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பாண்டி நாடும் பியக்கை உருலாக்கங்களும் 

Pāndiyaā’s kingdom vastly introduced cause of authentic grammars  

.ஓத்திஞஜ் 
மிழ் உவிப் ஞசிரிர் 

இந்துஸ்ன்  அறிவில் ல்லூரி (.) 
ம்புத்தூர் - 641 028 

9600370671, neyakkoo27@gmail.com 

Abstract: Cēra, Chōla, Pāndiyaā governance on Tamilnadu in 6000B.C. to fading 
kingdom governed. This governability priority give importance to classical literature 
and authentic grammars. Nevertheless Pāndiyaā’s kingdom’s participated the most. 
The Pāndiyaā’s kingdom vastly introduced cause of authentic grammars. So, this 
article explain and idendifies the Pāndiyaā’s kingdom authentic grammars. 

Keywords: Pāndiyaā’s kingdom’s, authentic grammars, Cēra, Chōla, Pāndiyaā 
governanc, ண்டி அஞசு, ஜஞபிக் உருணக்ம் 

மிழ்ஙட் ஆண் மூன்று ருணந்ர்ளும் இக்கி இக் 
உருணக்த்துக்கு முக்கித்துணம் அளித்துள்சர். னினும், இம்மூணருள் ண்டி அஞசு 
ஜட்டுஜ முக்கித்துணம் ணய்ந் இருந்துள்து. சனில் இவ்ணஞசுன் மிழ் 
இக்கிங் உருணக்குணற்குச் ஓங்ம் னும் அஜப் ற்டுத்தியிருந்து. 
ஆல் அவ்ணஞசும் அந்ஙடும் ஙஞடிவும் ஜடமுஜவும் இக் 
உருணக்த்திற்குக் ம் அஜத்துத் ந்து சம். அசடிப்யில் ண்டி ஙட்டு 
ஜஞபிக் உருணக்ங் இக்ட்டுஞ அப்டுத் முலுகிடது. 

“உகில் உருக்ள்கின்ட எவ்ணரு சிந்ச ஜஞபிற்கும் குறிப்பித்க் 
ஙக்முண்டு. அறிவு ணர்ச்சிடு ர்பு இக் உருணக்மும் 
அத். ஜழி, இக்கிம் ற் உவுல், ஜழிச் சிணத் டுக் 
முசல், ஜழியில் ணர்ந்து ணரும் புதி ரிஜங் ற்று 
ஜழிணர்ச்சிக்குத் துநிற்டல் ச உ அவில் இக் உருணக் 
ஙக்ங்ள் ல்ணறு ண அஜகின்டச”  (2004:167).  

இந் உருணக் ஙக்ம் ஜஞபிக் அஜப் உருணக் முசகிடது சம்.  

ஜஞபிக் ணரிஓயில் ணருணற்ட ணஞறுப்து ப்டி? சனில் இக் 
உருணக்ங்ள் ஓய்யுள் ணடிவிலும் உஞங ணடிவிலும் நிழ்ந்துள்ச. குறிப்த் மிழ் 
இக் ஜஞ ணண்ச்ஓஞம் ண்ணி சுணமிள் ழுதி அறுண இக்ம் 
ணஞயிலும் நீட்டித்துப் ர்க்ம் ச சு.இஞஓஞம் ருதுணது இங்குக் குறிப்பித்க்து. 

“ஜஞபின் நீட்சித் முடணழிக் ணிப்ர் சி அறிகர். எரு ஜஞபு 
குடந்து மூன்று முடணது நிழ்வில் இருக் ணண்டும். இக் 
அவுக்குக் குடந் எரு ஓமூச் ஓற்டு குறிப்பிட்  ணக்ஜக் 

நதிப்பிடப்தற்து 

தமிழ்ச் செவ்வியல் 
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ருப்டுஜ விஞ ஜஞக் ருப்து. இவ்ணவு முடயும் அறிவில் 
ஙக்கில் மித் துல்லிஜ அஜணக் ள் முடிது. சனில் எரு 
முட த்ச ஆண்டுக் ண்து ன்தில் இன்னும் ருத்து 
ணறுடு உள்து. ரும்ன்ஜர் ருத்திற்கிங் முப்து ஆண்டுள் 
எரு முட னும் க்கில் ஜஞபின் நீட்சிக் க்கிம். 

மிழ் இக் ஜஞபின் நீட்சி வ்ணறு ணஞட ஓய்ணது? 
இரும் நூற்டண்டில் மிழ் இக் ஆய்வு அணுகுமுடயில்  
ஜற்டங்ள் ற்ட்ச. இம்ஜற்டங்ள் ஙம்  இக்ங் 
ஜஞபிக்ங்ள் ச ணப்டுத்க் ட்ப்டுத்திச. நூற்டண்டு ஏர் 
ஆஜச ஜழி ஓர்ந்து பிந்தி ஓந்தியிசரின் அந்ந்க் த் 
ணளுக்கு ற் ஜற்டங் உள்ணங்கிப் குப்ய்வும் நூக்முஜ 
ணர்ந்து ணந் எரு ஞம்ரித்தின் ர்ச்சி ன்கிட ணயில் மிழ் 
இக்ங் ஜஞபிக்ங்ள் ச ஙம் அத்து ணந்ம். கி.பி. 
இஞண்ம் நூற்டண்டு(த்) ங்கி இரும் நூற்டண்டு ணஞ கிட்த்ட் 
இஞண்யிஞம் ஆண்டு இம்ஜஞபின்  நீட்சி ஙம் தீர்ஜனிக்ம். 
ல்ப்பி இக் ஜஞபிற்கு முந்தி அத்தி இக் ஜஞயும் 
இக் நீட்சிக்கு உட்டுத்துணஜசல் இஞண்யிஞம் ஆண்டு(க்) நீட்சி 
அறிவில் ஓர்ந் ணிப்பு சக் கூடம். இம்ஜஞபிக்க் நீட்சியில் 
ல்ப்பிம் மு ணண்ச்ஓஞம் ண்ணி சுணமிள் ழுதி 
அறுண இக்ம் உட் அசத்து இக்ங்யும் அக்ம் 
(2010:111-112). 

இந்ப் புரிலின் அடிப்யிலும், 

 முன்னூல் ருத்துக்ச் சுருக்கிக் கூறும் முத்னும் 

 அவ்ணக்த்து ஆட்சிர்/ஜன்சர்ளின் ணண்டுளுக்கு இங்வும் 

 விரிந் இக் நூல் உஞணர்ளுக்குச் சுருங்க் கூறும் ருட்டும் 

 புத்தில் ணலிஞன்றி ளிரும் உஞத் ண விரில் இற்டப்டும் 
ஙக்லும் 

 முன் இக்ங் அறிந்து அதில் விரிந்துள் ருத்துக்யும் 
விதிவிக்குயும் ளிய்த் ரியும் முத்னும் 

 இக்ங்ளுக்கியுள் ருத்து ஜற்டங் விக்கிப் புத்துஞ ரும் 
ருட்டும் 

 மிழ் ஜழி ணஜழி இக்த்துன் எப்பிட்டு ணங்கும் ஙக்கிலும் 

 இக், இக்கிங்ளிலும் உஞளிலும் ப்றும் குற்டஜற்ட இக் 
விதிக் ல்வி ணல்ர்க்கு ஆக்க் கூறும் ணயிலும் 

 ந்திக்ங்க் ல்ணரும் ற்றுரும்டித் ளிணய் விக்த் 
துணிந்ணரின் ஙக்ஜயும் 
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 விரிணசது ச அஞ்சுணர்ள் ற்டற்கு துணவும் ஜழியில் ட்ட்டுப் 
புதுஜ, ய்ஜழி அஜப்புப் புதுஜ ன்ணற்ட ணளிக்ட்டும் 
ஙக்த்துனும் ஜஞபிக்ங்ள் ற்டம் ற்றுள்சணப் யிஞங்ள் 
குறிப்பிடுகின்டச 

ச ச்.சித்திஞபுத்திஞன்(2003:68-69) கூறும் ஜஞபிக்ங்ளின் ற்டம் ற்றி யிஞக் 
குறிப்புள் அடிப்யிலும் ஜஞபிக் உருணக் ஙக்ங்யும் ஜஞபிக்த் 
ன்ஜயும் அறிமுடிகின்டது. இவ்ணய்வின் ல் ருதி, ண்டி ஙட்டு 
ஜஞபிக்ங்ள் ணண? இண ண்டி ஙட்டில் இற்டப் ற்டண? 
இக்க் கர்ளுக்கு ங்கிருந்து தூண்ல், துங்ல்ள் கித்ச? சக் 
ள்விள் ழுகின்டச. சண, 

1. ண்டி ஙட்டு உருணக்ம்  
2. ண்டி ஙட்டுப் புணர்ளின் உருணக்ம்  
3. ண்டி ஙட்டுச் சிந்சணழி உருணக்ம்  

ச மூன்று ணளில் ஜஞபிக் உருணக்ங் அறி முற்டுணம். ண்டி 
ஙட்டில் உருணக்ம் ற்ட, டக் ஞஜயிருந் சூல் ணத்துக்ண்டு, 
ல்ப்பிம், இடசர் அப்ருள், வீஞஓழிம், அப்ருள் விக்ம், 
ஜடசப்ருள், ஜடசங்ஞம், சிம்ஞச் ஓய்யுட்ண, பிஞ விணம், 
இக்க் த்து, ன்னூல் விக்ம், டுந்மிழ் இக்ம், ஓந்மிழ் இக்ம், 
பிஞந் தீபி, சுணமிஙம், முத்துவீரிம் ஆகிணற்ட இசங்ம். 

இற்ச அடிப்ச் ஓன்று ங்கிருந்து கித்து? ன்னும் விசண 
ழுப்பிசல் ற்து ஙஜக்குச் ஓன்ட இருப்து சிடப்புப்யிஞம். அஜட்டும் 
ணத்துக்ண்டு உறுதிப்டுத் இது ன்ல் இக் ணஞற்று நூல்ள் 
துஜச் ஓன்றுக் ள்ப்டுகின்டச. 

அற்கு முன்பு ண்டி ஙட்டின் ல் ணஞறுத்துக் ள்ணம். அணது 
ண்டிர்ள் ஜதுஞ, இஞஜஙபுஞம், திருஙல்ணலி, ற் ஞத்தின் ன்குதி 
ஆகிணற்டத் ஜயிங்க் ண்டு ஆட்சிஓய்து ணந்துள்ஜ ணஞறு 
ட்டுகின்டது. சண இப்குதிளுக்குள் உருணக்ம்ற்ட இக்ங்ப் ண்டி 
ஙட்டு உருணக்கும் ன்றும், இப்குதிளுக்குள் பிடந்ரின் உருணக்ங்ப் ண்டி 
ஙட்டுப் புணர்ளின் உருணக்ம் ன்றும், இப்குதியில் ணழ்ந்ரின் அறிவின் 
தூண்ல் ழுந்ணற்டப் ண்டிர் சிந்சணழி உருணக்ம் ன்றும் இங்குப் 
புரிந்துள் ணண்டும். 

ண்டி ஙட்டு உருணக்ம் சக் கூறுணது ருந்துஜ? சனில், ண்டிர் 
குதிச் ஓர்ளும் ஓஞர்ளும் ல்ணர்ளும் இன்னும் பிட அஞசுளும் ஆட்சி 
ஓய்துள்ஜ ணஞறு ட்டுகின்டது. ண்டி ஜஞ முற்ப் ண்டிர், 
பிற்ப் ண்டிர் ச ணஞற்று அடிப்யில் பிரித்துப் ர்ப்தும் ணனிக்த்க்து. 
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சண, இன்று ண்டிஙடு ன்று ஓன்சல் குறிப்பிட் சி குதி ஜட்டுஜ 
அப்டுத்திக் ட்டுணம். அந் ஙக்கில் இங்கு அப்டுத்ப்றும் 
இக் நூல்ளும் அங்கும். 

சி ஙஞங்ளில் சூலும் ஓமூப் ன்டும் நூல் உருணக்த்திற்குத் துநிற்கும். 
“துண இக்கிக் ல்வி ஙக்கு ன்து  க்ண ன்ட ணத்தின் எரு 
ணடிணஜ. ஓமூத்தில் அந் இக்கி(க்) ல்விக்கு ஆஞவு இருந்ல் இக்கிக் ல்விப் 
ரிமிக் முடியும்.  எருணயில் இக்ஜ அல்து இக்கிஜ ற்ற்கு(ச்) 
ஓமூ ஆஞவு இருக்ணண்டும். அணது இக்கித்துக்கும் இக்த்துக்கும் ஓமூப் 
ன்டு உண்டு(ஓ.ண.ஓண்மும் 1932:42)… நூல் உருணக்த்துக்கு(க்) ச்சூல், 
ணழ்க் உர்வு முலிச துஓய்கின்டச ன் ஜறுக்முடிது”  
(ஓ.ண.ஓண்மும் 1932:132). இப்புரிலில் ஜற்ட்டி ணப்ட்டின்டிப் ண்டி 
ஙட்டு உருணக்ங் விங்கிக்ள்ம். 

1. ண்டி ஙட்டு உருணக்ம் 

ண்டி ஙட்டில் இற்டப்ட் இக்ப் ப்புப் ண்டி ஙட்டு 
உருணக்ம் சக் குறிப்பிம்; இவ்ணரிஓயில் ல்ப்பிம், இடசர் 
அப்ருள், அப்ருள் விக்ம், ஜடசப்ருள், ஜடசங்ஞம், ப்விசம், 
சிம்ஞச் ஓய்யுட்ண, பிஞந் தீபி, இக்க்த்து, ன்னூல் விக்ம், 
சுணமிஙம் ஆகிச ணருகின்டச. 

ல்ப்பிம் (கி.மு.5ஆம் நூ. - ல்ப்பிர்) ண்டி ஙட்டு உருணக்ம் 

ன் “நிந்ருதிருவிற் ண்டின் அணத்து” னும் சம்ஞசர் டி 
சிடப்புப்யிஞம் கூறுணலும், “இஞண்ம் ஓங்த்தின் இறுதியிலும் மூன்டம் ஓங்த்தின் 
க்த்திலும் ணழ்ந்ணன் முத்திருஜடன் ன்னும் நிந்ருதிருவிற் ண்டிசணன். 
இப்ண்டின் அணயில் ல்ப்பிம் இற்டப்ற்டது ன்து சம்ஞசர் 
யிஞத்ல் ரிகிடது”  (ஓஜ.இணஞசு, 2003:34) னும் குறிப்லும் உறுதிப்டுகின்டது. 

இடசர் அப்ருள் (கி.பி.7ஆம் நூ. - இடசர்) “எரு த்தில் ண்டி 
ஙடு ன்னீஞண்டு ஞ்ஓத்ல் ணடிது. அஞஓன் அறிகர்ல்ம் ணமுள் 
ஙட்டுக்கு அனுப்பிவிட்ன். ஞ்ஓம் தீர்ந்து. அஞஓன் ஙன்கு க்ங்ளிலும் ஆள் அனுப்பி 
அறிகர் அத்து ணஞச்ஓய்ன். ழுத்திஞம், ஓல்திஞம், ப்திஞம் ணல் 
புணர் கித்சர். அஞஓன் ணருந்திசன். இச அறிந்து ஜதுஞ இடணன் 
வில் ஓய்ன்’ இவ்ணறு இந்நூல் கூறுகிடது”  (ஓஜ.இணஞசு, 2003:74) ன்ட 
ருத்துணழிப் ண்டி ஙட்டில் இற்டப்ட் நூல் ன்து ணளிப். 

அப்ருள் விக்மும் (கி.பி.12 - ஙற்விஞஓ ஙம்பி) ண்டி ஙட்டு உருணக்ம் 
ன், “…இணர் புளிங்குடி உய்ணந்சனும் முத்மிஓனின் புல்ணர். இணஞ 
ஆசிரிரும் ஆணர். புளிங்குடி ன்னும் ஏர் ஊர், ண்டி ஙட்டில் ருஙற்றின் 
ணஞயில் உள்ன்று எருஓஞரும், ண் ஙட்டில் உள்து ன்று ஜற்டரு 
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ஓஞரும் கூறுகின்டசர். ண்டி ஙட்டில்  உள் புளிங்குடி ஊஞய் இருத்ல் கூடும் 
ன்று அறிகர் ருதுகின்டசர்… இந்நூலின் சிடப்புப்யிஞ உஞ, இந்நூல் குஓஞ 
ண்டின் த்து ன்று கூறுகிடது. இங்குக் குறிக்ப்றும் குஓஞண்டின் முல் 
ஓணர்ஜன் குஓஞச ஆணன்”  ச ஓஜ.இணஞசுவும் (2003:142-143), 
“…இணரூஞகி புளிங்குடி ண் ஙட்ன்றும், ஙல் ஙட்ன்றும் கூறுணர், 
ருஙற்றின் ணஞயில் உள் புளிங்குடி இணரூர் ன்றும் ணலியுறுத்துணர்”  ச 
இஞ.இங்குஜஞனும் (1999:320) சுட்டிக்ட்டுகின்டசர். 

ஜடசங்ஞம் (கி.பி.1548) னும் நூ இற்றிணர் திருக்குருப்ருஜள் 
விஞர். இணர் ஆழ்ணர்திருஙரிச் ஓர்ந்ணர். இவ்வூர் தூத்துக்குடி உட்ட் குதியில் 
ணருகின்டது. சண, இணர் த் நூல்ளும் ண்டி ஙட்டுப் குதிச் ஓர்ந்க் 
ருப்டுகின்டது. இணர் ஜடசப்ருள் (கி.பி.1552), ப்விசம்(கி.பி.16ஆம் நூ.) 
ஆகி இக்ப் னுணல்யும் ந்துள்ஜ குறிப்பித்க்து. 

பிஞந் தீபி(கி.பி.19ஆம் நூ.) னும் நூல் முத்துணங் சுப்ர் அணர்ல் 
இற்டப்ற்டது. இணர் ணம்த்தூஞச் ஓர்ந்ணர். அவ்வூர் சிணங்க்கு உட்ட் 
குதிச் ஓர்ந்து. 

சிம்ஞச் ஓய்யுட் ண (கி.பி.17ஆம் நூ.-குஜஞகுருஞர்), “இந்நூலின் ஆசிரிர் 
குஜஞகுருஞ சுணமிள், இணர் ஓணப் ரிர். திருஙல்ணலி ஜணட்த்தில், மிஞஞணி 
ஆற்டங்ஞயில் உள் ஓபுஞத்தில் ன்றிணர். ண ஜஞபிசர்”  (ஓஜ.இணஞசு, 
2003:175) னும் குறிப்புணழிப் ண்டி ஙட்டுப் குதியில்ன் உருணக்ப் ற்றுள்து 
ன் அறி முடிகின்டது. 

பிஞ விணம் (கி.பி.17ஆம் நூ.) தூத்துக்குடிக்கு அருஜயில் உள் 
ஆழ்ணர்திருஙரியில் ணழ்ந் புணர் சுப்பிஞஜணி தீட்சிஞல் இற்டப்ற்டது 
(இஞ.இங்குஜஞன், 1999:357) ன்து குறிப்பித்க்து. 

இக்க்த்து (கி.பி.17ஆம் நூ.-சுணமிங சிர்), சுணமிஙம் (கி.பி.19ஆம் 
நூ.-சுணமி விஞர்) ஆகி இஞண்டும் ண்டி ஙட்டு உருணக்ங் ன்ப் 
பின்ணரும் ருத்துக்ள் சுட்டிக்ட்டும். 

“இணர் திருஙல்ணலிப் குதியிசச் ஓர்ந்ணர். ண ணகுப்பிசர். 
அக்த்தில், திருணணடுதுட ஆதீசத்ச் ஓர்ந் சுசீந்திஞத்தில் சின்சப் 
ண்ஞஜ இருந் ஜசிஜணி சிரிம்' ஓந்நிஓம் ற்றுக் குட்டித் 
ம்பிஞச விங்கிசர். அப்து திருணணடுதுடச் சீர்ளுள் எருணஞகி 
ஜயிறும் ருஜள் பிள் ன்ர் சிடப்புற்றுத் திழ்ந்ர்; இணர் 
திருஙல்ணலி ஙரிசர். இணர் அடிக்டி சுசிந்ஞம் ணருல் ணக்ம். எருஙள் 
இணர் சுசீந்திஞம் ணரும் து ஓமிங சிஞக் ண்டு, அணஞது 
அறிணற்டல் ண்ணி ஜகிழ்ந்து, ஓமிங சிஞத் ம்முன் 
திருஙல்ணலிக்கு அத்துச் ஓன்டர். ல்வி ற்பித்ர். ஓமிங சிரும் 
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மிழ் நூற்க் ஓடக் ற்றுத் ர்ந்ர். பின்சர் ஜயிறும் ருஜள் 
பிள் அணர்ள் ஓப்டயில் ணழ்ந் சஓதிக் குருக்க் ண்டு 
ணஜழியும் ற்பிக் ற்டு ஓய்ர். சிரும் ணஜழியில் 
ணல்ணஞசர்” (ஓஜ.இணஞசு, 2003:191) 

இது இக்க் த்துக்குரிது.  

“ ... ல்லியூர் ன்து திருஙல்ணலி ஜணட்த்ச் ஓர்ந் ல்லிக் 
குறிச்சிகும்”  (ஓஜ.இணஞசு, 2003:208). 

இது சுணமிஙத்திற்குரிது. 

 வீஞஜமுனிணர் ழுதி ன்னூல் விக்ம்(கி.பி.1730), டுந்மிழ் 
இக்ம்(1728), ஓந்மிழ் இக்ம்(1730) ஆகி மூன்றும் ண்டி 
ஙட்டுப்குதிளுக்குள்ன் இற்டப்ற்றிருக் ணண்டும். சனில் இணர் அம்க்டு, 
ஜதுஞ ஜஙக்ன்ட்டி, குருக்ள் ட்டி, இஞஜஙபுஞம், க்குறிச்சி, சன்குப்ம், 
ஆவூர், திருச்சி, ஜப்டு ஆகி இங்ளில் ஊழிம் ஓய்ணர் ன்து 
சுட்டிக்ட்த்க்து. ஓன்ட, கீழ்ணரும் ருத்க்ட்ம்.  

“ ...ஜதுஞத் மிழ்ச் ஓங்த்ர் அணஞது மிழ்ப் புஜயின் ஜயிசப் 
ஞட்டி வீஞஜ முனிணர் சச் ஓந்மில் ஓப்பிசர்”  (ஓஜ.இணஞசு, 
2003:197) 

இது ன்னூல் விக்த்திற்சது. 

2. ண்டி ஙட்டுப் புணர்ளின் உருணக்ம் 

 ண்டி ஙட்டுப் புணஞப் புத்மித்திஞசர்(வீஞஓழிம்) ருப்டுகிடர். சிர் 
ஓஙட்டுப் புணர் ச ணதிடுணதும் உண்டு. அணர் ண்டி ஙட்டுப் புணஞ சச் 
ஓஜ.இணஞசு குறிப்பிடுணது ணனிக்த்க்து. 

“இந்நூல் இற்றிணர் புத்மித்திஞசர் ன்னும் புணர் ருஜன் ஆணர். இணர் 
ன்ற்றி ன்னும் ஊரிசர். 'ன்ற்றிஜன் புத்மித்திஞச' ன்னும் இந்நூற் 
யிஞம் இற்குச் ஓன்று ரும். இவ்வூர், மிக் கூற்டத்திசச் ஓர்ந்து 
ன்து, 'ழில் மிக் கூற்டத்துப் பூண் புழ்ப் ன்ற்றி ணச' 
ன்ல் விங்கும். இம் மிக் கூற்டம் ண்டி ஜண்த்தில் இருந் 
உள்ஙடுளுள் என்டகும். சிர், ஓ ஜண்த்தில் கும்ம் லுவில் 
இருந் மிக் கூற்டத்திசயும் என்டக் ருதி ஜங்கி, மிக் கூற்டம் 
ஓ ஜண்த்துள் ஏர் ஊர் ன்ர். இம் ஜக்த்திச டுத்துக்ட்டி, 
மிக் கூற்டம் ண்டி ஜண்த்து உள்ங ன்சச் ஓசிண 
ண்ஞத்ர் அணர்ள் 'மி ஙடும் மிக் கூற்டமும்' ன்னும் 
ட்டுஞயில் ளிண விக்கியுள்ர். 
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வீஞஞஓந்திஞ ஓன் விரும்பி ணண்ம், புத்மித்திஞசர் ந்து இக்மும் 
அங்கி நூல் என்று இற்றி, அசச் ஓன் ஜன்சன் ஞல் 
வீஞஓழிம் சப் ரிட்ர்”  (2003:98).  

 இக்ருத்து வீஞஞஓந்திஞ ஓன் விரும்பில் வீஞஓழிம் உருணக்ஜசது 
ன்கிடது. அவ்வுருணக்ம் ஓஙட்டுச் சூலில் உருணச ன் அறி அன் 
ணக்குச் ஓல் அறில் ணண்டும். 

3. ண்டிஙட்டுச் சிந்சணழி உருணக்ம் 

ண்டி ஙட்டில் ணழ்ந் ஞறிகர்ளின் தூண்டுல் இக் விக்மும் 
(கி.பி.17ஆம் நூ.-ணத்திங சிர்) முத்துவீரிமும் (கி.பி.19ஆம் நூ.-முத்துவீஞ 
உத்திர்) உருணக்ம் ற்டச ன்ப் பின்ணரும் ருத்துக்ள் ளிவுறுத்தும். 

“இந்நூல் இற்றிணர் ணத்திங சிர் ன்னும் புணர் ஆணர். இணர் 
திருணரூரிசர்; ணன்மீங சிரின் ஜந்ர். அஞ முனிணரின் ஜணர். 
ணத்திங சிர் திருஙல்ணலி ஓல்லும் ணழியில் த்ற்றில் ஜதுஞ 
ஆண் திருஜ ஙக்ஞது ரி ருத்ஞ இருந் திருணங்ங ஞச் 
ஓந்தித்ர். சிரின் ல்வித் திடஜ ண் திருணங்ங ர் சிஞத் 
ம் ஜக்ளுக்குத் மிறிவுறுத் ணண்டிசர். சிரும் எப்புக்()ண்டு மிழ் 
யிற்றுவித்ர்…”  (ஓஜ.இணஞசு, 2003:182-183). 

இது இக் விக்த்திற்குரிது. 

“… திருஙல்ணலியிசச் ஓர்ந் சுப்பிஞஜணி சிர் ஓல், இணர் ன் 
ஞல் முத்துவீரிம் ஓய்ர் ன்து விங்குகிடது”  (ஓஜ.இணஞசு, 
2003:201) 

இது முத்துவீரித்திற்குரிது. 

ஆ, “எவ்ணரு நூலும் ந்றும் ப்டி டிக்ப்ட்டு வ்ணறு ஜதிக்ப்ட்டு 
ணந்து ன்று அறி ணண்டும். இ அந் நூலின் ல்வி ணஞறு ன்று அக்ம். 
எரு நூலின் ல்வி ணஞறு அந் நூலின் ணஞற்றில் எரு குதிக் ருப் ணண்டும். 
இப்டி எவ்ணரு ட்த்திலும் ணழ்ந் புணர்ள் ன்சன்ச நூல்ப் 
டித்ர்ள்; ப்டி ஜதிப்பிட்ர்ள் ன்று அறிணது அந்ந் இக்கி இக் 
ணஞற்றின் எரு குதிக் ருப் ணண்டும். இப்டிப்ட் ணஞட எரு 
ட்த்தில் ணழ்ந் புணர்ளின் / அறிகர்ளின் ல்விப் பின்சணிப் புப்டுத்தி 
நூல் உருணக்ம் ற்றி அறி உவும்”  (ஓ.ண.ஓண்மும், 1932:137). அந் அறில் 
ளிணச அஜயும் ச முடிக்ம். இது எருணச ல் னில், 
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ஜஞபிக்ங்ளின் முல் திப்புளின் முன்னுஞ, திப்புஞ, அணிந்துஞ முலிணற்டப் 
பிறிரு  அஜத்ல் இன்னும் கூடுல் ணல் கிக் ணய்ப்புண்டு. 

நிடண, மிழின் ஜஞபிக்ங்ள் ணரிஓயில் ணருணசணற்றுள் ரும்குதிப் 
ண்டி ஙடு உருணக்கித் ந்திருக்கிடது ன் அறிமுடிகின்டது. இங்கு 
அப்டுத்ப்ற்ட இக்ப் னுணல்ளின் ஓல்ணத் எப்பிட்டு, 
அதிலிருக்கும் ண்டிஙட்டு ணக்குச் ஓற்ப் பிரித்றிந்து, பிட இக்ப் 
னுணல்ளின் ணக்குச் ஓற்ளுன் எப்பிட்டுப் ர்க்கும்து சி ளிவுள் பிடக்க் 
கூடும். இந்நிப் ண்டி ஙட்டு உருணக் ண்ணிக் இன்னும் நீட்டித்துச் 
ஓல்லும் அல்து ண்டி ஙட்டு உருணக்ங்ள் இண சத் துணிந்து ஓல்லும் 
சூ உருணக்கித் ரும். 
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 நற்றிணையில் சமுதாச் சூறலும் ததாழில் ாந்தரும் 
SOCIAL ENVIRONMENT AND OCCUPATION IN NATTRINAI 

முசணர் ஓ.இஞஜட்சுமி 
ணர் - மிய்வுத்துட 

ணரி ஜளிர் ல்லூரி, திருச்சிஞப்ள்ளி - 18 

thangamram00@gmail.com 

Abstract: Nattrinai illustrates and depicts the way of life, habitat, family structure 
and different flourishing occupations during the sangam literature period. Moreover 
the songs emphasize the significance of childbirth and the joy it brings to the 
family especially the mother. Wide variety of words were employed to uniquely 
identify the habitat, occupations and industries of the era. Each song vividly 
describes the nuances of the profession and its intricacies. Among the professions 
which had detailed portrayals include washing, pottery, jewels, medicine, commerce 
and astrology. 

Keywords: Nattrinai, habitat, occupations, மிழ்ஜழி, ஙற்றி 

 மிழ்ஜழி ணஞற்றுப் ருஜயும் ஓம்ஜழிச் சிடப்பும் மிக்து. அம்ஜழியில் 
இக்கிங்ள் புதி ணடிணங் ணந்து ண்டு இருக்கின்டச. இன்டவும் ஓங் 
இக்கிங்ள் ன்றும் ஜட இஜயுன் ஙம் ருத்திற்கு ணம்ஓர்த்து விருந்ளிப்க் 
முடிகிடது. அந்ணயில் ‘ஙல்’ ன்னும் அஜழியுன் குறிக்ப்றும் 
ஙற்றியில் இம்றும் ஓமுச் சூல் இக்கி ஙத்டு ண்து 
இக்ட்டுஞயின் ஙக்ஜகிடது. 

குடும்ச் சூல் 

 குடும்ம் ன்னும் அஜப்பு ஓமுத்தின் ணர் ஆகும். ஆசல் ஙற்றியிலும் 
பிட இக்கிங்ளிலும் ப்டும் அஜப்பு னிக்குடும் அஜப்கும். ஙற்றியில் 
கூட்டுக்குடும்ம், ப்புக் குடும்ம் ற்றி ஓய்திள் ப்வில். ஜப்றுன் 
ணழும் னிக்குடும் அஜப்  ல்ள் சுட்டுகின்டச. ணனும் வியும் 
இந்து ணழும் இல்ட ணழ்வில் ஜப்று ன்து அணர்ளுக்கு ஜகிழ்ச்சியும் 
ருஜயும் அளித் அறிமுடிகிடது. அதுஜட்டுஜன்றி ஜப்ற்றிச எரு ஓமுக் 
ஜக் ருதிப் புட இக்கிங்ளும் சுட்டுகின்டச. வியின் ஜப்று 
ணனுக்கு ஜட்டுமின்றி அணன் சுற்டத்திற் இன்ம் த், 

 “ணஞய்  ஙடும் ஙரி 
  டும்புக் டுஞ்சூழ் ஙம்குடிக்கு உவி 
  ஙய்டு இஜக்கும் வித் திஞள்ழ் 

நதிப்பிடப்தற்து 
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  விங்குஙர் விங்க் கிந்ட் குறுகி 
  புல்ணன் ஈன்டசப் ர்ர்த்து அவ்ணpத் 
  தி அல்குல் முதுண் கித் 
  துஞ்சுதி ஜல்அம் சில்தி”   (ஙற். 370:1-7) 

ன்னும் அடிளில், ‘திருந்தி அணி உ வி  சுற்டத்ர்ள் சூ ஏம்புகின்ட 
சிடந் சூல் அந்து ஜவு ஈன்டள். அசல் ஙய்யுன் ந்து  எளிர்கின்ட 
சிறுணண்டுகி திஞண் வி ஜளில்ம் ஜம் வீசும்டித் திழ்கின்ட 
யி டுத்திருந்ள். ணன் அண ஙருங்கி, ’ஜல்லி ணகி கூந் 
உண! நீ புல்ணச ஈன்டசல் ணறு ரும் ற்று, அகி ணரிளும் 
ஜலும்ம் நிடந் அல்குக் ண்டு முதுண்கித் துயில்கின்ட’ ன்று 
கூறுணச அறிமுடிகின்டது. 

ணழிங்ள் 

 ஓங் இக்கித்தில் ஜந்ர்ளின் ணழிம் இல், ஜச, ஙர், முன்றில், முற்டம், 
குஞம், ணஞப்பு, ஜம், குடில், கூஞ ஆகி ஓற்ல் குறிப்பிப்ட்டுள்ச. 
புல்லும், ஈந்திலும் ணப்ட் குஞம்ள் னிக்குடும்ங்ளின் ணழிங் 
இம்ற்றுள்ச. துண அணஞணர் ணஓதிக்குத் க்டி ணழிங் அஜத்தும் 
ருஞ நியில் பின்ங்கிணர்ள் இற்யில் கிக்கும் ருள்க் 
ண்டும் இருப்பிங் உருணக்கியுள்சர். 

 அணற்றுள் ஜச, ‘ய்ஜச’(ஙற்.26:4) ‘டிஜச’(ஙற்.40:1) ‘ஓழுந்ண் ஜச’ 
(ஙற்.271:3) ன்றும் குறிப்பிட்டுள்சர். டிஜச, ஓழுந்ண்ஜச, ணஜச, ஙன்ஜச 
ன்ட அச்ஓற்ள் ஜக்ளின் ஓல்ணச் ஓழிப் உர்த்துகின்டச. இம்ஜசள் 
துப்பு மிகுந்ணல் விக்ள் நிஞம்பிணக் ப்டுகின்டச. 

ழில்ள்  

 ஜக்ள் ங்ள் ஓய்யும் ழி ஙம்பி இருந்சர். எவ்ணருணருக்கும் எரு 
ழில் து இருந்து. குறிஞ்சி நித்தில் குடணர், முல்நித்தில் இர், 
ஜருநித்தில் உணர், ஙய்ல் நித்தில் ஞணர் ச நி அஜப்பி நிந்சயின்றிக் 
கித்க் ண்டு ணழ்க் அஜத்சர். அந்ர், அஞஓர், அணர், இர், 
இணர், உப்பு ணணிர், உணர், யிற்றிர், ம்ர், சிர், ம்மிர், ஜர், 
கிகர், கிஜள், குடணர், குடத்திர், குறும்ர், கூத்ர், ல்ர், ஓர், ச்ஓர், 
துடிர், ர்ப்ன், நுர், ஞணர், டர், டினி, ர், ணிச்சி, புர்,  
புன்ஓய் ல்ர், பூவிப்ண்டு, துவி ஜளிர், ருஙர், ர், ஜணர், 
ஜடத்திர், ஜடணர், ஜரிர், ணசர், ழ்ப்புணர், சப்ர், சணட்டுணர், 
ணணடுர், ணணிர், ணகர், விப்ண்டிர், ணர் சப்  ழிற்பிரிவுள் 
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அக்த்தில் இருந் அறி முடிகிடது. ஜலும், அணர்ள் ஓய் ழிலின் 
அடிப்யில் அணர்ளின் ர்ள் அஜந்துள்ஜ அறிம்.   

 ண நிங்ளில் ணழ்ந் குடணர், இர், உணர், ஞணர், யிசர் ஆகிர் 
ழிலில் சிடந்து விங்கிசர். அணர்ள் ஓய் அணின் ஓய்யும் ழில், ச்சுத்ழில், 
ஙஓவுத் ழில், ஓணத் ழில், குவுத் ழில், ணிர்(ஓதிம்) ழில், ணணித் 
ழில் ஆகி ழில்ள் ஓங்ச் ஓமூப் குட்டில் ப்டுகின்டச. 

அணின் ழில் ஓய்ணர் 

  ம்மிரில் ன்ஓய் ம்மிர், ஓம்புஓய் ம்மிர் ச இருணப்டுணர். 
ன்ஓய் ம்மிர் ன்ச உருக்கி அணின்ள் ஓய்து ருணர்ள் ம்மிர் 
சப்டுணர். இச,   

  “ருங்ல் ணங் ஙளுறு புதுப்பூப் 
  ன்ஓய் ம்மின் விச டுப்”  (ஙற்.313:1-2) 

ன்னும் அடிள் சுட்டும். இணர்ள் ன்னின் ஞத் அறி உஞல்ப் 
ன்டுத்தியுள்சர். இசக் ட்க்ல் சக் குறிப்ர். ன்ஓய் ம்மிர் ஓய்யும் 
ன்சணி து அந்து ணரும் ணண்டின் ற்டம் ல் இருந் ஙற்றி 
குறிப்பிடுகிடது. 

ஓம்புஓய் ம்மிர் 

 ம்மிரில் ன் ஓய்யும் ம்மிர் ன்ட ஓம்பிசச் ஓய்யும் ம்மிரும் 
இருந்து ணந்சர். இணர்ள் ஓம்பு ன்னும் உத்ல் ச முலி ன்ச் 
ஓய்ணடு ஜண்ல் ன் ஓய்து அதில் ஓம் உருக்கி ஊற்றிப் த்திஞஜ 
ணடிணஜத்துள்சர். இற்குரி ஜண்ப் டித்துடளில் இருந்து டுத்து ணரும் 
ஓய்தி, 

  “உறுவிசக்கு அஓண உவுஇல் ம்மின் 

   றிறு பிக்கூட்டுந் துடஜல் ண்டு”   (ஙற்.363:4-5) 

ன்னும் அடிள் உர்த்துகின்டச. 

குவுத் ழில் 

 ஜண்க் ண்டு ஜண்ண்ங்ள் ஓய்ணர் குணர் ன்டக்ப்ட்சர். 
இணர்ள் ஙச்சி ஜ அணிந்து ருக்ளில் ஓன்று ஊரில் நிழும் விக் 
அறிவிக்கும் ணிச் ஓய்துள்சர். விவிற் ஊர்ஜன்டத்தில் ள் முலி லி 
அளித்லும் இணர்ளின் உரிஜத் ழில் இருந்திருக்கின்டச. 
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ஓணத் ழில் 

 ஓணத் ழில் ஓய்ணர்ப் புர் ன்றும் குறித்துள்து ஓங் இக்கிம். 
இணர்ளுள் ஆண்ப் புன் ன்றும், ண்ப் புத்தி ன்றும் குறிப்பிடுணர். 
இணர்ள் உணர்நிப் குதிளில் குழிண்டி ஆப் ஓ ய்த்துச் ஓண 
ஓய்யும் வி ஙட்ளில் அதிஜச ஆச் ஓண ஓய்து டுத்யும் 

  “ஆடுஇல் விவின் அழுங்ல் மூதூர்  
   உர் ன்ஜயின் ருங் தூண 
   ணடனில் புத்தி ல்லித் ய்ந் 
   புப் புர் ண் புன்பூங் லிங்ம்”   (ஙற். 90:1-4)  

ன்னும் டிள் உர்த்தும். 

ணிர்(ஓதிம்) ழில் 

 திர்த்யும், ஙட்ள்யும், ணித்துக் கூறுணர்ள் ணிர்ள். 
இத்ழில் ஜஞ பிற்த்தில் ஓதிக் சப்ட்து. ள்ளின் ஜற்டத்திற்கு ற் 
ஙன்ஜ, தீஜ ஆய்ந்து ஜக்ளுக்கு உர்த்தில் இப்பிரிவிசர் ஓமுத்தில் 
நிள் உவிது. ணின் த்க் ணித்துக் கூறுணப் த் திச 
அறுணக் த் ணங் அரும்புள் உர்த்துண, 

  “சூருச் சிம்பின் அருவிடிக் 
   ஞரும்பு அவிழ்ந் ணிணய் ணங்”   (ஙற்.226:1-3) 

ன்னும் அடிள் குறிப்பிடுகின்டச. 

ஜருத்துணத் ழில் 

 ஜருத்துணன் ஓங் இக்கித்தில் அடமுணசப் ற்டப்ட்டு இருக்கிடன். 
ஜருத்துண கும் ணய்ந் ஜஞத்தில் அன் உறுப்புள் எவ்ணன்றும் ஜருந்ப் 
ன்டுணது  ஜருத்துணனும் ஜற்டர் ற்றும் எப்புஞணசப் ற்டப்டுண, 

  “ஜஞம்ஓ ஜருந்தும் ள்ர் ஜந்ர் 
   உஞம்ஓச் ஓய்ர் உர்ணம் ணம்ட் 
   ன்னும் ர் ஜன்சர்” (ஙற்.1-3) 

ச ஙற்றி குறிப்பிடுகிடது. 

ணணித் ழில் 
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 மிழ்ஙட்டில் ணணிம் ன்து மிப் ங்ந்ட் இருந்து ணருகிடது. 
க் த்தில் ல் ந்து ணணிம் ஓய்து பின்பு ண்ஜற்றுமுட ணக்த்தில் 
இருந்திருக் ணண்டும். ஙம் ஜக்ளிம் புங்கி பிடகு ணணிம் அதிரித்துள்து.  

 ண்ஜற்று முடயில் ரும்லும் மீனும், உப்புஜ ஜற்றுக்குரி 
இருந்துள்ச. ஞணர்ள் உப் விவிப்ணர்வும், உஜர்ள் உப் ணங்கிச் 
ஓன்று விற்ணஞவும் இக்கிங்ள் ட்டுண அறிகிடம்.  உஜர்ள் ங்ள் ஙட்டில் 
விந் ஙல்க் டுத்து உப்பிச ணங்கிச் ஓன்டசர். இச்ஓய்தி, 

“ம்ஙட்டு விந் ணண்ஙல் ந்து 

   பிடஙட்டு உப்பின் ள் ஓற்றி 
   ஙடுஙறி எழு நிவுஜல் நீந்தி 
   அணண்உட முனிந் எக்டு பும்ர்ந்து 
   உஜர் லும்” (ஙற்.193:2-5) 

ன்ட டிள் விக்குகின்டச. ஜலும் உஜர்ள் ஏரித்தில் இல்ஜல் இம்விட்டு 
ஜறிச் ஓல்லும் இல்புணஞ இருந்துள்டு ணணித்திற்குக் ப்ப் 
ன்டுத்தியிருக்கின்டசர். ஙற்றியில் ப்ல் ‘ணங்ம்’ ன்ட ஓல்ல்  
குறிக்ப்ட்டுள்து. இச, 

  “ங் ணங்ன் குணர் ல் 
   வ்விச ஓய்ணர் ல்”  (ஙற். 189:5-6) 

ன்னும் அடிள் சுட்டும்.  

குப்புஞ 

 ஓங் இக்கித்துள் என்டச ஙற்றிப் ல்ள்ணழிப் ண்த் மிர்ம் 
குடும்ச்சூல், ணழ்விங்ள், ழில்ள் ஆகிச வ்ணறு அஜந்திருந்ச 
ன் அறிமுடிகின்டது.  

 குடும்ச்சூலில் ஜப்றின் முக்கித்துணமும் பிள் ஈன்ட வித் ணன் 
ஞட்டும் விமும் டுத்துஞக்ப் ற்றுள்து. 

 ஓங்த்தில் இல், ஜச, ஙர், முன்றில், முற்டம், குஞம், ணஞப்பு, ஜம், குடில், 
கூஞ ஆகி ஓற்ல் ணழ்விங்ள் குறிப்பிப்டுகின்டச. அணற்றுள் ஜசயின் 
ஓல்ணச் ஓழிப் உர்த் ணஜச, ஙன்ஜச, ஓழுந்ண்ஜச ன்ட ஓற்ள் 
ப் ற்றுள்ச. 

 ழில்ளில் ஓணத்ழில், அணின் ஓய்யும் ழில், குவுத் ழில், 
ணணித்ழில், ணிர்ழில், ஜருத்துணத்ழில் ஆகிச ஓங்ச் ஓமு 
அஜப்க் ட்டுண அஜந்துள்ச.           

துநின்டண 
 ணங்ஞஜன் ச்.,(.ஆ.), 1989(மு..), ஙற்றி மூமும் உஞயும், க்ர் உ. 

ண. ஓமிஙர் நூல் நிம், ஓன்ச, முற்திப்பு,. 
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 ஔசு ஓ., “ஓங் இக்கித்தில் ஓமூ நிஜயும் ழிற்சிடப்பும்”, கீற்று, 
இ இழ்,22(ஜ-2012) 

 https://keetru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19830:2012-
05-22-11-20-05&catid=1475:2012&Itemid=718  

ருதனிரநாகனார் பாடல்கள் காட்டும் 
பண்ணட லழிபாட்டு முணமகள் 

(Ancient religious rituals and performance through the marutaṉiḷanākaṉ songs) 

முசணர் .கிருஷ்மூர்த்தி 
மிழ் உவிப் ஞசிரிர் 

பிதப் ஹீர் ல்லூரி, திருச்சிஞப்ள்ளி - 620 017. 
kmtamilvendhan@gmail.com 

Abstract: The paper entitled as marutaṉiḷanākaṉ pāṭalkaḷ kāṭṭum paṇṭaiya vaḻipāṭṭu 
muṟaikaḷ (ancient religious rituals and performance through the marutaṉiḷanākaṉ 
songs) is dealing with the ancient religious rituals of the Tamil land, especially in 
the Pandya kingdom, through the songs which were composed by the 

marutaṉiḷanākaṉ as one of the classical bard of that time in the Tamil Nadu. In 
those days the people of Tamil land was worshiped both the hero stone and ghost 
and territorial gods as well. The people worship shows the rituals and beliefs of the 
Tamil land. The paper concluded the statement that the period of ancient time’s 
people who believes where the spirit of nature was in the rituals and performance 
were there. 

Keywords: Ancient Religious, Marutaṉiḷanākaṉ, ஜருனி ஙசர், ஜருத் தி 

அறிமும் 

 ஓங் இக்கிப் ல் புசவில் குறிப்பித்குந் இத்ப் றுணர் ஜருனி 
ஙசர் ன்னும் விகர் ஆணர். ஜதுஞ ஜருனிஙன் ன்றும் சி ல் திவுள் 
இணஞக் குறிப்பிடுகின்டச. லித்யில் ஜருக்லியில் அஜந்துள் அசத்துப் 
ல்யும்(35) இணர் டியுள்ல் ஜருத் திப் ல் டுணதில் இணர் 
னிச்சிடப்புப் ற்டணர் ன்று கூற்று அவ்ணவு ருத்ஜச இல் 
சம்(2007:29). இணர் ஜற்டத் திளில் அஜந்துள் ல்யும் சிடப்ண 
புசந்துள்ர். குறிப்ப் த் திப் ல்ள் துஜச ணசத்ப் றும் 
ணயில் அஜந்துள்ச சம். 

 இணர் டிசண ஓங் இக்கித்தில் 77ல்ள் இருக்கின்டச. அணற்றில் 
அத்தில் 74ல்ளும் புடத்தில் மூன்று ல்ளும் அக்ம். இணற்றில் 
அப்ல்த் திமுடயில் கீழ்க்ண்ணறு அட்ணப்டுத்ம். 

நதிப்பிடப்தற்து 
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தி / நூல் ஙற்றி குறுந் அஙனூறு லித் 

குறிஞ்சி 05 01 03 -- 

முல் 01 01 02 -- 

ஜரும் 01 -- 01 35 

ஙய்ல் 01 01 03 -- 

 04 01 14 -- 

ஜருனிஙன் டி இப்ல்ளில் வுள் / ணழிடு / ஓஜம் ர்ச 
ஓய்திள் இம்ற்றுள் ல் ஜட்டும் ஆய்வுக்கு டுத்துக்ண்டு அணற்றின்ணழிப் 
ண் மித்தில் ணழிட்டு முடள் வ்ணறு அஜந்திருந்ச ன் 
இக்ட்டுஞ விக்குகின்டது.  

ஓஜம்ஓர் ற்குறிப்புள் 

 இணரு ல்ளில் ஙடுல், வுள், ய்ணம், முருன், ஜல், ஆஜர் ஓல்ணன் 
ன்ட ஓஜம்ஓர் ஓல்ட்சிள் க் கிக்கின்டச. ஜருக்லிப் ன்றில்(28) 
ணக் வுஞயும் அடுக்கிச் ஓல்லும் முடயும் ப்டுகின்டது.  

