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பேராசிரியர் வ.சுே.மாணிக்கனாரின்
திறனாய்வுச் சிந்தனனகள்
முனைவர் சு.செல்வகுமாரன்
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்ப்பிரிவு, சதானைதூரக்கல்வி இயக்ககம்
அண்ணாமனைப் ேல்கனைக்கழகம், னகபேசி – 9442365680, mugadu.kumaran@gmail.com

முன்னுணர
“கடல் சபால ஆழ்ந்தகன்ற கல்வியாளர்!
கதிர்மைிக்குப் புகழ்மிகுந்த தணலமாைாக்கர்!
சகாணட அண்ைாமணல வள்ளல் அழகப்பர் பல்
கணலக்கழகம் சமாழிவளர்த்த தமிழ்ப் சபராொன்
படிப்படியாய் முன்சனறித் துணைசவந்தரானார்!
ணபந்தமிழ் உலகத்தின் தனிசவந்தரானார்!
மடிந்தாராம் மாைிக்கம்! ஐசயா! இல்ணல!
மூதறிஞர் பயின்றமிழாய் வாழ்கின்றாசர”

(வ.சுப.மாைிக்கனாாின் ெிந்தணனகள்,

ப.104)

என்று அவரது மாைாக்கர் சபராெிாியர் பழ. முத்துவீரப்பனாரால் புகழப்படுகின்ற
சபருந்தணகயாளர்

மூதறிஞர்

வ.சுப.மாைிக்கனார்.

சபராெிாியாின்

பார்ணவயில்

திறனாய்வுச் ெிந்தணனகள் குறித்து இனங்காண்பதாய் இக்கட்டுணர அணமகின்றது.
வாழ்வும் பைியும்
சபராெிாியர் வ.சுப.மாைிக்கனார் 1917ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 14ஆம் நாள்
புதுக்சகாட்ணட

மாவட்டம்

சமணலச்ெிவபுாியில்

பிறந்தவர்.

ஆறு

வயது

நிணறவணடவதற்குள்ளாகசவ தாய் தந்ணதயணர இழந்திருந்தார். எனினும் சபாய்
சொல்லா மாைிக்கமாக வாழ்ந்த சபருணமக்குாியவர். வித்துவான், பி.ஓ.எல், எம்.ஏ,
எம்.ஓ.எல், முணனவர் பட்டங்கள் சபற்றவர்.
அண்ைாமணலப்

பல்கணலக்கழகத்தில்

தமிழ்த்துணறத்

தணலவராகவும்

புலமுதன்ணமயராகவும், காணரக்குடி அழகப்பா கல்லூாியில் முதல்வராகவும் பதவி
வகித்தவர்.

மதுணர

காமராெர்

பல்கணலக்கழகத்தில்

துணைசவந்தராகவும்

விளங்கியவர்.
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இலக்கியம்,

உணர

எனத்

தமிழிலும்

ஆங்கிலத்திலுமாகச் சுமார் இருபத்ணதந்து நூல்கணள சவளிக்சகாைர்ந்தவர் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கனவாகும்.
ஆய்வு நூல்கள்
வள்ளுவம் (1953), தமிழ்க்காதல் (1962), கம்பர் (1965), சதால்காப்பியப் புதுணம
(1958), எந்தச்ெிலம்பு? (1964), இலக்கிய விளக்கம் (1972), ெிந்தணனக் களங்கள்
(1975),

ஒப்பியல்

சநாக்கு

(1978),

சதால்காப்பியத்திறன்

(1984),

இரட்ணடக்

காப்பியங்கள் (1958), நகரத்தார் அறப்பட்டயங்கள் (1961), The Tamil Concept of
Love, A Study of Tamil Verbs, Collected Papers Tamilology.
கவிணத நூல்கள்
சகாணடவிளக்கு (1957), மாமலர்கள் (1978), மாைிக்கக் குறள் (1991).
நாடக நூல்கள்
மணனவியின் உாிணம (1947), சநல்லிக்கனி (1962), உப்பங்கழி (1972), ஒரு
சநாடியில் (1972).
கடித இலக்கியம்
தணலவர்களுக்கு (1965)
உணர நூல்கள்
எழுத்ததிகாரம்

நூன்மரபும்

சமாழிமரபும்

மாைிக்கவுணர

(1989),

திருக்குறள்

சதளிவுணர (1991), நீதி நூல்கள் உணர (1991).
ஆக இணவ அணனத்தும் இவாின் கடின உணழப்ணபயும், வளர்ச்ெிணயயும் அணடயாளம்
காணும் இவர் குறித்த வாழ்வியல் வரலாறாய் அணமகின்றன.
ெமூகச் ெிந்தணன
சபராெிாியர்,
ெிந்தணனயாளர்

ஆராய்ச்ெியாளர்,
என்பதாய்ப்

எழுத்தாளர்,
பன்முகப்

தமிழ்ப்பற்றாளர்,

ெமூகச்

பாிைாமங்கசளாடு

ஒளிரும்

வ.சுப.மாைிக்கனார் ெமூகத்தின் மீது ஆழ்ந்த காிெனம் மிக்கவராகத் திகழ்ந்தவர்.
ெமூகத்தின் உயிர்நாடியான மக்கள், சமாழி, ஆெிாியர், எழுத்தாளர் குறித்து நிரம்ப
எழுதியும் சபெியும் உள்ளார். அண்ைாமணல நகாில் 23.3.1987 அன்று நணடசபற்ற
தமிழ்

எழுத்தாளர்

மாநாட்டில்

முதன்ணமயுணர

ஆற்றிய

சபராெிாியர்

வ.சுப.மா

எழுத்தாளர்கணள எழுது குலத்சதாராகிய நாம்… (இலக்கியச் ொறு, ப.11) என்று ஒரு
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குலமாக அங்கீகாிப்பதும், அவர்கணள சமாழித் சதாழிலாளர்கள்… (இலக்கியச் ொறு,
ப.13)

என்று

குறிப்பிடுவதும்

எழுத்தாளர்களின்

வாழ்வு

கவனத்தில்

வளமானதாக

சகாள்ளத்தக்கது.

அணமய

சவண்டும்

மட்டுமல்லாது
என்பணத

அவர்

வலியுறுத்தும் பாங்கு இன்றும் கூட யாராலும் சுட்டமுடியாத ஒன்றாகும்.
“தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சபாருளாதாரத்திலும் நல்ல தணலசயழுத்து உணடசயாராக,
வறுணமக் சகாட்டிற்குக் கீசழ தாழாமல் வாழ்வுக் சகாட்டிற்கு சமசல இருப்பவர்களாக
வாழ சவண்டும் என்பது என் முதற்ெிந்தணன. எங்கள் முன்சனார்கணள சவறு வணகயில்
எல்லாம்

பின்பற்ற

நாங்கள்

ஆயத்தமாக

இருக்கின்சறாம்.

சபருஞ்ெித்திரனார்,

பாரதியார், வ.உ.ெி., அரெஞ்ெண்முகனார் சபான்ற பல சபருமக்கள் வறுணமயில்
உழன்று கன்னித்தமிணழக் காத்தனர். நாங்கள் அந்த ஒரு வழிணயப் பின்பற்ற
விரும்பவில்ணல. அது முடியரசுக் காலம், இது குடியரசுக் காலம். எழுத்தாளர்கட்கும்
வாக்குாிணமயுண்டன்சறா?.
நமக்குத் சதாழில் கவிணத… என்ற பாரதியார் வாக்கின்படி எழுத்தாளர்களும்
சமாழித்

சதாழிலாளர்கசள.

அவர்கள்

தங்கள்

ெிந்தணனத்

சதாழில்

எழுது

சதாழிலுக்குத் தக்க வருவாய் சபற்றுத் தம் சபாருட்காலில் நிற்க சவண்டும்.
அப்சபாதுதான் ெந்ணத சநாக்கமும் சதாழுசநாயுமின்றிச் ெிந்தணனயுாிணமசயாடு
எழுத்துப் பிறக்கும் (இலக்கியச்ொறு, ப.13)
என்று குறிப்பிடுகின்றார்.
சமலும் சதாடர்ெிந்தணனயாக வீட்டு நூலகம் அணமப்பது குறித்தும், குடும்ப
நலத்திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களுக்கு விளம்பரப்படுத்துகின்ற அரசு, மக்கள்
புத்தகம் வாங்குவது சதாடர்பாகவும் பல அறிவிப்புகணள, விளம்பரங்கணள சவளியிட
வற்புறுத்துகின்றார். ொன்றாக வீட்டுக்கு ஒரு நூலகம்…, புத்தகம் வாங்கிப் புத்தகம்
சபறுக…, ஏடுகள் வாங்கின் சகடுகள் நீங்கும்… (இலக்கியச்ொறு, ப.14) சபான்ற
வாெகங்கணள அவர் முன்ணவக்கின்றார். அத்துடன் நூல்கள் விற்பது வாங்குவது
குறித்த அரெின் பங்களிப்புப் பற்றி சபசும் அவர், ணகத்தறி முதலானவற்றிற்கு அரசு
தள்ளுபடி வழங்குவது சபால மத்திய, மாநில அரசுகள் புத்தகங்களுக்கு நிதிநிணலயில்
ஐந்து ெதமாவது ஒதுக்கீடு செய்ய சவண்டும். அவ்வாறு செய்தால்தான் பாரதி கூற்று
சபால சவள்ளம் சபால் கணலப்சபருக்கும், கல்விப் சபருக்கும் உயரும், அறியாணமப்
பள்ளத்தில் விழுந்திருக்கும் உயர்திணைக் குருடசரல்லாம் அறிவு சபறுவர் என்று
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சபராெிாியாின்

எழுத்து

–
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எழுத்தாளர்

-

ெமூக

ஈடுபாட்ணடப்

புலப்படுத்துவதாய் உள்ளன.
ஒரு ெமூகம் சமம்பட அந்தச் ெமூகம் தன் சமாழியில் செழுணமயுற்றிருக்க சவண்டும்.
சமாழி ஒரு ஊடகம். அது அறிணவ, உைர்விணனப் பகிர்ந்து சகாள்ளுகின்ற ஒரு கருவி
என்பணத நாம் அறிசவாம். அந்த வணகயில் தாய்சமாழியாம் தமிழ்சமாழியின் மீது
அளவற்ற பற்றுணடயவராக வ.சுப.மா திகழ்ந்துள்ளார். அவாின் தமிழுைர்ணவப்
பணறொற்றும் இரா.சமாகன்,
தமிழ்நாடு, தமிழ்சமாழி, தமிழ் இனம் பற்றிய ெிந்தணனகள் வ.சுப.மாவின் நூல்களில்
அங்கிங்கு

எனாதபடி

எங்கும்

நீக்கமற

நிணறந்திருக்கக்

காைலாம்

(வ.சுப.மாைிக்கம், ப.98)
என்று பதிவுசெய்கின்றார். சமலும் தாய்சமாழிக்கல்வியின் அவெியத்ணத வலியுறுத்தும்
வ.சுப.மா.,
“சமாழியியல் கற்க முயலுமுன் உன்தாய்
சமாழிதமிழ் கற்பாய் முதல்”

(மாைிக்கக் குறள், 45)

என்று தாய்சமாழி கற்க வலியுறுத்துகின்றார். அதுமட்டுமல்லாது சமாழிக் கலப்பினால்
தாய்சமாழியாம் தமிழ்சமாழிக்குக் சகடு விணளயும் என்பணத நன்கு உைர்ந்திருந்தார்.
எழுத்துச் ெீர்திருத்தத்ணதயும் சபாிதும் ஏற்றுக் சகாண்டிராதணத அவரது பாடல்வாிகள்
மூலமாக நாம் உைர்ந்துசகாள்ள முடிகிறது.
“ஒழிசகனக் கத்துதற்சகா இந்திசமாழியும்
ஒழியும் தமிணழ உயர்த்து”

(மாைிக்கக் குறள். 66)

“சமாழித்தூய்ணம காட்டித் தணலக் காக்ணக கற்பு” (மாைிக்கக் குறள்.371)
“கணள அயசலாலி, காண்க தமிழ்ச்சொல்” (மாைிக்கக் குறள்.167)
“எழுத்துத் திருத்தம் இயல்சபா தமிணழக்
கழித்துச் சுழிக்கும் கணத” (மாைிக்கக் குறள்.156)
குழந்ணத சபற்றுக்சகாள்வது பற்றிப் சபசுகின்றசபாது சபாருளாதாரத்சதாடும்,
தமிசழாடும் சதாடர்புபடுத்தும் விதமும் சபராெிாியாின் ஆழ்ந்தகன்ற அறிவுப்பூர்வச்
ெிந்தணனயின் அணடயாளமாகசவ சதாழிற்படுகின்றது.
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“சபறுக குழந்ணத சபறுவருவாய்க் சகற்ப
உறுக தமிழ்ப்சபர் ஒலி”

(மாைிக்கக் குறள்.216)

திறனாய்வாளர்
சபராெிாியர் ெிறந்த ஒரு திறனாய்வாளர் என்பதற்கு அவரது தமிழ்க் காதலும்
கம்பன் உள்ளிட்ட பல நூலாக்கங்களும் ொன்றாகத் திகழ்கின்றன. பணடப்பியம்,
கம்பனியம், இலக்கியக் கணல, இலக்கியத்தளம், இலக்கிய உத்தி சபான்ற அவாின்
சொல்லாடல்களின்

பயன்பாடு

அவாின்

உலக

இலக்கிய

மற்றும்

திறனாய்வு

நூல்களின் வாெிப்புத் தளத்தின் சவளிப்பாடாக நாம் எண்ைிப் பார்க்க முடியும்.
சபராெிாியர் தனது ‘கம்பர்’ நூலில் ஓர் இலக்கியத்ணத அல்லது ஒரு காப்பியத்ணத
எவ்வாறு புாிந்து சகாள்ள சவண்டும் என்பணத விளக்குகின்றசபாது ஒப்புணம முணற,
முழுப்பார்ணவ, துண்டுப்பார்ணவ, சதாடர்பழகு, ெங்கிலிப்பார்ணவ, தனிப்பார்ணவ,
உலகப்பார்ணவ

என்பதாக

விவாிப்பன

அவாின்

திறனாய்வுப்

பார்ணவயிணன

இனங்காட்டுவதாய் உள்ளது. திறனாய்வு பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற சபாது,
திறனாய்வு என்பது ஒப்பாய்வன்று, உள்ளாய்வு. புறனாய்வன்று அகனாய்வு.
இராமாயைப் சபருங்காப்பியம் வடிக்க முணனந்த கம்பர் தம் காப்பியத்தில்
என்சனன்ன கூறுகள் எவ்வாறு எவ்விடத்து அணமய சவண்டுசமன்று கருதினார்.
அவர் காட்டுகின்ற காப்பிய இலக்கைங்கள் என்ன என்று அந்நூலுக்கு உாிய
தனியளவுசகாணலக் கண்டுபிடித்து உலகிற்குக் காட்டுவசத நம் சநாக்கமாதல்
சவண்டும் (கம்பர், ப.21)
என்று திறனாய்வுப் பார்ணவயின் அவெியத்ணத வலியுறுத்துகிறார்.
வ.சுப.மாைிக்கனார்

திறனாய்வாளர்

மட்டுமல்ல,

பணடப்பாளியும்

ஆவார்.

எனசவதான் அவர் ஒரு பணடப்ணபச் ெிணதக்காமலும் அசதசநரத்தில் நுட்பமாகப்
புாிந்துசகாள்ளவும் விணளகின்றார். பணடப்புக்கும், பணடக்கும் பணடப்பாளிக்கும்
சபருத்த சவறுபாடும் அசத சநரத்தில் தனித்த சநாக்கும் இருக்கும் என்பணதப் புாிந்து
சகாண்டணமயால்தான் அவர் அகனாய்வுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுப்பணத நம்மால்
எளிதாக உைர முடிகின்றது. அதுசபாலசவ துண்டுப்பார்ணவ காப்பியம் சபான்ற ஒரு
சபரும்பணடப்ணப

மதிப்பீடு

செய்வதற்சகா,

விமர்ெிப்பதற்சகா

ொியான

அளவுசகாலாக இருக்காது என்பணதத் தீர்க்கமாக முன்ணவக்கின்றார். மட்டுமல்லாது
முழுப்பார்ணவ, சதாடர்பழகு, ெங்கிலிப் பார்ணவ சபான்றணவசய பணடப்ணபச் ொியாக
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விமர்ெிப்பதற்கு ஏற்புணடய அணுகுமுணறயாக இருக்கும் என்பணத வலியுறுத்துவதும்
அவாின் திறனாய்வு அணுகுமுணறக்கான ொன்றாகசவ சகாள்ளத்தக்கது.
வ.சுப.மாணவப் பற்றி, அவாின் நூல்கணளப் பற்றிப் சபசுகின்றசபாது அவாின்
தமிழ்க்காதணலப் பற்றி நாம் சொல்லாமலிருக்க முடியாது. ெங்க அகப்பாடல்கள் குறித்த
ஆய்வாக அணமயும் இந்நூல் அகஉைர்வு, அகச்செயல்பாடு, அகஇலக்கியம் குறித்துத்
திறந்த நிணலயில் சபெக்கூடிய ஒரு நல்உணரயாக அணமகின்றது. சதால்காப்பியம்,
தமிழர்

வாழ்வியல்

உட்படுத்தியும்,

சநறிமுணறகளுக்கு

ெில

பார்த்திருப்பணதக்

இடங்களில்
காைலாம்.

சபாருத்தப்பாடுணடய

ஆய்வியல்

உட்படுத்தியும்,
மானுடவியசலாடு

ஆய்வுப்

தமிழர்

சதாடர்புபடுத்தியும்

சபாருளின்

அணுகுமுணறயிணன

நிலத்திற்கு

அவர்

தன்ணமக்சகற்ற
இங்குக்

ணகக்

(ப.14)

எனச்

சகாண்டிருப்பது ெிறப்புக்குாியது.
சதால்காப்பியணர

ஓாிடத்தில்

சுட்டுமிடத்து

“பாலியலறிஞன்”

சுட்டுவதும், காமம் பற்றிப் சபசுமிடத்தில் “உலகம் நீடு வாழ உயிர்க்சகாணட செய்யும்
காமம்” என்றும் (ப.14) அகத்திணையின் சதாற்றம் பற்றிப் பதிவு செய்யுமிடத்து
“ெமுதாயவியல் மானுடவியல் சதால்தமிழகத்தின் உளவியல் என்னும் முக்கூற்றுத்
தன்ணமகணள(ச்) ொர்ந்து நிற்பது” (ப.93) எனக் குறிப்பிடுவதும், சமலும் அகத்திணை
இலக்கியத்ணதப்

சபண்ைிலக்கியமாக,

(ப.377)

கற்பிலக்கியமாக,

(ப.378)

பாலியற்கல்வி தரும் இலக்கியமாக (ப.379) எல்லாம் பார்க்கும் விதம் அவாின் தனித்த,
புதிய, நுட்பமான அசதசநரம் தமிழனின்

பண்பாட்சடாடு கூடிய ஆய்வாக நாம்

எண்ைிப் பார்க்கத்தக்கன.
“அகத்திணை

ஓர்

பாலிலக்கியம்,

சபயாில்லாதார்

வாழ்க்ணகயிலிருந்து

காம

நுணுக்கங்கணளக் கற்றுக் சகாள்கின்சறாம். காமம் பற்றிய ஆணுடல் சபண்ணுடலின்
கூறுகணளயும், இயற்ணக, செயற்ணகத் திாிபு ஆகிய மனக்கூறுகணளயும் தரவின்றிப்
பட்டாங்காய்ச் சொல்வது” ( ப.379)
எனப் பாலியல் நூலாக இனங்காணும் அவர், அக இலக்கியத்ணதச் சொல்வதில்
எத்தணகய

சபாறுப்புைர்வு,

கட்டுப்பாடுகள்

சதணவ

என்பணதயும்

அணடயாளப்படுத்தத் தவறவில்ணல. அவர் கூறுகின்றசபாது,
“அகத்திணையில் சபாருளுக்கு மட்டும் வரம்பன்று, சபாருணளச் சொல்லும் முணறக்கும்
வரம்பு உண்டு என்பது கற்கத்தகும். வரம்பிட்ட பாற் சபாருளும், வடித்திட்ட இலக்கிய
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முணறயும் இரண்டறக் கலந்த ஒருணமப் பண்சப அகம்” (தமிழ்க் காதல், ப.28) எனச்
சுட்டித் சதளிவுபடுத்துகின்றார்.
முடிவுணர
சபராெிாியர் வ.சுப.மா அவர்களின் பணடப்பும், சபச்சும், ெிந்தணனச் செயல்பாடும்
தமிழ் மக்களின் சமாழி, பண்பாட்ணடப் பிரதிபலிக்கின்ற ெமூகக் காிெனம் மிக்கதாக
அணமகின்றன.

இவரது

திறனாய்வுப்

பார்ணவணயப்

சபாறுத்தமட்டில்

புதிய,

தனித்தன்ணம வாய்ந்த, நுட்பமான, அசத சநரம் இலக்கியம் உருவான நிலம்ொர்ந்த
பண்பாட்சடாடு

கூடிய

பார்ணவ

முணறயிணன

அணடயாளப்படுத்துவதாய்

விளங்குகின்றது.
துணைநூற்பட்டியல்
1. இரா ொரங்கபாைி .– மாைிக்கச்செம்மல், சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்,
முதல் பதிப்பு – 1997
2. வ மாைிக்கம்.சுப.– தமிழ்க்காதல், சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்,

முதல்

பதிப்பு - டிெம்பர்-2012
3. வ.சுப.மாைிக்கம் – கம்பர், சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம், முதல் பதிப்பு –
1990.
4. வஇலக்கிய விளக்கம் - மாைிக்கம்.சுப., சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்,
முதல் பதிப்பு – 1972,
5. வெிந்தணனக் களங்கள் - மாைிக்கம்.சுப., சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்,
முதல் பதிப்பு – 1975.
6. வமாைிக்கக் குறள் - மாைிக்கம்.சுப., சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம், முதல்
பதிப்பு – 1991.
7. வமாைிக்கனாாின் ெிந்தணனகள்.சுப., சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்.
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மதிப்பிைப்சேற்றது

வ.சுே.மாவின் அச்பேறிய நூல்களும்
நினறபவறா ஆனேகளும்
பெது.முனியொமி
முனைவர் ேட்ட ஆய்வாளர், இந்திய சமாழிகள் மற்றும் ஒப்பிைக்கியப் ேள்ளி,
தமிழ்ப் ேல்கனைக்கழகம், தஞ்ொவூர்
1.0 முகப்பு

‘‘யாதும் ஊசர யாவரும் சகளிர்” எனும் ெங்க இலக்கிய அடிணயப் பாடிய கைியன்
பூங்குன்றனாரும், பாாியும் கபிலரும், பண்டிதமைி கதிசரெச் செட்டியாரும் பிறந்த
மண்ைான பறம்பு மணலயில் (தற்சபாது பிரான்மணல) உதித்த மற்சறாரு ொன்சறார்
வ.சுப.மா. ஆவார். சதான்றுசதாட்டுத் தமிழுக்குப் சபருணம செர்த்த ொன்சறார்களின்
வாிணெயில்

புகசழாடு

சதான்றித்

தமிழுக்கு

அழகு

செர்க்கும்

மாைிக்கமாகத்

திகழ்ந்தார். இளம் வயதில் தன் சபற்சறாணர இழந்தார். அவ்வப்சபாது தாய்வழிப்
பாட்டி மீனாட்ெி ஆட்ெியும் தாத்தா அண்ைாமணல செட்டியாரும் கண்ணும் கருத்தாய்
வளர்த்ததற்கு நன்றி மறவாது தன்னுணடய முதல் பணடப்பில்

‘‘என்ணன உடணனயார் ஏங்காசத வாழ்வளித்த
அன்ணன முதல்வர் அடிப்பைிந்சதாம்
உறவினர் வாழ உவந்தளிந்தார்; ஆயுள்
நிணறயினர் நின்ற சநறி”

(மணனவியின் உாிணம)

எனும் அடிகளின் மூலம் வள்ளுவர் கூறும் நன்றி மறவாணமணயப் புலப்படுத்துகின்றார்.
தமிழாய்வு எனும் களத்தில் வ.சுப.மா. ஆற்றியுள்ள பங்களிப்பு அளப்பாியது.
’முணனவர்’, ’மூதறிஞர்’, ’செம்மல்’, ’தமிழ்க் காந்தி’, ’தமிழ் இமயம்’ எனும் பல்சவறு
புகழ்ப் சபயர்கணளப் சபற்று விளங்கியவர். 1917ஆம் ஆண்டு இவ்வுலகக் காற்றிணனச்
சுவாெிக்கத் சதாடங்கி, 1989ஆம் ஆண்டு சுவாெித்த காற்ணற நுகர மறந்தார். பன்முகப்
பாிமாைங்களில் தடம் பதித்த வ.சுப.மா. எழுத்துப்பைியில் தன்ணன மூழ்கடித்துக்
சகாண்டார்

என்று

சொன்னால்

அது

மிணகயாகாது.

அவ்வணகயில்

இக்கட்டுணரயானது, எழுத்துத் துணறயில் தன்ணனப் பதித்ததன் விணளவாசயழுந்த
(அச்செறிய) நூல்கணளயும், எதிர்காலத்தில் இன்ன பைி செய்ய சவண்டுசமனத்
திட்டமிட்டு நிணறசவறா ஆணெகணளயும் எடுத்து இயம்புவதாக அணமகின்றது.
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2.0 பன்முகக் கல்வியாளர்
வ.சுப.மா தனது சதாடக்கக் கல்விணயத் தனது ஊாில் நசடெ ஐயாிடம் கற்றார்.
பின்பு

ென்மார்க்கச்ெணப

சதாடர்பினால்

பண்டிதமைியிடம்

பழகும்

வாய்ப்புக்

கிட்டியது. தமிழ் படிக்க சவண்டுசமனும் தன் சவட்ணகணயப் பண்டிதமைியிடம்
புகுத்தினார். அவரது ஆர்வத்ணதக் கண்டு காணரக்குடி சொக்கலிங்க ஐயா தில்ணலயில்
நிறுவிய வித்தியாொணலயில் புலவர் புகுமுக வகுப்பிற் செர்ந்து உைசவாடு தங்கிப்
படிக்க ஏற்பாடு செய்தார். நான்காண்டுகள் பயின்று புலவரானார். பின்னர் 1940ஆம்
ஆண்டு அண்ைாமணலப் பல்கணலக்கழகத்தில் தமிழ்த்துணற ஆய்வு மாைவராகச்
செர்ந்தார். தமிழிலக்கை வரலாறு சதாடர்பான ஆய்வு செய்தணமயால் அங்சகசய
விாிவுணரயாளர் ஆனார். தாமாகசவ ஆங்கிலம் பயின்று 1945ஆம் ஆண்டு பி.ஓ.எல்
புகுமுக வகுப்புத் சதர்சவழுதி சவற்றி சபற்றார். விணனச்சொற்கணள ஆராய்ந்து
சென்ணனப் பல்கணலக்கழத்தில் எம்.ஓ.எல் 1948ஆம் ஆண்டு ஆராய்ச்ெிப் பட்டம்
சபற்றார். பிஓஎல் பட்டம் சபற்சறார்க்கு அதணனசய எம்.ஏ பட்டமாக மாற்றித் தந்தது.
பி.ஏ ஆனர்சு பட்டம் சபற்றார். ஓராண்டு கழித்து எம்.ஏ பட்டம் கிணடத்தது. 1957ஆம்
ஆண்டு ெங்க இலக்கியத்தில் அகத்திணைக் சகாள்ணக எனும் தணலப்பில் ஆய்வு
செய்து ஆங்கிலத்தில் முணனவர் பட்டம் சபற்றார். முதுமுணனவர் பட்டத்ணத (டி.லிட்.)
1979ஆம்

ஆண்டு

அண்ைாமணலப்

பல்கணலக்கழகம்

சபான்விழாவின்

சபாது

வழங்கியது. சமலும் இந்தி, ெமசுகிருதம், பிசரஞ்சு ஆகிய சமாழிகணளயும் கற்றறிந்தார்.
3.0 பன்முகப் பணடப்பாளர்
ஆராய்ச்ெி, உணர, பதிப்பு, நாடகம், கவிணத, கடித இலக்கியம், ஆங்கில நூல்கள்
எனப்

பன்முகப்

அதிகமான

பணடப்புகணளப்

நூல்கணளப்

திகழ்ந்துள்ளார்.

தமிழ்மீது

பணடக்க

பணடத்துள்ளார்.
சவண்டுசமன

சகாண்டுள்ள

அன்பின்

அதுமட்டுமின்றி
எண்ைம்

இன்னும்

சகாண்டவராய்த்

விணழவால்தான்

நூல்கள்

உருப்சபற்றன எனக் கூறினாலும் அது மிணகயாகா. இனி அவரால் பணடக்கப் சபற்ற
நூல்கணளக் காைலாம்.
3.1 ஆராய்ச்ெி நூல்கள்
வ.சுப.மா. ஆய்வுத் சதடலில் பரந்த எல்ணலகணள வகுத்துக் சகாண்டவர்.
ஆய்வுப் சபாருள், ஆய்வு எல்ணல சதால்காப்பியம் முதல் 20ஆம் நூற்றாண்டு
விடுதணலக் கவிஞர் பாரதி பாடல்கள் வணர விாிவாக ஆராய்ந்துள்ளார். அவர்தம்
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ஆராய்ச்ெிப் பகுதியிணன ஏழு வணககளில் பகுக்கலாம். அணவ: இலக்கைம், ெங்க
இலக்கியம்,

தமிழின்

முதல்

அற

இலக்கியம்,

காப்பியம்,

ெமய

இலக்கியம்,

ெிற்றிலக்கியம், இன்ணறய இலக்கியம் என்பன.
இலக்கை ஆராய்ச்ெிப் பகுதியில் ’சதால்காப்பியக் கடல்’ (1987) எனும்
நூலிணனப் பணடத்துள்ளார். இந்நூலில் சதால்காப்பியம் சதாடர்பான 31 கட்டுணரகள்
சதாகுக்கப்பட்டுள்ளன.
ெங்க இலக்கிய ஆராய்ச்ெிப் பகுதியில், ’தமிழ்க் காதல்’ (1962) மற்றும் ’ெங்க
சநறி’ (1987) ஆகியன உள்ளன. இதில் தமிழ்க் காதல் எனும் நூல் அறிஞர் (டாக்டர்)
பட்டத்திற்காக

(சென்ணனப்

பல்கணலக்கழகத்தில்)

எழுதிய

ஆங்கில

நூலின்

தமிழாக்கமாகும். ெங்கசநறி எனும் நூலானது ெங்க இலக்கியம் சதாடர்பான 24
கட்டுணரகளின் சதாடர்பாகும்.
காப்பிய ஆராய்ச்ெிப் பகுதியில், ‘கம்பர்’ (1987), ’காப்பியப் பார்ணவ’ (1987)
எனும்

இரு

நூல்கள்

சவளிவந்துள்ளன.

கம்பர்

எனும்

நூல்

அறக்கட்டணளச்

சொற்சபாழிவின் ொரம் ஆகும். இதணனக் கீழ்க்காணும் கருத்துவழி அறியலாம்.
“தமிழ்ப் சபராெிாியர் மூதறிஞர் இரா.பி.செதுப்பிள்ணள தம் அன்ணனயார்

நிணனவாகச் சொருைாம்பாள் நிதிச் சொற்சபாழிவு எனும் அறக்கட்டணளணய
அண்ைாமணலப் பல்கணலக்கழகத்தில் நிறுவினார். இவ்வணமப்பின்கீழ் கம்பர்
என்ற புலவர் சபருமான் தணலப்பில் 1964 பிப்ரவாி 21, 22, 23 ஆம் நாட்களில்
காப்பியப் பார்ணவ, காப்பியக் களங்கள், காப்பிய சநர்ணம என்ற முத்திறப்
சபாருள் பற்றிச் சொற்சபாழிந்சதன் “ ( கம்பர்:முன்னுணர)
காப்பியப் பார்ணவ எனும் நூல் 20 கட்டுணரகளின் சதாகுப்பாகும். இந்நூல்
தமிழக அரெின் பாிசு சபற்ற நூல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருக்குறள் ஆராய்ச்ெிப் பகுதியில், ’வள்ளுவம்’ (1993) ’திருக்குறட் சுடர்’ (1987)
எனும் இரு நூல்கள் சவளியாகியுள்ளன. வள்ளுவம் எனும் நூல் 12 கற்பணனப்
சபாழிவுகளின் சதாகுப்பு நூலாகவும், திருக்குறட் சுடர் எனும் நூல் திருக்குறள் பற்றிய
18 கட்டுணரகளின் சதாகுப்பு நூலாகவும் காைப்படுகின்றது.
ெமய
திருப்பாணவ,

இலக்கிய

ஆராய்ச்ெிப்

திருசவம்பாணவ,

பகுதியில்,
தாயுமானவர்

திருவாெகம்,

திருக்சகாணவ,

கவிணத

சபான்றணவ
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ஆராய்ச்ெியில்

சகாணவ,

ணதப்பாணவ

ஆகியவற்ணறயும், பணடப்பிலக்கிய ஆராய்ச்ெியில், பாரதி கவிணத, காந்தி கவிணத,
பாடுவார் முத்தப்பர் பணடப்புகள் ஆகியவற்ணறயும் ஆராய்ந்துள்ளார்.
3.2 உணர நூல்கள்
வ.சுப.மாவின் நணட தூய செந்தமிழ் நணடயாகும். பணழய உணரயாெிாியர்களின்
நணடப் சபாக்ணகப் பின்பற்றியும் பழந்தமிழ்ச் சொற்களுக்கு முன்னுாிணம அளித்தும்,
தூய செந்தமிழ் நணடயில் நூல்கணளப் பணடத்துள்ளார். ‘’வ.சுப.மா எல்சலாருக்கும்

விளங்கும் வணகயில் எல்சலாரும் விரும்பும் வணகயில் ெிறுெிறு சதாடர்களான
வாக்கியங்கணளக் ணகயாண்டு எழுதுவது உண்டு; ெிந்தணன நீளத்திற்கு ஏற்றவாறு
உம்ணமகளும் எச்ெங்களும் அணமய, நீண்ட சதாடர்களால் ஆன வாக்கியங்கணளக்
ணகயாண்டு, ஆற்சறாழுக்காக எழுதிச் செல்வதும் உண்டு’’ ( வ.சுப.மாைிக்கம், பக்.
29-30). எளிணம ( Simplicity) சுருக்கம் (Brevity) சதளிவு (Clarity) ஆகிய முப்பண்புகள்
இவாின்

நணடயில்

காைப்படுகின்றன.

“நணடயழகு

இல்லா

இலக்கியமும்

நிறவண்ைம் இல்லாச் சொணலணயயும் சமய்ப்பாடில்லா நடிகணனயும் சவள்ளாணட
உடுத்திய சபண்ணையும் ஒக்கும்’’ (இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் உணரநணட, ப.19)
என நணடயின்

கருத்திணனக் கூறுகின்றார்.

சவளிப்படுத்தும்

அழகு

சபான்றணவ

வ.சுப.மா.வின் நணடயில்

ஒருங்குகூடி

கருத்து,

அணமந்திருக்குசமனத்

தமிழ்

ஆய்வாளர்கள் சுட்டுகின்றனர். வ.சுப.மாவின் உணரயில் சவளிவந்த நூல்களாவன:
திருக்குறள்

சதளிவுணர(1989),

நீதி

நூல்கள்

உணர

(1991),

சதால்காப்பியம்

எழுத்ததிகாரம் நூன்மரபும் சமாழிமரபும், மாைிக்க உணர (1989).
சதால்காப்பிய எழுத்ததிகாரத்தின் நூன்மரபு, சமாழிமரபு நூற்பாக்களுக்கு
உணர

வணரயும்சபாழுது

வ.சுப.மா.

பின்பற்றியுள்ள

உணரசநறிகளாக,

1.இயல்

முன்னுணர, 2.இயல் கருத்து, 3.அகலவுணர, 4.வழக்கு, 5.திறனுணர, 6.இயல் முடிவுணர
ஆகியன அணமந்துள்ளன.
3.3 பதிப்பு நூல்கள்
வ.சுப.மா.

பதிப்பாெிாியராகவும்

திகழ்ந்துள்ளார்.

தம்மால்

இயன்ற

பங்களிப்ணபப் பதிப்புத் துணறக்குச் செய்துள்ளார். அவர் பதிப்பித்த நூல்களாவன:
இரட்ணடக் காப்பியம் (1958), நகரத்தார் அறப்பட்டயங்கள் (1961). இவர் பதிப்பித்த
நூல்கணள “உ.சவ.ொவின் குறுந்சதாணகப் பதிப்பிற்கு இணையான ெிறப்பிணனயும்
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ெீர்ணமயிணனயும் சகாண்டு வ.சுப.மா வின் ‘‘இரட்ணடக் காப்பியங்கள்’’ பதிப்பு
விளங்குகின்றது’’

(வ.சுப.மாைிக்கம்,

பக்.152-153)

எனும்

கருத்துச்

சுட்டிக்காட்டுகின்றது.
3.4 கவிணத நாடக நூல்கள்
வ.சுப.மா. ெிறந்த ஆய்வாளர் மட்டுமல்லர். ஒரு நல்ல பணடப்பாளியுங்கூட.
மிகுந்த ஆர்வத்சதாடு கவிணத, நாடகம் ஆகிய இரு துணறகளில் கால்பதித்துள்ளார்.
கவிணதத் துணறயில், சகாணட விளக்கு (1957), மாமலர்கள் (1978), மாைிக்கத் தமிழ்
(1991) ஆகிய மூன்று நூல்கணளப் பணடத்துள்ளார். நாடகத் துணறயில் மணனவியின்
உாிணம (1947), சநல்லிக்கனி (1962), உப்பங்கழி (1972) ஒரு சநாடியில் (1972) ஆகிய
நான்கு நாடகங்கணளப் பணடத்துள்ளார்.
தனது பணடப்பில் உைர்ச்ெி சவளிப்பாடு, கற்பணன வளம், உவணமநயம்,
சதாடக்கமும் முடிவும் நயமுற அணமதல், நவில்சதாறும் சவளிப்படும் நயம், சநாக்குத்
திறன், அளவுசகாலில் பாட்டு அணமத்தல் திறன் சபான்றவற்றிணன சநர்த்தியாகக்
ணகயாண்டுள்ளார். சகாணட விளக்கு எனும் நூலில், வள்ளல் அழகப்பாின் வாழ்ணவப்
பற்றிப் பதிவு செய்துள்ளார். இந்நூல் 171 சவண்பாக்களால் அணமயப் சபற்றுள்ளது.
மாமலர்கள்

எனும்

நூலிணனப்

பல்வணகச்

செய்யுசளாடு

பல்வணகப்

சபாருள்

ொர்ந்ததாகப் பணடத்துள்ளார். அசதசபால் மாைிக்கத் தமிழ் எனும் நூலிணன ஐந்நூறு
குறட்பாக்கணளக் சகாண்டு அணமத்து, அந்தாதிப் சபாக்கில் காைச் செய்துள்ளார்.
இது இவாின் சகாள்ணக விளக்க நூலாகத் திகழ்கிறது.
3.5 கடித இலக்கியங்கள்
கடித வடிவில் கருத்துக்கணளச் சுணவபட விளக்கிச் செல்வது ஒரு கணலயாகும்.
அறிஞர் அண்ைா, மு.வ. சபான்றவர்கள் எழுதிய கடிதங்களில் உயிசராட்டமும்
எழுச்ெியும்

அணமந்தன.

