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புதுச்பசரி - 605 003, பேச: 9443927141, 
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 உனரக்களம்  
 சங்கத் ததானககளில் ேத்துப்ோட்டின் முதல் நூலாகவும், நாயன்மார்கள் ோடிய ேன்னிரு 
திருமுனைகளில் ேதிபைாராம் திருமுனையின் ேதிபைழாம் நூலாகவும் முன்பைார்களால் ததானக 
தேற்றுள்ள திருமுருகாற்றுப்ேனை ஆறுமுக நாவலரால் முதன்முனையாகப் ேதிப்பிக்கப்ேட்ைது 
என்றும், அப்ேதிப்பே ேத்துப்ோட்டின் முதற்ேதிப்பு என்றும் தமிழாய்வுலகில் கருத்துக்கள் 
கூைப்ேட்டுள்ளை. இக்கருத்துக்களின் உண்னமத் தன்னமனய ஆராய்ந்து விளக்குவது இவ்வுனரயின் 
பநாக்கமாகும்.  

நாம் ஒரு ேதிப்னே / நூனல எப்ேடி எடுத்துக்தகாள்கின்பைாம் என்ேது பவறு; அந்நூலின் 
ேதிப்ோசிரியர் அந்நூனல எந்த பநாக்கத்பதாடு ேதிப்பிக்கின்ைார் என்ேது பவறு. ஒரு ேதிப்ோசிரியர் 
ஒரு நூனலப் ேதிப்பிக்க முனைவதற்குப் பின்ைால் ேல்பவறு காரைங்கள் மனைந்து நிற்கின்ைை. 
அவற்னை அறிவது அப்ேதிப்பின் பின்புல அரசியனல உைர்வதற்கு அடிப்ேனையாகும். ஒவ்தவாரு 
ேதிப்பின் பின்னும் நிற்கின்ை இனவபய, அப்ேதிப்னே ஒரு ேதிப்ோசிரியர் உலகிற்குத் தருவதற்குக் 
காரணிகளாக அனமகின்ைை. பமலும், ஒரு ேதிப்ோசிரியனரக் கட்ைனமக்கும் பின்புலங்களாகவும் 
இனவபய அனமகின்ைை. ஒருவர் சிைந்த ேதிப்ோசிரியராக உலகில் நினலதேை அவர்தம் உனழப்பும் 
திைனும் அடிப்ேனைகளாக இருப்பினும், இப்பின்புலங்களும் உதவுகின்ைை என்ேனத மறுக்க 
இயலாது. அவ்வனகயில் ஒரு ேதிப்ோசிரியரின் பநாக்கத்னத அறிவபத அப்ேதிப்பின் புரிதலுக்குப் 
தேருந்துனையாகும். எைபவ, இம்முயற்சி இன்றியனமயாததாகின்ைது. ஆறுமுக நாவலரின் 
திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பு இவ்வுனரக்கு முதன்னமத் தரவாகும். திருமுருகாற்றுப்ேனை / நாவலர் 
ேதிப்புப் ேற்றிய கட்டுனரகளும் நூல்களும் பிைவும் இம்முயற்சிக்குத் துனைகளாகக் 
தகாள்ளப்ேட்டுள்ளை. 
திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்ோளர் / ேதிப்புப் ேற்றிய கருத்துக்கள் 

திருமுருகாற்றுப்ேனையின் ேதிப்ோசிரியர் / ேதிப்புக் குறித்து ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ள 
கருத்துக்கனள இவண் ததாகுத்துக் காைலாம். 

”சங்க இலக்கியப் ேதிப்பு நூல்களுள் முதன்முதலில் திருமுருகாற்றுப்ேனை (1851, ஆறுமுக 
நாவலர்) அச்சிைப்தேற்ைது” (ச. சிவகாமி 2009: IX) என்றும், “திருமுருகாற்றுப்ேனைனய 
முதன்முதலில் ேதிப்பித்தவர் ஆறுமுக நாவலர்” (ச. சிவகாமி 2009: 392) என்றும் கூறுவர்.  

“முதன்முதலில் முழுனமயாகப் ேத்துப்ோைல்களுக்கும் உச்சிபமல் புலவர்தகாள் 
நச்சிைார்க்கினியர் உனரயுைன் 1889-இல் ைாக்ைர் உ.பவ. சாமிநானதயர் ேத்துப்ோட்னைப் 
ேதிப்பித்தார். அதற்கு முன்பே திருமுருகாற்றுப்ேனை 1851- இல் ஆறுமுகநாவலரால் ேதிப்பிக்கப் 
தேற்ைதாக அறிகிபைாம்” (ச.பவ. சுப்பிரமணியன் 2003: 62) என்று கூறுவர்.  

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 

தமிழ்ச் செவ்வியல் 
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”ேத்துப்ோட்டில் முதற்ோட்ைாகிய திருமுருகாற்றுப்ேனை சமயப் போற்றுதலும், ஓதுதலும் 
உனைய நூலாகலின் அது மட்டும் தனிபய மிக முற்ேட்பை தவளிப்போந்தது. அதன் ேலப்ேல 
ேதிப்புகளும் வந்தை. 

திருமுருகாற்றுப்ேனை - 1839 - இவ்வாண்டில் வந்த இப்ேதிப்பே முதற்ேதிப்பு ஆகலாம். 
இதற்கு முன்பை ஏபதனும் ேதிப்பு உண்ைா என்ேது ததரியவில்னல” (இரா. இளங்குமரன் 2001: 
211; 1991: 241) என்றும்,  

ேத்துப்ோட்டு நூல்களில் முதலில் ேதிப்பிக்கப்தேற்ைது திருமுருகாற்றுப்ேனைபய ஆகும் 
என்றும், 1834, 1850களில் திருமுருகாற்றுப்ேனை மூலோைம் தவளிவந்துள்ள தசய்தினய இரா. 
ஜாைகி தம் ேதிப்பு விவரப் ேட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்றும் கூறுவர் (பகா. நித்தியா 
அைபவந்தன் 2011: 1).  

“ேத்துப்ோட்டினுள் முதலாவதாக இைம்தேற்றுள்ள திருமுருகாற்றுப்ேனைனய முதன்முதலில் 
1834இல் ேதிப்பித்துத் தமிழுலகிற்கு அனையாளம் காட்டிய தேருனம இவனரபய (சரவைப் 
தேருமானளயர்) பசரும்” (இரா. ஜாைகி 2011: 16)  என்றும்,  

“ேழந்தமிழ் இலக்கை இலக்கிய நூல்களின் முதற்ேதிப்புகள் (தசம்தமாழித் திட்ைத்தில் 
அறிவிக்கப்ேட்டுள்ள 41 நூல்களின் ேதிப்பு விவரங்கள்)” என்னும் கட்டுனரயில், ேத்துப்ோட்டின் 
முதற்ேதிப்ோக, “ேத்துப்ோட்டு - 1. திருமுருகாற்றுப்ேனை மூலோைம், ததய்வத்தன்னம தோருந்திய 
மதுனரக் கனைச்சங்கத்து மகாவித்துவாைாகிய நக்கீரைார் அருளிச் தசய்தது. 
நச்சிைார்க்கினியாருனரப்ேடிபய ேரிபசாதித்துச் தசன்ைேட்ைைம் விபவகக் கல்விச்சானலத் 
தமிழ்த்தனலனமப் புலவராகிய சரவைப்தேருமானளயரால் கல்வி விளக்க வச்சுக்கூைத்தில் அச்சிற் 
ேதிப்பிக்கப்ேட்ைது. சய வருஷம் ஆவணி மாசம் (1834)” (ோ. இளமாைன் 2008: 30) என்றும் 
கருத்துக்கள் கூைப்ேட்டுள்ளை.  

பமற்ேத்திச் தசய்தி ‘தசம்தமாழித் தமிழ் நூல்கள் ேதிப்புனரத் ததாகுப்பு’ என்னும் நூலிலும் 
(கா. அய்யப்ேன் 2009: 254) தசாற்தைாைர்களின் சந்திப் பிரிப்பு முனையால் பநர்ந்த சில 
பவறுோடுகளுைன் தரப்ேட்டுள்ளனதக் காைமுடிகின்ைது. இதன்மூலம், ஒரு ேதிப்பின் முகப்புப் 
ேக்கத்னத எடுத்துத் தருபவார் தம் மைக்கருத்துக்குத்தக சந்திப்பிரிப்பு முதலாை ேணிகனளச் தசய்பத 
தருகின்ைைர் என்ேனத அறியமுடிகின்ைது.  

’ஆறுமுகநாவலர் 1851இல் தசன்னை, வித்தியாநுோலை யந்திரசானல மூலமாகத் 
திருமுருகாற்றுப்ேனை மூலமும் உனரயும் என்னும் ேதிப்தோன்னை தவளியிட்ைார். அதன் 10ஆம் 
ேதிப்பு 1930இலும், 15ஆம் ேதிப்பு 1935இலும், 16ஆம் ேதிப்பு 1947இலிலும் தவளிவந்துள்ளை’ 
(சு. அமிர்தலிங்கம் 2000: 360) என்ேர். 

இரா. ஜாைகி (2011: 196) ததாகுத்த ‘சங்க இலக்கியப் ேதிப்புனரகள்’ என்னும் நூலின் 
பின்னினைப்ோகத் தரப்ேட்டுள்ள சங்க இலக்கிய ேதிப்புகள் ேற்றிய அனைவு என்னும் ேகுதியில் 
“1851 திருமுருகாற்றுப்ேனை ஆறுமுக நாவலர் வித்தியாநுோலை யந்திரசானல, தசன்னை” என்னும் 
குறிப்புத் தரப்ேட்டுள்ளது. 

கரு.அழ. குைபசகரன் ேதிப்பித்த ‘ஆறுமுகநாவலர்’ என்னும் நூலில் ஆ. முத்துச் தசல்வன் 
(2008: 42) எழுதிய ‘நாவலரின் சுவடிப்ேதிப்பு நூல்கள் ேதிப்பு வரலாறு’ என்னும் கட்டுனரயில் 
பின்னினைப்ோகத் தரப்ேட்டுள்ள நாவலரின் சுவடிப்ேதிப்புகள் (கினைக்கக் கூடியனவ) என்னும் 
ேகுதியில் “6. திருமுருகாற்றுப்ேனை - 1857” எைப் ேதிப்ோண்டு குறிக்கப்ேட்டுள்ளது.   

மயினல சீனி. பவங்கைசாமி (2012: 160; 266 - 273) ‘ேத்ததான்ேதாம் நூற்ைாண்டில் தமிழ் 
இலக்கியம்’ என்னும் தேருநூனலத் தந்தவர். அரிய தகவல்கள் ேலவற்னைக் தகாண்ை அவர்தம் 
நூலில் ஆறுமுக நாவலர் எழுதிய பிை நூல்களின் உனரகள் கூைப்ேட்டுள்ளபோதும், 
திருமுருகாற்றுப்ேனை உனரபயா, ேதிப்போ இைம்தேைவில்னல. அதுபோன்பை, அவர் தந்துள்ள 
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19ஆம் நூற்ைாண்டில் அச்சாை இலக்கிய நூல்கள் என்னும் ேகுதியிலும் ஆறுமுக நாவலரின் 
திருமுருகாற்றுப்ேனை உனரப்ேதிப்புப் ேற்றிய எந்ததவாரு குறிப்பும் இல்னல.  

‘உனரயாசிரியர்கள்’ என்னும் அரிய நூனலச் தசய்த மு.னவ. அரவிந்தன் (2008: 658) 
ஆறுமுக நாவலர் இயற்றிய உனரகள்: என்னும் ேகுதியில் திருமுருகாற்றுப்ேனையுனரனயக் 
குறித்துள்ளார். ஆைால், ேதிப்ோண்டு எதுவும் அவரால் குறிக்கப்ேைவில்னல.  இக்கருத்துக்கனளத் 
ததாகுத்து பநாக்கும்தோழுது, பின்வரும் தசய்திகனள அறியமுடிகின்ைது. அனவ வருமாறு: 

1. ேத்துப்ோட்டு நூல்களில் முதல் ேதிப்புக் கண்ை நூல் திருமுருகாற்றுப்ேனை. 
2. திருமுருகாற்றுப்ேனையின் முதல் ேதிப்னே தவளியிட்ைவர் தசன்ைேட்ைைம் 

விபவகக் கல்விச்சானலத் தமிழ்த்தனலனமப் புலவராகிய சரவைப்தேருமானளயர் 
என்ேர் சிலர். 

3. திருமுருகாற்றுப்ேனையின் முதல் ேதிப்னே தவளியிட்ைவர் ஆறுமுகநாவலர் என்ேர் 
சிலர். 

4. சரவைப் தேருமானளயரின் ேதிப்பு தவளிவந்த ஆண்டு 1834. 
5. ஆறுமுக நாவலரின் ேதிப்பு தவளிவந்த ஆண்டு 1851 என்றும் 1857 என்றும் 

பவறுேைக் குறிக்கப்ேட்டுள்ளது. 
6. ேதிப்ோசிரியர் தேயர் குறிக்கப்ேைாத 1839 ஆம் ஆண்டுப் ேதிப்பே 

திருமுருகாற்றுப்ேனையின் முதற்ேதிப்ோகலாம். முன் ேதிப்புக்களும் இருக்கலாம்.  
7. நாவலரின் திருமுருகாற்றுப்ேனையுனரப் ேதிப்னேக் குறிக்காபதாரும்; ேதிப்ோண்டு 

குறிக்காபதாரும் உண்தைன்ேனதக் காைமுடிகின்ைது. 
திருமுருகாற்றுப்ேனை குறித்த பமற்தசய்திகனளக் காணும்போது திருமுருகாற்றுப்ேனைனய 

முதற்கண் ேதிப்பித்தவர் யார்? என்ேதிலும், ேதிப்ோண்டு எது? என்ேதிலும் கருத்துபவறுோடுகள் 
இருப்ேனத உைரமுடிகின்ைது.  இவ்பவறுோடுகனளக் கனளவது தனி ஆய்வாகும். அதனை உரிய 
தரவுகள் கினைக்குமிைத்துக் காைலாம். இவண் ஆறுமுக நாவலர் தவளியிட்ை 
திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பின் ஆண்டு இன்ைததைத் ததளிவதும், அப்ேதிப்பு ேத்துப்ோட்டுப் 
ேதிப்ோ? என்ேனத அறிந்து, உரிய சான்றுகளின்வழி அதனை நிறுவுவதும் இவ்வுனரயின் 
பநாக்கமாதலால், அதனைக் காண்போம்.  
நாவலர் ேதிப்பின் ஆண்டு 1853 - ஏ 

ஆறுமுக நாவலர் திருமுருகாற்றுப்ேனைனயப் ேதிப்பித்து தவளியிட்ை ஆண்ைாகப் 
ோன்னமயாை ஆய்வாளர்கள் 1851 என்றும், ஒருவர் மட்டும் 1857 என்றும் குறித்துள்ளனத பமபல 
கண்பைாம். இவ்விரு ஆண்டுகளும் நாவலர் ேதிப்பு தவளிவந்த ஆண்டுகளல்ல என்ேனத 
இக்கட்டுனரயாளரின் ஆறுமுக நாவலரின் “திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பு: கருத்துமுரண்களும் 
ததளிவும்” என்னும் கட்டுனர ததளிவுேடுத்தியுள்ளது. அக்கட்டுனரயின் ஒரு ேகுதினய இவண் 
காைலாம். “நாவலரின் திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பில் “பிரமாதீச ஐப்ேசி” எைப் ேதிப்ோண்டு 
நாவலரால் குறிக்கப்ேட்டுள்ளது. பிரமாதீச ஆண்டுக்குச் சரியாை ஆண்டு 1853 - 1854 ஆகும். 
ஐப்ேசித் திங்களுக்குச் சரியாை மாதங்கள் அக்பைாேர் - நவம்ேர் ஆகும். ஆகபவ, பிரமாதீச ஐப்ேசி 
என்ேது 1853 ஆம் ஆண்டின் அக்பைாேர் - நவம்ேர் மாதங்கனளக் குறிக்கும். எைபவ, நாவலரின் 
ேதிப்பு தவளிவந்த ஆண்ைாக 1853ஐக் குறிப்ேபத தோருத்தமுனையதாகத் பதான்றுகின்ைது” 
(விரிவுக்கு: ஆ.மணி ஆறுமுக நாவலரின் திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பு: கருத்துமுரண்களும் 
ததளிவும் கட்டுனரப்ேடி ே. 5). எைபவ, நாவலரின் திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பு தவளிவந்த 
ஆண்டு 1853 - ஏ என்ேது ததளிவாகின்ைது. இனி, அப்ேதிப்புப் ேத்துப்ோட்டுப் ேதிப்ோ? என்ேனதக் 
காண்போம். 
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நாவலரின் திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பு - ேத்துப்ோட்டுப் ேதிப்ோ? 
 ஆறுமுக நாவலரின் திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பு, ேத்துப்ோட்டின் முதற்ேதிப்பு என்பை 
ஆய்வாளர் ேலர் கருதியுள்ளைர் என்ேனத முன்ைர்க் கண்பைாம்.  அதன் தோருத்தத்னத அறிபவாம். 
ஆறுமுக நாவலர் திருமுருகாற்றுப்ேனைக்கு உனரதயழுதி 1853இல் ேதிப்பித்தபோதும், அதனைப் 
ேத்துப்ோட்டின் முதல் ோட்டு எைக் கருதித்தான் நாவலர் ேதிப்பித்தார் எைக் கூறுவதற்கு அவர்தம் 
ேதிப்பில் இைமிருப்ேதாகத் ததரியவில்னல. அதனை விளக்குபவாம். 
திருமுருகாற்றுப்ேனை சமயநூலாகபவ அறிமுகமாதல் 

திருமுருகாற்றுப்ேனை திருமுனை நூலாகபவ நாவலருக்கு அறிமுகமாைது என்ேனதப் 
பின்வரும் ேகுதிகள் உைர்த்துகின்ைை. ”.. .. ஏைத்தாழ 57 ஆண்டுகபள வாழ்ந்த நாவலர் தம் 
’இருேது இருேத்திரண்டு வயதில் திருமுருகாற்றுப்ேனைனயப் ோராயைமாகக் கற்றுவந்தார்’ 
(னகலாச பிள்னள 1919: 10*). தசௌமிய ஆண்டில் (1849 - 1850) வண்ைார்ேண்னையில் தம் 
அச்சகத்னதத் ததாைங்கிய நாவலர் (னகலாச பிள்னள 1919: 62*) 1844ஆம் ஆண்டு முதபல தாம் 
ோராயைமாகக் கற்று வந்த திருமுருகாற்றுப்ேனைனய அச்சகசானல நிறுவிய (1849 - 1850) 
பின்ைர்த் தான் ேதிப்பித்தார் எை அறிகின்பைாம் என்ேர் (ஆ.மணி ஆறுமுக நாவலரின் 
திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பு: கருத்துமுரண்களும் ததளிவும் கட்டுனரப்ேடி ே. 1 - 2). 
இதன்மூலம், திருமுருகாற்றுப்ேனை நாவலருக்கு அறிமுகமாைது 1844 இலில் என்ேனதயும், நாவலர் 
உனரபயாடு அந்நூல் அச்சாைது 1850 - களுக்குப் பின்ைர்த்தான் என்ேனதயும் உைரமுடிகின்ைது. 
பமலும், ேத்துப்ோட்டின் எந்ததவாரு நூனலயும் ோராயைமாகக் கற்கும் வழக்கமில்னல; சமய 
நூல்கபள ோராயைத்துக்கு உரியைவாகத் தமிழர்களினைபய வழங்கி வருகின்ைை என்ேனத 
அறியும்போது, திருமுருகாற்றுப்ேனை ஒரு சமய நூலாகபவ நாவலருக்கு அறிமுகமாைது; அந்த 
உைர்பவாடுதான் அவர் அந்நூனலக் கற்று வந்தார் என்ை உண்னம புலைாகின்ைது.  
நூலாசிரியர் தேயனரக் குறிக்கும் முனை 

“இஃது தேரும்ோன்னமயும் நச்சிைார்க்கினியார் (நச்சிைார்க்கினியர் தேயனர 
நச்சிைார்க்கினியார் என்பை நாவலர் குறித்துள்ளார்) உனரக்கருத்னதத் தழுவி, யாழ்ப்ோைத்திற் 
னசவப்பிரகாச வித்தியாசானலக் கதிேதியாகிய நல்லூர் ஆறுமுக நாவலர் தசய்த உனரயுைன்” என்ை 
குறிப்புைன் நாவலரின் திருமுருகாற்றுப்ேனை உனர தவளியிைப்ேட்ைபோதும், அது 
ேத்துப்ோட்டின் முதல் நூலுக்கு எழுதப்ேட்ை உனரயன்று; ேதிபைாராம் திருமுனையாகிய 
திருமுருகாற்றுப்ேனைக்கு எழுதப்ேட்ை உனர என்ேனத நக்கீரர் தேயனர நக்கீரபதவர் எை நாவலர் 
குறிப்ேதால் உைர முடிகின்ைது.  
நாவலரின் முன்னுனர குறிக்கும் உண்னமகள் 
 ஆறுமுக நாவலர் தம் ேதிப்புக்களில் நூல்கள்பதாறும் முன்னுனர எழுதும் வழக்கத்னத 
பமற்தகாள்ளவில்னல. எனினும், திருமுருகாற்றுப்ேனையுனரக்குப் ”பிரேந்த வரலாறு” என்னும் 
தேயரில் முன்னுனர ஒன்னை எழுதியுள்ளார். அம்முன்னுனரயின் தனலப்பே நமக்குச் சில 
கருத்துக்கனள உைர்த்துகின்ைது. அதில் முதற்கருத்து, திருமுருகாற்றுப்ேனை ஒரு பிரேந்த நூலாகும் 
என்ேபத. ேத்துப்ோட்டு நூல்கனளப் பிரேந்த நூல் (சிற்றிலக்கிய நூல்) எைக் குறிக்கும் வழக்கம் 
தமிழில் இல்னல. ஆசிரியப்ோவில் அனமந்த தநடும்ோைல்களாை ேத்துப்ோைல்களும் ஒபர 
நூலாகத் ததானகநினல தேற்றுள்ளபோதிலும், அனவ தனிப்ோைல்கபள. ஆற்றுப்ேனை என்ேது 
பிரேந்த வனககளுள் ஒன்ைாகப் பிற்கால இலக்கணிகளாலும் அறிஞர்களாலும் கூைப்ேட்ைாலும், 
ேத்துப்ோட்டு என்ை ததானகயில் உள்ளபோது திருமுருகாற்றுப்ேனைனயப் பிரேந்தம் எைக் 
கூறுவதில்னல. ேதிபைாராம் திருமுனையில் மட்டுபம திருமுருகாற்றுப்ேனைனயப் பிரேந்தம் எைக் 
குறிக்கும் வழக்கமுண்டு. பமலும், ேத்துப்ோட்டில் உள்ள தோருநராற்றுப்ேனை, 
சிறுோைாற்றுப்ேனை, தேரும்ோைாற்றுப்ேனை, மனலேடுகைாம் ஆகியனவ எவ்விைத்தும் பிரேந்த 
நூல்களாகக் குறிக்கப்ேைானமயால், அத்ததானகயில் உள்ள திருமுருகாற்றுப்ேனைனயயும் பிரேந்தம் 
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எைக் குறிப்ேது தோருத்தமுனையதாகாது என்ேது தவளிப்ேனை. அப்ேடியாயின், 
திருமுருகாற்றுப்ேனைனயப் பிரேந்தம் எைக் குறித்தால், அது ேத்துப்ோட்டில் ஒன்ைாகக் 
கருதப்ேைவில்னல என்ேது ததளிவாகும்.  
 தனலப்பிபலபய தாம் ேதிப்பிக்கும் நூலின் தன்னமனய அதாவது, நூலின் வனகனமனய 
உைர்த்திய ஆறுமுக நாவலர் (1853: ே.எ.இ.) அம்முன்னுனரக்கண்ணும், “.. .. நக்கீரபதவர் 
அதுகண்டு, மைமிரங்கி, முருகக்கைவுனளக் குறித்துத் திருமுருகாற்றுப்ேனை என்கிை 
இப்பிரேந்தத்னதப் ோடிைார். உைபை முருகக்கைவுள் எதிர்வந்து அவ்வாேத்னத நீக்கி, 
அவர்கதளல்லானரயும் காப்ோற்றியருளி, நக்கீரனரப் ோர்த்து, இப்பிரேந்தத்னதத் திைந்பதாறும் 
அன்புைபை ஓதுேவர்களுக்கு பவண்டிய வரங்கனளக் தகாடுத்து வருபவன் என்று வாக்குத்தத்தஞ் 
தசய்தருளிைார்” எைத் திருமுருகாற்றுப்ேனை ஒரு பிரேந்த நூல்; ேதிபைாராம் திருமுனை நூல் 
என்ேனத மீண்டும் வலியுறுத்துகின்ைார். அதன் பின்ைரும் உனரயின் ததாைக்கத்திலும், 
“திருமுருகாற்றுப்ேனைதயன்ேது திருமுருகனிைத்பத ஆற்றுப்ேடுத்தனல உனையததை ஏழாம் 
பவற்றுனமப்புைத்துப் பிைந்த அன்தமாழித்ததானகயாய் இப்பிரேந்தத்திற்குக் காரைப்தேயராயிற்று” 
(ஆறுமுக நாவலர் 1853: 1*) எை எழுதுகின்ைார். பமலும், “.. .. இப்பிரேந்தத்தில் .. ..”, “.. .. 
இப்ேடிப் பிரேந்தஞ் தசய்தற்கு விதி.. ..” “.. .. ஸ்ரீசுப்பிரமண்ணியசுவாமியிைத்பத 
வழிப்ேடுத்தனலயுனைய பிரேந்ததமைப் தோருள் கூறுக”, “.. .. முருகக் கைவுளிைத்பத 
வழிப்ேடுத்ததாக இப்பிரேந்தம் தசய்யப்ேட்ைனம ததளிக”  (ஆறுமுக நாவலர் 1853: 2, 3, 5, 83*) 
எை வாய்ப்பு பநருழிதயல்லாம் தாம் உனரதயழுதிப் ேதிப்பிக்கும் நூல் ஒரு பிரேந்த நூபல / 
ேதிபைாராம் திருமுனை நூபல என்ேனத அழுத்தந் திருத்தமாக நாவலர் குறித்துள்ளார். ேன்முனையும் 
அந்நூல் பிரேந்த நூல் எைக் குறித்த நாவலர் ஓரிைத்தும் அது ேத்துப்ோட்டு நூல்களில் ஒன்று 
என்ேனதக் குறிக்கவில்னல என்ேதைால், நாவலரின் முதன்னம பநாக்கம் ேதிபைாராம் திருமுனையுள் 
ஒன்ைாகத் தாம் நாள்பதாறும் ோராயைம் தசய்த நூலாகிய திருமுருகாற்றுப்ேனைனயப் ேதிப்பித்து 
தவளியிடுவபத என்ேனத உைரமுடிகின்ைது. திருமுருகாற்றுப்ேனை ேத்துப்ோட்டு நூல்களுள் 
ஒன்தைை அறியும் வாய்ப்பு அவருக்கு இருந்தாலும், அந்நூனலப் ேத்துப்ோட்டு நூலாகப் 
ேதிப்பிக்கும் எண்ைம் அவருக்கு இல்னல என்ேதும் பமற்கண்ை கருத்துக்களால் ததளிவாகின்ைது. 
இவ்வுண்னமனய பவறு சில சான்றுகளாலும் நாம் உறுதிப்ேடுத்த இயலும். அவற்னையும் 
காண்போம். 
பவறு சான்றுகள் 
 திருமுருகாற்றுப்ேனையுனரயின் நினைவில் ‘பநரினச தவண்ோ’ எைப் தேயரிட்டு ஏழு 
தவண்ோக்கள் நாவலரால் தரப்ேட்டுள்ளை. இனவ ேத்துப்ோட்டுச் சுவடிகளில் இல்லாதனவ; 
திருமுருகாற்றுப்ேனை மட்டும் தனிபய எழுதப்ேட்ை சுவடிகளில் மட்டுபம இருந்தனவ என்ை 
உண்னமனய “அடியிலுள்ள ோைல்கள், ேத்துப்ோட்டும் பசர்ந்துள்ள ேனழய 
ஏட்டுப்பிரதிகளிலில்லாமல் திருமுருகாற்றுப்ேனை மட்டுமுள்ள புதிய ஏட்டுப்பிரதிகளிலும் 
அச்சுப்பிரதிகளிலும் இருந்தனமயால் தனிபய ேதிப்பிக்கப்தேற்ைை” எை வரும் உ.பவ. 
சாமிநானதயரின் (1931: 80*) கருத்துப் புலப்ேடுத்துகின்ைது. (நாவலர் ேதிப்பில் உள்ள ஏழு 
தவண்ோக்கபளாடு, பமலும் மூன்று தவண்ோக்கள் ஆக, தமாத்தம் ேத்து தவண்ோக்கள் உ.பவ.சா. 
(1931: 80 - 83*) ேதிப்பில் இைம்தேற்றுள்ளை என்ேது தனிச்தசய்தி). திருமுருகாற்றுப்ேனை 
ோராயை நூலானகயால், அதனைத் தனிபய எழுதிக்தகாள்ளும் வழக்கமிருந்தனதயும் இதைால் 
அறியமுடிகின்ைது. இதன்மூலமும் நாவலர் ேதிப்பு, ேத்துப்ோட்டுப் ேதிப்ேன்று என்ேது 
உறுதியாகின்ைது. 
 திருவாலவாயுனையார் திருமுகப் ோசுரம் முதலிய பிரேந்தங்கள் அைங்கிய ேதிபைாராந் 
திருமுனை என்னும் தேயரிய ேதிப்பு ேரிதாபி ஆண்டு மார்கழித் திங்களில் (1913) சிதம்ேரம் 
னசவப்பிரகாச வித்தியாசானலத் தரும ேரிோலகர் தோன்ைம்ேல பிள்னளயால் தசன்ைப்ேட்ைைம் 
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வித்தியாநுோலை யந்திரசானலயில் இரண்ைாம் ேதிப்ோக தவளிவந்துள்ளது. இப்ேதிப்பு ‘ேல 
பிரதிரூேங்கனளக் தகாண்டு ஒருவாைாராய்ந்து ஆறுமுக நாவலர்’ தகாைர்ந்த ேதிப்பின் இரண்ைாம் 
ேதிப்ோகும் என்ேனத அதன் முதற்ேக்கம் ததளிவுேடுத்துகின்ைது. இதன் ‘சூசிேத்திர’ப் 
(தோருளைக்கப்) ேகுதியில் ‘நக்கீரபதவர்’ ோடிய பிரேந்த வரினசயில் ஒன்ேதாம் பிரேந்தமாகத் 
திருமுருகாற்றுப்ேனை தரப்ேட்டுள்ளது. இது ேத்துப்ோட்டினைப் ேதிப்பிக்காத நாவலர் 
ேதிபைாராம் திருமுனைனயப் ேதிப்பித்திருப்ேதன்மூலம், திருமுருகாற்றுப்ேனைனய அவர் சமய 
நூலாகபவ கருதிப் ேதிப்பித்தார் என்னும் நம் கருத்துக்குத் துனையாகின்ைது. 
 னசவ சமய எழுச்சிக்காகபவ கல்விக்கூைங்கனள நாவலர் நிறுவிைார்; அச்சகம் அனமத்தார் 
என்ேனத “னசவ சமயத்னத வளர்க்க பவண்டுதமன்னும் பேரானச சிறுவயதிபலபய இவருக்கு 
(நாவலருக்கு) உண்ைாயிற்று”; “.. .. .. னசவ சமயத்னதயும் அதன் வளர்ச்சிக்குக் கருவியாகிய 
கல்வினயயும் வளர்த்தல் பவண்டும் என்னும் பேரானசபயயாம்” (னகலாசபிள்னள 1919: 17, 20*) 
எை வரும் ததாைர்கள் உைர்த்துகின்ைை. எைபவ, னசவப் ேரவலுக்காகபவ நாவலர் 
திருமுகாற்றுப்ேனைனயப் ேதிப்பித்தார் எைக் தகாள்வபத தோருத்தமுனையதாகவும், நாவலரின் 
உள்ளக்கருத்னத அறிவிப்ேதாகவும் பதான்றுகின்ைது. 
முடிபுகள் 

1. ஒரு ேதிப்ோசிரியர் ஒரு நூனலப் ேதிப்பிக்க முனைவதற்குப் பின்ைால் ேல்பவறு காரைங்கள் 
மனைந்து நிற்கின்ைை. அவற்னை அறிவது அப்ேதிப்பின் பின்புல அரசியனல உைர்வதற்கு 
அடிப்ேனையாகும். ஒவ்தவாரு ேதிப்பின் பின்னும் நிற்கின்ை இனவபய, அப்ேதிப்னே ஒரு 
ேதிப்ோசிரியர் உலகிற்குத் தரக் காரணிகளாக அனமகின்ைை. பமலும், ஒரு 
ேதிப்ோசிரியனரக் கட்ைனமக்கும் பின்புலங்களாகவும் இனவபய அனமகின்ைை. ஒருவர் 
சிைந்த ேதிப்ோசிரியராக உலகில் நினலதேை அவர்தம் உனழப்பும் திைனும் 
அடிப்ேனைகளாக இருப்பினும், இப்பின்புலங்களும் உதவுகின்ைை என்ேனத மறுக்க 
இயலாது. அவ்வனகயில் ஒரு ேதிப்ோசிரியரின் பநாக்கத்னத அறிவபத அப்ேதிப்பின் 
புரிதலுக்குப் தேருந்துனையாகும். 

2. திருமுருகாற்றுப்ேனை குறித்த பமற்தசய்திகனளக் காணும்போது திருமுருகாற்றுப்ேனைனய 
முதற்கண் ேதிப்பித்தவர் யார்? என்ேதிலும், ேதிப்ோண்டு எது? என்ேதிலும் 
கருத்துபவறுோடுகள் இருப்ேனத உைரமுடிகின்ைது. 

3. ஆறுமுக நாவலர் திருமுருகாற்றுப்ேனைனயப் ேதிப்பித்து தவளியிட்ை ஆண்ைாகப் 
ோன்னமயாை ஆய்வாளர்கள் 1851 என்றும், ஒருவர் மட்டும் 1857 என்றும் குறித்துள்ளனதக் 
கண்பைாம். இவ்விரு ஆண்டுகளும் நாவலர் ேதிப்பு தவளிவந்த ஆண்டுகளல்ல. 

4. ஆறுமுக நாவலர் திருமுருகாற்றுப்ேனைக்கு உனரதயழுதி 1853இல் ேதிப்பித்தபோதும், 
அதனைப் ேத்துப்ோட்டின் முதல் ோட்டு எைக் கருதித்தான் நாவலர் ேதிப்பித்தார் எைக் 
கூறுவதற்கு அவர்தம் ேதிப்பில் இைமிருப்ேதாகத் ததரியவில்னல. 

5. ேத்துப்ோட்டின் எந்ததவாரு நூனலயும் ோராயைமாகக் கற்கும் வழக்கமில்னல; சமய 
நூல்கபள ோராயைத்துக்கு உரியைவாகத் தமிழர்களினைபய வழங்கி வருகின்ைை என்ேனத 
அறியும்போது, திருமுருகாற்றுப்ேனை ஒரு சமய நூலாகபவ நாவலருக்கு அறிமுகமாைது. 
அந்த உைர்பவாடுதான் அவர் அந்நூனலக் கற்று வந்தார் என்ை உண்னம புலைாகின்ைது. 

6. ஆறுமுக நாவலர் தம் ேதிப்புக்களில் நூல்கள்பதாறும் முன்னுனர எழுதும் வழக்கத்னத 
பமற்தகாள்ளவில்னல. எனினும், திருமுருகாற்றுப்ேனையுனரக்குப் ”பிரேந்த வரலாறு” 
என்னும் தேயரில் முன்னுனர ஒன்னை எழுதியுள்ளார். அம்முன்னுனரயின் தனலப்பே 
நமக்குச் சில கருத்துக்கனள உைர்த்துகின்ைது. அதில் முதற்கருத்து, திருமுருகாற்றுப்ேனை 
ஒரு பிரேந்த நூலாகும் என்ேபத. ேத்துப்ோட்டு நூல்கனளப் பிரேந்த நூல் (சிற்றிலக்கிய 
நூல்) எைக் குறிக்கும் வழக்கம் தமிழில் இல்னல. 
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7. வாய்ப்பு பநருழிதயல்லாம் தாம் உனரதயழுதிப் ேதிப்பிக்கும் நூல் ஒரு பிரேந்த நூபல 
என்ேனத அழுத்தந் திருத்தமாக நாவலர் குறித்துள்ளார். ேன்முனையும் அந்நூல் பிரேந்த நூல் 
எைக் குறித்த நாவலர் ஓரிைத்தும் அது ேத்துப்ோட்டு நூல்களில் ஒன்று என்ேனதக் 
குறிக்கவில்னல என்ேதைால், நாவலரின் முதன்னம பநாக்கம் ேதிபைாராம் திருமுனையுள் 
ஒன்ைாகத் தாம் நாள்பதாறும் ோராயைம் தசய்த நூலாகிய திருமுருகாற்றுப்ேனைனயப் 
ேதிப்பித்து தவளியிடுவபத என்ேனத உைரமுடிகின்ைது. திருமுருகாற்றுப்ேனை 
ேத்துப்ோட்டு நூல்களுள் ஒன்தைை அறியும் வாய்ப்பு அவருக்கு இருந்தாலும், அந்நூனலப் 
ேத்துப்ோட்டு நூலாகப் ேதிப்பிக்கும் எண்ைம் அவருக்கு இல்னல என்ேதும் 
ததளிவாகின்ைது. 

8. திருமுருகாற்றுப்ேனையின் இறுதியில் உள்ள தவண்ோக்கள், ேத்துப்ோட்டுச் சுவடிகளில் 
காைப்ேைானம; ேத்துப்ோட்டினைப் ேதிப்பிக்காத நாவலர் ேதிபைாராம் திருமுனைனயப் 
ேதிப்பித்ததனம; னசவப் ேரவலுக்காை கருவியாகபவ திருமுகாற்றுப்ேனைனயப் 
ேதிப்பித்தனம ஆகியைவும் நாவலரின் திருமுருகாற்றுப்ேனைப் ேதிப்பு ேத்துப்ோட்டுப் 
ேதிப்ேன்று என்ை உண்னமனயத் ததளிவுேடுத்துகின்ைை. 

துனைநூல்கள் 

 அமிர்தலிங்கம் சு., 2000 (முதல் ேதிப்பு). சங்க இலக்கியக் களஞ்சியம். சிதம்ேரம்: 
தமய்யப்ேன் தமிழாய்வகம். 

 அய்யப்ேன் கா., 2009 (முதல் ேதிப்பு). தசம்தமாழித் தமிழ் நூல்களின் ேதிப்புனரத் 
ததாகுப்பு. தசன்னை: காவ்யா. 

 அரவிந்தன் மு.னவ., 2008 (இரண்ைாம் ேதிப்பு). உனரயாசிரியர்கள். தசன்னை: 
மணிவாசகர் ேதிப்ேகம். 

 ஆறுமுக நாவலர் (உனரஆ.)., பிரமாதீச - ஐப்ேசி (1853). திருமுருகாற்றுப்ேனை. --: 
வித்தியாநுோலை யந்திரசானல.  

 இளங்குமரன் இரா., 1991 (முதல் ேதிப்பு). சுவடிக்கனல. பசலம் : அரிமாப் ேதிப்ேகம். 
 …, 2001. சுவடிப் ேதிப்பியல் வரலாறு. சிதம்ேரம்: தமய்யப்ேன் தமிழாய்வகம். 
 இளமாைன் ோ., 2008 (முதல் ேதிப்பு). ததால்காப்பியம் ேன்முக வாசிப்பு. தசன்னை: 

மாற்று. 
 னகலாசபிள்னள த., காலயுத்தி - னத (1919). ஆறுமுக நாவலர் சரித்திரம். 

தசன்ைேட்ைைம்: வித்தியா நுோலை யந்திரசானல. 
 சாமிநானதயர் உ.பவ.(ேதி.ஆ.), 1931 (மூன்ைாம் ேதிப்பு). ேத்துப்ோட்டு மூலமும் 

மதுனரயாசிரியர் ோரத்துவாசி நச்சிைார்க்கினியருனரயும். தசன்னை: பகஸரி 
அச்சுக்கூைம். 

 சிவகாமி ச. (ேதி.ஆ.), 2009 (முதல் ேதிப்பு). சங்க இலக்கியம் ேதிப்பும் ேதிப்ோளரும். 
தசன்னை: உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம். 

 சுப்பிரமணியன் ச.பவ. (உனரஆ.), 2003 (முதல் ேதிப்பு). ேத்துப்ோட்டு மக்கள் ேதிப்பு. 
பகாவிலூர் : பகாவிலூர் மைாலயம். 

 சுப்பிரமணியன் ச.பவ. (உனரஆ.), 2003 (முதல் ேதிப்பு). ேத்துப்ோட்டு மக்கள் ேதிப்பு. 
பகாவிலூர் : பகாவிலூர் மைாலயம். 

 நித்தியா அைபவந்தன் 2011 (முதல் ேதிப்பு), முல்னலப்ோட்டு : ேதிப்பு வரலாறு (1889 
- 2011). தசன்னை: காவ்யா. 

 மணி ஆ.. 2015 (முதல் ேதிப்பு), குறுந்ததானக உனரகளில் ேண்ோட்டுப் ேதிவுகள். 
தசன்னை: லாவண்யா ேதிப்ேகம். 
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 முத்துச்தசல்வன் ஆ. (க.ஆ.) 2008 (முதல் ேதிப்பு), ஆறுமுக நாவலர். கரு. அழ. 
குைபசகரன் & த. பூமிநாதன் (ேதி.ஆ.). தசன்னை: உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம். 

 பவங்கைசாமி மயினல.சீனி. 2012 (முதல் ேதிப்பு), ேத்ததான்ேதாம் நூற்ைாண்டில் தமிழ் 
இலக்கியம். தசன்னை  :ேரிசல்  புத்தக நினலயம். 

 ஜாைகி இரா. (ததாகு.ஆ.), 2011 (இரண்ைாம் ேதிப்பு). சங்க இலக்கியப் ேதிப்புனரகள். 
தசன்னை: ோரதி புத்தகாலயம். 
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பதின ொரொம் திருமுடை யொப்பு - பதிப்பு : சில குறிப்புகள் 

முனைவர் அ.பமாகைா 
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துனை 
தியாகராசர் கல்லூரி, மதுனர - 09 
mohanakareem1987@gmail.com  

ேக்தி இயக்கக் காலத்தில் உருப்தேற்ை னசவ இலக்கியங்கள் ேன்னிரு திருமுனைகளாகத் 
ததாகுக்கப்தேற்றுள்ளை. அவற்றுள் ேதிபைாராம் திருமுனையாைது காலத்தால் முதபலழு 
திருமுனைகளுக்கு(பதவாரம்) முற்ேட்டு அனமந்த இலக்கியங்கனளயும், காலத்தால் மிகவும் பிற்ேட்ை 
(ேன்னிரு திருமுனைகனளத் ததாகுத்த நம்பியாண்ைார் நம்பி இயற்றிய இலக்கியங்கள் உட்ேை) 
இலக்கியங்களின் ததாகுப்ோகவும் அனமந்துள்ளது. சங்ககாலத்னதச் சார்ந்தவராகக் கருதப்ேடும் 
திருமுருகாற்றுப்ேனை நக்கீரர், நக்கீர பதவநாயைாராக மாறி இலக்கியங்கள் ேனைத்திருப்ேதும் 
இத்திருமுனையில்தான். யாப்பியனலப் தோறுத்தவனர ேதிபைாராம் திருமுனையில் ேல ேழனம 
வாய்ந்த யாப்பு வடிவங்கனளக் காைமுடிகின்ைது. பமலும் பிற்காலத்தில் உருப்தேற்ை ேல இலக்கிய 
வனகனமகளுக்காை முன்பைாடித் தன்னமயினையும் தகாண்ைதாகவும் ேதிபைாராந் திருமுனை 
அனமந்துள்ளது.  
 திருவாலவாயுனையார், கானரக்காலம்னமயார், ஐயடிகள் காைவர்பகான் நாயைார், பசரமான் 
தேருமாள் நாயைார், நக்கீர பதவ நாயைார், கல்லாை பதவ நாயைார், கபில பதவ நாயைார், 
ேரைபதவ நாயைார், இளம்தேருமாைடிகள், அதிராவடிகள், ேட்டிைத்துப் பிள்னளயார், 
நம்பியாண்ைார் நம்பி ஆகிய ேன்னிரு ஆசிரியர்களின் ோைல் ததாகுப்ோகப் ேதிபைாராம் 
திருமுனை உள்ளது. ஆைால் திருமுருகாற்றுப்ேனை இயற்றிய நக்கீரர் பவறு, இதில் 
ேத்துப்பிரேந்தங்கள் ோடிய நக்கீரர் பவறு என்ேதால் ேதிபைாராந்திருமுனை ஆசிரியர் ததானக 12 
அன்று 13 என்று மு.அருைாசலம் குறிப்பிடுகிைார் (1972:265). இதுவனர தவளியாகியுள்ள 
திருமுனைப் ேதிப்புகள் அனைத்திலும் நக்கீரபதவநாயைார் மட்டுபம இைம்தேற்றுள்ளார் என்ேதும் 
கருதத்தக்கது. இது குறித்த விவாதங்கள் ஆய்வு எல்னலக்கு அப்ோற்ேட்ைது. ேதிபைாராம் திருமுனை 
யாப்பியலின் சில கூறுகள் மட்டும் இங்கு விளக்கப்ேடுகிைது. கீழ்க்கண்ை நினலகளில் இவ்வியாப்பு 
மரபினைப் புரிந்து தகாள்ளலாம். 

 காலத்தால் மிகவும் முந்னதயவராகக் கருதப்ேடும் கானரக்காலம்னமயாரின் ோைல் 
வடிவங்களும், ேண்ைனமதியும் 

 சம்ேந்தரின் பதவாரப்ோைல்களில் காைப்ேடும் கானரக்காலம்னமயார் ேயன்ேடுத்திய 
வடிவங்களின் தாக்கமும், ேண்ைனமதியின் ேயன்ோடும் 

 பிரேந்த இலக்கிய வனகனமயின் ததாைக்கம் 
 ோக்களின் புதுனமகளும் இைவிைங்களும் 
 ேதிப்பியல் மாறுோடுகளும் யாப்பியல் முரண்களும் 
 கானரக்காலம்னமயார் ோைல் வடிவங்களும் சம்ேந்தரின் ோைல்களும் 

 கானரக்காலம்னமயார் (கி.பி.5ஆம் நூற்ைாண்டு) சம்ேந்தனரவிை ஏைத்தாழ இரண்டு 
நூற்ைாண்டுகள் முற்ேட்ைவர். இவரது ோைல்களின் வடிவங்களும் ேண்ைனமதிகளுபம சம்ேந்தரின் 
ோைல்களுக்கு வழிகாட்டியாக அனமந்துள்ளை. இவர் ோடியைவாகக் கட்ைனளக் கலிப்ோவும், 
ஆசிரிய விருத்தமாகவும் அனமந்த திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்ேதிகங்கள் - 2, கட்ைனளக் 
கலித்துனையும் தவண்ோவுமாக அனமந்த திருஇரட்னை மணிமானல, தவண்ோவிைாலாகிய 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 

http://www.inamtamil.com/
mailto:mohanakareem1987@gmail.com


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மே 2018  ேலர்:4    இதழ்:13   13 

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

May 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

திருஅற்புதத் திருவந்தாதி ஆகியை ேதிபைாராம் திருமுனையில் இைம்தேற்றுள்ளை. இவற்றுள் 
திருஅற்புதத் திருவந்தாதியின் யாப்ேனமப்பினைக் குறித்து, பசா.ந.கந்தசாமி 

...101 பநரினச தவண்ோக்கள் இந்நூலில் அந்தாதி அனமப்பில் விளங்குதல் 
காைலாம்...னசவத் திருமுனைப் ோைல்களில் காலப் ேழனம ேனைத்த தவண்ோக்கள் 
அம்னமயார் ோடியனவ எைலாம். அந்தாதி என்னும் பிரேந்தத்திற்கும் அம்னமயாரின் 
அருளிச் தசயல் முழுனம முதல் இலக்கியமாகக் தகாள்ளுதற்கு உரியது. இந்நூல் 
‘பிைந்து தமாழிேயின்ை பின்தைல்லாம்’ எைத் ததாைங்கி இறுதி தவண்ோவின் 
இறுதியடி, ‘பேராத காதல் பிைந்து’ என்று இறுவதால் மண்ைலித்து முடிந்த 
மானலயாகும்... (1989:702,703) 

என்று ேதிவு தசய்துள்ளார். கானரக்காலம்னமயார் மூத்த திருப்ேதிகங்கள் இரண்னையும் முனைபய 
நட்ைோனை, இந்தளம் ஆகிய ேண்களில் ோடியுள்ளார். இவற்றுள் முதல் ேதிகத்தின் யாப்புவடிவம் 
கட்ைனளக் கலிப்ோ. இக்கட்ைனளக் கலிப்ோவிற்காை வனரயனை முற்கால இலக்கைப் 
ேனுவல்களில் வனரயறுக்கப்ேைவில்னல என்ேது குறிப்பிைத்தக்கது.  பநர் 10 நினர 11 என்ை 
கட்ைனள தேற்று அனமந்த ோைல் வருமாறு: 
   தகாங்னக திரங்கி நரம்தேழுந்து  
    குண்டுகண் தவண்ேற் குழிவயிற்றுப்  
   ேங்கி சிவந்திரு ேற்கள்நீண்டு  
    ேரடுயர் நீள்கனைக் காபலார்தேண்பேய்  
   தங்கி யலறி யுலறுகாட்டில்  
    தாழ்சனை எட்டுத் தினசயும்வீசி  
   அங்கங் குளிர்ந்தை லாடும்எங்கள்  
    அப்ே னிைந்திரு வாலங்காபை. (மூத்த.திருப்.1-1) 
திருவாலங்காட்டு இனைவனின் நைைக்காட்சிக்குரிய இப்ோைல் நட்ைோனைப் ேண்ணில் 
ோைப்ேட்ைது. முதலிரு சீர்களும் தவண்ைனளயால் பினைக்கப்ேட்டு பநரனசயில் ததாைங்கி 10 
எழுத்துக்கனளயும் நினரயனசயில் ததாைங்கி 11 எழுத்துக்கனளயும் தகாண்ைதாக 
அனமந்திருக்கின்ைது. அனரயடிகளுக்கு பமானைத் ததானையும் அடிகளுக்கினையில் எதுனகத் 
ததானையும் ஒன்றி அனமந்துள்ளை. இவருக்குப் பின்பதான்றிய சம்ேந்தர் அம்னமயாரின் 
நட்ைோனைப் ேண்ணிபலபய தமது முதல் திருப்ேதிகமாை பிரமாபுரத் திருப்ேதிகத்னதப் 
ோடியுள்ளார். ஆைால் அதன் யாப்ேனமப்பு பவறு. 
   பதாடுனைய தசவியன் வினைபயறிபயார்  
    தூதவண் மதிசூடிக் 
   காடுனைய சுைனலப் தோடிபூசிதயன் 
    னுள்ளங்கவர் கள்வன் 
   ஏடுனைய மலரான் முனைநாட்ேணிந்  
    பதத்த வருள்தசய்த 
   பீடுனைய பிரமா புரபமவிய  
    தேம்மா னிவைன்பை.  (1:1:1) 
 அடிபதாறும் ஐந்து சீர்கனளப் தேற்று பநரனசயில் ததாைங்கின் 18 எழுத்துக்கனளயும் 
நினரயனசயில் ததாைங்கின் 19 எழுத்துக்கனளயும் தேற்ை கட்ைனளக் கலித்துனைவடிவமாக 
இப்ோைல் அனமந்துள்ளது. முதல் மற்றும் மூன்ைாம் சீர்கள் பமானை தேற்றும் அடிபதாறும் எதுனக 
தேற்றும் கலித்தனள விரவியும் உள்ளது. ஆைால் முதல் திருமுனையில் இபத ேண்ணில் 
ோைப்தேற்றுள்ள ஏழாம் ேதிகத்தின் ோைல்கள் இந்த யாப்பு வடிவத்தினை உனையைவாக உள்ளை. 
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   ேணியுனை மாலும் மலரி பைானும் 
    ேன்றியும் தவன்றிப் ேைனவ யாயும் 
   நணுகல ரியநள் ளாறு னைய 
    நம்தேரு மானிது தவன்தகால் தசால்லாய் 
   மணிதயாலி சங்தகாலி பயாடு மற்னை 
    மாமுர சின்தைாலி தயன்று பமாவா 
   தணிகிளர் பவந்தர் புகுதுங் கூைல் 
    ஆலவா யின்க ைமர்ந்த வாபை. (பதவாரம்: 1:7:9) 
கானரக்காலம்னமயாரின் இரண்ைாவது மூத்த திருப்ேதிகம் இந்தளப் ேண்ணிைால் ோைப் 
ேட்டுள்ளது. ஐந்து மாச்சீர்கனளத் ததாைர்ந்த காய்ச்சீரினைப் தேற்ை அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தமாக 
அப்ோைலின் யாப்பு வடிவம் காைப்ேடுகின்ைது.  
   நிைந்தான் உருகி நிலந்தான் 
    நனைப்ே தநடும்ேற் குழிகட்பேய்  
   துைங்னக தயறிந்து சூழும்  
    பநாக்கிச் சுைனல நவிழ்த்ததங்கும் 
   கைங்கள் கூடிப் பிைங்கள்  
       மாந்திக் களித்த மைத்தவாய்  
   அைங்கு காட்டில் அைல்னக  
       பயந்தி அழகன் ஆடுபம (மூத்த.திருப்.2:2) 
 சம்ேந்தரின் இரண்ைாம் திருமுனையின் முதல் ேதிகம் இப்ேண்ைனமதியிைால் ோைப் 
தேற்ைபத. ஆைால் அப்ேதிகமாைது யாப்பு அடிப்ேனையில் பநர் 14 நினர 15 என்ை கட்ைனள 
தேற்ை ஐஞ்சீரடிகளால் ஆை கட்ைனளக் கலித்துனை. இதன்மூலம் ேண்ைனமதிக்கும் 
யாப்பிற்குமாை ததாைர்ோைது வனரயனைகளுக்கு உட்ேட்ைதன்று என்ேது ததளிவாகிைது. 
 சம்ேந்தர் ோடிய ோைல்களின் ேண்ைனமப்ோைது எவ்வாறு கானரக்காலம்னமயாரின் 
ேண்ைனமப்பினை அடிப்ேனையாகக் தகாண்ைனமந்தபதா அவ்வாபை சில யாப்பு 
அனமப்புகளுக்கும் அம்னமயாபர முன்பைாடியாக இருக்கின்ைார். இது குறித்து அ.சண்முகதாஸ் 
குறிப்பிடுனகயில், 

கலிநினலத்துனை கட்ைனளக் கலித்துனை ஆகியைவற்னை வரலாற்ைடிப்ேனையில் 
பநாக்கும்போது அவற்றுள் கட்ைனளக் கலித்துனைபய முதலில் எழுந்தததைக் கூைலாம். 
ஏதைனில் ேத்திப்ோைல் ோடியவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக அனமந்த 
கானரக்காலம்னமயார் இத்துனையில் ோடியிருப்ேபதயாகும். அம்னமயார் ோடிய 
கட்ைனளக் கலித்துனைக்குத் பதாற்றுவாயாகக் கலித்ததானகயிபலா சிலப்ேதிகாரத்திபலா 
தசய்யுள் வடிவங்கள் இல்னல... ததால்காப்பியருனைய தகாச்சகக் கலிவடிவத்னத 
முன்மாதிரியாக னவத்து அம்னமயார் இப்புதிய தசய்யுள் வடிவத்னத அனமத்திருக்க 
பவண்டும். இதற்குக் கட்ைனளக் கலித்துனைக்கு கூைப்ேட்ை இலக்கைம் சான்ைாக 
அனமகின்ைது... (1997:61) 

என்கிைார். அறுசீர் விருத்த அனமப்பிற்கு கானரக்காலம்னமயாபர முன்பைாடியாகத் திகழ்கிைார். 
இவர் ோடிய மூத்ததிருப்ேதிகம் இரண்டில் இைம் தேற்றுள்ள வடிவத்தினை ஒத்து சம்ேந்தர் ோடிய 
ோைல், 

பவத பமாதி தவண்ணூல் பூண்டு தவள்னள தயருபதறிப் 
பூதஞ் சூழப் தோலிய வருவார் புலியி னுரிபதாலர் 
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நாதா தவைவு நக்கா தவைவு நம்ோ தவைநின்று 
ோதந் ததாழுவார் ோவந் தீர்ப்ோர் ேழை நகராபர. (1:67:1) 

பதவார ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டியாக அனமந்த யாப்பு வடிவங்கனளயும் 
ேண்ைனமப்புகனளயும் ோடிய கானரக்காலம்னமயாரின் ோைல்கள் ேதிபைாராம் திருமுனை 
திருமுகப்ோசுரத்னத அடுத்து னவக்கப்ேட்டுள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 
பிரேந்த இலக்கிய வனகனமகளின் ததாைக்கம் 
 ேதிபைாராம் திருமுனையில் ேல்பவறு பிரேந்தங்கள் ோைப்தேற்றுள்ளை. இனவ 
பிற்காலத்தில் பிரேந்த இலக்கியக்காலம் என்று காலரீதியிலாை இலக்கிய எழுச்சிக்கு ஆதாரமாக 
அனமந்துள்ளை. இத்தன்னமயிைால் பிரேந்த மானல என்ை சிைப்புப் தேயரும் ேதிபைாராம் 
திருமுனைக்கு வழங்கப்ேட்ைது. பிரேந்தங்களின் விவரங்கள் வருமாறு, 

அந்தாதி 8  மும்மணிக்பகானவ 7  இரட்னை மணிமானல 4 
மானல 2  விருத்தம் 2   திருமைம் 2 
நான்மணிமானல1 உலா 1    ஆற்றுப்ேனை 1 
தவண்ோ 1  கலிதவண்ோ 1 திருஎழுகூற்றிருக்னக 1 
தேருந்பதவ ோணி1 பகாேப்பிரசாதம் 1  ஒருோஒருேஃது 1 
கார் எட்டு 1  ஆற்றுப்ேனை 1  கலம்ேகம் 1 
திருத்ததானக 1 

 40 இலக்கியங்களுள் 38 இலக்கியங்கள் பிற்காலப் பிரேந்தங்களுக்கு முன்பைாடியாக 
அனமந்துள்ளை. ஏனைய இரண்டும் (திருமுகப் ோசுரம், திருஈங்பகாய் மனல எழுேது) அவ்வாைாை 
வளர்ச்சியினைப் தேைவில்னல. இப்பிரேந்த வனகனமகளின் அடிப்ேனையில் ேதிபைாராம் திருமுனை 
யாப்பியல் குறித்த சில கருத்துகள் வருமாறு: 

- முழுவதும் தவண்ோவாலாகிய பிரேந்தங்களினை மிகுந்த அளவில் ோடியவர் நக்கீர 
பதவநாயைார் 

- முழுவதும் ஆசிரியப்ோவாலாகிய பிரேந்தங்களினை மிகுந்த அளவில் ோடியவர் நக்கீர 
பதவநாயைார் 

- முழுவதும் கட்ைனளக் கலித்துனையாலாகிய பிரேந்தங்களினை மிகுந்த அளவில் 
ோடியவர் நம்பியாண்ைார் நம்பி 

- முழுவதும் ஆசிரிய, சந்த விருத்தங்களிைாலாகிய பிரேந்தங்களினை மிகுந்த அளவில் 
ோடியவர் நம்பியாண்ைார் நம்பி 

- ேதிபைாராம் திருமுனையில் முழுவதும் தவண்ோவால் ோைப்ேட்ை இலக்கியங்கள் 
மிகுதியாக உள்ளை. 

- ேதிபைாராம் திருமுனையில் அதிக அளவில் உள்ள பிரேந்தங்கள் அந்தாதி (7), 
மும்மணிக்பகானவ (7) 

 பிை ோவடிவங்கனளவிை தவண்ோவின் ஆட்சி ேதிபைாராம் திருமுனையில் மிகுந்துள்ளது. 
கானரக்காலம்னமயார் தவண்ோ வடிவத்தினைக் னகயாண்டுள்ளது குறித்து அ.சண்முகதாஸ், 

இயற்ைமிழ்ப்ோக்களுள் தவண்ோபவ ேல்லவர் கால இலக்கியங்களிற் தேரிதும் 
னகயாளப்ேட்டுள்ளது. இக்காலத்துப் தேரும்ோன்னமயாை இலக்கியங்களாகிய ேத்திப் 
ோைல்களுக்குத் பதாற்றுவா யனமத்தவர்களாகிய கானரக்காலம்னமயாரும் முதல்மூன்று 
ஆழ்வார்களும் தவண்ோ யாப்பிற் ோைல்கள் ோடியுள்ளைர். சங்கமருவிய காலத்னத 
அடுத்து வாழ்ந்த இந்நால்வரும் இப்ோவினைக் னகயாண்ைதற்கு ஒரு காரைங்கூைலாம். 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மே 2018  ேலர்:4    இதழ்:13   16 

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

May 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

அதாவது சங்கமருவிய காலத்தில் எழுந்த தேரும்ோன்னமயாை இலக்கியங்கள் 
தவண்ோ யாப்பிபலபய அனமந்தை. சங்க காலத்தில் அகவலிற் ோைப்ேட்ை 
அகப்தோருள் புைப்தோருள் ஆகியைவும் இக்காலத்தில் தவண்ோவிபலபய 
ோைப்ேட்ைை. ஆகபவ இத்தனகயததாரு காலத்திபல வாழ்ந்த அம்னமயாரும் 
ஆழ்வார்களும் காலத்தின் பகாலத்திற்பகற்ே தவண்ோ யாப்பினைபய தம் 
ேத்தியுைர்வினைப் புலப்ேடுத்தவும் னகயாண்ைைர். ‘ேத்தியனுேவத்னத தவளிப்ேடுத்த 
உதவாத தவண்ோ யாப்பினைக் கானரக்காலம்னமயார் அனமத்துக் தகாண்ைது, அவர் 
காலத்தில் அது தேருவழக்காயிருந்த காரைபம’ தயை வி.தசல்வநாயகம் கூறியுள்ளார். 
(1997:59) 

என்று கருத்துனரத்துள்ளார். 
ோவடிவப் புதுனமகளும் இைவிைங்களும் 
 மரோை ோவடிவங்களில் ேல இலக்கியங்கள் ேதிபைாராம் திருமுனையில் 
ோைப்தேற்றுள்ளை. அவற்றுள்ளும் தவண்ோ மிகப் தேரிய இைத்தினை வகிக்கின்ைது. அனவ 
தசால் வினளயாட்டுகளாக யமகம், திரிபு, அந்தாதி அனமப்புகளில் அனமந்துள்ளை.  மரோை 
ோவடிவங்களிலும் சில புதுனமகனளச் தசய்திருப்ேது கவனிக்கத்தக்கது. அடிபதாறும் கூன் தேற்று 
வந்த ஆசிரியப்ோ ஒன்று அதிராவடிகளின் மூத்தபிள்னளயார் திருமும்மணிக்பகானவயில் 
இைம்தேற்றுள்ளது. 

சிரபம, விசும்புபோ தஉயரி இரண்ைசும்பு தோழியும்பம 
கரபம, வனரத்திரண் முரணிய வினரத்து விழும்பம 
புயபம, தினசவிளிம்பு கிழியச் தசன்று தசறிக்கும்பம 
அடிபய, இடுந்பதாறும் இவ்வுலகம் தேயரும்பம 
ஆயினும், அஞ்சுைர்ப் பிழம்பு தழீஇ 
தநஞ்சகத் ததாடுங்குபமா தநடும்ேனைச் சூபர. (திருமும்மணி.22) 

 ஓனச நயமிக்க தவண்ோக்கள் முதலிரண்ைடி ஒபர தன்னமயதாகவும் அடுத்த இரண்ைடிகள் 
பவறுேட்ை ஒபர தன்னமயதாகவும் அனமந்திருப்ேனதயும் காைமுடிகிைது. கபில பதவநாயைாரின் 
ோைல் ஒன்று, 

காக்னகவனள என்ோர்ப்ோர்க் கன்ோப்ோ னையாபத 
காக்னகவனள தயன்ோர்ப்ோன் ஊர்குரக்குக் - காக்னகவனள 
ஆைானை ஈருரியன் ஆண்தேண் அவிர்சனையன் 
ஆைானை யாை தனமவு.(சிவதேருமான்.திருவந்.67) 

 இவ்வாறு மரோை ோக்கனள ஆளுமிைத்தும் அனவ சில புதுனமகனளக் தகாண்டு 
னகயாளப்தேற்றுள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. அடுத்ததாக இைவிைங்கள் 

ோவிைங்களின் அடிப்ேனையில் பதான்றித் தமக்தகைத் தனித்த அனையாளங்கபளாடு 
வளர்ச்சி தேற்றுள்ள சில ோவடிவங்கள் இைத்தின் இைம் எனும் தோருள்தரும் 
‘இைவிைம்’ எனும் தேயரால் வனகப்ேடுத்தப்ேடுகின்ைை. இைவிைம் எனும் 
தசாற்ேனைப்னேத் தந்து ‘தாழினச துனை விருத்தம் என்றும் நாம் தகாள்ளும் 
இைங்களுள்ளும் எத்துனைபயா இைவிைங்கள் தேருகிை’ எை இைவிைங்கள் 
பதான்றியுள்ளனமனயக் குறிப்பிடுவார் வ.சுே.மாணிக்கம்.(2001:92) 

என்று இைவிைம் குறித்த கருத்துக்கனள ய.மணிகண்ைன் ேதிவு தசய்கிைார். இந்த இைவிைங்களும் 
வண்ைம், சந்தம், கும்மி, உருப்ேடி, பமல் னவப்பு ஆகியை அைங்கும். வண்ைங்களின் ததாைக்கம் 
ததால்காப்பியத்தினின்று அனையாளம் காைப்ேடுகின்ைது. தசய்யுள்களின் ஓனச நலத்னதச் சார்ந்பத 
வண்ைமும் சந்தமும் வனரயனை தேறுகின்ைை. திருஅராகம் என்ை தேயரில் சம்ேந்தர் சில 
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ேதிகங்கனளப் ோடியுள்ளார். அனவ அனைத்தும் முடுகியலாக அனமந்த உருட்டு வண்ை 
அனமப்னே ஒத்தனவ. சந்த கலிவிருத்தங்களும் இவர் தம் ோைல்களில் இைம்தேற்றுள்ளை. 
ேதிபைாராம் திருமுனையில் இைவிைங்களின் ேயன்ோடுகள் கணிசமாக உள்ளை. அவற்றுள் 
ேட்டிைத்துப் பிள்னளயின் ோைல்கள் குறிப்பிைத்தக்கை. 
 தநறிதரு குழனல அைதலன்ேர்கள் 
  நிழதலழு மதியம் நுததலன்ேர்கள் 
  நிலவினும் தவளிது நனகதயன்ேர்கள் 
  நிைம்வரு கலசம் முனலதயன்ேர்கள் 
 அறிகுவ தரிதிவ் வினைதயன்ேர்கள் 
  அடியினை கமல மலதரன்ேர்கள் 
  அவயவம் இனைய மைமங்னகயர் 
  அழகியர் அனமயும் அவதரன்தசய 
 மறிமழு வுனைய கரதைன்கிலர் 
  மைலினய முனியும் அரதைன்கிலர் 
 மதிதோதி சடில தரதைன்கிலர் 
  மனலமகள் மருவு புயதைன்கிலர் 
 தசறிதோழில் நிலவு தினலதயன்கிலர் 
  திருநைம் நவிலும் இனைதயன்கிலர் 
  சிவகதி அருளும் அரதசன்கிலர் 
  சிலர்நர குறுவர் அறிவின்றிபய. (பகாயின்.நான்மணி.15) 
இப்ோைல் தந்த தைதை தந்த தைதை என்கிை சந்த வாய்ப்ோட்டினைப் தேற்று இரட்னை ஆசிரியச் 
சந்தவிருத்தமாக உள்ளது கவனிக்கத்தக்கது. இவ்வாறு சில ோைல்கள் அனமந்துள்ளை. 
ேதிப்பு மாறுோடுகளும் யாப்பு முரண்களும் 
 ேதிபைாராம் திருமுனையாைது தனித்தனி ஆளுனமகளின் ேதிப்பு, ததாகுப்ோை ேதிப்பு என்ை 
இரண்டு நினலகளில் ேதிப்புகனளப் தேற்ைனமந்துள்ளது.  இதுவனரயிலாை ேதிப்புகளில் அவற்றின் 
யாப்புவடிவங்கள் சில ேதிப்புகளில் மட்டுபம குறிப்பிைப்ேட்டுள்ளை. கழக தவளியீடு, 
திருப்ேைந்தாள் மைப்ேதிப்பு, தருமபுரப் ேதிப்பு, ஆகியை இவற்றுள் குறிப்பிைத்தக்கை. 
பசா.ந.கந்தசாமி தைது தமிழ் யாப்பியலின் பதாற்ைமும் வளர்ச்சியும் என்ை ஆய்வு நூலுள் நக்கீர 
பதவ நாயைாரின் கயினலோதி காளத்தி ோதி அந்தாதி ேற்றிக் குறிப்பிடும்போது, 

‘இனசயும்தன்’ என்ை ோைலின் (90) கனைசி அடி, ‘கூட்டுபமல் கூைபல கூை’ என்று 
ேதிப்பிக்கப்தேற்றுள்ளது. இதன் இறுதிச்சீர் கூை என்ேது பதமா என்ை 
வாய்ோட்டுக்குரிய ஈரனசச் சீராகும். ‘காசு’ என்னும் வாய்ோட்டிைால் முடிதபல 
இலக்கைம் எனின், நக்கீர பதவர் பதமா வாய்ோட்டுச் சீரிைால் முடித்தது யாப்பியலில் 
ஒரு புதுனமபய. (1989:705) 

என்று கூறுகிைார். இதற்காக இவர் ேயன்ேடுத்திய ேதிப்பு திருப்ேைந்தாள் காசிமைப் ேதிப்பு 1972. 
ஆைால் திருதநல்பவலி ததன்னிந்திய னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகத்தால் 1971 இல் 
தவளியிைப்ேட்ை ேதிபைாராந்திருமுனைப் ேதிப்பில் ‘கூட்டுபமல் கூைபல கூடு’ என்று சரியாை 
இலக்கைத்தில் அச்சிைப் தேற்றுள்ளது. பமலும் 1997 இல் தவளியிைப்தேற்ை திருப்ேைந்தாள் 
காசிமைப் ேதிப்பில் கூடு என்று சரிதசய்யப்ேட்டு அச்சிைப்ேட்டுள்ளது. முன்பின் ேதிப்புகனள 
ஒப்புபநாக்கிக் கண்ணுைாது நக்கீரர் புதுனம தசய்துள்ளார் என்று பசா.ந.கந்தசாமி குறிப்பிடுவது 
மாறுோட்டுக்குரியது. இவ்வாபை, ேரை பதவநாயைாரின் சிவதேருமான் திருவந்தாதி ோைல் ஒன்று,  

நீபயயா ளாவாயும் நின்மலற்கு நன்தைஞ்பச 
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நீபயயா ளாவாயும் நீள்வாளின் - நீபய 
ஏறூர் புைற்சனையா எங்கள் இனைமருதா 
ஏறூர் புைற்சனையா என்று. (சிவதேருமான்.திருவந்.4) 

என்று கழகப் ேதிப்பு, திருப்ேைந்தாள் ேதிப்பு இரண்டிலும் ேதிப்பிக்கப் தேற்றுள்ளது. இரண்ைாம் 
அடியின் தனிச்தசால் மூன்ைாம் அடியின் முதற் தசால்லுைன் தவண்ைனளயில் தோருந்தவில்னல. 
ஏைத்தாழ ஆறு ேதிப்புகளில் இவ்வாபை அச்சிைப்தேற்றுள்ளது. ஆைால் தருமபுரப் ேதிப்பில் 
ேதிபைாராம் திருமுனையின் ோைல்கனளக் காணும்போது  

நீபயயா ளாவாயும் நின்மலற்கு நன்தைஞ்பச 
நீபயயா ளாவாயும் நீள்வாளின் - நீபயபயய் 
ஏறூர் புைற்சனையா எங்கள் இனைமருதா 
ஏறூர் புைற்சனையா என்று (சிவதேருமான்.திருவந்.4) 

என்று தவளியிைப்தேற்றுள்ளது. ஆைால் இப்ோைலின் சரியாை வடிவம் இவ்வாபை அனமந்திருக்க 
பவண்டும்.  
 இவ்வாறு யாப்பியலாைது சரியாை ேதிப்னேயும் ோைத்னதயும் அனையாளங்காைப் 
ேயன்ேடுகின்ைது.  
துனைநின்ை நூல்கள் 

 அருைாசலம் மு., 2005, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு - ேத்தாம் நூற்ைாண்டு, தி ோர்க்கர், 
தசன்னை. 