 ஓஜச் சிந்சயின் முல் நிழ்ண இருப்து ஙடுல் ணழிகும். அச்ஓத்தின் 
விணத் ன்றி ணழிட்டுச் சிந்சக்ச முல் உருண அஜப் ஙடுல் 
ஙஜக்குத் ருகின்டது. ‘ஆவி’ ணழிடு குறித் ற் ஜனிவில் ருத்துள் ண் 
ஓங் இக்கிப் ல்ளில் குறிப்பிப்டுகின்ட ஙடுல்லுன் ருந்திப் ணது ஙஜக்கு 
விப்த் ருணகும். 

இற்ப் ருட்ளிலும் ௌதிப் ருட்ளிலும் உடந்துள் ஆவிள் ஆற்டல் 
மிகுந்ண; அண ஜனி ணழ்வுக்குக் ஞஜ அஜகின்டச சத் 
ல்ங் ஜக்ள் ஙம்பி ஆவி ணழிட்சர். இந் ஆவி ணழி 
ஓஜத்தின் ற்றுணய்… (2014:170) 

ன்ட இங்கிந்து ஜனிவில் அறிகரின் ட்ட்ப் க்ணத்ஓ ஞதி ஜற்ள் 
ட்டுகின்டர்.  

 ண் மித்தில் இந் ஆவி ணழிடு ஙடுல் ணழிண ஞவியிருந்து 
ன்ற்கு ஜருனிஙன் ல்ளில் சி ஓன்றுள் இருக்கின்டச. 
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 இற்க் ண்டு அஞ்சி ஜனின், ர்ந்து சது இசக்குழுவில் இருந்து 
இடந்து சணர்ளின் ஆவிக்கும், திர்க்குழுவில் இருந்து இடந்து சணர்ளின் 
ஆவிக்கும் அஞ்ஓத் ங்கிசன். இவ்விஞண்டு ஆவிளில் சது குழுவில் இடந்து 
சணரின் ஆவித் சக்கு ஙல்து ஓய்க்கூடி வுவும், திர்க்குழுவில் இருந்து 
இடந்துசணரின் ஆவித் சக்குக் டுல் ஓய்க்கூடி வும் ண்த் 
ங்கிசன் (2015:44).  

ஙடுல் ணழிடுள் 

 ஜருனிஙன் டி த் திப் ல்ளில் இம்ற்றுள் ஙடுற்ள் 
குறித் ஓய்திளின்ணழி, இத் ஆவி ணழிடு ண்த் மித்தில் இருந்துள்து 
ன் உஞ முடிகின்டது.  

ரும் பீடு ஜழுதி ர்றும் 
பீலி சூட்டி பிடங்குநி ஙடுல் 
ணலூன்று  ணற்றுமுச டுக்கும் 

ணருணரு குங சம் (அம்.131:10-13) 

ன்னும் அஙனூற்றுப் ற்குதி ஙடுல் அஜந்துள் குதிளில் நிவியிருந் 
அச்ஓத் ணளிக்ட்டுண இருக்கின்டது. இடந்ணர்ளின் ருன் அணர்ள் 
இடந்ற்ச ஞத்யும் அன் ருஜயும் குறிப்பிட்டு ழுப்ட்டிருக்கும் 
ஙடுற்ள், ணன் ந்து ஓல்லும் ணழியில் ப்டுகின்டச. அணற்றின் ஜல் 
ஜயிலிடகு சூட்ப்ட்டு இருப்து அக்ற்ள் அச்ஓத்தின் விண ற்ட் ணழிட்டுக்கு 
உரிசண இருக்கின்டச ன்யும் டுத்துக்ட்டுகின்டது. ணழிச்ஓல்ணருக்கு 
ற்டுகின்ட இவ்ணச்ஓத்திற்கு உணஜண அக்ற்ச் சுற்றியும் ஙப்ட்டிருக்கும் 
ணல்ள் லில் ட்ப்டுகின்டச. இவ்ணல்ள் ணறுசி ஓங் இக்கிங்ளில் 
குறிப்பிப்ட்டிருப்து ன்று இணடிணஜண அல்து முத்ச் சூஜண 
அஜந்திருக்க் கூடும். ணலின் இத்ப்குதிக்குக் கீ ஓதுஞஜச ணடிவில்  
ன்ட எரு ற்டம் அஜக்ப்ட்டிருக்கும். அற்குக் கீன் ணலின் ம்புப்குதி 
ங்குகின்டது. இவ்ணஜப்பு முட ண் ண இப்தும் சிற்றூர்ப் குதிளில் 
ஙம்  முடியும். இது ன்ட ணல்ள் ஙப்ட்டு இருப்த்ன் ஜருனிஙன் 
‘ணலூன்று ’ ன்று குறிப்பிடுகின்டர். ஙடுற்ளும் அணற்டச் சுற்றியும் இருக்கின்ட 
ணல்ளும் ச இத்ற்டம் எரு முச ன்று இருக்கின்டது ன்ட ருத்தின்ணழி, 
அந்ஙடுற்ள் ணழிக் ந்து ஓல்ணரின் ணரு ஙடுற் இருக்ம் 
ன்னும் ருத்துப் டப்டுகின்டது. 

 சக்கு அல்து சது குழுவுக்குப் சணர்ள் / திஞசணர்ளின் ஙடுற்ள் 
ய்ள் உவுகின்ட இஜ இருக்க் கூடும் ன்னும் அச்ஓத் அக் இசக்குழு 
ஜக்ள் ண்டிருந்சர். இற்கு இன்னுஜரு ஓன்ட அஙனூற்றிலிருந்து  முடியும். 
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டுங்ண் ஜடணர் ழி ஜய்த்ச 
ஜருங்கு னுணுகி முதிர் ஙடுற் 
ர்ம் ஞத் ன்று குயிழுத் 
திபு சக்ல் ஓல் ஓவு 
சறுஓல் ணம்ர் விட்சர் ழியுஞ் 
சூர்மு லிருந் ணஜம் புடவு (அம்.297:6-11) 

 ஜடணர்ள் ம்மு அம்புத் தீட்டிசல் விளிம்புள் ஜழுங்கி, ய்ள் 
நி உடகின்ட ஙடுற்ளில் உள் ழுத்துக்யும் ர்ந்து ஙக்ஜல், 
திரும்பித் திரும்பிப் ர்த் ணண்ஜ ஓல்லும்,  ணழிக்குப் புதிணர்ள் விட்டுச் 
ஓன்ட ருட்ளும் அச்ஓத்த் ருகின்ட டு’ன்கிடர் ஜருனி ஙன்.  

 இங்குப் ய்ள் நித் ங்கி ணழ்கின்ட ஙடுற்ள் ன்னும் ருளுள் 
ற் குதி ஆய்வுக்குரிகும். ஙடுற்ளில் ய்ணங்ள் அல்து ய்ள் உடகின்டச 
ன்று ண்லும், அது குறிப்பிட் இஞண்டு இசக்குழுக்ளுக்கியுள் உடணப் 
றுத்து அஜகின்டது. ஆசல், இவ்விஞண்டு குழுக்ளிலும் ஓஞ புதிணர்ளுக்கு 
அந்ஙடுற்ள் வ்வித்தில் ஙன்ஜ அல்து தீஜ ஓய்யும் ன்னும் விச ஙம்முள் 
ழுகின்டது. இந் த்ப் க்குணற்ண ‘முதிர் ஙடுல்’ ன்று அழுத்ஜக் 
கூறுகிடர் விகர். இசக்குழு ஜக்ளுக் அல்ஜல் ல்ருக்குஜ அச்ஓத்த் 
ருகின்ட ய் என்று (அல்து ) அவ்வித்தில் நித் ங்கியிருக்கின்டது ன்னும் 
ருத் ருகின்ட முடயில் ல் அஜகின்டது. சண அத் ஙடுற்ள் 
ரு, ன்ச ஓலுக்சது ன்து ஜய்வுக்குரிகும். 

 ஜற்டரு லில் ஙடுற்ளுக்கு விருப்த்துன் ஓய்ப்டும் ணழிடுள் 
சுட்ப்டுகின்டச. 

பிடிஜடிந் ன்ச குறும்ட ஜருங்கி 
சட் லும் ஙஅ ஙடுங் 
லிங் குயின்ட ல்ர் ஜண்ணி 
ஙறுணஞ ஜஞ்ஓ ளீர்ம்புடம் லி 
ணம்புண் றுத் ணர்ங ருரிணயிற் 
ஓம்பூங் ஞந் புசந் ண்ணி 
ணரிணண் ர்ப்ச் சூட்டிக் ற்ல் 
இர் (அம்.269:6-12) 

ன்ட ற்குதியில் ஙடுற்ளுக்கு, அணற்றில் ழுப்ட்டிருக்கும் ர்ள் ஜடயும்டி 
ஈஞஜச ஜஞ்ஓப் பூசியும், ஞந்ப் பூக்ச ஜயும் அணிவித்துத் ஜது புழ் 
நிக்கும்டி அணற்ட ணண்டியிருக்கிடர்ள் ன்து ரி ணருகின்டது.  
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 ஜக்ச ஙன்ஜக் ருதிக் ஞந் ஜடணர்ள் ணழிடு ஙத்திக் ண்டு, 
அந்ஙடுற்ள் அணர்ளு முன்சருது ன்றும், ஜது ஙன்ஜக்ச இடந்ணர்ள் 
ன்ல் அணர்ள் ஙத்திது ய்ண ணழிடு ன்றும் அறிம். 

 

பிட ணழிட்டு முடள் 

 ஜருனிஙனின் இப்ல்ளின்ணழிப் ண்த் மித்தில் நிவியிருந் 
ல்ஓஜ ணழிட்டு முடள் ஙஜக்குத் ரி ணருகின்டச. ஆயினும், 
திருப்ஞங்குன்டத், முருன் அசுஞசக் ன்ட ஓய்தியுன் அணர் ஜற்டரு லில் 
குறிப்பிட்டுக் ட்டுகின்டர்.  

 ண்ஞங்குன்று ன்று ண்க்த் மிர்ல் அக்ப்ற்ட 
திருப்ஞங்குன்டத்தில், அங்குக் குடிண்டிருக்கும் முருனுக்குப் ல்ணச 
ணழிடுளும் ஙற்று ணந்ச் ஓங் இக்கிங்ளின் பிட ல்ளும் சுட்டிக் 
ட்டுகின்டச. ஓன்ட, த்துப்ட்டில் என்டச திருமுருற்றுப், 

ழி ங்கி ணன்டடு விடற்டி 
ணழி ரின் டத்திப் ருன் 
சீர்திழ் சிம்ஞ் சிம்ப் டிச் 
சூஞஞ ஜளி ஞடுஞ் ஓ  (முருகு.38-41) 

ன்ட குதி, பூக்த் தூவி முருனுக்கு ஙந் ணழிட்யும் 

… ள் ஞ 
நிந்தின் ண டுங் தூங் 
யிரு ருருவி சரு ரிக் 
றுணறு ணயி சஞ்சுணஞ ஜண்டி 
வுர் ஙல்ண ஜங்க் விழிர் 
ஜமு டடிந் ஜறுவில் ற்டத் 
ய் ஙல்லிஓச் ஓவ்ணற் ஓய் (முருகு.55-61) 

ன்ட குதி, குருதிப் லியுன் முருனுக்கு ஙந் ணழிட்யும் குறிப்பிட்டுக் 
ட்டுகின்டது. அசத்துத் ஞப்பு ஜக்ளும் ணழிக்கூடி வு முருன் இருந்ன் 
ன்ற்குச் ஓன்று இண அஜகின்டச. ணச க்ணக்ங்ளும் 
ஙம்பிக்ளும் உ ஜக்ள் த்ஜக்ற்டணறு முருனுக்கு ணழிடுள் நிழ்த்திசர் 
ன் அறி முடிகின்டது. 

முடிவுஞ 

 ஜற்ண் ஓன்றுத் குத்துக் ணும்து, மித்தில் நிவி ணழிட்டு 
முடள் டிஜர்ச்சி நியில் அஜந்திருந்சண ன்தில் ம் ற்டுகின்டது 
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(2014:173). இற் ணழிடு, ஆவி ணழிடு, உயிர்ப்ற்டல் ணழிடு ன்ட ஜனிவில் 
அறிகர்ம் டிமுடள் எஞ த்தில் நிழ்ந்திருந் ஜருனிஙன் ல்ள் 
ட்டுகின்டச. னினும், என்றிலிருந்து ஜற்டன்று ன்றிவுன் அந் என்று அழிந்துவி 
ணண்டுஜன்தில் ன்ட முன்முடிவுன் அணுகும்து, இவ்ணழிட்டு முடக் 
 ணரிஓக்குள் ண்டுணஞ முடியும் ன்தும் ஙம் அறிணண்டி என்டகும். 

துநின்டண 

 ஓஞணன் ., 2015, ஓங் ம், கிக்கு திப்ம், ஓன்ச. 
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ஞத்துணசி ஙச்சிசர்க்கினிருஞயும், பீர் அச்சுக்கூம், ஓன்ச. 
 ஓல், இஞ.(உ.ஆ)., 2007, அஙனூறு, நியூ ஓஞ்சுரி புக் வுஸ், ஓன்ச. 
 க்ணத்ஓ ஞதி., 2014, திஞவி ஜனிவில், ச்சுணடு திப்ம், ஙர் 
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 …………, 2007, லித் மூமும் ஙச்சிசர்க்கினிர் உஞயும், திருஙல்ணலித் 

ன்னிந்தி ஓணசித்ந் நூற்திப்புக் ம், ஓன்ச. 
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 ஒப்பீட்டு நநாக்கில் திருக்குமளும் சுதி சதகமும் 
A comparative study of Thirukkural and Sumathisadagam 

 முசணர் சி.ஓவித்ரி 
உவிப்ஞசிரிர் 

இந்தி ஜழிள் ஜற்றும் எப்பிக்கிப் ள்ளி 
மிழ்ப் ல்க்ம், ஞ்ஓவூர் 

savithritamiluniversity@gmail.com  

Abstract: The connection of antiquity had been appeared between the Thamizh, 
Telugu society. Thereby it also reflected in the field, literature. Hence, the present 
paper aims to point out the modification occur between the two different language 
literature Thirukkural and Sumathisadagam.  

Keywords: Thamizh, Telugu, literature, சுஜதிஓம், டுல், திருணள்ளுணர், திருக்குடள்  

இந்தி இக்கித்தில் அடநூல்ளுக்குத் னிச்சிடப்பிம் உண்டு. ஜக்ள் ஙமுன் 
ணணண்டுஜன்ட சிந்சயில் அந்ந் ஜழிளில் அடநூல்ள் ப்டுகின்டச. 
மிழில் திருணள்ளுணஞல் இற்டப்ட் திருக்குடயும், லுங்கில் த்சணல் 
(கி.பி.12ஆம் நூ.) இற்டப்ற்ட சுஜதிஓம் ன்ட அடநூயும் எப்பிடுண இக்ட்டுஞ 
அஜகிடது. இவ்விரு நூல்ளின் ம், நூல் ன்றிற்ச ஞம், நூலின் 
ட்ஜப்பு, நூலில் உள் ருத்தில்ள், அக்ருத்தில் ணளிப்டுத்க் ண் 
உத்தியும் விக்ப்ட்டுள்ச. ஜலும், இரு நூல்ளிலும் ப்டும் ருத்தில் 
எற்றுஜ, ருத்தில் ணற்றுஜ, ணற்றுஜயில் எற்றுஜ, எற்றுஜயில் ணற்றுஜ, 
பிடஜழித் க்ம் ன்ட ஓய்தியும் விக்குண அஜகிடது. 

ம் 

 திருக்குடளின் ம் கி.பி.2ஆம் நூற்டண்டு அல்து கி.பி.3ஆம் நூற்டண்டின் 
க்ம் ன்ர். மிறிகர்ள் கி.மு.31 ன்று கூறுகின்டசர். சுஜதி ஓம் த்ச ன்ட 
த்ஞபூதி னும் ஜன்சசல் இற்டப்ட்கும்(சுஜதி ஓம், மிழ் ஜழிர்ப்பு:2003) 

ண 

ஓமூத்தில் ணறுள் நிழும்து நீதி நூல்ள் ன்றுகின்டச,  இவ்விரு நூல்ளும் 
ஓமு ஙல்ழுக்ங்ளுக்த் ன்றிணகும்.  ஜனின் சக்ச ணஞறுத்துக் 
ண் எழுக்முடளின் முழு ணடிணஜ அடம் ன்று கூறுணர். எழுக்க் குடவு 
ற்டும்துன் எழுக்த் நிநிறுத் ணண்டி ண ற்டுகிடது. அப்துன் 
நீதி நூல்ள் ணடிணஜக்ப்டுகின்டச. ஆ ஜக்ளுக்கு அறிவு புட்டும் வித்தில் 
உருணசணன் நீதி நூல்ள். 

ருதுள் 

நதிப்பிடப்தற்து 
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1. அடத் ந் ணயிலும் டுத்துஞக்ம் ன்ட ண்த்தில் இரு ஜழி 
புணர்ளும் ல்ணறு உத்தி ண்டுள்ர்ள். 

2. சுஜதி ஓத்தில் மிழ் ஜற்றும் ஓஜஸ்கிரு ஜழித் க்ம் உள்த் ரிகிடது. 

 நூலின் அஜப்பு முட 

 ந் எரு ப்பிச டுத்துக் ண்லும் அன் அஜப்பு முட புடம், 
அம் ன்று இரு ணப் குத்துக் ம்.  அன் அடிப்யில் இரு ஜழி அட 
நூல்ளின் புட அஜப்பிசக் கீழ்க்ணும் அட்ண ணயி டுத்துக்கூடப் 
ட்டுள்து. 

திருக்குடள் 

அடம் ருள் இன்ம் 

     குதி யிஞ. இல்ட. துடணட. ஊழி. அஞசி. அஜச். அஞணில் கூழி. யி.     ஙட்பி. குடியி. வில் ற்பில் 

அதிஞங்ள் 1-4 5-24 25-37 38 39-63 64-74 

 

  75 76 77-78 79-95 96-108 109- 
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133 

குடள் 

 

40 
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 10 250 

 

 110   10  10   20 170 130  70 180 

1.  அஞசில்  =     250 
2.  இல்டம்  = 200 
3.  ற்பில்  = 180 
4.  ஙட்பில்  = 170 
5.  குடியில்  = 130 
6.  துடணடம்  = 130 
7.  அஜச்சில்  = 110 
8.  வில்  =   70 
9. யிஞம்  =   40 
10. யில்  =   20 
11. ஊழில்  =   10 
12. அஞணில்  =   10 
13. கூழில்  =   10 
          ------------ 
 ஜத்ம்  =      1330  

ணடிணம்  

· ஈஞடி - குடட் 
· முடியில் ஙன்கு சீர்ள், இஞண்ஜடியில் மூன்று சீர்ள் 
· எவ்ணர் அதிஞத்திலும் த்துக் குடள்ள் 
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ஜற்கூறி அட்ணயின் ணயிப் புடக் ட்ஜப் ஆஞயும்ருட்டுக்  
கீழ்க்ண் விக்ங்ள் ளிவுடும். 

· திருணள்ளுணர் ந் அடத் அதிம் ணளியுறுத்திக் கூறுகிடர் ன்யும் 

· அணர் ணழ்ந் ட்த்தில் ஓமுத்தில் ந் விஓத்துக்கு அடம் அதிம் 
ணப்ட்து ன்சயும்,  

 ஜற்ணும் ருத்துக்ணிப்புப் ட்டி ணத்து ஆய்வுத் ப்புத் ரிவு 
ஓய்வும், ருதுள்ள் அஜத்துக் ள்வும் ன்டுகிடது. 

 ஜ கூறி ருத்துக்ணிப் ஆஞஜக்கிக் ண்டு ‘திருக்குடளில் இல்டம்’ 
‘திருக்குடள் ட்டும் அஞசில் சிந்சள்’ இது ன்ட  ஆய்வுத் ப்பு 
அஜத்துக் ள் இலும். 

சுஜதி ஓம் - புடக் ட்ஜப்பு 

1. ஓம் ன்டல் நூறு. சுஜதி ஓம் நூற்று ட்டுப் க்க் ண்து. 
2. ஙன்கு அடி உது. 
3. ‘ந்ம்’ ன்ட  ணல் அஜக்ப்ட்து. 
4. என்று ஜற்றும் மூன்டம் அடியில் முச்சீரும், இஞண்ணது ஜற்றும் ஙன்ணது 

அடியில் ந்து சீர்ளும் ண்து. 
5. அசத்துப் க்ளிலும் ஙன்ணது அடியில் சிச் சீர் ‘சுஜதி’ ன்று 

இருக்கும். இற்கு ‘ஜகுட்ம்’ ன்று ர். 
6. இதில் ல் குப், அதிஞப் குப் இல். 
7. ல்ளில் ஓல்ப்ட் ருத்திச ணத்துச் சி பிரிவுப் 

குக்ப்ட்ச. அச ஆஞஜக் ண்டு அட்ண 
அஜக்ப்ட்டுள்து. 

ண் ப்புள் க்ளின் ண்ள் ஜத்ம் 

1 ஙற்ருள் 67  1 

2 ஜசத்தூய்ஜ 70  1 

3 ஙன்ஜக்ள் 5,21,48,108  4 

4 அற்ன், ஓன்டன் 4,14,15,26,93  5 

5 அஞ்சுல் 31,63  2 

6 ண்புஜ 3,6,8,11,13,17,19,32,36,44,47,54,56, 

66,68,69,71,73,74,86,97,103,105 

23 

7 டுல் 29,34,41,58,85  5 

8 நீஓம் 50,51  2 
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9 மூன் 7,23  2 

10 ஓல்  இம் 25,35,39,52,53,61,75,76,96  9 

11 சிசம் 49  1 

12 இணலிஜ 22  1 

13 ஓல்ணம் 20,24,37,43,45,46,57,59,82, 106  10 

14 அறிவுஜ 1,9,10,60,65,72,91,94,98   9 

15 துஞம் 2,62,80  3 

16 துன்ம் 27  1 

17 னுஜ 33,64,77  3 

18 ஙட்புடவு 38,78,79,81  4 

19 ருள் ண்டிர் 40,42,55,83,100,101  6 

20 இன்சஓய்ஜ 16  1 

21 ஜசம் 28  1 

22 ஊழ்விச 84  1 

23 ற்புஜ 107  1 

24 ணலிஜ 87  1 

25 அஞசுஜ 88,89,90,92,95  5 

26 ல்ஜ 102  1 

27 இனிண கூடல் 99  1 

28 ஓதி 12,18,30,104,109  5 

               ஜத்ம் =              108 

அக் ட்ஜப்பு 

 அக் ட்ஜப்பு ருள் அடிப்யில் அஜந்திருப்து. இதில் நூல்ளில் 
ஓல்ப்ட் ஓய்தி டுத்துஞக்கும் நியில் ஆசிரிர்ள் ஜக்ச எரு 
ணிக் ண்டிருப்ர்ள். அசத்ன் அணுகுமுட ன்று ஓல்ப்டுகிடது. 
அந் அணுகுமுடயில்  உத்திக் ண்டிருப்ர்ள். அந் அடிப்யில்ன் 
இருஜழி நூல்ளிலும் அடக்ருத்துக்ள் டுத்துக் கூறுணற்கு ஆசிரிர்ள்  
உத்திக் ண்த் ரிகிடது. அணற்ட விரிணப் ர்க்ம். 

அணுகுமுட 
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 ந் எரு ப்புசலும் ப்ன் சக் உரி ணியில் சி 
உத்திக் ண்டு இருப்ன். அந்ணயில் இருஜழி நூல்ளின் 
அடக்ருத்துக் டுத்துஞக்கும் அணுகுமுட ஆஞய்ந்து ர்க்கும்து 
தின்மூன்று ணச உத்திக் ண்டு உள்த் ரிகின்டது. அண, 

1. அறிவுறுத்ல் 
2. எப்பிடுல் 
3. ன் கூடல் 
4. ஙர்க் கூடல் 
5. ஜடமுஜக் கூடல் 
6. ஓய்தி ணக்கிஜக் கூடல் 
7. ஓய்தி ணக்கிம் + எப்பீடு 
8. ஓய்தி ணக்கிம் + ன் 
9. அறிவுறுத்ல் + எப்பீடு 
10. எப்பீடு + ன் கூடல் 
11. ன் + அறிவுறுத்ல் 
12. ருத்திற்கு ர்பு டுத்திக் கூடல் 
13. ருத்திற்கு ர்பில்ஜல் கூடல் 

ஜற்ணும் தின்மூன்று ணச உத்தி சுஜதி ஓக்ஞர் ண்டுள்த் 
திருக்குடடு எப்பிட்டுப் ர்க்ப்டுகின்டது. 

1.அறிவுறுத்ல் 

அறிவுறுத்ல் ன்து ட் ணக்கிஜ அஜந்திருப்து. இதில் , 
, ஓய், ஓய், இரு, இருக் ன்ச ன்ட ல்ணறு ஓற்ல் 
ரு ணளிப்டுத்க் கூடி அஜகின்டச. இந் உத்தி இரு நூசிரிர்ளும் 
ண்டுள்சர். 

ஓன்று : 

விணற் ஞ்கன்றும் ன்ச ஙணற் 
ஙன்றி ண விச  (குற்டம் டில் : 9) 

(ப்தும் ன்சத் ச மிவும் உர்ண விந்து ண்ணிக் ள்க்கூது; 
ஙன்ஜ விச் ஓல்ச் சிந்திக்வும் கூது) 

appiccuvaaDu vaidyuDu 
eppuDu eDategaka paaRu eeRunu dvijuDun 
joppaDinayuura uNDumu 
coppaDakunnaTTi uura jorakumu sumati! (7) 

 (ன் ருணனும், ஙய்ணய்ப்ட்ல் ஜருந்து ருணற் ஜருத்துணனும், ணற்ட 
ஙதியும் ர்ப்சரும் இல் ஊரில் குடிட). 
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குடளில் கூது ன்ட ணர்த்யும், சுஜதி ஓத்தில் குடிட ன்ட 
ணர்த்யும் ன்டுத்தில் இண அறிவுறுத்ல் ன்ட உத்திக்குச் ஓன்டக் கூடம். 

2.எப்பிடுல் 

எப்பிடுல் உத்தி இஞண்டு ணப் பிரிக்ம். 
1. உணஜ முன்சல் கூறிப் பின்பு ருத்ச் ஓல்லுல் 
2. ருத் முன் கூறி பின்சஞ உணஜப் ன்டுத்துல் 
 

2.1.உணஜ முன்சல் கூறி பின்பு ருத் ஓல்ணது : 
அழ்ணஞத் ங்கும் நிம்த் ம்ஜ 
இழ்ணர்ப் றுத்ல்  (டயுஜ :1) 
 

இந்க் குடட்வில் முலில் உணஜச் ஓல்லி, பின்பு அடம் ஓல்ப்ட்டிருக்கிடது. 

kasugaaya kaRaci cuucina 
masalaka tana vagarugaaka madhuram bagunaa? 
pasa kalagu yuvatu lunDaga 
pasi baalala ponduvaaDu paSuvura sumathi. 

(வி பிஞ்சுக்ய்க் டித்துத் தின்டல் துணர்ப் மிகுஜன்றி இனிஜ இருக்து.  
அதுன்ட ஓ மிக் இஙங்ர் இருக், அணஞ விடுத்துப் க்குணஜற்ட 
இம்ஞ ஙடுகின்டணன் விங் ஆணன். (முன்சளில் அதிலி விணம் 
ஙந்து ணந் நிசவுகூர்கிடது) 

2.2.ருத் முன் கூறிப் பின்சஞ உணஜப் ன்டுத்துல் 

ருத் முன் கூறி அ ஜற்டரு ருடு எப்பிட்டுக் கூடல். அணது ஓய்தி 
முன்னும் எப்பீடு பின்னும் ணரும் நி. 

இனி உண இன்ச கூடல் 
னிருப்க் ய்ணர்ந் ற்று (இனி கூடல் : 10) 

(இனி ஓற்ள் ஞஜ இருக்யில், அற்கு ஜடக் டுஞ்ஓல்க் கூறுல், 
னிள் இருக்யில் த் தின்ற்கு எப்கும்) 

uttamaguNamulu niicunaku 
etteRakununa kaluganeerpu eyyeDalan taa 
ettina karagi poosina 
ittaDi bangkaara magunee yilaloo sumati! 

(அற்ர்ளுக்கு ஙற்குங்ள் அஜது. பித்க் ய்ச்சி உருக்கிசலும் 
ங்ஜகுஜ?) 
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 இஞண்டு க்ளிலும் முல்ணரி ஓய்திக் கூறும் நியிலும் இஞண்ம் ணரி 
அற்கு எப்புஜக் கூறும் ணண்மும் அஜந்துள்ல் இசக் ருத்து முன்னும், 
உணஜ பின்னும் கூறும் உத்தி சம். 

3.சக் கூடல் 

எரு குடளில் எரு ருத்ச் ஓல்லி அற்ச சயும் ஓர்த்து கூடல். இது 
இஞண்டு நூல்ளிலுஜ ன்டுத்ப்ட்டுள்ச. 

பிடர்க்கின்ச முற்ல் ஓய்யின் ஜக்கின்ச 
பிற்ல் ஜ ணரும் (இன்ச ஓய்ஜ : 9) 

(எருணன் பிடர்க்கு முன்சர் துன்ம் ஓய்ல், அணனுக்குப் பின்சர் அத்துன்ம் பிடர் 
ஓய்ஜல், ச அணசத் டிக்ண்டு ணரும்) 

Oka uuriki oka karaNam 
Oka tiirpariyaina gaaka nogi taRacu nainan 
Gakavikalu gaaka yuNDunee 
Sakalambunu koTTu vaDaka sahakamu sumathi (22) 

(எரு ஊருக்கு எரு க்குபிள், எஞணரு நிம் ணங்குணனும் இருக்ணண்டும். 
அப்டி இன்றி ர் புகுந்து அதிஞம் ஓலுத்த் ங்கிசல் ஊர் றுஜடகி, 
ல்ஜ ட்டுப் ழ்ட்டு அஜதியிந்து அல்லுறுல் இல்கும். 

4.ஙர்க் கூடல் 

ஙர்க்கூடல் சப்டுணது எரு ருத்திச ணளிப்க் கூறுல். இ 
இஞண்டு நூல்ளும் பின்ற்றியுள்ச. 

ஙன்ஜயும் தீஜயும் ஙடி ஙம்புரிந் 
ன்ஜன் ஆடும் (ரிந்து விசல் :1) 

(ஙன்ஜயும் தீஜயும் ஙன்கு ஆஞய்ந்து ர்த்து ஙன்ஜச் ஓய்து முடிக்கும் 
ன்ஜயுணச ஆட்ள் ணண்டும்) 

Iccunatee vidya raNamuna 
Joccunatee magatanambu sukaviisvarulan 
Meccunatee neerpu vaaduku 
Vaccunathee kiiDu summu vasudhanu sumatii! (11) 

(பிடருக்கு ஈண ல்வி (சக்கு ணண்டி ஙன்த் ருண ல்வி). ர்க்ம் 
புகுண ஆண்ஜ. புணஞல் ற்டப்டுண ஙல்ற்டல் ஆகும். விணங்ள் 
ட்டிசத் ரும்) 
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5.ஜடமுஜக் கூடல்  

அஃறிப் ருள்ளின் ன்ஜ ஙஞடிக் கூறிச் ஓல்ணது. இதில் 
அறிவுறுத், எப்புஜ இருக்து. ரும்லும் இது ஓய்தி ணக்கிஜண 
இருக்கும். இவ்வுத்தி திருக்குடளில் ப்ட்த் ரிவில். ஆசல் சுஜதி 
ஓத்தில் ப்டுகின்டது. அசக் ட்டும் ல் ணருஜறு: 

Kanakapu simhaasanamuna 
Sunakamunu kuurcunNDa beTTi subha lagnamunan 
Donaraga paTTamu  kaTTina 
venukaTi guNameela maanu vinaraa sumathi! (26) 

(ற்சிம்ஜஓசத்தில் சுமுகூர்த்த்தில் ங உட்ஞணத்துப் ட்ம் ட்டிசலும், ன் 
இல்ச முந் குத் விட்டுவிது. அதுத்ன் அற்ர் உர்வியில் 
அஜர்த்துணது ஆகும் ன்து ருத்து. த்ம் இல்புடி ஜனிர்ள் இருப்ர்ள்.) 

எரு ருத்திச ஙஞடிக் கூடஜல் ஜடமுஜக் கூறுணது. அணது அஃறிப் 
ருள் ணத்து அடத்க் கூறும் நி. இது ஓஜஸ்க்ரு ஜழியில் உள் 
ஹிஓத்தின் க்ஜ இருக்ம். 

6.ஓய்தி ணக்கிஜக் கூடல் 

எரு ஓய்தி இதுன் இப்டித்ன் ன்று திருத்ஜக் கூடல். இதில் உண்ஜ 
நி அப்டி ரிணரும். இந் உத்தி இரு நூல்ளிலும் ப்ட்டுள்து ன்து 
ரிணருகின்டது. 

ஓவிக்கு வில் ழ்து சிறிது 
ணயிற்றுக்கு ஈப் டும் (ள்வி : 2) 
 
karaNamu saadai yunnanu 
kari mada muDiginanu paamu karavaka yunnanu  
dhara teelu miiTakunnanu 
gara maruduga lekkagonaru gadaraa sumati ! (31) 

(க்குப்பிள் அப்வி இருந்லும், சக்கு ஜம் இல்விட்லும், ம்பு 
டிக்ஜல் இருந்லும், ள் ட்விட்லும் ஜக்ள் அணற்டப் ருட்டுத் 
ஜட்ர்ள். (ஆலின் ஜனின் ன் ணலிஜக் ட்ணண்டும்.  இல்விட்ல் பிடர் 
ளிக் ருதி இயூறு ஓய்ணர்ள்.) 

7.ஓய்தி ணக்கிம் + எப்பீடு 

எரு ஓய்தி ஙஞடிக் கூறி அச்ஓய்தியிச ஜற்டரு ருடு எப்பிடுல். 

ஜழித்லும் நீட்லும் ணண் உம் 



 இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிறாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நலம்பர் 2018  யர்:4    இதழ்:15   32 

inam:International E_Journal of Tamil Studies  UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 

November 2018, Issue:15 www.inamtamil.com                         

ழித் ழித்து விடின் (கூ எழுக்ம் : 10) 
(ஓன்டர் ழித் தீழுக்த் விட்டு விகிவிட்ல், ணத்திற்குரி 

புடக்ங்கி ஜட் அடித்ல், முடி ணர்த்லும் ணண்ம். 

daggaRa koNDemu seppeDu 
preggaDa palukulaku raaju priyuDai maRi taa 
neggu praja kaacarinjcuTa 
boggulakai kalpa taruvu boDucuTa sumati! (58) 

(க்த்தில் இருந்துண்டு புடங்கூறிக் ள்மூட்டும் அதிரி ஙந்து ஜன்சன் 
அணர்ள் ச்ஓக் ட்டுக் குடிஜக் அக்ழித்துத் தீஜபுரில் ன்து 
ணண்டுண ல்ம் ரும் ற் ஜஞத் ணட்டிக் ரிக் ஙஓப்டுத்துணது 
கும்.) 

8. ஓய்தி ணக்கிம் + ன் 

க் ஞண ஞந்துண்ணும் ஆக்மும் 
அன்சநீ ஞர்க் உ (சுற்டந் ல் : 7) 

(க், கித் உண ஜடக்ஜல் ன் இசத்க் கூவித் உண்ணும்; 
அத் ன்ஜ உணர்க், ஓல்ணங்ள் வுமுண்டு) 

Dhiirulaku cuuyu meelathi 
Saarambagu naarikeeLa salilamu bhangkin 
Gauravamunu maNi miidaTa  
Bhuumi skhaavahamu nagunu bhuviloo sumatii ! (60) 

(ஙல் அறிவுணர்ளுக்குச் ஓய் உவி ஓஞஜச (ணரினில் எருஙள் ஊற்றி) நீஞத் 
ருணது  பின்சளில் நிச்ஓஜ உவும் ருஜயும் இன்மும் கிக்கும்) 

9.அறிவுறுத்ல் + எப்பீடு 

திடசறிந்து ஓல்லு ஓல் அடனும்  
ருளும் அனினூஉங் கில் (ஓல்ணன்ஜ : 4) 

 (எருணர் ஓல் நிசப்ச் ஓல்லின் திடச அறிந்து ஓல் ணண்டும்.  அந்ச் 
ஓல் ணன்ஜயினும் சிடந்சண, அடமும் ருளும் இல்) 

Paniceeyu neDala daasiyu 
Anubhavamuna rambha mantra yaaloocanalan 
Dana bhukthi yeDala talliyu 
Nana dana kulakaanta yuNDa naguraa sumatii! (70) 

(ஜசவிசணள் ணனுக்குப் ணிவி ஓய்யும்து ணக்ரிவும், இன் 
நுர்வில் ஞம்வும், ஆஓச கூறும்து ஜந்திரிவும் உவு ரிஜறும்து 
வும் அஜந்து ணச ஜகிழ்வித்ல் ணண்டும்) 
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10.ன் + அறிவுறுத்ல் 

ணண்டின் உண்த் துடக் துடந்பின் 
ஈண்டிற்   (துடவு : 2) 

(துடண ஜற்ண்பின், இப்பிடவி அயும் இன்ங்ள் ணம்.  அணற்டப் 
டவிரும்பிசல், ணய்த் துடக்ணண்டும்) 

11. எப்பீடு + ன் கூடல் 

சுச்சுரும் ன்ல் எளிவிடும் துன்ம் 
சுச்சு ஙற்கிற் ர்க்கு (ணம் : 7) 

(தீயிலிட்டுப் ன்சச் சுச்சுப் பும்டும் அவிலும் எளிவிடுணது த் ணத்தில் 
துன்ம் ணருத்தி ணருத்தி கசம் ன்து பிடக்கும்) 

Kamalamulu niiTa baasina 
Kamalaaptuni rasmi sooki kamalina bhankin 
Tamatama nelavulu tappina 
Tama mitrulee StrulauTa tadhyamu sumati ! (28) 

(ஜஞ நீரில் இருக்கும்து ஜஞ ஜசகி சூரினின் திர்ள் ட்டுப் 
லிவுறும். அ ஜஞ நீஞ விட்டு நீங்கி நித்தில் கிந்ல் அ திர்ள் ட்டு 
ணடிப்கும். அது ன்ட த்ம் நி ழ்ந்து சல், அ ஙண்ர் 
ணர்ணர்ள். ஆலின் ம் நி ரிந்து ஙந்து ள்ணண்டும்) 

12.விச ணக்கிஜக் கூடல் 

விச ணக்கிஜக் கூறும் உத்தியிசப்  இங்ளில் இருணரும் 
ண்டுள்ர்ள். 

குறிப்பின் குறிப்புஞ ஆயின் உறுப்பினுள் 
ன்ச த்ண ண் (குறிப்றில் : 5) 

(எருணரின் முக்குறிப் ண்டு, அக்குறிப் உஞவிட்ல், எருணன் ன் 
ற்றுள் உறுப்புளுள் ண்ல் ஆகி ந்ன் ன்ச?) 

Uttama guNamulu niicuna 
ketteRaguna Kaluga neercu neyyeDalandaa 
ettinjci kaRagi poosina  
ittaDi bangaara magunee ilaloo sumati ! (14) 

(அற்ர்ளுக்கு ஙற்குங்ள் அஜது, பித்ச் ய்ச்சி உருக்கிசல் ங்ஜகுஜ?) 

13.ர்பு நியில் கூடல்  
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 ஓல் ணந் சிந்சக்கும் லில் உள் ஓய்திக்கும் ர்புடுத்திக் கூறும் 
நி. இவ்வுத்தி இரு நூல்ளிலும் ப்டுகிடது. 

  உற்டணன் தீர்ப்ன் ஜருந்துச் ஓல்ணன்ன்று 
  அப்ல்ஙற் கூற்ட ஜருந்து (ஜருந்து : 10) 
(ஙயுற்டணன், ஙய் க்கும் ஜருத்துணன், அணனின் ஜருத்துண முட, உனிருந்து 
உவுணன் ச, ஜருத்துண முட அந் ஙன்கு கூறு உள்க்கிது). 

appiccuvaaDu vaidyuDu 
eppuDu edategaka paaRu eeRunu dvijuDun 
joppaDina yuuranunDumu 
coppaDanaTTi yuura jorakumu sumathi! (7) 

(ன் ருணன், ஜருத்துணன், இயுடஜல் நீஞடும் ஆறு, அந்சன் இருக்கும் ஊஞசல் 
அங்கு ஓன்று ணழ்ண, அப்டி இல் ஊருக்குச் ஓல் ணண்ம்) 

14.ர்ற்ட நியில் கூடல் 

இவ்வுத்தி திருக்குடளில் இருப்த் ரிவில். சுஜதி ஓக்ஞர்  
இங்ளில் இவ்வுத்திக் ண்டுள்ர். 

  alluni manjci tanambunu 
gollani saahithyavidya koomalinijamun 
bolluna danjcina biyyamu 
tellani kaakulu leevu teliyura sumatii (8) 

எஞ வில் ந்து ருள்க் கூறி இண உத்தில் இல் ன்று கூறியுள்ர். 
இப்வில் ஓல்ப்ட் ந்து ருள்ளும் என்டன்று ர்ற்டண 
இருந்லும் இணற்ட உத்தில் இல் ருள்ள் ன்ட நியில் கூறியுள்ர். 

ருத்தில் எப்பீடு  

 இரு ஜழி நூசிரிர்ளும் கூறிது அடக் ருத்துக் ஆசலும், அக் 
ருத்துக் எப்பீட்டு ஆஞயும் ருட்டு அவ்ணப்பீட்டிச -   

1. ருத்திலில் எற்றுஜ 
2. ருத்திலில் ணற்றுஜ 
3. ருத்தில் எற்றுஜயில் ணற்றுஜ 
4. ருத்தில் ணற்றுஜயில் எற்றுஜ 

ன்ட ஙன்கு ப்புளின் கீழ் ஆஞப்ட்டுள்ச. அணற்றின் விக்ங்ள் கீழ் ணருஜறு:  

1.ருத்தில் எற்றுஜ 

ந்ணர் எப்பீட்ய்ண ஜற்ண்லும் அதில் ரும்ன்ஜண 
அல்து சிறுன்ஜண எற்றுஜள் ப்டுணது ன்து இல்கும். அந் 
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ணயில் திருக்குடள் ஜற்றும் சுஜதி ஓம் இரு நூல்ளிலும்  இங்ளில் என்றுட் 
ப்டுகிடச.  அணற்றில் சி - 

ப்ருள் ர்ர்ணய்க் ட்பினும் அப்ருள் 
ஜய்ப்ருள் ண்து அறிவு (அறிவுஜ : 3) 

து ‘அறிவு’ ன்ற்கு ணள்ளுணர் ஓன்ச இந்க் ருத் சுஜதி ஓக்ஞரும் - 

Vinadagu nevvaru ceppina 
Vinainantanee veega paDaka vivarimpadagun 
Kani kalla nijamu talisina 
manujuDepoo niitiparuDu mahiloo sumati!  

(ர் ன்ச ஓன்சலும் ட்டு, சிசம் ள்ஜல் ஙன்கு ஆஞய்ந்து உண்ஜ து, 
ய் து ன்று ண்ணிப் ர்த்து அற்குத் க் ஙப்ணச அறிவுணன்)  

இதில் சிறு ணறுடு ன்சணன்டல் ணள்ளுணர் ‘அறிவு’ ன்று ருத்ச் 
ஓன்ச சுஜதி ஓக்ஞர் ‘அறிவுணன்’ ன்று உர்திப் 
ன்டுத்தியுள்ர். இருப்பினும் ‘உண்ஜ அறில்’ ன்ட ருத் இருணரும் எஞ 
விஜண கூறியுள்ர் சம். 

2.ருத்தில் ணற்றுஜ 

இரு ஜழி நூல்ளிலுஜ கூடப்ட்டுள் ஓதிச் சிந்ச ஜற்றும் ருள் ண்டிர் 
விஓத்தில் இருஜழி ஆஓன்ளிலும் ருத்து ணறுடு ரிகிடது. ணள்ளுணர் ந் எரு 
விலும் ஓதிப்ஞப் ன்டுத்தித் ரிவில். துநியில் ஜட்டுஜ 
கூறிச் ஓன்றுள்ர். இணர் ‘ருஜ’ ன்ட அதிஞத்தில் ‘ஓதி’ ன்ட ஓல்ப் 
ன்டுத்ஜல் அசத்து உயிர்ள் ன்றும், ஜல்நி, கீழ் நி ன்றும், ரிர் 
சிறிர் ன்றும் ஓற்ப் ன்டுத்தியுள்ர்.  

ஓன்று:- 

 ஜலிருந்தும் ஜல்ர் ஜல்ர் கீழிருந்தும் 
 கீழில்ர் கீல் ணர் ( ருஜ : 3) 

(ஜல்நியில் இருப்பினும் ஜன்ஜப் ண்பிணர் ஜசணர் அல்ர்.  கீழ் நியில் 
இருப்பினும் கீழ்ஜப் ண்பிணர் கீசணஞல்ர்) 

 இக்குடளில் ணள்ளுணர் ங்யும் ஓதிப்ஞக் குறிப்பிவில். ஜட ஜர், 
கீர் ன்ட ஓற் அசத்துச் ஓதியிசஞயும் துநியில் ணத்து கூறித் 
ரிகிடது. ஆல் ன் குடள் ‘உப் துஜட’ ன்டக்ப் ற்டது. 

 சுஜதி ஓக்ஞர் ரும்ச க்ளில்  இங்ளில் ஓதிப்ஞக் 
கூறியுள் அறிமுடிகிடது. குறிப் பிஞஜர்(7), குணர்(12), ணர்(18), ப்பு 
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(ஓட்டிர்), டர், ற்ல்ர், அம்ட்ன்(104), ணஓஞபு ஔதி(109) ன்று ஓதிப் 
ர்ப் ன்டுத்தியுள்ர். ஓன்றுக்கு என்று - 

அஞஓன் ன்ணன் ர்ஞடு ஙட்புக் ள்க் கூது ன்க் குறிக்கும் எரு  - 

 mee lenjcani maalinyuni 
maalalu agasaalavaani mangali hitugaa 
neelina narapati raajyamu 
neela galasi poovu gaani negadu sumati ! (104) 

(ஙன்ஜ ண்ணன், டர், ற்ல்ன், அம்ட்ன் இணர்டு ஙட்புக் 
ண் அஞஓனின் ஞஜ்ஜிம் ஜண்டு ஜண்கி விடுஜ அன்றிச் சிடந்து விங்து). 

 ஜற்ண் வில் சுஜதி ஓக்ஞர் ஙன்ஜக் ருணசடு ஓர்த்து மூன்று 
ஓதியிசஞயும் குறிப்பிட்டுள்ர்.  ணள்ளுணத்திற்கு ஜட ஓதிப்ர்ப் ன்டுத்தி 
நியில் ணள்ளுணரில் இருந்து சுஜதி ஓக்ஞர் ணறுட்டு நிற்கின்டர். ஆ இது 
ணற்றுஜ ன்று கூடம். ஜலும் திருணள்ளுணர் த்தில் ஓதிப் குடு இல்ஜல் 
இருந்திருக்ம். ஆசல் சுஜதி ஓக்க்ஞர் த்தில் ஓதிப் ற்றி சிந்ச மி 
அதிஜண உள் சுஜதி ஓத்தின் ணயி அறி முடிகிடது. 

3.எற்றுஜயில் ணற்றுஜ 

ப்பிக்கிங் எப்ய்வு ஓய்யும் நியில் இருநூல்ளுக்கி ருத்து 
எற்றுஜ இருப்பினும், அக்ருத்துக் டுத்துஞக்கும் ங்கில் ணற்றுஜள் இருக்க் 
கூடும். அந்நியில் சி ருத்துள் இருஜழி ஆஓன்ளுக்கி என்றுட்டு 
இருந்லும், அக்ருத்துக் டுத்துக்கூறும் ணயில் இருணருக்கும் இயில் 
ணற்றுஜ ப்டுகிடது சம். ஓன்ட - 

ஈன்ட ழுதும் ரிதுணக்கும் ன்ஜசச்  
ஓன்டன் சக்ட் ய் (ஜக்ட்று : 9) 
 
Putroosahamu tanDriki  
putruDu janminjcinapuDe puTTadu, janulaa 
putruni kanukoni pogaDaga 
putrootsaahamu naaDu pondura sumatii ! (108)  

(விணத்துன் கூடி ந்க்கு ஜன் பிடந் ஜத்திஞத்தி ஜகிழ்ச்சி கிட்து.  அந் 
ஜசப் ர்த்து ஜக்ள் அணன் குங் ஜச்சி, ற்றி புழும்துன் ந்க்கு 
ஜன் பிடந் ஜகிழ்ச்சி கிக்கும்) 

ணள்ளுணர் ய் ன்று ஓன்ச சுஜதி ஓக்ஞர் ந் ன்று 
ஓல்லியிருக்கிடர். இருணரும் எஞ ருத்திசச் ஓல் ணந்லும் ன் கிட்டுணதில் 
ருக்கு ஜகிழ்ச்சி ன்தில் இருணரும் ணறுடுகின்டசர். ணள்ளுணர், 
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ந் ஜற்ற்றும் ஙன்றி அணத்து 
முந்தி இருப்ச் ஓல் (ஜக்ட்று : 7) 

(ந் ன் ஜனுக்குச் ஓய்யும் ஙன்ஜணது, ஓன்டர் அணக்த்துள் அம்ஜச 
முன்ஜ ணய்ந்ணச இம்டச் ஓய்கும்) 

ன்று கூறி இந்க் குடளின் அடிப்யில் சுஜதி ஓம் ந் ன்று கூறியிருக்ம். 

