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சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு சசய்துள்ள  
அகவாழ்வின் மறுபக்கங்கள்  

On the other side of livelihood are recorded in Sangam literature  

முனைவர் ஆ.ெந்திரன் | Dr.A.Chandran1 
 

Abstract: Like day and night, happiness and 
sadness, rich and poor, love and velour 
are the important contrasting disciplines of 
ancient Tamilans pleasure and pain in any 
man's life comes and goes. History didn't 
record people who only enjoyed pleasure 
as both pleasure and pain are the important 
aspects of human life. Between love and 
velour, ancient Tamilans preferred love as 
an important aspects of their personal life. 
Those who read sangam literature knows 
the importance of courtly life of Tamilans. 
This paper is an attempt 
to find the geniuses of 
love. It also questions 
whether they loved with 
caste and material 
consciousness. 

Keywords:   Sangam Literature, Tamilans, 
Like day and night, happiness and sadness, 
rich and poor, love and velour, ெங்க 
இலக்கியங்கள், அகவாழ்வின் மறு க்கங்கள், 
யாயும் யாயும் யார் ஆகியகரா. 

*** 

 ண்னைத் தமிழரின் வாழ்வியல் கூறுகளாை 
காதல் x வீரம் (அகம் x புறம்) என் தில் 
முன் நிற் து காதகல ஆகும். காதல் என் து 
அக வாழ்னவயும் வீரம் என் து புற 
வாழ்னவயும் குறிக்கும். “ஒத்த அன் ான் 
ஒருவனும் ஒருத்தியுங் கூடுகின்ற காலத்துப் 
பிறந்த”1 இந்த அக ஒழுக்கம் தமிழ்ப் 
 ண் ாட்டின் அனையாளமாய்ப் க ாற்றப் 
 டும் சிறப்ன க் சகாண்டுள்ளது. இது ெங்க 
இலக்கியத்னத வாசித்த அனைவருக்கும் 
சதரிந்த ஒன்று. இந்த ஒழுக்கசநறி ெங்க 
                                                           
1 உதவிப்க ராசிரியர், தமிழ்த்துனற, தூயசநஞ்ெக் கல்லூரி (தன்ைாட்சி), திருப் த்தூர், கவலூர், 09344495413, 
chandran@shctpt.edu  

காலத்தில் ஆண் ச ண் இனைகய அன்பின் 
ஐந்தினை என்ற ககாட் ாட்டில் கூறப் டுவது 
க ால் மட்டும்தான் உள்ளதா? அல்லது 
அதற்கு மாறாை சவளிப் ாடுகள்  ாைல்களில் 
நுட் மாகக் கூறப் ட்டுள்ளைவா? அக் 
காலத்தில் இரு  ாலிைத்திைரும் ஒகர 
விதமாக உண்னமயுைன்தான் காதலித் 
தார்களா? காதலித்த பின்ைர் ொதி, 
ச ாருளாதாரம் முதலாை ஏதாவது காரைங் 
களுக்காகக் காதனலக் னகவிட்ைதற்காை 
குறிப்புகள் ஏதாவது உள்ளைவா?  ண்னைக் 
காலச் ெமூகம் காதனல எவ்வாறு 

எதிர்கநாக்கியது? காதலின் 
மறு க்கம் என்று 
கூறத்தக்கை என்று இன்னும் 
கவறு எனவகயனும் உண்ைா? 
என் ை க ான்ற ககள்வி 
களுக்காை வினைகதடும் 
சிறு முயற்சினய 

கமற்சகாள்கிறது இக் கட்டுனர.  

காதல் வாழ்வின் சதரிந்த முகம் 

 ண்னைக்காலத்தில் காதல் கதாற்றம் மிக 
இயல் ாக நனைச ற்ற ஒன்றாகச் 
சித்திரிக்கின்றை ெங்க இலக்கியங்கள். 

யாயும் யாயும் யார் ஆகியகரா 
எந்னதயும் நுந்னதயும் எம்முனறக் ககளிர் 
யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும் 
 செம்புலப் ச யல்நீர் க ால 
அன்புனை சநஞ்ெம் தாம் கலந்தைகவ”  

(குறு.40) 
அதாவது, காதலனின் தாயும் காதலியின் 
தாயும் ஒருவனர ஒருவர் முன்பின் 
அறியாதவர்கள். அதுக ால் அவர்களுனைய 
தந்னதயரும் உறவிைர்கள் இல்னல. 
எப் டிகயா உறவிைர்களாக ஆைார்கள். 

மதிப்பிைப்சபற்றது 

தமிழ்ச் செவ்வியல் 
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அந்த உறவு செம்மண் நிலத்தில் ச ய்த 
மனழநீர் க ால் ஒன்று கலந்தது.  
இவ்வாறு எவ்வித சநருக்கடியும், 
எதிர் ார்ப்பும் இல்லாமல் இயல் ாய்த் 
கதான்றும் காதலாைது,  

“நிலத்தினும் ச ரிகத வானினும் உயர்ந்தன்று  
நீரினும் ஆர் அளவின்கற ….” (குறு.3)  

என்று தூய்னமயாைதாகவும், 
உயர்வாைதாகவும், நிகரற்றதுமாகவும் 
உள்ளது. அத்துைன், காதல் பிரினவ 
முற்றிலுமாக சவறுத்துப்  புறந்தள்ளவும் 
செய்கிறது.   

“பூஇனைப்  டினும் யாண்டு கழிந்தன்ை 
நீர்உனற மகன்றில் புைர்ச்சி க ாலப் 
பிரிவுஅரிது ஆகிய தண்ைாக் காமசமாடு 
உைன்உயிர் க ாகுகதில்ல கைன்அறிந்து  
இருகவம் ஆகிய  உலகத்து  
ஒருகவம் ஆகிய புன்னம நாம் உயற்கக” 

 (குறு.57) 
அதாவது, சில நிமிை பிரிகவ  ல யுகமாய் 
மாறுகின்றது. காதலர்களுக்கு உைல்தான் 
இரண்டு. ஆைால் உயிர் ஒன்றுதான். 
இவ்வாறு கதான்றும் காதலாைது,  
“கானலயும்  கலும் னகயறு மானலயும்  
ஊர்துஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்றுஇப்  
ச ாழுது இனைசதரியின் ச ாய்கய காமம்”  

(குறு.32) 
எைக் கால இனைசவளிகனளக் கைந்ததாக 
உள்ளது. காதலா? கைனமயா? என்றால் 
காதகல ச ரிது என் து அக்காலத்தவரின் 
மைநினலயாக இருந்துள்ளது.  

“முட்ைாச் சிறப்பின்  ட்டிைம் ச றினும் 
வாரிரும் கூந்தல் வயங்கினழ ஒழிய 
வாகரன் வாழிய சநஞ்கெ” ( ட்டி.218-20) 

என்று ச ாருள்கதைச் செல்ல விரும்பிய 
தனலவன் தன் மனைவினயப் பிரிய 
மைமின்றித் தன் செலவினைக் னகவிடுவதும் 
உண்டு. இப் டித் தன்னுனைய தனலவினயப் 
பிரிய மறக்க இயலாமல் தன்னுனைய 
வினைனயக் (ச ாருள்கதைச் செல்லுதல்) 
னகவிட்ை நினல  ற்றிய  திவுகள் நினறய 
உள்ளை. இனவ அக்காலத் தனலவன் 
தனலவி கமல் சகாண்ை அன்பின் அனை 
யாளங்களாக உள்ளை.  

இவ்வாறாகத் கதான்றும் காதல் திருமைத்தில் 
முடிவனைகின்றது. திருமைம் ச ற்கறார் 
ெம்மதத்துைன் (சில கவனல மைகலறுதல்) 
அல்லது ெம்மதமின்றி உைன்க ாக்கில் 
(ொன்றாக: அகம். 55, 65, 105 முதலியை) 
நனைச ற்றுள்ளது.  

அவ்வாறு மைம் முடித்தவர்கள் 
மகிழ்ச்சியுைன் வாழ்ந்துள்ளைர். அதற்குச் 
ொன்றாய்ப் பின்வரும் குறுந்சதானகப் 
 ாைனலக் கூறலாம். “நன்றாகக் காய்ச்சிய 
 ானல உனற ஊற்றிப் ச ற்ற முற்றிய 
தயினர, காந்தள் மலனரப் க ான்ற சமல்லிய 
விரல்களால் பினெந்து குவனளனயப் க ன்ற 
னமயுண்ை கண்களில் தாளிப்பிைது புனக 
சநருங்கிப் ைர இனிய புளிப்புச் சுனவ 
யுனைய குழம்பினைத் தனலவி, தாகை 
துழாவிச் ெனமத்தைள். அழுக்குற்ற 
அவ்விரல்கனளத் தான் உடுத்தியிருந்த தூய 
ஆனையில் துனைத்தைள். அதைால் 
அழுக்ககறிய அவ்வுனைனயத் துனவயாமல் 
உடுத்திக் சகாண்ைைள். தான் ெனமத்த 
உைவினைக் கைவன் உண்ைற்கண், ‘இனிது’ 
என்று புகழ்ந்து கூறிய அளவில், ஒள்ளிய 
சநற்றினயயுனைய அவள் முகம் 
 யின்றாரன்றிப் பிறர் அறியாவண்ைம் 
நுண்ணிதாக மகிழ்ந்தாள்.”2  

கமலும் திருமைத்திற்குப் பிறகு, 

“ மறி இனைப்  டுத்த மான்பினை க ால 
புதல்வன் நடுவைன் ஆக” (ஐங்.401)  

என்று குட்டிமானை இனையிகல சகாண்ை 
ஆண், ச ண் மான்கனளப் க ால ச ற்ற 
மகனை நடுவில் கிைத்தித் தனலவனும் 
தனலவியும் இனிது உறங்கிைர். 

புதல்வற் கனவஇய தாய்புறம் முயங்கி 
நனெஇைன் வதிந்த கிைக்னக” (ஐங்.402)  

தனலவி மகனைத் தழுவிக்சகாண்டு  டுத் 
திருக்க, தனலவகைா தனலவியின் முதுனகத் 
தழுவிக்சகாண்டு  டுத்திருந்தாள். “தனலவன் 
ஒளிமிக்க சநற்றி சகாண்ை தன் இளம் 
மனைவி தன் மகனுக்கு முனலயூட்ைவும், 
தான் அவளது முதுகின் புறத்கத தழுவிக் 
கிைந்தைன்”3  காதலில் புைர்ந்தக ாது கண்ை 
இன் த்னதக் காட்டிலும் மகனைக் காணும் 
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கவட்னக இருவருக்கும் ச ரிதாக உள்ளது. 
“தனலவன் தன் அன்பிற்குரிய காதலினயத் 
தழுவி,  ாைர்கள், இனினம மிகுமாறு, 
இனெயிலக்கைத்கதாடு இனைந்து சவளிப் 
 டுத்திய இனெயின்  யனைத் கதர்ந்தும் தன் 
இல்லாசளாடு கூடிக் காதலின் த்னத 
நுகர்ந்தும் வாழ்கிறான்”4.  

இவ்வாறு இல்லற வாழ்க்னகயிலும் சதாைர்ந்து 
இன் மாக அனமகிறது. அது குழந்னதப் 
க ற்றிற்குப் பிறகு கைவன் மனைவிக்கு 
இனையிலாை அன்ன  இன்னும் சநருக்கமாக 
மாற்றியுள்ளது. சுருங்கக்கூறின்  ண்னைத் 
தமிழரின் காதல் வாழ்வாைது இயல் ாகத் 
கதான்றி, வளர்ந்து, திருமைம், குழந்னதப் 
க று என்ற கால இனைசவளியில் இன்னும் 
அது அதிகரித்துசகாண்கை சென்றுள்ளது.  

இனவசயல்லாம் அக்காலக் காதல்  ற்றிய 
சவளிமுகப்  ார்னவ. திரும் த் திரும் ப் 
 டித்து மகிழ இைமளிப் னவ.  

காதல் வாழ்வின் மனறமுகம் 

இதுவனர நாம் ெங்க இலக்கியங்களில் 
காதலின் சவளிமுகத்னத, அதன் அழனகப் 
 ார்த்கதாம். இவற்றிற்கு மாறாை உள்முகப் 
 ார்னவயும்  ாைல்களில் உள்ளை. அழகாை 
முகத்திற்குள் ஒளிந்துசகாண்டுள்ள மனறமுக 
அரசியல்  ற்றிய இனிச் சுருக்கமாகப் 
 ார்க்கலாம். அசதன்ை அரசியல்? அகத்தில் 
ஒளிந்துசகாண்டுள்ள அரசியல்? என்று 
ககட்கத் கதான்றும். அகப் ாைல்கள் 
எல்லாமும் அன்பின் அழனக மட்டுகம  திவு 
செய்யவில்னல. மாறாக அன்பின் எதிர் 
வினையும்  ாைல்களின் இனையினைகய சில 
இைங்களில்  திவு செய்துள்ளை. நுட் மாை 
வாசிப்பின்வழி காதல் என்ற அழகினுள் 
மனறந்து கிைக்கும் உள்முகத்னத / மனற 
முகத்னத அதன் அரசியனலப்  ற்றி அறிந்து 
சகாள்ளலாம்.  

காதலன் காதலினயக் னகவிடுதல்  

ெங்ககாலம் ச ாற்காலம். அக்காலத்தில் 
காதல் செழித்து வளர்ந்துள்ளது என் து எந்த 
அளவிற்கு உண்னமகயா அந்த அளவிற்கு 
இல்னலசயன்றாலும் ெமகாலத்தில் ெமூகத்தில் 
நிலவுவது க ால காதல் என்னும் ச யரில் 
ஏமாற்றங்களும்  ண்னைக் காலத்தில் நிகழ்ந் 

துள்ளனதச் ெங்கப் ாைல்கள்  திவு 

செய்துள்ளை. அத்துைன், அவ்வாறு 
ஏமாற்றும் ந ர்களுக்குத் தண்ைனை 
அளிக்கும் வழக்கம் கூை இருந்துள்ளது என்ற 
குறிப்ன  அகநானூற்றுப்  ாைல் (256) 
சதளிவாக விளக்குகிறது. “கள்ளூர் என்னும் 
ஊர் அழகு தங்கப்ச ற்றது;   ழனமச் 
சிறப்புைன் புகழ் மிக்கது;  லவனகயாை 
பூக்கள் நினறந்த வயல்கனளயும், நிலத்துக்கு 
அழகு தரும் கரும்புத் கதாட்ைங்கனளயும் 
உனையது; அத்தனகய  ஊரின்கண் சநறி 
தவறிய அறமிலி ஒருவன், இளம்ச ண் 
ஒருத்தியின் அழகிய ச ண்னம நலத்தினைக் 
கவர்ந்து உண்ைான்; பின்ைர் அவனள 
அறிகயன் என்று அறகவார் முன்ைர் 
அறமற்ற ச ாய்ச்சூளும் உனரத்தான்; அவர் 
தம் கெர்க்னகனய அறிந்தவைாய்க் ககட்ைறிந்த 
அனவயத்தார், அவன் செய்த அைாச் 
செயனல உண்னமசயைத் சதரிந்து, தளிர்கள் 
சகாண்ை ச ரிய மரத்தின் கவர்த்த கினளயில் 
அவனை இறுகக் கட்டி னவத்து, அவன் 
தனலயில் நீற்றினைப் ச ய்தைர்.”5 இப் ாைல் 
காதல் என்ற ச யரில் ச ண்கனள ஏமாற்றுவது 
 ண்னைக்காலத்தில் இருந்துள்ளது என் னத 
சவளிப் னையாககவ கூறுகின்றது. 

இது இவ்வாறிருக்க இன்னும் சில  ாைல் 
களில் தனலவி அல்லது கதாழியின் 
கூற்றுக்கள் காதலின் ச யரால் ஏமாற்றப் ட்ை 
ச ண்கள்  ற்றிய செய்திகனளத் தருகின்றை. 
ொன்றாக நற்றினை 45 ஆம்  ாைனலக் 
கூறலாம்.  

நின்ைாற் காதலிக்கப் டும் இவள்தான், 
“கைற்கனரச் கொனலயில் உள்ள அழகிய 
சிறுகுடியின்கண்கை இருக்கும், நீல 
நிறத்னதயுனைய ச ரிய கைலும் கலங்குமாறு 
அதன்கமற் சென்று வனலவீசி மீனைப் 
பிடிக்கின்ற  ரதவர் மகள் ஆவாள். நீகயா, 
சநடிய சகாடிகள் காற்றால் அனெந்து, 
நுைங்கும் கனைத் சதருக்கனளக் சகாண்ை 
 னழய ஊரின்கண் உள்ள கடுனமயாை 
செலவு மிக்க கதனர உனைய செல்வம்  
சகாண்ைவனின் அன்புக்குரிய மகன்.  எம் 
குலத்துக்கு நீ ச ாருந்துவாய் அல்னல.  
கமலும் நிைத்னத உனைய சுறாமீனை 
அறுத்துக் காய னவத்தல் கவண்டி, அனவ 
சவயிலிற் காயும்க ாது கூட்ைமாய்த் திரளும் 
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 றனவகனள நாங்கள் விரட்டும் சதாழிகலம். 
எங்களுக்கு உயர்வு என்ை கவண்டியுள்ளது? 
ஒன்றும் கவண்ைா. எம் உைம்ச ல்லாம் 
புலால் நாற்றம் வீசுகின்றது; எைகவ எம் 
அருகில் நீவீர் வரகவண்ைா. கைல் நீனர 
வினளவயலாகக் சகாள்ளுகின்ற எமது சிறிய 
நல்ல வாழ்க்னகயாைது நும்னமப் க ான்ற 
உயர்வுனையதன்று; எங்கள்  ரதவர் குடியில் 
உம்னமப் க ான்ற செல்வமக்களும் 
உள்ளைர்.”6  

இப் ாைலில் வரும்  

“கடுந்கதர்ச் செல்வன் காதல் மககை 
………………………………………………..  
ச ருநீர் வினளயுள் எம்சிறு நல்வாழ்க்னக 
நும்கமாடு புனரவகதா அன்று 
எம்மகைாரில் செம்மலும் உனைத்கத”  

(அகம். 45:5-11) 
ஆகிய அடிகளில் ஒலிக்கும் “தனலவன் 
தன்னை உயர்ந்தவைாய் நினைந்தனமனயச் 
சுட்டி இகழும் குறிப்பு”7 மற்றும் “எம் 
உைம்ச ல்லாம் புலால் நாற்றம் வீசுகின்றது; 
எைகவ எம் அருகில் நீவீர் வர கவண்ைா. 
கைல் நீனர வினளவயலாகக் சகாள்ளுகின்ற 
எமது சிறிய நல்ல வாழ்க்னகயாைது நும்னமப் 

க ான்ற உயர்வுனையதன்று; எங்கள்  ரதவர் 
குடியில் உம்னமப் க ான்ற செல்வமக்களும் 
உள்ளைர்”8

 என் ைவும் காதலித்த ஆண் ொதி 
யின் ஏற்றத்தாழ்வு காரைமாகக் காதலித்த 
ச ண்னைக் னகவிட்டுள்ளான் என் னத 
உைர்த்துகின்றை.  ாைலின் இனையில் 
ஒலிக்கும் கனதசொல்லியின் குரலின் மூலம் 
இனதத் சதளிவாக அறிந்துசகாள்ள முடி 
கின்றது. அத்துைன், அந்த ஏமாற்றத்னதத் 
தாங்கிக்சகாண்டு அதிலிருந்து மீண்டுவரும் 
சதளிவுனையவளாய் அப் ாைலில் சுட்ைப் 
 டும் ச ண் இருப் னதயும் நம்மால் கவனிக்க 
முடிகின்றது.  

இது இவ்வாறு இருக்க சில  ாைல்களில் 
காதலைால் ஏமாற்றப் ட்ை குறிப்புகள் 
மட்டுகம கினைக்கின்றை. அப் டிப் ட்ை 
குறிப்ன க் சகாண்ை  ாைல்களில் ஒன்றாக 
நற்றினை 36ஆம்  ாைனலச் சுட்ைலாம்.  

“குறுனமயாை முன்ைங்கால்கனளயுனைய, 
சகால்லவல்ல ச ரிய ஆண்புலி ச ாலிவு 
மிக்க சநற்றினயயுனைய கரிய ச ண்யானை 

புலம்புமாறு நீரற்ற அகன்ற காட்டின்கண் 
ச ரிய களிற்னறக் சகால்லும்; அத்தகு 
காட்டிைத்தாகிய மனல ச ாருந்திய நாட்டிை 
ைாகிய தனலவன் ‘உன்னைப் பிரிய 
மாட்கைன்' என்று கூறிய சொல்னல உண்னம 
எைக் சகாண்டு நாம் நம் நலத்னத 
இழந்துவிட்கைாம்.  ழிதூற்றும் சொற்கனள 
யுனைய ஊர்ப்ச ண்கள் மனறவாகப் க சும் 
சமாழிகயாடு கெர இவ்வூரும் கமன்னமயற்ற 
சவவ்விய சமாழிகனளக் கூறுவதற்கு 
கவண்டிய உனரகனளப் ச ாருந்தியது. ஆக 
இவ்வூர் அளவில் அைங்காத  ழிசமாழினயப் 
ச ற்றது. எைகவ இதுவும் என்னைப் க ால் 
இரவில் துயிலாது ஆயிற்று. இவ்வூர் 
என்னைப்க ால எதனை இழந்தது இங்ஙைம் 
தூங்காது ஆயிற்று?”9  

இப் ாைலில் ஒரு ச ண் தான் ஏமாற்றப் 
 ட்ைனதப்  ற்றிக் கூறும் கனதசொல்லி 
அதற்காை காரைங்கள்  ற்றிய குறிப்புகள் 
எனதயும் தரவில்னல. அகத கநரம், 

“கல்லக சவற் ன் சொல்லின் கதறி 
யாம்எம் நலன் இழந்தைகம யாமத்து 
அலர்வாய்ப் ச ண்டிர் அம் சலாடு ஒன்றி 
புனரயில் தீசமாழி  யிற்றிய உனரஎடுத்து 
ஆைாக் சகௌனவத்து ஆக 
தான்என் இழந்தது இவ்அழுங்கல் ஊகர”  

(நற்.36) 

என்ற  ாைல் அடிகளில் சவளிப் டும் கனத 
சொல்லியின் குரல், ஆணின் கனிவாை 

சொல்னலக் ககட்டுப் ச ண் தன்னை 
இழந்ததாகக் கூறும், ஆைால் எனத இழந்த 
தால் இந்த ஊரில் உள்ளவர்கள் அப் 
ச ண்னைப்  ழித்துக் கூறுகின்றைர்? என்ற 
விைானவயும் எழுப்பிச் செல்லுகின்றது. 
கமலும், 

“கன்றும் உண்ைாது கலத்தினும்  ைாது 
 …………………………………………… 
 ………….. மானமக் கவிகை” (குறு.27) 
 மற்றும்  

“முட்டுகவன் சகால் தாக்குகவன் சகால் 
 ………………………………………. 

உழவுகநாய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கக” 

(குறு.28) 
என்ற  ாைல்களில் சுட்ைப் டும் ச ண்களின் 
பிரிவுத்துயர்களில் இருந்து மாறாைது 

நற்றினைப்  ைல் 36இல் கூறப் டும் 
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ச ண்ணின் பிரிவுத்துயர் என் து 
சவளிப் னையாகத் சதரிகிறது.  

அத்துைன், இப் ாைலில் எழுப் ப் டும் விைா 
மிக முக்கியமாை ஒன்றாகத் கதான்றுகின்றது. 
ச ாதுவாக அகப் ாைலில் தனலவனைப் 
பிரிந்த தனலவியின் மைவருத்தம் (திருமைம் 
கநாக்கிய எதிர் ார்ப்பில் இருந்தாலும்) 
தன்னுனைய மைகவதனை ஊராரின் அலர் 
என்ற நினலகளில் அனமயும். ஆைால் 
இப் ாைலில்,  

அலர்வாய்ப் ச ண்டிர் அம் சலாடு ஒன்றி 
புனரயில் தீசமாழி  யிற்றிய உனர (நற்.6,7)  

அதாவது,  ாைலடிகளில் அலர்வாய்ப் 
ச ண்டிர் உனரகளுைன் தீசமாழியும் கலந்து 
வருகின்றது என்ற கனதசொல்லியின் கூற்று 
கவனிக்க கவண்டியது. அத்துைன், ஆண் 
சிங்கமாைது ச ண்யானை வருத்தம் 
அனையுமாறு ஆண் யானைனயக் சகால்லும் 
நாட்ைவன்தான் தனலவன் என் னதயும் 
இனைத்துப்  ார்க்க  கவண்டியுள்ளது. 

இவற்னறசயல்லாம் இனைத்துப்  ார்க்க ஒரு 
ஆண்மகைால் ஏமாற்றப் ட்ை ச ண்ணின் 
அவலத்னதயும் அவளது துன் த்னத கமலும் 
அதிகரிக்கச் செய்ய முயலும் ெமூகத்தின் 
இழிநினலனயயும் இப் ாைலின் குறிப்புகள் 
நன்கு புலப் டுத்துகின்றை என் னதத் 
சதளிவாக அறியமுடிகின்றது. இனவ க ால 
 ல  ாைல்களில் ஆண்களால் ஏமாற்றப் ட்ை 
ச ண்களின் துயரங்கள்  திவுசெய்யப் 
 ட்டுள்ளை. இனவ  ண்னைக்கால மக்களின் 
வாழ்வின் மனறமுகங்களின் எஞ்சி நிற்கக் 
கூடிய  திவுகளாகும். இவற்னறப்  ற்றி 
விரிவாக ஆராய கவண்டும். 

காதலில் ச ண்களுக்காை கட்டுப் ாடு 

 ண்னைக் காலத்தில் ச ண்களுக்காை 
கட்டுப் ாடுகள் ஏராளமாக இருந்துள்ளை. 
அவற்றில் காதலில் சொல்லப் டும் 
கட்டுப் ாடு மிகவும் கவனிக்கப் ை கவண்டிய 
ஒன்று. அதில் முக்கியமாைது ஆண்கள் 
எப் டி கவண்டுமாைாலும் இருக்கலாம். 
ஆைால் ச ண்கள் இப் டித்தான் இருக்க 
கவண்டும் என்ற ெமூகக் கட்ைனமப் ாகும். 
இந்தக் கட்டுப் ாடு இன்றுவனர மாறாமல் 
இருப் து கவதனையாை, கவடிக்னகயாை 

ஒன்று. இதற்காை காரை காரியங்கள் 
குறித்துப் ச ாதுத்தளத்தில் விரிவாை 
விவாதங்கள் அவசியம். இது ஒருபுறமிருக்க 
 ண்னைக் காலத்தில் இந்த நினலனம 
எவ்வாறிருந்தது? ெமூகம் ச ண்களுக்காை 
கட்ைனமப்ன  எவ்வாறு வகுத்திருந்தது 
என் தற்குச் ொன்று  கர்வதாய் உள்ளது 
நற்றினை 32ஆம்  ாைல்.  

“கதாழீ; வாழ்வாயாக! ‘மாகயானைப் க ான்ற 
ச ரிய மனலப் க்கம். அங்கு அவனுக்கு 
முன்பிறந்த கண்ைைாய் அவதரித்த ச ாழுது 
அவனுக்கு முன்பிறந்த சவள்னள 
நிறத்தவைாை  லகதவனைப் க ான்று 
சவண்னமயாய் விளங்கும் அருவிகள், 
அத்தனகய மனலக்குரிய தனலவன் 
நாள்கதாறும் நம் புைத்தின்  க்கத்கத வந்து 
நம்னம விரும்பி வருந்திைான்’ என்று கூறும் 
எைது உண்னமயாை உனரனய நீ 
சதளிந்துசகாண்ைாய் இல்னல. என்னைக் 
ககட் னத விடுத்து, நீயும் அவனை 
கநாக்குவதுைன் உன்னிைத்து அன்பு சகாண்ை 
கதாழியகராடும்  ஆராய்ந்து அறியத்தக்கது 
இதுசவை அறிந்து பின்பு அளவளாவுக. 
அவன் கூற்று மறுப் தற்கில்னல. அறிவுமிக்க 
ொன்கறார் தம்கமாடு நட்புக்சகாள்ள 
விரும்பியவர்களின் குைங்கனள முதலில் 
ஆராய்ந்து  ார்த்து நட்புக் சகாள்வர். நட்புக் 
சகாண்ை பிறகு அவர்தம் குைங்கனள 
ஆராய மாட்ைார். நீ அவ்வாறு 
மனலக்கிழவனிைத்து நட்புக் சகாள்ள 
வில்னல. முதலில் நட்புச் செய்து இப்க ாது 
சவறுத்தல் தகாது என் னத அறிக.”10  

நல்லவன் x சகட்ைவன் என் னதப்  ார்த்துக் 
காதலிக்க கவண்டும். ஒருகவனள 
காதலித்தவன் சகட்ைவைாக இருப் னதப் 
பிறகு அறிந்துசகாண்ைாலும் காதலித்த அந்த 
ஆணுைன் தான் அவள் திருமைம் 
நனைச றகவண்டும் என்ற அன்னறய 
ெமூகத்தின் நினலப் ாட்னைப் 
 திவுசெய்துள்ளது கமற்கண்ை  ாைல்.  

இவ்வாறு ெங்ககாலத்தில், 

 இக்காலத்தில் நிலவுவது க ால 
ஆண்கள் காதலித்துவிட்டுப் பின்ைர் 
னகவிடுவது. 
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 ொதி அல்லது ச ாருளாதாரம் 
அல்லது கவறு  ல காரைங்களால் 
ச ண்களின் காதல் கதாற்றுப்க ாவது. 

 காதலித்தவன் எப் டிப் ட்ைவைாக 
இருந்தாலும் அவனுைன் கெர்ந்து 
வாழச் ெமூகம் வற்புறுத்துவது  

எை அகவாழ்வின் மறு க்கங்கள்  ல 
இருந்துள்ளனத அறிந்துசகாள்ள முடிகின்றது. 
இவ்வாறாை ககாைத்தில் ெங்கப் ாைல்கள் 
முழுனமனயயும் விரிவாக ஆராய்ந்தால் 
இன்னும்  ல புதிய உண்னமகனள நாம் 
அறியமுடியும். 

ொன்சறண் விளக்கம் 

1. சதால்காப்பியம் - ச ாருளதிகாரம் 
(உனரவளம்) அகத்தினையியல், 
 .12. 

2. குறுந்சதானக மூலமும் உனரயும், 
 .167. 

3. ஐங்குறு மூலமும் உனரயும்,  .886. 
4.  கமலது,  .890  
5. அகநானூறு மூலமும் உனரயும்,  க். 

768,69. 
6. கமலது,  .79 
7. கமலது  .80 
8. கமலது  .79. 
9. நற்றினை மூலமும் உனரயும்,  .63. 
10. கமலது  .56. 
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 ஆக்கம் தங்களுடையதாக மட்டுமம 
அடமதல் மேண்டும். 

 தங்களின் கட்டுடையின் முதல் பக்கத்தில் 
முழு முகேரியும் இைம்பபறல் மேண்டும். 

 கருத்துத் திருட்டு எனப் பின்னர் அறிந்தால், 

ேடைதளப் பக்கத்திைிருந்து உைமன 
நீக்கப்பபறும். 

 கட்டுடைகள் ஒருங்குகுறி எழுத்துருேில் 
(Unicode font) தட்ைச்சு பெய்து அனுப்பப் 
பபறுதல் மேண்டும். 

 தங்களின் ஆய்வுக் கருத்துக்கள் 
தைமுடையதாகவும், புதிய மநாக்குைனும் 
அடமயப் பபறுதல் மேண்டும். 

 பழம்பாைலுக்கு ேிளக்கம் அளித்தல் 
மபான்று இருத்தல் கூைாது. 

 பொல்ைாய்ேி (Word) மகாப்பும், 

பொல்ைாய்ேிக் (PDF) மகாப்பும் அனுப்பப் 
பபறுதல் மேண்டும். 

 மமற்மகாள் தனித்துக் காட்ைப்பபறுதல் 
மேண்டும். 

 தங்களின் கருத்துப் மபான்று காட்டுதல் 
கூைாது. 

 inameditor@gmail.com எனும் மின்னஞ்ெலுக்குத் 
தங்களின் கட்டுடைகள் அனுப்பப் பபறுதல் 
மேண்டும். 

 நாட்டுடைடம ஆக்கப்பபற்ற மூத்த 
தமிழறிஞர்களின் ஆய்வுக் கட்டுடைகள், 

ஆய்வு நூைின் மதர்ந்பதடுத்த ெிை பகுதிகள், 

இதழின் ஒவ்போரு பதிப்பிலும் பேளியிைப் 
பபறும். 

 ஒவ்போரு இதழ்ப் பதிப்பிலும் 
நூல்மதிப்புடை எனும் பகுதி இைம்பபறும். 
நூல்மதிப்புடைக்கு நூைாெிரியர் நூைின் 
இைண்டுபடிகடள அஞ்ெல்ேழி அனுப்புதல் 
மேண்டும். அனுப்ப மேண்டிய 
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 ஐங்குறுநூறு (கிழவற்கு உரைத்த பத்து) : மூன்று 
கூற்று - இருநிரலப் சபாருள்புலப்பாடு 

Aiṅkuṟunūṟu (kiḻavaṟku uraitta pattu): Mūṉṟu kūṟṟu - irunilaip poruḷpulappāṭu 

முனைவர் மு.செகதீென் / Dr.M.Jegatheesan2 
 

Abstract: Aingurunuru in Division of 
weaving is the Kiḻavaṟku uraitta pattu; is 
eight Songs in the titles Moll, Hero and Friend 
the three Speeches is one Concept. 
Punaladutal the Hero is 
Udal Moll, She Solace 
explained how to the Hero 
definitions by Friend. This 
Concealing Speech. 
Telling the Friend is 
Heroine of the Crazy in 
nature is Solace.  This 
Article is about to describe the fiction of these 
deftly songs. 

Keywords:   Sangam Literature; 
Aingurunuru; Kiḻavaṟku uraitta pattu; 
Punaladutal; nature; ெங்க அகப் ாைல்; களவு, 
கற்பு; தனித்தன்னமகள்; கற்பியல்; 

சதால்காப்பியம்; குறிஞ்சித்தினை; தினை; 

கிழவற்கு உனரத்த  த்து 

*** 

ெங்க அகப் ாைல்களில் ஐந்தினைகளிலும் 
களவு கற்புத் தன்னமகள் ச ாதுவாக 
அனமந்தக ாதிலும், தினைவாரியாக 
சிறப் ம்ெம் ச ற்றதும் உண்டு. களவு, கற்பு 
என் து அனைத்துத் தினைகளிலும் ச ாதுத் 
தன்னமயாக இருந்தக ாதிலும் குறிஞ்சித் 
தினைப்  ாைல்களில் களவுத் தன்னமகள் 
மிகுதியாகப்  ாைப் ட்டுள்ளை.  ானலத் 
தினைப்  ாைல்களில் உைன் க ாக்குத் 
சதாைங்கிய களவு வாழ்வும், ச ாருள்வயிற் 
பிரிதலாை கற்பு வாழ்வும் மிகுதியாகப் 
 ாைப் ட்டுள்ளை. முல்னலத் தினைப் 

                                                           
2 உதவிப் க ராசிரியர், தமிழியல் துனற, மகைான்மணியம் சுந்தரைார்,  ல்கனலக்கழகம், திருசநல்கவலி - 12. 

jeganntamil@gmail.com 

 ாைல்களில் தனலவன் தனலவிக்கு 
உண்ைாை கற்பு வாழ்வில் வரவிற்காகக் 
காத்திருத்தல் னமயமாக அனமந்துள்ளை. 
மருதத்தினைப்  ாைல் களில்  ரத்னத 

விரும்பு தலில் கதான்றிய 
ஊைல் உைர்வுககள 
மிகுதி. சநய்தல்தினைப் 
 ாைல் களில் களவு, கற்பு 
ஆகிய இருதிறமும் 
இரங்கல் பின்புலத்தில் 
 ாைப் ட்டுள்ளை. என்ற 

க ாதிலும் அதன் தனித்தன்னமகள் 
அலாதியாைனவ. இவ்விருதிறத் தன்னமனய 
ஐங்குறுநூற்றில் சநய்தல் தினையில் ஒரு 
 த்தில் காைமுடிகிறது. அது கிழவற்கு 
உனரத்த  த்து. இப் த்தில் இறுதி இரு 

 ாைல்கள் கினைக்கப் ச றவில்னல (129, 
130). எஞ்சிய எட்டுப்  ாைல்கள் இருநினல 
வாசிப்புத் தன்னம ச ற்றுள்ளை. இத்தனகய 
வாசிப்புக்கு வழிககாலுவது சதால்காப்பிய 
மாகும். சதால்காப்பியர் கற்பியலில் 
கதாழியின் செயல்கனளப்  ற்றிக் குறிப்பிடு 
னகயில்,  

“அைங்கா ஒழுக்கத் தவன்வயின் அழிந்கதானள  
அைங்கக் காட்டுதற் ச ாருளின் கண்ணும்“ 

(சதால். ச ாருள். கற்.9) 

என்சறாரு கருத்தினைக் குறிப்பிடுகிறார். 
அைங்காத ஒழுக்கத்னத உனைய 
தனலவனின் செயல்களால் தனலவிக்குத் 
துன் ம் கநர்னகயில், அவ்சவாழுக்கத்தின் 
புரிதல் தவறாைது என்று அைங்கக் காட்டி 
அதற்கு ஏதுவாை ச ாருனளச் சுட்டுதல் 
கதாழியின்  ண்பு என் கத இந்நூற் ா 
சுட்டுவது. ஐங்குறுநூற்றில் சநய்தல் 

மதிப்பிைப்சபற்றது 
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தினையில் “கிழவற்கு உனரத்த  த்து“ என்ற 
தனலப்பிலனமந்த  ாைல்களில் வரும் 
தனலவனின் செயல் அைங்காத ஒழுக்கத்னத 
உனையது. தனலவி அது கண்டு 
வருந்துகிறாள். புலக்கிறாள். இப் ாைல்களில் 
வரும்  ரத்னதகய இங்குத் தனலவியாக 
அனமகிறாள். காரைம்  ரத்னதனய 
விரும்பிச் சென்ற தனலவன் அவகளாடு 
புைலாைச் செல்கிறான். அப்க ாது அவனள 
விடுத்து கவறு ச ண்ணுைன் புைலாடுகிறான். 
அதுகண்டு அவள் தனலவன் மீது ஊைல் 
சகாள்கிறாள். அவனளத் கதற்றும் விதமாகப் 
ச ாருளுனரக்கும் கதாழியின் கூற்று 
ச ாருள்நுட் ம் வாய்ந்ததாகவும் ஊைனலத் 
தவிர்க்க முனைவதாகவும் அனமகிறது 
என் னத நிறுவுவதாக இக்கட்டுனர 
அனமகிறது.   

புைலாடுதல்  

புைலாடுதல் என் து ெங்க மரபு. இது 
வினளயாட்டும்கூை. மகளிர் மட்டும் ஆடும் 
வினளயாட்ைாகவும் உள்ளது. ஆண் ச ண் 
இனைந்து ஆடும் வினளயாட்ைாகவும் 
உள்ளது. இனறவனுக்காகவும் புைலாடுதல் 
உண்டு. இவ்வாறு ெங்கப் ாைல்களில் 
புைலாடுதல்  ன்முகத்தன்னம ச ற்றதாக 
அனமகிறது. அச்ெமூக நிகழ்வும்கூை. 
களவுக்காலத்தில் தனலவி தன் கதாழியுைன் 
புைலாடுகிறாள். அத்தனகய சூழல்களில் 
தனலவனைச் ெந்திக்கிறாள். கற்பில் 
தனலவனும் தனலவியும் இனைந்து புைலாடு 
கின்றைர். இங்கக கற்பின் திறம் நினல 
நிறுத்தப் டுகிறது. தனலவன் தனலவினயப் 
பிரிந்து  ரத்னதயுைன் புைலாடுகிறான். இதில் 
 ரத்னத தனலவனைத் தன் ால் இறுத்தி 
னவத்துக் சகாண்டுள்களன் என் னத 
உைர்த்து வதாகவும் அனமகிறது. ஆயினும் 
தனலவன் பிற ச ண்டிருைன் புைலாடுதனலத் 
தனலவியும் ஏற்றுக்சகாள்ளவில்னல. 
 ரத்னதயும் ஏற்றுக்சகாள்ளவில்னல. மாறாக 
தனலவனுைன் பிைக்கம் சகாள்கின்றாள். 
பிைக்கம் என் து ஊைலில் ஒருவனக. 
இத்தனகய செயல் கிழவற்கு உனரத்த  த்துப் 
 ாைல்களில்  ாைப் ட்டுள்ளை.   

 ாைல்களின் சூழல்  

 ரத்னத விரும்பிச் சென்ற தனலவன் 
அவளுைன் புைலாடுகிறான். பின்பு கவசறாரு 
ச ண்ணுைன் புைலாடுகிறான். இச்செயல் 
 ரத்னதக்கு ஊைனலத் கதாற்றுவிக்கிறது. 
அவனைக் கடிகிறாள். ஊைல் சகாள்கிறாள். 
அவனிைம் ஊைனலப் புலப் டுத்துகிறாள். 
இதன் பின்புலத்தில் எட்டுப்  ாைல்கள் 
 ாைப் ட்டுள்ளை. ஆயினும் அப் ாைல் 
களுக்காக அனமந்த சகாளு,  “ ரத்னத 
தனலமகற்குச் சொல்லியது. ச தும்ன ப் 
 ருவத்தாள் ஒரு  ரத்னதகயாடு கூடி 
மனறந்து ஒழுகாநின்றான் என் து அறிந்து 
தனலவி புலந்துழி, இத்தவறு என் மாட்டு 
இல்னல. நீ இப்புலவினய நீக்க கவண்டும் 
என்று கதாழிக்குத் தனலமகன் கூற, 
புலவினய நீக்கக் கருதிய கதாழி, அவள் 
இளனம கூறி, நனகயாடிச் சொல்லியதூஉம் 
ஆம்”  (கல்யாைசுந்தனரயர், 1944 (மூ. .), 
 . 57). என்றிவ்வாறு கூறுகிறது. 
இக்சகாளுவில் மூவர் கூற்றுகள் உண்டு எைத் 
சதரிகிறது.  ரத்னத தனலவனுக்குச் 
சொல்வதாக அனமந்த  ரத்னத கூற்று 
என் து ஒன்று.  ரத்னத சொல்வது தவறு 
என்று கதாழியிைம் கூறும் தனலவன் கூற்று 
மற்சறான்று. அனதக் ககட்ை கதாழி 
 ரத்னதயிைம் கூறிய கதாழி கூற்று மூன்று.  