 இராமசாமிப்புலவர்,சு.அ.,(கு.ஆ.), 1971, ேன்னிரு அருளாளர்கள் ோடியருளிய ேதிதைாராந் 
 திருமுனை (நாற்ேது நூல்கள் அைங்கியது), கழகம், தசன்னை. 

 கந்தசாமி பசா.ந., 1989, தமிழ் யாப்பியலின் பதாற்ைமும் வளர்ச்சியும் முதற்ோகம் - முதல் 
ேகுதி,  தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 சண்முகதாஸ்அ., 1997, தமிழின் ோ வடிவங்கள், குமரன் புத்தக இல்லம், தசன்னை. 
 மணிகண்ைன் ய., 2001,  தமிழில் யாப்பிலக்கை வளர்ச்சி, விழிகள் ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 ………………………….., திருஞாைசம்ேந்த சுவாமிகள் பதவாரப்  ேதிகங்கள், திருமுனை (1,2,3), 

1973, கயப்ோக்கம் சதாசிவதசட்டியாரால் ோர்னவயிைப்தேற்ைை, கழகம், தசன்னை. 
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 யொப்பியலும் கணக்கியலும் 

 முனைவர் இரா. இராஜா 
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துனை, 

பதசியக் கல்லூரி (தன்ைாட்சி), திருச்சிராப்ேள்ளி-1. 
sengolan84@gmail.com  

 இலக்கைச் தசம்னம மிக்க தமாழியாகத் தமிழ் விளங்குகின்ைது. இதன் மரபிலக்கைங்கள் 
தசய்யுளாக்கம் குறித்துத் தனிச்சிைப்ோகப் பேசியுள்ளை. குறிப்ோகத் ததால்காப்பியத்தில் 
தசய்யுளியல் என்ேபத அளவில் தேரிய பிரிவாகும். இவ்வியலுள் ோடுதோருளும் யாப்பும் 
இனயபுைன் விளக்கப்ேட்டுள்ளை. இதற்குப் பின்ைர்  எழுந்த இலக்கை நூல்கள், 
ோடுதோருளிலிருந்து யாப்பிலக்கைத்னத மட்டும் பிரித்துத் தனியாக இலக்கைம் வகுத்துள்ளை. 
இவ்விரு நினலகளிலும் யாப்புறுப்புகனளத் ததானகவனக தசய்தும் உைழ்ந்தும் காட்டும் 
முனைனமகள் னகயாளப்ேட்டுள்ளை. இவற்றுள் கைக்கியல் எவ்வாறு ேயன்ேட்டுள்ளது என்ேனத 
விளக்குவதாக இக்கட்டுனர அனமகின்ைது. 

தோதுவாக, தமாழினய (அ) தசய்யுனள ஆராயப் புகும் இலக்கைம் என்ேது ஓர் அறிவியல் 
துனையாகும். அதன் அடிப்ேனையில் பிை அறிவியல் துனைகனளப் போல யாப்பியலிலும் 
கைக்கியல் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டிருப்ேது தவிர்க்க இயலாதது. 

தமிழில் நவீை உனரநனை ேத்ததான்ேதாம் நூற்ைாண்டிற்குப் பின்ைபர வளரத் 
ததாைங்கியது. அதுவனர அனைத்துத் துனைசார்ந்த கருத்துகளும் தசய்யுள் வடிவத்தில் தாம் 
எழுதப்ேட்டு வந்தை. அப்தோழுது தமிழர்கள் உனரநனைனயவிைச் தசய்யுட்கனளக் குறுகிய 
பநரத்திற்குள் ோடி முடித்துவிடும் ேழக்கத்தில் இருந்துள்ளைர். தமிழில் கைக்கினை 
அடிப்ேனையாகக் தகாண்டு கைக்கதிகாரம், வானியல் நூல்கள் முதலாைனவ எழுதப்ேட்டுள்ளை. 
இங்கு அனவ குறித்துப் பேசாமல் யாப்பிலக்கைத்தில் கைக்கியலின் ேயன்ோடு குறித்து மட்டும் 
சுருக்கமாகச் சுட்ைப்ேடுகின்ைது. 
யாப்பியல் : இயற்னகக் கைக்கும் தசயற்னகக் கைக்கும் 

தோதுவாக எல்லா தமாழிகளிலும் எழுத்துவடிவம், இலக்கை நூல்கள் ஆகியனவ 
உருவாவதற்கு முன்ைபர வாய்தமாழிப் ோைல்கள் சிைந்பதாங்கி இருக்கும். அவற்றிலிருந்துதான் 
ததாழில்முனைப் ோைர்கள் (அ) புலவர்கள் யாப்புவடிவங்கனள உருவாக்கிக் தகாள்வார்கள். 
அவ்வனகயில் மக்களின் இயல்ோை ோைல்கபள யாப்பியலிற்குத் பதாற்றுவாயாக அனமயத் தக்கை. 
 ேழங்கால மக்களின் ோைல்கள் ததாழில்பிரிவினைகளின் அடிப்ேனையிலும் பிை வாழ்வியல் 
தசயல்களின் ஊடும் முகிழ்ந்து ேரவியனவ. அவற்றுள் அந்தந்தத் ததாழில்களுக்குரிய கால 
இனசவுகள் தோதிந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்ைாக, ேைகினை வலிக்கும் மீைவர்கள் ஒத்தினசவாகத் 
துடுப்பினை நீரில் இடுவதற்கும் எடுப்ேதற்கும் ஆகும் கால ஒழுங்கின் அடிப்ேனையில் 
ததாழில்முனைப் ோைனலக் கட்டி இருப்ேர். வள்னளப்ோட்டு (அ) உலக்னகப்ோட்டு ோடுபவார் 
இரு பிரிவாக எதிதரதிபர நின்றுதகாண்டு உலக்னக குற்றும் ஒழுங்கிற்குத்தக ோடுவர். தாலாட்னை 
எடுத்துக்தகாண்ைால், குழந்னத ஆடுகின்ை தூளி (அ) ததாட்டில் போய்வருகின்ை அனசவு 
பவகத்திற்குத்தக அதன் தமட்டு அனமந்துள்ளது. அதாவது, தூளினய அதன் இயல்ோை 
னமயத்திலிருந்து ஆட்டி விடுகின்ைபோது, அது விலகிச்தசல்லும் பவகத்னதவிை மீண்டுவருகின்ை 
பவகம் வினரவாக இருக்கும். அதைால்தான் தாலாட்டு தமட்டில் ‘ஆராபரா ஆரிரபரா’ என்ேதில் 
முன்ைனதவிைப் பின்ைது வினரவாகப் ோைப்ேடுகின்ைது. இப்ேடி ஏற்ைப்ோட்டு, 
வண்டிக்காரன்ோட்டு, நைவுப்ோட்டு முதலாை ேலவனகப் ோைல்களிலும் அவ்வவற்றுக்கு உரிய 
கால அளவும் கூட்டினசவும் உட்தோதிந்திருக்கும். 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 

http://www.inamtamil.com/
mailto:sengolan84@gmail.com


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மே 2018  ேலர்:4    இதழ்:13   20 

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

May 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

 மக்களின் மைம் கவர்ந்த இப்ோைல்கள் நாளனைவில் ததாழில்முனைக் களத்தில் 
மட்டுமின்றி ஓய்வுபநரங்களிலும் ோைப்ேட்டுள்ளை. இவற்பைாடு சைங்கியல், பகளிக்னகப் 
ோைல்களும் உருவாக்கிக் தகாள்ளப்ேட்டுள்ளை. இவற்றில் இருந்துதான் ததாழில்முனைப் 
ோைர்கள் (அ) புலவர்கள் தங்களுக்காை ோ வடிவங்கனள உண்ைாக்கிக் தகாண்ைைர். 
 ேழந்தமிழில் தவறிக்கூத்து (அ) தவறிப்ோைல் என்ேதிலிருந்து அகவற்ோவும், துைங்னகக் 
கூத்து (இருசீர்ப்ோணி) என்ேதிலிருந்து வஞ்சிப்ோவும், குரனவக்கூத்து (தகாண்டுநினலப்ோட்டு) 
என்ேதிலிருந்து கலிப்ோவும் பதாற்ைம்தேற்ை பின்ைணினய அ.பிச்னச (2011: 287) விளக்குகின்ைார். 
இப்ேடிப் ோவனககள் உருவாை பின்ைர் ஏைறி புலவர்கள் அவற்னை வனகததானக தசய்து 
இலக்கைமயப்ேடுத்தி வரம்பிட்டுள்ளைர். யாப்பியல் ஆராய்ச்சிகளும் நிகழத் ததாைங்கிை. 
யாப்பு வனககளும் தமிழும் 
 மரபு மற்றும் நவீை யாப்பியல் வல்லுநர்கள் ேலவாைாக யாப்பினை வனகதசய்கின்ைைர். 
தோதுவாக, ஒரு தமாழியின் ஒலிக்கூறுகள் (அ) ஒலியன்கபள யாப்பியல் வனகோட்டிற்கு 
அடிப்ேனையாகின்ைை. ஜான் பலாட்ஸ் (John Lotz) என்ேவர் யாப்பினைப் பின்வருமாறு 
வனகப்ேடுத்துகின்ைார் (அ. பிச்னச, 2011: 20-23). 

 
 பமற்கண்ைவற்றுள் மாத்தினர யாப்பினை உனையதாகத் தமிழ் விளங்குகின்ைது. 
ததால்காப்பியரும் தசய்யுளின் அடிப்ேனை (அ) முதல் உறுப்ோக மாத்தினரனயக் கூறுதல் இங்கு 
நினையத்தக்கது. மாத்தினர என்ேது எழுத்தினை ஒலிப்ேதற்குத் பதனவப்ேடும் கால அளனவக் 
குறிப்ேதாகும். இது ேல தசய்யுள் உறுப்புகனள வனரயனை தசய்வதற்குக் கருவியாகத் திகழ்கின்ைது. 
இதனை, 

மாத்தினர எழுத்திைது குைம் ஆதலானும் அனசயும் சீரும் அடியும் தூக்கும் ோவும் 
வண்ைங்களும் என்று இன்பைாரன்ை எல்லாம் மாத்தினர நிமித்தமாகத் பதான்றுவை 
ஆதலானும் அது முன் னவத்தான் (ததால்.தோருள். 313, பேரா.) 

எைப் பேராசிரியர் விளக்கம் அளிக்கின்ைார். ததால்காப்பியருக்குப் பின்வந்த யாப்பிலக்கணிகள் 
மாத்தினரனயயும் எழுத்னதயும் தனித்தனிச் தசய்யுள் உறுப்புகளாகக் கைக்கிைாமல் ஒன்ைாகபவ 
பசர்த்துப் ோர்க்கின்ைைர். 

யாப்பு

தனிநிலை யாப்பு

(Simple type)

(அ)

அலைப்பு யாப்பு

(Syllabic metre)

கூட்டுநிலை

யாப்பு

(Complex type)

குரலியாப்பு

(Tonal metre)

இயக்க யாப்பு

(Dynamic metre)

மாத்திலர யாப்பு

(Durational metre)
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 யாப்புறுப்புகள் ஒவ்தவான்றிலும் கைக்கியலின் ேயன்ோடு மிகுந்திருக்கின்ைது. கட்டுனரயின் 
எல்னல கருதிச் சீர், அடி, ததானை ஆகியவற்றுள் இைம்தேறும் கைக்கியல் ேயன்ோடு மட்டும் 
இங்குச் சுருக்கமாக உனரக்கப்ேடுகின்ைது. 
சீர் ேற்றிய கைக்கீடுகள் 

ததால்காப்பிய நூற்ோக்களின்வழி ஓரனசச்சீர்கள் நான்கு, ஈரனசச்சீர்கள் ேதிைாறு, 
மூவனசச்சீர்கள் அறுேத்துநான்கு எைச் சீர்கள் கைக்கிைப்ேடுகின்ைை. இதற்கு இளம்பூரைர் 
முதலாை உனரயாசிரியர்கள் ேல்பவறு வாய்ோட்டு உதாரைங்கனளத் தருகின்ைைர். 
இனைக்காலத்தில் பதான்றிய யாப்ேருங்கலக்காரினகயில் ஓரனசச்சீர்கள் இரண்டு, ஈரனசச்சீர்கள் 
நான்கு, மூவனசச்சீர்கள் எட்டு, நாலனசச்சீர்கள் ேதிைாறு எைச் சீர்கள் உனரக்கப்ேடுகின்ைை. 
அதற்குக் குைசாகரர் வாய்ோட்டு உதாரைங்கனளயும் தருகின்ைார். இந்த மாற்ைத்திற்கு எது 
காரைம்? ோைல்களின் (அ) தசய்யுட்களின் ஓனச மாற்ைத்திற்கும் இந்த சீர்களின் எண்ணிக்னக 
மாற்ைத்திற்கும் ஏபதனும் ததாைர்பு இருக்குபமா? என்று ஆராய்ந்தால் நிச்சயம் இல்னல. இஃது 
ஓனச சார்ந்த மாறுோடு அன்று. கைக்கீடுகள் சார்ந்த மாறுோடு தான். 

அனசகனள முதலாகக்தகாண்டு சீர்கள் கைக்கிைப்ேடுகின்ைை. ததால்காப்பியர் காலத்தில் 
பநர், நினர, பநர்பு, நினரபு என்ை நான்கு வனகயாை அனசகள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்ேட்ைை. 
முன்னிரண்டும் இயலனச எைவும், பின்னிரண்டும் உரியனச எைவும் குறிக்கப்ேட்ைை 
(ததால்.தோருள்.314). இனவ ஓரனசச்சீர்களாகவும் எண்ைப்ேட்ைை. இவற்னை 
அடிப்ேனையாகக்தகாண்டு ஈரனச மற்றும் மூவனசச்சீர்கள் கைக்கீடு தசய்யப்ேட்ைை. சான்ைாக, 

 
என்னும் வனகயில் அனமகின்ைை. அதாவது, ஈரனசச்சீருக்குரிய இரண்டு இைங்களில் (தாைங்களில்) 
நான்கு அனசகளும் மாறிமாறி வரும் வாய்ப்பினைப் தேறுகின்ைை. எடுத்துகாட்ைாக, ஈரனசச்சீரில் 
முதலனசயாக பநர் நிற்க, இரண்ைாம் அனசயாக நான்கு அனசகளும் (பநர், நினர, பநர்பு, நினரபு) 
வரக் கூடும். இப்ேடிபய ஒவ்தவான்றும் அனமயும். ஆக, நிகழ்தகவு (Probability) அனைப்ேனையில் 
4 × 4 = 16 எை ஈரனசச்சீர்கள் அனமகின்ைை. இவ்வாறு 4 × 4 × 4 = 64 எை மூவனசச்சீர்கள் 
கைக்கிைப்ேடுகின்ைை. ததால்காப்பியத்தில் நாலனசச்சீர்கள் குறிப்பிைப்ேைவில்னல. 

ததால்காப்பியருக்குப் பின்வந்த காக்னகப்ோடினியார், மபயச்சுரர், அமிர்தசாகரர் 
போன்பைார் தவண்ோவின் ஈற்றில் மட்டுபம பநர்பு, நினரபு என்னும் அனசகனள ஏற்ைைர். மற்ைேடி 
பநர், நினர என்னும் இரண்னைத்தான் அடிப்ேனை அனசகளாகக் தகாண்ைைர். 
அவற்னைக்தகாண்பை சீர்கனளக் கைக்கிட்டுள்ளைர். 2 × 2 = 4, 2 × 2 × 2 = 8, 2 × 2 × 2 
× 2 = 16 என்ை வனகயில் முனைபய ஈரனச, மூவனச மற்றும் நாலனசச்சீர்கள் எண்ைப்ேட்டுள்ளை. 

சான்ைாக, ‘தகாங்குபதர் வாழ்க்னக அஞ்சினைத் தும்பி’ (குறுந். 2: 1) என்ை அடினய 
எடுத்துக்தகாண்ைால் இதில் ‘தகாங்குபதர்’ என்னும் முதற்சீர் ததால்காப்பியச் தசய்யுளியல் 
அடிப்ேனையில் ‘பநர்பு பநர்’ என்னும் அனமப்புனைய ஈரனசச்சீராகும். இதற்கு இளம்பூரைர் 
உனரப்ேடி ‘ஆற்றுக்கால்’ என்ேது வாய்ோடு. இபத சீர் யாப்ேருங்கலக் காரினகயின்ேடி ‘பநர் நினர’ 

பநர்பு பநர் 
பநர்பு நினர 
பநர்பு பநர்பு 
பநர்பு நினரபு 
நினரபு பநர் 
நினரபு நினர 
நினரபு பநர்பு 
நினரபு நினரபு 

பநர்பு பநர் 
பநர் நினர 
பநர் பநர்பு 
பநர் நினரபு 
நினர பநர் 
நினர நினர 
நினர பநர்பு 
நினர நினரபு 
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என்னும் அனமப்புனைய ‘கூவிளம்’ என்னும் வாய்ோட்டிற்குரியது. இங்குப் ோட்டின் ஓனசயிபலா 
தசாற்தோருளிபலா எந்த மாறுோடுமில்னல. சீனர அளந்தறியும் அனசக் கைக்கீட்டில்தான் 
மாறுோடு உள்ளது. 
அடிவனகயில் கைக்கீடுகள் 
 யாப்பியனலப் தோறுத்தவனர அடியிலக்கைம் மிகவும் இன்றியனமயாதது. ‘அடியின் 
சிைப்பே ோட்தைைப் ேடுபம’ (ததால். தோருள். 343) எைத் ததால்காப்பியம் உனரக்கின்ைது. சீர் 
மற்றும் எழுத்துகளின் எண்ணிக்னகனயதயாட்டி அடிகள் வனகதசய்யப்ேடுகின்ைை. இனவ முனைபய 
சீர்வனகயடி, கட்ைனளவனகயடி எைப் ேகுக்கப்ேடுகின்ைை. ததால்காப்பியத்தில் இவ்விருவனகக் 
கருத்தியல்களும் காைப்ேடுகின்ைை. குறிப்ோக, அளவடி எைப்ேடும் நாற்சீரடியில் அனமயும் 
எழுத்ததண்ணிக்னக ேற்றி இந்நூல் (ததால். தோருள். 344-357) குறிப்பிடுகின்ைது. அடியின் 
எழுத்ததண்ணிக்னகயில் ஒற்றும் குற்றுகரமும் குற்றிகரமும் தேரும்ோலும் எண்ைப்ேடுவதில்னல. 
நாற்சீர் தகாண்ை அடியில் 4 எழுத்து முதல் 20 எழுத்துவனர இைம்தேறும். இதனை 17 நிலம் 
எைக் குறிப்ேர். 4, 5, 6 ஆகிய எழுத்ததண்ணிக்னக தகாண்ை நாற்சீரடிகள் குைளடிகள் என்றும், 7, 
8, 9 ஆகிய எழுத்ததண்ணிக்னக தகாண்ை நாற்சீரடிகள் சிந்தடிகள் என்றும், 10, 11, 12, 13, 14 
ஆகிய எழுத்ததண்ணிக்னக தகாண்ை நாற்சீரடிகள் அளவடிகள் என்றும், 15, 16, 17 ஆகிய 
எழுத்ததண்ணிக்னக தகாண்ை நாற்சீரடிகள் தநடிலடிகள் என்றும், 18, 19, 20 ஆகிய 
எழுத்ததண்ணிக்னக தகாண்ை நாற்சீரடிகள் கழிதநடிலடிகள் என்றும் சுட்ைப்ேடுகின்ைை. 
ஒவ்தவாரு சீரும் 1 முதல் 5 எழுத்துக்களுக்குள் அனமய பவண்டும். இத்தகு 
கட்டுப்ோடுகனளக்தகாண்டு அடிகளின் தமாத்தத்ததானக ‘அறுநூற்று இருேத்னதந்து ஆகும்பம’ 
(ததால். தோருள். 357) எைத் ததால்காப்பியம் உனரக்கின்ைது. ஆைால், 4 எழுத்துக்களில், 5 
எழுத்துக்களில், 6 எழுத்துக்களில் என்று இப்ேடி ஒவ்தவாரு எழுத்துக்களிலும் எத்தனை வனகயாை 
அடிகள் அனமயக் கூடும்? குைளடி வனகயில், சிந்தடி வனகயில் என்று தனித்தனியாக 
எத்தனையத்தனை அடிகள் அனமயும் என்ேனத யாப்பியலார் சிைப்ோகக் கைக்கிட்டுள்ளைர். 
சான்ைாக, 4 எழுத்துக்கனளக் தகாண்ை நாற்சீரடி 1+1+1+1 = 4 என்ை ஒருவனகயில் மட்டுபம 
அனமயும். 5 எழுத்துக்கனளக் தகாண்ை நாற்சீரடி 2+1+1+1, 1+2+1+1, 1+1+2+1, 1+1+1+2  எை 
நான்கு வனககளில் அனமயும். 6 எழுத்துக்கனளக் தகாண்ை நாற்சீரடி 3+1+1+1, 1+3+1+1, 1+1+3+1, 
1+1+1+3, 2+2+1+1, 2+1+2+1, 2+1+1+2, 1+2+2+1, 1+1+2+2, 1+2+1+2 எை ேத்து வனககளில் 
அனமயும். ஆக, குைளடியில் (4, 5, 6 ஆகிய எழுத்ததண்ணிக்னகயில்) அனமயக் கூடிய அடிகள் 
தமாத்தம் (1+4+10 = 15) ேதினைந்து. இப்ேடி நிகழ்தகவின் அடிப்ேனையில் ஒவ்தவாரு 
எழுத்ததண்ணிக்னகக்கும் அடிவனகக்கும் அனமயத் தகும் விேரம் வருமாறு (மு.இராமலிங்கைார், 
1974:16, *இக்கைக்கீட்டின் அச்சுப்பினழகள் கட்டுனரயாளரால் திருத்தப் தேற்றுள்ளை). 

அடிவனக எழுத்தளவு அடித்ததானக 

குைளடி 4, 5, 6 1+4+10 =15  

சிந்தடி 7, 8, 9 20+35+52 = 107 

பநரடி 10,11, 12, 13, 14 2 (68+80) +85 = 
381 

தநடிலடி 15, 16, 17 52+35+20 = 107 

கழிதநடிலடி 18, 19, 20 10+4+1 = 15 

ஐவனகயடி ேதிபைழு நிலம் கூடுதல் - 625 
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இக்கைக்கீட்டினை உைர்த்தும் காசியைார் வனரவு வனளவு வருமாறு (பமலது). 

 
நாற்சீரடிக்கு பமலாக ஐந்து, ஆறு முதலாை சீர்கனளக் தகாண்ை அடிகள் அனமந்தால் 

கினைக்கப்தேறும் அடிகளின் எண்ணிக்னகனய நிகழ்தகவு அடிப்ேனையில் பின்வருமாறு 
இளம்பூரைர் கைக்கிட்டு உனரக்கின்ைார். 

அறுநூற்று இருேத்து ஐந்திபைாடும் (625) ஐந்தாவது வரும் ஐஞ்சீனரயும் உைழ மூவாயிரத்து 
ஒருநூற்று இருேத்னதந்து (3,125) விகற்ேமாம். அதன்கண் ஆைாவது இவ்வனக ஐந்துசீனரயும் 
உைழப் ேதினையாயிரத்து அறுநூற்று இருேத்து ஐந்து (15,625) விகற்ேமாம். அதன்கண் 
ஏழாவது வரும் சீனரந்தினையும் உைழ எழுேத்து எண்ைாயிரத்து ஒருநூற்று இருேத்து ஐந்து 
(78,125) விகற்ேமாம். இவ்வனகயிைான் உைழ வரம்பிலவாய் விரியும். அன்றியும், 
இச்தசால்லப்ேட்ை அடியினை அனசயானும் எழுத்தானும் விரிக்க வரம்பிலவாம் 
(ததால்.தோருள்.358, இளம்.). 

 ததால்காப்பியத்திற்குப் பின்ைர் யாப்ேருங்கலக்காரினகக் காலத்தில் கட்ைனளக் கலித்துனை 
என்னும் யாப்பு, சிைப்புப்தேற்று விளங்கியது. இதன் பவறுதேயர் காரினக. இஃது 
எழுத்ததண்ணிக்னக அடிப்ேனையில் அனமவதாகும். ஒற்றும் குற்றுகரமும் குற்றிகரமும் நீங்கலாக, 
பநரனசயில் ததாைங்கிைால் அடிக்கு 16, காரினகக்கு (16 × 4) 64 எழுத்தும், நினரயனசயில் 
ததாைங்கிைால் அடிக்கு 17, காரினகக்கு (17 × 4) 68 எழுத்தும் தகாள்ளப்ேடும். 
யாப்ேருங்கலக்காரினக நூலின் தமாத்த அளனவ அதன் உனரயாசிரியர் குைசாகரர் பின்வருமாறு 
குறிப்பிடுகின்ைார். 

இந்நூல் எவ்வளனவத்பதா எனின், இயல் வனகயான் மூன்றும் (3), காரினக வனகயால் 
நாற்ேத்து நான்கும் (44), கிரந்த வனகயால் ததாண்ணூறு (90) கிரந்தமும் இருேத்து எட்டு 
(28) எழுத்தும் எைக் தகாள்க. அவற்றுள், ஒரு கிரந்தமாவது ஒற்று ஒழித்து உயிரும் 
உயிர்தமய்யும் ஆகிய முப்ேத்து இரண்டு (32) எழுத்தாம் எைக் தகாள்க. அவற்றுள் பநரனச 
முதலாகிய காரினக இருேத்து ஒன்றும் (21) நினரயனச முதலாகிய காரினக இருேத்து 
மூன்றும் (23) எைக் தகாள்க. பநரனச முதலாகிய காரினக ஒன்றினுக்கு எழுத்து 
அறுேத்துநான்கும் (64), நினரயனச முதலாகிய காரினக ஒன்றினுக்கு எழுத்து அறுேத்து 
எட்டும் (68) எைக் தகாள்க. இவ்விரு திைமும் கூட்டி உைழ இரண்ைாயிரத்துத் 
ததாளாயிரத்து எட்டு (2,908) எழுத்தாம் எைக் தகாள்க. பநரினச முதலாகிய காரினக ஒற்று 
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ஒழித்து ஓரடிக்கு எழுத்துப் ேதிைாறும் (16) நினரயனச முதலாகிய காரினக ஒற்று ஒழித்து 
ஓரடிக்கு எழுத்துப் ேதிபைழும் (17) எைக் தகாள்க (யாப்ேருங்கலக்காரினக, காரினக 1, 
குைசாகரர் உனர). 

ததானைவிகற்ேங்களும் கைக்கியலும் 

“ததானையற்ை ோட்டு நனையற்றுப் போகும்” என்ேது ேழதமாழி. தசய்யுளின் ஓனச நயத்திற்கு 
அடிப்ேனையாை உறுப்பு ததானை. யாப்பு ஆராய்ச்சியில் இதற்கு முக்கிய இைமுண்டு. ோைலில் 
ஓரடிக்கு உள்ளும், ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ை அடிகளுக்கு இனையிலும் எைத் ததானைகள் 
இருநினலகளில் அனமயும். முன்ைனதச் சீர்த்ததானை என்றும், பின்ைனத அடித்ததானை என்றும் 
வழங்குவர். நாற்சீரடியாை அளவடியில் ேயின்றுவரும் சீர்த்ததானைகளின் பவறுோடுகனள 
இனைக்கால யாப்புநூல்கள் ததானைவிகற்ேங்கள் எைக் குறிக்கின்ைை. இதன் பதாற்றுவாய் 
ததால்காப்பியத்தில் உள்ளது. நாற்சீரடியில் 1,3 ஆகிய சீர்களில் அனமந்துவரும் ததானைவிகற்ேத்னத 
தோழிப்புத்ததானை என்றும், 1,4 ஆகிய சீர்களில் அனமந்துவரும் ததானைவிகற்ேத்னத  
ஒரூஉத்ததானை என்றும் ததால்காப்பியம் (தோருள்.403,404) குறிப்பிடுகின்ைது. 

இனைக்கால யாப்புநூல்கள், ததானைவிகற்ேங்கனளக் கைக்கியல் அடிப்ேனையில் 
விரித்துனரக்கின்ைை. நாற்சீரடியில் ஒரு சீரினை மட்டும் னமயப்ேடுத்தித் ததானைவிகற்ேத்னதக் 
கணிக்க முடியாது. இரண்டு, மூன்று மற்றும் நான்கு என்னும் எண்ணிக்னகதகாண்ை சீர்களுக்கு 
இனையில் அனமயும் உைவினைக்தகாண்பை ததானைவிகற்ேங்கனளக் குறிக்க முடியும். நான்கு 
சீர்களிலும் அனமந்து வருவது ஒருவனகத் ததானைவிகற்ேபம. இரண்டு மற்றும் மூன்று சீர்களுக்கு 
இனையில் ேயின்றுவரும் ததானைவிகற்ேபம மிகுதி. யாப்ேருங்கலக்காரினக சுட்டும் 
ததானைவிகற்ேமும் அதற்காை சீர்களும் வருமாறு. 

இவற்றுள் 
இரண்டு 

மற்றும் மூன்று 
சீர்களுக்கு 
இனையில் 

ேயின்றுவரும் 

ததானைவிகற்ே வாய்ப்புகள், நிகழ்தகவு அடிப்ேனையில் 
முழுனமயாகச் சுட்ைப்தேைவில்னல. சான்ைாக, (2,4), 
(2,3), (3,4), (2,3,4) ஆகிய சீர்களுக்கு இனைப்ேட்ை 
ததானைவிகற்ேங்கனளக் குறிப்பிைலாம். 
யாப்ேருங்கலக்காரினகயில் இனவ ேற்றிய குறிப்புகள் 
இல்லாவிட்ைாலும் யாப்ேருங்கல விருத்தியுனரயில் இனவ 

குறிப்பிைப்ேட்டுள்ளை. 
இவற்றுக்குப் தேயர்களும் தகாடுக்கப்ேட்டுள்ளை. ஆக, நாற்சீரடினயப் தோறுத்தவனர பமற்கண்ை 
ேதிதைாரு வனகயில்தான் ததானைவிகற்ேங்கள் அனமந்துவர வாய்ப்பிருக்கின்ைது. இல்லாவிட்ைால் 
எந்த விகற்ேங்களும் இன்றி வரலாம். அதற்கும் தசந்ததானை என்தைாரு தேயர் னவத்திருக்கின்ைைர். 
ஆக, எப்ேடிப் ோடிைாலும் ஏதாவது ஒரு வனகக்குள் அைங்கிவிடும்.  
நினைவுனர 

பமற்கண்ை யாப்பியல் கைக்கீடுகனள எல்லாம் நினைவில் னவத்துக்தகாண்டுதான் 
ேழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் தசய்யுள் இயற்றிைரா? என்ைால், நிச்சயமாக வாய்ப்புக் குனைவு. ேழந்தமிழில் 
ோடுதோருளும் ேனைப்பு மைநினலயும்தாம் முதன்னமயாைனவ. அன்று ோவடிவங்களும் 
புலப்ோட்டு உத்திமுனைகளும் வாய்தமாழி இலக்கிய மரபின் எச்ச வடிவங்களாக விளங்கிை. 

வ.எண் ததானைவிகற்ேம் சீர்கள் 

1 இனை 1, 2 

2 தோழிப்பு 1, 3 

3 ஒரூஉ 1, 4 

4 கூனழ 1, 2, 3 

5 பமற்கதுவாய் 1, 3, 4 

6 கீழ்க்கதுவாய் 1, 2, 4 

7 முற்று 1, 2, 3, 
4 

வ.எண் ததானைவிகற்ேம் சீர்கள் 

1 கனை (அ) பின் 2, 4 

2 இனைப்புைர் 2, 3 

3 கனையினை 3, 4 

4 கனைக்கூனழ 2, 3, 4 
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வாய்தமாழி இலக்கியச் தசல்வாக்குப் ேடிப்ேடியாகக் குனைந்து எழுத்திலக்கிய வழக்கம் வலுப்தேற்ை 
பின்ைபர யாப்புத்துனையில் கைக்கியலின்  ஆதிக்கம் ஏற்ேட்டிருக்க பவண்டும். ததால்காப்பியர் 
காலத்திற்கு முந்திபய இம்மாற்ைம் நிகழ்ந்துள்ளனத உைரமுடிகின்ைது. 

சங்க காலத்திபலபய சில புலவர்கள் ‘கைக்காயைார்’ என்னும் அனைதமாழினயப் 
தேற்றுள்ளைர். அவர்கள் புலனமத்ததாழில் மட்டும் தசய்தைரா? பவறு பிை அறிவுத்துனையினையும் 
சார்ந்து இருந்தைரா? எைத் ததளிவாகத் ததரியவில்னல. ஆைால், இனைக்காலத்தில் யாப்பு, அணி 
உள்ளிட்ை இலக்கைத்துனை சார்ந்தவர்கள் கைக்கியலில் பதர்ச்சி மிக்கவராக விளங்கியுள்ளைர். 
இதற்குத் ததால்காப்பியச் தசய்யுளியல், யாப்ேருங்கலம், யாப்ேருங்கல விருத்தியுனர, 
யாப்ேருங்கலக்காரினக, யாப்ேருங்கலக்காரினக உனர, ததால்காப்பியச் தசய்யுளியல் உனரகள், 
தண்டியலங்காரம் மூலமும் உனரயும் போன்ைனவ சிைந்த சான்றுகள். அவற்றுள் கைக்கீடுகள் 
எவ்வாறு ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை? என்ேனத ஆராய்ந்து ோர்ப்ேது அறிவிற்கு விருந்தாை ேணி. 
அந்நூல்களில் கைக்கியல்ேடி ேல வனகனமகள் உருவாக்கப்ேட்டுள்ளை. அவற்றுக்குக் 
கால்ேங்குதான் (கைக்கியல் முன் நிேந்தனையற்ை) சான்பைார் தசய்யுட்கள் சான்று ேகிர்கின்ைை. 
எஞ்சிய முக்கால்ேங்கு உதாரைப் ோைல்கனள இலக்கணிகபள திட்ைமிட்டு உருவாக்கியுள்ளைர். 
இஃது இத்துனையில் உள்ள தசயற்னகப்ேண்னேக் காட்டுகின்ைது. நைப்பியலுக்கு மாைாைதாக இது 
விளங்கிைாலும், இதனை ஒருவனகயில் இன்று பேசப்ேடும் தசயற்னக அறிவாற்ைலுக்கு (Artificial 
Intelligence) ஒப்ோை திைைாகக் கருத முடியும். இதனை அடிப்ேனையாகக் தகாண்டுதான் வருக்க 
எழுத்துக்கனள னவத்துப் ோடுதல், இன்ை தசால்லில் ததாைங்கி இன்ை வனகயில் முடித்தல், 
ஆசுகவி, சித்திரகவி முதலாை தசால்வினளயாட்டுகனள நிகழ்த்துதல் போன்ைனவ 
சாத்தியமாகியுள்ளை. இத்தனகய தசய்னககளுக்குக் கைக்கியல் பநாக்கற்ை தவறும் யாப்பிலக்கைக் 
கல்வி துனைதசய்திருக்க முடியாது. 
துனை நின்ைனவ 

 அடிகளாசிரியர் (ேதி.ஆ.), 1985, ததால்காப்பியம் தோருளதிகாரம் - தசய்யுளியல் 
இளம்பூரைர் உனர,  தமிழ்ப்ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 இராமலிங்கைார் (உனர.ஆ.), 1974, ததால்காப்பியம் தசய்யுளியல் விளக்கம், மீைாட்சி 
புத்தக நினலயம், மதுனர. 

 கந்தசாமி பசா.ந., 1989, தமிழ் யாப்பியலின் பதாற்ைமும் வளர்ச்சியும் (முதற்ோகம் - 
முதற்ததாகுதி), தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 தகௌமாரீஸ்வரி எஸ். (ேதி.ஆ.), 2006, ததால்காப்பியம் தோருளதிகாரம் - இளம்பூரைர் 
உனர, சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 

 பிச்னச அ., 2011, சங்க இலக்கிய யாப்பியல், நியூ தசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், தசன்னை. 
 பவங்கைசாமி ந. மு. (ேதி.ஆ.), 1969, யாப்ேருங்கலக் காரினக, ததன்னிந்திய னசவசித்தாந்த 

நூற்ேதிப்புக் கழகம், திருதநல்பவலி. 
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னவற்றுடைகள் : ைொற்ைங்களும் வளர்ச்சிநிடலயும் 

முனைவர் கி. சங்கர நாராயைன் 
உதவிப் பேராசிரியர் 

தமிழ்பமம்ோட்டுச் சங்கப்ேலனகத் துனை 
தசன்னைப் ேல்கனலக்கழகம் 

தமரிைா வளாகம், தசன்னை - 600 005 

 ததால்காப்பியம், வீரபசாழியம், பநமிநாதம், நன்னூல், இலக்கை விளக்கம், ததான்னூல் 
விளக்கம், முத்துவீரியம், சுவாமிநாதம், அறுவனக இலக்கைம், தமிழ்நூல், ததன்னூல், தமிழ்க் காப்பு 
இயம் முதலாை இலக்கை நூல்களில் பவற்றுனம குறித்த கருத்துநினல அனைந்துவரும் 
மாற்ைங்கனளயும் வளர்ச்சிநினலகனளயும் எடுத்துனரப்ேதாக இக்கட்டுனர அனமகின்ைது. 
முதலாம் பவற்றுனம 
 ததால்காப்பியம், எழுவாய் பவற்றுனமனயப் தேயர் பவற்றுனம என்றும் முதலாம் 
பவற்றுனம என்றும் குறிப்பிடுகின்ைது. எழுவாய் பவற்றுனமக்கு உருபு கினையாது. இவ்பவற்றுனம 
ஏற்கும் ேயனினலகள் ஆைாகும். 1. தோருண்னம சுட்ைல் 2. வியங்தகாள வருதல் 3. வினைநினல 
உனரத்தல் 4. வினைவிற் பகற்ைல் 5. ேண்புதகாள வருதல் 6. தேயர்தகாள வருதல் ஆகும் 
(ததால்.65-67). வீரபசாழியம், முதலாம் பவற்றுனமயாகக் கருத்தாக் காரகம் என்ேனதக் 
குறிப்பிடுகின்ைது. இவற்றின் உருபுகளாகச் சு, அர், ஆர், அர்கள், ஆர்கள், கள், மார் என்ேைவற்னைச் 
சுட்டுகின்ைது (வீரம்.தசால்.பவற்றுனம.2). பநமிநாதம், ததால்காப்பியத்னதப் பின்ேற்றி எழுவாய் 
பவற்றுனமக்கு இலக்கைம் வகுக்கின்ைது. ததால்காப்பியம் சுட்டிய ஆறு ேயனினலகனளபய 
இவ்விலக்கைநூலும் குறிப்பிடுகின்ைது (பநமி.41). நன்னூல், தேயராய் நிற்கும் எழுவாய் உருபு ஆறு 
பவற்றுனமகனள ஏற்கும் எைவும், நீயிர், நீவிர், நான் போன்ைவற்னை எழுவாய் ஏற்கும் எைவும், 
பவற்றுனம உருபுகனள ஏற்கும்போது திரிதல் இல்லாத தேயபர எழுவாய் பவற்றுனமயாகும் 
என்கிைது (நன்.தசால்.293-295). இலக்கைவிளக்கம், ததான்னூல் விளக்கம், நன்னூனலப் பின்ேற்றி 
முதலாம் பவற்றுனமக்கு இலக்கைம் வகுக்கின்ைது (இல.வி.197), (ததா.வி.தசால்.56). முத்துவீரியம், 
ததால்காப்பியம் மற்றும் நன்னூலினைப் பின்ேற்றி இலக்கைம் வகுக்கின்ைது (மு.வீ.509-512). 
சுவாமிநாதம், ஐந்து ோலிலும் மூன்று காலத்தினும் மூன்று இைத்தினும் வரும் தசாற்கள் எழுவாய் 
பவற்றுனமக்கு உருோகவும் வரப்தேறும் என்கிைது (சுவாமி.41). அறுவனக இலக்கைத்தில் 
பவற்றுனம குறித்த தசய்திகள் இைம்தேைவில்னல. தமிழ்நூல், முதல் பவற்றுனமப் தோருளும் 
உருபும் முழுப்தேயர் மட்டும் ததாைர்ப்ேை நிற்ேபத என்றும், ஒரு ததாைரில் தசய்ேவபை 
எழுவாய் ஆகும் என்றும் குறிப்பிடுகின்ைது. நன்னூல் சுட்டிய ேயனினலகனளபய இந்நூலும் 
பின்ேற்றுகிைது (தமிழ்.70-71). ததன்னூல், இருதினைப் தோருள்களின் குறியீைாகக் குழுவாய்க் 
கிைக்கும் தசாற்களுள் ஒன்று அக்குழுவின் நீங்கி ஒன்னை விளக்குதற்கு வினைமுதலாகத் பதான்றும் 
நினலபய முதல்பவற்றுனமயின் தோருள்நினலயாகும் எைவும், எழுவாய் பவற்றுனம தனிதயாரு 
தசால்லாக வருதலன்றித் ததானகதமாழியாயும், ததாைர்தமாழியாயும் வரும் எைவும், ததரிநினல 
வினையாலனையும் தேயர்தவிர்த்த ஏனைய எழுவாய் தேயர்நினலச்தசாற்கள் காலம் காட்ைாது 
எைவும் குறிப்பிடுகின்ைது (ததன்.46-48). தமிழ்க் காப்பு இயம் நன்னூனலப் பின்ேற்றி எழுவாய் 
பவற்றுனமக்கு இலக்கைம் வகுக்கின்ைது.   
இரண்ைாம் பவற்றுனம 
 ததால்காப்பியம் முதலாகத் தமிழ்க் காப்பு இயம் வனரயிலாை அனைத்து 
இலக்கைநூல்களும் இரண்ைாம் பவற்றுனம உருோக ஐ என்ேனதச் சுட்டுகின்ைை. ததால்காப்பியம் 
(ததால்.71-72), வினைனயயும் வினைக் குறிப்னேயும் இைமாகக் தகாண்டு பதான்றுேனவ  

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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இரண்ைாம் பவற்றுனமயாகும் என்கிைது. இரண்ைாம் பவற்றுனம ஏற்கும் ேயனினலகளாகக் காப்பு, 
ஒப்பு, ஊர்தி, இனழ, ஒப்பு, புகழ், ேழி, தேைல், இழவு, காதல், தவகுளி, தசைல், உவத்தல், கற்பு, 
அறுத்தல், குனைத்தல், ததாகுத்தல், பிரித்தல், நிறுத்தல், அளவு, எண், ஆக்;கல், சார்தல், தசலவு, 
கன்ைல், பநாக்கல், அஞ்சல், சினதப்பு போன்ைவற்னைக் குறிப்பிடுகின்ைது. 

வீரபசாழியம் (வீர.4), ேற்றுக்கருமம், வீட்டுக்கருமம், இருபுைக்கருமம், தான்ததரிகருமம், 
தான்ததரியாக்கருமம், கருத்தாக்கருமம், தீேக்கருமம் ஆகியவற்னை இரண்ைாம் பவற்றுனம 
உருபுபேற்கும் ேயனினலகள் என்கிைது. பநமிநாதம், சுவாமிநாதம் (சு.நா.42) ஆகிய இலக்கை 
நூற்கள் ததால்காப்பியத்னதப் பின்ேற்றி  இலக்கைத்னத வனரயனை தசய்கின்ைை. 

“ஐதயன் னுருபிரண் ைாவ ததுவினையும் 
எய்தும் குறிப்பும் இயலவரும் - னதயலாய் 
ஆதைாடு மூன்ைா வதுதான் வினைமுதலும் 
ஏனைக் கருவியுமாம் ஈங்கு” (பநமி.42) 
நன்னூல் (நன்.296), ஆக்கல், அழித்தல், அனைதல், நீத்தல், ஒத்தல், உனைனம என்ை ஆறு 

ேயனினலகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. இலக்கைவிளக்கம் (இல.வி.199), ததால்காப்பியர் கூறிய 
இரண்ைாம் பவற்றுனமப் ேயனினலகனள மூன்ைாகப் ேகுக்கிைது. 
1. இயற்ைல் - 1 (இனழத்தல்) 
2. திரித்தல் - 8 (ஒப்பு, இழப்பு, அறுத்தல், குனைத்தல், ததாகுத்தல், பிரித்தல், ஆக்கல், 
சினதத்தல்)  
3. எய்தல் - 19 (மற்ைனவ தயல்லாம்) 

ததான்னூல் விளக்கம் (ததா.வி.57), நன்னூனலப் பின்ேற்றி இலக்கைம் வகுக்கின்ைது. 
முத்துவீரியம் (மு.வீ.513-514), காப்பு, ஒப்பு, ஆக்கல், அழித்தல், அனைதல், நீத்தல், அஞ்சல், 
உனைனம என்ேைவற்னைப் ேயனினலகளாகக் குறிப்பிடுகின்ைது. தமிழ்நூல் (தமிழ்.74), நன்னூல் 
கூறிய ஆறு ேயனினலகளுைன் விரும்புதல், அறிதல் என்ேதனையும் இனைக்கின்ைது. ததன்னூல் 
ஆக்கல், அழித்தல், அனைதல், நீத்தல், திரிபுைல் என்ை ேயனினலகனளக் குறிப்பிடுவனதப் பின்வரும் 
நூற்ோ ததளிவுேடுத்துகிைது. 

“ஐதயைப் தேயரிய இரண்ைா குவபத 
எவ்வழி வரினும் ஆக்கல் அழித்தல் 
அனைதல் நீத்தல் திரிபுைல் முதலா 
எழுவா யதுததாழில் ேடுநினலத் தாகும்” (ததன்.50) 

  தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.109-110), எய்தல், தோருத்தல், பநாக்கல், நீத்தல், இயற்ைல், 
காதலித்தல், பவைாக்கல், அளத்தல் முதலிய ேயனினலகனளச் சுட்டுகின்ைது. 
மூன்ைாம் பவற்றுனம 

ததால்காப்பியர் (ததால்.73-74), மூன்ைாம் பவற்றுனம உருோக ஒடு என்ேனதக் 
குறிப்பிடுகின்ைார். இவ்பவற்றுனம வினைமுதல், கருவி என்ை இரண்டின் அடிப்ேனையில் பதான்றும் 
என்ேனதப் பின்வரும் நூற்ோ விளக்குகின்ைது. 

“மூன்ைா குவபத 
ஒடுதவைப் தேயரிய பவற்றுனமக் கிளவி 
வினைமுதல் கருவி அனைமுதற் ைதுபவ” (ததால்.தசால்.73) 

  மூன்ைாம் பவற்றுனம ஏற்கும் ேயனினலகளாக, அதனினியைல், அதற்ைகு கிளவி, 
அதன்வினைப்ேடுதல், அதனிைாதல், அதனிற்பகாைல், அததைாடுமயங்கல் ,அதபைாடினயந்த 
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ஒருவினைக் கிளவி, அதபைாடினயந்த பவறுவினைக் கிளவி, அதபைாடினயந்த ஒப்ேல் ஒப்புனர, 
இன், ஆன் என்ேனதக் குறிப்பிடுகிைது ததால்காப்பியம். 

வீரபசாழியம் (வீர.6), ஒடு, ஓடு, ஆல் என்ேனத உருோகக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
இவ்பவற்றுனமயின் தோருள்நினலயினைப் புைக்கரைம், அகக்கரைம் என்று இரண்ைாகப் 
பிரிக்கின்ைது. பநமிநாதம் (பநமி.42), ஆன், ஒடு என்ேனத உருோகச் சுட்டுகின்ைது. வினைமுதல், 
கருவி என்ை தோருள் அடிப்ேனையில் இனவ வரும் என்கிைது. 

நன்னூல் (நன்.297), இலக்கைவிளக்கம் (இல.வி.200), ததான்னூல் விளக்கம் (ததா.வி.58), 
சுவாமிநாதம் (சு.நா.42), தமிழ்நூல் (தமிழ்.75) ஆல், ஆன், ஒடு, ஒடு என்ேனத உருபுகளாகக் 
குறிப்பிட்டு, இனவ  கருவி, கருத்தா, உைனிகழ்வு என்ை தோருள் அடிப்ேனையில் 
ேயின்றுவரப்தேறும் என்கின்ைை. முத்துவீரியம் (மு.வீ.515-516), ஆல் என்ேனத மட்டும் பவற்றுனம 
உருோகச் சுட்டுகின்ைது. இனவ கருவி, கருத்தா, உைனிகழ்வு என்ை தோருள் அடிப்ேனையில் 
வரப்தேறும் என்றும் குறிப்பிடுகின்ைது.  

சுவாமிநாதம் ‘தகாண்டு’ என்ை தசால்லுருபினையும், தமிழ்நூல், தமிழ்க்காப்பு இயம் 
‘உைபை’ என்ை தசால்லுருபினையும், ததன்னூல் ‘உளி’, ‘மாறு’ என்ை தசால்லுருபுகனளயும் 
குறிப்பிடுகின்ைை. ததன்னூல் ‘இன்’, ‘ஆன்’ என்ை மாற்றுருபுகனளயும், தமிழ்க்காப்பு இயம் ‘ஒடு’ 
என்ை மாற்றுருபினையும் குறிப்பிடுகின்ைை. ததன்னூல் (ததன்.51-56), ஒடு என்ை பவற்றுனம 
உருபினையும், உைனிகழ்வாய் வரும் ஒருவினைக்கிளவி, பவறுவினைக்கிளவி, ஒப்ேல்ஒப்புனர என்ை 
ேயனினலகனளயும் குறிப்பிடுகின்ைது.  

“மூன்ைா குவபத 
ஒடுதவைப் தேயரிய பவற்றுனமக்கிளவி 
வினைமுதல் கருவிதயாடு நிகழ்தசயல் அதுபவ” (த.கா.இ.111) 

தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.111-14), ததால்காப்பியத்னதப் பின்ேற்றி இலக்கைம் வகுக்கின்ைது.  
நான்காம் பவற்றுனம 

ததால்காப்பியம் முதலாக அனைத்து இலக்கைநூற்களும் ‘கு’ என்ேனத நான்காம் பவற்றுனம 
உருோகச் சுட்டுகின்ைை. ததால்காப்பியம் (ததால்.75-76), எப்தோருளாயினும் ஏற்றுக்தகாள்ளும் 
தன்னமயுனையபத நான்காம் பவற்றுனமயின் இயல்ோகும் என்கிைது. அதற்குவினையுனைனம, 
அதற்குைம்ேடுதல், அதற்குப்ேடுதோருள், அதுவாகுகிளவி, அதற்குயாப்புனைனம, 
அதன்தோருட்ைாதல், நட்பு, ேனக, காதல், சிைப்பு ஆகியை இவ்பவற்றுனமயின் ேயனினலகள் 
ஆகும். 

வீரபசாழியம் (வீர.6), கு, தோருட்டு என்ேனத உருோகக் குறிப்பிடுகின்ைது. பகாளிக்காரகம், 
ஆர்வக்பகாளி, கிைப்புக்பகாளி, இரப்புக்பகாளி என்ேது இதன் ேயனினலகளாகும். பநமிநாதம் 
நான்காம் பவற்றுனமப் தோருளாை கு எந்த இைத்திலும் ஈ தோருனள ஏற்று நிற்கும் என்ேனதப் 
பின்வரும் நூற்ோ மூலம் விளக்குகிைது. 

“ஓதுங் குகர உருபுநான் காவதஃ 
தியாதிைத்தும் ஈதோருனள ஏற்குமாம் - பகாதிலா 
தின்னுருனேந் தாவ திதனினித் தன்னமத்தி 
ததன்னு தமாருநான் கிைத்து” (பநமி.43)  
நன்னூல் (நன்.298), ததான்னூல்விளக்கம் (ததா.வி.59) இவ்பவற்றுனம உருபு  ‘இதற்குஇது’ 

என்ை முனையில் அனமந்துவரப்தேறும் எைவும், இவ்பவற்றுனமயின் ேயனினலகளாகக் தகானை, 
ேனக, பநர்ச்சி, தகவு, அதுவாதல், தோருட்டு, முனை என்ேனதயும் குறிப்பிடுகின்ைை.  
இலக்கைவிளக்கம் (இல.வி.201), முத்துவீரியம் (மு.வீ.517-58), ததன்னூல் (ததன்.58) ஆகிய 
இலக்கைநூற்கள் நன்னூல் குறிப்பிட்ை ேயனினலகனளப் பின்ேற்றுகின்ைை. 
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சுவாமிநாதம் (சு.நா.42), வினைமுதல் தகாள்பவாைாய்க் தகானைப்தோருளில் 
வினைச்தசால்னலயும், தேயர்ச்தசால்னலயும் ேயனினலயாகக் தகாண்டு முடியும் என்கிைது. 
தமிழ்நூல் (தமிழ்.76), ேயனினலயாகப் ேனக, நட்பு, தகுதி, முதற்கருவியாதல், தோருட்டு, எல்னல 
என்ேனதக் குறிப்பிடுகிைது. தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.115) ததால்காப்பியத்னதப் பின்ேற்றி 
இலக்கைம் வகுப்ேபதாடு, ‘தோருட்டு’ என்ை தசால்லுருபினையும் குறிப்பிடுகிைது. 
ஐந்தாம் பவற்றுனம 

ததால்காப்பியம் (ததால்.77-78), முதலாக அனைத்து பவற்றுனம உருபுகளும் இன்னினை 
ஐந்தாம் பவற்றுனம உருோகக் குறிப்பிடுகின்ைது. இப்தோருளின் இத்தன்னமத்து இப்தோருள் என்ை 
தோருளில் அனமந்து வருவது இவ்பவற்றுனம என்கிைது ததால்காப்பியம். வண்ைம், வடிவு, அளவு, 
சுனவ, தண்னம, தவம்னம, அச்சம், நன்னம, தீனம, சிறுனம, தேருனம, வன்னம, தமன்னம, கடுனம, 
முதுனம, இளனம, சிைத்தல், இழித்தல், புதுனம, ேழனம, ஆக்கம், இன்னம, உனைனம, நாற்ைம், 
தீர்தல், ேன்னம, சின்னம, ேற்றுவிடுதல் போன்ைை இவ்பவற்றுனமயின் ேயனிiனலகள் ஆகும் 
என்கிைார் ததால்காப்பியர். 

வீரபசாழியம் (வீர.3), ஐந்தாம் பவற்றுனம உருோக இன்  என்ேனதயும், அனவ அவதி, 
அசலம், சலம் என்ை தோருள்களில் அனமயும் என்றும் விளக்குகின்ைது. பநமிநாதம் (பநமி.43), 
ததால்காப்பியத்னதப் பின்ேற்றி இலக்கைம் அனமக்கின்ைது. இனவ உவமம், நீக்கம், எல்னல, ஏது 
என்ை தோருளில் வரப்தேறும் என்கிைது. 

நன்னூல் (நன்.299), இலக்கைவிளக்கம் (இல.வி.202), ததான்னூல் விளக்கம் (ததா.வி.60), 
இல், இன் என்ேைவற்னை ஐந்தாம் பவற்றுனம உருபுகளாகக் குறிப்பிடுகின்ைை. இவ்பவற்றுனம 
நீங்கல், ஒப்பு, எல்னல, ஏது என்ை தோருள்களில் வரப்தேறும் எைவும் குறிப்பிடுகின்ைை. 
இலக்கைவிளக்கம் ஐந்தாம் பவற்றுனம இதனின்இற்று இது என்னும் தன்னமயில் வரப்தேறும் 
என்கிைது. 

முத்துவீரியம் (மு.வீ.518-519), இல், இன் என்ேைவற்னைக் குறிப்பிடுவபதாடு, அச்சம், 
ஆக்கம், தீர்தல், ேற்றுவிைல், நீங்கல், ஒப்பு, எல்னல, ஏது என்ை தோருள்களிலும் வரப்தேறும் 
என்கிைது. சுவாமிநாதம் (சு.நா.43), இல், இன் என்ேைவற்னை ஐந்தாம் பவற்றுனம உருபுகளாகக் 
தகாள்கின்ைது. இனவ ஏது, எல்னல, நீக்கம், உவனம ஆகியப்தோருளில் வந்து தேயனரயும் 
வினைனயயும் தகாண்டு முடியும் என்கிைது. 

“ஐந்தன் உருபே இன் இல் என்ேர் 
நீங்கல் தோருள்தர நிகழும் போதில் 
நின்றுஇருந் ததன்ே நிரபல இனையும்” (தமிழ்.77) 
தமிழ்நூல் இல், இன் என்ேனதக் குறிப்பிடுகிைது. ததன்னூல் (ததன்.58), ஐந்தாம் பவற்றுனம 

உருோக இன்னினைச் சுட்டுகின்ைது. பமலும், இது ஒன்னைதயான்று ஒப்பிட்டும், உைழ்ந்தும், 
நீக்கியும், எல்னலயும் அளனவயுமாக இப்தோருளின் இப்தோருள் இந்நினலயிைது என்னும் 
தோருள்ேை வரப்தேறும் என்கிைது. நின்று, இருந்து, உம், விை, காட்டினும் என்ேைவற்னை ஐந்தாம் 
பவற்றுனமயின் தசால்லுருபுகளாகக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
 தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.118-120), இன் என்ேனதச் சுட்டுகின்ைது. இவ்வுருபு 
இதனைவிை இது இத்தன்னமயது என்னும் தோருளில் வரும் எைவும், இன் உருபு உம் என்னும் 
இனைச்தசால்னல ஏற்றுவருமாைால் ஒப்பீட்டுப் தோருனளச் சிைப்ோகப் புலப்ேடுத்தும் என்றும் 
குறிப்பிடுகின்ைது. வண்ைம், வடிவம், அளவு, சுனவ, தன்னம ஆகியவற்னைக் தகாண்டு இதனின்இது 
இத்தன்னமயத்து என்று ஒப்புனமக்காட்ைலும், நீங்கல், எல்னல இவற்றின் அகற்சினய இதனின் இது 
இத்தன்னமயத்து என்று காட்ைலும் இனவ போன்ை பிைவும் ஐந்தாம் பவற்றுனமயது ோகுோட்டில் 
வரும் எைவும் குறிப்பிடுகின்ைது. 
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ஆைாம் பவற்றுனம 
ததால்காப்பியம் (ததால்.79-80), ஆைாம் பவற்றுனம உருோக ‘அது’ என்ேனதக் 

குறிப்பிடுகின்ைது. இது கிழனமப்தோருளில் வரும் பவற்றுனமயாகும். இவ்பவற்றுனமயாைது 
தற்கிழனம, பிறிதின்கிழனம என்ை இரண்டு கிழனமப்தோருளில் வரப்தேறும் என்றும் 
குறிப்பிடுகிைது. இயற்னக, உனைனம, முனைனம, கிழனம, தசயற்னக, முதுனம, வினை, கருவி, 
துனை, கலம், முதல், ஒருவழியுருப்பு, குழு, ததரிந்துதமாழிச் தசய்தி, நினல, வாழ்ச்சி என்ேை 
இவ்பவற்றுனமயின் தோருள்ோகுோடுகள் ஆகும். 

வீரபசாழியம் (வீரம்.7), ஆைாம் பவற்றுனம உருோக உனை என்ேனதச் சுட்டுகிைது.  உனை 
என்னும் உருபு ஆன், ஆள், ஆர், ஆர்கள், அது, இை என்னும் தசாற்களின் பின் வரப்தேறும் 
என்கிைது. பநமிநாதம் (பநமி.42), ததால்காப்பியத்னதப் பின்ேற்றி இலக்கைம் வகுக்கின்ைது.  

நன்னூல் ஆைாம் பவற்றுனமயில் ஒருனமக்கு அது, ஆதுவும், ேன்னமக்கு அ என்ேதும் 
உருோகும் என்கிைது. ேண்பு, உறுப்பு, ஒருதோருள் கூட்ைம், ேலதோருள் கூட்ைம், ஒன்று திரிந்து 
மற்தைான்ைாதல் என்னும் ஐந்து தற்கிழனமப் தோருள்கனளயும், அனவயல்லாத தோருள், இைம், 
காலம் ஆகிய பிறிதின் கிழனமப் தோருள்கனளயும் உனையைவாக வரப்தேறும் என்ேனதப் 
பின்வரும் நூற்ோ ததளிவுறுத்துகிைது. 

“ஆைன் ஒருனமக்கு அதுவும் ஆதுவும் 
ேன்னமக்கு அவ்வும் உருோம்: ேண்புஉறுப்பு 
ஒன்ைன் கூட்ைம் ேலவின் ஈட்ைம் 
திரிபின் ஆக்கம் ஆம்தற் கிழனமயும் 
பிறிதின் கிழனமயும் பேணுதல் தோருபள” (நன்.தசால்.300) 
இலக்கை விளக்கம் (இல.வி.203), ததான்னூல் விளக்கம் (ததா.வி.61), முத்துவீரியம் 

(மு.வீ.512-513) ஆைாம் பவற்றுனமயின் இலக்கைத்னத நன்னூனலப் பின்ேற்றி வகுக்கின்ைை. 
சுவாமிநாதம் (சு.நா.43), ஆைாம் பவற்றுனமயினை ஒருனம, ேன்னம என்று பிரிக்காமல் அது, ஆது, 
அ, உனைய என்ேனத உருோகக் தகாள்கிைது. தற்கிழனமயில் சினை, குைம், ததாழில் என்ேதும் 
பிறிதின் கிழனமயில் தோருள், இைம், காலம், என்ேது வரும் என்கிைது. உனைய என்ை 
தசால்லுருபினையும் இது குறிப்பிடுகின்ைது. 

தமிழ்நூல் (தமிழ்.78), உனைனமப் தோருளில் வருவது ஆைாம் பவற்றுனம உருோகும் 
என்கிைது. அது, உனைய என்ேைவற்னை உருபுகளாகக் குறிப்பிட்டு, உனைய என்ேனதச் 
தசால்லுருோகவும் காட்டுகின்ைது. தற்கிழனம, உறுப்பு, ேண்பு, ததாகுதி, திரிபு என்னும் 
தோருள்களிலும், பிறிதின்கிழனம, தோருள், இைம், காலம் என்னும் தோருள்களிலும் வரப்தேறும் 
என்கிைது. 

“அது தவைப் தேயரிய ஆைா குவபத 
ேண்புறுப் புக்குழு ேலவின் ஈட்ைம் 
வாழ்நினல தசய்யுள் திரிபி ைாக்கம் 
இன்ைை பிைவும் தன்னினும் பிறிதினும் 
இதை திதுதவனும் கிழனமத் ததுபவ” (ததன்.58) 
ததன்னூல் (ததன்.58-59), அது, ஆது, அ என்ை உருபுகனளயும் உனைய என்ை 

தசால்லுருபினையும் குறிப்பிடுகின்ைது. தற்கிழனம, பிறிதி;ன்கிழனம ஆகியனவ ேண்பு, உறுப்பு, 
குழு, ேலவின் கூட்ைம், வாழ்ச்சி, தசய்யுளுரினம, திரிபின் ஆக்கம் என்ை தோருண்னமகளில் 
வரப்தேறும் என்கிைது. தமிழ்க்காப்பு இயம் (த.கா.இ.121-124), ஒருனமக்கு அதுவும் ேன்னமக்கு 
அவும் உருோகும் என்கிைது. இது தற்கிழனமயாகவும். பிறிதின்கிழனமயாகவும் இதைதுஇது என்னும் 
தோருளில் வரப்தேறும் என்றும், உனைய என்ேனதச் தசால்லுருபு என்றும் குறிப்பிடுகின்ைது. 
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கிழனமப் தோருளில் வரும் தசாற்களாக இயல்பு, உனைனம, முனைனம, நிலம், வினை, உறுப்பு, 
கருவி, கலம், துனை, குழு, திரிபு முதலாைவற்னைக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
ஏழாம் பவற்றுனம 

ததால்காப்பியம் முதலாக அனைத்து இலக்கை நூல்களும் ‘கண்’ என்ேனத ஏழாம் 
பவற்றுனம உருோகக் குறிப்பிடுகின்ைை. ததால்காப்பியம் (ததால்.81-82), ஏழாம் பவற்றுனம உருபு 
கண் என்கிைது. இவ்பவற்றுனம வினைதசய் இைம், நிலம், காலம் என்ேவற்னை ஏற்று வரப்தேறும் 
என்கிைது. கண், கால், புைம், அகம், உள், உனழ, கீழ், பமல், பின், சார்;, அயல், புனை, பதவனக, 
முன், இனை, கனை, தனல, வலம், இைம் என்ை ேத்ததான்ேது உருபுகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. 

வீரபசாழியம் (வீர.7), உருபுகாளக் பக, உனழ, வயின், ேக்கல், உழி, இல், கண், சார் 
என்ேனதக் குறிப்பிடுகின்ைது. பநமிநாதம் (பநமி.42), ததால்காப்பியத்னதப் பின்ேற்றி இலக்கைம் 
வகுக்கின்ைது. 

“அதுஎன்ே தாைாம் உருோம் இதை 
திதுதவன் கிழனமயிரண் தைய்தும் - விதிமுனையாற் 
கண்தைன்ே பதழாம் உருோகுங் காலநில 
நண்ணும் வினையிைத்து நன்கு”  (பநமி.42) 
நன்னூல் (நன்.301-302), ஏழாம் பவற்றுனமயினை இைப்தோருள் பவற்ைனம என்கிைது. 

அறுவனகப் தேயர்களும் தற்கிழனம மற்றும் பிறிதின்கிழனம என்னும் இரண்டிற்கும் இைமாக 
நிற்கும் என்கிைது. கண், கால், இனை, தனல, வாய், தினச, வயின், முன், சார், வலம், இைம், பமல், 
கீழ், புனை, முதல், பின், ோடு, அனள, பதம், உனள, வழி, உழி, உளி, உள், அகம், புைம், இல் 
என்ை இருேத்தி ஏழு உருபுகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. 

இலக்கை விளக்கம் (இல.வி.204), இவ்பவற்றுனம உருபு தோருள், இைம், காலம் என்னும் 
மூவனகக் குறிப்பின் கண் பதான்ைலாம் என்கிைது. பமலும், ததால்காப்பியம் குறிப்பிட்ை 
ேத்ததான்ேது உருபுகனளயும் குறிப்பிடுகின்ைது இந்நூல். ததான்னூல் விளக்கம் (ததா.வி.62), 
தோருள், இைம், காலம், சினை, குைம், ததாழில் என்ை அறுவனகப் தேயர்களும், தற்கிழனம 
பிறிதின் கிழனமப் தோருளில் வரும் என்கிைது. 

முத்துவீரியம் (மு.வி.526-525), நன்னூல், ததால்காப்பியத்னதப் பின்ேற்றி இலக்கைம் 
அனமக்கின்ைது. சுவாமிநாதம் (சு.நா.43), இவ்வுருபு தோருள் முதலாக ஆனையும் கருத்தாவின் 
இைைாக ஏற்று வினைனயயும் தேயனரயும் தகாண்டு முடியும் என்கிைது. 

தமிழ்நூல் (தமிழ்.79), இல், கண், இைம், ோல் முதலிய உருபுகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
ததன்னூல் (ததன்.60-61), இவ்பவற்றுனம ேல்வனக இைம், வினைநிகழ்ச்சி, இருவனகக்காலம் 
ஆகியவற்னை இைைாகக் தகாண்டு பிைக்கும் என்கிைது. கண், கால், புைம், அகம், உள், உனழ, கீழ், 
பமல், முன், பின், அயல், புனை, கனை, இனை, தனல, வாய், வலம், இைம், முதல், சார், பதஎம், 
தினச, உனழ, வழி, உழி, உளி, இல், வயின் என்ை இருேத்திதயட்டு உருபுகனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
 தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.125-127), இல் என்ேனத ஏழாம் பவற்றுனம உருோகக் 
குறிப்பிடுகின்ைது. இவ்பவற்றுனம தோருள், இைம், காலம், சினை, குைம், ததாழில் ஆகியவற்றிலும் 
ேலவனகயாை குறிப்பிலும் வினை நிகழுமிைத்துத் பதான்றும் என்கிைது. இைப்தோருள் உைர்த்தும் 
தசால்லுருபுகளாகக், கண், கால், புைம், அகம், உள், உனழ, கீழ், பமல், முன், பின், அயல், புனை, 
வலம், இைம், மினச, சார், வழி, வயின், வாய், தனல, இனை, கனை, ோடு. அனள. ஊழி, தினச, 
ோல் என்ை இருேத்திபயழினைக் குறிப்பிடுகின்ைது. ஊபை, இனைபய, நடுபவ என்ேைவற்னை 
இைப்தோருளில் வரும் கூட்டுச்தசாற்கள் என்கிைது. 
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எட்ைாம் பவற்றுனம 
ததால்காப்பியம் (ததால்.118), விளிதயைப்ேடுவது தம்னமபயற்கும் தேயபராடு விளங்கத் 

பதான்றும் இயல்புனையது என்கிைது. வீரபசாழியமும், பநமிநாதமும் விளியின் இலக்கைத்னதக் 
குறிப்பிைவில்னல. நன்னூல் (நன்.303), இலக்கை விளக்கம் (இல.வி.205), ததான்னூல் விளக்கம் 
(ததா.வி.69), தமிழ்நூல் (தமிழ்.81), ததன்னூல் (ததன்.64), தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.131) 
போன்ை இலக்கை நூற்கள் எல்லாம், ேைர்க்னகபயானரத் தன்முகமாகத் தான் அனழப்ேதுபவ என்று 
விளிக்கு இலக்கைம் வகுக்கின்ைை. 