4.ணற்றுஜயில் எற்றுஜ 

இருஜழி நூல்யும் ஆஞய்ந்து ர்க்கும்து மிக் குடணச 
ண்ணிக்யில் ருத்தில் ணறுட்டு இருந்லும் அடத் விங்ணக்கும் நியில் 
இருணரும் எஞ உணஜக் ண்டுள்ர்ள் ன்து குறிப்பித்க்து.  அத்கு 
க்ள் - 

இனி உண இன்ச கூடல் 
னியிருப்க் ய்ணர்ந் ற்று (இனிண கூடல் :10) 
 
kasugaaya kaRaci cuucina 
masalaka tanavagaru madhuram bagunaa? 
vasa galugu yuvatu lunDaga 
pasibaalala pondh vaaDu pas’uvura sumathi ! (32) 

(வி பிஞ்சுக்ய்க் டித்துத் தின்டல் துணர்ப் மிகுஜன்றி இனிஜ இருக்து.  
அது ன்ட ஓமிக் இஙங்ர் இருக் அணர் விடுத்து க்குணஜற்ட 
இம்ஞ ஙடுகின்டணன் விங் ஆணன்) 

 ஜற்கூறி இருணரின் க்ளிலுஜ ருத்து ணறுட்டு இருக்கிடது. ணள்ளுணர் இனி 
ஓற்ள், தீ ஓற்ள் ன்று இருணச் ஓற்ப் ற்றிப் சுகிடர். லுங்கு வி 
சிறுமியும், ணது ணந் ன்னிஞயும் ற்றியும் சுகிடர். இருணரும் ஓல் ணந் 
ஓய்தி ணடசலும் இருணரும் ம் ருத்துக் விங்ணக் டுத்துக்ண் 
உணஜள் என்டண அஜந்துள்ச. ணள்ளுணர் ய், னி ணரிஓ தீ ஓற்ள், 
இனிஜச ஓற்ளுக்கும் உணஜப்டுத்தியுள்ர். அ உணஜத் லுங்கு வி 
சிறுமிளுக்குக் யும், ணது ணந் ன்னிருக்குக் னியும் எப்புஜப்டுத்திக் 
ட்டியுள்ர். இந் இத்தில் ணள்ளுணர் ஓன்ச ருத்து உள்ளுட உணஜ டுத்துக் 
ண்ல் சுஜதி ஓம் கூறி ணள்ளுணர் உள்ளுட உணஜச் ஓல்லி 
இருக்ம் ன்று ண்ம். 

து ஜளிர் 

 துஜளிஞப் ற்றி இருணரும் கூறியிருந்லும் ணள்ளுணர் 10க்ளிலும், சுஜதி 
ஓஞர் ந்து (40,55,83,100,101) க்ளிலும் கூறிச் ஓன்றுள்ர். துஜளிரின் 
ண்புள், அணர்ல் உண்கும் தீஜள், துஜளிஞ ஙடிச் ஓல்ணரின் ண்புள், 
அணர்ளுக்கு ற்டும் தீ விவுள், துஜளிரிம் ஓல்ணரின் ண்புள் 
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ன்டணற்டயும், ஜலும் ஓம், ய் ன்டணற்றுக்கு அணர் எப்புஜப்டுத்திக் 
கூறும் நியும் ணள்ளுணர் க்ளில் ரிகிடது. 

லுங்குப் புணர்  துஜளிஞப் ற்றி ந்து க்ளில் ஓல்லி இருந்லும், 
அப்க்ளில் அணர்ளின் அன்பு, ஓத்திம் ன்ட ண்புள் ப்டிப்ட்ண 
ன்யும், அணர்ளுக்குள் ருஓ ற்றியும் உணஜடு டுத்துக் 
கூறியுள்ர். எரு வில் ஜட்டும் துஜளிஞ உணஜக்குப் ன்டுத்தியுள்ர். இது 
ன்று துஜளிஞ உணஜக்குப் ன்டுத்திக் குடளில் முடிவில். 

துண இருஜழிப் புணர்ளும் துஜளிஞ ஙம்து ன்ட 
ருத்திச முன்ணத்துள்ர்ள். 

ஜழிர்ப்பும் ழுணல்ளும் 

இருஜழி நூல்யும் ஆஞய்ந்து ர்க்கும்து திருக்குடளின் அஜப்பு 
முட உற்றுஙக்கும்து அந்நூலுக்கு முன் ஓம்ஜச இக்கி ணம் 
இருந்திருக்க்கூடும் ன்ட ண்ம் ன்றுகிடது. ருத்துக்ளின் ணளிப்டு, ளிவு, 
எழுங்குமுட இணல்ம் அணற்றுக்குக் ஞங்கின்டச.  அப்டி இருக்கும்து 
ணள்ளுணர் சக்கு முன் உள் நூல்ப் பின்ற்றியும், அல்து முன்சர்ளின் அடக் 
ருத்துக்க் ட் இந்நூ அஜத்திருக்ம் ன்ட ண்ப்டு ன்றுகிடது.  

ஆசல், லுங்கு நூச சுஜதி ஓத்தில் ஆசிரிர் ஓஜஸ்கிருதில் உள் நீதி 
நூல்ச ஹிஓம் ஜற்றும் ஓக்கினின் நீதிஜலிவிசயும்  இங்ளில் 
பின்ற்றியுள்ர் ன்ற்குச் ஓன்றுள்  உள்ச. த்ச ஹிஓத்தில் உள் 
சுத் அப்டி லுங்கு ஜழியில் ஜழிர்த்துள்ர் சம். ஓன்று - 

Tatra mitra na vastavyam yatranaasti catushTayam 
RuNadaataa ca vaidyaSca Srootriya: sujalaanadii (hitoo : 116) 

(ஙண்ச! ன் ருணன், ஜருத்துணன், ணம் அறிந் ண்டின், ஙல் நீர் உள் ஙதி - 
இண ஙன்கும் ந் இத்தில் இல் அங் குடிட!) 

இ அடத் ஓக்கினும் கூறியுள்ர். அது ன்சணன்டல் - ‘ஓல்ணந்ன், 
கனி, ன் ஜக்க் க்கும் அஞஓன், நீர் ணஓதி ஜட்டுஜல்ஜல் ஜருத்துணரும் இல் 
ஊர் எரு ஙள் கூ குடிடத் குந்து அல்’ ன்டர். ஓக்கினின் அர்த்ஓத்திஞமும், 
ஹிஓத்ப் ண எத் ருத்து உ இருப்பினும் ஓக்கின் 
ர்ப்சருக்குப் தி கனியும், கூடு அஞஓசயும் ஓர்த்துள்ர்.  இற்குக் 
ஞம் ஓக்கின் பிஞஜச இருப்பினும் அணர் அறிணத்ன் ஙம்புகிடர். அது 
ஜட்டுஜல், ஞஞஓனுக்குச் சிடந் ஆஓஞய் இருந்த் ன்சண ஊஞன்டல் 
அஞஓனும் இருக்ணண்டும் ன்று ஓல்லி இருக்ம். ஆசல் த்ச ஹிஓத்தில் 
உள் இது ர்ச சுத் ஜட்டுஜ லுங்கில் ஜழிர்த்திருக்ம். அந்ப் 
 -    
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 appiccuvaaDu, vaidyuDu 
eppuDu eDategaka paaRuneeRunu dvijuDun 
joppaDina yuura yuNDumu 
joppaDakunnaTTi yuura jorakumu sumati! (7) 

அன் அடிப்யில் நீதி ஜவும் ஓல்ம், பிடர் டுத்துஞத் 
ருத்துக்யும் டுத்துக் கூடம் ன்து ளிணகிடது.  

ழுணல் 

 சுஜதி ஓக்ஞர்  இங்ளில் ஹிஓத்யும், ஓக்கினின் 
நீதிஜலிணயும் ழுவிப் ல்ள் அஜத்துள்ர் ன்ற்குச் ஓன்ட 
ஹிஓத்தில் ‘இல்ள்’ ப்டி இருக் ணண்டும் ன்ற்குச் ஓன்ச சும் - 

Kaaryeeshu mantri, karaNeeshu daasi, ruupeeshu lakshmii:, Kshamayaa dharitri,  
sneeheeshu maataa, sayaneeshu veSyaa satkarmanaarii (hitoopadeesam) 
 ஆஓச கூறுணதில் ஜந்திரிவும், ணிவி ஓய்ணதில் ணக்ரிவும், 
ணடிணத்தில் ஜட்சுமி ன்றும், றுஜயில் பூமிப் வும், அன்பு ட்டுணதில் 
வும், டுக் அடயில் விஜவும் இருப்ணள் ஙல் இல்ள் ன்று 
ஹிஓம் கூறுகிடது. இச அப்டி ழுவி சுஜதி ஓக்ஞர் இற்றி ல் 
பின்ணருஜறு - 

paniceeyuneDa daasiyu 
anubhavamuna rambha mantri yaaloocanalan 
tanabhukthi yeDala talliyu 
nana tanakula kaanta yuNa naguraa sumatii (70) 

(ணிவி ஓய்யும்து ணிப்ண்வும், அனுணத்தில் ஞம்வும், ஓச 
கூறுணதில் ஜந்திரிவும், உவு ரிஜறும்து வும் குப்ண் ன்ணள் 
ஓல்ணண்டும்.) 

 ணடிணம், றுஜ, அன்பு இப்ண்புத் விஞ ஹிஓத்தில் ஓல்ப்ட் 
ஜற்ட விஓங்யும் ஓர்த்துக் கூறியுள்ர். 

சுஜதி ஓக்ஞர் ஓக்கிஞயும் பின்ற்றியுள்ர் ன்ற்குச் ஓன்று - 

 dhanamu leeni vaanini veeSya, tanaraleeni 
reeni prajalunu, palamulu leeniceTlu  
pakshulunu, tinna yiNTanee paakulaaDa 
kuNDa atithulu veegameviDuvavalayu (2-16) 

(மில்ணச விஜளும், ல்வியுற்ட அஞஓச ஜக்ளும், ங்ள் அற்ட 
ஜஞத்திசப் டணளும், உண் வீட் விருந்திசரும் உசடி விட்டுவி ணண்டும்.) 

ன்ட வின் ருத்ஜப்பிசப் பின்ற்றி சுஜதி ஓம் குறிப்பிட்டுள் ல் - 
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akkaraku raani cuTTamu 
mrokkina varamiini veelpu, mooharamuna taa 
nekkina baarani kurramu 
grakkuna viDuvanhka valayu gadaraa sumathii ! (2) 

இப்ல் ஓக்கிசப் பின்ற்றி அ உத்தியில் உத்தில் புடந்ள் ணண்டி 
ஓய்திள் ஙன்கிசத் குத்துக் கூறியுள்து. 

 திருக்குடள் உப் புழ்ற்ட நீதிநூகும். இது ஜழிர்ப்பு நூல் அன்று. 
சுப் ண்ப்டுகின்ட திருக்குடளின்மீது ஜனுஸ்ம்ருதி, ஓக்கிரின் 
அர்த்ஓத்திஞம், ஜந்னின் நீதி ஓத்திஞம் ன்ட ஓஜஸ்கிருப் ப்புளின் க்ம் 
இருக்கிடது ன்தும், திருணள்ளுணர் ஓஜஸ்கிரு ஜழி அபிஜனி ன்தும் சி 
ஆய்ணர்ளின் ண்ஜ உள்து(சி.ஆர்.ஓர்ஜ, 1993:57). து ப்டியிருந்லும் உ 
நிழ்வுள் அசத்யும் என்ட முக்ல் அடியில் சுருக்கி ஓன்ச வித்ர் ணள்ளுணர். 
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 சங்க இயக்கித்தில் உல், உயக்ணகயின் பன்பாடு 
Mortar and pestle are still employed in parts of Tamil Classical Literature 

முசணர் சு.ச்சிம்ஜள் 
மிழ் உவிப்ஞசிரிர் 

ஜசன்ஜணிம் சுந்ஞசர் ல்க்ம் 
திருஙல்ணலி, spetchi29@gmail.com 

Abstract: The peripheral world around us is meaningful for our everyday life with 
numerous innumerable contaminations with us. This means that there is no "world 
without material". How is this article written under the title "Furnace and Crane in 
Sangam Literature"? How are the fiberglass factories produced? What are they 
used for? That is to understand both the old and the living people's lives. 

Keywords: Sangam Literature, fiberglass factories, உஞல், உக் 

முன்னுஞ 

 ண்டு ன்து ண்டுல் ன்ட ஓல்லிலிருந்து ன்றி ணக்கும். ஜனின் 
ஓய்யும் எவ்ணரு ஓலிலும் ண்டு ன்து ஜடந்திருக்கிடது. அது அனிச்ஓச் 
ஓ, த்ஜக்ச சூழ்நி ற்டும்து, ஜனிரிமிருந்து ச ணளிப்டுகிடது. 
இப்ண்டு எவ்ணர் இசம், ஓமூம், ஜழி ஓர்ந்து சி சிடப்புப் ண்புக் ண்டு 
அஜகின்டது. எரு ஓமூத்தின் ண்ட்டிசப்  ணழிளில் ரிந்து ள்ம். 
ஜக்ளிம் ஜற்ள்ப்டும் ப்ணி, ல்ணட்டுள், அஞசு ஆணங்ள், இக்கிங்ள், 
ல்லில் ஆய்வுளின் மூம் கிக்கும் புங்குருட்ள் ன்டணற்ட 
அடிப்க் ண்டு எரு ஓமூப் ண்ட்டிசக் ட்ஜக் முடியும். அவ்ணயில் 
ஓங் இக்கிங்ளில் யின்று ணரும் புங்குருட்ச உஞயும் உக்யும் 
அடிப்க் ண்டு ஓங்ப் ண்ட்டிசக் ட்ஜப் ஙக்ஜக் 
ண்டு அஜகின்டது இக்ட்டுஞ. இப்ருள்ஓர் ண்ட்டின் மூம் ஓங் 
இக்கித்தில் உஞலும் உக்யும் ன்ட புங்குருள்ள் வ்ணறு உற்த்தி 
ஓய்ப்டுகின்டச?  வ்ணறு ற்ப் ன்டுத்ப்டுகின்டச ன்ட இஞண்டு 
நிப் புரிந்துண்ல் புங்குருள் ண்ட் முழுணதுஜப் புரிந்துள் 
இலும் ன்ட ஙக்கில் இக்ட்டுஞ அஜப் ற்றுள்து. 

ருள்ஓர் ண்டு 

 ருள்ஓர் ண்ட்டில் முன்ஜ றுண புங்குருட்கும். 
ருட்க் ண்டு மீட்டுக்ப்டும் ஜக்ளின் ண்ட் ணளிக்ண்டுணஞ 
முடியும். அத் ண் ருள்ஓர் ண்கும். ண்ட்ப் ருள்ஓர் 
ண்டு(Material Culture), ருள்ஓஞப் ண்டு(Nomaterial Culture) ன்று 

நதிப்பிடப்தற்து 
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இருணப் பிரிக்கின்டசா். ஜக்ள் அணஞணா் ணளுக்ச் ஓய்துள்ளும் 
அசத்து ணச ன்ட்டுப் ருட்ளும் ருள்ஓர் ண்ட்டில் அங்கும். 
இந்திஞங்ள், ருவிள், ஜஞச்ஓஜன்ள், வீட்டுப்ருட்ள், உள், அணின்ள், 
அங்ஞப் ருட்ள், ப்ருட்ள், ணழிட்டுப் ருட்ள், ட்ங்ள், 
க்குணஞத்துச் ஓசங்ள், ஓள், ணண் நிங்ள், ழுதுல், அகுப் 
ருட்ள், ர்க்ருவிள் ன்ட ண்ற்ட ருட்ள் ருள்ஓர் ண்ட்ச் 
ஓா்ந்ண. எரு ண்ட்ச் ஓா்ந் ருட்ள் அற்ன்று ருயும் 
ன்ட்யும் நிக் ண்டு அப்ண்ட்டி நிற்றிருக்கும். 

 ருள்ஓர் ண்ட்டில் இம்றும் அசத்துப் ருட்ளும் புங்கு 
ருட்கும். புங்குருட்ள் ன்ண ஜனி ணழ்ணடு மி ஙருங்கி 
ா்புண. ஜற்டத்திற்ற்ப் புங்குருட் ஜற்றி ணடிணஜத்துக் 
ள்கிடம். இவ்ணறு ஜற்றுணது புங்குருட் ஜட்டுஜல் அனூ ணரும் 
ண்ட்யும் ஓா்த்துத்ன் ஜற்றி உருணக்குகிடம். 

 புங்குருட்ள் ஜனின் ணக் ஜனிசல் உருணக்ப்ட்ண. சண, 
ண்ட்டில் ருளின் ண நீடிக்கும் ணஞ ருளும் ண்ட்டி 
நித்திருக்கும். சண புங்குருயும் ண்ட்யும் னித்னி பிரித்றிணது 
டிசம். எரு ஙத்தின் இரு க்ங்ப் ன்று ருளும் ண்டும் அஜகின்டச. 
புங்குருட்ள் மீது ஜனின் ன் ருத்துள், விழுமிங்ள், ஜதிப்பீடுள் இணற்ட 
ற்றிப் ர்க்கும்து ருள் ண்டு ஓர்ந் ஜற்டம் றுகிடது. 
இப்புங்குருட்ச் ஓஞ ஙட்ளில் எரு ன்ட்டிலும், ஓங்கில் சூலில் 
ணடரு ன்ட்டிலும் ளுகின்டசா். ஓன்ட, ஜஞ்ஓள் யிறு ன்து யில் 
ட்டும்து ப்புக் யிடவும் ழுத்தில் அணியும்து லி ன்றும் ன்ட்டில் 
ன்டுத்ப்டுகிடது. இற்கு மிச் சுருங்கி விக்ஜ க்ணத்ஓஞதி ண்ட்டின் 
ண்டி விங்குண புங்குருட்ள் ன்று கூறுகின்டர். 

 ஆதி ஜனின் முன்முலில் ல்க் ண்டு சக்குத் ணச 
ருள்ச் ஓய்து ண்ன். ல்த் ா்ந்து இற் ஓர்ந் ருட்ப் 
க்ப்டுத்திசன். முக்கிஜ ஜஞங் அறுத்துப் புங்குருட்ள் ஓய் 
ஆஞம்பித்ன். இக்த்த்ன் ஆஞய்ச்சி அறிகா்ள் ற்ம் ன்டர்ள். 
சிந்துஓஜணளி ஜக்ளிம் உஞல், ண்ணா் ளிக்கும் த்திஞங்ள் குணள் அசத்துஜ 
ஜஞங்ல் இருந்துள்ச. 

உஞலின் அஜப்பு 

 ற்ன்றி உஞல் லும் யுது (புடம்.152,3-4) ச உஞல் ன்ட 
ல் உது (தி.43,3-4, குறு.232,4, லி.13-6) ன்று உஞலின் அஜப்பு ஓங் 
இக்கித்தில் திவு ஓய்ப்ட்டுள்து. இவ்வுஞலில் சிறி உஞல், ரி உஞல் ன்ட்டில் 

இருந்துள் “சிறி உஞல் பிடியின் முந் எக்கும்” (ரு.53,54) ன்று கூறுகிடது.  
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ட உஞல் 

 குறிஞ்சி நித்தில் புலிக் ன்ட சயின் ஜருப்பிசலும் ஓந்ச ஜஞத்திசலும் 
ஓய் உக்ல் ணசத்ப் டகி உஞலி இட்டுத் வியும் ழியும் 
குற்றியுள்சர்(லி.43,2-4). திஞப் டளில் குவித்து ணத்டு குழி அஜத்துக் 
குற்றியுள்சா்.   

ஓந்ச ஜஞ உஞல் 

 குறிஞ்சிக்லியில் வி திசப்புசத்தில் முற்றித் ழ்ந் திஞ உருவி 
ஓந்சஜஞத்ல் ஓய்ப்ற்ட உஞலி ய்து, சக்ம்ல் ஆச உக் 
ன்னித்தும், நின்னித்தும் உர்த்திக் குற்றிநின்று ஜருந்தில் ஙச் ஓய்ணனு 
ன் ருகின்ட ஜ ணழ்த்தி ஙம் ஙம் ருத்திற்கு ணண்டிணடல்ம் அத்துப் 
க் ணம் ன்று ழியுன் உன்ட்ள். அக்த்தில் உக்ப்ட்டுப் டும் 
ணக்ம் இருந்யும், ஓந்ச உஞல், ந்ம் உக் ன்டுத்ப் ற்டஜயும் 

இவ்விக்கிம் ஓன்று ர்கின்டது. இச  “முணர் ஓந்துஞல் முத்ர் ஜருப்பின்   

 ணஓல் உக் ணயின்ணயின் ஏச்சிப்”    (68) 

னும் அடிள் அக்த்தில் உஞல் உக் ப்ருட்ல் ன்டுத்ப் ற்டது 
ன்த் ரிவிக்கின்டச. 

நி உஞல் 

 முல் நித்தில் ணன்பு இருக்யில் ஜன்டத்தின் விஜஞத்தின் நிலு 
முற்டத்தில் ண்டி நிவுஞலில் புல்ரிசிச் ஓரிந்து ணயிஞம் ய்ந் (ன்சல்) 
உக்ல் குற்றி ணய்முறிந் ச இந் அடுப்பில் ணத்து ஆக்கி ஓற்ட 
ணடி ஊன் புழுக்டு க்கியில் குவித்து உண் திணக் ம். முல் நி 
ஜக்ள் முற்டத்தில் ண்ப்ட் நி உஞலில் னிங்க் குற்றியுள்சர். ஓங் 
த்தில் முல் நி ஜக்ள்  நி உஞயும், குறிஞ்சி நி ஜக்ள் ட உஞல், 
ஓந்சஜஞ உஞயும் ன்டுத்தியுள்சா் ன்ப்  ல் மூம் அறி முடிகிடது. 

உஞலில் இடிக்ப்ட் ருட்ள் 

 ஓங் இக்கித்தில் உஞலில் இடிக்ப்ட் ருள்ள் ணண்ஙல், அணல் (தி.29,1-
2), திச (புடம்.328,3), அரிசி (அம்.393,5-11), ணசஙல் (லி.43.1-7),(புடம்.159,15-19), 
மூங்கில் ஙல் (லி.41.1-4), மிகு (தி.41.20-21), றும்பு ஈட்டி ஙல் (ரு.95,97,100), 
ணலில் விந் ஙற்திர், ணஞரிசி (அம்.393.3.8-11), சி அணல் (குறுந்.238.1-3), 
புல்ரிசி (ரு.94-97), முற்றி ழ்ந் திசக் திர் (லி.40.3-7), உர்ந்திச 
(புடம்.333.9-13),  ஞ ஙல் (ஜது.286-288 ), ணஞகு (373), மிகு (தி.20,21),   குறிஞ்சி 
நி ட உஞலில், உா்ந் ணஞகு, அணல் திச, ஞஙல், டுகு, ணச ஙல், 
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ஜஙல், இடித்து உணவும் விருந்ம்லும் ஓய்துள்சர். முல்நி உஞலில் ணஞகு, 
ஙல் யிற்றிர் அளிக்கும் புல்ரிசி, ணஞகு, அரிசி ன்டணற்ட உஞலில் குற்றியுள்சர். 
ஜளிர் ணள்ப்ட்டுப் டிக்ண்டு திச குற்றுணர் (ஜ.342) உஞல் இடிக்கும் 
ண்ச, குறுந்டி ஜளிர் (புதுஜப் ண்) (அம்.141.16-21), இர் 
(அம்.393.8,10-16), ஜரு நித்தில் உள் சிறு ண்ள் (அம்.286.1-5), எண்டி 
ஜளிர் (குறு.238.1-3),  வி  ழி ஆகிர் னிங்க் குற்றும்து நித் 
ணசயும் (லி.41.1-4), முருசயும் குடியிசர் ருஜயும் ஜருந்தில் ஙய் 
ஓய்ணனு ஜயும், ணசம் ய்வித் ஜயும்(லி.40.3-7)  டுகின்டசா். 

ஜஞத் திரி  

 (ணஞஞக்கும் ந்திஞம்) முல் நிஜக்ள் உடயும் இல்லின் முன், சயின் 
 எத் திரிஜஞம் - ணஞகு திரி - ஙட்டு நிற்கும் ந்ா் இருக்கும் (ரு.185-187). 
ா்க்ல் ஜ அறுத்துக்ண்டு ஏடும் எலி, சுலும் திரிஜஞத்திரியின் எலி 
எக்கும் (அம்.224,13-14) ஜசக்கித்தி, ஜக் ய்ந் ணல்சி ஜஞத்திரியில் 
ய்து சுற்றுணர் (அம்.324,12) 

உஞல் இடிக்கும் இம்  

 முல் நி விஜஞ நிலின் முற்டத்தின் நி உஞலில் ஞ்சி ஜஞ நிலில், சுஞம் 
ருந்தி சிற்றூரில், ஜன் ட்டி விஜஞ முற்டத்தில் ண்டி இத்திலும் ணல்  
ணஞப்பித்துப் புதி ணக்ல் ணய்ந் குடிலின் முற்டத் அணல் இடித்லும் (ரு.225-
227) நித்தில், உப்பு ணணிர் ஓல்லும் ணழியிலும் னிங்க் குற்றி உணக்கிச் 
ஓஜத்துள்சர். 

உக்யின் ணள்  

 உக் ன்னும் ஓல்லிற்கு, னிங் உஞலில் இட்டு இடிக் அல்து குத்ப் 
ன்டும், முசயில் இரும்புப்பூண் ருத்ப்ட் உருண் ணடிண, நீண் ஜஞச் 
ஓசம் ன்று ருள் கூடப்ட்டுள்து (க்ரிவின் ற்த் மிழ் அஞதி, 2000:151.) 
ங்த்தில் ஆண்ள் ணட்ச் ஓன்ட நியில் ண்ள் இருப்பித்தி 
விக் ண்டு உற்த்தி ஓய்ப் கிசர். உற்த்திப் ருள் உவுப் 
ண்ஜ ஜற்டப் டளின் சிறி குழி உஞவும் உருண்ச நீண் 
ஜஞக்ட் உக்வும் ன்டுத்தியுள்சர். பிற்த்தில் ட்யின் இரு 
முசப்குதியிலும் இரும்புப் பூண் ஜற்றும் ணண்ப் பூண்ப் பூட்டிசர். (பூண் - 
ணம்) எரு முசயில் ஓஜஜசதும் ஜற்டரு முசயில் சிறிது குழிந் பூணும் 
பூட்ப்ட்ச. இசல் சிஜலும், விரிஓஜலும் நீண் ம் ன்ட்ச.  

 ணயிஞம்(ன்) ய்ந் உக்  (சிறு.193-195), டி(ண)ஜண் உக் 
(புடம்.399,1-3), (தி.24,19),(அம்.398,10-16), ச ம்ல் ஓய் உக் (லி.40,3-
7), மிகிச இடிக்கும் உக் (தி.41,20-21), ணள்ளி பூண் உக் (அம்.286,1-5), 
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ருங்ல்(ருங்லி ஜஞம்) உக் (குறு.238,1-3),  குறுங்ல் உக் (ரு.95) ஓங் 
 ஜக்ள்  ன்  ணள்ளில் பூட்ப்ட் உக்ப் ன்டுத்தியுள்சா். 
இரும்பு பூண் ஜட்ப்ட் உக்ப் ன்டுத்தி ரிவில். 

ஓந்ச ஜஞ உக் 

    குறிஞ்சிக்லியில் ணசஜகி ணண்ல்ப் டகி உஞலி ஓரிந்து, 
புலிக் ன்ட ஜத்ன் ஜங்கிச புஞ உ சயிசது ந்திச 
ம்லும், இசஜச ணண்டுள் எலித்துத் து ஊதுஞ் ஓந்ச ஜஞத்திசலும் ண்ணிச 
உக் குற்றி, முருசப் புழுணம்  அகுற்ட ஜம் உண்கின்ட 
ஜயிச உ ச உத்கி ஜஙட் உசப் டுணம் 
ன்று குறிப்பிடுகின்டது. 

 “ணங் த் ணறிறி ணஞத்  
  ந்து ஜருப்பின் இசணண் டிமிர்பூதுஞ் 
  ஓந் ஜருப்பின் இன்ட உக்ல் 
  ணச ணண்ல் அடயுஞலுட் ய்திருணம்”  (69) 

னும் ல் அடிள் ஓந்ச உக்யிசப் ன்டுத்திஜப் டஓற்றுகின்டச. 
இவ்விம் ஓங் இக்கித்தில் ஓந்ச ஜஞத்தின் ன்டு ல்ணறு நிளில் 
ன்ற்டணற்ட அறி முடிகிடது. 

ஓணல் (ச்ஓ அணல்) 

    “ருஞ்ஓய் ஙல்லின் ணங்குதிர் முறித்துப் ஓணல் இடிக்கும் இருங்ழ் உக் 
(அம்.141.17-18) “ஓணல் இடித் ருங்ழ் உக்” ஈஞம் உஞ ச்ஓரிசி 
ஙல்லின் திஞடு டுத்து முறித்து உதிர்த்து இடித்துப் றுண ஓணல் ன்ர். ஓணல் 
ன்து ச்ஓச அணல் ஆகும். இடிஓல் ன்ட ஓல் ஙறுங்கி அரிசி முலி 
கூங்க் குறிக்கிடது. இடிப்பு ன்ட ா்ச்ஓல் ஜணக் குறிக்கிடது. மின்சல் இடி 

ன்ட ஓல்லும் ஜணக் குறித்திருக்கிடது. “இடிபு இடி ஙறுங்ல் ஙற்றி ஆட்ம் 
இடிபு நுந் சவும் எட்டிக் ள்” ன்று ல்ப்பிம் ழுத்திஞம், 76ஆம் 

நூற்விற்கு இம்பூஞர் உஞயில் “இடிபு” ன்ட ழிற்ர் ணரும். உஞல் உக்க் 
ருவிள் ம் ணழ்வில் ன்ட்டுக்கு ணந்பின் கூங்யும் அதில் ட்டு 
இடித்துள்சர். 

       கூங் ஜட்டுமின்றி கிளிஞ்ஓல் உஞலிலிட்டு இடித்துச் சுண்ம் ஓய்யும் 

ழிலும் ணக்கில் இருந்துள்து. “ர்குபு இடித் துஉகு ணண்த்ர்” (ஜதுஞ 

399). “ந்திச முயிசர் இடித் சுண்த்ர்” (சிம்.57) அஞ்ஓசப்பூமி அரிஞத்து 
இன்னிடியில்“ ன்று சிப்திஞம் ணஞ்சிக்ண்ம் குன்டக்குஞணயில் இஞண்ம் அடியில் 

“இடியில்“ ன்னும் ஓல் சுண்ப் டிக் குறிக்கும். “ஜன்திச நுணயுண்டு“ 
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(ங்.285) இடித் திச ஜ குறிக்ப்டுகிடது. நுண ன்து நுணம் ன்றும் திரிந்து 
இடித் ஜணக் குறிக்கிடது. 

 “ங் ண்ச ஜவிருந்து” (ஜ.126) அரிசிப் புப் ஙல்ப் 
க்ம் ஙவுல் ன்ட ஓல்ணர்ள். அன் ருள் ழித்ல். ழிக்கும் விசயில் 
அவுணரித் திண்ஜத் துள்ள் சி பிரித்து துள்ள் டந்து , அரிசியும் ல்லும் 
னித்துப் பிரிக்ப்டுகிடது. அணது ழித்ல் விசயில் மூன்று விசள் கிக்கிடது. 
என்று ல், இஞண்டு அரிசி, மூன்று ஙம் எதுக்கும் துள். ஙவு ன்னும் ஓல் ல்க் 
குறிப்தில். ஙவு டிக் குறித்திருக் ணண்டும் ன்து திருஙல்ணலி 
ணட்ஞணக்க் ண்டு முடிவு ஓய்ப்டுகிடது. ஜரு நித் ண்டி ஙரில் ச்ஓ 
அணலிடித் உக் ஙல் ணலின் ணஞப்பில் ஓய்த்து ணத்துவிட்டு எண்டி ஜளிர் 
விடிசா் ன்கிடது குறுந்(குறு.238,1-4). 

 அணல் றிந் உக் ண ஜஞத்தில் ஓர்த்திவிட்டு ஜளிர் ணள் ய்ணர்   
(தி.29,1-2), ணக்ல் ணய்ந் குடிலின் முற்டத் அணலிடிப்சல் ழும் உக் 
ஏஓக் ட்டுப் க்த்திலுள் கிளி அஞ்சும் (ரு.225-227). புதுஜப்ண் 
(குறுந்டிஜளிர்) பிட ண்ளுன் ா்ந் ஙற்திஞ அணக் குற்றும் 
உக்யிடிக்ஞ்சி குருகு ண ஜலில் ங்து ஜஜஞத்திற்குப் டந்து ஓல்லுஜம் 
(அம்.141,14-21). 

அரிசி 

 அன்சர் ணஞப் ண் ணண்த்தின் அரிசித் திரியிலிட்டும் 
உஞலில் இட்டும் குற்றித் தீட்டியும் ணண்ஜ ஆக்கியுள்சர் (அம்.393,5-11), தீட்ற்ட 
ணஞரிசியுன் ஆட்டுத் யிஞயும், ஈயும் ஓா்த்துச் ஓஜத் இனி புளிச்ஓற்றில் 
ணண்ய் கிந்து உரு, அச ணல் இர் உண்பின்சஞ உண் ணருஜறு 
இஞவுக்குறி ணரும் ணனிம் கூறித் ழி ஜத் விஞவுடுத்திசள்(அம்.394,2-7). 

ணசம் (ஜஙல், மூங்கில் ஙல்) 

 குறிஞ்சி நில்யில் ஓழித்து ணா்ந் சிற்றூரில் ணச ஙல் (ஜது.286-288) 
ட உஞலில் (ஙற்.373,2-4) டிச்சி ன் ந்யின் முகில் ணழும் ரி ஜ 
ணத்ப் டி, ணசத்க் குற்றுகின்ட திவு இம் ற்றுள்து. ட்டில் உள் மூங்கில் 
ஙல் அணலிடிக்கும் ஓவ்வி ற்றுள்து (ஜ.120-121) ணர் சுட்ரித்து உண்க்கி 
ல்யில் ணசத்டு ஜஙல்டு வித்து இருட்சியுட அகு ற்றுக்  
மிகுதில் ஈன்டப் ருந் திசக்கு  ணசம் ஜத்துளிச் ஓரிந்து ன்ட 
திவும் இம் ற்றுள்து. 
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றும்பு ஓா்த் அரிசி 

 ணடி நித்தில் சிறிக்கிக்கும் சிறி புல்ரிசி ணரிஓச் ஓன்று நுண்ணி 
 றும்புள் ம் ணயில் ணக்த் ம் வித்து வி அவ்ணரிசி ஜடணா் 
அழ்ந்டுத்து உண்ணுணர் (அம்.377,1-4). ணண் ல் யிற்றிர் பூண்ட்டி ணலி ல் 
ஓருகி உளிலும் ணயுசயு டளி ஞம் நித்க் ட்டிள் கீழ் 
ஜகும் டி கிறி அங்கு றும்புல் திஞட்டி ணக்ப்ட்டிருக்கும் புல்ரிசி 
ணரிடுத்து ணருணர் (ரு.91). உவு ற்டக்குட ஞஜ றும்பு ஓரித் 
அரிசியும் குற்றி ஓஜத்து உணக்கியுள்சா். 

ஓறு ஓஜத்ல் 

 ஓங்த்தில் ஆடுஜள், ணண்ல்லிசப் பூணு உக்ல் குற்றி 
அரிசிச் ஓடக்கிசள்(புடம்.399,1-2). ணஞகிசப் டயில் குவித்துத் திரியிலிட்டுத் 
திரித்துச் சுகிசல் புத், ணள்ளி அரிசி, உஞலிலிட்டுத் துணத்துச் சுசநீர் 
உயில் இட்டு ஆக்கி ஓற்டப் டு, புல்லியின் ஙட்டிசர் 
குத்துண்ர்(அம்.393,7). அணஞ ய்கின்டணா் ணா்ந் திரிசயு ணஞகிசக் 
குற்றி ணடிக்ப்ட் ஓற்டயும், ணச் ஓடியின் ணள்ளி பூணத் யிரின் ண் இட்டு, 
இஜள் ஓஜத் புளிங்கூயும் நிட உண்சா் (புட.215,1) 

விருந்ம்ல்  

 ம்மிமுள் ணஞகு, திச ஆகிணற்ட இஞணர் ண்ஜலும் 
குறிதிர்ப்ப் ட முடிஜலும் திரில் முற்றி உர்ந் திச உஞலில் ய்து 
குற்றி, ணந்ணஞ உண்பிப்ள் குறிஞ்சி நி ஜசட்டி (புடம்.333,9-13) பூத் ரும்யும் 
ய்த் ஙல்யும் உது னி (ங்.4,4-5) உடந்யில் ஙற்ர்ள் விந் 
னியி ணா்ந் ரும்பிசது. ருப்ஞ் ஓற்டயும் யும் ய்து ந் அணப் 
ா் முலிர்க்கு உடந்யில் குத்துக் டுத்துள்சர்(அம்.237,11-14). 
உக்ற் குற்றி ஜட்சிஜக்ப்ட் அரிசிக்கி ணண் ஓற்று திஞ அணன் 
ணடு ந்து உணா் ஞ விருந்ம்ல் ஓய்ன் (சிறு.190-195). அஞசி 
உஞவிட் ருஞ்ஓந்ஙல் அரிசிக் ண்டு ஓஜத் ஓற்டத் தீஞ்சுண அமுடு 
புஞணன் ரும்னுக்கு ணங்கி திவு (ரு.473-479) இம் ற்றுள்து. புன்ஓய் 
ல்யு சீறூா்ளில், ஙல் விது ருதுப் பிடித்துக் விடுலின்றி, 
இா் ம் ல் மிதித்டுத் ணஞகுக்குவிலிற் ன் டுத்ர்க்குக் டுத்து 
 ஞ்சிணற்டப் சித்து ணந் ா் உண்டு ஓன்டல் குடந்து யிச. 
(புட.327,2) குறிஞ்சி நித்தில் ரி யு ணஞகும், ரி திஞயு திசயும், 
சிறி டியிலுள்ணகி ள்ளும், றியு அணஞயும் ஆகி 
இந்ஙன்ல்து உவுப்ருள் ணறில் (புட.335,4).  

 ணன்புஜகி முல் நித்தின் வியும், ருங்ல் ணஞகு அரிலில் ணழும் 
லிப் பிடிப்ற்குக் குறும் பூழ்ப்டணள் முலும் (புட.384,4), அதிஜன் ஜன் 
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குட்ழினி, திட ஜன்சரின் அரி ஜதி ணஞ்சிது ருழித்துப் 
ர்க்ந்றும் ணள்ளி ணயிசயு ழு நிஞப் பூட்டி உழுது ணள் 
ணஞகும்(ணடியும்) குணலும் விப்ன் (புட.392,10) திசக் ல் உழுணர், 
ணஞகின் ணக் ஜ ணய்ந், ஙறுஜமிக் ட்டு ஜல்லியு ணலி 
இருப்பிங்ளில், ஜல்லி திசஜண முடப்டி விருந்திசா்க்குப் குத்து அளித்து 
உண்சா் (தி.30,22), முல் நிச் சீறூா்க்ண் ணழ்ணர், பூப்பூண த் 
ணஞரிசிச் ஓற்ட, அணஞ விப்ருப்பிச மிவும் இட்டுத் துவுல் 
இனிஜயு மூஞடு (ருப்புச் ஓறு) விருந்திசா்க்கு அளிப்ா் (ரு.193). 

விட்டும் ணள்யும் 

 குறுஜளிர் ஞ்சிஜஞ நிலில் ஜர் ணசம்டி ஜல்லி ரும்கி உக்ல் 
ணண்ஜக் குற்றி விடிசர் (அம்.286,1-5) ஆம்ல் ண்ற் ஓய் 
ணணிந் ஜளிர் அண ணயிற்ய்து தின்று ண்டு புசல் ய்ந்டுணர் 
(புடம்.63,12-13), அணல் றிந் உக் ண ஜஞத்தில் ஓர்த்திவிட்டு ஜளிர் ணள் 
ய்ணர் (தி.29,1-2) ண்டி ஙரில் ச்ஓ அணலிடித் உக் ஙல்ணலின் 
ணஞப்பில் ஓய்த்து விட்டு ஜளிர் விடிசர்(குறு.238,1-4).   

 “அடி உஞ குணய் ணள் 
 தி ஜக்ள் நுணடலும் நுணல்”   (குறு.89,1-2) 

ன்று வி ணள்ப்ட்டுப் டிக் குறுந் உர்த்துகின்டது. 

 “திசகுற்று ஜளிர் இஓடு ணள்யும்” (ஜடு.342) 

ன்று ணலில் திச அறுக்கும் ஜளிர் டும் ணள்ப்ட்டின் இனிஜயிச 
ஜடும் புழ்கின்டது. லித்யில்ன் ணள்ப்ட்டுக் குறித்து அதிப் 
ல்ளும் ஓய்திளும் ப்றுகின்டச. முற்றி திசக்திர்ச் ஓந்ச ஜஞத்ல் 
ஆச உஞலில் இட்டு முத்து நிடந் சத் ந்த்ல் குற்றிச 

“முணர் ஓந்துஞல் முத்ர் ஜருப்பின் 
 ணஓல் உக் ணயின்ணயின் ஏச்சி” (லி.40,4-5) 

ன்ட டியும் மூங்கில் ஙல்லிச ட உஞலில் இட்டு சத் ந்த்ல் 
குற்றி, 

“டும் ணணழி ழி ணக்ளிற்றுக்  
 டுக் ஙற் ஓம்பின் இசு 
 ஆடு ஙல் அஞயுஞலும் ய்திடுணம்  
 டும் ணணழி ழிஙற் டழிடுற்று” (லி.41,1-4) 
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ன்ட டிளும் உர்த்துகின்டச. லித்யின் 42 ணது ல் ணன் ஓய் 
டுஜயிச ணள்ப்ட் த் ழியிசத் வி அப் 
அஜந்துள்து. 43 ணது ல் முருசப் டுணதுல் ணச ணள்ப்ட்ல் 
டுணம் ணணன்று ழி வி அப் அஜந்துள்து. இவ்ணறு 
ஜற்டத்ல் ணள்க் கூத்து ணள்ப்ட் ஜறியுள்ற்குச் ஓங்ச் ஓய்யுங்ள் 
ஓன்று ர்கின்டச. 

ண்ஜற்று  

 முல் நி ஜக்ள் ரும்யும் அணயும் ண்ஜற்டக் டுத்துவிட்டு ஜன் 
ஓயும் ள்யும் ற்றுள்சர் (ருங.216-217).  

முடிவுஞ 

 விஞ்கசத்தின் விணல் ஙளும் ழில் ருகிப் புங்குருள் ணயிலும் 
ன்ட்டிலும் புதுஜ உருணகி ணருகின்டது. ணழ்க் முன்சற்டம் ருதி ஙம் 
அசணரும் அச அணவி நிற்கின்டம். இத் சூலில் ஓங் ஜக்ல் 
உற்த்தி ஓய்ப்றும் புங்குருட்ளும் அடிப் ஜஞபுளில் வ்ணறு நித்து 
நின்டச ன் அறி முடிகிடது. ஜனினுக்கும் இற்க்கும் இயிச ஊட்ஜ 
ஜனி ணழ்க் இருக்கின்டது. சண ஜனின் சது ணப் பூா்த்தி ஓய்யும் 
ருட்டு இற்யில் இக்கின்ட ணங் ழில்நுட்ங்ப் ன்டுத்திப்  
ருட் உற்த்தி ஓய்திருக்கிடன். அப்புங்குருட்ள் அணா்ளு 
ழிலுனும் ண்ட்டு அம்ஓங்ளுனும் ா்புசணண ப்டுகின்டச. 
னினும் ஙட்ர் ண்ட் உர்த்தும் புங்குருள்ள் ஙம் ணழ்க் முடளுள் 
குந் இத்ப் பிடிக்ஜல் அழிந்து ண்டிருப்சக் குறிப்பி ணண்டிது 
அணசிஜச என்டகும். 
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ஐங்குறுநூற்று ருதத்திணைப் பாடல்களில்  
பத்தண ஒழுக்கம் றுத்தல் 

Ainkurunuru Maruthathinai Paadalkalil Parathamai Olukkam Maruthal  
முசணர் மு.ஔதீஓன் 

உவிப் ஞசிரிர், மிழில் துட, 
ஜசன்ஜணிம் சுந்ஞசர் ல்க்ம், 

திருஙல்ணலி - 12. 
99441 59409, jeganntamil@gmail.com  

Abstract: Ainkuruguru was edited by Koodalur kilar, which contain 500 limerick 
poems of 100 each, and each 100 millets are sub - divided into 10 headings which 
contain 10 songs each. In which Maruthathinai has writer by Oorampokiyar which 
contain 100 songs. Heroine wrote this poem by angry on her Hero who went for 
Adultey (ஞத்ஜ) which was accepted by the society but not by her. later her 
friend (ழி) make compermise on her Oodal (ஊல் ; fit of sulkiness and between 
lover or husband and wife), At first she pull her hero outside the gate and then 
she open the gate by his love on him, And then Kaamakilathi (ஜக்கித்தி) a 
women kept for satisfying a men’s sexual desires who is called a concubine), even 
she is also a Parathamai, she select only one hero and make a life with him. She is 
much similer to Kaamakilathi; and make more love on her hero, and if her hero is 
searching for another Parathai. She won’t accept and make angry on him, Even she 
is belong to Parathai, women by her mind and Oodal (ஊல்). In conclusion, this 
song’s meaning, and concept tell about the especially of Oodal. And mentioned the 
characters and personality of Parathamai pirithal, Kamakkilathi, Oodal, opening and 
clossing the gate of maruthathinai. Also we can understand the complete meaning of 
the above by using the grammer of Tholkkappiyam. 

Keywords: Tholkkappiyam, pirithal, Kamakkilathi, Oodal, ஜக்கித்தி, ஞத்ஜ, 
ஊல் 

ஜரும் ன்து ணல் குதிப் ற்றி ஞல் அது முற்ருல் 
ணந் ர் ன்றும், ஜரு ஜஞம் மிகுதில் ணந் ஞல் ருப்ருள் ற்றி 
ர் ன்றும், ஊடியும் கூடியும் ம் நுர்லும் ணந் ஞல் அது 
உரிப்ருல் ணந் ர் ன்றும் ள்ம். ங்குறுநூற்று ஜருத்தி நூறு 
ல்க் ண்து. இண த்துப் த்த் குக்ப்ட் குதிகும். 
ணட்ப் த்து, ணப் த்து, ள்ணன் த்து, ழி கூற்றுப் த்து, ழிக்கு உஞத் 
த்து, புவிப் த்து, கித்திக் கூற்றுப் த்து, புசட்டுப் த்து, புவி விஞய்ப் த்து, 

நதிப்பிடப்தற்து 
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ருஜப் த்து சப் த்துத் ப்புக்ளில் த்துப்த்துப் ல்ப் ப்ட்டுள்ச. 
இப்ல்ளுள் ஞத்ஜ னும் அத்துட எழுக்ம் முன்ஜப்டுகிடது.  

ஓங் த்தில் ஞத்ஜ எழுக்த் ஜருநித் ணன் விரும்பிச் ஓல்ணது 
இல் இருந்துள்து. அவ்ணறு விரும்பிச் ஓன்ட ணன் மீது வி ம் 
ண்டுள்ள். இக்த்திச ஊல் ன்னும் உர்ணல் ணளிப்டுத்தியுள்ள். 
ஞத்ஜ எழுக்ம் ன்து ஓங்ச் ஓமூத்தில் அங்கீரிக்ப்ட் ணட இருந்தில். 
ஆயினும் ம் அன்புற்ட ணன் பிட ண்டிஞ ஙடிச் ஓல்ணத் வி 
ஜறுத்துள்ள். அசக் குற்டம் ன்றும் டிந்துள்ள். அவ்ணழுக்ம் கூ எழுக்ம் 
ன்றும் சுட்டியுள்ள். ஆல் அவ்ணழுக்த்திச ஙடிச் ஓல்லுயில் அணள் 
ணசத் டுக்வில். ஜட அவ்ணழுக்த்தில் ஈடுட்டு மீண்டு இல்ம் ஙடி 
ணருயில் ஊல் ன்னும் அன்ல் இல்ம் ற் ஜறுக்கிடள். ணன் ஞத்ஜ 
எழுக்ம் விரும்பி ஙடிணதும்; அச அறிந்து ஊல் ண் வி, அணச 
இல்த்திற்குள் அனுஜதி ஜறுப்தும்; ணயில்ள் ணச இல்ஜற்த் வியிம் 
அனுஜதி ருணதும்; ணன் ன் ணற்ட உர்ந்ணயில் அணச மீண்டும் 
இல்த்தில் அனுஜதிப்தும் ஜருத்திப் ல்ளில் ஜப்ருப் 
ப்ட்டுள்து.  

