
 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   1 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

  

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   2 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

 

ஆகஸ்ட் 2018  மலர் : 4  இதழ் : 14 
August  2018 Volume IV Issue 14 

உள்ளே ... 
தமிழ்ச் செவ்வியல் 

த ொல்கொப்பியமும் திருக்குறள் களவியலும்  

முனைவர் சி.ெங்கீதா I 4 

ஐங்குறுநூற்றில் மலர்கள் வருணனை 

முனைவர் பா.ஈஸ்வரன் I 9 

பத்துப்பொட்டுப் பதிப்புருவொக்கத்தில் உ.வவ.சொமிநொன யர்  

 முனைவர் ெ.கண்ணதாென் I 13 

வவ சொத்திரங்களின் கருத்துகள் திருக்குறளின் 
அடிப்பனையில் திரிக்கப்பட்ைனவவய 

அரி.வவ.விஸ்வவஸ்வரன்   I 18 

பழங்கொலத்  மிழர் வொழ்வியலும் அறிவியல் 
தபொருட்புலங்களும் 

முனைவர் வெந்தமணி இராமலிங்கம் I 24 

புலிதகொல் யொனை 

முனைவர் தி.மல்லிகா I 34 

சங்கத்  மிழரின் நிமித் ம் சொர்ந்  நம்பிக்னககள்  

கி.வரவதி I 37 

பக்தி இலக்கியம் 

திருமூலரின் இரந் ொர்க்கீ ல்  

முனைவர் பா.கனலயரசி I 41 

தற்கால இலக்கியம் 

தீர்ந்  சுனை, கொய்ந்  பனை, வநர்ந்  வினை - ஒத்தினக 
விஜய்யின்   “மொள்வுறு நொைகம்" : பொர்னவயொளர் வநொக்கு 

முனைவர் அ.மரிய  செபஸ்தியான் I 45 

தபண்தமொழியும் பண்பொட்டுக் கூறுகளும் 

முனைவர் சி.அம்ெவவணி I 54 

 

… 

 

 

 

Inam    ISSN : 2455 - 0531 

UAN.TN03D0061112 

இனம் 
பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் 

An Internationally Refereed e_ Journal of 
Tamil Studies 

பதிப்பாசிரியர் 
முணனவர் மு.முனீஸ்மூர்த்தி 
முணனவர் த.சத்தியராஜ் 

ஆளலாசணனக் குழு 

முணனவர் சச.ணவ.சண்முகம் (சிதம்பரம்) 
முணனவர் சு.இராசாராம் (நாகர்ளகாயில்) 

முணனவர் சிலம்பு நா.சசல்வராசு (புதுச்ளசரி) 
முணனவர் ந.ளவலுச்சாமி (ளசலம்) 

ஆசிரியர் குழு 

முணனவர் ஆ.மணி (புதுச்ளசரி) 
முணனவர் க.பாலாஜி (ளகாணவ)  

முணனவர் இரா.குைசீலன் (திருச்சசங்ளகாடு) 
முணனவர் ந.இராளேந்திரன் (ளகாணவ) 

முணனவர் இரா.இராோ (திருச்சி) 
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த ொல்கொப்பியமும் திருக்குறள் களவியலும் 

முனைவர் சி.சங்கீதா 
தமிழ் - உதவிப் பேராசிரியர் 
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விருதுநகர் மாவட்டம் - 626126. 
dr.c.sangeetha@gmail.com 

Abstract: This essay studies to find the comparative relationship between Tholkappiyam 
and Thirukkural, especially about "Kalavu" (the love - life of a human before entering the 
chastity of marriage) phase talked about by Tholkappiyar in Tholkappiyam. Thiruvalluvar 
has divided his work in concordance with a humans life namely "Virtye", "Materialism", 
"Pleasure" under the "Pleasure" in Thirukkural. We have 'Thagai Anangu Uruthal', 
'Kuripparithal', 'Punarchi Miguthal', 'Nalam Punainthuraithal', 'Katharchirappu Uraithal', 
'Naanuthuravu Uraithal', 'Alar Arivuruthal' - all taking about what Tholkappiyam called 
"Kalavu" in Tholkappiyam. 

உலக மமாழிகளில் அதிகம் மமாழிமேயர்க்கப்ேட்ட ஒரு நூல் திருக்குறளாகும். மனிதன் 
இப்ேடித்தான் வாழபவண்டும் என்று வாழ்வியலுக்கு இலக்கணம் வகுத்தது மதால்காப்பியம். 
மக்களின் இயல்பு வாழ்க்னகனயப் ோடல்களின் வழி எடுத்துக்காட்டியவர்கள் சங்கச் 
சான்பறார்கள். இதனை அடிமயாற்றிபய ேதிமைண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் முதலாவதாக 
னவத்துப் போற்றப்ேடும் திருக்குறளில் அறத்துப்ோல், மோருள்ோல், காமத்துப்ோல் என்று மூன்று 
அதிகாரங்களாகப் ேகுத்து மனித வாழ்வியலுக்கு அறம் ேனடத்துள்ளார் வள்ளுவர். கற்பு 
வாழ்க்னகக்கு முன்ைதாக நிகழ்கிற வாழ்நினலனயக் களவு எைக் குறிக்கிறது தமிழ் இலக்கணம். 
இக்களவுவாழ்ச் சூழல் திருக்குறள் மற்றும் மதால்காப்பியத்தில் எப்ேடிப் ேயணிக்கிறது என்ேனத 
இக்கட்டுனர முன்னவக்கிறது. 
மதால்காப்பியப் மோருளதிகாரமும் - திருக்குறள் காமத்துப்ோலும் 
 மதால்காப்பியர் மோருளதிகாரத்தில் ஒன்ேது இயல்களில் அகவாழ்வு ேற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறார். மதால்காப்பியர் மோருள் என்ேனதச் மசால்லுக்காை மோருள், மோருளீட்டுதல், 
அகவாழ்வு முதலிய மோருள்களில் குறித்திருக்கிறார். மதால்காப்பியர் குறித்த மோருள் என்ற 
மசால்னல ‘மோருட்ோல்’ எைக் கூறியுள்ளார் திருவள்ளுவர். இவ்வியலில் மோருள் என்ேனத 
மனிதன் தான் வாழ்வதற்குத் பதனவயாை மோருனள அறத்பதாடு மேறபவண்டும் என்ற 
மோருளில் கூறியிருக்கிறார். எைபவ, மதால்காப்பியர் மோருளதிகாரத்திற்குக் கூறிய அகவாழ்வு 
என்னும் மோருனள வள்ளுவர் கூறவில்னல எை விளங்கிக்மகாள்ள முடிகிறது. 

மதால்காப்பியர் “காமஞ் சாலா இளனம பயாள்வயின்” (மதால்.அகத்.50) என்ற 
நூற்ோவில் காமம் என்ற மசால்னலப் ேயன்ேடுத்தியிருக்கிறார். இப்ோடல் னகக்கினளக் காதனல 
விளக்கும்மோருட்டுத் தனலவன் வருந்திக் கூறுகின்ற ோடலாகும். இதில் காமம் என்ேது 
தனலவனின் காதனலயும் காதலுறாத தனலவியின் அகத்னதயும் விளக்குவதாக வருகிறது. 
அஃதாவது தனலவன், தனலவியின் அகத்னத(அகவாழ்னவ) இச்மசால் விளக்குகிறது. 
இச்மசால்லின் தீவிரத்னத உணர்ந்த வள்ளுவர் (காலமாற்றத்தின் வினளவாகக்கூட இருக்கலாம்) 
தனலவன் தனலவியின் அகவாழ்னவ விளக்கக் கருதி, திருக்குறளில் ஒரு அதிகாரமாக 
‘காமத்துப்ோல்’ என்ற மசால்னல இட்டு அதன்வாயிலாக மக்களின் வாழ்க்னக முனறகனளக் 
கூறியிருக்கிறார் எைலாம்.  

மதிப்பிைப்தபற்றது 

தமிழ்ச் செவ்வியல் 
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திருக்குறள் களவியல் கட்டனமப்பு 
வள்ளுவர் காமத்துப்ோலினைக் களவியல், கற்பியல் என்று இரு பிரிவாகப் பிரித்துள்ளார். 

இவற்றுள் களவியல் ஏழு அதிகாரங்கனளக் மகாண்டுள்ளது. அனவ முனறபய, 

1. தனக அணங்குறுத்தல் (அதிகாரம்.109) 
2. குறிப்ேறிதல் (அதிகாரம்.110) 
3. புணர்ச்சி மகிழ்தல் (அதிகாரம்.111) 
4. நலம் புனைந்துனரத்தல் (அதிகாரம்.112) 
5. காதற் சிறப்புனரத்தல் (அதிகாரம்.113) 
6. நாணுத் துறவுனரத்தல் (அதிகாரம்.114) 
7. அலரறிவுறுத்தல் (அதிகாரம்.115)  

ஆகியைவாம். 

 ‘தனக அணங்கு உறுத்தல்’ என்ற அதிகாரத்துள் மோழிலிடத்பத தனலவன், தனலவினய 
முதன்முதலாகச் சந்திக்கிற நிகழ்வு ேற்றி விளக்குகிறது. தனலவன் தனலவினயப் ோர்த்து ஐயம் 
மகாள்கிறான். பின்பு அவள் மண்மகபளா, விண்மகபளா, அணங்பகா என்று ஐயப்ேட்டுப் பின் 
மதளிகிறான் என்ேனத இவ்வதிகாரத்துள் வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். இக்கருத்னதத் 
மதால்காப்பியர், 

‘சிறந்துழி ஐயம் சிறந்தது என்ே 
 இழிந்துழி இழிபே சுட்டலாை’ (மதால்.களவு.3)  

என்ற நூற்ோவில் குறிப்பிடுகிறார். 

திருவள்ளுவர் முதல் ஐந்து குறட்ோக்களில் தனலவன், தனலவினயப் ோர்த்துத் மதய்வப் 
மேண், அழகிய மயில், மானுடப்மேண் என்றும் தனலவியது கண்கள் எமனைப் போன்றும் 
அதைால் அவன் நடுக்கமுறுவதாகவும் எடுத்துனரக்கிறார். ஐயம் எத்தனகயது என்ேனதத் 
மதால்காப்பியர் கூறவில்னல. ஆைால் வள்ளுவர் உவனமயால் கூறிச்மசல்வனதக் காண 
முடிகின்றது. 

 அடுத்த ஐந்து குறட்ோக்களில் தனலவன், தனலவியின் புருவம், ஆனட, அழகிய மநற்றி, 
மான் போன்ற மருண்ட ோர்னவ, நாணம் முதலியவற்னறக் கண்டு மண்மகள் எை ஐயம் 
தீர்ந்து, தனலவியின் அழகிைால் தைக்குக் காமம் மிகுவனத உனரக்கிறான். இதனைத் 
மதால்காப்பியர், 

   “வண்பட இனழபய வள்ளி பூபவ 
 கண்பண அலமரல் இனமப்பே அச்சமமன்று 
 அன்ைனவ பிறவும் ஆங்கு அவண் நிகழ 
  நின்றனவ கனளயும் கருவி என்ே” (மதால்.களவு.4)  

என்கிறார். மதால்காப்பியர் கூறியனதப் போல் திருவள்ளுவரும் கூறுவனதக் காணமுடிகின்றது. 

