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பத்துப்பொட்டுப் பதிப்பொ?
முனைவர் ஆ.மணி,
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ோரதிதாசன் அரசிைர் மகளிர் கல்லூரி,
புதுச்பசரி - 605 003, பேச: 9443927141,
மின்ைஞ்சல்: manikurunthogai@gmail.com
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.
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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
inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

9

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
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வித்தியாநுோலை யந்திரசானல.
இளங்குமரன் இரா., 1991 (முதல் ேதிப்பு). சுவடிக்கனல. பசலம் : அரிமாப் ேதிப்ேகம்.
…, 2001. சுவடிப் ேதிப்பியல் வரலாறு. சிதம்ேரம்: தமய்யப்ேன் தமிழாய்வகம்.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
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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
ோடியவர் நம்பியாண்ைார் நம்பி

-

முழுவதும் ஆசிரிய, சந்த விருத்தங்களிைாலாகிய பிரேந்தங்களினை மிகுந்த அளவில்
ோடியவர் நம்பியாண்ைார் நம்பி

-

ேதிபைாராம் திருமுனையில் முழுவதும் தவண்ோவால் ோைப்ேட்ை இலக்கியங்கள்
மிகுதியாக உள்ளை.

பிரேந்தங்களினை

மிகுந்த

-

அளவில்

ே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.
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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.
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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).
யாப்பு

தனிநிலை யாப்பு

கூட்டுநிலை
யாப்பு

(Simple type)
(அ)

(Complex type)

அலைப்பு யாப்பு
(Syllabic metre)

குரலி யாப்பு

இயக்க யாப்பு

மாத்திலர யாப்பு

(Tonal metre)

(Dynamic metre)

(Durational metre)

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.
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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,
பநர்பு பநர்
பநர் நினர
பநர் பநர்பு
பநர் நினரபு
நினர பநர்
நினர நினர
நினர பநர்பு
நினர நினரபு

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

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’
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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).

காசியனார் வலரவு வலைவு
80

85

80

அடிகளின் எண்ணிக்லக

68

68

52

52

35

35

20

20

10
1

10

4

4

1

எழுத்துக்களின் எண்ணிக்லக
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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.
வ.எண் ததானைவிகற்ேம் சீர்கள்

வ.எண் ததானைவிகற்ேம் சீர்கள்

1

இனை

1, 2

1

கனை (அ) பின்

2, 4

2

தோழிப்பு

1, 3

2

இனைப்புைர்

2, 3

3

ஒரூஉ

1, 4

3

கனையினை

3, 4

4

கூனழ

1, 2, 3

4

கனைக்கூனழ

2, 3, 4

5

பமற்கதுவாய்

1, 3, 4

6

கீழ்க்கதுவாய்

1, 2, 4

7

முற்று

1, 2, 3,
4

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.
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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.

inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

26

ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
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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
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
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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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பசனைபோல் தசல்லு மனழ.

இதழ்:13

38

(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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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,
மக்களுக்கு ஓர் அரசாங்கம் அவசியம்” (ே.23)
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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.
துனைநின்ைனவ
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இராயப்பேட்னை, தசன்னை.
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பிரசுரம், தசன்னை, 17, திருத்திய ேதிப்பு,
 ோலசுந்தரம்பிள்னள, தி.சு.,(ே.ஆ.), 2007, நான்மணிக்கடினக (இளவழகைார்உனரயுைன்)
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
இனையூறின்றித் தமிழ்ச்சமூகம் வாழ முடிந்தது.

ததற்பக பிைர்

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
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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. 516517)
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
வழங்குேவனுக்கு இன்ேம் தரும்.

சிறுனமயிலிருந்து நீங்கிய

இனிய

தசாற்கள்

எப்போதும்

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=yhsaffiliate_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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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

மிழர் சிந் ட
ைங்க கொலத்ட

ைரபில் அழகியலும் கடலகளும் :
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
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அைங்கு, விலங்கு, கள்வர், இனை : அச்சம்
மூப்பு, பிணி, வருத்தம், தமன்னம : இழிவரல்
புதுனம, தேருனம, சிறுனம ஆக்கம் : உவனக
உறுப்ேனை, குடிபகாளனவத்தல் : தவகுளி
கல்வி, தறுகண்னம, இனசைம், தகானை : தேருமிதம்
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




2.

3.

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

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

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
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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
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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 உைாவு
பமபலாங்கியிருந்தனதத் தமிழ் இலக்கியங்கள் எடுத்துனரக்கின்ைை. ேழந்தமிழரினைபய காடு
தகான்று நாைாக்கி வாழ்வது நாகரிகமாகக் கருதப்ேட்ைது. இருப்பினும் அவாகள் அழித்த
காடுகளுக்குப் ேதிலாகக் குளம் தவட்டி அதனைப் ோதுகாத்தைா என்ை தசய்தினயயும் அறிய
முடிகிைது. ஐம்பூதங்களில் ஒன்ைாை நீரின் பமலாண்னமனய உைாந்து “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)
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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 தசய்ேவாகளின் 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
நைப்ேவாகள் 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 உயாசினை 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
நீாநினலகளிலிருந்து கினைக்கும் நீனரயும் பவளாண்னமத்ததாழிலுக்குப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைா.
இதனை,
“னமேடு சிலம்பின் ஐவைம் வித்தி அருவியின் வினளக்கும்” (குறுந்.370) என்ை
ோைலடியாைது மனழனய நம்பி வினதத்த வினதயாைது அருவி நீரால் வளாந்தது 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 தேயாகளில் அனழத்துள்ளைா.
ேரிோைல்
குறிப்பிடும்
னவனய
ஆற்று
வருைனையில்
னவனய
கைபலாடு
ஒப்பிைப்ேடுகிைது. னவனய ஆைாைது தேருகி, ஊருக்குள் நுனழந்து பேரழினவ ஏற்ேடுத்திவிடும்
என்ேதால் ஆற்ைங்கனரகளில் ஞாழல், புன்னை, தானழ முதலாை மரங்கனள வளாத்துள்ளைர்.
இம்மரங்களில் ஞாழல்மரம் வலுவாைதன்று. தவள்ளநீரின் பவகத்திற்குத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது.
ஆைால், புன்னை, தானழ போன்ை மரங்கள் உறுதியாைனவ. பேரனலகனளத் தாங்கக்கூடியனவ.
அதைால் கைற்கனர சார்ந்த ேகுதிகளிலும், ஆற்ைங்கனர ஓரங்களிலும் இத்தனகய மரங்கபள
வளாக்கப்ேை 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 நீாத்பதக்கங்களாை குளம், அனை
ஆகியவற்னை அனமத்து அதனைப் ோதுகாத்தைா என்ேனதயும் அறிய முடிகிைது. கைற்கனர
ஓரங்களில் வலுவாை தானழ, புன்னை போன்ை மரங்கனள வளர்த்து, ஆழிப் பேரனல உள்ளிட்ை
இயற்னகப் பேரிைாகளிலிருந்து 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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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,
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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 நீாதகாண்டு ே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 வளாத்தும் 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 நீாவரத்து 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), ஊாஊராக
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 தேயாகளும் ததாழில் அடிப்ேனையில் உழவா (10), தச்சா (61),
பகாவலா (358), தோற்தகால்லா (67), ஏைல் காவலா (54), பசபைான் (150), யாமம் காவலா
(375), நாழினகக் கைக்கா (261), புனலத்தி (330), போன்ை தேயாகளும் குலமரபுக் குழுக்கள் என்ை
அடிப்ேனையில் பகாசா (73), பூமியா (163), பவளிர் (164), தகாங்கா (393), பசாழா (116),
ததாண்னையா (260), விச்சியா (328), ோண்டியா (393) போன்ை தேயாகளும் 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
னகப்ேற்றியவாகள் தனித்தனித் தினையிைா அல்லது குடியிைா என்று அனழக்கப்ேட்ைைபரா
என்றும் நினைக்க பவண்டி உள்ளது. இவ்விைத்தில் பேராசரியா கா. சிவத்தம்பி அவாகள்
”இலக்கைமும் சமூக உைவுகளும்” என்னும் அவா எழுதிய நூலில் ”குடும்ேம், கைம், குடியிருப்பும்
என்னும் தோருனளத்தரும் குடி என்னும் தேயாச்தசால்னலக் 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 தனலவாகளாக 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 ததாைாபு 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. இக்குழுத்தனலவாகளில் அஞ்சி (91), எழினி (80),
விச்சியா (328) ஆகிபயார் தம் ேனகவாகபளாடு போரிட்ைதாகக் காட்ைப்ேடுகிைது. ஆக
இப்போர்களும் ஆட்சியும் இன்னும் தேருமன்ைாகள் உருவாகவில்னல என்ேனதயும் குலமரபுக்
குழுக்களின் தனலவாகள் முட்டி பமாதி பவந்தாகளாகும் முயற்சியிலும் பவந்தாகள் மன்ைா மற்றும்
அரசாகளாகும் 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 தகாடியவாகனள 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 உயாநினல
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. அவாகள் 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
அவாகளுனைய
வாழ்க்னகயில்
பதான்றி
வளாநத
ஒழுக்கங்கனளயும்
தனிச்தசாத்துரினமயடிப்ேனையில்
வளாந்திருந்த
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 கனலஞாகனளயும் முரசு (32ழ8), முழவு (301), தண்ணுனம (390),
ேதனல (59), ததாண்ைகம் (375), குழல் (151), யாழ் (323) போன்ை இனசக்கருவிகனளயும் ேடுமனல
(32), விளரி (336) போன்ை ேண்கனளயும் அவாகள் ே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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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.
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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.
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தசவிலியின்வழி அகமரபு தவளிப்ோடு
தசவிலி என்ேவள் பதாழினய ஈன்ை தாய்; தனலவியின் வளர்ப்புத் தாய்.

சிைப்பின் அருமனை கிளத்தலின்
தாதயைப் ேடுபவாள் தசவிலி யாகும் (ததால்.கள.34)

84

ஆய்தேருஞ்

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.

inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

86

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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

ை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)
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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
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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)
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

அகநொனூற்றுப் பொைல்கள் கொட்டும்
அகவொழ்க்டகச் சிைப்புகள்

மிழரின்

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
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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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துனைநூற்ேட்டியல்
 அழகம்னம பக.பி., 2002, சமூக பநாக்கில் சங்க மகளிர், மணிவாசகர் ேதிப்ேகம், தசன்னை.
 சசிவல்லி, 2009, தமிழர் திருமைம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், தசன்னை.
 தகௌமாரீஸ்வரி எஸ்.(ேதி.), 2009, ததால்காப்பியம் - தோருளதிகாரம் -இளம்பூரைர் உனர,
சாரதா ேதிப்ேகம், தசன்னை.
 பவங்கைசாமி நாட்ைார் ந.மு. & பவங்கைாசலம் பிள்னள இரா.(உனர.), 1972(ம.ே.),
அகநானூறு (மூன்று ேகுதிகள்), னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம், தசன்னை.
 சிவசுப்பிரமணியம் மயிலம் பவ.(உனர.), 2009, அகநானூறு, ைாக்ைர் உ.பவ. சாமிநானதயர்
நூல்நினலயம், தசன்னை.
 ……………, 1992, வாழ்வியற் களஞ்சியம், தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தசன்னை.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

அகநொனூற்றின் கட்ைடைப்பு
ந. மாலதி
முனைவர்ேட்ை ஆய்வாளர்
ோரதிதாசன் உயராய்வு னமயம்
ோரதிதாசன் ேல்கனலக்கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி-24
malathi1061988@gmail.com
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
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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
இவர்(இராஜபகாோனலயங்கார்) உனர எழுதி தவளியிட்டுள்ளார்

ோைல்களுக்குமாக

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.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
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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,
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தசன்னை.
 ……………………., 1974(ஆ.ே.), ததால்காப்பியம் - தோருளதிகாரம் - இளம்பூரைர் உனர,
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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)
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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
பமற்தகாள்ளும் வழிமுனைபய மைபலறுதல் எைப்ேடும்.”2 என்று க.காந்தி கூறுகிைார்.

அனைய

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
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
புலப்ேடுத்துகிைது. ஆைால்,

அடி

“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)
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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
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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 உனரயாசிரியாகள் தசய்துள்ள ததாண்டு
அளப்ேரியது.
அவ்வனகயில் காப்பியத்திற்குத் ததாண்ைாற்றிய புலனமச் தசல்வாகனள
நூலாசிரியா, உனரயாசிரியா, கற்பிக்கும் ஆசிரியா எை மூவனகப்ேடுத்தலாம்.
இம்மூவருள்
நூலாசிரியரின் உள்ளக்கிைக்னகனய உய்த்துைாந்து கற்பிக்கும் ஆசிரியாகளுக்குத் ததளிய
அறிவிக்கும்
நுண்மாண்
நுனழபுலமும்
தசால்வளமும்
ஒரு
பசரப்
தேற்ைவாகள்
உனரயாசிரியாகபளயாவா. 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 புைாந்து
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
கவாேரிப் புரவியா களிற்றின் ததாகுதியா
இவாேரித் பதரிைா இனயந்ததாருங்கு ஈண்டி (சிலம்பு.5:157-160)
எைவரும் அடிகளில் எண்பேராயம் குறித்து தமாழினகயில் “கரைத்தியல்வா, கருமகாரா, கைகச்
சுற்ைம், கனைகாப்ோளா, நகரமாந்தா, நளிேனைத் தனலவா, யானை வீரா, இவுளி மைவா
inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

124

இனையதரண்பேர் ஆயதமன்ே எனுமிவா இனி சாந்து பூ........ அனவக்களத் தானரந்து (157 உனர)
எைக் காட்டுவா அரும்ேதவுனரயாசிரியா” எைக் குறிப்ேதன்வழி அறிய இயலும்.
அரும்ேதவுனரகாரர் - தேயாககாரைம்
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 நீாப்ேனை 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.
தசயங்தகாண்ைார்,

இந்த யுத்தங்கனள இபத முனையில் கலிங்கத்துப் ேரணியில்

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 80100 ஆண்டு இனைதவளியிட்ை காலத்தில் வாழ்ந்தவாகள். 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 அறிஞாகள் 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 தேருமலாச்சி 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 பதாந்துதகாண்ைார்
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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

ை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
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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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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

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
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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
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

ஒப்பியல் னநொக்கில் நளன் கட யும் கட வடிவங்களும்
முனைவர் வி.மல்லிகா
தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர்
மமாழித்துனை
இந்துஸ்தான் கனை அறிவியல் கல்லூரி (த.)
பகாயமுத்தூர் - 641 028
எந்தபவார் இைக்கியமாைாலும் அதற்கு னமயமாக விளங்குவது கனதக்களன் எைைாம்.
அக்கனதயாைது ஏபதனும் உண்னமப் மோருனளபயா, அைக்கருத்துக்கனளபயா அடிக்கருத்தாய்க்
மகாண்டு விளங்கும். அத்தனகய கனதகளில் ேனைப்ோளன் தன் அனுேவத்திைால் தான் வாழ்ந்த
காைச்சூழனையும் அடிப்ேனையாகக்மகாண்டு தைது ேனைப்பில் சிைந்த கருவினை அனமக்கிைான்.
கனதக் கருவினை வாசகனுக்கு உணர்த்த ேல்பவறு நிகழ்ச்சிகனளக் கட்ைனமத்து ஒரு ேனைப்ோக
மவளியிடுகிைான். இத்தனகய ேனைப்புக்கள் காைந்பதாறும் சிற்சிை மாற்ைங்கனளப் மேற்று வருவது
இயல்பு. அவ்வனகயில் தமிழில் புகபழந்திப் புைவர் எழுதியுள்ள நளமவண்ோ, வைமமாழிக்
காப்பியத்னத மமாழிமேயர்த்து எழுதிய அதிவீரராம ோண்டியரின் னநைதம், மனையாள மமாழியில்
உன்னை வாரியர் (UNNAYI WARRIYAR) எழுதிய நளசரிதம் இன்றும் நைப்பில் உள்ள நளன்கனத
ஆகியவற்னை ஒப்பியல் பநாக்கில் ஆய்ந்து அக்கனதகனளயும் கனத வடிவங்கனளயும் கண்ைறியும்
வனகயில் இக்கட்டுனர அனமகிைது.
நளன்கனத - ேழனம
காப்பியக் கனத மோதுவாகக் கைந்த ேை தனைமுனைகளில் வழங்கி வந்ததாக இருக்க
பவண்டும். “காப்பியக் கனதமயன்ேது நினைவு மதரிந்த காைத்திலிருந்து மநடுங்காைமாக
மசவிவழியாக வழங்கி வரும் வீரச்சிைப்பு வாய்ந்த கனத இதிகாசம் அல்ைது காப்பியத்தின்
மோருளாகும்” என்று எஸ். னவயாபுரிப்பிள்னள கூறுவதாகத் த.ஏ. ஞாைமூர்த்தி கூறுவார்.
(இைக்கியத் திைைாய்வு ே.269).
தருமர் சூதாடி நாடு நகரங்கனளமயல்ைாம் இழந்த நினையினை நினைத்து வருந்தும்போது
தருமனுக்கு அறிவுனர கூறுவது போை நளன்கனத இைம்மேறுகிைது. மகாோரதத்திற்கும் முற்ேட்ை
கனதயாக விளங்குகிைது. அவ்வனகயில் நளன் கனத பவதகாைப் ேழனமயுனையது. இந்திய
இதிகாசங்களில் ஒன்ைாை மகாோரதத்தின் கினளக்கனதயாக வழங்கப்ேடுகிைது.
கனதச் சுருக்கம்
நளமவண்ோவும் னநைதமும் நிைதநாட்டு மன்ைன் நளன்கனதனயக் கூறுகின்ைை.
நிைதநாட்டு மன்ைன் நான்மாவிந்த நகரத்னதத் தனைநகராகக் மகாண்டு ஆட்சிமசய்து வந்தான்.
ஒரு நாள் தைாகம் ஒன்றில் ஒரு மோன்சிைனகயுனைய அரச அன்ைத்னதக் கண்ைான். அன்ைமாைது
அச்சமுற்ைது. நளன் அன்ைத்தின் அச்சத்னதப் போக்கிைான். அதைால் அன்ைமாைது பவந்பத,
உைக்கு ஒரு நன்னம மசய்ய நினைத்துள்பளன் என்று கூறியது. பின்ைர் வீமனின் மகள் தமயந்திபய
உைக்கு ஏற்ைவள், அவனள உன்னுைன் இனணப்பேன் என்று கூறியது. அவ்வன்ைம் தமயந்தியிைம்
தூது மசன்று அவள் உைன்ோட்டினையும் மேற்ைது. தமயந்தி நளனைப் ேற்றி அறிந்து காதல்
பநாயால் வாடியனதக் கண்பைார் தமயந்தியின் நினைனய வீமனிைம் கூை வீமராசன் சுயம்வரத்திற்கு
அனழப்னே விடுத்தான். ேை நாட்டு மன்ைர்களும், இந்திரன், வருணன், இயமன், அக்கினி முதைாை
பதவர்களும் வந்திருந்தைர்.
நளனைத் தமயந்தியிைம் பதவர்களுக்காகக் தூது அனுப்பிைான். ஆைால் தமயந்தி மறுத்து
நளனுருவில் உருமாறி வந்த பதவர்கனளக் கண்ைறிந்து நளனுக்கு மானை சூட்டிைாள். பதவர்கள்
வருத்தத்துைன் வருவனதக் கண்ை கலி, தமயந்தி நளனுக்கு மானை சூட்டியனத அறிந்து
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பகாேமுற்ைான். பதவர்கனள விடுத்து நளனுக்கு மானையிட்ை தமயந்தினயயும் நளனையும்
கீழ்னமப்ேடுத்துகிபைமைன்று சூளுனர மசய்தான்.
கலி நளனைப் ேற்றுவதற்காகக் காைம் ோர்த்திருந்தான். நளனும் தமயந்தியும் இரு
புதல்வர்கனளப் மேற்றுப் ேன்னிரண்ைாண்டுகள் இன்ேமாக வாழ்ந்தைர். ஒரு நாள் நளன்
அதிகானையில் சந்தியாவதைம் மசய்யும்போது கானை நன்ைாகக் கழுவாததால் கலி நளனைப்
ேற்றிைான். புட்கரன் என்னும் மன்ைனை நளபைாடு சூதாைக் கலியாைவன் ஏவிைான். நளனும்
அனமச்சர்களது அறிவுனரனய நீக்கிச் சூதினை பமற்மகாண்டு நாடுநகரத்னத இழந்தான். புட்கரனின்
கட்ைனளயால் நாட்னைவிட்டுத் தன் மனைவி மக்களுைன் காபைகுகிைான்.
கலி காட்டில் மோற்ேைனவயாக வந்து அமர, நளனும் தமயந்தியும் அதனைப் பிடிக்க
எண்ணி, ஒற்னைத் துகிலுைன் இருக்கின்ைைர். கலியின் வலினமயால் நளன் தமயந்தினயப்
பிரிக்கிைான். கார்க்பகாைன் என்னும் ோம்ேரசைால் கடியுண்டு உருவம் கருத்தான். பின்பு வாகுவன்
என்ை மேயபராடு இருதுேன்ைனிைம் பதர்த்மதாழிலும் மனைத்மதாழிலும் மசய்துவந்தான். நளனைத்
பதடிச்மசன்ை அந்தணன் ஒருவன் நளன் இருதுேன்ைனிைம் உள்ளனமனயத் தமயந்தியிைம்
கூறிைான்.
தமயந்தி நளனை வரவனழக்க இரண்ைாவது சுயம்வரத்னத அறிவித்தாள். இருதுேன்ைனின்
பதபராட்டியாக நளன் குண்டிைபுரம் மசன்ைான். வாகுவன் நளன் என்ேனதத் தமயந்தி அறிந்தாள்.
பின் வாகுவன் உருமாறி நளமன்ைன் ஆைான். நளன் புட்கரனுைன் மீண்டும் சூதாடித் தன் நாடு
நகரங்கனள மவன்ைான்.
நளமவண்ோவும் னநைதமும்
ோரதக்கனதயின் கினளக்கனதயாை நளன் கனதனயப் புகபழந்தியும் அதிவீரராம
ோண்டியரும் காப்பியமாக அனமத்துத் தந்துள்ளைர். கி.பி. 12-ஆம் நூற்ைாண்டு என்று கருதப்ேடும்
புகபழந்தியார் மவண்ோ யாப்பில் கைவுள் வாழ்த்து உட்ேை 3 காண்ைங்கனளயும் 427
ோைல்கனளயும் மகாண்ை நளன் கனதனயப் ோடியுள்ளார். இது தமிழ்ப் புைவரால் ோைப்ேட்ை
சிறுகாப்பியம் எைைாம்.
கி.பி.16-ஆம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்த அதிவீரராம ோண்டியர் விருத்த யாப்பில் மேருங்காப்பியம் என்று கருதத்தக்க அளவில் ோயிரம் உட்ேை 1172 ோைல்களால் னநைதம் என்ை
தனைப்பில் காப்பியமாகப் ோடியுள்ளார். வியாசரால் எழுதப்ேட்ை மகாோரதத்தில் மூன்ைாம்
ேருவமாகிய வைேருவத்தில் நளன் கனத நபளாோக்கியாைம் என்ை மேயருைன் காணப்ேடுகிைது.
இப்ேருவபம
நளமவண்ோவிற்கு
முதல்நூைாக
அனமந்தது.
இரண்டு
காப்பியங்களுபம
சூதாட்ைத்தினை னமயமாக னவத்து எழுதப்ேட்டுள்ளை.
நளசரிதம்
மனையாளத்தில்
உன்னை
வாரியர்
எழுதிய
நளசரிதம்,
‘ஆட்ைக்கதா’
என்று
வழங்கப்ேடுகிைது. நளசரிதம் கதகளிக்காக எழுதப்ேட்ை இைக்கிய வடிவமாகும். மகாோரதக்
கனதனய அடிப்ேனையாகக் மகாண்டு எழுதப்ேட்டுள்ளது. 18ஆம் நூற்ைாண்னைச் பசர்ந்தது.
நான்கு ேகுதிகனள உனையது. நான்கு நாட்கள் இரவு முழுவதும் நனைமேறும். மனையாளத்தில்
மரங்கம் என்று அனழக்கப்ேடும் காட்சிகள் இைம்மேறும். பமலும் நளசரிதத்தின் வடிவம்
ஆட்ைத்பதாடு பசர்ந்த கனதப்ோைைாகும். இதனைப் ேதம் சுபைாகம் என்ேர். சுபைாகம் சமஸ்கிருத
வடிவத்தில் எழுதப்ேட்டுள்ளது. ஆட்ைம் மதாைங்குவதற்கு முன்ைதாை காட்சிகனள உனரயாைல்
மூைம் விளக்குவது சுபைாகம். சுபைாகத்திற்காை ஆட்ைம் ‘ேதம்’ என்று வழங்கப்ேடுகிைது. இனவ
மனையாளமும் சமஸ்கிருதமும் கைந்த மணிப்பிரவாள நனையில் அனமயும்.
முதல்நாள்
- 12 காட்சிகள் - 33 ேதங்கள் 22 சுபைாகங்கள்
இரண்ைாம்நாள் - 12 காட்சிகள் - 28 ேதங்கள் 18 சுபைாகங்கள்
மூன்ைாம்நாள்
- 12 காட்சிகள் - 28 ேதங்கள் 18 சுபைாகங்கள்
inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

138

நான்காம் நாள் - 12 காட்சிகள் - 23 ேதங்கள் 12 சுபைாகங்கள்
எை நான்கு நாட்கள் நனைமேறும். இதில் மமாத்தம் 48 காட்சிகள், 112 ேதங்கள், 70
சுபைாகங்கனளக் மகாண்டுள்ளது.
கனதயனமப்பிலும்
காட்சியனமப்பிலும்
நளமவண்ோ
னநைதத்னத
விை
சற்பை
மாறுேட்டுள்ளது. ஒவ்மவாரு ோைலுக்கும் ஒவ்மவாரு தாளத்னதக் மகாண்டு இயற்ைப்ேட்டுள்ளது.
னேரவி, ேல்ைவி, அனுேல்ைவி, மசம்ேைா
போன்ை ேை இராகங்களில் ோைப்ேடுகிைது.
உன்னைவாரியர் சிைந்த எழுத்தாளராக, இனசயனமப்ோளராக, நைை இயக்குைராக எைப் ேல்பவறு
பதாற்ைத்தில் ேரிணமிப்ேனத நளசரிதத்தில் காணைாம். போர் ேற்றிய மசய்திகள் இதில்
இைம்மேைவில்னை. கலிபயாடு கலிதுவாேரனும் இனணந்து நளனுக்குத் தீங்கு வினளவிக்கின்ைைர்.
இச்மசய்தி நளமவண்ோ னநைதத்தில் இைம்மேைவில்னை.
இைக்கியங்களில் நளன் கனதக் குறிப்புகள்
1. சிைம்பில் நளன்கனத
சிைப்ேதிகாரக் காப்பியத்தில் ஊர்காண் கானதயில்,
“வல்ைாையத்து மண்ணர சிழந்து
மமல்லிய ைன்னுைன் மவங்காணனைந்பதான்
காதலிற்…………………
பிரியா வாழ்க்னக மேற்ைனை யன்பைா”
(சிைம்பு. ஊர்காண் : 50-57)
எை வரும் அடிகள் நளன் கனதயினை நினைவூட்டுகின்ைை.
2. பதவாரத்தில் நளன்கனத
“விளங்கினழ மைந்னதமனை மங்னகமயாரு ோகத்து
ஊளங்மகாள இருத்திய ஒருத்தன் இைம் என்ேர்
வுளங்மகழுவு நாளும் வழிோடு மசய்நள்ளாபை”
(பதவாரம், மதாகுதி-2,)
என்று திருஞாைசம்ேந்தர் தைது பதவாரத்தில் திருநள்ளாற்றுப் ேதிகத்தில் நளன்கனதனயக்
குறிப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளார்.
நாைக வடிவம்
இன்றும்கூை நளன் கனத மநல்லிவாசல்
திருப்ேத்தூர் என்ை இைத்தில் நாைகமாக
நடிக்கப்ேடுகிைது. இதில் சாதாரண மக்களும் மேரும்ோலும் விவசாயிகளும் நடிகர்களாக நடிப்ேர்.
ஊர் மக்கள் கூடும் மோதுஇைத்தில் ஊர் மேரியவர்களால் ேந்தல் போைப்ேட்ை மண் தனரயில்
மூன்று நாட்கள் இரவு முழுவதும் நாைகம் நைத்தப்ேடுகிைது. பகாவில் திருவிழாக்களின் போது
நளன்கனத, மகாோரதக்கனத போன்ைனவ நிகழ்த்தப்ேடுகின்ைை. ோட்டு வாத்தியார் என்ேவபர
கனதப்ோைல், கனத ஆகியவற்னைத் தீர்மானிப்ோர். இந்நாைகத்திற்காை கனதமூைம் முன்பைார்கள்
வாய்வழியாகப் ோைப்ேட்ைது என்றும் கனதப்புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்ேட்ைது என்றும்
கூறுகின்ைைர்.
முடிவுனர
கனதகளும் கனதமூைங்களும் நமது ேண்ோட்டுக் கருவூைங்களாகும். அவற்னைப்
ேதிவுமசய்வதும் இன்னைய தனைமுனையிைருக்குக் மகாண்டுமசல்வதும் நம் கைனம.
ோர்னவ நூல்கள்
 உன்னை வாரியர், 1993, நளசரிதம், எஸ்.பி.எஸ்.எஸ். ேப்ளிபகசன்ஸ், பகாட்ையம்.
 ஞாைமூர்த்தி தா.ஏ., 2006, இைக்கியத் திைைாய்வியல், ஐந்தினணப் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
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 …………………, 1961, நளமவண்ோ, ோரி நினையம், மசன்னை.
 …………………, 2005, னநைதம், ோரி நினையம், மசன்னை.
தகவைாளர்கள்
பதபவந்திரன், வயது 20, திருப்ேத்தூர்.
ோட்டுவாத்தியார், வயது 45, திருப்ேத்தூர்.
சுமிதா, வயது 38, சித்தூர்.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது
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கூறும் இலக்கியங்கள்
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எந்தமவாரு சிைப்ோை ேனைப்பிைக்கியமும், ேல்பவறு மமாழிகளில் மமாழிமேயர்க்கப்ேடும்.
அந்த வனகயில் மகாோரதத்தின் கினளக்கனதயாகத் பதான்றிய நளன்கனதயாைது தமிழ்,
மனையாளம், வைமமாழி எைப்ேை மமாழிகளில் முழுநூைாக உருப்மேற்ைபதாடு, தமிழ் மமாழியில்
பதான்றிய பிை இைக்கியங்களிலும் ஆங்காங்பக எடுத்தாளப்ேட்டுள்ளை. அவற்னை எடுத்துனரக்கும்
விதமாகபவ இக்கட்டுனர அனமகின்ைது.
தமிழ் இைக்கியங்களில் நளன்கனத
1. மகாோரதத்தில் நளன்கனத
ோண்ைவர்கள் சூதாட்ைத்தில் நாட்னையும், நல்வாழ்னவயும் இழந்து காைகத்தில் இருந்த
போது வியாச முனிவர் வருகிைார். அவரிைம் தருமன், ‘கண்ணிருந்தும் குருைன் போல் சூதாடி
நாட்னை இழந்து காட்னை அனைந்தவன் பவறு யாபரனும் உளபரா’ எை விைவ,
“பகடில் விழுச்மசல்வங் பகமைய்து சூதாைல்
ஏைவிழ்தார் மன்ைர்க் கியல்பே காண்”
என்கிைார். இது மன்ைவர்களுக்கு இயல்பே. உன்னைப்போல் நளன் என்ை மன்ைவனும் இருந்தான்
எை மகாோரத ‘வைப்ேருவத்தில்’ வியாசர் நளனின் கனதனய எடுத்துனரக்கிைார்.
2. சிைப்ேதிகாரம்
சிைப்ேதிகாரம் ஊர்காண் கானதயில், பகாவைன் என்னுனைய மநறி நீங்கிய
ஒழுக்கத்தால், எல்பைாருக்கும் துன்ேத்னதக் மகாடுத்து, நான் தற்போது அறியாத இைத்தில்
நிற்கின்பைன். இப்ேழனம வாய்ந்த ஊரில் என்நினைனமனய உணர்த்தி வருகின்பைன்,
எைக்கவுந்தியடிகளிைம் கூை, அதற்கு அவர் மேண்களும், உணவும் மட்டும் இன்ேத்னதத்
தருமமை எண்ணியப் ேைரும் துன்ேத்னதபய அனைந்தைர். என்கின்ை இைத்தில்,
“வல்ைா ைாயத்து மண்ணர சிழந்து
மமல்லிய ைன்னுைன் மவங்கா ைனைந்பதன்
காதலிற் பிரிந்பதா ைல்ைன் காதலி
தீமதாடு ேடூஉஞ் சிறுனமய ைல்ை
ளைவிக் காைகத் தாயினழ தன்னை
யினையிருள் யாமத்திட்டு நீக்கியது
வல்வினை யம்பைா மைந்னததன் பினழமயைச்
மசால்வது முண்பைற் மசால்ைா பயாநீ ” (ஊர் - 50 முதல் 57)
எை ஊழ்வினைனய விளக்குவதற்கும், பகாவைனின் உள்ளத் தளர்ச்சினய நீக்குவதற்கும் பவண்டி,
நளன் புட்கரபைாடு சூதாடி தன் நாட்னையும், அரனசயும் இழந்தான். அவன் தன் மனைவினய
விட்டு பவறு ஒரு மேண்னணயும் காதலிக்கவில்னை. அவளும் தீனம அனையக் கூடிய மசயனையும்
மசய்யவில்னை. இருப்பினும் நளன் நள்ளிரவில் அவனளப் பிரிந்தான். இதற்குக் காரணம்
ஊழ்வினைபய என்று நளன் கனதனயக் குறிப்பிடுப்பிடுகின்ைார்.
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3. கலித்மதானகயில் நளன் கனத
பதாழி, தனைவனிைம் இல்வாழ்க்னகயின் சிைப்னே எடுத்துக் கூறுனகயில்,
மோருனள எப்மோழுது பவண்டுமாைாலும் பதடிச்மசல்ைைாம். ஆைால் இளனம என்ேது மீண்டும்
வராதது. எைபவ ஓபர ஆனைனயக் கிழித்து இருவரும் உடுத்தும் வறுனம ஏற்ேட்ைாலும், பிரியாது
காதல் மசய்வபத வாழ்க்னக என்ேதனை,
“ஒன்ைன்கூறு ஆனை உடுப்ேவபர ஆயினும்
ஒன்றிைார் வாழ்க்னகபய வாழ்க்னக அரிதுஅபரா
மசன்ை இளனம தரற்கு”
(கலித் - 18.10-12)
எனும் ேகுதியில், நிைத நாட்னை இழந்து நளனும், தமயந்தியும் காைகத்தில்
இருக்கின்ை போது, கலியின் சூழ்ச்சியால் தமயந்தி, மோன்னிைப் ேைனவனயப் பிடித்துத்தரக்
கூறுகிைாள். இருவரும் உடுத்தியிருக்கும் ஆனைனயத் தவிர பவறு இல்னை. தமயந்தியின் பசனையின்
நுனினய நளன் அணிந்து தன் உனையால் அப்ேைனவனயப் பிடிக்க, அத்துணினயப் ேற்றிக் மகாண்டு
அப்ேைனவ ேைந்துமசல்கிைது. அன்று இரவு தமயந்தியின் துயனரப் மோைாத நளன், தாம் இருவரும்
அணிந்திருந்த ஒற்னை ஆனைனயக் கீறி அவ்விைம் விட்டு நீங்கிைான் என்ை குறிப்னே,
ோனைப்ோடுவதில் வல்ைவராை மேருங்கடுக்பகா கலித்மதானகயில் எடுத்துனரக்கின்ைார்.
வில்லிபுத்தூரர் ோரதத்தில் நளன்கனத
வில்லிப்புத்தூரர் ோரதம் அருச்சுைன் தவநினைச் சருக்கத்தில்,
பிருகதசுவர்
முனிவர், தவம்புரியச் மசல்லும் அருச்சுைனுக்கு,
“நீவிபர யல்லிர் முன்ைா ணிைமுழு தாண்ை பநமி
நாவிரி கீர்த்தியாள ைளமைனு நாம பவந்தன்
காவிரி மயன்ைத் தப்ோக் கருனணயான் சூதிற்பைாற்றுத்
தீவிரி காைஞ் மசன்ை கானதநுஞ் மசவிப்ேைாபதா” (மசய் - 24)
என்னும் அடிகளில், நளன் புட்கரபைாடுச் சு+தாடி, நாட்னை இழந்து தன் மனைவியுைன்
காைகம் மசன்று, அங்கு தன் மனைவினயப் பிரிந்து, பின் மீண்டும் மனைவினயயும், நாட்னையும்
மேற்று இன்புற்று வாழ்ந்தான் எனும் மசய்தி எடுத்துனரக்கப்ேட்டுள்ளது.
4. நல்ைாப்பிள்னள ோரதத்தில் நளன்கனத
தருமன் முதலிய ஐவரும் சூதாடித் தம் நகர், அரசாட்சி, பசனை முதலியவற்னை எல்ைாம்
இழந்து, திமரௌேதியுைன் காமியவைம் புக்கமர்ந்த காைத்தில், வியாச முனிவர் அங்கு மசன்று,
அவர்களுக்கு நீதிகள் கூறித் பதற்றிைார். அப்போது யுதிட்டிரர், முனிவனர வணங்கி ‘எம்னமப்
போன்று முன்ைஞ் சூதாடிப் பு+மினயத் பதாற்றுக் காைக மனைந்தாருளபரா’ மவைக்பகட்க
வியாசர், நளன் சரிதத்னதக் கூறிைார்.
இதனை நல்ைாப்பிள்னள அவர்கள், ‘நளன்கனத உனரத்த சருக்கம்’ என்று தம் நூலில் ஒரு
சருக்கமிட்டு, நூற்னைம்ேத்து மூன்று மசய்யுட்களால், னநைதத்னதச் சுருக்கமாக அழகுைப்
ோடியுள்ளார்.
5. பதவாரத்தில் நளன்கனத
திருஞாைசம்ேந்தர் பதவாரத்தில் இைம் மேறுகின்ை திருநள்ளாற்றுப் ேதிகத்தில்,
“வளங் மகழுவு தீேமமாடு தூேமைர் தூவி
நளன்மகழுவி நாளும் வழிோடு மசய் நள்ளாபை”
(பதவா - 1821)
என்னும் அடிகளில் சிவமேருமான் இருக்கும் இைம், நளன் வந்து தங்கி நாள்பதாறும் மைர்தூவி
வழிேட்டு, கலி நீங்கப்மேற்ை திருநள்ளாைாகும் எை நளன்கனத எடுத்துனரக்கப்ேட்டுள்ளது.
6. நளமவண்ோ
மவண்ோ ோடுதலில் வல்ைவராை புகபழந்திப் புைவர் முரனைநகர்ச்
சந்திரன்சுவர்க்கி என்னும் அரசைது விருப்பின்ேடி, மவண்ோ யாப்பிைாபை நளன்கனதனய ஒரு
காப்பியமாகபவ 13 -ஆம் நூற்ைாண்டில் விரிவாகப் ோடியுள்ளார். இந்நூைாைது சுயம்வர
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காண்ைம், கலிமதாைர் காண்ைம், கலி நீங்கு காண்ைம் எனும் மூன்று காண்ைங்கனளயும், 418
ோைல்கனளயும் மகாண்டுள்ளது.
7. னநைதம்
நளன் கனதனய முழுக்காப்பியமாக, நளமவண்ோவிற்கு அடுத்து விருத்தப்ோவால், 16 ஆம் நூற்ைாண்டில் புவிச்சக்கரவர்த்தியாகிய அதிவீரராம ோண்டியர் 28 ேைைமாக
இயற்றியுள்ளார். இந்நூல் 1172 ோைல்கனளக் மகாண்ைது.
8. நிகண்டு
சூைாமணி நிகண்டு, பிங்கை நிகண்டு போன்ைவற்றில் வனரவின்றி யாவர்க்குங்
மகாடுக்கும் முதல் ஏழு வள்ளல்கள் மேயர் மகாடுக்கப்ேட்டுள்ளை. அவற்றுள் ‘நளன்’ மேயரும்
இைம்மேறுகின்ைது. (மசம்பியன், காரி, விராைன், நிருதி, துந்துமாரி, சகரன், நளன்)
“மிக்கமசம் பியபை காரி விராைபை நிருதி தானுந்
தக்கதுந் துமாரி தானுஞ் சகரனு நளனும் தாமும்”

(சூைா- 2.23)

“சகரன் காரி நளன் றுந்துமாரி நிருதி
மசம்பியன் விராைன் ைனைவள்ளல்”
(பிங்கை நிகண்டு)
என்னும் அடிகளில் எடுத்துனரக்கப்ேட்டுள்ளது.
9. கூர்மபுராணம்
பு+ருவகாண்ைம்
28-வது
சந்திரன்
மரபுனரத்த
அத்தியாயத்தில்,
“விழுதுேட் மைாழுகு முத்த மவண்ணிைா மானை தாழு
மமழுவுத் குவவுத் திண்பைாட் சுமந்துவி மைழில்மகாண் னமந்தன்
கழுதுனக மகாட்டி யாை மவான்ைைர்க் கடிந்த வாய்வாள்
முழுதுை மகாருபகா பைாச்சு நளமைனு மூரி பவபைான்”
(மசய்யு- 85)
என்னும் அடிகளில், நிைதநாட்னை சிைப்ோக ஆட்சிமசய்தான் நளன் என்னும் குறிப்பு
காணப்ேடுகிைது.
10. நாைகம்
1872 - நளவிைாசம்
தாபமாதர முதலியார்
1876 - நளநாைகம்
கிருஷ்ணசாமிப் பிள்னள
1883 - நளநாைகம் என்னும்
தமயந்தி நாைகம்
தஞ்னச கிருஷ்ணசாமிப்பிள்னள
1971 - தமயந்தி நாைகம்
போன்ை நாைகங்களும் நளன்கனதனய எடுத்துனரக்கின்ைை.
11. நாட்டுப்புை இைக்கியம்
நாட்டுப்ோைைாக இருந்து இைக்கியமாக ஏற்ைம் மேற்ை வனககளுள் ஒன்று
அம்மானை. நளன், தமயந்திக் கனதனயக் கூறும் ‘நளைம்மானை’ நாட்டுப்புை வடிவமாகும்.
புராணங்களில் மணிப்ேடிக்கனரப் புராணமும், திருநள்ளாற்றுப் புராணமும்,
சிற்றிைக்கியங்களில் மன்விடுதூது, மதை வித்தார மானை, மசயங்மகாண்ைார் சதகம், திருபவங்கை
சதகம் போன்ை ேல்பவறு இைக்கியங்களும் நளன் கனதனய எடுத்துனரப்ேதாக குறிப்புகள்
காணப்ேடுகின்ைை. இருப்பினும் நளன் கனதனயக் கூறும் முழுனமயாை நூற்கள் என்ைால்
நளமவண்ோவும், னநைதமும் தான்.
பிைமமாழிகளில் நளன்கனத
வைமமாழியில் னநஷதம்
ஹர்ஷரால் வைமமாழியில் 12- ஆம் நூற்ைாண்டில் இயற்ைப்மேற்ை இந்நூலில் 22
சருக்கங்கள் உள்ளை. இச்சருக்கங்களுக்குப் மேயர்கள் இல்னை. இந்நூலில் நளன், தமயந்தி திருமண
நிகழ்வு வனர மட்டுபம கனத இைம் மேறுகின்ைது. இந்நூல் ேை அணி நயங்களுைன் 22
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சருக்கங்கனளக் மகாண்டுள்ளது. இந்நூலுக்கு 1. நாராயணர் 2. ஜிைராசர் 3.சாரித்திரவர்த்த சூரி
4. நரஹரி 5. வித்யாதரர் 6.மல்லிநாதசூரி எனும் ஆறுபேர் உனரமயழுதியுள்ளைர். இவர்களது
உனரகள் னநஷதியப் பிரகாசம், சுகரவ போதம், திைகம், தீபினக, சாகித்ய வித்தியாதரி, ஜீவரது
போன்ைனவகளாகும். இவற்றுள் ஸ்ரீமல்லிநாதசூரி இயற்றிய ‘ஜீவரது வியாக்கியாைபம’ சிைந்ததாகக்
கருதப்ேடுகின்ைது.
மனையாள மமாழியில் னநஷதம்
சம்பு இைக்கியம்
இனைக்காை சம்பு இைக்கியங்களில் 16 -ஆம் நூற்ைாண்டில் பதான்றியது ோஷா
‘னநஷத சம்பு’. இதனை எழுதியவர் ‘மழமங்கைத்து நாராயணன் நம்பு+திரி’ ஆவார். இந்நூல்
பு+ர்வோகம், உத்தர ோகம் எனும் இரண்டு ோகங்கனளக் மகாண்டு நளன்கனதனய
எடுத்துனரக்கின்ைது.
ஆட்ைக்கனத
கதகளியின் இைக்கிய அனமப்பு ஆட்ைக்கனத ஆகும். 17 மற்றும் 18 ஆம்
நூற்ைாண்டுகளின் இனைப்ேட்ை காைகட்ைத்தில், உண்ணாயிவாரியரால் ‘நளசரிதம் ஆட்ைக்கனத’
இயற்ைப்ேட்டுள்ளது. இனவயின்றி குஞ்சன் நம்பியார் இயற்றிய ‘நளசரிதம் - துள்ளல்’, ‘நளசரிதம்
- கிளிப்ோட்டு’, ‘நளசரிதம் - மணிப்பிரவாளம்’ போன்ை நூல்களும் நளன் கனதனய
எடுத்துனரக்கின்ைை.
முடிவுனர
காைந்பதாறும் ேை இைக்கிய வடிவங்கனளப் மேற்ை நளன்கனதயாைது துன்ே
நினையில் இருக்கக் கூடிய ஒவ்மவாருவருக்கும், அத்துன்ேத்னத நீக்கும் மோருட்டு, ேல்பவறு காை
கட்ைங்களில் இைக்கியங்களாக உருப்மேற்ைனமனய நம்மால் இக்கட்டுனரயின் மூைம் அறிந்து
மகாள்ளமுடியும்.
துனண நூற்கள்
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

ஆழ்வொர் பொசுரங்களில் அடரயர் னைடவ
க. பதவி
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர்
பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17.
kgsenterprisestry@gmail.com
னவணவ சமய முதன்னமக் கைவுளாை திருமானை ஆழ்வார்கள் ேன்னிருவர் பசர்ந்து ோடிய
நாைாயிரம் ோைல்களின் மதாகுப்பே நாைாயிர திவ்விய பிரேந்தம் ஆகும். இப்ோைல்கனள
இனசயுைன் அபிநயம் மசய்து ோடும் அனரயர்கனளப் ேற்றியும் அனரயர் பசனவனயப் ேற்றியும்
இக்கட்டுனர விளக்க முற்ேடுகின்ைது.
னவணவத் திருக்பகாயில்களில் ஆழ்வார்களின் அருளிச் மசயல்களாை ோசுரங்கனள
இனசயுைன் ோடி அபிநயித்து அவற்றின் வியாக்கியாைங்கனள (தமிழும், வைமமாழியும் கைந்த
மணிப்பிரவாள நனையில் உள்ள உனரகனள வியாக்யாைம் என்ேர்) அழகுைப் பேசி நடிக்கும்
முத்தமிழ்க் கனை ‘அனரயர் பசனவ’ எைப்ேடும்.
ஆழ்வார் ோசுரங்கனள ஓதும்முன் தனியன் மசால்லிவிட்டு, ோசுரம் ோை பவண்டும் என்ேது
னவணவ மரபு. அனரயர் மட்டுபம தனியன் ோைாமல் பநரடியாகப் ோசுரங்கனளப் ோடும் உரினம
உனையவர். எைபவ, இவர்கள் ோசுரங்களுக்கு அரசர்(1) (அனையர் என்று வல்லிைமாக எழுதும்
மரபும் உண்டு).
ஆழ்வாரின் ோசுரங்கனளச் மசால்லுவதால் (அனைதல் - மசால்லுதல்) இக்கனைஞர் அனையர்
(அனரயர்) என்று அனழக்கப்ேட்ைைர். திருவரங்கத்தில் உள்ள இனைவன் நம்மேருமாள்,
இவர்களுக்கு அனரயர் என்ை ேட்ைத்னத முதன் முதைாக அளித்தான் என்று பகாயிமைாழுகு என்ை
நூல் கூறுகிைது(2).
அனரயர்கனள விண்ணப்ேஞ் மசய்வார், நம்ோடுவார், இனசக்காரர், தம்பிரான்மார் என்று
ேல்பவறு மேயர்களில் னவணவ வியாக்யாைங்கள், குருேரம்ேனர, ஆசார்ய ஹ்ருதயம்,
கல்மவட்டுக்கள் ஆகியை கூறும்.
அனரயர் பசனவ என்னும் இந்த முத்தமிழ்க் கனைக் மகாண்ைாட்ைம் ஆழ்வார்களின்
ோசுரத்னதப் ேண்ணுைன் ோடுதல், ோசுரத்திற்பகற்ே அபிநயஞ்மசய்தல், ோசுரத்தின் உனர கூறுதல்,
மகாண்ைாட்ைம் என்று அனமயும்.
பதாற்ைம்
அனரயர் பசனவ, கனை வடிவின் பதாற்ைம் ேற்றிய இரு மசய்திகனள னவணவ மரபில்
காணைாம். இக்கனைனயத் திருமங்னகயாழ்வார் பதாற்றுவித்தார் என்று பகாயிமைாழுகு
பின்வருமாறு கூறுகிைது(3)
இக்கனையின் பதாற்ைம் ேற்றி மற்றுபமார் வரைாற்னை னவணவ குருேரம்ேனர நூல்கள்
கூறும். இதன்ேடி இக்கனைனயத் பதாற்றுவித்தவர் நாதமுனிகள், தமிழ் பவதமாை ோசுரங்கனள
பவதம் போை ஓதும் முனை, அனரயர் பசனவ ஆகியவற்னை உருவாக்கிைார் இவர்.
நிகழ்ச்சி நனைமேறும் முனை
உற்சவரின் முன் மட்டுபம அனரயர் பசனவ நிகழ்கிைது. மார்கழி மாதத்தில் ேகல்ேத்து,
இராப்ேத்து ஆகிய நாட்களில் மட்டுபம மூன்று தைங்களிலும் இக்கனை ஒருபசர நனைமேறுகிைது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துhரில் மட்டும் பவறு சிை நாட்களிலும் ஆடி மாதம், மார்கழி மாதம், னம மாதம்(4)
அனரயர் பசனவ நிகழ்கிைது.
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ஒருகாைத்தில் தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள னவணவக் பகாயில்களில் நனைமேற்ை இக்கனை
இப்போது ஆழ்வார் திருநகரி, ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர், ஸ்ரீரங்கம் ஆகிய மூன்றிைங்களில் மட்டும்
நனைமேறுகிைது. னமசூரில் உள்ள பமல்பகாட்னையில் அனரயர் இனசயுைன் ோடுவது மட்டும்
உண்டு. அபிநயம் இல்னை.
பசனவக்காகத் தனியாை ஒப்ேனை, உனை, எனதயும் அனரயர் அணிவதில்னை. கூம்பு
வடிவில் அனமந்த குல்ைாய் ஒன்னைத் தனையில் அனரயர் தரிக்கிைார். இனைவன் சூடிக் கனளந்த
இரு மானைகனளக் கழுத்தில் அணிகிைார். குல்ைானவச் சுற்றி இனைவன் சூடிக் கனளந்த ேரிவட்ைம்
ஒன்னை அணிந்துமகாண்டு, தம் னககளில் னவத்துள்ள இரு தாளங்கனளத் தட்டி ஒலிமயழுப்பி
அனரயர் பசனவனயத் மதாைங்குகிைார்.
இத்திருநாள் மார்கழி மாதம் வளர்பினையில் முதல் நாளாை பிரதனமயில் மதாைங்கும்.
திருவரங்கத்தில்
மட்டும்
அதற்கு
முந்னதய
நாளாை
அமாவானச
அன்று
இரவில்
திருமநடுந்தாண்ைகச் பசனவயுைன் மதாைங்கும்(5).
பசனவயில் இைம்மேறும் ோசுரங்கள்
இன்று பசனவக்மகை அனரயர் எடுத்துக் மகாள்ளும் ோசுரங்கள் பின்வருவை:
1) ேகல்ேத்திற்கு உரியை: திருப்ேல்ைாண்டு(6), அடிபயாபமாடும்(7), மசன்னிபயாங்கு(8),
ஆற்றிலிருந்து(9), தன் பநர் ஆயிரம்(10) ஆகிய மேரியாழ்வார் ோசுரங்கள், ஆண்ைாளின்
திருப்ோனவ முதற்ோைல்(11) (மார்கழித் திங்கள்) மட்டும், நாச்சியார் திருமமாழி “கண்ணன்
என்னும்” (12) என்ை ோசுரம், குைபசகர ஆழ்வாரின் மேருமாள் திருமமாழியில் ஊபைறு
மசல்வம்(13, ‘இருள் இரிய(14) என்ை ோசுரம், மதாண்ைரடிப்மோடி ஆழ்வாரின் திருமானையில்
“காவலில் புைனை”(15) மதுர கவியாழ்வாரின் கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு(16) முதல் ோசுரம் மட்டும்,
திருமங்னகயாழ்வாரின் மேரிய திருமமாழியில் ‘வாடிபைன் வாடி’(17) தூவிரிய மைர்(18),
ேண்னைநான் மனை(19), மதள்ளியீர்(20), அக்கும் புலியின்(21), முந்துை உனரக்பகன்(22),
திருமநடுந்தாண்ைகம் முதல் ேதிமைாரு ோசுரங்கள்(23) (‘மின்னுருவாய்’ மதாைங்கி ‘ேட்டுடுக்கும்’
முடிய) ‘இரக்கம் இன்றி(24) ஆகியை ேகல்ேத்தில் இைம்மேறுகின்ைை.

2) இராப்ேத்திற்குரியை:
இராப்ேத்து முழுவதிலும் நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மமாழிப் ோசுரங்கள் பசவிக்கப்டுகின்ைை.
உயர்வை உயர்நைம்(25) (முதற்ோசுரம் மட்டும்) ‘கிளமராளி இளனம(26) (முதற் ோசுரம் மட்டும்),
‘ஒழிவில் காைம்’(27) (முதற் ோசுரம் மட்டும்) ஒன்றும் பதவும்(28) (முதற் ோசுரம் மட்டும்)
‘எத்தனைபயா’(29) (முதற்ோசுரம் மட்டும்) உைகம் உண்ை மேருவாயா(30) (முதற் ோசுரம்
மட்டும்), ‘கங்குலும் ேகலும்(31), (முதற் ோசுரம் மட்டும்), ‘மநடுமாறிகடினம’(32), (முதற் ோசுரம்
மட்டும்), மானை நண்ணி(33) (முதற்ோசுரம் மட்டும்)‘தாள தாமனர(34), முனிபய நான்முகபை(35)
(ஆழ்வார் பமாட்சம் - இன்று சாற்றுமுனை) ஆகியை இராப்ேத்திற்குரிய ோசுரங்கள்.
அனரயர் ேரம்ேனர
இன்று ஆழ்வார் திருநகரியில் அனரயர் குடும்ேம் ஒன்று தான் உள்ளது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில்
அனரயர் குடும்ேம் இரண்டு உள்ளது. திருவரங்கத்திலும் இபத போல் இரு அனரயர் குடும்ேங்கள்
உள்ளை. பசனவ நிகழ்த்தும்போது அனரயர் இருவர் (தந்னதயும், மகனும்) ோடுகின்ைைர். ஒருவர்
மட்டுபம அபிநயிக்கிைார்.(36)
இக்கனைனய நிகழ்த்தத் தனைப்ேடுமுன் அனரயர் 12 ஆண்டுகள் முதல் 18 ஆண்டுகள்
முடியப் ேயிற்சி மேறுகிைார். பகாயில்களில் இனைவனின் திருமுன் மட்டுபம நனைமேறும்.
கனையாதைால், தூய்னமயும் புனிதமும் கருதிப் மேண்களுக்கு இக்கனையில் ேயிற்சி அளிப்ேதில்னை.
இக்கனையின் பநாக்கபம எளிய மக்களும் உணருமாறு ஆழ்வார் ோசுரங்கனளப் ேண்ணும்
கூத்துமாக மவளியிடுவதாகும். இக்கனைனயப் ேழனம குன்ைாமல் போற்றிப் ோதுகாத்தல்
இன்றியனமயாத மசயைாகும்.
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முடிவுனர
ஆழ்வார் ோசுரங்களில் எந்மதந்தப் ோைல்கள் அனரயர் பசனவக்கு எடுத்துக்
மகாள்ளப்ேடுகின்ைை என்ேனதயும் இச்பசனவ எங்மகங்கு நனைமேறுகின்ைது என்ேனதயும் அனரயர்
ேரம்ேனர ேற்றியும் இக்கட்டுனர உணர்த்தி நிற்கின்ைது.
அடிக்குறிப்புகள்:
1) நாைாயிர திவ்யப் பிரேந்த அகராதி, ே.96
2) பகாயிமைாழுகு, ே.34.
3) பமைது, ேக்.7-9
4) ஆடி மாதம் (பிரும்பமாற்சவத்தில் ஆடிப்பூர விழாவில் பதர் நினைக்கு வந்து பசர்ந்த மறுநாள்)
மார்கழி மாதம் (எண்மணய்க் காப்பு உற்சவத்தில் னத மாதம் மோங்கலின் மறுநாள்
காணும்மோங்கல் அன்று) ஆகிய மும்முனை நனைமேறும்.
5) னவணவமும் தமிழும், ே.115
6) மேரியாழ்வார் திருமமாழி, 1 - 1
7) பமைது, 1 - 2
8) பமைது, 5 - 4 - 1
9) பமைது, 2 -10 - 1
10) பமைது, 3 - 1 - 1
11) திருப்ோனவ, 1
12) நாச்சியார் திருமமாழி, 13 - 1
13) மேருமாள் திருமமாழி, 3 - 1 -1
14) பமைது, 1 -1
15) திருமானை, 1
16) கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு, 1
17) மேரிய திருமமாழி, 1 - 1 - 1
18) பமைது, 3 - 6 -1
19) பமைது, 5 - 7 - 1
20) பமைது, 8 - 2 - 1
21) பமைது, 9 - 6 - 1
22) பமைது, 9 - 8 - 1
23) திருமநடுந்தாண்ைகம், 1 - 11
24) மேரிய திருமமாழி, 10 - 2 - 1
25) திருவாய் மமாழி, 1 - 1 - 1
26) பமைது, 2 - 10 - 1
27) பமைது, 3 - 3 - 1
28) பமைது, 4 - 10 - 1
29 பமைது, 5 - 5 - 1
30) பமைது, 6 - 10 - 1
31) பமைது, 7 - 2 - 1
32) பமைது, 8 - 10 - 1
33) பமைது, 9 - 10 - 1
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34) பமைது, 10 - 1 - 1
35) பமைது, 10 - 10 - 1
36) திருவரங்கத்தில் மட்டும் அனரயர் ஒருவர் முதலிலும் அடுத்து ஒருவரும் ஆக இருவர்
அபிநயிக்கும் மரபு உள்ளது. அபத போல் தந்னதயும் பிள்னளயுமாக அனைவரும் ோடும் மரபு.
துனணநூற்ேட்டியல்
 அண்ணங்காரம்சாரியார் பி.ே(ேதி.), 1969, மேரியாழ்வார் திருமமாழி வியாக்யாைம்,
காஞ்சிபுரம்.
 கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார். எஸ்., 1976, பகாயிமைாழுகு, திருச்சி.
 சுப்புமரட்டியார் ந., 1998, னவணவமும் தமிழும், னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம்,
மசன்னை.
 ோர்த்தசாரதி ஐயங்கார்(ேதி.), 1963, நாைாயிர திவ்யப் பிரேந்த அகராதி, பதவத்தாை
ேத்திரிக்னக மவளியீடு, ஸ்ரீ ரங்கம்.
 பவங்கைசாமி மரட்டியார் கி. (ேதி.), 1973, நாைாயிர திவ்யப் பிரேந்தம், திருபவங்கைத்தான்
திருமன்ைம், மசன்னை,

inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

148

ைதிப்பிைப்தபற்ைது

அட்ைப் பிரபந் த்தில் அணிநயம்
முனைவர் மீ. பகாமதி
தமிழ் - உதவிப் பேராசிரியர்
சிதம்ேரம் பிள்னள மகளிர் கல்லூரி
மண்ணச்சநல்லூர்
திருச்சிராப்ேள்ளி.
mgomathi278@gmail.com
மக்கள் தம் வாழ்வியலுக்குத் பதனவயாை விழுமியக் கருத்துக்கனளச் மசவ்விய
மசாற்களால் கூறுவது இைக்கியமாகும். இச்மசாற்மைாைனர இைக்கு + இயம் எைப் பிரித்து,
மசால்ைாலும் மோருளாலும் மசம்னம மேற்மைாளிரும் நூல் எைப் மோருள் மகாள்ள பவண்டும்.
‘இைக்கு’ என்ேது பநாக்கு, மகாள்னக எைப் மோருள்ேடும். இயம் என்ேது ‘தன்னம’ அல்ைது
‘ேண்பு’ எைப் மோருள்ேடும். அவ்வனகயில், ஒரு மகாள்னகனய அடிப்ேனையாகக் மகாண்டு
எழுந்த மமாழிப்ேனைப்பே அட்ைப் பிரேந்தம்.
இவ்விைக்கியம் அழகுை அணிகனளப் ேயிை னவத்து ஆயிரம் எண்ணங்கனள அடுக்கடுக்காய்
அடுக்கிச் மசன்று கருத்து உருவாக்கத்தில் திருவரங்கனின் மேருனமகனளக் கூறிச் மசல்கிைது.
இந்நூலில் இைம்மேற்றுள்ள அணிநயத்தினை எடுத்துக் கூறுவபத இக்கட்டுனரயின் பநாக்கமாகும்.
அணி என்ேதற்கு அழகு என்ேது மோருள். மசய்யுளில் அனமந்து கிைக்கும் மசால்ைழகு,
மோருளழகு முதலியவற்னை வனரயறுத்துக் கூறுவது அணி இைக்கணமாகும். தண்டியைங்காரம்
அணிகனள முப்ேத்னதந்து வனகயாகக் கூறுகின்ைது. அவற்றுள் உவனம, திரிபு, மைக்கு முதலிய
அணிகள் அட்ைப் பிரேந்தத்தில் இைம்மேற்றுள்ளனமனய காணைாம்.
அட்ைப் பிரேந்தம்
அழகிய மணவாளதாசர் எைப்ேடும் பிள்னளப் மேருமாள் ஐயங்கார் இயற்றிய எட்டு
நூல்களின் மதாகுப்பு இந்நூைாகும். இந்நூலின் சிைப்பினை உணர்த்தவும், ஆசிரியரின் தமிழ்ப்
புைனமனய உணர்த்தவும் எழுந்ததாகும்.
இந்நூலின் மசய்யுள் மதானக 751, புைம்ோகவுள்ளனவ சிைப்புப் ோயிரச் மசய்யுட்கள் 8 ,
அனவயைக்கம் முதலியைவாக உள்ளனவ 22, பிற்பசர்க்னகப் ோைல்கள் 9. ஆக, நூலுக்குப்
புைம்ோக உள்ள 39 மசய்யுட்கள் பசர்ந்தால் 790 ஆகும்.
உவனமயணி
ஒருவன் தான் கூைக் கருதிய மோருனள அதபைாடு ஒப்புனமயுனைய மற்மைாரு
மோருபளாடு இனயபுேடுத்திக் கூறுவது உவனமயணியாகும்.

ேண்பும் மதாழிலும் ேயனும் என்றிவற்றின்
ஒன்றும் ேைவும் மோருமளாடு மோருள்புணர்ந்து
ஒப்புனம பதான்ைச் மசப்புவது உவனம
என்று தண்டியைங்காரம் உவனமக்கு இைக்கணம் கூறுகின்ைது.
அட்ைப்பிரேந்தத்தில் உவனமநயம்
திருவரங்கநாதனரப் புகழ்ந்து ோடியுள்ள அட்ைப்பிரேந்தத்தில் அடி முதல் முடி வனரயுள்ள
உறுப்புகளுக்குப் ேை உவனமகள் மகாண்டு வருணிக்கப்ேட்டுள்ளது. திருவரங்கநாதரின் அங்கங்கனள
மிகுதியாகத் தாமனர மைருக்கு ஒப்ோகக் கூைப்ேட்டுள்ளது. அவற்றுள் கைம்ேக மானையில்
அதிகமாகவும் அந்தாதியிலும் ஊசலிலும் சிைவாகவும் வருணிக்கப்மேற்றுள்ளது.
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திருமுகம்
திருமாலின் திருமுகத்னத முழுநிைவு போன்றுள்ளது எைவும் திருமுடியுள் கரிய மயிர்முடியும்
அதில் அணிந்துள்ள மைர்மானைகளில் மமாய்க்கின்ை வண்டுகள் அனசந்தாைவும் பூரணசந்திரன்
போன்ை திருமுக மண்ைைத்தில் சிறுத்து அரும்புகின்ை வியர்னவ நீரும் காதணிகளும் அனசந்தாைவும்
ஊசல் ஆடுவீர் எைப் மோருள்ேடும்ேடி,

முடித்தைத்தில் கருங்குழலும் கரும்பும் ஆை
முகமதியில் குறுபசர்வும் குனழயும் ஆை
குடித்தைத்தில் அனரநாணும் கனையும் ஆை
காவிரிசூழ் அரங்பகசர் ஆடிற் றூசல்
என்று அரங்கனின் திருமுகம் பூரணசந்திரனுக்கு ஒப்ோகக் கூைப்ேட்டுள்ளது.
திருக்கண்கள்
அடிபயார்கள் மகாணர்ந்த திருத்துழாய் மானை அணிந்தவபை! கண்கள் தாமனர மைர்போல்
அனமயப் மேற்ைவபர! என்று திருவரங்கனின் திருக்கண்கள் தாமனரமைனர ஒத்திருப்ேதாக உவனம
கூைப்ேட்டுள்ளது.

தாரா
தாரா
தாரா
தாரா

கைமண் ணந்தவந் நாளன்ேர் சாத்துந் துழாய்த்
கணம்புயம் போைரங் காதை பமழுங்குமா
கணமங்னக யாயும்ேர் தூவிய தண்மைர்வீழ்
கணமுநில் ைாகாற்றிற் சூழ்வளந்தா மைாக்குபம

எனும் ோைல் இக்கருத்னத மவளிப்ேடுத்துகின்ைது.
திருவாய்
திருவரங்கநாதரின்
திருவாயினைப்
மேரும்ோலும்
கூைப்மேற்றுள்ளது. இதனை,

(சீரங்கநாயகர் ஊசல்)

ேவளத்திற்கு

ஒப்புனமயாக்கிக்

வாழும் மமௌலித் துழாய்மணமும்
மகரக் குனழபதாய் விழிஅருளும்
மைர்ந்த ேவளத் திருநனகயும்
மார்பில் அணிந்த மணிச்சுைரும்
தாழும் முளரித் திருநாபித்
தைத்துள் அைங்கும் அனைத்துயிரும்
சரண கமைத்து உனமபகள்வன்
சனையில் புைலும் காபணைால்…

(திருவரங்கத்துக் கைம்ேகம்)
மதய்வத்தன்னம மோருந்திய திருமுடியில் சூடிய திருத்துழாய் மானையின் நறுமணத்னதயும்
திருக்கண்ணின் திருவருனளயும் ேவளம் போைச் சிவந்த திருவாய்மைரில் அழகிய புன்சிரிப்னேயும்
காண்கின்பைன் என்று திருவாய் ேவளத்திற்கு உவனமயாகக் கூைப்ேட்டுள்ளது.
திருவரங்கத்து மானையில் கண்ணபிரானின் மேருனமனயச் மசால்லும் அவர் பூமினயயும்
தினசகனளயும் கைனையும் மனைகனளயும் தன் வாயினுள்பள காட்டிய திருவாயாைது மசவ்வாம்ேல்
மைர் போன்று உள்ளது எை வர்ணிக்கப்ேட்டுள்ளது.

ேண்டு
சண்ை
மண்டு
கண்டு

விழுங்கிய ோரும் தினசயும் ேனிக்கைலும்
மநடுங்கிரித் தாைம் எல்ைாம் சண்ேகாைவிபமல்
மேரும்புைல் சூழரங் பகசர்தம் வாய்மைருள்
மருவிைள் சீர்நந்த பகாேர்தம் காதலிபய
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என்ேது அப்ோைல்.
திருநாபி
திருமாலின் திருநாபியில் பதான்றியவர் பிரம்மன். அந்தத் திருநாபினயப் ேற்றி,

பூமரு மோங்கர் புனைசூழ் அரங்கர் மோைங்கழைால்
ோமரு மூவுைகும் மகாண்ைபோது ேழிப்புஇல் மேருங்
காமரு பமாலிச் சிகாமணி ஆகிக் கவுத்துவமாய்த்
பதமரு நாளிஅம் தாமனர ஆைது மசஞ்சுைபர

(திருவரங்கத்து மானை)
எைப் ோைப்மேற்றுள்ளது. மோலிவு மோருந்திய
மைர்கள் நினைந்த பசானைகள் மகாண்ை
திருவரங்கம் எைத் திருவரங்கத்னத வர்ணிக்கும் இப்ோைலில் பதன் மோருந்திய தாமனர மைர்
போன்ை திருநாபி எை வருணிக்கப்ேட்டுள்ளது.
திருபமனி
திருவரங்கநாதரின் திருபமனி காளபமகத்திற்கு ஒப்ோகக் கூைப்மேற்றுள்ளது. இதனை
உணர்த்தும் ோைல் பின்வருமாறு:

ஞாைத் திகிரி முதுநிர்த்திகிரி நைாத்தும் இந்தக்
காைத் திகிரி முதைாை யாவும் - கைல்கனைந்த
நீைத் திகிரி அனையார் அரங்கர் நினைந்த மசங்னகக்
பகாைத் திகிரி தனைநாளில் மகாண்ை பகாவைங்கபள

(திருவரங்கத்து மானை)

திரிபு
திரிே என்ேது முதல் எழுத்துத் தவிர இரண்டு முதலிய சிை எழுத்துக்கள் ஒன்றி நிற்கப்
மோருள் பவறுேட்டு வருவது ஆகும்.

புயம்நான்கு உனையயானை மோன்ைரங்கத் தானை
ஆயைாம் திருவுந்தி யானை வியைாம்
புரகதிக்குக் காதைாய்ப் ோடிபைன் கண்டீர்
நரகதிக்குக் காணாமல் நான்
(திருவரங்கத்துக் கைம்ேகம்)
பின்னிரண்டு அடிகளில் முதமைழுத்து மட்டும் பவறுேட்டு 2,3 முதலிய சிை எழுத்துக்கள்
ஒன்றுேட்டு நிற்கப் மோருள் பவறுேட்டு வருவது திரிபு எனும் மசால்ைணியாகும்.
மைக்கு
மைங்கி வரும் தன்னம மகாண்ைதால் மைக்கு என்ேது காரணப் மேயராகும். வந்த மசால்
மீண்டும் வருதபை மைங்கி வருதல் எைப்ேடும்.

எழுத்தின் கூட்ைம் இனைபிறிது இன்றியும்
மேயர்த்துபவறு மோருள்தரின் மைக்மகனும் மேயர்த்பத
என்று தண்டியைங்காரம் இதற்கு வனரயனை தருகின்ைது.
எழுத்துக்களின் கூட்ைம் பிை எழுத்தானும் மசால்ைானும் இனைவிட்டும் இனைவிைாது
பின்னும் வந்து பவறு மோருள் தரும். அவ்வாறு மோருள் தருவது மைக்கு என்னும் அணியாகும்.

பவனை உைகிற் பிைக்கும் பவனை ஒழித்பதாம் இல்னை
மானை அரங்பகசனைநாம் மானையிலும் கானையிலும்
உன்னினநந் பதாம்இல்னை உைமைடுத்த அன்றுமுதல்
என்னினைந் பதாம்மநஞ்பச இருந்து
(திருவரங்கத்துக் கைம்ேகம்)
பவனை, மானை எனும் மசாற்கள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பவறுேடு மோருள் தந்தனமயால்
இப்ோைலில் மைக்கு இைம்மேற்றுள்ளது.
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மதாகுப்புனர
உருவமாய்,
உருவகமாய்
என்றும்
மாைாத
இயல்புனைய
திருவரங்கநாதனைப்
பிள்னளப்மேருமாள் ஐயங்கார் அழகுை வருணித்துள்ளார். திருவரங்கநாதனின் மேருனமகனள
அணிநயத்துைன் சிைப்புை உவனம, திரிபு, மைக்கு போன்ை அணிகளின்வழி ஆசிரியர் எடுத்துக்
கூறியுள்ள திைம் அட்ைப்பிரேந்தத்தில் சிைப்புனையதாக அனமந்துள்ளது.
துனணநின்ைனவ
 கமைக்கண்ணன் இரா.வ.(உனர.), 2007(மு.ே.), அட்ைப் பிரேந்தம் மூைமும் உனரயும்,
வர்த்தமாைன் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 ……………………………,(உனர.), 2009, நாைாயிர திவ்வியப் பிரேந்தம், வர்த்தமாைன்
ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 சீதாராமன் மா., நாளும் ஒரு நாைாயிரம், நர்மதா ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 பவந்தன் க.பகா., 2000, னசவமும் னவணவமும், சங்கர் ேதிப்ேகம், வில்லிவாக்கம்,
மசன்னை.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

ஆழ்வொர் பொசுரங்களில் அணிநலன்கள்
க.பரவதி
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர்
பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17
paramu11978@gmail.com
திருமாலின் திருவருனளப் மேற்ை ேன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள் ோடிய தமிழ்ப் ோசுரங்கபள
நாைாயிர திவ்வியப் பிரேந்தம். இப்ோசுரங்கனளத் திரட்டித் தந்தவர் வியாசர். இதனுள் திகழும்
ோசுரங்கள் மசாற்சுனவ, மோருட்சுனவகளில் சிைந்தனவ. இத்தகு ஆழ்வார் ோசுரங்களில்
இைம்மேற்றுள்ள அணிநைன்கள் குறித்து விளக்குவதாக இக்கட்டுனர அனமகின்ைது.
அணி
கவிஞனின் அழகு உணர்ச்சினய மவளிப்ேடுத்தும் உத்திபய அணியின் பதாற்ைத்திற்குக்
காரணம். அணி மசய்யுள் இனைபய அனமந்து, மசய்யுனள அழகுேடுத்துவபதாடு மட்டுமல்ைாமல்,
கற்ைவனர மகிழச் மசய்யும் ேயனையும் அளிக்கின்ைது.
தமிழில் அணி இைக்கணம்
தமிழில் அணியினை முழுனமேைக் கூறும் முதல் நூைாகத் திகழ்வது வீரபசாழியம்.
வீரபசாழியத்திற்குப் பின் தண்டியைங்காரம், மாைைைங்காரம், சந்திரபைாகம், குவையாைந்தம்,
மதான்னூல் விளக்கம், இைக்கண விளக்கம் எைப் ேை நூல்கள் உள்ளை.
தண்டியைங்காரம்
இந்நூல் 35 மோருளணிகனளக் மகாண்ைது. இந்நூலின் காைம் 12ஆம் நூற்ைாண்டு ஆகும்.
இக்கட்டுனரயில் தண்டியைங்காரத்னத அடிமயாற்றி ஆழ்வார் ோசுரங்களிலுள்ள அணிகள் விளக்கப்
மேற்றுள்ளை.
1.தன்னம அணி
ஒரு மோருளின் இயல்புத் தன்னமனய பநரில் கண்ைாற் போை உள்ளேடி விளக்குவது
தன்னமயணி ஆகும். தன்னம என்ேதற்கு இயல்பு என்ேது மோருள். இதனைத் தன்னம நவிற்சி
என்றும் குறிப்பிடுவர். வைநூைார் இதனைச் சுவோபவாக்தி அைங்காரம் என்றும் கூறுவர்.

ேத்து நாளும் கைந்த இரண்ைாம் நாள்
எத்தினசயும் சய மரம் பகாடித்து
மத்த மாமனை தாங்கிய னமந்தனை
உத்தாைம் மசய்து உகந்தைர் ஆயபர

(இரண்ைாம் திருமமாழி, 20)
இப்ோைலில் ேன்னிரண்ைாம் நாள் கண்ணனுக்குப் மேயரிடு விழா நைந்தனதயும்,
அனைத்துத் தினசகளிலும் பதாரணம் கட்ைப்ேட்டு இருந்தனதயும், கூர்ம அவதாரம் எடுத்து மந்தார
மனையினை முதுகில் தாங்கி அமிர்தம் கினைக்க உதவிய ோைகனை இனையர்கள் னகயில் எடுத்துக்
மகாஞ்சி மகிழ்ந்தனதயும் இயல்ோகபவ கூைப்ேட்டுள்ளதால் இது தன்னம நவிற்சி அணி ஆயிற்று.
இதுவல்ைாமல் 16, 19, 281, 174, 338, 475, 481, 485, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 501, 502,
503, 135, 282, 1158, 1232, 1260, 1499, 1152, 1166, 1280 ஆகிய ோைல்களிலும் தன்னம அணி
அனமந்துள்ளது.
2.உவனம அணி
ஒருவன் தான் கூைக் கருதிய மோருனள அதபைாடு ஒப்புனம உனைய மற்மைாரு
மோருபளாடு இனயபுேடுத்திக் கூறுவது உவனம அணியாகும்.
inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

153

உருவார் பிைவிக்கண் இன்ைம் புகப் மேய்து
திரிவாமயன்று சிந்தித்தி என்ைதற் கஞ்சி
இருோமைரி மகாள்ளியினுள் எறும்பேபோல்
உருகாநிற்கும் என்னுள்ளம், ஊழி முதல்வா! (எட்ைாம் திருமமாழி,2025)
திருமாபை! பிரளய காைத்தில் உைக முழுவனதயும் வயிற்றில் னவத்துப் ோதுக்காக்கிை
தனைவபை! ேைவனகப் பிைப்புக்களில் இன்ைமும் என்னைப் பிைக்க னவத்துத் திரியக் கைவாய்
என்று எண்ணுகின்ைாபயா என்று ேயந்து இருபுைத்திலும் மநருப்புப் ேற்றி எரியும் மரக்கட்னையின்
நடுவில் தவிக்கும் எறும்பு போல் என் உள்ளம் உருகித் தவிக்கின்ைது என்று ஆழ்வார் மசால்கிைார்.
இப்ோசுரத்தில் ‘போை’ என்னும் உவம உருபு மவளிப்ேனையாக வந்துள்ளதால் இது உவனம அணி
ஆயிற்று.
பமலும், கீழ்க்கண்ை ோசுரங்களில் இதுபோன்ை உவம உருபுகள் இைம் மேறுகின்ைை.
அந்தப் ோசுர எண்கள்: 24, 30, 36, 93, 94, 86, 108,271, 273, 477, 478, 494, 495, 496.
3.உருவக அணி
உவமாைம், உவபமயம் என்னும் இரண்டுக்கும் பவற்றுனம இல்ைாமல் இரண்டும் ஒன்பை
என்ேது பதான்ைக் கூறுவது உருவக அணி ஆகும். ரூேகம் என்னும் சமற்கிருதச் மசால்பை உருவகம்
என்ைாயிற்று.

ேவ்வ நீருனை ஆனையாகச் சுற்றிப்
ோரகைம் திருவடியாப் ேவைம் மமய்யா
மசவ்வி மாதிர மமட்டும் பதாளா, அண்ைம்
திருமுடியா நின்ைான்ோல் மசல்ைகிற்பீர்

(திருவிருத்தம்,2550)
திருமாலுக்குக் கைல்நீபர உனையாகவும், உைகப் ேரப்ேளவு ோதங்கள் ஆகவும் காற்பை
திருபமனியாகவும் எட்டுத் தினசகள் திருத்பதாள்கள்களாகவும் அண்ைபம திருமுடியாகவும்
உருவகப்ேடுத்தியுள்ளார் ஆழ்வார். பமலும் இதுபோன்ை உருவகம் பின்வரும் ோைல்களிலும்
காணப்ேடுகின்ைை. அனவ : 2946, 2724, 269, 2182, 2134, 2546.
4.விபராத அணி
இவ்வுைகத்தில் ஒன்ைற்மகான்று மாறுேட்ை மசாற்களும் உண்டு; மோருள்களும் உண்டு.
அவற்னைக் மகாண்டு மாறுோட்டுத் தன்னமயின் வினளவு பதான்ைக் கூறுவது விபராத அணியாகும்.
இதற்கு ‘முரணனி’ என்னும் பவறு மேயரும் உண்டு.

நல்குரவும் மசைவும் நரகும் சுவர்க்கமுமாய்
மவல்ேனகயும் நட்பும் விைமும் அமுதமுமாய் (மூன்ைாம் திருவாய்மமாழி, 3365)
இதில் வறுனம, மசல்வம், நரகம், மசார்க்கம், ேனக, நட்பு என்ேை ஒன்பைாடு ஒன்று
மாறுேட்டு நிற்ேதால் இது விபராத அணி ஆயிற்று. பமலும் இதுபோன்ை முரண்ோைாை மசாற்கள்
கீழ்க்கண்ை ோைல்களில் காணப்ேடுகின்ைை. 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3374, 3535.
5.அதிசய அணி
கவிஞன் தான் கூைக் கருதிய ஒரு மோருளின் உண்னமத் தன்னமயினை உள்ளேடி கூைாமல்
உயர்த்திக் கூறுதனை விரும்புவான். அக்கவிஞனின் கூற்ைாைது சான்பைாருக்கும் வியப்னேத்
தருவதாய் உைக இயல்புக்கு மாைாைதாய் அனமவபத அதிசய அணி ஆகும். இது உயர்வு நவிற்சி
அணி என்றும் அனழக்கப்ேடும்.

சாறுமகாண்ை மமன்கரும் பிளங்கனழ தனகவிசும்புை மணிநீழல்
பசறு மகாண்ை தண்ேழைத் மதழில்திகழ் திருவயிந் திரபுரபம
(மேரிய திருமமாழி - முதல் திருமமாழி,1157)
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இப்புனிதத் தைம் ஒன்பைாமைான்று மநருங்கி, சாறு நினைந்து கரும்புகள் தனை மசய்யும்
ஆகாயத்னதத் மதாட்டு வளர்ந்திருப்ேதால் அதன் சாறு வழிந்து கழனிகள் பசறு நினைந்ததாய்க்
காணப்ேடுவதால் இது உயர்வு நவிற்சி அணி எைப்ேடும். இனவயல்ைாமல் 1179, 341, 1153, 1231,
1235, 1243, 1297, 1362, 2356, 2370, 2484 ஆகிய ோைல்களிலும் அதிசய அணியின் கற்ேனைத்
திைன்கள் மிக்குக் காணப்ேடுகின்ைை.
6.தற்குறிப்பேற்ை அணி
இயல்ோக நிகழும் நிகழ்ச்சி ஒன்றின் பமல் கவிஞன் தான் கூைக் கருதிய மோருனள ஏற்றிச்
சுனவேை உனரப்ேது தற்குறிப்பேற்ைணியாகும்.

பசானைத்தனைக் கண்மாமயில் நைமாை மனழமுகில் போன்மைழுந்து
எங்கும் ஆனைப்புனக கமழும் அணியாளம்மாபை
(மேரிய திருமமாழி - ஐந்தாம் திருமமாழி.1189)
மயில்கள் பமகங்கனளக் கண்டு பதானக விரித்துக் கூத்தாடுவது இயல்பு. ஆைால் ஆழ்வார்
கரும்ோனைகளில் கருப்ேஞ்சாறு அடுவதைால் விபசசமாகப் புனககிளம்பி எங்கும் ேரவியிருப்ேனதக்
கண்ை மயில்கள் அப்புனகத்திரனள பமகத்திரளாக மயங்கிக் களித்துக் கூத்தாடுகின்ைைவாம் எை
ஏற்றிக் கூறியதால் இது தற்குறிப்பேற்ை அணி ஆகும். இனவயல்ைாமல் 1154, 1752, 2529, 2484,
2515, 2519 ஆகிய ோைல்களிலும் தற்குறிப்பேற்ை அணி காணப்ேடுகின்ைது.
7.மசாற்மோருள் பின்வரு நினையணி
முன்ைர் வந்த மசால்லும் மோருளும் பின்ைர்ப் ேை இைத்தும் வருவது மசாற்மோருட்
பின்வரு நினையணி ஆகும்.

கைல்ஞாைம் மசய்பதனும் யாபை என்னும்
கைல்ஞாைம் ஆபவனும் யாபை என்னும்… (ஆைாம் திருமமாழி, 3288)
கைல்களால் சூழப்ேட்ை இந்த உைகத்னதப் ேனைத்த்தும் நாபை என்றும், இந்த உைகமாக
இருப்ேதும் நாபை என்றும் ‘நாபை’ என்ை மசால் ேைவிைத்தும் வந்து ஒபர மோருனளத் தருவதாக
அனமந்துள்ளது. இனவயல்ைாமல் 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3507,
3474, 3408, 3536 ஆகிய ோைல்களிலும் மசாற்மோருள் பின்வரு நினையணி வந்துள்ளது.
முடிவுனர
ேனைப்ோளனின் அறிவுச் சிைப்னேயும், கற்ேனைத் தன்னமனயயும் மவளிப்ேடுத்தக் கினைத்த
களபம ேனைப்பு. அப்ேனைப்பில் தான் கூைவந்த மோருனள வாசகர்க்குக் மகாண்டுபசர்க்க
வருணனை, கற்ேனை உள்ளிட்ை புைனமநைங்கனளத் தாண்டி அணிநைன்கனள இைம்மேைச்
மசய்வதும் ேனைப்ோளனின் ேனைப்புத் திைனைக் காட்டுவதாக அனமயும். அவ்வனகயில்,
திருமாலின் அருட்சிைப்புகனளப் ோசுரங்களாகப் ோடிய ஆழ்வார்கள் ேல்பவறு அணிகனளக்
னகயாண்டு சிைப்பித்துள்ளைர். இதனை அவர்கள் ோடிய நாைாயிர திவ்வியப் பிரேந்தப்
ோசுரங்களின்வழிக் கண்டுமகாள்ள முடிகின்ைது.
துனணநின்ைனவ
 கண்ணன் இரா., 2003, அணியிைக்கண வரைாறு, கூத்தன் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 ேரமஹம்ஸ ஸ்ரீமத் ேரத்வாஜ சுவாமிகள் (ேதி.), 2013, நாைாயிர திவ்வியப் பிரேந்தம், வனிதா
ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 பிரஸில்ைா அ., 2007, ஆழ்வார் தாைாட்டு, பசகர் ேதிப்ேகம், மசன்னை.