புத்லும் ஊலும் 

ஜருத் தியின் உரிப்ருள் ஊலும் ஊல் நிமித்முஜகும். ணல், ணல் 
ஓர்ந் குதியில் ணழும் ஜக்ளுக்குள் ழும் அஉர்வில் ஊல் உர்வு 
ஜருத்தியில் முன்ஜப் டுருகிடது. ஊல் ன்து நீட்டித் பிக்ம் ஆகும். 
ணனும் வியும் திருஜத்திற்குப் பின்பு இல்டம் ஙத்தும் ற்புக் த்தில் 
ணன் ஞத்ஜ எழுக்ம் விரும்பித் விப் பிரில் ஞஜவும், ணன் 
ஞத்ஜ விரும்பி எழு ழுது அவ்ணழுக்ம் நிழ்த்திக் ற்பித்துக் கூறுல் 
ஞஜவும், விக்குள் நிழும் சிறு ‘ம்’ ஊல் ணப்ட்கும். வியின் 
இத் உர்விசப் புத்ல், புவி, பிக்ம், துனி, முனிவு, ம் ஊல் ச 

ணப்டுத்துணர். இணற்றுள் து ஊகும். இண “எத் உர்விசக் குறித் 
துச்ஓல்யினும், இணற்றுள் நுண்ணி ணறுடுள் உள்ச”1 ச இம்பூஞர் 

குறிப்பிடுகிடர். இவ்வூப் ஞசிரிர், “புர்ச்சியில் ணந் ஜகிழ்ச்சி குடஜற் 
ங்ருதிக் ண்டுய்ப்ர் உள் நிழ்ச்சிகும்”2  ச விக்ஜளிக்கிடர்.  

புத்ல் ன்து ணன் வியிம் நிழும் சிறு பிக்ம் ஆகும். அப்புத்ல் 
நீட்டித்ல் ஊல் ஆகும். சது ஙஞ்சில் நிடந்து நின்ட ஊல் மிகும்து துனி 
ணளிப்டுகிடது. ஜலும் இவ்வுர்விச ‘முனிவு ஜய்ந் நிறுத்ல்’3 ம் ன்த் 
ல்ப்பிர் ஜய்ப்ட்டு உர்ணக் குறிப்பிடுகிடர். புவி, பிக்ம், புத்ல், துனி, 
ம் ன்ட உர்வுள் ஊலுக்கு முந் குறிப்புகிடது. இவ்வுர்வுளில் 
உச்ஓட்ஓ உர்வுப் புப்டு ஊ அறிமுடிகிடது. ஊல் ன்து உள்த்தில் நிழும் 
உர்விசக் குறிப்பு ஜழிலும் கூற்று ஜழிலும் புப்டுத்துணகும்.  
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ங்குறுநூற்றில் ஜருத்திப் ல்ளில் ஞத்ஜ பிரிவில் உற்ட ஊல் 
ணயில்ளிம் நிழும் கூற்றில் ணளிப்டுகிடது. இவ்வுர்வு வியின் ற்பிசயும் 
ணன் ற்பு ஙறி நிற்டயும் ணலியுறுத்ண ப்ட்டுள்து. ற்பு ணழ்வில் 
ணன் நிழ்த்தும் ஞத்ஜப் பிரிவில் ஊல் உர்ணசது ண்ஜயில் புப்டும் 
ஙறி உள்து. ணன் ஞத்ஜப் பிரித் வி விரும்ஜக் குறிக்கிடது. 

ஞத்ஜ 

ஓங்ச் ஓமூத்தில் ஞத்ஜ ன்து ஏர் எழுக்ஜகும். இவ்ணழுக்த்தில் 
ஈடுடுகின்ட ண்ள் ஞத், சில், தூர், திலிர், மிர், கூத்ர், க்ளி 
ஜளிர், புடவீதி ஜளிர், பூண, ண்டு, ண்டிர் முயிச ஜற்றும் பிட ஓற்ளிலும் 
அக்ப்ட்சர். ல்ணறு ஓற்ல் அக்ப்ட் ஜளிஞப் ஞத் ன்டரு 
துச்ஓல்லில் அத்சர். ஞத்ஞ இழிந் ர் அல்து குறியீட்டுப் 
ர்க் ண் அக்கின்டசர். ஆணரின் ஞத்ர் எழுக்த்ச் ஓங்ச் 
ஓமூத்தில் இல்டப் ண்ள் ற்றுக்ள்வில். 

ற்பு ணழ்வில் ஈடுட் ணன் ன் இல்ப் பிரிந்து ஞத்ருன் 
புசடிப் புர்ந்து இன்புறு இல்ளும் அணள் சுற்டத்ரும் ஜறுத்சர்; டிந்சர். 
ஞத்ஜக் கும் ஓங்ச் ஓமூத்தில் ஜறுக்ப்வில். ணன் இவ்ணழுக்ம் 
புரிணத் வி ற்றுக்ள்வில். வி, ழி, ன், ங்ற் கூட்ம் 
ஆகிர் இவ்ணழுக்ம் விரும்பி ணச இடித்துஞத்துள்சர்; றியுள்சர். 
இவ்ணழுக்ம் ணடசச் சுட்டியுள்சர். வியுன் புத்ல், ஊல் நீங்கி இல்டம் 
ஜற்ள்ணற்கு நீங்கி ணழ்ணற்கு ணயிய்ச் ஓல்ட்சர். 

ல்ப்பிம் ஞத்ஜ, ஞத் குறித் ஓல்ட்சியும், அச்ஓல் நிழிம், 
சூல், உர்வுள், இல்புளுக்கு இக்ம் ணகுக்கிடது. ணன் ஞத்ஞ எழு 
ஙர்ணற்குத் வி பூப்ய்துல், குந்ப் ற்றுக்குப் ருணம் ய்துல் ஆகி 
சூச் சுட்டுகிடது. 

“பூப்பின் புடப் டீஞறு ஙளும் 
நீத்ன் றுடர் ன்ஜசர் புணர் 
ஞத்யிற் பிரிந்  ச”4  

இச்சூலில் ஞத்யிற் பிரிந் தும் மீண்டும் ணன் ன் இல்ம் ஓர்ணன் ன்து 
குறிப்பு. இங்கு ஞத்ஜப் பிரிவு ன்து இல்ச உர்த்ப்டுகிடது. இப்ஞத்ஜப் 
பிரிவு அசத்துச் ஓமூத்திற்கும் துணசகும். 

  “ஞத் ணயில் ஙல்ணர்க்கும் உரித் 
   நித்திரி பின்டஃ ன்ஜசர் புணர்”5  
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இங்கு, “ல்ப்பிர் ஙல்ணர் ன்டது ஙல்ணருத்ஞக் குறித்து”6 ன்ர் 

இம்பூஞர். ஙச்சிசர்க்கினிர் ம் விக்ஜ, “அந்ர் ஙல்ணரும், அஞஓருக்கு மூணரும், 
ணணிர்க்கு இருணருஜகி வியின் ஊற்குரிஞன்தூவும், அணர்ல் ந்ந் ணர் 
ஊற் தீர்த்ற்குரி ணயில் விடுணஞன்தூஉம், அணர் ணயின் ஜறுத்லும் ஙர்லும் 
உஞன்தூஉம், சப் ஞத்ர்க்கு ணயில்விடுல் இன்டன்தூஉம் 
கூறிணடயிற்று”7 சக் கூறுகிடர். ஙல்ணர் ன்து ல்ப்பிர் ணகுத் ஙனிக் 
ள்யில் குக்ப்ட் ணர்ச் சுட்டிது ன்து ஜஞர்ந் ருத்கிடது. 
ஞத்ர் பிரிவு ஞஜப் ர் முலிஞ ணயி அனுப்புல் ஜருநித் 
ணனுக் சிடப்புது. ஆயினும் ஙனித்தில் குறிப்பிப்டும் ணனுக்கும் 
எப்சகிடது. ஆ ஙல்ணர் ன்து மி அசத்து நிச் ஓமூத்திசயும் ஓர்ந் 
ஆணர்க்கு உரித்ச எழுக்ம் ன்ட ருமுடிகிடது. 

ஞத்யிற் பிரிவு வி பூப்ய்தி ம் ஜட்டுஜன்றித் ணன் ருளீட்டி 

ங்ளிலும் நிழ்ந்துள்து. இச, “ருவிடப்பு ன்ர். ருவிடப்பு ன்ச 
ணன்து இனிப் ஞத்ர்ஜட்டுப் பிரியுஜனின் இணன் ண்ர்ண் ழ்ணசம். 
ஆன் ஜன் ஜட் கிந் அன்பின் ஆயிசசம் அல்தூஉங் 
ண்டுழில்ம் உள்த் ஓரீஇ உள்த்தின் ணழி எருஜன் நிடயிலிசம் 
நிடயிசது ருவிடப்பு”8 ச இடசர் அப்ருள் உஞ குறிப்பிடுகிடது. 
ஞத்ர்ள் ணன் ணஞவிச திர்ஙக்கிதும் ருளீட்டுல் ர்சகும். 
ஆசல் ணன் ஞத்ஜ எழுக்ம் விரும்புல் இன்த்தின் ற்ட்கும்.  

இந்திஞவி ன்னும் அம் 

நிவுஜச் ஓமூம் முகிழ்த்க் ருப்ட் ஜரு நித்தில் நிழ்த்றும் 
இந்திஞ வி முலி விக்ளில் ஞத்ர்ள் கூடுணதும் புதி ஞத்ஞப் ட்ம் 
ட்டுணதும் ஜஞபும் இல்புஜ இருந்து. 

“இந்திஞ விவிற் பூவி சன்ச 
புன்டப்  ணரிநி வும் 
இவ்வூர் ஜங்ர்த் குத்தினி  
வ்வூர் நின்டன்று ஜகிழ்ஙநின் டஞ” (ங்.62) 

ஜருநித்தில் இந்திஞவிப் ன்று ல்ணறு விக்ளும் நிழ்த்ப்ட்டுள்ச. 
ஞர், ஜருனிஙசர், அஞ்சில் அஞ்சிர், ணக்ட்டிர், ஐணர் ஆகிர் 
ல்ளில் அன் குறிப்புக்ள் உள்ச. இவ்விக்ளில் ஞத்ர்ள் ணம் ணருலும், 
ணன் ஞத்ஜ எழுக்த்தில் ஈடுடுலுஜச ணய்ப்புக்ள் ற்ட்டுள்ச. 

ஞத்யிற் பிரில் ன்து புடப்ண்டிரிம் விரும்பித் விப் பிரில் 
ன்கும். ஞத்ர்ம் ண் அன்பிசக் ண் ஆணர் ழ்ந்து நிடயில்ஜல் 
ஓல்ணர். வி விட்டு நீங்கி ஆல் ண்ர்; ல் ட்ர். ஞத்ர்ம் ஆ 
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அணின்ளின் ணசப்ல் ணசது உள்ம் ணரும் இல்புஞணர். ஜருநி 
விக்ளில் ஜக்ளும், அஞஓர்ளும், த்திளும், ணர்ளும் என்றிந் 
ணளில் ஞத்ர்ளின் ஆல் அஞங்ற்டம் நிழ்ந்துள்து. அச்சூலில் 
ஞத்ர்ள் இல்ண பிடஞ ஙப்பிக்கும் ணசப்புர். ஆல் ஜலும், 
ல் குஞலும் ஆணர்த் ம் ணஓப்டுத்துணர். இந்நிழ்வுக்குச் சிம்திஞத்தில் 
ஜவியின் ஆல் அஞங்ற்டமும் ணரிஓ ற்டதும் ஓன்டகும். 

இந்திஞ வி ணத்தில், துவில் நியில் நிழ்த்ப்ட்து. ஆல், ல், 
ஙட்டிம், இஓ முச ளில் சிடந் நுட்ங்க் ற்ட ஞத்ரின் 
அஞங்ற்டம், ஞத்ர்ச் ஓல்ணந்ர்ள் ஙடுணது ஆகிச இல்ச நிழ்ணக் 
ருப்ட்து. ஜரு நித்தில் நிழ்த்ப்ட் ல்ணறு விக் ஞத்ஜத் 
ழியும், எழுக்த்திசயும் அங்கீரிக்ப்ட் ஜஞக்கிச. ஞத்ஜல் ணன் 
பிரில் விர் புப்தும், ஊடுணதும் ணக்ஜசது. இப்ஞத்ர்ளுள் ன்ச 
ஙடிணந் ணச ஜந்து ன்னுள் ணழ்க் ஙத்துணள் ஜக்கித்திணள். 

ஜக்கித்தி 

ஜருப்ல்ளில் ஞத் கூற்ட ணருணசணற்றுள் ரும்சண ஜக்கித்தி 
கூற்ட அஜந்ண. வி ஞத்ஞப் ழித்துக் கூறுல் இல்பு; அதுப் 
ஞத்ரும் விப் ழித்துள்சர். அணற்றில் ஜக்கித்தி அத் உரிஜ 
பூண்ணகிடள். ஞம், ணச ஜமுடித்து அணன்ல் அன்பும் உரிஜயும் 
உணணகும். இணள் ஞத்ர் ஓரியில் ணழ்ந்லும் ருளுக்த் 
ணச ஙடுண இருந்திலும் ஞப் புஞஜல் எருணசப் புர்ந்து 
ஜமுடித்துத் ன் ற்பிச நிஙட்டுணகிடள். சிப்திஞத்தில் குறிப்பிப்டும் 
ஜவி ஜக்கித்திக்குச் ஓன்டகிடது. ன் ன் ஜசவிச ண்கி விடுத்து 
ஞத்ஞ ஜமுடித்துத் ன் இல்ம் திரும்ஜ ணழ்ந்து நிசவுகூடத்க்கும். 
ன் ஜம்முடித் ஞத், ஜம்முடித்லுக்குப் பின் ஜக்கித்திகிடள்9 ன் 
புடஙனூற்றுப் ன்று உர்த்துகிடது. இந்நிழ்வுள் ஜக்கித்தி ன்ணக் 
‘கித்தி’ ச எருஓஞர் குறிப்ற்குச் ஓன்டகிடது. 

“ஜக்கித்திக் கித்தியினின்று ணறுடுத்திக்ட் ‘ஜ’ ன்று அ 
டுத்துத் ல்ப்பிர் கூறியுள்ர். ஜம் ஞஜத் ணனுக்கு ணஞந்து 
டுக்ப்ட்ணள் ஜக்கித்தி”10 ச அ.சீநிணஓன் குறிப்பிடுகிடர். ஜக்கித்தி 
கித்தியிலிருந்து சிறிது ணறுட்ணள். அணள் ணஞந்து டுக்ப்ட்ணள் அல்; ஜம் 
ஞஜ ஞத்ரிம் ஓன்ட ணன் மீது ஆடக் ல் ண்டு எத் ஜசத்ல் 
ருத்ருமித்து ஜமுடித்தில் கித்தி ஜறுகிடள். ணன் மீது அன்புடவு ண்டு 
ணழும் ஞத் ஜக்கித்தி சப் அக்ப்ட்டுள்ள். ஓமூத்தில் வியின் 
ஜதிப்புறு அவுக்ல்ஜல் எரு குறிப்பிட் உரிஜயும் ரிவும் ற்றுக் ஜக்கித்தி 
ணழ்ந்துள்ல் ஜக்கித்தியின் உர்வுக் கூற்டப் திவு ஓய்துள்சர். 
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o  ணன் பிடஞடு ஓர் அறிந்து புக்குமித்தும், 
o  ஜசவி ஜக்கித்தி இழ்ந்து சும் ழுதும், 
o  ணனின் புல்ணசத் ழுவி ணயிக் ண்வித்தும், 
o  ஜசவி எத்ணள் ன்ட ருத்திசல் பிட ஜளிஞவித் ன் உரிஜ 

ரிவித்தும், 
o  ணனுன் விடும் (புசடுல்) ழுதும், 

இன்சபிட கூற்றுயும் ல்ப்பிர்ணழி அறிமுடிகிடது.11 இக்கூற்றுக்ல் ஞத்ர் 
குதிளில் ஜக்கித்திக்குக் கித்திக்கு ஈச ன்ஜயும், குமும், ஓமூ ஜதிப்பும் 
இருந்துள் உஞமுடிகிடது. இசல் கித்திக்கு அடுத் நில் ஞத்ரிலிருந்து 
ணறுட்ணவும் ஜக்கித்தி ருப்ட்டுள்ள் ன்து துணிபு. இக்ஜக்கித்தி 
விப் ழித்ல், ணனுன் ண ஊல் ள்ல், ணசக் றுல் 
ன்ட உரிஜப் ற்றுள்ள். இத் ணஞடச் ஓய்தில் 
ஜக்கித்திக்குச் ஓங் த்தில் நிச இம் உண்ன்து அறித்க்கும். 

ங்குறுநூற்றில் மூன்று ல்ள் ஜக்கித்தி கூற்டப் ப்ட்டுள்ச. 
ஜம்முடித்ல், புசடுல், ணசப் பிரிந்து ஆற்டஜயுறுல் ன்ட 
உர்வுளில் ப்ட்டுள்ச. 

“அம்ஜ ணழி ழி ஜகிழ்ஙன் 
எண்டி முன் ஜப் பிரிந்துன் 
ண்டி ரூரிட ண்ச சன் 
ண் ய்ர் ணவிழ்ந் 
ணண்டுபிணி ம் சடுகி ணச” (ங்.40) 

ன்ட லில் ஜக்கித்தி ன்சப் பிரிந்து ன் வி ஙடிச்ஓன்ட ணச 
ண்ணித் துன்புறுல் உரிப்ருகிடது. ஆம்ல்ஜரில் ச உண் ணண்டு பிட 
ஜர் ஙடிச் ஓன்ட திலும் மீண்டும் ஆம்ல் ஜரின் சத் டி ணருப் 
, ணன் ன்ச ஙடி ணருணன் ச ஙம்பிக் ண்டு ன் ழியிம் 
கூறுகிடள் ச உஞமுடிகிடது. 

ஞத் லில் அரும் ஜம்முடித்லும் 

ஞத்ருள் ஞத் ணன் புருயில் எரு ஞத்யின் மீது ஆடக்ல் 
ண்டு ஜம்முடித் ஜஞபும் உண்டு. வில் ணன் வி ஓந்தித்து முற்ட 
விச ணர்க்யில் அருக்கு அஞ்சியுள்சர். ஆசல் ற்பில் ஈடுட் ணன் 
ஞத்யிம் ஓல்யில் ஞத்ப் ண்டிருன் வு ஜற்ள்கிடன். அத் 
சூலில் அர் ற்ட்து ஞத்ர்ள் அஞ விரும்பியுள்சர். ஜக்கித்திச 

பின்பும். அர் ன்து, “இன்சசடு இன்சளி இதுலும்ட்ச விங்ச் ஓல் 
நிற்கும் ன்ஜத்து.”12 இது ஜல்லி ரி ழிச்ஓல்கும். இசப் “ஞத்ஜல் 
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ற்பில் அர் ஞவும்”13 ச ண.சு. ஜணிக்சர் குறிப்பிடுகிடர். ற்பில் அஞப் 
ஞத்ர் உருணக் நிசக்கின்டசர். ணச ஜம்முடித்ல், புசடுல் 
ன்டண இவ்ணஞ உருணக்கும் நிழ்வுகும். 

“ஞ்ஓய்க் கூந்ற் சுஜர்ச் சுங்கிற் 
டண்புச டித்ன் சஜம் ட்சள் 
எண்டி ஜணஞ னின்ச 
ந்ஞ ஜளிர்க்குத் ய்ணமும் ன்ட” (ங்.76) 

“புதுப்புச டி ஜர்த் ண்ள் 
ர்ஜ ளிணசப் ற்றி ஜகிழ்ங 
ர்ஜ யினு ஜறிய் 
நீர் ஜச ம்ற்றி ” (ங்.79) 

ன்ட ல்ளில் ணன் ணடரு ஞத்ஞ ஙடுணத் டுப்ற்கும், பிட 
ஞத்ர் இணசத் ம்ல் ஈர்க் முற்சிக்ஜல் இருப்ற்கும், ணன் ம்முன் 
உடணடுகிடன் ன்த் விக்கும் ஞத்க்கும் அறிவித்ற் ஞத்ர் அஞ 
விரும்பியுள்ஜ கூடப்ட்டுள்து. 

“ஙறுணடி ஜஅத்து விந்துகு தீம்ம் 
ஙடுநீர்ப் ய்த் துடுஜச விழூஉம்” (ங்.61) 

ன்ட டிளில் தீம்ம் ய்யில் விழும் ஏஓ அர் ச உள்ளுடல் 
உணமிக்ப்டுகிடது. 

“ரூ ஞஞ நீஞக் ங்கி 
நின்சடு ண்புச டுதும்” (ங்.77) 

“ரிண வ்ணய் ஜகிழ்ங ணசல் 
அர்ங் கின்ட லூஞ ஜஞ 
ன்னி ஜருத்துப் ருந்துட 
நின்ச டிச ண்புச துண” (ங்.75) 

ன்ட டிள் ஞத்ருன் ணன் புசடுக் குறிப்பிடுகின்டச. 
இப்புசடுல் ஞத்ர்க்கும், விக்கும் ணசது ஞத்ஜ எழுக்ம் அர்ப்டும் 
ணய்ப்கிடது. ணன் ஞத்ஞ ஙடி சூலில் அப்ஞத்ர் அணசத் 
வில் ஓல்விஜல் ம் அகில் ஜங்கித் ம்முள் இருப்ற்கு இவ்ணர் 
குறிப்புக்ள் ஞஜகின்டச. 

“ஙல்ர் ஙல்ர் ஙடி 
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ணதுண ஞ விரும்புதி நீ” (ங்.61) 

சத் ணசப் ழித்துத் வி கூற்றுஞக்கிடள். இக்கூற்று அஞல் ழுந் 
ருத்ட்ஜகும். ணனுன் ஊலுற்றிருந் திலும் அணன் ஞத்ருள் ஞ 
ஜம்முடித்த் வி விரும்ஜல் துன்புறுகிடள் ன் உர்த்துகிடது. னினும் 
ஞத்ர் ஓமூத்தில் அஞக் ண்டு அஞ்ஓஜல் அவ்ணஞ விரும்பி ற்றுள்சர் சத் 
ரிகிடது. 

ஜக்கித்தியின் ஆற்டஜ 

ஞத்ஜத் ழி ஜற்ண் திலும் ணன் எருணச புர்ந்து 
ஜந் ஞத் ஜக்கித்திணள். ணன் ன்ச விட்டு நீங்ஜல் இருப்ற்ச 
ஞ ரிங்ளில் இங்குணள். ன் அகுஙத் உர்த்தித் விவித் சது 
முக்கித்துணத்திச ஙத்ளில் ணளிக்ட்டுணள். ஜக்கித்திக்கும் விக்ச 
குவில்புள் இருந்துள்ச. வியின் ஊத் தீர்க்கும் ணயிவும் 
இங்கியுள்ள். ணன் பிரிந் சூலில் ஆற்டஜல் இணளும் துன்ஜய்துணள். 
இணள் றும் துன்த்திசத் வி ஙடுகிடள். 

“எருங ம்மில் ணந்ற் ழுஙள் 
அழு ணன்ணணன் ண்டிர் 
தீயுறு ஜழுகின் ககிழ்ணசர் விஞந்” (ங்.32) 

ன்ட லில் ணன் பிரிந் ழுது ழுஙள் அழுல் ன்து ண் 
ஞத்ருள் ஜஞயிருத் இழ்ச்சிப் ருண்ஜயில் குறிப்பிடுகிடள். ழு 

ன்ற்கு ழுல், ழும், ழு சப் ருட்டுத்துயில் “ழுகின்ட ஙல்ம் 
(விடிகின்ட ஙல்ம்) சப் ருள் உண்டு. ழு ஙள் ன்ற்கு அன்றுட்டு 
ழுஙள் றும் அழுணஞயின்”14 ச .ண.ஓஜசுந்ஞசர் ம் உஞயில் 
குறிப்பிடுகிடர். தீயில் உருகுகின்ட ஜழுவி உருகுண அணர்ளின் ஆற்டஜ 
இப்டுகிடது. ணன் உனுள் ழுது இன்புற்றும், பிரிந் ழுது ங்கியும் 
இருப்ர் ச இணர்ளின் ணருத்ம் விக்கு இழ்ச்சிப் ருகிடது. ஜக்கித்தி 
ன்சத் விப் வித் ழுதும் வியின் ருத்தில் அணள் ஞத்ணள். 
ணன் பிரிந் ழுதில் அணசது முக்மும் இன்மும் ண்ணிக் ஜக்கித்தி 
ஆற்டஜல் துன்புறுகிடள். 

“ன்ஓலு ர்ந் ஞறி சன்றும் 
ண்ளிர் ணவு ஜனி 
எண்டி முன் ஜப் பிரிந்” (ங்.38) 

“ணம்மு  முங்கி ஙம்ணயின் 
திருந்திப் த்ண் ககிப் 
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பிரிந்ச சயினும் பிரின் ஜன்ச” (ங்.39) 

“எண்டி முன் ஜப் பிரிந்துன் 
ண்டி ரூரிட ண்ச சன்” (ங்.40) 

ன்ச டிளில் ணனுசச முக்ம் இன்றித் சது ஜனி ணருத்தி 
ஙம்ஜ அ ணத்துப் பிரிந்து ஓன்டன் ச அணது கூற்றில் துன்ம் புப்டுகிடது. 

பிரிந் ணச ண்ணிப் பும்பும் ஞத் வியித்துச் சிசம் ள்கிடள். 
ணன் சக்சணன் ச ஙம்பிக் ள்கிடள். ன்சப் புர்ந் ணசத் 
சது ச்சில் ச ணஓஜழிகிடள். 

“குருகுத் துண் ணள்ட் டிஜ 
அரிப்ட விசக ஞல்குமிஓக் கூட்டும் 
ஜஞணி ணயிற் ய் யூஞநீ 
ன்ச ஙந்ச சன்றிநின் 
ஜசள் ட்கின் ணருந்துணள் ரி” (ங்.81) 

ன்ட லில் அஜந் உள்ளுட உஞத்க்து. குருகு உண் ஆஜயின் ஞ்சி 
ச்சில் உணப் டத்ழி உணர்ள் இஞவு உணக் ண்சர். இச்ஓல் 
ஞத்ஞப் புர்ந் ணசது ச்சில் உ வி கூடுணள் ன் 
உர்த்துணகும். குருகு ச்சில் ட் ஆஜயின் உல், ஞத்யின் ச்சிச 
ணனின் உலுக்கு எப்சகிடது. ணசப் புர்ணல் வி டத்ழில் 
புரிணருக்கு எப்சணகிடள் ன்து ஞத்க் கூற்டல் உஞத்க்து. லில் 
ஞத்ப் புரும் ணன் இஞவில் விப் புர்ணன். ணன் வி 
இ நிழும் இஞவுப் புர்ச்சிசது ஞத்யின் ச்சில் புர்ச்சி சப் ஞத் 
சுட்டுகிடள். இக்கூற்றில் விப் ழித்துத் ன்ச ஜம்டுத்திக் கூறுணக் 
முடிகிடது. ஓமூத்தில் சது ழில் இழிந் நியிலுள் ஞத், ன்சப் 
புர்ந்து பிரிந் ணசத் ன்சல் உரிஜடு டமுடிஜல் விப் 
ழிப்தில் அணது உள்ப்ங்கு புப்டுகிடது. 

ஜக்கித்தி ஞத் ல் விப் ழித்துக் கூறுணண 
இடித்துஞப்ண அஜவில். ஜடத் ணசப் ழிக்கிடள்; ஊடுகிடள். ன் 
ழியிம் ன் ஆற்டஜ உஞக்கிடள்; ங்யிசர்க்குத் ணசத் ன்ணஓம் 
இருத்திக்ள்ணன் சச் சூளுஞக்கிடள். வி ல் ணனுக், ழிக், 
ங்யிசர்க் புடஜழி கூறுகிடள். ணயில்ச ழிக், ங்யிசர்க் 
உஞக்கும் ன் ஜழித் விக், ணனுக் உஞப்ண ருதுகிடள். 
இந்நியில், 

“ ரூஞநின் ஜசள் 
ஞயும் புக்கு ஜம்ஜஜற் டணச” (ங்.87) 
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சத் ன் ணனுன் புந்துள் டுத்துஞக்கிடள். ணனின் பிரிணல் 
வியின் புத்லும், ஊலும் மிகுதிப் ஜக்கித்தி ன் ஆற்டஜ, ணட் 
முசணற்டக் ட்டுப்டுத்தி,  

“ம்மிண ல்கு ரிது 
நும்ஜச ஜந்டு ப்ய் தீஜ” (ங்.86) 

சத் ணச இல்ம் ஓல் ணிக்கிடள். ன்சத் விப் வித்லும், 
ஓமூத்தில் இல்ட அஜவிச உர்ந்து வியின் ண் ஜன்ஜப்த் 
ணனுக்கு டுத்துஞக்கிடள்: 

“ண்ச விரும்பின் டணன் ண்” (ங்.89) 
“அன்ச லு ஜறிள்” (ங்.90) 

னும் கூற்றுக்ள் நிசக்த்க்ச. 

வியின் புத்லும், ஊலும் ணனுக்கு ஜட்டுஜல் சக்குஜசக் 
ஜகித்தி ளிந்துள்ள். ‘ம்ஜடு புக்குஜணன் புல்ணன் ’ (ங்.90) ச 
ஜழிகிடள். இக்ஜகித்தி ஓமூச்சூல், ஞத்ர் இல்பு, ணசது ண்பு, 
வியின் ஆற்டஜ,  எத் ஜசவியின் ண்பு ஆகிணற்ட உர்ந் 
ண்ஜ ற்டணகிடள். 

“ஜகிழ்ஙன் ஜண்கும் ணண்டுண் சல் 
ணண்டின் ஜண்கு ஜகிழ்ஙன்ண்ன்ல்” (ங்.90) 

ன்ச ஆணர் இல்புரும் அணள் ணனுக்கு இல்டஙறி உர்த்துகிடள். 

“ண்டுட யூஞச வ்ண ம்ணயின் 
ணருல் ணண்டுது ஜன் 
ல்ம் ல் ஜதுணண் டுதுஜ” (ங்.88) 

சத் வி ணன் மீச த்திசப் புப்டுத்திசலும், ‘ஜது ணண்டுதுஜ’ 
ன்ட கூற்று வி ணனுன் ண விரும்பும் ள் உர்த்துகிடத் 
ரிகிடது. வி ன்ச ற் நி உள்ளுடத் ணனுக்கு 
உர்த்துகிடள். 

‘ரும்பு குணி ஜங்னி யுதிர்க்கும்’ (ங்.87) சக் ரும்பிசக் ண்டு 
ஜங்னி உதிர்க்கும் ஓல் கூடப்டுகின்டது. ரும்பும், ஜங்னிளும் இனிப்புச் 
சுணத் ருணச. இரு சுணளில் ற் ண ன்து முக்கித்துணம் 
றுகிடது. ஜங்னி னும்து ரும்பு ணற்டகி விடுகிடது. வியும், 
ஜக்கித்தியும் இன்ம் ருணர்ள்ம். ஜக்கித்தி இனிணயினும் வி 
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னும்து அணள் ரும்புக்கு எப்கி ணற்டணகிடள். ஜங்னி விக்கு 
எப்கிடது. வி உர்வுணகிடள். வியும் ஜக்கித்தியும் ணனின் 
அன்யும் உரிஜயும் றுலுக்ச ஞட் நிப் ல்ளில் 
முடிகிடது. 

 

ஞத்யின் லின்பு 

ஞத்ஞது அன்பு நிஞந்ஞமில்து. தீயிலிட் ஜழுவி ளிதில் ஙகிழ்ந்து 
விடுணது. அப்ஞத்ர்ளில் ஙல்ணர் ஙல்ணர் சத் டி ணதுண புரி ணன் 
விரும்புகின்டன் (ங்.61). அணர்டு ணழ்ணல் அணன் ஊரிலிருந்தும் இல் 
நியிசன் ஆகின்டன். ஞத்ர்க்கு அஞ்சுகிடன் (ங்.54, 15). வி ஙத் விப் 
ஞத்ர் ஙம் அணனுக்குப் ரிகின்டது (ங்.57). ணனுக்கு நிஞ இல் 
ஞத்ர் ணனுக்கு நிஞத் ம்ஜப் வித்து (ங்.67) ருஓயில் ணச 
ஙடுகின்டசர் (ங்.88). அன்பு ஓலுத்துகின்டசர். இவ்ணன்பு ருஓயில் ழுந்து. 
இச உர்ந் ழி ஞத்ஞது அன்சது லின்பு சத் ணனுக்குக் 
கூற்றுஞக்கின்டள். 

ணயில்ள் 

ணயில்ள் அஜந்ர்ளின் இல்ணழ்விச ஙல்ணழிப்டுத்துணர்ள்; அணர்ளின் 
ஙக்மும் முற்சியும் அதுணகிடது. திப் ல்ளில் ணயில்ளின் கூற்டவி 
ணயில் முன்னிறுத்தி கூற்றுக் மிகுதி. ற்புப் ல்ளில் இம்றும் ணயில்ள் 
ஜந்ர்ளின் புத்ல், ஊல், ணயில் ஜறுத்ல், ணயில் ஙர்ல் ஆகிணற்றில் நிழும் 
சிக் விக்குகிடது. அ இக்கித்தில் ணயில்ள் ன்னிருணர்15 சத் ல்ப்பிர் 
குறிப்பிடுகின்டர். இப்ட்டிலில் புல்ணன் இல். புல்ணன் கூற்று நில் 
ல்ப்பிர் கூடவில் லும். னினும், புல்ணச முன்னிறுத்தி நிமித்ங்ள் 
ணன், வி, ழி, ஜக்கித்தி ஆகிரிம் நிழ்ந்திருக்கிடது. ல்ப்பிர் 
குறிப்பிடும் ணயில்ள் ன்னிருணஞயும் முன்னிறுத்திக் கூற்றுள் நிழுணல் புல்ணசயும் 
ணயில்சக் ரு இஜளிக்கிடது. இவ்ணயில்ள் வியின் ஜண்புத் ணனுக்கு 
உஞத்ல், ணனின் பிரிவில் வியின் நி உர்ல், ஙல்சணற்ட உஞத்ல், 
அல்சணற்டக் டில், அடத்திச டுத்துஞத்ல், நிமித்ம் கூடல், ஊல் ணிவித்ல், 
ஓணழுங்ல் முசணற்ட நிழ்த்துகின்டச. இணற்டல் ணன் விரின் சூல் 
ஓர்ந் உள்ப்ங்கும், ணடு ஓர்ந் ஓமூ இக்மும் உஞப்டுகின்டச. ற்பு 
ணழ்வில் ஞத்ர் கும் விரும்பி ணசல் வி ஊல் உர்வுள்ல், 
ணனின் ஙறி ணறி எழுக்த்திசல் ணருந்துணத் ற்டவும் ஜட்டுப்டுத்வும், 
எழுக்த்திச அறிவுறுத்வும் ணயில்ள் முல்கின்டசர். இவ்ணயில்ள் ஓமூநி, 
புடத்ழுக்ம், துஜத் ன்ஜ, ஞந் ஜசப்ன்ஜ ஆகிணற்றில் ணனின் 
எழுக்த்திசச் சுட்டிக்ட்டுகிடது. 
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“அணிங ருஜ டி ணள்ல் 
ஜணிநிட ஙய் ம்டு லிக்கும் 
னி யூஞன் ஜளிணள் 
ச வூஞன் லின்று” (ங்.96) 

ன்ட லில் ஞத்ஜ எழுக்ம் ஙடி ணசல் ணருந்தி வி ணசக் 
தும் அணசடு புக்ஜல் அமும் புடமும் ஜர்ந்து ற்றுக்ண்ள். இசக் 
ண் ணயில்ள் வியின் ருந்ன்ஜக் ண்டு விந்க் முடிகிடது. 

ஜந்ர்ளின் இன்ம் ருந்தி இல்ணழ்க் சக் ருதி ணயில்ள் 
ஓல்ட்சர். ணன் விரி ஊஜவும், முஞண்க் 
ணர்வும் ணயில்ள் ஓல்ட்டுள்சர். ‘ணயில் கிவி ணளிப்க் கித்ல்’16 
ன்ச எழுங்குமுட ஓமூத்திற்கு அடிப். இச, ‘குற்டங் ட்டி ணயில்’,17 
‘கூறி ணயில் ள்க் யும்’18 ச ணயில்ப் ற்றித் ல்ப்பிர் 
ணஞறுக்கின்டர். ஓங்ச் ஓமூத்தில் ஞத்ஞ ஙடுல் ஆணர்ளின் துவில்பு. 
இற்கு விக்ச ஓமூம் இல். ஞத் பிரிவில் நிழும் ணயில்ளின் கூற்றுக்ள் 
ஞத்க்கும் விக்குஜச முஞண்க் குறிக்கின்டச. ஞத் விக் குறித் 
ஓய்தியும், வி ஞத்ஜ குறித் ஓய்தியும் ணயில்ளின் கூற்றில் ணளிப்டுகின்டச.  
வித் விஞ ஜற்ட சூல்ளுக்குத் ர்பு ள் ணயில்ள் 
ணற்டசணத் ல்ப்பிம் குறிப்பிடுகின்டது. ணயில் ஜறுத்லும், ஙர்லும் 
வியின் உரிஜ அஜந்து. ஜரு நித்தில் வி முன்னிறுத்தி 
எழுங்குமுடச் ஓமூக் ட்ஜப்பு அஜக்ப்ட்டுள்து. இற்கு அடிப்ப் 
புத்லும், ஊலும், ணயில் ஜறுத்லும் அஜகின்டச. 

ணயில் ஜறுத்ல் 

ஞத்ஜ எழுக்ம் ஙடி ணன் மீண்டு ன் இல்ம் ணந்து ஜசகி 
வியுன் ஓர்ந்து ணத் ப்ட்டுள்ன். இச்சூலில் வியின் ஊத் 
ணிப்ற்குத் அணது நிப்ட் அறிற்குப் ன், அறிணன், ங்ன் 
ன்டஞத் தூ அனுப்பி அறிமுற்டுகிடன். வி ன் ஊல், ஞத்ஜ 
ஙடி ணசத் ன் இல்ம் ஓர்க் ஜறுத்துஞகிடள். இது ணயில் ஜறுத்ல் 
நிழ்ணகும். ஜற்குறித் ணயில்ள் ணனுக் ணயில் ணண்டுயில் ஞத்ஞது 
அன்பு லின்ச உர்த்ல், வியின் ஜஙம் கூடல், ணன் உஞத் 
சூ நிசவுறுத்ல் ன்ட சூல்ப் புப்டுத்துகின்டசர். இசக் ய்ல், 
உணத்ல், பிரில், ட்ல்19 முச உர்வு ணப்ட்டில் ல்ப்பிம் 
ணஞறுக்கின்டது.  

ங்குறுநூற்றில் ஞத்ஜ எழுக்ம் குறித் ணயில் ஜறுத்ல் ல்ளில் வியின் 
‘ய்ல்’ உர்வில் அஜக் முடிகிடது. இவ்வுர்வு ணசது சூல் 
உருணசது. சூசது உறுதிஜழி. ‘பிரின்’ (ங்.18), ‘நீங்ன்’ (ங்.22), ‘சன்று’ 
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(ங்.30) ன்றிவ்ணறு உஞக்கும் சூள் விக்குத் ணன் மீது ஙம்பிக் 
உண்க்கிது. ஆயின் ணன் ஞத்ஜ எழுக்ம் ள்யில் அணன் உஞத் சூள் 
ய்த்லின் ணயில் ஜறுத்ல் நிழுகிடது.  

 

 

ணயில் ஙர்ல்  

ங்குறுநூற்றின் ஜருத் தியில் ணன் ஞத்யிற் பிரில் ர்பில் 
அணனுக்கு ணயில் ஜறுத் 62 ல்ள் உள்ச. ணயில் ஙர் 3 ல்ள் 
ப்ற்றுள்ச. ணயில் ஙர்லுக்குத் ணன் விரின் ஆற்டஜ ஞஜ 
அஜகின்டது. ‘ஜகிழ்மிச் சிடப் ஜங்கிசள்’ (ங்.42), ‘நின் ஜர்புஙனி விக்ல் ங்கி 
’ (ங்.42) ன்ச ணனின் கூற்றுக்ள் ஆற்டஜ உர்த்தித் 
வியின் அன்பின் ற்ப் றுணச. பிரிவில் வி ஙயுறுணதும் ணன் 
ணருத்முறுணதும் அணர்ம் அன்பில் விணகும். ணன் ணயில் ஙர்ந்ல் 
ணயிய் ணந்ரிம் ஜன்ஜ ற்டன்.  

ய்ப் பூவின் ண்ணிள், ஙய்க்கு ஜருந்கி ந்ள் (ங்.99) சத் 
வித் ணன் ணழ்த்துகிடன். குத்தில் இருந் ருஜ ன் ம்பில் ன்டக் 
டியும் ஜஞயும் ஓர்த்துத் டுத்திருந்க் ண் ருஜக் ன்று ணருண்து. 
ருஜல் ச ருஜக் ன்று ணடப் புரிந்து ணருண்து விக்கு எப்கித் 
ணச அணள் ணடப் புரிந்துண்ள் ன்து குறிப்கிடது. ‘ருஜ னியில் 
ஙற்திஞயும், முயிறு கும்யும் எருஓஞ த்ல்’ (ங்.99) புத்யும், 
ஊயும் எரு நிழ்வில் த்ற்ச குறிப் எரு லில் கூடப்ட்டுள்து. 
புத்யும் ஊயும் தீர்த்ற் ருட்டுக் வுக் குறிப்புக்ள் அஜல் நிசவு 
கூஞத்க்கும். ‘புசடு புர்து யிசள்’ (ங்.72), ‘எண்ணு ரிண ண் 
ய்ல்’ (ங்.73), ‘ண் ய்ண ண்றுங் துப்’ (ங்.74), ‘ஙல் ஓல்லி 
ஜந்தினி’ (ங்.22), ‘ற்டஞ் ஓய்துஙப் புர்ச்சிணளின் (ங்.23), ‘வ்ணந் தீஞ நிசக்கு 
ஜருந்கின்’ (ங்.59), ‘இணள் ர் ஙஞம்பினு மின்கிவிள்’ (ங்.100) ன்ணற்டல் 
வுக் த்தில் ணழ்ந் அன்ச ணழ்ண மீண்டும் ணழ்ணம் ன்னும் ணனின் 
உள்த் உஞம். 

முடிவுஞ  

இந்திஞவி ன்து துஜக்ளின் விண இருந்திலும் ணந்ன் முலி 
உர்ந்ர்ள் ஙச, ஙட்டிக்  நிழ்த்துணதும் ஞத்ஞ அஞங்ற்றுணதும் 
ணக்ஜ இருந்துள்து. 
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ஜக்கித்திக்கும் ஞத்க்கும் ணறுடு இருந்துள்து. ஜக்கித்தி ஞத்ச் 
ஓமூத்தில் ணழ்ந் திலும் விக்கு எத்ணண இருந்துள்ள். ணனுன் 
றுல், ஊல், விப் ழித்ல் ன்ட ஜசவிக்குண்ச ஓல்ளில் ன்சத் 
விக்குப் ட்டி ஈடுடுத்திக் ண்ணள். 

ஞத்ர்ள் ணனுன் இந்திருப்தில் புப்டும் அஞ 
விரும்பியுள்சர். ணனுன் ஜம்முடித்ல், புசடுல் ன்ட நிழ்வுல் 
அஞத் ஜ ற்டுத்தியுள்சர். இவ்ணர் பிட ஞத்ர் ணச ஙஜல் 
இருக்த் துபுரிந்துள் ண்ணியுள்சர். 

வி ணன் மீது ஊலுற்ட திலும் அணன் மீச அன்பிசல் பிரிவுத் 
துருற்று ஆற்டஜயுற்டள். னினும் ஞத்ஜ எழுக்த்த் ணனுக்குத் ணடசச் 
சுட்டிக்ட்டுற்கும், ஓமூ எழுக்த்திச உர்த்துணற்கும் ன்ஆற்டஜக் 
ட்டுப்டுத்துகிடள். ணனித்தில் ஊ நீட்டித்துள்ள் சப் ல்ளின்ணழி அறி 
முடிகிடது. 

ணசது ஞத்ஜ எழுக்த்ல் ஊலுற்ட வி ணயில்ஜறுத்லிலும், 
ணயில்ஙர்லிலும் அணது அன்பு புப்டுகிடது. சது அன்பிசச் சுட்டிக்ட்வும் 
ணசது அன்பிச ண்ணுணற்கும் வுக் நிசவுள் ல்ளில் 
உரிப்ருப் ப்ட்டுள்ச. ற்பு ணழ்விசப் புப்டுத்தும் ஜருத்தியில் 
வுப் ல்ள் இம்ற்றிருப்து ணயில்ஙர்ற்குக் ஞணி அஜந்துள் 
அறிமுடிகின்டது. 
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 வினாப் தபர்கள்: இயக்கணிகளின் பார்ணலகளும் பதிவுகளும் 
Interrogative Nouns: Grammarian’s Perspectives and Observations 

முசணர் கி.ஓங்ஞ ஙஞன் 
உவிப் ஞசிரிர், மிழ்ஜம்ட்டுச் ஓங்ப்த் துட 
ஓன்சப் ல்க்ம், ஜரிச ணம், ஓன்ச - 5 

krksankaraatamil@gmail.com 

Abstract: This Paper attempts to examine the perspectives and observations of 

Tamil  traditional grammarians in regard to the Interrogative Nouns and to trace 

on the development of their views Chronologically, i.e. right from Tolkappiyam  The 
Modern Literary corpus will also be used to find out whether there are any 
Significant development are noticeable in the use of Interrogative Nouns. 

Keywords: Tolkappiyam, Literary corpus, விசப் ர், இக்ணி 

விசப் ர்ளின் ணரு, அஜப்பு முடள் குறித் இக்ணிளின் 
ர்ணயும் திவுயும் டுத்துஞப் இக்ட்டுஞ அஜகின்டது.  

ல்ப்பிம் தி அடிப்யில் ர் மூன்டப் பிரிக்கின்டது. 
அணணச, 

1. உர்திப் ர் 
 2. அஃறிப் ர்  
3. ஆயிரு திக்கும் ஏஞன்ச உரிஜ (விஞவுப் ர்) 

 ல்ப்பிம் (ல்.162-165), அணன், இணன், உணன், அணள், இணள், உணள், 
அணர், இணர், உணர், ன், ம், ஙம், ணன், ணள், ணர் ன்னும் ர்ளும், 
ஆண்ஜடுத் ஜன் ன்னும் கிவி (ஆண்ஜன்), ண்ஜடுத்  ஜள் ன்னும் 
கிவி (ண்ஜள்), ண்ஜடுத் இஞ இறுதி (ண்ட்டி), ஙம் ஊர்ந்துணரும் இஞமும் 
ஞமும் (ஙம்பி, ஙங்), முடப்ர் சுட் ஜன், ஜள், ஜந்ர், ஜக்ள் ன்னும் 
ரும், ஆடூஉ, ஜடூஉப் ர், சுட்ழுத் மு உ அன்னும் ஆனும் 
(அன்சன், அன்சன்), சுட்ழுத் மு உ ண்ன் கிவி (அன்சள், 
அன்சள்), எப்டு ணரும் கிவி (ண்ன்சன்), ல்ரும், ல்லீரும், ண்ஜடுத் 
ஜன் ன்னும் கிவி (ண்ஜன்), நிப்ர் (ஜதுஞன்), குழுப்ர் (ஓங்த்ன்), 
குடிப்ர் (ஓஞன்), விசப்ர் (ச்ஓன்), உப்ர் (ன்சன்), ண்புள் ர் 
(ரின்), ல்ர்க் குறித் முடப்ர் (ர், ந்ர்), ல்ர் குறித் 
சிசப்ர் (குருர், ஓவிர்), ல்ர் குறி;த் திப்ர் (ணட்டுணர்), கூடிணரும் 
ணக்கின் ஆடில் ர் (ஓவ்ணணிர், ணள்ணிர்), ண்ணிற்ர் (தின்ஜர்) ன்ட 
உர்திப் ர்க் குறிப்பிடுகின்டது. 

நதிப்பிடப்தற்து 
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 “அவ்ணழி  
அணன் இணன் உணசச ணரூஉம் ரும் 
அணள் இணன் உணச ணரூஉம் ரும் 
அணர் இணர் உணஞச ணரூஉம் ரும் 
ன்ம் ஙஜச ணரூஉம் ரும் 
ணன் ணள் ண ஞன்னும் 
ஆணயின் மூன்டடு அப்தி சந்தும் 
றி ணந் உர்திப் ஞ” (ல்.ஓல்.162) 

“து ண ன்னும் ரும்” (ல்.ஓல்.167) 

 ல்ப்பிம் (ல்.167-171), அது, இது, உது, அண, இண, உண, அஃது, 
இஃது, உஃது, அவ், இவ், உவ், து, , ண ன்னும் ர்ளும், ல், , சி, 
உள், இல், விசயும் ர் (உழுது), ண்புப் ர் (ரிது), இசத்து 
சக் கிக்கும் ண்ணுக்குறிப்ர் (ஆயிஞம் ந்ன்), எப்பின் ஆகி ர்நி (ண் 
ன்டது) ஆகி அஃறிப் ர்க் குறிப்பிடுகின்டது.  