 ‘குறிப்ேறிதல்’ என்னும் அதிகாரத்துள் தனலவியின் ோர்னவ ேற்றிபய முதல் ஐந்து 
குறட்ோக்கள் உள்ளை. அஃதாவது, தனலவியின் கண்கள் பநாய் தரும் ோர்னவ என்றும் தனலவி 
தனலவனை பநருக்குபநராகப் ோர்க்காமல் அவள் இனமகனளத் தாழ்த்திப் ோர்க்கிறாள் என்றும் 
குறிப்பிடுகின்றை. 
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 அடுத்த ஐந்து குறட்ோக்களில் தனலவியின் பேச்சுப் ேற்றிக் கூறுகிறார். தனலவியின் பேச்சு 
அயலவர் போன்றுள்ளது. இருப்பினும் தனலவன் ோர்க்கும்போது தனலவி சிரிக்கிறாள். எைபவ 
தனலவியிடமிருந்து தனலவன் குறிப்னே அறிந்து மகாண்டான். பின், 

“நனகநனி உறாஅது” (மதால்.களவு.10:2)  

என்கிறார். 

“கண்பணாடு கண்ணினண பநாக்மகாக்கின் வாய்ச்மசாற்கள் 
 என்ை ேயனும் இல” (குறள்.1100) 

என்ற குறளில் தனலவன், தனலவி ோர்த்துக் மகாண்டதாகவும் அதைால் அவர்களுக்கு 
வாய்ப்பேச்சுப் ேயைற்று விடுவதாக அன்பின் மிகுதினய விளக்குகிறார் வள்ளுவர். இதனைத் 
மதால்காப்பியர், 

 “நாட்டம் இரண்டும் அறிவு உடம்ேடுத்தற்குக் 
  கூட்டி உனரக்கும் குறிப்புனர ஆகும்” (மதால்.களவு.5) 

 “குறிப்பே குறித்தது மகாள்ளுமாளின் 
 ஆங்கனவ நிகழும் என்மைார் புலவர்”  (மதால்.களவு.6)  

எனும் நூற்ோக்களின்வழி, நாட்டங்கள் தாம் குறித்துக் மகாண்டால், களவிற்குரிய ஒழுகலாறுகள் 
நிகழும் என்று குறிப்பிடுகிறார். 

 ‘புணர்ச்சி மிகுதல்’ என்னும் அதிகாரம், தனலவியினுடைாை மமய்மதாட்டுப் ேயிறலால் 
ஏற்ேடக்கூடிய உள்ளுணர்வுகனளயும் புணர்ச்சியால் ஏற்ேட்ட இன்ேத்னதயும் விளக்குவதாக 
அனமகிறது. முதல் ஐந்து குறட்ோக்களில் ஐம்புல இன்ேம், தனலவியின் பதாள்கனளத் தழுவிைால் 
தனலவன் அனடகிற இன்ேம் ேற்றிக் காணப்ேடுகிறது. அடுத்த ஐந்து குறட்ோக்களில் 
தனலவினயத் தழுவியதால் கினடத்த இன்ேம், ஊடல், ஊடல் தவிர்த்தல் முதலியவற்னறத் 
தனலவன் கூறுவதாகக் காணப்ேடுகிறது. இதனைத் மதால்காப்பியர், 

“பவட்னக ஒருதனல உள்ளுதல் மமலிதல் 
  ஆக்கம் மசப்ேல் ….” (மதால்.களவு.9) 

“இன்ேநுகர்ச்சி மேறல்” (மதால்.களவு.11) 

 “மமய்மதாட்டுப் ேயிறல்” (மதால்.களவு.11) 

எனும் நூற்ோக்களால் விளக்குகிறார். 

 ‘நலம் புனைந்துனரத்தல்’ என்னும் அதிகாரத்துள் திருவள்ளுவர், தனலவியின் மமன்னம, 
கண்கள், பதாள், ேல், கண் முதலியவற்றின் நலன்கனளப் புனைந்து உனரத்துள்ளார். இதனைத் 
மதால்காப்பியர், 

“மோய் ோராட்டல்” (மதால்.களவு.11) 

என்ற மதாடரால் குறித்துள்ளார். 

 தனலவியின் நலத்தினைப் ோராட்ட, வள்ளுவர் ஒப்புனம கூறமுடியாத ேல்பவறு 
அனடகனளப் ேயன்ேடுத்தியிருக்கிறார். ஆைால் மதால்காப்பியர் தனலவியின் 
நலத்தினைப் புனைந்துனரத்தல் என்று மோதுவாகக் கூறியனத வள்ளுவர் அனடகளின் 
மூலம் விளக்கிச் மசல்வனதக் காணலாம். 
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 ‘காதற் சிறப்புனரத்தல்’ என்னும் அதிகாரத்துள் தனலவன், தனலவி இருவரும் தங்களின் 
காதல் சிறப்பினை எடுத்துனரப்ேதாக அனமந்துள்ளது. முதல் ஐந்து குறட்ோக்கள் தனலவன், 
தனலவியின் மீது மகாண்ட காதனலப் ேற்றிக் கூறுவதாகவும் அடுத்த ஐந்து குறட்ோக்ககள் 
தனலவி, தனலவன் மீதுமகாண்ட காதனலப் ேற்றிக் கூறுவதாகவும் அனமந்துள்ளை. எண்ணிப் 
ோர்க்க இயலாத உவனமகனளக் னகயாண்டு தனலவன் தனலவியின் காதற்சிறப்புகனள 
விளக்கியுள்ளார் வள்ளுவர். 

 காதற் சிறப்புனரத்தல் ேற்றித் தனியாகத் மதால்காப்பியர் குறிப்பிடவில்னல. தனலவன் 
இன்ேநுகர்ச்சினயப் மேற்றவுடன் தன் தீராத காதல் தன்னமனயக் கூறுவதாகக் 
கூறியுள்ளார். 

“காமஞ் சிறப்பினும்” (மதால்.களவு.20:33)  

என்று தனலவி கூறுவதாகத் மதால்காப்பியர் கூறுகிறார். 

 ‘நாணுத் துறவுனரத்தல்’ என்னும் அதிகாரத்துள் காதலியின் அன்னேப் மேறமுடியவில்னல 
என்ேதற்காகத் தனலவன் மடல் ஏறுதல்; தனலவிக்கு மடல் ஏற அனுமதியில்லானம. காமம் 
மோதுஇடத்திலும் மவளிப்ேடுதல், தனலவனுக்கு ஏற்ேடுகிற துன்ேத்னதப் ோர்த்து மற்றவர்கள் 
பகலி மசய்தல் முதலியனவ இடம்மேறுகின்றை. இதனைத் மதால்காப்பியர்,  

  “மோய்தனல அடுத்த மடலின் கண்ணும்” (மதால்.களவு.20:22) என்ற நூற்ோவில் 
குறிப்பிடுகிறார். தனலவன் மடபலறுவனத எளினமயாகக் குறிப்பிடுவனத இங்குத் திருவள்ளுவர் 
ேல்பவறு சூழல்களில் குறிப்பிடுவனத அறியலாம். 

 ‘அலர் அறிவுறுத்தல்’ என்னும் அதிகாரத்துள் தனலவன், தனலவியின் காதனலப் ேற்றி 
ஊரார் அறிந்து மகாண்டதால் அலர் தூற்றுகின்றைர். பமலும் அலரால் காமம் வளர்கிறது 
என்றும், கள் குடித்தால் எப்ேடி மயக்கம் தருபமா அனதப்போல் தனலவியின் காமம் 
மயக்கத்னதத் தருகிறது முதலிய கருத்துக்கனள வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். இதனைத் 
மதால்காப்பியர், 

“அம்ேலும் அலரும் களவு மவளிப்ேடுத்தல்” (மதால்.களவு.48) 

 மதால்காப்பியாா் தனலவனின் போக்குவரவுச் மசயல்களால் அலரும் அம்ேலும் 
மவளிப்ேடுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். அலரால் தனலவன் மைம் மகிழ்வது ேற்றிக் 
குறிப்பிட்டுத் மதால்காப்பியர் கூறவில்னல. 

வருணனைகள் 

 சரியாத முனலமீது போர்த்தப்ேட்ட ஆனட, மகால்லும் இயல்புனடய 
ஆண்யானையின் முகத்தில் போர்த்தப்ேட்ட முகேடாம் போன்றுள்ளது (குறள். 1087)  

 கள்ளாைது உண்ேவனர மயக்கக்கூடியது. அதுபோல் தனலவினயப் ோர்த்தவுடன் 
தனலவனுக்கு மயக்கம் வருகிறது (குறள்.1090)  

 கண்டும் பகட்டும் உண்டும் முகர்ந்தும் மதாட்டும் துய்க்கும் ஐம்புல இன்ேமும் ஒளி 
மோருந்திய வனளயல் அணிந்த மேண்ணிடத்தில் உண்டு (குறள். 1101).  

 மலர் சூடிய கூந்தனலயுனடய தனலவியின் பதாள்கள் (குறள். 1105)  
 தனலவியின் கண்ணுக்கு மலனரயும் (குறள். 1112) பதாள்களுக்கு மூங்கினலயும் 

ேற்களுக்கு முத்துக்கனளயும் னமயுண்ட கண்களுக்கு பவலினையும் (குறள். 1087) 
உவமித்துக் கூறியுள்ளார். 

 தனலவியின் முகத்திற்கு நிலனவ ஒப்புனமப்ேடுத்திக் கூறியுள்ளார். (குறள். 1113) 
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 தனலவின் கண்களுக்கு மலனர (குறள். 1142) உவனமயாகக் கூறியுள்ளார். 
 காமத்னத அடக்க நினைப்ேது மநய்யால் தீனய அனணப்ேதற்குச் சமம் (குறள். 1148) 

என்று குறிப்பிடுகிறார்.  

 இவ்வாறாக, திருக்குறளில் உவனமகளும் வருணனைகளும் இடம்மேறுவனதக் காண 
முடிகின்றது. 

நினறவாக 
 மதால்காப்பியர் களவியலில் களவுமரோக, இலக்கணமாகச் சுட்டியவற்றுள் 

பதனவயாைவற்னற மட்டும் எடுத்துக் மகாண்டு, அதனைச் சற்று விரிவாக களவியலில் 
இலக்கியமாக்கித் தந்துள்ளார் திருவள்ளுவர்.  

 களவியலில் குறிப்பிட்டுள்ள ஒவ்பவார் அதிகாரத்திலும் மதால்காப்பியர் கூறிய அபத 
கருத்துக்கனளக் கூறியிருந்தாலும் குறட்ோ என்ற யாப்புக் கட்டனமப்பிற்குள் 
மோருந்தும்வண்ணம் நுணுக்கமாை உவனமகனளத் திருவள்ளுவர் னகயாண்டுள்ளார் 
என்ேனத அறிந்து மகாள்ள முடிகிறது. 