இத்தனகய சகாளு அனமக்கப் ட்ை 
 ாைல்கள் மூன்று அடிகளில்தான் அனமந் 
துள்ளை. இவற்றுள் முதல் அடி வரும் எட்டுப் 
 ாைல்களின் சதாைக்கமாக அனமந்த 
ச ாதுஅடியாகும். “கண்டிகும் அல்லகமா 
சகாண்க நின்கககள” (ஐங்.121-128) என் து 
அவ்வடி. இவ்வடி மூவர் கூற்றிற்கும் 
ச ாதுவாை அடியாகும். எனினும் “சகாண்க” 
என் து சநய்தல் தனலவனைக் குறிப் தாகக் 
சகாள்ள முடிகிறது. “ககள்” என் தற்குக் 
காதல் ககண்னமனய உனையவள் என் து 
ச ாருள். மூன்று கூற்றுகளுக்கும் ச ாதுவாக 
ககள் என்ற சொல் அனமந்தக ாதிலும், 
‘சகாண்க’ என் து தனலவனைக் குறித்த 
தானகயால் தனலவனிைம் உைர்த்தும் 
கூற்றாகிறது. ககள் என் து  ரத்னதனயக் 
குறித்ததாகிறது. இவ்விைத்தில்  ரத்னததான் 
தனலவி என்றாகிறாள்.  ரத்னத தனல 
வனுக்குக் கூற்று நிகழ்த்துகிறாள். தனலவன் 
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கதாழியிைம் கூற்றுனரக்கிறான். கதாழியும் 
தனலவன் ொர் ாகப்  ரத்னதக்குக் கூற்று 
நிகழ்த்துகிறாள்.  

 ாைல்களின் கருத்துநினல  
“கண்டிகும் அல்லகமா” என் து 
தனலவனைக் கண்ைாயா என்று தனலவன் 
செயனல உைர்த்தும் கூற்றாகத் சதரிகிறது. 
இவ்வடி உரிப்ச ாருள் உைர்த்திற்று. 
இதனைத் சதாைர்ந்து எட்டுப்  ாைல்களிலும் 
அடுத்த அடிகள் முதற்ச ாருனளயும், 
கருப்ச ாருனளயும் உனரக்கின்றை. இப் 
ச ாருள்கள் உரிப்ச ாருளின் ச ாருண் 
னமனய இருநினலயில் உைர்த்துகின்றை. 
ஆசிரிய யாப்பில் இனயபுத் சதானையில் 
அனமந்த அப் ாைலடிகள் வருமாறு:  

“முண்ைகக் ககானத நனைய 
சதண்தினரப் ச ௌவம்  ாய்ந்துநின் கறாகள” 

 (ஐங்.121) 
“ஒள்இனழ உயர்மைல் வீழ்ந்சதை 
சவள்ளாங் குருனக விைவு கவாகள” 

  (ஐங்.122)  
“ஒண்நுதல் ஆயம் ஆர்ப் , 
தண்சைன் ச ருங்கைல் தினர ாய் கவாகள” 

  (ஐங்.123) 
“வண்ைற்  ானவ சவௌவலின்  
நுண்ச ாடி அனளஇக் கைல்தூர்ப் க ாகள” 

  (ஐங்.124) 
“சதண்தினர  ானவ சவௌவ  
உண்கண் சிவப்  அழுதுநின் கறாகள” 

   (ஐங்.125) 
“உண்கண் வண்டிைம் சமாய்ப்   
சதண்கைற் ச ருந்தினர மூழ்கு கவாகள” 

   (ஐங்.126) 
“தும்ன  மானல இளமுனல  
நுண்புண் ஆகம் விலங்கு கவாகள” 

    (ஐங்.127) 
“உறாஅ வறுமுனல மைாஅ  
உண்ைாப்  ானவனய ஊட்டு கவாகள” 

   (ஐங்.128) 
எைவரும்  ாைலடிகளில், நின்கறாகள 
(ஐங்.121, 125),  ாய்கவாகள (ஐங்.123), 
மூழ்குகவாகள (ஐங்.126) ஆகிய சொற்கள் 
தனலவன் ச ண்ணுைன் புைலாடுதனல 
உைர்த்துவை. விைவுகவாகள (ஐங்.122), 
தூர்ப்க ாகள (ஐங்.124), விலங்குகவாகள 
(ஐங்.127), ஊட்டுகவாகள (ஐங்.128) 
என் ைவாை சொற்கள் தனலவன் 

புைலாட்ைத்தில் ச ண்ணுைன் ஆடும் 
வினளயாட்னைக் குறிப் ைவாக அனம 
கின்றை.   

தனலவன், கைல் அனலயில்  ாய்ந்து புைல் 
வினளயாடியதால் முண்ைகக் ககானதமலர் 
நனைந்தது (ஐங்.121), உயர்ந்த மைல் 
கமட்டில் விழுந்து சவள்ளாங்குருனக 
விைவியது (ஐங்.122), தன் கதாழியருைன் 
க ரினரச்ெலுைன் குளிர்ந்த ச ருங்கைலில் 
 ாய்வது (ஐங்.123), வண்ைல்  ானவ 
கவர்ந்து கைலில் வீசியது (ஐங்.124), 
அனலயில் வரும்  ானவனயக் கவர்ந்து 
அதனைக் கண்டு அழுது நின்றது (ஐங்.125), 
சுற்றிலும் கதாழியராகிய வண்டுகள் சூழ 
கைல் அனலயில் மூழ்குவது (ஐங்.126), 
தும்ன  மானலனயத் தன் மார்பில் ொற்றியது 
(ஐங்.127),  ானவக்கு உைவு ஊட்டியது 
(ஐங்.128) க ான்ற காட்சிகனளக் கண்ை 
 ரத்னத அவனிைம் புலவி சகாள்கிறாள். 
தனலவனைக் கடிகிறாள். தன் கதாழியிைம் 
காட்டுகிறாள்.  

கதாழி  ரத்னதனயத் கதற்றுதல்  

தனலவியின் ககா த்னத உைர்ந்த கதாழி 
தனலவினயத் கதற்றுகிறாள். தனலவன் பிற 
ச ண்ணுைன் வினளயாைவில்னல. மாறாக 
அவன் ஒரு சிறுமியுைன் வினளயாடுகிறான் 
என்று கூறித் கதற்றுகிறாள். முண்ைகமலர் 
என் து சகாடியில் மலர்வது. அனதப் 
ச ண்கள் அணியமாட்ைார்கள். அதனைச் 
சூடிக்சகாண்டு கைலில்  ாய்ந்து ஆடுவது 
சிறுமியின்  ண்பு (ஐங்.121). உயர்ந்த 
மைலில் நின்று சகாண்டிருக்கும் 
சவள்ளாங்குருகிைம் க சுகிறாள் (ஐங்.122). 
க னதப்  ருவத்தில் உள்ள ச ண் தன் 
ஆயத்தாரின் நனகக்காக அனலயில் 
 ாய்கிறாள் (ஐங்.123). வினளயாடும் 
ச ாம்னமனயக் கவர்ந்த கைலனலனய 
வனெ ாடும் கநாக்கில் மைல்வாரித் 
தூர்க்கிறாள் (ஐங்.124). கண்கள் சிவக்கும் டி 
அழுகிறாள் (ஐங்.125). வண்டுகள் 
சமாய்த்ததால் அஞ்சி கைலில் சிற்றனல, 
க ரனல என்று  ாராமல் மூழ்குகிறாள் 
(ஐங்.126). க ார்க்களத்தில் அணியும் தும்ன  
மானலனயத் தனலயில் அணியாமல் தன் 
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மார்பில் அணிந்துள்ளாள் (ஐங்.127). உைவு 
உண்ணும் தன்னமயில்லாத ச ாம்னமக்கு 
உைவு ஊட்டுகிறாள் (ஐங்.128) என் ைவாை 
காரைங்கள் க னதயின் அறியானமனயக் 
குறிப் தாகின்றை. இக்கருத்துநினல 
தனலவன் பிற ச ண்ணுைன் புைலாை 
வில்னல, சிறுமியுைன் தான் 
வினளயாடுகிறான் எைக் கூறித் கதாழி 
தனலவினயத் கதற்றுவதாக அனமகிறது. 
கதாழியின் இக்கூற்று தனலவன் கூறிய 
கூற்றாகும்.  

இக்கூற்றுப்  ாைல்கள் இரண்ைாம் நினலயில் 
ச ாருளுைர்த்துவதாக அனமகின்றை. 
 ாைலின் சகாளுகவ இத்தனகய புரிதலுக்கு 
இைமளிக்கிறது. மாறாக, சில சொல்லாைல்கள் 
இக்சகாளு அனமப் தற்கு வழிவகுக்கிறது 
என்கற உைரமுடிகிறது. ககானத மலனர 
அணிதல், சவள்ளாங்குருனக விைவுதல், 
கைனலத் தூர்த்தல்,  ானவக்காக அழுதல், 
ச ருந்தினரயில் மூழ்குதல், தும்ன  
மானலனய மார்பில் அணிதல்,  ானவக்கு 
உைவு ஊட்டுதல் ஆகிய கருத்துநினலகள் 
மறுவாசிப்பிற்கு உள்ளாகின்றை;  ாைல்களின் 
ச ாருள் புரிதனல கவறுவிதமாக 
அர்த்தப் டுத்துகின்றை. இவ்எட்டுப் 
 ாைல்களும் ஒகர தன்னமயில் இரு 
மாறு ட்ை கருத்துநினலனயப் புலப் டுத் 
துவதாக அனையாளம் காைமுடிகின்றை. 
புலைாடுதலில் உண்ைாை புலவினய அகத 
 ாைல்களில் மறுவாசிப்புக் கருத்து அப்புலவி 
நீக்கத்திற்குத் துனைபுரிகிறது. இப்ச ாருள் 
புரிதல்  ாைனலத் தனித்திறம் மிக்கதாகக் 
காட்டுகிறது. சதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் 
வனரயனறக்குள் கதாழி அனமயும் திறம் 
விளங்குகிறது. ஒகர  ாைலடி தனலவியின் 
நினலயிலாை புரிதல் அைங்கா ஒழுக்க 
மாகவும், கதாழி நினலயிலாை புரிதல் 
அைங்க உனரக்கும் ச ாருளாகவும் 
அனமகின்றனதக் காைமுடிகிறது.  

தனலப்புப் ச ாருத்தம்  

இத்தனகய புரிதலின் தன்னமயில், “கிழவற்கு 
உனரத்த  த்து”  என்ற தனலப்பு 
ச ாருத்தமுனையதா என் தில் ஐயமுண்டு. 
இப் ாைல்கள் மூவர் கூற்றில் அனமந்த 

க ாதிலும் அக்கூற்றுக்களில் ஒன்றாை 
தனலவனைகய முன்னிறுத்தி, கிழவற்கு 
உனரத்த  த்து என்று அனமத்திருப் து 
எண்ைத்தக்கது. தனலப்பின் டி மூவர் 
கூற்றில்  ரத்னத கூற்கற முதன்னம 
ச றுகிறது.  ரத்னத கூற்கற ஊைலின் 
சதாைக்கநினல. பிற கூற்றுகள் 
அதனையடுத்த புரிதகல! அத்தனகய 
புரிதலுக்குக் சகாளு தான் இைமளிக்கிறது. 
ஆக, முதன்னமக் கூற்றாை தனலவி கூற்கற 
 ாைலின் னமயப்ச ாருளாகவும் ஏனைய 
கூற்றுக்கள் அதனைத் சதாைர்ந்த இரண்ைாம் 
தன்னமயிலாை புரிதல் என் தும் எண்ைத் 
கதான்றுகிறது. எனினும்  ல்கவறு நினலயில் 
ச ாருள் புரிதலுக்கு இைமளிக்கும் 
கவினதககள தனித்துவம் மிக்கனவ என்ற 
இலக்கிய நயத்தினை இப் ாைல்களில் 
அனையாளம் காைமுடிகிறது. அதற்குத் 
சதால்காப்பிய விதிகள் இைமளிக்கின்றை.    

முடிவுனர  

ெங்கப் ாைல்கள் குறிப்பிட்ை வாழ்வியல் 
கட்ைனமப்பில் அனமந்தக ாதிலும் அனவ 
 ல்கவறு விதமாை வாசிப்பிற்கும் 
ச ாருள்புரிதலுக்கும் இைமளித்துக் சகாண்கை 
வருகின்றை. சதால்காப்பிய விதிகளும் 
அத்தனகய புரிதலுக்கு மீண்டும் மீண்டும் 
இைமளித்துக் சகாண்கை இருக்கின்றை. 
பிற்காலத்தில் அனமக்கப் ட்ை சகாளுவாைது 
 ாைல்களின் சூழனல விளக்குவகதாடு 
 ாைல்களின் ச ாருனள அறிவதற்குத் 
திறவுககாலாக அனமந்துள்ளது என்கற 
எண்ைத் கதான்றுகிறது.    
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 ைாஜ் சிறுகரதகளில்  
புைாணக்கரதகளின் மீட்டுருவாக்கம் 

Recreation of Mythology in Raj’s Short Stories 

நா.உமா மககஸ்வரி | N.Uma Maheshwari3 

Abstract: In literature, short stories are one 
of the vibrant, novel forms. In Tamil, it starts 
its journey in 20th century. Writer Raj 
(A.V.Rajagopal) basically a charted 
accountant, released 14 volumes of short 
stories from December 1992 to January 
2002. His short story volumes were awarded 
by Government of Utherpradesh, Govern 
ment of Tamil Nadu & 
Bharat State Bank. Myth 
is the oldest form of 
storytelling. This article is 
a review of recreation of 
mythology in Raj’s short 
stories. The writers adopt 
myth stories, add his flavor and produced a 
new one. The stories he took for this task 
was very popular in public. Writers’ peculiar 
view of myth stories were discussed in this 
article. 

Keywords:  Short Stories, Writer Raj 
(A.V.Rajagopal), Awards, Myth, Mythology, 
சிறுகதைகள், எழுத்ைாளர் ராஜ் 
(ஏ.வி.ராஜககாபால்), விருதுகள், புராணக்கதை, 
புராண இலக்கியம். 

ைமிழ் உதரநதை இலக்கிய வடிவங்களுள் 
சிறுகதைக்குச் சிறப்பிைம் உண்டு. சமகால 
சமுைாயம் பற்றிய பதிவுகள் சிறுகதைகளில் 
அதிகம் காணப்படுகின்றன. ஐங்குறுநூற்தறப் 
கபாலச் சிறிய வடிவில் பபரிய ைாக்கங்கதள 
ஏற்படுத்தும் பசய்திகதளச் சிறுகதைகளில் 
காண முடியும். கதை ககட்பதும் பசால்லுவதும் 
ைமிழ் மரபுக்குப் புதியைன்று. சிறுகதை 

                                                           
3 முனைவர்  ட்ை ஆய்வாளர், ெஸ்டிஸ்  ஷீர் அகமது னெயது கல்லூரி maheshmurallii@gmail.com  

பவளிப்பாட்டு உத்திகள் பல. பதைய புராணக் 
கதைகதள அதமப்பியல்  மற்றும் கருத்தியல் 
கநாக்கில் மீட்டுருவாக்கம் பசய்யும் உத்தியும் 
சில சிறுகதைகளில் காணக்கிதைக்கின்றன. 
அவ்வதகயில் எழுத்ைாளர் ராஜ் (ஏ.வி.ராஜ 
ககாபால்) அவர்களின் சிறுகதைகளில் இைம் 
பபற்றுள்ள புராணக் கதைகள் பற்றிய 
திறனாய்வாக இக்கட்டுதர அதமகிறது. 

புராணம் என்ற பசால் 
லுக்குப் பைதமக்குப் 

பைதமயாய், புதுதமக்குப் 
புதுதமயாய் உள்ளது 
என்பது பபாருள். 

புராணங்களுக்கு 
இதணயான ஆங்கிலச் பசால் myth 
என்பைாகும். ைமிழில் மணிகமகதலயில் 
முைலில் புராணம் என்ற பசால்லாட்சி 
இைம்பபறுகிறது. மாணிக்கவாசகரின் சிவ 
புராணமும், கசக்கிைாரின் பபரிய புராணமும் 
புராண இலக்கியங்களுக்கு முன்கனாடிகள் 
ஆகும். புராணங்களுக்கு உபபுராணங்களும் 
உண்டு. 

புராணங்கள் மக்கள் வாழ்வியதல 
பநறிப்படுத்ைவும், சமயங்கள், சைங்குகள், 
நம்பிக்தககள் பற்றிய ைகவல் பதிவுகளாகவும் 
உள்ளன. 

நவீன இலக்கிய வதகயான சிறுகதைகளில் 
புராணங்களின் ைாக்கம் காணப்படுகின்றன. 
புதுதமப்பித்ைனின் அகலிதக கதை இைற்குச் 
சான்றாகும். ராஜ் அவர்களின் சிறுகதைகளில் 
புராணக்கதைகள் இன்தறய சமுைாயத்திற்கு 
நீதி பசால்லும் வாயிலாக அதமந்துள்ளன. 

மதிப்பிைப்சபற்றது 

தற்கால இலக்கியம் 
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பசால்ல வந்ை சிறுகதையின் ஒரு கூறாககவா, 
பதைய புராணக்கதைகளின் புதிய வடிவங் 
களாககவா அதவ காணப்படுகின்றன. சில 
கதைகளில் ஆசிரியரின் கற்பதன பதைய 
கதைகளுக்குப் புதுப் பபாருள் ைருவைாக 
உள்ளது. இங்கு ஆசிரியர் நுண்கனாக்கினால் 
கதைகளின் பபாருளில் புகுத்தியிருக்கும் 
பசய்திகள் கட்டுதரக் களமாக அதமகின்றன. 

கசவற்பகாடிகயாள் 

முருகன் பைநிமதலயில் ஆண்டியாக நின்றது, 
சிவன் ககாவில்களில் அம்மன் சன்னதி 
ைனியாக அதமந்திருப்பது, சிவபபருமானின் 
லிங்க வடிவம், நந்தி சிவன் சன்னதியின் 
முன்னால் ைனித்திருப்பது, ஔதவயாரிைம் 
சுட்ை பைம் கவண்டுமா சுைாை பைம் 
கவண்டுமா என்று ககட்ைது, முருகன் 
வள்ளியம்தமதயக் காைல் திருமணம் பசய்து 
பகாண்ைது என்ற புராணக் கதைகளின் 
சாரத்தைக் பகாண்டு இக்கதை புதனயப் 
பட்டுள்ளது.  

எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்பதை வள்ளியம்தம 
புலால் உண்பது ைான். மகன் குடும்பத்தில் 
நைக்கும் இைதனச் சிவபபருமான் ைட்டிக் 
ககட்கவில்தல என்ற ககாபத்தில் அம்பிதக 
ைனிச் சன்னதி பகாள்கின்றாள். நந்தி 
கண்பணதிகர நைக்கும் ைவதறச் சுட்டிக்காட்ை 
விரும்பாதம ைதலதமயின் ைவறு. கமலும் 
ைனது இனம் புலால் உண்பவர்களால் 
பாதிக்கப்படுவைால் எதிர்ப்தபத் பைரிவிப்பைற் 
காகச் சிவபபருமானின் முன்னால் ைனியாக 
அமர்ந்து விடுகிறது. ைட்டிக் ககட்க முடியாை 
வருத்ைம், அம்பிதகயும் ஊர்தியும் ைன்தனப் 
புரிந்து பகாள்ளாை விரக்தியில் இதறவன் 
லிங்க உருவத்திற்கு மாற்றம். இதைபயல்லாம் 
கண்ை கசவலும் மயிலும் அவற்றின் இனங்கள் 
பாதிப்பிற்கு ஆளாகக் கூைாது என்ற 
எண்ணத்தில் புதுமாப்பிள்தளயான முரு 
கனிைம் இது பற்றிப் கபசின. முருகன் இந்ை 
விஷயத்தில் பைய்வயாதனயின் நிதல என்ன 
என்று ககட்ைான். ஒருவனுக்கு ஒருத்தி 
என்பதை மறந்து கவறு திருமணம் பசய்து 

பகாண்ை முருகன் மீது இருந்ை வருத்ைத்தில் 
எதிலும் அவள் பட்டுக் பகாள்வதில்தல. 
வள்ளியிைம் புலால் உண்பதை விைச் 
பசான்னால், அது என் ைனிப்பட்ை உரிதம. 
கணவகன ஆனாலும் என் உரிதமயில் 
ைதலயிை முடியாது என்கிறாள். ஆைரவற்ற 
நிதலயில் முருகன் பைநிமதலயில் ஆண்டிக் 
ககாலம் பகாள்கிறான். வள்ளி பைய்வயாதன 
இருவரும் முருகதனத் கைடிக் பகாண்டு வந்து 
ஒற்றுதமயாக இருப்பைாகவும், புலால் 
உண்ணாமல் இருப்பைாகவும் வாக்கு 
அளிக்கின்றனர். ைனிச்சன்னதியில் இருக்கும் 
அம்பிதகதயச் சிவபபருமான் அதைக்கிறார். 
மதனவி ைன் குதறகதளக் கணவனிைம் ைான் 
பகாட்ை முடியும். அதைக் ககட்டும் ககளாமல் 
புரிைலின்றிக் கணவன் சும்மா இருப்பது 
மதனவிக்கு மிகப் பபரும் துயர் ைரும். 
எனகவ நான் ைனியாககவ இருந்து விடுகிகறன் 
என்கிறாள் அன்தன. பவறுத்துப் கபான சிவன் 
லிங்க வடிவிகலகய நின்று விட்ைார். 
வள்ளியின் வாயிலாக, மக்கள் முருகன் 
மாம்பைம் கிதைக்காை விரக்தியில் 
பைநிமதலயில் ஆண்டியாகி விட்ைைாகப் 
கபசிக் பகாள்ளும் பசய்திதய முருகன் 
ககள்விப்படுகிறார். முருகன் மக்களின் 
கருத்துப்படி அறிவுப் பைத்தைத் கைடி உலகம் 
சுற்றும் நான், மிக அறிவாளியாக ஔதவயிைம் 
ககள்விகள் ககட்கிகறன் என்று அகை மக்கள் 
பசால்கிறார்கள் என்கிறான். மக்களுக்கு நீதி 
பசால்ல நீங்கள் எடுத்ை முயற்சி வீண்ைானா? 
என்கிறாள் பைய்வயாதன. மக்களில் 
ஒருவரான வள்ளுவர் பசான்னதைகய மறந்து 
கபாய், அவரது குறட்பாதவத் ைவறாகப் 
படித்தும் பபாருள் பசால்லியும் வாழ்கிறது 
மனிை இனம். இவர்கள் வாய்ச்பசால் வீரர்கள் 
என்கிறான் முருகன்.  

பல புராணக் கதைகளின் இதணப்பில் 
கற்பதன கலந்து புதனயப்பட்ை இக்கதை 
புலால் மறுத்ைல், இல்லற ைர்மம், 
பபண்ணுரிதம, மனிை இயல்பு, ஆராய்ச்சித் 
திறன் இல்லாை கல்வி எனப் பலவற்தறயும் 
சுட்டிக் காட்டுகிறது. 
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வில்லன் பாரைம் 

சிவன் பார்வதி இருவருக்கும் ைனித்ைனிச் 
சன்னதிகள் இருப்பைற்கும் பல்கவறு புராணக் 
கதைகள் பசால்லப்படுகின்றன. ஆசிரியர் 
ைனது கற்பதனதயப் புகுத்தி இைற்பகாரு 
கதை பசால்கிறார். ஆதிகாலத்துக் ககாயிலில் 
சிவனும் பார்வதியும் ஒகர ககாயிலில் ஒகர 
சன்னதியில் மனிை உருவத்தில் இருந்ைனர். 
அப்கபாதிருந்ை மனிைர்கள் இவர்களுக்கு 
உணவு பதைத்ைபின் உணவு உண்ைனர். கைவி 
மனிைர்கள் நல்லவர்கள் என்று பசால்ல 
இதறவன் மனிைர்கள் தவக்கும் உணவில் 
எதையாவது ஒருநாள் எடுத்துப்பார் புரியும் 
என்றார். கைவி விதளயாட்ைாக ஒரு நாள் 
இரண்டு வாதைப்பைங்கதள எடுத்துக் 
பகாண்ைாள். இதைப் பார்த்ை குருக்கள் 
துணுக்குற்றார். குருக்கள் ைர்மகர்த்ைா 
இவர்களின் வழியாக இது ஊருக்குத் 
பைரிந்ைது. ஒருநாள் கைவுளின் நதககள் 
காணாமல் கபாயின. உண்டியல் பகாள்தள 
கபானது. ைர்மகர்த்ைாவும் குருக்களும் 
பணக்காரர் ஆனார்கள். ககாயிலுக்குத் 
திருட்டுக் ககாயில் என்றும் அம்மனுக்குத் 
திருட்டு அம்மன் என்றும் பபயர் வந்ைது. 
மனிைர்கள் நல்லவர்கள் என்று பசான்ன 
கைவியிைம் சிவன் நான் ைான் பவன்கறன் 
என்று கட்தை விரதல உயர்த்திக் காட்டினார். 
ககாபம் பகாண்ை கைவி இனி நீங்கள் 
இப்படிகய இருங்கள். நான் உங்களுைன் 
இருக்க மாட்கைன் என்று சபித்ைாள். சிவன் 
லிங்க வடிவமானார்.  இக்கதை மனிை 
சமுைாயத்தின் சுயநலம் கபராதச 
திருட்டுப்புத்தி ஆகியவற்தற எள்ளி 
நதகயாடுகிறது. மனிை குணங்கள் கைவுளின் 
கமல் ஏற்றப்பட்டுள்ளன. கைால்வி ைரும் 
அவமானம், ககாபம் பைாைர்சிக்கல்கதள 
விதைக்கிறது என்பதும் உணர்த்ைப்படுகிறது. 

மண்ணில் பைரியும் வானம் 

பமக்காகல கல்வி முதற நமது இந்திய மரபு 
சார்ந்ை கல்விதய அழித்துவிட்ைது. விவசாயம் 
உள்பை பாரம்பரியத் பைாழில்களின் நசிவிற்கு 

இக்கல்விமுதறயும் ஒரு காரணம். 
பட்ைப்படிப்புப் படித்ைவர்கள் மண்ணில் 
இறங்கி கவதல பசய்யத் ையங்கும் நிதல 
இன்றும் உள்ளது. சிவன் சிதலகள் விபூதி 
அணிந்ை ககாலத்தில் பவட்ைபவளிகளில் 
இருப்பது, விநாயகரும், முருகனும் கைவுளாக 
வழிபைப்படுவது, லவகுசர்கள் ராமாயணம் 
பசான்ன கதைதயத் ைவிர கவறு எதுவும் 
அவர்கதளப் பற்றித் பைரியாமல் கபானது, 
கிருஷ்ணனிி்ன் மகன்கள் அதனவரும் கபாரில் 
மடிந்ைது என்ற புராணக் கதைகளின் வழியாக 
உழுபைாழிலின் உயர்வு எடுத்துச் 
பசால்லப்படுகிறது. கதையில் வரும் விவசாயி 
முத்து ைன் மகன்களிைம் விநாயகருக்கும் 
முருகருக்கும் வழிபாடு ஏன்? லவகுசர்கதள 
நாம் ஏன் கைவுளாக ஏற்றுக் பகாள்ளவில்தல?  
என்று ககட்கிறார். அைற்கு அவர் பசால்லும் 
காரணம், சுயநலமின்றி மண்கணாடு ைன்தன 
இதணத்துக் பகாண்ை சிவனின் குடும்பம் 
பகாண்ைாைப்படுகிறது. ைன் மக்களுக்கக 
அரசாட்சி என்று பட்ைம் கட்டிய பபருமாளின் 
பிள்தளகளுக்கு வழிபாடு இல்தல. மண் 
ைன்தன நம்பி வந்ைவர்கள் கைவுளாக 
இருந்ைாலும் காப்பாற்றி விடுகிறது என்பது.  

கைவுள் வழிபாட்டுப் புராணக் கதைகள் 
கமல்நாட்டுக் கல்வி முதறயின்கமல் 
பகாண்டிருக்கும் ைாக்கத்தைக் குதறக்க உைவி 
பசய்வதை இக்கதையில் காண முடிகிறது. 

அவன் அவனில்தல 

நரகாசுரன் வதைக்கப்பட்ை நாதள, அவன் 
ைாய் பூமாகைவி விரும்பிப் பபற்ற வரத்தின்படி 
நாம் தீபாவளித் திருநாளாகக் 
பகாண்ைாடுகிகறாம் என்பது புராணக்கதை. 
பள்ளி மாணவன் வரைன். எைற்கும் 
குைர்க்கமாகப் பதில் பசால்பவன். ஆசிரியர் 
தீபாவளித் திருவிைா பற்றிக் ககட்ைகபாது, 
அது காட்டுமிராண்டிகளின் பண்டிதக. 
பண்பற்றவர்களின் திருவிைா. ஒருவன் 
அரக்ககன ஆனாலும் ைவறுகளுக்காகத் 
ைண்டிக்கப்பட்டு இறந்ைால் அந்ை நாதள 
எப்படிப் பண்டிதகயாகக் பகாண்ைாடுவது 
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நாகரிகமற்றது, மனிை கநயமற்றது என்று 
வாைம் பசய்கிறான். அந்ை வரைன் 
பிற்காலத்தில் அரசுப் கபருந்தில் நைத்துநராக 
கவதல பசய்யும் காலத்தில், வண்டியில் 
பிக்பாக்பகட் அடிக்கும் அரசியல் 
பசல்வாக்குதைய கபட்தை ரவுடி ஒருவனின் 
மரண ஊர்வலத்தைக் கண்ைதும் கபருந்தைப் 
பாதிவழியில் நிறுத்தி இறங்கி, ககாவிலில் சாமி 
கும்பிடுகிறான். கைங்காய் உதைக்கிறான். 
இக்கதை புராணக்கதைகள் பவறும் 
கட்டுக்கதைகள் இல்தல, அதவ எத்ைதன 
காலங்கள் பசன்றாலும் உண்தமயானதவ 
என்ற நீதிதயச் பசால்கின்றது. 

அரிைார புருஷன் 

காைர்கான் ஒரு நடிகர். ராமாயணம் 
திதரப்பைத்தில் ராமராக நடிக்க ஒப்பந்ைம் 
பசய்யப்படுகிறார். யாஸ்மின் அவரது 
மதனவி. காைல் திருமணம் பசய்து 
பகாண்ைவர்கள். அப்ஸல் காைர்கானின் 
நண்பன். ஒரு நாள் இரவு மதுவிருந்தில் 
அப்ஸல் ஏகைா ஆபாசமாக கஜாக்கடிக்ககவ, 
இருவரின் நட்பும் முறிந்திருந்ைது. யாஸ்மின் 
அப்ஸலிைம் காைர்கானுக்குத் பைரியாமல் 
உருது கற்றுக் பகாள்கிறாள். எதிர்பாராமல் 
பாதி ஷூட்டிங்கில் திரும்பி வந்ை காைர்கான் 
இருவர் மீதும் சந்கைகம் பகாள்கிறார். 
அன்தறய பைப்பிடிப்பில் அகலிதக சாப 
விகமாசனம் எடுக்கப்பை இருந்ைது. அந்ைக் 
கதைதயத் ைனக்குக் கதை பசால்லும் 
பபரியவரிைம் விரிவாகச் பசால்லும்படி அவர் 
ககட்டுக் பகாண்ைார். உைவிக்கு இருந்ை 
தபயன் அவசரப்பட்டு கரணுகாகைவியின் 
கதைதயச் பசான்னான். பபரியவர் மறுத்து 
விட்டு அகலிதக கதைதயச் பசால்லி 
முடித்ைார். காைர்கானின் ககள்வி, இரண்டு 
கதைகளிலும் பபண்கள் ைண்டிக்கப் 
படுகிறார்கள். பைரிந்கை ைவறு பசய்ை 
அகலிதக சாப விகமாசனம் பபறுகிறார். ைவறு 
பசய்யாை கரணுகா மகனாகலகய ைண்டிக்கப் 
படுகிறாள். ஏன்? பபரியவர் இதைப் பரிணாம 
வளர்ச்சி என்கிறார். பரசுராமன் கதை ராமன் 
கதைக்கு முன் நைந்ைது. அதில் பபண் 

பைரியாமல் ைவறு பசய்ைாலும் ைண்ைதன 
உண்டு. ராமன் கதையில் பைரிந்கை ைவறு 
பசய்ைாலும் பாவ மன்னிப்புப் பபற முடியும் 
என்கிற ககாணத்தைப் பதிவு பசய்கிறார். 
காைர்கான் ைன் மதனவி மீது பகாண்ை 
சந்கைகத்தை விட்பைாழிக்கிறார். 

இங்கும் ஆசிரியர் கரணுகா, அகலிதக 
இருவரின் கதைகதளயும் ைமது திறனாய்விற்கு 
உட்படுத்தி விதை காண முயற்சி 
பசய்திருக்கிறார். ஆண் பசய்யும் குற்றங்கதள 
விைப் பபண் பசய்யும் குற்றங்கள் அதிக 
விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகின்றன. அதவ 
காலம் கைந்தும் கதைகளாக நிதலத்து, கற்புக் 
ககாட்பாட்டில் பல வதரயதறகதள, 
வற்புறுத்ைல்கதளப் பபண்ணின்கமல் 
சுமத்துகின்றன. 

இந்ை ஐந்து கதைகளின் வழி, கதை 
ஆசிரியரின் முன்தவக்கும் சிந்ைதனகள்: 

 புராணங்கள் கற்பதனகள் அல்ல. 
சமுைாய விழுமியங்கதள உணர்த்ைப் 
பயன்படும் ஊைகங்கள். 

 புராணக்கதைகதளப் புதிய 
ககாணங்களில் அணுகுவைன் மூலம் 
புத்தியலக்கியங்கதள உருவாக்க 
முடியும். 

 மண் ைன்தன மதிப்பவர்கதள 
மதிக்கிறது. மற்றவர்கதள மறக்கிறது. 

 பபண் மீது ஏற்றப்பட்டிருக்கும் கற்புக் 
ககாட்பாட்டு மாற்றங்கள் மனிைனின் 
பரிணாம வளர்ச்சிக்கான சான்றுகளாக 
உள்ளன. 

 கல்வி, சிந்ைதனத் திறதன, ஆராய்ச்சி 
அறிதவ வளர்ப்பைாக இருக்க 
கவண்டும். 

 மனிைன் குதறயுதையவன். அவதன 
நிதறயுதையவனாக்குவது இல்லறகம! 
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 சிற்றிலக்கிய வரக, வரகரமச் சிந்தரைகள்  
Idea’s of literary genres 

ச ா.புனிதா | P.Punitha4 
 

Abstract: As the Tamil classic literature is 

called Perilakkiyankal, the Perilakkiyankal 

component from the literature that literary can 

be classified as fragments. Constitional 

Dhamma, Meaning, Pleasure, tenant  All of 

the emerged Interpreted that come across are 

perilakkiyankal 

(gregarious) Only 

one of special these 

is a paaduporul 

Getting to work is 

called a literary. 

(lid.) AD Starting in 

the 8th century, the literarys began to grow the 

number of unrelated literarys has emerged. 

Such things are Signification Pillaitamil, 

Thoothu, Ula, Parani, Anthathi, Kovai, 

Kalambaham, Kuravanji, Pallu, Madal, 

Malai, Sadaham, Venba, Thogai and etc. The 

Literary environments take a fight and include 

the Literary Imagine, Epic Story; the rise is 

Uyarvu Navirchi Faction, Parable, 

distinguished by the radical teams and 

illustrations. The Literary of the grammatical 

texts suggests Sciences, Paatiyal Books. 

Literature with its character (Ethos) category. 

Explore type explanation. Before the Origin 

(emergence) of the Differentiability Research 

(fragrance) analyzing the type with news. The 

formation of the type of species is 

characterized by type and Category, 

Differentiability. The nature of literature 

molecules of type and classification can be 

indicated. 

Keywords: Na.Vanamamalai, Palluppaattu 
aaraichi, Tamil Literature, Ethnology, 
பைந்ைமிழ், வனகனமச் சிந்தனைகள், 
சிற்றிலக்கிய வனக, க ரிலக்கியங்கள், 
 ன்னிரு  ாட்டியல், வச்ெைந்தி மானல 
என்னும் சவண் ாப்  ாட்டியல், நவநீதப் 

                                                           
4 உதவிப் க ராசிரியர், தமிழ்த்துனற, மதுனர காமராெர்  ல்கனலக்கழக உறுப்புக் கல்லூரி, திருமங்கலம். +91 
94877 30426, ponpunitha@gmail.com  

 ாட்டியல், சிதம் ரப்  ாட்டியல், இலக்கை 
விளக்கப்  ாட்டியல். 