அசதசபால்

வ.சுப.மா.வின்

கடிதங்களும்

விளங்கின.

‘தணலவர்களுக்கு’ (1965) எனும் நூல் 25 கடிதங்கள் சபற்றுத் திகழ்கின்றது. கடித
இலக்கியத்தின் சநாக்கானது, ‘’நாட்டு நலசம நம் அறிவின் சநாக்கம், எது நாட்டுக்கு

நல்லசதா அதுதான் என் கடிதங்களில் இடம்சபறும்’’ (வ.சுப.மாைிக்கம், ப.138)
என்பதாக அணமதல் சவண்டுசமன்ற ெிந்ணதயுள்ளவராகத் திகழ்ந்துள்ளார். சமாழிக்கு
முதன்ணமயும், சமாழிக் கருத்துகளின் ொரமும், சமாழிக் சகாள்ணகயும் இவரது
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கடிதங்களில்

படிப்பவருக்கு

காைலாகின்றன.
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கடிதங்கணளப்

மூன்று

தகுதிகள்

சவண்டுசமனக் கூறுகிறார். அணவ வருமாறு:
 வன்முணறகணள எதற்கும், என்றும், எவரும் ணகயாளக் கூடாது.
 பாரதத்தின் ஒருணமப்பாடு பாழ்படக்கூடாது.
 அடிப்பணடயுாிணமயில் ஏற்றத் தாழ்வு கூடாது.
3.6 ஒரு சபாருட் கட்டுணரகள்
எழுத்துச் ெீர்திருத்தம், எங்சக சபாய் முடியும்?, தமிழ்வழிக் கல்வியியக்கம்:
சமாழியறிக்ணக (1989), தமிழ்வழிக் கல்வியியக்கம்: மதுணர ஊர்வலம் நிகழ்ச்ெி
விளக்கம் (1988) ஆகிய மூன்று ஒருசபாருட் கட்டுணரகணள எழுதியுள்ளார்.
3.7 ஆங்கில நூல்கள்
வ.சுப.மா. ஆங்கில சமாழியறிவுமிக்கவர் என்பதற்கு The Tamil Concept of Love, A
Study of Tamil Verbs, Collected

Papers, Tamilology

ஆகிய ஆங்கில நூல்கள் ொன்றாக

உள்ளன.
4.0 வ.சுப.மா.வின் ஆளுணமணய அணடயாளம் காட்டும் நூல்கள்
ஆராய்ச்ெி மாைவராய்த் சதாடங்கி, பல்கணலக்கழகத் துணைசவந்தராகப்
பதவிசயற்றுத்
வழிகணளயும்

தமிழுக்குப்
வித்திட்ட

புதிய

சொல்லாக்கங்கணளயும்,

வ.சுப.மா.ணவப்

பற்றிப்

பல

புதிய
ஆய்வு

ஆராய்ச்ெி
நூல்களும்,

ஆய்சவடுகளும், கட்டுணரகளும் எழுந்துள்ளன. அதில் மாைிக்கக்குறள் சதளிவுணர
(இரா.இளங்குமரன்:1992),

வ.சுப.மாைிக்கனாாின்

(பழ.முத்துவீரப்பன்:1988)

வ.சுப.மாைிக்கனாாின்

சொல்லாக்கம்
வாழ்வும்

பைியும்

(சமய்யப்பன்:1989), மாைிக்கக் குறள் ஓர் அறிமுகம் (1993) இந்திய இலக்கியச்
ெிற்பிகள்

வ.சுப.மாைிக்கம்

(இரா.ொரங்கபாைி:1997),

(இரா.சமாகன்:1999),

மாைிக்கத்

தமிழ்

மாைிக்கச்

(தமிழண்ைல்)

ஆகிய

செம்மல்
நூல்கள்

சவளியாகியுள்ளன.
5.0 வ.சுப.மா.வின் நிணறசவறா ஆணெகள்
வாழும்சபாது எண்ைற்ற பணடப்புகணளப் பணடத்துத் தமிழ்சமாழி ஆய்வுக்கும்,
வளர்ச்ெிக்கும் சபரும்பங்காற்றியுள்ள வ.சுப.மா.வின் அயராத உணழப்பும் ஆழ்ந்த
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சதடலும் அவணரத் தமிழுலகில் அணடயாளப்படுத்தின. தமிழர்கள் சநஞ்ெில் அழியாத்
தடம் பதித்தன.
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் மட்டுமின்றி எதிர்கால ஆய்விணனக் குறித்துப் பரந்த
திட்டங்கணளக்

எண்பத்ணதந்தாம்

சகாண்டவராகவும்

அகணவ

வணர

திகழ்ந்துள்ளார்.

வாழலாம்

என்று

இதணன

உறுதியான

‘‘செம்மல்
நம்பிக்ணக

சகாண்டிருந்தார். ஆகசவ தம் எழுபதாம் ஆண்டில் எதிர்காலத்தில் செய்ய சவண்டிய
சவணலகணள மூன்று ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களாக வகுத்துக் குறித்து ணவத்துள்ளார்’’
(மாைிக்கச் செம்மல், ப.144) எனும் கருத்து மூலம் அறியமுடிகின்றது.
 உலகப் சபாக்குகள், ஒழுக்க சநறிகள், மக்களின் உளப்பாங்கு முதலியவற்ணற
ஆராய்ந்து, தமிழகம், பாரதம், உலகம் எல்லாவற்றிற்கும் பயன்படும் வணகயில்
நூல் ஒன்று செய்ய சவண்டுசமன்பது அவர் எண்ைமாயிருந்தது.
 பணடப்பிலக்கியம்,
இலக்கியங்கணளத்

பணடப்பிலக்கைம்
திறனாய்வு

செய்து

செய்தல்,

பண்ணடய

எழுதுதல்,

மணனவியின்

இலக்கை
உாிணம,

சநல்லிக்கனி சபால சமலும் ெமுதாயத்திற்கு உதவும் வணகயில் நாடக நூல்கள்
இயற்றல் சபால்வன எதிர்கால எண்ைங்கள்.
 பாரதீயம் எனும் தணலப்பில் கற்பணனப் சபாழிவுநூல் பணடத்தல்.
 கப்பசலாட்டிய தமிழன் வ.உ.ெி பற்றிப் ‘பாரதச் செருக்கு’ எனும் நாடகநூல்
எழுதுதல்.
 சதால்காப்பியம் என்னும் நூல் சபால மாைிக்கம் எனும் சபயாில் ஓர் இலக்கை
நூற்பா யாப்பில் பணடத்தல்.
 நாட்டுமணற என்ற பாரத நூல், சபண்ணுாிணம, வறுணம நீக்கம், தமிழ்வளம்,
மூடப் பழக்கவழக்கங்கணள ஒழித்தல் முதலிய நூல்கள் பணடத்தல்.
 வான் வாழ் உயிாினங்கள் (பறணவகள்) கடல்வாழ் உயிாினங்கள் (மீன்,நண்டு,
ஆணம), வானம் சபான்றணவகள் வ.சுப.மாவின் எதிர்காலத் திட்டங்களாகும்.
இணவசயல்லா

நூல்கணளயும்

உணரநணடயில்

எழுதாமல்

பாவணகயிலும்,

பாவுடன் உணரநணட விரவிய வணகயிலும், வினாவிணட நணடயிலும் எழுத
சவண்டுசமனத் திட்டம் தீட்டியிருந்தார்.
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5.1 நூல் ஒன்று பணடக்க சவண்டுசமனத் தணலப்புகணள நிர்ையித்தல்
திருக்குறள் இலக்கியம்

திருக்குறள் சநருணர – செயலுணர

ெங்க இலக்கியங்களின் புதுணம

(வாழ்வுணர).
திருவாெகம்

என்னும்

ெங்ககாலநிணலக் சகாள்ணககள்

உயிர்

ெிலப்பதிகாரம் – காணத வளர்ச்ெி

வாெகம்.
இராமலிங்கம்

அல்லது

கம்பனியம்

உயிர்

தமிழ்க் காப்பிய உலகம்

இரங்கல்.

தமிழ் சமாழி வரலாறு

வாய்ணம வாழ்வு (தனி வரலாறு)

தமிழிலக்கிய வரலாறு

தமிழ்

மதுணரப் பைிகள்

எழுத்துச்

ெீர்திருத்தம்

மக்கள் கீணத

சதணவதானா?
தமிழ்வழிக் கல்வி இயக்கம்

ஆகிய தணலப்புகணளக் சகாண்டு ‘’உள்ளுவசதல்லாம் உயர்வுள்ளல்’’ எனும் சநாக்கில்
நூல் ஒன்ணறப் பணடக்க சவண்டுசமன விரும்பினார்.
6.0 முடிப்பு
வ.சுப.மா. தமிழிசல பிறந்து தமிழிசல வளர்ந்து தமிழிசல வாழ்ந்து சகாண்சட
இருக்கின்றார். காலம் அவணர சநெித்ததால், அவாின் எழுத்து எனும் உயிசராட்டமான
சுவாெத்ணத நம்மால் சதாடர்ந்து சுவாெிக்க முடியாமல் சபாய்விட்டது. இவ்வாண்டு
வ.சுப.மா.வின் நூற்றாண்டு விழாவாய் அரங்சகறினாலும் அவர் எழுதிச் சென்ற
தமிழாய்வுகள் பல நூற்றாண்டுகள் வாழும்; வளரும்.
பார்ணவ நூல்கள்
1. இருபதாம்

நூற்றாண்டுத்

தமிழ்

உணரநணட,

ெக்திசவல்.சு,

2005,

சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்
2. கம்பர், மாைிக்கம் வ.சுப., 1990, சமய்யப்பன் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்.
3. மாைிக்கச் செம்மல், ொரங்கபாைி இரா., 2016, நூற்றாண்டு சவளியீடு.
4. வ.சுப.மாைிக்கம், சமாகன் இரா., 1999, ொகித்ய அகாசதமி, சடல்லி.
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மதிப்பிைப்சேற்றது

வ.சுே.மா.வின் சோல்லாக்க முனறகள்
முனைவர் ே.திருஞாைெம்ேந்தம்
முனைவர்ேட்ட பமைாய்வாளர், தமிழியல்துனை, தமிழியற் புைம்
மதுனர காமராெர் ேல்கனைக்கழகம், மதுனர-21
தமிழ்ப்

புத்திலக்கிய

மரபில்

பாரதியார்,

பாரதிதாென்,

திரு.வி.க.,

மணறமணலயடிகள், பாவாைர், கி.இராமலிங்கனார், அறிஞர் அண்ைா, ரெிகமைி
டி.சக.ெி. முதலிசயார் புதிய சொல்லாக்கங்கணளப் பணடத்து அளித்துள்ளனர். இந்த
வாிணெயில்

வ.சுப.மாைிக்கனாரும்

தனது

எழுத்துகளின்வழிப்

பல

புதிய

சொல்லாக்கங்கணளத் தமிழ் ஆய்வுலகிற்கு வழங்கியுள்ளார். இவற்றில் பல இன்றும்
ஆய்வாளர்கள்,

ஆட்ெியாளர்களால்

சொல்லாக்கங்கள்

தனித்துவத்துடன்

பல்கணலக்கழகங்களில்
உருவாக்கிய

பின்பற்றப்பட்டு
நிணலசபற்ணற

சபராெிாியராகப்

அலுவலகப்

அணடந்துள்ளன.

பைியாற்றிய

பயன்பாட்டிற்கான

வருகின்றன.

காலத்தில்

ெில
தமிழகப்

வ.சுப.மா.

சொல்லாக்கங்கள்

இன்றும்

ணகயாளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக ‘சமாழிப்புலம்’, ‘புல முதன்ணமயர்’, ‘ஆளணவ’,
‘ஆட்ெிக்

குழு’,

‘செம்பதிப்பு’

என்னும்

சொல்லாக்கங்கள்

பல்கணலக்கழகப்

பயன்பாட்டில் உள்ளன. இச்சொற்கள் அணனத்தும் வ.சுப.மா. உருவாக்கியணவ.
இன்று

புலணம

‘செம்பதிப்பு’
சகட்டால்

உலகில்

பலராலும்

நிணலசபற்றுவிட்டது.

அது

பலருக்கும்

பரவலாகக்

ணகயாளக்கூடிய

சொல்லாகச்

இச்சொல்ணல

உருவாக்கியவர்

யார்

சதாியாது.

இதுசபால்

இன்னும்

என்று

பல சொற்கணள

வ.சுப.மாைிக்கம் உருவாக்கியுள்ளார். இவர் தனது நூல்களில் பயன்படுத்தியுள்ள
தனித்தன்ணம வாய்ந்த சொற்கணளயும் அவற்றின் ஆக்க முணறகணளயும் இக்கட்டுணர
கவனப்படுத்துகின்றது.

இவரது

நணடநலச்

ெிறப்ணப,

சொல்லாக்க

முணறணயச்

ெ.சமய்யப்பன் பின்வருமாறு பதிவுசெய்துள்ளார்.
இவர் நணடயில் நின்றுயர் நாயகனாக விளங்குகிறார். இவர் நணட சொற்
செட்டும் சுருக்கமும் சதளிவும் செறிவும் திட்பமும் வாய்ந்தது. புலணம நலம்
ொன்ற சபருமித நணட இவர் நணட. பழந்தமிழ்ச் சொற்கள் மிகுந்து வரும்
இலக்கிய

நணட.

புதுச்சொற்கள்

சபாலியும்

புதுவணக

நணட.

எல்லா

வணகயாலும் இவரது நணட தனித்தன்ணம ொன்றது. சபராெிாியருணடய மூன்று
வாிகணளக் சகாண்சட அவர் தமிழ்நணடயின் தனித்தன்ணமயிணன இனம்
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காைலாம். அவர் பயன்படுத்தும் சொற்கள், சொல்லாக்கம், சொல்லாட்ெி
ஆகியணவ அவர் நணடயின் இயல்பிணன இனங்காட்டுவன (ெங்க சநறி, ப.v).
குறிப்பாக

வ.சுப.மாைிக்கம்

தனது

சொல்லாக்கத்திணனக்

குறித்தும்,

புதிய

சொல்லாக்கங்கள் எவ்வாறு தமிழ்சமாழிக்குச் ெிறப்பிணனச் செர்க்கின்றன என்பன
குறித்தும் தனது நூல்களின் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டுச் சென்றுள்ளார். அவற்றுள்
ஒன்று:

‘‘வளம்

பணடத்த

தமிழ்சமாழிக்குச்

சொல்லாக்கிகள்

மிகத்

சதணவ.

அவ்வப்சபாது சொல்ணல வடித்துக் சகாடுக்காதவன் - வடித்துக் சகாள்ளாதவன்,
சமாழிக்கடன்

ஆற்றாதவன்

ஆகின்றான்;

சவற்றுச்சொல்

வரவுக்கு

இடங்சகாடுப்பவன் ‘ஆற்றுபவன்’ ஆகின்றான்” (காப்பியப் பார்ணவ, ப.194) என்பது
இவரது கருத்து. வ.சுப.மா.வின் சொல்லாக்கச் ெிறப்ணப விாிவாக ஆராய்ந்து மதிப்பீடு
செய்த

பழ.முத்துவீரப்பன்

‘‘இருபதாம்

நூற்றாண்டு

எழுத்தாளருள்

வ.சுப.மாைிக்கத்ணதப்சபால் புதிய சொல்லாக்கங்கணளப் பணடத்துத் தந்தவர் எவரும்
இலர். ‘இணத நாற்பதாயிரம் சகாயிலில் சொல்லலாம்’ என்று குறிப்பிடுகின்றார்.
வ.சுப.மாைிக்கத்தின் சொல்லாக்கங்கணளக் கீழ்க்காணும் நிணலகளில் வணகப்படுத்தி
சநாக்கலாம்.
- நணடமுணறயில் உள்ள இக்கால வழக்குச் சொற்பயன்படுத்தம்
- சொற்சுருக்கங்கணளத் தனது எழுத்துகளில் உருவாக்கித் தருதல்
- ஒப்புணமயாக்க நிணலயில் எதிர்ச்சொற்கணளப் பயன்படுத்துதல்
- தமிழிற்குப் புதிய, செறிவுமிக்க சொல்லாக்கங்கணள உருவாக்கித் தருதல்
- ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொல்லாக்கங்கணளப் பணடத்தல்
- தமிழின்

தணலெிறந்த

புலவர்கணளச்ெிறப்பிக்கும்

நூல்கணள,
வணகயிலான

அவற்ணறப்

பணடத்த

சொல்லாக்கங்கணள

உருவாக்கிப்

பயன்படுத்துதல்
மனிதர்கள் தங்களது வாழ்க்ணகயில் உறவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்ணத
வழங்குகின்றனர். குறிப்பாக அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்டி, மாமா, அத்ணத
உள்ளிட்ட உறவுகளுக்குத் தருகின்ற மதிப்பிணனக் காட்டிலும் தனது உைர்வுகணளப்
புாிந்துசகாண்ட

நண்பனுக்குத்

தருகின்ற

இடம்

தனித்துவமானது.

உறவினர்களிணடசய பகிர்ந்துசகாள்ள முடியாத செய்திகணளயும் நண்பனிடம் பகிர்ந்து
சகாள்கின்றனர். இத்தணகய ெிறப்புப் சபாருந்திய உறவிணன ‘நண்பன்’ என்று
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அணழக்கின்சறாம். இது ஆண்பாற் சொல். இச்சொல்லுக்கு இணையான சபண்பாற்
சொல் ‘நண்பி’. அதுசபால் வயதில் இணளயவர்கணளக் குறிக்கும் ஆண்பாற் சொல்
‘இணளஞர்’. இச்சொல்லுக்கு இணையான சபண்பாற் சொல் ‘இணளஞி’. நணடமுணற
வாழ்க்ணகயில் நாம் ணகயாளக்கூடிய இச்சொற்கணளத் தனது எழுத்தில் ஏறத்தாழ
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னசர ‘தமிழ்க் காதல்’ (ப.118) என்னும் நூலில் வ.சுப.மா.
பயன்படுத்தியிருப்பது தனித்துச் சுட்டத்தக்கது. இதுசபால் அன்பி (செயலி), நண்பி
(ஏசு சபருமாட்டி), கயத்தி (ணெவச்ெி), சவந்தி (நடிகச்ெி) சபான்ற இகர விகுதி செர்ந்த
சபண்பாற் சொற்கணளயும் இவர் பயன்படுத்தியுள்ளார். இவற்றில் ெில சொற்கள்
இவருக்கும் முந்ணதய புலவர்களால் ணகயாளப்பட்டுள்ளன.
உணரநணடயில் நீண்ட சதாடர்கணளக் ணகயாளும்சபாது படிப்பவர்களுக்கு அது
ெலிப்ணப

ஏற்படுத்தும்.

சுருக்கமான

சொற்கணளப்

பயன்படுத்துணகயில்

வாெிப்பவர்களுக்கு அது எளிதாகப் சபாய்ச் செரும். அந்த வணகயில் வ.சுப.மாைிக்கம்
தன்னுணடய

நணடயில்

நீண்ட

சொற்கணளக்

ணகக்சகாள்ளாமல்

சுருக்கமான

சொற்கணளப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார். ஒரு பணடப்பின் ெிறப்ணப ஆராய்ந்து கூறும்
அறிஞணர, எழுத்தாளணரக் குறிக்கத் திறனாய்வாளர் (அ) திறனாளி என்ற சொல்ணலப்
பயன்படுத்துகின்சறாம். இச்சொல்ணல இன்னும் சுருக்கமாக்கித் ‘திறனி’ (இலக்கியச்
ொறு, ப.8) என்று குறிப்பிடுகிறார் வ.சுப.மா. இதுசபால், புதின ஆெிாியர் - புதினர்
(சமலது, ப.14). கற்புணடய சபண் - கற்பி. உறுப்பினர், உறுப்பாளி - உறுப்பி. வளர்வு,
ஆயுணர, இன்பி, விணனச்ெி, சவந்தி (இந்திய இலக்கியச் ெிற்பிகள், வ.சுப.மாைிக்கம்,
ப.42)

உள்ளிட்ட

சுருங்கிய

சொல்லாக்கங்கணள

இவர்

ணகயாண்டிருப்பதும்

இத்சதாடர்பில் எண்ைத்தக்கது. இதுசபால் இன்னும் பல சொற்கணள அவரது
எழுத்தின் வழிச் ொன்றுகாட்ட முடியும். மன்னாயம் (ெங்க சநறி. ப.8), தமிழ்ப்
சபாலியன் (சமலது, ப.10), ஓர்மின் (சமலது, ப.10), வீட்டியல், சபண்ைியல் (சமலது,
ப.16), சவற்சறழுத்தாளன் (சமலது, ப.19), தன்னளி மனப்பான்ணம (சமலது, ப.20),
கல்லாக் களிமகன் (சமலது, ப.24), ெங்கப் புலணமச் ொன்சறார்கள் (சமலது, ப.25),
ெங்கக் குழுவாயம் (சமலது, ப.33), காலவறிவு, சொல்லறிவு (சமலது, ப.38) முதலிய
இச்சொல்லாக்கங்கள் அணனத்தும் இவர் புதியனவாக உருவாக்கியணவ.
ஒப்புணமயாக்கம் (Analogical Creations) என்ற நிணலயில், வழக்கிலும் இலக்கிய
ஆட்ெியிலும் நிணலசபற்றுள்ள சொற்கணளக் சகாண்டு அவற்ணறப் சபான்ற புதிய
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சொற்கணளயும் வ.சுப.மா உருவாக்கியுள்ளார். இது பற்றி இரா.சமாகன் குறிப்பிடும்
கருத்து, ‘‘ஒப்புணமயாக்கம் என்ற சநறிணயப் பின்பற்றி வ.சுப.மா. பணடத்துத் தந்துள்ள
சொல்லாக்கங்கள்

பலவாகும்.

அல்சலண்ைம்

(நல்சலண்ைம்),

இலக்கியல்

(அறிவியல், உலகியல்), இல்லாட்ெி (அரொட்ெி), குழணம (முதுணம), விதிகாட்டி
(வழிகாட்டி),

வீழ்வுகள்

(எழுத்தாளர்),

(வாழ்வுகள்),

சகள்வியாளர்

நிணறபாடு

(கல்வியாளர்)

(குணறபாடு),
முதலிய

சொல்லாளர்

சொல்லாக்கங்கள்

இவ்வணகயினவாகும் (சமலது, ப.42).. சமற்குறிப்பிட்ட சொல்லாக்கங்கள் ெில இன்று
வழக்கிழந்து

சபானாலும்

இச்சொல்லாக்கங்கள்

அணவ

தனித்தன்ணம

தனித்தமிழ்

வாய்ந்தணவகளாக

அறிஞர்களின்

எழுத்துகளில்

உள்ளன.
இன்றும்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பது தனித்துச் சுட்டத்தக்கது.
ஒரு சொல்லுக்கு இணையான பல புதிய சொல்லாக்கங்கணளயும் வ.சுப.மா.
எடுத்தாண்டுள்ளார். குறிப்பாக எழுத்தாளணரக் குறிக்க, எழுத்தாளி, எழுத்தாள்வார்,
எழுத்துழவர், எழுத்தாளுநர், எழுத்துச் ொன்சறார், எழுத்தாண்ணமயர், எழுதுகுலத்சதார்
என ஏழு சொற்கணளப் பயன்படுத்தியுள்ளார் (இலக்கியச் ொறு, பக்.1-23). ெங்க
காலத்தில் ொன்சறார் என்ற சொல் சபாியவர் என்ற சொல்லுக்கு இணையாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாகக் கல்வியில், பதவியில், வயதில், செல்வத்தில்,
புகழில், உடலில், சபருணம வாய்ந்சதாணரசயல்லாம் சபாியவர் என்பர். ொன்சறார்
என்ற இச்சொல்ணலப் சபண்ொன்சறார், வீரச்ொன்சறார் எனப் சபண்களுக்கும்,
வீரர்களுக்கும்
(புறம்.256)

உாியதாக

இருந்தும்,

வ.சுப.மா.

ணகயாளுகின்றார்.

பதிற்றுப்பத்தில்

(பதிற்றுப்.14,82)

சமலும்

புறநானூற்றில்

இருந்தும்

இதற்குாிய

ொன்றிணனக் காட்டுகின்றார் (ெங்க சநறி, பக்.56,57). ஒரு கருத்ணத ஒரு சொல்லால்
குறிப்பணதக் காட்டிலும் ஒரு சதாடர் சகாண்டு குறிப்பது நமது சமாழி வழக்கு என்று
கூறும் வ.சுப.மா. அதற்குாிய ொன்றிணனயும் தருகின்றார். ெங்க காலத்தில் காதலும்
வீரமும்

ெிறப்புற

விளங்கியது

என்பணத

நாம்

அணனவரும்

அறிசவாம்.

இவ்விரண்டிணனயும் இணைத்து ‘காதற்சபார்’ என்ற சொல்ணல உருவாக்கியசதாடு
அதற்கான விளக்கத்ணதயும் கூறுகிறார். ‘‘நீரும் சுணவயும் சபாலவும், பூவும் நிறமும்
சபாலவும், உள்ளங்ணக புறங்ணக சபாலவும், தமிழினத்தின் வாழ்க்ணகயில் அகமும்
புறமும் ஒரு சபாருளாகக் கலந்திருந்தன. இத்தணலணமப் பண்பிணனக் காதல் என்ற
சொல்லாற் சொல்வதும் சபாருத்தம் இல்ணல; சபார் என்ற ஒரு சொல்லாற் சொல்வதும்
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சபாருத்தமில்ணல; ஆதலின் காதற்சபார் என்ற சதாடரால் குறிப்சபாம்” (சமலது, ப.65)
என்கிறார். இவ்வாறு வ.சுப.மா. உருவாக்கிய சொற்களிலிருந்து இவரது சொல்
வளணமணய உைர்ந்து சகாள்ள முடிகின்றது.
அறிவியல்

சதாடர்பான

ஆங்கிலச்

சொற்களுக்கு

இணையான

தமிழ்ச்சொற்கணள வ.சுப.மா. உருவாக்கித் தந்துள்ளார். இது பற்றிக் குறிப்பிடும்
இரா.சமாகன்

அச்சொற்கணள

ஆங்கில

மூலத்சதாடு

எடுத்துக்காட்டுகின்றார்.

‘‘குளிரகம் (Fridge), ஒலிப்பான் (Mike), அடக்கி (Break), நுணரப்பான் (Soap), முகமா
(Powder), சவண் சுருள் (Cigarette), கட்டுத்சதாணக (Deposit), செல்லுாிணம (Lbcense),
பல்லுரெி

(தூெி, ொறு) வடிகட்டி

(Tooth Brush),

(Filter),

சமலாள் (Manager),

விணனக்களம் (Office), செய்துைிக்கணட (Ready-made shop), முரண்பால் சநாய் (Aids)”
(இந்திய

இலக்கியச்

‘வ.சுப.மாைிக்கனார்

ெிற்பிகள்

-

வ.சுப.மாைிக்கம்,

சொல்லாக்கங்கள்’

என்னும்

ப.43).
நூலுக்கு

இவற்ணற
வழங்கிய

பாராட்டுணரயிலும் இவர் கூறியிருப்பது இணைத்து எண்ைத்தக்கது. வ.சுப.மா. தனது
நூலின் பல இடங்களிலும் மற்றவர்கள் சபாிதும் ணகயாளாத சொற்கணளக் ணகயாண்டு
தனது

தனித்துவத்ணத

நிணலநிறுத்துகின்றார்.

‘‘சொற்சபாழிந்சதன்,

வாசனாலிக்கின்சறன், பழசமாழிகின்சறாம், அட்டவணைப்பர், நன்றியன், விருப்பன்,
ஈடுபாடன், இலக்கியர், காப்பியர், இலக்கைர், தமிழ் வளர்ப்பிகள், இலக்கியப்
படிப்பிகள், கல்வித் திட்டங்கள், பாடம் அணமப்பிகள், மாறுசவடி, நம்பிக்ணகக் சகடி,
அறிவு நாடிகள், நாட்டு நாடி, நாட்டுக் சகடிகள், தமிழ்ணம, தமிழ் மன்னாயம், மக்கட்
குழுவாயம், அைிய நாடுகள், ொல்பியம், புரட்ெியம், சபாதுனியம், மக்களியம்,
ஒப்பியம்,

பணடப்பியம்,

தமிழியம்,

உயிாியம்,

பண்டிதமைியம்,

கண்ைதாெம்,

இளங்சகாவம் - சொல்லாக்கத் துணறயில் வ.சுப.மா.வின் பங்களிப்புகள் இணவ’’
(சமலது,

ப.43).

இவ்வாறு

பலதரப்பட்ட

சொல்லாக்கங்கணள

வ.சுப.மா.

உருவாக்கியுள்ளார். சதால்காப்பியர், வள்ளுவர், கம்பர் ஆகிசயாணரயும், அவர்களது
நூல்கணளயும் தனக்சகயுாிய தனித்துவ சமாழியில் வ.சுப.மா. ெிறப்பித்துள்ளார்.
இச்செய்திகணளசய இக்கட்டுணர கவனப்படுத்துகின்றது.
சதால்காப்பியத்திணனத் தமிழின் முதல் நூல் என்றும் சதால்காப்பியணரத் தமிழ்
முதல்வன்

(ெங்கசநறி,

ப.13)

என்றும்

ெிறப்பிக்கின்றார்.

இவற்சறாடு

சதால்காப்பியத்தின் காலத்ணதப் பற்றியும் இவர் குறிப்பிடத் தவறவில்ணல. தமிழாின்
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ெிறப்பிக்கின்ற

முன்சதான்றியணவ.
முற்பட்டது

ஆனால்

என்று

ெங்க
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நூல்கள்

சதால்காப்பியசமா

சதால்காப்பியத்தின்

ஆயிரம்

ஆண்டுகளுக்கு

மூவாயிரம்

ஆண்டுகளுக்கு

காலத்ணத

வணரயறுக்கின்றார்

(சதால்காப்பியப் புதுணம, ப.9). சமலும் சதால்காப்பியம் தமிழுக்கு உயிர் நூலாகும்.
தமிழ் மக்களின் உலக வழக்ணகயும் செய்யுள்; சநறிணயயும் திறம்பட ஆராய்ந்து
எழுதிய நாட்டு நூலாகும் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார் (சமலது, ப.10). சதால்காப்பியம்
சமாழிக்கான இலக்கைமாக மட்டுமல்லாமல் தமிழாின் வாழ்வியணல வணரயறுத்துக்
கூறும் இலக்கைமாகவும் திகழ்கிறது என்கிறார் வ.சுப.மா.
சதால்காப்பியத்ணதப் சபாலசவ ெங்கப் பாடல்கணளயும் அவற்ணறப் பாடிய
புலவர்கணளயும் வ.சுப.மா. புகழ்ந்துணரக்கின்றார். ெங்க இலக்கியங்கணளத் தமிழ்
சதெியவிலக்கியங்கள், நாகாிக மணறகள், மக்கட் பண்பிலக்கியங்கள் (ெங்க சநறி,
ப.viii),

ெங்கத்

சதாணக

நூல்கள்

(சமலது,

ப.25),

சதாணகயிலக்கியங்கள்,

பதிவிலக்கியங்கள் (சமலது, ப.64) என்று குறிப்பிடுகின்றார். அதுசபால் ெங்கப்
புலவர்கணளச்

ெங்கப்

புலணமச்

ொன்சறார்கள்

என்று

ெிறப்பிக்கின்றார்.

எட்டுத்சதாணக, பத்துப்பாட்டில் உள்ள அகநானூறு, புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து,
ஐங்குறுநூறு, கலித்சதாணக, திருமுருகாற்றுப்பணட ஆகிய நூல்களிணனயும் இவர்
ெிறப்பாகப்

சபாற்றிக்

சகாண்டாடுகின்றார்.

இயற்ணகச்

சூழ்நிணலயில்

வாழும்

விலங்குகளுக்கும் மரஞ்செடி சகாடிகளுக்கும் மனிதணனப் சபாலசவ அன்பும் அறிவும்
உண்டு என்பணதச் சுட்டி, அகநானூற்றின் காலத்ணத இயற்ணக யறிவுக் காலம்
(சமலது, ப.26) என்று பதிவுசெய்கிறார். புறநானூற்றில் உள்ள ஒவ்சவாரு பாடல்களும்
பண்ணடய வரலாற்றாய்வுக்கு உதவும் கல்சவட்டு (சமலது, ப.64) ொன்று என்றும்
கூறுகின்றார். இதுமட்டுமல்லாமல் பத்து செர மன்னர்களின் மீது பத்துப் புலவர்கள்
பாடிய பதிற்றுப்பத்திணன வரலாற்றிலக்கியம், செய்ணகயிலக்கியம் எனப் புகழ்கிறார்.
இவற்சறாடு ெங்க காலத்தில் சொழ, பாண்டியர்களுக்கு எனத் தனி இலக்கியங்கள்
பணடக்கப்படவில்ணல.

செரர்களுக்குாிய

தனி

இலக்கியமாகப்

பதிற்றுப்பத்து

அணமந்துள்ளது. இக்காரைத்தால் பதிற்றுப்பத்ணதக் குல வரலாற்று நூல் என்று
சபாற்றுகின்றார் (சமலது, ப.102). ஐங்குறுநூறு, கலித்சதாணக, பத்துப்பாட்டு ஆகியன
தனிப்பாடல்கள் அல்ல. ஓர் ஆெிாியன் ஒருசபாருள் சமல் திட்டமிட்டு பாடிய
சதாடர்பாடல்கள். எனசவ இவற்ணறத் சதாணகப் சபாலிகள் என்றும் சொல்லலாம்
(சமலது,

ப.203).

சமலும்

பத்துப்பாட்டில்

ஒன்றான

திருமுருகாற்றுப்பணடயின்
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ெிறப்ணபப் பற்றித் தனிசய குறித்துள்ளார். ‘சவறு எக்கடவுளுக்கும் அணமயாத
நிணலயில்

திருமுருகாற்றுப்பணட

என்ற

தனிசநடும்பாட்டு

சதாணக

நூலில்

இடம்சபற்றிருப்பதும் முருகசவளின் ெிறப்பு நிணலக்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டாகும்’
(சமலது, ப.149).
சதால்காப்பியம், ெங்க இலக்கியம் ஆகிய நூல்களின் வாிணெயில் இவர்
திருக்குறணளயும் திருவள்ளுவணரயும் கம்பணரயும் ணவக்கின்றார். மனிதனாகப் பிறந்த
இப்பிறப்பில் தமிழ் சமாழியின் ஒரு பனுவணலக் கூட கற்காமல் வாழ்நாணள
கழிப்பவர்கணளத் தமிழ்ப் சபாலியன் என்று ொடுகின்றார். இவ்வாறு வாழாமல்
சபருந்தமிழ்ப் புலவர் (சமலது, ப.60), உலகப் புலவர் (சதால்காப்பியப் புதுணம, ப.46)
என்று ெிறப்பிக்கப்படும் திருவள்ளுவாின் திருக்குறணளயாவது கற்று அதன்படி நடக்க
சவண்டும் என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகின்றார். ‘கல்வியிற் சபாியவர் கம்பர்’
என்பணதப்சபால் காப்பியத்திற் சபாியவர் கம்பர் (கம்பர், ப.106) என்று புகழ்கின்றார்.
கம்பராமாயை

உருவாக்கத்ணதயும்

அதன்

சபயர்க்காரைத்ணதயும்

இவர்

பதிவுசெய்யத் தவறவில்ணல. இசதாடு கம்பராமாயைத்திற்கு ஒரு புதிய சபயாிணனயும்
வழங்குகின்றார். ‘வடசமாழியில் வால்மீகி எழுதிய இராமாயைத்ணதத் தழுவி தமிழில்
கம்பர்

பணடத்ததால்

சமாழிசபயர்ப்பு

கம்பராமாயைம்

நிணலயில்

என்று

அணமந்தாலும்

வழங்கப்படுகின்றது.

கூட

தமிழ்

மரபு

இது

மாறாமல்

பணடக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது அணனவரும் அறிந்த ஒன்சறா. எனினும் கம்பாின்
கம்பராமாயைத்ணத சமாழிபிறப்புக் காப்பியம்’ என்னும் புதிய சபயரால் வ.சுப.மா.
அணழக்கின்றார் (கம்பர், ப.58).
இவ்வாறு தமிழின் தணலெிறந்த நூல்கணளயும் புலவர்கணளயும் வ.சுப.மா. தனது
சொல்லாக்கங்களால் விதந்துணரக்கின்றார்.
சதாகுப்புணர
- செவ்வியல் தன்ணம சகாண்ட தமிழ்சமாழிக்குக் காலந்சதாறும் பல புதிய
சொல்லாக்கங்கள்

சதணவ.

இத்துணறயின்

சதணவணய

முன்னிட்சட

தமிழ்சமாழியின் பணடப்பாளர்களும், எழுத்தாளர்களும் அவ்வப்சபாது புதிய
சொல்லாக்கங்கணள

உருவாக்கி

வந்துள்ளனர்.

அவர்களுள்

குறிப்பிடத்தக்க

தனிப்சபரும் ஆளுணமயாக வ.சுப.மா.ணவக் கருத முடியும். தமிழின் பல்சவறு
துணற ொர்ந்த சொற்கணள இவர் உருவாக்கியுள்ளார்.
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- வ.சுப.மா. சபற்றிருந்த இலக்கை இலக்கியப் புலணமயின் தனித்துவத்ணத
அவரது

புதிய

சொல்லாக்கங்கள்

உைர்த்துகின்றன.