 குறள் மவண்ோவில் ஏராளமாை வருணனைகள் இடம்மேற்றிருப்ேது களவுக்பக உரிய 
சிறப்ோகக் காணப்ேடுகிறது. 

 மதால்காப்பியச் சூத்திரங்களுக்கு விளக்கமளிக்கும்போது சங்க இலக்கியப் ோடல்கனளச் 
சான்று காட்டி விளக்கியுள்ளைர் உனரயாசிரியர்கள். ஆைால் திருவள்ளுவபரா தன் 
குறட்ோக்களில் களவிற்காை இலக்கணத்னத வனரயறுத்தபதாடு மட்டுமில்லாமல் சங்க 
இலக்கியச் சாயபலாடு ேனடத்திருப்ேனதத் மதளிய முடிகிறது. 

 எளிய முனறயில் களவிலக்கணத்னத வனரயறுப்ேதற்குத் திருக்குறனள அடிப்ேனடயாகக் 
மகாள்ளலாம் என்ேனதயும் தனலவன், தனலவியின் உள்ளுணர்வுகனள அழகாகப் ேடம் 
பிடித்துக் காட்டும் வாழ்வியல் மேட்டகமாகத் திருக்குறள் அனமகிறது என்ேனதயும் 
காணமுடிகின்றது. 

 திருக்குறட் களவியலில் உள்ள ஒவ்பவார் அதிகாரத்திலும் முதல் ஐந்து குறட்ோக்கள் 
தனலவன் கூற்றாகவும் அடுத்த ஐந்து குறட்ோக்கள் தனலவி கூற்றாகவும் வந்து 
ஒருனமப்ேடுவனத நுண்ணிதின் விளங்கிக்மகாள்ள இயலுகிறது. 

 காலமாற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு மதால்காப்பியக் களவு ேற்றி அறிய முயல்பவாருக்குத் 
திருக்குறள் மேரிதும் துனணபுரியும் என்ேனத அறியமுடிகிறது. 

 ேல்பவறு மோது, சிறப்பு விதிகனளக் மகாண்ட மதால்காப்பியத்னத அடிமயாற்றிபய 
திருக்குறள் அனமந்துள்ளனதத் மதளிவுற அறிய முடிகிறது. 

துனண நின்றனவ 
 மகௌமாரீஸ்வரி எஸ்.(ேதி.), 2012(மூ.ே.), திருக்குறள்-ேரிபமலழகர் உனர, சாரதா 

ேதிப்ேகம், மசன்னை. 
 சுப்பிரமணியன் ச.பவ.(உனர.), 2009, மதால்காப்பியம் மதளிவுனர, மணிவாசகர் 

ேதிப்ேகம், மசன்னை. 
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 ஐங்குறுநூற்றில் மலர்கள் வருணனை 

 முனைவர் ோ.ஈஸ்வரன் 
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துனற, 

கலசலிங்கம் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவைம், (நிகர்நினலப் ேல்கனலக்கழகம்)  
கிருஷ்ணன் பகாவில், விருதுநகர் மாவட்டம் - 626 126. 

p.eswarpala@gmail.com 

Abstract: Ainkurunuru entailed presentation to showing verity flowers. The classical 
literature Ainkurunuru showing the flowers by Thamarai, Sivathai, Neithal, Venkai, 
Sengkarunkali, Ambal, Kuvalai, Ngalal, Serunthi, Thumbai, Punnai, Suzhimullai, 
Malaimallikai, Senkanthal, Ilavam, Kongam, Vembu, Mullai, Kaya, Kondrai, Biirkkam, 
Kuruntham, Karuvilai etc. It is important to note, not mentioned the flower name also 
included. So, the present paper aims to describe the Imagery and elements of seven flowers 
Thamarai, Paganrai, Neithal, Mullai, Vengai, Ambal and  Kuvalai. 

 ஐங்குறுநூற்று ஐந்தினணகளில் மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகி நிலங்கனள அழகுறக் 
காட்சிப்ேடுத்துகின்றை. ஐங்குறுநூற்றில் தாமனர மலர், சிவனத மலர், மநய்தல் மலர், பவங்னக 
மலர், மசங்கருங்காலிப் பூ, ஆம்ேல் மலர், குவனள மலர், குரவமலர், ஞாழல்மலர், மசருந்திமலர், 
தும்னே மலர், புன்னை மலர், கழிமுள்ளி மலர், மனல மல்லினக, மசங்காந்தள் பூ, இலவ மலர், 
பகாங்கமலர், பவம்பின் பூ, முல்னலப்பூ, காயா மலர், மகான்னற மலர், பீர்க்கமலர், குருந்தம் பூ, 
கருவினள மலர் என்று ேலவனக மலர்கள் இடம்மேற்றுள்ளை. இம்மலர்கனளத் தவிர, குறிப்பிட்டுப் 
மேயர் சுட்டப்ேடாத ேல மலர்களும் நிலங்களின் மசழுனமனயக் காட்டுகின்றை. இம்மலர்களில் 
தாமனர, ேகன்னற, மநய்தல், முல்னல, பவங்னக, ஆம்ேல், குவனள ஆகிய ஏழு மலர்களின் 
வருணனைக் காட்சிகனளயும், கூறுகனளயும் எடுத்துனரப்ேதாக இக்கட்டுனர அனமகின்றது. 
தாமனர மலர் வருணனை 
 தாமனர மலராைது, ‘மலர்ந்த மோய்னக முனகந்த தாமனரத் தண்துனற’ ஐங்.6:4-5, 
‘அஞ்சினறத் தும்பி நூற்றிதழ்த் தாமனரப் பூச்சினை சீக்கும் …பவழம்’ ஐங்.20:1-3, ‘சினறஅழி 
புதுப்புைல் ோய்ந்மதைக் கலங்கிக் கழனித் தாமனர மலரும்’ ஐங்.53:2-3, ‘கன்னி விடியல் 
கனணக்கால் ஆம்ேல் தாமனர போல மலரும்’ ஐங்.68:1-2, ‘கழனித் தாமனர மலரும்’ ஐங்.94:4-5, 
‘மதண்நீர்ப் போதுஅவிழ் தாமனர அன்ைநின் காதல்அம் புதல்வன்’ ஐங்.424:1-4 என்னும் 
அனடகளுடன் ஐங்குறுநூற்றுப் ோடல்களில் கினடத்த சான்றுகளின் அடிப்ேனடயில் மருதநிலப் 
ேகுதியில் மசழிப்ோகக் காட்சியளிப்ேனதக் காணமுடிகின்றது. 

பமற்காணும் ோடல்களில் குளிர்ந்த நீர்த்துனறயில் தாமனரயின் மமாட்டு, இதழ், இதழின் 
எண்ணிக்னக, பூ, பூக்களிலுள்ள வண்டின் முட்னட, வண்டின் இறகு, தாமனரப் பூ புதல்வனுக்கு 
உவனமயாதல், கழனியில் தாமனர மலர்தல், தாமனர மற்றும் ஆம்ேல் மலர்கள் 
அதிகானலப்மோழுதில் மலருகின்ற அறிவியல் மசய்தி, தாமனர மலருதல் ஆம்ேல் மலருதலுக்கு 
உவனமயாதல் ஆகிய வருணனைக் கூறுகள் இடம்மேற்றுள்ளை. பமலும், வண்டினைத் 
தனலவைாகவும் பவழத்னதப் ேரத்னதயாகவும், தாமனர மலனரத் தனலவியாகவும், ஆம்ேல் மலனரப் 
ேரத்னதயாகவும் உள்ளுனறச் மசய்தியாகக் கூறப்ேட்டுள்ளனத அறியமுடிகின்றது. இவ்வுள்ளுனறச் 
மசய்தியில் தனலவனின் ேரத்தனம ஒழுக்கமும், ேரத்னதயின் பதாற்றமும் 
காட்சிப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. 

 

மதிப்பிைப்தபற்றது 

http://www.inamtamil.com/
mailto:p.eswarpala@gmail.com


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   10 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

ேகன்னற அல்லது சிவனத மலர் வருணனை 
 சிவனத மலர் என்னும் மேயருனடயது ேகன்னற மலர் ஆகும். இனவ, ேகன்னறக் கண்ணி 
ேல்ஆன் பகாவலர் ஐங்.87:1, ேகன்னற வால்மலர் ஐங்.97:1-2, மவள்இதழ்ப் ேகல்மதி உருவின் 
ேகன்னற மாமலர் மவண்மகாடி ஈங்னகப் னேம்புதல் அணியும் அரும்ேனி அனளஇய கூதிர் ஐங்.
456:1-4 என்னும் அனடகளுடன் இம்மூன்று ோடல்களில் வருணிக்கப்ேட்டுள்ளது. ேகன்னற மலனர 
முல்னலநிலத்துக் பகாவலர் அணிதல், மலரின் மவண்னம நிறம், எருனமயின் மகாம்பில் 
சுற்றியிருத்தலின் மூலம் தனலவனின் ேரத்தனம ஒழுக்கத்னத உள்ளுனறயாகச் சுட்டுதல், 
கூதிர்காலத்தில் இம்மலர் மலருகின்ற அறிவியல் மசய்தி, தனலவன் வருபவன் என்று மசால்லிச் 
மசன்ற காலம், மலரின் அளவு, மலரின் உருவத்திற்கும் நிறத்திற்கும் ேகலில் பதான்றும் நிலவு 
உவனமயாதல்  ஆகிய வருணனைக் கூறுகள் காணப்ேடுகின்றை. 

மருதத்தினணயில் மநய்தல் மலர் வருணனை 
 மநய்தல் மலராைது மநய்தல் நிலத்திற்குரியதாகும். ஆைால், இங்கு மருதத் தினணயில், 
ேல்இதழ் நீலமமாடு மநய்தல் நிகர்க்கும் ஐங்.2:4-5, மணிநிற மநய்தல் ஆம்ேமலாடு கலிக்கும் 
ஐங்.96:1-2 என்னும் அனடகளுடன் இவ்விரண்டு ோடல்களில் வருணிக்கப்ேட்டுள்ளது. நீலம் 
என்ேது மருதநிலத்தில் மலரக்கூடிய கருங்குவனள மலராகும். கருங்குவனள மலனரப்போன்று 
மநய்தல் மலர் ஒத்திருக்குமமன்று ஆசிரியர் கூறும் ஒப்புனம, மநய்தல் மலர் ஆம்ேல் மலபராடு 
வளர்ந்திருக்கின்ற காட்சி, மநய்தல் மலரின் நீல நிறம் ஆகிய வருணனைக் கூறுகள் 
இடம்மேற்றுள்ளை. இவ்வாறு, ஒரு நிலத்திற்குரிய பூவும் புள்ளும் பவறு நிலத்தில் வந்தால் 
அந்நிலத்திற்குரியதாகபவ மகாள்ளபவண்டும் என்று மதால்காப்பியம் குறிப்பிடுகின்றது. இதனை, 

“எந்நில மருங்கின் பூவும் புள்ளும் 
அந்நிலம் மோழுமதாடு வாரா ஆயினும் 
வந்த நிலத்தின் ேயத்த வாகும்” (மதால்.மோருள்.21)  

என்னும் நூற்ோவின்மூலம் அறிந்துமகாள்ள முடிகின்றது.  

