சி நிகழ்வுகளாக விரித்துக்காட்டி, 
இன்ேமனடயச் பசய்யும் புைவர்களின் கவித்துவம் எண்ணி வியக்கும் வண்ைம் அனமந்துள்ளது. 
 ‘ேத்துப்ோட்டு’ சங்ககாை மக்களின் பசழிப்ோை வாழ்க்னக, தன்மாைம், பதாழில் பமம்ோடு, 
நாகரிகத்தின் உச்சநினை போன்ை நல்ைைங்களின் வினளநிைம் என்ேனதக் கற்றுைர னவத்துள்ளது. 
போருநராற்றுப்ேனட சுட்டும் பசாை நாட்டின் வளம் 
 பசாைநாட்டு மக்கள் வறுனமயின் தாக்கமின்றி இன்ேபமான்னைபய நுகர்ந்து வாழ்ந்துள்ளைர். 
பசாைநாடு இயற்னக எழிபைாடும், வினளந்த நிைப்ேரப்போடும், வற்ைாத நீர் வளத்பதாடும் ேரந்துேட்ட 
நிைப்ேரப்னேக் பகாண்டு காட்சியளித்துள்ளது. ேண்னடய பசாைநாட்படாடு தற்காைச் பசாைநாட்னட 
ஒப்பிட்டுக் காணும் போது, போைானமயும் ஏக்கமும் பமபைாங்குவனத பவளிக்காட்டாமல் இருக்க 
முடியவில்னை. என்ைதான் நவநாகரிகத்தின் வளர்ச்சியில் நம் தனைமுனை ேயனித்தாலும் இயற்னகனய 
அழித்து, நம் அடுத்த தனைமுனையின் வாழ்வாதாரத்னத இைக்க னவத்துக் பகாண்டிருக்கிபைாம். 

“மாமாவின் வயின்வயின் பநல் 
தாழ்தானைத் தன் தண்டனை 
கூடு பகழீஇய, குடிவயிைான் 
பசஞ்பசாற்ை ேசி மாந்திய  
கருங்காக்னக கவவு முனையின்” (போருந. 180-184) 

 கரிகாற்வளவனின் பசாைநாட்டில் மருதநிைத்தின் மாநிைத்தில் தாழ்ந்த பதங்கினை உனடய 
குளிர்ந்த மருத மரச்பசானைகளும், அவற்றிற்கினடபய பநற்கூடுகளும் நிரம்பியிருக்கும். மருதநிை மக்கள் 
காக்னகக்கு உதிரத்பதாடு கைந்த பசாற்னை உைவாக அளித்தைர். எனினும் அச்பசாற்னை விரும்ோது 
பநய்தல் நிைத்தில் உைவுபதடும் காக்னககள் எைப் ோடல் அடிகள் விளம்புகின்ைை. இதனை பநாக்கும் 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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போது பசாைநாட்டின் வளம் மட்டுமல்ைாது, பிை உயிரிைங்களுக்கு உைவளித்து உண்ணும் வைக்கம் நம் 
முன்பைார்களின் மரோக விளங்கியனத அறிய முடிகின்ைது. 
 காக்னகக்குச் பசாறு இடுதல் இன்னைக்கும் காைப்ேடும் நம் தமிைரின் மரோகும். இதற்குக் 
குறுந்பதானகப் ோடல் அடிகள் சான்ைாக விளங்குகின்ைை. 

“பவண்பைல் பவஞ்பசாறு எழுகைத் பதத்தினும் 
சிறிபதன் பதாழி … 
விருந்துவரக் கனரந்த காக்னகயது ேலிபய” (குறு.210:3-6) 

 இத்தனகய சீர்மிகு பசாை நாட்னடயாளும் கரிகால் வளவனிடம் போருள் பேற்றுத் தன் 
வறுனமனயப் போக்கிக் பகாள்ளைாபமை ஒரு போருநன் மற்பைாரு போருநனை ஆற்றுப்ேடுத்துவபத 
போருநராற்றுப்ேனடயின் அடிப்ேனடயாகும். 

“பகானட அளி பசங்பகால் குடிபயாம்ேல் நான்கும்  
உனடயாைாம் பவந்தர்க்கு ஒளி” (குைள் 890) 

என்ை குைளடிக்குச் சான்ைாக, தன் நாட்னடத் தன் இைத்னத வளப்ேடுத்தியபதாடு, சிைந்த 
ஆட்சியாளைாகவும் திகழ்ந்துள்ளான் கரிகாற்பசாைன். இவைால் கட்டப்ேட்ட கல்ைனை நீர்த் பதக்க 
முனைக்கு முன்மாதிரியாகத் திகழ்வபதாடு, காைத்னதயும் கடந்து வரைாற்று சின்ைமாகக் காட்சியளிப்ேனத 
எண்ணித் தமிைர் அனைவரும் பேருமிதம் பகாள்ளைாம். 
சிறுோைாற்றுப்ேனட காட்டும் வறுனமத் துயர் 
 ேண் என்ை பசால்லுக்குப் ோட்டு, இனச, யாழ் எைப் போருள்ேடும். இனசத் தமினைப் போற்றி 
வளர்த்தவர்கள் ோைர்கள். சிறுோைாற்றுப் ேனடயில் குறிப்பிடப்ேடுேவன் யாழ் இனசக்கும் ோைன். 
 ‘இவ்வழிச் பசன்று இன்பைானை அனடவீராக’ என்று குறுநிை மன்ைனிடம் ேரிசில் பேற்ை 
ோைன், தன்னை ஒத்த மற்பைாரு ோைனை ஆற்றுப்ேடுத்துவதாகச் சிறுோைாற்றுப்ேனட புைவைால் 
எடுத்துனரக்கப்ேடுகின்ைது. 
 வறுனமத் துயரில் வாடும் ோைனின் இல்ைத்தில் குட்டிகனள ஈன்ை நாயாைது, தைது மார்பில் 
ோைற்றுக் குட்டிகளின் ேசினயப் போக்கத் தவிக்கிைது. இபதபோன்று ோைைது மனைவி தைது 
மக்களுக்கு உைவளிக்க இயைாமல் வறுனமத் துன்ேத்னத அனுேவிக்கும் குடும்ேச் சூைனை 
விரித்துனரக்கிைது. இவ்வாற்றுப்ேனடப் ோடல் அடிகள். 

“திைவாக் கண்ை சாய்பசவிக் குருனள 
கைவாப் ோல்முனை கவர்தல் பநாைாது” (சிறுோண். 130-131) 

 விழிக்காத கண்னையும், சாய்ந்த பசவினயயும் உனடய குட்டிகள், நாயிைது மார்பில் ோைருந்த 
எத்தனிக்கும். எனினும் ோைற்ை மார்போடு வலியால் நாய் குனரக்கின்ைது என்ை ோடலின் போருள் 
பநஞ்னச பநகிழ்விக்கின்ைது. 

“வளக்னக கினைமகள் வள்உகிர்க் குனைத்த 
குப்னே பவனை உப்புஇலி பவந்தனத 
மடபவார் காட்சி நாணி, கனட அனடத்து, 
இரும்பேர் ஒக்கபைாடு ஒருங்குஉடன் மினசயும் 
அழிேசி வருத்தம் வீட” (சிறுோண். 135-139) 

 சிறுோைாற்றுப்ேனடப் புைவர் ோைனின் இல்ைத்னதக் குறிப்பிடுகிைார். கழிகளற்ை பமற்கூனர, 
பசாைாக்கிப் ேை மாதங்களாக பவறுனமயில் கிடக்கும் அடுக்கனள, காளான் பூத்துப் ோசி ேடர்ந்து 
கனையான் அரித்த சுவர், உடல் பமலிந்த ோைனின் மனைவி எைப் புைவர் விளக்கும்போது, ோைனின் 
இயைானம ேற்றியும், தன் குடும்ேத்னதக் காக்கப் பிை பதாழினை நாடாமல் இருக்கக் காரைம் என்ை 
என்ேது ேற்றியும் விைா எழுகிைது. 
 குப்னேயில் முனளக்கின்ை, பிைர் ேயைற்ைது என்று எண்ணுகின்ை கீனரச்பசடியாை 
பவனளக்கீனரனய (குப்னேபமனிக் கீனர) புல்பைன் அடுப்பில் உப்பின்றி ஆக்கி, பிைர் ோர்க்க, தன்மாைம் 
பகடும் என்ை மாை உைர்வு பமலிடக் கதவனடத்து உண்ணும் துயனரப் ேடித்தறியும் போது, வறுனம 
பகாடிதிலும் பகாடியது என்று ஒளனவ கூறியனத நினைக்கச் பசய்கின்ைது. 
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 தான் வாை பிைர் அழிய பவண்டும் எை எண்ணும் தற்காை மனிதர்களினடபய, ேண்னடய காை 
மனிதர்கள் தான் பேற்ை பேருவளத்னதப் பேைாதவர்களுக்கு அறிவுறுத்தி இன்ைனைத் தீர்த்து 
இன்ேமனடயச் பசய்வது, சங்ககாைச் சமூகத்தின் மனிதப் ேண்னே முன்னிறுத்துகின்ைது. 

“எல்பைாரும் எல்ைாமும் பேைபவண்டும்  

இல்ைானம இல்ைாத நினை பவண்டும்” 
என்ை புரட்சிக் கவிஞரின் ோடல்வரிகனளச் சுட்டிக்காட்ட வழிவகுக்கின்ைை சிறுோைாற்றுப்ேனடப் 
புைவரின் சிந்தனை மிகு மனிதபநயப் ோடல் அடிகள். ேசித் துயரமாைது அனைத்து உயிருக்கும் ஒன்பை! 
நாயாைால் என்ை? மனிதைாைால் என்ை? எல்ைா உயிரிைங்கனளயும் ஒபர பநர்பகாட்டிபைபய 
நினைநிறுத்திவிடுகிைது வறுனம அளவுபகால். 
முல்னைப்ோட்டு வாயிைாக பவளிப்ேடும் யானையின் சிைப்பு 
 முல்னைப்ோட்டு இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் என்ை உரிப்போருனளக் பகாண்டது. 

  “வஞ்சி தாபை முல்னையது புைபை” - (பதால். புை. 6) 
எைத் பதால்காப்பியம் கூறுவதற்பகற்ே, முல்னைப்ோட்டாைது முல்னை நிைத்தின் இயல்புகனள 
மட்டுமல்ைாது அதற்குப் புைமாை வஞ்சித்தினையின் இயல்பினையும் விரித்துக் கூறுகின்ைது. 
 தனைவன் போர் அல்ைது போருள் பதடுவதன் காரைமாகப் பிரியும்போது, தனைவி கார்காைம் 
வனர பிரிவாற்றியிருத்தல் முல்னை ஒழுக்கம் எைைாம். தன் நாட்டிற்கும் அடுத்த நாட்டிற்கும் 
இனடப்ேட்ட நிைத்னதத் தைதாக்க எண்ணி வரும் மாற்று நாட்டு அரசனை பவல்வதற்குப் 
ேனடபயடுத்துச் பசல்லுதல் வஞ்சித் தினை ஆகும். 

“எஞ்சா மண்ைனச பவந்தனை பவந்தன் 
அஞ்சுதகத் தனைபசன்று அடல்குறித் தன்பை” (பதால்.புை.62) 

என்ை பதால்காப்பியம் நூற்ோ வஞ்சித்தினையின் இைக்கைத்னத நுவலுகிைது. 

“கவனை முற்ைம் காவல் நின்ை 
பதம்ேடு கவுள சிறுகண் யானை 
ஓங்குநினைக் கரும்போடு, கதிர்மினடந்து யாத்த, 
வயல்வினள இன்குளகு உண்ைாது நுதல்துனடத்து”  (முல்னைப். 30-33) 

 முல்னை நிைத்தின் ஒழுங்குேட்ட பதருக்களின் நாற்சந்தியின் முற்ைத்தில் யானைகள் 
நிறுத்தப்ேட்டுள்ளை. யானைகள் விரும்பி உண்ணுகின்ை பசழிப்புனடய தீங்கரும்பு, பநற்கதிர்க்கட்டு, 
அதிமதுரத்தனை ஆகியனவ முன்ைால் இருந்தும் உண்ைாமல், அத்தாள்கனளக் பகாண்டு தன் பநற்றினயத் 
துனடத்துக் பகாண்டிருக்கிைது. இனதயறியாத ோகன் உைவுக் கவளத்தினை யானையின் வாயில் 
தின்னும்ேடி திணிக்கிைான் என்ேனத ோடல் வரிகள் பவளிப்ேடுத்துகின்ைை. 
 ‘யானைனயக் கட்டித் தீனி போட முடியாது’ என்ேது முதுபமாழி. அதன் மறுதனையாக 
முல்னைப்ோட்டில் குறிப்பிடப்ேடும் யானைகள் ேசிக்காமல், உைவு உண்ைாமல் இருப்ேதிலிருந்து 
முல்னை நிைத்தின் பசழிப்ோை வளத்னதக் காைமுடிகிைது. 
 மற்ை விைங்குகனளவிட யானை உருவத்திலும், ேைத்திலும் உயர்ந்தது. போரில் யானைனயக் 
பகான்ைவனைபய சிைந்த வீரைாவான் எைச் சங்க இைக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்ைை.  

“பேரு நல்யானை போர்க்களத்து ஒழிய 
விழுமிய விழுந்த குரிசிைர்” (மதுனரக். 735-6) 

என்ை மதுனரக்காஞ்சியின் ோடல் அடிகள் போரிபை யானைனய வீழ்த்துேவபை சிைந்த வீரன் எைக் 
குறிப்பிடுகின்ைை. 
 தன் இைத்பதாடு கூடிவாழும் ஒற்றுனமப் ேண்பும், ஆழ்ந்த நினைவாற்ைல் திைனும், நீர்நினைகனளக் 
கண்டறிந்து பிை உயிரிைங்களுக்கு வழிகாட்டும் நுண்ைறிவும் உனடய உயிரிைம் யானை மட்டுபம! 
நினைவுனர 
 ‘ேத்துப்ோட்டில் உயிரிைங்கள்’ என்ை கட்டுனரப் போருண்னமயின் வாயிைாக, உைக வாழ்வில் 
உயிரிைங்களின் ேங்களிப்னேயும், ேரந்துேட்ட இந்நிைப்ேரப்பில் ஒவ்பவாரு உயிரிைத்திற்கும் ஒரு 
ேண்புநைன் உண்டு என்ேனதயும் அறிந்துபகாள்ள முடிகின்ைது. 
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 பூமியில் உருவாை தாவரங்கள், விைங்குகள், மனிதர்கள் அனைத்துபம உயிரிைங்களில் தான் 
அடங்கும்; எனினும் அவற்றின் வாழ்வாதாரமும் வாழ்க்னக களங்களும் மாறுேடுகின்ைை. 
 இைக்கியங்களில் உயிரிைங்கள் நாட்டின் இயற்னக வளங்களாக வறுனமயின் இன்ைனை 
பவளிப்ேடுத்தும் ஊடகமாக, னகவினை குடியிருப்ோக, வாழ்வாதாரத் பதாழிலுக்காக மனிதர்களின் 
வாழ்வில் ேங்களிக்கின்ைை. பூமியில் முதலில் பதான்றிய தாவரங்களும், விைங்கிைங்களும் மண்ணின் 
வளத்னதச் பசம்னமப்ேடுத்திக் பகாண்டிருக்கின்ைை. ஆைால் இப்பூமியில் கனடசியில் பதான்றிய மனித 
இைபமா இயற்னக வளத்னத அழிப்ேபதாடு மனிதபநயத்னதயும் அழித்து வாழ்கின்ைது. 
 என்ைதான் மனிதன் ஐம்பூதத்னதயும் அடக்கியாள்வதாக எண்ணி, பநஞ்னச நிமிர்த்தி, புருவம் 
உயர்த்தி மல்யுத்த வீரனைப் போல் நின்ைாலும், இயற்னகப் பேரிடனர எதிர்பகாள்ள முடியாமல் 
மண்புழுவாகிைான். ஒரு மனிதன் அழிந்தால் அங்பக மற்பைாரு மனிதன் பதான்றுவதில்னை. ஆைால் ஒரு 
புல் அழிந்தால் அபத வினதயில் மற்பைாரு புல் பதான்றும் என்ை தத்துவத்னத உைர்ந்து மற்ை 
உயிரிைங்கனளப் போல், தன் இைத்னத இவ்வுைகில் அனடயாளம் காட்ட பிைருக்கு உதவியும், இன்ைல் 
தராமலும் தான் வாழ்ந்து பிைனரயும் வாை னவக்கும் மாண்னேப் பேை பவண்டும். 
துனைநின்ைனவ 

 அடிகளாசிரியர்(ேதி.), 2008, பதால்காப்பியம் (போருளதிகாரம் - இளம்பூரைர் உனர), தமிழ்ப் 
ேல்கனைக்கைகம், தஞ்சாவூர்-10. 

 நாகராசன் வி.(உனர.),  2011 (நா.ே.), ேத்துப்ோட்டு மூைமும் உனரயும், நியூ பசஞ்சுரி புக் 
ேவுஸ், பசன்னை - 98.  

 நாகராசன் வி.(உனர.),  2004, குறுந்பதானக மூைமும் உனரயும், நியூ பசஞ்சுரி புக் ேவுஸ், 
பசன்னை - 98.  

 …, 2008, திருக்குைள் - ேரிபமைைகர் உனரயுடன், னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கைகம், பசன்னை. 
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 கல்விச் சசயற்போடு சவற்றியதடவதில் ைோணவர்களின் பங்களிப்பும் 
ைோணவர்களின் நடத்தததயச் சீர்குதலக்கின்ற புறவயக் கோைணிகளும் 

 
சந்துரு மரியதாஸ் (விரிவுனரயாளர்) 

 கல்வி பிள்னளநைத் துனை, கனை கைாசாரப் பீடம்,  
கிைக்குப் ேல்கனைக்கைகம், இைங்னக. chandrumariyadas@yahoo.com 

பயசுஐயா டிைானி, (உதவி விரிவுனரயாளர்) 
கல்வி பிள்னளநைத் துனை, கனை கைாசாரப் பீடம், 

கிைக்குப் ேல்கனைக்கைகம், இைங்னக. dilanijesuiyah@gmail.com 

அறிமுகம் 
 21ஆம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் நமக்குப் ேற்ேை மாற்ைங்கனள அனுேவித்துப் 
ோர்த்து அவற்றின் தீனமகனள அைசி ஆராய்ந்து சரியாைவற்னை ஏற்றுக்பகாள்ள பவண்டிய பதனவயும் 
கட்டாயமும் எழுந்துள்ளது. கல்வி நடவடிக்னககனளப் போறுத்தவனரயில் ஒரு மாைவனின் அறிவு 
வளர்ச்சியில் கல்வியின் ேங்கு அளப்ேரியதாகும். மாைவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் மூைம் வைங்கப்ேடுகிை 
கல்வியாைது மாைவர்கள் மத்தியில் சிைப்ோை முனையில் பசன்ைனடய பவண்டும். இதன் மூைபம 
கற்பித்தலின் பவற்றித்தன்னம உள்ளடங்கியுள்ளது. அதாவது ஒவ்பவார் ஆசிரியர்களும் தம்மிடத்பத கல்வி 
கற்கின்ை மாைவர்களுனடய திைனமகள், ஆளுனமகள் போன்ைவற்னை அறிந்திருத்தல் பவண்டும். 
இவ்வாைாக ஆசிரியர்கள் மாைவர்கள் ேற்றி அறிந்திருப்ேதால் அம்மாைவனின் ஆற்ைலுக்கு 
ஏற்ைவனகயாை கற்ைல் நடவடிக்னககனள முன்பைடுத்துச் பசல்ை முடியும். இதன்மூைபம மாைவர்களின் 
அறிவுத்தன்னமயாைது சிைப்ோை முனையில் விருத்தி பசய்யப்ேடுகிைது. அந்தவனகயில் ோர்க்கும் போது 
மாைவர்களின் போருத்தப்ோட்னடப் போறுத்பத கல்விச் பசயற்ோடுகள் பவற்றியளிக்கின்ைை. 
 ோடசானையில் சிை மாைவர்களின் பினையாை போருத்தப்ோட்னடச் சீராக்கி, சிைந்த 
போருத்தப்ோடுகனள வைங்குவனத முக்கியமாைபதாரு ேணியாக ஆசிரியர்கள் கருதுகிைார்கள். ஒரு 
வகுப்ேனையினைப் போருத்தவனரயில் அங்குள்ள மாைவர்கள் ேைவிதமாை  ேைக்கவைக்கங்கனள 
உனடயவர்களாகக் காைப்ேடுகின்ைைர். வகுப்ேனையில் குைப்ேம் பசய்ேவர்கள், களபவடுப்ேவர்கள், 
பவற்றுனம ோர்க்கக்கூடியவர்கள், ஒன்றுபம பசய்யாது ஏனைய மாைவர்களிடமிருந்து விைகித் தனியாக 
ஒதுங்கியிருக்கக் கூடியவர்கள் எைப் ேைதரப்ேட்படானரத் தன்ைகத்பத னவத்துக்பகாண்டு ஆசிரியரால் 
சீராை முனையில் கற்பித்தல் நடவடிக்னககனள பமற்பகாள்ள முடியாது. மாைவர்களின் சமூக 
மைபவழுச்சி, அறிவுமுதிர்ச்சி என்ேவற்றினை அனடதற்கு உதவுவபத கல்வியின் முக்கிய பநாக்கமாகக் 
காைப்ேடுகிைது. ஒரு மாைவனின் மைபவழுச்சியும் அறிவுவளர்சியுமாைது ஒன்பைாடு ஒன்று 
இனைந்துள்ளது என்ேது ேை ஆய்வுகளின் மூைம் பவளிக்பகாைரப்ேட்டுள்ளது. மாைவர்கள் 
எதிர்பகாள்ளும் பிரச்சினைகளுள் கல்விப் பிரச்சினை ஒன்ைாகும். கல்விசார் பிரச்சினைகளுள் 
ோடசானைச்சூைல் ,ஆசிரியர்கள், சகமாைவர்கள் சார்ந்து மாத்திரமின்றி மைபவழுச்சி சார்ந்த 
பிரச்சினைகளாக இருக்கும். எைபவ மாைவர்களிடத்பத நல்ை மைபவழுச்சி - சமூகப் போருத்தப்ோடு 
பேறும் வனகயில் ோடசானை பவனைகள் அனமவது முக்கியமாகும். 
இைக்கிய மீளாய்வு  
 உடலியல், உளவியல்சார் பதனவகனள நினைபவற்றுவதற்காகபவ எல்ைா நடத்னதகளும் 
உருவாகின்ைை. மாைவர்கள் தங்களுனடய அனைத்து விதமாை பதனவகனளயும் நினைவு பசய்வதற்காக 
பமற்பகாள்ளும் அனைத்து விதமாை முயற்சிகளும் தனட ஏற்ேடுமாைால் மாைவர்கள் 
உளபநருக்கீடுகளுக்கு உள்ளாவார்கள்.  இவ்வாறு எதிர்பகாள்ளும் பநருக்கடிகனள மாைவர்கள் 
எதிர்பகாண்டு சமாளித்துக் பகாள்ளும்வனகயில் அவர்களது நடத்னதகள் அனமந்துள்ளை. 
 போருத்தப்ோடு உனடய மாைவர்கள் கற்ைலில் சிைப்ோக விளங்குவர். கற்ைலில் தயார் இல்ைாத 
நினையில் கற்ைல் ேல்பவறு பின்ைனடவுகனள ஏற்ேடுத்தல் போருத்தப்ோடாைது 3 வனகப்ேடும். 
 •உடல் போருத்தப்ோடு  
 •உள ரீதியாை போருத்தப்ோடு  

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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 •சமூக ரீதியாை போருத்தப்ோடு 
 சமூக, தனியார் பசயற்ோடுகள் போருத்தப்ோடு எைப்ேடுகிைது. உயிர், உடல் சார்ந்து தாம் 
வாழுகின்ை பிரபதசத்திற்கு ஏற்ே போருத்தப்ோடு அனமயும். (உ.ம்) வகுப்ேனையில் கட்டுப்ோடுகனள 
விதித்தல், பநரத்திற்கு வகுப்பிற்கு வருதல் அல்ைது, இவ்வளவு பநரம் வகுப்ேனையில் இருக்க பவண்டும் 
எை திணித்தல்.  
 இன்னைய ோடசானைக் கட்டனமப்ோல் பேருமளவாை மாைவர்கள் போருத்தப்ோடற்ை 
மாைவர்களாகக் காைப்ேடுதலிைாபைபய ேை சிக்கல்களும், பிரச்சினைகளும் தனைதூக்கி, 
கல்விச்பசயற்ோடுகனளப்  போருளற்ைதாக்கியுள்ளை.  எைபவ, கல்வினய வைங்கும்முன் மாைவர்கனளப் 
போருத்தப்ோடு அனடய னவத்துக் கல்விச் பசயற்ோடுகனள முன்பைடுப்ேதன் ஊடாகபவ பவற்றினய 
அனடந்து பகாள்ள முடியும். 
 உளபநருக்கினடயின் பதாற்றுவாய் மைமுறிவுகளும், முரண்ோடுகளுமாகும். ஒருவனுனடய முயற்சி 
தனடப்ேடும்போதும் பதனவகனள நினைபவற்ைாத போதும்   ஊக்கிகள் பசயைாற்ை முடியாத போதும் 
மைமுறிவு அல்ைது விரக்தி ஏற்ேடும். ஒபர பவனளயில் இரண்டு முரண்ேட்ட பதனவகனள நினைவு பசய்ய 
முடியாது தத்தளிக்கும் போது மைமுரண்ோடு ஏற்ேடும். 
மாைவர்களது போருத்தப்ோட்னடச் சீர்குனைக்கும் காரணிகள்  
 •உள ரீதியாை காரணிகள் 
 •பவளிச்சூைல் ,சமூகத்துடன் பதாடர்புனடய காரணிகள்  
உளரீதியாை காரணிகள் 
 ஒருவன் தன் பதனவகனளப் பூர்த்தி பசய்ய எடுக்கும் முயற்சிகளில் ஏற்ேடும் தனடகளிைால் 
உருவாகும் மைபவழுச்சிசார் பவளிப்ோடுகபள உளரீதியாை தன்னமகளாகும். மாைவர்களிடம் ஏற்ேடும் 
மைமுறிவு, அச்சுறுத்தல், மை முரண்ோடு,  தனகப்பு போன்ை உளரீதியாை தன்னமகள் மாைவர்களின் 
போருத்தப்ோட்னடச் சீர்குனைத்து பநரடித் தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்துகின்ைை. 
மை முறிவு 
 மாைவர்களின் மைத்னதத் தூண்டும் கருத்பதா அல்ைது உைர்பவா தனடப்ேடுவதால் விரக்தி 
அல்ைது அதிருப்தி ஏற்ேட்டு மைமுறிவு உண்டாகிைது. அதாவது பநாக்கம் நினைபவற்ைப்ேடானமயால் 
பசயைற்ை தன்னம பதான்றி மைமுறிவாக மாறுகின்ைது. மைமுறிவின் காரைமாக ஏற்ேடும் மாற்ைங்கனளச் 
சிைர் முதிர்ச்சி காரைமாகப் போருத்தமாை பசயற்ோடுகளாக பவளிப்ேடுத்திக் காட்டுவர். ேைர் 
போருத்தமற்ை நடவடிக்னககனளக் கனடப்பிடிப்ேர். போருத்தமற்ை நடத்னதகளுக்குத் தனட 
ஏற்ேடும்போது பிைழ்வாை நடதனதகனளத் பதாற்றுவிப்ேர். மைமுறிவில் போருத்தப்ோடு அனடயாதவர்கள் 
பதாடர்பில் சிை நுட்ேங்கனளக் னகயாண்டு இவர்களிடம் சமநினை ஆளுனமகனளத் பதாற்றுவிக்க 
பவண்டும். உ-ம் வன்பசயலுக்குரிய மூைகாரைம் மைமுறிவுதான் எை சிக்மன் ஃப்ராய்ட் கூறியுள்ளார். 
மைமுறிவுக்குள்ளாை மாைவர்கள் முரட்டுத்தைம், ேயம், கவனை, துக்கம், ோடசானைனய விட்டு 
பவளிபயைல் போன்ை நடத்னதகனள பவளிக்காட்டுவர். 
மைமுறிவிற்காை காரைங்கள்  
சூைல் - ஒரு பிள்னள தன் நண்ேருடன் பவளிபய வினளயாட ஆரம்பிக்கும்போது மனை வந்து தனட 
பசய்யைாம். நாம் சினிமாவிற்குப் போக பவளிபயறும்போது நண்ேர் ஒருவர் வீட்டிற்கு வந்து தனட 
ஏற்ேடுத்தைாம். இனவபோன்ை ேை பநரடியாக நிகழும் தனடகளால் விரக்தி ஏற்ேட்டு இைக்கினை 
அனடயாமல் போகைாம். 
சமூகக் காரணிகள் - சமூகப் ேைக்கவைக்கங்கள், சட்டங்கள், ஒழுங்குகள் ஆகியை நமது இைக்குகனளத் 
தனட பசய்யும் சமூகக் காரணிகள். குைந்னதகள் தாம் விரும்பியவற்னை உண்ை, விருந்தாளிகள் 
முன்னினையில் ஆனடயின்றி நிற்க நாம் அனுமதிப்ேதில்னை. ோடசானை ஒழுங்குகள் பிள்னளகளுக்குத் 
தனடயாகவிருக்கும் இவ்பவனளயில் மைமுறிவு ஏற்ேடைாம். 
ஆளுனமக் காரணிகள் - ஒருவரின் உடல், உள, சமூகக் குனைோடுகள் மைமுறினவக் பகடுக்கைாம். உடல் 
ேருத்தவன், கட்னடயாைவன், பநாயாளி, முடவன், நுண்மதி குனைந்தவன், கல்வியில் பின் தங்கியவன், 
எதற்கும் ேயந்த சுோவமுனடயவன், சமூகத்தில் தனித்து விடப்ேட்டவன் ஆகிபயார் தமது தவிர்க்க 
முடியாத ஆளுனமக் குனைோடுகளால் மைமுறிவனடவர். 
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போருளியல் காரணிகள் - பவனையின்னம, ேஞ்சம் ஆகியை உதாரைங்கள். வறிய பிள்னளகள் 
மற்ைவர்கனளப் போன்று உனடபயா ஆேரைபமா அணிய முடியாது அல்ைது சுனவயாை உைவு உண்ை 
முடியாது மைமுறிவனடதல். 
மனிதத் பதாடர்புகள் - சிறுவயதில் வீட்டில் பேற்பைார் பிள்னளத் பதாடர்புகள் திருப்தியாக 
இல்ைாவிட்டால் அல்ைது ஆசிரியர், நண்ேர் ஆகிபயாரிடமிருந்து அன்பும்  ஆதரவும் பேை 
முடியாவிட்டால் அல்ைது பவகுமதி தண்டனைகளின் உறுதியாை நனடமுனை இல்ைாவிட்டால் 
பிள்னளகள் மைமுறிவனடவர். 
மைமுரண்ோடு  
 இரண்டு இைக்குகளில் எதனைத் பதரிவது என்னும் பிரச்சினை அடிக்கடி ஏற்ேடுவதுண்டு. ஓர் 
இைக்கின் வினச மற்னையதிலும் கூடியதாைால் அதன்வழிபய பதாழிற்ோடு ஒன்று நனடபேறும். ஆைால் 
இரண்டும் சமவலுக் பகாண்டிருக்குமாைால் பதாழிற்ோடு ஒன்றும் நடக்காது. இதுபவ மை 
முரண்ோடாகும். இது 3 வனகப்ேடும். 
அணுகல் - அணுகல் வனக 
 இதிலுள்ள இரண்டு இைக்குகளும் ஒருவைால் பநர்தினசயில் சமமாகத்  பதாழிைாற்றுவை. 
இரண்டு சினிமாப் ேடங்களில்  எதற்குப் போபவாம்? சாப்ோட்டுக் கனடயில் உைவுப்ேட்டியலில் 
இரண்டு சமவிருப்ேமாை உைவுகளில் எதனை எடுப்ேது? நித்தினர பசய்பவாமா அல்ைது இன்னும் 
பசாற்ேபவனள பதானைக்காட்சி ோர்ப்போமா? வினளயாடுபவாமா அல்ைது ேடிப்போமா? இனவ 
அனைத்தும் அணுகல் - அணுகல் வனக மைமுரண்ோட்டிற்கு உதாரைமாகும். 
தவிர்த்தல் -தவிர்த்தல் வனக  
 தவிர்க்க பவண்டிய இரண்டு ஊக்கிகளில் ஒன்னைத் பதரிய பவண்டிய முரண்ோடு இதுவாகும். 
ஒன்னைத் தவிர்த்து மற்னையனதத் பதரிவு பசய்ய முற்ேட்டால் அதுவும் தவிர்க்கப்ேட 
பவண்டியதாயிருக்கும். எைபவ இரண்னடயும் தவிர்க்க பவண்டிய நினை. ஆைால் அது முடியாது 
ஒன்னைத் பதரிவு பசய்ய பவண்டும். உதாரைமாக மாைவன் ஆசிரியரின் தண்டனைக்குப் ேயந்து ேடிக்க 
பவண்டியுள்ளான். ஆைால் ேடிப்ேதும் அவனுக்குக் கசப்ோை பசயல். இங்கு ஒருபுைம் தண்டனைனயயும் 
மறுபுைம் ேடிப்ேனதயும் தவிர்க்க முடியாத நினை அவனுக்கு இருக்கும். இதில் இரண்டு ஊக்கிகளும் 
ஒருவனின் எதிர்த்தினசயில் வலுவுனடயை. 
அணுகல் - தவிர்த்தல் வனக  
 இது சாதாரைமாகக் காைப்ேடும் முரண்ோடாகும். இதில் ஒருவன் பதரிவு பசய்ய பவண்டிய 
இரு ஊக்கிகளில் ஒன்று விருப்ேமாைது. பநர்த்தினசயில் இழுக்கின்ைது. மற்னையது பவறுப்ோைது. 
எதிர்த்தினசயில் தள்ளுகின்ைது. இரண்டில் ஒன்னைத் பதரிய பவண்டிய நினை இந்த வனக முரண்ோட்டில் 
உள்ளது. 
1. ஒரு பிள்னளக்குத் பதர்வில் பவற்றி பேை விருப்ேம் அபதபவனள தைக்குத் பதால்வியும் கினடக்கைாம் 
என்ை ேயம்.  
2. ோடத்பதரிவின்போது குறித்த ோடம் ஒன்னைக் கற்ேதற்கு விருப்ேம், ஆைால் அப்ோடம் 
எதிர்காைத்தில் பதனவ ஏற்ேடாது என்ை அச்சம். 
அச்சுறுத்தல்  
 ஏதாவது ஒரு தீனம அல்ைது அழிவு நிகைைாம் எனும்போது ஏற்ேடுவது அச்சுறுத்தைாகும். 
ோடசானைனய அடிப்ேனடயாக பகாண்டு புதிதாகப் ோடசானையில் பசரும்போது, நண்ேர்கனள 
இைக்கும்போது, பதர்வில் பதால்வினயத் தழுவும்போது ஏற்ேடுவது அச்சுறுத்தைாகும். அச்சுறுத்தலின் பின்பு  
மைமுறிவு ஏற்ேடைாம். அச்சுறுத்தலுக்கு முகங்பகாடுத்து முனையாை திட்டமிடலுக்கு முகங்பகாடுத்து 
முனையாகத் திட்டமிட்டபின் பதர்வுக்கு முகங்பகாடுப்ேதால் பதர்வில் சித்தியனடந்து மைமுறினவத் 
தடுக்கைாம். இதனை விடவும் மைமுறிவு ஏற்ேட்ட போது அதனைச் சரியாை நினைக்குக் பகாண்டு 
வருதல். பதால்வினய ஏற்றுக் பகாள்ளும் உளநினைனய இவ்வாைாை பசயற்ோடுகள் மூைம் மாைவர் 
உளநினைனயப் ோதிப்புகளில் இருந்து விடுேடச் பசய்விக்கவும் முடியும். 
 ஒரு தரம் மைமுறிவு ஏற்ேட்டால் திரும்ேவும் அச்சுறுத்தல் ஏற்ேட வாய்ப்புண்டு. இந்நினையில் 
மைமுறிவும் அச்சுறுத்தலும் ஒன்பைாபடான்று கைப்ேதால் சிை உளவியைாளர்கள் இரண்டும் ஒபர 
மைநினைனயக் காட்டுகின்ைை என்று கூறியுள்ளைர். அதிகமாக கவனை பகாள்ளும் ேைனரக் பகாண்டு 
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நடாத்திய ஆய்வுகளின் ேடி இரண்டும் ஒபர மை நினைனய பகாண்டனவ எை 
கண்டறியப்ேட்டுள்ளது.இருப்பினும் மை முறினவ விட அச்சுறுத்தல் தனி நேரிடம் ேைமாை பசல்வாக்குச் 
பசலுத்துவது கண்டறியப்ேட்டுள்ளது. அச்சுறுத்தல் ஏற்ேடுவதற்காை காரைங்களாகப் பின்வருவைவற்னைக் 
கூைைாம். 
 - நவீை போருளாதார, சமூக சூைலியல் கல்விச் பசயற்ோடுகளில் ஈடுேடுவதற்குப் போருட்கனளப் 
பேை முடியாதபோதும் பின்தங்க பவண்டும் என்ை நினை வரும்போதும் அச்சுறுத்தல் ஏற்ேடும். 
 - கனைத்திட்டத்னத ஆசிரியர்கள் கற்பிக்காத நினையில் ேரீட்னச எழுத பவண்டிய பவனளயில் 
அச்சுறுத்தல் ஏற்ேடும். 
 - இயற்னக அழிவுகள் போன்ைவற்ைால் அனமதியற்ை நினையில் பதர்வு பதான்றும் போது தாக்கம் 
ஏற்ேடும். 
தனகப்பு 
 ஒருவரின் மைத்னதக் கனளப்ேனடயச் பசய்யும் ஓர் உளநினைபய  தனகப்பு எைப்ேடும். 
போதுவாக ேை சந்தர்ப்ேங்களில் தனகப்பு நினை ஏற்ேடைாம். அதாவது பதர்வுக்கு ஆயத்தமாகும்போது 
அல்ைது பதர்வு முடிந்து பேறுபேற்னை எதிர்ோர்த்திருக்கும்போது சத்திர சிகிச்னச ஒன்றினை பமற்பகாள்ள 
இருக்கும்போது, யுத்தம், இயற்னக அழிவுகள், அனமதியற்ை சூைல் ோதிக்கப்ேட பவண்டிய நினை 
ஏற்ேடும்.  உ-ம். வன்பசயலில் ஈடுேடல், அதிகம் சண்னட பிடித்தல், உடல் உள ோதிப்புக்கள்.  
ேதகளிப்பு  
 அதிகளவிைாை துக்கம், ேயம், பதளிவாகத் பதரியக்கூடிய நினையில் பதான்றும் சிக்கைாை 
மைபவழுச்சி அனுேவம் ேதகளிப்பு எைப்ேடும். இதைால் நரம்புத்தளர்ச்சி, பேச்சுக் பகாளாறு, அதிக 
நாடித்துடிப்பு, மயக்கம் போன்ைை ஏற்ேடும். 
மைமுறிவு 
 மை முரண்ோடுகளின்போது ஏற்ேடும் வினளவுகளாகப் பின்வருவைவற்னைக்  கூைைாம். அதாவது 
எல்ைா பநருக்கினடகளும் தீங்காைனவகளன்று. பதர்வுக்கு அல்ைது பவறு முயற்சிகளுக்கு முன்ைர் 
சிறிதளவு ேதகளிப்பு இருந்தாலும் நன்பைைக் கருதப்ேடுகிைது. சிறு பநருக்கினடகள் ேணிகனளத் திைம்ேடச் 
பசய்ய உதவும். ஆைால் தீவிரமாைனவபயா தீங்காைனவ. தம் பிள்னளகனளப் பேற்பைார்கள் சிறு 
பநருக்கினடகனள அனுேவிக்க பேற்பைார் விடுவது நன்று. இச்சிறிய அனுேவங்கனளப் பேற்பைார் 
அனுேவிக்க விடுவது பேரிய பநருக்கீடுகனள இைகுவில் தீர்ப்ேதற்கு உதவும். பதால்வி, அநீதி, 
பேற்பைாரின் உதவியுடன் தீர்க்க உதவியளிக்கப்ேட பவண்டும். சிறு வயதில் பசாகுசாய் வளர்ந்தபின் 
ஏபதனும் பேரிய பநருக்கினடகனள எதிர்பநாக்க முடியாது தவிப்ேர். 
 எனினும் அளவிற்கு மிஞ்சிய மைமுறிவுகளும் முரண்ோடுகளும் பிள்னளகளுக்கு ஏற்ேடாதவாறு 
நாம் ோர்த்துக் பகாள்ள பவண்டும். பநருக்கினடகள் ஒருவரிடம் பதாழிற்ேடும் காைம், அதன் பசறிவு, 
அவனுனடய ஆளுனமப்ேண்புகள் என்ேவற்னைப்  போருத்பத அவனிடம் பகாண்ட வினளவுகளாக 
அனமயும். கடுனமயாக மைமுறிவு தீங்காைது சிறுவயதில் பேற்பைானர இைத்தல் பேற்பைாரின் 
விவாகரத்து, வீட்டில் ஆதரவின்னம போன்ை தீவிர மைமுறிவுகனள அனுேவிக்கும் பிள்னளகள் 
பிற்காைத்தில் சீர்பகடு, பிைழ்வாை பநறி ஆகியவற்னைப் பேைக்கூடும். 
 மை முறிவுகளுக்குரிய போருத்தப்ோட்டு நுட்ேமுனைகள் எனும்போது ஒருவன் காண்பிக்கும் 
போருத்தப்ோட்டு முனை அவனுனடய ஆளுனமப் ேண்புகனளப் போருத்பத அனமயும். மைமுறிவனடயும் 
சந்தர்ப்ேங்களில் ேதகளிப்பேற்ேடாதவாறு சுய மதிப்பேற்ேடும் சந்தர்ப்ேங்களில் அவன் சிை 
போருத்தப்ோட்டு முனைகனள பமற்பகாள்வான். இனவ அவனிடம் நைவிலி நினையில் விருத்தியாகும். 
பிள்னளகள் பினையாை மைமுறிவுகனளக் னகக்பகாள்ளும்போது ஆசிரியர் எவ்வாறு அவர்களுக்கு 
உதவியளிக்க பவண்டுபமை அறிவது அவசியமாகும். 
 போருத்தப்ோட்டு நுட்ேமுனைகனளச் சரியாகப் ோகுோடு பசய்ய முடியாது எனினும் அவற்னை 
எதிர்த்தல், பின்வாங்கல் முனைகள் பிரதியீட்டு அல்ைது இடம்பேயர் முனைகள் எை 3 பேரும் கூறுகளாக 
வனகப்ேடுத்த முடிந்தாலும் சிை முனைகள் இரண்டு கூறுகளுக்கும் போதுவாக உள்ளை. இம்முனைகளுள் 
அடங்குேனவகளாக பின்வருவை  காைப்ேடுகின்ைை. 
எதிர்த்தல் முனைகள் - மைமுறினவ அைட்சியம் பசய்தல் அல்ைது அதற்பகதிராகச் பசயற்ேடுதல் அல்ைது 
அதற்கு பவறு வனகயில் விளக்கமளித்தல் எல்ைாம் மைமுறினவச் சீராக்கும் இைகுவாை முனைகளாகும். 
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 •வன் பசயல் 
 •நியாயங் காைல்  
 •புைத்பதாற்ைம் 
 •ஒடுக்கல்  
 •எதிர்த் தாக்கம் 
 •பின்வாங்கல் முனைகள்  
 தீர்க்க முடியாத மைமுறிவு ஏற்ேடும்போது பின்வாங்குதல் ேயனுள்ள வனகயில் அனமயும். 
எனினும் வாழ்க்னக முனையில் முழுவதும் னகக்பகாள்ேவர் சமூகத்திற்கு ஒவ்வாதவர்களாகவும், 
பிரச்சினைகனளச் சரியாகத் தீர்க்க முடியாதவர்களாகவும் இருப்ேர். அவர்கள்  

•தனினம விரும்ேல் 
•பின்பைாக்கம்  
•ேகற்கைவு காைல் 
•போனதப் போருள், மதுோைம் அருந்துதல் போன்ைவற்னைக் காட்டுவர் 

பிரதியீட்டு முனைகள்  
 இத்தனகய முனைகளில் பிரச்சினைனய பவற்றியுடன் தீர்க்க பவண்டிய வனகயில் அது 
இடம்மாற்ைப்ேடுகின்ைது. சிை உதாரைங்கள் வருமாறு: கவைம் பதடல், ஈடு பசய்தல், ஒன்றுதல் 
போன்ைைவாகும். 
பவளிச்சூைல் காரணிகள்  
 காரணிகள் பின்வருமாறு வனகப்ேடுத்தப்ேடுகின்ைை. 
 1. சமூக கைாசார மாற்ைங்கள் - பவகமாக மாறிவரும் சமூக கைாசார மாற்ைங்கள் மாைவர்களின் 
நடத்னதகளிலும் தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்தி வகுப்ேனையில் அனமதியாக கற்ைல் கற்பித்தல் பசயற்ோட்னட 
முன்பைடுக்கத் தனடயாக அனமந்து விடுகின்ைை. 
 2. பிள்னள பேற்பைார்களுக்கினடயில் பதாடர்பு குனைதல்  
 3. ஊடகங்களின் தாக்கம் 
 4. பிளவுேட்ட குடும்ேம் 
 5. ோடசானை - கனைத்திட்டம் - வகுப்பு நனடமுனைகள் 
 6. எதிர்காை இைட்சியமும் பவனைவாய்ப்பும்  
 7. துஷ்பிரபயாகம் 
முடிவுனர 
 பநறிபிைழ்வாை மாைவர்களுக்கு வழிகாட்டல் ஆபைாசனை பசனவ பதனவப்ேடுகின்ைது. 
இதற்காை காரைங்களாக  

 வழிகாட்டல் பதாழில்கனளத் பதரிவு பசய்தல் 
 தமது தகுதினயத் தீர்மானித்தல் அதற்பகற்ே பவனைனயத் பதரிவு பசய்தல் 
 புரிந்துைர்வு - விட்டுக் பகாடுப்பு  
 உளவியல் ரீதியாக சிை சிகிச்னசகளுக்கு இவ்வாைாகப் போருத்தப்ோடற்ை மாைவர்களின் 

பிரச்சினைகனள இைம்கண்டு தீர்வுகளளிப்ேது மாைவர்களுக்கும், நாட்டுக்கும் ஏற்புனடயதாக 
அனமயும். 

 
உசாத்துனைகள் 

 அரசரத்திைம், பூ.க. (2007), “பிள்னளகனள எப்ேடி அணுகபவண்டும்” அகவிழி. 
 அருள்பமாழி, பச. (2008) “கல்வி ஆய்வு முனைகள்” எவக்கிறீன் பிரிண்டர்ஸ், மட்டக்களப்பு. 
 ஆைந்தராஜா, யு.ஊ. (2006) “உளவளத் துனை” வின்சு ேப்ளிபகஷன். 
 சின்ைத்தம்பி, மா. (2008) “ோடசானையும் சமூகமும்” குமரன் புத்தக இல்ைம். 
 நவபரத்திைம், உ. (2007) “கற்ைல் கற்பித்தல் பசயல் முனையில் கல்வி உளவியல்.” 
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 மபகசன், ஏ. (2010) “விபசட கல்வியும் வழிகாட்டல் ஆபைாசனைச் பசனவயும்” எவக்கிறீன் 
பிரிண்டர்ஸ்   

 விமைா கிருஷ்ைபிள்னள, (2001) “ஆபைாசனையும் வழிகாட்டலும்” பசமமடு ேதிப்ேகம், 
பகாழும்பு. 

 பஜயராசா, சோ. (2007). “கடிைமாை வகுப்ேனைகளும், ோடசானைகளும் சமகாை கருத்து 
பவளிப்ோடுகள்” அகவிழி. 

 பஜயராசா, சோ. (2008) கல்விக் பகாட்ோடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும், பசமமடு ேதிப்ேகம், 
பகாழும்பு. 

 http://www.child protection gov.lk  
 11. http://www.commonwealtheducationfund.org. 
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 தமிழர்  சிந்ததை ைைபின் ஊடோக சவளிப்படும்  
சைய்யியல் அம்சங்கள் 

திரவியராசா நிரஞ்சினி 
உதவி விரிவுனரயாளர் 

(தத்துவவியல் மற்றும் விழுமியக் கற்னககள் துனை) 
கிைக்குப் ேல்கனைக்கைகம், இைங்னக, nironiru03@gmail.Com 

ஆய்வு அறிமுகம்  

“பமய்யியல்” என்ேது உண்னம ேற்றிய பதடைாகும். இம்பமய்யியைாைது  ஆய்வு பசய்யும் 
விடயங்களின் இயல்புகள், பநாக்கங்களின் அடிப்ேனடயில் நான்கு பிரதாை பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்ேட்டுள்ளது. அனவ பேௌதீகவதீதம், அறிவாராய்ச்சியியல், ஒழுக்கவியல், அைகியல் ஆகியைவாகும். 
பமய்யியலின் விபசட பிரிவுகளில் ஒன்ைாகபவ  தமிைர் பமய்யியல் அனமந்துள்ளது. தமிைர் பமய்யியல் 
என்ேது பமய்யியலின் பிரதாை எண்ைக்கருக்கள் தமிைர்களது வாழ்வியலில் ஏற்ேடுத்தியுள்ள தாக்கம் 
பதாடர்ோக ஆராயும் ஓர் அணுகுமுனையாகும். பமய்யியலின் பிரதாை எண்ைக்கருக்கள் தமிைர்களது 
வாழ்வியலில் ஊடுருவியுள்ளைவா? அனவ எவ்வாறு ஊடுருவியுள்ளை? முதலிய கருத்துக்கனள ஆய்வு 
பசய்வதாகவும்  தமிைர் பமய்யியல் விளங்குகிைது. அந்தவனகயில் பமய்யியலின் பிரதாை ஆய்வு 
விடயங்களாை பேௌதீகவதீதம், அறிவாராய்ச்சியியல், ஒழுக்கவியல், அைகியல் ஊடாகத் தமிைர்களின் 
பமய்யியல் சிந்தனைகனள இைம்கண்டு பகாள்வபத இக்கட்டுனரயின்  பநாக்கமாகும். 
1.பேௌதீகவதீத சிந்தனைகள்   

பமய்யியல் விசாரனைகள் ஆரம்ேத்தில் பிரேஞ்சத்தின் பதாற்ைம் பதாடர்ோகப் ேை ஆய்வுகனள 
பமற்பகாண்டது. இதற்கு வினடயிறுப்ேதற்கு பமனைத்பதயத்தில் நான்கு மரபுகள் பதாற்ைம் பேற்று நீர், 
காற்று, அணுக்கள், அேய்பரான் முதலியை பிரேஞ்சத் பதாற்ைத்திற்குக் காரைமாைனவ  எைப் 
ேதிைளித்தது. இந்நினைப்ோட்டினைத் தமிைர் சிந்தனையிலும் காைக்கூடியதாக உள்ளது. தமிைர் சிந்தனை 
மரபில் குறிப்ோகச் சங்க காைத்தில் இயற்னக இகந்த அதாவது பேௌதீகவதீத சிந்தனைகள் குறித்து மக்கள் 
எத்தனகய நினைப்ோட்டினைக் பகாண்டிருந்தைர் என்ேதனை பநாக்குவதற்கு வாய்ப்ோக, பேௌதீக உைகம் 
குறித்துச் சங்ககாை மக்களது நினைப்ோட்னட பநாக்குவது மிக அவசியமாைது. சடம் குறித்த 
இயற்னகவாத அடிப்ேனடயிைாை நினைப்ோட்டினையும் பேௌதீகவதீத அடிப்ேனடயிைாை 
நினைப்ோட்டினையும், இவர்கள்  பகாண்டிருந்தைர். எனினும் சிந்தனைகனளக் காட்டிலும், சடபம 
முதன்னம பேற்றிருந்தது. 

புைநானூற்றுக் காைத்தில் இயற்னக இகந்த சக்திகள் குறித்த எதிர்மனையாை நினைப்ோட்டினைப் 
ேை புைவர்கள் தமது தத்துவ சிந்தனைப் ோடல்களில் பவளிப்ேடுத்தியிருந்தைர். ஓர் அதீத 
ஒழுக்கமயப்ேட்ட வாழ்வாைது உயர் விழுமியங்களின் கனடப்பிடிப்புடன் ஒழுகப் பேறின் அவ்வாழ்வு 
ஒருவனைச் சுவர்க்க வாழ்வினுள் பகாண்டு பசன்று விடும் என்றும், மீண்டும் பிைவானமனய 
உறுதிப்ேடுத்தும் என்ைவாைாைதுமாை கருத்தாக்கங்கள் ேரவைாக இக்காைச் சிந்தனையாளர்களால் 
மறுதலிக்கப்ேட்டை. புைன் அனுேவங்களுக்குக் கினடக்கக்கூடியதும், விளக்கம் காைப்ேடக்கூடிய 
போருட்கனள மட்டுபம ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய மைப்ோங்பக இக்காை மக்களிடம் நிைவிை.  