*** 
முன்னுனர 
 ழந்தமிழ் இலக்கியங்கனளப் க ரிலக் 

கியங்கள் என்று அனழப் னதப் 
க ால் க ரிலக்கியங்களிலிருந்து 
கதான்றிய இலக்கியங்கனளச் 
சிற்றிலக்கியங்கள் என்று வனகப் 
 டுத்திக் கூறலாம். யாப்  
னமப்பில் அறம், ச ாருள், 
இன் ம், வீடு ஆகிய 
தன்னமகள் முழுதும் உள்ள 

ைங்கித் கதான்றியனவசயல்லாம் க ரிலக் 
கியங்களாகும். சிலப் திகாரம், மணிகமகனல 
முதலாை காப்பியங்கள் இதற்குச் ொன்றாகும். 
யாப் னமப்பு மாறு ட்டு அறம், ச ாருள், 
இன் ம், வீடு ஆகிய தன்னமகளில் ஏகதனும் 
ஒரு கூறினுள் சிறு குதினய மட்டும் அடிப் னை 
யாகவும், கைவுளர்கள், மன்ைர்கள், சகானை 
வண்னமயில் சிறந்த வள்ளல்கள், புகழில் 
நினலக்கும் தனலவர்கள் க ான்ற பிறவுமாை 
ஒருவரின் வாழ்வின் சிறு குதினய மட்டும் 
 ாடுச ாருளாகவும் சகாண்ைனவ சிற்றிலக் 
கியங்கள் என் தன்  ாற் டும். இதனை, 
பிர ந்தங்கள் என்றும் அனழப் துண்டு. 
கி.பி. எட்ைாம் நூற்றாண்டு முதல் தமிழில் 
சிற்றிலக்கிங்கள் வளரத் சதாைங்கி 
எண்ணிக்னகயில் அைங்காத இலக்கியங்கள் 
கதான்றியுள்ளை. இவற்றில் பிள்னளத்தமிழ், 
தூது, உலா,  ரணி, அந்தாதி, ககானவ, 
கலம் கம், குறவஞ்சி,  ள்ளு, மைல், மானல, 
ெதகம், சவண் ா, சதானக க ான்றனவ 
முக்கியத்துவம் ச றுகின்றை. உலகியல் 
கைந்த கற் னை நிகழ்ச்சிகளும், புராைக் 
கனதகளும், உயர்வுநவிற்சி அணிகளும், 
திரிசொல்லாட்சிகளும், இல்ச ாருள் உவனம 
களும் நினறந்து சிற்றிலக்கியங்கனள வளம் 
கெர்க்கின்றை. சிற்றிலக்கியங்கனளத் சதாண் 
ணுற்றாறு வனகப் டும் என்று இலக்கை 

மதிப்பிைப்சபற்றது 
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நூல்களும்,  ாட்டியல் நூல்களும் 
குறிப்பிடுகின்றை.  ன்னிரு  ாட்டியல், 
வச்ெைந்தி மானல என்னும் சவண் ாப் 
 ாட்டியல், நவநீதப்  ாட்டியல், சிதம் ரப் 
 ாட்டியல், இலக்கை விளக்கப்  ாட்டியல் 
க ான்ற  ாட்டியல் நூல்கள் 
சிற்றிலக்கியத்திற்கு இலக்கைம் கூறு னவ. 
இவற்றில் சதாண்ணூற்றாறு வனக 
பிர ந்தங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறகத தவிர, 
அவற்றினைப்  ற்றிய  ட்டியல்கனளக் 
குறிப்பிைவில்னல. சதாண்ணூற்றாறு என்ற 
வனரயனறக்குள் அைங்காத சநாண்டி 
நாைகம், கப் ற் ாட்டு, ஆநந்தக் களிப்பு, 
கிளிக் கண்ணி, விலாெம் புலம் ல் உந்தி 
 றத்தல், ொழல், சதள்களைம், 
வள்னளப் ாட்டு, கவெம், ஓைப்  ாட்டு, 
காதல், ஏற்றப் ாட்டு முதலாை  ல சிற்றிலக் 
கியங்கள் உள்ளை. இத்தனகய கருத்து 
நினலகளில் சிற்றிலக்கியங்களின் வனக 
எண்ணிலைங்காதது எைத் சதரிகிறது. 
இத்தனகய சிற்றிலக்கியங்கள் முகிழ்த்தது 
என் து  ண்னைய இலக்கை, இலக்கிய 
நூல்களாகலகய என் தனை இக்கட்டுனர 
நிறுவ முயலுகிறது.  
இலக்கிய வனக குறித்த சிந்தனை 
இலக்கிய வனக என்ற தமிழ்ச் சொல்லுக்கு 
இனையாக Genre என்ற ஆங்கிலச் சொல் 
னகயாளப் டுகிறது. இது இலத்தீன் 
சொல்லின் கவர்ச்சொல்லாகக் குறிக்கப் 
 டுகிறது. இலக்கை இலக்கியங்களில் வகுக்கப் 
 ட்டுள்ள ொன்றுகளிலிருந்கத வனகனம 
மூலக்கூறுகள் கதான்றுகின்றை. ஓர் 
இலக்கியம் முகிழ்ப் தற்காை மூலக்கூறுகள் 
 ல்கவறு  ண்புகனளக் சகாண்ைனவ. 
அதுகவ பின் இலக்கிய வனகயாக 
உருப்ச றுகிறது. இலக்கிய மூலக்கூறினை 
இலக்கிய வனகயாக வளர்த்துக் காட்டும் 
 ண்புக்கூறுககள இலக்கிய வனகனமகள்1 
என்று கி.ராொ விளக்குகின்றார். 
“இலக்கியத்னத இைம் பிரித்துப்  ண்பு 
அடிப் னையில் அதன் உள்ளும் புறமும் 
உைர வழிசெய்யும் வாயில்களாக இலக்கிய 
வனககள் அனமகின்றை”2 என்று 
தமிழண்ைல் குறிப்பிடுகிறார். இலக்கிய 
வனக வனகனமகனளத் கதாற்றம், வளர்ச்சி, 
மலர்ச்சி, தளர்ச்சி க ான்ற  டிநினலகளில் 
குறிப்பிைலாம். ெங்க இலக்கியப்  ாைல்கனள 
அகம், புறம் ஆகிய தன்னமகளில் 

நூற்றுக்கைக்காைப் புலவர்கள்  ாடியுள் 
ளைர். அகத்துனறப்  ாைல்கள் நாைக 
வழக்காகவும் அனமந்துள்ளை என் தற்குக் 
கலித்சதானகனயச் ொன்றாகக் சகாள்ளலாம். 
கி.பி. ஐந்து ஆறு நூற்றாண்டுகளில்  க்திப் 
 ாைல்கள் கதான்றிை. பின் காப்பியங்களும், 
புராைங்களும் எழுந்தை. அதன்பின் 
சிற்றிலக்கியங்கள் கதான்றிை என்று இலக்கிய 
வரலாற்றாய்வுகள் இலக்கியங்கனள வரினெப் 
 டுத்துகின்றன.   
இலக்கிய வனக, வனகனமக் ககாட் ாடு  
வனக  ற்றியதாை ஆய்வும் வனகனம 
 ற்றியதாை ஆய்வும் கவறுகவறாைதாகத் 
சதரிகிறது. இலக்கியத்தினை அதன் 
 ண் னமதியுைன் விளக்குவது வனக 
ஆய்வு. அதன் கதாற்றத்திற்காை முன்பின் 
செய்திகளுைன் ஆராய்வது வனகனம 
ஆய்வு. வனகனம ஆய்னவ இலக்கிய 
மூலக்கூறு ஆய்வு என்றும் குறிப்பிைலாம். 
உதாரைமாக, பிள்னளத்தமிழ் நூல்கனளத் 
திரட்டி, வகுத்தும் சதாகுத்தும் தருவது வனக 
ஆய்வு என்றும், பிள்னளத்தமிழ் 
இலக்கியத்தின் கதாற்றம், வளர்ச்சி 
முதலியவற்னற விளக்குவதும் அதன் 
உள்ளார்ந்த வளர்ச்சினய உய்த்துைர்த் 
துவதும் வனகனம ஆய்வு என்றும் 
சதளியமுடிகிறது.     
இலக்கியத்தின் வனகனயப்  குப்பு என்றும் 
கூறுவர். சதால்காப்பியர் காலத்திகலகய 
இலக்கிய வனகனமப்  குப்புமுனற 
கதான்றிவிட்ைது. சதால்காப்பியர் செய்யுளி 
யலில் குறிப்பிடும்  ாட்டு, உனர, நூல், 
வாய்சமாழி, பிசி, அங்கதம், முதுசொல்3 
ஆகியை பிற்காலத்தில் தனித்த இலக்கிய 
வனககளாகக் கருதுவதும் வளர்வதுமாக 
இருந்துள்ளனதக் காைமுடிகிறது. “ ாட்டு 
என் து தனிப் ாைல், காப்பியம், இலக்கியம் 
எை உருசவடுப் து என்றும், உனர என் து 
நான்கு வனக என்றும், நூல் என் து 
இலக்கைம் என்றும், வாய்சமாழி என் து 
மந்திரம் முதலியை என்றும், பிசி என் து 
விடுகனத என்றும், அங்கதம் என் து சித்த 
னவத்தியம், இலக்கைம் முதலியை என்றும், 
முதுசொல் என் து  ழசமாழியால் அனமந்த 
இலக்கிய வனக”4 என்று ெ.கவ. 
சுப்பிரமணியன் குறிப்பிடுகிறார். கமலும், 
எண்வனக வைப் ாை, அம்னம, அழகு, 
சதான்னம, கதால், விருந்து, இனயபு, புலன், 
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இனழபு என் தும் இலக்கிய வனககளில் 
இைம்ச ற்றனதக் காைமுடிகிறது. இதில் 
“அம்னம என் து அறநூல் வனக 
இலக்கியத்னதயும், சதான்னம இதிகாெ வனக 
இலக்கியத்னதயும், கதால் மகா காவிய வனக 
இலக்கியத்னதயும், விருந்து பிர ந்த வனக 
இலக்கியத்னதயும், இனயபு காப்பிய வனக 
இலக்கியத்னதயும், புலன், கூத்துவனக இலக் 
கியத்னதயும், இனழபு, இனெவனக இலக் 
கியத்னதயும் குறிப்பிடும்”5 என்று ெ.கவ. 
சுப்பிரமணியன் குறிப்பிடுகிறார். இதனை 
யன்றி, தன்னுைர்ச்சிப்  ாைல்கள், இனறசநறி 
 ாைல்கனள, தாம் கலந்து  ாடிய இலக்கிய 
வனககள் என்றும், காப்பியம், நாைகம் 
ஆகியவற்னற பிறர் அனு வம்  ற்றிய 
இலக்கிய வனககள் என்றும், நாைகத் 
தன்னுைர்ச்சிப்  ாைல்கனள இரண்டும் 
கலந்தனவ என்றும் வனகப் டுத்துகின்றைர். 
சிற்றிலக்கியம் எனும் சொல்லாட்சியும் 
 ாைற்ச ாருண்னமகளின் அனமப்பும் 
சிற்றிலக்கியம் என் து சதாைக்க காலத்தில் 
பிர ந்தம் என்று அனழக்கப் ட்ைது. 
பிர ந்தம் என் தற்கு நன்கு கட்ைப் ட்ைது 
எைப் ச ாருள். இதனை தா.ஈசுவரபிள்னள, 
பிர ந்தம் என்ற சொல் சிற்றிலக்கியம் 
என் னத மட்டும் குறிப்பிைானமனய 
உைர்ந்து சிற்றிலக்கியத்னதச் சுட்ைச் 
சிறுபிர ந்தம் அல்லது சில்லனறப் பிர ந்தம் 
என்ற சொல்லாட்சினயப்  யன் டுத்தத் 
சதாைங்கிைர்”6 என்று குறிப்பிடுகிறார். இதன் 
விளக்கமாக ந.வீ.செயராமன் “தமிழில் 
எட்டுத்சதானக,  த்துப் ாட்டு, காப்பியங்கள், 
 க்தி நூற்கள் ஆகியை இலக்கியம் என்னும் 
சொல்லால் குறிப்பிைப் ட்ைனமயால் 
அந்தாதி, ெதகம், பிள்னளத்தமிழ்,  ரணி 
க ான்ற இலக்கியங்கள் எழுந்த காலத்தில் 
அனவகனளக் குறிக்கப் பிர ந்தம் என்ற 
சொல்  யன் டுத்தப் ட்ைது என்றும், 
பிர ந்தம் என்ற சொல் இலக்கியம் 
என் னதக் குறிக்கும் என்ற ச ாருளு 
ைர்ச்சியின் வினளவாக அந்தாதி 
முதலியவற்னறச் சிறு பிர ந்தங்கள் அல்லது 
சில்லனறப் பிர ந்தங்கள் எை அனை 
சகாடுத்து வழங்கும் வழக்காறு ஏற் ட்ைது 
என்றும், தனித்தமிழாட்சி வளர்ச்சியுற்ற 
காலத்தில் சிறு பிர ந்தங்கள் என்ற 
சொல்லால் குறிப்பிைப்ச றும் அந்தாதி 

முதலியவற்னறச் சிற்றிலக்கியம் என்று கூறும் 
வழக்கு ஏற் ட்ைது”7 என்று குறிப்பிடுகிறார்.  
பிர ந்தம் என்னும் சிற்றிலக்கியத்னதத் 
சதாண்ணூற்றாறு வனகப் ட்ை நூல். 
இலக்கியத்தின் ஒரு  குதியாை ஒரு 
துனறனய மட்டும்  ாடு னவ. அறம், 
ச ாருள், இன் ம், வீடு ஆகிய உறுதிப் 
ச ாருட்கனளக் சகாண்டுள்ள க ரிலக் 
கியத்திலிருந்து கவறு ட்டு அதன் ஒரு 
கூறினை மட்டும் கருப்ச ாருளாகக் 
சகாண்டுள்ளது. சதய்வங்கள், மன்ைன், 
வள்ளல், தனலவன் ஆகிகயார;களின் 
மீதுள்ள அருள் குறித்தும் ச ாருள் குறித்தும் 
சகானை குறித்தும்  ாடியனவ. அதன், 
 ாடுச ாருள் அகமாககவா அல்லது 
புறமாககவா அல்லது அகப்புறமாககவா 
இருக்கலாம். இதனை, ஆசிரியம் சதாைங்கி 
கலிசவண் ா ஈறாக சதாைர்ந்தும் கலந்துமாை 
யாப் னமப்பில்  ாைப் ட்ைடுள்ளது. 
அதாவது, 5,8,20,40,70,400 ஆகிய 
எண்ணிக்னகயிலும் வனரயறுத்துப்  ாைப் 
 ட்டுள்ளது. இதனைத் தமிழண்ைல், 
“சநடும் ாட்டு க ால்வை. முற்ற முடிந்த ஒரு 
குறிப்பிட்ை ச ாருளின் கமலை.  லதுனற 
ொர்ந்த ச ருநூல்கள் க ாலாது ஒரு சில 
துனறகனளப்  ற்றிய செய்திகனள 
முடிக்கக்கூடியை. இனவ வட்ைாரச் ொர்பு 
மிக்கை. ெங்க காலத்துப்  ாட்டுக்கள் க ாலக் 
குறிப்பிட்ை இனறவனை, மன்ைனை, 
வள்ளனலப்  ற்றிப் புகழ்வதற்காகச் சிறப் ாக 
எடுத்துனரப் தாக எழுதப் ட்ைை”8 என்று 
விளக்கமளிக்கிறார். 
சிற்றிலக்கியங்கள் அகப்ச ாருள், புறப் 
ச ாருள், துதிப்ச ாருள் ஆகிய ச ாருள் 
களின் அடிப் னையில்  ாைப்ச ற்றுள்ளை. 
 த்து,  திகம், ெதகம்,  ஞ்ெகம் ஆகிய 
எண்ணிக்னகயில்  ாைப் ட்டுள்ளை. அந் 
தாதி, ஊர்சவண் ா, ஊரின்னினெ, ஊர் 
கநரினெ ஆகிய யாப் னமவிலும், ஆசிரியம் 
முதல் கலிசவண் ா ஈறாகவும் இவற்றின் 
கலப் ாகவும்  ாைப்ச ற்றுள்ளை. தூது, 
உலா, பிள்னளத்தமிழ் ஆகியை ச ாருள் 
அடிப் னையில்  ாைப்ச ற்றுள்ளை. ஊெல், 
அம்மானை, சிற்றில், சிறுகதர், கழங்கு 
க ான்றை வினளயாட்டு அடிப் னையில் 
 ாைப் ட்டுள்ளை.  ள்ளு, குறவஞ்சி, குறம் 
க ான்றை நாட்டுப்புறத் தன்னமயில் 
 ாைப் ட்ைனவ. அல்லி, அரொணி மானல 
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க ான்றை கனதப் ாைல் அனமப்பில் 
உள்ளை. புகழ்ச்சி மானல, தாரனக மானல 
க ான்றை ச ண்கனள முன்னிறுத்தியனவ. 
சதம்மாங்கு, கும்மி, சிந்து, கீர்த்தனை 
க ான்றை இனெயின் தன்னமயில் 
 ாைப் ட்ைனவ.  ள்ளு, குறவஞ்சி க ான்றை 
இனெகயாடு நாைகத் தன்னமயும் ச ற்றனவ. 
மீைாட்சியம்னம பிள்னளத்தமிழ் க ான்றை 
 க்தி அடிப் னையில்  ாைப் ட்டுள்ளை. 
சநஞ்சு விடு தூது,  னழயது விடு தூது, 
செருப்பு விடு தூது க ான்ற தூது 
இலக்கியங்கள் தத்துவ அனமப்பில் உள்ளை. 
ஓைப் ாட்டு, வண்டிக்காரன்  ாட்டு 
க ான்றனவ சதாழில் அடிப் னையில் 
அனமந்தனவ.   
சிற்றிலக்கியங்களின் கதாற்றச் சூழல்  
சிற்றிலக்கியங்கள் கதான்றுவதற்குப்  ல்கவறு 
காலத்தின் அரசியல், ச ாருளாதார, ெமூக, 
ெமயக் காரணிகனளச் சுட்ைலாம். இலக்கை, 
இலக்கிய மூலங்கனள அடியாகக் சகாண்டும், 
அரசியல், ெமூக மாற்றங்கள் காரைமாகவும் 
சிற்றிலக்கிய வனககள் கதான்றலாயிை. 
உதாரைமாக, அரெனைப்  ாடும் 
நினலயிலிருந்து மாற்றம் ச ற்று, 
இனறவனைப்  ாடும் நினல ஏற் ட்ைதும், 
துயிசலனை நினல என்ற இலக்கிய 
வனகயிலிருந்து  ள்ளிசயழுச்சி என்ற 
இலக்கிய வனக கதான்றியதாகக் கூறலாம். 
 ரணி இலக்கியங்கள், மரபு வழியாக வந்த 
இலக்கியங்கனள இனைத்துப் புதிய 
இலக்கியம்  னைக்கும் ஆவலில் கதான்றி 
யது எைலாம். பின்பு ெங்கப்ச ாருள் 
இலக்கியங்கனளத் தனித்தனியாக  னைக்கும் 
சிந்தனையில் சநஞ்சுவிடு தூது, கவனில் 
மானல, ககானவ, எண் செய்யுள் க ான்றை 
கதான்றியதாகத் சதரிகிறது. பிள்னளத்தமிழ், 
உலா, கலம் கம், அந்தாதி க ான்றை ெமய 
உைர்னவ சவளிப் டுத்துவதற்காகத் 
கதான்றிய சிற்றிலக்கியங்கள் எைத் 
சதரிகிறது. தல இனறவனைப் புகழும் 
கநாக்கில் தலபுராைம், தலக்ககானவ 
க ான்றை  ாைப் ட்டுள்ளதாகத் சதரிகிறது.  
இலக்கியத்தின் உள்ளைக்கத்தினைக் சகாண்டு 
சிற்றிலக்கியங்கள் கதான்றியை. புறப்க ார், 
அகப்க ாராக மாற்றம் சகாண்ை நினலயின் 
சவளிப் ாடுதான் இரணியவனதப்  ரணி. 
உலா மைல் என் து  ாட்டுனைத் 
தனலவனின் இயற்ச யருக்கு ஏற் ப் 

 ாடுவது வளமைல் இலக்கிய  ண் ாகும். ஓர் 
இலக்கிய வனகக்குப் க ாட்டியாக இன்கைார் 
இலக்கிய வனக கதான்றியனதக் குறிப் 
பிைலாம். அத்தனகய வடிவில் நாமமானல 
கதான்றியது. இது ஆைவனரப் புகழ்ந்து 
 ாடும் மரபில் கதான்றியது. இதன் 
எதிரினையாக புகழ்ச்சி மானல கதான்றியது. 
இது ச ண்டினரப் புகழ்ந்து  ாடுதலாகத் 
கதான்றியது எை அறியமுடிகிறது. மரபு 
வழிப் ட்ை உறுப்புக்கனளயும் நாட்டுப்புற 
உறுப்புக்கனளயும்  ல்கவறு  ாவிைங் 
கனளயும் கலந்து  ாடும் புலனம 
வினளயாட்டின் வினளவாகத் கதான்றிய 
இலக்கியம் கலம் கமாகும். மைக்கு, திரிபு, 
யமகம் முதலிய சொல்லணிகனள 
அனமத்துப்  ாடும் புலனம வினளயாட்டின் 
அடிப் னையில் கதான்றியது வருக்கக் 
ககானவ என் து குறிப்பிைத்தக்கது. 
வாழ்க்னகயின் அன்றாை நிகழ்ச்சிகனளப் 
 ள்ளு, குறவஞ்சி இலக்கியங்கள்  திவு 
செய்கின்றை.  
ஊெல், கழங்கு, அம்மானை க ான்றை 
மகளிர் வினளயாட்டினைப்  ாடுகின்றை. 
ெதகம்,  ல்லாண்டு, குறத்திப் ாட்டு 
ஆகியனவ ெமுதாயத்தில் காைப் டும் 
வழக்கங்கனள அடிப் னையாகக் சகாண்டு 
இலக்கியம்  னைக்கப் ட்டுள்ளை. அட்ை 
மங்கலம், நவமணி மானல, தாரனக மானல 
ஆகியனவ குறிப்பிட்ை எண்ணிக்னகயில் 
 ாைப் ட்ைனவயாக அனமகின்றை. இரட்னை 
மணிமானல, இனை மணிமானல, நான்மணி 
மானல ஆகியனவ கவறு கவறு  ாக்கனள 
இனைத்துப்  ாடு னவயாக அனமவ 
ைாகின்றை.  ன்மணி மானல  ல்கவறு 
யாப்புக்கனள  யன் டுத்தும் புலனமயில் 
 ாைப் ட்டுள்ளது. நூற்றந்தாதி ஒகர 
யாப்ன ப்  யன் டுத்தி நூறு  ாைல்களில் 
 ாைப் ட்டுள்ளை. தொங்கம், தொங்கத்தயல் 
ஆகியனவ ஒகர ச ாருண்னமனய 
யாப்பிைால் கவறு டுத்திப்  ாடும் தன்னம 
சகாண்ைனவ. இனவ ஒகர ச ாருண்னமயில் 
 ல்கவறு ட்ை இலக்கிய வனககனளக் 
சகாண்ைனவ. அலங்காரப்  ஞ்ெகம் 
 ல்கவறு  ாவனககனள அனமத்துப் 
 ாைப் ட்ைது. நாற் து, இரு து,  த்து 
க ான்றனவ குறிப்பிட்ை எண்ணிக்னகயில் 
 ாைப் ட்ைனவ. சிற்றிலக்கிங்கள்  ல்கவறு 
சூழல்களில், ச ாருளனமப்பில், 
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யாப் னமப்பில்  ாைப் ட்ைனவ என் து 
புலைாகிறது.  
இலக்கை இலக்கியங்களில் சிற்றிலக்கிய 
வனகக்காை குறிப்புக்கள் 
இலக்கியங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாகத் 
கதான்றியனவ. ஒன்றிலிருந்து கவசறான்றாக 
மாறியனவ. சவவ்கவறு வடிவங்கனளப் 
ச ற்றனவ என் தாை சகாள்னககனள 
முன்னிறுத்தியனவ. தமிழ் இலக்கியங்கள் 
கதாற்றம் ச ற்ற காலம் இன்ைசதன்று 
வனரயறுத்துச் சொல்லமுடியாத க ாதிலும், 
 ண்னைய இலக்கியங்களாக இன்றளவும் 
அனையாளம் காைப் ட்ைனவ ெங்க 
இலக்கியங்ககள. முதுநானர, முதுகுருகு, 
 ரி ாைல், களரியாவினர, அகத்தியம், 
மாபுராைம், பூதபுராைம், ச ருங்கலி, 
சவண்ைாழி, அகவல், குருகு, வியாழமானல 
ஆகியனவ ெங்க இலக்கியத்திற்கு முந்னதய 
நூல்களாக அறியப் ட்ை க ாதிலும் அனவ 
முழுவதுமாக கினைத்தில. சதால்காப்பியத் 
திற்கு முந்னதய  ழனமயாை இலக்கை 
நூல்கள் உண்சைன்று சதால்காப்பியத் 
திகலகய குறிப்புக்கள் இருந்தக ாதிலும் 
அவற்னற அறிதற்கியலவில்னல. ஆனகயால் 
இன்றளவும் நமக்குக் கினைக்கப் ச ற்ற 
இலக்கிய, இலக்கைங்களில் சதான்னம 
யாைது சதால்காப்பியமும், ெங்க இலக்கிய 
முமாகும். எட்டுத்சதானக,  த்துப் ாட்டு 
மாகிய  திசைட்டு நூல்கள் ெங்க 
இலக்கியங்கள். பிற்காலத்தில் கதான்றிய 
சிற்றிலக்கியங்களின் கதாற்றத்தினையும், 
அனவ கதான்றியதற்காை மூலக்கூறுகள் 
சதால்காப்பியத்திலும், ெங்க இலக்கியங் 
களிலும் விரவிக் கிைக்கின்றை. சதால்காப் 
பியத்திலிருந்து கதான்றிய இலக்கிய 
வனகனமகனளக் கி.ராொ, “சதால்காப்பியர் 
காலத்திகலகய மூலக்கூறு அளவில் 
நின்றனவ. அவர் காலத்திகலகய வனகனமப் 
 ண்பினைப் ச ற்றனவ. வனககளாக 
எய்தியனவ.”9 ஆகிய மூன்று நினலகளில் 
 ாகு டுத்துகிறார். 
சதால்காப்பியர் அகமரபுகனள நாைகவழக்கு 
என்றும், களன் என்றும், முன்ைம் என்றும், 
கநாக்கு என்றும்  ாகு டுத்தியுள்ளார். இதில் 
நாைகவழக்கு என் தற்கு இளம்பூரைர், 
“நாைக வழக்காவது, சுனவ ை வருவை 
சவல்லாம் ஓரிைத்து வந்தைவாகத் 
சதாகுத்துக் கூறுதல். அஃதாவது 

செல்வத்தானும், குலத்தானும், ஒழுக்கத் 
தானும், அன்பிைாலும், ஒத்தார் இருவராய்த் 
தமரின் நீங்கித் தனியிைத்து எதிர்ப் ட்ைார் 
எைவும், அவ்வழிக் சகாடுப்க ாருமின்றி 
அடுப்க ாருமின்றி கவட்னக மிகுதியாற் 
புைர்ந்தார் எைவும், பின்னும் அவர் 
களசவாழுக்கம் நைத்தி இலக்கை வனகயான் 
வளர்ந்சதய்திைார் எைவும், பிறவும் 
இந்நிகரைவாகிச் சுனவ ை வருவை 
சவல்லாம் ஒருங்கு வந்தைவாகக் கூறுதல்”10 
என்று குறிப்பிடுகிறார். அகத்தினையில் 
நிகழும் அகமாந்தர்களின் செயல்கனள 
உள்ளத்தின் கவட்னக என்று குறிப்பிடுகிறார். 
கமலும், அதனை, களசவாழுக்கம் நிகழ்த்தும் 
வாழ்வில் இலக்கை வனக என்று 
குறிப்பிடுவது கருதத்தக்கது. இதனை, 
வனகனம கநாக்கில் கதான்றும் சிந்தனை 
என்கற கருதமுடிகிறது.  
ச ாருட்கூறுகளின் கருத்தியலுக்குக் களன் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. களனைத் 
சதால்காப்பியர், 

“ஒருசநறிப்  ட்ைாங் ககாரியல் முடியுங் 
கரும நிகழ்ச்சி யிைசமை சமாழி ”11 

என்று குறிப்பிடுகிறார். இதற்குப் க ராசிரியர், 
“ஒரு சநறிப் டுத்த சலன் து, ஒருவழிப் 
 லவுந் சதாகுத்தல். ஓரிய சலன் து 
அவற்றுக்சகல்லாம் இலக்கை சமான்றாதல்: 
அஃதாவது காட்சியும் ஐயமுந் துணிவும் 
புைர்ச்சியும் நயப்பும் பிரிவச்ெமும் 
வன்புனறயுசமன்று இன்கைா ரன்ை எல்லாம் 
ஒருசநறிப் ட்டு இயற்னகப் புைர்ச்சி 
சயன்னும் ஓரிலக்கைத் தான் முடியும்”12 
என்று தம் உனரயில் குறிப்பிடுகிறார். இதில் 
காட்சி, ஐயம், துணிபு, புைர்ச்சி, நயப்பு, 
பிரிவச்ெம், வன்புனற ஆகிய களன்கள் 
இயற்னகப் புைர்ச்சி சதாைங்கிய களவின் 
செல்சநறிகள் அனைத்தும் உள்ளைக்கியதாக 
க ராசிரியர் விளக்கத்திலிருந்து சதளிகிறது. 
இதனை இனறயைார் களவியல் உனர 
முன்னுற உைர்தல், குனறயுற உைர்தல், 
தனலவன் தனலவியும் உள்வழி வரவுைர்தல் 
ஆகிய மூன்று நினலகளில் இயற்னகப் 
புைர்ச்சியின் க ாது கதாழியின் 
உைர்ச்சியாகக் குறிப்பிைப் டுகிறது. இக் 
கருத்தினை உைர்த்தும்  ாைல் வருமாறு; 

“முன்னுற உைர்தல் குனறயுற உைர்தல் 
இருவரும் உள்வழி அவன்வர வுைர்தசலன்று  
அம்மூன் சறன்  கதாழிக் குைர்ச்சி”13 
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தினை, துனற அனமப்பில்  ாைப் ட்ை 
அகத்தினை இலக்கியங்கள் புதிய ச ாருண் 
னமயில் சிற்றிலக்கியத்தில்  ாைப் ட்டுள்ளை. 
சதால்காப்பியத்தில் அகத்தினைப்  ாைல் 
களுக்கு அகத்தினையியல், களவியல், 
கற்பியல், ச ாருளியல், உவமவியல், சமய்ப் 
 ாட்டியல் ஆகிய  குதிகளில் இலக்கைம் 
வகுக்கப் ட்டுள்ளது. புறத்தினைப்  ாைல் 
களுக்குப் புறத்தினையியலில் இலக்கைம் 
வகுக்கப் ட்டுள்ளது. செய்யுளியல், மரபியல் 
ஆகியனவ  ாைல்களின் அனமப்ன ப்  ற்றி 
குறிப்பிடுகிறது. அகத்தினைப்  ாைல்களில் 
உள்ள தினை, துனற  குப்பு குறிப்பிைத் 
தக்கது. துனறகனள முதன்னமயாகக் சகாண்டு 
ககானவ இலக்கியங்கள் வளர்ச்சி யுற்றை. 
ககானவ நூல்கள் நாைகப்க ாக்கில் அனமந் 
துள்ளை. துனற வனககளுக்கு ஒத்தது.  

‘கைவும் உரித்தால் அவ்விைத்தாை’14 

எைவரும் ச ாருளியல் நூற் ா  ாங்கசைாடு 
கழறல் என்னும் அகப்ச ாருள் துனறயில் 
கதான்றியதாக அநுராக மானல என்னும் 
இலக்கிய வனக கதான்றியுள்ளனத அறிய 
முடிகிறது. ‘நன்ையம் உனரத்தல்’15 என்னும் 
களவியல் நூற் ா வரி புகழ்ச்சி மானல 
என்னும் இலக்கியம் கதான்ற வித்தாக 
அனமந்தனதக் குறிக்கிறது. ‘ச ற்றவழி 
மகிழ்ச்சி’16 என்னும் களவியல் நூற் ா 
இயற்னகப் புைர்ச்சியிலும், இைந்தனலப்  ாட்டி 
லும் தனலவன் தனலவினயப் ச றுவதும், 
தனலவி தனலவனைப் ச றுவதுமாை 
சூழனலக் குறித்தது. இது ச ருமகிழ்ச்சி 
மானல என்னும் இலக்கிய வனக 
கதாற்றத்திற்கு காரைமாக உள்ளது. 
‘கவனில்’16 (1) என்னும்  ானலத்தினையின் 
ச ரும் ச ாழுதினைக் குறிப்பிடும் சொல் 
கவனில் மானல என்னும் இலக்கியத் 
கதாற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது. ‘ஊரும் க ரும் 
விைவுதல் உண்டு’16 (2) என்னும் களவியல் 
நூற் ா எண், செய்யுளினெ, ச யரின்னினெ, 
ச யர் கநரினெ, ஊர் கநரினெ, ஊர் 
இன்னினெ என்னும் இலக்கியங்கள் 
கதாற்றத்திற்கு வழி வகுத்தை.  
‘கைவும் உரித்தால் அவ்விைத்தாை’17 என்னும் 
ச ாருளியல் நூற் ா அநுராக மானல என்ற 
இலக்கிய வனக கதான்ற வழிவகுத்திருந்த 
க ாதிலும், உலாமைல் என்னும் இலக்கிய 
வனக கதான்றவும் காரைமாகியது. ‘மைல்மா 
கூறும் இைனுமா ருண்கை’18 எைவரும் 

களவியல் நூற் ாவும் உலாமைல் இலக் 
கியத்திற்கும், வரிமைல் என்னும் இலக்கிய 
வனக கதான்றுவதற்கும் காரைமாக 
இருந்ைனதக் காைமுடிகிறது.  
தனலவியின் விழிகள் க சும் சமாழியின் 
சிறப்பு, சகாங்னககளின் சிறப்ன  உைர்த்தும் 
விதமாக நயைப் த்து,  கயாதரப்  த்து 
கதான்றியுள்ளதாக அறியமுடிகிறது. இதற்குச், 
‘சிறந்துழி ஐயம் சிறந்தது என் ’19 என்னும் 
களவியல் நூற் ா வித்தாக அனமகிறதாகக் 
கருதமுடிகிறது.  

“கிழகவான் அறியா அறிவிைள் இவசளை  
னமயறு சிறப்பின் உயர்ந்கதார்  ாங்கின்  
ஐயக் கிளவி அறிதலும் உரித்கத”20 

என்னும் களவியல் நூற் ா தனலவன் 
தனலவியின் பிரிவுக்காலத்தில் ஏற் ட்ை 
ஆற்றானமயால்  ெனல மிகுந்ை தனலவியின் 
துன் த்னத அறிய, செவிலித்தாய் கட்டு 
னவத்தும், கழங்கு னவத்தும் காண் ாள் 
என்ற செய்தியின் மூலமாக குறத்திப் ாட்டு 
என்னும் இலக்கிய வனக கதாற்றம் 
ச ற்றதாக அறியமுடிகிறது. இவ்வாறாக 
அகப்ச ாருள் இலக்கைங்கள் கலம் கம், 
 ன்மணி மானல, நாம மானல ஆகிய 
இலக்கிய வனககள் வளர்ந்துள்ளனதக் 
காைமுடிகிறது.  
சதால்காப்பியம் புறத்தினையியலில் வரும் 
தினை, துனற அனமப்புக்கள் பிற்காலத்தில் 
தனித்த இலக்கிய வடிவங்களாக மாறியுள் 
ளனதச் சிற்றிலக்கியங்களின்வழி அனை 
யாளம் காைமுடிகிறது.  ாைாண் தினையில் 
வரும் ‘குழவி மருங்கினும் கிழவ தாகும்’21 
என்ற துனறயும், வானகத்தினையில் வரும், 
‘களவழி கதகரார் கதாற்றிய சவன்றி (மறக் 
களவழி’21(1) என்னும் துனறயும், காஞ்சித் 
தினையில் வரும், ‘முதுசமாழிக் காஞ்சி, 
ச ாருண்சமாழிக் காஞ்சி’ 21(2) ஆகிய 
துனறகளும், ‘ஊசராடு கதாற்றமும் 
உரித்சதை சமாழி ’22 என்னும் துனறயும், 
‘துயிசலனை நினல’23 என்னும் துனறயும், 
ஆற்றுப் னை23 (1) அறத்சதாடு நிற்றல்24 ஆகிய 
துனறகளும் சிற்றிலக்கியங்களின் கதாற்றத் 
திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் இலக்கிய மாற்றத் 
திற்கும் வழிவகுக்கும் மூலக்கூறுகளாகின்றை 
எைத் சதரிகின்றது.   
ெங்க இலக்கியங்களில் சிற்றிலக்கியக் கூறுகள்  
எட்டுத்சதானக நூல்களில் அகத்தினை 
நூல்களாை கலித்சதானக, குறுந்சதானக, 
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ஐங்குறுநூறு, அகநானூறு, நற்றினை 
ஆகியவற்றின்வழிச் சிற்றிலக்கியங்கள் 
முகிழ்த்துள்ளை. குறிஞ்சி, முல்னல, மருதம், 
சநய்தல்,  ானல ஆகிய தினைகளில் 
முதற்ச ாருள், கருப்ச ாருள், உரிப்ச ாருள் 
தன்னமகளில் சிற்றிலக்கியக் கூறுகள் மிகுதி 
யாகும். அத்தனகய சிற்றிலக்கியங்கனளத் 
சதானகவழி, இலக்கியங்கள், கனதவழி 
இலக்கியங்கள் என்று  ாகு டுத்தலாம். 
 த்துப் ாட்டில் திருமுருகாற்றுப் னை, 
ச ாருநராற்றுப் னை, சிறு ாைாற்றுப் னை, 
ச ரும் ாைாற்றுப் னை, மனலப் டுகைாம் 
என்னும் கூத்தராற்றுப் னை ஆகிய 
ஆற்றுப் னை நூல்களிலும், மதுனரக் காஞ்சி 
ஆகிய புறப்ச ாருள் நூல்களிலும், முல்னலப் 
 ாட்டு, குறிஞ்சிப்  ாட்டு,  ட்டிைப்  ானல, 
சநடுநல் வானை ஆகிய அகப்ச ாருண்னம 
இலக்கியங்களிலும் சிற்றிலக்கியக் கூறுகள் 
விரவிக் காைப் டுகின்றை.   
 த்துப் ாட்டு நூல்களில்  ாதாதிககெம், 
ககொதி ாதம்  ற்றிய சிந்தனைக் கூறுகளும், 
ஐங்குறுநூற்றில் அனமந்த சதாண்டிப்  த்தில் 
அந்தாதி இலக்கியக் கூறுகளும், அகநானூறு, 
நற்றினை, குறுந்சதானக, ஐங்குறுநூறு 
கலித்சதானக ஆகிய நூல்களில் தூது 
இலக்கியக் கூறுகளும், குறத்தி, குறி  ார்த்துக் 
கூறுவதாக குறவஞ்சி இலக்கியப் 
ச ாருண்னமயும் அனமந்துள்ளனதக் 
காைமுடிகிறது. ஆற்றுப் னைப்  ாைல்களில் 
இயன்சமாழி வாழ்த்து, புறநினல வாழ்த்து, 
வாயுனற வாழ்த்து, செவியறிவுறூஉ, 
னகயறுநினல ஆகிய வஞ்சிப் ா கூறுகளும் 
காைமுடிகின்றை.  
ெங்கப்  ாைல்கள் மிகுதியாைது நாைகத் 
தன்னமயிலாைது என்று னகலாெ தி, 
கார்த்திககசு சிவத்தம்பி, சத.ச ா.மீைாட்சி 
சுந்தரம், வ.சு .மாணிக்கம் உள்ளிட்ை 
 ல்கவறு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிறுவியுள் 
ளைர். அகப்ச ாருள் இலக்கியங்களில் 
தினை, துனற  குப்பு, கூற்று க ான்றனவ 
நாைகத் தன்னமக்கு வழிவகுக்கின்றன. 
தனலவன், தனலவி, கதாழி, செவிலி, 
நற்றாய், கண்கைார் ஆகிகயார்களின் கூற்றும் 
உனரயாைல் நயமும் நாைகத்திற்கு வித்தாக 
அனமகின்றை. நாைகப் ாங்கும் மிகுதியாக 
உள்ளனதக் காைமுடிகிறது. இதனைத் 
சதாைர்ந்து பிற்காலத்தில் கதான்றிய சிற்றிலக் 
கியங்களும் நாைகத்தன்னம சகாண்ைகதாடு, 

ஒரு சதாைர்ச்சினய னமயமாகக் சகாண்டு 
உனரயாைல் தன்னமயில் அனமந்துள்ளனதக் 
காைமுடிகிறது.  
பிள்னளத்தமிழ் இலக்கியத்தில்  ாட்டுனைத் 
தனலவனின் புகனழப்  ாடுவதற்காக மகளிர் 
 லர் குழுமி ஆடிப்  ாடி ஊஞ்ெலில் ஏறி 
வினளயாடுகின்றைர். அம்மானைக் காய் 
கனள னவத்து மூவர் மூவராகப் 
 ாடுகின்றைர். ஆடுகின்றைர். வட்ைமாக 
நின்று கும்மியாட்ைம் ஆடிப்  ாடுகின்றைர். 
 ந்னத அடித்துப் ாடி வினளயாகின்றைர். 
எழுவர் அல்லது ஒன் தின்மராகக் கூடி 
னகனயப் பினைத்துக் குரனவயாடி 
மகிழ்கின்றைர். வள்னளப் ாட்டு  ாடுகின் 
றைர். இத்தனகய வினளயாட்டுக்கனளயும் 
செயல்கனளயும் சகாண்டு ஒவ்சவாரு 
வினளயாட்டிற்கும் தக்கவாறு தனித்த 
சிற்றிலக்கியங்கள் கதான்றியுள்ளை.  
அதாவது ஊெல், அம்மானை, கும்மி, ஒயில் 
கும்மி,  ந்தடிப் ாட்டு, குரனவப் ாட்டு, 
வள்னளப் ாட்டு க ான்றனவ சிற்றிலக்கிய 
வனககளில் கதான்றி ஒரு தனித்த கூறாக 
உருவாகியுள்ளை. உலா வந்த தனலவனைக் 
கண்டு காதலுற்ற தனலவி, தனலவனை 
மீண்டும் காைாமல் காதல் கநாயால் வருந்தி 
தைது ஆற்றானமனயப் புலப் டுத்த 
உயர்தினை மனிதர்களிைத்தும், அஃறினைப் 
ச ாருள்களிைத்தும் கூறிப் புலம்புவதும், 
அப்ச ாருட்கனளப்  ாட்டுனைத் தனலவனி 
ைத்துத் தூது விடுப் துமாக அனமவனதத் 
தூது இலக்கியங்கள் எைலாகிறது.  
உலா வந்த தனலவனிைத்தில் காதல் 
சகாண்ை தனலவி, தன் காதலால் 
ஆற்றானமத் துயரில் வருந்துகிறாள். 
மனலவளம் மிக்க குறிஞ்சி நிலத்தினைச் 
கெர்ந்த குறப்ச ண், அவனளக் கண்டு 
வினரந்து தனலவனைச் கெருவாள் என்று 
குறி கூறுகிறாள். தனலவியின் ஆற்றானம 
மிகுதினயக் கண்டு குறி கூறும் குறப்ச ண் 
தன்னமகனளயும் குறத்தியின் தன்னம 
கனளயும் எடுத்துக் கூறும் இலக்கிய வனக 
குறிவஞ்சி எை அனழக்கலாயிற்று. தனலவன் 
தனலவினயக் கண்டு அவளிைம் ஐம்புல 
இன் ங்கனள அனையுமாறு கைவு 
காண்கிறான். பின்பு இதனைத் தன் 
 ாங்கனிைம் கூறுகிறான். மகிழ்கிறான். தன் 
தனலவினயக் காண் து, கைவில் அவளிைம் 
இன் ம் துய்ப் து க ான்றனவகனளப் 
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 ாங்கனிைம் கூறி மகிழ்வதுமாை 
செயல்கனள இலக்கியத் தன்னமயாகப் 
ச றும் இலக்கிய வனக அநுராக மானல 
எைப் டுகிறது. கைவில் இன் ம் சகாண்ை 
ச ண்னைக் காமம் மிகுதியால் மைமுடிக்க 
விரும்பிய தனலவன் அவளுக்காக 
மைகலறுகிறான். இதனை உலாமைல் என்னும் 
இலக்கிய வனகயில் காைமுடிகிறது. 
இவ்வாறாக சிற்றிலக்கியங்கள் உலாவி 
லிருந்து, குறவஞ்சி, அநுராக மானல என்று 
தைக்குள்களகய  ல்வனக இலக்கியங்கனள 
உள்ளைக்கியும், கவறு ட்டு புதிய வனகனமத் 
கதாற்றத்னதயும் சகாண்டுள்ளனதக் காை 
முடிகிறது.  
சிற்றிலக்கியங்களிலிருந்து கிளர்ந்சதழுந்த 
சிற்றிலக்கியங்கள் 
சதய்வத்தன்னம மிக்க திருக்ககாயில்கனளக் 
களமாகக் சகாண்டு ககாயில்களில் 
வீற்றிருக்கும் அருட்கைவுளர்கனளகய  ாடு 
ச ாருளாகக் சகாண்டு எழுந்த சிற்றிலக்கியங் 
ககள மிகுதியாைது. இத்சதய்வங்களில் 
ச ரும் ாண்னமயாைது மக்களின் நனை 
முனறகயாடு கூடிய மனித வரலாற்னறக் 
சகாண்ை கருத்துருக்கனளகய  ாைல்களாகக் 
சகாண்ைை. ஒட்ைக்கூத்தர், உமா தி சிவாச் 
ொரியார், குமரகுரு ரர், தாயுமாைவர், 
 ட்டிைத்தடிகள், சொக்கநாதர்,  கழிக்கூத்தர், 
மீைாட்சி சுந்தரம்பிள்னள, பவள்னளவாரைர் 
க ான்ற புலவர்கள் சிற்றிலக்கிங்களில் 
நுட் மும், இலக்கிய நயமும் ச ாருந்தப் 
 ாடியுள்ளைர்.  
சிற்றிலக்கியங்கள்  ண்னைய இலக்கியங்களி 
லிருந்து கிளர்ந்து எழுந்தனவ என்று 
அறியப் ட்ை க ாதிலும் சிற்றிலக்கியங் 
களிலிருந்து கிளர்ந்சதழுந்த சிற்றிலக் 
கியங்கள் மிகுதியாக உள்ளை. சிற்றிலக் 
கியங்கள் என் கத ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக 
உதித்சதழுவது என் து ச ாதுப் ண் ாகிறது. 
அம்மானை என்னும் வினளயாட்டு 
வனகனய அம்மானை என்றும் சிற்றிலக் 
கியங்களில் குறிப்பிடுவதும் உண்டு. “மகளிர் 
மூவர் கூடியிருந்து ஆடுவதாக வரும் 
ச ாருண்னம இச்சிற்றிலக்கியத்திற்கு உரியது. 
கலம் கம் என்னும்  ச ாருளுறுப்புக்களுள் 
ஒன்றாக அம்மானையும் அனமந்துள்ளது. 
கமலும் ச ண் மக்கனளத் ைனலவியாக 
னவத்துப்  ாைப்ச றும் ச ண் ாற் பிள்னளத் 
தமிழில் இறுதியில் அனமயும் மூன்று 

 ருவங்களில் ஒன்றாக அம்மனைப் 
 ருவமும் கெர்த்துக் கூறப் ட்டுள்ளது. 
கமலும் உலா இலக்கியங்களில் தனலவன் 
உலா வருமுன்ைர் எழு ருவப் ச ண்டிரும் 
வினளயாடும் வினளயாைல் வனககளில் 
ஒன்றாகவும் அம்மானை வினளயாைலும் 
குறிப்பிைப் ட்டுள்ளது.”25 என்று ந.வீ. 
செயராமன் குறிப்பிடுகிறார். 
ஊெல் என்ற வினளயாட்டும் மகளிர் ஆடும் 
வினளயாட்டுக்களுள் குறிப்பிைத்தக்கது. 
கலம் ம், பிள்னளத்தமிழ், உலா ஆகிய 
இலக்கியங்களில் ஊெல் என்னும் வினள 
யாட்டு முக்கியத்துவம் ச றுகிறது. ஊெல், 
அம்மானை, கும்மி,  ந்தடிப்  ாட்டு, 
குரனவப்  ாட்டு, வள்னளப் ாட்டு முதலாை 
வினளயாட்டுக்கள் உலா இலக்கியத்திலும் 
மற்னறய சிற்றிலக்கியங்களிலும் குறிப்பிைத் 
தக்கது. இத்தனகய இலக்கிய வனககனள 
வனகப்பிரிவு என்று அைக்கலாம். இலக்கிய 
வனககளின் கதாற்றத்திற்கு இலக்கிய 
வனககளின் கூறுகள் சில வழிவகுக்கின்றை. 
ஓர் இலக்கிய வனகயின் கூறுகள் சிலவற்றில் 
புதிய வளர்ச்சி எய்துவதும், பிறிசதாரு 
இலக்கிய வனககளின் கூறுகள் கதான்றியும் 
இனைந்தும் மற்சறாரு கூறுகளுள் உருவா 
வதும் இயல் ாகிறது. இதனை, வனகப் 
பிரிவு, வனக இனைவு என்று  குப் ர்.26 
“ககானவ இலக்கியத்திலிருந்து  ாைப்ச றும் 
நானூறு துனறகளிலிருந்து ஒருதுனற மட்டும் 
பிரிந்து ‘ஒருதுனறக் ககானவ’ என்னும் கினள 
வனகயாக வளர்வதும், தூது இலக்கிய 
வனகயினின்று ‘விறலிவிடு தூது’ எனும் 
இலக்கிய வனக கினளப் தும் வனகப் 
பிரிவுக்குச் ொன்றுகளாகும். வனக இனைவு 
வனகக்குக் குழமகன் எனும் இலக்கிய 
வனகனயச் ொன்று காட்ைலாம்.  ாட்டுனைத் 
தனலவனைப் பிள்னளப் ருவத்தாைாக 
எண்ணி உருவகித்துப்  ாடுதல் பிள்னளத் 
தமிழ் எனும் இலக்கிய வனகயாகும்”27 என்று 
இலக்கிய வனக இனைவு  ற்றி கி.ராொ 
குறிப்பிடுவது கருதத்தக்கது. வீதியில் உலா 
வரும் தனலமகனைக் குழவிப்  ருவ 
முனையைாக அனமத்துப்  ாடும் இலக்கிய 
வனக குழமகன் என்று குறிப்பிைப் டும். 
குழவினயப்  ாட்டுனைத் ைனலவைாகக் 
சகாண்டு  ாைப் ட்ை குழமகன் இலக்கியம் 
பிள்னளத்தமினழயும் தூதினையும் ஒத்தது. 
பிள்னளத் தமிழில் ஒரு  ருவமாகவும் 
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குழமகன் உள்ளது. இவ்வாறு சிற்றிலக் 
கியங்கள் சவவ்கவறு இலக்கியங்களிலிருந்து 
முகிழ்த்ததாகவும், சிற்றிலக்கியத்திற்குள்கள 
உருவாை சிற்றிலக்கியங்களாகவும் அனை 
யாளம் காைப் டுகின்றை.  
முடிவுனர 
சிற்றிலக்கியங்கள் ெங்க காலத்திலிருந்கத 
கதாற்றம் ச ற்றதவ.  ல்கவறு இலக்கிய 
வனககனளயும் மூலக்கூறுகனளயும் உள்ளைக் 
கியதவ. இலக்கியப்  ண்புகளில் க ரிலக் 
கியங்களுக்கு நிகராைதவ. ெமயங்களின் 
அனமப்ன யும்  ண்ன யும் உள்ளைக் 
கியதவ. இதவ அரசியல், ச ாருளாதாரம், 
ெமூகம் ஆகிய  ல்கவறு கூறுகளில் 
 ாைப்ச ற்று இலக்கிய நயம் ச றுகின்றன 
என்று அறிய முடிகிறது. சிற்றிலக்கியங்களின் 
கதாற்றம் என் து ெங்ககாலம் முதற்சகாண்டு 
இருந்தக ாதிலும் அது தற்காலத்திலும் அகத 
இலக்கியக் கூறுகனளயும் தன்னமகனளயும் 
ச ற்றுப் புதிதாகத் கதான்றிய வண்ைம் 
உள்ளை என் தையும் அறிய முடிகிறது. 
இத்தனகய வளர்ச்சிப்க ாக்குகள் குறித்து 
விரிவாை ஆய்வு நிகழ்த்தப் ை கவண்டிய 
கைதவ உள்ளது. 
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சதால்லியல் ந ாக்கில் பண்ரைத் 
தமிழர்களின் அணிகலன்கள் 

Tolliyal nōkkil paṇṭait tamiḻarkaḷiṉ aṇikalaṉkaḷ 

 ா.அருண்ராஜ் | P.Arunraj5 

  

Abstract: The many research in various 
dimensions of history of early Tamils have 
been undertaken in full swing for more than 
two hundred years. Sangam literature acted 
as a only Primary Sources before the Past 
Century without proper filed visits and 
Archaeological excavations. They were 
considered to be much of exaggerations 
and also heroic poetries. Ancient Tamils 
various ornaments, 
such as the 
forehead ornaments, 
neck wear 
ornaments, rings 
from the evidences 
of Archaeological 
excavations in 
Tamilnadu and from the Sangam 
Literatures had been discussed elaborately 
in this article. The ornaments mentioned in 
Sangam literature and with the so far 
excavations in Tamilnadu with 
archaeological evidences were expressed in 
this article. 