மநய்தல் மலர் வருணனை 
 மநய்தல் மலராைது மநய்தல், புதுமலர் என்னும் மேயர்களில் அனழக்கப்ேட்டுள்ளது. இனவ, 
மநய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின்மகள் பூப்போல் உண்கண் ஐங்.101:1-5, மநய்தல் நீர்ப்ேடர் தூம்பின் 
பூக்மகழு ஐங்.109:1-2, மநய்தல்அம் கண்ணி ஐங்.135:1-3, கண்போல் மநய்தல் கள்கமழ்ந்து ஐங்.
151:1-4, மநய்தல் ஐங்.155:1-4, சிறுமவண் காக்னக இருங்கழி மநய்தல் சினதக்கும் ஐங்.170:1-2, 
மதாண்டித் தண்நறு மநய்தல் நாறும் ஐங்.173:2-3, மநய்தல் நறுமலர் மசருந்திமயாடு வினரஇக் 
னகபுனை நறுந்தார் கமழும் ஐங்.182:1-2, னகயறு மானல மகாடுங்கழி மநய்தலும் கூம்ேக் கானல 
ஐங்.183:4-6, மநய்தல் இருங்கழி மநய்தல் நீக்கி மீன்உண் குருகிைம் காைல் அல்கும் ஐங்.184:1-3, 
அலங்குஇதழ் மநய்தல் ஐங்.185:1-3, மோங்குகழி மநய்தல் ஐங்.186:3-4, மநய்தல்அம் ேனகத்தனழ 
ோனவ புனையார் உடலகம் மகாள்பவார் இன்னமயின் ஐங்.187:1-5, னவகனற மலரும் மநய்தல் 
ஐங்.188:1-4, புன்னை நுண்தாது உனறத்தரு மநய்தல் மோன்ேடுமணியின் மோற்ேத் பதான்றும் ஐங்.
189:1-2, தண்நறு மநய்தல் தனளஅவிழ் வான்பூ ஐங்.190:1-3, மநய்தல்….. பூஅணி மகான்டன்றால் 
புறபவ ஐங்.412:1-3, நிலன் அணி மநய்தல் மலர ஐங்.435:1-3, மதாண்டித் தண்கமழ் புதுமலர் 
நாறும் ஐங்.176:1-4 என்னும் அனடகளுடன் மமாத்தம் ேத்மதான்ேது ோடல்களில் 
வருணிக்கப்ேட்டுள்ளது. மநய்தல் நிலத்திலும் முல்னல நிலத்திலும் மநய்தல் மலர் மலர்ந்துள்ளனத 
அறியமுடிகின்றது. மநய்தல் தினணயில் ேதிபைழு ோடல்களிலும், முல்னலத்தினணயில் இரண்டு 
ோடல்களிலும் வருணனைக்காட்சி அனமந்துள்ளது. மநய்தல் மலர் தனலவியின் கண்ணிற்கு 
உவனமயாதல், கண்னணச் சிறப்புச் மசய்யும் மோருட்டு மநய்தல் மலருக்குக் கண்னண 
உவனமயாகக் கூறுதல், மநய்தல் மலரில் பதன் மணம் வீசுதல், சிறுமவண்காக்னகனயத் 
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தனலவைாகவும், மநய்தனலப் ேரத்னதயாகவும் உள்ளுனறயாக்கியனம, மலரின் மணம், 
குளிர்ச்சித்தன்னம, புன்னை மலனரப் மோன்னிற்கும் மநய்தனல் மலனர நீலமணிக்கும் உவனமயாகக் 
கூறுதல், புன்னையும் மநய்தலும் ஒபர சமயத்தில் மலரும் அறிவியல் மசய்தி, புன்னை மலரும் 
காலத்தில் மநய்தல் நிலத்தவர் திருமணம் மசய்து மகாள்ளும் நற்காலம், மநய்தல் மலர் 
மசருந்திபயாடு மணம் வீசுதல், இதழ், னவகனறப் மோழுதில் மநய்தல் மலர்ந்து மானலயில் 
கூம்புகின்ற அறிவியல் காட்சியும் சிறுமோழுதும், முல்னலநிலம் அழகுமேற மநய்தல் மலர் மலர்தல் 
ஆகிய வருணனைக் கூறுகள் காணப்ேடுகின்றை. 

முல்னலப்பூ வருணனை 
 முல்னலப்பூவாைது முல்னல என்னும் மேயரில் இடம்மேற்றுள்ளது. இனவ, சுடர்இனழ 
வாள்நுதல் அரினவ முல்னல ஐங்.408:1-2, முல்னல… அலர்ந்து கவினிப் பூஅணி மகாண்டன்றால் 
புறபவ ஐங்.412:1-3, மநடுங்மகாடி முல்னல ஐங்.422:1-4, முல்னல ஐங்.437:1-3; 446:1-2, முல்னல 
பூப்ேப் மோங்கு மேயல் கனைதுளி கார்எதிர்ந் தன்பற ஐங்.448:3-4, நிலவின் அன்ை பநர்அரும்பு 
பேணி கார்நயந்து எய்தும் முல்னல ஐங்.454:1-3, கருவி வாைம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ே ேருவம் 
மசய்தை னேங்மகாடி முல்னல ஐங்.476:1-2, அஞ்சினற வண்டின் அரியிைம் மமாய்ப்ே மமன்புல 
முல்னல மலரும் ஐங்.489:1-2, நல்நுதல்நாறும் முல்னல மலர ஐங்.492:1-2, தண்கமழ் புறவின் 
முல்னல மலர ஐங்.494:1-2 என்னும் அனடகளுடன் இந்த ேதிபைாரு ோடல்களில் 
வருணனைக்காட்சி அனமந்துள்ளது. 

பவங்னக மலர் வருணனை 
 பவங்னக மலராைது, ேசுமலர் ஐங்.76:1-3, மோன்வீ மணி அரும்பு ஐங்.201:1-4, பவங்னகப் 
மோன்மலி புதுவீ ஐங்.208:1-3, பவங்னகப் மோன்மருள் நறுவீ ஐங்.217:1-3, பவங்னக மாத்தகட்டு 
ஒள்வீ ஐங்.219:1-3, பவங்னக மலர் ஐங்.259:1-4, பவங்னக ஐங்.324:4-5, விரியிணர் பவங்னக 
ஐங்.367:1-4, பவங்னகப் மேன்னிணர் ஐங்.396:1-2 என்னும் மேயர்களில் வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 
பவங்னக மலராைது மருதம், குறிஞ்சி, ோனல என்னும் இம்மூன்று தினணகளில் 
வருணிக்கப்ேட்டுள்ளது. இவற்றில், ேசுமலர், மோன்வீ மணிஅரும் பிைபவ, காைவர் கிழங்குஅகழ் 
மநடுங்குழி மல்க பவங்னகப் மோன்மலி புதுவீதாஅம், மேருவனர பவங்னகப் மோன்மருள் நறுவீ 
மான்இைப் மேருங்கினள பமயல் ஆரும், கருங்கால் பவங்னக மாத்தகட்டு ஒள்வீ இருங்கால் 
வியல்அனற விரிப்ேத் தாஅம், மன்ற பவங்னக மலர்சில மகாண்டு மனலஉனற கடவுள் குலமுதல் 
வழுத்தி, பவங்னக மவன்ற சுணங்கின்…..மாஅபயாபள, விரிஇணர் பவங்னக, புலிப்மோறி 
பவங்னகப் மோன்இணர் என்னும் அனடகளுடன் இந்த ஒன்ேது ோடல்களில் வருணனைக்காட்சி 
அனமந்துள்ளது. இங்கு, மோன்னை பவங்னக மலருக்கு உவனமயாகக்கூறுதல், பவங்னகப் மலர் 
மான்கூட்டத்தின் உணவாதல், நிலத்தின் வளம் ஆகிய கூறுகள் காணப்ேடுகின்றை. 

ஆம்ேல் மலர் வருணனை 
 ஆம்ேல் மலராைது ஆம்ேல், மோய்னகப்பூ என்னும் இரண்டு மசால்லாட்சிகளில் 
இடம்மேற்றுள்ளது. இனவ, புள்ளிக்கள்வன் ஆம்ேல் அறுக்கும் ஐங்.21:1-2, மோய்னகயில் பூத்த 
புனழக்கால் ஆம்ேல் ஐங்.34:1-2, மோய்னக ஆம்ேல் நார்உரி மமன்கால் நிறத்தினும் நிழற்றுதல் 
ஐங்.35:1-3, மகண்னட ோய்தர அவிழ்ந்த வண்டுபிணி ஆம்ேல் ஐங்.40:4-5, ேகலில் பதான்றும் 
ேல்கதிர்த் தீயின் ஆம்ேல் ஐங்.57:1-2, கரும்புநடு ோத்தியில் கலித்த ஆம்ேல் சுரும்புேசி கனளயும் 
ஐங்.65:1-2, கன்னி விடியல் கனணக்கால் ஆம்ேல் தாமனர போல மலரும் ஐங்.68:1-2, வயல்மலர் 
ஆம்ேல் ஐங். 72:1, மவறிமலர்ப் மோய்னக ஆம்ேல் ஐங்.91:1-2, எருனமநல் ஏற்றிைம் பமயல் 
அருந்மதை ேசுபமா பராடமமாடு ஆம்ேல் ஐங்.93:1-2, அணிநனட எருனம ஆடிய அள்ளல் 
மணிநிற மநய்தல் ஆம்ேமலாடு கலிக்கும் ஐங்.96:1-2, மோய்னகப் பூவினும் நறுந்தண் ணியபள 
ஐங்.97:1-4 என்னும் அனடகளுடன் இப்ேன்னிரண்டு ோடல்களில் வருணிக்கப்ேட்டுள்ளை. 
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 ஆம்ேல்மலர் மோய்னகயில் பூத்தல், ஆம்ேல் மலர்தல், ஆம்ேல் மலரின் நிறம், சூரியக் 
கதிர்கபளாடு ஒப்புனமப்ேடுத்துதல், பூவின் குளிர்ச்சி ஆகிய வருணனைக் கூறுகள் 
எடுத்துனரக்கப்ேட்டுள்ளை. இந்த ஆம்ேல் பூனவப் ேரத்னதக்கு உள்ளுனறயாகக் கூறுதல். ஆம்ேல் 
மலரின் மூலமாகத் தனலவனின் ேரத்தனம ஒழுக்கம் சுட்டப்ேடுதல். ஆம்ேல் மலராைது 
மருதத்தினணயில் மட்டும் இடம்மேற்றிருப்ேது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இம்மலரின் மூலமாக 
மருதத்தினணயின் ஊடல் உரிப்மோருள் எடுத்தாளப்ேட்டுள்ளது. 