சங்ககாை நூல்களில் ஒன்ைாை  புைநானூறு, இனையின் இருப்பினையும், இயல்பினையும் 
பிரதிேலிக்கின்ைது. இந்நூலில் காைப்ேடும் கருத்தனமவுகள், பசாைர் காைத்தில் நிறுவைமயப்ேடுத்தப்ேட்ட 
னசவசித்தாந்தம் உள்வாங்கிக் பகாண்டிருக்கும் கற்பிதங்களுக்கு முன்பைாடியாகவும், 
உடன்ோடாைனவயாகவும் காைப்ேடுகிைது.  

புைநானூறு இனையிருப்னே ஏற்று இனைவபை உைகத் பதாற்ைத்திற்குக் காரைமாைவன் 
என்ேனதயும் ஏற்றுக்பகாள்கிைது. பமலும் இனைவபை ேனடத்தல், காத்தல், அருளல் ஆகிய மூன்னையும்  
ஆற்றுேவன் எைவும் குறிப்பிடப்ேடுகிைது. சிவன், திருமால், முருகன் முதைாை ேை கடவுளனரயும் 
குறித்துப் புைநானூற்றுச் பசய்யுள்கள் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் ஓர் இனைவனை யாவற்றுக்கும் பமைாைவன் 
என்ை பசய்தினயயும் இது பவளியிடுகின்ைது. இவபர இனைனமயுள்ள கடவுளராவார், இவனரக் குறித்துக் 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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குறிப்பிட்டிருக்கின்ை பசய்யுள் வாக்கியங்கள் அறுதியாய்ச் சிவனைபய ேடம்பிடித்துக் காட்டுவதாய் 
அனமகிைது.  “நன்ைாய்ந்த நீள்நிமிர் சனட முதுமுதல்வன்” (புைநானூறு 166ஆம் ோடல்)  

இதிலிருந்து சிவபை மாற்ைமற்ை உச்ச உயர் குறிக்பகாள், அைமுனை இறுதியிைக்கைம். இந்த 
பமைாை சிவன் அழிவில்ைாதவன், மாற்ைமில்ைாதவன், மட்டுப்ேடுத்தப்ேட்ட நிேந்தனைகளுக்கு 
அப்ோற்ேட்டவன் எைப் புைநானூற்றில் ோராட்டப்ேடுகிைது. பதால்காப்பியத்தில்  இவ்வுைகம் ஐந்து 
மூைக்கூறுகளால் ஆைது எைக் குறிப்பிடப்ேடுகிைது. அனவ முனைபய நிைம், நீர், வளி, ஆகாயம், தீ 
ஆகும். இந்தப் ேஞ்சபூத பசர்க்னககளிைாைாை உைகம் அழிந்து போவதற்காை சாத்தியக்கூறுகனளயும் 
பகாண்டுள்ளது. இத்தனகய உைகப்ேனடப்பின் மூைகாரணி இனைவன் எைத் பதால்காப்பியம் 
குறிப்பிடுகின்ைது. பமலும் இனைவன் விருப்ோபை உைகம் ேனடக்கப்ேடுகிைது. அவரின் விருப்ோபை அது 
அழிக்கப்ேடுகிைது. இதைால் இனைவபை உைகத் பதாற்ைத்தின் சடக்காரணியாகவும் 
துனைக்காரணியாகவும் விளங்குகிைார். ஆகாயத்தில் இயல்ோகச் சப்தத்னத இனைவன் ஏற்ேடுத்தியுள்ளான். 
ஆகபவ பமாழியினுனடய உருவாக்கமும் இனைவைால் ஆைது. இதற்குத் பதால்காப்பியம் சான்று 
ேகர்கிைது.  இதிலிருந்து கடவுள் இைக்கைத்திற்கும் இைக்கியத்திற்கும் காரைமாைவர் என்ேது 
புைைாகிைது. அதனைத்  பதால்காப்பியம் “முனைவன் கண்டது முதல்நூ ைாகும்” எைக் குறிப்பிடுகின்ைது. 

னசவசித்தாந்தத்தின் இறுதி இைக்காை சுவர்க்கப்பேறு ேற்றிய கருத்தனமவுகள் தமிைர் சிந்தனை 
மரபில் காைப்ேடுகின்ைை. சங்கப்ோடல்களில் வரும் “பசய்குவம் பகால்பைா நல்வினை” (புைநானூறு-214) 
என்கின்ை ோடல் சுயேலியீடு பசய்வதன் ஊடாக சுவர்க்கத்னத அனடய முடியாபதன்றும், 
இைட்சியவாழ்வு வாழ்வதன் மூைபம சுவர்க்கத்னத அனடயமுடியும்” என்ை கருத்தாக்கம் 
காைப்ேடுகின்ைது. இக்கருத்தனமனவச் சங்கமருவிய காைத்து நூைாை திருக்குைள் வலியுறுத்தி நிற்கின்ைது.  

“தன்னுயிர்தான் அைப் பேற்ைானை ஏனைய  

 மண்ணுயி பரல்ைாம் பதாழும்” (குைள். 268) 
புைநானூற்றுக் காை தத்துவச் பசய்யுட்கள் மிகவும் தீர்க்கமாை பமய்யியல் கருத்துக்கனளத் 

தனித்தனியாக, தனித்துவமாக பவளியிட்டிருந்தை.  உடல், உயிர் பவறுோடு, மறுபிைப்பு வாழ்க்னகயின் 
பேறுமதி, சமூக அரசியல் தனளகளில் அகப்ேடாமல் இருத்தல் குறித்த எண்ைக்கருக்கனளத் பதளிவாக 
எடுத்துக் கூறுகின்ைை. அத்துடன் இனைவபை உைகத்திற்காை வழி, காட்சினய விடவும் அறினவக் கண்டு 
பகாள்வதற்காை வழிகளும் உண்டு எைக் கூறுகின்ைை. 
2.ஒழுக்கவியல் சிந்தனைகள்  

பமய்யியலின் பிரதாை எண்ைக்கருக்களில் ஒன்ைாக ஒழுக்கவியல் விளங்குகிைது.  இது சீராை 
மனித நடத்னதக்கும் பசம்னமயாை மனித வாழ்விற்கும் ஆதாரமாை அடிப்ேனட பநறிகளுள் ஒன்ைாக 
விளங்குகின்ைது. மனித வாழ்க்னகயின் இயல்புகனளப் ேற்றியும் பிரச்சினைகனளப் ேற்றியும் மனிதன் 
ஆழ்ந்து சிந்திக்கத் பதாடங்கியதில் இருந்து ஒழுக்கவியலும் அதபைாடு பதாடர்ோை பிரச்சினைகளும் 
பதாற்ைம் பேற்ைது. இத்பதாற்ைமாைது நன்னம, தீனம, சரி, பினை போன்ை எண்ைக் கருக்களினூடாக 
வளர்ச்சியனடயத் பதாடங்கியது.  

ஒழுக்கவியைாைது மனித பசயல் ேற்றியும் நடத்னதயின் தரம் ேற்றியும் ஆய்வு பசய்கிைது. 
சாதாரைமாக நாம் பேசும்போது ேயன்ேடுத்தும் பசாற்களாை நன்னம, தீனம, நல்ைது, தீயது, ஒழுக்க 
பசயல், ஒழுக்க ரீதியற்ை பசயல், கட்டாயம் அனதச் பசய்ய பவண்டும், கடனம, கடப்ோடு போன்ை 
பசாற்களுக்கு உண்னமயாை அர்த்தம் என்ை? என்ை விைாவுக்கு வினடயளிக்கவும் அவற்றுக்கு இனடபய 
காைப்ேடும் பவறுோடுகனள பதளிவாக்கவும் ஒழுக்கவியல் முனைகிைது. ஒழுக்கவியல் ேயன்ோட்னட 
மூன்று வனகயாகப் பிரித்து பநாக்கைாம். அனவயாவை, 

 வாழ்க்னகமுனை அல்ைது வாழ்க்னகத் பதாகுப்ோகக் காைப்ேடும் ஒழுக்கம்  
 நடத்னத அல்ைது நடத்னத ேற்றிய விதித் பதாகுப்பு  
 வாழ்வின் முனை ேற்றியதும் நடத்னத விதி ேற்றியதுமாை பகாட்ோடு அல்ைது விசாரனை  

தமிைர் சிந்தனை மரபில் அைவழிப்ேட்ட வாழ்வினை நினைப்ேடுத்துவனத பநாக்கமாகக் 
பகாண்பட ஒழுக்கவியல் பேசப்ேடுகிைது. ஒழுக்கம் சமூதாய ஒழுங்கனமனவ, சமச்சீர்னமனய 
நினைப்ேடுத்துவதாய், இவ்வுைக வாழ்வின் பின்ைராய் மனிதைது நினை குறித்து நினைப்ேடுத்தும், 
நிர்ையப்ேடுத்தும், ஒன்ைாகவும் அைம் கருதப்ேடுகிைது. இக்கருத்தனமனவத் திருக்குைளில் காைைாம்.  
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“அைன்எைப் ேட்டபத இல்வாழ்க்னக அஃதும் 

பிைன்ேழிப்ேது இல்ைாயின் நன்று”  ( குைள்;- 49)    

 தமிைர் சிந்தனை வரைாற்றில் அைம் என்னும் எண்ைக்கரு “ஏற்ை னகமாற்ைானம பயன்னும் தாம் 
வனரயாது ஆற்ைாதார்க்கு ஈவதாம் ஆண்கடன்” எனும் நாைடியார் ோடலில், அதாவது இங்கு  அைம் 
பசய்தல் ஓர் அைவிதியாகவும், பசய்வினையாகவும், பமலும் மரபுவழியாக நல்ைைவற்னைப் பின்ேற்றி 
ஒழுகுக என்றும் கூறுவதனூடாக விதியாகவும், பசயற்ோடாகவும், நியம விதியாகவும் அனமவனதக் கண்டு 
பகாள்ளைாம்.  
 அரசன் அைவழிப்ேட்டவைாக வாழ்ந்தால் குடிகளும் அவ்வாபை வாழ்வார்கள். இதைால் 
அைத்னதப் போற்ை பவண்டிய முதற்கடன்  அரசனுக்பக உரியது எைப் புைநானூற்றுப் ோடலில் 
கூைப்ேடுகிைது. “அைபநறி முதற்பை அரசின் பகாற்ைம்”, 

 “ அைம் புரிந்பதன்ை பசங்பகால் நாட்டம்” ( புைநானூறு 55ஆம்ோடல்)  
எனும் ோடல் அடிகள் உைர்த்துகின்ைை. அரசன் தைது ஆட்சியில் பவண்டுபவார், பவண்டாபதார் எை 
வனகப்ேடுத்தித் தண்டனை வைங்காது அனைவனரயும் ஒபர அளவுபகால் பகாண்டு மதிப்பிடபை சிைந்த 
அைம் என்று புைநானூற்றுச் பசய்யுள் ஒன்றில் கவிஞர் மருதனிள நாகைார் கூற்ைாக வருகிைது.  
 தமிைர் சிந்தனை மரபில் அைம் முதன்னமப்ேடுத்தப்ேடுகின்ைது. அைம் என்ேதன் வழிப்ேட்பட 
மனிதனுக்குத் பதனவயாை போருள் பதடப்ேட பவண்டும். அப்போதுதான் அது அர்த்தப்ோடுனடயதாக 
இருக்கும். இதனைப் புைநானூறு 131ஆம் ோடல்  

 “சிைப்புனட மரபின் போருளும் இன்ேமும் 

  அைத்து வழிப்ேடூஉம்”  
என்கிைது. அைம், போருள், இன்ேம் எனும் மூன்றும் தமிழில் புருடார்த்தங்கள் என்றும் இனவ 
அனடவதற்குரிய பநாக்குகள் என்றும் சங்கப்ேனுவல்கள் குறிப்பிடுகின்ைை. 

 “அைனும் போருளும் இன்ேமும் மூன்றும் ஆற்றும் 

  பேரும்நின் பசல்வம்”  
மனிதன் அைம் பசய்யக் கடனமப்ேட்டவன். ஏபைனில் அவனுக்கு மட்டுபம ஆைறிவு உண்டு. 
விைங்கிைத்துக்கு அது இல்னை. எைபவ மானிடப்பிைப்பே உயர்பிைப்பு, சிந்தித்துச் பசயைாற்றும் துணிவு 
மனிதனுக்கு மட்டுபம உண்டு. சிந்தனையின் பவளிப்ோடாய் அைம் போன்ை நல்ை பசயல்கனள ஆற்ை 
முடியும். இதனைத் பதால்காப்பியம் “மக்கள் தாபம ஆைறி வுயிபர…”  எனும் சூத்திரத்தின் மூைம் 
அறிந்து பகாள்ளைாம். 

 சமை தத்துவம், பேௌத்த தத்துவம் கூறுகின்ை “வாழ்வாைது மாயம் அது மண்ைாவது திண்ைம்” 
என்கின்ை கருத்தனமனவச் சங்கநூல் ோக்கள் முதன்னமப்ேடுத்தவில்னை. உைக வாழ்வு இன்ேம், துன்ேம் 
நினைந்தது. இரவும் ேகலும் மாறிமாறி வருவது போன்று இவ்வுைகமும் இவ்வுைக வாழ்க்னகயும் இைப்பும் 
பிைப்பும் தன்னிச்னசயாக இடம்பேறுவது. புைர்வும், பிரிவும் உனடயது. இந்நினைனமகள் 
யதார்த்தமாைனவ ஆைாலும் உைக வாழ்வாைது நல்ைது, இனியது எைபவ உைகியல் வாழ்வில் அழுந்தி, 
தீயவற்னை ஒழித்து, நல்ைைவற்னைச் பசய்து வாழ்க எைக் கருத்துனரக்கிைது.  

 “நல்ைது பசய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் 

 அல்ைது பசய்தல் ஒம்புமின்”   
எனும் ோடைடிகள் மூைம் அறிந்து பகாள்ளைாம். 
3. அைகியல் சிந்தனைகள் 
 பமய்யியலில் கனைகளாைது கனை கனைனய பவளிப்ேடுத்தல், கனை உைர்ச்சினய 
பவளிப்ேடுத்தல், கனை அைத்னத பவளிப்ேடுத்தல்,  கனை சமூக மாற்ைத்னத பவளிப்ேடுத்தல்  என்ை 
வனகப்ோடுகளுக்கு ஏற்ே பகாட்ோடுகள் ரீதியாக வளர்க்கப்ேட்டை. ஆைால் தமிைர் சிந்தனை மரபில் 
கனையும், அைகியலும் பகாட்ோடுகள் ரீதியாக வளர்க்கப்ேடாமல் மக்களின் வாழ்வியனையும், வாழ்வியல் 
கூறுகனளயும், அதில் நிகழும் தவறுகனளயும் சுட்டிக்காட்டுவதாக வளர்க்கப்ேட்டை.   
 கனை என்ேது ஒருவரது உள்ளத்தில் பதான்றும் எண்ைமாைது பிறிபதாருவரின் ரசனைக்கு 
விருந்தாக அனமவதனைக் குறிக்கும். தமிைர் சிந்தனை மரபில் கனை மனிதனை னமயப்ேடுத்தியவாைாகபவ 
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அனமந்திருந்தது. மனிதைது பமன்னமனய பநாக்கி முன்நகர்த்த பவண்டும் என்ேதனைபய தமிைர்களின் 
கனை னமயமாகக் பகாண்டு காைப்ேட்டது.  
 சங்ககாைத்தில் கனையும், கனை ஆற்றுனகயும் மக்கனளக் கவர்ந்து அவர்களது அைகியல் 
நுகர்ச்சிக்கு விருந்தாய் அனமந்தை. சங்ககாைக் கவினதகள் யாவும் பசாற்சுருக்கமும், போருள் விரிவும், 
கவித்துவச் பசறிவும் பகாண்டதாக அனமவபதாடு பசால்ைைங்காரம் மிக்க ேல்பவறு அைகியல் 
அம்சங்கனளக் பகாண்டதாக உள்ளை. இதைடிப்ேனடயில் சங்கத் தமிைர் அைகியனை,   

1.பதால்காப்பியத்தின் போருளதிகாரத்தில் வகுக்கப்ேட்ட பமய்ப்ோடுகள்  
2.சங்ககாை தினைக் பகாட்ோடுகளின் வனகப்ோடுகள்  

ஆகியவற்றின் ஊடாகவும் விளங்கிக் பகாள்ளைாம்.  
1.பதால்காப்பியப் போருளதிகாரத்தில் வகுக்கப்ேட்ட பமய்ப்ோடுகள் 
 பதால்காப்பியத்தின் போருளதிகாரத்தில் எட்டு வனகயாை பமய்ப்ோடுகள் கூைப்ேட்டுள்ளை.  
அனவ நனக, அழுனக, இளிவரல், மருட்னக, அச்சம், பேருமிதம், பவகுளி, உவனக. இவ் எட்டுவனகயாை 
சுனவகளும் 32 வனகயாை காரணிகளால் பதாற்றுவிக்கப்ேடுகின்ைை.  
2.சங்ககாைத் தினைக் பகாட்ோடுகளின் வனகப்ோடுகள் 
 சங்ககாைத்தில்  ஐந்நிை மக்களின் நிைஅனமப்பு பவறுோடுகளுக்கு ஏற்ே அன்பின் ஐந்தினையாை 
குறிஞ்சி - புைர்தல், முல்னை - இருத்தல், மருதம் - ஊடல், பநய்தல் - இரங்கல், ோனை - பிரிதல் 
எனும் ஒழுக்கங்கனளத் தீர்மானிப்ேதற்கு  இயற்னகயின் அைகியல் அம்சங்கள் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டை. 
உதாரைம் மனையும் மனை சார்ந்த இடமாை குறிஞ்சி நிைத்தில் வாழும் பவடுவ மக்களின் காதல் 
ஒழுக்கத்னதப் புைர்தல் என்ேர். இதனைப் ோடுவதற்கு கருப்போருட்களாக   

விைங்குகள்: புலி, யானை, ேன்றி, சிங்கம், மான் 
ேைனவகள்: கிளி, மயில்,  
இனசக்கருவி: குறிஞ்சி யாழ் 
நீர்நினைகள்: அருவி, சுனை 
தாவரம்: குறிஞ்சி, பவங்னக, குவனள, அகில், மூங்கில்  
பூ : குறிஞ்சி   

ஆகியை ேயன்ேட்டை. சங்கத் தமிைரின் வாழ்வியலின் ஒவ்பவாரு கூறும் கனையம்சம் நினைந்ததாக 
இருந்தனமயால் இவர்கள் கனை குறித்த இரசனையிலும், பதடலிலும் அதிக அக்கனைப்ோட்டினைக் 
பகாண்டிருந்தார்கள். சங்ககாைச் பசய்யுள்களில் கனை என்ை பசால் ேை பேயர்களில் அனைக்கப்ேட்டது. 
உதாரைம் “குரங்கு” - 18 இடங்கள், “மான்”- 25 இடங்கள், “பமகனை”- ஓரிடம்  
தமிைரின் கனை வாழ்வினை  

1.இயற்னக - புைவர்களின் கற்ேனைத்திைன் 
2.இனசக்கனைஞர்கள் 
3.இனசக்கருவிகள் 
4.ஆடல் கனைகள்  

முதலியவற்றினூடாக விளங்கிக் பகாள்ளைாம். 
1.இயற்னக - புைவர்களின் கற்ேனைத்திைன் 
 புைவர்கள் பசய்யுள்கனளப் ோடும்போது இயற்னகயில் நிகழும் சம்ேவங்கனள உள்ளுனை  
உவனமயாகக் னகயாண்டனமயின் ஊடாக அகத்தினை, புைத்தினைப் ோடல்களில் இயற்னக 
பசல்வாக்குப் பேற்றிருப்ேனதக் காைைாம்.   

 “னமயை விளங்கிய மணிநிை விசும்பிற் 

  காைைங் பகாண்கன் தந்த………”    
2.இனசக்கனைஞர்கள் 
 சங்க காைத்தில் ோைர், ோடினியர், கூத்தர் முதலிய  இனசக்கனைஞர்கள் கனைத்துனையினைச் 
சார்ந்பதாராக விளங்கிைர். தமிழிைக்கிய வரைாற்றில் பதால்காப்பியக் காைத்திற்கு முற்ேட்ட 
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ேைங்காைத்தில் இருந்து சங்ககாைம் வனரயிலும் இனச, கூத்து ஆகிய இரு கனைகளின் மரபினைப் போற்றி 
வளர்த்த பேருனம ோைனரயும், ோடினியனரயும் பசரும். 
 ேண்ணினசப்ேவர்கள் ோைர் எை அனைக்கப்ேட்டைர். இவர்கள் ோடல்கனளப் ோடுவதிலும், 
யாழ் இனசப்ேதிலும் கூத்து, கனை நிகழ்ச்சிகளிலும் பதர்ச்சி பேற்று விளங்கிைர். பமலும் சங்ககாைத்தின் 
கனையம்சத்தினை வளர்த்த பேருனம இனசப்ோைர், யாழ்ப்ோைர், மண்னடப்ோைர் எை மூவனகப்ேட்ட 
ோைர்கனளச் பசரும். இனசப்ோைனரப் ோடற்ோைர், அம்ேைவர் என்றும், யாழ்ப்ோைனர 
யாழினசத்துப் ோடுேவர் என்றும் அனைப்ேர். பேரியாழ், மகர யாழ், சபகாடயாழ், பசங்பகாட்டியாழ் 
என்ேை யாழ்ப்ோைர்கள் வாசித்தவற்றுள் சிைப்ோைனவயாகும்.  
 இதில் பேரியாழ் வாசித்த ோைனரப் பேரும்ோைர் என்றும், பசங்பகாட்டியாைாகிய சீறியானை 
வாசித்த ோைனரச் சிறுோைர் எைவும் அனைப்ேர். அத்துடன் சங்ககாை ஆற்றுப்ேனட நூல்களுள் 
பேரும்ோைாற்றுப்ேனட, சிறுோைாற்றுப்ேனட என்ை நூல்கள் இவர்கனளபய சிைப்பித்துக் கூறுகின்ைை.  
 இவர்கள் மன்ைர்கனளப் ோடுவதைால் அவர்களால் போருள் பகாடுத்துக் பகௌரவிக்கப்ேட்டைர். 
சூைலுக்கு ஏற்ேவும், காைத்திற்கு ஏற்ேவும் ேண்கனள வகுக்கும் திைன்கனளயுனடய இவர்கள் மன்ைர்கள் 
போருக்கும் பசல்லும்போது உடனிருந்து ேல்பவறு ோடல்கனளப் ோடியுள்ளைர்.  

 “கூத்தரும் ோைரும் போருைரும் விைலியு 

  மாற்றினடக் காட்சி யுைைத் பதான்றி…..” (பதால்.புைத்தினை 93) 
3.இனசக்கருவிகள் 
 இயற்னகயின் அனசவுகளின் ஊடாகத் பதான்றும் ஓனசகனளச் சங்கத் தமிைர்கள் 
இனசக்கருவிகளிைால் பிைப்பிக்கப்ேடும் ஒலிகளுக்கு ஒப்பிட்டுள்ளைர். உதாரைம் வண்டுகளால் 
துனளயிடப்ேட்ட மூங்கிலின் பமற்புைத்தில் காற்றுப் ேடும்போது எழும் ஒலினயப் புல்ைாங்குைல் ஓனச  
எைவும், பூக்களில் வண்டுகளால் பதன் நுகரப்ேடும் போது  எழும் ஓனச யாழினசயாகவும்,  அருவிகளில் 
எழும்  நீரின்  ஒனச மத்தளத்தின் ஒலியாகவும், கனைமான்கள் ஓடும் போது பிைப்பிக்கப்ேடும் ஒலிகள்  
தாள ஒலியாகவும் கருதிைர். சங்ககாை இனசக்கனைஞர்கள் ேல்வனகப்ேட்ட இனசக்கருவிகனளப் 
ேயன்ேடுத்திைர்.  

 “பதய்வ முைாபவ மாமரம் புட்ேனை”  

 “வாத்தியம் வாசிப்போர் வனகப்ேடுத்து மாற்னை ……”  (புைத்தினை 335) 
 சங்ககாைத்தில் 103 ேண்கனள இனசக்கும் 27 நரம்புகள் பகாண்ட பேரியாழ் மீட்டுேவர்கள் 
பேரும்ோைர்கள் என்றும், 103 ேண்களிலும் குனைந்த ேண்கனள மீட்டுேவரும்,  பசங்பகாட்டியானை 
மீட்டுேவரும் சிறுோைர்கள் என்றும் அனைக்கப்ேட்டைர்.  

 “பதஎந் தீந்பதானடச் சீறியாழ் ோை.”  (புைநானூறு 70) 
4.ஆடற் கனைகள் 
 சங்ககாைத்தில் ேல்பவறுேட்ட  ஆடல்கனைகள் நிகழ்ந்துள்ளை.  னதந்நீராடல், வீரன் பவறியாடல் 
(கிராமிய வழிோட்டின் போது கூத்தர்கள் பசன்று ஆடுவது), பிை ஆடல் கனைகளும்  இடம்பேற்ைை. 
சங்ககாைக் கனை மரபில் ஆடல், ோடல், கூத்துக் கனைகளில்  ஈடுேட்ட பேண்கனள விைலியர், 
ோடினியர் எை அனைத்தைர்.  
4. அறிவாராய்ச்சியியல் சிந்தனைகள்  

 பமனைத்பதய பமய்யியல் வரைாற்றில் நவீை காைம் “அறிவாராய்ச்சியியல் யுகம்” எை 
அனைக்கப்ேட்டது.  அறிவு என்ைால் என்ை? அறிவின் மூைங்கள் எனவ? அறிவுக்கும் நம்பிக்னகக்கும் 
இனடயில் ஏதாவது பதாடர்பு உண்டா? ஏற்புனடய அறினவ எவ்வாறு பேறுவது? அறிவின் ஆக்கத்திற்குச் 
சிந்தனைத் திைன் முக்கியமா? அல்ைது அனுேவம் முக்கியமா? என்ேை ேற்றியும் புை உைகினின்று 
புைன்கள் வாயிைாகப் புகுகின்ை காட்சிகளின்றி அறிவாற்ைல் பதாழிற்ேட இயலுமா? அறிவாற்ைல் 
அனுேவமின்றிப் ேயன்பேறுதல் எவ்வாறு? அறிவாற்ைல் தனித்தன்னமனயக் காைவல்ைதா? சிந்திக்கும் 
திைன் இல்னைபயல் புைக்காட்சிகள் பதாழிற்ேடுதல் எங்ஙைம்? இவ்விரண்டும் பதனவ எனில் எதன் ேங்கு 
பேரிது? என்ைவாைாக அறிவு பதாடர்ோகப் ேல்பவறு விடயங்கள் ஆராயப்ேட்டை. இதற்கு 
வினடயளிக்கும் பநாக்கில் இரு பவறு சிந்தைாக்கூடங்கள் பதாற்ைம் பேற்று (அறிவுமுதல் வாதம், 
அனுேவமுதல் வாதம்) எைத் தத்தமது சிந்தனைனய வளர்த்துச் பசன்ைது.  
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 தமிைர் சிந்தனை மரபில் அறிவாராய்ச்சியியல் பதாடர்ோக மக்களது நினைப்ோட்டினை பநாக்கும் 
போது தமிைர்கள் அறினவப் பேறுவதற்கு ஒரு முனையியனை முன்னவத்திருந்தைர். இது வடபமாழியில் 
பிரமாைங்கள் எை அனைக்கப்ேடுகிைது. அந்தவனகயில் ேத்து வனகயாை அறினவப் பேறும் 
வாயில்கனளத் தமிழியல் சிந்தனையாளர்கள் சுட்டிக்காட்டி அவற்னைக் காட்சி, கருதல், உனர என்ை 
மூன்றினுள் அடக்கிவிடைாம் என்றும் கூறுகின்ைைர். 
 பமனைத்பதயத்தில் உைகத்பதாற்ைத்திற்காை காரைங்கனள ஆராய்ந்த பமய்யியைாளர்கள் நீர், 
பநருப்பு, அணுக்கள், அனேபரான், காற்று, எண்கள், இருப்பு, இருப்பின்னம என்ைவாைாக தமது 
கருத்துக்கனள முன்னவத்தைர். இத்தனகய நினைப்ோட்டினைத் தமிைர் சிந்தனையிலும் கண்டு 
பகாள்ளைாம். இது அவர்களுனடய  அறிவு வளர்ச்சியினை எடுத்துக் காட்டுகிைது.    
உைகம் பதாடர்ோை கருத்துக்கனளத் பதால்காப்பியத்தில் கண்டுபகாள்ளைாம்.  

உதாரைம் “நிைம், தீ, நீர், வளி, விசும்போனடந்தும் 

கைந்த மயக்கம் உைகம்”  (பதால்காப்பியம் :635)  
நீர்நிைம் தீவளி விசும்போ னடந்தும்  
அளந்துகனட அறியினும் அளப்ேருங் குனைனய  
பசஞ்ஞாயிற்றுச் பசைவும் (ேதிற்.30: 1-5) 

எனும் ோடைடிகள் பதால்காப்பியத்னத அடிபயாற்றி உைகம் ேற்றிய வனரயனைகனளக் கூறியுள்ளை.  
முடிவுனர 
 பசம்பமாழி பேசும் தமிைர்கள் தமது வாழ்வியலில் பமய்யியலின் முதன்னமயாை  எண்ைக் 
கருக்களாை பேௌதீக அதீதம், அைகியல், ஒழுக்கவியல், அறிவாராய்ச்சியியல் முதலிய சிந்தனைகனளப் 
ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர் என்ேதனையும் இதனூடாக பமய்யியலில் மதீப்பீடுகனள பமற்பகாள்ளுதல், 
(போருள் சார்ந்த மதிப்பீடுகனள பமற்பகாள்ளாது எண்ைக்கரு சார்ந்த மதீப்பீட்டினைபய 
பமற்பகாள்ளுதல்), ேகுப்ோய்னவ பமற்பகாள்ளுதல், நியமம் கூறுகின்ை தன்னம போன்ைவற்றில் தமிைர்கள் 
எத்தனகயபதாரு நினைப்ோட்டினைக் பகாண்டிருந்தைர் என்ேதனையும் இக்கட்டுனரயின் வாயிைாக  
அறிந்துபகாள்ளைாம். 

உசாவியனவ 

 அம்மன்கிளி முருகதாஸ், 2006, “சங்கக் கவினதயாக்கம் : மரபும் மாற்ைமும்”, குமரன் புத்தக 
இல்ைம், பகாழும்பு.  

 அருைாசைம் மு, 1969, “தமிழ் இைக்கிய வரைாறு”, ஆம் நூற்ைாண்டு, தஞ்னச  
 அைஸ் எம்.எஸ்.எம், 2003,”பமய்யியல் அறிமுக உனரகள்”, கைாசார ேண்ோட்டு வட்டம், 

அஸ்மிைா பகாம்பியூட்டர் என்டர்பினரசஸ், பேராதனை. 
 கிருஸ்ைராஜா பசா, 2000, “இருேதாம் நூற்ைாண்டின் ஒழுக்கவியற் பகாள்னககள் - ஓர் 

அறிமுகம்” ேண்ோடு - இைங்னக, இந்துக் கைாசார அலுவல்கள் தினைக்களம். 
 சிவாைந்தமூர்த்தி க, 2012, “ஒழுக்க நியமங்களும் அதன் நனடமுனைகளும்”, ைங்கா புத்தக சானை, 

பகாழும்பு -12  
 ோைசுப்பிரமணியன் கு.பவ, & ேரிமைம் அ.மா., (உ.ஆ.), 2004, “ேத்துப்ோட்டு, மூைமும் 

உனரயும்”, நியூ பசஞ்சுரி புக்ேவுஸ், பசன்னை. 
 பிபரம்குமார் இ, 2013, “பமனைநாட்டு அைகியல்” (பிபளட்படா முதல் நீட்பஷ வனர), குமரன் 

புத்தக இல்ைம், பகாழும்பு.  
 வில்லியம் லில்லி, 1996, “அைவியல் ஓர் அறிமுகம்”, தமிழ் பவளியீட்டுக் கைகம், தமிழ்நாடு 

இந்தியா. 
 ஜமாகிர் பீ.எம், 2012, “ஒழுக்கவியல் ஓர் அறிமுகம்”, ஈஸ்வரன் புத்தகாையம்.  
 “சங்க இைக்கியமும் சமூகமும்”, 2007, இந்து சமய கைாசார அலுவல்கள் தினைக்களம்.  
 “இந்து கனைக்களஞ்சியம்” பதாகுதி-10, (ே-பேௌ), 2009, இந்து சமய கைாசார அலுவல்கள்  

தினைக்களம். 
 www. Nilacharal.com / karuvoolam / தமிைர் கனைகள் 
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 https:// ta.m.wikipedia.org/wiki/ சங்க காைம் 
 https:// ta.m.wikipedia.org /wiki / சங்ககாைக் கனைகள் 
 www.Vjpremalatha.blogspot.com /புைநானூறு 
 www.ytamizh.com/Tirukulal/kural-1330 
 https://ta.m.wikisorce.org/wiki/உனரநூல்-பமற்பகாள்-ோடல்கள் 
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 நம்பியகப்சபோருள் உணர்த்தும் கல்வி  

 முனைவர் நா.பேமமாைதி 
துனைப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துனை, 

சாரதா கங்காதரன் கல்லூரி, புதுச்பசரி. 

கல்வியும் சமூகமும் 
 போதுவாக ஒரு சமூகத்தின் கல்வி அச்சமூகத்தின் வரைாற்னை அறிய உதவும்.  மனிதன் தன் 
வாழும் காைத்தில் ேல்பவறு வனகயாை பநாக்கங்கனள அனடவதற்கு வழிகாட்டி. கல்விபய ஒரு 
சமூகத்தின் அறிவு வளர்ச்சினயயும், சிந்தனை மரனேயும் நிர்ையிக்கும். மனிதனின் திைனை வளர்க்கவல்ை 
ஒரு மகத்தாை சக்தி.  கல்வி ஒரு சமூகத்தில் பதாடர்ந்து உருவாகி வந்துள்ள அறினவ, ேண்ோட்னட, 
சிந்தனைனய, திைனை, வைங்குவதிலும், அைபநறிகனளயும், விழுமியங்கனளயும் அடுத்தடுத்த 
தனைமுனைக்கும் ோதுகாப்ோைதாக ஆக்குவதற்கும் அவர்கள் னகயிடம் பகாண்டு பசல்லும் இனடயைா 
ஒரு பதாடர் சங்கிலி எைைாம்.  தம் முன்பைார்களிடமிருந்து இளம் தனைமுனையிைருக்குக் பகாடுத்து 
வரும் ேை உள்ளீடுகனளக் (Inputs) கல்வி தன்ைகத்பத பகாண்டதாகும்.  
 இன்றும் கல்வி மனிதர்கனள பமம்ேடுத்தி மனிதனின் முன்பைற்ைத்திற்கும், பசல்வாக்கிற்கும் 
பதனவயாை கருவியாக இருப்ேனதக் காண்கிபைாம். அன்னைய மனிதனின் வாழ்வுக்கும், வளத்திற்கும் 
அவர்களின் ஆட்சி பமன்னமக்கும் மூைமாக இருந்தது கல்வியின் பின்புைம்தான்.  அரசன் மிகுந்த 
அறிவுனடயவைாக விளங்கிைால் தான் உைகம் பமம்ேடும்.  கல்வி அறிவு இல்ைாமல் அறியானம 
நிரம்பியவைாக இருந்தால் உைகம் பகட்டழியும் என்ேனதப் பின்வரும் புைப்ோடல் சுட்டிக்காட்டுகிைது. 
 அறிவுனட பவந்தன் பநறிஅறிந்து பகாளிபை 
 பகாடி யாத்து நாடுபேரிது நந்தும் 

பமல்லியன் கிைவன் ஆகி (புைம்.184: 5 - 7) 
கல்வி - விளக்கம் 
 கல்வி என்ை பசால் காைத்திற்கு ஏற்ைவாறு ேல்பவறு போருளில் வைங்கப்ேட்டு வந்துள்ளது. 
மனிதனின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் அனைத்துத் துனைகளிலும் கல்வியாைது ஊடுருவி உள்ளது. கல்விக்கு 
கற்ைல், கற்னக, கல்வியறிவு, வித்னத, ேயிற்சி, நூல் எைப் ேை போருள்கனளத் தருகின்ைது தமிழ் 
பைக்சிகன்.  Education எனும் பசால் Educare எனும்  இைத்தீன் பமாழிச் பசால்லிலிருந்து 
பேைப்ேட்டது(A.S.Seetharamu, Philosophies of Education (1989-11). Educare என்ேதன் போருள் 
விளக்கம் பவளிக்பகாைர்தல் ஆகும்.  இதனைபய தான் மாைவர்களின் நற்ேண்புகனள 
பவளிக்பகாைர்தல் என்று விபவகாைந்தரும் கூறுவார். கல்வி என்ேது தவk; முதைாகிய அகக்கருவிகளின் 
பசயற்றிைம் என்கிைார் பேராசிரியர். 

“கல்வி தறுகண் இனசனம பகானடபயைச் 

பசால்ைப் ேட்ட பேருமிதம் நான்பக” (பதால். போருள். பமய். 9) 

“பவண்டிய கல்வி யாண்டுமூன்று இைவாது” (பதால். போருள். கற். 47) 

“ஓதல் ேனகபய தூதுஇனவ பிரிபவ” (பதால். போருள். அகத்.27) 

“அவற்றுள், 

ஓதலும் தூதும் உயர்ந்பதார் பமை” (பதால். போருள். அகத்.28)  
என்று பேருமிதம் குறித்த பமய்ப்ோட்டினை விளக்கும் போருட்டும் அக்காைக் கல்வி மரனேக் குறிக்கும் 
ஓதல் என்ை பசால் ேை இடங்களில் வந்திருப்ேதனைக் கல்வி, ஓதல் எனும் இரண்டு பசாற்களும் ஒரு 
போருள் குறித்த பசால்ைாகபவ ேயன்ேடுத்தியுள்ளார். 

ஆரம்ேகாைக் கல்வி முனை குருசீடர் கல்விமுனை (Teacher Central Education) எை 
அனைக்கப்ேடும்.  குரு பசால்லும் பசால் ஒவ்பவான்னையும் சீடன் மீண்டும் மீண்டும் மைைம் பசய்யும் 
நினை காைப்ேட்டது.  எைபவ கல்வி, ஓதல் என்ை பசாற்கள் ஒலித்தல் (Sound) எனும் போருளிபைபய 
வந்துள்ளை. எைபவ நன்கு வளர்ச்சியனடந்த காைத்திபைபய கல்வி ஒலித்தலுடன் பதாடர்புனடயதாக 
இருந்துள்ளதால் இச்பசால்லின் பதாற்ைம் ஒலித்தலுடன் பதாடர்பு பகாண்டுள்ளது எைைாம். 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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 இன்னைய பதாழில்நுட்ே யுகத்தில் நன்கு வளர்ந்துவிட்ட அறிவியல்சார் கல்வி கற்பிக்கப்ேட்டு 
வருகிைது.  கற்பித்தலில் ேை மாற்ைங்கள் ஏற்ேட்டாலும், கற்பித்தலுக்காை கருவிகள் போதுமாைதாக 
இல்னை.  பதாடக்க காைத்தில் கல்வி என்ேது ஒலித்தலின் மூைம் மட்டுபம கற்ைல் என்ேது 
ேரிமாைப்ேட்டது என்ேதில் ஐயமில்னை.  இத்தனகய உயர்ந்த கல்வினய நாற்கவிராசர், தான் இயற்றிய 
நம்பியகப்போருளில் எங்ஙைம் சுட்டியுள்ளார் என்ேனத பநாக்குவபத இக்கட்டுனரயின் பநாக்கம். 
நாற்கவிராசர் 
 இவர் னசை சமயத்னதச் சார்ந்தவர் என்ேனதப் ோயிரத்தின்வழி அறியமுடிகிைது.  நம்பி நயிைார் 
என்ை இயற்பேயர் பகாண்ட இவர் ோண்டி நாட்டுத் திருப்புள்ளியங்குடியில் வாழ்ந்த உய்ய வந்தார் என்ை 
முத்தமிழ் ஆசானுனடய மகைார்.  ஆசு, மதுரம், சித்திரம், வித்தாரம் என்னும் நால்வனகக் கவிகனளயும் 
ோடவல்ைவராதலின் இவர் நாற்கவிராச நம்பி எைச் சிைப்புப் பேயர் பேற்ைார்.  இவரது காைம் 
கி.பி.12ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதியும் 13ஆம் நூற்ைாண்டின் பதாடக்கமுமாை ோண்டியன் குைபசகரன் 
காைமாகும்.  பதால்காப்பியத்னதயும், சங்க இைக்கியத்னதயும் இனையைார் களவியலுனரனயயும் நன்கு 
ஆராய்ந்து அவற்றுள் வகுத்துக் கூைப்ேட்ட தகவல்கனளத் பதாகுத்துச் சுருக்கமாக இந்நூனைச் 
பசய்துள்ளார். அகத்தினையியல், களவியல், வனரவியல், கற்பியல், ஒழிபியல் எை ஐந்தாகப் ேகுத்து 
பமாத்தம் 252 நூற்ோக்களில் அகப்போருட் பசய்திகனளச் பசால்லிச் பசன்றுள்ளார்.  இவபர இந்நூலுக்கு 
உனரனயயும் எழுதியுள்ளார். 

 “மனிதரும் பதவரும் துதிக்க, முக்குனடயின்கீழ்ச் சிங்கம் சுமந்த போற்கட்டிலில் மதிமூன்றும் 
கவிய, உதய மனையில் இளஞாயிறு ஒன்று இருந்தாற்போை அைபகாடு விளங்கியவனும், பமய்ப்போருனள 
அருளிச் பசய்தவனுமாை அருகபதவைது திருவடினயச் பசர்ந்த திருப்புள்ளியங்குடி உய்ய வந்தான் என்னும் 
ஆசிரியனுக்கு னமந்தைாய்த் பதான்றி ஆரியம் தமிழ் என்னும் இரண்டற்கும் தனைவைாகவும் உள்ள 
ோற்கடல் போன்ை ேல்புகனைப் ேரப்பிய நாற்கவிராச நம்பி என்ை பேயருனடயவன் ஆவான்” என்று 
சிைப்புப் ோயிரம் ோடியுள்ளைர். ஆைால் சிைப்புப் ோயிரம் ோடியவர் யார் எை அறியமுடியவில்னை. 
சமயக் கல்வி 
 பதாடக்க காைத்தில் அந்தைர்களுக்கு மிகுந்த மதிப்பு வைங்கப்ேட்டிருந்தது.  அவர்கனளக் 
கல்வியாளர் எைப் போற்றியுனரத்துள்ளைர். மனைநூல்கனளக் கற்றுைர்ந்து ேைருக்கும் ேயன் நல்கும் 
ேணினய அந்தைர்கள்; பசய்துள்ளைர். 

  “ஓதல் முதைா ஓதிய ஐந்தினும் 

 பிரிபவான் அழுங்கற்கும் உரிய ைாகும்” (நம்பி.அகத்.86) 
என்ேதில் பிரிவு ேற்றி அகத்தினையில் உனரக்கும்போது கல்வி ேயிலுதல் முதைாக ஓதற்பிரிவு, நாடுகாவல், 
தூதிற்பிரிவு, துனைவயிற்பிரிவு, போருள்வயிற் பிரிவு எை ஐந்துக்கும் தனைவன் பிரிந்து பசல்வான் எைச் 
பசால்லுமிடத்தில் ஓதற் பிரிவு என்ேது பவதம் ஓதுதல் என்னும் கல்வி காரைமாகப் பிரியும் பிரிவு.  இது 
அந்தைர், அரசர், னவசிகர் என்னும் மூவனக வருைத்தார்க்கும் உரியது என்றும், 

  “ஓதற் பைாழிலுரித் துயர்ந்பதார் மூவர்க்கும்” 

 “அல்ைாக் கல்வி எல்ைார்க்கும் உரித்பத”  (நம்பி. அகத். 69,70) 
பவதம் அல்ைாத பிை கல்வி நான்கு வருைத்தார்க்கும் உரியது என்றும் கூறுவர். இதில் அல்ைாக் கல்வி 
என்ேது பவதக் கல்வியல்ைாத பிை கல்வி. அஃதாவது, ேனடக்கைம் ேயிைல், யானை, பதர், குதினர 
முதலியை ஊர்தல் என்ேர்.  இதில் அந்தைர் தவிரப் பிைரும் கல்வி ேயின்ைைர் என்ேனதயும் 
அக்காைத்தில் அந்தைர்களால் மட்டுபம சமயப் ேனடப்புகள் காக்கப்ேட்டை எைவும், சமயக் கல்வி 
முனையாகக் கற்பிக்கப்ேட்டது எைவும் பதரியவருகிைது.  இக்கூற்றுக்குப் பின்வரும் சங்க அடிகனளச் 
சான்ைாகக் காட்டைாம். 

“மனைநவில் அந்தைர் நுவைவும் ேடுபம” (புைநானூறு 1:6) 

  “நான்மனை முனிவர்” (புைநானூறு 6:20) 

  “பவத பவள்வித் பதாழின்” (புைநானூறு 224:9) 
பமலும், 

“ஓதலும் தூதும் உயர்ந்பதார் பமை” 
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 எைத் பதால்காப்பியர் சுட்டும் இடத்தில், ஓதல் என்ை பசால் அக்காைத்தின் அடிப்ேனடக் 
கல்விமுனைனயபய குறித்துள்ளது. இதனை உறுதிப்ேடுத்தும் வனகயில் ஔனவயாரின் “ஓதாமல் ஒருநாளும் 
இருக்க பவண்டாம்” என்னும் ோடைடியும் அனமந்துள்ளது. அனைத்துச் சமூகத்திைருக்கும் போதுவாகபவ 
ஔனவயார் பமாழிந்துள்ளனதக் காணும்போது, அக்காைக் கல்வி ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவிைருக்கு 
மட்டுமாைதாக இல்னை என்ேனத உைரமுடிகின்ைது. இதன்வழி அக்காைக் கல்விமுனையில் வருைப் 
ோகுோடு ஆளுனம பசலுத்துகின்ை ஒன்ைாக இல்னை என்ேனத நம்மால் அறியமுடிகிைது. பின்ைாளில் 
இக்கருத்தில் மாற்ைங்கள் நிகழ்துள்ளனதயும் உைரமுடிகின்ைது. 
குருகுைக் கல்வி  

அக்காைத்தில் குருவுக்கு உதவியாக அருகில் இருந்தும்> பதனவயாை போருட்கனளத் தந்தும் 
குருவிடம் கல்வி ேயின்ைனதப் புைநானூற்ைால் அறியமுடிகின்ைது.  

  “உற்றுழி உதவியும் உறுபோருள் பகாடுத்தும் 

 பிற்னைநினை முனியாது கற்ைல் நன்பை”   (புைநானூறு 183:1-2) 
 அங்ஙைம் பகாடுத்துg; ேயிலுதலுக்குj; தனைவன் தனைவினய விட்டுப் பிரிந்து பசல்ை பநர்ந்தது. 
கற்புf; காைத்தில் நிகழும் பிரிவின் வனகயில், 

  “இல்வாழ்க்னகபய ேரத்னதயிற் பிரிபவ 
ஓதற் பிரிபவ காவற் பிரிபவ 

 தூதிற் பிரிபவ துனைவயிற் பிரிபவ 
 போருள்வயிற் பிரிபவைப் போருந்திய ஏழும் 

 வளமலி கற்பின் கிளவித் பதானகபய”  (நம்பி. 201) 
என்ேதில் இல்வாழ்க்னகயில், ேரத்னதயிற்பிரிவு, ஓதற்பிரிவு, காவற்பிரிவு, தூதிற்பிரிவு, துனைவயிற் பிரிவு, 
போருள்வயிற் பிரிவு எைப் போருந்துகின்ை ஏழும் வரும்.  இதில் ஓதற்பிரிவு என்ேது கல்வி காரைமாகப் 
பிரியும் பிரிவு. இப்பிரிவிற்காை காைவனரயனைனயயும் நாற்கவிராச நம்பி கீழ்வருமாறு சுட்டுகின்ைார். 