விஞவுப்ர்த் ல்ப்பிர் (ல்.174-179), இற்ர், சிசப்ர், 
சிசமுற்ர், முடப்ர், ம், ன், ல்ம், நீயிர், நீ ன்சணற்டக் 
குறிப்பிடுகின்டர். ஜலும், 

இற்ர் -  ண்ஜ இற்ர், ஆண்ஜ இற்ர், ன்ஜ இற்ர், எருஜ 
இற்ர் 

சிசப்ர் -  ண்ஜ சிசப்ர், ஆண்ஜச் சிசப்ர், ன்ஜச் 
சிசப்ர், எருஜச்சிசப்ர் 

சிசமுற்ர் - ண்ஜ சுட்டி சிசமுற்ர், ஆண்ஜ சுட்டி சிசமுற்ர், 
ன்ஜ சுட்டி   சிசமுற்ர், எருஜ சுட்டி சிசமுற்ர் 

முடப்ர் - ண்ஜ முடப்ர், ஆண்ஜ முடப்ர் 

ஙமிஙம் (ஙமி.55), ணன், ணள், ணர், ணன், ணள் ன்ட உர்தி 
விசப்ர்யும், து, ண, து, ண, இண முலி அஃறி 
விசப்ர்யும் குறிப்பிடுகின்டது (ஙமி.57). 

 ஙன்னூல், ணன், ணன், ணன் ன்சணற்ட ஆண்ல் விசப்ர்வும் 
(ஙன்.276), ணள், ணள், ணள் ன்சணற்டப் ண்ல் விசப்ர்வும் 
(ஙன்.277), ணர், ணர் ன்சணற்டப் ர்ல் விசப்ர்வும் (ஙன்.278), து, 
து, து ன்சணற்ட அஃறி என்டன்ல் விசப்ர்வும் (ஙன்.279), ண, 
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ண, ண ன்சணற்ட அஃறி வின்ல் ர்வும் (ஙன்.280) ஙன்னூல் 
சுட்டுகின்டது. 

 இக் விக்ம் (இ.வி.177), ணன், ணன், ணன் ன்னும் உர்தி 
விசப்ர்யும், து, து, து, ண, ண, ண ன்னும் அஃறி 
விசப்ர்யும் (இ.வி.180-181) குறிப்பிடுகின்டது. 

 ன்னூல் விக்ம் (.வி.65), து, து, து ன்ட உஞ ஈற்று 
விசப்ர்ச் சுட்டுணப் பின்ணரும் நூற் விக்குகின்டது. 

“  முலும் ஆ ஏ ஈற்றும் 
 இரு ணழியும் விச ஆகும்ஜ 
ணன் ன் விச விசக் குறிப்பு இழி இருல்” (.வி.ஓல்.102) 

  சுணமிஙம் (.வி.39), ணன், து ன்னும் விசர்க் குறிப்பிடுகின்டது. 

முத்துவீரிம், ணன், ணன் ன்னும் ஆண்ல் விசப்ர்யும் (மு.வீ.477), 
ணள், ணள் ன்னும் ண்ல் விசப்ர்யும் (மு.வீ.479), ணர், ணர் ன்னும் 
விசப்ர்யும் (மு.வீ.481), து ன்னும் என்டன்ல் விசப்ஞயும் (நூ.482) 
குறிப்பிடுகின்டது. மிழ்நூல் (மிழ்.54), ணள் ன்னும் விசப்ரிச ஜட்டும் 
சுட்டுகின்டது. 

ன்னூல் (ன்.86,88), உர்திப் ரில் விசணழுத்துக்ள் ன்று 
குறிப்பிடுகிட விஞ, ந் ழுத்துக்ள் ன்ச் சுட்வில். அஃறிப்ரில் 
து, ண ன்சணற்டக் குறிப்பிடுகின்டது. 

மிழ்க் ப்பு இம் (..இ.97-100), ணன், ணள், ணர், து, ண ஆகி 
ந்தும் முட ஆண்ல், ண்ல், ர்ல், என்டன்ல், வின்லுக்கு உரி 
விசணழுத்கும் ன்கிடது. ஜற்கூறி ந்தின் ஜருவி நி ணன், ணள், ணர், 
து, ண ன்சணற்டக் குறிப்பிடுகின்டது. ன், ங் ன்னும் இஞண்டு ர்ளும் 
ம்ல் மூவித்திற்கும் உரிசணகும் ன்கிடது. 

Who ன்னும் விசப்ர் உர்திக்கும் what ன்னும் விசப்ர் 
அஃறிக்கும் உரிசண ணக்கில் ணஞட ஓய்ப்ட்டிருக்கிடது ன்றும் மு.ண. 
சுட்டுகிடர் (2003:53). 

ஜலும், ஞ ன்சஜல் ர் ன்று குறுகி ணடிவில் ஓல் ணங்குணல், 
முற்சிக் சுருக்த்டு ச் சிக்சமும் ஆயிற்று ன்கிடர் ஸ்ர்ன் 
(மு.ண.,2003:223).  

ற்த் மிழில் விசப் ர்ள் 
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டுப்து து?  
யும் ண்ல் இருந் இத்தி ஙன் இருப்வும் அர்த்மில். 
ன் ஊர்ஊஞ அ ணண்டும்?  
அண ப்டி ஆளு 
டிஜ, டிம் ழுதிணஞ உயிருன் இருக் ணண்டிது து?  
ர் ர் ந்ந் அங்ளுக்குப்  ணண்டும்  
ர் ன்ச டுக் கிடர்ள்? 
ர் ருக்கு அடிட்து? 
துக்கு அழு  
த்ச  
ன்ச ரிளு?  

 விசப் ர்ளில் து, , ன், ப்டி, ர், ரு, துக்கு, த்ச, ன்ச 
ன்ட விசப் ர்ளின் ணரு முடள் ற்த் மிழில் அதிஜப் 
ன்டுத்ப்டுகின்டச. விசப்ர் இக்ணிள் உர்தி, அஃறி ன்ட 
பிரிணவும், ஆண்ல், ண்ல், ர்ல், என்டன்ல், வின்ல் ன்ட பிரிணவும் 
பிரித்து இக்ம் ணகுத்துள்ஜ அறிமுடிகின்டது. ற்த் மிழின் ஜழிநி, 
 புதி இக் ஜற்டங்யும், ணர்ச்சி நியும் ண்டு திழ்ணடு, புதி 
இக்க் கூறுக் ண்டு அஜணதும் ணனிக்த்க்து. இக் உகில் 
ஜழிநியில் ற்டும் இவ்ண ஜற்டங்ள், ணர்ச்சிள், புதி க்குள் 
ல்ணசணற்டக் ர்ந்து ணுணது, திவு ஓய்ணது பிற்த்தில் 
ஜழிஆய்வுளுக்குப் ரிதும் ன்டும். 
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 னணத க்கும் தாயாட்டு 
Mind-blowing roller 

முசணர் இஞ.இஞஜகுஜர் 
உவிப் ஞசிரிர், மிழ் உஞய்வு ஜம் 

விணசந் ல்லூரி, அஸ்தீஸ்ணஞம் 
ன்னிகுஜரி ஜணட்ம் - 629 701 

9994054671, drrksir121314@gmail.com 

Abstract: All the folk songs are depending their situations only. But Thallattu is 
recites relationship in mother and the child. Its analysis so city psychology. In this 
article describes what happens and role of Thallattu in the society. 

Keywords: Thallattu, folk songs, ட்டு, ணய்ஜழி 

அறிமும் 

 ஙட்டுப்புடப் ல்ள் கிஞஜத்து ஜக்ல் நீண்ஜ ணய்ஜழிப் 
ப்ட்டு  ணருணகும். இப்ல்ப் டிணர் ஞன்ட, ன்றி ம் 
துணன்ட அறிந்து ள் முடி உள்து. ஜச ஜக்கும் இவ்விஓப் 
ல்ள் ளிஜவும் இனிஜவும், ற்ச ணமும், விஙமும் திந்சண 
அஜந்திருக்கும். இற் அன்ச ன்ச மும் ர்க்த் ர்ந்டுத் ளிணச 
ண்டி இண அஜந்திருப்டு, ட்டில் ழு வி ணம் ணருகின்டச. 
ஙட்ர் ல்ளில் ஏஓ ஏங்கியிருக்கும், உர்ச்சி ணளிப்ட்டிருக்கும்,  ஙங்ள் 
ஓற்ளில் எளிந்திருக்கும். னினும் இக் ணஞம்பிற்கு உட்ஜலும் இருக்கும் 
ன்ச ஜறுப்ரிர். ஜனினின் ணழ்வில் அம்ஓங்டு இந் ணளிப்டும் 
ஙட்ர் ல்த் ட்டுப்ல், விட்டுப்ல், ற்ல், ழிற்ல், 
ஓஜ நிஓர் ல், எப்ரிப் ல் ச துணப் பிரித்து ணப்டுத்திசலும், 
ட்டுப் லுக்கு ஜட்டும் னி ஜகிஜ உண்டு சம். 

ட்டு 

 ய்ஜயின் ணஞப்பிஞஓஜ அஜணது ட்கும். குந்யின் அழு 
நிறுத்வும், உடங் ணக்வும் ப்டும் ட்டு ட்டு  ஆகும். ஙட்ர் ல் 
ணளில் என்டச ட்டு ணய்ஜழி இக்கிங் ணங்கிணந்ச. ற்து 
ட்டுக்ள் ஙட்ரில் ஆய்ணர்ல் ஓரிக்ப்ட்டுத் குக்ப்ட்டுள்ச. 
ட்டுப் ல்ள் கிஞமி ஜக்ளின் ணழ்விடும், அணர்ளின் 
உர்வுடும் இஞண்டக் ந் ஙட்டுப் ல் ணளில் என்டகும். 

நதிப்பிடப்தற்து 

தற்கால இலக்கியம் 
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 குந் ஜகிழ்ச்சிப்டுத்தும் அல்து உடங்ச் ஓய்யும் சூலில் துணத் 
யிசல் ட்டுப் ல் ப்டுகின்டது. "ல்" ன்ட ஓல்லுக்கு ஙக்கு ன்று 
ருள். ஙவிச ஆட்டிப் டுணல் ட்டு ன்று ர் ற்டது. ஙவிசல் ஏஓ 
ழுப்பி குந் உடங் ணப் ட்டுல் சவும் கூறுணர்.ட்டுப் ச்சு 
ணக்கில் ஞஞட்டு, ஆஞட்டு, ஞஞட்டு, ஏஞட்டு, ஞட்டு ன்டல்ம் ணறு ர்ல் 
ணங்ப்டுகின்டச. இண ஙவிச ஆட்டிப் டும்து ழும் எலில் ற்ட 
ர்ள். ஜப்லும், ருண்ஜலும், ப்டும் சூலும் ட்டிசத் 
னி ணக் ரு இமுண்டு. இசக் குந்யின் ய், ட்டி, அத், ஓரி, 
ஓவிலி முலிர் டுணர். ஆண்ள் ட்டுப் டுணதில். விதிவிக்ச் சி 
ஙஞங்ளில் டுணதுண்டு ன்து ணள்ளிஜ.  

 ட்டுப் ல்ள் இனிஜச இஓ உச. இவ்விஓயில் ஜங்கி 
குந் ஜய்ஜடந்து உடங்குகின்டது. ய் ன் குந் ஜடியி, ளி, 
ளி, ட்டிலி ணத்து ஆட்டி ணண்ம் ட்டுண ணக்ம். ஆஞஞ 
ஆரிஞஞ ன்ட ஓந்த்தின் மூம் ஏஓ ழுப்புணல் இது ஆஞட்டுல் ன்றும் 
ஓல்ப்டும்.  

 ட்டின் க்த்திலும் இயிலும் முடிவிலும் ஞஞஞ, ஆஞஞ, ஆரிஞஞ 
ன்ட ங்ள் ன்டுத்ப் டுகின்டச. நீம்ரி ன்ட இன்மூட்டும் இஞத்தி 
ட்டுப் ல்ள் ரும்லும் ப் டுணதுண்டு. னினும் துகும்தி, ஓச, 
ஆசந்ஞவி ன்ட இஞங்ளிலும் இண இஓக்ப் டுகின்டச. ட்டுப் 
ல்ளில் குந்யின் அருஜ, அன் விட்டுப்ருள்ள், உடவின் ருஜ, 
குப் ருஜ ன்டண டுத்துஞக்ப்டுகின்டச. க்தி இக்கிங்ளிலும் இடணச 
குந் வித்துத் ட்டுக்ள் ப்ட்டுள்ச. 

இக்கிங்ளில் ட்டு 

 ட்டுப் ல்ள் ய் ன் ஜளுக்கு அளிக்கும் ஙன் சம். க்தி 
இக்கிங்ள் ஜற்றும் சிற்றிக்கிங்ளில் ட்டுப் ல்ள் சிடப்பிம் ற்றுள்ச. 

முத்ள்யிஞத்தில் “ஊஜன் ஞட் உடங்கிற்ட” ன்னும் ரில்  ட் 
ன்த் ஞட் ச இம்ப்ட்டுள்து. ம்ர் ம் இற்றி ம்ஞஜத்தில் 

“ச்ஓத் ஞத் ட்டும் ண் “ ன்று  ட்டு ன்ட ஓல்ப் 
ன்டுத்தியுள்ர். ட்டுப் ல் ஏஓயின் இனிஜத் திருகசஓம்ந்ர்,  

           “ண்ஜரும் ஜன்ஜழிர்  
           ஞத் ட்டும் ஏஓ ட்டு  
           விண்ணர்ள் விப் ய்தி  

           விஜசத்டும் இயும்மி ஜ”  

ன்று விந்து கூறியுள்ர். இடணசத் ட்டும் விஜப் ரிழ்ணர்,  
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          “ஜணிக்ம் ட்டி  
  ஜணிணயிஞம் இட்டி  
          ஆணிப் ன் சற் ஓய் 
          ணண்ச் சிறுட்டில் - ணி  
          உசக்குப் பிஞஜன் விடுந்ன் 
          ஜணிக் குடச! ! 

          ணம் அந்ச !”  

ன்றும், குஓஞ ஆழ்ணர் இஞணச, 

“ணஞயும் அசுஞஞயும்  
திஓயும் த்ணச! 
ணரும் ணந்டி ணங் 
அஞங்ஙர்த் துயின்டணச! 
ணரிஙல் ஙதியும்  
புடத்ன் ருஜணி! 
ணரிணம் சிணண!                                             

இஞண ”   

ன்றும் ட்டியுள்சர். 

 யின் அன்யும், குந்ச் சுற்றி ழும் ற்சயும்  ணங்கும் 
ட்டுருணம் ட்கும். ஓமூத்தில் அசத்துத் ஞப்பிசரும்  ங்ள் இல்ங்ளில் 
பிடந் குந்ளுக்குத் மிழிஓல் அமுதூட்டித் ட்டுகிடர்ள். ட்டு ணள்ம் 
ல் ணரும் யின் ஜச ழுச்சித் ட்டில் ண் ஆழ்ணர்ள் பிற்க் விகர்ள் 
முலிர் இப்ல் ணக்கு ஜருற்றி, பிள்த் மிவும், ணர் விர் 
ட்டுவும், ப்பிக்க் ட்டுக்ப்பில் அக்கிப் ல்ள் இற்றியுள்சர். 
ய்ணத் ட்டிற்கு விநிஜ அஜந்து ஙட்டுப்புட ஜந்ர்ளின் ட்டுக் 
ன்டல் அக்கூற்று மியில்.  

ட்டுப்ல்ள் - டுருள் 

 ற்றி ந்து ணய் ஜழி இஓக்ப்டும் ட்டுப் ல்ளில் ல்ணறு 
ஓய்திள் உள்ளுடப் ருக்ப்டுகின்டச . இப்ல்ளில்  

1. குந் 
2.குந்க்கு ணண்டி ஓசங்ள் 
3.உடவிசர்ள்  

ச மூன்று ணப்ட்டினில் ட்டும்து ஓய்திள் டுத்துஞக்ப்டுகின்டச.  
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1.குந் ஜப்ருக் ண் ல்ளில் இருண நிள் 
ப்டுகின்டச. 

அ. குந்யின் அகு, திர்ம் இணற்டப் ஞட்டுல் 

            ஆஞஞ ஆரிஞஞ ஓமி 
            ஆறுட்ஓம் ணண்க்கிளி 
            ஓம்ணத் ட்டிலி 
            சீஞக் ண்ணுடங்கு 
            ஜம் ஜனிச - நீ                                                                                                                                 
            ஜங்கிக் ண்ணுடங்கு..... 

ஆ. குந்ப் டத் ய் ஓய் ஙன்பு கூறுல்  

          த்து  ஜஓம் ணமிருந்ச 
          ட் ணலில்ம் 
          உன் ஜடந்ச 
          உசக்கு ஙவுமுன்னு 
          எருக்ழிச்சுப் டுத்ச 
          ருணய் இருந் உன்ச 
          உருணய் நிசத்திருந்ச.... 

2.குந்க்கு ணண்டி ஓசங்ள் குறித்துப் ப்டும் ல்ளும் இரு நிளில் 
ப்டுகின்டச. 

அ. ஓசங்ளின் அகு, ணப்டு ஆகிணற்டப் ஞட்ல் 

           ஜணிக்த் ட்டிலி 
           ணயிஞங்க் ர்த்திடுணன் 
           ங்ச்சிமிழி ங்ஜ 
           ல் புட்டிடுணன் 
           ஞ்சி ஜகிழும் து 
           முத்துக்ள் உதிர்ந்திடுஜ 
           ன் ஓத் ஆஞமு 
           அகுக்கு அகு ஓர்த் ஆஞஜ 
           ச தூங்கி 
           ஞமு  தூங்கி..... 

ஆ.  ஓசங்ச் ஓய்ணர்ளுக்கும் ரிஓ அளித்ணர்ளுக்கும் ஙன்றி கூடல்.  

           ச்ஓனுக்குத் ங்முண்டு 
           ட்டி ந். 
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           ஜஜனுக்கும் ங்குண்டு 
           ஜவிக் ட்டி. 
           ட்ப்ட்டிச அறிணரில் 
           ட்த் ந்ணச ஜடப்ரில். 
           டிடு ணந்ச 
           உடவுக் டி ந்ச. 
           ட்டிக்ஞ நீ தூங்கு 
           ட்ல்ம் ஙன் ஞன். 
           ப்புள் டிக்ஞ நீ தூங்கு 
           ர்த்ல்ம் ணங்கித் ஞன். 

3. உடவிசர் ஜஜக் ண் ல்ளில்உடவிசர்ளின் ஓல் வீஞம், ஈத் 
திடன், ஓல் ணத்ப் ஞட்டும் விஜ ட்டு இஓக்ப்டுகின்டச. 

           இஜ நீ இருந்ல்  
           இன்சல் ஓய் ஆள்ளில். 
            ஜறில் 
           ஜமிர் டுஜயும் சக்கில். 
           ஓ ணழ்ந்ல் 
           ஜஜசரும் சீண்வில். 
           ஙத்சரும் ஙருங்கி ணந்ள் 
           ஙள் முழுணதும் ஞ்சி ஜகிழ்ந்ள். 
           ணத்தி ணத் சித்தியும் 
           சித்ப் பிஞம்ஜசள். 
           த்தி ழுந்னும் 
           ணயித்திச ஜறிசன். 
           ஜற்டம் ஓய்ய் ண்ஜணி 
           ஜற்டஜல் நீ உடங்கு. 
           ட்ம் ந் ரிஔஜ 
           ப்ஜல் நீ உடங்கு..... 

இவ்ணறு  உட்கூறுளும் ட்டுப் ல்ளில் இம்ற்றுச் ஓமூத்தின் நி 
விக்கும் ருத்து உருணடுத்துள்ச. 

நிடவுஞ 

 ஙட்டுப்புடப் ல்ளில் ட்டுப் ல் ணடிணம் அசத்து இச ஜக்ளிமும் 
இஓக்ப்ட்டு ணருகின்டது. இன்ட க்ட்த்தில் ட்டுப் டுணது அருகி 
ணருகின்டது ன்து ஜறுக்வி உண்ஜகும். திர்த்தில் இப்ட்டிச 
இஓக்ஜல் ஜடந்து விவும் ணய்ப்புள்து. துண ஙட்ர் ல்ள் ஜண்டு 
பிந், ஜக்ளின் உண்ஜச ணழ்ண டுத்துஞப்சண உள்ச. ஙவீச 
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ர்பு ஓசங்ள் ஜஙட்டுக் ச்ஓஞ ஜம் ன்சணற்றின் ஞஜ ஜருவிக் 
ண்டு ணருகின்டச. ஓமூத்தின் ணஞற்று மூங் அறிணற்கு ஙட்ர் 
இக்கிங்ளின் ங்ளிப்புத் ணன்சல் இணற்டப் துப்து இன்ட 
ஓமூத்திசரின் ர்மிக் ஜகும். 
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 சமூக லயாற்றுப் பின்புயத்தில் பாண்டி நாட்டு  
நீரில் நயாண்ண இனக்குழுக்கள் 
(ள்ரர் - ணடர் - ணடச்சிர்) 

SOCIO-HISTORICAL BACK GROUND OF WATER RESOURCE MANAGEMENT 
TRIBES IN THE LAND OF KING PANDIAS [Mallar-Madaiyar-Madichiyar] 

முசணர் . ஜி 
மிழ் உவிப்ஞசிரிர் 

பூ.ஓ.. அறிவில் ல்லூரி 

ம்புத்தூர் - 641 014. balajiand@gmail.com  

Abstract: The invention of this paper is to reveal that there are so much of Tribes 
in Indian subcontinent. In which the Main and Ancient Tribes are Mallar (pallar) 
and Madaiyar. The Author has got a strong evidence to prove that they were 
Master's in Agriculture and water resource Management. Recently found one 
Archaeological evidence in kizadi [sivagangai] excavation. Read the word by 
Archaeologist `Madaichi’ is written on the earthen pots in the Thamizhi [Tamil 
Brami] method. The some evidences are Palaeography and the inscriptions on the 
earthen wares, inscriptions, literature etc. which are found historically. 

Keywords: Mallar, pallar, Madaichi, Thamizhi, Brami, inscriptions, ஜள்ர், ஜர், 
ஜச்சிர் 

ஙடி இசங் ணழ்ந்து ண்டிருந் ஆதிணசிச் ஓமூங்ள் நிச 
நீரிங் ஜமிட்டுத் த்ம் பும்ர்வு ணஞறுத்துக் ண்ச சம். 
ஆய்ணர்ள் எரு ணஞற்ட ழு அல்து  ஜறுட்ஜப்புச் ஓய் முற்டும் ழுது 
ஙதிக்ஞயில் அஜந் ல்ஙரிங் அழ்ணஞய்ச்சிளில் மிகுதிச ஞவு 
ணங்கியுள்ச.  

 ஏர் இசத்ப் ண்டு மிக் முதிர்ந் இசஜன்று ஜழிணற்கு அவ்விசத்தின் 
நீரில் ஜண்ஜயிச முன்ஜக் ஞணிக் ள் முடியும். இசடிப்யில் 
ண்டிஙட்டு ணண் இசக்குழுக்ளின் நீரில் அறிவிசத் ல்ச்ஓத் ஞவுடு 
ஙக்கும்ழுது இந்தித் துக்ண்த்தின் ல் இசக்குழுக் இணர் 
முன்சடுத்துச் ஓல் முடியும். இக்கித் ஞவுளும் ல்லில் ஞவுளும் 
குறிப்பிடுகின்ட ல்ணறு இசக்குழுக்ளில் நீஞடும் நீஞ ஜமிட் ணண்ஜடும்  
மிகுந் ர்பு ல் இசங் ஜள்ர் [ள்ர்], ஜர், உணர், கர், 
சிர், ஞர், நீஞணிக்ர், நீர்க்ட்டிர், நீர்ப்ய்ச்சிர், நீர்ணட்டிர், ஆற்றுக் 
ட்டிர், குடும்ர் ஆகிர் அறிப்டுகின்டசர். பிற்ங்ளில் குங் ஜட்டும் 
த்து ணந்ஞக் குத்துப் ள்ர்ள், குக்ப்ர்ள் ன்டத்சர். ஜற்குறித் 

வரலாறு - ெமூகவியல் - புவியியல் - கல்வியியல் 

நதிப்பிடப்தற்து 
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இசங்ள் அசத்தும் ஜள்ர் இசத்தின் கி இசங்ள் ன்ர் குருஓமி சித்ன். 
இவ்விசங்ளின் ருண நீர்ஜண்ஜயிசயும் ணண் நுட்ங்யும் 
ஙக்கும்ழுது இணர்ள் ணரும் ன்ஜச எரு ணண் ஓமூ ஜஞச் ஓர்ந் 
கி இசங்ள் ன்ட முடிவுக்கு ணஞமுடியும். இத்ல் இசங்ளில் ஜள்ர், ஜர் 
குறித் ஙஞடிச இக்கிப் திவுயும் ல்லில் ஓன்றுயும் டுத்துக் ட்டி 
ணண்ஜஓர் நீரில் ஜண்ஜயில் இணர்ளுக்கிருந் ங்கிச ணஞற்றுப் 
பின்புத்தில் டுத்துஞப் இவ்ணய்வுஞ அஜகின்டது. 

ல் மிரின் நீர் ஜண்ஜ - இக்கிப் திவுள் 

 நீர்ஜண்ஜ ஓய்ணதில் கிப்திர்ப் ல் நுட்ஜச ணழிமுடப் 
ந்மிர்ள்  ண்சர் ச .ஜதி ஙம் `மிப் ஓச ணஞறு’ ன்ட 
நூலில் ணஞற்றுச் ஓன்றுளுன் விக்கியுள்ர். அதில் ண்த் மிரின் 
நீர்ஜண்ஜ ற்றி குறிப்புள் ல்ப்பிம் ங்கிப் பிற் நூல்ள் ணஞ 
ர்ந்து சுட்ப்ற்று ணந்துள்ஜயிசத் குத்ளித்துள்ர். ஆற்றின் குறுக் 
ல்ல் அ ட்டிஜயிசக் ற்சிட சத் ல்ப்பிமும் ஜதுஞக்ஞ்சியும் 
குறித்துச் ஓல்கின்டச. 

 ணருவிஓப் புசக் ற்சிட  
 எருணன் ங்கி ருஜனும்   [ல்.ருள்.புடத்.66-67]. 

 ணருபுசல் ற்சிட டுப் இ அறுத்து 
 என்சர் எட்டி ஓருப்புல் ஜடணர்  [ஜதுஞக்.725-726]. 

 ங்ங்கு நிம் ள்ஜ இருக்கின்ட அங்ல்ம் நீர்நி அஜ 
ணண்டும் ன்ட இற்ஓர் நீரில் அறிவிச அன்ட மிழ்ப் புணர்ஜஞபு 
ஙன்றிந்திருந்து. புடஙனூற்றில் `நீர் ஓமிக்க் ஞ உண்க்கும் ஜன்சச இவ்வுகில் ம் 
ஞ நிநிறுத்திக் ள்ணன்’ சக் குபுவிசர் னும் புணர் ண்டின் 
ஙடுஞ்ஓழினிம் கூறுணது இங்குத் மிரின் நீரில் அடஜசக் ள்ளுல் ணண்டும். 

 நின்ஙளி ஜருங்கின் நீர்நி ருத் 
 ட்ஞம்ஜ இணண்ட் ஞ 
 ள்ர் இணண்ள் ஞ  [புடம்.18.] 

 ரிள், குங்ள் மூம் ணண்ஜ சிடந்து விங்கிஜயிசச் ஓங் 
இக்கிங்ள் ர்ந்து சுட்டி ணந்துள்ச. உ.ண.ஓமிஙர் திப்பித் 
ருஙஞற்றுப் ஙச்சிசர்க்கினிர் உஞயின் பிற்ஓற் ணண் என்றில் ரி ற்றி 
குறிப்ன்று அறிப் றுகின்டது.  

 ரியு ஜற்டத்தி சனும் பிடர்ஙட்டு 
 ணரிசுஞக்கும் ணசல்ந் ரின்   [ருஙர்.ணண்.1]. 
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 எருஙடு ணம் றுணற்கு நீஞத் க்கிணக்கும் குங்ள் வ்ணவு 
முக்கிஜசண ன்ப் ட்டிசப் சுட்டுகின்டது. 

 டுன்று ஙக்கிக் 
 கும்ட்டு ணம் ருக்கி  [ட்டிச. 283]. 

 இஞவு ஙஞத்தில் குங்ள் உப்டுத்து விஜல் ணன் எருணசல் 
துக்ப்ற்ட நி அஙனூற்றில் எரு ய் ன் குந்ப் துக் 
இஞணல்ம் ண் விழித்திருந் நிக்கு உணஜக் கூடப்ற்றுள்து. 

 ருங்குக் ணன்  
 அருங்டி அன்சயும் துயில் ஜடந்ச  [அம்.25]. 

 குத்துப் ஓசத்ல் விவிக்ப்ற்ட ணண்ல் ற்றி குறிப்பு புடஙனூற்றில் 
குறிக்ப் ற்றுள்து. 

  குக்கீழ் விந் க்ள் ணண்ல் [புடம்.33]. 

 குடந் நிப்ஞப்பில் மிகுதிச நீஞச் ஓமிக் ரியின் ணடிணம் ட்ம் பிட 
ல் இருத்ல் ணண்டுஜன்ட நுட்ஜச [ணிவில்-திரிவிதி] நீரில் அறிவு 
ல்மிர்ளிம் இருந்து ணந்ஜயிச இக்கிச் ஓன்றுன் அறிமுடிகின்டது. 

 அடயும் டயும் ஜந் ச 
 ண்ஙள் திங்ள் அ டுங்ஞத் 
 ன்நீர்ச் சிறுகும் கீழ்ணது ஜ 
 ர்ணண் ரின் டம்பு ங [புடம்.118] 

 ங்சத்துச் ஓருணன்ட ண்டி ஙடுஞ்ஓழின் முத்துஙட்டுக் குறுநி 
ஜன்சசச ணள்வ்விப் ரில் ணன்று சது ஙட்டுன் ஓர்த்துக் ண்ப் 
புடப்ல் என்று கூறுகின்டது. லில் ணங்ப் றும் முத்தூர் ன்து இன்று 
சிணங்ப் குதியில் முத்துஙடு ச ணங்ப் றுகின்டது. 

 ஏம் ஈ ஜணள் வ்வி 
 புசம் புவின் மிடு னிக் 
 ர் ஙஞப் ர்வில் ஓக்கும் 
 ன்சணி சத் ன்முதிர் ணளிர் 
 குப் ஙல்லின் முத்தூறு ந் 
 ற்ட நீள்குக் டித்ர்ச் ஓழி [புடம்.24] 

 இவ்வூரில் உள் ரி மிப் ஜசது ன்து இப்ல் மூம் 
ரிணருகின்டது. இன்று இவ்ணரி 42.5 கிஞஜங்ளுக்கு நீர்ப்ஓசம் ஓய்ண 
ணருணய்த்துட ஆணங்ள் குறிக்கின்டச [ஓ.ஜ.இஞத்திசணல்,ங.ள்பிஞன், 2013:92]. 
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பிற்ச் ஓங்நூல்ளிலும் புடத்திஞட்டுளிலும் நீர்நி ற்றி திவுள் ப் 
றுகின்டச. 

 ஞ உ குஜசக் ன்று ணன்ணயிறு அழிவு 
 ணஞணஞ டுத் ணங்கு ணள்ருவி [ரி.7:1-4] 
 ணஞணய் ழுவி ல்ஓர் கிக்க் 
 குணய் அஜர்ந்ல் ஙர் [ரில் திஞட்டு:63-64] 

 திருக்குடள் குங்ளில் அஜக்ப்ற்ட ஜகுளின் முக்கித்துணம் ற்றிப் 
சுகின்டது. 

 அணவு இல்ன் ணழ்க் குணக் 
 டின்றி நீர்நிடந் ற்று [குடள்.523] 

 கும் ணட்டி; ஜஞம்ஙட்டு; ஓஅஜத்து; உழுணல் ஆக்கி; கிறு ண்டுணன் 
ஓர்க்த்திற்குச் ஓல்ணன் சச் சிறுஞ்ஓமூம் மிரின் நீர் ஜண்ஜயிச 
ணழ்வில் அடஜ டுத்துஞக்கின்டது. 

 கும் ட்டுக் டுதித்து ணழிசீத்து 
 உம் ட்டு உழுணல் ஆக்கி ணம்ட்டுப் 
 குடும் கிற்டடு ன்று இண ற்டுத்ன் 
 கும் சுணர்க்ம் இனிது [சிறுஞ்ஓ.64]. 

 திரிடுத்தில், நீர் ணரும் ணய்க்ல் ஓரி அஜவில்னில் அசல் 
ன்றும் குத்திற்கு வ்விப்னும் இல் ச ணழ்வில் அடக் ருத்துடு 
எப்பிப் ற்றுள்து. 

 ணய்ஙன் ஜக் குனும் ணயிடஞத் 
 ய்மு யுண்க் குவியும் ஓய்ஜஞபில் 
 ல்விஜண் பில் ஜந்ரும் இம்மூணர் 
 ஙல்குஞவு ஓஞப் ட்ர் [திரிடு.34]. 

 ய்யும் ஜநீஞக் குங்ள், ரிளில் முடச் ஓமித்துப் ன்டுத்தி 
நியிசச் சிப்திஞம் சுட்டுகின்டது. 

 இடியுப் ருஜ ய் ப் 
 பி வியுள் ருணம் சுஞப் 
 ஜப்பிணித்து ஆண் ஜன்சணன் [சிம்பு.26-28]. 

 ஜணிஜக் ப்பிம் ரியின் ருநீர் ஜகின் உள் அஜந் சிறி துணஞம் 
[சுருங்-குமிழித் தூம்பு] ணழி ணளிச் ஓல்லுணப் பின்ணருஜறு டுத்துஞக்கின்டது. 

 ருங்கு ஜருங்கில் சுருங்ச் சிறுணழி 
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 இருரும் நீத்ம் புகுணது  
 அணச் சிறுஓவி அப்ரு ஙல்டம் 
 உஜலி உணடு உயிர்ப் புகும் [ஜணி.1384-87] 

 இதில் புத்ணனின் ரும்அடக்ருத்து ஜக்ளின் ஓவிகி சிறி துணஞத்தின் 
ணழி ஓன்று உயிஞக் த்ருளும் ச உணஜ ஓய்கின்டர் சீத்ச் ஓத்சர். 

 றுக்யூர் ரிஙசர் இற்றி க்திஞத்தின் `நீர்ணழிச் சூத்திஞம்’ எரு 
குத்திலுள் நீர் முழுணதும் ய்ந்து முடிக் வ்ணவு ஙஞஜகும் ன் 
ணஞறுக்கின்டது. இசப் ந்மிர் நீர்ஜண்ஜ நுட்த்திற்கு மிச் சிடந் 
டுத்துக்ட்டு சக் கூடம். 

 எரு ஙழியின் ஙளிச எல் ஜசத்தின் 
 ணருஙழிக் கீந்து ஜச - ருமிக்ம் 
 ஓர்த்ற்கு ணடச தின்சழிக் கீந்து 
 ர்த்திசம் ஞ ர்  [க்.35] 

 ரும் ரியின் ஏர் ஆக்ட்டிற்கு 4 ஙழியில் நீர் ய்ச்சும் ஜகு என்று; 6 
ஙழியில் நீர் ய்ச்சும் ஜகு என்று; 12 ஙழியில் நீர்ய்ச்சும் ஜகு என்று  ச 
மூண ஜகுளும் என்றுஓஞப் யும் ழுது ஆக்ட்டு முழுணற்கும் நீர்  
வ்ணவு ஙஞம் ஆகுஜன்ற்கு வி கூறுண இப்ல் அஜந்துள்து. இச 
ஙழி அடிப்யில் க்கிட்டுப் ர்த்ல் அவ்ணக்ட்டு 2 ஙழியில் நிஞம்பும் 
ன்து தில். 

ல்மிர் நீர் ஜண்ஜ குறித் ல்ணட்டு ஆணங்ள் 

 இப்குதியின் ண ருதி ஓர் நீர்ஜண்ஜயும் டுத்துக்ட்ப் 
ற்றுள்து. 

 ண்டிர்ளின் ஜச ல்ணட்டு [.ஆ.620-650] ன்து ஜதுஞ ணக் 
ஞயில் கிக்கும் ஓழின்ஓந்னின் ல்ணட்கும். இது ண ஆற்டங்ஞயில் 
`ஜகு’ ட்டி ஓய்தியிசயும் `அரிஓரி’ ன்ட ரில் ல்ணய் என்று 
ணட்டியும் குறிப்பிடுகின்டது. அவ்ணட ண்டின் ஸ்ரீஜடன் ஸ்ரீணல்னுக்கு 
அங்கி குறுநி ஜன்சன் ட்டிச்ஓத்ன் ன்ட `இருப்க்குடிக் கிணன்’ .ஆ.815-862 
ணஞ இருஞ்ஓட் ஆட்சி புரிந்ன். இணன் சது ஆட்சியின் ரும்குதி 
நீர்ப்ஓசப் ணிக்ச் ஓவிட் ஓய்தியிசயும் ல்ணட்ல் அறிகின்டம் 
[.ஜதிஙம், 2010:75,80]. 

 திருஜடி யில் ல்ணட்டு என்றில் ஓம்பின் ஜவிப் ஞரியில்`ஞஔஞஔன் 
தூம்பு’ ன்ட ரில் ஜகு என்று இருந்து குறிக்ப் ற்றுள்து. ரியும் 
ணய்க்ல்யும் குமிழித்தூம்பு சப்றும் ஜகுயும் ஞஞஓன், அஞசி ன்டர் 
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ஞல் அத்து அணற்ட மிகுந் அக்டடு ற்றிக் த் ஓர்ச் 
ஓமுப் ண் இச்ஓன்றுள் மூம் ஙம் அறிம் [குணயில் சுப்பிஞஜணின், 
2010: 04]. 

 .ஆ.மு.2ஆம் நூற்டண்ச் ஓர்ந் முக்கும் ல்ணட்டில் `ணம்பிற்ஊர்’ 
ரி ரி குறித் ஓய்தி கிக்ப் றுகின்டது [ஓ.ஜ.இஞத்திசணல், ங.ள்பிஞன், 
2013:92]. 

கி.பி.1302-ல் ஞஜஙபுஞம் ஜணட்ம் ருங்குத்தில் உப்பு ற்ட்து அ 
அக்ச் ஓன்ட ருந்ணப்ள்ன் ணள்த்தில் இடந்ன். அணசது தித்ப் 
ற்றும் ணயில் அணனுக்கு நிசவுக் ல் ஙட்டு உதிஞப்ட்டி நிமும் 
அளிக்ப்ட்து. இந் விணஞங்ள் மிழ் ணர்ச்சித்துட ணளியிட் `மிழ்ஙட்டு ணஞறு 
ண்டிர் ருணந்ர் ம்’ நூலில் குறிப்பிப்ட்டுள்ச (டி.ல்.ஓஞ்சீவிகுஜர், 2016:42). 
குணயில் சுப்பிஞஜணின் `இஞஔஞஔஸ்ணஞம்’ நூலில் ஓர்த்தில் ரிளில் 
அஜக்ப்ற்ட குமிழித்தூம்பு நிர்ணகிக்வும் நீர் நிஞம்பி ங்ளில் ஜயின் 
அடித்தில்  குதித்துக் குமிழித் திடந்து விவும் `குமிழிப்ள்ன்’ ச எருணர் 
இருந்க் குறிப்பிடுகின்டர். புதுக்ட் ஜணட்ம் ஙஞ்சூர் ரியில் நீர்ப்ங்கீடு 
ஓய்ணதில் `முடப்ச’ [துயிப்ட் ஓப்புப் ச]  ன்ட நுட்ஜச நீர்க் 
க்கில் முட ணக்கில் இருந்து. அச நிர்ணகிக் `குமிழிப்ள்ன்’ ன்ட ணிள் 
எருணர் இருந்வும் முடப்சயில் து இடும் ஊசியின் அவு குறித் ல்ணட்டு 
என்று கிக்ப் ற்றுள்வும்  குறிப்ர் .திருஜ. அவ்ணட மூன்டம் ஞஔஞஔ 
ஓன் த்தில் `திரிலி ஓ மூணந் ணன்’ ன்ன் ள்ளிஜறு 
உப்டுத்து ஊஞ அழித்து அதிலிருந்து ஊஞக் ப்ற்றிடு மீண்டும் 
ஊஞச் சீர்ஓய்ஜக்வும் திருஜடி யிலில்  ஜண்ங் 
டுத்ஜக்வும் அணனுக்குத் திருஜடியி வீடு அளித்து அஞஓன் ௌஞவித் 
எரு ல்ணட்டு விணரிப் `ல்ணட்டு ஓல்லும் யில் ள்’ ன்ட ட்டுஞயில் 
குறிப்பிடுகின்டர் குணயில் சுப்பிஞஜணின். அக்ல்ணட்டில் குறிக்ப்றும் `ணன்’ 
ன்ட ர் அந்நித்தின் உழுகுடித் ணன் எருணசக் குறிப்க் ரும். 

  இஞஜஙபுஞ  ஜணட்ப் [திண்டுக்ல்] குதியில் ட்ம் நூற்டண்டுக் 
ல்ணட்ன்றில் `ற்தி குமிழி ஓவ்வித்ன் ஙன்ன் புள்ன்’ ன்ட ர் 
ப்டுகின்டது [ஓ.ஓந்லிங்ம்,2014:39]. இக்ல்ணட்டுப் த்திற்குக் `ல்க் 
த்திக் குமிழித் தூம்பு ஓய்வித் ஙன்ன் `ள்ன்’ சப் ருள்ள்ண 
ருத்ஜ அஜயும். புள்ர் ன்ட ஜஞபிசர் ற்றி ந் இக்கிக் குறிப்பும் இதுணஞ 
சுட்வில். குமிழித் தூம்டு மிகுந் ர்பு ஓமூஜப் ள்ர் ஓமூம் 
விங்கிஜயிச ஜற்குறித் ணஞற்றுச் ஓன்றுள் மூம் அறிகின்டம். ரியின் 
ஜகிற்குக் குமிழித்தூம்பு ஓய்து டுத் `ஙன்ன் ள்ன்’ ன்ணஞப் ற்றி ணஞற்றுக் 
குறிப் இச முன்சடுத்துச் ஓல் முடியும். 

ஜர் - ஜச்சிர்  நீர்ஜண்ஜப் திவுள் 



 இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிறாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நலம்பர் 2018  யர்:4    இதழ்:15   83 

inam:International E_Journal of Tamil Studies  UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 

November 2018, Issue:15 www.inamtamil.com                         

ஜர், ஜச்சிர் ன்ட ஓற்ள் ரிள், ண்ஜய்ள், ருங்குங்ள் 
முச நீரிங்த் ங்ள் ட்டுப்ட்டில் ணத்து நீர்ஜண்ஜ ஓய்துணந் 
ல்ஜஞபிசஞக் குறித்ஜந்சணகும். இது ஜத்ழில் ஓய்ணஞ ஙஞடிக் 
குறித்ஜகிடது. நீர்ஜண்ஜயின் மி முக்கி அஜப் ரி விங்குகின்டது. 
ஜக்ங்ளில் ணரும் ணள்ப்ருக்கிசத் டுத்துச் ஓமித்து ணண்ஜ  
ஓய்ணற் ஜனிர்லும் சிஙஞங்ளில் இற்லும் ற்டுத்ப்றும் ரும் 
நீர்நி உருணக்ம்ன் ரி. ர்த் ழிலுக்குப் ன்டுணல் ரி ன்ர் 
ஞ.பி.ஓதுப்பிள். அந் ரிளில் இருந்து ஙஞடி விணஓ நிங்ளுக்கு நீஞப் 
ய்ச்சிவி இது. ஜ ன்ட அஜப்பின் மூஜத்ன் விநிங்ளுக்கு 
ற்டணறு சிறுச்சிறு நீஞப் ய்ச்ஓ முடியும். ற்த்தில் ஙவீசத் ழில்நுட்த்தின் 
அடிப்யில் இரும்பு, சிஜண்ட் ட்டுஜசத்துன்  கூடி ஜள் உருணக்ப் 
டுகின்டச. ஆசல் ங்த்தில் ஜள் ஜஞத்திசல் ஓய்ப் ற்டச. அற்குப் 
சஜஞங்ள் ன்டுத்ப் ற்டச. ணஞம் ய்ந் சஜஞத்தின் உள்ளீச ஓற்றுப் 
குதியிச நீக்கிவிட்டுத் தூம்புக்குய் க் குந்து விடுணர். பின்பு குய்ப்குதிக் 
ளிஜண், ஞப்புல் முசணற்டல் அத்து ரியின் உட்குதியில் நீர்ணஞத்திற்ற் 
அஜப்ர். ருணள்க் ங்ளில் ரி நிஞம்பி ணழியும் ழுது நீச்ஓல் யிற்சியும் 
ஜயின் ழில்நுட்மும் ஙன்கு அறிந் எருணர் ஆஜச ரியின் உட்குதிக்குள் நீந்திச் 
ஓன்று ஜயின் ளிஜண் அப்த் திடந்து விடுணர். இது அவ்ணவு ளிச 
ரிஜன்று. மூச்ஓக்குணது ஜட்டுஜல்ஜல் நீர்ச்சுலின் ணம்  ஜத் திடப்ணஞயும் 
உள் இழுத்துச் ஓல் முலும். அவ்ணறு இடந்ணர்ள் ர். இத்ழி 
ஜற்ள்ணர் ஜர் ன்டத்சர். இவ்ணறு ருணள்க் ங்ளில் 
ஜளிலும் ரிளிலும் ற்ட் உப்ச் ஓரி ஓய்ணற்கும் ர்ச்சிச ஜஞஜத்துப் 
ணிக்கும் நீரில் ணண் நுட்ம் ஙன்றிந் குறிப்பிட் சி ஓமூத்ர் நிமிக்ப் 
ற்றிருந்சர். இந்ப் ணியின் ழுது உயிரிந்ணர்ளின் குடும்த்திற்கு ஜன்சர்ள் 
நிங் ஜனிஜ ணங்கியுள்சர். அண ற்றி ஓன்டஞங்ள்  கிக்ப் 
றுகின்டச. 

ஓங்ப் ண்டிர்ளின் நீர் ஜண்ஜயிச ஜமிட்டுத் ன்றி 
இசக்குழுக்ளில் ஜர் ன்ட  இசத்ப் ற்றி திவு என்று அண்ஜயில் சிணங் 
ஜணட்ம் `கீடி’ அழ்ணஞய்ச்சியில் கித்துள்து. அங்கு நீள்ணடிணச் சுட் 
ஓங்ற்ல் ஓய்ப் ற்ட ட்டுஜசங்யு ல்ஙஞ ஙரிம் என்றிசத் 
ல்லில் ஆய்ணறிகர்ள் ண்றிந்து ணளிப்டுத்தியுள்சர்.  ஆஞய்ச்சியில் இது 
ஓங்த்ச் ஓர்ந் நிப்குதி ச உறுதி ஓய்ப் ற்றுள்து. அங்கு கித் 
ச ஏடு என்றில் `ஜச்சி’ ன்ட ண்ற் ஞன்று ல் மிழுத்து 
ணடிணஜச `மிழி’ ழுத்துப் றிப்பில் கித்துள்து. இவ்ணழுத்துப்றிப்புக் 
கிக்கும் முன்புணஞ பிற்ப் ண்டிர்ள், ஓர்ள் க்ட்த்தில் [அஞசுஜ - 
நிவுஜ] உருணக்ம் ற்ட நீர்ஜண்ஜச் ஓதிக்குழுவிசஞ `ஜர்’ 
இசத்க் ருதி ணந்சர். ஆசல் கீடி அழ்ணஞய்ச்சியில் இச்ஓல் கிக்ப் ற்ட 
ழுத்துணடிணம் `மிழி’ ன்ல் ஓங் த்திற்கும் ருங்ற்த்திற்கும் இப்ட் 
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ப்குதிணஞ [.ஆ.100 - .ஆ.மு.1000] இத்ஞவிச டுத்துச் ஓல் 
முடிகின்டது. கீடி ன்ட ஊர் ண்டி ஙட்டு ண ஆற்றுப் டுயில் அஜந்துள்து. 
ஓசத்திற்கு ஆற்றுநீஞ ஜள் அஜத்துச் ஓங்ப் ண்டி இசக்குழு ஜக்ள் 
ன்டுத்தி ணந்ஜ இன்மூம் ளிணப் புப்டுகின்டது. ஓங் நீர் ஜண்ஜத் 
ழில்நுட்ஜச ஜயிச நிர்ணகித்து ணந் ஜர் இசத்தின் ண்ப் ற்றி 
திவு  ல்லில் ஓன்டக் கித்திருப்து ன்து நுட்ஜச ஓமூ ணஞற்றுப் 
பின்பும் உது. இச இருநிளில் அணு ணண்டியுள்து.   