Keywords:   Sangam Literature; 
Archaeology; Early  Tamils; Ornaments; 
Exploration; Excavation; Conch; Shells; 
Gold; Copper; Terracotta; Carnelian; 
Quartz;     ண்னைத் தமிழர், 
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 ண்னைத் தமிழர்களின் வரலாறு சதாைர் 
 ாை ஆய்வுகள்  ல   ரிமாைங்களில்  
கைந்த இருநூறு  ஆண்டுகளுக்கும் கமலாக 
சவளிவந்த வண்ைம்  உள்ளை.  சென்ற 

நூறாண்டுக்கு முன்ைர் தமிழ 
கத்தில் ச ரிய களஆய்கவா, 
சதால்லியல் அகழாய்கவா 
இல்லாமல் ெங்க இலக்கி 
யங்கனள முதன்னமச் ொன்று 
களாகக்  சகாண்டு ஆய்வு 
செய்துவந்த நினலயில், ெங்கப் 
 ாைல்கள் உைர்ச்சிக் குவியல் 

களாகவும், வீரநினலக் கனதப் ாைல் 
களாகவும் க ெப் ட்டு வந்தை. 1876ஆம் 
ஆண்டு திருசநல்கவலி மாவட்ைத்தில் உள்ள 
ஆதிச்ெநல்லூரில் ொகர் என் ார் 
அகழ்வாய்னவ கமற்சகாண்ைார். அவனரத் 
சதாைர்ந்து 1903இல் எம்.கலானிசு லாபி 
அகழாய்வு செய்தார். 1899-1906இல் 
அசலக்ஸாண்ைர் ரீ ஒரு விரிவாை 
அகழாய்னவ கமற்சகாண்ைதன் மூலம் 
இலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் செய்திகள், 
 ண்னைத் தமிழரின் நாகரீகங்கள் 
ஆகியவற்னறத் சதால்லியல் ொன்றுகளுைன் 
நிரூபிக்க முடிந்தை. அதன் பின்ைர்த் 
தமிழகத்தில் அரிக்ககமடு, காகவரிப் 
பூம் ட்டிைம், அழகன்குளம், சகாற்னக, 
சகாடுமைல், கரூர், ச ாருந்தல், கீழடி  
மற்றும் ககரளத்தில்  ட்ைைம் க ான்ற  
இைங்களில் நனைச ற்ற சதால்லியல் 
அகழாய்வுகள் குறிப்பிைத்தக்கனவயாகும்.  
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இக்கட்டுனர இதுவனர தமிழகத்தில் 
நனைச ற்ற அகழாய்னவயும் ெங்க  
இலக்கியம் குறிப்பிடும்  ண்னைத் 
தமிழர்களின் அணிகலன்னளயும் ஒப்பிட்டுத் 
சதால்லியல் ொன்றுகளின் அடிப் னையில் 
விளக்க  முற் டுகிறது. 
மனிதன்  உறுப்புகளில்  முக்கியப்  ங்கு 
வகிப் து சநற்றி.  ெங்க இலக்கியங்கள் 
சநற்றினய நுதல் என்று  திவு செய்கிறது. 
ெங்ககால மகளிர் சநற்றியில் அணியக்கூடிய 
அணிகலன்கனள நுதலணி என்று 
அனழத்தைர். இவ்வணினய சநற்றிச்சுட்டி6 
(An ornament of the forehead) என்று 
அனழப் தும் வழக்கம்.  சநற்றிப் ட்ைம், 
திலகம் ஆகிய நுதலணிகனளப்  ச ண்கள் 
அணிந்துள்ளைர். இதனை திருமுருகாற்றுப் 
 னை 
‘திலகம் னதஇய கதங்கமழ் திருநுதல்’ (முரு.24) 
எைப் ச ான்ைால் செய்யப் ட்ை 
அணிகலன்கனளச் சூரர மகளிர்  லரும் 
ஒன்றுகூடி அணிந்து நின்றதனைக் கூறுகிறது. 
கலித்சதானக (92:35-36, 97:11) நுதலணி 
 ற்றிக் குறிப்பிடுகிறது.  ஆதிச்ெநல்லூரில் 
அசலக்ஸாண்ைர் ரீ  ஆய்வு செய்தக ாது 
இரு த்துமூன்று ச ான்சநற்றிப்  ட்ைங் 
கனளக் கண்ைறிந்தார். ச ரும் ான்னம 
யாைனவ முட்னை வடிவத்தில் சிறுசிறு 
புள்ளிகனளக் சகாண்டு காைப் ட்ைை.  
சநற்றிப்  ட்ைங்கள் இரண்டு கிராம் முதல் 
நாற் த்து ஏழு கிராம் எனை சகாண்ைதாகக் 
காைப் ட்ைை. 

காதணிகனளத் சதாைக்க காலத்தில் பூ, 
ஓனலகளில்  யன் டுத்திைர். பிற்காலத்தில் 
ச ான், செம்பு, சவள்ளி, ெங்கு, மணிகள் 
க ான்றவற்றில்  யன் டுத்தலாயிைர். ெங்க 
மகளிர் காதணியாகப் ச ாலங்குனழ, 
ஒண்குனழ, கங்குனழ, சிறுகுனழ, மகரக் 
குனழ, சகாடுங்குனழ, கதாடு ஆகியவற்னற 
அணிந்தைர் ( தி.86:11, ச ரு.161,312, 
மது.709). ச ண்கள் காதில் பூங்குனழ, 
ச ாலங்குனழ, சிறுகுனழ, ஒண்குனழ ஆகிய 
அணிகள் அணிந்துள்ளைர். மதுனரக் 
காஞ்சியில் மதுனர நகரச் செல்வ மகளிர் 
                                                           
6.Tamil Lexicon, Vol.IV, p.2321 
7 IAR.1987-1988, p.103, 1988-1989, p.80. 
8 IAR.2006-2007, p.120. 

ஒண்குனழனயயும், கதாட்னையும்,  ாண்டி 
மாகதவி மகரமீன் வடிவுனைய மகரக்குனழ 
அணிந்தனதயும் விவரிக்கிறது. தமிழகத்தில்  
காதணிகள்  ற்றி அகழாய்வுச் ொன்றுகள் 
1950க்குப் பிறகு நான்கு இைங்களில் 
கினைத்ததற்காை குறிப்புகள்  உள்ளை. 1987-
1988, 1988-1989 ஆகிய ஆண்டுகளில் 
கைலூர் மாவட்ைத்தில் குடிக்காட்டில் 
அகழாய்வில் தலா ஒரு காதணியும்,7 2006-
2007 ஆண்டில் விழுப்புரம் மாவட்ைத்தில் 
கமலச்சித்தாம்பூர் எனும் ஊரில் நனைச ற்ற 
அகழாய்வில் ஒரு காதணியும்,8 2010-2011 
ஆண்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்ைத்தில் 
ஆர் ாக்கம் அகழாய்வில் ஒரு காதணியும் 
கினைத்துள்ளை.9  இதுவனர தமிழகத்தில் 
நனைச ற்ற அகழாய்வுகளில் ச ான், செம்பு, 
சுடுமண், ெங்கு, சிப்பி ஆகிய ச ாருட்களில் 
கினைத்துள்ளை என் தும் கநாக்கத்தக்க 
தாகும். 

ெங்ககால மக்கள் னககளில் அணிகள் 
அணியும்  ழக்கத்தினைக் சகாண்ைவர்கள் 
ஆவர். சதாடி, வனள, கைகம், னகவந்தி 
ஆகிய ச யர்களில் னகயணிகள்  ற்றிக் 
குறிப்பிடுகின்றை.10 அணிகள் ெங்கு, முத்து, 
 வளம், ச ான், இரத்திைங்கள் ஆகிய 
வற்றால் வனளயல்கள் செய்ப் ட்ைை. 
 ண்னைய இந்தியாவில் சிந்துசவளி மக்கள் 
ெங்கிைாலாை வனளயல்கள், ெரமணிகள், 
சதாங்கணிகள் ஆகியவற்னறப்  யன் டுத் 
திைர் என் தற்கு ஹரப் ா, சமாகஞ்ெதாகரா 
ஆகிய இைங்களில் நிகழ்த்தப்ச ற்ற அகழாய் 
வுகளில் சதால்ச ாருள்கள் கினைத்துள் 
ளனதச் ொன்றாகக் சகாள்ளப் டுகிறது.  
மகளிர் அணிந்த வனளயல்களில் எல்வனள, 
எரிவனள, இலங்குவனள, வரிவனள, செறி 
வனள, நினரவனள, சில்வனள, ஆய்வனள, 
வரிவனள எைப்  ல வனககள் 
காைப் டுகின்றை.11 ெங்க இலக்கியங்களில் 
னகயணிகளில் வனளயல்ககள முக்கிய இைம் 
ச றுகின்றை. ெங்கப் ாைல்கள் வனளயல்கள் 
 ற்றியும், ெங்க காலத்திய மகளிர் வனளயல் 
அணியும் விதம்  ற்றியும், அறுக்கப் ட்ை 

9 IAR.2010-2011, p.90. 
10 க.திலகவதி, ெங்ககால மகளிர் வாழ்வியல்,  .352 
11 ந.அதியமான், ெங்கு,  .68  
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ெங்கு வனளயல் கண்க ால் உள்ளனதயும் 
உவனமயாகக் கூறுவதன் மூலம் அறிய 
முடிகின்றது. அக்குறிப்புகள் வருமாறு: 
புறம்.24:9, 53:3, 60:5, 64:2, 90:1, 103:4, 
135:4, 140:3, 237:11, 253:5, 254:4, 344:2,  
 தி.23:23, 27:7, 29:2, 40:21, 57:6, 78:3, 
ச ரு.304, மது.316, மனல.46,519.  

ெங்க இலக்கியப் புறப் ாைல்கள் வனள 
யலணி  ற்றிய குறிப்புகனளத் தருகின்றை. 
ெங்க இலக்கியத்தில் புறப் ாைல்கனள விை 
அகப் ாைல்களில் அதிக அளவில் வனளயல் 
 ற்றிய குறிப்புகள்  ல இைங்களில் 
க ெப் டுகின்றை.  இவற்றில் குறிப்பிடும் 
வரிவனள என் து வனளயல்களில் உள்ள 
கவனலப் ாடுகனளக் சகாண்ை வனளயல் 
ஆகும்.  

ெங்க காலத்தில் கவளாளப்  ார்ப் ான்12 
என்க ார் ெங்கறுக்கும் சதாழிலில்  
ஈடு ட்ைைர் என் னத அகநானூறு (24:1) 
காட்டுகிறது. இவர்கள் யாகம் செய்யாத 
ஊர்ப் ார்ப் ான் எை அனழக்கப் 
 ட்டுள்ளைர். “கவளாண்  ார்ப் ான் கூரிய 
வாள் அரத்திைால் அறுத்சதடுத்த வனளயல் 
க ாக மீதி ெங்கின் தனலனயப் க ான்று 
அரும்புகள் முன் னியின் கனை நாளில் 
மலர்ந்தை”  என் திலிருந்து இவ்வனகப் 
 ார்ப் ான் என்க ார் ெங்கறுக்கும் சதாழில் 
ஈடு ட்ைைர் எைத் சதரியவருகிறது. ெங்கு 
வனளயல் செய்கவானர ‘ககாடு க ால் 
கனையிைர்’ எைக் குறிப்பிடுகிறது 
மதுனரக்காஞ்சி(மது.511). ெங்க 
இலக்கியத்தில் ெங்கு ‘ககாடு’ என்கற 
குறிப்பிைப் டுகிறது.  

 தி.46:11-13, 50:22-26, மது.401,511, 
அகம்.23:6, 162:1-3, குறு.11:1,2, 31:4-6, 
356:1,2, 365:1,2, நற்.159:3,4, 172:7-8, 
203:2-5, 372:5-6, ஐங்.191:1, 192:1, 194:1,2, 
196:1  ஆகிய  திவுகளில் ெங்கு  ற்றிய 
குறிப்புகள் காைப் டுகின்றை. வலம்புரி 

                                                           
12Tamil Lexicon, Vol.VI., P.3843 
13வி.கைகென , 1800 ஆண்டுகட்கு முற் ட்ை 
தமிழகம்,  .86 
14 K.A.Nilakanda Sasthiri, Foreign Notices of South 
India, p.163 

உழுத வார்மைல்  வலம்புரிச் ெங்கினை 
ஐங்குறுநூறு (193:1) குறிப்பிடுகிறது.   
சநய்தல் நிலப்  ரதவர்கள் கைலில் முத்து, 
ெங்சகடுக்கச் செல்லும்க ாது அச்ெம் தரும் 
சுறாக்கள் வராமல் தடுப் தற்குரிய மந்திரம்   
கற்றிருந்தைர் என்று வி.கைகென  
குறிப்பிடுகிறார்.13 சவனிஸ் நாட்டுப் 
 யணியாை மார்க்ககாக ாகலா சுமார் 
ச ா.ஆ.1293ஆம் ஆண்டு சதன்னிந்தி 
யாவின் வருனகயின்   க ாது  ாண்டியர்கள் 
 ற்றியும் அவர்கள் நாட்டில் முத்சதடுக்கும் 
சதாழில்  ற்றியும் குறிப்பிடுகிறார்.  ாண்டிய 
நாட்டில் முத்சதடுக்கச் செல்லும் சதாழிலா 
ளர்கள் நீரில் மூழ்கி முத்துச் சிப்பிகனளத் 
கதடி எடுக்கின்றைர். அப்ச ாழுது 
ஆட்கனளக் சகால்லும் ச ருமீன்கள் 
கடிக்காத வண்ைம் தங்களுனைய மந்திர 
ெக்தியால் அவற்னறக் கட்டுப் டுத்தும் 
மந்திரவாதிகளுக்கு இரு தில் ஒரு  ங்கு 
சகாடுக்க கவண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்.14  

தமிழகத்தில் ெங்ககால மக்கள் ெங்கு 
 யன் டுத்தியதற்கு முன் ாககவ வை 
இந்தியாவில் சமாகஞ்ெதாகராவில் ெங்கிைா 
லாை வனளயல்கள், கமாதிரங்கள், மணிகள், 
சதாங்கணிகள், துனளயிைப் ட்ை வட்ைத் 
தகடுகள் க ான்றனவ கினைத்துள்ளை.15 
தக்காை பீைபூமிப்  குதியில்  வாழும் 
செௌராஷ்டிர மக்கள் இன்றளவும் ெங்கு 
மற்றும் சிப்பிகளில்  அலங்கார கவனலப் 
 ாடுகள் சகாண்ை அணிகலன்கனள உருவாக்கு 
கின்றைர் என்று A.L. ாஷ்யம் குறிப்பிடு 
கிறார்.16 கமாதிரங்கள் ெங்கின் சுருள் 
 குதியிலும், சுருளச்சில் துனளயிைப் ட்ை 
உருனளகள், உருனள மணிகள் ஆகியைவும் 
குழி, குமிழ் வட்ைத்தின் தகடுகள், ச ரிய 
வட்ைத்தகடுகள் ஆ ரைங்களாகப்  யன் 
 டுத்தியிருக்கலாம் என்று ந.அதியமான் 
களஆய்வுகள் கமற்சகாண்டு  திவு 
செய்துள்ளார்.17 தாழ்நினல வகுப்பிைரினைகய 
ெங்கு வனளயல், சவண்மணி, நீலமணி 
களாலாை கழுத்துமானல, முதலிய  மலிவாை 

15Rama Shankar Tripathi, History of Ancient India, 
p.19    
16A.L.Basham, The Wonder that was  India, p.19 
17ந.அதியமான், ெங்கு, .67 
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ச ாருள்கனள  அணிந்தைர் என்று வி.கைக 
ென  குறிப்பிடுகிறார்.18 இக்கருத்னத உற்று 
கநாக்கும்க ாது ச ாருளாதாரம்  குனறந் 
தவர்களிைம் இப் யன் ாடு இருந்திருக்குகம 
தவிர தாழ்நினல எைக் கருதப்ச றும் மக்கள் 
மட்டும் ெங்கு அணிகனளப்  யன் டுத்தி 
யிருந்தைர் என்று குறிப்பிை முடியாது.  

சிந்துெமசவளி, சகாடுமைல் ஆகிய 
 குதிகள்  ன்ைாட்ைளவில் வணிகம் செய்யக் 
கூடிய நகரமாகும். அப் குதியில்  ெங்கு  
வனளயல் முக்கிய  வியா ாரமாக இருந் 
திருக்கிறது என் னதயும் இங்குச்  செய்யப் 
 ட்ை அகழாய்வில் ெங்கறுக்கும்  சதாழிற் 
ொனல இருந்திருக்கிறது என் னதயும் 
அறிவதன் மூலம் அனைத்து மக்களும் ெங்கு, 
சிப்பி அணிகலன்கள் அணிந்திருக்கின்றைர் 
என் து உறுதியாகின்றது. எைகவ, தாழ்நினல 
மக்கள்தான் ெங்கு அணினயப்  யன் 
 டுத்துவர் எனும் கருத்துப் பினழ டு 
கின்றனம குறிப்பிைத்தக்கது.  

தமிழகத்தில் நனைச ற்ற அகழாய்வுகளில் 
ச ருங்கற்காலப்  ண் ாட்னைச் கெர்ந்த 
ஆதிச்ெநல்லூர் அகழாய்வில்  ெங்குப்  தக் 
கங்கள் கினைத்தை. இனவ காதணியாககவா 
கழுத்தணியாககவா இருந்திருக்கலாம். ெங்க 
காலத் துனறமுக நகரங்களாை அரிக்ககமடு, 
அழகன்குளம், சகாற்னக, மந்திரிப் ட்டிைம் 
ஆகிய இைங்களில் நனைச ற்ற அகழாய் 
விலும், வணிக நகரங்களாை ொனூர், 
உனறயூர், திருக்காம்புலியூர், அழகனர, சகாடு 
மைல் ஆகிய இைங்களில் நனைச ற்ற 
அகழாய்வுகளிலும் ெங்கு வனளயல்கள், 
மணிகள் கினைத்திருப் து குறிப்பிைத்தக்கது. 
திருக்காம்புலியூர் அகழாய்வில் கினைத்த 
ெங்கு சிவப்புநிற வண்ைம் கலந்து 
காைப் ட்டுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்ைம், 
கவம் க்ககாட்னை என்னும் இைத்தில் மிகப் 
ச ரிய ெங்குத் சதாழிற்ொனல இருந்திருந் 
தனதக் களஆய்வின் மூலம் எம்.ராகெஷ் 
மற்றும் ஆர். ாலெந்திரன் ஆகிகயார் கண்ைறிந் 
தைர்.19  

                                                           
18வி.கைகென , 1800 ஆண்டுகட்கு முற் ட்ை 
தமிழகம்,  .161   
19ந.அதியமான், ெங்கு,  .67    

இவ்வாய்வு தமிழகத்தில் நனைச ற்ற 
அகழாய்வுகளில் ச ரும் ான்னமயாை இைங் 
களில் கவனலப் ாடுகள் சகாண்ை 
வனளயல்கள் அதிக அளவில் கினைத்துள் 
ளனமனயக் குறிப்பிடுகிறது. ெங்க காலத்தில்  
மகளிர் ச ரும் ாலும் ெங்கு வனளயல் 
கனளகய  அணிந்துள்ளைர் என் தற்குத் 
தமிழகத்தில்  ல்கவறு இைங்களில் 
நனைப்ச ற்ற அகழாய்வுகள் சவளிப் டுத்து 
கின்றை (அட்ைவனை, காண்க : 1). 

அழகுக்காக மகளிரும், ஆைவரும் 
விரலணினய  அணிந்துள்ளைர். விரல்களில் 
அணிகள் அணிவது  ண்னைக் காலம் 
சதாட்டு வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. 
ெங்ககாலத்தில் விரலணிகள், கமானெ, 
செங்ககழ் விளக்கம், கமாதிரம், விரலணி, 
ஆழி என்னும் ச யர்களில் அனழக்கப் ட்டு 
வந்தை. கலித்சதானக (84:23)  கமாதிரம் 
எைவும், நற்றினை (188:3-4) கமானெ 
என்றும், சநடுநல்வானை (143-144) 
செங்ககழ் விளக்கம் எைவும் விரலணி  ற்றிக் 
குறிப்பிடுகின்றை.  ாண்டியன் சநடுஞ் 
செழியன் கதவி முைக்சகன்ைம் கமாதிரத் 
னதயும், அவள் கைவன் ச ான்ைால் 
செய்யப் ட்டுப் ச ாலிவுமிக்க மணிகள் 
 திக்கப்ச ற்ற கமாதிரத்னதயும் அணிந்திருந் 
தனமனய மதுனரக்காஞ்சியில் காைமுடி 
கிறது (மது.719-720). தமிழகத்தில் 
நனைச ற்ற அகழாய்வுகளில் வரலாற்றுக்கு 
முற் ட்ை காலத்திலிருந்து  ல்கவறு 
இைங்களில் கமாதிரங்கள் கினைத்துள்ளை. 
அவற்றில் முத்தினர கமாதிரங்களில் குதினர, 
கெவல், மீன், ச ருக்கற் குறியீடு, ஸ்வஸ்திக் 
ஆகியனவயும் காைப் டுகின்றை. இலச் 
சினை ச ாறித்த மிதுைம், ொரட்டு, 
கராமானியக் கைவுள், கராமானியப் ச ண், 
சிங்கம், சிங்க மனிதன், மகரமீன்,  குதினர, 
கெவல் க ான்ற உருவங்கள் ச ாறித்த 
கமாதிரங்கள் கரூர் அருகக அமராவதி 
ஆற்றுப்  ள்ளத்தாக்குகளில் அதிக அளவில்  
கமாதிரங்கள் கண்சைடுக்கப் ட்டுள்ளை.20 
தமிழ் பிராமி எழுத்துப் ச ாறிப்புள்ள 

 
20 ஆறுமுக சீதாராமன், ெங்கர ராமன், தமிழக 
முத்தினரகள் கமாதிரங்கள்,  .159-168   
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கமாதிரங்கள், தமிழகத்தில் கினைத்திருக் 
கின்றை. ச ருங்கற்காலம் சதாைங்கி 
கமாதிரம் அணியும்  ழக்கம் இன்றுவனரயில் 
தமிழகத்தில் மரபுத் சதாைர்ச்சியாககவ 
இருந்து வருகிறது (அட்ைவனை காண்க : 
2). 

ெங்ககால மக்கள் மணிகனள அணிகலைாக 
அணிந்துள்ளைர்.  லவனகப் ச ாருள் 
களிலும்,   ல வண்ைங்களிலும் மணிகள்  
அணிந்திருக்கின்றைர். மணிகளில் னவரம், 
முத்து, மரகதம், மாணிக்கம், நீலம், 
புட் ராகம், னவடூரியம், ககாகமதகம், 
 வளம் எை ஒன் து வனகயாை மணிகள் 
இருந்திருக்கின்றை.21 இவற்றுள் னவரம், 
முத்து, மரகதம், மாணிக்கம் ஆகிய நான்கும்  
தனலமணிகளாகவும், நீலம், புட் ராகம், 
னவடூரியம் என்ற மூன்றும் இனை 
மணிகளாகவும்,  வளம், ககாகமதகம் 
என்னும் இரண்டும் கனைமணிகளாகவும் 
இருந்தை என்று சொல்லப் டுகிறது.  அரென், 
அரசியர், செல்வர் ஆகிகயார்  மணிகனள  
அணிந்தைர். இவர்கனளத் தவிர புலவர், 
 ாைர், கூத்தர், விறலியர்  என்க ாரும், 
சவற்றிப் ச ற்ற வீரர்களும்  அரெர் 
களினைகய  ரிசு ச ற்று மணிகனள 
அணிந்தைர். மணி என்னும் சொல் ெங்க 
இலக்கியங்களில் மானலயாகக் ககார்த்து 
அணிந்து சகாள்ளும் அணிகள் என்ற 
நினலயிகலகய ச ாருள் சகாள்ளப் டுகிறது.  

மணி என்ற சொல் இயற்னகயாகக் 
கினைக்கும் கற்கனளகய குறிக்கிறது. ெங்க 
இலக்கியங்களில் மணினயக் குறிக்க  ளிங்கு 
(புறம்.137:11, மனல.250, அகம்.56:2, 167:1, 
368:10, நற்.92:6, 112:6, கலி.33:3, 35:5), 
மாணிக்கம் (புறம்.172:7, முல்.63, மது.438, 
குறி.13,  ட்.187, மனல.516, கலி.135:18, 
 ரி.21:57),  வளம் (குறு.198:4, அகம்.5:25, 
16:3,66:14, கலி.79:8, 81:1, 103:59), கருனம 
நிற மணி (புறம்.340:1), கமாதிரம் 
 திக்கப்ச ற்ற மணி (அகம்.386:13), முத்து 
(நற்றி.208:2,  ரி.1:16, 9:10) ஆகிய 
சொற்கள்  யன் டுத்தப்ச ற்றுள்ளை. தமிழ 

                                                           
21 Tamil Lexicon,Vol.V., p.3040 
22கா.இராென்,சதால்லியல் கநாக்கில் ெங்ககாலம், 
 .119    

கத்தில் ச ருங்கற்காலப்  ண் ாட்டிலும் ெங்க 
காலத்திலும்   ல்கவறு  வனகயாை மணிகள் 
 யன் டுத்தப் ட்டுள்ளை என் னதத் 
தமிழகத்தில் நனைச ற்ற அகழாய்வுகள் 
சமய்ப்பிக்கின்றை.  

ெங்ககாலத்தில் சிறந்து விளங்கிய சதாழில் 
களில் மணிகள் செய்யும் சதாழில்  முக்கிய 
இைம்ச றுகிறது. தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த 
அகழாய்வுகளில் ச ருங்கற்காலப்  ண் ாட்டு 
ஈமச்சின்ைங்களில்  மணிககள அதிக 
அளவில் கினைத்திருக்கின்றை. ெங்ககால 
மக்கள் மணிகள்   யன் டுத்தியிருப் னதக் 
சகாடுமைல் அகழாய்வு நன்கு புலப் 
 டுத்தும். ெங்காலத்தில் அரிதாை மணிகள் 
வை இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்தைர் 
எை கா.இராென் குறிப்பிடுகிறார்.  சகாடு 
மைல் அகழாய்வில் கினைத்த சூது வள 
மணிகள், அககட், னவடூரியம் ஆகிய 
மணிகள் வை நாட்டில் மட்டும் வினள னவ 
என்ற கருத்னத முன்னவக்கிறார்.22 ெங்க 
இலக்கியங்களில் காைலாகும் மணி, காசு, 
காைம் என்ற சொல்லாட்சினய  உற்று 
கநாக்குவது அவசியம் என்கிறார் 
கா.இராென். காசு என் தற்கு  இனறயைார் 
களவியல் உனர மணி என்று குறிப்பிடுகிறது. 
Gem Crystal Bead - மணி23 எைவும், காைம் 
என் தற்குப் ச ாற்காசு - An ancient gold 
coin24 எைவும் தமிழக மக்கள் னகயாண் 
டுள்ளைர் என் து புலைாகிறது. 

ெங்ககாலத் தமிழகத்தில் மணிகள் செய்யும் 
சதாழிலுக்குப் ச யர் க ாை ஊர்கள் 
இருந்திருப் னதயும், சகாடுமைம் என்னும் 
ஊனர மணி அணி செய்யும் சதாழிலுக்குப் 
புகழ்ச ற்று விளங்கியனதப்  திற்றுப் த்துக் 
காட்டுகிறது ( தி.67:1-4, 74:5-6). 
சகாடுமைம் என்ற சகாடுமைல் மணிகள் 
செய்யச் ெங்ககாலத்தில் சிறந்த ஊராக 
இருந்திருக்கின்றது. ெங்ககால மக்கள் 
மணிகள்  யன் டுத்திய விதத்தினை  ெங்க 
இலக்கியங்கள்  ல்கவறு இைங்களில்  திவு 
செய்கின்றை. ச ான், மணி, முத்து  வளம்  
ஆகியவற்னறக் சகாண்டு வினலமதிப்புனைய 

23Tamil Lexicon, Vol.II., p.846 
24Ibid, Vol.II., p.859   
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ஆ ரைங்கனளச் செய்தைர் என் தனைப் 
புறநானூற்றுப்  ாைல் ொன்றுகளுைன் 
சதளிவுப் டுத்துகிறது (புறம்.218:1-5).  நீண்ை 
நாக்கினை உனைய மணி நடுயாமத்தில் 
ஒலிக்கப் ட்ை செய்தியினைக் குறிப்பிடுவதன் 
மூலம் அறியமுடிகிறது (முல்.50). தமிழ 
கத்தில் ெங்ககால இைங்களாை சகாடுமைல், 
சகாற்னக, மாங்குளம், தாண்டிக்குடி, அரிக்க 
கமடு ஆகிய  குதிகளில் நனைச ற்ற  
அகழாய்வில் கினைத்த  சூது வள மணிகள், 
அககட் க ான்ற மணிகள் கினைத்திருப் து 
குறிப்பிைத்தக்கது.  

அணிகலன்களில்  முத்து முக்கியப்  ங்கு 
வகிக்கின்றது.  சநய்தல் நிலத்தில் வாழ்ந்த  
 ரதவர்கள் மீன்பிடித் சதாழிகலாடு முத்து, 
ெங்சகடுக்கும் சதாழினலயும் செய்து 
வந்தைர். ெங்ககாலத்தில் மன்ைார் வனள 
குைாவில் எடுக்கப்ச ற்ற முத்துக்கள் வை 
இந்தியா மற்றும் கிகரக்க, கராமானிய 
நாடுகளில் புகழ்ச ற்று விளங்கிை. 
தமிழகத்தில் முத்துப் ற்றி முதன்முதலில்  
சமகஸ்தனீஸ் தன்னுனைய  யைக்குறிப்பில் 
குறிப்பிடுகிறார்.25 வைசமாழி நூலாை 
அர்த்தொஸ்திரம்,  ாலிசமாழியில் எழுதப் 
 ட்ை இலங்னக நூலாை மகாவம்ெம் ஆகிய 
நூல்களில் முத்துக்கள்  ற்றிப் 
க ெப் டுகின்றை. ச ரிப்ளூஸ், ஸ்ட்ராக ா, 
பிளினி, தாலமி ஆகிகயாரின் குறிப்புகளில் 
மன்ைார் வனளகுைாப்  குதிகளில் வினளந்த 
முத்துகள்  ற்றிப் குறிப்பிைப் ட்டுள்ளை.26 
ெங்க இலக்கியத்தில் முத்துக்குளிக்கும் 
சதாழில்கள்  ற்றிப் க ெப் ட்டுள்ளது.  ெங்க 
காலத்தில் முத்துக்குப் ச யர்க ாை 
துனறமுகமாகக் சகாற்னக விளங்கியது. 
கைலில் முத்துக்கள் அதிகமாக இருப் தால் 
அனலகள் அவற்னற அள்ளிக் கனரயில் 
வீசுவனதயும்; கைற்கனர சவண்மைற் 
 ரப்பில் அம்முத்துக்கள் ஒளி வீசியனதயும் 
ஐங்குறுநூறு (185:1-2, 105:1-2) மூலம் 
அறியமுடிகிறது. ஆழ்கைலில் கினைக்கும் 
முத்துக்கனளக் சகாண்டு வந்து  ரதவர்கள் 

                                                           
25K.A.Nilakanta Sastri, Foreign Notices of South 
India, p.41  
26N.Athiyaman, Pearl and Chank Diving of South 
Indian Coast, pp.24-25   

 ங்கிட்டுக் சகாண்ைனத அகநானூறு 
(அகம்.280:11-14) குறிப்பிடுகிறது.  ாண்டிய 
நாட்டுக் சகாற்னகத் துனறமுகத்தில் 
முத்துக்குளித்தல்  ணியில் ஈடு ட்டிருந் 
தனதக் கலித்சதானக (131:22), சிறு ா 
ைாற்றுப் னை (56-58) க ான்ற இலக்கி 
யங்கள் குறிப்பிடுகின்றை. சவளிநாட்ைவர் 
குறிப்பு, இலக்கியங்களில் காைலாகும் 
செய்திகள் தவிரக் கல்சவட்டுக்களிலும் 
முத்துக் குறித்த செய்திகள் 
இைம்ச றுகின்றை. 

ச ா.ஆ.மு.2ஆம் நூற்றாண்னைச் கெர்ந்த  
மாங்குளம் தமிழி(பிராமி) கல்சவட்டில் 
‘கணிஇ நதஸிரிய் குவ[ை] … சவள் அனறய் 
நிகமது காவிதிஇய் காழிதிக அந்னத 
அஸுதன் பிை உ சகாடுபிகதான்’ என்று 
முத்து வணிகம் செய்கவார்  ற்றிக் குறிப்பு 
உள்ளது. இக்கல்சவட்டில் ‘காழ்’ என் னத 
முத்து என்றும் ‘அதிக’ என் னத அதிகாரி 
என்றும், சவள்ளனரனயச் ொர்ந்த 
வணிகைாை முத்துக்குளித்தலின் கண்காணிப் 
 ாளனைக் குறிப் தாக ஐராவதம் 
மகாகதவன் குறிப்பிடுகிறார்.27 ெங்க 
இலக்கியத்தில் முத்துக்குளித்தல்  ற்றிய 
செய்திகள் குனறந்த அளகவ காைப் 
 டுகின்றை. இருப்பினும் ெங்ககாலத்தில் 
 ாண்டிய நாட்டுத் துனறமுகமாை சகாற்னக 
யிலிருந்து சவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாை 
முத்துப்  ற்றி சவளிநாட்ைவர் குறிப்புகளி 
லிருந்து அறியமுடிகின்றது. 

 ண்னைய காலத்தில், ச ான் என் து 
ஐம்ச ான்னைக் குறித்தது. தற்காலத்தில் 
ச ான் என் து தங்கத்னத மட்டுகம 
குறிக்கிறது. ச ான்சதாழிலில் ஈடு ட்ைவர்கள் 
ச ாற்சகால்லர் எை அனழக்க ட்ைைர். 
இலக்கியங்களில் ச ான்கவனல   ற்றியும், 
ச ாற்சகால்லர்  ற்றியும்  க ெப் டுகிறது. 
ச ான் நான்கு வனகப் டும். ொதரூ ம், 
கிளிச்சினற, ஆைகம், ொம்பூநதம் ஆகியனவ 
யாகும்.28 இந்நான்கில் ொதரூ ம் சதய்வத் 
தன்னம சகாண்ைது, சிவச ருமானிைமிருந்து 

27Iravatham Mahadevan, Early Tamil Epigraphy, 
p.122    
28த.ொமிநாதன், ெங்க காலத் சதாழில் நுட் ம்,  .105 
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ச றப் ட்ைது என் ர். புறநானூற்றில் 
காட்டிலிருந்து ச றப் ட்ை ச ான்  ற்றிப் 
க ெப் ட்டுள்ளது (புறம்.377:16-17). சிவந்த 
நிறமுனைய கிளிச்சினற என்ற ச ான்னிைால் 
இயற்றிய  ானவனய மதுனரக்காஞ்சி 
குறிப்பிடுகிறது (மது.410). திருமுருகாற்றுப் 
 னையில்  ெம்பு என்ற நதிக்கனரயின் 
இருமருங்கிலும் நாவல் மரங்கள் இருப் தால் 
அதன் கனிகள் நீரில் விழுந்தது. அனவ 
ச ான் ஆதலின் ொம்பூதநம் என்ற ச யர் 
ச ற்றனதச் சுட்டுகிறது (முரு.18). 
ச ான்ைால் செய்யப் ட்ை கலத்தில் கள் 
உண்ைப் ட்ை செய்தினய அறியமுடிகிறது 
(ச ாரு.84-88).  ாண்டியன் சநடுஞ்செழியன் 
ச ான்ைால் செய்த மானலனய அணிந்திருந் 
தான் என்ற செய்தினய அறியமுடிகிறது 
(ச ாரு.156-157).  தன்னிைம் வந்தவர் 
களுக்குப் ச ான்ைாற் செய்த தாமனரப் 
பூனவச் சூட்டிய,  ல அணிகலன்கனள 
கவந்தன் வழங்கிய செய்தியினை மதுனரக் 
காஞ்சியின் மூலம் அறியலாம் (மது.103-104). 
 ண்னைத் தமிழர் ச ான்  ற்றி அறிந்து 
இருந்ததும் அவர்கள் ச ான்னின் நிறத்னத 
மகளிரின் நிறத்துக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறிய 
னதயும் அறியமுடிகின்றது (மது.410). 
 ண்னைக் காலத்தில் பூ கவனலப் ாைனமந்த 
ஆனைகனளப் ச ான்னிட்ை உனை வாசளாடு 
கெர்த்துக் கட்டி இருந்தைர் (மது.433-434). 