 ……………………, 2002 (21ஆம் ேதி.), தண்டியைங்காரம், னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம்,
மசன்னை.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

‘ வுட்டுக் குருவி’ எழுப்பும் கலகக்குரல்
முனைவர் வீ.மீைாட்சி
உதவிப் பேராசிரியர்
முதுகனைத் தமிழாய்வுத்துனை
பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி, திருச்சிராப்ேள்ளி - 17
mahizhnila@gmail.com
ேனைப்பிைக்கியம் என்ேது மனித மைவுணர்வுகளின் உந்துதைால் வடிவனமக்கப்ேடுகிைது.
இந்த உணர்வுகள் உரினம பவட்னகயின் தூண்டுதைால் எழும்போது இைக்கியமவளியில் பேரதிர்னவ
ஏற்ேடுத்துகின்ைை. இதைடிப்ேனையில் இன்னைய தமிழிைக்கிய மவளியில் தலித்தியம் குறித்த
ேனைப்புகள் விளிம்புநினை மக்களின் மைக்குமுைல்கனள மவளிப்ேடுத்தும் வனகயில் மவளிவந்து
மகாண்டிருக்கின்ைை. இனவ ஒடுக்கப்ேட்ை மேருந்திரள் மக்களின் கைகக்குரைாக அனமந்துள்ளை.
சமூகத்தில் விளிம்புநினைக்குத் தள்ளப்ேட்ை மக்களின் வலிகனள வீரியத்துைன் எடுத்துனரக்கும்
பநாக்கில் பூமணி, கரு.அழ.குணபசகரன், பசா.தர்மன், சிவகாமி, பிரதிோ மஜயச்சந்திரன், சுதாகர்
கதக், சந்துரு, தய்.கந்தசாமி, மதிவண்ணன், ஸ்ரீதர கபணசன், ோப்பைா அறிவுக்குயில், மேருமாள்
முருகன், ரவிக்குமார், விழி ோ.இதயபவந்தன், அழகிய மேரியவன், உஞ்னசராசன், ராஜ்மகௌதமன்,
அன்ோதவன், ஆதவன் தீட்சண்யா, அன்ேழகன், ோரதி வசந்தன் எைப் ேல்பவறு தலித்
எழுத்தாளர்கள் சிறுகனத, புதிைம், புதுக்கவினத, நாைகம் எை அனைத்துத் தளங்களிலும் முத்தினர
ேதித்து வருகின்ைைர்.
இவர்களுள் தமிழ்ப் ேனைப்பிைக்கியத்தில் தைது அனுேவ மமாழியால் புதிய மசல்மநறினய
உருவாக்கியவர் எழுத்தாளர் ோமா. இவரின் ‘தவுட்டுக் குருவி’ எனும் சிறுகனதத் மதாகுப்பின்வழி,
தலித் மக்கள் எழுப்ே பவண்டிய கைகக்குரனைப் ேதிவு மசய்வதாக இக்கட்டுனர அனமகின்ைது.
தலித் - மோருள் விளக்கம்
“தலித் என்ை மசால் மராட்டிய மமாழியிலிருந்தும் இந்தியிலிருந்தும் பநரடியாகத்
தமிழுக்குப் மேைப்ேட்ைது. இது ‘தல்’ என்ை எபிபரய மூைச்மசால்லிலிருந்து பிைந்தது. னேபினள
இந்தியில் மமாழியாக்கம் மசய்தபோது எடுத்தாளப்ேட்ை மசால். இந்தத் ‘தல்’ என்ை மசால்னைத்
தமிழ் னேபிளில் ‘ஏனழகள்’ என்பை மமாழியாக்கம் மசய்துள்ளைர்” (க.ேஞ்சாங்கம், 2011:244).
“தமிழகத்தில் திராவிை இயக்கங்களும் மோதுவுனைனம இயக்கங்களும் உருவாை பநரத்தில்

மதன்னிந்தியாவில் வாழ்ந்த ேண்னைய திராவிை இைத்திைனர ேஞ்சமர் என்ை மசால் தலித்
மக்களினைபய மிகவும் இழிவாகக் கருதப்ேட்ை பநரத்தில் தாழ்த்தப்ேட் வகுப்பிைர்
அட்ைவனண இைத்தவர் என்றும் ஆந்திராவில் ஆதி ஆந்திரர் என்றும் கர்நாைகாவில் ஆதி
கர்நாைகர் என்றும் தமிழகத்தில் ஆதி திராவிைர் என்ை வழக்கும் வழங்கைாயிற்று” (விழி

ோ.இதயபவந்தன், 2009:10).
எனும் கூற்றுத் தமிழகத்தில் தலித் என்ேவர் யார் என்ேனதத் மதளிவுேடுத்துகின்ைது. மோதுவாக,

“தலித் என்ேவர் யார் என்ை பகள்விக்கு, தாழ்த்தப்ேட்ைவர்கள், மனைவாழ் மக்கள்,

நிைமற்ைவர்கள், புதிய மேௌத்தர்கள், உனழக்கும் மக்கள், ஏனழ விவசாயிகள், மேண்கள்,
அரசியல் ரீதியாகவும் மோருளாதார ரீதியாகவும் மதத்தின் மேயராலும் சுரண்ைப்ேடும்
அனைவருபம தலித்துகள் தான் எை 1972 ஆம் ஆண்டு தலித் பேந்தர்கள் ேம்ோயில்
அறிவித்தனதக் மகயல் ஓம்மவத் ஒரு கட்டுனரயில் குறிப்பிடுகின்ைார்” (பமைது, 2009:11)
இத்தனகய தலித் மக்கள் தனைமுனை தனைமுனையாகச் சமுதாயக் கட்ைனமப்ோல்
மோருளாதார ரீதியாகவும் கல்வி மற்றும் அரசியல் ரீதியாகவும் ஒடுக்கப்ேட்ை நினையினை
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எடுத்துனரப்ேதாக மட்டுமல்ைாமல் அம்மக்கள் தம் அடினமவாழ்னவத் தகர்த்மதறியச் மசய்ய
பவண்டிய மசயல்ோடுகனள ஆழமாக, வலினமயாக, கைகக்குரைாக எழுப்பியுள்ள ோமாவின்
‘தவுட்டுக் குருவி’ சிறுகனதத் மதாகுப்ோைது இருேத்னதந்து சிறுகனதகனள உள்ளைக்கியதாக
அனமந்துள்ளது. தைது 31 ஆண்டு ஆசிரிய அனுேவத்தில் தான் சந்தித்த மனிதர்கள் தைக்குள்
ஏற்ேடுத்திய தாக்கங்கபள இக்கனதகளின் களம் எை ஆசிரியர் தன் முன்னுனரயில்
குறிப்பிட்டுள்ளதற்பகற்ே
இச்சிறுகனதத்
மதாகுப்பிலுள்ள
கனதகள்
மேரும்ோைாைனவ
குழந்னதகளின் உைகினைக் காட்சிப்ேடுத்துவைவாக அனமக்கப்ேட்டுள்ளை. மனித வாழ்வில்
குழந்னதப்ேருவம் என்ேது மமழுகில் மோம்னம மசய்வது போன்ைது. மமழுனக மநகிழச்மசய்து
விரும்பும் வடிவம் மகாடுப்ேது போை இப்ேருவத்தில்தான் மனிதன் இச்சமூகத்தில் வாழ்வதற்குத்
தகுந்தேடியாை ேண்புகள் மேற்ைவைாக உருவாக்கப்ேடுகின்ைான். இப்ேண்புகள் குழந்னதயின்
மனைவுள்ளத்தில் (Unconscious mind) ேதிவாக அனமந்து பிற்காைத்தில் அதன் வாழ்க்னகனயத்
தீர்மானிக்கின்ைை எனும் உளவியல் ஆய்வாளர்களின் கருத்னத அடிப்ேனையாகக் மகாண்டு
இச்சிறுகனதத் மதாகுப்னே அணுகும்போது பமல், கீழ் வர்க்க அடிப்ேனையில் அனமக்கப்ேட்டுள்ள
சமூக அனமப்பில் சாதி பவற்றுனம என்ேது குழந்னதப்ேருவம் முதபை கற்பிக்கப்ேடுவனதக்
‘மகாண்ைாட்ைம்’ சிறுகனதயில் மங்களம் டீச்சர், கபராலின் பமரி ஆகிபயாருக்கினைபயயாை
பின்வரும் உனரயாைல் இைம் காட்டுகின்ைது.
“என்ை, மழ பேயவும் இதாஞ் சாக்குன்னு ோதிப் பேருக்கு பமை நின்னுட்ைானுக போை”
டீச்சர் பகட்ைாங்க.
“ஆமா டீச்சர். இந்தச் பசரிப் ேசங்கல்ைாம் நின்னுட்ைாங்க டீச்சர்” கபராலின் மசான்ைா.
“… நாங்கள்ளாம் ஊர்ப்ேசங்க டீச்சர்… எங்கம்மா அப்ேடித்தான் மசால்லுவாக…

இவுங்மகல்ைாம் காைனிப் ேசங்க டீச்சர்…
அவுங்கள்ளாம் தலித்துங்க டீச்சர்” பராஸலின் மராம்ே அழுத்தந் திருத்தமாகச் மசான்ைா.
“இந்த வயசுபை ஒங்களுக்குத் தலித்துகள்ளாம் மதரியுமா?”
“ஆமா டீச்சர். தலித்துங்கன்ைா கீச்சாதிப் ேசங்களாம் டீச்சர்; நாங்கள்ளாம் பமச்சாதிப்
ேசங்க டீச்சர்”
இப்ேதிவாைது
குழந்னதப்ேருவம்
முதபை
சாதிமவறினய
ஊட்டி
வளர்க்கின்ை
பமல்வர்க்கத்திைரின் போக்கு, காைங்காைமாக எத்தனகய கட்ைனமப்னே உருவாக்கிைார்கபளா
அதனைத் தக்கனவக்க அவர்கள் னகக்மகாள்ளும் உத்தினயத் மதளிவாக்குகின்ைது.
தலித் பிள்னளகள் என்ைால் இப்ேடித்தான் இருப்ோர்கள் என்று பமல்சாதியிைர் ஏற்ேடுத்தி
னவத்திருக்கும் கருத்தாக்கத்னத ‘வயிறும் வாழ்க்னகயும்’ எனும் சிறுகனத எடுத்துனரக்கின்ைது.
இச்சிறுகனதயில் பமல்சாதிப் மேண் ஒருத்தி தன் பிள்னளனய பவறு ேள்ளியில் பசர்க்கக் காரணம்
மசால்லும்போது, சுந்தரி டீச்சரிைம் கீழ்க்காணும் முனையில் உனரயாடுகிைாள்.
“அதுவந்து டீச்சர் இந்த ஸ்கூல்ை ோதிக்குபமை பசரிப்ேசங்க ேடிக்கிைாங்களா. எங்க

பிள்னளக அதுங்கபளாை பசந்தா, அதுங்கபளாை மகட்ை ேழக்கம் எங்க பிள்னளங்களுக்கும்
வந்துரும் ோருங்க. அதைாைதான் … அந்தச் சாதியப் ேத்தி ஒங்களுக்குத் மதரியாது டீச்சர். திருட்டு
ேசங்க, சுத்தமில்ைாத ேசங்க… திருடித் திங்கிை ேசங்க டீச்சர்.”
என்று ோமா ேதிவு மசய்திருப்ேது, பமல்சாதியிைரின் மைநினை கீழ்சாதி மக்கனள எந்த அளவுக்குத்
தாழ்வாகக் கருதுகிைது என்ேனத மவளியுைகிற்கு மவளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.
கல்விநினையங்களில் தலித் பிள்னளகள் ஆசிரியரால் சாதியின் அடிப்ேனையில் அனையாளம்
காட்ைப்ேடும் அவைத்னதயும் ‘அந்த…’ எனும் சிறுகனதயில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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தலித் குழந்னதகள் வளர்க்கப்ேடும் சூழலில் அவர்கள் பமல்சாதியிைருக்கு அைங்கிப்
போகும்ேடி அறிவறுத்தப்ேடுவனத, ‘பகானை மனழ’ கனதயில் வரும் மக்காளி, தன் மகன் தங்கராசு
ேள்ளிக்கூைத்தில் அடிவாங்கி வரும்போது,
“யாராச்சும் ஒனிய அடிச்சாக்கூை நீயித் திருப்பி அடிக்கக் கூைாதுைா. நம்மளாை அவுகள
எதுத்துச் சண்ை போை முடியாது. மேசாரியாரியா மூர்க்கத்தைமா இருக்கைாம். நம்மளப்போை
ஆளுகளுக்மகல்ைாம் பகாவபம வரக்கூைாதுைா… வாத்தியார் மராம்ே அடிச்சார்ைா னகமயடுத்துக்
கும்புட்டு அடிக்காதிங்க சார்னு மசால்லுைா. பவை நம்ம என்ைைா மசய்ய முடியும்? மசால்லு”
என்று தலித் குழந்னதகள் வளர்கின்ைமோழுபத எதிர்க்கும் தன்னம தவறு எனும் கற்பிதம்
புகுத்தப்ேட்டு வளர்க்கப்ேடுவனதப் ோமா ேதிவு மசய்துள்ளார்.
மனிதனின் உள்ளார்ந்த மைஆற்ைல்கனள, அறிவுத்திைன்கனள மவளிப்ேடுத்தி அதனை
வாழ்க்னகக்குப் ேயன்ேடும் வனகயில் மசய்வது கல்வி. மனிதனின் சுயத்னத அறிந்துமகாள்ளச்
மசய்வது கல்வி. இத்தனகய கல்வியாைது ஆண்னைகளால் தலித் மக்களுக்கு மறுக்கப்ேட்டு
வந்திருப்ேனத ‘விட்டு விடுதனையாகி’ கனதயில் அைந்தம்மாள் தன் மகன் எனளயராசாவிைம்,
தான் ஆண்னைகளுக்கு அடினமயாை வாழ்வு குறித்துக் கூறுனகயில்,
“நம்மள ஒத்த எழுத்து ேடிக்க உைாமம மகடுத்தபத அந்தாளு தான். சின்ைதுை இருந்பத

அவபராை ஆடுமாடுகள் பமச்சு அவருக்குச் மசாத்து பசத்து வச்சிட்டு இன்னைக்கு நாம முட்ைாக்
கழுனதகளா அனைபைாம்”

என்று குறிப்பிடுவதன்வழி அறிய இயலுகிைது.
தஞ்னச மாவட்ைப் ேண்னணயார்களின் நிைங்களில் ேண்னணயாள் என்ை உனழக்கும் மக்கள்
ேட்ை அவைத்னத கா.வீனரயன் ‘தமிழ்நாடு விவசாய இயக்கத்தின் வீர வரைாறு’ என்ை நூலில்
குறிப்பிடுவதாக ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் குறிப்பிடும் மசய்தி பின்வருமாறு:
“ஒரு மிராசுதாரிைம் பவனை மசய்யும் ேண்னணயாள் அந்த மிராசதாரின் இைத்தில்தான்

குடினச போட்டுக் குடியிருக்க பவண்டும்… அவன் உைல்நினை சரியில்னை என்று
பவனைக்கு வராமல் இருந்தால் மாட்டுச்சாணத்னதத் தண்ணீரில் கனரத்து அவனுக்குக்
மகாடுக்கப்ேடும். அனத அவன் குடிக்க பவண்டும். அவன் மனைவியும் பிள்னளகளும்
மிராசுதார் வீட்டு பவனைகனளச் மசய்ய பவண்டும். மாடு பமய்க்க பவண்டும்.
பிள்னளகனளப் ேடிக்க னவக்க முடியாது; ேடிக்க னவக்கக் கூைாது” (2015:54).
என்ேது குறிப்பிைத்தக்கதாக அனமகின்ைது.
தலித்துகள் வாழ்வு முன்பைற்ைம் மேை அடிப்ேனைக் கல்வி மேறுவது அவசியம். அவர்கள்
உயர்கல்வி கற்று, தங்களுக்குள் இனணத்து, சமூகச் சிந்தனையுைன் சாதியத்னத எதிர்க்க பவண்டும்
எைக் குரல் மகாடுத்தார் அம்பேத்கார். அவர் கூற்றுப்ேடி, கல்வி கற்க முனையும் தலித் பிள்னளகள்
கல்வி நினையங்களில் எதிர்மகாள்ளும் சிக்கல்கனளத் தைது ேனைப்பில் மவளிப்ேடுத்தியுள்ள ோமா,
தலித்துகளின் முன்பைற்ைத்திற்காை அடுத்தகட்ை நகர்வாக, “கற்க! இனணக! கைகம் மசய்!” எனும்
அம்பேத்காரின் மோன்மமாழிகனள முன்மமாழியும் மருதமுத்துனவ ‘ஏைாகூைம்’ எனும் கனதயில்
பேசனவத்துள்ளார். நன்ைாகப் ேடிக்கும் திைனம மேற்ை மாணவன் மருதமுத்து சாதியின்
அடிப்ேனையில் அனையாளம் காட்ைப்ேடும்போது அவைது மைபவாட்ைத்னத,
“நாம நல்ைாப் ேடுச்சாக்கூை அத ஏத்துக்க முடியை. இவுகளுக்கு எஸ்சி ன்ைா கருப்ோ
இருப்ோன்; முட்ைாளா இருப்ோன்; ேடிக்க ைாயக்கில்ைாதவைாகத்தான் இருப்ோன்; அசிங்கமா
இருப்ோன்; அசுத்தமா இருப்ோன், இப்ேடிபய மசால்லிச் மசால்லி இப்ே நாம நல்ைாப்
ேடிச்சாபைா, சுத்தமா வந்தாபைா இவுகளாை சீரணிச்சுக்க முடியை. அம்பேத்கார் சரியாத்தான்
மசால்லி இருக்காரு. முதல்ை நல்ைாப் ேடிக்கணும். அப்புைம் எல்ைாரும் இனணஞ்சு இந்த சாதி
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அனமப்ே ஒழிக்கிைதுக்குக் கைகம் மசய்யணும். ஆமா, அதுைாை மமாதல்ை இந்த கல்விங்ை
ஆயுதத்தக் னகை எடுத்துக்கணும்”
என்று காட்சிப்ேடுத்தியிருப்ேதன்வழி உணர முடிகின்ைது. ‘விட்டு விடுதனையாகி’ எனும் கனதயில்
ஆண்னைகளிைம் அடினமப்ேட்ை குடும்ேத்திலிருந்து வரும் எனளயராசா ஆண்னைனய எதிர்க்கும்
துணிவு மேறுவனத,

“ஏங்கிட்ை பவை மசஞ்ச, கூலி வாங்கித் தின்ை காைமமல்ைாம் மைந்தா போச்சு? ஏ
முன்ைாைபய சவுைாைா நாற்காலியில் ஒக்காந்துக்கிட்டு, ஏங்கிட்ைபய ேழத்துக்கு ரூவா பகக்குை
நாயி? எல்ைாம் பநரம்ைா!”
“பநரந்தான் அருப்புக்பகாட்ை வண் வார பநரந்தான். சட்டுனு நாலு ரூவாய எடுங்க.”
குப்ே(எனளயராசா) மசான்ை பதாரணயப் ோத்து ேரசுராமரு அசந்து போைாரு”
என்று தலித் மக்கள் கைகக்குரல் எழுப்பும் காைம் வந்துவிட்ைது
சிந்தனையினைப் ோமா தலித் சமூகத்தின் முன்ைால் னவத்துள்ளார்.

எனும்

தைது

உரத்த

“தலித் இைக்கியம் என்ேது ஒரு குறிப்பிட்ை சாதியின் அனையாளமாய்க் குறுகிப் போகாமல்

ேரந்துேட்ை, ஒடுக்கப்ேடும் எல்ைா பதசிய இை மக்களின் குரைாகவும் ஒலிக்க பவண்டும்.
தலித் ேனைப்புகள் என்ேது ஏபதா ஏழ்னமனய, வறுனமனயச் சித்திரிக்கிை ேனைப்ோக
மட்டுபம உள்ள ோர்னவ அகை பவண்டும். அடினமவாழ்னவச் சித்திரிப்ேபதாைல்ைாமல்
அதன் விைங்குகனள மநாறுக்குகிை முற்போக்காை அம்சமாக அதன் போக்கு அனமய
பவண்டும்”
எனும் விழி ோ.இதயபவந்தனின் கருத்திற்பகற்ே, ோமாவின் இச்சிறுகனதத் மதாகுப்ோைது தலித்
மக்களின் வாழ்வியனைச் சித்திரிப்ேபதாடு அம்மக்களின் பமம்ோட்டிற்காை வழிமுனைகனளயும்
இைங்காட்டியுள்ளது. பமலும், குழந்னதகனள னமயப்ேடுத்திக் கனதக்களத்னத அனமத்து, இனிவரும்
காைங்களில் தலித் மக்களின் வாழ்வு பமம்ேை எங்கிருந்து சிக்கனைக் கனளய பவண்டும் என்ேனத
அறிவுறுத்தியிருப்ேது தலித் ேனைப்புமவளியில் புது முயற்சியாக அனமந்துள்ளது.
துனணநூற்ேட்டியல்
 இதயபவந்தன் விழி ோ., 2009, தலித் எனும் கைகக்குரல், ருத்ரா ேதிப்ேகம், தஞ்சாவூர்.
 சிவசுப்பிரமணியன் ஆ., 2015, தமிழகத்தில் அடினம முனை, காைச்சுவடு ேதிப்ேகம்,
நாகர்பகாயில்.
 தூரன் மே., 2012, குழந்னத உள்ளம் உளவியல் நூல், சாரதா ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 ேஞ்சாங்கம் க., 2011, இைக்கியமும் திைைாய்வுக் பகாட்ோடுகளும், அன்ைம் மவளியீடு,
தஞ்சாவூர்.
 ோமா, 2015, தவுட்டுக் குருவி, விடியல் ேதிப்ேகம், பகானவ.
 மல்லிகா அரங்க., 2011, தலித் அைம், உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், மசன்னை.
 வாசுகி சி., 2014, தலித்தியச் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும், நியூ மசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், மசன்னை.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

சுஜொ ொவின் விஞ்ஞொ ச் சிறுகட களில்
த ொைக்கம் - வளர்ச்சி - முடிவு
ம.மேட்ரிக் மஜேராஜ்
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர்
பிஷப் ஹீேர் கல்லூரி
திருச்சிராப்ேள்ளி - 17
fetricjeba@gmail.com
தமிழின் சிைந்த ேனைப்ோளிகளில் தைக்மகைத் தனி நனை அனமத்துக்மகாண்டு புதிைம்,
சிறுகனதகள் எழுதிப் புகழ் மேற்ைவர் சுஜாதா. இவரது இயற்மேயர் ரங்கராஜன். இவர் ஒரு
மோறியியல் ேட்ைதாரி. மசன்னை அண்ணா ேல்கனைக்கழக ஆளுனகக்குட்ேட்ை எம்.ஐ.டி
மோறியியல் கல்லூரியில் எைக்ட்ரானிக்ஸ் மின்ைணுவியல் ேடித்தவர். மத்திய அரசு விமாைப்
போக்குவரத்து இைாகாவிலும் மேங்களூர் ோரத் எைக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவைத்திலும் 30 ஆண்டுகளுக்கு
பமல் ேணிபுரிந்தவர். தமிழில் சிறுகனத, புதிைம், விளக்கவுனர, ஆய்வுக்கட்டுனரகள், அறிவியல்
பகள்வி ேதில்கள் எை முதன்னமயாை எழுத்தாளராகத் தைம் ேதித்தவர். ‘அம்ேைம்’ என்னும்
இனணய இதழில் மோறுப்ோளராகப் ேணிபுரிந்தவர். தினரப்ேைத்துனையில் கனத, வசைம் எழுதி
வந்தவர். இவர் எண்ணற்ை நூல்கள் எழுதியிருப்பினும் இவரது ‘விஞ்ஞாைச்சிறுகனதகள்’ மதாகுப்பில்
மமாத்தமுள்ள 50 சிறுகனதகளில் 6 சிறுகனதகனள மட்டும் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்மகாண்டு
அச்சிறுகனதகளில் மதாைக்கம் வளர்ச்சி முடிவு எவ்வாறு அனமந்திருக்கிைது என்ேனத விளக்குவபத
இக்கட்டுனரயின் பநாக்கமாக அனமகின்ைது.
சிறுகனத
சிறுகனத என்ேது ேண்பு, குறுநிகழ்ச்சி, அனுேவம், சிக்கல், மவற்றி போன்ை
ஏதாவமதாரு(மனித வாழ்வின்) சிறு ேகுதினயக் கருவாகக் மகாண்டு இயல்வது. சிறுகனதக்குத்
மதாைக்கம், வளர்ச்சி, முடிவு இருக்க பவண்டும் என்ேது முன்பைார் வகுத்த பகாட்ோடு. நிகழ்வு,
ேண்பு, சூழல் ஆகியவற்றுள் ஏதாவமதான்றின் பின்ைணியில் தான் உைகக் கனதகள் இயங்குகின்ைை
என்ோர் ஆர்.எல்.ஸ்டீவன்சன். அனரமணி முதல் 2 மணிக்குள் ேடித்து முடிக்கக் கூடியது சிறுகனத
என்ேர் எட்கார் ஆைன்போ. சுருங்கச் மசால்ைலும் சுருக்மகைச் மசால்ைலும் இதன் உத்திகள்.
எைபவ நீண்ை வருணனைக்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் ேண்பு விளக்கத்திற்கும் இங்பக இைமில்னை.
‘குதினரப் ேந்தயம்’ போை மதாைக்கமும் முடிவும் சுனவ மிக்கைவாக இருத்தல் பவண்டும் என்ோர்
மசட்ஜ்.
அறிவியல் புனைகனத
முதலில் ‘னசன்ஸ்ஃபிக்ஷன்’ என்ேதற்குச் சரியாை தமிழ்ச்மசால் ‘விஞ்ஞாைக்கனத’ அல்ைது
‘அறிவியல் புனைகனத’ என்ேதாகும். தமிழில் அறிவியல் சார்ந்த புனைகனதகள் மிகவும் குனைவு.
பகாத்திக்(Gothic) வனகக் கனதகளிலிருந்துதான் விஞ்ஞாைக் கனதகள் வந்தை என்ேது
ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஒப்புக்மகாள்ளப்ேட்ை விஷயம். ‘பகாத்திக்’ என்ைால் இயற்னகனய மீறிை
அல்ைது அதற்கு பமம்ேட்ை அல்ைது விபைாதமாை என்ேது மோருள். கனதமாந்தருக்கு
இயற்னகக்கு அதிகமாை சக்தி இருத்தல், அசாதாரண சம்ேவங்கள் நிகழ்வதாக இருத்தல்.

‘அறிவியல் புனைகனதகளில் அறிவியல் அறிந்திருக்க பவண்டும் என்ேது அவசியமில்னை.
எதிர்காைத்னதத்தான் எழுத பவண்டும் என்ை கட்ைாயமில்னை. புராண காைத்துக் கனதகனளக் கூை
அல்ைது புராண காைத்து கதாப்ோத்திரங்கனள நிகழ்காைத்திற்குக் மகாண்டு வந்தாபை அது
விபைாதமாை புனைகனததான்’ என்ேது சுஜாதாவின் கருத்து.
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அறிவியல் கனதகளில் காைமுரண்ோடு - இைமுரண்ோடு - கைாச்சார முரண்ோடு என்ை
ஏதாவது
விபைாதமாை
ஒரு
முரண்ோடு
இருந்தாபை
போதும்.
எடுத்துக்காட்ைாக
புதுனமப்பித்தனின் ‘கைவுளும் கந்தசாமி பிள்னளயும்’ கனதயில் சிவமேருமான் வருவது.
னகைாசத்திலிருந்து மசன்னை பிராட்பவ வருவது. ரிக்ஷாவில் ேயணிப்ேது இதுபோல் அசாதாரண
கதாப்ோத்திரங்கள் அனமப்ேது.
பகாத்திக் கனத இைக்கியங்களில் இருப்ேனத அறியைாம். சீவகசிந்தாமணியில் சச்சந்தனின்
கர்ப்பிணி மனைவி மயிற்மோறி பமல் ஆகாய வழியில் மசன்று ஒரு சுடுகாட்டில் இைங்கிச்
சீவகனைப் மேற்ைாள். அபதபோல் கம்ேராமாயணத்தில் வரும் புஷ்ேக விமாைம், கலிங்கத்துப்
ேரணியில் பேய்களின் முனையீடு, மணிபமகனையில் வரும் அட்சயோத்திரம், காப்பியங்களில் வரும்
உருமாற்ைம், விக்கிரமாதித்தன் கனதகள், தமிழக நாட்டுப்புைக் கனதகளில் ஒரு சிை, மந்திர தந்திரக்
கனதகள் ஆகியவற்னைக் கூைைாம்.
சுஜாதாவின் விஞ்ஞாைச் சிறுகனதகளில் மதாைக்கம், வளர்ச்சி, முடிவு
இங்கு ஆறு சிறுகனதகள் ஆய்வுக்குட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை. அவற்றுள்
1.‘ராகபவனியம்
227’ 2. ‘1000 வருைங்கள் உயிருைன் இருப்ேது எப்ேடி?’ 3. கம்ப்யூட்ைபர ஒரு கனத மசால்லு
என்ை மூன்று சிறுகனதகளும் ஒன்ைன் மதாைர்ச்சியாக மற்மைான்று அனமகின்ைது. இம்மூன்று
கனதகளிலும் ைாக்ைர், மாைதி, னேயா இக்கதாோத்திரங்கள் மோது. 4. ‘காையந்திரம் 5.
‘நச்சுப்மோய்னக’ 6. ‘ஒரு பூச்சியின் உனரயாைல் ஆகிய இந்த ஆறுகளிலும் மதாைக்கம், வளர்ச்சி,
முடிவு எவ்வாறு அனமகின்ைை என்ேனதக் காண்போம்.
1.ராகபவனியம் 277
1.ராகபவனியம் 277 எனும் சிறுகனதயில் ைாக்ைர் எப்ேடிப்ேட்ை ஆய்வு வல்லுநர் என்ை
அறிமுகப்ேடுத்தபைாடு மதாைங்குகிைது. ைாக்ைர் 16 ஆண்டுகளாகக் கண்ைறிந்த சிறிய பிளாஸ்டிக்
வடிவத்திைாை சிவப்பு நிை ‘ ராகபவனியம் 277’ எனும் சக்தி வாய்ந்த மவடிமோருனளத் தன் மகள்
மாைதி மதானைத்துவிடுகிைாள். அப்மோருள் ஆறுமணி பநரம்தான் அனமதியாக இருக்கும். அதற்கு
பமல் அது மவடித்துச் சிதறிவிடும். அப்ேடி மவடித்தால் உைகபம அழிந்துவிடும். அனதத்
பதடுவதாக அச்சிறுகனதகயின் வளர்ச்சிநினை அனமகிைது. முடிவில் ைாக்ைர் தான் குறித்த பநரம்
தாண்டியும் அது மவடிக்கவில்னை. காரணம் தைது ஆய்வில் ைாக்ைர் ஏபதா தவறு மசய்துவிட்ைார்
என்று கனத முடிகிைது.
2. 1000 வருைங்கள் உயிருைன் இருப்ேது எப்ேடி?
மதாைர்ச்சியாக அனமந்த கனத 1000 வருைங்கள் உயிருைன் இருப்ேது எப்ேடி? என்ை
சிறுகனத. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மசந்தில்நாதப் புைவரின் வாழ்க்னக முனை ேற்றி ஒரு
கருத்துக்கூட்ைம் நிகழ்கிைது. அக்கூட்ைம் முடிந்ததும் ைாக்ைனர ஒருவர் சந்திக்கிைார். அவர் தான்
மசந்தில்நாதப் புைவர் என்றும் ைாக்ைனர நம்ே னவக்கிைார். இது கனதயின் மதாைக்கம் கனதயின்
வளர்ச்சி நினைகளில் 1000 ஆண்டு வாழ்வதற்காை இரகசியங்கனள மசந்தில்நாதப் புைவர்,
ைாக்ைருக்கும் னேயாவுக்கும் உனரப்ேதாக வருகிைது. அதற்காை மூலினககள் சிைவற்னைப்
ேட்டியலிட்டு வாங்கிவரச் மசால்வதாகக் கனத நகர்கிைது. மசந்தில்நாதப் புைவர் மகாடுத்த
மூலினகச் சாற்றினை ைாக்ைரும் அவரது மாணவராை னேயாவும் அருந்துகிைார்கள். முடிவில்
இப்மோழுதுதான் மருந்து சாப்பிட்டிருக்கிபைன் 2069இல் ோர்ப்போம் என்று கனத முடிவில்ைாமல்
முடிகிைது. இச்சிறுகனதயின் முடிவு அடுத்துவரும் சிறுகனதயாை கம்ப்யூட்ைபர ஒரு கனத மசால்லு’
எனும் சிறுகனதயில் அனமந்துள்ளது.
3. கம்ப்யூட்ைபர ஒரு கனத மசால்லு
1000 வருைங்கள் உயிருைன் இருப்ேது எப்ேடி? என்ை சிறுகனதயின் மதாைர்ச்சி
‘கம்ப்யூட்ைபர ஒரு கனத மசால்லு’ எனும் சிறுகனதயில் அனமந்துள்ளது. மசந்தில்நாதப்புைவர் நாலு
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மைரிலின் சட்னை, நாற்ேது ரூோய் சில்ைனை, ோல்ோயிண்ட் பேைா, ஒரு மரயில்பவ னைம்பைபிள்
இவற்றுைன் ஓடிவிட்ைார் என்கிை மசய்தி கினைக்கிைது.
கம்ப்யூட்ைபர ஒரு கனத மசால்லு எனும் சிறுகனதயின் மதாைக்கத்தில் ைாக்ைர் ஒரு கனத
மசால்லும் கம்ப்யூட்ைார் ஒன்னைக் கண்டுபிடிக்கிைார். அது பேசாது ஆைால் நமக்குத் பதனவயாை
கனத அம்சங்கனளப் ேதிவு மசய்தால் அந்த அனமப்புைன் கூடிய கனதனய கம்ப்யூட்ைர் தட்ைச்சு
மசய்தளித்துவிடும். எடுத்துக்காட்ைாக கனத 50, கவர்ச்சி 50, நனை 2 என்று ேதிவு மசய்தால் அந்த
அனமப்புைன் கனத மவளிவரும். இச்சிறுகனத முடிவில் ைாக்ைர் கண்ைறிந்த கம்யூட்ைர் அதிக
மின்சாரத்தால் மசயலிழந்ததாகக் கனத முடிகிைது.
4.காையந்திரம்
இைந்த காைத்திற்கும் எதிர்காைத்திற்கும் ேயணம் மசய்யும் காை யந்திரத்னத வல்லுநர் ஒருவர்
கண்டுபிடிப்ேதாகவும், அந்த எந்திரத்னதப் ேற்றிய அறிமுகமும் கனதத் மதாைக்கமாக அனமகிைது.
காை எந்திரத்தில் ‘ஆத்மா’ எனும் மேயர் மகாண்ை ஒருவர் ேயணம் மசய்வதாகவும் அந்த எந்திரம்
ேை நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன் அரசர் காைத்திற்குக் கூட்டிச் மசல்வதாகவும் கனத அனமகிைது.
பின்ைர் மதால்காப்பியர் ோைம் மசால்லிக் மகாடுக்கும் ோை சானைக்கு அனழத்துச் மசன்று நகரப்
பேருந்தில் பசர்க்கிைது. முடிவில் ஆத்மா பேருந்திலிருந்து இைங்கும்போது அவர் னவத்திருந்த
கண்ட்பரால் மேட்டினய யாபரா பிக்ோக்மகட் அடித்துவிை, எந்த நூற்ைாண்டில் இருக்கிபைாம்
எை அறியமுடியாமல் போகிைது. இக்கனதயும் முடிவில்ைாமல் அனமகிைது.
5.நச்சுப்மோய்னக
மகாோரதக் கனதயின் நிகழ்வுகளில் ஒன்று ோண்ைவர்களின் வைவாசம் ேன்னிரண்டு வருை
முடிவுக்காைத்தில் தாகத்தால் நச்சுப்மோய்னகயில் யுதிஷ்டிரன் அந்த நச்சுப்மோய்னகயில் அசரிரீயின்
பகள்விக்கு ேதிைளிப்ேதாக அனமந்திருந்தது. இச்சிறுகனதயின் மதாைக்கமும், வளர்ச்சியும் புராண
காைத்தனவபய! முடிவு மட்டும் சற்று பவறுேடுவதாக அனமகிைது.
6.ஒரு பூச்சியின் உனரயாைல்
பிபளோய் இதழில் மவளிவந்த ‘ஜாக்ஷார்க்லி’ என்ேவர் எழுதிய சிறுகனதனய சுஜாதா
தமிழில் மமாழிமேயர்த்திருக்கிைார். இச்சிறுகனதயில் சிைந்தி வனையில் சிக்கி ஆேத்தில்
மாட்டிக்மகாண்ை ‘குளவி’ மஹன்றினய உதவிக்கு அனழப்ேதாகக் கனத மதாைங்குகிைது. குளவி
பேசுகிைது. இக்கனதயில் வரும் அக்குளவி பகட்ைனதத் தரும் சக்தி வாய்ந்தது. மஹன்றியிைம்
தன்னைக் காப்ோற்றிைால் பகட்ைனதத் தருபவன் என்கிைது. மஹன்றி குளவினயக் காப்ோற்ை,
சிைந்தினய அடித்துக் மகான்று விடுகிைான். முடிவில் தன்னிைம் இதுவனர பேசியது குளவியல்ை
சிைந்தி என்று முடிவு அனமகிைது.
முடிவுகள்
சுஜாதாவின் விஞ்ஞாைச் சிறுகனதத் மதாகுப்பிலிருந்து ஆய்விற்கு எடுத்துக் மகாள்ளப்ேட்ை
6 சிறுகனதகளிலும் மதாைக்கம் கதாப்ோத்திரத்னத அறிமுகப்ேடுத்துவதாகவும், சிை வர்ணனைகள்
மகாண்டும் காணப்ேடுகின்ைை. விபைாதமாை கருவி கனதயில் வருகிைபோது அனதப்ேற்றிய
சிைப்புகள் கனதத் மதாைக்கமாக அனமந்திருக்கின்ைை.
வளர்ச்சி
விறுவிறுப்ோகவும்
ேடிப்ேவரின்
ஆர்வத்னதத்
தூண்டும்
விதத்திலும்
அனமந்திருக்கின்ைை.
கனதயின்
முடிவுகளில்
எதிர்ோராத
முடிவாக
1,3,6
ஆகிய
சிறுகனதகளும்,
முடிவில்ைாதனவயாக 2,4 ஆகிய சிறுகனதகளும், 5-ஆம் சிறுகனத புராண காைத்தனவயாக
இருப்பினும் முடிவில் மட்டும் மாற்ைம் மகாண்ைனவயாகவும் அனமகின்ைை.
இத்தனகய விஞ்ஞாைச் சிறுகனதகள் சாதாரணக் கனதகளிலிருந்து பவறுேடுகின்ைை. புதிய
உைகத்னத, புதிய சூழனை வாசகர்க்கு அறிமுகப்ேடுத்துகின்ைை.
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துனணநின்ைனவ
 சுப்பிரமணியன் ச.பவ., 2000, தமிழ் இைக்கிய வரைாறு, மமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 சுஜாதா, 2007(மூ.ே.), விஞ்ஞாைச் சிறுகனதகள், உயிர்னம ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 புதுனமப்பித்தன், 2006(நா.ே.), புதுனமப்பித்தன் சிறுகனதகள், நியூ மசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்,
மசன்னை.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

ரைணிைந்திரன் புதி

த்தில் தபண் நிடலப்பொடு

ே.புவபைஸ்வரி
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர்
ோரதிதாசன் ேல்கனைக்கழகம்
திருச்சிராப்ேள்ளி - 24
சமுதாயத்தில் மக்கள் ேைவிதமாை பிரச்சினைகனளயும் சிக்கல்கனளயும் சந்திக்கின்ைைர்
என்ைாலும் மேண்களின் உரினமப் போராட்ைமும் சமுதாயத்தில் முக்கிய பிரச்சினையாக
அனமகின்ைது. ஆதிகாை சமுதாயத்தில் மேண்கள் அடினமப் ேட்ைவர்களாக வாழ்ந்தைர். எனினும்,
அன்னைய அடினமத்தைத்னதப் போக்க இன்னைய மேண்கள் விழிப்புணர்வுைன் சிந்திக்கத்
மதாைங்கி உள்ளைர். அவ்வனகயில், மேண்கள் சமுதாயத்தில் எவ்வாறு ஆட்ேடுத்தப்ேடுகின்ைைர்
என்ேனத ரமணிசந்திரனின் ‘தீக்குள் விரனை னவத்பதன்’ என்ை புதிைத்தின் மூைம் விளக்குவபத
இக்கட்டுனரயின் பநாக்கமாகும்.
மேண் வளர்ப்பு
“உைகம் ஆண்-மேண் என்னும் இருோைராலும் ஆக்கப்ேட்டிருக்கிைது. இரண்டும் பசர்ந்த
ஒன்பை உைகம் என்ேது. இருோைரும் ஒன்றி இயங்கிைாைன்றி உைகம் நல்வழியில் நனைமேைாது”
என்று ஆண் - மேண் நினைப்ோட்டினைத் திரு.வி.க. குறிப்பிடுகின்ைார். குடும்ேத்தில் பிள்னளகனள
வளர்ப்ேதில் தாய் தந்னத இருவருக்குபம சமேங்கு இருக்க பவண்டும். பிள்னளகனளச்
சிைந்தவர்களாக உருவாக்க பவண்டுமமன்ைால் அவர்களின்மீது இருவரும் அன்பும், கண்டிப்பும்
காட்டி வளர்க்க பவண்டும். இப்புதிைத்தில் வரும் ேராசரன் தன் மனைவி தைைட்சுமினய மகள்
மகிமானவக் கண்டிப்ோக வளர்க்கவில்னை என்று குனை கூைக்கூடிய கதாப்ோத்திரமாக
ரமணிசந்திரன் ேனைத்திருக்கிைார். இதனை,
“யாருடீ இவள்? உன் மகள்தாபை? இதுபவ ஆண்பிள்னள என்ைால், நான் ோர்த்து

வளர்த்திருப்பேன். ஆைால், மேண்னணப் மேற்றுப் போட்ைபதாடு எல்ைாம் தீர்ந்ததா?
மேற்ைவளாக இருந்து, அனத ஒழுங்காக வளர்க்க பவண்ைாம்? இருேது வயதாைால்,
மகளுக்குக் மகௌரவமாக ஒரு கல்யாணம், காட்சி மசய்து ோர்க்கனுபம என்று,
மகாஞ்சமாவது மோறுப்பு பவண்ைாம்”
(ே.14)
என்று கூறுவதிலிருந்து மேண் பிள்னளனய வளர்ப்ேதில் தைக்குப் மோறுப்பில்ைாதது போன்றும்
மனைவிக்பக அதிக மோறுப்புண்டு என்றும் ேராசரன் மசயல்ேடுவனதப் புதிை ஆசிரியர்
புைப்ேடுத்துகிைார்.
மேண்ணின் மோறுனம குணம்
சமுதாயத்தில் மேண்கள் மமன்னமயுனையவர்களாகக் கருதப்ேடுகின்ைைர். அம்மமன்னமக்
குணம் உனைய மேண்களுக்கு ஆண்கள் ேைவிதமாை இன்ைல்கனளச் மசய்கின்ைைர். ஒரு மேண்
கணவனை எஜமாைாக மட்டுமல்ை மதய்வமாகவும் மதிக்கின்ைாள். கணவன் மனைவினயத்
திட்டிைாலும் அடித்தாலும் அவள் மோறுத்துக் மகாள்வபதாடு அவன் குடி, சூதாட்ைம்,
ஒழுக்கக்பகடு ஆகியனவகனளக் மகாண்டிருந்தாலும் எதிர்த்துக் பகட்கும் திைனின்றி அவனுக்கு
ஆட்ேட்டு வாழ பவண்டிய சூழலில் மேண் காணப்ேடுகிைாள்.
இத்தனகய மேண்ணடினமத்தைம் இருேதாம் நூற்ைாண்டிலும் நனைமுனையில் இருப்ேனத,
“மேண் மக்கனள இன்று ஆண் மக்கள் நைத்தும் மாதிரியாைது பமல்சாதிக்காரன் கீழ்சாதிக்காரனை

நைத்துவனத விை ேணக்காரன் ஏனழனய நைத்துவனத விை எசமான் அடினமனய நைத்துவனத
விை பமாசமாைதாகும்” என்ை மேரியார் கூற்று உறுதிப்ேடுத்துகின்ைது.
inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

164

ரமணிசந்திரனின் ‘தீக்குள் விரனை னவத்பதன்’ என்ை நாவலின் வாயிைாகப் மேண் எவ்வளவு
பிரச்சனைகனளச் சந்தித்தாலும் எவ்வாறு மோறுனமயுைன் இருக்கிைாள் என்ேனதப் ேதிவு
மசய்துள்ளார். இதனை,
“ேகமைல்ைாம் உைல் ஓய உனழப்ேதும் மகாஞ்சம் குடித்துவிட்டு வந்து ேடுப்ேதும்

மோதுவாக அவர்களுள் தவைாகக் கருதப்ேடுவது இல்னை. குடி மகாஞ்சம் கூடி விடும்
போது தான் தகராறு.” (ே.60)
என்றும்,

“ோவம்மா உைம்பு அலுப்ோகக் குடித்தது மகாஞ்சம் கூடிப் போச்சுது போை!’’(ே.60)
என்றும் மகிமாவின் வீட்டில் சுற்று பவனை மசய்கிை சபராஜா தன் கணவர் குடித்து விட்டு
அடிப்ேனதக்கூை மோறுத்துக்மகாள்ளும் ேண்புனையவளாகக் காணப்ேடுகிைாள். இபதபோன்று
தைைட்சுமியும் தன் கணவருக்கு உணவளிக்கும்மோழுது, குனைவாக உணவளிக்கிைாள் எைக் கருதி,
“எதற்கு இந்தக் கஞ்சப் பிசுநாரித்தைம்? உன் அப்ேன் வீட்டில் இருந்து மகாணர்ந்ததா?
நான் சம்ோதித்ததுதாபை” (ே.122)
என்று தைது ஊதியத்தில் உணவு மேைப்ேடுகிைது என்றும் உன் தந்னத வீட்டிலிருந்து மகாண்டு
வந்தாயா என்றும் கணவன் தன்னை இழிவாகப் பேசுகிைான் என்ேனத அறிந்தும் தைைட்சுமி
மோறுனமயாக இருக்கிைாள் என்ேனத இப்புதிை ஆசிரியர் எடுத்துனரக்கிைார்.
மேண் கட்டுப்ேடுத்தப்ேடுதல்
சமுதாயத்தில் மேண் அடிப்ேனைக் கல்வி மேறுவமதன்ேது இன்று எளிதாகிவிட்ை ஒன்று.
ஆைால் ேழங்காைத்தில் மேண்களுக்குக் கல்வி மறுக்கப்ேட்டு அவர்கள் வீட்டினுள்பள
முைக்கப்ேட்ைைர். மேண்கல்வி ேற்றிப் ோரதியாரும் ோரதிதாசனும் மேரியாரும் நிரம்ேக்
கூறியுள்ளைர். ோரதியார் கூறுனகயில்,
“ேட்ைங்கள் ஆள்வதும் சட்ைங்கள் மசய்வதும்

ோரினிற் மேண்கள் நைத்த வந்பதாம்”
என்றும், ோரதிதாசன் கூறுனகயில்,
“கல்வியில்ைாப் மேண்கள் களர்நிைம்”
என்றும் கூறுவதன்மூைம் இவர்களின் சிந்தனை மவளிப்ோட்டினை அறிந்து மகாள்ள முடிகிைது.
இன்னைய காைத்தில் மேண்கள் ேைர் கல்வியறிவு மேற்றுள்ளைர். இருப்பினும் ஒருசிை அதிகார
வர்க்கத்தில் மேண்கள் மகௌரவத்திற்காக உயர்கல்வி வனர ேயிைைாம். ஆைால், பவனைக்குச்
மசல்வதன் மூைம் தங்களின் குடும்ே மகௌரவம் குனைந்து விடுமமன்மைண்ணிப் மேண்கள்
பவனைக்குச் மசல்வதற்கு மறுப்பு மதரிவிக்கப்ேடுகின்ைது. இதனை,
“நீ போய், ஒருவரிைம் னக கட்டி பவனை மசய்வபதா? னக நீட்டி அவர்களிைம் சம்ேளம்

வாங்குவபதா, நைக்காதக் காரியம். யாரிைமும் உன்னை பவனைக்கு நான் அனுப்ேப்
போவது கினையாது” (ே.5)

என்று ேராசரன் தன் மகள் மகிமாவிைம் கூறுவதிலிருந்து மேண் கட்டுப்ேடுத்தப்ேடுகிைாள்
என்ேனதத் தம் புதிைத்தின்வழி ரமணிசந்திரன் கூறியிருப்ேது குறிப்பிைத்தக்கதாகும்.
குடும்ேத்தில் மேண்களின் நினை
கணவன் மனைவி இருவரும் பசர்ந்து வாழும் ஓர் அனமப்பே குடும்ேம் எைப்ேடுகிைது.
இதில் கணவன் என்ைால் உயர்ந்தவன் என்றும் மனைவி என்ைால் தாழ்ந்தவள் என்றும் ஒருசிை
ஆண்கள் கருதுகின்ைைர். கல்ைாைாலும் கணவன் புல்ைாைாலும் புருசன் என்ை ேழமமாழிக்பகற்ே
வாழக்கூடியவர்கள் மேண்கள். இப்புதிைத்தில் வரும் சந்தாைத்தின் மனைவி மஞ்சரி என்ேவள் தன்
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கணவனின் மசாற்பகட்டு நைக்கக் கூடியவளாகவும், ேராசரனின் மனைவி தைைட்சுமி கணவனின்
தவனைத் தட்டிக் பகட்கக் கூடியவளாகவும் நாவைாசிரியர் ேனைத்திருக்கிைார். இதனை,
“மராம்ே பராஷம் ோர்க்கிைார்கள், ஆன்ட்டி. கணவரிைமிருந்து வந்தது. உயிர் போகிை

நினையில் கூை, அடுத்தவர் உதவினய மாமா நாைவில்னை. அபதபோை ஆன்ட்டியும்
அடுத்தவர் உதவினய ஏற்ேதில்னை. தன் காலிபைபய நிற்கிைார்கள். எங்களிைம் உதவினய
மறுக்கிைார்கள்” (ே.150)

என்று நிகிைன் மகிமாவிைம் கூறுவதிலிருந்தும்,
தைைட்சுமினயச் சதாைந்தத்திற்கு நிச்சயம் மசய்யப்ேட்டிருந்தது. அப்மோழுது சதாைந்தம்
காதல் திருமணம் மசய்து மகாண்ைதால், ேராசரனைத் தன் பிள்னள எைக்கூறி சதாைந்தத்தின்
தந்னத தைைட்சுமினயப் ேராசரனுக்கு மணம் முடித்து னவத்தார். ேராசரன் அம்முதியவரின்
மசாத்துக்கள் அனைத்னதயும் ஏமாற்றி வாங்கியபோது தைைட்சுமி அவனை எதிர்த்துக் பகட்கும்
மோழுது,
“ஏன் மசாந்த மாமியார், மாமைாராக மைதில் வரித்திருந்தாபயா? பவண்டுமாைால், கூைபவ
போய்ப் ேணிவினை மசய்பயன்”
(ே.140)
என்று ேராசரன் தைைட்சுமியிைம் கூறுவதிலிருந்தும் நாவைாசிரியர் குடும்ேத்தில் மேண்கள்
ஆண்களுக்குக்
கட்டுப்ேட்பை
நைக்கின்ைைர்
என்று
மேண்ணின்
நினைப்ோட்டினைக்
குறிப்பிடுகிைார்.
மேண்ணின் துணிவு
ேழங்காைந்மதாட்பை மேண் என்ேவள் ஆண்களுக்குக் கட்டுப்ேட்டு, அவர்களின்
கீழ்நினையிபைபய னவத்து எண்ணுவது மரபு. நாகரிக வளர்ச்சியின் காரணமாக ஆண் - மேண்
சமம் என்ை நினை ேரவைாகக் காணப்ேடுகிைது. இன்னைய நினையில் ஆண்கள் மசய்யக்கூடிய
தவறுகனளச் சுட்டிக்காட்டித் திருத்தும் அளவிற்குப் மேண்களின் நினை சற்று உயர்ந்திருக்கிைது
என்று கூைைாம்.
‘தீக்குள் விரனை னவத்பதன்’ புதிைத்தில் மகிமா தன் தந்னத தவைாை வழியில் மசாத்துக்கள்
அனைத்னதயும் பசர்த்துள்ளார் என்ேனதயறிந்தவுைன் தந்னதனயக் கண்டிக்கிைாள். மசாத்துக்கள்
அனைத்னதயும்
சதாைந்தத்தின்
மனைவி
மஞ்சரியிைம்
ஒப்ேனைக்க
பவண்டுமமன்றும்
இல்னைமயன்ைால் வீட்னைவிட்டு மவளிபயறுவதாகவும் கூறுகிைாள். இதனை,
“அமதப்ேடிப்ோ? நீங்கள் ஏமாற்றி அனையவில்னை என்பை னவத்துக்மகாள்பவாம். கீபழக்

கிைந்து எடுத்த மோருள் என்ைாலும், உனையவர் யார் என்று அறிந்து மதரிந்து
மகாடுத்துவிை பவண்ைாமா? ேதின்மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து வந்த ோண்ைவர்களிைம்
அவர்களது மசாத்னதத் துரிபயாதைன் ஒப்ேனைக்காததால் தாபை, மகாோரத யுத்தபம
நைந்தது? அனத விடுங்கள் மனிதாபிமாை நினையில் ோருங்கள்” (ே.130-131)
என்ேதிலிருந்து
தந்னத
மசய்யும்
தவறினைத்
தட்டிக்பகட்டு
மகாோரதக்
கனதனய
எடுத்துக்காட்ைாகக் கூறி, தன் தந்னதயிைம் துணிவாகப் பேசக்கூடியக் கதாப்ோத்திரமாகப் புதிை
ஆசிரியர் மகிமானவப் ேனைத்திருக்கிைார். பமலும்,
“இந்தப் ோவச் மசாத்தில் ஒருபிடி பசாறு கூை இனிநான் உண்ண மாட்பைன் இந்த
வீட்னை விட்பை மவளிபயறிப் போய் அவர்களுக்கு என்ைாைாை உதவினயச் மசய்பவன்”
(ே.35)
என்று தன் தந்னதயிைம் பநரடியாகபவ தவனைத் திருத்திக் மகாள்ளாவிட்ைால் நான் வீட்னை விட்டு
மவளிபயறிவிடுபவன் என்று கூறுவதன் மூைம் மேண்கள் துணிவுைன் சமுதாயத்தில் காணப்ேை
பவண்டும் என்னும் நம்பிக்னக உணர்னவ மவளிப்ேடுத்துகின்ைார் புதிை ஆசிரியர்.
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ேழிவாங்கும் கருவியாகப் மேண்
மேண் என்ேவள் ஆண்களின் ஆனச உணர்வுகளுக்குப் ேயன்ேடும் போகப்மோருளாகக்
காணப்ேடுகின்ைாள். மேற்பைார்கள் மசய்கின்ை ோவம் பிள்னளகனளத்தான் வந்து பசரும் என்று
முன்பைார்கள் கூறுவர். ேராசரனைப் ேழிவாங்க பவண்டும் என்ை எண்ணம் மகாண்ை நிகிைன்
மகிமாவிைம்,
“அந்த மாைம் மகட்ை வாழ்வு வாழ்ந்து அவனுக்குத் தண்ைனை மகாடு. பிைர் அறிய

திருமணமில்ைாமல் எவபைாைாவது நீ அசிங்கமாக வாழ்ந்துக்காட்டுவது மட்டும் தான்
அசுரனுக்கு உரிய தண்ைனை. அந்தக் பகவைத்னத நீ மட்டும் தாபை அவனுக்குக் மகாடுக்க
முடியும்? என்ை இந்தத் தண்ைனைனய உன் தகப்ேனுக்குக் மகாடுப்ோயா?” (ே.180)
என்று விைவுவதிலிருந்து மேற்பைானரப் ேழிவாங்க பவண்டும் என்ேதற்காகப் மேண்னணத் தவைாை
வழியில் வழிநைத்தும் மைப்போக்கு உனையவர்களாக ஆண்கள் திகழ்கின்ைைர் என்ேனத
இப்புதிைம் காட்டுகின்ைது.
முடிவுனர
மேண்ணாைவள் ஆண்கள் தங்களுக்கு எவ்வளவு இன்ைல்கனள இனழத்தாலும் அவர்கள்
மசய்யும் மசயல்கனளப் மோறுத்துக் மகாண்டு வாழும் மைப்ோங்கு உனையவர்களாகத்
திகழ்கின்ைைர்.
பிள்னளகனள
வளர்ப்ேதில்
ஆண்
மேண்
இருவருக்கும்
சமேங்கு
இருத்தல்
பவண்டுமமன்ேனதயும் கணவன் மனைவி எனும் ோகுோடின்றி இருோல் பிள்னளகனளயும் வளர்க்க
பவண்டுமமன்ேனதயும் தம் புதிைத்தின்வழி ரமணிசந்திரன் எடுத்தியம்புகிைார்.
மேண்ணுக்கு பவனைவாய்ப்பு மறுக்கப்ேடுதனையும் குடும்ே நினையில் மனைவி என்ேவள்
கணவனுக்குக் கட்டுப்ேட்டும், கணவன் மசய்யும் தவறினைத் தட்டிக் பகட்கும் ோங்கினையும்
இப்புதிைம் மவளிப்ேடுத்துகின்ைது.
மேண் துணிவுைன் தந்னதனயத் திருத்துவதற்காக வீட்னைவிட்டு மவளிபயறுவதாகவும்
மேண்னணப் போகப்மோருளாக எண்ணும் ஆண்களின் மைப்போக்கினையும் புதிை ஆசிரியர்
குறிப்பிட்டிருப்ேது பநாக்கத்தக்கதாகும்.
துனணநின்ைனவ
 கல்யாணசுந்தரைார் திரு.வி., 2008, மேண்ணின் மேருனம அல்ைது வாழ்க்னகத்துனண,
சாரதா ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 மேரியார், 2012, மேண் ஏன் அடினமயாைாள்? ோரதி புத்தகாையம், மசன்னை.
 ரமணிசந்திரன், 2010, தீக்குள் விரனை னவத்பதன், அருபணாதயம், மசன்னை.
 ………………..…, 2007, ோரதியார் கவினதகள், பூம்புகார் ேதிப்ேகம், பிராட்பவ, மசன்னை.
 ……………..……, 2010, ோரதிதாசன் கவினதகள், மணிவாசகர் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

தி

ைணி இ ழும்

டலயங்கமும்

முனைவர் இரா.நித்யைட்சுமி
தமிழ் துனை உதவிப் பேராசிரியர்
இந்துஸ்தான் கனை அறிவியல் கல்லூரி
பகாயமுத்தூர் - 28.
மக்கள் மதாைர்பு சாதைங்களில் இதழ்கள் முக்கியப் ேங்கு வகிக்கின்ைை. மக்களின்
வாழ்க்னகயில் மசய்தினயப் ேரப்ேவும், ஒருவனரமயாருவர் அறிந்து மகாள்ளவும் ஊைகங்கள்
மேரும்ேங்கு வகிக்கின்ைை. மனிதன் பதான்றும்மோழுபத மசய்திப் ேரிமாற்ைமும் பதான்றிவிட்ைது
எைைாம். மமாழினயப் ேனைத்துக் மகாள்ளும் முன்ைர், குறிப்ோல் மனிதன் மசய்திகனளப் ேரிமாறிக்
மகாண்டுள்ளான்.
மதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் ‘மமய்ப்ோடு’ என்ேது இைக்கியம் சார்ந்தது என்ைாலும் அதுவும்
மசய்திப் ேரிமாற்ைத்தில் ஓர் அங்கமாகும். எைபவ தான் இதழியல் அறிஞர்கள் ‘முகபம ஒரு
மசய்தித்தாள்’ என்ைைர். அதற்பகற்ே இதழ்களின் கைனமகளில் குறிப்ேதற்குரியதாை அறிவுறுத்தல்
சார்ந்த சமுதாயப் ேணியில் திைசரி இதழ்கள் ஈடுேட்டு வருகின்ைை. அவற்றுள் திைமணி இதழாைது
தனையங்கங்கள்வழி அறிவுறுத்தல் ேணினயத் திைம்ேைச் மசய்து வருகின்ைது. இவ்வனகயில்
திைமணி முதல் இதழ், முதல் தனையங்கம், தனையங்கத்தின் வழியாகக் கூைப்ேடும் கருத்து ஆகியை
குறித்துச் சுருங்கக் கூறுவதனை பநாக்கமாகக் மகாண்ைது இக்கட்டுனர.
திைமணி - முதல் இதழின் அனமப்பு
திைமணி முதல் இதழ் ‘மைம்மி’ அளவில் 8 ேக்கங்கள் மவளிவந்தது. இதழின் வினை
அனர அணா. ேம்ோயில் சதாைந்தம் தமது ‘ப்ரீபிரஸ் ஜர்ைல்’ மற்ை ஆங்கிை நாபளடுகனளக்
காட்டிலும் மலிவாை வினைக்கு அதாவது ஆறு னேசாவிற்கு ஒரு பிரதி என்று விற்ேனை
மசய்ததுபோை திைமணியின் வினைனயயும் அனர அணாவாகபவ இருந்துள்ளது. முதல் ேக்கத்தில்
இதழின் மேயர் "திை" "மணி " என்று இரண்ைாகப் பிரிக்கப்ேட்டு இரண்டிற்கும் இனையில்
அனமந்த ேைத்தில் னகராட்டிைம் உள்ள இரு காங்கிரஸ் மூவண்ணக் மகாடிகளும்
மோறிக்கப்ேட்டிருந்தை .இதன் கீபழ "திைமணி" என்ை மேயர் ஆங்கிைத்தில் தரப்ேட்டிருந்தது.
அதற்கு கீபழ "ஆசிரியர் எஸ்.வி.சாமி, டி.எஸ்.மசாக்கலிங்கம் என்று அச்சிைப்ேட்டுள்ளது.
திைமணியின் தனையங்கம்
இதழின் இதயப் ேகுதியாை தனையங்கம் மக்கனள நல்வழியில் நைத்தும் முயற்சியில்
அறிவார்ந்த நினைனயத் தன்ைகத்பத மகாண்ைது. நல்ைமதாரு சமுதாய அனமப்பினை உருவாக்க
நாட்டின் நான்காவது தூணாை இதழ்களின் ேங்கு இன்றியனமயாதது. மக்களுக்குத் தக்க பநரத்தில்
எடுத்துனரக்க பவண்டிய
கருத்துக்கனளக் காரணகாரியத்பதாடு அறிவுறுத்தபைாடுகூடிய
சமுதாயப் ேணியினையும் திைமணி இதழ் ஆற்றி வருகிைது.
முதல் தனையங்கம்
1934 ேவ வருைம் ஆவணி மாதம் 26 ஆம் பததி மசவ்வாய்க்கிழனம முதல் இதழ்
மவளியாைது. இதழ் மவளியாை முதல் நாபள "அறிமுகம்" எனும் தனைப்பில் மூன்று
தனையங்கங்கள் மவளியாயிை.
அ) சுதந்திரப் போராட்ைத்தில் தமிழ் மக்கனளப் போற்றியும் பதற்றியும் "திைமணி" துனணபுரியும்
என்ை நினையிலும்
ஆ) அடினமத்தைத்னத அகற்றுவதற்காக திைமணி ஓயாது ோடுேடும் எைவும்,
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இ) சுரண்ைனைத் தடுப்ேதற்காக முதைாளித்துவ ஜமீன்தார் முனைனய ஒழித்து மதாழிைாளர்களுக்கு
புதியபதார் சமூகம் அனமக்க திைமணி ோடுேடும் என்ை மூன்று நினைகளில் மூன்று
தனையங்கங்கனள
மவளியிட்டுள்ளது.
தனையங்க அனமப்பு
மோதுவாக தனையங்கம் இதழில் 6 அல்ைது 8 ஆம் ேக்கத்தில் மவளிவருகிைது.
ஞாயிற்றுக்கிழனமகளில் தனையங்கம் மவளிவருவது இல்னை. தனையங்கத்திற்கு முடிவில் திருக்குைள்
ஒன்றும்
மவளியிைப்ேடும்.
இத்திருக்குைள்
அன்று
மவளியாை
தனையங்கத்பதாடு
மதாைர்புனையதாக இருக்கும். தனையங்கத்திற்கு ‘editorial’ எை ஆங்கிை அகராதி மோருள்
தந்துள்ளது. தனையங்கத்தின் முதற் ேகுதி மக்களின் பிரச்சனை அல்ைது அவர்களுக்குக் கூை வந்த
மசய்திப் ேகுதியாகும். அடுத்த ேகுதி அச்மசய்தி ேற்றிய தற்போனதய நாட்டின் நிைவரம். அடுத்து,
மசய்தியின் உண்னம நினை, அது மதாைர்ோை சரியாை ஆதரப்பூர்வமாை ேை மசய்திகள்.
இறுதியில் பிரச்சினைக்காை தீர்வு ேற்றிக் கூைப்ேட்டிருக்கும்.
“நீரின்றி அனமயாது உைகு” என்ேர். அதற்பகற்ே நீரின் அருனமயும், அனத அறிந்த நமது
முன்பைார் அனத வளப்ேடுத்தவும் ோதுகாத்துப் ேயன்ேடுத்தவும் மசய்துள்ள வழிமுனைகள் ேற்றியும்
தனையங்கத்தில் கூறியுள்ளைர். பமலும் நாம் நம் முன்பைார்கனள மைந்தனதப் போை அவர்
உருவாக்கி னவத்திருந்த வழிமுனைகனளயும் அழித்து வருவனதக் சுட்டிக் காட்டியுள்ளைர்.

"நமது முன்பைார்களின் முன்பயாசனையுைன் ஊருக்கு ஊர் பகாயில்கள்
கட்டியதுைன், பகாயில் குளம் என்று மேரிய குளங்கனள மவட்டிைர். அந்தந்த
குளங்களுக்குப் புனிதத் தன்னம இருப்ேதாக ை மது முன்பைார்கள் கூறிய ஒபர காணத்தால்
தான் ேை இளங்களும் ோழனைந்த நினையிலும் கூை இன்னும் முழுனமயாக
ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாகாமல் இருக்கின்ைை”. (திைமணி -தனையங்கம்16.4.09)
இது போன்ை நமது முன்பைார்களின் மசயல் அனைத்திலும் கைவுள் என்ை நினை ஒன்றுைன்
ஒன்று கைந்திருப்னதயும் சுட்டிக் காட்ைப்ேட்டுள்ளது. இன்னைய நவநாகரீகமாை சூழலில் நாம்
புதியதாக ஒன்னை உருவாக்கி அதில் இருந்து மசயல்ேடுவனத விை நமது மூதானதயர்
மசயற்ோடுகனள அழிக்காமல் ோதுகாத்தபை போதும் என்ை கருத்துருவாக்கத்னத தனையங்கம்
எடுத்துனரக்கின்ைது.
கைல் வாணிகம் சார்ந்த தனையங்கம்
கைல் தான் உயிருக்கு மூைம், வாழ்வுக்கு ஆணிபவர். அது இனைவிைாது உயிர்கனளப்
ேனைத்துக் மகாண்டும் அழித்துக் மகாண்டும் இருக்கிைது. கைலின் அனையும் ஆழமும்
பிரம்மாண்ைமாைனவ. இதில் பிைந்து வளர்கின்ை உயிரிைங்கள் ஏராளம் என்கிைார் ேரபமஸ்வரன்
அவர்கள். அதற்பகற்ே, கைலின் முக்கியத்துவத்னதப் ேற்றி எடுத்துக் கூறி அதில் மீன்பிடித் மதாழில்
மசய்வதில் அரசு அறிவித்த (ஒழுங்கு முனை மற்றும் பமைாண்னம) கைல்சார் மீன்பிடித் மதாழில்
சட்ை முன்வனரவுக்குத் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் எதிர்ப்புத் மதரிவித்தது.
இதனை பமபைாட்ைமாகப் ோர்க்கும் போது இது சரி என்று பதான்றும். ஆயினும் இதைால் சிறு
விவசாயிகள்
போன்று
சிறு
மீைவர்களுக்கு
நஷ்ைம்
இல்னை
என்றும்
இந்தியப்
மேருநிறுவைங்களுக்பக அதிக நஷ்ைம் என்ேனத எடுத்துனரக்கிரார்.
“12 கைல் னமல்களுக்கு அப்ோல் மசன்று மீன் பிடித்தால் ரூ 9 ைட்சம் அேராதம் மற்றும்
சினைத் தண்ைனை என்ேனதத் தமிழக அரசியல் தனைவர்கள் அனைவருபம கண்டித்துள்ளைர் "
(திைமணி - தனையங்கம் 27.11.09)
மோதுவாக கைல்சார் மீன்பிடித் மதாழிலில் கைல் ேகுதினய மூன்ைாகப் பிரித்துள்ளைர்.
இதில் கனரயிலிருந்து 12 கைல் னமல்கள், 24 கைல் னமல்கள், 200 கைல் னமல்கள் என்கின்ைைர்.
இதில் 12 கைல் னமல்கள் மதானைவில் 90 சதம் பேர் மீன் பிடிப்ேதாகவும் இவர்கள் சாதாரண
மீைவர்கள் என்ை புள்ளி விவரத்னத ஆசிரியர் முன்னவக்கிைார். 200 கைல் னமலுக்கு அப்ோல் மிகப்
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மேரும் ேைகுகனளக் மகாண்டு மீன்பிடித் மதாழினைச் மசய்பவார் இந்தியனர உரினமயாளராகக்
மகாண்ை மேரிய நிறுவைங்கள் இவர்களின் ைாேம் குனைந்து விடும் என்ேதாபைபய இச்சட்ைத்னத
அரசியல் தனைவர்கள் எதிர்ப்ேதாக விளக்குகின்ைைர். தனையங்கம் எழுதுபவாரின் அைவிதிகளாை,

"தம்மிைமிருக்கின்ை சான்றுகளின் அடிப்ேனையில் கூறுகின்ை விவரங்கனள
ஆதாரமாகக் மகாண்டு சமுதாய நைனை முன்னிறுத்த் அறிவார்ந்த முடிவுகனள வழங்க
பவண்டும்"(குருசாமி மா.ே : இதழியல் கனை)
எனும்
தனையாங்கம்
எழுதுபவார்க்காை
விதிக்பகற்ே
இத்தனையங்கத்தில்
ஆசிரியர்
மசயல்ேட்டுள்ளார். ஒரு மசய்தினய மக்கள் முழுனமயாகப் புரிந்து மகாள்ளாமல் அனத
எதிர்ப்ேனதத் தவறு என்று கண்டிக்கிைார். இவற்பைாடு ஆசிரியர் தன் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ேச்
சரியாை சான்றுகனளயும் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறிச் மசய்தியின் முழு விேரத்னதயும் மக்கள்
அறியும்ேடி
மசய்கிைார்.
இது
தனையங்கம்
எழுதுபவாரின்
தனையாய
கைனமனயப்
புைப்ேடுத்துவதாக அனமகிைது.
கைலின் தூய்னம, கைலில் மீன்பிடித் மதாழில்
“இரந்பதார் வறுங்கைம் மல்க வீசிப்

ோடுேை அனமத்துக் மகாள்னள சாற்றிக்
பகாடுயர் திணிமணல் கஞ்சும் துனைவ ”
எனும் அகப்ோைலில் மேருங்களத்துபமட்டில் மநல்னைத்மதாகுத்த உழவர்கனளப் போல், மதாகுத்த
மீன்கனளத் தங்களிைம் வந்து இரந்பதாறின் மவற்றுக்கைம் நினையுமாறு வழங்குவர் மீன்வணிகர்.
எஞ்சியவற்னை வினை கூறி விற்ேதாகக் கூைப்ேட்டுள்ளது. இன்னைய மீன்பிடித் மதாழிலில்
மிகப்மேரும் நிறுவைங்கள் நமது முன்பைார்கனளப் பின்ேற்ைாமல் இருப்பினும் வறியவர்கனள
பமலும் வறுனமக்குள் தள்ளாமல் இருக்கைாம்.
கைலின் தூய்னம
கைனைப் ேயன்ேடுத்துவதில் இருக்க பவண்டிய சரியாை வழிமுனைகனள எடுத்துக்
கூறுவபதாடு கைல் ேற்றியும் கைலில் கைக்கும் குப்னேகள் மற்றும் அதன் வினளவுகளும்
இத்தனையங்கம் வாயிைாக எடுத்துனரக்கப்ேடுகிைது. பமலும் கைலில் கைக்கப்ேடும் கழிவுப்
மோருள்கள் மவளிநாடுகளிலிருந்து வரும் கழிவுகள் என்ை நினையில் அதில் அதிகமாை
நச்சுப்மோருட்கள் இருப்ேதாகவும் இனவ கைலில் கைக்கப்ேடுவதால் இயற்னகயாை சூழல்
ோதிக்கப்ேட்டுக் கைல்வாழ் உயிரிைங்கனளப் ோதிப்புக்குள்ளாக்குகிைது என்கிைார்.
“மசன்னைத் துனைமுகத்தில் ேனழய பேப்ேர் என்று தவைாை தகவல் அளித்து
சுமார் 150 Lன்கள் ஆறு கன்மைய்ைர்களில் வந்து இைங்கிை. துனைமுக அதிகாரிகளுக்கும்,
சுங்க இைாகாவிைருக்கும் சந்பதகம் ஏற்ேட்ைதால் மாசுக்கட்டுப்ோட்டுத்துனையிைரின்
உதவினய நாை , அந்த 150 ைன்களில் சுமார் 50 சதவீதம் எைக்ட்ரானிக் கழிவுகளும்
நகராட்சிக் குப்னேகளும் என்ேது கண்டுபிடிக்கப்ேட்டுள்ளது”. (திைமணி - 14. 4.09)
மவளிநாடுகளில் மோருட்கனள இந்தியாவில் விற்கைாம். அதற்கு நாபம விளம்ேரச்
சாதைங்களாகப்
ேயன்ேடுபவாம்
என்ை
நினையில்
மவளிநாட்ைவரின்
கழிவுகனளயும்
இந்தியாவிபைபய கைக்கைாம் எனும் அவர்களின் எண்ணத்னத மாற்ை பவண்டும் என்கிைார்
ஆசிரியர்.
“உண்னமயில்

இயற்னகனய மனித நுகர்விைகாை ஒரு சாதைமாகக்
கருதுவது அழிவிற்கான் அடிப்ேனை சூழைனமப்புச் பசதப்ேைாமல் இருக்கும் வனர
மட்டுபம பூமியில் உயிர் வாழ்க்னக சாத்தியம். மனிதன் இல்ைாமல் சூழைனமப்பு இயங்கும்.
ஆைால் சூழைனமப்பு இல்ைாமல் மனிதன் உயிர் வாழபவ முடியாது என்ேனத மனித இைம்
மைந்து மகாண்டிருக்கின்து பூமியில் இன்று வாழ்ந்து வரும் மனித இைம் வரப்போகும்
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தனைமுனைக்கு இனதப் ோதுகாத்து அளிக்க பவண்டிய கைனம உள்ளது ”. (ேதிமைண் கீழ்
கணக்கு நூல்களில் சூழலியல் விழிப்புணர்வு)
தனையங்கம் தன் அறிவுறுத்தனைச் மசய்துள்ளது.
நமது கைல் வாணிகம்

எனும் அருள்சீலியின் கருத்திற்குஏற்ே

"வாலினத மயடுத்த வளி தருவங்
ேல்பவறு ேண்ைமிழி தரும் ேட்டி
மதால்பை னிமிழினசமாைக் கல்மைை
நைந்தனை வினைஞர் கைங் மகாண்டு மறுகப்
மேருங்கைற் குட்ைத்துப் புைவுத் தினரபயா தம்"
எனும் மதுனரக் காஞ்சியின் ோைலுக்பகற்ே கைலில் வாணிேத்திற்காகத் தமிழ்நாட்டில்
மசய்யப்ேட்ை மோன் அணிகைன்கனள வணிகர்கள் மவளிநாட்டிற்குக் மரக்கைத்தில் ஏற்றி
நடுயாமத்பத இைக்குவதாகக் கூைப்ேட்டுள்ளது. இன்றும் அபத நனைமுனைனயப் பின்ேற்றுகிபைாம்.
ஆைால் இைக்குமதி மசய்வது மவளிநாட்டிைரின் கழிவுகனள எைைாம்.
மதாகுப்புனர
திைமணி இதபழ நாளிதழ் என்ை நினையில் முதன்முதலில் தனையங்கம் மவளியிட்ைது.
இந்நினை அன்று முதல் இன்று வனர மதாைர்கிைது. இத்தனையங்கம் மக்களின் அன்ைாை
பிரச்னைகனள ஆராய்ந்து அதற்காை தீர்னவயும் தருகிைது.
துனணநின்ைனவ






அருள்சீலிச.பக : ேதிமைன்கீழ்கணக்கு நூல்களில் சூழலியல் விழிப்புணர்வு (2014)
சிவகுருேதிப்ேகம்
குருசாமிமா.ே :இதழியல்கனை (1999) குருபதன்மமாழி ேதிப்ேகம். சிதம்ேரம்
தைஞ்மசயன்.ஆ: சங்கஇைக்கியமும் ேண்ோட்டு சூழலியலும் (2010) நியூ மசன்சுரி புக்
ஹவுஸ்.மசன்னை
ராமமூர்த்தி .இரா: மதுனரக்காஞ்சி(2010) கங்னக புத்தக நினையம் மசன்னை
திைமணி நாளிதழ்
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

முதுகுளத்தூர் சுப்டபயொபிள்டளயின் புவன ந்திர
கொவியமும் அந்நூலுக்குச் ைொற்றுக்கவி பொடினயொரும்
பச.முனியசாமி
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர்
மஜ.பீ. கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
அகரக்கட்டு, மதன்காசி
திருமநல்பவலி மாவட்ைம்
இராமநாதபுர மாவட்ை மண்ணில் சங்கப்புைவர்கள் முதல் முந்னதய நூற்ைாண்டுப்
புைவர்கள் வனர ேைர் காணப்ேட்டுள்ளைர். ஏமைனில் சங்கம் னவத்து தமிழ்வளர்த்த மதுனர
மண்ணிற்குரிய புைனமத்திைன்
மண்சார்ந்த உைவுநினையின் தாக்கம் ேரவப்ேட்ைனமயால்
கவிோடும் புைனமகளாக மவளிப்ேட்டுள்ளைர். மண்னணப் மோறுத்பத மக்கள். மண்வளம்
மசழித்பதாங்கியதால் கவிவளமும் வளப்ேமாயிை. இறுதியாக அனரநூற்ைாண்டுக்கு முந்னதய
காைகட்ைத்தில் கணக்கிைைங்காப் புைவர் மேருமக்கள் வாழ்ந்தும், இைக்கியம் ேனைத்தும்
மசன்றுள்ளைர். அவ்வனகயில் சுப்னேயாபிள்னளயின் புவபைந்திர காவியம் எனும் நூல் மதுனரத்
தமிழ்ச் சங்கத்தால் 1908 ஆம் ஆண்டு மவளியிைப்ேட்ைது. சுப்னேயாபிள்னள ேற்றியும் இந்நூல்
ேற்றியும் விளக்கி எடுத்துனரப்ேதாக இக்கட்டுனர அனமந்துள்ளது.
இராமநாதபுரம்
மாவட்ைம்
முதுகுளத்தூர்
வட்ைத்தில்
கைந்த நூற்ைாண்டில்
ேல்பவறுேட்ை புைவர்கள் வாழ்ந்துள்ளைர். கூர்ந்த மதிநுட்ேமும் அளவற்ை தமிழ்மீது மகாண்ை
பவட்னகயும் பிரதிேலித்ததின் வினளவாக இைக்கியங்களாகப் ேரிணமித்துள்ளை. அவ்வரினசயில்

சரவணப்மேருமாள் கவிராயர், ஆறுமுகம்பிள்னள, மசாஸ்தினகப் புைவர், பிச்னசப்
ஐயாத்துனரப் பிள்னள, நல்ைவீரப்ே பிள்னள, மதய்வநாயகம் பிள்னள, மோன்ைம்ேைப்
சுப்பிரமணிய பிள்னள, கல்யாணசுந்தரம் பிள்னள, முத்து இருளப்ேப் பிள்னள, ஆறுமுகப்
இராமலிங்கம் பிள்னள, முதுகுளத்தூர் புைவர் ஒருவர் (மேயர் மதரியாதவர்) முதைாை

புைவர்,
புைவர்,
புைவர்,

புைவர்
மேருமான்கள் இம்மண்ணில் பிைந்து ேை இைக்கியங்கனளப் ேனைத்துப் மேருனம பசர்த்துள்ளைர்.
பமற்சுட்டிய புைவர்கள் ேற்றியும் அவர்கள் இயற்றிய நூல்கள் ேற்றிய மசய்திகளும் கினைக்க
அரிதாக அனமகின்ைை. புைவர்களின் சந்ததிைரிைம் பநரடியாகச் மசன்று கள ஆய்வில் பகட்ைாலும்
போதுமாை சான்றுகள் கினைக்கப் மேறுவதில்னை. முதுகுளத்தூரில் பிைந்த புைவர்களின்
வரைாற்னையும் ேனைப்புகனளயும் மவளிக்மகாணரப் ேல்பவறு கட்ைங்களில் முயற்சிமயடுப்பினும்
பதால்வி நினையினைபய அனையமுடிகிைது. புைவர் சார்ந்த உைவுகனள நாடிைாலும் முழுனமயாை
தரவுகள் கினைக்காதது கவனைக்குரியதாகும். முதுகுளத்தூர் புைவர்களின் அடிச்சுவடுகள்
கனளயப்ேட்டு மவற்றுக்பகாடுகளாக காணப்ேடுகின்ைை.
சுப்னேயா பிள்னள
இராமநாதபுரம் மாவட்ைம் முதுகுளத்தூரில் மதய்வப்புைனம மேற்ைவராக விளங்கியிருந்த
நல்ைவீரப்ேப் பிள்னள என்ேவருனைய மேயரைாகத் பதான்றியவர் சுப்னேயாபிள்னள என்னும்
வித்தியாைந்த சுவாமிகள் ஆவார். இவரது தந்னத இராமசாமிப் பிள்னள. துவாத்திரிம் தசாவதானி
சரவணப்மேருமாட் கவிராயருக்கு இவர் மருமகர். ஆதிநல்ைவீரப்ேபிள்னள எை அனழக்கப்ேடுேவர்
இவரது தந்னதயின் தாத்தா ஆவார். இவர் எழுதிய நூல் ‘மகாடுமளூர்க் குைவஞ்சி’. இவ்வாறு
கவிோடும் புைவர் குடியில் பிைந்த சுப்னேயாபிள்னள மசந்தமிழில் மசய்யுள் ோடி ‘மதுரகவி’ என்ை
சிைப்புப் மேயர் மேற்ைார்.
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மதுரகவி யாமதனில், ‘கவினத புனையும் புைனமனய மவளிப்ேடுத்தும் ஒரு ோங்கு. ஆசுகவி,
மதுரகவி, சித்திரக்கவி, வித்தாரக்கவி என்னும் நான்கு வனகப் புைனமகளில் ேைர் சிைப்புற்று
விளங்கிய புைனமமநறி’ எை விளக்கம் தருகிைது விக்கிப்பீடியா.
பசதுேதி மன்ைர்களது ேரிசுகளும் ோராட்டுகளும் மேற்ை தமிழ்ப் புைவர்களில்
சுப்னேபிள்னளயும் அைங்குவார். மூன்ைாம் முத்துராமலிங்க பசதுேதி ஆட்சிக்காைத்தில் (கி.பி.19111929) தனிப்ோைல்கள் ோடிப் ேரிசில் மேற்றுள்ளார் என்ேனதயும் அறிய முடிகிைது. (பசதுேதி

மன்ைர் வரைாறு, ே.196)

புவபைந்திர காவியம்
முத்துராமலிங்க பசதுேதியின் மோருளுதவியால் மதுனரத் தமிழ்ச்சங்க அச்சியந்திர
சானையில் இந்நூல் 1908 ஆம் ஆண்டு ேதிப்பிக்கப்ேட்ைது. ஐம்ேத்து மூன்று (53) ேைைங்கள்,
மூவாயிரத்துத் மதாண்ணூற்ைாறு (3096) ோைல்கள் மகாண்டு அனமக்கப்ேட்டு முந்நூற்றியறுேது
(360) ேக்கங்களுைன் திகழ்கின்ைது இந்நூல்.
நாட்டுப்ேைைம் (45), நகரப்ேைைம் (55), அரசியற்ேைைம் (34), தாைபுரந்தரன்
தவசுப்ேைைம் (26), மகார் உற்ேத்திப்ேைைம் (81), மந்திராபைாசனைப் ேைைம் (86),
நகர்நீங்குேைைம் (29), வளங்காண்ேைைம் (35), பசானைனயக் கண்ணுற்ை ேைைம் (33),
அசைங்குணர்தற்பககு ேைைம் (26), நாகம் மவட்டிய ேைைம் (41), பூபைாகரம்னேனயக் கண்ணுற்ை
ேைைம் (119), வரைாறு கூறிய ேைைம் (21), மந்திரி பசாக ேைைம் (38), அரண் பசாக ேைைம்
(46), விஜயதரன் பவட்னைப் ேைைம் (45), பூபைாகரம்னேயின் வடிவுனரத்த ேைைம் (30),
வினசயதரன் பமாகமுற்ை ேைைம் (17), புவபைந்திரன் முனிவுற்ை ேைைம் (31), புைல்குளிபயாடு
ேைைம் (61), வினசயதரன் னகக்கினளப் ேைைம் (40), வஞ்சனைப் ேைைம் (143), பூபைாகரம்னே
பசாகப்ேைைம் (57), மேண்ணனழத்த ேைைம் (83), பூபைாகரம்னே பூசாவிதிப் ேைைம் (92),
புவபைந்திரனுயிர் மேற்ை ேைைம் (35), பூமைாகரம்னேனயத் பதைவிட்ைேைைம் (42), எழுச்சிப்
ேைைம் (33), மவங்கட்ைம்மால் காவற் ேைைம் (60), சமர்த்தன்றூதுப்ேைைம் (96), புவபைந்திரன்
பகள்விப் ேைைம் (25), புவபைந்திரன் ேனைமயழுச்சிப் ேைைம் (25), தருமன் தசமுகன்
கனதயுனரத்த ேைைம் (196), ேனைத்தனைவர் வனதப்ேைைம் (18), சித்திர பகசரிசிங்கன்
வனதப்ேைைம் (212), விஜயதரன் பசாகப்ேைைம் (42), வீரசிங்கன் வினசயதரன் ேைைம் (298),
ஈமவிதிப்ேைைம் (22), தருமன் ேட்ைாபிபஷகப்ேைைம் (41), விரிஞ்ச நகரனைந்த ேைைம் (21),
தாைபுரந்தரன் விரிஞ்ச நகரனைந்த ேைைம் (14), திருக்கலியாணப் ேைைம் (78), தன்ைகர் மசன்ை
ேைைம் (34), மீட்சிப்ேைைம் (19), கார்க்பகாைகன் வனதப்ேைைம் (57), புத்திசிகாமணிக்
கினையூறுற்ை ேைைம் (56), புத்திசிகாமணி கல்லுருவாை ேைைம் (53), புத்திசிகாமணிக்
கல்லுருக்கழிந்த ேைைம் (13), புவபைந்திரன் முடிசூடு ேைைம் (15) எனும் அமேத்தி மூண்ரு
ேைைங்களில் காணப்மேறுகின்ைை.
ோ வனகயும் அனமப்பு முனையும்
இக்காவியம் விருத்தப்ோவால் ோைப்ேட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இக்காவியத்திற்குச்
சாற்றுகவி ோடிய ஏழு புைவர்மேருமான்களில் இரு புைவர்கனளத் தவிர ஏனைய புைவர்கள்
விருத்தப்ோ வனகயில் ோடியுள்ளைர்.
அனைத்துப் ோைல்களும் விருத்தப்ோ என்ை போதிலும் அனத எடுத்துனரக்கும் முனையில்
மூன்று வனககளில் ோக்கனளச் சீர்பிரித்து அனமக்கப்ேட்டுள்ளை. அனவயாவை:
ோ அனமப்பு முனை: 1
தன்மகன் ோற்கூறுத லுந்தங்கள் குைத்மதாருவனைப் மோய்ச்சைகியாக்கிப்
மோன்ைகர் விட்மைழுந்து வைோற் போைமாருதிோற்பு கன்றுகாட்டி
மின்வடிவா ளாமைறிந்து மாறிநிகும்ேனை புகுந்தான் விைபைாைங்கண்
மன்ைவன் யாற்மசாை மருகுந்தன்னம கண்டுவீைணன் போய்வந்துமசால்ை
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- (தருமன் தசமுகன் கனதயுனரத்த ேைைம் :166)
பமற்கண்ை ோவனகயாைது நீண்ை சீர்கனளக் மகாண்டு அனமக்கப்ேட்ைதாகும்.
ோ அனமப்பு முனை: 2
உைகமமைாந் தன்னுளத் திைைக்கிச்சு த்த
மவாளியாைமவறு மவளினய யுணர்ந்து நித்தங்
கைைமிைா திருந்து சுகம் மேற்ைவன்ேர்
கண்மணினய யாைந்தக் கைனை மமய்யின்
றிைகமமை விளங்கிய மோன் மனைனயவாைத்
மதள்ளமுனதக் கற்கண்ைனதத் பதனைப்ோனை
யிைனகய மதன்மணிமாைக் கூைன் பமவு
மமம்மினைனய மயப்போது பமத்திவாழ் வாம் (சமர்த்தன் தூதுப்ேைைம்: 1)
பமற்கண்ை ோனவகயாைது சிறிய அடிகளால் எட்டுச் சீர்கனளக் மகாண்டு அனமக்கப்மேற்றுள்ளது.
ோ அனமப்பு முனை: 3
புவைவிந்திர மைைப்புலி மயைாம்புகழ்
நவம்விளம்பிய திருநாயகன் ைைக்
குவனமமயவ்வு ைகினுமுனரக்க பநருபமா
தவமமைாந்தனை விைகாது தாங்கிைான்
(தருமன் நீதியுனரத்த ேைைம்:1)
பமற்கண்ை ோவனக குனைந்த சீர்களில் நான்கு அடிகளில் அனமக்கப் மேற்றுள்ளது. ஆக, சீர், அடி
போன்ைனவ மாறிைாலும் இனவ அனைத்தும் விருத்தப்ோ வடிவில் அனமக்கப்ேட்டுள்ளது என்ேனத
அறிய முடிகிைது.
சாற்றுக்கவியும் ோடிபயாரும்
நூமைான்று மவளியிடுவதற்கு முன் மதாைர்புனைய புைனமவாதிகளிைம் நூல் குறித்தாை
கருத்தாக்கங்கனளபயா அல்ைது மதிப்பீடுகனளபயா மேை வினழவது நூலுக்கு அணிபசர்க்கும். ஒரு
நூலுக்கு முகவுனர, ேதிகம், அணிந்துனர, புைவுனர, தந்துனர, புனைந்துனர போன்ைனவ இைம்மேை
பவண்டுமமன்ேனதப் ேதின்மூன்ைாம் நூற்ைாண்டில் பதான்றிய நன்னூலில் ,

‘முகவுனர ேதிக மணிந்துனர நூன்முகம்
புைவுனர தந்துனர புனைந்துனர ோயிரம் ’ - (நன். எழுத்து.1)
எைப் ேவணந்தியார் எடுத்துனரக்கின்ைார்.
நூலின் மேருனமகனள அந்நூலுக்கு அணிவிப்ேது அணிந்துனர. நூனைப் ேற்றிய புனைந்துனர
கூறுவது புனைந்துனர. நூலில் கூைப்ேைாத மோருனளப் ேற்றிக் கூறுவது புைவுனர. நூலில்
மசால்ைப்ேட்டுள்ள மோருள் அல்ைாதவற்னைத் தந்து விளக்குவது தந்துனர.
சாற்றுக்கவி என்ேது முந்னதய காைத்தில் நூல் உருவாக்குபவார் தங்கள் நூலுக்காகப் மேரும்
புைவர்களிைம் பகட்டுப் மேறும் கவினதயாகும்.
இக்காவியத்திற்கு தசாவதானி சரவணப்மேருமாள் கவிராயர், பசாைசாவதானி பவைாயுதக்
கவிராயர், அட்ைவதானி கல்யாண சுந்தரம்பிள்னள, சித்திரகவி எம்.மதய்வநாயகம்பிள்னள,
மவண்ோச்சிபைனைப்புலி பவம்ேத்தூர் பிச்சுோரதியவர், சர்க்கனர ராமசாமிப் புைவர், தமிழ்ச்சங்க
கவிவித்துவான் சதாசிவம்பிள்னள ஆகிபயார் சாற்றுக்கவியும், நான்காம் தமிழ்ச் சங்க வித்வான்
பசாதுகுடி எம்.பக. அப்துல் காதிறு ராவுத்தர் சிைப்புப் ோயிரமும் ோடியுள்ளைர்.
அ. தசாவதானி சின்ை சரவணப்மேருமாள் கவிராயர்
சரவணப் மேருமாள் கவிராயர் இருவர் உண்டு.
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1. அட்ைாவதாைம் சரவணப்மேருமாள் கவிராயர்
2. தசாவதானி சிறிய சரவணப்மேருமாள் கவிராயர்
அட்ைாவதாைம்
சரவணப்மேருமாள்
கவிராயர்
முதுகுளத்தூரில்
பிைந்தவர்.
சிவஞாைபயாகிகளின் மாணாக்கருமளாருவராகிய பசாமசுந்தரம் பிள்னளயின் மாணாக்கர். இவர்
கல்வியில் பதர்ச்சியுற்று அட்ைாவதாைம் மசய்து பசது சமஸ்தாை வித்துவாைாயிருந்தார்.

(தனிப்ோைல் திரட்டு, ே.542)

இராமநாதபுரம்
சமஸ்தாைம்
மகாவித்துவான்
துவாத்திரிம்
தசாவதானி
சிறிய
சரவணப்மேருமாள் கவிராயர் முதுகுளத்தூரில் பிைந்தவர். இவர் பசதுநாட்டின் புைவர்
ேரம்ேனரனயச் பசர்ந்தவர். அஷ்ைாவதாைம் ஆதி சரவணப்மேருமாட் கவிராயரின் பேரர். தான்
இயற்றிய பசதுேதி விைலிவிடுதூது எனும் நூலில் தன்னைப் ேற்றிப் பின்வரும் அடிகளில்
பேசுகின்ைார்.
”……….. ஆதி முதுகுளத்தூர்
பமவுவடி பவைன் அருள் பமவிவளர் - நாவைவ
தீர அவதாைம் மசய்சரவ ணப்மேருமாள்
பேரன்ை வந்த பிரேைவான் - சாரம்
தரும்துவாத் ரிம்சதாவ தானிபுை பவார்யா
வருந்துதிக்கும் பூங்கனணவில் மாரன் - திருந்தும் எழில்
நாடு புகழ்சரவணப்மேருமாள்’’
(முன்னுனர -vii)
திருச்சுழிய அந்தாதி, புவபைந்திர அம்மானை, கயைகண்ணி மானை, கந்தவருக்கச் சந்த
மவண்ோ, குன்ைக்குடிச் சிபைனை மவண்ோ முதலிய நூற்கனளப் ேனைத்துள்ளார். தமிழ்ப் ேற்றும்
அைப்ேற்றும் மேரிதும்மகாண்ை இவர் இக்காவியத்திற்கு சாற்றுக்காவியத்திற்கு,
கனைமகளுக்மகாரு மகனிங்கிமைைச் மசாைபைை துமருமக ைாங்கன்ைற்
சினைமகனுக்குக் கழகுதவும் முதுகுளத்தூர்ச் சுப்ேயபவள் மதளிந்துகற்ை
நினைவிளங்கப் ேைகனையி மைறியாய்வுற் மைாருங்குேை நினரத்பதமுன்னீ
ருைகமமைாம்புதுனம தரப்புவபைந்திர காவியமின்றுனர மசய்தாபை
எைப் ோடியுள்ளார்.
ஆ. பசாைசாவதானி பவைாயுதக் கவிராயர்
ஒபர பநரத்தில் ேதிைாறு விையங்கனள அவதானிக்கும் ஆற்ைலுனையவனர பசாைசாவதானி
எை அனழப்ேர். இவர் சமஸ்தாை வித்துவாைாவார். இக்காவியத்திற்கு,
கல்ைார்க மளளிதினிற் கற்றிைக்கற்ைாரிது போலுங்கற்க நாபமா
வல்ைாமரன்ை திசயிருப்ேமனுநீதி மநறிக்கியது பவார்வரம்ோமமன்ைத்
மதால்ைாரும்பு வபைந்திரகாவிய மமன்ைாருபுது நூற்மசாற்ைான்மற்னை
மயல்ைாநூலும் ேழநூமைைப்பு கைச்சுப்ேயபவளினச வபைாபை
எனும் அடிகளில் சாற்றுக் கவி ோடியுள்ளார்.
இ. அட்ைாவதானி கல்யாணசுந்தரம்பிள்னள
ஒபர பநரத்தில் எட்டு பவனைகனளக் கவனித்துச் மசய்யக் கூடியவனர அட்ைாவதானி
என்ேர். இவர் முதுகுளத்தூரில் பிைந்தவர். மமய்யரிச் சந்திர நாைகம் (1905) எனும் நூனை
இயற்றியுள்ளார் என்ேது குறிப்பிைத்தக்கது. இவர் சுப்னேயாபிள்னளனய ோக்கியவான் எைவும்,
முதுகுளத்தூர் எனும் ஊரிற்கு உயர்ந்த கர்ணன் போல் மசஞ்மசால் மகாண்ைவர் எைப்
ோடியுள்ளார். இதனை,
பநாக்கிய கண்களிப்பேை நுவன் றிடுநாவினிப் பேைநுவன் மற்பைார்க
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ளாக்கிய நூல்கசப்பேைப் புவபைந்திர காவியமின்ைனைந்தாமைங்கள்
ோக்கியவான் முதுகுளத்தூர்ப் ேதிநினைனமக்குயர் கர்ைன்ோல்போற்மசஞ்
மசால் வாக்கியுயர் சுப்ேயபவள் மைர்பவதைாவிலுனர வாணிமாபதா
எனும் சாற்றுக்கவிவழி அறியைாம்.
ஈ. சித்திரகவி எம்.மதய்வநாயகம் பிள்னள
நால்வனகக் கவிகளுள் ஒருவனக சித்திரக்கவி. சித்திரகவினய அணியிைார் மசால்ைணியில்
அனமத்தைர். இதனை மினைக்கவிமயன்றும் கூறுவர். பசாமூர்த்தி, கூைசதுக்கம், மானைமாற்று,
எழுத்து வருத்தைம், நாகேந்தம், விைாவுத்தரம், கானதகாப்பு, கரந்துனைச் மசய்யுள், சக்கரம்,
சுழிகுளம், அருப்ேபதாேத்திரம், அக்கரச்சதகம் முதலியனவ.
முதுகுளத்தூனரச் பசர்ந்த இவர் தமிழ்ச்சங்க வித்துவான் ஆவார். தமிழ் இைக்கண
இைக்கியங்கனளக் கற்ை இவர் சித்திரகவிகள் இயற்றுவதில் வல்ைவர். மவண்ணீர்வாய்க்கால்
கா.கூ.பவைாயுதப்புைவர் இயற்றிய திருப்ோைல் திரட்டு எனும் நூலிற்குச் சாற்றுக்கவி(23.05.1910)
ோடியுள்ளார். இக்காவியத்திற்கு நான்கு ோக்களில் சுப்னேயாபிள்னளனய, ‘விவாதங்கனளத்

தீர்க்கநின்ை தர்மகர்த்தா’, ‘விருத்தங்கனளப் ோடுவதில் நற்கவி’ ‘நவீை கற்பி’, ‘தாைங்காரப் பிரசங்கி’
எைப் ோடியுள்ளார்.
சுப்னேயாபிள்னளயவர்கனள வாதங்கனளத் தீர்க்கவந்த தீர்க்கதரிசி எைவும், விருத்தங்கனளப்
ோடுவதில் சிைந்தவமரைவும் அவர் ோடிய காவியத்னத மேருமிதப் ேடுத்தித் தம் சாற்றுக்கவியில்
உனரத்துள்ளார்.