 1.ஓங்த்தில் ணழ்ந் எரு ண்ணின் ர் ச ஏட்டில் மிழி 
ழுத்துப் றிப்பில் கித்திருப்து.   

 2.ண்ளின் நீர் ஜண்ஜ ஓர்ந் ணண் அறிவுப் பின்பும். 

 ச ஏட்டில் சது ஞ ழுதுணன்து ஜத்ழில் ஓய்துணந் 
ஓங் ஜளிரின் ல்விறுல் ர்ச ஓமூ முன்னுரிஜ குறித்கும். ஓங்ம், 
இக்ம், பிற்ஜசப் ன்சடுங்ஜ ணண்ஜடு நீர் 
ஜண்ஜயிசத் ர்ச்சிச் ஓய்துணந் இவ்வுழுகுடிஜக்ளுக்குக் ல்வி 
ஜறுக்ப்ட்டு ஜல்ஙக்கி ஓமூப் டிநி அஜப்பிலிருந்து கீ 
விஞட்டிடிக்ப்ட் நியிசயும் ணசஜ உற்றுஙக் ணண்டியுள்து.  

ஜள்ரும் நீர் ஜண்ஜப் திவுளும் 

 மிழ்ச்ஓவ்வில் நூல்ளில் குறிக்ப்றும் இசக்குழுக்ளில் ன்ஜச 
ணண் ஓமூ ஜஞபு ண் இசஜ ஜள்ர் இசம் அறிப் டுகின்டது. ட்டுத் 
நூல்ள் அசத்திலும் ஜள்ர் ற்றி திவு ப்றுணது னித் ஆய்வுப்பின்பும் 
ண்து. த்துப்ட்டில் (ரு.455) ஏரித்தில் ஜட்டும் ப்டுகின்டது. 

ஜள்ர்-ரு.455; ஙற்.260-3; குறு.31-1,34-5,364-8; ங்.94-1, 371-1, 400-1, 432-3; 
தி.13-21, 38-10, 43-25,63-13,66-14,81-34,90-44; லி.106-10; அ.21-13,144-
14,185-7,189-5,227-11,316-7; புட.10-9,77-9,78-7,79-5,84-5,89-6,399-20. ஜள்ன்-
ங்.383-4; புட.81-5,251-3,399-20. ஜள்-திரு.262; ரு.455; ரி.3-41,3-90; புட.219-
2,254-3 [.ஜன்,2007 :536].  

 ஜற்ண் திவுளில் ஜள்ர் இச ஜக்ள் ணண் உழுகுடிவும், ர் 
வீஞர்வும், நீர் ஜண்ஜ ஓய்ணர்வும் ட்ப் ற்றுள்சர். இப்திவுள் 
விர்த்துப் பின்ணரும் புடஙனூற்றூப் ல் ஜட்டும் இங்கு ஆய்விற்குட்டுத்ப் றுகின்டது. 

ணள்ளி ன்புத் துட விணற் 
ள்ம் ணடி னில்  
இரும்டக் கிஜன் ஓன்டணன் ரும்ர் 
…………… 



 இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிறாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நலம்பர் 2018  யர்:4    இதழ்:15   85 

inam:International E_Journal of Tamil Studies  UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 

November 2018, Issue:15 www.inamtamil.com                         

விச ற்ட ஜழி கித் 
ஜணிகிர் முன்றிற் டன்சணன் ஜருன் 
…………… 
ண்ஜ றிலிஞன் ருங்கிப் புஞண[புடம்.388]. 

ஜற்குறித் புடஙனூற்றுப் ப் டி `ஜதுஞ அக்ர் கர் ஜசர் 
ஜள்சர்’ ன்ட புணர் `சிறுகுடிக்கின் ண்னின்’  உவுக்குரி ருதுயும் 
ற்டத்யும் ழில் இட்டுக் கி இஓத்து ஙள்றும் ன் ஆயின் `நீங் 
ஆஞய்ச்சி ஜணி ட்டியிருக்கும் முன்றிலு முஞசு முங்கும் ருஜயிசயும் சப் 
யிசயும் உ ண்டின் ணழுதியின் ணழித்ன்டகி ண்னின் அருள் 
கிக்ஜல் எழிந்து ணச’ சப் டுகின்டர். இன் மூம் ருதும் ற்டமும் 
ண்னின் மி முக்கிச் ஓல்ணங்க் ருப்ற்டஜ அறிப் றுகின்டது. ற்டம் 
ன்ட நீர்ஜண்ஜக் ருவிக்கு அவ்ணண் இசக்குழுவிசர் டுத்துணந் 
முக்கித்துணத்திச இப்ல் உர்த்துகின்டது. ற்டக்ருவி இல்ன்டல் அணர்ள் 
ஙடு ணம் டது ன் இது சுட்டுகின்டது. இப்ப் டிணர் ண்டி 
ஙட்ச் ஓர்ந் புணர் ஜதுஞ அக்ர் கர் ஜசர் ஜள்சர் ன்து ஜலும் எரு 
சிடப்பிசப் றுகின்டது. ஜள்ர் ன்ட இசப்ஞத் சது இற்ஞவும் ஊஞயும் 
ந் ஞயும் ருக்கு அவும் ற்றுள்ர். டிணனும் ப்ற்டணனும் 
எஞ ணண் ஓமூ ஜஞச் ஓர்ந்ணர்ல் டுருளில் ணண்ஜயும் 
நீர்ஜண்ஜயும் முக்கித்துணம் றுகின்டச. உழுழியும் நீர்ஜண்ஜயிசயும் 
ண்டுட்டுச் ஓம்ஜச் ஓய்ணர் இத்ன்ஜயில் சிந்திக்விலும் ன்து 
ருத்து. கின் ன்ட ஓல் ஜருநித்தில் யிர்த்ழில் ஓய்து ணந் ஜள்ர்  
ரிதும் குறித்ஜகின்டது.  புணன் புஞணசச ண்ச `ன் ருங்கி’ ச 
விளிப்து புஞணன் ஜள்ரிசத்ச் ஓர்ந்ணன் ன் உறுதிப்டுத்துகின்டது. புணன் 
`ன்சணன் ஜருன் ண்ன்’ ச விளிப்து ஜள்ர் இசத்ச் ஓர்ந் ண்ன் 
ண்டிர்ளின் ணழித்ன்டல் ன் உறுதிப்டுத்துண அஜகிடது. சிந்துணளி 
ழுத்து அஓநி[syllable] ணடிண ணசித்துள் இஞ.ஜதிணன் `ண்ன்’ ன்ட 
ஓல் சிந்துணளி ஙரி முத்திஞயில் இரு இங்ளில் குறிக்ப் ற்றுள்ஜயிசத் ம் 
நூலில் சுட்டியுள்ர். `[ன்]ண்ன்’, `ன் ணச்ஓ[ன்] ண்[ன்]’ன் 
அத்ர்ள்  அஜகின்டச. உவுத் ழிலுக்குப் ன்டும் விங்ச  ருதிசயும் 
நீர்ஜண்ஜக் ருவிச ற்டத்யும்  முன்ஜப்டுத்தி எரு ஓங்ப்ல் 
ப்ற்றிருப்து ண்டிஙட்டு இசக்குழுக்ச ஜள்ர்ளின் நீர்ஜண்ஜக்குச் 
சிடந் டுத்துக்ட் அஜகின்டது. 

நிடவுஞ 

நிணஞவில் அடிப்யில் இன்ட சிணங்ப் குதியிசச்  ஓங்ப் 
ண்டிர்ளின்  முக்கிஜச அஜவிஜக் ள்ம்.  சிணங்யிலுள் கீடியில் 
`ஜச்சி’ன்ட ஓல் `மிழி’[மிழ்ப்பிஞமி] ழுத்து ணடிவில்  கித்துள்ஜ 
ல்மிர்ளின் நீர் ஜண்ஜயின் ன்ஜச் சுட்டுண அஜகின்டது. 
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அச்ஓல் எரு ண்ற் ஞ அஜந்திருப்து இன்ட மிர்ம் ஜல்/கீழ் 
டிநியுன் கூடி ணர்க்ப் பின்பும் ண் ஓமூக் ட்ஜப்ப்  நிளில் 
ஆய்வு ஓய் உவுகின்டது. மிழி ழுத்துப் றிப்பில் இவ்விசக்குழுவிசர் சுட்ப் 
ற்றுள்ஜல் மிர்ம் நீர்ஜண்ஜப் ண்ட்டிசச் ஓங் த்திற்கும் முற்ட் 
த்திற்கு டுத்துச் ஓல் முடியும். ஜர் ன்ட ஓல்ணக்குப் பிற்ங்ளில் ஜட்டும் 
ப்றுகின்டது. ஓங்  இக்கிங்ளில் சுட்ப்ற்றுள் ஜள்ர் இசக்குழுக் 
பிற்த்தில்  கி இசங்ப் பிரிந்து ணண்ஜயிசயும் நீர் 
ஜண்ஜயிசயும்  ர்ச்சி ஓய்து ணந்துள்ச. அற்ச ல்ணட்டுச் 
ஓன்றுளும் இக்கிப் திவுளும் கிக்ப் றுகின்டச. மிழி ழுத்துப் றிப்புள் 
ச ஏடு; ஓங் இக்கிங்ள்; அட இக்கிங்ள்; புடத்திஞட்டு நூல்ள்; பிற்க் 
ல்ணட்டுள் சக் ணரிஓப்டுத்ப் ற்ட ஓன்டஞங்ள் அசத்திலும் 
ஜள்ர்[ள்ர்], ஜர் குறித் திவுள் நீர் ஜண்ஜடு ர்புக் 
ப் றுகின்டச. இன் மூம் ண்டி ஙட்டு ணண் இசக்குழுவிசர் நீரில் 
ஜண்ஜயின் முன்சடித் திழ்ந்துள்சர் ச அறி முடிகின்டது. 
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சங்கள் கூறும் வியங்குகளின் ததய்வீகத் தன்ணகளும், 
மீமப்படும் விதங்களும் - வியங்குரிண ஒழுக்கவிணய 

அடிப்பணடாகக் தகாண்ட ஓர் ஆய்வு 
Divine characteristics of the animals, and the breach of the animals - a study based on animal ethics 

திஞவிஞஓ நிஞஞ்சினி 
BA (Hons) Eastern University, Sri Lanka. 
MA, University of Peradeniya, Sri Lanka. 

nironiru03@gmail.com  

Abstract: Religions help people to improve their life. It shows good path to 
everyone. Animals are very important in religious life. Human beings use animals 
for their benefits since ancient period. Therefore animal’s face many suffers and 
hurting. They face many threats from human such as Killing, persecution, chase 
and demolish issues. Animal rights ethics had been emerged to explain about these 
phenomena.  Hinduism praises animals are sacred. Hinduism claims many concepts 
related with devotional recognition such as provide status to animal sand production 
for animals. Hinduism prohibits animal sacrifice until now. There are very close 
relationship between human beings and animals in Christianity. Many animal rights 
violation happen when people use animal for hunting and sacrifices proposes. 
Buddhism focus about animal production and which has the opposite concept of 

sacrifices. “Dampapatham” strongly condemn the killing creatures. But it is not 
prohibited eating meats, so which is criticize by others as big defect of 
Dhampatham. Islam provides priority for loving animals. It considers essential 
water, air, trees, Plants, animals and insects as a one family. It focuses entire global 
creative are created by Allah. So we have to love everything in this world. Allah 
loves people who love all creatures.  But it also kill animals. So this study revealed 
above concepts related with animal abuses. 

Keywords: Dampapatham, Killing, persecution, chase, இந்து ஓஜம், இஸ்ம், 
கிறிஸ்ணம் 

ஆய்வுச் சுருக்ம்  

ஜனி ணழ்விச ஙல்ணழிப்டுத் ஓஜங்ள் ரிதும் உவுகின்டச. இவ்ணழ்வில் 
விங்குள் பின்னிப்பிந்ண. ஆஞம்ம் க்ம் இன்று ணஞ  விங்குள் 
ஜனி ணளுக்கு ன்ட்டு ணருகின்ட அண இன்ட உகில் அண அதி 
ஙருக்டிக்குள்கி ல்ப்டுணது க்ம் துஞத்ப்டுல், துன்புறுத்ல் ச முற்றிலும் 
அழிந்து கும் நி ற்ட்டுள்து. இந்நிப்ட் ளிவுடுத்திக் ட்டும் 

நதிப்பிடப்தற்து 
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ஙக்கில் விங்குரிஜ எழுக்வில் ற்டம் ற்டது. இந்துஜத்தில் விங்குள் 
ய்வீத்ன்ஜயுவும், சிடந் ஓல்ணஜவும் ற்றி ணழிப்ட்து. 
விங்கு ௌஞவித்ல் க்ம் விங்குப்துப்பு முச விங் 
டுத்துக்கூறுகின்டது. ஆசலும் மிருலி ன்து இம் ஜத்தில் இன்றுணஞ  
ஓய்ப்ரு விஜ உள்ஜ விங்குரிஜ மீடண ள்ப்டுகிடது. 
கிறிஸ்ண ஜத்தில் விங்குளுக்கு இயில் ஙருக்ஜச ஏர் உடவு ப்டுகின்ட 
அண ண ருதி விங்குப் ன்டுத்ல், ணட்டுல், லியிடுல் 
முச ஓற்டுளில் விங்குரிஜ மீடல்ள் ல்ணறு ஓந்ர்ப்ங்ளில் மீடப்டுகிடது. 
ௌத்ஜம் லியிடுலுக்கு திஞச ருத்துக்ள், விங்கு துப்பு முச விங்ள் 
ர் சுகிடது. உஞம் ௌத் நூச ம்ஜ த்தில் உயிர்க் 
ணன்ஜக் ண்டிக்ப்டுணசக் ம். ஆசலும் புலுண்ஜக் 
ண்டிக்ஜல் இருப்து இம்ஜத்தில் ரி குடண இருந்து ணருகிடது. 
ஜீணருண்த்திற்கு முன்ஜளிக்கும் ஜஜ இஸ்ம் ஜம் விங்குகிடது. ஜனி 
ணழ்விற்கு அணசிஜச நீர், ற்று, ஜஞம், ஓடி டிள், பூச்சியிசங்,; விங்குள் 

முலிணற்ட எஞ குடும்ஜண இஸ்ம் ஙக்குகிடது. “ப்புள் அசத்தும் 
அல்வின் குடும்ம் ன்ல் குடும்த்தின் மீது அன்பு ட்டுணன் அணனின் ப்பில் 

விருப்த்;திற்குரிணச ருப்டுணன்” ன்கிடது.ஆசலும் இம் ஜத்தில் அதிவில் 
மிருண இம் றுகின்டஜக் ம். இத் நிப்டு 
ளிவுடுத்துணண  இவ் ஆய்வு அஜந்துள்து.  

அறிமும்  

 ஓஜங்ள் ஜனி ணழ்விற்கு இன்றிஜசணகும். ஜனி ணழ்விச 
ஙல்ணழிப்டுத்ல், எழுக்ரீதி எருங்கித்ல், ஜனிர்ளின் ஜத்தியில் கூட்டுர்ண 
ணர்த்ல், உயிர்ளித்தில் அன்பு ஓலுத்துல் முச ஓற்டுளில் தீவிஞ 
அக்டயுன் ஓற்டுகின்டது ஓஜம். விங்குள் ஜனி ணழ்வில் பின்னிப் 
பிந்ண. ஙவீச இந்திஞ ருவிளின் ணருக்கு முன்சர் ஜனிர்ள் ஆஞம்த்தில் 
விங்குப் ன்டுத்தித் ழில் ஜற்ண்சர். விணஓ ஙணடிக்ள் 
அசத்தும் ருதுயும், யும் ணத்து ஜற்ள்ப்ட்து. ஜலும் 
விங்குளும், டணளும் சூல் ஓஜநிக்கு ரிதும் உவிச. அண ஜனினின் 
ருஞ விருத்திக்கும் உவிச. ஆசல் இன்ட உகில் விங்கு உயிரிசங்ள் 
அதி ஙருக்டிக்கு உள்கி ணருணசக் க்கூடி உள்து. ல்ப்டுணது 
க்ம் துஞத்ப்டுல், துன்புறுத்ல் ச விங்குள் முற்றிலும் அழிந்துகும் நி 
இன்று ற்ட்டுள்து. இந்நிப்ட்டிசத் ளிவுடுத்திக் ட்டும் ஙக்கில் 
விங்குரிஜ எழுக்வில் ற்டம் ற்டது.  

 விங்குரிஜ எழுக்வி ணர்க்கும் ஓச முன்ணத்ணர்ளுள் Alan 
Dershowitz, laurence ன்டணர்ள் முக்கிஜசணர்ள். கி.பி 1635, 1641, 1654ளில் 
முன்மு விங்குப் துத்ல் ர்ச தீர்வுள் முன்சடுக்ப்ட்து. 
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திசட்ம் நூற்டண்டில் ரூஓ, இஜனுணல் ண்ட், ஔஞமி ன்ம், ஜஸ்ஞய்ர் 
ன்டர். விங்கு எழுக்விலுக்கு முன்னுரிஜ ணங்கிசர். த்ன்ம் நூற்டண்டு 
ப்குதியில்(1824) விங்குளுக்ச ஓமூ நிறுணசம் ற்டம் ற்டது. 1970இல் 
விங்குரிஜ ர்பில் விஓ ணசம் ஓலுத்ப்ட்து. 1975, 1976ளில் விங்குரிஜச் 
சுந்திஞங்ளுக்ச ணளியீடுள் இம்ற்டச, இருத்ஞம் நூற்டண்டில் 
விங்குளுக்ச னி உரிஜ ல்ஞலும் ற்றுக்ள்ப்ட் நி ப்டுகிடது. 
ஆஞம்த்தில் விங்கு துத் ஜனிச இன்று விங்குளின் அழிவிற்குக் 
ஞஜகிடன். ஜனினின் ல்ணறு ஓற்டுள் விங்கிசங்ள் அழிந்தும், 
அருகிக்ண்டும் ணருணற்குக் ஞஜ உள்ச. 

ஓஜங்ள் கூறும் விங்குளின்  ய்வீத்   ன்ஜளும் அண  மீடப்டும்  
விங்ளும் 

 இந்து ஓஜம் 

 இந்துஜக்ளின் நீண் ணஞற்ட ஙக்குயில் இந்துக்ள் இற்க்கும் 
இற்ச் சூலில் உள் உயிரிசங்ளுக்கும் முன்னுரிஜ ணங்கிசர்ள். இற்ப் 

துக்கும் ஙக்கில் “இற் இடணனுக்கு இசக் ருதிசர். 

“இற் அழிப்து இடணச அழிப்ற்கு எப்சது” ன்டசர். ண ஜக்ள் 
இற்க்குப் ந்து இற்ச் ஓக்திச ஜஞம், ஜண், இடி, மின்சல், ஜ, ஜ, 
சூரின், டிள், ம்ரும் பூங்ள், விங்குள், டணள் ன்டணற்றுக்குத் ய்ண 
ஜதிப்புக் டுத்து ணழிட்சர்.  

 ண ஜக்ல் விங்குள் ய்வீத் ன்ஜயுவும், சிடந் 

ஓல்ணஜவும் ற்றி ணழிப்ட்ச. “இடண ங்து இருல், ஙன்கு ல் 

பிஞணி ல்ம் ப்”, “சுக்ளுக்கும் புஞவிளுக்கும் சுஜளி” ச 
ணத்தில் ஜக்ள் இடணனிம் ணண்டிக்ண்சர். இதிலிருந்து விங்குப் 
துக்கும் றுப்பிச ஜக்ள் இடணனிம் ணங்கி இருந்ஜ ளிணகிடது. ஜலும் 

“இந்திஞச மீண்டும் சுக் ங்ளித் அளிப் ன்றும், அண உயிருன் 

இருக்கின்டச ச நீ கூறிசல் ஙங்ள் இன்புறுணம்” சவும் ணத்தில் 
கூடப்ட்டுள்து. இதிலிருந்து ணத்தில் விங்குள் இடணனிம் இருந்து றும் 
ணஞஜண விங்கியுள்ஜ ரிகின்டது. 

 விங்குப் ஞஜரித் ணங்ள் டுத்துக் கூறுகின்டச. “ஙண்ர் சுண 
ண்டு அணுகுங்ள், துன்புறுத்ஜல் அண ந்த்திலிருந்து அவிழ்த்து 
விடுங்ள்’, ‘யிலும், ஜயிலும் உன்ச ந்தி ணரும் குதிஞ அவிழ்த்து 

விவும்”; ன்றும் கூறுகிடது ணம். இதிலிருந்து விங்குத் துன்புறுத்து, ல்து, 
துத்துப் ஞஜரிக் ணண்டும் ன்து ணலியுறுத்ப்டுகிடது. இந்து ஜம் சுண 

புனிஜச ஙக்குகிடது. இசல் சு ணயிச ணன்ஜக் ண்டிக்கிடது. “சுண 
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வீக் ல்ணன் அப்சுவுக்கு த்ச உஞஜங்ள் இருக்கின்ட? அத்ச 

ஔன்ஜம் சுணப் பிடந்து ஞல் ல்ப்டுணன்” ன்றும்  ஜலும் சுண  ற்றிப் 
ணுணல் கிக்கும் புண்ணித்தின் அவு ற்றியும் டுத்துக் கூறுகிடது.    

 இற் ஜட்டுஜன்றி உயிரிசங்யும் இடணனுன் ர்புடுத்தி இந்துஜம் 
ஙக்குகிடது. விஸ்ணுவின் ஓணஞத்தில் திருஜல்  விங்குளுனும்,  
இஞஜத்தில் இஞஜன் - குஞங்குனும்(அனுஜன்), ஜஞத்தில் ண்ன் சுக்ளுனும் 
ர்பு ண்டிருந்ஜக் கூடம்.  

 விங்குளுக்குக் ௌஞணத் ற்டுத்தும் ஙக்கில் இந்துஜத்தில் ய்ணங்ளின் 
ணசஜ விங்குளும், டணளும்  விங்குகின்டச. உஞம் ளி - சிங்ம், 
பிள்ர் - ச, சிணன் -, முருன் - ஜயில்.  

 திருமூர் மிருங்ப் துப்ற்ச ணழிக் கூறுகின்டர். உஞம்      

 “ணர்க்குஜம் இடணர்க்ரு ச்சி 
ணர்க்குஜம் சுவுக்கு எரு ணயுட 

 ணர்க்குஜம் உண்ணும் ரு பிடி” 

இந்து ஓஜத்தின் ரி குட இருப்து மிருங்ப் லியிடுணகும். 
யில் ஊர்ந்து ஓல்லும் சித்றும்பு கூ டியில் சிக்கித் ன் ஓணத் 
விர்ப்ற்ச ன்சச அசத்து முற்சியும் ஓய்து ணழ்கின்டது. இல் 
உகில் ன்றி அசத்து உயிரிசங்ளும் ங்ள்  ணழ்ஙட் நீட்டிக்ப் 
ஞடுகின்டச. ஆசல் ஜனி இசத்தின் எரு சி ஓக்திள் ங்ளின் சுஙத்திற்வும், 
ஙட்டின் ஙனுக்வும், ஞஓ அணற்வும், மிருலி ஆத்தில் 
ஙத்தித் ங்து ஙர்த்திக் ன்த்  தீர்த்துக் ள் விரும்புகின்டர்ள். அத் 
மூஙம்பிக்ள் ஜண்டு ஜண்ப் புக்ப்ல் ணண்டும். இல்விட்ல் ஓட்ம் 
மூம் அது  ஓய்ப்ல் ணண்டும். இந்நியில் விங்குளின் எழுக்ங்ள் 
மீடப்டுணசக் ம். 

 இஸ்ம்  

 இஸ்ம் ஜீணருண்த்திற்கு முக்கித்துணம் அளிக்கும் ஜஜகும். “ஜனி ணழ்விற்கு 
அணசிஜச நீர், ற்று, உட் டிக்க்ச ஜஞங்ள், ஓடிள், டிள், 
ஜத்ர்ள், ஜட்டுநிங்ள், ஓஜணளிள், ள்த்க்குள், நீர்வீழ்ச்சிள், 
பூச்சியிசங்ள், டணயிசங்ள், விங்கிசங்ள் அசத்யும் எஞ குடும்ஜண 

இஸ்ம் ஙக்குகின்டது”. “ப்புக்ள் அசத்தும் அல்வின் குடும்ம் ன்சல் 
குடும்த்தின் மீது அன்பு ட்டுணன் அணசது ப்பில் மிவும் விருப்த்திற்குரிணசக் 

ருப்டுணன்”. இனூ உயிரிசங்ள் மீது அன்பு ஓலுத்து இஸ்ம் 
திக்கின்டஜக் ம்.  
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 உஞம் - ஜச ஙய் என்றுக்குத் ண்ணர் புட்டி ண் எருத்திக்கு 
சுணர்க்ம் கிக்கும் ன்றும், எரு பூச அடயில் ட்டுப் பூட்டி அற்கு உண, 
நீஞ புட்ஜல் சித்திஞண ஓய்ல் ஙஞம் கிக்கும் ன்சயும் இஸ்மிர்ள் 
ஙம்பிசர். ஜனின் ஜனிர்ளுக்கு ஜட்டுஜன்றி ச உயிரிசங்ளுக்கும், ணிவி 
ஓய்க் ஜப் ட்டுள்ன் ன்தில்  இஸ்ம்  உறுதி உள்து.  

 உஞம் - “ஜயும், டணயும் ஙம் ணஓப்டுத்திக் டுத்ம். (17-
37) (திஸ்) 

 விங்கு துப்புத் ர் ணலியுறுத்திசலும் அதிணச ஓந்ர்ப்த்தில் 
மிருண இம்றுணச இம் ஜத்தில் க்கூடி உள்து.   

விங்குப் லியிடுல்  

 உஞம் - ஜ் ருஙக் ண்டுணற்கு த்திஞ ஓல்ணர்ள் 
த்திஞ நிடணற்றி முடித்பின்பு த்ஜது ணஓதிக்ற்டணறு ஆடு, ஜடு, ழி, 

எட்ம் ன்ட மிருங்ளில் என்டத் ரிந்டுத்து “குர்னி’’ (லி)” டுத்ல். 

 கிறிஸ்ணம்  

 கிறிஸ்ணத்திற்கும் மிருங்ளுக்கும் இ மி ஙருக்ஜச ர்பு 
ப்டுகின்டது. உஞம் - இசுவின் பிடப்பு ஜட்டுத் ழுணத்தில் இம்ற்டது.  

 ணஜத்தின்  ற்ட்டில் ஜக்ள் ஓய்கின்ட ணங்ளுக்குக் வுல் 
ண்ச ணங்ப்ட்து. இசல் இக்த்தில் ஜக்ள் ண்டிக்ப்ட்டு இடந்ர்ள். 
இத்ண்சயிலிருந்து ங் விடுவித்துக் ள்ளும்முஜ இணர்ல் வுளுக்குப் 
லி ஓலுத்ப்ட்து. லி ஓலுத்துணற்கு ஆடுள், ஜடுள் ன்ட மிருங்ள் 
ன்டுத்ப்ட்ச. ஆசல் புதி ற்ட்டில் இசுகிறிஸ்து ஜனிர்ளின் ணங்ள் 
நிமித்ம் பூமிக்கு ஜனிச ணந்து ஜக்ளின் ஓ ணங்யும் ன் மீது சுஜந்து 
சிலுணயில் ன்சப் லி எப்புக் டுத்ர். இசல் ற்த்தில் ஏஞவிற்குப் 
லிள் நிறுத்ப்ட்ஜக் ம்.  

 கிறிஸ்ண ஜத்தில் விங்குளின் உரிஜள் ல்ணறு ஓந்ர்ப்ங்ளில் 
மீடப்ட்டுள்சயும் ஙம் பின்ணருஜறு ம். 

ண ருதிப் ன்டுத்ல் 

 விங்குளின் ப் ன்டுத்தி ஆள் உருணக்ப்ட்ஜ ர்க்  
கூடப்ட்டுள்து.  

உஞம் : ஆம், ணளுக் ணன் விங்கின் லிசல் ஆ 
உண்க்கிசன்.  
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லியிலுக்குப் ன்டுத்ல் 

 கிறிஸ்ண ஜத்தின்  ற்ட்டுக் த்தில் ல்ணறு ஙக்ங்ளுக்ப் 
ல்ணறு விஜச மிரு லிள் ஓலுத்ப்ட்ச.   

உஞம் : ச லி, ஔச லி, ஓஜச லி, ண நிணஞ லி, குற்ட நிணஞ 
லி… 

 ச லி ன்து ணரு உவியும் இன்றித் சண ஓய்யும் ணழிகும். 
அறிஜல் ஓய் ணத்திற்கு பிஞச்சித்ம் டிப் க்தி ணளிப்டுத்துணற் 
இப்லி ஜற்ள்ப்டுகிடது. இப்லியில்  இஞவு ங்கி விடிற் ணஞ 
லிபீத்தில் அக்கினி அவிந்து து ரிந்துண் இருக் ணண்டும். ஊசம், 
குடடு இல் , ணள்ட்டுக்கிய் ன்ச லியிப் ணண்டும்.   

 ஔச லி : ணனு ஙன்ஜயும், ஞஜரிப்யும் நிசத்துச் 
ஓலுத்ப்டுணகும். ணனித்தில் ற்றுவும், க்திவும் இருப் இப்லி 
ணலியுறுத்துகிடது.  

உவுக்ப் ன்டுத்ல் 

 ஆஞம்த்தில் ஓ உயிரிசங்ளும் ணஞ உண்ணிண இருந்ச. ஆசல் 
ஙணவின் ஔ பிஞத்திற்குப் பின்சர் விங்குள் ஜமிஓ உண உண்ற்கு 

அனுஜதிக்ப்ட்து. இச ணஜம் மி அ டுத்துக் கூறுகின்டது. “உங்ப் 
ற்றி மும், அச்ஓமும் பூமியிலுள் ஓ மிருங்ளுக்கும், டணளுக்கும் 
உண்கியிருக்கும். பூமியி ஙஜடுகிட வும், ஓமுத்திஞத்தின் மிச்ஓங்ள் வும் 
உங்ளுக்குக் ளிக்ப்ட்ச.  ஙஜடுகிட ஜீணஔந்துக்ள் வும், உங்ளுக்கு 
ஆஞஜய் இருப்! சும் பூண்டு உங்ளுக்குத் ந்து , அணள் 
ல்ணற்டயும் உங்ளுக்குத் ந்ன். ஜமிஓத் அன் உயிஞகி இஞத்த்டு புசிக் 

ணண்ம்.” சக் கூடப்ட்து.  

 கிறிஸ்ண ஜத்தின் புதி ற்ட்டுக் த்தில் எருசி ஜமிஓ உவுத் விஞ 
அசத்தும் உண உட்ள்ப்ட்து. இசக் கீழ்ணரும் கூற்றினூ விங்கிக் 
ள்ம்.  

 “துரு னும் ணஜனின் ணச ஙக்கி ணண்டிக்ண்டு இருந்து எரு 
ரிஓசத்க் ண்ன். ணசம் திடக்ப்ட்டிருப்யும், ஙன்கு முசயிலும் ட்ப்ட் 
ரி துப்ட்டி ல் எருவிஜச கூடு ன்னித்தில் இடங்கித் ஞயில் 
விப்ட்டிருப்வும், அதில் பூமியிலுள் ஓவிஜச ஙன்கு ல் ஜீணன்ளும், ட்டு 

மிருங்ளும், ஊரும் பிஞணிளும், ஆத்துப் டணளும் இருப்க் ண்ன்” 
அணற்டல்ம் அடித்துப் புசிக்கும்டித் ணன் ட்யிட்ர். அற்கு துரு 

தீட்டும், அசுத்முஜயிருக்கின்ட ன்டயும் எருலும் புசிப்தில்” சக் கூறிசன்.  
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ணட்டுல் 

 ணஜத்தில் விங்குள் ணட்ப்ட்ஜக்ச ஓன்றுள் உள்ச. 
ஆபிஞமின் ஜன் ஈஓக்கு ன்னு ஜசச ஓண ஆசிர்ணதிப்ற் விரும்பித் 
ன் ஜச அத்துத் சக்கு எரு மிருத் ணட்டிச் ஓஜத்துக் ண்டு 

ணரும்டிக் ட்யிட்ன். அச ஓ நிடணற்றிசன். ஆல், “நீ உன் 
ஆயுங்கி அம்டத் துணியும், வில்யும் டுத்துக்ண்டு ணசத்திற்குப் ய் 
சக் ணட்டி, அ ருசியுள் ர்த்ங்ச் ஓஜத்து, ஙன் புசிக்வும், 

ஜஞஜயும்முன், ன் ஆத்துஜ உன்ச ஆசீர்ணதிக்வும் ன்னித்தில் ண்டு ண” 
ன்டர். 

 ௌத்ம் 

 ௌத்ஜம் லியிலுக்கு திஞவும், விங்குள், ணஞங்ள், டணள் 
முலிசணற்றின் துப்புத் ர்வும் சுகிடது. இம்ஜம் ஞ்ஓசீக் ட்ட்டில் 

என்டச “ல்ஜ ணலியுறுத்துகிடது. ௌத் நூச ம்ஜத்தில் உயிர்க் 
ண்டிக்ப்ட்டிருந்து. ‘ந் எரு பிஞணியும் அடித்துத் துன்புறுத்ஜல், ல்ஜல், 
 ஓய்ஜல் இருக்கின்டணன் ஞ அணன் ன் சிடந்ணன் ன்று கூறுகிடது 
ௌத்ம்.  

 ௌத் ஜம் தித் அட்ளில் ழு நிஜங் புத்ர் தித்க் 

கூடப்டுகிடது. அதில் ணது நிஜத்தில் “ணவீசி விங்குப் பிடிக்ணறு 

அக்ட ட் ணண்டும்” சக் கூடப்ட்டுள் டி.டி.ஓம்பி சது நூலில் 

குறிப்பிட்டுள்ர். ஜலும் “அந்ர்! பிட உயிர் ணருந்துணற்குரி யும் 
ஓய்தீர்ள். ஙன் கூறுணக் ளுங்ள், ஜய்ச்ஓல் நித்தில் உள் இந்ப் புல் 
ஜய்ந்து இந்ப் ரி உத்தில் உள் ஜக்ளுக்கு அணர்ள் பிடந்து முல் ன் த் 

ரும் இப்சுவிம் உஜக்கு உண்ச சிசம்ன் து? உஞப்பீஞ” னும் 
ஆபுத்திஞனின்(ஜணிஜக் ப்பிம்) கூற்று இம்ஜத்தில் உயிர்க் 
ண்டிக்ப்ட்டிருந்ஜ ணலியுறுத்துகிடது. 

 அஞஓன் பிந்துஓஞனின் ஓயில் லியிடுணற்க் த்திருக்கும் ஆட்டிற் 
புத்ர் ரிவுட்டிக் கூறும் ஆறுச ணர்த்ள் விங்குள் மீச அன்பிச 
ணளிப்டுத்துகின்டச.   

 ஜலும் ஜங்ளின் ணழிட்லின் த்து ணச விங்குளின் ஜமிஓத் 
(ஜனி ஜமிஓம், ச, குதிஞ, ஙய், சிங்ம், புலி, சிறுத், ஞடி, ழு, புலி) 
உண்ணுல்  ச  ணலியுறுத்ப்ட்டுள்து. ஓமுச் சீர்ட் திர்த்து உ 
உயிர்ளின் மீது அகிம்ஓப் தித்து, ணள்வியும், லியிடுயும் ண்டித் 
ஙக்க் ண்டு இம்ஜம் ஓற்ட்து. புத் ஞஞஓசச அஓன் ன் ஓய் 
உயிர்க்க்குப் ரிஞம் டுணற்  ௌத் ஜத்த் ழுவிசர். ஜலும் சூல், 
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உயிர்ளின் துப்புப் ற்றி பிஞசங்யும் ணளியிட்ர். இசக்  
ல்ணட்டுக்ள், ற்றூண்ள், அஞஓள் முலிச ஊக் ண்டு ள்ம். 

 னினும், ௌத் ஜம் லியிடுக் ண்டிக்ஜல் இருப்து விங்குரிஜ 
மீடண ர்க்ப்டுகிடது. இசக் கீழ்ணரும் ஓற்ட்டின் மூம் அறிந்து 
ள்ம்.  

 உஞம் - ஓஙட்டு ஜன்சன் ஓசதிதி லியிடுலுக்கு 500ருதுள், 
500ள், 500 சுக்ள், 500 ஓம்ஜறி ஆட்டுக்குட்டிள் முலிணப் 
ன்டுத்திஜ.  

விங்குளின் உரிஜள் எழுக்வில் ரீதி மீடப்டும் ஓந்ர்ப்ங்ள்  

 இற்ச் சூலில் இன்றிஜன்ட விங்குள் விங்குகின்டச. 
ஜனிர்ளுக்கு உயிர்ணழ்ல் வ்ணறு அணசிஜ அதுண விங்குளுக்கும் 
உயிர்ணழ்ல் அணசிம். விங்கு ஜனிர்ள் உவு, உ, ழுதுக்கு, 
அங்ஞ ருள் உற்த்தி, ஆய்வுள் முலி விங்ளுக்குப் ன்டுத்துகின்டசர். 
இசல் விங்குள் உலில், உயிரில், உவில் ரீதியில் ல்ணறு க்ங் 
திர்ள்கின்டச. இத் ஓற்டுள் விங்குரிஜ மீடல்ண ருப்டுகின்டச.  

•ணழிங் அழித்ல்  

 ஜனினின் ல்ணறு ஙத்ல் டுள் அழிக்ப்டுகின்டச. ஜனின் சது 
அடிப்த் ணப்(உவு, உ, உடயுள்) ற்றுக் ள்ணற்வும், 
அதிரித்து ணரும் ஓசத்க்கு ற் உவு உற்த்தியின் ணர்ச்சியில் ஜற்டத் 
ற்டுத்துணற்வும், ருந்ட் யிர்ச்ஓய், விணஓ ஙணடிக்  
ஜற்ள்ணற்வும் டு அழிக்கின்டன். விங்குளின் ணழிஜச டுள் 
அழிக்ப்டுணசல் ட்டு விங்குள் ணழிம் இன்றி அழிணகின்டச. ஜலும் 
இவ்விங்குள் டு விட்டு ணளிறும் ஓந்ர்ப்த்தில் ஜக்ள் ஜது துப்புக் 
ருதி டி ஆயுங்ள், ஙஞ்சு ஊட்ப்ட் பீல்லிள் முலிணப் 
ன்டுத்தி  அழிக்கின்டசர். இசல் விங்குள் ல்ணறு நிளிலும் திப் 
திர்ஙக்குகின்டச.  

•சூல் ஜஓல் 

 சூல் ஜஓணல் விங்குள் ல்ணறு ணழிளிலும் திப்கின்டச. 
ழிற்ஓளிலிருந்து ணளிகும் ண்ய், திரிக்முள் ழிவுப்ருட்ள்,  
டு அழித்ல், அவுக்திஜச பீல்லிள் ணச முலி ஓற்டுல் 
விங்குளின் உயிர் உரிஜ அச்சுறுத்லுக்கு உள்க்ப்டுகின்டது.   

•ணட்டுல் 
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 ஆஞம்ம் ட்டு இன்றுணஞ ணட்டுண ஜனின் ல்ணறு ண 
ருதி ஜற்ண்ன்.  

 உஞம் - திமிங்ங்ளின் உலிலுள் ழுப்புப் ருளிலிருந்து கிக்கும் 
ண்ய். ணச விங்குள் - ம்ளி ஜயிர், உவு, ல், ம்பு, ந்ம், ல். 

 

•லியிடுல்  

 ஓங்குளும், ஙம்பிக்ளும் எருங்கிந் குப் உயிர்ப்லி ஆகும். அந் 
நிழ்வில் சி ங்ளுக்கு புனிஜ ருப்டும் விங்குள் உண 
உட்ள்ப்ஜல் அக்குறிப்ட் உயிரிசம் லியிப்ட்டு அணற்றின் உறுப்புள் ‘ஓங்கு 

உண’ உட்ள்ப்டும். இசல் “புனி உயிரிசத்தில் அங்கியுள் உயிர்ப்புச் ஓக்தி 

ணஞப்றும்” ன்ட ஙம்பிக் ஜனிர்ளி ப்ட்து. ஜலும் புல்ள், 
ங் அஜத்ல், அநீதிளில் இருந்து ப்பித்துக்ள்ளுல், ஙர்த்தியிச 
நிடணற்றுல், ஓங்கு ஓம்பிஞங்ளின் து விரும்பிப் றுல், ணசி 
ஓற்டுள்  முலிணளின் நிமித்ம் விங்குள் லியிப்டுகின்டச. 

•ஆய்வுள் 

 ஜனிஙன் ருதிக் ண்டுபிடிக்ப்டும் ஜருந்து ஜனிர்ளுக்குப் 
ன்டுத்துணற்கு முன்சர் விங்குளுக்குப் ன்டுத்துணசக் ம்.  

 உஞம் - புற்றுஙய் அணுக் அழிக்கும் திடன் ண் புஞம் ங்கி 
ஙச துள்ப் புற்றுஙய் ஜருந்துன் ந்து முலில் லிக்குச் ஓலுத்திப் 
ரிஓதிக்ப்ட்து. பின்சஞ ஜனிர்ளுக்குப் ன்டுத்ப் ட்ஜ குறிப்பித்க்து. 
இச்ஓற்ட் பீட்ர் சிங்ர் குறிப்பிடும்து எரு ஜனின் புற்றுஙயின்து 
ஙந்ம் வ்ணறு ணலி அனுவித்து ஜல் ஜல் இடக்கின்டச அவ்ணட எரு 
ரிஓச கூத்திலிருக்கின்ட லியின் நியும் ப்டும்.  

 வில்லிம் ர்வி ஜனினின் குருதி சுற்டட்த் குதிக் ண்டுபிடிப்ற்குத் 
ண ன்டுத்திசர். விண்ணளி ஆஞய்ச்சிக்கு  ஙய் ன்டுத்ப்ட்து.  

 லூயி ஸ்ர் னும் விஞ்கனி ணறிஙய் டிக்ச ஜருந்திசக் 
ண்டுபிடிப்ற்குச் சி குறிப்பிட் ஙய்க் ட்டுப்ட்டுக் குழு ரிஓசமுடக்கு 
உட்டுத்தி அம்ஜருந்திசக் ண்டுபிடித்ர். அவ்ணறு ன்  டுப்புஜருந்துள் 
ண்டுபிடிக்ப்ட்லும் அண ஜனிர்ளுக்குச் ஓலுத்ப்டுணற்கு முன் விங்குளுக்கு 
ஓலுத்ப்ட்டுப் ரிஓதிக்ப்ட் பின்சர் அம்ஜருந்துள் ற்றுக்ள்ப்டுகின்டச.  
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 ஆய்வுக் சிறி விங்குள் முல் ரி விங்குச ஙய், பூச, ன்றி, 
ஜடு, குஞங்கு ன்டணளும் ன்டுத்ப்டுகின்டச. சிணளில் ழி, டண, 
ண, தும்பி முலிசவும் ஆய்வின் து ன்டுத்ப்டுகின்டச. இசல் 
விங்குள் ஙய்ணய்ப்ட்டு அழிணகின்டச. 

•ணருதி விங்குப் ன்டுத்ல் 

 க்குணஞத்திற்க் ல்ஙப் ன்டுத்ல். உஞம் - ஜடுள், 
ருதுள், குதிஞள், சள், ழுள்.  

 

 ழிலின் நிமித்ம் விங்குப் ன்டுத்ல் 

 உஞம் - ஆஞம்ங்ளில் விணஓத்ழி ஜற்ள்ணற்கு அதிஜ 
ருதுள் ன்டுத்ப்ட்ச. தி சுஜப்ற்குக் ழுள், ருதுள் 
ன்டுத்ப்ட்ச.  

•இசப்ருக்த்த்  ஓய்ல் 

 உயிரிசங்ளின் அடிப்ப் ண்புளில் என்ட இசப்ருக்ம் ப்டுகின்டது. 
உயிர்ணழ் விங்கிசங்ள் அசத்தும் இசப்ருக்த்தினுண ங்து இசத்ப் 
புதுப்பித்தும், ருக்கியும் ள்கின்டச. இச ஜனி ஓமும் விங்குளுக்குத் 
டுப்பூசி ற்றுல், ஓத்திஞசிகிச்ஓ ஜற்ள்ல், ருத் நிழ்த்துல் முலி 
ஓற்டு ஜற்ண்டு இசப்ருக்த்த்   ஓய்கின்டசர். இசல்  
விங்குள் ல்ணறு ணழிளிலும் ம் இசத்ப் ருக்கிக்ள் முடிணறு திப் 
திர்ஙக்கின்டச.  

விங்குளுக்ச உரிஜள் மீடப்டும் சூல்த் விர்க்கும் முடள்  

 ல் மிருங்ளின் உயிரும் ஜதிக்ப்ல் ணண்டும். 

 மிருங்ச் சிகிச்ஓளுக்குப் ன்டுத்துல் விர்க்ப்ல் ணண்டும்.  
 விங்கு ண ஓய்ல் விர்க்ப்ல் ணண்டும்.  
 விர்க்முடி ஞத்தின்து மிருங் ண ஓய் ணண்டுஜ 

இருந்ல் ணலி ற்டுத்ஜல் ண ஓய்ல் ணண்டும்.  
 எழுக்வில் ரீதி இடந் மிரும் அக்ம் ஓய்ப்ல் ணண்டும். 

 வீட்டில் ணர்க்கும் மிருங்ளிம் டுஜ ண ணங்குல், துன்புறுத்ல் 
கூது. உஞம் : ஜடுள் ணல் நிங் உழுதும் து அணற்றுக்கு 
அணசிம் ஏய்வு டுக்ப் ணண்டும்.  

 மிருங்ள் உலில் ரீதி ௌஞவிக்ப் ணண்டும். உஞம் - லூட்டிள். 
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 மிருங்ளின் ஓசயின் து உல், உ ரீதித் தீங்கு விவிப்து 
விர்க்ப்ல் ணண்டும். 

 ணசவிங்கு முழுஜ அழித்ல் விர்க்ப்ல் ணண்டும். 
 வீட்டில் ணர்க்கும் ஓல்ப்பிஞணிளின் துப்பும், ணசவிங்குளின் துப்பும் 

அஞஓங்த்ல் உறுதிப்டுத்ப் ணண்டும்.  
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 நாட்டுக்நகாழி                  .  லயாறு 
Transformed the Jungle fowl into today’s commercial chicken 

முசணர் கி.ஔதீஓன் 
உவிப் ஞசிரிர் 

விங்கிச ஜஞணுவில் ஜற்றும் இசவிருத்தில் துட 
ல்ங ஜருத்துணக் ல்லூரி ஜற்றும் ஆஞய்ச்சி நிம் 

எஞத்ஙடு - 614 625, ஞ்ஓவூர் ஜணட்ம். 
+91-95660-82013, jagadeesankrishnan@gmail.com 

Abstract: This article is about ‘how the use of high end intensive technologies 
transformed the Jungle fowl into today’s commercial chicken in the name of food 
production’ wilfully ignoring the ethical aspects. It insists the change of method of 
chicken production towards ethical way. 

Keywords: Transformed, Jungle fowl, commercial chicken, ணணிக்ழி, 
ஙட்டுக்ழி 

அது ன்ச ணணிக்ழி (Commercial chicken)? ன் அடிப்யில் ழி 
இசங் ஙட்டுக்ழி ன்றும்(Desi chicken), ணணிக் ழின்றும் 
ணப்டுத்துகிடம்? ணணிக் ழியில் ஜலும் ன் றிக்ழின்றும் (Broiler 
chicken), முட்க் ழின்றும் (Layer chicken) பிரித்றிகின்டம்? றிக்ழி 
ன்து முட்யி? முட்க் ழின்து இடச்சித் ருணதில்? 
ற்க் ழிளுக்குக் றி, முட்ச முத்திஞ குத்துகிடம்?  

 ஙம் ணணிக்ழி ற்றித் ரிந்துள் ஙட்டுக் ழியிலிருந்து ஆஞம்பிக் 
ணண்டும். இன்ட ணணிக்ழி ன்ல்ம் ஙற்ட ஙட்டுக்ழி! சுற்றித் 
திரியும் சுந்திஞக் ழிள் னும் ஙட்டுக் ழிள் ன்ண மிக் குடந்ண உல் 
 கூடும் திடசயும், மிக் குடந் ண்ணிக்யி முட்யிடும் திடசயும் 
ற்டண. ஙல்ஙள் ர்த்து இடச்சியுண்ணும் ச்ஓஞம் ஙம்மில் இருந்ணஞயில் 
ஙட்டுக்ழிள் ருக் ணம்ணந்து ண்டும், கூஞமீது நின்று கூவிக் ண்டும், 
குப்ஜட்க் கிறிக் ண்டும் சுந்திஞஜய் ணழ்ந்து ணந்ச. 