நவீனக்

கால

மாற்றத்திற்சகற்பவும் அறிவியல் வளர்ச்ெிக்சகற்பவும் மக்களின் வாழ்விற்குப்
பயன்படும்

வணகயில்

வ.சுப.மா.வின்

சொல்லாக்கங்கள்

அணமந்துள்ளன.

குறிப்பாக இங்கு எடுத்துக்காட்டி விளக்கப்பட்ட சொல்லாக்கங்களில் நிறுவனம்
ொர்ந்து பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் மக்களிணடசய இன்றும் புழக்கத்தில்
இருப்பது கவனத்திற் சகாள்ளத்தக்கது. அதுசபால் அறிவியல் துணற ொர்ந்து
இவர் ஆக்கிய சொல்லாக்கங்கள் அத்துணறயில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவணதயும்
பார்க்க

முடிகின்றது.

இச்சொல்லாக்கங்கணளத்

சதணவ

கருதி

உருவாக்கப்பட்டணவ எனலாம்.
- வ.சுப.மா.வின் சொல்லாக்கங்கள் மரபில் இருந்து மாறுபட்டு அணமயாமல்
மரசபாடு சபாருந்தி அணமவதும் கருதத்தக்கது. அந்த வணகயில் தனக்கு முந்ணதய
ொன்சறார்கள்

உருவாக்கிய

சொற்கணலயாக்கத்தின்

சதாடர்ச்ெியில்

புதிய

சொற்கணள வ.சுப.மா. பணடத்து அளித்துள்ளார்.
- சதால்காப்பியம்,

ெங்க

இலக்கியம்,

திருக்குறள்,

கம்பராமாயைம்

முதலிய

நூல்கள் மீது இவர் சகாண்டிருந்த ஈடு இணையில்லாப் பற்றிணன, அந்நூல்கள்
குறித்தும்,

அவற்றின்

புலவர்கள்

குறித்தும்

இவர்

புகழ்ந்துணரத்துள்ள

சொல்லாக்கங்களின்வழி உைர்ந்து சகாள்ள முடிகின்றது.
- வ.சுப.மாவின்
சநாக்குணகயில்

சொல்லாக்கங்கணள
அணவ

ெமூக

வழக்கு,

ஒட்டுசமாத்தமாகத்
இலக்கிய

வழக்கு,

சதாகுத்து
கணலச்சொல்

உருவாக்கம் எனப் பலநிணலகளுக்கு முன்சனாடித் தன்ணம சகாண்டனவாக
உள்ளன.
துணைநூற் பட்டியல்
1. மாைிக்கம் வ.சுப., இலக்கியச் ொறு, மைிவாெகர் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்,
சதாணக முதற்பதிப்பு, 1987.
2. மாைிக்கம் வ.சுப., கம்பர், மைிவாெகர் பதிப்பகம், ெிதம்பரம், திருந்திய
பதிப்பு, 1987.
3. மாைிக்கம் வ.சுப., காப்பியப் பார்ணவ, மைிவாெகர் பதிப்பகம், ெிதம்பரம்,
முதற்பதிப்பு, 1987.
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மைிவாெகர்

பதிப்பகம்,

ெிதம்பரம்,

முதற்பதிப்பு, 1987.
5. மாைிக்கம் வ.சுப., தமிழ்க் காதல்,

பாாிநிணலயம், சென்ணன, முதற்பதிப்பு,

1962.
6. மாைிக்கம் வ.சுப., சதால்காப்பியப் புதுணம, சபகன் பதிப்பகம், காணரக்குடி,
மூன்றாம் பதிப்பு, 1967.
7. முத்துவீரப்பன் பழ., வ.சுப.மாைிக்கனாாின் சொல்லாக்கங்கள், மைிவாெகர்
பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு, 1988.
8. சமாகன் இரா., இந்திய இலக்கியச் ெிற்பிகள் - வ.சுப.மாைிக்கம், ொகித்திய
அக்காசதமி, புதுதில்லி, இரண்டாம் பதிப்பு, 2007.
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மதிப்பிைப்சேற்றது

வ.சுே.மாணிக்கனாரின் சதால்காப்பிய
உனரசெறிகள்
முனைவர் ஆ.மணி,
துனணப்பேராசிரியர் - தமிழ், ோரதிதாென் அரசிைர் மகளிர் கல்லூரி,
புதுச்பெரி – 605 003, பேெ: 9443927141, மின்ைஞ்ெல்: manikurunthogai@gmail.com
உணரக்களம்
திருக்குறளுக்கு அடுத்தநிணலயில் மிகுதியான உணரகணளயும், பதிப்புக்கணளயும்
சகாண்ட நூல் சதால்காப்பியம். தமிழின் முதல்நூல் என வ.சுப.மாைிக்கனாரால்
புகழ்ந்துணரக்கப்பட்ட

சதால்காப்பியம்,

அவராசலசய

உணர

செய்யப்பட்ட

சபருணமக்கும் உாியது. அவ்வுணரக்கண் இடம்சபற்றுள்ள உணரசநறிகணள மாதிாி
அணுகுமுணறயில்

எடுத்துணரப்பது

இம்முயற்ெியின்

நிணலக்களம்

ஆகும்.

இவ்ஆய்வுணரக்குத் சதால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் – நூன்மரபும் சமாழிமரபும் –
மாைிக்கவுணர அடிப்பணடயாகும். உணரசநறி பற்றிய நூல்களும், கட்டுணரகளும்
இம்முயற்ெிக்குத் துணைகளாகக் சகாள்ளப்பட்டுள்ளன.
மாைிக்கவுணர அறிமுகம்
தமிழ்ப்

பல்கணலக்கழக

வல்லுநர்

குழுவின்

தணலவராகப்

பைியாற்றிய

வ.சுப.மாைிக்கனார் பல்கணலக்கழக அணமப்பிணன உருவாக்கித் தந்தவர். சமலும்,
அப்பல்கணலக்கழகத்தின் சதால்காப்பியப் புலத்தணகணம ஆய்வுக்கட்டிலில் முதல்
தணகஞராகவும் பைி செய்தவர். அப்பைிக்காலத்தில் சதால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம்
நூன்மரபும் சமாழிமரபும் மாைிக்கவுணர என்னும் உணரநூணல எழுதினார் எனச்
ெ.அகத்தியலிங்கம் எழுதிய அைிந்துணர கூறுகின்றது (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:
ப.எ.இ.). எனினும், அவ்வுணர மாைிக்கனாாின் மணறவுக்குப் பின்னர்த் தமிழ்ப்
பல்கணலக்கழக 120ஆம் சவளியீடாக 1989 அக்சடாபர்த் திங்களில் (திருவள்ளுவர்
ஆண்டு 2020 புரட்டாெித் திங்கள்) முதற்பதிப்பாக 22 ரூபாய் விணலயில் வந்துள்ளது.
அண்ணமக்காலமாக

’ஐ.எஸ்.பி.என்.’

என்ற

பன்னாட்டுப்

புத்தகத்

தர

எண்

(பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் என சமாழியாக்கமும் உண்டு எனினும், முற்கண்டவாறு
வழங்குவது இணயபுணடயதாகத் சதான்றுகின்றது) பற்றிய கருத்துக்கள் பரவலாகப்
சபெப்படுவணதயும்,
காண்கின்சறாம்.

நூலாெிாியர்களும்
ஆனால்,

27

கட்டுணரயாெிாியர்களும்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னசர

தவிப்பணதயும்
மாைிக்கனாாின்
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ஐ.எஸ்.பி.என்.

(81–7090–143–X)

எண்ணுடன்

சவளிவந்துள்ளணம குறிக்கத்தக்கது.
மாைிக்கவுணரக்கு எழுதிய உணரப்பாயிரத்தில், “சதால்காப்பிய நிணனவும்
சதால்காப்பியக் கருத்தறிவும் சபறுதல் தமிழன் என்பான் ஒவ்சவாருவனின் பிறப்புக்
கடணமயாகும்” என வ.சுப.மாைிக்கனார் (1989:II) முழங்குகின்றார். இளம்பூரைம்,
சபராெிாியம் என்னுமாப்சபாலத் தம் உணர மாைிக்கம் எனப் சபயர் சபறும்
என்கின்றார்.

சதால்காப்பிய

உணரக்குறிப்புக்களும்

முழுணமக்கும்

உளசவனினும்

உணரசெய்

காலப்பதம்

பார்த்து

சநாக்கமும்
முதற்கண்

எழுத்ததிகாரத்துக்கு மாைிக்கவுணர எழுதியிருக்கின்சறன்” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:III)
என்ற அவர்தம் கருத்து குறிக்கத்தக்கது. அவருணர சதால்காப்பிய முழுணமக்கும்
எழுதப்படவில்ணலசய என்ற ஏக்கம் நமக்குள் இருந்தாலும், அவரால் எழுதப்பட்ட
சதால்காப்பிய உணரக் குறிப்புக்களாவது அச்சுருக் சகாள்ள சவண்டும். அதற்கு
அவர்தம் கால்வழியினர் முழுணமயான முயற்ெிகணள சமற்சகாள்ளசவண்டும் என்பது
நமது சவண்டுசகாள்.
சதால்காப்பிய உணரக்கண் தாம் சமற்சகாண்ட உணரநயங்கணளப் பற்றிய
விாிவான குறிப்புக்களும் உணரப்பாயிரத்தின்கண் மாைிக்கனாரால் தரப்பட்டுள்ளணம
குறிக்கத்தக்கது.

ஒவ்சவாரு

உணரக்கூறும்

இன்னின்ன

சநாக்கங்கசளாடு

தரப்பட்டுள்ளது என்பணத இப்பகுதியில் மாைிக்கனார் விளக்கியுள்ளார். ொன்று:
“இயல் முன்னுணர
இஃது இயலுக்கு ஒரு ெிறிய முன்னுணரயாகும். இயல்சதாறும் வரும் இலக்கைக்
கருத்துக்களின் ெிறப்புக்கணளப் புலப்படுத்தும். இன்றும் மக்கள் நணடமுணறயில்
இருக்கும் வழக்குகசளாடு சபாருத்திக் காட்டும். இதனால் கற்பவர்க்குத் தமிழிலக்கை
நன்மரபுகள் சதாியவரும். இலக்கைக் காப்பில் அவர்கட்குப் பற்றும் பயிற்ெியும்
உண்டாகும்” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:III).
மாைிக்கனாாின் வாழ்க்ணகக் குறிப்புக்கள் ெில இவ்வுணரப் பாயிரத்தின்கண்
கூறப்பட்டுள்ளன. அணவ கற்சபாருக்கும் உணரயாெிாியருக்குமிணடயிலான உறவுக்குப்
பாலம்

அணமப்பன

எனலாம்.

“மக்களின்

தமிழ்ப்பிடியும்

தமிழ்த்தரமும்

சதால்காப்பியவுைர்வுசம என் உணர சநாக்கம்” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:VI) எனத் தம்
உணர சநாக்கத்ணதப் புலப்படுத்துகின்றார் மாைிக்கனார். பனம்பாரனார் எழுதிய
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பதிணனந்து அடிகளுணடய ெிறப்புப் பாயிரத்தின் மாைிக்கவுணர 16 பக்க அளவில்
அணமந்திருப்பதிலிருந்சத அவ்வுணரயின் இயல்பிணன நாம் அறியலாம். தம்முணடய
உணரக்கூறுகள் இன்னணவ என மாைிக்கனாசர எடுத்துக்காட்டியுள்ளணமயால், இந்த
ஆய்வுணர உணரக்கூறுகளின்கண் இடம்சபற்றுள்ள உணரசநறிகளில் ெிலவற்ணற
விளக்க முற்படுகின்றது. இனி, அவற்ணறக் காைலாம்.
மாைிக்கவுணர – உணரசநறிகள்
மாைிக்கவுணரக்கண்

1.இயல்

முன்னுணர,

2.இயற்கருத்து,

3.அகலவுணர,

4.வழக்கு, 5.திறனுணர, 6.இயல் முடிவுணர ஆகிய ஆறு கூறுகணள மாைிக்கனார்
சமாழிந்துள்ளார்.

இக்கூறுகள்,

அணனத்து

நூற்பாக்களின்

உணரகளின்கண்ணும்

இடம்சபறவில்ணல. நூற்பா உணரப்பகுதிகளின்கண் 1.நூற்பாத் தணலப்பு, 2.நூற்பா,
3.நூற்பாக்

கருத்து,

4.அகலவுணர,

5.திறனுணர

ஆகிய

ஐந்து

உணரக்கூறுகள்

இடம்சபறுவணதக் காைமுடிகின்றது. அவற்றின்கண் காைலாகும் உணரசநறிகளில்
குறிக்கத்தகுந்தவற்றுள் ெில இவ்வுணரக்கண் விளக்கப்சபற்றுள்ளன.
நூற்பாக்களுக்குத் தணலப்பிடுதல்
சதால்காப்பிய நூற்பாக்கள் காலத் சதான்ணமயுணடயன. இன்ணறய தமிழ்நணட
மட்டுசம

அறிந்தாரும்

இந்நூற்பாக்களின்

எளிதில்

கற்றுைரும்

தனித்தன்ணமயாகும்.

வணகயில்

அணமந்திருப்பது

இவ்வுண்ணமணய

“சதால்காப்பிய

நூற்பாக்கள் பழகு தமிழ்ச்சொற்கள் சகாண்டணவ; தடங்கலின்றிப் படிப்பதற்கு உாிய
இன்சனாணெயுணடயணவ; இவறல் இல்லாச் சொல்வளம் நிணறந்தணவ; இடுக்கு
முடக்கற்ற சதாடசராட்டம் வாய்ந்தணவ. ஈறாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகட்குப் பின்னும்
இத்சதான்னூல் ஓரளவு தமிழ் கற்சறார்க்கும் விளங்கி வருவதற்குக் காரைம் நூற்பா
அணமப்சபயாகும்.

பார்த்தவுடன்

உருவத்ணதக்

கண்ைாடி

பளிச்சென்று

காட்டிவிடுவதுசபால், படித்தவுடன் நூற்பாவின் சபாருள் விளங்கிவிடசவண்டும் என்ற
நல்லியல்ணபக்

கணடபிடித்து

எழுதியவர்

சதால்காப்பியர்”

(வ.சுப.மாைிக்கம்

19891:30*) என வரும் மாைிக்கத் சதாடர்கள் உைர்த்துகின்றன. எளிய சதாடர்களில்
சதால்காப்பிய நூற்பாக்கள் அணமந்தசபாதிலும், அந்நூற்பாக் கருத்துக்களுக்கு ஏற்பத்
தணலப்புகள் தரப்படும்சபாது நூற்பாக் கருத்து சமலும் எளிதாகச் சென்று செரும் என்ற
கருத்து

பதிப்பாெிாியர்களுக்கும்

உணரயாெிாியர்களுக்கும்

இருப்பதனால்,

பதிப்புக்கள்சதாறும் நூற்பாக்கள் தணலப்புக்கணளப் சபற்றுள்ளன. இவ்வணகயில்,
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மாைிக்கவுணரயும்
நூன்மரபின்

தணலப்புக்கணளப்

முதல்

(வ.சுப.மாைிக்கம்
எண்ைிக்ணகயும்”

நூற்பாவின்
1989:20)

சபற்றுள்ளநிணலணயக்
தணலப்பு”

தமிழுக்கு

என்பதாகும்.

(தமிழண்ைல்

“எழுத்துக்களின் சபயர்” என்ற
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1993:20;

காைமுடிகின்றது.
எழுத்து

முப்பது”

”முதசலழுத்துக்களின்
2008:7)

சொ.ெிங்காரசவலனும்

எனத்

சபயரும்

தமிழண்ைலும்,

(2005:3) ஆளுவணதவிட

மாைிக்கனார் தரும் தணலப்பு ஐயங்களுக்கு இடமில்லாமல், தமிழுக்கு எழுத்து
இவ்வளசவ

எனத்

சதாிவிக்கும்

வணகயில்

சபாருத்தமுணடயதாக

அணமவது

நிணனயத்தக்கது.
அகலவுணர என்னும் சபயாிய புதுமரபு
சதால்காப்பியர் காண்டிணக (சதால்.மரபி.103, 104), உணர (சதால்.மரபி.105,
106) என இருவணக உணரகணளச் சுட்டுவர். உணர எனத் சதால்காப்பியர் கூறுவணதப்
பிற்காலத்துப்சபால விருத்தியுணர எனக் கருதலாம்.
இணறயனார்

களவியல்

உணரயாெிாியர்

1.கருத்துணரத்துக் கண்ைழித்தல்,

2.சபாழிப்புத் திரட்டல், 3.அகலம் கூறல் ஆகிய மூவணக உணரகணளச் சுட்டியுள்ளார்
(ெ.பவானந்தம் பிள்ணள 1916:ககூ). யாப்பருங்கல விருத்தியுணரகாரர் சபாழிப்பு,
அகலம், நுட்பம் என்ற மூவணககணளக் கூறியுள்ளார் (சம.வீ.சவணுசகாபாலப் பிள்ணள
1960:8). நன்னூலார் காண்டிணக, விருத்தி (நன்.4) என இருவணக உணரகணளக்
குறிப்பிட்டு அவற்றின் இலக்கைத்ணதயும் கூறியுள்ளார் (நன்.21, 22, 23).
உணரயாவது பதினான்னு வணகயான் உணரக்கப்படும் என்று கூறியுள்ள
நன்னூல்

விருத்தியுணரகாரர்,

அப்பதினான்கனுள்

கருத்துணர,

பதப்சபாருள்,

உதாரைம் ஆகிய மூன்சறாடு வினா, விணட ஆகிய இரண்ணடயும் செர்த்து உணரப்பது
காண்டிணக உணர என்றும், நூற்பாப் சபாருளுக்கு இன்றியணமயாத அணனத்தும்
விளங்குமாறு கூறும் உணரயாலும், ஆெிாிய வெனங்களாலும் காண்டிணகக்குாிய ஐந்து
உறுப்புக்களாலும் ஐயம் தீரச் சுருக்காது விாித்து உணரப்பது விருத்தியுணர என்றும்,
உணரக்குக் கூறிய பதினான்கு உறுப்புக்களும் சகாண்டது விருத்தியுணர என்றும்
கூறுவர் (அ.தாசமாதரன் 1999:131-132). இணவ தமிழ் உணரகள் அணனத்ணதயும்
மனங்சகாண்டு கூறப்படுபணவ என்பது சதளிவு. ஒரு நூற்பா / பாடலுக்குக் கூறப்படும்
உணரணயப் சபாருத்தவணரயில், அந்நூற்பா / பாடலின் சபாருணளத் சதளிவுறுத்தும்
சபாழிப்புணர, பதவுணர ஆகிய இரண்டனுள் ஒன்ணறத் தருவசத உணரயாெிாியர்தம்
மரபாகும். இம்மரபுக்கு மாறாக மாைிக்கவுணர அகலவுணர என்னும் உணரநிணலணயக்
ணகயாண்டு புதுணம பணடத்துள்ளார். எனினும், அகலவுணரக்கண் சபாழிப்புணரயும்,
விளக்கவுணரயும் இணைந்துள்ளணதக் காைமுடிகின்றது.
அகலவுணரக்கண்

“நூற்பாவிற்குப்

சபரும்பாலும்

சொல்லுக்குச்

சொல்

கிடந்தாங்கு சொல்லுணர எழுதவில்ணல. கற்பவர் விளங்கிக் சகாள்ளுமாறு சவண்டும்
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விளக்கஞ் செர்த்து விாிவுணரயாக அணமயும்” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:III ) என்ற
மாைிக்கனாாின்

கருத்து

அகலவுணரக்கண்

இடம்சபற்றுள்ள

உணரக்கூறுகணள

விளக்கியுள்ளது. இது சமய்சய என்பணத “தமிழ்சமாழிக்கு அடிப்பணட முதசலழுத்து
என்று

வழிவழிச்

சொல்லப்படுபணவ

முப்பது.

இணவ

அகரம்

சதாடங்கி

னகரவிறுதியாகும். ொர்சபழுத்து என்று அடுத்த நூற்பாவில் கூறப்படும் மூன்றும்
இவற்சறாடு செரா. முதசலழுத்தாகா; முதசலழுத்து வாிணெயில் எண்ைப்படா என்பது
கருத்து. மூன்றலங்கணட – மூன்று அல்லாதவிடத்து. அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ;
க் ங் ச் ஞ் ட் ந் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ந் – இணவ இக்கால வடிவன்கள்”
(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:20 ) என வரும் உணரப்பகுதி காட்டுகின்றது.
தம்கால வழக்கிணன ஒப்பிட்டுணரத்தல்
சதால்காப்பியம் மூவாயிரமாண்டுத் சதான்ணமயுணடய தமிழ் முதல் நூல்
என்பது மாைிக்கனார் துைிபுணர. அந்நூலின்கண் கூறப்சபற்றுள்ள கருத்துக்கணள
விளக்குமாற்றால் ெமகாலச் செய்திகணளக் கூறும்சபாது, அக்கருத்துக்கள் உணர
எழுதப்சபறும் காலத்ணதய மக்களுக்கு மிகச் ொியாகச் சென்று செர வாய்ப்புள்ளது.
எனசவ, உணரயாெிாியன்மர் தாம் வாழும் காலத்தின் நிகழ்வுகள் / கருத்துக்கணளத் தம்
உணரயிணடசய எடுத்துணரக்கும் வழக்கத்ணதக் ணகக்சகாண்டுள்ளனர். பழந்தமிழ்
உணரகளில் அழுந்திய மாைிக்கனார் உணரயிலும் இக்கூறு இடம்சபற்றுள்ளணம
வியப்புக்குாியதன்று.
ொன்று வருமாறு: “ஒரு நாட்டின் அரெியலணமப்பிணன வகுக்குநர் அந்நாட்டிற்கு
உட்பட்ட நான்சகல்ணலகணளயும் முதற்கண் சுட்டிக்காட்டுவர். அதனால் விதிகளின்
ஆட்ெிக்சகாடுகள் சதளிவாகும். விடுதணலசபற்ற நம் பாரதவணமப்பிணனக் காண்க.
இந்நன்முணற தமிழ்ப்பாயிரத்தில் பண்சட உண்டு. பதிவு செய்த திருமைம் சபால
அரங்சகற்றம் இணெவுமுத்திணர என்ப. ஒரு நூணலப் புலவரணவ ஒப்புக் சகாள்வது
என்பது அறிவுலக முணறயாகும். இது குடியரசு சபான்றது. மக்கள் கற்பதற்குத் தக்க
நூல் என்ற மதிப்பு விளம்பரம் இதனாற் கிணடக்கும். இன்று திணரப்படங்கள்கூடத்
தைிக்ணக முத்திணர சபற்ற பின் காட்ெிக்கு வரக் காண்கின்சறாம். இவ்வரன்முணற
சதால்காப்பியக் காலத்திசலசய உண்டு என்பது தமிழ் மரபின் ெிறப்ணபக் காட்டும்”
(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:1). இதணனவிடத் சதளிவாகப் பாயிரத்தின்கண் கூறப்சபறும்
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நாட்சடல்ணல, அரங்சகற்றம் முதலியவற்ணற இக்காலத் தமிழர்களுக்கு விளக்கிவிட
முடியும் எனத் சதான்றவில்ணல.
வினா – விணட முணற
உணரயாெிாியர்தம் கருத்துக்கணள விளக்கும்சபாது வினா - விணட முணறணயக்
ணகயாண்டு

எழுதிச்

செல்வதுண்டு.

பழந்தமிழ்

உணரயாெிாியன்மர்

ஒருக்கால்,

மாைாக்கர்களுக்குக் கற்பிக்கும் பைிணயயும் சமற்சகாண்டிருந்த காரைத்தால், வினா
- விணட முணற அவர்தம் உணரகளிலும் புகுந்து நிணலசபற்றது எனக் கருதுப.
மாைிக்கனார்

கல்லூாி,

பல்கணலக்கழகப்

சபராெிாியராக

விளங்கியவராதலால்,

அவர்தம் உணரயில் இக்கூறு இடம்சபறுவது இயல்பானதாகும். வினா – விணட
முணறணயக் ணகயாளுமிடங்களில் பான்ணமயும் ஒரு வினா, வினா எனச் சுட்டுவது
மாைிக்கவுணர வழக்கமாகும். ொன்று ஒன்று தருகுவன்:
”ஒரு வினா: குற்சறழுத்து ஐந்தாக சநட்சடழுத்து ஏழு வரலாமா? உயிர்
பன்னிரண்டாக சமய் பதிசனட்டாக வரலாமா?.
நன்றாக வரலாம். குறிலிலிருந்து சநடில் பிறப்பதில்ணல; உயிருக்கும் சமய்க்கும்
ஒத்த சதாடர்பில்ணல. எல்லாம் சபாருண்ணமயாற்றலால் தனித்தனிப் பிறப்பானணவ.”
(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:27).
ெிலவிடங்களில் இவ்வாறு வினா என்ற குறிப்பு இல்லாமலும் இவ்வுணரசநறி
இடம்சபறுவணதக்

காைமுடிகின்றது.

ொன்று

வருமாறு:

“சமய்

என்பதன்

சபயர்க்காரைம் யாது? உள்ளிருந்து வருங்காற்று நா அண்ைம் பல் இதழ் மூக்கு
முதலான உறுப்புக்களின் தணெப்பகுதிசயாடு தணெப்பகுதி சதாட ஒலி பிறத்தலின்
சமய்

எனப்படும்.

அதனாற்றான்

ஒற்று

என்ற

குறியும்

சமய்க்கு

உண்டு”

(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:34).
விணட முணறக் கருத்துக்கணளத் தருதல்
வினாக் சகட்டு விணட தருவது என்ற நிணலயிலிருந்து ஒரு படி சமற்சென்று
வினாக்

சகளாமசலசய

விணடணய

எழுதிச்

செல்கின்ற

பாங்கிணனயும்

மாைிக்கவுணரயில் காைமுடிகின்றது. கற்சபான் மனத்தில் எழக்கூடிய வினாக்கணளச்
ெிந்தித்து விணடயளிக்கின்ற மாைிக்கவுணர கற்சபானின் உள்ளப்சபாக்கிணன மிகத்
சதளிவாக அறிந்துள்ள ஒரு உணர என்பதற்குப் பின்வரும் பகுதி ொன்றாகும்.
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எழுதப்படுவதில்ணல;

நூணலக்

கற்சபாணர

வழிநடத்துவதற்காக எழுதப்படுவது. இது கருதிசய நூல் முற்றுப் சபற்ற பின்
செய்யப்படுவது

பாயிரமாயினும்,

நூலுக்கு

முன்

ணவக்கப்படும்

என்று

அறிக”

(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:1).
பாயிரம் யாருக்காக எழுதப்படுகின்றது?, கற்சபார் பாயிரத்ணதப் படிப்பதால்
கிட்டும் பயன் என்ன?, பாயிரம் நூல் எழுதப்படும் முன்னர் எழுதப்படுவதா? அல்லது
பின்னர் எழுதப்படுவதா?, நூல் எழுதிய பின்னர்ச் செய்யப்பட்ட பாயிரம் நூல்
சதாடங்கும்

முன்னர்

ணவக்கப்படுவது

ஏன்?

ஆகிய

வினாக்கள்

சமற்கண்ட

உணரப்பகுதிணயக் காணும்சபாது நமக்குள் எழுவணத உைரமுடிகின்றது.
உவணம விளக்கம்
”ஒலியன் ெிறுபான்ணம தனியாகவும் சபரும்பான்ணம எழுத்துக்கள் சதாடர்ந்தும்
சபாருணள

சநரடியாகக்

குறிக்கும்சபாது

சொல்

அல்லது

சமாழி

எனப்படும்.

எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் உாிய சதாடர்பு குருதிசயாட்டமும் நீட்டமும் ஒக்கும்”
(வ.சுப.மாைிக்கம்

1989:89)

என்னுமாப்சபால

ஒரு

கருத்திணன

விளக்கம்

உவணமகணள ஆளும் மரபிணன மாைிக்கவுணரக்கண் காண்கின்சறாம். இவ்வணக
விளக்கங்கள் அவருணரக்கண் பரக்கக் காைப்சபறும் ஒரு கூறாகும்.
ொன்று காட்டல்
உணரயாெிாியர்தம்

அடிப்பணடப்

பண்சபனசவ

சொல்லத்தகும்

ஒரு

உணரசநறியாக இலங்குவது ொன்று காட்டும் மரபாகும். இதணன சமற்சகாள்,
வரலாறு, உதாரைம், காட்டு என்சறல்லாம் கூறுவது வழக்கம். இம்மரபுசநறி
மாைிக்கனார்

உணரக்கண்ணும்

சபருவழக்குணடய

ஒன்றாகசவ

திகழ்கின்றது

என்பதணனக் காைமுடிகின்றது. ொன்று காட்டுமிடங்களில் 1.இலக்கைச் ொன்றுகள்
தருதல், 2.இலக்கியச் ொன்றுகள் தருதல், 3.பிற சமாழிநூல், பிற துணறச் ொன்றுகள்
சுட்டுதல், 4.வழக்குநணடச் ொன்றுகள் தருதல், 5.பல்வணகச் ொன்றுகணள இணைத்துத்
தருதல்

ஆகிய

சநறிகணளக்

காைமுடிகின்றது.

அவற்ணறக்

காட்டுக்களுடன்

நூல்களுக்கு

உணரசயழுதிய

காண்சபாம்.
1. இலக்கைச் ொன்றுகள் தருதல்
சதால்காப்பியம்

சபான்ற

இலக்கை

சபருமக்களுள் பலர் இலக்கை சமற்சகாள்கள் தரும் வழக்கத்ணதப் பரவலாகப்
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அறுப்பது

சபால,

ஓர்

இலக்கைக்

கருத்துக்கு மற்சறாரு இலக்கைக் கருத்ணதத் தருவசத சபாருத்தமுணடயதாகலாம்
என்ற

கருத்து

அவ்வுணரயாெிாியர்மாருக்கு

இருந்திருக்கலாம்

என

எண்ைத்சதான்றுகின்றது. மாைிக்கவுணரயிலும் இவ்வணக சமற்சகாள்கள் பலவுள.
இலக்கைச்

ொன்றுகணள

1.சதால்காப்பியத்திலிருந்சத

ொன்று

தருதல்,

2.பிற

இலக்கை நூல்களிலிருந்து தருதல் என சமலும் வணகப்படுத்த இயலும்.
எந்தசவாரு நூலாய்வுக்கும் உாிய ொன்றுகணள அந்நூலுக்குள்ளிருந்சத தருவது
ொலச்

ெிறந்தது.

ொன்றாகத்

சதால்காப்பியம்

குறித்த

ஆய்வில்

சதால்காப்பிய

நூற்பாக்களில் இருந்சத ொன்று நல்க சவண்டும். அகச் ொன்றுகசள சமய்ம்ணமணய
அறிவதற்குப் சபாிதும் பயன் நல்குவன என்ற கருத்துணடய மாைிக்கனார் (1989: 24)
“ஆய்தம்

என்பதணன

‘நலிபுவண்ைம்

‘ஆய்தல்

உள்ளதன்

நுணுக்கம்’

என்ற

ஆய்தம் பயிலும்’ என்ற செய்யுளியலானும்

உாியியலானும்,

அறியலாம்” எனத்

சதால்காப்பியச் ொன்றுகள் தருவதால் அறியலாம்.
”ஒற்று முன்னாய் வரும் உயிர்சமய்சய என்று பவைந்தியார் இதணனசய
பின்பற்றுவார்”

(வ.சுப.மாைிக்கம்

1989:46)

என்னுமாப்சபால

பிற

இலக்கை

நூற்ொன்றுகணளத் தருவதும் மாைிக்கவுணர இயல்பாம்.
2. இலக்கியச் ொன்றுகள் தருதல்
தமிழ் மரபில் இலக்கியங்கசள இலக்கை நூல்களின் அடிப்பணடத் தரவுகளுள்
குறிக்கத்தகுந்தணவ. இவ்வுண்ணமணய,
“இலக்கியம் இன்றி இலக்கைம் இன்சற;
எள்ளின் றாகில் எண்சையும் இன்சற;
எள்ளினின்று எண்சைய் எடுப்பது சபால
இலக்கியத்தி னின்று எடுபடும் இலக்கைம்”
- அகத்தியர் (சமற்சகாள் மு.ணவ.அரவிந்தன்:128)
என வரும் சமற்சகாளால் அறியலாம். எனசவ, ஓாிலக்கை நூலுக்குச் ெிறந்த ொன்றாக
நாம் இலக்கியங்கணளக் கருதலாம். அதுவும், அந்த இலக்கை நூலுக்கு முற்காலத்தில்
செய்யப்பட்ட இலக்கியங்கசள தகுந்த ொன்றுகளாகும் என்பணத சமற்கண்ட நூற்பா
விளக்குகின்றது. இம்மரபுக்கு மாறாக, ெங்க நூல்களுக்குப் பின்னர்ச் செய்யப்பட்ட
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நம்பியகப்சபாருள் முதலான ெில இலக்கை நூல்கள் ெங்கப் பாடல்களின் மரபுகள்
அந்நூல்களில் சபாற்றப்பட்டுள்ளன என்று கூறுதற்கியலவில்ணல. ொன்றாக, “பூத்தணம
செடியிற் புரவலர்க் குைர்த்தலும்” (நம்பி.94) என்ற மரபுக்குச் ெங்கப் பாக்களில்
ொன்றுமுண்டுசகால். இஃது சபாலும் நிணலகளுக்குக் காரைம் இன்னசதன்பது
தனித்த ஆய்வுக்குாித்து. நிற்க.
மாைிக்கனார் உணர இலக்கியச் ொன்றுகள் பலவும் சபாதுளிய புத்துணரயாகும்
என்பதற்கு

அவ்வுணரக்கண்

காைப்சபறும்

இலக்கியச்

ொன்றுகசள

அடிப்பணடகளாகும். தாம் கூற விரும்பும் கருத்துக்களுக்கு இலக்கை, இலக்கியச்
ொன்றுகள்

உண்சடன்பணத

எண்பிக்கசவ

உணரயாெிாியன்மர்

இவ்வணகச்

ொன்றுகணளத் தருகின்றனர். மாைிக்கவுணரயும் இந்நிணலணயப் பின்பற்றுகின்றது
என்னும் கருத்துக்கு,
“உண்டுண்டுண் சடன்னும் உைர்வினாற் ொற்றுசம
சடாண்சடாண்சடாண் சடன்னும் பணற
என்பது

நாலடியார்”

(வ.சுப.மாைிக்கம்

1989:106)

என

வரும்

உணரப்பகுதி

ொன்றாகும். பழந்தமிழ் உணரயாெிாியன்மர் ெிலர் குறிப்பாக, நச்ெினார்க்கினியர் இன்ன
நூலிலிருந்து தாம் சமற்சகாள் அல்லது ொன்று தருகின்சறாம் என்பதற்கான இடம்
சுட்டுவதில்ணல என்பர் அறிஞர். ஆனால், அண்ணமக்கால உணரயாெிாியர் பலர் தாம்
தரும் சமற்சகாள் அல்லது ொன்று மூலக்குறிப்பிணனத் தவறாமல் தந்து செல்லும்
பண்புணடயவர்களாகத்
இருக்கலாம்.

திகழ்வணதக்

மாைிக்கவுணர

ொன்று

காைமுடிகின்றது.
மூலக்குறிப்புத்

விதிவிலக்குகளும்

தருவதில்

சபருங்கவனம்

செலுத்தியுள்ளது எனினும், பாடசலண் சுட்டாமல் செல்லுவது குறிக்கத்தக்கது.
இலக்கியச் ொன்றுகணளத் தருங்கால்,
”பண்ணடக்காலத்துத் தமிழிணெ வல்லுநர் தாசம பாட்டும் பாடி உடன் யாழும்
மீட்டினர்.
’சகாவலன் ணகயாழ் நீட்ட வவனும்
காவிாிணய சநாக்கினவும் கடற்கானல் வாிப்பாைியும்
மாதவிதன் மனமகிழ வாெித்தல் சதாடங்குமன்’
என்ற ெிலப்பதிகாரவடிகளும்,
’இருங்கடற் பவளச் செவ்வாய் திறந்திவள் பாடினாசலா
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நரம்சபாடு வீணை நாவின் நவின்றசதா’
என்ற ெீவகெிந்தாமைியடிகளும்,
’மன்சபரும் பாை நாரும் மாமணற பாட வல்லார்
முன்பிருந் தியாழிற் கூடல் முதல்வணரப் பாடுகின்றார்’
என்ற திருத்சதாண்டர் புராைவடிகளும் மிடறும் யாழும் இணைந்த தமிழிணெ மரணப
எண்பிக்கும்”

(வ.சுப.மாைிக்கம்

1989:66–67)

என்றவாறு

அடுக்குச்

ொன்றுகள்

காட்டலும்,
”கற்றதனா லாய பயசனன்சகால் வாலறிவன்
நற்றாள் சதாழாஅர் எனின்.
சகாடுப்பதூஉம் சகட்டார்க்குச் ொர்வாய் மற்றாங்சக
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மணழ
ழா, தூ இவற்ணற சமலும் ஒரு மாத்திணரயளவு அப்படிசய நீட்டிச் சொல்லுக; அர், உம்
எனப் பிாித்துச் சொல்லற்க; பிாித்து எழுதற்க; அடுத்த வாிக்குக் சகாண்டு செல்லற்க.
இது கற்பிக்க சவண்டிய ஒலிசநறி” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:30) என வருமாறுச்
ொன்றும், அச்ொன்றிணனக் கற்பிக்க சவண்டிய சநறிமுணறகணள எடுத்துணரத்தலும்,
’ஐயன்சவந்
வாலிவணதப்படலச்

விடாத

சகாற்றத்

செய்யுளில்

நகர

தாவம்

வந்

வகர

தணடந்த

மயக்கம்

தன்சற’

புதிய

என்ற

வரவாகும்”

(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:54) என்னுமாறு பிற்கால மாற்றங்கணளச் சுட்டிக்காட்டலும்
மாைிக்கவுணர பண்புகளாகும். இங்குக் காட்டியவற்றுள் ொன்றிணனக் கற்பிக்கும்
சநறிமுணறகணள எடுத்துக்காட்டும் நிணல மாைிக்கவுணரயின் தனித்தன்ணம ொன்ற
சநறியாகும்.