பசதுசமஸ் தாைத்னதச் பசர்ந்த முதுகுளத்தூர்
ராதிக்கிரா மாந்தரகளின் வி- வாதங்
கனளத்தீர்க்கா நின்ைதர்ம கர்த்தாவிருத்தங்
கனளப்ோடு வதிற்கவி
சக்ரவர்த்தியாை கம்ேனுக்குச் சமாைங்மகாத்
துக்கணக்குப் ோத்யசுேபயாகி - முக்கணனை
பயசியவன் பிர்மாவிஷ்ணு பயசுமகமூமதனும்
தாசம்ப்ர தாயச்சமா
தாைநிர்மாணந் மதரிந்த தத்துவ விசாரிமயைம்
மாைருனமயாய்ப் மேற்ைனமத்துைர்- வீைகற்பி
தாைங்காரப்ரசங்கி சற்சைர்சிபைகரிந்த்ர
சாைவல்ைவர் மஹாராஜ
ராஜஸ்ரீ சுப்னேயாபிள்னளயவர்கள் ராஜ
ராஜன் புவபைந்த்ர ராஜைது- வீசுபுகழ்
மேற்ைகனதனயப் ேந்தமாயியற்றிைார்கனளக்
கற்ைவர்கண் மணன்று மசான்ைார்கள்
உ. மவண்ோச் சிபைனைப்புலி பவம்ேத்தூர் பிச்சுனவயர் (1882-1921)
இவருனைய வழிமுனையிைர் கல்விச் சிைப்புனையவர்களாய் இருந்தனமயால் ‘ோரதி’ எனும்
சிைப்புப் மேயர் மேற்ைைர். ோரதி எனும் மசால்லிற்கு ‘ேண்டிதன்’ எனும் விளக்கத்னத முன்
னவக்கின்ைது தமிழ் விக்சைரி. ‘மசளந்தரிய ைஹரினய’ தமிழாக்கம் மசய்த பவம்ேத்தூர் வீனர
கவிராஜ ேண்டிதர் ேரம்ேனரயில் பிைந்தவர். இவரின் தந்னத ’சாம ஆண்டி ஐயர்’ எனும் புைவர்
ஆவார்.
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’இவர் சிபைனைச் மசய்யுட்கனள வினரவாக இயற்றும் ஆற்ைல் மேற்றிருந்தனமயால்
சிபைனைப்புலி பிச்சுனவயார் எை அனழக்கப்மேற்ைார்.’ (தமிழ்ப் புைவர் வரைாற்றுக் களஞ்சியம்,
மதாகுதி - மூன்று, ே.355)
மகாவித்துவான் மீைாட்சி சுந்தரம்பிள்னளயின் மாணவராை வன்மதாண்ைரிைத்தில் கல்வி
கற்றுத் தன் கவித்திைனமனய வளர்த்துக் மகாண்ைார். முனையூர் சண்முகம் மசட்டியார், ோஸ்கர
பசதுேதி மன்ைர், சிவகங்னக நாட்டுத் தனைவர் முத்துவடுகநாதர் போன்ைவர்களிைம் மசய்யுள்
இயற்றி ேரிசில்கனளயும், நன்மகானைகனளயும் மேற்றுத் தன் வாழ்க்னகனய நைத்தி வந்துள்ளார்.
ோஸ்கர பசதுேதி மன்ைரின் அரசனவயில் ஆஸ்தாை புைவராய்த் திகழ்ந்துள்ளார் என்ேது
குறிப்பிைத்தக்கது.
மதுனர பசாமசுந்தரப் மேருமாளுக்கும் திங்களுக்கும் சிபைனையாக ஒரு மவண்ோவும்,
மீைாட்சி அம்னமக்கும் திருமண மண்ைேத்திற்கும் சிபைனையாக ஒரு மவண்ோவும் ோடியுள்ளார்.
முத்துவடுகநாதரின் அனவக்களப் புைவராக அமர்ந்து அவர்மீது காதல் பிரேந்தம் என்ை நூனைப்
ோடியுள்ளார்.
இயற்றிய நூல்கள்
1. மஜய சிந்தாமணி விநாயகர் ேதிகம்
2. திருப்ேரங்குன்ை முருகன்பமற் ோடிய சிந்து
3. தடுத்தான்மானை
4. ராஜராபஜஸ்வரி ேதிகம்
5. ேைங்குடி மேரிய நாயகியம்னம ேதிகம்
6. மதுனர நிபராட்ைக யமகவந்தாதி
7. மோன்மாரிச் சிபைனை மவண்ோ மானை
8. வல்னைக் கும்மி, உனமயாண்ைாள் கும்மி
9. ஸ்ரீ சிருங்பகரி ஆச்சாரியர் ேதிகம்
10. அரிமளம் சிவாைந்த சுவாமிகள் ேதிகம்
11. சங்கராச்சாரியார் ேதிகம்
12. குன்ைக்குடி சண்முகநாதர் உைா
சுப்னேயாபிள்னள இயற்றிய புவபைந்திர காவியத்திற்குப் ோடிய சாற்றுக்கவி பின்வருமாறு:

சீரார் முதுகுளத்தூர்ச் மசல்வனுயர் மால்முருகன்
பேரார் தருசுப்பிர மணுய - பைராரும்
சீைப் புவபைந்திரன் கனதனயச் மசப்பிைன்கூர்
தாைத்தார் மகாண்ைாைத்தான்
ஊ. இராமசாமிப் புைவர்
இராமநாதபுரம் சமஸ்தாை வித்துவான் சர்க்கனரப்புைவர் மரபில் உதித்தவரும், பசாைக்குடி
பசதுப்புைவரின் குமாரரும், மன்ைார்குடி காபைஜ் தனைனம யாசிரியருமாை சர்க்கனர இராமசாமிப்
புைவர்
இக்காவியத்திற்குச்
சாற்றுக்கவிப்
ோடியுள்ளார்.
இக்காவியச்
சாற்றுக்கவியில்
சுப்னேயாபிள்னளனய
முக்கனித்பதன்,
வாைமுதுப்புைவர்
என்று
அவரது
கவிச்சிைப்னே
புகழ்ந்துள்ளார். அதனை,

முக்கனித்பதன் வாைமுமதைப்புைவர் முடிதுளக்கிச் மசவிபயற்கத்
தக்கவர்புகழு முதுகுளத்தூர்வாழ் தருதமிழுணர்ந்த சற்குணனித்
திக்மகைாம்வியந்து மசப்பிைப்புவபைந்திரன் கனதோடிைன் குகைன்
ேர்க்மகைாமினிய சுப்னேயாபவமளன் ோலுமிக்குனை வுனைபயாபை
எனும் அடிகளில் அறிய முடிகிைது.
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எ. சதாசிவம்பிள்னள
இவர் நானக நீைபைாஜனிப் ேத்திராதிேதிரும், தமிழ்ச்சங்க வித்துவானும் ஆவார்.
புவபைந்திர காவியத்திற்கு சாற்றுக்கவியில், சுப்னேயாபிள்னளயவர்கனள “மசந்பத மணக்கும்
முதுகுளத்தூர்” எைப் ோடியுள்ளார். இதனை,

பூமணக்கும் புவபைந்திரன் புகழ்மணக்குங் காவியத்னதப் புைபவார்தங்கள்
நாமணக்கச் மசவிமணக்க நல்ைறிமவைாமணக்க நக்லிணான்மசந்
பதமணக்கு முதுகுளத்தூர்த் தினசமணக்கும் புகழான்மசல்வமிக்கு
மாமணக்குஞ் சுப்னேயாவாய் மணக்குந்திருப்மேயர் மகாண்மகினமபயாபை
எனும் அடிகள் மூைம் அறியைாம்.
ஏ. எம்.பக.எம். அப்துல்காதிறு ராவுத்தர்
சிவகங்னகத் தாலூகா போர்டுமமம்ேராகவும், இராமநாதபுரம் விவசாயசங்க நிர்வாக சனே
மமம்ேர்களிமைாருவரும், இனளயான்குடி மாஜிஸ்மேஷல் மாஜிஸ்திபரட்டும், நான்காம் தமிழ்ச்சங்க
வித்துவான்களில் ஒருவராகவும் திகழ்ந்தவராவார்.
இனளயான்குடிக்கு அருகிலுள்ள பசாதுக்குடி என்னும் ஊரில் பிைந்தவர். குைாம் காதிறு
நாவைரிைம் தமிழ் ேயின்ைார். ஆங்கிை மமாழினயயும் நன்கு கற்ைறிந்தவர். பசது மன்ைரது அரிய
நட்பினைப் மேற்ைவராகத் திகழ்ந்துள்ளார். மன்ைரது உயர்ந்த உள்ளத்னதயும் உன்ைத
மசயல்கனளயும் கண்டு மைம் மநகிழ்ந்த காரணத்தால் தாம் ோடிய மதுனரத் தமிழ்ச்சங்க
மான்மியம் எனும் சிற்றிைக்கியத்தில் பசதுேதிகளது மசழுங்மகழு குடினயயும், மகானைப்
மேருனமகனளயும் ோடியுள்ளார். இவர் ேை நூல்கனள இயற்றியுள்ளார். அனவ,
1. மகுமூது ேஞ்சரத்திைம்
2. மதுனரத் தமிழ்ச் சங்க மான்மியம்
3. நாமகள் நவமணிமானை
4. பசாதுக்குடிச் சிங்கார வழிநனைச் சிந்து
5. கட்பைாம்பு அத்திவா வழிநனைச்சிந்து
6. நாகூர் நாயகர் கீர்த்தைாரத்திைம்
என்ேை.
புவபைந்திர காவியத்திற்குப் ேன்னிரண்டு ோைல்களில் சிைப்புப் ோயிரம் ோடியுள்ளார்.
ோைப்ேட்ை ேன்னிரண்டு ோைல்களில் சுப்னேயா பிள்னளயின் ஊர், பிைப்பு, சிைப்பு
போன்ைவற்னைக் காணமுடிகிைது.
முதலிரு ோைல்களில் ோண்டி நாட்டின் சிைப்பு, பசதுேதி மன்ைனின் சிைப்பினைக்
கூறும்விதமாக

‘நாமருவுஞ் சுனவபவட்டு மீட்டுவரும் வளப்ோண்டி நாட்டிபைார்ோல்’
’மதன்ைாட்டுக் கணியாகுஞ் பசதுேதி மன்ைரனவ சிைப்பு பமவும்’
எைப் ோடியுள்ளார்.
மூன்ைாவது ோைலில் முதுகுளத்தூர் மன்ணில் வாழ்ந்த புைவராை சரவணப்மேருமாள்
கவிராயனர,

’வண்ைமிழ்நா வைர் ேைருட் சிைந்தசர வணப்மேருமாள் வைவன் முன்பை
விண்ைபுவபைந்திரைம் மானைமயனு முன்னூனை விரும்பி யாய்ந்துட்’
போற்றும் விதமாகப் ோடியுள்ளார்.
அடுத்த மூன்று ோைல்களில் பசதுேதி மன்ைர்களாை ோஸ்கர பசதுேதி, ராஜராபஜஸ்வரி,
முத்துராமலிங்க பசதுேதி போன்பைானரப் புகழும் விதமாக வரினசப்ேடுத்தி
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மற்ைதனுக் குற்ைமேயர் புவபைந்த்ர காவியமா வழுத்தி முன்ைஞ்
மசாற்ைபுகழ்ச் பசதுேதி
மன்ைர்குைப் ோற்கைலிற் பைான்று பதான்ை
லூற்ைதரு நீதிமணியா பைாருருக்மகாண் மைைக் மகானையாபைாஞ்குசீர்த்தி
மேற்றிருந்த ோற்கரரா ஜன்புரிந்த மேருந்தவத்தாற் பிைந்த மசல்வன்
பதசமுழு வதும் புகழுந் தன்மரபு மன்ைர்குை மதய்வ மமன்பை
பநசமுைன் ேணிபுரியும் ராஜரா பஜசுவர் மநடுந்தாட் கஞ்சம்
வாசமுறு மணபமவி யருள்வாரி யினைமூழ்கி வளர்தற் பகற்ே
ராஜரா பஜசுவர துனரமயன்ைப் புகைருனம நாம பூமன்
போற்றிமசயும் மோைங்கழைான் புந்தியிைாற் கருனணயிைாற் புகழா ைன்ோ
பைற்ைமிகு மகிேன்முத்து ராமலிங்க பசதுேதி யினிது பகட்ே
எைப் ோடியுள்ளார்.

’முதுகுளத்தூ மரைப்ேகருந் மதன்குளந்னத யிைங்க வாழ்பவான்’
புைவரவர் பிைந்த (தற்போனதய) முதுகுளத்தூர் எனும் ஊரிற்கு முந்னதய மேயர்
மதன்குளந்தாபுரி எை அனழக்கப்ேட்டு வந்தமதை பமற்சுட்டிய அடி மூைம் அறியமுடிகிைது.
புைவரவர் ேை நூற்கனளக் கற்ைறிந்தவமரைவும், கவிகள் இயற்றியவதில் சிைப்புமிக்கவர்
என்ேனதயும் ேகரும் விதமாக

’மோங்கும்மேரும் பேர்ேனைத்தான் ேன்னூலுங் கற்ைறிந்த புைனம யாளன்’
எனும் அடியினைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
புைவரவர்களின் ேரம்ேனரனயச் சிைப்பிக்கும் வண்ணம் அவரது தந்னத இராமசாமிப்பிள்னள,
அவரது தாத்தா ஆதிநல்ைவீரப்ேப் பிள்னளனயப் ேற்றி எடுத்துக்கூறி கவிமனழ மோழியும்
வாக்குக்குரிபயார் என்கிைார்.

’திருந்துமதய்வப் புைனமநல்ை வீரப்ேக் குரிசில்ேவுத் திரைாஞ் மசம்மல்
முருந்தனைய நனகமைவார் மைமைழுது வடிவழகன் முதிபயார் மநஞ்சு
ளிருந்துவஅர் தருராம சாமிமகீ ேதிதவத்தா மைய்து மமய்யன்
மோருந்துமேரு மனழவாைஞ் மசாரிந்தமதைக் கவிமாரி மோழியும் வாக்கான்’
புைவரவர்களின் கல்வி ஞாைத்னத போற்றும் விதமாகவும், மசய்யுள் இயற்றுவதில்
கவிச்சிங்கமாய்த் திகழ்ந்து சுனவமிகு ோைல்கனள இயற்றுவதில் வல்ைவர் என்ேனத ,

’குப்னேயாம் பிைநூமைன் ற்றிந்தைநூன் முழுதறியுங் குணவான் யாண்டுந்
தப்னேயாய் தருபுைவர் தனைவணங்க நனவசிறிதுஞ் சாரா பமபைான்
சுப்னேயா பிள்னளமயனுங் கவிச்சிங்க மிவன்ோைற் சுனவனய பநாக்கி
பணாப்ேயாங் கண்ைதினைமயைப் புவை முழுவதுமின்று வந்தமாபதா’
எனும் அடிகளின் மூைம் அறியைாம்.
சுப்னேயாபிள்னளயின் இறுதி வாழ்க்னக
காசிக்கு நனைேயணம் மசன்று காசி குருநாதரிைம் தீட்னச மேற்றுள்ளார். காசியிலிருந்து
ேடிக லிங்கத்னதக் மகாண்டு வந்து முதுகுளத்தூர் அரசு மருத்துவமனை அருகிலுள்ள இைத்தில்
மைம்
(தற்போது வழக்கில் உள்ளது) ஒன்னை ஏற்ேடுத்திைார். 1918ஆம் ஆண்டு மைத்னதப்
புைரனமத்தல் மதாைர்ோக னகப்பிரதி அடிக்கப்ேட்ைமதை அறிய முடிகிைது. அதன்பின்ைர் 1920
ஆம் ஆண்டில் அவரது குடும்ேத்தார் குருபூனஜ நைத்தியுள்ளைர். ஆக இனைப்ேட்ை ஆண்ைாை
1919 ஆம் ஆண்டில் இவர் இைந்திருக்கைாமமை யூகிக்கப்ேடுகின்ைது. எதிர்காைத்தில்
சுப்னேயாபிள்னளயவர்கள்
பதாற்றுவித்த
மைத்னத
மீண்டும்
மதாைங்கி
இனைப்ேணி
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யாற்றுபவாமமை அவரது சந்ததிைர் கூறுகின்ைைர். இவனரப்போல் மனைந்து கிைக்கும் ேல்பவறு
புைவர்களின் ேனைப்புகனளயும் வரைாற்னையும் மவளிக்மகாணர்வது தமிழர்தம் கைனமயாகும்.
துனணநூற்ேட்டியல்
 அறிமவாளி,அ, (உ.ஆ), 2008, தனிப்ோைல் திரட்டு, வர்த்தமாைன் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 இராமசாமிப் புைவர்,சு.அ, 1960, தமிழ்ப் புைவர் வரினச (ேகுதி-1), னசவ சித்தாதந்த
நூற்ேதிப்புக் கழகம், மசன்னை..
 …………………………., 1960, தமிழ்ப் புைவர் வரினச (ேகுதி-2), னசவ சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக்
கழகம், மசன்னை.
 …………………………., 1960, தமிழ்ப் புைவர் வரினச (ேகுதி-3), னசவ சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக்
கழகம், மசன்னை.
 …………………………., 1960, தமிழ்ப் புைவர் வரினச (ேகுதி 5), னசவ சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக்
கழகம், மசன்னை.
 கந்னதயா .ந.சி, 2003, தமிழ்ப் புைவர் அகராதி, அமிழ்தம் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 சிரஞ்சீவி (ேதி.), 2005, பசதுேதி விைலிவிடு தூது, பிபரமா பிரசுரம், மசன்னை.
 சுப்பிரமணியபிள்னள.கா, 1953, இைக்கிய வரைாறு (ேகுதி-2), ஆசிரியர் நூற்ேதிப்புக் கழகம்,
மசன்னை.
 சுப்னேயாபிள்னள, 1908, புவபைந்திர காவியம், மதுனரத் தமிழ்ச்சங்கம், மதுனர.
 மசாக்கலிங்கன் ராய. (ேதி.), 1947, பசதுேதி விைலிவிடுதூது, இைக்கியப் ேதிப்ேகம்,
கானரக்குடி.
 ேழநியப்ேன் .மவ, & ேழநி.உ, (மதா.ஆ.), 1989, தமிழ்ப் புைவர் வரைாற்றுக் களஞ்சியம்,
(மதாகுதி 3), அண்ணாமனைப் ேைகனைக்கழகம்.
 னவத்தியநாதன். எச் (ேதி.), 2000, பிற்காைப் புைவர்கள், உ.பவ.சா, நூல்நினையம், மசன்னை.
 கள ஆய்வு: நைராசன், முதுகுளத்தூர்.
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சுப்பபயாபிள்பையின் குடி மரபு
ஆதி நல்ைவீரப்ேபிள்னள
சுந்தரம் பிள்னள
இராமசாமி பிள்னள

நாகுப்பிள்னள

அம்மாசியா பிள்னள

சுப்னேயாபிள்னள
(வித்தியாைந்த சுவாமிகள்)

நல்ை வீரப்ேபிள்னள

சுப்னேயாபிள்னள
சுந்தரம் பிள்னள

ஆத்மநாதபிள்னள

திருநாவுக்கரசு

சிவசாமியா பிள்னள

வாைசுப்பு பிள்னள

முருபகசன்

கண்ணன், ைஜேதிராய், சுப்னேயா அண்ணாத்துனர
கணேதிபிள்னள

ோஸ்கரன் மதட்சணா மூர்த்தி

நைராசன்

நாகநாதன்

ராமச்சந்திரன்

பூமிநாதபிள்னள

குருசாமிபிள்னள

முருபகசன் ராபஜந்திரன் தைபசகரன்

ோண்டி

திபைஷ் சுந்தர்
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

பூனகொளத்தின் புதிய ைவொலொகும் மின்

ணுக் கழிவுகள்

மசல்வி. அரியமரத்திைம் - அபைஜா
கனைமாணி மாணவர்
மமய்யியல் மற்றும் விழுமியக் கற்னககள் துனை
கனைகைாசார பீைம், கிழக்குப் ேல்கனைக்கழகம்
வந்தாறுமூனை, இைங்னக.
anejaariyarethnam@gmail.com
அறிமுகம்
மாறிவரும் இவ்விஞ்ஞாை உைகிபை மனித முயற்சியினை மட்டுப்ேடுத்திவிை முடியாது.
நாளுக்கு நாள் ேல்பவறுேட்ை புதிய விஞ்ஞாை கண்டுபிடிப்புக்கள் நம்னம வியப்பில் ஆழ்த்தபவ
மசய்கின்ைை.
நாகரிகத்திைதும்
விஞ்ஞாை
மதாழில்நுட்ேத்திைதுமாை
பதனவ
நம்னம
அடினமகளாக்கி னவத்திருக்கின்ைது. உைக நைப்புக்களில் புதிதுபுதிதாக ஏற்ேட்டுவரும் மாற்ைங்கள்
ேைவற்னையும் நாம் முழுனமயாக புரிந்து மகாள்ள எடுக்கும் காைத்திற்குள் அதனையும்
முந்திக்மகாண்டு புதிய புதிய மாற்ைங்கள் அரங்பகறுகின்ைை. பவறு எந்தத் துனைகனளயும்விை
தகவல்
மதாைர்ோைல்
மதாழில்நுட்ேத்துனையிபை
இந்த
மாற்ைங்கள்
அதிகளவில்
உணரப்ேடுகின்ைை.
இத்தனகய
வளர்ச்சியிைால்
உருவாக்கப்ேடுகின்ை
ேை
சாதைங்கள்
ஒன்றுக்மகான்று போட்டியாக மவளிவந்தவண்ணபம இருக்கின்ைை.
இன்னைய இயந்திரத் மதாழில்மயமாை யுகத்தில் புவியாைது ேல்பவறுேட்ை சூழல்
பிரச்சினைகளுக்கு முகம்மகாடுக்க பவண்டிய நிர்ப்ேந்தத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கின்ைது. இன்று
உைகில்
உள்ள
மேரும்ோைாைவர்களால்
ஒரு
மாமேரும்
பிரச்சினை
என்று
ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ைதும், காைதாமதம் இன்றித் தீர்க்கப்ேை பவண்டும் எை உணரப்ேட்ைதுமாை
பிரச்சினையாக உைக சூழல் மாசுேடுதல் காணப்ேடுகின்ைது. அந்தவனகயில் இன்னைய
காைகட்ைத்தில்
புவிச்சூழலின்
இயல்புநினைக்குப்
மேரிதும்
அச்சுறுத்தைாக
அனமயும்
மாசாக்கிகளின் வரினசயில் புதியவரவாக மின்ைணுக் கழிவுகள் அனமகின்ைை.
மின்ைணுக் கழிவுகள்
மின்ைணுக் கழிவுகள் என்ேை மனிதர்களால் ோவனைக்கு உட்ேடுத்திக் னகவிைப்ேட்ை
இைத்திரனியல் சாதைங்கள் ஆகும். சுருங்கக் கூறின் னகவிைப்ேட்ை இைத்திரனியல் சாதைங்கபள
மின்ைணுக் கழிவுகள் எைப்ேடும். இன்று அதிகம் ோவனையில் இருக்கின்ை இைத்திரனியல்
சாதைங்களாக கணினிகள், மதானைக்காட்சிப்மேட்டி, மதானைபேசி, குளிர்சாதைப்மேட்டி,
குளிரூட்டிகள், சைனவ இயந்திரங்கள், மின்ைடுப்பு எை ேைவற்னைக் குறிப்பிை முடியும். இவற்றுள்
சந்னதயில் நிைவும் போட்டித்தன்னம காரணமாக நாளுக்மகாரு புதிய வனக எை உருவாகிக்
மகாண்டிருக்கும் னகயைக்கத் மதானைபேசிகள், கணினிகள் என்ேை புவினய மாசாக்குவதில் அதிக
ேங்களிப்பினை வழங்கி வருகின்ைனம அறியப்ேட்டுள்ளது.
நவீை மதாழில்நுட்ே விருத்தியின் வினளவாகவும், மனிதைது பதனவனயப் பூர்த்தி
மசய்வதற்கும், பவனைகனள இைகுவாக்கிக் மகாள்வதற்கும், பசனவகனளப் மேற்றுக்மகாள்ளவும்,
மின்ைணுப் மோருட்களும், கருவிகளும் அதிகளவில் புதிதுபுதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்ேடுவதுைன்
இன்னைய சைத்மதானகப் மேருக்கத்தின் வினளவாக இப்மோருட்களிற்காை பகள்வியும் அதிகரித்து
வருவதைால் மின்ைணுப்மோருட்கள் அதிகளவில் உற்ேத்தி மசய்யப்ேட்டுப் ேயன்ோட்டுக்கு வந்து
பசருகின்ைை. இவ்வாறு ேயன்ோட்டிற்குள் ஊடுருவும் மின்ைணுப்மோருட்கள் சிறிது காைத்திபைபய
மின்ைணுக் கழிவுகளாக மவளிபயறுகின்ைை. அதாவது இத்தனகய கருவிகள் மோதுவாக ேனழயதாகி
மசயலிழந்து விடுவதன் காரணமாகபவா அல்ைது அவற்றினை விைவும் வினைத்திைன் மிக்க
கருவிகனள ேயைாளர்கள் மகாள்வைவு மசய்து விடுவதன் காரணமாகபவா அனவ கழிவுகளாக
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மவளிபயற்ைப்ேடுகின்ைை. சாதாரணமாக பநாக்கின் இன்று ோவனைக்கு உட்ேடுத்தப்ேடும் இவ்
இைத்திரனியல் உேகரணங்களின் ோவனை ஆயுட்காைம் மிகக் குறுகியதாக இருப்ேதுைன் அனவ
ேழுதனைந்து விட்ைால் திருத்தம் மசய்து ோவனைக்கு உட்ேடுத்துவனதவிை புதிதாக ஒன்னை
மகாள்வைவு மசய்தல் இைகுவாகவும், திருப்திமிக்கதாகவும் அனமகின்ைது. அதுமட்டுமன்றி
மோருளாதார ரீதியில் குனைவாை வசதி மகாண்ை மக்களும் மேற்றுக்மகாள்ளத்தக்க வனகயில்
சந்னதயில் இவற்றின் மலிவாை கினைப்ேைவும் மின்ைணுக்கழிவுகளின் துரித உருவாக்கத்னதத்
தூண்டுகின்ைை. சுருங்கக்கூறின் தகவல் மதாழில்நுட்ே முன்பைற்ைத்திற்பகற்ே மின்ைணுக்
கழிவுகளின் மவளியீடும் தற்காைத்தில் அதிகரித்துக் காணப்ேடுகின்ைது.
உைகமயமாதல் நன்னம, தீனம என்னும் இரண்டு வடிவத்தில் பூமினய இன்று
தன்வசமாக்கியுள்ளது. இதில் நன்னமகள் நன்னமகளாக இருப்ேனதயிட்பை மக்கள் அதிக கவைம்
மசலுத்துகின்ைார்கள். அதில் நன்னமகனள மதாைரபவ வினளகின்ைார்கள். ஆைால் ஒரு நன்னமனய
காண மக்கள் ஏற்ேடுத்தும் முயற்சிகள் மதரிந்பதா, மதரியாமபைா ேல்பவறுேட்ை தீனமகனள
ஏற்ேடுத்துகின்ைை என்ேனத யாரும் கண்டுமகாள்வதில்னை. கண்ைாலும் கவனிப்ேதும் இல்னை.
மதாழில்நுட்ேங்கள் மக்களிற்கு பநரடியாக அள்ளித்தரும் நன்னமக்கு அப்ோல் மனைமுகமாக
மசய்யும் தீனமகள் ேற்றி அவர்கள் இன்னும் விழிப்ேனையவில்னை என்பை கூைைாம்.
மதாழில்நுட்ேங்கள்
இைத்திரனியல்
என்னும்
வடிவில்
மக்களின்
ேணிகனள
இைகுவாக்கியுள்ளது. ஆைால் பூமியின் இருப்னே அது எந்த அளவில் பகள்விக்குறியாகியுள்ளது
என்ேதனை அண்னமக்காைங்களில் உைகம் புரிய ஆரம்பித்துள்ளது. இன்று சாதாரண ோமர மக்கள்
முதல் கற்ைறிந்த அறிஞர்கள்வனர மதாழில்நுட்ேங்களிற்கு அதாவது இைத்திரனியலிற்கு அடினமகள்.
அதுவும் புதுப்பிக்கப்ேடும் நவீை மதாழில்நுட்ேங்களின் மீதாை தீராத அடினமகள் என்பை
கூைபவண்டும். வீட்டின் அங்கத்தவர்கள் ஆகிவிட்ை மதாழில்நுட்ேப் மோருட்களுைன் மக்களின்
வாழ்க்னக நகர்கின்ைை. புதிய வருனககள், ேழுதுகள் காரணமாக மக்கள் மின்ைணுச்சாதைங்கனள
னகவிடும் போது மின்ைணுக்கழிவுகள் உருவாக்கப்ேடுகின்ைை. அதாவது உைகளாவிய ரீதியில்
நாளுக்கு நாள் 112,000 கணினிகள் மற்றும் ேை இைட்சக்கணக்காை மின்கைங்கள், 140 மில்லியன்
னகயைக்கத்மதானைபேசிகளின் உதிரிப்ோகங்கள், வீட்டுப்ோவனை இைத்திரனியல் சாதைங்கள்,
இறுமவட்டுக்கள்
எை
சமயைனை
முதல்
மதாழிற்சானை
வனர
மின்ைணுக்கழிவுகள்
உருவாக்கப்ேடுகின்ைை. இதைால் வருைத்திற்கு 40 மில்லியன் முதல் 50 மில்லியன் மதான்
வனரயிைாை மின்ைணுக்கழிவுகனள பூமி பசர்த்துக் மகாள்கின்ைது.
அதிகளவாை கழிவுகனள ஐபராப்ோ, அமமரிக்கா, அவுஸ்பரலியா போன்ை கண்ைங்கள்
மவளிபயற்றுகின்ைை. இந்தியா இைத்திரனியல் கழிவு மவளிபயற்ைத்தில் ஐந்தாம் இைத்தில் உள்ளது.
ஆசிய நாடுகளில் சீைா, யப்ோன் போன்ை நாடுகள் அதிகளவாை கழிவுகனள மவளிபயற்றுகின்ைை.
ஆபிரிக்க நாடுகள் மிகவும் குனைந்த அளவாை கழிவுகனளபய மவளிபயற்றுகின்ைை. ேை அபிவிருத்தி
அனைந்த நாடுகள் அன்ேளிப்பு என்ை போர்னவயில் அபிவிருத்தி அனைந்து வரும் நாடுகளிற்கு
தமது இைத்திரனியல் குப்னேகனள ஏற்றுமதி மசய்கின்ைை. இதைால் குனைவிருத்தி நாடுகள்
கழிவுத்மதாட்டியாகும் நினைக்கு தள்ளப்ேட்டுள்ளது. இப்பிடியில் இைங்னகயும் சிக்கிக் மகாண்ைது.
இவ்வாறு நாட்டுக்கு நாடு மின்ைணுக் கழிவுகளின் மேருக்கம் அதிகரித்த வண்ணபம மசல்கின்ைது.
இனவ இன்று மக்கனள ோதிக்க காைம் எடுத்தாலும், காத்திருந்து அவர்களின் அடுத்த சந்ததிக்கு
ோதிப்னே ஏற்ேடுத்தும் தன்னம மகாண்ைனவபய.
மின்ைணுக்கழிவுகளால் ஏற்ேடும் வினளவுகள்
மின்ைணுக்கழிவுகளின் வினளவுகள் எனும்போது இரண்டு வனகயாை வினளவுகள் ேற்றி
ஆராயபவண்டியது அவசியமாகின்ைது. ஒரு நாட்டின் மின்ைணுக்கழிவு இன்னுமமாரு நாட்டிைால்
இைக்குமதி மசய்யப்ேடுவதன் காரணம் மின்ைணுக்கழிவுகளின் உள்பள இருக்கின்ை நன்னமயினை
கருத்திற்மகாண்பையாகும். மின்ைணுக்களிவுகளில் ோரியளவிைாை ோதிப்புக்கள் இருந்தாலும்கூை
சிை குறிப்பிைத்தக்க சாதகமாை வினளவுகளும் காணப்ேைபவ மசய்கின்ைை.
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மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் ஏற்ேடும் சாதகமாை வினளவுகள்
மின்ைணுச்சாதைங்கள் அோயகரமாை மோருட்கனள மட்டும் மகாண்டிருக்கவில்னை.
அவற்றுள் மேறுமதிமிக்க மோருட்களும் இருக்கின்ைை. மடிபமல் கணினினய எடுத்துக்மகாண்ைால்
அதில் கிட்ைத்தட்ை 60 விதமாை மோருட்கள் இருக்கின்ைை. அவற்றுள் ேைவற்னை மக்களால்
மீண்டும் ேயன்ேடுத்த முடியும். மின்ைணுச்சாதைங்களில் தாமிரம், மவள்ளி முதைாை உபைாகங்கள்
மட்டுமன்றி தங்கமும் கூை ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ைது. உைக அளவில் அகழ்ந்து எடுக்கப்ேடும் தங்கம்
மற்றும் மவள்ளியில் மூன்று சதவீதமாைனவ மின்ைணுச்சாதைங்களில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ைது.
உைக அளவில் உற்ேத்தி மசய்யப்ேடும் ேல்ைாடியம் என்ை உபைாகத்தில் 13 சதவீதமும், பகாோல்ட்
என்ை உபைாகத்தில் 15 சதவீதமும் மின்ைணுச்சாதைங்களில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ைை. மிகவும்
அபூர்வமாை உபைாகம் எை அனழக்கப்ேடுகின்ை ஹஃப்னியம் போன்ை உபைாகங்களும்கூை
மின்ைணுச்சாதைங்களில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ைை.
இம்மின்ைணுச்சாதைங்கள் கழிவுகளாக மாறும்போது இதில் உள்ள உபைாகங்கனளப்
பிரித்மதடுக்கின்ைைர்.
இது
இைாேமாை
ஒரு
மதாழிைாகக்
காணப்ேடுகின்ைது.
மின்ைணுக்கழிவுகளில் உள்ள உபைாகங்கனளப் பிரித்மதடுக்கும் மதாழிைாைது உைகில் ேல்பவறு
இைங்களில் இப்மோழுதும் நைந்து வருகின்ைது. இதன்மூைம் ேல்பவறுேட்ை பவனைவாய்ப்புக்கள்
வழங்கப்ேடுகின்ைை.
நாடுகளிற்கினைபய மதாைர்புகனள ஏற்ேடுத்திக்மகாள்ளவும் இனவ உதவுகின்ைை. இதைால்
மவளிநாடுகளிலிருந்து
பவனைவாய்ப்பினை
மேற்றுக்
மகாள்ளவும்
அன்னியச்மசைாவணி
வருமாைத்தினைப் மேற்றுக்மகாள்ளக் கூடியதாகவும் உள்ளது. இதைால் நாடுகளினைபய
ஒற்றுனமயும், சிைந்த இனைத்மதாைர்பினையும் ஏற்ேடுத்திக் மகாள்ளவும் முடிகின்ைது.
கழிவாக்கப்ேட்ை மின்ைணுச்சாதைங்களின் சிை ோகங்கனள மீண்டும் ேயன்ேடுத்தக்கூடிய
தன்னமயும் காணப்ேடுகின்ைது. அது மட்டுமல்ைாது சிை மின்ைணுச் சாதைங்கனள திருத்தம்
மசய்தும் உேபயாகிக்கைாம். மற்றும் அவற்னை பவறு ஒரு மோருளாக மாற்றியும் உேபயாகிக்க
முடியும். உதாரணமாக குளிர்சாதைப்மேட்டி ேழுதனைந்து விட்ைால் அதனை அலுமாரியாகப்
ேயன்ேடுத்திக்மகாள்ள முடியும். ஒரு னகயைக்கத் மதானைபேசி உனைந்துவிட்ைால் அதன்
மின்கைத்னத (Battery) இன்னுமமாரு னகயைக்கத் மதானைபேசிக்கு ேயன்ேடுத்திக் மகாள்ளைாம்.
இவ்வாறு குறிப்பிைத்தக்க சிை நன்னமகனளபய மின்ைணுக்கழிவுகள் மகாண்டுள்ளது.
மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் ஏற்ேடும் ோதகமாை வினளவுகள்
மின்ைணுக்கழிவுகளின் மினகயாை அதிகரிப்பிைால் பூபகாளம் ோரிய பிரச்சினைகனளயும்,
சவால்கனளயும் எதிர்பநாக்கிக்மகாண்டிருக்கின்ைது. அனவயாவை,
1.சூழல் பிரச்சினை
2.மானிைப் பிரச்சினை
3.மோருளாதாரப் பிரச்சினை
சூழல்பிரச்சினை
மின்ைணுக்கழிவுகளிைால்
ஏற்ேடும்
சூழல்பிரச்சினைகளாக
பின்வரும்
பிரச்சினைகனள
இைம்காணக்கூடியதாக உள்ளது.
1.வளிமாசனைதல்
2.நிைம் மாசனைதல்
3.நீர் மாசனைதல்
வளி மாசனைதல்
மின்ைணுப்மோருட்கள் உபைாகங்கனளயும், சிை தீவர நச்சு இரசாயணப் மோருட்கனளயும்
மகாண்டுள்ளை. இத்தனகய மின்ைணுப்மோருட்கனள முனையாக மீள்சுழற்சிக்கு உட்ேடுத்தாமல்
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மவறுமபை எரிக்கப்ேடுவதைால் அவற்றில் இருந்து நச்சு வாயுக்கள் கைந்து வளினய மாசனையச்
மசய்கின்ைது. இந்த வளி மாசனைவதால் அமிைமனழ, ேச்னசவீட்டுவினளவு, ஓபசான்ேனைத்தாக்கம்
போன்ைை ஏற்ேட்டு பூபகாளச்சூழல் ோதிப்ேனைகின்ைது.
புைஊதாக்கதிர்களில் இருந்து புவினய ோதுகாக்கின்ை ஒரு ேனையாக ஓபசான்ேனை
காணப்ேடுகின்ைது. இத்தனகய ஓபசானின் சினதவிற்காை ேல்பவறு காரணிகளில் ஒன்ைாகபவ
மின்ைணுக்கழிவுகள் காணப்ேடுகின்ைது. மின்ைணுக்கழிவுகனள எரிக்கும் போது ேை நச்சு வாயுக்கள்
வளிமண்ைைத்னத அனைந்து ஓபசான்ேனைனய ோதிக்கச் மசய்கின்ைது. ஓபசான்ேனைனய
ோதிப்ேனையச் மசய்வதில் குபளாபரா புபளாபரா காேன் (CFC) வாயுக்கள் முக்கியேங்கு
வகிக்கின்ைது. 1950 களிலும் 1960 களிலும் குபளாபரா புபளாபரா காேன் வாயுக்களின் அளவாைது
10 - 15 சதவீதமாக அதிகரித்தது. இதைால் வளிமண்ைைத்தில் குபளாரின் மட்ைம் உயர்வனைந்தது.
1980 களின் பின்ைர் பூபகாள கவைம் இவ்வாயுக்கள் மீது திருப்ேப்ேட்ைது. னகத்மதாழில்
மசயற்ோடுகள்
காரணமாக
குறிப்ோக
குளிர்சாதைப்மேட்டிகள்,
குளிரூட்டிகள்
மூைம்
உருவாக்கப்ேடும் குபளாபரா புபளாபரா காேன் வாயுக்கள் ஓபசானை அழிக்கின்ைது.
வளிமண்ைைத்னத பநாக்கிச் மசல்லும் இம்மூைக்கூறுகளின் மவளிபயற்ைத்திற்கு முற்றுமுழுதாக மனித
நைவடிக்னககபள காரணமாகும்.
குளிர்சாதைப்மேட்டிகள், குளிரூட்டிகளில் இன்னைய காைத்தில் குபளாபரா புபளாபரா
காேன் குனைக்கப்ேட்டிருந்தாலும் மின்ைணுச்சாதைங்கள் மின்ைணுக் கழிவுகளாக மாறும்போது
அனவ எரிக்கப்ேடுகின்ைை. இதைால் சல்ேர்ஒட்னசட்டு, கந்தகவீர் ஒட்னசட்டு, ஓபசான் போன்ை
வாயுக்கள் வளிமண்ைைத்துைன் கைந்து ஓபசான்ேனைனய ோதிப்ேனையச் மசய்கின்ைை.
வளிமண்ைைத்தில் ஓபசான்ேனை அழிக்கப்ேடுவதைால் ஞாயிற்றின் அகச்சிவப்புக் கதிர்கள்
(Ultraviolet Rays) மேருமளவில் புவினய வந்தனையும். இதைால் தாவரங்கள் மற்றும்
உணவுப்ேயிர்கள் குனைவனையும். மனித சுகாதாரம் ோதிக்கப்ேடும், வைவிைங்குகளில் இழப்பு
ஏற்ேடும். இத்தனகய ோரிய வினளவிற்கு ஓபசான்ேனைத் பதய்வு காரணமாக அனமகின்ைது.
மின்ைணுக்கழிவுகனள எரிப்ேதைால் பதான்றுகின்ை மற்றுமமாரு பிரச்சினையாக அமிைமனழ
காணப்ேடுகின்ைது. அமிைமனழயாைது இன்னைய காைகட்ைத்தில் சூழனை மாசனையச் மசய்து
மக்கனள அச்சுறுத்தும் ஓர் விையமாகக் காணப்ேடுகின்ைது. அதாவது மதாழிற்சானை மயமாக்கலும்,
சுவட்டு எரிமோருட்களின் ோவனையின் அதிகரிப்பின் காரணமாகவும், கழிவுகனள னகயாழ்வதன்
காரணமாகவும் பதான்றிய ஒன்ைாகபவ அமிை மனழ காணப்ேடுகின்ைது. அமிைமனழ என்ேது
எரிமோருட் ேடிமங்கனள, மின்ைணுக்கழிவுகனள எரிக்கும் போது பதான்றுகின்ை சல்ேர்
ஒட்னசட்டு,
னநதரசன்
போன்ை
வாயுக்கள்
இரசாயைமாற்ைத்திற்கு
உள்ளாக்கப்ேட்டு
வளிமண்ைைத்திற்கு எடுத்துச்மசல்ைப்ேட்டு மீண்டும் மனழயாக மோழிதனைக் குறிக்கும்.
மின்ைணுக்கழிவுகனளக் னகயாளுவதற்காை ஆனைகளில் இருந்து ேை நச்சு வாயுக்கள்
மவளிபயற்ைப்ேட்டு
அமிைமனழயாக
மோழிகின்ைது.
இதைால்
நீர்வாழ்
உயிரிைங்கள்
ோதிப்ேனைகின்ைது, ேயிர்கள் மற்றும் காட்டுச்சூழல் ேகுதிகள் ோதிப்ேனைகின்ைது, வை
விைங்குகளும், மனிதனும் ோதிப்ேனையும் நினை பதான்றுகின்ைது, மண்வாழ் அங்கிகளும்,
மண்வளமும் ோதிப்ேனைகின்ைது, வரைாற்றுச்சிைப்புமிக்க இைங்கள் ோதிப்ேனைகின்ைது, ரயில்
தண்ைவாளங்கள் போன்ைைவும் ோதிப்ேனைகின்ைது.
வளிமண்ைைத்தில் ஏற்ேடும் மற்றுமமாரு பிரச்சினையாகிய ேச்னசவீட்டு வினளவிற்கும்கூை
மின்ைணுக்கழிவுகள் காரணமாக அனமந்துவிடுகின்ைை. ேசுனமக் குடில் வாயுக்களாை நீராவி (H2O),
காேனீமராட்னசட்டு வாயு (CO2), மீபதன் வாயு அல்ைது சாண வாயு (CH4), னநதரசன் ஒட்னசட்டு
(NO2), ஓபசான் (O3), குபளாபரா புபளாபரா காேன் (CFC) போன்ை வாயுக்கள் சூரிய ஒளிக்
கதிர்கனள மவளிபய விட்டு விைாமல் தன்ைகத்பத அைக்கி னவத்துக் மகாள்கின்ைை. இப்ேடி
பதக்கினவத்த கதிர்கள்தான் பூமினய சூைாக்கி னவத்திருக்கின்ைை. இதுபவ ேச்னச வீட்டு வினளவு
அல்ைது ேசுனம இல்ை வினளவு எை அனழக்கப்ேடுகின்ைை. இத்தனகய ேசுனம இல்ை வினளபவ
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புவி மவப்ேமாதலுக்கு அடிப்ேனைக் காரணமாகும். ேசுனமக்குடில் வாயுக்களாைது பூமியின்
பமற்ேரப்பில் அதாவது பூமியில் இருந்து 15 - 60 கிபைாமீற்ைர் உயரத்தில் கண்ணாடிக் கூண்டுபோல்
காணப்ேடும் ஓபசான் ேைைத்னத தாக்குகின்ைை. ஓபசான் ேனையாைது எம்னம புைஊதாக்
கதிர்களில் இருந்து ோதுகாக்கின்ைது. ஆைால் ேசுங்குடில் வாயுக்கள் அதனைப் ோதிக்கின்ைது.
இதற்கு முக்கிய காரணம் மனிதனின் மசயற்ோடுகபள ஆகும். இத்தனகய மசயற்ோடுகளின்
வினளவாக வரைாறு காணாத முனையில் அதிகரித்து வரும் மவப்ேநினை, உயர்ந்து வரும் கைல்
மட்ைம், வைதுருவத்தில் குனைந்துவரும் ேனியின் அளவு, காைநினை மாற்ைம், ஓபசான்ேனைத்
பதய்வு, ோனைவைமாதல், அமிைமனழ, காட்டுத்தீ, சுற்ைாைல் பிரச்சினைகள் போன்ைவற்னைக்
குறிப்பிை முடியும். இத்தனகய மின்ைணுக்கழிவுகளின் முனையற்ை விதத்திைாை மசயற்ோடுகளிைால்
வளிக்பகாளம் மேரிதும் மாசுேடுகின்ைனமனயக் காணைாம்.
நிைம் மாசனைதல்
நிைம் மாசனைதலில் முக்கிய காரணியாக மின்ைணுக்கழிவுகள் மசல்வாக்கு மசலுத்துகின்ைை.
நிைம் இயற்னக வளங்களில் முதன்னமயாைதாகக் காணப்ேடுகின்ைது. ஆண்டிற்காண்டு அதிகரித்த
மக்கள் மதானகக்கு உணவூட்டுவது நிைமாகும். இந்த நிைம் மாசனைவதற்கு ேல்பவறுேட்ை
காரணங்கள் இருந்தாலும் மின்ைணுக்கழிவுகளும் ஒரு முக்கிய காரணியாகக் காணப்ேடுகின்ைது.
மின்ைணுக்கழிவுகனள புனதப்ேதைால் மண்ணின் இயல்பு நினை, மண்ணீர், மண்வளம் என்ேை
ோதிக்கப்ேடுகின்ைது.
மண்வளம்
ோதிப்ேனைவதால்
தாவரங்கள்
வளர்வது
தனை
மசய்யப்ேடுகின்ைை. அதைால் தாவரங்களில் வளர்கின்ை பூச்சிகள், ேைனவகள், விைங்குகள் என்ேை
அழிகின்ைை, மண்ணரிப்புக்களும் ஏற்ேடுகின்ைது.
மின்ைணுக்கழிவுகள் பூமிக்குள் இட்டுப் புனதக்கப்ேடுகின்ைை. இதன் காரணமாக மண்ணீர்,
மண்வளம், நிைத்தடிநீர் என்ேை மாசனைகின்ைை. நிைத்திற்குள் மின்னியல் சாதைங்கள்
புனதக்கப்ேடுவதைால் மண்தரமிழப்பு ஏற்ேடுகின்ைது. இைத்தீன், அமமரிக்க நாடுகளில் மண்வள
இழப்பும், உவர்தன்னமயின் அதிகரிப்பும் பிரதாை பிரச்சினையாக உள்ளது. வை ஆபிரிக்க
ேகுதிகளில் மண் தரமிளப்பிைால் சூழல் அகதிகள் உருவாகிவருகின்ைைர். மண்ணின் போசாக்கு
குனைவனைந்து ேயிர்ச்மசய்னகயும் ோதிப்ேனைகின்ைது. பமலும் இந்தியாவின் பமற்கு மைல்லிப்
ேகுதியில் மின்ைணுக்கழிவிலுள்ள தாமிரத்னத எடுத்துக்மகாண்ை பின்ைர் எஞ்சியுள்ள ோதரசக்
கைனவ மற்றும் ஈயம் போன்ைவற்றினை வினளநிைங்களில் வீசிவிடுகின்ைைர். இதைால் அந்த
வினளநிைங்களில் வளரும் உணவு தானியங்கள் மூைம் ஆேத்தாை பநாய்கள் வரும் என்ேனத
அறியாமல்
இப்ேடிப்ேட்ை
மசயற்ோடுகளில்
ஈடுேடுகின்ைைர்.
இவ்வாைாக
மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் நிைமாைது தரமிழந்து மாசுேடுகின்ைது.
நீர் மாசனைதல்
மின்ைணுக்கழிவுகளின் மவளிபயற்ைத்திைால் புவிக்பகாளத்திலுள்ள தனரக்கீழ் நீரும்,
பமற்ேரப்பு
நீரும்
ேல்பவறுேட்ை
வனககளில்
மாசனைதலுக்கு
உட்ேடுகின்ைை.
மின்ைணுக்கழிவுகளால் எவ்வாறு தனரக்கீழ் நீர் மாசனைதலுக்கு உட்ேடுகின்ைது எை
பநாக்கும்போது,
அசுத்தமாக்கிகள்
(Pollutants)
தனரயில்
ஊடுருவி
நீர்ப்பீைத்னத
மசன்ைனைகின்ைை. இதற்கு மின்ைணுக்கழிவுகளும் காரணமாக உள்ளை. மோதுமக்களிைால்
மவளிபயற்ைப்ேடும் மின்ைணுக்கழிவுகள் பிரதாை சூழல் பிரச்சினைக்கு காரணமாக அனமகின்ைை.
மின்ைணுக்கழிவுகள் சிை இைங்களில் புனதக்கப்ேடும் போது அவற்றிலிருந்து மவளிபயறும்
நச்சுவாயுக்கள் தனரக்கீழ் நீருைன் கைந்து விடுகின்ைை. மின்ைணுக்கழிவுகளில் இருந்து ேல்பவறு
வனகயாை இரசாயணக்கூட்டுக்கனள இனவ பசர்த்துக்மகாண்டு நீர்நினைகளுைன் கைந்து
விடுகின்ைை. இவ் நிைக்கீழ் நீராைது கிணறுகனளயும் அனையும் நினை ஏற்ேடுகின்ைது. இந்நீர் மனித
நுகர்விற்கு மோருத்தமற்ைதாகக் காணப்ேடும். சிை வளர்ந்த நாடுகளில் மின்ைணுக்கழிவுகனள
மண்ணுக்குள் இட்டுப்புனதக்கின்ைைர். இதன் காரணமாக தனரக்கீழ் நீர் மேரிதும் மாசனைந்து
காணப்ேடுகின்ைது.
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மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் எவ்வாறு பமற்ேரப்பு நீர் மாசனைதலுக்கு உட்ேடுகின்ைை எை
பநாக்கும்போது இரசாயைத்தன்னம மகாண்ை அசுத்தமாக்கிகளாை சல்பேற்று, குபளானரட்டு,
பசாடியம் னநத்திபரற்று, மோசுபேற்று, கல்சியம் மற்றும் அயன்கள் ஆகியவற்ைால் பமற்ேரப்பு
நீராைது மாசுேடுத்தப்ேடுகின்ைது. மின்ைணுணக்கழிவுகனள ஆறுகள், ஏரிகள், கைல், நீர்நினைகள்
போன்ைவற்றில் தூக்கி வீசுவதைால் அந்த நீர்ச்சூழைாைது ேல்பவறுேட்ை வனகயிலும் மாசனைவிற்கு
உள்ளாகின்ைது.
இதைால்
நீர்வாழ்
உயிரிைங்களும்
தாவரங்களும்
ோதிப்ேனைகின்ைை.
நீர்நினைகளுக்கடியில் இரசாயைப் ேடிவுகள் தங்கி நீனர போசாக்கற்ைதாக மாற்றிவிடுகின்ைை.
நீர்வாழ் உயிரிைங்களின் மேருக்கம் குனைந்தும், மடிந்தும் விடும் நினை ஏற்ேடுகின்ைது.
இரசாயணம்மிக்க கழிவுகனள உண்ணும் நீர்வாழ் உயிரிைங்கனள மனிதன் உண்ணும் போது மனித
சுகாதாரமும் ோதிப்ேனைகின்ைது. இவ்வாறு மின்ைணுக்கழிவுகளின் மவளிபயற்ைத்தால் நீராைது
ேல்பவறுேட்ை முனையில் மாசனைந்து மனிதனுக்கும், சூழலுக்கும் அச்சுறுத்தைாக அனமகின்ைது.
மானிைப்பிரச்சினை
மின்ைணுக்களிவுகளிைால்
ஏற்ேடும்
முக்கியமாை
பிரச்சினைகளில்
ஒன்ைாக
மானிைப்பிரச்சினை காணப்ேடுகின்ைது. அந்தவனகயில் மானிைப்பிரச்சினையாைது இரண்டு
வனகக்குள் பிரித்து பநாக்கப்ேடுகின்ைது.
1.உைலியல் பிரச்சினைகள்
2.உளவியல் பிரச்சினைகள்
உைலியல் பிரச்சினைகள்
மின்ைணுக்கழிவுகளிைால்
மனிதன்
ேல்பவறுேட்ை
உைலியல்
பிரச்சினைகனள
எதிர்பநாக்குகின்ைான்.
அந்தவனகயில்
மின்ைணுக்கழிவுகள்
100
ற்கும்
பமற்ேட்ை
இரசாயைப்மோருட்கனளக் மகாண்டு காணப்ேடுகின்ைது. இவற்றில் மேரும்ோைாைவற்னை நாம்
முனையாகக் னகயாளாத சந்தர்ப்ேத்தில் அனவ அோயகரமாை பின்வினளவுகனள எமக்கு
ஏற்ேடுத்தவல்ைனவ. மின்ைணுக்கழிவுகளின் ேட்டியலில் னகயைக்கத் மதானைபேசிகள், கணினிகள்,
மதானைக்காட்சிப்மேட்டிகள் பிரதாைமாைனவயாகக் காணப்ேடுகின்ைது. இவற்றிைால் ஏற்ேடுகின்ை
உைலியல் ரீதியிைாை பிரச்சினைகனளப்ேற்றி ஆராய்வது முக்கியமாைதாகும்.
மின்ைணுக்கழிவுகளில்
உள்ளைக்கப்ேடும்
இரசாயைப்ேதார்த்தமாை
ஈயத்தினை
எடுத்துக்மகாண்ைால் அது மனிதனின் மத்திய நரம்பு மண்ைைத்னதயும், புைநரம்பு மண்ைைத்னதயும்
ோதிக்கக் கூடியதாகும். இரத்தமண்ைைம், சிறுநீரகங்கள் மற்றும் இைப்மேருக்க மண்ைைத்திற்கு
காரணமாை சுரப்பிகனளயும், குழந்னதகளின் மூனள வளர்ச்சினயயும் ோதிக்கக்கூடியதாகும்.
அதுமட்டுமல்ைாமல் இதனை சுற்றுப்புைச்சூழலில் எரிப்ேதைாலும், புனதப்ேதைாலும் தாவர,
விைங்கு, மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் ோதிப்ேனைகின்ைது. அபதபோல் கட்மியம் எனும் உபைாகம்
குறிப்ோக மனித உைலின் சிறுநீரகத்னதப் ோதிக்கக் கூடிதாக காணப்ேடுகின்ைது.
மின்ைணுக்கழிவுகளில்
மேரிதும்
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ை
ோதரசத்தினை
எடுத்துக்மகாண்ைால் அது மேரும் ோதிப்பினை மனிதனிற்கும் ஏனைய உயிரிைங்களிற்கும்
ஏற்ேடுத்தக்கூடியது. மூனள மற்றும் சிறுநீரகங்களிற்கு பசதம் வினளவிக்கின்ைது. வளர்ச்சியனையும்
கருனவக்கூை ோதிக்கக் கூடியது. மின்ைணுக்கழிவுகளில் மேரிதும் ோவனையில் உள்ள பிளாஸ்டிக்
வனககளில் ஒன்ைாை P.V.C எரிக்கப்ேடும் போது அது மனித சுவாசத்திற்கு மட்டுமன்றி அனைத்து
உயிரிைங்களிற்கும், தாவரங்களிற்கும் தீங்காகிவிடுகின்ைது. குனைந்தகாை அளவிற்கு பேரீயம்
ோதிப்புக்கு உட்ேட்ைாபை மூனளவீக்கம், தனசத்தளர்வு, இதயம், கல்லீரல், மண்ணீரல் போன்ைனவ
பசதத்திற்கு ஆளாகும் எை நவீை ஆய்வுகள் கூறுகின்ைை. மேரிலியம், பைாைர்ஸ் போன்ை ேை நச்சு
இரசாயைங்கள் மின்ைணுக்கழிவுகளில் காணப்ேடுவதிைால் அவற்றினை எரிக்கும் போபதா இல்ைது
மீள்சுழற்சி மசயன்முனைகளில் ஈடுேடும் போபதா மனிதன் உள்ளிட்ை ேை உயிரிைங்கள் உைலியல்
ரீதியாை ோதிப்புக்குள்ளாகின்ைது.
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இவற்றிைால் வயது வந்பதாருக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம், மாரனைப்பு, அதிர்ச்சி என்ேைவும்
ஏற்ேடுகின்ைது. குழந்னதகள் வயதுவந்த பதாற்ைத்தினை அனையும் நினையும் ஏற்ேடுகின்ைது.
அதுமட்டுமல்ைாமல் இத்தனகய மின்ைணுக்கழிவுகள் மீழ்சுழற்சி மதாழிற்சானைகளில் பவனை
மசய்யும் மேரும்ோைாபைார் புற்றுபநாய், குழந்னதப்பேறின்னம போன்ை பிரச்சினைகனளயும்
எதிர்பநாக்குகின்ைைர். இவ்வாைாை மதாழில்களில் ஈடுேடும் சிை மதாழிைாளர்கள் னகக்கவசம்
இன்றியும், முகக்கவசம் இன்றியும் மதாழில்களில் ஈடுேடும் போது பதால் பநாய்களும்
ஏற்ேடுகின்ைது. பமற்குறிப்பிட்ைவாறு மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் ேை உைலியல் பிரச்சினைகளும்,
உயிர் ஆேத்துக்களும் ஏற்ேடுகின்ைனமனய அறியக்கூடியதாக உள்ளது.
உளவியல் பிரச்சினை
மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் ேல்பவறு வனகயாை உளவியல் தாக்கங்கள் ஏற்ேடுகின்ைை.
அந்தவனகயில் மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் ேல்பவறு வனகயாை பநாய்கள் ஏற்ேடுகின்ைை.
உதாரணமாக புற்றுபநாய், குழந்னதப்பேறு இன்னம, சிறுநீரக பநாய், மூனளபநாய் போன்ை
ேைவனகயாை பநாய்கள் ஏற்ேடுகின்ைை. இவ்வாைாை பநாய்கள் சமூகத்தின் மத்தியில் மை
அழுத்தம், மைச்பசார்வு போன்ை உளவியல் பிரச்சினைகனள ஏற்ேடுத்துகின்ைை. மின்ைணுக்கழிவுகள்
கனரபயாரங்களில் மகாட்ைப்ேடுவதைால் கைல் நீர் மாசனைகின்ைது.
இதைால் கைல்வாழ்
உயிர்ப்ேல்வனகனம ோதிப்ேனைகின்ைது. இதைால் கைனை நம்பி வாழ்கின்ை மக்களின்
மோருளாதாரம் பின்ைனைவாை நினையினை அனைவதைால் அச்சமூகச்சூழல் உளவியல் ரீதியிைாை
ோதிப்பிற்கு உள்ளாகின்ைது.
மின்ைணுக் கழிவுகளின் மீழ்சுழற்சிப்ேணிக்காக சிறுவர்கள், இனளஞர்கள், மேண்கள்
போன்பைானர அமர்த்துவதைால் அதிகமாை பவனைப்ேழு காரணமாகவும், குனைந்த ஊதியம்
கினைப்ேதைாலும், மின்ைணுக்கழிவுகனள முனையற்ை விதத்தில் னகயாழ்வதன் காரணமாக ஏற்ேடும்
பநாய்கள் மூைமாகவும் அவர்கள் இயல்ோகபவ உளவியல் ரீதியிைாை ோதிப்பிற்கு உள்ளாகின்ைைர்.
மோருளாதாரப் பிரச்சினை
மின்ைணுக்
கழிவுகளிைால்
ேை
பிரச்சினைகள்
உருமவடுத்துள்ள
நினையில்
இக்கழிவுகளிைால்
மோருளாதாரத்திலும்
தாக்கங்கள்
ஏற்ேட்டுள்ளை.
அந்த
வனகயில்
மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் ஏற்ேடும் மோருளாதாரப்பிரச்சினைகனள பநாக்கும் போது இப்
மோருளாதாரப் பிரச்சினையாைது மக்களுனைய வாழ்க்னகயிலும் மேரிய தாக்கங்கனள
ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. மின்ைணுக்கழிவுகனள எரிக்கும்போபதா அல்ைது மீள்சுழற்சிக்கு உட்ேடுத்தும்
போபதா அதைால் ஏற்ேடுகின்ை கழிவுகனள நிைத்திபை புனதக்கின்ை போபதா ேை ோதிப்புக்கள்
இைம்மேறுகின்ைை. இந்த மின்ைணுக்கழிவில் உள்ள நச்சுக்கள் மண்ணிைால் உறிஞ்சப்ேடும்போது
வளமாை மண் ோதிக்கப்ேடும். இதைால் விவசாய நைவடிக்னககளிற்குத் பதனவயாை மண்வளம்
அற்றுப் போகின்ைது. இதைால் விவசாய நைவடிக்னகனய பமற்மகாள்ளும் மக்கள் மண்வளத்னத
சீர்மசய்ய கூடுதைாை ேணத்னதச் மசைவிடுகின்ைைர். இதைால் மக்கள் மேரிதும் மோருளாதாரச்
சிக்கனை எதிர்மகாள்கின்ைைர்.
பமலும் இத்தனகய மின்ைணுக் கழிவுகளிைால் மக்களிற்கு ஏற்ேடுகின்ை பநாய்களுக்காகவும்
மக்கள் அதிகளவாை ேணத்தினை மசைவிைபவண்டிய துர்ப்ோக்கிய நினைக்கு தள்ளப்ேடுகின்ைைர்.
இது அவர்களின் மோருளாதாரத்னதப் ோதிக்கின்ைது. மக்கள் இவற்றிைால் கைன்சுனமகளில் சிக்கிக்
மகாள்ளவும், வறுனமக் பகாட்டினை அனையவும் காரணமாகின்ைது. மின்ைணுக்கழிவுகள்
கனரபயாரங்களில் மகாட்ைப்ேடுவதைால் கைல் நீர் மாசனைகின்ைது இதைால் கைல்வாழ்
உயிர்ப்ேல்வனகனம ோதிப்ேனைகின்ைது. இதைால் கைனை நம்பி வாழ்கின்ை மக்களின்
மோருளாதாரம் பின்ைனைவாை நினையினை அனைவதைால் அவர்கள் வறுனமக் பகாட்டின் கீழ்
தள்ளப்ேடுகின்ைைர். மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் நிைக்கீழ் நீர் மாசனைகின்ைது. இதைால் மக்களின்
அன்ைாை பதனவக்காை குடிநீனரப் மேற்றுக்மகாள்வதற்கு அதிக ேணத்னத மசைவிை பவண்டிய
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நினையும் ஏற்ேடுகின்ைது. இவ்வாைாை தாக்கங்கள் மோருளாதார ரீதியில் ேை ோதிப்புக்கனள
ஏற்ேடுத்தி மக்கள் வாழ்க்னகயில் மேரும் பிரச்சினைகனளயும் ஏற்ேடுத்திவிடுகின்ைது.
ேரிந்துனரகள்
புவிச்சூழலின்
அதிகரித்துவரும்
மாசாக்கிகளின்
வரினசயில்
புதிய
வரவாக
மின்ைணுக்கழிவுகள் விளங்குகின்ைது. இம் மின்ைணுக்கழிவுகளாைது ஆேத்தாை கழிவுகளாகும். இது
தற்காை சமூகத்னத மட்டுமல்ைாது எதிர்காை சந்ததியிைரின் இருப்பிற்கும் ஆேத்தினை
வினளவிக்கக்கூடிய ஒன்ைாகும். காைத்தின் பதனவயில் இைத்திரனியல் சாதைங்கள் என்ேது
இன்றியனமயாத ஒன்ைாக மாறிவிட்ைது. மனிதனின் பிரதாை பதனவயாக இைம்பிடித்துவிட்ை இவ்
மின்ைணுப்மோருட்கனள மனித வாழ்வில் இருந்து அகற்றிவிைபவா, முற்ைாக நிறுத்திவிைபவா
முடியாது. எைபவ இது சிக்கைாை ஒரு பிரச்சினைபய ஆகும்.
இச்சிக்கைாை பிரச்சினைக்காக சர்வபதச ரீதியில் ேை உைன்ேடிக்னககள் இயற்ைப்ேட்டு
உள்ளை. அோயகரமாை கழிவுகளின் எல்னை இைமாற்ை நகர்விற்காை பேசல் உைன்ோடு,
மராமைர்ைம் உைன்ோடு, ஸ்மைாக்பஹாம் உைன்ோடு போன்ை ேை உைன்ேடிக்னககள்
இயற்ைப்ேட்டிருந்தாலும் அனவ எந்த அளவிற்கு சிைப்ோக இயங்கிவருகின்ைது என்ேது
பகள்விக்குறியாை
ஒன்ைாகபவ
காணப்ேடுகின்ைது.
ேல்பவறுேட்ை
உைன்ேடிக்னககளும்,
சட்ைங்களும் இயற்ைப்ேடுவது முக்கியமாைதல்ை அனவ சிைந்த முனையில் கனைப்பிடிக்கப்ேைவும்,
மசயற்ேைவும் பவண்டும்.
கணினி, மதானைக்காட்சிப் மேட்டி, னகயைக்கத் மதானைபேசி மற்றும் தீங்கு வினளவிக்கும்
மோருட்களாகிய
மின்ைணுச்சாதைங்களின்
தயாரிப்ோளர்கள்
மின்ைணுக்கழிவுகளிைால்
சுற்றுச்சூழலிற்கும், மோது நைன்களிற்கும் வினளயும் தீங்னகப்ேற்றிய விளிப்புணர்வினை
நுகர்பவாருக்கும், மோதுமக்களிற்கும் வழங்கும் மோறுப்பினை ஏற்றுக்மகாள்ள பவண்டும். பமலும்
முனையாை மின்ைணுக்கழிவு முகானம ேற்றியும் மக்களிற்கு மதரியப்ேடுத்துதல் பவண்டும்.
இன்னைய
முதைாளித்துவப்
மோருளாதாரச்
சூழலில்
மோருட்களின்
உற்ேத்திச்
மசயற்ோடுகள் போட்டித்தன்னமயினை அடிப்ேனையாகக் மகாண்டுள்ளது. எைபவ உற்ேத்தி
நிறுவைங்கள் ஒவ்மவான்றும் நுகர்பவாரது ேயன்ோட்டினைக் கருத்திற்மகாள்ள மைந்துவிடுகின்ைை.
கூடியளவாை இைாேத்னத மேற்றுக் மகாள்ளவும், போட்டிச் சூழலில் தம்னம தக்கனவத்துக்
மகாள்ளவுபம அனவ முயற்சிக்கின்ைை. நிறுவைங்கனள மோறுத்தவனரயில் இைாேம் என்ேனத
அதிகரித்துக் மகாள்வதற்கு தமது மோருட்களின் அளவினை அதிகரிக்க பவண்டும் என்ை
எண்ணத்துைன் மதாைர்ந்து மசயற்ப்ேட்டு வருகின்ைை. இவ்வாபை மதாழில்நுட்ே சந்னதயில்
மின்ைணுச்சாதங்களின் உற்ேத்தியும் அதிகரித்து வருகின்ைனமயினையும் காணைாம். இதன்
காரணமாக மின்ைணுக் கழிவுகளின் மேருக்கம் மக்கள் மத்தியில் ேரவைாக அதிகரிக்கின்ைது. எைபவ
இது மதாைர்பில் நிறுவைங்கள் ஒவ்மவான்றும் அக்கனையுைன் மசயற்ேை பவண்டியது
அவசியமாகும். எைபவ தமது உற்ேத்தியின் மதானகயினை அதிகரிப்ேனத விை மாற்றுவழிகளில்
எவ்விதம் இைாேத்னத உனழக்க முடியும் என்ேதனை சிந்திக்க பவண்டும். அந்தவனகயில்
மோருட்களின் ோவனைனய நீண்ைகாைம் என்கின்ை ரீதியில் மாற்றியனமக்க முனைய பவண்டும்.
மின்ைணுச்
சாதைங்கள்
மீள்நிர்மாணத்திற்கும்,
மீள்சுழற்சிக்கும்
ஏற்ை
விதத்தில்
தயாரிக்கப்ேை பவண்டும். அவ்வாறு மீள்சுழற்சிக்கு உட்ேடுத்தப்ேடும் ோகங்கனள இைகுவாக
அனையாளம்
காணும்
வனகயில்
மின்ைணுச்சாதைங்களின்
ோகங்கள்
கட்ைாயமாக
அனையாளப்ேடுத்தப்ேட்டு எந்தவனகயாை பிளாஸ்டிக் அல்ைது உபைாகம் எை குறிக்கப்ேைல்
பவண்டும். அவ்வாறு மீள்சுழற்சி மசயற்ோட்டின் போபதா, பிரித்மதடுப்பின் போபதா ஏமதனும்
தீங்கு வினளவிற்கும் மோருட்கனள மின்ைணுச்சாதைங்கள் மகாண்டிருப்பின் அது ேற்றிய
எச்சரிக்னகக் குறிப்பு வழங்கப்ேைல் பவண்டும்.
அனைத்து விதமாை தீங்கு வினளவிக்கும் மின்ைணுப்மோருட்களின் ஏற்றுமதினயயும்,
மின்ைணுக்கழிவுகளின் ஏற்றுமதினயயும் உைக நாடுகள் தனை மசய்ய பவண்டும். வளர்ச்சியனைந்த
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நாடுகள், மகானை அல்ைது மீள்ேயன்ோடு என்னும் வனகயில் வளர்முக நாடுகளுக்கு
மின்ைணுக்கழிவுகனள வழங்கி வருகின்ைை. இத்தனகய விையம் மதாைர்பில் அந்நாட்டு அரசாங்கம்
சிைந்த ேகுப்ோய்வுகனள பமற்மகாள்வது அவசியமாகும். மின்ைணுக்கழிவு மீள்சுழற்சி இைம்மேறும்
இைங்கள் அரசாங்கத்தின் அனுமதியுைன் இயங்க பவண்டும். அவ்வாறு அரசாங்க அனுமதியுைன்
இயங்கும் இைங்கனள அரசாங்கம் கண்காணிக்க பவண்டும். இத்தனகய இைங்களில் இருந்து
மவளிபயற்ைப்ேடும் கழிவுகள் மகாட்ைப்ேடுவது மதாைர்பிலும் அரசு கவைம் மசலுத்துதல்
அவசியமாைதாகும்.
மின்ைணுக் கழிவுகள் நீர் நினைகளில் மகாட்ைப்ேடுவனத முற்ைாகத் தனை மசய்ய
நைவடிக்னககனள பமற்மகாள்ள பவண்டும். மின்ைணுக்கழிவுகனள மகாட்டுவதற்கு தனியாை
இைத்னத மதரிவு மசய்ய பவண்டும். அதற்காை இைத்தினை மதரிவு மசய்யும் போது மக்களிற்கும்,
சுற்றுப்புை சூழலிற்கும் ோதிப்பு ஏற்ேைாதவாறு அனமய பவண்டும். மக்களின் வாழ்விைங்கனள
அண்டிய பிரபதசங்களில் மகாட்ைப்ேடுவனத தவிர்த்து மக்கள் நைமாட்ைமற்ை இைங்கனள
மதரிவுமசய்தல் பவண்டும்.
மின்ைணுக்கழினவக் னகயாளும் மதாழிலில் ஈடுேடுேவர்கள் தம் ோதுகாப்பினை
உறுதிப்ேடுத்திக் மகாள்ள பவண்டும் அவர்களிற்காை ோதுகாப்பினை உரிய நிறுைவம்
மேற்றுக்மகாடுக்க பவண்டும்.
இவ்வாைாை மதாழில்களில் ஈடுேடும் போது ோதுகாப்ோை
முகக்கவசம், னகயுனை என்ேவற்னை ேயன்ேடுத்துதல் பவண்டும். ஆேத்துவினளவிக்கக் கூடிய
மோருட்களின் னகயாளுனகயாைது முற்ைாகத் தனை மசய்யப்ேைவும், தவிர்க்கப்ேைவும் பவண்டும்.
மீள்சுழற்சி மதாழிலில் ஈடுேடுகின்ை மதாழிைாளர்களிற்கு நீதியாை சம்ேளம் வழங்கப்ேை
பவண்டியதும் அவசியமாைதாகும்.
முடிவுனர
மதாழில்நுட்ே வளர்ச்சிகண்ை இவ் உைகிபை மின்ைணுச்சாதைங்களின் உற்ேத்தினயபயா,
உேபயாகத்தினைபயா தனை மசய்ய முடியாது. இதைால் மின்ைணுக்கழிவுகளின் உருவாக்கமும்
தனை மசய்ய முடியாததாகும். ஆைால் இத்தனகய மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் பூபகாளத்தில்
ஏற்ேடுத்தப்ேடும் தாக்கங்கள் நாளுக்கு நாள், நிமிைத்திற்கு நிமிைம் அதிகரித்துக்மகாண்டு மசல்கின்ை
போக்கினைபய அவதானிக்க முடிகின்ைது. மின்ைணுக்கழிவுகளிைால் ஏற்ேடுத்தப்ேடுகின்ை
ோதிப்புக்கள் ேல்பவறு வடிவங்களாக உருமவடுத்துள்ளது. சூழல், மானிைம், மோருளாதாரம்
போன்ை ேல்பவறு அம்சங்களில் இதன் தாக்கத்தினை உணரக்கூடியதாக உள்ளது. இத்தாக்கம் மக்கள்
மத்தியில் உள்ள மதளிவின்னம காரணமாகவும், மின்ைணுப்மோருட்கனள உற்ேத்தி மசய்கின்ை
நிறுவைங்களிைது சுய இைாே பநாக்கத்தின் காரணமாகவும் மவளியுைகிற்கு மகாண்டுவரப்ேைாமல்
உள்ளது.
எைபவ இத்தனகய விையம் குறித்து ஆராய பவண்டிய கட்ைாயநினை ஏற்ேட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக மின்ைணுக் கழிவுகள் குறித்துக் கவனை மகாள்ள பவண்டிய கட்ைத்தில்
இன்னைய மனித சமுதாயம் தள்ளப்ேட்டிருக்கின்ைது. எைபவ இதற்காை சரியாை தீர்வாைது
அனைத்து நாடுகளின் அரசமகாள்னககளிலும் மக்கள் அனைவரிைதும் மைநினைகளிலுபம
தங்கியிருக்கின்ைது என்ேபத உண்னமயாகும். மின்ைணுச் சாதைங்கள் இன்னைய சந்ததியிைருக்குப்
ோரிய அளவிைாை பதனவகனளத் திருப்திேடுத்துவைவாக இருந்தாலும் கூை நானளய
தனைமுனையிைரின் ோதுகாப்பு என்ேது சவால் நினைந்தமதான்ைாகபவ காணப்ேடுகின்ைது.
எைபவ மின்ைணுக் கழிவுகள் ஏற்ேடுத்தும் ோதக நினை என்ேது இன்னைய
தனைைமுனையினை மட்டும் ோதிக்கும் விையமல்ை என்ேனத உணர்தல் பவண்டும். எம் எதிர்காை
சந்ததியின் வாழ்க்னகயும் இதில் உள்ளைக்கப்ேட்டுள்ளது. எைபவ ேகுத்தறிவாை மனிதனின் ஆக்க
பூர்வமாை மின்ைணுக் கழிவுகள் மனித குைத்னதபய அழிக்கும் பேராேத்தாை நினையினை
உருவாக்கியுள்ளது. எைபவ இது சாதாரண விையம் அல்ை என்ேனத அனைவரும் உணர பவண்டும்.
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இத்தனகய ோரிய பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுேடுவதற்காை வழிவனககளினை ஆராய்ந்து
அதற்பகற்ேச் மசயற்ேை பவண்டியது நம் அனைவரது கைனமயாகும்.
துனணநின்ைனவ
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