குவனள மலர் வருணனை 
 குவனள மலராைது குவனள, ேல்லிதழ் நீலம், மாரி மலர் என்னும் மசால்லாட்சிகளில் 
இடம்மேற்றுள்ளது. இனவ, குவனள உண்கண் ஐங்.72:3, கள்நறும் குவனள ஐங்.73:1-4, 
னேஞ்சுனைப் ோசனட நிவந்த ேனிமலர்க் குவனள ஐங்.225:1-3, கயத்துவளர் குவனளயின் அமர்த்த 
கண் ஐங்.277:5, னேஞ்சுனைப் பூத்த ேகுவாய்க் குவனள ஐங்.299:1-2, நீல இருங்கழி நீலம் கூம்பும் 
மானல ஐங்.116:1-4, ேல்இதழ் நீலமமாடு மநய்தல் நிகர்க்கும் ஐங்.2:4-5, மாரி மலரின் கண்ேனி 
உகுபம ஐங்.19:2-5 என்னும் அனடகளுடன் இந்த எட்டுப் ோடல்களில் வருணிக்கப்ேட்டுள்ளது. 
தனலவியின் கண்ணிற்குக் குவனள மலர் உவனமயாதல், குவனள மலரின் மணம், நீல நிறம், 
இம்மலர் மலரும் இடங்கள், மலர் குவியும் மானல பநரம், குவனள மலர் மநய்தல் மலபராடு  
ஒப்புனமப்ேடுத்துதல் ஆகிய வருணனைக் கூறுகள் இடம்மேற்றுள்ளை.  

 ஐங்குறுநூற்றில் தாமனர மலராைது மருதத்தினணயில் ஐந்து ோடல்கள், முல்னலத்தினணயில் 
ஒரு ோடல், மமாத்தம் ஆறு ோடல்களில் வருணனைக் காட்சிகள் இடம்மேற்றுள்ளை. தாமனர 
மலர் வருணனையில் அனட, சினை, முதல், உவனம உருபுகள், உள்ளுனற ஆகிய உத்திமுனறகனள 
ஆசிரியர்கள் னகயாண்டுள்ளனத அறியமுடிகின்றது. காலங்கனளக் காட்டுவதில் மலர்கள் முக்கியப் 
ேங்கு வகிக்கின்றை. அபதபோல் மலர்கள் மேண்களுக்கும் சிறு குழந்னதகளுக்கும் உவனமப் 
மோருளாகவும் உள்ளுனறப் மோருளாகவும் வருணிக்கப்ேட்டுள்ளை. மலர்கள் நிலங்களின் 
வளத்தினை எடுத்துனரக்கின்றை. மலர்கள் வருணனையில் தினணமயக்கம் அதிக அளவில் ேயின்று 
வந்துள்ளனதக் காணமுடிகின்றது. 

துனணநின்றனவ 
 சாமிநானதயர், உ.பவ. (ே.ஆ), 1980(ஆ.ே.), ஐங்குறுநூறு, டாக்டர் உ.பவ.சாமிநானதயர் நூல்நினலய 

மவளியீடு, மசன்னை. 
 பசாமசுந்தரைார், மோ.பவ. (ே.ஆ), 1972(மு.ே.), ஐங்குறுநூறு மூலமும் உனரயும், மதன்னிந்திய 

னசவசித்தாந்த நூற்ேதிப்புக்கழகம், மசன்னை. 
 தட்சிணாமூர்த்தி, அ.& ேரிமணம், அ.மா. (உ.ஆ.), 2004, ஐங்குறுநூறு மூலமும் உனரயும், (மதாகுதி-

1,2), நியூமசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், மசன்னை. 

 துனரசாமிப்பிள்னள ஔனவ.சு.(உ.ஆ.), 1957(மு.ே.), ஐங்குறுநூறு மூலமும் உனரயும், முதல்மதாகுதி: 
மருதம்&மநய்தல், அண்ணாமனலப் ேல்கனலக்கழகம், அண்ணாமனலநகர். 

 … (உ.ஆ.), 1957(மு.ே.), ஐங்குறுநூறு மூலமும் உனரயும், இரண்டாம் மதாகுதி: குறிஞ்சி& ோனல, 
அண்ணாமனலப் ேல்கனலக்கழகம், அண்ணாமனலநகர். 

 … (உ.ஆ.), 1958(மு.ே.), ஐங்குறுநூறு மூலமும் உனரயும், மூன்றாம் மதாகுதி: முல்னல, அண்ணாம
னலப் ேல்கனலக்கழகம், அண்ணாமனலநகர். 

 புலியூர்க்பகசிகன், (உ.ஆ.), 2010, ஐங்குறுநூறு மூலமும் உனரயும், சாரதா ேதிப்ேகம்,மசன்னை. 
 மாணிக்கைார், அ. (உ.ஆ.), 2001(ம.ே.), ஐங்குறுநூறு மூலமும் உனரயும், முதல் ேகுதி, 

இரண்டாம் ேகுதி, வர்த்தமாைன் ேதிப்ேகம், மசன்னை. 

 ராஜம் மர்பர எஸ்.(ேதி.), 1957, ஐங்குறுநூறு, மர்பர அண்டு கம்மேனி, மசன்னை.  
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பத்துப்பொட்டுப் பதிப்புருவொக்கத்தில் உ.வவ.சொமிநொன யர் 

முனைவர் ச.கண்ணதாசன் 
தமிழ் - உதவிப் பேராசிரியர், 

மன்ைர் திருமனல நாயக்கர் கல்லூரி, 
ேசுமனல, மதுனர - 625004, அனலபேசி - 9600484338 

மின்ைஞ்சல் - sendoordasan@gmail.com 

Abstract: Aim of this article is to narrate the efficiancy of Dr.U.V.Saminatha aiyar who 
is one of the then publishers of classical Tamil literatures, in publishing Pathuppattu. In 
and before the period of U.Ve. Saminathaiyar, the palm leaf manuscripts of Pathuppattu 
were stalled in mutts. Apart from Thirumurugatruppadai, no one throw enough light on 
these palm leaf manuscripts. He find the treasure of palm leaf manuscripts of Sangam 
literatures including Pathuppattu while was trying to publish Seevaga Sinthamani with 
commentary of Nacchinarkiniyar. He strived to publish those literatures instead of omitting 
them, like other scholars. As like Seevaga Sinthamani, he got commentary of 
Nacchinarkiniyar for Pathuppattu also which thrusted him to publish Pathuppattu in great 
manner after completing the publishing work of Seevaga Sinthamani. Hence, he is deserved 
to celebrate that the first scholar published Pathuppattu as whole. U.Ve. Saminathaiyar 
also confronted challenges as a publisher. He toiled to weed out all the hurdles and 
established to the society that those, who have tradition of mutt, are not foes to Sangam 
literature. U.Ve. Saminathaiyar never treated his first edition as an absolute one. He used 
to publish subsequent editions amending the previous editions by clear away the 
misconceptions and inserting additional notes.  
 ேழந்தமிழ் இலக்கியங்களாை சங்க இலக்கியங்களுள் மேரும்ோன்னமயாை நூல்கனளப் 
ேதிப்பித்தவர் உ.பவ.சா. என்று அனழக்கப்ேடும் உ.பவ.சாமிநானதயர். மசவ்விலக்கியங்கள் என்று 
அனழக்கப்ேடும் ‘ோட்டும் மதானகயும்’ என்ேதில் முதலாவதாகப் ேதிப்பிக்கப்ேட்டது 
ேத்துப்ோட்டுள் ஒன்றாகிய திருமுருகாற்றுப்ேனட. ேத்துப்ோட்டு னவப்பு முனறயில் முதலாவதாக 
அனமந்துள்ள திருமுருகாற்றுப்ேனடனய சரவணப்மேருமானளயரும், ஆறுமுக நாவலரும் முனறபய 
1834, 1851 ஆம் ஆண்டுகளில் ேதிப்பித்திருந்தாலும் அவர்கள் சங்க இலக்கியம் என்ற 
அனடயாளத்பதாடு அனதப் ேதிப்பிக்கவில்னல. ேத்துப்ோட்டின் ோட்டுனடத் தனலவைாக 
விளங்கும்  முருகன் னசவ சமயத்தின் கடவுள் ேட்டியலுள் இடம்மேற்றதால் முருகனின் 
மேருனமனயப் ோடும் திருமுருகாற்றுப்ேனடனயச்  னசவர்கள் ோராயண மசய்யும்மோருட்பட அது 
அக்காலகட்டத்தில் ேதிப்புருவாக்கம் மேற்றது.  

 “திருமுருகாற்றுப்ேனட மூலோடம், மதய்வத்தன்னம மோருந்திய மதுனரக் கனடச்சங்கத்து 
மகாவித்துவாைாகிய நக்கீரைார் அருளிச் மசய்தது”(2010,ே.177) என்று சரவணப்மேருமாள் ஐயர் 
ேதிப்பித்த திருமுருகாற்றுப்ேனடயின் முகப்புப் ேக்கபம அவர்கள் அந்நூனலப் ேக்திக் 
கண்பணாட்டத்பதாடு அணுகியுள்ளைர் என்ேனதப் புலப்ேடுத்தும்.  

 “1834-இல் சரவணப்மேருமானளயர் திருமுருகாற்றுப்ேனடனயப் ேக்திப் ோசுரமாகப் 
ேதிப்பித்தார். 1851-இல் ஆறுமுகநாவலரும் மகாண்டுவந்தார். இந்நூல் ேதிபைாராம் திருமுனறயில் 
பசர்க்கப்ேட்டுள்ளது.  இத்தகவல்கனளக் மகாண்டு 1834-இல் சங்க இலக்கியப் ேதிப்பு 
மதாடங்கிவிட்டது என்று கூற இயலாது. ேக்திப் ோசுரமாகபவ இது ேதிப்பிக்கப்ேட்டது. சங்க 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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இலக்கியம் என்ற அனடயாளத்னதக் மகாண்டு ேதிப்பிக்கப்ேடவில்னல" (2010,ே.2) என்று வீ.அரசு 
கூறுவது பமற்கூறிய கருத்திற்கு வலுச்பசர்க்கும். இதன்காரணமாகபவ  இன்றும் 
திருமுருகாற்றுப்ேனட, சங்க இலக்கியத்துள் அடங்குமா எனும் பகள்வி ஆயவுலகில் வலம்வந்து 
மகாண்டிருக்கிறது. 

 திருமுருகாற்றுப்ேனட தவிர்த்த பிற ஆற்றுப்ேனட நூல்கள் அக்காலத்தவரால் 
புறக்கணிக்கப்ேட்டது எனும் கருத்து உ.பவ.சா.வின் கூற்றின் வழி இனலமனற காயாக 
மவளிப்ேடுகிறது. 