பணழயவுணரகளின்கண்சைா,

பிற

புத்துணரகளின்

கண்சைா

காைப்சபறாத ஒரு சநறியாக இதணனக் குறிக்கலாம்.
3. பிற சமாழிநூல், பிற துணறச் ொன்றுகள் சுட்டுதல்
உணரயாெிாியர்கள் பன்சமாழிப் புலணமயாளர்கள் என்ற உண்ணமக்கு அவர்தம்
உணரகசள ொன்றுகளாக இலங்கக் காண்கின்சறாம். முற்கால உணரயாெிாியர்களின்
வடசமாழிப்

புலணம

உணரயாெிாியர்கள்

தமிழ்

வடசமாழி

ஆய்வுலகம்
மட்டுமல்லாது

அறிந்த
பிற

ஒன்சற.

சமாழிச்

அண்ணமகால

ொன்றுகளும்
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அவ்வணகயில் மாைிக்கவுணரயிலும் பிறசமாழிச் ொன்றுகணளக்

காைமுடிகின்றது.
”… புதிய கருத்துக்கணள மரபுமுணறயிற் பணடத்துக் சகாள்வதற்கும் இலக்கிய
வுடணமகணளப் சபைிக் சகாள்வதற்கும் பிற தாக்குதலால் சமாழிக்குக் சகடு வராது
காத்துக்சகாள்வதற்கும் விதிமீறல்கணளக் கணளந்துசகாள்வதற்கும் இலக்கை வரன்
சவண்டும் எனவும், இலக்கைமில்லா சமாழி அரெில்லா நாடு ஒக்கும் எனவும், சகரள
பாைினீய ஆெிாியர் அரெ வருமன் ொற்றிய சபான்சமாழி சதால்காப்பியத்துக்குச்
செவ்வன் சபாருந்தும்” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:58–59).
”செய்யுளிடத்து எழுத்துக்கள் சபறும் மாத்திணர யளவுணரக்கும் இலக்கைம்
இயற்றமிழுக்கும் இணெத்தமிழுக்கும் சபாதுவாம் என்பர் யாழ் நூல் எனப்படும் தமிழ்
வாழ் நூல் கண் அடிகள் விபுலானந்தர்” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:65) என்றவாறு பிற
துணறநூற் ொன்றுகள் தருதலும் மாைிக்கவுணர இயல்பாம்.
4. வழக்குநணடச் ொன்றுகள் தருதல்
சதால்காப்பியர்,
”வழக்குஞ் செய்யுளும் ஆயிரு முதலின்
எழுத்துஞ் சொல்லும் சபாருளும் நாடிச்
செந்தமி ழியற்ணக ெிவைிய நிலத்சதாடு
முந்து நூல் கண்டு முணறப்பட சவண்ைி”

(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:3-4)

நூல் செய்தவராதலின், அம்மரபுக்கு ஏற்பசவ உணரயாெிாியர்களும் தத்தம் உணரகளில்
இலக்கிய சமற்சகாள்கள் மட்டுமல்லாது வழக்கு சமற்சகாள்களும் தந்துசபாயினர்.
சதால்காப்பிய

இளம்பூரைர்

உணரயில்

இடம்சபற்றுள்ள

சமற்சகாள்கணளத்

சதாகுத்துள்ள இக்கட்டுணரயாளர் தம் கருத்து இவண் குறிக்கத்தக்கது. ”சதால்காப்பிய
உணரசமற்சகாள்களாக 3754 சமற்சகாள்கள் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள்,
இலக்கை சமற்சகாள்களின் எண்ைிக்ணக 345 ஆகும். இலக்கிய சமற்சகாள்களின்
எண்ைிக்ணக 1183 ஆகும். வழக்கு சமற்சகாள்களின் எண்ைிக்ணக 1767 ஆகும்”
(ஆ.மைி 2016:791). இதன்மூலம், சதால்காப்பிய இளம்பூரை உணரசமற்சகாள்களில்
வழக்கு

சமற்சகாள்கசள

ஆதிக்கம்

சபற்றுள்ள

உண்ணமணய

அறியலாம்.

மாைிக்கவுணரயும் முன்ணனய உணரசநறிகளுக்கு ஏற்பசவ வழக்கு சமற்சகாள்கள்
பவற்ணறத் தன்னகத்சத சகாண்டுள்ளது. ொன்று வருமாறு: “காண்க: அறம், அடவி,
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அறுவணட” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:35). வழக்குச் ொன்று காட்டுமிடங்களில் ”காண்க”
எனச் சுட்டி எழுதுவது மாைிக்கவுணரயின் மரபாகும்.
”வழக்கு: மியா – இது சபச்சு வழக்கிணட முன்னிணலயில் வரும் ஏவற்சொல்.
சகாண்மியா,

சொன்மியா,

சகளப்பா,

சொல்லப்பா

என்பது

சபாருள்”

(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:94) எனச் ொன்றிணன விளக்கிக் காட்டுதலும், ”ஆ – பக்கத்துக்
கால் வாங்குதல்: ர – கா ஙா ொ இன்ன பிற (15)” என்றவாறு ொன்றிணன விாிவாக
விளக்கிக்

காட்டுதலும்,

உயிர்சமய்

என்பதணன

விளக்குமிடத்தில்

“தயிர்வணட,

பூாிகிழங்கு சபாலக் சகாள்க” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:136) என்னுமாப்சபாலச்
ொன்றுகணளச் சுணவபட வழங்குதலும், “புறா, பலாக்காய், பிராண்டுதல், தராசு,
வியாழன், வறட்டி, விளாம்பழம் என்ற ெில தமிழ்ச்சொற்கணளச் ெிலர் இன்று சமய்ம்
முதலாக

ஒலிப்பணதக்

சகட்கின்சறாம்.

இது

பிணழ

வழக்கு,

கடியத்தகும்”

(வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:136) எனப் பிணழபட்ட வழக்காறுகணள எடுத்துக்காட்டும்
இயல்பும் ஆகிய உணரசநறிகணள மாைிக்கவுணரயில் காண்கின்சறாம்.
5. பல்வணகச் ொன்றுகணள இணைத்துத் தருதல்
ஒரு கருத்திணன விளக்க முணனயும் மாைிக்கனார் தம் உணரக்கண் இலக்கைம்,
இலக்கியம், வழக்கு ஆகிய பல்வணக ொர்ந்த சமற்சகாள்கணள ஓாிடத்சத இணைத்துத்
தரும்

வழக்கத்ணதக்

ணகக்சகாண்டுள்ளார்.

இதணனப்

பின்வரும்

பகுதிகளால்

அறியலாம்.
”அன்னாஅ, சதாழீஇ, ஆடூஉ, சவஎல், சகாஒன், எனவும், புகாஅஅர், நம்பீஇஇ
எனவும் வரும். நற்றாழ் சதாழாஅர் (2), செறாஅ அய் வாழிய (1200) என்பன
திருக்குறள்” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989: 28) என்னுமாறு ஒசர கருத்துக்கு வழக்குச்
ொன்றுகசளாடு, இலக்கியச் ொன்றுகணள இணைத்துக் காட்டலும்,
”அவன் மகரம் எழுதினான்
அவள் லுகரம் எழுதினாள்

சபச்சு வழக்கு

அவர் றிகரம் எழுதினார்
‘ைனசவன் புள்ளிமுன் டைசவனத் சதான்றும்’
‘ஒற்றவும் வருடவும் லகார ளகாரம்’
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’வருட ரகாரம் ழகாரம்’
‘தாம் வரூஉம் ரழவலங் கணடசய’
என்பன சதால்காப்பிய நூற்பாக்கள்” (வ.சுப.மாைிக்கம் 1989:115) என்றவாறு
ஒசர

கருத்துக்கு

வழக்கு

சமற்சகாள்கணளயும்

இலக்கை

சமற்சகாள்கணளயும்

இணைத்துத் தருதலும் மாைிக்கவுணர சநறிகளாகும். இஃதுசபான்ற இன்னும் பல
மரபுகள் இருப்பினும், கட்டுணரயின் அளவு கருதி, இத்சதாடு நிணறவு செய்கின்சறன்.
முடிபுகள்
1. மாைிக்கவுணர சதால்காப்பியம் முழுணமக்கும் எழுதப்படவில்ணலசய என்ற
ஏக்கம் நமக்குள் இருந்தாலும், அவரால் எழுதப்பட்ட சதால்காப்பிய உணரக்
குறிப்புக்களாவது

அச்சுருக்

சகாள்ள

சவண்டும்.

அதற்கு

அவர்தம்

கால்வழியினர் முழுணமயான முயற்ெிகணள சமற்சகாள்ளசவண்டும் என்பது
நமது சவண்டுசகாள்.
2. ஒரு

நூற்பா

/

பாடலுக்குக்

கூறப்படும்

உணரணயப்

சபாருத்தவணரயில்,

அந்நூற்பா / பாடலின் சபாருணளத் சதளிவுறுத்தும் சபாழிப்புணர, பதவுணர
ஆகிய

இரண்டனுள்

ஒன்ணறத்

தருவசத

உணரயாெிாியர்தம்

மரபாகும்.

இம்மரபுக்கு மாறாக மாைிக்கவுணரயில் அகலவுணர என்னும் உணரநிணலணயக்
ணகயாண்டு

புதுணம

பணடத்துள்ளார்.

எனினும்,

அகலவுணரக்கண்

சபாழிப்புணரயும், விளக்கவுணரயும் இணைந்துள்ளணதக் காைமுடிகின்றது.
3. வினாக் சகட்டு விணட தருவது என்ற நிணலயிலிருந்து ஒரு படி சமற்சென்று
வினாக்

சகளாமசலசய

மாைிக்கவுணரயில்
வினாக்கணளச்

விணடணய

எழுதிச்

காைமுடிகின்றது.

ெிந்தித்து

செல்கின்ற

கற்சபான்

விணடயளிக்கின்ற

பாங்கிணனயும்

மனத்தில்

மாைிக்கவுணர

எழக்கூடிய
கற்சபானின்

உள்ளப்சபாக்கிணன மிகத் சதளிவாக அறிந்துள்ள ஓர் உணரயாகும்.
4. மாைிக்கனார்
காட்டல்

உணரக்கண்ணும்

திகழ்கின்றது

சபருவழக்குணடய

என்பதணனக்

ஒன்றாகசவ

காைமுடிகின்றது.

ொன்று
ொன்று

காட்டுமிடங்களில் 1.இலக்கைச் ொன்றுகள் தருதல், 2.இலக்கியச் ொன்றுகள்
தருதல், 3.பிற சமாழிநூல், பிற துணறச் ொன்றுகள் சுட்டுதல், 4.வழக்குநணடச்
ொன்றுகள் தருதல், 5.பல்வணகச் ொன்றுகணள இணைத்துத் தருதல் ஆகிய
சநறிகணளக் காைமுடிகின்றது.
5. ொன்றிணனக்

கற்பிக்கும்

மாைிக்கவுணரயின்

சநறிமுணறகணள
தனித்தன்ணம

எடுத்துக்காட்டும்
ொன்ற

நிணல

சநறியாகும்.
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பணழயவுணரகளின்கண்சைா, பிற புத்துணரகளின் கண்சைா காைப்சபறாத
ஒரு சநறியாக இதணனக் குறிக்கலாம்.
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ஆய்வகம்.
4. மைி. ஆ., 2014. சதால்காப்பியத் திறனுணரகள். சென்ணன: லாவண்யா
பதிப்பகம்.
5. மைி. ஆ.. 2016. சதால்காப்பிய உணரசமற்சகாள்கள் – சதாகுப்பும் பகுப்பும்.
சென்ணன:

செம்சமாழித்

தமிழாய்வு

மத்திய

நிறுவனம்.

(சவளியிடப்சபறாத

ஆய்வுத்திட்ட ஆய்சவடு).

6. மாைிக்கம். வ.சுப., 1980 (சபருக்கிய பதிப்பு). சதால்காப்பியப் புதுணம.
ெிதம்பரம்: மைிவாெகர் நூலகம்.
7. மாைிக்கம். வ.சுப., 1989. சதால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் – நூன்மரபும்
சமாழிமரபும் – மாைிக்கவுணர. தஞ்ொவூர்: தமிழ்ப் பல்கணலக் கழகம்.
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9. சமாகன். இரா., 1999 (முதற்பதிப்பு). இந்திய இலக்கியச் ெிற்பிகள் வ.சுப.
மாைிக்கம். புதுதில்லி: ொகித்திய அகாசதமி.
குறிப்பு
* என்ற குறியீடு அவ்சவண் தமிசழண் வடிவில் தரப்பட்டது என்பணதக்
குறிக்கும். தட்டச்சுநிணல கருதி, அவ்சவண் இவ்ஆய்வுணரயில் கைித எண் வடிவாகத்
தரப்படுள்ளது.
+ என்ற குறியீடு வ.சுப. மாைிக்கனாரால் தரப்பட்ட எண் என்பணதக் குறிக்கும்.
அவ்சவண்

சதால்காப்பிய

நூற்பாவின்

எண்

என்றாலும்,

இன்ன

இயல்

/

அதிகாரத்திற்குாியது என்ற குறிப்பு அவரால் தரப்படவில்ணல என்பணதயும் குறிக்கும்.
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(தமிழண்ைல் 1993:20; 2008:7) என வரும் குறிப்பில் அணரப்புள்ளிக்கு முன்
வரும்

முதசலண்

1993

ஆண்டுப்

பதிப்பின்

20ஆம்

பக்கத்ணதக்

குறிக்கும்.

அணரப்புள்ளிக்குப் பின்னர் வரும் இரண்டாம் எண் தமிழண்ைல் எழுதிய 2008ஆம்
ஆண்டுப் பதிப்பின் 7ஆம் பக்கத்ணதக் குறிக்கும். ஒரு ஆெிாியசர எழுதிய ஒன்றுக்கு
சமற்பட்ட நூல்களில் ஒரு கருத்சத இடம்சபறுமிடங்கணளக் குறிக்க இவ்வாறு
ஆளுவது சபாருத்தமுணடயதாகலாம் என்ற எண்ைத்தில் முதன்முணறயாக இவ்வாறு
தரப்பட்டுள்ளது.

இடச்சுருக்கம்

கருதி

இம்முணற

சமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வாளனின் கல்விப்பரவணல இவ்வணகக் குறிப்புக்கள் அறிய உதவுவது என்பது
இதன் பயன் என்க.
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பிற்கால நீதி நூல்கள் : வ.சுே.மாணிக்கனாரின்
உனர இயல்புகளும் ெனைத் தன்னமகளும்
முனைவர் மா.ேரமசிவன்
தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரி (தன்ைாட்சி)
சிவகாசி - 626 130.
வ.சுப.மாைிக்கனார் பிற்கால நீதி நூல்களான ஆத்திசூடி, சகான்ணறசவந்தன்,
நறுந்சதாணக, மூதுணர, நல்வழி, நன்சனறி, உலகநீதி ஆகியனவற்றிற்கு 1957இல்
உணர எழுதியுள்ளார். இவ் உணர பல்சவறு பதிப்புகணளக் கண்டுள்ளது. இவ்
உணரயின் இயல்புகள் குறித்தும் நணடத் தன்ணமகள் குறித்தும் விளக்குவதாக இவ்
எழுத்துணர அணமகின்றது.
உணர வரலாறு
செம்மல்,

முதுசபரும்புலவர்,

சபருந்தமிழ்க்

காவலர்,

முதுசபராய்வாளர்

என்சறல்லாம் அணழக்கப்சபறும் வ.சுப.மாைிக்கனார் 17.04.1917 முதல் 25.04.1989
வணர வாழ்ந்தவர். புதுக்சகாட்ணட மாவட்டம் சமணலச்ெிவபுாியில் பிறந்த இவாின்
இயற்சபயர் அண்ைாமணல என்பதாகும். குருகுல முணறயிலான சதாடக்கக் கல்விணய
தம் ஏழாம் வயது வணர சமணலச்ெிவபுாி ென்மார்க்க ெணபயுடன் சதாடர்புணடய நசடெ
ஐயாிடம்

பயின்றார்.

நறுந்சதாணக,

அவாிடமிருந்துதான்

மூதுணர,

நல்வழி,

ஆத்திசூடி,

நன்சனறி,

சகான்ணறசவந்தன்,

உலகநீதி

ஆகியவற்ணறப்

கற்றறிந்திருக்கிறார். சதாழில் கற்பதற்காகப் பர்மா சென்று திரும்பிய இவரது
உயர்கல்விக்கு வழிகாட்டியவர் பண்டிதமைி மு.கதிசரெச் செட்டியார் ஆவார். அவாின்
வழிகாட்டுதல்படி அண்ைாமணலப் பல்கணலக்கழகத்தில் வித்துவான் பட்டத்ணதயும்
(1936-1940) சென்ணனப் பல்கணலக் கழகத்தில் பி.ஓ.எல். (1945), முதுகணலப் (1951)
பட்டங்கணளயும் சபற்றார். சதாடர்ந்து ‘தமிழில் விணனச்சொற்கள்’ எனும் ஆய்வுக்காக
எம்.ஓ.எல். (1948) பட்டத்ணதயும் ‘தமிழில் அகத்திணைக் சகாள்ணககள்’ எனும்
சபாருளில் ஆய்வு செய்து முணனவர் (1957) பட்டத்ணதயும் சபற்றார்.
அண்ைாமணலப் பல்கணலக்கழக விாிவுணரயாளர் (1941-1948), காணரக்குடி
அழகப்பா கல்லூாித் தமிழ்ப் சபராெிாியர் (1948-1964), முதல்வர் (1964-1970),
அண்ைாமணலப் பல்கணலக்கழகத் தமிழ்த்துணறத் தணலவர் & இந்திய சமாழிப்புல
முதன்ணமயர்

(1970-1977),

மதுணர

காமராெர்

பல்கணலக்கழகத்

துணைசவந்தர்
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பல்சவறு

பாிமாைங்கணளக்

சகாண்டவர்

வ.சுப.மாைிக்கனார்.
தமிழகப் புலவர் குழுத் தணலவர், பல்கணலக்கழகத் தமிழாெிாியர் மன்றத்
தணலவர், தமிழ் வழிக் கல்வி இயக்கத் தணலவர், தமிழ்ப் பல்கணலக்கழக வடிவணமப்புக்
குழுத்தணலவர், தமிழ்ப் பல்கணலக்கழகத் சதால்காப்பியத் தணலவர் எனப் பல்சவறு
சபாறுப்புகணள வகித்த வ.சுப.மாைிக்கனார் 21 தமிழ் நூல்கணளயும் 4 ஆங்கில
நூல்கணளயும் 9 நூல்களுக்கு உணரணயயும் எழுதியுள்ளார்.
“ஆத்திசெர் சகான்ணற அழகுதமிழ் மூதுணர
பாத்திசெர் நல்வழி பண்புலகம் - பூத்த
நறுந்சதாணக நன்சனறி ஏழும் குழந்ணதக்
குறுந்தமிழ் என்றறிந்து சகாள்” (2006:7)
என்று

பிற்கால

நீதிநூல்களின்

சபருணமணய

சவண்பாவாகப்

பாடிய

வ.சுப.மாைிக்கனார்,
“...சதால் மரபுப்படி “ஏழிளந்தமிழ்” மீண்டும் சதாடக்கப் பள்ளிகளில் முழு
நூல்களாக இடம்சபற சவண்டும்” (2006:7)
என்ற கருத்துணடயவராக விளங்கினார்.
ஆத்திசூடி அணமப்பில் ‘தமிழ்சூடி’ எழுதியவர் (2006:10) வ.சுப.மாைிக்கனார்.
காணரக்குடியில் தமிழ்ச்ெங்கம்

அணமத்து அதன் தணலவராய் விளங்கிய

அவர்,

இப்பிற்கால நீதிநூல்கணளச் ெிறுவர்கள் மனதில் பதியச் செய்ய முயற்ெித்து,
“எளிய சதளிவுணர வகுத்துத் தமிழ்ச் ெங்க சவளியீடாகப் பல பதிப்புகள்
வரச் செய்தார்” (2006:10).
இந்நிணலயில் ஆத்திசூடி முதலான இப்பிற்கால நீதிநூல்களின் முதல்பதிப்பு 1957இல்
சவளிவந்துள்ளது.

இதற்கு,

‘ஏழிளந்தமிழ்’

என்று

சபயர்சூட்டி

மகிழ்ந்துள்ளார்

வ.சுப.மாைிக்கனார். இதன் மறு அச்சு, இவாின் நூல்கள் நாட்டுணடணம (2006)
ஆக்கப்பட்டதன் பின்னர் 2006இல் மைிவாெகர் பதிப்பகத்தின் வழியும் 2007இல்
தமிழ்

நிணலயத்தின்

வழியும்

2014இல்

ெந்தியா

பதிப்பகத்தின்

வழியும்

சவளியிடப்சபற்றுள்ளது.
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இவாின்

உணரணயத்

ெ.சமய்யப்பன்

அவர்கணளப்

முதற்பதிப்பாகவும்
நாட்டுணடணம

தழுவி

2012இல்

ஆக்கப்பட்டதன்
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எழுதப்சபற்ற

ஓர்

உணர

பதிப்பாெிாியராகக்
இரண்டாம்
பின்னர்

பதிப்புச்செம்மல்

சகாண்டு

பதிப்பாகவும்

முதன்முதலில்

2009இல்

சவளிவந்துள்ளது.

இவாின்

ஏழிளந்தமிழ்

உணரகணளப் பதிப்பித்த மைிவாெகர் பதிப்பகம் தற்சபாது சவளியிடாமல் இவாின்
உணரத்தழுவல் உணரணய சவளியிட்டிருப்பது சவதணனக்குாியதாக அணமகிறது.
உணர இயல்புகள்
வ.சுப.மாைிக்கனாாின் பிற்கால நீதிநூல் உணரகள் பின்வரும் இயல்புகணளக்
சகாண்டணமகின்றன. அணவ:
1. கருத்துணரத் தன்ணமயில் அணமதல்
2. விளக்கவுணர அளித்தல்
3. சதாகுத்துக் கூறல்
4. தணலப்பிட்டு உணர எழுதுதல்
5. சகாண்டு கூட்டு சநறி பயன்படுத்துதல்
6. வழக்குச் சொல் பயன்பாடு
7. வடசொல் பயன்பாடு
8. ெமய நம்பிக்ணக சவளிப்பாடு.
கருத்துணரத் தன்ணமயில் அணமதல்
ஒரு நூல் உைர்த்துகின்ற கருத்ணதத் சதளிவாக்கி அணமவது கருத்துணரயாகும்.
இது

சுருக்கமாக

அணமவதால்

இதணனக்

குறிப்புணர

என்றும்

குறிப்பிடலாம்.

இத்தணகய கருத்துணரத் தன்ணமயிசலசய வ.சுப.மாைிக்கனாாின் பிற்கால நீதிநூல்
உணரகள் அணமகின்றன. குறிப்பாக, ஒவ்சவாரு அடிகளில் அணமயும் ஆத்திசூடி,
சகான்ணறசவந்தன் உணரகள் அவ்வாசற அணமகின்றன. பிற நூல்களில் அாிதாகச் ெில
இடங்களில் கருத்ணத உைர்த்தும் தன்ணமயில் இவாின் உணர அணமகின்றது.
“ஈவது விளக்சகல்” (ஆத்.4)
“ஒருவர் மற்சறாருவர்க்குக் சகாடுப்பணதத் தடுக்காசத” (2007:5)
“ஊக்க முணடணம ஆக்கத்திற் கழகு” (சகான்.86)
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“மனம் தளராணம எல்லா முன்சனற்றமும் தரும்” (2007:24)
என்பனவற்ணற இதற்குச் ொன்றுகளாக அளிக்கலாம். சமலும்,
“அஞ்சுசபர் கூலிணயக் ணகக்சகாள்ள சவண்டாம்
அதுஏதிங் சகன்னில்நீ சொல்லக் சகளாய்
தஞ்ெமுடன் வண்ைான் நாவிதன் கூலி
ெகலகணல சயாதுவித்த வாத்தியார் கூலி
வஞ்ெமற நஞ்ெறுத்த மருத்துவச்ெி கூலி
மகசநாவு தணனத்தீர்த்த மருத்துவன் கூலி
இன்சொலுடன் இவர்கூலி சகாடாத சபணர
ஏசதது செய்வாசனா ஏமன் தாசன” (உலக.11)
என்ற உலகநீதிப் பாடலுக்கு,
“வண்ைான், நாவிதன், கற்பித்த ஆெிாியர், சபறுபார்த்த மருத்துவச்ெி,
சகாடிய சநாய் தீர்த்த மருத்துவன் ஆகிய ஐவருக்கும் உாிய கூலிணயக்
சகாடுத்துவிட

சவண்டும்.

அவ்வாறு

சகாடாதவர்க்கு

இயமன்

என்சனன்ன தண்டணைகள் அளிப்பாசனா?” (2007:95)
என்று உணர எழுதுகிறார். இவ்வாறு சதணவயற்ற சொற்கணளப் பயன்படுத்தாமல்
சுருக்கமாகப் பாட்டின் கருத்ணதத் சதளிவாக்கும் கருத்துணரத் தன்ணம, இவர் உணரயில்
பரவலாகக் காைப்சபறுகிறது. சமலும், ஆத்திசூடி, சகான்ணறசவந்தன், உலகநீதி
ஆகியவற்றின் முதல் பாடல்களான கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல்களின் உணர சதாடங்கும்
சபாது ‘கருத்து’ என்று தணலப்பிட்டு உணர எழுதுவதும் இவர் உணர கருத்துணர
என்பணதசய சதளிவுபடுத்துகிறது.
நான்கு அடிப் பாடல்கள் ெிலவற்றிலும் கருத்துணரத் தன்ணம காைப்சபறுகிறது.
இதற்குப் பின்வரும் நல்வழிப் பாடணலச் ொன்றாகக் குறிக்கலாம்.
“சவதாளம் செருசம சவள்சளருக்குப் பூக்குசம
பாதாள மூலி படருசம - மூசதவி
சென்றிருந்து வாழ்வசள செடன் குடிபுகுசம
மன்சறாரஞ் சொன்னார் மணன” (நல்.23)
என்ற நல்வழிப் பாடலுக்குப் பின்வருமாறு உணர எழுதுகிறார் வ.சுப.மாைிக்கனார்.
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“நீதி மன்றத்தில் ஒரு ொர்பாகப் சபாய் சொன்னவன் வீட்டில் சபய்
செரும்; எருக்கஞ்செடி வளரும்; பாதாள மூலி என்னும் சகாடி படரும்;
மூசதவி தங்குவாள்; பாம்பு குடியிருக்கும். அதாவது அவன் குடிசயாடு
அழிவான்” (2007:62).
இவ் உணரயில், ‘அதாவது அவன் குடிசயாடு அழிவான்’ என்பது கருத்துணரத்
தன்ணமயில் அணமவதாகும்.
விளக்கவுணர அளித்தல்
முதலில் பாடலின் கருத்ணதத் சதளிவாக்கிவிட்டு அதுசதாடர்பாகக் கூடுதல்
விளக்கத்ணதத் தருவது உணரயாெிாியர்களின் சபாது மரபாகும். இத்தன்ணமயில்தான்
உணரயாெிாியர்களின்

புலணமத்துவம்

சவளிப்படும்.

இத்தன்ணமயும்

இப்பிற்கால

நீதிநூல் உணரகளில் காைப்சபறுகிறது. இதணன, நறுந்.26,27,29,60,62, நல்.க.வா.
ஆகிய 6 இடங்களில் காை இயலுகிறது.
“கலக்கினும் தண்கடல் செறா காது” (நறுந்.27)
எனும் நறுந்சதாணக அடிக்கு,
“கடணல எப்படிக் கலக்கினாலும் செறாகாது; சதளிவாகசவ இருக்கும்” (2007:29)
என்று உணர எழுதும் வ.சுப.மாைிக்கனார்,
“பால், சபான், ெந்தனம், அகில், கடல் ஆகிய ஐந்தும் தம்ணமப் பிறர்
வருத்திய சபாதும் தமக்குாிய இயல்பில் மாறுபடுவதில்ணல. அணவ
சபாலசவ சபாிசயார் தமக்கு மிகுந்த துன்பம் வந்தாலும் தம் உயர்
குைங்களிலிருந்து மாறுபடார்” (2007:30)
என்று விளக்கம் அளிக்கிறார். கடணலப் பற்றிக் கூறும் சமற்கண்ட அடிக்கு அதணன
ஒத்த, சபருணமயுணடய பால், சபான், ெந்தனம், அகில் ஆகியவற்ணறயும் கூறி
அவற்ணறப்சபாலப் சபாிசயார் திகழ்வர் என்று கூறும் இவாின் உணர இயல்பு
சபாற்றத்தக்கதாகும்.
“பாலுந் சதளிசதனும் பாகும் பருப்புமிணவ
நாலுங் கலந்துனக்கு நான்தருசவன் - சகாலஞ்செய்
துங்கக் காிமுகத்துத் தூமைிசய நீசயனக்குச்
ெங்கத் தமிழ்மூன்றுந் தா” (நல்.க.வா.)
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என்ற நல்வழியின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலுக்கு,
“விநாயகப் சபருமாசன! பாலும் சதனும் சவல்லப் பாகும் பருப்பும் ஆகிய
நான்கு சபாருட்கணள நான் உனக்குப் பணடப்சபன்; எனக்கு இயல்,
இணெ, நாடகம் என்னும் முத்தமிணழயும் தர சவண்டுகிசறன்” (2007:53)
என்று உணர எழுதுகிறார். இதில், ‘இயல், இணெ, நாடகம் என்னும் முத்தமிணழயும்’
என்பது விளக்க நிணலயில் அணமவதாகும். ‘ெங்கத் தமிழ் மூன்றும்’ என்பதற்கான
விளக்கமாக இது அணமகிறது. இவ்வாறாக, பாடல் முழுணமக்குமான விளக்கம்,
குறிப்பிட்ட அடிக்கான விளக்கம் என்ற இருநிணலகளில் இவாின் விளக்கவுணரத்
தன்ணம அணமகிறது.
சதாகுத்துக் கூறல்
ஒரு நூலுக்கு உணர எழுதும் உணர ஆெிாியர் நீண்ட பாடலாக இருப்பின்
அப்பாடலுக்கு இணடயிசலா, தனித்த அதிக எண்ைிக்ணகயிலான பாடல்களாக
இருப்பின் குறிப்பிட்ட பாடல்கள் நிணறவணடந்த பின்னசரா அவற்றின் சபாருணளத்
சதாகுத்துக் கூறி உணர எழுதுவர். பத்துப்பாட்டு உணரகளில் இத்தன்ணமணயப்
பரவலாகக் காை முடியும். இது பாடல் புாிதலுக்கு வழி வகுக்கக் கூடியதாகும்.
இத்தணகய

சதாகுத்துக்

கூறும்

தன்ணமணய

வ.சுப.மாைிக்கனார்

தம்

நறுந்சதாணக உணரயில் பயன்படுத்தியுள்ளார். நறுந்சதாணகயின்,
“தன்னா யுதமும் தன்ணகயிற் சபாருளும்
பிறன்ணகயிற் சகாடுக்கும் சபணதயும் பதசர” (நறுந்.71)
என்ற 71ஆம் பாடல் நிணறவுற்றபின் அதற்கான சபாருணளக் குறித்துவிட்டு,
“65 முதல் 71 வணரயுள்ள செய்யுட்களில் அந்தைப் பதர், அரெப்பதர்,
வைிகப்பதர், சவளாளப்பதர், இல்லறப்பதர், சதாழிலாளிப்பதர் என
ஆறுவணகப் பதர்கணள ஆெிாியர் கூறியுள்ளார்” (2007:37)
என்று எழுதுகிறார். இவ்வாறு சதாகுத்துக் கூறும் இவ் இயல்பு இவ்சவாாிடத்தில்
மட்டுசம இவ்வுணரணயில் காைப்சபறுகிறது.
தணலப்பிட்டு உணர எழுதுதல்
ஓர்

உணர

சநடும்பாடல்களுக்கானதாக

தனிப்பாடல்களுக்கானதாக
இருந்தாலும்,

பிற்கால

இருந்தாலும்
உணரயாெிாியர்கள்
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சபாருண்ணமகணளத்

தணலப்பிட்டு

உணர

எழுதுவணத வழக்கமாகக் சகாண்டிருக்கின்றனர். இது மூதுணர, நல்வழி எனும்
இருநூல்களுக்கான வ.சுப.மாைிக்கனாாின் உணரகளில் காைப்சபறுகிறது.
ஏழு

நூல்களில்

உலகநீதிக்கு

மட்டும்

‘காப்பு’

என்றும்,

ஆத்திசூடி,

சகான்ணறசவந்தன், மூதுணர ஆகிய நூல்களுக்குக் ‘கடவுள் வைக்கம்’ என்றும்,
நறுந்சதாணக, நல்வழி, நன்சனறி ஆகியவற்றிற்குக் ‘கடவுள் வாழ்த்து’ என்றும்
தணலப்பிட்டு

இணறவைக்கப்

பாடல்கணள

அணமத்துள்ளார்

வ.சுப.மா..

பிற

பாடல்களுக்கு ஆத்திசூடி, சகான்ணறசவந்தன், நறுந்சதாணக, உலகநீதி தவிர்ந்த
பிறவற்றிற்குத் தணலப்பின்றி உணர எழுதுகிறார். நறுந்சதாணகயின் கடவுள் வாழ்த்துப்
பாடலுக்கு அடுத்துள்ள பாடலில் ‘நறுந்சதாணக படிப்பதால் வரும் பயன்’ என்று
தணலப்பிட்டு

எழுதுகிறார்;

பிற

பாடலடிகளுக்கு

எவ்விதத்

தணலப்ணபயும்

அளிக்கவில்ணல.
மூதுணரயில், நன்ணம செய்தால் நன்ணம வரும், நல்சலார்க்குச் செய்த உதவி
நிணலயாக நிற்கும், இளணமயில் வறுணம, சமன்மக்கள் இயல்பு, காலமறிந்து செய்தல்,
உயிாினும் மானம் சபாிது, அறிவு செல்வம் குைம் அணமதல், நல்லார் சதாடர்பால்
வரும் நன்ணம, தீயவர் சதாடர்பால் வரும் தீணம, நல்சலாரால் எல்லார்க்கும் நன்ணம,
துணை வலிணம சவண்டும், உருவமும் குைமும், கல்லாதவன் காட்டுமரமாவான்,
சபாலி அறிவின் இழிவு, தீசயார்க்கு உதவின் தீங்சக வரும், அடக்கத்ணத இழக்காசத,
உண்ணமயான உறவினர், சகட்டாலும் சமன்மக்கள் குைம் மாறார், ஆணெயாற்
பயனில்ணல, உடன்பிறப்பும் அயலாரும், மணனயாளும் மணனயும், ஊழின்படிசய
நடக்கும், ெினத்தில் மூவணக நிணல, குைமும் சதாடர்பும், வஞ்ெணனயுணடயார் ஒளிந்து
இருப்பர், கற்சறார் ெிறப்பு, நால்வணக எமன்கள், சகட்டிலும் பண்பு சகடாணம,
நிணலயில்லாத வாழ்வு, துன்பம் செய்வார்க்கும் இன்பம் செய்தல் ஆகிய தணலப்புகள்
காைப்சபறுகின்றன.
நல்வழியில் கடவுள் வாழ்த்துத் தவிர்ந்த பிற பாடல்களுக்கு, நன்ணமசய செய்க,
உயர்குலம்

இழிகுலம்,

ஈணகயின்

பயன்

வீடுசபறு,

காலம்

அறிந்து

செய்க,

கவணலயணடதல் கூடாது, சபராணெ கூடாது, ஞானிகள் பற்றற்று இருப்பர், ஒழுக்கம்
சபாருளின் ெிறந்தது, குடிப்பிறந்தார் வறுணமயிலும் உதவுவர், சகாடுத்து உண்டு
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வாழ்க, வயிற்றின் சகாடுணம, உழவின் உயர்வு, நம்மால் விலக்க இயலாதன, மானசம
உயிாினும் ெிறந்தது, ெிவாயநம, வியத்தகு சமன்ணம, தீவிணனசய வறுணமக்கு வித்து,
அடிப்பவர்க்சக

சகாடுப்பர்,

உயர்சநாக்கம்

இன்ணம,

விணலமகள்

சதாடர்பு,

வஞ்ெணனயில்லார்க்கு வாழ்வு ெிறக்கும், புணதத்த பைத்தால் யாருக்குப் பலன்?,
வழக்கல் ஓரம் சொன்னவர் மணனபாழ், வாழ்க்ணக மாண்புகள் ஐந்து, வரவுக்சகற்ற
செலவு, பெிவந்திடப் பத்தும் சபாகும், எல்லாம் இணறவன் செயல், மனவணமதி
சவண்டும், சகாணடயாளருக்கு எல்லாரும் உறவினர், விதியின் தன்ணம, இதனினும்
இது நன்று, வன்சொல்லும் இன்சொல்லும், சபாருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்ணல,
அறிவுணடசயாரும் சபணதயும், பிறன்மணன விரும்பாணம, வீடு அணடதல், உண்ணம
நிணல,

முப்பதில்

முதல்வணன

அறி,

ெிறந்த

நூல்கள்

ஆகிய

தணலப்புகணள

அளித்துள்ளார்.
நன்சனறியின் கடவுள் வாழ்த்துத் தவிர்ந்த பிற பாடல்களுக்குப் பின்வரும்
தணலப்புகணள அளிக்கிறார்.