  “ஓதற் பிரிவுனடத் பதாருமூன் றியாண்பட” (நம்பி. 89) 
என்ேதில் ஓதற்பிரிவு மூன்ைாண்டு எல்னைனய உனடயது.  பிை பிரிவுகள் ஓராண்டுக்கு உரியை. இங்ஙைம் 
கல்விக்காகப் பிரியும் தனைவன் கல்வி முதைாகிய எல்ைா வினைகளுக்கும் தனைவன் தனைவியிடம் 
பசால்லியும் பசால்ைாமலும் பிரிவான்  என்ேனத, 

“கல்வி முதைாக எல்ைா வினைக்குஞ் 
 பசால்லி அகைலுஞ் பசால்ைா தகைலும் 

 உரியன் கிைபவான் பேருமனைக் கிைத்திக்கு”        (நம்பி. 80) 
 என்று சுட்டுகிைார் நம்பி.  ஏபைனில் குருகுைக் கல்விNa ேைங்காைத்தில் ேண்ோட்னடயும் இைக்கியr; 
பசல்வத்னதயும் கனை மாட்சினயயும் அரசியல் ஒழுக்கங்கனளயும் ஆய்வியல் திைனையும் அறிவதற்கு 
வாய்ப்ேளித்தது. அதற்கு இல்ைை வாழ்க்னக இனடயூைாக இருந்துவிடf; கூடாது என்ேதற்காகg; பிரிவு 
பமற்பகாண்டிருக்கைாம். இந்த மூன்ைாண்டு காைப் பிரிவில், 

“ஓதற் ககன்பைான் ஒழிந்தினட மீண்டு 

போதற் கினயயவும் புைம்ேவும் பேைாஅன்”           (நம்பி. 92) 
தனைவினய விட்டு ஓதற்குப் பிரிந்த தனைவன் அவ்பவாதனைத் தவிர்j;து இனடயிட்டு மீண்டு வருதலும், 
ஓதுகின்ை இடத்தில் தனைவினய நினைj;துg; புைம்ேலும் கூடாது என்கிைார். ஏபைனில் அக்காைத்தில் 
‘இளனமயில் கல்’ என்னும் உயர்பநறி சான்பைார் பேருமக்களால் வற்புறுத்தப்ேட்டது.  இளம் வயதில் 
கற்காதவன் மிகவும் இரங்கத் தக்கவைாவான். இது அரசர் முதல் அனைவருக்கும் உைர்த்திய 
அைவுனரயாகும்.  அறியானம என்னும் அவை நினையிலிருந்து விடுேடக் கல்வி என்னும் கருவினயக் 
னகயிபைடுக்க முனைந்தைர். ஆைால் தனைவியாைவள்,     

  “பிரிவறி வுறுத்தல் பிரிவுடன் ேடானம  
 பிரிவுடன் ேடுத்தல் பிரிவுடன் ேடுதல்  

பிரிவுழிக் கைங்கல் வன்புனை வன்போனை 
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 வருவழிக் கைங்கல் வந்துழி மகிழ்ச்சிபயன் 
பைாருனமயிற் கூறிய பவான்ேது வனகய  

 கல்வி முதைா பவல்ைாப் பிரிவும்”          (நம்பி. 209) 
என்ேதில் 1. கல்விக்குரிய பிரினவத் தனைவைால் உைர்ந்த பதாழி தனைவிக்கு உைர்த்தல் 2. தனைவன் 
கல்விக்குப் பிரிந்தவிடத்துத் தனைவி கார்ப்ேருவம் கண்டு புைம்ேல் 3. ஓதற்குத் தனைவன் பிரிந்த போது 
கார்ப்ேருவம் கண்டு வருந்திய தனைவினயத் பதாழி ஆற்றுவித்தல் எைத் தனைவி ேை நினைகளில் புைம்பிக் 
காைங் கடத்துவாள்.  ஏபைனில் அக்காைத்தில் பேண்கள் கல்விக்காகப் பிரிதல் என்ேது இல்னை. 
கல்வியின் பமன்னமயினை உைரானமயிைால் ேை நினையில் புைம்ேக் கூடியவளாக இருந்திருக்கின்ைாள்.  
கல்ைாபதாரும் தனகசான்ை மனிதராய் வாழ்ந்த இப்பூமியில் கற்ேது னகம்மண் அளவாயினும் ‘பசய்வை 
திருந்தச் பசய்’ என்னும் ேைபமாழிக்பகற்ைவாறு அக்கல்வினய முழுனமயாகக் கற்க முற்ேட்டைர். 
 பதால்காப்பிய காைந்பதாட்பட கல்வி னமயப் ோடம், விளிம்புநினைப் ோடம் எை இருபவறு 
நினையில் இயங்கி வந்துள்ள நினைனய நம்பியகப்போருளிலும் காை முடிகின்ைது.    
முடிவுனர 
 நம்பியகப்போருனளக் கல்வியியல் பநாக்கில் அணுகியதன் வாயிைாக அகத்தினைக் கல்வியின் 
முக்கியதுவத்னதயும் வடபமாழி சார்ந்த கல்வி தமிைகத்தில் னமயங் பகாண்டுள்ளனமயும் பதரிந்து 
பகாள்ள முடிந்தது.  னமயமாக விளங்கிய வடபமாழி சார்ந்த கல்விக்கு இனையாகத் தமிழ்மரபு சார்ந்த 
கல்வி சங்கத் தமிைர்களின் வாழ்க்னக வீரம், காதல் என்ை ேண்ோட்டுக; கூறுகளில் மட்டும் அனமயாமல், 
அைம் தவைானம, பேரிபயானர மதித்தல், கற்ைவனர வைங்குதல், ஒழுக்கத்னதக் கற்றுக் பகாடுத்தல் 
போன்ைவற்றின் கைனவயாக அவர்களின் வாழ்வு வடபமாழி சார்ந்த கல்விக்கு விளிம்பில் இயங்கி வந்தனத 
அறியைாம்.  இன்னைய கல்வியும் இவ்வாறுதான் பசயல்ேடுகிைது.  தாய்பமாழிவழிக் கல்வி விளிம்பிலும், 
பவற்றுபமாழிக் கல்வி அதாவது அந்நிய பமாழிக் கல்வி னமயத்திலும் இயங்கிக் பகாண்டிருக்கின்ைது 
என்ேது உண்னமபய! 
துனைநூல்கள் 

 பதால்காப்பியம், கைக பவளியீடு. 
 புைநானூறு, கைக பவளியீடு. 
 நம்பியகப்போருள், கைக பவளியீடு. 
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விகசட கல்வியின் முக்கியத்துவமும், 
விதைத்திறைோை விகசட கல்வி வழங்குவதில் 
நிறுவைங்கள் எதிர்சகோள்ளும் சவோல்களும் 

 
Shandru Mariyadas (Lecturer- prob), 

Faculty of Arts and Culture, Dept. of Education and Childcare, 
Eastern University, Srilanka. chandrumariyadas@yahoo.com  

ஆய்வுச்சுருக்கம் (Abstract) 
 விபசட கல்வி எை அனைக்கப்ேடுவது தற்போது உட்ேடுத்துனகக்கல்வி எை பிரேல்யம் பேற்றுக் 
காைப்ேடுகின்ைது. இக்கல்வி முனையாைது குனைோடுகனளயுனடய விபசட பதனவகனள பவண்டி நிற்கும் 
மாற்றுத்திைைாளிகளது ஆற்ைல்கனள வளர்க்க உதவுகின்ை ஒரு கல்வி முனையாகும். அந்தவனகயில் 
பிள்னளகள் அனைவருபம ஏதாவது குனைோடுகனளக் பகாண்டிருப்ேது வைனமயாைதாகும். இதனைப் 
போக்கியவாறு கல்வி வைங்க பவண்டியது கல்வித்துனையில் உள்ளவர்களிைதும் பேற்பைார்களிைதும் 
தனையாய கடனமயாகும். இந்தக் குனைோடுகனளக் பகாண்டு பிள்னளகனள ஒதுக்கிவிட முடியாது. 
எைபவ இவர்களுக்குக் கல்வி வைங்குவபத விபசட கல்வியாகும். சாதாரை வகுப்ேனைச் 
பசயற்ோடுகளூடாகத் தமது கற்ைல் பசயற்ோடுகனள பமற்பகாள்ள முடியாதவர்கள் அல்ைது அவ்வாறு 
பமற்பகாள்வதில் இடர்ோடுகனள எதிர்பகாள்ேவர்கள் விபஷட பதனவயுனடய சிைார்களாகக் 
கருதப்ேடுவர். இவர்கள் சாதாரை பிள்னளகளிலும் ோர்க்க உடல், மைபவழுச்சிப் ேண்புகளில் அதிக 
பவறுோடு பகாண்டவர்களாகக் காைப்ேடுவர். இவர்களுக்கு பமனைநாடுகளில் விபசடமாை 
ோடசானைகள் அல்ைது விபசடமாை வகுப்புகள் உள்ளை. எனினும் இைங்னக நாட்டில் சாதாரை 
வகுப்ேனைகளிபைபய அவர்கள் னவக்கப்ேடுகின்ைைர். இவர்கள் மாறுேட்ட நடத்னதக் பகாைத்னத 
பவளிக்காட்டுேவர்களாக காைப்ேடுவதால் இவர்கனளச் சாதாரை மாைவர்களுக்குக் கற்பித்தனை 
பமற்பகாள்வது போன்று கற்பித்தலுக்கு உட்ேடுத்த முடியாது. இவர்கள் உடல், உள ரீதியாகப் பின்தங்கிய 
நினையில் காைப்ேடுகின்ைைர். இவர்களது விபசட கல்வி பதாடர்ோக தற்போது உைகளாவிய ரீதியில் 
முக்கிய கவைம் பசலுத்தப்ேட்டு வருகின்ைனம குறிப்பிடத்தக்கது. மாற்றுத்திைன்கனளயுனடய 
மாைவர்களுக்காை கல்வி மட்டுமன்றி ஆசிரியர்களுக்காை ேயிற்சிகனளயும், இம்மாைவர்களது சூைல் 
மற்றும் சுகாதார வசதிகனளயும் பமம்ேடுத்தும் திட்டங்கனளயும் நனடமுனைப்ேடுத்தி வருகின்ைைர். 
தற்போது இைங்னகயிலும் இது போன்று முக்கிய கவைம் பசலுத்தப்ேடுவபதாடு அரச நிறுவைங்கள் 
மற்றும் அரச சார்ேற்ை நிறுவைங்களும் பவளிநாட்டு நிதியுதவியுடன் ேல்பவறு பசனவகனள வைங்கி 
வருகின்ைை. இந்தவனகயில் மட்டக்களப்பு மண்முனை வடக்கு பிரபதச பிரிவிலுள்ள 
மாற்றுத்திைைாளிகளுக்குக் கல்வி வைங்கும் விபசட கல்வி நிறுவைங்கள் விபசட பதனவயுனடய 
மாைவர்களுக்காக எத்தனகய கற்பித்தல் மற்றும் ேராமரிப்பு முனைகனள  பமற்பகாள்கின்ைை என்ேனத 
ஆராய்ந்து பவளிப்ேடுத்தும் போருட்டு இவ்வாய்வு பமற்பகாள்ளப்ேட்டுள்ளது. 
திைவுச் பசாற்கள் : வினைத்திைன், விபசட கல்வி, உட்ேடுத்துனகக் கல்வி, விபசட கல்வி நிறுவைங்கள்.  
1.அறிமுகம் (Introduction) 
 நவீை உைகில் மாறி வருகின்ை சமூக மாற்ைங்களுக்பகற்ேவும், சமகாைத் பதனவகளுக்பகற்ேவும், 
போட்டிச் சந்னத நினைனமகளுக்பகற்ேவும் சமூகத்தின் சகை பிரிவிைர்களுக்கும் சமமாை கல்வி வைங்க 
பவண்டிய நினை உருவாகியுள்ளது. உைகக் கல்விச் சிந்தனையாக அறிவதற்குக் கற்ைல், ஆக்குவதற்குக் 
கற்ைல், ஆவதற்குக் கற்ைல், கற்ைலுக்காகக் கற்ைல் போன்ை எண்ைக்கருக்கள் பதாற்ைம் பேற்றுக் கல்வி 
இைக்குகள் மாற்ைம் பேற்று வருகின்ைை (Unesco,2002). இந்த வனகயிபைபய மாற்றுத் திைைாளிகளுக்காை 
கல்வியின் அவசியமும் முக்கியத்துவமும் இன்று கல்விப்புைத்தில் முதன்னம பேறுகின்ைது. உைபகங்கும் 
கல்வி துரிதகதியில் மிகப் ேரவைாக மாற்ைமனடந்தும் வளர்ச்சியனடந்தும் வருகின்ைது. இக்காைகட்டத்தில் 
கல்வியின் முக்கியத்துவம் பேருகி வருகின்ைது. எைபவ மாைவர்கள் பதாடர்ந்து கற்ைல் அறிவு, திைன், 
மைப்ோங்கில் வளர்ச்சி பேைவும், சமூகத்தில் நல்மனிதைாகவும், தானும் சமூகத்தில் ஓர் அங்கத்தவன் 
எனும் உைர்வுடன் வாைவும் பசவிப்புைைற்பைார், விழிப்புைைற்பைார், மந்தப் புத்தியுனடபயார், உடல் 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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ஊைமுற்பைார் போன்ை மாற்ைத்திைனுனடபயார் கல்வி பேை பவண்டியது அவசியமாைதுடன் அதற்காை 
வாய்ப்புக்கனளக் கல்விச் சமூகம் பமற்பகாள்ள பவண்டியது காைத்தின் பதனவயாகின்ைது. (நிகம் 
கல்விமாணிப் ேட்டக் கற்னகபநறி, சிைப்புமைர் 2002 - 2004) சகைரும் கல்வினயப் பேறும் உரினம 
உள்ளவர்கபள. ஆகபவ மாற்றுத்திைன் பகாண்ட நேர் தைது திைனமகனளயும் அபிைானசகனளயும் 
அபிவிருத்தி பசய்வதற்கும் பதனவயாை மருத்துவ பசனவகனளப் பேற்றுக் பகாள்வதற்குக் கல்வி, ேயிற்சி, 
புைர்வாழ்வு மற்றும் போதனைகள் போன்ைவற்னைப் பேற்றுக் பகாள்வதற்கும் உரிiயுனடபயாராவர். 
பசவிப்புைன் அற்பைார், விழிப்புைைற்பைார், உடல் குனைோடுனடபயார் போது வாழ்க்னகக்கும் பதாழில் 
நினையங்களுக்கும் ஒன்றினைவனத இைக்காகக் பகாண்டு சகை கல்வி, ேயிற்சி மற்றும் கைாச்சார 
பவனைத்திட்டங்கனள ஒழுங்கனமத்தல் பவண்டும். அவ்வாறு ஒன்றினைத்தல் மிகவும் ஆரம்ே 
நினையிபைபய இடம்பேை பவண்டும். ஒவ்பவாரு தனிநேரிைதும் தனிப்ேட்ட சந்தர்ப்ேங்களுக்கு ஏற்ைவாறு 
கல்வி மற்றும் பதாழில் ேயிற்சி பவனைத்திட்டங்கனள முன்பைடுத்தல் பவண்டும்.  
 மாற்றுத் திைனுனடய மாைவர்கனளச் சாதாரை மாைவர்களுடன் ோடசானைகளில் இனைத்துக் 
கற்பித்தல் பசயற்ோட்னட முன்பைடுத்தல் என்ேது மாற்றுத்திைனுனடய மாைவர்கனளப் போறுத்தமட்டில் 
அவர்களின் மீதாை கவனிப்பு மிகக் குனைவாகபவ இருக்கும். மாற்றுத்திைனுனடய மாைவர்கள் ஏனைய 
சாதாரை மாைவர்கனள விட மாறுேட்ட பசயற்ோட்னட பவளிக் காட்டுேவர்களாகபவ காைப்ேடுவர். 
விபசடமாக கவனித்து அவர்கனள ேரிபசாதனைக்கு உட்ேடுத்தி அவர்களது பதனவகனள கண்டறிந்து 
அவர்களுக்கு ஏற்ே கல்வினய வைங்குவபதாடு புைர்வாழ்வு, பதாழில் ேயிற்சி போன்ைவற்னையும் வைங்க 
பவண்டியுள்ளது. இவ்வாைாை கல்வினய சாதாரை மாைவர்களுடன் னவத்து வைங்குவது என்ேது 
சாத்தியமாை விடயமல்ை. பமலும் மாற்றுத்திைனுனடய மாைவர்கள் போதுவாக தங்கியிருந்து கற்ைனை 
பமற்பகாள்வது சிைந்ததாக கருதப்ேடுகிைது. பமலும்; மாற்ைத்திைனுனடபயாருக்கு கற்பிக்கின்ை ஆசிரியர்கள் 
விபசட கல்வி பதாடர்ோை பூரை அறிவுனடபயார்களாகவும் இருக்க பவண்டும். (சிவகுமார், 2007) ஒரு 
மாைவன் ஆரம்ேக் கல்வினயக் கட்டாயம் கற்க பவண்டும் என்ேது ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவர் சாசைத்தின் 
யாப்புனரயில் கூைப்ேட்டுள்ளதுடன் இது சிறுவர்களின் உரினமயுமாகும். இதைடிப்ேனடயிபை 
இைங்னகயில் 5-14 வயது வனரயாை சிறுவர்கட்குக் கட்டாயக் கல்வி அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. 
(Unesco:1999) சாதாரை மாைவர்களுடன் மாற்றுத்திைனுனடய பிள்னளகள் பசர்ந்து கற்ைனை 
பமற்பகாள்ளும்போது அக்கற்ைல் பசயற்ோட்டுக்கு ஈடுபகாடுக்க முடியாமல் அவர்கள் கற்ைல் 
பசயற்ோட்டிலிருந்து ஓரங்கட்டப்ேட்டு ஒதுங்கிக் பகாள்ளும் நினையும் உருவாகைாம்.  
2. ஆய்வுப் பின்ைணியும் நியாயப்ோடும்  
 பமற்ேடி விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள்  மாற்றுத்திைனுனடபயாரின் கல்வியில் பசலுத்தும் 
ேங்களிப்புப் ேற்றியதாை இவ்வாய்வு விபசட கல்வினய பவண்டி நிற்கின்ை மாைவர்கனள னமயப்ேடுத்தி 
பமற்பகாள்ளப்ேடவுள்ளது. அதாவது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 5914 விபசட பதனவயுனடய 
பிள்னளகள் இருப்ேதாக மாவட்டக் காரியாைய புள்ளிவிவர அறிக்னக குறிப்பிட்டுக் காட்டுகின்ைது. 
ஆைால் 5914 மாைவர்களும் கல்வினயப் பேைவும் இல்னை, அதற்காை வசதிவாய்ப்புக்கள் கினடக்கவும் 
இல்னை. இதற்காை காரைம் சமூகத்தில் விபசட கல்வி பதாடர்ோை அறிவு இன்னமபயயாகும். எைபவ 
இவ்வாய்வின் ஊடாக விபசட கல்வி என்ைால் என்ை என்ேனத ஓரளவுக்பகனும் எடுத்துக் கூறி விபசட 
பதனவயுனடய பிள்னளகளுக்குக் கல்வினய பேற்றுக் பகாடுக்கப் பேற்பைானர விழிப்பூட்டைாம். பமலும் 
இம்மாவட்டத்னதப் போறுத்தமட்டில் விபசட கல்வி பதாடர்ோக இதுவனர பேரும்ோலும் ஆய்வுகள் 
பமற்பகாள்ளப்ேடவில்னை. ஆதைால் இவ்வாைாை புதிய ஆய்வுகனளச் பசய்வதைால் சமூகம் ேை 
நன்னமகனள அனடயக் கூடியதாக இருக்கும் என்ை எதிர்ோர்ப்பின் அடிப்ேனடயிலும் இவ்வாய்வு 
பசய்யப்ேடுகின்ைது.  
3. ஆய்வு பநாக்கம் (Objectives) 
 1. பிரபதசத்திலுள்ள விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கனள இைங்காண்ேதுடன் அனவ 
மாற்றுத்திைன் உனடபயாருக்கு எவ்வனகயாை கல்வி வைங்குகின்ைை என்ேனத அறிதல். 
 2. குனைோடுகளுக்பகற்ே, கற்ைல் கற்பித்தல் பசயற்ோடுகள் போருத்தமாை ஆசிரியர்களாலும் 
போருத்தமாை சாதைங்கள் மூைமாகவும் பமற்பகாள்ளப்ேடுகின்ைைவா என்ேனத அறிதல். 
 3. விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்களில் உள்ள ஆசிரியர்கள், மாைவர்கள், பேற்பைார்கள் 
இனடபய காைப்ேடும் இனடயூடாட்டத்னதயும் அந்நிறுவைங்களுக்குச் சமூகத்தால் வைங்கப்ேடும் 
ஒத்துனைப்புக்கனளயும் இைங்காைல். 

http://www.inamtamil.com/


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   56 

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

November 2017, Issue:11 www.inamtamil.com 

 4. நிறுவைங்கள் எதிர்பநாக்கும் பிரச்சினைகனளயும் அவற்றுக்காை காரைங்கனளயும் கண்டறிதல். 
4. ஆய்வுப் பிரச்சினைகள் (Research Problems) 
 1. ஆய்வுப் பிரபதசத்தில் மாற்றுத்திைன் பகாண்ட பிள்னளகள் அதிகமாகக் காைப்ேடுகின்ைைர். 
ஆைால் அவர்களுக்காை விபசட கல்வினய வைங்கும் நிறுவைங்கள் குனைவாகபவ காைப்ேடுகின்ைை. 
 2. விபசட பதனவயுனடய பிள்னளகளின் பேற்பைாருக்குத் தமது பிள்னளகளுக்குக் கல்வி வைங்க 
பவண்டும் என்ை அக்கனையின்னம. 
 3. பேற்பைாருக்கு விபசட கல்வி பதாடர்ோை புரிதலின்னம. 
 4. பேற்பைாருக்குப் பிள்னளகளின் குனைோடுகனள பவளிப்ேடுத்தி விபசட கல்வி வைங்கும் 
நிறுவைங்களுக்குத் தமது பிள்னளகனள அனுப்ே விருப்ேமின்னம. 
 5. அனைவருக்கும் கல்வி, கட்டாயக் கல்வி என்ை கல்விக் பகாள்னககனளப் பேற்பைார் ஏற்று 
நடக்கானம. 
 6. விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்களுக்குப் போதிய வளங்கள், ஒத்துனைப்புக் கினடயானம. 
5. ஆய்வு முனையியல் (Methodology) 
 இவ்வாய்வாைது நிகழ்காை உண்னம நினைனமகனள ஆராய்ந்து சரியாை தகவல்கனள அளிக்கும் 
விமர்சை முனையாக உள்ளனமயால் அளனவநினை ஆய்வாக உள்ளது. அந்தவனகயில் மண்முனை வடக்குப் 
பிரபதசத்தில் விபசட கல்வினய வைங்கும் நிறுவைங்கள் மாற்றுத்திைனுனடய பிள்னளகளின் கல்வியில் 
எவ்வாைாை ேங்களிப்புகனள வைங்குகின்ைை போன்ை நிகழ்காை உண்னம நினைகனள ஆராய்ந்து அனவ 
பதாடர்ோை தகவல்கனள பவளிப்ேடுத்தும் ஆய்வாக உள்ளது. பமலும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட 
மண்முனை வடக்குப் பிரபதசத்திலுள்ள மாற்றுத்திைைாளிகளுக்குக் கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் 
ஒவ்பவான்றிைதும் கல்வி நடவடிக்னககனளத் தனித்தனியாக பநாக்கி, உண்னம நினைகனள 
பவளிப்ேடுத்துவபதாடு அனைத்து நிறுவைங்கனளயும் போதுவாை ஒரு பநாக்குடன் பநாக்கி உண்னமனய 
பவளிப்ேடுத்துவதாக அனமகின்ைது. ஆய்வுக்குத் பதனவயாை தகவல்கள் நிறுவை போறுப்ேதிகாரிகள், 
ஆசிரியர்கள் ஆகிபயாரிடமிருந்து விைாக்பகாத்துகள், பேட்டிகாைல் மூைமாகவும் மாைவர்களிடமிருந்து 
அவதாைம், பேட்டிகாைல் மூைமாகவும்  மற்றும் பேற்பைாரிடமிருந்து பேட்டி காைல் மூைமாகவும் 
தகவல்கள் பேைப்ேட்டை. பமலும் கைந்துனரயாடல், ஆவைங்கள் மூைமாகவும் தரவுகள் 
பேைப்ேட்டுள்ளை. பேைப்ேட்ட தரவுகள் அனைத்தும் ேகுப்ோய்வு பசய்யப்ேட்டு பேைப்ேட்ட முடிவு 
போதுனமயாக்கம் பசய்யப்ேட்டு உண்னம நினைனமகள் பவளிக்பகாைரப்ேட்டுள்ளை. 
6. ஆய்வு மாதிரிபயடுப்பு (Sampling) 
 மட்டக்களப்பு பிரபதச பிரிவிலுள்ள விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் பமாத்தமாக ஐந்து 
காைப்ேடுகின்ைை. அனவ, 
6.1 மாற்றுத்திைைாளிகளுக்கு கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் 

குறியீடு நிறுவைத்தின் பேயர் அனமவிடம் மாற்றுத்திைன் வனக 

A YMCA வாழ்பவானச தாண்டவன்பவளி பேச்சுத்திைன், பசவிப்புைன் அற்பைார் 

B தரிசைம் கல்ைடி விழிப்புைன் அற்பைார் 

C ஓசாைம்  சத்துருக்பகாண்டான் மூனளவளர்ச்சி குன்றிபயார் 

D புகலிடம் பசங்கைடி மைவளர்ச்சி குன்றிபயார் 

E பமன்கஃப்  ஊைணி உடல், உள, மைபவழுச்சி குன்றிபயார் 

அட்டவனை 1 
 பமற்குறிப்பிடப்ேட்ட 5 நிறுவைங்களும் ஆய்வுக்காகத் பதரிவு பசய்யப்ேட்டு ஆய்வு 
பமற்பகாள்ளப்ேட்டுள்ளது. 
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6.2 குடித்பதானக மாதிபயடுப்பு 

குறியீடு 
 

மாைவர்களின் எண்ணிக்னக ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்னக 

ஆண் பேண் 

A 30 41 11 

B 11 12 06 

C 07 17 04 

D 12 07 02 

E 19 26 04 

பமாத்தம் 79 103 27 

அட்டவனை 2 
 மண்முனை  வடக்குப் பிரபதச பிரிவிலுள்ள மாற்றுத்திைைாளிகளுக்குக் கல்வி வைங்கும் விபசட 
கல்வி நிறுவைங்களில் உள்ள அனைத்து போறுப்ேதிகாரிகள், ஆசிரியர்கள், மாைவர்களும் 
ஆய்வுக்குட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளைர். மாைவர்களின் பேற்பைாரில் ஆய்வாளரின் வசதி கருதி விபசட கல்வி 
நிறுவைங்களுக்கு அண்னமயிலுள்ள பேற்பைார் மாத்திரம் ஆய்வு பசய்யப்ேட்டுள்ளைர். அந்தவனகயில் 
ஒவ்பவாரு ோடசானையில் இருந்தும் 10 பேற்பைார்கள் பதரிவுபசய்யப்ேட்டு பமாத்தமாக 50 பேற்பைார் 
மாதிரிகளாகத் பதரிவு பசய்யப்ேட்டுள்ளைர்.  
7. தரவுகளின் ேகுப்ோய்வு 
 விைாக்பகாத்துகள் மூைமும் பேட்டி கண்டதன் அடிப்ேனடயிலும் பமலும் அவதாைத்தின் 
மூைமும் பேைப்ேட்ட தரவுகள் ேகுப்ோய்வு பசய்யப்ேட்டுள்ளை. மாற்றுத்திைைாளிகளுக்குக் கல்வி 
வைங்கும் விபசட கல்வி நிறுவைங்களில் கடனமயாற்றும் ஆசிரியர்களின் கல்வித்தனகனமகனள 
பநாக்குனகயில், 

 
வனரேடம் 1 

 இங்குக் கற்பித்தல் ேணினய பமற்பகாள்ளும் ஆசிரியர்களுள் 13% ஆபைார் விபசட கல்வியில் 
ேட்டம் பேற்ைவர்களாக உள்ளைர். அத்துடன் 61% ஆபைார் டிப்பளாமா பேற்ைவர்களாகவும் உள்ளைர். 
ஏனைபயார் க.போ.த உயர்தரம் மற்றும் க.போ.த சாதாரை தரம் ேயின்ைவர்களாக உள்ளைர். 
7.2 குனைோடுகளுக்பகற்ே கற்ைல் கற்பித்தல் பசயற்ோட்னட முன்பைடுத்தல் 
 ஐந்து நிறுவைங்களும் பவறுேட்ட குனைோடுகனளக் பகாண்ட பிள்னளகனளத் தன்ைகத்பத 
பகாண்டுள்ளனமயால் ஒவ்பவாரு நிறுவைத்திலும் பமற்பகாள்ளப்ேடும் கற்ைல் கற்பித்தல் பசயற்ோட்னடத் 
தனித்தனியாக பநாக்க பவண்டியுள்ளது. 

நிறுவைம் : 01 - YMCA “வாழ்பவானச”: 
•னசனக பமாழி, ஒலி பகட்டல், ஒலி நயம், பேச்சு என்ேைவற்றின் அடிப்ேனடயில் கற்பித்தல் 

இடம்பேறுகின்ைது, உதட்டனசவுக் கற்பித்தல், மூச்சுப் ேயிற்சி, நாக்குப்ேயிற்சி, எழுத்துப் ேயிற்சி, 
பேச்சுப் ேயிற்சி என்ேை இடம்பேறுகின்ைை, கைனி முனைக் கற்பித்தல், பசால்ைட்னடகள், வசை 
அட்னடகள், ேட அட்னடகள், கைனி மூைமாை காட்சிப்ேடுத்தல், நடித்துக்காட்டல், களப்ேயைம் 
மூைம் சூைலுடன் இனைந்த கற்பித்தல் முனை. 

13%

61%

17%

9%
ஆசிரியரின் கல்வித் தகககைகள்

Degree

Diploma

A/L

O/L
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நிறுவைம் : 02 - Darisanam “தரிசைம்” 
• குற்பைழுத்துப் ேயிற்சி, ஒலி முனையுடன் கூடிய கணினி முனைக் கற்பித்தல், இனைப்ோடவிதாைச் 
பசயற்ோடுகள் மூைமாை கற்பித்தல், மாைவர்களுக்கு இைகுவாக விளங்கிக் பகாள்ளக்கூடிய முனையில் 
பமாழியாட்சினயக் னகயாண்டு விளக்கும் முனை, சாதாரை மாைவர்களுடன் இனைந்த வகுப்ேனைக் 
கற்பித்தல் 

நிறுவைம் : 03, 04, 05 - “ஓசாைம்” “புகலிடம்” “பமன்கஃப்” - (mencafe) 
 இங்குக் காைப்ேடும் பிள்னளகளுக்கு அவர்களது குனைோடுகளுக்பகற்ே கற்பித்தல் 
பமற்பகாள்ளப்ேடுகின்ைது. 

1. பமாங்பகாலிசம்:  பதாழிற்ேயிற்சி மாத்திரம் 
2. ஓட்டிசம் :  பயாகா ேயிற்சி, ோட்டு, னகபவனை 
3. னமல்ட்:  பநரசூசியிலுள்ள பசயற்ோடுகள் மாத்திரம் 
4. ோர்னவக் குனைோடு:  பமாழிப் பிரபயாகத்தில் மாத்திரம் கற்பித்தல் 
5. பேச்சுக் குனைோடு:  பேச்சுப்ேயிற்சி, உதட்டனசவுப் ேயிற்சி 
6. உடல் அங்கவீைம்:  னககளுக்குப் ேயிற்சி, நடக்கப் ேயிற்சி 

7.3 ஆசிரியர், மாைவர், பேற்பைார் பதாடர்பு 
 மாற்றுத்திைைாளிகளுக்குக் கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்களில் உள்ள ஆசிரியர் மாைவர்களிடம் 
காைப்ேடும் பதாடர்ோைது 100% திருப்திகரமாைதாக உள்ளது. இதனை ஆசிரியர் மற்றும் 
மாைவர்களுக்கு வைங்கப்ேட்ட விைாக்பகாத்துக்களிலிருந்து அறிய முடிகின்ைது. இங்குக் கடனமயாற்றும் 
ஆசிரியர்கள் சம்ேளத்னத எதிர்ோராது ஒரு சமூக பசனவயயாகக் கருதிபய கடனமயாற்றுகின்ைைர். 

இக்கல்வி நிறுவைங்களுடைாை பேற்பைாரின் பதாடர்ோைது குனைவாை நினையிபைபய 
காைப்ேடுகின்ைது. மாைவர்களின் கற்ைல்சார் நடவடிக்னககளில் பேற்பைாரின் ேங்களிப்பு எவ்வாறுள்ளது 
எை ஆசிரியர்களிடம் விைவியபோது குனைவாை ேங்காற்றுதபை உள்ளதாகக் குறிப்பிடுகின்ைைர். 53% 
பேற்பைாரின் ேங்காற்றுதபை திருப்திகரமாைதாக உள்ளனம குறிப்பிடத்தக்கது. 
7.4 மாற்றுத்திைைாளிகளுக்குக் கல்வி வைங்கும் விபசட கல்வி நிறுவைங்களும் சமூகத்தின் ஒத்துனைப்பும் 
 இந்நிறுவைங்களின் போறுப்ேதிகாரிகளிடம் தங்களது நிறுவைத்திற்குச் சமூகத்தால் கினடக்கும் 
ஒத்துனைப்பு எத்தனகயது என்ை விைாவுக்குக் கினடத்த தகவலின் ேகுப்ோய்வு பின்வருமாறு அனமகின்ைது. 
சமூகத்தின் ஒத்துனைப்ோைது தங்களுக்குப் பூரைமாகக் கினடக்கின்ைது. நிறுவைங்களுக்குத் பதனவயாை 
வளங்கள் (நிதி, பேௌதீகம்) கினடக்கும் முனைகனளப் பின்வரும் வனரேடம் விளக்குகின்ைது. 

 
வனரேடம் 2 

இந்நிறுவைங்களுக்கு பேரும்ோைாை உதவிகள் பவளிநாட்டு நன்பகானடகள் மூைமாகவும், சமய 
நிறுவைங்கள் மூைமாகவும், சிை அரச சார்ேற்ை நிறுவைங்கள் மூைமாகவும் கினடக்கின்ைை. 
7.5 விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் எதிர்பநாக்கும் பிரச்சினைகள் 

 பேற்பைார் கூட்டங்களுக்கு சமூகம் வரானம 
 பேற்பைார் ேங்காற்றுதல் குனைவு 
 விபசட கல்வி பதாடர்ோகப் பேற்பைாருக்குப் புரிதலின்னம  
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 பமைதிக இனைப்ோட விதாை பசயற்ோடுகனளச் பசய்வதற்கு வளங்கள் குனைவு 
  சாதாரை ோடசானை ஆசிரியர்களின் ஒத்துனைப்புக் குனைவு 
 போதுத்பதர்வின்போது விபசட பதனவயுனடய மாைர்களுக்கு விபசட விைாப்ேத்திரம் 

தயாரிக்கானம  
 நிதிப் ேற்ைாக்குனை, பமலும் மாைவர்கனள உள்வாங்கிக் பகாள்ள வளங்கள் போதானம 
 பேற்பைார் பிள்னளகளில் அக்கனையின்னம,ேயிற்றுவிக்கப்ேடும் ஆசிரியர்கள் குனைவு 
 ஆசிரியர்களுக்குப் போதிய சம்ேளம் இல்ைானம, வயது அடிப்ேனடயில் அல்ைாமல் தரங்கனள 

அடிப்ேனடயாகக் பகாண்டு மாைவர்கள் வகுப்ோக்கப்ேட்டுள்ளைர்  
 விபசட பதனவயுனடய மாைவர்கனளச் சாதாரை மாைவர்களுடன் இனைத்துக் கல்வி வைங்கும் 

போது ேை தனடகனள எதிர்பகாள்ள பநரிடுகின்ைது. 
8.கண்டறிந்தனவ (Findings) 

 பேற்பைாருக்கு விபசட கல்வி பதாடர்ோை போதிய அறிவும் விளக்கமும் இல்னை. 
 சமூகமாைது மாற்றுத்திைனுனடய பிள்னளகளில் அதிக நாட்டம் பகாண்டு உதவி பசய்யவில்னை. 
 பமைதிக மாைவர்கனள உள்வாங்கிக் கல்வி வைங்க வளங்கள் போதானம. 
 மண்முனை வடக்கில் காைப்ேடும் மாற்றுத்திைைாளிகள் அனைவருக்கும் விபசட கல்வி 

பசன்ைனடயவில்னை.  
 இந்நிறுவைங்களில் இருக்கின்ை மாைவர்களுக்குத் திருப்திகரமாை கற்ைல் கற்பித்தல் பசயற்ோடுகள் 

பமற்பகாள்ளப்ேடுகின்ைது. 
 விபசட பதனவயுனடய மாைவர்கனளச் சாதாரை மாைவர்களுடன் இனைத்து கல்வி வைங்கும் 

போது ேை தனடகனள எதிர்பகாள்ள பநரிடுகின்ைது. 
9. முடிவுகள் 
 இவ்வாய்வாைது மண்முனை வடக்குப் பிரபதச பசயைாளர் பிரிவிலுள்ள விபசட கல்வி வைங்கும் 
நிறுவைங்கள் மாற்றுத்திைனுனடபயாரின் கல்வியில் பசலுத்தும் ேங்களிப்புப் ேற்றியதாகபவ 
அனமந்துள்ளது. இதைால் இவ்வாய்வு இப்பிரபதசத்தில்  உள்ள விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கனள 
னமயப்ேடுத்தியதாகபவ ஆய்வு முடிவுகள் அனமந்திருந்திருக்கின்ைை. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள 14 
பிரபதச பசயைாளர் பிரிவுகளிலும் 5914 விபசட பதனவயுள்ள மாற்றுத் திைனுனடபயார் 
காைப்ேடுகின்ைைர். இவ்வாறு இருப்பினும் மண்முனை வடக்குப் பிரபதச பசயைாளர் பிரிவில் 5 விபசட 
கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் மிகவும் கணிசமாை மாைவர்கனளபய பகாண்டு கல்வினய வைங்கி 
வருகின்ைை. இந்நினையில் இவ்விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் மாற்றுத்திைனுனடபயாரின் கல்வியில் 
பேரும் ேங்காற்றி வருகின்ைை. 
 எைபவ,  பதாகுத்து பநாக்கும்போது விபசட பதனவயுனடய மாைவர்கட்கு விபசட கல்வி 
வைங்கும் நிறுவைங்களால் அல்ைது ோடசானைகளால் மட்டுபம அவர்கட்கு ஏற்ை சிைந்த கல்வினய 
வைங்க முடியும். எைபவ ஆய்வுக்குட்ேடுத்தப்ேட்ட  ஐந்து விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்களும் 
மாற்றுத்திைனுனடபயாரின் கல்வியில் சிைப்ோை ேங்களிப்பினை வைங்கி, அவர்களது வாழ்வில் 
ஒளிபயற்றியுள்ளை என்ை முடிவுக்கு வரைாம். உண்னமயில் ஆய்வுக்கு உட்ேடுத்தப்ேட்ட விபசட கல்வி 
வைங்கும் நிறுவைங்களில் விபசட கல்வி பதாடர்ோகப் ேயிற்சி பேற்ை ஆசிரியர்கள் குனைவாைவர்கபள 
கல்வி கற்பிக்கின்ைைர். இருப்பினும் னசனக பமாழியில் பதர்ச்சி பேற்ை, பினரய்லி எழுத்துமுனை கற்பிக்கத் 
பதரிந்த ஆசிரியர்கள் கற்ைல் - கற்பித்தல் பசயற்ோட்டுக்குத் பதனவயாை கற்ைல் - கற்பித்தல் 
சாதைங்களின் உதவியுடன் சிைந்த கற்பித்தல் பசயற்ோட்னடச் பசய்கின்ைைர். ஆசிரியர்களுக்கும், 
மாைவர்களுக்கும் இனடபய சிைப்ோை உைவுமுனை பேைப்ேடுகின்ைது.  
10. தீர்வாபைாசனைகளும் விதப்புனரகளும் (Conclusions) 
 1. இவ்விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் அரச ோடசானைகள் போல் சகை வசதிகளுடனும் 
சிைப்ோகச் பசயற்ேடத் பதனவயாை வசதிவாய்ப்புக்கனள இந்நிறுவைங்களுக்கு அரசாங்கம் பசய்து 
பகாடுக்கைாம். 
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 2. ஆசிரிய நியமைம் வைங்கும்போது இவ்விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்களுக்கும் 
ஆசிரியர்கனள நியமைம் பசய்து அவர்களுக்கு விபசட கல்வி பதாடர்ோை ேயிற்சிகனளயும், கற்னக 
பநறிகனளயும் முன்பைடுக்க பவண்டும். 
 3. விபசட கல்வி பதாடர்ோை ஆசிரிய ஆபைாசகர்கனள அத்துனைசார் ேரீட்சயமாைவர்கனள 
நியமித்து அவர்கள் ஊடாக இவ்விபசட கல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் பமற்ோர்னவ பசய்யப்ேட 
பவண்டும். 
 4. மாற்றுத்திைனுனடய மாைவர்களின் கற்ைல் கற்பித்தல் பசயற்ோட்டுக்குத் பதனவயாை 
உேகரைங்கனளப் பேற்றுக் பகாடுப்ேதில் கூடிய கவைம் பசலுத்தப்ேட பவண்டும். 
 5. விபசட பதனவயுனடய மாற்றுத்திைனுனடய பிள்னளகளின் கல்வி பதாடர்ோக போதியளவு 
விழிப்புைர்வு ஏற்ேடுத்தப்ேட பவண்டும். 
 6. உடல், உளக் குனைோடுனடய பிள்னளகள் பிைப்ேதற்காை காரைங்கனளயும் அதனைத் 
தடுப்ேதற்காை வழிமுனைகனளயும் சமூகத்துக்கு விழிப்புைர்வுக் கருத்தரங்குகள் ஊடாகத் பதளிவுேடுத்த 
பவண்டும். 
 7. இவர்களுக்குச் சிைந்த உளவளத்துனை நிபுைர்கள் மூைம் ஆபைாசனை வழிகாட்டல் 
பசனவகனள வைங்கி உரிய கல்வினயப் பேை வழிசனமக்க பவண்டும். 
 8. மாற்றுத்திைனுனடய மாைவர்கனளப் போறுத்தவனரயில் பதாழிற்ேயிற்சி அதிக முக்கியம் 
பேறுகின்ைது. இவ்வாைாை பதாழிற்ேயிற்சிகனள விபசடகல்வி வைங்கும் நிறுவைங்கள் சிைப்ோக வைங்கி 
வருகின்ைை. எனினும் அந்நிறுவை மாைவர்கள் உற்ேத்தி பசய்யும் போருட்கனள விற்ேனை பசய்வதற்கு 
ஏற்ை சந்னத வாய்ப்புக்கள் ஏற்ேடுத்தப்ேட பவண்டும். அதனூடாக அவர்கள் வருமாைம் பேற்றுச் சுயமாக 
வாை வழிசனமக்க பவண்டும்.  
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http://www.papermasters.com/education-of-special-needs-students.html
http://www.ultis.com/ultius-blog/reaserch-paper-on-special-education.html
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 போதல நிலத்தில் அஃறிதண உயிர்களின்வழி 
அன்புப் புலப்போடு  

கா.அறிவரசு 
முனைவர் ேட்ட ஆய்வாளர் 

தமிைாய்வுத் துனை, பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி 
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17. 

முன்னுனர 
பகாடுனமயும் துயரமும் நினைந்தது ோனை. இப்ோனைநிைத்தில் வாழும் அஃறினை உயிர்களின் 

வழிபய புைவர்கள் மனித வாழ்வின் இன்றியனமயாக் கூைாை அன்னே உளவியல் பநாக்கில் சித்திரித்துக் 
காட்டியுள்ளைர். அத்தனகய அன்பு  தனைவன் தனைவியர் வாழ்வில் எவ்விதம் போருந்தி உள்ளது 
என்ேனத இக்கட்டுனர விளக்க முற்ேடுகிைது. யானை, அணில், மான், புைா, ேல்லி முதைாை அஃறினை 
உயிர்கள்வழி அன்புறு காட்சிகள் காட்சிப்ேடுத்தப் பேற்ைாலும் ேல்லி என்ை அஃறினை உயிபர 
இக்கட்டுனரயில் பேரிதும் பேசப்ேடுகிைது. 

 
வினை முற்றியனதப் ேல்லி அறிவிக்குபமா எை பநஞ்சுக்குக் கூறியது 

முன்னியது முடித்தைம் ஆயின் நன்னுதல் 
வருவம் என்னும் ேருவரல் தீர 
ேழும்பகால் வாழி பநடுஞ்சுவர்ப் ேல்லி  (நற்.169) 

 தனைவன் தனைவினய விட்டு வினைவயிற் பிரிந்து பசன்ைபோது, எப்போது வருவீர் எைத் தனைவி 
விைவிைாள். தான் பசன்று நினைத்தனத முடித்த அன்பை திரும்பி வருவதாகத் தனைவன் கூறியவுடன் 
அவள் பேரிதும் துன்புற்ைாள். தனைவன் பசன்ை வழியாைது சிற்றூர்கள் நினைந்த ோனை நிைத்தில் 
கிச்சிலிப் ேைனவயின் தனைனயப் போைக் கள்ளிகள் வளர்ந்துள்ளை. அவற்றின் பமபை ேடர்ந்த 
முல்னையில் மைர்கள் பூத்துள்ளை. ஆடும் தனைனய உனடய ஆட்டு மந்னதனய பமய்க்கச் பசல்லும் 
வலிய னகயுனடய இனடயன் முல்னை மைனரயும் ேைங்குருத்தின் நறுக்குகனளயும் பசர்த்துக் கட்டிய 
மானைனய அணிந்து பசல்லும்போது மானையின் நறுமைம் பதருபவங்கும் கமழ்கிைது. மானைப் 
போழுதில் சிறுகுடிகள் நினைந்த ேக்கத்திலுள்ள பேரும் மாளினகச் சுவரில் இருக்கும் ேல்லி அப்போது 
ஒலிபயழுப்பியது. உடபை ஒரு பவனள தனைவனின் வருனகனயத் தைக்கு அறிவிப்ேதாக 
ஒலிபயழுப்புகிைபதா எை எண்ணிைாள் தனைவி. ேல்லி எழுப்பும் ஓனசனயச் சகுைமாகக் கருதும் 
நம்பிக்னக  இதைால் பதரிய வருகிைது.  
இல்ைத்தில் ேல்லி ஒலித்தது 

வினையின் காரைமாகப் பிரிந்து பசன்ை தனைவன் வீட்டிற்கு வினரந்து வருவான் என்ேனதத் 
பதாழி தனைவிக்குச் பசால்லுகின்ைாள். அவள் பசால்லியதற்கு ஏற்ே, மனையிடத்துப் ேல்லி நல்ை 
இடத்தில் ஒலித்தனதயும் தைது இடது கண் துடித்தனதயும் கூறுகின்ைாள். இந்நிகழ்ச்சினயப் ோனை ோடிய 
பேருங்கடுங்பகா, 

இனைநை முனடய காைஞ் பசன்பைார் 
புனைநைம் வாட்டுநர் அல்ைர் மனையின் 
ேல்லியும் ோங்பகாத் தினசத்தை 
நல்எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடபை (கலி.11) 

என்ை ோடல்வழி விளக்குகிைார். சிை வீடுகளில் சிறிய இடங்களில் இன்ை மூனையில் ேல்லி ஒலித்தால் 
இன்ை இன்ை ேைன் உண்டாகும் என்ேனத வழிவழியாக அறிந்து கூறுவது உண்டு. அம்முனரபய 
விருந்திைர் வருனகனய உைர்த்தும் இடத்தில் ேல்லி ஒலிபயழுப்பியது. எைபவ ேல்லியும் 
ோங்பகாத்தினசத்தை என்ைாள். தனைவினயப் பிரிந்து பசல்லும் ஒரு தனைவன் இல்ைத்தில் இருக்கும் 
மனைவினய நினைத்து பநஞ்சிற்குச் பசால்கின்ைவன் மானைக்காைத்தில் ேல்லி ஒலிக்குந்பதாறும் அதனை 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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எண்ணி நல்ை வாக்கு காைத்தில் ஏற்ேடும் துன்ேத்பதாடு தனைவி போராடிக் பகாண்டு இருப்ோபளா 
என்ை கருத்தனமய, 

ேகுவாய்ப் ேல்லி ேடுபதாறும் ேரவி 
நல்ை கூபைை நடுங்கி 
புல்பைன் மானைபயாடு போரும்பகால் தாபை (அகம்.289) 

எைக் கூறுகின்ைதாக எயிைந்னத மகன் இளங்கீரைார் கூறுகின்ைார். இதைால் ேல்லியின் வாய் பிளந்தனதப் 
போன்று இருக்கும் என்ேதும் அறியைாகிைது. மற்பைாரு ோடலில் வினைமுற்றி மனைக்குத் திரும்பும் 
தனைவன் தனைவியின் நினைனய மைக்கண்ைால் கண்டு, 

வருந்துபதாட் பூசல் கனளயும் மருந்பதை 
உள்ளுபதாறு ேடூஉம் ேல்லி 
புள்ளுத் பதாழுதுஉனைவி பசவிமுத ைாபை? (அகம்.351) 

என்று கூறுகின்ைாள். தனைவி தன்னை நினைக்குந்பதாறும் பிரிவால் வருந்திய அவள் பதாளின் துன்ேத்னத 
நீக்கும் மருந்தாகவும் தன் வரனகச் பசால்லும் ேல்லி நிமித்தத்னதத் பதாழுது பகாண்டு தங்கியிருப்ேவள் 
என்ேது போருள்.  
ேசுவின் தனினமத் துயர் பவளிப்ேடுத்தும் தனைவியின் மைநினை 

மீளிப் பேரும்ேதுமைார் என்னும் புைவர் ோனை நிைத்தில் பிரிவால் இருக்கும் தனைவி கூறிய 
கூற்றில், 

ஒன்றுதும் என்ை பதான்றுேடு நட்பின் 
காதைர் அகன்பைைக் கைங்கிப் பேதுற்று 
அன்ை பவாஇந் நன்னுதல் நினைஎை 
   ...இம்பமை 
இனரக்கும் வானட இருள்கூர் போழுதில் 
துளியுனடத் பதாழுவின் துணிதல் அற்ைத்து 
உச்சிக் கட்டிய கூனை ஆவின் 
 உைமர கழியும் இப்ேகல்மடி போழுபத! (நற்.109) 

ேைனமயாை நட்னேயுனடய நம் காதைர் உன்னைப் பிரியாமல் எப்போதும் பசர்ந்திருப்பேன் என்று கூறிப் 
பிரிந்து விட்டார். அதைால் கைங்கும் மயங்கிய நல்ை பநற்றினய உனடய இவளின் நினைனம 
என்ைவாகுபமா எை விைவுகின்ை அணிகனள அணிந்தவபள! நான் கூறுவனதக் பகட்ோயாக என்று கூறி, 
வானடக் காற்று வீசுகின்ைது, வானடக்காற்று ஏற்கைபவ தனைவிக்குச் பசாகத்னத ஏற்ேடுத்திக் 
பகாண்டுள்ளது. ேசுவாைது கட்டப்ேட பவண்டிய இடத்தில் கட்டப்ேடாமலும் அது அமர பவண்டிய 
இடத்தில் அமராமலும் அனைக்கழிக்கப்ேடுகிைது. அதாவது தனைவினயத் தனைவன் நினைந்து நினை 
பகாள்ளாமல் தடுமாறி உள்ள சூைல் இப்ோடல்வழி விளக்கப்ேடுகிைது. தன் தனைவன் அருகில் 
இல்ைாததால் மைம் அனைக்கழிக்கப்ேடுவதாக உனரக்கும் தனைவியின் கூற்றில் இருந்து பிரிவின் 
பின்புைமாகப் ேசுவும் காற்றும் இப்ோடலில் குறிப்பிடப்ேடுகிைது. 
அனைப்போலி - ேல்லி 

பேருங்கடுங்பகா ோனை ோடல் ஒன்றில் பிரிந்த தனைமகனை எண்ணி ஆற்ைாத தனைவினயக் 
கண்டு பதாழி கூறும் விதமாக அனமவது பின்வரும் ோடல். 

உள்ளார் பகால்பைா பதாழீ! கள்வர் 
போன்புனை ேகழி பசப்ேம் பகாண்மார் 
உகிர்நுதி புரட்டும் ஓனச போைச் 
பசங்காற் ேல்லி தன்துனை ேயிரும் 
அங்காற் கள்ளிஅம் காடுஇைந் பதாபர! (குறுந். 16) 
காட்னடக் கடந்து பசல்லும் கள்வர்கள் தங்கள் நகங்களால் வில்லில் உள்ள அம்பின் நுனினய 

பநருடி ோர்க்கிைார்கள். அப்போது எழும் ஓனசபோல் ஆண் ேல்லி ஒலிபயழுப்பிக் பகாண்டு தன் 
துனைனய பநாக்கி ஓடியது. இனதப் ோர்த்த தனைவனும் தன் தனைவினய அனடய பவண்டும் என்ை 
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பநாக்பகாடு வினரந்து வருவான் என்ேது இதன் உட்போருளாகும். சுருங்கக் கூறின் பிரிந்து பசன்ை 
தனைவன் அன்பின் மிகுதியால் எழுகின்ைபோது தனைவியும் வரபவற்ோள் என்ேது இப்ோடலின் மறுதனை. 
இவ்வாறு இக்கருத்னத உள்வாங்கிய பதாழி தனைவினய ஆற்றுப்ேடுத்திைாள். இவ்வாறு ேல்லியின் ஓனச 
தனைவன் தனைவியது வாழ்வில் உளவியல் பூர்வமாக அவர்கள் தம் அன்னே பவளிப்ேடுத்துவதாகப் 
ேனடக்கப் பேற்றுள்ளது.  
தனைவி நைன் அழிதல் 

பிரிதல் தன் நைம் அழிந்த தனைவி பவம்னமமிக்க சுரத்தில் பசல்லும் தனைவனை நினைத்தேடி 
இருப்ோள். அவள் உள்ளத்பத பதான்றும் துயரினை நினைக்க பவண்டி பநஞ்சிடம் கூறிைான் தனைவன். 
பவம்னம மிகுந்த இப்ோனை வழினயக் கடந்து தனைவி பசன்ைாலும் வந்தாலும் இனி தனைவினயப் 
பிரிந்து மீளவும் பசல்ைச் பசலுத்தும் நினைனவத் தன் பநஞ்னச விட்டு அகை பவண்டுவதாக் கூறிைான். 
இதனை, 

பவந்துக ளாகிய பவயிற்கடம் நீந்தி 
வந்தைம் ஆயினும் ஒழிகஇனிச் பசைபவ! 
அழுத கண்ைள் ஆய்நைம் சினதயக் 
கதிர்பதறு வஞ்சுரம் நினைக்கும் 
அவிர்பகால் ஆய்பதாடி உள்ளத்துப் ேடபர (ஐங். 330) 

என்ை ோடல் அடிகள் உைர்த்துகின்ைை. ோனைநிைக் பகாடுனமனயக் காட்டிலும் தனைவியின் வருத்தம் 
மிகுதி என்ேனத இப்ோடனை எழுதிய புைவர் அறியச் பசய்துள்ளார். தனைவனின் பிரினவ நினைந்து 
ஏங்கும் ஏக்கம் பகாண்ட மகளிர்க்குரியதாக இப்ோடல்கனளக் பகாள்ள முடியும். ஆடவர்க்குத் துணிவு 
மிகுதியும் வினைபமற் பசல்லும் உைர்வு மிகுதியும் உளவாலின் அவர்தம் உளக்காதனைப் புைத்பத 
காட்டாதவாறு அடக்கி வினைபமற் பிரிதனைபய நாடுவர் என்னும் உண்னமனய இதன்வழி அறிய 
முடிகின்ைது.  
முடிவுனர 

இவ்வாைாக அஃறினை உயிராை ேல்லியின் ஓனச அகம் ோடிய சங்கப் புைவர்களால் 
எடுத்தாளப்ேட்டு, மானுட வாழ்வின் அடிப்ேனடக் கூைாை அன்னேச் சுட்டுவதாக அனமந்துள்ளது. 
இனவபய அன்றி பவறு ேை உயிர்களும் அன்னேப் புைப்ேடுத்தும் காரணிகளாக அனமகின்ைனமனயச் 
சங்கப் ோடல்கள்வழி அறிந்து பகாள்ள முடிகின்ைது. 

துனைநின்ைனவ 

 சுப்பிரமணியன் ச.பவ. (ேதி.), 2008, சங்க இைக்கியம் மூைம் முழுவதும், பமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம், 
சிதம்ேரம். 