 ேத்துப்ோட்டுச் சுவடினய உ.பவ.சா. திருவாவடுதுனற மடத்திலிருந்த காலத்திபலபய 
ோர்த்திருந்தும் அது என்ை சுவடி என்ேனத அவரால் அறியமுடியவில்னல.  இனதப் பின்ைாளில் 
அவபர சிந்தாமணி ஆராய்ச்சியின்மோழுது நினைவுகூர்ந்துள்ளார். “எட்டுத் மதானகபயாடு 
பிள்னளவர்கள் னவத்துக்மகாண்டிருந்த பவறு ஓர் ஏட்டுச்சுவடி கினடத்தது. அவர் அக்காலத்தில் 
அந்தச் சுவடினய எப்மோழுதாவது மவளியில் எடுத்துப் போடுவார். முதலில் மோருநராற்றுப்ேனட 
என்று அதில் இருந்தது. ‘என்ை நூல் இது?’ என்று பகட்ட மோழுது திருமுருகாற்றுப்ேனடனயப் 
போன்ற ஓர் ஆற்றுப்ேனட என்று மாத்திரம் ஆசிரியர் மசான்ைார். அதற்குபமல் என்ை 
உள்ளைமவன்று ோர்க்கும் முயற்சி அக்காலத்தில் உண்டாகவில்னல” (2000,ே.556) என்று அவர் 
கூறியுள்ளதன் வழி அன்னறய காலத்திைர் சங்க இலக்கியங்களாை ோட்டு - மதானகக்கு எத்தனகய 
இடம் மகாடுத்திருந்தைர் என்ேனத அறிய முடிகிறது.  

 பமலும் மற்மறாரு இடத்தில், “ஒருநாள் இரவு என்னிடமிருந்த ஏடுகளில் ஒன்னற எடுத்துப் 
ேடித்பதன். முதலும் ஈறும் இல்லாதது அது. மோருநராற்றுப்ேனட என்று முதபலட்டில் இருந்தது. 
பிள்னளயவர்கள் பிரதியாகிய அனதப் ேடித்து வருனகயில் சிந்தாமணி உனரயிலிருந்த பமற்பகாள்கள் 
காணப்ேட்டை. அடடா! இனத இதுகாறும் ஊன்றிக் கவனிக்க வில்னலபய! என்று வருந்தி பமலும் 
ேடித்து வந்பதன். மோருநராற்றுப்ேனடக்குப் பின்  சிறுோணாற்றுப்ேனட இருந்தது. பிறகு 
மேரும்ோணாற்றுப்ேனடயும், முல்னலப் ோட்டும், மதுனரக்காஞ்சியும் இருந்தை. உனரயுடன் உள்ள 
அந்தப் பிரதினயப் ேடித்து வருனகயில் ‘முருகு மோருநாறு’ என்ற தனிப்ோட்டு நினைவுக்கு வந்தது. 
அதுகாறும் அந்தச் சுவடி, ேத்துப்ோட்டு என்று மதரியாது. ஊன்றிக் கவனியாததால் வந்த குனற 
அது. அது ேத்துப்ோட்மடன்ேனத அப்போதுதான் உணர்ந்து மகாண்படன்” (2000,ே.599) என்று 
கூறியிருப்ேதிலிருந்து ேத்துப்ோட்டுச் சுவடினய அவர் ேல முனற ோர்த்தும் அனத அவரால் 
இைங்காண முடியவில்னல என்று மதரிய வருகிறது.  

  இத்தனகய சூழலில்தான் 1889 ஆம் ஆண்டு ‘ேத்துப்ோட்டு மூலமும் மதுனர ோரத்துவாசி 
நச்சிைார்க்கியர் உனரயும்’ எனும் மேயர் மகாண்டு ேத்துப்ோட்டு மவளிவந்தது. முன்ைவர்களாை 
சரவணப்மேருமாள் ஐயரும், ஆறுமுகநாவலனரப் போல் னசவப் பின்புலம் மகாண்டவராக 
இருந்தாலும் திருமுருகாற்றுப்ேனடனயச் னசவ நூல் எனும் ேட்டியலில் பசர்க்காமல் சங்க 
நூற்ேட்டியலில் பசர்த்துள்ளார். உ.பவ.சா.விற்குப் பின்ைர் ேத்துப்ோட்னட முழுனமயாகப் 
ேதிப்பித்தவர்களும் அவ்வாபற ேதிப்பித்துள்ளைர். பின்ைாளில் ேத்துப்ோட்டின் ேதிப்பு வரலாறு 
எழுதப்ேடும் மோழுது திருமுருகாற்றுப்ேனடயின் முதல் இரு ேதிப்புகனளயும்  அவற்றுள் பசர்த்துக் 
கூறும் வழக்கம் உருவாைதற்கு உ.பவ.சா.பவ காரணம் எைலாம். முதன்முதலில் ேத்துப்ோட்டு 
முழுவனதயும் ேதிப்பித்த மேருனமயும் அவனரபய  பசரும்.  

ேத்துப்ோட்டின் திறவுபகால் 
 சீவக சிந்தாமணினய அடுத்து உ.பவ.சா. ேத்துப்ோட்னடப் ேதிப்பிக்கக் காரணங்களும் 
உண்டு. எட்டுத்மதானக நூல்களாை புறநானூறு, குறுந்மதானக முதலாை சுவடிகனளக் னகயில் 
னவத்திருந்தாலும் ேத்துப்ோட்டுப் ேதிப்பில் அவர் தன்னை முன்னினலப்ேடுத்திக் மகாண்டார். 
காரணம் ேத்துப்ோட்டிற்கு அனமந்த நச்சிைார்க்கினியர் உனரபய. சீவக சிந்தாமணினய 1880 முதல் 
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1887 வனர ஏழு ஆண்டு காலம் நச்சிைார்க்கினியர் உனர மகாண்டு  ஆய்ந்து மவளியிட்ட 
அவருக்குப் ேத்துப்ோட்டுக்கும் அவர் உனரபய அனமயப்மேற்றதால் அனத எளிதில் ஒப்புபநாக்கிப் 
ேதிப்பித்து விடலாம் என்ற எண்ணம் பமபலாங்கியதன் வினளபவ ேத்துப்ோட்டு ேதிப்புக்குக் 
காரணம்.  

 இங்குக் குறிப்பிடத்தக்க மசய்தி ஒன்றுண்டு. ேத்துப்ோட்டிற்கு அனமந்த நச்சிைார்க்கினியர் 
உனர அவரது பிறநூல்களாை சீவகசிந்தாமணிக்கும் கலித்மதானகக்கும் அனமந்ததுபோல் 
மோழிப்புனரயாக அனமந்திருக்குமாயின் உ.பவ.சா.வின் வழிப் ேத்துப்ோட்னடத் தமிழுலகம் 
அறிந்திராமல் போயிருக்கும் என்பற மசால்லலாம். மாறாக அது ேதவுனரயாக அனமந்து உ.பவ.சா. 
ேத்துப்ோட்னடப் ேதிப்பிக்க அவ்வுனர மேருந்துனணயாய் அனமந்தது. 

மூலம் மட்டும் கினடக்கப்மேறாத நினல 
 சீவகசிந்தாமணினய மூலமும் உனரயுமாகப் ேதிப்பித்த உ.பவ.சா.விற்குப் ேத்துப்ோட்டுப் 
ேதிப்பு ஒரு புது அனுேவத்னதக் மகாடுத்திருக்கும் என்று கூறலாம். காரணம் ேத்துப்ோட்டுப் 
ேதிப்பிற்குக் கினடத்த சுவடிகள் அத்தனகயை.  

 மோதுவாகப் ேதிப்ோசிரியர்கள் ஒரு நூனலப் ேதிப்பிக்கும் மோழுது மூலத்னதச் 
மசம்னமேடுத்துவதிபலபய முழுக்கவைத்னதயும் மசலுத்துவதால் தங்களுக்குக் கினடக்கும் சுவடிகள் 
திருத்தமாைதாக, மூலம் மட்டும் அல்லது மூலமும் உனரயும் உள்ள பிரதிகளாகக் கினடப்ேனதபய 
எதிர்ோர்ப்ேர். உ.பவ.சா. இத்தன்னமயபர. ஆைால் ேத்துப்ோட்னடப்  மோறுத்தமட்டில் இந்நினல 
தனலகீழாக அனமந்தது. அவரது ஆசிரியர் மீைாட்சி சுந்தரம்பிள்னளயின் சுவடி உட்ேட 
ேத்துப்ோட்டுப் ேதிப்பிற்காக உ.பவ.சா. பசகரித்த சுவடிகள் ேதிமைான்று. அவற்றுள் இரண்னடத் 
தவிர ஏனைய ஒன்ேது சுவடிகளும் மூலத்னதத் தனிபய மகாண்டிருக்கவில்னல. அவ்விரண்டிலும் 
ஒன்றில் திருமுருகாற்றுப்ேனடயும் மேரும்ோணாற்றுப்ேனடயும், மற்மறான்றில் 
மேரும்ோணாற்றுப்ேனடயும் முல்னலப்ோட்டும் மட்டுபம மூலப் ேகுதிகனளக் மகாண்டிருந்தை. 
அனவயும் இறுதியாகக் கினடத்தனவ. இதைால் மவறும் உனரமட்டும் உள்ள சுவடிகனளக் 
மகாண்பட மூலப்ேகுதினய உருவாக்குகிறார். பிற்காலத்தில் எத்தனைபயா முழுனமயனடயாத 
சுவடிகனளப் ேதிப்பித்த உ.பவ.சா.வுக்குப் ேத்துப்ோட்டு இரண்டாவது  ேதிப்பு என்ேதால் எப்ேடிப் 
ேதிப்பிப்ேமதன்று முதலில் தடுமாறுகிறார். பின் அவருனடய நண்ேர் பதரழுந்தூர் 
இராசபகாோலச்சாரியாரின் உதவியால்  அனதச் சரிமசய்து மகாள்கிறார். ேத்துப்ோட்டுச் 
சுவடிகளுக்காகப் ேல இடங்களில் பதடியும் மூலம் முழுவதும் கினடக்காததால் தான் அனடந்த 
வருத்தத்னதயும் பின் தன்னைத்தாபை அவர் பதற்றிக் மகாண்டனதயும் குறித்துப் “ேத்துப்ோட்டில் 
விஷயம் மதரியாமல் மயங்கிய மோழுமதல்லாம் இந்த பவனலனய நிறுத்திவிடலாம் என்ற சலிப்புத் 
பதாற்றும். ஆைால் அடுத்தகைபம ஓர் அருனமயாை விஷயம் புதிதாகக் கண்ணில் ேடும்போது 
அத்தனகய         விஷயங்கள் சிலவாக இருந்தாலும் அவற்றிற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் 
உனழக்கலாபம என்ற எண்ணம் உண்டாகும்” (2000,ே.635) என்று எடுத்துனரக்கிறார். இங்கு 
மட்டுமின்றி தைது உனரநனடக் பகானவயில் ‘உதிர்ந்த மலர்கள்’, ‘நிலவில் மலர்ந்த முல்னல’ எனும் 
தனலப்புகளின் கீழ் ேத்துப்ோட்டுச் சுவடிகளுக்காகத் தைக்கு பநர்ந்த இனடயூறுகள் குறித்துக் 
கூறியுள்ளார். 