புகழ் கருதாமல் உதவுக, சபாிசயார் வன்சொல்,

முணறயறிந்து சகாள்க, செல்வப் பயன், பிாியாத நட்பின் ெிறப்பு, கைவன் மணனவி
கருத்சதாற்றுணம, கல்விச் செருக்குக் கூடாது, ெினங்காத்தல் ெிறப்பு, வல்சலார் துணை
வலிணம, விழுமிசயார் இயல்பு, சமய்யறிவாளரும் புலன்களும், உடம்பில் உயிர்தங்கல்
வியப்பு, உள்ளதற்குத் தக உதவுக, செல்வச் செருக்குக் கூடாது, வாழ்வுக்கு அன்பு
அடிப்பணட, உயர்ந்சதார் உதவும் முணற, வன்ணமயிலும் உதவி, இன்சொல் இனிணம
தரும், நல்சலார் வரவு நல்கும் இன்பம், கருணை உள்ளத்தியல்பு, கல்லார் செருக்கு
கற்றார்முன் அடங்கும், பிறப்பினால் உயர்வு தாழ்வு இல்ணல, மனவுறுதி சவண்டும்,
கீசழார் பிறர் குற்றசம சபசுவர், கீசழார் செர்க்ணகயால் ெிறப்புக் சகடும், உருவத்ணதக்
சகாண்டு மதிப்பிடாசத, ணகம்மாறு கருதாது உதவுக, சவறுப்பிலும் சமலார் உதவுவர்,
பத்தியுணடயார்க்கு அச்ெமில்ணல, காலத்தில் அறஞ் செய்க, பிறர் துயரம் தாங்குக,
முணறயறிந்து அறம் செய்க, சபாிசயார்க்குக் காப்பு சவண்டாம், சபாிசயார் பழிக்கு
அஞ்சுவர், சமன்மக்கள் கற்சறாணர விரும்புவர், தக்கார்க்கு உதவுக, தற்புகழ்ச்ெியால்
தாழ்வு, நல்சலார் சதாடர்பு நலம் தரும், தீசயார் சதாடர்பு தீணம தரும், அரொினும்
அறிஞசர ெிறந்தவர் என்பன அணவ.
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எழுதும்

தன்ணம

கற்றல்,

பாடணலத்

கற்பித்தல்

சதளிவாகப்

முணறக்கு

இது

சபற்ற

இது

இன்றியணமயாததாகவும் அணமகிறது.
சகாண்டு கூட்டு சநறி
சதால்காப்பியத்தில்

‘மாட்டு’

என்று

குறிக்கப்

நச்ெினார்க்கினியாருக்குப்பின் சகாண்டு கூட்டாக வளர்ந்தது. பின்னர் இது ஒரு
தனிசநறியாக வளர்க்கப்சபற்று உணரயாெிாியர்களால் பயன்படுத்தப் சபற்றுள்ளது.
நூலின் சபாருட்புாிதலுக்கு இந்சநறி சபருந்துணை புாிகின்றது என்றாலும் ெில
இடங்களில் வலிந்து அணமந்து விடுவதும் உண்டு. ொியான முணறயில் இதணனப்
பயன்படுத்தும்சபாது பாடலின் சபாருணளத் சதளிவாகப் புாிந்து சகாள்ளலாம்.
இவ்இயல்ணபப் பயன்படுத்தாத உணரயாெிாியர்கசள இல்ணல என்று கூறலாம்.
இத்தகு தன்ணமயுணடய இவ்இயல்பு வ.சுப.மாைிக்கனாராலும் பயன்படுத்தப்
சபற்றுள்ளது. அவாின் மூதுணர, நன்சனறிப் பாடல்களுக்கான உணரப்பகுதிகளில் இது
பயன்படுத்தப்சபற்றுள்ளது. ொன்று வருமாறு:
“நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தருங்சகால் எனசவண்டா - நின்று
தளரா வளர்சதங்கு தாளுண்ட நீணரத்
தணலயாசல தான்தரு லால்” (மூது.1)
எனும்

இப்பாடலுக்கான

சபாருள்

சகாண்டு

கூட்டுத்

தன்ணமயில்

வ.சுப.மாைிக்கனாரால் அளிக்கப்சபற்றுள்ளது. அப்சபாருள் வருமாறு:
“சதன்ணனமரம் சவரால் உண்ட நீணர இனிய சுணவயுணடய இளநீராக்கி
முடியாசல தருகின்றது. அதுசபால, நாம் பிறர்க்குச் செய்யும் உதவி
நமக்குத் தவறாமல் வந்து செரும். ஆதலால் என்றும் நன்ணமசய செய்க”
(2007:40-41).
இப்பாடலின் 3,4ஆம் அடிகளுக்கான சபாருள் முதலிலும் முதலிரண்டு அடிகளுக்கான
சபாருள் இரண்டாவதுமாகச் சொல்லப்சபற்று, இப்பாடலுக்கான சபாருள் விளக்கம்
அணமந்துள்ளது. இவ்வாறு சதணவயான இடங்களில் மட்டுசம சதளிவாக, ெிறப்பாக
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பயன்படுத்தப்சபற்றுள்ளது.

மாறாக

வலிந்து

அளிக்கப்சபற்றனவாக இது திகழவில்ணல என்பது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
வழக்குச் சொல் பயன்பாடு
உணரயாெிாியர்கள் அணனவரும் நூல் சதான்றிய கால வழக்ணகப் பதிவு
செய்தணத விட, உணர எழுதப்சபற்ற கால வழக்கத்ணதசய மிகுதியாகப் பதிவு
செய்துள்ளனர். உணரயாெிாியர்கள் கால வழக்கத்ணதப் பயன்படுத்திப் பனுவல் தரும்
சபாருணள உைர்த்துதல் உணர மரபில் பரவலாக இருந்து வருகிறது. இத்தன்ணம
வ.சுப.மாைிக்கனாராலும் பின்பற்றப்சபற்றுள்ளது. இவர், தம் உணரயில் வழக்குச்
சொற்சறாடர்கணள அாிதாகக் ணகயாள்கிறார். ‘நீராம்பல்’ (மூது.7:1),

என்பதற்கு,

‘அல்லிக்சகாடி’ (2007:43), என்றும் ‘நாகம்’ (மூது.25:1), என்பதற்கு, ‘நாகப்பாம்பு’
(2007:50), என்றும் குறிப்பிடுவணத இதற்குச் ொன்றுகளாகக் குறிப்பிடலாம்.
உணரணயப் படிப்பவர் எளிதாகப் புாிந்து சகாள்ள சவண்டும் என்பணதக்
கவனத்தில்

சகாண்சட

உணரயாெிாியர்கள்

சபச்சு

வழக்கில்

பயன்படுத்துவணத

உணரயில் காட்டுகின்றனர். இது காலத்தின் சதணவயும் ஆகும்.
வடசொல் பயன்பாடு
வடசொல் என்பது சதான்றுசதாட்சட தமிழ் சமாழியில் பயின்று வந்துள்ளது.
இதற்கு,
“வடசொற் கிளவி வடசவழுத் சதாாீஇ
எழுத்சதாடு புைர்ந்த சொல்லா கும்சம” (சதால்.சொல்.எச்ெம்.5)
என்ற

சதால்காப்பிய

நூற்பா

ொன்றாகும்.

வடசொற்களும்

வட

எழுத்துகளும்

சதால்காப்பியம் சதான்றிய காலத்திசலசய தமிசழாடு கலந்துவிட்டது என்பதணன
இதன்வழி அறியலாம். இன்றும் ெில சொற்கணளத் தமிழ் என்று கூறுவதா? வடசமாழி
என்று

கூறுவதா?

என்பதான

குழப்பங்கள்

நீடித்துக்சகாண்சட

இருக்கின்றன.

இந்நிணலயில்தான் உணரயாெிாியர்கள் பயன்படுத்துகின்ற வடசமாழிச் சொற்கணள
நாம் பார்க்க சவண்டி உள்ளது. சமலும், ‘ணவைவ வியாக்கியானர்கள்’ பயன்படுத்திய
மைிப்பிரவாள நணடயும் நாம் கவனத்தில் சகாள்ள சவண்டியதாகசவ உள்ளது.
தனித்தமிழ்

மரணபப்

இவ்வடசமாழிக்
அகவாழ்க்ணக

சபாற்றியவர்களின்

கலப்ணபக்
மரபு

குறித்துத்

காை

சதாடக்ககால

இயலுகிறது.

‘தமிழ்க்காதல்’

எழுத்துகளிலும்

இவ்வணகயில்,

எழுதிய

தமிழாின்

வ.சுப.மாைிக்கனாாின்
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காைப்சபறுவது

குறிப்பிடத்தக்கதாக

அணமகிறது. இச்சொற்கள் அாிதாகசவ காைப்சபறுகின்றன. ொன்று வருமாறு:
“சதவர் குறளும் திருநான் மணறமுடிவும்” (நல்.40:1)
என்ற அடிக்கு உணர எழுதும் வ.சுப.மா., ‘திருநான் மணறமுடிவு’ என்பதற்கு உபநிடதம்
என்று சபாருள் குறிக்கிறார்.
“சபான்னைியும் சவந்தர் புணனயாப் சபருங்கல்வி
மன்னும் அறிஞணரத்தான் மற்சறாவ்வார் - மின்னுமைி
பூணும் பிறவுறுப்புப் சபான்சன அதுபுணனயாக்
காணுங்கண் ஒக்குசமா காண்” (நன்.40)
என்ற பாடலில் வரும் ‘அைி’ என்ற சொல்லுக்கு உணர முழுவதிலும் ‘ஆபரைம்’
என்சற சபாருளுணரக்கிறார். இவ்வாறு இவ்விரு இடங்களில் மட்டும் வடசொற்கணளப்
பயன்படுத்தியுள்ளார் வ.சுப.மாைிக்கனார்.
ெமய நம்பிக்ணக சவளிப்பாடு
உணர எழுதும் ஒவ்சவாருவரும் தாம் ொர்ந்திருக்கும் ெமயம் சதாடர்பான
பதிணவ ஏசதனும் ஓாிடத்தில் பதிய ணவத்து விடுகின்றனர். இணத ணவத்துத்தான்
முற்கால உணரயாொியர்களின் ெமயத்ணதப் பற்றி நம்மால் அறியமுடிகிறது. இதற்கு
வ.சுப.மாைிக்னாரும் விதிவிலக்கல்ல. இவர்தம் உணரயில் 8 இடங்களில் அவரது ெமய
நம்பிக்ணகப் பதிவுகள் காைப்சபறுகின்றன. அணவ வருமாறு:
“ெிவசபருமான் விரும்பும் விநாயகக் கடவுணளப் பலமுணற வாழ்த்தி
வைங்குசவாம்” (ஆத்.க.வ.)
“ெிவசபருமானின் திருக்குமரனாம் விநாயகக் கடவுளின் திருவடிகணள
நாள்சதாறும் வைங்குசவாம்” (சகா.சவ.க.வ.)
“ஓம்

எனும்

பிரைவ

மந்திரத்தின்

சபாருளாகிய

விநாயகாின்

திருவடிகணள வைங்குசவாம்” (நறுந்.க.வா.)
“வலிணம சபாருந்திய அழகிய உடலிணனயும் தும்பிக்ணகணயயும் உணடய
விநாயகக் கடவுளின் திருவடிகணள...” (மூது.க.வ.)
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“விநாயகப் சபருமாசன! பாலும் சதனும் சவல்லப் பாகும் பருப்பும்
ஆகிய...” (நல்.க.வ.)
“ ‘ெிவாயநம’ என்னும் திருணவந்சதழுத்ணத இணடயறாமல் நிணனந்திருப்
சபார்க்கு...” (நல்.15)
“ஒளிவீசும் ெணடமுடிணயயுணடய விநாயகக் கடவுளின் திருவடிகணள
வைங்கினால்,...” (நன்.க.வா.)
“ெிவசபருமாணனச்

ொர்ந்துள்ளணமயால்

பாம்பு

தன்னினும்

வல்லணமயுணடய கருடணனக்கண்டு அஞ்ொது” (நன்.9)
“

‘உலகநீதி’ணயச்

சபருணமயிணன

சொல்வதற்கு

யுணடய

நூலறிவால்

யாணனமுகக்

அறியமுடியாத

கடவுள்

துணையாவார்”

(உலக.கா.)
இச்ொன்றுகளில் வரும் ‘ெிவசபருமான், விநாயகக் கடவுள், ஓம் எனும் பிரைவ
மந்திரம், விநாயகர், விநாயகப் சபருமான், ‘ெிவாயநம’ என்னும் திருணவந்சதழுத்து,
யாணனமுகக்

கடவுள்’

ஆகிய

சொற்சறாடர்கள்

வ.சுப.மாைிக்கனாாின்

ெமய

நம்பிக்ணகணய சவளிப்படுத்துவனவாகும். பாடலடிகளில் இத்தன்ணமணயக் குறிக்கும்
சொற்சறாடர்கள்

வந்திருந்தாலும்

‘சபருமான்,

கடவுள்’

என்பன

இவரது

இணறநம்பிக்ணகயின் சவளிப்பாடாகசவ அணமகின்றன.
நாட்டுக்சகாட்ணட நகரத்தார்கள் ெிவவழிபாட்டிலும் (9 நகரக் சகாயில்கள்)
விநாயகர்

வழிபாட்டிலும்

(பிள்ணளயார்பட்டி)

மிகுந்த

ஈடுபாடு

உணடயவர்கள்

என்பதும் இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இம்மரபில் சதான்றிய இவாின் உணரயிலும்
இவ்வணகயிலான

இணற

நம்பிக்ணக

காைப்சபறுவசதன்பது

வியப்பிற்குாியசதான்றில்ணல.
நணடத்தன்ணமகள்
சபாதுவாக உணரயாெிாியர்கள் அணனவரும் பண்டித நணடணயப் பின்பற்றிசய
உணர எழுதுவர். ஆனால், வ.சுப.மாைிக்கனார் இதிலிருந்து ெற்று மாறுபட்டுப்
சபாருட்புாிதணல அடிப்பணடயாகக் சகாண்டு தம் உணரக்கான நணடத்தன்ணமணய
அணமத்துக் சகாள்கிறார். அவாின் ‘ஏழிளந்தமிழ்’ உணரக்கான நணடத்தன்ணமகள்
பின்வருமாறு அணமகின்றன. அணவ:

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் ISSN : 2455-0531 பிப்ரவாி 2017 மலர்:2 இதழ்:8

53

inam:International Research E_Journal of Tamil Studies
February 2017, Issue:8

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

1. எளிய நணட
2. விளித்சதாடர் நணட.
எளிய நணட
ெிறு ெிறு சதாடர்கணளக் ணகயாண்டு அணனவருக்கும் புாியும் வண்ைம்
எழுதுவசத

எளிய

நணட

ஆகும்.

கல்கியின்

புதினங்கள்

சதாடக்ககாலத்தில்

சபருசவற்றி சபற்றதற்குக் காரைம் அவாின் எளிய நணடசய என்பார் இரா.
அறசவந்தன் (2005:29-34).
உணரநணட, புதினம், ெிறுகணத ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்சபறுகின்ற இவ்
எளிய நணடணய, வ.சுப.மாைிக்கனார் தம் உணரயிலும் பயன்படுத்தி அணனவருக்கும்
சபாருள் சதளிணவ ஏற்படுத்துகிறார்.
“ொதி யிரண்சடாழிய சவறில்ணல ொற்றுங்கால்
நீதி வழுவா சநறிமுணறயின் - சமதினியில்
இட்டார் சபாிசயார் இடாதார் இழிகுலத்சதார்
பட்டாங்கில் உள்ள படி” (நல்.2)
என்ற பாடலுக்கு,
“துன்பப்படுசவார்க்குக் சகாடுத்து உதவுபவர் உயர்குலத்தார் ஆவர்.
அங்ஙனம் சகாடாதவர் தாழ்ந்த குலத்தவர் ஆவர். உண்ணம நூலில்
சொல்லப்பட்ட கருத்தும் இதுசவயாகும். ஆதலால் பிறவியினால் உயர்வு
தாழ்வு இல்ணல” (2007:54)
என்று ெிறுெிறு சதாடர்கணளக் ணகயாண்டு எளிணமயாக, அணனவருக்கும் புாியும்
வணகயில் உணர எழுதியுள்ள திறம் சபாற்றத்தக்கதாகும்.
விளித்சதாடர் நணட
விளித்சதாடர் எந்சதந்தப் பாடல்களில் பயின்று வருகின்றனசவா அந்தந்தப்
பாடல்களுக்கான

உணரயில்

வ.சுப.மாைிக்கனாரும்

விளித்சதாடர்கணளப்

பயன்படுத்தி உணர எழுதுகிறார். இத்தன்ணம நன்சனறி, உலகநீதி ஆகிய இரண்டு
நூல்களின் உணரகளில் காைப்சபறுகின்றது.
நன்சனறியில்,

சபண்சை

(நன்.1,2,3,5,12,13,14,17,20,23,34,37,39),

மதிசபான்ற முகத்ணத யுணடயவசள (நன்.6), நற்குைமுணடய சபண்சை (நன்.15,38),
ஒலிக்கின்ற வணளயல் அைிந்த சபண்சை (நன்.18), அழகிய கண்கணளயுணடயவசள
(நன்.25), இன்சொல்லாய் (நன்.29), ெிறந்த அைிகலன்கணளயுணடய சபண்சை
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உணடயவசள

(நன்.32),

சவல்சபான்ற

கண்கணளயுணடயவசள (நன்.35) ஆகிய விளிச்சொற்களும் உலகநீதியில், சநஞ்ெசம
(உலக.1),

மனசம

(2,3,4,5,6,7,8,9,10)

ஆகிய

விளிச்சொற்களும்

பயன்படுத்தப்சபற்றுள்ளன.
இவ்விளிச்சொற்கள்

சபாருட்புாிதணலத்

சதளிவுபடுத்தவும்

உணரணய

எளிணமப்படுத்தவும் உதவி புாிகின்றன.
இவ்வணகயில், வ.சுப.மாைிக்கனாாின் ‘ஏழிளந்தமிழ்’ என்று அணழக்கப்சபறும்
பிற்கால நீதிநூல்களுக்கான உணர அணனவருக்கும் புாிய சவண்டும் என்ற எண்ைப்
பின்னைியில் உருவாக்கப்சபற்றதாக அணமகிறது. உணர இயல்புகள் சபாதுவானதாக
இருந்தாலும் நணடத்தன்ணமகள் இவருக்சக உாிய தனித்தன்ணமகளாக அணமகின்றன
என்பதும் இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
துணைநின்றணவ
1. அறசவந்தன் இரா., இலக்கியக் கருத்தாக்கத்தில் சநறியும் பிறழ்வும், தாயறம்,
குமரன் நகர், திருச்ெிராப்பள்ளி, 2005
2. சகாபாணலயர்

தி.சவ.

&

அரைமுறுவல்

ந.

(பதி.),

சதால்காப்பியம்

-

சொல்லதிகாரம் (செனாவணரயம்), தமிழ்மண் பதிப்பகம், தியாகராய நகர்,
சென்ணன, 2003
3. மாைிக்கனார்

வ.சுப.

(உணர.),

ஏழிளந்தமிழ்,

மைிவாெகர்

பதிப்பகம்,

பாாிமுணன, சென்ணன, 2006
4. ..., நீதி நூல்கள் (ஆத்திசூடி, சகான்ணறசவந்தன், நறுந்சதாணக, மூதுணர,

நல்வழி, நன்சனறி, உலகநீதி), தமிழ் நிணலயம், தியாகராய நகர், சென்ணன,
2007
5. ..., ஏழிளந்தமிழ் (நீதி நூல்கள்), ெந்தியா பதிப்பகம், சென்ணன, 2014
6. சமய்யப்பன் ெ.(பதி.), நீதிநூல் சதளிவுணர, மைிவாெகர் பதிப்பகம், பாாிமுணன,
சென்ணன, 2012 (இ.ப.)
7. http://muelangovan.blogspot.com
8. https://ta.wikipedia.org/s/vlm
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தமிழ்க் காதலில் வ.சுே.மாணிக்கனாரின்
ஆளுனமத் திறன்
முனைவர் சு.நாகரத்திைம்
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துனை
ோரதிதாென் அரசு மகளிர் கல்லூரி (தன்ைாட்சி), புதுச்பெரி - 03
முன்னுணர
வ.சுப. மாைிக்கனார் ஆற்றிய தமிழ்த்சதாண்டு அளவிடற்காியது. தன்ணனத்
சதாற்றுவித்த சமாழிக்கு மூதறிஞர் என்று அணழக்கப்படும் வ.சுப. மாைிக்கனார்
அன்சபாடு தன்ணன முழுணமயாக ஈடுபடுத்திக்சகாண்டவர். தமிழ்ப் புலணமயின்
மீதும்இ புலவர்களின் மீதும் சகாண்ட விருப்பசம “தமிழ்க் காதல்” என்னும் நூலாக
வடிவம் சபற்றுள்ளது. அகத்திணை ஆராய்ச்ெிணய சமற்சகாண்ட அவர்இ தமிழ்
இலக்கியத்தில்

சதாய்ந்துஇ

மூழ்கி

சவளிக்

சகாண்டுவந்துள்ள

கருத்துக்கள்இ

அனுபவங்கள் ஏராளமாய்க் சகாட்டிக் கிடக்கும் கருத்துக் குவியல்கசள “தமிழ்க்காதல்“
என்னும் நூல். தமிழ் அறிஞர்களுக்கும்இ ஆர்வலர்களுக்கும்இ மாைிக்கனாணர நாம்
அணடயாளம் காட்டத் சதணவயில்ணல. அவ்வாறு இவணரச் செய்யப் புகுசவாமானால்
அது குன்றின் சமலிட்ட விளக்ணகக் ணகவிளக்கால் சுட்டிக் காட்டுவது சபால் முடியும்.
வ.சுப. மாைிக்கனாாின் ”தமிழ்க் காதல்” என்னும் நூலில் அவாின் ஆளுணமத்திறணன
விளக்குவதாக இக்கட்டுணர அணமகிறது.
நூல் சபயர்
தாகம்

சகாண்ட

மனிதசன

தண்ைீர்

சதட

முணனவான்.

சவட்ணக

சகாண்டவசன சதடித் திாிவான். அதுசபால் வ.சுப. மாைிக்கனாாின் ஆர்வமும்
அணமந்துள்ளது. ெங்கப் பாடல்கள் என்கின்ற சபாற்குவியல் எங்சக பரவிக் கிடக்கிறது
என்று ஆராய்ந்துள்ளார். அதன்படி அவாின்,
“ெங்க இலக்கியமாவது எட்டுத்சதாணகயும்இ பத்துப்பாட்டுசமயாம். இது பலர்
ஒப்பிய முடிவு. இப்பதிசனட்டுந்தாம் காலக் கூற்றுவனின் தமிழ்ப் பெிக்கு
இணரயாகாது

தப்பிவந்த

பழந்தமிழ்

இலக்கியப்

பணடப்புகள்

ெங்கத்

தனிப்பாடல்களின் சதாணக 2381 என்ப” (ப-5).
இக்கூற்ணற சநாக்குங்கால் அவர் தமிழ்சமாழியின் மீதும் தமிழ் கூறும் நல்லறிவு
சவளிப்பாட்டின் மீதும் அவருக்கு இருந்த விருப்பத்ணதக் “காதல்” என்று கூறுதல்தான்
சபாருந்தும்.
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பிறருணடய கருத்ணத மதித்தல்
புலவர்கள் ெிறந்த ஆற்றலும்இ அறிவு ஊற்றும் சகாண்டவர்கள். தனக்சக உாிய
ஞானச்செருக்கு அவர்களிடம் மிளிர்ந்து கிடக்கும். பிறணர மதிக்கின்ற நல்ல குைமும்
பிறாின் கருத்ணத ஏற்றுக்சகாள்கின்ற நல்ல அறிவும் வ.சுப. மாைிக்கத்தின் ஆளுணமப்
பண்ணபக் காட்டுகின்றது.
“புலவனுக்கு

மதம்

எனப்படுவது

ஆண்இ

சபண்

காதசல.

அக்காதல்

இலக்கியத்தின் வற்றா ஊற்றிடங்களுள் ஒன்று. கவிணதசயண்ைத்ணத உருவாக்கும்
ொர்புகளுள் ஒன்று எனக் கவிஞனுக்கும் காதலுக்கும் அணமந்த நட்பிணன எடுத்து
சமாழிவர் ஆங்கிலப் சபராெிாியர் ஆர்சபார்டு” (ப-5) என்று ஆர்சபார்டின் கருத்ணத
ஏற்றுக் சகாள்கிறார்.
“காதற்பாட்டு மரபுக்கும் உாிணமக்கும் இணடப்பட்ட சமல்லிய ஒரு ெமநிணலணய
சவண்டிநிற்கும்.

இச்ெமநிணல ஒருபாற் சகாடினாலும் அப்பாட்டிற்கு நல்லுருத்

சதான்றாது

மைமும்

என

அறங்களும்

என்ற

நூலாெிாியர்

சபத்தரண்

ரெல்

சமாழிகுவர். இம்சமாழிவு தமிழ் அகச் செய்யுட்களுக்கு நல்விளக்கமாம்” (ப-20)
என்பார்.

சபத்தரண்

ரெல்

அவர்களின்

அறிவிணனஇ

தன்

அறிவால்

ஏற்றுக்

சகாள்கின்ற பண்ணப இக்குறிப்பு உைர்த்துகிறது.
சமற்சகாள் காட்டுதல்
ஆெிாியாின்

புலணம

ஆழத்ணத

அவரது

சமற்சகாள்கசள

நமக்கு

எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
சதால்காப்பியம்:
“எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம் என்பது
தானமர்ந்து வரூஉம் சமவற்றாகும்” (சதால்.1168)
திருக்குறள்:
திருக்குறள் என்னும் இரண்டடிணய எடுத்துக்காட்டாத அறிஞர்கசள இல்ணல
எனலாம்.
“கண்சைாடு கண்ைிணன சநாக்சகாக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்னும் பயனும் இல.”
இக்குறணள

(காமத்துப்பால்)

அகத்திணைக்கு

உாிப்சபாருள்

அடிப்பணடயில்

இந்நூலாெிாியர் பயன்படுத்திய சநாக்கு புலப்படுகிறது.

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் ISSN : 2455-0531 பிப்ரவாி 2017 மலர்:2 இதழ்:8

57

inam:International Research E_Journal of Tamil Studies
February 2017, Issue:8

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

திருக்சகாணவ:
“ஒண் தீந்தமிழின்துணற வாய் நுணழந்தணனசயா” என்று அகத்திணைக்கு மறு
சபயர் தமிழ் என்னும் கருத்ணத விளக்கத் திருக்சகாணவணய சமற்சகாள் காட்டுகிறார்.
ெிலப்பதிகாரம்:
பாணலக்கு

விளக்கம்

தருகின்றசபாழுது

ெிலப்பதிகாரத்ணத

சமற்சகாள்

காட்டுகிறார்.
“சவணலங் கிழவசனாடு சவங்கதிர் சவந்தன்
தானலந் திருகத் தன்ணமயிற் குன்றி
முல்ணலயும் குறிஞ்ெியும் முணறணமயிற் றிாிந்து
பாணல சயன்பசதார் படிவங் சகாள்ளும்”

(ெிலப் - 1595-9)

இயல்பு மாறித்சதான்றும் நிலச் செயற்ணகசய பாணலத் திணைக்கு இடமாம்.
கிசரக்க இலக்கியம்
ஆன்லிச்சு

என்னும்

அறிஞனின்இ

“பண்ணடக்

கிசரக்க

நாட்டின்

பால்

வாழ்க்ணக” என்னும் நூலிலிருந்து அகத்திணை இலக்கியத்திற்கு சமற்சகாள் காட்டும்
விதம் வியப்பிற்குாியது.
வழிகாட்டுதல்
கற்றுத் துணறசபாகியவர்கள் தங்களின் அறிவால் ெமுதாயத்ணதப் பற்றி அளந்து
கூறுகின்றனர். அவ்வளசவ நின்றுவிடாமல் ஒவ்சவாரு மனிதனுக்கும் சநாக்கமும்இ
ெிந்தணன ஆற்றலும் சவறுபடும் என்பதாலும்இ அதணனயும் தமிழுலகம் சபற்றுத் திகழ
சவண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ைத்தால் எதிர்கால ெந்ததிகளுக்கு வழிகாட்டுகின்றனர்.
வ.சுப. மாைிக்கனாரும்இ
“ெங்க இலக்கியத்தில் அகத்திணைப்சபாருள் சபற்றிருக்கும் சமம்பாட்டிணன
மட்டுசமா அறிகின்சறாம்? ெங்க காலப் பண்ணப ஆராய்குநர் முதற்கண் ஆராய
சவண்டுவது அகத்திணை என்பதும்இ அகத்திணைணயக் கற்று ஓர்ந்து நுணுகி ஒரு
சதளிவு சபற்றாலல்லதுஇ பண்ணடப் சபருந்தமிழினத்தின் நாகாிகச் ொல்பிணை நாம்
கண்டவர்கள் ஆசகாம் என்பதும் புலனாகவில்ணலயா?” (ப-8) என்று சகட்பதன் மூலம்
வருங்கால ஆய்வாளர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார் என்பது புலனாகிறது.
சதாணக வணகப் பாகுபாடு
“அகநானூறுஇ

நற்றிணைஇ

குறுந்சதாணக

என்ற

முதன்

மூன்று

சதாணககளும்இ சதாணக முணறயில் ஒன்று சபால்வனசவ. இவற்றுள் அடங்கிய
பாட்டுக்கணளப் பாடிசனாரும் பலர். அவர் பாடிய அகத்துணறகளும் பல. இங்ஙனம்
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ஒத்த அணமப்புணடயணவ ஒரு சதாணகயாகாது. மூன்று சதாணககள் ஆயதற்குக்
காரைம் அடிக்கைக்சக என்பது அறிந்த செய்தி. பாடிசனார் அடிக்கைக்ணக மனத்தில்
ணவத்துப்

பாடவில்ணல

என்பதும்

அடிசயல்ணல

வகுத்துக்

சகாண்ட

திறம்

சதாகுத்சதார்க்கு உாியது என்பதும் நாம் நிணனவிற் சகாள்ள சவண்டும். கடலால்இ
கணறயானால்இ

அயல்

நாகாிகத்தால்

தமிழ்

மக்களின்

சபைா

சபரும்

சபணதணமயால்இ ஐயசகா! அழிந்து சபாய நூல்கள் அளவிலசவ! எஞ்ெிய ெில நூற்றுப்
பாடல்கணளசயனும் சதடித் சதாகுக்க

சவண்டும். சதாகுத்துக் காக்க சவண்டும்

என்னும் துடிப்பு அன்சறாரு நாள் எழுந்தசபாது இத்சதாணக நூல்கள் உருவாகின.
ெிதறிக்கிடந்த
பாடல்கணளயும்

தனிப்பாக்களுக்கு

நூல்

வடிவருளிய

நன்மக்கள்

அணனத்துப்

ஒரு சதாணகயாக்கின் சபாிதாய் விாிந்து பரவலற்று மீண்டும்

அழியினும் அழியும் அன்று அஞ்ெிய நல்லச்ெசமஇ சதாணக பலவாயதற்குக் காரைம்
என்று கருதலாம்“ (ப.8-9)
என்று சதாணக நூல்களின் வணகக்கும் காரைம் கூறும் பாங்கு அவரது
நுண்ைறிவுத்திறணன சவளிப்படுத்துகிறது.
உத்திமுணறகள்
பணடப்பாளர்கள் சபரும்பாலும் கடிதமுணறஇ உவணமஇ எடுத்துக்காட்டுஇ
உணரயாடல் தன்ணமஇ வருைணனஇ ஆெிாியர் கூற்று சபான்ற பலவணகயான
முணறகணளக் ணகயாண்டு தாம் கூறவரும் கருத்ணத நகர்த்திச் செல்வர். இதனுடன்
வ.சுப.மாைிக்கனார்

தம்

அகத்திணன

ஆய்வுக்கு

வினா-விணட

முணறணயயும்

ணகயாள்கிறார்.
பலவணக ஐய வினாக்கணள அடுக்கி அவற்றிற்கு விணட காணும் விதமாய்
ஆய்விணனக் சகாண்டு செல்கிறார்.
”அகத்திணை குறித்து ஐய வினாக்கணள அடுக்கிச் சொல்லுதசலா எளிது.
அறிசவாக்கும் விணடத் சதளிவு காண்பது அத்துணை எளிதன்சறனும்இ காை
முயல்வதும்இ முயல்விப்பதும் இவ்வாராய்ச்ெியின் பாடாகும்” (ப-23)
அகத்திணை இலக்கைம் யாது? அகத்திணை எழுவணகப்படும் என்ற பாகுபாடு
இணெயுமா? தமிழ் சமாழிக்கண் அகத்திணை நூல் பிறத்தற்கு உதவிய சூழ்நிணலகள்
யாணவ? அகத்திணைக்கு விதிகள் வகுத்தவர் யாவர்? சபான்ற பல வினாக்கணள
எழுப்பி விணட தருகின்றார்.
தனித்தன்ணம
இவர் ணகயாள்கின்ற சொற்கள் தனித்தன்ணம உணடயணவ ”உறழ்கூற்று” என
மாறுபட்ட கருத்து என்பணதப் புதிய சொல் சகாண்டு சவளிப்படுத்தும் பாங்கும்
ெிறப்பு.
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“அகத்திணைத்

சதால்லாெிாியர்”

என்று

சபயர்

கூறுகிறார்.
“ஒப்புப” - “காதற் பணறணய” “சொற்சபய்தல்” “சமாழிப்புண்” சபான்ற சொற்கள்
அவரது தனித்தன்ணமணயக் காட்டுகின்றன. கண்ைகிணயக் கூறும் சபாழுது “உைர்ந்து அடங்கிய அறிஞள்” என்று குறிப்பிடுகின்றார்.
உவணம
புலணமயாளர்கணளப்

பிறாிடமிருந்து

சவறுபடுத்திக்

காட்டுவது

அவர்கள்

ணகயாளும் உவணம முணற என்பது சதளிவு.
“நிணலயா நீாீல்லா நிலத்திலிருந்து நீடித்து நிணலக்கும் பன்னூறு பாணலப்
பாடல்கணள விணளவித்துக் சகாண்ட ெங்க காலச் சொல்சலருழவர்களின் இலக்கிய
உழவு அறிவின் சகாழுமுணனக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு” (பக்-24-25)
நிலத்ணத உழவன் ஏர் (கலப்ணப) சகாண்டு உழுது பண்படுத்துதல் சதாழில்.
அதணனக் கவிஞன் சொல் சகாண்டு பிறர் மனணதப் பண்படுத்துகிறான்இ என்பணத
இவ்வாறு சவளிப்படுத்தியுள்ளார்.
உணரத்திறம்
ெங்ககாலம்

பற்றிய

ெிந்தணன

உயர்ணவஇ

ெங்க

காலப்

புலவர்களின்

நற்பண்புகணளக் கூறுமிடத்து ஆெிாியரது உணர மிளிர்கின்றது.
“இணடக்காலத்தவரும்இ

இன்றுள்ளவரும்

களவுக்காமம்

பாடுவதற்கு

ஒப்புவசரா! வீண் என்று கருதார்சகால்!
ெங்க காலம் இயற்ணகக் காலம். இவ்வுலக வாழ்ணவ மதித்துப் சபாற்றிய
இன்பக்காலம்.

ஆதலின்

காதல்

பாடுவணத

வாழ்வு

பாடுவதாகவும்இ

சபண்கணளப் பாடுவணத நல்ல இல்லறத் தாயார்கணளப் பாடுவதாகவும்

காதற்
ெங்கச்

ொன்சறார் கருதினார்” என்று ெங்க இலக்கிய அகத்திணைப் பாடல்களுக்கும்இ பாடிய
புலவர்களுக்கும் ெிறப்பிணனக் கூட்டுகின்றது அவரது உணரவிளக்கம்.
“தமிழ்க் காதல்” என்னும் நூலில் வ.சுப. மாைக்கனாாின் ெிறந்த உணரத்திறத்ணத
அறியமுடிகிறது.
உணரயாெிாியாின்
படிப்பவருக்கு

எளிதில்

கூற்ணறயும்
புாியும்

விட

விதமாக

சதளிவுணடயதாக

அணமகிறது.

உணரயாற்றுகின்ற

நிணலணயக்

காைமுடிகிறது.
“பரத்தணம தாங்கசலா இலசனன வறிது நீ
புலத்தல் ஒல்லுமா மணனசகழு மடந்ணத”

(அகம்-36)
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இப்பாடலுக்கு விளக்க உணர தரும் விதம் இவரது ஆளுணமணயப் புலப்படுத்துகிறது.
”தணலமகனது புறப்சபாக்குத் தாங்க இயலவில்ணலசய என்று ஒரு தணலவி மிக
வருந்துகின்றாள். எவ்வாற்றானும் அவள் மனம் இணெயவில்ணல. இதன் விணளவு
என்னாம்?

குடும்பம்

வற்றிப்சபாம்.

வறுணமப்படும்?

ஆதலின்

குழந்ணதகள்

அறிவுணடத்

சதாழி

சமலிசவய்தும்இ
பிடிவாதத்

இல்லறம்

தணலவிணய

இடித்துணரக்கின்றாள். சபாறுக்க அறியாணமயினால் சகட்ட குடிகணளக் காைாசயா
என்று எடுத்துக் காட்டுகின்றனள். சபாறுப்பசத மணனவியின் சபாறுப்பு என்பது
சதாழியின் நல்லுணர. இல்லறப் பிைிப்பிற்குப் சபாருட்பிைிப்பு ஒரு காரைம்”
என்பணத எடுத்துணரக்கிறார்.
வ.சுப. மாைிக்கனார் தமிழ் இலக்கியங்களின் மீது சகாண்ட விருப்பசம
தமிழ்க்காதல் என்னும்

நூலாய் உருவானது. இவர் எழுத்தாளுணமப் பண்புகள்இ

கருத்தாளுணமப் பண்புகள் எனப் பலவிதமான பாிமாைங்கணளக் சகாண்ட ெிறந்த
ஆளுணமத்திறன் உணடயவர் என்பணதத் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் மறுக்காது.
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ேதவிக்குப் சேருனம பேர்த்த மாணிக்கச் சேம்மல்
முணனவர் கடவூர் மைிமாறன்
இலக்கியமும் இலக்கைமும் முழுதும் கற்றாய்;
எல்ணலயிலாப் சபரும்புலணம இனிசத சபற்றாய்;
கலங்காமல் மயங்காமல் ஆய்வின் மூலம்
கவின்தமிழ்க்சக மைிமுடிகள் சூட்ட லானாய்;
நலம்செர்த்தாய்; தமிழ்க்காதல் வள்ளு வத்ணத
நற்றமிழ்த்தாய் கண்ைிரண்டாய் நல்க லானாய்!
பலருக்கும் வாழ்வளித்தாய்; பண்பால் அன்பால்
பயின்சறாாின் உள்ளசமலாம் மகிழச் செய்தாய்!