ஒலிக்கக்கூடிய மணிகனளக் சகாண்டு 
ச ான்ைால் செய்யப் ட்ை காற்சிலம்பு  ற்றிய 
செய்தியினையும், ச ான்னை சநருப்பிலிைப் 
 ட்டுப்  ல அணிகலன்கள் செய்தைர் என்ற 
குறிப்ன யும் காைலாம் (மது.443-445). 
ச ான்னைச் சுட்டுப்  ல அணிகலன்கள் 
செய்வதும் இத்தனகய ச ான்ைால் ஆை 
ஆ ரைங்கள் செய் வர்கனளப்  ண்னைக் 
காலத்தில் தட்ைார்கள் என்றும் அனழத்தைர்.  
ச ான்னின் தரத்னத மதிப்பிடுதலும் 
 ண்னைக் காலத்திலிருந்துள்ளது என்  
னதயும் இவர்கனளப் ச ான் வாணிகசரன்று 
அனழக்கப் ட்ைனதயும் மது.512-513 எனும் 
இப் ாைல் வாயிலாக அறியலாம். 
ச ான்ைால் செய்யப் ட்ை சதாடியினையும், 
பூணினையும் மகளிர் அணிந்திருந்தைர் 
என்ற செய்தினய அறியலாம் (மது.579). 
திருமால் ச ான்ைால் செய்த மானலயினை 

அணிந்த செய்தியினைக்  காை இயலுகிறது 
(மது.590-591). 

ச ான்ைாற் செய்த சதாடியினை அணிந்து 
புதல்வர்கள் வினளயாடிைர் ( ட்.295). 
 ரிசிலர்க்குப் ச ான்ைால் செய்த தாமனர 
மலனரயும், விறலியர்களுக்குப்  ல்கவறு 
அணிகலன்கனளயும் சகாடுத்தைர் (மனல. 
569-570). புதல்வர்கள் காலில் ச ான் 
அணிந்திருந்தைர் ( ட்.24). இரும்பு 
மட்டுமல்லாது ச ான்ைால் ஆை  ல  
ச ாருள்கனளயும் செய்திருந்தைர்.  ண்னைக் 
காலத்தில் ச ான்கம்பி செய்தனத 
உவனமவழி அறியலாம் (சிறு.34). ச ாற்கம்பி 
யாைது முறுக்கைங்கியது க ான்ற நரம்பின் 
ஓனெ என்று ச ாற்கம்பியின்  யன் ாடு 
 ண்னைகயாரிைத்தில் இருந்தனதச் சிறு ா 
ைாற்றுப் னைவழிக் காைலாம். ச ான் 
அணிகலன் சகாண்டு குதினரகனள 
அழகு டுத்திய  செய்தினயக் காட்டுகிறது  
(மனல.574). ச ான்ைாற் செய்த தாமனர 
மலனரப்  ண்னைக்காலத்து மன்ைர்கள் 
கனலவாைர்க்குப்  ரிொக அளித்தல் மரபு 
(மனல.568-570, புறம்.11:17-18, 29:1-5, 
 தி.88, ச ாரு.159-162, ச ரு.485-486). 
ச ான்ைால் தாமனரமலர் சூடியனமயும் 
ச ான்ைாலாை ச ாருள்கள் செய்து 
 யன் டுத்தியனதயும் அறிய முடிகின்றது. 

ெங்ககாலத்தில்  ச ான்சதாழினலப் க ான்று 
செம்புத் சதாழிலும் சிறப்புற்று இருந்தது. 
ெங்க இலக்கியங்களில் செம்புத் சதாழில்  
செய்கவானர ‘செம்பு  செய்யும் கம்மியர்’  
என்று  குறிப்பிைப் டுகிறது. ெங்க 
இலக்கியங்களில் ஒக்கும் மதினலயுனைய 
செம்மல் மூதூர் (புறம்.37:11),  செம் ாற் 
புனைந்து  செய்தாசலாத்த சநடிய மதினல 
யுனைய துவரா தி (புறம்.201:9,10), 
ககாயிலிைத்துச் செம் ாற் செய்தாசலாத்த  
செவ்விய சுவர்களில் சித்திரம் எழுதப் ட்ைது 
(மது.484, 485). செம்பு நிறுக்கப் ட்ைதனை 
வாங்கிக் சகாள்கவாரும் பிறரும் மதுனர 
அங்காடியில் திரண்டு நின்றைர் (மது.514-
518) எைப் புறப் ாைல்களில்  ெங்ககாலத்தில்  
மூதூரின் மதில்கள் செம் ால் செய்யப் ட்ைது 
என்றும், செம் ாலாை சநடிய மதினல 
யுனைது என்றும், மதுனர மாநகரில் செம்பு 

http://www.inamtamil.com/
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நிறுக்கப் ட்டு மக்கள் வாங்கியனதப்  ற்றி 
அறியமுடிகிறது.  தமிழகத்தில்  நனைச ற்ற 
அகழாய்வுகளில் செம்பிலாை அணிலன்கள், 
கருவிகள்,  யன் ாட்டுப் ச ாருள்கள் 
கண்ைறியப் ட்டுள்ளை. கமலும் தமிழகத்தில் 
 ல்கவறு இைங்களில் கண்சைடுக்கப் ட்ை 
நாையங்கள் செம்பிலாைனவ என் து 
குறிப்பிைத்தக்தாகும்.  இவற்றில் முத்தினர 
நாையங்கள், ச யர் ச ாறித்த நாையங்கள்  
கினைத்துள்ளை. செம்ன  உருக்கி நாைய 
மாகவும், நாையத்தில் ச யர்கனள  
வடிக்கும் திறன் சகாண்ை செம்பு செய்யும்  
கம்மியர்கள் இருந்துள்ளைர் என் திலிருந்து 
செம்புத்சதாழில் சிறப்புற்றிருந்தனத அறிய 
முடிகிறது. 

இரும்பு, செம்பு, தங்கம் முதலியவற்னறக் 
சகாண்டு  ல நுட் மாை ச ாருள்கனளச் 
செய்து  யன் டுத்தியனம சதரியவருகிறது.  
இனவ மூலம் ெங்ககாலத் சதாழில்நுட்  
வளர்ச்சி  ண்னைத் தமிழகத்தில் நினலயாய் 
இருந்துள்ளனத அறியலாம். கமலும் ெங்க 
காலத்தில் ச ான் அதிகளவு  யன் டுத் 
தப் ட்ைது. கள் உண்ணும் கலம், மகளிர் 
அணியும் சதாடி, பூண் ஆகியை ச ான்ைால் 
செய்யப் ட்டிருந்தை. ச ான்னை இனழக 
ளாகச் செய்யும் சதாழில்நுட்  வளர்ச்சி 
னயயும் ச ற்றிருந்தைர். திருசநல்கவலி 
மாவட்ைம் ஆதிச்ெநல்லூரில் நனைச ற்ற 
அகழாய்வு ச ரும் ாலும் ச ருங்கற்காலப் 
 ண் ாட்னைச் ொர்ந்ததாக இருந்தாலும் 
ெங்ககாலத்தின் சதாைக்கக் காலமாகக் 
சகாள்வதும் ஏற்புனையதாகும். இங்குக் 
சூது வள மணிகள்,  சவண்கலத்தால் 
செய்ய ட்ை காதணி, கமாதிரம், மகுைங்கள் 
 ல விதமாை விலங்கிைங்களின் உருவங்கள் 
(கெவல் க ான்று) ஆகியை 
கினைத்திருக்கின்றை.29  

அசலக்ஸாண்ைர் ரீ  1899 முதல் 1906 
வனரயில் கமற்சகாண்ை அகழாய்வுகளில் 
இரு த்து மூன்று ச ான்ைாலாை சநற்றிப் 
 ட்ைங்கள் கினைத்திருக்கின்றை. இனவ 
                                                           
29சு.இராெகவலு, ககா.திருமூர்த்தி, தமிழக சதால்லியல் 
அகழாய்வுகள்,  .75  
30அ.இராமொமி, சதான்னமத் தமிழர் நாகரிக 
வரலாறு,  .53  

இரண்டு கிராமிலிருந்து நாற் த்து ஏழு கிராம் 
வனர இருக்கின்றை. ச ரும் ாலாை 
 ட்ைங்கள் இரு து கிராம்களுக்கு கமல் 
எனையுனையதாக  உள்ளை.  சுமார் ஓர் 
அங்குலம் உள்ள நீண்ை ெதுர வடிவிலாை 
ஆறு  ட்ைங்கள் மடித்து னவக்கப் ட்ை 
நினலயில் கண்சைடுக்கப் ட்ைை.30  

சகாடுமைல் அகழாய்வில் அதிக அளவில் 
ச ான் அணிகலன்கள் கினைத்திருக்கின்றை. 
ச ான்ைால் செய்யப் ட்ை மணிகள், வனள 
கமாதிரம், செம்பிைால் செய்து ச ான்ைால் 
முலாம் பூெப் ட்ை கமாதிரம் 
கினைத்துள்ளை.31  

கமற்குறித்த அகழாய்வுச் ொன்றுகளும், ெங்க 
இலக்கியச் ொன்றுகளும்   ண்னைத் 
தமிழர்கள்  யன் டுத்திய அணிகலன்கள் 
 ற்றி ஓரளவு இக்கட்டுனர சமய்ப்பிக்க 
முனைந்திருக்கின்றது. கமலும் இவ்வாய்வு 
இனிவரும் காலங்களில் நிகழும் சதால்லியல் 
அகழாய்வு க ான்ற ஆய்வுகளுக்கு வலுச் 
கெர்க்கும் எை நம் லாம்.  

31K.Rajan, Early Writing System - A Journey from 
Graffiti to Brahmi, p.15           
 

2019 (AUGUST) 

 திசைட்ைாம்  திப்பு ஆகஸ்ட் 2019இல் சவளிவரும். 

தங்களது ஆக்கங்கனள சூன் 20ஆம் நாளுக்குள் 

அனுப்பி னவக்கவும். ஆய்வாளர்கள் 

ஆய்வுசநறினயப் பின் ற்றி ஆய்வுக்கட்டுனரகனள 

அனுப் வும். தங்களது முகவரினயயும் 

மின்ைஞ்ெனலயும் செல்க சி எண்னையும் (புலைம்) 

குறிப்பிை மறவாதீர். ஆங்கிலத்தில் 

ஆய்வுச்சுருக்கத்னதயும் (ஒரு  த்தி அளவில்) 

இனைத்து அனுப் வும். முழுனமயாை 

ஆய்வுசநறினய அறிய நம் இனையப்  க்கத்தில் 

இருக்கும் குறிப்புகனளக் காைவும். 

http://www.inamtamil.com/
https://www.inamtamil.com/instructions-for-new-authors/
https://www.inamtamil.com/instructions-for-new-authors/
https://www.inamtamil.com/instructions-for-new-authors/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மம 2019  மலர்:5    இதழ்:17   37 

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

May 2019, Vol.5 Issue:17 www.inamtamil.com 
 

அட்ைவனை 

எண் : 1 - ெங்கு வனளயல்  

 
வ .எண்  ஊர் மாவட்ைம்  காலம்  கநாக்கீடு 

1  ல்லவன்கமடு காஞ்சிபுரம் ….. IAR.1953-1954 

2 கமாகனூர் கெலம் …. IAR.1961-1962 

3 திருக்காம்புலியூர் திருச்சிராப் ள்ளி ….. IAR.1961-1962,p.25-28 

4 காஞ்சிபுரம் செங்கல் ட்டு …. IAR.1962-1963,p.12 

5 அப்புக்கல்லு கவலூர் ச ருங்கற்காலம் IAR-1976-77,1979-80 

6 அப்புக்கல்லு  கவலூர் ெங்ககாலம் IAR.1976-77,1979-80 

7 அரிக்ககமடு  ாண்டிச்கெரி ெங்ககாலம் AI,.1946Vol.2 

8 அழகனர திருச்சி ெங்ககாலம் T.V.Mahalngam.1970 

9 அழகன்குளம் இராமநாதபுரம் ெங்ககாலம் Abdul Majeed,et.al,1992 

10 இனையர்  ானளயம் ககாயம்புத்தூர் ெங்க காலம் IAR-1989-90 

11 ஈஞ்ொர் விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

12 உனறயூர் திருச்சி ெங்ககாலம் K.V.Raman.1998 

13 ஒடுகத்தூர் கவலூர் புதியகற்காலம், ச ருங்கற்காலம் இராெகவலு, திருமூர்த்தி 1995:24 

14 கம் த்தப் ச ாருமாள்ககாயில் விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

15 கரிெல்குளம் விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

16 கரூர் கரூர் ெங்ககாலம் Abdul Majeed,et.al,1987 
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17 கல்கலரிமனல கவலூர் ச ருங்கற்காலம், புதிய கற்காலம் இராெகவலு, திருமூர்த்தி 1995:27 

18 கன்னிகெரி விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

19 காரிகெரி விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

20 குட்டூர் தருமபுரி ெங்ககாலம் IAR-1982-83 

21 குடிகாடு கைலூர் ெங்ககாலம் IAR-1987-88,1988-89 

22 சகாடுமைல் ஈகராடு  ச ருங்கற்காலம் K.Rajan,1994 

23 சகாற்னக திருசநல்கவலி ச ருங்கற்காலம் Nagasamy,1970 

24 ககாவலன் ச ாட்ைல் மதுனர ச ருங்கற்காலம் இராெகவலு, திருமூர்த்தி 1995:45 

25 ெங்கரலிங்கபுரம் விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

26 ொனூர்  செங்கல் ட்டு  ச ருங்கற்காலம் AI Vol.15 

27 சுக்கிரவார் ட்டி விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

28 செங்ககமடு கைலூர் ெங்ககாலம் இராெகவலு, திருமூர்த்தி ,199514-03-2017:134-
135 

29 செங்குன்றபுரம் விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

30 செட்டிக்குறிச்சி விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

31 டி  .கல்லுப் ட்டி  மதுனர ச ருங்கற்காலம் IAR-1976-77 
1979-80 

32 திருக்காம்புலியூர் திருச்சி ெங்ககாலம் இராெகவலு, திருமூர்த்தி, 1995.135-141 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மம 2019  மலர்:5    இதழ்:17   39 

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

May 2019, Vol.5 Issue:17 www.inamtamil.com 
 

33 திருத்தங்கள் விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

34  ாளான்குளம் விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 
ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

35 பூம்புகார் நாகப் ட்டிைம் ச ருங்கற்காலம் Soundarajan,1994 

36 ச ரும்க ார் செங்கல் ட்டு ச ருங்கற்காலம் Rea,A.1945 

37 க ரூர் ககாயம்புத்தூர் ச ருங்கற்காலம் IAR-1970-71 

38 மல்ல ாடி தருமபுரி ச ாருங்கற்காலம்  - 
39 கவம் க்ககாட்னை விருதுநகர் ெங்ககாலம் எம்.ராகெஷ், தஞ்ொவூர் 

ஆர். ாலெந்திரன், திருத்தங்கள் 

40 ஆண்டிப் ட்டி  -  - ஆண்டிப் ட்டி அகழாய்வு, 2004-2005,  .43 

41 கதரிருகவலி இராமநாதபுரம் ெங்ககாலம் Excavation of Tamil Nadu - 1999-2000, p.130 

 

எண் : 2 -  விரலணிகள்  

வ .எ
ண் 

ஊர் மாவட்
ைம் 

உகலாகம்  காலம் எனை )கிராம்(  எழுத்து, சொல் & 
முத்தினர 

கநாக்கீடு 

1 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு. 5 நூ 
(ச ருங்கற்காலம்) 

4.7 ச ருங்கற்காலக் 
குறியீடுகள் 

த.மு.கமா, 2016,  .140 

2 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 3.2 மிதுை  சிற் ம் த.மு.கமா, 2016,  .145 

3 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 3.6 மனிதன் தனலயில் 
நந்தி ாதம் 

த.மு.கமா, 2016,  .145 
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4 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 2.8 ஸ்ரீவத்ஸம் த.மு.கமா, 2016,  .145 

5 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 9.6  திசைான்று துனளகள் 
உள்ளை 

த.மு.கமா, 2016,  .146 

6 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 12.5 மூன்று துனளகள் 
உள்ளை 

த.மு.கமா, 2016,  .146 

7 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 12.9 பூ வடிவம் த.மு.கமா, 2016,  .146 

8 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 8.7  எட்டு இதழ்   பூ 
வடிவம் 

த.மு.கமா, 2016,  .146 

9 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 10.7 பினறவடிவம் த.மு.கமா, 2016,  .147 

10 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 9.1 இரண்டு அவனர 
வினத க ான்ற 
சின்ைம் 

த.மு.கமா, 2016,  .147 

11 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 7.8 இரண்டு கண்கள் வாய் 
க ான்ற குறியீடு 

த.மு.கமா, 2016,  .147 

12 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 12.6  வட்ைத்தில் நான்கு 
துனளகள் 

த.மு.கமா, 2016,  .147 

13 அமராவதி ஆறு கரூர் செம்பு ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 9.8  பூ முத்தினர த.மு.கமா, 2016,  .148 

14 அமராவதி ஆறு கரூர் சவண்கலம் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 12.9  பூ முத்தினர த.மு.கமா, 2016,  .148 

15 அமராவதி ஆறு கரூர் சவண்கலம் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 9.7 ஸ்ரீவத்ஸம் த.மு.கமா, 2016,  .148 
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16 அமராவதி ஆறு கரூர் சவண்கலம் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 11.7 பூ வடிவம் த.மு.கமா, 2016,  .149 

17 அமராவதி ஆறு கரூர் சவள்ளி ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 8.9 நான்கு தனலக் 
சகாண்ை  ாம்பு 
உருவம் 

த.மு.கமா, 2016,  .149 

18 அமராவதி ஆறு கரூர் சவள்ளி ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 12 நான்கு இதழ் 
சகாண்ை மலர் 

த.மு.கமா, 2016,  .149 

19 அமராவதி ஆறு கரூர் சவள்ளி ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 7.1 பினறவடிவம் த.மு.கமா, 2016,  .149 

20 அமராவதி ஆறு கரூர் சவண்கலம் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 11.6 பூவிதழ் த.மு.கமா, 2016,  .150 

21 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 3.72 பிராமி (ஊ ாஆன்) த.மு.கமா, 2016,  .151 

22 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 7.022 பிராமி (தியன் 
ஓதலன்) 

த.மு.கமா, 2016,  .152 

23 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 13.5 பிராமி (தியன்) த.மு.கமா, 2016,  .152 

24 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 2.2 பிராமி (மிதிரான்) த.மு.கமா, 2016,  .153 

25 அமராவதி ஆறு கரூர் சவள்ளி ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 5 பிராமி (அந்திகான்) த.மு.கமா, 2016,  .153 

26 அமராவதி ஆறு கரூர் சவள்ளி ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 2.7 பிராமி (க ர் 
அவதான்) 

த.மு.கமா, 2016,  .154 

27 அமராவதி ஆறு கரூர் சவள்ளி ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 1.3 பிராமி (சவள்ளி 
ொம் ான்) 

த.மு.கமா, 2016,  .154 
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28 அமராவதி ஆறு கரூர் சவள்ளி ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 740 மி .கி  பிராமி (தித்தன்) த.மு.கமா, 2016,  .155 

29 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 6.4 பிராமி ( ாத்தஸ) த.மு.கமா, 2016,  .155 

30 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ -  பிராமி - பிராகிருதம் 
(ஸாதன் ஸாதிகவகி) 

த.மு.கமா, 2016,  .156 

31 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 6.4 பிராகிருதம் 
(சிவதத்தஸ) 

த.மு.கமா, 2016,  .157 

32 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ.மு.முதல் நூ 9  ாலி (அ) பிராகிருதம் 
(ப்ரம்ஹஸஹஸ) 

த.மு.கமா, 2016,  .157 

33 அமராவதி ஆறு கரூர் ச ான் ச ா.ஆ. இரண்ைாம் 
நூ 

-   சதன்பிராமி 
(நல்சவனளஸ) 

த.மு.கமா, 2016,  .158 
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 கால்டுசவல்லும்  சதலுங்குசமாழிச் சாரிரயகளும் 
Caldwell and the Telugu language 

முனைவர் சி.ொவித்ரி | Dr.Ch.Savithri32 
 

Abstract: Caldwell, who is widely regarded as 
the fictional father. He first wrote "A Comparative 
Grammar of the Dravidian languages" which is 
on comparing Dravidian languages. In this book, 
Caldwell described 
the Telugu language 
and its grammatical 
features as one of 
the languages of 
Dravidian. The 
article discussing 
about the Telugu 
language caariyai as which he mentioned in his 
work.gs. 

Keywords: A Comparative Grammar of the 
Dravidian Languages, Caldwell Dravidian, 
கால்டுசவல்; ஒப்பிலக்கை நூல், ககாத்த, 
ககாண்டி, கூயி, கூர்க், ராஜ்மஹால், 
திரவிடியன். 

******* 

கால்டுசவல் திராவிை சமாழிகனள ஒப்பிட்டு 
முதன்முதலாக A COMPARATIVE GRAMMAR 
OF THE DRAVIDIAN LANGUAGES என்ற 
ஒப்பிலக்கை நூனல எழுதிைார். இந்நூலில் 
திராவிை திருந்திய சமாழிகளில் ஒன்றாை 
சதலுங்குசமாழிச் சிறப்புக்கனளயும், அதன் 
இலக்கைக் கூறுகனளயும் ொன்றுகாட்டி 
விளக்கியுள்ளார். அவற்றில் கால்டுசவல் 
குறிப்பிட்டுள்ள சதலுங்குசமாழிச் ொரினய 
கனளப்  ற்றி இக்கட்டுனர விளக்க 
முற் டுகிறது. 

ெமஸ்கிருதத்தில் உள்ள த்ராவிை, த்ரவிை என்ற 
சொற்கள் தமிழ்சமாழியினையும் தமிழர் 
கனளயும் குறிக்கின்றை.  ‘ ஞ்ெ திராவிை’ 
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என்ற சொல் தமிழ், சதலுங்கு, கன்ைைம், 
மராட்டி, குெராத்தி ஆகிய சமாழிகள் 
க சு வர்கனளக் குறிக்கின்றது.  இந்த 
திராவிை சமாழிகளுக்கு முதன் முதலில் 

ஒப்பிலக்கைத்னத வகுத்தவர் 
கால்டுசவல்லாக இருந்தாலும் 
எல்லீஸ் முன்கைாடி என் து 
குறிப்பிைத்தக்கது.  இருப்பினும் 
முழுனமயாை ஆய்னவக் 
சகாண்டு வந்ததில் ச ரும் ங்கு 
கால்டுசவல்னலச் ொரும். 

திராவிைச் சொல்லில் இருந்து வந்த 
‘திரவிடியன்’ என்ற சொல்னல இம்சமாழிக் 
குடும் த்திற்குச் சூட்டியுள்ளார் கால்டுசவல்.  
இவனரப் பின் ற்றிகய மற்ற சமாழி 
அறிஞர்களும் இச்சொல்னலப்  யன் டுத்தி 
வருகின்றைர் (பி.எஸ்.சுப்பிரமணியம், 2006, 
 . 3). 

கால்டுசவல் காலத்தில் தற்க ாது நாம் அறிந்த 
திராவிை சமாழிகள் கண்ைறியப் ைவில்னல.  
அவர் 12 சமாழிகனள மட்டுகம திராவிை 
சமாழிகளாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  அவற்றில் 
தமிழ், மனலயாளம், சதலுங்கு, கன்ைைம், 
துளு, சகாைகு சமாழிகனளத் திருந்திய 
சமாழிகளாகவும், ககாத்த, ககாண்டி, கூயி, 
கூர்க், ராஜ்மஹால் சமாழிகனளத் திருந்தா 
சமாழிகளாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.   

பிராஹூயி சமாழியில் திராவிை சமாழித் 
தன்னமகள் இருந்தக ாதிலும், அம் 
சமாழினயச் சிதியன் சமாழியாகக் கருதி 
அதில் திராவிை சமாழித் தன்னமகள் 
பிராஹூயியில்  கலந்துவிட்ை  ழங்கால 
திராவிை இைத்தின் எச்ெங்களாக எண்ணி 
யுள்ளார். இருப்பினும் இம்சமாழி திராவிை 
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சமாழியாகக் கருதப்ச றவில்னல என் து 
குறிப்பிைத்தக்கது. 

கால்டுசவல் திராவிை சமாழி ஒப்பிலக் 
கைத்தின் கநாக்கங்களாகக் கீழ்வரும் நான்கு 
முக்கிய கருத்தியல்கனளக் குறிப்பிடுகிறார் 
(பி.எஸ்.சுப்பிரமணியம், 2006,  . 67). 

1. கால்டுசவல் அவர் காலத்தில் 
கண்ைறியப் ட்ை 12 சமாழிகனள ஒரு 
சமாழிக்குடும் மாக உறுதி செய்து, 
அம்சமாழிக் குடும் த்திற்குத் ‘திராவிை 
சமாழிக் குடும் ம்’ என்று ச யரிடுவது 
(ெமஸ்கிருதத்தில் ‘திராவிை’ என்ற 
சொல் குறிப் ாக தமினழயும், 
தமிழர்கனளயும் மட்டுகம 
குறிப் தாகும்.  அனதக் கால்டுசவல் 
சமாழிக் குடும் த்திற்குப் 
 யன் டுத்தியது).   

2. திராவிை சமாழிகளின் சிறப்புகனள 
விளக்கிக்கூறி திராவிை 
சமாழிகளுக்கும், ெமஸ்கிருதத்திற்கும் 
உள்ள கவறு ாட்டினை விளக்கி, இனவ 
ெமஸ்கிருதத்திலிருந்து பிறந்தனவ 
அல்ல என்று உறுதி செய்வது. 

3. திராவிை சமாழிகளுக்கு முதன்முதலில் 
மிகவும் விளக்கமாை ஒப்பிலக் 
கைத்னத உருவாக்கியது. 

4. சில திராவிைசமாழிச் சொற்கள் 
ெமஸ்கிருதத்தில் கெர்ந்துள்ளை என்ற 
ககாட் ாட்னை உருவாக்கி இக்கருத் 
தியலில் ஆராய்ச்சிகள் கமற்சகாள்வது. 

கால்டுசவல்லுக்குப் பிறகு 19ஆம் 
நூற்றாண்டில் எந்த ஒப் ாய்வுகளும் 
ச ரிதளவில் நனைச றவில்னல எைலாம்.  
இதற்குக் காரைம் அக்கால இந்திய 
மக்களுக்கு இவ்விதமாை ஆய்வுகளில் 
திறனமயும் ஆர்வமும் இல்லாமல் க ாைகத.  
கமலும் கால்டுசவல் ககாட் ாடுகள் 
‘ெமஸ்கிருதம்தான் அனைத்து சமாழிகளுக்கும் 
தாய்’ என்ற  னழய ககாட் ாட்னைகய நம்பிய 
அக்காலப்  ண்டிதர்களிைம் க ாய்ச் கெரானம,  
அக்காலத்தில் அயல் நாட்ைவராை 
மிஷைரிகள், அரசு ஊழியர்கள் ஒப்பீட்டு 
ஆய்வுகளுக்குப் க ாகாமல் இருப் து, 

இலக்கியம் அற்ற சமாழிகளுக்கு சுருக்க 
இலக்கைங்கள், அகராதிகள் இயற்று 
வதிகலகய திருப்தி அனைந்தைர்.  

கால்டுசவல் கப் லில்  யைம் கமற்சகாண்ை 
தருைத்தில் சி.பி.பிசரௌன் என் வனரச் 
ெந்தித்தார். சி.பி.பிசரௌன் ஆரிய சமாழி 
னயயும், சதலுங்னகயும் நன்கு அறிந்தவர்.  
அவர் சதலுங்கு சமாழிக்கும் இலக்கியத் 
திற்கும் சதாண்ைாற்றியவர்.  அவரிைம்தான்  
கால்டுசவல் முதன்முதலில் ஆரியம் 
 யின்றார். 

கால்டுசவல்லும் சதலுங்கு சமாழியும் 

கால்டுசவல் தமிழ்சமாழியின் தனித்தன்னம 
கனள எடுத்துனரப் தற்காக 1856ல் ‘எ 
கம் கரடிவ் க்ராமர் ஆஃப் த்ரவிடியன் 
லாங்கவெஸ்’ என்ற நூனல எழுதி 
இருக்கின்றார்.  இதற்காக அவர் ‘இனையன் 
குடி’யில் இருக்கும்க ாது 1840 - 1872 
இனைப் ட்ை காலத்தில் தமிகழாடு சதலுங்கு, 
கன்ைைம், மனலயாளம், துளு ஆகிய 
சமாழிகனளக் கற்றார் (The Hindu, February 
18, 2011.  கனலஞர் கருைாநிதி அவர்களின் 
உனர). 

கால்டுசவல், ஓனெநயத்தில் திராவிை 
சமாழிகள் அனைத்திலும் சதலுங்குக்கக 
முதலிைம் ச றத்தக்க தன்னமயுனையது 
என்றாலும்,  ழனமப் ச ருனமயிலும், 
சொற்ச ருக்கத்திலும் திராவிை சமாழி 
வரினெயில் சதலுங்கு, தமினழ அடுத்கத 
னவக்கப் டும் என்கிறார்.  

இவர் சதலுங்கு சதாைர் ாை கருத்துக்கனளத் 
சதளிவுச றத் தம் நூலில்  திவு செய்துள்ளார். 
அனவ கீழ்வருமாறு : 

 ஆலந்து நாட்ைவர் சமாழியிலிருந்து 
கதான்றியதாை ‘செண்கைா’ என்ற 
ச யரிைாலும் ஒரு காலத்தில் இந்தியர் 
அனைவனரயும் குறித்து, நாளனைவில் 
சதலுங்கனர மட்டுகம குறித்த 
‘செண்டில்ஸ்’ என்ற ச யரிைாலும் 
இம்சமாழி ச யரிைப் ட்டிருந்தது. 
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 சதலுங்கு க சும் மக்கனளக் குறிப்பிடும் 
 குதிகளாகப்  ல இைங்கனளக் 
கூறியக ாதிலும் குறிப் ாக உள்நாட்டில் 
மராட்டிய சமாழி புலங்கும் 
மாவட்ைங்களிலும் கிழக்கு எல்னல வனர 
 ரவிய னமசூர் மாநிலம், கைப்ன , 
கர்னூல் மாவட்ைங்கள், னஹதரா ாத், 
நாகபுரி மாவட்ைங்கள், ககாண்ட் வைத்தில் 
ஒரு  குதி ஆகிய இப்ச ருநிலப்  ரப்பில் 
புலங்கியதும் சதலுங்கக. 

 கமற்கூறிய நிலப் ரப்ன  முகமதியர்கள் 
‘சதலங்காை’ எைப் ச யரிட்டு 
அனழத்தார்கள். 

 சதலுங்குசமாழி, ெமஸ்கிருத எழுத்தாளர் 
களால் ‘ஆந்திரம்’ அதாவது ஆந்திரர் 
புலங்கும் சமாழி என்று அனழக்கப் 
ச ற்றுள்ளது.   ண்னைய காலம்சதாட்கை 
இரண்டு இைங்களாகப் பிரிந்து வாழ்ந்த 
சதலுங்கர்களில் ஓரிைத்தவர் ஆந்திரர். 
மற்கறார் இைத்தவர் கலிங்கர். 

 ஆதி ஆரியர்க்கு கலிங்கனரக் காட்டிலும் 
ஆந்திரகர நன்கு அறியப் ட்டிருந்ததாகத் 
சதரிகின்றது.  ஐத்தகரய பிராமைத்தில் 
ஆந்திர அரெ இைத்தவர் இந்தியானவ 
ஆண்ைதாகக் கூறப் ட்டுள்ளது. 

 சமகஸ்தனீஸுக்குப் பிறகு வாழ்ந்த 
பினளனியால், ஆந்திரர் ஆற்றல் மிக்க 
இைத்தவர் எைக் கூறப் ட்ைது. 

 கங்னகயின் வைதினெ நாசைான்றில் 
கண்சைடுக்கப் ட்ை கல்சவட்டின் 
ஆசிரியரால் அறியப் ட்ை  ல்கவறு 
இைத்தவருள் ஆந்திரரும் ஒருவராக 
அக்கல்சவட்டில் இைம்ச ற்றுள்ளது. 

 நான் அறிந்தவனரயில் சவளிநாட்ைவரால் 
இம்சமாழி அறிந்து குறிப்பிைப் ட்ை முதல் 
நிகழ்ச்சி, கி.பி.ஏழாம் நூற்றாண்டின் 
இனையில் இந்நாட்டிற்கு வந்து, “ஆந்திரர் 
வழங்கும் சமாழி மத்திய இந்திய மக்கள் 
வழங்கும் சமாழிகளிலிருந்து கவறு டு 
கின்றது.  ஆைால், அவ்விருவரின் 
எழுத்துருவங்கள் மட்டும் ச ரும் குதி 
ஒன்றாககவ உள்ளை” என்று கூறும் சீை 
யாத்திரிகன் யுவான்ஸ்வாங்கின் ‘நினைவு 

அனலகள்’ என்னும் குறிப்பில் 
இைம்ச ற்றிருப் கதயாகும்.  இதைால், 
சதலுங்கு சமாழியின் நாகரிகம், சிறப் ாக 
ஆந்திரர் வழங்கும் சதலுங்குசமாழியின் 
நாகரிகம், மதிக்கத்தக்க அளவு 
வளர்ந்திருக்கின்றது என் து புலைாகும் 
என்று கால்டுசவல் கூறுகின்றார். 

 சதலுங்கர் தங்கள் சமாழிக்கு இட்ை ச யர் 
‘சதலுகு’.  அப்ச யரின் பிற வடிவங்கள் 
‘சதலுங்கு, சதலிங்க, த்ரிலிங்க, சதனுகு, 
சதனுங்கு’ என் ைவாம். 

 தங்கள் சமாழினய உைர்த்தும் 
ச ாதுவாை ச யராகிய ‘சதலுகு’ அல்லது 
‘சதலுங்கு’ என் தற்கு அம்சமாழிப் 
 ண்டிதர்கள் விரும்பி கமற்சகாள்ளும் 
பிறப்பியல் முனற, லிங்க வடிவம் 
அனமந்த மூன்று ககாயில்கனள எல்னலக் 
கற்களாகக் சகாண்டு விளங்கும் ‘த்ரிலிங்க’ 
நாட்டு சமாழி என்று ச ாருள் டும் 
‘த்ரிலிங்க’ என்ற சொல்லிலிருந்து 
பிறந்ததாகக் சகாள்வகதயாகும்.  
க ராசிரியர் ககம்ச ல் அவர்கள் 
இக்கூற்னற ஏற்றுக் சகாள்வார்.  ஆைால் 
க ராசிரியர் பிசரௌன் அவர்கள் ‘இக்கூற்று, 
இக்காலத்தவர் கண்டுபிடித்த ஒரு 
சவற்றுனர. ‘சதலுகு’ என்று 
அச்சொல்லுக்குத் சதரிந்த கவறுசொல் 
ஏதும் இல்னல’ என்று கூறுகின்றார்.  
ககாயில்களின் ச யர்ககளாடு இனைத்துக் 
கூறப் ட்ை இக்சகாள்னக ச ரும் ாலும் 
ச யர் ஆராய்ச்சிக்கு உட் ைாமகல 
தள்ளப் ட்ைது க ாலும். ஆைால், லிங்கம் 
எனும் அச்சொல் எப்ச ாருளில் 
ஆளப் டுகின்றது என் து குறித்து ஏதும் 
கருதாமல் ‘த்ரிலிங்கம்’ என் திலிருந்கத 
‘சதலுகு’ பிறந்தது என்ற முடிவு அறகவ 
னகவிைப் டும். அந்நினல ஆராய்ந்து 
காணும் தகுதியுனையகத யாகும் என்று 
கால்டுசவல் தைக்குக் கினைத்த தரவுகள் 
அடிப் னையில் சதலுங்குக்கு இனையாை 
சொற்கள்  ற்றிய கருத்தியல்கனளயும் 
சதலுங்கு மக்களின்  ண்புகனளயும் 
எடுத்துக் கூறியுள்ளார். 
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 வைதினெயில் வாழும் மக்கள் என் தால் 
தமிழர்கள் இவர்கனள ‘வடுகர்’ என்று 
அனழத்தார்கள். 

 கமலும், ஐகராப்பியர்கள் மதத்னதப் 
 ரப்பு வர்களாகவும், அரசு ஊழியர் 
களாகவும்  ணிபுரியும் நினலயில் நம் 
நாட்டுக்கு வந்து அவர்கள் இந்திய 
சமாழிகனளக் கற்றறிந்தைர். சதலுங்கு 
சமாழினயக் கற்றறிந்த மிஷைரிகளும் 
சிவில் ெர்சவண்ட்டுகளும் சதலுங்கு 
சமாழி கற் து மட்டுமின்றித் சதலுங்கு 
சமாழிக்கு அகராதிகனளயும் இலக்கை 
நூல்கனளயும், வாெகங்கனளயும் உருவாக் 
கிைார்கள்.  இவற்றில் அவர்கள் இயற்றிய 
இலக்கை நூல்களின் தனலப்புகனள 
மட்டுகம ஆராய்ந்தால் அவர்கள் 
சதலுங்கு சமாழினய என்சைன்ை 
ச யர்கள் சகாண்டு அனழத்தைர் என் து 
புலைாகும்.   ொன்றாகச் சில நூல்கள் 
இங்குக் குறிப்பிைப்  டுகின்றை. 

1. ச ஞ்ெமின் ஸ்கால்ஜின் ‘வரூகியன் க்ராமர்’ 
(1728), க்ரமடிக சதலுகிக (1728) 
(Grierson.G. A Linguistic survey of India 
- vol.IV,1967) 

2.  ஆசிரியர் ச யர் சதரியாத ‘எ க்ராமர் 
ஆஃப் தி ‘செந்கதா’ லாங்கவஜ்’ (1807) 
(Grierson.G. A Linguistic survey of India 
- vol.IV,1967. page.581) 

3. வில்லியம் கரியின் ‘எ க்ராமர் ஆஃப் தி 
சதலிங்க லாங்கவஜ்’ (1814). இவர் 
சதலுங்னகத் ‘சதலிங்க’ என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.  அது மட்டுமின்றி இவர் 
சதலுங்கு சமாழி ெமஸ்கிருதத்தில் இருந்து 
பிறந்தசமாழி என்று கருதுவதால்1 ‘கதசிய’ச் 

                                                           
33 “The languages of India are principally 
from the Sanskrit.  The structure of most of 
the   languages in the middle and north of 
India, is generally in the same, the chief 
difference in them lies in the termination of 
the nouns and verbs : and in those 
deviations form Sanskrit orthography which 
custom has gradually established in the 

சொற்களின் கதாற்றம் சதரிய 
வருவதில்னல33 என்று குறிப்பிட்ைார்.  
சதலிங்க, கர்ைாைக, தமிளம், மலயாளம், 
சிங்கலீஸ் - இந்த ஐந்து சமாழிகளில் 
சதலுங்கு மிகவும் வளர்ச்சி ச ற்ற 
சமாழியாகக் காைப் டுகிறது என்றும் 
சதலுங்கு சமாழி கற் தற்குக் கடிைமாக 
இருந்த க ாதிலும் கற்ககவண்டிய 
சமாழிகளில் ஒன்று என்றும் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.  இது கவற்றுனமகனளக் 
சகாண்டுள்ளதால், ெரள சுந்தர ச ாருள் 
சவளிப் ாட்டிற்கு அனுகூலமாக உள்ளது 
என்ற தன் கருத்னத சவளிப் டுத்திைார். 

4. எ.டி.ககம்ச ல்லின் ‘எ க்ராமர் ஆஃப் 
சதகலாககா லாங்கவஜ்’ (1816). இவர் 
சதலுங்கு இலக்கிய, வழக்கு சமாழிகனள 
நன்கு அறிந்து ‘ஆந்திர சமாழி 
ெமஸ்கிருதத்தில் இருந்து பிறந்தது அன்று’ 
என்று உறுதி செய்து தம் கருத்னத 
சவளிப் டுத்துவதற்குத் தயங்கிைார் 
(ஜி.லலித, 1996,  . 245).  இதற்குக் 
காரைம் சதலுங்கு சமாழி தத்ஸமச் 
சொல்மயமாவகத.  ெமஸ்கிருத எழுத்து 
வடிவங்கள் சதலுங்கு எழுத்து 
வடிவங்கனளக் காட்டிலும் மாறாக 
உள்ளதால் சதலுங்கு தனிசமாழி என்று 
அவர் கூறுகின்றார். 

5. வில்லியம் பிசரௌனின் ‘எ க்ராமர் ஆஃப் தி 
செந்கதா லாங்கவஜ்’ (1817). இவர் 
சதலுங்குக்கு இனையாை சொல்லாக 
‘செந்து’ என்று கூறிைார். முதன் முதலில் 
சதலுங்னக ‘செந்து’ என்று கூறியவர் 
இவகரயாவார்.  கி.பி. 1648-இல் இந்த 
செந்து சொல் முதன்முதலாகப் 
 யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது34.         

countries where they are spoken ...” எை 
வில்லியம் ககரியின் சதலுங்கு இலக்கை   
முன்னுனரயில் உள்ளதாக ைா.ெல்லா 
ராதாகிருஷ்ை அவர்கள் ‘சதலுகு விந்து’ 
என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் (ஜி.லலித, 
1996,  . 244). 
34 According to Bishop caldwell (a. note 
furnished by C.P.Brown) Gentoo   as a 
name of the  Telugu people was first used 
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சி.பி.பிசரௌன் இது ச ாருளற்ற சொல் 
என்று புறக்கணித்து விட்ைார்35.     

6. செ.ஸி.சமார்ரிஸிஸ் ‘சதகலாககா 
செலக்ென்ஸ் வித் ட்ரான்ஸ்கலஷன்ஸ் 
அண்ட் க்ரமடிகல் அைனலஸிஸ்’ (1823). 

7. ைபிள்யூ.எம்.ஹாசவல்லின் ‘கம்ச ண்டியம் 
ஆஃப் தி ஆந்திர வியாகரைம்’ (1834). 

கால்டுசவல்லின் சதலுங்குச் ொரினயகள் 
ொரினய விளக்கம் 
திராவிை சமாழிகளில் ச யர்ச்சொற்கள் 
சிலவற்றுக்கு (எண்,  திலிடு ச யர்களுைன்) 
இரண்ைாம் மற்றும் பிற கவற்றுனமகளில் சில 
உருபுகள் வந்து கெருகின்றை. இவற்னறத் 
சதலுங்கில் ‘ஔ  வி க்திகாலு’ (துனை 
கவற்றுனமகள்) என் ர்.   