ஙவில் ஜனின் திசஜரு முட்யும், ணஞஜருமுட இடச்சியும் 
உண் ஆஓப்ட்ன். (உண்ஜயில் ணயிருந் ன்து விணத்திற்குரி!) 
விவு -  ருக்ளில் சுற்றித் திரிந் ழி ஙன்கு சுணர்ளுக்குள் அத்ன் 
ஜனின். உணத் டிக் குப்க் கிறி ழியின் ல்ளுக்டியி தீணசம் 
ட்டில் ணஞ ஆஞம்பித்து. ணயில், ஜ, இடி, மின்ச ஜல்ஜல் ஜடந்ச. ஜக்கு 
அஞ்சி மூமுடுக்குளில் ஏடி எதுங்கும் ணயுமில்ஜற் சது. ல்ணரும் 
ருந்துளுக்கும், ஙய்ளுக்கும் ந்து முள்ணலிளிலும், அப்புளிலும், ணக்ல் 

நதிப்பிடப்தற்து 
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ர்ளிலும் ஏடி எளி ணண்டி அணசிமில்ஜற் சது. ட்டிலிப்ட் உண 
உண்டும், கிண்த்தில் ஊற்டப்ட் நீரில் மூக் முக்கியும் ன் சியும், த்யும் 
க்கிக் ண்ச.  

சித்ல் இஞடி, த்தித் திண்ணும் க்ம் ய், , ஜச 
ஜணிடித் ஙஞத்தில் ஜட்டும் தீணசம் த்க் ற்றுக்ண்ச. ஓத்ச ஞஜச 
உவு, குளிர்ந் சுஞஜச குடிநீர், ணயில், ஜயிலிருந்து த்துக்ள் ஓகுசு 
அட இப்டி ப் ணஓதிள், ஓங்ள். ஆசல் அணற்றிமிருந்து சுந்திஞம் ஜட்டும் 
றிக்ப்ட்டிருந்து. ஆம்! சுற்றித் திரியும் சுந்திஞம் ஜட்டும் ஓஞஓரிக் ழின்றுக்கு 
இஞண்டிப் ஞப்ணச் சுருக்ப்ட்து.  

ங்ஜ, டுஜ ஏடித் திரிந் ல் அக்ண முடியும்? அட் 
ழிள் அவ்ணப்து ஜட்டும் அடக்குள் சுற்றிச்சுற்றி ணந்ச. இங்கும் அங்கும் 
ஏடி முற்பிடப்பு நிசண (Epigenetic Memory) ஙசணக்கிக் ண்ச. ணள்ளி 
முக்யில் க்ஞக் ச பூம் டி ழி இப்து ஙஞங்ம் 
ரிஜல் முஞரியில் எப்ரியிட்து. நிம்ஜதியிந் ழி சிஓஜங்ளில் ணலிர், 
ஜலிர் ஞஜல் சிசங்ண்டு ஓண்யுமிட்து. ட்ந்ஞயிலும், த்துஜடுளிலும் 
இஞக் த்தி உண்ல் அணற்றின் மூக்கு உஞய்வின் ருட்டுத்  
ணய்ப்பில்ஜல் முன்வி இப்து கூர்ஜ ஜறியிருந்ச.  விவு - 
உனிருக்கும் ழிளுன் ஓண்யிடும்து சி ஙஞங்ளில் ஜஞம்கூ ற்ட்து. 

ழியின் ஜஞத் ஜனிசல் ர்த்துக்ண்டு ண இருக் முடியுஜ? 
அணசது ஜசம் க்? விவு? ழியின் கூர்மூக் 600o ஓல்சிஸ் 
ணப்நி ண் ழுத் இரும்புத் ட்டில் ணத்துத் ய்த்து 
ஜழுங்டித்ன்(Debeaking). ஆம்! இது ழில்நுட்ம்ன்! சிடப்ட் ழிசத்தும் 
உவுணத் விஞ ஜற்ட ஙஞங்ளில் ண இருக் முடிஜல் வித்ச.  

இதுணஞயிலும் பூட்டி அடயில் கூட்ளிளுன் ணம் ணந் ல்ளுக்கு 
இப்து அந்ச் சுந்திஞமும் இல்ஜல் ஓய்ப்ட்ச. சுந்திஞஜய்ச் சுற்றிணரும்து 
ல் டுக்குஜல்ண? இ ஜனி ஜசத்துக்குப் றுக் முடியுஜ? விவு? 
ழிக்கூண்டு! ஆம். இதுவும் சஙஞத்தில் த்தில் உதித் ழில்நுட்ம்ன்! 
ருணஜய்தும் முன்ச ஓணலுக்கும், ட்க்ழிக்கும் னித்னிக் கூண்டுள் 
எதுக்ப்ட்ச. ன்ச ஞந் ஜசம்! இப்து ருணஜந் ழிளுக்குக் வி 
சுத்திற்கும் ணழியில்ஜற் சது. 

இப்து ழிள் அட்டுக் கிக்கும் கூண்டின் ள்வு 1அடி நீம், 1அடி 
அம், 1அடி உஞம். இந் 1அடிக் கூண்டில் ழில் திரும்பிக்கூ நிற்முடி சூல். 
அவ்ணவு சுந்திஞம்! கூஞ மீறி எலிழுப்பி விடி அறிவித்து எரு ம். 
இன்ட கூண்டினுள் திரும்க்கூ முடி நி? இது ர் ஓய் குற்டம்? னிந் 
இழிநி? 
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, ஜதிம் ச இருண ஓத்ச, ஜஜச அர்தீணசம். குடவில் 
இஜச குடிநீர். சுணசித்த் விஞ ணடந் ணயுமில். ருணஜய்தி ட்க் 
ழிள் ன்னி ழிஜல் ஓத்ல் ஜனினுக்ல்ண ணம் ணந்து ஓரும்? அது 
குஜ? அது முட? விவு - ழில்நுட்ம் ன். எருஙள் இணளியில் 
எவ்ணரு ஓணலிலிருந்தும் ஆஓசண இகுணப் பிஓந்து, விந்துப்க் டந்து, 
ட்யின் பிரிக் வ்ணஜ ஓற்க் ருத்ரிப்புச் ஓய்யும் ன் 
அந்த் ழில்நுட்ம்.  ணய்ணழி உவும், ஆஓசணய் ணழி விந்ணுவும் 
புகுத்ப்ட் பின்சர் ன்சன் ஓய் முடியும் இந்ப் ட்க் ழில் ருவுற்று 
முட்ள் இடுணத் விஞ! ஆண்டிற்கு 80முட்ளிட் ம்ய் இப்து 
350முட்ள்ணஞ இ ஆஞம்பித்து விட்து அது. எவ்ணரு முட்த் ள்ளுணதும் 
ஏரு பிஞஓண ணசல்ண? ணள் முட்த் ள்ச் சிணந் ணயின் ணலின் 
வ்ணவு? ஏஞடிக் கூண்டில் ன் வ்ணவு ஞங்ள்! வ்ணவு துன்ங்ள்! 20ணஞ 
ணதில் ச்ஓம்முட் இட் ட்க்ழி 72 ணஞம் ணஞ கூண்டினுள் 
ரிஓசத்டு அத்து ணக்ப்ட்து.  

அற்குப் பின்சர் ணதிம் ருதி விடு ஓய்ப்ட்? அணளின் ஓண 
ருதி ஙன்றி ஞட்ப்ட்? ஆம். ஓஞஓரி ஙள் என்றுக்கு எரு முட் வீம் இட் 
ழியின் ழுத் அறுத்து ஙன்றி ஞட்டிசர்ள். 

 ஙரு ணண்மும், ழுரு ஜனியுஜய் இப்ட் முட்க் 
ணசஜய்ச் ஓரித்து, அலுங்ஜல், குலுங்ஜல் ப்த்தில்(Incubator) அணத்து 
21ஆம் ஙள் றித்டுக்ப்ட்ச ழிக்குஞ்சுய்! அணத் முட்க்குப் 
ட்க்ழி டுத்திருக் ணண்டி ப்யும், ஈஞப்த்யும் இப்து 
ந்திஞக் ப்ஜ டுத்திருந்து. ஜனினின் ழில் நுட்ஜயிற்ட! ன்ச ட்க் 
ழியின் அந் ய் ஓத் (Maternal Instinct), அந் ணஓத், அந் முச, 
அந் ட், அந்த் ணத்த்ன் இந் ந்திஞக் ப்த்ல் குஞ்சுளுக்குக் 
டுக் முடிவில்! ப்டி முடியும்? ந்திஞக் ப்ம் ன் இரும்யிற்ட! 
அற்து ஓ, லும்பு, ஙஞம்பு, இஜல்ம்? துண, விங்குளில் ய்ப்ஓம் 
ஜட்டுஜ குட்டிளுக்குக் கிக்கும். ந்ப் ஓம் ன்ட என்று விங்கிசங்ளில் 
இல்ண இல். இப்டி ந்திஞக் ப்த்ல் றிக்ப்ட் இந் ஙவீசக் 
குஞ்சுளுக்கு அந்த் ய்-ஓய்ப் ஓமும் அறுக்ப்ட்து.  

எரு த்தில் ல் அத்துப் றித்டுக்ப்ட் ழிக்குஞ்சுள் 
எருய்ப் பிள்க் குடும்ஜய், த்ய், ஜசஜசத்துச் சுற்றித்திரிந்து 
ஜய்ந்ச. வீதி உ ணந்ச. ம்புளிமிருந்தும், ருந்துளிமிருந்தும் என்டன்று 
த்து ணழ்ந் ம் ய் இப்து கூட்ஜய், ஆசல் குழு உர்ணற்று, 
ஓஞத்துணஜற்று, ஓஞற்று ஙஜடும் ஞ்சுமிட்ய் ஜற்டம் ற்றிருந்ச. 
இந்க் குஞ்சுளுக்கு ஆத்து ஙஞங்ளில் அறிடித்து ஏண, டந்து ப்பிக்ண, 
த்திக் கூச்ஓலிண, த்திக் ம் ஓய்ண ரிஜல் சது. ஜத்த்தில் 
ன்சக் த்துக்ள்ளும் சுத் இந்து யிச அண. (ஏர் இசத் அழிக் 
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ஜனினில் அணன் சும் ஜழியும், ஜக்ளில் அன் இல்யும் ஜற்றிச 
தும். அணுகுண்ல்ம் ணயில்).  

இவ்ணறு சுந்திஞம் றிக்ப்ட்டு, மூக்கு அறுட்டு, தீணசத் விழுங்கி, முட் 
இட்டுச்ஓய் ஙன்றிக் ழுத்தும் அறுட்டு இடக்கும் இந்க் ழி ணணிக்ழிள் 
ன்ண. இணற்றில் 365ஙட்ளில் 350முட்யிட்டுத் சது 72ஆணது ணஞ ணதில் 
ழுத்றுட்டு இடக்கும் ழிக்கு முட்க்ழி ன்றும், பிடந்து முல் 2கி 
ஓத்ச அர்தீணசத் ஜட்டுஜ விழுங்கி 2கி உல்  அந்து 6ஆணது 
ணஞ ணதில் ழுத்றுட்டு இடக்கும் ழிக்குக் றிக்ழி ன்றும் ர்.  

ட்டுக்ழி(Jungle fowl) ஆஓட்டி ஙட்டுக்ழி க்கிதும், 
ஙட்டுக்ழி ஆஓண்டு ணணிக்ழி க்கிதுஜ ஜனினின் ஜரும் 
ஓச!. இந் ஙடும்த்தில் அடம்(Ethics) னும் ஙல்க் ற்றில் டக் 
விட்டுவிட்டுத் ழில் நுட்ஜனும் ()ட்ப் ர்த்தி  ணணி உகில் வீழ்ந்து  
ண்டிருக்கிடம்.  

ஜனினுக்குப் புஞம் ணன். அதுவும் விங்குப் புஞம் அணசிஜ! உல் 
ணக்கு உண்ம். மிகுத் தூளிட் சூப் ருசித்து, ணயிற்டக் கிள்ளி, 
சிழுப்பி, தின்று தீர்த்து, விடிற்யில் விறுவிறுணன்று ஙஙந்து உயிர்ண 
ன் ணண்டும் இந் ணணிக்ழி? ட்மிட்டுப் ப்டுத்தி விற்ச 
ஓய்ணற்ற்கு இந் ணணிக்ழி? ணணிம் ஓர்ந் ஞஓ இணற்றிற்ல்ம் 
அடிப்க் ஞம்! இப்ஞஓ சுற்றித் திரிந் ஙட்டுக்ழிளின் சுந்திஞத்ப் 
பிடுங்கி அணற்டக் கூண்டில் ள்ளி ணணிக்ழி ஜற்றிது. ணண்டுஜ 
இப்டிரு ழில்நுட்ம்?  

துநூற் ட்டில் 

 Lewis Stevens, 1991, Genetics and Evolution of the Domestic Fowl, Cambridge 
University Press, Cambridge. 
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 விநலகானந்தரின் ஆளுண பற்றி சிந்தணனகள்:  
ஒரு தய்யில் ஆய்வு 

The thought of the personality by Viveganandar: A Philosophical Approach 

க்ஷ்தயினி ஞஔந்திஞன் 
விரிவுஞர் 

கிக்குப் ல்க்ம், இங்.  
thakshaa8184@gmail.com  

Abstract: The thoughts of Swami Viveganandar are not standing out only the 
limitations how builds the personality of a man to the Barath nation but also the 
whole world.  The western philosophers who interprets the personality reveal 
different theories on personality. Sexual motives by Sigmund Freud, myths by Karl 
Yunk and society by Eric Ericson are referred those motivations of one 
personality.  Differed from those motivations, Swami Viveganandar emphasized in 
unique way of Indian tradition that one personality determined by the spiritual 
power. He said that energy, soul, willpower, intellectual power and spiritual power 
are the five influencing one personality however spiritual power is determined 
everything. He brought the spiritual power which one intrapsychic is raising a man 
to the Indian domestic. He emphasises each have to raise the divine energy and 
nature. Further, thoughts and actions of a man is decided his present and the 
future when that thoughts and actions are to be right, clear and strong, the man 
become a good personality which makes a path for the society and country with 
good personality.  Thoughts for personality by Viveganandar which were not 
included the time frame of the vision of prophecy are essential needed for the 
contemporary world. The study explains, today, the thoughts of Veveganadar are 
seeding to free from the misunderstanding on the personality and to get the 
attention of the real best personality. The data for the study gathered from 
secondary sources which had done using analytical method, comparative method and 
critical method.  
 
Keywords: Personality, Spiritual power, Willpower, Energy, Intellectual strength  
 

ஆய்வுச் சுருக்ம் 

 சுணமி விணசந்ரின் சிந்சள் எரு னிஜனி ஆளுஜ வ்ணறு 
ட்ஜக்ப் ணண்டும் ன்ற்ச சிடந் ணஞடப் ஞ ஓத்திற்கு 
ஜட்டுஜன்றி முழு உத்திற்குஜப் டஓற்றி நிற்கின்டச. ஆளுஜ குறித்து 
விக்முற்ட் ஜத் சிந்சர்ள் ஆளுஜ குறித்துப் ல்ணறுட் 
ருத்க்ங் ணளிப்டுத்தி நின்டசர். சிக்ஜண்ட் புடய்ட் லில் உந்ல்யும், 
ள் யுங் ன்ஜங்யும், ரிக் ரிக்ஓன் ஓமூத்திசயும் எருணஞது ஆளுஜயிசத் 

நதிப்பிடப்தற்து 
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தீர்ஜனிக்கின்ட ஊக்கிக் குறிப்பிடுகின்டசர். சுணமி விணசந்ர் இண ணற்றிலும் 
இருந்து ணறுட்டு இந்தி ஜஞபிற் உரி னித்துணஜச ணியில் எருணஞது 
ஆளுஜயிசத் தீர்ஜனிப்து ஆன்மீ ஜ ன்ச ணலியுறுத்திசர். எருணஞது 
ஆளுஜத் தீர்ஜனிப்தில் உல் ம், உயிர் ம், ஜசம், அறிவு ம், ஆன்மீ 
ம் னும் ந்து கூறுள் ஓல்ணக்குச் ஓலுத்துணக் குறிப்பிடும் விணசந்ர் 
ஆன்மீ ஜ அசத்யும் தீர்ஜனிப்க் குறிப்பிடுகின்டர். எருணஞது உள்த்தி 
புந்து கிக்கின்ட ஆன்ஜஜ எருணச உர்ணச் ஓய்கின்டது. அத் ஆன்ஜ 
த் இந்தி ஜக்ளுக்கு டுத்ருளிசர். 

 எவ்ணருணரும் ஜது ய்வீ ஆற்டயும், இல்யும் ஏங்ச் ஓய் ணண்டும் 
ச ணலியுறுத்திசர். ஜலும் எருணசது சிந்சளும், ஓல்ளுஜ அணசது 
நிழ்த்யும் திர்த்யும் தீர்ஜனிக்கின்டச ன்ச டுத்துக் ட்டிசர். 
சண சிந்சளும், ஓல்ளும் ஓரிசவும், ளிணசவும், ணலுணசவும் 
அஜகின்டது எரு ஜனின் சிடந் ஆளுஜமிக் ஜனிச உருணகின்டன் 
ன்ச டுத்துக் ட்டிடு, சிடந் ஆளுஜ மிக் னிஙர்ளின் உருணக்ம், 
சிடந் ஆளுஜ மிக் ஓமூத்திசதும், ஙட்டிசதும் உருணக்த்திற்கு ணழிணகுக்கும் 
ன்சயும் ளிண டுத்துக்ட்டிசர்.இத்  ணஞம்பிற்குட் 
தீர்க்ரிஓசத்க் ண் விணசந்ஞது ஆளுஜ குறித் சிந்சள் ஓஜ 
உகிலும் மிவும் ணப்டுசணய் விங்குகின்டச. இன்ட உகில் ஆளுஜ 
ன்து குறித்து ப்டுகின்ட ணடச புரிந்து ள்ல்ளில் இருந்து விடுட்டு, 
உண்ஜச சிடந் ஆளுஜ குறித் விழிப்புர்விசப் ற்றுக் ள்ணற்கு சுணமி 
விணசந்ஞது சிந்சள் வித்திடுகின்டச ன்ச இவ்ணய்வு ணளிப்டுத்தி 
நிற்கின்டது.இவ் ஆய்வுக்குரி ஞவுள் இஞண்ம் நித்ஞவுளில் இருந்து ற்றுக் 
ள்ப்ட்டு, இவ் ஆய்ணசது குப்ய்வு முடயில், எப்பீட்டு முடயில், 
விஜர்ஓச முடயில் ன்ணற்றின் துண்டு ஜற்ள்ப்ட்டுள்து. 

திடவுச் ஓற்ள்: ஆளுஜ, ஆன்ஜ ம், ஜசம், உல் ம், அறிவுஓர் ம். 

1. ஆய்வுச் சிக்ல் 

 எரு நிச அபிவிருத்தி ஙட்டில் ற்டுத்துணற்குத் னிஙர் ஆளுஜ 
ன்து இன்றிஜ என்டகும். இத் னிஙர் ஆளுஜயிச விருத்தி 
ஓய்ணற்கு ஆளுஜ குறித் ஓரிச புரிந்துள்ல்ள் அணசிஜகின்டச. ஆசல் 
இன்ட இந்திஞஜஜச விஞ்கச ழில்நுட் உகில் உண்ஜச ஆளுஜ 
ன்து வ்ணறிருக் ணண்டும், அச வ்ணறு விருத்தி ஓய்து ள்ணது? ன்து 
குறித்துப் ரும்லும் ணடச புரிந்து ள்ல் ப்டுகின்டச. இன் விண 
எரு ஓமூம் ல்ணறு பிஞச்சிசளுக்கு மும் டுப்டு ணன்முடளுக்கும் 
இக்கின்டது. அத்டு ஓமூத்தில் குறிப் இகர்ள் ஜத்தியில் ஆளுஜ குறித் 
ஓரிச விழிப்புர்வின்ஜ ஆஞக்கிஜச ஆளுஜ ண் திர் ஓந்தியின் 
இருப்புக்கு ரும் அச்சுறுத்கும். இத் நிப்ட்டிலிருந்து மீள்ணற்கும், 



 இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிறாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நலம்பர் 2018  யர்:4    இதழ்:15   105 

inam:International E_Journal of Tamil Studies  UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 

November 2018, Issue:15 www.inamtamil.com                         

ஆளுஜ குறித் ஓரிச விழிப்புர்விச ற்டுத்துணற்கும், எரு உறுதிச னிஜனி 
ஆளுஜயிசக் ட்ஜத்துக் ள்ணற்கும், அன் ணழி ஓமூத்திலும், ஙட்டிலும் 
நிச அபிவிருத்தி ற்டுத்துணற்கும் விணசந்ரு ஆளுஜ குறித் 
சிந்சள் ஓஜத்தில் வ்ணவு ருத்ப்டுசண உள்ச ன் இவ் 
ஆய்வின் பிஞச்சிசகும். 

2. ஆய்வின் ருதுள்ள் 

 1. விணசந்ரு ஆளுஜ குறித் சிந்சள் ஆளுஜ ன்து குறித் 
ஓரிச விழிப்புர்விச ற்டுத்க்கூடிச. 

 2. எரு ஓமூத்தில் நிச அபிவிருத்தி ற்டுத்க்கூடி சிடந் 
ஆளுஜயிச விருத்தி ஓய்ணற்கு விணசந்ரு சிந்சள் 
ணழிணகுக்க்கூடிச. 

 3. உறுதிச ஆளுஜயிச விருத்தி ஓய்ணற்ச விணசந்ரின் சிந்சள் 
ஓஜ உகில் மீள்ணசிப்புச் ஓய்ப் ணண்டிண. 

3. ஆய்வின் பின்சணியும் முக்கித்துணமும் 

 ஓஜ இந்தி ஜய்யிற் சிந்சர்ளில் சுணமி விணசந்ர் முன்ஜ 
ணய்ந்ணஞணர். அணர் ன்னு ஆளுஜ ற்றி சிந்சல் இருளிலும், 
அறிஜயிலும், சிறுஜயிலும், அடிஜயிலும் அப்ட்டு துன்ப்ட்டுக் ண்டிருந் 
ஞத் ழுச்சி டச்ஓய்ர். னிஜனிசது ஆன்மீ ஆற்டலும்,உள்த் துணிவும் 
வ்ணவு ஞந்தும், ஆஜசதும் ன்ச ன்னு சிந்சலும், 
ணழ்க்லும் ணளிப்டுத்தி இந்தி ஓத்தின் விடிணள்ளி ரிமித்ணர். அணஞது 
ஆளுஜ குறித் ருத்துக்ளில் ண, உநிங்ள் ஆளுஜ குறித்து ணளிப்டுத்தி 
உர்ந் ண்க்ருக்ளும், ருத்ஜவுளும் ஓல்ணக்குச் ஓலுத்திச. னினும் ஜ 
ன்னும் ணஞ நித்தில் ஆஜவும், ணலுணவும் ஊன்றிக் ண்டு ஜழுந் புதுஜ 
ன்னும் கிப் ஞப்பி ஆளுஜ விருத்தி ற்றி த்துண ஜஞத் ளிர்க் 
ணத்ர். விணசந்ஞது ஆளுஜ ற்றி சிந்சள் உண்ஜச ஆளுஜ 
வ்ணறிருத்ல் ணண்டும் ன்சயும், அத் உண்ஜச ஆளுஜயிச 
விருத்தி ஓய்து ள்ணன் ணழி னிஙர்ளும், அன் ணழி ஓமூம், ஙடும் 
ஓழித்ங்கும் ன்சயும் ணளிப்டுத்திச. சண இத் ன்மிக் 
சிந்ச மீட்டுக் ணண்டிது அணசிஜகின்டது. அவ்ணறு மீட்டுப்ன் மூம் 
ஆளுஜ குறித் ஓஜ நிஜளுன் அணற்ட ருத்திப் ர்க் முடியும். இன் 
மூம் ருத்முதும், அணசிஜசதுஜச ருத்க்ங் மீள்ணலியுறுத் முடியும். 
ஜலும் அணற்றின் இன்ட ண ன்ச? அண ஓஜ உகில் ற்புசண? 
அல்ண? ன்ணற்ட ஆஞய்ந்து ணளிப்டுத்துண இவ்ஆய்வின் முக்கித்துணஜ 
அஜகின்டது. 

4. ஆய்வுமுடயிலும், ஞவு ஓரித்லும் 
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ஒஇக்ட்டுஞசது குப்ய்வு முடயில், எப்பீட்டு முடயில், விஜர்ஓச முடயில் 
ன்ணற்றின் துண்டு ஜற்ள்ப்டுகின்டது. இக்ட்டுஞயில் 
விணசந்ரு ஆளுஜ குறித் சிந்சயும், ஓஜ உகின் 
நிப்டுயும் விரிண குப்ய்வு ஓய்யும் ணயில் குப்ய்வு முடயிலும், 
ஆளுஜ குறித் ல்ணறு அறிகர்து ருத்துக்ளுன் விணசந்ஞது ஆளுஜ 
குறித் ருத்துக் எப்பிட்டு அன் ஜன்ஜத் ன்ஜயிச டுத்துக்ட்டும் ணயில் 
எப்பீட்டு முடயிலும் ன்டுத்ப்ட்டு, அக்ருத்துக்ள் விஜர்ஓச ரீதி ஆஞப்ட்டு 
விக்ப்வுள்ச. இக்ட்டுஞக்குத் ணச ஞவுள் இஞண்ம் 
நித்ஞவுளினூ டப்டுகின்டது. அணது விணசந்ஞல் ழுப்ட் 
நூல்யும், விணசந்ஞது ஆளுஜ ற்றி சிந்சள் குறித்து விஜர்ஓசரீதி 
ழுப்ட் நூல்யும், ஓஞ்சிள், த்திரிள், இத்ம் ன்டணற்றில் 
ணளிச ட்டுஞயும் ஆஞஜ ண்டு ஞவுள் டப்டுகின்டச. 

5. ஆய்வுஞ  

5.1 அறிமும் 

 இந்தி சிந்ச ஜஞபு ஆளுஜ விருத்தி குறித்து உர்ந் ண்க்ருக்யும், 
ருத்ஜவுயும் ணங்குகின்டது. இந்க் ருத்ஜவுள் ண உநிங்ளில் இருந்து 
விரிணக்ம் ஓய்ப்ட்ண. அந்ணயில் விணசந்ரு ருத்துப்டி எரு 
ஆன்ஜவினு ல் ஓக்திளும், ஓத்திப்டுளும் உயிர் றுகின்டது ஆன்மீ 
ணழ்வு விழிப்கின்ட து ஆளுஜ விருத்தி ற்ட்டு முடிவில் ஜனின் 
தூய்ஜசணசவும், பூஞஜசணசவும் உருணகின்டன். ஆளுஜ ன்து எரு ஙர் 
சிந்திக்கின்ட, உர்கின்ட, ஙந்து ள்ளுகின்ட ணழி ணளிப்டுத்தி நிற்கின்ட 
என்டகும். எரு ணஞம் ஜண்ணுக்குள் புயுண்டு ஜடந்திருக்கின்ட வியிலிருந்து 
ன்றுகின்டது. ஆசல் அந் வியின்றி அந்த் ணஞம் ன்ட முடிது. அது 
ன்ட விள் ன்று ஜசதில் ஜடந்திருக்கின்ட சிந்சளில் இருந் எவ்ணரு 
ஙத்ளும் ன்றுகின்டச. அந் சிந்ச விடுத்து ஜனிசது சிந்சள் 
அணுப் முடிண. எருணரு ந் சிந்சளும், ஓற்டுளும் 
அணரு நிழ்த் தீர்ஜனிக்கின்டச. இந் நிழ் சிந்சளும், 
ஓற்டுளும் திர்த் தீர்ஜனிக்கின்டச. இந் விதி சுணமி 
விணசந்ரு ருத்துப்டி ஆளுஜ விருத்தியிச ஆளுகின்ட விதிகும்.  

 சும் ற்றி பிஞச்சிசள், ஆன்ஜ, ஜனி இல்பு, ஜனி இருப்பு ஜற்றும் அண 
ண? ன்ச ருள்டுகின்டச? அண வ்ணறு தீர்ஜனிக்ப்டுகின்டச? ன்ட 
விங்ள் ற்றி ஜனி அனுணமும் ஜனி ணழ்வில் ணளிப்டுணடு அண 
ஆளுஜ விருத்தியிலும் ஓல்ணக்குச் ஓலுத்துணச ஞம்ரி இந்தி த்துணஜஞபு 
விக்கி நிற்கின்டது. இத்த்துணஜஞபு விணசந்ஞது ஆளுஜ விருத்தி ற்றி 
சிந்சளிலும் ரிதும் ஓல்ணக்குச் ஓலுத்திச. சிக்ஜண்ட் புடய்ட் லில் 
உந்ல்யும், ள் யுங் ன்ஜங்யும், ரிக் ரிக்ஓன் ஓமூத்திசயும் எருணஞது 
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ஆளுஜயிசத் தீர்ஜனிக்கின்ட ஊக்கிக் குறிப்பிடுகின்டர். சுணமி விணசந்ர் 
இண ணற்றிலும் இருந்து ணறுட்டு இந்தி ஜஞபிற் உரி னித்துணஜச ணியில் 
எருணஞது ஆளுஜயிசத் தீர்ஜனிப்து ஆன்மீ ஜ ன்ச ணலியுறுத்திசர். 
ஜனி ணழ்வு ன்து ஓஞஜ ஜசம், உல் ஆகிணற்றின் இவு ஜத்திஞஜல் 
ன்து விணசந்ஞது ஙம்பிக் இருந்து. அற்கும் ஜ  விங்ள் ஜனி 
ணழ்வில் இந்திருப் அணர் ருதிசர். ணந் ஜய்யிலின் பிஞஞம் ஜனி 
ணழ்வு பின்ணரும் ந்து ணச கூறுல் ஆசது. 

1. உல் ம் 
2. உயிர் ம் 
3. ஜச ம். 
4. அறிவுஓர் ம் 
5. ஆன்மீ ம் 

 இத் ணந் ருத்க்த்தின் அடிப்யில் எருணஞது ஆளுஜத் 
தீர்ஜனிப்தில் உல் ம், உயிர் ம், ஜசம், அறிவு ம், ஆன்மீ ம் னும் 
ந்து கூறுள் ஓல்ணக்குச் ஓலுத்துணக் குறிப்பிடும் விணசந்ர் ஆன்மீ ஜ 
அசத்யும் தீர்ஜனிப்க் குறிப்பிடுகின்டர். அத் ஆன்ஜ த் இந்தி 
ஜக்ளுக்கு டுத்ருளிசர். ஙஜக்கு, ஙம் த் ணழ்க் அஜத்துக் ள் 
ணண்டும் ச பிடர் ணழிட்டுணது அணசிமில். உள்ணலிஜ த்து ணர்ந்து 
ணருகின்ட எரு ஜஞம் ன் இல்யும், ன் ணலிஜயும் ச விக்குணது  
ஙமும் ஙஜது ய்வீ ஆற்டயும், இல்யும் ணஞது உவியும் இன்றி ஏங்ச் ஓய் 
ணண்டும் ன்கின்டர். எவ்ணருணஞது சிந்சளும், ஓல்ளுஜ அணர்து 
நிழ்த்யும், திர்த்யும் தீர்ஜனிக்கின்டது ன்ச டுத்துக் ட்டிசர். 
சிடந் ஆளுஜ மிக் ஙர் உருணக்குணன் மூம் சிடந் ஆளுஜ மிக் 
ஓமூத்திசதும், ஙட்டிசதும் உருணக்த்திற்கு ணழிணகுத்ர். 

5.2 உல் மும் ஆளுஜ விருத்தியும் 

 ஜனி உல் இடணன் ந் அரிச ரிசு. சிடந் உல்ஙம் ஜகிழ்ச்சிஞஜச 
ணழ்வுக்கும், ணற்றிஞஜச ணழ்வுக்கும் ஆஞஜகும். உலும் ஜசமும் என்றுக்ன்று 
மி ஙருக்ஜச ர்புண. உல் ஙக்குடவு ஜசக் ணயும், ஜச 
அழுத்ங்யும் ற்டுத்துணடு ணழ்வில் அ ணண்டி இக்கிசத் 
ஓய்ணவும் அஜகின்டது. இச சுணமி விணசந்ர் ஜது ணழ்வில் 
ற்டுகின்ட ரும்ச துன்ங்ளுக்கு ஜது உல் வீசஜ ஞம் சக் 

குறிப்பிட்ர். ஜலும் அது குறித்துக் குறிப்பிடும் ழுது “ன்சக்ம் உள் 
ணழ்க்யிசல் அசத்து விங்யும் மிக் குறுகி த்தில் ற்றுக் ள் 

முடியும்.” சண ஓத்துள் உசவு, எழுங்கு முடச உற்யிற்சி, ஙல் க் 
ணக்ங்ள், சு ட்டுப்டு ன்ச ஆளுஜயின் எரு குதிச உல் ஙத் விருத்தி 
ஓய் உவுகின்டச. இச விணசந்ஞது ன்ஜழிள் ஙஜக்கு ணளிப்டுத்தி 
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நிற்கின்டச. “சு ணலிஜ ற்ட வீஞர் ழுந்து நில்லுங்ள்! நீ ணலிஜ நிடந் எரு 

ஞ்சிஜ உன்ச உருணக்கிக் ள்” ன்கின்டர். விணசந்ரு ருத்துப்டி 
உல் வீசஜ ஙய் உண்ணற்கு முக்கி ஞஜகும். ஙம்மு உல் 
வீசப்ட்டு ணளியிலிருந்து ணரும் ஙய்க் கிருமி திர்க் முடி க்குடணச 
நியில் இருந்ன்றி ந் ஙய்க் கிருமிக்கும் ஙம் உலில் ங உண்க் கூடி 
ஓக்தி கிது. அது ஙட்டின் சி ணழ்க் வீசஜகும் து அஞஓ, ஓமூ, 
ல்வித் துடளில் ற்டும் குடள் ஓமுத்தில் நுந்து திக் ஆஞம்பிக்கின்டச 
ச விக்கிசர். 

5.3 உயிர் மும் ஆளுஜ விருத்தியும் 

 உயிர் ம் குறித் அணரு சிந்சளும் ஆளுஜ விருத்தி குறித் 
சிந்சளில் ஓல்ணக்குச் ஓலுத்திச. ஜனின் எரு ஆன்ஜ; அற்ச ஏர் உல் உண்டு 
ன் விணசந்ரின் ருத்கும். ஜனின் ஏர் உல்; அற்குள் அச இக் உயிர் 
உண்டு ன்து ஜஙட்டுக் ருத்து. அழிவில் ஆன்ஜ ஞன்ஜ சப்டும் 
இடணனின் எரு சிறு குதி ஆகும். அதில் நிடணறு, ஜழி ணறு, இச 
ணறு இல் ன் விணசந்ரின் ருத்கும். ஆன்ஜணகி உயிஞ நீர் 
ஙசக்து, ஆயும் ணட்து, ஙருப்பு சுட்ரிக்து. இந் ஆன்ஜவுக்கு பிடப்பு இடப்பு 
இல் அது நித்திஜசது. இத் ஆன்ஜண ஜது நிஜச ஓரூத் 
உள்ணட ஊட்டுணது. இத் ஆன்ஜவின் ஓக்தி ஏங்கும் ழுது ஙம்முள் புந்து 
கிக்கும் ஞற்டல்ள் ணளிக்கிம்பிவிடும். அசப் ன்டுத்தி ருணழ்ண ஙஜக்கு 
ஙஜ உண்க்கிக் ள்ம். அணது ஆன்ஜ ஆஞம்மும் முடிவும் அற்டது. ஓர்ண 
ஓக்தியும், தூய்ஜயும் கசமும் எவ்ணரு ஆன்ஜவிலும் புந்திருக்கின்டது. எவ்ணரு 
ஜனி அல்து மிருத்தின் உள்த்திலும் அணர்ள் வ்ணவு ழ்ந்து வீசஜ இருந் 
ழுதிலும் அ ஜத்ச ஓர்ண ணல்ஜ ருந்தி ஆன்ஜ குடிண்டிருக்கின்டது. 
ஙஜக்குள் இருக்கும் வித்திஓத்திற்குக் ஞம் ஆன்ஜவின் வித்திஓம் அல். 
ஆன்ஜவின் ஓக்தி ணளிப்டுத்துணதிலுள் வித்திஓம் ன். இது குறித்து 

விணசந்ர் குறிப்பிடும் ழுது “சக்கும் மிச் சிறி பிஞணிக்கும் உள் வித்திஓம் 

ஆன்ஜவின் ஓக்தி ணளிப்டுத்துணதிலுள் வித்திஓம் ன்” ன்கின்டர். சண 
ஜனிர்ளி ப்டுகின்ட ஆளுஜ ணறுட்டிற்கு அணர்து ஆன்ஜவின் 
ஓக்தி ணளிப்டுத்துணதிலுள் ணறுடுன் ஞஜ அஜகின்டது. 

5.4 ஜச மும் ஆளுஜ விருத்தியும் 

 அடுத்து எரு சிடந் ஆளுஜ உள் ஜனிச உருணக்குணற்கு ஜசமும் 
முன்ஜச உள்து ன்து விணசந்ஞது ருத்கும். அணஞது ருத்தில் உல் 
த் வி ஜசம் முன்ஜசக் ப்டுகின்டது. ஜசம் ன்து 
ண்ங்ளின் ஞ்சிம். திர்ஜடசதும், தீதுஜச ண்ங்ள் வீசஜ 
ஜனிச உருணக்குகின்டச. வீசஜசதும், ட்டுப்ற்டதுஜச ஜசம் ப்ழுதும் 
துன்ங் விவிப்டு அழிவுயும் ற்டுத்துகின்டது. ல்வியும், 
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வீழ்ச்சியும் ஜத்திஞஜ சிந்திக்கின்ட ஜசம் திர்ஜடச ண்ங் 
உருணக்குகின்டச. இத் வீசங்ளில் இருந்து மீண்ழுணற்கு விணசந்ஞது 

சிந்சத் துளிள் உவுண உள்ச. விணசந்ர் “வீசத்திற்குத் தீர்வு வீசம் 

குறித்து சிந்திப்ல் ஜட ம் குறித்து சிந்திப்” ன்கின்டர். ஜசதினு 
முக்கிஜச ஓற்டுச உர்ச்சிள் ஆளுஜ விருத்தியில் ஓல்ணக்குச் 
ஓலுத்துகின்டச. எருணர் சது உர்ச்சிள் மீது ட்டுப்டுணஞ இருத்ல் ணண்டும். 
அது அணஞ ஜகிழ்ச்சிசதும் ஆஞக்கிஜசதுஜச ஆளுஜ உணஞ 
உருணக்கும். உர்ச்சிள் பிஞசஜ இருணப்டும். 

 1. விரும்த்க்ண. 
 2. ணறுக்த்க்ண. 

 ஜரி, அன்பு, ஙம்பிக், ஓந்ஓம், இஞக்ம், திருப்தி, ௌஞணம் ன்ட 
உர்ச்சிள் விரும்த்க்ணகும். ஜட ம், துன்புறுத்துல், ம், டஜ, 
அதிருப்தி, ணட்ம் ன்ட உர்ச்சிள் ணறுக்த்க்ணகும். எரு ஙர் 
ட்டுப்டுத் முடி ஜசநிடு என்றிணஞ இருந்ல் அணரு ஆளுஜ 
விருத்திது. சண எருணர் ன்னு ஆளுஜயிச விருத்தி ஓய்து 
ள்ணற்கு உர்ச்சி வ்ணறு ட்டுப்டுத்துணது ன்ச அறிந்திருத்ல் 
ணண்டும். அது ஜசதின் குறுகி ல்ளில் இருந்து உர்ந் சுத் உருணக்கிக் 
ள் ணழிணகுக்கும். இத் ஜச த்திச உருணக்கிக் ள்ணற்குரி சிடந் 

ஜர்க்ஜ விணசந்ர் திசத்திச டுத்துஞக்கின்டர். “திசம் ஙஜக்கு ந் 

ணன்ஜயும் ரும்” ன்டர். 

 விணசந்ர் ழ் இந்துக் ல்லூரியில் ஆற்றி உஞயில் ஜசதின் ஓக்தி குறித்துக் 

குறிப்பிடும் ழுது “ஙம் நிசத்டி ஆகின்டம். உங்ப் வீசர்ள் ன்று நீங்ள் 
நிசத்ல் வீசர்வீர்ள். முள்ணர்ன்று நிசத்ல் முள்ணர்வீர்ள். 
ழ்ந்ணர்ன்று நிசத்ல் ழ்ந்ணர் ன்று நிசத்ல் ழ்ந்ணர்வீர்ள். 
ரிசுத்ணன்ன்று நிசத்ல் ரிசுத்ணன்வீர்ள். உங்ள் பிள்க் 
குந்ப் ருணத்திலிருந்து ரிம் டுக்க்கூடி ண்ங் ஊட்டி ணர்த்து 
ணருங்ள். வீசஜக்குகின்ட ருத்துக்யும் ணழிடுயும் அணர்ளுக்குக் 
ற்பிக்தீர்ள். அணர்ப் முள்ணர் ஜற்றுங்ள். அணர்ள் ன்சம்பிக்யுன் 
ஆண்ஜயுள்ணர்ய் யும் ஔயிக்வும் யும் ஓகிக்வும் கூடிணர்ய் 

இருக்ட்டும்” ன்டர். ஜலும் அணர் குறிப்பிடுயில் ல் ஓக்திளும் ஜக்குள் 
உள்ச ன்றும், ம்ஜல் ந்ணன்டயும் ஓய்முடியும் சவும் குறிப்பிடுகின்டர். 

இச ணலியுறுத்தும் ணயில் “ஙம் அசணரும் இடணனின் குந்ள் ன்றும், 

யும் ஓய்க்கூடி ஆற்டல் ம்மிம் இருக்கின்டது” சவும் குறிப்பிட்ர். 
ஙர்நிச சிந்சள், ஙல் நூல் ணசிக்கும் க்ம், திசம் ஓய்ல் 
ன்ணற்றின் மூம் ஆளுஜயின் எரு குதிச ஜச த்திச உருணக்கிக் ள் 
முடியும். 
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5.5 அறிவுஓர் மும் ஆளுஜ விருத்தியும். 

 அறிவுஓர் ஜசது உல்ம், உம் ஆகிணற்ட வி ஜச 
ஜதிப்பிப்டுகின்டது. அத்டு ஆளுஜயில் அது ஏர் பிஞச ங்கிச ணகிக்கின்டது. 
எவ்ணரு ஜனினுள்ளும் அறிவு ஓர்ந் குதி ப்டுகின்டது. ஆசல் ரும்ச 
ஓந்ர்ப்ங்ளில் ஓரிச அல்து முடச அறிவுஓர் யிற்சி இல்ஜயிசல் அது 
ஓற்திடன் அற்ட குதிண ப்டுகின்டது. அறிவு என்றுன் ஜனிச 
முழுஜக்கும். ஆசல் அது இன்சருணர் கூறி ல்க்குள் ன்சய்ண நீத்து 

நின்றுவிடுணதில். “அறிவு ணலிஜயுது. அற்டம் க்கும் ருவி. புத்தி ஓ 
ஓக்தியும். அசப் ன்டுத்தும் ணழிள் ற்றி இர்ள் ன்றுகின்டச. ணற்று 
நூறிவு உள்நூக் ட்ணஞ சற்ட. உள்ளுர்வுக் ர்ண 
ணலிஜயுணனுக் ணரும். அந் ணலிஜ அறிவிசல் ஜட்டுஜ வியும். ஜலும் 

ஜனினுள் ற்சண புந்து கிக்கும் முழு நிடண ணளிக்ர்ண ல்வி” ச 
விணசந்ர் ஆளுஜயில் அறிவின் ணகிங்கிச விக்குகின்டர். இற்யி 
அறிவு ல்ர்க்கும் உள்து. அசப் ன்டுத்திப் குத்றி ணண்டும். அயும் 
ண்டி உள்ளுர்ச்சி ற்று புந்துள் முழுநிடணக் ணண்டும். அத் 
ஜய்ச அறிண எருணன் ற்றுவிட்ல் அணனுக்ன்று என்டக் ல், ன்ச 
ஜறுப்பு, பிடஞத் தூற்டஜ, ஜற்டர்க்கும் அருல் ன்ட சி ஙற்ண்புள் ஜ ணந்து 
அஜந்துவிடும் ன்கின்டர்.  

 இன்ட ட்த்தில் ஜனின் ழில்நுட்த்தின் மிமிஞ்சி ன்டு 
ஞஜ இந்திஞங்ளில் ங்கியிருக்கும் நிக்கு ஜற்டப்ட்டுள்ன். னி 
அசத்யும் ஓமித்து ணத்துக் ள்கின்டச. ஜட ஜனினு க ஓக்தியும் 
சிந்சத் திடனும் விருத்திஜ ப்டுகின்டது. உண்ஜத் ன்ஜ, ப்புத் 
திடன், ஆழ்ந் சிந்ச வும் ஜனி இசத்திலிருந்து விடுட்டுக் ள்கின்டது. 
ஓற்சதும், ச்ஓய்ணதும், ஜழுந்ணரிசதும், ஆஜற்டதுஜச 
சிந்சள் ங்கும் ஜது இத்திச நிடத்துக் ள்கின்டச. இத் ணழ்க் 
முடள் இகுணச ணழ்க் முட ஜக்குத் ருண இருக்ம். ஆசல் 
இண ஓரிச ணழ்க்ப் யிச ஜற்றி பிசணற்டச் ஓய்கின்ட யிச 
உருணக்கிவிக்கூடும். இசல் அறிவு த்திச ஓரிச ணயில் விருத்தி ஓய்து 
ள் ணண்டும். ஜசதிலுள் தீ ண்ங் அழிப்ற்கும் ஓரிச யிசப் 
பின்ற்றுணற்கும் அது மிமி இன்றிஜகும். சண ஜச தீர்ஜசஜச 
அறிவிச ஙம் உருணக்கிக் ள் ணண்டும். 

5.6 ஆன்மீ மும் ஆளுஜ விருத்தியும் 

விணசந்ஞது ருத்துப்டி உல்ம், உயிர்ம், உம், அறிவுஓர் ம் 
ஆகிணற்றுக்கு ஜ ஆன்மீ ம் விங்குகின்டது. அணஞது ருத்துப்டி நிற்ட 
இந் உலில் அழிணற்ட நிச தூ அறிவு நியின் இல்பு ஜகிழ்ணச 
அஜதிச மிப் ரி ஓக்தியு, அறிவு  என்று இருப்க் ஙம்பிசர். 



 இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிறாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நலம்பர் 2018  யர்:4    இதழ்:15   111 

inam:International E_Journal of Tamil Studies  UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 

November 2018, Issue:15 www.inamtamil.com                         

அத் என்று பிடப்பு, முதிர்வு, இடப்பு ன்ட ஜற்டங்ளுக்கு உள்ணதில். அது 
அன்பு, இஞக்ம், ஓண, தூய்ஜ, உண்ஜத் ன்ஜ, ஜற்ட நி ன்ட அசத்துத் 
ய்வீ இல்புயும் ஞணச் ஓய்கின்டது. இச ணன் ஸ்ரீகிருஷ்ர் ணத் 

கீயில் “அசத்து உல் உறுப்புக்ளும் முழுஜச உல் ஜசது; உலுக்கு ஜசம் 
ஜசது; ஜசதிற்கு அறிவு ஜசது; வ்ணறிருப்பினும் அறிவிற்கும், உல் உம் 

ஆகிணற்றும் ஜசது ஙம்முள் உள்ளுடயும் ஆன்மீம்” சக் குறிப்பிட்ர். ஆன்மீ 
ணழ்ண னிஜனினும், ஓத்திசதும் உயிர் ஓக்தி அது ஓரி இருந்ல் ஜற்டல்ம் 
ஙன்ட ஙற்றுணரும் ச விணசந்ர் டுத்துஞத்ர். வுள் ணழிடு ஙம்ஜ 
அணற்ட ஓக்தியுள்ணர்ள் ன்று நிசக்ச் ஓய்கின்டது. அச் ஓக்தி ஙம் 
ணளிப்டுத்ஜல் இருக்ம் னினும், அது ம்முள் இருக்கிடது. ஓர்ண கசமும், 
ஓக்தியும், தூய்ஜயும், சுச்ஓயும் ம்முள் இருக்கின்டச. ஙம் ன் அ 
ணளிப்டுத் முடிணதில்? அச் ஓரி ஙம்ல். அ நிச்ஓஜ ஙம்பிசல் 
அது ணளிப்ட் தீரும். வுள் ணழிடு ஙஜக்கு இந் கசத் அளிக்கின்டது. 

 இத் ய்வீத் ன்ஜ ணய்ந் ஆன்மீம் ஜது இத்தினுள் 
உள்ளுடகின்டது. ஆசல் அது ற்றி விழிப்புர்வு ஜக்கு இருப்தில். இத் 
ய்வீ இல்பிச விருத்தி ஓய்து ள்ணற்கு ஙன்கு ணறுட் ஜர்க்ங்ள் 
உவுண உள்ச. அணணச 

1. க்தி ம் 
2. கச ம் 
3. ர்ஜ ம் 
4. இஞஔ ம் 

 இந் ஙன்கு ணச ஜர்க்ங்ப் யில்ணன் மூம் ம்முள் உடயும் 
ய்வீத் விருத்தி ஓய்து ள்ணது னிஜனி ஆளுஜ விருத்திக்கு உவுணடு, 
ஓமூ ஙனுக்கும் வித்திடுண அஜயும். 