 சுப்பிரமணியன் நா., 2004, சங்க காை வாழ்வியல், நியூ பசஞ்சுரி புக் ேவுஸ், பசன்னை.  
 மானதயன் பே., 2004, சங்க இைக்கியத்தில் குடும்ேம், நியூ பசஞ்சுரி புக் ேவுஸ், பசன்னை.   

 
 
 
 
 
 
 



இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   64 

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   64 

 கணினி நச்சுநிைல்களும் (Computer Virus) 
அவற்றோல் ஏற்படும் போதிப்புக்களும்  

திரவியராசா நிரஞ்சினி 
உதவி விரிவுனரயாளர் 

 (தத்துவவியல் மற்றும் விழுமியக் கற்னககள்துனை) 
கிைக்குப் ேல்கனைக்கைகம், இைங்னக. nironiru03@gmail.com  

விைாயகமூர்த்தி - வசந்தா 
கனைமாணி மாைவி, போருளியல் துனை 

கனை கைாசார பீடம், கிைக்குப்ேல்கனைக்கைகம், 
இைங்னக. nirovasa2919@gmail.com 

1.1 ஆய்வு அறிமுகம் 
மனித மூனளயின் பவற்றி நினைந்த உருவாக்கப் ேனடப்புகளில் கணினியும் ஒன்ைாகும். 

கணினினயப் ேயன்ேடுத்தும் ஒவ்பவாரு ேயைாளியும் கணினி நச்சுநிரல்கனளப் (Computer 
Virus)) ேற்றி அறியாமல் இருக்க முடியாது. கணினி நச்சுநிரல் என்ேது மனிதைால் 
உருவாக்கப்ேடும் பமன்போருளாகும். இனவ சாதாரைமாக இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும் 
கணினியின் பசயற்ோடுகளில் இனடயூறு வினளவித்துக் கணினியின் பசயற்ோட்டினை 
முழுனமயாகபவா, ேகுதியாகபவா ோதிக்கக்கூடிய நிகழ்வாகும். அதாவது கணினினயப் 
ேயன்ேடுத்தும் ேயைாளர்களின் பசயற்ோடுகளுக்குத் தடங்கைாக அனமகின்ை விடயங்களில் 
கணினி நச்சுநிரல்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தனவ. அனவ கணினிப் ேயன்ோட்டின்போது 
ேை சிக்கல்கனளத் பதாற்றுவிக்கின்ைது. இதைால் தீங்கு ேயக்கும் நச்சுநிரல்கள் ேற்றிய 
சிந்தனையுடன் கணினி சார்ந்த சமூகம் உைாவிக் பகாண்டிருக்கிைது.  
1.2 கணினி நச்சு நிரல்களும், ேரவும் விதங்களும் 

கணினி ோதுகாப்புத் பதாழில்நுட்ேத்தில் ேயைாளர்களின் அனுமதியின்றி தாைாகபவ 
நகபைடுக்கும் இயங்கிகனளயும், ஏனைய பகாப்புகனளயும் ோதிக்கும் ஒரு பசயற்ோடாகக் கணினி 
நச்சுநிரல் விளங்குகிைது. இன்னைய உைகில் கணினி நச்சுநிரல்கள் பவடிக்னக, போழுதுபோக்கு, 
சுயைாேம், அரசியல், போட்டி நிறுவைங்கனள வீழ்த்துதல், Anti-Virusகனள விற்ேனை பசய்தல், 
புதுனமயினை நிகழ்த்துதல்  முதலிய காரைங்கனளக் கருத்தில் பகாண்டு உருவாக்கப்ேடுகிைது. 
உைகளாவிய வனையனமப்பு, மின்ைஞ்சல், பகாப்புக்கனளப் ேகிரும் வனையனமப்புகளுக்கு 
ஊடாக ஒரு கணினியில் இருந்து ேல்பவறு ஊடகங்கள் வழியாகத் பதாடர்சங்கிலியால் கணினி 
நச்சுநிரல்கள் ேரிமாற்ைம் அனடகின்ைை.  

உதாரைம்  Floppy Disk, CD முதலியவற்னைப் ேயன்ேடுத்துனகயில்  
வனையனமப்புக்களின் மூைம் ஒரு கணினியில் இருந்து பவறு கணினிக்கு மாற்றும் போது அதன் 
வழிபய நச்சுநிரல்கள் ேரவுகின்ைை.  

இதனைக் கணினியில் நிகழும் மாற்ைங்கனளக் பகாண்பட (Symptoms of Virus Attack) 
அறிந்து பகாள்ளைாம். கணினி நச்சுநிரல்கனளக் கணினியில் பதாடர விடுவதைால் கணினியில் 
உள்ள தரவுகள், தகவல்கள், பமன்போருட்கள் முதலியனவகனள அழித்துவிடுகின்ைை.  
இந்நினைப்ோடு கணினிப் ேயைாளர்களுக்குப் ோரிய இைப்ோக இருக்கும்.  
1.3 கணினி நச்சு நிரல்களின் வனகப்ோடுகள்  

கணினித் துனையில் ேல்பவறுேட்ட தீங்கினளக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் MALWARE 
என்ை பேயரில் அனைக்கப்ேடுகிைது. மால்பவர் (MALWARE) என்ேது MALICIOUS 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 

mailto:nironiru03@gmail.com
mailto:nirovasa2919@gmail.com


இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   65 

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   65 

SOFTWARE என்ை பசாற்களின் சுருக்கமாகும். இது தீங்கு வினளவிப்ேனதபய பநாக்கமாகக் 
பகாண்டு பசயற்ேடுகிைது. இதனுள்பள  கணினி நச்சு நிரல்கனளயும் (கணினி னவரஸ்)  
உள்ளடக்கைாம்.   கணினி நச்சு நிரல்களின் பசயற்ோடுகளுக்கு ஏற்ே COMPUTER WARM, 
RAAN SOMEWARE, TROJAN HORSE, BROWSER HIJACKER, BACKDOOR  SANTA,  
ROOT KIT,   SPYWARE, BLENDED THREAT, ADWARE COOKIES,  KEYLOGGERS, 
WORM, MALICIOUS MOBILE CODE,  BROWSER HELPER OBJECT,  DIALERS எை 
வனகப்ேடுத்தைாம்.  
MALWARE நச்சு நிரலின் வனககனளப் பின்வருமாறு பநாக்கைாம். 
 1.COMPUTER WARM: இக்கணினி நச்சு நிரல் இனையம் வழியாகப் ேரவிப் 
ோதிப்புக்கனள ஏற்ேடுத்துகிைது. கணினிப் ேயைாளர்கள் இயக்காமபை தாமாகபவ இயங்கும் 
தன்னமனயக் பகாண்டதாக விளங்கும் Warm Malware   நான்கு பிரிவுகனளக் பகாண்டது. 
Penetration Tool எனும் பிரிவு கணினியில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் Programmeகள் ஊடாகப் 
ேைமற்ை இடத்தினூடாக இைகுவாக நுனைந்து பசயற்ோடுகனள பமற்பகாள்ளும். Installer எனும் 
அடுத்த பிரிவு Computerஇல் Warm நுனைந்தவுடன் பகடுதல் வினளவிக்கும் Malware பிரிவினை 
பவகமாக கணினியில் ேதிக்கின்ைது. ஈபமயில் முகவரிகள், இனையம் மூைம் பமற்பகாள்ளுகின்ை 
அனைத்துச் பசயற்ோடுகளும் இப்பிரிவினுள் அடங்கும். Scanner எனும் அடுத்த பிரிவு புதிதாகக் 
கண்டுபிடிக்கப்ேட்ட கணினிகளின் Warm programmeஇன் பநாக்கத்னதச் பசயற்ேடுத்த உதவும். 
இது ோதிக்கப்ேட்ட கணினிகளில் இருந்து பகாண்பட ேல்பவறு வனககளிலும் பகடுதல்கனள 
ஏற்ேடுத்துகிைது. இந்த வனக Warmகள் இன்னைய உைகில் அதிகமாக உள்ளை. 
 2.RAAN SOMEWARE: கணினிகளில் உள்ள பகாப்புக்கனளத் தன்னுனடய 
கட்டுப்ோட்டில் னவத்துக்பகாண்டு அதனை மீண்டும் ேயன்ேடுத்த முடியாத வனகயில் 
மாற்றியனமத்து தான் பகட்கும் பதானகயினைச் பசலுத்தும் வனர கணினியில் உள்ள 
பகாப்புக்கனளப் பூட்டி (Encrypt)) னவத்துக்பகாள்ளும் தீங்காை னவரஸ் இதுவாகும். இந்த 
பமன்போருள் மின்ைஞ்சல்களில் வரும் இனைப்புகள், இனைப்புக் பகாப்புக்களுடன் 
மனைமுகமாக இருக்கும். அதனைப் ேதிவிைக்கும் கணினியினை இது ோதிப்பிற்கு உள்ளாக்கும்.  

உதாரைம்: அலுவைக பகாப்புக்கள் : PPt, .doc, .docx, .xlsx, .sxi 
நாடுகளில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் பகாப்புக்கள்  : .sxw, .odt, .hwp 
காப்ேகம், வீடிபயாக் பகாப்புக்கள் : .zip, .rar, .tar, .bz2 
ஈபமயில் தரவு பகாப்புகள்  : .eml, .msg, .ost 
தகவல் தரவுக் பகாப்புகள் :  .sql, .accdb, .mdb 

 3.TROJAN HORSE: தீங்கு ேயக்கும் பமன்போருளாகிய இது ேயைாளர்கள் 
அறியாமபைபய கணினித் பதாகுதியுடன் பதாடர்புேடுகின்ைது. அதாவது பதனவயற்ை விதத்தில் 
திைக்கும் கணினி சாளரங்கனளயும் மாற்றும் பமனசத் தளங்கனளயும் (Desktop) ஏற்ேடுத்திக் 
பகாண்டு, ேதிபவடுகனள அழித்துக் பகாண்டும் ேயைாளர்கனள அபசௌகரியத்திற்கு 
உட்ேடுத்துகிைது. பமலும் இது ஏனைய தீங்கு ேயக்கும் பமன்போருட்கள் கணினிக்குள் 
உள்நுனைவதற்காை வசதிகனளயும் ஏற்ேடுத்திக் பகாடுக்கிைது. பமலும் மின்ைஞ்சனைத் திைப்ேதன் 
மூைம் இனையத்தினூடாக ேதிவிைக்கம் பசய்யப்ேடும் பகாப்புக்களுடன் கணினியின் 
உள்நுனையும் TROJAN HORSE  கணினி நச்சு நிரல்கள்  Warm போன்று ேரவுவதில்னை. 
ஆைாலும்  இனவ கணினினய ஒரு பேக்கர், பதானைநினை அணுகல் மூைம் (Remote Access) 
கட்டுப்ேடுத்தக் கூடியதாகவும் மாற்றுகிைது.  
 4.BROWSER HIJACKER: உைாவிகள் மூைம் இனைய தளங்கனளப் ோர்த்துக் 
பகாண்டிருக்கும் ேயைாளர்கனளத் தினசதிருப்பி ஏனைய இனையதளங்களுக்கு அனைத்துச் 
பசல்லும் தீங்கு ேயக்கும் நச்சு நிரல் இதுவாகும். இதைால் ேயைாளர்கள் மீண்டும் தாம்  
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இயங்கிய இனைய தளங்களுக்குச் பசல்வது கடிைம். அதுமட்டுமன்றி இது உைாவியின் 
அனமப்புக்கனளயும், முகப்புப் ேக்கத்தினையும் மாற்றிவிடும் வல்ைனமயுனடயதாகவும் 
விளங்குகிைது.    
 5.BACKDOOR SANTA: கணினிப் ேயைாளர்கனள ஏமாற்றி அவர்கள் ேயன்ேடுத்தும் 
programmeகனள அவர்களின் அனுமதியுடன் Install பசய்து கணினியின் பசயற்ோட்னட 
முடக்குவது இந்நச்சுநிரலின் பநாக்கமாகும். இனையத்தில் கினடக்கும் நிகழ்ச்சிநிரல்களின் 
ேயன்கனள விரும்பி அதனைத் தரவிைக்கம் பசய்து ேயன்ேடுத்துகின்ைபோது ேயைாளர்கனள 
அறியாமபை கணினியின் ேயன்ோடு, இனைய தளங்கள், இனையத்தளத்தில் வாங்கும் 
போருட்கள் போன்ை தகவல்கனள இந்நச்சுநிரல்  திருடும் தன்னமயுனடயதாக விளங்குகிைது. 
உதாரைம் ALEXA, HOTBAR 
 6.ROOT KIT: கணினியில் மனைந்திருந்து தாக்குதல்கனள பமற்பகாள்ளும் ஒருவனகயாை 
நச்சுநிரல் இதுவாகும். Rootkit நச்சு நிரனைக் கணினியில் நிறுவுவதைால் கணினியின் 
முழுக்கட்டுப்ோட்னடயும் இது தம்வசம் னவத்துக் பகாள்வபதாடு கணினியில் உள்ள தகவல்கள், 
கடவுச்சீட்டு இைக்கங்கள், விேரங்கள், வங்கிக் கைக்கு விேரங்கள் என்ைவாறு அனைத்னதயும் 
களவாடும் தன்னமயுனடயதாகவும் விளங்குகிைது.  அத்துடன் நச்சுநிரல் இயங்கு முனையின் 
அடித்தளத்தில் இயங்குவதால் இதனைக் கண்டறிவது, அழிப்ேது என்ேது கடிைமாை பசயல். 
ஆைாலும் சிை பகர்ைல் அனமப்பில் இயங்கும் Root kit  நச்சுநிரனை அழிக்கைாம். இதிலிருந்து 
மீண்டும் இயங்கு முனைனய நிறுவிக் பகாள்ளைாம். இதனைக் கண்டறிவதற்குப் ேை 
programmeகனள Antivirus நிறுவைங்கள் வைங்கிக் பகாண்டிருக்கின்ைை என்ேது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  
 7.SPYWARE: இனையம் மூைமாகக் கணினினய வந்தனடயும் இந்த நச்சுநிரலின் பநாக்கம் 
கணினியில் இருந்து தகவல்கனளத் திருடுவதாகும்.  அதாவது இரகசிய இைக்கங்கள், வங்கித் 
தகவல்கள் போன்ைனவ இந்த னவரஸ் மூைம் திருடப்ேடுகிைது. பமலும் இனையத்தளங்களின் 
முகவரிகள், புனகப்ேடங்கள், கணினியில் நாம் பமற்பகாள்ளுகின்ை பசயற்ோடுகள், 
மடிக்கணினியின் புனகப்ேடக்கருவி போன்ைவற்னைச்  சுயாதீைமாக இயக்கம் பசய்து 
அதிலிருக்கும் தகவல்கனளயும், வீடிபயா காட்சிகனளயும் இந்த நச்சுநிரல் திருடுவதன் மூைம் 
ோரிய ோதிப்புக்கனளக் கணினிப் ேயைாளர்களுக்கு ஏற்ேடுத்துகிைது.   
 8.BLENED THREAT: கணினியில் Install பசய்யப்ேட்ட Programmeஇன் ேைவீைமாை 
இடத்தின் வழியாக உள்நுனைந்து தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்தும். இந்த நச்சு நிரல் மின்ைஞ்சல் வழிபய 
னவரனஸ ேரப்பும் தன்னமயுனடயது. இதுபவ  கணினிகளில் பவகமாகப் னவரஸ்கனள  
ேரப்பிவிடும். கணினியில் இந்த நச்சு நிரல் ஏற்ேடுத்தும்  வினளவு ோரதூரமாைதாகும். 
 9.ADWARE COOKIES:  இனைய தளங்களினூடாக கணினியில் ேதியப்ேடும் சிறிய 
பகாப்பு நச்சுநிரல் இதுவாகும். கணினியில் குறித்த தகவல்கனள இனைய தளத்தில் 
அனுப்புவதற்காகப்  ேதியப்ேடுேனவயாகும்.  சிை இனையத்தளங்கள் இதனை Adware Tracking 
Cookiesஇல் ேதித்துவிடும். பின்ைர் இனையத்தில் பமற்பகாள்ளும் ேணிகள் குறித்த தகவல்கள் 
முதலியனவகனள  அவர்களுக்கு அனுப்பும். இதைால் கணினியின் பசயல்ோடு  மந்தநினைனய 
அனடயும்.   
 10.KEYLOGGERS: கணினியில் - வினசப்ேைனகயில் அழுத்தும் போது அனவ எந்த 
வினசகள் என்று ஏனையவர்களுக்குத் பதரியப்ேடுத்துதல் இதன் பநாக்கமாகும். குைந்னதகள் 
கணினியில் என்ை வனக பமன்போருட்கனள இயக்குகிைார்கள், எந்தத் தளங்களுக்குச் 
பசல்கிைார்கள் என்ேதனைக் கண்டறிய இதனை நாம் ேயன்ேடுத்தைாம். நிறுவைங்களில் தங்கள் 
ஊழியர்கள் கணினியில் பமற்பகாள்ளும் பசயல்ோடுகனளக் கண்காணிப்ேதற்கும் இந்த நச்சுநிரல் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ைது.  
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 11.WORM: இந்தக் கணினி நச்சுநிரல் ஒரு நிகழ்ச்சி நிரனைப் பிரதி பசய்யும்போது அபத 
பேயரில் மற்பைாரு நிகழ்ச்சி நிரனை உருவாக்கும் தன்னமயுனடயது. இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சி 
நிரல்களின் அளவும் ஒபர அளவாகக் காட்டப்ேடும். இந்நினையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நிரனை அழிக்க 
நினைத்து  நாம் முயலும் போது  அது ஏனைய நிகழ்ச்சி நிரல்கனளயும் அழித்துவிடும். இதைால் 
இரண்டு நிகழ்ச்சி நிரல்களும்  இதிலிருந்து முற்ைாக  அழிக்கப்ேட்டுவிடும்.  
 12.MALICIOUS MOBILE CODE: Malware Programmeஐ கணினியில் ேதிய னவக்கும் 
பநாக்குடன் இந்தக் கணினி நச்சுநிரல் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிைது. இனையத்தினூடாக 
கணினிகளுக்குள் உள்நுனைந்து Install பசய்யப்ேட்ட பின்ைர் தைது பசயற்ோடுகளினை இது 
பதாடங்கி, கணினிப்  ேயைாளர்களுக்குத் தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்துகிைது.  
 13.BROWSER HELPER OBJECT: கணினிப் ேயைாளர்கள் கணினியின் உைாவிகளுக்குள் 
நுனைந்ததும் (Browsers) இந்த நச்சுநிரல் இயங்கத் பதாடங்கும். இது இனையப் 
ேயைாளர்கனளத் தினசதிருப்பிப் ோலியல் வனைத்தளங்களுக்குக் பகாண்டு பசல்வபதாடு, கணினி 
பமதுவாக இயங்குவதற்கும் காரைமாகிைது.  
 14.DIALERS: கணினிப் ேயைாளர்களின் அனுமதியின்றி Modem மூைமாக பதானைபேசி 
அனைப்புக்கனள ஏற்ேடுத்தி அவற்றின் மூைம் சிை ோலியல் இனையத் தளங்களுக்குக் பகாண்டு 
பசல்லும் தன்னமயுனடயது. பதானைபேசி வழியாக இனைய இனைப்பு உள்ளவர்களுக்கு 
மட்டுபம இதைால் ோரியளவில் தாக்கங்கள் ஏற்ேடுகின்ைது. 
1.4 கணினி நச்சுநிரல்கள் ஏற்ேடுத்தும் ோதிப்புக்கள் 

மனித மூனளயின் ேல்ைாயிரக்கைக்காை நுண்ைறிவின் பதாகுதியாகக் 
கட்டிபயழுப்ேப்ேட்ட கணினி எனும் சாதைத்னத நம்பி மனிதர்கள் வாழ்கின்ைைர். மனிதன் 
போய்யுனரத்தாலும் கணினி போய்யுனரக்காது என்று உைகம் நம்பிக்பகாண்டிருக்கிைது. 
இத்தனகய நினையில் கணினி நச்சுநிரல்களிைால் (கணினி னவரஸ்கள்)  ஏற்ேடும் எதிர்ோராத 
தாக்கங்கள் மனிதனைப் ேல்பவறு சந்தர்ப்ேங்களில் நினைதடுமாை னவக்கின்ைை. கணினியில் 
னவரஸ் தாக்கத்திைால் நிகழுகின்ை பிரச்சினைகள் பதாடர்நினையில் ேல்பவறு வழிகளிலும் 
பிரச்சினைகனள ஏற்ேடுத்தி வருகின்ைை. அலுவைகப் ேணியாளர்கள் பதாடங்கிப் புனகப்ேடக் 
கனைஞர்கள் வனர கணினினய உேபயாகிக்கும் ஒவ்பவாரு நேர்களும் கணினி னவரசின் 
தாக்கத்திைால் ேல்பவறு பிரச்சினைகளுக்கு முகங்பகாடுக்கின்ைைர்.  

கணினி நச்சுநிரல்கள் கணினியில் இருந்து ஒருவரினுனடய பிரத்திபயகமாை தரவுகனளக் 
களவாடக்கூடிய வனகயில்  வடிவனமக்கப்ேடுகின்ைை. இதைால் கணினிப் ேயைாளர்களுக்குத் 
பதரியாமல் கணினித் பதாகுதிக்குள் அனுமதியின்றி பிரபவசித்து வங்கிக் கைக்கு இைக்கங்கள், 
கடன் அட்னட இைக்கங்கள், இரகசிய இைக்கங்கள், கணினி பசய்நிரல்கனள அழித்தல், 
பசயற்றிட்ட பகாப்புக்கள்,  சான்றிதழ்கள், தகவல் தரவுக் பகாப்புக்கள்  என்ைவாைாக கணினியில் 
பசமித்து னவத்திருக்கின்ை அனைத்து விடயங்கனளயும் திருடுதல், அழித்தல் முதலிய 
பசயற்ோடுகனளக் கணினி னவரஸ்கள் ஏற்ேடுத்திவருகின்ைை.  

இனையப் ேயைாளர்களின் இனையப் ேயன்ோட்னடப் ோதிக்கும் வனகயில் னவரஸ் 
மூைம் சமூக வனைத்தளங்களுக்கு எதிராை பசயற்ோடுகள் இடம்பேற்று வருகின்ைை. Facebook 
Application, Facebook Invitation முதலியைவற்றினூடாக னவரஸ்கள் கணினினய 
வந்தனடகின்ைை. இந்தக் குறுக்கீடுகள் கணினினய (Re-Start) மீள்இயக்கும் வனகயில் பசயற்ேட 
னவக்கின்ைது.  

கணினியில் நச்சுநிரல்கள் அனுமதியின்றி  உள்நுனைந்து இரகசியமாை முனையில் ஒருவரின் 
சுயவிருப்பின்றித் தகவல்கனளக் களவாடுதல், அழித்தல் முதைாை பசயற்ோடுகளால்  கணினிப் 
ேயைாளர்கள்  உளவியல் ரீதியிைாை தாக்கங்களுக்கு உட்ேடுகின்ைைர். இதைால் கணினி னவரஸ் 
தாக்கத்திைால் ோதிக்கப்ேட்ட நேர் கணினினயத் தன்ைால் சரிவர இயக்க முடியாது என்ை 
மைநினைக்கு ஆளாகின்ைைர்.  
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கணினிப் ேயைாளர்கள் கணினியினைப் ேயன்ேடுத்தும்போது தமது பவனை பதாடர்பில் 
ஒழுங்காக பசயற்ேட முடிந்தாலும் கணினி னவரஸ் தாக்கியதன் பின்ைர் அதிலிருந்து மீள்வது 
என்ேது பதாடர்பில் தைது அடுத்தகட்ட பசயற்ோட்னட முன்பைடுத்துச் பசல்வதற்காை அறிவு 
அவர்களிடத்தில் காைப்ேடாதபோது தைது பிரச்சினைனயத் தீர்த்துக் பகாள்வதற்காக அவர்கள் 
பிறிபதாரு நேருனடய உதவினய நாடபவண்டிய பதனவ உருவாகும்.  இல்ைாவிடின் ேைத்தினை 
விரயம் பசய்ய பவண்டி வரும். போருளாதார ரீதியில் ஒரு நேரிடத்தில் மந்தநினை ஏற்ேட்டால் 
தைது பிரச்சினைனய உடைடியாகச் சரிபசய்ய முடியாத நினை ஏற்ேடும். இதைால் கணினியில் 
ஏற்ேட்ட பிரச்சினைனயச் சரிபசய்வது பதாடர்ோக  அவர் சிந்தித்துக் பகாள்ளுவார். இதைால் 
தைது முக்கியமாை பவனைகனளக் குறிப்பிட்ட பநரத்திற்குள் அவர்களால் சரிவரச் பசய்ய 
முடியாத நினை ஏற்ேடும்.  இதைால் கணினி சார்ந்த முக்கியமாை பவனைகளில் தாமதங்கள் 
ஏற்ேடும்.  

கல்வி கற்கும் மாைவர்களின் கல்விசார் பசயற்ோடுகளுக்குக் கணினி னவரஸ்களால் தனட 
ஏற்ேடுகிைது.  குறிப்பிட்ட, காைத்தில் அவர்களால் தங்களது பசயற்றிட்டங்கனளச் சமர்ப்பிக்க 
முடியாத நினை ஏற்ேடும். சிை சந்தர்ப்ேங்களில் மாைவர்கள் கணினி னவரஸ்கனளத் தவைாை 
வனைத்தளங்களுக்குக் பகாண்டு பசல்வதைால் துஸ்பிரபயாக, நாசகாரிய பசயல்களில் ஈடுேடக் 
கூடியவராகவும் மாறுகின்ைைர். இதைால் மாைவர்கள் தீய ேைக்கவைக்கங்களுக்கு அடினமயாகப் 
போகும் நினையும் உருவாகைாம். அத்துடன் போட்டி அடிப்ேனடயில் தகவல்கள் திருடப்ேட்டு 
அழிக்கப்ேடுவதைால் போட்டி நிறுவைங்களுக்கு இனடயில் முறுகல் நினை உருவாகும். இதைால் 
ேல்பவறு வழிகளிலும்  பமலும் பிரச்சினைகள் வளரத் பதாடங்கி, ோரிய தீங்கு வினளவுகனளப் 
போருளாதாரத்திலும்  ஏற்ேடுத்தும்.  

அரசியல் துனையில் ேல்பவறு சிக்கல் நினைகனளக் கணினி னவரஸ்  உருவாக்குகிைது. 
போட்டி நாடுகள் தங்கனள முதன்னமப்ேடுத்தும் பநாக்கில் எதிரி நாடுகளுக்குக் கணினி 
னவரஸ்கனள அனுப்பித் தாக்குதல்கனள பமற்பகாள்ளுகிைது. இதைால்  குறிப்பிட்ட நாட்டின் 
மக்கள் ேல்பவறு ரீதியிலும் ோதிக்கப்ேடுகின்ைைர். கணினி நச்சுநிரல்களால் கணினிகள் சீராக 
பதாழிற்ேடானமயிைால் கணினிசார் விற்ேனையும் ோதிக்கப்ேடுகிைது. இதைால் கணினி சார்ந்த 
உற்ேத்தியாளர்களது ேனடப்புக்களின் உண்னமத் தன்னமக்கு தக்க வரபவற்புக் கினடக்காமல் 
போகும் நினையும் உருவாகைாம். இவ்வாைாை ேல்பவறுேட்ட ோதிப்புக்கனளக் கணினி 
நச்சுநிரல்கள் ஏற்ேடுத்துகின்ைை.  
1.5 ேரிந்துனரகள் 

 சாதாரை ேயன்ோட்டிற்காகக் கணினி நிர்வகிக்கும் கைக்கிற்குப் (Administrator 
Account) ேதிைாகச் சாதாரை ேயைர் கைக்னகப்  (User Account) ேயன்ேடுத்தல் 

 Microsoft ோதுகாப்பு அறிவிப்பு ேரிந்துனரத்த Ms17-010 வின்படாஸ் கணினிகளுக்காை 
இனைப்புக்கனளப் ேயன்ேடுத்துதல் 

 கணினியின்  ோதுகாப்புக் கருதி  (Antivirus)) பமன்போருனள நிறுவுதல்  
 சட்டரீதியாை பமன்போருனளக் கணினியில் நிறுவுதல் 
 USB நினைவகங்கனளக் கணினியுடன் பதாடுக்கும் பதாடர்பில் கவைம் பசலுத்துதல் 
 இனையப் ேயன்ோட்டின்போது ோதுகாப்ோை வனைத்தளங்கனளப் ேயன்ேடுத்தல் 
 ேதிவிைக்கங்கனள பமற்பகாள்ளும்போது கவைமாக இருத்தல் 
 மின்ைஞ்சல் அனமப்புக்கனளச் சரிோர்க்கும் அனமப்புக்கனள நிறுவுதல் 
 மின்ைஞ்சலில் அனுப்ேப்ேடும் சந்பதகத்திற்கு இடமாை பகாப்புக்கனளத் திைக்காதிருத்தல். 
 பிை பவளித்பதக்கங்களில் முக்கியமாை தகவனைச் பசகரித்து னவத்தல் 
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 பிைரிடம் இருந்து வாங்கிப் ேயன்ேடுத்தும் Floppy Disk, CD போன்ைனவகனள 
முனையாகச் பசாதித்த பின்ைபர உேபயாகித்தல் 

1.6 முடிவுனர 
இன்னைய பதாழில்நுட்ேச் சந்னதயில் நன்னம சார்ந்த பமன்போருட்கள் எந்தளவு 

அதிகரிக்கின்ைைபவா அந்தளவு கணினி நச்சுநிரல் சார்ந்த பமன்போருட்களும் அதிகரித்த 
வண்ைபம உள்ளை. இதைால் புதிய நன்னம குறித்த ஆக்கம் ஒன்றின் உருவாக்கமாைது 
உயர்அறிவு பகாண்டதாக விளங்கும்.  அபதபவனள அதன் அழிவு குறித்த உருவாக்கமாைது 
நன்னம குறித்த ஆக்கத்தின் அறினவ விஞ்சிவிடும் தன்னம பகாண்டதாக விளங்குகின்ைது 
என்ேதற்கிைங்க கணினி நச்சுநிரல்கள் கணினிப் ேயைாளர்களுக்குப் ேல்பவறு வழிகளிலும் 
எதிர்மனைத் தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்தி வருகின்ைை.  
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சுந்தைத்தம்தையோரின் 
‘சபண்ைோட்சி’யில் சவளிப்படும் சபண்சைோழி  

 முனைவர் ோ.சத்யா பதவி 
விரிவுனரயாளர், தமிழ்த்துனை 

தியாகராசர் கல்லூரி, மதுனர-09. 

முன்னுனர 

 தமிழ் இைக்கியக் களத்தில் காலூன்றிய பேரும்ோைாை பேண்கவிஞர்கள் இைக்கியத்தின் 
வழியாகப் பேண்நினை சார்ந்த கூறுகனள பவளிப்ேடுத்தியுள்ளைர்.  அவ்வாறு பவளிப்ேட்ட பேண்நினை 
சார்ந்த கூறுகள் சமூகத்தில் எதிர் சிந்தனைனயபயா அல்ைது மாற்றுச் சிந்தனைனயபயா ஏற்ேடுத்தி 
னவத்திருக்கின்ைை.  அந்தந்தக் காைக்கட்டத்தில் சாத்தியப்ேட்ட களத்தில் தன் குரனைப் ேதிவு பசய்யும் 
முயற்சிகள் பேண்கவிஞர்களிடம் இருந்துள்ளை.  அந்த வனகயில் சுந்தரத்தம்னமயார் குரலும் 
குறிப்பிடத்தக்க ஒன்ைாகும். 
 தன் கவினதகனளப் ோட அம்னமயார் பதர்ந்பதடுத்தது ேக்திக்களம் ஆகும்.  ஆைால் பிை பேண் 
கவிஞர்கனளப் போல் ேக்திநினையில் நின்று ோடாது, புராைக் கனதகனள முன்னிறுத்தித் தன் 
கவினதகனளப் ேனடத்துள்ளார்.  புராைக் கனதகளின் வழிநின்று பேண் நினை சார்ந்த கூறுகனளப் ோடிய 
முதல் பேண் கவிஞர் சுந்தரத்தம்னமயார் ஆவார்.  இவர் எழுதிய கவினதகள் ேைவாகும். ஆைால் அதில் 
“பேண் மாட்சி” எனும் தனைப்பில் எழுதிய நூல் மட்டுபம கினடக்கிைது.  பிை நூல்கள் கினடக்கவில்னை.  
இவர் ேற்றிய குறிப்புகள் எந்த இைக்கிய வரைாற்று நூலிலும் கினடக்கப்பேைவில்னை.  பேராசிரியர் 
தாயம்மாள் அைவாைன் எழுதிய “பேண்ணின் பேருந்தக்கது இல்” எனும் நூலில் அம்னமயாரின் நூைாை 
பேண் மாட்சி முழுனமயும் அது குறித்த சிை தகவல்களும் பவளிவந்துள்ளை. 
 புராைக் கனதகளின் வழிநின்று ஆணின் ஒழுக்கமின்னமனயயும் பேண்ணின் கற்பு 
பமம்ோட்டினையும் ோடியுள்ளார். 
 இவர் தமிழ்நாட்டின் பநல்னை மாவட்டத்னதச் சார்ந்தவர்.  19ஆம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்தவர்.  
இவரது கைவர் சங்கரலிங்கம் ஆவார்.  வண்ைச்சரேம் தண்டோணி சுவாமிகள், திருப்புகழ் சுவாமிகள், 
முருகதாச சுவாமிகள் போன்ை ேை பேயர்களாலும் சங்கரலிங்கம் அனைக்கப்ேடுகிைார்.  சுந்தரத்தம்னமயார் 
விழுப்புரம் வட்டாரம் திருவாமாத்தூர் என்ை ஊரில் உள்ள பகௌமார மடத்து ஆைய வளாகத்தில் தன் 
கைவருடன் வசித்து வந்ததாகக் குறிப்பிடப்ேடுகிைது.  தன் கைவனரபய ஆசிரியராகவும், ஞாை 
குருவாகவும் பகாண்டிருந்தவர்.  அதைால் கைவரிடபம இைக்கிய இைக்கைங்கனளக் பகட்டும் அவரின் 
கவினதகனளப் ேடித்து உைர்ந்தும் இருந்தவர் அம்னமயார். 

 “அம்னமயார் எழுதிய அனைத்து நூல்களும் கினடக்கவில்னை.  ‘பேண் மாட்சி’ என்ை நூல் 
மட்டும் கினடத்துள்ளது.  பேண்ணின் மாண்புகனள உனரப்ேதற்காக எழுதப்பேற்றுள்ளது.  கைவரின் 
அன்பு ஆனைப்ேடிபய அந்நூனை அம்னமயார் இயற்றிைார்.  கைவபராடும், உடன் இருந்த 
புைவர்கபளாடும் நூலின் சிைப்பு எடுத்துனரக்கப்ேட்ட பின்ைபர ‘பேண் மாட்சி’ நூைாயிற்று என்ேர்”1 
இந்நூல் 82 கண்ணிகளால் ஆைது.  கலி பவண்ோவால் கவினதகள் இயற்ைப்ேட்டுள்ளை.  பேண்ணின் 
பமன்னமனயக் கூறுவதற்குப் ோடப்பேற்ை நூல் இதுவாகும்.  புராைக்கனதகளின் வழிநின்று “சிவன், 
திருமால், பிரம்மன், விநாயகர், முருகன், இந்திரன் போன்ை பதய்வங்களின் பேண்பமாகத்னத ஒவ்பவாரு 
நிகழ்ச்சிகளின்வழி விளக்கிச் பசல்கிைது பேண்மாட்சி.  பேண்ணிைத்னத இழிவுேடுத்தும் சிைருக்காகப் 
பேண்ணுயர்னவக் காட்ட எழுதப்பேற்ை நூல் இது. நூலின் முற்ேகுதி ஆண்களின் லீனைகளும் 
பிற்ேகுதியாகப் பேண்ணின் பேருனமகளும் விளக்கம் பேறுகின்ைை”2 
 இந்நூலுக்குத் தண்டோணி சுவாமிகள், இவரின் மாைாக்கராகிய இராமாைந்த சுவாமியும்  அவர் 
மாைாக்கர் ேைரும் சாத்துகவி ோடியுள்ளைர்.  கிருோைந்த வாரியார் இந்நூலுக்குக் குறிப்புனர 
எழுதியுள்ளார்.  காப்புப் ோடலுடன் நூல் பதாடங்குகிைது.  சரஸ்வதி, விநாயகர், குரு போன்பைாரின் 
மீது காப்புப் ோடல்கள் ோடப்பேற்றுள்ளை.  அனவயடக்கப் ோடைாக ஒரு ோடல் ோடப்பேற்றுள்ளது. 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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 சிவன், திருமால், பிரம்மன், விநாயகர், முருகன், இந்திரன், அக்னிபதவன் போன்பைாரின் 
லீனைகனளப் புராை கனதகளின் வழிநின்று கூறியுள்ளார். 
சிவன் 
 தாருகாவைத்தில் இருந்த முனிவர்கள் தாம் பசய்யும் கர்மாபவ நமது வாழ்னவத் தீர்மானிக்கும் 
அதுபவ ேைன் தரும்.  அதைால் பதய்வத்னத வைங்கத் பதனவயில்னை என்று எண்ணித் தன் 
மனைவியருடன் தனியாக அவ்வைத்தில் வசித்து வந்தைர்.  பமலும் தம் துனைவியர்களின் கற்புத்திைபம 
உயர்ந்தது மற்ை எதுவும் அதன்முன் உயர்வு இல்னை என்று கடவுனளயும் இகழ்ந்தைர்.  இதைால் சிவனும் 
விஷ்ணுவும் பவறு உருக்பகாண்டு அங்குச் பசன்ைைர்.  சிவன் பிக்ஷ்சாடை உருவமும் விஷ்ணு பமாகினி 
உருவமும் பகாண்டு சிவன் அம்முனிவர்களின் துனைவியரிடத்தும் விஷ்ணு அம்முனிவர்களிடத்தும் 
பசன்ைைர்.  பமாகினி உருவத்தில் மயங்கி முனிவர்கள் விஷ்ணு பின்ைால் பசன்ைைர்.  பிக்ஷ்சாடை 
உருவத்னதக் கண்டு அப்பேண்கள் அவர் பமல் னமயல் பகாண்டு, கர்ப்பிணியாக இருந்த பேண்கள் 
மைதால் அவனரத் தழுவியதால் அவ்விடபம குைந்னதனயப் பேற்றுக் கற்பிைந்தைர்.  இதைால் முனிவர்கள் 
சிவனிடம் பகாபித்து ஆபிசாரயாகபமான்று பசய்து பூதப்ேனட ோம்பு, முயைகன், உடுக்னக, மழு, மான், 
பவண்டனை, புலி, அைல், அைனக, சூைம் போன்ைவற்னை வரனவத்து ஏவிைர்.  அனவ சிவனை ஒன்றுஞ் 
பசய்யவில்னை.  பின், கடுங்பகாேங் பகாண்டு சாேமிட்டைர்.  அதுவும் ஒன்றும் பசய்யவில்னை. 
இதனைக் கண்ட முனிவர்கள் நீங்கள் யாபரைக் பகட்க அதற்குச் சிவன் ‘யாம் னகனையிலுள்பளாம்’ எைக் 
கூறி மனைந்தார்.  அவர் பசன்ை பின்பு முனிவர்கள் ேல்பவறு பநாய்களால் அவதிப்ேட்டைர்.  அதன் 
காரைம் அறிய இந்திரனிடஞ் பசன்ைைர்.  அதற்கு இந்திரன் ‘முதைாைவராை சிவமூர்த்தி எதிரில் 
தரிசைம் தந்தும் அறியானமயால் இந்த பநாய் உங்கனள வருத்துகிைது’ என்ைைன்.  அதைால் முனிவர்கள் 
தாம் பசய்த தவற்னை உைர்ந்து சிவபூனச பசய்து நன்னமபேற்ை வைம் இதுவாகும்.  இப்புராைக் 
கனதனய முன் னவத்பத      

“மூவாமுனிவர் புைர் 
ோகியற் பசால்ைாராற் ேரிசழிந்தான் - வாகீசர்  
விண்ட பமாழிபகாண்ட விைல் அரக்கன்ைன்  

மனைனய கண்டு நற்கற்பின் கருத்தளித்தான்”  (பேண்மாட்சி.4-5) 
எைப் ோடியுள்ளார்.  பேண்ணின் பமன்னம என்ேது கற்பு ஒழுக்கம் தான் எை ஆண் சமூகம் விதித்த 
பகாட்ோடுகளுக்கு ஏற்ே வாழ்ந்த பேண்களின் கற்பு பமன்னமயாகப் புகைப்ேட்டது.  இதைால் கடவுளின் 
கருனை பவண்டாது தாபம உயர்வாக வாழ்ந்தைர்.  இந்நினையில் தம் கற்பின் பமன்னமனயக் பகாண்பட 
சிைப்புடன் வாழ்ந்த பேண்களின் நைனை அழித்தான் சிவன் எைப் ோடியுள்ளார்.  இதன்மூைம் 
ஆண்சமூகம் உருவாக்கிய பகாட்ோட்னட அவ்வாண்சமூகபம தன் பதனவக்பகற்ே மாற்றி அனமக்கும்.  
எந்நினையிலும் பேண் மட்டுபம துன்ே நினைக்கு ஆளாகி ஒடுக்கப்ேடுகிைாள் என்ை கருத்பத இதன் மூைம் 
காைக்கினடக்கிைது.  பமலும் 

 “வல்ைாள மன்ைன் மருவு மனையாளாம் 

 நல்ைானளச் பசர்வான் போல் நண்ணிைான்” (பேண்மாட்சி.6) 
என்ேனதயும் ோடியுள்ளார்.  விஜயநகரத்து அரசரில் ஒருவராை வல்ைாளன் புத்திரப்பேறு பவண்டும் 
என்று சிவைடியாருக்குத் தாைம் பசய்து வந்தான்.  அச்சமயத்தில் சிவன் ஒரு சங்கமராய் வந்து 
பேண்போகம் பவண்டும் என்று தன் விருப்ேத்னதத் பதரிவித்தார்.  அனத நினைபவற்ை எண்ணி அரசன் 
தன் ஊரில் உள்ள தாசிகனள அனைத்து வர குறித்த ஒரு நாளில் ஏவல் பசய்தான்.  ஏவைாளர் அதன் 
காரைமாக ஒவ்பவாரு தாசி வீட்டுக்கும் பசன்ை போழுது ஒரு நாயகன் இருப்ேனதக் கண்டைர்.  
அதன்பின் அனத அரசனிடம் வந்து கூறிைர்.  இனதக் பகட்ட அரசன் தன் துனைவியரில் ஒரு 
பேண்னை இந்நினை கூறிச் சம்மதிக்க னவத்துச் சங்கமரர் இருக்கும் அனைக்கு அனுப்பிைான்.  அவள் 
பசன்று உைங்கிக் பகாண்டிருந்த சங்கமனர அனைத்தபோழுது அவர் குைந்னதயாய் மாறிைார்.  அரசன் 
விருப்ேத்திற்பகற்ே அங்பகபய இருந்து அரசன் திருக்கயினை அனடயச் சிவன் அரசருக்குத் தாபம 
கர்மாதிகனளச் பசய்தார் என்ேர். 
 இப்புராைக் கனதனயக் பகாண்பட அம்னமயார், சிவன் அடுத்தவர் மனைவினய விரும்பியதாகப் 
ோடியுள்ளார்.  இங்கும் ஆண் சமூகம் உருவாக்கிய பகாட்ோடாை பிைரின் மனைவி மீது விருப்ேம் 
பகாள்ளக்கூடாது என்ை கட்டுப்ோடு மீைப்ேட்டுள்ளது.  ஆைால் அது கடவுள் என்கிை நினையில் மீைைாக 
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இல்ைாமல் அவரின் திருவினளயாடல்கள் எைப் ேக்திநினையில் இருத்திப் ோர்க்கப்ேடுகிைது.  
இந்நினைனயபய அம்னமயார் சாடியுள்ளார். 
திருமால்  
 திருமாலின் ேல்பவறு லீனைகனள அம்னமயார் ோடியுள்ளார். 

 பநடிய திருமால் பூமினய ஓரடியால் அளந்து பூமாபதவினயத் தைக்குள் அடக்கிய ஆண் ஆளுனம 
உனடயவன். 

 பூமகனளத் தன் மார்பிற் போகங்பகாண்டு னவத்துள்ளவன் திருமால். 
 பகாவர்த்தைகிரினயக் குனடயாகக் பகாண்டு பகாபியனரக் காத்ததும் திருமாலின் லீனை எைக் 

கூறியுள்ளார். 
 பூமினயப் பேண்ைாகப் ோவித்து அனதத் தைக்குள் அடக்குமாறு பசய்ததன் மூைம் ஆண் 

ஆளுனம மிக்கவன் என்ேதும் பேண் என்றுபம அவனுள்பளபய அடங்கி இருக்க பவண்டியவள் 
எனும் ஆதிக்க மைப்ோன்னமனயச் சுட்டுகிைது.  பமலும் பகாபியருடன் புரிந்த லீனைகளும் ஒர் 
ஆண் எத்தனைப் பேண்களுடன் இருந்தாலும் அது தவைாகக் கூைப்ேடாமல் பதய்வநினையிபைபய 
னவத்துப் ோர்க்கப்ேடுகிைது.  இத்தனகய ஆதிக்க மைப்ோன்னமனயபய அம்னமயார் தம்ோடலில் 
பவளிப்ேடுத்தி உள்ளார். 

“போல்ைாச் சைந்தரன்ைன் போற்பகாடியாய் போய்க்கேட 
சல்ைாேம் பசய்தவள்பசால் சாேமுற்ைான், ேல்பைார் 
அறிய அவள்நீற்றும் அணியுடம் பின்வாசம் 

பசறிதுளபவ மானை பயன்றும் பசர்த்தான்” (பேண்மாட்சி.11-12) 
எை பிருந்னதயிடம் திருமால் பசய்த லீனைகனளக் கூறியுள்ளார். 

 பிருந்னத முற்பிைவில் துளசி என்ை பேயரில் தர்மத்வசன், மாதவி ஆகிபயாருக்குப் பிைந்தாள்.  
நூறுவருடம் கருக்பகாண்டு பிைந்ததால் துளசி எைப் பேயரிட்டைர்.  இவள் நாராயைனைக் 
கைவைாக அனடய பவண்டி ேதரிவைஞ் பசன்று தவஞ் பசய்தாள்.  பிரம்மன் இவள் முன் வந்து 
என்ை வரம் பவண்டும் எைக் பகட்க, தன் விருப்ேத்னதக் கூறிைாள்.  அதற்குப் பிரம்மன் இவனள 
பநாக்கி ‘அம்மா கிருஷ்ைன் பதகத்தில் பிைந்த சுதர்மன் என்னும் பகாோைன் முன்பைாருகால் 
உன்னைக் கண்டு பமாகித்து அவ்வானசனய முடிக்காதவைாய் வருந்துனகயில் ரானத அவனளப் 
பூமியில் பிைக்கச் சபித்தைள்.  அவன் பூமியில் சங்கசூடைாய்ப் பிைந்திருக்கிைான்.  நீ அவனை 
மைந்து பின் விருஸ்ரூேமாய்ப் பிருந்தாவைத்தில் பிருந்தாவாணி எனும் பேயருடன் 
கிருஷ்ைனுடனிருப்ோய்’ என்று கூறி மனைந்தார்.  பின் இவள் தன்னைத் பதடிவந்த சங்கசூடனை 
மைந்தாள். சங்கசூடன் சங்கரருடன் யுத்தஞ்பசய்து மாண்டபின்பு விஷ்ணு சங்கசூடன் 
போலுருக்பகாண்டு துளசினயப் புைர்ந்தார்.  காரைபவறுோடு அறிந்த துளசி ‘நீ என் கற்னேக் 
பகடுத்ததால் கல்ைாக பவண்டும்’ எைச் சபித்தாள்.  பின் தீப்புகுந்தாள். அந்தச் சாம்ேலில் இருந்து 
பதான்றியது துளசி.  பிருந்னத பேண்ைாக இருந்த போதும் அவனள விரும்பிய திருமால் அவள் 
துளசிச்பசடியாகிய பின்பும் அனத மானையாகத் தன் கழுத்தில் அணிந்துள்ளார். அவள் மீதுள்ள 
னமயைால் அம்மானைனய அணிந்துள்ளார் எை அம்னமயார் ோடியுள்ளார். 

  “மறியணியும் 
  னகயான் மயங்கபவாரு காரினகயாய் பவடபமடுத்து 

  எய்யாமல் ஓர்மகவும் ஈன்ைாபை” (பேண்மாட்சி.12-13) 
 ோற்கடலில் கனடந்து எடுத்த அமுதத்னத அசுரர்கனள உண்ைவிடாமல் பதவர்களுக்கு மட்டும் 
வைங்க பவண்டி திருமால் பமாகினி உருக்பகாண்டு வந்தார்.  அப்போது பமாகினினயக் கண்டு சிவன் 
மயங்கியனமயால் இருவரினடபய உைவு ஏற்ேட்டு ஐயப்ேன் எனும் ஒரு மகனைப் பேற்ை நிகழ்னவ 
அம்னமயார் ோடியுள்ளார். 
 விஷ்ணு ஆைாக இருக்கும் போது பேண் மீது னமயல் பகாண்டு மயங்கிைார்.  பேண்ைாக 
உருவம் மாறிய போது ஆண்கனள மயக்குகிைார்.  ஒர் ஆண் எந்நினையில் இருந்தாலும் தன் ஒழுக்கத்னதப் 
பேணுவதில்னை என்ேனத அம்னமயார் இதன் மூைம் பவளிப்ேடுத்தியுள்ளார். 
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பிரம்மன்  
 பிரம்மன் சரசுவதினய மனைவியாகக் பகாண்டதல்ைாமல் சாவித்திரி முதைாகப் பேண்டிர் மீது 
னமயல் பகாண்டு உைன்ைான் என்ேனத, 

 “கற்ைவரு மற்றுங் கைமாய சீவர்களும் 
 நற்ைனகசால் வாக்கிபைாலி நண்ணிருமா(று) உற்ைவனளத் 
 தன் மனையாய்ப் பேற்றுபமழிற் சாவித்திரி முதைாம் 

 ேன்மடவா ரானசயினிற் ேட்டுைன்ைான்” (பேண்மாட்சி.16-17) 
எைப் ோடியுள்ளார்.  பமலும், 

      “மன்மதன்ைன் 
 பசனைத் தனைனமத்தி பைாத்தனமனயச் பசய்தவள்பின் 

 மாைத்னத விட்படாடி மாழ்கிைான்” (பேண்மாட்சி.17-18) 
எைப் ோடியுள்ளார். பிரம்மன் திபைாத்தனமனயப் ேனடத்து அவள் அைனகக் கண்டு விரும்பியபோது 
அவள் ேயந்து நான்கு திக்கிலும் ஓடிைாள்.  ஓடிய அத்திக்குகளிபைல்ைாம் பிரம்மன் ஒவ்பவாரு முகம் 
பகாண்டு ோர்த்தார்.  அதைால் நான்கு முகங்கனளக் பகாண்ட நான்முகன் ஆைார் எைக் கூறுவர்.  
இந்நிகழ்னவக் பகாண்பட அம்னமயார் ோடியுள்ளார்.  தான் ேனடத்த பேண்ணின் மீபத னமயல் 
பகாள்வது என்ேது இழிவாை பசயல்.  எைபவ தன்மாைத்னதயும் மைந்து அவள் அைகில் மயங்கிைான் 
எைப் ோடியுள்ளார். 
 பிரம்மன் சரஸ்வதி மீது மிகுந்த னமயல்பகாண்டு நூறு பேண்ணுருவாக மாறித் தன்னை 
மகிழ்விக்கக் கூறிைான்.  சரஸ்வதியும் அனத ஏற்று நூறு பேண்ணுருவாக மாறிைாள்.  அவர் 
அனைவனரயும் உச்சிப்ேகலில் கூடித் திரிந்த காரைத்திைால் திவாந்தகன் முதலிய அரக்கர்கள் அபநகனரப் 
பேற்ைான்.  இந்நிகழ்னவக் பகாண்பட அம்னமயார், 

 “விழியார் அபைகனரபயார் பவம்ேகலிற் பசர்ந்து 
 ேழியாயிரம் வினளத்துப் ோவம் போழிபமகம் 

 அன்ை அசுரர் அபைகனரப் பேற்ைான்” (பேண்மாட்சி.19-20) 
இவ்வாறு ோடியுள்ளார். அளவுக்கு அதிகமாக ஆண் ஆனசப்ேட்டால் அது தீங்கில்தான் முடியும்.  
பமலும் ேை ஆயிரம் ேழிச்பசால்லுக்கு ஆளாவர்.  அந்நினைபய பிரம்மனின் நினையாகும்.  இனதபய 
அம்னமயார் ோடியுள்ளார். 
 ஆண் எந்நினையில் இருந்தாலும் பேண் மீது பகாண்ட னமயல் மாைாமல் பேண்னைப் ேை 
விதங்களில் தன் கட்டுக்குள்பளபய னவக்க எண்ணுகிை ஆதிக்க நினை, பதய்வநினையில் னவத்துக் 
கூைப்ேட்டுள்ள தன்னமனய அம்னமயார் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
விநாயகர்  
 சித்தி, புத்தி, வல்ைனே, திருமாலின் மகள்களாகிய பமானத, பிரபமானத, அமனக, சுந்தரி, 
மபைாரனம, மங்கனை, பகசின், காந்னத, சாருகானச, நந்தினி, சுமந்திதினம, காமனத முதலிய ேன்னிரண்டு 
பேண்கனளயும் விநாயகர் மைந்தார்.  இனதபய அம்னமயார் தன் ோடலில் பவளிப்ேடுத்தியுள்ளார். 