ததால்காப்பிய உனரயாசிரியராை நச்சிைார்கினியர் ஈறுதிரிதல், ஈற்ையல் நீைல், பிறிது 
வந்தனைதல், இயல்ோதல் என்னும் நான்கு வனககளில் விளியாைது மாற்ைமனையும் என்கிைார் 
(ததால்.120). நன்னூல் (நன்.303), இலக்கை விளக்கம் (இல.வி.205), ததான்னூல் விளக்கம் 
(ததா.வி.69), தமிழ்நூல் (தமிழ்.81), தமிழ்க் காப்பு இயம் (த.கா.இ.132) ஆகிய இலக்கை நூற்கள் 
தேயர்கள் விளிபயற்கும் போது அனையும் மாற்ைங்களாகத் திரிபு, குன்ைல், மிகுதல், இயல்பு, அயல் 
திரிபு என்னும் ஐந்தாகக் குறிப்பிடுகின்ைை.  

சுவாமிநாதம் (சு.நா.44), ஈற்ையல் அளதேழல், ஈறுநீைல், ஈற்ையல்நீைல், ஈறுதகடுதல், ஈற்று 
விகுதி தகட்டு ‘ஆ’ விகுதி பசர்தல், ஆ, ஓ, ஏ ஆகிய விகுதிகனளப் தேற்று வருதல், ஈற்ையல் அ, 
ஆ, இ, ஈ தேற்று வருதல், ஈறு அளதேடுத்து பவறு ஒற்று மிகுதல், ஈறுமிகுதல் என்னும் எட்டு 
விளி மாற்ைங்கனளக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
ததாகுப்புனர 

ததால்காப்பியம் முதல் தமிழ்க் காப்பு இயம் வனரயிலாை இலக்கை நூல்கள் காலமாற்ைம், 
வளர்ச்சியின் அடிப்ேனையில் பவற்றுனம குறித்த கருத்தாக்கத்தில் மாற்ைங்கனளயும் 
வளர்ச்சிகனளயும் ேதிவு தசய்துள்ளை. தற்காலத் தமிழின் தமாழிநினல, ேல புதிய இலக்கை 
மாற்ைங்கனளயும், வளர்ச்சி நினலகனளயும் தகாண்டு திகழ்வபதாடு, புதிய இலக்கைக் கூறுகனளக் 
தகாண்டு அனமவதும் கவனிக்கத்தக்கது. இக்கட்டுனரயின் அடுத்தக்கட்ை நகர்வு, 
இக்பகாட்ோடுகனள இக்காலத் தமிழில் தோருத்திப் ோர்த்து, இக்காலத் தமிழில் இவ்பவற்றுனமகள் 
அனைந்த மாற்ைங்கனளயும் வளர்ச்சிகனளயும் இைம்கண்டு இக்காலத் தமிழுக்காை புதிய 
பவற்றுனமக் பகாட்ோட்டினை உருவாக்குவதாகும். இலக்கை உலகில் தமாழிநினலயில் ஏற்ேடும் 
இவ்வனக மாற்ைங்கள், வளர்ச்சிகள், புதிய போக்குகள் போல்வைவற்னைத் ததாைர்ந்து காணுவதும், 
ேதிவு தசய்வதும் பிற்கால தமாழி ஆய்வுகளுக்குப் தேரிதும் ேயன்ேடும். 
துனைநின்ைனவ 

 அகத்தியலிங்கம் ச., 1979, தமாழியியல் தசால்லியல், தேயரியல், அனைத்திந்தியத் தமிழ் 
தமாழியியற் கழகம், அண்ைாமனல நகர். 

 அழபகசன் சு.,1991, இலக்கைப் ோனதயில், பசாபிதம் ேதிப்ேகம், நாகர்பகாவில். 
 …………….., 1996, இலக்கைச்சுனவ, சுதாேதிப்ேகம், தூத்துக்குடி. 
 …………….., 2007, இலக்கைப் ோர்னவகளும் ேதிவுகளும், பசகர் ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 …………….., 2012, ததால்காப்பியக் தகாள்னககளும் தமிழ் இலக்கை வளர்ச்சியும், காவ்யா 

ேதிப்ேகம், தசன்னை.  
 அழபகசன் சு. & பவல்மயில் த., 2009, இலக்கைத் பதைல்கள், காவ்யா ேதிப்ேகம், 

தசன்னை. 
 இன்ைாசி சூ., 2009, தசால்லியல், ோரி புத்தகப் ேண்னை, தசன்னை. 
 சக்திபவல் சு., 2003, தமிழ் தமாழி வரலாறு, மணிவாசகர் ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 …, 2003, தசாற்கள், தமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம், சிதம்ேரம். 
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 சண்முகதாஸ் அ., 1982, தமிழ்தமாழி இலக்கை இயல்புகள், முத்தமிழ் தவளியீட்ைகம், 
யாழ்ப்ோைம். 

 …, 2008, தமிழ்தமாழி இலக்கை இயல்புகள், என்சிபிஎச், தசன்னை. 
 சண்முகம் தச.னவ., 1984, தசால்லிலக்கைக் பகாட்ோடு, ததால்காப்பியம் - முதல்ேகுதி, 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், தசன்னை. 
 …, 1986, தசால்லிலக்கைக் பகாட்ோடு, ததால்காப்பியம் - இரண்ைாம் ேகுதி, 

அனைத்திந்தியj; தமிழ் தமாழியியற் கழகம், அண்ைாமனலநகர். 
 …, 1992, தசால்லிலக்கைக் பகாட்ோடு, ததால்காப்பியம் - மூன்ைாம் ேகுதி, மணிவாசகன் 

ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 ..., 2001, இக்கால எழுத்துத் தமிழ், குமரன் ேப்பிளி~ர்ஸ், தசன்னை. 
 சுப்பிரமணியன் ச.பவ., 1971, இலக்கைத் ததானக தசால், தஜயகுமாரி ஸ்பைார்ஸ், 

நாகர்பகாவில். 
 ேரமசிவம் கு., 1983, இக்காலத் தமிழ்மரபு, அன்ைம் (பி) லிட், சிவகங்னக. 
 தோற்பகா, 1973, இலக்கை உலகில் புதிய ோர்னவ - ததாகுதி 1, என்சிபிஎச், தசன்னை. 
 …, 1981, இலக்கை உலகில் புதிய ோர்னவ - ததாகுதி 2, என்சிபிஎச், தசன்னை. 
 …, 1989, தமிழ் இலக்கைக் பகாட்ோடுகள், ஐந்தினைப் ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 …, 1995, இலக்கை உலகில் புதிய ோர்னவ - ததாகுதி 3, என்சிபிஎச், தசன்னை. 
 …, 2006, இக்காலத் தமிழ் இலக்கைம், பூம்தோழில் தவளியீடு, அனையாறு, தசன்னை. 
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 கீழ்க்கணக்கில் னநரிடை இன்னிடையொ ல் 

 முனைவர் ே.திருஞாைசம்ேந்தம் 
முதுமுனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 
மதுனர காமராசர் ேல்கனலக்கழகம் 

மதுனர - 21 

 சங்க இலக்கியங்களுக்கு அடுத்த நினலயில் அனமந்திருப்ேை ேதிதைண் கீழ்க்கைக்கு 
நூல்கள். இனவ தவண்ோ யாப்பினைக் தகாண்டு ேனைக்கப்ேட்டுள்ளை. தவண்ோ யாப்பின் 
அனைத்து வனககளும் இந்நூலின் ோைல்களில் ேயின்றுள்ளை. குறிப்ோகக் குைள்தவண்ோவும் 
பநரினச தவண்ோவும் அதிக இைத்னதப் தேற்றுள்ளை. இப்ேதிதைண் கீழ்க்கைக்குப் ோைல்கனளப் 
ோடிய புலவர்களிைம் சில மரபுகள் ததாைர்ந்துள்ளனதப் ோர்க்க முடிகின்ைது. அவற்றுள் ஒன்று 
பநரினச தவண்ோவாகப் ேனைக்க முயற்சித்த ோைல்கள் இன்னினச தவண்ோ அனமப்னேப் 
தேற்ைனமதல். இது குறித்து இனி விரிவாகக் காைலாம். 

 ோைனல பநரினச தவண்ோ அனமப்பில் ேனைக்க பவண்டும் என்று கருதிய புலவர்கள் 
முதல் இரண்ைடிகனள ஓதரதுனகயும் தனிச்தசால்லும் தேறும்வண்ைம் அனமத்துவிட்ைைர். 
பின்னிரு அடிகனளப் ேனைக்கும்போது எதுனக அடிப்ேனையில் விகற்ேத்னத அனமக்க முடியாத 
சூழலில் சில ோைல்கள் வடிவ பநாக்கில் இன்னினச தவண்ோவாக அனமந்து போய்விட்ைை. 
இவ்வனக அனமப்பிலாை ோைல்கள் கீழ்க்கைக்கின் இலக்கியங்களில் ேயின்று வருகின்ைை. பநரினச 
தவண்ோ இன்னினசயாதல் என்ை நினலயில் வரும் இவ்தவண்ோவின் வடிவங்கள் குறித்த சில 
கருத்துக்கள் இங்கு முன்னவக்கப்ேடுகின்ைை. இவற்னைப் பின்வருமாறு ததாகுத்துக் தகாள்ளலாம்.  

- பநரினச தவண்ோவின் இலக்கைம்  

- பநரினச தவண்ோவுக்குத் தனிச்தசால்லிடும் மரபு உருவாக்கம்  

- கீழ்க்கைக்கு நூற்தைாகுதியில் உள்ள பநரினச தவண்ோக்கள் 

- கீழ்க்கைக்கில் பநரினச இன்னினசயாதல் 

பநரினச தவண்ோவின் இலக்கைம் 
 நான்கடியாய் இரண்ைாமடியின் இறுதியில் தனிச்தசால்னலப் தேற்று வருவது பநரினச 
தவண்ோவாகும். இந்பநரினச தவண்ோ ஒருவிகற்ேமாயும் இருவிகற்ேமாயும் அனமயும். “பநரிய 
இனசயால் அனமவது பநரினச தவண்ோ” (ந.வீ.தசயராமன், 1978:89) என்னும் ததாைர் இப்ோவின் 
தன்னமனயச் சுட்டுகின்ைது. இந்பநரினச தவண்ோவிற்கு இலக்கை நூல்களும் அவற்றின் உனரகளும் 
இலக்கைம் வகுத்துள்ளை. யாப்ேருங்கலம் பநரினச தவண்ோவிற்குரிய இலக்கைத்னதச் சற்று 
நுட்ேமாக வகுத்திருப்ேனத, 

நாபலா ரடியாய்த் தனியிரண் ைாவதன் 
ஈதைாரூஉ வாய்முற் றிருவிகற் தோன்றினும் 
பநரினச தவண்ோ எைப்தேயர் ஆகும் (60) 

எனும் நூற்ோவழி அறியலாம். பநரினச தவண்ோவின் இரண்ைாமடியின் இறுதியில் ஒரூஉ 
எதுனகபயாடு பமற்கதுவாய், கீழ்க்கதுவாய், முற்று முதலிய எதுனககளும் வரலாம் என்று 
யாப்ேருங்கலம் இலக்கைம் வகுத்திருக்கின்ைது. இவ்வனரயனைனய அடிப்ேனையாகக் தகாண்டு 
பநாக்கும்போது கீழ்க்கைக்கின் பநரினச தவண்ோக்கள் தேரும்ோன்னம ஒரூஉ எதுனகனயயும் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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சிறுோன்னம பிை எதுனககனளயும் தேற்றிருக்கின்ைை. இது மட்டுமல்லாமல் முன்னிரு அடிகளில் 
பநரினச வடிவத்னதயும் பின்னிரு அடிகளில் இன்னினச வடிவத்னதயும் தேற்று வருகின்ை சில 
தவண்ோக்கள் கீழ்க்கைக்கில் இைம்தேற்றிருப்ேனத அறிய முடிந்தது. இவ்தவண்ோக்கள் குறித்துச் 
சில குறிப்புகள் இப்ேகுதியில் முன்னவக்கப்ேடுகின்ைை. 

 தவண்ோவின் வனககளில் தனித்த சிைப்னேக் தகாண்ை ோவாக பநரினச தவண்ோ உள்ளது. 
இந்பநரினச தவண்ோ யாப்பின் சிைப்னேயும், குைள்தவண்ோ முதலிய தவண்ோவின் பிை 
வடிவங்களிலிருந்து பநரினச தவண்ோ வடிவம் தேறும் தனித்துவத்னதயும் பின்வரும் கருத்து 
உைர்த்தி நிற்கின்ைது. 

“வடிவ வளர்ச்சி என்ை நினலயில் தவண்ோக்கனள வி.தசல்வநாயகம் அவர்கள் சுட்டிய 
வளர்ச்சி நியதியின் அடிப்ேனையில் பநாக்கும்போது குைள், சிந்து, இன்னினச, ேஃதைானை 
என்ேை அதன் ேல்பவறு வளர்ச்சிக் கட்ைங்கள் எைக் கருதலாம். அவ்வளர்ச்சிக் கட்ைங்களின் 
இறுதியில் தசப்ேமாைதாகப் பேைப்ேடும் நினலனய எய்திய வடிவமாக பநரினச 
தவண்ோனவக் தகாள்வது சாலும். இரண்டு முதற் ேன்னிரு அடிகள் வனர ோைப்ேட்டு வந்த 
தவண்ோ நான்கடிகளில் அனமந்து இரண்ைாமடியின் ஈற்றிபல தனிச்தசாற் தேற்ை நினல 
பநரினச - தசப்ேமாை ஓனச - எைக் தகாள்ளப்ேட்ைனமனய உய்த்துைர முடிகிைது. 
நான்கடிகளால் அனமயும் தவண்ோக்களில் இன்னினச தவண்ோபவ கால முதன்னமயுனையது 
எை அ.சிதம்ேரநாதச் தசட்டியார் ததரிவித்துள்ள கருத்தும் இத்ததாைர்பில் சிந்திக்கத்தக்கது. 
தவண்ோ வடிவ வளர்ச்சியின் உயர்நினலயாை பநரினச தவண்ோவின் அனமப்புநினல 
ததாைர்ந்து பேைப்ேட்டு வருகின்ைது.” (நா.சுப்பிரமணியம்:1985:31) 

 தமிழ் இலக்கிய வரலாற்னைப் ோர்க்கும்போது தவண்ோ யாப்ோைது மைைம் 
தசய்துதகாள்வதற்குரிய வடிவமாகவும், அனத மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் தகாண்டு 
வருவதற்பகற்ை வடிவமாகவும் கருதிபய நம் ேழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் தவண்ோ யாப்பினைக் 
னகயாண்டுள்ளைர். 

 மக்கள் நினைவுதகாள்ளுதற்தகன்று சில முனைகனளக் னகயாளுகின்பைாம். தவண்ோவால் 
ததானகப்ேடுத்தல் அம்முனைகளுள் ஒன்று. ‘முருகு தோருநாறு ோணிரண்டு’ என்ை தவண்ோ 
ேத்துப்ோட்டினையும், ‘நற்றினை நல்ல குறுந்ததானக’ என்ை தவண்ோ எட்டுத்ததானகயினையும் 
‘நாலடி நான்மணி நாைாற்ேது’ என்ை தவண்ோ ேதிதைண் கீழ்க்கைக்குப் ேனுவல்கனளயும் 
இலக்கியப் ேட்டியல் தசய்துள்ளை. 

“ஓரிை நூல்கனள நினைவு தகாள்ளவும், ஒன்று ேடித்தபின் ஒன்னைப் ேடிக்கவும், 
நூலகங்களில் இைநூல்கனள வரினசப்ேடுத்திக் தகாள்ளவும் இப்ேட்டியல்கள் உதவுகின்ைை. 
அழியாமற் காப்ேதற்கும் ஆராய்ச்சி தசய்வதற்கும் இம்முனை வழி தசய்திருப்ேது கண்கூடு.”  
(வ.சுே.மாணிக்கம்,1971:100) 

பமற்சுட்டிய கருத்துகள் அனைத்தும் பநரினச தவண்ோவின் சிைப்னேப் ேனைசாற்றுவைவாய் 
அனமகின்ைை. பமலும் எளிதாய் மைைம் தசய்வதற்பகற்ை வடிவமாக பநரினச தவண்ோ 
உள்ளனதயும் அறிய முடிகின்ைது. 

பநரினச தவண்ோவுக்குத் தனிச்தசால்லிடும் மரபு உருவாக்கம் 
 நான்கடி அளவில் தவண்ோவில் வரும் பநரினச, இன்னினச என்னும் இருவனககனளயும் 
பவறுேடுத்திக் காட்டுவதற்கு இைம்தேறும் தனிச்தசால் என்னும் மரபு எப்ேடி உருவாைது என்ேது 
குறித்து அறிந்து தகாள்வது என்ேது மிக இன்றியனமயாததாகும். பநரினச தவண்ோ ோைலின் 
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இரண்ைாமடியில் வரும் ஒரூஉ எதுனக வழங்கும் மரபிருந்தனத விருத்தியுனர முதலாை 
உனரயாசிரியர்கள் சுட்டியுள்ளைர். இம்மரபு காலபவாட்ைத்தில் வழக்கற்று பநரினசயில் பகாடிடும் 
வழக்கம் உருவாகியது. எனினும் பநரினச தவண்ோவில் முதன்னம தேற்ை இம்மரபு குறித்த 
பின்வரும் ஆய்வாளர்களின் கருத்துகள் இங்கு மைங்தகாள்ளத் தக்கைவாக உள்ளை.  

“ேதிதைண் கீழ்க்கைக்கு நூல்களில் ேதிைாறு நூல்கள் இந்த மாற்ைத்னதப் தேற்றுள்ளை 
என்ேதனை நாம் காைாமல் இருக்க முடியாது. அந்தப் ேதிைாறு நூல்களிலும் ேதிதைாரு 
நூல்கள் இரண்ைாம் அடியில், தனிச்தசால் தேற்றும், தேைாமலும் வந்துள்ளை. அவற்றில் 
சிறுேஞ்சமூலமும் ஏலாதியும் இரண்ைாம் அடியில் தனிச்தசால் தேற்று வந்துள்ளை. 
தினைமானல நூற்னைம்ேதில் ஒருோைல் தவிர, ஏனைய ோைல்கள் அவ்வாபை 
இைம்தேற்றுள்ளை. இன்ைா நாற்ேது, இனியனவ நாற்ேது ஆகிய இரு நூல்களிலும் ஒரு 
ோைலாவது அவ்வாறு காணுமாறில்னல. இரண்ைாம் அடியின் இறுதியில் ஒலி இனயபிற்காக, 
முதலிரண்ைடிகளில் தனிச்தசால் தேய்திருப்ேது புலவர்களின் தன்ைார்வத்னதக் காட்டுகிைது. 
சுருங்கக்கூறின், முதலிரு அடிகளுக்கு இனயய, தனிச்தசால்னல எதுனகக்காக அனமத்துக் 
தகாண்ைைர் என்று எண்ைத் பதான்றுகின்ைது. தனிச்தசால் புலவர்களால் இவ்வாறு தமல்ல 
அறிமுகமாகியது எைலாம். இவ்வனக தவண்ோ ேழங்கால வடிவங்கள் ஏனையவற்பைாடு 
இனைந்பத ேயின்று வந்துள்ளது என்ேனத அறியலாம். ஆைால், காலப்போக்கில் சில 
நூல்களுக்கு இது மட்டுபம கருவியாக அனமந்தது. இவ்வனகயில் இத்ததானக நூல்களில் 
அதன் வடிவம் அனமந்திருப்பினும், இந்நூல்கள் ஏனைய வடிவத்னத முழுனமயாகப் 
தேற்றிருப்ேனத அறிகிபைாம்” (அ.சிம்ேரநாதன், 2009:83,84) 

 அ.சிதம்ேரநாதன் ேதிதைண் கீழ்க்கைக்கு நூல்களில் எந்ததந்த நூல்கள் ஒரூஉ எதுனக 
மரனேப் தேற்றுள்ளை, எந்த நூல்கள் இம்மரனேப் தேைவில்னல என்று குறிப்பிடுகின்ைார். பமலும் 
இம்மரனேப் புலவர்கள் ஒலி இனயபிற்காகத்தான் அனமத்தைர். அது பின்ைாளில் சில நூல்களில் 
மரோக மாற்ைப்ேட்டுவிட்ைது என்றும் கருத்துத் ததரிவிக்கிைார். இத்ததாைர்பில் இனைத்து 
எண்ைத்தக்க மற்றுதமாரு கருத்து வருமாறு: 

 “பநரினச தவண்ோக்களில் தனிச்தசால்னல இரண்ைாவது அடியில் சிறியததாரு பகாடு 
அனமத்துத் தனிப்ேைக் காட்டுவது இப்போது வழக்கமாயுள்ளது. இவ்வழக்கம் சமீே 
காலத்திபலதான் ஏற்ேட்ைது. முற்காலத்து ஏட்டுப் பிரதிகளில் இது கினையாது. முதன்முதலில் 
அச்சிடும் முயற்சியில் இைங்கியவர்களில் சிலர் சிறிது தவற்றிைம் விட்டும், சிலர் 
இைம்விைாது ததாைர்ந்தும் தனிச்தசால்னலப் ேதிப்பித்தைர். உதாரைமாக 1831-ல் 
தாண்ைவராய முதலியாரால் ‘ேழுதை ஆராயப்ேட்டு’ தவளிவந்த ‘திருக்குைண் மூலமும் நாலடி 
நானூற்றின் மூலமும்’ என்ை ேதிப்னேக் காண்க. 1868-ல் தவளியிட்ை வைமனல தவண்ோவும் 
இங்ஙைபம ேதிப்பிக்கப்ேட்டுள்ளது. பவறுசிலர் தனிச்தசாற்களுக்கு முன் கலிதவண்ோவில் 
உடுக்குறியிட்டுப் ேதிப்பித்தைர். மிகப் பிற்ேட்ை காலத்தில்தான் (சுமார் 1875) பகாடிட்டுக் 
காட்டும் வழக்கம் ஏற்ேட்ைது. தனிச்தசால்னல விதித்துள்ள இலக்கை நூல்களில் அதனை 
இவ்வாறு காட்ை பவண்டும் என்ை குறிப்புக் தகாடுக்கப்ேைவில்னல. கலிப்ோ முதலியவற்றுள் 
தனிச்தசால் வரும்போது அதனைக் பகாடிட்டுக் காட்டும் வழக்கம் இன்றும் கினையாது. 
பநரினச தவண்ோவிலும் கலிதவண்ோவிலும் மட்டும்தான் இதனை இப்போது னகயாண்டு 
வருகிைார்கள்” (எஸ்.னவயாபுரிப்பிள்னள, 1944: xi, xii) 

 பநரினச தவண்ோக்களில் தனிச்தசால்னல இரண்ைாவது அடியில் சிறியததாரு பகாடிட்டுக் 
காட்டும் மரனேப் ேதிப்ோசிரியர்கள் உருவாக்கிைர் என்று குறிப்பிடுகின்ைார். இதற்கு முன்பிருந்த 
ஓனலச்சுவடிகளில் இம்மரபு இைம்தேைவில்னல என்ேனதயும் இவர் ேதிவு தசய்கின்ைார். பமலும் 
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இம்முயற்சினய முன்தைடுத்த ேதிப்ோசிரியர்கள் குறித்தும் இவர் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்து ேதிப்பியல் 
வரலாற்றில் குறிப்பிைத்தக்க கருத்தாக்கமாக உள்ளது.  

கீழ்க்கைக்கு நூற்தைாகுதியிலுள்ள பநரினச தவண்ோக்கள் 
 நான்கடினயப் தேற்று அனமகின்ை பநரினச தவண்ோக்கள் கீழ்க்கைக்கின் அை, அக, புை 
நூல்களுள் ேயின்று வந்துள்ளை. இவ்வனக நூல்களில் திருக்குைள், இன்ைா நாற்ேது, இனியனவ 
நாற்ேது, முதுதமாழிக்காஞ்சி ஆகிய நான்கு அை நூல்கனளத் தவிர ஏனைய ேதிைான்கு அை, அக, 
புை நூல்களில் இந்பநரினச தவண்ோக்கள் காைப்ேடுகின்ைை. கீழ்க்கைக்கின் அக நூல்களில் 
காைப்ேடுகின்ை தவண்ோவின் தன்னமனயப் ேற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வாளரின் கருத்தும் இங்கு 
இனைத்து பநாக்கத்தக்கது. 
 சங்க மருவிய காலப்ேகுதியில் தவண்ோ யாப்புத் தனலனம தேற்று விளங்கியதால், 
அக்காலப் புலவர்கள் அகத்தினைப் தோருனள தவண்ோவில் அனமத்துப் ோடிைர். புைர்தல், 
பிரிதல் முதலிய ஒழுக்கங்கனள ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக னவத்துப் புலவர்கள் கீழ்க்கைக்கு நூல்களிபல 
கூறியமுனை பிற்காலங்களில் எழுந்த பகானவப் பிரேந்தத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தது எைக் 
கருதக் கிைக்கின்ைது. 

“இந்நூல்கள் அன்பினைந்தினை ஒழுக்கங்கனளச் சுருங்கச் தசால்லி விளங்க னவக்கும் 
தன்னமயும், எழிலும் இனினமயுை அவற்னை எடுத்தியம்புஞ் சிைப்பும் கண்டு இன்புைற்ோலை. 
இந்நூல்களுட் ேல்லாற்ைானும் சிைப்புற்று விளங்குவது தினைமானல நூற்னைம்ேது என்னும் 
நூலாகும்” (வி.தசல்வநாயகம், 2005:47) 

 அகநூல்களில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள தவண்ோ வடிவம் பிற்காலக் பகானவ 
இலக்கியங்களுக்கு அடிப்ேனையாக அனமந்தனத பமற்சுட்டிய கருத்து உைர்த்துகின்ைது. இதில் 
சிைப்புற்று விளங்கும் அகநூலாை தினைமானல நூற்னைம்ேதில்தான் மிக அதிகமாை பநரினச 
தவண்ோக்கள் இைம்தேற்றுள்ளை.  

“ேதிதைண் கீழ்க்கைக்கிலுள்ள பநரினச தவண்ோக்கனளச் பசா.ந.கந்தசாமி பின்வருமாறு 
ேட்டியலிட்டுள்ளார். ‘நாலடியார் 309, நான்மணிக்கடினக 52, ேழதமாழி நானூறு 225, 
களவழி நாற்ேது 40, ஆசாரக்பகானவ 6, திரிகடுகம் 50, சிறுேஞ்சமூலம் 97, ஏலாதி 81, 
கார்நாற்ேது 13, தினைதமாழி ஐம்ேது 3, ஐந்தினை ஐம்ேது 35, ஐந்தினை எழுேது 27, 
தினைமானல நூற்னைம்ேது 150, னகந்நினல 9 ஆக தமாத்தம் 1067 தவண்ோக்கள் 
கீழ்க்கைக்கில் பநரினச தவண்ோக்களாக உள்ளை”  (1989:611, 612).  

 பநரினச தவண்ோ அனமப்பினை முன்னிரு அடிகளில் தேற்று, பின்னிரு அடிகளில் 
இன்னினச தவண்ோ அனமப்னேக் தகாண்ை ோைல்கள் நாலடியார், நான்மணிக்கடினக, ஐந்தினை 
ஐம்ேது, கார்நாற்ேது, களவழி நாற்ேது ஆகிய ஐந்து நூல்களில் மட்டுபம காைப்ேடுகின்ைை. 
ேழதமாழி நானூறு, திரிகடுகம், ஏலாதி, இன்ைா நாற்ேது, இனியனவ நாற்ேது, தினைமானல 
நூற்னைம்ேது, தினைதமாழி ஐம்ேது, னகந்நினல, ஐந்தினை எழுேது ஆகிய ஒன்ேது நூல்களில் 
இவ்வனக அனமப்பிலாை ோைல்கள் இைம்தேைவில்னல என்ேதும் குறிப்பிைத்தக்கது. (எ - டு) 

அங்கண் விசும்பி ைகனிலாப் ோரிக்கும் 
திங்களுஞ் சான்பைாரு தமாப்ேர்மற் - றிங்கண் 
மறுவாற்றுஞ் சான்பைா ரஃதாற்ைார் ததருமந்து 
பதய்வ தராருமா சுறின்.     (நாலடி.151) 

வீறுசால் பவந்தன் வினையு முடிந்தை 
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வாறும் ேதமினிய வாயிை - பவபைா 
ைருமணி நாக மனுங்கச் தசருமன்ைர் 
பசனைபோல் தசல்லு மனழ.    (கார்நாற்.20) 

 இவ்வடிவ மரனே தவண்ோ வடிவிலாை பிற்காலத் தமிழ் இலக்கியங்கபளாடு ஒப்பிட்டும் 
ஆராய பவண்டும். 

 பமற்கண்ை நாலடியார், கார்நாற்ேது ோைல்களின் முதல் இரண்ைடிகள் முனைபய ‘அங்கண் 
திங்களுஞ்’ என்றும் ‘வீறுசால் வாறும்’ என்றும் ஓதரதுனகனயப் தேற்று பநரினச தவண்ோவுக்குரிய 
அனமப்பிலுள்ளை. ஆைால் இவ்விரு ோைலின் பின்னிரு அடிகளில் எதுனகயனமப்பு ஒத்துவராத 
காரைத்திைால் இன்னினச தவண்ோ அனமப்னேப் தேற்றுள்ளை. கார்நாற்ேதின் ோைலில் 
இரண்ைாமடியின் எதுனகக்பகற்ை வனகயில் ைகரவருக்க ஒரூஉ எதுனகனயப் தேற்று 
அனமந்திருப்ேதும் இங்குச் சுட்ைத்தக்கது. இவ்வனமப்பிலாை ோைல்கள் ேதிதைண் கீழ்க்கைக்கு 
நூல்கனளப் ோடிய புலவர்கள் சிலர் தத்தம் ோைல்களுள் பின்ேற்ையிருப்ேனதக் கண்ணுை 
முடிகின்ைது. இம்மரனே ஒரு புலவன் ேனைக்க இன்தைாருவன் பின்ேற்றிைாைா அல்லது இம்மரபு 
அக்காலப் ோைல்களுள் இைம்தேற்றிருந்த மரோ என்ேது குறித்து பமலும் சிந்திப்ேதற்கு வாய்ப்பு 
இருக்கின்ைது. 

ததாகுப்புனர 

 கீழ்க்கைக்கு நூல்கனளப் ோடிய புலவர்களினைபய காைப்ேடும் பின்வரும் மரனே 
இப்ேகுதி கவைப்ேடுத்தியுள்ளது. பநரினச தவண்ோவாகப் ேனைக்க பவண்டும் என்ை பநாக்கத்தில் 
முதலிரு அடிகனளப் ேனைத்த புலவன், பின்னிரு அடிகனளப் ேனைக்னகயில் ஓர்னமயில்லாமல் 
ோைலின் தோருளுக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுத்து வடிவத்துக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்கா 
நினலனயக் காைமுடிகின்ைது. இவ்வாறு ேனைக்கப்ேட்ை தவண்ோனவப் ‘புலவன் பநரினசயாகப் 
ேனைக்கக் கருதிய தவண்ோ’ என்னும் தன்னமயில் அவற்றின் இயல்புகள் இங்கு எடுத்து 
உனரக்கப்ேட்டுள்ளை. இவ்வனக தவண்ோக்கள் கீழ்க்கைக்கின் எல்லா நூல்களிலும் 
இைம்தேைவில்னல. ஒரு சில நூல்களில் மட்டும் இைம்தேற்றுள்ளை. குறிப்ோக நாலடியார், களவழி 
நாற்ேது, ஐந்தினை ஐம்ேது, கார் நாற்ேது, நான்மணிக்கடினக உள்ளிட்ை இலக்கியங்களில் ேயில்வது 
சிைப்ோகக் கருதத்தக்கது.  

 ேதிதைண்கீழ்க்கைக்கின் புலவர்களால் ேனைக்கப்ேட்ை இவ்வனகயாை பநரினச தவண்ோ 
வடிவங்கனளப் பிற்காலப் புலவர் ேலரும் ேனைத்துள்ளைரா? என்ேனதக் குறித்து ஆராய 
பவண்டியதும் அவசியமாகின்ைது. 

 கீழ்க்கைக்கின் சமகாலத்திலும் அதற்குப் பின்ைரும் பதான்றியுள்ள சிலப்ேதிகாரம், 
முத்ததாள்ளாயிரம், ேத்துப்ோட்டின் இறுதியில் உள்ள தவண்ோக்களின் அனமப்புகபளாடு 
இனைத்து பநாக்கும் முயற்சிகளும் விரிவாக முன்தைடுக்கப்ேை பவண்டும் என்ை கருத்னத 
இப்ேகுதி முன்னவக்கின்ைது. இவ்வாறு ஒப்பிட்டு பநாக்கும்போது இம்மரபு பிற்கால 
இலக்கியங்களில் ததாைர்ந்துள்ளனதக் காை முடியும். இதற்காை முயற்சிகள் முன்தைடுக்கப்ேை 
பவண்டும். 

துனைநின்ைனவ 

 1892 னஜை முனிவர்கள் இயற்றிய நாலடி நானூறு மூலம், ததளிதோருள் விளக்கப் 
ேதவுனர: ஊ.புஷ்ேரத தசட்டியார், கலாரத்நாகர அச்சுக்கூைம், தசன்னை. 
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 1876 களவழி நாற்ேது மூலமும் உனரயும், தி.சுப்ேராய தசட்டியார் (உ.ஆ.), 
பு.ததய்வசிகாமணி  முதலியார் (ே.ஆ.), மிபமாரியல் அச்சுக்கூைம், தசன்னை. 

 1903 ஐந்தினை ஐம்ேது மூலமும் உனரயும், ரா.இராகனவயங்கார், தமிழ்ச்சங்க முத்திரா 
சானலப்ேதிப்பு, தசந்தமிழ்ப் பிரசுரம், மதுனர.  

 1917 கார்நாற்ேது மூலமும் உனரயும், கா.ர.பகாவிந்தராஜ முதலியார் (உ.ஆ.), மதராஸ் 
ரிப்ேன் அச்சியந்திர சானல, தசன்னை. 

 1924-25 நான்மணிக்கடினக மூலமும் உனரயும், பவ.இராஜபகாோனலயங்கார் (ே.ஆ.), 
கம்ேர் விலாஸம், தசன்னை. 

 1944 கபிலர், இன்ைா நாற்ேது (ேனழய உனரயுைன்), எஸ்.னவயாபுரிப் பிள்னள (ே.ஆ.), 
சக்தி  காரியாலயம், தசன்னை: மதுனர. 

 1971  வ.சுே.மாணிக்கம், இலக்கிய விளக்கம், மணிவாசகர் நூலகம், சிதம்ேரம். 
 1978  ந.வீ.தசயராமன், சிற்றிலக்கியத் திைைாய்வு, மணிவாசகர் ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 1985  நா.சுப்பிரமணியன், தமிழ் யாப்பு வளர்ச்சி (ஆய்பவடு), யாழ்ப்ோைப் 

ேல்கனலக்கழகம், இலங்னக.  
 1989 பசா.ந.கந்தசாமி, தமிழ் யாப்பியலின் பதாற்ைமும் வளர்ச்சியும் முதற்ோகம் - முதற் 

ேகுதி, தமிழ்ப் ேல்கனலக் கழகம், தஞ்சாவூர். 
 2005 வி.தசல்வநாயகம், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, குமரன் புத்தக இல்லம், தகாழும்பு - 

தசன்னை. 
 2009 அ.சிதம்ேரநாதன், தமிழ் யாப்பியல் உயராய்வு (கி.பி. ேத்தாம் நூற்ைாண்டு வனர), 

தமாழிதேயர்ப்பு: இராம. குருநாதன், விழிகள் ேதிப்ேகம், தசன்னை.  
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முற்கொல நீதிநூல்கள் சுட்டும் 
அரை முடைடையும் ைக்களின் கைடைகளும் 

முனைவர் மு.நாகராஜன் 
தமிழ் - உதவிப் பேராசிரியர் 

தகாங்குநாடு கனல அறிவியல் கல்லூரி 
பகானவ - 641 029. அனலபேசி: 90923 61536 

 தனிமனிதனுக்தகன்று சில கைனமகள் உள்ளை. அவன் கல்வி கற்க பவண்டும். நல்ல 
ேழக்கவழக்கங்கனள பமற்தகாள்ள பவண்டும். இல்லைத்தாருக்தகன்று சில கைனமகள் உள்ளை. 
அவர்கள் இல்லைத்னத நல்லைமாக மாற்ைபவண்டும். ஈனகப் ேண்புனையவராகவும் பிைரது 
துன்ேத்னதப் போக்குேவராகவும் விளங்கபவண்டும். நல்பலாருைன் நட்புப் ோராட்ைபவண்டும்.  
 சமுதாயத்திற்தகன்று சில கைனமகள் உள்ளை. சமுதாயத்தில் உள்பளார் தங்களது 
கைனமகனள அறிந்து தோறுப்புைர்வுைன் தசயல்ேை பவண்டும். சமுதாயத்பதாடு 
ததாைர்புனையபத அரசு. சமுதாயத்னதக் கட்டுப்ோட்டிற்குள் முனையாக இயங்க னவப்ேபதாடு 
மக்கனள தநறிப்ேடுத்தவும் உண்ைாை அனமப்பே அரசு. 
 நல்லரசு நைக்கக்கூடிய நாட்டில் மக்கள் இன்ேமும் தகாடுங்பகாலாட்சி புரியும் நாட்டில் 
மக்கள் துன்ேமும் அனைவர். ஆதலால் நாட்னை முன்னின்று வழிநைத்தக்கூடிய அரசர்கள் 
நற்குைங்களுைன் கல்வியறிவு உனையவராகவும் எதனையும் ஆராயும் திைன் தகாண்ைவராகவும் 
இருக்கபவண்டும்.  
 அரசியல் - தோருள் விளக்கம் 

சமுதாயம் கட்டுப்ோட்டிற்குள் முனையாக இயங்குவதற்கும் மக்கனள தநறிப்ேடுத்துவதற்கும் 
ஏற்ேடுத்தப்ேட்ை அனமப்பே அரசு. ஒன்றுக்கு பமற்ேட்பைார் இனைந்து குடும்ேத்னத உருவாக்கிப் 
பின் சமூகத்னத அனமத்தைர். அச்சமூகத்னத வழிநைத்தும் அரசனரப் ேற்றியும் அரசைது 
ஒழுக்கங்கனளயும் நாடு, மக்கள், அனமச்சர், ேனைவீரர், தூதுவர், ஒற்ைர் போன்ைவர்களின் 
தசயல்ோடுகனளயும் நீதி நூல்கள் உைர்த்துகின்ைை. இவற்றின் ததாகுப்பே அரசியலாகும். ‘மலர்க 
மாநில சுயாட்சி’ என்னும் நூலில்  

“ஒரு சமுதாயத்னதச் சார்ந்து மக்கள் அவர்களது அரசியல் தோருளாதாரச் சமுதாயக் 
குறிக்பகானள அனைவதற்காகத் தங்கனளக் கட்டுப்ேடுத்தக்கூடிய தோது ஒழுக்கவிதிகனள 
ஏற்ேடுத்திக்தகாண்டு அந்த விதிகளில் கட்டுப்ோட்டிற்குள், முனையாக இயங்கி வருதல் 
இன்றியனமயாததாகும். அந்த விதிகனள அமல்ேடுத்துவதற்கும் அதற்குச் சமுதாய மக்கனள 
அடிேணிந்து நைக்கச் தசய்வதற்காகவும் ஏற்ேடுத்தக்கூடிய ஓர்  அனமப்னேபய அரசாங்கம் 
என்று குறிப்பிடுகிபைாம்” (ே.11)  

என்கிைார் ஆைந்தம். 
 திருக்குைள் காட்டும் தமிழர் சமுதாயம் என்னும் நூலில்  

“அரசியல் என்ேது மனித வாழ்க்னகயிலிருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு தத்துவம், தகாள்னக. 
அரசியல் என்ேது வாழும்முனை அல்லது வாழ்க்னக முனை ஆகும். அஃததாரு சமுதாய 
வாழ்க்னக முனை” (ே.102)  

என்கிைார் தாமனரச்தசல்வி. ஒப்பீட்ைரசியல் என்னும் நூலில்,  

“மக்கள் அனமதியாக வாழ்ந்து, முன்பைற்ைமனையவும், தசழுனமனய அனையவும் 
மக்களுக்கு ஓர் அரசாங்கம் அவசியம்” (ே.23)  

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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என்கிைார் திலகவதி. 
 அரசியல் சமுதாய வாழ்க்னகக்கு ஒழுங்கனமதினயத் தருகிைது. ஒன்றுக்கு பமற்ேட்பைார் 
கூடி வாழவும், தோருளியல் ஒழுங்கியல் முனைகளுக்கும் அரசியபல வழிவகுத்துத் துனை 
தசய்கிைது. சிைந்த அரசியல் நிலவும் நாட்டில்தான் ஒழுங்குகள் நிலவும்.  
 உலகச் சிந்தனையாளர்களின் தோன்தமாழிகள் என்னும் நூலில்  

“நாட்டு மக்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்க பவண்டும் என்ேபத அரசாங்கத்தின் முதற் கைைாக 
இருக்கபவண்டும்” (ே.70)  

என்கிைார் ேழனிச்சாமி. சிைந்த கல்வினய மக்கள் அறிந்தாபல போதும் பவறு தசல்வத்னத நாம் 
அவர்களுக்குக் தகாடுக்க பவண்டிய அவசியம் இல்னல. 

  “ஆங்கனமவு எய்தியக் கண்ணும் ேயன்இன்பை 

பவந்தனமவு இல்லாத நாடு” (740) 
என்னும் குைளில் வள்ளுவர் ஒரு நாட்டிற்கு பவண்டிய அனைத்து வளமும் இருந்தபோதிலும் அரசு 
சரியாக அனமயவில்னல எனில் வளமாை நாட்னைப் தேற்றும் ேயனில்னல என்கிைார்.  
 ேலவனக வளங்கள் நினைந்த நாட்டில்தான் அனமதியும் இன்ேமும் குடி தகாண்டிருக்கும். 
தசல்வத்தில் சிைந்த நாடுதான் வளமுள்ள நாைாகும். அவ்வளமுள்ள நாட்டிபலதான் மக்கள் 
ஒற்றுனமயுைனும் ஒழுக்கமுைனும் வாழ்வார்கள். இன்ேத்தமிழ் என்னும் நூலில்,  

“ேசியும் ேஞ்சமும் - வஞ்சகமும் துபராகமும் - இலஞ்சமும் எதிர்தகாள்ளும் 
வரிக்தகாடுனமயும் - போரும் பூசலும் - போராட்ைமும் தோல்லாங்குத்தைமும் - நயவஞ்சக 
நச்சரவமும் இல்லாத மக்கள் உனைந்திடும் நாடுகள் நினைந்த நானிலம்” (ே.58)  

எை மகிழ்வாை உலகின் கூறுகனளக் காட்டுகின்ைார் தங்கராசு.  

 “நற்புனைய நாடு அமிர்து” (சிறுேஞ்ச.4) என்னும் ோைலில் காரியாசான் வளமுள்ள நாபை 
அமிர்தம் என்கிைார்.  

  “…ேட்டிைம் தகாண்டு ஆளும் 

நாட்ைான் வீறு எய்துவர்” 
என்னும் (நான்மணி.86) ோைலில் விளம்பி நாகைார், ஒரு நாட்டின் வளங்களாபலதான் அரசர் 
தேருனம எய்துவர் என்கிைார்.  

  “நாதைன்ே நாைா வளத்தை”(739)  
என்னும் குைளில் வள்ளுவர் பதடி வருந்தாமல் எளிதில் கினைக்கத்தக்க தசல்வத்னதயுனைய 
நாடுகபள நாடுகள் என்கிைார். இக்கருத்தினைப் ேற்றிச் சிந்திக்கும்போது அன்னைய தமிழகத்தில் 
எப்ேடிப்ேட்ை மனிதர்கள் வாழ்ந்திருப்ேர் என்ேனத உைர முடிகிைது. 

  “…ஒருவழி 

நாட்டுள்ளும் நல்ல ேதிஉள” 
என்னும் (நான்மணி.65) ோைலில் விளம்பிநாகைார் வளமற்ை நாட்டிலும் நல்ல ஊர்கள் உள்ளை 
என்கிைார். “நாடு எங்கும் வாழக் பகடு ஒன்றும் இல்னல” (நீதிக்களஞ்சியம்,49) என்னும் ோைலில் 
ஒளனவயார், நாட்டில் உள்பளார் நலமாகவும் வளமாகவும் வாழ்ந்தால் திருட்டு நிகழாது என்கிைார்.   
 வளமுள்ள நாபை அரசனுக்கு அமிர்தம். அவ்வளமாை நாட்டிைாபல அவனுக்குப் தேருனம. 
நாட்டில் உள்பளார் நலமாகவும் வளமாகவும் வாழ்ந்தால்தான் திருட்டு நிகழாது. ஆதலால் 
ஒவ்தவாரு நாட்னையும் வளமாை நாைாக மாற்ைபவண்டும். நல்லததாரு நாட்டிற்கும் 
அரசியலுக்கும் வளபம அடிப்ேனை என்ேனத அனைவரும் அறிந்து தசயல்ேை பவண்டும். 
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 அரசியல் எைப் தோதுப்ேைக் கூறினும் அதனுள் ேல்பவறு கூறுகளும் அைங்குவனத 
உைரமுடிகிைது. அதாவது நல்லததாரு அரசு அனமக்க, அரசியல் நிலவ, அடிப்ேனையாக 
அடித்தளமாக உள்ளவர்கள் மக்கள். அம்மக்கனள ஆைந்தமாக வாழ னவக்க அனைவரும் ஒன்ைாக 
இனைந்து தசயல்ேை பவண்டும். அம்மக்கனள தநறிப்ேடுத்தும் தனலனம சிைப்ோக இருக்க 
பவண்டும். 
மக்களின் கைனமகள் 
 மக்கள் என்னும் தசால் ஓரரசின் ஆட்சிக்குள் அைங்கிய குடிகனளக் குறிக்கிைது. குடிகள் 
இன்றி அரசாட்சி நனைதேைாது. குடிகளாக வாழும் மக்களுக்காகத்தான் அரசாட்சிபய 
ஏற்ேடுத்தப்ேட்ைது. எைபவ, அரசாட்சி அனமப்பில் மக்கபள முக்கியத்துவம் வகிக்கின்ைைர். 
முதலிைம் தேறுகின்ைைர். மக்களுக்காகபவ அரசு என்ேனத அனைவரும் அறிய பவண்டும். 
அரசறிவியல் மூல தத்துவங்கள் என்னும் நூலில்,  

“அரசு என்ேது மக்கள் கூடிவாழும் ஓர் அனமப்பு. ஆகபவ மக்கள் இன்றி அரசு அனமய 
முடியாது. அரசு தவறும் நிலப்ேகுதியில் தைது ஆட்சினயச் தசலுத்த முடியாது. அரசில் 
மக்களின் உரினம வலுக்கட்ைாயமாைது” (ே.18)  

என்கிைார் சிவராஜா. அதாவது நல்லாட்சியின் அடித்தளமாக அனமேவர்கள் மக்கபள. அம்மக்களின் 
கைனமகளாக அனமேனவ ேல. அனவ: 
ஒத்துனழப்புத் தருதல் 

குடிமக்களின் ஒத்துனழப்பு இருந்தால்தான் ஆட்சி சிைப்ோக அனமயும் என்ேனத ஒவ்தவாரு 
அரசும் உைர்ந்து தசயல்ேைபவண்டும். குடிகனள தகாடுனமப்ேடுத்தும் அரசாங்கம் குனலந்துவிடும். 
மக்களின் கருத்துக்கு மதிப்புக் தகாடுக்காத அரசு மனைந்துவிடும். தமிழர் இலக்கியச் சமூகத்தளங்கள் 
என்னும் நூலில்,  

“மக்கள் நல்லவராக இருந்தால்தான் ஆட்சியும் நல்லதாக அனமயும்” (ே.64) 
என்கிைார் க.ே.அைவாைன். அதாவது நாடு நலம் தேை அதில் வாழும் மக்களும் நல்லவர்களாக 
இருக்க பவண்டியது அவசியமாகிைது. வள்ளுவர் வாழ்ந்த தமிழகம் என்னும் நூலில்,  

“குடிஅரபசா முடிஅரபசா தோதுமக்கள் விருப்ேத்தின்ேடி ஆட்சி புரியுமாைால் அந்த 
ஆட்சி நினலத்து நிற்கும். அனத யாரும் அனசத்துவிை முடியாது” (ே.119) 

என்கிைார் சிதம்ேரைார். இதன்வழி மக்களின் முக்கியத்துவம் உைரப்ேடுகிைது. தமிழியல் ஆராய்ச்சி 
என்னும் நூல்,  

“வாழ்ந்தால் தான் அவ்விைம் நாைாகும். ஆதலால் மக்கள்; அரசைது நல்ல மைனதப் 
புரிந்துதகாண்டு அவன் ஆட்சிக்கு ஒத்துனழப்புத்தர பவண்டும்” (ே.89) 

என்று மன்ைனை அனுசரிக்கும் மக்கள் பதனவ என்கிைது.  

 “…ேற்றிய 

 மண்அதிர்ப்பின் மன்ைவன் பகாலதிர்க்கும்” (நான்மணி.21)  
என்னும் ோைலில் விளம்பிநாகைார், மக்கள் கலங்கிைால் ஆட்சியும் கலங்கும் என்கிைார்.  

 “…வீறுசால் 

 மன்ைர் வினழயும் குடிஉள” (நான்மணி.54)  
என்னும் ோைலில் நாகைார், தவைாை அரசனரயும்; குடிமக்கள் அைக்கிவிடுவர் என்கிைார். மக்கள் 
தவகுண்டு எழுந்தால் அரசு கவிழும். 

 “வழிப்ேட்ைவனர வலியராய்ச் தசய்தார் 

 அழிப்பினும் ஆக்கினும் ஆகும்”(ேழதமாழி.252)  
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என்னும் ேழதமாழி அரசால் மக்கனள ஆக்கவும் அழிக்கவும் முடியும் என்கிைது. எைபவ, ஒரு 
நாட்டில் நல்லாட்சி அனமய மக்களின் ஒத்துனழப்பு மன்ைனுக்கு அவசியம் பதனவப்ேடுகிைது.  
அகலாது அணுகாது ேழகுதல் 
 அடுத்து மன்ைரிைம் ேழகும் வாய்ப்புக் கிட்டிைால் மக்கள் ேயைற்ைனதப் பேசாமல், 
எல்னல மீறி நைக்காமல் அளபவாடு னவத்துக்தகாள்ள பவண்டும்.  

 “அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க 

 இகல்பவந்தர்ச் பசர்ந்து ஒழுகுவார்” (691)  
என்னும் குைளில் வள்ளுவர் ஆளும் அரசருைன் பநரில் ேழகும் வாய்ப்னேப் தேற்பைார் தநருப்பில் 
குளிர் காய்வதுபோல, மன்ைரிைம் மிக தநருங்கிவிைாமலும் விலகாமலும் உைனவக் 
தகாள்ளபவண்டும் என்கிைார்.  

 “விைனல தசய்து தவருண்ை கன்று நில்லாது 
 உைலரு மன்ைர் உவப்ே தவாழுகின் 
 … 

 கைல்ேைா தவல்லம் ேடும்” (ேழதமாழி.269)  
என்னும் ேழதமாழி  அரசரிைம் ேழகும்போது அவரிைம் மிக அணுகிச் தசல்லாமலும் அச்சம் 
தகாண்டு மிக அகன்று தசல்லாமலும் கவைமாக இருந்து அரசர் விரும்பும்ேடி நைந்துதகாண்ைால் 
எல்லாச் தசல்வமும் கினைக்கும் என்கிைது.  

 “இனளயர் இைமுனையர் என்றிகழார் நின்ை 

 ஒளிபயா தைாழுகப் ேடும்” (698) 
என்னும் குைளில் வள்ளுவர் அரசனர இனளயவர் என்பைா, இன்ைமுனை உனையவர் என்பைா 
இகழாமல் மரியானத அளிக்க பவண்டும் என்கிைார். “பகாலபநர் தசய்யார்” (ோ.66) என்னும் 
ோைலில் தேருவாயின் முள்ளியார் அரசரிைம் ேழகுபவார் அரசருக்கு நிகராக தன்னை 
அலங்கரித்துக் தகாள்ளக்கூைாது என்கிைார். 

  “இனைவர்முன் தசல்வமுங் கல்வியும் பதசுங் 
குைனுங் குலமுனையார் கூைார் ேனகவர்போற் 

ோரித்துப் ேல்காற் ேயின்று” 
(ோ.71)என்னும் ஆசாரக்பகானவ அரசர்முன் தன்னுனைய கல்வி, தசல்வம், குைத்னதக் கூைக்கூைாது 
என்றும் கூறிைால் துன்ேபம உண்ைாகும் என்றும் கூறுகிைது. பமலும் 

 “தமக்கு உற்ை கட்டுனரயும் … 

 தசால்லற்க” (ோ.67)  
என்னும் ோைலில் தேருவாயின் முள்ளியார் அரசரிைம் தம்முனைய உறுதிதமாழிகனளச் 
தசால்லக்கூைாது என்கிைார். “உமிவும் உயர்ந்துழி ஏைலும், ோக்கும்” (ோ.70) என்னும் ோைலில் 
தேருவாயின் முள்ளியார் அரசன்முன் எச்சினல உமிழ்தலும் உயர்வாை இருக்னகயில் அமர்தலும் 
தவற்றினலப் ோக்கு போடுதலும் கூைாது என்கிைார். பமற்கண்ை தசயல்கள் தன்னைப் 
தேருனமப்ேடுத்திக் தகாள்வதாகவும், மன்ைனை அலட்சியப்ேடுத்துவதாகவும் இருப்ேதால் 
அவற்னைத் தவிர்ப்ேது மக்களுக்கு நல்லது என்கிைார்.  

 “தசருக்குனைய மன்ைரினைப்புக் கவருள் 
 ஒருத்தற்குதவாத தசால்லின் தைக்குத்  

 திருத்தலு மாதாது தீதாம்” (ேழதமாழி.278)  
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என்னும் ேழதமாழி தசருக்கு மிக்க அரசர்களுக்குப் ேயன்ேைாத அறிவுனர வழங்கபவா அவர்கனளத் 
திருத்தபவா கூைாது என்கிைது.  
 அதாவது மக்கள் என்னும் தசால் ஓரரசின் ஆட்சிக்குள் அைங்கிய குடிகனளக் குறிக்கும். 
குடிகளாக வாழும் மக்களுக்காகத்தான் அரசாட்சிபய ஏற்ேடுத்தப்ேட்ைது. குடிமக்களின் 
ஒத்துனழப்பு இருந்தால்தான் ஆட்சி சிைப்ோக அனமயும். குடிகனளக் தகாடுனமப்ேடுத்தும் அரசும் 
மக்களின் கருத்துக்கு மதிப்புக் தகாடுக்காத அரசும் அழிந்துவிடும். 
 மக்களின் விருப்ேப்ேடி நைக்கும் அரசு நினலத்து நிற்கும். மக்கள் கலங்கிைால் ஆட்சியும் 
கலங்கும். தவைாை அரனச மக்கள் அைக்கிவிடுவர். மக்கள் மன்ைருைன் ேழகும் வாய்ப்னேப் 
தேற்ைால் மிகவும் தநருங்காமலும் விட்டு விலகாமலும் ேழக பவண்டும். அரசனுக்கு உரிய 
மரியானதனயக் தகாடுக்கபவண்டும். அரசனுக்கு நிகராக அலங்கரித்துக் தகாள்ளபவா அவனுக்கு 
உறுதிதமாழி கூைபவா இருக்னகயில் அமரபவா எச்சில் உமிழபவா தவற்றினலோக்குப் போைபவ 
கூைாது. மீறி நைந்தால் துன்ேபம உண்ைாகும். ஆதலால் குடிமக்கள் விழிப்புைர்வுைன் தசயல்ேை 
பவண்டும் எை முற்கால அைநூல்கள் மக்களுக்காை கைனமகனள வரினசப்ேடுத்தியுள்ளை.  
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திருக்குைளில் ‘ஆன்ைொ’ என்ை கருத்துக் கூைப்பைவில்டல 

அரி.பவ.விஸ்பவஸ்வரன் 

துனைத்தனலவர் (ஓய்வு) 

கணிதத் துனை, த.தே.சமைக் கல்லூரி, 

தசன்னை 600097, vichaan@gmail.com 

சுருக்கம் 

 ஆன்மா என்ேது உேநிைதக் கருத்து. தமிழ்ச் சிந்தனையில் ஆன்மா என்ை கருத்துக் கினையாது. 
இந்தக் கருத்து ோர்ப்ேனீயப் ேரவலுக்குப்பின் தமிழ்ச் சிந்தனையில் புகுந்தது. தமிழ்ச் சிந்தனைனய விளக்கும் 
நூல்களில் திருக்குைளுக்கு முதல் இைம் உண்டு.  

முன்னுனர 

 மனித நாகரிகத்தின் ஆரம்ேநினல குடும்ேம், சமூகம் என்ை அனமப்பு ஆகும். அத்தனகய ஆரம்ேகால 
நாகரிகத்தின் ஒரு ேகுதி தமிழகத்தில் காைப்ேடுவது ஆகும். 

 மிருகங்கள், ேைனவகள் குழுவாக வாழ்வனதப் ோர்த்த ஆதிமனிதன் கற்ை ோைம் குடும்ேம், சமூகம் 
என்ை அனமப்புகள். 

 சிந்துநதி ஓரபமா, ததன்னிந்திய நதிகபளா, கைல் ேகுதிகபளா எைத் தமிழன் வளமாை நிலப்ேரப்பில் 
உைவுப் ேஞ்சமின்றி வாழ்ந்தான். 

 ேல காரைங்களால் சிந்துதவளி நாகரிகம் மனைந்தது. வைபவங்கைத்திற்குத்  ததற்பக பிைர் 
இனையூறின்றித் தமிழ்ச்சமூகம் வாழ முடிந்தது. 

 உைவுப் ேஞ்சமின்றி வாழ்க்னக இலகுவாகும்போது சிந்தனை வளர்ச்சி தேருகும். அந்தப் ேனழய 
நாகரிகங்களில் எழுத்து வடிவும் உண்டு. சிந்தனைகனளப் ேனுவல்களாக நூபலார் யாத்தைர். அந்த நூல்கள் 
தமிழர் வாழ்வியலின் ஆரம்ே நினலகனளப் ேதிவு தசய்தை. 

 அனமதியாை வாழ்க்னகயாைதால் தமிழ்ச்சமூகம் ேயம் அறியவில்னல. கைவுளனரக் கற்பிக்கவில்னல. 
இைந்து மனைந்த முன்பைார் நினைனவப் போற்றிைர். குழுக்களினைபய  சண்னை வரும்போதும், 
தகாள்னளயரிைமிருந்தும் சமூகம் காத்த வீரமகன்கள் நினைவாக நடுகல் நட்டுப் போற்றிைர். 

 ததால்காப்பியம் என்ை முழுனமயாை இலக்கை நூபல, தமிழரின் மிகப்ேழனமயாை சிந்தனை வளம், 
அதன் ேனுவல்கள் எை இருந்தை என்ேனத நினலநிறுத்துகிைது. இலக்கியம் கண்ைதற்கு இலக்கைம் 
இயம்ேலின். 

 காலப்போக்கில் வைபுலத்திலிருந்து பவதமரபிைர் இங்குக் குடிபயைலாயிைர். அவர்கட்கு ஏற்பில்லாத 
உயர்சிந்தனைகனள அழித்தைர். தங்கள் மதச்சிந்தனை, சைங்குகனளப் ேரப்பிைர். கைல்பகாளிைாலும் 
தமிழ்நூல்கள் அழிந்தை. 

 இந்தக் காலகட்ைத்தில் திருக்குைள் தமிழ்ச்சிந்தனைகனளத் ததாகுத்தளித்து அனவ ஓரளவு அழியாமல் 
நமக்குக் கினைக்கச் தசய்தது. 

திருக்குைள் 

 திருக்குைளில் பேசப்ேடுவது குடும்ேம், தனிமனித ஒழுக்கம், சமூகம் ஆகியவற்றின் ஒழுங்கு 
நனைமுனைகள் ஆகும். திருக்குைளில் கூைப்ேடும் கருத்துகள் நாகரிக சமூகத்தின் தசயல்ோடுகள்(அைம், அரசு, 
நட்பு, அனமச்சு, குடினம, களவு, கற்பு எைப் ேல) அனைத்னதயும் தன்னுள் தகாண்டுள்ளது. இவ்வளவு 
ேரந்துவிரிந்த சிந்தனை ஒபர சமயத்தில், ஒரு மனிதரால் உண்ைாக்கப்ேட்ைதாக இருக்க முடியாது. இந்தக் 
கருத்துகள் திருக்குைள் எழுதப்ேடுவதற்கு முன்ைபர ேலப்ேல நூற்ைாண்டுகள் தமிழகத்தில் நனைமுனையில் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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இருந்து ேனுவல்களாக, நூபலார்களால் ததாகுக்கப்ேட்டு இருக்க பவண்டும். (இத்தனகய இலக்கிய வளம் 
இருந்த காரைத்தால்தான் ததால்காப்பியம் என்ை உயர்ந்த இலக்கை நூல் பதான்றியது). 

 பமற்கூறியவற்ைால் திருக்குைள் ஒரு வளர்ச்சியனைந்த, மனித இைத்தின் ததான்னமயாை நாகரிகத்னத 
விளக்கிப் ேதிவு தசய்த நூல் என்ேது அறியப்ேடுகிைது. 

திருக்குைளும் பவதமரபும் 

 மனித வாழ்விற்கு அனமதியாை, இைக்கமாை சமூக அனமப்பே அடிப்ேனை என்ேது சிந்தித்தால் 
புரிந்து தகாள்ள முடியும். மதம், கைவுள் போன்ை சிந்தனைகள் பின்ைர்தான் பதான்றியிருக்க முடியும். மனித 
மைத்தில் அச்சம் பதான்றும்போது கைவுள் என்ை சக்தினய நம்பிைான்.  

 மனழ, இடி, தீ.. எை இயற்னகச் சீற்ைங்களுக்கு அஞ்சிய பவதகால ஆரியர் ேல கைவுளனரப் 
ேனைத்து அதற்காை சைங்குகனள உருவாக்கிைர். அனத மக்கள் நம்ே னவத்து அவர்கள் வாழ்க்னகனயக் 
கழித்தைர். காலம் தசல்னகயில் மக்களுக்குச் மதச்சைங்குகள் பமல் நம்பிக்னக தளர்ந்தது. சமை தேௌத்த 
மதங்கள் அதற்கு உரமூட்டிை. பவதமரபு தாழ்ந்தது. அனத மீண்டும் புதுப்பிக்க ஆரியர் முற்ேட்ைைர். அதன் 
அடிப்ேனையில் உேநிைதங்கள் பதான்றிை. உேநிைதங்கள் மதச்சைங்குகனள ஏற்கவில்னல. ஆன்மா, ோவ 
புண்ணியம், ேல பிைவிகள் என்ை கருத்துகள் பதான்றிை. இந்தக்கருத்துகனள முழுனமயாக்கி பமாட்சம் என்ை 
கருத்னத முன்னவத்து ேகவத்கீனத எழுதப்ேட்ைது. 

 தமிழ்ச்சிந்தனைக் கருத்துகள் ஆரியபவதக் கருத்துக்ளுக்கும் காலத்தால் முற்ேட்ைனவ. அவற்றின் 
ததாகுப்பே திருக்குைள். நாகரிக சமூகத்தின், மனிதனின் ஆரம்ே காலம். 

திருக்குைளில் ஆன்மா என்ை கருத்து 

 ஆன்மா என்ை கருத்துத் திருக்குைளில் பநரடியாகக் கூைப்ேைவில்னல. இம்னம, மறுனம, எழுபிைப்பு 
என்ை தசாற்கள் குைட்ோக்களில் காைப்ேடுகின்ைை. இந்தச் தசாற்கள் மறுபிைவி என்ை கருத்தின்வழியாக 
விளக்கப்ேடுகிைது. மறுபிைவி என்ேது ஆன்மா என்ை கருத்தின் அடிப்ேனையில் விளக்கப்ேடுகிைது. 

 ஆன்மா என்ேது உேநிைதக் கருத்து. ஆன்மா அழியாதது என்று உேநிைதத்திலும் ேகவத்கீனதயிலும் 
விரிவாக விளக்கப்ேட்டுள்ளது.  

ஆன்மா ேற்றிய உேநிைதக் கருத்து   

 ஆன்மா அழியாதது. உைல் இைந்தபின் ஆன்மா முந்திய வாழ்வில் வாழ்ந்த ேட்ைறிவிற்கு  ஏற்ை  
புது உைலில் பிைக்கும். என்ேது கூைப்ேடுகிைது. (Brha-daranyaka Upanishad --- Sankara Bashya, tr. 
Madhavanandha [1]. The original quote is given at the end of the article.) 

ஆன்மா ேற்றிய உேநிைதக் கருத்து: (தமாழிதேயர்ப்பு)  

 3.9.26" 'இது எதுவும் அல்ல' என்று தசால்லப்ேடுகிை ஒன்றுதான் ஆன்மா என்ேது. அனதப் 
புரியபவா, உைரபவா முடியாது. யாராலும் உைரப்ேைவில்னல அது அழிவதல்ல, எப்போதுபம அழியாது. 
ஒட்டு உைவு இல்லாதது, எதனுைனும் ஒட்டியதில்னல. கட்டுப்ோடுகள் அற்ைது. வலி அறியாதது. அது 
காயமனைந்ததில்னல". 

 4.42."ஆத்மா பிரியும்போது அதனுைன் உயிபராட்ைமும் தசன்று விடுகிைது. உயிபராட்ைம் 
பிரினகயில் உறுப்புகள் அனைத்தும் பின் தசல்கின்ைை. ஆத்மா குறிப்ோை உைர்வுகளுைன் இருக்கும். அந்த 
உைர்களுக்கு ஒத்த ஒரு உைலுைன் ஆத்மா இனையும். தசன்ைகாலத்தில் தேற்ை ேட்ைறிவும், அறிதலும் 
ததாைர்ந்து தசல்லும்". 

 4.43 "னவக்பகாலில் ஊறும் எறும்பு ,னவக்பகால் நுனினய எட்டியதும் இன்தைாரு இைத்னதப் 
ேற்றுவதுபோல், ஆன்மா இருந்த உைனலத் துைந்து, அனத உைர்வற்ைநினலயில் விட்டு, இன்தைாரு ேற்னை 
ஏற்றுக் தகாள்கிைது" 
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 "தசயல்ோட்டிற்கு ஏற்ேதான் வினளவு இருக்கும். நற்தசயல் நன்னமயில் முடியும், தீச்தசயல் 
தீனமயில் முடியும். - ஆன்மா, தசய்த நற்தசயல்களால் உயர்வாகபவா, தசய்த தீச்தசயல்களால் தாழ்வாகபவா 
மாறும்". 

 முற்பிைப்பில்  தசய்த தசயல்களுக்பகற்ே மறுபிைவி என்னும்போது, பிைக்கும் உயிர்கள் சமமாைதாக  
இராது என்ேது கூைப்ேடுகிைது. 

 இந்த உலகனைத்னதயும் உண்ைாக்கிய சக்தி பிரம்மன் என்று அனழக்கப்ேடுகிைது. பிரம்மன் ேற்றிய 
விளக்கம் பிரகதாரண்யக உேநிைதத்தில் காைப்ேடுகிைது. அதுேற்றி விளக்கும் தசய்யுள் ' பநதி பநதி ' என்று 
குறிப்பிைப்ேடுகிைது. அதன்ேடி பிரம்மன் ஒரு ததாட்டு உைரக்கூடிய தோருளும் இல்னல, ஒரு கருத்தாகக் 
கருதி விளக்கக்கூடிய தோருளும் இல்னல என்பை கூைப்ேடுகிைது. 

 அதாவது பிரம்மன் என்ேது 'இல்லாத ஒன்று என்றுதான் புரிந்துதகாள்ள முடியும்'-- என்று சங்கரர் 
கூறுகிைார். (Sankara : Brihadaranyaka Upanishad Sankara Bashya Tr. By Madhavananda pp. 516-
517) 

 ஆன்மா என்ைால் என்ை? ஆன்மா என்ேது பிரம்மனின் நிழபல (பிரதி, ேடி) என்று விளக்கப்ேடுகிைது 
(அஹம் பிரம்மாஸ்மி). அப்ேடிப் ோர்த்தால் , பிரம்மன் எப்ேடி இல்லாத ஒன்பைா அதுபோல ஆன்மா 
என்ேதும் இல்லாத ஒன்பை! 

 இந்த உலகில்  வாழ்ந்து இைக்கும் மனிதரின் ஆன்மா, உயிர், வாழ்நாளில் தசய்த ோவ 
புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ே தசார்க்கபமா நரகபமா என்று இருந்து ேலனை அனுேவித்து மீண்டும் பிைப்பு 
எய்தும் என்ேது உேநிைதக் கருத்து. 

 ஆன்மா ேற்றிய விளக்கம் ேகவத்கீனதயில் விரிவாகக் காைப்ேடுகிைது. 

 கீனத 2.20 : உயிராைது பிைப்ேதுமில்னல. இைப்ேதுமில்னல. இல்லாமலிருந்து புதிதாய் உண்ைாகி 
விைவில்னல. உண்ைாகாமல் போவதுமில்னல. பிைப்ேற்ை அந்தப் தோருள், என்றும் இருந்து வந்த அந்தப் 
தோருள் மரைம் அனைவதில்னல. தகால்லப்ேடுவது உைபல, அதுவன்று! 

 உைல் இைந்தவுைன் ஆன்மா, வாழும்போது தசய்யப்ேட்ை ோவ புண்ணியத்திற்கு ஏற்ேப் புது 
உைலில் பிைக்கிைது. நல்வழியில் பவதக்கருத்துக்களுக்கு ஏற்ே வாழும் மனிதரின் ஆன்மா மறுபிைவியில் 
உயர்ந்த குடியில் பிைக்கும். 

 கீனத - 6.44. "முன்பிைவியில் அனைந்த ேயிற்சி அவனுக்கும் ததரியாமல் அவனை பயாகமுனையில் 
இழுத்து தகாண்டு தசல்வதால் எளிதாக பமற்தசல்வான். பயாகமுனையில் தசல்ல பவண்டும் என்கிை 
விருப்ேபம போதும், அவனுக்குப் ேயன் தந்து விடும்".  

  இப்ேடிபய ேல பிைவிகளில் பநர்னமயாக வாழ்ந்தவரின் ஆன்மா பிைவித் தனளயிலிருந்து விடுேட்டு 
பிரம்மபைாடு இனைந்து விடுகிைது. அத்தனகய ஆன்மா பமலும் பிைவி எடுப்ேதில்னல.  

 கீனத - 5.17: " புத்தினயயும் உள்ளத்னதயும் வழிோட்னையும் ேரத்னத பநாக்கி நிறுத்தி ஞாைத்தால் 
மாசுகனளத் தீர்த்துக்தகாண்ைவர்கள் மீளாநினலனய அனைவார்கள"  ்.  