சீ ொவின் முத்துைொடலத் திட்ைத்தி ொல் (One Belt One Road)
இலங்டகயில் ஏற்படும் விடளவுகள் - தபொருளியல் னநொக்கு
மசல்வி விைாயகமூர்த்தி - வசந்தா
கனைமாணி மாணவர்
மோருளியல் துனை, கனைகைாசார பீைம்
கிழக்குப் ேல்கனைக்கழகம்
வந்தாறுமூனை, இைங்னக.
nirovasa2919@gmail.com
இந்துமகாசமுத்திரத் தீவில் தன்னினைவு மகாண்ை அரசாட்சியின்வழி நனைபோட்டுக்
மகாண்டிருக்கும் இைங்னக அரசின் பநாக்கம் என்ைவாக இருக்க பவண்டும்? சிைந்த
திட்ைமிைல்களுைன் கூடிய மசயற்றிட்ைங்கனள நாட்டு மக்களுக்கும் எதிர்காை சந்ததிக்கும்
எந்தவித ோதிப்பும் ஏற்ேைாத வனகயில் பேண்தகு அபிவிருத்தியினை இைக்காகக் மகாண்டு
ேயணிக்க பவண்டும் என்ேபதயாகும். இைங்னக நாைாைது 1948 ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம்
அனைவதற்கு முன்ைர் அந்நிய நாட்ைவரின் னகக்குள் மசால்பேச்சுக் குழந்னதயாகிச் சிக்கித்
தவித்தது. அத்தனகய அடினமத்தைத்தில் இருந்து ேை போராட்ைங்களுக்கு மத்தியில் மீண்டும்
என்ை ேயன்? இன்று சர்வபதச வர்த்தகம், அபிவிருத்தி என்னும் மேயரில் உைக நாடுகளின்
சதிவனைகளில் இைங்னகயும் வீழ்ந்திருக்கிைது.
முப்ேந்னதந்து ஆண்டு காை இைங்னகயின் இைவாதப் போரினை இைங்னக அரசு
முடிவுக்குக் மகாண்டுவரப் போராடிக் மகாண்டிருந்த காைத்தில் இைங்னகயின் மீது ேை நாடுகளின்
ோர்னவ திரும்பியது. இைங்னக அரசுக்குப் ேை நாடுகள் உதவிக்கரம் நீட்டிை. அன்று அந்த நாடுகள்
மகாடுப்ேதற்காகத் தைது கரங்கனள நீட்ைவில்னை. இங்கிருக்கும் வளங்கனள எடுத்துக் மகாள்ளபவ
கரங்கனள நீட்டிை என்ேனத யாரும் கண்டு மகாள்ளவில்னை. ஏனைய உைக நாடுகள் தத்தமது
நாட்டின் நீண்ைகாை அபிவிருத்தினய னமயப்ேடுத்தி இத்தனகய சதிதிட்ைங்கனள நகர்த்திச்
மசன்றிருக்கின்ைை. ஆைால் இைங்னக அரசு இைவாதப் போரினை நினைவுக்குக் மகாண்டுவருவபத
தமது
குறிக்பகாளாகக்
மகாண்டு
மசயற்ேட்டிருந்தது.
அதனைத்
தமக்குச்
சாதகமாக
மாற்றியனமத்துக் மகாண்ை உைக நாடுகளில் சீைா ஒரு முக்கிய இைத்தினை வகிக்கின்ைது.
அண்னமக்காைத்தில்
சீைாவின்
பமைாதிக்கம்
இைங்னகயில்
உச்ச
அளவில்
இைம்மேறுவதனைக் காணைாம். இரு நாடுகளுக்கு இனையிைாை உைவுகள் சீைாவின் தந்திபராோய
மசயற்றிட்ை உைன்ேடிக்னககள் மூைம் கட்டிமயழுப்ேப்ேடுகின்ைது. இைங்னகயில் அதிகளவாை
முதலீடுகனளச் மசய்யும் நாடுகளின் வரினசயில் சீைா முதலிைத்தினைப் பிடித்துள்ளது. இைங்னக
மற்றும் சீைா ஆகிய நாடுகளுக்கினையில் நீண்ை காைமாகபவ அரசியல் ராஜதந்திர உைவுகள்
நிைவுகின்ைை. துனைமுகங்கள், விமாை நினையங்கள், ோனத அபிவிருத்திகள் மற்றும் துனைமுக நகரம்
போன்ை
ேைதரப்ேட்ை
அபிவிருத்தித்
திட்ைங்கள்
சீைாவிைால்
இைங்னகயில்
முன்மைடுக்கப்ேட்டுள்ளை. அவற்றுள் இன்று அனைவராலும் பேசப்ேடுகின்ை விையங்களுள்
ஒன்ைாக “முத்துமானைத் திட்ைம்”அனையாளம் காணப்ேட்டுள்ளது.
அந்தவனகயில் சீைாவின் ோரிய மோருளாதார மசயற்றிட்ைங்களில் ஒன்ைாை முத்துமானைத்
திட்ைத்தில் இைங்னகயும் இனணந்து மகாண்டுள்ளது. இதைால் இைங்னக நாைாைது ேை
சவால்களுக்கு முகங்மகாடுக்க பவண்டிய துர்ோக்கிய நினைக்குத் தள்ளப்ேட்டுள்ளது. மோருளாதார
ரீதியில் இைங்னக எதிர்மகாள்ளும் சவால்கனளச் சமாளிக்கும் நினை மற்றும் இைங்னகயின் ஆட்சி
சூழ்நினைகள் ஆகிய காரணிகளின் தாக்கங்கள் இைங்னகனய சீைாவின் புதிய சில்க் சானை
திட்ைத்துைன் ஒருங்கினணயச் மசய்தது எைைாம். இவ்வாைாை சீை மசயற்றிட்ைங்கள் மூைம்
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இைங்னக நாைாைாது தைது அபிவிருத்தி ேயணத்தில் நன்னம, தீனம என்கின்ை இரண்டு
விையங்கனளயும் விரும்பியும், விரும்ோமலும் அனுேவிக்கும் சூழ்நினையில்தான் இயங்கிக்
மகாண்டிருக்கிைது.
ேட்டுப்ோனத
உைக வல்ைரசாக உருவாகுவதற்கும், தன்னுனைய மோருளாதார மசயற்றிட்ைங்கனள உைக
அளவில் முன்மைடுப்ேதற்கும் சீைா ஆரம்ே காைம் மதாைக்கம் இன்று வனர ேை நகர்வுகனள
முன்மைடுத்துச் மசல்கின்ைது. அந்தவனகயில் சீைாவின் ேட்டுப் ோனத மிகவும் முக்கிய இைத்தினை
வகிக்கின்ைது. ேட்டுப்ோனத என்ேது சீைாவின் ேண்னைக்காை நாகரிகம் ேற்றி பமனைநாடுகளுக்கு
பிரச்சாரம் மசய்யும் ஒரு முக்கிய வழிமுனையாகும். கீனழத்பதய மற்றும் பமனைத்பதய மோருளாதார
மற்றும் ேண்ோட்டுத் மதாைர்னே இனணக்கும் ோைமாக இது அனழக்கப்ேடுகின்ைது. ேண்னைய
காைத்தில் முக்கிய வர்த்தகர்கள், இந்தியர்கள் மற்றும் ோக்ட்ரியன் மக்கள், பின்ைர் ஐந்தாம்
நூற்ைாண்டில் இருந்து எட்ைாம் நூற்ைாண்டுவனர மசாக்டியன் வர்த்தகர்களும், பின்ைர் அரபு
மற்றும் ோரசீக வர்த்தகர்களும் ேட்டுப்ோனதனய ேயன்ேடுத்திைர். கண்ைம் முழுவதும் இனணக்கும்
வனகயிைாை வர்த்தக ோனதகளில் ஒர் இைாேகரமாைதாை சீை ேட்டு வணிகம் நனைமேற்று வந்த
காரணத்திைால் இப்ோனதக்கு ேட்டுப்ோனத என்று மேயர் வந்தது.
ேட்டுப் ோனத திைப்பினை பநாக்கும்போது கி.மு.முதல் நூற்ைாண்டில் சீைாவின் ைாயுவான்,
ோர்த்திய மற்றும் ேக்திரிய நாடுகளுைைாை அரசாங்க உைவு பேணும் நைவடிக்னககனளத்
மதாைர்ந்து இந்தியா மற்றும் பமற்கத்பதய உைகத்னத ஒருங்கினணக்கும் ஒரு சானை உருவாைது.
இந்தப் ேட்டுப்ோனத மக்கள் மோருட்கள் மற்றும் கைாசாரத்னதப் ேரிமாறிக்மகாள்ள வாய்ப்புக்
மகாடுத்தது.
ஐபராப்ோவில்
ஆரம்ே
நவீைத்தின்
காரணமாக
பிராந்திய
மாநிைங்கள்
ஒருங்கினணந்தை. ஆைால் ேட்டுப்ோனதயில் இது எதிர் தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்தியது. மங்பகாலியப்
பேரரசின்
ஒருங்கினணப்னேத்
தக்கனவக்க
முடியாமல்
வர்த்தகம்
குனைந்தது.
மகான்ஸ்தாந்துபநாபிளில் ஓட்பைாமன் பமைாதிக்கத்னதத் மதாைர்ந்து 1453இல் ேட்டுப்ோனத
வழிபய வணிகம் பமற்மகாள்வது நிறுத்தப்ேட்ைது. அந்நானளய ஒட்பைாமான் ஆட்சியாளர்கள்
பமற்கத்திய எதிர்ப்ோளர்களாக இருந்தைர். யுபரசிய நிை ோைம் சிை பநரங்களில் “புதிய சில்க்
சானை” எை குறிப்பிைப்ேடுகிைது. அதாவது சீைாவிலிருந்து ோரசீகம் வழியாக பமற்கு ஐபராப்பிய
நாடுகள், ஆபிரிக்க நாடுகளுக்கு நனைமேற்ை தனரவழி வர்த்தகத்தில் முக்கியமாை மார்க்கம் சில்க்
ோனத என்ைனழக்கப்ேட்ைது. இது சீைா, இந்தியா, மேர்சியா, அபரபியா, எகிப்து, ஐபராப்ோ,
என்று நீண்ைது. ேட்டுப்ோனத வழியாக உள்ள ரயில் ோனதயின் கனைசி இனணப்ோக, 1990 இல்
சீைா மற்றும் கஐகஸ்தான் ரயில் அனமப்புக்கள் அைாட்ைா கணவாயில் இனணக்கப்ேட்டுள்ளது.
ஆைால்
காைமாற்ைத்தில்
ேட்டுச்
சானை
என்ேபத
மனைந்துவிட்ைது.
நாடுகளுக்கினைபயயாை வரத்தகத்திலும் ேை மாற்ைங்கள் உருவாகிவிட்ைை. எல்ைா நாடுகளும்
தங்களது ோரம்ேரிய வர்த்தக முனைகளுக்கு நவீை வடிவங்கனளக் மகாடுத்து வருகின்ைை.
நாடுகளினைபய வர்த்தகம் மசய்ய கைல் மார்க்கங்கள் கண்டுபிடிக்கப்ேட்ை பிைகு புதிய சந்னதகள்
உருவாைது என்ைால் அதற்கு முன்பிருந்பத சீைா சர்வபதச வர்த்தகத்தில் முக்கிய இைத்தில்
இருந்துள்ளது. ேண்ைமாற்றுக் காைத்திலிருந்பத உைகம் தழுவிய வர்த்தக நைவடிக்னககனள சீைா
பமற்மகாண்டு வருகின்ைது.
இப்போது சீைா இந்தப் ேட்டுச்சானை மார்க்கத்னத புதிய வடிவில் ரயில்வழிப் ோனதயாக
உருவாக்கியுள்ளது. இதற்காக ேை ஆயிரம் பகாடினய ஒதுக்கி முயற்சிகனள எடுத்துக்
மகாண்டிருக்கிைது. சமீேத்தில் இந்த ேட்டுச் சானை மார்க்கத்தில் சரக்கு ரயில் பசனவனயயும்
மதாைங்கிவிட்ைது. சீைாவின் ஏற்றுமதினய ஊக்குவிக்கும் முகமாக இந்தத் திட்ைத்துக்கு நவீை
வடிவம் மகாடுத்ததாக சீைா கூறியுள்ளது. சீைாவின் ஜின்ஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ள யிவூ இன்
சர்வபதச ஏற்றுமதி னமயத்திலிருந்து புைப்ேட்டுள்ள ரயில் கஜகஸ்தான், ரஷ்யா, மேைாரஸ்,
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போைந்து, பஜர்மனி, மேல்ஜியம், பிரான்ஸ் வழியாக ைண்ைன் மசன்ைனைகிைது. சுமார் 12,000
கிபைாமீற்ைர் தூரத்னத 18 நாட்களில் கைந்து ைண்ைனை மசன்ைனையும் என்று சீைா
குறிப்பிட்டுள்ளது. இதில் சாதனையும் நிகழ்த்தியுள்ளது.
இைங்னகயுைைாை முத்துமானைத் திட்ை உைன்ேடிக்னக
உைகளவில் மிகப்மேரிய வல்ைரசாக வளர்ந்து வரும் சீைா, தைது மோருளாதார மற்றும்
வர்த்தக ஆதிக்கத்னத உைகளவில் விரிவுேடுத்துவதற்காகவும், நினைப்ேடுத்துவதற்காகவும் ேை
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு “ேட்டுப்ோனதத் திட்ைம்” என்ை திட்ைத்னத அமல்ேடுத்தியது. இதன் மூைம்,
சீைாவின் மோருளாதார சந்னதயுைன் ேல்பவறு உைக நாடுகனள சானை மார்க்கமாக
இனணப்ேதற்காை நைவடிக்னககனள பமற்மகாண்ைது. ேழனமயின் நவீை வடிவங்கனள ஒவ்மவாரு
நாடுகளும் தங்களுக்கு ஏற்ே உருவாக்கி வருகின்ைை. அந்தவனகயில் சீைாவும் ஒரு புதிய முயற்சியில்
இைங்கியுள்ளது. அதுதான் புதிய சில்க் ோனத ஆகும்.
தற்போது இந்தத் திட்ைத்னத பமலும் விரிவுேடுத்தும்விதமாக “ஒபர மண்ைைம், ஒபர
ோனத” என்ை புதிய திட்ைத்னத அமல்ேடுத்துகிைது. இத்திட்ைமாைது முத்துமானைத் திட்ைம்,
புதிய சில்க் ோனதத் திட்ைம், புதிய ேட்டுப்ோனதத் திட்ைம் எைப் ேல்பவறு மேயர்களிைாலும்
அனழக்கப்ேடுகின்ைது. சீைாவின் மோருளாதார சந்னதனய ஆசியா, ஐபராப்ோ, ஆப்பிரிக்கா மற்றும்
மத்திய கிழக்குப் ேகுதிகனளச் பசர்ந்த 68 நாடுகனள சானைகள், துனைமுகங்கள், ரயில், விமாைங்கள்,
சர்வபதச மின்ோனத, னேப்னைன்கள் மூைம் இனணப்ேபத இத்திட்ைத்தின் முக்கிய அம்சமாகும்.
இந்த அடிப்ேனைக் கட்ைனமப்புக்கனள ஏற்ேடுத்தவதற்காக சீைா ரூ.80 இைட்சம் பகாடியில்
பிரம்மாண்ை திட்ைம் வகுத்தது. அனத நினைபவற்றும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுேட்டுள்ளது.
சீைாவின் மோருளாதாரம் அதன் ஏற்றுமதியிபைபய அதிகம் தங்கியுள்ளது. சீைாவினுனைய
ஏற்றுமதி வர்த்தகம் நைக்கும் ோனதயினை “புதிய ேட்டுப்ோனத” என்று அனழக்கின்ைைர்.
ஏற்றுமதியில் தங்கியிருக்கும் தைது மோருளாதாரம் உைக மநருக்கடியிைால் ோதிப்ேனையாமல்
இருக்க கைல்வழி ேட்டுப்ோனதனய சீைா உருவாக்கியுள்ளதுைன் மத்திய ஆசியாவினுனைய ஒரு
தனரவழி ேட்டுப்ோனதனயயும் உருவாக்கியுள்ளது. இந்தவனகயில் முதைாம் கட்ைமாக கைல்
மார்க்கமாக “முத்துமானைத் திட்ைம்” என்னும் மேயரில் மதாைராகப் ேை துனைமுகங்கனள சீைா
தன்வசப்ேடுத்தி அபிவிருத்தி மசய்து வருகின்ைது. சீைாவின் முத்துமானை திட்ைத்தில் உள்ள
துனைமுகங்களில் இைங்னகயின் அம்ோந்பதாட்னை துனைமுகமும் உள்ளைங்கியுள்ளது.
கைந்த மூன்று தசாப்த காைமாக இைங்னகயில் இைம்மேற்ை இைபமாதனை முடிவுக்கு
மகாண்டு வருவதற்கு இைங்னகயின் அண்னமய நாைாை இந்தியானவ விைவும் சீைா ோரிய
ேங்களிப்பினைச் மசய்துள்ளது. யுத்த மவற்றியினை இைங்னக மேற்ைாலும் தற்போது சீைாவுக்கு 8
பில்லியன் ைாைனர இைங்னக கைைாகக் மகாடுக்க பவண்டிய நினையில் உள்ளது (China - Sri
Lanka economics affiliations). இந்தவனகயில் இைங்னகயின் கைன்சுனமயினைக் குனைப்ேதற்காக
பவண்டி இவ்ஒப்ேந்தம் னகச்சாத்திைப்ேட்டுள்ளது. இைங்னகயின் பகந்திர முக்கியத்துவம்
மதாைர்பிலும் சீைா அறியாமல் இல்னை. ேடிப்ேடியாகத் தன் இருப்னே இைங்னகயில்
நினைப்ேடுத்தி அதனூைாக உயரிய இைாேத்னதப் மேற்று வல்ைரசாகும் எண்ணத்துைன்தான் சீைா
தைது காய்கனள நகர்த்திக் மகாண்டிருக்கிைது.
இைங்னகயில்
முன்ைாள்
அதிேர்
மகிந்த
ராஜேக்பச
ஆட்சிக்
காைத்தில்
அம்ோந்பதாட்னையில் துனைமுகம் அனமக்க ஒப்ேந்தம் மசய்யப்ேட்ைது. சீைாவுக்கு 80 வீத
ேங்குகளும் இைங்னகக்கு 20 வீத ேங்குகளும் ஒதுக்க முடிவு மசய்யப்ேட்ைது. 2015 ஆம் ஆண்டு
ஆட்சி மாற்ைத்தினைத் மதாைர்ந்து சீைாவுைைாை உைவுகனளப் பேணுவதில் உைன்ேைமாட்பைன்
எை அதிேர் னமத்திரிோை சிறிபசை கூறியிருந்தார். எனினும் 2017.07.29 ஆம் திகதி
அம்ோந்பதாட்னை துனைமுகத்னத சீைாவுக்கு குத்தனகக்கு விடுவதற்காை ஒப்ேந்தத்தில் இரு
நாடுகளும் னகச்சாத்திட்ைை. அதன்ேடி அம்ோந்பதாட்னை துனைமுகத்னதச் சீைாவுக்கு 1.12
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பில்லியன்
ைாைர்
மேறுமதிக்கு
99
ஆண்டு
காை
குத்தனகக்கு
விைல்
மற்றும்
துனைமுகத்னதமயாட்டிய 15 ஆயிரம் ஏக்கர் ேரப்ேளவு நிைத்னத னமயப்ேடுத்தித் மதாழிற்சானை
மண்ைைம் அனமத்தல் என்ேை முடிவாகியுள்ளது.
அத்துைன் பமற்ேடி ஒப்ேந்தத்தின் மூைம் சீைாவிைம் 69.55 சதவீத ேங்குகளும், இைங்னக
அரசிைம் 30.45 சதவீத ேங்குகளும் ஒதுக்கப்ேடும் எைக் கூைப்ேட்டுள்ளது. இதனை சீை அரச
நிறுவைமாைது Merchant Port Holdingsக்கு வழங்க முன்வந்துள்ளது. 09.12.2017 ஆம் திகதி
அம்ோந்பதாட்னை துனைமுகத்னத முனைப்ேடி சீைாவிைம் ஒப்ேனைத்தது. இபதபவனள
ோகிஸ்தானுைன் இனணந்து சி.பி.இ.சி எைப்ேடும் சீை - ோகிஸ்தான் மோருளாதார ோனதனய,
சீைா உருவாக்கி வருகிைது. ோகிஸ்தான் இராணுவத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்ேட்டிருக்கும் காஷ்மீர்
ஊைாக இந்த ோனத அனமக்கப்ேடுகின்ைது.
சீைாவின் பநாக்கம்
புதிய ேட்டுப்ோனத திட்ைம் சீை பதசத்திற்கு புத்துயிரூட்டும் என்ேதில் அந்நாட்டு
அரசாங்கம் எதிர்ோர்ப்போடு மசயற்ேடுகின்ைது. 2049 ஆம் ஆண்டிற்குள் ேனழய ேட்டுப் ோனத
சகாப்தத்தின் மேருனமனய மீட்மைடுக்க பவண்டும் என்ை காைக்மகடுனவயும் சீை அதிேர்
விதித்திருக்கின்ைனமயும் குறிப்பிைத்தக்கது. இந்த வனகயில், சீைாவினுனைய ேங்களிப்பு
இைங்னகயில் அதிகரித்துச் மசல்வதற்கு இைங்னக சீைானவ சார்ந்து நிற்ேது மட்டுமன்றி, சீைாவும்
இைங்னகனய சார்ந்து நிற்கின்ைனமயும் காரணம் என்பை குறிப்பிை பவண்டும்.
சீைாவில் அனமக்கப்ேட்டுள்ள இப்ேட்டுப்ோனதயாைது ேை நாடுகளுக்கூைாக ஊைறுத்துச்
மசல்கிைது. இதைடிப்ேனையில் இப்ோனதயின் வழிபய இைங்னகயின் அனமவிைம் முக்கியமாை
ஒன்ைாகக்
கருதப்ேடுகின்ை
நினையில்,
அம்ோந்பதாட்னை
துனைமுகத்தில்
தன்னுனைய
கவைத்தினைச் மசலுத்தியுள்ளது. அதாவது ேட்டுப்ோனதயின் வழிபய அம்ோந்பதாட்னை
துனைமுகம்
காணப்ேடுவதால்
ஓர்
இனணப்பினை
ஏற்ேடுத்தும்
வனகயில்
இது
முக்கியப்ேடுத்தப்ேடுகின்ைது. இத்துனைமுகமாைது மோருளாதார மதாைர்ேகளுக்கு ஏதுவாகவும்,
கப்ேல்கனள தரித்து னவக்கும் இைமாகவும் சீை அரசிைால் ோர்க்கப்ேடுகின்ைது.
1995ஆம் ஆண்டுக்கும் 2005ஆம் ஆண்டுக்கும் இனையில் சீைா தைது மசகு
எண்மணய்க்காை பகள்வினய இரண்டுமைங்காக அதிகரித்தது. 2020ஆம் ஆண்ைளவில் இது பமலும்
இரண்டு மைங்காக அதிகரிக்க கூடும் எை எதிர்ோர்க்கப்ேடுகின்ைது. இதற்கு சீைா தைது
னகத்மதாழில் முயற்சிக்காக நாள் ஒன்றுக்கு 7.3மில்லியன் ேரல் எண்மணயினை இைக்குமதி மசய்ய
பவண்டும் என்ேபத எதிர்வு கூைைாகும். 2015ஆம் ஆண்டில் சீைா தைது மமாத்த எண்மணய்
பதனவயில் 70 சதவீதமாைவற்னை மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆபிரிக்க பிராந்தியங்களில் இருந்து
கைல்வழிப் போக்குவரத்து மூைமாகபவ இைக்குமதி மசய்ய பவண்டும் என்ேனத உணர்ந்து
கைல்வழிப் போக்குவரத்தினைத் தைது கட்டுப்ோட்டின்கீழ் னவத்திருக்க பவண்டும் என்கின்ை
எதிர்ோர்ப்புைன் சீைா மசயல்ேடுகிைது (China - Sri Lanka economics affiliations).
இவ்வாைாை எதிர்ோர்க்னகபய முத்துமானைத் மதாைர் தந்திபராோயத்தின் உருவாக்கத்துக்கு
அடித்தளமாக அனமந்தது. இதைால் அம்ோந்பதாட்னையில் முன்மைடுக்கப்ேடும் முத்துமானைத்
திட்ைமாைது எதிர்காைத்தில் இந்துமகா சமுத்திரப் பிராந்தியத்தில் சீைா நைத்தப்போகும் ோரிய
அரசியல் ராஜதந்திர மற்றும் மோருளாதார ஆதிக்கத்துக்காை எடுபகாளாக அனமயைாம்.
முத்துமானைத் திட்ைத்தின் சாதக வினளவுகள்
சீைாவின் முத்துமானைத் திட்ைத்திற்கு இைங்னக அரசாங்கம் உைன்ேடிக்னக மசய்து
மகாண்டுள்ளது. சீைாவின் இச்மசயற்றிட்ைத்தின் மூைம் ேை நன்னமகனளப் மேைமுடியும்.
அந்தவனகயில் மோருளாதார ரீதியாக முன்மைடுக்கப்ேடும் ோரிய மசயற்றிட்ைங்கள் நாட்டின்
மோருளாதார மசயைாற்றுனகக்கு உதவுவதாகக் காணப்ேடும். எைபவதான் முத்துமானைத்
திட்ைத்தின் மூைம் நாட்டின் மோருளாதாரம் பமன்னமயனையும் என்ேதில் ஐயமில்னை.
இவ்பவனைத்திட்ைத்திைால் ோரியளவு முதலீடு நாட்டிற்குக் மகாண்டு வரப்ேட்டுள்ளது. இத்தனகய
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நினைனமயாைது முதலீடு மதாைர்ோை சகை நன்னமகனளயும் நாட்டிற்கும், நாட்டு மக்கள்
எல்பைாருக்கும் மேற்றுக்மகாடுக்கும். பமலும் ஏனைய நாடுகளும் இைங்னக மீது முதலீடு
மசய்வதற்கு முன்வருவதுைன் இைங்னகயில் முதலீடு பமற்மகாள்வது மதாைர்ோை ஏனைய
நாடுகளின் நம்ேகத்தன்னமயும் அதிகரிக்கும்.
முத்துமானைச் மசயற்றிட்ைம் என்ேது நீண்ை காை வலுவுள்ள ஒரு மசயற்றிட்ைமாக
அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. எைபவ இைங்னக நாட்ைவர்களுக்கு ேை புதிய மதாழில் வாய்ப்புக்கனள
இவ்
மசயற்றிட்ைம்
உருவாக்கிக்
மகாடுக்கும்.
எைபவ
பவனையின்னம
குனையவும்,
தனிநேர்களினுனைய வருமாைங்கள் அதிகரிக்கவும், தனிநேர்களின் ஆற்ைல்கள் விருத்தியனையவும்
வழிவகுக்கும். நவீை உற்ேத்தியின் விபஷை ேண்புகளாை மதாழிற்பிரிப்பு, சிைப்புத்பதர்ச்சி
என்ேைவும் சிைந்த முனையில் உருவாவதற்கு வழிவகுக்கும்.
அம்ோந்பதாட்னை துனைமுகம் ஒரு புதுப்மோலிவுைன் தைது பவனைதிட்ைங்கனள
முன்மைடுத்துச் மசல்வபதாடு மட்டுமல்ைாமல் புதிய மதாழில் முனைகனள அறிமுகம்
மசய்வதன்மூைம் நாட்டின் மமாத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி அதிகரிக்கும் நினை பதான்ைைாம். இது
நாட்டின் மோருளாதார வளர்ச்சியினை அதிகரிக்கச் மசய்யைாம். சர்வபதச உைவுகனள வளர்த்துக்
மகாள்வது என்ேது ஒவ்மவாரு நாட்டிைதும் ேைத்திற்கு துனண புரியும். இவ்வாைாை ோரிய நீண்ை
காை உைன்ேடிக்னககள் மூைம் சீைாவுைன் இைங்னக நாைாைது மிக நீண்ைமதாரு நட்புைனவ
பேண வழிவகுக்கும். இதன் மூைம் சீை - இைங்னக நாடுகளுக்கு இனையிைாை மோருளாதார
உைவுகளில் விரிவாக்கம் ஏற்ேடுவது மட்டுமல்ைாமல் ோரிய சர்வபதச வர்த்தக மசயற்ோடுகள்
விரிவாக்கம் அனைய வழிவகுக்கும்.
இைங்னகயில்
இைம்மேற்ை
நீண்ைகாை
இைவாத
போரிைால்
ஆக்கபூர்வமாை
விையங்கனளவிை அழிவின்ோல் மேற்றுக்மகாண்ைனவகபள ஏராளம். எைபவ இத்தனகய ஒரு
சூழ்நினையில் நாட்டினைக் கட்டிமயழுப்ே பவண்டும் என்ை குறிக்பகாபளாடு அரசாங்கம்
மசயற்ேட்டிருந்தாலும் ோரிய அளவில் முதலீடுகனள வழங்க எந்த நாடுகளும் முன்வரவில்னை.
இத்தனகய ஒரு நினையில்தான் சீைா ேை நிதி உதவிகனளயும், கைன்கனளயும் இைங்னகக்கு
வழங்கியது. எைபவ நாட்டின் கைன் சுனம அதிகரித்தது. சீைாவுக்கு இைங்னக கைன் மசலுத்த
பவண்டிய இக்கட்ைாை சூழ்நினையில் இருக்கின்ைது. எைபவதான் இவ் முத்துமானைத் திட்ைம்
இைங்னகயின் கைன் சுனமயினைக் குனைப்ேதற்காை ஒரு வழிவனக எைக் கருதி இைங்னக
அரசாங்கம் சீைாபவாடு உைன்ேடிக்னக மசய்து மகாண்டுள்ளது. எைபவ முத்துமானை
உைன்ேடிக்னக இைங்னகயின் கைன்சுனமக்கு ஒரு நல்ை தீர்வினைப் மேற்றுத்தரும் என்ேதில்
சந்பதகமில்னை.
இைங்னக நாைாைது என்ைதான் தன்னினைவு மகாண்ை ஒரு நாைாக இருந்தாலும்கூை சிை
விையங்களில் அது உயர்வனைவது என்ேது இயைாத காரியமாகத்தான் இருக்கிைது. ஆைால் காை
ஓட்ைத்தில் சிை விையங்கள் மாறித்தான் ஆக பவண்டும் என்ை நம்பிக்னகயில் இைங்னகயும்
ேயணித்துக் மகாண்டிருக்கிைது. எைபவ நாட்டில் முன்மைடுக்கப்ேடுகின்ை முத்துமானை
மசயற்றிட்ைம், உைக நாடுகளின் தரவரினசயில் இைங்னகயும் ஒரு நல்ை நினையினை
மேற்றுக்மகாள்ள ஒரு சூழனை ஏற்ேடுத்தைாம். பமலும் தனையற்ை ஒரு மோருளாதார
உருவாக்கத்திற்கு இவ் உைன்ேடிக்னக உதவுவதாகவும் காணப்ேடும். எைபவ முத்துமானை
உைன்ேடிக்னக இைங்னகயின் மோருளாதார அபிவிருத்தி உைன்ேடிக்னகயாக மட்டுமன்றி ேை
வழிகளிலும் நாட்டுக்கு நன்னமயினை வழங்குவதாக காணப்ேடுகின்ைது.
முத்துமானைத் திட்ைத்தின் ோதக வினளவுகள்
சீை முத்துமானைத் திட்ைமாைது ேல்பவறுேட்ை நன்னமகனளப் மேற்றுத்தருவதாக
இருந்தாலும் கூை மறுபுைம் அதன் ோதகமாை தாக்க வினளவுகள் என்ேது மிக பமாசமாைதாகபவ
காணப்ேடுகின்ைை. ோரிய அளவில் முன்மைடுக்கப்ேட்டுள்ள இத்திட்ைத்தில் அம்ோந்பதாட்னை
துனைமுகத்தினை அண்டிய பிரபதசங்கள் ேை உள்ளைக்கப்ேடுவதைால் அந்த பிரபதசங்கனள தமது
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மசாந்த இைங்களாகக் மகாண்ை மக்களது காணிகள் அரசிைால் சூனையாைப்ேடுகின்ைை. எைபவ
அங்கு வாழும் மக்களின் இனைனம மீது அரசு வலுக்கட்ைாயமாகத் தைது அதிகாரத்தினைப்
ேயன்ேடுத்துவதைால் மக்கள் மேரிதும் ோதிக்கப்ேடுகின்ைைர்.
பமலும் சீைத் மதாழிைாளர்கள் இைங்னகக்குப் ேடிப்ேடியாக வரும் நினை ஏற்ேைைாம்.
இந்நினையில் சீைத் மதாழிைாளர்கள் இைங்னக நாட்டிபை தங்கியிருப்ேதுைன் அம்ோந்பதாட்னை
பிரபதசம் சிறிய சீை நாைாக உருவாகைாம். சீை மதாழிைாளிகள் தமது குடிபயற்ைங்கனள இங்கு
அனமத்துக் மகாண்ைால் சங்கிலித் மதாைர் போை ேை பிரச்சினைகள் நாட்டில் ஏற்ேைைாம்.
சீைர்களின் ேண்ோடு, மமாழி, மதாழில்கள் ஆகியை இைங்னக நாட்டின் சுபதச மக்களின்
வாழ்க்னகயில் மாற்ைத்தினை உண்ைாக்கும். எைபவ பமற்குறிப்பிட்ை விையங்களில் ஏற்ேடும்
மாறுதல்கள் ேை வன்முனைகனளத் தூண்டிவிடும். இருமமாழி மகாண்ை நாடு மும்மமாழியால்
பிளவுேடும் நினை பதான்ைைாம்.
இந்த ஒப்ேந்தமாைது இைங்னகயினுனைய இனையாண்னமனயப் ோதிக்கின்ைது. இத்தனகய
ஒரு நினை மவளிப்ேனையாகபவ மதன்ேடுகின்ைது. இைங்னக நாட்டுக்குச் மசாந்தமாை வளம்
சீைாவிைம் தானரவார்த்துக்
மகாடுக்கப்ேட்டுள்ளது. நாட்டில் மக்கள் அந்நியவர்களாக
மாற்ைப்ேட்டுள்ளைர். இந்த திட்ைத்திைால் உள்நாட்டு உற்ேத்திகள் ோதிக்கும் நினை பதான்ைைாம்.
இன்று உைக நாடுகள் அனைத்திலும் சீைாவின் உற்ேத்தினள வாங்கமுடியும். அந்த அளவிற்கு சீைா
தைது வர்த்தக ஆதிக்கத்னத அனைத்து இைங்களிலும் நினைப்ேடுத்தியுள்ளது. இந்நினையில்
சீைாவுக்கு இவ் உைன்ேடிக்னக மூைம் ோரிய நன்னம கினைத்துள்ளது. தைது வர்த்தக
மசயற்றிட்ைங்கனள பமலும் சீைா விரிவுேடுத்திக் மகாள்ளும். எைபவ இதைால் உள்நாட்டு
உற்ேத்திகள் ோதிக்கப்ேடும்.
ோரிய
திட்ைமாகக்
காணப்ேடும்
முத்துமானைத்
திட்ைமாைது
அதிகளவாை
இைாேத்தினைப் மேற்றுக்மகாடுக்கும். இத்தனகய இைாேம் முழுவதும் இைங்னகக்குச் மசாந்தமாைது
அன்று. ஏைக்குனைய 30 சதவீதமாை இைாேபம இைங்னக அரசுக்குச் மசாந்தமாைதாகும். எைபவ
இைாேத்தில் முக்கால் ேங்கு சீைாவுக்குக் மகாண்டு மசல்ைப்ேடும். எைபவ நாட்டின்
மவளிநாட்டுக்கு அனுப்பும் பதறிய முதன்னம வருமாைம் அதிகரிப்ேதுைன், நாட்டின் மவளிநாட்டு
பதறிய முதன்னம வருமாைம் குனைவனையும் நினை பதான்ைைாம். இது ஒட்டுமமாத்த ரீதியாகப்
ோர்க்கும்மோழுது நாட்டினுனைய மமாத்த பதசிய உற்ேத்தியினைக் குனைவனையச் மசய்யும்.
இைங்னகயில் புவியியல் மேௌதீக அனமப்னே முற்ைாக இத்திட்ைம் மாற்றியனமக்கும் என்பை
கூைபவண்டும். அது மாத்திரமின்றி அம்ோந்பதாட்னை துனைமுகத்திற்கு அருகில் உள்ள
ஆயிரக்கணக்காை மக்கள் மவளிபயற்ைப்ேடுவது உள்ளக ரீதியாக அரசாங்கத்துைன் விரிசனை
ஏற்ேடுத்துவது
போைபவ
சீைாவுைைாை
இவ்வுைவாைது
இைங்னகக்கும்
ஏனைய
நாடுகளுக்குமினையில்
நிைவும்
உைவில்
விரிசனை
ஏற்ேடுத்தும்
என்ேதும்
கவைத்திற்
மகாள்ளத்தக்கது.
புதிய ேட்டுப்ோனத திட்ைமாைது இைங்னகயில் மாத்திரமின்றி அமமரிக்கா - ஆப்பிரிக்கா
போன்ை நாடுகளின் மசயற்ோடுகளிலும் தாக்கத்னதச் மசலுத்தி வருவதன் காரணமாக சீைா மற்றும்
அமமரிக்காவுக்கு இனையில் சுமூகமற்ை சூழனை ஏற்ேடுத்துவதற்காை சாத்தியக்கூறுகள்
காணப்ேடுகின்ைை. இத்தன்னமயாைது இைங்னகயின் அரசியல் மசயற்ோட்டிலும் தாக்கத்தினைச்
மசலுத்தும் என்ேதில் ஐயமில்னை. அதாவது யுத்த காைப்ேகுதியில் சீைாவுைைாை மநருங்கிய உைவு
ேை சாதகமாை வினளவுகனள ஏற்ேடுத்தியிருந்தது. எனினும் இைங்னக அரசாங்கம் பமற்கு
நாடுகளில் இருந்தும் இந்தியாவின் உைவில் இருந்தும் விைகுவதற்கும், இைங்னகக்கு வழங்கி வந்த
மோருளாதார மற்றும் ஆயுத ரீதியாை உதவிகனள அந்நாடுகள் குனைத்துக் மகாள்வதற்கும் பிரதாை
காரணம் சீைா இைங்னகயில் ஆதிக்கம் மசலுத்தியனமயாகும்.
யுத்தகாைப் ேகுதியில் அமமரிக்கா போன்ை நாடுகளுக்கு எதிராைமதாரு மவளிநாட்டுக்
மகாள்னகயினை இைங்னக கனைப்பிடித்தனமயாைது யுத்த முடிவினைத் மதாைர்ந்து இந்நாடுகள்
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இைங்னகக்கு எதிராகச் மசயற்ேடுவதற்கு சந்தர்ப்ேமாக அனமந்தது. இதன் வினளபவ இந்நாடுகளில்
இருந்து வரும் நன்மகானைகள், கைன் உதவிகள் மற்றும் முதலீடுகள் என்ேை தனை
மசய்யப்ேட்ைை. இந்நினையாைது யுத்தத்துக்கு பின்ைர் இைம்மேைக்கூடிய பதச அபிவிருத்திக்குத்
தனையாக அனமந்தது. பமலும் போர்க்குற்ைங்கனளக் காரணம் காட்டிபய ஐக்கிய நாடுகள் சனேயில்
இைங்னகக்கு எதிராக அமமரிக்கா தீர்மாைத்னத நினைபவற்றியது.
இதனையடுத்து இைங்னகக்கும் அமமரிக்காவுக்கும் இனையிைாை உைவில் பமலும் விரிசல்
ஏற்ேட்ைது. இதைால் இைங்னகக்குக் மகாடுக்கும் உதவியில் 29சதவீதம் அதாவது 11மில்லியன்
ைாைனர அமமரிக்கா குனைத்துக் மகாண்ைது. இது இைங்னகயின் மோருளாதாரத்தில் கணிசமாை
அளவு ோதிப்பினை ஏற்ேடுத்தியது. இந்நினையில் தற்போது னகச்சாத்திைப்ேட்டுள்ள துனைமுக
ஒப்ேந்தமாைது
ஏனைய
நாடுகளுைைாை
இைங்னகயின்
மவளியுைவுகளில்
விரிசனை
ஏற்ேடுத்துவதுைன் உள்நாட்டிலும் ேல்பவறு தாக்கத்னதச் மசலுத்தக்கூடியதாக அனமந்துள்ளது.
இவ்வாைாை தாக்கங்கள் ஏற்ேட்ைனமக்கு இைங்னக மற்றும் சீைாவுக்கு இனையிைாை மநருங்கிய
உைபவ மூை காரணமாகும். சீைாவினுனைய இம் முத்துமானைத் திட்ைத்தில் இைங்னக அரசும்
சிக்கியுள்ளனம குறிப்பிைத்தக்கது.
சீைாவின் சதித்திட்ைங்களுக்குள் இைங்னகயர்கள் கூலிகளாக மாற்ைப்ேட்டுத் தங்கிவாழும்
நினைக்குத் தள்ளப்ேடுவர். குனைந்தளவாை ஊழியத்தில் தமது ஆற்ைனை வீணடிக்கும் நினை
உருவாக்கப்ேடும். எைபவ இைங்னகயில் ஊழியத்தினுனைய கூலிமட்ைம் ோதிக்கப்ேடும். சீைாவின்
ஆதிக்கம் இத்திட்ைத்தின் மூைம் வலுப்மேற்றுள்ளதுைன் இதனைக் காரணம் காட்டி பவறு ோரிய
திட்ைங்கனளயும் சீைா தைது சதிவனையில் பின்ைைாம். இதில் இைங்னகயும் மீைாய்ச் சிக்கிக்
மகாள்ளைாம். இந்நினை சீைாவின் காலுக்குக்கீழ் இைங்னக வாழ்வதற்கு ஏற்ை ஒரு துர்ப்ோக்கிய
நினைக்குத் தள்ளிவிடும். அதாவது இைங்னக சீைாவுக்கு அடினமயாகிவிடும். சீைாவினை
நம்பியிருக்க பவண்டிய நினை தற்போது காணப்ேட்ைாலும் கூை இந்நினை பமலும் பமலும்
அதிகரிக்க வாய்ப்புக்கள் இருக்கின்ைை.
சீைா தைது முத்துமானை மசயற்றிட்ைத்தில் ோரிய மதாழிற்சானைகனள நிறுவும் போது
மதாழிற்சானைக் கழிவுகள் உரிய முனையில் நீக்கப்ேைாவிட்ைால் மதாற்று பநாய்களும் சூழல்
மாசனைவும் ஏற்ேடும். இதைால் நாட்டு மக்கள் ோதிப்ேனைவது மட்டுமல்ைாமல் அரசாங்கமும்
மக்களின் சுகாதார நினைனமகளின் கீழ் வருைாந்தம் ஒதுக்குகின்ை மசைவீைங்களும் அதிகரிக்கும்
நினை பதான்ைைாம். அதனை ஈடுமசய்யும் வனகயில் வருமாைம் கினைக்காத நினையில் அரசின்
வரவுமசைவுத் திட்ைத்தில் மிக
பமாசமாை வினளவுகனள ஏற்ேடுத்தைாம். பமலும் சீைா
மமல்ைமமல்ை இைங்னகயின் அரசியல் விையங்களுக்குள் தனையினை நுனழத்துக் மகாள்ளும்
நினையும் உருவாகைாம்.
தற்போது இைங்னகயின் ோதுகாப்பு என்ேதும் சிறிதும் உத்தரவாதமின்னம மகாண்ைதாகபவ
காணப்ேடுகின்ைது. அம்ோந்பதாட்னை துனைமுக கைற்கனர பிரபதசம் சீைாவின் பிடியில்
இருக்கும்போது இைங்னக எவ்வனகயில் பிை நாட்டின் அச்சுறுத்தல்களில் இருந்து ோதுகாப்புப்
மேைமுடியும்? அரசாங்கம் எந்தவனகயில் மக்களுக்குப் ோதுகாப்பு வழங்க முடியும்? என்ேது
ஒட்டுமமாத்த இைங்னக மக்களின் பகள்வியாக இருக்கின்ைது. ேை வனககளிலும் இைங்னகயின்
இனைனமயில் இத்திட்ைம் குறுக்கீடு மசய்யும் என்ேதில் சந்பதகம் இல்னை.
முத்துமானைத் திட்ைத்தின் ஒட்டுமமாத்த ஆதிக்கமாைது உைக மக்கள் மதானகயில்
60சதவீதத்னதயும் அதாவது 450பகாடி மக்கனளயும், உைகின் மமாத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தியில்
மூன்றில் ஒரு ேங்னகயும் சீைா தன்வசப்ேடுத்திவிடும். இதன்மூைம் வர்த்தக ரீதியாக உைகளவில்
சீைா மிகப்மேரிய மோருளாதார ேைம்மிக்க நாைாக மாறும். இவ்வாைாைமதாரு ஒப்ேந்தமாைது
இைங்னக
அரசாங்கம்
காைம்காைமாகச்
சீைாவின்
ஆதிக்கத்தின்கீழ்ச்
மசயற்ேடுவதற்கு
வழிவகுத்துள்ளது என்ேது மவளிப்ேனையாை உண்னமயாகும். கைைாதிக்கப் ோனதயில் இைங்னக
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சீைாவின்
தந்திபராோய
ேங்காளியாக்கப்ேட்டுள்ளனமயும்
கவனிக்கப்ேைபவண்டிய
ஒரு
விையமாகத்தான் உள்ளது.
இைங்னக அரசின் வினைத்திைைற்ை மசயற்ோடுகள்
நாட்டின் ஆட்சி ஒரு குறிப்பிட்ை குழுவிைபம காணப்ேடுகிைது. நாட்டின் நன்னம கருதிச்
சிை தீர்மாைங்கனள நினைபவற்றும் அதிகாரம் அரசாங்கத்திைபம உள்ளது. இைங்னக அரசு சீைாவின்
வனைக்குள் வீழ்ந்திருக்கிைது, இதைால் நாடு தற்போது எதிர்மகாள்ளும் பிரச்சினைகனளயும்,
எதிர்காைத்தில்
இைங்னக
எதிர்மகாள்ளக்
காத்திருக்கும்
பமாசமாை
வினளவுகளின்
எதிர்வுகூைல்கனளயும் திட்ைமிைமுடியாத நினையில் இைங்னக அரசின் மசயற்றிைன் மனைந்து
போய்விட்ைதா? கண்ணுக்கு முன் நாட்டின் வளங்கள் சூனையாைப்ேடுகிைது என்ேனத
அறிந்திருந்தும் அதற்குக் குரல் மகாடுப்ேவர்களும், இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணும் நினையில்
உள்ள அதிகாரம் ேனைத்தவர்களும் ஆழ்ந்த மமௌைத்தில் இருக்கின்ைார்கள்.
இைங்னக நாட்டினுனைய முன்ைாள் அதிேர் மகிந்த ராஜேக்பச மவளிநாட்டுத்
மதானைக்காட்சி
ஒன்றுக்குப்
பேட்டி
அளித்திருந்தபோது
விடுதனைப்புலிகள்
இயக்கம்
ஒடுக்கப்ேட்ை பிைகு இைங்னகயில் சீைா அதிகளவாை முதலீடுகனளச் மசய்து வருகின்ைது எைவும்,
இைங்னகயில் சீைா மசலுத்தும் ஆதிக்கத்தால் இந்தியா கவனை மகாள்ளத் பதனவயில்னை எைவும்
குறிப்பிட்டிருந்தார். உண்னமயில் நாட்டின் ஒரு உயரிய அரசியல் அதிகாரத்தில் இருக்கின்ைவர்கள்
இவ்வாைாை கருத்துக்கனள மவளியிட்டுக் மகாண்டு நாட்டு மக்கள் மீது அக்கனையற்ைவர்களாகவும்,
மோறுப்ேற்ைவர்களாகவும் மசயற்ேடுவதைால் இறுதியில் சீைாவின் ஆதிக்கத்தில் முழுனமயாக
அைங்கிப் போகப் போவது இதுவனர காைமும் ோதுகாத்து வந்த சுதந்திரம் என்ேனத யாரும்
மைந்து விைக்கூைாது.
மகிந்த ராஜேக்பச ஆட்சியில் சீைாவின் கைனுதவித் திட்ைத்தின் கீழ் முன்மைடுக்கப்ேட்ை
ேல்பவறு உட்கட்ைனமப்புக் கட்டுமாைப் ேணிகள் மதாைர்பிலும் புதிய அரசாங்கம் ஆய்வு
நைத்தவுள்ளதாக அறிவித்திருந்தது. சீைாவின் கட்டுமாை பவனைத் திட்ைங்களுக்கு ஏற்ேட்டுள்ள
மசைவுகள் மதாைர்பில் சுயாதீைமாை கணக்காய்வு நிறுவைங்கனளக் மகாண்டு ஆய்வு
நைத்தவுள்ளதாக மகாள்னக வகுப்பு மற்றும் மோருளாதார அபிவிருத்திக்காை புதிய துனண
அனமச்சர் ஹர்ஷ டி சில்வா மதரிவித்திருந்தார். குறிப்ோக 1.5பில்லியன் ைாைர் மேறுமதியில்
துனைமுக கட்டுமாைத்துக்காக சீை நிறுவைத்துைன் மசய்து மகாள்ளப்ேட்ை ஒப்ேந்தம் மதாைர்பில்
ஆய்வு நைத்தப்ேை இருக்கின்ைது எைக் குறிப்பிைப்ேட்டிருந்தது.
இத்தனகய கருத்துக்கள் புதிய ஒரு நல்ை தீர்வினைப் மேை வழிவகுக்கும் என்ை
நம்பிக்னகயினை மக்கள் மத்தியில் ஏற்ேடுத்துவதாக இருந்தாலும் இத்தனகய அரசாங்கத்தின்
கருத்துக்கள் மக்கனள ஏமாற்றும் பேச்சுக்களாகபவதான் ேதியப்ேடுகின்ைை. புதிய ஆட்சிக்கு வந்த
அதிேர் னமத்திரிோை சிறிபசை சீைாவின் முத்துமானைத் திட்ைத்துக்கு ஆதரவு வழங்க மாட்பைன்
எைக் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் அது மவறும் வாய்வார்த்னதயாகபவ போய்விட்ைது. இைங்னகயில்
நிரந்தர அனமதியின்னமயும், அரசியல் ஸ்திரத்தன்னமயும் இருப்ேதாபைபய சீைா இைங்னகயில்
முதலீடு மசய்கின்ைது. இதனை இைங்னக அரசாங்கம் கண்டு மகாள்ள மறுக்கின்ைது.
ேரிந்துனரகள்
சீைாவுைைாை இைங்னகயின் முத்துமானை உைன்ேடிக்னகயாைது 99ஆண்டுகாை நீண்ை
உைன்ேடிக்னகயாகும்.
இவ்உைன்ேடிக்னகயினை
பமற்மகாள்வதைால்
ஏற்ேைப்போகும்
ோதிப்புக்கனள இைங்னக அரசாங்கம் அறியாமல் இல்னை. மக்கள் இந்த உைன்ேடிக்னகக்கு
எதிர்ப்புக்கனளத் மதரிவித்திருந்த போதிலும் அரசாங்கம் அதனைப் மோருட்ேடுத்தவில்னை. இதற்கு
எதிராகக் குரல் மகாடுத்தவர்களின் கருத்துக்களுக்கு அரசாங்கம் மசவிசாய்க்கவில்னை. இைாேம்,
கைன் சுனம ஆகிய காரணங்கனளக் கூறிபய இறுதியில் ஒப்ேந்தத்னதயும் முடித்துக் மகாண்டுள்ளது.
இைங்னக அரசு இந்த முத்துமானை உைன்ேடிக்னகயினை நிராகரிப்ேதற்காை சந்தர்ப்ேங்கள் மற்றும்
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காை அவகாசங்கனளக் மகாண்டிருந்த போதிலும் அது மதாைர்பில் எந்தவனகயாை முயற்சிகளுக்கும்
அரசாங்கம் முனையவில்னை என்ேதுதான் உண்னம.
உைன்ேடிக்னக
னகச்சாத்திைப்ேட்டு
அம்ோந்பதாட்னை
துனைமுகம்
சீைாவிைம்
னகயளிக்கப்ேட்ைதன் பின்ைர் இைங்னக எவ்வாறு தன்னுனைய மிகப்மேரிய தவற்னைத் திருத்திக்
மகாள்ள முடியும்? உைன்ேடிக்னக னகச்சாத்திடுவதற்கு முன்ைர் அரசாங்கம் எத்தனகய
அனமதினயப் பேணியபதா அபத அனமதினய மக்கள் இத்திட்ைத்திைால் பிரச்சினைகனள
அனுேவிக்கும் போதும் மவளிப்ேடுத்துமாைால் அது அரசாங்கத்தின் பமாசமாை நினையினை
மவளிப்ேடுத்துவபதாடு நாட்டின் அழிவிற்கும் அது வழிவகுத்து விடும் என்ேது மறுக்க முடியாத
உண்னமதான். ஆழம் அறிந்பத இைங்னக அரசாங்கம் கானை விட்டுள்ளது. இதைால் நாட்டின்
நிம்மதி சீர்குனையும் என்ேதில் ஐயமில்னை. எைபவ இனி வரும் காைங்களில் அரசாங்கம் தைது
தவற்றினை உணர்ந்து நாட்டுக்கு ஏற்ேடும் ோரிய சவால்களினை எவ்விதம் தீர்க்கைாம் எை
ஆபைாசனை மசய்ய பவண்டும்.
இதற்காக ஒரு திைனம வாய்ந்த ஆபைாசனைக் குழு ஒன்னை அரசாங்கம் நியமிப்ேதுைன்,
அந்த குழுவில் நிர்ணயிக்கப்ேடும் ஒவ்மவாரு உறுப்பிைர்களும் நாட்டின் மக்கள் மீதும், நாட்டின்
மீதும் ேற்றுக் மகாண்ைவர்களாகக் காணப்ேை பவண்டும். முத்துமானைத் திட்ைத்திைால் மக்களுக்கு
ஏதாவது பிரச்சினைகள் பநரடியாகபவா அல்ைது மனைமுகமாகபவா ஏற்ேடுமாைால் அது குறித்து
சீைாவின் முத்துமானைத் திட்ை உைன்ேடிக்னக அரசுைன் பேச்சுவார்த்னதகனள நைத்தவதற்கும்,
மக்கள் ோதிப்ேனையாத வனகயில் சீை அரசு மாற்று நைவடிக்னககனளப் பேணவும் வழிவனக
மசய்ய பவண்டும்.
பமலும் அம்ோந்பதாட்னை கைற்கனர பிரபதசத்னத அண்டிய பிரபதசத்தில் வசிக்கும்
மக்களின் காணிகனள அரசாங்கம் தவைாை முனையில் ேயன்ேடுத்த முயைக்கூைாது. மக்களின்
மசாந்த விருப்ேத்தின் பேரில் அவற்னை அரசாங்கம் மகாள்வைவு மசய்ய பவண்டுபம தவிர
வலுக்கட்ைாயமாக மக்கனள மவளிபயற்ைக் கூைாது. அவர்களின் மசாந்த விருப்பின் பேரில்
காணிகள் மேற்றுக் மகாள்ளப்ேட்ைாலும் அதற்கு ஈைாை நட்ை ஈடுகனள அரசாங்கம் மக்களுக்கு
வழங்குவதுைன், அவர்களின் வாழ்க்னக முனை ோதிக்காத வனகயில் மாற்று நைவடிக்னககனள
பமற்மகாள்ள பவண்டும்.
சீைாவில் இருந்து மதாழிைாளர்கள் வரவனழக்கப்ேடுவதற்கு இைங்னக அரசாங்கம் மிக
இறுக்கமாை கட்டுப்ோடுகனள விதிக்க பவண்டும். அவ்வாறு சீை மதாழிைாளிகள் இங்கு வருனக
தந்தாலும் கூை அவர்கள் இங்கு குடிபயற்ைங்கனள அனமக்க முற்ைாக தனை விதிக்க பவண்டும்.
முத்துமானைத்திட்ை மதாழிச்சானைகளில் எமது நாட்டில் உள்ள மதாழிைாளர்களுக்கு சிைந்த
முனையில் ஊழியம் வழங்கப்ேட்டு பவனைக்கு அமர்த்தப்ேடுதல் பவண்டும். நாட்டு மக்களின்
ேண்ோடுகள், கைாசாரம் ஆகியைவற்றுக்கு எந்த இனையூறுகளும் ஏற்ேைாத வண்ணம் அரசு சிைந்த
நைவடிக்னககனள மசயற்ேடுத்த பவண்டும்.
மதாழிற்சானைக் கழிவுகள் உரிய முனையில் அகற்ைப்ேை அரசு சீைாவிைம் பகாரிக்னக
விடுக்க பவண்டும். இதைால் ஏற்ேடும் ோதிப்புக்கள் அம்ோந்பதாட்னை நிைப்ேரப்பின் ஆக்கத்
தன்னமயினைப் ோதிக்குமாைால் அதற்கு முழு மோறுப்பினையும், மாற்றீைாை வழிவனகயினையும்
வழங்கும் மோறுப்பு சீை அரசினைபய சாரும் என்ேனத எடுத்துக் கூறுதல் பவண்டும்.
அதுமட்டுமல்ைாது உள்நாட்டு உற்ேத்தி நைவடிக்னககளுக்குப் ோதிப்புக்கள் ஏற்ேைாத நினையினை
அரசு உறுதி மசய்தல் பவண்டும். பமலும் இைங்னகயின் ோதுகாப்பினை ேைப்ேடுத்த பவண்டும்.
அதிலும் குறிப்ோக அரசாங்கம் கைற்கனரப் பிரபதச ோதுகாப்பினைச் சரியாை முனையில் பின்ேற்ை
பவண்டும்.
உண்னமயில் சீைாவின் ஆதிக்கத்னத இைங்னகயில் இருந்து முற்ைாக ஒழித்துவிைமுடியாது.
ஏமைனில் இைங்னக நாட்டு அரசாங்கத்தின் மோருளாதாரம் இன்று சீைாவினை நம்பிபய
இருக்கின்ைது. இந்த நினையில் சீைானவ எதிர்க்கும் நினை உருவாைால் அது நாட்டின்
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மோருளாதாரத்னத வலுவிழக்கச் மசய்யும் என்ேதில் ஐயமில்னை. சீைாவின் முத்துமானைத் திட்ை
உைன்ேடிக்னகயாைது சட்ைவலுவுள்ள ஒரு உைன்ேடிக்னகயாகும். எைபவ இதில் இருந்து
மீள்வதற்காை உோயங்கனள அரசு சிந்திக்க பவண்டும். உைன்ேடிக்னகதாபை எை ஏளைமாக
விட்டுவிைக் கூைாது. இைங்னக அரசு ஒரு நூற்ைாண்டுக்குரிய இைங்னகயின் வளத்தினையும்
எதிர்காை சந்ததியின் சுதந்திரத்னதயும் சீை நாட்டிற்குத் தானர வார்த்துக் மகாடுத்துள்ளது என்ேனத
உணர பவண்டும்.
இைங்னக அரசாங்கம் சீைாவுைன் ேை உைன்ேடிக்னககனள மசய்துள்ளது. அனைத்து
உைன்ேடிக்னககனளயும் முற்ைாக அகற்ை முடியாது. அதிலும் குறிப்ோக சட்ை வலுவுள்ள எந்த
உைன்ோட்னையும் ரத்து மசய்ய முடியாது. எைபவ சட்ை வலுவற்ை உைன்ேடிக்னககள்
அனைத்னதயும் அரசாங்கம் நீக்குவதற்கு வழிவனக மசய்ய பவண்டும். இத்தனகய அரசின்
அதிரடியாை நைவடிக்னகயாைது ஏனைய உைன்ேடிக்னககளுக்குத் தயாராகும் சீைாவிற்குப் ேதிைடி
மகாடுப்ேபதாடு, முத்து மானைத்திட்ைம் வலுவிழந்து நாடு நன்னமயனைய வாய்ப்பு உருவாகும்.
நீண்ைகாைத் திட்ைங்கள், முதலீடுகளுைனும், கைன்களுைனும் இைங்னக சீைாவுைன்
மதாைர்புேட்டுள்ளதால் இது குறுகிய காைத்திற்காக்க் கட்டிமயழுப்ேப்ேட்ை திட்ைம் இல்னை
என்ேனதப் புரிந்து மகாள்ள பவண்டும். எைபவ சீைாவின் மோருளாதார மசயற்றிட்ைங்கள்
இைங்னக நாட்டினைப் மோறுத்தவனரயில் நீண்ைகாை வலுக் மகாண்ைதாகக் காணப்ேடுகின்ைது.
எைபவ இனிவரும் காைங்களில் ஆட்சிக்கு வரும் எந்த அரசாங்கமாயினும் இதுகுறித்த
அவதாைத்துைன் மசயற்ேை பவண்டும். சீைாவின் எந்தமவாரு நீண்ைகாைச் மசயற்றிட்ைங்களுக்கும்
தனைவணங்கக் கூைாது. அவற்னை ஏற்றுக்மகாள்ளவும் கூைாது.
இைங்னகயில் ஆதரனவப் மேற்றுக் மகாள்வதற்காக, இைங்னகனய சீைா மோருளாதார
ரீதியாக அச்சுறுத்துவதாக இந்தியாவின் முன்ைாள் பதசிய ோதுகாப்பு ஆபைாசகர் எம்.பக.நாராணன்
குற்ைம் சாட்டியிருந்தார். இதனைக் கருத்திற்மகாண்டு இரு நாடுகளும் உைவினைப் பேணுவது நன்று.
அத்துைன் ஏனைய நட்பு நாடுகளுைனும் இைங்னக சுமுகமாை முனையில் உைவினைப் பேணுவது,
இைங்னகக்கு சர்வபதச மட்ைத்தில் இருந்து கினைக்கும் அழுத்தத்னத வனகமசய்ய உதவைாம்.
முடிவுனர
இந்துமகா சமுத்திரத் தீவில் ேல்பவறு சிைப்ேம்சங்களினைக் மகாண்ை ஒரு தீவாக இைங்னக
காணப்ேடுகின்ைது. நான்கு ேக்கங்களிலும் கைைால் சூழப்ேட்ை நாைாக விளங்குகின்ைது.
இைங்னகக்கு ஆேத்து என்ேது இயற்னகயிைால் உண்ைாைால் அனதத் தடுப்ேதற்கு வழிகள் இல்னை.
ஆைால் ஒரு நாட்டிைால் அடினமப்ேடுகின்பைாம், ஆேத்து வரும் எை அறிந்திருந்தும்
குழந்னதத்தைமாக ோரிய அந்நிய நாட்டு உைன்ேடிக்னககளுக்கு னகச்சாத்திடுவது தற்போனதய
நினையில் சாதாரண ஒரு நினையாக மதரியைாம். காைமாற்ைத்தில் ஆட்சிகள் மாறிப் போகைாம்.
நாட்டின் எண்ணங்களும் மாறிப் போகைாம். நாடுகளுக்கினையிைாை உைவுகளும் உனைந்து
போகைாம். இந்நினையில் இைங்னகயுைைாை உைன்ேடிக்னக, நாடுகளின் உைவில் விரிசல் ஏற்ேடும்
நினையில் இைங்னகயின் நினை என்ைவாகும்? சாதாரண ஒரு உைன்ேடிக்னக நிகழ்காை சந்ததி
மகாண்ை சமூகத்னத மட்டுமல்ை எதிர்காை சந்ததியினையும் பிை நாட்டிற்கு அடினமப்ேடுத்த
வனரயப்ேட்ை காகிதமாகிவிடும்.
நாட்டின் நன்னம கருதிய ரீதியில் ஒரு தீர்மாைம் ஒன்று எடுக்க முனைகின்ைபோது தற்காைச்
சூழ்நினையினை மட்டும் கருத்திற்மகாள்ளாது எதிர்காை சமூகம் எத்தனகய ோதிப்பினை
எதிர்மகாள்ளும் என்ேது மதாைர்பில் அரசாங்கம் கவைம் மசலுத்த பவண்டும். காைமாற்ைத்தில்
ஏற்ேை இருக்கும் இைங்னகக்கு எதிராை பிரச்சினைகள் மதாைர்பில் சிைந்த எதிர்வுகூைனை
பமற்மகாள்ள
பவண்டும்.
இனிபமலும்
இத்தனகய
எந்தமவாரு
ோரிய
நீண்ைகாை
உைன்ேடிக்னகயில் னகச்சாத்திடுவது மதாைர்பில் சற்றுத் தீர்மாைம் எடுத்துச் மசயற்ேை பவண்டும்.
அறிந்தும் அறியாமலும் உைன்ேடிக்னக னகச்சாத்திைப்ேட்டுவிட்ைது. இதைால் இைங்னக
மக்கள் நன்னமகனள அனைந்து மகாள்ள முடியுமாைாலும் அதனைவிை ேை மைங்கு தீனமகனள
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அனைந்து மகாள்ளும் சூழலும் காணப்ேடுகின்ைது. எைபவ முத்துமானைத் திட்ைத்திைால்
மக்களுக்கு எத்தனகய ோதிப்புக்கள் ஏற்ேைைாம் என்ேனத ஆராய்ந்து அதற்காை தீர்வுகனள
முன்மைடுத்துச் மசல்ை பவண்டியது அரசாங்கத்தின் கைனமயாகும். 99வருை காைப்ேகுதியில் ேை
ஆட்சி மாற்ைங்கள் உருவாகும். எைபவ ஆட்சிக்கு வரும் எந்த அரசாங்கமாயினும் முத்துமானைத்
திட்ைத்திைால் நாட்டுக்கும், நாட்டு மக்களுக்கும் ஏற்ேடும் பிரச்சினைகள் குறித்துக் கவைம்
மசலுத்தி அதற்காை தீர்வுகனளப் மேற்றுக் மகாடுக்க மைந்துவிைக் கூைாது. இனிவரும் காைங்களில்
நாட்டிற்கு எந்தவனகயிலும் தீனம ேயக்காத புதிய மோருளாதார மசயற்றிட்ைங்கனள அரசாங்கம்
உருவாக்கிக் மகாள்வதுைன் அதன்மூைம் கினைக்கும் நன்னம நாட்டுக்கும், நாட்டு மக்களுக்கும்
ேயன்ேடும் வனகயில் வழிவனக மசய்ய பவண்டும்.
துனணநின்ைனவ
 Elisseeff, Vadime, 2001, “The Silk Roads : Highway of culture and
Commerce”,UNESCO publishing, Berghahn Books.
 Jerry H, Bentley, 1993, “Old World Encounters : Cross - Cultural Contacts and
Exchanges in Pre - Modern Times”, New York : Oxford University Press.
 Sri Lanka Supports China’s Initiative of a 21st Century Maritime Silk Route.
 Reflections on maritime partnership : Building the 21st Century maritime Silk Road.
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8102422.stm
 http://english.cri.cn/12394/2015/03/29/2941s872030_1.htm
 http://mckinsey.com
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

னைரன்ைொன வி குருகுலத்தின் த ொைக்கக்கொலம்
முனைவர் அ.புவியரசு
ேட்ைதாரித் தமிழாசிரியர்
தூய பசவியர் பமனினைப்ேள்ளி
புைத்தாக்குடி
திருச்சிராப்ேள்ளி - 621 111.
இருேதாம் நூற்ைாண்டின் மதாைக்கத்தில் வைமமாழி மரபுக்கு எதிராை குரல்கள்
தமிழகத்தில் வலுவனைந்தை. இந்தியப் மேருநிைப் ேரப்பின் விடுதனைக்காகப் போராடிய காங்கிரசு
இயக்கத்தின் தமிழ்நாடு கினளக்குள்பளபய எதிமரதிர் முகாம்கள் அனமயும் அளவுக்கு இக்குரல்கள்
வலுவனைந்தை. இவ்வாறு எழுந்த வைமமாழி மரபுக்கு எதிராை போக்கினைக் கூர்னமப்ேடுத்திய
நிகழ்வுகளில் முதன்னமயாைதாகக் கருதப்ேடுவது பசரன்மாபதவி குருகுைப் போராட்ைம் ஆகும்.
இக்குருகுைப் போராட்ைபம இருேதாம் நூற்ைாண்டில் தமிழ்ச் சமூகத்தில் சமத்துவச்
சிந்தனை மேருகுவதற்கும், ோர்ப்ேைரல்ைாதார் என்ை அனையாளத்பதாடு தமிழ் மக்கள் அரசியல்,
சமூக, மோருளியல் தளங்களில் தங்கனள வலுப்ேடுத்திக் மகாள்வதற்கும் மதாைக்கப் புள்ளியாக
அனமந்தது. இத்தனகய வரைாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பசரன்மாபதவி குருகுைத்தின்
மதாைக்கக்காை நிகழ்வுகள் குறித்த வரைாற்றுப் ேதிவுகனள இக்கட்டுனர முன்னவக்கிைது.
குருகுைத் பதாற்ைம்
இந்திய விடுதனைப் போராட்ைக் காைத்தில் ஆங்கிை அரசால் பதைப்ேட்டு வந்த வ.பவ.சு.
ஐயர், பிமரஞ்சு ஆட்சியில் இருந்த புதுச்பசரியில் தங்கியிருந்தார்; ஆங்கிை அரசின் மோது
மன்னிப்புக்குப் பிைபக அவர்களின் ஆளுனகக்கு உட்ேட்ை இந்தியப் ேகுதிக்குள் வந்து
மவளிப்ேனையாக இயங்கத் மதாைங்கிைார். இதனை ரா.அ. ேத்மநாேன், ‘வ.பவ.சு. ஐயர்’ என்ை
நூலில் பின்வருமாறு குறித்துள்ளார்:

ஐயர் 1920-இல் மோது மன்னிப்பு வந்த பின்பே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்குத் திரும்பிைார்.
ேதிைான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பின் திருச்சிராப்ேள்ளிக்குத் திரும்பிய அவர் புதிதாக எதிலும்
ஈடுேடுவதற்கு முன் இந்தியா முழுதும் யாத்தினர போய் வருவமதன்று தீர்மானித்தார். புைா,
ேம்ோய், நாஸிக், ஸேர்மதி (அஹமதாோத்தில் காந்தி ஆசிரமம் உள்ள இைம்), மைல்லி,
ஆக்ரா, அபயாத்தி, கனய, காசி முதலிய ஊர்களுக்குப் போய் வந்தார் ஐயர். காசியில் அவர்
இரண்டு விரதங்கள் எடுத்துக் மகாண்ைார். ஒன்று தமிழ் மமாழியின் வளர்ச்சிக்குத் தம்னம
அர்ப்ேணித்துக் மகாள்ளுவது; இரண்டு காங்டியில் உள்ள ஆரிய ஸமாஜ குருகுைம் போைத்
தமிழ் நாட்டில் ஒரு கல்வி நினையம் துவக்குவது. (ரா.அ. ேத்மநாேன், 1991:188, 189)
ஆங்கிைக் கிறித்தவக் கல்விக்கு மாற்ைாக மரபுவழிக் குருகுைக் கல்வினய மக்களிைம்
மகாண்டு பசர்க்க பவண்டுமமன்று ோரதியார், திரு.வி.க. போன்பைார் விரும்பிைர். அவர்களின்
விருப்ேத்னத ஒத்த சிந்தனையுனையவராகபவ வ.பவ.சு. ஐயரும் இருந்துள்ளார். இதனை இவர்
காசியில் எடுத்துள்ள விரதங்கள்வழி அறிய முடிகிைது. காசியில் பமற்கண்ைவாறு உறுதி எடுத்துக்
மகாண்ை வ.பவ.சு. ஐயர், 1920 சூன் திங்கள் மசன்னை திரும்பிைார். அப்போது ‘பதசேத்தன்’
ஆசிரியர் திரு.வி.க. வுக்கும் அதன் நிர்வாகி சுப்ேராய காமத்துக்கும் கருத்து பவறுோடுகள்
எழுந்திருந்தை. எைபவ திரு.வி.க. ஆசிரியப் மோறுப்பிலிருந்து விைகிைார். அவருக்குப் ேதிைாக
வ.பவ.சு. ஐயனர ஆசிரியர் மோறுப்பேற்குமாறு சுப்ேராய காமத் பவண்டிைார். இந்நினையில் 1920
சூனை 31-ஆம் நாள் ‘பதசேக்தன்’ ஆசிரியராக வ.பவ.சு. ஐயர் மோறுப்பேற்ைார். இவர்
மோறுப்பேற்ைதிலிருந்து ஒன்ேது திங்கள் வனர மவளிவந்த ‘பதசேக்தன்’ அதன் பின்ைர் நிர்வாகச்
சிக்கல்களால் நின்றுபோைது. வ.பவ.சு. ஐயர், ‘பதசேக்தன்’ ஆசிரியராக இருந்த போது அவ்விதழில்
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மவளியாை தனையங்கத்தின் மோருட்டு ஆங்கிை அரசு அவனரக் னகது மசய்து ‘மேல்ைாரி’
சினையில் அனைத்தது. ஒன்ேது திங்கள் சினை வாழ்க்னக முடிந்து தமது மசாந்த ஊராை
திருச்சிராப்ேள்ளி வரகபைரிக்கு வந்து பசர்ந்தார் வ. பவ.சு. ஐயர். வந்தவுைன் ஏற்கைபவ தாம்
காசியில் எடுத்த உறுதியின்ேடி குருகுைம் அனமப்ேதில் நாட்ைம் மசலுத்திைார்.

தாம் ஆரம்பிக்க விரும்பிய கல்விக் கூைத்துக்குத் தக்க இைம் பதடி, ஐயர் ேை இைங்கனளப்
ோர்த்தார். மசன்னையில் பகாைம்ோக்கம், மன்ைார்குடி, மவண்ணாற்ைங்கனர (தஞ்சாவூர்)
முதலிய ஊர்களில் அவர் ோர்த்த இைங்கள் திருப்தி தரவில்னை. இந்தச் சமயம்
திருமநல்பவலி ஜில்ைாவில் பகாயில்ேட்டியில் ஒரு காங்கிரஸ் மகாநாட்டில் தனைனம
வகிக்கும்ேடி ஐயனர அனழத்தார்கள். மகாநாடு முடிந்தபின், அவர் அபத ஜில்ைாவில் உள்ள
கல்லினைக்குறிச்சி என்ை ஊருக்குப் போக பநர்ந்தது. கல்லினைக்குறிச்சி தாலுக்கா போர்டு
ேள்ளிக்கூை ஆசிரியர்கள் காந்தியின் ஒத்துனழயானம இயக்கத்தில் பசர்ந்து அந்தப் ேள்ளியில்
பவனை மசய்வதில்னைமயன்று தீர்மானித்து விட்ைார்கள். அவர்கள் பிைகு தாங்கபள
மசாந்தமாக ‘திைகர் வித்தியாையம்’ என்ை பதசீயப் ேள்ளிக் கூைத்னத ஆரம்பித்தார்கள். ஐயர்
கல்லினைக் குறிச்சிக்குப் போைபோது திைகர் வித்தியாையத்னத எடுத்துக் மகாண்டு
நைத்தும்ேடி எல்ைாரும் அவனர பவண்டிைார்கள் ஐயர் சம்மதித்தார். (பமைது, 1991:215,

216)
‘திைகர் வித்தியாையம்’ வ.பவ.சு. ஐயரின் மோறுப்புக்கு வந்த பின்ைர் ‘தமிழ்க் குருகுை
வித்தியாையம்’ என்று மேயர் மாற்ைப்ேட்ைது. இக் குருகுைத்னத நைத்துவதற்குப் ோரத்வாஜ
ஆசிரமத்னதயும் ஐயர் பதாற்றுவித்தார்.
வ.பவ.சு. ஐயரால் நைத்தப் மேற்ை தமிழ்க் குருகுை வித்தியாையத்தின் பதாற்ைம் குறித்து
அறிஞர்களிைம் மாறுேட்ை கருத்துகள் உள்ளை. ரா.அ.ேத்மநாேனும் (பமைது, ே. 227) புைவர்
அரசும் (1966, ே. 86.) ேழ. அதியமானும் ( 2013, ே. 23) குருகுைம் 1922-ஆம் ஆண்டு
மதாைங்கப்ேட்ைதாகக் கருதுகின்ைைர். மே.சு. மணியும் ( 2003, ே. 166) பகா.மசல்வமும் (2000
ே.9), குருகுைம் 1923-ஆம் ஆண்டு மதாைங்கப்ேட்ைதாகக் கருதுகின்ைைர்.
குருகுைத் மதாைக்கவிழாக் குறித்து, குருகுைவாசியாை ஸ்ரீராமநந்தன் 15.12.1922 (துந்துபி
ஆண்டு கார்த்தினக 30-ஆம் பததி) நாளிட்ை நவசக்தி வார இதழுக்கு அனுப்பிய மசய்தியில்,

இன்று (கார்த்தினக, 23உ) வித்தியாையமாைது ஊருக்கு (கல்லினைக் குறிச்சிக்கு)த் மதன்புைத்
திலுள்ள ஓர் அழகிய பதாப்பில் திைந்து னவக்கப் ேட்ைது. பநற்பை பதாப்பிலுள்ள
கட்ைைத்தில் புண்ணியா விவாசைம் பவதமுனைப்ேடி நைந்தது. இன்று கானை 4 மணிக்கு
ஸ்ரீமான் வ.பவ. ஸூப்ரமண்ய ஐயரும் ஸ்ரீமகா பதவய்யரும் சிஷ்யர்களும் குருகுை
மாணாக்கர்களும் இதுவனரயில் இருந்து வந்த கிருகத்திலிருந்து ேஜனை மசய்து மகாண்டு
பதாப்புக்குச் மசன்ைார்கள். பதசீயப் ேள்ளிக்கூை உோத்தியாயர் ஸ்ரீமான் கிருஷ்ணய்யர்
ேனினய ைட்சியம் மசய்யாமல் ஆசிரமத்தின் கிருகப் பிரபவச காைத்திபைபய வந்து
உதவிைார். புதிய இைத்தில் எல்பைாரும் ேஜனை மசய்துவிட்டுத் தாமிர ேரணியின்
நிர்மைமாை தீர்த்தத்தில் ஸ்நாைஞ் மசய்து விட்டுத் திரும்பி வந்து கானை 8 மணிக்கு
எல்பைாரும் ேஜனை மசய்து மகாண்டு உஞ்சவிருத்தி மசய்தார்கள். ஜைங்கள் மிக
உற்சாகத்பதாடு அரிசி பிட்னச இட்ைார்கள். சாயங்காைம் 5 மணிக்கு ைட்சுமீவராக ஸ்வாமி
ஸன்னிதாைத்தில் ஸ்ரீமான் வ.மவ.ஸூ. ஐயர் குருகுைத்னதப் ேற்றி 1 மணி பநரம் ஒரு
பிரசங்கம் மசய்தார்........... ோை வகுப்புகள் னத மாதம் முதபை முனையாகத் துவக்கப்ேடும்.
அப்போது தமிழ்நாட்டுத் தனைவர்கள் ேைர் வருவார்கள் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிைது.

(நவசக்தி, 15.12.1922)
என்று கூறியுள்ளார். இச்மசய்தியின் மதாைக்கத்தில் உள்ள ‘கார்த்தினக 23-ஆம் பததி’ என்ை
குறிப்னே னவத்துக் கணக்கிட்ைால் 8.12.1922 அன்று குருகுைம் மதாைங்கப்ேட்ைது உறுதியாகிைது.
குருகுைம் மதாைங்கப்ேட்ைது குறித்த பமற்கண்ை நால்வரின் குறிப்புகளில் ேழ. அதியமானின்
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குறிப்பு பமற்குறித்த பமற்பகாள் மசய்தியுைன் ஒத்து உள்ளது. அவர் குருகுை திைசரிக்
குறிப்பேட்னைச் சான்று காட்டி இம் முடிவுக்கு வந்துள்ளார் என்ேதும் இங்குக் குறிப்பிைத்தக்கது.
மற்ைவர்கள் அடிப்ேனைத் தரவுகள் இன்றிக் கூறியுள்ளைர்.
பசரன்மாபதவியில் குருகுைம்
கல்லினைக்குறிச்சியில் தமது குருகுைத்னதத் மதாைங்கிய வ.பவ.சு.ஐயர், குருகுைத்னதப்
மேரிய அளவில் நைத்துவதற்காகத் தக்க இைம் பதடிக் மகாண்டிருந்தார்.

திருமநல்பவலினய அடுத்த பசரமாபதவியில் ஒருவர் தமது முப்ேது ஏக்கர் நிைத்னத விற்க
ஏற்ோடு மசய்து மகாண்டிருந்தார். ஐயர் அந்த நிைத்னதப் போய்ப் ோர்த்தார். முப்ேது
ஏக்கருக்கும் ரூோய் மூவாயிரம் வினை மசான்ைார்கள். ஐயர் அந்த முப்ேது ஏக்கர் நிைத்னத
எப்ேடியாவது வாங்கிவிை பவண்டும் என்று நினைத்தார். ேத்திரினககளில் ஒரு
பவண்டுபகாள் விடுத்தார். மசட்டி நாட்டில் உள்ள காைாடுகாத்தான் என்ை ஊரில் வயி.சு.
சண்முகைார் என்ை இைட்சியவாதி ஒருவர் இருந்தார். அவர் காந்தியடிகளிைத்தில் மிகுந்த
ேற்றுக் மகாண்ைவர்............... காந்தியவாதியாை ஐயர் காந்தியடிகளின் மநறிமுனையில்
குருகுைம் நைத்துவார் என்று எண்ணிய சண்முகைார் சற்றும் காைம் தாழ்த்தாது குருகுைம்
அனமக்க நிைம் வாங்குவதற்கு பவண்டிய மதானக மூவாயிரத்னதயும் உைைடியாகக்
மகாடுத்து உதவிைார். ( நாரா நாச்சியப்ேன், 1994:32-34)
நிைம் வாங்கியபின் தமிழ் மக்களின் ஆதரவுைன் குருகுை அனமப்புப் ேணிகள் முழு வீச்சில்
நனைப்மேற்ைை. கல்லினைக்குறிச்சியில் இயங்கிய குருகுைம் பசரன்மாபதவிக்கு மாற்ைப்ேட்டுப்
புதுப்மோலிவுைன் மதாைர்ந்து நனைமேற்ைது.
இந்நினையில் வ.பவ.சு. ஐயரால் புதுனவயில் நைத்தப்மேற்ை அச்சுக்கூைம் பசரன்மாபதவி
குருகுைத்துக்கு மாற்ைப்ேட்ைது. மூவாயிரம் நூல்கள் அைங்கிய நூல்நினையம் ஒன்றும் குருகுைத்தில்
உருவாக்கப்ேட்ைது. வ.பவ.சு. ஐயனர ஆசிரியராகக் மகாண்ை ‘ோைோரதி’ என்ை திங்கள் இதழ்
குருகுைத்திலிருந்து மவளியாயிற்று.
நன்மகானை திரட்டும் முயற்சி
கல்லினைக்குறிச்சியில் குருகுைத் மதாைக்கவிழா நனைமேறுவதற்கு முன்பே வ.பவ.சு.ஐயர்
தாம் மதாைங்க இருக்கிை குருகுைத்தின் பநாக்கத்னதயும் மசயல்திட்ைத்னதயும் அதனைத் தமிழ்
மக்கள் ஆதரிக்க பவண்டியதன் இன்றியனமயானமயும் விளக்கி விரிவாை அறிக்னக ஒன்னை
மவளியிட்டுள்ளார். அவ்வறிக்னகயின் பிற்ேகுதி,

வித்தியாையத்தின் உத்பதசங்களனைத்னதயும் நினை பவற்ை ைக்ஷhதி ைக்ஷ ரூோ மூைதைமாக
பவண்டும். ஹரித்துவாரத்திலுள்ள ரிஷிகுைத்னதயும் குருகுைத் னதயும் ஸ்ரீரவீந்திரநாத
ைாகூரின் சாந்தி நிபகதைத்னதயும் மகாத்மாவின் சந்தியாக்கிரக ஆசிரமத்னதயும் குஜராத்
வித்யாபீைத்னதயும் ஆதரிக்க வைநாட்டுச் மசல்வர் மூைதைம் உதவி வருகிைது போைத்
தமிழ்நாட்டுச் மசல்வரும் நமது வித்தியாையத்னத ஆதரித்துப் போஷிக்க முன் வருவார்கள்
என்று நம்புகிபைாம். ஹரித்துவார குருகுைத்துக்கு ஒரு மிராசுதார் எழுநூறு ஏக்ரா பூமி
உதவிைார். குஜராத் வித்யாபீைத்துக்கு ஒரு மாதத்திற்குள் ேத்து ைக்ஷ ரூோ மூைதைமாகச்
பசர்ந்தது எல்பைாருக்கும் மதரிந்த விஷயம். இத் தமிழ்நாட்டுக் குருகுைத்துக்குத் தங்களால்
இயன்ை உதவி புரிந்து தமது பேனர அழியாப் புகழுனையதாகச் மசய்யும்ேடி தமிழ்நாட்டுச்
சீமான்கனள பவண்டுகிபைாம்.
வித்தியாையத்துக்கு உதவி மசய்ய விரும்பு கிைவர்கள் அடியிற் கண்ை வழிகளுள் ஒரு
வழியால் அல்ைது ேை வழிகளாலும் உதவி புரியைாம்.
(க்) மூைதைத்துக்காக மமாத்தத் மதானகயாக ஒரு மதானக மகாடுத்துவிைைாம்.
(ங்) பூமிகள் தாைம் மசய்யைாம்.
(ச்) வருஷா வருஷம் ஒரு மதானக அனுப்பி வரைாம்.
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(ஞ்) தங்கள் வருமாைம் அல்ைது ைாேத்தில் ஒருோகத்னத மகனமப் ேணமாக எடுத்து
னவத்து அனத மாதாமதம் ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பி வரைாம்.
(ட்) திைம் ஆசிரமத்துக்மகை ஒரு னேயில் மகாஞ்சம் அரிசி எடுத்து னவத்து மாதா மாதம்
அல்ைது வாராவாரம் ஆசிரமத்தின் வசூல்தாரர்களிைம் மகாடுத்து வரைாம்.
(ண்)விவாகம் முதலிய சந்தர்ப்ேங்களில் ஆசிரமத்துக்குச் சம்ோவனைகள் மசய்தனுப்ேைாம்.
(த்) அறுவனையாகும்போது ஆசிரமத்துக்குக் களத்திபைபய மநல் முதலிய தானியங்கள்
தாைமாகக் மகாடுக்கைாம்.
முதல் வருஷத்தில் எதிர்ோர்க்கப்ேடும் மசைவு பின்வருமாறு :
ரூ.
வித்தியாைய மாணவர், உோத்தியாயர், அவர்கள் குடும்ேம் ஆகிய
இவர்களின் சாப்ோட்டுச் மசைவு சுமார் ௩ழ பேருக்கு
௫௪oo
பவனைக்காரர்
௪oo
விளக்கு
௧oo
புத்தகங்கள்
௭oo
சிகிச்னசச் சாமக்கிரினயகள்
௨oo
அச்சுக்கூலி, பிரயாணச் மசைவு, தோல், காகிதம் முதலிய மசைவுகள் ௭oo
ேர்ணசானைகள் கட்ை
௧ooo
ோைசானைத் தளவாைங்கள்
௫oo
ேயிர்த்மதாழிலுக்கு பவண்டிய மூைதைம்
கooo
ராட்டிைங்கள், ேருத்தி
௨oo
ஆக மமாத்தம் ரூ.
௧o,௨oo
அன்ேர்கள் மசய்ய உத்பதசிக்கும் உதவினயத் தாமதமில்ைாமல் ஸ்ரீ.வ.பவ.
ஸூப்ரஹ்மண்ய ஐயரின் அடியிற் கண்ை விைாசத்துக்கு அனுப்பும்ேடி பவண்டுகிபைாம்.
அனுப்பும் ேணங்களின் கணக்கு மசன்னை திைசரிப் ேத்திரிக்னககளில் மவளியிைப்ேடும்.
வித்தியாையத்துக்குத் தங்கள் பிள்னளகனள அனுப்ே விரும்புபவாரும் வித்தியாையத்தில்
உோத்தியாயராய்ச் பசர விரும்புபவாரும் அடியிற் கண்ை விைாசத்துக்பக எழுதிக்
மகாள்ளபவண்டும்.
வ.மவ. ஸூப்ரஹ்மண்ய ஐயர், ‘ோரத்துவாஜ ஆசிரமம்’,கல்லினைக் குறிச்சி, திருமநல்பவலி
ஜில்ைா.( நவசக்தி, 17.11.1922)
என்று அனமந்துள்ளது. வ.பவ.சு ஐயரின் இவ்வறிக்னகனய 17.11.1922 நாளிட்ை நவசக்தி வார
இதழின் முதல் ேக்கத்தில் திரு.வி.க. மவளியிட்ைதுைன் குருகுைத்துக்கு ஆதரவாகத் தாமும் ஓர்
அறிக்னகனய அவ்விதழிபைபய மவளியிட்ைார். அவ்வறிக்னகயில் திரு.வி.க.,

நமது நாட்டின் விடுதனைக்கு முப்ேத்தாறு ஆண்டுகளாக நாம் ேை வழிகளிலும் முயன்று
வந்பதாம். இப்மோழுது சத்தியாக்கிரக மநறியில் பதசீய வாழ்வில் விடுதனை விளங்குவனதக்
கண்பைாம். சத்தியமும் சுபதசமும் ோரத மாதாவின் கட்னை அறுக்குஞ் சிைந்த கருவி
களாகும். இவ்விரண்னை அடிப்ேனையாகக் மகாண்பை ஒத்துனழயானம இயங்குகிைது.
இவ்மவாத் துனழயானமயால் மவற்றி நிகழ பவண்டுமாயின் நாம் இரண்டு மோருள் நாடி
உனழத்தல் பவண்டும். ஒன்று கதர்; மற்மைான்று நாட்டுக்கல்வி. நாட்டுக் கல்வியால் நமது
நாடு ‘நாைாகும்’ என்ேதில் சிறிதும் ஐயமில்னை. நாட்டுக்கல்வி என்று மசால்லிக் மகாண்பை
பமல் நாட்டுக் கல்விமுனையில் நமது நாட்னை நுனழப் ேதைால் நமது நாடு காைாகும்
என்று உறுதியாகக் கூறுகிபைாம். நமது நாட்டுக் கல்வினய நமக்குரிய குருகுை முனையில்
போதித்தல் பவண்டும். வை இந்தியாவில் ேை குருகுை வித்தியாையங்கள் காணப்ேட்டு
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ஒழுங்காக நனைமேற்று வருகின்ைை. தமிழ்நாட்டில் குருகுை வித்தியாையங்களில்னைபய
இல்னைபய என்று வருந்திக் மகாண்டிருந்பதாம். இப்மோழுது தமிழ்க் குருகுை வித்தியாையம்
கல்லினைக்குறிச்சியில்
காணப்ேட்டிருப்ேனதக்
பகட்டு
நாம்
வரம்பிைா
இறும்பூமதய்துகிபைாம்.
அனதப்
ேற்றிய
அறிக்னக
முதல்
ேக்கத்தில்
மவளியிைப்ேட்டிருக்கிைது. பநயர்கள் அனத வாசிக்க. அன்ேர்கள் அறிக்னகனய வாசிக்கும்
அளபவாடு நின்று விைாது, பவண்டுவை மசய்ய எழுச்சி மகாள்வார்களாக.
கல்லினைக்குறிச்சி குருகுைம் ஸ்ரீமான் வ.பவ. சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர்கள் தனைனமயின்
கீழ் நனைமேறுமமன்ேனத மகிழ்ச்சிபயாடு குறிப்பிடுகிபைாம். குருகுைத்துக்குத் தக்க தனைவர்
கினைத்தது தமிழ்நாட்டின் அதிர்ஷ்ைமமன்பை கூைைாம். ஸ்ரீமான் வ.பவ.சு. ஐயர் அவர்கள்
பமல்நாட்டு மமாழிகளில் - ஏைக்குனைய நான்கு மமாழிகளில் புைனம மேற்ைவர்; கீழ்
நாட்டு மமாழிகளில் நான்கு ஐந்து மமாழிகளில் ோண்டித்தியம் மேற்ைவர்; நமது
தாய்மமாழியாகிய தமிழில் மேருங்காதலுனையவர். ேன்மமாழிப் புைனமபயாடு ஐயர்
அவர்கள்ோல் னவதிக ஒழுக்கமும் பதச ேக்தியும் தியாகமும் அைக்கமும் மைர்ந்திருப்ேனதக்
குறித்து நாம் விரித்துக் கூை பவண்டுவதில்னை. இத்தனகய மேரியார் ஒருவர் தமிழ்
நாட்டுக்குப் புத்துயிர் வழங்கக் குருகுைத்னத நைத்துமாறு மவளிவந்துள்ள இச்சமயத்னதத்
தமிழ்நாடு ேயன்ேடுத்திக் மகாள்ளல் பவண்டும். வைஇந்தியாவிலுள்ள குருகுை
வித்தியாையங்களுக்கு
ஆங்குள்ளவர்களால்
இைட்சக்
கணக்காகப்
மோருள்
வழங்கப்ேடுகிைது. தமிழ்நாட்டில் ஆயிரக்கணக்காக வாவது மோருள் வழங்க ைாகாதா?
தமிழ் நாட்டில் வீண் வழக்குகளில், களியாைல்களில், ஆையங்களில், அபிபஷகங்களில்,
திருவிழாக்களில் எவ்வளவு மோருள் மசைவழிக்கப் ேடுகிைது‚ அவ்வளவில் ஒரு ேகுதியாவது
குருகுை வித்தியாையத்துக்கு மசைவழிக்கைாகாதா? போதிய நிதி உதவ பநயர்கள்
முற்ேடுவார்களாக. ேண்னைக் காைத்தில் பதசத்தில் தருமம் வளர்ந்தது; இக்காைத்தில்
அதர்மம் வளர்கிைது என்று மசால்ைப்ேடுகிைது. ேண்னை நாளில் குருகுை வித்னதயால்
தருமம் வளர்ந்தது. இந்நாளில் அஃதின்னமயால் அதர்மம் வளர்கிைது. ஆதைால் பநயர்கள்
குருகுைத்தின் அவசியத்னத யுணர்ந்து போதிய உதவி புரிவார்களாக.
( பமைது

)
என்று பவண்டுபகாளும் விடுத்திருந்தார்.
ைாக்ைர் வரதராசுலு நாயுடு தமது ‘தமிழ்நாடு’ இதழின் வாயிைாகக் குருகுைத்துக்கு ஆக்கந்
பதடிைார். குமரன், சுபதசமித்திரன், இந்து ஆகிய இதழ்களும் குருகுைத்துக்கு ஆதரவாக எழுதிை.
இந்நினையில் குருகுைத்தின் சார்ோக மவளியிைப்ேட்ை அறிக்னகயில்,

ஆரம்பித்த நான்கு மாதங்கனள உத்பதசித்து வளர்ச்சி மிகத் திருப்திகரமாக இருந்தும்,
குஜராத்து நாடு தைது வித்தியா பீைத்னத கவனித்தது போைத் தமிழ்நாைாைது தன்ைதாக
இருக்கிை இவ்வித்தியாையத்னத இன்னும் கவனிக்கத் துவங்காமலிருப்ேது ேரிதபிக்கத் தகுந்த
விஷயமாக இருக்கிைது. மவளிநாடுகளில் அங்கங்பகயுள்ள தமிழரும் நகரத்தாரும்
ஆசிரமத்தின் மீதும் வித்தியாையத்தின் மீதும் அபிமாைம் காட்டி வருவதற்காக ஆசிரமம்
அவர்களுக்குப் மேரிதும் நன்றி காட்டுகிைது. ஐக்கிய மபைய நாடுகளிலுள்ள
சுங்பகசிப்ேட்டில் வசிக்கும் ஸ்ரீவீராசாமி என்ேவர் இக்குருகுைம் ஸ்தாபிக்கப் ேட்ைதாகக்
பகள்வியுற்ைதினின்று ரயிலில் இரண்ைாவது வகுப்பு வண்டிகளில் ஏறுவதில்னை மயன்றும்
ரிக்ஷா வண்டி கூை அைாவசியமாக ஏறுகிைதில்னைமயன்றும் சங்கற்பித்துக் மகாண்டு
அவ்விதம் மூன்ைாவது வகுப்பில் ஏறிச் மசல்வதாலும் ோதசாரியாகச் மசல்வதாலும்
ஏற்ேைக்கூடிய ைாேத்னத ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பி விடுகிைதாகத் தீர்மானித்து இதுவனரயில்
இம்மாதிரியாக நூறு ரூோ மிகுத்து நமக்கனுப்பி யிருக்கிைார். இவருனைய அபிமாைத்னதயும்
உதவி மசய்ய முயலும் போக்னகயும் தமிழராய்ப் பிைந்த அனைவருக்கும் உதாரணமாய்
எடுத்துக் காட்ை விரும்புகிபைாம். ஒவ்மவாருவரும் தங்களுனைய ேழக்கவழக்கங்களில் சிை
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சாமானியமாை மாறுதல்கள் மசய்து மகாண்டு ஆசிரமத்துக்கு மவகு இபைசாக ஸ்திரமாை
மூைதைம் பசருவதற்கு உதவி புரிந்துவிைைாம். எவ்வளவுக் மகவ்வளவு சீக்கிரம் ஸ்திரமாை
வரும்ேடியளிக்கத் தக்க மூைதைம் பசருகிைபதா அவ்வளவுக்கவ்வளவு சீக்கிரம் வித்தியாையம்
கல்வியனைத்துக்குபம ஒரு தாயகமாக விளங்கித் தமிழ்நாட்டுக்கு மாத்திர மல்ைாமல் ோரத
நாைனைத்துக்கும் உைகப் மோதுவுக்கும் கூை எல்ைாத் துனைகளிலும் வளர்ச்சி வழினயக்
காட்டும் ஒரு கைங்கனர விளக்கமாக விளங்கும்.
தற்மோழுது ஆசிரமத்துக்காகச் பசரமாபதவியில் சுமார் 40 ஏக்கர் விஸ்தீர்ணமுள்ள
ஒரு பூமி வாங்க ஏற்ோடு மசய்தாகிவிட்ைது. அதில் ேர்ண சானைகளும் மகட்டிக்
கட்ைைமாக ஒரு புஸ்தக சானையும் அனமக்க பவண்டும். கல்வி புகட்ைற்குரிய நவீை
சாதைங்களும் சாமக் கிரினயகளும் வாங்க பவண்டியிருக்கிைது. வித்தியார்த்திகளுக்கு ஒரு
மதாழிற்சானையும் அச்சடுக்கக் கற்பிப்ேதற்கும், ஒரு மேரிய மாதாந்தரப் ேத்திரிக்னகயும்
தமிழ் நூல்களும் அச்சிடுவதற்கும் ஓர் அச்சுக் கூைமும் பதனவயாக இருக்கிைது.
இனவயனைத்துக்கும் இவ்வருஷத்தில் குனைந்தது முப்ேதிைாயிரம் ரூோ பவண்டியிருக்கிைது.
தவிர ஆசிரமம் நினைமேற்று நிற்ேதற்கு மூைதைம் ஐந்து ைட்ச ரூோயாவது பவண்டும்.
தமிழ் நாட்ைவர் அவர்களுனைய இயற்னகக் குணமாகிய மகானைக் குணத்னதக் காட்டி
ஆசிரமத்தின் மேரு பநாக்கங்கனள நினைபவற்றித் தருவார்கள் என்று நம்புகிபைாம்.
ஆசிரமவாசிகள் தங்களால் இயன்ை தியாகம் அனைத்தும் காட்டி வருகிைார்கள்.
உோத்தியாயர் ஊழியமாக ஒன்றும் மேைவில்னை. உோத்தியாயர்களின் ேத்தினிகபளா
யாமதாரு பிரதிப் பிரபயாஜைத்னதயும் எதிர்ோராமல் இதுவனரயில் சனமயற் னகங்கர்யத்னத
ஏற்றுக் மகாண்டிருக் கிைார்கள்.
ஆசாரியார் ஸ்ரீ.வ.பவ. ஸூப்ரஹ்மண்ய ஐயர் அவர்கள் தமக்குச் மசாந்தமாை குைள்,
கம்ேராமாயண ஆங்கிை விமரிசைம் ஆகிய இரண்டு நூல்களின் ேதிப்புரினம யனைத்னதயும்
ஆசிரமத்துக்பக தத்தம் மசய்து விட்ைார்கள். இவற்றின் மதிப்பு ரூ.8000 ஆகிைது. தவிர
தமக்காகக் கினைக்கும் ேணத்னதமயல்ைாம் ஆசாரியார், ஆசிரமத்தின் நிதிக்பக பசர்த்து
விடுகிைார். சிங்கப்பூரிலுள்ள மசந்தமிழ்த் திைகமாை ஸ்ரீ மபகச குமார சர்மா தம்முனைய
அரிய நூல்களாை வால்மீகி விஜயம், வர்த்தமாை ோரதம் ஆகிய இரண்டு நூல்களிலிருந்தும்
கினைக்கும் ேணத்தில் சரி ேகுதினய ஆசிரமத்துக்மகைத் தத்தம் மசய்துவிட்ைார்கள். தங்கள்
னகனயக் குறுக்காமல் தாராளமாய் உதவி மசய்து இந்தத் தியாகங்கனள மயல்ைாம்
ேயனுள்ள தியாகமாக்கித் தமிழ் நாட்டுக்கு அழியாப் புகழ்பதடி னவக்க பவண்டும் என்று
தமிழ் நாட்ைவனர மறுேடியும் பவண்டிக் மகாள்பவாம். (பமைது, 4.5.1923)
என்று கூைப்ேட்டுள்ளது.
இத்தகு சூழலில் வ.பவ.சு. ஐயர் குருகுை வளர்ச்சிக்கு நிதி உதவி மசய்யுமாறு தமிழ்நாடு
காங்கிரசிைம் விண்ணப்பித்தார்.
அடுத்துக் கூடிய மசயற்குழுவில் இவ்விண்ணப்ேம் ஆபைாசனைக்கு னவக்கப்ேட்ைது . . . .
குருகுைம் ஒரு பதசீய நிறுவைம். எைபவ அதன் வளர்ச்சிக்கு காங்கிரஸ் மசயற்குழுவிலிருந்து
ேத்தாயிரம் வழங்குவமதன்று ஒரு மைதாக முடிமவடுக்கப்ேட்ைது. முதல் ேகுதியாக ரூோய்
ஐயாயிரம் வழங்குவதாகவும் சிறிது காைம் கழித்து ஐயாயிரம் மகாடுப்ேதாகவும் மசயைாளர்
மேரியார் அறிவித்தார். உைைடியாக காங்கிரஸ் ேணத்திலிருந்து ரூோய் ஐயாயிரத்துக்குச் மசக்
வழங்கப்ேட்ைது. (நாரா நாச்சியப்ேன், 1994:35-37)
இந்நினையில் வ.பவ.சு. ஐயர் ‘ோைோரதி’ முதல் இதழில் குருகுைத்துக்குத் தமிழ் மக்களின்
ஆதரவு இன்னும் மேருக பவண்டியதன் இன்றியனமயானமனய வலியுறுத்தி பவண்டுபகாள் ஒன்னை
விடுத்துள்ளார். அவ்பவண்டுபகாளில்,

காைக்கிரமத்தில் புதிய யந்திரங்கள் நிர்மாணிக்கத் தகுந்த கூரிய அறிவுள்ள மாணவர்கள்
இவ் ஆசிரமத்தில் பதான்றுவார்கள் என்ேதில் சந்பதகமில்னை. ஏமைனில் தமிழ்நாட்டு
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வியாோரிகள் இவ் ஆசிரமத்திற்கு ஓர் நியதமாை வருவானய ஏற்ேடுத்தித் தர இருக்கிைார்கள்.
இதற்மகை ஓர் ‘மகனமனய’ எடுத்து னவப்ேது அவர்களுக்கு அசாத்தியமில்னை. இவ்வாறு
ஏற்ேடுத்தித் தந்துவிட்ைார்களாைால் ஓர் சிைந்த மகால்லு ேட்ைனை னவத்து
மாணவர்களுக்கு யந்திரங்கனள அனமக்கும் ஆற்ைனை உண்ைாக்கித் தர ஏற்ோடு
மசய்பவாம். அப்மோழுது அவர்களது ஜயம் தமிழ் நாட்டின் ஜயமாகும். அப்மோழுது
நூற்னைம்ேது வருஷங்களுக்கு முன் இங்கிைாந்தில் பதான்றிய யந்திர சிருஷ்ைனை
இயக்கமும், அதைால் மேருகிய னகத்மதாழில் அபிவிருத்தியும், அவற்றின் குற்ைமின்றி,
இன்னைக்கு நம் மசல்வத் திருநாட்டில் பதான்றும் வியாோரிகள் எடுத்து னவக்கும் சிறு
‘மகனம’ இத்தனை பவனை மசய்து விடும்.
குருகுைத்துக்குப் மோருள் ஈட்ை ஆசிரமவாசிகள் ேை இைங்களுக்கும் எப்மோழுதும்
போய்க் மகாண்டிருத்தல் அசாத்தியமாக இருக்கும். ஆனகயால் தமிழபிமானிகளும்
பதசாபிமானிகளும் நாங்கள் வந்து பகட்காமபை தங்களால் கூடிய உதவிகனளச் மசய்ய
பவண்டுமாய்க் பகட்டுக் மகாள்ளுபவன்.
சிங்கப்பூர் முதலிய கீழ்நாடுகளுக்குப் ேழுத்த பதசாபிமானியும் இக்குருகுைத்தின்
உோசிரியரு மாை பிரம்மஸ்ரீ மகாபதவய்யர் தமது மசாந்தக் காரியங்கனளமயல்ைாம்
விட்டுவிட்டுச்
மசன்றிருக்கிைார்.
தன்ைைம்
கருதா
அவருனைய
பதசாபிமாை
தர்மாபிமாைங்களின் ேயைாக அந்தப் பிரபதசத்துத் தமிழபிமானிகள் இது வனரயில் சுமார்
கo,ooo(ேதிைாயிரம்) மவள்ளிகள் அவரிைம் குருகுைத் துக்காக உதவி மசய்திருக்கிைார்கள்.
மதானககள் இன்னும் வசூைாகிக் மகாண்டு வருகின்ைை. ஆைால் மோது நிதிக்கு
மமாத்தமாக உதவுவதுைன் இம் மாகாணத்திலும் கீழ் நாடுகளிலும் உள்ள குருகுை
அபிமானிகள் குருகுைத்துக்காக ஓர் சிறு ‘மகனம’ னய எடுத்து னவத்து, அனத விைாமல்
குருகுைத்துக்கு அனுப்பி வந்தால் அது அபமாகமாய்ப் மேருகி, சாஸ்திர வகுப்புகளும்
மதாழிற்சானைகளும் னவத்து விமரினசயாக நைத்த எமக்குச் சக்தினயத் தரும். நமது நாட்டு
மைங்களும் பகாபுரங்களும் இபத மாதிரி ‘மகனம’ யிைாபைபய மவகு பைசாகக்
கட்ைப்ேட்டும் காக்கப்ேட்டும் வந்தை என்ேனத உணர்ந்து தமிழ் மக்கள் அனைவரும்
தங்கள் வருமாைத்திலும் இைாேத்திலும் அவர்களுக்குத் பதான்றிய பிரகாரம் ரூோய்க்கு
இத்தனை னேசா என்று எடுத்து னவத்து, வருஷத்தில் நான்கு தைனவகளிபைா அல்ைது
மசௌகரியப்ேட்ை பிரகாரபமா குருகுைத்துக்குச் பசர்ப்பித்து வரபவண்டும் என்று மிகவும்
பவண்டிக் மகாள்ளுபவன். (ோைோரதி, அக். 1924)
என்று கூறியுள்ளார். குருகுை வளர்ச்சிக்காகத் தமிழ்நாடு காங்கிரசு மசய்த உதவி, தனைவர்களின்
ஆதரவு, வ.பவ.சு. ஐயரின் உருக்கமாை பவண்டுபகாள் ஆகியவற்ைால் குருகுைம் ஓர் இைட்சிய
நிறுவைம் என்று நாட்டு மக்கள் நம்பிைர். விடுதனை மேற்ை ஒரு சமத்துவ நாட்னை உருவாக்கக்
கினைத்துள்ள அருமருந்து எை அவர்கள் நினைத்தைர். அதன் வளர்ச்சிக்குத் துனண நின்ைைர்.
நன்மகானைகள் குவியத் மதாைங்கிை. புதுப்மோலிவுைன் குருகுைம் இயங்கத் மதாைங்கியது.
இவற்றின் ேயைாகக் குருகுைத்தில் மாணவர்களின் எண்ணிக்னக கூடியது.
மாணவர் பசர்க்னக
வ.பவ.சு. ஐயர் தாம் நைத்திய குருகுைத்தில் ேயிை விரும்பும் மாணவர்களுக்காை தகுதிகள்,
மாணவர்களுக்குரிய கட்ைணம், மாணவர்கள் உைன் எடுத்து வர பவண்டிய மோருட்கள் ஆகியை
குறித்த அறிவிப்புகனள அவ்வப்போது இதழ்களின் வாயிைாக மவளியிட்டு வந்தார்.
மாணவர்களுக்குச் சிைந்த முனையில் கல்வி கற்பிக்கக் கைனமயுணர்வும் தியாக உள்ளமும்
மகாண்ை ஆசிரியர்கள் பதனவயாதைால் அத்தனகய ஆசிரியர்கனள உருவாக்கும் ஆசிரியப் ேயிற்சி
வகுப்பு ஒன்று குருகுைத்தில் மதாைங்கப்ேட்ைது. அப்ேயிற்சி வகுப்புக்காை மாணவர் பசர்க்னக
குறித்துக் குருகுை நிர்வாகம் மவளியிட்டுள்ள அறிக்னகயில்,
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இப்மோழுது ஒரு ேத்து மாணவருக்குத் பதசிய முனையில் கல்வி போதிக்கும் முனைனயக்
கற்பிப்ேதற்காக ஒரு போதைாமுனை வகுப்பு வருகிை ேங்குனி மாதம் 14ந் பததி துவக்கப்
போகிபைாம். பதசியக் கல்விக்காக உனழக்க விரும்பும் வாலிேர் இவ்வகுப்பில் பசர்ந்து ேயிை
விரும்பிைால் நமது குருகுைக் காரியஸ்தருக்கு எழுதிக் மகாள்ளைாம்.
அபேஷகர்கள் ஸ்கூல் னேைல் அளவு வனரயாவது ேடித்திருக்க பவண்டியது. தமிழிைக்கியம்
ேடித்திருக்கிை அபேக்ஷகர் அதிகமாகப் ோராட்ைப்ேடுவர். ேயிை விரும்புகிைவர்கள்
சாப்ோட்டுக்காகவும் குடியிருப் புக்காகவும் கல்விக்காகவும் பசர்த்து மாதம் ரூ.15 மகாடுக்க
பவண்டியது. பிரபவச மனுவில் அபேக்ஷகர் தங்கள் பயாக்கியனத (அதாவது எதுவனரயில்
ேடித்திருக்கிைார்கள் என்ேது), முன்பை மசய்துள்ள தற்காைம் ோர்க்கின்ை அலுவல்கள்,
தற்காை வயது ஆகிய இனவகனளக் குறித்து அனுப்ே பவண்டியது. அவர்களுனைய
சீைத்னதயும் ஒழுக்கத்னதயும் ேற்றி அறிந்திருக்கிை சிை கிரகஸ்தர்களின் மேயர்கனளயும்
அபேக்ஷகர் குறித்தனுப்ே பவண்டும். மனுபவாடு அவர் களுனைய சீைத்னதக் குறித்து ஒரு
நற்சாக்ஷிப் ேத்திரமாவது பசர்த்தனுப்ேப் ேைபவண்டும். ேயிை பவண்டிய காைம் ஒரு
வருஷமாகும். னகயிைால் பவனை மசய்யப் பின்வாங்காதவர் தாம் ஆசிரம வாழ்க்னகக்கு
அருகராவார் என்று நாம் மசால்ைாமபை அபேக்ஷகர் அறிந்து மகாள்வார் எை நம்புகிபைாம்.

(நவசக்தி, 9.2.1923)
என்று கூைப்ேட்டுள்ளது. இதன் வாயிைாக, குருகுைத்தில் ஆசிரியப் ேயிற்சி மேை விரும்பும்
மாணவர்கள் தமிழ் இைக்கியம் ேடித்தவர்களாகவும் ஒழுக்கமுள்ளவர்களாகவும் உைல் உனழப்புக்குத்
தயங்காதவர்களாகவும் பதசியக் கல்விக்காக உனழக்க விரும்புேவராகவும் இருக்க பவண்டும் என்ை
வ.பவ.சு. ஐயரின் எதிர்ோர்ப்னே அறிய முடிகிைது.
பமலும் ஆசிரியப் ேயிற்சி அல்ைாத பிை ேடிப்புகளுக்கு மாணவர்கனளச் பசர்ப்ேது குறித்துக்
குருகுை நிர்வாகம் அவ்வப்போது நாட்டு மக்களுக்கு பவண்டுபகாள் விடுத்த வண்ணம் இருந்தது.
குறிப்ோக 4.5.1923 பததியிட்ை நவசக்தி வார இதழில் குருகுைத்தின் சார்ோக மவளியிைப்ேட்டுள்ள
அறிக்னகயில்,

குழந்னதகனள இங்குச் பசர்க்க விரும்புகிைவர்கள் எத்துனணச் சிறிய பிராயத்தில் இங்கு
அனுப்ே முடியுபமா அத்துனணச் சிறிய பிராயத்திபைபய அனுப்ே பவண்டும். வயதாக
ஆகப் பிள்னளகனள நல்வழிப் ேடுத்தும் சிரமம் அதிகமாகிைது. பிரமசாரிகளுக்காக மாதம்
ேன்னிரண்டு ரூோயும் பிரமசாரிணிகளுக்காக மாதம் ேதினைந்து ரூோயும் முன்ேணமாக
அனுப்பி வருவது முனையாக இருக்கிைது. தவிர ஒவ்மவாரு வித்தியார்த்திக்காகவும்
அவர்களுனைய சில்ைனைச் மசைவுகளுக்காகப் ேத்து ரூோ ஆசிரமத்தில் முன்ேணமாகக்
மகாடுத்து னவக்க பவண்டியது. வித்தியார்த்திகளின் உனை, னவத்தியச் மசைவு, புஸ்தகங்கள்,
பைகைங்கள் முதலிய மசைவு களுக்காக இது உேபயாகப்ேடும். இது மசைவாைதும்
மறுேடியும் அபத மாதிரி முன்ேணமாகப் ேணம் அனுப்ே பவண்டியது. வித்தியார்த்திகள்
வரும்போது ைம்ளர் உள்ள மவண்கைக் கூஜா, ருத்திருணி, மடிசஞ்சி, சாரணருக்பகற்ை னே,
ஒரு ஜமக்காளம், தனையனண, வஸ்திரங்கள், நல்ைபதார் மேட்டி, இரண்ைங்குைப் பூட்டு
முதலியை மகாண்டுவருவது நைம். வஸ்திரங்கள் முதலியவனைத்தும் னகநூைானையாக
(கதராக) இருக்க பவண்டியது. (நவசக்தி 4.5.1923)
என்று கூைப்ேட்டுள்ளது. இவ்வறிக்னக இளனமக் கல்வியின் இன்றியனமயானம, குருகுைக் கட்ைண
முனை, மாணவர்கள் உைன் எடுத்து வரபவண்டிய மோருட்கள் ஆகியவற்னைப் ேட்டியலிட்டுக்
காட்டுகிைது.
1924-ஆம் ஆண்டு டிசம்ேர்த் திங்கள், 1925-ஆம் ஆண்டு ஜைவரி, மார்ச், ஏப்ரல், சூனை,
ஆகசுடு ஆகிய திங்கள்களில் மவளியாை ‘ோைோரதி’ இதழ்களில் குருகுை மாணவர் பசர்க்னக
குறித்த அறிவிப்புகள் மவளியிைப்மேற்றுள்ளை. (1925 ஆம் ஆண்டு சூனை, ஆகசுடு ஆகிய
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திங்கள்களில் மவளியாை இதழ்கள் வ.பவ.சு. ஐயர் மனைவுக்குப் பின் சுத்தாைந்த ோரதியானர
ஆசிரியராகக் மகாண்டு மவளியாைனவ.) இவற்றுள்,

புதிய கல்வி வருஷம் னத š ரு ௨ ஆரம்பித்து விட்ைது. ஆங்கிைத்தில் பி.ஏ. வகுப்புக்குச்
சரியாை கல்வி வனரயில் மகாடுக்கப்ேடுகிைது. தமிழில் சங்க இைக்கியங்கள்,
மதால்காப்பியம் வனரயில் கற்கைாம். ஐபராப்பிய முனையில் ஆராய்ச்சிகள் மசய்யவும்
மாணவர் ேயிற்ைப்ேடுகின்ைைர். கணிதம், பதச சரித்திரம், சம்ஸ்கிருதம், ஹிந்தி முதலிய
ோைங்கள் மசவ்னவயாக நைக்கின்ைை.
மநசவுத்மதாழில் கற்பிக்கப்ேட்டு வருகின்ைது. ேயிர்த் மதாழில் மசய்யவும் வசதி
ஏற்ேடுத்தித் தரப்ேடுகிைது. பிள்னளகனள இைக்கியக் கல்வியும் ஓர் மதாழிலும்
அப்பியாசிக்கச் மசய்ய விரும்பும் தந்னதயர் உைபை முந்துக.
விவரங்களுக்குக் காரியஸ்தனுக்கு எழுதித் மதரிந்து மகாள்ளுக.
என்ை அறிவிப்பு இங்குக் குறிப்பிைத்தக்கது.
குருகுை நிர்வாகம் நன்மகானை வழங்குதல் குறித்தும் மாணவர் பசர்க்னக குறித்தும்
அவ்வப்போது இதழ்களின் வாயிைாக மவளியிட்டு வந்த அறிக்னககனள உற்று பநாக்குமிைத்து
அனவ இந்தியத் தமிழர்கள் மட்டுமின்றி உைகம் முழுவதும் ேரவியுள்ள தமிழர்கள் அனைவருக்கும்
மசன்று பசர பவண்டும் என்ை பநாக்கத்தில் மவளியிட்டிருப்ேது மதளிவாகிைது.
முடிவுகள்
1. திருமநல்பவலி மாவட்ைத்தில் உள்ள கல்லினைக் குறிச்சியில் 8.12.1922 அன்று வ.பவ.சு.
ஐயர் தமிழ்க் குருகுை வித்தியாையத்னதத் பதாற்றுவித்தார். அது பின்ைாளில் ‘பசரன்மாபதவி
குருகுைம்’ என்று அனழக்கப்ேட்ைது.
2. மவளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர் - குறிப்ோக நகரத்தார் பசரன்மாபதவி குருகுைத்திற்காக
மிகுதியாை மோருளுதவி மசய்துள்ளைர்.
3. நாட்டுப்ேற்றும் மமாழிப்ேற்றும் மிக்க ேைர் தங்களின் வாழ்க்னகயில் சிை மாறுதல்கனளச்
மசய்து மகாண்டு அவற்றின் வாயிைாக திங்கள்பதாறும் ஒரு குறிப்பிட்ை மதானகனயக்
குருகுைத்துக்கு அனுப்பி னவத்துள்ளைர்.
4. வ.பவ.சு. ஐயர் தமது குைள், கம்ேராமாயண ஆங்கிைப் ேதிப்பு ஆகிய நூல்களின்
ேதிப்புரினமனயக் குருகுைத்துக்குக் மகாடுத்துவிட்ைார். சிங்கப்பூனரச் பசர்ந்த மபகச குமார
சர்மா என்ேவர் தமது வால்மீகி விஜயம், வர்த்தமாை ோரதம் ஆகிய இரண்டு நூல்களில்
இருந்து கினைக்கும் ேணத்தில் சரிோதினயக் குருகுைத்துக்குக் மகாடுத்து வந்தார்.
5. தமிழ்நாட்டு வணிகர்கள் தங்கள் வருமாைம் அல்ைது இைாேத்தில் ஒரு ேங்னக மகனமப்
ேணமாக எடுத்து னவத்து அனத மாதாமாதம் குருகுைத்துக்கு அனுப்பி வருவதற்காை
ஏற்ோடுகள் நனைமேற்றுள்ளை.
6. குருகுை வளர்ச்சிக்காகத் தமிழ்நாடு காங்கிரசு மசய்த உதவி - தனைவர்களின் ஆதரவு வ.பவ.சு. ஐயரின் உருக்கமாை அறிக்னககள், மசயல்கள் ஆகியவற்ைால் குருகுைம் ஓர்
இைட்சிய நிறுவைம் என்ை எண்ணம் மக்கள் மைத்தில் பதான்றியது. அதன் ேயைாகக்
குருகுைத்துக்குப் ேை வழிகளிலிருந்தும் நன்மகானைகள் குவியத் மதாைங்கிை.
7. பசரன்மாபதவி குருகுைத்தின் பநாக்கங்களுக்கு ஆதரவாக வ.பவ.சு.ஐயரால் 1924ஆம் ஆண்டு
அக்பைாேர்த் திங்கள் முதல் ‘ோைோரதி’ என்ை திங்கள் இதழ் மவளியிைப்மேற்ைது.
துனண நின்ைனவ
நூல்கள்


அதியமான் ேழ., 2013 முதல் ேதிப்பு, பசரன்மாபதவி குருகுைப் போராட்ைமும் திராவிை
இயக்கத்தின் எழுச்சியும், காைச்சுவடு ேதிப்ேகம், நாகர்பகாயில் - 1.
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அரசு., 1966 மறுேதிப்பு (முதல் ேதிப்பு 1957), வ.பவ.சு ஐயர், திருமநல்பவலித் மதன்னிந்திய
னசவ சித்தாந்த நூற்ேதிப்புக் கழகம் லிமிமைட், மசன்னை - 1.