ெங்கசநறிச் ொல்புகணளச் ொற்றி வந்தாய்;
ெலியாத உணழப்பாசல பனுவல் தந்தாய்;
மங்காத மாத்தமிழின் சமன்ணமக் காக
மாைிக்கக் குறள்தந்த மாைிக் கம்நீ!
சவங்சகாடுணம தமிழுக்சக இணழத்சதார்வீழ
வீறார்ந்த புதுவிளக்கம் அளிக்க லானாய்;
எங்கும்வாழ் தமிழினத்தார்எழுச்ெி சகாள்ள
இனியபல கருத்துவிணத ஊன்றி வந்தாய்!

தமிழாய்வில் தனிக்கவனம் செலுத்தி வந்தாய்
தக்சகாணர உருவாக்கிப் சபருணம சகாண்டாய்!
‘தமிழ்த்தாத்தா’ என்றணழக்கும் ொமி நாதர்
தனிச்ெிறப்ணப உளமகிழப் பாடி நின்றாய்;
தமிழ்க்காதல் எனும்தணலப்பில் முணனவர்ஆய்ணவத்
தகவுறசவ ஆங்கிலத்தில் அளித்துப் சபற்றாய்!
தமிழ்நலமும் தமிழ்வளமும் ெிறக்க வாழ்ந்தாய்;
தாம்பிறந்த ெிவபுாிக்சக புகணழச் செர்த்தாய்!
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சொல்லாய்வுச் சுடரானாய்; ‘ஈனில்’ என்றாய்
சுணவயாக உணரயாற்றும் கணலயில் சதர்ந்தாய்!
தில்ணலயிலும் மதுணரயிலும் பைிணய ஆற்றித்
சதமதுரத் தமிழ்காத்தாய்; தமிழி னத்தார்
சதால்மரணப, சபருணமயிணனத் துலங்கச் செய்தாய்!
துணைசவந்தர்பதவிக்சக சபருணம செர்த்தாய் ;
நல்லியல்பால் இணளசயாணர வழிந டத்தி
நற்றமிழின் ஆர்வத்ணதத் தூண்டி வந்தாய்!

அழகப்பர்கல்லூாி சமன்ணம எய்த
ஆளுணமயால் தமிழ்த்துணறணயச் ெிறக்கச் செய்தாய்!
அழகப்பர்அளவற்ற சகாணடயின் மாண்ணப
அழசகாளிரும் பாக்களிசல நிணலக்கச் செய்தாய்!
குழல்யாழும் சதாற்கின்ற வண்ைம் காணரக்
குடியினிசல கம்பர்ெீர்பரவச் செய்தாய்;
முழக்கமிட்டாய் அாிமாவாய்! அறிஞர்சபாற்றும்
மூதறிஞர்வ.சுப.மா என்றும் வாழ்வாய்!.
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மதிப்பிைப்சேற்றது

மனிதபெயக் கல்வியின் அவசியம்
முனைவர் ே.ெண்முகராணி
முனைவர்ேட்ட பமைாய்வாளர்
ஏ.பி.சி.மகாைட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி
முன்னுணர
எண்ைாிய பிறவிதனில் மானிடப் பிறவிதான்
யாதினும் அாிது அாிதுகாண்
இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குசமா
ஏதுவருசமா அறிகிசலன்

(தாயுமானவர், ெித்தர்கைம்:4)

எனும் பாடல் அடிகள் மனிதப் பிறவியின் முக்கியத்துவத்ணத சவளிக்காட்டுகின்றன.
நன்ணமணயயும் தீணமணயயும் பகுத்தறிந்து ஒற்றுணமணயப் சபைி வாழ வழிவகுக்கும்
நல்ல அறிணவத் தருவது கல்வி. அதணன முழுணமயாகச் செயல்படுத்த உதவுவது
இலக்கியக் கல்வி. இக்கல்விசய மக்களிடம் புணதந்து கிடக்கும் மனிதசநயத்ணத
சவளிக்சகாண்டு வருகிறது. ஒரு ெமூகத்தின் அங்கங்களாகக் குடும்பம், கல்வி, அரசு
முதலான ெமூக நிறுவனங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் கல்வி என்பது ஒரு ெமூகத்தின்
இணளய தணலமுணறயினர் தன் மூத்த தணலமுணறயினாிடமிருந்து சபறும் மரபுகள்,
பழக்கவழக்கங்கள்

பண்பாடு

சபான்றவற்ணற

அதன்

இயல்பு

மாறாமல்

கற்றுக்சகாள்வணத உைர்த்துகிறது. கல்விவழிப் சபறப்படும் அறிசவ தனிமனித
சபாருளாதார நிணலணயயும் நாட்டின்

சபாருளாதார நிணலணயயும்

நிர்ையித்து

வருகிறது. பல்சவறு சதாழில் நிறுவனங்களில் பைியாற்றத்தக்க கல்வியாளர்கணள
உருவாக்கும்
இன்ணறய

உற்பத்திக்

கருவியாகவும்

மாைவர்களின்

அன்றாட

கல்வித்துணற
வாழ்க்ணகக்குத்

செயல்பட்டு

வருகிறது.

சதணவயான

பல்சவறு

வெதிகணளப் பணடத்துத் தருவது இன்ணறய நவீனக் கல்விமுணற. ஆனால் இன்ணறய
மாைவர்கள் சபாருணளசய முதன்ணமயாகக் கருதிக் கல்வி கற்கின்றனர். இன்ணறய
நவீனக்

கல்விமுணறயில்

வாழ்ணவயும்

பைம்

நிர்ையிக்கிறசத

மட்டுசம

தவிர

கல்வியின்

மனிதசநயமும்

தரத்ணதயும்

ஒருவனின்

பழம்சபருணமயும்

அழிந்து

வருகின்றன. இதணன மாற்றுவதற்கு இன்ணறய மாைவர்களிணடசய மனிதசநயக்
கருத்துக்கணள அடிப்பணடயாகக் சகாண்ட இலக்கியத்ணத கற்றுக் சகாடுப்பதனால்
மட்டுசம அழிவின் விளிம்பில் இருந்து அவர்கணளக் காப்பாற்ற முடியும்.
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“ஒரு சபாிய மரத்துக்கு எத்தணனக் கிணளகள் இருந்தாலும் அதன் ஆைிசவாின்
மூலம்

கிணடக்கின்ற

ஊட்டம்

கிணளகள்

அணனத்துக்கும்

ஊட்டமாக

அணமகிறது. சவாின் நலசன கிணளகளின் நலனாகவும் இணல, தணல, பூ
கனிகளின் நலனாகவும் வந்து விாிகிறது. ஒருகிணளயின் ஒரு தளிாில் வாட்டம்
சதன்படுகிறது என்றால் அந்த மரத்தின் சவாில் ஏசதா குணற ஏற்பட்டிருக்கிறது
என்பது சபாருள்” (ொலினி இளந்திணரயன்:57).
இதணனப் சபான்சற ஒரு ெமுதாயத்தில் களவு, சகாணல, சகாள்ணள சபான்ற
குற்றங்கள் அதிகமாக நடக்கிறது என்றால் அச்ெமுதாயத்தில் மனிதசநய உைர்ச்ெி
இல்லாமல்

சபானசத

அதற்குக்

இலக்கியங்களுக்சகல்லாம்

காரைம்.

அடிப்பணட

அதனால்தான்

இலக்கைமாகவும்

வாழ்க்ணக
அணவகளில்

ஒவ்சவான்றுக்கும் ஊட்டமாகவும் மனிதசநயத்ணத வலியுறுத்துகிறார்கள் தமிழர்கள்.
எனசவ,

மனிதன்

மனிதசநயத்துடன்

வாழசவண்டிய

சதணவ

ஏற்படுகின்றது.

கற்பித்தல் நிணலயில் அதணன வலியுறுத்தும் சபாழுதான், மனிதசநயம் வளரும்
என்பணத இக்கட்டுணர சபசுகிறது.
கற்றல் - கற்பித்தல்
கற்றல் என்பது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாடங்கணள உைர்ந்து வாெித்து
மனதில் பதியணவத்துக் சகாள்வதாகும். கற்றல் மாைவர்கள் மனதில் பல்சவறு
நடத்ணத மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இந்தக் கற்றல் அனுபவங்கள் முயற்ெி,
பயிற்ெியின் விணளவாக சமம்படக் கூடியணவ. இணவ ெிந்தணனணய வளர்க்கவும்
தானாகக்

கற்கவும்

மாைவர்களிடம்

தூண்டக்

கூடியணவ.

அறிமுகப்படுத்துவது.

கற்பித்தல்

என்பது

பாடப்சபாருளின்

பாடப்சபாருணள

இயல்பு,

பண்பாடு

சபான்றவற்ணற மாைவர்களின் மனதில் பதிய ணவப்பது. சமலும், ஆழமாக நிணல
நிறுத்துவது என்ற நணடமுணறகணளக் சகாண்டதாகும். மாைவர்களின் கற்றல்முணற
சதணவகணளக் கருத்தில் சகாண்டு கற்பித்தல் திட்டமிடப்பட சவண்டும். இன்ணறய
சூழ்நிணலயில் கல்விநிணலக்கு ஏற்றவாறு பாடங்கள்,
எளிதிலிருந்து

கடினத்திற்கு

சதாிந்ததிலிருந்து

சதாியாததற்கு

புாிந்ததிலிருந்து

புாியாததற்கு
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என அணமக்கப்பட சவண்டும். அப்சபாதுதான் கற்பதும், கற்பிப்பதும் முணறயாகவும்
எளிணமயாகவும் அணமயும். நமது கல்விநிணலணய,
1. சதாடக்கக்கல்வி
2. நடுநிணலக்கல்வி
3. உயர்நிணலக்கல்வி
4. சமல்நிணலக்கல்வி
5. இளங்கணலப் பட்டபடிப்பு நிணல
6. முதுகணலப் பட்டப்படிப்பு நிணல
7. ஆய்வு நிணல
எனப்

பகுக்கலாம்.

பாடத்திட்டம்

என்பது

கற்பித்தலின்

சநாக்கம்,

கற்றலின்

குறிக்சகாள் ஆகியவற்ணற அடிப்பணடயாகக் சகாண்டு வகுக்கப்பட சவண்டும்.
வகுப்புத்சதாறும் கற்பிக்கப்பட சவண்டிய பாடங்கள் பற்றி விாிவாக எடுத்துக்
கூறசவண்டும். ஒவ்சவாரு கல்வி நிணலக்கும் பாடத்திட்டங்கள் வகுக்கப்படும்சபாது
முதலில்

பயிற்றுவிக்க

சவண்டிய

பாடம்

எதுசவனத்

சதளிவாக

வணரயறுக்க

சவண்டும். பாடத்திட்டத்தின் குறிக்சகாள்கணள ஒவ்சவாரு வகுப்புக்கும் கற்பிக்க
சவண்டும். சமலும் பாடத்திட்டம் எவ்வாறு அணமய சவண்டும், எந்த வணகயான
சொற்கணளப்

பயன்படுத்த

சவண்டும்.

ெமூகத்தின்

சதணவக்சகற்பக்

கல்வியின்

சநாக்கங்கள் மாறிக்சகாண்சட வரும் சூழ்நிணலயில் அதற்கு ஏற்றார்சபால் கல்வியின்
சதணவகளும்

பாடத்திட்டங்களும்

சதாடக்கநிணலயிலிருந்து

உயர்நிணல

வணர

மாைவர்கணளப் பண்படுத்தி மனிதசநயமிக்க மனிதனாக வாழ்வதற்கு வழிவணக
செய்யசவண்டும்.
சமாழிக்கல்வி
சபாதுவாக

சமாழிகற்றல்

என்பது

முற்காலத்தில்

இலக்கியம்

கற்பதாக

இருந்தது. ெமுதாய வளர்ச்ெி, அதற்சகற்ற சதணவகள், சமாழிப்பயன்பாடு சபான்றணவ
சமாழி கற்பித்தலில் பல மாற்றங்கணள ஏற்படுத்தின.

இலக்கியத்ணதக் கற்பது

சபாலசவ இலக்கைத்ணதக் கற்பதும் இன்றியணமயாதது. இன்று சமாழிக்கல்வி
சதாழில்நுட்ப வளர்ச்ெிக்சகற்ப வளர்ந்து வருகிறது. சமாழிக் கல்வியில் ஒவ்சவாரு
கல்வி

நிணலக்கும்

ஏற்றவணகயில்

சமாழிணய

இலக்கியத்ணத,

இலக்கைத்ணதக்

கற்பதும், கற்பிப்பதும் மிகவும் முக்கியமானது. சமாழியின் அணமப்பு ஒவ்சவாரு கல்வி
நிணலக்கும் எவ்வளவு சதணவ, அவற்ணற எவ்வாறு பங்கிடுவது என்பணதப் பற்றிய
சதளிவான திட்டமிடுதல், சமாழியின் அடிப்பணடத் தன்ணமகளான சகட்டல், சபசுதல்
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எழுதுதல், வாெித்தல் சபான்றவற்றில் சதர்ச்ெி சபறுவதற்கான பயிற்ெிகணளயும்
முயற்ெிகணளயும் இவற்சறாடு இணைத்துக் சகாள்வது மிகவும் சதணவயாகும். இந்தத்
திட்டமிடல்

ஒவ்சவாரு

அடிப்பணடயாகக்

கல்விநிணலயின்

சகாண்டு

அணமயசவண்டும்.

எனசவ,

சதாடக்க

சமாழிக்கற்பித்தல்,
நிணலயிலிருந்து

அதற்சகற்ற

வணகயில்

சநாக்கங்கணள

ஆய்வுநிணல

வணர

குறிக்சகாள்கணளயும்

சநாக்கங்கணளயும் வணகப்படுத்திக் சகாள்வது மிகவும் அவெியமாகும். சதாடக்கக்
கல்வியில் இலக்கிய அறிமுகம், இலக்கிய நுகர்வு, இலக்கியமரபு என்று சதாடங்கும்
இலக்கியக்கல்வி

உயர்கல்வியில்

இலக்கியங்களின்

சமாழிவளம்

அவற்றின்

பயன்பாட்ணட சநாக்கமாகக் சகாண்டு இலக்கியங்கணளப் பணடத்தல், திறனாய்வு
செய்தல் என்ற நிணலக்கு மாறசவண்டும். தங்கள் கருத்துக்கணளப் பிணழயின்றி
எழுதவும், சபெவும் துணறொர்ந்த கருத்துக்கணளயும் சபாதுவான ெிந்தணனகணளயும்
சதளிவாக

சவளிப்படுத்தும் விதமாகவும் பிறதுணற அறிணவப் பயன்படுத்தும்

நிணலக்கு மாைவர்கணளப் படிப்படியாக உயர்த்த சவண்டும். அப்சபாழுதுதான் ஒரு
கல்வி முழுணம சபறும்.
இலக்கியக்கல்வி
“உலணக நீங்கள் மாற்றிவிடுவதற்குக் கல்வி என்ற ெக்திவாய்ந்த ஆயுதத்ணத
விட சவறு ெிறந்தது எதுவுமில்ணல” (சபான்சமாழிகள், ப.75)
என சநல்ென் மண்சடலா கூறுவது கவனிக்கத்தக்கது. மாைவர்களுக்கும் அவர்கள்
வாழும் ெமுதாயத்திற்கும் பயனுள்ள விரும்பத்தக்க பல நடத்ணத மாற்றங்கணளத்
சதாற்றுவிப்பசத உண்ணமயான இலக்கியக் கல்வி. கல் என்றால் சதாண்டி எடுத்தல்
எனப் சபாருள். மனிதனுக்குள் புணதந்து இருக்கும் திறணமணய சவளிக்சகாண்டு வரும்
தீவிர முயற்ெிசய கல்வியாகும். இதணன
சகடில் விழுச்செல்வம் கல்வி சயாருவற்கு
மாடல்ல மற்றணவ யாணவ

(குறள்.400)

என்றார் வள்ளுவர். “கல்வி என்பது ஓடிவரும் சவள்ளத்தினாலும் அழிக்க முடியாது.
சவந்து

ொம்பலாகும்

தீயினாலும்

பற்றமுடியாது.

சவந்தனாலும்

கவரமுடியாது.

சகாடுக்க சகாடுக்க நிணறயுசம தவிர ஒருசபாதும் குணறயாது. காத்து வளர்ப்பதற்கு
மிக

எளிதானது

என்று

பட்டினத்துப்பிள்ணள

கல்விச்

செல்வத்தின்

அழியாத்
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தன்ணமணயத் சதளிவுபடுத்துகிறார்” (ெித்தர் பாடல்கள்:33-35). கல்விச் செல்வத்தின்
புகழ் காலத்தால் மாறாதது அத்தணகய ெிறப்பு வாய்ந்த கல்வியின் சபருணமணய
சவற்றுணம சதாிந்த நாற்பால் உள்ளும்
கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின்
சமற்பால் ஒருவனும் அவன்கண் படுசம (புறம்.183)
என்ற புறநானூற்றுப்பாடல் கல்வி ஒன்றுதான் மனிதணன மனிதனுக்கு நிகராக
மதிக்கும் பண்ணப வளர்க்கும் எனத் சதளிவுபடுத்துகின்றது. இந்தப் பாடலின் மூலம்
எதிர்காலத்ணத

உருவாக்கும்

நிணலயில்

நன்ணமணய

எடுத்துக்கூறி

வளணமப்படுத்தலாம்.

கல்வி

பழக்கவழக்கத்தாலும்

மனிதணன

உள்ள

மாைவர்களுக்குக்

கல்வியின்

கல்வியினால்

நாட்ணடயும்

வீட்ணடயும்

காலத்தாலும்

சமாழியாலும்

பண்பாலும்

உலகிற்கு

அணடயாளம்

காட்டும்.

கல்விசய

நிணலயான அழியாத செல்வம் கல்வி இல்லாவிட்டால் சவறு என்ன செல்வம்
இருந்தாலும் அதணனக் காப்பாற்ற முடியாது. எனசவ, மாைவர்களின் உள்ளத்தில்
மனிதசநயத்ணத வளர்க்கும் சமாழியின் ெிறப்ணபயும் இலக்கியத்தின் ெிறப்ணபயும் பற்றி
எடுத்துக்கூற சவண்டும்.
தமிழ்

இலக்கியங்கணளக்

கற்பிக்கும்சபாது

பண்ணடய

இலக்கியங்கள்,

இணடக்கால இலக்கியங்கள், பக்தி இலக்கியங்கள், தற்கால இலக்கியங்கணளக்
கற்பிக்க சவண்டும். இவற்ணறப் சபான்று செய்யுள் கற்பிக்கும் சபாது ஓணெநயம்,
சொற்சுணவ, சபாருள்சுணவ, எழில்சுணவ இவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற பண்பாடு
அறசநறி சபான்றவற்ணறயும் எடுத்துணரக்க சவண்டும், இவற்சறாடு இலக்கியப்பற்று,
ஆய்வுச் ெிந்தணன, பணடப்பாற்றல் சபான்ற பண்புகள் சமசலாங்கும் வணகயில்
கற்பிக்க சவண்டும். ஏசனனில் இலக்கியங்கள் மக்களின் சமாழி, ெமுதாயம், அரெியல்,
பண்பாட்டுத்

தகவல்கணள

வழங்குவதில்

முக்கியத்துவம்

சபறுபணவ.

இத்தகு

இலக்கியங்கணள மாைவர்கசள சநரடியாகப் படித்து உைரும் அனுபவத்ணதயும்
அறிணவயும் இலக்கியக் கல்வி தரும் வணகயில் மாற்ற சவண்டும். அதற்சகற்ற
வணகயில்

மாைவர்கணள

அனுபவமிக்கவர்களாக,

பன்முகப்

பார்ணவ

சகாண்டவர்களாக, முழுணமயானவர்களாக மாற்றும் நடவடிக்ணககள் ஆகியவற்ணற
உயர்கல்விச் செயல்பாட்டில்

சகாண்டுவரப்பட

சவண்டும்.

அதனுள் நுண்ைிய

ஆய்வுப்பார்ணவணய மாைவர்கள் சபறும் வணகயில் அவற்ணற நணடமுணறப்படுத்த
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சவண்டும். அதற்சகற்ற வணகயில் நமது பாடத்திட்டங்கள் பாடநூல்கள் மாற்றப்பட
சவண்டும். இவற்ணற சநாக்கமாகக் சகாண்டு செயல்பட்டால்,
1. முன்சனார்களின் வாழ்க்ணகசநறிணயப் புாிந்து சகாள்ளுதல்
2. பண்பாடு, கலாச்ொரத்ணத அறிந்து சகாள்ளுதல்
3. தனிமனிதனின் பண்ணப அறிதல்
4. உலக அறிணவப் சபறுதல்
5. பணடப்பாற்றணலப் சபறுதல்
ஆகியன இயல்பாக மாறும்.
“உலகம்

சபாாின்றி

வாழவும்

உலகமக்களிணடசய

அன்பு

தணழக்கவும்

ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாது ஒழிந்து ஒப்புரவு நிணலக்கவும் வழிவகுக்கும் ஓர்
உயாிய சகாட்பாசட மனிதசநயம்” (சபான்சமாழிகள், ப.76)
என

இரா.ெக்குபாய்

கூறுகிறார்.

இதன்வழி

மனிதனிடத்தில்

அவெியம்

இருக்கசவண்டிய பண்புகளில் மிக முக்கியமான பண்பு மனிதசநயம். இக்குைத்ணத
இணறவன்

ெிலாிடத்தில்

அற்றவர்கள்

செய்யும்

இயற்ணகயாகசவ

அணமத்திருப்பதால்

சகாடுணமகளின்சபாது

மனிதசநயம்

மனிதசநயம்

உள்ளவர்கள்

பாதிக்கப்பட்டவர்க்கு உதவியாக இருந்து அவர்கள் இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு
ஆதாரமாக இருக்கிறார்கள். உலகத்தில் அணனவாிடமும் மனிதசநயம் இல்லாமல்
சபானால் மனித மனம் என்சறா அழிந்திருக்கும். நாகாிக வளர்ச்ெியில் பின்தங்கிய
காலத்தில் மலர்ந்த மனிதசநயப் பண்ணபவிட இக்காலச் சூழலில் மனிதன் மற்ற
உயிர்கணளயும் தன்ணனயும் சநெிக்கும் பண்ணபக் குணறத்துக் சகாண்சட வருகிறான்.
சதாய்வணடயும்

மனிதசநயப்

பைபலத்ணதயும்

சகாண்டு

வலுப்சபறச்செய்ய

பிரச்ெிணனகணளச்

ெந்தித்துக்

சகாண்டிருப்பது

இல்ணலசயன்றால்
சென்றிருக்கும்.

பண்ணப,

மனிதமனம்
காதல்

ெிக்கிக்சகாள்ளும்சபாதுதான்

என்சறா

என்கின்ற

ெட்டத்ணதயும்
முடியாது.
காதல்.

மீண்டும்
சொல்

தவறானதாகவும்

அதிகாரத்ணதயும்
தற்சபாது

காதல்

என்ற

விலங்கின்
குறுகிய

பல
ஒன்று

தன்ணமக்சக
வட்டத்திற்குள்

இழிவானதாகவும்

கருத்தில்

சகாள்ளப்படுகிறது.
மலாினும் சமல்லிது காமம் ெிலர்அதன்
செவ்வி தணலப்படு வார் (குறள்.1289)
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எனும் குறள் மனசம மனிதசநயத்திற்கு அடிப்பணட என்கிறது. இருப்பினும் அடுத்த
அறிணவத் சதடும்சபாது மனது தன்சுயத்ணத முழுணமயாக சமல்ல சமல்ல தனக்குத்
சதாியாமசல இழந்து சகாண்டிருக்கிறது. இதணன மாற்றுவதற்கு இலக்கியத்தில்
இருக்கும் மனிதசநயமிக்க கருத்துக்கணள எடுத்துக்கூற சவண்டும்.
யாதும் ஊசர யாவரும் சகளிர்
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா (புறம்.192)
எனக் கைியன் பூங்குன்றனாரும்,
வாடிய பயிணரக் கண்டசபாசதல்லாம் வாடிசனன் (திருவ.3471)
என இராமலிங்க வள்ளலாரும்,
வயிற்க்குச் சொறிட சவண்டும் - இங்கு
வாழும் மனிதருக்சகல்லாம் (பாரதியார் கவிணதகள்:249)
எனப் பாரதியாரும் உலக மக்களிணடசய ஒற்றுணம உைர்வு ஓங்கவும் மனிதசநயம்
வளரவும்

மனிதசநயத்சதாடு

இல்ணலசயன்றால்

உலகம்

வாழ

சவண்டும்

சபாாினால்

என

அழிந்துவிடும்.

வலியுறுத்துகின்றனர்.
ெங்க

இலக்கியங்களும்

மனிதசநயத்ணதப் படம்பிடித்துக் காண்பிக்கின்றன.. அவற்றுள் ெில கருத்தியல்கள்
வருமாறு:
முல்ணலக்சகாடிக்கு சதர் சகாடுத்த பாாி மன்னன் அடர்ந்த சொணல வழியாகத்
சதாில் சென்று சகாண்டிருந்தான். அப்சபாது அவனது சதர் செல்லும் வழிணய ஒரு
முல்ணலக்சகாடி வழிமறித்துப் படர்ந்திருந்தது. அதனால் தனது சதணர முல்ணலக்சகாடி
விரும்பியதாகக் கருதி அதற்கு தனது சபாியசதணர விட்டுச் சென்றான் மன்னன். தான்
சநடுவழிதூரம்

நடந்து

செல்லசவண்டும்

என்பணதயும்

சபாருட்படுத்தாமல்

ஒரு

முல்ணலக்சகாடியின் விருப்பத்ணத நிணறசவற்றினான் என்று நச்ெினார்க்கினியர் தன்
உணரயில் குறிப்பிட்டுள்ளார் (பத்துப்பாட்டு மூலமும் உணரயும், ப.161).
மயில் குளிாில் நடுங்குவணதக் கண்டு அதற்குப் சபார்ணவ தந்த மன்னன் சபகன்
பிற உயிர்களிடத்தும் மனிதன் எப்படி மனிதசநயத்சதாடு நடத்துசகாள்ள சவண்டும்
என்ற சகாள்ணகணய ஆற்றுப்பணட (ெிறுபாண்:85) சுட்டுகிறது.
தமிழர்களின்

சபார்சநறி

என்ணறக்குசம

எதிர்பாராமல்

தாக்குவணதசயா,

எதிாிணய ஏமாற்றித் திணெதிருப்பி விட்டுத் தாக்குவணதசயா அனுமதிக்கவில்ணல.
தமிழர்களுக்குப் சபார் அறம் வகுத்த முன்சனார்கள் அணத ஏழு பிாிவுகளாக வகுத்து
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பிாிவு

சவட்ெித்திணை

என்று

குறிக்கப்படுகிறது. எதிாியின் மீது சபார்த்சதாடுக்க ஆயத்தமாகிசறாம் என்பணத அந்த
எதிாிக்குத் சதாிவிக்கின்ற முணறயில் அவனுணடய ஆடுமாடுகணளக் கவர்ந்து செல்லும்
நிகழ்ச்ெி நணடசபறும். இந்த நிகழ்ச்ெிணய முதன்ணமப்படுத்தி வலியுறுத்துவதன் மூலம்
முன்னாிவிப்பு இல்லாமல் எதிாியின் மீது சபார்த்சதாடுக்கக் கூடாது என்பணத
வலியுறுத்துகிறது புறநானூறு.
இராமாயைம், மகாபாரதம் ஆகியவற்றில் மாணல சநரங்களில் சபார் செய்வது
தவிர்க்கப்பட்டது. சபண்கள், குழந்ணதகள் மீது சபார் புாிவது தவிர்க்ப்பட்டது.
நிராயுதபாைியாகப் சபார்க்களத்தில் நின்ற தனது எதிாியான இராவைணனக் கூட
இராமன் இன்று சபாய் நாணள வா என்று கூறுவதிலிருந்து சபாாிலும் மனிதசநயம்
மதிக்கப்பட்டணத அறியமுடிகிறது.
சபாருணளத்

சதடிச்

செல்வசத

தானும்

தன்னுடன்

இருப்பவர்களும்

உறவினர்களும் செர்ந்து மகிழ்ச்ெியாக வாழத் தான் என்று இலக்கைம் வகுத்துக்
சகாண்டவர்கள் பழந்தமிழர்கள். உணழத்துத் சதடிய சபாருள், பாிொகப் சபற்று வந்த
சபாருள் என்கிற சவறுபாடு இல்லாமல் கிணடத்த சபாருணள ஒவ்சவாருவரும் பகிர்ந்து
சகாடுக்கும் சநறி ெங்கத் தழிழர்களின் வாழ்க்ணகயில் இருந்தது. இது மனிதசநயமிக்க
சநறிகளில் முதன்ணமயான ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது. குமை வள்ளலிடம் சபரும்
சபாருணளப் பாிொகப் சபற்று வந்தார் புலவர் சபருஞ்ெித்திரனார். இந்தப் பாிணெப்
சபறுவதற்கு முன்பு அவருணடய வீட்ணட வறுணம வாட்டி எடுத்தது. அவாின்
வாழ்க்ணக ஒருசநர உைவிற்குக்கூட வழியில்லாத நிணலயில் இருந்தது. இந்நிணலயில்
அவர் சபற்றுவந்த சபாருணளப் பலருக்கும் பங்கிட்டுக் சகாடுத்துள்ளார். இதணன,
இன்சனார்க்கு என்னாது எண்சைாடும் சூழாது
வல்லாங்கு வாழ்வதும் என்னாது நீயும்,
எல்சலாருக்கும் சகாடுமதி - மணனகிழ சவாசய
பழம்தூங்கு முதிரத்துக் கிழவன்
திருந்துசவல் குமைன் நல்கிய வளசன

(புறம்.163)

எனும் பாடல் காட்டும். மனிதசநயம் பணடத்த மனிதனாக மணனவிணய உற்ொகமாக
அணழத்துக் சகாடு சகாடு, எல்சலாருக்கும் சகாடு, உற்றார் உறவினர்க்கும் சகாடு,
நம்முணடய வறுணமக்காலத்தில் நமக்குத் தந்து உதவியவருக்கும் சகாடு, யாருக்குக்
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சகாடுப்பது என்று சயாெிக்க சவண்டாம். எல்சலாருக்கும் சகாடுத்து மகிழ்ச்ெிசகாள்
என்கிறார். மனிதசநயமிக்க மனிதன் ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு இன்பம் குவிப்பவனாக
வாழ்வதற்கு அவனிடம் சபரும்சபாருள் இருந்தாக சவண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்ணல
என்பணத அழுத்தம் திருத்தமாக எடுத்துச் சொல்கிறது. இப்புலவாின் வாழ்க்ணக.
மனிதசநயம் என்பது எந்த நிணலயிலும் மற்ற உயிர்களின் துன்பத்ணதப் சபாக்கி
அவர்களின் முகத்தில் இன்பத்ணத ஏற்படுத்துவது என்ற கருத்ணத மாைவர்களுக்குக்
கற்பிப்பதன் மூலம் மாைவர்களிடம் மற்றவர்களுக்குக் சகாடுக்கும் பண்ணப வளர்க்க
முடியும்.
மனிதசநயம்
மனிதசநயம் என்றால் தனக்கு விரும்பும் நன்ணமகணளப் பிறருக்குத் தர
விரும்புவது, தான் விரும்பாதணதப் பிறருக்குத் தர விரும்பாமல் இருப்பதுமாகும்.
இப்பண்பு
அணடவணத

இல்லாவிட்டால்
அன்றாட

மனிதன்

வாழ்வில்

மிருகத்ணதவிட

அதிகமாகக்

சமாெமான

நிணலணய

கண்டுவருகிசறாம்.

இணறவன்

மனிதனுக்குப் பயன்படக்கூடிய உறுப்புக்கணள தந்து உடலாக மட்டும் அவணனப்
பணடக்கவில்ணல உலகம் இயங்க சவண்டும் என்பதற்காக உடலுடன் பல நல்ல
குைங்கணளயும் தன்ணமகணளயும் செர்த்சத மனிதணன உருவாக்கியுள்ளான். சமலும்
அன்ணபயும்

அருணளயும்

பணடத்துள்ளான்.

சகாடுத்து

சநெிக்கும்

மற்ற

உயிர்களின்

மனிதன்

மனப்பக்குவம்தான்

இன்னும்

மனிதணனத்

பண்ணபக்
மீதும்

தன்

சகாண்டவனாகப்
அன்பு

செலுத்தும்

நிணலயிலிருந்து

மாறாமல்

மனிதனாகசவ அணடயாளப்படுத்துகிறது. மனிதசநயம் என்பது பிறர் துன்பத்ணதக்
கண்டு அவருக்கு உதவுவது. பிறருக்காக வாழ்தல், நாடு, இனம், சமாழி, சவறுபாடு
கருதாது

அணனவருக்கும்

வாழ்க்ணகயாகும்.
சநயத்ணதச்

சபாதுவாக

மனிதசநயம்

சுட்டும்.

சநயம்

என்ற
என்ற

வாழும்
சொல்
சொல்

வாழ்சவ

மனிதசநயமிக்க

மனிதர்களிணடசய
தற்காலத்தில்

காைப்படும்

சநெம்

என்று

வழங்கப்படுகிறது. சநயம், சநெம் என்ற சொல்லுக்கு அன்பு என்று தமிழ்ப் சபரகராதி
சபாருள் தருகிறது (ப.687). இயற்ணகசயாடு வாழ்ந்து சநெித்த மனிதன் தன்ணனயும்
தன்ணனப் சபான்ற பிற உயிர்கணளயும் சநெித்ததால் சநயப்பண்பு வலுப்சபற்றிருக்க
சவண்டும். மனிதசநயம் சதாடர்புணடய பலம்வாய்ந்த குைங்களாக அன்பு, கருணை,
இரக்கம் மற்றும் ெமூக உைர்வு ஆகியவற்சறாடு ெகமனிதர்களிடம் அன்பு காட்டுவணத
மனிதசநயம் எனக் கூறலாம். இதில் இரக்கப்பண்பு என்பது மனிதசநயத்தில் முக்கிய
இடம் வகிக்கிறது. “விசவகானந்தர் 1893-ல் அசமாிக்காவின் ெிகாசகா நகாில்
நணடசபற்ற உலக மதங்களின் மாநாட்டில் அணனவணரயும் ெசகாதர ெசகாதாிகசள
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என்று உணரயாற்றி உலக மக்களிணடசய மனிதசநயத்ணத எடுத்துணரத்தார். இந்தக்
கருத்ணத

மாைவனுக்குக்

தன்ணமசயாடும்;

கற்றுக்சகாடுப்பதனால்

ெசகாதரத்

தன்ணமசயாடும்

ெகமாைவனிடம்

பழகும்

பண்ணபப்

மனிதத்

சபறுவான்.

அதுமட்டுமின்றி அவர் சென்ணனக்கு வந்த சபாது ஊக்கம் மிக்க அர்ப்பைிப்பு
உைர்சவாடு சவணல செய்யக்கூடிய நூறு இணளஞர்கணளக் சகாடுங்கள் உலணகசய
மாற்றிக் காட்டுகிசறன் என்று விடுத்த ெவால் தாரகமந்திரமாக உலசகங்கிலும்
ஒலித்தது. அவரும் இணளஞர்களாகிய மாைவர்கணளத் தான் சகட்டார். அவர்களிடம்
இந்த உலகத்ணத மாற்றக் கூடிய விணதணயத் தூவினால் மட்டுசம உலகத்ணத மாற்ற
முடியும்

என

நம்பினார்

இப்படி

மனிதசநயமிக்க

மனிதர்களின்

கருத்துக்கணள

மாைவர்களுக்கு கற்றுக் சகாடுப்பதனால் மட்டுசம இந்த உலகத்ணத மாற்றமுடியும்
என்பது இன்ணறய சூழ்நிணலயில் மாைவர்களிடம் முக்கியமாக எடுத்துக் கூற
சவண்டிய கருத்து.
தகவல் சதாழில்நுட்பத்தின் வழி மனிதசநயக் கல்வி
இன்ணறய

உலகில்

கல்வி

என்பது

ஒரு

மனிதனின்

அணடயாளமாக

மட்டுமல்லாது வாழ்வாதாரமாகவும் விளங்கி வருகிறது. மனிதன் தன்ணன ஒரு ெமூக
விலங்காகவும் நாகாிகம் மிக்கவனாகவும் மாற்றுவதற்கு கல்வி மிகவும் அவெியமாகும்.
ஒரு மனிதன் தன் தாயிடமிருந்து கற்றுக்சகாள்ள ஆரம்பித்து பல்சவறு கல்விக்
கூடங்களிலும்

நிறுவனங்களிலும்

தன்னுணடய

கல்வியறிவிணன

அதிகாித்துக்

சகாள்கிறான். நவீன உலகின் அணனத்து வெதி வாய்ப்புகளும் கல்வியினாலும் அதன்
பாிைாம வளர்ச்ெியினாலும் உருவாக்கப்பட்டணவ. இன்ணறய கல்வியின் அபாிதமான
வளர்ச்ெி

உலகின்

அணனத்துக்

கனவுகணளயும்

சமய்ப்படச்

செய்து

வருகிறது.

குருகுலவாெமாக இருந்த கல்வி இன்று இணையதளம் மூலம் இல்லங்களிலும்
உள்ளங்களிலும் தவிர்க்கமுடியாத அங்கமாகிவிட்டது.
மனிதவாழ்க்ணக என்பது தணலமுணறகள் ஒன்ணறசயான்று சதாடர்ந்துவரும்
சநடுங்கணத, சநடுங்கணதயின் சதாடக்கம் சபாகப்சபாக வளர்ந்து விாிந்து முழுணம
சபறுவதுசபால

மனித

தணலமுணறணயவிட

இனத்தின்

வளர்ச்ெி

ஒவ்சவாரு

சபற்றதாகவும்

தணலமுணறயும்

உயர்வு

முந்ணதய

சபற்றதாகவும்

விளக்க

சவண்டும். வளர்ச்ெிணயசய சநாக்கமாகக் சகாண்ட மனிதனின் வாழ்க்ணக வரலாற்றில்
முன்சனார்கள் சதடி ணவத்த சபாருள், புகழ் சபான்றணவகணள அழித்துவிடாமல்
சமன்ணமப்படுத்தி
சபாறுப்புணடய

மிகுதிப்படுத்துவசத
வாழ்க்ணகயில்

வளர்த்துக்சகாள்ள

சவண்டும்.