 கீனத - 6.43. "அதன்பமல் முன்பிைவியில் அனைந்திருந்த தவற்றினயத் ததாைர்ந்து பமலும் பயாக 
முன்பைற்ைத்துக்கு முயல்வான்".  

  கீனத - 7.19. : "ேல பிைவிகள் எடுத்து தமய்யறிவு அனைந்து வாசுபதவபை அனைத்தும் என்று 
கண்டு என்னைச் சரைம் அனைகிைான். இத்தனகய மகாத்மாக்கள் தவகு சிலபர".  

 கீனத - 12.6,12.7: "ஆைால் தசய்யும் தசயல்கள் அனைத்னதயும் எைக்பக அர்ப்ேைம் தசய்து 
விட்டு. என்னைபய கதியாகக் தகாண்டு என்னைபய சினதயாத மை அைக்கத்துைன் தியானித்து 
உோசிப்ேவர்கனள நான் பிைப்பிைப்பு என்னும் சம்சார சாகரத்தினின்று கனைத்பதற்றுபவன். அவர்கள் 
எைக்குத் தம் உள்ளத்னத அர்ப்ேைம் தசய்தார்கபள என்று உைபை னகதூக்கி விடுபவன். ோர்த்தபை! 
அறிவாய்".  
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 இதைால் ஆன்மானவப் ேற்றி நாம் புரிந்து தகாள்வது பிைவிபதாறும் ஆன்மா முதிர்ச்சி தேற்று 
ஆன்மவளர்ச்சி தேை பவண்டும். அதாவது வாழும் மனிதர்களில் சிலரது ஆன்மா முழுனமயாை முதிர்ச்சி 
தேற்று பிரம்மபைாடு ஒன்றும் நினலயில் உள்ளதாக இருக்கும். இதுபோல பிை மனிதர்களின் ஆன்மாக்கள் 
முதிர்ச்சி அளவில் ேலபவறு நினலகளில் உள்ளைவாக இருக்கும். 

 இதன்ேடி உயிர்வாழும் மனிதர்களின் ஆன்மாக்கள் பிைக்கும்போபத ஏற்ைத்தாழ்வுகளுைன்தான் 
பிைக்கின்ைை. இது ஆரியபவதக் கருத்து. 

திருக்குைளில் ஆன்மா என்ேது உயிர் என்று கூைப்ேடுகிைது 

 திருக்குைள், எல்லா உயிர்க்கும் (ஆன்மாவுக்கும்) பிைப்பு ஒக்கும். பவறுோடு கினையாது. 
தசய்ததாழில் பவற்றுனமயால் சிலர் சமூகத்தில் சிைப்ேனையலாம். அது ஒவ்வாச் சிைப்பு என்று கூறுகிைது. 
மனிதர்களுக்கினைபய பிைப்பின்வழி பவற்றுனமகள் இல்னல என்ேது குைட்ோ. 

 பிைப்தோக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிைப்தோவ்வாச் 
தசய்ததாழில் பவற்றுனம யான் (972 ) 

இக்கருத்து, 'முற்பிைப்பில்  தசய்த தசயல்களுக்பகற்ே  மறுபிைவி என்னும்போது, பிைக்கும் உயிர்கள் 
சமமாைதாக  இராது ' என்ை பவதக் கருத்துக்கு மாைாைதாகும். அதாவது திருக்குைள் ஆன்மா என்ை கருத்னத 
ஏற்கவில்னல என்ைாகிைது. சில குைட்ோக்களின் வழியாகவும் ஆன்மா ேற்றிய திருக்குைளின் கருத்துகனளக் 
காண்போம். 

பதான்றின் புகதழாடு பதான்றுக அஃதிலார் 
பதான்ைலின் பதான்ைானம நன்று  (236)  

இந்தக் குைட்ோவில் 'பதான்ைலின் பதான்ைானம நன்று' என்ை தசாற்தைாைர் வள்ளுவரின் பகாேத்தால் 
வருகிை சாேம், வனசதமாழி.  

 பமாட்சம் (வீடுபேறு) என்ை கருத்னத நம்பி ஏற்றுக்தகாள்பவாருக்கு பிைவானம என்ேது வரமல்லவா?  
வள்ளுவர் வீடுபேற்னை நம்புேவராைால் ' பிைவானம நன்று'  என்ேதற்கு மாற்ைாக 'ஈைப்பிைவியாய்ப் 
பிைப்ோய்' என்ைல்லவா வனசதமாழி கூறி இருப்ோர்.  அதாவது திருக்குைள் ஆன்மா என்ை கருத்னத 
ஏற்கவில்னல என்ைாகிைது. 

 மற்றும் ததாைர்ோடு எவன்தகால் பிைப்ேறுக்கல் 
 உற்ைார்க்கு உைம்பும் மினக (345) 
 பிைவித்தனளயிலிருந்து விடுேைத் ததாைர்ந்து ேல பிைவிகள் பதனவயில்னல. உயினர மாய்த்துக் 
தகாள்ளலாம். 

 வள்ளுவர் ேல பிைவிகள் என்ை கருத்னத ஏற்கவில்னல. பவதக்கருத்தாை ஆன்மவளர்ச்சி  இங்கு 

கூைப்ேைவில்னல. மாைாக அனதக் பகலிதசய்யும் வண்ைமாக அனமந்துள்ளது இந்தக் குைட்ோ. “ேல 

பிைவிகள் எடுக்க பவண்டிய பதனவ என்ை?” என்று பகட்கிைார். அதாவது திருக்குைள் ஆன்மா என்ை 
கருத்னத ஏற்கவில்னல என்ைாகிைது. 

புைங்கூறிப் தோய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல் 
அைங்கூறும் ஆக்கம் தரும் (183) 

 இைப்பின்மூலம் தோய்த்துயிர் வாழ்ேவரின் தவைாை தசயல்ோடுகள் முடிவுக்கு வரும் என்ை கருத்துக் 
கூைப்ேடுகிைது. ோவம், மறுபிைவி என்ை கருத்துகள் கூைப்ேைவில்னல. அதாவது திருக்குைள் ஆன்மா என்ை 
கருத்னத ஏற்கவில்னல என்ைாகிைது. 

குைம்னேத் தனித்ததாழியப் புள்ேைந் தற்பை 
உைம்தோடு உயிரினை நட்பு (338) 
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உைம்போடு உயிர்க்குள்ள உைவு, தான் இருந்த கூடு தனிபய இருக்க அனதவிட்டு பவறு இைத்திற்குப் 
ேைனவ ேைந்தாற் போன்ைது....... (மு.வ. உனர). 

ேைனவ கூட்டிலிருந்து எனதயும் தன்னுைன் எடுத்துச் தசல்வதில்னல. அதுபோல் இைந்தபின் உயிர், ஆத்மா, 
தன்னுைன் ோவ புண்ணியங்கனளக் தகாண்டு தசல்வதில்னல. அதாவது திருக்குைள் ஆன்மா என்ை கருத்னத 
ஏற்கவில்னல என்ைாகிைது. 

 நாதளை ஒன்றுபோல் காட்டி உயிர்ஈரும் 
 வாளது உைர்வார் தேறின் (334) 

 வாழ்க்னகனய ஆராய்ந்து உைர்வானரப் தேற்ைால், நாள் என்ேது ஒரு கால அளவுபோல் காட்டி , 
உயினர உைம்பிலிருந்து பிரித்து அறுக்கும் வாளாக உள்ளது..... (மு.வ.உனர.). 

 ஒவ்தவாரு நாளும் வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கிபைாம் என்ை உைர்னவ நமக்களித்தாலும், வாளால் 
அறுத்துக் குனைக்கப்ேடுவது போல ஒவ்தவாரு நாளும், நம் வாழ்க்னகனயக் குனைக்கிைது என்ேனத உைர்தல் 
பவண்டும். 

 பிைப்பிற்கும் இைப்பிற்கும் இனைபய இயங்கும் உயிர் குனைகிைது (உயிர் ஈரும்....) என்ேது 
கூைப்ேடுகிைது. அழியாத ஆன்மாவுக்கு குனை, நினை என்ை பவறுோடு இருக்க முடியாது. இனதபய 
ேகவத்கீனதயில் காைலாம். 

2.17. "நாம் காணும் உைல்களில் எல்லாம் வியாபித்து நிற்கும் உயினர யாராலும் நாசம் தசய்ய 
இயலாது. ேருவ மாறுதலிைாலும் மரைத்தாலும் அது மாறுேைாது. அது சாகாப் தோருள்". 

2.18. " இந்த உைலுக்கு முடிவுண்டு. உைனலத்தாங்கும் உயிருக்கு முடிவில்னல. அது 
பூதப்தோருனளப்போன்ைதல்ல.  அளவும் அழிவும் கைந்த தோருள். இது தேரிபயார் முடிவு. அனத 
உைர்ந்து போர் தசய்வாய் ோரத புத்திரபை". அதாவது திருக்குைள் ஆன்மா என்ை கருத்னத 
ஏற்கவில்னல என்ைாகிைது. 

 புக்கில் அனமந்தின்று தகால்தலா உைம்பினுள்  

 துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு. (340) 

 உைம்பினுள் துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு புக்கில் அனமந்தின்று தகால்தலா .   

 உைம்பில் ஒரு மூனலயில் குடியிருந்த உயிர்க்கு, நினலயாகப் புகுந்திருக்கும் வீடு இதுவனரயில் 
அனமயவில்னலபயா?(மு.வ. உனர.). 

 பமற்கண்ை குைள், சீவாத்மாவிற்கு நினலயாை வீடு, பமாட்சம் என்ேது இல்னல என்று கூறுகிைது. 
பிைப்பிற்கும், இைப்பிற்கும் இனைபயயாை வாழ்வில் மட்டுபம சீவாத்மா தசயல்ேடுகிைது.  

 குைள் பமாட்சம்  என்ை கருத்னத  ஏற்கவில்னல. தர்மம், அர்த்தம், காமம், பமாட்சம் என்ை 
பவதக்கருத்துக்களாை புருஷார்த்தங்களில், முதல் மூன்று நினலகனளயும், முனைபய,  அைம், தோருள், 
இன்ேம் என்று திருக்குைள் ஏற்று விவரித்து விளக்குகிைது.  

 நான்காம் நினலயாை பமாட்சம் (வீடுபேறு) என்ேனதத் திருக்குைள் ஏற்று விளக்கவில்னல என்ேனதக் 
கவனிக்க பவண்டும். திருக்குைள் ஆன்மா என்ை கருத்னத ஏற்காத நினலயில், ஆன்மா ேற்றிய விளக்கமாை 
பமாட்சம் என்ை கருத்து கூைப்ேைவில்னல. திருக்குைளில் இம்னம (1042), மறுனம (98, 459, 904), 
எழுபிைப்பு (62, 107, 398, 538) என்ை தசாற்கள் காைப்ேடுகின்ைை. 

 இம்னம என்ைால் இந்தப்பிைவி எைவும், மறுனம என்ைால் மறுபிைவி எைவும், எழுபிைப்பு என்ைால் 
ஏழுபிைவிகள் என்றும் தோருள் தகாள்ளும்போது ஆன்மா என்ை கருத்து வந்து விடுகிைது. 

 திருக்குைள் ஆன்மா என்ை கருத்னத ஏைாகாத நினலயில் இம்னம, மறுனம, எழுபிைப்பு என்ை 
தசாற்களுக்குப் தோருள் என்ை என்று காணும் பதனவ ஏற்ேடுகிைது. 
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 'இம்னமக்கு' என்ை தசால் மருவி 'இன்னைக்கு' ஆக மாறியது எைக் கருதலாம். (அன்னை, அம்னம 
என்ை இரு தசாற்களுக்கும் தோருள் ஒன்பை. அதுபோல் 'இம்னம', 'இன்னை' என்ை இரு தசாற்களுக்கும் 
தோருள் ஒன்று எைக் கருதலாம்). அதன்வழி, இம்னமக்கு என்ைால் (இன்னைக்கு) தற்காலம் என்று தோருள் 
தகாள்ளலாம்.  

 மறுநாள், நானள மறுநாள்... எை வரும் நாட்களின் தோதுப்தேயர் மறுனம எைக் தகாள்ளலாம். 
அதாவது மறுனம என்ை தசால் எதிர்காலத்னதக் குறிக்கும். 

 ேழனம என்ை தசால் கைந்த காலத்னதக் குறிக்கும் தசால்லாக இன்றும் வழக்கில் உள்ளது.   

 இதுபோன்று தோருள் தகாள்ளும்போது ஆன்மா என்ை கருத்து திருக்குைளில் கூைப்ேைவில்னல 
என்ேது உறுதியாகிைது. 

 எழுனம எழுபிைப்பும்  : எழு என்ை தசால்னலச் தசயல்ேடு என்ை தோருளில் தகாள்ளலாம். 

 பிைப்பு என்ை தசால்லுக்குப் தோருள் காண்ேது சுற்றி வனளத்துக் காை பவண்டியதாகிைது. (பிரம்ம 
சூத்திர உனரகனள மைதில் தகாள்க).  

உைங்கு வதுபோலும் சாக்காடு உைங்கி 

விழிப்ேது போலும் பிைப்பு. 

என்ை குைட்ோவின் பதனவ என்ை? அது பிைப்பு, இைப்பு இரண்டும் அன்ைாைம் நிகழும் வழனமயாை 
நிகழ்வுகள்தான் ( தூங்குவதும், விழித்ததழுவதும் போல்) என்ேனதக் கூைபவ! பிைப்பு, இைப்பு என்ை 
நிகழ்வுகளின் பின்ைணியில் மறுபிைவி, ஆத்மா என்ை கருத்துகள் இல்னல என்ேனத திருக்குைள் தசால்லாமல் 
தசால்கிைது. மானிைரது பிைப்பும் இைப்பும் உலகில் ததாைர்ந்து நைக்கும் நிகழ்வுகபள. பிைப்புக்கும் 
இைப்புக்கும் இனைப்ேட்ை காலத்தில் நாம் வாழ்கிபைாம்.  

 இக்குைளின் அடிப்ேனையில் 'பிைப்பு', 'உைங்கி விழிப்ேது' என்ை இரு தசாற்களும்  ஒபர கருத்னதக் 

கூறுகிைது எைலாம். அதன்ேடி "எழுபிைப்பும் “ என்ேதன் தோருள் 'விழித்து எழும்போது' எைர் 
தகாள்ளலாம். ஆக, 'எழுனம எழுபிைப்பும்' என்ை தசாற்தைாைர் ' விழித்து எழுந்து தசயல்ேடும்போது' 
என்ை தோருள் தகாள்கிைது. அதாவது 'எல்லாக் காலத்திலும் ' என்று தோருள் தகாள்ளலாம். 

 இக்கருத்துகளுைன் பமபல குறிப்பிட்ை குைட்ோக்களின் கற்ேனை கலவாத ஏற்றுக்தகாள்ளத் 
தக்கதாை தோருட்கனள, முனைபய காண்போம் : 

இன்னம எைஒரு ோவி மறுனமயும் 
இம்னமயும் இன்றி வரும். (1042)  

வறுனம என்று தசால்லப்ேடும் ஒரு ோவி ஒருவனை தநருங்கிைால், அவனுக்கு இன்று, மறுநாள் என்று 
எக்காலத்திலும் துன்ேபம தரும். 

 சிறுனமயுள் நீங்கிய இன்தசால் மறுனமயும் 
 இம்னமயும் இன்ேம் தரும். (98) 
 பிைருக்குத் துன்ேம் வினளவிக்கும் சிறுனமயிலிருந்து நீங்கிய இனிய தசாற்கள் எப்போதும் 
வழங்குேவனுக்கு இன்ேம் தரும். 

 மைநலத்தின் ஆகும் மறுனம மற்ைஃதும் 
 இைநலத்தின் ஏமாப்பு உனயத்து. (459)  
 மைத்தின் நன்னமயால் எதிர்காலம் இன்ேம் தேறும், அதுவும் இைத்தின் நன்னமயால் பமலும் 
சிைப்புனையதாகும். 

 மனையானள அஞ்சும் மறுனமயி லாளன்  
 வினையாண்னம வீறுஎய்தல் இன்று (904) 
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 மனைவிக்கு அஞ்சி நைக்கின்ை, தன் எதிர்காலத்தில் நம்பிக்னகயில்லாத, மனிதனின் தசயலாற்றும் 
தன்னம தேருனம தேற்று விளங்க முடியாது. 

 எழுபிைப்பும் தீயனவ தீண்ைா ேழிபிைங்காப் 
 ேண்புனை மக்கள் தேறின். (62) 

 ேழி இல்லாத நல்ல ேண்பு உனைய மக்கனளப் தேற்ைால் ஒருவருக்கு வாழ்நாளில் எந்தவிதத் 
தீனமயும் இராது. 

 எழுனம எழுபிைப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் 
 விழுமம் துனைத்தவர் நட்பு. (107) 
 தன்னுனைய துன்ேத்னதப் போக்கி உதவியவருனைய நட்னே எப்தோழுதும் மைவாமல் தேரிபயார் 
போற்றுவர். 

 ஒருனமக்கண் தான்கற்ை கல்வி ஒருவற்கு 
 எழுனமயும் ஏமாப்பு உனைத்து. (398) 
 மைம் சிதைாமல்  ஆழ்ந்து கற்ை கல்வி ஒருவர்க்கு வாழ்நாள் முழுவதும் உதவும்.  

 புகழ்ந்தனவ போற்றிச் தசயல்பவண்டும் தசய்யாது 
 இகழ்ந்தார்க்கு எழுனமயும் இல். (538)  
 சான்பைார் புகழ்ந்து தசால்லிய தசயல்கனளப் போற்றிச் தசய்யபவண்டும். அவ்வாறு தசய்யாமல் 
மைந்து பசார்ந்தார்க்கு எப்தோழுதும் நன்னம இல்னல. 

முடிவுனர 

 ஆரியர்கள் இந்தியாவில் நுனழந்த காலத்தில், இங்கிருந்த இைமக்கனள தவன்று அடினமப்ேடுத்திக் 
பகாபலாச்ச முயன்ைைர். போராட்ைத்தால் மக்கனள தவற்றிதேை இயலாது என்ை நினலயில்,  மந்திர 
தந்திரங்கள்வழி மக்கனள ஏமாற்றி, சமூகத்தில் உயர்ந்த இைம் தேற்ைைர். தகௌதம புத்தருனைய வரவு 
அவர்கனள நினலகுனலயச் தசய்தது.  

 மக்கனள மூனளச்சலனவ தசய்யப் ேண்ோட்டுப் ேனைதயடுப்னேத் துவக்கிைர். மக்கள் மைதில் 
உள்ள மத, கைவுள் நம்பிக்னககனளத் தினசதிருப்பிைர். தமிழ்ச்சிந்தனை ஒன்பை அன்று முழுனம தேற்ை 
சிந்தனையாக இருந்தது. அனதத் தினசதிருப்ேத் தமிழ் நூல்கனள அழித்தைர். அவற்னைத் தன்தமாழியில் 
எழுதித் தமதாக்கிைர். அதில் தப்பி நின்ைது திருக்குைள். அனத மாற்றி விளக்கிைார் ேரிபமலழகர். 

 அன்று ஆரம்ேமாை ேண்ோட்டுப் ேனைதயடுப்பு இன்றும் ததாைர்கிைது. ஆட்சியாளர்கள் 
அவர்களுக்கு ஆதரவாகும்போததல்லாம் இந்தப் ேனைதயடுப்புத் ததாைர்கிைது. 

 இரா.நாகசாமி 'திருக்குைள் - பவதசாத்திரங்களின் சுருக்கம்' என்று, திருக்குைள் ஒரு வழிநூல் என்று 
ஒரு நூல் எழுதியுள்ளார். அதற்காக அவருக்கு இந்தியாவின் உயர்ந்த தாமனர (ேத்மஸ்ரீ) விருது 
வழங்கப்ேட்டுள்ளது. அந்த நூல் காஞ்சி சங்கராசாரியாரின் ஆசி தேற்ை நூல் என்ேதும் இங்குக் 
குறிப்பிைத்தக்கது. (இந்தக் கட்டுனர அவரது நூல் தவளிவருமுன் எழுதப்ேட்ைது.) 

துனைநூல்கள் 

 Brihadaranyaka Upanishad - Shankara Bhashya translated by Swami Madhavananda 

 http://us.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hsimp=yhs-
affiliate_a&hspart=greentree&type=937811_yhs2tst&p=brihadaranyaka+upanishad+sankars 

 இராஜாஜி, 1958, னகவிளக்கு ,சம்ோ நூலகம், தசன்னை. 

 விஸ்பவஸ்வரன்: தமிழனின் தத்துவம் திருக்குைள் அைம் - ேரிபமலழகர் இங்பக திருத்தப்ேடுகிைார். 
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 Visweswaran: Philosophy of Peninsular India Kindle edition Kindle store. 
www.notionpress.com 

கட்டுனரயில் பமற்பகாளிைப்ேட்ை உேநிைதக் கருத்துகளின் ஆங்கில மூலம்: 

 (Brha-daranyaka Upanishad --- Sankara Bashya, tr. Madhavanandha [1]) 

 3.9.26 (page 555) ” "..This self is That which has been described as 'not this not this'. It 
is imperceptible, for it is never perceived; undecaying, for It never decays; unattached, for it is 
never attached; unfettered, for it never feels pain, and never suffers injury. " 

 4.4.2 (page 703)  "“ ... When the soul departs, the vital force follow; when the vital force 
departs, all organs follow. Then the self (soul) has particular consciousness, and goes to the body 
which is related to that consciousness. It is followed by knowledge and past experience” ". 

 4.4.3 (page 709) “ "... Just as a leech supported on a straw goes to the end of it, takes 
hold of another support and contracts itself, so does the self (soul) throws this body aside - make 
it senseless- takes hold of another support, and contract itself "” . 

 4.4.5 (page 740) “ ".. As it does and acts it becomes; by doing good it becomes good, by 
doing evil it becomes evil- it becomes virtuous through good acts and vicious through evil acts. 
...". 
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  மிழர்  சிந் ட  ைரபில்  அழகியலும் கடலகளும் :   
ைங்க கொலத்ட  அடிப்படையொகக் தகொண்ை ஆய்வு 

தசல்வி. திரவியராசா நிரஞ்சினி 
முதுகனலமாணி மாைவி 

(பேராதனைப் ேல்கனலக்கழகம்) 
இலங்னக. 

nironiru03@gmail.com 

1. ஆய்வு அறிமுகம் 

 ‘தமய்யியல்’ என்ேது உண்னம ேற்றிய பதைலாகும். இம்தமய்யியலாைது  ஆய்வு தசய்யும் 
விையங்களின் இயல்புகள், பநாக்கங்களின் அடிப்ேனையில் நான்கு பிரதாை பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்ேட்டுள்ளது. அனவ தேௌதீக அதீதம், அறிவாராய்ச்சியியல், ஒழுக்கவியல், அழகியல், 
போன்ைைவாகும். தமய்யியலின் விபசை பிரிவுகளில் ஒன்ைாகபவ தமிழர் தமய்யியல் 
அனமந்துள்ளது. தமிழர் தமய்யியல் என்ேது தமய்யியலின் பிரதாை எண்ைக்கருக்கள்  தமிழர்களது 
வாழ்வியலில் எவ்வாைாை தாக்கத்னத  ஏற்ேடுத்தியுள்ளது என்ேது ேற்றிய அணுகு முனையாகும். 
பமற்குத்பதயத்தில் கனலகளாைது கனல கனலனய தவளிப்ேடுத்தல், கனல உைர்ச்சினய 
தவளிப்ேடுத்தல், கனல அைத்னத தவளிப்ேடுத்தல்,  கனல சமூக மாற்ைத்னத தவளிப்ேடுத்தல்  என்ை 
வனகப்ோடுகளுக்கு ஏற்ே பகாட்ோடுகள் ரீதியாக வளர்க்கப்ேட்ைை. ஆைால் தமிழர் சிந்தனை 
மரபில் கனலயும், அழகியலும் பகாட்ோடுகள் ரீதியாக வளர்க்கப்ேைாமல் மக்களின் 
வாழ்வியனலயும், வாழ்வியல் கூறுகனளயும், அதில் நிகழும் தவறுகனளயும் சுட்டிக் காட்டுவதாக 
வளர்க்கப்ேட்ைது. “வைபவங்கைம் ததன்குமரி ஆயினைத் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம்” எை ேைம் 
ோரைாரால் எல்னல வகுக்கப்ேட்ை தமிழகத்தின் அழகியல் அம்சங்கனள கனல ரசனைபயாடு சங்க 
இலக்கியங்கபள தவளிப்ேடுத்தி நிற்கின்ைை.  
 சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த தமிழரின் கனல, அழகியல் சார்ந்த அம்சங்கனள தமய்யியல் 
பநாக்கில் ஆராய்வதாக இவ் ஆய்வு அனமந்துள்ளது.  
2. சங்கத் தமிழர் அழகியல்  
 சங்ககால கவினதகள் யாவும் தசாற்சுருக்கமும், தோருள் விரிவும், கவித்துவ தசறிவும் 
தகாண்ைதாக அனமவபதாடு தசால்லலங்காரம் மிக்க ேல்பவறு அழகியல் அம்சங்கனள 
தகாண்ைதாக உள்ளை. இதைடிப்ேனையில் சங்கத் தமிழர் அழகியனல   
2.1  ததால்காப்பியத்தின் தோருளதிகாரத்தில் வகுக்கப்ேட்ை தமய்ப்ோடுகள்  
2.2 அகத்தினை ோைல்களின் ஊைாக தவளிப்ேடுத்தப்ேடும் சங்ககால தனலவியின் 24 வனகயாை        
          தமய்ப்ோடுகள் 
2.3 சங்ககால தினைக் பகாட்ோடுகளின் வனகப்ோடுகள் ஊைாகவும் விளங்கிக் தகாள்ளலாம்.  
2.1 ததால்காப்பியத்தின் தோருளதிகாரத்தில் வகுக்கப்ேட்ை தமய்ப்ோடுகள்  
 ததால்காப்பியத்தின் தோருளதிகாரத்தில் எட்டு வனகயாை தமய்ப்ோடுகள் 
கூைப்ேட்டுள்ளை.  அனவயாவை நனக, அழுனக, அச்சம், இழிவரல், உவனக, தவகுளி, தேருமிதம், 
மருட்னக. இவ் எட்டுவனகயாை சுனவகளும் முப்ேத்திதரண்டு வனகயாை கரணிகளால் 
பதாற்றுவிக்கப்ேடுகின்ைது. அவற்னை பின்வருமாறு கூைலாம்.  
       1. எள்ளல், இளனம, மைனம, பேனத :  நனக  
      2. இழிவு, இழத்தல், அனசதல், வறுனம : அழுனக  

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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      3. அைங்கு, விலங்கு, கள்வர், இனை :  அச்சம்  
      4. மூப்பு, பிணி, வருத்தம், தமன்னம :  இழிவரல் 
      5. புதுனம, தேருனம, சிறுனம ஆக்கம் :  உவனக 
      6. உறுப்ேனை, குடிபகாளனவத்தல் :  தவகுளி    
      7. கல்வி, தறுகண்னம, இனசைம், தகானை :  தேருமிதம் 
      8. தசல்வநுகர்ச்சி, ஐம்புல நுகர்ச்சி, மகளிபராடு புைர்தல், பசானல ஆறு என்ேைவற்றில் 
புகுந்து    
     வினளயாடுதல் :   மருட்னக    
2.2 அகத்தினைப் ோைல்களின் ஊைாக தவளிப்ேடுத்தப்ேடும் சங்ககாலத் தனலவியின் 24 
வனகயாை  
         தமய்ப்ோடுகள் 
    1.  தனலவனும் தனலவியும் ஒருவனர ஒருவர் பநாக்குதல்  

 தனலவனும் தனலவியும் ஒருவனர ஒருவர் பநாக்குதல்   
 தனலவன் முகத்னத முதன்முதலில் ோர்த்த  தனலவி தவட்கப்ேைல். 
 தனலவன் கூறுவனதக் பகட்டு புலைாகாது மனைத்தல் 
 தனலவனிைத்தில் தன் மைம் அனலதனலப் பிைருக்கு ததரியாதவாறு தவிர்க்கும் நினல  

  2.   தனலவியின் தசயற்ோடுகளால் தனலவனை தன்ேக்கம் ஈர்த்தல்  

 கூந்தனலக் கனலத்தல் 
 காதில் அணிந்திருந்த பதாட்னை விழப்ேண்ணி பதடுவது போல நிற்ைல்  
 அணிந்திருக்கும் ஆேரைங்கனள னகயிைால் அங்கும் இங்குமாக அனசத்தல் 
 ஆனைனயக் குனலத்து உடுத்தல்   

3.   தனலவனின் விருப்ேத்திற்கு இனசந்தனமயால் தனலவி தவளிப்ேடுத்தும்   தமய்ப்ோடுகள்  

 பமலானை திருத்துதல்  
 அணிந்திருந்த ஆேரைங்கனள திருத்துதல்  
 விருப்ேம் இல்லாதவர் போல் தன் நினலனய  மாற்றிக்தகாள்ளல் 
 தனலவி தன் வார்த்னதகளால் மறுத்தாலும் னசகளால்  தன் உைன்ோட்னை 

தவளிப்ேடுத்தல்  
4.  தனலவன் தனலவி சந்திப்ோல் தவளிப்ேடும் உளநினல ோங்கு  

 மைதிைால் தனலவனைப் வாழ்த்துதல்  
 ோங்கர் கூட்ைத்திைர்  தனலவனுைைாை தைது காதனல ததரிந்து தகாண்ைனமயால்  

தனலவி நாணுதல்  
 தனலவைால் வழங்கப்ேட்ைனத விரும்புதல்  
 பவட்னக நினலக்கு உள்ளாதல் 

5. காதல் வயப்ேட்ை பின்ைர் தனலவன் தனலவியின் தமய்ப்ோடுகள்  

 தனலவியின் வளர்ப்புத் தாயாை தசவிலிக்கும், பதாழியர் கூட்ைத்திற்கும் தனலவனுைைாை 
காதனல  ததரியப்ேடுத்தல்.  

 தனலவனைக் கண்ை தனலவி  விருப்ேம் தகாள்ளுதல் 
 தனலவபைாடு தினளத்தனமயால் அச்சங் தகாள்ளுதல்  
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 தேண்களின் இயல்ோை அச்சம், மைம், நாைம், ேயிர்ப்பு  என்ேை தவளிப்ேைல் 
6. தனலவனின் பிரிவால் ஏங்கும் தனலவியின் நினல  

 தன் உைல் அலங்காரத்னத தவிர்த்தல்  
 தோலிவிழந்து காட்சியளித்தல் 
 நினல தடுமாறி  உனரயாடுதல் 
 தனலவியாைவள்  தைது துன்ே நினலனய  பிைர்  அறிந்து தகாள்ளாத ேடி நைத்தல்.   

 சங்ககால அகத்தினைப்ோைல்களின் ஊைாக தவளிப்ேடுத்தப்ேடும் தனலவியின் 24 
வனகயாை தமய்ப்ோடுகளும் சங்கத்தமிழரின் அழகியனல தவளிப்ேடுத்துகிைது. தனலவனும்> 
தனலவியும் ஒருவனர ஒருவர் பநாக்குதல் ததாைங்கி இறுதியில் தனலவனின் பிரிவால் ஏங்கும் 
தனலவியின் நினல வனரக்குமாை 24தமய்ப்ோடுகளும், அதனூைாக தவளிப்ேடும் முகோவங்கள்> 
உைலனசவுகள்> உைர்வினைதவளிப்ேடுத்தும் தசயற்ோடுகள் முதலியனவகனள சங்கத்தமிழர்கள் 
அழகியலாகபவ  காண்கின்ைைர்.  
2.3 சங்ககால தினைக் பகாட்ோடுகளின் வனகப்ோடுகள் 
 இயற்னக தநறிக்காலம் என்று சிைப்பித்துக் கூைப்ேடும் சங்க காலத்தில் ஐந்நில மக்களின் 
நில அனமப்பு பவறுோடுகளுக்கு ஏற்ே அன்பின் ஐந்தினையாை குறிஞ்சி - புைர்தல், முல்னல - 
இருத்தல், மருதம் - ஊைல் , தநய்தல் - இரங்கல், ோனல - பிரிதல் எனும் ஒழுக்கங்கனள 
தீர்மானிப்ேதற்கு  இயற்னகயின் அழகியல் அம்சங்கள் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ைை. இதனைபய  கருப் 
தோருள் என்ேர்.  இது சங்க கால அகத்தினை தோருள் மரபில் ஒன்ைாகும். புைர்தல், இருத்தல், 
ஊைல், இரங்கல், பிரிதல், முதலிய உரிப்தோருளாை ஒழுக்கங்கனளப் ோடுவதற்கு ேயன்ேட்ை 
விலங்கு, ேைனவ, இனசக்கருவி, நீர் நினலகள், தாவரம், பூக்கள் முதலியை கருப்தோருளுள் 
அைங்கும். இக் கருப்தோருளாைது நிலக்கூறுகளுக்கு ஏற்ே மாறுேடும்  தன்னமயினை தகாண்ைது.  
 மனலயும் மனல சார்ந்த இைமாை குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழும் பவடுவ மக்களின் காதல் 
ஒழுக்கத்னதப் புைர்தல் என்ேர். இதனைப் ோடுவதற்குக் கருப் தோருட்களாக,   

விலங்குகள்: புலி, யானை, ேன்றி, சிங்கம், மான் 
ேைனவகள்: கிளி, மயில்,  
இனசக்கருவி: குறிஞ்சி யாழ் 
நீர்நினலகள்: அருவி, சுனை 
தாவரம்: குறிஞ்சி, பவங்னக, குவனள, அகில், மூங்கில்  
பூக்கள் : குறிஞ்சி 

 ேயன்ேட்ைை.  
 காடும் காடு சார்ந்த இைமாை முல்னல நிலத்தில் வாழும் இனையர்களின் காதல் 
ஒழுக்கத்னத இருத்தல் என்ேர். இதனைப் ோடுவதற்குக் கருப்தோருட்களாக,  

விலங்கு: எருது, முயல், மான்  
ேைனவகள்: காட்டுக்பகாழி, தானர 
இனசக்கருவி: ேனை, முரசு 
நீர்நினலகள்: காட்ைாறு 
தாவரம்: முல்னல, தகான்னை, குருத்து, சந்தைம் 
பூக்கள்: முல்னல  

ேயன்ேட்ைை.  
 வயலும் வயல் சார்ந்த இைமாை மருத நிலத்தில் வாழும் உழவர்களின்  காதல் 
ஒழுக்கத்னத ஊைல் என்ேர். இதனைப் ோடுவதற்குக் கருப்தோருட்களாக,   

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மே 2018  ேலர்:4    இதழ்:13   56 

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

May 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

விலங்குகள்: எருது, நீர்நாய் 
ேைனவகள்: நீர்க்பகாழி, தாரா   
இனசக்கருவி: மருத யாழ் 
நீர்நினலகள்: ஆறு, கிைறு, தோய்னக   
தாவரம்: மருதம்   

ேயன்ேட்ைை.  
 கைலும் கைல் சார்ந்த இைமாை தநய்தல் நிலத்தில் வாழும் மீைவ மக்களின் காதல் 
ஒழுக்கத்னத இரங்கல் என்ேர். இதனைப் ோடுவதற்குக் கருப் தோருட்களாக,   

விலங்குகள்: மீன், நீர்க்காகம், எருது   
ேைனவகள்: அன்ைம் 
இனசக்கருவி: விளரி யாழ் 
நீர்நினலகள்: உவர் புழி, மைற்கிைறு 
தாவரம்: கண்ைல், தானழ, புன்னை  

ேயன்ேட்ைை. 
 மைலும் மைல் சார்ந்த இைமாை ோனல நிலத்தில் வாழும் மைவர் மக்களின் காதல் 
ஒழுக்கத்னதப் பிரிதல் என்ேர். இதனைப் ோடுவதற்குக் கருப்தோருட்களாக 
 

விலங்குகள்: புலி, யானை, தசந்நாய் 
ேைனவகள்: கழுகு, ேருந்து 
இனசக்கருவி: ேனை 
நீர்நினலகள்: கூவல் 
தாவரம்: இலுப்னே, மாந்தாவரம், முண்ைகம், ோனல  
பூக்கள்: ோதிரிப்பூ, மராம்பூ  

ேயன்ேட்ைை.  
 அன்பின் ஐந்தினையில் நிலஅனமப்புக்களுக்பகற்ே வகுக்கப்ேட்ை கருப்தோருட்கனள சங்கத் 
தமிழர்கள் அழகியல் அம்சங்களாகபவ காண்கின்ைைர். ஐந்நிலங்களில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 
இனசக்கருவிகள் சங்கத்தமிழரின் கனலனய தவளிப்ேடுத்துகின்ைை..  
 உதாரைம் : குறிஞ்சி> மருத யாழ்> ேனை> முரசு 
பமலும் ஐந்நிலங்களின் இயற்னகக் காட்சிகள்> நீர் நினலகள். தாவரங்கள்> பூக்கள் 
முதலியைவற்றினூைாக சங்ககால தமிழர்களின் அழகியல் அம்சங்கள் தவளிப்ேடுவதனைக் 
காைலாம்.  
 உதாரைம் : குறிஞ்சி> முல்னல> ோதிரிப்பூக்கள்>  அருவி> சுனை> மைற்கிைறு> நீர் 
நினலகள் போன்ைைவற்னைக் குறிப்பிைலாம். 
3. சங்கத் தமிழரின் கனலகள்   
 கனல என்ேது ஒருவரது உள்ளத்தில் பதான்றும் எண்ைமாைது பிறிததாருவரின் ரசனைக்கு 
விருந்தாக அனமவதனைக் குறிக்கும். சங்கத் தமிழரின் வாழ்வியலின் ஒவ்தவாரு கூறும் கனலயம்சம் 
நினைந்ததாக இருந்தனமயால் இவர்கள்  கனல குறித்த இரசனையியலும், பதைலிலும் அதிக 
அக்கனைப்ோட்டினைக் தகாண்டிருந்தார்கள். சங்ககால தசய்யுள்களில் கனல என்ை தசால் ேல 
தேயர்களில் அனழக்கப்ேட்ைது. உதாரைம் “குரங்கு-18 இைங்கள்,  “மான்”- 25   இைங்கள், 
“பமகனல”- ஓரிைம் . சங்கத் தமிழரின் கனல வாழ்வினை  
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   3.1 இயற்னக- புலவர்களின் கற்ேனைத்திைன் 
   3.2 இனசக்கனலஞர்கள் 
   3.3 இனசக்கருவிகள் 
   3.4 ஆைல் கனலகள் முதலியவற்றினூைாக விளங்கிக் தகாள்ளலாம்.  
3.1 இயற்னக - புலவர்களின் கற்ேனைத்திைன் 
 சங்கப்புலவர்கள் தசய்யுள்கனளப் ோடும்போது இயற்னகயில் நிகழும் நிகழ்வுகனள 
உள்ளுனை உவனமயாகக் னகயாண்ைனமயின் ஊைாக அகத்தினை, புைத்தினைப் ோைல்களில் 
இயற்னக தசல்வாக்குப் தேற்றிருப்ேனதக் காைலாம்.   
3.2 இனசக்கனலஞர்கள் 
 சங்ககாலத்தில் ோைர், ோடினியர், கூத்தர், முதலிய  இனசக்கனலஞர்கள் 
கனலத்துனையினைச் சார்ந்பதாராக விளங்கிைர். தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் ததால்காப்பியக் 
காலத்திற்கு முற்ேட்ை ேழங்காலத்தில் இருந்து சங்ககாலம் வனரயிலும் இனச, கூத்து ஆகிய இரு 
கனலகளின் மரபினைப் போற்றி வளர்த்த தேருனம ோைனரயும், ோடினியனரயும் பசரும். 
 ேண்ணினசப்ேவர்கள் ோைர் எை அனழக்கப்ேட்ைைர். இவர்கள் ோைல்கனளப் 
ோடுவதிலும், யாழ் இனசப்ேதிலும், கூத்து, கனல நிகழ்ச்சிகளிலும் பதர்ச்சி தேற்று விளங்கிைர்.  
 பமலும் சங்ககாலத்தின் கனலயம்சத்தினை வளர்த்த தேருனம இனசப்ோைர், யாழ்ப்ோைர், 
மண்னைப்ோைர் எை மூவனகப்ேட்ை ோைர்கனளச் பசரும். இனசப்ோைனரப் ோைற்ோைர், 
அம்ேைவர் என்றும், யாழ்ப்ோைனர யாழினசத்துப் ோடுேவர் என்றும் அனழப்ேர். பேரியாழ், மகர 
யாழ், சபகாையாழ், தசங்பகாட்டியாழ் என்ேை யாழ்ப்ோைர்கள் வாசித்தவற்றுள் 
சிைப்ோைனவயாகும். இதில் பேரியாழ் வாசித்த ோைனரப் தேரும்ோைர் என்றும், 
தசங்பகாட்டியாழாகிய சீறியானழ வாசித்த ோைனர சிறு ோைர் எைவும் அனழப்ேர், அத்துைன் 
சங்ககால ஆற்றுப்ேனை நூல்களுள் தேரும்ோைாற்றுப்ேனை, சிறுோைாற்றுப்ேனை என்ை நூல்கள் 
இவர்கனளபய சிைப்பித்துக் கூறுகின்ைை.  
 இவர்கள் மன்ைர்கனளப் ோடுவதைால் அவர்களால் தோருள் தகாடுத்துக் 
தகௌரவிக்கப்ேட்ைைர். சூழலுக்கு ஏற்ேவும், காலத்திற்கு ஏற்ேவும் ேண்கனள வகுக்கும் 
திைன்கனளயுனைய இவர்கள் மன்ைர்கள் போருக்குச் தசல்லும்போது உைனிருந்து ேல்பவறு 
ோைல்கனளப் ோடியுள்ளைர்.  

“கூத்தரும் ோைரும் தோருநரும் விைலியு 

மாற்றினைக் காட்சி யுைழத் பதான்றி…” (ததால்.புைத்.93) 
3.3 இனசக்கருவிகள் 
 இயற்னகயின் அனசவுகளின் ஊைாகத் பதான்றும் ஓனசகனளச் சங்கத் தமிழர்கள் இனசக் 
கருவிகளிைால் பிைப்பிக்கப்ேடும் ஒலிகளுக்கு ஒப்பிட்டுள்ளைர். உதாரைம் - வண்டுகளால் 
துனளயிைப்ேட்ை மூங்கிலின் பமற்புைத்தில் காற்றுப் ேடும்போது எழும் ஒலினயப் புல்லாங்குழல் 
ஓனச  எைவும், பூக்களில் வண்டுகளால் பதன் நுகரப்ேடும்போது  எழும் ஓனச யாழினசயாகவும்,  
அருவிகளில் எழும் நீரின் ஒனச மத்தளத்தின் ஒலியாகவும், கனல மான்கள் ஓடும் போது 
பிைப்பிக்கப்ேடும் ஒலிகள்  தாள ஒலியாகவும் கருதிைர்.  
சங்ககால  இனசக்கனலஞர்கள்  ேல்வனகப்ேட்ை  இனசக்கருவிகனளப்  ேயன்ேடுத்திைர்.  

“ததய்வ முைாபவ மாமரம் புட்ேனை  

தசய்தி யாழின் ேகுதிதயாடு ததானகஇ”  (335ம் ோைல்) 
  சங்ககாலத்தில் 103 ேண்கனள இனசக்கும் 27 நரம்புகள் தகாண்ை பேரியாழ் மீட்டுேவர்கள் 
தேரும்ோைர்கள் என்றும், 103 ேண்களிலும் குனைந்த ேண்கனள மீட்டுேவரும்,  
தசங்பகாட்டியானழ மீட்டுேவரும் சிறுோைர்கள்  என்றும் அனழக்கப்ேட்ைைர்.  
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“பதஎந் தீந்ததானைச் சீறியாழ்ப் ோை…….”   
3.4   ஆைல் கனலகள் 
 சங்ககாலத்தில் ேல்பவறுேட்ை  ஆைல்கனலகள் நிகழ்ந்துள்ளை.  னதந்நீராைல், தவறியாைல் 
(கிராமிய வழிோட்டின்போது கூத்தர்கள் தசன்று ஆடுவது), பிை ஆைல் கனலகளும்  
இைம்தேற்ைை. சங்ககாலக் கனல மரபில் ஆைல், ோைல், கூத்துக் கனலகளில்  ஈடுேட்ை 
தேண்கனள விைலியர், ோடினியர் எை அனழத்தைர். சங்ககால நீர் வினளயாட்டுக்களில் ஒன்ைாை  
னதந்நீராைல் என்ேது  தமிழ்நாட்டுப் ேருவ காலத்தில் ஆற்றுநீரும், குளத்துநீரும் தவதுதவதுப்ோக 
இருக்கும் மானல பவனளயில் மகளிரால்  ஆைப்ேடும் நீர் வினளயாட்டினைக் குறிக்கும்.  

“னவஎயிற் ைவர் நாப்ேண் வனகஅணிப் தோலிந்துநீ    

 னதயில்நீ ராடிய தவம்தனலப் ேடுனவபயா”  (கலி.59)  
4. முடிவுனர 
 தமிழர் தமய்யியலாைது தமய்யியலின் பிரதாை எண்ைக்கருக்களுள் ஒன்ைாை அழகியனலத் 
தன்னுள் உள்ளைக்கியபதாடு அவற்னைச் சங்ககாலத் தமிழர்களின் அன்ைாை வாழ்வில் 
ேயன்ேடுத்தியுள்ளனமனயக் காைலாம். சங்ககாலத் தமிழரின்  நாகரிக, ேண்ோட்டு முதுனமனய 
அறிந்து தகாள்ள உதவும் அளவீட்டுக் கருவியாை அழகியல், கனல என்ேை இயற்னகயின் 
தேரும்ேங்களிப்புைன் கூத்து, நாைகம், இனச, ோைல், இனசக்கருவிகள்  எை வளர்ச்சி தேற்ைை. 
பமலும் சங்ககால மக்கள் கனலனயத் தம் வாழ்க்னகயாகக் தகாண்டிருந்தனமனய, அக, புை 
இலக்கியங்களில் அக்கனலகனளப் ோடிய புலவனின் புலனமவழி அறிய முடிகின்ைது. 
துனைநின்ைனவ 

 அம்மன்கிளி முருகதாஸ், 2006, சங்கக் கவினதயாக்கம் - மரபும் மாற்ைமும், குமரன் புத்தக  
இல்லம், தகாழும்பு. 

 அருைாசலம், மு, 1969, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, (15ஆம் நூற்ைாண்டு), தஞ்னச. 
 சிவத்தம்பி கா., 2007, சங்க இலக்கியமும் சமூகமும், இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் 

தினைக்களம், தகாழும்பு.  
 பிபரம்குமார்.இ, 2013, பமனலநாட்டு அழகியல் (பிபளட்பைா முதல் நீட்பஷ வனர), 

குமரன் புத்தக இல்லம், தகாழும்பு.  
 ோலசுப்பிரமணியம், கு.தவ, & ேரிமைம், அ.மா. (உனர.), 2004, ேத்துப்ோட்டு மூலமும் 

உனரயும், நியு தசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், தசன்னை. 
 ………, இந்து கனலக்களஞ்சியம், ததாகுதி-10, (ே-தேௌ), 2009, இந்து சமய கலாசார 

அலுவல்கள் தினைக்களம், தகாழும்பு. 
 www. Nilacharal.com / karuvoolam / தமிழர் கனலகள் 
 https:// ta.m.wikipedia.org/wiki/ சங்ககாலம் 
 https:// ta.m.wikipedia.org /wiki / சங்ககாலக் கனலகள் 
 www. Vjpremalatha.blogspot.com புைநானூறு 

 

 

 

 

 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மே 2018  ேலர்:4    இதழ்:13   59 

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

May 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

   சூழலியல் னநொக்கில் ைங்க இலக்கியம் 

முனைவர் தமௌ.அஸ்கர் அலி 
உதவிப் பேராசிரியர் 

ஆச்சாரியா கனல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 
வில்லியனூர், புதுச்பசரி - 605 110. 

askarsuperstar@gmail.com 

 மனிதத்துவ அறிவுப்ேரப்பில் இயங்கியல் சார்ந்த சிந்தனை மரபுகள் முதிர்ந்து நிற்கும்போது 
அதற்பகற்ே இலக்கிய தவளியும் தன்ைளவில் தசயலாற்ை பநர்கிைது. புவியியல், வானியல், 
தாவரவியல், விலங்கியல், ேைனவயியல், சுற்றுச்சூழலியல் என்ேை போன்ை தற்கால அறிவியல் 
வளர்ச்சி இலக்கிய வினளச்சலாக அரும்பி வரும் இக்காலக்கட்ைத்தில் சூழலியல் சார்ந்த 
கருத்தாக்கங்கள் ‘இந்தப் பூமினயக் காப்போம்’ என்ை அளவிற்கு முதிர்ந்து நிற்கின்ைை. எைபவ 
சூழலியல் இலக்கியங்கள் மனித வாழ்பவாடு ததாைர்புனைய புைச்சூழல்கள் குறித்து விரிவாை 
அளவில் ஆராய்ந்து வருகின்ைை. இதன் காரைமாகபவ இன்னைய காலக்கட்ைத்தில் 
புைந்தள்ளமுடியாத  ஒன்ைாக இலக்கிய தவளியில் அனவ முன்னுக்கு வந்து நிற்கின்ைை. 
சுற்றுச்சூழனலத் தூய்னமயாகப் பேணிக் காத்தலுக்காை விழிப்புைர்வு இன்னைய சமூகத்தாரினைபய 
முழுனமயாகக் காைப்ேைாவிட்ைாலும் சங்ககாலச் சமூகத்தில் காைப்ேட்ைை என்ேனதச் சங்க 
இலக்கிய நூல்களாை ததானகயும் ோட்டும் எடுத்தியம்புகின்ைை. அவற்றுள் சில கருத்தாக்கங்கனள 
மட்டும் எடுத்தியம்ே இக்கட்டுனரயில் முயற்சி பமற்தகாள்ளப்ேட்டுள்ளது. 
சூழலியல் - விளக்கம் 
 சூழலியல் மனிதன் வாழும் இைத்னதயும் அவனைச் சுற்றியுள்ள அனமப்னேயும் 
பசர்ந்ததாகும். நாம் வாழும் உலகம் ேற்றிய அடிப்ேனைப் புரிதனல உண்ைாக்குவது. 
உலகமயமாக்கலுக்குப் பிைகு ேன்ைாட்டு மூலதைங்கள் இந்தியாவின் இயற்னக வளங்கனளயும், 
காடுகனளயும் அழித்து மனித வாழ்க்னகனய இயற்னகயிலிருந்து அந்நியப்ேடுத்துகின்ை தகாடூரமாை 
தன்னமனய உருவாக்கிவிட்ைை. சுற்றுச்சூழலியல் சீரழிவால் முதல் அடி வாங்குவது ஏனழ மக்கபள. 
உலகமயமாக்கல் - சந்னதமயமாக்கல் எனும் ஆழிப்பேரனலயால் சுற்றுச்சூழல் ேற்றிய கரிசைம் 
அடிேட்டுப் போைது. 

 “இருேதாம் நூற்ைாண்டின் பிற்ேகுதியில் சுற்றுச்சூழல் காப்புக் குறித்துப் ேல 
நாடுகளிலும் பேசப்ேட்டு வருகின்ைை. கல்வி, வணிகம், தோருளியல், தோறியியல், 
அரசியல், சட்ைம், பவளாண்னம எை அனைத்துத் துனைகளிலும் சூழலியலின் தாக்கம் 
காைப்ேட்டு வருகின்ைை. கைந்த நூற்ைாண்டின் அறிவியலின் ஒரு கூைாை சூழலியல் 
தனித்துனையாக வளர்ச்சியனைந்துள்ளது. ேல்பவறு நாடுகளில் ஏற்ேட்ை சுற்றுச்சூழல்களின் 
காரைமாகச் சூழலியல் மிக பவகமாை வளர்ச்சினயப் தேற்ைதுைன் சுற்றுச்சூழல் குறித்த 
விழிப்புைர்வும் மக்களினைபய ஏற்ேைத் ததாைங்கியுள்ளது. சுற்றுச்சூழனலத் தூய்னமயாகப் 
பேணிக் காப்ேதும், இயற்னக வளங்கனள அழியாமல் காப்ேதுபம மனிதனின் நினலயாை 
வாழ்க்னகக்கு அடிப்ேனை எைச் சூழலியல் உைர்த்துகிைது” (இலக்கியத்தில் சூழலியல், ே.8) 

 மரங்கள், விலங்குகள், ேைனவகள், மக்கள் இயற்னகச் சூழல் நினலயில் எப்ேடி இனைந்து 
வாழ்கிைார்கள் என்ேதும், ேருவங்கள், மனழ, மனிதன் ஆகியவற்ைால் எப்ேடி மாற்ைங்கள் 
பதான்றுகின்ைை என்ேதும் சூழலியல் குறித்த ஆய்வு தேறும் கருத்தாக்கமாகும்.  
சூழலியல் திைைாய்வு 
 சூழலியல் திைைாய்வு (Eco Criticism) என்ை தசால்லாட்சி 1978இல் தான் ஆங்கில 
தமாழியில் உருவாைது. இலக்கியத்னதயும் சுற்றுச்சூழனலயும் இனைத்து ஆராய்வதற்கு 1992-இல் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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சங்கம் ஒன்று பமனலநாட்டில் நிறுவப்ேட்ைது. அதற்காக ஓர் இதழும் தவளிவந்தது. (ISLE - 
Interdisciplinary Studies in Literature and Environment) 1996-இல் சூழலியல் திைைாய்வு குறித்த 
கட்டுனரகளின் ததாகுப்பு நூல் ஒன்று தவளியிைப்ேட்ைது. பைவிட் மார்சல் என்ோர் “ஒரு 
நூற்ைாண்டு ததாைக்ககாலச் சூழலியல் திைைாய்வுகள்” என்ை ஒரு கட்டுனரத் ததாகுப்புநூனல 
தவளியிட்ைதன் மூலம் முப்ேதுக்கும் பமற்ேட்ை சூழலியல் திைைாய்வாளர்கள் 
அனையாளப்ேடுத்தப்ேட்ைைர். இவ்வாறு பதாற்ைதமடுத்த சூழலியல் திைைாய்வு அதமரிக்காவில் 
‘லாரன்ஸ் தேௌல்’ என்ேவரால் தேரிதும் பமதலடுக்கப்ேட்டு முக்கியமாைததாரு இலக்கிய 
இயக்கமாக வளர்த்ததடுக்கப்ேட்ைது. ‘சுற்றுச்சூழல் திைைாய்வின் எதிர்காலம்’ என்ை அவருனைய 
நூல் பின் அனமப்பியல் பகாட்ோடுகனளயும் ேயன்ேடுத்திக் தகாண்ைது. அவருனைய ‘சுற்றுச்சூழல் 
கற்ேனைகளும் அழியும் பூமி குறித்த இலக்கியங்களும்’ என்ை நூலும் சூழலியல் பகாட்ோட்டிற்குப் 
தேரிதும் ேங்களிப்னேச் தசய்தது. 
 தமிழ் இலக்கியப் ேரப்பில் இச்சூழலியல் திைைாய்வு குறித்த கருத்தாக்கங்கள் 
சமீேகாலத்தில்தான் ததாைங்கப்ேட்டுள்ளை. திருவாரூர் மத்தியப் ேல்கனலக்கழகத்தின் ஆங்கிலத் 
துனைத் தனலவராகப் ேணியாற்றும் முனைவர் நிர்மல்.தசல்வமணி இச்சூழலியல் திைைாய்வு 
அடிப்ேனையில் ததால்காப்பியரின் தினைக் பகாட்ோட்னையும் சங்க இலக்கியங்கனளயும் 
விளக்கிப் ேல கட்டுனரகள் எழுதியுள்ளார். இவரது அரிய முயற்சியில் ஆங்கில தமாழியில் 
சூழலியல் திைைாய்வுக்தகன்று ஓர் இதழும் தவளிவருகிைது. 
 மனிதன் வாழும் இைத்னதயும், அவனைச் சுற்றியுள்ள அனமப்னேயும் பசர்ந்த ஒன்ைாகச் 
சூழலியல் முன்னிறுத்தப்ேட்ைது. உலகம் ேற்றிய அடிப்ேனையாை புரிதனல, விழிப்புைர்னவ 
உண்ைாக்கும் விதத்தில் சூழலியல் சார்ந்த கல்வி முனை சமீேகாலத்தில் தனலதயடுக்கத் 
ததாைங்கியுள்ளை. சூழலியல் சார்ந்த விழிப்புைர்வால் அழிந்து தகாண்டு வரும் விலங்கிைங்கனள, 
தாவரங்கனள, இயற்னக வளங்கனளக் காப்ோற்றுவதற்காை முயற்சியாக இக்கல்விமுனைனயக் கருத 
வாய்ப்பிருக்கிைது.  
சூழலியல் திைைாய்வின் போக்குகள் 
 சூழலியல் திைைாய்வு இலக்கியத்னத எத்தனகய முனையில் எல்லாம் அணுகுவதற்கு 
முயல்கிைது என்ேனதக் கீழ்க்கண்ைவாறு வனகப்ேடுத்திக் தகாள்ளலாம். 
1. இயற்னக குறித்த சமகாலப் ேனைப்புகனளச் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் வழங்கிய அறிவு 
தகாண்டு ஆராய்தல் 
2. ேழம்தேரும் இலக்கியங்களில் இயற்னக எவ்வாறு இைம்தேற்றுள்ளது எை விளக்குதல். 
3. மனிதர்களின் அரசியல் மற்றும் ேண்ோட்டு நைவடிக்னக இயற்னகயின் பமல் எத்தனகய 
தாக்கத்னத வரலாறுபதாறும் நிகழ்த்தியுள்ளது என்ேனத இலக்கியங்களின் வழி தவளிக்தகாைர்தல். 
4. இயற்னக குறித்த அறிவு, இலக்கியப் ேனைப்புகளில் எவ்வாறு ேதிவாகியுள்ளை என்ேனதப் 
புலப்ேடுத்துதல். 
5. இயற்னகக்கும் மனிதர்களுக்குமாை முரனையும், ேனக நட்னேயும் ஒத்தினசனவயும் 
இலக்கிய வரலாற்றில் பதடி அனலதல். 
6. சுற்றுச்சூழல் திைைாய்னவ வளர்த்ததடுப்ேதன் மூலம் ‘புவினய மனிதர்களிைமிருந்து 
காப்ோற்றுதல்’ என்கிை தற்காலச் சமூகப் போராளிகளின் முயற்சிக்குத் துனைநிற்ைல்.  
சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியல் 
 சங்க இலக்கியத்தில் மரம், தசடி, தகாடி ேற்றிய தசய்திகள் மிகுதியாகக் காைப்ேடுகின்ைை. 
அதற்கடுத்து ேைனவகள், விலங்கிைங்கள் ேற்றிய தசய்திகள் கூைப்ேடுகின்ைை. 
விலங்கிைங்கனளவிைப் ேைனவயிைங்கள் தமிழகத்தில் மிகுதியாை அளவில் காைப்ேட்ைதற்காை 
சான்றுகள் சங்க இலக்கியங்களில் உள்ளை. சங்ககாலப் புலவர்கள் மரம், விலங்கு, ேைனவ 
முதலியவற்றின் இயல்புகனள நன்ைாக உைர்ந்து தவளிப்ேடுத்தியிருக்கிைார்கள் என்ை உ.பவ.சா.வின் 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மே 2018  ேலர்:4    இதழ்:13   61 

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

May 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

கூற்று சங்க இலக்கியப் புலவர்கள் சூழலியல் அறிஞர்களாகவும் விளங்கியுள்ளைர் என்ேனதத் 
ததளிவாகப் ேைம்பிடித்துக் காட்டுகிைது. 
 இத்தனகய சமகால வாழ்வில் மனிதன் இயற்னகயிலிருந்து அந்நியப்ேடுத்திக் தகாண்டு 
வாழபநர்கிை தநருக்கடி சூழல் இயல்ோகபவ ஏற்ேட்டுவிடுகிைது. சங்க இலக்கியங்களில் மனிதன் 
இயற்னகபயாடு இனைந்து வாழ்ந்திருக்கிைான் என்ேதனைப் பின்வரும் அகநானூற்றுப் ோைல் ஒன்று 
குறிப்பிடுகிைது. 

  “என்றூழ் வியங்குளம் நினைவீசிப் தேரும்தேயல் 
  தோழிந்த ஏமனவதுனை உவந்த உவனக 
  எல்லாம்” (அகம்.42) 
 மனழ வளத்தால் ஏரி, குளங்கள் நிரம்புவனத பமற்கண்ை ோைல் குறிப்பிடுகிைது. 
அக்காலகட்ைச் தசழுனம, மனழவளம், இயற்னகவளம் ஆகியனவ மனிதனை இயற்னகபயாடு 
இனைந்து வாழ்வதற்கு வழி அனமத்துக் தகாடுத்தை. தற்காலத்தில் இயற்னக வளங்கள் 
அழிக்கப்ேட்டு வருவதால் புவி தவப்ேமனைதலும், ஆறு, ஏரி, குளங்கள் போன்ைனவ சரிசமமாக 
ஆக்கப்ேட்டு கட்டிைங்களாக முனளப்ேதும், குடிநீர் பிரச்சனையால் மக்களின் வாழ்க்னக 
போராட்ைம் நினைந்ததாக மாறுவதும் சாதாரைமாக நிகழ்ந்பதறி விடுகிைது. 
 சங்க இலக்கிய இயற்னக தவளியில் மனிதன் எளிதில் வயப்ேைக்கூடிய நிலத்னத 
‘முதற்தோருள்’ எைக் தகாண்டு அவர்களின் அனுேவத்திற்குள் இனைப்ேதற்குக் குறிஞ்சி, முல்னல, 
தநய்தல், மருதம், ோனல எை ஐந்தாகப் ேகுத்தறிய முயன்றுள்ளைர் தமிழர்கள். அகத்தினைப் 
ோகுோட்னை முதல், கரு, உரிப்தோருள் எைச் சிைப்பித்து உனரத்தைர். தினைசார் வாழ்வின் 
மூலமாகத் ததாழில் உற்ேத்திக் கருத்தாக்கங்கனளச் சங்ககால மக்கள் தேற்றிருந்தைர். தாங்கள் 
வினளவிக்கும் ேயிர்களினைபய வளரும் பதனவயற்ை கனளகனள நீக்கும் ேயிர்ப் ோதுகாப்பு 
அனுேவம் தேற்றிருந்தைர் என்ேனதப் பின்வரும் அகநானூற்றுப் ோைல் சுட்டிக்காட்டுகின்ைது. 

  “பகாடுனைத் தனலக்குனை சூடிய வினைஞர் 
  கைங்குேனைச் சீறின் இரங்க வாங்கி 
  கனளகால் கழீஇய தேரும்புை வரவின்” (அகம்.194) 
 இயற்னகப் பேரழிவுகளாை நிலநடுக்கம், ஆழிப்பேரனல ஆகியவற்றின் காரைமாகப் 
ேல்லாயிரம் பகாடிகளுக்கு பமலாை இழப்புகனள உலக நாடுகள் சந்தித்து வருகின்ைை. ஏராளமாை 
உயிர் இழப்புக்கனள ஏற்ேடுத்துகின்ை இயற்னகப் பேரழிவுகளால் நீர்வளமும், நிலவளமும் 
வளர்ச்சியின்றிக் காைப்ேடுவனத உைரமுடிகிைது. கலித்ததானகப் ோைல் ஒன்று நீர்வளம், 
நிலவளம் வளர்ச்சியின்றி இருப்ேனதப் பின்வருமாறு எடுத்தியம்புகிைது. 

  “தசல்லுநீர் ஆற்றினைச் பசர்ந்து எழுந்த மரம்வாை 
  புல்லுவிட்டு இனைஞ்சிய பூங்தகாடி தனகப்ேை” (ோனலக்கலி 3: 12-13) 
 மனித சமூகம் தைது உைவுத் பதனவனயப் பூர்த்தி தசய்துதகாள்ள பவண்டிக் காடுகனள 
அழித்து வயல்தவளிகனள உருவாக்கியது. குைவன் புதுக்தகால்லினை உருவாக்க பவண்டிக் காட்னை 
அழித்தான் என்ை தசய்தி பின்வரும் ஐங்குறுநூற்றுப் ோைலில் இைம்தேற்றுள்ளது. 

  “புைவர் தகாள்ளியின் புகல்வரும் மஞ்னஞ” (ஐங்.295) 
 நிலத்னத அழிப்ேதில் சங்ககால மக்கள் தசயலாற்றியுள்ள மற்தைாரு கூறு அந்தந்த 
நிலங்களுக்பக உரிய ததாழில் சார்ந்த உற்ேத்திப் தோருட்களில் ஈடுேட்ைதுதான். தச்சனுனைய 
தச்சுத் ததாழிலுக்காக மரங்கள் தவட்ைப்ேட்ைை. தவட்ைப்ேட்ை மரங்கனளக் தகாண்டு அழகிய 
மதில் நினலகனள உருவாக்கியனதப் பின்வரும் தநடுநல்வானைப் ோைலடிகள் சித்திரிக்கின்ைை. 

  “தாதழாடு குயின்ை போர் அனம புைர்ப்பின் 
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  னகவல் கம்மியின் முடுக்கலின் புனரதீர்த்து 
  ஐயவி அப்பிய தநய்அணி தநடுநினல” (தநடு.184-186) 
 மருத்துவத்திற்காக மரம் தவட்ைப்ேட்ை தசய்தியும் சங்க இலக்கியங்களில் 
இைம்தேறுகின்ைை. மக்கள் சந்தைக்கட்னை தகாண்டு எரித்த தசய்தியும் பின்வரும் புைநானூற்றுப் 
ோைலில் ேதிவு தசய்யப்ேட்டுள்ளது. 

  “சாந்த விைகின் உவித்த புன்கம்” (புைம்.166) 
 காடுகள் அழிக்கப்ேடுவதால் விலங்கிைங்கள் அஞ்சி ஓடுவனதயும் சங்கப்ோைல்கள் ேதிவு 
தசய்துள்ளை.  
  சங்க இலக்கியத்தில் இயற்னக வளமும், நீர் வளமும் நினைந்திருந்தை எைப் 
பேசப்ேட்ைாலும் கலங்கிய நீரினைப் ேருகிய மக்கள் குறித்த ேதிவுகளும் இைம்தேற்றுள்ளை. 
இதனைப் பிைவரும் ஐங்குறுநூற்றுப் ோைல் குறிப்பிடுகிைது. 

  “… நம் ேைப்னேத் 
  பதன் மயங்கு ோலினும் இனிய அவர்நாட்டு 
  உவனலக் கூவற்கீழ  
  மான்உண்டு எஞ்சிய கலுழி நீபர” (ஐங்.203) 
 காட்டுப் ேகுதியில் தவப்ேம் மிகுதியாக இருக்கும் போது பதான்றும் காட்டுத்தீயின் 
தசயல்ோடுகள், அத்தீயாைது ஆரவாரித்துப் ேல இைங்களில் ேரவிச்தசல்லும் தன்னமகள், காற்று 
வீசும் தன்னமதயல்லாம் தசன்று காட்னை அழிக்கும் நினலகள் ஆகியவற்னை அடிப்ேனையாகக் 
தகாண்டு பின்வரும் அகநானூற்றுப் ோைல் ேதிவு தசய்கின்ைது. 

  “கனைஎரி நைந்த இனலஇல் அம்காட்டு” (அகம்.379) 
 விலங்கிைங்கள் இயற்னகனய அழித்தல் என்ை ேதிவுகள் மினகயாகக் காைப்ேடுகின்ைை. 
ேன்றியும், யானையும் வினளநிலங்கனள பமய்ந்து அழிக்கின்ைை. நண்ைாைது தநல் வினதத்து முனள 
குருத்து தவளிவரும் நினலனய அழிக்கிைது என்ேனதப் பின்வரும் நற்றினைப் ோைல் 
னமயப்ேடுத்துகின்ைது.  