மசல்வம் பகா., 2000 முதல் ேதிப்பு, வ.பவ.சு ஐயர், சாகித்திய அக்காமதமி, இரவீந்திர
ேவன், புதுதில்லி - 110 001.



நாச்சியப்ேன் நாரா., 1994 முதல் ேதிப்பு, குருகுைப் போராட்ைம், அன்னை நாகம்னம
ேதிப்ேகம், ோைவாக்கம், மசன்னை - 600 041



ேத்மநாேன் ரா.அ., 1991 இரண்ைாம் ேதிப்பு (முதல் ேதிப்பு 1981) வ.பவ.சு. ஐயர்,
பநஷைல் புக் ட்ரஸ்ட், இந்தியா, கிரீன் ோர்க், புதுதில்லி -110 016.



மணி மே.சு., 2003 முதல் ேதிப்பு, வ.பவ.சு ஐயர் கடிதங்கள், மணிவாசகர் ேதிப்ேகம்,
ோரிமுனை, மசன்னை - 600 108.
இதழ்கள்
நவசக்தி -

17.11.1922
15.12.1922
09.02.1923
04.05.1923
27.02.1925
13.03.1925
01.05.1925
08.05.1925
22.05.1925
26.06.1925
சினதந்த இதழ்
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ோைோரதி -

அக்பைாேர் - 1924
நவம்ேர் - 1924
டிசம்ேர் - 1924
ஜைவரி - 1925
பிப்ரவரி - 1925
மார்ச் - 1925
ஏப்ரல் - 1925
பம - 1925
ஜூன் - 1925
ஜூனை - 1925
ஆகஸ்ட் - 1925
மசப்ைம்ேர் - 1925
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

தையற்டகமுடை

கருக்கட்ைலி ொல் ஏற்படும்
ஓர் உளவியல் னநொக்கு

ொக்கங்கள் :

திரவியராசா நிரஞ்சினி
முதுகனைமாணி
பேராதனைப்ேல்கனைக்கழகம், இைங்னக.
nironiru03@gmail.com
மா.பயாகராஜ்
முதுகனைமாணி
பேராதனைப்ேல்கனைக்கழகம், இைங்னக.
yogaraj.yogi02@gmail.com
ஆய்வுச்சுருக்கம்
இன்னைய உைகில் விஞ்ஞாை மதாழில்நுட்ேங்களின் வளர்ச்சி மனிதனின் அத்தியாவசிய
பதனவகளுக்கு ேயன்ேட்ைாலும் அதன் வரம்பு மீறிய மசயல்கள் மக்கள் மத்தியில் ஒழுக்கமீைல்கனள
ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாகபவ பிரபயாக ஒழுக்கவியலின் பதாற்ைம் இைம் மேற்ைது.
பிரபயாக ஒழுக்கவியலின் வனககளில் ஒன்ைாை
னவத்தியவியலில்
ஏற்ேட்டுள்ள
முன்பைற்ைங்களிைால் கருமாற்ைங்களும், கருத்தனைகளும் புதிதாக மவற்றியளித்துள்ள போதிலும்
கருத்தனை முனைகள் மூைம் இைப்மேருக்கம் தனை மசய்யப்ேடுகிைது. ஆைாலும் இன்னைய
நினையில் நம்ேகமாை கருத்தனை முனைகள் மூைமாக ோலியலும் இைப்மேருக்கமும்
பவறுேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. அதுபவ மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனை ஆகும். இம் முனை குழந்னத
பேறில்ைாத தம்ேதியிைருக்கு நனைமுனைத் தீர்வாக உள்ள போதிலும்
ேல்பவறு வழிகளிலும்
உளவியல் ரீதியிைாை தாக்கங்கள் இைம்மேறுகின்ைை.
திைவுச்மசாற்கள்
மசயற்னக முனைக் கருக்கட்ைல் ,
உளவியல் தாக்கங்கள்
1.1 ஆய்வுத்தனைப்பு
மசயற்னகமுனை கருக்கட்ைலிைால் ஏற்ேடும் தாக்கங்கள் : ஓர் உளவியல் பநாக்கு
1.2 ஆய்வு அறிமுகம்
மசயற்னக முனையிைாை கருக்கட்ைல் என்ேது இயற்னகயாை முனையில் கருத்தரிக்க
தாமதிக்கும் தம்ேதிகளுக்கு சிகிச்னசகள் மூைம் விந்தணுனவயும், சூல்முட்னைனயயும் பசரனவத்துக்
கருக்கட்ைலுக்கு உதவும் முனை ஆகும். மசயற்னக முனையிைாை கருக்கட்ைல் மூன்று முனைகளில்
பமற்மகாள்ளப்ேடும்.
1.2.1 மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனையின் வனகப்ோடுகள்
1. IUI - INTRAUTERINE INSEMINATION (கருப்னேயகமாை கருவூட்ைல் முனை )
2. IVF - IN VITRO FERTILISATION; (ஆய்வு கூைச்பசாதனை முனை மூைமாை கருத்தரித்தல்
முனை)
3. ICSI - INTRA - CYTOPLASMIC SPERM INJECTION (குழிய முதலுருவுக்குரிய விந்து ஊசி
உட்மசலுத்தும் முனை )
1. IUI - INTRAUTERINE INSEMINATION (கருப்னேயகமாை கருவூட்ைல் முனை)
திருமணமாகி குறுகிய காைத்தில் குழந்னதப்பேறு இல்ைாத தம்ேதிகளுக்கு இம்முனை
சிைந்ததாகும். இம்முனையின்
மவற்றிக்கு ஒழுங்காை சூல் முட்னை வளர்ச்சி, அனைப்புகள்
இல்ைாத ேபைாப்பியன் குழாய், கருனவ தாங்கக்கூடிய கருப்னே போன்ைை அவசியம்.
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(IUI) முனையின் ேடிமுனைகள்
மேண்களுக்கு கருமுட்னை உருவாகுவதற்காை மருந்துகனளக் மகாடுத்து அதனூைாக
அவர்களுக்கு
Ovulation ( அண்ைவிடுப்பு) இ னைத் தூண்டுதல்.
 கணவனின் விந்னத எடுத்து சுத்தப்ேடுத்திப் மேண்ணின் கருப்னேயினுள் மசலுத்துதல்.
 மருந்துகள் சிகிச்னசகள் மூைம் சூல் முட்னையின் வளர்ச்சினயத் தூண்டி ேன்னிரண்டு நாட்களில்
Scanning முனை மூைம் சூல் முட்னையின் ேருமனை அறிதல்.
 சூல்முட்னையின் ேருமன் (18-20mm) ஆக இருந்தால் பஹர்பமான் ஊசினய வழங்கி
முட்னையினை மவளிபயற்றுதல்.
 36மணித்தியாையங்களில் விந்துக்கனள மசறிவாக்கி ஊசி மூைம் கருப்னேயினுள் மசலுத்துதல்.
சிகிச்னச முனைகனள பமற்மகாள்ளுதல்.
2. IVF - IN VITRO FERTILISATION (ஆய்வு கூைச்பசாதனை முனை மூைமாை கருத்தரித்தல்
முனை )
நீண்ைகாைமாகக் குழந்னதப்பேறு இல்ைாத தம்ேதியிைருக்கு இம்முனை மோருத்தமாைது.
அதாவது
ேபைாப்பியன் குழாய்கள் இரண்டும் முற்ைாக அனைக்கப்ேட்ை நினையில் உள்ள
மேண்களுக்கும், விந்தணுக்கள் குனைவாை ஆண்களுக்கும், IUI முனையினை ேை தைனவகள்
பமற்மகாண்டு பதால்வியனைந்தவர்களுக்கும் இம்முனை சிைந்தது. உைலுக்கு மவளிபய ஆய்வு
கூைத்தில் மேண்ணின் முட்னையினைச் சினைப்ேடுத்தி அதைால் உண்ைாகும் கருனவக்
கருப்னேயில் ேதித்து இயற்னகயாக வளரச் மசய்யும் முனை இதுவாகும். அதாவது ஓர் ஆணின்
விந்தணுனவயும் மேண்ணின் கரு முட்னைனயயும் ஒன்ைாகச் பசர்த்து ஆய்வுகூைத்தில் கருத்தரிக்கச்
மசய்யும் முனை இதுவாகும்.
(IVF) முனையின் ேடிமுனைகள்
 நன்மகானையாளருனைய ஆபராக்கியமாை விந்தணுனவ எடுத்தல்
 விந்தணுனவக் கண்ணாடிப்ோத்திரத்தினுள் இடுதல்.
 ஆய்வுகூைப் ேரிபசாதனை
 கருவுற்ை மேண்ணின் முட்னைகனளப் மேண்ணின் கருப்னேக்குள் ஊசி மூைம் மசலுத்துதல்.
 கருப்னேச் சுவரில் ேதித்;து
மவற்றிகரமாக ஒரு கருவாக வளர்வதற்காை சிகிச்னசகனள
பமற்மகாள்ளுதல்.
3. ICSI - INTRA - CYTOPLASMIC SPERM INJECTION (குழிய முதலுருவுக்குரிய விந்து ஊசி
உட்மசலுத்தும் முனை
ICSI ( குழிய முதலுருவுக்குரிய விந்து ஊசி உட்மசலுத்தும் முனை ) முனையிைாை
கருக்கட்ைல் என்ேது ஒபரபயாரு ஆபராக்கியமாை விந்தணுனவத் பதர்ந்மதடுத்துக் கருப்னேயினுள்
மசலுத்தும் முனை இதுவாகும்.
1.2.2 மசயற்னக முனை கருத்தரிப்பின் முக்கிய ேடிமுனைகள்
1. கருமுட்னை பசகரித்தல்
2. கருவாக மாற்றுதல்
3. கருனவ உட்மசலுத்தல்
1. கருமுட்னை பசகரித்தல் மசயற்ோடுகள்

மேண்னண பநராகப் ேடுக்க னவத்தல்.

மேண்ணின் கர்ப்ேப்னே, முட்னைப்னேகனள SCAN மூைம் கண்ைறிதல்.

மேண்ணின் முட்னைப் னேகளுக்குள் இருக்கும் Follicle ( நுண்ணனை) கனளக் கண்ைறிந்து
அதனுள் இருக்கும்
கருமுட்னைனய கண்ைறிதல்.

ஊசி மூைமாக Follicle (நுண்ணனை) இல் இருக்கும் கருமுட்னைனயச் பசகரித்தல்.
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2. கருவாக மாற்றும் மசயற்ோடுகள்








தம்ேதியிைரின் முழு சம்மதத்துைன் தாைம் மசய்ேவரின் விந்தணுனவச் பசகரித்தல்.
பசகரிக்கப்ேட்ை ஆணின் விந்தணுவுைன் கருமுட்னைகனளச் பசர்த்துக் கருவாக மாற்றுதல்
கருமுட்னையினுள் விந்தணுனவச் மசலுத்துதல்.
விந்தணுனவ உட்மசலுத்தியதும் கரு இரட்டிப்ோை முனையில் மாற்ைமனைதல்.
மதாைர்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் கருவின் வளர்ச்சி கண்காணிக்கப்ேடுதல்.
நன்கு வளர்ந்த கருனவ மேண்ணின் கருப்னேயினுள் மசலுத்துதல்.
3. கருனவ உட்மசலுத்தும் மசயற்ோடுகள்
 மேண்ணின் பயானியில் கர்ப்ேப்னே வாசனைக் கண்ைறிதல்.
 சிறிஞ் மூைம் கருனவ கர்ப்ேப்னேயினுள் மசலுத்துதல்.
 15 நாட்களுக்குப் பின்ைர் இரத்தப்ேரிபசாதனை மசய்து மகாள்ளுதல்.
 30 நாட்களுக்கு பின்ைர் Scanமுனை மூைம் குழந்னத கருவில் இருக்கிைதா? குழாயில்
இருக்கிைதா? என்ேதனைக் கண்ைறிந்து சிகிச்னசகனள பமற்மகாள்ளுதல்.
1.3 ஆய்வுப் பிரச்சினைகள்
1. சம்பிரதாய நனைமுனைகளுக்கு முதன்னம மகாடுக்கும் சமூதாயத்திற்கு இம்முனை
மோருத்தமற்ைதாக உள்ளனம.
2.
மசயற்னகக்குழந்னதப்
பேற்றிைால்
உருவாக்கப்ேட்ை
குழந்னதக்கும்,
தாய்,
தந்னதயருக்குமினையில் அன்னிபயான்னிய உைவு கட்டிமயழுப்ேப்ேைானம.
3. மசயற்னகக் கருத்தரிப்பிைால் உருவாக்கப்ேட்ை குழந்னதயால் குடும்ேத்தின் ேரம்ேனர
அைகுகளில் (DNA ) மாற்ைங்கள் ஏற்ேைல்.
4. மசைவு அதிகம்.
1.4 ஆய்வு பநாக்கங்கள்
1. மசயற்னகக் கருக்கட்ைல் முனையினை அறிமுகப்ேடுத்தலும், அதன் வனககள் மற்றும்
மசயற்ோடுகனள இைங்காணுதலும்.
2. மசயற்னகக் கருக்கட்ைலின் முனையிைால் உருவாக்கப்ேட்ை குழந்னத சமூதாயத்தில்
எதிர்மகாள்ளும் சவால்கனளக் கண்ைறிதல்.
3. மசயற்னகக் கருக்கட்ைல் மசயன்முனையின் போது நிகழும் உளவியல் ரீதியிைாை
தாக்கங்கனளக் கண்ைறிதல்.
4. மசயற்னக கருக்கட்ைல் மசயன்முனையின்
பின்ைராை உளவியல் ரீதியிைாை
தாக்கங்கனளக் கண்ைறிதல்.
1.5 ஆய்வின் முக்கியத்துவம்
1. இன்னைய நினையில் திருமணமாகி நீண்ைகாைமாகக் குழந்னதப் பேறில்ைாத தம்ேதியிைர்
சமூகத்தில்
ேல்பவறு
விமர்சைங்களுக்கும்,
உளவியல்
ரீதியிைாை
தாக்கங்களுக்கும்
உள்ளாக்கப்ேடுகின்ைைர். இத்தனகய தம்ேதியிைருக்கு இம்முனை சிைந்த தீர்வாகும்.
2. விN~ை திைன்கனளயுனைய குழந்னதகனளப் மேற்றுக் மகாள்வதற்கு இம்முனை
மோருத்தமாைது.
3. உைலுைனவ விரும்ோத தம்ேதிகளுக்கு ஏற்புனையது.
1.6 ஆய்வு முனையியல்
இவ் ஆய்விற்காை தரவுகளும், தகவல்களும் இரண்ைாம் நினைத்தரவுகள் மூைம் ேல்பவறு வழிகளில்
பசகரிக்கப்ேட்டுள்ளை. இரண்ைாம் நினைத்தரவுகள் என்ேது ஏற்கைபவ திரட்ைப்ேட்டு
மவளியிைப்ேட்ைனவயாக உள்ளனவ ஆகும். அந்தவனகயில் இனணயத்தளம் மூைம் மேைப்ேட்ை
தரவுகள், தகவல்கனளப் ேயன்ேடுத்திபய இவ் ஆய்வு முன்மைடுக்கப்ேட்டுள்ளது.
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1.7 ஆய்வுக் கருதுபகாள்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு மகப்பேற்றிற்கு சிைந்த முனையாக இருந்தாலும் அதிக அளவிைாை
உளவியல் தாக்கங்களுக்கும் இம் முனைபய காரணமாகவும் உள்ளது.
1.8 தரவின் ேகுப்ோய்வும் வியாக்கியாைமும்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பிைால் இரண்டு நினைகளில் உளவியல் ரீதியிைாை தாக்கங்கள்
இைம்மேறுகின்ைை.
1.8.1 மசயற்னகக் கருக்கட்ைல் மசயன்முனையின் போது நிகழும் உளவியல் ரீதியிைாை
தாக்கங்கள்
1.8.2 மசயற்னகக் கருக்கட்ைல் மசயன்முனையின்
பின்ைராை உளவியல் ரீதியிைாை
தாக்கங்கள்
1.8.1 மசயற்னகக் கருக்கட்ைலின்
மசயன்முனையின் போது நிகழும் உளவியல் ரீதியிைாை
தாக்கங்கள்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பின்
மூன்று முக்கிய ேடிமுனைகளில் (கருமுட்னை பசகரித்தல்,
கருவாக மாற்றுதல், கருனவ உட்மசலுத்தல்) குழந்னத உருவாக்கப்ேடும் போது குழந்னதயின்
உருவாக்கம் மவற்றியளிக்குமா? இல்னையா? என்ை நினையில் தம்ேதியிைருக்கு இனையில் ேல்பவறு
வழிகளிலும் மை அழுத்தங்கள் ஆரம்பிக்கின்ைை. பமலும் இந்நினையில் இவர்கள் ேல்பவறு
வனகயிைாை உளவியல் ரீதியிைாை தாக்கங்களுக்கு ஆளாகின்ைைர்.


கருச்சினதவு
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனை மூைம் அதிக வயதுனைய மேண்கள் கருத்தரிக்கும்
சந்தர்ப்ேத்தில் கருப்னேயில் வளர பவண்டிய கரு ேபைாப்பியன் குழாயில் அல்ைது கருப்னேக்கு
மவளியில் தங்கும் தங்குவதால் கருச்சினதவு ஏற்ேடும். இந்நிகழ்வு கர்ப்ேத்தின் ஆரம்ே கட்ைத்திலும்,
கர்ப்ேத்தின் போதும் ஏற்ேைைாம். இவ்வாறு ஏற்ேடுவது தம்ேதியிைருக்கு உளரீதியாக தாக்கத்னத
ஏற்ேடுத்தும்.


ேைகரு வளர்ச்சி
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனை மூைம் ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ை கருவுற்ை முட்னைகள்
கருப்னேயில் மசலுத்தப்ேடும் போது இரட்னைக்கரு உருவாகும் நினை ஏற்ேடும். இது தாய்க்கும்
குழந்னதக்கும் இனையில் உைல், உள நைம் சார்ந்த பிரச்சினைகனளத் பதாற்றுவிக்கும்.
 சினைப்னே மினகத் தூண்ைல் பநாய்த் மதாகுப்பு
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனையில் சினைப்னே அளவுக்கு மீறித் தூண்ைப்ேடுகிைது. இதைால்
சினைப்னேகள் மேரிதாகி வலி ஏற்ேடும். இதன் காரணமாகப் மேண்கள் மைரீதியாகப் ேை
தாக்கங்களுக்கு உள்ளாகின்ைைர்.


குனைப் பிரசவம்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனையில் ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ை கருவுற்ை முட்னைகள் மேண்ணின்
கருப்னேயில் மசலுத்தப்ேடும் போது ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ை கரு உருவாகும். இதைால்
குனைப்பிரசவத்தில் குழந்னதகனளப் மேற்றுக் மகாள்ளும் நினை உருவாகும். இது குழந்னதயின்
நினையிலும், வளர்ச்சியிலும் தாக்கத்னதச் மசலுத்தும். பமலும் ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ை கருக்கனளக்
மேண்கள் கருப்னேயில் சுமப்ேதைால் உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் மகப் பேற்றின் போதாை
வலிப்பு முதைாை ேல்பவறு வனகயிைாை ோதிப்புக்கனள அதிகம் எதிர் மகாள்ள பவண்டியிருக்கும்.
இதைால் இரும்புச்சத்துக் குனைோடு, இரத்தச்பசானக முதலியை பநாய்கள் ஏற்ேடும்.


விபஷை பதனவயுனைய குழந்னதகள்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனையிைால் விபஷை பதனவயுனைய குழந்னதகள் பிைக்கின்ைை.
பமலும் இம்முனை மூைம் உருவாக்கப்ேடும் ஆண் குழந்னதகள் தரம் குனைந்த விந்தணுவிைாலும்
ோதிப்ேனைகின்ைை. இத்தனகய மசயற்ோடுகள் உளவியல் ரீதியிைாை தாக்கங்கனள ஏற்ேடுத்துகிைது.
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பநாய்த் மதாற்றுக்களால் உளரீதியாக ோதிப்ேனைதல்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனையிைால் கரு இைமாற்ைப்ேடுவதைால் பநாய்த் மதாற்றுக்கள்
அதிகளவில் ஏற்ேடுகின்ைது. இந்த பநாய்த் மதாற்றுக்களால் தாய்
மை அழுத்தத்திற்கு
ஆளாக்கப்ேடுவார்.
1.8.2 மசயற்னகக் கருக்கட்ைல் மசயன்முனையின் பின்ைராை உளவியல் ரீதியிைாை தாக்கங்கள்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனை மூைம்
குழந்னத உருவாக்கப்ேட்ை பின்ைர் குழந்னத
உட்ேை இம்முனையினை நாடும் தம்ேதியிைர். ேல்பவறு வனகயிைாை உளவியல் ரீதியிைாை
தாக்கங்களுக்கு ஆளாகின்ைைர்.


தந்னத உயிரியல் தந்னத என்கின்ை தகுதியினை இழத்தல்
நன்மகானையாளருனைய விந்திைால் மனைவி குழந்னதனயப் மேற்றுக் மகாள்ளும் போது
தந்னத குழந்னதயின் உயிரியல் தந்னத என்ை தகுதியினை இழக்கின்ைார். அதாவது குழந்னத
பிைந்தவுைன் குழந்னதக்கு இரண்டு தந்னதகள் (சமூகத்தந்னத , உயிரியல் தந்னத) இவர்களில்
குழந்னத எவனரத் தந்னதயாக அனழப்ேது? விந்தினை வழங்கியவனரயா? அல்ைது சமூகத்
தந்னதனயயா? என்ை ஒழுக்க ரீதியாை பிரச்சினைகள் இம் முனையில் அதிகம் இைம்மேறும்.
இதைால் இது தந்னத பிள்னள உைவில் தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்துகிைது.


தாய்னம இரு கூைாக்கப்ேடுதல்
மசயற்னகக்
கருத்தரிப்பு
முனை
மூைம்
மேண்ணிற்குக்
கணவனின்
விந்து
மசலுத்தப்ேட்ைாலும் குழந்னதனயப் மேற்மைடுப்ேவள் அதற்காக ஏற்ோடு மசய்யப்ேட்ை மற்மைாரு
மேண்ணாகும். இங்கு தாய்னம இரு கூைாக்கப்ேடுகின்ைது.
இந்நினையில்
குழந்னத
மேற்மைடுத்தவளுக்கா? அல்ைது சமூகத் தாய்க்கா? என்ை பகள்வி எழுகின்ைது. இது தற்போது
உள்ள குடும்ே அனமப்பிற்கு சவாைாக அனமந்துள்ளபதாடு மசாத்துரினமயிலும், தாய் தந்னத
மரபிலும் புதிய மாற்ைங்கனள ஏற்ேடுத்துகிைது.


ோலியல் உைவு
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனை உைல் உைனவ அவசியமற்ைதாக்கியுள்ளது. ஏமைனில்
இன்னைய உைகில் மகப்பேறு வியாோர நிறுவைங்களால் தீர்மானிக்கப்ேடுவபதாடு விந்து வங்கிகளில்
விற்ேனை மசய்யப்ேடுகிைது.
இவ்விந்தினைச் மசயற்னகச் சினைப்ேடுத்தலின் மூைமாகப்
மேண்ணிற்குச் மசலுத்திக் குழந்னத மேற்றுக் மகாள்ளும் போது பிைக்கின்ை குழந்னதக்கு தந்னத
இல்ைாத நினைனம ஏற்ேடும். இதைால் குழந்னத வளர்ந்து வருகின்ை போது சமூகத்திைால் ேல்பவறு
பிரச்சினைகளுக்கு முகம் மகாடுக்க பநரிடும்.


ேதில் தாய்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனைக்கு மேண்கள் ஏற்ோடு மசய்யப்ேட்டுப் பிறிமதாரு ஆணின்
விந்தின் ஊைாகக் குழந்னதனயப் மேற்மைடுப்ேதைால் சமூகத்தில் மேண்கள் ேல்பவறு உளவியல்
பிரச்சினைகளுக்கு
ஆளாகின்ைைர்.
இத்தனகய
மேண்கள்
திருமண
வாழ்க்னகனய
மவறுப்ேவர்களாகவும், விேச்சாரத்தில் ஈடுேடுேவர்களாகவும் விளங்குவர். இதைால் இவர்கள்
சமூகத்தில் இருந்து ஒதுக்கி ஓரங்கட்ைப்ேடுவர்.


குழந்னதக்கு உரினம பகாருேவர் இல்ைாத தன்னம
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனை மூைம் குழந்னதப்பேறு இல்ைாத தம்ேதியிைர் ேதில் தாய்
ஒருவனர ஏற்ோடு மசய்து குழந்னதனயப்
மேற்மைடுப்ேதற்கு முன்ைர்த் தவிர்க்கமுடியாத
காரணத்திைால் அத் தம்ேதியிைர் பிரிந்தால் அக்குழந்னத யாருக்குச் மசாந்தமாைது? என்ை பகள்வி
எழுகின்ைது. இதைால் குழந்னதக்கு உரினம பகாருேவர் இல்ைாத தன்னம ஏற்ேடும். இந்நினை
குழந்னதயின் எதிர்காைத்தில் தாக்கத்னத மசலுத்தும்.
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விந்திற்கு உரினம பகாருேவர் இல்ைாத தன்னம
விந்து வங்கியில் ோதுகாப்ோக னவப்புச் மசய்யப்ேட்டுள்ள கணவனின் விந்தினைக் கணவன்
இைந்த பின்ைர் மனைவி தைக்குரியமதை உரினம பகாரி அதன் மூைம் குழந்னதயினைப் மேற்றுக்
மகாள்வதைால் பிைக்கின்ை குழந்னதக்கு தந்னத இல்ைாத குனை ஏற்ேடுகின்ைது. இது
உளவியல்
ரீதியிைாை தாக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கின்ைது.


குழந்னதயின் வளர்ச்சியும் - சமூதாய ோர்னவயும்
சம்பிரதாய நனைமுனைகனள மீறி மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனையால் உருவாக்கப்ேட்ை
குழந்னத சமூதாயத்பதாடு இனணந்து வாழும் போது ேல்பவறு சந்தர்ப்ேங்களில் உளவியல்
தாக்கங்களுக்கு முகம் மகாடுக்கின்ைது.
இது குழந்னதயின் கல்வி, நைத்னதகள், உரினமகள்,
எதிர்காைம் முதலியைவற்றில் மசல்வாக்குச் மசலுத்துகிைது.


மசைவு அதிகம்
மசயற்னகக் கருத்தரிப்பு முனை மூைம் குழந்னதனயப் மேற்றுக் மகாள்வதற்காை மசைவு
அதிகமாக உள்ளனமயால் ஏனழகளுக்கு இம்முனை சாத்தியமற்ைது. இதைால் ஏனழகள் உளவியல்
தாக்கங்களுக்கு உள்ளாகின்ைைர்.
1.9 முடிவுனர
ஒரு சந்ததியின் இருப்பினைத் தீர்மானிக்கும்
பிரதாை காரணிகளுள் ஒன்ைாகக்
குழந்னதப்பேறு உள்ளது. திருமணமாை தம்ேதிகளுக்குக் குழந்னதப்பேறு இல்ைாத சந்தர்ப்ேத்தில்
அவர்களின் சந்ததி பகள்விக்குறியாகிைது. இந்த நினையில் விஞ்ஞாை மதாழில்நுட்ேத்தின் அதீதமாை
வளர்ச்சியிைால் மசயற்னக முனை மூைமாை கருக்கட்ைல் குழந்னதப்பேற்றினை சாதகமாக்கியுள்ளது.
எனினும் இம்முனையால் ேல்பவறு வனகயிைாை உளவியல் தாக்கங்கள் ஏற்ேடுவபதாடு,
ஆராக்கியமாை குழந்னதயினை இம் முனை மூைம் மேற்றுக்மகாள்ளைாமா? என்ேதும்
பகள்விக்குறியாகியுள்ளது. எைபவ திருமணமாகிக் குனழந்னதப்பேறு இல்ைாத தம்ேதியிைர் இம்
முனையினை
நாடுவதைால்
ேல்பவறுேட்ை
உளவியல்
தாக்கங்களுக்கு
உள்ளாவனத
மவளிப்ேனையாகக் காணைாம்.
1.10 துனணநின்ைனவ
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

வினைை ன டவயுடைய பிள்டளகளும்
வினைை வழிகொட்ைல் ஆனலொைட யும்
பயசுஐயா டிைானி
உதவி விரிவுனரயாளர்
கிழக்குப் ேல்கனைக்கழகம், இைங்னக.
dilanijesuiyah@gmail.com
மமாகமட் கனீோ சபீதா ோனு
கல்வியியல் சிைப்புக்கற்னக மாணவி
கிழக்குப் ேல்கனைக்கழகம், இைங்னக.
ோைசானைகளில் சிை மாணவர்கள், சாதாரண மாணவர்கனளவிை உைல், உள,
மைமவழுச்சிப்
ேண்புகளிலும்
நைத்னதகளிலும்
குறிப்பிைத்தக்க
அளவில்
பவறுோடு
உனையவர்களாகக் காணப்ேடுவர். இவர்களுக்கு விபசை வழிகாட்ைல் ஆபைாசனை பதனவப்ேடும்.
இவ்பவறுோடுகள்
பிைவியிலிருந்பதா
அல்ைது
காைப்போக்கில்
சிை
ேருவங்களிபைா
மவளிப்ேைைாம். பநாய், விேத்து, சமூகம், சூழல் ஆகிய காரணிகளாலும் குனைோடுகள்
ஏற்ேைைாம். சிை பிள்னளகளில் ஒன்றுக்கு பமற்ேட்ை குனைோடுகனளயும் அவதானிக்கைாம்.
சிை மாணவர்கள் சாதாரண மாணவர்களிலும் ோர்க்க மிக உயர்வாை ஆற்ைல்கள்,
உளத்திைன்கள் ஆகிய மீத்திைன், ஆக்கத்திைன் மேற்ைவர்களாகவும் காணப்ேடுவர். இவ்வாைாை
விபசை தன்னமகளும், பதனவகளும் உள்ள பிள்னளகனளப் மேற்பைார், ஆசிரியர், ஆபைாசகர்
ஆகிபயார் இைங்கண்டு, அவர்களுக்குப் மோருத்தமாை விபசை வழிகாட்ைல் ஆபைாசனை வழங்க
பவண்டும். இவ்பவறுோடுகள் அதிகூடிய அளவில் காணப்ேடின், இவர்கனளத் தனிப்ேட்ை
வகுப்புகளில் அல்ைது அவர்களுக்மகை அனமக்கப்ேட்ை தனிப்ோைசானைகளில் கற்பிக்கைாம்.
ஓரளவு பவறுோடுள்ள பிள்னளகனளச் சாதாரண பிள்னளகளுைன் பசர்ந்து ேழகுமாறு வழனமயாை
வகுப்பில் னவத்துக் கற்பிப்ேது விரும்ேத்தக்கது.
விபசை பதனவகள் உள்ள மாணவர்களும் மற்ைவர்கனளப் போை சமூக வாழ்க்னகயில்
திருப்திகரமாகப் ேங்குமகாண்டு ேயனுள்ள வாழ்க்னகனய அனமத்துக்மகாள்ள வாய்ப்ேளிக்க
பவண்டுமமைச் சர்வபதசப் பிரகைைங்கள், உரினமச் சாசைங்கள் உறுதிப்ேடுத்துகின்ைை. ஆகபவ,
ோைசானை இவர்களுக்கு விபசை கவனிப்பு வழங்கக் கைனமப்ேட்டுள்ளது. விபசை உதவி
பதனவப்ேடுபவானரப் பின்வருமாறு வகுக்கைாம்
 மீத்திைனுனைய பிள்னளகள்
 ஆக்கத்திைனுனைய பிள்னளகள்
 உைற்குனைோடுனைய பிள்னளகள்
 உளக்குனைோடுனைய பிள்னளகள்
 கற்ைலில் பின்தங்கிய, மமல்ைக் கற்கும், கற்ைல் இைர்ோடு உனைய பிள்னளகள்
 மோருத்தப்ோைற்ை நைத்னதயுனைய பிள்னளகள்
 மநறிபிைழ்ந்த இளங்குற்ைவாளிகள்
மீத்திைனுனைய பிள்னளகள்
நுண்மதியின் கணிப்பின்ேடி நு.ஈ 140 இற்கு பமல் மேற்றுள்ளவர்கள் மீத்திைன்
உனைபயாமரை மரர்மன் வகுத்துள்ளார். இவரின் கருத்து மீத்திைனையும் ஆக்கத்திைனையும்
பவறுபிரித்துக் காட்ைத் தவறிவிட்ைதால், கில்போட் (புரனைகழசன்) என்ேவர் ஆக்கத்திைன்
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நுண்மதியின் ஒரு தனிப்ேட்ை கூறு என்ேனத விளக்கியுள்ளார். மீத்திைன் மேற்ைவர்கள் யாவரும்
ஆக்கத்திைன் உனைபயாமரைக் கருத முடியாது என்ேது மக்கிைஸ்என்ேவரது கருத்து.
அவர்
சிந்தனைனயக் குவிசிந்தனை, விரிசிந்தனை எை வகுத்து, குவிசிந்தனையுனைபயார் மீத்திைன்
உனைபயார் எைவும், ஆக்கத்திைனுனைபயார் விரிசிந்தனையுனைபயார் எைவும் கூறிைார்.
மீத்திைனுனைய மாணவர் நுண்மதிச் பசாதனையில் நு.ஈ.140 இற்கு பமல் மேறுவர்.
மோதுவாகப் ோைஅனைவில் பமல்மட்ைத்தில் காணப்ேடுவர். கிரகித்தல், ேகுத்தல், மதாகுத்தல்
ஆகிய உள ஆற்ைலில் பமம்ோடு தர்க்கரீதியாகச் சிந்தித்தல், பிரச்சினை விடுவித்தல் ஆகியவற்றில்
விபசைதிைன் மேற்றிருப்ேர். மீத்திைனுனைபயார் கல்விசார் ஏட்டுப்ேடிப்பில் மிகுந்த திைனம
உனையவராயினும், ேனைப்ோற்ைல் சார்ந்த ஆக்கத்திைன் அற்ைவர்களாகக் காணப்ேடுவர்.
ஆக்கத்திைனுனைய பிள்னளகள்
ஆக்கத்திைனுனைபயார் தனித்துவம் மிக்பகாராவர். அபூர்வமாை ஆக்கற் மசயற்ோடுகள்,
விஞ்ஞாைக் கண்டுபிடிப்புகள், கனை, இனச, இைக்கியம் போன்ை துனைகளில் விசித்திரமாை
தனித்துவம் வாய்ந்த ேனைப்புக்கனள ஆக்கும் திைனம மேற்ைவர்கள். ஆக்கத்திைன் பசாதனையில்
சிைப்புப்பேறு மேறுதல் குறிப்பிட்ை உளச்சார்புச் பசாதனைகளில் சிைப்புப்பேறு மேறுதல்,
விரிசிந்தனை, மநகிழ்ச்சிசிந்தனை மேற்றிருத்தல், புதியை புனைதலில் ஆர்வம், ேனைப்ோற்ைல்
மேற்றிருத்தல், துருவி ஆராய்தலில் விருப்ேம், மசயற்ோடுகளில் நீடித்த ஆர்வமும் ஈடுோடும்,
சுதந்திரமாகச்
மசயற்ேடுவதில்
விருப்ேம்
ஆகிய
ேண்புகனள
ஆக்கத்திைனுனைபயார்
மகாண்டிருப்ேர். இவர்களின் வினளயாட்டிலும் மசயல்களிலும் மேற்பைாரும் ஆசிரியரும்
ஆக்கத்திைன் மவளிப்ோட்னை அவதானிக்கைாம்.
ஆக்கத்திைன்
சார்ோை
ேண்புகனள
இைங்காண்ேதற்குப்
ேை
ஆய்வுகள்
பமற்மகாள்ளப்ேட்டுள்ளை.
உயிரியைாளர், மேௌதிக விஞ்ஞானிகள்,
உளவியைாளர்கள்
ஆகிபயாரின் வாழ்க்னக வரைாறுகனள ஆராய்ந்து, ஆக்கத்திைன் சார்ோை சிை ேண்புகனள
இைங்கண்ைார். மமக்கிைன் என்ேவர் கணித நிபுணர்கள், கட்டிைக் கனைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள்
ஆகிபயாரில் காணப்ேடும் ஆக்கத்திைன் ேண்புகனள ஆராய்ந்தார். மகட்சலும் ஜக்சனும்
ஆக்கத்திைன்
மேற்றுள்ள இளம்ேராயத்திைரில் ஆய்வுகனள பமற்மகாண்ைைர். இவர்களின்
ஆய்வுகளின் அடிப்ேனையில் முக்கியமாை சிை ஆக்கத்திைன் ேண்புகள் இைங்காணப்ேட்ைை,
அனவ பின்வருமாறு :
•குழந்னதப் ேருவத்திபைபய உயர் நு.ஈ மேற்றிருத்தல்.
•சுதந்திரமாை உளப்போக்கு, சுதந்திரமாகத் மதாழிற்ேடுதல்.
•வகுப்பு மாணவருைன் மநருங்கிப் ேழகாமல் தனித்திருத்தல்.
•சுயநைமாை போக்கு.
•ேைவனகயாை ஆர்வங்கனளயும் ஆற்ைல்கனளயும் மேற்றிருத்தல்.
•புதிய அனுேவங்கனளத் திைந்த மைதுைன் அணுகுதல்.
•மநகிழ்ச்சித் தன்னம.
•கவின்கனை இரசனையுணர்வு மேற்றிருத்தல், அழகியற் கனையில் ஈடுேடுதல்.
லீைன் என்ேவர் மாணவர்களில் பமற்மகாண்ை ஆய்வுகளின் அடிப்ேனையில் ஆக்கத்திைன்
சார்ோை சிை ேண்புகனள இைங்கண்டுள்ளார். அனவயாவை:
•துருவி ஆராயும் சிந்தனைப்போக்கு சம்ேவங்கள் ஏன், எப்ேடி நனைமேறுகிைமதன்று
ஆராய்தல்,
ேைவனகயாை
விைாக்கனளக்
பகட்ைல்
பமல்வாரியாை
வினைகளில்
திருப்தியனையானம.
•உயர்மட்ை
தர்க்கரீதியாை
சிந்தனைளூ
எண்ணக்கருக்கனள,
விளக்கங்கனள,
சம்ேவங்கனளத் மதாைர்புேடுத்தல்.
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•மதாைங்கிய மசயல்கனளப் பூர்த்திமசய்து மவற்றிகாணும் வனரயாை நீடித்த முயற்சிளூ
கவைத்னத ஒருமுகமாகக் குவித்து பவனைகளில் ஈடுேைல்.
•அதிபவகமாகச் சிந்தித்தல், புதிய கருத்துக்களுக்கு உைைடியாகத் துைங்குதல்.
•பவகமாகவும் இைகுவாகவும் கற்ைல்.
•சிைந்த ஞாேகசக்தி.
•விரிவாை மசாற்களஞ்சியம் மேற்றிருத்தல்.
•கூர்னமயாக அவதானித்தல்.
•விரிவாை கற்ேைாசக்தி.
•விரிசிந்தனை ஆற்ைல்.
•சுதந்திரமாகத் மதாழிற்ேட்டு, புதியைவற்றில் ஈடுேடுதலில் விருப்ேம்.
ஆக்கத்திைன் மேற்ை மாணவர்கனள வழிகாட்ைல் :
மிகச்சிை மாணவர்கபள மீத்திைனை அல்ைது ஆக்கத்திைனைப் மேற்றிருப்ேர். இவர்களில்
காணப்ேடும் உள்ளார்ந்த திைன்களுக்குப் ேரம்ேனர ஒரு காரணமாகக் மகாள்ளப்ேடுகின்ைது.
அதனை உச்சநினைக்கு விருத்தி மசய்வதற்குப் ோைசானையில் விபசை வழிகாட்ைல் ஆபைாசனை
அவசியம். ஆதிக்க மைப்ோன்னமயும் நுண்மதியும் குனைந்த ஆசிரியர்கள் அபநகமாக
இம்மாணவர்கனள மட்ைந்தட்டி அைக்கி னவப்ோர்கள். இதைால் இவர்களின் திைன்
விருத்தியனையாமல் மமாட்டிபைபய கருகிவிைச் சந்தர்ப்ேம் உண்டு. அத்துைன் இவர்களின் விபசை
திைன்கள் விரயமாகி, அவற்ைால் சமூகம் அனையக்கூடிய நன்னமகள் இழக்கப்ேட்டுவிடும்.
இவர்களின் திைன் பினழயாை வழிகளில் தினச திருப்ேப்ேட்ைால் அழிவுக்கும் காரணமாக
அனமயைாம். எைபவ, ஆசிரியர்கள் இவர்களுக்கு விபசை வழிகாட்ைல், கணிப்பு, மதிப்பு,
அங்கீகாரம், ஊக்கல் ஆகியை வழங்குவது அவசியம். ஆக்கத்திைனுனையபயார் குழுச்
மசயற்ோடுகளில் ஈடுேட்டுச் சகோடிகளுைன் ஒத்துனழப்ேதில் இைர்ோடு உனையவர்களாகக்
காணப்ேடுவர். அவர்கனள மற்ைவர்களால் இைகுவில் புரிந்துமகாள்ள முடியாதானகயால்
மைமவழுச்சிச் சிக்கல், சமூகப் மோருத்தப்ோடின்னை ஏற்ேைைாம். இவ்வாறு ஏற்ேைாமல்
தடுப்ேதற்கு வழிகாட்ைல் ஆபைாசனை அவசியம்.
சில்வியா அஸ்ைன் (ளுைஎனைய யுளவழn) என்ேவர் 'பிள்னளயின் உள்ளமாகிய
ஊற்றிலிருந்து மவளிப்ேடும் ஆக்கத்திைன் மவளிப்ோட்டுத் துவாரத்னதத் திைப்ேதற்கும் மூடுவதற்கும்
ஆசிரியர் காரணமாகச் மசயற்ேை முடியும்' எை, ஆக்கத்திைன் உனைபயானரப் ேற்றிக் கூறிய கூற்று
ஆசிரியரின் சிந்தனைக்குரியது. மீத்திைனுனைய, ஆக்கத்திைனுனைய மாணவர்கனளச் சாதாரண
வகுப்புக்களில் னவத்துக் கற்பிக்கும் போது அவர்களுக்குப் ேடிப்பில் சலிப்பு ஏற்ேைைாம்.
பமனைநாடுகள் சிைவற்றில் இவர்களுக்மகைத் தனிப்ேட்ை ோைசானைகளும் உண்டு அல்ைது
சாதாரண ோைசானைகளில் இவர்களுக்மகைத் தனிப்ேட்ை வகுப்புகனள நைாத்துவார்கள்.
இைங்னகப் ோைசானைகளில் இவர்களுக்மகைத் தனிப்ேட்ை கல்விமுனை அனமயவில்னை.
எனினும், விபசை மசழுனமயாை ோைவிதாைம் அனமத்து, விைய ஆழத்னதயும் கற்பித்தல்
முனைனயயும் பமம்ேடுத்தைாம்.
ஆக்கத்திைன் விருத்தினய ஊக்குவிப்ேதற்கு பின்வரும் வகுப்ேனைச் மசயற்ோடுகனள அனமக்கைாம்
:
•விைாக்கனள ஆசிரியரிைம் பகட்ேதற்கு மாணவர்கனள ஊக்குவிக்கைாம்.
•மாணவர் புதிய கருத்துக்கனள முன்னவக்கும்மோழுது ஆசிரியர் அவற்னை கைந்துனரயாடி,
அவற்றுக்குப் மேறுமதி உண்மைன்ேனத ஏற்றுக்மகாள்ளல்.
•விரிசிந்தனைனய ஊக்குவித்தல்.
•மசயற்றிட்ைங்கள், ஒப்ேனைகள் ஆகிய சுயகற்ைல் மசயற்ோடுகனள ஊக்குவித்தல்.
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•ேைவனகயாை நூல்கனள வாசிப்ேதற்கு ஊக்கமளித்தல்
•சிந்தனைக் கிளைல் தனினமயாகவும், குழுவாகவும் நனைமுனைப்ேடுத்தல்.
•வழனமயாை
ோைங்களுக்கு
பமைதிகமாக
ஆர்வத்னதயூட்டி
விையங்கனளக்
கைந்துனரயாைல்.
•மாணவர்களின் ஆக்கத்திைன் மவளிப்ோடுகளுக்கு கணிப்னேக் மகாடுத்தல்.
•இவர்கனள வளமாை ோைசானையில் அனுமதித்தல்.
•புைனமப்ேரிசு வழங்கல்.
•வினரவாை வகுப்பேற்ைல்.
உைற் குனைோடுனைய பிள்னளகள்
ோர்னவ, பகள்வி, பேச்சு, அங்கங்கள், உைலியக்கம் ஆகியவற்றில் குனைோடு உனையவர்கள்,
உைற்குனைோடுனைபயார் எைப்ேடுவர். ோர்னவயற்பைார், காதுபகளாபதார், வாய்பேசாபதார்,
வைது குனைந்பதார் ஆகிபயாருக்மகைத் தனிப்ேட்ை ோைசானைகள் உள்ளை. ஓரளவு உைற்
குனைோடுனைபயார்கபள சாதாரண ோைசானைகளில் கல்விேயில்வர். அவர்களுக்மகை இங்கு
விபசை உதவி வழங்கப்ேை பவண்டும்.
ோர்னவக்குனைோடு உனைபயானர இைங்காணல் :
வாசிக்கும் போது புத்தகங்கனளக் கண்ணுக்கு மிக அண்னமயில் அல்ைது தூரத்தில் னவத்து
வாசித்தால் கண்சிவத்தல், கண்வீக்கமனைதல், கண்ணில் நீர் வடிதல், கண்கூசுதல், அடிக்கடி
தனைவலி ஏற்ேடுதல் ஆகியவற்னை அவதானித்து இவர்கனள இைங்காணைாம்.
பகள்விக்குனைோடு உனைபயானர இைங்காணல் :
ஒலி பேதங்கனளக் கிரகித்துக் மகாள்ள முடியானம தவறுதைாக விையங்கனள விளங்குதல்
மிகச் சத்தமாை குரலில் பேசுதல் பினழயாை உச்சரிப்பு கல்வியில் பின்தங்குதல் தனினமயாக
ஒதுங்கியிருத்தல் ேகற்கைவு காணுதல் ஆகியவற்னை அவதானிக்கைாம்.
இக்குனைோடுனைய மாணவர்கனள ஆசிரியர் ஆரம்ேத்திபைபய இைங்காணல் அவசியம்.
அவ்வாறு
இைங்காணப்ேட்ை
குனைோடுகள்
சிைமருத்துவ
சிகிச்னசயுைன்
ேரிகாரம்
காணக்கூடியைவாக இருக்கைாம். சிை குனைோடுகளின் ோதிப்பும் தீவிரமும் மூக்குக்கண்ணாடி,
மசவிப்புைச்சாதைம், சக்கர நாற்காலி போன்ைவற்ைால் ஓரளவு குனைக்கப்ேைைாம். இவற்னை
மாணவர் மேற்றுக்மகாள்வதற்குப் ோைசானையின் வழிகாட்ைல் பதனவப்ேடும். வகுப்ேனையில்
இவர்கள் தமது குனைோடுகளால் ோதிக்கப்ேைாமல் இயன்ைளவு விபசை வசதிகனளயும்
கவனிப்னேயும்
வழங்க
ஆசிரியர்கள்
கைனமப்ேட்டுள்ளார்கள்
கட்புைன்
மசவிப்புைன்
குனைோடுனைபயானர வகுப்பின் முன்வரினசயில் அமரும்ேடி மசய்தல், இயக்கக் குனைோடு
உனைபயாருக்கு வசதியாை ஆசைங்கனள வழங்குதல் போன்ைனவ ேயனுள்ளை.
உைல் குனைோடுனையவர்களின் ஆளுனமச் சமநினை சீர்குனைவதற்கு வாய்ப்புண்டு.
இவர்கனள மற்ை மாணவர்கள் இகழாமல் ஏற்றுக்மகாள்ளவும், சமூகப் மோருத்தப்ோடு காணவும்,
தன்ைம்பிக்னகனய விருத்தி மசய்யவும் ஆபைாசனை பதனவ. இக்குனைோட்டின் காரணமாக
இவர்கள் கல்வியில் பின்தங்கியவராகக் காணப்ேடின் அதற்மகை விபசை வழிகாட்ைலும்
பதனவப்ேடும்.
பேச்சுக் குனைோடு :
மசாற்கனளத் திருத்தமாக உச்சரிக்க முடியானமளூ ஒரு மசால்னை மீண்டும் மீண்டும்
திக்கித்திக்கிக் கூறுதல்ளூ பேச்னச ஆரம்பிக்க முடியாமல் திணறுதல்ள திக்குதல்ள மிக மமதுவாகப்
பேசுதல் போன்ைனவ பேச்சுக் குனைோடுகளாகும். இத்துைன் முகஞ்சுழித்தல், கண்சிமிட்டுதல்
ஆகியைவும் பேசும்போது ஏற்ேைைாம்.
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பேச்சுைன் மதாண்னை, குரல்வனள, நாக்கு, உதடு, பிரிமமன்தகடு ஆகியனவ
மதாைர்புள்ளை. இவ்வுறுப்புகளில் உைலியல் ரீதியாை குனைகளும் பேச்சுக் குனைோட்டுக்குக்
காரணமாக அனமயைாம். எனினும் மைமவழுச்சிக் காரணங்கபள பேச்சுக் குனைோட்னைப்
மேருமளவில் ஏற்ேடுத்துகின்ைை எைக் கருதப்ேடுகிைது. திக்கு வாய்க்கு முக்கிய காரணம்
மதாண்னை, குரல்வனள, பிரிமமன்தகடு ஆகியவற்றிலுள்ள தனசநார்கள் இறுக்கமனைவபத.
இயல்ோகபவ மைப்ேதட்ைம் உள்ள குழந்னதகளில் பேச்சுக் குனைோடுகள் ஏற்ேைைாம். அவர்கள்
பகாேம், கவனை, ேதட்ைம் போன்ை உணர்ச்சிகளால் தூண்ைப்ேடும் போது திக்குதல் பமலும்
அதிகரிக்கும்.
திக்குவாய் நூற்றுக்குத் மதாண்ணூறு வீதம் இரண்டு வயதுக்கும் ஆறு வயதுக்கும்
இனைப்ேட்ை காைத்தில் ஆரம்ேமாகின்ைது. திக்குவாய் ஆரம்ேமாவதற்குத் தூண்டியாக
அனமயக்கூடிய காரணிகள் பின்வருமாறு:
•குழந்னதப் ேருவத்தில் தானயப் பிரிவது.
•மநருங்கிய உைவிைர் ஒருவர் இைப்ேது.
•அந்நிய சூழ்நினைக்கு இைம்மேயர்தல்.
•குழந்னதகனள தீவிர தண்ைனை, துன்புறுத்தல் ஆகியவற்றுக்கு உட்ேடுத்தல்.
குழந்னதக்கு ஒரு சபகாதரர் பிைக்கும் போது இக்குழந்னதக்கு முன்பு கினைத்துவந்த
கவனிப்பு, அன்பு ஆகியனவ மேற்பைாரால் புதிய சபசாதரருக்குக் மகாடுக்கப்ேடுவனத
உணரும்போது அக்குழந்னதக்கு மோைானம ஏற்ேடுகின்ைது. இப்மோைானம உணர்னவப் புதிய
சபகாதரரிைம் காட்ைாமல், மேற்பைாரின் கவனிப்னேத் தன்னிைம் ஈர்ப்ேதற்காகத் தான்
பேசும்போது திக்கித்திக்கிப் பேசுகின்ைது. இதற்குப் ேரிகாரமாகப் மேற்பைார் இப்பிள்னள மீது
காட்டும் அன்பு, கரிசனை ஆகியை குனையவில்னை என்ேனதப் ேை வனகயில் உணரச்
மசய்வபதயாகும்.
•இயற்னகயிபைபய இைது னகப்ேழக்கம் உனையவராக இருந்தால், குழந்னத பேச
ஆரம்பிக்கும் காைத்தில் அவனரக் கண்டித்து வைது னகப் ேழக்கத்துக்கு மாற்ை முற்ேடுதல்.
திக்குவாய் மேரும்ோலும் இரண்டு நினைகளில் ஆரம்ேமாகிைது. குழந்னதப் பேசத்
மதாைங்கும்போது ஒரு மசால்லின் முற்ேகுதினய உதாரணமாக, 'அ...அ...அம்மா' எைத் திரும்ேத்
திரும்ேச் மசால்லுகிைது. இது குழந்னதயின் மழனைப் பேச்பசயன்றிக் குனைோடு அல்ை. சிை
மேற்பைார் இதற்கு முக்கியத்துவம் மகாடுத்து மினகப்ேடுத்தி, குழந்னத பேச்சுக் குனைோடுள்ளது
எை எண்ணி, குழந்னதயின் பேச்னசத் திருத்த முற்ேடுகிைார்கள். இதனை அவதானிக்காததுபோல்
இருந்து விட்ைால் அதன் பேச்சு தாைாகபவ திருந்திவிடும். மேற்பைார் ேதட்ைப்ேட்டுத் திருத்த
முற்ேடும் போது தன் பேச்சிலுள்ள இயற்னகயாை குனைோட்னைப் ேற்றிக் குழந்னத தன்னுணர்வு
மேறுகின்ைது.
இத்தன்னுணர்வு இரண்ைாம் நினைக்கு இட்டுச்மசல்லுகிைது. பேசும் மோழுது குழந்னத
தைக்குக் குனைோடு உள்ளமதை உணர்ந்தேடியால், அதற்குப் ேயம், ேதட்ைம் ஏற்ேடுகின்ைது. தன்
முயற்சியால் அதனைத் திருத்த முற்ேடுகின்ைது. இதைால் மதாண்னை, குரல்வனள, பிரிமமன்தகடு
மதறிவினை காரணமாக இறுகித் திக்குவாய் ஏற்ேடுகின்ைது. ஆகபவ முதல்நினையில் குழந்னதனயத்
திருத்த முற்ேைக்கூைாது.
முன்ேள்ளிப் ோைசானை, ஆரம்ேப் ோைசானை ஆசிரியர்கள் சகோடிகள் ஆகிபயார்
குழந்னதனயப் ேயமுறுத்தல், துன்புறுத்தல், தண்டித்தல் ஆகியைவும் திக்குவாய்க்குக் காரணமாக
அனமயைாம். குழந்னதயின் மைதில் சஞ்சைம், ேயம், மோைானம ஆகிய உணர்வுகள்
ஏற்ேட்டுவிட்ைால்,
அதனை
நிவர்த்தி
மசய்வதற்கு
முயற்சிமயடுக்க
பவண்டும்.
அவசியபமற்ேட்ைால், பேச்சுப் ேரிகாரியிைம் உதவி மேைல் இக்குனைோட்னை நீக்குவதில்
ேயைளிக்கும்.
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உைல் அங்கவீைம் :
பிைவியிபைா அல்ைது பநாய், விேத்து ஆகியவற்ைாபைா உைலில் அங்கவீைம் அல்ைது
உைைனமப்பில்
விகாரம்
ஏற்ேைைாம்.
சாதாரணமாகப்
ோைசானைகளில்
இவ்வாைாை
பிள்னளகனளக் காணைாம். இவ்வங்கவீைத்தால் இவர்களின் உளத்திைன் ோதிப்ேனையாமல்,
மைமவழுச்சி ோதிக்கப்ேைாமல் வழிகாட்ைல் ஆபைாசனை பதனவப்ேடும். சகமாணவர்கள்
இவர்கனளத் தனினமப்ேடுதல், இகழ்தல் ஆகியை ஏற்ேைாமல் ஆசிரியர்கள் கவனித்துக்மகாள்ள
பவண்டும். னவத்திய சிகிச்னச மேைவும், சக்கர நாற்காலி, ஊன்றுபகால்கள் போன்ை சாதைங்கனளப்
மேற்றுக்மகாள்ளவும் உதவியளித்தல் ேயனுள்ளது. வகுப்பில் இவர்களது ஆசைங்கனள இவர்கள்
இயங்குவதற்கு வசதியாக அனமத்தல் பவண்டும்.
உளக்குனைோடுனைபயார்
பிள்னளகளில்
நுண்மதி
மிகத்
தாழ்மட்ைத்தில்
காணப்ேடின்
அவர்கள்
உளக்குனைோடுனைபயார் எைக் கருதப்ேடுவர். அவர்கனளப் பின்வருமாறு வகுக்கைாம் :
நு.ஈ 25 இற்குக் கீழ் உள்பளார் - தீவிர உளக்குனைோடுனைபயார், இவர்கள் சாதாரண
ோைசானைகளில் காணப்ேைமாட்ைார்கள். தங்கள் மசாந்தத் பதனவகனள நினைபவற்றுவதற்கு
மற்ைவர்களின் உதவினய இவர்கள் நாடி நிற்ேர். இவர்களின் சிந்தனை மைமவழுச்சி முற்ைாகப்
ோதிக்கப்ேட்ை நினையில் காணப்ேடும்.
நு.ஈ 25-55 வனர உள்ளவர்கள் - உளப் பிற்போக்கு உனையவர்கள். இவர்களும் சாதாரண
ோைசானைகளில் காணப்ேைமாட்ைார்கள். விபசை ோைசானைகளில் இவர்களுக்கு ஓரளவு ேயிற்சி
அளிக்கைாம்.
நு.ஈ 55-75 வனர உள்ளவர்கள் - ஓரளவு உளக்குனைோடு உனையவர்கள். ஆரம்ேப்
ோைசானைகளில் விபசை கற்பித்தல் முனைகள் மூைம் இவர்களுக்கு அடிப்ேனைக்கல்வி
கற்பிக்கப்ேைைாம்.
உளக்குனைோடுனைபயார் சுயமோருத்தப்ோடு, சமூக மோருத்தப்ோடு ஆகியவற்னைப்
மேைவும், னகபவனை சார்ோை மதாழில்களில் ேயிற்சி மேைவும் வழிகாட்ைப்ேை பவண்டும்.
கற்ைலில் பின்தங்கிபயாரும் மமல்ைக் கற்போரும்
கற்ைலில் பின்தங்கல், மமல்ைக் கற்ைல் ஆகிய இரு மசாற்மைாைர்களும் மநருங்கிய
மதாைர்புனையை. மேரும்ோலும் இனவ ஒன்னைபய குறிக்கைாம். பின்தங்கியநினை மாணவரின்
வயதுக்பகற்ை வகுப்பு நியமத்னதக் குறிக்கின்ைது. ஒரு பிள்னள தைது வயதுக்குரிய வகுப்பு
நியமத்திலும் தாழ்வாை வகுப்பில் காணப்ேடில், அவர் கற்ைலில் பின்தங்கியவர் எைப்ேடுவார்.
கற்ைலில் குiோடுனைபயார் மமதுவாக அல்ைது தாமதித்துக் கற்போர் எைக் கருதப்ேடுகின்ைைர்.
கைந்த காைங்களில் நுண்மதி ஈவின் அடிப்ேனையில் இவர்கள் இைங்காணப்ேட்ைைர்.
1969ஆம் ஆண்டின் பின்ைர் கல்விசார் பின்தங்கிய நினைனய மீள்வனரயனை மசய்தைர். ோை
அனைவுகளின் தகுதி நிைனமயில் ஒரு மாணவன்
ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ை நியமத்துக்குரிய
மட்ைத்னத அனையத் தவறுவாைாயின், ஒரு வகுப்பு அல்ைது ேை ோைங்களில் அல்ைது ஒரு
ோைத்தில் குனைவாக இருந்தால், அவன் பின்தங்கியவன் எைக் கருதப்ேடுகின்ைான்.
பின்தங்கிய நினைக்காை காரணிகள் :
•வீட்டுச்சூழல் மதாைர்ோை காரணிகள்
•ோைசானை மதாைர்ோை காரணிகள்
•தனியாள் மதாைர்ோை காரணிகள்
வீட்டுச் சூழல் மதாைர்ோை காரணிகள் பின்வருமாறு :
•மேற்பைாரின் தாழ்ந்த மோருளாதார நினை, பசரி வாழ்வு, இை வசதிக் குனைவு
போன்ைனவ.
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•ோைசானை பநரங்களில் பிள்னளகனள பவனைகளில் ஈடுேடுத்தல்.
•பிளவுேட்ை குடும்ேங்கள், மேற்பைார் நீண்ைகாைம் வீட்டில் இல்ைானம.
•மேற்பைாரின் கல்வித்தரக் குனைவு, அறியானம.
•சீரற்ை குடும்ே உைவுகளால் மைமவழுச்சித் தாக்கங்கள் ஏற்ேடுதல்.
•பிள்னளகளின் ேடிப்பில் கரிசனைக்மகாள்ளாமல், ேடிப்னேப்ேற்றிய எதிர் மைப்ோங்கு,
ஒழுங்காகப் ோைசானைக்கு அனுப்ோனம.
ோைசானை மதாைர்ோை காரணிகள் பின்வருமாறு :
•மோருத்தமற்ை ோைசானைப் ோைவிதாைம்.
•பினழயாை கற்பித்தல் முனை, மாணவரின் தனியாள் பவறுோடுகனளக் கருத்திற்
மகாள்ளாமல் ஆசிரியர் கற்பித்தல்.
•ஆசிரியர் மாணவர் மதாைர்புகளில் முரண்ோடுகள்.
•அளவுக்கதிகமாை கற்ைல் சுனம.
•கற்ைலில் ஆர்வமற்ை சகோடிகளின் குழு அங்கத்துவம்.
•தனையற்ை வகுப்பேற்ைம்.
•அடிக்கடி ோைசானைனய மாற்றுதல்.
தனியாள் மதாைர்ோை காரணிகள் பின்வருமாறு :
•நுண்மதிக் குனைவு.
•உைல், உளக் குனைோடுகள்.
•போசாக்குக் குனைோடு, உைல் ஆபராக்கியமின்னம, பநாய்.
•முதிர்ச்சிக்கு முன்கற்ைனை ஆரம்பித்தல்.
•மைமவழுச்சிச் சிக்கல்கள்.
கற்பித்தல் ேரிகார முனைகள்
கற்ைலில் பின்தங்கிபயார், மமல்ைக் கற்போர் ஆகிபயாருக்கு விபசை முனைகனளக்
கற்பித்தலுக்குப் ேயன்ேடுத்தைாம். அனவயாவை :
•மதாைர்ச்சியாகப் ேைமணி பநரம் கற்பிக்காமல் சிறிய ோைபவனளகளாகப் பிரித்துக்
கற்பித்தல்.
•ோைத்னதச் சிறுசிறு அைகுகளாகப் பிரித்துக் கற்பித்தல்.
•கற்ைனத நன்கு உறுதிப்ேடுத்துவதற்காக மினகயாகக் கற்ைல், மீண்டும் மீண்டும் கற்று அதிக
ேயிற்சிகள் மசய்தல்.
•மசயற்ோடுகள் மூைம் கற்ைல்.
•கட்புை சாதைங்கனளப் ேயன்ேடுத்திக் கற்பித்தல்.
•ஒவ்மவாரு கற்ைல்ேடியின் பின்பும், மீளவலியுறுத்தலின் மோருட்டு மவகுமதி,
மோருளாதார அனையாளக் கட்ைனளகள் ஆகியவற்னை வழங்குதல்.
•கற்ைலில் சிறிய முன்பைற்ைம் அனைந்தபோதும் அதிக அளவில் ஊக்கல் ோராட்டுகள்
வழங்குதல்.
•சுய எண்ணக்கரு மட்ைத்னத பமம்ேடுத்தித் தன்ைம்பிக்னகனய ஏற்ேடுத்துதல்.
•வினரவாகக் கற்ேனத விை திருத்தமாகக் கற்ேதில் கவைஞ் மசலுத்தல்.
•பிள்னளகளின் கல்வியில் மேற்பைார் விபசை கவைஞ்மசலுத்தல்.
•ஆசிரியர் பமைதிக விபசை வகுப்புக்கனள நைத்துதல்.
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கற்ைலில் இைர்ப்ோடுனைபயார்
கற்ைல் இைர்ப்ோடுனைய மாணவர்கள் ஆரம்ேக் கல்விநினையில் வாசித்தல், எழுதுதல், எண்
ஆகியவற்னைக் கற்ேதில் இைர்ோடுகனள எதிர்பநாக்குவர். இதற்கு இவர்களின்; நுண்மதிக்குனைவு
காரணமல்ை. இக்குனைோடுகளில் சிை பின்வருமாறு :
•எழுதுதல் வாசித்தல் குனைவு
•எண்சார் குனைவு
•கவனித்தல் குனைோட்டுக் பகாளாறு
•கவனித்தல் குனைோடு, அதீத மசயற்ோடு பகாளாறு
எழுதுதல் வாசித்தல் குனைவு :
எழுதுதல்
வாசித்தல்
குனைவின்போது
எழுத்துக்கனள
இனணத்து
சரியாக
வாசிக்கமுடியாமல் முன்பின்ைாக மாற்றி ஒலிப்ேர். அபதபோல் எழுத்துக்கனளயும் முன்பின்ைாக
மாற்றி எழுதுவர். ஒலிக்கு உரிய சரியாை எழுத்துக்கனளக் பகானவப்ேடுத்தி வாசிக்க, எழுத
இைர்ேடுவர்.
எண்சார் குனைவு :
எண்சார் குனைவும் பமற்கூறியது போல் இைக்கங்கனள பினழயாக மாறிஎழுதுவர். மைதில்
12 எை நினைத்து 21 எை எழுதுவர். அபதபோல் பநர், மனை ஆகியவற்னை விளங்குவதில்
குழப்ேநினை அனைவர்.
சிைர் இயக்கம் சார்ோை குழப்ேநினைனயயும் மேற்றிருப்ேர். ோர்னவயுைன் னககனள
இனணத்து பவனைகளில் ஈடுேடுவதில் தடுமாற்ைமனைவர். உ-ம் : ஆனைகளில் மோத்தாை
பூட்டுதல், காைணி அணிதல் ஆகிய மசயல்களில் இைர்ேடுவர்.
பமற்கூறிய குனைவுகள் யாவும் மாணவர்களில் மிகக்குனைந்த மட்ைத்திலிருந்து தீவிர மட்ைம்
வனர காணப்ேடும். இவ்விைர்ோடுகளுக்குப் ேரம்ேனர அைபக காரணியாகக் கூைப்ேடுகின்ைது.
கவனித்தல் குனைோட்டுக் பகாளாறு
இக்குனைோடு உனைபயாரில் பின்வரும் நைத்னதகனள அவதானிக்கைாம்.
•கற்ைலிலும்
மற்னைய
மசயற்ோடுகளிலும்
கவைத்னதத்
மதாைர்ந்து
குறுகிய
பநரத்திற்பகனும் னவத்துக்மகாள்ள முடியானம.
•சிந்தனைனய
ஒருமுகப்ேடுத்தி
ஒரு
விையத்தில்
நினைநிறுத்த
முடியானம.
இத்தன்னமயிைால், கற்ைலிலும் இைர்ோடு ஏற்ேடுகின்ைது.
•மசயல்களில் அளவுக்கதிகமாை அவசரம், திடீர் வினசத் தூண்ைல் அல்ைது உந்தல்
ஏற்ேடுதல்.
•ஒரு மசயனைத் மதாைர்ந்து மசய்வதில் குழப்ேநினை.
கவனித்தல் குனைோடு, அதீத மசயற்ோட்டுக் பகாளாறு - ADHD :
இக்குனைோடு உனைபயாரில் ADDஇல் கூறிய நைத்னதகள் பமலும் அதீத நினையில் காணப்ேடும்.
அவர்களில் பமலும் பின்வரும் நைத்னதகனளயும் அவதானிக்கைாம்.
•மதாைர்ச்சியாை அனமதியின்னம, ஒரு இைத்தில் சிை நிமிைங்களுக்கு பமல் அமர்ந்திருக்க
முடியானம, எப்மோழுதும் உைனை னககால்கனள ஆட்டி அனசத்தல்.
•ஒரு மசயற்ோடு முடியுமுன் பவபைான்னை ஆரம்பித்தல்.
•மற்ைவர்கள் பேசும் போது நடுவில் குறுக்கிைல்.
•மசால்வனதப் மோறுனமயாகச் மசவிமடுக்கானம.
•தைது முனை வருமுன் இனையில் முன்னுக்குப் புகுதல்.
•ஆேத்தாை மசய்னககளில் முன்பயாசனையின்றி ஈடுேடுதல்.
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ஆரம்ேப் ோைசானைகளில் பமற்கூறிய நைத்னதகனள ஆசிரியர் மாணவரின் துடிைத்தைம் எை
நினைக்கைாம். இந்நைத்னதகள் மதாைர்ச்சியாக ஆறு மாதங்களுக்கு பமல் காணப்ேடின், கற்ைலில்
இைர்ோடுகள் உனையவர்கள் எைக்மகாள்ளைாம். இந்நைத்னதகளின் தீவிரம் தணிந்துபோகாமல்
ேதினைந்து வயதுக்கு பமலும் மதாைர்ச்சியாகவும் காணப்ேடின், இவர்களின் னமய நரம்புத்மதாகுதி,
ேக்க நரம்புத்மதாகுதி ோதிக்கப்ேட்டுள்ளதாக ஊகிக்கைாம். இவர்கனள நரம்பியல் மருத்துவரிைம்
சிோர்சு மசய்தல் அவசியமாைது. ஏற்ேடுவதற்குக் காரணம் மூனள பிைப்புக்கு முன் அல்ைது
பிரசவத்தின்
போது
அல்ைது
பநாய்கள்,
மருந்துகள்,
விேத்துக்கள்
ஆகியவற்ைால்
ோதிக்கப்ேட்ைனமபய. மோதுவாக இந்நைத்னதகள் மூனள மதாைர்ோகச் சுரக்கப்ேடும் ஓபமானின்
குனைோட்டிைால் ஏற்ேடுகின்ைது எைக் கருதப்ேடுகிைது.
இவ்விைர்ப்ோடுகள் உனைபயானர ஆசிரியர், மேற்பைார் தண்டிப்ேதால் பிரச்சினை பமலும்
கூடுதைாவதுைன், ஆளுனம, மைமவழுச்சி ஆகியவற்றில் தாக்கமும் ஏற்ேடும். இவர்களுைன்
மோறுனமயுைனும் அனுதாேத்துைனும் ேழக பவண்டும். இவர்களுக்கு விபசை கற்பித்தல் முனைகள்,
வழிகாட்ைல் ஆபைாசனை ஆகியை இத்துனையில் விபசை ேயிற்சி மேற்ைவர்களால் வழங்கப்ேை
பவண்டும். மருத்துவ சிகிச்னசக்கும் சிோர்சு மசய்யப்ேை பவண்டும்.
மோருத்தப்ோைற்ை நைத்னதயுனைய பிள்னளகள்
மைமவழுச்சி, சமூகத் மதாைர்புகள் ஆகியை மதாைர்ோகப் மோருத்தப்ோைற்ை
பிரச்சினைக்குரிய நைத்னத உனையவர்கள் இதனுள் அைங்குவர். நியம நைத்னத எதுமவன்ேனத
சமூகபம தீர்மானிக்கின்ைது. நியமம், நியமமற்ை நைத்னதகள் ஆகியை கைாசாரம், காைம், வயது,
சந்தர்ப்ேம் ஆகியவற்னைப் மோறுத்துச் சீர்தூக்கிப் ோர்க்கப்ேை பவண்டியனவ. மோருத்தப்ோடு
என்ேது ஒருவருக்கும் அவரது சூழலுக்கும் இனைபயயுள்ள இனசவாக்கத்னதக் குறிக்கும்.
பிள்னளகளில் காணப்ேடும் மோருத்தப்ோைற்ை நைத்னதனய இங்குக் கவனிப்போம். இவர்கனள
மூன்று பிரிவுகளாக வகுத்து ஆராயைாம்.
(1)நியம நைத்னதயிலிருந்து ஓரளவு விைகிய நைத்னத உனையவர்கள்.
(2)சாதாரண, அசாதாரண நைத்னதகளுக்கு இனைப்ேட்ை நினையில் உள்பளார்.
(3)அசாதாரண நைத்னதத் தீவிர ஆளுனமச் சீர்குனைவு உனைபயார்.
பமற்கூறிய முதலிரு பிரிவிலும் உள்ளவர்கனளப் ோைசானைகளில் காணைாம். அவர்கள்
மோருத்தப்ோைற்ை நைத்னதயுனையவர்கள் எைக் குறிப்பிைப்ேடுவர். மூன்ைாம் பிரிவில்
குறிக்கப்ேட்டுள்ள ஆளுனமச் சீர்குனைவுனைபயானர சாதாரண ோைசானைகளில் அபூர்வமாக
காணைாம்.
முதலிரு பிரிவுகளில் அைங்கும் மாணவர்களில் காணப்ேடும் அறிகுறிகள் பின்வருவை:
உைலியல் சார்ந்தனவ : அனமதியின்னம, உைலில்பநாய் அற்ை பவனளகளிலும்
வாந்திமயடுத்தல், உணவு சமிோைனையானம, அடிக்கடி தனையிடி ஏற்ேடுதல், முகஞ்சுழித்தல்
ஆகியை.
நைத்னத சார்ந்தனவ : பிைருக்குத் மதாைர்ந்து மதால்னை மகாடுத்தல், எடுத்ததற்மகல்ைாம்
மோய் பேசுதல், களவு மசய்தல், மசால்வதற்மகதிராக பவண்டுமமன்பை மசய்தல், அைம்பிடித்தல்,
தீவிரமாை மவருட்சி, அதிகரித்த உணர்ச்சி நினைகள், காரணமற்ை ேயங்கள், தாழ்வுச் சிக்கல்,
ஆதிக்கத்தன்னமயாை பநர்முக அல்ைது மனைமுக எதிர்ப்புச் மசயல்களில் ஈடுேடுதல், தம்மிலும்
நலிபயார் சிறுபிள்னளகள் அங்கவீைர் வபயாதிேர் ஆகிபயானரத் துன்புறுத்துதல், பிராணிகனள
வனதத்தல், தணினமனய விரும்பி வகுப்பில் ஒதுங்கியிருத்தல் ஆகியை. இத்தனகய நைத்னதகள் சிை
அத்தியாயம் 3இல் மாணவர்களின் பிரச்சினைகள் மதாைர்ோகச் சுருக்கமாக விளக்கப்ேட்டுள்ளை.
மாணவரின் வன்மசயல்கள் : வன்மசயல்கள் மூவனகப்ேடும். அனவயாவை, பநராை
வன்மசயல், மனைமுக வன்மசயல், இைம்மேயர்ந்த வன்மசயல் ஆகியைவாகும். இவ்வன்முனைகள்
ேை வடிவங்களில் மாணவர்-மாணவர்களுக்கினையில், மாணவர்-ஆசிரியருக்கினையில், மாணவர்inam:International E_Journal of Tamil Studies
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அதிகாரிகளுக்கினையில்
ேை
மட்ைங்களில்
காணப்ேடுவைவாகும்.
மோதுவாக
கட்டிளனமப்ேருவத்தில் இத்தனகய மாணவரில் புனகப்பிடித்தல், மதுவருந்துதல், போனதப்மோருள்
ோவனை, முனையற்ை ோலியல் நைத்னத, குழுச்சண்னைகளில் ஈடுேடுதல், ோைசானை உனைனமகள்
பிைரின் உனைனமகள் ஆகியவற்னைச் பசதப்ேடுத்தல், தகாத வார்த்னதகனளப் பேசுதல்,
ேகிடிவனதயில் ஈடுேடுதல், ஆசிரியர் கற்பிக்க முடியாதவனகயில் மதால்னை மகாடுத்தல் ஆகிய
நைத்னதகளும் காணப்ேைைாம்.
தனினம நாைல் : சிை மாணவர்கள் வகுப்பில், மோதுவாகப் பின் ஆசைங்களில் பிைருைன்
பசராது ஒதுங்கித் தனினமயாக இருப்ேனத அவதானிக்கைாம். இவர்கள் மற்ைவர்களுக்கு எவ்வித
இனையூறுகனளயும் ஏற்ேடுத்தாமல் தனினமயாக இருப்ேதால், ஆசிரியர்களுக்கு இவர்களால் எவ்வித
மதால்னைகளும் ஏற்ேைாததால், அவர்கள் மீது கரிசனை எடுக்காமல் விட்டுவிடுகின்ைார்கள்.
இவர்கள் இவ்வாறு மற்ைவர்களுைன் பேச்சுவார்த்னத னவத்துக்மகாள்ளாமலும் பசர்ந்து
வினளயாைாமலும் இருப்ேதற்கு காரணம் மைமுறிவு ஏற்ேடுத்தக்கூடிய சூழ்நினையிலிருந்து தம்னமக்
காப்ோற்றிக் மகாள்வதற்பக ஆகும். தனினம விரும்பும் நைத்னதனயச் சீராக்கம் மசய்யாவிடில், அது
நீடித்துத் மதாைர்ந்து பிற்காைத்தில் உளக்பகாளாைாக விருத்தியனையைாம். ஆரம்ேத்திபைபய
இவர்கள் இைங்காணப்ேட்டு வழிகாட்ைல் ஆபைாசனை வழங்குவது நற்ேைனை அளிக்கும்.
மோருத்தப்ோடின்னமனய ஏற்ேடுத்தும் காரணிகள் : மோருத்தப்ோடின்னம ஏற்ேடுவதற்கு
மூன்று முக்கிய காரணங்கனளக் கூைைாம். அனவயாவை உைலியற் காரணிகள், உளக்குனைோடு,
சூழற் காரணிகள் ஆகியைவாகும். உைலியற் காரணிகளாவை உைல் குனைோடு, விகாரமாை
பதாற்ைம் அதிக உயரம், அதிக ேருமன் ஆகியைவாகும். உளக்காரணிகளாவை நுண்மதிக் குனைவு,
உளத் பதனவகனளத் திருப்திகரமாகப் மேைமுடியாமல் ஏற்ேடும் மைமுறிவு, விரக்தி, உளத்தாக்கம்
ஆகியனவயாகும். குடும்ேம், ோைசானை, சமூகம், ஆகியவற்றினினைபயயாை மதாைர்புகள்
திருப்திகரமாக இல்ைானம, பதனவகள் பூர்த்திமசய்யப்ேைானம என்ேை சூழற்காரணிகளாகும்.
மோருத்தப்ோைற்ை பிள்னளகள் அதீத உணர்ச்சிவசப்ேடுதல், ேயந்து பின்வாங்கும் சுோவம்,
தாழ்வுச்சிக்கல், கற்ைலில் குனைோடு ஆகியவற்ைால் ஆளுனமச் சீர்பகடுகளுக்கு உள்ளாகின்ைைர்.
மோருத்தப்ோடின்னம ஆரம்ேத்திபைபய சீராக்கம் மசய்யப்ேைாவிடில் மநறிபிைழ்வும் ஏற்ேைைாம்.
மநறிபிைழ்ந்த இளங்குற்ைவாளிகள்
நீதித்துனையின் தண்ைனைக்குரிய மசயல்களில் ஈடுேடும் பிள்னளகள் மநறிபிைழ்நத
இளங்குற்ைவாளிகள் எைப்ேடுவர். 18 வயதுக்குட்ேட்ை பிள்னளகள் வன்முனைகள், களவு,
போனதப்மோருள் விற்ேனை, ோலியல் குற்ைங்கள், மகானை போன்ை சட்ைவிபராதமாை
மசயல்களில் ஈடுேட்ைால் ோைசானையிலிருந்து நீக்கி, தனிப்ேட்ை ேராமரிப்பு இல்ைங்களில்
காவலில் னவக்கப்ேடுவர்.
மநறிபிைழ்வுக்குரிய காரணங்கனள அறிவதற்குப் ேை ஆய்வுகள் பமற்மகாள்ளப்ேட்டுள்ளை.
பேர்ட் என்ேவர் தமது ஆய்வின் அடிப்ேனையில் பின்வரும் முக்கிய காரணிகனள இைங்கண்டு
அவற்றின் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்ேனையில் நிரற்ேடுத்தியுள்ளார்.
•வீட்டில் ஒழுங்காை கட்டுப்ோடுகள் இல்ைனமளூ தீவிரமாக கட்டுப்ோடுகள் விதித்தல்
அல்ைது அளவுக்கதிகமாை சுதந்திரம் கட்டுப்ோட்டில் உறுதியின்னமளூ பிள்னளகளின்
முன்பைற்ைத்தில் அக்கனையின்னம.
•குழந்னதப் ேருவத்தில் உளவியல் பதனவகள் பூர்த்தியனையாமல் மைமுறிவு, மைமவழுச்சிச்
சீர்குனைவு ஆகியை ஏற்ேைல்.
•அதிதமாை இயல்பூக்கங்கனளப் மேற்றிருத்தல். உதாரணமாக போர் ஊக்கம், ோல் ஊக்கம்,
திருட்டூக்கம் போன்ைனவ.
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•குடும்ே வரைாற்றில் குற்ைம் புரிந்பதார் காணப்ேைல். தகப்ேன் தாய் தனமயன் மாமன்
போன்பைார் குற்ைச்மசயல்களில் ஈடுேட்ைால் அவர்களின் நைத்னதனயப் பிள்னளகள்
முன்மாதிரியாகக் கற்றுக் மகாள்ளுதல்.
•குனைந்த நுண்மதியும், கல்வியில் பிற்போக்கும் காணப்ேைல், இதற்குக் காரணம் ஒரு
மாணவன் ோைசானைபவனளகளில் தைது திைனமனயக் காட்டிப் பிைரது கணிப்னேயும்
மதிப்னேயும் மேை முடியாத போது பவறு வழிகளில் இவற்னைப் மேை முயலுகிைான்.
குழுக்களின் கணிப்னேப் மேறும்மோருட்டுச் சமூகவிபராத மசயல்களில் ஈடுேைைாம்.
பேர்ட் கூறிய காரணிகளுக்கு பமைதிகமாக பவறு சிை முக்கிய காரணிகனளயும் போள்பி
என்ேவரின் ஆய்வு எடுத்துக்காட்டுகின்ைது. அவரது ஆய்வின்ேடி, மநறிபிைழ்வுக்கு முக்கிய
காரணங்களாவை :
•ஒரு குழந்னத தைது முதல் ஐந்து வருைங்களுக்கும் மேற்பைாரிைமிருந்து பிரிந்து வாழ்தல்.
•மேற்பைாரால் புைக்கணிக்கப்ேைல்.
•மேற்பைாரின் வறுனம, மதாழிலின்னம, ஒழுக்கச் சீர்பகடுகள்.
•நகரங்களுக்கு இைம்மேயர்தல், பகசரிகள் போன்ை சைமநருக்கமாை ேகுதிகளில்
குடியிருத்தல்.
ஆரம்ே நினையிபைபய மநறிபிைழ்வு ஏற்ேைாமல் தடுப்ேதற்குப் ோைசானை வழிகாட்ைல்
ஆபைாசனை ேயனுள்ளது. பிள்னளகளின் தன்ைம்பிக்னகனள வளர்ப்ேதற்குப் ோைசானைகள் சகை
வசதிகனளயும் அனமத்துக் மகாடுத்தல் பவண்டும். பமலும் இவ்விையத்தில் சமூக நைன் கருதும்
தாேைங்கள், சமயம் சார்ந்த நிறுவைங்கள், இனளஞர் மன்ைங்கள், காவல் நினையங்கள்
போன்ைவற்றுைன் ோைசானை மதாைர்புமகாண்டு மாணவரிைத்தில் நல்ை சமூக ஒழுக்க
விழுமியங்கனளயும்,
சுயகட்டுப்ோடுகனளயும்
விருத்திமசய்ய
முயற்சிமயடுக்க
பவண்டும்.
இவ்வாைாக விபசை பதனவயுனைய பிள்னளகளது வாழ்னகமுனைகளும் , ேல்பவறு இன்ைல்களும்
எதிர்பநாக்கும் பவனள விபசை பதனவயுனைபயாரிற்கு ஏற்ை வழிகாட்ைல் வழங்கப்ேடும்போது
அவர்களது வாழ்க்னக வளம் மேறும் எைைாம்.
துனணநின்ைனவ
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மஜயராசா சோ, 2004, ஆேத்து விளிம்பிலுள்ள கற்போர், அகவிழி.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

வள்ளலொர் வகுத்

இ

ம்

கா. திபைஷ்
தமிழ் - முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர்
அண்ணாமனைப் ேல்கனைக்கழகம்
அண்ணாமனை நகர் - 608 002.
வாடிய ேயினரக் கண்ைபோமதல்ைாம் வாடியவர், எல்ைா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க
என்ை உயரிய எண்ணத்னத உைகிற்கு உணர்த்தி அதன்ேடி வாழ்ந்து காட்டியவர் வள்ளைார்.
வைலூரில் சன்மார்க்க சங்கத்னதத் பதாற்றுவித்து, சாதி, மதம், மமாழி, இைம் இவற்னைமயல்ைாம்
தவிர்க்க வழிவனக மசய்தவர். எவ்வுயினரயும் தம்முயிர் போை எண்ணிய வள்ளைார் தாம் இயற்றிய
அருட்ோவிலும் அன்ேர்களுக்குச் மசான்ை உேபதசங்களிலும் இைப் பேதனமனயச் சுட்டுகிைார்.
அவ்வனகயாை இைம் எத்தன்னமயது என்ேனத ஆய்வபத இக்கட்டுனர.
இைம் - மோருள் விளக்கம்
இைம் என்ேது அனையாளப்ேடுத்துதல், அப்மோருளின் தன்னம என்று கனைக் களஞ்சியம்
மோருள் கூறுகிைது. தன்னம என்ேனத வைமமாழியாளர்கள் ‘ைட்ஷணம்’ என்று கூறுகின்ைைர். இது
தமிழ்மமாழியில் இைக்கணம் எைப்ேடுகிைது. தமிழ்மமாழி அகராதி இைம் என்ேதற்கு, குைம்,
வகுப்பு, சுற்ைம், பசர்ந்த கூட்ைம் என்ேதாகப் மோருள் கூறுகிைது. இைம் என்ேது மோதுவாக
பசர்ந்த கூட்ைம் என்று இைக்கியங்கள் ேை எடுத்தியம்புகின்ைை. மதால்காப்பியர் இைம் என்ேதனை,

பநர்இை மணினய நிரல்ேை னவத்தாங்கு
ஓர்இைப் மோருனள ஒருவழி னவப்ேது

(மதால்.மோருள் - 1417)
என்று கூறுகிைார். ஒபர தன்னம மகாண்ை மோருனள ஓர் இைமாக னவப்ேது என்ேது ஒபர
வனகயாை மணிகனளக் பகானவப்ேை னவப்ேது போன்று என்று உனரயாசிரியர் விளக்கம்
தருகிைார். ஆகபவ, இைம் என்ேது ஒபர தன்னம மோருந்தியவர்கள் ஒன்று பசரும் கூட்ைம் என்ேது
புைைாகிைது. இவ்விைம் என்ேது எல்ைா உயிர்க்கும், உயிரல்ைாதற்கும் மோருந்தும். குறிப்ோக
உயிர்களுக்கு அதிலும் மானுைர்களுக்கு இவ்விைம் அகஒழுக்கத்னதயும், புைஒழுக்கத்னதயும்
மோறுத்பத இைம் ேகுக்கப்ேட்டிருக்கிைது. உயிர்களிபை ஊர்வை, ேைப்ேை, நைப்ேை என்ை
அடிப்ேனையில் இைம் வனகப்ேடுத்தப்ேட்ைாலும் மனிதனுக்கு அவனின் அறிவினைப் மோறுத்பத
இைம் சுட்ைப்ேடுகிைது. இதனை வள்ளுவர்,

நிைத்தியல்ோல் நீர்திரிந்து அற்ைாகும் மாந்தர்க்கு
இைத்தியல்ேது ஆகும் அறிவு (குைள்.452)
என்று கூறுவதன் வாயிைாக இைத்தியல்ோல் அத்தன்னமயாை அறினவப் மேைக்கூடும் என்று
கூறுகிைார். சிற்றிைம் பசரானம என்னும் அதிகாரத்தின் வாயிைாக அறினவப் மோறுத்பத அவன்
இைப்ேடுகிைான் என்றும் கூறுகிைார்.
வள்ளைார் குறிப்பிடும் இைம்
ஓரறிவு முதல் ஆைறிவு வனர எவ்வுயிரிைத்தும் அன்புபூண்டு ஒழுகிய வள்ளைார், தாம்
இயற்றிய அருட்ோவில் இைப்பேதனமனயச் சுட்டுகிைார். அவர் ஆைாம் திருமுனையில்,

உயிர்க்மகானையும் புனைப்மோசிப்பும் உனையவர்கள் எல்ைாம்
உைவிைத்தார் அல்ைர் அவர் புைஇைத்தார் அவர்க்குப்
ேயிர்ப்புறும்ஓர் ேசிதவிர்த்தல் மாத்திரபம புரிக
ேரிந்துமற்னை ேண்புனரபயல் நண்புதபவல் இங்பக
நயப்புறுசன் மார்க்கம்அவர் அனையளவும் இதுதான்
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நம்ஆனண என்மைைக்கு நவின்ைஅருள் இனைபய
மயர்ப்ேறு மமய்த்தவர் போற்ைப் மோதுவில் நைம்புரியும்
மாநைத்மதன் அரபசஎன் மானை அணித் தருபள

(திருவருட்ோ-4160)
என்று கூறுகிைார். சன்மார்க்க சங்கம் னவத்து, சமரசம் கண்ை வள்ளைார் மானுைர்கனள
உைவிைத்தார், புை இைத்தார் என்று சுட்டுகிைார். தம் அன்ேர்களுக்கு உேபதசம் மசய்யுங்கால்
ஒவ்மவாரு முனையும் அகவிைத்தார், புைவிைத்தார் என்பை சுட்டிக் கூறுவார்.
அக இைமும் புைஇைமும்
வள்ளைார் சுட்டும் இவ்விரு இைமும் மனிதர்களின் மசய்னகனயப் மோறுத்பத அனமகிைது.
அதிலும் அடிப்ேனைத் பதனவகளின் முதைாவதாக் மகாள்ளும் உணவு முனையில் சன்மார்க்கத்தின்
அடிப்ேனைத் தகுதியாகிக் மகாண்ைார். உயிர்க்மகானை மசய்ேவனும், அவ்வுயினரக் மகான்று
அதனைப் புசிப்ேவனும் நம்மவர் இல்னை என்றும், அவன் புைஇைம் என்றும் சுட்டுகிைார். எவன்
ஒருவன் உயிர்க்மகானை மசய்வனதத் தவிர்த்தும் அதனை உண்ேனத மறுக்கிைாபைா அவபை
அகவிைம் அதாவது உைவிைம் என்று கூறுகிைார். புைவிைத்தாரின் இச்மசய்னககூை அவைது
அறியானமபய என்று கூறுகிைார். ஆனகயால் அவ்விைத்திைனர மவறுத்துவிைாமல் அவர்களுக்கும்
ேசிதவிர்த்தல் மட்டுபம மசய்க என்று தம்ோைலில் குறிக்கிைார். மற்ைேடி அவர்களுக்கு
‘ேண்புனரபயல் நண்புதபவல்’ என்று கூறுவதன்மூைம் அவர்களுக்குப் ேண்ோை மசாற்கபளா நட்புப்
ோராட்டி அவர் மசய்னகக்கு உதவபவா பவண்ைாம் என்று கூறுகிைார். அவர்கள் சன்மார்க்க
மநறினய பமற்மகாள்ளும்வனர இதுபவ அவர்களுக்குச் மசய்ய பவண்டியது. இத்தனகய மசயனைச்
மசய்ேவனர வள்ளைார் குறிப்பிட்ைேடி ேை சான்பைார்களும் உயிர்க்மகானைனயயும் புனைப்
மோசிப்னேயும் கண்டிக்கின்ைைர்.