  முதற்ேதிப்பின் மோழுது உ.பவ.சா.விற்குக் கினடக்காத ேத்துப்ோட்டு மூலம் முழுவதும் 
அடங்கிய சுவடி பின்ைாளில் சிலப்ேதிகாரப் ேதிப்பிற்கு ஏடு பதடிய மோழுது நாங்குபைரியில் 
உள்ள 'களக்காடு" எனும் இடத்தில் கினடக்கிறது. அனதத் தன்னுனடய இரண்டாம் ேதிப்பிற்குப் 
ேயன்ேடுத்திக் மகாள்கிறார்.   ஒவ்மவாரு ேதிப்பிலும் தைக்குக் கினடத்த தகவல்கள், தான் மேற்ற 
அனுேவங்கள் ஆகியவற்னற மூலதைமாகக் மகாண்டு முந்னதய ேதிப்னேக் காட்டிலும் அடுத்த 
ேதிப்னே எவ்வாமறல்லாம் சீர்மசய்ய முடியும் என்ேதில் அவருக்கிருந்த ஈடுோடு அளப்ேரியது. 
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 429 ேக்கங்கனளக் மகாண்ட ேத்துப்ோட்டின் முதற்ேதிப்பு, இரண்டாம் ேதிப்பில் 618 
ேக்கங்கனளக் மகாண்டதாகவும், அதுபவ மூன்றாம் ேதிப்பில் 910 ேக்கங்கனளக் மகாண்டதாகவும் 
விரிவனடந்துள்ளது. ஒருநூனல அடுத்தடுத்துப் ேதிப்பிக்கும் மோழுது அப்ேதிப்புகளில் 
மசய்யப்ேட்ட மாற்றங்கள் குறித்து அந்நூலின் முகவுனரயில் சுருக்கமாக எடுத்துனரத்துள்ளார்.  

 ேத்துப்ோட்டின் முதற்ேதிப்பு மமாழி வாழ்த்து, ேத்துப்ோட்டு அறிமுகம், ஆற்றுப்ேனட 
நூல்களின் இலக்கணம், ஒவ்மவாரு நூல்கனளயும் ேற்றிய அறிமுகம், ேதிப்புப் பின்புலம், சுவடிகளின் 
தன்னம, நச்சிைார்க்கினியர் பமற்பகாள்களுள் விளங்கிய நூற்மேயர்கள், நன்றியுனரத்தல், 
தமிழ்வாழ்த்து, சங்கப்புலவர் வாழ்த்து, நச்சிைார்க்கினியர் வாழ்த்து ஆகிய ேகுதிகனள உள்ளடக்கிய 
மதாகுப்ோக மவளிவந்தது. இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் ேதிப்புக்கனளப் ேதிப்பிக்கும் மோழுது 
முதற்ேதிப்பின் முகவுனர, இரண்டாம் ேதிப்பின் முகவுனர ஆகியவற்னறயும் பசர்த்துப் 
ேதிப்பித்துள்ளார்.  

 ேத்துப்ோட்டின் முதற்ேதிப்பே எந்தப் பினழகளுமின்றி மசம்ேதிப்ோக மவளிவந்தது என்று 
மசால் முடியாது. அது அக்காலத்தில் கினடத்த தகவல்களின் அடிப்ேனடயில் மவளிவந்தது. பின் 
ஆண்டுகள் மசல்லச்மசல்ல அவருக்குக் கினடத்த அனுேவத்தின் பிழிவுகள் அடுத்தடுத்த ேதிப்புகள். 

 “இப்ேத்துப்ோட்டு நச்சிைார்க்கினியருனரனய எைது சிற்றிவிற்குமகட்டிய மட்டுபம 
ேரிபசாதித்துதுப் ேதிப்பேைாதலின், இப்ேதிப்பில் ஆங்காங்குக் காணப்ேடும் பினழகனளயும் 
அவற்றின் திருத்தங்கனளயும் தனயமசய்து விபவகிகள் மதரிவிப்பின் அவ்வுதவினய நான் 
ஒருமோழுதும் மறபவன்” (1889, முகவுனர ே.5) என்று கூறிய அவரின் கூற்பற இதற்குச் சான்று. 

 1889-ஆம் ஆண்டு முதற்ேதிப்ோகவும், பின் 1918 மற்றும்; 1931- ஆம் ஆண்டுகளில் சில 
மாற்றங்களுடன் முனறபய இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் ேதிப்புகளாகவும் மவளியிட்டுள்ளார். 
1931-ஆம் ஆண்டு மூலம் மட்டும் அடங்கிய ேதிப்ோகவும் ேத்துப்ோட்னட மவளியிட்டு 
இன்றுவனர மவளிவரும் ேத்துப்ோட்டுப் ேதிப்புகளுக்மகல்லாம் உ.பவ.சா.வின் ேதிப்பு 
முன்பைாடியாகத் திகழ்கிறது. 

முடிபுகள் 
 ேத்துப்ோட்டில் முதலாவதாக அனமயும் திருமுருகாற்றுப்ேனட உ.பவ.சா.வின் காலத்திற்கு 

முன்பு வனர னசவநூல் என்ற நினலயில்தான் இருந்தது. 
 திருமுருகாற்றுப்ேனடனயப் ேத்துப்ோட்டினுள் அடக்கி முதன்முதலில் ேத்துப்ோட்னட 

முழுனமயாகப் ேதிப்பித்து அதற்கு சங்கஇலக்கியம் என்ற தகுதினய வழங்கியவர் 
உ.பவ.சாமிநானதயர். 

 சிந்தாமணிக்கு அடுத்ததாக உ.பவ.சா. ேத்துப்ோட்னடப் ேதிப்பிக்கக் நச்சிைார்க்கினியரின் 
உனரபய காரணமாக அனமந்தது. 

 இன்னறய ஆய்வுலகில் “சமயம் சார்ந்த மடங்கள், ஆங்கு இருந்பதார் சங்க இலக்கிய 
வளர்ச்சிக்குத் துனண நிற்கவில்னல” என்னும் கூற்னற முன்னவக்கின்றைர். ஆைால் னசவ 
மடத்தின் பின் புலத்தில், பவங்கடநாதைாக இருந்தவனர சாமிநாதைாக மாற்றிய 
மகாவித்துவான் மீைாட்சி சுந்தரம்பிள்னளயிடம் ோடம் கற்று வளர்ந்த  உ.பவ.சா. இதற்கு 
விதிவிலக்காகத் திகழ்ந்துள்ளார். 

துனணநின்றனவ 
 சாமிநானதயர்  உ.பவ.,(ே.ஆ.), 1889(மு.ே.), ேத்துப்ோட்டு மூலமும் மதுனர ேரத்துவாசி 

நச்சிைார்க்கினியருனரயும், திராவிட ரத்ைாகர அச்சுக்கூடம், மசன்னை.  
 … (ே.ஆ.) 1918(இ.ே.), ேத்துப்ோட்டு மூலமும் மதுனர ேரத்துவாசி 

நச்சிைார்க்கினியருனரயும், கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், மசன்னை.  
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 … (ே.ஆ.) 1974(ஏ.ே.), ேத்துப்ோட்டு மூலமும் மதுனர ேரத்துவாசி 
நச்சிைார்க்கினியருனரயும், பகசரி அச்சுக்கூடம், மசன்னை. 

 … 2000(ஐ.ே.), என் சரித்திரம், டாக்டர் உ.பவ. சாமிநானதயர் நூல் நினலயம், மேசன்ட் 
நகர், மசன்னை.  

 ஜாைகி இரா., (மதா.ஆ.), 2010(மு.ே.), சங்க இலக்கியப் ேதிப்புனரகள், ோரதி புத்தகாலயம், 
421, அண்ணா சானல, மசன்னை. 
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 வவ சொத்திரங்களின் கருத்துகள் திருக்குறளின் 
அடிப்பனையில் திரிக்கப்பட்ைனவவய 

 அரி.பவ.விஸ்பவஸ்வரன் 
துனறத்தனலவர் (ேணிநினறவு) 

கணிதத் துனற, த.மே.சமணக் கல்லூரி, மசன்னை 600097. 
vichaan@gmail.com 

Abstract: I beseech the reader's patience and apologies for a provocative titlr for the 
article. 

One Padmasri R.Nagasamy has written a book with a provocative title 'Thirukkural, 
an abridgment of Sastras'.  The title itself is derogatory to the greatness of Thirukkural. 
We thought that the book is not written with good intentions, and it needs a rebuttal. 
Even though both Tamil language and Thirukkural do not need to be defended for their 
greatness, we felt that the influence wield by Padmasri Nagasamy compelled this author 
to write this article, calling the bluff that his book tries to spread and perpetuate. 

R.Nagasamy is an awardee of Padmasri honour awarded by the union of India to 
outstanding citizens for their valuable contributions in the fields of art, literature and so 
on.  He is supported by Kanchi Sankara mutt, which hold a lowly view on Tamil 
language and culture. 

Based upon the title of his book, the title of this article is also so chosen. 

*** 

இரா.நாகசாமி அவர்கள் ‘Thirukkural, an abridgement of Sastras’ எனும் தனலப்பில் 
நூல் எழுதியுள்ளார். அந்த நூலின் தனலப்பே திருக்குறனள, தமினழத், தமிழனர அவமதிப்ேதாக 
உள்ளது என்ற எண்ணம் ேலர்க்குத் பதான்றியது. தமிழின் வலினம இந்த நூலிைால் ோதிக்கப்ேடாது 
என்றபோதிலும் இந்த நூனல மறுப்ேது கடனம என்ற எண்ணம் பதான்றியது. நாகசாமி எழுதிய 
நூல் தனலப்பின் அடிப்ேனடயில் இந்தக் கட்டுனரயின் தனலப்பு மவளிப்ேனடயாகக் 
கூறப்ேட்டுள்ளது. 

 நாகசாமி ஒன்றிய அரசின் ‘ேத்ம விருது’ மேற்றவர். தன் நூனலப் ேற்றிய அறிமுகத்தில், 
நூலின் பின் அட்னடயில், நாகசாமி கூறுவது:  

“திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறள், ஒரு புரட்சிகரமாை பகாணத்தில் விவாதிக்கப் 
ேடுகிறது. வடமமாழி சாத்திரங்களாை தர்மசாத்திரம், நாட்டிய சாத்திரம், அர்த்த 
சாத்திரம், காமசாத்திரம் ஆகிய நூல்களிலிருந்து விரிவாை பமற்பகாள்களுடன், 
திருக்குறள் பமற்கண்ட நூல்களின் கருத்துகளின் அடிப்ேனடயில் எழுதப்ேட்ட 
வழிநூபல என்று நிறுவுகிறார். பவதத்தின் அடிப்ேனடக் கூறுகளாை 
(புருஷார்த்தங்கள்) தர்மம், அர்த்தம், காமம், பமாட்சம் ஆகியவற்றின் 
அடிப்ேனடயிபலபய தன் நூனல எழுதியுள்ளார். இதில் முதல் மூன்று கூறுகளாை 
'திரிவர்க்க' என்ேதன் வழியிபலபய அறம், மோருள், இன்ேம் ேற்றி 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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எழுதியுள்ளார். பிராமணன், சத்திரியன், னவசியன், சூத்திரன் (அந்தணன், 
அரசன், வணிகன், பவளாளன்) ஆகிய பிரிவுகளின் அடிப்ேனடயிபலபய அந்தப் 
பிரிவுகனளப் ேற்றித் தன் குறட்ோக்களில் எழுதியுள்ளார். 