“எய்ம்முள் அன்ை ேரூஉமயிர் எருந்தின் 
  தசயம் பமவல் சிறுகண் ேன்றி 
  ஓங்குமனல வியன்புைம் ேடீஇயர் வீங்குதோறி 
  நூனழ நுனழயும்” (நற்.98) 
 இயற்னகனயப் போற்றும் அைச் தசயல்ோைாகச் சங்ககாலத்தில் வழங்கிய தினைக் 
தகாள்னகபய சூழலியல் அறிவியலாக இன்று மலர்ந்து கவைம் தேற்று வருகிைது. 
முடிவுனர 
 இன்னைய காலக்கட்ைத்தில் சூழலியல் குறித்த அறிவினைப் தேற்றிருத்தல் அவசியம் எை 
வலியுறுத்தப்ேடுகிைது. மனிதனை இயற்னகக்குள் நிறுத்தும் ‘சூழலியல்’ சங்க இலக்கியத்தில் 
மிகுதியும் போற்ைப்ேட்ைது. பமனலநாட்டு மூலதைங்களின் குவியலால் வைங்கள் 
அழிக்கப்ேட்ைதன் வினளவாகச் சூழலியல் குறித்த ஆய்வு முன்னுக்கு வந்திருக்கிைது. சங்க 
இலக்கியப் ேதிவுகனள பநாக்கும்போது சூழலியல் சார்ந்த வாழ்விற்குப் ேரவலாகத் தங்கனள 
தயார்ப்ேடுத்திக் தகாண்டிருந்தைர் என்ேனத உைரமுடிகிைது. ேள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் 
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும் சூழலியல் கல்வியின் அவசியத்னத அனைத்துத் துனைகளிலும் 
தகாண்டுவர பவண்டிய பதனவ இக்காலக்கட்ைத்தில் ஏற்ேட்டுள்ளது. சூழலியல்சார் அறிவினை 
ஒவ்தவாருவரும் தேற்று இருத்தபல மிகுந்த ேயன் தருவதாக அனமயும். சூழலியல் அடிப்ேனையில் 
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சங்க இலக்கியத்னத ஆராய்வது மிகவும் பதனவயாை ஒன்று என்ை கருத்தாக்கபம பமபலாங்கி 
நிற்கிைது. 
துனைநின்ைனவ 

 பசாமசுந்தரைார் தோ.பவ. (உனர.), 2009, ஐங்குறுநூறு, கழக தவளியீடு, தசன்னை.  
 …………………, (உனர.), 2008, ேத்துப்ோட்டு, கழக தவளியீடு, தசன்னை. 
 ……………....…, (ேதி.), 2007, கலித்ததானக நச்சிைார்க்கினியர் உனர, கழக தவளியீடு, 

தசன்னை. 
 நாராயைசாமி ஐயர் அ.(உனர.), , 2007, நற்றினை, கழக தவளியீடுதசன்னை. 
 பவங்கைசாமி நாட்ைார் ந.மு.(உனர.), 2008, அகநானூறு, கழக தவளியீடு, தசன்னை. 
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  பழந் மிழரின் இயற்டகப் பொதுகொப்பு முடைடைகள் 

முனைவர் மா. உமா மபகஸ்வரி 
தமிழ் - உதவிப்பேராசிரியா  

தியாகராசர் கல்லூரி 
மதுனர - 09 

umamaheswarikalimuthu@gmail.com 

இயற்னகப் ோதுகாப்பு என்ேது மிகவும் இன்றியனமயாததாகும். இன்று இயற்னகப் 
ோதுகாப்பிற்குப் ேதிலாக இயற்னகனய அழிக்கத் ததாைங்கி விட்பைாம். ஆறு, குளம், ஏரி எை 
எல்லாவற்னையும் அழித்து நவீை குடியிருப்புகளாக ஆக்கிரமிப்புச் தசய்து தகாண்டிருக்கிபைாம். 
ஆைால் ேழந்தமிழ்ச் சமூகத்தில் இயற்னகசார் சுற்றுச்சூழல் குறித்த ோதுகாப்பு உைா வு 
பமபலாங்கியிருந்தனதத் தமிழ் இலக்கியங்கள் எடுத்துனரக்கின்ைை. ேழந்தமிழரினைபய காடு 
தகான்று  நாைாக்கி வாழ்வது  நாகரிகமாகக் கருதப்ேட்ைது. இருப்பினும் அவா கள் அழித்த 
காடுகளுக்குப் ேதிலாகக் குளம் தவட்டி அதனைப் ோதுகாத்தைா  என்ை தசய்தினயயும் அறிய 
முடிகிைது. ஐம்பூதங்களில் ஒன்ைாை நீரின் பமலாண்னமனய உைா ந்து “நீரின்றி அனமயாது உலகு” 
(குைள்-20) என்று நீரின் பமலாண்னமனயக் குைள் எடுத்துனரக்கின்ைது. அதுபோல, தமிழர்கள்  குளம் 
தவட்டி, நீனரப் ோதுகாத்தைா , கைபலாரங்களிலும், ஆற்ைங்கனர ஓரங்களிலும் பேரழினவத் 
தாங்கக்கூடிய மரங்கனள நட்டு அதனைப் ோதுகாத்துள்ளைா . தற்கால மனிதனைப் போல் 
இயற்னகனய அழிக்காமல், அதனைப் ோதுகாத்துள்ளைா . இதுகுறித்து அறிமுக நினலயில் 
விளக்குவபத இக்கட்டுனரயின் பநாக்கமாகும். 
ஐம்பூதங்கள் 

 “மண் திணிந்த நிலனும் 
  நிலம் ஏந்திய விசும்பும் 
 விசும்பு னதவரு வளியும் 
 வளித்தனலஇய தீயும் 
 தீமுரணிய நீரும் என்ைாங்கு 
 ஐம்தேரும் பூதத்து இயற்னக போல” (புைம்.2)  
என்ை புைநானூற்றுப் ோைல் ஐம்பூதங்களும் மானுைத்தின் பதனவக்குப் ேயன்ேை பவண்டும் 
என்ேனத எடுத்துனரக்கின்ைது. “தீமுரணிய நீரும்” என்ை அடியில் நீரனலகனளப் தேருக்கிைால் புவி 
தவப்ேமனைவனதத் தடுக்கலாம் என்கிைது. நீனரத் பதக்கும் வழிமுனைகள் ேற்றிய குறிப்புகளும் 
தமிழ் இலக்கியங்களில் இைம்தேற்றுள்ளை.  
குளம் அனமத்தல் 

 “குழித்துழி  நிற்ேது”  ( நாலடி.31) 
என்ேதைால், நீனரக் குழிகள் (குளம்) அனமத்துத் பதக்க பவண்டும் என்றும்,  

 “நிலன்தநளி மருங்கில் நீர்நினல தேருகத் 
 தட்பைார் அம்ம இவண் தட்பைாபர”  (புைம்.18:28-30) 

 “மடு, குளம்” (தேரும்ோண்.288, மதுனரக்.710, குறிஞ்சிப்.63, மனலேடு.47) 

 “அனையும் தோனையும் மைந்தனலய எண்நாள் திங்கள் 
 அனைய தகாடுங்கனர ததண்ணீர்ச் சிறுகுளம்” (புைம்.118:1-3) 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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என்ை ோைல் ோனைகனளயும், சிறுமனலகனளயும் இனைஇனைபய இனைத்து பினை வடிவில் 
ஏரிகளுக்கும் கனரயனமக்கும் முனை ேழந்தமிழரிைத்து இருந்திருக்கிைது. எட்ைாம் நாள் பதான்றும் 
பினை போன்ை வனளந்த பதாற்ைமுனைய குளம் கட்ைப்ேட்டு பவளாண்னமக்குப் 
ேயன்ேடுத்தியுள்ளைா  என்றும், நீர் மிகுதியாக நிரம்பும் காலத்து அதன் கனர உனையாதவாறு 
காவல் இருந்து ோதுகாத்துள்ளைர் என்ேனதயும் இப்ோைல்  எடுத்துனரக்கின்ைது. 

 “நீர் அைம் நன்று நிழல் நன்று” (சிறுேஞ்ச.63)      

 “காதவாடு அைக்குளம் ததாட்ைல் மிக இனிது” (இனியனவ.23) 
என்ை ோைலடிகளின்வழி, குளம் அனமப்ேபதாடு சுற்றிலும் மரங்கள் நட்டு, பசானலகனள அனமத்து 
இயற்னகனயப் ோதுகாத்தைர்  என்ை தசய்தியும்  புலைாகிைது. 

 “நீரான் அறிே மடுவினை” (நான்மணி.80) 
என்ை ோைலடி குளம் அனமத்துத் பதக்கும் நீர் ஓர் ஆறு உள்ளைங்கும் அளவிற்கு இருக்க பவண்டும் 
என்றும் (நான்மணி.54) நீனரக் காக்க பவண்டிய வழிமுனைகள் ேற்றியும் கூறுகின்ைை. இதன்மூலம் 
ேழந்தமிழர், குளம் தவட்டி நீர்வளத்னதப் தேருக்கும் ேணியில் ஈடுேட்டு இயற்னகனயப் 
ோதுகாத்துள்ளைா  என்ேனதத் ததளிவாக அறிய முடிகிைது. 
மரங்கனளப் ோதுகாத்தல் 
 மரங்கள் ோதுகாக்கப்ேட்ைால் மாரி தோய்க்காது என்ேனதப் ேழந்தமிழர்கள் 
உைர்ந்திருந்தைர். இதனை,  

சந்தைம், வகுளம், அகில், பவங்னக, வினச, சுரபுன்னை போன்ை மரங்கள் மட்டுபம 
ேயிர்த்ததாழிலில் பவளாண்னம தசய்ய அழிக்கப்ேட்டுள்ளை. சந்தை மரங்கனளத் தினைப்புைக் 
காவலின் போது தவயிலில் நின்று ேைனவகனள விரட்ை பவண்டிய சூழலில் தவப்ேம் தவிர்க்க 
உைலில் தைவிக்தகாள்ளப் ேயன்ேடுத்தி உள்ளைர் என்ேனத, 

 “சாந்தம் எறிந்து சாரல் சிறுதினைச் 
 சாந்தம் எறிந்த இதண்மினசச் சாந்தம் 
 கமழக் கிளி கடியும்”   (தினைமானல.3:1-3)  
எனும் ோைற்குறிப்பு தவளிப்ேடுத்துகின்ைது. இனதத்தவிர்த்து, தன்நலத்திற்காக பிை மரங்கனள 
தவட்டி, அவ்விைத்தில் ேயிர்த்ததாழில் தசய்ேவா களின் வீட்டில் தேண் எடுக்கவும் தயங்கியுள்ளைா  
என்ேனத, 

 “நறுந்தண் தகரம் வகுளம்  
 இவற்னை தவறும்புதல் போல் பவண்ைாது”  (தினைமானல.24) 
என்ை ோைலடிகள் எடுத்துனரக்கின்ைை. மரங்கனள தவட்டுவது மட்டுமின்றி மரங்களின் நுனினயக் 
கிழிப்ேனதக்கூை அைமன்று எைக் கருதியுள்ளைா . இதனை, “எம் நாட்டில் அைதநறி தவறி 
நைப்ேவா கள் எவரும் இல்னலயாதலால் கண்ைல் பசானலகளில் உள்ள தானழ மரங்களின் 
நுனிப்ேகுதிகள் முறிந்த காட்சினயக் கூை எங்கும் காை முடியாது” எைத் பதாழிதயாருத்தி 
தனலவனிைம் தன் நாட்டின் சிைப்பினை எடுத்துக் கூறுகிைாள். இதனை, 

 “தநறிதிரிவார் இன்னமயால் இல்னல முறிதிரிந்த 
 கண்ைல்அம் தண்டு”  (தினைமானல.61) 
என்று கூறுவதிலிருந்து ேழந்தமிழர் மரக்கினளகளின் நுனினயக்கூை கிழிப்ேனத அைமற்ை தசயலாகக் 
கருதியுள்ளைர் என்ேனதயும் அறியலாம். தமிழர் நீா  வளம் தேற்றுச் சிைப்போடு வாழும் 
வாழ்னவபய போற்றியுள்ளைா  என்றும், மரங்கனள, நீர்நினலகனளப் பேணிப்ோதுகாத்துள்ளைர் 
என்றும் இதன்வழி அறிய முடிகிைது. 
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மனழநீரின் ேயன்ோடு 
 தமிழர்கள் மனழநீனரச் பசமிக்க குளங்கள் தவட்டிைர். அந்நீனரச் பசமித்து விவசாயமும் 
தசய்துள்ளைா . மனழநீனரப் ேயன்ேடுத்தி, ேருவ காலத்திற்பகற்ேப்  ேயிர் தசய்தனத, 

“ேல்மர உயா சினை மின்மினி விளக்கத்து  
தசல்மனழ விளக்கம் காணும்” (நற்.44) 

என்ை ோைலில், பமகம் வருவனதக் கண்டு மனழ தோழியும் எைக் கருதி அதற்பகற்ேப் 
ேயிர்த்ததாழினலச் தசய்திருக்கின்ைைா . மனழநீா  மட்டுமின்றி அருவி, சுனை, ஆறு போன்ை 
நீா நினலகளிலிருந்து கினைக்கும் நீனரயும் பவளாண்னமத்ததாழிலுக்குப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைா . 
இதனை, 

“னமேடு சிலம்பின் ஐவைம் வித்தி அருவியின் வினளக்கும்” (குறுந்.370) என்ை 
ோைலடியாைது மனழனய நம்பி வினதத்த வினதயாைது அருவி நீரால் வளா ந்தது என்று 
கூைப்ேடுகின்ைது. பமலும், வாய்க்கால் அனமத்து அருவி மற்றும் சுனையில் உள்ள நீராைது 
முனையாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு விவசாயம் தசய்தனத, 

“அகல்வாய்ப் னேஞ்சுனை ேயிர்க்கால் யாப்ே” (நற்.5) 
என்ை ோைலடியின்வழி, மனலகளில் உள்ள மரங்கள் முதலாை தசடிதகாடிகள் தனழக்கவும், அகன்ை 
இைத்னத உனைய குளிர்ந்த சுனையில் நீர் நினைந்து அங்குள்ள ேயிர்கள் தநருங்கி வளரவும், 
குைவர்கள் சுனைகனளப் ோதுகாத்துள்ளைர் என்ேனத அறிய முடிகிைது. பமலும்,  

“இட்ை தவல்லாம் தேட்ைாங்கு வினளய 
…மகுளி ோயாது மலிதுளி தழாலின், 
 அகளத் தன்ை நினை சுனைப்புைவின்”     (மனலேடு.98-104) 

என்ை ோைலடிகளில் வினதகள் வினதக்கப்ேட்ை தகால்னலயின் ேக்கத்தில் நீர் இனைக்கும் ‘சால்’ 
போன்ை வடிவத்னதயுனைய நீா  நினைந்த சுனைகள் இருந்தை என்ேனத  எடுத்துனரக்கின்ைை. 
இதன்மூலம் மனழநீர், ஆற்று நீா , சுனை, அருவிநீனரப் ேயன்ேடுத்தி விவசாயம் தசய்து, நீனரப் 
ோதுகாத்துள்ளைர் என்ேனதயும் அறிய முடிகிைது.  
பேரிைர் ோதுகாப்பு 
 நிலஅதிர்விைால் ஏற்ேடும் கைல்சீற்ைம், புயல் போன்ைவற்றிைால் ஏற்ேடும் கைல் சீற்ைம் 
என்ேை போன்ைவற்றிலிருந்து தம்னமப் ோதுகாத்துக்தகாள்ள முடியும் என்ேனதப் ேழந்தமிழா  
அறிந்திருந்தைர். இலக்கிய இலக்கைத்னதப் போற்றி வளர்த்தது போல் உலனகக் காக்க சூழல் 
ோதுகாப்பிலும் கவைம் தசலுத்தியுள்ளைர் தமிழ்ர்கள். இதனை, 

 “கைலும் காைலும் போல புல்லிய தசால்லும் தோருளும்” (ேரி.15.11-12) என்ை அடியில், 
தோருளில்லாத தசால் ேயைற்று, தமாழிவளத்னதப் ோதித்து விடுவனதப் போல கைற்கனரச் 
பசானலகளில்லாத கைலும் ேயைற்று ஊர்களின் வளத்திற்குப் ோதிப்னேத் தரும் என்கிைது ஒரு 
ோைல். 

“ததான்றுஉனை கைவுள் பசர்ந்த ேரானர  
மன்ைப் தேண்னை வாங்குமைற் குைம்னே” (நற்றினை.303.3-4) 

என்ை இப்ோைல் ேழந்தமிழர் மரங்கனளக் கைவுளாக வழிேட்டுப் போற்றிப் ோதுகாத்தைா  
என்ேனத எடுத்துனரக்கின்ைது. கைற்கனரச் பசானலகளில் தானழ (னகனத, கண்ைல்), தநய்தல், 
ஞாழல், புன்னை, ேனை, அைப்ேங்தகாடிகள் போன்ைனவ ஒன்பைாதைான்று பின்னி 
வளரக்கூடியனவ. இனவ இவ்வாறு தநருங்கி வளர்வதால் அப்ேகுதி முழுவதும் கரிய பசானல போல் 
காட்சி தரும். இதனை, 

“தானழ மைந்து ஞாழதலாடு 
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தகழீஇ ேைப்னே நின்ை முைத்தாட் புன்னை”  (அகம்.180.12-13) 

“ததரிஇைர் ஞாழலும் பதம்கமழ் புன்னையும் 
 புரிஅவிழ் பூவிை னகனதயும்”  (கலி .127.1-2) 

போன்ை ோைல்கள் கைற்கனரச் பசானலகளில் புன்னை மரங்கபளாடு, அைப்ேங்தகாடிகளும், 
தானழ மரங்களும் எப்தோழுதும் இனைந்பத வளர்ந்திருக்கும் என்கின்ைை. ஆழிப் பேரனலயிைால் 
சிறிதும் ோதிக்கப்ேைாத ேல அழியா ஊர்கனளப் ேற்றிச் சங்க இலக்கியங்கள் எடுத்துனரக்கின்ைை. 
ஆழிப் பேரனலயின் தாக்கத்திலிருந்து கைற்கனரகனளயும், ஊர்கனளயும் காக்க, ேழந்தமிழர்கள் 
தானழ முதலாை மரங்களின் தன்னமயறிந்து அவற்னை வளர்த்துள்ளைா . 
 ‘கண்ைவாயில்’ என்னும் ஊர் ஒன்று நற்றினைப் ோைதலான்றில் தவகுவாகச் 
சிைப்பிக்கப்ேடுகின்ைது. இதனுனைய சிைப்பே ஆழிப்பேரனலயிலிருந்து தப்பித்ததுதான். இவ்வூர் 
உப்ேங்கழி சூழ்ந்த பதாட்ைங்கனள உனையது. இதன் கைற்கனரயில் முற்றிய ேனைமரங்கள் 
தவளிரிய மைல்பமட்டில் முள்பவலி அனமத்தது போல் காட்சி தரும். இதனை உைர்த்தும் 
ோைலடிகள் வருமாறு, 

“புதுமைற் காைல் புன்னை நுண்தாது 
தகாண்ைல் அனசவளி தூக்குததாறும் குருகின் 
தவண்புைம் தமாசிய வார்க்கும் ததண்கைல் 
கண்ைல் பவலிய ஊா ”  (நற்.74:7-10)  

 ேனைமரங்கபளாடு இனைந்த ஞாழல், தானழ, புன்னை மரங்களும் பசர்ந்து கரிய 
பசானலபயா என்று எண்ணும்ேடி அைர்ந்திருக்கும். மைற்குன்றுகள் சூழ்ந்த இச்பசானலகபள 
கண்ைல் பவலிகள் எைவும் அனழக்கப்ேட்டிருகின்ைை. இவற்றுள் வைங்கும் தன்னமயுனைய 
தானழபய சிைப்ோக பேரனலகனளத் தாக்குப்பிடிக்க வல்லது. அதைால்தான் தானழ சூழ்ந்த 
பசானலகனள நாட்டுபவலி, தேருநீர்பவலி, கண்ைல்பவலி எைப் ேல தேயா களில் அனழத்துள்ளைா . 
 ேரிோைல் குறிப்பிடும் னவனய ஆற்று வருைனையில் னவனய கைபலாடு 
ஒப்பிைப்ேடுகிைது. னவனய ஆைாைது தேருகி, ஊருக்குள் நுனழந்து பேரழினவ ஏற்ேடுத்திவிடும் 
என்ேதால் ஆற்ைங்கனரகளில் ஞாழல், புன்னை, தானழ முதலாை மரங்கனள வளா த்துள்ளைர். 
இம்மரங்களில் ஞாழல்மரம் வலுவாைதன்று. தவள்ளநீரின் பவகத்திற்குத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது. 
ஆைால், புன்னை, தானழ போன்ை மரங்கள் உறுதியாைனவ. பேரனலகனளத் தாங்கக்கூடியனவ. 
அதைால் கைற்கனர சார்ந்த ேகுதிகளிலும், ஆற்ைங்கனர ஓரங்களிலும் இத்தனகய மரங்கபள 
வளா க்கப்ேை பவண்டும். இதனை, 

“ஒளிதிகழ் உத்தி உருதகழு நாகம், 
அகருவனழ தஞனம ஆரம்இனைய 
தகரமும் ஞாழலும் தாரமும் தாங்கி 
நளிகைல் முன்னியது போலும்” (ேரி.12:4-7) 

என்ை ோைலடிகள் எடுத்துனரக்கின்ைை.  
தானழயின் சிைப்பு 
 வனளந்த தானழனயக் ‘கண்ைல்’ எை நற்றினைப்ோைல் கூறுகிைது. தானழ மரங்களுைன் 
புன்னை, ஞாழல் மரங்களும் இனைந்து வளர்ந்து தநய்தல் சார்ந்த ஊர்கனளக் காத்து நிற்ேதால் 
இவற்னைக் கண்ைல் பவலிகள் எை ேழந்தமிழர் குறித்துள்ளைர். இதைால் தானழ மரத்தின் 
சிைப்னேயும், அதன் உறுதினயயும் அறிய முடிகிைது. 
 இவ்வாைாக, ேழந்தமிழர்கள் இயற்னகனயப்  போற்றிப் ோதுகாத்துள்ளைா . மனழதேய்யும் 
ேருவகாலங்கனள அறிந்து அதற்பகற்ை வனகயில் பவளாண்னம தசய்துள்ளைா . பவளாண்னமத் 
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ததாழிலுக்கு நீா  மிக இன்றியனமயாத ஒன்ைாக இருப்ேதால் நீா த்பதக்கங்களாை குளம், அனை 
ஆகியவற்னை அனமத்து அதனைப் ோதுகாத்தைா  என்ேனதயும் அறிய முடிகிைது. கைற்கனர 
ஓரங்களில் வலுவாை தானழ, புன்னை போன்ை மரங்கனள வளர்த்து, ஆழிப் பேரனல உள்ளிட்ை 
இயற்னகப் பேரிைா களிலிருந்து தம் இருப்பிைத்னதப் ோதுகாத்துள்ளைா  என்ேனதயும் அறிந்து 
தகாள்ள முடிகிைது. 
ோர்னவ நூல்கள் 

 ……………, சிலப்ேதிகாரம் உனரயுைன், ோரி நினலயம், தசன்னை. முதற்ேதிப்பு - 1944. 
 சுப்பிரமணியன் ச.பவ.(உ.ஆ), ேதிதைண் கீழ்க்கைக்கு நூல்கள் மூலமும் ததளிவுனரயும், 

மணிவாசகர் ேதிப்ேகம், தசன்னை. முதற்ேதிப்பு - 2009. 
 ோலசுப்பிரமணியம் கு.தவ.(உ.ஆ.), நற்றினை, நியூ தசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், தசன்னை. 

முதற்ேதிப்பு -  2004. 
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 இ வடரவியல் னநொக்கில் குறுந்த ொடக   

முனைவர் சு.பேச்சியம்மாள் 
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழியல் துனை 

மபைான்மணியம் சுந்தரைார் ேல்கனலக்கழகம் 
திருதநல்பவலி, அனலபேசி 9788749246 

spetchi29@gmail.com   

       ேண்ோட்டு மானிைவியலின் முக்கியமாை பிரிவாக இைவனரவியல் அனமந்துள்ளது. ஒரு 
குறிப்பிட்ை சமுதாயத்தில் வாழும் மக்களின் பிைப்பு முதல் இைப்பு வனரயிலாை வாழ்வியற் 
கூறுகனள, அவர்கபளாடு குறிப்பிட்ை நாட்கள் அல்லது ஆண்டுகள் தங்கி வாழ்ந்து, கள ஆய்வு 
முனைகளின் மூலம் தேைப்ேடும் முதன்னமயாை தரவுகனளக் தகாண்டு விளக்கமாக எழுதுவது 
இைவனரவியலாகும். இைவனரவியல் பநாக்கில் ஓர் இலக்கியத்னத அணுகி, அவ்விலக்கியம் 
காட்டும் மாந்தர்தம் வாழ்வியல் கூறுகனள இைங்கண்டு விளக்குவதும் ஆய்வில் பதனவயாை 
ஒன்ைாகும்.  
இைவனரவியல் - தசாற்தோருள் விளக்கம் 

     மானிைவியல் கனலச் தசால்லகராதி இைவனரவியல் எனும் தசால்லுக்கு “மனிதவிைப் ேரப்பு 
விளக்கவியல்” (சக்திபவல், 1972:25) என்றும், பிரிட்ைானிக்கா தகவல் களஞ்சியம் “குறிப்பிட்ை 
மானிைச் சமுதாயம் ஒன்றினைப் ேற்றிய விரிவாை ஆராய்ச்சி, விவரிப்பு இைவனரவியலாகும்” 
(அன்ேரசன்,2011:15) என்றும், “இைக்குழுவியல் என்ேது ேண்ோட்டு மானிைவியலின் அடித்தளமாக 
அனமவது, இது ஓர் இைக்குழு அல்லது ஒரு சமூகத்னதப் ேற்றிய விரிவாை, முழுவதுமாை 
அறிவினை எடுத்தியம்புவது. “இைக்குழுவியல்” என்னும் தோருளுனைய ‘‘Ethnography’  என்னும் 
ஆங்கிலச் தசால் ‘‘ethnos’, ‘graphein’ ஆகிய கிபரக்கச் தசற்களின் மூலங்கனளப் தேற்ைது என்ேதற்கு 
இைம் (race),  இைக்குழு (ethnic group),  மக்கள் (people)  என்ேது தோருள் ‘graphein’  
என்ேதற்கு ”எழுதுவது” அல்லது ”வனரதல்” (to write)   என்ேது தோருள். ஆனகயால் 
இைவனரவியல் என்ேது ஒரு குறிப்பிட்ை இைக்குழு அல்லது மக்கனளப் ேற்றி எழுதுதல் என்னும் 
தோருனள உைர்த்துகிைது” (ேக்தவத்சல ோரதி, 2003:117) என்றும் விளக்கமளிக்கப் தேறுகின்ைது. 
தமிழ்நாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துகள் 

      மானிைவியல் அறிஞராை ேக்தவத்சல ோரதி, “ஒரு தனித்த சமூகத்தின் ேண்ோட்னைப் 
ேற்றி மானிைவியலாளர்கள் அச்சமூகத்தாபராடு நீண்ை காலம் ஒன்றி வாழ்ந்து ஆய்வு தசய்து 
அதனை, எழுத்தில் எழுதியளிக்கும் தனிவனரவு நூபல இைவனரவியல் எைப்ேடும். இத்தகு நீண்ை 
காலக் களப்ேணியில் உற்றுபநாக்கிப் ேண்ோட்னை விவரிக்கும் தனிவனரவுகனள (monographs) 
எழுதும் மானிைவியலர்கள் இைவனரவியலா (ethnographer)  எைப்ேடுவர்” (ேக்தவத்சல 
ோரதி,2005:387 என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 

       பமலும், “இைவனரவியல் என்ேது களப்ேணினய அடிப்ேனையாகக் தகாண்ை 
கண்பைாட்ைமாகும். அதாவது, மானிைவியலர் ஒரு குறிப்பிட்ை சமுதாயம் அல்லது ஏபதனும் ஒரு 
துனைப் ேண்ோட்னைப் ேற்றி அப்ேண்ோட்னைக் தகாண்டிருக்கும் மக்கபளாடு குறிப்பிட்ை 
காலம் வனரயில் தங்கியிருந்து, அவர்கபளாடு வாழ்ந்து அவர்களுனைய அன்ைாை வாழ்க்னகயில் 
ேங்பகற்று, ஆராய்ந்து தவளிப்ேடுத்துவது” (2006:2) என்று ஆ.தைஞ்தசயன் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
பமனல நாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துகள் 

     “ஓர் இைத்னத அனையாளப்ேடுத்துவது இைவனரவியலாகும். இது கைந்தகாலம் ேற்றியதாக 
இருக்கலாம். அதாவது, ஒரு குறிப்பிட்ை மக்கனள உற்றுபநாக்கல் உத்திகள் மூலம் ஆராய்ந்து, 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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அவர்களின் வாழ்க்னக வரலாற்றுக் கூறுகனளயும், பமலும் ேல தகவல்கனளயும் எடுத்தியம்புவபத 
இைவனரவியல்” என்று தேர்ைாஸ், பிளம்தமர் (Pertaux, Plunmer) ஆகிய இருவரும் கருத்துத் 
ததரிவித்துள்ளைர். 

    இைவனரவியனல உள்ளைக்கிய மானுைவியனல “ஏகாதிேத்தியத்தின் குழந்னத” என்று காதரின் 
காஃப் அறிவித்துள்ளார்” (ஆ.சிவசுப்பிரமணியன், 2009:11) “ேல்பவறுேட்ை இைக்குழுக்களின் 
ததானலபநாக்குனைய வாழ்வியல் தநறிகனளக் கூடிய வனரயிலும் துல்லியமாகப் ேதிவு தசய்யும் 
குறிக்பகாள் உனையது இைவனரவியல் ஆகும்” என்று தலவிஸ்ட்ராஸ் விளக்கமளித்துள்ளார். 
இைவனரவியல் கூறுகள் 
 ஓர் அயற்ேண்ோட்னை விளக்க முற்ேடும்போது எந்த ஒரு சிைந்த இைவனரவியல் 
ததாகுப்பும், பின்வரும் முதன்னமயாை கூறுகனளப் ேற்றி விளக்குவதாக அனமயப் தேறுகின்ைை 
(ேக்தவத்சல ோரதி. 2003:118-119). அனவ,  புவிச்சூழல், சுற்றுச் சூழல், காலநினல,  குடியிருப்பு 
நினல, தோருள்சார் ேண்ோடு, குடும்ே அனமப்பு, திருமை முனை, உனைவிை முனை, வாழ்வியற் 
சைங்குகள், குழந்னத வளர்ப்பு முனை, ேண்ோட்டு வயமாக்கமுனை, மக்களின் உளவியற் ோங்குகள்,  
மைக்தகானை, மைவிலக்கு முனை,  வாழ்க்னகப் தோருளாதாரம், ததாழிற்ேகுப்பு, உற்ேத்திமுனை, 
நுகர்வு முனை, ேங்கீட்டு முனை,  ேரிமாற்ை முனை,  னகவினைத் ததாழில்கள்,  அரசியல் முனை, 
அதிகார உைவுகள், சமூகக் கட்டுப்ோடு, மரபுசார் சைங்குகள்,  சமய நம்பிக்னககள்,  சைங்குகள், 
வழிோட்டு முனைகள்,  மந்திரம், சூனியம்,  விழாக்கள், இனச, வினளயாட்டுகள், அழகியற் 
சிந்தனைகள், வழக்காறுகள், ஈமச் சைங்குகள், பிை ததாைர்புனைய தசய்திகள்எனும் வனகயில் 
இைவனரவியல் கூறுகள் அனமயப் தேறுகின்ைை. 
குறுந்ததானகயில் இைவனரவியல் ேதிவுகள் 
 இலக்கியம் ேண்ோட்டுக் கூறுகனளத் தன்ைகத்பத தகாண்டுள்ளது. அதைால், 
இைவனரவியல் ஆதாரங்களில் ஒன்ைாக இலக்கியம் காைப்தேறுகிைது. ”ஒரு ேண்ோட்னைப் ேற்றி 
ஆராய முற்ேடும் தோழுது, அந்தப் ேண்ோட்னைச் பசர்ந்த மக்கள் குழுவிைர் பின்ேற்றும் 
உைவுமுனைகள், ஒழுங்கு அனமப்புகள், அவர்களின் உைவுமுனைகள், உைனவச் சனமக்க அவர்கள் 
னகயாளும் முனைகள், வாழ்க்னக வட்ைச் சைங்குகள் போன்ை ேண்ோட்டுக் கூறுகனள ஆராய்வது 
எவ்வளவு முக்கியபமா அது போன்று, இைவனரவியலார், இலக்கியத்னதயும் ஆராய்வது 
அவசியமாைது” (ஆ.தைஞ்தசயன், 2006:12) ஆகும்.    
 ேனைப்ோளன் ஒரு ேனைப்னே உருவாக்கும் தோழுது, அவருனைய கருத்பதாடு 
அவ்வக்கால மக்கள், அவர்களின் சூழல், வாழ்வியல்  முனைகள், இயங்கும் இயங்காப் தேருட்கள் 
ஆகியை ததரிந்பதா, ததரியாமபலா ேனைப்பில் இைம்தேற்றுவிடுகின்ைை என்ேது மறுக்க முடியாத 
உண்னமயாகும். இதனைபய, ேனைப்ோளி ஒருவன் சுயசிந்தனை என்ை எல்னலக்குள் நின்று மட்டும் 
ஒரு இலக்கியத்னதப் ேனைத்துவிை முடியாது. அவனைச் சுற்றியுள்ள புைவுலகின் அனசயும் 
தேருட்கள், அனசயாப் தோருட்கள் ஆகிய அனைத்னதயம் உற்றுபநாக்கி, அவற்றின் தனிப்ேட்ை 
இயல்புகனளயும் இயக்கங்கனளயும் இனைத்து இலக்கியம் ேனைக்க பவண்டியிருக்கும் (ஆ. 
சிவசுப்பிரமணியன்,2009:13) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 
   சங்க இலக்கிய எட்டுத்ததானக அடிவனரயனைனய னமயமாகக் தகாண்டு, ஐந்தினை 
அடிப்ேனையில் அகச் தசய்யுள்கள் ததாகுக்கப்ேட்டுள்ளை. இவற்னைக் தகாண்டு குறிஞ்சி, முல்னல, 
மருதம், தநய்தல், ோனல ஆகிய ஐந்தினைக் குடியிைரின் இைவனரவியனலப் தேை இயலுகிைது. 
பமலும் , ேத்துப்ோட்டின் மூலம் ோைர்,தோருநர், கூத்தா  ஆகிய இைத்தவரின் இைவனரவியனலப் 
தேை இயலுகிைது. “சங்ககால மக்களின் வாழ்வியல் முனைகனளயும் வரலாற்னையும் சங்க 
இலக்கியங்கனளக் தகாண்பை பேசி வருகின்பைாம். நம்பிக்னககள், ேழக்கவழக்கங்கள், 
விழுமியங்கள், வாழ்க்னகமுனைகள்,  சைங்குகள், ததாழில்கள், புழங்குப் தோருட்கள், மக்கள் 
குழுக்கள், உைவு, ஆனை, விலங்குகள், ேைனவகள், நினல உயிர்கள், ஐம்பூதங்கள் போன்ைனவ 
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குறித்த தசய்திகனளச் சங்க இலக்கியங்கள் ேதிவு தசய்துள்ளை. இனவயனைத்தும் இைவனரவியல் 
தரவுகள் ஆகும்” (ஞா.ஸ்டீேன், 2010:16) எனும் கருத்துக் குறிப்பிைத்தக்கதாகும்.   
       காலந்பதாறும் ேனைக்கப்தேறும் இலக்கியங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ை ேண்ோட்னையுனைய 
சமூகத்னதப் ேற்றிய இைவனரவியல் தசய்திகள் இைம் தேறும் என்ேது நினலயாை ேதிவாக 
அனமகின்ைை. 

    “பவறு வனகயாை ஆவைங்கள் எனவயும் கினைக்கப் தேைாத , ஒரு கைந்த காலத்திய 
சமூகத்னத, அதன் ேண்ோட்னைப் புரிந்து தகள்வதற்கு, ஆராய்வதற்கு அச்சமூகம் ேனைத்தளித்த 
கனல இலக்கிய வடிவங்கனளபய முக்கிய ஆதாரங்களாகப் ேயன்ேடுத்துவனத ஒரு தவிர்க்கமுடியாத 
விதிமீைலாக நாம் ஏற்க பவண்டியவர்களாக உள்பளாம்” என்று குறிப்பிடுகிைார் 
(ஆ.தைஞ்தசயன்,2006:38) இவ்வாைாக இலக்கியங்களில் இைவனரவியல் ேதிவுகள் காைப்ேடுவனத 
அறியமுடிகின்ைது. அவ்வனகயில் குறுந்ததானகயில் குறிஞ்சி நில மக்கள் பவட்னையாடுகின்ைைா . 
(குறுந்.272) மனலச்சாரலில் மனலதநல்னல வினதத்து அருவியின் நீா தகாண்டு ேயிர் தசய்கின்ைைா . 
(100, 371). மரத்னத தவட்டிச் சுட்ைபின் அந்நிலத்னதக் தகாத்திப் ேண்ேடுத்தி தினை, ேருத்தி 
ஆகியவற்னை வினதக்கின்ைைர் (198,72,214). மனலச்சாரல்களிலிருந்து பதன் பசகரிக்கின்ைைா  (3, 60, 
176). தனரக்கடியிலிருந்து கவனரக்கிழங்னகத் பதாண்டிதயடுக்கின்ைைா  (233,379). முல்னல நில 
மக்கள் கால்நனைகனள வளா த்தும் வரகு முதலிய புன்தசய் நிலப்ேயிர் தசய்தும் வாழ்கின்ைைர் 
(358, 221, 220, 282). மருதநிலத்தில் உழவரும் வினைஞரும் காைப்ேடுகின்ைைா  (309). வானளயும் 
தகண்னையும் உள்ள கழனிகள் காைப்ேடுகின்ைை  (127, 8). நீா  ோய்ச்சிக் கரும்பு ேயிர் தசய்வது 
காைப்ேடுகிைது (149). தசந்தநல்லும் தவண்தைல்லும் காைப்ேடுகின்ைை (53, 277, 210). 
இவற்றுக்கு சிறுகான் யாறு, மனழநீா  நினைத்த கயம் (171, 113), மூலம் நீா வரத்து நைந்துள்ளது. 
தநய்தல் நிலத்தில் தூண்டில், வனல, ேைகு, எறிஉளி முதலியவற்றின் மூலம் மீன் பிடித்து மீனை 
தநல்லுக்கு மாற்றி உண்கின்ைைா  (269). ோனல நில மக்கள் வழிப்ேறி தசய்து ேங்கிட்டுக் தகாண்டு 
உண்கின்ைைா  (331). 
      குறுந்ததானகப் ோைல்களில் உற்ேத்திப் தோருள்கனளப் ேகிர்ந்துதகாண்ை முனை ேற்றி 
(ோனல நில மக்கள் கைறு கூட்டுண்ைனதப் ேற்றி (குறுந். 331) கூறியுள்ள ஒரு ோைனலத் தவிர 
பவறு ோைற்குறிப்புகள் கினைக்கவில்னல. ஆைால் தசல்வா  (148, 337, 233), வறியா  (19), 
இல்பலார் (63, 120, 282), உள்பளார் (283), இரவலா  (137), சீா  இல்வாழ்க்னக (295), ஓா  ஆன்வல்சி 
(295), ஓா ஏர்உழவன் (131), புைவன் துைனவ (பதாட்ைம்) (105, 133), தேரும்புைக் குைவன் (82), 
நம் ேைப்னே (98), எம் இல் (354), போன்ை குறிப்புக்களிலிருந்து தனிக்குடும்ேமும் 
தனிச்தசாத்துரினமயும் சமுதாயத்தில தனலகாட்ைத் ததாைங்கி விட்டிருந்த நினலனமனயப் 
ோர்க்கிபைாம். 
     வாணிேத்னதப் தோறுத்தவனர உப்னே மாற்றி தநல் தேற்ைனதயும் (269), ஊா ஊராக 
சாத்துக்களாகச் தசன்று வாணிேம் நைத்தியனதயும் (124, 388, 390) குறுந்ததானகப் ோைல்களில் 
நாம் காைமுடிகிைது. இனவ தவிர வனரவதற்கினையில் தோருள்வயிற் பிரிவும் கற்புவாழ்க்னகயின் 
போது தோருள்வயிற் பிரிவும் தனலவன் தனலவியருள் ஏற்ேடுகின்ைை. அவ்பவனளகளில் 
தவளிநாடுகளுக்கும் கைல்கைந்தும் (11, 228) தசன்று தோருள் ஈட்டி வருகிைான் தனலவன். 
வாணிேபம தேரும்ோலும் அவன் தசய்தது ததாழிலாகும் என்று கருத இைமுண்டு. ஆக 
வாணிேமும் குறுந்ததானக காட்டும் சமுதாயத்தில் ஆரம்ே நினலயில் இருந்தது என்று எண்ைத் 
பதான்றுகிைது. ேண்ைமாற்று முனை இருந்தது 9269) என்ேனதயும் காசு இருந்தது என்ேனதயும் அது 
கிண்கிணி அரி அளவு சிறியதாகவும் பவப்ேம்ேழம் அளவு தேரிதாகவும் இருந்தது என்ேனதயும் 
அறிகிபைாம் (67,148). அக்காசுகனள மானலயாகக் பகாத்து அணித்திருக்கின்ைைா . கிண்கிணியின் 
உள்ளீைாகவும் தசய்து உள்ளைா . 
     மக்கட் ோகுோட்னைப் தோறுத்தவனர நில அடிப்ேனையில் குைவா  (346), காைவா  (322), 
புைவா  (105), எயிைா  (12), மைவா  (297), பகாவலா  (358), உழவா  (10), இனையா  (221), அண்ைா  
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(117), ேரதவா  (304), என்ை தேயா களும் ததாழில் அடிப்ேனையில் உழவா  (10), தச்சா  (61), 
பகாவலா  (358), தோற்தகால்லா  (67), ஏைல் காவலா  (54), பசபைான் (150), யாமம் காவலா  
(375), நாழினகக் கைக்கா  (261), புனலத்தி (330), போன்ை தேயா களும் குலமரபுக் குழுக்கள் என்ை 
அடிப்ேனையில் பகாசா  (73), பூமியா  (163), பவளிர் (164), தகாங்கா  (393), பசாழா  (116), 
ததாண்னையா  (260), விச்சியா  (328), ோண்டியா  (393) போன்ை தேயா களும் காைப்ேடுகின்ைை. 
சமுதாயம் சாதி என்ை அடிப்ேனையில் பிரிந்திருந்ததாகத் ததரியவில்னல. ஆயினும் ோைல் எண் 
45ல் வால்இனழ மகளிர்த் தழீஇய தசன்ை (ேரத்னதயிைம் தசன்ை) தனலவனைப் ோர்த்துத் தனலவி 
புரியாமல் குழம்பி நிற்க ”இனதப் தோறுத்துக் தகாள்ள பவண்டியிருக்கும் இத்தினையில் 
பிைந்திருப்ேது துன்ேம் தரத்தக்கதாக உள்ளது” என்று  பதாழி கூறுகிைாள். ஆகபவ குழுவின் சில 
குடிப்பிரிவுகளில் சில ஒழுக்க விதிகள் னகப்ேற்ைப்ேட்ைைபவா என்றும் தனித்தனி ஒழுக்கத்னதக் 
னகப்ேற்றியவா கள் தனித்தனித் தினையிைா  அல்லது குடியிைா  என்று அனழக்கப்ேட்ைைபரா 
என்றும் நினைக்க பவண்டி உள்ளது. இவ்விைத்தில் பேராசரியா  கா. சிவத்தம்பி அவா கள் 
”இலக்கைமும் சமூக உைவுகளும்” என்னும் அவா  எழுதிய நூலில் ”குடும்ேம், கைம், குடியிருப்பும் 
என்னும் தோருனளத்தரும் குடி என்னும் தேயா ச்தசால்னலக் குறிக்கத் “தினை “ எனும் தசால் 
ேயன்ேடுவதற்குச் சங்க இலக்கியங்களில் சான்றுகள் உள்ளை” என்ேனதயும் அதற்கு பமற்பகாளாகக் 
காட்ைப்ேட்டுள்ள ோைல்களில் இப்ோைலும் (குறுந்.45) ஒன்று என்ேனதயும் குறித்துப் ோர்ப்ேது 
உதவியாக இருக்கும். இந்த நினலனமயும் பிற்காலத்தில் ததாழில்கள் ேரம்ேனரயாக பிைப்பிபலபய 
வாய்த்து அவரவா  ததாழிலுக்கு ஏற்ேச் சிற்சில பவறுேட்ை ஒழுக்கங்கள் அனமந்ததும் அத்ததாழில் 
தசய்தவர்களினையிபலபய மைவினைகள் நனைதேற்ைதும்(அகமைம்) சாதிகள் உருதவடுக்கக் 
காரைங்களாக இருந்தைபவா என்றும் எண்ைத் பதான்றுகிைது. 
   தமிழகத்துக் குலமரபுக் குழுக்களின் தனலவா களாக எவ்வி (19), குட்டுவன் (34), எழினி (80), 
ஆஅய் (84), தேரும்பூண் தோனையன் (8), அஞ்சி (91), ஒரி (100), பசாழன் (116), மனலயன் 
(198), நள்ளி (210), அழிசி (258), விச்சியா  தேருமகன் (328), ேசும்பூண்ோண்டியன் (393), அதிகன் 
(393), ஆகிபயார் காைப்ேடுகின்ைைா . ஆட்சிபயாடு ததாைா பு தகாண்ை மன்ைம் (46), தசங்பகால் 
அனவயம் (376) கட்டில் (335), தானை (328), முரசு (328), நுண்பதால் (பகையம்) (392), திண்பதா  
(128), வில்தகழு தானை (328), நாடு (130), மன்ைன் (225), அரசன் (276, 392), பவந்தா  (380) 
ஆகியனவயும் ோைல்களில் ததரிகின்ைை. இக்குழுத்தனலவா களில் அஞ்சி (91), எழினி (80), 
விச்சியா  (328) ஆகிபயார் தம் ேனகவா கபளாடு போரிட்ைதாகக் காட்ைப்ேடுகிைது. ஆக 
இப்போர்களும் ஆட்சியும் இன்னும் தேருமன்ைா கள் உருவாகவில்னல என்ேனதயும் குலமரபுக் 
குழுக்களின் தனலவா கள் முட்டி பமாதி பவந்தா களாகும் முயற்சியிலும் பவந்தா கள் மன்ைா  மற்றும் 
அரசா களாகும் முயற்சியிலும் ஈடுேட்டிருந்தைா  என்ேனதயும் ததரிவிக்கின்ைை. 
     குறுந்ததானக காட்டும் மக்கள் பேனயக் கண்டு அஞ்சிைா  (161). அதன் ேல், யானையின் 
நகத்னதப் போன்றிருக்கும் என்று ேயந்தைா  (180). தேண்கனளப் பேய் பிடித்துக் தகாள்ளும் 
என்றும் அச்சப்ேட்ைைா  (263). ஆட்டுக்குட்டினய அறுத்துப் ேனையல் னவத்துப் ேல 
ததய்வங்கனள வாழ்த்தி பேபயாட்ை முயன்றுள்ளா  (263). மனலகளிலும் ஊா  மன்ை மரத்திலும் 
அச்சம் தரும் ததய்வம் இருப்ேதாகவும் நம்பிைா  (52, 87, 89, 105, 376). மன்ை மரத்திலுள்ள 
ததய்வம் தகாடியவா கனள வருத்தும் என்ை நம்பிைா  (87). தனலவனை நினைத்துத் தனலவி 
தமலிகின்ை தோழுது பவலை அனழத்து தவறியாட்டு நைத்துவா . அவன் தனலவினய தநடுபவள் 
அைங்கிற்று என்ோன். மறி அறுத்து தவறியாட்டு நைத்துவான். தன் பமல் முருகு வந்திருப்ேதாகக் 
கூறுவான் (111, 362). தாம் பவண்டுவது நினலபவைச் சூலினய வைங்கிக் னகயில் நூலால் காப்புக் 
கட்டிக்தகாள்வா  (218). தகால்லிக் கருங்கண் ததய்வம் எழுதிய நல்லியல் ோனவனயத்(89) தவிர 
பவறு ததய்வ உருவம் ேற்றிக் குறுந்ததானகயில் இல்னல. குறுந்ததானக காட்டும் மக்கள் உயா நினல 
உலகம் (361), அமிழ்தம் (83), நினரயம் (நரகம்) (292), இம்னம மறுனம (49, 199) ஆகியவற்றில் 
நம்பிக்னக னவக்க ஆரம்ேத்திருக்கின்ைைா . ”தநய்தேய் தீ போன்று” என்ை ததாைா  ோைல் எண் 
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106 இல் தசால்லப்ேட்டுள்ளது. உ.பவ.சா. அவா கள் இனத மைச்சைங்கின்போது தநய் தேய்த 
தீயின் நினைவு என்று தகாள்கிைார். பவள்வி தசய்யும் ேழக்கம் குறுந்ததானக காட்டும் தமிழகத்தில் 
வர ஆரம்பித்து விட்ைது என்று எண்ை பவண்டியுள்ளது. 
     குறுந்ததானக காட்டும் மக்கள் விழுமியங்களாக ஏற்றுக் தகாண்டுள்ளவற்னை பநாக்கும்போது 
அவா களுனைய வாழ்க்னகயில் பதான்றி வளா நத ஒழுக்கங்கனளயும் 
தனிச்தசாத்துரினமயடிப்ேனையில் வளா ந்திருந்த பகாட்ோடுகனளயும் ேண்ோடுகனளயும் 
காைமுடிகிைது. இனவ பிற்காலத்தில் அைதநறியின் கூறுகளாகப் போற்ைப்ேட்ைை. தோய் 
கூறுவனத இழிவாகக் கருதிைா  (259, 184). பிைா  தமக்குச் தசய்த நன்றினய மைக்காமல் அவற்னைப் 
பேணிைா  (225, 115). தன் ஒழுக்கத்தில் வடு ஏற்ேை நாணிைா  (88,24). பிைா  தம்னமப் 
புகழும்போது அப்புகழ்ச்சினயக் பகட்க நாணிைா  (252). சான்பைானர மதித்து நைந்தைா  (265). 
இல்பலார் வாழ்க்னக இழிவாைது, உள்ள தோருனளச் சினதக்கக் கூைாததன்ரும் கருதிைா  (283).. 
ஒவ்தவாரு நாளும் தம்மிைம் இரவலா  வந்து இரக்க பவண்டும் என்று விரும்பிைா  (137). 
தகாடுப்ேனத நீதராடு தசாரிந்து ஈந்தைா  (233). இரந்பதார்க்குக் தகாடுத்தனதத் திருப்பித்தா என்று 
பகட்ேனதவிை தம் உயினர விடுவனதபய பமலாகக் கருதிைா  (349). எல்லாவற்றுக்கும் பமலாக 
உலகில் உள்ள எதுவும் நினலயாக நிற்ேதில்னல. அப்ேடி நில்லானமயாக இருப்ேது ஒன்பை 
நினலயாை ஒன்று (நில்லானமபய நினலயிற்று) என்று எண்ணிைா  (143). 
     குறுந்ததானக காட்டும் மக்களின் கனலகனளப் ேற்றிப் ோர்க்கும்போது பகாடியா  (78), 
ோைா  (19, 323) போன்ை கனலஞா கனளயும் முரசு (32ழ8), முழவு (301), தண்ணுனம (390), 
ேதனல (59), ததாண்ைகம் (375), குழல் (151), யாழ் (323) போன்ை இனசக்கருவிகனளயும் ேடுமனல 
(32), விளரி (336) போன்ை ேண்கனளயும் அவா கள் ேயன்ேடுத்தி வந்திருப்ேனதக் காைமுடிகிைது. 
தகால்லிக்குைவனரயில் நல்லியல் ோனவயின் ஓவியம் வனரயப்ேட்டிருந்தது (89). கூத்து என்ை 
வனகயில் துைங்னகக் கூத்து நைந்ததாகக் குறிப்பிைப்ேட்டுள்ளது (31, 364). அக்கூத்தில் ஆண்களும் 
தேண்களும் கலந்து ஆடி இருக்கின்ைைா  (31). வினளயாட்டு என்ை வனகயில் மகளிர் கைற்கனரயில் 
சிறுமனை கட்டி வினளயாடியிருக்கின்ைைா  (326). சிறுவா  தச்சன் தசய்த சிறு பதனர உருட்டி 
வினளயாடிைா  (61). ஆற்றில் புதுதவள்ளம் வரும்போது ஆணும் தேண்ணும் தசன்று அதில் 
வினளயாடி இருக்கின்ைைா  (358, 80) ஆரியா  ேனையனைந்து கயிைாடியதாக ஒரு ோைல் (7) 
கூறுகிைது. எழுத்னத அறிந்திருந்தைா  என்ேதற்கு சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்ைாை குறுந்ததானகபய 
சான்று ஒன்றில் ோதியாகிய (1.2) அனர என்னும் எண்ணிலிருந்து ஒன்ேது வனரயும் அறிந்திருந்தைா  
என்ேனத உய்த்துைரலாம் (280,277, 43, 287, 229, 42,129,292). ோைல் எண் 156 இல் தனலவன் 
ோர்ப்ேன் நண்ேனைப் ோர்த்து “எழுதா கற்பின் நின்தசால்லுள்ளும்” என்ேதால் ோர்ப்ேைரின் 
பவதமும் மந்திரமும் (உ.பவ.சா. எழுதாக் கற்பு என்ேதற்கு இப்ேடித்தான் தோருள் தகாள்கிைார்). 
எழுதப்ேைாமபல வாய்வழியாகபவ தசால்லப்ேட்டு வந்தை என்று ததரிகிைது. 
முடிவுனர 
இலக்கியத்திலுள்ள தசய்திகளின் ததாகுப்புகனள இைவனரவியல் கூறுகள், தகாண்டு ஆய்வு 
தசய்வதன் மூலம் இலக்கியத்தின் தன்னமனயயும் அறியஇயலும். பமலும் ஒவ்தவாரு இைக்குழுவின் 
இைவனரவியல் கூறுகனள ஆராய்வதன் வழி அக்குழுவின் மரபுகனளயும் அறிய இயலும். 
துனைநூற்ேட்டியல் 

 அன்ேரசன், 2011, தேரும்ோைாற்றுப்ேனை இைவனரவியல், (இளமுனைவர்ேட்ை 
ஆய்பவடு), திராவிைப் ேல்கனலக்கழகம், குப்ேம். 

 சக்திபவல், சு., 1972, மானிைவியல் கனலச்தசால்லகராதி (ஆங்கிலம் - தமிழ்), 
திருதநல்பவலித் ததன்னிந்திய னசவ சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், தசன்னை. 

 சிவத்தம்பி கா., 1999, இலக்கைங்களும் சமுக உைவுகளும், நியு தசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 
தசன்னை. 
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 சிவசுப்பிரமணியன், ஆ., 2009, இைவனரவியலும் தமிழ்       நாவலும், ேரிசில் தவளியீடு, 
தசன்னை. 

 தைஞ்தசயன், ஆ. 2006, விளிம்புநினல மக்கள் வழக்காறுகள் -இைவனரவியல் ஆய்வு, 
புதுச்பசரி.  

 ேக்தவத்சல ோரதி, 2003. ேண்ோட்டு மானிைவியல். தமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம், சிதம்ேரம். 
 .............................., 2005, மானிைவியல் பகாட்ோடுகள், புதுச்பசரி. வல்லிைம். 
 ஸ்டீேன், ஞா., 2010, ததால்காப்பியமும் இை வனரவியல் கவினதயியலும், நியூ தசஞ்சுரி 

புக் ஹவுஸ், தசன்னை. 
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பத்துப்பொட்டில் உழவும் தநல் விடளச்ைலும்   

 கு. தைலட்சுமி 
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 

 பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி  
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17. 

 
 தசவ்வியல்  இலக்கியங்களில் ஒன்ைாை ேத்துப்ோட்டும், எட்டுத்ததானகயும் சங்கப் 
புலவர்களின் கவிக்தகானையால், ேண்னைத் தமிழர்களின் மரபுசார்ந்த விழுமியங்கனள 
எடுத்தியம்புகின்ைை. நம் தமிழர்கள் உழவுத்ததாழினலக் தகாண்டு உலகுக்கு உைவளித்தபதாடு, 
சமூகப் தோருளாதார வளர்ச்சிக்கும்  வழிபகாலிைர் என்ேதனை உயர்த்திக் கூறும் பநாக்கில், 
‘ேத்துப்ோட்டில் ேழந்தமிழரின் ததாழிற்சிைப்பு’ என்னும் தனலப்பின் கீழ் ஆய்ந்து, ேழந்தமிழர் 
இலக்கியத்தில் ேயிர்த்ததாழிலில்  ‘தநல்’ (தானியம்) இன்றியனமயாதப் ேயிராக இைம்தேறுவனதச் 
சுட்டிக்காட்டி, தநல்லின் பதனவனயயும், சிைப்னேயும் எடுத்துனரப்ேபத இக்கட்டுனரயின் 
பநாக்கமாகும்.  
உழவின் இன்றியனமயானம 
 சுழன்றும் ஏர்ப் பின்ைது உலகம் 
 அதைால் உழந்தும் உழபவ தனல (குைள்-1031)  
என்ை குைட்ோவின் தோருளுக்கிைங்க, உலகத்தில் உள்ள உயிரிைங்களின் அனைத்துச் சுழற்சியும் 
உைவினை னமயமிட்பை இயங்குகிைது எைலாம். மனிதனின் ேசிப்பிணினயப் போக்கும் 
உைவினைப் ேகிர்ந்நதளிக்கும் ஒப்புயர்வு தேற்ை ததாழில் உழவுத்ததாழில். உைவின் ததாழில் 
தவறும் ேசியாறுதல் என்ேபதாடு நின்றுவிைாமல், நாட்டின் தோருளாதாரத்னதப் ோதிக்கும் 
இன்றியனமயாத காரணிகளுள் முதலாவதாகும் (2007:32) எைக் குறிப்பிடும் ஆ.மைவழகனின் 
கருத்து இங்குப் தோருத்திப் ோர்க்கத் தக்கது. 
ததால்காப்பியம் சுட்டும் ததாழில் னவப்புமுனை 
 ேண்னைத் தமிழிைம் அந்தைர், அரசர், வணிகர், பவளாளர் எைத் ததாழில்முனையால் 
ோகுோடு தசய்யப் தேற்றிருந்தனதத் ததால்காப்பியம் சுட்டுகின்ைது. தவிர, நால்வனக நிலங்களில் 
வாழும் மக்களின் ததாழிற்கூறுகனளக் கருப்தோருட்களின் வாயிலாக விளக்குகின்ைது.  
 ததய்வம் உைாபவ மாமரம் புட்ேனை 
 தசய்தி யாழின் ேகுதிதயாடு ததானகஇ 
 இவ்வனக பிைவும் கருதவை தமாழிே (ததால்.அகத்.20) 
 இந்நூற்ோவில் தசய்தி என்ேது ததாழில் எனும் தோருண்னமயில் ேயின்று வந்துள்ளனம 
குறிப்பிைத்தக்கது. ததால்காப்பியம் குறிப்பிடுகின்ை நால்வனகத் ததாழில் ோகுோட்டில், 
பவளாளர்க்காை ததாழிற்றிைனும் அவர்தம் தசயலும் மரபியலில் சுட்டிக்காட்ைப் தேற்றுள்ளது.  
 பவளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூண் அல்லது 
 இல்தலை தமாழிே பிைவனக நிகழ்ச்சி (ததால்.மரபு.81) 

 பவந்துவிடு ததாழிலிற் ேனையும் கண்ணியும் 
 வாய்த்தைர் என்ே அவர்தேறும் தோருபள (ததால்.மரபு.82) 
எனும் நூற்ோக்கள் பவளாண் மாந்தர்க்கு உழுதுண்டு வாழ்வபத ததாழில் என்ேதனையும், அவர்கள் 
பவந்தைால் ஏவப்ேட்ை ததாழினலச் தசய்ேவர்கள் என்ேதனையும் குறிப்பிடுகின்ைை. 
 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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ேழந்தமிழர்களின் ேயன்ோட்டில் தநல் (தானியம்) 
 ேண்னைக்காலம் முதல் இன்றுவனர தமிழக உழவுத்ததாழிலில் தநல் முதன்னமயாை 
இைத்னதப் தேற்று வருகின்ைது. ேத்துப்ோட்டிலும் தநல் ேற்றிய குறிப்புக் காைப்தேறுகின்ைது. 
 1. சாலி - உயர்தர தநல் 
 ேண்னைக்காலத்தில் சாலி எனும் உயர்தர தநல் இருந்ததனை மதுனரக்காஞ்சி 
குறிபிடுகின்ைது. 
 சீர்சான்ை உயர்தநல்லின் 
 ஊர்தகாண்ை உயர்தகாற்ைவ (மதுனரக்.87-88) 
 கைனல அரைாகக் தகாண்டு வளம்தகாழித்த சாலியூர் எனும் ஊர் சாலி எனும் தநல் 
வினளந்த வளத்தால் தேயர் தேற்ை வரலாற்னை இப்ோைலடிகளால் அறியலாம். 
 2. உழவும் ஓனசயும் 
 உழவுக்கும் ஓனசக்கும் எண்ைற்ை ததாைர்பு உண்டு. உழவில் நாற்று நடுதல் ததாைங்கி 
அறுவனை தசய்து வினளச்சனல இல்லம் தகாண்டு பசர்க்கும்வனர ேணிச்பசார்வு நீங்கப் ோைல் 
இனசப்ேது உழவர்தம் தசயலாக அனமந்துள்ளது; அனமந்து வருகின்ைது.  
 தவள்ளம் மாைாது வினளயுள் தேருக 
 தநல்லின் ஓனத அரிநர் கம்ேனல (மதுனரக்.109-110) 
 மனழயின் தகானையால் வயலில் வினளந்த தநல் காற்ைடித்து அனசவதால் எழும் ஓனசயும், 
தநற்கதிர்கனள அறுப்ேவர்களின் ஓனசயும் எண்ைற்ை நிகழ்வுகளிைால் எழும் ஓனசயும், தகாண்ை 
வளமாை ஊர் முதுதவள்ளனல என்ேதனை மதுனரக்காஞ்சிவழி அறிய முடிகின்ைது.  
 3. மருதநிலத்தின் தசழுனம 
 மருத நிலத்தில் தநற்ேயிராைது யானை நின்ைாலும் மனையும் அளவிற்கு தநடிது வளர்ந்த 
தாளினைக் தகாண்டிருந்தது என்ேதனை,  
 களிறு மாய்க்கும் கதிர்க்கழனி (மதுனரக்.247) 
எனும் ோைலடியால் அறிய முடிகின்ைது. தற்போதுள்ள சம்ோ, தோன்னி தநல்வனககளும் தநடிது 
வளர்வை என்ேது இங்குக் குறிப்பிைத்தக்கது. 
 வயல்களில் நன்கு முற்றிய தசந்தநல்லினை எருனமயின் கன்று உண்ை மயக்கத்தில் 
தநற்கூடுகளில் ேடுத்து உைங்கும் வளனம வாய்ந்த பசாழநாட்டின் சிைப்பினை 
 வினளவுஅைா வியன்கழனி (ேட்டிைப்.8) 
எனும் ோைலடி அழகுை எடுத்துனரக்கின்ைது. தவண்னமயாை பூக்கனளயுனைய கரும்பும் 
தசந்தநல்லும் வளர்ந்து வளங்தகாழிக்கும் மருதநிலத்தின் தசழிப்பினைப் ேட்டிைப்ோனல(240) 
குறிப்பிடுகின்ைது. 
 4. மூங்கிலரிசி 
 குறிஞ்சி நிலத்தில் வினளயக்கூடிய இன்றியனமயாத தானியம் மூங்கிலரிசி. இதனை, 
 தநற்தகாள் தநடுதவதிர்க்கு அைந்த யானை (குறிஞ்சிப்.35) 
எனும் ோைலடி குறிப்பிடுகின்ைது. மூங்கிலரிசினயத் தின்ை வருகின்ை யானை என்ேது 
இப்ோைலடியின் தோருள். யானை விரும்பி உண்ணும் மூங்கிலரிசியாைது நன்கு முற்றி வினளயப் 
ேன்னிரண்டு ஆண்டு காலமாவபதாடு, அவ்விைத்பதயுள்ள மூங்கில் மரம் அழிந்து புதியதாக 
இளந்தளிர் துளிர்க்கும் எனும் தகவல் இங்குக் குறிப்பிைத்தக்கது. 
 மூங்கில் தநல்னல அவலாகப் ேக்குவப்ேடுத்தி உைவாகப் ேயன்ேடுத்தியனதயும் 
தேருமூங்கிலரிசியாைது முற்றிய கதிராய் அனசயாது நின்ைனதயும் மனலேடுகைாம்(121, 133) 
வாயிலாக அறியலாம். 
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 5. குறிஞ்சிநில ஐவை தவண்தைல் 
 குறிஞ்சிநில மக்கள் தம் மண்ணின் வளத்திற்பகற்ை தநல்வனகயினைப் ேயிரிட்டு உைவு 
உற்ேத்தினயப் தேருக்கியுள்ளைர். 
 நறுங்காழ் தகான்று பகாட்டின் வித்திய 
 குறுங்கதிர்த் பதானர தநடுங்கால் ஐயவி 
 ஐவை தவண்தைதலாடு அரில்தகாள்பு நீடி 
 இஞ்சி மஞ்சள் னேங்கறி பிைவும் 
 ேல்பவறு தாரதமாடு கல்லகத்து ஈண்டி (மதுனரக்.286-290) 
 பதானர தநல், தநடிய தாளினையுனைய தவண்சிறு கடுகு, ஐவை தவண்தைல் இவற்பைாடு 
ஊடுேயிராக மஞ்சள், இஞ்சி, மிளகு எைப் ேல ேயிர்வனககனளக் குறிஞ்சிவாழ் மக்கள் ேயிரிட்ைைர் 
என்ேனத பமற்கண்ை ோைலடிகள் உைர்த்தி நிற்கின்ைை. ஒபர வினளச்சலில் ேருவப்ேயிபராடு 
ஊடுேயினர வினளவித்தல் ேண்னைக்காலந்ததாட்பை வழக்கில் உள்ள தமிழரின் ததாழில்நுட்ேம் 
ஆகும். 
 6. தநல்னலத் தூவி வழிேடுதல் 
 இல்லை மகளிர் மானலயில், ஞாயிறு மனையும் பநரத்தில் விளக்பகற்றி, தநல்னலயும் 
மலனரயும் தூவி இல்லுனை ததய்வத்னத வைங்கிைர் என்ேனத, 
 தநல்லும் மலரும் தூஉய்க் னகததாழுது 
 மல்லல் ஆவை மானல அயர (தநடுநல்.43-44) 
எனும் ோைலடிகள் எடுத்தியம்புகின்ைை. 
 7. ேண்ைமாற்றில் தநல் 
 தநய்தல் நிலத்தில் வாழ்கின்ை உமைர்கள் தவண்ணிைமுனைய உப்பினைப் ேைகில் 
உப்ேங்கழி வழிபய எடுத்துச்தசன்று வினலகூறி விற்ை ேைத்தில், பவற்றுநிலத்தில் வினளயும் 
தநல்லினைப் தேற்று, தம் நாடு திரும்பிைர் என்ேனத, 
 தவள்னள உப்பின் தகாள்னள சாற்றி 
 தநல்தலாடு வந்த வள்வாய்ப் ேஃறி (ேட்டிைப்.29-30) 
எனும் ோைலடிகள் விளக்கி நிற்கின்ைை. உமைர்கள் தங்கள் உைவுத் பதனவனயயும், 
தோருளாதாரத்னதயும் சீர்ேடுத்தியனமனயப் புலப்ேடுத்துகிைது. தநய்தல் நிலத்தில் வாழும் 
மக்களாைப் ேரதவர்களின் ததாழில் மீன்பிடித்தல்  (ேட்டி.29-30) எைவும், உமைர்களின் ததாழில் 
உப்புவினளவித்தல்  (ேட்டி. 90-93) எைவும் ததாழில் ேகுப்பு முனைனய ேட்டிைப்ோனலக் 
குறிப்பிடுகிைது. 
 8.தநல் ோதுகாத்தல்  
 ‘கூழுனைக் தகாழு மஞ்சினக 
 தாழுனைத் தண் ேணியத்து 
 வால் அரிசிப் ேலி சிதறி’  (ேட்டிைப்.163-165)  

 தநல்னலயும், அரிசினயயும் “கூட்டில்’  ோதுகாப்ோக  னவத்து , தநல்னல வாங்க 
வினழபவார்  அனையாளம்  கண்டுக்தகாள்வதற்குக் குறியீைாக  தவண்ணிைக் தகாடினய நாட்டி, 
வாணிேம் தசய்தைர்  வணிகர்கள் , என்ேதனைப்  ேட்டிைப்ோனலப் ோைலடிகள் 
உைர்த்துகின்ைை. 
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9. அைக்கூழ்ச் சானல 
 சங்க இலக்கியமாைது மரபுக்கூறுகபளாடு மனித அைதநறிகனளயும் கட்ைனமப்ோகக் 
தகாண்ைது. ேண்னைக்காலத்தில் ேசித்துன்ேத்னதப் போக்கும் அைக்கூழ்ச்சானல 
அனமக்கப்ேட்டிருந்தனதப் ேட்டிைப்ோனல, 
 பசாறு வாக்கிய தகாழுங்கஞ்சி 
 யாறு போலப் ேரந்து ஒழுகி  (ேட்டிைப்.44-45) 
எனும் ோைலடிகளின்வழி உைர்த்துகின்ைது. இச்தசய்தி, மனித இைத்திற்கு வனரயாது 
 உைவளிக்கும் வளமாை நாட்னையும் தகானையுள்ளத்னதயும் தகாண்ைவர்கள் தமிழர்கள் 
எனும் தேருமித உைர்னவத் தருகிைது. 
நினைவுனர 
 ேயிர்த்ததாழிலில் தநல்லாைது உைவுத்பதனவக்காை உற்ேத்தியில் தேரும் தாக்கத்னத 
ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. “சுழன்றும் ஏர்ப்பின்ைது உலகம்” எனும் வள்ளுவரின் வாய்தமாழிக்பகற்ே, 
அச்சீர்மிகு உழவுத்ததாழில் திைம்ேை, கழனிவாழ் உழவர்களின் உனழப்பின் பமன்னமனயக் 
காலந்பதாறும் பேணிப் போற்றுவபதாடு, தமிழர் ஒவ்தவாருவரும் அத்ததாழினலக் னகக்தகாள்ள 
வினழந்திடுதல் சாலச் சிைந்தது. 
துனைநின்ைனவ 

 அடிகளாசிரியர் (ேதி.), 2008, ததால்காப்பியம் - தோருளதிகாரம் - இளம்பூரைர் உனர, 
தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 நாகராசன் வி. (உனர.), 2011, ேத்துப்ோட்டு மூலமும் உனரயும், நியூ தசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 
தசன்னை. 

 மைவழகன் ஆ., 2007, சங்க இலக்கியத்தில் பவளாண் பமலாண்னம, தமய்யப்ேன் 
ேதிப்ேகம், சிதம்ேரம். 

 ……………, 2010, திருக்குைள் ேரிபமலழகர் உனர, ேழனியப்ோ பிரதர்ஸ், தசன்னை. 
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 பழந் மிழரின் னபொர் முடைகள் 

அ.பிரீதா 
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 

பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி 
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17. 

 சங்க காலத்தில் வீரம் முதன்னமயாகப் போற்ைப் தேற்ைது. ஆைவரும், மகளிரும் 
இயற்னகயிபலபய மைப்ேண்பு மிக்கவராய் விளங்கிைர். இதைால் இவர் ‘மைவர்’, ‘மைக்குடி மகளிர்’ 
எை அனழக்கப் தேற்ைைர். ஒவ்தவாருவருக்கும் வகுக்கப்ேட்ை கைனமகள் போபராடு 
ததாைர்புனையைவாகபவ அனமந்திருந்தை. சங்க காலத்தில் மைபம மிகுந்திருந்ததைால் எண்ைற்ை 
போர்கள் நனைதேற்ைை என்ேதனை இலக்கியங்கள்வழி அறிய முடிகிைது. போராைது ேல்பவறு 
காரைங்களுக்காக நிகழ்ந்துள்ளது. அவ்வனகயில் சங்க காலத்தில் வீரம் முதன்னமயாகப் 
போற்ைப்ேட்ைது. ஒரு சமுதாயத்னதப் ோதுகாக்கும் தோறுப்பினைஅரசன் தகாண்டிருந்தான். 
அந்தச் சமுதாயம் அரசனைபய  நம்பி வாழ்ந்தது. அவ்வாறு நம்பி வாழ்கின்ை மக்களின் வாழ்க்னக 
வளமாக அனமய பவண்டும் என்று நினைத்த அரசன் அதற்காகத் தன்னுனைய ேனைனயக் தகாண்டு 
பிைநாட்டுைன் போர் பமற்தகாள்ள பவண்டிய நினல ஏற்ேட்ைது. எைபவ போருக்குச் தசல்லும் 
வீரம் மிக்கவர்கபள சிைப்பிற்குரியவர்களாகக் கருதப்ேட்ைைர்.  

ஈன்று புைந்தருதருதல் எம்தனலக் கைபை 
சான்பைா ைாக்குதல் தந்னதக்குக் கைபை 
பவல்வடித்துக் தகாடுத்தல் தகால்லற்குக் கைபை 
நன்ைனை நல்கல் பவந்தற்குக் கைபை 
ஒளிறுவாள் அருஞ்சமம் முறுக்கிக் 
களிதைறிந்து தேயர்தல் கானளக்குக் கைபை (புைம்.312) 

எனும் புைநானூற்றுப் ோைல் ேழந்தமிழரின் கைனமகளுள் சிலவற்னைக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
இப்ோைலில் குறிப்பிைப்தேறும் தேரும்ோலாபைாரின் கைனமகள் போதராடு 
ததாைர்புனையைவாகபவ அனமந்துள்ளனம இங்குக் குறிப்பிைத்தக்கது.  