ெில

நல்ல

அவ்வாசற

ெிறந்த
மன

வாழ்க்ணக.
ஓட்டங்கணளயும்

ெங்ககாலத்தில்

வாழ்ந்த

இதுசபான்ற
மனிதர்கள்
அதியமான்
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என்னும் மன்னனுக்கு அாியவணக சநல்லிக்கனி கிணடத்தது. அந்த சநல்லிக்கனிணய
ொப்பிடுகிறவர்கள் சநடுங்காலம் வாழ்வார்கள் என்பணத அறிந்தும் தான் உண்ைாமல்
தன் அணவக்கலப் புலவலவரான ஔணவயார் சநடுங்காலம் வாழசவண்டும். அவரது
புலணம சநடுங்காலம் வாழ்வதற்கு அாிய சநல்லிக்கனிணயக் சகாடுத்தான் மன்னன்.
அத்தணகய

செயல்கள்

தான்

இன்ணறய

நிணலயில்

ஒருபடி

சமசல

உயர்ந்து

சதாழில்நுட்பம் வளர்ந்த நிணலயில் ஒருவாின் உயிர்சபாகும் நிணலயிலும் அவரது
உடல் உறுப்புக்கணளக் சகாடுத்து உயிர் சகாடுக்கும் மனித சநயத்ணத வளர்ந்துள்ளது.
உண்டி சகாடுத்சதார் உயிர்சகாடுத்சதாசர என்கிறது மைிசமகணல. ஆனால் இன்று
உடல் உறுப்புக்கணளத் தானம் சகாடுப்பவர்கசள உயிர்சகாடுப்பவர்களாவர். தானம்
சகாடுப்பவர்கள், சபறுபவர்கள் சதாடர்பு சகாள்வதற்கும் உறுப்புக்கணள சகாண்டு
செல்வதற்கும் சதாழில்நுட்பம் உதவுகின்றது. அதனால் உாிய சநரத்தில் பல உயிர்கள்
உயிர்ப்பு சபறுகின்றன.

இதுசபான்ற கருத்துக்கணள மாைவர்களுக்குக் கற்றுக்

சகாடுப்பதனால் சதாழில்நுட்பத்சதாடு மனித சநயத்ணதயும் வளர்க்கமுடியும்.
எனினும்

தகவல்

சதாழில்நுட்பத்தின்

மூலம்

கல்விொர்ந்த

தகவல்கணளத்

திரட்டவும், செமிக்கவும் முடியும். இணையவழியில் ஆெிாியர், மாைவர்கள் எல்லா
தகவல்கணளயும்

எப்சபாது

சவண்டுமானாலும்

தங்களுணடய

இடங்களிலிருந்து

சபறமுடியும். கைிைி, தகவல் சதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் பாடங்கணளயும் பாடங்கள்
ொர்ந்த

விெயங்கணளயும்

மாைவர்கசள

சுயமாக

கற்றுக்சகாள்ளும்

சபாருட்டு

சதாழில்நுட்பம் அணமதல் சவண்டும். இன்று கல்வியாளர்கள் மத்தியிலும், ெில கல்வி
நிறுவனங்கணள நடத்துபவர்கள் மத்தியிலும் ஒருவாதப் சபாருளாக மாறியிருக்கின்றது
மத்திய

அரெின்

புதிய

கல்விக்சகாள்ணக.

இக்சகாள்ணக

மாைவர்கணள

உலகத்தரத்திற்கு ஏற்பவும் வாழும் முணறக்கு ஏற்பவும் நமது மாைவர்கணளத் தயார்
செய்து,

அவர்கணள

வடிவணமக்கப்பட

எல்சலாருடனும்

சவண்டும்.

கல்விநிணலயிலிருந்து

ெமமாக

அப்படி

ஆராய்ச்ெிக்

கல்வி

வாழ்வதற்கு

செய்வதினால்
வணர

அடிப்பணடயாக

மட்டுசம

ெமமான

அடிப்பணட

கல்விமுணறணயயும்

மனியசநயமிக்க மாைவர்கணளயும் உருவாக்க முடியும்.
முடிவுணர
கல்வி

எப்படி

ஒரு

மனிதனுக்கு

முதுசகலும்பாகவும்

மூலதனமாகவும்

அணமகிறசதா அணதப் சபான்சற தகவல் சதாழில்நுட்பமும் கல்வியில் தவிர்க்க
முடியாத ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது. நவீன உலகின் அணனத்துச் செயல்களும்
நவீனமயமாக்கப்பட்டு

வருவணதப்

சபான்சற

கல்வித்துணறயிலும்
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சதாழில்நுட்பம் இரண்டறக் கலந்துள்ளது. இன்ணறய கல்விமுணற மரபுவழிக் கற்றல்
கற்பித்தல் முணறயிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டுத் தகவல் சதாழில்நுட்ப உதவியுடன்
பல்லூடகக் கல்வியாக வளர்ந்துள்ளணதக் கல்வியின் புரட்ெி என்சற கூறலாம். சமலும்
எதிர்காலத்தில்

தகவல்

சதாழில்நுட்பத்தின்

உதவியுடன்

வகுப்பணறயின்றி,

ஆெிாியாின்றி, எவ்விதக் கட்டுப்பாடுமின்றி மாைவர்கள் கல்விணயக் கற்கும் நிணல
ஏற்படலாம். இத்தணகய மாற்றம் மாைவர்களின் சதடலுக்கும் அறிவு விொலத்திற்கும்
சவணல வாய்ப்பிற்கும் சவண்டுமானால் பயன் தரலாம். ஆனால் ஒழுக்கம் ொர்ந்த ெமூக
அக்கணறயுள்ள மனிதசநயமிக்க ஒரு மாைவணன ஆெிாியர் துணையுடன் கூடிய மரபு
வழியில் இலக்கியத்ணதக் கற்பதனால் மட்டுசம சபற முடியும்.
துணை நூற்பட்டியல்
1. இராமலிங்க அடிகள், 1987, திருவருட்பா - ஆறாம் திருமுணற, இராமலிங்கர்
பைிமன்றம், சென்ணன.
2. இராமலிங்கம் பிள்ணள (உ.ஆ.), 2000, திருக்குறள், வர்த்தமானன் பதிப்பகம்,
சென்ணன.
3. ொலினி இளந்திணரயன், 1995, ெங்கத்தமிழாின் மனிதசநய மைிசநறிகள்,
உலகத் தமிழாராய்ச்ெி நிறுவனம், சென்ணன.
4. சுப்பிரமைியக் கவிராயர் செ.நா., 1923, தமிழ்ச்சொல் அகராதி, மதுணரத்
தமிழ்ச்ெங்கம், மதுணர.
5. சொக்கலிங்கம். சு.ந., 2009, தாயுமானவர் பாடல் சதாகுப்பு, பழனியப்பா
பிரதர்ஸ், சென்ணன.
6. திருமணல மா.சு., 1998, தமிழ் கற்பித்தல், மைிவாெகர் பதிப்பகம், சென்ணன.
7. நவீன்குமார் (சதாகுப்பு), 1994, உலக அறிஞர்களின் சபான்சமாழிகள் 500,
நர்மதா பதிப்பகம், சென்ணன.
8. பாிமைம்

அ.மா.,

&

பாலசுப்பிரமைியன்

கு.சவ.(பதி.),

2004,

ெிறுபாைாற்றுப்பணட, நியூ செஞ்சுாி புக்ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்ணன.
9. சமய்யப்பன் ெ.(பதி.), 2001, பாரதியார் கவிணதகள், சதன்றல் நிணலயம்,
ெிதம்பரம்.
10. ஜீன் லாரன்ஸ் செ., & பகவதி கு., (பதி.), 1998, சதால்காப்பிய இலக்கியக்
சகாட்பாடுகள், உலகத் தழிழாராய்ச்ெி நிறுவனம், சென்ணன.
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மதிப்பிைப்சேற்றது

மகாோரதத்தின் கினைக்கனதகளிலிருந்து 16ஆம்
நூற்றாண்டில் உருக்சகாண்ை காப்பியங்கள்
இை.இராஜதுனர
முனைவர்ேட்ட ஆய்வாளர், சுவடியியல் துனை
பகரளப் ேல்கனைக்கழகம், திருவைந்தபுரம்
+91 8281471857, 09656903757, rajadurai0709@gmail.com
இதிகாெங்களிலிருந்து ஏசதனும் ஒரு பகுதிணய எடுத்துக்சகாண்டு விாிவாக்கிக்
காப்பிய வடிவில்
அறிஞர்கள்

தரும்

இலக்கியத்ணதக் ‘கண்ட காவியம்’ என்று வடசமாழி

குறிப்பிடுவர்.

அந்தவணகயில்

மகாபாரதத்தில்

இடம்சபற்ற

கிணளக்கணதகளான ணநடதம், அாிச்ெந்திரன் ொிதம், புரூரவன் ொிதம் ஆகியவற்ணற
விளக்குவசத இக்கட்டுணரயின் சநாக்கமாகும்.
ணநடதம்
16ஆம் நூற்றாண்டில் அதிவீரராம பாண்டியர், நிடத நாட்டு மன்னனான
நளனின் ொிதத்ணத ணநடதம் என்னும் காப்பியமாக இயற்றினார். வடசமாழியில்
ஹர்ஷர் இயற்றிய ‘ணநஷதம்’ எனும் நூசல தமிழில் ‘ணநடதம்’ ஆயிற்று. ‘ணநஷதம்
புலவருக்கு ஔஷதம்’ என்பது பழசமாழி. இந்நூலில்

28 படலங்களும், 1173

பாடல்களும் உள்ளன. மகாபாரத வனபர்வத்தில் சகௌரவர்களுடன் சூதாடித் சதாற்ற
பாண்டவர்கள் தங்கள் நாட்ணடவிட்டுக் காட்டிசல வாழ்கின்றனர். அங்கு சென்ற
பிருகதச்வர் என்னும் முனிவர் கவணலயுடன் இருந்த தருமணரக்கண்டு உன்ணனப்
சபால் கலியின் சூழ்ச்ெியால் நாடு, நகரங்கணள இழந்து மீண்டும் சூதாடி நாட்ணடப்
சபற்ற நளனின் கணதணயக் சகள் என்று கணதணயக் கூறுகிறார்.
கணதச்சுருக்கம்
நளன் அன்னத்ணதத் தூது விட்டு, தமயந்திணயச் சுயம்வரம் மூலம் திருமைம்
செய்கிறான். பின்பு கலியின் சூழ்ச்ெியால் புட்கரனுடன் சூதாடி, நாட்ணட இழந்து
மணனவியுடன் காட்ணட அணடகிறான். அப்சபாது அங்கு வந்த அன்னத்ணதப் பிடிக்க
முற்பட்ட நளனின் ஆணடணய, அன்னம் சகாண்டு செல்ல இருவரும் அன்று இரவில்
ஒற்ணற ஆணடயுடன் துயிலுகின்றனர். கலியின் சூழ்ச்ெியால் நளன் தன் ஆணடணய
வகிர்ந்து அவணளப் பிாிந்து செல்கிறான். அங்கு தான் கண்ட பாம்ணபத் தீயினின்றும்
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காப்பாற்ற, அப்பாம்பு அவணனத் தீண்டுகிறது. நளன் சவறு வடிவம் சபற்று அசயாத்தி
மன்னனான ாிதுபர்னனிடம் ஏவலனாய்ப் பைிபுாிகிறான். தமயந்திசயா அந்தைன்
ஒருவன் உதவியால் வீமனின் அரண்மணனணயச் செர்கிறாள். நளன், தமயந்திக்கு
இரண்டாம் சுயம்வரம் என அறிந்து, ாிதுபர்னனுக்குத் சதசராட்டியாக வருகிறான்.
அங்கு

நளன்

தன்

குழந்ணதகணளக்

குழவியணதக்

கண்ட

தமயந்தி

அவணன

நளமகாராென் என அறிகிறாள். நளன் கலிசதாடர் காலம் நீங்கித் தன் பணழய உருவம்
சபற்றுத் தமயந்திணய அணடந்து, மீண்டும் சூதாடி நாட்ணடப் சபறுவசத கணத.
அாிச்ெந்திரன் ொிதம்
இந்நூலின் ஆெிாியர் நல்லூர் வீரகவிராெர். இதில் 1215 பாடல்களும்,10
காண்டங்களும் இடம்சபறுகின்றன. இந்நூலின் மூலநூல் அாிச்ெந்திர சவண்பா
ஆகும். மகாபாரத வனபர்வத்தில் சகௌரவர்களுடன் சூதாடித் சதாற்ற பாண்டவர்கள்
தங்கள் நாட்ணடவிட்டுக் காட்டிசல வாழ்கின்றனர். அங்குச் சென்ற பிருகதச்வர்
என்னும் முனிவர் கவணலயுடன் இருந்த தருமணரக்கண்டு உன்ணனப் சபால் நாடு,
நகரங்கணள இழந்து மணனவி, மக்கணளயும் விற்றுப் பன்னிரண்டு வருடம் மயானம்
காத்த அாிச்ெந்திரன் கணதணயக் கூறுகிசறன் சகள் என்பதாக இக்கணத சதாடர்கிறது.
கணதச்சுருக்கம்
அாிச்ெந்திரன்

ெந்திரமதியின்

சுயம்வரத்திற்குச்

சென்று

அவளது

மங்கல

நாணைக்கண்டு திருமைம் செய்கிறான். இவன் ”மனுசநறி தவறாத ெிறந்த மன்னன்”
எனும் வெிட்டர் கூற்ணற விசுவாமித்திரர் மறுத்து, அவணன நான் ெத்தியம் தவறச்
செய்கிசறன் எனச் சூளுணரத்து விலங்குகணளயும், புட்கணளயும் அனுப்பி அாிச்ெந்திரன்
நாட்ணட அழிக்கச் செய்கின்றான். நாட்ணட அழித்த விலங்குகணள அாிச்ெந்திரன்
வணதக்கிறான். விசுவாமித்திரர் சபண்கணள அனுப்பி சவண்சகாற்றக்குணடணயக்
சகட்கிறான். தர மறுத்த அாிச்ெந்திரனிடம் விலங்குகணள வணதத்ததற்கும், சபண்கணள
சவருட்டியதற்கும்

பாிகாரமாக

வற்புறுத்துகிறான்.

அதற்கு

அப்சபண்கணள

மறுத்த

மைக்க

அாிச்ெந்திரனிடம்

சவண்டும்
உள்ள

என

அணனத்துச்

செல்வத்ணதயும் சபற்று, தனது கிழிந்த துைிணயக் சகாடுத்துவிட்டு அாிச்ெந்திரனின்
உயர்ந்த உணடணயப் பிடுங்கிக் சகாள்கின்றான்.
அாிச்ெந்திரன் அங்கிருந்து காெி நாடணடந்து, தன் மணனவி, மக்கணளயும்
பிராமைனிடம் விற்று, தன்ணன வீரவாகு எனும் பிைம் சுடும் புணலயனுக்கு
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அடிணமயாக்குகிறான். ெந்திரமதியின் மகன் பாம்பு கடித்திறக்க அவணன மயானத்தில்
சுட வந்தாள். அப்சபாது அாிச்ெந்திரன் அவள் அைிந்திருந்த மங்கல நாைால்

தன்

மணனவி என அறிந்து அவளிடம் கூறிவிட்டு வீரவாகுணவக் காைச் செல்கிறான்.
அவ்சவணளயில் வழியில் நணக அபகாிக்கப்பட்டுப் பிைமாகக் கிடந்த காெி அரெனின்
மகணனச் ெந்திரமதி சகான்றதாகக் கூறிக் சகாணலக்களத்திற்கு அனுப்புகிறார்கள்.
வீரவாகு

ெந்திரமதிணயக்

அாிச்ெந்திரனின்

ஓங்கிய

சகாணல
வாள்,

செய்யும்படி

அாிச்ெந்திரணன

மலர்மாணலயாக

விழ,

ஏவுகிறான்.

அணனவரும்

கூடி

அாிச்ெந்திரனுக்குச் ெிறப்புச் செய்கிறார்கள். அரணெயும் திருப்பிக் சகாடுக்கிறார்கள்.
இறந்த இரண்டு குழந்ணதகளும் உயிர் சபறுகிறார்கள். இதுசவ இந்நூலின் கணத.
புரூரவ ொிணத
இந்நூலின் ஆெிாியர் ஐயம் சபருமாள் ெிவந்த கவிராெர். இதில் 26 படலங்களும்,
845

செய்யுட்களும்

இடம்சபறுகின்றன.

மகாபாரத

ஆதிபருவத்தில்

இக்கணத

இடம்சபறுகிறது.
கணதச்சுருக்கம்
புரூரவன்

கங்ணக

நாட்டரென்

மகள்

புண்டாீகவல்லிணயச்

சுயம்வரத்தில்

மைக்கிறான். நாரத முனிவர் புரூரவனுக்குச் ெனி சதாடரும் நாள் சநருங்கிற்று எனக்
கூற, அதற்குப் புரூரவன் ”முதுணமயில் வாராது இளணமயில் வந்து என்ணனப் பற்றுக”
என சவண்டினான். வித்துமாணல என்பவனிடம் தன் நாட்ணட இழந்து, மணனவி
மக்களுடன்

ெந்திரகிாி

எனும்

நாடணடகிறான்.

அங்கு

விச்சுவகுப்தன்

எனும்

வைிகனிடம் அரெி சநல் குத்தும் சதாழில் செய்தும், மன்னன் விறகு சுமந்தும்
பிணழக்கிறார்கள்.

விச்சுவகுப்தன்

அரெி

மீது

ஆணெ

சகாண்டு

சவற்றூர்க்கு

அனுப்புகிறான். அவணளத் சதடிச் சென்ற புரூரவனும் மக்களும் சவள்ளத்தால்
அடித்துச் செல்ல, மக்கள் இருவணரயும் கும்பன் எனும் ஆயசனாருவன் சகாண்டு
சென்று

வளர்க்கிறான்.

கணரசெர்ந்த

புரூரவன்

திாிகர்த்தன்

எனும்

அரெனின்

நாடணடகிறான். அவ்வரெனின் மகளாகிய காந்திமதிணயச் சூழ்நிணலயால் மைந்து,
தன் நகரணடந்து நாட்ணடப் சபறுகிறான். கும்பனால் வளர்க்கப்பட்ட இரண்டு
மக்களும் சபார் முணறகளில் வல்லவராகிப் புரூரவனிடம் பைியில் அமர்கின்றனர்.
விச்சுவகுப்தன்

புண்டாீகவல்லிணய

மரக்கலத்தில்

ெிணறயிருத்த,

புயலினால்

அம்மரக்கலம் புரூரவனின் ஒற்றர்களிடம் ெிக்குகிறது. அம்மரக்கலத்திற்குக் காவல்
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சென்ற இருவர்களும் உள்ளிலிருப்பது தன் தாய் என அறிந்து புரூரவனிடம் தன்
முழுக்கணதணயயும் கூற, அரெசனா சதவி தன்னுணடய மணனவி என அறிந்து
மக்கசளாடு அரண்மணன புகுகின்றான். இதுசவ இந்நூலின் கணத.
காப்பியக்கணதத் திருப்பம்
* வீரத்திலும், சகாணடத்தன்ணமயிலும் ெிறந்த மன்னனான நளன் எண்ைல்
அளணவ முணற அறியாதவன். அம்முணறணய ாிதுபர்னனிடம் அறிந்து மீண்டும் சூதாடி
நாட்ணடப் சபறுகிறான். அதுசபால நாட்ணட இழந்த பாண்டவர்கள் கண்ைனின்
உதவியால் நாட்ணட அணடகின்றனர்.
* மனுநீதி தவறாத ெிறந்த மன்னனான அாிச்ெந்திரன், உண்ணமயின் வடிவாகத்
திகழ்ந்தான்.

அதுசபாலசவ

கண்ைபிரான்

துாிசயாதனனிடம்

கூறியது

ஆயுதமின்றி உபசதெத்தின் மூலம் அர்ச்சுனணனப் சபார் செய்யத் தூண்டி

சபால
இழந்த

நாட்ணட மீட்கச் செய்கிறான்.
* அறத்ணதசய சபாிதும் சபாற்றி, சபாருணளயும் இன்பத்ணதயும் சபாற்றாது
ஒழுகுபவன் புரூரவன். தன்ணன ெனி சதாடர்கிறது என்பணத அறிந்த புரூரவன்,
”முதுணமயில் வாராது இளணமயிசலசய வந்து எணனப் பற்றுக” எனக்கூறி தன்
வாழ்வில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளால் சவதணனயுறாது இறுதியில் நாட்ணட அணடகிறான்.
இந்நூலும்

பாண்டவர்கள்

அணடந்த

துன்பத்துக்கும்,

சவற்றிக்கும்

எடுத்துக்காட்டாகிறது. இம்மூன்று காப்பியங்களும் மகாபாரதக் கணத செம்ணமயாக
நகர்வதற்கு உதவிபுாிகின்றன.
மூன்று காப்பியங்களிலும் ஒத்துக் காைப்படும் ெில பண்புகள்
 ணநடதமும், அாிச்ெந்திரன் ொிதமும் மகாபாரத வனபர்வத்திலும், புரூரவன்
ொிணத ஆதிபர்வத்திலும் இடம்சபறும் கிணளக்கணதகளாகும்.
 இணவ மூன்றும் 16ஆம் நூற்றாண்டில் உருவான காப்பியங்கள்.
 மூன்று நூலும் விருத்தப்பா அணமப்பில் பாடப்பட்டணவ.
 மூன்று நூல்களுசம நளன், அாிச்ெந்திரன், புரூரவன் ஆகிய அரெர்கணளக்
கதாநாயகர்களாகக் சகாண்டணவ.
 ணநடதமும், புரூரவ ொிணதயும் படல அணமப்புடனும், அாிச்ெந்திர ொிதம்
காண்ட அணமப்புடனும் காைப்படுகின்றன.
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 நளனுக்குக் கலி மூலம் துன்பமாகவும், அாிச்ெந்திரனுக்குத் தாசன சதடிய
துன்பமாகவும், புரூரவனுக்குச் ெனியாகவும் என மூவர் வாழ்விலும் துன்பம்
ஏற்படுகிறது.
 மூன்று அரெர்களும் நாட்ணட இழந்து, காட்ணட அணடகின்றனர்.
 நளன் ாிதுபர்னனிடம் சதர்ப்பாகனாகவும், அாிச்ெந்திரன் வீரவாகுவிடம் பிைம்
சுடும் அடிணமயாகவும், புரூரவன் விச்சுவகுப்தன் எனும் வைிகனிடம் விறகு
சவட்டிப் பிணழப்பவனாகவும் அடிணம சவணல செய்கின்றனர்.
 மூன்று அரெர்களும் மணனவிணயப் பிாிகின்றனர். நளன் தமயந்திணயயும்,
அாிச்ெந்திரன்

ெந்திரமதிணயயும்,

புரூரவன்

புண்டாீகவல்லிணயயும்

பிாிகின்றனர்.
 மூவரெர்களும்

தங்கள்

பிள்ணளகணளப்

பிாிந்து

வாழ்கின்றனர்.

நளனின்

பிள்ணளகள் தன் பாட்டனான வீமன் வீட்டில் வளர்கின்றனர். அாிச்ெந்திரன்
மகன் சலாகதாென் பாம்பு கடித்து இறக்கிறான். புரூரவனின் மகன்கணள ஆற்று
சவள்ளம் அடித்துச் செல்ல, கும்பன் எனும் ஆயன் வளர்க்கிறான்.
 நளன் தமயந்திணயயும், அாிச்ெந்திரன் ெந்திரமதிணயயும் மைக்க, புரூரவசனா
முதலில் கங்ணக நாட்டரென் மகளான புண்டாீகவல்லிணயயும், திாிகர்த்தன்
எனும் அரெனுணடய மகளாகிய காந்திமதிணயயும் மைக்கிறான். இவற்றுள்
புரூரவ ொிணத சவறுபடுகிறது.
பணடப்பாளர்கள்

தங்கள்

காப்பியங்களில்

இடம்சபறும்

நிகழ்வுகளுக்கு

ஒரு

சதாடர்ச்ெிணயத் தருவதற்கும், பணடப்பு சநாக்கத்ணத சவளிப்படுத்துவதற்கும் ஓர்
உத்தியாகசவ கிணளக்கணதகணளப் பணடக்கின்றனர். அணவ ணமயக்கணதக்கு உறவு
உணடயதாகசவ அணமயும். அந்த வணகயில் இம்மூன்று காப்பியங்களும் மகாபாரதக்
கணதநகர்விற்கு அடித்தளமாக அணமகின்றன.
துணை நூற்கள்
1. 16- ஆம் நூற்றாண்டு தமிழ் இலக்கிய வரலாறு – மு.அருைாெலம்
2. ணநடதம் – ஏ.எஸ்.வழித்துணை ராமன்
3. மகாபாரதம் - கிருபானந்தவாாி
4. வணகணம சநாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு- இ.பாக்யசமாி
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மதிப்பிைப்சேற்றது

இனையவழிக் குறுஞ்சேயலி (Apps) உருவாக்கம்
முனைவர் த.ெத்தியராஜ் (பநயக்பகா)
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துனை
இந்துஸ்தான் கனை அறிவியல் கல்லூரி (தன்ைாட்சி),பகாயமுத்தூர் -28
இணையப் பயன்பாடு மிகுந்துவரும் இக்காலத்தில் அதனுடன் இணைந்து
பயைிக்கசவண்டிய நிணல உருவாகியுள்ளது. இப்பயைம் பல்சவறு நிணலகளில்
அணமந்துள்ளது. அவற்ணறச் ெமூக வணலதளம் (Social Network), சபாதுத்தளம் (Public
Site), மின்நூலகம் (e-Library), மின்பதிப்பகம் (e-Publication), மின்னிதழ் (e-Journal),
பிசள குறுஞ்செயலிக் கிடங்கு
இவற்றுள்

குறுஞ்செயலிக்

(Play Store) எனப் பல வணககளில் காட்டலாம்.

கணடணயப்

பற்றிக்

குறிப்பிட

சவண்டும்.

இதில்

குறுஞ்செயலிகள் (Apps) நிரம்ப உள்ளன. குழந்ணதகள் முதல் முதியவர் வணர
வாெிக்கத்

தகுந்தணவயும்

ெிந்தணனகணளச்

கற்கக்

கூடியணவயும்

செல்சபெிகளில்

பிறசமாழிகளுக்கான

நிறுவிப்

நூல்கள்

உள்ளன.

பயன்படுத்திக்

குறுஞ்செயலிகளாகக்

அவற்றின்

மூலம்

சகாள்ளலாம்.

இதில்

கிணடக்கப்சபறுகின்றன.

தமிழுக்கு அணவ மிகக் குணறந்தளவிசலசய உள்ளன. ஆயினும், நூல்கள் அணனத்தும்
குறுஞ்செயலிகளாக உருவாக்கப்பட சவண்டும். அதற்கு, ஜாவா (Java) எழுதும் திறன்
அவெியம். இதணனப் பூர்த்தி செய்வதற்குச் ெில நிறுவனங்கள் சபாது வடிவணமப்ணப
(Template)

உருவாக்கி

இணையத்தில்

குறுஞ்செயலி

உருவாக்கும்

வெதிணய

ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளன. அதற்கான காசைாளிகளும் (Video) யுடியூப் (Youtube)
வணலப்பக்கத்தில் உள்ளன. அதணனப் பார்த்தும் உருவாக்க முயற்ெிக்கலாம். இங்குக்
குறுஞ்செயலியூற்று

(AppsGeyser)

எனும்

நிறுவனத்தின்

மூலம்

குறுஞ்செயலி

உருவாக்கும் முணற பற்றிக் கூறப்சபறுகின்றது.
குறுஞ்செயலியூற்றுவழிக் (AppsGeyser) குறுஞ்செயலி உருவாக்கம்
குறுஞ்செயலியூற்று (AppsGeyser) எனும் நிறுவனம் பல்சவறு
குறுஞ்செயலிகணள

உருவாக்க

வழிவணக

செய்து

தந்துள்ளது.

வணகயில்

இதன்

மூலம்

குறுஞ்செயலிகணள உருவாக்குவதற்குப் பதிவுசெய்து சகாள்வது நல்லது. அதணனப்
பதிவு செய்வதற்கு உள்ளீட்டுப்

(Login) சபாத்தாணன அழுத்த, பின்வரும் படம்

சதாியும்.
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படம்: 1
இப்பதிவு நிகழ்ந்த பின்பு தங்களுக்கான ஒரு கைக்கு உருவாக்கப் சபறும். அதன்
மூலம் புதிய குறுஞ்செயலிகணள உருவாக்கிக் சகாள்ளலாம்.

படம்: 2
அதில் உள்ள Create New (புதிது) எனும் சபாத்தான் அணமந்திருக்கும். அதணன
அழுத்தியவுடன் பின்வரும் படம் சதான்றும்.

படம்: 3
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உருவாக்கத்திற்கான

வார்ப்புருக்கள்

(Template) சதான்றுவணதக் காைலாம். இதில் இணையதளம் (website), தூதுவன்
(messenger),

உலாவி

(browser),

வணலப்பூ(blog),

புதிது

(new),

முகநூல்

பக்கம்(facebook page), ஒளிப்படத் திருத்தி (photo editor), எண்சபாறி (slot machine),
புதிர்ப்சபாறி (matching puzzle) சபான்றணவயும் உள்ளன. இணவ பகுப்பியல்
(category)

அடிப்பணடயிலும்

வணகப்படுத்தப்

சபற்றுள்ளன.

அணனத்ணதயும்

பார்ணவயிடுவதற்கான வழியும் உள்ளது. நூணலக் குறுஞ்செயலியாக உருவாக்க
ஊடகம் (media) எனும் பகுப்ணப அழுத்த சவண்டும். அதில் உள்ள வார்ப்புருக்கணளக்
குறிக்கும் படம் வருமாறு:

படம்: 4
இப்படத்தில்

உள்ள

ஆவைம்

(Document)

எனும்

அணமப்பு

நூல்

உருவாக்கத்திற்கானதாகும். அதணனத் சதாட, பின்வரும் பகுதி உருவாகும்.

படம்: 5
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இப்படத்தில் உள்ள வழிமுணறயின்படி PDF, .Doc, .docx, .ppt, .pptx சபான்ற
அணமப்புணடய சகாப்புகணள உள்ளீடாகத் தருதல் சவண்டும். அதணனத் தருவதற்கான
வழிமுணறப்படம் வருமாறு:

படம்: 6

படம்: 7
இவ்வழிமுணறப் படத்தின்படி உள்ளீடு செய்யப்சபற்ற சகாப்பு ஏற்கப்பட்டால், அடுத்த
வழிமுணறக்குச் செல்லும் சபாத்தாணன அழுத்த, பின்வரும் அணமப்புத் சதான்றும்.
அதில் குறுஞ்செயலியின் சபயர் தரப்படல் சவண்டும். அப்சபயர் Capital Letterஇல்
இருத்தல்

சவண்டும்.

குறிப்பாக,

ஆங்கிலத்தில்

அணமதல்

சவண்டும்

என்பது

குறிப்பிடத்தக்கது. அதணனக் குறிக்கும் படம் வருமாறு:
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படம்: 8
இச்செயல்பாடு நிணறவு சபற்றவுடன், இச்செயலிக்கான குறிப்பு நிரப்பப்படுதல்
சவண்டும். அக்குறிப்பு நூலின் ெிறப்ணப எடுத்தியம்பும் முகமாக அணமதல் நன்று.
அதணனக் குறிப்பிடும் படம் வருமாறு:

படம்: 9
இப்பதிவு முடிந்தவுடன், செயலிக்கான படத்ணதப் பதிசவற்றுதல் சவண்டும். அப்படம்
512 x 512 அளவுணடயதாக இருத்தல் ெிறப்புணடயது. இவ்வளவுணடய படத்திற்குள்
நூல்சபயர், நூலாெிாியர் சபயர் ஆகியவற்ணற அணமத்துக் சகாள்ளுதல் சவண்டும்.
அதணனப் பதிசவற்றக் கூடிய வழிமுணறணயக் காட்டும் படம் வருமாறு:
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படம்: 10
இப்பதிசவற்றம் முடிந்தவுடன் படம் பதிசவற்றப் பட்டதற்கான அணமப்புத் சதான்றும்.
அப்படம் வருமாறு:

படம்: 11
இச்செயல்பாடு முடித்தவுடன் உருவாக்குதல் (Create) எனும் சபாத்தாணன அழுத்துதல்
சவண்டும்.

படம்: 12
இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் ISSN : 2455-0531 பிப்ரவாி 2017 மலர்:2 இதழ்:8

86

inam:International Research E_Journal of Tamil Studies
February 2017, Issue:8

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இப்சபாழுது சவளியிடுவதற்குத் தகுதியுணடய குறுஞ்செயலியாக அணமந்துள்ளது.
அதணன

சவளியிடுவதற்கு

சவளியீடு

(Publish)

எனும்

சபாத்தாணன

அழுத்த,

பின்வரும் படம் சதான்றும்.

படம்: 13
இக்குறுஞ்செயலிணயப் பதிவிறக்கம் (Download) செய்வதற்கு சவளியீடு (Publish)
எனும் சபாத்தானின்கீழ் உள்ள சொதணனக் குறுஞ்செயலி (or test your app) எனும்
குறிப்ணப அழுத்த, பதிவிறக்கும் குறியீடு (Download) காண்பிக்கப்சபறும். அதணனத்
சதாடின் பதிவிறக்கம் ஆகும். அதணனக் காட்டும் படம் வருமாறு:

படம்: 14

படம்: 15
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இப்சபாழுது பதிவிறக்கம் செய்யப்சபற்ற குறுஞ்செயலி செயல்படுகிறதா என்பணதச்
செல்சபெியில் நிறுவிச் சொதித்துப் பார்த்துக்சகாள்ள சவண்டும். பதிவிறக்கம் ஆன
செயலி

இணையப்

பயன்பாட்டின்சபாதுதான்

செயல்படும்

என்பது

கவனித்திற்குாியது. அதணனச் ொிசெய்துசகாள்ளப் பின்வரும் படங்கள் காட்டும்
வழிமுணறகணளப் பின்பற்றுக.

படம்: 16
உருவாக்கப்பட்ட குறுஞ்செயலிணய google play, amazon சபான்ற விற்பணனத்
தளத்தில் பதிசவற்றப் பின்வரும் வழிமுணறப் படத்தின் மூலம் அறிந்து சகாள்க.

படம்: 17
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படம்: 18
முடிப்பாக,
உருவாக்கத்ணத

இங்குக்

கூறப்பட்ட

சமற்சகாள்ள

நாட்டுணடணமயாக்கப்சபற்ற

நூல்கள்

வழிமுணறகளின்படிக்

இயலும்.

குறுஞ்செயலி

இதணனப்

அணனத்ணதயும்

பின்பற்றி

குறுஞ்செயலிகளாக

உருவாக்கிப் பயன்பாட்டுக்குக் சகாண்டு வரலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
துணைநின்றணவ
1. சுந்தரம் இல., 2015, கைினித்தமிழ், விகடன் பிரசுரம், சென்ணன.
2. www.appsgeyser.com
3. www.youtube.com
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மதிப்பிைப்சேற்றது

ஆலயங்களில் ஐந்தின் ேங்கு
மா.சிதம்ேபரஸ்வரர்
சகௌரவ உதவிப்பேராசிரியர், கட்டடக்கனைத் துனை
தமிழ்ப் ேல்கனைக்கழகம், தஞ்ொவூர்.
ஆலயங்களில் ஐந்தின் பங்கு என்ற தணலப்பில் ஐந்து என்பது ஐந்தறிவு
சகாண்ட மிருகங்கள் ஆகும். ஆதிகாலத்தில் மிருகங்கணள சவட்ணடயாடி வாழ்ந்து
சகாண்டிருந்த

மனிதன்

காலப்சபாக்கில்

மிருகங்கணள

நண்பனாக்கி,

பிறகு

சதய்வமாக்கி வைங்கத் சதாடங்கினான். நாகாிகத்தின் வளர்ச்ெியால் சகாயில்கள்
உருவாகத் சதாடங்கின. சகாயில்கள் மூலம் இயல் இணெ நாடகம் மட்டுமல்லாமல்
கட்டடக்கணல, ெிற்பக்கணல, ஓவியக்கணல மாசபரும் வளர்ச்ெி சபற்றது. ெங்ககாலம்
பல்லவர்காலம் செர, சொழ, பாண்டியர் காலம் நாயக்கர்காலம் என அத்துணன
மன்னர்கள் காலத்திலும் கட்டிய ஆலயங்களில் விலங்குகளின் ெிற்பம் அதிக அளவில்
காைக்கிணடக்கின்றன.

பாம்ணபப்

பார்த்துப்

பயந்தவன்

அதற்குச்

ெிணலகள்

ணவத்தான். பல்லிணயப் பார்த்து ெகுனம் பார்த்தவன் பாவுக்கல்லில் ெிணல வடித்தான்.
எருணமணய

எமனுக்கு

வாகனம்

ஆக்கினான்.

மயிணலச்

சுப்ரமைியனுக்கு

வாகனமாக்கினான். எலிணய விநாயகருக்கும் புலிணய ஐயப்பனுக்கும் ெிங்கத்ணத
அம்மனுக்கும் யாணனணய இந்திரனுக்கும் பசுணவ பரமனுக்கும் கழுணக கருடனாக்கி
சபருமாளுக்கும்

வாகனமாக்கினான்.

குரங்ணக

அனுமனாக்கினான்.