 “வல்ைனேனயத் தன்மடியில் னவத்திருந்தும் - நல்ைசித்தி 
 புத்திபயனுமிருவர் போகமுந் துய்த்தான் திருமால் 
 அத்திைத்திற் பேற்ை பேண்கள் ஆறிருவர் - நித்திக் 

 களிக்கூர பகாண்டனைந் தான்”  (பேண்மாட்சி.21,22,23) 
 ஒன்றுக்கும் பமற்ேட்ட பேண்கனள மைந்து பேண்ணின் மீது தன் அதிகாரத்னத நினைநாட்டும் 
ஆணின் தன்னமனய அம்னமயார் இவ்விடத்தில் சாடியுள்ளார். 
முருகன்  
 பதபவந்திரன் மகளாகிய பதய்வயானைனய மைந்து விண்ைகர் குடிபயறித் திருப்ேரங்குன்ைத்தில் 
அமர்ந்த முருகனிடம், நாரதர் பூமியில் வாழும் வள்ளியின் அைகு முதலியவற்னைக் கூை, அதனைக் 
பகள்விப்ேட்டுப் பூமிக்கு பவடர் போை பவற்று உருக்பகாண்டு வந்து வள்ளியிடம் உனரயாடிக் 
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பகாண்டிருந்தார். அவ்பவனளயில் பவடர்கள் வர, அனத உைர்ந்த முருகன் பவங்னக மரம் போை 
உருமாறி நின்ைார்.  மீண்டும் அவர்கள் பசன்ை பின்பு பவடன் போை மாறி வள்ளியிடம் உனரயாடிைார்.  
மறுேடியும் பவடர்கள் வர, விருத்தசந்நியாசியாய் மாறி, வந்த பவடர்கனள ஆசீர்வதித்தார். உடபை 
பவடர்கள் இந்த சந்நியாசிபய நம் வள்ளிக்குக் காவலிருக்கட்டும் எைக் கூறிச் பசன்ைைர்.  அவ்வாறு 
முருகன் காவலிருக்கும் போது தாகமாக உள்ளது எைக் கூை, வள்ளியும் உடன் பசன்று சுனையில் நீர் 
அருந்தச் பசன்ைைர்.  அவ்பவனளயில் முருகன் விநாயகனர மைதார எண்ணி யானையாக வர பவண்டும் 
எை பவண்டிைார்.  அதற்பகற்ே விநாயகரும் யானையுருக் பகாண்டு வந்தார்.  அனதக் கண்ட வள்ளி 
ேயந்து முருகனைத் தழுவ அப்போழுது முருகன் தன் உண்னமயுருக்காட்டி வள்ளினய மைந்து பசன்ைார்.  
இந்நிகழ்னவபய அம்னமயார் ோடியுள்ளார். 

 “பவடர்களுக்(கு) அஞ்சிபயாரு பவங்னக மரமாகி நின்று 
 பதடருஞ் சீர் அண்ைபைாரு சிந்துரமாய் - காடதனில் 
 வந்துேயம் காட்ட வருத்தியும்அவ் வள்ளியின்ோல் 

 ஐந்துவனக யின்ேமனடந் தாபை” (பேண்மாட்சி.27-28) 
 ஒரு பேண்னை மைம் முடித்த பின்பும் மீண்டும் பவறு ஒரு பேண்ணின் அைகில் மயங்கி 
அப்பேண்ணின் பின்பை பசல்லும் ஆணின் குைத்னத அம்னமயார் வனச ோடியுள்ளார். 
இந்திரன்  
 இந்திரன் இந்திராணி முதல் ேை பேண்கனள மைந்து இன்ேமாக வாழ்ந்த போதிலும், அது 
போதாது எைக் பகௌதம முனிவரின் மனைவியாை அகலினக மீதும் ஆனச பகாண்டான்.  அதைால் 
உடம்பேல்ைாம் ஆயிரம் பேண்குறி பேைச் சாேம் பேற்ைான்.  இந்நிகழ்னவபய அம்னமயார் தம் ோடலில் 
கூறியுள்ளார். 

 “நச்சியிந் திராணி முதல் நாரியர்கள் - பமச்சிமகிழ்  
 போகம் அயின்றும் புவித்தைத்பதார் பேண்மயிைால் 

 ஆகமுற்றும் ஈைம் அனடந்தாபை” (பேண்மாட்சி.33-34) 
ேை பேண்கனள மைந்தபதாடு அல்ைாமல் பிைர் மனைவினய நாடும் ஈைச் பசயனைச் பசய்யும் ஆணின் 
தவைாை எண்ைத்னதச் சாடுகிைார் சுந்தரத்தம்னமயார். 
அக்னிபதவன்  
 சத்த இருடிகள் எனும் முனிவர்கள் யாகஞ் பசய்து பகாண்டிருந்தைர்.  ஒரு கரும வசத்தால் 
யாகத்னதத் பதாடர்ந்து பசய்ய இயைாது போகபவ, தங்கள் மனைவியனர ‘யாக அக்னி அவியாது 
வளருங்கள்’ எைக் கூறிச் பசன்றுவிட்டைர்.  அப்போழுது அக்னி பதவன் ஏழு ேத்தினிப் பேண்கனளயும் 
கண்டு னமயல் பகாண்டு அனதத் தீர்க்க இயைாமல் வாடிைான்.  இனத உைர்ந்த அக்னிபதவியின் 
மனைவியாகிய சுவாகபதவி அந்தப் பேண்கனளப் போை தனித்தனி உருவமாக வந்து தன் கைவனை 
மகிழ்வித்தாள்.  அருந்ததி தவிர ஏனைய அறுவர் போை வந்து கைவனின் ஆனசனய நினைபவற்றிைாள்.  
இனத அம்னமயார் தன் ோடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 “எத்பதவர் கட்குந்தன் எச்சிைருள் அக்கினியும் 
 பமய்த்பதசால் ஏழுவியன் முனிபவார் - ேத்தினிமார்ப் 
 புல்லிைாற்போல் மகிழ்ந்து போய்னம பவளியாய்த்தைது 

 பமல்லியைாள் கண்டுநக பவட்கிைான்” (பேண்மாட்சி.35-36) 
 பிைரின் மனைவியனரக் பகாண்டு னமயல் பகாண்டபதாடு அல்ைாமல், அப்பேண்கனளப் போை 
உருவம் பகாண்டு வந்த மனைவியினை அப்பேண்களாகபவ எண்ணி மகிழ்ந்த ஆணின் கீழ்னமயாை 
குைத்னதச் சாடியுள்ளார். பமலும், கடும் தவம் புரியும் முனிவர்களும் தன் சேைத்தால் தன் நினை இைந்து 
விடும் தன்னமனய விசுவாமித்திரரின் கனத மூைம் கூறியுள்ளார். 
 விசுவாமித்திரர் கடும் தவம் புரினகயில் அவரின் தவத்னதக் பகடுக்க எண்ணிய இந்திரன் பமைனக 
எனும் பேண்னை அனுப்புகிைான்.  அங்குச் பசன்ை பமைனக தவம் புரியும் விசுவாமித்திரர் முன்பு 
நடைமாடல் போன்ை ேை பசயல்கனளச் பசய்கிைாள்.  அனதக் கண்டு அவள் அைகில் மயங்கிய 
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விசுவாமித்திரர் பமைனகயுடன் கூடிக் களிக்கிைார். அதன் காரைமாக சகுந்தனை எனும் பேண்னையும் 
பேறுகின்ைைர்.  இனதபய, 

 “விசுவபமச்சும் பசணுைகின் மீன்கள் - பகாசுகனைய 
 ஆகப்பேயர்த் பதறிந்த ஆண்னமயுறு பகாசிகன்ைான் 
 தாகமுற்று பமைனகயின் தன்னுைவால் - பகாகைத் 

 னதயைனைய சகுந்தனைனயப் பேற்ைதுவும்” (பேண்மாட்சி.41,42,43) 
எைக் கூறியுள்ளார்.  ஐம்புைனை அடக்கித் தவம் புரியும் முனிவரும் ஒரு பேண்னைக் பகாண்டு னமயல் 
பகாண்டு தன் நினை மைந்த தன்னமனயக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  இங்கு ஆண் தன்னுனடய பதனவக்காகப் 
பேண்னைப் ேயன்ேடுத்திக் பகாள்ளும் நினைனயயும் அவனள ஒர் உயிராக மதிக்காமல் உடைாகக் 
காணும் ஆதிக்கச் சமூக மபைாோவத்னதயும் அன்பை அம்னமயார் இழிவு எைக் கூறியுள்ளார். 
 இவ்வாறு ேை நினைகளிலும் ஆண்கபள தங்கள் நினை விடுத்து அல்ைது மைந்து தவறு 
பசய்கின்ைைர். ஆைால் பேண்ணின் மீபத குற்ைம் சுமத்துகின்ைைர்.  பேண்களின் பேருனமகனளச் சற்றும் 
உைராதவர் ஏபதபதா பேசுகின்ைைர்.  பேண்னைப் ேழித்துப் பேண் அங்குசம் என்று இழிவாகக் 
கூறுகின்ைைர். 

     “திண்டு மிண்டு 
 பேசுமவர் நாமுழுதும் பேண்ைங்குச பமை ஏன் 

 கூசுகிைபரா வுைருங் கூர்ப்பிைபரா” (பேண்மாட்சி.47,48) 
பேண்ணின் பமன்னமனய உைராது பேசுேவர்கள் உண்னம நினைனய உைராதவர்கள் எை அம்னமயார் 
கூறியுள்ளார். 
 பேண்ணின் பமன்னம அறிந்து ஈசனும் தன் உடம்பில் ோதினயத் தந்துள்ளான்.  ஆைால் 
பகௌரவர்களாகிய துரிபயாதைாதியர் பேண் என்று எண்ைாமல் பேருஞ்சனேயில் னவத்துப் ோஞ்சாலியின் 
துகினை உரிக்கும் தீங்கினைச் பசய்தைர்.  இதுபோன்ை ேல்பவறு தீங்குகனளப் பேண்களுக்கு ஆண்கள் 
பசய்துள்ளைர்.  இவற்னைபயல்ைாம் பதாகுத்து ஒரு பேண்மானையாக அதாவது கவினதயாக யாராவது 
எழுதியதுண்டா? எை அம்னமயார் பகள்விபயழுப்புகிைார்.  பமலும் ஒளனவயார்  குறித்தும் தன் ோடலில் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 

    “ஞாை முற்ைமும் 
மாதாபவன் பைன்றும் வழுத்துபுகழ் ஒளனவனயப்போல் 
மீதாம்புைனம பேற்பைார் பவறுண்படா - ஏதாபைா 
அன்ைவளும் பேண்கட்(கு) அடக்கம் ேகர்ந்ததன்றித் 

 துன்னும் அகங்கார முைச்பசால்ை வில்னை”  (பேண்மாட்சி.52,53,54) 
 உைகம் போற்றும் ஒளனவயும் பேண்களுக்கு அடக்கத்னத மட்டுபம கூறிைார்.  அகங்காரம் 
கூைவில்னை என்னும் பசய்தினய அம்னமயார் இங்குப் ேதிவு பசய்துள்ளார். பமலும் ேை பேண்களின் 
பமன்னமனயப் ோடியுள்ளார்.  சுந்தரத்தம்னமயார் வாழ்ந்த காைச் சூைலின் மாண்ோகவும்  பேண்ணின் 
பேருனமயாகக் கருதப்ேட்டது கற்பு ஆகும்.  எைபவ அம்னமயார் கற்பில் பமம்ேட்ட பேண்களாகிய 
அநுசூனய, நளாயினி, வாசுகி, பகௌரி, மங்னகயர்க்கரசி, திபரௌேதி, புனிதவதி, இரத்திைாவதி போன்ை 
பேண்களின் பமன்னமனயப் ோடியுள்ளார். 
நளாயினி  
 பமௌத்கல்யருஷி என்னும் முதியவர் நளாயினி அைகில் மயங்கி அவனள மைம் முடிக்க பவண்டி 
அைகாை வாலிேன் போல் பதாற்ைம் பகாண்டார்.  மைப்ேதற்கு நளாயினியிடம் சம்மதமும் பவண்டி 
வாங்கிைார்.  சம்மதம் பேற்ை பின்பு தன் உண்னம உருனவக் காண்பித்தார்.  இருப்பினும் நளாயினி தான் 
பகாடுத்த வாக்குத் தவைக் கூடாது எை எண்ணி வயதாை முதியவனர மைந்தாள்.  மைந்த பின்பு 
நளாயினினயப் ேைவிதமாக அம்முதியவர் பசாதித்தார்.  அவற்றில் எல்ைாம் அவள் மிகவும் 
போறுனமயுடனும் போறுப்புடனும் நடந்து பகாண்டாள்.  பமலும் அவனளச் பசாதிக்க எண்ணிக் குட்ட 
பநாய் வந்த பின்பும் அத்துடன் தீர்த்தயாத்தினர பசய்ய பவண்டுபமைக் கூறிைார்.  அதற்கு மறுப்புத் 
பதரிவிக்காமல் நளாயினி தன் கைவனரக் கூனடயில் அமர னவத்துக் பகாயில்கள்பதாறும் தூக்கிச் சுமந்து 
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பசன்ைாள்.  இந்நினையில் அவர் ஒரு தாசி பவண்டுபமைக் பகட்க, அதன்போருட்டு இவள் தாசிக்குப் 
ேை ேணிவினடகள் பசய்து தாசினயச் சம்மதிக்க னவத்து, அவர் விருப்ேப்ேடித் தாசி வீட்டுக்கும் 
கூனடயில் அமரனவத்துத் தனையில் சுமந்து பசன்ைாள்.  இருளில் பசல்லும் வழியில், முற்பிைவியின் 
ேயைால் மரத்தில் பதாங்கிக் பகாண்டிருந்த மாண்டவ்யர் என்ை ரிஷியின் காலில் அவள் சுமந்து பசன்ை 
கூனட இடித்துவிட்டது. மிகுந்த பகாேமனடந்த ரிஷி இவள் பேண் என்ேனத அறிந்து ‘சூரியன் 
உதயமாகும் போது நீ மங்கைம் இைப்ோய்’ எைச் சாேமிட்டார்.  ‘சூரியன் உதித்தால் தாபை நான் 
கைவனை இைக்க பவண்டிவரும்.  சூரியபை எைாமல் பசய்கிபைன்’ என்று கூறிச் சூரிய உதயத்னதபய 
நளாயினி தடுத்துவிட்டாள்.  இந்நிகழ்னவ அம்னமயார், 

     “மங்கைத்தின் 
 தந்திறு பமன்ைஞ்சிபயாரு னதயைாள் - அந்த 
 முனிவன்வாய் பசான்ைேடி முற்ைானம பயண்ணித் 

 தனியிரபவ நீட சபித்தாள்” (பேண்மாட்சி.61-62) 
எைப் ோடியுள்ளார்.  தன் கற்பின் திைத்தால் சூரியனைபய நிறுத்தி னவக்கும் பேண்ணின் பமன்னமனயக் 
கூறியுள்ளார்.  ஆண் எந்நினையில் இருந்து பேண்னைச் பசாதித்தாலும் அனத எதிர்க்காமல் பசாற்ேடிக் 
பகட்டு நடத்தபை சிைந்த கற்பு எைக் கூைப்ேட்டுள்ளது.  கைவன் எந்நினையில் இருந்தாலும் மனைவி 
அவனுக்குக் கீபை அடங்கி இருத்தபை சிைந்த கற்ோகப் போற்ைப்ேட்டது.  இயற்னகனயக் கூட தன் 
கட்டுக்குள் னவக்க முடியும் என்று போதிக்கப்ேட்டது.  தன் சுயம் உைராமல் ஆணின் 
ஆதிக்கத்திற்குள்பளபய பேண் இருக்க பவண்டும் என்ேதற்காை மூனளச் சைனவயாகபவ இக்கனத 
கூைப்ேடுகிைது.  அக்காைச் சூைலில் வாழ்ந்த அம்னமயாரும் அனதப் பேருனமயாக ஏற்று இவ்விடத்தில் 
ோடியுள்ள தன்னம பேண்னை உடைாக மட்டுபம காணும் ஆதிக்க சமூக மபைாோவத்திற்கு 
உட்ேட்டதாகபவ அனமந்துள்ளது. 
அநுசுனய  
 இவர் ேஞ்சகன்னியரில் ஒருவர்.  நளாயினி தனி இரபவ நீட சபித்தபோது பதவர்கள் அஞ்சி, 
உைகஇயக்கம் தனடபேைாமல் நனடபேை பவண்டுபமன்று அநுசுனயயிடம் பசன்று பவண்டிைர்.  
அதற்பகற்ே நளாயினியிடம் பசன்று பவண்டிப் போழுது விடியச் பசய்தார் அநுசுனய.  அபதாடு தன் 
கற்பின் திைத்தால் நளாயினியின் கைவரின் பநாய் தீர்த்து னவத்து எைச் பசய்தார்.  இதைால் பதவர்கள் 
அநுசுனயக்குத் திருமூர்த்திகளும் புத்திரராகப் பிைப்ேர் எை வரமளித்தைர். அதற்பகற்ே துருோசர், 
தத்தாத்திபரயர், பசாமர் எை மும்மூர்த்திகனளயும் புத்திரராகப் பேற்ைார்.  இந்நிகழ்னவ அம்னமயார் தன் 
ோடலில் ோடியுள்ளார். 

 “மூவனரபயார் பமல்லியைாள் - வாதுவிண்டு 
 வந்தேடிபோய் மகிைவிடா மற்சிசுவாய் 

 பநாந்தழு மாபைார்பசால் நுவன்றிட்டாள்” (பேண்மாட்சி.60-61) 
இதில் கற்பின் பமன்னமயால் ஒரு பேண் மும்மூர்த்திகனளயும் தன் புத்திரராகப் பேைைாம் என்ை பசய்தி 
கூைப்ேட்டுள்ளது. 
 ஆைாதிக்கச் சமூகத்தில் ஆண்குைந்னதபய முதன்னம ேடுத்தப்ேட்டது. ஆண் குைந்னத 
பேைபவண்டுபமனில் அதிலும் நல்ை உயர்வாை ஆண்குைந்னத பவண்டுபமனில் பேண் தன் கற்பினைக் 
கட்டிக்காத்தால் மட்டுபம அவ்வுயர்வினைப் பேை இயலும் என்ை கற்புக் பகாட்ோட்டினைப் பேண்ணின் 
மைதில் சமூகம் அழுத்தமாக இக்கனதயின் வாயிைாகப் ேதிவுபசய்கிைது. 
வாசுகி  
 மராக்க சகாயன் என்ேவரின் மகள் வாசுகினயத் திருமைம் முடிக்கும் முன்பு வள்ளுவர் மைனைக் 
பகாடுத்துச் சனமத்துத் தருமாறு கூறிைார்.  அதற்பகற்ே அவ்வண்ைபம பசய்து தந்தவர்.  திருமைமாை 
பின்பு வாசுகி கிைற்றில் நீர் இனைக்கும்போது வள்ளுவர் அனைக்க, உடபை அப்ோத்திரத்னதக் கிைற்றின் 
இனடயிபைபய விட்டு வந்தார்.  இருப்பினும் அப்ோத்திரம் வாசுகி விட்ட வண்ைபம நின்ைது என்ேர்.  
வள்ளுவர் ேகலில் நூல் நூற்கும்போது நாழி கீபை விழுந்துவிட்டது.  அனதத் பதடி எடுக்க ‘விளபகற்றி 
வருக’ எைக் கூை அவ்வாபை பசய்தவர் ேனைய அன்ைம் சுடுகிைது எை அவர் கூை, அதன் சூட்னட ஆற்ை 
விசிறிக்பகாண்டு வீசியவள். 
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 பகாங்கைத் பதவர் தவத்திலிருக்னகயில் பகாக்பகான்று அவர் மீது எச்சமிட அனத அவர் ோர்க்க 
அது எரிந்து சாம்ேைாைது.  பகாங்கைர் தவம் விட்டு நீங்கித் திருவள்ளுவர் இருக்கும் இடத்தில் 
பிச்னசக்கு வந்தார்.  அப்போழுது திருவள்ளுவர் வாசுகினய அனைத்து பவனை கூறியதால், வாசுகி 
பிச்னசயிடத் தாமதமாைது.  இதைால் சித்தர் வாசுகினயக் பகாபித்துப் ோர்த்தபோது வாசுகி ‘பகாக்பகன் 
பைண்ணினைபயா பகாங்கைவா’ எைக் கூை அனதக்பகட்ட சித்தர் தம் தவவலினமனயவிட 
இப்பேண்ணின் கற்பு பமன்னமயுனடயது எை எண்ணி பவட்கிச் பசன்ைார்.  இப்பேண் குறித்தும் தம் 
ோடலில் ோடியுள்ளார் அம்னமயார். 

 “ஆதாரமாை முப்ோல் அன்றுனரத்த வள்ளுவர் தம் 
 மாதாை வாசுகிபசய் வண்னமயால் - மீதாை 
 வானிடத்துத் பதவர் மைநாணிச் பசன்ைவுண்னம 

 நானிைத்பதார் பேசாத நாளுண்படா” (பேண்மாட்சி.69-70) 
எைவும், 

 “பதவர்களு பமச்சவளர் சித்தர்குைாத்திற் சிைந்த 
 பகாவனையைா விளக்குங் பகாங்கைனைப் - பூனவ 
 ஒருத்திபயளிய பகாக்பகன் பைன்னிபயன் பமற்ோர்னவ 

 உறுத்துகின்ைாபயா என்றுனரத் தாள்” (பேண்மாட்சி.64-65) 
என்ேனதயும் ோடியுள்ளார். கைவனின் எண்ைத்திற்கும், பசால்லுக்கும் எதிர்பேசாமல் பகள்வி பகட்காமல் 
பசான்ைனதச் பசான்ை வண்ைம் பசய்தபை சிைந்த கற்பு எைப் ோடப்ேட்டுள்ளது.  அறிவும் திைனமயும் 
உள்ள பேண்ைாக இருந்தாலும் கைவனின் முன்பு அனத பவளிப்ேடுத்தாமல் அறியானமயுடன் 
இருத்தபை கற்பு எைப் போற்ைப்ேட்டுள்ளது.  ஒரு பேண் எந்நினையிலும் தன் கைவனை மீறி, 
பசயல்ேட்டு விடக்கூடாது என்ேதற்காகபவ இக்கனதயினை இப்போழுது வனர சமூகம் பேண்ணுக்கு 
வலியுறுத்திக் கூறிவருகிைது.   
 ஒரு பேண் கற்பில் பமம்ேட்டவள் என்ேது மட்டுமல்ைாமல் தவவலினம மிக்க சித்தனர விட 
அறிவிற் சிைந்த பேண் என்ேதனையும் கூைபவ அம்னமயார் இக்கனதயினைப் ோடியுள்ளார் எைைாம்.  
பமலும் பேண் தவவலினம உனடயவளாக இருப்பினும் அவளின் அறிபவா தவவலினமபயா 
போற்ைப்ேடாமல் மாைாக உடனை னமயப்ேடுத்திக் கூறும் கற்பின் திைபம இன்ைளவும் போற்ைப்ேடுகிைது. 
கங்னக  
 கங்னகக் குறித்துக் கூறுனகயில், 

 “மாலும் பிரமாவும் வந்துதன்ோல் மாட்சிமிகச் 
 சாலும் உருக்பகாள்ள பவாருனதயைாள் - ோைனைய 
 கண்டனகப் பேர்மாநதியாய்க் காசினிபயார் கண்காை 

 விண்டைத்துக் கங்னகஒல்கும் வீறுற்ைாள்” (பேண்மாட்சி.67-68) 
எைப் ோடியுள்ளார். 
 ேகீரதன் தன் முன்பைார் போருட்டு அபநக ஆண்டுகள் கங்னகனயயும், மும்மூர்த்திகனளயும் 
எண்ணித் தவபமற்பகாண்டு வந்தான்.  அத்தவத்திற்கிைங்கிக் கங்னக பூமிக்கு வந்து பசழிப்ேனடயச் 
பசய்தாள் என்ை கனத கூைப்ேட்டு வருகிைது. 
 கங்னக ஆகாயத்தில் சிைப்புடன் திகழ்ந்தவள்.  உயர்நினை பகாண்ட கங்னக மானிட 
பவண்டுதலுக்கு இைங்கி அவர்களின் ோவங்கனளப் போக்குகிைாள்.  ஒரு பேண் தான் உயர்ந்த நினையில் 
இருந்தாலும் தன்னிடம் மைம் உருகி பவண்டுேவர்க்காகத் தன் நினையிலிருந்து இைங்கி, ோவம் நினைந்த 
இடத்னத வந்து பசர்கிைாள்.  இங்குப் பேண்ணின் இரக்க உைர்னவயும், தாய்னம உைர்னவயும் 
அம்னமயார் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.  பேண் தன்னுனடய சுயம் உைர்ந்து தைக்காை பவளினய அனடய 
முயலுனகயில் அனத மாற்ை ஆண் ஆதிக்கச் சமூகம் பேண்களிடம் உேபயாகிக்கும் ஆயுதம் தாய்னமக் 
குைமும் அதைால் ஏற்ேடும் இரக்க உைர்வும் ஆகும்.  ஆணின் ஆதிக்க மபைாோவத்னதத் தன்னுள் 
ஏற்று நடந்த பேண்ணின் பமன்னமனயபய அம்னமயார் ஏற்றுப் ோடியுள்ள தன்னமனய பநாக்குனகயில் 
அம்னமயாரின் மைதிலும் ஆைாதிக்கச் சமூகத்தின் தாக்கம் இருந்தனத உைரமுடிகிைது. 
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மங்னகயர்க்கரசி  
 பசாைராசனின் மகள், நின்ைசீர் பநடுமாைனின் மனைவி, ோண்டிய மன்ைன் சமை சமயத்னதச் 
சார்ந்திருந்தார். அதினின்று அவனர மாற்றிச் னசவ சமயத்தில் பசர்க்க பவண்டும் என்று மங்னகயர்க்கரசி 
எண்ணிைார். அதன்போருட்டுத் திருஞாைசம்ேந்தனரத் தன் ஊராை மதுனரக்கு வரவனைத்துத் தங்க 
னவத்தார். அப்போழுது சமைர்கள் சிைர் சம்ேந்தர் தங்கி இருந்த இடத்திற்கு பநருப்பு மூட்டிைர்.  
அதிலிருந்து தப்பித்த சம்ேந்தர், அந்பநருப்பிடம் ‘னேயபவ பசன்று ோண்டியனைப் ேற்றுக’ எைக் 
கூறிைார். அதன் காரைமாக அப்பேரிய பநருப்பு னேயச் பசன்று ோண்டியன் உடம்பில் சுரமாக 
மாறியது. அச்சுரத்திற்குச் சமைர்கள் ேை மருந்துகள் பகாடுத்தும் அது குைமாகவில்னை. பின் சம்ேந்தர் 
வந்து தன் திருநீற்றின் மகினமயால் ோண்டியனரக் குைமனடயத் பசய்தார்.  இதைால் ோண்டியன் னசவ 
சமயத்னதத் தழுவிைான். 

 “பசந்தமிழ்ச் சீர் பமவுந்திரு மதுனர மாநகரில் 
 வந்த சமைர் மைங்கனளந்து - சுந்தரைார் 
 பகாயிற் சிைப்ேனமத்துக் பகாற்ைவன் கூன்றிடுத்தல் 

 பசயினை மின்ைா பளாருத்தி பசய்னகயன்பைா” (பேண்மாட்சி.71-72) 
எை மங்னகயர்க்கரசியின் பேருனமனயப் ோடியுள்ளார்.  மன்ைைாை தன் கைவன் மக்கனள நல்வழியில் 
நடத்த பவண்டியவன். ஆைால் மன்ைபை வழிமாறிச் பசல்லுதனை எண்ணி வருந்தி உட்காராமல் அனத 
மாற்ை, தனி ஒரு பேண்ைாக முயற்சி பமற்பகாண்டு சம்ேந்தர் மூைம் அனத நடத்தியவள்.  தனி ஒரு 
பேண்ைாக மற்பைாரு சமயத்தின் ஆதிக்கத்னத ஏற்காமல் தான் பகாண்ட கருத்தில் நினையாக நின்று 
அனத நினைபவற்றிய பேண்ணின் மைத்தின்னமனய அம்னமயார் இங்குப் ோடியுள்ளார். 
திபரௌேதி  
 திபரௌேதன் குமாரியாகக் குண்டத்தில் பதான்றியவள்.  சுயம்வரத்தில் அருச்சுைைால் பகாண்டு 
வரப்ேட்டுக் குந்தியின் கட்டனளப்ேடி ஐவனரயும் மைந்தவள்.  தன் கைவர்கள் மாய சூதாடி 
அடினமப்ேட்டபோது துரிபயாதைன் பசாற்ேடித் துச்சாதைன் துகில் உரியும் பவனளயில் கண்ைனை 
பவண்டி மாளாத்துகில் பேற்ைவள்.  ஐவருடன் பசர்ந்து பகாழுஞ் சேதங்கள் பசய்து ஆரைஞ்பசன்ைவள் 
இளம் ேஞ்சோண்டவர்கனளப் பேற்ைவள்.  தருமனுக்குப் பிரதி விந்தனையும், பீமனுக்குச் சுருத 
பசாமனையும் அருச்சுைனுக்குச் சுருத கீர்த்தினயயும் நகுைனுக்குச் சாதநீகனையும், சகாபதவனுக்குச் சுருத 
பசரனையும் பேற்ைவள்.  போரில் துரிபயாதைன் இைந்த பின்பு தான் பசய்த சேதப்ேடி கூந்தனை அள்ளி 
முடித்தவள்.  கலியுகம் பிைந்து ோண்டவர் தமது ராச்சியத்னத விட்டுத் தவபமற்பகாண்டு இமயமனை 
பசல்னகயில் தானும் பசன்ைவள்.  அவர்களுடன் முழுவதும் இல்ைாமல் இனடயிபைபய இைந்தவள். 

 “ஐவர்கனளச் பசர்ந்தும் அரியகற்பிற் பசாராது 

 பதய்பமை நின்ைாபளார் பசயினையாள்” (பேண்மாட்சி.76) 
 ஐந்து பேனரயும் மைந்து துன்ே பவனளகளில் ஐவருக்கும் துனையிருந்து துன்ேத்னதப் 
போக்கியவள், எதிரிகனள எதிர்க்கும் துணிவும் மைத்தின்னமயும் மிக்கவள் என்று சுந்தரத்தனமயார் 
திபரௌேதி குறித்துப் ோடியுள்ளார். 
 
கானரக்கால் அம்னமயார்  
 நாயன்மார்களில் ஒருவர்.  சிவேக்தி மிக்கவர்.  எனினும் திருமைத்திற்குப் பின்பு கைவனுக்குச் 
பசய்யும் பதாண்னடபய இனைவனுக்குச் பசய்யும் பதாண்டு எை எண்ணி வாழ்ந்தவர்.  இவரின் பதய்வத் 
தன்னம உைர்ந்து கைவன் இவனர விட்டு நீங்கிச் பசல்னகயில் தன் அைனக விடுத்துப் பேயுருனவப் 
பேற்ைவள்.  சிவனின் தைங்களுக்குச் பசன்று தரிசைம் பசய்து ோடல் ோடியவர்.  இனைவைாபைபய 
அம்னமபய எை அனைக்கப்ேட்ட சிைப்னே உனடயவர். 

      “னமவைப்புக் 
 கண்டத்தான் அம்னமபயைக் கான்முனள பயாத்பதயனைப்ே 

 மண்டைத்பதார் ோனவ வரம் பேற்ைாள்” (பேண்மாட்சி.76-77) 
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 பதய்வேக்தி பகாண்டபோதும் கைவனுக்காகத் தன் வாழ்னவ அர்ப்ேணித்தவள்.  அக்கைவபை 
தன்னை விடுத்துச் பசன்ை நினையில் பதய்வபம கதி எை எண்ணிச் சரைனடந்தவள்.  எந்நினையிலும் 
தைக்பகை வாைாமல் பிைருக்காக வாழும் பேண்ணின் பேருந்தன்னமனயச் சுந்தரத்தம்னம ோடியுள்ளார். 
பேண் என்றுபம தைக்காவும் தன் பதனவ உைர்ந்தும் வாைாமல் பிைருக்காக வாழ்தபை பமன்னம என்று 
ஆதிக்கச் சமூகம் பேண்ணின் மைதில் ஆைப் ேதிய னவத்துள்ளது.  அவ்வாறு வாழ்ந்த கானரக்கால் 
அம்னமயாரின் வாழ்னவச் சுந்தரத்தனமயார் சிைப்பித்துப் ோடியுள்ளார். 
 இவ்வுைகில் பேண் இல்ைாமல் ஆணுக்கு இன்ேம் இல்னை.  ஆண் இல்ைாமல் பேண்ணுக்கு 
மகிழ்ச்சி இல்னை.  பேண், ஆண் இருவரின் பிைப்பிற்கும் ஈடு இனை என்ேபத இல்னை.  இருவரும் 
சமம் என்ை நினையினைபய காை பவண்டும் எை அம்னமயார் ோடியுள்ளார்.  கற்ோபை உயிர் துைந்த 
பேண்கள் ேைர் உண்டு.  ஆைால் ஆண்கள் இல்னை. ோவைரும் மாதவம் பேற்ை முனிவரும் உைனக 
ஆண்ட மன்ைர்களும் பேண் மீது ஆனசபகாண்டு துய்த்த நைமும் துயரும் துணிந்து உனரக்க முடியாது.  
அவ்வளவு பேரியது எைவும் ோடியுள்ளார். 
 ஆண்கள் எந்நினையில் இருந்தாலும் அவர்கள் ஒழுக்கமின்றிபய இருந்தைர்.  ஆைால் பேண்கள் 
எந்நினையிலும் தன் ஒழுக்கம் எைக் கூைப்ேட்ட கற்னேப் போற்றிைர் என்னும் கருத்னதபய அம்னமயார் 
இந்நூலில் ோடியுள்ளார். 
 மும்மூர்த்திகள், விநாயகர், முருகன், இந்திரன், அக்னிபதவன் முதைாை ேை பதய்வங்களும் 
தவபமற்பகாண்ட புைவர்களும் பேண்களிடம் பகாண்ட னமயல் காரைமாகத் தம் பேருனமனய 
இைந்தைர் என்ேனதயும், புாரைப் பேண்கள்  பதய்வப்பேண்கள் ஆகிபயார் கற்பின் பமம்ோட்டால் 
சிைப்புப் பேற்ை நினையினையும் அம்னமயார் ோடியுள்ளார்.  பமன்னம நினையாகக் கூைப்ேட்ட 
பதய்வநினையிலும் முனிவர் என்கிை நினையிலும் ஆண்கள் பசய்த தவறு ேக்திச்சாயம் பூசப்ேட்ட போதும் 
அனத ஏற்காமல் அம்னமயார் கடுனமயாகச் சாடியுள்ளார். 
 ஆைால் பேண்ணின் பமன்னம கூறுமிடத்து ஆதிக்கச் சமூகம் விதித்த கட்டுக்குள் வழுவாமல் 
வாழும் பேண்களின் பமன்னமனயப் போற்றிப் ோடியுள்ளார்.  பேண்னை உடைாக மட்டுபம காணும் 
ஆைாதிக்கச் சமூகம் அவளுக்குக் கற்பு எனும் பகாட்ோட்னடபய உயர்வு எை வலியுறுத்தியது. அனதபய 
அம்னமயாரும் தன் ேனடப்புகளில் உயர்வாகப் ோடியுள்ளார்.  இந்நினையில் ஆைாதிக்கச் சமூகத்தின் 
தாக்கம் அம்னமயாரின் ோடல்களில் பேரும்ோன்னம பவளிப்ேட்டுள்ளது. 
முடிவுனர  

 ேக்தி இைக்கியக்காைம் பேரும் இனடபவளிக்குப் பின்பு சிற்றிைக்கியக் காைத்திலும் 
சிறுோன்னமயாை பேண்கவிஞர்கள் கவினதகள் இயற்றியுள்ளைர்.  ஆைால் அனவ இைக்கிய 
வரைாறுகளில் அனடயாளப்ேடுத்தப் ேடவில்னை. 

 சுந்தரத்தனமயார் புராைக்கனதகளின் வாயிைாக ஆண்களின் ஒழுக்கக் பகடுகனளயும் பேண்களின் 
பமன்னமனயயும் ோடியுள்ளார். 

 கடவுளாகவும், தவம் பமற்பகாள்ளும் முனிவராகவும், மன்ைராகவும், புைவராகவும் எை 
எந்நினையில் இருந்தாலும் ஆண், பேண் மீது பகாண்ட னமயல் காரைமாகத் தன் நினை மைந்து 
கீழ்நினை அனடகிைான் என்ேனதத் தன் கவினதகளில் ோடியுள்ளார். 

 பதய்வ நினையில் இருந்தாலும் மானிட பேண் என்ை நினையிலும் பேண் என்ேவள் ஆணுக்கு 
அடங்கி நடந்து தன் கற்பின் நினைனய பமம்ேடுத்தி உள்ளாள் என்ேனதயும் ோடியுள்ளார். 

 எந்நினையில் இருந்தாலும் ஆண் தன் கட்டுக்குள்பள பேண்னை னவக்க எண்ணும் ஆதிக்க 
மபைாநினை புராைக் கனதகளில் பவளிப்ேட்டுள்ளது. 

 ஆண்கள் பசய்யும் தவறுகள் ேைவும் கண்டிக்கத்தக்கனவயாக அல்ைாமல் மாைாகப் ேக்திச்சாயம் 
பூசப்ேட்டு, லீனையாகபவா திருவினளயாடல்களாகபவா சுட்டப்ேடும் தன்னமனய அம்னமயார் 
சாடியுள்ளார். 

 ஆண் ஆதிக்கச் சமூகம் பேண்ணின் உடனை னமயப்ேடுத்திக் கற்பு ஒழுக்கம் எனும் கட்டுக்குள் 
அடக்கி னவத்து உள்ளது.  ஆைால் அந்நினை மிகவும் பமம்ேட்ட தன்னம எைப் பேண்கனள 
மூனளச்சைனவ பசய்துள்ளது.  இனதபய அம்னமயாரும் சிை கனதகனளக் கவினதகளின் மூைம் 
பவளிப்ேடுத்துகிைார். 
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 சிை இடங்களில் ஆண்கனளச் சாடிைாலும் மற்ை இடங்களில் ஆைாதிக்கச் சமூகத்தின் தாக்கம் 
அம்னமயாரின் ோடல்களில் பவளிப்ேட்டுள்ளது. 

குறிப்புகள் 
 1.தாயம்மாள் அைவாைன்., பேண்ணின் பேருந்தக்கது இல், ே.132 
 2.பமைது., ே.133. 
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 சுந்தரத்தனமயார், 1955, பேண்மாட்சி, பகௌமார சனே, திருவாமாத்தூர்.  
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இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   81 

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   81 

இந்து கதசத்தோரின் அறிவியல் சிந்ததையில் 
இைசோயைவியல் 

ரவீந்திரராசா யரனியா 

உதவி விரிவுனரயாளர் 

(இந்து நாகரிக கற்னககள் துனை) 

கிைக்குப் ேல்கனைக்கைகம், இைங்னக. 

yaraniyaraniya@gmail.com 

முன்னுனர 

இன்னைய காைகட்டத்தில் எத்துனை சார்ந்த அறிவும் விஞ்ஞாைப்பூர்வமாை அணுகு 
முனையினையும், அறிவியற் கருத்துக்களின் பசழுனமயினையும் பகாண்டனமய பவண்டியது 
அவசியமாகின்ைது. பதாழில்நுட்ேவியல்சார் உயர்கருவிகள் கண்டுபிடிக்கும் முன்ைபர பேௌதீகவியல் சார்ந்த 
உண்னமகனள இந்து ஞானிகள் தங்களுனடய அகஉைர்விைாலும், ேரிபசாதனைகளிைாலும், இயற்னக 
நனடமுனைகளிைாலும் கண்டறிந்துள்ளைர். இவ்வாறு கண்டறிந்த அறிவியலில் வானியல், இரசாயைவியல், 
பமய்யியல், மருத்துவம், பசாதிடம், கணிதவியல், பதாழில்நுட்ேங்கள் உள்ளிட்டனவ அடங்கும். 
அந்தவனகயில் ேண்னடத் தமிைரின் அறிவியலில் முக்கிய ேங்கினைப் பேற்றிருக்கும் இரசவாதக் கனைபய 
நவீை யுகத்தில் இரசாயைவியைாக மாற்ைமனடந்து வளர்ச்சி பேற்றுள்ளனம பேரும்ோைாபைார் அறியாத 
விடயமாக உள்ளது. ேண்னடத் தமிைரின் இவ்வாைாை இரசாயை அறிவியல் சிந்தனைகள், சித்த 
மருத்துவத்தில் இரசவாதத்தின் ேயன்ோடு, அதன் முக்கியத்துவம், தாதுப்போருட்கனளச் சுத்திகரிக்கும் 
முனை போன்ை அறிவியல் சார்ந்த விடயங்கள், அதன் முக்கியத்துவம் போன்ைை பவளிவராது 
அரும்பேரும் போக்கிசங்களாக மனைந்து காைப்ேடுகின்ைை. அவற்னை பவளிக்பகாண்டுவரின் 
தமிைர்களின் தனித்துவம் பமபைாங்குவதுடன் உைக அரங்கில் தமிைனர வியந்து ோர்க்கும் நினை ஏற்ேடும் 
என்ேதில் மாற்றுக் கருத்தில்னை. 

இரசவாதக் கனையாைது இந்தியாவிலிருந்பத பிை பதசங்களுக்குப் ேரவைாக்கம் பேற்ைது. குறிப்ோக 
அரபு, சீைம், ோரசீகம் என்ேவற்னைக் கூைைாம். ஆைால் இரசவாதக் கனையாைது அபரபியர்களிடமிருந்து 
திரிேனடந்து இந்தியாவிற்கு வந்ததாகத் தற்காைத்தில் கூைப்ேடுகின்ைது. எைபவ இக்கனையாைது நமது 
முன்பைார்களுக்பக உரித்துனடயது என்ேதனை நாம் அறிந்து அதனைப் பேணுவது சிைப்பு. மக்கள் 
மத்தியில் இரசவாதக் கனையாைது பசல்வாக்கிைந்து காைப்ேடுவபதாடு தவைாை கண்பைாட்டத்தில் 
ோர்க்கப்ேடுகின்ைது. இக்கருத்தினை மாற்றியனமத்து அதன் உண்னம நினையினை எடுத்துனரப்ேது 
காைத்தின் கட்டாயம் ஆகின்ைது. 

தற்காைத்தில் இரசாயைவியல் விஞ்ஞாைமாக வளர்ச்சியனடந்த இரசவாதக் கனையாைது, 
உபைாகவியல், சித்த மருத்துவத்துவம் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் பேரும்ேங்காற்றியுள்ளது. ஆைால் 
தற்காைத்தில் இரசவாதக் கனையாைது மக்கள் மத்தியில் கண்கட்டு வித்னத, மாயாஜாை வித்னத, ஏமாற்று 
பவனை என்ை நினையிபைபய ோர்க்கப்ேடுகின்ைது. மக்கள் சமூகத்தில் இது ேற்றிய சரியாை 
புரிந்துைர்வும், பதளிவின்னமயுபம இதற்குக் காரைம் எைைாம். பமலும் இனவ ேற்றிய தகவல்கள் 
இன்றும் பேரியளவில் பவளிவரானமயும் இதனை பமற்பகாள்பவார் இரசவாத வித்னதயினை 
இரகசியமாகப் பேணுவதும்; இது ேற்றிக் கூறுகின்ை இைக்கியங்களில் இவ்வினடயங்கள் குறியீட்டு பமாழி, 
பவறு பேயர்கள் என்ேவற்னை ேயன்ேடுத்துவதுடன், இனவ பமபைாட்டமாக ஒரு கருத்தினையும் ஆழ்ந்த 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 

mailto:yaraniyaraniya@gmail.com
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சிந்தனையில் இன்னுபமார் கருத்தினைப் புைப்ேடுத்தும் வனகயிலும் அனமந்து காைப்ேடுகின்ைனம 
இதற்குக் காரைமாகும். 

இரசவாதத்தில் பேசப்ேடுகின்ை உபைாகவியல், சித்த மருத்துவம் ஆகியை ேற்றிப் ேை நூல்கள் 

பேசுகின்ைபோதும் வடஇந்தியாவில் கி.பி.12ஆம் நூற்ைாண்டில் எழுதப்ேட்ட ‘இராசபரட்ை சமுக்சயம்’ 

எனும் இைக்கியமும் பதன்னிந்தியாவில் ‘சித்தர்களின் இரசவாதக் கனை’ எனும் இைக்கியமும் சிைப்பிடம் 
பேறுகின்ைை.  

இரசவாதம் 

உைகின்கண் இன்று வளர்ந்து வரும் மகத்தாை விஞ்ஞாைம், மருத்துவம், கணிதம், கனை, 
இைக்கியம் போன்ைனவ ோரதநாட்டின் பவதங்கள், அரிய நூல்களின் உதவியிைாபைபய உயர் நினைனய 
அனடந்துவந்துள்ளை. அவ்வனகயில் இரசவாதக் கனைக்குச் சித்த புருடர்கள் ஆற்றிய ேங்களிப்பு மகத்தாை 
ஒன்ைாகக் காைப்ேடுகின்ைது. சித்தர்கள் தங்கள் இனைஞாைத்தால் கண்டறிந்த அரிய கனைகளில் 
இரசவாதமும் ஒன்ைாகும். இது 64 கனைகளில் ஒன்ைாகவும் காைப்ேடுகின்ைது. 

இரசவாதம் என்ேது ஓர் உபைாகத்னத மற்றுபமார் உபைாகமாக மாற்றும் கனையாகும். அதாவது 
இரும்பு, பசம்பு, பவள்ளி போன்ை தாழ்ந்த கனிமங்கனள உயர்ந்த உபைாகமாை தங்கமாக மாற்றும் 
கனையாகும். இரசவாதம் என்னும் பசால்லுக்கு இரசத்னத பவதித்தல் எைவும் போருள் பகாள்ளைாம். 
பமலும் இரசவாதம் என்ேது இரசத்தின் மாறுதல்கனள அறிவது எைப்ேடுகின்ைது. இரசவாத சிந்தாமணி 

எனும் நூல் ‘இரசவாதம் என்ேது போருட்களின் சாரங்கனள வாதிக்கும் வித்னத’ எை வனரயனை 
தருகின்ைது. அதாவது (இரசம் - சாரம், வாதம் - வாதித்தல்) ஆனகயால் போருட்களின் சாரங்கனள 
(தத்துவங்கனள) ஒன்னை மற்பைான்பைாடு கைந்தும், ஒன்னை மற்பைான்ைாக மாறுேடுத்தியும், தாழ்ந்தனத 
உயர்ந்ததாகவும், சிற்சிை குைங்கள் உள்ளவற்னைப் ேற்ேை குைங்கள் உள்ளனவயாகவும் பசய்யும் 
வனககனளச் பசால்வபத இரசவாதம் என்கிைது இரசவாத சிந்தாமணி. 

மருத்துவ முனையில் வரும் மிக முக்கியமாை அம்சம் வாதமாகும். வாதம் என்ேதற்கு மாறுேடுதல் 
என்ேது போருள். பவதித்தல் என்னும் பசால்லின் திரிபவ வாதம். நம்னமச் சுற்றிலும் உள்ள இயற்னகப் 
போருட்கள் ஒவ்பவான்றும் மாறிக்பகாண்பட இருக்கின்ைை. இந்த மாற்ைங்கள் எப்ேடி உருவாகின்ைை எை 
ஆராய்வபத வாதம். இச்பசயற்ோட்டினைபய தற்காை இரசாயைவியலும் பமற்பகாள்கின்ைது. ஒவ்பவாரு 
போருளின் ேண்புகனளயும் ஆராய்வபத வாதம். நம் நாட்டுச் சித்தர்கள் கண்ட இரசவாதம் 
ேண்டங்கனளப் ேற்றிய ஆராய்ச்சி என்கிைார் சாமி சிதம்ேரைார்.  

பமலும் போருட்கள் என்பைன்ை ேத குைங்களால் உண்டாக்கப்ேட்டிருக்கின்ைை? அனவ 
மாறுேடக் காரைம் என்ை? பமற்கண்ட மாறுோடுகனள எவ்விதத்தில் தவிர்க்க முடியும்? என்ேை 
போன்ைவற்னை ஆராய்ந்து நிச்சயிப்ேனதபய இரசவாதம் என்ேர். இரசவாதத்தின் பதாழிற்ோடாைது 
இரண்டு விதமாகக் காைப்ேடுகின்ைது. அனவ வருமாறு, 

 அடிப்ேனட உபைாகங்கனள தங்கமாக மாற்றுவது 
 மனிதச் பசயற்ோட்னட இளனமயாகப் பேணுவது 

இதற்காகப் ேை உபைாகங்களும், உபைாக உப்புக்களும், ோசைங்களும் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு வந்துள்ளை. 
இனவ தகுந்த சுத்திகரிப்பு முனை இன்றிப் ேயன்ேடுத்திைாபைா அல்ைது உட்பகாண்டாபைா ேல்பவறு 
பகாடிய வியாதிகனளயும், மரைத்னதயும் ஏற்ேடுத்தவல்ைனவ. இதற்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 
தாதுப்போருட்கள் குைவாடத்தின்ேடி பிரதாைமாக நான்கு வனகப்ேடுகின்ைை. அனவ, 

 உபைாகங்கள் - தங்கம், பவள்ளி, ஈயம் முதைாை 8 உபைாகங்கள். 
 உப்புக்கள்   - இயற்னக உப்பு 10, பசயற்னக உப்பு 15 
 ோசைங்கள் - இயற்னகப் ோசைங்கள் 32, பசயற்னகப் ோசைங்கள் 32 
 உேசாரங்கள்  - நூற்றியிரண்டு 
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என்ேைவாகும். 

    இந்தியாவில் மட்டுமின்றி பமனைத்பதசத்தவர்களாலும் மதித்துப் போற்ைப்ேட்டுள்ளனம 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். படவிட் பகார்டன் னவட் (David Gordon White’s) என்ேவர் ‘இந்தியாவில் அறிவியல் 

சார்ந்த அதிகூடிய ேடிப்பு இரசவாதத்னத அடிப்ேனடயாக் பகாண்டது’ என்கிைார். இவர் எழுதிய ‘The 

Alchemical Body’ எனும் நூனை அடிப்ேனடயாகக் பகாண்டு 1996இல் அபமரிக்காவின் சிக்காபகா நகரில் 

சித்த கைாசாரமாை ‘Medieval India’ என்ேது நிறுவப்ேட்டுள்ளனம குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

     இந்திய இரசவாதக் கனை ேற்றிய பேரும்ோன்னமயாை கட்டுனரகள் Arioe Rosy என்ேவரால் 

எழுதப்ேட்டுள்ளை. அத்பதாடு வரைாறு ேற்றி G.Jaemeulee beebelds என்ேவர் எழுதிய ‘A History of 

Indiae; Med,calliterature Vol-5 என்ேது Groepng என்ேவரால் 1999-2003 ஆண்டு காைப்ேகுதியில் 
பநதர்ைாந்தில் பேைப்ேட்டுள்ளனமயும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

இந்திய இரசவாதமாைது மிகவும் திைனமயாை வரைாற்றுப் ோடமாக இந்தியாவில் உள்ளது எை 

Satya Prakashs என்ேவரால் ‘zPracbz Blaram Mez Rasayaz Kavblas’ எனும் இைக்கியத்தில் 
குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. பமலும் (All a labadIndia 1960) Siddhbnandam Misra|s Ayuravediya, 
Rasasasstra, Jaikrbshadas, Ayurveda பதாடர் இை 35, Banaras, India 198 எனும் இைக்கியங்களிலும் 
இரசவாதம் ேற்றிய வினடயங்கள் கூைப்ேட்டுள்ளனம குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

இரசாயைவியல் 

இரசாயைவியல் என்ேது பூமண்டைத்திலுள்ள எல்ைாப் போருட்களின் அனமப்னேயும், 
குைங்கனளயும் ஆராய்வதும், காைப்போக்கில் அனவ அனடயும் எண்ைற்ை மாறுதல்கனளயும், 
அம்மாறுதல்களிைால் ஏற்ேடும் புதிய போருட்களின் குைச்சிைப்புக்கனளயும் விளக்குவதாகும். இது பசதை 
அபசதைக் கூறுகனளக் பகாண்டனமந்தது. ஒரு போருள் எந்த மூைக்கூறுகளிைால் ஆைது? சூைலில் அனவ 
அனடயும் மாற்ைங்கள், அவற்ைால் சூைலில் ஏற்ேடும் தாக்கம், மாற்ைம், புதிய போருட்களின் பதாற்ைம் 
என்ேவற்னை அடிப்ேனடயாகக் பகாண்டது. இரசாயைவியல் என்ேது ஒட்சிசன், ஐதரசன், 
காேனீர்பராட்னசட், கீலியம், ஆகன், லித்தியம், பவர்லியம் காேன்… போன்ை வாயுக்களின் மூைக்கூறுகள், 
பசர்னவகள் என்ேவற்னையும் உள்ளடக்கியது. 