மகானைவினைய ராகிய மாக்கள் புனைவினையார்
புன்னம மதரிவார் அகத்து (குைள்-329)
என்று கூறுவதன்மூைம் மகானைனயபய மசய்மதாழிைாக உனைய மக்கனள மாக்கள் (விைங்கு)
என்று கூறுகிைார் வள்ளுவர். மகானைத்மதாழிலின் இழினவ உணர்ந்தவரிைத்தில் தாழ்ந்த
மசயலிைராகபவ பதான்றுவர். இதில் மனித இைமாக இருந்தாலும் மகானைத் மதாழிைால்
விைங்கிைமாகக் குறிப்பிடுகிைார். பமலும், ஏைாதி என்னும் நூலில் கணிபமதாவியார்

…மகால்ைான் உைன்ோைன் மகால்வர்
இைஞ்பசரான் புல்ைான்
(ஏைாதி-42)
என்று கூறுகிைார். மகானைத்மதாழினைச் மசய்யும் இைத்னதச் பசர்ந்தவன் புல்ைறினவ உனையவன்
என்கிைார். புல்ைறிவு என்ேது அற்ே அறிவாகும், அல்ைது அறியானமனயக் குறிப்ேதாகும்.
இதுபோன்று இைக்கியங்கள் ேை மகால்ைானமனயயும், புைால் உண்ணானமனயயும் எடுத்துக் கூறி
அவற்னை பமற்மகாள்ேவனையும் தவிர்ப்ேவனையும் இைத்தால் பவறுேடுத்துகின்ைை.
முடிவுனர
ஆன்மபநய ஒருனமப்ோட்னை வளரச்மசய்யும் பநாக்கத்திபைபய வள்ளைார் மானுைர்கனள
அகவிைத்தார், புைவிைத்தார் என்று பவறுேடுத்திைாபர தவிர பிறிமதான்றில்னை. பிைப்ோல் எல்ைா
உயிர்களும் சமம் என்ேதனை பமம்ேடுத்த புனையும், மகானையும் தவிர்ப்ேது அவசியமாகும்.
உயிர்களின் அறிவு வளர்ச்சினயப் மோறுத்பத இை பவறுோடு அனைகின்ைது. அவற்னைக் கனளந்து,
அனைத்து உயிர்களிைத்தும் அன்பு மசய்வதால் புைவிைத்தார் எல்ைாம் அகவிைத்தாராகி ஓர்
இைமாக இன்புற்று வாழைாம் எை எண்ணியவர் வள்ளைார்.
துனணநின்ைனவ
 மகௌமாரீஸ்வரி எஸ்.(ேதி.), 2009, மதால்காப்பியம் - இளம்பூரணர் உனர, மசன்னை சாரதா
ேதிப்ேகம், மசன்னை.
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 துனரசாமிப்பிள்னள ஒளனவ சு.,(உனர.), 1989, திருவருட்ோ - மூைமும் உனரயும்,
அண்ணாமனைப் ேல்கனைக்கழக மவளியீடு, அண்ணாமனை நகர்.
 புலியூர்க் பகசிகன்(உனர.), 1998, திருக்குைள், பூம்புகார் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
 ……………., 1959, கனைக் களஞ்சியம், தமிழ்வளர்ச்சிக் கழகம், மசன்னை.
 ……………., 2001, ேதிமைண் கீழ்க்கணக்கு மூைமும் உனரயும், மமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம்,
சிதம்ேரம்.
 www.tamilmozhiagarathi.com
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

ைர்வ ைைய ைைரைக் கீர்த் ட

களின் அரசியல் பின்புலம்

ஆ. னஷைா மஹலின்
முனைவர் ேட்ை ஆய்வாளர்
ேல்கனைக்கழகக் கல்லூரி
ோளயம், திருவைந்தபுரம், பகரளா.
shylras@gmail.com
இைக்கியம் என்ேது மனிதன் தைது சிந்தனைகனளயும் எண்ணங்கனளயும் கற்ேனைகனளயும்
சமூகத்திற்குக் கைத்தப் ேயன்ேடும் ஓாா் ஊைகம். சமுதாயத்தின் நினைப்ோடுகனளயும் அதன்
ேல்பவறு அங்கங்கனளயும் அதன் நிறுவைங்கனளயும் அதன் மரபுகனளயும் சித்திரிப்ேதும் விமாா்சைம்
மசய்வதும் மதான்றுமதாட்டு இைக்கியங்களில் ேை வடிவங்களில் காணப்ேட்டு வருகிைது.
இைக்கியம் என்றும் மவறும் மவட்ை மவளியிலிருந்து பிைப்ேதில்னை. குறிப்பிட்ை
சமுதாயச் சூழலில்தான் அது பிைக்கிைது. அவ்வாறு பதான்றும் இைக்கியம் ஒரு சமுதாய அனமப்பில்
இயங்குகிைது, ஒரு சமுதாயத்னத பநாக்கிச் மசல்கிைது. ஒரு ேனைப்ோளியின் சமுதாய பநாக்கம்,
பதனவ முதலியை அவனுனைய இைக்கியத்தில் மவளிப்ேடுகின்ைை. காைந்பதாறும் அனமந்த
பின்புைங்களால் உருவாகிய ேனைப்புகள் ஒவ்மவாரு காைக் கட்ைத்திலும் ஒவ்மவாரு வனகயாை
போக்கில் வளாா்ந்தை.
எந்தக் கவிஞனும் தன் காை சகநினைனயப் பிரதிேலிப்ேது போைபவ, அதனைத் தன்
போக்கில் மறுேனைப்புச் மசய்யவும் மசய்கிைான். ஒரு ேனைப்ோளன் உருவாவதற்கு ஒரு பின்புைம்
காரணமாக அனமவது போை இைக்கியப் ேனைப்புத் பதான்றுவதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ை பின்புைம்
அல்ைது சூழல் காரணமாக அனமகிைது. பின்புைம் என்ேது ேனைப்பிற்கும் ேனைப்ோளனுக்கும்
இன்றியனமயாத ஒன்ைாகும்.
ஒரு சமுதாயப் பின்புைத்தில் பிைக்கின்ை இைக்கியம் அந்த சமுதாயத்னத
பநரடியாகபவா, மனைமுகமாகபவா புைப்ேடுத்துகின்ைது. இங்பக பவதநாயகம் பிள்னள எழுதிய
சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனைகளின் அரசியல் பின்புைத்னத ஆய்வபத
பநாக்கமாகும்.
பவதநாயகம் பிள்னளயின் சாா்வ சமய சமசரக் கீர்த்தனைகள்
இனசப்ோட்டு வடிவத்தின் முதிர்ந்த நினைபய கீாா்த்தனைப் ோைல்களாகும்.
கீாா்த்தனைப் ோைல்கள் ேல்ைவி, அனுேல்ைவி, சரணம் என்ை மூன்று நினைகளில் அனமயப்மேறும்.
இவற்னை எடுப்பு, மதாடுப்பு, ேடுப்பு என்ை மேயாா்களிலும் அனழப்ேர். இத்தனகய கீர்த்தனைப்
ோைல்கனளச் சமரச பநாக்பகாடு ோடியவர் மாயூரம் பவதநாயகம் பிள்னள ஆவார். தான் ோடிய
இனசப் ோைல்களுக்குச் ‘சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்’என்று மேயரிட்ைனழத்தார். இதில் 192
கீாா்த்தனைப் ோைல்கள் இைம் மேற்றுள்ளை. இந்நூலின் மேயருக்கு ஏற்ே, கீாா்த்தனைப் ோைல்களில்
எந்த மதத்தினையும் எந்தக் மதய்வத்னதயும் சுட்ைாதவாறு அனைவரும் ஏற்றுக்மகாள்ளும்
வனகயியல் இனசப்ோைல்களாகப் அனமத்திருப்ேது சிைப்பிலும் சிைப்ோகும்.
இவர் 1878-ல் “சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்” என்னும் கீர்த்தனைப் ோைல்களின்
மதாகுப்னே மவளியிட்ைார். இவர் காைத்திற்கு முன்மேல்ைாம் கீர்த்தனைகள் என்ேது இனைவன்
புகனழப் ோடுேனவகளாகும். கீர்த்தனைகள் என்ை மசால்லின் மோருபள இனைவன் கீர்த்தினயச்
மசால்வது. ஆைால் இத் மதாகுப்பே முதன்முதல் உைகிைருக்கு நல்ை நீதினயப் புகட்ைவதற்கு என்று
எழுந்ததாகும். இவர் உத்திபயாக சங்கைம், பகாள், ைஞ்சம், மகளுக்கும் மகனுக்கும் புத்திமதி,
மேண்ோர்த்தல், கணவனுக்குக் கீழ்ப்ேடிதல், னமத்துைன் ேரிகாசம் முதலிய ோடுமோருள்களில்
கீர்த்தனைப் ோைல்கனளப் ோடியுள்ளார்.
அரசியல்
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சமுதாயத்தில் ேைர் கூடி வாழ்வதற்கும், மோருளியல், ஒழுங்கியல் முனைகளுக்கும்
அரசியபை வழிவகுக்கிைது. நாட்டின் தன்னம, ஆட்சியின் இயல்பு ஆகியவற்றின் நினைகனள
எடுத்துக் கூறுவது அரசியபையாகும். அரசியல் என்ேது மனித வாழ்க்னகயிலிருந்து பிரிக்க முடியாத
ஒரு தத்துவம் அல்ைது மகாள்னக. அரசியல் ஒரு சமூகத்துள் வாழும் மக்களின் மசயல்களின்
நினைனய எடுத்துக்காட்டும்.
19 -ம் நூற்ைாண்டு வனரயிைாை தமிழக அரசியல்
கி.மு 500 முதல் கி.பி 500 வனர மதால்ேழங்குடி மரோக தமிழகம் வளர்ச்சியுற்ைது.
கி.பி.5 முதல் 9-ம் நூற்ைாண்டுகள் வனர நிை உரினமயாளரின் கீழ், அவர்கள் மசால்ேடி வாழும்
மக்கள் மகாண்ை சமூகமாக புதிய நினைகள் பதான்றிை எைக் கருதப்ேடுகிைது.. மதால்காப்பிய,
சங்க இைக்கிய சமயச் சார்ேற்ை மரபு னசவ, னவணவம் ஆட்சிக்கு வந்தபின் மதம் விதித்த மரோக
மாற்ைப்ேடுகிைது. சமண, மேௌத்தம் சார்ந்த தமிழகம் னவதிக, பிராமணீய ஆதிக்கத்னத எதிர்
மகாள்கிைது. 9 முதல் 12 -ம் நூற்ைாண்டுகளில் பசாழாா்களின் பிரமாண்ைமாை கட்டும் கனை
உருமேறுகிைது. தஞ்னசப் மேரியபகாவில் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு. சாதாரண மக்கள் அரசகுடிக்
பகாவில், நிைம், மைம் சார்ந்து வாழத்து வருகின்ைைாா்.
12-ம் நூற்ைாண்டு முதல் முகைாயர்கள்,
விஜயநகரப் பேரரசு, நாயக்காா் காைம் மதாைங்கி, குட்டி அரசுகள், ோனளயக்காராா்கள் எை
உருவாகி, வட்ைாரம் சார்ந்த குறுநிை மன்ைர்கள் பதான்றிய காைம். விக்பைாரிய மகாராணியின்
நிர்வாகச் சீாா்ேடுத்தல் நிறுவியதற்குப் பின், இதுவனர இல்ைாத எழுத்தறினவப் மேற்ை குறிப்பிட்ை
ேகுதி ோர்ப்ேைர்களும், குறிப்பிட்ை ேகுதி ேண்டிதர்களும் அரசு வட்ைாரத்தில் இைம் மேற்ைைாா்.
சித்த னவத்தியாா், கணக்குப்பிள்னள என்ை கிராமப்புை அனமப்பு இருந்தது. 19-ஆம் நூற்ைாண்டில்
தனைகீழ் மாற்ைமாகத் திண்னணப் ேள்ளிக்கூைங்கள் உருவாகிை. பின்ைாா் கல்விக்கூைங்கள்
உருவாகிை. அதனைத் மதாைர்ந்து கல்விக்கூைங்கள் உருவாக்கப்ேட்டு ோைத்திட்ைக் குழு
ஏற்ேடுத்தப்ேட்ைது. புது எழுத்தறிவு முனை ஒடுக்கப்ேட்பைாருக்கும் சாத்தியமாைது. கல்வி
எழுத்தறிவு மகாடுத்தபைாடு கிறிஸ்தவத்துக்கு சமயப் பிரச்சார பநாக்கம் இருப்பினும், அவர்கள்
அளித்த கல்விமுனை
சமூகத்தின் முகத்னதபய மாற்றியது.
1840-களில்தான் ஏனழக் குடும்ேத்து மாணவர்கள் கல்வி மேைமுடிந்தது.
ேல்கனைக்கழகங்கள் உருவாக புதிய சட்ைங்கள் இயற்ைப்ேடுகின்ைை. ‘சதி’ என்ை உைன்கட்னைக்குத்
தனை, ேலி மகாடுக்கத் தனை என்ேதாக மனிதனை மனிதன் மதிக்கும் சட்ைங்கள், எல்பைாரும்
அச்சிைைாம், ேத்திரினக நைத்தைாம் என்ேதற்கு சட்ைங்கள் உருவாக்கப்ேட்ைை. எழுத்தறிவு
மேற்ைவாா்களினைபய ேத்திரிக்னக, புத்தகம் வாசிப்புப் ேழக்கமும், ேண்பும் வளாா்ந்து ேத்திரிக்னகத்
துனையாக ேரிணமித்தது. சிறுசிறு ேகுதிகளில் வாழ்ந்த மனிதாா்கள் ஜைநாயம் என்ை புதிய
கருத்தாக்கத்துக்கு ஆட்ேட்ைைாா். இப்ேடிபய 40, 50 ஆண்டுகள் கைந்தை. சமூக ஆதிக்க சாதியிைர்
ஐபராப்பிய நாடுகளுக்கு மசன்று ேயின்ைைர். ஐபராப்பிய புத்மதாளி அறிவின் மரபு பமபைாங்கியது.
இனத நமது மரோக வளாா்மதடுக்க முயற்சிகளும் பதான்றியபதாடு அதற்காை சூழலும் நிைவியது.
பவதநாயகம் பிள்னள காைத்து அரசியல் நினை
1639-ல் ஆங்கிபையாா்கள் மதராஸில் (மசன்னை) கிழக்கிந்தியக் கம்மேனினய நிறுவிய
பிைகு தமிழ் நாட்டின் அரசியல் வரைாற்றில் புதிய அத்தியாயம் மதாைங்கியது. தமிழ்நாட்டுச்
சிற்ைரசர்களினைபய நிைவி வந்த சச்சரவுகனளப் ேயன்ேடுத்தி அவாா்கனளப் பிரித்தாண்டு அவாா்களில்
பமல் ஆங்கிபையர்கள் தங்கள் அதிகாரத்னதச் மசலுத்திைாா். ஆங்கிபையாா் அதிகாரத்னதத் தம்
வசப்ேடுத்திய இந்த காைகட்ைத்தில் அவர்கனள எதிர்த்துப் போராடிய தமிழ் ஆட்சியாளாா்களில்
கணிசமாபைார் இைந்தைாா்.
ஐபராப்பிய நாடுகளின் ோதிரிமார் நமது மமாழி, மமாழிக் குடும்ேம்
ேற்றி
ஆய்வுகளில் பதாய்ந்தைாா். ஓனைச்சுவடியாக வாசித்தவாா்கனள ைட்சக்கணக்கில் அச்சிட்ை
பிரதிகனளப் ேடிக்க னவப்ேவாா்களாக மாற்றியது. நமது மதம், மூை நம்பிக்னககள், சைங்குகள்
ஆகியனவகளில் மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்தை.
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1823-ல் சிதம்ேரம் அருகிலுள்ள மருதூரில் பிைந்த இராமலிங்கம் 1858 வனர
மசன்னையிலும், பின்ைாா் வைலூரிலும் மசன்று 1867-ல் சத்திய தருமச்சானை எனும் மைத்னத
நிறுவிைார். அவரது இயக்கம் னசவ மரபு என்று மசால்ைப்ேட்ைாலும், சாதிக்மகாடுனமனயக்
கண்டித்தது. அவரது “அருட்மேருஞ்பசாதி தனிப்மேரும் கருனண” னசவ மதத்தின் இன்மைாரு
கட்ைனமப்ோக மாறியது.
மதன்ைாற்காடு மாவட்ைத்தில் இராமலிங்கர் ேரேரப்ோை முனையில் தைது
இயக்கத்னத நைத்திக் மகாண்டிருந்த அபத காைத்தில், தஞ்னச மாவட்ைத்தில் மாயூரத்தில்
அனமதியாை முனையில் தைது எழுத்துக்களின் மூைம் சமூக - சீாா்திருத்தப் பிரச்சாரம் மசய்துவந்தார்
பவதநாயகம் பிள்னள. இராமலிங்கர் பிைப்ோல் னசவர், இவபரா கிறிஸ்தவர். இராமலிங்கர்
முனையாை கல்வி கற்காது இயல்ோய்க் கவிஞர் ஆைவர். இவபரா பமைாட்டுக் கல்வி கற்ைவாா்.
அவர் சந்நியாசி, இவபரா சம்சாரி. அதிலும் முன்சீப் (நீதிேதி) என்கிை அரசு உத்பயாகஸ்தாா். இப்ேடி
இரு பவறு உைகத்தாராயினும் மனித பநயத்திலும், சபகாதரத்துவத்திலும் இருவரும் ஒன்றுேட்டு
நின்ைைர்.
தமிழ்நாட்டு அரசியல் வரைாற்றில் 1850 முதல் 1900 வனரயிைாை அனரயாண்டு
காைக்கட்ைம் மாமேரும் மாறுதல்களுக்குள் கைந்து மசன்ை வருைங்களாகும்.
ஐபராப்பியரின்
வரவால் கல்வி முனைகளில் மாறுதல் ஏற்ேட்ை காரணத்தின் வினளவாக குறிப்பிட்ை சதவிகித தமிழ்
மக்களால் சிைந்த கல்வி முனையினைப் மேைவும் ஏன் ஆங்கிை மமாழியும் ஆங்கிை மமாழிவழி
வழிக் கல்வி மேைவும் தருணம் அனமயப்மேற்ைவர்களும் உண்டு. சமுதாயச் மசல்வாக்கிைாலும்
ேண ேைத்திைாலும் சமயம் சார்ந்த மதாண்ைர்களின் உதவியிைாலும் ஆங்காங்பக குறிப்பிட்ை
குனைந்த சதவீத தமிழர்களால் உயர்கல்வி மேைவும் அரசியலில் ஆங்கிபையருக்கு நிகராக உயர்
அதிகாரம் மேைவும் வாய்ப்பும் மேற்றிருந்தைர்.
பவதநாயகரின் காைத்தில் குறிப்ோக பமைாட்ைவபர உயர் ேதவி வகித்திருந்தும் சிை
சட்ைங்கள் தளர்த்தப்ேட்ைதால் தமிழர்களுக்கும் உயர்ேதவி கினைக்கப்மேைபவ பமைாட்டுக்
கல்வியிலும் தமிழ்ப் புைனமயும் மேற்ை பவதநாயகம் பிள்னள முதலில் திருச்சிராப்ேள்ளி
நீதிமன்ைத்தின் ேணிமனையில் நியமிக்கப்ேட்டு> பின் கி.பி. 1850-ம் ஆண்டு திருச்சி மாவட்ை
நீதிமன்ைத்தில் ஆங்கிை மமாழிமேயர்ப்ோளராக நியமிக்கப்ேட்ைார்.
பநர்னமயும் திைனமயும் மிக்க பவதநாயகர் சட்ைங்களின் நுணுக்கங்கனளயும்
சிக்கைாை தீர்ப்புகனளயும் மோதுமக்கள் அறிய பவண்டும் எை உணர்ந்து ஆங்கிை மமாழியில்
இருந்த சதர்ன் பகார்ட் தீர்ப்புகனள ‘சித்தாந்த சங்கிரகம்’என்ை மேயரில் 1862-ம்; ஆண்டு தமிழில்
மமாழிமேயர்த்தார்.
மசன்னையில் 1801-ல் தனைனம நீதிமன்ைம் ஒன்று அனமக்கப்ேட்ைது. 1803-ல்
மாவட்ை மசஷன்ஸ் நீதிேதிகளுக்கு குற்ை விசாரனண அதிகாரம் வழங்கப்ேட்ைது. நிைம், நிைவரி,
நூற்றுக்கணக்காை ேழக்கவழக்கங்கள், நனைமுனைகள், சாத்திரங்கள்> சூத்திரங்கள் ஆகியவற்றின்
கீழ்க் குற்ைங்களும் மசாத்துரினம வழக்குகளும் விசாரிக்கப்ேட்டு வந்தை.
சர்வ சமய சமரச கீாா்த்தனைகளின் அரசியல் பின்புைம்
பவதநாயகம் பிள்னள ேணியாற்றிய காைத்தில் நீதிேதிகள் ேைாா் முனைபகைர்களாக
நைந்துள்ளைாா். இைஞ்சம், ஊழலும் அவர்கள் இனைபய நிரம்பி மலிந்து கிைந்துள்ளை. இைஞ்சப்
ேழக்கத்னத அைபவ மவறுத்தவாா் அந்த மவறுப்பின் எதிமராலியிைாபைபய மவளிவந்த ோைல்
வரிகள் இனவ:

ஒரு காசாகிலும் வாங்குதல் துபராகம்
ஊர் மகாள்னளயடிக்கபவ உைக்குத்திபயாகம்

(ச.ச.ச.கீ- 174-4)

என்று இைஞ்சம் வாங்குவனத வன்னமயாகக் கண்டித்து பவதநாயகர் இகழ்ந்தார்.
நியாதிேதிகளில் சிைாா் நீதிமன்ைத்துக்குப் போகின்ை பநரம் ஒபர தன்னமயில் இருக்காது. ஒருநாள்
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மானையிலும் மறுநாள் நடுப்ேகலிலும் பவபைார் நாள் மானையிலும் மசல்வது அவர்கள் வழக்கம்.
கட்சிக்காராா்கள் அதைால் எந்த பநரத்தில் தாங்கள் நீதிமன்ைத்திற்குப் போவது என்று புரியாமல்,
மதரியாமல் அவதிப்ேட்ைார்கள்.
அவர் வருவார் என்ை வழக்காளி காத்திருந்தால் அவபரா
கட்சிக்காரர் இல்ைாத பநரத்திபை பதான்றி கட்சிக்காரர் ஆஜராகவில்னை என்று வழக்னகத் தள்ளி
வந்தார். ஆஜராகுகிைவாா்களின் வழக்னகபயா விசாரிப்ேதில்னை.
இவர்
காைத்தில்
தமிழ்நாட்டில்
மராத்தியரின்
சூனையாைலும்
மசாத்து
வரிக்மகாடுனமயும் ோனளயக்காரரின் சுரண்ைலும் ஊருக்கு ஒரு
குைத்துக்கு ஒரு நீதி என்ை
முனைபகடும் நிைவியது. திருச்சி மாவட்ை நீதி மன்ைத்திபை குற்ை வழக்குகள் விசாரனண நைக்கும்
போது பவதநாயகர் நீதிேதி அருபக அமர்ந்து காசியார் வாக்குக் மகாடுப்ேது வழக்கமாகும்.
முஸ்லீம் ஆட்சி நனைமேறும் போது அபத காசியர்கள் நீதி வழங்கிடும் முனை இருந்தது. முன்பு
நைந்த முஸ்லீம் ஆட்சிகளின் வழக்கம் போைபவ ஆங்கிை நீதிேதிகள் அருபக காசியார்கள் அமர்ந்து
நியாய வழக்கிபை உதவி மசய்வார்கள்.
ேை வழக்குகளில் நீதிேதியின் கருத்துக்கு முரணாகக் காசியார் கருத்து இருந்தது.
அவற்னை எல்ைாம் ஆங்கிைத்தில் மமாழிமேயர்த்து நீதிேதியின் ஒப்புதலுக்கு முன்னவத்தார்
பவதநாயகம். இக்காைகட்ைத்தில் ஆங்கிபைய நீதிேதிகளின் தவைாை குற்ைச்சாட்டுகளுக்கும் தீய
மேயருக்கும் துன்ேத்தின் பமல் துன்ேமும் பவனையிழப்பும் பநாய்வாய்ேட்டும் மோய்யுனரகளுக்கும்
இனையில் அவதிப்ேட்டுள்ளார். எைபவ “நியாயேரிோைைஞ் மசய்ய வரம் பவண்டும்” என்ை
தனைப்பில் ோடிய ோைல்களில் சிை வரிகள்,

நாபை மோதுநீதி தாபை மசலுத்திை நல்வரம் அருள்பகாபை
சகை உயிர்களும் என் தன்னுயிர் போல் ோராட்டிச்
சிட்ை ேரிோைைமைனு முடிசூட்டித்
தீயர்மமாழிபுகாமற் மசவிவழிபூட்டிக் மகாட்ைஞ் பசய்துட்ைர்
கண்ணில் விரனை விட்ைாேடிக்கூை எைப்மேயர் கதறும்ேடி மாட்டி

(ச.ச.ச.கீ-162)

தான் நீதிேதியாக இருந்த காைத்தில் ேல்பவறு தரப்ேட்ை துர்வழக்காளிகனளச்
சந்தித்திை, அவர்கனளக் குறித்ததாகப் ோைப்மேற்ை ோைல்கள் வரிகள்,

இந்த வழக்குக்மகல்ைாம் நாம்தாைா - பகார்ட்டில்
வந்தவன் எல்ைாம் நமக் மகஜமாைா
தந்னத துன்மார்க்கஞ் மசய்து மகட்ைாைால் - பிள்னள
தாரங்கனளத் மதருவில் விட்ைாைாம்
முந்த அதிகக்கைன் ேட்ைாைாம் - நிைம்
முழுதுந் துர்விநிபயாகம் இட்ைாைாம்

(ச.ச.ச.கீ- 163)

பகாட்மசால்லும் உத்திபயாகஸ்தனரப் ேற்றிய ோைல் வரிகள்>

எரிகிை வீட்டில் பிடுங்குவ துைாேம்
என்று மசால்வார் அந்த வண்ணபம
மேரிய பகாட்மசால்லி நம் உத்திபயாகத்னதப்
பிடுங்குவதிவர் எண்ணபம

(ச.ச.ச.கீ-167)

அதிகாரிகளின் அதிகார தாா்ோர்
அதிகார தாா்ோர் நைந்த பவதநாயகாா் காைத்தில் தயவு தாட்சண்யம் இல்ைாமல்
ஆட்சினய எதிர்த்து எழுதியவாா் இவாா் ஒருவாா்தான். வரம்பு மீறிய அதிகாரிகனளக் பகலிமசய்து
ேரிகாசத்துக்குள்ளாக்கிைார். குத்தைாகக் கூறி அவர்கள் பநர்னமனயத் தூண்டிை முற்ேட்ைார்.
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உத்திபயாகஸ்தாா்கனள குறித்து இவாா் எழுதியக் பகலி, கிண்ைல், ேரியாசங்கள் தமிழிபை மிக உயர்ந்த
அங்கதங்கள்.
இந்தியாவில் 1885-ம் ஆண்டு வனர இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் மகாசனே
பதான்ைவில்னை. இந்நினையில் மநறி தவறிய நீதிேதிகனள னநயாண்டி மசய்தும் கண்டித்தும்,
எழுதவும் எச்சரிக்னக மசய்தவர் நமது பவதநாயகம் பிள்னள ஒருவபர. எடுத்துக்காட்ைாகச் சிை
ோைைடிகள்,

முரட்டுமார்க்கம் மசன்றினழகிைாய் - அணு
முனையின் உள்ளும் நீ நுனழகிைாய் - இந்த
புரட்மைல்ைாம் எங்பக ேடித்துக் மகாண்ைனை
மோருனளத் தந்தவன் அருனள மைந்து
மோருளுக்பக உேசாரம் - மசய்யும்
மருளர் போல் அற்ேப் மோருனள விரும்பி
வான்ேரன் உேகாரன் - தன்னை
மைந்தாய் - என்னைத் துைந்தாய் மோன்னைச்
சிைந்தாய் - ேன்னை ேைந்தாய்

(ச.ச.ச.கீ.159)

முடிவுனர
அரசியலின் ேயன் அரசியனை நைத்துேவர்களுக்கு அன்று மக்களுக்பக. ஆைால்
பவதநாயகர், தன் காைத்தின் ஒழுங்கற்ை அரசியல் நினைனய அறிந்து, சீர்மோருந்த தன் உள்ளக்
குமுரைாக
மைதில்
எழும்
சிந்தனைகனளக்
இங்ஙைம்
கீர்த்தனைப்
ோைல்களாக
மவளிப்ேடுத்தியுள்ளார். சமுதாய வாழ்க்னகக்கு அனமதினயத் தருவதும் அரசியபை என்ேது இதன்
மூைம் புைைாகிைது.
துனணநூற்ேட்டியல்










மாயூரம் பவதநாயகம் பிள்னள
- சாா்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்,
திருமகள் விைாச அச்சகம், மசன்னை - 1, 1878.
கனைமணி. என். வி. புைவர்
- மாயூரம் பவதநாயகம் பிள்னள, சிவகாசி புக்
ேப்ளிபகஷன்ஸ், 160, மேரிய மதரு, திருவல்லிக்பகணி,
மசன்னை - 5.
2009.
சரளா இராசபகாோைன். முனைவர்
- பவதநாயகரும் மேண்னமயும்,
ஒளிப் ேதிப்ேகம், 63, ரங்காச்சாரி சானை, மசன்னை - 18. 1985.
பக.பக.பிள்னள.
ைாக்ைர்.
- தமிழக வரைாறு மக்களும் ேண்ோடும்,
உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், மசன்னை- 13, 2009.
மம்மது. நா - தமிழினசப் பேரகராதி, இன்னினச அைக்கட்ைனள, மதுனர, 2010.
சுந்தரம். வீ.ே.கா. முனைவர்
- தமிழினசக் கனைக்களஞ்சியம் (மதாகுதி 1-4),
ோரதிதாசன் ேல்கனைக் கழகம், திருச்சிராப்ேள்ளி, 2006.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

வடரவிலக்கணங்கள்வழிக்
கல்வி எனும் எண்ணக்கருடவ ஆரொய் ல்
பயசுஐயா டிைானி
உதவி விரிவுனரயாளர்
கிழக்குப் ேல்கனைக்கழகம்
இைங்னக
dilanijesuiyah@gmail.com
“இருனள நீக்கி ஒளியினைக் காட்டுவாய்
இைப்னே நீக்கி அமிர்தத்னத ஊட்டுவாய் ..”
எனும் மகாகவி ோரதியின் நாட்டிற்காை கல்வி ேற்றிய கவினதயாைது, கல்வியின் மீதாை
வினைபயைப்மேற்ை மகத்துவத்னதச் சுட்டிக்காட்டி நிற்கின்ைது. இத்தகு மனித வாழ்னகனயபய
மாற்றியனமக்கும் “கல்வி” எனும் மசால்னை நாம் சுயாதீைமாகப் ேயன்ேடுத்திய போதிலும்
அதைால் கருதப்ேடுவது யாது எை விைாவப்ேட்ைால் அதற்காக வழங்கக்கூடிய குறித்த வினை
ஏதும் கினையாது. அது ஒரு கருத்துப்மோருளாை எண்ணக்கருவாக அனமந்திருப்ேபத அதற்காை
காரணமாகும். மவறுங்கண்ணால் காணக்கூடிய மற்மைாருவருக்கு அது ேற்றிய விளக்கக்கூடிய
ஒன்ைாகிய கூட்டுப்ேதத்னதவிை, கருத்துப்மோருளாை மசால்லுக்கு வனரவிைக்கணம் கூறுவது
இைகுவாைமதான்ைல்ை. கல்வி என்ேதால் கருதப்ேடுவது யாது எனும் விைானவக் கல்வித்தத்துவ
ஞானிபய எழுப்புகின்ைான். இதற்காை ேற்ேை வினைகள் கினைக்கப்மேைைாம். அவ்மவாரு
வினைனயயும் கவைத்திற் மகாண்டு அப்ேதத்திைால் கருதப்ேடுவது யாது எை ஆய்ந்தறிவது
மோருத்தமாைதாகும். அந்தவனகயில் கல்வி எனும் எண்ணக்கருவாைது காைத்திற்குக் காைம்
விருத்தியனைவது. இவ்மவண்ணக்கருக்கள் சிைவற்றில் நினையாை அம்சங்கள் இருந்தாலும் சமுதாய
காைமாற்ைங்களுக்பகற்ே
புதுக்பகள்விகள்,
புதுத்பதனவகள்
என்ேவற்றிற்பகற்ே
அனவ
மாற்ைமனைகின்ைை. அதன் காரணமாக கல்வி ேற்றிய திட்ைமாை வனரவிைக்கணம் ஒன்னை
முன்னவப்ேது கடிைமாை விையம் எைைாம். ஆகபவ கல்வி மதாைர்ோை மாற்ைமுறுகின்ை
எண்ணக்கருனவ அக்காைகட்ைங்களில் வாழ்க்னக நைாத்திய தத்துவ ஞானிகள், அறிஞர்கள் ,
ஆசிரியர்கள் மூைமாக நாம் அறிந்து மகாள்ள முடியும். அந்தவனகயில் கல்வி மதாைர்ோக
எண்ணக்கருனவ ேற்ேை காைகட்ைங்களில் உள்ள வனரவிைக்கணங்கள் மகாண்டு ஆராய்வதற்கு
ஆதாரமாக கல்வி என்ேது யாது, கல்விக்காை சுருக்கமாக வனரவிைக்கணங்கள், அனவ மாற்ைம்
மேறுவதற்காை காரணங்கள் யானவ, கல்வியின் பநாக்கங்களுைன் இனணந்த துனைகள் யானவ
என்ேை ேற்றி சுருக்கமாக பநாக்குவது விைாவிைைத்து முழுவிளக்கத்னத எமக்கு அளிப்ேதாக
அனமயும் எைைாம்.
கல்வி என்ை மசால்ைாைது EDUCARE என்ை ைத்தீன் மமாழிச்மசால்லில் பதான்றியதாகும்.
“கல்” எனும் வினையடிபயாடு “வி” எனும் மதாழிற்மேயர் விகுதி பசர்ந்து கல்வி என்ைாகிைது. இது
கல்லுதல் அல்ைது அகழ்தல் எைப்மோருள் மகாள்ளப்ேடுகிைது. உள்பள இருப்ேதனை
மவளிக்மகாண்டு வருதல் எைவும் இதனைக் கூை முடியும். பசாக்கிரட்டீஸ் மதாைக்கம் பஜான் டூயி
வனரயாை பமைாட்டு சிந்தனையாளர்களும் யக்ஞவல்லியர் மதாைக்கம்
மகாத்மா காந்தி
வனரயிைாை
கீனழத்பதய
சிந்தனையாளர்களும்
அவர்களது
வாழ்னகத்தத்துவங்களின்
அடிப்ேனையில் கல்வினய வனரயனை மசய்துள்ளைர். தத்தமது வாழ்னக அனுேவங்கனளயும்,
சிந்தனைகனளயும், எண்ணக்கருக்கனளயும் அடிப்ேனையாகக் மகாண்டு இவர்கள் வழங்கியுள்ள
வனரவிைக்கணங்கனள சுருக்கமாக பநாக்க முடியும். கல்வி என்ைால் என்ை ? என்ை விைாவிற்கு
வினைபதடும் பநாக்கில் ேல்பவறு அறிஞர்கள் கருத்துகனள கூறியுள்ளைர்.
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கல்வி என்ேது தனிமனிதனின் வளர்சியாகும் ஆைால் இத்தனித்தன்னம வளர்ப்ேதுைன் சமூக
ஊழல்கனளயும் அகற்ை பவண்டும். சமுதாய மோருளாதார வளர்ச்சிக்கு உயிர் நாடியாக
காணப்ேடுவது கல்வியாகும். அத்துைன் மனிதன் இருவிதமாை அறினவக் மகாண்ைவன் .ஒன்று
இயைறிவு மற்ையது அனுேவ அறிவு . “இயைறிவிற்கும் அனுேவ அறிவிற்கும் மசம்னமயளிக்கும்
திட்ைவட்ைமாை ஒழுக்கம் கல்வியாகும்” எை மோதுவாக கல்வி வனகப்ேடுத்தப்ேடுகின்ைது.
உைனக ஒன்ைாக காண்ேபத கல்வி” எை தற்காை மநறியிைாளர்கனளபய வியக்கச் மசய்யும் வனகயில்
ஒளனவயார் நமக்கு கல்வி ேற்றி கூறியுள்ளார் . அத்துைன் “னகப்மோருள் தன்னின் மமய்ப்மோருள்
கல்வி” எைக் மகான்னை பவந்தனிலும், “உற்றுழியுங் னகக்மகாடுக்கும் கல்வியினூங்கினைச்
சிற்றுயிர்க்குற்ை துனண” எை நீதி மநறி விளக்கத்திலும் கல்வியின் மோருள் அனமந்துள்ளது.
•கல்வி என்ேது ஏட்ைறினவ மட்டும் குறிப்ேதன்று. ஒருவர் மேறுகின்ை அனுேவங்கள் கல்வி
என்ை மசயற்ோட்டில் உள்ளைக்கப்ேடும் கல்வி என்ேது மனிதனுனைய ஆளுனமனய
வளர்சியனையச் மசய்கின்ை மசயற்ோைாகும்.
•முழு நினைவாை ஆளுனமனய வளர்க்கும் கல்வி என்ேது கருவனை முதல் கல்ைனை வனர
வாழ்நாள் முழுதும் இைம்மேறுகின்ை மசயன்முனையாகும்.
•கல்வி என்ேது அறிவு விருத்தி, உைல் விருத்தி, உள விருத்தி, அழகியல் விருத்தி, ஆன்மீக
விருத்தினய முன்மைடுக்கின்ை மசயற்ோைாகும்.
•கல்வி என்ேது உள்ளிருக்கும் ேல்பவறு ஆற்ைல்கனளயும், திைன்கனளயும் மவளிக்மகாணர
உதவும் மசயன்முனை என்ேது கல்வி எனும் மசால்லுக்கு முழுனமனய மகாடுக்கிைது.
•கல்வி கற்ைல் எனும் கருத்னதப் மேற்று வாழ்னகயில் கல்வி மூைம் உயருதல் எனும்
கருத்னதயும் மேறுகின்ைது.
•மக்களின் ேண்புகனளயும் ஆற்ைல்கனளயும் உயர்த்தி வளப்ேதன் முைம் மக்களின் ஆளுனம
வளர்ச்சிக்கு வழிபகாலுவது கல்வியாகும்.
•கல்வி என்ேது ஆய்னவ மேற்றுக்மகாள்வதாகும்
•கல்வி என்ேது அறினவ மேற்றுக்மகாள்வதாகும்
•புைத்பத இருந்து மகாண்டு வரப்ேட்டு உட்ேடுத்திக்மகாள்ளப்ேடும் விையங்கள் இ
நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றினூைாக கட்டிமயழுப்ேப்ேடும் ஒரு சக்தியாகும்.
•மனித தன்னமயினை மனிதர் மேைத்துனணயாக விளக்குவது என்று ஆங்கிை கவிவாணன்
வில்லியம் பவாட்ஸ்வர் கூறியுள்ளார்
•“கல்வி, தவறுகண், இனசனம மகானைமயை மசால்ைப்ேட்ை மேருமிதம் என்ேது நான்பக”
என்ேது மதால்காப்பியைார் வாக்கு. அதாவது மக்களுக்கு வாழ்னகனய மகாடுக்கும்
நான்கினுள் கல்வியும் ஒன்று எை அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
•கல்வியாைது நுண்மதியாற்ைனையும் திைன்கனளயும் வளர்க்கின்ைது. அத்துைன் வாழ்னகக்கு
பவண்டிய நற்ேண்புகனளயும் வளர்க்க பவண்டும். நற்ேண்புகனள வளர்ப்ேதன் மூைபம
வாழ்னகயின் குறிக்பகானள கல்வியால் மேற்றுக்மகாடுக்க முடியும். வாழ்னகக்கும் கல்விக்கும்
மநருங்கிய மதாைர்பு காணப்ேடுகிைது. வாழ்னகயின் குறிக்பகானள அனைய வழி
கல்வியாகும். “கல்விபய வாழ்க்னக வாழ்க்னகபய கல்வியாகும்.”
கீனழத்பதய அறிஞர்கள் கூறும் வனரவிைக்கணங்கள்
“தனியாளுக்குத் பதனவயாை அறினவக் மகாடுப்ேதுைன், தனியாளின் உைல், உள,
மைமவழுச்சி, சமூக இணக்கம், நைத்னத, ஆளுனம, விழுமியம் என்ேவற்னை விருத்தி மசய்யும்
முகமாக அனுேவத்னத வழங்கி சமூகத்பதாடு இனயபுேடுத்தும் மசயற்ோடு கல்வியாகும்.” (மோதுவாை கருத்து)
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1.அரவிந்தர் - “ஆன்மாவுக்குள் இருக்கும் ஆற்ைனை மவளிக்மகாண்டு வர உதவுவபத கல்வி”
2.மகாத்மா காந்தி - “பிள்னளயினுள்
மவளிக்மகாண்டு வருவது கல்வியாகும்”

அைங்கியுள்ள

அனைத்து

ஆற்ைனையும்

“வாழ்க்னகக்காக வாழ்க்னக அனுேவங்கள் ஊைாக முழு வாழ்க்னகயிலும் மேைப்ேடும்
மசயன்முனையாகும். அல்ைது தனை,உள்ளம், னக என்ேவற்னை வளர்ச்சியனையச் மசய்வபத கல்வி
” ஆகும்.
3.சங்கரர் - “ கல்வி என்ேது தன்னை உணர்தைாகும் ”
4.இரவிந்திரநாத் தாகூர் - “மானய நீங்கி உண்னம உைனகக் கண்ைறிய உதவுவபத கல்வி”
5.விபவகாைந்தர்“மனிதனுள்
ஏற்கைபவ
அனமந்துள்ள
அல்ைது
புனதந்துள்ள
மதய்வீகப்பூரணத்துவத்னத மவளிக்மகாண்டு வருவபத கல்வி”
பமனைத்பதய அறிஞர்கள் கூறும் வனரவிைக்கணங்கள்
1.சாக்ரடீஸ் - உறுதியாை உைலில் உறுதியாை மைனதத் பதாற்றுவிப்ேதாகும்
2.பசர் பேர்சிைன் - தனித்தன்னமயில் பூரண விருத்தியாகும். ( ஓருவர் மானிை வாழ்க்னகக்கு
அவராைாை ஆகக் கூடிய தனித்துவமாை ேங்களிப்னே வழங்கல் )
3.பிமளட்பைா - கல்வியாைது உைலிலும் ஆன்மாவிலும் எல்ைா நன்னமகனளயும்
விருத்தியாக்க பவண்டும். மனிதைது ஆற்ைல் முழுவனதயும் விருத்தியாக்க பவண்டும்
4.பஜான் டீயூவி - ஒருவைது சூழனைப் ேயன்ேடுத்த உதவுவதும்இ அவைது
மோறுப்புக்கனள நினைவு மசய்ய உதவுவதுமாை ஆற்ைல்கனள விருத்தியாக்குவபத கல்வி
5.மைட்டின் - முதிபயார், இனளபயார் மீது மசலுத்தும் மசல்வாக்கு (இவ்விருத்தி உைல்,
அறிவு, அழகியல், சமூகம், ஆத்மீகம் என்ேவற்றில் ஏற்ேைல். வாழ்வின் இறுதி பநாக்கம்
இனைவனுைன் கைத்தல். இனவ சமூக தனிமனித நன்னமக்காகவிருத்தல் )
6.மதாம்சன் - ஒரு தனியாளின் வாழ்க்னகயில் நைத்னத, சிந்தனை, மைப்ோங்கு
போன்ைவற்றில் நிரந்தரமாக மாற்ைத்னத ஏற்ேடுத்தும் சூழல் மசல்வாக்கு கல்வியாகும்.
7.மேஸ்ைபைாஜி - இயற்னகயாகவும் இனசவாக்கமாைதுமாை அபிவிருத்திக்கு மனிதனின்
உள்ளாற்ைனை இட்டுச் மசல்ைல். ( மனிதனிலுள்ள ஆற்ைல்கனள அபிவிருத்தி மசய்து, பிள்னளயின்
தன்னமக்கும், திைனமக்குபமற்ே உரிய இைம் வழங்கப்ேைல் பவண்டும். )
8.ரூபஸா - இயற்னகக்கு ஏற்ே விருத்தியனையும் மசயற்ோபை கல்வி
9.அரிஸ்பராடில் - மனிதனின் திைனமனய, குறிப்ோக அவனுனைய மைனத வளர்க்கின்ை
மசயற்ோடு கல்வி.
பமற்குறிப்பிட்ைவாறு ேல்பவறு எண்ணக்கருக்கள் வனரவிைக்கணங்களாக கல்வியில் பதாற்ைம்
மேைைாயிற்று . இவ்வாைாை எண்ணக்கருக்கள் ேல்பவறு காரணங்களால் மாற்ைம் மேைைாயிற்று.
கல்வி மதாைர்ோை வனரவிைக்கணங்கள் பவறுேைக் காரணங்கள்
கல்வி மதாைர்ோை விையப்ேரப்புக்கு ேல்பவறு அறிஞர்களும் ேல்பவறு விதமாை
கருத்துக்கனள முன்னவத்திருப்ேதாைது ‘ கல்விக்கு வனரவிைக்கணம் கூறுவது மிகவும் சிக்கைாை
தன்னமயுனையது.’ என்ை விையத்னத கூறுகின்ைது. குருைன் யானைனயக் கண்ை கனத போை
ேல்பவறு துனர சார்ந்தவர்களும் (தாவரவியைாளன், மத போதகன், உளவியைாளன், தத்துவஞானி,
அரசியைறிஞன், ஆசிரியன், ஓவியன் முதலிபயார்) அவர்களது இயல்புகளுக்பகற்ே தமக்பகயுரிய
மசாந்த வனரயனரகனள கல்வினயப் மோறுத்துக் மகாண்டுள்ளைர். இவ் வனரயனைகனள மக்கள்
காைத்திற்கும் சூழலிற்கும் ஏற்ே ஏற்று நனைமுனைப்ேடுத்தி வந்துள்ளைர். கல்விக்காை ேல்பவறு
விதமாை வனரயனைகள் பதான்ை ஏதுவாை காரணங்கனள கீழ்வருமாறு எடுத்துக்காட்ைைாம். இனவ
கல்விக்காை எண்ணக்கருவில் மாற்ைத்னத உருவாக்க தவரவில்னை.
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01.மனித ஆளுனமயின் சிக்கைாை தன்னம
கல்வியின் பிரதாை பநாக்கம் ஆளுனமனய விருத்தி மசய்வதாகும். ஒருவர் இவ்வுைகில்
மேற்றுக்மகாள்கின்ை அறிவு, அனுேவம், ஆற்ைல் ஆகியவற்றின் மதாகுப்பு கல்வி எைப்ேடும். ஒருவர்
மேறுகின்ை கல்வியாைது அவரது ஆளுனமக்கும் ஆற்ைலுக்கும் அடித்தளமாக இருந்து அவரின்
ஒவ்மவாரு மசயனையும் சிைப்ோகச் மசய்ய வழிவகுக்கும். கல்வினயப் மேற்ைவர்கள் மக்களிைமிருந்து
மாறுேட்டு மற்ைவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிை சிைப்பு மேற்ைவர்களாக இருப்ோர்கள்.
பமலும் இவர்கள் நுட்ேமாகச் மசயற்ேடுகின்ை கூர்னமயாை அறிவுனையவராக இருந்து
வழிநைாத்துவர். ஆைால் இங்கு கல்வியில் ஆளுனமயாைது மிகவும் சிக்கைாை தன்னமயுனையதும்
ேல்பவறு அம்சங்கனளக் மகாண்ைதுமாகும். எடுத்துக்காட்ைாக சமூகம், அறிவு, மேௌதீகம், ஒழுக்கம்,
ஆத்மீகம், அழகியல் முதலியைவாக அவற்னைக் குறிப்பிைைாம். இவற்றில் சிைவற்றின் மீதாை
அழுத்தமாைது கல்வி ேற்றிய ேல்பவறு விதமாை வனரவிைக்கணங்களுக்கும் வழிவகுக்கின்ைது.
பமலும் ஒவ்மவாருவருனைய எண்ணக்கருக்களுக்கும், ஆளுனமக்கும், திைன்களுக்கும் ோரிய
பவறுோடு நிைவுவனதக் காணைாம். அது ஒவ்மவாருவருனைய வயது மட்ைத்னதயும் மோருத்து
அனமந்திருக்கைாம். எைபவ இவ்வாைாை நினையில் கல்விக்காை எண்ணக்கருவும் பவறுேைைாம்.
இதைாபைபய ஆத்மீகவாதிகள், ‘தன்னை உணர்தபை கல்வி’ எைவும் வனரவிைக்கணம் கூறியுள்ளைர்.
எைபவ மனிதருனைய ஆளுனமயின் சிக்கைாை தன்னம கல்விக்காை வனரவிைக்கணங்கள்
ஒவ்மவாருவருக்கும் பவறுேை காரணமாக உள்ளது.
02.மனித சூழலின் சிக்கைாை தன்னம
கல்விக்காை எண்ணக்கரு பவறுேட்ைனமக்காை மற்றுமமாரு காரணமாக மனித சூழலின்
சிக்கைாை தன்னமனயக் குறிப்பிைைாம். அதாவது, ‘ஒரு மனிதன் தைது சூழலுக்பகற்ே இனசவாக்கம்
மேறும் மசயன்முனைபய கல்வி’ என்ேர். இங்கு சூழைாைது ஒவ்மவாரு காரணிகளிலும்
தங்கியுள்ளனதக் காணைாம். கண்டுபிடிப்புக்கள், மதாழிநுட்ேச்மசறிவு, சுருங்கிப்போை உைகம்,
மோருளாதார வளர்ச்சி போன்ைை நாட்டுக்கு நாடு பவறுேடுவனதக் காைைாம்.
பமலும் சூழல், சமூகம், மேௌதீகம், கைாசாரம், மோருளாதாரம் என்று ேல்பவறு
அம்சங்கனளக் மகாண்டுள்ளனம குறிப்பிைத்தக்கது. சூழனை எடுத்து பநாக்கும் போது நாட்டுக்கு
நாடு இைத்திற்கு இைம் பவறுேடுகின்ைது என்ேது கல்வியின் எண்ணக்கருவின் மாற்ைத்திலும்
மசல்வாக்கு மசலுத்துகின்ைனத காண முடியும். உதாரணமாக : இந்தியாவின் கல்வி
வனரயனரயிலிருந்து அமமரிக்காவின் கல்விக்காை வனரயனை மாற்ைம் மேறுவனதக் குறிப்பிைைாம்.
அவ்வாபை பமற்கூைப்ேட்ை மேௌதீகம், கைாசாரம், சமூகம், மதாழிநுட்ேம், மோருளாதாரம்
விருத்தியனைந்து காணப்ேடும் பிரபதசங்களிலும் இனவ விருத்தியனையாது காணப்ேடும்
பிரபதசங்களிலும் கல்விக்காை வனரயனைகளில் ோரிய பவறுோடிருப்ேனத அவதானிக்கக்கூடியதாக
உள்ளது. ரூபஸா போன்ை அறிஞர்கள் இயற்னகச் சூழனை னமயப்ேடுத்தி வனரயனர மசய்துள்ளார்.
ஆரம்ே காைத்தில் மக்களுனைய வாழ்க்னக சிக்கலின்றி இைகுவாைதாக காணப்ேட்ைது.
ஆைால் தற்போது அவ்வாறில்னை. மனிதவாழ்க்னக ேல்பவறு சிக்கல்களினைக் மகாண்டிருப்ேதனை
எம்வாழ்வில் நாம் காணைாம். பமலும் ஆரம்ே காைத்தில் மதாழில் பவறு அதற்காை கல்வி பவறு
என்று இருக்கவில்னை. மதாழிற்கல்விக்கு அழுத்தமும் மகாடுக்கப்ேைவில்னை. மாணவர்களும்
அதனைப் மேரிதுேடுத்தி துன்ேமனையவும் இல்னை. ஆைால் மோருளாதார சூழல் மாற்ைமனைந்த
போது கல்விக்காை எண்ணக்கருவிலும் மாற்ைங்கள் ஏற்ேட்ைை.
இத்மதாழிற்கல்வியாைது ஆங்கிபையரின் வருனகக்குப்பின்பே அமுல்ேடுத்தப்ேட்ைது.
எைபவ தற்காைப் மோருளியைாளர்கள் ‘மோருளாதார ரீதியில் சமூகத்திற்காை ஆக்கத்திைனுள்ள
அங்கத்தவைாக மனிதனை மாற்றும் மசயன்முனைபய கல்வி’ எைக் கூறுகின்ைைர். எைபவ மனித
சூழலின் சிக்ககைாை தன்னமயும் கல்வியின் எண்ணக்கருவில் தாக்கத்னத ஏற்ேடுத்துகின்ைது
என்ேனதக் காணைாம்.
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03.ேல்பவறு தத்துவங்கள்
கல்வியில் மாற்ைத்னத ஏற்ேடுத்தும் மற்றுமமாரு காரணியாக அறிஞர்களின் ேல்பவறு
தத்துவங்கள் விளங்குகின்ைது. வாழ்க்னகனய நுணுகி ஆராய்ந்த சிை அறிஞர்கள் தமது வாழ்வில்
கண்ை அனுேவங்கள், சிந்தனைகள், நிகழ்வுகள், சம்ேவங்கள் போன்ைவற்னை அடிப்ேனையாகக்
மகாண்டு கல்விக்காை வனரவிைக்கணங்கனள கூறியுள்ளைர். இதில் நமது முன்பைார்கள்,
மேரிபயார்கள் மற்றும் அறிஞர்களின் வாழ்வினில் இைம்மேை முக்கியமாை சிை நிகழ்வுகனளக்
மகாண்டு வனரயனை அனமந்திருப்ேனதக் காணைாம். எடுத்துக்காட்ைாக வாழ்க்னகயில்
நினையானமனய ஆராய்ந்த புத்தர் ‘ஆனசபய துக்கத்தின் காரணம்’ எைக் கூறுகிைார்.
புத்தர் வாழ்க்னகனய வாழ்ந்த பிைகு அவ்வாழ்க்னகயின் யதார்த்தத்னத உணர்ந்து
நினையானமனய அறிந்ததைாபைபய அவ்வாறு கூறிைார். பமலும் அவர் கூறுவதாவது ஆனசனயத்
துைத்தபை துக்கம் நீங்குவதற்காை வழி இதுபவ ேரிநிர்வாணத்துக்காை மசயற்ோபை கல்வியாக
பவண்டும்.’ என்று அவருனைய தத்துவக் கருத்துக்கள் அனமந்துள்ளை.
பமலும் முன்னைய ோரம்ேரியர், சான்பைார்கள் வாழ்க்னகனய நுணுகி ஆராய்ந்து அைம்,
மோருள், இன்ேம், வீைனைதல் போன்ைவற்றுக்காை மசயன்முனைபய கல்வி என்று கூறிைர்.
இவர்கள் திருவள்ளுவர் கூறிய கருத்துக்கனளபய முன்னவத்துள்ளைர். எைபவ திருவள்ளுவனரயும்
ஒரு தத்துவ ஞானியாகக் மகாள்ளைாம். அவர் திருக்குைளில் கற்ைாங் மகாழுகுதபை கல்வி என்று
கல்வி ேற்றி கூறியுள்ளார்.
இவ்வாறு ேல்பவறுேட்ை தத்துவக்கருத்துக்கள் கல்வியின் வனரயனரனய மாற்றியனமப்ேதில்
மசல்வாக்கு மசலுத்தியனமயால் கல்விக்காை வனரவிைக்கணமும் ஒவ்மவாரு தத்துவ ஞானிகளின்
கருத்துக்களுக்குபமற்ே பவறுேடுகின்ைது.
04.கல்விக்பகாட்ோடுகளும் அவற்றின் பிரபயாகங்களும்
கல்வியின் பகாட்ோடுகளும் கல்விக்காை வனரவிைக்கணத்தில் தாக்கம் மசலுத்தியுள்ளது. சிை
கல்விக் பகாட்ோடுகளும் அவற்றின் பிரபயாகங்களும் காை, சூழல்களுக்பகட்ே மாற்ைமனைவதைால்
கல்வியின் வனரவிைக்கணமும் மாறுேட்டு காணப்ேடுகின்ைது. இக்கல்விக் பகாட்ோட்டில் உைவியல்
பகாட்ோடுகளும் காணப்ேட்ைை. அதாவது ேல்பவறுேட்ை உளவியைாளர்கள் மாணவர்களின்
உள்ளத்னத ஆராய்ந்து சிை கருத்துக்கனள முன்னவத்துள்ளைர். ஆரம்ேகாை உளவியைாளர்கள்
பிள்னளயின் மைம் மதளிவாை கரும்ேைனக, அதன் மீது எதனையும் அழுதைாம். என்றும்
பிள்னளயின் மைம் களிமண் போன்ைது அதனைப் ேயன்ேடுத்தி எவ்வாைாை வடிவத்னதயும்
அனமக்கைாம் என்று சிை உளவியைாளர்கள் கருதிைர்.
பமலும் சிைர் குழந்னதயின் மைம் மவற்றுக்குைம் போன்ைது அதில்அறினவ அள்ளி ஊற்றி
நினைக்கைாம் எைக் கருதிைர். பவறு சிைர் மைப்ோைம் மசய்வித்தபை கல்வி என்றும் தண்ைனைபய
கல்விக்கு வழி என்றும் அடியாத மாடு ேடியாது போன்று ேல்பவறு மோருட்களுக்கு ஒப்பிட்டு
கூறியிருப்ேதால் அறிஞர்களினைபய சிை கருத்து பவறுோடுகள் நினைந்திருப்ேனதக் காணைாம்.
எைபவ இதுவும் கல்வி என்னும் எண்ணக்கரு பவறுேைக் காரணமாகும்.
பமலும் பின் வந்த கல்விக்பகாட்ோடுகள் கல்வியின் முக்கியத்துவத்னத எடுத்துனரக்கும்
வனகயில் நவீை கல்வியின் வனரயனைக்கு வழி மசய்தனமயும் குறிப்பிைத்தக்கது. அவற்றின் ேடி
வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்காை மசயற்ோபை கல்வி நல்ை பிரனஜகனள உருவாக்குவபத கல்வி,அறிவு,
திைன்,மைப்ோங்குகளில் நிரந்தர மாற்ைம் தருவபத கல்வி போன்ை வனரவிைக்கணங்கள் பதாற்ைம்
மேற்ைை. இதைால் சட்ைங்களிலும் கல்வினய கட்ைாயமாகக் மகாண்டு வரும் நினை ஏற்ேட்டு 0
- 14 வயது வனர கல்வி கட்ைாயமாக்கப்ேட்ைது. இது இைங்னக இந்தியாநாடுகளில்
பிரபயாகிக்கப்ேதுகின்ைது. எைபவ கல்விக்பகாட்ோடுகளும் அவற்றின் பிரபயாகங்களும் கல்விக்காை
வனரவிைக்கணத்தில் பவறுோட்னை ஏற்ேடுத்தியுள்ளை.
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இத்தனகய கல்விக்காை ேல்பவறு வனரவிைக்கணங்கள் காணப்ேடுவபதாடு அதனை
அடிமயாற்றி ேல்பவறு துனைகளுைன் மதாைர்புேட்டு முழுனமயனைந்து காணப்ேடுகின்ைது.
அனவயாவை : சூழ்நினையும் கல்வியும், சமூக வாழ்னகயும் கல்வியும், ேண்னைய காைமும்
கல்வியும், கல்வியும் தனியாளும், சமூகமும், கல்வியில் சமூக பநாக்கம், கல்வியில் அறிவு பநாக்கம்,
கல்வியில் ஒழுக்க பநாக்கம், கல்வியில் சமய பநாக்கம்,கல்வியில் மதாழில் பநாக்கம், கல்வியில்
சர்வதிகார பநாக்கம் போன்ைவற்னை வனககளாக குறிப்பிை முடியும்.
பமற்காட்ைப்ேட்ை விளக்கங்கள் கல்வின் வனரவிைக்கணத்திற்கும், அதனை அடிமயாற்றி
கட்ைனமக்கப்ேடுகின்ை விையங்கனளயும் மகாண்ைதாக அனமயப்மேற்ைது. இந்தவனகயில்
முன்ைபர சுருக்கமாக காட்ைப்ேட்ை வனரவிைக்கணங்களில் மவௌ;பவறு காைகட்ைத்திற்கு
மோருத்தமாை ஐந்து கல்வித்தத்துவஞானிகனள அடிப்ேனையாக மகாண்டு அவர்களது கல்வி
வனரவிைக்கணங்கனள அடிப்ேனையாக மகாண்டு கல்வி ேற்றிய எண்ணக்கருக்கனள விரிவாக
பநாக்குபவாம்.
சாக்ரட்டீஸின் காைப்ேகுதியில் எழுந்த கல்வி எண்ணக்கருக்கள்
“தன்னைப்ேற்றிய விளக்கத்னத மேற்றுக் மகாள்வதற்குத் பதனவயாை அறினவ வழங்கும்
மசய்முனைபய கல்வியாகும்”
“எைக்குத் மதரிந்திருப்ேமதல்ைாம் எைக்கு எதுவுபம மதரியாது என்ேதுதான். எைது
அறியானம அறிந்து மகாள்வதற்காை ஞாைம் எைக்குண்டு . நான் ஞாைத்னத விரும்பும் ஒரு ஒரு
தனியாள் ஆபவன்” என்று தைது கருத்னத கல்வி ேற்றி கூறிப்பிடுகின்ைார். அவரது இந்த
வனரவிைக்கணமாைது அவரது காைத்தில் இருந்து தற்போது வனர முக்கியமாைதாக
காணப்ேடுகிைது. கல்வி எனும் எண்ணக்கருவாைது அவரது வனரவிைக்கணத்தில் மசல்வாக்கு
மசலுத்திய நினையினை அவரது காைகட்ைத்தில் உள்ள வாழ்னக, சிந்தனைகள், மசயற்ோடுகள்
மூைமாக நாம் ஒவ்மவாரு விையத்திலும் மதளிவாக அறிந்து மகாள்ள முடியும்.
சாக்ரட்டீஸ் உைகின் முதற்தரமாை தனைசிைந்த ஆசிரியர் என்ை மேருனமக்குரியவர். அவரது
விைாவினை முனையும் , உனரயாைல் முனையும் காைத்தால் அழியாத கற்பித்தல் அணுகுமுனையாக
விளங்குகின்ைது. அவர் கல்வி ேற்றி ஒரு சமயம் தைது மாணாக்கபராடு உனரயாடும் போது “எைது
தாய் குழந்னத நைம் பேணும் மருத்துவமாது. எைது தானயப்போைபவ எைது கவைம் முழுவதுபம
மாணவர் மைதில் கருக்மகாண்டிருக்கும் அனைத்னதயும் சுகப்பிரசவமாக மவளிக்மகாணர்வதிபைபய
கவைம் மசலுத்துகின்ைது”. என்ைார். கல்வியின் உண்னம பநாக்னக, கற்பித்தலின் நுட்ேத்னத
இக்கருத்து பிரதிேலிக்கின்ைது. ஆசிரியர் ேற்றி சாக்ரட்டீஸ் கூறும்போது “ஆசிரியர் மோருளுக்காக
தம் அறினவ விற்கக்கூைாது. ஏவர் ேணம் மகாடுத்துக்பகட்பினும் அறினவ விற்ேவர் ஞாை
விளக்குகள் அல்ைர். மோருளின் மோருட்டு அறினவ விற்ேவர் அறிவுப் ேரத்னதயர்” என்று
குறிப்பிட்ைார். இக்கருத்தும் அவரது கல்வியினைய எண்ணக்கருனவ அதன் முக்கியத்துவத்னத
மவளிப்ேடுத்தியது.
சாக்ரட்டீஸின் மமய்யியல் சிந்தனைகள் அவரது உனரயாைல்கள் மூைம் மவளிவந்தை. ஒரு
சிைந்த கல்வியூட்டும் அணுகுமுனையாகபவ இந்த உனரயாைல் விளங்கியது. “ஒவ்மவாரு புதிய
விையங்கனள அறியும் போது எைது அறியானமபய எைக்குப்புைைாகிைது. எைக்கு எதுவுபம
மதரியாது என்ை சிந்தனைபய அறினவப்மேை உந்துதைாக அனமயுமமை அவர் எண்ணிைார்.”
இக்கருத்து முன்ைபர கூறிய வனரவிைக்கணத்தின் நினைப்ோட்னை எமக்கு காட்டியது. இக்கருத்து
இன்னைய நினைக்கும் மோருந்துவதாக அனமகிைது. அதாவது தற்போதய மாணவர் னமயக்கற்ைலில்
பதடியறிந்து புதியவற்னை உள்வாங்கவும் மசயற்ேட்டு கற்கவும்
பமலும் புதியவிையங்கனள
பதைவும் ஆதாரமாக அனமகிைது.
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சாக்ரட்டீஸின்
சிந்தனைகள் எதுவும் எழுத்து வடிவில் இல்னை . ஆைால் அவரது
கருத்துக்கள் யாவும் பிமளட்பைா தைது உனரயாைல் நூல்களில் விரிவுேை மதாகுத்துத் தந்துள்ளார்.
பிமளட்பைாவின் சிந்தனைகள் பசாக்கிரட்டீஸின் கருத்துக்களின் விரிவாை விளக்கபம என்று
குறிப்பிடுவர். ஆைால் பிமளட்பைா சிை இைங்களில் முரண்ோைாை கருத்துக்கனளயும் முன்
னவத்துள்ளார் என்ேது பிமளட்பைாவின் சிந்தனைகள் சாக்ரட்டீஸின் சிந்தனைகளில் இருந்து
பவறுேட்டு புதிய கருத்துகனள மவளியிட்ைதன் வினளபவ. “மக்கள் உண்னமமயன்று கருதும்
மகாள்னகக்காக உயினரத்தியாகம் மசய்தல் பவண்டும்” என்ை கருத்து தனைசிைந்த கல்வி
எண்ணமாகும். கல்வி இத்தனகயபதார் மைஒழுக்கத்னத வளர்ப்ேதாக இருக்க பவண்டும். இதைால்
சாக்ரட்டீஸ் ஒழுக்க மமய்யியலின் தந்னத எைக் மகாள்ளப்ேடுகிைார்.
மனிதச் மசயலின்
பநாக்கத்னத ஒழுக்கபம தீர்மானிக்கிைது என்று கருதிைார். இத்தனகய கல்வி பநாக்கமாைது
ோைசானைகளில் ஒழுக்கத்னத வலியுறுத்தி மாணவர்கனள ஒவ்மவாரு விையங்களின் ஊைாகவும்
கட்டுப்ோட்டுப்ோட்டிற்குள் மகாண்டுமசல்ைவும் அவற்றிற்கு ஏற்ே ோைசானையில் ேல்பவறு
ஆளணியிைர் நியமிக்கப்ேட்டு இருப்ேனதயும் காணைாம்.
சாக்ரட்டீஸிற்கு எழுேதாவது வயதில் ஏமதன்ஸ் நீதிமன்ைம் மரணதண்ைனை வழங்கித்
தீர்ப்ேளித்தது. அவர் தப்பிப்ேதற்கு வழிகள் ேை இருந்தும் “எைது தாய்நாடு எைக்கு அளித்த
தண்ைனைனய மைந்து நான் உயிருைன் வாழ்தல் எைது தாய்நாட்டிற்பக களங்கம் தருவதாகும்
எைக் கூறி மறுத்தார். அவரது மரணவாசகம் “ புனதக்கப்ேடுவது எைது உைல் அன்றி எைது
சிந்தனைகள் அன்று” என்று கூறிைார். சிந்தனைக்கு முக்கியமளித்தார். இத்தனகய நினையாைது
தற்காைக் கல்வி முனையில் முக்கியமாக உள்ளது எைைாம். சிந்தனைனயக் கிளறி மாணவர்கனளக்
குழுக்களாகப் பிரித்துக் கல்விச் மசயற்ோட்டில் வழிநைத்தப்ேடுவது இவரது காைகட்ைத்னத
நமக்குக் கண்முன் காட்டுகிைது.
உண்னம என்ேபத அறிவுக்குச் சாக்ரட்டீஸ் கண்ை மோருள் உண்னம என்ேது
உள்ளுணர்வாகப் மேருகும்போது அறிவு தன்னை அறியும் அறிவாக அனமகிைது. வாழ்க்னக என்ேது
மைட்சாட்சி அடிப்ேனையிைாைது. ஒவ்மவாருவனும் தைது மைட்சாட்சிக்குத் தன்னைத்தாபை
உண்னமயாைவன் என்ேது புைப்ேை பவண்டும். “தன்னையறிவதன் மூைபம மக்களாட்சி
மைர்கிைது.” கல்விபய கல்வியிைால் வினளயும் அறிபவ நல்ைாட்சிக்கு இைக்கணமாக அனமய
பவண்டும் என்ேது இவரது கருத்து. இக்கருத்து இன்னைக்கும் மோருத்தமாகும். சுய விளக்கத்னத
போை வாழ்னகக்கு மோருத்தமாை பவறு விையங்கள் இல்னைமயன்பை கூைைாம். தைது ஆற்ைல்,
குனைோடு, தான் மசய்வது சரியா, தவைா என்ேதனை புரிந்து மகாள்வனதப்போை முக்கியமாைது
மாவர்களிைத்தில் பவமைான்றுமில்னை.
அறிவிைால் ஆகும்
இன்ேபம பமைாை இன்ேம். நனைமுனைக்கு ஏற்ை கருத்துக்கனள
பவண்டும். கருத்தியல் என்ேது சாதனைக்கு ஏற்புனையதாக இருக்க பவண்டும். அறிவும் உண்னமயும்
நிரம்பிய
சமூதாயமமான்னை
இவர்
தைது
உயர்
சிந்தனையாகக்
மகாண்ைார்.
சாக்ரட்டீஸ்(கி.மு.469-399) ஏைக்குனைய 70 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த இவர் 50 ஆண்டுகளிற்கு பமைாக
ஏமதன்ஸ் நகர வீதிகளிலும் பூங்காக்களிலும் தன் வாழ்நானள உனரயாடிய வண்ணபம களித்தார்.
நூல்கள் எழுதவுமில்னை “எைது சிந்தனை ஏட்டில் எழுதப்ேைாதது” என்ைார். உண்னம பதைல்
முனை, மனித சமூகத்தில் உண்னமனய பநாக்கி முகப்ேடுத்தும் சமூகச் மசயற்ோடு எை நம்பிைார்.
அவரது ஆழ்ந்த உண்னமயின் தன்னம பசாக்கிரட்டீஸிற்கு முற்ேட்ை காைம் - பிற்ேட்ை காைம்
எை பநாக்க னவத்தது. கல்வி முனையில் உனரயாைல் முனை என்ேது பசாக்கிரட்டீஸ் முனை எை
குறிப்பிை னவத்தது. விைாக்கனள அணுகி வினைனய அறியும் இத்தனகய முனை தற்போது
அனைவராலும் பின்ேற்ைப்ேடுகிைது.
இவ்வாறு சாக்ரட்டீஸின் கல்வி மதாைர்ோை எண்ணக்கருக்கள் அவரது வாழ்க்னகமுனை,
மசயற்ோடுகள், மக்களுைன் மதாைர்புேட்ை நினைனம அவர் கூறிய கருத்துக்கள் போன்ை
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ேைவற்றின் மூைமாக அறிந்து மகாள்ள முடியும். இவ்வாைாை அனைத்னதயும் ஒன்றினணத்ததாக
“தன்னைப்ேற்றி விளக்கத்னதப் மேற்றுக்மகாள்வதற்குத் பதனவயாை அறினவ வழங்கும்
மசயன்முனைபய கல்வியாகும்” என்ை வனரவிைக்கணம் காட்டி நிற்கிைது. ஒட்டுமமாத்தமாக
பநாக்கும்போது உைகினில் பிைந்த மனிதன் கல்வியிைால் மட்டுபம தன்னையறிந்து மகாள்கின்ைான்.
தாயின் வயிற்றிலிருந்து கற்க ஆரம்பிக்கும் குழந்னத சூழலில் வளரும் போது அதற்கு சரியாை கல்வி
வழங்கப்ேட்டு ோைசானை, ேல்கனைக்கழகம் என்று மசன்று தைது இருத்தனை தக்கனவத்து
நாட்டிற்கு சிைந்த பிரனஜயாகிவிடுகிைது. ஆைால் கல்வினய சூழலில் மேைாத பிள்னள வாழ்னகனய
மகாண்டு மசல்லும் நினையறியாது ஒழுக்கரீதியாக பின்ைனைனவ ஏற்று தானும் தன்னையறியாது
தன் மூைமாக நாட்டின் எதிர்காைத்னத ோழாக்கி விடுகிைது. தன்னையறிவபத கல்வி என்ை
பசாக்கிரட்டிஸ் மேருந்தனகயின் கல்விக்காை வனரவிைக்கணம் அன்றும், இன்றும் எமது வாழ்னவ
வழிநைத்திச் மசல்வதற்கு உறுதுனணயாக அனமகின்ைது என்ைால் ஐயமில்னை.
ரூபசாவின் காைப்ேகுதியில் எழுந்த கல்வி மதாைர்ோை எண்ணக்கருக்கள் (1722-1778)
“பிள்னளக்கு கல்வினய அவைது ஆற்ைல்கள், பதனவகள், விருப்ேங்கள் என்ேவற்றிற்பகற்ேப்
மேற்றுக் மகாடுக்க பவண்டும்.”
“மனிதன்
சுதந்திரமாக
பிைக்கின்ைான்.
ஆைால்
எங்கும்
சங்கிலியால்
பினணக்கப்ேட்டிருக்கிைான். மனிதன் இயற்னகயில் நல்ைவைாகப் பிைக்கின்ைான். ஆைால்
மகடுக்கப்ேட்ை சூழலின் தாக்கத்திைால் தீயவைாகின்ைான். சூழலின் பிடியிலிருந்து மனிதனை
மீட்ேதாகபவ கல்வி அனமய பவண்டும் என்ைார்.” இவரது இத்தனகய வனரவிைக்கணங்களாைது
அவரது காைகட்ைத்தில் இருந்த கல்வி ேற்றிய எண்ணக்கருனவ எமக்கு மதளிவுேடுத்துகின்ைது.
பிள்னளனய னமயமாகக் மகாண்பை கல்வியாைது கட்ைனமக்கப்ேை பவண்டும் என்றும் கல்வினய
வழங்குவதற்கு ஏற்ை சூழனை அனமக்கபவண்டும் என்றும், சூழலின் எதிர்மனையாை தாக்கங்களில்
இருந்து பிள்னளனயப் ோதுகாப்ேபத இவரது கல்வி ேற்றிய வனரவிைக்கணத்தின் னமயப்மோருளாக
காணப்ேட்ைது. பமலும் கல்வி ேற்றிய எண்ணக்கருவாைது வனரவிைக்கணத்தில் மசல்வாக்கு
மசலுத்திய நினையினை
கல்விக்கு அவர் கூறிய கருத்துக்கள் கல்வினய வனகப்ேடுத்திய
வனகப்ோடுகள் மூைமாக அறிந்து மகாள்ளைாம். ேனழயனத அழிக்கப் பிைந்தவர் வால்ைர். ஆைால்
புதுனமனய ஆக்கப்பிைந்தவர் ஜீன் ஜக் ரூபசா எை பைாமன் பைாைன்ட் என்ை பேரறிஞர்
குறிப்பிடுகிைார். அத்தனகயளவில் இவரது கல்விக்காை தன்னம காணப்ேட்ைது. தற்காைத்தில்
ோைசானையில் பிள்னளனய னமயமாக மகாண்டு கல்வியாைது கட்ைனமக்கப்ேட்டுள்ளது இவரது
எண்ணக்கருவின் தார்ப்ேரியத்னத காட்டுகிைது. அத்துைன் ோைசானையில் மாணவனணனய
னமயப்ேடுத்தி ேல்பவறு மசயற்ோடுகள் முன் ேள்ளி மதாைங்கி உயர் கல்வி வனர உைகம்
முழுவதும் மசயற்ேடுத்தப்ேடுவனத நாம் காணமுடிகிைது. இத்தனகய நினைப்ோடு முன்ைபர கூறிய
அவரது வனரவிைக்கணம் வாயிைாக அறிய முடிகிைது.
ரூபசா இயற்னக வாதத்தின் முன்பைாடியாகக் காணப்ேட்ைார். இவருனைய கருத்தின்ேடி
ஒழுக்கக் கல்வினய போதனையாக மட்டுமன்றி அனுேவமாக்கவும்
பவண்டும் எைக்
குறிப்பிடுகின்ைார். ஒழுக்கக் கல்வி இயற்னகயாை மசயற்ோடுகளாக இருக்குமாைால் அதுபவ
மாணவர்களுக்கு இைகுவில் ஒழுக்க அனுேவமாக்கப்ேடும் என்கிைார்.
இயற்னக தான் குழந்னதயின் முதல் ஆசிரியர். இயற்னக தான் குழந்னதக்கு முதலில் கற்ைனை
ஏற்ேடுத்துகின்ைது. இயற்னகக்குப் பிைகுதான் தாய், தந்னத, குரு எல்ைாம். ஒவ்மவாரு குழந்னதயும்
இயற்னகயின்ேடி வளர அனுமதிக்கப்ேை பவண்டும் எை ஆசிரியர்களுக்கு வலியுறுத்துகின்ைார்.
இத்தனகய நினைப்ோடும் இயற்னக - கல்வி என்று னமயப்ேடுத்திய வனரவிைக்கணம் சுட்டிக்
காட்டி நிற்கின்ைது.
பிள்னளக்குத் பதனவக்கு அதிகமாகபவா அல்ைது முரணாகபவா பமைதிக கல்வினயத்
திணிக்கக் கூைாது எை
ரூபசா குறிப்பிடுகின்ைார். அத்பதாடு பிள்னளகள் இயற்னகபயாடு
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இனணந்து அதனை அவதானித்துக் கற்க பவண்டும் எைவும் குழந்னதகளின் பதனவகளுக்பகற்ேபவ
கற்ைல் இைம்மேை பவண்டும் எைவும் குறிப்பிடுகின்ைார். “குழந்னத பிைப்பின்போபத மாணவைாகி
விடுகின்ைது இயற்னகயால்” என்ேது ரூபசாவின் கருத்தாகும். இத்தனகய நினையினை தற்போது
முன்ேள்ளி மாணவர்களது கற்ைல் மசயற்ோட்டில் அதிகளவு பநாக்க முடிகிைது. அதாவது
இயற்னகயுைன் ஒன்றிக்கும் வனகயில் ேல்பவறு மூனைகள் வகுப்ேனையில் காணப்ேட்டு
மாணவர்களிற்கு இயற்னகயூைாக கற்ைல் இைம் மேறுகிைது. இத்தனகய நினையும் கல்வி ேற்றிய
அக்காைத்தில் இருந்த எண்ணக்கருனவ வனரவிைக்கணம் வாயிைாக தற்போதும் புைமிட்டு
காட்டுகிைது. பின்வரும் ஒவ்வாரு வனகப்ோடுகளும் முன்ைபர கூறிய கல்வி ேற்றிய
எண்ணக்கருக்கனள விளக்குகின்ைது.
ரூபசாவின் நவீை கல்விக் கருத்துக்கள்
1.குழந்னதனய சமூகத்திற்காகப் ேலியிைக் கூைாது.
2.தனியாளின் விருப்ேங்கள் பிரதாை அம்சத்தினை விை பமைாைதாகக் கருதப்ேை
பவண்டும்.
3.கல்வி பிள்னளயின் பதனவக்பகற்ே இனயோக்கம் மேைபவண்டும்
4.சகை கல்விச் மசயன்முனைக்கும் பிள்னளபய னமயம்.
5.கல்வி நுட்ேங்கள் பிள்னளயின் இயற்னகக்கும், வளர்ச்சிக்குபமற்ே தீர்மானிக்கப்ேை
பவண்டும்.
6.கல்வி என்ேது இயற்னக விதினயக் கண்ைறிதல்.
7.ஒழுக்கத்தினைப் போதிப்ேதனை விை அனத அனுேவமாக்க பவண்டும்.
8.நூல்களில் அதிகம் தங்கியிருப்ேது அறிவு விருத்திக்குத் தனையாகும்.
9.மனிதனை எல்ைாவனகயாை மசயற்னகயிலிருந்தும் இயற்னகக்குத் திருப்ே பவண்டும்.
10.ஒவ்மவாரு பிள்னளயும் தைது உள்ளத்னத விருத்தியாக்க அனுமதிக்கப்ேைல் பவண்டும்.
ஆசிரியர் மதாைர்ோக ரூபசா முன்னவக்கும் கருத்துக்கள்
‘ஆசிரியர்கள் ஞாைவிளக்குகள்’ என்ை சாக்ரட்டீஸின் கருத்தினைத் தழுவிபய இவருனைய
கருத்துக்களும் காணப்ேடுகின்ைை.
1.ஆசிரியர்கள் போதனையிலும், சாதனையிலும் மற்ைவருக்கு எடுத்துக்காட்ைாக விளங்க
பவண்டும்.
2.நினைந்த ஞாைமுள்ளவராகக் காணப்ேை பவண்டும்.
3.சமூக ஊழல்கனள அகற்றும் ஆற்ைல் மகாண்ைவராகக் காணப்ேை பவண்டும்.
4.கைனமகனள உணர்ந்து குழந்னதகள் மசய்யும் தவைகனள தாபம மோறுப்பேற்கும் தன்னம
இருக்க பவண்டும்.
5.மன்னுயிர்த் துன்ேங்கனள தன்னுயிர் துன்ேங்களாக மதிப்ேவராகவும், கருனணயுள்ளம்
மகாண்ைவர்களாகவும், துன்ேம் துனைக்கும் தூய உள்ளம் மகாண்ைவர்களாகவும் இருந்து
குழந்னதயிைம் நற்ேண்புகனள வளர்க்க பவண்டும்.
6.அைக்குமுனையாைன்றி அன்ோல் குழந்னதகனள ஆட்மகாள்ள பவண்டும்.
ரூபசாவின் மேண்கல்வி ேற்றிய இன்னைய நினைப்ோடு
1.ஆணுக்குப் ேணிவினை மசய்து அன்பு மசலுத்தும் குடும்ேத்தனைவிபய அவள்(மேண்)
ஆண்களுக்குரிய கல்விபயா, உயர் கல்விபயா மேண்ணுக்குத் பதனவயில்னை.
2.நன்னமகனளப் மேற்மைடுக்கக் கூடிய உைல் நைம் தரும் உைற்ேயிற்சியும்இ கனையறிவுபம
அவளுக்குத்பதனவ.
3.ஆணின் உள்ளத்னதப் புரிந்து வாழ்ேவளாக விளங்க உதவும் அறிவு மட்டும் போதுமாைது.
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என்ேது மதாைர்ோகக் கூறிைாலும் மேண்களிைம் அைனும் அறிவும் வளர்க்கப்ேை பவண்டும்
உயரிய ேண்புகனள அவர்கள் அனைய பவண்டும் அவர்களது கருத்துக்கள் மதிக்கப்ேை பவண்டும்
அவர்கள் மேறும் கல்வியாைது இறுதி நாள் வனர ேயைளிக்கப்ேடுவதாக இருக்க பவண்டும். எைவும்
கருத்துனரத்திருந்தார்.
எவ்வாைாகக் காணப்ேட்ைாலும் மேண்கள் ஆண்களுக்காகபவ ேனைக்கப்ேட்ைைர் என்ேதும்
அவர்களுக்கு உயர்கல்வி பதனவயில்னை என்ேதும் இன்னைய மேண் விடுதனை விரும்பிகளிைால்
ஏற்றுக் மகாள்ளக் கூடியதாக அனமயவில்னை. ஆைால் ரூபசா இவ்வாறு கருத்துனரப்ேதற்குக்
காரணம் குழந்னதகளின் நல்ை சிைப்ோை வளர்ச்சிக்கும் அன்ோல் கணவளுக்குப் ேணிவினை மசய்ய
விரும்பும் துனணவியின் முக்கியம் ேற்றிய நல்ை பநாக்கத்திைாபைபய ஆகும்.
ரூபசாவும் சமயக் கல்வியும்
மதபீைங்களின் மமதனயக் கண்டித்தார். ரூபசா மதம் எனும் போர்னவயில் ஏற்ேடும்
மாசுக்கனளக் கண்டித்தாபர தவிர சமயம் பதனவயில்னை எைக்கூைவில்னை.
சமயபம மனித வாழ்வின் ஒழுக்க மநறிக்கு வழிவகுக்கும் எைவும் கூறிைார். எைபவ சமய
உணர்வுகனளக் குழந்னதப் ேருவத்திலிருந்பத மகாடுப்ேது நல்ைது என்கின்ைார். இதன் மூைம் அவர்
சமயத்தினை ஆதரிப்ேவராகபவ விளங்குகிைார்.
ரூபசாவும் கனைத்திட்ைமும்
முதைாம் நினை 1-5 வயது
உைைாலும், உள்ளத்தாலும் மமன்னமயாை குழந்னதக்கு இயற்னகயாை வீட்டுச் சூழபை
கல்விக்குரிய சூழைாகும். குழந்னதகளின் விருப்புக்களுக்கிணங்கவும் எதிர்காைக் கல்வியின்
முன்ைாயத்த மசயற்ோைாக இருக்க பவண்டும்.
இரண்ைாம் நினை 5-12 வயது
புைன்களின் வளர்ச்சி அவசியம். புத்தகக் கல்வி பதனவயில்னை. உணர்வுகனள விருத்தியாக்க
பவண்டும். உ-ம் தீர்வு ஒன்றினைக் காணச் மசய்தல்.
எல்ைாக் கற்ைலும் வினளயாட்டுைன் மதாைர்புனையதாகக் காணப்ேடுவது சிைப்ோைது. மைைம்
மசய்யும் முனைகள் ேயன்ேடுத்துவது நீக்கப்ேை பவண்டும்.
மூன்ைாம் நினை 12-15 வயது
ஆராயும் மைப்ோன்னம மகாண்ை ேருவம் என்ேதைால் பிரச்சினைகனளக் மகாடுத்து
அவற்றினைத் தீர்ப்ேதற்காை ஆற்ைலினை வளர்க்க பவண்டும்.
நூல்களின் வாசிப்பு, கணிதம்,னகப்ேணி, நுண்கனை ஆகிவற்றினைக் கற்பிக்கைாம். அறிவுக்காை
ஆர்வபம இங்கு தூண்ைப்ேை பவண்டும்.
நான்காம் நினை 15-20 வயது
கட்டிளனமப் ேருவம் என்ேதால் சமூகத்பதாடு இனணந்து உைவாைக்கூடிய சமூகத்தினை
விளங்கிக் மகாள்ளக் கூடிய ோைங்கள் புகட்ைப்ேை பவண்டும். உ-ம் சமூகவியல், மோருளியல்,
வரைாறு, சமயம்
ஐந்தாம் நினை 20 வயதுக்கு பமல்
சமூக உறுப்பிைைாக மாறி உயர்வனையும் ேருவம் என்ேதைால் சமுதாயத்தினை உருவாக்கும்
மதாழில் சார் ோைங்கள் புகட்ைப்ேை பவண்டும்.
பமற்காட்ைப்ேட்ை ரூபசாவினுனைய ஒவ்மவாரு மசயற்ோடுகளும் கல்வியில் அனவ மசல்வாக்கு
மசலுத்திய
நினைகளும்
அக்காைத்தில்
காணப்ேட்ை
கல்வி
ேற்றிய
எண்ணக்கருனவ
அடிப்ேனையாகக் மகாண்பையாகும். அனவ பிள்னளனய னமயமாகக் மகாண்டும், இயற்னகக்கு
ஏற்ே சீரிய விதத்தில் கல்வி வழங்கப்ேை பவண்டும் என்றும் இயற்னக அதற்கு ஏற்ைதாக காணப்ேை
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பவண்டும் என்றும் காட்டியது. இத்தனகயவற்னை
அன்றும் இன்றும்
ரூபசாவினுனைய கல்வி ேற்றிய வனரவிைக்கணம் அனமந்துள்ளது.
கல்வியில் பஜான்டியூவியின் கல்வி ேற்றிய எண்ணக்கருக்கள்(1859-1952)
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வலியுறுத்துவதாக