வீரமும் போர்ப்ேண்பும் ஆைவர்க்குரிய இன்றியனமயாப் ேண்புகதளைச் சங்ககாலம் 
கருதியது. வீரநினலக் காலத்தில் நிலவிய போர் விருப்ேச் சமூகம் சங்ககாலத்திலும் நிலவியது. 
(2007:107) 

என்று கூறும் கு.தவ.ோலசுப்பிரமணியனின் கருத்து இங்கு உைன்னவத்து எண்ைத்தக்கது. 
 ேழந்தமிழரின் ேழக்கவழக்கங்கள், ததாழில், வினளயாட்டு ஆகியை யாவும் மைப்ேண்புைன் 
திகழ்ந்துள்ளை. இதனை பநாக்குங்கால் ேழந்தமிழர் இயற்னகயாகபவ போர்க்குைம் ேனைத்தவராக 
விளங்கியிருக்கின்ைைர் என்ேனத அறிய முடிகின்ைது. இவ்வாறு இயல்ோகபவ மைத்தன்னம மிக்க 
ேழந்தமிழர்கள் போர்கனளப் ேல முனைகளில் பமற்தகாண்டுள்ளைர். அவற்றுள் குறிப்பிைத்தக்க 
நிகழ்வுகள் பின்வரும் ேகுதியில் விளக்கப்தேறுகின்ைை. 
நினர கவர்தலும் நினர மீட்ைலும் 
 ஒரு நாட்டு அரசன் தன் அண்னை நாட்டுைன் போர் பமற்தகாள்ளக் கருதிைால் ேனகவர் 
நாட்டின் ஆநினரகனளக் கவர பவண்டும் எை எண்ணுவான். ஒவ்தவாரு நாட்ைவரும் தங்களின் 
எல்னலனயப் ோதுகாக்கக் காவலர்களாகப் ேலனர நியமித்திருந்தைர். அக்காவற்ேனைஞர் ஏராளமாக 
ஆடுமாடுகனள வளர்த்து வருவர். அவர்கள் ஆநினரகனளப் தேருஞ்தசல்வமாக நினைத்தைர். எைபவ 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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அவர்கள் தசல்வமாக நினைக்கின்ை ஆநனரகனளத் தங்களுனைய மைவர்கனள ஏவிக் களவு தசய்து 
ஓட்டிக்தகாண்டு வரச் தசய்வர்.  
 பவந்துவிடு முனைஞர் பவற்றுப்புலக் களவின் 
 ஆதந்து ஓம்ேல் பமவற்று ஆகும் (ததால்.புைத்.60) 
 இவ்வாறு ஆநினரகனளக் கவர்வதால் இருநாட்டிைர்க்கும் போர் ஏற்ேடும். இதனை 
தவட்சிப்போர் என்ேர். ஆநினரகளுக்குரிபயார் அவற்னை மீட்க வரும்தோழுது அவர்கபளாடு 
போருக்குச் தசல்வர். இவ்வாறு நினரமீட்கப் போரிடுவது கரந்னதப் போர் ஆகும். இவ்வாறு 
ஆநினரகனளக் கவர்தனலயும் மீட்ைனலயும் போருக்குரிய ஒரு காரணியாகக் தகாண்டிருந்தைர் 
ேண்னைத் தமிழர்கள். 
எல்னல விரிவாக்கம் 
 ேழங்காலத்தில் தமிழகத்பத இரு நாட்டிற்கும் இனைபய எல்னலயாகப் தேரிய 
நிலப்ேரப்பில் மரம், தசடி, தகாடிகள் நினைந்து காடுகளாக இருந்துள்ளை. தம் நாட்டு மக்கள் 
சிைப்ோக வாழ பவண்டும் என்ைால் தம் நாடு தேரிதாகப் ேரந்து காைப்ேட்ைால் சிைப்ோக 
இருக்கும் எை நினைத்த பவந்தன் தம் அண்னை நாட்டின் தசழிப்ோை நிலப்ேரப்னேத் தைதாக்கிக் 
தகாள்ள எண்ணி, அந்நாட்டின் மீது போர் ததாடுக்கத் தக்க காலம் ோர்த்திருப்ோன். அதற்காை 
காலம் வாய்க்கும்போது அந்நாட்டின்மீது தன்னுனைய ேனைனயக் தகாண்டு போர் 
பமற்தகாள்வான். இவ்வாறு ஒருவன் மண்ைானசயால் பிை நாட்டின் மீது ேனைதயடுத்துச் 
தசல்லின், அந்நாட்ைரசனும் தம் மண்னை இழக்காமல் காத்தற்கு வருவான். இவ்வாறு 
அவ்விருவரும் மண்ைானச காரைமாகப் போரிடுவது வஞ்சிப் போர் என்று கூைப்ேடுகின்ைது. 
இதனை, 

எஞ்சா மண்ைனச பவந்தனை பவந்தன் 
அஞ்சுதகத் தனலச்தசன்று அைல்குறித் தன்பை (ததால்.புைத்.64) 

எைத் ததால்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்ைார். 
அரண் முற்றுனக 
 ஓர் அரசன் ஒரு நாட்டின்மீது ேனைதயடுத்துச் தசன்ைால், எதிர்நிற்க இயலாத அந்நாட்டு 
மன்ைன் தன் பகாட்னைக் கதவுகனளயனைத்து அதனுள் ோதுகாப்ோக இருந்து தகாள்வான். 
ேனைதயடுத்துச் தசன்ை மன்ைன் அந்நாட்டுக் காட்னைனய முற்றுனகயிடுவான். இதனை, 

முழுமுதல் அரைம் முற்ைலும் பகாைலும் 
அனைதநறி மரபிற்று ஆகும் என்ே  (ததால்.புைத்.66) 

என்று உழினஞப் போராகக் குறிப்பிடுவார் ததால்காப்பியர். 
 ேனகநாட்டு மன்ைன் அஞ்சித் தன்னிைம் வந்து ேணிந்து தைக்குக் கீழ் இருக்க பவண்டும் 
என்ைால் அவனுனைய பகாட்னைனயக் னகப்ேற்ை பவண்டும் என்ை எண்ைம் தகாண்டு மன்ைர்கள் 
இத்தனகய போர்முனைனய பமற்தகாண்ைைர்.  
 இவ்வாறு பிை மன்ைர்கள் தம் பகாட்னைனயக் னகப்ேற்றிவிைக் கூைாது என்று மன்ைர்கள் 
தம் பகாட்னைனயச் சுற்றி மதில்கள் அனமத்துப் ோதுகாத்து வருவர். 

பகாடுைழ்ந் ததடுத்த தகாடுங்கள் இஞ்சி (ேதிற்.16.:1) 
என்று பகாட்னைனயச் சுற்றி மதில்கள் அனமத்திருப்ேனதப் ேதிற்றுப்ேத்துக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
 மணிநீரும் மண்ணும் மனலயும் அணிநிழற் 
 காடும் உனையது அரண் (குைள்.742) 
மதிலுைன் கூடிய, கருநிைம் தகாண்ை நீர்நினலயாகிய அகழியும் ேரந்த தவளியும் உயர்ந்த 
மனலகளும் மரங்களைர்ந்த காடும் ஒரு நாட்னைப் ோதுகாக்கும் சிைந்த அரண்களாகும் என்று 
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திருவள்ளுவர் கூறுவதன்மூலம் மன்ைர்கள் அரண் அனமத்துத் தங்களின் பகாட்னைனயப் 
ோதுகாத்தைர் என்ேதனை உைர முடிகின்ைது. 
வலினமனய நினலநாட்ைல் 
 தமது வலினமயினை உலகம் புகழ்தனலபய தேருமதோருளாக எண்ணுகின்ை இரு 
மன்ைர்கள் எதிர்த்து ஓரிைத்தில் களம் குறித்துப் போரிடுவர். இதனைத் தும்னேத்தினை என்ேர். 
 னமந்து தோருளாக வந்த பவந்தனைச் 
 தசன்றுதனல அழிக்கும் சிைப்பிற் தைன்ே (ததால்.புைத்.76) 
 ஒத்த வலினமயுனைய இரு மன்ைர்கள் போரிடுவனத இந்நூற்ோவாைது குறிப்பிடுகின்ைது. 
வலினம மிக்க இரு மன்ைர்கள் போரிடுவதால் இந்தப் ோராைது கடுனமயாை போராகக் 
கருதப்தேற்ைது. இரு நாட்டு வளங்களும் அழினவச் சந்திக்கின்ைை. 
 தினசயிரு நான்கும் உற்கம் உற்கவும் 
 தேருமரத்து இனலயில் தநடுங்பகாடு ேற்ைவும் (புைம்.4:4-5) 
 எட்டுத் தினசயிலும் எரியும் தகாள்ளியால் தநருப்புப் ேற்றி எரிகின்ைது. அதைால் ேச்னச 
மரங்கள் ேட்டுச் தசழிப்ேற்றுப் போயிருப்ேது ேற்றி இப்புைநானூற்றுப் ோைலடிகள் 
குறிப்பிடுகின்ைை. 
கைற்போர் 
 கைலில் கலம் தசலுத்துவதில் மிகுந்த பதர்ச்சி தேற்றிருந்தைர் தமிழர்கள். வணிகத்திற்காகக் 
கட்ைப்ேட்ை கலங்கள் பின்ைர்ப் போர்களுக்கும் ேயன்ேடுத்தப் தேற்ைை. பசாழன் கரிகாற் 
தேருவளத்தானின் முன்பைார் கைற்போர் நிகழ்த்தியனத 
 நளியிரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி 
 வளிததாழில் ஆண்ை உரபவான் மருக (புைம்.66:1-2) 
எை தவண்ணிக்குயத்தியார் புைநானூற்றில் குறிப்பிடுகின்ைார். 
 பகாடுநரல் தேௌவம் கலங்க பவலிட்டு 
 உனைதினரப் ேரப்பில் ேடுகை பலாட்டிய  (ேதிற்.46:11-12) 
 சங்குகள் ஒலிக்கும் கைல் கலங்கும்ேடி பவற்ேனைனயச் தசலுத்திப் தேரிய அனலகனளக் 
தகாண்ை கைனல இைமாகக் தகாண்டு போர் பமற்தகாண்டு எதிரிகனள ஓைச் தசய்து தவற்றி 
தகாண்ைவன் பசரன் தசங்குட்டுவன் என்று ேதிற்றுப்ேத்துக் குறிப்பிடுகின்ைது. 
 பமற்காண் இலக்கியங்கள் கூறும் சான்றினைப் ோர்க்கும்தோழுது சங்க காலத்தில் 
கைற்போர் பமற்தகாண்டு கைல் கைந்த நாடுகனளத் தமிழ்மன்ைர் தவற்றி தகாண்டுள்ளைர் எைத் 
ததரிகின்ைது. சங்ககாலத்து மன்ைர்கள் தனரயில் களம் அனமத்துப் ோரிடுவது போன்று கைலிலும் 
தசன்று போர் பமற்தகாண்டுள்ளைர். சங்ககாலத்துப் போர்முனைகளுள் கைற்போரும் ஒன்ைாக 
இருந்துள்ளனம குறிப்பிைத்தக்கது. 
நினைவுனர 
 ேண்னைத் தமிழர்கள் காதனலயும் வீரத்னதயும் இரு கண்கதளை மதித்துச் 
தசயலாற்றியுள்ளைர். இயல்பிபலபய வீரம்(மைம்) மிக்குத் திகழ்ந்துள்ளவர்  மைவர் எைப் தேயர் 
தேற்றுள்ளைர். ேனகநாட்டு மன்ைனுைன் போரிைக் கருதிய சூழலில் எவ்விதமாை காரைமுமின்றி, 
முன்ைறிவிப்பின்றிப் போர் தசய்யும் தசயனலப் ேண்னைத் தமிழ் மன்ைர்கள் பமற்தகாள்ளவில்னல. 
மாைாக, ேனகநாட்டு ஆநினரகனளக் கவர்தல், ேனகநாட்டு அரனை முற்றுனகயிைல் என்ேை 
போன்ை முன்நிகழ்வுகனளச் தசய்துள்ளைர். அனவபய தவட்சி, கரந்னத, தநாச்சி, உழினஞ… எை 
இலக்கைப்ேடுத்தப் தேற்றுள்ளை. கைல் கைந்தும் ேண்னைத் தமிழ் மன்ைர்கள் போரிட்டு 
தவற்றிக்தகாடி நாட்டியதனைப் புைநானூறு உள்ளிட்ை இலக்கியங்கள் ேதிவு தசய்துள்ளை. 
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துனைநூற்ேட்டியல் 
 தகௌமாரீஸ்வரி எஸ்.(ேதி.), 2014(13ஆம் ேதிப்பு), ததால்காப்பியம் - தோருளதிகாரம் - 

இளம்பூரைர் உனர, சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 ேகலவன் ே.(உனர.), 2007(மு.ே.), திருக்குைள் உனர, கற்ேகம் புத்தகாலயம், தசன்னை. 
 ோலசுப்பிரமணியன் கு.தவ., 2007, சங்க இலக்கியத்தில் புைப்தோருள், தமய்யப்ேன் 

ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 மாணிக்கம் அ.(உனர.), 2012(மு.ே.), ேதிற்றுப்ேத்து, அறிஞர் அண்ைா நூற்ேதிப்புக் கழகம், 

தசன்னை. 
 மாணிக்கவாசகன் (உனர.), 2012(ஆ.ே.), புைநானூறு, உமா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
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முல்டலத்திடண - அகப்தபொருள் தவளிப்பொடு 

மு.தமிழ்முல்னல 
முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 

பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி, திருச்சிராப்ேள்ளி - 17. 
tasokan7@gmail.com 

 சங்க இலக்கிய அகமரபு களவு, கற்பு எனும் இரு னகபகாளினை உனையதாக 
அனமந்துள்ளது. இவ்விரு னகபகாளிலும் ேன்னிரு அகமாந்தர்கள் இைம்தேறுகின்ைைர். இத்தகு 
அகத்தினை மாந்தர்களில் முதன்னமயாைவர்களாகத் தனலவனும், தனலவியும் உள்ளைர். 
அகவாழ்வில் இைம்தேறும் இப்ேன்னிரண்டு அகமாந்தர்களின் மூலமாகபவ அகமரபுகள் 
தவளிப்ேடுத்தப்ேடுகின்ைை. இந்நினலயில் முல்னலத்தினையில் தவளிப்ேடுத்தப்ேடும் அகமரபுகள் 
குறித்துச் சுட்டிச் தசல்வதாக இக்கட்டுனர அனமகின்ைது. சுருக்கம்கருதி ஐங்குறுநூற்று 
முல்னலத்தினைப் ோைல்கள் மட்டும் இங்கு ஆய்வுக்கு உட்ேடுத்தப் தேற்றுள்ளை. 
தநஞ்சுக்குச் தசால்லுதல்  
 அகத்தினை மாந்தர்களாக விளங்குகின்ை முதன்னமயாைவர்களாை தனலவனும், தனலவியும் 
தம் மைக்குமுைல்கனளத் தம் தநஞ்சுக்குச் தசால்லும் முனைனம உண்டு. பிை மாந்தர்கள் எல்லாரும் 
இவர்களுக்குத் துனை நிற்ேவர்களாக அனமகின்ைார்கள். தநஞ்சுக்குச் தசால்லுதல் என்ேது 
தனலவனும், தனலவியும் பிரிந்து இருத்தல் காரைமாக அனமகின்ைது. முல்னல நிலத்தில் தனலவன் 
போர்த்ததாழிலுக்கு அல்லது தோருள்பதடிச்  தசல்லும் தோழுது தனலவினயப் பிரிந்து வாழும், 
வாடும் சூழல் ஏற்ேடுகின்ைது. இதைால் தனித்து இருக்கும் தோழுது தநஞ்சிைம் புலம்பும் தன்னம 
ஏற்ேடுகின்ைது. 
 தேருஞ்சிை பவந்தன் அருந்ததாழில் தணியின்  
 விருந்துநனி தேறுதலும் உரியள் மாபதா 
 இருண்டு பதான்றும் விசும்பினுயர் நினலயுலகத்து 
 அருந்ததி அனைய கற்பின் 
 குரும்னே மணிப்பூண் புதல்வன் தாபய  (ஐங்.442) 
என்ை ோைலில் பேயைார் கார்ப்ேருவ வருனகயிைால் எங்கும் இருள் பதான்றும் வாைத்தில், 
பதவருலகத்தில் என்தைன்றும் புகபழாடு விளங்குகின்ை அருந்ததியாகிய வைமீனை ஒத்த ததய்வக் 
கற்பினையுனைய என் அருனமப்புதல்வன் தாயாகிய என் ஆருயிர்க் காதலி நம் மன்ைவன் 
ததாழிலாகிய போர்த்ததாழினல விட்டு அனமதி தேற்ைால், தான் விரும்பி  இருக்கின்ை 
விருந்பதாம்ேனலத் தருவதற்குரியவள். அவருனைய தசயலுக்கு நான் தசயலற்று இருக்கிபைன். நான் 
என்ை தசய்பவன் என்று வினைபமற் தசன்ை தனலவன் தன் தநஞ்சுக்குப் புலம்புதனலக் கூறுகின்ைார். 
 பிணிவீடு தேறுக மன்ைவன் ததாழிபல 
 ேனிஉளர் தளவின் சிரல்வாய்ச் தசம்முனக 
 யாடு சினைவண்டு அழிப்ேப் 
 ோைல் சான்ை காண்கம் வாள்நுதபல (ஐங்.447) 
என்ை ோைலில் போருக்குச் தசன்ை தனலவன், தன் தனலவினயப் பிரிந்த ஆற்ைானமனயத் தன் 
தநஞ்சுக்கு உனரக்கின்ைான். 
 
 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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தசவிலியின்வழி அகமரபு தவளிப்ோடு 
 தசவிலி என்ேவள் பதாழினய ஈன்ை தாய்; தனலவியின் வளர்ப்புத் தாய். ஆய்தேருஞ் 
சிைப்பின் அருமனை கிளத்தலின் 
 தாதயைப் ேடுபவாள் தசவிலி யாகும் (ததால்.கள.34) 
என்ை நூற்ோவில் ததால்காப்பியர் ஆராய்ந்து அறிந்து கூறுேவள் தசவிலியாதலால் தாய் என்று 
சிைப்பித்துக் கூைப்தேறுேவள் தசவிலி ஆவாள் என்று கூறுகின்ைார். 
 மறியினைப் ேடுத்த மான்பினை போலப் 
 புதல்வன் நடுவை ைாக நன்றும் 
 இனிது மன்ைஅவர் கிைக்னக முனிவின்றி 
 நீல்நிை வியலகம் கனவஇய 
 ஈனும் உம்ேரும் தேைலரும் குனரத்பத  (ஐங்.401) 
என்ை ோைல், கற்புக்காலத்தில் தனலவன் - தனலவி ஆகிபயார்க்கினைபய இருந்த 
அன்புப்பினைப்னேச் தசவிலி பநரில் கண்டு கூறுவதாக அனமந்துள்ளது. இப்ோைனலக் 
கண்ணுறுபவார் இல்லை வாழ்வில் தாமும் இவ்வாறு அன்புப்பினைப்புைன் வாழ எண்ணும் 
அளவுக்குச் சிைப்பு வாய்ந்தது தமிழ் அகமரபு. 
 புதல்வன் கனவயிைன் தந்னத தமன்தமாழிப் 
 புதல்வன் தாபயா இருவரும் கனவயிைள் 
 இனிது மன்ைஅவர் கிைக்னக 
 நளியிரும் ேரப்பின் இவ்உலகுைன் உறுபம (ஐங்.409) 
என்ை ோைல் மூலம் தனலவன் தன் புதல்வனைக் காதலால் அனைத்துக் கிைந்தான். தனலவி தன் 
பேரன்பிைால் இருவனரயும் ஒருபசர அனைத்துக் கிைந்தாள் என்று தனலவன் தனலவியின் அன்புப் 
பினைப்னேச்  தசவிலி கூற்ைாக அனமத்துள்ளார் புலவர். 
தசலவு அழுங்குவித்தல் 
 தசலவு அழுங்குவித்தல் என்ேது தனலவினய விட்டுத் தனலவன் பிரிந்து தசல்ல எண்ணும் 
எண்ைத்னதக் னகவிைச் தசய்தலாகும். தனலவினயப் பிரிந்து தோருள் பதைச் தசல்லும் தனலவன் 
பிரிவிைால் ஏற்ேடும் தேருந்துன்ேத்தினை அறிவான். பிரிந்து தசல்லுதனலத் தனலவியிைம் 
பநரடியாக தசால்லுவதில்னல. 
தனலவியின் பதாழியிைம் கூறுவான். அதைால் அவள் தேருந்துன்ேம் அனைவாள். தனலவினயப் 
பிரிந்து தசல்ல எண்ணும் தனலவனைத் பதாழி தடுத்து நிறுத்துவாள். தனலவனுனைய பிரினவத் 
தவிர்க்கவும் தசய்வாள். 
 தசலவினை அழுங்கல் தசல்லானம அன்பை 
 வன்புனை குறித்தல் தவிர்ச்சி ஆகும் (ததால்.கற்பு.44) 
என்ை நூற்ோவில் ததால்காப்பியர் வினைபமல் பிரிந்து தசல்லும் தனலவன், தசல்லுதற்குக் காலம் 
தாழ்த்துதல், தசல்லாமல் இருப்ேதன்று. தனலவினய வற்புறுத்தனலக் குறித்துத் தங்கிய 
தவிர்ச்சியாகும் என்கிைார். 

இளங்காதலர்களுக்குப் பிரிதல் என்ேது முகவாட்ைமும் உயிர் வாட்ைமும் தரும் 
தகாடுஞ்தசயலாகும். ேருவத்தாரின் இம்மைநினல ேருவம் வாராதார்க்குத் பதான்ைாது; 
ேருவம் கழித்தார்க்பகா மைந்து போகும்.  

என்ோர் வ.சுே. மாணிக்கம் (2002:81). 
 மாமனழ இடியூஉத் தளிதசாரிந்த தன்பை 
 வாள்நுதல் ேசப்ேச் தசலவயர்ந் தனைபய 
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 யாபய நின்துைந்து அனமயலம் 
 ஆய்மலர் உண்கணும் நீர்நினைந் தைபவ (ஐங்.423) 
என்ை ோைலில் தனலவனுனைய பிரினவ அழுங்கச் தசய்யும் பதாழியின் தசயல் தவளிப்ேடுகின்ைது. 
நீ இப்ேருவத்தில் பிரிந்தால் நாங்கள் உயிர் வாழமாட்பைாம். உன் பிரிவால் தனலவியின் ஒளிநுதல் 
ேசனல ோய, னமயுண்ை கண்கள் நீர் நினைந்தை. அதைால் நீ பிரிய பவண்ைாம் என்று பதாழி 
கூறுவதாக அனமந்துள்ளது இப்ோைல். 
 புைவணி நாைன் காதல் மைமகள் 
 ஒண்ணுதல் ேசப்ே நீதசலின் ததண்ணீர்ப் 
 போதவிழ் தாமனர அன்ைநின் 
 காதலன் புதல்வன் அழும்இனி முனலக்பக (ஐங்.424) 
என்னும் ோைலிலும் தனலவனுனைய பிரினவத் தவிர்க்கச் தசய்யும் பதாழியின் மைநினல 
கூைப்ேட்டுள்ளது. நீ பிரிந்து தசன்ைால் தனலவி இைந்து ேடுவாள். குழந்னத ோலுக்கு அழும். 
எைபவ பிரிந்து தசல்ல பவண்ைாம் என்று பதாழி தனலவனைச் தசலவழுங்குவிக்கின்ைாள்.  
ேருவம் கண்டு இரங்கல்  
 தன்னைப் பிரிந்து தசன்ை தனலவனை நினைத்துக் கார்ப்ேருவம் வந்துவிட்ைபத தனலவன் 
இன்னும் வரவில்னலபய என்று தனலவி இரங்குவாள். தனலவனும் தான் மீண்டு வருவதாகச் 
தசான்ை கார்ப்ேருவத்தினைக் கண்டு தனலவினய நினைத்து வருந்துவான். 
 ேரத்னதயிற் பிரிதல் ஓதற்குப் ேைர்தல் 
 அருள்தகு காவதலாடு தூதிற்கு அகைல் 
 உதவிக்கு ஏகல் நிதியிற்கு இகத்ததலன்று 
 உனரதேறு கற்பிற் பிரிவு அறுவனகத்பத  (நம்பி.62) 
என்ை நூற்ோவில் நம்பியகப்தோருள் ஆறு வனகயாை பிரிவு கற்பில் நிகழ்வதாகக் கூறுகின்ைது. 
ததால்காப்பியம் நான்கு வனககளாகக் கூறுகின்ைது. 
 தளவின் னேங்தகாடி தழீஇப் னேதயை 
 நிலவின் அன்ை பநரும்பு பேணிக் 
 கார்நயந்து எய்தும் முல்னல அவர் 
 பதர்நயந்து உனையும் என் மானமக் கவிபை (ஐங்.454) 
என்ை ோைல் முல்னலக் தகாடிகள் தசம்முல்னலக் தகாடிகனளப் ேற்றுக் பகாைாகத் தழுவிக் 
தகாண்ை நிலாப் போன்று அழகிய தவண்னமயாை தம் அரும்புகனளப் ோதுகாத்துக் 
கார்ப்ேருவத்னத விரும்பி நின்ைை. என்னுனைய அழகு தனலவனுனைய பதர் வருனகனய 
எதிர்ோர்த்துத் தயங்கி நிற்கின்ைது என்று தனலவி கூறுவதாக அனமந்துள்ளது. 
ஆற்றுவித்தல் 
 தனலவன், தனலவியின் காதல் வாழ்க்னகயில் தனலவன் போர்க்காகவும், தோருளுக்காகவும், 
கல்விக்காகவும் பிரிதல் உண்டு. இந்தப் பிரிவினைத் தனலவி தோறுக்க மாட்ைாள். அவளின் 
நிழலாகத் திரியும் பதாழி ஆறுதல் கூறுவாள். 
 நன்பை காதலர் தசன்ை ஆபை 
 நீர்ப்ேை எழிலி வீசும் 
 கார்ப்தேயற்கு எதிரிய காைமும் உனைத்பத (ஐங்.433) 
என்ை ோைலில் பிரிந்து தசன்ை நீ வருந்த பவண்ைாம் தனலவன் தசன்ை வழி நன்னமபய 
உனையது என்கிைாள் பதாழி. 
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முடிவுனர 
 ஐவனக நிலங்களில் முல்னல நிலமும் ஒன்ைாகும். இந்த நிலத்தில் வாழும் மக்கள் 
அவர்களுனைய காதல் வாழ்க்னக நினலயினை எவ்வாதைல்லாம் தவளிப்ேடுத்துகின்ைைர் 
என்ேதனையும், இம்மக்களுனைய அகவாழ்வு நினலகளில் அகமரபுகள் எவ்வாதைல்லாம் 
தவளிப்ேடுத்தப்ேடுகின்ைை என்ேதனையும் யார்யாதரல்லாம் சங்க அகமரனே 
தவளிப்ேடுத்துகின்ைார்கள் என்ேதனையும் இக்கட்டுனர தவளிப்ேடுத்தி நிற்கின்ைது. 
துனைநின்ைனவ 

 ோனலயன் அ.ே. (உனர.), 2009, நம்பியகப்தோருள், சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 புலியூர்க்பகசிகன் (உனர.), 2012, ததால்காப்பியம் எழுத்து - தசால் - தோருள், சாரதா 

ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 …………………, (உனர.), 2012, ஐங்குறுநூறு மூலமும் உனரயும், சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 மாணிக்கம் வ.சுே., 2002, தமிழ்க்காதல், தமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம், தசன்னை.  
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தபொருநரொற்றுப்படையில் கரிகொற்னைொழனின் சிைப்புகள் 

தர. அருைா பதவி 
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 

பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி 
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17. 

 ேத்துப்ோட்டில் இைம்தேறும் ஆற்றுப்ேனை நூல்களுள் ஒன்று  தோருநராற்றுப்ேனை. 
வள்ளலிைம் தோருள் தேற்றுத் திரும்பும் வறிய தோருநன் ஒருவன், வழியில் பவதைாரு 
தோருநனைக் கண்டு இளஞ்பசட் தசன்னியின் புதல்வைாை கரிகால் தேருவளத்தானைச் 
தசன்ைனைந்தால் தன்னைப் போல் அவனும் தோருள் தேற்று வரலாம் என்று ஆற்றுப்ேடுத்துவதாய் 
அனமந்தது தோருநராற்றுப்ேனை. 
தோருநராற்றுப்ேனை - உள்ளைக்கம் 
 தோருநராற்றுப்ேனையின் ஆசிரியர் முைத்தாமக் கண்ணியார். தோருநராற்றுப்ேனை 248 
அடிகனளக் தகாண்ைது. ஆசிரியப்ோவால் ஆைது. விைலியாற்றுப்ேனை எைவும் 
குறிப்பிைப்ேடுகிைது. தோருநராற்றுப்ேனை பிை ஆற்றுப்ேனை நூல்களுக்தகல்லாம் காலத்தால் 
முந்தியது.தோருநராற்றுப்ேனைனய நான்கு ேகுதியாகப் பிரிக்கலாம். 
 1.ேரிசு தேற்று வரும் தோருநன் இன்தைாரு தோருநனைக் காணுதல். 
 2.தான் ஒரு வள்ளலிைம் தசன்று தோருள் தேற்று வறுனம நீங்கி  வந்தனதக் கூறுதல். 
 3.தைக்குப் தோருள் தந்து வறுனம நீக்கிய வள்ளலின்  மாட்சினமகனளக் கூறுதல். 
 4.அவ்வள்ளலின் பசாழநாட்டு வளத்னத எடுத்துக் கூறுதல். 
வள்ளலின் விருந்பதாம்ேல் 
 தைக்குப் ேரிசில் தந்த வள்ளல் விரும்பதாம்பிய நினலயினையும் தைது வறுனமனய நீக்கி 
வழியனுப்பிய முனையினையும் எடுத்துக் கூறுகின்ைான் ஒரு தோருநன். கரிகால் 
தேருவளத்தானிைம் தசன்று அவன் புகழ் ோடிைால் உன் கந்தல் உனை நீக்கிப் புத்தானை 
தோலியத் தருவான். பதர், யானை, குதினர, ஊர், தோன், மணி போன்ைவற்னைப் போதும், 
போதும் என்று தசான்ைாலும் பகட்காமல் பமலும் பமலும் தந்து நம்னம மகிழ்விப்ோன். 
வள்ளலின் மாட்சினம 
 தைக்குப் தோருள் தந்த வள்ளலின் மாட்சினமகனளப் ேரிசு தேற்ை தோருநன் எடுத்துக் 
கூறுகின்ைான். ேைம்பூ மானல சூடிய பசரனையும், பவப்ேம்பூ மானல சூடிய ோண்டியனையும் 
ஒரு பசர தவண்ணிப் ேைந்தனல என்னும் ஊரிபல நைந்த போரில் தவற்றி தகாண்ைவன் ஆத்தி 
மானல சூடிய கரிகால் தேருவளத்தான். அருட்கைவுள் முருகப்தேருமானைப் போன்ை 
வலினமயும், வளமும் உனையவன் கரிகால் தேருவளத்தான் என்று திருமாவளவனின் 
மாட்சினமகனளக் கூறுகிைது இந்நூல். 
கரிகாற் பசாழனின் தகானைச்சிைப்பு 
 கரிகாலன் தமிழ்வாைனர வரபவற்ைல், உண்டியும் உனையும் வழங்கல், ேல நாள் தன் 
அரண்மனையில் அவர்கனள இருக்கச் தசய்தல், ேரிசில் நல்குதல், அவர்கள் வினைதேறும் 
தோழுது தானும் அவர்களுக்குப் பின் ஏழடி நைந்து வந்து வழிவிைல் முதலியைவற்னைப் 
தோருநராற்றுப்ேனையில் விருந்பதாம்ேல் நிகழ்வில் காைலாம். 
 கரிகால் வளவன் தன்மீது ேட்டிைப்ோனல ோடிய கடியலூர் உருத்திரங்கண்ைைார் என்ை 
புலவருக்குப் ேதிைாறு இலட்சம் தோன் ேரிசளித்துள்ளான் எைக் கலிங்கத்துப்ேரணி கூறுகிைது. 

தழுவு தசந்தமிழிப் ேரிசில்வாைர்தோன் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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ேத்ததாைாறு - நூைாயிரம் தேைப் 
ேண்டு ேட்டிைப் ோனல தகாண்ைது (கண்ணி.198) 

 கரிகாலன் தன் மீது ேட்டிைப்ோனல ோடிய புலவர்க்குப் ேதிைாறுகால் மண்ைேத்னதப் 
ேரிசிலாக அளித்தைன். அனதக் குறிக்க அம்மண்ைேத்தில் கல்தவட்டு இருந்ததாகவும், கி.பி. 
1219-ல் பசாைாட்னை தவன்று உனையூனர அழிக்கத் ததாைங்கிய முதல் மாைவர்மன் 
சுந்தரோண்டியன் பமபல கூைப்ேட்ை ேதிைாறுகால் மண்ைேத்னத மட்டும் இடிக்காமல் 
விட்ைைன் என்றும் அவைது திருதவள்ளனைக் கல்தவட்டுச் தசய்யுள் கூறுகிைது. 

தவறியார் தளவந் ததானைச்சய மாைன் 
தவகுண்ை ததான்றும் 
அறியாத தசம்பியன் காவிரி நாட்டில் 
அரமியத்துப் 
ேறியாத தூணில்னல கண்ைன் தசய்ேட்டிைப் 
ோனலக் கன்று 
தநறியால் விருந்துண் ேதிைாறு பமயங்கு 
நின்ைைபவ 

 கரிகால் பசாழனின் தகானைச் சிைப்புக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்ைாக வள்ளலிைம் தசன்று 
வறுனமனயக் கூறி அணுகிைால் அன்போடு ஆதரவுக்கரம் நீட்டுவான் என்னும் கருத்தினை 
முைத்தாமக் கண்ணியார் பின்வரும் ோைலடிகளில் விளக்குகிைார். 
 ஈற்றுஆ விரும்பின் போற்றுபு பநாக்கிநும் 
 னகயது பகளா அவனள ஒய்எை (151-52) 
 கரிகாலனின் திருவடிகனள அனைந்து உம்முனைய வறுனமனய அவன் காணுமாறு அவன் 
முன்பு நின்றீர் என்ைால் அதுவனர உங்கனளப் ேற்றியிருந்த வறுனமத் துன்ேம் இல்லாமல் 
போகும்ேடி, ேசு தன் கன்னை அன்புைன் ோர்ப்ேனதப் போன்று உங்கனள ஆர்வம் பதான்ைப் 
ோர்த்து, வினரந்து தசன்று, அழுக்கனைந்து ோசி ேடிந்த ஆனைகனள நீக்கிக் கனரயில் 
தகாட்னைகள் கட்ைப்ேட்டிருக்கும் தூய்னமயாை ேட்ைானைகனளக் தகாடுத்து உடுத்திக் 
தகாள்ளச் தசய்வான். 
 ததாழுதுமுன் னிற்குவி ராயிற் ேழுதின் 
 றீற்ைா விரும்பிற் போற்றுபு பநாக்கினும் (150-51) 
 பமலும், தேறுவதற்கு அரிதாக உள்ள தோன்ைாலாகிய வட்டியில் நீங்கள் விரும்பிய 
உைவுகனள எல்லாம் உண்டீர்கள் எை உங்கனள பவண்டிக் பகட்டுக் தகாண்டு மலர் மைம் 
வீசுகின்ை ததளிவாை கள்ளினை மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் உண்ணுமாறு தகாடுப்ேதைால் 
போதும் போதும் எை மறுத்து அதனைப் ேருக னவப்ேர். 
 தேைலருங் கலத்திற் தேட்ைாங் குண்தகைப் 
 பூக்கமழ் பதைல் வாக்குடி தரத்தர 
 னவகல் னவகல் னககவி ேருகி (156-58) 
வழியனுப்பும் ேண்பு 
 கரிகால் பசாழன் தந்த தோருனளப் தேற்று, நீங்களும் வினைதேற்றுப் புைப்ேடும் போது, 
பதனரயும் குதினரகனளயும் ேரிசாகத் தருவான். நீர்வளம் மிக்க ஊர்கனளயும் யானைகனளயும் 
தருவான். பமலும், தகாடுஞ்சி னவத்த குதினரகள் பூட்டிய பதனரத் தருவான் என்னும் கருத்தினை 
முைத்தாமக் கண்ணியார், 

பகாட்டின் தசய்த தகாடுஞ்சி தநடுந்பதர் 
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ஊட்டு உனளதுயல் ஓரி நுைங்கப் 
ோல்புனர புரவி நால்குஉைன் பூட்டி (163-65) 

என்று ோடியுள்ளார். 
கரிகாலன் ேரிசில் நல்கும் சிைப்பு 

… ஒருநாள் 
தசயிர்த்ததழு ததவ்வர் தினைதுனை போகிய 
தசல்வ பசறுதமந் ததால்ேதிப் தேயர்ந்ததை 
தமல்தலைக் கிளந்தை மாக வல்பல 
அகறி பராதவம் ஆயம் விட்தைை 
சிரறிய வன்போற் தசயிர்த்த பநாக்கதமாடு 
துடியடி யன்ை தூங்குநனைக் குழவிபயாடு 
பிடிபுைர் பவழம் தேட்ைனவ தகாள்தகை (119-26) 

 கரிகால் பசாழன் தந்த தோருனள நீங்களும் வறுனமயில் வாடுேவர்களுக்குக் தகாடுத்து 
அவனிைம் இருந்து பிரிந்து தசல்வனத அவனிைம் கூறிைால் அவன் அதற்காக வருத்தம் 
தகாண்டு பசர்ந்தவர்கள் பிரிவார்கள் பசர்ந்த எதுவும் நினலத்து இருப்ேது கினையாது என்ேனத 
மைத்தால் ஆராய்ந்து ோர்த்து நீங்கள் தசல்லுங்கள் என்று கூறி அனுப்புவான் என்கிைார் 
முைத்தாமக் கண்ணியார். 

… வரவினைப் 
 தேற்ைனவ பிைர்பிைர்க் கார்த்திதீ ததற்தைைச் 
 தசலவுகனளக் கூட்டு தி ராயிற் ேல புலந்து 
 நில்லா வுலகத்து நினலனம தூக்கிச் 
 தசல்தகை விடுக்குவ ைல்லன் (173-77) 

கரிகாற்பசாழனின் வீரம் 
 கரிகாலன் தந்னத உருவப் ேஃபைர் இனளபயான் என்று தோருநர் ஆற்றுப்ேனை கூறுகிைது. 

… தவன்பவல் 
 உருவப் ேஃபைர் இனளபயான் சிறுவன் (129-130) 

 நாைாண்ை பசாழனுக்குப் ேட்ைத்திற்குரிய பிள்னள இன்னமயால் அவன் தம்பி மகைாை 
கரிகாலன் தாய் வயிற்றில் இருந்தபோபத அரசுரினமக்கு உரியவன். இனத, கரிகாலன் தாய் 
வயிற்றிலிருந்து தாயம் எய்தியவன் என்கிைார் முைத்தாமக் கண்ணியார். 
 தாய்வயிற் றிலிருந்து தாய தமய்தி  (132) 
 தேருவீரைாை தந்னதயும் பசாழ மன்ைனும் இைந்துவிட்ைனமயால், இனளஞைாை 
கரிகாலனுக்குப் ேட்ைம் சூட்ைப்ேட்ைது. இந்நினலயில் அவைது அனவயத்தார்கள் கரிகாலனைச் 
சினையில் அனைத்துவிட்ைைர். ஒரு வீரமிக்க புலிக்குட்டி கூண்டுக்குள் அனைேட்டு வாழ்ந்தது 
போல் கரிகாலன் ேனகவர் காவலில் இருந்து வளர்ந்தான். 
 கரிகாலன் தன் வலினமயுனைய காவலாகிய வாட்ேனைனய தவன்று சினையில் இருந்து 
தவளிவந்தான். பிைகு தன் அரசுரினமனய ஏற்று அரசாண்ைான் என்று ேட்டிைப்ோனல கூறுகிைது. 
தகாடுவரிக் குருனள கூட்டுள் வளர்ந்தாங்குப் 
பிைர்பிணியகத் திருந்து பீடுகாழ் முற்றி 
யடுங்கனர கவியக் குத்திக் குழிதகான்று 
தேருங்னக யானை பிடிபுக் காங்கு 
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நுண்ைதி னுனர நாடி நண்ைார் 
தசறிவுனரத் திண்காப் பேறி வாள்கழித் 
துருதகழு தாயம் ஊழின் எய்தி (ேட்டிைப்.221-222) 
 பமலும் கரிகாலன் ‘தவண்ணி’ என்னும் இைத்தில் நனைதேற்ை போரில் பசரனையும் 
ோண்டியனையும் இைக்கச் தசய்தான். இதனை, 
 இருதேரு பவந்தரும் தோருகளத் தவிய 
 தவண்ணித் தாக்கிய தவருவரு பநான்தாள் (146-47) 
என்று குறிப்பிடுகின்ைது தோருநராற்றுப்ேனை. 
காவிரிக்குக் கனர 
 கரிகாலன் காவிரிக்குக் கனர இடுவித்தனமயால் பசாழ நாடு தவள்ள அழிவிலிருந்து 
காக்கப்ேட்ைதுைன், பவண்டும்போது ஆற்றிலிருந்து வாய்க்கால் வழிபய குளங்களுக்கும், 
ஏரிகளுக்கும் நீனரச் தசலுத்திக் தகாள்ளவும் வழி ஏற்ேட்ைது. இதைால் பசாழநாட்டு வளம் 
தேருகியது. இங்ஙைம் கரிகாலன் காவிரிக்குக் கனர இடுவித்து நலன் தசய்தனம 
தோருநராற்றுப்ேனையில், 
 நுனரத்தனலக் குனரப்புைல் வனரப்ேகம் புகுததாறும் 
 புைலாடு மகளிர் கதுதமைக் குனைய (240-41) 
எைக் குறிப்பிைப்ேட்டுள்ளது. 
அரசாட்சி 
 சங்ககாலத்தில் ஒவ்பவார் ஊரிலும் தோதுமக்களால் பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ை தேரிபயார் 
இருந்து ஊராட்சினயக் கவனித்து வந்தைர். நாட்டின் தனலநகரில் தேரிய நீதி மன்ைம் இருந்தது. 
‘அைக்களம்’ என்றும் ‘அைங்கூறு அனவயம்’ என்றும் தேயர் தேற்ைது. 
 இனளஞைாை கரிகாலன் முதியவனைப் போல பவைம் பூண்டு நீதி வழங்கிைான் என்று 
தோருநராற்றுப்ேனை கூறுகிைது. 
 இனளபயார் வண்ை லயரவு முதிபயார் 
 அனவபுகு தோழுதிற்ைம் ேனகமுரண் தசாலவும்  (187-188) 
இங்ஙைம் நீதி வழங்கிய சிைப்னே பிற்காலத்தில் பதான்றிய ேழதமாழி நானூற்றுப் ோைல், 

உனரமுடிவு காைான் இளனமபயான் என்ை 
நனரமுது மக்கள் உவப்ே - நனரமுடித்துச் 
தசால்லால் முனைதசய்தான் பசாழன் குலவிச்னச 
கல்லாமல் ோகம் ேடும் (ேழதமாழி.6) 

எைக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 
கரிகாலச் பசாழனின் விருந்பதாம்ேல் 
 கரிகால் பசாழனை நாடி தசன்ைால் அங்பக உள்பள நுனழய எந்தவித மறுப்பும் இல்னல. 
விரும்பி வந்தவர்கனள வரபவற்க வாயில் கதவு எப்போதும் திைந்பத இருக்கும். இதனை 
உைர்த்தும் ோைலடி பின்வருமாறு: 
 நனசயுநர்த் தனையா நன்தேரு வாயில் (66) 
முடிவுனர 
 கரிகாற்பசாழனின் தேருனமகனளயும், சிைப்புகனளயும் ேத்துப்ோட்டுள் ஒன்ைாை 
தோருநராற்றுப்ேனை கூறுகிைது. சங்க காலத்தில் வறுனமயில் வாடும் புலனமபயார் கூட்ைம் 
இருந்தனம போன்று, அவ்வறுனமனயப் போக்கும் புரவலர்களும் இருந்துள்ளைர் என்ேதனைபய 
ஆற்றுப்ேனை நூல்கள் தவளிப்ேடுத்தி நிற்கின்ைை. 
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துனைநின்ைனவ 
 பசாமசுந்தரைார் தோ.பவ.(உனர.), 1972(ம.ே.), ேத்துப்ோட்டு மூலமும் உனரயும், 

னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், தசன்னை. 
 இராசமாணிக்கைார் மா., 1970, ேத்துப்ோட்டு ஆராய்ச்சி, தசன்னைப் ேல்கனலக்கழகம், 

தசன்னை. 
 கதிர்முருகு (உனர.), 2009, தோருநராற்றுப்ேனை மூலமும் உனரயும், சாரதா ேதிப்ேகம், 

தசன்னை. 
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 ைங்க இலக்கியம் சுட்டும் பழந் மிழர் த ொழில்வளம் 

 முனைவர் கு.சரஸ்வதி 
தமிழ் - உதவிப் பேராசிரியர் 

சிதம்ேரம் பிள்னள மகளிர் கல்லூரி 
மண்ைச்சநல்லூர், திருச்சிராப்ேள்ளி. 

ksaraswathibala@gmail.com 

 சங்கத்தமிழ்ச் சமூக அனமப்பினைச் சங்க இலக்கியம்வழி உய்த்துைர முடிகின்ைது. 
ததாழில்நிமித்தமாகப் ேல்பவறு நாட்டிைர் தமிழகத்து நிலப்ேரப்புகளில் தற்காலிகமாய்க் 
குடிபயறியுள்ளைர். புகார், மதுனர, கருவூர், வஞ்சி உள்ளிட்ை நகரங்கள் ததாழில்நகரங்களாகத் 
திகழ்ந்துள்ளை. தேரும்ோன்னமயாை மக்கள் சிற்றூர்களில் அவரவர்க்குரிய ததாழில்கனளச் தசய்து 
வாழ்ந்துள்ளைர். ஒவ்தவாரு மக்களின் அடிப்ேனைத் பதனவயாகிய உைவு, உனை, இருப்பிைம் 
ஆகிய இனவ மூன்றும் அவரவர்க்காை ததாழில்கனள பமற்தகாள்வதன் மூலம் கினைக்கின்ைை. 
அவ்வனகயில், ேழந்தமிழர் பமற்தகாண்ை முதன்னமயாை ததாழில்கனளச் சங்க இலக்கியம்வழி 
அனையாளப்ேடுத்துவதாக இக்கட்டுனர அனமகின்ைது. 
ததாழிற்பிரிவிைர் 
 அந்தைர், அரசர், வணிகர், பவளாளர் எனும் நால்வனகப் பிரிவிைர் சமூகத்தின் முதன்னம 
அங்கமாய்த் திகழ்ந்துள்ளைர். இவர்கனளத் தவிர, சமூகத்தின் பதனவகளுக்கு உதவும் ேல்பவறு 
ததாழிற்பிரிவிைர் இருந்துள்ளைர். நிலவியல் அடிப்ேனையில் குறிஞ்சி நிலத்தவர் குைவர் குைத்தியர் 
என்றும், முல்னல நிலத்தவர் ஆயர், ஆய்ச்சியர் என்றும், மருத நிலத்தவர் ஊரன், உழத்தியர் என்றும் 
தநய்தல் நிலத்தவர் ேரதவர் என்றும் அனழக்கப் தேற்றுள்ளைர். ததாழில்நினலயில் தச்சர், தகால்லர், 
குயவர், உமைர், ஆனை தவளுப்போர், ேனையர், கைம்ேர், துடியர், ோைர், பவட்டுவர், கணியர் 
முதலிய ேல வகுப்பிைர் தமிழகத்தில் வாழ்ந்துள்ளனமனயச் சங்க இலக்கியங்கள்வழி அறிய 
முடிகின்ைது. தசல்வர் மனைகளில் குற்பைவல் புரியும் மக்களும் இருந்துள்ளைர். வினைவல 
ோங்கிைர் என்று இவர்கள் வழங்கப்தேற்றுள்ளைர். 
உழவுத்ததாழில் 
 மனித வாழ்வில் உைவு குறிப்பிைத்தகுந்த இைத்னதப் தேறுகின்ைது. உைவு இல்னலபயல் 
உயிர் இல்னல. விஞ்ஞாைம் விண்தவளினயக் னகயகப்ேடுத்திய போதும் மனிதன் உண்ேதற்காை 
உைனவ மண்ணில் ேயிரிட்டுத் தான் தேை முடியும். மனிதரின் உைனவ எந்திரங்களால் உற்ேத்தி 
தசய்ய இயலாது. அபதபவனள ஆயிரம் ததாழில்கள் இருந்தாலும் உழுதுண்டு வாழும் 
பவளாண்னமபய முன்னினலயாைது. இதனை, 
 உழுதுண்டு வாழ்வ்வாபர வாழ்வார் மற்தைல்லாம்  
 ததாழுதுண்டு பின்தசல் ேவர் (1033) 
என்று வள்ளுவர் சுட்டுவார். 
 சங்கத் தமிழர் சுற்றுப்புைச் சூழல் தகைாமல் இயற்னக முனையில் பவளாண்னம 
தசய்துள்ளைர். பவளாண்னமக்குத் துனையாக ஆடு, மாடு, பகாழிகனள வளர்த்துள்ளைர். சிறிதளவு 
நிலத்தில் அதிகளவு வினளச்சனல உற்ேத்தி தசய்துள்ளைர். இதனைப் புைநானூறு பின்வருமாறு ேதிவு 
தசய்கின்ைது. 
 … ஒருபிடி ேடியும் சீறிைம் 
 எழுகளிறு புரக்கும் நாடுகிழ பவாபய (புைம்.40) 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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 “ஒரு தேண்யானை ேடுத்துைங்கும் சிறிய இைத்தில் ஏழு ஆண்யானை உண்ைத்தக்க 
வினளதோருள் வினளயும் வளம்மிக்க நாட்டுத் தனலவபை!” என்று புலவர் ோடியுள்ளார். 
இக்குறிப்பின்வழி, சிறிய நிலப்ேகுதியில் அதிக வினளச்சல் காணுகின்ை உனழப்பு, ஆற்ைல் 
ேழந்தமிழர்களுக்கு இருந்திருக்கின்ைது எனும் தசய்தி தேைப்ேடுகின்ைது.  
 நீர்த்ததவ்வு நினரத்ததாழுவர் 
 ோடுசிலம்பு மினசபயற்ைத் 
 பதாடுவழங்கும் அகலாம்பியிற் 
 கயைனகய வயல்நினைக் குைம் (மதுனரக்.89-92) 
ததாழுவர் ஆற்றுநீனர பமட்டு நிலங்களுக்கு ஏற்ைத்தால் இனைத்துப் ோய்ச்சியுள்ளைர். 
நீரினைக்கும்போது அவர்கள் ோடிய ோட்டினச எங்கும் முழங்கியது என்ேனத பமற்காண் 
மதுனரக்காஞ்சிப் ோைலடிகள் சுட்டியுள்ளை. 
தநசவுத்ததாழில் 
 தநசவுத்ததாழிலில் ேண்ேட்ை பேரிைங்களுள் தமிழிைமும் ஒன்று. தமிழகத்து ஆனைகளுக்கு 
அயல்நாடுகளில் நல்ல வரபவற்பு இருந்துள்ளது. ேருத்தி, ேட்டு, உபராமம் முதலியவற்ைால் 
ஆனைகள் தநய்யப்ேட்டுள்ளை. ஆனைகள் ோலாவி, மூங்கில் பதால், ோம்புரி, எண்தைய், நுனர 
ஆகியனவ போல் இருந்துள்ளை. கண்ணுக்குப் புலப்ேைாத நுண்ணிய இனழகளால் தநய்யப்ேட்ை 
ஆனைகளுக்கு வண்ைமூட்ைப் தேற்றுள்ளது.  
 வில்தலறி ேஞ்சியின் தவண்மனழ தவழும் 
 தகால்னல னதஇய குறும்தோனை மருங்கில் (அகம்.133) 
எனும் அகநானூற்றுப் ோைலில் வில் அடித்து ேஞ்சிலிருந்து வினத நீக்கப்ேட்ைதாகவும் வினத 
நீக்கப்ேட்ை ேஞ்சு தவண்பமகம் ோலக் காைப்ேட்ைதாகவும் குறிப்பிைப் தேற்றுள்ளது. 
 ோம்பு உரித்தன்ை வான்பூங் கலிங்கதமாடு 
 மாரி யன்ை வண்னமயின் தசாரிந்து (புைம்.397) 
எனும் புைநானூற்றுப் ோைல்வழி, ோம்பு உரித்த சட்னை போன்ை பூபவனலப்ோடுகள் தசய்த 
உயர்ந்த ஆனைகனள உருவாக்கியுள்ளனமனய அறிய முடிகின்ைது. 
 கண்ைால் காை முடியாத தமல்லிய நூலால் தநய்யப்ேட்டு அழகாை 
பூபவனலப்ோடுகளால் தசய்யப்ேட்ைது, ோம்பின் பதானலப் போல் தமன்னமயும் வழவழப்பும் 
ேளேளப்பும் அனமந்த தமல்லிய துணி என்று தோருநராற்றுப்ேனை அக்காலத்தில் தநய்யப்ேட்ை 
ஆனைனயப் ேற்றி 
 பநாக்கு நுனழகல்லா நுண்னமய பூக்கனிந்து 
 அரவுரி யன்ை அறுனவ  (தோருநர்.83-84) 
எனும் அடிகளில் குறிப்பிடுகின்ைது. ஆனைக்கு அறுனவ என்றும் தேயர். அறுனவ - 
அறுக்கப்ேடுவது, நீளமாக தநய்து துண்ைாக்கப்ேடுவது என்று தோருள். 
 அக்காலத்துத் தமிழர் அழகிய ேட்ைானைகள் தநய்தைர். ேைம் ேனைத்தவர்கள் 
ேட்ைானைகள் அணிந்தைர். கனரயிட்ை ஆனை தநய்வதில் தமிழர்கள் னகபதர்ந்துள்ளைர்.  
 தகாட்னைக் கனரய ேட்டுனை நல்கிப் 
 தேைலருங் கலத்தில் தேட்ைாங் குண்தகை (தோருநர்.155-56) 
எனும் அடிகளால் இதனை அறியலாம். 
தச்சுத்ததாழில் 
 தமிழ்நாட்டுத் தச்சர்கள் மன்ைர்க்கும் மக்களுக்கும் பவண்டிய வாகைங்கனள உருவாக்கிக் 
தகாடுத்துள்ளைர்.  நால்வனகப் ேனைகளுள் பதர்ப்ேனையும் ஒன்ைாக இருந்ததால் பதர் தசய்வது 
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அன்னைய தச்சர்களின் தனலயாய கைனமயாக இருந்துள்ளது. அதியமானின் ேனைவலினமனயக் 
கூைவந்த ஔனவயார், 
 னவகல் எண்பதர் தசய்யும் தச்சன் 
 திங்கள் வலித்த கால்அன் பைாபை (புைம்.87) 

 “நாதளான்றுக்கு எட்டுத் பதர் தசய்யும் தச்சன், ஒரு மாதம் முயன்று ோடுேட்டுச் தசய்த 
ஒரு பதர்க்கானலப் போன்ை வலினமயுனையவன் அதியமான்” என்கிைார்.    
 சிறுவர் நனைேயிலும், ஓட்டி வினளயாடும் நனைவண்டிகளும் சிறுபதர்களும் அக்காலத்தில் 
தசய்யப்ேட்டுள்ள குறிப்பினைச் சங்க இலக்கியங்களில் காை முடிகின்ைது. தச்சன் தசய்த சிறுமா 
னவயம், முக்காற் சிறுபதர் எை அனவ வழங்கப்தேற்றுள்ளை. தச்சனின் புதல்வர்களும் 
இவ்வண்டினயச் தசய்யும் திைன் தேற்றிருந்தைர் என்ேனத, 
 தச்சர் சிைாஅர் நச்சப் புனைந்த 
 ஊரா நற்பைர் உருட்டிய புதல்வர் (தேரும்ோண்.248-49) 
எனும் ோைலடிகளின்வழி அறிய முடிகின்ைது. 
தகால்லுத் ததாழில் 
 தமிழர் உபலாகத் ததாழிலிலும் பமம்ேட்டிருந்துள்ளைர். இரும்புதசய் தகால்லரும் 
தோன்தசய் தகால்லரும் தனித்தனிபய பேசப்தேறுகின்ைைர். போர் நினைந்த அக்காலத்தில் வாளும் 
பவலும் பிை போர்க்கருவிகளும் தசய்ய எண்ைற்ை தகால்லர்கள் பதனவப்ேட்டிருப்ேர். 
 கருங்னகக் தகால்லன் இருப்புவினசத்து எறிந்த 
 கூைத் திண்ணினச தவரீஇ மாைத்து (தேரும்ோண்.437-38) 
எனும் ோைலடிகளில் அரண்மனைக்கு முன்ைால் தகால்லர் போர்யானைகளின் தந்தங்களுக்குக் 
காப்பு வனளயல்கள் போடுவதற்காக உனலக்கூைத்தில் தட்டும் இரும்பின் ஓனசனயக் பகட்டு 
தவருவி அங்குள்ள மாைப்புைாக்கள் ேைக்கும்போது திருமகள் வாழும் திருக்பகாயில் போன்ை 
காட்சினய உனையதாகும் என்ை குறிப்னேக் காை முடிகின்ைது. 
 தமிழர் அணிந்த எண்ைற்ை அணிகனளப் ேற்றிய குறிப்புகள் ேழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் 
காைப்ேடுகின்ைை. கண்ைகியின் காற்சிலம்பு ஒன்பை அக்காலக் தகால்லரின் னகத்திைனுக்கு ஏற்ை 
சான்ைாய் அனமந்து விடுகின்ைது. 
மண்ோண்ைத் ததாழில் 
 ேண்னைய நாளில் தேரும்ோன்னம மாந்தர் மண்ோண்ைங்கனளபய புழங்கியுள்ளைர். உைவு 
சனமப்ேதற்கு மட்டுமின்றி, இைந்த உைனலப் புனதப்ேதற்கும் மண்தாழிகள் ேயன்ேடுத்தப் 
தேற்றுள்ளை.  
 இருள்திணிந் தன்ை குரூஉத்திரள் ேரூஉப்புனக 
 அகலிரு விசும்பின் ஊன்றுஞ் சூனள  (புைம்.228) 

எனும் புைநானூற்றுப் ோைலடிகள் “இருதளல்லாம் ஒன்றுதிரண்டு ஓரிைத்தில் குவிந்தது போலக் 
கருனமநிைப் புனக ஆகாயத்தில் தசன்று தங்கும் சுடுகின்ை சூனளனய உனைய அகன்ை ஊரிபல 
மண்கலம் வனைகின்ைைர்” எனும் குறிப்பினைத் தருகின்ைது. 
 தமிழர்களின் மட்கல உருவாக்கத் ததாழில்திைனமனய தநடுநல்வானையின் பின்வரும் 
ோைலடிகள் உைர்த்தி நிற்கின்ைை. 
 கல்தலன் துவனல தூவலின் யாவரும் 
 ததாகுவாய்க் கன்ைல் தண்ணீர் உண்ைார் 
 ேகுவாய்த் தைவில் தசந்தநருப்பு ஆர  (தநடுநல்.64-66) 
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 குவிந்த வானயயுனைய நீருண்ணும் மண்ோண்ைம் ததாகுவாய்க் கன்ைல் எைப் தேயர் 
தேற்ைது. கூதிர்காலத்தில் குளினரப் போக்க விரிந்த வானயயுனைய தேருத்த தாழிகளில் தநருப்னே 
வளர்த்து அதன் வன்னமனய நுகர்வர். ேல்பவறு நினலகளிலும் பதனவக்பகற்ை வனகயில் 
மண்ோண்ைங்கள் புழக்கத்திலிருந்தனத அறியும்தோழுது ேண்னைத் தமிழர் மட்கலத் ததாழிலில் 
தேற்றிருந்த பமன்னமனய அறிய முடிகின்ைது. 
ஆனை தவளுக்கும் ததாழில் 
 ஆனைகனள தவளுத்துத் தூய்னமயாக்குபவார் ேற்றிய குறிப்புகள் சங்க இலக்கியங்களில் 
காைப்ேடுகின்ைை. ஆனை தவளுப்போனர இழிநினலயில் னவத்பத சங்க இலக்கியங்கள் 
குறிப்பிடுகின்ைை. புனலயர் - சண்ைாளர், இழிந்பதார். ஆனை தவளுப்போனரப் புனலயர், புனலத்தி 
என்பை சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்புக் காைப்தேறுகின்ைது.  
 வைன்இல் புனலத்தி தநடிது பினசந்தூட்டிய 
 பூந்துகில் இனமக்கும் தோலன்காழ் அல்குல் (அகம்.387) 
என்னும் குறிப்ோல் ஆனைனய ஒருவனகப் ேனசயிட்டுக் காயனவத்தனம புலைாகின்ைது. ஆனை 
தவளுப்போரின் வறுனமநினலனய அகநானூறு பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்ைது. 
 வைனில் புனலத்தி எல்லித் பதாய்த்த 
 புகாப்புகர் தகாண்ை புன்பூங் கலிங்கதமாடு (நற்.90) 
 உவர்நிலத்தில் ஊற்றுக் கிைறுகனளத் பதாண்டி அவர்கள் ஆனைகனள தவளுத்தைர் 
என்ேனத, 
 களர்ப்ேடு கூவல் பதாண்டி நாளும் 
 புனலத்தி கழீஇய தூதவள் ளருவி   (புைம்.311) 
எனும் ோைலடிகள் உைர்த்தி நிற்கின்ைை.  
ததாகுப்புனர 
 ேழந்தமிழர்கள் நிலவியல் அடிப்ேனையில் ேல்பவறு இைங்களாகப் பிரிந்து வாழ்ந்துள்ளைர். 
அவ்வச்சமூகத்தின் வளத்தினை அவர்தம் உனை, உைவு, உனைவிைம் ஆகியவற்றின் ஆக்க 
முனைனமகளால் அறிய முடிகின்ைது. உழவு, தநசவு, தச்சு உள்ளிட்ை அடிப்ேனைத் ததாழில்களில் 
தமிழர்கள் பதர்ந்த நினலயில் இருந்துள்ளதனைச் சங்க இலக்கியங்கள்வழி அறிய முடிகின்ைது. 
துனைநின்ைனவ 

 கதிர்முருகு (உனர.), 2002, ேத்துப்ோட்டு மூலமும் உனரயும், சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 சண்முகம் பிள்னள மு., 2005, சங்கத் தமிழர் வாழ்வியல், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 

தசன்னை. 
 சிதம்ேரைார் சாமி., 2003, ேத்துப்ோட்டும் ேண்னைத் தமிழரும், அறிவுப் ேதிப்ேகம், 

தசன்னை. 
 மாணிக்கவாசகன் ஞா. (உனர.), 2010, புைநானூறு மூலமும் உனரயும், உமா ேதிப்ேகம், 

தசன்னை. 
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 எட்டுத்த ொடகயில் குளவி (கொட்டு ைல்லிடக) 

இரா. னவபதகி 
முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 
ோரதிதாசன் உயராய்வு னமயம் 

ோரதிதாசன் ேல்கனலக்கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி - 24 

ேண்னைய தமிழ் நாகரிகம், தமாழிச்சிைப்பு முதலாைவற்னை அறிய விரும்புபவார்க்குச் 
சான்ைாதாரமாக, தசய்தி ஊற்ைாக அனமவது சங்க இலக்கியம். சங்க இலக்கியத்துள் சிைந்த 
சிந்தனைகள் மிளிர்வனதயும் ஓங்கி வளர்ந்த நாகரிகம் தவளிப்ேடுவனதயும் காைலாம். சங்க 
இலக்கியக் காலக்கட்ைம் இயற்னகபயாடு இனயந்த வாழ்வினைக் தகாண்ை காலக்கட்ைமாகும். 
தவறும் வருைனைக்காக மட்டுமின்றி, அகமரனே தவளிப்ேடுத்துவதற்பக சங்கத்தமிழ்ப் புலவர்கள் 
தாவரப்தேயர்கனளத் தம் ோைல்களுள் னகயாண்டுள்ளைர். அவ்வனகயில், சங்க இலக்கியத்தில் 
எட்டுத்ததானகயில் குளவி (காட்டுமல்லினக) ேற்றிய தசய்திகனள எடுத்துனரப்ேதாக இக்கட்டுனர 
அனமகிைது. 
குளவி 
 குறிஞ்சிப்ோட்டில் கபிலர் குறிப்பிடும் 99 வனக மலர்களுள் ஒன்று ‘குளவி’ ஆகும். இது 
குறிஞ்சி நிலத்தில் பூக்கும் மலராகும். குளவி என்ேதற்குக் காட்டு மல்லினக என்ை தேயரும் உண்டு. 
இதன் பவறு தேயர்கள் ேன்னீர்ப் பூ, மரமல்லி.  
எட்டுத்ததானகயில் குளவி 
 பவட்ைச் தசந்நாய் கினளத்தூண் மிச்சில்  
 குளவி தமாய்த்த அழுகற் சின்னீர் (குறுந்.56) 
 பவட்னையாைச் தசல்லும் தசந்நாய் இனளத்து உண்டு மிச்சமிருந்த நீரின் பமல் காட்டு 
மல்லினக ேைர்ந்து மூடியிருந்தது. அந்நீர் அழுகல் நாற்ைம் வீசியது. அந்நீனர வனளயுனைக் 
னகனயயுனைய எம் தனலவி உண்ணும் நினலயில் எம்பமாடு காட்டுவழியில் வருவதாக இருத்தால் 
வரட்டும். அவ்வாைாயின் என் தநஞ்சில் அமர்ந்திருப்ேவள் மிகவும் இரங்கத்தக்கவள் என்கிைான் 
தனலவன். 
 குவனளதயாடு தோதிந்த குளவிநாறு நறுநுதல் (குறுந்.59:3) 
 தனலவனை விட்டுப் பிரிந்து வாடும் தனலவினயத் பதாழி ஆற்றுகிைாள். தனலவன் தசல்லும் 
ோனதனயத் தனலவியிைம் பதாழி கூறுகிைாள். அகன்ை வாயினையுனைய ஆழமாை சுனைகளில் 
பூத்த குவனள மலர்கபளாடு பசர்த்துக் கட்டிய  காட்டு மல்லினகயின் மைம் வீசுகின்ை நின்னுனைய 
நல்ல தநற்றினயத் தனலவர் மைப்ோபரா என்று தசால்லித் பதற்றுகிைாள் பதாழி. 
 ேருஇனலக் குளவிதயாடு ேசுமரல் கட்கும் (குறுந்.100:2) 
 சிற்றூரில் வாழும் மக்கள் காந்தனள இயற்னக பவலியாக உனைய இச்சிறுகுடியில் 
வாழ்ேவர். அருவினய உனைய ேரந்த நிலத்தில் மனலதநல்னல வினதப்ேர். அவற்றினினைபய 
கனளயாக வளர்ந்துள்ள ேருத்த இனலனயயுனைய காட்டு மல்லினகனயயும் ேறித்து எறிவர் 
என்கின்ைது பமற்குறித்த ோைலடி. 
 அனைமல்கு குளவிதயாடு கமழும் சாரல் (புைம்.90:2) 
 உனைந்த னகவனளயனலப் போன்று மலர்ந்த தவண்காந்தள் தனழ நினைந்த மனலமல்லினக 
மைக்கும் மனலச்சாரல் இருக்கும் இைத்தில் போர் புரியும் வீரமழவர் தேருமகனைப் புைநானூறு 
குறிப்பிடுகிைது.  
 கதளம் கவினிய குளவி முன்றில் (புைம் .168:12) 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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 மனலச்சாரலிைத்து அருவி ஒலித்து இழியும் மூங்கில் வளர்ந்த அகன்ை இைத்தில் 
மிளகுக்தகாடி வளரும் அழகு தேற்ை மனலமல்லினக நாறும் முற்ைத்திைத்து அரசனையும் அவைது 
நாட்டின் சிைப்னேயும் புலவர் ோடுவதாகப் பின்வரும் ோைலடி குறிப்பிடுகிைது. 
 நாறுஇதழ்க் குளவிதயாடு கூதளம் குனழய (புைம்.380-7) 
 ததன்கைலினின்றும் எடுத்த முத்துக்களால் ஆை மானல சூடி, வைகுன்ைமாை 
இமயமனலயில் தேற்ை சந்தைத்னத உைம்பில் தீற்றி, இனிய புகனழ உனைய போர்தவற்றினயயும் 
உனைய, ோண்டியருனைய வலினம மிக்க தானைத் தனலவன் விசும்பிலிருந்து தோழிந்த நீர் 
கைலுக்குள் தசன்று முத்தாகும் நறுமைம் கமழும் மனல மல்லினகபயாடு கூதாளி தனழத்து 
விளங்கும் என்ேர். 
 குளவி பமய்ந்த மந்தி துனைதயாடு  (ஐங்.279:2) 
 மனலயினைத் தன் பவரால் ேற்றிக்தகாண்டு வளரும் இற்றிமரத்தினைப் ேற்றி மந்தியும் 
கடுவனும் காட்டுமல்லினகயின் தளிர்கனள பமய்ந்து மனலமீது துள்ளிக் குதித்து 
வினளயாடுவதற்கிைமாை நாைபை! எங்கள் ஊர் மனலகளுக்கினைபய அனமந்துள்ளது. அங்கு 
உன்னையும், என்னையும் ேற்றிய அம்ேல் அலராக மிகுதியாகின்ைது. அதைால் நீ வருதல் கடிைம் 
என்று தனலவனிைம் பதாழி கூறுவதாக அனமகிைது பமற்குறித்த ோைலடி. 
 காண்ைல் விருப்தோடு கமழும் குளவி (ேதிற்.12:10) 
 ேனகவீரர் அழியுமாறு வாள்போர் புரிந்து அவர்களின் நாடுகனளக் தகாண்ை 
ேனைச்சுற்ைமுனைய அரசர்கள் நடுங்கும்ேடி அவர்களின் காவல் மரமாை கைம்ேமரத்தினை தவட்டி 
வீழ்த்திய பவந்தன், 
 தன் கன்றினைத் தழுவி நிற்கும் தேண் யானைனயச் சூழ்ந்து தமாய்க்கும் வண்டுகனளயுனைய 
காட்டு மல்லினககள் வளர்ந்த குன்றுகள் ேலவற்னைக் கைந்து உன்னிைம் வந்து தங்குவனத, 
 ஏைல் உழவர் வரகுமீது இட்ை 
 கான்மிகு குளவிய வன்புபசர் இருக்னக (ேதிற்.30:22-23) 
எனும் ோைலடிகள் குறிப்பிடுகின்ைை.  
 மருதமரத்தின் உச்சிவனர புதுதவள்ளம் வந்து தேருகி அங்குள்ள னவக்பகால் புரிகளால் 
சுற்ைப்தேற்ை மைல்பகாட்னைனயக் கனரந்து அழிக்கும். தவள்ளத்தினை அனைகட்டித் தடுத்து 
நிறுத்த விரும்பும் மக்கள் கூட்ைம் ேழனமயாை ஊரில் விழாவினைக் கண்டு திரும்பும். அத்தனகய 
தசழிப்புனைய மருத நிலமும் தினைப்புைத்னத உழுது ேண்ேடுத்தித் தினைப்ேயினர வினளவிக்கும் 
முல்னலநில மக்கள் மைமிக்க காட்டு மல்லினகக்தகாடி ேைர்ந்த வளமாை குடியிருப்புகளில் வந்த 
விருந்திைர்க்குத் தினைகனளப் ேகுத்துக் தகாடுக்கும் முல்னலநிலம். 
 தேருந்தண் குளவி குனழத்த ோவடி  (நற்.51:8) 
 தேருந்தண் தகால்லிச் சிறுேசுங் குளவி (நற்.346:9) 
 தனலவினய விட்டுப் பிரிந்து தசன்ை தனலவன் தன் தநஞ்சிற்குச் தசால்லியதாக 
இப்ோைலுக்கு(நற்.376) அனமந்த துனைக்குறிப்புக் குறிப்பிடுகின்ைது. தனலவியின் கூந்தல் காட்டு 
மல்லினக மைக்கும் கூந்தல் என்று தன்னுள்பள கூறுவதாக அனமகிைது . 
 குல்னல குளவி கூதளம் குவனள (நற்.376:5)  
 தனலவி இற்தசறிப்புற்ைாள், இனி தவறியாட்டு நிகழவும் கூடும். தாய் தவறியாட்டு 
நிகழ்த்துவாள் ஆதலின் முருகபவளும் எம்னமத் துன்புறுத்தும். ஆனகயால் முல்னல காட்டுமல்லினக 
கூதாளி குவனள பதற்ைா ஆகியவற்றின் மலர்களாற் புனைநத மிகக் குளிர்ந்த மானலனய உனையவன் 
தனலவன் என்று பதாழி கூறுவதாகப் ோைல் அனமகிைது. 
 உருதகழு நாற்ைம் குளவிதயாடு விளங்கும் (நற்.268:4)  
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 பதாழி தனலவியிைம், மனலநாட்னைச் சார்ந்த ஒருவன் என்னைச் சந்தித்தான். அவைது 
மனலச்சாரலில் முகத்தில் புள்ளிகனளயும் வரிகனளயும் உனைய யானைபயாடு புலி 
தோருதது. அதைால் அந்த இைதமங்கும் இரத்தத்தால் பசைாகிச் சிவந்து விட்ைது. அங்கு நிலவிய 
நாற்ைத்னத பவங்னக மலர்களும் காட்டு மல்லினகப் பூக்களும் மலர்ந்து மைத்தால் மாற்றிை என்று 
கூறுகிைாள். இதனை உைர்த்தும் ோைலடி வருமாறு: 
 குளவித் தண்புதல் குருதிதயாடு துயல்வர  (அகம்.182:7) 
 பவங்னக மலர்கனளச் சூடிக்தகாண்டு பதாளில் வில்னல மாட்டிப் ேலாப்ேழத்தில் வினளந்த 
பதனைப் ேருகி சீழ்க்னக ஒலிபயாடு தசல்லும் இனளஞன் ஒருவன் பவட்னைநாய்கள் பின்வரச் 
தசன்ைான். அப்போது முள்ளம்ேன்றி ஒன்று மல்லினகப் புதரின்கீபழ மனைந்து நின்ைது. 
அப்ேன்றினய அவன் தகான்ைான். அத்தனகய மனலநாட்னைச் பசர்ந்த வீரம் நினைந்தவன் தனலவன் 
என்கிைாள் தனலவி. 
முடிவுனர 
 இவ்வாைாக, சங்க இலக்கியம் - எட்டுத்ததானகயில் குளவி ேற்றியும் குளவியின் 
மறுதேயர்கள் ேற்றியும், குளவியின் சிைப்புப் ேற்றியும், ேண்னைத்தமிழ் நிலப்ேரப்பில் இத்தனகய 
மலர் தேற்றுள்ள வளத்தினையும்  இக்கட்டுனரவழி அறிய முடிகின்ைது.  
துனைநின்ைனவ 