5.7 ஆளுஜ குறித் சிந்சளும் விணசந்ரும் 

 சிக்ஜண்ட் புடய்ட் ஆளுஜ குறித்துக் குறிப்பிடுகின்டழுது அணர் ஜனி ஜசம் 
குறித் புரிந்துள்ல்ளின் அடிப்யில் விக்குகின்டர். புடய்ட் ஜசதிச ஙசவு 
ஜசம், முன்சசவு ஜசம், ஙசவில் ஜசம் ச ணப்டுத்துகின்டர். இதில் அணர் ஙசவிலி 
ஜசதிற்கு அதி முன்ஜ டுத்ர். ஙசவில் ஜசம் ன்து விழிப்பு நிக்கு 
அப்ற்ட் ஙசவு நிக்குக் ண்டுணஞ முடி ஜசதின் கூறுகும். ங்ள், 
ற்றுக் ள்ப் முடி ஆஓள், சுஙத் ணள், ணட்ப்த் குந் 
அனுணங்ள், சிறுஞத்தில் நிடணட ஆஓள், அக்ப்ட் உர்வுள், லில் 
இச்ஓள் ன்ட ல்ணறு விங்ள் இந் ஙசவிலி ஜசதில் புந்திருக்கும். இத் 
ஙசவிலி ஜசதின் ஓற்டு எருணரு ஆளுஜத் தீர்ஜனிக்கின்டச 
ன்கின்டர். ஜட விணசந்ர் ஜனி ஜசதில் அதி அற்புஜச ய்வீ ஆற்டல் 
புந்திருக்கின்டது ன்றும், அசக் ண்டு உர்ந்து ள் முடிஜயிச 
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எருணரு ஆளுஜயில் பின்சவு ற்டுணவும், அசக் உர்ந்து ள்ளும் 
ழுது எருணர் ஆளுஜ மிக்ணஞத் தி முடியும் சவும் குறிப்பிடுகின்டர். புடய்ட் 
ஆளுஜ அடிப்யில் ஜசதிச சஇ நுஇ ளுரிஙஓ நு ச மூன்று 
ணப்டுத்திசர். ச ன்து ஜசதின் ண் ஓக்தி சவும், ளுரிஙஓ நு ன்து 
உர்ந் விழுமிங்ள், ய்வீம், ஆன்மிம், ஜசச்ஓட்சி, எழுக்ம் ன்ணற்டடு 
இந் ஆன்மிப் குதி சவும், நு ன்து இண இஞண்யும் ஓஜநிப்டுத்தும் 
ஜசதின் குதி சவும் குறிப்பிடுகின்டர். விணசந்ர் ஜசதிச ஆன்மித் ன்ஜ 
உண ண்டுண்டு அற்கு அதி முக்கித்துணம் டுத்ர்.  

 ஜலும், விணசந்ஞது ருத்துப்டி ஜசம் ஜத்திஞம் எருணஞது ஆளுஜத் 
தீர்ஜனிப்தில் சவும், உல்ம், உயிர்ம், ஜசம், அறிவும், ஆன்மி ம் 
ன்ணற்றின் ஓர்க் எருணஞது ஆளுஜயிச முழுஜப்டுத்துகின்டது சவும் 
குறிப்பிட்டு இந்தி த்துண ஜஞபிற் உரி ணியில் ஆன்மி த்திற்கு அதி 
முக்கித்ணம் டுத்ர். ஜலும் ள்யுங் ஜது ஆளுஜ ன்ஜங்ல் 
தீர்ஜனிக்ப்டுகின்டது ன்டர். அணது ஜது முன்சர்ளிம் இருந்து 
ஆளுஜக்கூறுள் த்ப்ட்டு ஜது ஆளுஜ தீர்ஜனிக்ப்டுகின்டது ன்டர். ஜலும் 
ரிக்ஓன் ஜது ஆளுஜ ம்ஜச் சூ அஜந்துள் ஓமூத்திசல் தீர்ஜனிக்ப்டுண 
குறிப்பிடுகின்டர். இணர்து ருத்துப்டி சிடந் ஆளுஜயிச உருணக்கிக் 
ள்ணன்து குறித் னிஜனினில் ஜத்திஞம் ங்கியிருப்தில். ஆசல் இத் 
ருத்துக்ளில் இருந்து ணறுட்டு எருணசது ஆளுஜ அணனுள் உள்ளுடயும் ஆன்மீ 
த்தில் ங்கியிருப் விணசந்ர் குறிப்பிடுகின்டர். இக்ருத்தின் டி எரு சிடந் 
ஆளுஜ எருணன் ன் ஆன்மீ த்தின் ணழி ட்ஜத்துக் ள்க்கூடி 
என்டகின்டது. 

6. முடிவுஞயும் ரிந்துஞளும் 

 குத்து ஙக்குகின்ட ழுது உல், உயிர், உம், அறிவு, ஆன்மீம் ன்ட 
அசத்து ணச ங்யும் உருணக்கிக் ள்ணது ல்துட ஓர்ந் ஆளுஜ 
விருத்திக்கு அத்திணசிஜசகும். அணது இண அசத்யும் நிடணச 
ஆக்கிக் ள்ளும் முற்சி ஏர் உண்ஜச ஆளுஜ மிக் ஙஞ உருணக் 
ணல்கும். சிடந் ஆளுஜ மிக் ஙர் அதிவில் ண்டிருப்து ஏர் சிடந் 
ஓமூத் உருணக்கும். அதுண சிடப்பும், ணய்ந் ஙட்டிச உருணக்குகின்டது. 
ற்த்தில் ஆளுஜ ன்து ஓரிப் புரிந்துள்ப் ணயில், உல், உ, 
அங்ஞங்ல் ஆளுஜ ணளிப்டுண ருப்டுகின்ட நியில் அத் 
உண்ஜத் ன்ஜற்ட, ணளிப்ட்ச ஆளுஜயிசல் னிஙர்ளும், ஓமூமும் 
பின்ள்ப்டுணச விர்க், உண்ஜச ஆளுஜ குறித் விணசந்ஞது 
சிந்சள் முன்ஜ டுத்து ஙக்ப் ணண்டிண. சிடந் ஆளுஜயிச 
ணர்த்துக் ள்ணற்கு ணழிட்டுகின்ட சிந்ச அண முன்ஜழிப் ணண்டும். 
அன் மூம் னிஙர்ள் ஜது ஆளுஜயிச சீரி முடயில் ணர்த்துக்ள் 
முடிணடு ஓமூமும், ஙடும் சிடப்ச முடயில் முன்சற்டஜயும். இவ்ணடச 
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உறுதிச ஆளுஜயிச விருத்தி ஓய்ணற்ச சிந்சள் இன்ட உகில் 
நிச்ஓஜ மீள் ணசிப்புக்கு உட்டுத்ப் ணண்டிச. ஆளுஜ உல், உ, 
அங்ஞங்ல் ணளிப்டுத்ப்டுண ணட ருப்டுகின்ட நியில் ஓமூத்தின் 
ல்வி, , ஓஓஞ, ண்டு, ருஞம் ன்ட அசத்தும் பின்சவிச 
திர்ள்கின்டச. அதிலிருந்து மீண்ழுணற்கு உறுதிச ஆளுஜயிச ற்டுத் 
ணல் விணசந்ஞது சிந்சள், ன்ஜழிள் ரிதும் உவுண உள்ச. 
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 கிாமிக்கணயகளின் ணமவினால்  
இன்ணம சமூகம் எதிர்நநாக்கும் பிச்சிணனகள் 

In present society to the problems faced by the disappearance village art 

 ஜீ.ல்ஞஜ் B.A.(Hons) 
ற்லி விரிவுஞர், இந்து ஙரித்துட 

கிக்குப் ல்க்ம், இங். 

0754263201, jevakumarpalraj@gmail.com 

Abstract: The Folk arts in early period had a major role in disseminating good 
relations between people and helped to live in humanitarian manner. Since those 
arts are rare nowadays, this Research aims to study the Ethical problems which 
have arisen in the society due to reducing those arts. This research uses historical, 
descriptive analysis and comparative approaches.  

Keywords: disappearance, village art, ஙட்டுப்புடப் ல், ஙட்டுப்புடக் ள், 
ஙட்டுப்புடக் ப்ல்ள் 

ஆஞம்ங்ளில் பின்ற்டப்ட்டு ணந் கிஞமிக்ள் ஜக்ளித்தில் 
ஙல்ண்ங் ணர்த்ச. ஜனின் ஓமூத்தில் ஜனிச ண ணழிஓஜத்துக் 
டுத்ச. ஆசல் ற்ங்ளில் கிஞமிக்ள் அருகி ணருகின்டஜல் னிஜனி 
எழுக்ம் ட்டுச் ஓமுத்தில் த் பிஞச்சிசள் ழுந்துள்ச ன் 
ஆஞய்ண இவ்ணய்வுக் ட்டுஞயின் ஙக்ஜகும். இவ்ணய்வுக் ட்டுஞசது 
ணஞற்று ஆய்வு, விணஞப் குப்ய்வு, எப்பீட்டு ஆய்வு ஆகி ஆய்வுமுடளின் 
ஊப் ர்க்ப்டுகின்டது. 

ஆய்வு அறிமும் 

 குறித் எரு ஓமூம் அல்து இசம் ங்ஜப் பின்ற்றி ணருகின்ட ஙம்பிக், 
அறிவு, ஓட்ம், ணக்று முலிசவும் அச்ஓமூத்தில் இருந்து எருணன் 
ற்றுக்ள்ளுகின்ட இன்ச பிடவும் ண்டு சப்டும். ண்ட்டின்  
அம்ஓம்ன் கும். எரு கிஞஜ ஜக்து ணழ்வில் கூறுயும், அணர்து 
க்ணக்ங்யும் ம்பிடித்துக் ட்டுணச அணர்து கிஞமிக் கும்.  

 அணது எரு ஙட்டு ஜக்ளின் ஙரிம், ண்டு, க்ணக்ம், ணஞறு ன்ட 
ஙட்டு ஙப்புக் உண்ஜச முடயில் ம் பிடித்துக் ட்டுணச ஙட்டுப்புட 
ஜக்ளின் ஜஞபு ணழிப்ட் ள் ஆகும். இண ஓமு ணர்ச்சிக் ட்டும் 
ண்டி சம். 

நதிப்பிடப்தற்து 
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 ஙட்டுப்புடப் ல், ஙட்டுப்புடக்ள், ஙட்டுப்புடக் ப்ல்ள், ஙட்டுப்புடக் 
விசப் ருட்ள், ஙட்டுப்புட விட்டுக்ள், ஙட்டுப்புட ஜருத்துணம், ஙட்டுப்புட 
ஙம்பிக்ள், க்ணக்ம், ஓங்கு, ஙட்டுப்புட ஙசம் முசண கிஞமிக் 
கும். 

 இத் கிஞமிக்ள் இன்று ஜடந்துண் ணருகின்டச. ஞம் 
உஜஜக்ளின்கீழ் ஜக்ள் ஙவீசத்துணத் விரும்பிச் ஓல்கின்டஜல்  
இக்ணடிணங் விரும்புகின்டணர்ள் ஓமூத்தில் குடணண ப்டுகின்டசர். 
சிடந் ணழ்வில் சிந்சத் ரும் கிஞமிக் ணடிணங் அணர்ள் ஜடந்து 
விடுகின்டசர். இத் நியும் இன்று ஓமூத்தில் ரி பிஞச்சிசள் க் ஞஜ 
அஜந்துள்து ன்ச விக்குணண இந் ஆய்வுக்ட்டுஞ அஜகிடது.  

கிஞமிக் ளின் ஜடவிசல் இன்ட ஓமூம் திர்ஙக்கும் பிஞச்சிசள் 

 ஜனினு ஜசதிசப் ண்டுத்தி ணத்துள் ணழ்ணங்கு ணக்கூடிணறு 
அந் ஜனிசச் சிடந் ஜனிச உருணக்கிச் ஓமூத்திற்குப் ரிஓளிப்தில் 
கிஞமிக்ளின் ணகிங்கு மிவும் முக்கிஜசது. ஆஞம்ங்ளில் கிஞஜத்ணர்ள் 
ஜட்டுஜல்து ல் ஜக்ளும் இக்ணடிணங் என்டக் கூடி இஞசித்து 
ஜகிழ்ந்ர்ள். இசல் ஓதி, ஜ, இச ணறுடு இல்து எழிந்து எற்றுஜயுர்வு 
ஊட்ப்ட்டு ஙல்ண்ங்ள் ணர்க்ப்டும். ஆசல் ற்ங்ளில் ஜக்ள் ஜசக் 
ணர்ந்துள் ஙவீச ழில்நுட்ம் கிஞமிக்  ணடிணங் ஜடச் ஓய்துள்து. 
இசல், கிஞமிக் ளிசல் ண்ட் ஜனின் புண்ட்டுக் கிக்கிடன்.  

 ஓத்தில் ணடுகின்ட உள்ங் இனிஜப்டுத்தி ஜகிழ்ச்சி னும் ணட்த்திற்குள் 
ண்டு ணருண இஓ. கிஞமிப்ல்ளுக்குள் ட்டுப் ல்ள், குந்ப் 
ல்ள், ல் ல்ள் ண்ட்ப் ல்ள் எப்ரிப் ல்ள் முலிச 
அங்கும். இணற்றுள் ட்டுப்ல்ள் பிஞசஜசணகும். அணது குந் 
ட்டிலில் ட்டு நித்திஞக்கும் ருட்டு யிசல் ட்டுப்ல் ப்டும். 

“ய்ஜ உகுக்கு ணங்கி முல் இக்கிப்ரிசுன் ட்டு” ன்று கூறியுள்ர் 
மிண்ல். 

 ஙட்ர் ல்ளின் அஜப்க் ண் ட்டுப் முன்முலில் 
மிழில் டிணர் ரிழ்ணஞணர். இணர் ண்சக் குந் உருணகித்து 
ப்ருணம் ன்ட ரில் ட்டுப் ல்ப் டியுள்ர். 

 “ஜணிக்ம் ட்டி ணயிஞம் இட்டி 
 ஆணிப்ன்சல் ஓய் ணண்ச் சிறு ட்டில் 
 …… 
 ணம் அந்ச ” 

ன்ட திருப்சுஞத்தில் ண்சத் ட்டுண இப்ல் அஜந்துள்து. 
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 குந் உடங் ணப்ற்கும், உவு ஊட்டுணற்கும் ட்டுப்ல்ள் 
ய்ஜரிசலும், ஜற்டணர்ளிசலும், இஓயுனும், இனிஜயுனும் ப்டுகின்டச. 

 “குந் நித்திஞக்ல், அஜதிக்ல், லூட்ல், உற்யிற்சி, 
இஓயுசர்வு, இடருள் ணண்ல், யின் ஜகிழ்ச்சி ணளிப்டு, திர் இட்சிம், 
ஞம்ஞப் ருஜ கூடல், அருகில் இருப்ர்க்குத் ஜது ருத் அறிவித்ல் ன்ட 

உங் உள்க்கி ட்டு” ன்ட விரிணச விக்த் சது “ஈத்து 

ஙட்ர் ல்ள்” ன்ட நூலில் நிதி இ.சுந்ஞம் குறிப்பிட்டுள்ர். 

“ஆஞஞ ஆஞஞ 
ஆஞணஞ ஆஞணஞ 
ஆஞடித்து நீழூடய் 
ண்ஜணி ண்ணுடங்ய் 
 
ண்டித் ஞர் 
ற்த்த் ட்ஞர் 
ட்ஞச் ஓல்லிழூஇ ள் 
விங்கு ட்டு ணப்ம் 
 
அடித்ஞச் ஓல்லிழூ 
ஆக்கிசள் ண்ணி ணப்ம் 
ட்டி அடித் 
லூட்டுங்  
 
அத் அடித் 
அமுதூட்டுங்  
ஜஜன் அடித்ச 
ஜகிழ்ந்டுக்கும்  
அண்ன் அடித்ச 
அத்டுக்கும்  

ன்ட ட்டுப் சணள் இஓக், குந் இனிஜத் தூங்கும். இத் 
ட்டுப் லுக்ற் ணர்கின்ட குந்ள் ய் அன்பு, ய் ட், அஜதி, 
எழுக்ம், வுள் க்தி, தீங்கு ஓய்ஜ, அடம் முச ஙற்ண்பு ற்றிருக்கும். 
அணது குந்யில் இருந் இந் இனிஜச இஓயிச ட் ட் ணர்கின்ட 
அக்குந்க்கு இனிண பிடிக்கும். ஆசல் ற்த்தில் இந் ட்டுப் ல்ள் 
அருகிப் ய்விட்ச. இசல் இன்ட ஓமூம் ரும்ச குந்ள் 
இனிண விட்டு தீண ஙடிச்ஓல்கின்டசர். இசல் ஓமூத்தில்  
பிஞச்சிசள் ழுகின்டச. உஞஜ ந்ர் திசத்ன்று ணத்ஜன்றில் ண் 
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ட்சி இது அங் ட்டிலில் தூங்கிக்ண்டிருந் குந் அஞத்தூக்த்தில் ண் 
விழித்து அழுகின்டது. 

 இசக் ண் ந்சணர் அக்குந் மீண்டும் தூங் ணப்ற்கு  
சிஞஜஜச முற்சிள் டுத்தும் அது னிக்வில். அக்குந் முஞட்டுத்சஜ 
அம்பிடித்து அழுது ண் இருந்து. இற்கு உண்ஜச ஞம் இந் கிஞமித் 
ட்டுப் ல் அருகி ணருகின்டஜ ஆகும். அணது அங் ந் 
ட்டுப் அறிந்திருக்வில். அத்துன் அக்குந் ஆஞம்த்தி 
ட்டுப்ல் டித்தூங் ணக்வில். கிஞஜப்புடங்ளில் தி நித்திஞயில் ழுந் 
குந் ட்டுப்டி மீண்டும் அஜதித் தூங் ணக்ம். இசல் 
அக்குந் ஓமூத்தில் எழுக்முள் அல்து எரு அஜதிச குந்ண ணரும். 

 ஆசல் ரும்ச குந்ள் ட்டுப்ல் ன்ட இனிஜச் 
சுஞங்த்திற்குள் ணவில். அக்குந்ளிம் அஜதி, அன்பு, எழுக்ம் முச 
ஙற்ண்புள் ப்டி ணரும்? ட்டுப்ல் மூம் எரு குந் ஙற்ண்புப் 
ற்றுக்ள் முடியும் ன்து உவிர்ளின் ருத்து. இத் 
ட்டுப்ல் இல் ஓமூத்தில் ணர்கின்ட குந்ள்ன் இன்று ணர்ந்து 
ஓமூத்தில் முஞர்வும், அன்ற்டணர்வும் ஜறுகின்டசர். 

 சண, ட்டுப்ல் ன்ட கிஞமிக் அருகி ணருகின்டஜல் ய், 
ந் ஜட்டுஜல்து ணர்ந்து ஓமூத்திற்கு ஓண ஓய்க்கூடி குந்ள்கூ ஙல் 
 ஜடந்து தீ த் டிக்ள்கின்டசர். இசல் இன்ட ஓமூம்  
ஓணல் திர்ஙக்குகின்டது. 

 குந் ஓற்று ணர்ந்தும் சண நிமிர்ந்து இருக்கும். அவ்ணறு இருக்கும் 
குந்க்குச் ஓய்ந்ம்ஜ ஓய்ந்டு ப் டும்து குந் ஓய்ந்டிக் 
குதூலிக்கும். அந் ஆட்த்ப் ர்ப்ணர்ள் ணரும் ஞணஓஜணர்ள். 

ஓய்ந்ம்ஜ ஓய்ந்டு 
ஜஞப்பூண ஓய்ந்டு 
குத்து விக் ஓய்ந்டு 
விற் புடண ஓய்ந்டு 
ச்ஓக்கிளி ஓய்ந்டு 
ணக்டி ஓய்ந்டு 
ஓக்குயி ஓய்ந்டு 
 ஜயி ஓய்ந்டு 
ண் ஜணி ஓய்ந்டு 
ற்த் ருண ஓய்ந்டு 
ண் ச ஓய்ந்டு 
னி  ஓய்ந்டு 
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ன்ட ஓய்ந்ம்ஜ ப் டிக் குந்ச் ஓய்ந் ணப்ர். இவ்ணறு 
ணர்கின்ட குந்சது ஜகிழ்ச்சிச குந்வும், திஜச உல், உ 
ஆஞக்கிம் உள் குந்வும் ணரும். 

 ஆசல் இன்ட ஓமூத்தில் இச்ஓய்ந்ம்ஜ ல் டிக் குந் 
ஜகிழ்ச்சிப்டுத்துகின்ட நி அருகிவிட்து. இசல் இன்ட ஓமூத்தில் ணர்கின்ட 
ரும்ச குந்ள் முஜகிழ்ச்சி ற்டணர்வும், அத்துன் வீசஜச உல், 
உ ஆஞக்கித்துனும் ணர்கின்டசர். இணர்ள் ணர்ந்து ஓமூத்திற்கு, ஙட்டிற்கு ண்டு 
ஓய்யும் தும் சுறுசுறுப்ற்டணர்ண ஓற்டுகின்டசர். 

 எரு குந் பிடந்வுன் முலில் அறிந்து ள்ணது த்ன். அன்பின் 
அந்த்ய் டுகின்ட இப்ல்ள் மூம் ன் ந், ட்டி, ஜஜன், ஜமி 
முலிஞ அம் ண்கிடது. ஆசல் இப்ல்ளின் இன்ட ஜடவிசல் 
அச்ஓமூத்தில் ணர்கின்ட பிள்ளுக்கு ங்ளு ஓந் உடவு முட 
ரிஜல் இருக்கின்டது. 

 அடுத்து இடந் எருணரின் அருஜ, ருஜச் ஓல்லிப்டுண எப்ரிப் 
கும். இப்ல்ள் துஞப்டுணர்ள் ம்ஜ ற்றிக் ள்ணற்வும் துஞத்தில் 
ங்கு ள்ணர் பிடஞத் ற்றிக் ள்ணற்வும் துஞத்தில் ங்கு ள்ணற்வும் 
இடந் வீடுளில் ப்டுகிசடச. 

 “முத்துப் தித் முஜ  
 முலிஜர் ஜதித் முஜ  
 ங் ஞண அப்புண  
 ங்ம் தித் மும் 
 ஞணி ஜர் ஜதித் மும் 

 ……ஏ…..ஏ……” 

ஆசல் ற்த்து இடந் வீடுளில் இந் எப்ரிப்ல்ள் ப்டுணதில். ஞம் 
அண ணக்ழிந்து விட்ச. இசல் வ்ணவுன் ரி ஜனிர்ள் இடந்லும் 
அணஞது அருஜ,ருஜச் ஓல்லி ருமில் இசல் இடந்ணர்ளின் 
ஙற்ஓல்ப் பிடர் அறிஜல் ய்விடுகின்டசர். எப்ரிப்ல்ள் 
துஞப்டுகின்டணர்த் ற்ட ணக்கும். ஆசல் எப்ரிப் ல்ள் ப்டுகின்டஜ 
அருகிவிட்சல் இடந் வீடுளில் துஞப்டுணர்ள் கூ றிக்ள் முடிதுள்து. 

 அடுத்து கிஞமிக் ணடிணங்ளுக்குள் சிடப்பிம் றுணது கிஞமி 
விட்டுக்கும். அணது கிஞஜப்புடங்ளில் கிட்டிடில், கிளித்ட்டு, ணட்க்ணடி, 
முச விட்டுக்ளும் மித்து கிஞஜபுஞங்ளில் ஔல்லிக்ட்டு, சிம்ட்ம் 
முணச வீஞ விட்டுக்ளும் ணக்கில் இருந்து ணந்து. 
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 இக்கிஞஜப்புட விட்டுக்ளில் உற்யிற்சி, உணலிஜ, எற்றுஜ, கூட்டுர்வு, 
விட்டுடுக்கும் ஜசப்ங்கு முசண நிடந்திருந்துன் அவ்விட்டுக் 
விடும் கிஞஜப்புடத்து ஜக்ள் அத்ச அம்ஓங்யும் ற்றுக் ண்சர். 

 உஞஜ கிஞஜப்புஞங்ளில் சிறுபிள்ள் கிட்டிடித்துவிடி ஜகிழ்ணர். 
கிட்டிடிக்கும் து டிப்டிப் எடுணர் மூச்சுப் பிடித் ணண்ம் எவ்ணரு ட்டின் 
சி ஓல் மீண்டும் மீண்டும் டுணர். அப்டிப்டும் து மூச்சு விஜல் 
ஓல்லிக்ண்டு ஏ ணண்டும். 

“ஆயி ஓயி 
ஆங்டிச் ஓந்யி 
கிட்டிப்புள்ளும் ம்ஞமும் 
கிறுகிடிக்ப் று று…..” 

ன் அந் கிட்டி விட்டுக்ச ல். இந் விட்டின் மூஜ 
மூச்சுப்யிற்சி, உற்யிற்சி, கிஞகித்ல் இத்துன் கூட்ஓர்ந்து விடுணதிசல் 
எற்றுஜயுர்வும் விட்டுக் டுக்கும் ஜசப்ங்கும், கூட்ச் ஓர்ந்து எரு 
ணயிசச் ஓய்யும் திடனும் ணர்க்ப்டுகின்டச. 

 ஆசல் இன்று ணர்ந்து ணருகின்ட இம் ஓமுத்திம் இந் கிஞமி 
விட்டுக்ள் இல். கிஞஜபுஞங்ளில் இந் விட்டுக்ள் இல்து ய்விட் 
ஞத்திசல் இன்ட ஓமூம் ஙணரு ஓற்ட்டிலும் எற்றுஜ ர்க் 
ஜறுக்கின்டது. அத்துன் ஓமுத்தில் இன்று ணகஓத்ன்ஜ, டஜ, விட்டுக்டுக் 
ன்ஜ, எற்றுஜயின்ஜ முச தீ ஓல்ள் ஜலிந்து கிப்ற்கு ஞம் இந் 
விட்டுளின்; ஜடண ஆகும். அத்துன் ஓமுத்தில் உள்ணர்ள் உல் 
ஙஜற்டணர்வும், உள்ம் உறுதிற்டணர்வும், யும் ங்கும் 
ஓக்திற்டணர்வும், அடிக்டி ஙய்க்கு உள்குணர்வும் ப்டுணற்குக் 
ஞம் உலுக்குப் யிற்ச்சிளித்து உள்த் உறுதி ணக்கின்ட இந் 
விட்டுக்ள் ன்ட கிஞமிக்ளின் ஜடண ஞஜகும். 

 அடுத்து, கிஞஜப்புட விடுக்ளில் சிறுபிள்ள் வீடு ட்டி விடுணதும் 
ணக்ம். வீட்டி ஓங்ல் அடுப்புப் ட்டு சிறுங்ல் ங்கி, றி ன்ச 
ஓஜப்ர்ள். அணது இந் விட்டின் மூம் திர்த்து ணழ்க் 
அறிந்ணர்வும் அச ஙன்கு திட்மிடுணர்வும் அணர்ள் விங்குணர். 

 ஆசல், ற்த்து பிள்ளிம் இந் விட்டுக்ள் ஜஞழிந்து விட்ன் 
ஞத்ல் ன் ஓமூத்தில் அணர்ள் ணர்ந்து ரிணர்கி திருஜம் முடித்துவிட்டு 
அந் ணழ்க் ண்டு ஙத் முடிடி ர் ள்டுகின்டசர். 

 அடுத்து, கிஞமிக்ளில் அம்ஜக்து விசப் ருட்ளும் என்டகும். 
அணது கிஞஜப்புஞங்ளில் ஜக்ள் ச ஏ, ண், ன்ச ஏ முலிணற்டல் 
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இற்ச த்திஞம், ய், சி அங்ஞப்ருட்ள் ங்ளு ல் 
ரிப்ர். இசச்ஓய்து விற்ச ஓய்து அந்ப்த் ங்ளு ணழ்வில் 
ஓவுளுக்வும் ஓவிடுணர். இசல் அது ழிவும் ருப்ட்து. 

 ஆசல் இன்ட ஓமூதில் இந் விசப்ருட்ள் ரிப்து 
அரிகிவிட்து. அணது பிஸ்டிக், இரும்பு, அலுமினிம் ன்ணற்டல் ஆச 
ருட் ஜக்ள் ன்டுத் கியுள்ல் அணர்ள் ஜத்தியில் அந் கிஞமிக் 
 ஜடந்துவிட்து. அணர்ள் ன்டுத்தும் அலுமினிம், இரும்பு, பிஸ்டிக் 
ன்டணற்டச ருட்ளிச புதி புதி ஙய்ள் ற்டுகின்டச. அத்துன் 
இத் ணசயிசல் ங்ளு ஞம்ரி விசப் ருட் ஜடந்து 
விடுகின்டசர். இசல் அசச் ஓய்து விஞம் ஓய்யும் ழிலும் திப்கின்டது.  

 அடுத்து, கிஞமிக்ளுள் பிஞசஜசது கிஞமி ஙசஜகும். இது 
கிஞஜப்புடங்ளில் கூத்து ணடிவில் ஆப்டுகின்டது. அணது புஞ, இதிஓளுக்கு 
ற் ணம் புசத்து ஊரின் ஙடுவில் ஜ அஜத்து கூத்து ஆப்டும். இது விடியும் 
ணஞ இம்றும். இக்கூத்திச  ஜக்ளும் ணந்து ண்டு ளிப்ர். 

 அவ்ணறு கூத்துக்ள் மூம் அன்பு, ரு, ஓஞஓம், தீஜ ஓய்ஜ, 
பிடர்ஜச ணஞஜ, முச  ஙடஓல்ள் ணளிப்டுத்ப்டும். இசல் அம்ஜக்ள் 
இந் ஙற்ஓஞ ணட்த்திற்குள் இருப்ர்ள். இசல் அணர்ள் ணழுகின்ட 
ஓமுமும் ஙன்சறி ஓமுஜ இருக்கும். 

 ஆசல் இன்ட ஓமூத்தில் இந் ஙசக் கூத்துக் ருஜவு ஜடந்து 
விட்து. இசல் இன்ட ஓமூத்தில் ணழ்கின்டணர்ள் ட்டுமிஞண்டிவும், 
பிடர்ஜச ணர்கின்டணர்வும், ஓஜற்டணர்வும் உள்சர். இசல் இன்ட 
ஓமுமும் மிவும் ஜஓஜச நியில் உள்து. இற்ல்ம் முற்ஞம் அடத் 
ணர்க்கும் இந் கூத்துக் ன்ட  கிஞமிக்ளின் ஜடணகும். 

 அடுத்து, கிஞமிக்ளுள் ஜக்து ஓங்குளும் அங்கும். கிஞஜப்புடங்ளில் 
எரு ண் பிள் பூப்ந்து விட்ல் அங் ஜஞ்ஓள் குளிப்பு இம்றும். இசல் 
சணர்ள் கூ ங்து  ஜடந்து உடவு ட்டு விடுணர்ள். அத்துன் 
விஞ்கச ரீதி சித்ல் இந் பூப்ந் வீடுளில் ஜஞ்ஓள் குளிப்சது எருணஞ 
ஙக்கி அணர் ஙசயும் டி இம்றுகின்டது. இசல் அணஞது உலில் இருக்கும் 
கிருமிள் கூ அழிந்து ய் உலுக்கு எருகுளிர்ச்சி ற்டும். 

 ஆசல் இன்ட ஓமூத்தில் ஜஞ்ஓள் குளிக்கும் விட்டு முற்ட எழிந்து 
விட்து. இசல் ண் பூப்ந் இல்ம் ப் கூ இருக்து. அத்துன் 
இக் ஜடவிசல் ஜற்கூறி ன் அசத்யும் ற் ஓமூம் இந்து 
விடுகின்டது. அடுத்து கிஞஜப்புடங்ளில் ஆச்ஓங்கில் ய்ணஜல் இம்றும். 
ய்ணஜடுகின்ட ய்ணதி ஜக்ளுக்கு ட்டுச்ஓல்லுணர். அணது அணர்ளுக்கு 
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ஙக்விருக்கும் ஙன்ஜ, தீஜ ய்ணதி ய்ணஜடி உஞப்ர். இச க்ர்ள் 
ய்ணணக் நிசத்து அற்ச ரிஞங் டிக்ள்ளுணர். 

 ஆசல் இன்று ஓமுத்தில் ஆங்ள் குமுழுக்குச் ஓய்ப்ட்டு 
ஓஜஸ்கிருஜஜக்ப்டுகின்ட ஞத்திசல் இக் ஜடந்துள்து. இசல் க்ர்ள் 
ங்ளுக்கு ஙக்விருக்கும் ஙன்ஜ, தீஜத் ய்ணத்திம் ஙஞடி ட்டு ரிந்து 
ள்ணர்க்ப்ட்டுள்சர். அத்துன் ய்ணம் ஆடுகின்ட ழுது ய்ணதி 
க்னுக்குக் ட்டுச் ஓல்ணசல் ய்ணத்திற்கும், க்னுக்கும் எரு ஙஞடி ர்பும், 
உடவு முடயும் ப்டும். ஆசல் இன்று இக் ஜடந்சல் க்ர்ள் 
ஆங்ளில் இடணச விக்கிஞ ணடிவி ண்டு ணங்கி விட்டு ணருகின்டசர். 
இசல் ஜக்ளுக்கும், ய்ணத்திற்கும் உள் அந் ஙஞடி ர்பு இல்ஜல் கின்டது. 

முடிவுஞ 

 ஆண, குத்து ஙக்குமித்து சி ணருங்ளுக்கு முன் வீடுளில் 
எலித்துக்ண்டிருந் ட்டுப்ல்ளும், இம்ண்ளின் கும்மிப்ல்ளும், 
ஊஞ்ஓல் ல்ளும், ட்டிஜரின் விடுளும், ஜழிளும், ஙட்டுப்புட ஜருத்துண 
முடளும், சிறுணர்ளின் விட்டுப்ல்ளும், ட்கின்டணர்ளின் சிந்சயும், 
ஓல்ட்சியும் ணர்ப்தில் வ்ணவு தூஞம் ங்டுத்துள்து ன் இப்ழுது 
நிசத்துப் ர்த்ல் விப்த்ன் உள்து. 

 இத் கிஞமிக் ணடிணங் இன்ட ஓமூம் ஜடந்து விட்சல்ன் 
ஓமூத்தில் அன்பு, அஜதி, எழுக்ம், விட்டுக்டுக்கும் ஜசப்ங்கு, ஓஜசம் 
முலிண ட்ப்முடி இக்குகி விட்டு ஓமுமும் இன்று சீஞழிந்து 
ப்டுகின்டது. 

 ஆண, ஜடந் கிஞமிக் ணடிணங்ளுக்குப் புத்துயிர் அளிப்ன் மூஜ 
ஓமுத்தில் ழுகின்ட ஓணல் ணற்றி ள் முடியும். 
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Unspecific: The philosophy of Tamil is the Thirukkural Charity (Meaning and 
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(Meaning and explanation) Paramalakar is edited here the text 
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text editor parimelazhakar. Moreover, reputedly illustrated the 
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*** 

 “ம்ஜமும் இவ்விசமும் ன்சலும் 
ஓம்ஜமும் ன்று ற்கும் மிழ் ணம்” 

 
னும் சுத்சந்ரின் ணக்கிற்கிங் ஜம், ஜழி, இசம் ந் ஈஞடி இக்கிம் 
திருக்குடள். 

நதிப்பிடப்தற்து 

நூல் மதிப்பீடு 
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இந்நூல் குறிப்பிட் எரு ஜத்திசர்க், ஏர் இசத்திசர்க், எரு 
ஙட்டிசர்க், எரு ஜழியிசர்க் ன்று ஓய்ப்வில். ஜனி ஓமூம் 
முழுணற்கும் உ ஜக்ள் ல்ருக்கும் துணச் ஓய்ப்ட்கும். 
இச இன்று திருக்குடள் உப்துஜட ன்று ண்டும்டிச் சிடந்து 
விங்குகின்டது. 

திருணள்ளுணர் ழுதி திருக்குடள் ன்னும் அமுசுஞபி ஙஜது முன்சர்ள் 
ல்யிஞம் ஆண்டுப் ற்றிப் ற்றிப் துத்து ணந்துள்சர். 
ஏச்சுணடியிலிருந்து கிப் பிஞதிக்கு ற்டம் ற்று இன்று ணினியில் உ 
ணருகிடது. இக்ணினியின் உவில்  திப்புள் ணளிணந்து அல்ஙட்டிசஞயும் 
ணர்ந்து ஈடு இயில் உப்துஜட உணந்து ண்டிருக்கிடது. 
இந்நூல் உகில் மியும் மிஞயும் நிமிஞ ணக்கிடது. முன்முலில் 1812 
இல் மூம் ஜட்டும் அச்சிப்ட்டு ணளிசது. பின்சர் 1838 இல் திருத்ணி 
ஓஞணப்ருஜள் ர் ரிஜரின் உஞயுன் ம், ருத்து, விஓ 
உஞயுன் ணளியிட்டுள்ர். இன்று 250க்கும் ஜற்ட் திப்புள் 
ணளிணந்துள்ச. 

மிரின் னிக்ருவூஜச திருக்குடயும் அன் உஞயும் ஆஞய்ல் 
ணண்டும். இந்நூலுக்கு உஞ ழுதி ண் ஆசிரிர்ள் தின்ஜர். 
இக்த்தில் ருத்து ஜற்டங்ளுன் விக்வுஞ ழுதிணர்ள் சிர். 
ண் ருஞத் குத்து ணளியிடும் முற்சியும் அறிகர்ல் 
ஜற்ள்ப்ட்டுள்ச. இற்குச் ஓன்டத் திருக்குடள் உஞணம், திருக்குடள் 
உஞக்ஞ்சிம், திருக்குடள் உஞக்த்து ஆகிணற்டக் குறிப்பிம். அழிணற்ட 
அரி அமுசுஞபிச திருக்குடளுக்கு இன்றுணஞ 150-க்கும் ஜற்ட் உஞள் 
ழுப்ட்டுள்ச. 

திருக்குடள் ன்று கூறி அவி ரிஜரின் உஞயும் ஙம் 
ண்த்தில் ளிச்சிக் ண்கிடம். இத் ஈடும் டுப்பும் அற்ட உஞ 
இற்றியுள் உஞளின் இணஞஓர் ன்று ற்டப்டுகின்ட ரிஜர் இங் 
திருத்ப்டுகின்டர் ன்னும் ருண்ஜயில் மினின் த்துணங் 
அடிப்க் ண்டு “திருக்குடள் அடம்” ன்னும் நூ இற்றி அற்குத் 
மிழ்ச் ஓமூம் ற்றுக் ள்க்கூடி புதுஜச விக்ங்யும் அடம் ஓர்ந் 
திவுயும் ணகுத்ளித்துள் ணிப் ஞசிரிர் அரி.ண.விஸ்ணஸ்ணஞன் 
அணர்ளின் புதுஜச முற்சி அசத்துத் மிழ்ச் ஓமூத்திசஞலும் 
ற்றுக்ள்ப்டும் ன்தில் சிறிதும் மில். 

“ச ழிலும் புதிச புகுலும்” ன்ற்கிங் ஜளுக்குப் 
க்ப்ட் ஙம் புதிசணற்ட ணஞணற்கும் க்குணம் ற்றி ணண்டும். 
அவ்ணயில் ரிஜஞல் ணலிந்து ஜற்ஓல்ப்ட் ஆரி ணக் 
ருத்துக் ஜறுத்து அசத் மிழ்ப் ண்ட்டிற்கு ற்ட ருத்துக்த் 
துணிந்து ஜற்றியிருக்கிடர் நூலின் ஆசிரிர். 
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ரிஜரின் ணஜழிப் புஜ திருக்குடள் உஞயில் விங்ளில் 
ளிச்சிக் ண்கிடம். இச ற்ணர்ள் சிர் அணர் ஆரிக் 
ள்த் மிழ் நூலின் உஞயில் ணரிஓ ணரிஓ அடுக்கித் 
திணித்துள்ர் ன்றும், ரிஜர் ணள்ளுணர் உள் ஙம் அறிந்துள் 
இ ணண்ம் சி இங்ளில் ம் அறிந் ருத்துக் ணலிக் 
ண்டுணந்து புகுத்திக் குப்பியிருக்கிடர் ன்றும் குற்டம் கூறுணர். இச, 
“நூசிரிரின் ருத் ணளிப்டுத்துண உஞயின் எழுக்ம். ன் ருத்து 
துண இருந்லும் இன்சருணர் ழுதி நூலில் அச ற்றிக் கூடது. 
அப்டிச் ஓய்ணது உஞணழுணகும். எரு நூலின் ருத், ட்டின் 
ரு, ண்ற்குப்  அறிவுக் கூறுள் ணண்டும். இது இன்ச த்துத் 
ன்றி நூல் ன்ட  அறிவும், இக்த்து இச்ஓல்லுக்கு இப்ருள் ன்ட 
ஓல்றிவும், இன்ச த்து இருந் க்ணக்ங்ள் இண ன்ட ஓமு 
அறிவும், இத்ர் ஏடிக்கிக்கும் முட இது ன்ட ஙறிவும், ஙட்டின் 
ணஞற்டறிவும் இன்ச பிடவும் இருந்ல்ன் உஞழுதும்து நிசவுக்கு 
ணந்ல்ன் ரு முஞணின்றிக் முடியும் ன்ர் ண.சு.ஜணிக்ம். 

ரிஜர் உஞ ழுதி ம் தின்மூன்டம் நூற்டண்டின் இறுதிப் 
குதிகும். அணது பிற்ச் ஓணந்ர்ளின் ஆட்சிக் ம். ணஜழித் 
க்ம் ற்ட்டுவிட் ம். இத்க்ம் ரிஜஞயும் உந்தித் ள்ளிது. 
அசல் அணர் ணஜழியில் உள் இக், இக்கி இல்புள் ஆகிணற்டத் 
திருக்குடள் உஞயில் ணய்ப்பு ஙரும்ல்ம் எப்பிட்டுக் ட்டியுள்ர். 
இற்குக் வுள் ணழ்த்தின் முற் குட ஓன்று. “அஞ மு ழுத்ல்ம்” 
ன்னும் முற்குடளுக்கு உஞ ணகுக்கும்து, ரிஜர் ம்மு ணஜழிப் 
புஜ உர்த்துணடு ஙஞண அசச் சுட்டிக்சுட்டிக்ட்டுகின்டர். 
மிழுத்துக்ன்றி ணணழுத்திற்கும் முல் ஙக்கி ழுத்ல்ம் ன்டர். 
ஆதிணன் ன்னும் இருஞட்டுப் ண்புத் ணநூல் முடிபு ன்கிடர். 
இச ஜறுத்து ஆசிரிர் விஸ்ணஸ்ணஞன் அணர்ள். 

“அஞ மு ழுத்ல்ம் ஆதி 
ணன் முற்ட உகு” (குடள்.1) 

 
 ழுத்ல்ம் அஞ மு (அதுல்) உகு ஆதி ணன் முற்ட ன்றும் 
“அ” ன்து ழுத்துக்ளுக்ல்ம் முல், அதுல் உகுக்கு முச ன், 
சூரின் ஆகும் ன்கிடர். ஜலும் மிர் சூரிச ணழிட்சர். இற்குத் 
ப்ங்ல் திருஙள் உஞஜகும் ன்று ஙமுடயில் உள் 
க்ணக்த் டுத்துக்ட்டுகிடர். இசடு ஜட்டுஜல்ஜல் அச 
ணலுப்டுத் ஏச்சுணடியில் , ண இஞண்டும் என்றுல் ரியும் ன்றும் 

“டண ட்டு அங்கிசண  
 ல் ஓய்ணன் ஜடந்சச” (சிம்பு.சல்:42,236) 
  
“னு ஜச்ஓத் திஜஞ” (ண.574,4) 



 இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிறாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  நலம்பர் 2018  யர்:4    இதழ்:15   126 

inam:International E_Journal of Tamil Studies  UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 

November 2018, Issue:15 www.inamtamil.com                         

ன்றும் இக்கிச் ஓன்றுக் ட்டிப் ன் ன் ஓரிசது ச 
நிரூபித்துள்ர். 

‘ன்புத்ர்’ (குடள்.43) ன்னும் குடளுக்கு, 
 
“ன்புத்ர் ய்ணம் விருந்க்ல் சன்டங்கு 
 ம்புத்று ஏம்ல் ” (குடள்.43) 
 
ன்புத்ர் - இஞத் ஓம்ந்ஜச உடவுள்  
ய்ணம் - இடந் முன்சர் 
விருந்து - விருந்திசர் (ஙண்ர், ழில் அடிப்யில் கிர் 

ன்டர்) 
எக்ல் - திருஜ அடிப்யில் ற்டும் உடவுள்  
ன் - ன் 

ன்டங்கு ம்புத்று ஏம்ல்  - ன்டணறு 5 ணயிசஞ உஓரித்ல் 
இல்டணழ்வின் ருகும்.  

திருஜ அடிப்யில் ற்டும் உடவுள், ஓம்ந்க்ஞர் (ஓஜந்ம்) ன்து 
எக்ல், எத்ணர், ஓஜஜசணர் ன்று ஆயிற்று. இவ்ணறு இக்குடளுக்குப் புதுஜச 
விக்ஜளித்திருப்து ஆசிரிரின் நுண்ஜச அறிணப் புப்டுத்துகிடது. 

திருக்குடளின் ருத்துக் ளிதில் புரிந்துள்ளும் ணண்ம் ற்ட 
இங்ளில் ஜழிப் ன்டுத்தியுள்ர் ஆசிரிர்.  

டுத்துக்ட், 

“புடத்துறுப் ல்ம் ணன்ஓய்யும் க்  
 அத்துறுப்பு அன்பி ணர்க்கு” (குடள்.79) 
 

னும் குடளுக்கு “ஆப் ர்த்து ஜங் ஊதுஜ” ன்றும் “எய்ஞக் 
ண்ம் ம்பூணம், உள் இருக்கும் ஈரும் னும் ன்றும் 
விக்கியுள்ர். 
 

“ஓறிணறிந்து சீர்ஜ க்கும் அறிணறிந்து  
 ஆற்றின் அங்ப் றின்” (குடள்.123) 

 
னும் குடளுக்கு “அக் ல் ணக்” ன்சயும், 
 

“ணனுர் ற்டம் ணன்ஓய்யும் ன்ஙஞ்ஓம்  
 ன்அறி குற்டப் டின்” (குடள்.272) 
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ன்ற்குப் “ ஙள் திருன் எரு ஙள் அப்டுணன்” னும் ஜழிச் 
சுட்டிக்ட்டியிருப்து ஆசிரிரின் எப்பீட்டுத் திடச ணளிக்ட்டுகிடது.  
 

இந்நூல் ஆசிரிர்  இங்ளில் ணறு ர்ண னும் ஙக்கில் ன்னு 
ருத்துக் மி அ விக்கியுள்ர். ஓன்ட (க்.31,36,48) ன்ட 
இங்ளில் ன்னு மிழ்ச் ஓமூத்திற்கு எப்ச ணங் முன்ணத்துக் 
ருத்துக் விக்கும் இங்ள் மி அருஜ. 

ஆரி ணக் ருத்துக் ஜறுத்துக்கூறி ரிஜஞடு ட்டி ட்டுத் 
மிழ் ஜஞபுளுக்கு உட்ட்டுத் ன்னு ருத்துக் விணதித்து அதில் 
ணற்றியும் ண்டுள்ர். ஓன்ட சி இங்ள் (க்.8,26,92-93). இவ்விங்ளில் 
அணர் குந் இக்கிச் ஓன்றுக் ண்டு ஆரி ருத்துக் ஜறுத்துக் 
கூறியுள்ர். 

இறுதி, ஆசிரிரின் ன்னூல் புஜ ஙர்த்திச ஆங்கி அறிவு, மிழ் 
அஞதிக் ளுல், எரு குடளுக்கு உஞ ழுதும்து அற்கு 
இச பிறிரு குட ற்ட இத்தில் ளுல், பிட இக்கி ணரி 
ஜற்ள் ட்டுல், ணத் கீ, ஜநுர்ஜம் ன்ட நூல்ளின் ணழி 
அடக்ருத்துக்க் கூறுல் ன்டண ஆசிரிரின் னித்ன்ஜ 
அஜகின்டச. ஆசிரிரின் மிழ்ப்ற்றும், மிழ்ப் ண்ட்டு கூடி புதுஜச 
உஞயும் இன்ட மிழ்ச் ஓமுத்திசஞல் ணஞணற்க்கூடி என்டகும். 
அவ்ணயில் இந்நூல் புதி முற்சி ஜட்டும் அஜஜல் ஆர்ணர்ளுக்கும் 
புதி ருத்துக்ச் சிந்திக்த் தூண்டுண அஜந்துள்ஜ ஞட்த்க்து. 
திருக்குடள் உஞக்குப் ரிஜஞ ர்த்துப் கி ஙம் அணஞ ஜறுத்து 
ழுதி உஞயில் புதுஜ த் விஸ்ணஸ்ணஞன் அணர்ள் ருட்ல், 
இன்த்துப்ல் ஆகிணற்றிற்கும் உஞயிச ழுதி, ஆர்ணர்ளுக்குப் புதுஜ 
விருந்து அளிப்ர் ன்று திர்ர்ப்ஜ! 