“கல்வி வாழும் மசயன்முனைபய தவிர எதிர்காைத்தில் வாழ்க்னகக்கு ஆயத்தமாக்குவதன்று”
“கல்வி என்ேது அனுேவங்கனள ஒழுங்கனமப்ேதும், மீளனமப்ேதுமாகும்”
“உயிர்ப்ேற்ை
மசயற்ேைாத
பிள்னள
தனிபய
கருத்துக்கனள
கிரகித்துக்
மகாள்ேவபையாவான்.
உயிர்ப்ோை
மசயற்ேடுகின்ை
பிள்னள
கருத்துக்கனள
பதாற்றுவிப்ேவைாவான்”
என்று
பஜான்டியூவி
தைது
கல்விக்காை
வனரவிைக்கணத்னதக்
குறிப்பிடுகின்ைார்.
இவ்வனரவிைக்கணமாைது அவரது காைகட்ைத்தில் இருந்த கல்வி ேற்றிய எண்ணக்கருனவ எமக்கு
மதளிவுேடுத்துகிைது. அபமரிக்க நாட்டினைச் பசர்ந்த இவர் கல்வி முனை, கல்வித்தத்துவம், கல்வி
உளவியல் இம் மூன்னையும் இனணத்து கல்விச் மசயன்முனையாக்கிைார். இவரது கல்விக்காை
எண்ணக்கருக்கள் வனரவிைக்கணத்தின் விளக்கத்னத எமக்கு விளக்குகின்ைது.
மனிதன் மேற்ை சக்தி சிந்தனைதான் எைவும். சிந்தனைச் சக்தினய விருத்தியாக்கிக் மகாண்டு
சாதனைகள் ஆக்கிப் ேயன்ேடும் விைங்பக மனிதைாைவன் எைவும் விளக்கியுள்ளார். இதனை
உயிர்ப்ோை - உயிர்ேற்ை பிள்னளயிைது வனரவிைக்கணம் மதளிவு ேடுத்துகிைது. உதாரணமாக
இத்தனகய நினையாைது தற்போது ஆசிரியர்கள் கல்வினய வழங்கி கணிப்பீடுகள் ேரீட்னசகள்
வாயிைாக சிந்திக்க தூண்டுவனத பநாக்க முடியும்.
மனிதன் அறினவப் மேறுகின்ை வழியாைது மசயல் ரீதியாை அனுேவம் எைவும் கல்வி
என்ேது அனுேவம் மூைம் கினைக்கப்மேை பவண்டும். ஒரு ோைசானை உருவாக்குகின்ை மனிதன்
சமூகத் பதனவகபளாடு பின்னிப்பினணந்தவைாகக் காணப்ேடுகின்ைான். பிரச்சினைகபளாடு
திண்ைாடி தனிப்ேட்ை முனையில் மேறும் அனுேவங்கபள உண்னமயாை கல்வியாகும். எதிர்காை
அனுேவங்கனளப் மேறுவதில் நிகழ்காைத்தினை விழிப்புைன் ேயன்ேடுத்தும் போதுதான் கல்வி
அபிவிருத்தி பேணப்ேடும் என்றும் குறிப்பிட்ைார். தற்காை அனுேவத்தில் மேைப்ேைாத அறிவு
ஏட்டுச்சுரக்காய் போைத் மதன்ேடும். இவருனைய கருத்துப்ேடி ோைசானைக் கல்வி மூைம் மேறும்
அனுேவமும், பிள்னள வாழும் சமூகத்தில் இருந்து மேறும் அனுேவமும் ஒற்றுனமயாகக் காணப்ேை
பவண்டும் இல்னைபயல் கல்வியின் உயிபராட்ைம் நலிவுறும். எைபவ ோைசானைக் கற்ைல்
அனுேவங்கள் வாழ்க்னகக் கற்ைல் அனுேவங்கபளாடு மதாைர்புேட்டுக் காணப்ேை பவண்டும்
என்கிைார். இதனை கல்வி என்ேது அனுேவங்கனள ஒழுங்கனமப்ேதும் மீளனமப்ேதாகும் என்ை
வனரவிைக்கணம் கல்விக்காை எண்ணக்கருனவ எமக்கு விளக்குகிைது.
காைம் மாறுகின்ைபோது நிரந்தரமாை கல்வி பநாக்கங்கள் எை எதுவும் இருக்க முடியாது.
கல்வி என்ேது வாழ்வதற்குத் தயாராகுதல் அல்ை வாழ்வபத கல்வி. கல்விக் குறிக்பகாள்கள் சந்தர்ப்ே
சூழ்நினைக்பகற்ே மாற்றியனமக்கப்ேை பவண்டும். கல்வியின் பநாக்கங்கனள முன்கூட்டிபய
தீர்மானிக்க முடியாது. அனவ மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்ேை பவண்டும் என்றும்
குறிப்பிட்ைார்.அத்துைன் முயன்று தவறுதல் மூைம் ேயன்ோட்டுவாதி கற்ைல் முனைனய
விருத்தியனையச்
மசய்கின்ைான்.
எைபவ
கல்விச்
சிந்தனைகள்
உருவாக்கப்ேடும்போது
பிள்னளகனளயும் தற்காைச் சமூக அறிவியனையும் அடிப்ேனையாகக் மகாள்ள பவண்டும்.
இவ்வாைாை கல்வி மூைபம சமூகம் சீர்திருத்தப்ேடுகின்ைது. ‘ேரிபசாதனை ரீதியாை விஞ்ஞாை
முனைகள் அறிவு மேறுவதற்காை ஊைகம்’ எைக் குறிப்பிட்ை இவர் முன்கூட்டிபய
தீர்மானிக்கப்ேட்ை முடிவுகனள மறுதலித்தார். இத்தனகய அனைத்துக் கருத்துகனளயும்
ஒன்றினணத்ததாக கல்வியாைது வாழும் மசயன்முனையாைது எதிர்காைத்தில் வாழ்வதற்கு
ஆயத்தமாவதல்ை என்று காட்டுகின்ைது. அத்துைன் கீழ்வரும் ஒவ்மவாரு நினைகளும் பஜான்
டியூவியின் கல்வி எண்ணக்கருக்கனள பமலும் விளக்குகின்ைது.
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பஜான் டியூவியின் ஆசிரியர் மதாைர்ோை கருத்துக்கள்
•குழந்னதனய விளங்கிக்மகாண்டு அவனின் விருத்திக்கும் முதிர்ச்சிக்குபமற்ே மோருத்தமாை
அனுேவங்கனள வழங்குவபத ஆசிரியரது கருமமாக இருத்தல் பவண்டும்.
•ஆசிரியர்
மவறுமபை
அறினவக்
மகாடுப்ேவராக
அல்ைாமல்
அறினவத்
பதாற்றுவிப்ேதற்காை வழிகாட்டியாகபவ அனமய பவண்டும்.
•புதிய அனுேவங்கனள மாணவர்கள் மேற்றுக் மகாள்வதற்காை சந்தர்ப்ேங்கனள
நுண்ணாய்வு மசய்ேவராக இருந்து மாணவர்களின் ஆக்கபூர்வமாை சிந்தனைகளுக்கு வழிமசய்ேவர்.
•முன்கூட்டிய குறிப்பிட்ை அனுேவங்கனள மட்டும் ஏற்ேடுத்திக் மகாள்வதன் மூைம்
ஆசிரியர் மாணவர்களின் உள்ளார்ந்த நைன்கள் மவளிவருவது தனைப்ேடுகின்ைது என்றும் கூறிைார்.
மதாகுத்து பநாக்கும் போது பஜான் டியூவியின் கல்வி மதாைர்ோை எண்ணக்கருக்கள் ஒவ்மவான்றும்
வினைபயைப்மேற்ைதாக அனமகின்ைது. இனவ மாணவர்களின் முற்போக்குக் கல்வியாகவும்
அனுேவத்னத னமயப்ேடுத்தியதாகவும் ோைசானை கல்வி வாய்ப்புகள் மனிதனை சுற்ைாைலுைன்
இனைத்மதாைர்புைன் அனமயச் மசய்ய பவண்டும் என்றும் மணல் மசங்கற்கள் வகுப்ேனைக்குள்
மகாண்டுவரப்ேை பவண்டும் என்றும் நூற்கல்வி குனைந்தளபவ முக்கியப்ேடுத்த ேை பவண்டும்
என்றும் “ நான் ோர்கிபைன் இ நான் பகட்கிபைன் நான் எழுதுகின்பைன் என்று உணராது நான்
மசய்கிபைன்
மசயற்ேடுகிபைன் எனும் உயிர்ோை அனுேவக்களமாக வகுப்ேனை மாற்ைப்ேை
பவண்டும் என்ைார். ேயன்ோடுனைய மசயனை மசய்கின்பைன் என்ை உணர்வு தரும் ஆர்வம் ஆனச
அதன் வினளவாை அனுேவம் என்ேைபவ அறினவ மேறும் சிைந்த வழியாகும் என்ைார். இத்தனகய
அனைத்னதயும் முன்ைபர கூறிய அவரது வனரவிைக்கணம் சுருக்கமாக கூறிநிற்கிைது. இம்முனை
இன்னைய காைகட்ைத்தில் பமற்கத்பதய நாடுகளிலும் கீனழத்பதய நாடுகளிலும் கல்வியில்
ேரிணமிக்கின்ைனத யாராலும் மறுக்க முடியாது.
மகாத்மா காந்தியின் கல்வி மதாைர்ோை எண்ணக்கருக்கள்(1869-1948)
20ஆம் நூற்ைாண்டில் அறிவினை மட்டும் னமயமாகக் மகாண்ை கல்விச் சிந்தனைகள்
மாற்ைமனைந்து குழந்னதனய னமயமாகக் மகாண்ை வாழ்க்னக னமயக் கல்விமுனை எழுந்தது.
வாழ்னக னமயக் கல்விக்கு மிகவும் மேரும் ேணியாற்றியவர் காந்தியாவார். வாழ்னகனய
மநறிப்ேடுத்தக் கூடியதாை ஆதாரக் கூறுகனள கல்வி மகாண்டிருத்தல் பவண்டும் என்ேது
இவருனைய கருத்து.
கல்வி என்ேது அறினவ வளர்ப்ேது ஆற்ைல்கனள வளர்ப்ேது உணர்வுகனள ேண்ேடுத்துவது
மக்கனள வாழ்க்னகக்கு ஆயத்தம் மசய்வது மனிதனின் நைத்னதனய சமூகத்துக்பகற்ே
மாற்றியனமப்ேது எைக் குறிப்பிட்டிருந்தார். “மனிதனுள் காணப்ேடும் ஆளுனமப் ேண்புகனள
ேடிப்ேடியாகவும் முழுனமயாகவும் மவளிப்ேடுத்துவது கல்வி என்று கூறிைார்.” (கல்வி மனிதனின்
உரினம என்ேதும் இவரின் கருத்தாகும்). நான் கல்வி எைக்குறிப்பிடுவது பிள்னளயிைமும்
வளர்ந்பதாரிைமும் உைல், உள்ளம், ஆன்மா என்ை வனகயில் உயர் நினைகனள மவளிக்
மகாணர்தபை” என்று குறிப்பிட்ைார். அவரது இந்த வனரவிைக்கணமாைது கல்விக்காை
மவளிக்மகாணர்தனை னமயப்ேடுத்தியனத காணைாம். கல்வி ேற்றி இவர் கூறிய விையங்கள்
அனைத்தும் அக்காை கட்ைத்தில் கல்வி ேற்றி இருந்த எண்ணக்கருனவ னமயமாக மகாண்பை
கட்ைனமக்கப்ேட்ைதனை பமற்கூறிய அவரது வனரவிைக்கணங்கள் எமக்கு காட்டி நிற்கின்ைது.
இதனை பமலும் வலியுறுத்தும் வனகயில் பின்வரும் ஒவ்மவாரு விையங்களும் அனமயப்மேற்ைது.
ஆரம்ேக் கல்வி ேற்றி இவர் குறிப்பிடுனகயில்
1.எல்ைாக் கல்விக்கும் முதலுணர்வு ஏற்ேடுத்தும் கல்வியாகும்.
2.இதன் மூைம் கல்வியின் உயர்ந்த ேடிகனள அனையைாம்.
3.“குழந்னதகள் பிற் காைப் மேரியார்கள்” என்ேது ஆரம்ேக் கல்வியின் பநாக்கமாகும்.
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ரசிய நாட்டிலுள்ள ைால்ஸ்ைாய் எனும் தத்துவஞானியின் கருத்துக்கள் விவசாய
அடிப்ேனையில் கல்வி சமரச அடிப்ேனையில் கல்வி உைக மநறினய வளர்க்கும் கல்வி
என்ேவற்றினை னமயப்ேடுத்தியது. இவரின் இக்கருத்துக்களில் கவர்ந்த காந்தி அவற்றினை ஆரம்ேக்
கல்வியின் மூைம் மாணவர்களுக்கு வளர்த்மதடுக்க அதிகம் முக்கியத்துவம் மகாடுத்தார். இனவ
அவரது வனரவிைக்கணத்தில் மோதிந்துள்ள கல்வியின் அடிப்ேனைனய காட்டி நிற்கின்ைது.
ஆசிரியர் மதாைர்ோகக் கூறுனகயில்,
ஒரு ஆசிரியன் தன்ைால் ஆற்ைமுடியாத கருமத்தினை மாணவன் ஆற்ைபவண்டும் எை
போதித்தல் கூைாது. ஆசிரியர் மாணவர் மதாைர்பு அன்ோகக் காணப்ேை பவண்டும். இத்மதாைர்பு
கல்விக்கு நினைவு தரும் எைவும் குறிப்பிட்ைார். கல்வியின் சிைப்பு ஒரு மாணவன் தன்
ஆசிரியரிைத்திற்மகாள்ளும் ஈடுோட்டிலும் அவன் மீது னவத்திருக்கும் மதிப்பிலும் தங்கியுள்ளது
என்ைார். எைபவ தான் இவருக்கு குருகுைக் கல்வி முனை மிகவும் கவர்ந்ததாகும்.
உ-ம் மசயற்ோட்டு அனுேவங்களால் ஆை கல்வி
“மவறும் ஏட்டுக்கல்வி மட்டும் கல்வியாகாது” எைவும் அதபைாடு மதாழிற் ேயிற்சியும்
மகாடுக்க பவண்டும் எைவும் கூறிய இவர் உைல் உனழப்னே கல்விபயாடு இனணத்தார்.
உ-ம் 1937 யூனை 31 இல் ஹர்ஜன் ேத்திரினகயில் அவர் குறிப்பிட்ைதன் ேடி கல்வி
ேயனுள்ள உற்ேத்தித் மதாழினை னமயமாகக் மகாண்டிருக்க பவண்டும் என்ேதிலிருந்து புைைாகிைது.
உைல், உளம், ஆன்மா என்ேைவற்றில் சமமாை உைகியல் அறிவினைப் மேறுதல்,
உைலினைப் பேணுதல் போன்ை வளர்ச்சிக்குக் கல்வி மோருத்தமுனையதாய் இருத்தல் பவண்டும்
என்கிைார். பஜான் ரஸ்கின் “கனையனுக்குக் கனைத்பதற்ைம்” என்கின்ை நூைாைது காந்திக்கு
சர்பவாதயம் மதாைர்ோை கருத்தினை ஏற்ேடுத்தியது.
இவரின் சர்பவாதய இயக்கம் பின்வரும் துனைகளில் தைது குறிக்பகாளினைக் மகாண்ைது.
•ஆதாரக்கல்வி
•முதிபயார் கல்வி
•னகத்மதாழில் வளர்ச்சி தாய் மமாழி வளர்ச்சி
•மாணவனின் முன்பைற்ைம்
•மாதர் முன்பைற்ைம்
•உழவர் நினை உயர்தல்
•தாழ்த்தப்ேட்ை மக்கள் நினை உயர்தல்
•பூர்வீகக் குடிமக்கள் நினை உயர்தல்
•சன்மார்க்க மநறி
•உைற் சுகாதாரம்
•குடும்ேசுகாதாரம்
உைல் உனழப்பு மூைம் மோருனளச் சம்ோதித்து உயர்வனைய எல்பைாருக்கும் சந்தர்ப்ேம்
உண்டு ஆனகயால் “ஒரு வழக்கறிஞருக்குக் மகாடுக்கும் அபத மதிப்பினை ஒரு நாவிதனுக்கும்
மகாடுக்க பவண்டும்” என்கிைார். குறிப்பிட்ை விையங்கள் அனைத்தும் கல்வியின் மூைம்
சமவாய்னே அனைய பவண்டும் என்ேனத வலியுறுத்துகிைது. இவருனைய தத்துவக் கருத்துக்கள்
சிை.
1.இைவசக் கல்வி அளிக்கப்ேை பவண்டும். காந்தியின் கனைத் திட்ைத்தின் ேடி கல்வி
மமாழி தாய்மமாழி. அன்னிய மமாழியில் கல்வி கற்பிக்கும் போது தாய் மமாழி பதசப்ேற்று
என்ேை குனைவனையும்.
2.மசய்து கற்ைல் மூைம் மாணவனின் கற்ைலின் நாட்ைமும் விையமும் அதிகரிக்கின்ைது.
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3.பிைர் உைக்கு என்ை மசய்ய பவண்டும் எை விரும்புகிைாபயா அனதபய நீ பிைருக்கும்
மசய்.
4.ேல்கனைக்கழகங்கள் ேல்பவறு வனகயாை கனைகனளயும் ஒருங்கினணக்கும் நினையமாகத்
திகழ்ந்து சமுதாய நைனுக்காக உனழக்க பவண்டும்
என்று ேல்பவறுேட்ை விையங்கனளக்குறிப்பிட்ைார். “மனிதனுள் காணப்ேடும் ஆளுனமப்
ேண்புகனளப் ேடிப்ேடியாகவும் முழுனமயாகவும் மவளிப்ேடுத்துவது கல்வி என்று கூறிைார்.”
எழுத்தறிவு மட்டும் குறிக்பகாள் அல்ை அது ஒரு ஊைகம். கற்ேவர் உள்ளத்திலும் ஆன்மாவிலும்
காணப்ேடும் சிைந்த இயல்புகனள மவளிக்மகாணரச் மசய்து அவனிைத்பத முழுமைர்ச்சினயத்
பதாற்றுவிப்ேபத கல்வி என்ேனத ஆணித்தரமாகக் காட்டிைார். பமற்காட்டிய காந்தியடிகளாரின்
ஒவ்மவாரு மசயற்ோடுகளும் அவர் கல்விக்கு கூறிய விையங்களும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள்
எவ்வாறு அனமய பவண்டும் என்ேதும் கல்வி கட்ைனமக்கப்ேை பவண்டிய விதங்களும் அனவ
எத்தனகயளவில் மனித வாழ்வில் முக்கியமாைது என்ேனத எமக்கு காட்டிநிற்கிைது. இன்னைய
நினையில் அனைவர்க்கும் கல்வி தாயுணர்வுனைய ஆசிரியர்களாக காணப்ேைல் பவண்டும் என்று
முன்
ேள்ளிகளில்
ஆசிரியர்கள்
நியமிக்கப்ேடுவதும்,
தாய்மமாழி
ரீதியாகக்
கல்வி
னமயப்ேடுத்தப்ேடுவதும் மாணவர்களில் உள்ளிருந்து கற்ைல் மகாண்டுவரப்ேடுவதற்காை வழிகள்
நனைமுனையில் இருப்ேதும் இவரது காை கட்ைத்தில் காணப்ேட்ை வனரவிைக்கணத்தின்
உள்ளார்ந்த உண்னமத்தன்னமனய எமக்கு காட்டி நிற்கின்ைது.
இரவீந்திர நாத் தாகூர் காைகட்ைத்தில் கல்வி ேற்றிய எண்ணக்கருக்கள் (1863-1941)
“ மானய நீங்கி உண்னம உைனகக் கண்ைறிய உதவுவபத கல்வி ”
“இயற்னகயில் ஈடுேட்டு ஒன்றினணந்து மேைப்ேடும் அன்பு சமூகத்துைன் இனணயும் பசனவயாக
மாைக் கல்வி உதவபவண்டும்” என்று கல்வி ேற்றித் தைது வனரவிைக்கணத்னதக் குறிப்பிட்ைார்
தாகூர். இவரது இந்த வனரவிைக்கணத்திற்கு வித்திடுவதாகவும், வளர்த்துச் மசல்வதாகவும் பின்வரும்
ஒவ்மவாரு விையங்கள் காணப்ேட்ைது .
சிறுவர்கபள உைகின் தந்னதகள் எைக்கூறி “சாந்தி நிபகதன்” என்ை ேள்ளினய ஆரம்பித்தார்.
சுதந்திரம், வினளயாட்டு, இனசப்ோைல் அவர்களது ஆத்மானவ விழிப்ேனையச் மசய்து
கல்வயூட்டுவபத அவர் னகயாண்ை கல்வியின் நுட்ேம், எளினம, இனினம ஆகிய சூழனை
அனமப்ேவர் ஆசிரியர். ஆசிரியர் மாணவனர மநருங்கிய மதாைர்புைன் அனமப்ேபத சாந்திநிபகதன்
ஆகும். இங்கு நாைகங்கள் கல்வி ஊைகமாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ைது. அத்துைன் “விஸ்வோரதி”
என்ை ேல்கனைக்கழகத்னத நிறுவி கல்விக்கு முக்கியமளிக்க உதவிைார். பமற்குறிப்பிட்ை விையங்கள்
கல்வியின் மூைம் உண்னம உைனக கண்ைறிவதற்கு பிள்னளகனள வழிப்ேடுத்துவதற்கு உதவியாக
அனமந்தது என்ேனதக் காணைாம்.
ேண்ோட்டு விடுதனை மேறுவபத முதன்னமயாை பநாக்கமாகக் மகாண்ை தாகூர்
கல்விமயன்ைால் ேண்ோடு என்று கருதிைார். ேண்ேட்ை மனிதன் கல்வி கற்ைவன். அவன்
ேண்ோட்டில் ேற்றுறுதி மகாண்ைவன் ேண்ோடில்ைாத கல்வி மேறுமதி அற்ைது என்ேனதக்
காட்டிைார். இந்திய ேண்ோடும் அதன் கல்வியும் அமரத்துவ பநாக்குனையது என்ேனத
வலியுறுத்திைார். இனவ சமூகமாை ேண்ோட்டுைன் மதாைர்புேடுத்திய வனரவிைக்கணத்னத
நமக்குக் காட்டுகின்ைது. அதாவது கல்வியாைது சமூகத்துைன் ஒன்றினணந்த நினையாக அனமய
பவண்டும் என்ேனதக் கூறுகின்ைது.
தாகூர் நாைகங்கள் ஊைாகத் தைது கருத்துக்கனள மவளியிட்ைார். துைவி, சதி போன்ை ேை
நாைகங்கள் மனிதன் இவ்வுைகில் எவ்வாறு வாழ பவண்டும் என்ேவற்னை அழகுைனும்
விழிப்புணர்வுைனும் காட்டிை. அன்பே எல்ைாவற்றிற்கும் முக்கியமாைது என்ேனதக் கூறிைார்.
“அன்பின் ஆள்புைம்” என்ை வார்த்னதயினூைாக அன்பின் புனிதத்தன்னமனய மவளிக்காட்டிைார்.
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இதனை இயற்னகயுைன் மகாண்டிருக்கும் அன்னே சமூகத்துைன் மகாண்டு வரல் பவண்டும் என்ை
வனரவிைக்கணம் எமக்கு காட்டி நிற்கிைது.
அழகுப்ேண்பு, அன்பு நினை, அறிவுத்திைன், ஆற்ைலின் வலினம இனவ மானிை முழுனமனய
வளர்க்கும் கூறுகளாக தாகூர் கருதிைார். புைனுைர்வுகனள ேகுத்தாராய்ந்து அறிவாக்கி அந்த
அறிவின் மூைம் வாழ்னகனய ேை வனககளிலும் மசம்னம மேைச் மசய்யும் போது ேண்பு
உருவாகிைது. அந்த ேண்பும் அைமும் உனைய சமூகத்னத பதாற்றுவிக்கிைது. கல்வி அத்தனகய
ேயன்ோட்டின் கருவூைம் என்ேது தாகூரின் கருத்தாகும். “அறிமவான்பை ஆளுனம ஆகிவிைாது”
என்று தாகூர் கூறியுள்ளார். அறிவு ஆளுனமயினின்று பவறுேட்ைது என்ேதுைன் ஒழுக்கம்,
ஒழுக்கத்னத வரவனழக்கும் அழகியலுணர்வு மனிதனை மனிதைாக்கும் என்ேது தாகூரின் கருத்து.
இன்னைய நவீை கல்விச்சிந்தனை தாகூரின் ேங்களிப்பினை ஏற்றுள்ளது. அதாவது அறினவ
மட்டும் வளர்ப்ேது கல்வியன்று ஒழுக்கத்னதயும் வளர்க்க பவண்டும் என்ை இவரது கருத்து
இன்னைய மாணவர்களது வாழ்வில் முக்கியமுனையதாக உள்ளது. ோைசானையில் வழிகாட்ைல்
ஆபைாசகர்கள்
ேல்பவறு
காரணங்களிங்காை
நியமிக்கப்ேட்ைாலும்
ஒழுக்கத்னத
முக்கியப்ேடுத்தியனமயும் ஒன்மைன்ேனத யாராலும் மறுக்க முடியாது. ஆகபவ பமற்குறிப்பிட்ை
ேல்பவறு
விையங்கள்
தாகூரின்
மூைம்
எழுந்த
கல்வி
எண்ணக்கருவாக
உள்ளது.
உண்னமத்தன்னமனய கண்ைறிய கல்வி உதவுவதுைன் அனவ சமூகத்துைன் இனணந்து மசயற்ேை
முக்கியமமன்ேபத இதன் சாராம்சமாகும். இனவ தற்காைத்தில் கல்வியின் குறிக்பகாளாக நாம்
உணர்ந்து மகாள்வனத பநாக்க முடியும். ஆகபவ இவரது காைகட்ைத்தின் கல்வி எண்ணக்கருக்கனள
மவளிப்ேடுத்துவதாக வனரவிைக்கணமும் அனமயப்மேற்றுள்ளது.
பமற்குறிப்பிட்ை வனகயில் கல்வி மதாைர்ோக ஒவ்மவாரு அறிஞர்களாலும் அவர்களது
காைகட்ைத்தில்
உள்ள
எண்ணக்கருக்கனள
அடிப்ேனையாகக்
மகாண்டு
ேல்பவறு
வனரவிைக்கணங்கள் பதாற்ைம் மேற்ைது. அன்றும் இன்றும் சிை வனரவிைக்கணங்கள் ஏற்றுக்
மகாள்ளப்ேட்டும் சிை வனரவிைக்கணங்கள் மாற்ைம் மேற்றும் வருகின்ைது. “கற்ைது னகமண்ணளவு
கல்ைாதது
உைகளவு”
என்ை
முதுமமாழினயக்
மகாண்பை
இக்கல்வியும்
அதற்காை
வனரவிைக்கணமும் இன்று வனர முடிவில்ைாத பதைைாக அனமயப்மேறுகிைது. நவீைத்துவத்னத
அடிப்ேனையாக மகாண்ை இந்தக் காைப்ேகுதியாைது மசல்கின்ைது. மதாழில்நுட்ேத்னத
அடிப்ேனையாகக் மகாண்டும், மதாழிற் கல்வினய னமயப்ேடுத்தியும் அனைவனரயும் கல்வியின்ோல்
ஈர்க்க
பவண்டும்
என்று
நாடுகளுக்கினைபய
சட்ைங்கள்,
கல்விச்
சீர்திருத்தங்கள்
பமற்மகாள்ளப்ேட்டு வருகின்ைது. ஆகபவ கல்வியாைது மனித வாழ்னவ மனிதனிற்பக உணர்த்தும்
பதைைாக மோருள் மகாள்ளப்ேட்டு வருகின்ைது என்ைால் அது மினகயாகாது . இத்தனகய கல்வினய
நாம் மேறுவதுைன் அதனை எதிர்காைத்திற்கும் வளமுனையதாக வழங்குவதற்கு ஏற்ை
மசயற்ோடுகனள நாம் ோரியளவில் முன்னவக்கும் போது எமது கல்வி எண்ணக்கருக்கள் கூை
நானளய தனைமுனையிைர்க்கு ஒரு வனரவிைக்கணமாக உருவாக வாய்ப்புண்டு.
துனணநின்ைனவ
 ஆைந்தராஜ் ந., 2005, பதசியத்னத பநாக்கிய கல்வி, நந்திப் ேதிப்ேகம், வல்மவட்டித்துனை.
 ஆறுமுகம் வ., 2000, கல்விப்ோரம்ேரியங்கள், உயர் கல்விச்பசனவ ேதிப்ேகம்,
யாழ்ப்ோணம்.
 கருணாநிதி மா., 2008, கற்ைல் கற்பித்தல் பமம்ோட்டிற்காை வழிமுனைகள், பசமமடு
ேதிப்ேகம்மகாழும்பு .
 கினிபக எல்.ஜ., 2008, புதிய கனைத்திட்ை பநாக்கும் ோைசானைக் கல்வியில்
எதிர்ோர்க்கப்ேடும் மாற்ைமும், கல்விவாண்னம பதர்ச்சி விருத்தி னமய மவளியீடு,
ோதுக்னக
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

ஆரம்பப்பிரிவு ைொணவர்களது கல்வி வளர்ச்சியில்
ஆசிரியர்களின் வகுப்படை முகொடைத்துவம் ஏற்படுத்தும்
ொக்கம்
(Impact of teacher’s classroom management effect on educational Growth of
primary students)
Shandru Mariyadas (Lecturer- prob),
Faculty of Arts and Culture,
Dept. of Education and Childcare,
Eastern University, Srilanka.
chandrumariyadas@yahoo.com
இன்னைய நினையில் உைகளாவிய ரீதியில் ஏற்ேட்டு வரும் மாற்ைங்கள் காரணமாகச்
சமூகமும், சமூகம் சார்ந்த நிறுவைங்களும் துரிதகதியில் இயங்க பவண்டிய பதனவ
காணப்ேடுகின்ைது. இவ்வாைாை மாற்ைங்களுக்கு ஈடுமகாடுக்கும் வனகயில் ோைசானைகளும்
ேல்பவறு மாற்ைங்கனள உள்வாங்கி வினைத்திைைாகச் மசயற்ேட்டு, மாறிவரும் சமூதாயத்திற்குப்
மோருத்தமாை மாணவர்கனள உருவாக்கிக் மகாடுக்க பவண்டியது அவசியமாகும். எைபவ,
இவ்வாைாை மாற்ைங்கனளச் மசயற்ேடுத்தும் வனகயில் ோைசானைகள் ஆரம்ே பிரிவிலிருந்பத
அவற்றுக்காை அடித்தளத்னத அனமக்க பவண்டும். அப்போதுதான் அம்மாணவர்களின் எதிர்காைக்
கல்வி சிைப்ோக அனமவபதாடு சமூகம் எதிர்ோர்க்கின்ை மாணவர் சமுதாயத்னத உருவாக்க முடியும்.
ஐக்கிய நாடுகள் சனேயின் சிறுவர் நம்பிக்னக நிதியமாைது சிைார்களின் கல்வி மதாைர்பில் அதிக
அக்கனை மசலுத்தி மசயற்ேட்டு வருகின்ைது. அந்தவனகயில் கற்கும் நனைமுனையில் பிள்னளகள்
முழுனமயாக ேங்குமேை பவண்டியது அவசியம் என்ேது வலியுறுத்தப்ேடுகின்ைது. அத்துைன்
மாணவர்கள் ோைசானையில் மகௌரவமாக நைத்தப்ேைல் பவண்டும், வாழ்நாள் முழுவதும்
னகமகாடுத்து உதவக்கூடிய வனகயில் தம் அனுேவத்தினூைாக சுயமதிப்பு, சுய கட்டுப்ோடு, கல்வி
ேயில்வதில் ஆைந்தம் ஆகியவற்னை அவர்கள் வளர்த்துக்மகாள்ள இைமளிக்க பவண்டும்
இனவபோன்ை
ேல்பவறு
உயரிய
எதிர்ோர்ப்புக்கனளக்
மகாண்டுள்ளது.
இவ்வாைாை
எதிர்ோர்ப்புக்கனள
நினைபவற்றும்
வனகயில்
மசயற்ோடுகள்
திட்ைமிைப்ேட்டு
முன்மைடுக்கப்ேடுகின்ைைவா என்ேது சிந்திக்கப்ேை பவண்டியதாக உள்ளது.
அந்தவனகயில்
அனைத்து மாணவர்களும் ஆரம்ே நினைக்கல்வினயப் மேற்றுக்மகாள்ள பவண்டும் என்ேனத
அடிப்ேனையாகக் மகாண்டு சகை கல்வி சார்ந்த நிறுவைங்களும் ேல்பவறு மசயற்ோடுகனள
முன்மைடுத்து வருகின்ைது. இருப்பினும் வகுப்ேனை, ோைசானை, குடும்ேம், சமூகம் போன்ைவற்றில்
காணப்ேடும் சிை குனைோடுகள் மாணவர்கள் முழுனமயாக ஆரம்ேக் கல்வினயப் மேை தனையாக
அனமகின்ைை. எைபவ அவ்வாைாை காரணிகனள கண்ைறிந்து அவற்றில் ஆரம்ேப் பிரிவு
ஆசிரியர்களின் வகுப்ேனை முகானமத்துவ மசயற்ோடுகளுக்குத் தனையாக அனமகின்ை காரணிகளின்
தாக்கங்கனள இயன்ைவனர குனைத்துப் மேரும்ோைாை மாணவர்களுக்கு முனையாை வனகயில்
ஆரம்ேக் கல்வினயப் மேற்றுக்மகாடுக்கும் வனகயில் அவற்றுக்காை சிை தீர்வுகனளக் கண்ைறிவதாக
இவ்ஆய்வு அனமகிைது.
 திைவுச்மசாற்கள்: ஆரம்ேப் பிரிவு மாணவர்கள், கல்வி வளர்ச்சி, வகுப்ேனை முகானமத்துவம்
 ஆய்வின் பநாக்கம் - மோது பநாக்கம்
ஆரம்ேப் பிரிவில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் வகுப்ேனை முகானமத்துச் மசயற்ோடுகனளச்
சிைப்ோக முன்மைடுப்ேதற்கு தனையாக அனமகின்ை காரணிகனள கண்ைறிந்து அவற்றுக்காை தீர்வு,
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ஆபைாசனைகனள முன்னவப்ேதனூைாக மாணவர்களது கல்வி வளர்ச்சியில் ஏற்ேடுத்தும்
எதிர்மாைாை தாக்கங்கனள குனைத்து அனைத்து மாணவர்களும் இயன்ைவனர ஆரம்ேப்பிரிவு
கல்வினயத் தனையில்ைாமல் மேற்றுக் மகாள்வதற்கு வழிகாட்டுதல்.
சிைப்பு பநாக்கம்
அ. ஆரம்ேப்பிரிவு மாணவர்களின் கல்விக்காை முக்கியத்துவம் ேற்றி அறிந்து மகாள்ளல்.
ஆ. ஆரம்ேப்பிரிவு ஆசிரியர்களின் வகுப்ேனை முகானமத்துவ மசயற்ோடுகனள அறிந்து
மகாள்ளல்.
இ. ஆரம்ேப் பிரிவு ஆசிரியர்களின் வகுப்ேனை முகானமத்துவ மசயற்ோடுகளுக்கு தனையாக
அனமயும் காரணிகனள இைங்காணல்.
ஈ. வகுப்ேனை முகானமத்துவ குனைோடுகள் மாணவர்களது கல்வி வளர்ச்சியில் ஏற்ேடுத்தும்
தாக்கங்கனள அறிந்து அவற்றுக்காை தீர்வு ஆபைாசனைகனள ேற்றி ஆராய்தல்.
ஆய்வுப் பிரச்சனை
ஆரம்ேப் பிரிவு மாணவர்களுக்குச் சிைந்த வளமாை கல்வினயப் மேற்றுக் மகாடுக்க
பவண்டியது அனைவரிைதும் கைனமயாகும். அந்தவனகயில் முன்ேள்ளிக்குச் மசன்று கற்ேதற்காை
ஆயத்தநினையினையும், மகிழ்ச்சிகரமாை உணர்வினையும் மேற்றுக் மகாண்ை பிள்னளகள் அடுத்து
காைடி எடுத்து னவப்ேது ஆரம்ேப் பிரிவிபை ஆகும். எைபவ இதுவனர மேற்றுக் மகாண்ை
கல்விக்காை ஆயத்தநினையுைன் அடிப்ேனைக் கல்வினயப் மேற்றுக் மகாள்வதற்காக புதிய
எதிர்ோர்ப்புக்களுைன் ோைசானையில் காைடி எடுத்து னவக்கின்ைைர். அவ்வாைாை மாணவர்களுக்கு
சிைந்த அடிப்ேனைக் கல்வினய வழங்க
பவண்டியது அவசியமாகும். அந்தவனகயில்
இம்மாணவர்களுக்கு அடிப்ேனைக் கல்வியறினவ வழங்குவதில் சிை தனைகள் காணப்ேடுகின்ைை.
அதாவது ஆரம்ேப் பிரிவில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் தமது வகுப்ேனை முகானமத்துவ
மசயற்ோடுகனள முன்மைடுப்ேதில் ேல்பவறு காரணிகள் மசல்வாக்குச் மசலுத்துகின்ைது. அதாவது
நான் ஆய்வுக்காக மதரிவு மசய்த பிரபதசத்தின் சமூக, மோருளாதார நிைனம பின்தங்கியதாகக்
காணப்ேடுகிைது. அத்துைன் இங்கு கல்வி வளர்ச்சியும் பின்தங்கியதாகபவ காணப்ேடுகிைது.
இதைால் கல்விக்காை முக்கியத்துவம் இங்கு குனைவாக உள்ளது. இருப்பினும் அச்சமூகத்னத
முன்பைற்ை பவண்டுமாயின் கல்வி நினை உயர்வனைய பவண்டும். கல்வி நினை உயர
பவண்டுமாயின் பிள்னளகளுக்கு சிைந்த ஆரம்ேக் கல்வி வழங்கப்ேைபவண்டும். இப் பிரபதசத்தில்
ஆரம்ேப் பிரிவு கல்வினய மாணவர்களுக்கு சிைந்த முனையில் அளிப்ேதில் ஆசிரியர்கள் ேை
பிரச்சனைகனள எதிர்மகாள்ள பவண்டியுள்ளது. அதாவது கிராமப்புை ோைசானையாக இருப்ேதால்
வளப்ேற்ைாக்குனை என்ேது தவிர்க்க முடியாதுள்ளது. பமலும் மேற்பைாரின் ஒத்துனழப்புக் குனைவு,
மேற்பைாரின் மதாழில், வறுனம காரணமாகவும் பிள்னளகளின் கல்வியில் அக்கனை காட்ைாத
நிைனம காணப்ேடுகிைது. பமலும் மதாழில் நிமித்தம் மேற்பைார் அதிலும் குறிப்ோக தாய்
மவளிநாடு மசல்வதைால் பிள்னளகள் உைவிைர் வீட்டில் தங்கியிருக்கின்ை நிைனம காணப்ேடுகிைது.
இவ்வாைாக குடும்ே ரீதியில் மாணவர்கள் ேல்பவறு சிக்கல்களுக்கு இவர்கள் முகம் மகாடுப்ேதைால்
ஆரம்ே நினைக் கல்வினய இவர்களால் மேற்றுக் மகாள்ள முடிவதில்னை. எைபவ இவ்வாைாை
மாணவர்களுக்கு கல்வினய வழங்குவதில் முகானமத்துவ ரீதியாக சிக்கல்கனள எதிர்மகாள்கின்ைைர்.
பமலும் மாணவர்களின் ஒழுங்காை வரவின்னம காரணமாகவும் திட்ைமிட்ை வனகயில் கற்ைல்,
கற்பித்தனை முன்மைடுக்க முடியாதுள்ளது. பமலும் ோைசானை அனமந்துள்ள சமூகத்திற்பகற்ே
ோைசானையும் ஆசிரியரும் இனசவாக்கமனைவதால் இவ் ஆசிரியர்களும் ஒழுங்காை முனையில்
மாணவர்களின் அப்பியாசக் மகாப்பிகனள திருத்திக் மகாடுக்கானம, சரியாை முனையில்
பின்னூட்ைல்கனள வழங்கானம, மாணவனரக் கவரக் கூடிய வனகயில் திட்ைமிட்ை வனகயில்
சிைந்த கற்ைல், கற்பித்தனை முன்மைடுக்கானம. அத்துைன் ஆசிரியர்களுக்காை ேயிற்சி,
உளவியைறிவு என்ேை குனைவாக காணப்ேடுகின்ைனம, ஆசிரியர்கள் தூர இைத்தில் இருந்து வருனக
தருதல், அத்துைன் ஆசிரியர்கள் மாணவருைைாை மதாைர்ோைல் சிைந்த முனையில் அனமயானம
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போன்ை ஆசிரியர்கள் சார்ோை பிரச்சனைகள்; காரணமாகவும் மாணவர்களுக்கு சிைந்த ஆரம்ே
நினைக் கல்வினயப் மேற்றுக் மகாடுப்ேதில் பிரச்சனைகள் காணப்ேடுகிைது.
எைபவ மாணவர்கள் தமது எதிர்காை வாழ்க்னகக்குத் பதனவயாை அனைத்து
விையங்கனளயும் ஆரம்ேப் பிரிவிபைபய கற்றுக் மகாள்கின்ைைர். அதாவது அடிப்ேனை எண்அறிவு,
எழுத்தறிவு, வாசிப்ேறிவு, ேழக்கவழக்கங்கள், ஒழுக்கம் போன்ை ேல்பவறு விையங்கனளயும்
இங்பகபய கற்றுக் மகாள்கின்ைைர். எைபவ இவ்வாைாை அடிப்ேனை அறினவ முழுனமயாக
மாணவர்கள் மேை பவண்டியது அவசியமாகும். இல்னைமயனின் அம்மாணவர்களுனைய
எதிர்காைபம பகள்விக்குறியாகிவிடும். எைபவ இவர்களுக்கு சிைந்த கல்வியறினவப் மேற்றுக்
மகாடுக்க பவண்டியது ஆசிரியரதும், மேற்பைாரதும் கைனமயாகும்.
இைக்கியமீளாய்வு
ஆரம்ேப் பிரிவு ஆசிரியர்களுக்கு இருக்க பவண்டிய ேண்புகள்
ஒரு பிள்னள பிைந்து மேற்பைாரிைதும் உற்ைார் உைவிைரதும் அரவனணப்பிலும் அன்புத்
மதாைர்பிலும் சுதந்திரமாக வளர்ந்து சுமார் ஐந்து வருைங்கள் கழித்து தைக்கு முற்றிலும்
ேழக்கப்ேைாத புதிய சூழனைக் மகாண்ை ேள்ளிக் கூைத்தினுள் பிரபவசிக்கின்ைது. இவ்வாறு
ேல்பவறு சூழல்களில் வாழ்ந்து ேழக்கப்ேட்ை ேல்பவறு வனகப்ேட்ை பிள்னளகள் சுமூகமாை
திட்ைமிைப்ேட்ை ஒரு சூழலில் ஒன்றினணகின்ைைர். இவர்கள் பிற்காைத்தில் சமூகத்துைன்
ஒன்றினணந்து வாழ்வதற்பகற்ை வனகயில் சமூகமயப்ேடுத்த பவண்டிய மோறுப்னே ஆரம்ேப் பிரிவு
ஆசிரியர்கள் மகாண்டுள்ளைர். தம்மிைம் ஒப்ேனைக்கப்ேடும் ேச்னசக்களினயப் ேயனுள்ள
ோத்திரங்களாகப் ேனைப்ேதும் மண்ணாங்கட்டியாகப் ோழாக்கி விடுவதும் ேனைப்ோளியின்
ஆற்ைனைப் மோறுத்தது. பிள்னளகளிைத்திபை மனைந்து கிைக்கின்ை உள்ளார்ந்த ஆற்ைல்கனள
இைங்கண்டு அவற்னை மவளிக்மகாணரவும், விருத்தி மசய்யவும் பவண்டிய வாய்ப்புக்கனள
ஏற்ேடுத்திக் மகாடுப்ேது ஆசிரியரின் தனையாய கைனமயாகும். இந்த வனகயில் தம்மிைம்
ஒப்ேனைக்கப்ேட்ை பிள்னளகனள எதிர்காைத் தனைவர்களாக மாற்றியனமக்கும் மோறுப்பு
ஆசிரியருனையதாகும்.
வீட்டுச் சூழலில் இருந்தும், முன்ேள்ளியிலிருந்தும் பநராகப் ோைசானை வருகின்ை
பிள்னளகள் அன்பு, காப்பு, அரவனணப்பு போன்ை பதனவகனள ஆசிரியரிைமிருந்பத
எதிர்ோர்க்கின்ைைர். எைபவ இவ்வாைாை ேண்புகனள உனையவராக ஆரம்ேப் பிரிவு ஆசிரியர்கள்
இருக்க பவண்டும். ஆரம்ே வகுப்பு மாணவர்களின் மசயற்ோடுகனள ஒழுங்குேடுத்துவது
ஆசிரியர்கபளயாவர். எனினும் ஆசிரியரின் பநரடிப் ேங்கு நிகழவில்னை என்று எண்ணக் கூடிய
வனகயில் மிக நுட்ேமாக அத்திட்ைத்னத அறிமுகம் மசய்தல் பவண்டும். (மஜயமைர், 2003)
ஆரம்ேக் கல்வி ஆசிரியர்களுக்காை பதர்ச்சிகள் எனவமயன்ேது ேற்றிய ேல்பவறு
ஆய்வுகளும் இைம்மேற்றுள்ளை. இருப்பினும் இவற்றுள் ஒரு சிைவற்றினை எனவமயன்ேதனை
அனையாளம் காணைாம். ஐவன்றீஸ் மற்றும் பவாக்கர் (Ivan reece and walker)(1994) ஆய்வின்
பிரகாரம்
ஆரம்ேக்கல்வி
ஆசிரியர்களுக்காை
பதர்ச்சிகளாகப்
பின்வருவை
எடுத்துக்
காட்ைப்ேட்ைை.
1. கற்ைல் - கற்பித்தலில் வினைத்திைன் மிக்க அணுகுமுனையினை விருத்தி மசய்தல் (Establish
an effective approach to teaching and learning)
2. ோைத்திட்ைமிைலில் மோருத்தமாை பகாட்ோட்டுப் ேண்புகனளப் ேயன்ேடுத்தல் (Use
positive aspects of theory in the design of lesson)
3. மோருத்தமாை குறிப்பிைத்தக்களவிைாை கற்பித்தல் மதாழில்நுட்ேங்கனளப் ேயன்ேடுத்தல்
(Use a range of techniques appropriately)
4. கற்பித்தலுக்காை வளங்கனள ஆக்குதல், ேயன்ேடுத்தல், மதிப்பிைல் (Produse,Use and
evaluate learning resources) அகவிழி) 2007)
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பமலும்
யாழ்ப்ோணப்
ோைசானைகள்
சிைவற்றின்
ஆரம்ேக்கல்வி
ஆசிரியர்களுைைாை கைந்துனரயாைல் ஒன்றினை பமற்மகாண்ைபோது பின்வரும் பதர்ச்சிகள்
ஆசிரியர்களிைம் எதிர்ோர்க்கப்ேடுவதாக எடுத்துக்காட்ைப் ேட்ைது. (அனுஷ்யா,2007)
1. மாணவர்கனளக் னகயாள்வதற்காை திைன் (The skills of handling children)
2. மாணவர் தரத்திற்பகற்ே கற்பிக்கும் திைனம (Ability to teach to the level of children)
3. கற்பித்தல் மட்டுமன்றி மாணவர்களுக்குப் மோருத்தமாை வழிகாட்ைனைச் மசய்தல் (Ability
no only teach but to guide them properly)
4. அண்னமக்காை கற்பித்தல் முனைகனளப் ேயன்ேடுத்தும் ஆற்ைல் (Ability to use the latest
methodology)
5. சூழலுைன் சார்ந்ததாை கற்பித்தனை பமற்மகாள்ளும் ஆற்ைல்;.(Ability to teach according
to their environmental factor)
6. மாணவர்களுக்காை அறிவினைப் மோருத்தமாை முனையில் வழங்குவதற்காை ஆற்ைல்
(Ability to impart knowledge to their children)
முதலில் ஆரம்ேக் கல்வி ஆசிரியரிைம் ேரந்த மதளிந்த அறிவு இருக்க பவண்டும். ோை
அறிவுைன் சுற்ைாைல் விளக்கம், உைகப் மோது அறினவயும் மேற்றிருக்க பவண்டும். அதாவது
மாணவர் நினை, கற்ைலுக்கு அவர்கனளத் தூண்ைல், அவர்களின் பதனவகள், அவர்கள் கற்ைல் கற்பித்தல் மசயற்ோட்டில் னகயாளப்ேடும் நுட்ேங்கள், அவர்களின் கல்வி வளர்ச்சியினை
மதிப்பிடுதல் போன்ை மதாழில் சார்ந்த அறிவினையும் ஆசிரியர்கள் மேற்றிருக்க பவண்டுமமை
எதிர்ோர்க்கப்ேடுகின்ைது. இதைால் மாணவர்கனளப் புரிந்து மகாள்வதற்கும், முனையாை வகுப்ேனை
ஒழுங்கனமப்பிற்கும்,
சிைந்த
வகுப்ேனை
நிர்வாகத்திற்கும்,
சிைந்த
கற்ைல்
கற்பித்தல்
மசயற்ோட்டிற்கும் வாய்ப்ோக அனமயும். (அலியார்.யூ.எஸ்.1999)
ஆரம்ேக்கல்வி ஆசிரியருக்கு இன்றியனமயாத மற்றுமமாரு ேண்பு கவர்ச்சி அல்ைது
வசீகரத்தன்னம. குழந்னதகனள தன்ோல் ஈர்க்கும் வசீகரத்தன்னமயாைது பிள்னளகள் வகுப்ேனைச்
மசயற்ோடுகளில் உற்சாகத்துைன் ஈடுேைத் துனண புரியும். நளிைமாை சுோவம் கவர்ச்சியாை
கற்பித்தலுக்கு ஒரு காரணமாக அனமயைாம். ஆசிரியரின் அன்ோை வார்த்னதகளும்,
மகிழ்ச்சியூட்ைக்கூடிய நைத்னதகளும் பிள்னளகனளப் மேரிதும் வசீகரிக்கின்ைை. உளவியல் ரீதியில்
அனவ பிள்னளகளின் கணிப்புத் பதனவ, அன்புத் பதனவ, காப்புணர்வு என்ேைவற்னை நினைவு
மசய்வதாக அனமகின்ைை. கனைத்திைன், ேனைப்ோற்ைல், அழகுணர்வு போன்ை திைன்களும்
ஆசிரியருக்கு இன்றியனமயாதை. சிை ேயனுள்ள மோழுதுபோக்குகனளயும் ஆர்வங்கனளயும்
ஆசிரியர் மகாண்டிருப்ேபதாடு அவற்னை மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் மசய்து னவப்ேவர்களாகவும்,
கற்ேனை வளம், ேனைப்புத்திைன் என்ேைவற்னைக் மகாண்ைவராகவும், விபநாதமாை நுட்ேங்கனளத்
மதரிந்தவராகவும் இருத்தல் பவண்டும். வனரதல், ோடுதல், ஆடுதல், நடித்தல், வாத்தியக்
கருவிகனள வாசித்தல், வினளயாடுதல், வினளயாட்டுப் மோருட்கனளச் மசய்தல் போன்ை
கனைத்திைன்கனளப் மேற்றுள்ள ஆரம்ேக் கல்வி ஆசிரியரால் பிள்னளகள் அதிக ேயன் மேறுவார்கள்.
ேனைப்ோற்ைல் மேற்றுள்ள ஆசிரியர்கள் சுற்ைாைலில் காணப்ேடும் வளங்கனளக் மகாண்டு ேல்பவறு
னகவினைகளில் ஈடுேைத்தக்களவு திைனைப் மேற்றிருப்ேது அவசியமாகும்.
எப்போதும் சுறுசுறுப்ோை இயக்கமுள்ளவராகவும் ஆசிரியர் இருத்தல் பவண்டும்.
எப்போதும் பமனச அருபக வீற்றிருக்கும் ஆசிரியர் மாணவர்கனள ஆர்வமூட்ைக்கூடியவராக இருக்க
மாட்ைார். பிள்னளகள் தனித்தனியாகபவா, குழுக்களாகபவா ோைப்ேணிகளில் ஈடுேட்டிருக்கும்
போது ஆசிரியர் தாமும் பிள்னளகளுைன் பசர்ந்து மசயற்ோடுகளில் ஒத்துனழப்ேவராக இருத்தல்
பவண்டும். பமலும் பிள்னளகள் கற்ேதற்குத் பதனவயாை கருவிகனளயும், வளங்கனளயும் பதடிக்
மகாடுப்ேபதாடு புதிய அணுகுமுனைகளுைன் பிள்னளகனள ஆர்வமூட்ைக் கூடியவராக இருத்தல்
பவண்டும்.
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இத்தனகய
திைன்களுைன்
சிை
குறிப்பிட்ை
மைப்ோங்குகளும்
ஆரம்ேப்பிரிவு
ஆசிரியர்களுக்கு அவசியமாைனவயாகும். முதற்கண் ஆசிரியத் மதாழிலில் விருப்ேம் இருக்க
பவண்டும். பமலும் தன்ைை மறுப்பு, தியாகம் ஆகிய மைப்ோங்குகனளயும் மகாண்டிருக்க
பவண்டும். தன்ைைனை விை தன்னிைம் ஒப்ேனைக்கப்ேட்டுள்ள பிள்னளகளின் நைபை உயர்வு
எைக்கருதி முக்கியத்துவம் மகாடுத்தல் பவண்டும். மற்ைவர் கருத்துக்களுக்கு மதிப்ேளித்தல்,
மோறுனம, சகிப்புத்தன்னம, புரிந்துணர்வு, கருனண போன்ை ேண்புகளும் ஆரம்ேக்கல்வி
ஆசிரியருக்கு இன்றியனமயாதைவாகும்.
அத்துைன் அனமதி, மோறுனம, நிதாைம் ஆகிய ேண்புகளும் இன்றியனமயாதை.
உதாரணமாக கணிதத்தில் தசமதாைங்களுக்கு மாைற்றுதல் மதாைர்ோக ஒரு மாணவனுக்கு 24
தைனவகள் விளக்க பவண்டியும் ஏற்ேைைாம். அப்ேடி பநரிடும் போது முதைாவது தனைவ
எவ்வாறு ஆர்வத்துைன் அறிமுகம் மசய்து னவக்கப்ேட்ைபதா அதுபோன்று மோறுனமயுைன்
இருேத்து நான்காவது முயற்சியிலும் ஆசிரியர் விளக்குதல் பவண்டும்
இத்தனகய மோறுனம ஆரம்ே நினை ஆசிரியருக்கு இன்றியனமயாததாகும். சடுதியாக ஏற்ேடும்
சிக்கல், விேத்து சங்கைம் ஆகிய நிைனமகளில் பிரச்சினைனய அனமதியாகவும் நிதாைமாகவும்
அணுகுேவராகவும் சமபயாசிதமாகவும் வினரவாகவும் இயங்கக் கூடியவராகவும் இருத்தல்
பவண்டும்.
பமற்கூைப்ேட்ை
ேண்புகளுைன்
நல்மைாழுக்கம்,
முன்மாதிரியாை
நைத்னத,
மாணவர்களுைனும் மேற்பைார்களுைனும் சுமூகமாை மதாைர்புகனள னவத்திருத்தல் என்ேைவும்
இன்றியனமயாதனவ.
ஆசிரியரின்
எண்ணம்,மசால்,மசயல்
என்ேை
எப்போதும்
தூய்னமயாைதாகவும் ஒழுங்காைதாகவும் அனமந்திருப்ேதன் மூைம் முன்மாதிரியாை நைத்னத
உருவாகும் வகுப்ேனையில் ஆசிரியர் மாணவருைன் மகிழச்சியாை ஆர்வமாை சுமூகமாை
மதாைர்;புகனள னவத்திருப்ேது எவ்வாறு கற்பித்தல் மசயற்ோைடிற்குத் துனணயாக அனமகின்ைபதா
அமத போன்று மேற்பைாரைனும் சுமூகமாை மதாைர்புகனள னவத்திருக்க பவண்டும். மேற்பைார்
சிை பவனள ஆசிரியரிைமிருந்து ேல்பவறுேட்ை ஆபைாசனைகனளயும் வழிகாட்ைல்கனளயும்
மேற்றுக் மகாள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவர். அபதபோன்று ஆரம்ேக் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கனள
மவற்றிகரமாக நைாத்துவதற்குத் பதனவயாை ஒத்துனழப்புக்கனளயும் ஆசிரியர் மேற்பைாரிைமிருந்து
மேற்றுக் மகாள்ள அதிகமாை வாய்ப்புக்கள் உள்ளை. இத்தனகய திைன்களுைன் சிை குறிப்பிட்ை
மைப்ோங்குகளும் ஆரம்ேப் பிரிவு ஆசிரியருக்கு இருக்க பவண்டும். முதற்கண் ஆசிரியத் மதாழிலில்
விருப்பு இருத்தல் பவண்டும்.
இது சம்ேளத்துக்கும் சமூக அந்தஸ்துக்கும் அப்ோல் அனமந்த ஒன்ைாகும். வாழ்வதற்காகக்
கினைத்த ஏபதா ஒரு மதாழில் என்ை நினையில் தான் இருந்தாலும் இத் மதாழில் ேற்றிய நல்ை
மைப்ோங்குகனள உருவாக்கிக் மகாள்வது அவசியமாகும். நாட்டின் எதிர்காைத் தனைவர்கனள
உருவாக்கும் உயரிய ேணியில் தம்னம அர்ப்ேணித்துக் மகாள்ளும் இைட்சியத்னத ஆசிரியர்கள் தம்
மைதில் விதித்துக் மகாள்ள பவண்டும். தன் இைட்சியத்திலும் ேணிகளிலும் நம்பிக்னக
உனையவராகவும் சுதந்திரமாக தீர்மாைம் எடுக்கக் கூடியவராகவும் இருக்க பவண்டும்.
பிள்னளகளின் அடிப்ேனைக் கல்வியில் ஏற்ேடும் அனைபவ அடுத்த கட்ை விருத்திக்கு
தளமாக அனமயும். அந்தவனகயில் அடிப்ேனைத் தளத்னத நிர்ணயிக்கும் மோறுப்பு அந்தக்
காைப்ேகுதியில் மதாைர்பு மகாள்ளும் ஆசிரியர்களிைால் தீர்மானிக்கப்ேடுகின்ைது. பமலும் ஆரம்ேக்
கல்வியின் முக்கியத்துவம் அதனுைன் இனைவினை மகாண்டு மசயைாற்றும் ஆசிரியர்களின்
வாண்னமத்துவ விருத்தியும் கவைத்தில் மகாண்டு ஆசிரிய வாண்னமத்துவ நினையங்கள்
மசயற்ேடுவது மிக அவசியமாகின்ைது. (இராN; ஜஸ்வரன்.ே 2005)
மாதிரித்மதரிவு
அந்தவனகயில் ஆய்வுக்காகத் மதரிவு மசய்யப்ேட்ை ஏைாவூர் ேற்று கல்விப்பிரிவில் உள்ள
13 ோைசானைகளில் எைது ஆய்வின் மோருட்டு 05 ோைசானைகனளத் மதரிவு மசய்துள்பளன்.
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இவ் ஆய்வுக்காக மதரிவு மசய்யப்ேட்ை ோைசானைகள் பின்தங்கிய கிராமப்புைத்தில்
இருப்ேதைாலும், தூரஇைங்களில் அனமந்து இருப்ேதைாலும் போக்குவரத்துச் சிரமங்கள்
காரணமாகவும் வசதி மாதிரி அடிப்ேனையில் ோைசானைகள் மதரிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளது. அனவ
பின்வருமாறு,
அட்ைவனண 3.2 ஆய்வுக்காை மாதிரிப் ோைசானைகளின் விேரம்
இை

ோைசானையின் மேயர்

வனக

01

மட்.கரடியைாறு இந்து வித்தியாையம்

02

மட்.இலுப்ேடிச்
வித்தியாையம்

03

மட்.காயன்மடு கண்ணகி வித்தியாையம்

04

மட்.பவப்ே
ோைசானை

05

மட்.மகாடுவாமடு சக்தி வித்தியாையம்

பசனை

மவட்டுவான்

ஆரம்ேப்பிரிவு
மாணவர்களின்
எண்ணிக்னக

மாதிரித்
மதரிவு

03

212

21

அம்ோள் 02

166

17

122

12

70

07

48

05

02

அ.த.க 03
03

அடுத்து, ஆய்வுக்காக மதரிவு மசய்யப்ேட்ை ோைசானைகளில் மமாத்தமாக 78 ஆசிரியர்கள்
கற்பிக்கின்ைைர். அவர்களில் ஆய்வுத் தனைப்பிற்கு மோருத்தமாை வனகயில் பநாக்க மாதிரினய
அடிப்ேனையாகக் மகாண்டு ஆரம்ேப்பிரிவில் கற்பிக்கும் மமாத்த ஆசிரியர்கள் 29பேரும், ஐந்து
ோைசானைகளிலுமுள்ள 5 அதிேர்களும் மதரிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளைர். ஏமைனில் ஆய்வுத்
தனைப்ோைது
ஆரம்ேப்
பிரிவினை
மட்டும்
அடிப்ேனையாகக்
மகாண்டுள்ளனமயால்
ஆரம்ேப்பிரிவு ஆசிரியர்கள் மட்டுபம இங்கு கவைத்தில் மகாள்ளப்ேட்டுள்ளைர். எைபவ தரம் 15 வனர கற்பிக்கின்ை 29 ஆசிரியர்களும், அப்ோைசானை அதிேர்கள் 05 பேரும் எை மமாத்தமாக
34 பேர் மதரிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளைர். அதிேர், ஆசிரியரின் மதானக குனைவாக உள்ளதால் மாதிரித்
மதரிவு இன்றி அனைவரும் மதரிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளைர். பமலும் ஆய்வுக்காக மதரிவு
மசய்யப்ேட்ை ோைசானைகளில் மமாத்தமாக 618 மாணவர்கள் ஆரம்ேப் பிரிவில் கல்வி
ேயில்கின்ைைர். அவர்களில் 10:1 என்ை விகிதத்தில் எளிய எழுமாற்று மாதிரி அடிப்ேனையில் 62
மாணவர்கள் மதரிவு மசய்யப்ேட்டு ஆய்வுக்காை தரவுகள் மேைப்ேட்டுள்ளது. அனவ ேற்றிய விேரம்
பின்வருமாறு. அடுத்து மேற்பைாருக்காை மாதிரித் மதரிவாைது மாணவர் மதானகயின்
அடிப்ேனையில் 10:1 என்ை விகிதத்தில் எளிய எழுமாற்று மாதிரி அடிப்ேனையில் 62 மேற்பைார்கள்
ஆய்வுக்காக மதரிவுமசய்யப்ேட்டு ஆய்வுக்காை தரவுகள் மேைப்ேட்டுள்ளது. இவ்வாைாக
ஆய்வுக்காை மாதிரிகள் ஆய்வு பநாக்கத்னத அனையும் மோருட்டு திட்ைமிட்ை வனகயில் மதரிவு
மசய்யப்ேட்டுள்ளை. அந்தவனகயில் ோைசானைத் மதரிவு வசதி மாதிரி அடிப்ேனையில் 05
ோைசானைகளும், 05 ோைசானைகளிலுமுள்ள ஆரம்ேப்பிரிவு ஆசிரியர்கள் 29 பேரும்,
05
அதிேர்களும் மாதிரித் மதரிவின்றி மமாத்தமாக மதரிவுமசய்யப்ேட்டுள்ளைர். மாணவர் மதரிவு
எளிய எழுமாற்று மாதிரி அடிப்ேனையில் 62 மாணவர்களும், மேற்பைார் மதரிவாைது இைகு
எழுமாற்று மாதிரி அடிப்ேனையில் 62 மேற்பைாரும் எை மமாத்தமாக 158 பேர் ஆய்வு
பநாக்கத்தின் அடிப்ேனையில் மதரிவு மசய்யப்ேட்டுள்ளைர்.
தரவுப்ேகுப்ோய்வுகள்
1. ஆரம்ேப்பிரிவு மாணவர்களின் எழுத்து, வாசிப்பு மசயற்ோடுகள்
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2. எழுத்து வாசிப்பு மசயற்ோடுகள் மதாைர்ோை ேயிற்சிகள் வழங்கப்ேட்ை பின்ைர்
34%
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பிள்னளகளுக்கு வீட்டில் எழுத்து, வாசிப்பு மதாைர்ோை ேயிற்சிகள் வழங்கி பிள்னளகளின் கற்ைலில்
அக்கனை மசலுத்துவீர்களா? என்ேது மதாைர்ோக மேற்பைாரிைம் மேைப்ேட்ை தரவுகளின் ேடி 34
மூ மேற்பைார்கள் ஆம் எைவும், 57மூ மாை மேற்பைார் ஓரளவு எைவும், 09 மூ மாை மேற்பைார்
இல்னை எைவும் குறிப்பிட்ைைர். இதனை பின்வரும் வனரபு காட்டி நிற்கின்ைது.
ஆசிரியர்கள் மதாைர் கணிப்பீட்டு மசயன்முனைகனள ேயன்ேடுத்தல்
17%

38%

45%

Mk;
XusT
,y;iy

இவ்வனரேைத்தின்ேடி பநர முகானமத்துவத்னதக் கனைப்பிடிக்கும் ஆசிரியர்கள் என்ை வனகயில்
மதாைர் கணிப்பீட்டு மசயன்முனைனய ேயன்ேடுத்துவது அவசியமாகும். இதனை மதாைர்ச்சியாக
நனைமுனைப்ேடுத்தும் போது மாணவர் கற்கும் பநரத்தினை அளவிை முடியும். ஆைால் மதாைர்
கணிப்பீட்டுச் மசயன்முனைனய அமுல்ேடுத்தும் ஆசிரியர்கள் குனைவாகபவ உள்ளைர். ஓரளவு,
இல்னை என்ேபத அதிகமாகக் காணப்ேடுகிைது.
தீர்வுகளும் ஆபைாசனைகளும்


ஆரம்ேப் பிரிவு ஆசியர்களின் வாண்னமத்துவ நிறுவை அனமப்பும் மசயற்ோடுகளும்
பின்வருமாறு மாற்றியனமக்கப்ேை பவண்டும்
ஆரம்ேப் பிரிவு ஆசிரியர்களின் வாண்னமத்துவ விருத்திச் மசயற்ேரிமாணங்களில்
ேல்கனைக்கழகம், பதசிய கல்வியியற்கல்லூரி, ஆசிரியர் கைாசானைகள், பதசிய கல்வி நிறுவகம்,
ஆசிரியர் வள நினையம், திைந்த ேல்கனைக்கழகம், மதாழில்நுட்ேக் கல்லூரி, மதானைக்கல்வி
நிறுவைம், அரச சார்ேற்ை நிறுவை அனமப்புக்கள் ேங்கு மகாண்டு வருவனதக் காணமுடிகின்ைது.
ஆசிரிய
வாண்னமத்துவ
பமம்ோட்டில்
இந்நிறுவைங்கள்
பசனவ
முன்ேயிற்சி,
ேட்ைப்ேடிப்புக்கு பின்ைராை ேயிற்சி, மதாைர் கல்விச் மசயற்ோடுகள், மசயைமர்வுகள், விபசை
கருத்தரங்குகள், என்ை முனைகளினூைாக வாண்னமத்துவ அணுகுமுனைகள் இைம்மேற்று வருவனதக்
காணமுடிகின்ைது. ஆரம்ேக் கல்வி துனைனய மோறுத்தமட்டில் பசனவ முன்ேயிற்சி என்ேது
சிறுபிள்னளகனள வழிப்ேடுத்தவும் அவர்களுைன் இனணந்து மசயற்ேடுத்த வழிப்ேடுத்துவதாக
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அனமதல் முக்கியமாைதாகும். அதற்பகற்ே ேயிற்சி முனைகள் இவ்வனமப்புக்களூைாக நன்கு
திட்ைமிைப்ேட்டு வழங்கப்ேடுதல் நன்று.
ஆரம்ேக்கல்வினயப் மோறுத்தமட்டில் ஆளனியிைனரப் ேயிற்றுவித்தல் என்ேது முக்கியமாை
விையம், க.மோ.த சாதாரண தரம் உயர்தரம் கற்ைவர்கள் ஆரம்ே வகுப்பு கற்பிக்கும் நினை
காணப்ேடுகின்ைது.
இவர்களுக்கு
ஒழுங்கனமந்த
முனையிைாை
ேயிற்சி
வழங்குதல்
இன்றியனமயாததாகின்ைது. இச் மசயற்ோட்னை ஆசிரிய கைாசானைகள் மோறுப்பேற்று நைாத்தி
வருகின்ைனத காணமுடிகின்ைது.
பதசிய ரீதியில் ஆசிரியர்களின் வாண்னமத்துவ விருத்திச் மசயற்ோட்டில் ேதிபைழு பதசிய
கல்வியற் கல்லூரிகள், மூன்று ஆசிரியகல்வி நிறுவைங்கள், நூறு ஆசிரிய னமயங்கள் மசயற்ேட்டு
வருவதனைக் காணமுடிகின்ைது. அத்துைன் கல்வி அனமச்சு, தைந்த ேல்கனைக்கழகம்,
மதானைக்கல்வி நிறுவைம், பதசிய கல்வி நிறுவைம், ேல்கனைக்கழகங்கள் ஆசிரியர்கனளத்
தரமுயர்த்தல், விரிவாக்குதல், மீள் ேயிற்சி அளித்தல், பசனவக்காைப் ேயிற்சி, புத்தூக்கப்ேயிற்சி,
வதிவிைப்ேயிற்சி என்ை அடிப்ேனையில் மசயற்ேடுத்தி வருவனதக் காணமுடிகின்ைது. ஆரம்ே
ஆசிரியர்களின் வாண்னமவிருத்திக்காகப் ேயிற்சி நிறுவைங்களின் ஆற்ைல்கனள பமம்ேடுத்தல்
ஆசிரியக்கல்வி நிறுவைங்களின் வசதினய விரிவாக்குதல், ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர் மதாழில்சார்
விருத்தி என்ை அடிப்ேனையில் மாற்ைம் மேற்றுச் மசயற்ேடுத்தல் உணரப்ேட்டுள்ளது.
பமலும் ஆசிரிய னமயங்கள் கல்விசார் ஆராய்சி னமயங்களாகச் மசயற்ேடுத்தலும் ஆசிரிய
கல்வி நிறுவைமும், ஆசிரிய னமயமும் தைது மாணவர்களின் பதனவனய இைங்கண்டு
அனவக்பகற்ே
தமது
ோைவிதாை
விையங்கனள
வடிவனமத்து
சுயஆசிரியர்
கல்வி
நிகழ்ச்சித்திட்ைத்னத விருத்தி மசய்ய வினளதல் அவசியமாகும் எைவும் வலியுறுத்தப்ேடுகின்ைது.
ஆரம்ே ஆசிரிர்களின் பதனவனய உணர்ந்து ஆரம்ே ஆசிரிய வள ஆளணியிைனர விருத்தி
மசய்து வாண்னமத்துவ நிறுவைங்களின் மோறுப்ோகும். ஆத்துைன் ஆரம்ேக் கல்வி கற்பிக்கும்
ஆசிரிர் மதாைர்ச்சியாக நினைத்து நிற்கக் கூடிய மசயற்திட்ைங்கனள ஒழுங்கனமத்தலும்
முக்கியமாகின்ைது.
ஆரம்ேக் கல்வி ஆசிரியர்களின் பதனவனய உணர்ந்து அவர்களுக்குரிய ேயிற்சினய நன்கு
திட்ைமிட்டு வழங்குவதனூைாகவும், ஊக்குவிப்புத் திட்ைங்கனள நனைமுனைப்ேடுத்துவதன்
ஊைாகவும், ஆரம்ேக் கல்வித்துனையில் கல்வி மாணிப் ேட்ைப்ேடிப்பு வாய்ப்னேப் மேற்றுக்
மகாள்வதனூைாகவும், கஷ்ைப்பிரபதச ஆரம்ே ோைசானையில் பசனவ மசய்பவாருக்கு கஷ்ைப்
பிரபதச ஊக்குவிப்பு வழங்குவதன் மூைமும், ஒப்ேந்த அடிப்ேனையில் ஆரம்ே ஆசிரியர்
நியமைங்கனள வழங்குவதன் மூைமும் ஆரம்ேக் கல்வியில் ஈடுோடும், விருப்புணர்வும்,
அர்ப்ேணிப்புள்ள
மைநினை
பதான்றுவதனூைாகவும்,
அரசியல்
ரீதியாைதும்,
பிரபதச
அடிப்ேனையிைாை ோகுோடு இன்றிய ஆசிரியர் நியமைம் இைம் மேறுதல் ஊைாகவும், ஆரம்ேக்
கல்வித் துனையில் அபிவிருத்தி என்ை முழுனமயாை வடிவத்னதக் காண அதிக வாய்ப்பு உண்ைாகும்.


ஆரம்ேப்பிரிவு ஆசிரியர்கள் கற்ைல் கற்பித்தலுக்கு ஏற்ை சூழ்நினைனயத் பதாற்றுவித்தல்
பவண்டும்
ஒருவர் வாழ்க்னகயில் மவற்றி மேைவும், மை நைத்துைன் வாழவும், சமூகத்தில் மோருந்திப்
போகவும் மைமவழுச்சி முதிர்ச்சியனைதல் இன்றியனமயாதது. மைமவழுச்சி முதிர்ச்சி மேைாமல்
ஒரு மாணவர் எவ்வளவு தான் அறிவு, ஆற்ைல் என்ேைவற்னைப் மேற்றிருப்பினும் அனவ
ேயைற்ைதாகும். எைபவ அதற்கனமவாை கல்விச் சூழ்நினைனய உருவாக்குவதில் மைமவழுச்சியின்
ேங்கு மிக முக்கியமாைதாகும். இதற்கு கற்ைல் - கற்பித்தலுக்பகற்ே நல்ை வகுப்ேனை சூழ்நினைனயத்
பதாற்றுவிப்ேது ஆசிரியரின் முதற் கைனமயாகும்.
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இதில் ஆரம்ேப் ேருவத்தில் மாணவர்கள் வீட்டுச் சூழலிலிருந்து ோைசானைச் சூழலுக்குள்
நுனழயும் போது அவர்களது ோைசானை வாழ்க்னகயிலும், அவர்கள் மீது ஆசிரியர் மகாண்டுள்ள
இனைவினையின் தன்னமயிலும் மைமவழுச்சியின் மசல்வாக்கு மிகுந்துள்ளது. இதில் விபஷைமாக


ஆசிரியர் மாணவர்களுக்காை இனைவினை அன்பு, ேரிவு, மதிப்பு ஆகியவற்றின்
அடிப்ேனையில் மகிழ்ச்சியுனையதாக இருப்பின் வகுப்ேனையில் கற்ைல் - கற்பித்தலுக்பகற்ே
நல்ைபதார் சூழ்நினை காணப்ேடும். இவ்வாைாை சூழ்நினையில் வகுப்ேனையில் கற்கப்ேடும்
ோைம், மசயல்கள் என்ேை மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சினய ஏற்ேடுத்தி, கற்ைலில் மிகுந்த
ஆர்வத்துைன் அவர்கனளக் கற்க தூண்டும். மாைாக,
 ஆசிரியர் மாணவர்களுக்காை இனைவினை அச்சம், சிைம் போன்ைவற்றின் அடிப்ேனையில்
அனமந்திருப்பின் அது வகுப்புச் சூழ்நினையில் ோதிப்னே ஏற்ேடுத்தி ேை நைத்னதப்
பிரச்சினைகனளத் பதாற்றுவிக்கும்.
 ஆரம்ேப்பிரிவு மாணவர்களது கற்ைல் கற்பித்தல் முனைகனள மாற்ையனமத்தல்
கற்பித்தலில் ஆசிரியர்கள் மவறும் மசாற்கனள அதிகம் ேயன்ேடுத்திக் கற்ேது அபைக
சந்தர்ப்ேங்கள் ேயைற்றுப்போகும்;. ேல்வனகக் காட்சிப் மோருட்கனளப் ேயன்ேடுத்திக் கற்பித்தல்
வண்ணப்ேைங்கள், கருத்துப்ேைங்கள், மாதிரி உருக்கள், உண்னமப் மோருட்கள் போன்ைவற்னைப்
ேயன்ேடுத்திக் கற்பித்தல் பிள்னளகளுக்கு கூடிய ேயனை அளிப்ேதுைன், மிகப் மோருத்தமாை
புைக்காட்சி அனுேவங்கனளயும் வழங்கும். “காட்சிப் மோருட்களில் இருந்து கருத்துக்குச் மசல்ைல்”
என்ேது குழந்னதகளின் கற்பித்தலில் மிக முக்கியமாைதாகும். அத்துைன் “மசாற்களுக்கு முன்
மோருள்” என்ை மேஸ்மைாமைாஜியின் கருத்தும் குறிப்பிைத்தக்கதாகும். இவற்னை ஆசிரியர்கள்
கவைத்திமைடுத்து கற்பிப்ேதற்கும் பிள்னளகளின் கற்ைலில் ஆர்வத்னதத் தூண்ைச் மசய்து
அவர்களின் கற்ைனை அதிகரிக்கச் மசய்யைாம்.
இறுக்கமாை, கண்டிப்புக்கூடிய வகுப்ேனைனயவிை மகிழ்ச்சி;யும் காப்புணர்ச்சியும் நிரம்பிய
வகுப்ேனைச் சூழ்நினைபய பிள்னளகள் விரும்புவது இயல்பு. ஆசிரியர் மாணவரிைம் அன்பும்,
ேரிவும் காட்டி மசயற்ேடின் இச்சூழ்நினை இைகுவாகபவ ஏற்ேடும். வகுப்ேனைச் சூழ்நினை
பிள்னளகளுக்கு மைநினைனவத் தருவதாக அனமயும் போது கற்ைல் இயல்ோகபவ இைம்மேறும்.
இதனைக் கல்வியாளராை புபராேல் என்ேவரின் கல்விச் சிந்தனையில் நாம் காணைாம். ஆகபவ
மாணவர்களது கற்ைனை வினரவு ேடுத்த முனையும் ஆசிரியர், இவ்வாைாை வகுப்ேனைச்
சூழ்நினைனயத் பதாற்றுவிப்ேது கூடிய ேயனை அளிக்கும்.
கற்பிக்கும் போது ஆசிரியர் புதிய ஆசிரியர் புதிய கருத்துக்கள், அனுேவங்கள்
என்ேைவற்னை உள்வாங்கக் கூடிய பின்ைணி அறிவு ஒவ்மவாரு குழந்னதயிைமும் உள்ளதா?
என்ேவற்னைக் கண்ைறிந்து பதனவயாை கருத்துக்கனள அறிமுகப்ேடுத்தி பின்
புதிய
கருத்துக்கள் அனுேவங்கள் வழங்கும்போபத அது கற்ைனை இைகுேடுத்தும். வகுப்ேனையில் ஆசிரியர்
மாணவர் உைவு சிைந்த முனையில் பேணப்ேடுதல் முக்கியமாைது. ஒரு வினைத்திைன் உனைய
ஆசிரியர் மாணவரின் பதனவகனளக் கவனிப்ேவராகவும், மாணவர் பிரச்சினைக்குள்ளாகும் போது
அவர்கனள நன்கு புரிந்து மகாண்டு மசயற்ேடுேவராகவும் விளங்குவார். வகுப்ேனையிபை மாணவர்
மவறுமபை கற்ைல் என்ை கருத்துைனின்றி அவர்கள் கற்ேதற்கு ஏற்ை வனகயிைாை உதவிகனள
வழங்கக் கூடிய மதாைர்புகனளப் பேணுேவர்களாகவும் விளங்குதல் ேயன்தரும். ஆரம்ேப்பிரிவு
மாணவர்களது கற்ைல் கற்பித்தல் முனைகள் மதாைர்ோக பநாக்கும் போது
- சகைவற்றிலும் திருப்திகரமாை அனுேவங்கனளப் மேற்றுக் மகாள்வதற்கு பிள்னளகளுக்கு
இைமளிப்ேபதாடு அதற்கு போதியளவு திட்ைமும் ஆயத்தமும் மசய்து மகாள்ளுதல்.
- கருத்துக்களுக்கு ஏற்ே அறிமுகங்கனளயும், கற்பித்தல் முனைகனளயும் பிரபயாகித்து
ோைங்கனள திட்ைமிைல்.
- தகவல்கனள பதடியறிதல் போன்று அவற்னை அறிக்னகப்ேடுத்தலும் முக்கியமாைதாகும்.
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- ஆரம்ேக் கட்ைத்தில் வாய் மமாழியாகவும் ேருமட்ைாை ேைங்கள் மூைமும் தைது
அனுேவங்கனள மவளிப்ேடுத்துவதற்கும் பிள்னளகனள ஊக்குவித்தல்.
- கிரமமாக மசாற்கனளயும் வாக்கியங்கனளயும் ஓரளவு விேரமாை ேைங்கனளயும்
பிரபயாகிப்ேதற்கு வழிப்ேடுத்தல், சகை பவனைகனளயும் முயற்சிகனளயும் மதித்தல்.
- பிள்னளகனள குழுக்களாக பவனைகளில் ஈடுேடுத்தல். ஆரம்ே சந்தர்ப்ேங்களில் குழு
ஒன்றில் ஒருவர் மசயைாற்ை பவண்டிய முனை மதாைர்ோக பிள்னளகளுக்கு வழிகாட்ைலும் உதவி
புரிதலும் அவசியம்.
- கற்ைல், கற்பித்தல் நிகழ்ந்து மகாண்டிருக்கும்போது ேடிப்ேடியாக பசகரிக்கப்ேடும்
தகவல்கனளயும், மோருட்கனளயும் முனையாக கட்டிமயழுப்புவபதாடு கண்காட்சியாகவும்
மாற்றுதல்.
- மோருத்தமாை பவனளயில் கருப்மோருள்கனளத் மதரிவு மசய்து வளங்கனள ேயன்ேடுத்தக்
கூடியதாக இருத்தல்.
- புதிய ோைத்திட்ைத்திற்பகற்ே ஆக்கம், அழகியல், உைற்கல்வி என்ேைவற்றில் உரிய
பதர்ச்சிகனள அனைவதற்காை விரிந்த வீச்சுள்ள கற்ைல், கற்பித்தல் அனுேவங்கனள வழங்குவதற்கு
வசதிகள் அளித்தல்.
- சுற்ைாைல் சார் மசயற்ோடுகனள மதிப்பீடு மசய்யும் போது அறிவு, திைை,; மைப்ோங்கு,
ேழக்கவழக்கங்கள் என்ேைவற்னை கவைத்தில் மகாள்ளல்.
- திைன்களினைபய கற்ைல் திைன்களுக்கு புைம்ோக சமூகத்திைன்கள் மீதும் விபசை கவைம்
மசலுத்தல்.
- பிள்னளகளின் குனைோடுகனள கற்ைல் நைவடிக்னககளின் போது நிவர்த்தி மசய்யும்
பநாக்குைன் மதிப்பீடு மசய்தல்.
- சுற்ைாைல் சார் மசயற்ோடுகனள கணிப்பீடு, மதிப்பீடு மசய்யும் போது அபநகமாக முனை
சாரா அணுகு முனைகனள கனைப்பிடிக்க பநரிைைாம்.
- மாணவர்கள் பவனை மசய்யும்போது அவர்கனள அவதானிப்ேதன் ஊைாகவும்,
மசவிமடுப்ேதனூைாகவும், கைந்துனரயாடுவதனூைாகவும் கணிப்பீட்டு சந்தர்ப்ேங்கனள ஏற்ேடுத்தி
உரிய கணிப்பீட்டு ேடிவங்களில் அறிக்னகப்ேடுத்தி னவத்தல்.
பமற்குறிப்பிட்ை விையங்களில் பூரணமாக அக்கனை மசலுத்தி மசயற்ேடுவதன் மூைம்
மாணவர்களின் கற்ைலில் மதாைர்ச்சியாை ஆர்வம் ஏற்ேடுவதுைன் அவர்களிைம் சிைந்த நைத்னத
மாற்ைங்கனளயும் காண முடியும்.
சாராம்சம்
ஆரம்ேப்பிரிவில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கபள ஒரு பிள்னளயின் வாழ்க்னகக்காை அடித்தளத்னத
அனமத்துக் மகாடுப்ேவர்களாக இருப்ேதைால் அவர்களது வகுப்ேனை முகானமத்துவம் சரியாை
முனையில் இருக்க பவண்டியது அவசியமாகும். ஆைால் சிை சிை பிரசசனைகள், தனைகள்
காரணமாக அவர்களது முகானமத்துவத்னத சிைப்ோக முன்மைடுக்க முடியாதுள்ளைர். எைபவ
அவற்றில் தாக்கம் மசலுத்தும் காரணிகனள இைங்கண்டு தீர்க்கப்ேை பவண்டியது அவசியமாகும்.
அப்போது தான் மாணவர்களுக்கு சிைந்த அடிப்ேனைக் கல்வினயப் மேற்றுக் மகாடுத்து
சமுதாயத்திற்குப் மோருத்தமாை மாணவர் சமுதாயத்னத உருவாக்க முடியும்.
இன்னைய நினையில் கல்வி வளர்ச்சியினை எடுத்து பநாக்கும் போது நகர்ப்புைங்கபளாடு
ஒப்பிடுனகயில்
கிராமப்
புைங்களின்
கல்வி
வளர்ச்சி
குனைந்த
மட்ைத்திபை
காணப்ேடுகின்ைனமயினை
அறியக்கூடியதாகவுள்ளது.
அதற்கு
ேல்பவறு
காரணங்கள்
காணப்ேடுகின்ை போதிலும் எந்தமவாரு இைத்தில் இருக்கின்ை பிள்னளக்கும் சிைந்த முழுனமயாை
அடிப்ேனைக் கல்வினய ஏற்ேடுத்திக் மகாடுப்ேது கல்வித் துனை சார்ந்த அனைவரிைதும்
கைனமயாகும். பிள்னளகள் மூன்று மதாைக்கம் ஏழு வயதிபைபய அதிகளவில் நுண்ணறிவு
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விருத்தினயப் மேற்றுக் மகாள்கின்ைைர், இவ்வயதிபைபய அதிகளவாை மைப்ேதிவுகனளயும் மேற்றுக்
மகாள்கின்ைைர். எைபவ இவ்வயதில் கற்றுக் மகாள்ளும் விையங்கள் அனைத்தும் ேசுமரத்து ஆணி
போை இைகுவாக, ஆழமாக மைதில் ேதியக் கூடியது. இதைால் தான் இவ்வயதில் சமுதாயத்திற்கு
மோருத்தமாை, சமுதாயம் எதிர்ோர்க்கின்ை சிைந்த நற்ேண்புகனள மகாண்ை பிரனஜகளாக
மாணவர்கனள உருவாக்குவதற்காக ோைசானைக்கு அனுப்ேப் ேடுகின்ைைர். இவ்வாைாக நாட்டின்
பதசிய குறிக்பகானள அனைந்து மகாள்வதற்கு முதலில் ஆரம்ேநினைக் கல்விக்காை அடித்தளம்
சரியாக இைப்ேைபவண்டும். ஆரம்ேப்பிரிவு ஆசிரியர்கள் முதலில் வகுப்ேனை மட்ைத்திைாை
விபசை குறிக்பகானள சரியாக அனமக்கும் போபத உண்னமயில் நாட்டின் பதசிய குறிக்பகானள
பநாக்கி மசயற்ேைமுடியும். எைபவ ஆரம்ேப் பிரிவில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் எதிர்பநாக்கும்
முகானமத்துவப் பிரச்சனைகளுக்காை காரணிகனள இைங்கண்டு தீர்க்க பவண்டியது அவசியமாகும்.
அப்போது தான் மாணவர்களின் எதிர்காைத்னத சரியாக அனமத்துக் மகாடுக்க முடியும்.
துனணநின்ைனவ
 அலியார் யூ.எல்., 1999, இருநூற்ைாண்டுகளில் கல்வி, னேதுல் ஹிக்ஹாக் சம்மாந்துனை.
 அைந்தராஜ் ம., 2005, பதசியத்னத பநாக்கிய கல்வி, நந்தி ேதிப்ேகம் வல்மவட்டித்துனை.
 இராபஜஸ்வரன் ே. & தைோைன்.ோ, 2005, பதச அபிவிருத்தியில் தமிழர் கல்வி, கல்வியியல்
மவளியீட்டுத் தினணக்களம், 257, ேைாலி வீதி - கந்தர் மைம், யாழ்ப்ோணம்.
 இராபஜஸ்வரன் ே. & திருவாசகன் ந., 2003, கல்வியியைாளன், 257, ேைாலி வீதி - கந்தர்
மைம், யாழ்ப்ோணம்.
 கருணாநிதி மா.,2008, கற்ைல் கற்பித்தல் பமம்ோட்டுக்காை வழிமுனைகள், பசமமடு
ேதிப்ேகம்,
 சத்தார் எம்.பிர்மதௌஸ், 2009, நினைமாற்று முகவர், அன்னை மவளியீட்ைகம், 251ஏ பிரதாை
சானை, மருதமுனை.
 சந்திரபசகரம் பசா., 2004, கல்வி - ஒரு ேன்முக பநாக்கு, உமா ேதிப்ேகம், மகாழும்பு.
 https://www.researchgate.net/topic/Primary-Education
 https://www.tes.com/.../school.../primary-school-where-teacher-led-research-having-a-..
 https://www.theguardian.com/teacher...blog/.../priorities-improve-primary-education
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

பண்டைய சிற்பக் கடலயும்
அலங்கொர வடளவு முடைகளும்
முனைவர் வசந்தமணி இராமலிங்கம்
தமிழ் - உதவிப்பேராசிரியர்
முத்தாயம்மாள் கனை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
இராசிபுரம், நாமக்கல்-637 408
tasrvi@muthayammal.in
இம்மண்ணில் பதான்றி வளர்ந்த ஒவ்மவாரு நாகரிகமும் தங்கனள நினைநிறுத்திக் மகாள்ள
முயலும் சமூக போராட்ைத்தில் ஏராளமாை கனைகனளத் தைக்மகன்று தனி அனையாளமாக
விட்டுச் மசன்றுள்ளை. அனவ கைந்தகாை வரைாற்று நிகழ்வுகளின் பின்ைணிகளாய் மட்டுபம
ோர்க்கப்ேடுவதில்னை. ஒருபவனள அவ்வாறு சாதாரணமாக எண்ணிக் கைந்து மசல்ை
முயன்பைாமாைால் அது அந்த நாகரிகத்தின் அழிவுப்ோனதக்பக மனித குைத்னதக் மகாண்டு
மசல்கிைது. மருத்துவம் மதாைங்கி ஏறுதழுவல் வனர அவற்றின்மீதாை கவை ஈர்ப்னேக் காைம்
இயல்ோய்த் தம்மிைம் ஈர்த்துக் மகாண்டுள்ளது. அவற்னை பநாக்கி நம்னம நகர்த்திச் மசன்றுள்ளது.
ோட்டி னவத்தியத்னதக் (நாட்டுப்புை மருத்துவம்) பகலி மசய்து, புைந்தள்ளி விட்டு ஆங்கிை
மருத்துவத்னதக் மகாண்ைாடிய நமக்குக் காைம் நல்ை ோைம் கற்றுத் தந்தது; தருகின்ைது. மைங்கு
காய்ச்சல் ேரவியபோது மாண்டு போை மானிைனரக் கண்டு மரண ேயத்தில் உனைந்து கிைந்த
நம்னம நிைபவம்புக் கசாயம் எனும் நாட்டுப்புை மருத்துவத்னத பநாக்கி ஓைனவத்தது
அரசாங்கபமா, பிை மருத்துவ முனைகபளா கினையாது. நம்னமயும் நம் அனையாளத்னதயும் நாம்
துைக்க முயலும்போது காைம் விடுக்கும் எச்சரிக்னகபய இதுபோன்ை நிகழ்வுகளாகின்ைை. இப்ேடி
அடுக்கடுக்காய்க் கூை எண்ணிைைங்கா உதாரணச் சிதைல்கள் உள்ளை. அந்த வரினசயில் நம்
முன்பைார்களின் மிக நுணுக்கமாை கனையாை சிற்ேக்கனைனயப் ேற்றிய குறிப்புகனள
முன்னவப்ேதாக இக்கட்டுனர அனமகின்ைது.
சிற்ேக் கனை அறிமுகமும் வியத்தகு சிற்ேங்களும்
உள்ளம் உவந்து உற்றுபநாக்கின் கருங்கல்லிலும் கைவுனளக் காணும் சமூகம் நமது சமூகம்.
அதற்கு உறுதுனணயாக நிற்ேது சிற்ேக் கனையாகும். கண்னணயும் கருத்னதயும் கவர்ந்து தன்வயம்
இழந்து வியந்து ோர்க்கச்மசய்யும் அளவிற்கு, அழகுணர்னவத் தாண்டிய பிரமாண்ைப் ேனைப்ோய்ச்
சிற்ேங்கள் உயர்ந்து நிற்கின்ைை. சாமானிய மனிதைால் யூகிக்கக்கூை முடியாத உருவ
அனமப்புகனளச் சிற்பிகள் உளியின் நுனியில் சிந்திக்கின்ைைர். சிங்கத்தின் வாயில் உருளும்
உருண்னைக்கல் (தாராசுரம்), வாலி வனத சிற்ேம் (தாராசுரம்), ோல் நீை நிைமாக மாறும் நாகர்சினை
(திருநாபகசுவரம்), இனசத்தூண்கள் (சுசீந்திரம்), இரதக்பகாயில்கள் (மாமல்ைபுரம்), ஆயிரங்கால்
மண்ைேம் (மதுனர மீைாட்சியம்மன் பகாவில்) எை ஏராளமாை உதாரணங்கள் சிற்ேக்கனைஞனின்
விசாைமாை கனைத்திைனைப் புைப்ேடுத்துகின்ைை.
இச்சிற்ே வடிவங்கள் யாவற்றிற்கும் அளவுக் கணக்கீடுகள் ேயன்ேடுத்தப் ேடுகின்ைை.
அக்கணக்கீடுகபள அவற்றின் வடிவங்கனளத்
தீர்மானிக்கின்ைை. சிறியது முதல் மேரியது
வனரயிைாை அத்தனைக் பகாவில்களிலும் மதய்வ வழிோட்டிற்கு உரிய சிற்ேங்கள், மதய்வ
வழிோடுகளற்ை அைங்காரச் சிற்ேங்கள் எை இரண்டு வனகயாை சிற்ே உருவ அனமப்புகள்
காணப்ேடுகின்ைை. மதய்வ வழிோடுகளற்ை சிற்ேங்களுள் மிக முக்கிய இைத்னதப் பிடிப்ேனவ
அைங்கார சிற்ே வடிவங்களாகும். இனவ ஒப்ேனைப் ேட்னை என்றும், கனரப்ேட்னைகள் என்றும்
அனழக்கப்ேடுகின்ைை. இவ்வனக வடிவனமப்பில் மைர்கள், மகாடிகள், நீண்ை வரிகள், கட்ைம்,
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சதுரம், நாற்பகாணம், சிக்கைாை வனைப்பின்ைல்கள், ேைனவகள், விைங்குகள் முதைாைவற்றின்
உருவங்கள் மசதுக்கப்ேடுகின்ைை.
சமச்சீர் தன்னம
ஒரு
வடிவம்
அதன்
அனமப்பில்
எந்தவிதமாை
மாற்ைமும்
அனையாமல்
அனமக்கப்ேடுமாைால் அது சமச்சீர் தன்னம எைப்ேடும். ஒரு புள்ளியிலிருந்து மதாைங்கப்ேடும்
வடிவத்னதச் சீராை இனைமவளியில் அபத புள்ளியுைன் இனணக்கும் சமஅளனவ உருமாற்ைபம
சமச்சீர் தன்னமயாகும். இனவ மதாைங்கப்ேடும் புள்ளியிலிருந்து முடியும் புள்ளி வனரயிைாை
இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இனைப்ேட்ை தூரம் மாற்ை முைாமல் அனமக்கப்ேடும்.
அைங்காரப் ேட்னை வடிவனமப்பு முனை
அைங்காரப் ேட்னை என்ேது வரிவடிவில் உருவாக்கப்ேடும் கனையாகும். சீராை
இனைமவளியுைன்
பநர்பகாட்டு
அனமப்பில்
மீண்டும்மீண்டும்
தன்னை
இனணத்துக்
மகாள்ளக்கூடிய ஒரு வடிவத்னதத் மதாைர்ச்சியாக அனமப்ேதன் மூைமாகப் ேை வனகயாை
உருவங்கனள உருவாக்க முடியும். இவ்வுருவங்கனள வடிவனமக்கும் மோழுது அவற்றிற்கு
இனையிைாை இனைமவளி சீராை சமநினையுைன் இைம்மேறுவது மிக முக்கியமாைதாகும். இந்த
வடிவங்கள் சமச்சீர் தன்னமனய அடிப்ேனையாகக் மகாண்பை உருவாக்கப்ேடுகின்ைை. ஆனைகளில்
கனரப்ேட்னைகள், தனரவிரிப்புகள் முதைாைவற்னை பநர்த்தியாக வடிவனமப்ேதில் இக்கனை
மேரிதும்
ேயன்ேடுகின்ைது.