 சித்தர்களின் மருத்துவ நூல்கள் இதளிைால் (ோதரசத்திைால்) தாழ்ந்த கனியங்கனள 
(உபைாகங்கனள) உயர்ந்த உபைாகமாை தங்கமாக மாற்றியனமக்கும் இதள் மாற்றியத்தினை 

பமற்பகாண்டதாகக் கூறுகின்ைை. இவ்விதள் மாற்றியம் வட பமாழியில் ‘இரசவாதம்’ எைப்ேடுகிைது. 
இக்கனைனயக் குறிக்கும் அல்ச்பசமி (Alclemy) எனும் பசால்லிலிருந்பத பகமஸ்றி (clemistry) எனும் 
பசால் பதான்றியது. இக்பகமிய நூபை இரசாயைம் எைப்ேடுகின்ைது. இம்முனையில் இதனை தமிழில் 

‘இதளியம்’ என்கின்ைைர். இப்போன்ைாக்கம் அரபியில் (al - kbmia) எை அனைக்கப்ேட்டது. இதில் 

வரும் அல் என்ேது ‘அந்த’ என்று போருள்ேடும் சுட்டுச்பசால் என்றும் கிமிய என்ேது எகிப்து நாட்டின் 
பேயர் எைவும் OxfordDbctionary கூறுகின்ைது. 

 தாவர வனககள், கனிய, உபைாக வனககள், விைங்கின் வனககள் (மூை, தாது, ஜீவ வர்க்கம்) 
ஆகிய அடிப்ேனடயில் இயற்னகனய ஆராய்ந்து அதன் தன்னமகனளத் பதரிந்து மூன்று வனகப்ேட்ட 
மருத்துவ வழிமுனைகனளயும் முன்பைார் கண்டறிந்தைர். இச்பசயற்ோட்டினைபய அபசதை 
இரசாயைவியல் பமற்பகாண்டு வருகின்ைது. இயற்னகப் போருட்கனள அறிவதும், அவற்னை 
மனிதபதனவக்குரிய வனகயில் மாற்றியனமப்ேதும் திட்டவட்டமாை அறிவியைாக சித்தர்களால் 
வளர்க்கப்ேட்டது. இவ்வறிவியபை தற்காைத்தில் இரசாயைவியைாக மாற்ைமனடந்துள்ளது. தற்காை 
இரசாயைவியைாைது பசதை இரசாயைவியல், அபசதை இரசாயைவியல், னகத்பதாழில் இரசாயைவியல் 
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எை வனகப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. ஆைால் ஆரம்ே காைத்தில் தமிைர்கள் இனவ அனைத்னதயும் 
இரசவாதத்தில் ஒன்ைாகபவ பமற்பகாண்டுள்ளனம குறிப்பிடத்தக்கது.  

வடஇந்தியா 

சிந்துபவளிக்காை மக்கள் பசங்கட்டிகள், தண்ணீர்க் குவனளகள், ோத்திரங்கள், அணிகைன்கள் 
எல்ைாவற்றிலும் நுட்ேமாை முனையில் இரசாயைவியனைக் னகயாண்டுள்ளனமயினை அறியமுடிகின்ைது. 
மைல் உருவங்கனள குவாட்ஸ் கல்னையும் களிமண்னையும் பசர்த்து அனமத்துள்ளைர். பூச்சுக்களுக்கு 
ஜிப்சம் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. தற்காைத்தில் சிபமந்து தயாரிக்கப் ேயன்ேடும் மூைப்போருட்களில் 
ஜிப்சமும் ஒன்ைாகக் காைப்ேடுகின்ைனம குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இக்காை மக்கள் பசம்பு, பவண்கைம் 
என்ேவற்றினையும் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர். இவற்றினை அைங்காரப் போருட்கள் மற்றும் வீட்டுப் 
ோவனைக்குரிய உேகரைங்கள், கூரிய ஆயுதங்கனள உற்ேத்தி பசய்வதற்கும் ேயன்ேடுத்தியுள்ளனமயினை 
அகழ்வாய்வுகளின் மூைம் அறியமுடிகின்ைது. இக்காை மக்கள் இரும்புக் குைல்கனள வடிவனமத்து 
அவற்றினைக் கழிவு நீர்கனள பவளிபயற்றும் வடிகான்களாகப் ேயன்ைடுத்தியனமயும் இக்காை மக்கள் 
நுட்ேமாை முனையில் இரசாயைவினைக் னகயாண்டுள்ளனமயினை அறியமுடிகின்ைது. 

அதுமட்டுமல்ைாது, பசப்னேப் பிரித்பதடுப்ேதற்கு களிமண்ைால் உருவாக்கப்ேட்ட பதாட்டிகளில் 
மரச் சாம்ேனை விட்டு எரித்து, அதிலிருந்து பசப்னேத் தனியாகப் பிரித்பதடுத்துள்ளைர். ேருத்தினயச் 

சாயமூட்டுவதற்கு ‘மக்நட்’ என்ை கனிப்போருனளப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர். பவண்னமயாை ஈயத்தினைக் 
பகாண்டு கூந்தனைக் கழுவியுள்ளைர். கண்ைாடிப் போருட்களுக்கும், னக பவனைப்ோடுகளுக்கும் 
நிைமூட்டுவதற்காகச் பசப்பு ஒட்னசட், இரும்புத் தாதுக்களும், இரும்பு ஒட்னசயிட்டும் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை. இதனூடாக சிந்துபவளிக் காைத்திலும் நுட்ேமாை முனையில் இரசாயைவியல் 
இந்தியர்களால் பமற்பகாள்ளப்ேட்டுள்ளனமயினை அறியைாம். 

பவதகாைத்திலும் நுட்ேமாை முனையில் இரசாயைவியல் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. இக்காை 
மக்களது வாழ்வியலில் முக்கியமாை ஒன்ைாை பசாமோைத் தயாரிப்பில் இரசாயைத் பதாழிற்ோட்னட 
அவதானிக்க முடிகின்ைது. வார்லித் தாவரத்தினையும், தயினரயும் பசர்த்து பவப்ேமூட்டல் மூைம் 
பசாமோைம் தயாரிக்கப்ேட்டுள்ளது. அதர்வ பவதத்தில் நீண்ட ஆயுளுக்கு உதவும் ‘தங்க 
ேஸ்ேத்தின்’ேயன்ோடு ேற்றிக் கூைப்ேட்டுள்ளது. பவப்ேத்திைால் ஏற்ேடும் இரசாயை மாற்ைங்கள் ேற்றிய 
அறினவப் பிந்திய பவதகாை மக்கள் அறிந்திருந்தைர். வாக்ஸாயைரின் குறிப்பின்ேடி இரசாயை 
மாற்ைங்களுக்கு பவப்ேம் புைக்காரணியாகபவா, அகக்காரணியாகபவா பதாழிற்ேடுகின்ைது எைக் 
குறிப்பிடுகின்ைார். பவத இைக்கியங்களில் இரும்பின் ேயன்ோடு ேற்றியும் அறியமுடிகிைது. 

 சரே சம்ஹினதயிலும், சுஸ்சுருத சம்ஹினதயிலும் பசப்பு சல்பேற், அயன் சல்பேற், பேரஸ் 
ஒக்னசட் போன்ை கனிமப் போருட்கனள மருந்துகளாகப் ேயன்ேடுத்தும் முனை ேற்றிக் கூைப்ேட்டுள்ளது. 
கந்தகத்தினையும் இரும்பினையும் பவப்ேபமற்றி அயன் சல்பேற்னைப் பேற்றுள்ளைர். அதுமட்டுமின்றி 
அயஸ்கிருதி’முனை மூைம் உபைாகங்களுடன் பசாடியம் குபளானரட், சல்ேர், மக்னீசியம் சல்னேட் 
போன்ைவற்னை வறுத்து மருந்துகனளத் தயாரித்துள்ளைர். சரகரும் சுஸ்சுருதரும் மருத்துவத் துனையில் 
இரசாயைவியனைச் சரளமாகக் னகயாண்டுள்ளைர். இருவரும் சத்திர சிகிச்னசயின்போது பநாயாளிகனள 
நினைவிைக்கச் பசய்வதற்கு மதுசாரத்னதப் (அற்கபகானை) ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர். பமலும் சுஸ்சுருத 
சம்ஹினதயில் அறுனவச் சிகிச்னசக்கு உருக்கிைால் பசய்யப்ேட்ட உேகரைங்கனளப் ேயன்ேடுத்தியனம 
ேற்றிய குறிப்புக்கள் காைப்ேடுகின்ைை. இவ்வுேகரைங்கனள னேதராோத், னமசூர் பதால்போருள் 
ஆராய்ச்சியின்போது கண்படடுத்துள்ளைர். அத்பதாடு சுஸ்சுருதர் நச்சுத்தன்னம போருந்திய ‘னவட் 
ஆசனிக்’ என்ேது ேற்றி அறிந்திருந்தனமனய சுஸ்சுருத சம்ஹினதயினூடாக அறியமுடிகிைது. பமலும் 
இவர்களால் நிறுவப்ேட்ட மருத்துவப் ேள்ளிகளில் வீழ்ேடிவாக்கம், காய்ச்சி வடித்தல், ேதங்கமாதல் 
(நப்தலீன்) ஆவியாக்கல் போன்ை இரசாயை வழிமுனைகள் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை. இவர்கள் தாவரம், 
விைங்கு எைச் பசதைப் போருட்கனள வனகப்ேடுத்தியுள்ளைர். அபதபோல் சுஸ்சுருதர் விஷங்கனளத் 
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தாவர விஷம், விைங்கு விஷம் எைப் ோகுேடுத்தியுள்ளார். அதனுடன் பேரும்ோைாை கனிமப் 
போருட்கள், தாவர வனகக்குரிய விஷங்கள் எைச்சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.  

அர்த்தசாஸ்திரத்தில் இரசாயைவியல் பதாடர்ோை குறிப்புக்கள் இடம்பேற்றுள்ளை. அதில் போன், 
பவள்ளி, பசம்பு, ஈயம், இரும்பு, தகரம் ஆகியவற்னைத் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்பதடுப்ேது ேற்றியும், 
அவற்னை ஒன்பைாடு ஒன்று பசர்த்து கைப்புபைாகங்கனள அனமப்ேது ேற்றியும் கூைப்ேட்டுள்ளதுடன் 
மண்ணிலிருந்து பேறும் பேறுமதியாை கனிய வளம் ேற்றியும் இந்நூலில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. கருட 
புராைத்தில் னவரங்களின் விஷட குைங்கள், அவற்றின் தரத்தினை இைம்காணும் முனை, ேட்னட 
தீட்டும் முனை என்ேை விவரமாகக் கூைப்ேட்டுள்ளை. 10ஆம் 11ஆம் நூற்ைாண்டில் உதயைர் எழுதிய 
கிரைாவலி’ என்ை நூலில் பூமியில் நிகழும் எல்ைாவித இரசாயை மாற்ைங்களுக்கும் ஓர் அடிப்ேனடக் 
காரணியாக பவப்ேம் உள்ளது எைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவ்வனகயில் ஒளித்பதாகுப்பிற்கும், தாவரங்களின் 
நிை மாற்ைத்திற்கும், மாம்ேைங்கள் ேழுப்ேதற்கும், உபைாகங்கள் துருப்பிடிப்ேதற்கும், உைவு குருதியாக 
மாறுவதற்கும் பவப்ேம் ஒரு காரணியாக உள்ளது எைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

துணிக்குச் சாயம் இடுவதற்கும் ஓவியங்களுக்கு வர்ைம் பூசுவதற்காை வர்ைக் கைப்புக்களுக்கும், 
அலுமினியம் சல்பேட், இரும்பு சல்பேட் என்ேவற்னையும் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர். சான்ைாக அஜந்தா 
ஓவியங்கனளக் குறிப்பிடைாம். சித்திர சூத்திரத்தின் 40வது அத்தியாயத்தில் ஓவியத்திற்காை ஊடகத் 
தயாரிப்பில் தங்கம், பவள்ளி, பசம்பு, னமக்கா, கந்தகம், சிவப்பு ஈயம், சுண்ைாம்பு என்ேவற்னைக் 
பகாண்டும் வர்ைங்கள் தயாரிக்கைாம் எைக் கூறுகின்ைது. இதனூடாக உபைாகப் பிரித்பதடுப்பு என்ேை 
இந்துக்களால் னகயாளப்ேட்டுள்ளனமயினை அறியைாம். 

கண்ைாடி உற்ேத்தியும் இந்தியர்களால் நுட்ேமாை முனையில் பமற்பகாள்ளப்ேட்டுள்ளது. கி.மு, 
6ஆம் நூற்ைாண்டிலிருந்பத கண்ைாடிப் போருட்களுக்கு நிைமூட்டல், கண்ைாடிப் போருட்கனள 
உருக்கிச் சுத்திகரித்தல், கண்ைாடிகளில் ஓவியங்கள் வனரதல் போன்ை இரசாயைவியல் பதாழிற்ோடுகள் 
இடம்பேற்றுள்ளை. இதற்கு தக்கசீைத்திலும் பீகாரிலும் கண்டுபிடிக்கப்ேட்ட ஒரு ேண்னடய கண்ைாடித் 
பதாழிற்சானையின் அழிோடு சான்று ேகர்கின்ைது. இங்கு சிலிக்பகற்றிலிருந்து கனிமப் போருட்கள் 
பிரித்பதடுத்து கண்ைாடி உற்ேத்தி இடம்பேற்றுள்ளது. இவற்றினைவிடவும் கி.மு, 5ஆம் நூற்ைாண்னடச் 
பசர்ந்த கண்ைாடிப் போருட்கள் சிை தாக்சில்ைாலில் கினடக்கப்பேற்றுள்ளனமயும் 
குறிப்பிடத்தக்கனவயாகும். அபதசமயம் சதேத பிராமைத்தில் காைப்ேடும் சிை குறிப்புக்கள் அதற்கு 
முன்ைபர கண்ைாடிப் போருட்கனள மக்கள் அறிந்திருந்தைர் எைக் குறிப்பிடுகின்ைது. பிலினி எனும் 
பமைாட்டு அறிஞர் தைது பயவரசயட ர்னளவைசை என்ை நூலில் கண்ைாடிப் போருட்கனள உற்ேத்தி 
பசய்து அவற்றில் உபைாக ஒட்னசட்டுக்கனளக் பகாண்டு நிைமூட்டி ஓவியங்கனள வனரயும் முனையினை 
ேண்னடய இந்துக்கள் அறிந்திருந்தைர் என்றும், அனவ உைகிலுள்ள கண்ைாடிப் போருட்களில் உயர்ந்த 
தரத்திைாைனவ என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனூடாகவும் இந்துக்களின் இரசாயைவியல் நுட்ேத்தினை 
அறியமுடிகிைது. 

பதன்இந்தியா   

இரசாயைவியல் ேற்றிய அறிவினைத் தமிைர்கள் நன்கு அறியப்பேற்றிருந்தைர். இருப்பினும் 
ேைந்தமிழ் இைக்கியங்களில் இனவ ேற்றிய தகவல்கள் மிக அரிதாகபவ இடம்பேற்றுள்ளை எைைாம். 
இரசவாதக் கனையாைது தமிைகத்தில் அதிகளவாக சித்தர்களிைாபைபய பமற்பகாள்ளப்ேட்டுள்ளது. 
இரசமணிகனளப் ேயன்ேடுத்தி மட்டமாை உபைாகங்கனளத் தங்கமாக மாற்ைச் சித்தர்கள் பதரிந்திருந்தைர். 
இது ஐபராப்பிய சிந்தனையாளர்களது ‘பிைாசேஸ் ஸ்படானுக்கு’ ஒப்ோைது. ஒரு தனிமத்தின் அணுக்களின் 
மீது நியூதிரன் துகள்கனளக் கண்டு இன்னைய அறிவியல் பவற்றி பேற்றுள்ளது. உதாரைமாக ஐதரசன் 
அணுக்களின்மீது நியூதிரன் துகள்கனள பமாதச் பசய்து ஹீலியமாக மாற்றுகின்ைைர். எைபவ துகள்கனளப் 
ேயன்ேடுத்தி மட்டமாை உபைாகத்னதத் தங்கமாக மாற்றுவது சாத்தியம் என்ேது சித்தர் பகாள்னகயின் 
உறுதிப்ோடாகும். 
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தமிைர்கள் உபைாகவியல்கனள பமற்பகாண்டுள்ளனமயும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இரும்பின் 
யன்ோடு, இரும்புப் ேட்டனைகள் ேற்றிய பசய்திகனளக் குறுந்பதானகயில் வரும் ‘உனைக்கல் அன்ை’ 
ோனை எனும் ோடைடிகள் மூைம் அறியைாம். அதாவது பகால்ைைது உனைக்களத்திலுள்ள ேட்டனடக் 
கல்னைப் போன்ை பவம்னமயாை ோனையினையுனடய ோனை நிைம் எை வர்ணிப்ேதன் மூைம் தமிைர்கள் 
உபைாகவியல் பதாடர்புனடய இரசாயை அறிவினைப் பேற்றிருந்தனமனய அறியைாம். பமலும் 
இைங்னகயில் கினடக்கப்பேற்ை தமிைக நாையங்கள் சிைவற்னை ஆய்வு பசய்த பிரித்தானியநாட்டு 
இரசாயைவியைாளர் பைாஸ் என்ேவர் இந்நாையங்களில் நான்கு ேங்கு ஈயம், ஒரு ேங்கு பசம்பு, மிகச் 
சிறிதளவில் சிலிக்கா, இரும்பு, நிக்கல் போன்ை உபைாகங்கள் கைந்திருப்ேதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். பமலும் 
சிைப்ேதிகாரத்திபை மாதவி நீராடிய நீரில் 10 வனகயாை துவர், 5 வனக வினரகள், 32 வனகயாை 
ஓமாலினககள் ஆகிய 47 மருந்துப் போருட்கள் ஊறிக் காய்ந்தது எனும் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. 
இதனூடாகப் ோர்க்கின்ைபோது தாவரவியல் இரசாயைப் ேயன்ோடு தமிைர்களினடபய 
வைக்கிலிருந்துள்ளனமயினை அறியைாம். 

சித்தர்கள் உபைாகங்களால் மட்டுமின்றி மூலினககளிலும் ‘கட்டுதல்’ எனும் நுட்ே முனையினைப் 
ேற்றி அறிந்திருந்தைர். இற்னைக்கும் ேைனியில் அருள்ோலித்திருக்கும் மூைவர் தண்டாயுதோணியின் 
திருபமனி நவோசைங்களின் கட்டால் உருவாகியபத. நவோசைம் என்ேது சித்தர் மரேறிவியைாகும். நவம் 
என்ைால் ஒன்ேது. ோசைம் என்ைால் விஷம். நவோசைம் என்ேது ஒன்ேது வனகயாை விஷங்கனள 
முனைப்ேடி பசர்த்தைாகும். இவ் 9 வனகயாை ோசைங்களுக்கும் தனித்தனியாை பவதியல், இயற்பியல் 
ேண்புண்டு. அனத சித்தரியல் முனைப்ேடி அணுக்கனளப் பிரித்து மீண்டும் பசர்ப்ேனத நவோசைம் 
கட்டுதல் என்ேர். அவ்பவான்ேது ோசைங்களாவை சாதிலிங்கம், மபைாசினை, காந்தம், காரம், கந்தகம், 
பூரம், பவள்னளப் ோசைம், பகௌறி ோசைம், பதாட்டிப் ோசைம் என்ேைவாம். தமிழ்நாட்டில் மூன்று 
இடங்களில் நவோசைச் சினைகள் உள்ளை. ேைனி முருகன் பகாயில், பகானடக்காைல் அருபகயுள்ள 
பூம்ோனை  குைந்னதபவைப்ேர் பகாயில், மற்பைான்று பதவிேட்டைத்தில் அனமந்துள்ளது. இதில் 
முதலிரண்டு சினைகளும் போகரால் உருவாக்கப்ேட்டனவயாகும். இதனூடாகவும் தமிைர்களின் 
இரசாயைவியல் நுட்ேத்தினை அறியமுடிகிைது. பமலும் தமிைர்களின் இரசாயை அறிவியலுக்கு 
அட்டேந்தைம் என்ேதும் சான்று ேகர்கின்ைது. அட்டேந்தைம் என்ேது ஆையங்களில் சுவாமி சினைகனளப் 
பீடத்தில் போருத்தப் ேயன்ேடும் ஒரு கைனவயாகும். இது மூன்று வனகப்ேடுகின்ைது.  

1. ஸ்வர்ை ேந்தைம் - தங்கத்தால் பசய்வது. 
2. ஏஜக ேந்தைம் - பவள்ளி உபைாகத்தால் பசய்யப்ேடுவது. 
3. அட்ட ேந்தைம் - அரக்கு, சுக்காங்கல், குங்கிலியம், ஜாதிலிங்கம், பசம்ேஞ்சு, பவள்னள பமழுகு, 

பவண்னை. ேச்னசக் கற்பூரம் ஆகிய எட்டுப் போருட்கள் பசர்ந்து பசய்யப்ேட்ட ஒரு 
கைனவயாகும். 

     தமிைர்களது அறிவியலில் அணுக்கள், மரேணுக்கள் என்ேது ேற்றிய பதளிந்தறிவு வியக்கத்தக்கதாகும். 
மனித உடல் அணுக்களாைாைது. இவ்வணுக்கள் அழியும் நினை வரும்போது மூப்பு, பிணி, இைப்பு 
ஏற்ேடும். இதனைத் தடுக்க உடனைத் தூய்னமயாகப் பேை பவண்டுபமைத் திருமூைர் வலியுறுத்துகின்ைார். 
அணுக்களின் ஒபரமாதிரியாை இயக்கம் காரைமாக அனவ நாளனடவில் ேழுதனடயும் எைச் சித்தர்கள் 
கண்டறிந்தைர். ஆணின் உயிர்நீரும் (சுக்கிைம்), பேண்ணின் உயிர்நீரும் (சுபராணிதம்) கைந்து குைந்னத 
பதான்றுகிைது. சுக்கிைம் - ோதரசம், சுபராணிதம் - கந்தகம் இந்த உயிர்நீர் இரண்டும் ேஞ்ச பூதங்களுக்குக் 
கட்டுப்ேட்டனவயாகும். இவ்வுயிரணுக்களின் பசர்க்னகயிைாபைபய மரேணுக்கள் பதான்றுகின்ைை. 2000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்ோகபவ இவ் ஜீன்கள் ேற்றிய ஆய்வு முன்பைறிவிட்டிருப்பினும் இனவ ேற்றிய 
நுணுக்கமாை ஆய்வுகனளத் பதாழில்நுட்ேம் வளர்ச்சியனடயாத காைத்திபைபய தமிைர்கள் 
பேற்றிருந்தனமயினை அறியமுடிகிைது. இதனை ‘நூனைப்போை பசனை தானயப்போை பிள்னள’,’அதைதன் 
பசய்னக அதைதன் எச்சத்தால் அறியப்ேடும,’அப்ேனுக்குப் பிள்னள தப்ோமல் பிைந்திருக்கு’,’வினத ஒன்று 
போட சுனர ஒன்று முனளக்குமா’ என்ேை போன்ை ேைபமாழிகள் வாயிைாக அறியைாம்.  
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     பமலும் தாவரங்கள் எல்ைா இடங்களிலும் ேச்னசயாகபவ இருப்ேதில்னை. இந்தப் ேச்னசயின் நிைம் 
பவறுேடும். சிைவிடங்களில் சிவப்பு நிைத் தாவரங்கனளக்கூட காைமுடிகிைது. இந்த நிைத்தினை 
நிர்ையிக்கும் நிைமிகளின் பின்ைால் இருப்ேது இந்தத் தாவரத்தில் மிகுந்திருக்கும் உபைாக உப்புக்கள் 
என்ேது தாவரவியலில் நிரூபிக்கப்ேட்ட உண்னம. இதற்குக் குறிப்பிட்டபதார் உபைாகம் அந்தச் பசடியால் 
ஜீரணிக்கத்தக்க வனகயில் உப்ோக இருப்ேபத காரைம். அதனுடன் தாவரம் இருக்கும் மண்ணுபமாரு 
காரைம் எைைாம். இதனூடாக பநாக்குகின்ைபோது இயற்னகயாகபவ உபைாகம் உப்ோக உருமாறித் 
தாவரம் ஜீரணிக்கத்தக்க வனகயில் மாற்ைமனடந்துள்ளனமனய உைரமுடிகிைது. இதுபவ இரசாயைவியல் 
மாற்ைமாகும். எைபவ பதன்னிந்தியர்கள் இது பதாடர்ோை இரசாயைத் தாக்கங்கள், அவற்றின் 
குைாதிசயங்கள் என்ேவற்னை அறிந்து அவற்னை மருத்துவத் பதனவகளுக்கு மட்டுமின்றி பிை 
பதனவகளுக்பகற்ைவாறும் அவற்னைக் னகயாளும் முனையினளயும் அறிந்துள்ளைர் எைைாம். 

   தன்வந்திரி அருளிய ‘னவத்தியகாவியம்’ எனும் நூலில் தங்கத்னதப் ேற்ேமாக்கும் முனை 
கூைப்ேட்டுள்ளது. இம்மருந்தின் மூைம் 96 வனகயாை சிபைத்தும பநாய்களும் காசபநாய், சயம், ஈனள, 
சுவாசகாசம் முதைாைனவ நீங்கும் எைக் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. இதனை 

‘……தங்கத்தின் காசு வாங்கி 

பநரப்ோ கருமத்தின் இனையனரத்து 

பநகிைபவ கவசித்து சீனை பசய்து 

சீராப்பு கசப்புடபம இட்டாயாைால்… 

பதாண்ேற்ைாறும் அகன்று போம் 

கூடுவிட்டு காச பராகம் 

பவர்க்கபவ கேம், ஈனள, சுவாசங் காசம்… (னவ. காவியம் ோடல் 35) 

எனும் சித்தர் ோடல் வாயிைாக அறிந்துபகாள்ள முடிகின்ைது. அகத்தியர் ேரிபூரைம்’ எனும் நூலில் 
பித்தனளனயத் தங்கமாக மாற்றும் முனை இடம் பேற்றுள்ளது. இதனை அகத்தியர்  

‘ேதிவாக இன்னுபமாரு கருமாைங் பகள் 

புதிவானி பிருதூவினய ேைச்சாற்றிபை 

பகதியாகத் தாைனர னமந்தா பகழு பகணிதமுடன் 

துருசு பவடிசாரங் கூட்டி மதியாை சதுருகுடபை 

பூரஞ் பசர்த்து னமந்தபை ேழ்சாற்ைால் அனரத்து உருட்டி… 

விதியாை பித்தனள தான் பசம்பிய்ப் போச்சு… 

பசம்புதனைப் ேதம் ேண்ணி 

புண்ணியபை பவள்ளிதனில் 

நாளுக் பகான்று…       (அ.ேரி ோடல் 90) 

எனும் ோடல் மூைம் விளக்குகிைார். 

சல்லி பவர், ஏகமூலி, உவருப்பு, வைனை, அண்டம், பிண்டம், அந்தம், மதிரவி, பகஜபீஜம், 
பராமம், சவற்காரம், ஏரண்டம், சிப்பி, நத்னத, கும்பிடுக்கல், யானைக்கல், ேச்னசமைம், அமுரி, நாதம், 
விந்து, தனை, பிண்டம், கத்தியுப்பு, கிவப்புப்பு, பகானர, கிளிங்சி, மகாமகரப்பூ கண்ணி, ேைச்சாறு, 
கருங்பகாழி, பஜாதி, சுபராணிதம், திைகப்பூச்சி, குருவண்டு, பூநீறு, கரியுப்பு என்ேவற்னைக் பகாண்டு 
இரசவாதம் பமற்பகாண்டு, ோதரசத்னதக் பகாண்டு தங்கம் பவள்ளி தவிர்ந்த பிை உபைாகங்கனளத் 
தங்கமாகபவா, பவள்ளியாகபவா மாற்ைைாம். இதன் மூைம் இரசாயைவியல் ேற்றிய அறிவினைத் தமிைக 
மக்கள் பேற்றிருந்தனமயினை அறியைாம். 



இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   88 

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   88 

‘கண்ைாடினய அறுக்கும் போகரின் யாை வித்னத’ எனும் நூலில் கண்ைாடிப் ேயன்ோடு ேற்றி 
அறியமுடிகின்ைது. அவ்வனகயில் முடுக்கி இனைக்காற்றினை எடுத்து ஒரு கிண்ைத்தில் ஊற்றி பவள்ளி 
உண்னட நூனை அச்சாற்றில் ஒரு நாள் முழுவதும் ஊைனவத்து, பின் அந்நூனை நன்கு காய னவத்துக் 
பகாண்டு கண்ைாடினய அறுத்தால் இரண்டு துண்டுகளாகிவிடும் என்கிைார் போகர். இதனை 

கைத்த நல்ை கண்ைாடி யறுப்ேதற்கு 

கண்மணிபய ரனவயுமல்ை கல்லுமல்ை 

வைத்திபை இருக்குமுடுக்கு சினை தாைப்ோ 

வண்ைனம யதினுனடய ரதத்னத வாங்கி 

இனைத்துடபை பவள்னளவண்னட நூனை வாங்கி 

இண்டாை ரசத்தினிபை பநாய்தூர்த்தி 

கைத்துடபை சைங்களுக்குக் காட்டி நூைாம் 

கண்ைாடி தனையறுக்கத் துண்டாய்ப் போபம (போ. யா.வி. ோடல்-75) 

எனும் ோடல் மூைம் அறிந்துபகாள்ள முடிகின்ைது. 

‘The famous historian eiphinstone in History of India’ எனும் நூலில் ‘Tle arrow heads were 

probabily coated with iertian chemicals they knew how to prepare auds the scultics of copper zinc and 

the carbonates of lead and iron’ பமற்குறிப்பிட்டுள்ள நூலில் இந்தியர்கள் அம்பிற்கு நரம்பினைக் 
பகாண்ட இரசாயைச் பசர்க்னகனயப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர் எைக் குறிப்பிட்டுள்ளபதாடு இந்நூலில் அசிட் 
திராவகம் எவ்வாறு தயார் பசய்வது என்றும் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. பசம்பு, தாமிரம், துந்தநாகம், இரும்பு 
காேபைற், இரும்பு, ஈயம் என்ேவற்னைப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர் எைவும் கூறுகின்ைது. இதனூடாக 
பநாக்குகின்ைபோது இரசாயைவியல் பதாடர்ோை அறினவ புராதை காைத்திலிருந்பத இந்தியர்கள் 
அறிந்திருந்தனமயினைபய பவளிப்ேடுத்துகின்ைது. நீரில் கனரயும் தன்னமயுனடய போருட்கள் நீரில் 
கனரந்து தம் தன்னமனய இைப்ேதுடன், நீரின் தன்னமயினையும் மாற்றிவிடும் என்ை இரசாயைவியல் 
அறிவினைச் சாதாரை மக்களும் அறிந்திருந்தைர் எைைாம். இதனைப் ேைந்தமிழ் இைக்கியம் ‘பசம்புைப் 
பேயல்நீர் போை என்ை ோடைடியினூடாக விளக்குகின்ைது. அதாவது இப்ோடைாசிரியர் பசந்நிைத்தில் 
பேய்த மனைநீர் அம்மண்ணுடன் இரண்டைக் கைந்து, அம்மண்ணின் நிைம், சுனவனயயும் பேற்று 
ஒன்றுேடும் தன்னமனயக் காதைர் இருவர் அன்ோல் ஒன்றுேட்டனமக்கு உவமித்துள்ளனம 
பதளிவுறுத்துகின்ைது. இதனூடாக தமிைக மக்களது இரசாயை அறிவியல் நுட்ேம் ேற்றி அறிய 
முடிகின்ைது. 

நினைவுனர 

பமற்கூறிய விடயங்களினூடாகப் ோர்க்கின்ைபோது இரசவாதக் கனைபய இரசாயைவியைாக 
வளர்ச்சி பேற்றுள்ளனமயினையும் இது தமிைகத்திலிருந்பத பிை பதசங்களுக்கு எடுத்துச் 
பசல்ைப்ேட்டுள்ளனமயினையும் அறியமுடிகின்ைது. அதுமட்டுமின்றி இந்து பதசத்தார் மிகவும் உயர்ந்த 
நுட்ேமாை முனையில் இரசாயைவியனைக் னகயாண்டுள்ளனமயினையும் அறியமுடிகிைது. பமலும் 
இரசவாதக் கனையாைது நவீை மருத்துவ விஞ்ஞாைத் பதாழில்நுட்ே வளர்ச்சிக்கும் அடிப்ேனடயாக 
அனமந்துள்ளனமயினையும் அவதானிக்க முடிகின்ைது. அதுமட்டுமின்றி இனவேற்றிய சரியாை தகவல்கள் 
இன்றுவனர மக்கனளச் பசன்ைனடயாமல் இருப்ேதனையும் அவதானிக்க முடிகின்ைது. இது கவனைக்குரிய 
விடயமாக இருப்பினும் அனைத்து விஞ்ஞாைத் துனைகளுக்கும் இந்து பதசத்தார் காரைகர்த்தராக 
அனமந்ததுடன் அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் முன்பைாடியாக அனமந்துள்ளனம பேருனமக்குரியபத.  
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 சர்வக்ஞர் : கன்ைட அற இலக்கியத் தந்தத  

பச.முனியசாமி 
உதவிப் பேராசிரியர் 

பஜ.பீ. கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 
அகரக்கட்டு, பதன்காசி 627852 

 
ோரதம் முழுவதும் ேக்திமார்க்கம் ேன்பைடுங்காைமாக விளங்கி வருகிைது. மக்களினடபய 

ேக்தியும் ஆன்மீகமும் இருபேருந் துருவங்களாகத் தனைபயடுத்தை. அசாமில் சங்கரர், 
வங்காளத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ை னசதன்ய மகான் நிஜகுை சர்வபயாகி, பதாண்டாட 
சித்தலிங்பகஷ்வரர், கர்நாடகத்தில் புரந்தரதாசர் போன்பைார் ஆன்மீகத்னதத் துளிர்க்கச் 
பசய்தவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இபதகாைத்தில் மனிதர்களினடபய வகுப்புவாதம், சாதி 
பவறுோடு, தீண்டானம, நம்பிக்னக அற்ை சடங்குகள், மூடநம்பிக்னககள் போன்ைனவயும் 
காைைாயிை. இந்நிகழ்வுகள் நடந்தவற்னைக் கண்கூடாகப் ோர்த்து மக்களினடபய சிதறிக் கிடந்த 
அறியானம, ஒழுக்கமின்னம போன்ைவற்றினைப்  போக்குவதற்காக ஊர்ஊராகச் சுற்றித் திரிந்தவர் 
சர்வக்ஞர். அவரின் வாழ்க்னக வரைாற்னை இக்கட்டுனர முன்னவக்கிைது. 
பிைப்பும் காைமும் 

சர்வக்ஞரின் வாழ்வு குறித்த உண்னமயாை பசய்திகள் இதுவனரயும் புைப்ேடவில்னை. 
அவரின் பேற்பைார் ேற்றியும் எந்தச் பசய்தியும் கினடக்கப் பேைவில்னை. இருப்பினும் 17 ஆம் 
நூற்ைாண்டு முதற்பகாண்டு அவனரப் ேற்றிப் பேசிய கனதப்ோடல்கள் காைப்ேடுகின்ைை. 
ஏைக்குனைய 14 ோடல்கள் சான்றுகளாகக் கினடப்ேனத னவத்து அவர் வாழ்க்னக முனை 
இவ்வாறு அனமந்து இருக்கும் எைக் கணிக்க முடிகின்ைது. சமகாைத்தில் வாழ்ந்த ேல்பவறு 
புைவர்களில் ஒருவர்கூட இவனரப் ேற்றிக் கூைாதது கவனிக்கத்தக்கது. சர்வக்ஞர் ேற்றிய குறிப்பு 
ஏன் குறிப்பிடவில்னை என்ேது இன்றுவனர பகள்வியாகபவ இருக்கின்ைது. ‘ஜைை நினைவுகள்’ 
எனும் தனைப்பில் அவர் குறித்த சிை பசய்திகள் கினடத்துள்ளை. அதில் தன்னுனடய பிைப்பு, 
பேற்பைார், இளம் ேருவத்தில் வீட்னடவிட்டு ஊர் சுற்றியதற்காை காரை காரியங்கள் 
முன்னவக்கப்ேட்டுள்ளை. அதில் அவரின் பிைந்த ஊர் தார்வாட் மாவட்டத்தில் அம்ோளூர் 
என்று குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. ஆராத்ய பிராமைர், மாலி என்ேவர் இவரது பேற்பைார். ேசவரசா 
என்ேது இவரது பேயராக உள்ளது. குயவர் குைத்னதச் பசர்ந்தவர் என்று பிைப்பு ேற்றிய கனதனய 
விளக்குகின்ைது. 

தார்வாட் மாவட்டத்தில் ேமரகரூர் அருகில் மாசூர் என்னும் ஊரில் ேசவரசா பிைந்தார். 
அக்கமல்ைமாளும் அவரும் இனினமயாை குடும்ே வாழ்க்னகயினை நடத்தி வந்தைர். இருப்பினும் 
அவர்களுக்குக் குைந்னதயில்ைாதது குனையாகக் காைப்ேட்டது. பதய்வநம்பிக்னக உள்ளவராக 
இருந்ததால் தம் கைவனரக் காசிக்குச் பசன்று விசுவநாதரின் அருள் பேற்று வரபவண்டுபமைப் 
ேரிந்துனரத்தாள். மனைவியின் ஆனசனய நினைபவற்ைக் காசிக்குச் பசன்று வந்தார். ஊர் திரும்பி 
பநருங்கும் பநரத்தில் எதிர்ோராத நினையில் பமகம் திரண்டது. அவரது ேயைத்னதத் பதாடர 
முடியவில்னை. அம்ேளூர் எனும் ஊரில் அருகிலிருந்த ஒரு வீட்டில் தங்கும்ேடி சூைல் 
ஏற்ேட்டது. அவ்வீடு குயவனின் வீடு என்ேதால் ேசினயப் போக்குவதற்கு உைவு சனமப்ேதற்கு 
அவ்வீட்டிலுள்ள பேண்ணிடம் சிை ோண்டங்கனள வாங்கிைார். அவ்வீட்டின் தனைவனின் 
பேயர் மாைன். அவைது மனைவியின் பேயர் மாலி. அன்றிரவு அங்பக தங்கும் சூைல் 
பநரிட்டது. 

மாலியின் கைவன் பதானைதூரமாகச் பசன்றிருந்ததால் மாலிபய ேசவரசாவுக்குப் 
ேணிவினட பசய்யும் நினை ஏற்ேட்டது. ேசவரசா பிராமைன் என்ேதால் அவளும் மிகுந்த 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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மரியானதயுடனும் ேரிவுடனும் ேணிவினட பசய்தாள். அவளுனடய ேக்தியும் வசீகரப் ேண்பும் 
ேசவரசானவப் பேரிதும் கவர்ந்தை. அவ்பவனளயில் மனை அதிகமாக வந்து வீடு ஒழுகியதால் 
அவனர எவ்விதக் குனையும் இன்றிக் கூடபவ இருந்து கவனித்துக் பகாள்ளும் நினை ஏற்ேட்டது. 
இதைால் இரவு ஒபர இடத்தில் இருவரும் தங்கும் நினை ஏற்ேட்டதால் அவர்களுக்குள் காதல் 
உைர்வு உண்டாகியது. நாள்கள் பசல்ைச் பசல்ை மாலிக்குக் குைந்னத பிைந்தது. தம் கைவன் 
மாைன் தைக்குப் பிைந்ததாக எண்ணி மிக்க மகிழ்ச்சியனடந்தாள். குைந்னத வளர வளர 
அறிவுள்ளவைாகத் திகழ்ந்தது. பிராமைராை ேசவரசாவால் பகாடுக்கப்ேட்ட காசி விசுவநாதனின் 
பிரசாத அருளால் பிைந்ததாகத் தாய் பசால்ைச் சர்வக்ஞர் பின்ைர் அறிந்து பகாண்டார். 
சர்வக்ஞர் குைந்னதயாக இருக்கும்போபத ேசவரசா வீட்டுக்கு வந்து பசன்றிருந்தார். இதைால் 
மாலிக்கும் ேசவரசாவிற்கும் உள்ள கள்ளத் பதாடர்பினை ஊர் மக்கள் ஏளைம் பசய்து பேசிைர். 
இதன் வினளவாக அறிவார்ந்த குைந்னதயாை சர்வக்ஞரது மைம் பவதனைக்குள்ளாகியிருக்கைாம். 
இருப்பினும் சிறுபிள்னளயாக இருந்தாலும் துணிச்சல்காரராகவும் ஒளிவு மனைவு அற்ைவராகவும் 
அவர் திகழ்ந்தார். தம் தாய்மீது மிகுந்த அன்பும் அளவற்ை ோசமும் பகாண்டிருந்தார். அவருனட 
ேண்பும் குைமும் உயரிய விதமாகக் காைப்ேட்டதால் அவற்னை எண்ணி வியப்ேனடந்து தைக்கு 
அப்ேண்பின் பதாற்ைம் பவளிப்ேடுவதில் மிகுந்த அளவிற்குப் பேருனம பகாண்டார். சிை 
நாள்களில் எதிர்ோராத காரைங்களிைால் மாலி தன் கைவனுக்கு இனைத்த துபராகத்னத எண்ணி 
அஞ்சிைாள். இதைால் கைவனுக்குத் பதரிந்துவிடுபமை எண்ணிச் சர்வக்ஞனரத் திட்டி பவளிபய 
துரத்திவிடுகின்ைைர். இவ்வாழ்க்னக வரைாற்னைப் ேதிைான்கு ோடல்களால் (ோடல்1-14) அறிய 
முடிகின்ைது. 
புராைப் புனைவு 

பேற்பைாரால் துரத்தப்ேட்ட சர்வக்ஞரின் வாழ்வு இவ்வாறு எப்ேடி அனமந்தது 
என்ேதற்குச் சரியாை விளக்கங்கள் எதுவும் இல்னை. தவசாை சர்வக்ஞர் எை அனைக்கப்ேட்டார். 
முந்திய பிைவியில் ‘வரருசி’ எனும் வடபமாழிக் கவிஞராக இருந்தாபரன்றும் அதற்கு முந்திக் 
னகைாசத்தில் புஷ்ேதுத்தர் என்ை பேயருனடயவராக இருந்தவபரன்றும் கூைப்ேடுகின்ைது. இது 
பின்பு புராைப் புனைவாக மாறிவிடுகிைது. 
ேள்ளிப் ேடிப்பு 

பேற்பைாரால் துரத்தப்ேட்ட சர்வக்ஞர் வீட்னடவிட்டு பவகுதூரம் பசல்லும் நினை 
ஏற்ேட்டது. மைம்போை போக்கிலும் கால்போை போக்கிலும் அங்கங்கு அனைந்து 
திரிந்துள்ளார். வறுனம வாட்டிபயடுத்துப் ேசி ஏற்ேட்டுள்ளது. ேசிக்கு உைவிட்டவர்கள் இவர் 
என்ை சாதி என்ேனத அறிந்து பகாள்வதில் முனைப்பு காட்டிைர். ேை இடங்களில் இந்நினை 
பதாடர வாழ்க்னகயினை பவறுத்தார். 

உைகத்பதாடு உைா வருவதன் மூைம் மக்களின் நினையினைத் பதளிவாகப் 
புரிந்துபகாள்ளும் தன்னம பேற்றிருந்தார். அவருக்கு உைகம் ேள்ளியாகவும் வாழ்க்னக ோடப் 
புத்தகமாகவும் அனுேவம் ஆசிரியைாகவும் விளங்கிை. 

தன் அனுேவத்னதக் பகாண்டு இளனமக் காைத்தில் ஊர் ஊராக அனைந்து வந்தபோது 
அவனரக் கண்ட யாபரா ஒருவர் தாயன்புடன் அவனர அரவனைத்து அவனரப் ேள்ளியில் 
ேடிக்க னவத்திருக்கைாம் எைக் கூைப்ேடுகின்ைது. இவ்வாறு வடபமாழி கற்று நூல்கனள ஆழ்ந்து 
ேடிக்கும் வாய்ப்னேப் பேற்றிருக்கைாம் எைவும் கருதைாம். 
இல்ைை வாழ்க்னக 

சர்வக்ஞர் மைம் பசய்து இல்ைை வாழ்வினை நடத்தியிருக்கைாம் என்ேது பக.பி. பிரபு 
பிரசாத் கருத்து. சிதறிக் கிடந்த ோடல் அடிகளில் கண்ட குறிப்பினை னவத்து இவ்வாைாகக் 
கூறியுள்ளார். இருப்பினும் இனவ ஏற்றுக் பகாள்ள முடியாதது என்ேது மக்களின் 
நம்பிக்னகயாகும். பமலும் பதாடக்கக் காைத்தில் மைம் முடித்த பின்ே வாழ்க்னகமீது பவறுப்பு 
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ஏற்ேட்டு வறுனம, துன்ேம் போன்ைவற்ைால் மனைவிக்கும் இவருக்கும் முரண்ோடுகள் 
ஏற்ேட்டிருக்கைாம். ஒருபவனள மனைவி அவனரப் புரிந்து பகாள்ளாதவளாகவும் 
இருந்திருக்கைாம். மனைவிக்குத் பதனவப்ேட்ட ேைத்னதத் தன்ைால் பகாடுக்க முடியாத நினை 
ஏற்ேட்டு இருக்கைாம். இவற்னை னமயமாக னவத்து 

“இதம் தரும் மனை ஏராளமாய்ப் ேைம் 
மைத்துக்குகந்த மனைவி சர்வக்ஞா இனவ உைக்கு கிட்டுமாயின் 

எங்பகா இருக்கும் பசார்க்கத்னத எரிமூட்டி பகாளுத்திடுவாய்” 
இப்ோடல் எழுதப்ேட்டிருக்கைாம் எைக் கருதப்ேடுகிைது. 
சர்வக்ஞர் – பேயர் விளக்கம் 

இவர் ஊர் பேரில்ைாதவர் எைக் கூறிைாலும் மக்கள் அவரது ஞாை வாழ்விற்கு ஏற்ே 
அனைவரும் புரிந்துபகாண்ட விதமாக அவருக்கு ஒரு பேயனரயும் வைங்கி உள்ளைர். ஆைால் 
அப்பேயர் யாரால் வைங்கப்ேட்டது எைச் சான்றுகள் இல்னை. இருப்பினும் அவருனடய ஆழ்ந்த 
ஞாைத்தால் அவரின் அரிய பேச்சுக்களின் பசாற்களால் கவர்ந்த எவபரா ஒருவர்தான் 
இப்பேயனர னவத்திருப்ேர் எைக்  கூைமுடிகின்ைது. சர்வக்ஞர் என்ேதற்குச் சகைமும் அறிந்த 
ஞானி, முற்ைறிஞன், முற்றுமுைர்ந்பதான், எல்ைாமறிந்தவன், வாைறிவன், முழுஞானி எைப் 
ேல்பவறு போருனளக் பகாண்டுள்ளது. 
சர்வக்ஞரின் சிைப்புப் பேயர் 

வள்ளுவனைப் போைச் சர்வக்ஞருக்கும் ேை சிைப்புப் பேயர்கள் வைங்கப்ேட்டு உள்ளை. 
அனவ திரிேதிய திரிவிக்ரமன், சகைமும் அறிந்த ஞானி, புரட்சிக் கவி சர்வக்ஞர், உைகக் 
குடிமகன், பிைவிக்கவிஞர், ஊர் சுற்றும் ஞானி, பிணி போக்க வந்த மருத்துவர், அைபநறியாளர், 
சீர்திருத்தவாதி, முக்காைமும்ள உைர்ந்த பயாகி, மானிடம் ோடும் வாைம்ோடிள, ஞாைத்துைவி 
போல்வை. 