இவற்னறக் கால்டுசவல் Inflectional 
increments என்று கூறியுள்ளார்.  சிலர் 
Augments என்று சொல்கின்றைர்.  தமிழ் 
இலக்கைங்கள் இவற்னறச் ‘ொரினய’ 
என்கின்றை.  இவற்றுக்குத்  தனித்த ச ாருள் 
ஏதுமில்னல. ஆைால் இவற்றின்  யன் 
இவற்றுக்குப் பின்பு கவற்றுனமகள் வரும் 
என் னதக் காட்டுவகதயாகும் 
(பி.எஸ்.சுப்பிரமணியம், 2006,  . 252). 

சதால்காப்பியர் ொரினய வரும் இைத்னதப் 
 ற்றிக் கூறுங்கால்- 

“அவற்றுவழி மருங்கிற் ொரினய வருகம”     
(புைார்ச்சி:16) 

(சொல்லப் ட்ை உயர்தினை அஃறினைப் 
ச யர்களின் பின்க  ொரினயச் சொற்கள் 
வரும்) 

(எ-டு) : ஆடூஉவின்னக, மகடூஉவின்னக, 
 லவற்றுக்ககாடு  

                                                           
in A.D.1648 in Jehan Van Twist’s General 
Besclririj of vinge van Indian.  Printed in 
Amsterdam- Linguistic Survey of India. 
Vol.IV, 1967. 

ொரினய வரும் இைங்கனளப்  ற்றிக் 
குறிப்பிட்ை சதால்காப்பியர் ொரினயகளின் 
வனககனளப்  ற்றி அடுத்த நூற் ாவில் 
கூறியுள்ளதாவது : 

“அனவதாம் 
இன்கை வற்கற அத்கத அம்கம 
ஒன்கை ஆகை அக்கக இக்கக 
அன்சைன் கிளவி உளப் ைப் பிறவும் 
அன்ை என்  ொரினய சமாழிகய” 

              (புைரியல், 17) 

இந்நூற் ாவில் சதால்காப்பியர் குறிப்பிட்ை 
ொரினயகள் இன், வற்று, அத்து, அம், ஒன், 
ஆன், அக், இக், அன் என்ற ஒன் துமாகும். 

சதலுங்கு இலக்கை ஆசிரியர்களும் சமாழி 
யியலாளர்களும் இச்ொரினயகனள ‘ஔ  
வி க்திகாலு’ (துனை கவற்றுனமகள்) என்கற 
கூறுகின்றைர்.  சதலுங்குசமாழியில் உள்ள 
ொரினயகள் மூன்று. அனவ -இ, -டி, -தி 
என் ைவாகும். இனவயல்லாமல் சில 
ச யரடிகளுக்கும் இரண்ைாம் மற்றும் பிற 
கவற்றுனமகளுக்கும் வருகின்ற சில 
எழுத்துகனளயும் துனை கவற்றுனமகளாகக் 
சகாள்ளலாம் (பி.எஸ்.சுப்பிரமணியம், 2006, 
 . 259). 

தமிழ்சமாழியில் ச யருக்கு முன்பு வரும் 
 ண்புப் ச யர்கனளப் ச யரனை என்றும் 
வினைக்கு முன்பு வரு ைவற்னற வினையனை 
என்றும் கூறுவது க ாலத் சதலுங்கு 
அறிஞர்கள் கவற்றுனமகளுக்கு முன்பு 
வருவதால் ொரினயகனளத் துனை 
கவற்றுனமகள் என்கின்றைர். 

தமிழில் சுட்டிய ஒன் து ொரினயகனளயும் 
சதலுங்கில் சுட்டிய மூன்று ொரினயகனளயும் 
சகாண்டு கால்டுசவல் திராவிை சமாழிகளில் 
குறிப்பிட்ை ொரினயகள், அவற்றுக்கு அவர் 

35 It is high time to abolish the absurd 
name Gentoo which was introduced in the 

Portuguese” (C.P.Brown, A Grammar of 
telugu Language, Book First, Page.13) 
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தரும் விளக்கங்கனள எடுத்துனரத்துக் 
கால்டுசவல் குறிப்பிட்ை ொரினயகளின் 
பின்புலம் என்ைவாக இருந்திருக்கலாம் என்ற 
கருத்துக்கள் இங்குப்  திவு 
செய்யப் டுகின்றை. 

கால்டுசவல் குறிப்பிட்டுள்ள ொரினயகள் 

கால்டுசவல் திராவிை சமாழிகளின் 
ஒப்பிலக்கைம் என்ற நூலில் ொரினயகனளப் 
 ற்றி விளக்கியுள்ளார் (Caldwell R. , 1856, 
pp. 321 - 341).  அவர் குறிப்பிட்ை 
ொரினயகளின் வனககள் சமாத்தம் ஏழு.  
அனவ : 

1. ‘இன்’ ொரினய 
2. ‘அத்’, ‘அர்’ ொரினயகள் 
3. ‘டி’ ொரினய 
4. ‘அத்து’ அல்லது ‘அற்று’ச் ொரினய 
5. ஈற்று சமய் இரட்டித்து 

வல்சலாலியாதல் 
6. ‘இ’ கரச் ொரினய  
7.  ன்னமச் ொரினய 

என் ைவாம். அவர் குறிப்பிட்டுள்ள ஏழு 
ொரினயகளுள் ‘இன்’, ‘அத்து’ என்ற இரண்டும் 
சதால்காப்பியத்தில் இைம் ச ற்றுள்ளை.  ‘டி’ 
‘இ’ என் னவ சதலுங்கு சமாழிக்குரியனவ.  
ஏனைய நான்கு ொரினயகள் கால்டுசவல் 
குறிப்பிட்ைனவ. அவற்றின் விளக்கங்கனள 
இனிக் காண்க ாம். 

 ‘இன்’ ொரினய 

கால்டுசவல் திராவிை சமாழிகளில் ‘இன்’ 
ொரினயனயப்  ற்றிக் குறிப்பிடும்க ாது 
முதலில் “இன்” வடிவம் தமிழ், கன்ைை 
சமாழிப் ச யர்ச்சொற்கள் சிலவற்றில் வரும் 
என்று கூறி இதற்கு ஒப் ாகத் சதலுங்கில் ‘நு, 
நி’ என் னவ ொரினயகளாக வரும் 
என்கின்றார்.  இனவயனைத்தும் இயல் ால் 
ஒகர தன்னமயுனையனவ என்று கூறி,  ‘இன்’ 
ொரினய தமிழில் ஒருனம,  ன்னம ஆகிய 
இரண்டு இைங்களிலும் ஒகரவனகயாக 
வருகின்றது என்றும்  இவற்றின் கவனல 
உருக ற்கும் ச யரடிகனள உருவாக்குவகத 
என்கிறார். 

‘இன்’ என் தன் இைமாை சதலுங்குச் 
ொரினயகளாகிய ‘நி, ந’ இரண்டும் சில 
ச யர்ச்சொற்களில் உனைனமப் ச ாருள் 
உைர்த்துவகதாடு சில ச யர்ச் 
சொல்லடிககளாடு அனவ கவற்றுனம 
உருபுகள் ஏற் தன்முன் ொரினயகளாக 
இனைக்கப் டுவது உண்டு என்று தீனிகி = 
இதற்கு, குருவுைகு = குருவிற்கு 
என் ைவற்னறச் ொன்று காட்டியுள்ளார்.  
இச்ொரினயகசளல்லாம் சதலுங்கில் ஒருனமப் 
ச யர்ககளாடு மட்டுகம இனைக்கப்ச றும். 
சதலுங்கின் ‘நி’ ொரினயயும் தமிழ், 
கன்ைைத்தில் ‘இன்’ ொரினயயும் பிறப் ால் 
ஒகர தன்னம என் தில் சிறிதும் ஐயமில்னல 
என்று கூறுகின்றார். 

அத், அர் ொரினயகள் 

சதலுங்கில் அழகிய ச ண் என்ற ச ாருளில் 
வரும் ‘சொகஸுராலு’ (சொகஸு + ர் + ஆலு) 
என் து க ான்ற சில இைங்களில் ச யரடியாக 
வரும்  ண்புப்ச யனரயும், ச ண் ால் 
விகுதியாகிய ‘ஆலு’ என் னதயும் இனைக்க 
வரும் ஒலித்துனை கருதிய ‘ர’கர சமய்னயக் 
கன்ைை ‘அர்’ என் கதாடும், அனதசயாட்டி 
‘அத்’ என் கதாடும் முடிவாக அஃறினைச் 
சுட்கைாடும் உறவு உனையதாகத் 
சதாைர்பு டுத்தலாம்.  ஆைால் ‘ர’கர 
சமய்னய உைம் டுசமய்யாகக் சகாள்வகத 
சிறப்பு என்றார் கால்டுசவல். இவர் இவ்வாறு 
கூறுவதற்கு இரண்டு காரைங்கள் உள்ளை. 
1. இவர் சதலுங்கு மரபிலக்கைங்கனள 

ஆராய்ந்து  ார்த்திருக்கலாம்.  ஏசைனில் 
சதலுங்கு இலக்கைங்கள் ‘ஆலு’ 
என் னதப் ச ண்னைக் குறிக்கும் 
சொல்லாக மட்டுகம  யன் டுத்தியுள்ளை. 

 ொன்று : 

‘க தாதி ெப்தம்புலகு ஆலு ெப்தம்பு 
 ரம் குைபுடு கர்மதாரயம்புநந்து 
ருகாகமம் கு’                                           
( ாலவியாகரைம்: ெந்தி-30) 

      (க தா வாய் ாட்டிற்கு ஆலு சொல் 
கெரும்க ாது கர்மதாரய ( ண்பு) 
சதானகயில் ‘ர’கரம் கதான்றும்) 
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கால்டுசவல் ‘ர’கரத்னத 
உைம் டுசமய்யாகக் கூறுவதற்குக் 
காரைம்: 

அ. சதலுங்கில் ‘ஆலு’ என் து ‘ச ண்’ 
என் தற்கு நிகராை சொல். ச ண்ணின் 
 ண்புகனளக் கூறும் நினலயில் இந்த 
‘ஆலு’ என்ற 
ச யர்ச்சொல் முன் ‘ர’கரம் கதான்றியதால் 
இனத உைம் டுசமய் என்று 
கருதியிருக்கலாம். 

ஆ. சதலுங்கு இலக்கைங்கள் ‘ஆலு’ என்ற 
சொல்னல கவற்றுனம உரு ாகக் 
கூறவில்னல.  ஆனகயால் அதற்கு முன் 
வந்த ‘ர’கரம் ொரினயயாக எண்ைலாகாது 
என்று நினைத்திருக்கலாம். 

2. ெமஸ்கிருத்தில் இந்த அனமப்பு இருக்கிறது.  
‘ச ண்’ என்ற சொல்லுக்கு நிகராகச் 
ெமஸ்கிருத்தில் ‘அதிவ’ என்ற சொல் உள்ளது. 
ச ண்ணின்  ண்புகனளக் குறிக்கும் நினலயில் 
ச யரனைகளாக வரும் நினலயில் “வ”கரம் 
உைம் டுசமய்யாக  வருகிறது. 

ொன்று : செௌ ாக்கியவதி 
    குைவதி 
  செௌந்தர்யவதி 

கால்டுசவல் ெமஸ்கிருத சமாழி அனமப்பினை 
நன்கு அறிந்தவராக இருப் தால் ெமஸ்கிரு 
தத்தில் ‘வ’ கரம் உைம் டு சமய்யாகவும், 
சதலுங்கில் ‘ர’கரம் உைம் டுசமய்யாகவும் 
வந்திருகிறது என் னத உைர்ந்திருக்கலாம்.  
ஆனகயால், ‘ர’ கரம் ொரினய என்று முதலில் 
கூறிைாலும் பின்ைர் அனத உைம் டு 
சமய்யாகக் கருதிைார். 

’டி’ ொரினய 

சதலுங்கில் அஃறினை ஒருனமப் ச யர்களின் 
ொரினயயாக, முனறயாகவும் ச ரும் ான்னம 
யாகவும்  யன் டுவது ‘டி’ அல்லது ‘தி’.  
தமிழில் ‘அத்து’ச் ொரினய வருவது க ால், 
இச்ொரினய சதலுங்கில் உருப்ச ற்றும் 
ச யரடிககளாடும் இனைக்கப்ச றும் 
ொரினயயாக மட்டுகம இல்லாமல் இைத்தின் 

கதனவக்ககற்  ஆறாம் கவற்றுனம 
உனைனமப் ச ாருளும், ச யரனைப் 
ச ாருளும் உைர்த்தும் ச யரடியாகவும் 
காைப் டுகின்றது. 

சதலுங்குசமாழிச் ொரினயயாகச் சொற்களின் 
ஈற்றில் வரும் சொல்லுருபு, சதாைக்கத்தில் ‘தி’ 
என் கத. ‘டி’ என் தன்று. ஈற்சறழுத்து ‘ர’கரம் 
அல்லது ‘ல’கரமாக வரும் சொற்கனள, ‘ை’கரம் 
ஒன்கற சதாைர்வதற்கு இதுகவ காரைமாகும்.  
‘த’கரம், ‘ர’கரம் அல்லது ‘ல’கரத்தின் பின்பு 
வந்தால், அவ்விரண்டு எழுத்துகளும் 
அம்சமாழி இயல்ன  சயாட்டி இரண்ைறக் 
கலந்து, ‘ை’கரமாக மாறும்.  

வல்லிைமாை ‘த’கரம், ஏனைய 
சமய்சயழுத்துககளாடு இனைக்கப்ச றின் 
இயல் ாககவ நாவிைமாகும். ஆைால் 
நாவிைம் வல்லிைமாக மாறுவது அரிது.  
இத்சதலுங்குச் ொரினய சதாைக்கத்தில் ‘தி’ 
என் கத, ‘டி’  என் தன்று என்று முடிவு 
செய்தால் ‘அத்’ என்ற கன்ைைச் ொரினயயும் 
‘அத்து’ என்ற தமிழ்ச் ொரினயயும் தமிழ், 
கன்ைை அஃறினைச் சுட்ைாகிய ‘அது’ 
என் கதாடு சதாைர்பு டுத்துவனதப் க ான்கற, 
‘தி’ என்ற இத்சதலுங்குச் ொரினயயும் அம் 
சமாழி அஃறினைச் சுட்ைாகி  ‘அதி’ என்  
கதாடு சதாைர்பு டுத்துவதும் ச ாருந்தும்.  

ஈற்றுசமய் இரட்டித்து வல்சலாலியாதல் 

தமிழ்ப் ச யர்ச்சொற்கள் ‘டு’னவயும் 
‘று’னவயும் ஈறுகளாகக் சகாண்டு கவற்றுனம 
யுருக ற்க அவ்வீறு ‘ை’கரமும், ‘ற’கரமும் 
இரட்டிக்கப்ச றும் என்கிறார் கால்டுசவல். 

ொன்று :  
காடு - காட்டில் 
ஆறு - ஆற்றில் 

சதலுங்கில் இவ்விைப் ச யர்களின் ஈற்றுப் 
ச யர்கள், ொரினய அல்லது கவற்றுனம 
யடிகளாக மாறும்க ாது வல்சலாலியாக 
ஆக்கம் ச றுகின்றை.  ஆைால், இரட்டிக்கப் 
ச றுவதில்னல. ஆறு எைப் ச ாருள் டும் 
‘ஏறு’ என்ற சொல், ொரினய ஏற்பின் ‘ஏட்டி’ 
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எை ஆகாது ‘ஏடி’ என்கற ஆகும். சில 
இைங்களில் ‘ற்ற்’ என்ற சமய்கனளக் சகாண்ை 
ச யர்ச்சொற்கனள உருக ற்கும் ச யரடி 
களாக மாற்றிைால் அம்சமய்கனள ’ற்த்’ எை 
மாற்றுவதில் சதலுங்கு, தமிழ் சமாழினய 
அடிசயாற்றி நிற்கிறது. கழுத்து எைப் 
ச ாருள் டும் ‘அற்று’ என்ற சொல்லின் 
ொரினய வடிவம் ‘அற்தி’ என்று வரும். 

5. ’இ’கரச்ொரினய 

சதலுங்கு உயர்தினை இரு ாற்  ன்னமச் 
சுட்டுப் ச யர்களின் ொரினயயாக ‘இ’கரம் 
வரும் என்கிறார் கால்டுசவல். அவர் எைப் 
ச ாருள் டும் ‘அவரு’  
என் திலிருந்து ச ற்ற ‘வாரு’ என்ற ச யர், 
கவற்றுனம உருக ற்கும் ச யரடியாக மாறி 
‘வாரி’ என்றாகிறது.  ொரினய ஏற்ற 
உயர்தினை ஆண் ாற் சொல் ‘வானி’ 
என் தன் ஈற்று ‘இ’கரம், சதலுங்கு சமாழி 
ஆண் ாற் ச யர்களின் இயல் ாை 
ொரினயயாகிய ‘னி’ என் தின் ஒரு 
 குதியன்று.  ‘வாரி’ என் தன் ஈற்றில் வந்த 
‘இ’கரச் ொரினய க ான்றகத இந்த ‘இ’கரச் 
ொரினயயாகும்.  அவர்களுனைய எைப் 
ச ாருள் டும் உனைனமப்ச ாருள் குறித்த 
சுட்டுப் ச யராகிய ‘வாரிதி’ என்ற சொல்னல, 
அகத ச ாருள் டும் ‘அவரது’ என்ற தமிழ்ச் 
சொல்கலாடு ஒப்பிட்டு கநாக்கின் இரு 
சமாழிகளிலும் அச்சொற்களில் ஈறு, தமிழில் 
‘அது’ எைவும், சதலுங்கில் ‘அதி’ எைவும் 
வரும் அஃறினைச் சுட்கை ஆகும். இச் 
சொல்லின் ஈற்று ‘இ’கரத்தின் முன் நிற்கும் 
‘இ’கரமும், சதலுங்குக்கக உரிய இயல் ாகத் 
தன்னைத் சதாைர்ந்து வருவதும் ‘அதி’ என்ற 
அஃறினைச் சுட்டின் ஈற்சறழுத்தாய் வருவது 
மாய் ‘இ’கரத்தினின்கற ச றப் ட்ைது என் தும் 
அறியப் டும். ஆககவ, வாரி என் தன் ‘இ’கர 
ஈற்றினை, ‘அதி’ என் தன் சுருங்கிய 
வடிவமாககவா அதிலிருந்து கதான்றிய ஒரு 
சொல்லுரு ாககவா சகாள்ளலாம். 

 ன்னமச் ொரினய ‘அ’ 

சதலுங்கு க ச்சுசமாழியில் ச ரும் ாலாை 
ச யர்ச்சொற்களின்  ன்னமச் ொரினயயாக 

‘அ’கரம் வரும்.   சதலுங்குசமாழியில் எல்லா 
அஃறினைப் ச யர்களிலும் உயர்தினைப் 
ச யர்கள் சிலவற்றிலும்  ன்னம விகுதியாக 
வருவது ‘லு’ என் கத. ‘லு’ எை வரும் 
அவ்வீற்றினை ‘ல’சவைத் திரிப் தால் அனவ 
உருக ற்கும் ச யரனைகளாக   மாறுகின்றை. 
இந்த ‘அ’கரச் ொரினயயின்  பின்ைகர, எல்லா 
கவற்றுனம உருபுகளும் இனைக்கப்ச றும்.  
‘கத்துலு’ (கத்திகள்), கத்துல (ொரினய ஏற்ற 
ச யர்) ‘கத்துல கெத’ (மூன்றாம் கவற்றுனம 
உனைனமப்ச ாருள் உரு ாகிய ‘அ’கரத்கதாடு 
உறவுனையதாம் என் தில் சிறிதும் 
ஐயமில்னல) நனைமுனறயில் சவறும் ொரினய 
யாககவ  யன் டினும் இச்ொரினயயும் 
சதாைக்கத்திகல ஆறாம் கவற்றுனமப் 
ச ாருள் உனையகத. 

இப்ச ாருள்  ற்றிய ஆராய்ச்சியினை 
முடிப் தன் முன் ச யனரயும் ொரினயயும் 
ச யனரயும் கவற்றுனம உருன யும், 
ொரினயயும் கவற்றுனம உருன யும் ஒன்றி 
னைக்க அவற்றினினைகய நின்று உதவ 
வரும், ஒலிநயம் குறித்த சொல்லுருபு குறித்துச் 
சிலவற்னறக் கூறுகின்றார் கால்டுசவல். 

வகர உைம் டுசமய் 

தமிழில் இரு உயிர்கள் இனையும்க ாது (முன் 
கூறியனதப் க ால) அந்த உயிர்களினைகய 
உைம் டுசமய்யாக ‘வ’கரம் அல்லது ‘ய’கரம் 
கதான்றும். அம்முனறனய சயாட்டி உயிரீற்றுப் 
ச யர்களுக்கும், உயிர் முதற்ொரினய அல்லது 
உருபுகளுக்கும் இனைகய அவ்வுைம் டு 
சமய்கள் கதான்றும்.  ஆைால் சதலுங்கில் 
‘வ’கரத்திற்குப்  திலாக ‘ை’கரம் 
உைம் டுசமய்யாக வரும் என்கிறார் 
கால்டுசவல். 

முடிவுனர 

1. பிராஹூயி சமாழினயத் திராவிை 
சமாழிகளில் ஒன்றாகக் குறிப்பிைானம.  
இன்னறய திராவிை சமாழி அறிஞர்கள் 
ப்ராஹூயி சமாழினயத் திராவிை 
சமாழிகளில் ஒன்றாககவ 
குறிப்பிட்டுள்ளைர். 
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2. சதலுங்குக்கு உள்ள ச யர்கனளயும் 
சதலுங்கு மக்கனளப்  ற்றியும் ொன்று 
காட்டிக் கூறியது. 

3. சதலுங்கு சமாழிக்குத் சதலுகு, ஆந்திரம், 
த்ரிலிங்க, செந்து, வடுக க ான்ற சொற்கள் 
உள்ளதாக அறிவது. 

4. சதலுங்கு ெமஸ்கிருதத்தில் இருந்து 
பிறந்தது அன்று என்ற கால்டுசவல்லின் 
கருத்தியலுக்கு எ.டி. ககம்ச ல்லின் 
கருத்து ஒத்துப் க ாகிறது. ஆைால் 
விலியம் ககரி இனத மறுக்கின்றார். 

5. ‘டி’ ொரினயனய ‘தி’ ொரினயயாகக் 
குறிப்பிட்டு அனதத் தமிழ், கன்ைை 
சமாழிககளாடு சதாைர்பு டுத்தி ‘டி’, ‘தி’ 
இரண்டும் ஒன்கற என்று கூறுவது. 
ஆைால் சதலுங்கு இலக்கணிகளும், 
சமாழியியல் அறிஞர்களும் ‘டி’, ‘தி’ 
இரண்னையும் தனித்தனிச் 
ொரினயகளாககவ குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
ொன்றாக : 
“டிவர்ைம்பு சகான்னிடிகி 
அந்தாக்ஷரம்புநகு ஆகதெம்புனு, 
சகான்னிடிகி அந்தாகமம்புனு, சகான்னிடிகி 
 ர்யாயம்புை சரண்டுனு ப்ராயிகம்புகாைகு  
( ாலவியாகரைம்-ஆச்சிக  ரிச்கெதம் - 
31) 
ஆசதெம்-ஏறு-ஏடினி 
ஆகமம்-எநிமிதி-எநிமிதிடிநி 

இரண்டும்-சரண்டு-சரண்டிநி,சரண்டி3டிநி 
 “வி க்தி  ரம் குநபுடு ககாயி ப்ரப்ருதுலு 
துதி  யக்ஷரம்பு தி வர்ைகம் கு”  ( ால- 
ஆச்சிக-35) 
(எ-டு) : ககாயி - ககாதுலு -ககாதிநி, ககாதுலநு 
கெயி  -  கெதுலு   -  கெதிநி,  கெதுலநு 
கால்டுசவல் குறிப்பிட்டுள்ள ொரினயகனள 
ஆராய்ந்து  ார்க்கும்க ாது அவர் சதலுங்கு 
இலக்கை நூல்கனளப்  டித்ததாக எங்கும் 
குறிப்பிட்ைதாகத் சதரியவில்னல. ஆனகயால் 
அவர் வழக்கில் உள்ள சமாழிகனள மட்டுகம 
நன்கு ஆராய்ந்து அதில் கினைக்கப்ச ற்ற 
தரவுகனள ஆதாரமாக்கிக் சகாண்டு 
ொரினயகனள விளக்கியுள்ளார் என்று 
கருதலாம். 
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தாளி(ழி)யூரில் சபருங்கற்காலத்  
சதால்லியல் தைவுகள் கண்டுபிடிப்பு 

Tāḷi(ḻi)yūril peruṅkaṟkālat tolliyal taravukaḷ kaṇṭupiṭippu 

முனைவர் க.  ாலாஜி | Dr.G.Balaji36 
 

Abstract: This researcher has done a field work 
in megalithic period (cist, urns) at thaziyur 
pirivu in perur panchayat and found a sample 
of urns, cist, black and red earthen pots, urns 
stand  and pot stand which was very well 
used by our ancient Tamil people since 
megalithic (BCE 1000-BCE300) stone age. This 
archaeological place 
located in kolrampatti 
pond(kanmai in tamil). 
Its related ancient 
Tamil tradition. The 
basic research which 
was done in the 
surface level resulted 
in findings of many artefacts. Hence the 
researcher insists and requests the Tamil Nadu 
Archaeological department to do further 
excavation to find more artefacts. 

Keywords:   thaziyur pirivu in perur panchayat; 
Archaeology; urns, cist, black and red earthen 
pots, urns stand and pot stand; Tamil tradition; 
BCE 1000-BCE300; kolrampatti pond(kanmai in 
tamil);    ககாயம்புத்தூர், ச ருங்கற்கால 
எச்ெங்கள், க ரூர், தாளி(ழி)யூர், ககால்ராம் ட்டிக் 
கண்மாய், கல்திட்னைகளும் முதுமக்கள் 
தாழிகளும், கருப்பு-சிவப்பு மண் ானை ஓடு. 

****** 

ககாயம்புத்தூர் மாவட்ைத்தின்  லவிைங் 
களில் ச ருங்கற்கால எச்ெங்கள் வரலாற்று 
ஆர்வலர்களால் சதாைர்ச்சியாகக் கண்ைறியப் 
ச ற்று வருகின்றை. அவ்வரினெயில் க ரூர் 
ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட் ட்ை தாளி(ழி) 
யூர் கிராமத்தில் அனமந்துள்ள ககால்ராம் 
 ட்டிக் கண்மாய்ப்  குதியில் 
ச ருங்கற்காலக் கல்திட்னைகளும் முது 

                                                           
36 தமிழ் உதவிப் க ராசிரியர், பூ.ொ.ககா.கனல அறிவியல் கல்லூரி, ககாயம்புத்தூர்- 641 014. 
balajiand@gmail.com  

மக்கள் தாழிகளும்  இருப் து அண்னமயில் 
களஆய்வின்வழிக் கண்ைறியப்ச ற்றது. 
அரசுத்திட்ைத்தின்கீழ் இக்கண்மாய்ப் 
 குதியினைத் தூர்வாரும்  ணி சில 
மாதங்களுக்கு முன்பு நனைச ற்றது. 
அப்ச ாழுது இயந்திரங்களின் உதவியுைன் 
மண் அள்ளப்ச ற்ற ச ாழுது ச ருங்கல் 

திட்னைகள், முதுமக்கள் தாழி 
கள் சவளிப் ட்ைை. உனைந்த 
நினலயில்  ழனமயாை புழங்கு 
ச ாருட்களும்   ானை ஓடு 
களும் இப் குதியில் மிகுதி 
யாகக் கினைக்கப் ச றுகின்றை. 
இனவ ச ருங்கற்காலத்னதச் 

கெர்ந்தனவ என் தனை கமற் ரப் ாய்வில்  
கெகரிக்கப்ச ற்ற  ள ளப் ாை கருப்பு-
சிவப்பு மண் ானை ஓடுகளும் கைமாை 
வாய்ப் குதியினை உனைய முதுமக்கள் 
தாழிகளும் உறுதிப் டுத்துகின்றை. 
 ள ளப்பு மிக்க சிவப்புப்  ானை ஓடுகள் 
மீது சவண்ணிறக் ககாடுகள் பூகவனலப் 
 ாட்டுைன் வனரயப் ச ற்றுள்ளை.  
ச ருங்கற்காலப்  ண் ாடு நிலவியிருந்த 
இத்சதால்லியல் களத்தினையும் அங்குக் 
கினைக்கப்ச ற்ற தரவுகனளயும் அறிமுகப் 
 டுத்தி விளக்குவதாக இவ்வாய்வுனர 
அனமகின்றது. 

தாளி(ழி)யூர் - ச ருங்கற்காலத் தரவுகளும் 
ச யர்க்காரைமும்  

ச ருங்கற்காலத்னதச் கெர்ந்த தரவுகள் 
ககால்ராம் ட்டிக் கண்மாயின் உட்புறம் 
முழுவதும்  ரவிக் காைப்ச றுகின்றை. 
இவ்வனமவிைம் ெரியாகப் க ரூரிலிருந்து 
கவைப் ட்டி செல்லும் வழியில் அனமந்துள்ள 

மதிப்பிைப்சபற்றது 
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தாளி(ழி)யூர்ப் பிரிவில் அனமந்துள்ளது. 
இப் குதி இப்ச ாழுது நாகராெபுரம் எை 
வழங்கப்ச றுகின்றது. அருகில் சதான்னம 
யாை ஏழுகன்னிமார் ககாவில் ஒன்று 
அனமந்துள்ளது. தாளி(ழி)யூரில் காைப் டும் 
ச ருங்கற்காலத் தரவுகனள முன்னவத்து 
இப் குதியில் ச ருங்கற்காலப்  ண் ாடு 
நிலவியிருந்தது எை அறியமுடிகின்றது.  

தற்ச ாழுது க ச்சுவழக்கில் இவ்வூர் 
தாளி(ழி)யூர் என்று வழங்கப்ச றுகின்றது. 
இப்ச யரில் அனமந்த தாழி என்ற 
சொல்லின் ஒலிவடிவம் பிற்காலப் க ச்சு 
வழக்கில் தாளி எை மருவி எழுத்து 
வடிவிலும் வழங்கப்ச ற்று வந்திருக்கலாம். 
இன்றுவனர அவ்வூருக்காை எழுத்தாவைங் 
களில் ‘தாளியூர்’ என்கற குறிக்கப்ச ற்று 
வருகின்றது. தாழி என்ற சொல் ச ரிய 
மண் ாண்ைங்கனளக் குறிக்கும் சொல்லாகும். 
தமிழ்ச்செவ்வியல்  னுவல்களில் தாழி என்ற 
சொல் இறந்தவர்கனள அைக்கம் செய்யும் 
முதுமக்கள் தாழியினைக் குறித்தனமகின்றது. 
இத்தாழிகள்  ற்றிய குறிப்புகள்  னுவல்களில் 
மட்டுமின்றிப்  னழய உனரயாசிரியர்களின் 
உனரக்குறிப்பிலும் சதாைர்ச்சியாகக் குறிக்கப் 
ச ற்று வந்துள்ளை. சதால்காப்பியத்திற்கு 
உனரசயழுதிய நச்சிைார்க்கினியர் ‘தாழி 
கவிப் த் தவம் செய்வார் மண்ைகவழி 
கநாற்றை மால்வனரகய’ (கா.ராென்:2010) 
எை ஆசீவகர்களின் ஈம அைக்க 
முனறயினைக் குறிப்பிடுகின்றார். 

‘சுடுகவார் இடுகவார் சதாடுகுழிப்  டுப்க ார் 
தாழ்வயின் அனைப்க ார் தாழியில் கவிப்க ார்’ 

(மணி.6:66-67) 

மணிகமகனலயில்  ழந்தமிழர்களின் 
மரபுவழிப் ட்ை ஈமச்ெைங்கு முனறனமகள்   
ஒவ்சவாரு ெமூகங்களிலும்  ல்கவறு 
நினலகளில் பின் ற்றப் ச ற்றிருந்தனம 
சுட்ைப்ச றுகின்றது. பிைத்னதத் தாழியில் 
னவத்துக் கவிழ்த்த நினலயினை நற்றினைப் 
 திவின்வழி அறிய முடிகின்றது. புதுக் 
ககாட்னைக்கு அருகில் அனமந்துள்ள 
திருக்கட்ைனள சிவன் ககாவிலின் சதன் 
சுவரில் அனமந்துள்ள கொழர் கல்சவட்டில் 
எல்னலகனள வனரயறுக்கும் ச ாழுது 
முதுமக்கள் தாழிகள் விரவிக்கிைக்கும் 
காட்னைக் கலெக்காடு என்று குறிப்பிடுவதாக 

கா.ராென் (சதால்லியல் கநாக்கில் 
ெங்ககாலம்:2010) தமது நூலில் குறிக்கின்றார். 
மதுனர, திருசநல்கவலி, சிவகங்னக, 
இராமநாதபுரம் முதலாை  ாண்டியநாட்டுப் 
 குதியில் கினைக்கப்ச றும் ச ருங்கற்கால 
நினைவுச் சின்ைங்களில் முதுமக்கள் 
தாழிககள ச ரும் ான்னமயாகக் கினைத்து 
வருகின்றை. 

 ‘மாஇருந்தாழி கவிப் ’ (நற்.271) 

 ‘தாழிய ச ருங்காடு எய்திய ஞான்கற’ 
(புறம்.364) 

 ‘அன்கைாற் கவிக்கும் கண்ைகன் தாழி’ 
(புறம்.228) 

 ‘வியன்மலர் அகன் ச ாழில் ஈமத்தாழி’  
(புறம்.256) 

 ‘கவிச்செந்தாழிக் குவிப்புறத்து இருந்த’ 
(புறம்.238) 

 ‘தாழிமுதல் கவித்த ககாழினலப்  
    ருத்தி’ (அகம்.129) 

 ‘தாழிக்குவனள வாடுமலர் சூட்டி’  
(அகம்.161) 

 ‘ஓங்குநினலத்தாழி மல்கச்ொர்த்தி’ 
 (அகம்.275) 

 ‘தாழியும் மலர் ல அணியா   
   ககழ்சகாள’ (அகம்.369) 
 ‘மன்ைர் மனறத்த தாழி’    ( திற்.44) 

 ‘இடுக ஒன்கறா சுடுக ஒன்கறா 
  டு வழிப் டுக’     (புறம்.239:20-21)  

தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் கமற்கண்ை 
இைங்களில் முதுமக்கள் தாழிகள்  ற்றிய 
 திவுகள் காைப்ச றுகின்றை. தாழி என்ற 
சொல்லில் அனமந்த ஊர்ப்ச யர்கள் சில 
அறியப் டுகின்றை. சிவகங்னக 
மாவட்ைத்தில் மாந்தாழி (க. ாலாஜி, 
ச ருங்கற்காலப்  ண் ாடு:2013) என்ற ஊர் 
அனமந்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 

தாளி(ழி)யூரில் கினைக்கப்ச ற்ற தரவுகள் 

இப்ச ருங்கற்காலத் சதால்லியல் அனம 
விைத்தில் ச ருங்கல்திட்னைகள், முதுமக்கள் 
தாழிகள், கருப்பு - சிவப்பு வண்ைப் 
 ள ளப் ாை   ானைகயாடுகள், முதுமக்கள் 
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தாழியின் அடிப்புறத்தாங்கி ஆகியை 
கமற் ரப் ாய்வின்வழிக் கண்ைறியப்ச ற்றை. 
இப் குதியாைது தூர்வாரும் ச ாருட்டு மண் 
அள்ளப் ச ற்றனமயிைாலும் நீர்நினலயாக 
அனமந்த காரைத்திைாலும் ஈமச் சின்ைங்கள் 
உனைந்த நினலயில் காைப்ச றுகின்றை. 
இதன் காரைமாக கமற் ரப் ாய்வு செய்து 
கெகரிக்கப்ச ற்ற ச ாருட்களில் எழுத்து 
ககளா குறியீடுககளா இதுவனர கண்ைறியப் 
ச றவில்னல. இப் குதியில் தமிழகத் சதால் 
லியல் துனறயிைர் முனறப் டி அகழாய்வு 
செய்யும் கவனளயில்  எழுத்துப்ச ாறிப்பு 
களும் குறியீடுகளும் கினைக்கப்ச றலாம். 

1.ச ருங்கல்திட்னைகள் 

 

 ைம்:01, கல்திட்னையின் அடிப் குதி 

 

 ைம்-2, ச ருங்கல்திட்னையின் கமற் குதி. 

இக்கல்திட்னைக்குக்கீழ் முதுமக்கள்தாழி 
ஒன்று சினதந்த நினலயில் காைப் 
ச றுகின்றது. கமற்புறம் அனமந்த கல்னலத் 
சதாப்பிக்கல் (capstone) என் ர். இதன் 
 க்கவாட்டில் நான்கு புறமும்  ட்டியக் 
கற்கள்  சிறிய அனற வடிவில் செங்குத்தாக  
நிறுத்தப்ச ற்றிருக்கும். இந்நினலயில் 
இருந்கத பிற்காலத்தில் கல்லனற எழுப்பும் 

வழக்கம் கதான்றியிருக்க முடியும். இங்கு 
அனமந்திருக்கும் கல்திட்னையில் இருபுறம் 
மட்டும் முழுனமயாகக் காைப்ச றுகின்றை. 
ஏனைய  குதிகள் சிதிலமனைந்து விட்ைை. 

2.முதுமக்கள் தாழிகள் 

 

 ைம்:3, முதுமக்கள் தாழியின் உனைந்த 
 க்கவாட்டுப் குதி. 

 

 ைம்:4, உனைந்தநினலயில் முதுமக்கள் 
தாழியின் வயிற்றுப் குதி. 

 

 ைம்:5, கவனலப் ாைனமந்த முதுமக்கள் 
தாழியின் வாய்ப் குதி 
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 ைம்:6, முதுமக்கள் தாழியின் 
அடிப் குதி(தாங்கி) 

இனவயனைத்தும் இத்சதால்லியல் களத்தின் 
கமற் ரப் ாய்வில் கெகரிக்கப்ச ற்ற 
ச ாருட்களாகும். முதுமக்கள் தாழியின் 
உனைந்த  ாகங்கள் இப் குதியில் 
மிகுதியாகக் காைப்ச றுகின்றை. 

 

 ைம்:7, பூ கவனலப் ாைனமந்த 
 ள ளப் ாை  ானை ஓடு 

தமிழகத்தில் ச ருங்கற்காலத் சதால்சலச் 
ெங்கள் காைப்ச றும் ச ரும் ான்னமயாை 
இைங்களில் பூகவனலப் ாடு அனமந்த 
இவ்கவாடு காைப்ச றுவது குறிப்பிைத் 
தக்கது. ச ருங்கற்காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த 
 ானை வனையும் குயவர்கள் இனத 
எவ்வாறு செய்தைர் என் னத அறிய 
இயலவில்னல.  ானை வனையும் 
குயவர்கனளப் (ககாவன்)  ற்றிய குறிப்புகள் 
புறநானூற்றில் இைம்ச றுகின்றை.  

‘கலம்செய் ககாகவ கலம்செய் ககாகவ 
இருள் திணிந்தன்ை குரூஉத்திறள்  ரூஉப்புனக’  

(புறம்.228) 

‘கலம்செய் ககாகவ கலம்செய் ககாகவ 

அச்சுனை ொகாட்டு ஆரம் ச ாருந்திய’  
(புறம்.256) 

 ானை வனையும் குயவர்களுைைாை 
உனரயாைல்கள் சில செவ்வியல்  னுவல் 
களில்  திவாகியுள்ளை.   ழந்தமிழ்ப் புலவர் 
ஒருவரும் கைவனை இழந்த ச ண்சைாருத் 
தியும் குயவன் ஒருவனிைம் சில 
ககாரிக்னககனள முன் னவப் தாக 
கமற்குறித்த ொன்றுகள் அனமகின்றை. 
புறநானூறு 228ஆம்  ாைனலப்  ாடிய ஐயூர் 
முைவைார் குயவனைப்  ார்த்து எைது 
மன்ைனின் புகழுக்கு ஏற்ற அளவில் 
மிகப்ச ரிய தாழியினை உன்ைால் செய்ய 
முடியுமா? எைக் ககட் தாக அனமகின்றது. 
புறநானூறு 256ஆம்  ாைலில் ச ண் ஒருத்தி 
க ாரில் இறந்துக ாை தைது கைவகைாடு 
கெர்த்துத் தன்னையும் அைக்கம் செய்வதற் 
ககற்ற ச ரிய தாழியினைச் செய்யக் 
குயவனைப்  ணிக்கின்றாள். இதன்மூலம் 
ச ருங்கற்காலத்தில்  ானை செய்யும் 
குயவர்கள் எத்தனகய தாழியினையும் புழங்கு 
ச ாருட்கனளயும் செய்யும் சதாழில்நுட் ம் 
அறிந்தவர்களாக இருந்திருக்கின்றைர் எை 
அறியமுடிகின்றது. தாளி(ழி)யூரில் கினைக்கும் 
முதுமக்கள்தாழிகள்,  ழம்  ானைகயாடுகள் 
உள்ளிட்ை ஈமப்ச ாருட்கள்  லதரப் ட்ை 
நினலகளில் கினைத்திருப் து இவ்விலக்கியச் 
ொன்றுகனள சமய்ப்பிப் தாக உள்ளது. 
ச ருங்கற்காலத்னதச் ொர்ந்த தாழிகள் 
இப் குதியில் காைப்ச றுவதன் காரைமாகப் 
பிற்காலத்தில் இவ்வூர் தாழியூர் எை 
அனழக்கப் ச ற்றிருக்கலாம். தாழிகனளச் 
செய்யும் குயவர்கள் வாழ்ந்திருந்த 
 குதியாகவும் அனமந்திருக்க இைமுண்டு. 

 

 ைம்-8,  ள ளப் ாை கருப்பு - சிவப்பு 
மண் ாண்ைங்கள் 
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நீரிைங்களும் ச ருங்கற்கால எச்ெங்களும் 

இத்சதால்லியல் களம் நீர்நினலயாை கண்மாய்ப் 
 குதியில் அனமந்துள்ளது. தமிழகத்தில் 
கினைக்கப்ச றுகின்ற ச ரும் ான்னமயாை 
ச ருங்கற்கால எச்ெங்கள் நீரிைங்களில் 
அனமந்துள்ளை. இனவ எதார்த்தமாை 
நிகழ்சவைக் சகாள்ள முடியாது. சதால்காப் 
பியர் சுட்டும் ஈமச்ெைங்கு முனறனமகள் 
இங்கு மைங்சகாள்ளத்தக்கை. 