 ோலசுப்பிரமணியம் கு.தவ.(உ.ஆ.), 2004, நற்றினை, நியூ தசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், தசன்னை.  
 பிபரமா இரா.(உ.ஆ.), குறுந்ததானக, 2004, நியூ தசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், தசன்னை.  
 சாமி பி.எல்., 1973, சங்க இலக்கியத்தில் தசடி தகாடி விளக்கம், னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் 

கழகம், தசன்னை. 
 சுப்பிரமணியன் ச.பவ.(உனர.), 2009, புைநானூறு, தமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
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 அகநொனூற்றுப் பொைல்கள் கொட்டும்  மிழரின்  
அகவொழ்க்டகச் சிைப்புகள் 

சி. யுவராஜ் 

முனைவர்ேட்ை ஆய்வாளர் 

ோரதிதாசன் உயராய்வு னமயம் 

ோரதிதாசன் ேல்கனலக்கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி -24. 
palaicyuvan@gmail.com  

 சங்க இலக்கிய நூல்களில் அகவாழ்க்னகனயப் ேற்றி தசய்திகள் ேரவலாகப் 
பேசப்ேடுகின்ைை. குறிப்ோக, ததானகநூல்களுள் ஐந்து நூல்கள் அகநூல்களாக அனமந்துள்ளை. 
தமிழர்களின் அகவாழ்வில் குடும்ேத்தில் உள்ள உைவுநினலகனளயும் அதைால் ஏற்ேடும் 
உைர்வுநினலனயயும் மகிழ்ச்சினயயும் காைமுடிகிைது. இந்நினலயில், அகநானூற்றுப் ோைல்கள் 
காட்டும் தமிழரின் அகவாழ்க்னகச் சிைப்புகனள விளக்கும் பநாக்கில் இக்கட்டுனர அனமகிைது. 
குடும்ேம் 

 ஒரு சமூக அனமப்பின் அடிப்ேனை குடும்ேம் ஆகும். “குடும்ேம் என்ேது உைவுநினல, 
திருமைம், சட்ைப்பினைப்பு இவற்றில் ததாைர்பு தகாள்ளும் குழுவிைனரக் தகாண்ை சமூக 
அங்கீகாரம் தேற்ை ஓர் அலகாகும்” என்று ஆண்ைர்சன் ோர்க்கர் குறிப்பிடுகிைார். 
 சங்ககாலச் சமூகத்தில் குடும்ேம் சீரும் சிைப்புற்றும் விளங்கியனத அகநானூறு 
இயம்புகின்ைது. தந்னத குடும்ேத்திற்குத் தனலனம தாங்கியவராகவும் இருந்தனதயும் தாய் 
வழிநைத்தியனதயும், குடும்ே அனமப்பில் தாய், தந்னதயர் குழந்னத வளர்ப்ேதில் தசலுத்தும் 
அக்கனைனயயும் 
  யாபய கண்ணினும் கடுங்காத பலாபள 
  எந்னதயும் நிலனுைப் தோைாஅன் சீைடிசிவப்ே 
  எவனில குறுமகள் இயங்குதி  (அகம்.12:1-3) 
எனும் கபிலரின் ோைலடிகள்  காட்டுகின்ைை. பமலும், 
  …யாய் 
  ஓம்பிைள் எடுத்த தைதமன் பதாபள (அகம்.18:17-18) 
என்ை அடி தாய் தன் குழந்னதனயப் பேணி வளர்த்தனமனயப் புலப்ேடுத்துகின்ைது. “குடும்ேம் 
என்ேது தேரும்ோலும் கைவன், மனைவி அவர்களுனைய குழந்னதகள் என்ை உைவில் தான் 
எண்ைப்ேடுகிைது. ஓர் ஆணும், ஒரு தேண்ணும் கைவன் மனைவியாக இனைகிைதோழுது 
பதான்றும் குடும்ேத்னத மைவாழ்க்னகக் குடும்ேம் எைலாம்” என்று வாழ்வியற்களஞ்சியம் 
குறிப்பிடுகின்ைது. 
 ததய்வக் கற்புைன் குடிக்கு விளக்கமாகிய மகனைப் தேற்றுப் புகழ்மிக்க சிைப்பும் நலமும் 
வாய்க்கப்தேற்று நன்கு குடும்ேம் நைத்தும் தனலவினய, 
  கைவுட் கற்தோடு குடிக்குவிளக் காகிய  
  புதல்வன் ேயந்த புகழ்மிகு சிைப்பின் 
  நன்னீ ராட்டி …   (அகம்.184:1.3) 
எனும் அடிகள்வழியாக மருதன் இளநாகைார் எடுத்துக்காட்டுகின்ைார்.  
  எண்ணுமுனை நிறுத்த ேண்ணி னுள்ளும் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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  புதுவது புனைந்த திைத்தினும்  
  வதுனவ நாளினும் இனியைால் எமக்பக  (அகம்.352:15-17) 
எனும் அடிகள் தனலவன் தனலவியர் அன்பு மிகுந்த மகிழ்வாக இல்லைம் வாழ்க்னக அனமயப் 
போவனத எண்ணி மகிழ்ந்தைர் என்ேனதக் காட்டுகின்ைை. 
திருமைம் 
 ஆண் தேண் இனைந்து வாழும் இயல்பினைக் தகாண்ை ஒரு குழுனவக் குடும்ேம் என்ேர். 
இக்குடும்ே அனமப்பிற்கு ஆண் தேண் இனைவாழ்க்னக அடிப்ேனையாக அனமகின்ைது. 
“திருமைம் என்ேது ோலிைத் திருப்திக்கு அப்ோற்ேட்ை ஒரு ஈடு இனையற்ை குடும்ே 
வாழ்க்னகனயக் குறிப்ேதாகும்” என்று இராேர்ட் தஹச்.லூயி குறிப்பிடுகிைார். “திருமைம் 
என்ேது ஏைக்குனைய ஒர் ஆண் ஒரு தேண் ேல ஆண்கள் அல்லது ேல தேண்களுக்கினைபய 
ஏற்ேடும் ஒரு நினலயாை அனமக்கப்ேடும் இது உயிர்ப்பிைப்புக் கைனம அல்லது இைப்தேருக்கம் 
மற்றும் சமூகத் பதனவகளின் நினைவுக்காக ஏற்ேட்ைதாகும்” என்று சர்மா குறிப்பிடுவதனை, 
பக.பி.அழகம்னம தமது ‘சமூக பநாக்கில் சங்க மகளிர்’ எனும் நூலில் எடுத்தாண்டுள்ளார். 
 சமூக ஊைாட்ைத்தில் மனிதர்களிைம் தோய் கூைலும், பினழேை நைத்தலும் பதான்றிய 
பின்ைர், சான்பைார்கள் கூடித் திருமைம் நைத்திைர் என்ேர். ததால்காப்பியர் இதனை, 
  தோய்யும் வழுவும் பதான்றிய பின்ைர் 
  ஐயர் யாத்தைர் கரைம் என்ே(ததால்.கற்பு.4) 
எை தவளிப்ேடுத்துகிைார். சங்க இலக்கியக் காலத் திருமைம் ேத்து வனககளாக நிகழ்ந்ததாகச் 
சசிவல்லி குறிப்பிடுகிைார். அனவ, 1. உைன்போக்கு மைம் 2. களவுமைம் 3. மைபலறுதல் 4. 
ததான்றியல் மரபின் மன்ைல் 5. ேரிசங்தகாடுத்து மைத்தல் 6. பசனவ மைம் 7. ஏறுதழுவி 
மைமுடித்தல் 8. பசனவ மைம் 9. துைங்னகயாடி மைத்தல் 10. ேலதார மைம் என்ேைவாகும். 
(சசிவல்லி, தமிழர் திருமைம், ே.54) 
  சுரம்ேல கைந்பதார்க் கிரங்குே என்ைார் 
  பகளனவ பமவல ராகி இவ்வூர்  
  நினரயப் தேண்டிர் இன்ைா கூறுே 
  புனரய அல்லஎன் மகட்தகைப் ேனரஇ 
  நம்முைர்ந் தாறிய தகாள்னக  
  அன்னை முன்ைர்யாம் எண்ணிதற் ேைபல  (அகம்.95:10-15) 
எனும் ோைலடிகள் இற்தசறிப்பு, உைல்மாற்ைம், தேண்களின் ேழிச்தசாற்கள், அன்னை ததய்வத்னத 
வழிேைல் போன்ை காரைங்களால் களவு மைத்னதத் ததாைர்ந்து ஒழுகல் இயலாது என்று கருதிய 
தனலவி உைன்போக்கிற்கு உைன்ேட்ைனதக் காட்டுகின்ைை. இதன்மூலம் பவறு ஓர் ஆண்மகனை 
மைம் முடித்து வாழ விரும்ோத தேண், தன்ைால் விரும்ேப்ேட்ை ஆபைாடு வாழ்வதற்குச் 
சுற்ைத்தார் அறியாமல் இல்லத்னத விட்டு நீங்குவர் எனும் சமூகச் சூழல் இருந்தனத ஒபராைகத்துக் 
கந்தரத்தைார் ோைலடிகளில் அறியமுடிகின்ைது. 
குழந்னதப்பேறு 

 “குடும்ேம் குழந்னதகனளச் சமூகப்ேடுத்துகிைது. தேற்பைார்கள் தம் நைத்னதக் 
பகாலங்கனளச் தசம்னமப்ேடுத்திக் தகாண்டு, அதன்மூலம் குழந்னதகளுக்குத் தம்னம முன் 
மாதிரியாக அனமத்துக் தகாள்ளுகின்ைைர். குழந்னதகள் அவர்கனளப் ோர்த்து அவர்கனளப் 
போலபவ தமது நைத்னதக் பகாலங்கனளயும் அனமத்துக்தகாள்ளுகின்ைைர். வயது வந்ததும் 
அவர்கள் கைவர் (அல்லது மனைவியாக), தந்னதயராகப் (அல்லது தாயர்களாக) ேங்காற்ை 
இப்ேயிற்சி னகதகாடுக்கிைது” (வாழ்வியற் களஞ்சியம். ததாகுதி -ஏழு, ே.595)  
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  நாயுனை முதுநீர்க் கலித்த தாமனரத் 
  தாதின் அல்லி அயலிதழ் புனரயும் 
  மாசில் அங்னக மணிமருள் அவ்வாய் 
  நாதவாடு நவிலா நனகேடு தீஞ்தசால்  
  யாவரும் வினழயும் தோலந்ததாடிப் புதல்வனை  (அகம்.16:1-5) 
எனும் ோைலடிகளில் சாகலாசைார் தாமனர மலரின் இதனழப் போன்ை உள்ளங்னகனயயும் ேவளச் 
தசவ்வானயயும் உனைய நாவால் ேயின்று பேசப்ேைாத பகட்ோர் விரும்பும் தோற்தைாடி அணிந்த 
புதல்வன் எைத் தனலவி கூறுமிைத்துக் குழந்னதயின் சிைப்பு தவளிப்ேடுகிைது. 
  ஆகத் ததாடுக்கிய புதல்வன் புன்ைனல  (அகம்.5:22) 
  புதல்வற் தோய்க்கும் பூங்தகாடி நினலபய  (அகம்.54:22) 
  உவருைப் ேனைந்த ஊன்ைனலச் சிைாஅதராடு (அகம்.387:4) 
எனும் அடிகள் குடும்ேத்தில் குழந்னத இருந்தனமனயயும், தாய் தன் குழந்னதனயப் ோதுகாத்து 
வளர்த்தனதயும் இயம்புகின்ைை.  
  இம்னம யுலகத் தினசதயாடும் விளங்கி 
  மறுனம யுலகமும் மறுவின் தைய்துே  
  தசறுநரும் வினழயுஞ் தசயிர்தீர் காட்சி 
  கிறுவர்ப் ேயந்த தசம்ம பலாதரைப் 
  ேல்பலார் கூறிய ேழதமாழி எல்லாம் 
  வாயா யாகுதல் வாய்த்தைர் (அகம்.66:1-6) 
எைத் தனலவி, ேனகவரும் விரும்பும் சிைந்த அழகுனைய பிள்னளகனளப் தேற்ை தனலனமப் 
ேண்புனைபயார், இவ்வுலகத்பத இம்னமயில் புகழுைன் விளங்கி, மறுனம உலகு வாழ்னவயும் 
குற்ைமின்றிப் தேறுவர் என்று ேலர் கூறிய ேனழய தமாழிகள் எல்லாம் உண்னமயாதனலக் 
கண்கூைாக அறிந்பதாம் என்று பதாழியிைம் கூறுகிைாள். இதன்மூலம் குழந்னதப்பேறு தேற்ைவர்கள் 
மறுனம வாழ்னவ அனைவர் எனும் கருத்துப் ேண்னைய காலத்தில் நிலவியனத அறிய முடிகிைது. 
ஈனக 
 சமூகத்தளத்தில் வறிபயாருக்குப் தோருள் தகாடுத்தல் சிைந்த அைச்தசயலாகக் 
கருதப்ேடுகிைது. ேண்னைய காலம் முதல் இன்று வனர வறிபயாருக்கு ஈதல் எனும் நற்தசயல் 
நனைமுனையில் உள்ளது. ஈதல் எனும் தனிமனிதனின் நைத்னத பிைரால் தூண்ைப்ேட்ைனத, 
  பநாற்பைார் மன்ை தாபம கூற்ைம்  
  பகாளுை விளியார்பிைர் தகாளஇளிந் பதாதரைத் 
  தாள்வலம் ேடுப்ேச் பசட்புலம் ேைர்ந்பதார்  (அகம்.61:1-3) 
எைத் தனலவன் தன் தநஞ்சிைம் தனலவியினும் நமக்கு ஈதபல சிைந்தது என்று கூறுமிைத்து ஈதலால் 
வரும் புகழ்ச்சிைப்பு தவளிப்ேடுகிைது. அைதநறி தவைாமல் இல்வாழ்க்னக நைத்துவதற்கும். 
சுற்ைத்தாரின் துன்ேம் நீங்கிக் காக்கவும், வறுனமயுற்பைாருக்குப் தோருள்கனள வழங்கி மகிழவும், 
நல்ல புகனழ நினலநாட்ைவும் தனலவன் தோருள்பதடிச் தசன்றுள்ளார். இரப்ேவர்களுக்குக் 
தகாடுக்காத தோருள் அழியும் என்ேனத, 
  …ஆர்வுற்று 
  இரந்பதார்க் கீயாது ஈட்டிபயான் தோருள்போல் 
  ேரந்து தவளிப்ேைா தாகி 
  வருந்துக தில்லயாய் ஓம்பிய நலபை (அகம்.276:12-15)  
எனும் ோனல ோடிய தேருங்கடுங்பகாவின் அடிகள் உைர்த்துகின்ைை. 
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நட்பு 
 தம்மிைம் நட்புனையவர் தசல்வம் சினதந்து வறுனமயுற்ை காலத்தும், அவ்வறுனம 
காரைமாக நல்பலார் நட்புத் தன்னமயினின்றும் பவறுேை மாட்ைார் என்ேனத, 
  நன்ைல் கானலயும் நட்பிற் பகைார் (அகம்.113:1) 
எனும் ோைலடி குறிப்பிடுகிைது. இப்ோைல் நட்பு எனும் குழுநைத்னதயில் புரிதல் எனும் 
ஒத்துைர்வு காைப்ேடுகிைது என்ேனதக் காட்டுவனத, 
  உயிர்கலந்து ஒன்றிய ததான்றுேடு நட்பில் 
  தசயிர்தீர் தநஞ்சதமாடு தசறிந்பதார் போலத் 
  னதயல் நின்வயின் பிரியலம் யாதமை (அகம்.205:1-3) 
எனும் அடிகள் தனலவன் தனலவியிைம், ‘உயிருைன் கலந்து தோருந்திய ேல பிைவிகளிலும் 
ததாைர்ந்து வரும் நட்பிைால், குற்ைமற்ை தநஞ்சத்தால் கலந்தவர் போல உன்னைவிட்டுப் 
பிரிபயாம்’ எைக் கூறியனதக் காட்டுகின்ைை. இதன்மூலம் தனலவன் தனலவியரின் அன்புகலந்த 
நைத்னதனய நக்கீரர் தம் ோைலில் தவளிப்ேடுத்துவனத அறியமுடிகிைது. 
விழா 
 விழா என்ேது சமூகத்தளத்தில் மக்கள் தோதுவாைக் குறிக்பகானளக்தகாண்டு நைத்தும் 
நிகழ்வாகும். விழாவில் குழு நைத்னதகள் தவளிப்ேடுகின்ைை. 
  வார்கழல் தோலிந்த வன்கண் மழவர் 
  பூந்ததானை விழவின் தனலநாள் அன்ை (அகம்.187:7-8) 
எனும் அடிகள் மழவர் பூந்ததானை விழாவினைப் தோலிவுைன் தகாண்ைாடியனதப் ேகர்கின்ைை. 
உனையூரில் ேங்குனி உத்தரவிழா சிைந்து நனைதேற்ைனத, 
  ேங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழிநாள் 
  வீஇனல அமன்ை மரப்பியல் இலும்பில் 
  தீயில் அடுப்பின் அரங்கம் (அகம்.137:9-11) 
என்ை அடிகள் உனரக்கின்ைை. 
     … தகாங்கர் 
  மணியனர யாத்து மறுகின் ஆடும் 
  உள்ளி விழவின் அன்ை 
  அலரா கின்ைது ேலர்வாய்ப் ேட்பை (அகம்.368:15-18) 
எனும் அடிகள்வழி, தகாங்கர் மணியினை இனையில் கட்டிக்தகாண்டு ஆடும் உள்ளி விழாவினை 
அறியமுடிகிைது. விழாக்களில் குழுவில் உள்ள உறுப்பிைர்களினைபய ஒற்றுனமத் தன்னமகள் 
இைம்தேறுகின்ைை. 
முடிவுனர 
 ேழங்காலத் தமிழர்களின் சிைப்புகனளச் சங்கநூல்களின் மூலமாகத் ததள்ளத் ததளிவாகக் 
காைமுடிகிைது. சைங்குகளின் வழியாக நம்பிக்னக தகாண்டு திருமைமுனை நைத்தும் 
ேழக்கவழக்கங்கள் இருந்தனதயும், களவு வாழ்க்னகயில் பமற்தகாள்ள வனரவுகைாதலும் 
இருந்தனதயும், நன்ைைத்னதனய வளர்த்துக் தகாள்ள தாயின் வழிகாட்டுதல் 
பின்ேற்ைப்ேட்டுள்ளனதயும், தாயின் வழியாக குடும்ேம் இருந்தனதயும், தந்னத 
தனலனமபயற்ைனதயும், நட்பின் பமன்னமனயயும் வறிபயாருக்குப் தோருள் உதவிச்தசய்வனத 
வலியுறுத்துவனதயும் சங்கப் ோைல்கள் - அகநானூற்றுப் ோைல்கள் தவளிப்ேடுத்தி நிற்கின்ைை.  
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ோரதிதாசன் ேல்கனலக்கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி-24 
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 சங்கப் ோைல்கள் எட்டுத்ததானக, ேத்துப்ோட்டு என்னும் இருதேரும் பிரிவுகளுள் 
அைங்குகின்ைை. எட்டுத்ததானகயில் தநடுந்ததானக எைப் தேயர்தேற்ை அகநானூற்றின் அனமப்பு 
முனையினை விளக்க முற்ேடுகிைது இக்கட்டுனர. அகநானூற்றுப் ோைலின் தினைனவப்புமுனைனய 
உைர்த்தும் ேழம்ோைல் பின்வருமாறு: 

 “ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்ோன் ோனல ஓதாது 
 நின்ைவரின் நான்கு தநறிமுல்னல அன்றிபய 
 ஆைாம் மருதம் அணிதநய்தல் ஐயிரண்டு 

 கூைாதனவ குறிஞ்சிக் கூத்து”  
 பிை சங்க இலக்கியங்களில் காைப்தேைாத சீரிய அனமப்பு முனை அகநானூற்றில் 
காைப்ேடுகிைது. அஃதாவது அம்மூவைார் முதல் உபலாச்சைார் ஈைாக உள்ள 145 புலவர்களால் 
ோைப்ேட்ை 400 ோைல்கனளயும் உருத்திரசன்மர் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரித்து 
அம்முப்பிரிவுகளுக்கும் தனித்தனிபய தேயரும் சூட்டியுள்ளார். முதல் நூற்று இருேது 
ோைல்களுக்குக்(1-120) களிற்றியானை நினர என்றும், அடுத்தாக உள்ள நூற்று எண்ேது 
ோைல்களுக்கு(121-300) மணிமினை ேவளம் என்றும் இறுதி நூறு ோைல்களுக்கு(301 - 400) 
நித்திலக்பகானவ என்றும் தேயர் சூட்டியுள்ளார்.  

 பிற்காலத்தில் உனரயாசிரியர்களும், ேதிப்ோசிரியர்களும் இப்பிரிவுகளின் தேயர்கனளபய 
எடுத்தாளும் வனகயில் இப்தேயர்கள் சிைப்பிைம் தேற்றுள்ளை. 

 “களித்த மும்மதக் களிற்றியானை நினர 
 மணிதயாடு மினைந்த அணிகிளர் ேவளம் 
 பமவிய நித்திலக் பகானவ என்ைாங்கு 

 அத்தகு ேண்பின் முத்திைம்” 
என்ை ேழம்ோைல் இப்ேகுப்புகனளப் ேற்றிப் பேசுகிைது. இவ்வாறு முப்தேரும் பிரிவுகளாக 
அகநானூற்னைப் பிரித்து அதற்குத் தனித்தனியாகப் தேயரும் சூட்டியுள்ளதற்குக் காரைம் இன்று 
ததரியவில்னல. களிற்றுயானை நினர என்ேது தோருள் காரைமாக வந்த தேயதரன்றும், 
மணிமினை ேவளம் என்ேது தசய்யுளும் தோருளும் ஒவ்வானமயால் தேற்ை தேயர் என்றும், 
நித்திலக்பகானவ என்ேது தசய்யுளும் தோருளும் ஒக்கும் காரைத்தால் வந்த தேயர் என்றும் 
அகநானூற்றின் ோயிரத்பதாடு காைப்ேடும் உனரநனைப்ேகுதி கூறுகிைது. 

 இப்பிரிவு ோட்டின் தோருள் கருதிப் பிரிக்கப்ேைவில்னல என்றும் தசய்யுளின் நனைநயம் 
கருதிபய இப்ேடிப் பிரிக்கப்ேட்டு இருக்கலாம் என்றும் கருதும் சாமி. சிதம்ேரைார் அவர்கள் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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அதற்காை காரைமாகக் “களிற்றியானை நினர” ஆண்யானை வரினச. ஆண்யானைகனளப் போலக் 

கம்பீரமாக அனசந்து தசல்லும் ோைல்களுக்கு இப்தேயனர அனமத்திருக்கலாம். “மணிமினை 
ேவளம்” மாணிக்கத்பதாடு ததாடுக்கப்ேட்ை ேவளம் போன்ை தமாழிகளும் கலந்த ோைல்கனள 

மணிமினை ேவளம் என்ை வரினசயிபல ததாகுத்திருக்கலாம. “நித்திலக்பகானவ” முத்து மானல, 
முத்துப் போன்ை ஒபர வனகயாை தசாற்களால் அனமந்த ோைல்கனள நித்திலக்பகானவ என்ை 
வரினசயிபல பசரத்திருக்கலாம் என்ேனத அகநானூற்றின் கட்ைனமப்பு விளக்குகிைது. 

சிைப்புகள் 
 13 அடிச் சிற்தைல்னலயும் 31 அடிப் பேதரல்னலயும் தகாண்ை 400 தசய்யுள்கனளக் 
தகாண்ைது இந்நூல். ேனழய இலக்கியங்களுள் ஐந்தினை தழுவி விளங்கும் இந்நூல் ஒன்பை ‘அகம்’ 
எனும் தேயரனமந்து காைப்ேடுகின்ைது. அகத்தினைனய முழுனமயாை அளவில் விளக்கும் 
ோைல்கனளப் தகாண்ைனமயால் அகம் எைவும் அகப்ோட்டு எைவும் அகம் ேற்றிக் கூறும் 400 
ோக்கனளக் தகாண்ைதைால் ‘அகநானூறு’ என்றும், அகம் ேற்றிய எட்டுத்ததானக நூல்களுள் நீண்டு 
காைப்ேடுவதால் ‘தநடுந்ததானக’ என்றும் வழங்கப்ேடுகிைது. இந்நூலின் தேரும்ோன்னமயாை 
ோைல்களில் அகப்தோருளின் மூலக்கூறுகளாகிய முதல், கரு, உரிப்தோருள் ேற்றிய தசய்திகள் 
அழகுைக் கூைப்ேட்டுள்ளை. இந்நூனலக் ததாகுத்தவர் உப்பூரிக் குடிகிழார் மகன் உருத்திர 
சன்மைார். ததாகுப்பித்தவன் ோண்டியன்  உக்கிரப் தேருவழுதி. 145புலவர்கள் இதனைப் 
ோடியுள்ளைர். ோரதம் ோடிய தேருந்பதவைாரால் ோைப்தேற்ை கைவுள் வாழ்த்துச் தசய்யுள் 
ஒன்று உள்ளது. 
ோனல 
 அகநானூற்றில் உள்ள 40 ேத்துப் ோைல்களில் ஒவ்தவாரு ேத்திலும் 1, 3, 5, 7, 9 என்னும் 
எண்னைக் தகாண்ை ோைல்கனளப் ோனலத்தினைக்கு என்று அனமத்து 200 ோைல்கனளத் 
ததாகுத்துள்ளார். 
குறிஞ்சி 
 அகநானூற்றில் உள்ள நாற்ேது ேத்துப் ோைல்களில் ஒவ்தவாரு ேத்துப் ோைல்களிலும் 2, 
8, 12, 18… என்னும் இருவனக எண்கனளக் தகாண்ை ோைல்கனளக் குறிஞ்சித்தினைக்கு என்று 
அனமத்து 80 ோைல்கனளத் ததாகுத்துள்ளார் உருத்திரசன்மைார். 
முல்னல 
 அகநானூற்றில் உள்ள நாற்ேது ேத்துப் ோைல்களில் ஒவ்தவாரு ேத்திலும் 4, 14, 24… 
என்னும் எண்னைக் தகாண்ை ோைல்கனள முல்னலத்தினைக்கு என்று அனமத்து 40 ோைல்கனளத் 
ததாகுத்துள்ளார். 
மருதம் 
 அகநானூற்றில் உள்ள நாற்ேது ேத்துப் ோைல்களில் ஒவ்தவாரு ேத்திலும் 6, 16, 26,36… 
எனும் எண்னைக் தகாண்ை ோைல்கனள மருதத்தினைக்கு என்று அனமத்து 40 ோைல்கனளத் 
ததாகுத்துள்ளார். 
தநய்தல் 

 அகநானூற்றில் உள்ள 40 ோைல்களில் ஒவ்தவாரு ேத்திலும் 10, 20, 30,40… என்னும் 
எண்னைக் தகாண்ை ோைல்கனள தநய்தல் தினைக்கு என்று அனமத்து 40 ோைல்கனளத் 
ததாகுத்துள்ளார். 
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உனரயாசிரியர்கள் 

 ஊட்டியார்(அகம்.388), பநாய்ோடியார்(671) எைச் தசாற்தைாைரால் தேயர்தேற்ை 
புலவர்கள் இந்நூலில் இைம்தேற்றிருக்கக் காைலாம். இதன் முதல் 90 ோைல்களுக்கு மட்டும் 
ேனழய உனர ஒன்று உண்டு. இதன் முதல் ேதிப்ோசிரியர் கம்ேர்விலாசம் இராஜபகாோனலயங்கார் 
ஆவார்.  

1926இல் 91 - 120 ோைல்களுக்கும் 1933இல் 121 - 160 ோைல்களுக்குமாக 
இவர்(இராஜபகாோனலயங்கார்) உனர எழுதி தவளியிட்டுள்ளார்  

என்கிைார் மா.ேரமசிவன் (2012:48). பிற்காலத்தில் நாவலர் ந.மு.பவங்கைசாமி நாட்ைார், கரந்னதக் 
கவியரசு இரா.பவங்கைாசலம் பிள்னள ஆகிய இருவரும் இனைந்து நூல் முழுனமக்கும் சிைந்த 
உனர எழுதியுள்ளார்கள். 

 அகப்தோருள் நூலாை இது புைப்தோருள் நூனலப் போல தமிழகத்தின் வரலாற்றுச் 
தசய்திகனளயும் அறிவிக்கின்ைது. தித்தன், மத்தி, நன்ைன், கரிகாற் தேருவளத்தான், 
தனலயாைங்காைத்துச் தசருதவன்ை ோண்டியன் தநடுஞ்தசழியன் முதலாை தேருநில பவந்தர் 
ேற்றியும் ஆதன், எழினி, ஆட்ைைத்தி, அன்னி மிஞிலி, ோைன், ேனழயன் முதலாை குறுநில 
மன்ைர்கனளப் ேற்றியும் எண்ைற்ை வரலாற்றுச் தசய்திகனளயும் தருகின்ைது. அதலக்சாண்ைரின் 
ேனைதயடுப்புக்கு அஞ்சி நந்தர்கள் தமது தசல்வங்கனள தயல்லாம் கங்னகயாற்றின் அடியில் 
புனதத்து னவத்த வரலாற்றுச் தசய்தியும், ேல இதிகாச, புராைச் தசய்திகளும் இதில் 
இைம்தேற்றுள்ளனத அறிந்து தகாள்ள முடிகிைது. 

ததாகுப்புனர 

 ததானகநூல்களுள் அகம் எனும் சிைப்புப்தேயர் தேற்ை நூல் அகநானூறு ஆகும். இந்நூல் 
ோைல்கள் களிற்றியானை நினர, நித்திலக்பகானவ, மணிமினை ேவளம் எை முப்தேரும் 
பிரிவுகளாகப் ேகுக்கப்ேட்டுள்ளை. அகனைந்தினை நூலாகிய இந்நூனலத் ததாகுப்பித்தவன் 
ோண்டியன் உக்கிரப் தேருவழுதி. இந்நூனலத் ததாகுத்த உப்பூரிக் குடிகிழார் மகன் உருத்திர 
சன்மைார் ோைல்னவப்புமுனையில், தினைனவப்புமுனையில் ஓர் ஒழுங்கினைப் பின்ேற்றித் 
ததாகுத்துள்ளனம சிைப்பிற்குரியதாக அனமந்துள்ளது. 

துனைநூற்ேட்டியல் 

 ஆலிஸ் அ., 1991, கட்ைனமப்பு ஆய்வில் அகநானூறும் புைநானூறும், மதுமதி தவளியீடு, 
சிவகங்னக. 

 சிதம்ேரைார் சாமி., 2003, எட்டுத்ததானகயும் தமிழர் ேண்ோடும், அறிவுப் ேதிப்ேகம், 
தசன்னை. 

 சுப்பிரமணியன் ச.பவ. (உனர.), 1998, ததால்காப்பியம் மூலமும் உனரயும், தமய்யப்ேன் 
ேதிப்ேகம், தசன்னை. 

 ேரமசிவன் மா., 2012, அகநானூற்றுப் ேதிப்புப் பின்புலம், காவ்யா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 தஜயம் அ. & சந்திரபலகா னவத்தியநாதன், 1994, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, ஜைகா 

ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
  

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  மே 2018  ேலர்:4    இதழ்:13   107 

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

May 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

 குறுந்த ொடக முல்டலத்திடணயில் ைரங்களும் ைலர்களும் 

இரா. பிரசன்ைா 
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 

ோரதிதாசன் ேல்கனலக்கழகம் 
திருச்சிராப்ேள்ளி - 24. 

meenuthangam2226@gmail.com 

 ததானகநூல்கள் அகம், புைம் என்னும் தோருதைறி மரபு ேற்றிப் ேல்பவறு நல்லினசப் 
புலவர்கள் ோடிய ோைல்களின் ததாகுதிபயயாகும். ததானகநூல்களுள் ஒன்ைாை குறுந்ததானக 
நான்கடிச் சிறுனமயும் எட்ைடிப் தேருனமயும் தகாண்டு 402 ோைல்கனள உள்ளைக்கிய நூலாகும். 
ஐந்தினைகனள உள்ளைக்கிய இந்நூலில், முல்னலத்தினையில் இைம்தேற்றுள்ள மரங்கள், மலர்கள் 
ேற்றிய ேதிவுகனளப் ேற்றி விளக்கியுனரப்ேதாக இக்கட்டுனர அனமகின்ைது. 
மரங்களும் மலர்களும் 
 வளரியல்பு அடிப்ேனையில் அனமந்த வனகப்ோட்டில் முதன்னம தேறுவது மர இைமாகும். 
தோதுவாக மர இைம் அதன்கண் அனமந்திருக்கும் உள்ளீட்னைக் தகாண்பை 
வனரயறுக்கப்ேடுகின்ைது. ேதினைந்திலிருந்து இருேது அடி வனர வளர்வனதபய மரம் என்று 
தாவரவியலாளர் கூறுவர். 
 குறுந்ததானக - முல்னலத்தினையில் இைம்தேற்றுள்ள மரங்களாை பிைவு, காயா, குருந்து, 
தகான்னை முதலிய மரங்கள் மிகவும் உயரமற்றுக் குறுமரங்களாகபவ காைப்ேடுகின்ைை. 
தேரும்ோலும் முல்னல நிலத்தில் உள்ள மரங்களின் மலர்கள், தனலவனின் கார்கால வரவினை 
உைர்த்துவதற்கும் முல்னலநிலக் காட்டின் அழகினை தவளிக்காட்டும் வனகயிலும் ஆயர்கள் 
அம்மரத்திலுள்ள பூக்கனளக் தகாய்து தனலயில் சூடிக் தகாள்வதாகவும் ேனைக்கப்தேற்றுள்ளை. 
தகான்னை 
  பூவால் தேயர்தேற்ை மரங்களில் தகான்னை முதன்னமயாைதாகும். இதன் பூக்கள் 
தோன்னிைத்தில் மானலகள் ததாடுத்தாற்போல் சரம்சரமாகத் பதான்றும். குறுந்ததானகயில் 
தகான்னை 5 இைங்களில் (21, 66, 148, 183, 233) காைப்ேடுகின்ைது. 
 வண்டுேைத் தனதந்த தகாடியிைர் இனையிடுபு 
 தோன்தசய் புனையினழ காட்டிய மகளிர் 
 கதுப்பிற் பைான்றும் புதுப்பூங் தகான்னை 
 காைங் காதரைக் கூறினும் 
 யாபைா பதபைன் அவர்தோய்வழங் கலபர (குறுந்.21) 
எை வரும் ோைலில், மகளிர் தோன்ைாற் தசய்த தனலயணிகனள இனையினைபய கூந்தலில் 
அணிந்தாற்போலக் தகான்னை மரத்தின் தனழயினைபய நீண்ை பூங்தகாத்துக்கள் பதான்றும். 
தனலவர் கார்ப்ேருவத் ததாைக்கத்பத வினைமுடித்து மீண்டு வருபவன் என்று கூறிப் பிரிந்தார். 
அவர் வாரானமயாபலபய இது கார்ப்ேருவம் அன்று. ஏதைனில், தனலவர் தோய் கூைமாட்ைார் 
எைத் தனலவி பதாழியிைம் உனரத்துத் தனலவினின் பிரினவ ஆற்றியிருக்கின்ைாள். 
இச்தசய்தியின்மூலம் தகான்னை கார்ப்ேருவத்தில் மலர்ந்து தனலவனின் வரனவ உைர்த்தப் 
ேயன்ேடுத்தப் தேற்றுள்ளனத அறிய முடிகின்ைது. 
காயா - பூனவ மரம் 
 பூவால் தேயர்தேற்ை மரங்களில் காயா மரமும் ஒன்று. இப்பூவாைது முல்னல நிலத்தின் 
தசந்நிலப் தேருதவளியிலும் சில பநரங்களில் குறிஞ்சியிலும் பூக்கும் இயல்புனையது. கார்காலத்தில் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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மலரும் இதன் பூக்கள் கானலயில் மலர்ந்து இரவில் உதிரும் தன்னமயுனையை. காயா என்னும் 
தேயரினையுனைய இப்பூவினை ‘பூனவ’ எனும் தேயரிலும் சங்க இலக்கியம் குறிப்பிடுகின்ைது. 
ததால்காப்பியத்திலும் ‘பூனவநினல’ எனும் துனை குறிப்பிைப்தேற்றுள்ளது. 
 தாவா விழுப்புகழ்ப் பூனவ நினலயும் (ததால்.புைத்.5:10) 
 இதற்கு உனர வகுத்த இளம்பூரைர், ‘பூனவ மலர்ச்சினயக் கண்டு மாபயான் நிைத்னத 
ஒத்தததைப் புகழ்தல் நாதைல்னல காைாதலின் அக்காட்டினைக் கைந்து தசல்பவார் அப்பூனவக் 
கண்டு கூறுதல் உன்னைக் கண்டு கூறிைாற்போல’ என்று கூறுகின்ைார்.  
 குறுந்ததானக - முல்னலத்தினையில் காயா மரம் ேற்றிய தசய்தி ஒரு ோைலில் (183) 
இைம்தேற்றுள்ளது. 

தசன்ை நாட்ை தகான்னைஅம் ேசுவீ 
நம்போல் ேசக்கும் கானல தம்போல் 
சிறுதனலப் பினையின் தீர்ந்த தநறிபகாட்டு 
இரனல மானையும் காண்ேர்தகால் நமபர 
புல்தலன் காயாப் பூக்தகழு தேருஞ்சினை 
தமன்மயில் எருத்தின் பதான்றும் 
காை னவப்பின் புன்புலத் தாபை (குறுந்.183) 

எை வரும் ோைலில், மனழமுகம் காைாது தோலிவழிந்திருந்த காயா மரத்தின் மலர்கள், மனழ 
தேய்த காரைத்தால் மயிலின் கழுத்னதப் போல் தோலிவுற்றுத் பதான்றும். இக்கார்காலத்தில் 
கனலமான் பினைனயத் தழுவிக் தகாண்டிருக்கும் காட்சினயக் காணும் நம் தனலவர் வினரந்து 
வந்துவிடுவார் எைத் தனலவி பதாழியிைம் கூறி ஆற்றியிருக்கின்ைாள். இதன்மூலம் காயா 
கார்காலத்தில் மலரக்கூடியது என்ேது ததரிகின்ைது. இதனை, 
 கருதனைக் காயா கைமயில் அவிழ (சிறுோண்.165) 
எனும் சிறுோைாற்றுப்ேனைப் ோைலடியின் மூலமும் அறியலாம். 
பிைவம் 
 பிைவம் முல்னலநிலத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு குறுமரமாகும். குறுந்ததானக இதனை ‘பிைவு’ 
என்கிைது. குளிர்ச்சி தோருந்திய முல்னலநிலக் காடுகளில் தசழித்து வளரக்கூடிய பிைவமரத்தின் 
மலர்கள் கார்காலத்தில் மலர்ந்து மைம் ேரப்பும். இதனுனைய மலர் தவண்னம நிைத்துைன், 
தகாத்தாக மலரும் இயல்புனையதாகும். பிைவ மலனரப் ேற்றித் ததால்காப்பியர், 
 யாமரக் கிளவியும் பிைாவும் தளாவும் (ததால்.உயிர்.27) 
எனும் நூற்ோவில் குறிப்பிடுகின்ைார். பிைவமரத்னத நாட்ைார்வழக்கில் ‘புைன்’ எை அனழப்ேதாகப் 
பி.எல். சாமி குறிப்பிடுகின்ைார். ததால்காப்பியர் பிைவமரத்னத யாமரத்பதாடு இனைத்துக் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். குறுந்ததானக - முல்னலத்தினையில் பிைவம் ேற்றிய குறிப்பு ஒரு ோைலில்(251) 
காைப்தேறுகின்ைது. 

மைவ வாழி மஞ்னஞ மாஇைம் 
கால மாரி தேய்ததை அதன்எதிர் 
ஆலலும் ஆலிை பிைவும் பூத்தை 
கார்அன்று இகுனள தீர்கநின் ேைபர 
கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த ேழநீர் 
புதுநீர் தகாளீஇய உகுத்தரும் 
தநாதுமல் வாைத்து முழங்குகுரல் பகட்பை (குறுந்.251) 
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எனும் ோைலடிகளில் தசன்ை காலத்துப் தேய்யாது எஞ்சி நின்ை மனழ இப்தோழுது தேய்கிைது. 
மனழ தோழிய மயில் ஆடுவதும் பிைவம் பூப்ேதும் அவற்றிற்குரிய இயல்புகளாகும். ேருவம் மாறி 
மனழ தேய்கிைது. ஆனகயால் இது கார்காலம் அன்று எைத் பதாழி தனலவினய ஆற்றுவிக்கின்ைாள். 
இதனைக் கூர்ந்து பநாக்குமிைத்து, கார்காலத்தில் பிைவம் பூக்கும் என்ேனத அறிய முடிகின்ைது. 
குருந்தம் 
 குருந்த மரம் புைத்திலும் சுரத்திலும் தோழிலிலும் வளரக்கூடிய ஒரு சிறுமரமாகும். குவிந்த 
இதன் பூக்கள் தவண்னம நிைத்தில் காைப்ேடும். சங்க இலக்கியத்தில் இம்மலரினைக் குறிக்க, குரா, 
குரவு, குருந்தம் எனும் தசால்லாட்சிகள் ேயன்ேடுத்தப் தேற்றுள்ளை. குருந்து என்ேது 
புைஎலுமிச்னச வனகனயச் சார்ந்தது என்ேனத,  
 புைஎலு மிச்னச குருந்ததைப் புகலுவர் (பிங்.2777) 
எனும் பிங்கல நிகண்டுக் குறிப்பின்வழி அறியலாம். இத்தகு சிைப்னேப் தேற்ை குருந்தம் 
குறுந்ததானக - முல்னலத்தினையில் ஓரிைத்தில் (148) இைம்தேற்றுள்ளது.  

காசின் அன்ை போதுஈன் தகான்னை 
குருந்ததாடு அலம்வரும் தேருந்தண் கானலயும் 
கார்அன்று என்றி ஆயின் 
கைபவா மற்றுஇது விைவுவல் யாபை (குறுந்.148) 

எனும் ோைலில் தனலவி பதாழியிைம், பேரரும்னே தவளிப்டுத்தும் தகான்னை மரம் குருந்த 
மரத்பதாடு பசர்ந்து சுழலும் இந்தக் காலத்னதயும் கார்காலம் அன்று என்று நீ கூறுவாயாயின், 
இப்ேடித் பதான்றுவது எல்லாம் கைவுதாைா எை நான் பகட்கின்பைன், ேதில் கூறுவாயாக 
என்கிைாள். இதனை பநாக்குமிைத்து, குருந்தமரம் தனலவனின் வரனவ உைர்த்துவதற்குக் காற்றில் 
ஆடியது என்ேது புலைாகின்ைது. 
முல்னல 
 சங்க அகப்ோைல்களில் மகளிரின் கற்புதநறியாைது தவண்னம நிைமுனைய 
முல்னலப்பூபவாடு ததாைர்புேடுத்திபய பேசப்தேற்றுள்ளது. இதனை,  
 முல்னல சான்ை கற்பின் தமல்லியல் (சிறுோண்.3) 
 முல்னல சான்ை கற்பின் 
 தமல்லியல் குறுமகள் உனைவின் ஊபர (நற்.142) 
என்ேை போன்ை குறிப்புகளால் உய்த்துைரலாம். 
 காடும் காடு சார்ந்த நிலப்ேகுதினயயும் உனைய முல்னல நிலத்தில் முதன்னம தேற்று 
விளங்குவது முல்னலப்பூ. இதன் மலர் தவண்னம நிைத்திலும் தகாடி ேசுனம நிைத்திலும் இனல 
கூட்டு இனலயாகவும் வளரும் இயல்புனையது. இம்முல்னலப்பூப் ேற்றிய குறிப்ோைது குறுந்ததானக 
- முல்னலத்தினையில் 11 ோைல்களில் (126, 162, 182, 188, 193, 221, 234, 275, 323, 358, 387) 
காைப்தேறுகின்ைது. 

அவபரா வாரார் முல்னலயும் பூத்தை 
ேறியுனைக் னகயர் மறியிைத்து ஒழிய 
ோதலாடு வந்து கூதழாடு தேயரும் 
ஆடுனை இனைமகன் தசன்னிச் 
சூடிய எல்லாம் சிறுேசு முனகபய (குறுந்.221) 

எனும் ோைலில், தனலவி பதாழியிைம், முல்னலயும் பூத்தை, ேறிபயானல உனைய னகயிைராை 
இனையர்கள் ஆடுகள் உள்ள மந்னதயில் குட்டிகனள விட்டுவிட்டு அவர் இல்லத்திற்குப் ோதலாடு 
வந்து தமக்கு உைவாை கூனழப் தேற்று மீண்டு தசல்லுகின்ை ஆடுகனள உனைய இனையன் தன் 
தனலயில் சூடிக் தகாண்ைது சிறுமுல்னல அரும்புகனள எைக் கூறுகின்ைாள். 
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 இப்ோைலின்மூலம் முல்னலப்பூப் பூத்தல் கார்காலத்தின் அறிகுறி என்ேதனை அறிய 
முடிகின்ைது. பமலும், மகளிர் மட்டுமின்றி ஆைவரும் முல்னலப்பூனவச் சூடிைர் என்ேதனை அறிய 
முடிகின்ைது.  
ததாகுப்புனர 

 குறுந்ததானக - முல்னலத்தினைப் ோைல்களில் இைம்தேற்றுள்ள மரங்கள், மலர்கள் 
அனைத்தும் தனலவன் - தனலவியின் அகவாழ்க்னகனய எடுத்துக்காட்ைப் ேயன்ேடும் சிைந்த 
குறியீடுகளாக அனமவனத அறிய முடிகின்ைது.  

 முல்னல நிலத்தில் பிைவம், தகான்னை, காயா முதலிய குறுமரங்கள் காைப்ேட்ைதனைக் 
குறுந்ததானகப் ோைல்கள் தவளிப்ேடுத்தி நிற்கின்ைை. 

 மைத்தால் தேயர் தேற்ை கார்கால மலர்களில் பிைவமும், நிைத்தால் தேயர் தேற்ை 
காயாமலரும் தனலவனின் வரனவத் தனலவிக்கு உைர்த்துவனதயும், தவண்னம நிைமுனைய 
முல்னலப்பூவாைது மகளிரின் கற்பின் தூய்னமனய உைர்த்துவனதயும் குறுந்ததானக 
முல்னலத்தினைப் ோைல்கள் சுட்டி நிற்கின்ைை. 

 சங்ககாலத்தில் மக்கள் இயற்னகபயாடு இனயந்த வாழ்வு வாழ்ந்துள்ளைர் என்ேதனையும் 
குறுந்ததானக - முல்னலப்ோைல்கள்வழி அறிய முடிகின்ைது. 

துனைநின்ைனவ 
 ஆைந்தம் வி.வி.வி., (ஆ.வி.இ.), மக்கள் வாழ்வில் மரங்கள், வளவன் தவளியீடு, தசன்னை. 
 சாமி பி.எல்., 1973, சங்க இலக்கியத்தில் தசடி தகாடி விளக்கம், னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் 

கழகம், தசன்னை. 
 சாமிநானதயர் உ.பவ.(உனர.), 1973(மு.ே.), குறுந்ததானக, உ.பவ.சாமிநானதயர் 

நூல்நினலயம், தசன்னை. 
 இலம்போதரன் சு.(ேதி.), 2005 (இ.ே.), பிங்கல நிகண்டு, வசந்தா ேதிப்ேகம், ஆதம்ோக்கம், 

தசன்னை.  
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னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், தசன்னை. 
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 நற்றிடணயில் தூதும் ைைலும் உணர்த்தும் தைய்திகள் 

ே.மணிகண்ைன் 
முனைவர்ேட்ை ஆய்வாளர் 

ோரதிதாசன்  உயராய்வு னமயம் 
ோரதிதாசன் ேல்கனலக்கழகம் 

திருச்சிராப்ேள்ளி - 24 
Manikandansiva2@gmail.com  

 சங்க இலக்கிய அகப்ோைல் மரபுகளுள் குறிப்பிைத்தக்க இரு கூைாக அனமவை  தூதும் 
மைலும். தனலவன், தனலவி சந்திப்புக்கு இனையூறு பநரும்தோழுது, தம் உள்ளக்கிைக்னகனயத் 
தாம் விரும்பும் நேரிைம் தவளிப்ேடுத்தும் உதவி தசய்பவானரத் தூதுவர் என்ைனழப்ேர். 
அவ்வனகயில், நற்றினையில் காைப்ேடும் தூனதயும் மைனலயும் ஆராய்வபத இக்கட்டுனரயின் 
பநாக்கமாகும். 
தூது - விளக்கம் 
 அன்னைய அரசர்கள் காலம் முதல் இன்னைய மக்களாட்சிக் காலம் வனர அரசிற்குத் தூதாகச் 
தசல்பவாருமுண்டு. சங்க இலக்கியம் சுட்டிக்காட்டும் காதலர் வாழ்வில் தூதும் 
இைம்தேற்றிருக்கிைது.  

 தூது என்ேதற்கு “ஒருவனகப் பிரேந்தம், இருவரினைபய பேச்சு நிகழ்தற்கு உதவியாக நிற்கும் 
ஆள், கூழாங்கல், தசய்தி, ேனக, தாைாேதி, இராசதூதர், தன்னம”1 என்று கழகத் தமிழ் அகராதி 
தோருள் தருகின்ைது. 
 ததால்காப்பியர், தனலவன் - தனலவியரின் அகவாழ்க்னகக்குப் ேங்காற்றுபவானர வாயில்கள் 
எைக் குறிப்பிடுவார். அவ்வனகயில், 
  பதாழி தாபய ோர்ப்ோன் ோங்கன் 
  ோைன் ோடினி இனளயர் விருந்திைர் 
  கூத்தர் விைலியர் அறிவர் கண்பைார் 
  யாத்த சிைப்பின் வாயில்கள் என்ே  (ததால்.அகத்.கற்பு.52) 
ஆகிபயானர வாயில்களாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். பமலும், சில அஃறினைப் தோருட்கனளயும் காதல் 
வாழ்க்னகயில் காதலர் தூதாக விடுவர் எைக் குறிப்பிடுகின்ைார் ததால்காப்பியர். அந்நூற்ோ 
வருமாறு: 
  ஞாயிறு திங்கள் அறிபவ நாபை 
  கைதலாடு காைல் விலங்பக மரபை 
  புலம்புறு தோழுபத புள்பள தநஞ்பச 
  அனவயல பிைவும் தசால்லிய தநறியால் 
  தசால்லுந போலவும் பகட்குந போலவும் 
  தசால்லியாங்கு அனமயும் என்மைார் புலவர் (ததால்.தோருள். தசய்.201) 
கண்ணீர்த் தூது 
     …இன்றுதசல் 
  இகுனளயர்த் தரூஉம் வானைதயாடு 
  மயங்கிதழ் மனழக்கண் ேயந்த தூபத (நற்.5:7-9) 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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என்ை ோைலடிகளில் தேருங்குன்றூர்க் கிழார் என்னும் புலவர், ேல பதாழியர் தனலவியின் 
துன்ேத்னத நீக்கிவிட்டு இன்று புைப்ேடுவதாக இருந்தது. ஆைால் மீண்டும் அவர்கள் உன் துயனரச் 
சரிதசய்வதற்கு வந்துள்ளைர். வானைக்காற்றிைால் வருத்தத்துைன் காைப்ேடுகிைாய். மனழ போன்று 
கண்ணீனர வரவனழத்து அழுகிைாய். உன் அழுனகயின்போது வந்த நீர் தனலவனின் மைநினலனயப் 
ோதிக்கும்வண்ைம் தூதாகச் தசல்கிைது எைத் பதாழி, தனலவியிைம் கூறுவதாகக் கூறுகின்ைார். 
அயலவர்த் தூது 
  ஒல்காது ஒழிமிகப் ேல்கின் தூபத  (நற்.165:9) 
என்ை ோைலடியில் பதாழி தனலவியிைம், நீ வருந்தாமல் என்ைருகில் அைத்பதாடு நிற்கிைாய். 
உன்னைத் தனலவன் மைம்முடிக்கச் தசய்யச் சம்மதிக்குமாறு நான் கூை பவண்டுதமை அயலவர் 
அதிகமாகத் தூது விடுகின்ைைர் என்கிைாள். 
ோைன் தூது 
 தனலவனின் கட்ைனளக்கு இைங்க ோைன் தூது தசல்கிைான். தூது தசன்ைவிைத்தில் பதாழி 
ோைனிைம், நீ தூதுவைாக வந்திருக்கிைாய், தனலவனின் தேருனமகனள எடுத்துக் கூறிைாய், 
ஆைால் நீ கூறியததல்லாம் தமன்னமயாை தோய்யாை வாக்குறுதிகள் எைக் கூறியனத, 
    ... தூததாடும் வந்த 
  ேயன்ததறி ேனுவல் னேதீர்ோை 
  நின்வாய்ப் ேணிதமாழி (நற்.167:5-7) 
இப்ோைலடிகளில் காைமுடிகின்ைது. 
மைல் - விளக்கம் 
 தன் காதல் நினைபவைாத சூழலில் ேைங்கருக்கில் குதினர உருவம் தசய்து அதனை 
மைலாக்கி, அந்த மைல்பமபலறி ஊரார்க்குத் தனலவன் தன்காதனல அறிவிக்கும் நிகழ்வு மைல் 
எைப்ேடும். 

 “ஓர் ஆைவன் ஒரு தேண்னைக் களவுைபைா அல்லது களவின்றிபயா அனைய 
பமற்தகாள்ளும் வழிமுனைபய மைபலறுதல் எைப்ேடும்.”2 என்று க.காந்தி கூறுகிைார். 
 மைபலறுதல் என்ேதனைப் தேருந்தினைக்கு உரியதாகத் ததால்காப்பியர் கூறியனத,  
  ஏறிய மைல்திைம் இளனம தீர்திைம் 
  பதறுதல் ஒழிந்த காமத்து மிகுதிைம்  
  மிக்க காமத்து மிைதலாடு ததானகஇச்  
  தசப்பிய நான்கும் தேருந்தினைக் குறிப்பே3 
என்ை நூற்ோவால் அறிய முடிகின்ைது. 
தனலவன் மைபலறிய காட்சி 
  வில்லாப் பூவின் கண்ணி சூடி  
  நல்ஏ முறுவல்எைப் ேல்ஊர் திரிதரு 
  தநடுமாப் தேண்னை மைல் மாபைாபய (நற்.146:1-3) 
 இப்ோைலடிகளில் கந்தரத்தைார் என்னும் புலவர், தனலவன் தன்னைப் ேற்றித் பதாழி 
பகட்குமாறு, வினலபோகாத பூக்களால் கட்டிய மானலனயச் சூடிப் பித்துப் பிடித்தவன் எை ஊரார் 
பநாக்கும்ேடிப் ேல ஊர்களிலும் சுற்றித் திரிந்பதன். பின்ைர் கருனமயாை ேனைமைலில் குதினர 
தசய்து அதிலும் சுற்றி வந்பதன் என்று உைர்த்தியுள்ளார். பமலும், 
  மைபல காமம் தந்தது அலபர 
  மினைபூ எருக்கின் அலர்தந் தன்பை (நற்.152:1-2) 
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என்ை ோைலடிகளில் தனலவன், பதாழியிைம் தன் துன்ேத்னதக் கூறுகிைான். என்னுனைய 
அன்தேல்லாம் ேைங்கருக்காபல கட்டிய குதினரயின் பமல் ஏறி மைபலறும் நினலனயத் தந்தது. 
ஊரில் தூற்றும் ேழிதயல்லாம் என்னைச் பசர்ந்தது. ஆவினர, பூனள, உழினஞ போன்ை மலர்கனளத் 
ததாடுத்த எருக்க மானலனய எைக்குத் தந்தது எனும் குறிப்புக் காைப்தேறுகின்ைது. இதன்வழித் 
தனலவனின் மைநினலனயக் காைமுடிகின்ைது.  
 மைபலைத் துணியும் தனலவன் எவ்தவவற்னை அணிந்திருப்ோன் எைக் கலித்ததானகப் 
ோைதலான்று நன்கு தவளிப்ேடுத்தி நிற்கின்ைது. அப்ோைற்ேகுதி பின்வருமாறு:  
  அணியிலங்கு ஆவினரப் பூபவாடு எருக்கின் 
  பினையல்அம் கண்ணி மனலந்து மணிஆர்ப்ே 
  ஓங்குஇரும் தேண்னை மைல் ஊர்ந்து (கலி.139:8 -10) 
பமலும், 
  கண்ைவி தரல்லாம் கதுதமை வந்துஆங்பக 
  ேண்ைறியா தீர்போல பநாக்குவீர் தகாண்ைது 
  மாதவன்று உைர்மின் மைலன்று மற்றினவ 
  பூவல்ல பூனள உழினஞபயாடு யாத்த 
  புைவனர யிட்ை வயங்குதார்ப் பீலி 
  பிடியனம நூதலாடு தோய்ம்மணி கட்டி 
  அைர்தோன் அவிபரய்க்கும் ஆவிரங் கண்ணி (கலி.140:1-7) 
எனும் ோைற்குறிப்பின்வழி, ஆவினரப்பூ, எருக்கம்பூ, பூனளப்பூ, உழினஞக்தகாடி, மயிற்பீலி 
ஆகியவற்னைச் பசர்த்துக் கட்டிய மானலனயத் தனலவன் மைபலறுவதற்கு முன் அணிந்திருப்ோன் 
எனும் தசய்தினய அறிய முடிகின்ைது.  
 இப்ோைலடிகளில், தனலவன் ஊரிலுள்பளானரப் ோர்த்து, நீங்கள் எல்பலாரும் பவகமாக 
வந்து முன்பு என்னைத் ததரியாதவர் போன்று ோர்க்காதீர்கள். நான் ஏறிவருவது மைல் அன்று, 
குதினர என்பை அறியுங்கள். நான் அணிந்திருப்ேது தோன்நனக அன்று, பூனள, உழினஞ, பீலி 
முதலியவற்னை நூலிபல மணியுைன் பசர்த்துக்கட்டி, தோன்னிைமுனைய ஆவிரம் பூனவயும் பசர்த்து 
நாபை ததாடுத்து அணிந்துள்ள மலர்க்கண்ணி எை உைருங்கள் எைத் தனலவன் தோதுமன்ைத்தில் 
கூடியுள்ள சான்பைானரப் ோர்த்துக் கூறுகின்ைான். அவ்வனகயில், தன் காதல் னககூடுவதற்குத் 
தனலவன் பமற்தகாள்ளும் இறுதி முயற்சிபய இந்த மைபலறுதல் நிகழ்வு எைலாம். 
முடிவுனர 

 சங்க இலக்கியங்கள் முழுவதும் இருந்த தூதும் மைலும் நற்றினையில் காைப்ேட்ைை. 
 தூதில் மாறுேட்ை ஒன்ைாக தனலவியின் கண்ணீர் கூை தூதாக உள்ளனத நற்றினைப் 

ோைதலான்றில் காைமுடிகின்ைது. 
 மைலில் தனலவனின் மைபலறும் காட்சி ஊரில் உள்பளார் அனைவரும் காணும் 

வனகயிலும், பதாழிக்கு தனலவன் கூறும் வனகயிலும் இருந்துள்ளது. 
சான்தைண் விளக்கம் 

1. கழகப் புலவர் குழுவிைர், கழகத் தமிழ் அகராதி, ேக்.566. 
2. ைாக்ைர் க. காந்தி, தமிழர்ேழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்னககளும், ேக்.16 
3. ததால்காப்பியம் - தோருளதிகாரம் இளம்பூரைர் உனர, நூற்ோ எண்.54 

துனைநின்ைனவ 
 காந்தி க., 2003, தமிழர் ேழக்கவழக்கங்களும் நம்பிக்னககளும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி 

நிறுவைம், தசன்னை. 
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 தகௌமாரீஸ்வரி எஸ்.(ேதி.), 2009, ததால்காப்பியம் தோருளதிகாரம் - இளம்பூரைர் உனர, 
சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 

 தமிழமுதன்(உனர.), 2012, கலித்ததானக மூலமும் உனரயும், சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 புலியூர்க்பகசிகன்(உனர.), 2012, ததால்காப்பியம் (எழுத்து - தசால் - தோருள்), சாரதா 

ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
 பவங்கைராமன் தஹச். (உனர.), 2013, நற்றினை மூலமும் உனரயும், ைாக்ைர் 

உ.பவ.சாமிநானதயர் நூல்நினலயம், தசன்னை. 
 ………….., 2010, கழகத் தமிழ் அகராதி, னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், தசன்னை. 
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 குறுந்த ொடக உணர்த்தும் அைம் 

முனைவர் ரா. ராஜராஜன் 
தமிழ் - உதவிப் பேராசிரியர் 

பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி 
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17 

thanivairams@gmail.com 

ேண்னைய தமிழன் தன் வாழ்நாளில் கனைப்பிடித்த அைக்கருத்துகனள இலக்கியங்களில் ேதித்து 
அளித்துள்ளான். அவ்அைக்கருத்துகனளக் னகக்தகாண்டு வாழ்பவார் வாழ்வில் பமன்னம அனைவர். 
சமுதாயம் போற்றும் சான்பைாராகவும் திகழ்வர். அவ்வனகயில், நற்குைங்கள் குடிதகாண்டுள்ள மனிதைாக 
வாழ்வதற்குக் குறுந்ததானக சில அைக்கருத்துகனள வழங்கியுள்ளது. அவற்னை இக்கட்டுனர விளம்புகிைது.  
அைச்தசயல்  
 தாகமாய் இருப்போருக்குத் தண்ணீரும், ேசித்திருப்போருக்கு உைவும் வழங்குவது சிைந்த அைமாகும். 
நீர் பவட்னகனயத் தணிக்கும் இயல்பு தகாண்ைது தநல்லிக்கனி. இது ோனலநிலத்னதக் கைந்து தசல்பவாரின் 
நீர்பவட்னகனயத் தணிப்ேதனை, 
    அைந்தனலப் ேட்ை தநல்லியம் ேசுங்காய் (குறுந்.209) 
என்ை அடி கூறுகிைது. தநல்லினயப் போன்று மக்களும் பிைருக்குப் ேயன்தரும் வனகயில் இருக்க பவண்டும் 
என்ேனத இவ்வடி புலப்ேடுத்துகிைது. பமலும் ேசித்திருக்கும் தன் பிள்னளக்கு ஊட்டியபின் எஞ்சியவற்னைத் 
தான் உண்ைபல அைம் (குறுந். 213) என்ை கருத்தும் குறுந்ததானகயில் இைம்தேறுகிைது. 
ஈனக 
 இவ்வுலகத்தில் உள்ள அனைத்துப் தோருட்களும் அழியும் தன்னம தகாண்ைை. நினலயானம 
மட்டுபம நினலத்து நிற்கும். கால தவள்ளத்தில் அழிந்துேைாமல் தம் தேயர் சரித்திரத்தில் இைம்தேை அரிய 
ேல தசயல்கனள மக்கள் தசய்வர். அழியாத புகழினைப் தேை விரும்புபவார் பநர்னமயாை வழியில் ஈட்டிய 
தசல்வத்தினை அனைவருக்கும் ஈவர். அப்தோருளும் ஈட்டியவன்ோல் நிற்காமல் வறியவன்ோல் தசல்லும். 
தோருள் ஈந்தவனின் புகழும் நினலத்து நிற்கும். இதனை, 
   நில்லா னமபய நினலயிற் ைாகலின் 
   நல்லினச பவட்ை நயனுனை தநஞ்சிற் 
   கைப்ோட் ைாள னுனைப்தோருள் போலத் 
   தங்குதற் குரிய தன்று (குறுந்.143) 
என்ை ோைல் கூறுகிைது. ோரி, ஓரி, ஆய் முதலாை வள்ளல்களின் தேயர்கள் இன்ைளவும் நினலத்து 
நிற்ேதற்குக் காரைம் அவர்களின் ஈனகயால் உண்ைாை புகபழயாகும். புகழன்றி இவ்வுலகில் இைவாது நிற்ேது 
பவறில்னல என்ேதனை, 

ஒன்ைா உலகத்து உயர்ந்த புகழ்அல்லால் 
  தோன்ைாது நிற்ேததான்று இல் (குைள். 233) 
எனும் குைளும் எடுத்துனரக்கிைது. 
நன்தமாழி கூைல் 
 பிைருக்கு நன்தமாழிகனளக் கூறுவதற்கு அச்சம் தகாள்ளத் பதனவயில்னல என்ேதனை, ‘நல்தமாழிக்கு 
அச்சம் இல்னல’ (குறுந்.392) என்று ேதிவு தசய்கிைார் தும்பிபசர் கீரைார். இதற்கிைங்க, பிைருக்கு அறிவுனர 
கூறும்முகத்தான் ோைல்கள் அனமந்துள்ளை. தனலவியுைன் இருந்த காலத்தில் அவளின் அமுதம் போன்ை 
தமாழிகளும் குைமும் தனலவனுக்கு இன்ேத்னதப் ேயந்தை. காமமுனைபயார்க்குப் பிரிவு என்ேது 
இல்லாமல் உைனுனையும் பேறு தேற்ைால் மகிழ்ச்சி உண்ைாகும். எஞ்ஞான்றும் பிரிவின்றி உைனுனைதல் 
இவ்வுலகில் அரிதாைதாகும். அங்ஙைம் பிரிந்தவிைத்து, முன்ைர் இன்ேம் தந்த அனைத்தும் துன்ேத்னதத் 
தருவதாக அனமயும். ஆகபவ, அறிவுனைபயார் காமதநறியின்ோல் சாரானம நன்று என்ேதனை, 