உைக வாழ்க்னகயில் மக்கள் நடுவில் ஓர் அனடயாளத்தினை ஏற்கும் முகமாக ஒரு பேயர் 
பதனவப்ேட்டது. அதுபவ சர்வக்ஞராகத் திகழ்ந்தது என்ேதாகக் கூைப் ேடுகிைது. ேைரும் 
இப்பேயரின் போருத்தத்னதச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளைர். ‘ஐயா எல்ைாம் அறிந்த ஞாைாசிரியராை 
நீங்கள் சர்வக்ஞபர’ எைவும் பநரினடயாகபவ அவரிடம் கூறி மகிழ்ந்தைர். இனதக் பகட்ட 
சர்வக்ஞர் இந்த அறிவு எைக்கு எதைால் கிட்டுகிைது என்ேனத நீங்கபள அறிவீர்கள் என்று 
கூறுவனத 

“ஆைவத்தின் வினளபவா நிைதறிவு சர்வக்ஞா 
அவரிடமும் இவரிடமும் ஆர்வத்துடன் பகட்டு 

இவன் ஞாை மனையாைான் சர்வக்ஞா” 
இப்ோடல் விளக்குகின்ைது. இதன் மூைம் அவரின் ேணிவாை குைம் நமக்குப் புைப் ேடுகிைது. 
சர்வக்ஞரின் காைம் 

சர்வக்ஞரின் காைம் அறுதியிட்டுக் கூைமுடியாதது. அவரது காைத்னத ஆணித் தரமாகக் 
கூறுவதற்கு அவரது ோடல்கபளா அவரது வரைாற்றுக் குறிப்புகபளா கினடக்காததால் காைத்னதச் 
சரியாகக் கூைச் சிக்கல் ஏற்ேடுகிைது. ேல்பவறு அறிஞர்களின் கூற்றுப்ேடி 15 ஆம் 
நூற்ைாண்டிற்கும் 18 ஆம் நூற்ைாண்டிற்கும் இனடப்ேட்ட காைத்தில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும் எைத் 
பதரிய வருகிைது. கி.பி.னரஸ், எப்.டாக்டாட், ஆர்.எஸ்.முகளி, ஆர்.நரசிம்மாச்சாரி, 
ஜி.எம்.உமாேதி சாஸ்திரி, பசன்ைப்ே உத்தாங்கி, டாக்டர் எ.ேசவராஜு, சித்னதய்யா புராணிக், 
எஸ்.சிவண்ைா போன்ை ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்ேடி சர்வக்ஞர் 16 ஆம் நூற்ைாண்டின் 
முதல் அனர நூற்ைாண்டுக் காைத்தில் வாழ்ந்திருக்கைாம் எை அறுதி பசய்ய முடிகிைது. ‘விரக்த் 
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பதாண்டாத்திரியர்’ பதாகுத்த அைாதி வீர னசவ சங்கரேம்’ எனும் நூல் அவரது ோடல்கபள 
முதன்முதைராகப் பேசும் நூைாகும். இவர் கி.பி. 1560 ஆம் ஆண்டில் வாழ்ந்தவர். 1504 ஆம் 
ஆண்னடச் சார்ந்த விராட மகாலிங்கர் என்ேவர் இயற்றிய கவினத நூைாை ‘போதாம்ருதா’ 
சர்வக்ஞரின் கவினத ஞாை தாக்கத்பதாடு உள்ளாகிய ேனடப்பு என்ேது பதளிவுேடுகின்ைது. இவர் 
சர்வக்ஞர் காைத்தில் வாழ்ந்த மூத்த ஞானியர். இவர் சர்வக்ஞரின் குருவாகவும் 
இருந்திருக்கக்கூடும் எனும் கருத்தும் ஒன்று உண்டு. இது குரு போதாம்ருதத்தில் 
காைப்ேடுகின்ைது. 
சமுதாய நினை 

மக்களின் வாழ்வு போருளற்ை, குறிக்பகாளில்ைாத வாழ்க்னகயாக இருந்த காைம். 
வகுப்புவாதம், சாதிபவறி, தீண்டானம, பிைனர ஏமாற்றும்ள பசயல், பேரானச பகாண்ட 
மனிதர்களும் பூசாரிகளும் போலிச் சாமியார்களும் காைைாகிைர். மனிதனை மனிதன் அழிக்கும் 
எண்ைம் சமூகத்திபை ேரவிக் காைப்ேட்டது. ேைம் மட்டும் இருந்தால் எனதயும் 
பசய்துவிடைாம் என்ை அதிகாரமும் தான் மட்டுபம அனைத்தும் அனுேவிக்க பவண்டுபமன்ை 
தன்ைைமுள்ள வாழ்க்னகயும் ேரவியும் விரவியும் காைப் ேட்ட காைம். அரசியல், ேதவி, 
அதிகாரம், ஆளுனம எைப் ேல்பவறு பகாைங்களில் பவறிபிடித்தவர்களாகவும் ேழி 
ோவங்களுக்கு அஞ்சாமல் ஈவு இரக்கமின்றி வாழ்ந்து வந்தைர். சுய சிந்னதனய முற்றிலும் 
ஒழிக்கப்ேட்ட நினை. அரசர்களும் ேனடத் தனைவர்களும் அதிகார  பவறியும் ேதவி பவறியும் 
பிடித்தவர்கள் வாழ்ந்த காைம். உயர் மட்டத்திலிருந்து அடி மட்டம் வனர அதிகாரிகள் ஊைலில் 
ஈடுேட்டைர். ஏனை மக்கள் குறிப்ோகப் பேண்களும் இவ்விதச் சமூகத்தால் இனரயாயிைர். ேசி, 
வறுனம, அச்சம், காமம், வன்முனை போன்ை கீழ்த்தரமாை ஈைசுகங்கள் வாழ்ந்த காைம். 
இப்ேடிப்ேட்ட மக்களின் வாழ்வினைச் சீர்ேடுத்த பவண்டும் எனும் பநறியினை அதிரடி 
நம்பிக்னக பகாண்டவராகவும் சமுதாயப் பிணி நீக்குேவராக வந்தவர்தான் சர்வக்ஞர். 
சமுதாயத் பதாண்டு 

பிைந்த அனைவராலும் சமூகத்னதப் ேற்றிபயா சமுதாய மக்கனளப் ேற்றிபயா 
அக்கனையுள்ளவர்களாக இருப்ேது குனைவு. அவ்வாறு அக்கனையுள்ளவர்கள் தன் நைமில்ைாமல் 
போது நைனுள்ளவர்களாய்க் காண்ேர். சர்வக்ஞர் ஒரு சமூகத் பதாண்டு ஆர்வைராக 
விளங்கியுள்ளார். மனிதகுைம் முழுவதற்கும் போதுனமயாை குறிக்பகாள்கனளயும் இரக்கக் 
குைத்னதயும் பகாண்டிருந்தார். தமது வாழ்வின் குறிக்பகாளாகச் சமுதாயத் பதாண்பட என்ை 
கருத்தியல் உனடயவராகத் திகழ்ந்து உள்ளார். 
சர்வக்ஞர் ேற்றிய குறிப்பும் அவர்தம் ேனடப்பும் 

கி.பி.1560 ஆம் ஆண்டில் வாழ்ந்த விரக்த பதாண்டாத்திரியர் என்ேவர் பதாகுத்த அைாதி 
வீரனசவ சங்கராேம் எனும் நூல் சர்வக்ஞர் எழுதிய ோடல்கனளப் ேற்றிக் குறிப்பிடப்ேடும் 
முதனூைாகும். கி.பி.1868 ஆம் ஆண்டில் பஜர்மனினயச் சார்ந்த ‘வர்த்’ என்ேவர் சர்வக்ஞர் 
இயற்றிய 300 ோடல்கனளத் பதாகுத்து பவளியிட்டார். அவருக்குப் பின் 1924 ஆம் ஆண்டு 
சர்வக்ஞர் ேனடப்புகள் அனைத்னதயும் பதாகுத்து உத்தங்கி பசன்ைப்ோ பவளியிட்டார். 

உத்தங்கி பசன்ைப்ோ ஓனைச்சுவடிகளில் மனைந்திருந்த சர்வக்ஞர் ோடல்கனளத் 
பதாகுத்துள்ளார். கண்ட இடங்களிபைல்ைாம் கனடத்பதரு, ேதிப்புகளாகவும் தூசி ேரந்த 
இருண்ட முனைகளிலும் சிதறிக் கிடந்த ஓனைகனளச் பசகரித்து பவளியிட்டுள்ளார். இந்நூலுக்குச் 
பசன்ைப்ோ சிைந்த ஆய்வுனர எழுதி உள்ளார் என்ேது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நூலில் ஏைக்குனைய 
2100 ோடல்கள் இடம் பேற்றுள்ளை. இதன்மூைம் சர்வக்ஞரின் இைக்கிய ஆளுனம 
பவளிப்ேடுகின்ைது. இந்தச் பசன்ைப்ோ ேதிப்பே ஆதாரபூர்வமாைது. இது ‘ேரமார்த்தர்’ என்ை 
பேயரில் அவர்தம் அனைத்துப் போன்பமாழிகளும் ேல்கனைக்கைகம் வசம் இருந்துள்ளது. 
பமலும் ேனை ஓனைச்சுவடிகளிலிருந்து னகயாண்டு ேதிப்பிக்கப்ேடும் வனர ஏற்றுக் 
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பகாள்ளப்ேட்டிருந்தது. இப்ேதிப்பினைக் கன்ைடப் பேராசிரியராகவும் ஆராய்ச்சியாளராகவும் 
திகழ்ந்த ேசவராசு என்ேவரால் ேதிப்பிக்கப்பேற்ைது. இவர் குறிப்பிடத்தக்க ேை ஆராய்ச்சி 
நூல்களின் ஆசிரியராகவும் விளங்கிைார். 1980 ஆம் ஆண்டு சர்வக்ஞர் ேனடப்புகள் 
அனைத்னதயும் பதாகுத்து ஆய்வுனரயுடன் பவளியிட்டார். அந்நூலில் சிைப்பு யாபதனில் 
சர்வக்ஞர் இயற்றியதாகக் கருதப் ேடுகின்ை இனடச்பசருகல்களாக அனமந்த ோடல்கனளயும் 
ோட பவறுோடுகனளயும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் என்ேதாகும். 

இப்ேதிப்பில் 943 +554 மூன்று அடிப் ோடல்கள் சர்வக்ஞரின் உண்னமயாை கவினதகள் 
எை ஏற்றுக் பகாள்ளப்ேட்ட ோடல்களும் அடங்கியுள்ளை. இதில் அடங்கி உள்ள மற்பைாரு 
வியப்பு யாபதனில் ோடலின் இறுதி அடியில் சர்வக்ஞர் எைக் குறிப்பிடப்ேடாமல் ‘ேராமார்த்தர்’ 
என்ை பேயர் குறிப்பிடப்ேட்டு இருந்ததாகும். இந்தப் ோடல் ஒன்றில்தான் ‘ேரமார்த்தர்’ என்னும் 
பேயர் இயற்றியவர் பேயராகக் குறிப்பிடப் பேறுகிைது. இதைால் உண்னமயில் ோடைாசிரியர் 
யார் என்ை விைா எழுந்தது. இருப்பினும் ‘ேரமார்த்தர்’ என்ை பேயபர சர்வக்ஞரின் உண்னமயாை 
பேயராக இருக்க வாய்ப்புண்டு என்ைார் ேசவராசு. ேரமார்த்தரா சர்வக்ஞரா என்ேதில் சுபதச 
பவற்று ஏற்ேடினும் பின்ைர் எற்றுக்பகாண்டார். 
சர்வக்ஞரின் காைமும் குைப்ேங்களும் 

சர்வக்ஞரின் காைத்னதக் குறித்துத் பதளிவாைது இஃது எைக் குறிப்பிடல் ஆகாது. 
இருப்பினும் ேல்பவறு ஆய்வு அறிஞர்கள் ேை வனகக் கருத்துக்கனளப் போதிந்துள்ளைர். 
விஜயநகரம் வீழ்ச்சியனடந்த காைம் கி.பி.1365 ஆம் ஆண்டு. கி.பி.1763 மற்றும் 1799 ஆகிய 
ஆண்டுகளில் ‘இக்பகரி’ என்னும் குறுநிை வீழ்ச்சியும் ஸ்ரீரங்கப்ேட்டைம் ஆங்கிபையர் வசமாை 
நிகழ்வும் நடந்பதறிை. 
 இவற்னைக் கருத்தில் பகாண்ட ஐபராப்பிய மதபோதகராை ோதிரியார் பரவபரண்ட் 

கிட்டில் (Rev.F.Kittil) என்ேவர் கன்ைட இைக்கிய வரைாறு எனும் நூலில் சர்வக்ஞரின் 
காைம் கி.பி.1800 என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 கி.பி.1800 க்குப் பின்ைர்க் கினடக்கப்பேற்ை சர்வக்ஞர் உனரப்ோவின் ஓனைச்சுவடிகளில் 
ேைங்கன்ைட எழுத்தாை ‘ை’ எனும் வடிவமாைது ஆர் நரசிம்ம ஆசாரியனரச் சிந்திக்க 
னவத்தது. இந்த எழுத்து கன்ைட பமாழியில் வைக்கில் இருந்த காைத்னத உறுதிப்ேடுத்திச் 
சர்வக்ஞர் வாழ்ந்த காைம் க.பி.1700 க்குப் பின்ைராக இருக்காது என்னும் முடிவுக்கு 
வருகிைார். 

 சம்ோதபையள சித்த வீரண்ை ஆசார்யா என்ேவர் ‘சர்வக்ஞமூர்த்தி’ நிலுபிசித்த திரிேதி’ 
என்னும் ஓனைச்சுவடி கண்படடுத்தவர் ஆவார். இவர் கி.பி.1600 க்கு முன்ைபர சர்வக்ஞர் 
வாழ்ந்ததாகக் கருத முடியாது எைக் கருதிைார். 

 ஐபராப்பிய மதபோதகரும் கன்ைட ஆய்வாளருமாை பக.பி.னரசு (K.P.Rice) என்ேவர் 
கன்ைட இைக்கிய வரைாற்றில் சர்வக்ஞர் காைம் கி.பி.1600 என்ேனத ஐயத்துடபை ேதிவு 
பசய்துள்ளார். சர்வக்ஞர் ஆய்வுக்காகபவ தைது வாழ்வின் பேரும்ேகுதினயச் பசைவிட்ட 
பசன்ைப்ோ என்ோரும்கூட 16 ஆம் நூற்ைாண்பட என்ேனதக் கூறி உள்ளார். 

 எச்.பதவிரப்ோ என்ேவர் சர்வக்ஞர் வாழ்ந்த காைம் கி.பி.1500 முதல் கி.பி.1600 
வனரயில்ள இருக்கைாம் எைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவருனடய கூற்றும் பசன்ைப்ோ 
கூற்றும்ள பநருங்கிய பதாடர்பு உள்ளபதை அறிய முடிகிைது. 

 எல்.ேசவராசு என்ேவர் சர்வக்ஞரின் காைத்தினைப் புதியபதாரு பகாைத்தில் கூறியுள்ளார். 
பிட்டமண்படன் பிரபு என்ேவரின் காைமாை கி.பி.1530 ஆண்னடச் சர்வக்ஞர் காைம் 
எைக் குறிப்பிடுகின்ைார். 

 ஆவைங்கனள ஆய்ந்தவராை எம்.எம்.கைபுர்சிபயா சர்வக்ஞரின் காைத்னதக் கி.பி.1474 
எை உறுதிப்ேடுத்துகிைார். 
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இவ்வாறு ேை பகாைங்களில் சர்வக்ஞரின் காைத்னத விளக்குகின்ைைர். எது எப்ேடிக் 
கூறிைாலும் சர்வக்ஞர் வாழ்ந்ததும் அவர் இயற்றிய ோடல்களும் உண்னம என்ேது ஆணித்தரமாக 
உள்ளது. 
மூன்று அடிப் ோடல் 

சர்வக்ஞரின் கவினதகள் மூன்று அடிகள் பகாண்டைவாகத் திகழ்கின்ைை. இம்மூன்று 
அடிக் கவினதகனளக் கன்ைடத்தில் ‘திரிேதி’ என்று குறிப்பிடுவர். கன்ைட இைக்கியத்தில் 
நாட்டுப்புை இைக்கியத்தின் வரவாக இந்த மூன்று அடிக் கவினதகள் அனமந்துள்ளை. தாம் 
எண்ணிய,  கூை பவண்டிய பசய்திகனள மிகச் சிைந்த முனையில் தம் ஆளுனமயால் 
பவளிப்ேடுத்தியுள்ளார். எைபவ இவர் ‘திரிேதிய திரிவிக்ரமன்’ என்று சிைப்புப் பேயரினைப் 
பேற்றுத் திகழ்ந்துள்ளார். ஏனை எளிய மக்களுக்குப் புரியும் வனகயில் எளினமயாகத் தன் 
கருத்துக்கனளத் தந்துள்ளார். எைபவதான் ஏனை எளிய மக்களுக்கு மட்டுமின்றி அனைவருக்கும் 
அறிவுனரக் களஞ்சியமாகத் திகழ்ந்து உள்ளார். தமிழில் இபத அனமப்பு பகாண்ட மூன்று அடிப் 
ோடல்களும் அனமந்து உள்ளை. அதனைக் ‘கண்ணி’ எைக் குறிப்பிடுவர். இைக்கிய நனடயும் 
ேடிப்ேவரின் மைங்கனளக் கவர்வது இவரின் சிைப்ோகும். அபத போல் ோ வனககள் தமிழில் 
அதிகம் இருப்பினும் ஆசிரியப்ோவுக்குச் சிைந்த இடம் உண்டு. 

“ஆசிரியப் ோட்டின் அளவுக்கு எல்னை 

ஆயிரம் ஆகும் இழிவு மூன்ைடிபய” 
எை ஆசிரியப்ோவிற்கு அடிச் சிறுனம மூன்ைடிதான் எை இைக்கைம் உள்ளது. 

இவரது காைத்தில் சமயக் கருப்போருள் அடிப்ேனடயாை ேல்பவறு காவியங்கள் நீண்ட 
வடிவத்தில் பதான்றிை. அனவ தம்முனடய தார்மீகச் சமயக் கருத்துக்கனள பவளியிடுவனத 
வைக்கமாகப் பிை கவிஞர்கள் பின்ேற்றிைர். பிை கவிஞர்கள் தம் புகழுக்காகவும் இன்ே 
வாழ்விற்காகவும் அரசனவயில் இடம்பேற்றுத் தமது திைனமகனள பவளியிட்ட காைமாகத் 
திகழ்ந்தது. அப்ேடிப்ேட்ட காைத்திலும் சர்வக்ஞர் பிை கவிஞர்கனளப் போைத் தன்னை 
அனடயாளப்ேடுத்திக் பகாள்ள முனையவில்னை. அபதபோல் இைக்கிய உைகிலும் அரசனவக் 
களத்திலும் தைக்குப் புகழ் பவண்டுபமன்ை எண்ைம் சர்வக்ஞருக்கு இல்ைாமல் இருந்தது. மாைாக 
மக்களுக்கு அைக் கருத்துக்கனள அறிவித்தும் சமுதாயத்னதச் சீர் பசய்ய பவண்டும் என்கிை 
குறிக்பகாபளாடும் திகழ்ந்தார். பேரும்ோலும் கிராமத்து மக்கனள பநாக்கி அவர் கண் பசன்ைது. 
எைபவதான் எவரும் எளிதில் அறியும்ேடிக்கு மூன்று அடிகளில் தம் ோடல்கனள 
எடுத்தியம்பியுள்ளார் என்ேனத அறிய முடிகின்ைது. 

வள்ளுவனரப் போன்று தன் ோடனை இயற்றி உள்ளார். அவரது ோடலில் கருப்போருள் 
ேைவாகத் திரிந்து காைப்ேடுகின்ைை. அனவ மனித வாழ்க்னகபயாடு பதாடர்புனடயைவாகவும் 
இன்றியனமயாத அனைத்துச் பசய்திகனளயும் ேதிவு பசய்துள்ளார். குடும்ேம், சமுதாயம், 
அரசியல், போது நிர்வாகம், போருளாதாரம், பவளாண்னம, னகவினைக் கனைகள், ேல்பவறு 
பதாழில்கள், வாணிேம், சுகாதாரம், பேச்சு, இனச, மருத்துவம், கல்வி, ஒழுக்கம், பசாதிடம், 
தர்க்கம், சாதி, மதம், சமயம் போன்ை ேல்பவறு நினைகளில் தன் ோடனைப் ோடியுள்ளார். 
பதளிவாகவும் பதளிந்து முடிவுகபளாடும் வினடகள் காைப்ேடுவது அவரின் இைக்கிய 
ஆளுனமகளாக பவளிப்ேடுகின்ைை. வள்ளுவர் தன் திருக்குைளில் அைம், போருள், இன்ேம் எை 
மூன்று ோடல்கனள இட்டது போன்று இவரும் தன் ோடலில் மூன்று தனைப்பினை னமயமாக 
னவத்துச் சுட்டியுள்ளார். 1.உைகியல் பகாட்ோடு, 2.அைக்பகாட்ோடு, 3.ஆன்மீகக் பகாட்ோடு 
எனும் அடிப்ேனடயில் இவற்றினைப் ேகுத்து 34 துனைப் பிரிவுகளின்கீழ் வரினசப்ேடுத்தியுள்ளார் 
(ேத்ததி என்ேதற்குப் ேைரும் நடந்து தடமாக நினைத்திருக்கும்ள ோனத என்ேது போருள்.). 
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உனரப்ோக்கள் 
சர்வக்ஞரால் எழுதப்ேட்ட ோடல்கனளப் ேல்பவறு வனகயில் திரட்டி ஒன்று பசர்த்தவர் 

உத்தங்தி பசன்ைப்ோ என்ேவர் ஆவார். இவர் ஏைக்குனைய 1928 உனரப்ோக்கனளக் கி.பி.1924 
இல் பசகரித்தார். அவற்றில் சர்வக்ஞரால் இயற்ைப் ேட்ட மூன்று அடிப் ோடல்கள் 1309 
மட்டுபம என்றும் மீதமுள்ள 619 ோடல்கள் இனடச் பசருகல்கள் எைக் கூறிைார். அதன் பின்ைர் 
இைக்கியம் மற்றும் ேண்ோட்டுத் துனையிைருக்காக 1960 இல் உனரப்ோக்கனள பமலும் 
பசர்த்தார். 

 அக்ேர் அலி என்ேவர் 1980 இல்ள சர்வக்ஞர் உனரப்ோக்கனள ஆய்வு பசய்து முனைவர் 
ேட்டம் பேற்ைர். இவர் தைது ஆய்வின் மூைமாகளச் சர்வக்ஞரின் பமாத்தப் ோடல்கள் 
ஏைக்குனைய 2000 என்று கூறி உள்ளார். 

 பவங்க என்ேவரின் ஓனைச்சுவடிகளின் மூைம் 937 உனரப்ோக்கள் மட்டுபம உள்ளை 
எைத்  பதளிவுேடுத்தியுள்ளார். 

 எல்.ேசவராசுள என்ேவர் நூறு முதல் நூற்றிருேது வனர பசர்த்தாலும் சர்வக்ஞரின் 
உனரப்ோக்களின் எண்ணிக்னக 1050 மட்டுபம என்று கூறுகின்ைார். 

 சிதாைந்த மூர்த்தி என்ேவர் பிைருனடய உனரப்ோக்கனளச் சர்வக்ஞர் உனரப்ோக எைப் 
ேடிப்ேதால் பினையில்னை. அவ்வாைன்றிச் சர்வக்ஞர் உனரப்ோக்கனளப் பிைருனடயபதைத் 
தள்ளிவிட்டால் அதனின் ோதிப்புப் பேரிதாகும் என்று கூறியுள்ளார். 
சர்வக்ஞருக்கு முன்பைாடியாக விளங்கிய ேசவண்ைர், அல்ைம்ம பிரபு போன்ைவர்களின் 

ோடல்களுனடய இறுதிச் சீர்களில் தாங்கள் வழிேட்ட கடவுள் பேயர் கூறும் முனை மரோக 
இருக்கின்ைனமனயக் காை முடிகின்ைது. அல்ைம்ம பிரபு தன் ோடல்களில்ள இறுதியாகக் 
‘குனகயீசபை’ எைவும் ேசவண்ைர் தன் ோடலில் இறுதியில் ‘கூடை சங்கமபதவ’ என்றும் 
ோடியனதப் போைபவ சர்வக்ஞர் தைது உனரப்ோவின் இறுதியில் ‘சர்வக்ஞ’ எை முடிக்கிைார். 
இனவ கன்ைட இைக்கியத்தின் மரோக உள்ளது எை அறியைாம். 
ஊர் சுற்றிக் கருத்துனரத்தல் 

சமுதாயத்தின்மீது அக்கனை எல்ைா மனிதர்களிடமும் காைைாகாது. தன்ைைம் மிக்க 
மனிதர்களிடமும் சமுதாயத்னதப் ேற்றி அக்கனை காைப்ேடாது. போதுநைமிக்க எல்ைாராலும் 
சமூகத்பதாடு இனயந்து ேணியாற்றுவதும் அரிது. தன்ைைம் மைந்து சமூகத்னதப் பேணிக் காக்க 
பவண்டுபமைப் போறுப்பு எந்தபவாரிடத்தில் இருப்ேது தனிச் சிைப்ோகும். அந்த ஒருவர் 
சர்வக்ஞர் ஆவார். மக்களினடபய அைக் கருத்துக்கனள எடுத்தியம்புவதற்குப் புைப்ேட்ட இவனர 
அைச்சூைாவளி எைைாம். சிவ சிந்தனையும் அைகு பகாண்ட உள்ளம் ேனடத்த இவ்வுைகில் 
வாழ்ந்து வந்தார். காடு, மனை, வயல் எைப் ோர்க்காமல் கால் பசல்கின்ை இடங்களுக்பகல்ைாம் 
பவகு பதானைவுள நடந்பத பசன்று மக்கனளக் காண்கின்ைார். மிகுதியாை மக்கள் வட்டத்தினை 
அதிகமாக விரும்பியவர் சர்வக்ஞர். தைக்பகைள ஒரு நினையாை இடத்தினைப் ேற்றிக் 
பகாண்டால் அனைத்து மக்கனளயும் காை முடியாது என்ை எண்ைம் அவருக்குத் 
பதான்றியிருக்கைாம். அதைால் என்ைபவா மைம் நினைக்கும் இடங்களுக்குச் பசன்றுள்ளார். தன் 
நீண்ட ோதநனடப் ேயைங்கள் ஒரு பகாவிலிபைா ஒரு கிராமப்புைத்திபைா ஓரிரு நாளில் தங்கி 
ஓய்பவடுத்துப் ேனையேடி தைது நனடனயத் பதாடங்கும் ேைக்கம் உனடயவராகத் 
திகழ்ந்துள்ளார். மக்கள் கூட்டங்கனளக் கண்டதும் சிை பநரங்களில் உடபை வர முடியாத 
அளவிற்குப் பேச்சில் ஆழ்ந்து போகும் நினைகளில் அங்பக தங்கும் சூைல் ஏற்ேடும். அவ்வாறு 
ஏற்ேடும் சூைைாைது ஒரு வாரபமா அதற்கு பமற்ேட்ட நாள்கபளா என்ேனத அறுதியிட்டுக் கூை 
முடியாதவர். இவ்வாறு ஊர் ஊராய்ச் பசன்று அவர் கூறிய அைச் பசய்திகள் அவரின் 
ோடல்கள்வழி பவளிப்ேடுகின்ைை. 
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ேசியுற்பைார்க்கு உைவு ேனடக்க பவண்டும் எைக் கூறியுள்ளார். இவ்வாறு வடக்கிலும் 
பதற்கிலும் பமற்கிலும் கிைக்கிலும் பசன்று நாடு நகரபமல்ைாம் சுற்றித் திரிந்த யாத்ரீகராகள 
வாழ்ந்தார் பயாகி சர்வக்ஞர். தைது ோடல்களில் பசன்று வந்த உள்ளூர்ப் ேைக்க வைக்கங்கள், 
உைவு, உனட போன்ை பசய்திகள் ேற்றி இங்கும் அங்குமாகக் குறிப்பிட்டுப் பேசியுள்ளார். 
உைவு என்ேனதப் ேற்றி உயர்வாகத் தன் ோடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதனை 

“அன்ை தாைம்போல் பிைதாைம் உண்படாபசால் 
அனைத்தினு முயர்ந்தது யாதுமிை – உைகில் 
அன்ைபமள உயிராம் சர்வக்ஞ”   (ச.உ.361) 

என்ை ோடைடிகள் விளக்குகின்ைை. இப்ோடலில் அன்ைதாைம் பசய்ய பவண்டும் என்ேதனை 
வலியுறுத்தியுள்ளார். ஊர் ஊராய் அனைந்த பநரங்களில் அவருக்குப் ேசிள ஏற்ேட்டிருக்கைாம். 
உைவு உண்ேதற்குப் போருளாதாரம் இல்ைாமலும் இருந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. ேசிக்பகாடுனம 
தாங்க முடியாத நினையில் ேசி ேற்றிய ோடல்கனளள இயற்றியிருக்கைாம் எைக் கருத முடிகிைது. 
அன்ைபம உயிர் என்று குறிப்பிட்டு உள்ளதால் அந்நினை ஏற்ேட்டிருக்கின்ைது எைக் கணிக்க 
முடிகின்ைது. 
எளினமயாை வாழ்க்னக முனை 

தம் ஒற்னைப் ேயைத்தில் கிராமத்னத அணுகும்போது அனைத்து மக்களும் திரண்டு 
அவனர வரபவற்கிைார்கள். அப்போழுது பேசிப் ோர்த்துச் பசன்ை சர்வக்ஞர் ேை ஆண்டுகளுக்குப் 
பின்புதான் காை முடிகிைது. மீண்டும் அபத மனிதர்கள் ோர்க்கும் போது பவறு எவ்வித 
மாற்ைமும் இல்ைாமல் முன்பு போைபவ காைப்ேடுகின்ைார். மழுங்க வழித்த பமாட்னடத்தனை, 
ேளீபரன்ை முகம், ஒளி உமிழும் கண்கள். ஒரு பகாவைத்னதத் தவிர அவர் உடுத்தும் ஆனட 
பவறு ஒன்றுமில்னை. தன் உடம்னே மூடிய பதாற்ைம். பதாள்களிலிருந்து பதாங்கிய முரட்டுக் 
கம்ேளிப் போர்னவ ஒன்று. னகயில் நீண்ட வளனமயாை பகால் ஒன்றினைப் பிடித்த காட்சியாக 
இருந்துள்ளார். ஒரு முனை மக்களிடம் பேசிக்பகாண்டிருக்னகயில் ‘ஐயா எல்ைாம் அறிந்த 
ஞாைாசிரியராை நீங்கள் சர்வக்ஞபர என்று அவனரக் கூறிப் பேருனமப் ேடுத்திைார்கள். 
அதனையறிந்த அவர் ‘வாஸ்தவம்தான் நீங்கள் பசால்வது. ஆைால் இந்த அறிவு எைக்கு எவ்வாறு 
கிட்டுகிைது என்ேனத நீங்கள் அறிவீர்களா எை அவர்கனளப் ோர்த்துப் பேருமிதப்ேடாமல் 
ேணிவுடன் கூறியுள்ளார். அவரின் எளினமயாைள வாழ்க்னக முனையினை பவளிப்ேடுத்தும் 
முகமாக 

“ஆவைத்தின் வினளபவா நிைதறிவு சர்வக்ஞ 
அவரிடமும் இவரிடமும் ஆர்வத்துடன் பகட்டு 

இவன் ஞாை மனையாைன் சர்வக்ஞ”      (சர்வக்ஞர்:ே.19) 
எனும் ோடைடிகள் விளக்குகின்ைை. 

இவ்வாறு அவர் ஒரு பிைவிக் கவிஞராக இருந்தும் ஒரு கவிஞனின் புகழுக்காக அவர்ள 
பேசியது இல்னை. அரசனவ மரியானதகளுக்காகவும் பவகுமதிகளுக்காகவும் அவர் 
ஆனசப்ேட்டவராகத் திகைவில்னை. தைக்கு வாய்க்கப்பேற்ை இத்திைனமனய னவத்து எளிய 
முனையில் ஏனை எளிய மக்கனளப் ோர்த்து ஒரு சரியாை மைப் போக்னகத் தைது கவினதனய 
ஒரு கருவியாகப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளார். 
மக்களின் ஆர்வம் 

மைத்திற்குப் பிடித்தவர்களாயினும் ஒரு குறிப்பிட்ட பநரம்தான் அவர்களின் பேச்சு 
ஆர்வத்னதத் தரும். நீண்ட பநடிய பநரங்கள் பேசுவதால் சலிப்பு ஏற்ேடக்கூடும். சர்வக்ஞரின் 
பேச்சு அவ்வாறில்ைாமல் அனைவனரயும் எவ்வளவு பநரமாயிருந்தாலும் அசராமல் பகட்க 
னவக்கும். சிறியவர், இனளயவர், பேரிபயார் எை எல்ைாத் தரப்பிைனரயும் தைது பேச்சின் 
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திைத்தால் கவர்ந்திழுத்தார். ேகற்போழுதில்ள பவனைக்குச் பசன்று அந்தி பவனளயில் ஆசிரமத்தின் 
முற்ைத்திபைா பகாயிலிபைா அவனரச் சூழ்ந்து பகாள்கின்ைார்கள். அனைத்து மக்களும் 
அவரிடமிருந்து பமலும் அறிவு பேை விரும்புகிைார்கள். இதைால் தங்கள் ேணிகனள வினரவாக 
முடித்துக் பகாண்டு வருகின்ைைர். 
உதவும் மைப்ோன்னமயும் நற்குைமும் 

அவரது வாழ்க்னகயின் அனமப்பும் எளிய பதாற்ைமும் கிராமத்து மக்கனளத் தன் சார்பு 
ஈர்த்தை. எப்போழுதும் சுறுசுறுப்ோை ஏதாவது ஒரு ேணியில் தன்னை ஈடு ேடுத்திக் 
பகாண்டுள்ளார். குறிப்ோக அவர் சும்மா இருந்து யாரும் கண்டதில்னை என்ை கூற்று 
அனைவராலும் பேசப்ேட்டது. தைது ேணி நினைவனடந்ததும் தைக்பகை ஓய்வு பேைாமல் 
குடியாைவர் முதல் குயவன் வனர உதவி பசய்யும் உள்ளம் பகாண்டவர். பநசவுத் பதாழில் 
பசய்யும் மனிதனுக்குத் தன்ைால் முடிந்த உதவிகனளயும் பசய்து உள்ளார். அது மட்டுமல்ைாது 
இல்ைத்தில் தனியாகக் கிடந்து  பவதனைப்ேடும் பநாயாளிக்கு மருத்தும் பசய்து ோரம் தாங்க 
முடியாமல் கடிைப்ேடும் மூதாட்டிக்கு இரக்கம் காட்டியுள்ளார். தைது ேசினயப் போக்குவதற்கு 
யானரயும் நாடிச் பசல்வதில்னை. அவர்மீது ேற்று னவத்த யாராவதுள ஒருவர் தைது இல்ைத்திற்கு 
அனைக்கச் பசன்று விருந்துக்கு அனைக்கிைார். அவ்விருந்தில் ஆடம்ேர உைபவா ேனைய 
கஞ்சிபயா எதுவாயிருப்பினும் வைங்குேவர் உள்ளம் மகிழ்ச்சி அனடய மகிழ்ச்சியாய் உண்ோர். 

பநசவுத் பதாழில் பசய்பவார்க்குத் தன்ைால் முடிந்த உதவிகனளச் பசய்து பகாடுப்ோர். 
அவ்வாறு பநசவுத் பதாழிலில்ள ஈடுேடும்போது அவற்றின் சிைப்பினைப் போற்றும் விதமாக 

“அைகு ஏனைக்கு வலினம அைகு வண்ைானுக்கு ஊற்று 
அைகு மடுவின் வயல் உைவுக்கு – பசய்பவானுக்கு 

அைகு சுைலும் தறியாம் சர்வக்ஞ”       (ச.உ.798) 
எனும் ோடல் அனமகிைது. 

சர்வக்ஞர் உைக ஆனசயற்ைவர். தன் பசாந்த ஆசாோசங்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்தவர். 
பசயல், எண்ைம், பசால் இம்மூன்றிலும் ேரிசுத்தர். அனைத்து உயிர்கள்மீதும் பேரன்பு மிக்கவர். 
பேரும்ோலும் அவர் ஒபர இடத்தில் இருப்ேதில்னை. ஊர்ஊராகத் பதாண்டு பசய்து உைா 
வந்தவர். தன்னைக் பகானடயாளியாக அர்ப்ேணித்தார். அபத பநரத்தில் ேணி பசய்யாமல் 
உண்டு பகாடுத்பதானர அச்சம் இன்றிக் கடிந்து பேசியுள்ளார். தன்னுனடய பதனவக்குப் 
பிைரிடம் னகநீட்டாமல் முடிந்த வனர நாளும் உனைத்து வந்தவர் என்ேது அவரின் நற்குைமாகத் 
திகழ்கின்ைது. எச்சமயத்தின் மடங்களில் தன்னை அடினமப்ேடுத்தாதவர். மக்களினடபய 
காணுகின்ை அனைத்து மானயகனளயும் கண்டு குமுறியவர். மாயக்காரரின்ள பசயனை உைர்த்தும் 
விதமாகக் 

“கடைாளி தட்டான் பநய்பவானை நம்ேைாம்ள 
உடனிருக்கும் மாயக் காரன்ோல் கருனையைம் 

உடனிருக்காது எக்காலும்”        (ச.உ.791) 
எனும் ோடைடிகள் காைப்ேடுகின்ைை. 

சர்வக்ஞர் குரு, ஈஸ்வர ஆகிய இருவரின்மீது அளவற்ை ேக்தியுனடயவராகத் 
திகழ்ந்துள்ளார். தைது வாழ்க்னகயில் ஏற்ேடும் துயர நிகழ்வுகனளக் கண்டு சிறு துளியும் 
கைங்காமல் வாழ்க்னகனய பநசித்து வந்தார். நற்பசயல்கனளச் பசய்யும் மனிதனரப் போற்றுவதில் 
சிைந்தவர். அபத பநரத்தில் தீனமனயயும் தீனம பசய்பவானரயும் கண்டு பநரடியாகக் 
கண்டிக்கத்தக்கவராகவும் திகழ்ந்தார். 
சர்வக்ஞரும் எண்ைங்களும் 
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சிறுவயதிபை பேற்பைாரால் புைக்கணிக்கப்ேட்டவர் எைக் கருதும் இவர் பவகு பதானைவு 
ஊர் ஊராய்ச் சுற்றித் திரியும் நினைக்கும் கட்டுப்ேட்டுள்ளார். கால் போை போக்கிலும் மைம் 
போை போக்கிலும் பசன்றுள்ளார். ேசி ஏற்ேடும் பநரம் எங்காவது யாரிடமாவது வாங்கிச் 
சாப்பிட்டுள்ளார். ேசிக்காக உைவு பகாடுத்த ஒவ்பவாருவரும் அவனர முதலில் பகட்ட விைா நீ 
என்ை சாதி என்ேதுதான். இனதக் கண்டு அவரின் மைம் பவதும்பியது. எலும்பும் பதாலும் 
காணுகின்ை இவ்வுடலுக்குச் சாதி எப்ேடி வந்தது என்ை எண்ைம் உருவாகியதன் வினளவாக 

“என்புபதால் போர்த்திய மைமூத்திர குட்னடக்கு 
ஜாதி என்ை பசால்வாய் சர்வக்ஞ 

ஜாதி என்ை பசால்வாய்”    (சர்வக்ஞர், ே.25) 
எனும் ோடல் உைர்த்துகிைது. 

இளனமப் ேருவத்தில் சாதி என்ை ஒன்று எவ்வாறு மனிதனிடம் ஒட்டிக் பகாண்டிருக்கிைது 
எை வியப்புக்குள்ளாைார். இருப்பினும் சாதினய அவர் விரும்ேவில்னை. மாைாக பவறுத்தார். 
உயர்ந்பதான்-தாழ்ந்பதான், ேக்தன்-நாத்திகன் எனும் பமய்ப்ோடல்கள் எவ்வாறு வந்தது எை 
வியந்துள்ளார். 

“பமய்யுறுப்புகள் ஒத்தை மாந்தருக் பகனில் 
உயர்ந்பதான் தாழ்ந்பதான் ேக்த நாத்திகாைனும் 

போய்ப்ோடல்கள் வந்தபதபங்பக”   (ச.உ.535)  
எனும் அடிகள் மனிதப் ோகுோட்டினை விளக்குவதாக அனமந்துள்ளை. 

நிைம் என்ேது அனைத்து மக்களுக்கும் போதுவாைது. அந்நிைப் ேகுதியிலிருந்து வரும் 
தண்ணீர் யாவருக்கும் போதுவாைதாகும். இருப்பினும் போதுவாை நீனர எடுத்துச் சனமத்துக் 
கீபைார், பமபைார் என்ை ோகுோட்டால் அருகில் அமர்ந்து உண்ணுவதற்கு எதிர்ப்புத் 
பதரிவிக்கும் மனிதர்களின் உைவு பதனவயில்னை என்றும் தம் ோடலில் கடிந்துள்ளார். அதனைப் 

“ேருகுகின்ை போதுநீனரக் பகாண்டு சனமத்பத 
அருகருபக அமர்ந்துண்ை மறுக்கும் மாந்தரின் 

பநருங்கிய உைவுபமன் சர்வக்ஞ”   (ச.உ.537) 
எனும் ோடல் விளக்குகின்ைது. 

இவ்வாைாகச் சர்வக்ஞர் சாதி எனும் குறுகிய எல்னைக்கு அப்ோற்ேட்டவராகத் 
திகழ்ந்துள்ளார். குறுகிய விருப்புைர்பவா பகாட்ோடுகபளா பகாண்டதாக இல்ைாமல் அனைத்து 
மக்களிடமும் இயல்ோய்ப் ேைகும் உள்ளம் பகாண்டவராக விளங்கி உள்ளார். பிராமைர்கள் 
‘தாம் பிைப்பில் உயர்ந்தவர்’ என்று கூறும் கருத்னதயும்ள நாங்கபள பவதஞாைத்திற்குரியவர் என்று 
கூறும் வாக்குகனளக் கடுனமயாக விமர்சித்தும் எச்சரித்தும் இருக்கிைார். விண்ணுைகப் 
ோனதயினைப் ோர்ப்ேைர் மட்டும்தான் அறியக் கூடுபமா பமன்னமயாகத் திகழும் பேண்ைாலும் 
விண்ணுைகத்தின் ோனதயினைக் காட்டுவர் என்று ோர்ப்ேைரின் பசாற்கனளக் கடிந்து உள்ளார். 
அதனை 

“விண்ணுைகப் ோனதனயப் ோர்ப்ேைபர அறிவபரா 
மண்ணில் பமன்னமச் பசயைாற்றும் பேண்ணும் 

விண்ணுைனகக் காட்டுவாள் சர்வக்ஞ”   (ச.உ.538) 
எனும் ோடலில் விளக்கியுள்ளார். 

அதுபோைபவ மனித குைத்தில் கீழ்ச்சாதி, தீண்டத்தகாதவர், ஒடுக்கப் ேட்படார், 
பிற்ேடுத்தப்ேட்படார் போன்ைவற்னைக் கூறுவனதப் ேழித்துள்ளார். இனைவன் அருள் பேற்ைவபை 
பமபைார் என்று கூறியுள்ளார். இதனை  
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“மைம் நினைந்திருக்க எம்மவர் இருந்பதன்ை 
மண்சாதியில் பமல்கீபைை பவண்டற்க – இனையருளுள் 

மைந்தவபை பமைாம் சர்வக்ஞ”   (ச.உ.541) 
எனும் அடிகள் உயர்வு, தாழ்வு இல்னைபயன்ேனத உைர்த்துகின்ைது. 

சாதிகனளப் ேற்றிக் கடுனமயாக எச்சரித்த சர்வக்ஞர் அவ்வாறு ஈடுேட்டு உள்ளவர்கனள 
பவறுத்துள்ளார். இவ்வாைாகச் சாதி எனும் மூட நம்பிக்னகயினைக் கடந்த மாமனிதைாகத் 
திகழ்ந்துள்ளார். 
பிணி போக்க வந்த மருத்துவர் 

இவரது காைத்தில் ஆன்மீக பநறினயப் பின்ேற்றும் மக்கள் குனைந்பத காைைாயிைர். 
உைக வாழ்க்னகக்கு ஆனச பகாண்டு கீழ்த்தரமாை பசய்னககளும் நடத்னதகளும் விரவிக் 
காைப்ேட்டை. ேைம் மட்டும் நன்று இருப்பின் அவனர எச் பசயலிலும் (தீய) ஈடுேடைாம் 
எனும் விதி உருவாகியிருந்தது. பிைனர ஏமாற்றித் துன்ேப்ேடுத்தும் பசயல் நினைவாகபவ 
காைப்ேட்டது. தான் மட்டுபம அனைத்தும் அனுேவிக்க பவண்டுபமன்கிை எண்ைம் 
ேரவியிருந்தது. குறிப்ோக அரசியல், ேதவி, சாதிகள் போன்ைவற்றில் மதம் பிடித்த யானையாகத் 
திரிந்தைர். ேழி, ோவங்களுக்கு நாைாமல் தன் கட்டுப்ோட்டினை இைந்து தைக்காக 
யாவற்னையும் பசய்து முடிக்கும் உயிர்களாகத் திகழ்ந்தைர். நியாயம்-அநியாயம், நல்ைது-
பகட்டது, சரி-தவறு போன்ைவற்னைப் ேகுத்தாராயும் எண்ைம் முற்றிலும் மழுங்கிப் 
போயிருந்தது. ேைமும் போருளும் மட்டும் போதும். எனதயும் அனடந்துவிடைாம் என்ை 
உல்ைாசத்தில் அனைந்தைர். அரசர்களுக்கும் அரண்மனையில் போறுப்பேற்றுத் திகழும் முக்கியத் 
தனைவர்களுக்கும்ள ேதவி, அதிகாரம் போன்ைவற்றில் பவறிபிடித்து அனைந்தைர். முதல்நினை 
அதிகாரி முதல் கனடநினை ஊழியர் வனரயிலும் போருள்கனளயும் ேைத்னதயும் அேகரிக்கும் 
எண்ைத்திற்கு உள்ளாயிைர். உனைக்கும் வர்க்கமாை ஏனைகளும் குறிப்ோகப் பேண்களும் 
நலிவற்ை பிரிவிைர் போன்ைவர்கள் எல்ைாரும் ஊைல் சமூகத்திற்கு உைவாயிைார்கள். இதைால் 
பநர்னமயாய் வாழ்ந்த மக்கனளயும் வழிதவறி நடக்கும் சூைலுக்குத் தள்ளியது. ோலியல் ஆனசயும் 
வன்முனை பவறியும் இருபேரும் பகாட்னடகளாகத் திகழ்ந்தை. இவற்றினைக் கண்டு மைம் 
பகாதித்து எழுந்தார். மனிதன் இவ்வாபைல்ைாம் இருக்கக்கூடாது என்ேனதக் கருத்தில் 
பகாண்டார். சமூகத்னதச் சீர்குனைக்கும் கரும்புள்ளிகனள அழிப்ேதற்குத் தான் முடிந்த வனர 
அைக்கருத்துக்கனளக் கூறி வந்தார். 
சர்வக்ஞரும் தமிழ்ப் புைவர்களும் 

சர்வக்ஞரின் கருத்துக்களும் தமிழ்ப் புைவர்களின் கருத்துக்களும் ஒற்றுனமயாகத் 
திகழ்கின்ைை. இவ்விரு பமாழி பவறுோட்டாலும் கருத்துக்கள் ஒபர தன்னமயுனடயைவாக 
விளங்குகின்ைை. குறிப்ோக வள்ளுவர், ஔனவயார், திருநாவுக்கரசர் போன்பைாரின் கருத்துக்களில் 
ஒன்றுேடுகின்ைைர். 

ஈசன் தன்னுள்பளபய இருக்கிைான் என்று உைராமல் கங்னக ஆற்றில் நீராடிபைன். காவிரி 
ஆற்றில் மூழ்கிபைன். குமரித் துனையிபை ஆடிபைன் என்று பசால்வதில் எப்ேயனுமில்னை. 
இப்ேடிப்ேட்டவர்கள் ஈசனை அறியாதவர்கள் என்று திருநாவுக்கரசர் கூறுகின்ைார். அதனை 
விளக்கும் முகமாக, 

“கங்னக ஆடில்என் காவிரி ஆடில்என் 
பகாங்கு தண்கும ரித்துதனை ஆடில்என் 
ஓங்கு மாகடல் ஓதம்நீர் ஆடில்என் 

எங்கும் ஈசன் எைாதவர்க்கு இல்னைபய” 
எனும் ோடல் விளக்குகின்ைது. இபத கருத்தினை பவளிக்காட்டும் முகமாக 
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“கங்னக பகாதாவரி துங்கேத்ரா ஆறுகளில் 
ேங்கமின்றி மூழ்கிப் ேயபைன்ை – மங்காத 
தன்ோல் இலிங்கத்தின் பமய்ம்னம அறியாபதான் 

என்பசய்தால் என் சர்வக்ஞ”     (ச.பவ.164) 
எனும் ோடைடிகள் உைர்த்துகின்ைை. 

திருவள்ளுவரின் கருத்துக்கனளத் தம் திரிோதியில் எடுத்துனரத்துள்ளார். தீயிைாபை சுட்ட 
பதாற்காயம் ஆைக்கூடும். ஆைால் நாவிைால் பேசும் கடுஞ் பசால்ைால் உண்டாகும் உள்காயம் 
எப்போதும் ஆைபவ ஆைாது என்ேதனைத் 

“தீயிைாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆைாபத 

நாவிைால் சுட்ட வடு” 
எை வள்ளுவர் கூறுகிைார். இதனைப் போைபவ சர்வக்ஞர் ோடலின் 

“கத்தியிைாம் காயம் மருந்துபகாண்டு போக்கிடைாம் 
சுற்றி சுைலும் சுடுநாக்கால் – உற்ைபுண் 
என்னைக்கும் ஆைா திறுதிவனர சர்வக்ஞ  
நின்றுவிடும் மாைா வடு”    (ச.பவ.1162) 

இவ்வடிகளும் ஒத்துப் போகின்ைை. ேல்பவறு வனகயில் ஏமாற்றித் பதாழில் பசய்யும் மக்கனளக் 
குறிப்பிட்டுத் தன் ோடலில் அவர்களின் தவறுகனளச் சுட்டியுள்ளார். போற்பகால்ைர்கள்ள 
குைத்னத பவளிப்ேடுத்தும் முகமாகப் 

“புடபமைக் காட்டிபய சாம்ேலுள் மனைப்ோன் 
ேடர்தீயில் சுட்டுச் பசாப்ோன்பிை – தங்கம் 
தீட்டுனகயில் திருடுவான் சர்வக்ஞ”     (ச.பவ.783) 

எனும் ோடைடிகள் விளக்குகின்ைை. 
பிைரின் போருள்மீது ஆனச பகாள்பவார், மதுவுண்ேவர், ோம்பினை னவத்துப் பிைருனடய 

வீட்டினை அேகரிப்போர் இம்மூவர்க்கும் நல்ை சாவு ஏற்ேடாது என்ேனத 

“எரிவீட்டில் போருள்பதடுபவார் உயர்வாை மதுவுண்போர் 
ஊரும் நாகபமாடு பிைன்மனைனய னகப்பிடிப்போர் 

துர்மரைம் தப்ோர் சர்வக்ஞ”   (ச.உ.702) 
எனும் ோடடிைகளில் காைைாம். மண்ைானச, பேண்ைானச எைக் பகாண்டவர்களுக்குப் 
ோடம் புகட்டும் விதமாகப் பிைர் திருந்துதல் பவண்டுபமன்ேனத வலியுறுத்தும் முகமாக 

“மண்ணும் பேண்ணும் ஆள்பவார் எைபவண்டா 
பேண்ைால் பகட்டவன் இைங்னகத் துரியன் 

மண்ைால் பகட்டான் சர்வக்ஞ”   (ச.உ.692) 
எனும் ோடைடிகளின் மூைம் பதளிவுறுத்துகின்ைார். இதுபோன்ை ேைவனகயில் குறுக்கு வழியில் 
ஈடுேட்டவர்கனளக் கண்டு இனிபமல் இவ்வாறு இருக்கக்கூடாது என்ை எண்ைமுள்ளவராகத் 
திகழ்ந்து அைக்கருத்துக்கனளப் ோடியுள்ளார். ேை முதைாளிகளின் போலி மற்றும் வைட்டுக் 
பகௌரவம், அறிவுனடபயாரின் கர்வம், ேனடவீரர்களின் திமிர் பிடித்த போக்கு, ஏனைகளின் மைத் 
துயரம், வாணிகர்கள், அதிகாரிகள் போன்ைவர்களின் பநர்னம இன்னம சிதறியிருந்தனதக் கண்டு 
மாய்ந்துள்ளார். நலிந்து கிடக்கும் சமூகத்னத உயர்த்த பவண்டுபமன்ேதில் இருபுைமும் ேட்னட 
தீட்டிய கருவியாகத் திகழ்ந்தார். நலிந்து கிடந்த சமூகத்திற்கு அைபநறியும் ஆன்மீகக் 
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கருத்துக்களும் சமுதாயப் புரட்சிக்காை பசயல்களும் பதனவயாக இருந்தை. இனத நினைவு 
பசய்யும் முகமாகச் சர்வக்ஞர் தன் அைப்ோடல்கனள அதிகமாக மக்களுக்கு வைங்கிைார். 
இவ்வாைாக வைங்கிய அமுதமாைது பிணி போக்கும் மருந்தாகத் திகழ்ந்தது. 
கருப்போருள் 

அைக்கருத்தினை மக்களிடம் பகாண்டு பசர்க்க பவண்டும் என்ேது சர்வக்ஞரின் பநாக்கம். 
அதனை எவ்வாறு பசால்வது என்ை மதிநுட்ேத்தினை நன்ைாகக் னகயாண்டு உள்ளார். 
திருவள்ளுவருக்கும் இவருக்கும் இனடபய உள்ள கருத்து ஒற்றுனம மிகவும் பநருக்கமாைது. 
பவறுோடு யாபதனில் அவர்களின் கருத்துக்கனள பவளிக் பகாைர்ந்த விதம்தான். அதாவது 
வள்ளுவர் பமன்னமயாகவும் அன்ோகவும் பேசி உள்ளார். சர்வக்ஞர் தான் கூை வந்தனத 
அப்ேடிபய கூறுவார். குடும்ேம், சமுதாயம், போது நிருவாகம், அரசியல், பவளாண்னம, ேல்பவறு 
பதாழில்கள், வாணிேம், சுகாதாரம், மருத்துவம், பேச்சு, இனச, ேருவக் காைங்கள், கல்வி, 
பஜாதிடம், தர்க்கம், சாதி, மதம், ஆன்மீகம், மகளிர் நினை, நாடு, பகடு ேயப்ேை போன்ை 
கருப்போருள்களில் ோடியுள்ளார். 
பமாழிபேயர்ப்பு 

கன்ைடத்தில் சர்வக்ஞர் ோடல்கனளப் ேை அறிஞர் பதாகுத்துள்ளைர். அவற்றில் மிகச் 
சிைப்ோை பதாகுப்பு எைக் கருதுவது உத்தங்கி பசன்ைப்ோவின் நூல். இவர் பதாகுத்த 
ோடல்கனளக் னகயாண்டு தமிழில் இனையடியான், கிருட்டிைமூர்த்தி எனும் இருவர் 
பமாழிபேயர்த்துள்ளைர்.  

இனையடியான் பமாழிபேயர்த்த 1194 ோடல்கள் இடம்பேற்றுள்ளை. உத்தங்கி 
பசன்ைப்ோ இட்ட தனைப்புகனளப் பின்ேற்றியனத இவரும் னகயாண்டுள்ளார். 

இனையடியானின் ‘சர்வக்ஞர் உனரப்ோ’ எனும் பமாழிபேயர்ப்பு நூலில் 31 
தனைப்புகளின்கீழ் 1194 ோடல்கள் இடம்பேற்றுள்ளை. இரு ேகுதியாகப் பிரித்து முதல் 20 
தனைப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட போதுவாை வனரயனைகனள 684 ோடல்களில் தந்துள்ளார். 
அனவயாவை கடவுள் வாழ்த்து, குருவின் சிைப்பு, இலிங்கத்தின் பமன்னம, இலிங்க வழிோடு, 
இனைப்பேயர், ேக்தியின் பமன்னம, ஈசனின் பமன்னம, ஞாை வழி, பயாகம், சிவபயாகம், அைம், 
அரசநீதி, நட்பு, ஊழ், அந்தைர், சமைம், மூடர், காை அறிவு, பகடு, நடுவுநினைனம என்ேை. 