காட்சி கால்ககாள் நீர்ப் னை நடுகல் 
சீர்த்தகு மரபின் ச ரும் னை வாழ்த்தல் 

(சதால்.ச ாருள்.2-5). 

இந்நூற் ாவில் சுட்ைப்ச றும்  நீர்ப் னை 
என் து இறந்தவர்களுக்குச் செய்யப் டும் 
நீகராடு சதாைர்புனைய ஈமக்கிரினய எைலாம். 
இறந்தவர்கனளக் குளிக்க னவத்தல், நீர் 
மானல எடுத்தல் முதலிய ஈமச் ெைங்கு 
முனறகள் தமிழகத்தில் சதான்றுசதாட்டுச் 
செய்யப் ட்டு வருகின்றை. சதால்காப்பி 
யத்தில் க ாரில் இறந்து ட்ை வீரனுக்கு 
எடுக்கப்ச றும் வீரக்கல்லிற்கு நீராட்டுச் 
செய்யப்ச றுவது சுட்ைப்ச றுகின்றது. ஈமச் 
ெைங்கு நிகழ்வுகளில் நீர்நினலகள் முக்கியப் 
 ங்கு வகிக்கின்றை. நீர்நினல என் து 
குறியீட்டு நினலயில் தாயின் கருவனறயில் 
குழந்னத வளரும் நீர்க்குைத்னதக் குறிப் தாக 
அனமகின்றது. பிறப்பும் இறப்பும்  தத்துவ 
அடிப் னையில் நீகராடு சதாைர்புனைய 
சதைக் கருதலாம். இறந்து எரியூட்ைப் 
ச ற்றவர்களின் ொம் ல் நீரிைங்களில் 
கனரக்கப் டுவதும் இத்தத்துவத்தினை அடிப் 
 னையாகக் சகாண்ைதாகும். ஆதிச்ெ 
நல்லூரில் கினைக்கப்ச ற்ற சில முதுமக்கள் 
தாழிகளின் வயிற்றுப் குதியில் களிமண்ைால்  
செய்யப் ச ற்றுள்ள வனளககாடுகள் தாயின் 
சதாப்புள் சகாடியினைக் குறிப் தாகத் 
சதால்லியலாளர் கருதுவர். முதுமக்கள் 
தாழிகனளச் சூல்சகாண்ை தாயின் வயிற்றுைன் 
சதாைர்பு டுத்துவர் மானிைவியலாளர்.  

“இறந்த மனிதன் மீண்டும் கருவுற்றுப் 
பிறக்கிறான் என்ற நம்பிக்னக  ழந்தமிழ 
ரினைகய இருந்திருக்கிறது. அதைால் அவன் 
மறுபிறப்புக்குத் கதனவயாை எலும்பு 
கனளயும், அவன்  யன் டுத்திய ச ாருட் 
கனளயும் அத்தாழிகளில் இட்டுப் 

புனதத்தைர். கமலும் அந்த தாழிகள் தாயின் 
கருவனற க ாலகவ வடிவனமக்கப் ட்ைது 
குறிப்பிைத்தக்கது. கினைத்த ஈமத்தாழிகளின் 
கழுத்துப் குதியில் சதாப்புள்சகாடி க ான்ற 
வடிவனமப்பு அக்கால மக்களின் நம்பிக்னக 
னயப் பிரதி லிப் தாக உள்ளது”  (குைசீலன் 
இரா., 2009). 

தாளியூருக்காை இன்னறய சுடுகாடும் 
(ஈமக்காடு)  இவ்விைத்தில் அனமந்துள்ளது. 
இதன் மூலம் ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக 
இவ்விைம் ஈமக்காைாக அனமந்திருப் து 
குறிப்பிைத்தக்கது. 

களஆய்வு முடிபுகள் 

தாளி(ழி)யூர் என்ற இத்சதால்லியல் களத்தில் 
ச ருங்கற்காலத் சதால்சலச்ெங்கள்  
களஆய்வின் வழியாகக் கண்ைறியப் 
ச ற்றுள்ளதன் மூலமாக இப் குதியில் 
ச ருங்கற்காலப்  ண் ாடு நிலவியிருந் 
தனமயினை அறியமுடிகின்றது.  

முதுமக்கள் தாழிகள் இப் குதியில்  ரவிக் 
காைப்ச றுவதால் இவ்வூருக்குத் தாழியூர் 
என்ற ச யர் இைப்ச ற்றிருக்கலாம். 
அப்ச யர் க ச்சுவழக்கில் தாளி எை மருவி 
எழுத்துவழக்கிலும் வழங்கப்ச ற்றிருக்கலாம். 

ச ருங்கற்காலத்னதச் கெர்ந்த ச ருங்கல் 
திட்னைகள், முதுமக்கள் தாழிகள், 
 ள ளப் ாை கருப்பு-சிவப்பு மண் ாண் 
ைங்கள், உனைந்த முதுமக்கள் தாழியின் 
வாய்ப் குதி, தாங்கி (தாழியின் அடிப் குதி) 
ஆகிய ச ாருட்கள் கமற் ரப் ாய்வில் 
கெகரிக்கப் ச ற்றை. 

நீரிைப் குதியில் இத்சதால்லியல் களம் 
அனமந்துள்ளது. மனிதனின் பிறப்பு, இறப்பு, 
நீரிைம் முதலாை தத்துவப் பின்ைணியுைன் 
ச ருங்கற்கால முதுமக்கள் தாழிகனள ஒப்பிை 
முடியும். ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் கமலாக 
இவ்விைம் ஈமக்காைாக அனமந்திருப் து 
களஆய்வின் வழியாகத் சதரிய வருகின்றது. 

ச ருங்கற்காலத்திலிருந்து மண் ாண்ைங்கள் 
செய்யும் குயவர்கள் சிறந்த சதாழில் 
நுட் த்னத அறிந்தவர்களாக இருந்திருக் 
கின்றைர்.  ழந்தமிழ் இலக்கியக் குறிப்பு 
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களும் இக்கள ஆய்வுத்தரவுகளும் அவற்னற 
சமய்ப்பிக்கும் வண்ைம் அனமந்துள்ளை. 

உனைந்த நினலயில் கினைக்கப்ச றும் 
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சாந்தி வைத்து நவர்கள்: நூலறிமுகம் 
Cānti vaṉattu vērkaḷ: Nūlaṟimukam 

முனைவர் ெ.முத்துச்செல்வம் / Dr.S.Muthu selvam37 

 

Abstract: The Novel ‘Saanthivanathu Veargal’ 
written by A.Thirunavukkarasan is the tragic 
story of cremator Sangili. 
who lives in thinnaiyadi 
valasai, a village in 
Ramanathapuram, 
tamilnadu.The author 
takes this novel as an 
opportunity to bring out 
the caste discrimination in the Indian society 
into lime light. 
The caste discrimination is so transparent 
evidenced in most of the scenes in the 
novel. The rich upper caste people like 
Udaiyappan, pachaiyappan live in the car 
street and they impose heavy restrictions for 
the entry of lower caste people in the street. 

All sorts of injustices are performed on the 
family of sangili. His son Karuppu is beaten, 
His daughter is raped and his wife is burnt 
to death. But no one questions these 
injustices. Even the government officials like 
the policemen turn deaf ear to his 
complaints. 

The author ironically named the central 
character as sangili Which means chain. But 
he is nowhere found and connected in the 
village chain. 

This novel has explained a cremator’s sad 
life. while reading this story, as a part of 
the society. we should be ashamed of the 

                                                           
37 தமிழ்த்துனற, தியாகராெர் கல்லூரி, மதுனர-09. 

caste system that exists in our society. Still, 
Many low caste peoples are falling in the 
problem of discrimination. The author has 

given a clear image of 
the life of such people in 
this society. Many low 
caste people are being 
abused physically and 
sexually by the people of 
their society. In this story 
the author had explained 

their suffering clearly. Finally, The author 
says that not only terrorism two sharp sider. 
But also repression has very two sharp 
sider. 

Keywords: A.Thirunavukarasan, problem of 
discrimination, sexual, Santhivanathu Veargal, 
society, ொந்தி வைத்து கவர்கள், 
ஆ.திருநாவுக்கரென், அணுப் ாைடி, மதுனர, 
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கினளயில்  ணியாற்றறி வருகிறார். கவிஞராக, 
"மரைம் வனர” (2006), "தந்னத மகைக்கு” 
(2007) ஆகிய கவினதத் சதாகுதிகள்வழித் 
தமிழ்ப்  னைப்புத் தளத்தில் இயங்கியவர். 
"ொந்தி வைத்து கவர்கள்" (2012) என்னும் 
புதிைப்  னைப்பின் மூலம் கனதயாசிரியராகப் 

 ங்களிப்  ாற்றியுள்ளார். அரசிைால் 
கண்டுசகாள்ளப்  ைாத சுதந்திரப் க ாராட்ைத் 
தியாகிகளின் தியாகம் குறித்து 
சவளிப் டுத்தும் விதமாக, "காட்டு மூங்கிலும் 
புல்லாங்குழலும்” (2017) என்ற புதிைப் 
 னைப்பினையும்  னைத்துள்ளார். ொந்தி 
வைத்து கவர்கள் என்னும்  னைப்பின்வழிச் 
ெமூகத்தின் விளிம்புநினல மனிதைாை 
சவட்டியான்  ெங்கிலியின் ெமூக இருப்ன க் 
ககள்விக்குள்ளாக்கும் கமட்டினமவாசிகளின் 
இழிநினலச் சிந்தனைகனள 
அம் லப் டுத்தியுள்ளார். 

ொந்தி வைத்து கவர்கள் 

ொந்தி வைத்து கவர்கள் என்னும் புதிைம் 
ொதிய ஒடுக்குமுனறக்கு ஆளாை சவட்டியான் 
ெமூக மக்களின் வாழ்வியல் க ாராட்ைத்னதக் 
கனதக்களமாகக் சகாண்டு  னைக்கப் 
 ட்டுள்ளது. இக்கனத இராமநாதபுரம் 
மாவட்ைத்தில் திண்னையடி வலனெ என்னும் 
ஊரில் நிகழ்வதாகப்  னைக்கப் ட்டுள்ளது. 
இவ்வூர் கமலத்சதரு, கீழத்சதரு மற்றும் 
ரதவீதி என்று மூன்று வீதிகளாக 510 
வீடுகனளக் சகாண்ைதாை ஊர். அங்குள்ள 
ரதவீதியில் எல்கலாராலும் சென்றுவர முடியாத 
எழுதப் ைாத ெட்ைம் உண்டு. 

இக்கனதயில் வரும் கருப்புவின் தந்னத 
ெங்கிலி பிைம் எரிக்கும் சதாழில் 
செய் வராகப்  னைக்கப் ட்டுள்ளார். அத் 
சதாழிலுக்குத் துனையாக அவரின் குடும்  
உறுப்பிைர்கள் ஈடு டும் வனகயில்  னைக்கப் 
 ட்டுள்ளைர். அதில், பிைம் எரிப் து, 
புனதப் து, எரித்தலுக்குத் கதனவயாை எருப் 
ச ாறுக்குவது, ஊர்ப் னற அடிப் து க ான்ற 
சதாழில்கள் ெங்கிலியின் குடும் த்திைர் மீது 
திணிக்கப் ட்ை சதாழில்களாகும். இத்சதாழி 
லிைால் கினைக்கும் வருவாயால் வாழ்க் 

னகனய நகர்த்த கவண்டும். உண்ணும் 
உைவாகப்  ல நாட்களில் வாய்க்கரிசிகய 
 யன் ட்டிருக்கிறது. 

“சநற்றிக்கண் இல்னல ஆைாலும் 
சுட்சைரிக்கும் வல்லனம ச ற்றவன். 
இடுகாட்னைக் கட்டிக் காக்கின்றான். 
இருந்தாலும் இவன் சிவன் இல்னல. 
இவனை எப் டிச் சிவகைாடு ஒப்பிடுவது? 
சிவன் வரம் சகாடுத்கத  ழக்கப் ட்ைவன். 
இவகைா ொ ம் வாங்கிகய 
 ழக்கப் ட்ைவன்”( .7). 

என்று ஆசிரியர் குறித்துள்ளார். 

ரதவீதியில்தான் உனையப் ன் மற்றும் 
 ச்னெயப் ன் க ான்ற ச ரும்தைக்காரர்கள் 
வாழ்கின்றைர். 

“ஆடு, மாடு, ககாழி,  ன்றி இப் டி ெகல 
ஜீவராசிகளும் தாம் விரும்பிய டி அந்த 
மூன்று சதருக்களிலும் சுதந்திரமாய் 
க ாய்வரும், ஓடித்திரியும். ஆைால் 
ெங்கிலிகயா அவைது வீட்ைாகரா அந்த 
சதருக்களில் க ாய்வர முடியாது. அதற்கு 
ஏகப் ட்ை கட்டுப் ாடுகளும் நி ந்தனை 
களும் இருந்தை. அந்த ஊரின் ெைத் 
சதானகயில் ெங்கிலி மனித வனகயிலும் 
கெர்க்கப் டுவதில்னல மிருக வனகயிலும் 
கெர்க்கப் டுவதில்னல. இரண்டிற்கும் இனைப் 
 ட்ை ஒன்றாககவ நைத்தப் ட்ைான்” 
(ஆ.திருநாவுக்கரென், 2018,  க். 6-7). 

அகத சதருவில் தான் கிறித்துவ மதத்திற்கு 
மாறிய கைவிட் சிவதானும் இருக்கிறார். இந்த 
கைவிட் சிவதானு கருனையின் வடிவாகத் 
திகழ் வர். இவரின் கருனையால் ெங்கிலியின் 
குடும் ம்  லநினலகளில்  யைனைந் 
திருக்கிறது. 

“ச யர்தான் ெங்கிலி, ஆைால் இவன் 
வாழ்க்னககயா ஒன்கறாடு ஒன்று சதாைர்பு 
இல்லாமல் அங்கங்கக அறுந்து க ாய்க் 
கிைந்தது. சதாழில் சவட்டியான், 
சவட்டியாக ஒரு நாளும் இருந்ததில்னல. 
சவட்டி ஆட்கள்கூை இவனை 
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மிரட்டுவார்கள். தங்கனள வீரன் என்று 
காட்டிக்சகாள்ள கவறு இைம் 
கினைக்காவிட்ைால் அவர்கள் வீரம் காட்டும் 
களமாக ெங்கிலியின் கமனி ஆகி 
விடும்”( .7). 

என்று குறிப்பிடுவதன்வழிச் ெமூகம்  ல 
அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப் ட்டுக் கிராமம் 
அனமந்திருந்தனமனயக் குறிப் ாகக் காட்டு 
கிறார். 

இக்கனதயில் ச ருந்தைக்காரர்களாகக் காட்ைப் 
 ட்டுள்ள உனையப் ன்,  ச்னெயப் ன் 
மூலமாககவ  ல ஆக்கிரமிப்புகள் நிகழ்ந் 
கதறியுள்ளை. இதனை, 

“சிலகவனளகளில்  ச்னெயப் ன் மற்றும் 
உனையப் ன் வீட்டுப்  னகயாளிகள், 
கவண்ைப் ைாதவர்கள் இந்தக் கிைற்றில் 
தான் தற்சகானல என்ற ச யரில் 
மிதப் ார்கள். மூக்கன் சமாட்னைக் 
கிைற்றின் தண்ணீர் க ாலகவ சவளிகய 
வராமகல கிைக்கிறது அதனுள்கள மிதந்த 
பிைங்களின் மரைத்னதப்  ற்றிய 
உண்னம”( .56). 

என்று  திவிட்டுள்ளார். 

எல்லாத் சதாழில்களிலும் வினல நிர்ையிக்கும் 
ெக்தியாக உனழப் வர் திகழமுடியாது. 
உனழப்பிற்ககற்ற ஊதியமும் ச றமுடியாது. 
அதற்குத் தாராளமாை கட்டுப் ாடுகளும் 
இருந்தை. இந்நினலயில் தான் ெங்கிலியின் 
குடும் த்னதப்  னைத்துள்ளார். இதனை, 

"ஐயா ச ரியவங்ககள,  த்து நாளுன்ைா 
ச ாழப்புக் சகட்டுப் க ாயிருமுங்க. 
ஏற்கைகவ குடுக்குற கூலி கஞ்சிக்குக்கூை 
கட்டு டியாகலீங்க ஐயா. அதுைால ஐயா 
 ாத்து கூலிய சகாஞ்ெம் எச்ொ (கூடுதலாக) 
க ாட்டு குடுத்தா…”( .70) 

என் தன்வழி உனழப்பின் ஊதியத்னத 
நிர்ையிப் தற்கு விளிம்புநினல மக்களுக்கு 
இச்ெமூகம் உரினம வழங்கவில்னல என் னத 
அறியமுடிகின்றது. எைகவ, பிச்ொயி முடிப் 

 தற்குள்கள ச ரும் ாலாகைார் சவடித்துக் 
கிளம்பிைர். 

இத்தைக்காரர்களில் உனையப் னின் மூத்த 
மகன் கவங்னகயன். எப்ச ாழுதும் சவட்டி 
யாக, கொட்ைாளிகளுைன் (கட்ைப் ாண்டி, குட்ை 
மூக்கன், கமானழயன்) கள்ளச்ொராயம் விற்கும் 
பூச்சியிைம்  த்து ரூ ாய் கப் வாங்கிக் 
குடித்துக்சகாண்டு திரி வன். கருப்பு  னற 
யடித்துக் சகாண்டு ஆடும் ச ாழுதினில் 
கலொக னக கவங்னகயன் மீது  ட்ைதும், 

“நாய் ஒரசுரதப்  ாரு ஒரசுரத,  ட்டுத் 
துணிகயாை ஒட்டுத் துணி ஒரெ 
சநனைக்கலாமா? எங்க வந்து யாரு 
ஆட்ைம் க ாடுறது, அதுவும் எம்கமல 
ஒரசிக்கிட்டு. உசுரக் குடிச்சுப்புருகவன் 
குடிச்சு. இனிகம எங்கயாச்சும் ஆடுறதப் 
 ாத்கதன் கால சவட்டிப்புருகவன் சவட்டி. 
நாயி தவ்வுற மாதிரி நாலு குதிகுதிச்ொ 
அதுக்குப் க ரு ஆட்ைமா”( .88). 

எைக்கூறிச் ெங்கிலினய எட்டி 
உனதத்திருக்கிறான். கருப்புச்ொமினய எட்டி 
உனதத்துப்  னறனய உனைத்சதறிந்திருக் 
கிறான். ஆனகயால் தன் குலத் சதாழினலச் 
செய்வதற்கு முன்வரவில்னல கருப்பு. 
அன்னை பிச்ொயியின் வார்த்னத கனளயும் 
அவன் ச ாருட் டுத்தவில்னல. எைகவ, 
பிைம் எரிப் தற்கு எருவினை மகள் 
ச ருமாயினயக் சகாண்டு செல்லச் சொன்ைாள் 
பிச்ொயி. 

“ச ருமாயி தன் வீட்டில் இருக்கும் க ாது 
எப்க ாதும் ொக்சகட் அணி வள், 
இப்க ாது ரத வீதிக்கு வந்ததைால் 
ொக்சகட் அணியாமல் சவறுமகை 
கெனலகயாடு வந்திருந்தாள்”( .90). 

என்று கூறுவதன்வழி எழுதப் ைாத கட்டுப் 
 ாடுகனள அரங்ககற்றியுள்ளது இச்ெமூகம். 
இத்தனகய, 

“ஊர்க்கட்டுப் ாடு கருதி அவள் ொக்சகட் 
அணியாததும் உள்ளானை இல்லாததும் 
கவங்னகயனுக்கு வெதியாய் இருந்தது, 
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முதலில் கவங்னகயன் குதறி முடித்து விட்டு 
எழுந்தான். இவன் சவறி தற்காலிகமாக 
அைங்கியதும் மற்ற மூவனரயும்  ார்த்து 
ஏதாவது செய்து சகாள்ளுங்கள் என்று 
புறங்னகனய அனெத்து னெனகயால் 
கூறிவிட்டுக் கிளம்பிைான் கவங்னகயன்” 

( .93). 

அந்த கநரத்தில் கருப்புவின் தங்னக 
ச ருமாயியின் கற்பினைக் கூட்ைாளிககளாடு 
சூனறயாடிருக்கிறான் கவங்னகயன். கவங்னக 
யனின் ொதிய வன்மத்திற்கு எதிராகக் 
காவல்நினலயம் கநாக்கிச் சென்று புகார் 
சகாடுத்த ச ாழுது புகானரக் கண்டு சகாள்ள 
வில்னல. 

“ஏகல ஒைக்கு என்ைா கிறுக்கா 
புடிச்சிருக்கு உனையப் ன் மகன் கமல 
புகார் குடுக்குற. க ாைா அநியாயமா உசுர 

விட்டுராத”(ப.101). 

என்று  திவிட்டுள்ளார். இவ்வாறாக, காவல் 
நினலயத்தில் இருந்த அதிகாரிகளும் 
உனையப் ன் குடும் த்திற்கு ஆதரவாகச் 
செயல் ட்ைைர். இதைால், கருப்பு 
கவனலயுைன் காவல்நினலயத்தில் இருந்து 
திரும்பிவரும் வழியில் நக்ெல்  ாரி இயக்கத் 
திைரின் ஆதரவுக் கரம் கினைத்தது. இதைால்,  

“ொதி ெைங்ககள நல்லாக் ககட்டுக்கங்க 
நம்ம ஊகராை ச ருனமனய சகானலக்கிற 
வனகயில நைந்துக்கிட்ைான் இந்தச் ெங்கிலி. 
இவனுக்குக் குடுக்கிற தண்ைனைங்கிறது 
இந்த ஊருக்கு ஒரு  ாைம். அதுைால 
இவனுக்கு ஒரு சகாவள ொணிப் ாலும் 
அஞ்சு ெவுக்கடியும் தண்ைனையாக் குடுக்க 
ஊர் ொர் ா  ஞ்ொயத்கதாை கட்ைனள. 
அகதாை இவன் குடும் த்கதாை ஊரவிட்டு 
சவளிகயறிச் சுடுகாட்டுக்குக் சகழக்கிட்டு 
குடிகயறனும். அதுக்கு ஒரு வார கால 
தவை” ( .121). 

என்று  ஞ்ொயத்தார்களால் தீர்ப்புச் சொல்லப் 
 ட்டு, கருப்புவின் குடும் த்தின் மீது ொதிய 
சவறியாட்ைத்னதக் கிராமகம கெர்ந்து 

அரங்ககற்றியது. எைகவ, கருப்பு தைது 
கிராமத்தின் மீது இருந்த சவறுப்பின் 
காரைமாகத் திண்னையடிவலனெ செல்ல 
வில்னல. 

கவங்னகயன், செௌந்தரவள்ளி என்ற 
அழகுனையாளின் மீது  ாலியல் வன்முனறனய 
நிகழ்த்திக் சகானல செய்துவிட்ைான்.   

“செௌந்தரவள்ளி என்ற கராொசமாட்டில் 
புதிதாக முனளத்திருந்த க ாராட்ை முட்கள் 
இந்தக் காம வண்டின் இறகுகனளக் 
காயப் டுத்தகவ செய்தை. இருந்தாலும் 
அந்தக் காமுகன் உள்கள நுனழந்து விடும் 
முயற்சியில் அந்த அழகிய சமாட்டின் 
ஒவ்சவாரு இதழாய் உதிர்த்தான். இறுதியில் 
அந்த அழகிய கராொ சமாட்டின் 
உயிர்க்காம்பு உதிர்வதற்கும் இவன் எண்ணி 
வந்த காரியம் முடிவதற்கும் ெரியாக 
இருந்தது. னககயாடு ஒரு துணினய எடுத்து 
செௌந்தரவள்ளியின் அந்தரங்கத்தில்  டிந் 
திருந்த இரத்தக் கனறனயத் துனைத்து 
எடுத்துக்சகாண்டு ஒன்றுகம நைக்காதவன் 
க ால சதருமுனைக்கு வந்து விட்ைான். 
உைசலங்கும் வியர்னவ அரும்பி இருக்க 
சவற்றிக் களிப்பில் தன் நண் ர்கனளப் 
 ார்த்துச் சிரித்துவிட்டு மீண்டும்  னழய 
இைத்திற்கக அவர்கனள அனழத்துக் 
சகாண்டு சென்றான்”(பக்.157-58). 

இதுக ால  ல குடும் ங்களின் வாழ்க்னக 
னயப்  ாலியல் சவறியால் சூனறயாடியனத 
ஆண்னம எைவும் சகாண்ைான். செௌந்தர 
வள்ளியின் தந்னத கவதநாயகம் சகாடுத்த 
புகாரில் கவங்னகயன் சிக்கிக் சகாள்வதற்குக் 
காரைமாக இருந்தவர்களில் எதிர்த்துத் 
தாக்கும் வன்னமயில்லாச் ெங்கிலியின் குடும் 
 த்தின் மீது தைது அட்டூழியங்கனள அரங்ககற் 
றிைான். 

செௌந்தரவள்ளியின் ெைலத்னதத் கதாண்டி 
எரித்து விை கவண்டும் என்ற முயற்சி 
கதாற்றனம காரைமாக, கவறு வழினயச் 
சிந்தித்தான் கவங்னகயன். அதில் ெங்கிலியின் 
வீட்டுக்குத் தீ னவப் து, தையம் அழியாமல் 
 ாதுகாத்த பிச்ொயினய சநருப்க ாடு சகாளுத் 
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துவது எை எல்லாத் சதால்னலகனளயும் 
ெங்கிலியின் குடும் த்திைர் மீது சகாடுத்தான். 

“ஒரு ச ாய்னய மனறக்க இன்சைாரு 
ச ாய் சொல்வனதப் க ால ஒரு சகானலனய 
மனறக்க இன்சைாரு சகானல செய்ய 

ஆயத்தமாகி விட்ைான் கவங்னகயன்” 

(ப.165). 

தன் தாயின் இறப்பிற்குக் காரைமாக இருந்த 
கவங்னகயனின் கூட்ைாளிகள் குட்ைமூக்கன் 
மற்றும் கமானழயனை மூக்கன் சமாட்னைக் 
கிைற்றில் அடித்துக் சகான்று இறக்கிைான் 
கருப்பு. தமது குடும் த்தின் மீது நிகழ்ந்த 
வன்மத்னதப் ன த்தியக்காரனைப் க ால  
இருந்து கவனித்தான். நக்ெல் ாரி இயக்கத்தில் 
இனைந்த பின்பு புதுமனிதைாக வாழ்ந்த 
கருப்பு  ழி தீர்த்துக் சகாண்ைான். 

கைவிட்சிவதாணுவின் உதவியால் கல்லூரிப் 
 டிப்ன  எட்டி, நிலம் னகயகப் டுத்தும் 
பிரிவிற்கு வட்ைாட்சியராை கவலு, 

“சென்னை வந்த கவலு நில நிர்வாகத் 
துனற ஆனையர் அலுவலகம் சென்று 
தைக்குத் கதனவயாை விெயங்கனளத் கதை 
ஆரம்பித்தான். ஒருவழியாக 30.09.1892 
ஆம் ஆண்டு பிரிட்டீஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் 
சவளியிட்ை அரொனை எண்1010-ஐப் 
 ார்த்தான். அவ்வளவு தான். ராெவிருந்தில் 
கலந்து சகாண்ை ஒரு பிச்னெக்காரனைப் 
க ால் திக்குமுக்காடிப் க ாய் நின்றான். 
அந்தக் குறிப்பில் சமாத்தம்  ஞ்ெமி 
நிலங்கள் 12 லட்ெம் ஏக்கர் என்று 
இருப் னதப்  ார்த்ததால் தான் அவனுக்கு 
இந்த நினல. இவ்வளவுக்கும் சொந்தக்காரர் 
கள்தான் இன்று பிச்னெக்காரர்களாக ஆக்கப் 
 ட்ைார்களா?” ( .189). 

உலகில் நிலமில்லாமல்  ரகதசிகளாய் 
இருப் தற்கு ஆக்கிரமிப்புதான் முதன்னமக் 
காரைம் என் னத அறிந்து சகாண்ைான் 
கவலு. 

“சென்னையில் இருந்து புறப் ட்டு வந்தவன் 
மாவட்ை ஆட்சியரிைம் இது ற்றிக் 
கலந்தாய்ந்தான். மாவட்ை ஆட்சியரிைம் 
மட்டும் கலந்து க சிய விெயம் மறுநாகள 
உனையப் னுக்குச் சென்றது. புறாக்குஞ்சின் 
இருப்பிைத்னதப்  ருந்துக்குக் காட்டிக் 
சகாடுத்தது க ால ஆைது அந்த 
நிகழ்ச்சி”( .189). 

நிலம் இல்லாதவர்களுக்காக உதவ 
முன்வருவார் என்று மாவட்ை ஆட்சியரிைம் 
கூறிைான் கவலு. இதனை மாவட்ை ஆட்சியர் 
மூலகம அறிந்து சகாண்டு, கவலுனவயும் 
மைல் சகாள்னளயின் க ாது சகானல செய்து 
விட்ைான் கவங்னகயனின் தந்னத 
உனையப் ன். 

ஐந்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு திண்னையடி 
வலனெக்குள் நுனழந்த கருப்பு  ஞ்ொயத்துத் 
திண்னையில் இப்ச ாழுதுதான் அமர்கிறான். 
பின்பு உனையப் ன் வீடு சென்று 
உனையப் னையும் அவன் மனைவி 
முத்துராக்னகயும் சகானல செய்தான். 

“கைய் ச ாைத்த நல்லா 
குளிப் ாட்டுங்கைானு சொன்ைா அந்தச் 
சிலுனவக்காரன் க ச்ெக் ககட்டுகிட்டு 
அனையாளத்த  ாதுகாத்து அப் டிகய 
துணியில சுருட்டி வச்ொ ஒம் ச ாண்ைாட்டி. 
அதுக்கு அவளுக்குப்  ரிசு குடுத்து 
அனுப்பிச்கொம். ஊர் கண்ணுல மண்ைத் 
தூவி விட்டுட்டு ஒன் எனளய மகன்  டிச்சு 
அதிகாரியா வந்தான். வந்ததும் இல்லாம 
எங்க சொத்துலகய னகனவக்கப்  ாத்தான். 
அதுக்குப்  ரிொ அவன் எைத்த மாத்தி 
அவை உசுகராை மைல்ல ச ாதச்கொம். நீ 
ராக்காவல் காத்து க ாலிஸ்காரன் வந்ததும் 
ெந்கதாெமா ச ாைத்த கதாண்டி தந்த. 
அதுக்குப்  ரிொ இப்  ஒன்னைய 

உயிகராை எரிக்கப் க ாறமுைா”(ப.197). 

இதைால் சவம்பிய கவங்னகயன் மற்றும் 
கட்ைப் ாண்டி பிைம் எரித்துக் 
சகாண்டிருக்கும் ெங்கிலினயத் தீயில் தள்ளி 
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விடுகின்றைர். ெங்கிலியின் அலறல் ெப்தம் 
ககட்டு ன த்தியம் வந்தான். வந்தவன்  

“ெங்கிலியின் உைனல சநருப்பிலிருந்து 
சவளிகய இழுத்தான். உயிர் க ாய்விட்ைது 
என் னத உைர அவனுக்கு ஓரிரு 
விநாடிகய க ாதுமாைதாக இருந்தது. 
ெங்கிலியின் உைனல அப் டிகய 
க ாட்டுவிட்டு இவர்கள் இருவனரயும் 
 ார்த்தான். கைய் கட்ை அந்தக் கம்  
ன த்தியங் னகயில் குடுத்திரு  ழிய அவன் 
கமல க ாட்டுரலாம். உத்தரவு க ாட்ைான் 
கவங்னகயன்”( .199). 

சுல மாகக் னகக்கு வந்தது கம்பு. அக்கம்ன  
னவத்து கட்ைப் ாண்டினய இதயத்திலும் 
மார்புக் கூட்டிலும் குத்திக் சகான்று 
உனையப் ன் மனைவியின் சினதயில் ஊன்றி 
விடுகிறான். உைகை, ஓட்ைம் எடுக்கிறான் 
கவங்னகயன். அவனைத் துரத்தி மூக்கன் 
சமாட்னைக்கிைற்றில் கமாத னவத்துக் 
சகான்று உள்கள இறக்கிைான். இப்ச ாழுது 
இக்சகானல ஆவியின் கைக்கில் கெர்ந்து 
சகாண்ைது. பின்பு, 

“சுைனலகநாக்கி வந்தான். ெங்கிலியின் 
உைல் ஒரு எரிகமனையிலும், கட்ைப் 
 ாண்டியின் உைல் ஒரு எரிகமனை 
யிலுமாக எரிந்து சகாண்டிருந்தது. 
தந்னதயின் உைனலப்  ார்த்துக் கண்ணீர் 
உகுத்து விட்டு சமாட்னைக்கிைறு கநாக்கி 

நைந்தான்”(ப.200). 

கிைற்றருகக வந்ததும் கிைற்றுக்குப் 
 க்கத்தில் இருந்த புதருக்குள் கதடி ஒரு 
ன னய எடுத்தான். அதிலிருந்து சகாஞ்ெம் 
துண்டுக் காகிதங்கனள எடுத்து அழியாத 
னமயால் எழுதிைான், 

“‘வன்முனற மாத்திரமல்ல 
அைக்குமுனறயும்கூை இரு க்கமும் கூராை 
ஆயுதகம’ எை எழுதி கிைற்னறச் சுற்றித் 
தூவிவிட்டுச் சில அடிகள் நைந்திருப் ான். 
ஒரு கஞ்ென் வீட்டுக் கல்யாைத்தில் 
சதளிக்கப் டும்  ன்னீர்  க ால வாைம் 

ஒன்றிரண்டு கலொை தூறல் க ாட்ைது. 
கவகமாக ஓடி வந்து எழுதிய காகிதத்தில் 
ஒன்னற எடுத்துப் பிரித்துப்  ார்த்தான். 
பின்பு மைதுக்குள் சிரித்துக்சகாண்ைான். 
இது சவறும் னமயிைால் ஆை 
எழுத்துக்கள் அல்ல. இது காலத்தின் 
கல்சவட்டு. எந்த மனழ சவள்ளத்தாலும், 
மானிை சவள்ளத்தாலும் அழிக்க 
முடியாது”( .201). 

வன்முனற மாத்திரமல்ல அைக்குமுனறயும் 
கூை இரு க்கமும் கூராை ஆயுதகம 
என் தாகக் கனதனய நினறவு செய்கிறார் 
 னைப் ாசிரியர். 

நினறவாக, 

 இப்புதிைத்னத வாசிக்கும் ச ாழுது 
அைக்குகவார்க்கு எதிராை அனறகூவனல 
விடுப் து க ான்று உருவாக்கியுள்ளார் 
 னைப் ாசிரியர். தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா 
என்றும், வன்முனற மாத்திரமல்ல 
அைக்குமுனறயும் கூை இரு க்கமும் கூராை 
ஆயுதகம என்றும் குறிப்பிடுகிறார். கமலும், 
அைங்கிக் கிைந்கதாரின் ஆன்மா நம்முைன் 
க சுவதனைப் க ான்ற உைர்வினையும் 
ச றமுடிகிறது. நீங்களும்  யன்ச ற 
கவண்டுகின்கறன். 
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பள்ளு இலக்கிய வாசிப்பின் முக்கியத்துவம் : 

 ா.வாைமாமரலயின் ‘பள்ளுப்பாட்டு ஆைாய்ச்சி’ 
நூரல முன்ரவத்துச் சில சிந்தரைகள் 

Paḷḷu ilakkiya vācippiṉ mukkiyattuvam: 

Nā.Vāṉamāmalaiyiṉ ‘paḷḷuppāṭṭu ārāycci’ nūlai muṉvaittuc cila cintaṉaikaḷ 

முனைவர் த.ெத்தியராஜ்/ Dr.T.Sathiyaraj38

Abstract: Na.Vanamamalay's Palluppattu 
Collective articles of research book is edited 
by Maharasan as the concept of ethnological 
aspects. The Palluppattu literature have seen 
as Tamil socio aspects, 
the definition of Pallar's 
human life style. But the 
literature can be easily 
understood the human 
life style of farmers 
(Uzhukudi). Let us 
reading with perspective, 
gives a lot of understanding about the 
Pallar's life style and Tamil Socio aspects. 

Keywords: Na.Vanamamalai, Palluppaattu 
aaraichi, Tamil Literature, Ethnology, 
 ள்ளுப் ாட்டு ஆராய்ச்சி, நா.வாைமாமனல, 
சிற்றிலக்கிய வனக, உழவர், களமர், கம் ளர், 
காராளர், கனைசியர், கனைஞர், வினைஞர், 
கமழியர், மள்ளர், கவளாளர். 

நூற்ச யர்: நா.வாைமாமனலயின்  ள்ளுப் 
 ாட்டு ஆராய்ச்சி, நூல்வனக: சதாகுப்புநூல், 
சதாகுப் ாசிரியர்: மகாராென்,  திப் ாண்டு: 
டிெம் ர் 2017, சவளியீடு: ஆதி  திப் கம், 15, 
மாரியம்மன் ககாயில் சதரு,  வித்திரம், 
திருவண்ைாமனல - 606 806, வினல:60. 

                                                           
38 தமிழ் உதவிப்க ராசிரியர், ஸ்ரீகிருஷ்ைா ஆதித்யா கனல அறிவியல் கல்லூரி, ககாயம்புத்தூர் - 641 042, 
9600370671, sathiyarajt@skacas.ac.in  

மகாராென் சதாகுத்திருக்கும் நூல் நா.வாைமா 
மனலயின்  ள்ளுப் ாட்டு ஆராய்ச்சி. இந்நூல்  
இைவனரவியனல அடிப் னையாகக் 
சகாண்ைது.  ள்ளுப் ாட்டு என்றால்  ள்ளர் 

களின் வாழ்வியனலக் காட்டும் 
நூல் என் தாகப் ச ாதுப் 
புத்தியில் உனறந்துள்ளது. 
அதைால் என்ைகவா 
அவ்விலக்கிய வாசிப்ன  
இந்தத் தமிழ்ச் ெமூகம் 
குனறத்துக் சகாண்டுள்ளனம 
ஒருவனகக் காரைம். 

பிறிசதாரு வனகக் காரைங்களாவை:  
 ாலியனல சவளிப் னையாகப் க சுவது 
(இரா.அரிகரசுதன், 15.3.19, முற் கல் 12.30- 
1.00), அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வியனலப் 
க சுவது (இரா.அரிகரசுதன், 15.3.19, முற் கல் 
12.30-1.00) க ான்றை. இங்கு அடித்தட்டு 
மக்கள் யார்? எனும் விைானவ 
எழுப்புகவாகமயாைால் அதற்கு வினை 
கூறுவது இயல் ாைதன்று. ஏசைனில் 
காலந்கதாறும் ஒவ்கவார் இைமும் மாறிமாறி 
வாழ்வாதாரத்தில் உயர்ந்தும் தாழ்ந்தும் 
தத்தமது வாழ்க்னகமுனறனய அனமத்துக் 
சகாண்டுள்ளை. இதனைப் பின்வரும் 
வரலாற்றுப்  டிநினல மூலம் உைரலாம். 

“இதுவனர நாம் ஆராய்ந்தவற்றுள், 
உலகத்தார்க்கு அச்ொணியாக விளங்கிய 

மதிப்பிைப்சபற்றது 
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உழுகுடிகளில் ஒருசிலர் 'மள்ளர்' என்று 
அனழக்கப்ச ற்றைர். அவர்களில் சிலர் சிறந்த 
க ார்வீரர்களாகத் திகழ்ந்து, நாைாளும் 
கவந்தர்களுக்கு ஆதரவளித்தும், சிலனர 
எதிர்த்தும் க ாரிட்டிருக்கின்றைர். இம்மள்ளர் 
களிகலகய சிலர் குழுத்தனலவராைக ாது 
'மல்லர்' என்று அனழக்கப்ச ற்றைர். இவர்கள் 
வாழ்ந்த ஊர், நகரம், மல்லன்மூதூர் என்றும் 
மல்லன் மாநகர் என்றும்  ரவலாகப் க ெப் 
 ட்ைை. 

கொழர் கல்சவட்டுக்களில் மல்லன் என்ற 
ச யர் சகாண்ை  லர் க ெப் டுகின்றைர். 
அவர்களில் சிலர் உயர் அரசு அதிகாரி 
களாகவும் விளங்கியுள்ளைர். இதற்காை 
கல்சவட்டுச் ொன்றுகள் கினைத்துள்ளை. 
திருவாஞ்சியம் உனையான் ஆட்சகாண்ைான் 
மல்லககா (எஸ்.ஐ.ஐ.5, குகலாத்துங்கன் 3, 
கி.பி. 1197), மல்லன் அப் ராயதன் 
(அப் ராஜிதன்) (எஸ்.ஐ.ஐ.7, ராெராென் 
கி.பி.1 1003). சநய்தல் நிலத்தனலவன் 
ச யர்களில் ஒன்றாக 'சமல்லன்' என்னும் 
சொல், கெந்தன் திவாகரம், பிங்கல நிகண்டு, 
சூைாமணி நிகண்டு, கயாதரம் ஆகியவற்றில் 
காைப் டுகிறது. இம்சமல்லன் என்னும் சொல் 
மல்லைாக இருக்கலாம் என்று சதரிகிறது. 

ஆைால் 'மள்ளர்' என்ற இைகமா, அல்லது 
ஒருவரின் ச யகரா காைமுடியவில்னல. 
மாறாகப் ' ள்ளர்' என்னும் சொல் கொழர், 
 ாண்டியர், விெயநகர அரெர், நாயக்கர்காலக் 
கல்சவட்டுக்களில் காை முடிகிறது. கமலும் 
செப்புப்  ட்ையத்திலும், னகசயழுத்துப் 
பிரதியிலும் ' ள்ளர்' ச யர்தான் குறிக்கப் 
 ட்டுள்ளது. 

இவற்னறசயல்லாம் ஆய்ந்து  ார்க்னகயில் 
சதாைக்கத்தில் தாகம உழுதுண்ை இவ்விைம், 
ெங்க காலத்திலும், கொழர் காலத்திலும் 
ஓரளவுக்கு உயர்நினல அனைந்து, பின்ைர் 
பிற்காலப்  ாண்டியர் காலத்தில் மறு டியும் 
உழுதுண்ணும் நினலக்குத் தள்ளப் ட்டிருக் 
கின்றைர். 