உலகின்

பண்ணடய பண்பாட்டிணனத் தாங்கி நிற்கின்ற முக்கிய நாகாிகங்களான எகிப்து
சமெபசடாமியா ெீன நாகாிகங்களுக்கு இணையான நாகாிகமாகச் ெிந்துெமசவளி
நாகாிகத்தில்

கிணடத்துள்ள

நாையங்கள்

ெின்னங்கள்

ெிணலகள்

அணனத்திலும்

விலங்குகளின் உருவம் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. ெிந்துெமசவளி நாகாிகம் நகரத்ணத
அடிப்பணடயாகக் சகாண்டது. அதற்கு மாறாக சவதகாலப் பண்பாடு கிராமம்
சமய்ச்ெல் நிலம் இவற்ணறச் ொர்ந்திருந்தது. ெிந்துசவளி இலச்ெிணனகளில் பல
விலங்கினங்கள் ெித்திாிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் குதிணர மட்டும் அவற்றில் இல்ணல
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இலச்ெிணனகளின் ெித்திரப்பதிவுகள் சவளிப்படுத்தும் ெிந்து
ெமயம்

என்பது

எருணமக்சகாம்பு

அைிந்த

ஆண்சதய்வம்,

தாய்த்சதய்வங்கள்,

அரெமரம், பாம்பு மற்றும் லிங்கச் ெின்னம் ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கியது. இத்தணகய
வழிபாட்டு முணறகள் இந்து ெமயத்தில் ஆதிக்குடிகளின் வழிப் சபறப்பட்டணவ. ெிந்து
ெமயம் ாிக்சவதம் காட்டும் ெமயத்திற்கு முற்றிலும் அன்னியமானது. இப்பகுதிகளில்
கிணடக்கும்

முத்திணரகளில்

காட்சடருணமயும்

திமிலுணடய

எருதும்

மீன்களின்

ெின்னமும் கிணடத்துள்ளன. ஐந்திணைகளான குறிஞ்ெி, முல்ணல, மருதம், சநய்தல்,
பாணல ஆகியவற்றிலும் நிலத்திற்குத் தகுந்த இயற்ணகச் சூழலில் வாழ்ந்த விலங்குகள்
பற்றிச் ெங்க இலக்கியங்கள் எடுத்துணரத்துள்ளன. மனித உடலும் விலங்குகளின்
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தணலயும் அல்லது மிருக உடலும் மனிதத் தணலயும் கலந்து அதிகமான உருவங்கள்
கிணடக்கின்றன.
நந்திசகஸ்வரர் - மனித உடல் பசுவின் தணல
வராகர்

- மனித உடல் பன்றியின் தணல

நரெிம்மர்

- மனித உடல் ெிங்கத்தின் தணல

கருடர்

- மனித உடல் பருந்து முகம்

அனுமான்

- மனித உடல் குரங்கின் தணல

வராகி - மனித உடல் பன்றியின் தணல
கிம்புருடர்

- மனித உடல் குதிணரயின் தணல

மச்ெவதாரம்

- மீன் உடல் மனிதத் தணல

கூர்மவதாரம்

- ஆணமயின் உடல் மனிதத் தணல

ராகு சகது

- பாம்பின் உடல் மனிதத் தணல

கின்னரர்

- பறணவயின் உடல் மனிதத் தணல

காமசதனு - பசுவின் உடல் மனிதத் தணல
1. மச்ெ அவதாரம் இவ்வுலகில் சதான்றிய முதல் உயிாினம். கடலில் சதான்றிய
unicellular உயிாினமாகிய கடல் உயிாினம்.
2. கூர்ம அவதாரம் - ஊர்வன அடுத்தக்கட்ட பாிைாம வளர்ச்ெி. நீாிலும்

நிலத்திலும் வாழும் உயிாினம்.
3. வராக அவதாரம் - mammals, பாலூட்டி உயிாினம். பாிைாம வளர்ச்ெியின்

அடுத்தக்கட்ட வளர்ச்ெி விலங்கு உயிாினம்
4. நரெிம்ம அவதாரம் - பாதி மிருகம் பாதி மனிதன் பாிைாம வளர்ச்ெியின்

அடுத்தக்கட்டம்.
5. வாமன அவதாரம் - குள்ள மனிதன் பாிைாம வளர்ச்ெியின் முதல் மனிதன்.
6. பரசுராம அவதாரம் - மனிதனாக மாறிய பாிைாம வளர்ச்ெி அவணன

சவட்ணடயாட சவல் கத்தி செய்யும் சதாழில்நுட்ப மனிதனாக மாற்றியது.
7. ராம அவதாரம் - விலங்குகணள சவட்ணடயாடும் மனிதனாக இருந்தவணனத்

தாய் தந்ணத மக்கள் மணனவி ெமூகம் என்ற ெமுதாய மனிதனாகப் பாிைாம
வளர்ச்ெி அணடந்தான்.
8. பலராம அவதாரம் - சவட்ணடயாடி ஒரு ெமூகமாக வாழ ஆரம்பித்த மனிதன்

அடுத்த பாிைாம வளர்ச்ெியில் நிலங்கணள உழுது பயிாிடும் வளர்ச்ெிணய
அணடந்தான்.
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9. கிருஷ்ை அவதாரம் - ெமூகம் விவொயம் செய்து வாழ்ந்த மனிதன் தனக்கான

நீதி தர்மங்கணள வகுத்தான் வாழ்க்ணக சநறிமுணறகள் தர்மம் அதர்மம்
என்பணத சபாதிக்கும் ஆொனாக பாிைாம வளர்ச்ெிணய அணடந்தான்.
மாமல்லபுரச் ெிற்பங்களில்…
மாமல்லபுரம் ொளுவான் குப்பம் எனுமிடத்தில் புலிக்குணக உள்ளது. சதய்வ
உருவங்களின்றி முற்றுப்சபறாத நிணலயில் காைப்படுவதும் யாளித் தணலகள் சூழ
வியத்தகு

முணறயில்

அணமந்த

செவ்வக

வடிவான

மண்டபம்

சபற்றிருப்பதும்

கல்சவட்டு ஏதுமின்றியிருப்பதும் சதய்வுற்ற நிணலயில் சதய்வ உருவங்கள் உள்ளன.
அம்பாாிகணளக்

சகாண்ட

யாணனகணளயும்

குதிணரகணளயும்

சகாண்டுள்ளன.

திருமூர்த்தி குணடவணரயின் பின்புறம் நான்கு யாணனகள் நீராடி மகிழும் எழில்மிகு
காட்ெி செதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு யாணன சபருருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன்கீழ்
இரு யாணனகளும் சமசல பின்புறம் ஒரு யாணனத் தணல மட்டும் காைப்படுகின்றன.
இச்ெிற்பத்சதாகுதி அர்ச்சுனன் தபசு ெிற்பத்சதாகுதி யாணனக் கூட்டத்ணத ஒத்துள்ளது.
இதில் யாணன ஒன்று ஏறக்குணறய தணலகீழாக நின்று துதிக்ணகயின் துணையின்றி
வாயால்

நீர்பருகும்

யாணன

சபாாிய

அர்ச்சுனன்

தபசு

யாணனக்கூட்டத்தில்

இடம்சபறவில்ணல. சபாதுவாக யாணன குறிப்பிட்ட வயது வணர துதிக்ணகயால் நீர்
அருந்தாமல் வாயால் சநரடியாக உறிஞ்சும். இதணன ஆராய்ந்து ெிற்பி தனது
பணடப்பில் காட்டியிருப்பது வியப்பான ஒன்றுதான். அர்ச்சுனன் தபசுக் காட்ெியில்
கிட்டத்தட்ட அணனத்து வணகயான மிருகங்களும் இயற்ணக எழிலுடனும் கணல
நுணுக்கத்துடனும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. யாணனகள் - 14 ; யாளிகள்-ெிங்கங்கள் – 16;
வானரகங்கள் – 4; பூணன - 1 ;மான்கள் – 9; ஆடுகள் – 2; பன்றி – 1; முயல் – 1; உடும்பு –
1; ஆணமகள் – 2; அன்னங்கள் – 20; சகாழிகள் பருந்து நாணரகள் – 2; வாத்து – 1;

மயில்கள் – 5; எலிகள் - 13 ஆகியணவ செதுக்கப்பட்டுள்ளன. நாகராென் ெிணலகள்
சமல்பகுதி மனித உருவிலும் கீழ்பகுதி பாம்பு வடிவிலும் ெித்திாிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒருதணல, மூன்றுதணல, ஐந்துதணல நாகங்கள் காைப்படுகின்றன. கின்னரர் என்சபார்
சதவகனங்கள் பதிசனட்டனுள் ஒருகனத்தினர். இவர்கள் குதிணர முகம் மனித உடலும்
உணடயவர்கள். நான்முகனின் பிரதிபிம்பத்தில் பிறந்தவர்கள். கிம் – நரர் என்பது மனித
வடிவமுணடயவர் என்னும் சபாருளில் கின்னரர்என வழங்கப்படுகிறது. இவர்கள்
குச்ெிதநரர்

எனவும்

வழங்கப்சபறுவர்.

விகாரமணடந்த

மனித

உருவங்கள்

சகாண்டவசரன்பது குச்ெிதநரர் என்பதன் சபாருளாகும். ஆண் சபண் இணைந்த
கின்னரர்கின்னர

மிதுனம்

எனப்படுவர்.

ெிற்ப

நூல்கள்

கின்னருக்கும்

கிம்புருடருக்குமுள்ள உருவ சவறுபாடுகணள விளக்குகின்றன. மனித உடலும் குதிணர
முகமும் இருந்தால் கிம்புருடர் எனவும் மனிதமுகமும் பறணவயின் கால்களும் அணமயப்
சபற்றிருந்தால் கின்னரர்எனவும் கூறுவர். யாணனகள் கூட்டசமான்று கங்ணகயாற்றில்
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மகிழ்கின்ற

காட்ெி

அதிஅற்புதமானது.

இக்கூட்டத்தில் பத்து யாணனகள் உள்ளன. இரு யாணனகள் சபருருவத்துடன்
முன்னிற்க

ஏணனய தூரம்

புலப்படும்

வண்ைம்

பின்புறமும்

சதாணலவிலும்

நிற்கின்றன. முன் நிற்கும் யாணனசய கூட்டத்தின் தணலவனாக எண்ைத்தக்கது. அது
சபாிய தந்தங்கணளக் சகாண்டதாக வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது. அது தன் நீண்ட

துதிக்ணகயினால்

நீாிணன

உறிஞ்ெிய

வண்ைம்

நிற்கின்றது.

அதன்

முன்னங்கால்களுக்கும் துதிக்ணகக்கும் ஊடாக சதாணலவில் சதாியும் வண்ைம்
மற்சறாரு யாணனயும் நீாிணன உறிஞ்ெிகிறது. சபாிய யாணனயின் அடிவயிற்று
ஊடாகப்

பார்க்கும்சபாது

சதாணலவில்

மூன்று

யாணனகள்

சதன்படுகின்றன.

அவற்றுள் முன்னுள்ள யாணன நீாிசலா அல்லது கணரயிசலா மண்டியிட்டு நீாிணனப்
பருகத் துதிக்ணகணய வணளக்க எத்தனிக்கிறது. பின்னுள்ள யாணன முன்னுள்ள
யாணனயின்

முதுகுப்புறமாகத்

பாய்ச்ெிக்சகாள்ள

தணலஉயர்த்தி

துதிக்ணகணயக்

சகாண்டு

உறிஞ்ெிய

செல்கிறது.

நீணர

வாயினுள்

பாலருந்தும்

இரண்டு

ெிங்கங்கள் உட்பட பதினான்கு ெிங்கங்கள் உள்ளன. இவற்றுள் ெில நிணறந்த
பிடாாிமுடி

சகாண்ட

ஆண்

ெிங்கங்களாகவும்

ஏணனய

ெிங்கங்கள்

சபண்

ெிங்கங்களாகவும் காட்டப்சபற்றுள்ளன. குரங்குகள் இடதுப்புறப் பாணறயில் இரண்டு
வலதுப்புறப் பாணறயில் இரண்டுமாக நான்கு குரங்குகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. அடர்ந்த
முடியுடன் குரங்குகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. அடர்ந்த முடி சகாண்ட குரங்கு கன்னத்தில்
ணக ணவத்து மிகசநர்த்தியுடன் வடிக்கப்பட்டுள்ளன. மான்கள்

இணை ஒன்று

சமல்சநாக்கிய காதுகளுடனும் மூன்று ெிறு கிணளகணளக் சகாண்ட சகாம்புகளுடனும்
காட்டப்பட்டுள்ளது. பக்கப்பார்ணவயாக காட்டப்பட்டுள்ளதால் ஒரு சகாம்பு மட்டுசம
காட்டப்பட்டுள்ளது. வயிறு ெற்றுப் புணடப்புடன் காைப்படுகிறது. மாமல்லபுரம்
கடற்கணரக் சகாயிலில் பன்றியின் உருவம் தனிசய செதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சுவர்
அணனத்திலும்

பசுக்களின்

உருவம்

தனித்தனிசய

அணமக்கப்பட்டுள்ளது.

கடவுள்கணளயும் விலங்குகணளயும் பிாித்துப் பார்க்க முடியாத அளவிற்கு இரண்டும்
இணைந்சத காைப்படுகிறது. ஆலயங்களில் ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் விலங்குகள்
அணமந்துள்ளன.
ஆலயங்களில் விலங்குச் ெிற்பங்கள்…
ஆலயங்களில் வரக்கூடிய உபபீடம் கண்டம் அதிஸ்டானம் பாதம் வியாழ
வாாிகள் சகாடுங்ணக கசபாதகம் விமானம் ஆகிய அணனத்து உறுப்புகளிலும்
விலங்குகளின்

உருவத்ணதப்

பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

யாழி

என்ற

உருவத்ணத

அதிகமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். செர சொழ பாண்டியர் பல்லவர் நாயக்கர் என
அத்துணன மன்னர் ஆட்ெி காலத்திலும் இந்த யாழி உருவத்ணதக் காைமுடிகிறது. யாழி
உருவம்

ெிங்கத்தின்

உடலும்

புலியின்

நகங்களும்

யாணனயின்

துதிக்ணகயும்

அணமந்திருக்கும். இதில் துதிக்ணகயில்லாமல் ெிங்கத்தின் முகம் மட்டும் உள்ள
யாழிகளும்

உண்டு.

இசதசபான்று

வித்தியாெமான

உருவம்

சகாண்ட
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என்சறாரு மிருகம் உள்ளது. மீனின் உடலும் யாணனயின் துதிக்ணகயும் ெிங்கத்தின்
கால்களும் குரங்கின் கண்களும் பன்றியின் காதுகளும் சகாணரப்பற்களும் பறணவயின்
இறக்ணகயும் பல்வணக இணல தணழ சகாடிகள் சகாண்ட வாலும் உணடய ஓர் உருவம்.
ாிஷபக் குஞ்ெரம் காணளயும் யாணனயும் இணைந்து அணமந்த கற்பணன கலந்த ஒரு
ெிறப்பான உருவம். தாராசுரத்தில் அணமந்துள்ளது. இன்னும் பல சகாயில்களில்
பார்க்கமுடிகிறது. இது மட்டுமல்லாது விலங்குகள் தனி உருவச்ெிணலகளாகவும்
அணமந்துள்ளது.

மாமல்லபுரம்

கடற்கணரக்

சகாயிலில்

பன்றியின்

உருவம்

கர்ப்பகிரகத்ணதச் சுற்றி வரும் பாணதயில் நீர் சதாட்டியின் நடுசவ அணமந்துள்ளது.
காணளயின் உருவம் சுற்றுப்புறச் சுவாாில் நீண்ட வாாிணெயாக அணமந்துள்ளது.
சதற்குப்பக்கம் ெிங்கம் ஒன்று உள்ளது. அதன் ணமயப்பகுதியில் மகிஷமர்த்தினி
ெிணலயும் அதன் சதாணட மீது வீரனின் அமர்ந்த ெிணலயும் உள்ளது. ெிங்கத்தின்
அருகில் மான்ஒன்று அமர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் அதன் தணல சவட்டுண்டு தனிசய
கிடக்கிறது. மான் மிகவும் உயிர்ப்புடன் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. பஞ்ெபாண்டவர் ரதம்
என்று

அணழக்கப்படுகின்ற

சகாயில்களுக்கு

அருசக

யாணன

ெிங்கம்

மற்றும்

காணளயின் தனி உருவச்ெிணலகள் மிக அழகாக வடிக்கப்பட்டிருக்கும். சபாதுவாக
ஆலயங்கள் அணனத்திலும் கர்ப்பகிரகத்தின் முன்பாக அந்சதந்த சதய்வங்களின்
வாகனங்கள் மூலவணர சநாக்கி அமர்ந்த நிணலயில் அணமக்கப்பட்டிருக்கும்.
ெிவனுக்கு முன் காணள
சபருமாளுக்கு முன் கருடன்
அம்பாளுக்கு முன் ெிங்கம்
முருகனுக்கு முன் மயில்
விநாயகருக்கு முன் மூஷிகம்
இவ்வாறு அந்தந்தத் சதய்வங்களின் வாகனங்கள் அணமந்திருக்கும். இது
மட்டுமல்லாது திருவிழாக் காலங்களில் மூலவருக்குப் பதிலாக உற்ெவர் திருஉருவம்
ஊர்வலமாக

எடுத்துச்செல்லப்படும்.

அவ்வாறு

எடுத்துச்

செல்லும்சபாது

வாகனங்களாக விலங்குகள் மரத்தினாசலா அல்லது தங்கம் சவள்ளி தாமிரம் சபான்ற
உசலகாத்தினாசலா

செய்யப்பட்டிருக்கும்

ெிணலகள்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சகாடிமரத்தின் சமசல ெிறிய உருவமாகவும் அவரவரர் வாகனமாகிய விலங்குகள்
அணமந்திருக்கும்.
ஆயுதங்களாகவும்

ஒவ்சவாரு

சதய்வ

ெிணலகளின்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ணககளிலும்

அஜந்தா,

விலங்குகள்

அமராவதி,

காஞ்ெி,

ெித்தன்னவாெல், நார்த்தாமணல, சபான்செய்யும்வயல், அய்யம்சபட்ணட, தஞ்ொவூர்,
கங்ணகசகாண்ட சொழபுரம், திருணவயாறு, திருக்குறுங்குடி, மதுணர மீனாட்ெி ஆகிய
சகாயில்களிலும் விலங்குகள் ஓவியமாக தீட்டப்பட்டுள்ளன.
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தஞ்ொவூர்ப் சபருவுணடயார் சகாயில் ஓவியத்தில்…
தஞ்ொவூர்ப் சபருவுணடயார் சகாயிலில் சதற்கு உட்சுவாின் சதற்கு சநாக்கிய
ஓவியம் சபாிய சகாயிலின் சதன்பகுதியில் விமானத்தின் மாடத் சதய்வமாக விளங்கும்
ஆலமர் செல்வருக்கு அடுத்துள்ள சபாிய ொளரத்திற்கு இரும்பு ஏைியின் வழியாகச்
சென்றால் அமர்ந்த நிணலயில் உள்ள அசகாரமூர்த்தியின் சநடிய ெிற்பத்ணத அடுத்த
உட்புறச் சுவாில் சதற்குப் பகுதியில் ஓவியம் காைப்படுகிறது.
இவ்ஓவியத்தில் அகத்தியர் சபான்ற உருவமும் அவர் பின்புறம் ஆலமரமும்
அதன் மீது குரங்குகளும் பறணவகளும் வியப்புடன் அங்கும் இங்கும் ஓடுவது சபால்
காட்ெியளிக்கின்றன. காட்டுப்பன்றி மான் யாணனக்கூட்டம் ஆகியணவ பாங்குடன்
இவ்ஓவியத்தில் காட்ெியளிக்கின்றன. யாணனகளில் ஒன்று மரக்கிணளணய ஒடிக்கின்ற
காட்ெி அருணமயாக உள்ளது. மற்சறாரு யாணன தன் துதிக்ணகயால் மரக்கிணளணயத்
தூக்கியவாறு மணலசமல் ஏறுகின்ற காட்ெி அருணமயாக உள்ளது. ெிங்கங்கள் இரண்டு
சவட்ணடயிடக் காத்திருக்கிறது. ெிறுத்ணதப்புலியும் இங்கு இடம்சபற்றுள்ளது. படம்
எடுக்கும் பாம்ணபக் கண்டு மிரளும் குரங்கும் தன் தன் தாயின் மடியில் அமர்ந்துள்ள
குரங்கும் தன் கண்ணை அகல விாித்து விழிக்கின்ற ஆந்ணதயும் மரக்கிணளகளில்
காைப்படும் மயில்கள் அைில், மான் அமர்ந்திருக்கிறது. முனிவருக்கு அருகில் பூணன
ஒன்றும் அமர்ந்துள்ளது. ணபரவர் நின்ற உருவமும் அவர் அருகில் அவரது வாகனமான
நாயும் உள்ளன. இது மட்டமல்லாது பாணற ஓவியங்களில் அதிக அளவு விலங்கு
உருவம் காைப்படுகின்றன. குதிணர மீது அமர்ந்தும் யாணன மீது அமர்ந்தும் சவல்
சகாண்டு தாக்குவது சபான்றும்

உள்ள ஓவியங்கள் சதன்னகத்தில் மிகுதியாகக்

காைப்படுகின்றன. ஆனால் வட இந்தியாவில் மனிதர்கள் ஈட்டி எறிசவல் எறிபணட
சபான்றவற்ணறப்
இடம்சபறுகின்றன.

பயன்படுத்தி

சவட்ணடயாடுவது

சபாதுவான

இந்தியக்

சபான்று

குணக

பல

காட்ெிகள்

ஓவியங்களில்

இவ்வணக

ஓவியங்கசள மிகுதியாகக் காைப்படுகின்றன. பாணற ஓவியங்களில் குதிணர அதிக
அளவில் சபறுவது ெிறப்பாகும்.சபார்க் காட்ெிகளில் குதிணர இடம்சபறுகின்றது.
பாணற ஓவியங்களின் காலத்திணனக் கைிக்க குதிணர உதவுகின்றது. உலகின்
பல்சவறு இடங்களில் குதிணரயின் ஓவியங்கள் உள்ளன.பிம்சபட்கா ெிங்கண்பூர்
பிச்மாாி சபான்ற இடங்களில் காைப்படும் ஓவியங்கள் ெிறப்புணடயன. ெிங்கண்பூாில்
காட்சடருதும் கணலமானும் சவட்ணடயாடுதல் சபான்றுள்ளதும் ஈட்டி எறிசவல்
சபான்ற ஆயுதங்கணளப் பயன்படுத்தி வன விலங்குகணளத் தாக்குகின்ற காட்ெிகளும்
நடன நிகழ்ச்ெிகளும் ெிறப்புணடயன.இந்தியப் பாணற ஓவியங்களில் ெிறப்புடன்
திகழ்கின்ற மான் சவட்ணடக் காட்ெிணயச் சொன் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள விக்குனியா
பாணற உணறவிடங்களிலும் சதன்னாட்டிலும் காைலாம். சகார்மங்கர்
இடத்தில்

காைப்படும்

ஓவியங்களில்

ஆறு

மனிதர்கள்

ஒன்று

எனும்
செர்ந்து

காண்டாமிருகத்ணத சவட்ணடயாடுவது சபான்ற காட்ெி ெிறப்புணடயதாகும். இவ்வணக
ஓவியங்கள்

ெிங்கண்பூர்

ஹாாின்

ஹானா

ரூப்பில்

சபான்ற

இடங்களில்

காைப்படுகின்றன. சதன்னிந்தியாவில் ஆந்திரம் கர்நாடகம் தமிழகம் சகரளம் ஆகிய
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மாநிலங்களில் பல்சவறு இடங்களில் பாணற ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
காட்சடருதுகளின் ெண்ணட யாணனகள் பறணவகள் திமிலும் சகாம்புமுள்ள எருதுகள்
ஆகிய ஓவியங்கள் பல்லாாி மாவட்டத்ாிலுள்ள குப்கல்லு என்னுமிடத்தில் உள்ளன. நீர்
வாழ்கின்ற ெில பிராைிகளின் வடிவங்கள் இடம் சபறுகின்றன. குறிப்பாக மீன்
வடிவத்ணதயும் முதணலயின் வடிவத்ணதயும் காைமுடிகின்றது. ெிறுமுணல ஓவியத்தில்
இவ்வினத்து ஓவியத்திணனக் காைலாம். பாணற ஓவியங்களில் விலங்கினங்கணள
சவட்ணடயாடும் நிணலயில் நாய் வடிவம் இடம்சபறுகின்றது. மயிலின் வடிவமும்
பாணற ஓவியத்தில் இடம்சபறுகின்றது. ெீகூர், ெிறுமணல, மல்லெமுத்திரம் ஆகிய
இடங்களில் இவற்ணறக் காைலாம். பாணற ஓவியங்களில் அதிகம் இடம்சபறுபணவ
விலங்கின வடிவங்கசள. ெில பாணற ஓவியங்களில் அப்பகுதியில் காைப்படும்
விலங்கினங்களின்
அப்பகுதியில்

உருவம்

காைப்படும்

இடம்சபறும்.

அத்தணகய

விலங்கினங்கணள

நாம்

ஓவியத்ணதக்

சகாண்டு

அறியமுடிகிறது.

ெிறுமணல

ஓவியத்தில் பன்றி இடம்சபறுகின்றது. மணலொர்ந்த பகுதிகளில் முள்ளம்பன்றி எனும்
வணகணயச் ொர்ந்த விலங்குகள் அதிகம் வாழும்.
விலங்குகணளப்

பாதுகாக்க

இன்ணறக்குப்

பல

தன்னார்வ

அணமப்புகள்

இருந்தாலும் 5000 வருடங்களுக்கு முன்னசர நம் முன்சனார்கள் அதசனாடு வாழ்ந்தும்
பாதுகாத்தும் வந்துள்ளார்கள் என்பது உண்ணம. சவளிநாட்டில் இருந்து ஏசதா ஒரு
அணமப்பு சொல்லித் தர சவண்டிய அவெியம் தமிழருக்கு இல்ணல. நம் கலாச்ொரம்
பண்பாடு

கணல

இலக்கியம்

சமாழி

ஆகியவற்றின்

சதான்ணமகணளயும்

சபருணமகணளயும் அடுத்த தணலமுணறயினருக்குத் சதாடர்ந்து எடுத்துணரப்பதின்
மூலசம கலாச்ொரச் ெீரழிவிலிருந்து நம் இனத்ணதப் பாதுகாத்துக் சகாள்ள முடியும்.
பார்ணவ நூல்கள்
1. பாணற ஓவியங்கள் -இராசு.பவுன்துணற சமய்யப்பன் பதிப்பகம்
2. அர்ச்சுனன் தபசு - ொ.பாலுொமி காலச்சுவடு பதிப்பகம் டிெம்பர் - 2009
3. கணலயியல் ரெணனக் கட்டுணரகள் - குடவாயில் பாலசுப்பரமைியன் அகரம்
பதிப்பகம் - 2014
4. ஸ்ரீதத்துவநிதி - ராஐஸ்ரீ கிருஷ்ைராஐமஹாராஜ அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீவாைி விலாஸ பதிப்பகம்
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முத்துபவலழகனின் ஜன்மா ொைகம் (நூலறிமுகம்)
முனைவர் கு.ோக்கியம்,
தனைவர், தமிழ்த்துனை,
ஸ்ரீஇராமகிருஷ்ணா மகளிர் கனை அறிவியல் கல்லூரி, பகானவ - 641 044
நூல் : ஜன்மா, ஆெிாியர்

: முத்துசவலழகன், பதிப்பு : சகௌமாரா புத்தக ணமயம்,

திருச்ெி, பதிப்பாண்டு : 2015 (எட்டாம் பதிப்பு), விணல : உரூபாய் 80/மகாபாரதக் கணதக் களனில் அம்ணப என்ற பாத்திரம் இந்நாடக நூலுக்கு
ணமயப் பாத்திரமாய் அணமகின்றது. நாடகத் சதாடக்கசம விறுவிறுப்பாய் ஒரு
காட்ெிணய

நம்

மனக்கண்முன்

நிறுத்துகின்றது.

ஆம்பிரா

நதிக்கணரயில்

அணமந்திருக்கும் ஒரு மாளிணக. சூதகனுக்காக மயன் அணமத்துத் தந்த சமாகனக்
கணலக் கூடம். அங்கு ஒற்ணறக் காலில் கட்ணடவிரல் சமல் நின்று ெிவமந்திரம்
சொல்லிக் சகாண்டிருக்கும் ஒருசபண் உயிளிர்ஒடுக்கத்திற்காக மரை தவம் செய்யும்
அப்சபண் யாராக இருக்கும் எனச் சூதகன் சயாெிக்கின்றான். அவள் தன்ணன அம்ணப
என அறிமுகமாகின்றாள்.
இங்ஙனம் குதிணர ஓட்டம் சபால் லாவகமாக அழகாக ஆர்வத்ணதத் தூண்டி
ஒசர மூச்ெில் படிக்க ணவக்கும் சதாடக்கம்.
அம்ணப தன்ணனப் பற்றிக் கூறுணகயில் நான் அடிபட்ட அரவம். சகாடியவனின்
உயிணரக் குடிக்கும் வணகயில் ெட்ணட உாித்துக்சகாண்சட இருப்சபன். சபண்
இனத்தின் சமன்ணமசயல்லாம் பூக்காமல் காய்க்காமல் புழுதிபட ணவத்துவிட்ட
புல்லியணன சவல்லமுடியாத இப்பிறவி சவண்டாம். ெிவன் வருவான் இன்சனாரு
பிறவி தருவான். எனக்கு ஏற்பட்ட பணக என் சபண்ணமக்கு மட்டுமல்ல, சபண்
இனத்திற்சக ஏற்பட்ட பணக எனத் சதாடங்குகின்றது இந்நாடகம். தான் காெிராெனின்
மூத்தமகள் அம்ணப எனவும், இணளயவர்கள் அம்பிகா, அம்பாலிகா எனவும், அம்ணப
ொல்வணனக் காதலிப்பதாகவும், காெிராென் சுயம் வரத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதாகவும்
நாடகக் கணத நீள்கின்றது.
அம்ணபக்கும், ொல்வனுக்கும் வாக்குவாதம் நணடசபறுகிறது. பாரத வர்ஷத்தின்
கலாச்ொரத்தில் 1.பிரமமம் 2.ணதவம் 3.பிரஜாபத்யம் 4.ஆாிஷம் 5.ஆசுரம் 6.காந்தர்வம்
7.ணபொெம் 8.ராக்கதம். இதில் சுயம்வரம் எங்சக இருக்கின்றது. வலிணமயால்
யாராவது கவர்ந்துவிட்டால் அம்ணப தனக்குக் கிணடக்கமாட்டாள் என்ற அச்ெம்
ொல்வனுக்கு ஏற்படுகின்றது. ொல்வன் அஞ்ெியது சபாலசவ சுயம்வரத்தில் ெிக்கல்
ஏற்படுகின்றது. இங்ஙனம் கணத வளர்கின்றது.
நாடகத்தின்

உச்ெ

கட்டமாக

அத்தினாபுரத்திற்குச்

சுயம்வர

அணழப்பு

அனுப்பப்படவில்ணல. அணமச்ெர் மூலம் இச்செய்திணய அறிந்த பீஷ்மர் ஆதிகாலம்
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மாந்தர்களாக

காெிராென்

சபண்கசள

வந்திருக்கின்றனர். அணத மாற்ற பட்டயம் சபாட எப்படித் துைிந்தான் எனக் கடும்
ெினம் சகாள்கிறான் பீஷ்மர். பிரமச்ொாிய விரதம் பூண்டவர் தளர்ந்த நணடயுடன்
நணரமுடியுடன்

சுயம்வர

மண்டபத்துள்

அணழயா

விருந்தினராய்

உள்சள

நுணழகின்றான். ராக்கத முணறயிசல இப்சபண்கணளக் கவர்ந்து செல்சவன் முடிந்தால்
சபாாிட்டு மீட்டுக் சகாள்ளுங்கள் எனக் கூறுகின்றான்.
பிரம்மொாிய விரதம் பூண்டவன் என அச்ெத்துடன் காணும்சபாழுது தம்பி
விெித்திரவீாியனுக்கு

மூவணரயும்

மைம்

முடிக்க

எண்ணுகின்றான்.

மூவணரயும்

கயிற்றால் பிணைத்துத் சதாில் எடுத்துச் செல்கின்றான். ஆனால் அம்ணப மறுக்கிறாள்.
ொல்வணன

விரும்புவதாகவும்

காந்தர்வ

மைத்தில்

கலந்து

வாழ்வதாகவும்

சதாிவிக்கின்றாள். தாய் ெத்தியவதி இவணள மருமகளாக ஏற்கமுடியாது என்றும்
அம்பிகாணவயும், அம்பாலிகாணவயும் ஏற்றுக் சகாள்கிறாள். அம்ணபணயத் தக்கப்
பாதுகாப்புடன் செௌபால நாட்டு மன்னன் ொல்வனின் நாட்டு எல்ணலக்குள் சகாண்டு
சென்று விடுவதாக நாடக உச்ெகட்டம் ொிகின்றது. நாடகத்தின் வீழ்ச்ெியாக அம்ணப
வருணகணய உைா;ந்த ொல்வன் ஏற்க மறுக்கின்றான். பீஷ்மர் சபாட்ட பிச்ணெ
சவண்டாம். பீஷ்மனின் கரம்பட்டு இழுத்துச் சென்றவணள நான் எப்படி ஏற்கமுடியும்
எனப் பீஷ்மனிடசம செல் என அனுப்புகின்றான். நீ உன் தந்ணதயிடசம சபாய் வாழ்.
வாழ

வணகயற்றுப்சபானால்

சபண்ணுக்குப்

பிறந்த

இடசம

புகழிடம்

என

அனுப்புகின்றான். சபண் இங்சக ஆண் ஆதிக்க உைர்வில் ெம மானிடப் பிறப்பாய்,
உைர்வும், உயிரும் உள்ள ஒரு ஜீவனாய் பார்க்கப்படவில்ணல. ஏன்? எதற்கு,
எவ்வாறு? எப்படி! இக்சகாடூரச் செயல்கள்.
அம்ணப தன் தந்ணதயிடம் செல்கிறாள். சபண்ணுக்கு வாழப் புகுந்த இடம்
மட்டுசம வாிந்த நிழல், பரந்த விருட்ெம். சபற்றவர் இடத்திற்கு வந்து சபாகலாம்.
சபாய்வா மகசள எனத் தந்ணதயும் ஏற்க மறுக்கிறான்.
மீண்டும் அம்ணப பீஷ்மாிடம் செல்ல பிரம்மச்ொாிய ெத்ய விரதம் பூண்டு
வாழ்பவன் நான் என் நிழலில் கூட ஒரு சபண் ஒதுங்கி நிற்க ெம்மதிசயன் என
மறுக்கின்றான்.
நீ ொதாரை பிரணஜயாகக் கூட அத்தினாபுரத்தில் வாழ இடமில்ணல. நகாிலும்,
நகணரச் சுற்றியுள்ள இடத்தில் கூட நீ நடமாடக் கூடாது.
நாடகத்தின் ொராம்ெமாக அம்ணபயின் குரல் பீஷ்மசர நீளிர்அவமானப்படுத்திக்
சகாண்டிருப்பது ஒரு சபண்ணை அல்ல. ஒரு மகணள! ஒரு மணனவிணய! உம்ணமப்
சபற்ற தாணய!
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புன்ணமத் சதணரயாய், புழுவாய்க் கருதி சபண்ணமணய அவமானப்படுத்திய உம்ணம
விடமாட்சடன்.
இசத இந்த அத்தினாபுரத்தின் ொன்சறாரும், ஆன்சறாரும், மண்ணும் மக்களும்,
காற்றும், ககனமும் ொட்ெியாய் நிற்க நானும் ஒரு பிரத்ணஞ எடுப்சபன். உன்ணனக்
சகால்சவன்.
சபண்ைினம் புல்லினம் அல்ல. அது ஆக்கவும், தீங்கு செய்தால் அழிக்கவும்
ெக்தி பணடத்த வல்லினம் என்பணத நிரூபித்துக் காட்டுசவன்.
குங்ணகயிள் புதல்வசர, நீளிர்உம் தாயின் கர்பத்தில் மீண்டும் ஓடி மணறந்தாலும்,
அங்கும் சதடி வந்து உம்ணம அழிப்சபன்.
இது என் ெபதம்! ஒரு சபண்ைின் ெபதம்! ஆம்ணபயின் ெபதம்!.
இங்குதான் ெமுதாயத்தில் நிணலத்து, சவசராடி, புணரசயாடிக் கிடக்கின்ற
ஆைாதிக்கத்ணத

எதிர்த்து

உச்ெகட்ட

குரலாய்

ஒலிக்கின்ற

சபண்ைின்

குரல்

சகட்கின்றது.
திரும்பத் திரும்ப ெிந்தணனணயத் தூண்டி காதுகளில் ஒலித்துக் சகாண்சட
இருக்கிறது. விழிப்புைர்வும் கருத்துக்கணளப் பிரதிபலிக்கும் இடமும் கூட இதுதான்.
இயற்ணக சபண்ணமணயப் பணடத்த விதம்……. ெமுதாயக் கட்டணமப்பில் சபண்;கள்
அடிணமத் தனமாய் ஆக்கப்பட்ட நிணல…… சபண்கள் தமக்சகன ஒரு வணளயத்ணத
ஏற்படுத்தி….

குண்டுச்

ெட்டியில்

குதிணர

ஓட்டமாய்…..

நின்று,

கவனித்து,

ெிந்திக்காமல் ஓடிக்சகாண்சட இருக்கும் ஓட்டம்… ஏன்? எதற்கு? எப்படி! எதனால்…..
விணடசதடி அணலகிறது மனிதமனம்.
சபண்களுக்கு உாிய குைமாய் சதால்காப்பியம் அச்ெம், மடம், நாைம், பயிர்பு
எனக் குறிப்பிடுகின்றது.
சபண் ெகமனிதனாய்…. மானுடப்பிறப்பாய் நணடசபாடுவது எப்சபாழுது?
சபண் உாிணம, சபண் நலம் சகாடுப்பதும் சகாள்வதும் சகாள்வதும் அல்ல.
உாிணமணய அவரவர் பயன்படுத்திக் சகாள்ள சவண்டும் என்ற ெிந்தணன இங்சக
விாிகின்றது.
அம்ணப ெிகண்யாய் குருசெத்திர யுத்த களத்தில் பீஷ்மணர அழிக்கின்றாள்.
இக்கணததான் ஜன்மா.
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சூதகர்ைன் அம்ணப இருவரும் பறிமாற்றிக் சகாண்ட ஆண்ணம, சபண்ணம
இந்திரன் ொபத்தால் இறுதிவணர இருவரும் திரும்பப் சபறமுடியவில்ணல. இங்ஙனம்
நாடகம் நிணறவு சபறுகிறது.
சபண்ணம சவல்கசவன்று
கூத்திடுசவாமடா!
சபண்ணம
சபண்ணமயாகசவ சவல்கசவன்று
கூத்திடுசவாமடா!
என நாடகத்ணத ஆெிாியர் நிணறவு செய்துள்ளார்.
நிணறவாக ஒரு ஆண் பணடப்பில் உருவான இந்நாடகநூல் சபண்ணமயின்
மனக்

குமுறலாக

காதுகளில்

ஒலித்துக்

சகாண்சட

இருக்கின்றது.

மனிதமனம்

பணடத்சதார்க்கு விழிப்புைர்வு தரும் தணல ெிறந்த நாடகம் இதுசவ எனலாம்.
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