இரண்டாவது ேகுதியாகப் பிரிக்கப்ேட்ட ோடல்கள் ‘ேல்பவறு தனைப்புகள்’ என்று 11 
தனைப்புகளின்கீழ் 684 ோடல்கள் தந்துள்ளார். அனவயாவை : பேண், மண், கண், நா, 
பேயரிடுதல், பிள்னள, மாந்தர் நினை, உைக்கம், அபின், மது, நீர்ப்ோைம், புனக பிடித்தல், 
தாம்ேத்யம், சூதாட்டம், ஒழுகுகின்ை வீடு, கல்விப்ேணி, சாதனை, ோடகன், ேடித்தல், பவற்றுச் 
பசாற்கள், பசால்வன்னம, நனகப்பு, உைவு, ேசுக்கன்று, பகானட, வறுனம, ேணிப்பேண், 
கடன்காரர், பேயர் பசால்வனக, தச்சன், னதயற்காரன், வணிகன், ோதகன், மாயக்காரன், 
அடம்பிடிப்போர், அச்சமுனடபயார், கண்ைாடி, வாணிகன், பநசவு, பவடன், வன்கண்ைர், 
கனைக்கூத்தாடி, வரி தண்டுபவார், இழிந்பதார், புைங்கூைல், ேரத்னதயின் தாய், மாந்தர் வனக, 
உயர்வு, ேட்டறிவு, நாடு, பேண்பிரிவுகள், இருண்ட வீடு, கணினகத் பதாழில், பவசியர், உைவு, 
மருந்து, மதிநுட்ேம் போல்வை. 

தமிழில் இரண்டாவதாகச் சர்வக்ஞர் ோடல்கனள பமாழிபேயர்த்த பமாழி பேயர்ப்பு 
நூல் ‘சர்வக்ஞர் பவண்ோ’ ஆகும். இதனை பமாழிபேயர்த்தவர் தா.கிருட்டிைமூர்த்தி என்ோர். 
சர்வக்ஞருனடய ோடல்கள் தமிழில் பமாழிபேயர்க்கப் ேட்டிருந்தாலும் அவற்னை பவண்ோவால் 
தமிழுைகிற்கு அளிக்கும் முயற்சியில் இவர் பவளியிட்டுள்ளார். 

சர்வக்ஞர் தான் எழுதிய ோடலில் மூன்று அடிகளில் மட்டுபம எழுதியுள்ளார். இது 
போைபவ தமிழில் பமாழிபேயர்த்த இனையடியான் என்ோரும் மூன்று அடியில் சர்வக்ஞர் 
உனரப்ோனவ பமாழிபேயர்த்துள்ளார். இருப்பினும் தா.கிருட்டிைமூர்த்தி அவர்கள் நான்கு 
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அடிகளில் (பவண்ோ வடிவில்) இயற்றியுள்ளாா். இவ்வாறு ஏன் இயற்றிைார் என்ேதற்கு வினட 
காணும்போது 

“தமிழில் அை நூல்கள் பேரும்ோன்னமயும் நாைடி பவண்ோக்களிபைபய 
ோடப்ேட்டுள்ளை. ேதிபைண் கீழ்க்கைக்கு நூல்களில் திருக்குைள் நீங்கைாக 
மற்ை அை நூல்கள் அனைத்தும் நாைடி பவண்ோக்களாபைபய 
யாக்கப்ேட்டுள்ளை. கன்ைட பமாழியில் சர்வக்ஞர் மிகச் சிைந்த அைவாைர். 
அவர்தம் வசைங்களும் விழுமிய அைக்கருத்துக்கனள உட்பகாண்டைவாக 
உள்ளை. அதைால் தமிழின் இயல்புக்கு ஏற்ை அைத்தின் பிழிவாக உள்ள 
சர்வக்ஞர் வசைங்கனள நாைடி பவண்ோக்களில் போதிந்து னவப்ேபத 
போருந்துவது என்று கருதிபைன்” 

எைத் தைது முன்னுனரயில் ேகர்ந்துள்ளார். 
சர்வக்ஞர் பவண்ோ எனும் இந்நூலில் 384 தனைப்புகளின்கீழ் 1892 பவண்ோக்கள் 

பமாழிபேயர்ப்பு பசய்யப்ேட்டுள்ளை. சர்வக்ஞரின் ோடல்கள் முழுவனதயும் பதாகுத்து 
பமாழிபேயர்ப்பு பசய்ய பவண்டுபமன்ை இவரின் இைக்கு நினைபவறியுள்ளது. பவண்ோக்களில் 
உள்ள கருத்துக்கள் மிக நுணுக்கமாகவும் சான்பைண் விளக்கத்பதாடும் எடுத்துனரத்துள்ளார். 
ோர்ப்ேனிய எதிர்ப்பு 

ஊபரங்கும் ேல்பவறு இடங்கனளயும் சுற்றித் தன் அைக்கருத்துக்கனளப் ேதிவு 
பசய்துள்ளார். இருப்பினும் அவர் பசன்ை இடங்களில் சாதி பவறுோடு காைப்ேட்டு உள்ளது. 
ோர்ப்ேனிய்கள் தமக்கும் கீைாை மக்கனள இழிவாகவும் தீண்டானமபயாடும் ோர்த்துள்ளைர். 
இவற்னைக் கண்டு சர்வக்ஞர் மைம் பவதும்பியுள்ளார். தைது ோடல்களில் ோர்ப்ேைர்கனள 
முன்னவத்து அவர்களின் குைம், இைக்கைம் போன்ைவற்றினை விளக்கியுள்ளார். 

அனைத்து மைர்களிலும் மைம் நினைந்திருக்கின்ைது. மைம் பவைாயினும் மைர்கள் 
அனைத்தும் ஒபர இைத்னதச் சார்ந்தனவபய. அதுபோல் மண்ணுைகில் பமல்சாதி, கீழ்ச்சாதி எைப் 
ோகுேடுத்த பவண்டாம் எைவும் இனையருள் மைந்தவபர பமைாைவர் என்ேனத 

“மைம் நினைந்திருக்க எம்மைர் இருந்பதன்ை 
மண்சாதியில் பமல்கீபைை பவண்டற்க – இனையருள் 

மைந்தவபள பமைாம் சர்வக்ஞ”   (ச.உ.541) 
எனும் ோடைடிகள் உைர்த்துகின்ைை. 

உைகிற்கு நீர் என்ேது போதுவாைதாகும். சுற்றுகின்ை உைகம் ஒன்பை. தாகம் தணிக்கும் 
நீரும் ஒன்பை. அதுபோல் சுடுகின்ை தீயும் ஒன்பை. இவ்வாறு உைகத்னத இயக்கக்கூடிய 
அனைத்துப் போருளும் சமமாகக் கருதப்ேடும்போது சாதியும் குைமும் என்ைனவ நடுவில் புகுந்து 
மனிதனர ஆட்டிப் ேனடப்ேது ஏபைன்று தன் ோடலில் விளம்புகின்ைார். இதனைச் 

“சுைலும் உைபகான்பை ேருகும் நீபரான்பை 
சுடுகின்ை தீபயான்பை சாதியும் குைமும் 

நடுபவ புகுந்பதவன் சர்வக்ஞ”   (ச.உ.536) 
எனும் ோடைடிகள் உைர்த்துகின்ைை. 

சமுதாயத்தில் நிைவிய குனைோடுகனள பவறுத்தும் வன்னமயாகவும் கண்டித்து உள்ளார். 
நீராடிப் புைல் தரித்து பவள்வி பசய்தால் பசார்க்க வீட்னட அனடந்திடைாம் எை மக்கனள 
ஏமாற்றி வரும் ோர்ப்ேைர்கனளத் தன் அடிகளால் சர்வக்ஞர் அடி பகாடுத்துள்ளார். 

பிைப்ோல் அனைவரும் சமம். கீபைார் பமபைார் எை யாரும் கினடயாது என்ேனத 
வலியுறுத்துகின்ைார். எழுவனகத் தாதுக்களாகக் குருதி, பதால், தனச, நிைம், நரம்பு, எலும்பு, 



இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   104 

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   104 

விந்து, ஐவனகப் பூதங்களாை நிைம், நீர், தீ, வளி, வான் இனவ எல்ைாம் இயற்னகயாய் 
அனமந்திருக்கச் பசயற்னகயாய் அனமந்த சாதி மட்டும் எங்கிருந்து வந்தது எைச் சாடுகின்ைார். 
இதனை 

“தாதுக்கள் ஏழு பகாண்டு பூதங்கள் ஐந்த னமத்துப் 
பேதம் ஏதுமின்றிக் கட்டிநன்கு – பவதித்த 
வாதஉடல் தாங்கும் மனிதர்க்குச் சர்வக்ஞ 

சாதி வந்த பதங்கிருந்து சர்வக்ஞ”    (ச.பவ.913) 
எனும் ோடைடிகள் உைர்த்துகின்ைை. 
முடிப்பு 

தைது வாழ்க்னகனய அர்ப்ேணித்து மக்களின் நைனை பநாக்கி ஊர் சுற்றித் திரிந்தவராகத் 
திகழ்ந்துள்ளார். சர்வக்ஞர் அன்று அவர் போட்ட இவ்வைக் கருத்துக்களின் வினதயாைது வளர்ந்து 
அனைவரும் பின்ேற்றும் வண்ைம் அனமந்துள்ளது. பமாழியின் இைக்கியத்னதபயா 
இைக்கைத்னதபயா அறிந்து பகாண்டு அதனைப் ஒப்பீடு பசய்வது தற்காை நனடயாகும். ஒப்பீடு 
இன்னும் அறியப்ேடாத பிை புைவர்கள் தன்னமனய அறிய வழி பசய்கிைது. 
துனைநூற் ேட்டியல் 
 இனையடியான், ே. (பமா.ஆ.), சர்வக்ஞர் உனரப்ோ, 2004, உைகத் தமிைாராச்சி 

நிறுவைம், பசன்னை 
 கிருட்டிைமூர்த்தி, தா. (பமா.ஆ.), சர்வக்ஞர் பவண்ோ, 2011, மணிவாசகர் ேதிப்ேகம், 

பசன்னை 
 பிரபு பிரசாத், பக.பி., சர்வக்ஞர் (இந்திய இைக்கியச் சிற்பிகள்), 2009, சாகித்திய 

அகாபதமி, புதுபடல்லி. 
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குழந்ததயின் கல்வி வளர்ச்சியில் ஆசிரியரின் பங்கு 
 

பயசுஐயா டிைானி 
உதவி விரிவுனரயாளர், கல்வி பிள்னள நைத்துனை 

கிைக்குப் ேல்கனைக்கைகம், இைங்னக 
 
அறிமுகம் 

சமூகத்தின் மிகச் சிறிய ஆக்க அைகுகளாகப் பேற்பைார்களும் அவர்களின் வாழ்க்னகயினை 
ஒளியூட்டும் ஒளிவிளக்குகளாகக் குைந்னதகளும் காைப்ேடுகின்ைைர். ஈன்பைடுத்த மகவுகள் 
நட்சத்திரங்களாக சமூகவானில் ஒளிர பவண்டும் என்ேபத ஒவ்பவாரு பேற்பைாரிைது அவாவாகும். 
ஆற்ைலும் ஆளுனமயுமுள்ள பிள்னளகளாக அவர்கனள மாற்றியனமக்க பவண்டுபமனின் 
கருவனையிலிருந்பத பிள்னளக்குக் கற்பித்தனை வைங்க பவண்டும். குைந்னதயாைது தைது தாயின் 
கருவனையில் இருக்கும்போபத கற்க ஆரம்பித்து விடுகிைது. அதனையடுத்து தைது குடும்ேம், அதுசார் 
சூைலிலிருந்தும் கற்றுக் பகாள்கிைது. இதைாபைதான் குைந்னதயின் முதல் ஆசான் அதன் தாயாகும். 
அதனையடுத்துக் குைந்னத தாய்மடியிலிருந்தும் தாபயனும் ஆசானிடமிருந்தும் வினடபேற்று முன்ேள்ளி 
எனும் வட்டத்தினுள் கால்ேதிக்கிைது.  

இவ்வாறு குடும்ேத்திலிருந்து வினடபேற்றுப் புதுமுகங்களுடன் ேைக ஆரம்பிக்கும் குைந்னத புதிய 
சூைலுடன் இனசவாக்கப்ேடவும் இனயந்து பசல்ைவும் கற்றுக்பகாள்ள பவண்டியுள்ளது. இவ்வாைாை 
ேைதரப்ேட்ட சூைலிலிருந்து வரும் குைந்னதகனள வழிப்ேடுத்தி வகுப்ேனைக் கற்ைல், கற்பித்தல் 
பசயற்ோடுகனளச் சிைந்த முனையில் ஒழுங்குேடுத்துவதற்குப் பிள்னளகளின் வளர்ச்சி ேற்றிய அறிவு 
ஒவ்பவார் ஆசிரியருக்கும் இன்றியனமயாத ஒன்ைாகும் என்ேதில் சிறிபதனும் ஐயமில்னை. எைபவ 
இதனையடிப்ேனடயாகக் பகாண்டு முன்ேள்ளிப்ேருவச் பசயற்ோட்டினை எவ்வாறு குைந்னதகளின் 
முழுனமயாை விருத்தினய பநாக்கி நகர்த்தைாம் என்ேதனை பிள்னள விருத்தி ேற்றிய அறிவினூடாகவும் 
அனுேவத்தினூடாகவும் விளக்கல் சாைச் சிைந்ததாகும். 

குைந்னத விருத்தி, பிள்னளவிருத்தி என்பைல்ைாம் கூைப்ேடும் பிள்னளகளின் வளர்ச்சிக்கட்டம் 
ேற்றிப் ேல்பவறு அறிஞர்கள் ேல்பவறு கருத்துக்கனளத் பதரிவிப்ேபதாடு ேைதரப்ேட்ட பகாள்னகனளயும் 
பகாட்ோடுகனளயும் முன்னவக்கின்ைைர். அந்த வனகயில் ஆர்ைைட் பகஸலின், சிக்மன் பினைட், 
வில்பகம்வூன்ட், அல்பிைட் பீபை, இயன்ேவ்பைாவ், ஜீன் பியாபஜ போன்பைார் முக்கிய இடம் 
வகிக்கின்ைைர். இங்குப் பிள்னளயின் வளர்ச்சி என்ேது கருவனையில் உருவாைது முதல் உடலியல், 
உளவியல் ரீதியாக அனடயும் மாற்ைத்தினையும், விருத்தி என்ேது வயது முதிர்ச்சியனடய பிள்னளயின் 
உருவத்தில் ஏற்ேடும் மாற்ைங்களுக்கு பமைதிகமாக அவனிடம் விருத்தியனடயும் சிக்கல் நினைந்த திைன் 
காரைமாக ஏற்ேடும் மாற்ைத்தினையும் குறிக்கும். வளர்ச்சி, விருத்திபயனும் இருவழியினூடாக 
குைந்னதயிடம் மாற்ைம் உண்டாகிைது. வளர்ச்சியாைது உருவ மாற்ைத்தினையும், விருத்தி  ேண்புகளில்  
நுட்ேமுனையில் மாற்ைத்தினையும் ஏற்ேடுத்துகிைது. ஒரு பிள்னளயின் திைன்விருத்தியாைது ஒழுங்கனமப்பு 
முனையில் ஏற்ேடும் மாற்ைத்தினூடாக மட்டுமன்றி சூைலிலிருந்து பேற்றுக்பகாள்ளும் அனுேவ 
உந்துதல்களினூடாகவும் ஏற்ேடுகிைது. பிள்னளயின் பசயற்ோட்டு விருத்திக்கு அடிப்ேனடயாை 
புைைறினவப் பேற்றுக்பகாள்ள அப்பிள்னளயின் அவயங்களின் வளர்ச்சிபய துனைபுரிகிைது. எைபவ 
பிள்னள விருத்தி என்ேது சூைலிலிருந்து பேற்றுக்பகாள்ளும் அனுேவம் பிள்னளவிருத்தியில் விபசட 
பசல்வாக்கு பசலுத்துவபதாடு பிள்னளயின் அவயங்களில் தூண்டல் விருத்தினய உண்டாக்குகிைது. எைபவ 
பிள்னளவிருத்தி என்ேது சூைலிலிருந்து பேற்றுக்பகாள்ளும் பிள்னளயின் வளர்ச்சியுடன் பதாடர்ோை 
உதவிகளுக்கும் வழிகாட்டல்களுக்கும் ஏற்ே ஒழுங்கனமக்கப்ேட்ட முனையாை உருவாக்கத்தின் 
வினளவாகும். இவ்வாறு பிள்னளயின் விருத்தியிலும் வளர்ச்சியிலும் பசல்வாக்குச் பசலுத்தும் பிரதாை 
காரணிகளாகப் ேரம்ேனரயும் சூைலும் முதிர்ச்சியும் கற்ைலும் காைப்ேடுகின்ைை.  

மனித வாழ்வில் பிரதாை வளர்ச்சிக்கட்டங்கனளக் குைந்னதப்ேருவம், பிள்னளப்ேருவம், 
கட்டிளனமப்ேருவம், வளர்ந்பதார் ேருவம் எை வனகப்ேடுத்தைாம். அவற்றில் பிள்னளகளின் ஆரம்ே நினை 
விருத்திப் ேருவமாைது மிக முக்கியமாைதாகும். ஏபைனில் இதிபைதான் பிள்னளயின் எதிர்காைத்னத 
தீர்மானிக்கும் அறிவு நடத்னதசார் அம்சங்களுக்காை அத்திவாரமிடப்ேடுகிைது. அந்தவனகயில் அது 

ைதிப்பிடப்சபற்றது 
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பதாடர்ோை அறினவக் பகாண்டிருத்தல் ஆசிரியர்களுக்கு இன்றியனமயாதபதாடு  பவற்றிகரமாை 
கற்பித்தல் பசயற்ோடுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.  

குைந்னதப்ேருவமாைது சகைவிதமாை அடிப்ேனட ஆற்ைல்கபளாடும் பிைக்கும். சாதாரை குைந்னத 
தான் வாழும் சூைலுக்பகற்ைவாறு தூண்டல் துைங்கனைக் காட்டும். அபதபவனள தன்னுனடய வாழும் 
தன்னமனயயும் வளர்ச்சினயயும் நிச்சயிக்க முற்ேடும். குைந்னதயின் வாழ்வில் முதல் வருடமாைது 
விருத்திக்குரிய சாதகமாை சூைனை வைங்குவபதாடு தன்சார்ோை வளர்ந்பதாரிபைபய முற்ைாகத் 
தங்கியிருக்கும். அதனையடுத்த வருடம் குைந்னதயால் பமாழினய முழுனமயாகப் ேயன்ேடுத்த 
முடியாவிட்டாலும் அனசவிற்பகற்ை திைன்கனளப் பேற்றுக்பகாண்டு பமதுவாக கற்க ஆரம்பிக்கிைது. 
ோடசானை வாழ்வின் பதாடக்கம் முதல் முடிவு வனரயாை காைப்ேகுதியாகும். பிள்னளக்குச் சிைந்த 
விருத்தி ஏற்ேடபவண்டுபமனின் இயற்னகயாை உடலில் வளர்ச்சி மட்டுமன்றி கற்ைலும் நனடபேை 
பவண்டும். கற்ைலின்றி உடல்வளர்ச்சிபயா உடல்வளர்ச்சின்றி கற்ைபைா பவற்றிகரமாை பிள்னளவிருத்திக்கு 
ஏதுவாகனமயாது. எைபவ கற்ைலுடைாை இயற்னகவிருத்தி பிள்னளவிருத்திக்கு இன்றியனமயாததாகும். 

பிள்னளவிருத்தியில் பிைப்பு முதல் 19 வயது வனரபயற்ேடுகின்ை கற்ைலும் வளர்ச்சியும் 
இன்றியனமயாததாகும். ஏபைனின் இக்காைப்ேகுதியிபைபய பிள்னளயின் உடல், உள, மைபவழுச்சி, 
சமூகம், ஒழுக்கம்சார் வளர்ச்சிகள் ஏற்ேடுகின்ைை. குைந்னதப்ேருவத்தினை வயதிைடிப்ேனடயில் 
உளவியளாைர்கள் இருவனகப்ேடுத்துகின்ைைர். அனவ,  

1. முன்பிள்னளப் ேருவம்  
2. பின்பிள்னளப் ேருவம்  

ஆகியைவாகும். ஆரம்ேகாைத்தில் குைந்னதகனளப் பேரியவர்களின் விருப்பின்ேடி மாற்றியனமக்கூடிய 
பவற்றுக் காகிதங்கள் தமது வளர்ச்சினயத் தீர்மானிக்கப்  போருத்தமற்ைவர்கள் எனும் கருத்து நிைவியது. 
ஆைால் நவீைகாை பிள்னளசார் ஆய்வில் குைந்னதகள் முக்கியமாை இயக்கப் புைக்காட்சித் திைனையும் 
வளர்ச்சியில் முக்கிய ேங்குதாரர்கபளைவும் முடிவுகள் பதளிவுேடுத்துகின்ைை. பிள்னளயின் பிைப்புடன் 
புைக்காட்சி சிைப்ோகத் பதாழிற்ேட ஆரம்பிக்கிைது. இது கற்ைனை ஒழுங்குேடுத்தவும் தகவல்கனளப் 
ேரிமாைவும் பேரிதும் உதவுகிைபதை அறியப்ேடுகிைது. எைபவ பிள்னளவிருத்தியில் கற்ைல் 
பசயற்ோடாைது வளர்ச்சியுடன் இனைந்பத காைப்ேடுகிைது.  
முன்பிள்னளப் ேருவம் 

குைந்னத பிைந்தது முதல் இருவருடங்கள் முடியும் வனரயுள்ள காைப்ேகுதினய உளவியைாளர்கள் 
முன்குைந்னதப் ேருவம் என்கின்ைைர். குைந்னதகள் சிை பதறிவினைகளுடபைபய பிைக்கின்ைது. 
பதறிவினைபயன்ேது அதி சிைப்ோை தூண்டல்களுக்காகக் காட்டப்ேடும் தன்னிச்னசயாை அதாவது 
இச்னசயின்றிய உடற் பசயற்ோடாகும். தனைனயத் திருப்புதல் விழுங்குதல், பமாபரா பதறிவினை, 
ேவின்ஸி பதறிவனை, ேற்றுதல் பிடித்தல் என்ேை முக்கிய பதறிவினைகளாகும். முக்கியமாை ஒன்ைாக 
காைப்ேடினும் இது நினையற்ை ஒன்ைாகபவ காைப்ேடுகிைது. இக்காைப் ேகுதியில் கண்களால் 
ோர்ப்ேவற்னை ஞாேகம் னவத்திருத்தல் விளங்கல் ஒழித்து னவத்த போருனளத் பதடல் 
நிரப்புத்தன்னமயனடவபத காரைமாகும். இதைால் மைப்ோடம் பதான்றும் என்கிைார் பியாபஜ. இதைால் 
உளவிருத்தி ஏற்ேடுவபதாடு குடும்ே அங்கத்தவர் உைவிைருடன் பதாடர்னே ஏற்ேடுத்துவதால் குைந்னத 
சமூக ரீதியாை விருத்தியும் அனடகிைது.  

இப்ேருவத்தினைப் பின்வரும் விருத்தியின்கீழ்ச் சிைப்ோக ஆராயைாம். 
1. உடலியக்க வளர்ச்சி 
2. இயக்கத்திைன்களின் வளர்ச்சி 
3. புைனுைர்ச்சிகளின் வளர்ச்சி  
4. சமூகமைபவழுச்சி வளர்ச்சி 
5. பமாழி வளர்ச்சி  
6. ஆரம்ே அறிவு வளர்ச்சி 

உடலியக்க வளர்ச்சிபயன்ேது வயது அதிகரிப்ேதுடன் ஒருவரின் உடல் உறுப்புக்களில் 
ஏற்ேடுகின்ை மாற்ைங்கனளபய குறித்து நிற்கிைது. அதாவது குைந்னதயின் முதலிரு வருடத்திலும் 
உயரத்திலும் நினையிலும் வினரவாை வளர்ச்சினய அனடவபதாடு குைந்னத ஐந்து மாத நினைவில் 
இருமடங்காகவும் 12 மாதத்தில் மூன்று மடங்காகவும் விருத்தியனடயனடவபதாடு முதல் வயதில் 10-12 



இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   107 

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நவம்பர் 2017  மலர்:3    இதழ்:11   107 

அங்குை உயரத்னதயும் இருவயது முடிவில் தளர்நனடேகுதியிைராகத் தமது வளர்ச்சியின் மறுேகுதி 
உயரத்னதயும் பூர்த்தி பசய்வர். முதல் இருவருடமும் வளர்ச்சியும் கற்ைலும் மிக வினரவாக இருக்கும். 
குைந்னதயின் உருவவியல் மாற்ைம் உடலியல் ரீதியாகவும் விகிதாசார அடிப்ேனடயில்  நிகழும். அத்பதாடு 
தனசகள், ஓபமான்கள் ஆகியவற்றில் மாற்ைம் நிகழ்வபதாடு எலும்பு, மூனள வளர்ச்சினயப் போைன்றி சகை 
தனசநார்கனளயும் குைந்னத ஆரம்ேத்திபைபய பேறுவபதாடு தனசஇனையங்களின் அதிகரிப்பிைால் 
தனசநார்கள் நீளத்திலும் தடிப்பிலும் வலுவிலும் மாற்ைம் நிகழ்கிைது. இது கட்டிளனமப்ேருவம் வனர 
இடம்பேறுவதைால் உடலியக்க வளர்ச்சி சிைப்ோக அனமயும். இயக்கத்திைன்களில் மாற்ைம் ஏற்ேடும். 
உயரம், நினை போன்ை அளவு ரீதியாை அளனவகள் மூைம் இதனையறியைாம்.  இவ்வாறு பிள்னளகளின் 
ஆரம்ேநினை உடலியக்க வளர்ச்சி ேற்றி ஆசிரியர் அறிந்திருப்ேதாைது அவசியமாகும். 

ஏபைனில் முன்ேள்ளியிபை ேல்பவறுேட்ட பிள்னளகள் வருவார்கள். அவர்கள் பவறு 
இயல்புள்ளவர்களாகவும் உடலியக்க பசயற்ோடு உனடயவர்களாகவும் காைப்ேடுவர். உதாரைமாக 
அதாவது சிை குைந்னத நல்ை சுறுசுறுப்ோகக் காைப்ேட சிை குைந்னதகள் சுறுசுறுப்ேற்றுக் 
காைப்ேடைாம். இவ்வாறு ஏன் பவறுேடுகின்ைது என்ேதனைக் கண்டறிவதும் தீர்வுகனள வைங்குவதும் 
இன்றியனமயாததாகும். இவ்வாறு அறிந்திருந்தால்தான் பிள்னளயின் விருத்திக்குத் தனடயாக அனமந்த 
காரணினயக் கண்டறிந்து குழுவாகப் பிள்னளகனளச் பசயற்ேடச் பசய்தல் வினளயாட்டுக்களில் ஈடுேட 
னவத்தல்  எை ஒவ்பவாருவரின் உடலியல் வளர்ச்சிக்பகற்ே கற்பித்தனை பமற்பகாள்ளைாம். 

சிைந்த எடுத்துக்காட்டாக முன்ேள்ளிக் குைந்னதகனளக் குழுக்களாக்கி ஓட்டப்ேந்தயம், சறுக்கல், 
நீச்சல், நடைம், உடற்ேயிற்சி போன்ை ேல்பவறுேட்ட பசயற்ோடுகளில் ஈடுேடுத்தி 
அவர்களுக்கினடபயயுள்ள உடலியக்க விருத்திசார் பவறுோடுகனள இைங்கண்டு அவற்றினை நிவர்த்தி 
பசய்ய பிள்னளயின் உடலியல் விருத்தி பதாடர்ோை அறிவு இன்றியனமயாததாகும். அதனை 
அறிந்திருந்தால்தான் பிள்னளயின் விருத்திக்பகற்ைவாறு கற்பித்தனை பமற்பகாண்டு முன்ேள்ளிச் 
பசயற்ோட்டில் குைந்னதகளுக்குச் சிைந்த விருத்தினய ஏற்ேடுத்தைாம் என்ேதில் ஐயமில்னை. உடலியக்க 
விருத்திசார் அறிவு இல்னைபயல் முன்ேள்ளிச் பசயற்ோட்டில் விருத்தினய ஏற்ேடுத்துவபதன்ேது 
எட்டாக்கனியாகும். பமலும் இயக்கத்திைன்களின் வளர்ச்சியாைது இப்ேருவம் பிைப்பில் எதிர்பநாக்க 
பவண்டியிருக்கும் சகை சூைற்ைாக்கத்திலிருந்தும் விடுேடுவதற்காை மாற்ைங்கனளப் பேறுகிைது. ஆரம்ேநினை 
சீராக்கத்தின் பின்பு அதன் வளர்ச்சி துரிதமனடயும் முதிர்ச்சியுடன் கூடிய நரம்புத்தனசப் ேயிற்சியும் 
இயக்கச் பசயற்ோடுகளுடன் இனயவனடகிைது. உளவியைாளர்கள் இயக்க வளர்ச்சிபயன்ேது பிள்னளயின் 
அனசவிலும் நடத்னதயிலும் ஏற்ேடும் சிக்கைாை மாற்ைபம என்கிைைர். குைந்னதகளின் இயக்கத்திைன் 
வளர்ச்சியிபை ேை சிக்கைாை ேருவங்கள் உண்டாகின்ைை. 

தன்னிச்னசயாை அடிப்ேனடத் திைன்களிபை காைப்ேடும் ஒன்றினைதலும் இனயபூக்கமும் 
காரைமாகப் ேடிப்ேடியாக ஏற்ேடும் சிக்கைாை திைன்களுடன் வளர்ச்சியின் பதாடர்ச்சியாை நிகழ்வு 
இனைந்து பசல்லும்போது இவ்வாைாை பிரச்சினைக்குரிய ேருவம் ஏற்ேடுகிைது. இதனுள் குைந்னதகள் 
திைன் பதர்ச்சியனடயும் காைப்ேகுதியுமுண்டு. பிள்னளயாைது உடல், புைக்காட்சி, நுண்ைறிவு ரீதியாக 
பதாழிற்ேட போதிய முதிர்ச்சியும் ஏற்ேடுகின்ைது. குைந்னதகளின் இயக்கத்திைனை கட்டுப்ேடுத்த வினளயும் 
போது அதன் ஏனைய திைன் விருத்தினயயும் இைக்க பநரிடும். இருப்பினும் பிள்னளகளின் இயக்கத்தில் 
சிை குனைோடுகள் காைப்ேடுவது போது நிகழ்வாகும் இதனை நிவர்த்தி பசய்ய ேல்பவறு வழிகள் 
காைப்ேடுகின்ைை. இயக்கதிைன் விருத்தினய பமற்பகாள்ள பவறுமபை பிள்னளகளுக்கு எழுத்துப் 
ேயிற்சிகனள மட்டும் பமற்பகாள்ளாமல் பிள்னளயின் மூனள, தனசநார்கள் போன்ைை சிைப்ோக 
பசயற்ேடக்கூடிய வனகயிைாை நீந்தல், ஆடல், ோடல், கண்கட்டி வினளயாடல், ஊஞ்சைாட னவத்தல், 
மண்ணில் வினளயாட னவத்தல்  போன்ை ேல்பவறு பசயற்ோடுகளில் பிள்னளகனள ஈடுேடுத்தி 
அவர்களின் இயக்கத்திைனை விருத்தியனடயச் பசய்தல் ஆசிரியரின் போறுப்ோகும்.  

குைந்னதகளுக்குப் புைனுைர்ச்சி சிைந்த வனகயில் இடம்பேைல் இன்றியனமயாததாகும். 
அதைடிப்ேனடயில் குைந்னத பிைந்தவுடன் அதன் ஐம்புைன்களால் சூைலியல் மாற்ைங்கனள உைர 
முடிகிைது. அதாவது கட்புை விருத்தியில் கண்ோர்னவக் கூர்னம மிக முக்கியமாைது. ஏபைனில் குைந்னத 
கண்ைால் ோர்ப்ேதனைபய னகவழியாக பவளிப்ேடும். அதாவது கண்களால் காணும் விடயங்கனளப் 
பிள்னள னககளால் பசயற்ேடுத்த முயற்சிக்கும். பிைந்த குைந்னதயால் எட்டு அங்குை தூரத்திலுள்ள 
போருட்களின் மீது ோர்னவனயச் பசலுத்த முடியும். இரண்டு மாதமளவில் குைந்னதயின் ோர்னவ 
துரிதகதியல் கூர்னமயாவதுடன் போருட்கனள அனடயாளம் காைவும் வலினம பேறுகிைது. இது 
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இைங்காைல் திைனில் முதல் முயற்சியாகும். ஐம்புைன்களால் அனடயாளங்கண்ட யாபதனுபமான்னை 
உள்ளத்தால் இைங்காைல் புைக்காட்சி எைப்ேடும். அதாவது சூைலில் பேற்ை அனுேவத்திற்கு அர்த்தம் 
கற்பித்தைாகும்.  

குைந்னதக்கு ஆறுமாதமாகும்போது புைக்காட்சி ேற்றிய பதளிவாை அறினவப் பேறும். 
உதாரைமாக பதாட்டிலில் தூங்கிக்பகாண்டிருந்த குைந்னத யாருமில்ைாத பநரத்தில் திடீபரை விழித்தால் 
அதிலிருந்து தாைாக பவளிபயை முயற்சிக்காது. இதிலிருந்து புைக்காட்சி விருத்தியனடந்துள்ளது எைைாம். 
கட்புைவிருத்தியாைது அப்ேருவத்தில் உண்டாகும் அறிவு விருத்தியின் வினளபவயாகும். பியாபஜ இரண்டு 
வயது வனரயுள்ள இப்ேருவத்தினைபய அறிவு வளர்ச்சியன் புைனியக்கப் ேருவம் என்கிைார். அத்பதாடு 
பகட்டல் திைன்விருத்தினயயும் பேற்றுக் பகாள்கிைது. குரல், முகம், ஒலி பவறுோடுகனள 
இைங்காண்ேபதாடு அதனூடாக நேர்கனள இைங்காைல் பமாழிவிருத்தி என்ேை வளர்ச்சியனடகின்ைை.  

பிள்னளனயச் சிைந்த வனகயில் வழிநடத்தி முன்ேள்ளிச் பசயற்ோட்டில் விருத்தினய ஏற்ேடுத்த 
ஆசிரியருக்குப் பிள்னளயின் புைனுைர்ச்சி பதாடர்ோை அறிவு இன்றியனமயாததாகும். ஏபைனில் மீதிைன் 
கூடிய பிள்னளகளும் குனைந்த பிள்னளகளும் வகுப்ேனையில் காைப்ேடுவர். அவரவர் திைன்களுக்கு 
ஏற்ைாற்போல் கற்பித்தனை பமற்பகாண்டு அனைத்துப் பிள்னளகளிலும் முழுனமயாை விருத்தினய 
ஏற்ேடுத்துவபத ஆசிரியரது இைக்கு. அந்த வனகயில் புைனுைர்வினூடாக பிள்னளகனள விருத்தியனடயச் 
பசய்யைாபமனின் வர்ைப்ேடங்கள், உருக்கனள இைங்காைல், வித்தியாசங்கனள இைங்காைல், சிறுவர் 
ோடல்கள், சிறுவர் பதாடர்ோை பதானைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகனளக் காண்பித்தல் இயற்னகச்சூைலுக்கு 
அதாவது வண்ைப் பூங்காக்கள் போன்ைவற்றிற்குப் பிள்னளகனள அனைத்துச் பசன்று அதனை அங்குள்ள 
இயற்னகக்காட்சி ஒலிகள் போன்ைவற்னை அவதானிக்கச் பசய்தல் போன்ைவற்றினூடாக முன்ேள்ளி 
விருத்திச் பசயற்ோட்டினை பவற்றிகரமாக பமற்பகாள்ள முடியும். எைபவ பிள்னளயின் புைனுைர்ச்சிசார் 
விருத்தி பதாடர்ோை அறிவினை அடிப்ேனடயாகக் பகாண்டு முன்ேள்ளிச் பசயற்ோட்டில் சிைந்த 
விருத்தினய ஏற்ேடுத்தைாம்.       

வகுப்ேனை கற்ைல் கற்பித்தனைச் சிைந்த வனகயில் பகாண்டு பசல்ை பிள்னளகளின் சமூக-
மைவளர்ச்சி ேற்றிய அறிவும் ஆசிரியருக்கு இன்றியனமயாத பவான்ைாகும். குைந்னதயின் சமூக-
மைபவழுச்சி வளர்ச்சிகள் பேருமளவில் முதிர்ச்சியிலும் சூைலிலுபம தங்கியுள்ளது. பேற்பைார் 
பிள்னளகளில் அன்பு பசலுத்தும்போது பிள்னளகள் அதனைபயாரு ோதுகாப்ோை இடமாகபவ உைருவர். 
பேற்பைாரிடமிருந்து நல்ை பதாடர்னேப் பேற்றுக்பகாள்ள முடியாது போை குைந்னதகள் 
சமூகமயமாதலுக்குட்ேடாமல் ோடசானையிலும் பின்தங்கிய நினையிபைபய காைப்ேடுவர். பிள்னளகள் 
சிை பநரங்களில் தம்மால் கட்டுப்ேடுத்த முடியாத பகாேம், அடம்பிடிப்பு போன்ைவற்னைச் பசய்யும் 
போது பேற்பைார் அவர்கனளத் தண்டிக்காமல் பவறு ஏதாவது விடயங்களினூடாக அவர்கனளத் 
தினசதிருப்பி மைமுறினவத் தவிர்க்க பவண்டும். 

ஏபைனின் இப்ேருவத்தில் அவர்களின் மைபவழுச்சி தற்காலிகமாைதாகபவ இருக்கும். 
பேற்பைாரால் மைபவழுச்சியின்போதாை சந்தர்ப்ேங்கள் சரியாகக் னகயாளாப்ேடாவிட்டால் 
பிள்னளகளினடபய உளவியல் ோதிப்புக்களும் ஏற்ேடைாம். குைந்னத பிைந்து சிை வாரங்களில் தாயுடனும் 
அதனைத் பதாடர்ந்து குடும்ே உறுப்பிைர்களுடனும் இன்னும் சிை காைத்திற்குப் பின் ஒத்த வயதிைர் 
ஆகிபயாருடனும் இனைந்து பசயற்ேட முயற்சிக்கும் போது சமூகமயமாதலுக்குட்ேட்டு சமூகத்துடன் 
இனைந்து பசயைாற்றும் மைநினைனயப் பேறும். இவ்வாறு சிைந்த சமூகமயமாதல் ேண்பினை வளர்க்க 
இடமுண்டு. ஆசிரியருக்குப் பிள்னளயின் சமூக மைபவழுச்சி ேற்றிய அறிவும் இன்றியனமயாத ஒன்ைாகபவ 
காைப்ேடுகிைது. இதனை அறிந்து பிள்னளயின் முன்ேள்ளிச் பசயற்ோட்டினைச் சிைப்ோகத் திட்டமிட 
முடியும். இவ்வறிபவாடு பிள்னளகனளக் குழுச்பசயற்ோடுகளில் ஈடுேடச்பசய்தல் அதாவது குழு 
வினளயாட்டு, நடைம், உனரயாடல்கள் னககுலுக்கல்கள் போன்ைவற்றின் மூைம் பிள்னளகனளச் 
சமூகமயமாக்கல் அதன் மூைம் பிள்னளகளினடபய அன்பு, ோசம்,  ஒற்றுனம, விட்டுக்பகாடுப்பு போன்ை 
நற்ேண்புகனள விருத்தியனடச் பசய்ய முடியும்.  

பமாழிவளர்ச்சியாைது குைந்னதகள் தமது கருத்துக்கனள பவளிப்ேடுத்தவும் பிைரின் கருத்துக்கனளச் 
பசவிமடுக்கவும் இன்றியனமயாத ஒரு திைைாகக் காைப்ேடுகிைது. குைந்னதயாைது சூைனை அறிந்து 
பகாள்ளவும் போருட்கள் பசயல்கள் ஆகியவற்றின் பேயனர அறியும் போபத சூைனை புதிய அனமப்பில் 
பநாக்குகிைது. பமாழி மூைம் தன்சூைனைப்ேற்றி பேசவும் சிந்திக்கவும் பமாழியினூடாக முனைகிைது. 
பமாழிமூைம் பிைபதாடர்புகள் விரிவனடந்து சூைல்ேற்றிய விளக்கமும் கினடக்கும். 
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பமாழிவளர்ச்சியனடய சமூகவகுப்பு முக்கிய காரைமாக இருக்கின்ைபதை பேர்ைஸ் ரீன் 
குறிப்பிடுகிைார். முதிர்ச்சி, ேயிற்சி இரண்டும் பமாழிவளர்ச்சிக்கு பவண்டியைவாகும். குைந்னதகள் 
ஆரம்ேத்தில் ேல்பவறுேட்ட ஒலிகனள எழுப்புவதுடனும் குடும்ே அங்கத்தவர்கள் மூைம் எழுப்ேப்ேடும் 
ஒலிகள் மூைமும் தைது பமாழிவிருத்திக்கு பதனவயாை அறினவப் பேறுகிைது. எனினும் 
ேத்துமாதமளவிபைபய ோவனை பசய்யத்பதாடங்கும். ஒருவருடத்தின் பின் குைந்னத னகயாளும் 
பசாற்களின் எண்ணிக்னக அதிகமாக இருக்கும். எனினும் ஒன்ைனர வருடங்களின் பின் னகயாளும் 
பசாற்களின் எண்ணிக்னக வினரவாக  அதிகரிக்கும். 

ஐந்து வயதளவில் சுமார் 5000 பசாற்கனளக் னகயாளும் திைனைப் பேற்றுக்பகாள்வர். ஒரு 
பசால்லிலிருந்து 6 அல்ைது 8 பசாற்கனளக் பகாண்ட வசைங்கனளப் ோவிக்குமளவிற்கு 
பமாழிவளர்ச்சியனடயும். மூன்று வயதாகும் போது தன்மயமாை விடயங்கனளத் தவிர்த்து சூைல்சார் 
விடயங்கனளப் பேச எத்தனிக்கும். இந்நினையில் பேசவும் தன்கருத்னதப் ேரிமாைவும் பிைர் கருத்னத 
ஏற்கவும் ேைகும். நுண்மதியாைது பமாழிவிருத்தியல் அதிக ேங்கு வகிக்கிைது. குனைந்த நுண்மதியுனடய 
குைந்னதகள் தாமதமாகபவ பேசத்பதாடங்குவர். குடும்ேத்தில் அங்கத்தவர் கனைந்த எண்ணிக்னகயில் 
காைப்ேடல் தனித்த சூைல் போன்ைை பிள்னளகள் தாமதமாகப் பேசக்காரைங்களாகவும் அனமயும். 
பதானைத்பதாடர்பு சாதைம், ேத்திரினக, சஞ்சினக, குடும்ே அங்கத்தவர்கள் அதிகமாகக் காைப்ேடல் 
என்ேை பிள்னளயின் பமாழிவிருத்தினய துரிதப்ேடுத்தும். பேற்பைார் குைந்னதகளுடன் பதாடர்ந்து மைனை 
பமாழியில் பேசுவதனைத் தவிர்க்க பவண்டும். இல்னைபயல் இதனைக் குைந்னதகள் 
வைக்கமாக்கிக்பகாள்வர்.  

குைந்னத வளர்ச்சி பதாடர்ோை அனுேவத்தினூடாக எவ்வாறு பமாழிவிருத்தினய 
ஏற்ேடுத்தைாபமனின் குைந்னதகனளத் தமக்கினடபய உனரயாட விடைாம். ஆசிரியர் பிள்னளகளுக்கு 
இனடபயயாை உனரயாடலின் மூைம் அதிக அறிவு வளர்க்கப்ேடுகிைது. சமவயதுக் குழுக்களுக்கினடபய 
ஆசிரியர் ோடி  கனதகனளக் கூறிவிட்டு அதனைக் குைந்னதகளிடம் பசய்து காட்டும் ேடி தூண்டுதல், 
சந்னதகள், போருட்காட்சிகள் நடாத்தி போருட்களின் பேயர்கனளக் கூவி விற்கச் பசய்தல், ேடம் 
ோர்த்துக் கனத கூைச் பசய்தல், வர்ைப்ேடங்கனளக் காண்பித்து அதன் பேயர்கனள உச்சரித்துக் காட்டல், 
குைந்னதகளுடன் மைனை பமாழியில் பேசாமல் சிைந்த உச்சரிப்னே உச்சரித்தல்  இயற்னக ஒலிகனளக் 
பகட்க னவத்தலும் அதனைப் போை ஒலிபயழுப்ேக்  கற்றுக் பகாடுத்தலும் எல்ைா பமாழிகளிலும் 
கற்பித்தல் அதாவது சிறுசிறு பசாற்கள், வசைம் போன்ைவற்னைக் கற்பித்தல் போன்ை பசயற்ோடுகள் மூைம் 
பமாழிவிருத்தி ஏற்ேடுத்தைாம். இவ்வாறு பசய்தல் ஆசிரியரின் இன்றியனமயாத ேணியாகும்.   

அபத போல் அறிவுசார் வளர்ச்சி ேற்றிய அறிவும் பவற்றிகரமாை முன்ேள்ளி ஆசிரியருக்கு 
இன்றியனமயாததாகும். அறிவுசார் எனும் பசால்ைாைது அறிவு, ஞாேகம், நினைவு, பிரச்சினைகனளத் 
தீர்த்தல்  எண்ைக்கருக்கனள சிந்தித்தல் போன்ை அறிவாற்ைலுக்குரிய அம்சங்கனள உள்ளடக்கியிருக்கும். 
அதனை ஏனைய வளர்ச்சிகனள இைங்காண்ேது போன்று இைகுவாைதன்று. இது பதாடர்ோை 
ஆய்வுகனளச் சுவீடன் நாட்னடச்பசர்ந்த பியாபஜ எனுமறிஞர்  The psychology of Intelligence (1950) 
எனும் நூலில் தகவல்கனள முன்னவக்கிைார். தைது மூன்று பிள்னளகனளயும் முப்ேது வருடங்கள் 
அவதானிப்பு சிகிச்னச முனைகளில் Clinic method ஆய்வுபசய்து பசய்து அறிவுசார் பகாள்னகனய 
முன்னவத்தார். 

அறிவுசார் விருத்திச் பசயன்முனையில் முதலிரு வருடங்களிபைபய சூைலுக்குரிய தூண்டில்கள் 
பேறும் முக்கியத்துவத்னத முதலில் எடுத்துக்காட்டியவராவார். 3-4 வயதுகளிபைபய ஏைக்குனைய 50% 
நுண்ைறிவு வளர்ச்சி பிள்னளகளினடபய ஏற்ேடுகிைது எை உளவியைாளர்கள் குறிப்பிடுகின்ைைர். இது 
பவபைந்தப் ேருவத்திலும் ஏற்ேடுவதில்னை. எைபவ இக்காைப்ேகுதியில் பேற்பைார் சிைந்த நுண்ைறிவு 
விருத்திக்காை அத்திவாரத்னதப் பிள்னளகளுக்கிட பவண்டும். இது அவர்களின் எதிர்காைத்திற்கு 
பேருதவியாக அனமயுபமன்ேது திண்ைம்.  

இன்னும் ஆரம்ே அறிவுவிருத்தி பதாடர்ோக ஆசிரியர் அறிந்திருப்ேது முக்கியமாைதாகும். 
குைந்னதகளின் அறிவு, நினைவாற்ைல்,  ஞாேகம் எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளது. எவ்வாறு அறிவுவிருத்திக்கு 
உதவைாம் போன்ை திட்டமிடல்கனளக் பகாண்டிருப்ேர். முன்ேள்ளி ஆசிரியராைவர் அனுேவத்தினூடாக 
அறினவ ஊட்டும்போது புதிர்கள், விடுகனதகள் போன்ைவற்னைக் பகட்டல், விரல்கள், கட்னடகள், 
புளியம்வினதகள் போன்ைவற்னைக் பகாண்டு எண்ணுதலில் ஈடுேடுத்தல், ேடங்களுக்கு நிைந்தீட்டச் 
பசய்தல், சூைலிலுள்ள கழிவுப் போருட்கனள னவத்து ஆக்கங்கனளச் பசய்ய னவத்தல், உதாரைமாக 
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பதங்காய்ப்பூ, சைல், ேஞ்சு, ேருப்பு, மரத்தூள், போன்ைவற்னைப் ேயன்ேடுத்தி ஆக்கங்கனளச் பசய்ய 
னவத்தல். நினைவாற்ைனை அதிகரிக்கச் பசய்ய பிள்னளனயக் கனடக்கு அனுப்பிச் சிை போருட்கனள 
வாங்கி வரச் பசய்தல், குறிப்பிட்ட போருட்கனளக் பகாடுத்து வித்தியாசங்கனள இைங்காைச் பசய்தல். 
அதாவது சிறிய, பேரிய வித்தியாசமாை உருக்கனள இைங்காைச் பசய்தல் பிள்னளகள் பகட்கும் 
பகள்விகளுக்குச் சலிப்ேனடயாமல் ேதிைளித்தல், களிகள் மூைம் உருவங்கனள வடிவனமத்தல் 
பிரச்சினையின்போது குைந்னதயுடன் உளப்பூர்வமாக உனரயாடி தீர்னவக் காை னவத்தல். இக்கருத்னதபய 
ரூபசா வலியுறுத்துகிைார். முன்ேள்ளி ஆசிரியர் பிள்னளயின் சிந்தனைனயத் தூண்டும் விதமாகக் பகள்வி 
பகட்க பவண்டும். அதனூடாக அவர்களிடமிருந்பத ேதில்கனளப் பேைபவண்டும். உதாரைமாகக் கிளியின் 
நிைபமன்ை? அது எவ்வாறு குரபைழுப்பும்? என்ேை போன்ை விைாக்கனளத் பதாடுத்து அவர்களிடமிருந்து 
வினடகனளப் பேை பவண்டும். இதனூடாக நுண்ைறினவ வளர்க்கக் கூடியதாக அனமயும். எைபவ 
பமற்கூறியவற்னைத் பதாகுத்து பநாக்கும்போது முன்ேள்ளி ஆசிரியர் தன்னிடம் வரும் குைந்னதகனள 
அவர்களின் தன்னமகனள இைங்கண்டு அவர்களின் வளர்ச்சிக்கட்டம் ேற்றிய அறிவுடன் வகுப்ேனை 
கற்ைல், கற்பித்தல் பசயற்ோடுகனளச் சிைந்த முனையில் ஒழுங்குேடுத்தல் அவசியமாகும். ஏபைனில் 
நிகழ்காை வகுப்ேனைகபள எதிர்காைத் தனைவர்கனளத் தீர்மானிக்கின்ைை. இவ்வாைாை அறிவு 
அனுேவத்துடன் கற்பித்தலில் ஈடுேடைாைது பிள்னளகளின் முன்ேள்ளிச் பசயற்ோட்டில் சிைந்த விருத்தினய 
ஏற்ேடுத்தைாம். 

பிள்னளகளின் கற்ைல் பசயற்ோடுகளில் விருத்தினய ஏற்ேடுத்துவதற்காகபவ இைங்னக அரசு 5E 
Methods, smart classes, play schools, early childhood education, pre-school courses 
போன்ைவற்றினை ஏற்ேடுத்தியும் நனடடுனைப்ேடுத்தியும் உள்ளது. ஆசிரியர்களுக்குச் சுதந்திரமாகக் 
கற்கக்கூடிய சூைனை ஏற்ேடுத்தி இருப்ேபதாடு 2017ஆம் ஆண்டிண் ஆசிரியர் திைத்தின் 
பதானிப்போருளாகக்  'கற்பித்தலில் சுதந்திரம், ஆசிரியர்கனள வலுப்ேடுத்தல்' என்ேை அனமந்திருந்தது. 
அதன் பநாக்கமாகப் பிள்னளகளின் கல்வி விருத்திபய அடிப்ேனடயாக்கப் ேட்டுள்ளது.  

எைபவ பிள்னளகளின் வளர்ச்சி ேற்றிய பூரை அறிவுடன் கற்ைல் கற்பித்தல் பசயற்ோட்டில் 
ஈடுேடைால் சிைந்த முனையில் முன்ேள்ளிப் பிள்னளகளினடபய விருத்தினய ஏற்ேடுத்துவபதாடு, நவீை 
சூைலுக்பகற்ைவாறு ஆற்ைலும் ஆளுனமயுமுள்ள இனளய தனைமுனையிைரின் உருவாக்கத்திற்கு 
அடித்தளமிட முடியுபமன்ேதில் சிறிதும் ஐயமில்னை. 
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