 அமிழ்தத் தன்ை வந்தீங் கிளவி 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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   அன்ை வினிபயாள் குைனு மின்ை 
   இன்ைா வரும்ேைர் தசய்யு மாயின் 
   உைனுனை வரிபத காமம்; 
   குறுக பலாம்புமி ைறிவுனை யீபர  (குறுந்.206) 
எனும் ோைலில் தைது ேட்ைறிவினைத் தனலவன் தவளிப்ேடுத்துகிைான். 
 ஒருவன் தசய்யும் நன்னம சிறிதாயினும் அச்சிறுநன்னம தசய்தவனரயும் போற்றுதல் பவண்டும். 
அங்ஙைம் போற்றுதபல உயரிய குைம் (குறுந்.115) என்று பதாழி தனலவனிைத்து தமாழிகிைாள். தினை 
அளவிைதாகிய உதவி ஒருவர் தசய்யினும் அதன் அருனம அறிந்தவர்கள் அதனைப் ேனை அளவிைதாகக் 
கருதுவர் என்ேதனை, 
    தினைத்துனை நன்றி தசயினும் ேனைத்துனையாக்  
   தகாள்வர் ேயன்ததரி வார்  (குைள்.104) 
எை வள்ளுவமும் கூறுகிைது. 
நடுவுநினலனம தவைானம 
 குற்ைத்திற்குத் தீர்ப்பு வழங்குபவார் நடுநினலனமபயாடு நின்று தீர்ப்பு வழங்க பவண்டும். தராசு 
முள்போல் யார் ேக்கமும் சாய்ந்திைாமல் இவர் பவண்டியவர், பவண்ைாதவர், உற்ைார், உைவிைர், நண்ேர் 
என்று ோராமல் உண்னமனய ஆய்ந்து தீர்ப்பு வழங்கிை பவண்டும். இந்நடுநினலனமனய உைர்த்தும் 
ோைல்கள் குறுந்ததானகயில் காைப்தேறுகின்ைை. இயற்னகப் புைர்ச்சிக்குப்பின் தனலவியின் கூந்தல் 
இயற்னக மைம் உனையது எை நலம்ோராட்டுகிைான் தனலவன். பமலும், தும்பியினை அனழத்து நீ அறியும் 
மலர்களில் இதனைப் போன்று நறுமைம் உள்ள மலர்களும் உள்ளைபவா? எைவும் பகட்கிைான். 
அவ்விைத்து, தைக்கு இன்ேத்னதத் தருவனதப் ேதிலாகக் கூைாமல் உண்னமனய ஆய்ந்து அறிந்த ஒன்றினை 
வினையாகக் கூறு என்கிைான். இதனை, 
    காமஞ் தசப்ோது கண்ைது தமாழிபமா (குறுந்.2) 
எனும் ோைலடி உனரக்கிைது. வழக்குகனள விசாரிக்க அக்காலத்தில் அைங்கூறும் அனவயமும் இருந்தது 
என்ேதனை, 
    முனையுனை யரசன் தசங்பகா லனவயத்து  (குறுந்.276) 
எனும் ோைல் புலப்ேடுத்துகிைது. 
தசய்ந்நன்றி மைவானம 
 ஒருவர் தசய்த உதவினய மைந்திைாது என்றும் நினைத்துப் ோர்க்க பவண்டும். அதிலும் தைக்குக் 
பகடு வந்த தோழுது, தாபம வலிந்து வந்து பிைர் தசய்த உதவினய மைந்திைல் கூைாது என்ேனத, 
   தகட்டிைத் துவந்த வுதவி கட்டில் 
   வீறுதேற்று மைந்த மன்ைன் போல 
   நன்றிமைந் தனமயாய் (குறுந்.225) 
எை உனரக்கிைது கபிலர் ோைல். முன்பின் அறிந்திைாதவர் தாபம எந்தவித எதிர்ோர்ப்புமின்றிச் தசய்த 
உதவிக்குக் னகமாைாக மண்ணுலனகயும் விண்ணுலனகயும் தந்தாலும் ஈைாகாது என்ேனதச், 
    தசய்யாமல் தசய்த உதவிக்கு னவயகமும் 
   வாைகமும் ஆற்ைல் அரிது  (குைள்.101) 
என்று திருக்குைளும் தசய்யாமல் தசய்த உதவிக்கு ஈடுஇனை எதுவும் இல்னல என்ேனத எடுத்துனரக்கிைது. 
தோய்கூைல் கூைாது 
 தான் அறிந்ததனை மனைத்துப் தோய் கூறுவது அைமாகாது. சான்பைாருக்கும் அங்ஙைம் உனரப்ேது 
இயல்ோகாது. அவர்கள் தன் தநஞ்சு அறிந்தவற்னைப் தோய்யாது உனரப்ேர் என்ேனத, 
    அறிகரி தோய்த்த லான்பைார்க் கில்னல  (குறுந்.184) 
என்ை அடி தவளிப்ேடுத்துகிைது. அறிந்திருந்தும் தோய்த்தவனின் மைம் தன்னைபய சுட்தைரிக்கும் 
என்ேனதத் திருக்குைளும், 
    தன்தநஞ்சு அறிவது தோய்யற்க தோய்த்தபின் 
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   தன்தநஞ்பச தன்னைச் சுடும்  (குைள். 293)  
என்றுனரக்கின்ைது. 
ேழிக்கு அஞ்சுதல் 
 பிைர் கூறும் ேழிதமாழிக்கு அஞ்சும் இயல்புனையவர் சான்பைார். அத்தனகய இயல்பு தகாண்ை 
தனலவனும் தைது பிரிவால் தனலவி இைந்துேடுவபளா என்றும் அங்ஙைம் ஆயின் தைக்கு வரும் ேழிக்கு 
அஞ்சி வினரந்து தோருளீட்டி வருவான் என்றும் பதாழி தமாழிகிைாள். இதனை, 
    ேழியு மஞ்சும் ேயமனல நாைன்  (குறுந்.143) 
என்ை ோைலடி எடுத்துனரக்கிைது. தன் முன்ைர்ப் பிைர் கூறும் புகழ்தமாழிகனளக் பகட்க நாணும் 
தமன்னமக்குைம் தகாண்ை தனலவன் ேழினய உனரக்குங்கால் எங்ஙைம் வலினம தேறுவாபைா என்ேதனை, 
    …சான்பைார் 
   புகழு முன்ைர் நாணுே 
   ேழியாங் தகால்ேபவா காணுங் காபல (குறுந்.252) 
எனும் தனலவி கூற்றுப் ோைல் ேழிக்கு அஞ்சுவனதப் புலப்ேடுத்துகிைது. இப்ோைல்கள் ேழிதமாழிக்கு அஞ்சி 
நன்தமாழிக்காை அைச் தசயல்கனளச் தசய்து வாழ பவண்டும் என்ேனத அறிவுறுத்துகின்ைை. 
தன் உனழப்பில் வாழ்தல் 
 தன்னுனைய முயற்சியால் ஈட்டிய தோருனளக் தகாண்டு வாழ்தபல சிைந்த வாழ்வாகும். 
முன்பைார்கள் பதடிச் பசர்த்த தசல்வத்னதக் தகாண்டு தசலவழிப்போர் தசல்வர் ஆகார். தான் ஈட்டிய 
தோருனளக் தகாண்டு வாழாபதாருனைய வாழ்க்னக இரந்து உண்டு வாழ்பவாரின் வாழ்னவக் காட்டிலும் 
இழிவுனையதாகும். இக்கருத்தினை, 
    உள்ளது சினதப்போ ருளதரைப் ேைாஅர் 
   இல்பலார் வாழ்க்னக யிரவினு மிளிவுஎை (குறுந்.283) 
என்ை ோைல் காட்டுகிைது. முன்பைார் ஈட்டிய தசல்வத்தினை னவத்துக்தகாண்டு ஆைம்ேர வாழ்க்னகனய 
வாழ்பவாரும், ேைத்னதச் பசர்த்து னவக்கும் ேைக்காரர்களும் என்றும் மைதில் இருத்த பவண்டிய 
அடிகளாய் இவற்னைக் கூைலாம். 
னகயுனை மறுத்தல் 
 தைக்கு ஆக பவண்டிய தசயனல வினரந்து முடித்தற் தோருட்டும், நியாயமற்ை தசயல்கனளச் 
தசய்வதற்காகவும், பிைருக்குக் னகயுனை வழங்குவது வழக்கம். தனலவன் வழங்கும் னகயுனைனய மறுக்கும் 
பதாழியின் தேருமிதப் போக்கு குறுந்ததானகயின் முதல் ோைலில் தவளிப்ேடுகிைது. தனலவன் தந்த சிவந்த 
காந்தள் மலனரத் பதாழி, ‘எங்களது குன்ைத்தில் இப்பூ தகாத்துக்தகாத்தாகப் பூத்துள்ளது’ என்று கூறி 
மறுப்ேனத,  
    குருதிப் பூவின் குனலக்காந் தட்பை  (குறுந்.1) 
என்ை திப்புத்பதாளார் ோைலடி இயம்புகின்ைது. அவள் னகயுனை மறுத்தனமக்காை காரைங்களாக, 
“கைவுட்கு உரிய குருதி நிைமுனைய இக்காந்தள் பூவினை நிைக்குத் தந்தவர் யார் எைத் தாயார் முதலிபயார் 
ஐயுற்று விைவுவர் எைத் பதாழி கூறி மறுத்தைள். பவலனும் தவறியாடும் காலத்தன்றிப் ேறியாத பூவினைப் 
ேறித்து நிைக்குத் தந்தவர் யார் எை விைவப்ேடும் எைக் காட்டி மறுத்தைள். இம்மனலப் ேகுதியில் மிகுதியாக 
வளர்ந்துள்ள இம்மலரினை ஒருவரும் சூைாத போது, இவள் சூடிைால், சூடியது பூப் ேற்றியன்று, சிைந்தான் 
ஒருவன் தந்தனமயால் எை அயலாரால் உய்த்துைரப்ேடும் எைக்காட்டி மறுத்தைள். குன்ைத்துக் காந்தள் 
தசந்நிைம் உனையது எைக் கூறி, நீ னகயுனையாகத் தந்த இப்பூ, நின் உைல் தவப்ேத்தால் கரிந்து 
காட்டுகின்ைது என்றும், இதனைத் தனலவி காணின் ஆற்ைானமயால் வருந்துவாள் என்றும் மறுத்தைள்” எைக் 
குறுந்ததானக உனரயாசிரியருள் ஒருவராை வி.நாகராசன் தம் உனரயில் கூறுகிைார். னகயுனைனய 
இக்காலத்தில் இலஞ்சம், அன்ேளிப்பு எனும் தசாற்களால் குறிப்ேர்.  
நினைவுனர 

அைச்தசயல்கள் ேல தசய்தல் பவண்டும், ஈனக புரிதல் பவண்டும், நடுநினல தவைாமல் 
வாழபவண்டும், தசய்ந்நன்றி மைத்தல் கூைாது, தோய் கூைல் கூைாது, ேழிோவங்களுக்கு அஞ்சுதல் 
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பவண்டும், தன்னுனழப்பில் வாழ பவண்டும், னகயுனை ஏற்ைல் கூைாது போன்ை கருத்துகனளக் குறுந்ததானக 
தமாழிகிைது. இனவ எஞ்ஞான்றும் மனிதன் கனைப்பிடிக்க பவண்டிய அைங்களாகும்.  
துனைநின்ைனவ 

 நாகராசன் வி. (உனர.), 2004(மு.ே.), குறுந்ததானக, நியூ தசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், தசன்னை. 
 பிள்னள கா.சு. (உனர.), 2012(மூ.ே.), திருக்குைள், சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
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 நொலடியொரில்  ‘முதினயொர்’ பதிவுகள் உணர்த்தும்  
சிந் ட கள் 

முனைவர் நா. மலர்விழி 
தமிழ் - உதவிப் பேராசிரியர் 
ஜி.டி.என். கனலக்கல்லூரி 

திண்டுக்கல். poetmalarvizhi@yahoo.com 

 சமை முனிவர்களால் இயற்ைப்ேட்ை பவளாண் பவதம், நாலடி நானூறு என்று 
சிைப்பிக்கப்ேடும் நாலடியாரில் முதிபயார் ேற்றிய சிந்தனைகள் குறிப்பிைத்தகுந்தளவில் 
காைப்ேடுகின்ைை. 
முதிபயார் 
 தமிழ் தமாழியின் முதன்னமயாை இலக்கை நூலாை ததால்காப்பியத்தில் முதுனம, மூப்பு, 
முதிர்வு முதலாை தசாற்கள் காைப்ேடுகின்ைை. முதுனம=மூப்பு என்று தோருள். முதிர்வு, அறிவு 
முதிர்வு எனும் தோருனளத் தருகிைது. 
 ோரதியார், நனர கூடிக் கிழப்ேருவ தமய்தி என்கிைார். கிழம் என்ேதற்கு முதுனம, 
முதுனமயனைந்த-வன்-வள்-து என்று தோருள். 
 நாலடியாரில் முதிபயார் ேற்றிய சிந்தனைகள் என்ேது, வயதில் மூத்த, அனுேவ அறிவு 
முதிர்வுனைய, கிழப்ேருவம் எய்தியவர்கனளப் ேற்றிய சிந்தனையாக அனமகிைது. 
 நாலடியாரில் இளனம நினலயானம எனும் அதிகாரத்தில் முதிபயார் ேற்றிய சிந்தனைகள் 
காைக் கினைக்கின்ைை. 
பதாற்ை மாறுோடுகள் 
 கிழப்ேருவம் அனைந்தவர்களின் உைல் பதாற்ைத்தில் ேல்பவறு மாறுோடுகள் உண்ைாகும். 

                    “நனரவரும் என்தைண்ணி நல்லறி வாளர்”  (நாலடி.11-1) 
 வயதாகும்போது தனலநனரத்துப் போகும் எனும் கருத்னத பமற்கண்ை அடி 
புலப்ேடுத்துகிைது. ஆைால், 

 “யாண்டு சில ஆகியும் 
 நனரேல ஆகுதல், 
 யாங்கியர் எை 
 விைவுதிர் ஆயின் 
 மாண்பில்லா மனைவி: தறுதனலத் தனையர்: 
 சுரண்டும் சுற்ைம், கடுஞ்தசால் பமலாளர், 
 நன்றியில்லா நண்ேர்: அரசியல் பேய்கள் 

 ஆகிபயார் உனைகாடு நான்வாழும் நாபை”(சிவசக்தி இன்ைமும் இனிக்கிைது, ே.55) 
எனும் புதுக்கவினத வரிகள் வயதாகாமபலபய நனரத்து முதுனமநினல அனைந்துவிட்ை 
இனளஞனைக் காட்டுகின்ைை. 

 “முதுனம வயதிைால் மட்டும் வருவது அன்று போதிய ஊட்ைமும், தசல்வமும்  அற்ை 
நினலயும் பவனலயும் சமுதாயச் சூழலும் காரைமாக அனமயலாம்” (நா.மலர்விழி , ஊரக 
முதிபயார் உளவியல், ே.45) 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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 இன்னைய காலக்கட்ைத்தில் “நனர” சிறியவர், தேரியவர் பவறுோடு இல்லாமல் 
தேரும்ோன்னமபயாரிைம் காைப்ேடுவதற்குக் குடும்ேச் சூழலும் சமூகச் சூழலுபம காரைமாக 
அனமகின்ைை எைலாம். தாராளமயமாக்கலின் வினளவாக அந்நிய உைவுகனள உண்ேதில் நாட்ைம் 
தகாள்ளும் இனளய சமுதாயம் ஊட்ைச்சத்துக் குனைோட்டிற்கு ஆட்ேடுகிைார்கள். இன்னைய அவசர 
உலகின் ேதற்ைம் மைக்கவனலகளுக்குக் காரைமாகிைது. உைல், மைநினலக் குனைோடு இளம் 
ேருவத்திைருக்கும் முதுனமத் பதாற்ைத்னதத் தருகிைது. நனர மட்டுமல்லாமல் முதியவர்களிைம் பவறு 
ேல பதாற்ை மாறுோடுகளும் ஏற்ேடுவனத, 

        “தசால்தளர்ந்து பகால்ஊன்றிச் பசர்ந்த நனையிைராய்ப் 
         ேல்கழன்று ேண்ைம் ேழிகாறும்  - இல்தசறிந்து”  (நாலடி.13.1-2) 
எனும் அடிகள் புலப்ேடுத்துகின்ைை. 
 தசால் தடுமாறும் வாய் குழறும் நனை தளரும் உள்ளமும் உைலும் பசார்வனையும். 
பகாலூன்றி நைக்கபவண்டி வரும். ேல் விழுந்து போகும் உயிர் இருக்கும் இந்த உைல் ேலரும் 
ேழிக்கத்தக்க ேரிதாே நினல அனையும். 

        “ேல் கட்ைது விடும்” (திருப்புகழ்.447) 

        “ததாடித்தனல விழுத்தண்டு ஊன்றி, நடுக்குற்று,  
        இரும்இனை மினைந்த  சிலதசாற்  
        தேருமூ தாளபரம் ஆகிய எமக்பக”  (புைம்.243)  
 பமற்கண்ை அடிகள், முதுனமயில் ேல்விழும் நினலனயயும், பகாலூன்றி நைப்ேனதயும், 
உைல் நடுங்குவனதயும், இருமலினினைபய சில தசாற்கபள பேச இயலும் முதுனம நினலயினையும் 
குறிப்பிடுகின்ைை. முப்ோலிை முதுனமப் ேருவத்திைருக்கும் பமற்கண்ை பதாற்ை மாறுோடுகள் 
ஏற்ேடுகின்ைை என்ைாலும் தேண்ணின் முதுனமத்பதாற்ைம் தனித்துப் ோர்க்கப்ேடுகின்ை போக்கு 
நாலடியாரில் காைப்ேடுகிைது.  

           “தாழாத் தளராத் தனலநடுங்காத் தண்டூன்ைா  
            வீழா இைக்கும் இவள்மாட்டும் - காழ்இலா” (நாலடி.14-1-2) 
 வனளயாது நிமிர்ந்து நின்ை உைல்வனளந்து கூனிக் குறுகி, தனல நடுங்கிக் தகாண்டு பநராக 
நிற்க இயலாத நினலயில் பகாலூன்றி நடுங்கும் நினலயில், உைல் நலம் குன்றி, இைக்கும் நினலயில் 
இருக்கும் ஒரு முதிய தேண்னை இப்ோைலடிகள் காட்சிப்ேடுத்துகின்ைை. 
          "உேபயாகப்ேடுத்திய ோத்திரமாய் 
           மங்கிய ேளேளப்பில் பதகம்  
           இருந்த ஈர்ப்பு எழுந்து நின்று 
           “போகட்டுமா” - என்று 
            வினைதேறும் பநரம்”  
எை வயது முதிர்ந்த தேண்கனள "பேரிளம் தேண்” என்ை கவினதயில் ேைம்பிடிக்கிைார் ேத்மாவதி 
தாயுமாைவர் (.அ.ோலமுருகன், 2-ம் நூற்ைாண்டில் தேண்ணியம் P.34) 
         "பவல்கண்ைன் என்றிவனள தவஃகன்மின் மற்றிவளு 
          பகால்கண்ை ளாகும் குனிந்து” (நாலடி.17:3-4). 
 பவல்போன்ை கண்ணுனையவள் என்று விரும்பி நீங்கள் ஆனசனவக்கும் அவளும் ஒருநாள் 
பகாலூன்றி நைக்கும் கூன் முதுனக உனைய முதியவள் ஆகிப்போவாள் என்கின்ைை பமற்கண்ை 
அடிகள். பவல் போன்ை கண்கள் முதுனமயில் குழி விழுந்தனதப்போல் மாறிவிடுகின்ைை. 
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 “கண்கள் தோருந்தியிருக்கும் குழியில்((Orbit) உள்ள தகாழுப்புத் தனச குனைவதாலும் 
கண்கனளச் சுற்றித் பதாளிலுள்ள நிைமி அணுக்கள் மூப்பின் காரைமாகக் கருனமயுறுவதாலும் 
கண்கள் குழிந்தை போன்று பதாற்ைமளிப்ேதாக” உைற்கூற்றியலாளர் கூறுகின்ைைர்.(Sinclair, 
“Human Growth After Birth)”  
 ஆணின் வயது உைர்ச்சினயப் தோறுத்தது. தேண்ணின் வயது பதாற்ைத்னதப் தோறுத்தது 
என்ேர். சமவயதுள்ள ஆண், தேண் முதியவர்கனள பநாக்கிைால், ஆனைவிைப் தேண்ணிைம்தான் 
மூப்பின் முத்தினரகள் முக்கியத்துவப் ேடுத்தப்ேடுகின்ைை எைலாம். இன்னைய காலக்கட்ைத்தில், 
ஆண்கள் உைற்ேயிற்சி, தவளியுலகத்ததாைர்புகள் மூலம் தன் உைல்நலத்னதயும் உள்ள நலத்னதயும் 
பேணிக்காக்கின்ைைர். ஆைால், தேண்ணுக்பகா அதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போகின்ைது. 
வீட்டுபவனலகளில் கவைம் தசலுத்துவதுைன் மட்டுமல்லாமல் ேணிக்கும் தசன்று பவனலப்ேளுனவ 
அதிகமாக்கிக் தகாள்கின்ைைர். தேண்ணின் தவளித்ததாைர்பு திருமைத்திற்குப்பின் அறுேட்டுப் 
போகின்ைது. தேரும்ோலாை தேண்கள் ‘ேடி தாண்ைா ேத்தினி' என்ேது போல கைவன், 
குழந்னதகள் எை நான்கு சுவர்கபள உலகமாக வாழ்கின்ைைர். ேணிக்குச் தசல்லும் தேண்கபளா 
வீட்டு நிருவாகத்னதக் கவனித்துக் தகாண்டு பவனலக்கும் தசல்வதால் உைல், மைதளவில் வினரவில் 
முதுனம அனைகின்ைைர். வீட்டுச்சூழலும் ேணிச்சூழலும் சரியாக அனமயாத தேண்களின் 
நினலபயா இன்னும் ேரிதாேத்திற்குரியதாகபவ இருக்கின்ைது. 
 பவல்போன்ை கண்ணுனையவள்பமல் ஆனச னவப்ேவன் முதுனமயனைவதற்கு முன்பே, 
அப்தேண் முதுனமயனைவனத நாலடியார் வழி அறிய முடிகிைது. அன்றும் இன்றும் தேண்களின் 
வாழ்வியல் இருப்பு மாற்ைமனையாத நினல வருத்தத்திற்குரியது. 
முதுனமயின் முதிர்நினல  
 முதிபயார்களின் பதாற்ை மாறுோடுகள் முழுனம தேறுவனத முதிர்நினல எைலாம். 

     “ேருவம் எனைத்துள - ேல்லின்ோல் ஏனை  
             இருசினதயும் உண்டீபரா என்றுவரினசயால்”  (நாலடி.18:1-2) 
 எனும் அடிகள் என்ை வயதாயிற்று, இன்னும் எத்தனைப் ேற்கள் கழன்று விழாமல் இருக்கின்ைை? 
அதபைாடு பவனளக்கு இரண்டு கவளம் உைவாவது உட்தகாள்ள முடிகிைதா என்தைல்லாம் 
சுற்ைத்தார் முனையாக விசாரிப்ோர்கள் எைக் கூறுகின்ைை. 
  முதுனமயின் முதிர்நினலயில் முதியவர்கள் தசயலற்ைவர்களாக இருக்கின்ைார்கள். 
தேரும்ோன்னமயாை ேற்கள் கழன்று விழுந்த நினலயில் உைவு உட்தகாள்வதில் சிக்கனலச் 
சந்திக்கும் நினல ஏற்ேடுகின்ைது. 
 ேல்போைால் தசால் போச்சு என்ோர்கள். தேரும்ோன்னமயாை ேற்கள் கழன்று விழுந்த 
நினலயில் சரியாகப் பேச முடியாது. வாய் குழறும். பமலும், ேல்  போை வயதாைவர்களின் 
பேச்சிற்கு வீட்டிலும் சமூகத்திலும் மரியானத குனைந்துவிடும். முதிபயாரின் முதிர்நினலயில் 
மரியானதக்குறிய முதிபயார்களின் மரியானத சமுதாயத்தில் குனைந்துபோகின்ைது. 
முடிவுனர 
 நாலடியாரில் முதுனமப் ேருவத்திைர் நனரயுனையவர்களாக, ேல் விழுந்து, தசால் 
தடுமாறுதலும் வாய் குழறுதலும் உனையவர்களாக, பகால் தகாண்டு நைக்கின்ைவர்களாகக் 
காட்சியளிக்கின்ைைர். பமலும், ஆண், தேண் இருோலரில் ஆண்கனளவிை தேண்கள் வினரவில் 
முதுனமப்ேருவத்னத அனைகின்ைைர் என்ை கருத்தும் தேைப்ேடுகின்ைது. 
துனைநின்ைனவ 

 அருைகிரிநாதர், 1974, திருப்புகழ், கழக தவளியீடு, தசன்னை. 
 சாமிநானதயர்.உ.பவ.(ே.ஆ), 2011, புைநானூறு, கழக தவளியீடு, தசன்னை. 
 சிவசக்தி, 1992, இன்ைமும் இனிக்கிைது, முருகன் ேதிப்ேகம், தசன்னை. 
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 ோலமுருகன் அ., 2005, “21-ம் நூற்ைாண்டில் தேண்ணியம்”, ஆய்வுக்பகானவ, ஈபராடு 
கனலக்கல்லூர, ஈபராடு. 

 மலர்விழி நா., 2003, ஊரகமுதிபயார் உளவியல், முதுகனலப்ேட்ை ஆய்பவடு, காந்தி 
கிராம கிராமிய ேல்கனலக்கழகம், காந்தி கிராமம். 

 Sinclair, 1985, Human Grouth after Birth, Oxford University Press, Oxford. 
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 சிலப்பதிகொரமும் அரும்ப வுடரகொரரும் 

முனைவர் பச.தசந்தமிழ்ப்ோனவ  
பேராசிரியா   & இயக்குநர் 
தமிழ்ப் ேண்ோட்டு னமயம் 

அழகப்ோ ேல்கனலக்கழகம், கானரக்குடி-3. 

 தே.குபேந்திரன் 
முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 
தமிழ்ப் ேண்ோட்டு னமயம் 

அழகப்ோ ேல்கனலக்கழகம், கானரக்குடி-3. 

 காப்பியங்கள் காலத்னதக் கைந்து கருத்துக்கனளத் தாங்கிச் தசல்லும் வரலாற்றுப் 
தேட்ைகமாகும்.  ேழந்தமிழ்க் காப்பியங்களுக்கு உனரயாசிரியா கள் தசய்துள்ள ததாண்டு 
அளப்ேரியது.  அவ்வனகயில் காப்பியத்திற்குத் ததாண்ைாற்றிய புலனமச் தசல்வா கனள 
நூலாசிரியா , உனரயாசிரியா , கற்பிக்கும் ஆசிரியா  எை மூவனகப்ேடுத்தலாம்.  இம்மூவருள் 
நூலாசிரியரின் உள்ளக்கிைக்னகனய உய்த்துைா ந்து கற்பிக்கும் ஆசிரியா களுக்குத் ததளிய 
அறிவிக்கும் நுண்மாண் நுனழபுலமும் தசால்வளமும் ஒரு பசரப் தேற்ைவா கள் 
உனரயாசிரியா கபளயாவா . அத்தனகய உனரயாசிரியராை அரும்ேத உனரகாரரின் வரலாறு, இவா  
சிலப்ேதிகாரத்திற்கு உனர எழுதுவதற்காை காரைம், அதற்காை சமூகப் பின்புலங்கள் 
போன்ைவற்றினை விளக்குவது இக்கட்டுனரயின் பநாக்கமாகும். 
ததால்காப்பியம் குறிப்பிடும் உனர வனககள்  
 மூலநூலின் சிைப்பினை தவளிப்ேடுத்துவது உனர ஆகும். ததால்காப்பியா  காலத்திபலபய 
உனரநனை பதான்றிவிட்ைததன்ேதற்கு, 
  அவற்றுள் 
  நூல் எைப்ேடுவது நுவலும் கானல 
  முதலும் முடிவும் மாறுபகாள் இன்றி 
  ததானகயினும் வனகயினும் தோருண்னம காட்டி 
  உள்நின்று அகன்ை உனரதயாடு புைா ந்து 
  நுண்ணிதின் விளக்கல் அதுஅதன் ேண்பே (ததால்.தோருள்.தசய்யு.159) 
எனும் ததால்காப்பியம் சான்ைாகும். இதைால் நூலின் உட்தோருனள விளக்குவது உனரயின் ேண்பு 
என்ேது அறியப் தேறுகிைது.  
அரும்ேத உனரயாசிரியா  வரலாறு  
 சிலப்ேதிகாரத்திற்குக் காலத்தால் முந்திய உனரயாசிரியா  அரும்ேதஉனரகாரர் ஆவா .  
இவ்வுனரகாரனர அரும்ேத உனரகாரா  என்று முதன்முதலில் குறிப்ேவா  அடியார்க்கு நல்லார்.  
சிலப்ேதிகாரத்தில் இந்திரவிழவூதரடுத்த கானதயில், 
  ஐம்தேருங் குழுவும் எண்பே ராயமும் 
  அரச குமரரும் ேரத குமரரும் 
  கவா ேரிப் புரவியா  களிற்றின் ததாகுதியா  
  இவா ேரித் பதரிைா  இனயந்ததாருங்கு ஈண்டி (சிலம்பு.5:157-160) 

எைவரும் அடிகளில் எண்பேராயம் குறித்து தமாழினகயில் “கரைத்தியல்வா , கருமகாரா , கைகச் 
சுற்ைம், கனைகாப்ோளா , நகரமாந்தா , நளிேனைத் தனலவா , யானை வீரா , இவுளி மைவா  

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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இனையதரண்பேர் ஆயதமன்ே எனுமிவா  இனி சாந்து பூ........ அனவக்களத் தானரந்து (157 உனர) 
எைக் காட்டுவா  அரும்ேதவுனரயாசிரியா ” எைக் குறிப்ேதன்வழி அறிய இயலும். 
அரும்ேதவுனரகாரர் - தேயா ககாரைம்  
 ஒரு காலத்தில் அரும்ேதவுனரக்குச் சிைப்புப்ோயிரம் இன்னமயாலும் பிை வரலாறுகள் 
இன்னமயாலும் அடியாருக்கு நல்லார் உனர போல எல்பலாரும் ேடித்துப் ேயைனையுமாறு 
இல்லாது கற்பைார் மட்டுபம ேயன்ேைத்தக்க சுருக்கவுனரயாக இருத்தலாலும் இவருனைய வரலாறு 
விளக்கம் தேைவில்னல என்று கருதுவதற்கு இைமுண்டு.  இருப்பினும் நீா ப்ேனை கானதயில், 
  தசயிர்த்ததாழின் முதிபயான் தசய்ததாழில் தேருக 
  உயிர்த் ததானக உண்ை ஒன்ேதிற் றிரட்டிதயன் 
  றியாண்டு மதியு நாளும் கடினகயும் 
  ஈண்டுநீா  ஞாலங் கூட்டி தயண்தகாள (சிலம்பு.27:7-10) 

எை வரும் அடிகளுக்கு அரும்ேதவுனரகாரர்,  “கூற்றுவன் தசல்கின்ை உயினரக் கவரும் ததாழில் 
தேருகும்ேடியாக, உயிர்த்ததானக உண்ைவைாகிய ஆண்டும் மதியும் நாளும் கடினகயும் ஒன்ேதிற் 
றிரட்டிதயன்று அவற்பைாபை கூட்டிதயண்ை பதவாசுர யுத்தம் ேதிதைட்ைாண்டிலும், இராம 
இராவை யுத்தம் ேதிதைட்டு மாதத்திலும், ோண்ைவ துரிபயாதை யுத்தம் ேதிதைட்டு நாளிலும், 
தசங்குட்டுவனும் கைக விசயரும் தசய்த யுத்தம் ேதிதைட்டு நாழினகயிலும் முடிந்ததவண்ை” 
என்று உனர எழுதியுள்ளார்.  இந்த யுத்தங்கனள இபத முனையில் கலிங்கத்துப் ேரணியில் 
தசயங்தகாண்ைார், 
  பதவாசுர ராமாயை மாோரதம் உளதவன்று 

ஓவா உனர ஓயும்ேடி உளதப்தோரு களபம (களம் ோடியது-9) 
என்றுனரப்ோர்.  இனதக்தகாண்டு தசயங்தகாண்ைாபர அரும்ேத உனரகாரா  என்று சிலா  
குறிப்பிடுவா .  ஆயின் இது தோருத்தமன்று. தசயங்தகாண்ைார் முதற் குபலாத்துங்கன் காலத்து 
வாழ்ந்தவா . அரும்ேதவுனரகாரா   இராசராசன் காலத்து வாழ்ந்தவா .  இருவரும் ஏைக்குனைய 80-
100 ஆண்டு இனைதவளியிட்ை காலத்தில் வாழ்ந்தவா கள். அன்றியும் “பதவாசுர யுத்தம் என்ை 
கருத்து தமிழ் இலக்கியப் ேரப்பில் சிந்தாமணியிலும்” பவறுயிைங்களிலும் வருவதால் 
அரும்ேதவுனரகாரா  தசயங்தகாண்ைார் எைக் தகாள்வதில் தோருத்தமின்னம புலப்ேடும். 
அரும்ேதவுனரகாரரின் காலம்  
 அரும்ேதவுனரயாசிரியா  காலத்னத அறிவதற்குத் திட்ைமாை ஆதாரங்கள் இல்னல.  
இருப்பின் உனரயின் ததாைக்கத்தில் விநாயகா  வைக்கம் இருப்ேனதக் தகாண்டு இவா  காலம் 
ஒன்ேதாம் நூற்ைாண்டு என்று இலக்கிய வரலாற்று அறிஞா கள் குறிப்பிடுவா .  ஆயின் இதில் 
ஐயப்ோடு உள்ளது.  இவா  பமற்பகாள் காட்டும் இலக்கியங்களில் புைப்தோருள் தவண்ோமானல 
முதலிைம் தேறுகிைது.  அந்நூலின் காலம் ஒன்ேதாம் நூற்ைாண்டு ஆதலின் இவா  ஒன்ேதாம் 
நூற்ைாண்டு எைக் கூைலாம்.  அத்திரி - எனும் தசால்லுக்கு கழுனத என்று திவாகரமும், ஒட்ைகம் 
என்று பிங்கல நிகண்டும் கூறுகின்ைை.  ஆைால் திவாகரமும், பிங்கலமும் 9,10 ஆம் நூற்ைாண்டிைது.  
9-ஆம் நூற்ைாண்டில் கழுனதயாக இருந்த தசால்லினை 12-ஆம் நூற்ைாண்டில் ஞாைமிர்தவுனர 
‘குதினர’ என்று குறிப்பிடுகிைது. அப்ேடியாைால் ‘பகாபவறு கழுனத’ என்று தசால்லுகிை அரும்ேத 
உனரகாரா  காலம் 9-க்கும் 12-க்கும் இனைப்ேட்ை காலம் ஆதலின் அரும்ேதவுனரகாரா  11-ஆம் 
நூற்ைாண்டு என்றும் கருதலாம். 
அரும்ேத உனரகாரரின் சமயம்  
 உனரகாரரின் சமூகப் பின்ைணி ேற்றி ஆய்னகயில் சமயம் முதலிைம் தேறுகிைது.  
அவ்வனகயில் இவ்வுனரயாசிரியா  தம் உனரத்ததாைக்கத்தில் விநாயகா  காப்ோக ஒரு தவண்ோனவ 
அனமத்துள்ளார். அது, 
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  கரும்பும் இளநீரும் கட்டிக் கனியும் 
  விரும்பும் விநாயகனை பவண்டி - அரும்ேவிழ்தார்ச் 
  பசரமான் தசய்த சிலப்ேதிகார ரக்கனதனயச் 
  சாரமாய் நாபவ தரி (கைவுள் வைக்கம்)  

என்ேதாகும். இதில் இவா  னசவ சமயத்திைா  என்று தசால்லுவா . இதற்பகற்ே ”தநடுபவபலான் 
குன்று - திருச்தசங்பகாடு” என்று குறிப்பிடுவதால் இவா  னசவ சமயம் சார்ந்தவா  எைலாம். பமலும் 
இவா  “அரங்கம் - திருவரங்கம்”, “ஸ்ரீபகாயில்”, “மங்கல மைந்னதக் பகாட்ைம்”, “ஆயினழக் 
பகாட்ைம்” என்று னவைவம், சமைம் சார்ந்த ேல்பவறு பகாயில்கனளக் குறிப்பிடுவதால் இவா  
அனைத்து சமய தநறிமுனைகளும் அறிந்தவா  எைக் கருத இைமுண்டு. 
உனர எழுதுவதற்காை பநாக்கம்  
 இவா   பதான்றிய காலம் னசவ சமயம் தேருமலா ச்சி தேற்று வந்த பசாழா  காலம்.  
அதாவது முத்தமிழிலும் தேரும்புலனம எய்தியிருந்த இப்பேராசிரியா , தம் புலனம 
தவளிப்ோட்டுக்குத் தக்க முத்தமிழ்த்திைம் வாய்ந்த காப்பியம் எதுவும் பவறு இல்லானமயால் 
சிலப்ேதிகாரத்னத உனர இயற்றுவதற்கு உரியதாகக் தகாண்ைார் என்ேது இவா  சிலப்ேதிகாரத்திற்கு 
உனர எழுதக் காரைம் எைக் குறிப்பிைலாம். இளங்பகாவடிகள் தசய்த காப்பியமும் விரிந்த  சமய 
பநாக்குனையதாய் இருந்தனமயும் இவா  சிலப்ேதிகாரத்திற்கு உனர எழுதத் பதா ந்துதகாண்ைார் 
எைலாம். 
முடிவுனர 
 காலத்தால் முற்ேட்ை சிலப்ேதிகாரத்திற்கு உனர எழுதிய தேருனமக்குரியவா  
அரும்ேதவுனரகாரா  என்று  முதன்முதலில் குறிப்பிட்ைவா  அடியார்க்கு நல்லார் ஆவார்.  அவரது 
வரலாற்னை ஆராயுமிைத்து அவா  காலம் 11-ஆம் நூற்ைாண்டு என்ேதும், னசவ சமயத்னதச் 
சார்ந்தவா  என்ேதும் தேைப்ேடுகிைது.  பமலும் அவா  காலத்தில் முத்தமிழ்த் திைம் வாய்ந்த 
காப்பியம் சிலம்னேத் தவிர பவறு ஏதும் இல்லானமபய அவா  சிலப்ேதிகாரத்திற்கு உனர எழுதத் 
பதாற்றுவாயாக அனமந்தது எைலாம். 
துனைநூற்ேட்டியல் 

 சாமிநானதயர் உ.பவ (உனர.), 2009(ஏ.ே.), சிலப்ேதிகார மூலமும் அரும்ேத உனரயும் 
அடியார்க்கு நல்லார் உனரயும், ைாக்ைர் உ.பவ சாமிநானதயர் நூல்நினலயம், தேசன்ட் 
நகா, தசன்னை. 

 புலியூர்க்பகசிகன் (உனர.), 2009, கலிங்கத்துப்ேரணி மூலமும் உனரயும், சாரதா ேதிப்ேகம், 
தசன்னை. 

 மலர்விழி மங்னகயர்க்கரசி இராம(உனர.), 2008, சீவக சிந்தாமணி மூலமும் உனரயும், 
ோனவ ேப்ளிபகஷன்ஸ், தசன்னை. 
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 ைங்க இலக்கிய தநய் ல் திடணப் பொைல்களில்  
வரலொற்றுக் குறிப்புகள் 

தே.ராஜா 
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர் 

பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி 
திருச்சிராப்ேள்ளி - 620 017. 

 ஒரு நாட்டின் வரலாற்றினை நன்கறியத் துனைபுரிவைவற்றுள் சிைப்பு மிக்கனவ அந்நாட்டு 
இலக்கியங்கள். சங்க இலக்கியங்களில் மூபவந்தர்கள், சிற்ைரசர்கள், வள்ளல் தேருமக்கள் ஆகிபயார் 
ேற்றிய தசய்திகளும் அந்நானளய ேழக்க வழக்கங்களும், ேழம் தேரும் நகர்கள் ேற்றிய குறிப்புகளும் 
இன்ைபிை தசய்திகளும் ஆங்காங்பக காைப்ேடுகின்ைை. அவற்றுள் தநய்தல் ோைல்களுள் 
காைப்ேடுவைவும், ஏனைய தினைகளில் காைப்ேடும் தநய்தல் நிலச் சார்புனையைவுமாை 
தசய்திகளில், குறிப்பிைத்தக்கை ஈண்டு அனையாளப்ேடுத்தப் ேடுகின்ைை. தநய்தல் நிலத்பத ேல 
போர்கள் நைந்துள்ளை. தநய்தல் நிலம் போர்க்களமாயிருந்ததற்குச் சாலச் சிைந்த இைமாகும். 
‘தும்னே தாபை தநய்தலது புைபை’ என்னும் ததால்காப்பியச் சூத்திர உனரயில், ‘இருதேரு 
பவந்தரும் ஒரு களத்துப் தோருதலின் அதற்கு இைம் காடும் மனலயும் கழனியும் ஆகானமயானும், 
களரும் மைலும் ேரந்த தவளி நிலத்துப் தோருதல் பவண்டுமாதலானும், அந்நிலம் கைல் சார்ந்த 
வழியல்லது இன்னமயானும்’ இளம்பூரைரும் போர்க்களமாயிருந்ததற்கு தநய்தபல சாலச் 
சிைந்தவிைம் என்ை கருத்னதக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ேல போர் நிகழ்ச்சிகள் தநய்தலில் 
காைப்ேடுகின்ைை. அப்போர் நிகழ்ச்சிகனளயும், பிை சிைப்புச் தசய்திகனளயும் ஈண்டுக் காண்போம். 
மன்ைர்களும் போர் நிகழ்ச்சிகளும் 
 தநய்தல் நிலத்துக்குரிய புன்னைமரமாைது திதியன் என்னும் குறுநில மன்ைனின் காவல் 
மரமாயிருந்துள்ளது (அகம். ோனல. 45:9-11). அன்னி என்னும் குறுநில மன்ைன் வலிமிக்க 
ஊர்கனளயும், பவற்ேனையினையுமுனைய எவ்விதயன்னும் சிற்ைரசைது அறிவுனரனயயும் 
தோருட்ேடுத்தாமல், அத்திதியனைக் “குறுக்னகப் ேைந்தனல” என்னுமிைத்பத எதிர்த்து அவைது 
காவல் மரமாகிய அப்ேழம்தேரும் புன்னைனயத் துணித்தான். அதனைப் தோைாத திதியன், 
அன்னினயக் தகான்தைாழித்தான். குறுக்னகப் ேைந்தனல தநய்தல் நிலத்தின் சிைந்த ேதிதயைவும், 
தநய்தல் நிலத்திற்குரிய மரமாை புன்னைனயக் காவல் மரமாகக் தகாண்டிருந்தான் என்ை 
காரைத்தால் திதியன் தநய்தல் நிலத்னதயுள்ளிட்ை நாட்டின் தனலவன் எைவும் தகாள்ளலாம். 
திருமுடிக்காரி 
 முள்ளூனர ஆண்ை குறுநில மன்ைன் மனலயமான் திருமுடிக்காரி என்று வழங்கப்ேட்ைான். 
இவைது குதினரயின் தேயரும் காரிபய. இவன் வல்வில் ஓரிதயன்ோதைாடு போர்புரிந்து அவனைக் 
தகான்ை தேருனமயுனையவன். முள்ளூர்க்கு மன்ைைாகிய இக்காரி, தன் குதினரயின் துனையுைன் 
இரபவாடிரவாக ஆயர்தனலவர்களின் ேசுக்கனளக் கவர்ந்ததும் அவர்கள் வருந்திய நினலயினையும் 
நற்றினைப் ோைதலான்று குறிப்பிைப்ேடுகிைது.  
 மா இரு முள்ளுர் மன்ைன் மாஊர்ந்து  
 எல்லித் தரீஇய இைநினரப் 
 ேல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த… (நற். 291:7-9)  
தித்தன் தவளியன் கைற்றுனை 

 வீனர என்ேது கைற்றுனை. “அடுபோர் பவளிர், வீனர முன்துனை” (அகம் 206:13-14). 
மருதத்திலும் போரில் வல்ல பவளிர்களுள் சிைந்த தவளியனின் னமந்தன் தித்தனுக்குரியது இத்துனை 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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“வீனர பவண்மாள் தவளியன் தித்தன்” (நற்.58). இத்துனையின்கண் ேரந்துவிரிந்து கிைக்கும் 
உப்ேளத்தில் வினளந்த தவள்ளுப்பு, குன்தைைக் குவிந்து கிைக்கும். அவ்வீனர நகரின் கண்ணுள்ள 
முரசுகட்டில்களில் மானல பவனளயில் வரினசயாக விளக்குகள் சுைர்விட்தைரியும் 
அவ்வரினசதயாழுங்கு கைற்கனரக்கண் நினரயுைக் கிைந்து முழங்கும் சங்கங்கனளக் காணும். தித்தன் 
உனையூர்க்கண்ணிருந்து நாடுகாவல் புரிந்தவன் என்ேதால் அவ்வீனரத்துனை, பசாழ நாட்டுக் 
கைற்கனரயதாகலாம். இவைது துனைமுகப்ேட்டிைம் காைலம் தேருந்துனை. தன்னைப் புகழ்ந்து 
ோடிய ோைர்க்குப் ேரிசுேல அளித்தவன். வீரமிக்க காலாட்ேனையினை யுனையவன். இவைது 
ேட்டிைத்துக்குப் தோன்னை ஏற்றிக்தகாண்டு வந்து தகாடுத்து, இந்நாட்டுப் தோருள் ேல தேற்றுச் 
தசன்ை வணிகச் தசய்தினயயும் சங்கப் ோைல்களில் காைமுடிகிைது (அகம்.152:5-8). 
தேண்தகானல புரிந்த நன்ைன் 
 நன்ைன் குறுநில மன்ைன் என்ேதும் தேண்தகானல புரிந்தவன் என்ேதும் சங்க 
இலக்கியங்கள் வழிபய கண்ை வரலாற்றுச் தசய்தியாகும். இவன் பவற்ேனை தாங்கிப் போர்புரிவதில் 
வல்லவன். வினரந்பதாடும் குதினரப் ேனையினையுனைய பிண்ைன் முதலாை சிற்ைரசர்கனளத் 
பதாற்கடித்தவன் பவந்தரின் மகளிர் கூந்தனலக் கனளத்த தகாடுனமனயயும் பின்வரும் ோைலின் 
வாயிலாக அறிய முடிகிைது. 
  … தோற்புனை 
 விரிஉனளப் தோலிந்த ேரியுனை நன்மான் 
 பவந்தர் ஓட்டிய ஏந்துபவல் நன்ைன் 
 கூந்தல் முரற்சியின் தகாடிபத… (நற். 270:7-10) 
அம்ேலும் அழுங்கல் ஊரும் 
 புனையாறு எை வழங்கும் புைந்னத புன்னை மரங்கள் நினைந்த பசானலகள் மலிந்த பசாழ 
நாட்டுக் கைற்கனர நகர். தேரியன் என்னும் குறுநில மன்ைனின் தனலநகர். தேரியன் குதினரகனளப் 
பூட்டிய பதர்ப் ேனைனயயுனையவன். தன்னை நாடி வருேவர்களுக்குப் ேரிசுகள் ேல வழங்கும் 
வள்ளல் தன்னமயுனையவன் என்று இப்ோைல் குறிப்பிடுகிைது. 

ஓனை ஒண்சுைர் ஒப்ேத் பதான்றும் 
ோடுநர்த் ததாடுத்த னகவண் பகாமான் 
ேரியுனை நல்பதர்ப் தேரியன் விரிஇைர்ப் 
புன்னைஅம் காைல் புைந்னத… (அகம்.100:10-13) 

விச்சிக்பகா 
 இவன் குறுநில பவந்தன், விற்போரில் சிைந்து விளங்கியவன். பவந்தபராடு போர்க்களத்தில் 
இருந்து போர் புரிந்தகானல போர்ப் ேரணி ோைப் ோைர்கள் தசன்ைைர். கடுனமயாகப் போர் 
இருந்ததால் காண்ேவர்கள் நினலனய மாற்ை சிங்கப்ோர்னவ இருபுைமும் ோர்த்தைர். அங்தகழுந்த 
பேதராலி, ஆரவாரம் மிக்க குறும்பூர் என்னும் ஊரில் எழும் பேதராலியினும் மிக்கு முழங்கியது 
என்று குறுந்ததானகப் ோைதலான்று (328:5-8) கூறுகின்ைது. இந்த விச்சிக்பகா புைநானூற்றிலும், 
ேதிற்றுப்ேத்திலும் புலவர்கள் ோடிப்புகழும் வள்ளல் விச்சிக்பகாவாக இருக்கலாம் எை உ.பவ. 
சாமிநானதயர் கருதியுள்ளார். 
இராமாயை இதிகாசச் தசய்தி 
 இராவைனுைன் போர்புரிந்து சீனதனய மீட்டுவர இராமன் இலங்னக மாநகர்க்குச் தசன்ை 
தசய்தி தநய்தல் நிலப் ோைல்களில் வரலாற்றுச் தசய்தியாக (அகம் 70:13-17) இயம்ேப்ேடுகிைது. 
இராமன் இலங்னகனய பநாக்கித் தன் பசனைபயாடு புைப்ேடுதற்கு முன்ைர்ப் ேழனமமிக்க 
திருவானைக்கனரயில் (தைக்பகாடியில்) ஆலமரத்தடியில் தங்கித் தம் துனைவர்கபளாடு 
ஆபலாசனை நைத்தியபோது மரத்தில் தங்கிய ேைனவகளின் ஒலி இனையூைாயிருந்தனமயால் 
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ேைனவகளின் ஒலினய நிறுத்திைர் என்ை இதிகாசச் தசய்தியும் அந்தக் பகாடியக்கனர ோண்டியர் 
ஆட்சியில் அன்று இருந்தததன்ை உண்னமயும் காைமுடிகிைது. 
 தவன்பவற் கவுரியர் ததால்முது பகாடி 
 முழுங்கிரும் ேவ்வம் இரங்கும் முன்துனை 
 தவல்போர் இராமன் அருமனைக்கு அவித்த 
 ேல்வீழ் ஆலம் போல 
 ஒலிஅவிந் தன்று (அக.70) 
ேதிகளும் ேட்டிைங்களும் - அனலவாய் 
 திருதநல்பவலி மாவட்ைத்தில் கைற்கனரக்கண் தோலியும் முருகன் திருக்பகாவிலாை 
திருச்தசந்தூர் திருச்சீரனலவாய் எை இலக்கியத்தில் குறிப்பிைப் தேறுகிைது. அனலகள் மிகுந்து 
காைப்ேடுவதால் இதற்கு திருச்சீர் அனலவாய் எைப்ேடும். உழவனின் ஓனசக்கு அஞ்சிய மயில் 
அனலகளின் ஓனச அதிகம் உள்ள இைத்தில் வந்து தங்கிை அச்சீரனலவாயமர்ந்தவன் வன்னமமிகு 
முருகன் என்று அகப்ோைல் ‘திருமணி விளக்கின் அனலவாய்ச்’ (அகம் 266:16-21) குறிப்பிடுகிைது.  
குைந்னத 
 பசாழ மன்ைர்கள் பவற்ேனையில் சிைந்தும் மாற்ைரசர்கனள மாய்த்தும் ேல தவற்றிகனளப் 
தேற்ைைர். மன்ைர்கள் ேலர் தம்மிைம் பதாற்றும் அவர்கள் அரசினையாகப் தேற்ை 
தேருஞ்தசல்வத்னத ோதுகாப்புைன் குைவாயில் நகரில் னவத்திருந்த தசய்தி என்ேது 
குறிப்பிைத்தக்கதாகும் என்று பின்வரும் ோைலடிகள் குறிப்பிடுகின்ைை. 
 …தவல்பவல் 
 தகாற்ைச் பசாழர் குைந்னத னவத்த 
  நாடுதரு நிதியினும் தசறிய  (அகம்.60:12-14) 
தகாற்னக 
 தகாற்னகனயத் துனைமுகமாய்க் தகாண்டு ஆண்ை மன்ைன் ோண்டியன். இவைது தனலநகர் 
மதுனர. மனல போன்ை மாைமாளினககனளக் தகாண்டும் கூைல் நகர் என்றும் தேயர் தேற்ைது. 
அம்மாநகரில் ோண்டியன் தநடுஞ்தசழியன் தவற்றி எனும் தேரிய பவற்ேனையும், யானைப் 
ேனையும், தநடிய பதர்ப்ேனையும் எை இவ்வனக வலினம ேனைத்த ேனையுைன் ேல 
மன்ைர்கனளத் பதாற்கடித்த தசய்தியும் தகாற்னக நகர் ேற்றிய குறிப்பும் குறிப்பிைத்தக்கை (அகம் 
296:10-12). பமலும் (அகம். 201:2-4, அகம். 27:6-9) ஆகிய ோைலடிகள் ோண்டியரின் அைதநறி 
பிைழாது தசங்பகால் தசலுத்திய சிைப்னேயும் தவண்பகாட்டு தவற்றிக் களிறுகனளத் தினையாகப் 
தேற்ை தசய்தினயயும் தகாற்னகயின் வரலாற்றினையும் ோண்டிய மன்ைர்களின் போர்த்திைனையும் 
அறிய உதவுகின்ைை. 
 பேர்இனசக் தகாற்னகப் தோருநன் தவண்பவல் 
 கடும்ேகட்டு யானை தநடுந்பதர்ச் தசழியன் 
 மனலபுனர தநடுநகர்க் கூைல்  (அகம்.296) 
 
 … தோன்னின் 
 அவிர்எழில் நுைங்கும் அணிகிளர் ஓனை 
 வினைநவில் யானை விைற்போர்ப் ோண்டியன்  (அகம். 201) 
தோனையன் ததாண்டி 
 பசரநாட்டின் ஒப்ேற்ை துனைமுகமாகத் ததாண்டி விளங்கியது. இது அயல்நாடுகளுைைாை 
வணிகத் ததாைர்பு தகாண்ைதாகும். உலகம் போற்ைக் கூடியதாக அனமந்தது ததாண்டி 
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துனைமுகமாகும் (அகம்.60:8), தோனையன் ததாண்டி என்றும் (நற்.8:9), குட்டுவன் ததாண்டி 
(குறு.128:2) தோனைநாடு என்றும், தவண்தந்தங்கள் தோலியும் தேருங்களிற்றுப் 
ேனையினையுனையவன் (அகம் 290:12), திண்ணிய பதர்ப்ேனையுைன் திகழ்ந்தவன் என்றும் (அகம் 
60:8), குதினரப் ேனையினையும் பதர்ப் ேனையினையும் தகாண்டு விளங்கிய குட்டுவன் என்றும் 
அறிய முடிகின்ைது(அகம். 270:8-9). பமலும், ததாண்டி இன்றும் குறும்தோனை நாட்டின் ஒரு 
சிற்றூராகபவ இருந்து வருகிைது. இவ்வனகயானும் தோனையன், குட்டுவர் குைவர் தோனையர் 
கடுங்பகா இவர்கள் பசர அரசகுடி வனககளில் ஒருவன் என்ை கருத்தினை ஒளனவ துனரசாமிப் 
பிள்னள நற்றினை விளக்க உனரயில் ேதிவு தசய்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கதாகும். 
ேவத்திரி 
 என்னைக்கும் எக்காலத்தும் தகைாத இனினமயாை புகழினையும், தோன்ைவிர் பூணினையும் 
பூண்டிருந்த தினரயன் என்ை மன்ைன் ேல்வண்ைப் பூக்கள் பூத்துப் தோலிந்த தோழில்ேல சூழ்ந்த 
ேவத்திரி நகனரத் தனலநகராய்க் தகாண்டு தசங்பகால் தசலுத்திச் சிைப்புை ஆட்சி தசய்த 
தசய்தினயப் பின்வரும் ோைலடிகளில் காை முடிகிைது. 
 தசல்லா நல்லினச தோலம்பூண் தினரயன் 
 ேல்பூங் காைல் ேவத்திரி…  (அகம்.340:6-7) 
முடிவுனர 
 தநய்தல் நிலம் என்ேது ேரதவர்களின் வரலாற்றினைச் சுட்டும் நிலம் மட்டுமன்று அதற்கு 
அப்ோற்ேட்ை நினலயினைப் ோர்க்கும்போது, தநய்தல் நிலத்தில் நைந்த போர்நிகழ்ச்சிகள், தநய்தல் 
நிலத்னத ஆண்ை மன்ைர்கள், மற்றும் குறுநில மன்ைர்கள், வரலாற்றுச் சிைப்பு மிகுந்த ஊர்கள், 
குறிப்பிைத்தக்க சிைப்பு நிகழ்ச்சிகள் இதுபோன்ை தசய்திகளும் தநய்தல் நிலத்னத னமயப்ேடுத்திய 
சங்கப்ோைல்களின்வழி அறியப்தேறுகின்ைை.  
துனைநின்ைனவ 

 சுப்பிரமணியன், ச.பவ.(உனர.), 2013(12ஆம் ேதிப்பு), ததால்காப்பியம், மணிவாசகர் 
ேதிப்ேகம், தசன்னை-8. 

 …………………………,(உனர.), 2003(மு.ே.), ேத்துப்ோட்டு, பகாவிலூர் மைாலயம், 
பகாவிலூர். 

 தமிழண்ைல்(உனர.), 2002(மு.ே.), குறுந்ததானக, பகாவிலூர் மைாலயம், பகாவிலூர். 
 மகாபதவன் கதிர்.(உனர.), 2003(மு.ே.), நற்றினை, பகாவிலூர் மைாலயம், பகாவிலூர். 
 மீைவன் நா. (உனர.), 2004(மு.ே.), அகநானூறு, பகாவிலூர் மைாலயம், பகாவிலூர். 
 முத்துக் கண்ைப்ேன் தி., 1978, சங்க இலக்கியத்தில் தநய்தல் நிலம், அதிேந்தர் ேதிப்ேகம், 

தசன்னை. 
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 வரலொற்று னநொக்கில் இடையியல் அடைவுநிடல 

முனைவர் மா.ஆசியாதாரா 
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துனை 

காபவரி மகளிர் கல்லூரி, திருச்சிராப்ேள்ளி-18. 

இனைச்தசாற்கள் என்ேை தேயர் வினைகனளச் சார்ந்து இயங்குவை எனினும், 
இனைச்தசாற்கள் இன்றி தமாழியில் தசால்லுருவாக்கங்கள் நிகழ்வதில்னல. காலந்பதாறுமாை தமிழ் 
இலக்கை நூல்களில் இைம்தேறும் இனைச்தசாற்கள் குறித்த இயல் அனமப்புகனள பநாக்கும்வழி 
இனைச்தசாற்களின் இன்றியனமயானமனய அந்நூல்கள் எவ்விதம் புலப்ேடுத்தியிருக்கின்ைை 
என்ேனத விளக்க இக்கட்டுனர முற்ேடுகிைது. 
இனையியல் மாற்ைங்கள் 

தமிழ் மரபிலக்கை நூல்கள்; சீகன்ோல்கு, தேஸ்கி, பரனியஸ், கிரால் உள்ளிட்ை 
ஐபராப்பியர்களின் கற்பித்தல் இலக்கை நூல்கள்; தற்காலத் தமிழுக்காை இலக்கை நூல்கள் 
ஆகியைவற்னை அடிப்ேனையாகக் தகாண்டு பநாக்கும்போது  இனையியல் தைது இயல் இருப்பு 
நினலயிலும் உள்ளைக்க நினலயிலும் காலந்பதாறும் மாற்ைம் கண்டுள்ளது. 
அம்மாற்ைங்கள், 

1. தசால்லதிகார இனையியல் இருப்புநினல மாற்ைம் 
I. வரினசமுனை மாற்ைம் 
II. தனிஇயல் அனமக்கானம 

2. இனையியல் உள்ளைக்க நினல மாற்ைம் 
I. பிை  தசாற்தைாகுதிகனள இனைத்தனம 
II. தனிச்  தசாற்கள் (ேட்டியல்) குறிப்பிைப்ேைானம 

என்ை நினலகளில் காைப்ேடுகின்ைை. 
தசால்லதிகாரத்தின் இனையியல் இருப்புநினல மாற்ைம் 

தமிழின் மரோை தசால்லதிகார இயல் னவப்பு முனை தேயர், வினை குறித்த இயல்களுக்குப் 
பின்ைர் இனையியனல னவத்து விவரிப்ேதாகும். பின்வந்த இலக்கை நூல்கள் இவ்வரினச மாறிய 
னவப்பு முனை ஏற்ேடுத்தியும், இனைச் தசாற்களுக்குத் தனி இயல் ஏற்ேடுத்தாமலும் மாற்ைத்னத 
உண்ைாக்கியுள்ளை. 

ததால்காப்பியம் இனையியல் னவப்புமுனைக்காை காரைத்னத இது தேயனரயும் 
வினைனயயும் சார்ந்து பதான்றுதலின் அவற்றின்பின் கூைப்ேட்ைது (1986:1) என்று 
ததய்வச்சினலயார் கூறுகிைார். சார்ந்து வருதலால் அனவ சிைப்புனையை அல்ல, முக்கியத்துவம் 
குனைந்தை (less important,1945:196 ) என்று குறிப்பிைப்ேட்ைை. தற்காலத் தமிழில் தேயரனை, 
வினையனை என்ேை தனிச் தசால்வகுப்புகளாக நினலதேற்றுவிட்ை நினலயில் தேயர், வினை, 
தேயரனை, வினையனை என்று தனித்தியங்கும் தசாற்பிரிவுகளின் விளக்கத்திற்குப் பின்ைபர இனை 
குறித்து விவரிக்கும் முனை கனைபிடிக்கப்ேடுகிைது. 

எனினும், பரனியஸ் (1846) தைது தமிழ் கற்பித்தல் இலக்கை நூலில், தசால்லியலின் 
முதன்னமப் ேகுதியாக இனைச்தசால் ேற்றி விளக்கிவிட்டு, அதன் பிைபக தேயர், வினை ேற்றிய 
இயல்கனள அனமக்கிைார். பிை தசால் வனககளின் உருவாக்கத்திற்கு இனைச்தசாற்கபள மிகவும் 
உறுதுனையாயுள்ளை எைவும் இவ்இனைச் தசாற்கனள முதலில் கற்று அறிவு தேறுவது, தமாழிக் 
கற்ைனல எளிதாக்கிவிடும் (1846:37) என்றும் கூறுகிைார். விதி, விளக்கமுனை இலக்கை நூல்களில் 
சார்ந்து இயங்காதை என்ை நினலயில் இனைச்தசாற்கள் தேற்ை இரண்ைாம் நினலயும் கற்பித்தல் 

ைதிப்பிைப்தபற்ைது 
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நூலில் பிை தசாற்பிரிவுகளின் பதாற்ைத்திற்கு இன்றியனமயாதது என்ை நினலயில் அனவ தேற்ை 
முதன்னம நினலயும் கருதத்தக்கை. 

எனினும் பரனியஸின் இயல் னவப்புமுனை ேரவலாகப் பின்ேற்ைப்ேைவில்னல. ஏதைனில் 
தேயர், வினைகள் உருவாக்கத்திற்குத் பதனவயாை இனைச்தசாற்கள் அவ்வவ் இயல்களிபலபய 
விளக்கிக் கூைப்ேட்டுவருகின்ைை. 

மரபு இலக்கை நூல்களிலும் கூை இனையியலுக்தகைத் தனி இயல் அனமக்கப்ேைாமல்  
உள்ளது. இலக்கைக்தகாத்து, பிரபயாக விபவகம், முத்துவீரியம், சுவாமிநாதம் ஆகியை 
இனைச்தசால்லுக்தகைத் தனி இயல் அனமக்கவில்னல. இலக்கைக் தகாத்து, முத்துவீரியம் ஆகியை 
ஒழிபியலிலும் சுவாமிநாதம் எச்சமரபிலும் இனைச்தசால் குறித்துக் கூறியுள்ளை. இந்நூல்கள் 
அனைத்தும் வைதமாழிச் சார்பிை என்ேது குறிப்பிைத்தக்கதாகும். 

தேஸ்கி எழுதிய தகாடுந்தமிழ் (1728) இலக்கை நூலிலும் இனையியலுக்தகைத் தனி இயல் 
அனமக்கப்ேைாமல் நான்காவது இயலாை ததாைரியலின் ஆைாவது ேகுதியாக இனைச்தசாற்கள் 
குறிப்பிைப்ேட்டுள்ளை. பிை தசாற் பிரிவுகளும் இனைச்தசால் ேகுதியில் இைம் தேற்ைனம, 
ததாைர்ப் ேயன்ோட்டு விளக்கமுனை ஆகியை இதற்குக் காரைங்களாகின்ைை. 

இக்காலத் தமிழ் மரபு நூலில் ‘சில ஒட்டுகள்’ என்ை தனலப்பில்தான் இனைச்தசாற்கள் 
ேற்றிக் குறிப்பிைப்ேட்டுள்ளை. ஒட்டுக்கனள முன்தைாட்டு, பின்தைாட்டு, உள்தளாட்டு எைப் 
பிரித்து வைதமாழியிலிருந்து கைன்தேற்ை தசாற்களில் முன்தைாட்டுக்கள் உள்ளை என்றும் 
கூறுகிைார். பின்தைாட்டுக்கபள தமிழில் உள்ளை என்று கூறுேவர் -உம், -ஓ, -ஆவது ஆகியைவற்னை 
விவரிக்கிைார். இவற்றில் உம், ஓ என்ேைவற்னைத் தமிழிலக்கை நூல்கள் இனைச்தசாற்கள் எைக் 
கூறும் என்கிைார்(2011:266). ஆக,தமாழியியல் வளர்ச்சி அனைந்த தமிழ்ச் சூழலில் 
இனைச்தசால்லிற்காை தனி இயல் அனமக்கப்ேைாமல் ‘ஒட்டுகள்’ என்ை பிரிவு 
முக்கியத்துவப்ேடுத்தப்ேடுகிைது.   
இனையியல் உள்ளைக்க நினல மாற்ைம் 

குறிப்பிட்ை வனக இனைச்தசாற்களின் ேட்டியனலப் தோருண்னமயுைன் கூறும் மரோகபவ 
தமிழ் இலக்கை நூல்களில் இனையியல் அனமக்கப்ேட்டு வந்திருந்தது. 

ததால்காப்பியத்தின்ேடி இனைச்தசாற்கள் ஏழு வனகயிைதாகவும் நன்னூலின்ேடி எட்டு 
வனகயிைதாகவும் அனமகின்ைை. 

இனைச்தசால்லிற்காை தனி இயலில் ததால்காப்பியம், இலக்கை விளக்கம் ஆகியை 
அனசநினல, இனசநினை, தத்தம் குறிப்பிற் தோருள் தசய்வை குறித்தும்; நன்னூல் அனசநினல, 
இனசநினை, தத்தம் தோருள, குறிப்பு என்ேைவற்னையும்; பநமிநாதம் தத்தம் குறிப்பில் தோருள் 
தசய்வை குறித்தும் விவரித்துள்ளை. ஏனைய வனககள் எழுத்ததிகாரம் (சாரினய, இனைநினல, 
விகுதி), தசால்லதிகாரப் பிை இயல்கள் (சாரினய, விகுதி, பவற்றுனம, இனசநினை), தோருளதிகாரம் 
(ஒப்பு உருபு) ஆகியவற்றில் விளக்கப்ேட்டுள்ளை. எைபவ மரோை இனையியல் அனமப்பு தத்தங் 
குறிப்பில் தோருள் தசய்வை, அனசநினல, இனசநினை ஆகியைவற்னை விவரிப்ேதாகபவ உள்ளது. 

நன்னூல் கூறும் எட்டு வனககனளக் குறிப்பிடும் கிரால் அவற்னை ஒரு குழப்ேமாை 
ேட்டியலாகக் கருதுகிைார் (1955:55). அவற்றில் தேரும்ோலாைனவ வினையனைகள், 
முன்தைாட்டுக்கள், இனைப்பினைச் தசாற்கள் எை எண்ணுகிைார். பமலும், ஐபராப்பியர்கள் 
எழுதிய இலக்கை நூல்களில் பிை புதிய தசால் வகுப்புகளும் இனைச்தசால் பிரிவில் 
இனைக்கப்ேட்டுள்ளை. சீகன்ோல்கு (1716) ஏழாவது இயலாக அனமத்துள்ள ‘particles’ இயலில் 
பின்னுருபுகள், வினையனைகள், வியப்பினைச் தசாற்கள், இனைப்புச் தசாற்கள் ஆகியை 
விளக்கப்ேட்டுள்ளை. தேஸ்கி முதற்தகாண்டு பிைரும் இம்முனைனயப் பின்ேற்றியுள்ளைர். 
ஆங்கிலத்தின் முன்தைாட்டுக்கள், பின்தைாட்டுக்கள், இனைப்பினைச் தசாற்களுக்கு இனையாை 
தசாற்கனளத் தமிழ் இனைச்தசாற்களில் கண்ைறிந்தும் கூறியுள்ளைர்(1891:113-135). வியப்பு, 
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இனைப்புச் தசாற்கள் இனைச்தசாற்களில் அைங்கும் எனினும் வினையனைச் தசாற்கனள 
இனையியலில் அனமத்துள்ளனம உற்றுபநாக்கத்தக்கதாகும். தமிழில் தனிச்தசாற் பிரிவாக 
அனமயாத, தமது தமாழிகளில் தனிச்தசாற் பிரிவாக அனமந்தவற்னை ஒன்றினைத்து இனையியலில் 
அனமக்கின்ைைர். இவற்னை பமா.இசபரயல் இனைச்தசாற்கள் எைக் தகாள்ளாமல் ஒருநினலச் 
தசாற்கள் எைக் தகாள்கிைார் (1977:16). 

இக்காலத் தமிழ் இலக்கைம் நூலில் தனிச்தசால் நினலயில் அனமந்தனவ, தனிச்தசால் 
போலத் பதான்றிைாலும் விகுதி போலச் தசயல்ேடுவை, மிதனவ ஒட்டுகள், விகுதிகள் என்று 
இனைச்தசாற்கள் வனகப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை. இவற்றில் அைங்காதவற்னை ஏனையனவ எைப் 
பிரித்துள்ளார் (2002:30-32). உனரயாைல் குறிப்ோன்கள், விளிசார் ஒட்டு, வியப்புக் கிளவிகள், 
நிரப்பிகள் போன்ைைவும் இனைச் தசாற்களில் அைக்கப்ேட்டுள்ளை (2002:115-122). 

இனையியலுக்காை இனைச்தசாற்தைாகுதினயக் கற்பித்தல் மற்றும் விளக்கமுனை இலக்கை 
நூல்கள் ேட்டியலாகத் தரவில்னல. சீகன்ோல்கு ததாைங்கி மு.ேரமசிவம் வனர இனைச்தசாற்கனளத் 
ததாைரில் அனமத்து அவற்றின் தசயல்ோட்டு நினலனய விளக்குகின்ைைர். 
மாற்ை வினளவுகள் 

மாற்ைம் கண்ை அனமப்புதான் வளர்ச்சி அனைந்ததாகக் கருதப்ேடும். தமிழில் இனைச்தசால் 
என்னும் தசாற்பிரிவு இயல் இருப்புமுனை, உள்ளைக்க நினல ஆகியவற்றில் காலந்பதாறும் 
மாற்ைங்கனளக் கண்டு வந்துள்ளது. இம்மாற்ைங்களின் தீவிரத்தால்தான் “இனைச்தசால்லுக்குப் புதிய 
வனரயனை பவண்டும்”(2011:ix) என்ை கருத்து இந்நூற்ைாண்டில் முன்னவக்கப்ேட்டுள்ளது. ஒரு 
இலக்கை நூலில் இனையியல் என்று தனி இயல் அனமக்கப்ேட்டிருந்தாலும் இனைச்தசாற்கள் 
ேல்பவறு இயல்களில் விவரிக்கப்ேடுவனதயும் அவற்றின் ததாைரியல் ேங்களிப்பினையும், 
புதுச்தசாற்கள் தேருக்கத்தினையும் கருத்திற்தகாண்டு அவ்வனரயனை அனமக்கப்ேை பவண்டும். 
துனைநூற்ேட்டியல் 
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 Arden, A.H., A Progressive Grammar of Common Tamil, CLS, Madras, 1891. 
 Bartholomeo Zegenbalg, Grammatical Damulica, 1716. 
 Charles graul, D.D., Outline of Tamil Grammar, Leip Zig, 1855. 
 Constanins Joseph Beschi, A Grammar of the common dialect of the tamul 

language called தகாடுந்தமிழ், Madras, 1848. 
 Rhenius, C.T.E., A grammar of the Tamil language with an appendix, Madras, 

1936. 
 Subrahmanya sastri, P.S., Tolkappiyam - collatikaram - with an English 

commentary, Annamalai University, Annamalai Nagar, 1945. 

http://www.inamtamil.com/