அதன்பின்ைர் ' ள்ளர்' இைம் தம்  னழனய 
உரினமகனளப் ச ற உரினமப்க ாராட்ைம் 

நைத்தி சவற்றியும் ஈட்டியிருக்கின்றது. சில 
கநரங்களில் நாைாளும் கவந்தனுக்குத் 
சதால்னலயும் தந்திருக்கின்றைர். அந்த 
அளவுக்கு வலினம ச ற்றவர்களாகவும் 
விளங்கியிருக்கின்றைர். 

இத்தனகய மாற்றங்களுக்கு அடிப் னைக் 
காரைம் இவர்கள் க ார் வீரர்களாக 
மாறியக ாது, உழுகுடியாக இருந்தவர்கள் 
மருதநிலப்  குதியில் ' னறயர்' என்று 
அனழக்கப் ச ற்றிருக்கின்றைர். அவர்கள் 
ெங்கம் மருவிய காலத்தில் அதாவது  ல்லவர் 
காலத்தில் க ார் வீரர்களாகப் க ார்புரிந்து 
மன்ைனுக்காகப் க ாரில் உயிர் 
நீத்திருக்கிறார்கள். கொழர் காலத்தில் சிலர் 
 ாடிகாவல் உரினமனயப் ச ற்றிருந்திருக் 
கின்றைர். பிறகு மீண்டும் சில ஆதிக்கச் 
ெக்திகளால் பின்னுக்குத் தள்ளப் ட்டுவிட்ை 
நினல. இந்த ஆதிக்கச் ெக்திகனளசயதிர்த்து 
இவர்களும் குரல் சகாடுத்திருக்கிறார்கள் 
என் து கல்சவட்டுச் ொன்றாலும், நந்தைார் 
ெரினத மூலமும், திருப் ாைாழ்வார் ெரினத 
மூலமும் நமக்குத் சதரியவருகிறது. நாளா 
வட்ைத்தில்  னறயர் கொழநாடு, சதாண்னை 
நாட்டுப்  குதிகளிலும், கதகவந்திர மக்கள் 
 ாண்டி நாட்டிலும், கெரநாட்டிலும் ச ரு 
வாரியாக வாழ்ந்திருக்கின்றைர். பின்ைர் 
கதகவந்திர இைத்தார் விழிப்புைர்வு ச ற்று 
கி.பி. 18 ஆம் நூற்றாண்டு முதகல தங்கள் 
உரினமகளுக்குப் க ாராடி சவற்றியும் ச ற்றி 
ருக்கின்றைர்” (காசிநாதன் நைை., 2006,  க். 
124-125). 

இலக்கைப்  னுவல்களில் சிலகவ  ள்ளு 
இலக்கியத்தின் சிறப்ன  எடுத்தியம்பியுள்ளை. 
அவற்றுள் சதால்காப்பியம்,  ன்னிரு 
 ாட்டியல், பிர ந்த தீபினக ஆகியை 
குறிப்பிைத்தக்கை. அவ்விலக்கைப்  னு 
வல்கள் ‘உழத்திப்  ாட்டு’ எனும் தன்னமயிகல 
குறித்துள்ளை. சதால்காப்பியம்,  ன்னிரு 
 ாட்டியல் ஆகிய இரண்டு  னுவல்களும் 
முன்னவக்கும் கருத்துக்கள் வருமாறு: 

“… 
ஏகரார் களவழி அன்றி, களவழித் 
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கதகரார் கதாற்றிய சவன்றியும் 
…” 

(சதால்.ச ாருள்.75) 

“புரவலற் கூறி யவன்வா ழியாவன் 
றகல்வயற் சறாழினல சயாருனம யுைர்ந்தை 
சளைவரு மீனரந் துழத்திப்  ாட்கை” 

( ன். ாட்டி.335) 

அவ்விரு  னுவல்களும் சுருக்கமாக விளக்கிச் 
செல்ல, பிர ந்த தீபினக ொதிய அடிப் 
 னையில்  திவுசெய்கின்றது. அது வருமாறு 

“கைவுளர் வைக்கமும்  ள்ளனிரு  ள்ளியர்கள் 
வரவுமவர் கள்ச ருனமனயக் 

கருதியவர் முனறவர லாறுநாட் டுளவளங் 
கரியகுயில் கூவல்கவட்ைல் 

கார்மாரி கவட்ைசறய் வத்துதி மனழக்குறிகள் 
கழறனீ ராற்றின்வரவு 

காண்ைலு மதன்சிறப் புைைதற் கினையினைய 
கப்ச ாருட் டுனறகள்கூறி 

யிைமுறும்  ண்னையின் றனலவன்வர வும் ள்ளி 
இருவர் முனற யீடுகண்கை 

இனளய ள் ளினயசவகுண் கைாதலும்  ள்ளனு 
மில்விட்டு சவளிவருதலு . 

கமர்நிலம் வினரவிவ லவைது வுனரத்திைல்பி 
னினையனர வருத்தலவர்கள் 

இனெவிளம்  ன்மூத்த  ள்ளிமுனற யிைல் ள்ள 
கெர்கினையி னின்றுவரல்க ால் 

திைமுறு வரு ள்ள னைத்சதாழுவின் மாட்ை 
றினகத்துப் புலம் லன்பு 

கெர் ள்ளனுக் கடிசினல சகாடுமூத்த  ள்ளிவரல் 
தீனமயவ களாடுனரத்தல் 

தீர்க்கும்வனக கவண்ைனல மறத்தல்பின் சூளுறல்செய் 
தல் ண் னைத்தனலவனைச் 

சீருைன் வழுத்திவிடு தல்வினர மாடுெஞ் 
சீவமு சமடுத்து முதலின் 

வைமற் சறருது ாய கவகண்ை  ள்ளியர் 
மைத்துயர் தவித்சதழுந்து 

வரு ண்னை யாைறிதல் நாறுதல் 
மணிசகாய் தடித்தளக்கல் 

வருமூத்த  ள்ளிமுனற யீடு ள் யியகரெல் 
மன்னுசிந் தடி விருத்தம் 

வனகவிரவி நாயகன் ச ருனமனயக் கூறிகய 
வருமுழத் திப் ாட்டிகத”. (பிர ந்.29) 

அடுத்து இலக்கிய வரலாற்று நூல்களில்  ள்ளு 
இலக்கியத்னதப்  ற்றிய எண்ைப்க ாக்னக 
அறியலாம். 

“குறம், குறவஞ்சி,  ள்ளு ஆகியை இனெ 
தழுவிய, நாைக வடிவுள்ள மக்கள் இலக்கி 
யமாகிய நாட்டுப்புற இலக்கிய அடிப் 
 னையுள்ள வனகனமகளாகும்” (தமிழண்ைல், 
2000) 

“ ன்னிரு ாட்டியலில் கூறப் டும் உழத்திப் 
 ாட்டு, பிற்காலத்தில்  ள்ளு இலக்கியமாக 
வளர்ந்தது. இவ்விலக்கியத்னதப்  ள்களெல், 
 ள்ளு நாைகம் எைவும் அனழப் ர். இது 
சதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் புலவன் என்ற 
வைப்ன ச் கெர்ந்தது.  ள்ளர்களின் வாழ்க்னக 
நினல  ற்றி எடுத்துசமாழிதலால் இவ்வனக 
இலக்கியம்  ள்ளு எைப் ட்ைது. குறமகனளத் 
தனலனமயாகக் சகாண்ை நூல் குறவஞ்சி எை 
ஆைாற்க ாலப்  ள்ளர்களாகிய  ள்ளன், 
இனளய ள்ளி, மூத்த  ள்ளி ஆகிகயார் 
செயல்கனளகய ச ரிதும் குறிப்பிடும் நூல் 
 ள்ளு எைப் ட்ைது” (கவங்கைராமன் 
கா.ககா., 2013,  . 257). 

“உழத்திப் ாட்டு; உழத்தி ஒருத்தி பிறிகதார் 
உழத்திகயா, உழவகைா விளக்கிக் கூற 
உழவுத்சதாழில்  ற்றிய செய்திகனள அறிந்து 
சகாண்ைதாகப்  ாைப் டுவது. உழத்திப் 
 ாட்டும்  ள்ளு இலக்கியமும் கவறுகவறு 
இலக்கியங்கள் (பாக்யமேரி, 2011, ப. 389). 

கமற்குறித்த கருத்துக்களின் அடிப் னையில் 
கநாக்குனகயில் ொதிய அடிப் னையிலாை 
 ார்னவ தமிழ்ச் ெமூகத்னத இன்னும் 
பின்கைாக்கிகய இழுத்துச் செல்லும். எைகவ, 
அவ்விலக்கியங்கனள அவ்வாறு வாசிப் னதக் 
காட்டிலும் உழுகுடிகளின் வாழ்விலக்கிய 
மைநினலயில் வாசிப் து ொலச்சிறந்தது. 
அதனை நா.வாைமாமனலயின்  ள்ளுப் ாட்டு 
ஆராய்ச்சி முன்னவத்துள்ளது எைலாம். 
எைகவ இக்கட்டுனர அதன் முக்கியத் 
துவத்னத எடுத்துனரக்கிறது. 

http://www.inamtamil.com/
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 ள்ளுப் ாட்டு இலக்கியங்கள் கூறும் 
வாழ்வியனல ஒரு குறிப்பிட்ை ெமூக 
வாழ்வியலாக இைம் காண் னதக் காட்டிலும் 
உழுகுடிகளின் (மருதநில மக்களின்) 
வாழ்வியலாகப்  ார்ப் கத சிறந்தது. இங்கு 
 ள்ளரிை வாழ்வியனலப் க சியிருக்கும் 
ஒரிொ ாலுவின் வனலக்காட்சிப்  திவு 
(https://www.youtube.com/watch?v=T7T0aRdV
Gt4) (Media, 2017) உைரத்தக்கது. 

“உழவுத்சதாழில் மரபிைனர உழவர், களமர், 
கம் ளர், காராளர், கனைசியர், கனைஞர், 
வினைஞர், கமழியர், மள்ளர், கவளாளர் எைப் 
 ல ச யர்களில் குறிக்கிறது தமிழ் இலக்கிய 
மரபு. 

அஞ்சுவண்ைம், அணியர், அளவன், 
அதிகாரி, ஆற்றுக்காலாடி, இந்திர ொதி, 
உழவர், ஊரன், ஒண்டிப்புலி, ஒளியர், கைம் ர், 
கைக்கன், கனையர், கனைசியர், களமர். 
கருங்களமர், காலாடி, குடும் ர், கூத்தாடி, 
கூத்தர், சதாண்னைமான், கதகவந்திரர், 
கதகவந்திர குலத்தார், கதகவந்திரகுல 
கவளாளர், நாட்ைார், நீராணியம் (மனையர்), 
நீர்க்கட்டி,  னையாட்சி,  ண்ைாடி,  ணிக்கன், 
 லகான்,  னழயர்,  ள்ளர்,  ள்ளி,  ள்ளியர், 
 ாண்டியர்,  ாவாைர், பூசி, மகிழ்நன், 
மண்ைாடி, மல்லர், மழவர், மள்ளர், மன்றாடி, 
முதலி, மூப் ன், செட்டி மூப் ன், நாட்டு 
மூப் ன், புள்ளி மூப் ன், வலவன், வாதிரியார், 
வாய்க்காரர், வாரியன், சவண்களமர், 
சவள்ளாளர், கவந்தர், கவள் க ான்ற குழுக் 
களால் அனையாளப் ட்ை அல்லது அனையாளப் 
 டுகிற ெமூகப் பிரிவிைர் உழவுத்சதாழில் 
மரன ச் ொர்ந்தவர்கள் எைப்  திகிறது 
வழக்காற்று மரபு” (மகாராென் (சதாகுப்.), 
2017,  . 13). இக்கருத்து ஊன்றிக் 
கவனிக்கத்தக்கது. ஏசைனில் இதில் சுட்டிக் 
காட்ைப்ச ற்றிருக்கும் இைக்குழுக்களின்  ல 
ச யர்கள் இன்று கவசறாரு இைத்தின் 
ச யராகக் கருதப் டுவகதயாம். ொன்றாக, 
 ள்ளர்,  ள்ளி,  ாண்டியர்,  ண்ைாடி ஆகிய 
இைப்ச யர்களுக்கு இைவனரவியல் நூல்களுள் 
சதன்னிந்திய இை ஒப்புனமயியல் ( ரமசிவம், 
2004), சதன்னிந்திய குலங்களும் குடிகளும் 

(கந்னதயா பிள்னள, 2016), என்றாயிரு 
நூல்கள் அளித்திருக்கும் விளக்கங்கனள 
அறியமுற் ைலாம். அரு. ரமசிவம் குறிப்பிட்டி 
ருக்கும் இைக்குழுவின் உட்பிரிவுப் ச யர்கள், 
வாழ்விைம், குழுத்தன்னம ஆகியை இங்கு 
கவனிக்கத்தக்கை. அனவ வருமாறு: 

“ ள்ளரில் அரசு, ஆற்றுக் காலாட்டியர், 
குடும் ன், சகாங்கு, களம், கெரன், கொழியன், 
கதகவந்திரகுலம், சதாண்னைமான், நீர்க்கட்டி, 
 ட்ைக்காரர்,  ணிக்கன்,  ண்ைாடி,  ாண்டியன், 
புரந்தரன், மல்லாடி, மல்லாண்னை, மும்முடி, 
மூப் ைார் எைவும்” ( ரமசிவம், 2004,  . 39). 

“ ள்ளி (அ) வன்னியரில் குலகெகரர், 
இரணியவர்மன், ருத்ர வன்னியர், கய்வன் 
னியர், வீரம்பு வன்னியர், நயிைார், இந்திரன் 
வன்னியர், சூரிய வன்னியர், ெந்திர வன்னியர், 
அக்னி, அகமுனையார், அரசு, ெத்திரியர், 
நாக ைம், நத்தமான், ஓனல,  ந்தமுட்டு, 
கள்ளங்கி, கள்ளகவலி, அஞ்சுநாள்,  ன்னி 
ரண்டு நாள், வைப் ள்ளி, மீன் ள்ளி,  ாைப் 
 ள்ளி, ககாவிலார், வலக்காரர், வைமரக்காடு, 
எைகுலம், ெம்பு மகரிஷி ககாத்திரம் எைவும்” 
( ரமசிவம், 2004,  . 58). 

“கதகவந்திரகுல கவளாளரின் ஆதி இைங்கள்:- 
தமிழகத்தின் சகாங்குப்  குதியிலும், 
ஊத்துக்குளி, சின்ைதாராபுரம், தாடிக் சகாம்பு, 
திண்டுக்கல், வத்தலக்குண்டு, எனைய 
ககாட்னை, ஆத்தூர்,  ள்ளப் ட்டி, அரவக் 
குறிச்சி, அம்னமய நாயக்கனூர், மூங்கினை, 
ச ரியகுளம், பூதைத்தம், கன்ைவாடி, தஞ்னெ, 
மதுனர, கீனழப்  ருத்தியூர், கமனலப் 
 ருத்தியூர், ராமநாதபுரம், சநல்னல, கண்ைம 
நாயக்கனூர் ஆகிய ஊர்களிலும் 
கதகவந்திரகுல கவளாளரின் உட்பிரிவுகளில் 
ஒன்றாை குடும் ன் எனும் ஒரு புறமைக் 
குழுவும், தஞ்னெ களப் நாயக்கனூரில் கரலாடி 
எனும் ஒரு புறமைக் குழுவும், ஆனைமனல, 
ககானதவாடி, ககாயமுத்தூர், அவிநாசி, சூலூர், 
உக்கிரங்சகாடிகவலி, குறுப் ைாடு, அமுக் 
கயம், ஈகராடு ஆகிய ஊர்களில்  ன்ைாடி 
எனும் புறமைக் குழுவும், கனியூர், கருவூர், 
வாங்கல், புகழியூர், கட்ைனள, குளித்தனல, 

http://www.inamtamil.com/
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சதாட்டியம், சவள்ளூர், கொமயநல்லூர், திருச்சி, 
துனறயூர் ஆகிய ஊர்களில் மூப் ன் எனும் 
புறமைக் குழுவும், சகாத்தப் ள்ளி, கெலம், 
ராசிபுரம்,  ரமத்தி, சவங்கனர,  ாண்ைமங் 
கலம் ஆகிய ஊர்களில்  லகான் எனும் 
புறமைக் குழுவும் தஞ்ொவூரில்  ணிக்கன் 
எனும் புறமைக் குழுவும் உள்ளை. இவரது 
கதகவந்திர வம்ெமும், காலாடி, குடும் ன், 
 ன்ைாடி, மூப் ன்,  லகான்,  ணிக்கன் எனும் 
புறமைக் குலங்களும் தந்னதவழி மூலங் 
கனளக் காட்டுவைவாக உள்ளை.” ( ரமசிவம், 
2004,  க். 108-110). 

“ககானவ மாவட்ைத்தில் வசிக்கும் 
சவட்ைக்காடு இருளப் ள்ளர் என்ற தமிழ்ப் 
 ழங்குடி மக்களிைம் வழங்கும் கனதப் ாைல், 
ஒகர தகப் னின் மூத்த மற்றும் இனளய 
மனைவிகளுக்குப் பிறந்த ஆண்-ச ண் 
இருவரினைகய ஏற் ட்ை  ாலுறனவ விளக்கு 
கிறது” ( ரமசிவம், 2004,  . 31). 

“அஞ்ஞா, அணிய, அம்மா, அய்யா, அரெ, 
ஆற்றுக் காலாட்டியார், கனைசியர், குடும் ன், 
சகாங்கு, களம், கெர, கொழ,  ாண்டிய, 
கதகவந்திர சதாண்னைமான், நீர்க்கட்டி, 
 ணிக்கன்,  ண்ைாடி, புரந்தரன், மல்லாடி, 
மல்லாண்னை, மும்முடி, மூப் ைார்” 
( ரமசிவம், 2004,  . 145). 

அடுத்து, கந்னதயா பிள்னள விளக்கியிருக்கும் 
கருத்துக்கள் வருமாறு, 

“ ள்ளன்: இவர்கள் உழவுத்சதாழில் புரியும் 
கவனலயாட்கள். இவர்கள் முற்காலத்தில் 
சவள்ளாளருக்கு அடினமகளாக விருந்தார்கள். 
மதுனரப்  ள்ளரின் அதிகாரி குடும் ன் 
எைப் டுவான். ககாயமுத்தூரில்  ள்ளரின் 
அதிகாரி  ட்ைக்காரன் எைப் டுவான். 
அவனுக்குத் துனையாகவுள்ளவன் ஓடும் 
பிள்னள எைப் டுவான். திருச்சிராப் ள்ளியில் 
 ள்ளரின் அதிகாரி நாட்டு மூப் ன் 
எைப் டுவான். இவர்களுக்கு வண்ைார் 
அம் ட்ைர்களுண்டு. 

 ள்ளி: சதலுங்கு நாட்டில் மீன் பிடிப்க ார், 
உழுசதாழில் செய்கவார் எைப்  ள்ளிகளில் 
இரு பிரிவுகள் உண்டு. மீன்பிடிப்க ார் மீன் 
 ள்ளிகள் எைப் டுவர்.  ள்ளிகள் சில 
இைங்களில் தம்னம இசரட்டிகள் எைக் 
கூறுவர். மீன் பிடிப்க ார் அக்கா, கதவராலு 
என்னும் சதய்வங்கனள வழி டுவர்.  

 ள்ளி அல்லது வன்னியன்:  ள்ளிகள் தாம் 
வன்னிய குல அரெ குலத்திைர் எைக் கூறுவர். 
திருவிதாங்கூர் அரெருள் ஒருவராகிய 
குலகெகர ஆழ்வார் தங்கள் ொதியரென் எைக் 
கூறுவர். சென்னையில் திருவல்லிக்ககணியில் 
 ார்த்தொரதி ககாயிற்  ட்ையத்தின் டி அது 
 ள்ளரால் கட்ைப் ட்ைது. அங்கு  ள்ளிகள் 
குலகெகர ஆழ்வாருக்குக் குருபூனெ 
நைத்துவார்கள். னமலாப்பூர்ச் சிவன் 
ககாயிலில்  ள்ளிகள் கற்பூரம் சகாளுத்திக் 
காட்டும் உரினம ச ற்றிருந்தார்கள். அவர்கள் 
ககாயில் தமக்கு உரியதாக இருந்தசதன்றும் 
பிற்காலத்தில் தாம் சிறிது சிறிதாக உரினமனய 
இழந்து விட்ைார்கள் என்றும் கூறுகின்றைர். 
கற்பூரம் சகாளுத்தும் உரினமனயப் ற்றி 
ெமீ த்தில் விவாதம் நைந்து விொரனை 
கமற்ககார்ட்டுக்கு வந்தது.  ள்ளிகள் ொர் ாகத் 
தீர்ப் ளிக்கப் ட்ைது. காஞ்சீபுரத்தில் 
ஏகாம் ரநாதர் ககாயிற் ககாபுரசமான்று  ள்ளி 
ககாபுரசமைப் டும். அங்குள்ள  ள்ளிகள் அது 
தமக்குரியசதன்று கூறி அதனை 
ஆண்டுகதாறும்  ழுது  ார்ப் ர். சிதம் ர 
ஆலயத்னதக் கட்டியவன் இரணியவன்மன் 
(கி.பி. 6ஆம் நூற்றாண்டு). அவனுனைய 
வழித்கதான்றல்கள் தாம் என்று 
சிதம் ரத்துக்குக் கிழக்கக நான்கு னமல் 
தூரத்திலுள்ள ஒரு  ள்ளிக் குடும் த்திைர் 
உரினம சகாண்ைாடுவர்.  ள்ளிப் ச ாலிகரிற் 
சிலர் ‘அக்கினி குதினரகயறிய ராயராவுத்த 
மிண்ை நயிைார்’ (இராெராவுத்தனர சவன்று 
அக்கினிக் குதினர ஏறிய) என்று ச யர் 
ச றுவர். சதன்ைார்க்காட்டில் குமாலம் 
என்னும் இைத்தில்  ள்ளிக்குச் சிறீனிவாெ 
ஆலயமுண்டு. அங்குப்  ள்ளிகள் ககாயினலச் 
சுற்றி வாழ்கின்றைர். இவர்கள் ககாயிற் 
 ட்ைனரப் க ால உடுப் ர்.  ள்ளிப் 
ச ண்கனளப்  ட்ைர்மார் மைப் ர். ஆைால் 
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தமது ச ண்கனளப்  ள்ளிக்குக் சகாடுக்க 
மாட்ைார்கள். கெலம்  குதியில் ஓனலப்  ள்ளி, 
நாகவைம் ள்ளி எை இரு பிரிவிைருண்டு. 
இனவ அவர்கள் அணியும் ஓனல; நாகவைம் 
முதலியை  ற்றி வந்த ச யர்கள்.  ள்ளிகளும் 
க ரில் செட்டிகளும் மன்ைார் ொமினய 
வைங்குவர். கிராமத்சதய்வங்கள் ஏழுகும் ம் 
அல்லது கரகங்களாற் குறிக்கப் டும். 
இவர்களுள் பிச்னெக்காரர் கநாக்கான் 
எைப் டுவர். இவர்களின் தனலனமக்காரன் 
ச ரிய தைக்காரன் அல்லது நாட்ைாண்னமக் 
காரசைைப் டுவான். விதனவகளின் மறுமைம் 
நடுவீட்டுத்தாலி எைப் டும். தனலப்பூப்பு 
அனைந்த ச ண் முழுகியபின் அவனளப் 
 லனககமல் இருத்தி அவள் முன்ைால் பிட்டு 
னவத்து ஆரத்தி காட்ைப் டும்” (கந்னதயா 
பிள்னள, 2016,  க். 84-86). 

“ ாண்டியன்: அம் ட்ைன், கம்மாளன், ஒச்ென், 
 ள்ளன், வண்ைான், கவளாளன் முதலியவர் 
களினைகய இது ச யராக வழங்கும். 
மனலயாளத்தில் ஈழவர்  ாண்டி எைப் டுவர்” 
(கந்னதயா பிள்னள, 2016,  . 89) 

“மண்ைாடி:  ழநி மனலயில் வாழும் 
குறவருக்கு இப்ச யர் வழங்கும்” (கந்னதயா 
பிள்னள, 2016,  . 93) 

கமற்கூறிய அவ்விருவரின்  திவுகள் மூலம் 
 ள்ளர் இைத்கதாடு சதாைர்புனைய ச யர்கள் 
பிறவிைத்கதாடும் சதாைர்பு டுத்தப் 
ச ற்றுள்ளனமனய அறியமுடிகின்றை. கமலும் 
“வாய்சமாழி மரபிலும், எழுத்து மரபிலும், 
வரலாற்றுத் தரவுகளிலும் உழவுத் சதாழில் 
மரபிைனரக் குறித்த விவரிப்புகள் நிரம் க் 
கினைக்கின்றை. எனினும், இவ்வுழவுக் 
குடியிைர்  ள்ளர் எனும் ச ாதுவழக்குச் 
சொல்லாைலாலும், மள்ளர் எனும் இலக்கிய 
வழக்குச் சொல்லாைலாலும், கதகவந்திரகுல 
கவளாளர் எனும் அரசியல் சொல்லாைலாலும் 
ச ருவழக்காய்க் குறிக்கப் டுகின்றைர்” 
(மகாராென் (சதாகுப்.), 2017,  . 13) எைப் 
 திவு செய்யப் ட்டுள்ளது. 

இங்கு இைக்குழுக்களின் தனித் தன்னமனயப் 
 ார்ப் னதக் காட்டிலும் அவ்விைக் 
குழுக்களுக்கினையில் ஊைாடியிருக்கும் 
தந்னத, தாய்வழி எச்ெங்களின் நீட்சினயக் 
கூர்ந்து கவனிக்க கவண்டியதாயுள்ளது. அந்த 
இைக்குழு முந்தியதா? இந்த இைக்குழு 
முந்தியதா? எனும் வினை கநாக்கப்  யை 
முனற ககாழி முந்தியதா? முட்னை முந்தியதா? 
எனும் கநாக்குமுனறக்கு ஒப் ாைது. இங்கு 
அரு. ரமசிவம் தந்திருக்கும் ொதிய 
வழங்குமுனறயின்  டிநினலகனள உைர்ந்து 
சகாள்ளல் கவண்டும். 

“சதால்காப்பியர் காலத்தில் மனித இைத்திற்குச் 
ொதி எை வழங்காத நினல இருந்துள்ளது; 
 றனவத் திரட்சினயகய 'நீர் வாழ் ொதி' எைத் 
சதால்காப்பியர் சுட்டுகிறார். 

அஃறினைத் திரளுக்குரியதாகக் கடுப்புனைப் 
 றனவச் ொதினயப் ச ரும் ாைாற்றுப் னை 
சுட்டி நிற்கிறது. 

மணிவாெகர்தான் தைது திருவாெகத்தில் 'ொதி 
குலம் பிறப்ச ன்னும் சுழிப் ட்டுத் தவிக்கும் 
ஆதமிலி நாகயன்' எைச் ொதினய மக்களிைப் 
பிரிவிற்கு இட்டு வழங்குகிறார். 

சதாைக்க காலச் ெமூகங்களில் புறமைகம 
(குலத்தில் நிகழும் மைம்)  ரவலாக 
நிலவியது; தற்க ாதும் எல்லாத் திராவிை 
இைங்களிலும் வீர்யத்துைன் நிலவி வருகிறது; 
இப்புறமைகம திராவிை இை மக்கனளப் 
ச ாறுத்தமட்டில் ஒரு திட்ைவட்ைமாை 
தனையாக உள்ளது. 

இந்நூலில் மனித இை ஆதி ெமுதாயப் 
 ல்கவறு குடும்  முனறகளும், கவதகால 
அநாகரிக ஆரியர் வாழ்நினலயும்,  ல்கவறு 
யுகங்களில் நிகழ்ந்த  ாரதத்தின்  ல்கவறு 
மைமுனறகளும், ஆரியரல்லாதாரின் கைஸ் 
தா ைங்களும், தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த  ல்கவறு 
வரன்முனறயற்ற  ாலுறவுச் ொன்றுகளும், 
ஏைறியா வரலாற்றிற்கு முந்னதய திராவிை 
இைத் தாய்வழிக் கைங்களின் தையங்களும், 
அவற்றில் நிகழ்ந்த அக மைமுனறயும் 
(குடியில் நிகழ்ந்த மைமும்), புறமை 
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முனறயும் (குலத்தில் நிகழ்ந்த மைமும்), 
ஏைறியா மற்றும் ஏைறிந்த வரலாற்றிற்கு 
முந்னதய திராவிை இைத் தந்னதவழிக் 
கைங்களும், திராவிை இைங்களில் நிலவிய 
அரெ வம்ொவழி, அனமச்ெர் வம்ொவழி, 
அதிகாரிகள் வம்ொவழி, அரெர் சதாைர்பு 
ஊழியங்கள் ஆகியைவற்னறக் குலமூலங் 
கள்வழி அறியப் டும் சவளிச்ெங்களும், தினெ 
சதாைர் ாைனவகளாக, ஊர்ப்ச யர் சதாைர் 
 ாைனவகளாக, மனலகள் சதாைர்பு 
உனையைவாக, எண்ணிக்னக அனமப் 
பிைவாகத் திராவிை இைப் புறமைக் குழுக்கள் 
சுட்ைப் டுதலும், ககாத்திரப் ச யர்களில் 
திராவிை இைப் புறமைக் குழுக்கள் 
சுட்ைப் டுதலும்,  லி, இல்லம், ச ாதகு, 
கினள, சகாத்து, கிரியம், கைம், குட்டு, கட்டு, 
ஒத்து, முட்ைா, திருவடி, சீர் ாதம், ஓனல, 
இன்டிக ரு, கூட்ைம், சதவ, கூம்பு, காணி, 
தரவாடு, கங்கைம் எனும் ச யர்களில் உள்ள 
 ல்கவறு திராவிை இைப் புறமைக் 
குழுக்களும், சதாழில், தாலி, குலசதய்வம், 
விலங்கு, ககாயில், ெைங்குகள், வழி 
ச றப் டும் திராவிை இைப்புறமைக் 
குலங்களும், திராவிை இை உட்குலங்களும் 
இவற்றின் ஆதி இைங்களும் அகலமாகவும், 
ஆழமாகவும் சொல்லப் ட்டுள்ளை” 
(பைேசிவம், 2004, பக். 161-162) 

எைகவ, இவ்வுழுகுடியிைரின் வாழ்வியனலத் 
தாழ்த்தப் டுத்தப் ட்ை நினலயில் இச்ெமூகம் 
எதிர்சகாள்வதால் தமிழ்ச் ெமூகம் 
பின்ைனைனவ எதிர்சகாள்கிறது என் து ஒரிொ 
 ாலு க ான்கறாரின் கருத்தாக அனமகின் 
றனமனய கமகல கண்ை வனலக்காட்சிப்  திவு 
விளக்கிச் செல்வதும் உைரத்தக்கது. ஆதலால் 
நா.வாைமாமனலயின் சிந்தனைகளிலும்  ள்ளு 
இலக்கிய வாசிப்பின் முக்கியத்துவம் 
கவகராடியிருப் னத மகாராென் சதாகுத்தி 
ருக்கும் நூல் நன்கு அனையாளப் டுத்து 
கின்றது. 

‘ ள்ளுப் ாட்டின் உள்ளைக்கம்’ எனும் 
தனலப்பில் அனமந்த கட்டுனரயில்,  ள்ளுப் 
 ாட்டின் கதனவனய உைர்த்திச் செல்கிறார் 
நா.வாைமாமனல. அதனை, “... உலகத்தின் 

உயிர்நாடியாை  ள்ளரின் இன் , துன் ங் 
கனளயும் ஆொ ாெங்கனளயும் அவர்களது 
வாய்சமாழியால் சித்திரிப் து  ள்ளுப் ாட்டு. 
உனழப் ால் உைவளிக்கும்  ள்ளர், 
உனழப்பின் கடுனமனயத் சதரியாமலி 
ருக்கவும், உனழப்பின் ச ருமிதத்தால் 
ச ருனம சகாண்டும்  ாடும்  ாட்டுக்களின் 
இலக்கிய வடிவம்  ள்ளுப் ாட்டு. 

உனழப்பின் ச ருனமனயப் க ாற்றுவது 
தமிழ்க்கவிகள் மரபு. 

உழுதுண்டு வாழ்வாகர வாழ்வார்; மற்சறல்லாம் 
சதாழுதுண்டு பின்செல்  வர் 

என்றார் வள்ளுவர். 

... தமிழ் மக்கள் வாழ்க்னகனய வளப் டுத்த 
கவண்டிய கவினத ஆதிக்கத்திலுள்களானரப் 
புகழ்ந்து, ஊதியம் ச றுவதற்குரிய 
குடுகுடுப் ாண்டிப்  ாட்ைாக மாறிற்று. ஆைால் 
உனழப்க ானர உயர்ந்கதார் என்று கருதும் 
தமிழ்க் கவிமரபு ொகவில்னல. உழவரது 
நாவிகல இனிய தமிழ்  ழகுகிறது என் னதக் 
கண்ை கவிகளும் இருந்தார்கள். அவர் 
களுனைய வாழ்க்னகயின் இன்  துன் ங்கள் 
கவினதயில் சித்திரிக்கத்தக்கனவ என்று 
கருதிய கவிஞர்களும் இருந்தார்கள். உழவர் 
களது வாழ்க்னக அனு வங்களின் ஒன்றிப் 
க ாை கவிஞர்கள் தமிழ் மக்களின் சிறந்த 
 ண்புகனள ஒலிக்கும் கெரி மக்களிைம் 
கண்ைார்கள்” (மகாராென் (சதாகுப்.), 2017, 
 க். 17-18).  

தமிழ்க் கவிமரபில் உழவர் குடியின் 
முக்கியத்துவத்னதத் சதான்னமமிகு நூல் 
முதற்சகாண்டு காைமுடிகின்றது என்ற 
கருத்னதப் ‘ ள்ளுப் ாட்டின் கதாற்றம்’ எனும் 
கட்டுனரயில்  திவுசெய்துள்ளார் நா.வாைமா 
மனல. 

“புறநானூறு சதான்னமயாை நூல். 
புறநானூற்றுச் செய்யுள்கள் சுமார் 
இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் 
கதான்றியனவ. அவற்றுள் அரெனுனைய 
ச ருனமனயப் க ாற்றும் புலவர்கள், 
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உலகத்தின் அச்ொணி க ான்ற உழவர் 
 ண்ன யும் க ாற்றிப்  ாடுகிறார்கள். 
அவர்களுக்கு அரெைால் இனையூறு 
கநர்ந்த காலத்தில் அவர்களுக்காக 
வாதாடுகிறார்கள். அவர்களுனைய 
சதாழினலப்  ாதுகாப் கத அரெைது 
தனலயாய கைனமசயன்று க ாதிக் 
கிறார்கள். இதுகவ ெங்கப் புலவர்களின் 
கவிமரபு. தமிழ்க் கவிகளின் கவிமர 
ச ன்றும் சொல்லலாம். பிற்காலப் 
புலவர்களில்  லர் இம்மரன ப் பின் ற்றி 
ைார்கள். உழவர் வாழ்க்னகனய 
அன்க ாடு சித்திரித்தார்கள். அவர்கள் 
சதாழினல ஏற்றம் உனையராகப்  ாராட்டி 
ைார்கள். அவர்களுனைய  ாட்னையும் 
கூத்னதயும் தங்கள் கவிகளிகல 
இனைத்துக் சகாண்ைார்கள். உழவர் 
களுனைய வழக்குத் தமிழில் செய்யுள் 
செய்தார்கள். தமிழ்க் கனதயல்லாத 
இராமாயைத்தில் கம் ன் ககாெல நாட்டு 
உழவர்கனள, தமிழ்நாட்டுப்  ள்ளர்கனள 
மைத்தில் சகாண்கை வருணித்தான். 
உழவுத் சதாழினலயும், உழனவயும் 
க ாற்றி ஏசரழு து  ாடிைான்” 
(மகாராென் (சதாகுப்.), 2017,  . 29). 

தமிழர்களின் வாழ்வியலிலும் கனலகளிலும் 
 ண் ாட்டிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய 
கமலாதிக்கச் செயல் ாடுகள்,  ள்ளு 
இலக்கியத்னதயும் விட்டு னவக்கவில்னல. 

உழவர் குடிகளின் சமாழிகளில் தமிழ் வாழ்ந்து 
வருகின்றது. அதனை, மனறத்திைகவ 
 ள்ளுப் ாட்டின் மீதாை எதிர்ப்புைர்வும் 
தூண்ைப் ச ற்றிருக்க கவண்டும். இதனை, 
“முதலில் எதிர்த்துப்  ார்த்திருக்க கவண்டும். 
ஆைால் உயிர் நிரம்பிய கனல சவள்ளத்துக்கு 
அவர்களால் அனைக ாை முடியவில்னல. 
எதிர்த்துப்  ார்த்து முடியாமல்  ள்னள ஒப்புக் 
சகாண்ைார்கள்” (மகாராென் (சதாகுப்.), 2017, 
 . 34) எை நா.வாைமாமனல கூறுவதிலிருந்து 
அறியமுடிகிறது. இதுக ான்ற எதிர்ப்புச் 
சிந்தனைகனள ஒருங்குதிரட்டி கநாக்க 
கவண்டும். 

ஞா.கதவகநயப்  ாவாைர் (தமிழர் வரலாறு: 
2009,  ண்னைத்தமிழ நாகரிகமும்  ண் ாடும்: 
2009,  ழந்தமிழாட்சி: 2009, இந்தியால் தமிழ் 
எவ்வாறு சகடும்? தமிழ் கைன் சகாண்டு 
தனழக்குமா?: 2009), க. .அறவாைன் (தமிழர் 
அடினமயாைது ஏன்? எவ்வாறு?: 2009) 
முதலாை ஆய்வாளர்களும் தமிழர் 
அடினமயாை வரலாற்னறயும்/மனறக்கப் ட்ை 
வரலாற்னறயும் விரிவாக எடுத்தியம்பி 
யுள்ளைர். அதன் நீட்சியாககவ  ள்ளுப் ாட்டு 
இலக்கியத்தின் எதிர்ப்புைர்னவயும் எதிர் 
சகாள்ள கவண்டும். ஏசைனில் “கவினதச் 
சிறப்ன யும் வருைனைச் சிறப்ன யும் கனதப் 
ச ாருனளயும் மழுங்கடிக்க முயன்றார்கள். 
இதற்கு உதாரைகம குருகூர்ப்  ள்ளு... 
முக்கூைற்  ள்ளிகல தங்கள் உனழப்ன க் 
குறித்து ச ருனமப் ட்டுக் சகாள்ளும் 
 ள்ளனையும்  ள்ளியனரயும் நாம் காண் 
கிகறாம். குருகூர்ப்  ள்ளிகல  க்திப் 
பிரவாகத்தில் சூழ்ந்து  னழய புராைக் 
கனதகனளப்  ாராயைம் செய்யும் அதிெயப் 
 ள்ளனையும்  ள்ளியனரயும் காண்கிகறாம்... 
தங்கனளப்  ற்றி  ள்ளர்,  ள்ளியர் 
ச ருனமயாகப் க சுகிறார்கள். முக்கூைற் 
 ள்ளில் கவிக் கூற்றாககவ  ள்ளனர உலகின் 
அச்ொணிசயை மதித்துப் புகழ்ந்திருக்கிறார்” 
(மகாராென் (சதாகுப்.), 2017,  க். 35-41) எை 
நா.வாைமாமனல ஆய்ந்து கூறியனமனயக் 
கவைத்தில் சகாள்ள கவண்டியிருக்கிறது. 

 ள்ளு இலக்கியத்னத, தமிழர்களின் (அ) 
உழுகுடிகளின் (அ) உனழக்கும் வர்க்கத் 
திைரின் வாழ்வியலாகப்  ார்க்ககவண்டும் 
எனும் புரிதனல, “ ள்ளு காதற் காவியமல்ல; 
கூட்டு வாழ்க்னக. கூட்டு உனழப்பு; இயற்னக 
கயாடினயந்த உழவர் வாழ்க்னக. இவற்னறச் 
சித்திரிப் கத  ள்ளு” (மகாராென் (சதாகுப்.), 
2017,  . 58) எைக் கூறும் தன்னமயிலிருந்து 
உைரலாம். 

முடிப் ாக, சதாகுப் ாசிரியர் மகாராென் 
சுட்டிக்காட்டும் கருத்கதாடு நினறவு 

செய்யலாம். “ஒவ்சவாரு காலத்திய இலக்கியப் 
 னைப்புகளும் அவ்வக் காலத்தியச் ெமூக 
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ஆவைங்கள்தான். அவ்வனகயில்,  ள்ளு 
இலக்கியங்கனள உழவுக்குடிகளின் எதிர் 
இலக்கியங்களாகப்  ாவிக்க கவண்டியதில்னல. 
ஏசைனில்,  ள்ளு இலக்கியங்கள்தான் உழவுக் 
குடிகளின் நில உரினமனயத் தவிர்த்து,  
நிலத்கதாடு சதாைர்புனைய ஏனைய 
மரபுகனளக் குறித்து விரிவாை தரவுகனள 
முன்னவத்துள்ளை. ஆககவதான், உழவுக் 
குடிகனளக் குறித்த ொன்றாவைங்களாகப் 
 ள்ளு இலக்கியங்கள் கருதப் டுகின்றை. 
 ள்ளு இலக்கியங்கள் குறித்து சவளிவந்துள்ள 
ஆய்வுகள் ச ரும் ாலும் கநர்மனறயாகவும் 
எதிர்மனறயாகவும் வழிசமாழிந்தும் அனமந் 
திருப் னவ. அவ்விலக்கியங்கள் குறித்து 
ஆழமாை விரிவாை மீளாய்வுகள் இன்னும் 
சவளிவரவில்னல. வஞ்சிக்கப் ட்ை உழவுக் 
குடிகளின் சதாழில் மரபு,  ண் ாடு, வரலாறு 
 ற்றிய உனரயாைல்களும்,  ள்ளு இலக்கியம் 
 ற்றிய உனரயாைல்களும் வளர்த்சதடுக்கப் ை 
கவண்டியனவ. இனவ  ற்றிை மீளாய்வுகள் 
சதாைர்வதற்காை திறப்புகனளத்தான் நா.வாை 
மாமனல தமது  ள்ளுப் ாட்டு ஆராய்ச்சிக் 
கட்டுனரகளின் வழியாகப் புலப் டுத்தி 

யுள்ளார்” (2017:14-15). எைகவ, பிற 
இலக்கிய வாசிப்ன ப் க ான்கற  ள்ளு 
இலக்கிய வாசிப்பும் அனமந்தால், 
தமிழாய்வுகளில் ஏற்றம் நிகழ வாய்ப்புண்டு 
எை முடிக்கலாம். 
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