ேழனமயாை கட்டிைங்கள், பகாவில் கட்டிைச் சுவர்கள் ஆகியவற்றில் இவ்வைங்காரப் ேட்னை
வடிவனமப்புகனளக் காண முடியும்.
அைங்காரப் ேட்னை வடிவனமப்பின் வனககள்
அைங்காரப் ேட்னை வடிவனமப்பு முனை என்ேது ஏழு வனககளாகக் கருதப்ேடுகின்ைது.
அனவ,

1.இைப்மேயர்ச்சிச் சமநினை
2.சருக்கல் பிரதிேலிப்பு
3.மசங்குத்துப் பிரதிேலிப்பு
4.சுழற்சிச் சமநினை
5.சறுக்கல் பிரதிேலிப்பு, மற்றும் சுழற்சிச் சமநினை
6.கினைமட்ை பிரதிேலிப்பு மற்றும் சுழற்சிச் சமநினை
7.கினைமட்ை பிரதிேலிப்பு மற்றும் மசங்குத்துப் பிரதிேலிப்பு
ஆகியைவாகும்.
கீழ்க்காணும் ேகுதியில் ஒவ்மவாரு வனகயின் விளக்கத்தின் கீழும் அவற்றிற்காை மாதிரி
வனரேைம் மகாடுக்கப்ேட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு நான் ‘அ’ என்ை எழுத்னதப் ேயன்ேடுத்தி
வனரேைத்னத வனரந்துள்பளன். இனதப்போை பவறு எந்த எழுத்துக்கனள பவண்டுமாைாலும்
ேயன்ேடுத்தி வனரேைங்கனள உருவாக்க முடியும். இம்மாதிரி வனரேைங்களின் அடிப்ேனையில்
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உருவங்கனளச் மசதுக்கும்மோழுது அனவ கனையம்சம் மகாண்ை சிற்ேங்களாகத் பதாற்ைம்
மேறுகின்ைை.
1.இைப்மேயர்ச்சிச் சமநினை
இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இனைபய அனமக்கப்ேடும் வடிவனமப்ோைது அதன் அளவீட்டில்
சிறிய மாற்ைம்கூை இல்ைாமல் மதாைர்ச்சியாக அனமக்கப்ேடுவது இைப்மேயர்ச்சிச் சமநினை
எைப்ேடும். இவ்வனமப்புமுனை இதன்கீழ் பமலும் ஆறுவனகயாை சமச்சீர் வடிவங்கனளத்
பதாற்றுவிக்க அடிப்ேனையாக அனமகின்ைது.
ேைம் : 1

2.சருக்கல் பிரதிேலிப்பு
இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இனைபய அனமந்துள்ள சமஅளவிைாை இனைமவளியுைன் கூடிய
வடிவங்கள் அதன் அனமப்பில் மட்டும் சிறிய உருமாற்ைத்தின்கீழ்த் தனைகீழாை பிம்ேத்னத
எதிமராலிக்கிைது. இது பநருக்கு பநராை பிம்ேமாக இல்ைாமல் குறிப்பிட்ை இனைமவளியில்
சறுக்கல் வடிவில் அனமகின்ைது.
ேைம் : 2

3.மசங்குத்துப் பிரதிேலிப்பு
மசங்குத்துப் பிரதிேலிப்பு என்ேது சமச்சீராை தன்னம மகாண்ை உருவ அனமப்புகள்
ஒன்பைாடு ஒன்ைாக எதிமரதிராை வரி அனமப்பில் உருவாக்கப்ேடுகிைது. இது 180 டிகிரி பகாண
அளவில் அனரசுழற்சி முனையில் அனமக்கப்ேடுகின்ைது.
ேைம் : 3

4.சுழற்சிச் சமநினை
இவ்வனக வடிவமாைது இரு புள்ளிகளுக்கு இனைப்ேட்ை மதானைவில் அனமக்கப்ேட்டுள்ள
உருவங்கனள பமலிருந்து கீழாகச் சுழற்சி முனையில் எதிமராலிக்கிைது. மசங்குத்துப் பிரதிேலிப்னேப்
போைபவ இதுவும் 180 டிகிரி பகாண அளவில் அனரசுழற்சி முனையில் அனமக்கப்ேடுகின்ைது.
ேைம் : 4

5.சறுக்கல் பிரதிேலிப்பு மற்றும் சுழற்சிச் சமநினை
இம்முனையில் உருவாக்கப்ேடும் வடிவங்கள் சறுக்கல் மற்றும் சுழற்சிச் சமநினை ஆகிய
இரண்டு வனககனளயும் தம்முள் இனணத்துக் மகாண்டு உருவாக்கப்ேடுகின்ைை.
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ேைம் : 5

6.கினைமட்ை பிரதிேலிப்பு மற்றும் சுழற்சிச் சமநினை
சமச்சீராை இனைமவளியுைன் காணப்ேடும் உருவங்கள் அவற்றின் இனைமவளியில்
மாற்ைமின்றித் தன் பிம்ேத்னதக் கினைமட்ைமாகவும் சுழற்சி முனையிலும் எதிமராலிக்கின்ைை.
ேைம் : 6

7.கினைமட்ை பிரதிேலிப்பு மற்றும் மசங்குத்துப் பிரதிேலிப்பு
இைப்மேயர்ச்சிச் சமநினைனய அடிப்ேனையாகக் மகாண்டு பதான்றும் ஏழு வனகயாை
உருவ அனமப்புகளில் இறுதியாை வடிவம் இதுவாகும். இது சீராை இனைமவளியுைன்
கினைமட்ைமாகவும், மசங்குத்தாகவும் இனணந்த உருவங்கனள உருவாக்குகிைது.
ேைம் : 7

பமற்கண்ை ஏழு வனகயாை கணிதக் கணக்கீடுகனள அடிப்ேனையாகக் மகாண்பை
சிற்ேங்கனளத் துல்லியமாகச் மசதுக்கியுள்ளைர். இவற்றில் உருவ எதிமராலிப்புத் தன்னம என்ேது
அடிப்ேனை வினளவாக அனமந்தாலும், அவற்றிற்கு இனைபய உள்ள இனைமவளி சமச்சீர்
தன்னமயுைன் அனமயும் மோழுபத அைங்காரச் சிற்ே வடிவங்களாகத் பதாற்ைம் மேறுகின்ைை.
முடிவுனர
இனைவன் உனையும் ஆையங்கள் ேக்திக்கு மட்டுபம உரியனவயாக இல்ைாமல் கனைகளின்
பிைப்பிைமாகவும் திகழ்ந்துள்ளை. அச்சில் வார்த்தது போை அத்தனைச் சிற்ேங்களும் அளவில்
மாற்ைமின்றி இருப்ேது சிற்பிகளின் கனைத்திைனைக் காட்டும் நல்ைமதாரு சான்ைாகும். இனவ
யாவற்னையும் காணும்மோழுது ேழங்காைச் சிற்ேக் கனைஞர்கள் மவறும் சிற்ேக் கனைஞர்களாக
மட்டுபம இருந்துவிைவில்னை என்ேது புைைாகிைது. வடிவவியல் கணிதத்னதச் சிற்ேக்கனையில்
புகுத்திய
கணிதவியைாளர்களாகபவ
அவர்கனள
அனையாளப்ேடுத்தத்
பதான்றுகின்ைது.
சிற்ேங்களின் உருவாக்கத்திற்குப் பின்புைமாகக் காணப்ேடும் இத்தனகய அறிவியல் பகாட்ோடுகனள
இனியாவது புரிந்துமகாண்டு இக்கனைநுட்ேங்கனள அழியாமல் ோதுகாக்க முயைபவண்டும் என்ேது
ஒவ்மவாருவரின் கைனமயாகும்.
ோர்னவ நூல்
 Gallian, Joseph A., 2011(4th edi.), Contemporary Abstract Algebra - Special topics
(Freize patterns), Narosa Publication, Srilanka.
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

னகரளப் பல்கடலக்கழகச் சுவடியியல் துடை - ஓர் அறிமுகம்
VIJI.P
Research Scholar
Ori & Mss Library
University of Kerala
09496411153, 08281471857
vijimarayoor@gmail.com
பகரளப் ேல்கனைக்கழகம், காரியவட்ை வளாகம், கீழ்த்தினசச் சுவடியியல் நூைகமாைது
இந்தியாவில் உள்ள சுவடியியல் நூைகங்களில் 65,000க்கும் பமற்ேட்ை ஓனைச் சுவடிகனளக்
மகாண்ை முதன்னமயாை நூைகம் என்ை மேருனமனயக் மகாண்ைது. இப்மேருனமக்கு முதன்னமக்
காரணமாக அனமயக்கூடியவர்கள் திருவிதாங்கூர் அரச குடும்ேங்களும், அவர்களால் இத்துனையில்
நியமிக்கப்மேற்ை மோறுப்ோளர்களும், இயக்குநர்களுபம ஆவர். இத்துனையின் வரைாற்னை
எடுத்துனரக்கும் விதமாகபவ இக்கட்டுனர அனமகின்ைது.
துனை வரைாறு
திருவிதாங்கூர் அரச குடும்ேத்திைர் கனை மற்றும் இைக்கிய வளர்ச்சியில் சிைந்து
விளங்கிைர். 1903இல் அரசராக இருந்த ஸ்ரீமூைம் திருநாள் அவர்கள் வைமமாழியில் ேண்டிதராை
T.கணேதி சாஸ்திரி அவர்கனளச் சுவடிகனளப் ேதிப்பிக்க நியமித்தபதாடு, 1908இல் ‘வைமமாழிப்
மோறுப்ோளர் நிறுவைம்’ எனும் தனி நிறுவைத்திற்கு முதல் மோறுப்ோளராகவும் ேணியமர்த்திைார்.
இவர் எண்ேத்து ஏழிற்கும் பமற்ேட்ை நூற்கனளப் ேதிப்பித்துள்ளார்.
இவர் 1924இல் ேதிப்பித்த ோஷ நாைகத்திற்காக ‘மகாமபகா ோத்தியாய’ எனும்
ேட்ைமும், மஜர்மனியில் உள்ள டுபிங்கன் ேல்கனைக்கழகம் ‘முனைவர்’ ேட்ைமும் அளித்துச்
சிைப்பித்தை. இபத ஆண்டு ‘மனையாளப் மோறுப்ோளர் நிறுவைம்’ மதாைங்கப்ேட்டு, முதல்
மோறுப்ோளராக உள்@ர் S. ேரபமஸ்வரன் ஐயர் ேணியமர்த்தப்ேட்ைார். இவர் ேல்பவறு
சுவடிகனள ஆராய்ந்து எழுதிய மனையாள இைக்கிய வரைாற்றுக் னகமயழுத்துப் பிரதிகள்
இன்ைளவும் நூைகத்தில் ோதுகாக்கப்ேடுகின்ைை.
1938இல் இந்த இரண்டு நிறுவைங்களும் பகரளப் ேல்கனைக்கழகத்துைன் இனணந்து,
‘பகரளப் ேல்கனைக்கழகச் சுவடியியல் நூைகம்’ எை மேயர் மாற்ைம் மசய்யப்ேட்ைது. 1966இல்
‘கீழ்த்தினசச் சுவடியியல் நூைகம் மற்றும் ஆய்வு நிறுவைம்’ என்ை மேயனரயும் மேற்ைது. இறுதியாக
பகரளப் ேல்கனைக்கழகம், காரியவட்ைம் வளாகத்தில் 1982இல் அரண்மனை வடிவில் கட்ைப்ேட்ை
இந்நூைகத்திற்குச் சுவடிகள் மகாண்டு வரப்ேட்டு இன்ைளவும் ோதுகாக்கப்ேட்டு வருகின்ைை.
இதனைத் மதாைர்ந்து 1982இல் இத்துனையின் இயக்குநராகப் ேணியாற்றிய இராகவன் பிள்னள
அவர்களின் முயற்சியால் வைமமாழி முனைவர்ேட்ைப் ேடிப்பும், பின் தமிழ் முனைவர்
ேட்ைப்ேடிப்பும், மனையாள முனைவர் ேட்ைப்ேடிப்பும் மதாைங்கப்ேட்ைை.
சுவடிகளின் மோருண்னம வனகப்ோடு
இங்கு பவதம், மந்திரம், இைக்கணம், தந்திரம், மருத்துவம், பஜாதிைம், புராணம்,
சங்கீதம் போன்ை மோருண்னமகளில் ஓனைச்சுவடிகளும், காகிதச் சுவடிகளும் காணப்ேடுகின்ைை.
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எழுத்து முனைகள்
பமற்கண்ை மோருண்னமகளில் அனமந்த ஓனை மற்றும் காகிதச் சுவடிகள்
வட்மைழுத்து, பகாமைழுத்து, மனையாண்மா, பதவநாகரி, நந்தி நாகரி, அரபிக், ேர்மிஷ், கிரந்த
எழுத்து, பநவாரி, ஆங்கிைம் முதைாை எழுத்து முனைகளில் எழுதப்ேட்டுள்ளை.
மமாழி
தமிழ், மனையாளம், சமஸ்கிருதம், கன்ைைம், ேர்மிஷ், ஹிந்தி, ஒரியா, குஜராத்தி, மராத்தி,
ஆங்கிைம் முதைாை மமாழிகளில் எழுதப்மேற்ை ஓனை மற்றும் காகிதச் சுவடிகள் இங்குக்
காணப்ேடுகின்ைை.
எழுதுமோருட்கள்
ஓனை, மசப்பேடு, துணி, பேப்ேரஸ், பு+ர்ஜேத்ரம், அகருமரத்பதால், யானைக்மகாம்பு,
னகயால் மசய்யப்ேட்ை காகிதங்கள், ேழங்காை எழுதுமோருட்கள் போன்ைனவ இங்குக்
காணப்ேடுகின்ைை.
இதழ்கள்
இத்துனையில் ஆண்டுபதாறும் ‘Journal of Manuscript Studies’ எனும் ஆங்கிை மற்றும்
சமஸ்கிருத இதழும், ‘பிராஜீை னகரளி’ எனும் மனையாள இதழும் மவளிவருகின்ைை. இனவ
ேல்கனைக்கழக மானியக்குழுவால் அங்கீகரிக்கப்ேட்ை இதழ்களாகும்.
ேராமரிப்பு
இங்குள்ள ஓனைச்சுவடிகள் இரண்டு முனைகளில் ேராமரிக்கப்ேடுகின்ைை. ஒன்று ோரம்ேரிய
முனை, மற்மைான்று நவீை முனை.
ோரம்ேரிய முனை
கட்டினவக்கப்ேட்ை சுவடிகனள அவிழ்த்து, மோடி நீக்கி, கற்பு+ரப்புல் எண்மணய்
பதய்க்கப்ேடுகிைது. மற்றும் கற்பு+ரப்புல் எண்மணய்யும் ஐபசாபுமரானேலும் சரிவிகிதத்தில்
எடுத்துத் பதய்க்கும் முனைனயயும் பின்ேற்றுவபதாடு, சுவடிக்கட்டுகள் இருக்கும் அனைகளில் சிவப்பு
துணியில் கற்பு+ரம் பசர்த்துக் கட்டினவக்கப்ேடுகிைது. காகிதச் சுவடிகளுக்கு இனைபய ோம்பின்
பதால் னவத்திருப்ேதால் அனவ நீண்ை நாள் அழிந்து போகாமல் இருக்கின்ைை.
நவீைமுனை
ஓனைச்சுவடிகனள
மேைவுள்ளது.

மின்ேடிவங்களாகச்

பசகரிக்கும்

முனை

வினரவில்

பின்ேற்ைப்

அரியவனகச் சுவடிகள்
 இத்துனையில் 611 ஓனைகனளக் மகாண்ை தமிழ்ச்சுவடியாை ‘கந்தபுராணம்’ அதிக
ஓனைகனளக் மகாண்ை சுவடி எனும் மேயர் மேருகின்ைது.
 எண்ணிக்னகயில் ஆறு ஓனைகனள மட்டுபம மகாண்ை னவத்தியச் சுவடி மிகவும் சிறிய
சுவடி எனும் மேயர் மேறுகின்ைது.
 67 மச.மீ உனைய ‘ஜாதக ேை விபசஷ நிரூேணம்’ மிகவும் நீளம் கூடிய சுவடியாகும்.
 AD 1521இல் மனையாள மமாழியின் முதல் வடிவமாை ஆரிய எழுத்தில் எழுதப்ேட்ை
‘மதய்வாகமம் ோஷ’ எனும் சுவடிபய மிகப் ேழனமயாைது.
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 AD 1390இல் பதவநாகரி எழுத்தில் எழுதப்ேட்ை சாமபவதத்தின் ஒரு ேகுதியாை யாகத்னதக்
குறிப்பிடும் ‘ஊக காைம்’ எனும் மேயரிைாை சுவடி காகிதச் சுவடிகளில் மிகவும்
ேழனமயாைது.
 மகாராஷ்டிராவில் இருந்து கினைக்கப்மேற்ை 300 ஆண்டுகாைப் ேழனமயாை ‘சித்திர
மகாோரதம்’ காகிதச் சுவடியாைது, மகாோரதக் கனதனய மராட்டி மமாழியில்
விளக்குகின்ைது. இச்சுவடியில் தங்கமுைாம் பு+சப்மேற்றுள்ளது.
 AD1522இல் எழுதப்ேட்ை ‘அத்யாத்ம இராமாயணம்’ எனும் சுவடியாைது இராமாயணக்
கனதனய 98 ஓனைகளில் 318 வனரேைங்களாக விளக்குகின்ைது. இதனை அவ்வாபை புத்தக
வடிவமாக்கியவர் விஜயன் ஆவார்.
 ‘இந்பதாபைஷியன் சித்திர இராமாயணம்’ இராமாயணக் கனதனய இந்பதாபைஷியன்
மமாழியில் ஆங்கிை எழுத்துப் ேயன்ேடுத்திப் ேைங்களுைன் விவரிக்கின்ைது.
 ‘சிவலிங்காங்க சாசைம்’ எனும் தந்திர சுவடியில் இரண்டு ஓனைகனள ஒட்டினவத்தால்
மட்டுபம மோருள் புரியும் வண்ணம் ேைம் வனரயப்ேட்டுள்ளது.
 கன்னியாகுமரி மாவட்ைம் மணலிக்கனர மைத்திலிருந்து கினைக்கப் மேற்ை ‘ஆர்ய மஞ்சுஸ்ரீ
மூைகல்ேம்’ எனும் புத்தமதச் சுவடியாைது, ‘சீதாளம்’ எனும் ஓனையில் ‘பநவாரி’
எழுத்துமுனைனயப் ேயன்ேடுத்தி எழுதப்ேட்டுள்ளது.
 திருவிதாங்கூரின் அரசராக இருந்த ஸ்ரீமூைம்திருநாள் அவர்களின் ‘சங்கீத நூல்கள்’ இங்கு
உள்ளை.
 ‘சாமுத்திரிகா ைக்ஷணம்’ எனும் தமிழ்ச்சுவடினயப் ேடிமயடுத்தவர் ஓனையின் ஒரு ேக்கம்
‘முப்ேது’ வரிகள் வருமாறு எழுதியுள்ளார். இதனை நுண்பணாக்கினயப் ேயன்ேடுத்தி
மட்டுபம வாசிக்க முடியும்.
 ‘அக்ஷரப்ரஷ்ணம்’ எனும் பஜாதிைச் சுவடியின் ஒரு ேக்கம் இராமாயணப் ோைல் வரிகளும்,
அதன்
மறுபுைம்
அச்சுவடியின்
ஓனைனயத்
பதர்ந்மதடுப்போரின்
ேைன்களும்
குறிப்பிைப்ேட்டுள்ளது.
 ேை காகிதச் சுவடிகளில், இனைச்சாறு போன்ை இயற்னகயாகக் கினைக்கக் கூடிய நிைம்
ேயன்ேடுத்திக் குதினரகள், ேகவத்கீனத ேைங்கள் போன்ைனவ வனரயப்ேட்டுள்ளை.
 சுவடி எழுதுவதற்காகத் தயாரிக்கப்ேட்ை ஓனைகளின் இருபுைமும் மரப்ேைனககள் னவத்துக்
கட்ைப்ேடும். இவற்றிற்கு மாைாக யானைக் மகாம்புகளில் திருமாலின் உருவம் மற்றும்
இயற்னக நிைப்பு+ச்சுச் மசய்த சுவடிகளும் இங்குக் காணப்ேடுகின்ைை.
 AD 1770இல் கன்னியாகுமரி மாவட்ைத்தில் உள்ள முன்சிைமைத்தின் குடும்ே விவரங்கள்
எழுதப்ேட்ை மசப்பேடுகள் இங்குக் காணப்ேடுகின்ைை.
 AD 1674இல் வட்மைழுத்தில் எழுதப்மேற்ை ‘இராம சரிதம்’ என்னும் சுவடியாைது
மனையாள மமாழிக்குச் மசம்மமாழித் தகுதி கினைப்ேதற்கு முக்கியக் காரணமாக
இருந்துள்ளது.
 ஓனைச்சுவடிகனள
வட்ைமாக
மவட்டி
ருத்திராட்சம்
போை
நூலில்கட்டி
வடிவனமக்கப்ேட்ை சுவடியில் ‘பதவி மகாத்மீயம்’ 11ஆவது ேகுதி எழுதப்ேட்டுள்ளது.
மவளியீடுகள்
இத்துனையின் ேதிப்புகள் அனைத்தும் Trivandrum Sanskrit Series, Trivandrum
Malayalam Series, Trivandrum Tamil Series மூைம் மவளிவருகின்ைை.
வைமமாழிப் ேதிப்புகள்
 அத்னவத சாதக
- T.ோஸ்கரன்
 இராமாத்யுதயம் - P.விசாைாக்ஷி
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 பு+ர்வோரதம் சம்பு, முஷிகவம்ச - K.இராகவன் பிள்னள
தமிழ்ப் ேதிப்புகள்
 இராமாயணத் திருப்புகழ், நன்னூல் புதுவுனர, கீதாசாரத் தாைாட்டு - ஓ.ேத்மகுமாரி
மனையாளப் ேதிப்புகள்
 ோைகதாமாலிகா
- N. சாம்
 வாதில்துைோட்டுகள் - P.K.சுமதிக்குட்டி
 பகாோை லீைாமிர்தம் கம்ச ோட்டு - K.G.ஸ்ரீபைகா
 நளசரிதம் மணிப்பிரவாளம் - M.னஸைோ
 மருந்துகளும் பயாகங்களும் - ரஜனி R.S
அட்ைவனணகள்
இங்குள்ள சுவடிகள் அனைத்தும் அட்ைவனணப் ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை.
வைமமாழி
வைமமாழிச் சுவடி அட்ைவனண - Vol : 1 - 7
தமிழ்
தமிழ்ச்
சுவடிகள்
விளக்க
அட்ைவனண
:
1-3
ேத்மநாேன்
தம்பி,
மற்றும் ஓ.ேத்மகுமாரி
தமிழ்ச் சுவடிப் மேயர்கள் -ஓ.ேத்மகுமாரி
மனையாளம்
மனையாளச் சுவடி விளக்க அட்ைவனண - Vol : 1
மனையாள அட்ைவனண - 1
இத்துனையில் ேதிப்பிக்கக் கூடிய நூல்கள், இதழ்கள் மற்றும் ஓனைச்சுவடி
அட்ைவனணகள் பகரளப் ேல்கனைக்கழகத்தின் ேதிப்பியல் துனையில் கினைக்கும்.
சுவடியியல் - விருப்ேப் ோைம்
பிை துனைகளில் கல்வி ேயிலும் மாணவர்கள் தமது விருப்ேப் ோைமாகச் சுவடியியனைத்
பதர்ந்மதடுப்ோர்கள்.
அவர்களுக்கும்
சுவடியியல்
துனையின்
முன்முனைவர்
ேட்ை
ஆய்வாளர்களுக்கும் வட்மைழுத்து, கிரந்த எழுத்து, தமிழ், மனையாளம், பிராமி முதைாை எழுத்து
முனைகள் ேயிற்றுவிக்கப்ேடுகின்ைை.
னகமயழுத்துப் பிரதிகள்
வைமமாழி மற்றும் மனையாள மமாழிகளில் சிைந்த கவிஞர்களாகக் கருதப்ேடுகின்ை
கணேதி சாஸ்திரிகள், உள்@ர்
S.ேரபமஸ்வரய்யர், வள்ளத்பதாள் நாராயண பமபைான்,
குட்டிக்கிருஷ்ணைார், T.பகாவிந்தபிள்னள, பகரளவர்மா வலியபகாயித் தம்புரான், சர்தார் K.M.
ேணிக்கர் ஆகிபயார் ேனைப்பின் னகமயழுத்துப் பிரதிகளும், தமிழ்ப் புதிை ஆசிரியராை
அ.மாதவனின் ‘கிருஷ்ணப் ேருந்து’ புதிைத்தின் னகமயழுத்துப் பிரதிகளும் இங்கு காணப்ேடுகின்ைை.
விருதுகள்
 இந்திய அரசால் 2007இல் ‘ஆர்யமஞ்சு ஸ்ரீ மூைகல்ேம்’ எனும் சுவடிக்காக ‘vijnananidhi’
ேட்ைம் கினைத்துள்ளது.
 Bhashakkoru Dollar - K.G. ஸ்ரீபைகா அவர்களுக்கு சிைந்த மநறியாளர் விருது.
 Malayalabhasha Parishath - M.னசைோ அவர்களுக்கு ‘சி.வி. இராமன் பிள்னள’ நினைவு
விருது.
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 Bhashakkoru Dollar - ஸஜிைா, மாயா.K.S. ஆகிபயார்க்குச் சிைந்த ஆய்பவட்டிற்காை
விருது.
நினைவுனர
நீண்ை வரைாற்னைக் மகாண்ை பகரளப் ேல்கனைக்கழகச் சுவடியியல் நூைகச் சுவடிகள்
ேல்பவறு அரண்மனைகள், குடும்ேவீடுகள், தனிநேர் போன்பைார்களிைம் இருந்து பசகரிக்கப்ேட்ை
ஆவணங்கள் ஆகும். இத்துனையில் உள்பளார் இன்ைளவும் சுவடி பசகரிப்பு மற்றும் ோதுகாப்பு
விழிப்புணர்வுகனளயும் ேல்பவறு இைங்களுக்குச் மசன்று மசய்து வருகின்ைைர்.
துனணநின்ைனவ
1. Journal of Manuscript Studies - Vol : XXXI and XXXII
2. Thalakshara -2018 - M.னசைோ
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

தைொல் நிலம்: தவளிப்பொட்டுத் திைனுடர
த.சத்தியராஜ்
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர்
இந்துஸ்தான் கனை அறிவியல் கல்லூரி (த.)
பகாயமுத்துர் - 28
neyakkoo27@gmail.com

கவினதத் மதாகுப்பு : மசால் நிைம், ஆசிரியர் : மகாராசன்,
ேதிப்ோண்டு : 2007 (முதல் ேதிப்பு), மவளியீடு : ஏர், 28, காந்தி நகர்,
மசயமங்களம், மேரியகுளம். ேக்கங்கள் : 88, வினை: உரூோய் 100.
***
“எந்த ஒரு ேனைப்ோளியும், ஒரு ேனைப்பில் அனைய பவண்டிய

உச்ச நினைனய பநாக்கிய பதைலில் ஈடுேைாமல் இருக்க இயைாது.
அத்தனகய அவர்களின் பதைல்கள், பிை ேனைப்ோளினயப் ேற்றிக்
கூறுகிை கூற்றுக்கள், இைக்கியம் ேற்றிய ஆழமாை கணிப்புக்களாக
அனமந்து
கிைக்கின்ைை”
என்று
க.ேஞ்சாங்கம்
(2011:43)

ேனைப்ோளனையும்
ேனைப்னேயும்
நிறுத்துப்
ோர்க்கிைார்.
அவ்வனகயாை ேனைப்ோகச் மசால் நிைம் அனமந்திருக்கிைது. இருப்பினும் சிற்சிை முரண்களும்,
பினழகளும் இல்ைாமல் இல்னை. இது எந்தமவாரு ேனைப்பும் முழுனமயாகபவா பினழயற்ை
தன்னமயுனையதாகபவா
அனமந்துவிைாது
என்ேனதக்
காட்டுகிைது.
மதாைக்கக்காை
இைக்கியங்கனளயும் இைக்கணங்கனளயும் இவ்வரினசயில் நிறுத்திப் ோர்க்கமுடியும். அதனைக்
கருத்தில் மகாண்டு மசால் நிைம் எனும் கவினதத் மதாகுப்பின் மவளிப்ோட்டுத் திைனைப் ோர்க்க
முயலுகிைது இவ்மவழுத்துனர.
மசால் நிைம் - உருவாக்கம்
ேண்டித, எளிய நனைகளில் இருப்ேது, உவனம மிகுதியாக இைம்மேறுவது, இருண்னம
நினையில் இருப்ேது, மதான்மம், புராணத்மதாைர்பு, சமகாைம் - அரசியல் முனை, சமூகம்,
வாழ்க்னகமுனை
எைப்
ேல்பவறு
முகங்கனளக்
காட்டுவதுதான்
கவினத
எைப்
மேரும்ோன்னமயாபைார் கருதுவர். அப்ேடிப்ேட்ை ஓர் இைக்கியப் பிரதியாகத்தான் மசால் நிைமும்
அனமந்திருக்கிைது.
இப்பிரதி மதால்காப்பியம், சங்கப்ேனுவல்கள் போன்ை வாசிப்புத் தளத்னத உருவாக்க
பவண்டும் எனும் பநாக்கில் உருவாகியிருக்கைாம். இதனை இக்கவினதப் பிரதியும், கவிஞருைைாை
உனரயாைலும் உணர்த்திை.
மதிப்பீட்டு முகங்கள்
ஒரு ேனுவலின் மதிப்பீைாைது அதனை வாசிக்கும் வாசகனின் வாசிப்புக்கு ஏற்ே மாறுேடும்.
ஒரு கவினதயின் தன்னம நுகர்பவாருக்கு, அவர்தம் புைன்வழிக் கினைக்கும் காட்சிகள் ேடிமங்களாக
விரியும்.
“கவினதகளில்
அறிவுப்பூர்வமாை
எண்ணங்கனளச்
சிந்தனை
அனைகளாக

மவளிப்ேடுத்துதல் ஒரு முனை. இதற்கு மாைாக, கண்ணால் கண்டும், காதால் பகட்டும், நாவால்
சுனவத்தும், மூக்கால் முகர்ந்தும், உைைால் தீண்டியும் அனுேவிக்கப்ேடும் ஐம்புை உணர்வுகனள
உள்ளத்பத எழுப்புதல் அல்ைது உணரச் மசய்தல் மற்மைாரு முனை. புைனுணர்வுகளுக்கு
விருந்தளிக்கும் முனையில் கவினதனயப் ேனைக்கும் இத்தன்னமனயபய புைனுகர்வுத் தன்னம
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(Sensuousness) என்கிபைாம்” (ோ.ஆைந்தகுமார்,2003:33). இப்ேடிப்ேட்ை அனையாளம் மசால்
நிைம் மதாகுப்பில் காணப்ேடுகிைது.
குணம் என்ேனத ‘நற்கருத்து, மசாற்சுருக்கம், வடிவனமப்பு, எடுத்துனரப்பியல், நனையழகு’
போன்ை கவித்திைன்கனள உள்ளைக்கியனவ என்ேதாகப் புரிந்துமகாள்ளைாம். குற்ைம் ‘மசாற்பினழ,
கருத்துப்பினழ, மமாழிப்பினழ’ போன்ைவற்னைக் குறிப்பிைைாம். இவற்றுள், குணம் மிகுதியாக
அனமந்திருப்ேனதபய சிைந்த கவினத என்ேர்.
“நல்ை கவினத என்ேது குற்ைங்கள் (Dosha) இல்ைாதது, குணங்கள் (Guna) நினைந்தது;

அணிகள் அனமந்தது (Alankara) என்று வாமைர் கருதுகிைார். குணங்கனளச் பசர்த்து குற்ைங்கள்
இல்ைாமல் மசய்யுனள யாப்ேதற்காக, கவிஞன் இரண்னையும் நன்ைாக அறிந்திருக்க பவண்டும்
என்கிைார் வாமைர். இனவ தவிர மவளிப்ேைப் புைப்ேைாது மனைந்திருக்கும் குற்ைங்கள் (சூட்சும
பதாஷங்கள்) ேற்றிய அறிவும் கவிஞனுக்கு பவண்டும் என்று வற்புறுத்துகிைார் வாமைர்” (கி.இராசா,
2016:99). இக்கருத்தின் அடிப்ேனையில் இக்கவினதத் மதாகுப்னே அணுகிப் ோர்க்கும்மோழுது
குணம் - குற்ைம் ஆகிய இரண்டு தன்னமகனளயும் இைங்காண முடிகின்ைது. இவ்வனகயில் இந்தத்
மதாகுப்னே, கவித்திைம் (குணம்), போலி (குற்ைம்) என்ை இருவனககளில் மதிப்பிைைாம்.
கவித்திைம் (குணம்)
பமபை சுட்டிக்காட்டிய குணத்தின் வனரயனைகள் இங்கு மதிப்பீட்டுத் தன்னமகளாக
அனமயவில்னை. மாைாக, கவித்திைம் சார்ந்து கவிஞனின் ேனைப்ோளுனமனய, சமுதாயச் சிக்கனை
எடுத்துனரக்கும் முனை, நனை, மனிதம், கவினத - விளக்கம், மமாழித்தூய்னம காத்தல்,
தனைப்பிைல், ோலுணர்வுக் கருத்தாக்கம், ஒரு மசால் ேைமோருள், வரைாற்றுணர்வு எனும்
வனககளில் இங்கு இைம் காணப்ேடுகின்ைை.
சமுதாயச் சிக்கனை எடுத்துனரக்கும் முனை
இக்கவினதகள் முழுனமயும் மனிதன், மனிதப்ேண்பு, அைக்குமுனை, உைகத்தின் சுருக்கம் எை
அனமந்துள்ளை.
இப்ோர்னவ
மார்க்சியம்
வலியுறுத்தும்
மோதுவுனைனமச்
சிந்தனை
உள்பளாரிைத்து மட்டுபம கூடுதைாக அனமந்திருக்கும். அதனை, மகடுநகர் எனும் தனைப்பில்
எழுதப்மேற்ை கவினதயின் சிை வரிகள் சுட்டிக்காட்டும். அவ்வரிகள் வருமாறு:

மகாளுத்தவர் வலுக்கவும்
இனளத்தவர் இைக்கவுமாை
நிகழ்மவளியாய்ச்
சுருங்கிப் போைது
உைகம்
இவ்வரிகள் உைகத்தில் மோருளாதாரம் ஒரு ேகுதியிைருக்கு மட்டுபம பசருகிைது
என்கின்ைை. இதைால் உைகம் நிகழ்மவளியாய்ச் சுருங்கிப் போய்விட்ைது என்கிைார் கவிஞர்.
ேல்ைாயிரம் ஆண்டு வரைாறு தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்கு உண்டு. இச்சமுதாயத்திற்காக எழுதப்மேற்ை
இைக்கியங்கள் இக்கவிஞரின் ோர்னவபயாடு ஒத்தை. இது இக்கவிஞனரயும் அவ்வரினசயிபை
சிந்திக்க னவத்திருக்கிைது. அவ்வாமைனில் இன்னும் சமுதாயத்தில் சிக்கல் தீரவில்னை எைைாம்.
தீர்னவ பநாக்கிய நகர்வு கவினதகளில் அனமந்திருக்கைாம்.
நனை
ஒவ்மவாரு கவிஞரும் ஒவ்மவாரு நனைனயக் னகயாள்வர். அது அக்கவிஞனர
அனையாளப்ேடுத்தும். அழகிய நனை, சாதாரண நனை, கடிை நனை எை நனைகள் இருப்ேதாக
கி.இராசா (2016:98) குறிப்பிடுகிைார். இந்த மூன்று நனைகனளயும் இக்கவிஞர் ஆண்டிருக்கிைார்
என்ேனத அறியமுடிகின்ைது. வட்ைார வழக்குகனள மிகுதியாக யாரும் ேயன்ேடுத்துவது கினையாது.
ஆைால், இக்கவினதக்குள் சிை இைங்களில் வட்ைார வழக்னக அறிய முடிகின்ைது. சான்ைாக,
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…
ஒைக்காகத் தாைப்ோ
உசுர வச்சுருக்பகன்னு
மசால்லும் போமதல்ைாம்,
ஓயாம
இதபய மசால்ைாதமவை
ஓங்கி நான் கத்தும் போது,
மோசுக்மகை அழுது
மோைமோைன்னு
சிந்தும் கண்ணீமரல்ைாம்
மோய்மயை நினைத்தது
விைனை மைம்
(அம்மா)
எனும் வரிகனளக் காட்ைைாம். இவ்வரிகள் அனைத்தும் சிவகங்னக வட்ைார மமாழினய
எடுத்துக்காட்டுவை. இதில்தான் கவிஞரின் முகமும் புனதந்திருக்கிைது. இதுதான் யார்? எங்கிருந்து?
கவினதகள் எழுதுகின்ைைர் என்ேனதத் மதளிவாகக் காட்டிவிடும் தன்னமயுனையது. இது
நீபராட்ைமாை நனைனயயும் மவளிக்காட்டுகிைது. இவ்வழக்காற்று மமாழிகளில்தான் ஒரு
மமாழிக்காை அனையாளத்னதக் காணமுடிகின்ைது. அத்தகு நினையில் அக்கவினதத் மதாகுப்புக்காை
சிைப்பும் கூடுகிைது. ஆங்காங்கு முரண் நனைனயயும் கவினதக்குள் காணமுடிகின்ைது.

மனித
நிழல் போர்த்திய
நாடுதான்
மவயிலில்
மவந்து சாகிைது.
எட்டிய
காட்டுக்குள்ளிருக்கும்
மரங்களும்
பூக்களும்
இப்போது
சிரித்துக் மகாண்டிருக்கின்ைை

(நிழல் வாைம்)

இக்வினத வரிகளில் காணைாகும் நிழல் = மவயில், சிரிப்பு = சிரிப்பின்னம; காடு = நாடு, மரம்,
பூ = மனிதர் ஆகியை முரண் கருத்துக்கனளத் தாங்கியனவ. அதாவது,
நிழல் + சிரிப்பு = காடு  மரம், பூ
மவயில் + சிரிப்பின்னம = நாடு  மனிதர்
எனும் தன்னமனய மவளிப்ேடுத்திக் காட்டுவனதக் கூைைாம். இவ்வாறு அணுகிப் ோர்க்கக் கூடிய
தன்னமகள் மிகுதி.
மனிதம்
மனிதனின் நற்ேண்னேக் குறிப்ேது மனிதம். இனத மனிதர்களிைத்தில் பதடிப் ோர்க்கின்ை
கவினதகனளயும் காணமுடிகின்ைது. தமிழகச் சூழல்கள் மட்டுமின்றி உைகச் சூழல்கபள மனிதம்
இன்றிக் காணப்ேடுகின்ைை என்ேனதப் ேை கவினதகள் மவளிப்ேடுத்தியுள்ளை. சான்ைாக,
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(அனை நிைத்து அழுனக)

விழுந்திருக்கும் துணியில்
விழுந்த காசுகள்
சிதறிய பகாைங்களாய்க்
கிைந்ததில் மதரிந்தை
மனித முகங்கள்
குழல் தைவிய விரல்கள்
காசு முகங்கனளத்
தைவுனகயில் மதரிந்தை
மனிதர்களின் நிைங்கள்

(அகக் கண்ணர்கள்)

அதிகாரம்
இந்த முனையும்
மனிதத்னதத்
தின்று விட்ைது

(இதுவும் ஓர் ஆணவப் ேடுமகானை)

இக்கவினத
வரிகள்
ேல்பவறு
சூழல்களில்
மனிதத்னதத்
பதடும்
தன்னமனய
மவளிக்காட்டுகின்ைை. இப்ேடிப்ேட்ை முரண்சிந்னதபயாடு மனிதன் வாழ்வதற்கு, அவன் போர்த்திக்
மகாண்ை சமயம், சாதி, இைம் தன்னமகனளக் காரணம் காட்ைைாமா? காட்ைைாம். இனவ
மூன்றும் மனித சமுதாயம் பதான்றிய காைந்மதாட்டு நைத்பதறி வருகின்ைை. இதனை வரைாற்றுப்
ேடிப்பினைகள் நமக்குக் காட்டிக் மகாண்பைதான் இருக்கின்ைை. அத்தகு நீா்ட்சியில் இக்கவிஞரும்
தன்னை இனணத்துக் மகாண்டுள்ளார்.
கவினத - விளக்கம்
கவினதயின் வடிவம் என்ை? எளினம, கடிைம், இருண்னம, உவனம எைப் ேை
வடிவங்கனளக் காட்டுவர். கவினதக்காை ேண்பு என்ை என்ைால் விளங்கக் கூைாத தன்னமயில்
அனமந்திருத்தல், எளிதில் புரிதனைத் தருவது, வட்ைார வழக்கில் அனமந்திருப்ேது எைக் காட்டுவர்.
இப்ேடிப் ேல்பவறு கருத்தியல்கள் இன்று நிைவுகின்ைை. இக்கவினதத் மதாகுப்புக்குள் கவினதக்காை
விளக்கங்கள் சிை முன்னவக்கப் மேற்றுள்ளை. அனவ வருமாறு:

நைவிலும் கைவிலும்
ோைாய்ப் ேடுத்தும்
நினைவுகள்
இப்ேடியாை
கவினதகளில் தாபை
மசழித்து நிற்கின்ைை. (கூதிர் காைம்)
கவித்தைம் காட்ைபவ
எழுதி எழுதித் தீர்கின்ைை
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(மைங்மகாத்தி)

மமாழித்தூய்னம காத்தல்
இைக்கியப் புைவைாக இருந்தாலும், இைக்கணப் புைவைாக இருந்தாலும் காைந்பதாறும்
மமாழித்திருத்தத்னதயும் மமாழித்தூய்னம காத்தனையும் மசய்து வந்திருக்கின்ைைர் என்ேது வரைாறு
காட்டும் உண்னம. அதைால்தான் நமக்குக் கினைக்கப்மேற்ை முதல் இைக்கணப் ேனுவைாகிய
மதால்காப்பியத்தில்,
“வைமசாற் கிளவி வைமவழுத் மதாரீஇ

மயழுத்மதாடு புணர்ந்த மசால்ைா கும்பம” (மதால்.மசால்.401)
“சினதந்தை வரினு மினயந்தை வனரயார்” (மதால்.மசால்.402)
“கடிமசால் இல்னை காைத்துப் ேடிபை”
(மதால்.மசால்.452)
என்ை
கருத்துக்கள்
ேதிவுமசய்யப்ேட்டுள்ளை.
அவ்வனகயில்
இக்கவினதத்
மதாகுப்பும்
அனமந்துள்ளது. குருதி என்ேது தூய மசால். அது ரத்தம் எைது வழங்கப்ேட்ைது. அதனை
இக்கவிஞர் ‘அரத்தம்’ (ே.51) என்ை மசால்ைாைைால் தூய்னமப்ேடுத்துகிைார். பதவபநயப் ோவாணர்
கூறுவார் பிை மமாழியாளர்களின் மேயர்கனளக்கூை தமிழ் ேடுத்துங்கள் என்று. அவபர பசக்ஸ்பியர்
என்ேனதச் பசக்சுபியர், மசகப்பியர் என்மைல்ைாம் மாற்றி அனழத்திருக்கிைார். இது ஒரு மமாழினயக்
கைப்ேைம் இல்ைாமல் ோர்த்துக் மகாள்வதற்காை வழிமுனையாகும். அதனை இக்கவிஞரும்
பின்ேற்றியுள்ளனம குறிப்பிைத்தக்கது. அதனை,
“ஆைந்த ராசுக்கு

என் அழுனகத் தமிழ்
அஞ்சலி ஆகட்டும்” (அழுனகத் தமிழ்)
எனும் கவினதவரிகள் அறிவுறுத்தும். இதன் முதல்வரியில் ‘ஆைந்த ராசு’ எனும் மேயர்
இைம்மேற்றுள்ளது. இது ‘ஆைந்த ராஜ்’ என்று அனமதல் பவண்டும். இப்மேயரில் உள்ள ‘ராஜ்’
என்ேது ராசுவாக மாறுகிைது. தமிழ் தவிர்த்த பிை இந்திய மமாழிகளில் ‘ச’ ஒலிப்போடு
மதாைர்புனைய ச2, ஜ1, ஜ2, ஸ, ஸ1, ஷ, க்ஷ ஆகிய எழுத்துக்கள் உண்டு. அவ்மவழுத்துக்களின்
வரிவடிவமும் தனித்தனி. ஆைால், தமிழ்மமாழினயக் கட்ைனமத்த இைக்கண அறிஞர்கள்
பநர்த்தியுைன்தான் மசயல்ேட்ைைர் எைக் கருத இைம் தருகின்ைது. இதனை,
ேச்னச
- pacchai - c
மஞ்சள் - manjal - j
வம்சம் - vamsam - s
சட்ைம் - cattam - ca
சக்கரம் - chakkaram - ch
எைவரும் சான்றுகள் காட்டும். இதில் ‘ச’ ஒலிப்பு அதனுைன் மதாைர்புனைய பிை ஒலிப்புைன்தான்
ஒலிக்கப்ேடுகிைது. இது கற்ைலுக்காை எளியமுனை. இனத ஒப்புக்மகாண்டு பிைமமாழி ஒலிப்பு
வடிவத்னத நீக்கி, தூய்னமனயக் காத்துள்ளது எைைாம். அவ்வனகயில் இக்கவிஞரும்
மமாழித்தூய்னம காப்ேதில் கவைம் மசலுத்தியுள்ளார் எைைாம்.
தனைப்பிைல்
இத்மதாகுப்புநூல் ‘மசால் நிைம்’ எனும் மேயனரத் தாங்கி, 52 உட்தனைப்புகனளக்
மகாண்டுள்ளது. கவினத நூலின் தனைப்னேத் மதரிவு மசய்வதிலும், உட்தனைப்பிைலிலும்
மமைக்மகட்டுள்ளார் என்ேனத முதல்கவினதயின் தனைப்ோை ‘கருச்மசால்’ காட்டும். இது
கவினதயின்
முழுச்சாரத்னதயும்
உள்வாங்கித்
தரப்மேற்றுள்ளது
என்ேது
அக்கவினதனய
வாசிப்போருக்குப் புைப்ேடும். இப்ேடி, ‘மகடுநகர், ஆயுட்காைம், நிழல் வைம், உைவுக் கூடு, துயர்ப்
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ேைைம், ஆழி முகம், மசந்மநல் மனிதர்கள், ோழ் மைம்’ போன்ை உட்தனைப்புகனள
அனமத்துள்ளார். இவரின் உட்தனைப்பிைல் முனைனயப் பின்வரும் கருத்துக்கள் மதளிவுேடுத்தும்.
 கருத்னதக் மகாண்டு தனைப்பிைல் (கருச்மசால், மகடுநகர் போல்வை).
 அடிச்மசாற்கள் தனைப்ோதல் (கருச்மசால், மகடுநகர், ோழ்நிைம் போல்வை).
 கவினதவரிச் மசால்னைத் தனைப்ோகத் தருதல் (உைவுக்கூடு, மசந்மநல் மனிதர்கள்
போல்வை).
 முதல் கருத்தின் முடிவுச் மசால்லும், இறுதிக் கருத்தின் முதற்மசால்லும்
தனைப்ோகுதல் (ோழ்மைம், வலித்தைம் போல்வை).
 ஒருவரிச் மசாற்கள் தனைப்ோதல் (அகக் கண்ணர்கள், கார்காைச் மசாற்கள்
போல்வை).
 கவினதவரிச் மசால்லும் கருத்தும் தனைப்ோதல் (மசல்ைாக் காசுகளின் ஒப்ோரி,
உயிர்க்கூடு போல்வை).
 மவளிப்ோட்டுத் திைன் தனைப்ோதல் (முரண் மசய்யுள்).
ோலுணர்வுக் கருத்தாக்கம்
பிராய்டு கூறுவார் ஒருவரின் ஆழ்மைப் ேதிவுகள் ஏதாவமதாரு சூழலில் மவளிப்ேட்டுவிடும்.
அப்ேடி மவளிப்ேட்ை வரிகள் நிரம்ே உண்டு. அவற்றுள்,

ஈசல் வயிற்றுப்
ோல் கவுச்சியில்
கசிந்து கிைந்தது
நிைத்தாளின் முனைப்ோல்

(ஈசப்ோல்)

எனும் கவினத வரிகள் கவிஞரின் உள்ளத்து ஆழ்மைப் ேதினவ மவளிக்காட்டுகின்ைை. ஓர்
ஆணுக்குப் மேண் மீதும், ஒரு மேண்ணுக்கு ஆண் மீதும் ஈர்ப்பு அனமயும். அந்த ஈர்ப்பு காமம்
சார்ந்து அனமயும். அதனைபய பமற்கண்ை வரிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்ைை. அவ்வரிகளில்
காணப்ேடும் ‘ோல் கவுச்சியில், முனைப்ோல்’ என்ை மசால்ைாைல்கள் ஓர் ஆணிைத்துப்
புனதந்திருக்கும் காம உணர்ச்சி மசால்ைாைல்களின் மூைம் மவளிபயறும் தன்னமனயக்
காட்டுகின்ைை. “மனித உள்ளத்தின் வாழ்க்னகமுனைனயப் ேகுத்துக்கூறும் ஓர் அறிவியபை உளவியல்.

ஒருவைது உள்ளம் அவனுனைய மசயல்களின் மூைம் உணர்ச்சிகனள மவளிப்ேடுத்துகிைது. எைபவ
மசயனை அறிந்து ஆராய்வதன்வழி உள்ளத்னத பநரடியாக அறிய முடியும். பமலும் உள்ளத்னத
பநரடியாக அறிவதற்கு உேகரணங்கள் மூைம் கணிக்க முடியும். இங்ஙைபம இைக்கியங்கள்
கவிஞனின் உள்ளத்துள் மசன்று உணர்வாக்கப்ேட்டுப் பின்ைர் உணர்ச்சியாக மாற்ைம்
மசய்யப்ேடுகிைது” (ோ. கவிதா, ஃபிராய்டிய உளவியலும் ோலுணர்வு பமன்னமக் கருத்தாக்கம்

(சங்க அகக்குறியீடுகனள முன்னவத்து), 2017:11) இதனைக் காைந்பதாறும் எழுதப்மேற்ை
இைக்கியங்கள் ேைம்பிடித்துக் காட்டும். அதிலும் குறிப்ோக ஆண் கவிஞர்களின் ோைல்களில்
இதனை மிகுதியாகக் காணமுடியும். சிைப்ேதிகாரம், சீவகசிந்தாமணி போன்ை காப்பியங்கனள
வாசிப்போர் இதனை நன்கு உணர்வர்.
ஒருமசால் ேைமோருள்
கவினத, வாசிக்கும் வாசகனுக்கு ஏற்ேப் புதியப் புதிய விளக்கங்கனளத் தரபவண்டும்.
அப்மோழுதுதான் அந்தக் கவினத காைம் கைந்தும் பேசப்ேடும். அப்ேடிமயாரு தன்னம
இத்மதாகுப்புநூலுக்கு உண்டு.

வடுக்கபளாடும் வலிகபளாடும்
வயிற்றுப் ோட்பைாடும்
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மநருப்னேயும் சுமந்து
சாம்ேைாகிப் போைார்கள்
மவண்மணி வயலின்
மசந்மநல் மனிதர்கள் (மசந்மநல் மனிதர்கள்)
எனும் வரிகள் உழவரின் வாழ்க்னகமுனைனய எடுத்துக்காட்டுகின்ைை. இக்கவினத வரிகளின்
இறுதிவரி கவனிக்கத்தக்கது. அவ்வரியின் ‘மசந்மநல்’ எனும் மசால் ‘சிைந்த, நல்ை, முற்றிய’ எனும்
மோருண்னமகனளத் தந்தாலும், உனழக்கும் வர்க்கத்திைருக்குக் குரல் மகாடுத்து வரும்
கம்யூனிசத்னத முக்கியமாகப் ேதிவுமசய்கிைது. ஆக, ஒருபுைம் உழவரின் வாழ்க்னகனயயும் மறுபுைம்
கம்யூனிசக் மகாள்னகயாளரின் வாழ்க்னகனயயும் அவ்வரிகள் மவளிக்காட்டுகின்ைை. இக்கவினதயில்
இைம்மேற்ை ‘மவண்மணி’ எனும் மசால் நானக மாவட்ைத்தில் அனமந்துள்ளது கீழமவண்மணி
ஊரின் வரைாற்று நிகழ்னவயும் நிறுத்திச் மசல்கின்ைது. அதனைப் பின்வரும் கருத்து மதளிவுறுத்தும்.

தற்போனதய நானக மாவட்ைத்தில் அனமந்துள்ளது கீழமவண்மணி. (தமிழ்நாட்டின்
மநற்களஞ்சியமாை ேனழய தஞ்னச மாவட்ைத்தில் முன்ைர் இருந்தது.) தமிழகத்தின்
30% வினளநிைங்கனள தன்ைகத்பத மகாண்டு அபமாக வினளச்சல் தரும் பூமி.
இப்பூமியில் எங்கு சுற்றினும் ேச்னச ேபசபைை ேசுனம போர்த்திய மநற்ேயிர்கள்.
சில்மைன்று வீசும் காற்று, மதன்ைந்பதாப்பு, கரும்புத் பதாட்ைம் எை மைம் வருடிச்
மசல்லும் இயற்னக சூழல். இங்கு ேைதரப்ேட்ை நிைமில்ைா மக்களும், கூலித்
மதாழிைாளர்களாக பவனை மசய்து வந்தைர்.
இவர்கள் நல்ை வாழ்க்னக முனைனய அனைய முயற்சி மசய்தும் அனத நிைக்கிழார்கள்
ஏற்றுக்
மகாள்ளவில்னை.
1960களில்
தஞ்னசயில்
ேண்னணயார்கள்,
நிைச்சுவான்தார்கள் ஆதிக்கம் பவருன்றி மரமாக வளரத் மதாைங்கியிருந்த காைம்.
ேண்னணயார்களிைம்தான் அதிக நிைமும் ேணமும் இருந்தது. ேண்னணயார்களிைம்
பவனை மசய்து தங்கள் வாழ்னகனய நகர்த்திச் மசன்ை கூலித் மதாழிைாளர்கனள
ேண்னணயார்கள் தங்கள் அடினமகளாகபவ கருதிைர். குனைந்த கூலிக்கு அதிக
பவனை வாங்கிைார்கள். ஐயா, ஆண்னை என்றுதான் அனழக்க பவண்டும். குனைந்த
கூலி, அதுவும் அணாவாக கினையாது (ஒரு ேடி மநல்லும் பகப்னே கூழும்தான்)
சம்ேளம்.
ேண்னையார்கள் மதாழிைாளர்களிைம் இரக்கமில்ைாமல் பவனை வாங்கிைர். வயலில்
நைவு நடும் மேண், ஒருமாதம் முன் பிைந்த தன் ேச்னசக் குழந்னதனய அங்குள்ள
மரத்தில், பசனைனய கட்டி கிைத்திவிட்டு பவனைமசய்வார். அந்த குழந்னத ேசியில்
அழுதால் கூை பவனைனய முடிக்காமல் ோல் மகாடுக்கச் மசல்ைக் கூைாது. மீறிைால்
பவனை கினையாது அன்று. சிை பநரங்களில் ோல் மகாடுக்கும் தாயின் மார்பில்
எட்டி உனதவிட்டுவிட்டு மசல்வர். அங்குள்ள மேண்கனள தவைாக அணுகிய
சம்ேவங்களும் நைந்ததுண்டு.
எதிர்த்தால் கட்டி னவத்து அடித்து உனததான். ஆோச வார்த்னத அர்ச்சனைகளால்
மேண்கள் கூனிக் குறுகிவிடுவர். எதிர்த்தால் பினழப்பு மகட்டுவிடும். ஒரு
ேண்னணயாரிைம் முனைத்துக்மகாண்டு மற்மைாருவரிைம் மசல்ை முடியாதேடி
ேண்னணயார்கள் தங்களுக்குள் நல்ை பினணப்னே உருவாக்கி னவத்திருந்தைர்.
சாணிப்ோல், சவுக்கடி இனவமயல்ைாம் சர்வசாதாரணமாை தண்ைனைகள் அங்பக.

inam:International E_Journal of Tamil Studies
May 2018, Issue:13

ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 மே 2018 ேலர்:4

இதழ்:13

இந்த நினையில்தான் 1960களில் இந்திய - சீைப் போரால் ேஞ்சம்
தனைவிரித்தாடியது. இது கீழமவண்மணி கிராமத்னதயும் விட்டுவிைவில்னை.
ேஞ்சத்தால் குனைந்த கூலியுைன் பினழப்னே நைத்த முடியாது என்ேதால் கூலி
உயர்வு பகட்ைைர் மதாழிைாளர்கள். ஆைாலும் ேயனில்னை. இவர்களுக்காக
விவசாய மதாழிைாளர் சங்கத்னத ஆரம்பிக்கின்ைைர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சினய பசர்ந்த
மணியம்னம மற்றும் சீனிவாசராவ். இதில் இனணந்து தங்களுக்கு கூலி உயர்வு
பகட்ைைர் மதாழிைாளர்கள். இவர்களுக்கு போட்டியாக மநல் உற்ேத்தியாளர் சங்கம்
என்ை சங்கத்னத ஆரம்பிக்கின்ைைர் நிைக்கிழார்கள்.
மதாழிைாளர்கள் கூடுதைாக பகட்கும் அனர ேடி மநல்னை தருவதற்கு மைமில்னை.
உனழப்புக்கு ஏற்ை கூலி மகாடுக்காமல் பேச்சுவார்த்னதயில் ஈடுேட்ைைர்.
பேச்சுவார்த்னத பதால்வியில் முடிவுற்ைது. ஆைாலும் பநற்று வனர நமக்கு கீழ்
னககட்டி வாய்மோத்தி பவனை ோர்த்தவர்கள், நமக்கு எதிபர அமர்ந்து நம்மிைபம
பேச்சுவார்த்னத
நைத்துவதா
என்ை
மேருங்பகாேம்
சம்ேந்தப்ேட்ை
ேண்னணயார்களிைம்
கைன்று
வந்தது.
'எங்களுக்கு
எதிராக
சங்கம்
ஆரம்பிக்கிறீங்களா..?' என்று கீழமவண்மணினய பசர்ந்த முத்துகுமார், கணேதி
இருவனர கட்டினவத்து அடித்தைர். இனத எதிர்த்து மதாழிைாளர்கள் பமாதலில்
ஈடுேட்ைைர். இதைால் கீழமவண்மணியில் கைவரம் மூண்ைது.
1968
டிசம்ேர்
25
அன்று
உைகம்
முழுவதும்
கிறிஸ்துமஸ்
திைம்
மகாண்ைாைப்ேட்டுக் மகாண்டிருக்க, கீழமவண்மணி மக்களுக்பகா அன்று இருண்ை
நாளாக அனமந்தது.
'தைக்கு அடினமயாக இருந்தவர்கள் தன்னை எதிர்ப்ேதா?' என்று ஆத்திரம் மகாண்ை
ேண்னணயார் பகாோைகிருஷ்ணன் என்ேவர், தைது அடியாட்களுைன் மேட்பரால்
பகன்கள், நாட்டுத் துப்ோக்கி சகிதம் வந்திைங்கிைார். அவர்களுக்கு போலீசாரும்
துனண நின்ைைர். அவர்கள் முன்னினையில் அந்த மகாடிய சம்ேவத்னத
அரங்பகற்றிைர். காட்டில் மிருகம் பவட்னையாைப்ேடுவது போல் கண்ணுக்கு
கினைப்ேவர்கள் எல்ைாம் சுைப்ேட்ைைர்.
இப்ேடி சுைப்ேட்ைவர்கள் கிட்ைத்தட்ை 10 பேருக்கு பமல் இருப்ோர்கள்.
இதனைக்கண்டு ேயந்து நாைா மூனைக்கும் சிதறி ஓடி, வாய்க்கால் வரப்புகளில் ஒடி
ஒளிந்துமகாண்ைைர் மதாழிைாளர்கள். அனைத்து குடினசகளும் எரிக்கப்ேட்ைை.
நிராயுதோணியாக நிற்கும் அப்ோவி மேண்கள், வயதாைவர்கள், குழந்னதகள்
உயினரக் காத்துக்மகாள்ள மதரு மூனையில் உள்ள ரானமயா என்ேவரின் சிறிய
கூனரவீட்டில் ஓடி ஒளிந்தைர். மவறிபிடித்து அனைந்தவர்கள் அந்த வீட்னை
கண்டுபிடித்து வீட்னை மவளிபய தாழிட்டு மேட்பரானை ஊற்றி எரிக்கின்ைைர்.
பூட்டிய வீட்டுக்குள் மேரும் அைைல் சத்தம் எழுந்தது. 'ஐபயா, அம்மா
ஆ...ஆ....எரியுபத!' என்ை சத்தம் மட்டும் திரும்ே திரும்ே பகட்கிைது. தான்
பினழக்காவிட்ைாலும் தன் குழந்னதயாவது பினழக்கட்டும் என்று ஒரு மேண் தன்
குழந்னதனய தூக்கி எறிகிைார். மகாடூரர்கள் குழந்னத என்றும் ோராமல் மவட்டி
வீழ்த்தி தீயில் எரித்தைர். மவளிய வர முயற்சித்தவர்கனள மறுேடியும் உள்பள
தள்ளிைர்.
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மவளியில் நின்று அழுத மூன்று பிஞ்சுக் குழந்னதகனளயும் தீயின் உள்பள தள்ளிைர்.
தீயின் பகார நாக்குகளுக்கு சற்று பநரத்தில் 20 மேண்கள், 19 குழந்னதகள், 6
ஆண்கள் எை 44 உயிர்கள் தீக்கினரயாைது. ஒரு மேண் தைது மகனளயும் பசர்த்து
மகட்டியாக அனணத்துக் மகாண்டு கருகியிருந்தார்.
மறுநாள் திைசரிகளில் கிழமவண்மனி ேடுமகானை சம்ேவம்தான் தனைப்புச்மசய்தி.
நாடு முழுவதும் அதிர்வனைகள் உருவாைது. தனைவர்கள் கண்ைை அறிக்னக
மவளியிட்ைைர். சீை வாமைாலிகளில் திரும்ேத் திரும்ே ஒளிேரப்ேப்ேட்ைை
இச்மசய்தி. இது மதாைர்ோக வழக்கு மதாைரப்ேட்ைது. முதல் வழக்கில்
மதாழிைாளர்கள் 120 பேரின் மீதும் இரண்ைாவது வழக்கில் ோைகிருஷ்ணன்
உள்ளிட்ை சிைர் மீதும் வழக்கு ேதிவு மசய்யப்ேட்ைது.
இதற்கு
சரியாை
தண்ைனை
கினைத்ததா...?
இரண்ைாவது
வழக்கில்
பகாோைகிருஷ்ணனுக்கும் அவருனைய ஆதரவாளர்கள் 7 பேருக்கும் 10 வருைம்
சினைத் தண்ைனை
பமற்முனையீட்டுக்காக வழக்குகள் உயர்நீதிமன்ைம் மசன்ைை. முதல்வழக்கில் குற்ைம்
சாட்ைப்ேட்ை மதாழிைாளர்களுக்கு ஜாமீன் மறுத்த நீதிமன்ைம், பகாோைகிருஷ்ணன்
மற்றும் அவபராடு பசர்ந்து தண்ைனை மேற்ை 7 மிராசுதார்களுக்கும் ஜாமீன்
வழங்கியது. அப்ோவி மதாழிைாளர்களுக்கு ஜாமீன் மறுக்கப்ேட்ைது.
இது மட்டும்தாைா...? இல்னை, இன்னும் இருக்கிைது. இறுதித் தீர்ப்பில்
பகாோைகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ை அனைவரும் விடுதனை மசய்யப்ேட்ைைர். இதற்கு
உயர் நீதிமன்ைம் மசான்ை காரணம் அதிர்ச்சினய ஏற்ேடுத்தியது மதாழிைாளர்களுக்கு.
“இந்த

வழக்கில் குற்ைம் சாட்ைப்ேட்டுள்ள அனைவருபம நிைக்கிழார்களாக
இருப்ேது வியப்ோக உள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் ேணக்காரர்கள். கவுரவமிக்க
சமூக மோறுப்புள்ள அவர்கள் இந்த குற்ைத்னத மசய்திருக்க மாட்ைார்கள் எை
நம்புகிபைாம்” -இதுதான் தீர்ப்பு. ஒருவர் விடுதனையாவதற்காை தகுதி அவர்
ேணக்காரர். இந்த ஒபர காரணத்னத னவத்துக்மகாண்டு அப்ோவி மதாழிைாளர்கனள,
அவர்களின் குழந்னதகனள எரித்துக் மகாண்ைவர்களுக்கு தீர்ப்பு விடுதனை. இதுதான்
அன்னைக்கு மதாழிைாளர்களின் நினை (விகைன், 25.12.2015).
இக்கருத்தியல் அடிப்ேனையில் பநாக்கும்மோழுது அக்கவினத ஒருமசால் ேைமோருளில் கம்யூனிசக்
மகாள்னகனய மவளிப்ேடுத்தி நிற்ேதாகக் மகாண்ைாலும் நானக மாவட்ைம் கீழமவண்மணியில்
விவசாயிகனள (பதபவந்திரகுை பவளாளர்கனள) மநருப்புக்கு இனரயாக்கிப் ேடுமகானை மசய்த
முதைாளித்துவ ஏகாதிேத்தியத்னதத் பதாலுரித்துக் காட்டும் வரைாற்றுக் கவினதயாகவும்
அனமந்துள்ளனம குறிப்பிைத்தக்கது (மு.முனீஸ்மூர்த்தி:மதிப்பீட்டுனரயில் மதரிவித்த கருத்து).
வரைாற்றுணர்வு
கவினத மவறுமபை சமகாைப் பிரச்சினைனய மட்டும் பேசிவிட்டுச் மசல்ைக் கூைாது. அதில்
வரைாறு சார்ந்த கருத்துக்கும் இைம் பவண்டும். அதிலும் அந்தக் கருத்துப் மோருத்தப்ோட்பைாடு
அனமதல் பவண்டும். அப்ேடிப்ேட்ை தன்னமனயயும் இதனுள் காணமுடிகின்ைது. சான்ைாக
‘மசந்மநல் மனிதர்கள்’ எனும் தனைப்பில் எழுதப்மேற்ை கவினதயில்,

அனரப்ேடி மநல்மணி
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கூைக் பகட்ைாமரை
மநருப்பின் ஒரு துளி வினதனயக்
குடினசக்குள்
எரிந்துவிட்டுப் போைர்கள் (மசந்மநல் மனிதர்கள்)
எனும் வரிகள் ஒரு காைக்கட்ைத்தில் உனழக்கும் வர்க்கம் எங்களின் உனழப்பிற்கு இவ்வூதியம்
போதாது எைக் பகட்ைதற்காக அவர்கள் ேட்ை துயரங்கனள இன்றும் கண்முன் மகாண்டு வந்து
நிறுத்துகின்ைை. இக்காட்சிப் ேடிமங்கள் காைந்பதாறும் உனழக்கும் வர்க்கத்திைனரச் சுரண்டித்
தின்ேனதக் காட்டுகின்ைை. இதனை பமற்காண் கருத்தியல் மதளிவுறுத்தும்.
இவ்வளவு சிைப்புகனளக் கவிஞர் மகாண்டிருந்தாலும், சிைவிைங்களில் மமாழியனமப்பில்
சறுக்கனைக் கண்டுள்ளார்.
போலி
இரண்டு பினழவாதங்கள் மதன்ேட்ைை. ஒன்று: போலி வலியுறுதல். மற்மைான்று:
மசாற்மைாைர் அனமப்புக் கருத்துப்பினழயும் மமாழிப்பினழயும்.
போலி வலியுறுதல்
தமிழ்
மமாழியனமப்பில்
ஐ,
ஔ
ஆகிய
இரண்டு
எழுத்துக்கள்
இன்றும்
சிக்கலுக்குள்ளாகின்ைை. ஏமைன்ைால் இவ்விரு எழுத்துக்களும் அ+இ, அ+ய்=ஐ; அ+உ, அ+வ்=ஔ
எைத் பதான்றியதாக ஆய்வாளர்களும் இைக்கணப் புைவர்களும் கருதுவர். மதால்காப்பியரும்
அதற்கு உட்ேட்ைவர்தான் என்ேனத,

அகர இகர னமகார மாகும் (மதால்.எழுத்.54)
அகர உகர மமௌகார மாகும் (மதால்.எழுத்.55)
என்ை இரண்டு நூற்ோக்கள் சுட்டிக்காட்டும். அப்ேடிமயன்ைால் அவ்விரு எழுத்துக்களும் போலி
எழுத்துக்கள்தாபை. இவ்மவண்ணம் இந்தக் கவிஞருக்கும் இருக்கும் போலும். அதைால்தான்
‘அய்ம்பூத, அய்ம்புைன்கள் (ே.11), அய்க்கியமாகி (ே.40)’ ஆகிய மசால்ைாைல்கனளக்
னகயாண்டிருக்கிைார். இங்குத் மதால்காப்பியரின் கருத்னத இவர் உணராதிருந்திருக்கிைார் என்பை
பதான்றுகின்ைது.
எழுத்துச் சீர்திருத்தத்னதக் காைந்பதாறும் அறிஞர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்ைைர்.
அவ்மவழுத்துச் சீர்திருத்ததில் ஐ, ஔ ஆகியைவும் அைங்கும். அவ்வடிப்ேனையில் பநாக்கும்மோழுது

போலி எழுத்தாக எண்ணி அவர் இவ்மவழுத்துக்கனளப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளதாகத் மதரியவில்னை.
மேரியாரின் எழுத்துச் சீர்திருத்தத்தில் கவிஞர்க்கு உைன்ோைாய் இருத்தல் பவண்டும். ஐ, ஔ
பதனவயில்னை என்ைார் மேரியார் (மு.முனீஸ்மூர்த்தி:மதிப்பீட்டுனரயில் மதரிவித்த கருத்து).
அதைால் கவிஞர் ஐ, ஔ ஆகிய எழுத்துக்கனள அய், அவ் எை எழுத முனைந்திருக்கிைார்.
இருப்பினும் அவ்விரு எழுத்துக்களும் அவ்மவாலியனமப்பில் ஒலிக்கப்ேட்ைாலும், அனவ,
தனித்த எழுத்துக்களாக உணரத்தக்கை என்ேனதத் மதால்காப்பியர்,
“எழுத்மதைப்ேடுே

அகரமுத
ைகர விறுவாய் முப்ேஃ மதன்ே
சார்ந்துவரன் மரபின் மூன்ைைங் கனைபய”

(மதால்.எழுத்.1)

“ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ

ஓ ஔ என்னு மப்ோ பைழு
மீரள பினசக்கு மநட்மைழுத் மதன்ே” (மதால்.எழுத்.4)
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“ஔகார விறுவாய்ப்

ேன்னீ மரழுத்து முயிமரை மமாழிே” (மதால்.எழுத்.8)
எனும் நூற்ோக்கள் மூைம் மதளிவுேடுத்தியுள்ளார். அதாவது இவ்மவழுத்து வடிவங்கனள நான்
மகாண்டு வரவில்னை, எைக்கு முன்பு வாழ்ந்த இைக்கணப் புைவர்கள் மகாண்டு வந்தது என்ேனத
‘மமாழிே, என்ே’ என்ை மசால்ைாட்சிகளில் விளக்கியுள்ளனமயாகும். இதன் வடிவ வளர்ச்சினய
ஏற்றுக்மகாள்வது சாைச் சிைந்தது. அப்ேடியிருக்க, இன்னைய ‘ஜ, ஷ, ஸ, க்ஷ’ ஆகிய
எழுத்துக்கனளயும் ஏற்றுக்மகாள்ள பவண்டியதுதாபை என்ை எண்ணம் பமலுறும். அவ்விரு
எழுத்துக்கனள இவ்மவழுத்துக்களுைன் மதாைர்புேடுத்திப் ோர்க்க முடியாது. ஏமைனில்,
தமிழ்மமாழி இயல்ோை, எளினமயாை மமாழி. அதைால் ேண்னைய இைக்கணப்புைவர்கள் க, ச,
ை, த, ே எழுத்துக்கனள வருக்கங்களாக அனமக்காமல், அதற்குள் அவ்வருக்கங்கனள
அனைத்துவிட்ைைர் என்ேனத மைந்துவிைக் கூைாது. எைபவ அவ்வாறு ேயன்ேடுத்தும் முனைனய
மறுேரிசீைனை மசய்து ோர்க்க பவண்டும்.
மசாற்மைாைர் அனமப்புக் கருத்துப்பினழயும் மமாழிப்பினழயும்
இன்னைய வழக்கில் “தான்” என்ை ஒட்னைப் ேயன்ேடுத்துவனதப் மேரும்ோன்னமயாை
எழுத்துனரயாளர்களிைம் காணமுடிகின்ைது. இச்மசால் தனித்து நிற்கும் போதும், ஒட்டி நிற்கும்
போதும் மவவ்பவறு மோருட்கனளத் தரும். சான்ைாக, அன்று தான், அன்றுதான் என்ை
மசாற்மைாைனர பநாக்குபவாம்.
1. நான் அவனை அன்று தான் ோர்த்பதன்.
2. நான் அவனை அன்றுதான் ோர்த்பதன்.
இவ்விரு மதாைரில், முதல் மதாைனர, ‘நான் அவனை அன்று நான் (தான்) ோர்த்பதன்’ என்ை
மோருனளத் தருகிைது. இத்மதாைரில் உள்ள ‘தான்’ - யான் அல்ைது நான் எனும் மதானினயத்
தருகின்ைது. ஆைால் இரண்ைாவது மதாைரில் உள்ள ‘அன்றுதான்’ என்ேது ‘அன்று’ எனும்
மோருண்னமத் மதானினய மட்டுபம தருகிைது. இவ்விரு உணர்தனைப் மேறுபவார் இங்குப்
பினழமயன்று நம்புவர்.
இப்பினழனய ‘அன்று தான், அது தான் (ே.20); ஆகியிருக்கைாம் தான் (ே.26); கவினதகளில்
தாபை (ே.30), ேடுமகானை தான் (ே.37), மாட்டீர்கள் தான் (ே.41), ஆறுகள் தான் (ே.44);
மாைமும் தான் (ே.48); மதானைக்கத் தாைா (ே.53); மகாடியது தான் (ே.54), குறுணி தான்,
ஊமத்னதயும் தான் (ே.63), மசாற்கள் தான் (ே.68) ஆகிய மசாற்மைாைர்களில் காணமுடிகின்ைது.
அப்ேடிமயான்றும் கருத்துப்பினழ வரவில்னைபய எை விைவத் பதான்றும் சிைருக்கு. அவர்களின்
புரிதலுக்காக, ‘கற்கள் - கற் கள், ேற்கள் - ேற் கள், மசாற்கள் - மசாற் கள்’ இச்மசாற்மைாைர்கனளப்
மோருண்னமயியல் பநாக்கில் வாசித்துப் ோர்க்கவும்.
சிைவிைங்களில் சரியாை மதானியுைனும் ேயன்ேடுத்தியிருக்கிைார் கவிஞர். அவ்விைங்கள்
வருமாறு: நாடுதான் (ே.17), சீவகன்களும்தான் (ே.32), நாடுதாபை (ே.38), அதுதான் (ே.45),
என்ைதான் (ே.46), எச்சம்தான் (ே.50), வாழ்க்னகதான் (ே.52), தவித்பததான் (ே.63),
குண்ைர்கள்தான் (ே.83).
மமாழிப்பினழகள் குனைவு. இருப்பினும் கவைக்குனைவால் ே.76இல் ‘மு(ண்)டியடித்து’
என்ேதற்குப் ேதிைாக ‘மு(ன்)டியடித்து’ எை வந்துள்ளது. மமாழிப்பினழயில் மற்மைாரு பினழ
புணர்ச்சிப் பினழ. அது கவைக்குனைவால் வந்ததாகத் மதரியவில்னை. ஏமைன்ைால் ே.55, 79களில்
‘மதாப்பூள்க் மகாடி’ என்ை பினழ வந்துள்ளனமயாம். மதாப்புள் என்ேது பேச்சுவழக்கு; மகாப்பூழ்

தூய வழக்கு. மதாப்பூள் எனும் வழக்குத் தவறு (மு.முனீஸ்மூர்த்தி:மதிப்பீட்டுனரயில் மதரிவித்த
கருத்து). இப்பினழகள் தவிர்க்கப்மேற்றிருந்தால் இந்நூல் இன்னும் கூடுதல் சிைப்னேப்
மேற்றிருக்கும்.
துனணநின்ைனவ
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ேண்ோட்டு

மரபுகளும்,

நியூமசஞ்சுரி

புக்
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ைதிப்பிைப்தபற்ைது

வொழ்வியலைம் + பொலியலறிவு = பண்டைத் மிழர்
முனைவர் மா.ேரமசிவன்
தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர்
ஸ்ரீகிருஷ்ணசாமி கனை அறிவியல் கல்லூரி
பமட்ைமனை, சாத்தூர்.
9585641647, mpssiva85@gmail.com
இன்னைய தமிழ்ச் சமூகத்தளத்தில் 'ோலியல்' என்ேது ஒரு தீண்ைத்தகாத மசால்.
அதைால்தான் சிை முக்கியமாை தமிழ் அகராதிகளில் கூை (அபிதாை சிந்தாமணி,
நா.கதினரபவற்பிள்னளயின் தமிழ்மமாழி அகராதி, கழகத் தமிழ்க் னகயகராதி) இச்மசால்
காணப்மேைவில்னை. ஆைால், இச்மசால் ஒரு மதளிவாை மோருளுனையது. இருப்பினும், இது
தீண்ைத்தகாத, மகட்ை வார்த்னதயாக மாறியது எப்போது? என்ை விைா ஆய்ந்து சிந்தித்தற்குரியது.
ோலியல் = ோல் + இயல். இச்மசால் ஒவ்மவாரு ோலுக்குமாை (ஆண்ோல், மேண்ோல்)
இயல்னேக் குறிக்கக் கூடியது என்று இதற்குப் மோருள் குறிக்கைாம். உயிரிைங்களின் இயல்புகள்
குறித்து பநாக்கிைால், அவற்றின் முக்கிய இயல்ோகக் கருதப்மேறுவது இைப்மேருக்கமாகும். இந்த
இைப்மேருகத்திற்குப் ோலியைறிவு கட்ைாயம் பதனவ. இந்த அளவிற்கு முக்கியமாை மசால்னைத்
தீண்ைத்தகாத மசால்ைாக மாற்றியது நம் அறியானமயன்றி பவமைன்ை?
பவட்னைச் சமூகத்தில் ோலியல் மேண்னண னமயமிட்ைதாகவும் கட்டுப்ோைற்ைதாகவும்
இருந்திருக்கிைது. குறிஞ்சித்தினணயில் இருக்கின்ை 'புணர்தல்' எனும் ஒழுக்க வனரயனையும்
குறிஞ்சித்தினணப் ோைல்களில் வருகின்ை 'புணர்ச்சி' மதாைர்ோை ேதிவுகளும் இக்கருத்னத
மமய்ப்பிக்க வல்ைைவாகும். ேகற்குறி, இரவுக்குறி எனும் எத்தனகய குறியிைமாக இருந்தாலும்
தனைவனின்
இைப்மேயர்ச்சி
(தனைவினயத்
பதடிச்
மசல்லுதல்)
முதன்னமயாைதாக
இருந்திருக்கிைது. தனைவி தனைவனைத் பதடிச் மசன்ைதாை எத்தனகய ேதினவயும் நம் ேழந்தமிழ்
இைக்கியங்களில் காணமுடியவில்னை. பமலும், புணர்தல், புணர்ச்சி மதாைர்ோை இைங்களில்
தனைவி, பதாழி ஆகிபயார் கூற்று நிகழ்த்துவதும் தனைவன் அல்ை குறிப்பிடும்போது தம்
மநஞ்சிற்குள்பளா அல்ைது ோங்கனிைபமா புைம்புவதும் மேண்னண னமயமிட்ை ோலியல் சார்ந்த
பவட்னைச் சமுக எச்சங்களாகக் கருதத்தக்கை. இத்தன்னம குறிஞ்சி, மநய்தல் ோைல்களில் மட்டும்
மிகுதியாகக் காணப்மேறுவதும் இங்குக் குறிப்பிைத்தக்கதாகும் (குறிஞ்சி - விைங்கு பவட்னை
என்ைால் மநய்தல் - மீன்பவட்னை என்ேனதக் கவைத்தில் மகாள்ளபவண்டும்). சங்கப் ேனுவல்களின்
இப்ேதிவுகள், ோலியல் மதாைக்கத்தில் மேண்னண னமயமிட்ைதாக இருந்திருக்கிைது என்ேதற்காை
சான்றுகளாக அனமவைவாகும்.
மசாத்துனைனமயும், அதனை னமயப்ேடுத்திய ஆண் தனைனமயும், மனித சமூகத்தில்
ஏமாற்று பவனைகளும் உருவாைபதா? அன்றுதான் ோலியல் ஒரு கட்டுக்குள் வந்திருக்க பவண்டும்.
அதாவது, ஆனண னமயமிட்ைதாக மாறியிருக்க பவண்டும்.
"மோய்யும் வழுவுந் பதான்றிய பின்ைர்
ஐயர் யாத்தைர் கரணம் என்ே"
(மதால்.மோருள்.கற்பு.இளம்.4)
என்ை மதால்காப்பிய நூற்ோனவ இந்தத் தன்னமயில்தான் புரிந்துமகாள்ள பவண்டியுள்ளது. ஆண்
தனைனம உருவாகிய சூழலில், கட்ைற்ை ோலியலின் இறுதிக்கட்ைத்தில் மேண்னண உைல்சார்ந்து
ஏமாற்றும் ஏமாற்று பவனைகளும் இருந்துள்ளை என்ேனத இது உணர்த்துகிைது. பமலும்,
"யாரு மில்னை, தாபை கள்வன்;
தாைது மோய்ப்பின் யாமைவன் மசய்பகா?
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தினைத்தா ளன்ை சிறுேசுங் காஅை
ஒழுகுநீ ராரல் ோர்க்குங்
குருகு முண்டுதா மணந்த ஞான்பை"
(குறுந்.25)
என்ை குறுந்மதானகப் ோைலும் இனதத்தான் வலியுறுத்துகிைது என்று குறிப்பிைத் பதான்றுகிைது.
இப்ோைல் ோலியல் சார்ந்து ஏமாற்ைப்மேற்ை ஒரு மேண்ணின் அழுகுரைாகபவ மதரிகிைது.
முல்னைத்தினணப் ோைல்கள்
இதற்கு பநர்மாைைனவயாக அனமகின்ைை. மோருள்
காரணமாகப் பிரியும் தனைவன் வரும்வனரத் தனைவி ஆற்றியிருக்க பவண்டிய நினையிைதாகக்
காணப்மேறுகின்ைை. 'அல்குல் அவ்வரி வாைத்' தனைவி காத்திருக்கின்ை தன்னமனயப் ேழந்தமிழ்ப்
ேனுவல்கள் காட்டுகின்ைை. "மேண் தன்னுனைய ோலியல் விருப்ேத்னத அைக்கிக்மகாண்டு,
கணவனின் நைத்னதப் பேணி மமன்னமயாை ேண்புகளுைன் வாழ்வது கற்புனைய மகளிரின்
இைக்கணமாகப்
போதிக்கப்ேட்ைது"
(2011:ேக்.18,19).
அதுதான்
கற்புநினை
என்ேதும்
வற்புறுத்தப்மேற்றுள்ளது. குடும்ேம் எனும் அனமப்பிற்கு ஆண் தனைனமயும் மசாத்துக்கள் ஆனணச்
சார்ந்திருக்க பவண்டிய தன்னமயும் உருப்மேற்ை பின்ைர் இந்நினை உருவாகியிருக்கின்ைது.
இத்தனகய கற்புநினை வளர்ச்சிக்கு மத்தியில்தான் ேரத்னதனமயும் உருவாகியுள்ளது. இங்குப்
மேண்ணின் ோலியல் வனரயறுக்கப்மேற்று ஆண்ோலியல் கட்ைற்ைதாக மாற்ைப்மேற்றிருக்கிைது.
இங்கும் ோலியல் ஆனண னமயமிட்ைதாகத்தான் திகழ்ந்திருக்கிைது. மனைவி, காமக்கிழத்தி,
இற்ேரத்னத, காதற்ேரத்னத, பசரிப்ேரத்னத எைப் ேல்பவறு ோலியல்சார் உைவுகள் ஆனணச் சுற்றி
இருந்திருக்கின்ைைபவ அன்றிப் மேண்னணச் சுற்றி இத்தனகய ஆண் உைவுகள் இருந்தனமக்காை
ேதிவுகள் ஏதும் காணப்மேைவில்னை. ஆனண இடித்துனரப்ேதாை ேரத்தன் எனும் மசால்கூைச்
சங்கப் ேனுவல்களில் மிக அரிதாகபவ [மாயப்ேரத்தன் (அகம்.146), ேரத்த (கலி.75)]
காணப்மேறுகிைது.
ஆநினரச் சமூக எச்சமாகக் கருதப்மேறுகின்ை முல்னைத்தினணப் ோைல்கள் மேண்ணுக்காை
ோலியனைக் கட்டுப்ேடுத்த பவளாண்னமச் சமூக எச்சமாை மருதநிைச் சமூகம் ஆணுக்காை
ோலியனைக் கட்ைற்ைதாக ஆக்கியிருக்கின்ைது என்ேதனை பமற்கண்ை விளக்கங்கள் வழி
அறியமுடிகின்ைை. அதாவது, 'ோலியில் => மேண்கட்ைற்ை நினை + மேண் னமயம் => ஆண்
தனைனம + மேண் கற்புநினை => ஆண் கட்ைற்ைநினை + ஆண் தனைனம' என்று மாறியிருக்கிைது.
ஆண் தனைனமயும் மசாத்துனைனமயும் ோலியனைப் மேண் னமயத்திலிருந்து ஆண்
னமயத்திற்கு மாற்றியிருக்கிைபதயன்றிப் ோலியனைத் தவைாைதாகபவா, முகம் சுளிக்கக்
கூடியதாகபவா கருதவில்னை என்ேதும் இங்குக் குறிப்பிைத்தக்கது. ோலியல் உறுப்புகனளயும் அனவ
சார்ந்த
மசால்ைாைல்கனளயும்
கூைத்
தவமைன்று
கருதவில்னை.
மேண்ணுக்காை
கட்டுப்ோடுகளுைன் ோலியல், அதற்குரிய அறிவுத் மதளிவுைன் வழக்கில் இருந்திருக்கின்ைது.
ஆைால், தற்போது ோலியல் உறுப்புகளின் மசால்ைாைல் கூைத் தவமைன்று கருதும் நினை
உருவாகியிருக்கின்ைது. ேல்கனைக்கழக, கல்லூரிப் ோைத்திட்ைங்களில் கலிங்கத்துப்ேரணி கனைத்திைப்பு நீங்கைாக, திருக்குைள் - காமத்துப்ோல் நீங்கைாக (காமத்துப்ோல் என்று கூைக்
குறிப்ேது இல்னை; இன்ேத்துப்ோல் என்பை குறிக்கின்ைைர்) என்மைல்ைாம் அனமக்கப்மேறுவதும்
ோலியல் குறித்த புரிதல் தீண்ைத்தகாததாகியதன் பின்வினளபவ என்றுதான் கூைத் பதான்றுகிைது.
இந்நினையில் இச்மசால், இச்மசால்லுைன் பசர்ந்த பிை மசாற்கள், அவற்றின் புரிதல், ேண்னைத்
தமிழர் வாழ்க்னகயில் அனவ இைம்மேற்றிருந்த திைம் ஆகியை கவைத்தில் மகாள்ளத்தக்கைவாகவும்
ஆய்வுப்ேரப்பில் எடுத்துக்மகாள்ள பவண்டிய மோருண்னமயாகவும் உள்ளை என்ேது இங்குக்
குறிக்கத்தக்கதாகும். அந்தவனகயில், இந்நூனை ஒரு முன்பைாடி நூைாகப் ோராட்டி வரபவற்க
பவண்டியது நம் கைனமயாகும்.
சங்க இைக்கியத்தில் சமூக மாற்ைங்களுக்கு மத்தியில் தவைாகக் கருதப்மேைாத ோலியல்
பிற்காைத்தில் தவைாக, நினைக்கத்தகாததாக மாற்ைம் மேற்ைதன் காரணம் குறித்து ஆராயபவண்டிய
பதனவ உள்ளது. சங்க இைக்கியத்தில் காணப்மேறும் ோலியல் சார்ந்த மசால்ைாைல்கனளயும்
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அதற்கடுத்த காைக்கட்ைமாை சங்கம் மருவியகாை இைக்கியங்களில் காணப்மேறும் ோலியல் சார்ந்த
மசால்ைாைல்கனளயும் ஒப்பிட்டுப் ோர்ப்ேதன்வழி இதற்காை காரணத்னதக் கண்ைறியைாம் என்று
கூைத் பதான்றுகிைது.
சங்க இைக்கியத்தில் புணர்ச்சி, புணர்ச்சியுைன் மதாைர்புனைய மசாற்கள் 226 இைங்களில்
காணப்மேைச் சங்கம் மருவிய காை இைக்கியங்களில் 41 இைங்களில் காணப்மேறுகின்ைை. இது
விழுக்காட்டு அளவில் 18.14% ேயன்ோடு ஆகும். பமலும் அல்குல், அல்குலுைன் மதாைர்புனைய
மசாற்கள் சங்க இைக்கியத்தில் 102 இைங்களிலும் முனை, முனையுைன் மதாைர்புனைய மசாற்கள்
181 இைங்களிலும் காணப்மேறுகின்ைை. இபத மசாற்களுக்காை ேதிவுகள் சங்கம் மருவியகாை
இைக்கியங்களில் முனைபய 12, 51 என்ை எண்ணிக்னகயில் காணப்மேறுகின்ைை. சங்க
இைக்கியத்பதாடு ஒப்பிடும் நினையில் அல்குல், அல்குலுைன் மதாைர்புனைய சங்கம் மருவியகாை
இைக்கியப் ேயன்ோட்டு விழுக்காடு 11.76% ஆகவும் முனை, முனையுைன் மதாைர்புனைய
மசாற்ேயன்ோட்டு விழுக்காடு 28.17% ஆகவும் அனமகின்ைை.
விழுக்காட்டு அளவில் மதாைர்ந்து இரண்டு காைக் கட்ைங்களின்
ோலியல் குறித்த
மசாற்ேயன்ோடுகள் மிகப்மேரிய அளவிற்கு பவறுேட்டிருக்கின்ைை என்ேனத அறியமுடிகிைது.
பமற்கண்ை ேதிவுகள்வழி பமலும் மசாற்ேயன்ோடுகள் மட்டுமின்றிப் மோருட்புரிதலிலும்
மாறுோடுகள் காணப்மேறுகின்ைை.
"கன்று முண்ணாது கைத்தினும் ேைாது
நல்ைான் தீம்ோல் நிைத்துக் காஅங்கு
எைக்கு மாகா மதன்னைக்கு முதவாது
ேசனை உணீஇயர் பவண்டும்
திதனை அல்குமைன் மானமக் கவிபை"
(குறுந்.27)
"முட்டு பவன்மகால், தாக்குபவன்மகால்;
ஓபரன் யானும்; ஓர்மேற்றி பமலிட்
ைாஅ மோல்மைைக் கூவு பவன்மகால்;
அைமர ைனசவளி யனைப்ேமவன்
உயவுபநா யறியாது துஞ்சு மூர்க்பக"
(குறுந்.28)
என்மைல்ைாம் சிைப்ோகப் ோைப்மேற்ை ோலியல், புணர்ச்சி, ோலியபைாடு மதாைர்புனைய
உறுப்புகளின் மேயர்கள் சங்கம் மருவிய காைத்தில் அவற்றின் சிைப்னே இழந்திருக்கின்ைை.
"மசருக்கிைால் வாழும் சிறியவனும், னேத்துஅகன்ை
அல்குல் வினைேகரும் ஆய்மதாடியும் நல்ைவர்க்கு
னவத்த அைப்புைம் மகாண்ைானும் - இம்மூவர்
னகத்துஉண்ணார் கற்ைறிந் தார்"
(திரி.25)
"கல்ைாதான் மசாற்கா முறுதல் முனையிரண்டும்
இல்ைாதாள் மேண்காமுற் ைற்று"
(குைள்.402)
"ஏமாந்த போழ்தின் இனியார்போன்று, இன்ைாராய்த்
தாம்ஆர்ந்த போபத தகர்க்பகாைாம்; - மான்பநாக்கின்
தம்மநறிப் மேண்டிர் தைமுனை பசரானர
மசம்மநறிச் பசர்தும்என் ோர்"
(நாைடி.378)
என்ேை அதற்காை சிை சான்றுகளாகும். பமலும், சங்கப் ேனுவல்களில் காணப்மேறும் 'புணர்ச்சி'
எனும் மசால்லும் மோருள் உணர்த்தலில் சங்கம் மருவிய காை இைக்கியங்களிலிருந்து முற்றிலும்
மாறுகின்ைது.
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"புணர்ச்சி ேழகுதல் பவண்ைா உணர்ச்சிதான்
நட்ோம் கிழனம தரும்”

(குைள்.785)

“உணர உணரும் உணர்வுஉனை யானரப்
புணரப் புணருமாம் இன்ேம்; - புணரின்
மதரியத் மதரியும் மதரிவுஇைா தானரப்
பிரியப் பிரியுமாம் பநாய்"
(நாைடி.247)
என்னும் சான்றுகள் இனத உணர்த்தவல்ைை. இதற்காை காரணத்னத ஆராய்ந்து பநாக்கும்போது
'மதங்களின் வளர்ச்சிபய இம்மாற்ைத்திற்காை காரணம்' என்று குறிப்பிைத் பதான்றுகிைது.
நிறுவைமயப்ேட்ை மதங்களின் எவ்வித ஊைாட்ைங்களும் இல்ைாத சங்க காைத்தில் இருந்த
ோலியல் புரிதல் சங்கம் மருவிய காைத்தில் பதய்ந்துள்ளது. சங்கம் மருவிய காைத்தில் சமணம்
மசல்வாக்குைன் விளங்கியது. சமணர்தம் மகாள்னககனள,
"மகால்ைானம, மோய்யானம, கள்ளானம, காமத்னத
ஒல்ைானம, ஒண்மோருனள வனரதபைா டினவபிைவும்
மோல்ைாத புனைசுபதன்கள் இருளுண்ணா நினைனமமயாடு
நல்ைானரப் ேணிவதுவும் நாமுனைபய ேயனுனரப்ோம்"
(பமற்பகாள் 2003:68)
என்ை திருக்கைம்ேகப் ோைல் மவளிப்ேடுத்தும். இத்தகு மகாள்னககளில் தினளத்த சமணம் துைனவ
வலியுறுத்திப் 'மேண் என்ேவள் பேய், மேண்ணானச மேருந்தவறு, தவத்திற்குக்கூைத் தகுதியற்ைவள்
மேண்' என்ேை போன்ை மகாள்னககனளயும் தன்ைகத்பத மகாண்டு விளங்கியதால் ோலியல்
தீண்ைத்தகாததாக ஏன்? நினைக்கவும் தகாததாக மாறியிருக்கிைது என்று குறிப்பிைத் பதான்றுகிைது.
இதைால்தான், சமணத்தின் மசல்வாக்கு மிகுதியாக இருந்த சங்கம் மருவிய காைத்தில்
பதான்றிய இைக்கியங்களில் காணைாகும். புணர்ச்சி, அல்குல், முனை போன்ை மசாற்களும்
ேதிவுகளும் அவற்றின் இயல்னே மறுத்துக் பகவைப்ேடுத்தப்ேடுவதாகப் ேதிவு மசய்யப்மேற்றுள்ளை.
இவ்வாைாகத் துைனவ வலியுறுத்தி வந்த சமணம்தான் தமிழரின் ோலியல் மசாற்கனளயும்
ோலியல் புரிதனையும் தீண்ைத்தகாதனவயாக ஆக்கியிருக் கின்ைது. பின்ைர் வளர்ந்த னவதீக
சமயங்களும் தம்முனைய புனிதத்துவத்திற்கு மமருபகற்ைச் சமணத்திலிருந்து இத்தன்னமனயக்
கைன்வாங்கிக் னகயாண்டிருக்கின்ைை. இந்தச் சூழல்தான் ோலியலும் ோலியல்சார் மசாற்களும்
சங்க காைத்தில் பமன்னமயாகப் ேதிவு மசய்யப்மேற்ைதற்கும் சங்கம் மருவிய காைம் மதாைங்கி
இதுவனர தவைாகப் புரிந்துமகாள்ளப் மேறுவதற்கும் காரணங்களாகியிருக்கின்ைை.
மசவ்வியலின் இத்தனகய பமன்னமத் தன்னமனயக் மகாண்டு உருவாக்கப்மேற்றிருக்கும்
இந்நூல் 7 எழுத்துனரகனளக் மகாண்டு திகழ்கிைது. இவ் மவழுத்துனரகள் மதால்காப்பியம், சங்க
இைக்கியம், திருக்குைள் உணர்த்துகின்ை மதால்தமிழ்ச் சமூகப் பின்புைங்கபளாடு பமல்நாட்டுக்
கருத்தியல், உனரயாக்க காைச் மசயல்ோட்டில், பிைமமாழி இைக்கிய ஒப்பீட்டுக் கருத்தியல் எனும்
நினைகளில் விளங்குகின்ைை. தமிழில் இத்தனகயமதாரு முயற்சி ஏற்ேடுவமதன்ேது இதுபவ
முதல்முனை என்ேது இங்குக் குறிக்கத்தக்கது. அவ்வனகயில் இது ோராட்ைத்தக்க முயற்சிபய ஆகும்.
துனணநின்ைனவ
* அைபவந்தன் இரா. (ஆய், ேதி.), 2016, குறுந்மதானக, என்.சி.பி.எச்., மசன்னை.
* பகாோனையர் தி.பவ., அரணமுறுவல் ந. (ேதி.), 2003, மதால்காப்பியம் - மோருளதிகாரம் இளம்பூரணம் -1, தமிழ்மண் ேதிப்ேகம், மசன்னை.
* மகளமாரீஸ்வரி எஸ். (ேதி.), 2009 (ஆ.ே), ஆ.சிங்காரபவலு முதலியாரின் அபிதாை சிந்தாமணி,
சினதேதிப்ேகம், மசன்னை.
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*... (ேதி.), 2009 (4ஆம். ேதி), நா.கதினரபவற்பிள்னளயின் தமிழ்மமாழி அகராதி, சாரதா ேதிப்ேகம்,
மசன்னை.
* சகபதவ முதலியார் பசனவ, கண்ணுசாமிப் பிள்னள காழி.சிவ. (ேதி.), 2003 (ஒ.ே), கழகத் தமிழ்க்
னகயகராதி, கழக மவளியீடு, மசன்னை.
* சிதம்ேரைார் சாமி. (உனர), 2006, நாைடியார் மூைமும் உனரயும், மல்லிகா, ஆைந்தூர், மசன்னை.
* சுப்பிரமணியன் ச.பவ. (ேதி.), 2007, ேதிமைண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள், மமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம்,
சிதம்ேரம்.
* தாபமாதரம்பிள்னள சி.னவ. (ேதி.), 1887, நல்ைந்துவைார் கலித்மதானக, THE SCOTTISH
PRESS, MADRAS.
* ேசுேதி ம.பவ. (ேதி.), 2010, மசம்மமாழித் தமிழ் இைக்கண இைக்கியங்கள், தமிழ்ப்
ேல்கனைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
* மானதயன் மே. (ேதி.), 2007, சங்க இைக்கியச் மசால்ைனைவு, தமிழ்ப் ேல்கனைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
* முருகன் ே. (உனர.), 2001 (எ.அ), திருக்குைள் திைவுபகால் (எளிய, இனிய உனர), என்.சி.பி.எச்,
மசன்னை.
* முருபகசோண்டியன் ந., 2011, மறுவாசிப்பில் மரபிைக்கியம் - சங்க இைக்கியம் முதல் ோரதிதாசன்
வனர, நற்றினண ேதிப்ேகம், மசன்னை.
* முனீஸ்மூர்த்தி மு., 2015, உனரயாசிரியர்களின் மசவ்வியல் பநாக்கு, இராசகுணா ேதிப்ேகம்,
புழுதிவாக்கம், மசன்னை.
* பவங்கைசாமி மயினை சீனி., 2003, சமணமும் தமிழும், வசந்தா ேதிப்ேகம், ஆதம்ோக்கம்,
மசன்னை.
* மஜயபதவன் வ. (ேதி.), 2010, ேதிமைண் கீழ்க்கணக்குச் மசால்ைனைவு, தமிழ்ப் ேல்கனைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
*******
இது காவ்யா ேதிப்ேக மவளியீட்டின் வழி 2017ஆம் ஆண்டு மவளிவந்த “தமிழ்ச்
மசவ்விைக்கிய பமன்னம (மகளிர் உைலியல் - ோலியல்சார் ேதிவுகனள முன்னவத்து)” எனும்
நூலின் மதிப்பீட்டுனரயின் வடிவம் ஆகும்.
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