 பிரம்மசரியம், கிருஹஸ்தம், வாைப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் ஆகிய நான்கு 
ஆசிரமங்கனளப் ேற்றித் தன் அறத்துப்ோலில் எழுதியுள்ளார். பதவர்கள், ரிஷிகள், 
பித்ருக்கள் ஆகிபயாருக்காை திைசரி தர்ப்ேணங்கனளப் ேற்றி எழுதியுள்ளார். 
திைசரி தவறாமல் பதவர்கள், ரிஷிகள், பித்ருக்கள், அதிதிகள் ஆகிபயாருக்காை 

ேஞ்ச மகாயக்ஞங்கள், பூதயக்ஞங்கள் ேற்றியும் எழுதியுள்ளார்.” 

 இந்த நூனல மட்டும் தனித்துப் ோர்ப்ேனதவிடுத்து, youtubeல் நாகசாமி -ராஜிவ் 
மல்பஹாத்ரா ஆகிபயாரின் கலந்துனரயாடலுடன் இனணத்துப் ோர்க்க பவண்டும். 
(https://www.youtube.com/watch?v=C0KMXbtoTcg) மல்பஹாத்ரானவப் ேற்றி அவருனடய "The 
battle for Sanskrit" என்ற நூனலயும் ஆராய பவண்டும். 

திருக்குறளின் மீதாை இந்தத் தாக்குதல் தனிப்ேட்ட நிகழ்வன்று. இந்திய சிந்தனைனயத் தன் 
கட்டுக்குள் அடக்க நினைக்கும் ோர்ப்ேனீயபம இதன் அடிப்ேனட. சமணம், மேௌத்தம், னசவம், 
னவணவம்.... போன்ற பிற சிந்தனைகனள அழித்துத் தன்னை நினலநிறுத்திக் மகாண்டது 
ோர்ப்ேனீயம் என்ேது ேல ஆயிரம் கால வரலாறு. அபதபோல் ஆந்திரம், கர்நாடகம், மனலயாளம் 
ஆகிய தமிழ் பேசிய ேகுதிகளில் இன்று தமிழ் இல்னல. அங்குப் பேசப்ேடும் மமாழிகள் 
சமஸ்கிருதம் இன்றித் தனித்து இயங்க இயலாது. தமிழ் பேசப்ேடும் எல்னல சுருங்குகிறது. 

 கணினித் மதாழில்நுட்ேத்தில் தமிழ் ஒருங்குறிக் குழுவில் இனணந்து பதனவயற்ற வடமமாழி 
எழுத்துகனள இனணத்துள்ளார்கள்.  

 தமினழப் மோறுத்தமட்டில், உலக சிந்தனையில் உச்சத்னதத் மதாட்ட உயர்ந்த நூல் 
திருக்குறள் என்ேது உலகில் அனைவராலும் ஏற்றுக் மகாள்ளப்ேட்ட கருத்து. ோர்ப்ேனீயம் 
திருக்குறனள சமற்கிருத சாத்திரங்களின் சிறுமதாகுப்பு என்று திருக்குறனளச் சிறுனமப்ேடுத்த 
முயற்சிக்கிறது. நாகசாமியின் இரண்டு நூல்கள் ேற்றி இங்குக் குறிப்பிட பவண்டும்.  

 இந்த நூல்கள், தமிழின் மேருனமனயக் குனலக்கும், முன்ைர்க் குறிப்பிட்ட, ராஜிவ் 
மல்பகாத்ராவுடன் இனணந்த அவர்களின் திட்டத்திற்கு அடித்தளமாகிறது என்ேது மதரிகிறது. 
இந்தத் திட்டத்திற்கு வலுச்பசர்க்க, ஒன்றிய அரசு, நாகசாமிக்கு ‘ேத்ம விருது’ (தாமனர)  அளித்துப் 
மேருனமப்ேடுத்தியுள்ளது. 

 திருக்குறள் ேற்றிய நாகசாமியின் கருத்து அேத்தமாைது. வாசகர்கனளத் தவறாக வழிநடத்த, 
திட்டமிட்டு, பவண்டுமமன்பற மசய்யப்ேட்ட சதி இந்த நூல். இனத மவளிச்சமிட்டுக் 
காட்டபவண்டும். அந்த அேத்தத்னத மவளிச்சமிட்டுக் காட்ட  இரு வழிகளில் முயலலாம். 
1.அந்தப் புத்தகத்திலுள்ள தவறுகனளக் பகாடிட்டுக் காட்டலாம்.  

 2.அந்த நூலின் அடிப்ேனடபய தவறு, வாசகர்கனளத் தவறாக மதரிந்பத இட்டுச்மசல்லும் 
ஒரு வஞ்சக முயற்சி என்றும் காட்டலாம். 

இந்த முனறயிைால், இதுபோன்ற முயற்சிகள் இனி வராமல் தடுக்கலாம்.  

http://www.inamtamil.com/
https://www.youtube.com/watch?v=C0KMXbtoTcg
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 சமஸ்கிருதம் என்ற மசால் "அலங்கரிக்கப்ேட்டது, மசம்னம மசய்யப்ேட்டது, 
தூய்னமயாக்கப்ேட்டது" என்று மோருள்ேடும். (Brittanica.com). அதாவது, அம்மமாழி 
இயற்னகயாக, பேசப்ேட்டு காலப்போக்கில் வளர்ந்த மமாழியன்று. இதன்மூலம் நமக்குப் புரிவது, 
அம்மமாழி தமிழ் பிராமி (தமிழி) எழுத்துக்கனள எடுத்து, அம்மமாழிக்பக உரித்தாை 
ஓனசகளுக்பகற்ே எழுத்துருக்கனள இனணத்து உருவாக்கப்ேட்டது என்ேது விளங்கும். அப்ேடிச்ச் 
மசயற்னகயாக உருவாக்கப்ேட்ட ஒரு மமாழி எப்ேடி மசாந்தமாை கருத்தாக்கங்கள் உருவாக்க 
இயலும்? 

 தைக்மகை எழுத்துரு இல்லாத ஒரு மமாழி எப்ேடி மதம், தத்துவம் இன்ை பிற நூல்கனள 
வாய்மமாழியாக வளர்த்திருக்கக் கூடும்?  பினழப்பிற்காக, யாக யக்ஞங்கள் போன்ற சடங்குகள் 
மசய்து தட்சினண மேறுவதற்குண்டாை மந்திரங்கள் (liturgy) மட்டுபம வாய்மமாழியாக வந்திருக்க 
முடியும்.  

 இதற்குபமல், ோர்ப்ேைர்கள் வாய்மமாழி வழியாகபவ தத்துவம், மதம் போன்ற துனறகளில் 
நூல்கள் இயற்றிைர் என்ேது நம்ே இயலாதது.  

 ரிக்பவதம்: மனழ, இடி மின்ைல், தீ முதலிய இயற்னகச் சீற்றத்திற்கு அஞ்சிய ஆரியர் 
வருணன், இந்திரன், அக்னி என்று கடவுளனர உருவாக்கிைர். இயற்னகச் சீற்றங்களிலிருந்து காக்கவும் 
தாஸ்யூக்களிடமிருந்து தங்கனளக் காக்கவும் புனையப்ேட்டபத ரிக் பவதம். அனவ மசய்யுள் வடிவில் 
பதான்றியனவ. இது ஆரண்ய காண்டம் ஆகும்.  

 இதற்கு அடுத்தநினலயில், பிராமணர்கள் நினலமேற்றுவிட்டைர். உள்ளூர் மக்கள் 
அவர்கனள ஏற்றைர்.  இந்தநினலயில், மக்கனளப் பிரிக்க சமூகத்னத நான்கு பிரிவுகளாக வகுத்தைர். 
அவற்னறத் தரம் பிரித்து தங்கனள, பிராமணர்கனள, உயர்ந்த பிரிவாக னவத்து, நான்கு 
பிரிவுகனளயும் வரினசப்ேடுத்தி மக்களினடபய பிரிவு உண்டுேண்ணிைர். மக்கள், பிராமணரின் 
உயர்னவ நம்பும்ேடியாக புராணங்கள், இதிகாசங்கள் என்று கனத கட்டிைர். யாகம், 
பஹாமம்...என்று மந்திரங்கனளயும், சடங்குகனளயும் உருவாக்கி மக்கனள ஏமாற்றிப் பினழத்தைர். 
இந்தக் காலக்கட்டம் பவதத்தின் வளர்ச்சியில் பிராமணம் என்று குறிப்பிடப்ேடுகிறது. அப்போது 
பதான்றிய மந்திரங்களின் மதாகுப்பு பூர்வ மிமாம்சம் என்று அனழக்கப் ேடுகிறது. 

 இந்தக் காலகட்டத்தில் வர்ணமுனறயில் ோர்ப்ேைருக்கு அடுத்தநினலயில் கருதப்ேட்ட 
க்ஷத்திரியர்கள் மந்திரங்கள், சடங்குகள் ஆகியவற்றின் மோருளற்ற, ேயைற்ற தன்னமனயப் புரிந்து 
மகாண்டைர். 

 புத்தர் பதான்றிைார். மந்திரங்கள், மதச்சடங்குகள் ஆகியவற்றின் ஏமாற்று பவனலனய 
மவளிப்ேடுத்திைார். மக்களினடபய அதன் தாக்கம் பதான்றியது. மோதுமக்களும் அவற்னற உணரத் 
மதாடங்கிைர். சமூகத்தில் ோர்ப்ேைருக்காை மசல்வாக்குச் சரிந்து குனறயத் மதாடங்கியது. 
அபசாசகருனடய காலத்தில் பவதக்கருத்துகள் மனறந்து புத்தமதம் புகழுடன் விளங்கியது. 

 பவதவளர்ச்சியின் அடுத்த, கனடசி நினல ஆரம்ேம் ஆகிறது. பவதாந்தம் என்று 
அறியப்ேடுகிற உத்தர மிமாம்சம். சமூகத்தில் தங்கள் மேருனமனயயும் மசலவாக்னகயும் இழந்த 
பிராமணர்கள் அரசர்கனள, க்ஷத்திரியர்கனளத் தஞ்சம் அனடந்து ோடம் பகட்கின்றைர். அனவபய 
உேநிடதங்கள் என்று அனழக்கப்ேடுகிறது. 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   21 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

 பிரஹதாரண்யக உேநிடதம், பிராமணர்கள் அஜாதசத்ரு என்ற அரசனை அண்டிப் ோடம் 
பகட்டைர் என்கிறது. பிராமணர்கள், க்ஷத்திரியரின் மாணாக்கர்கள்! ஆறு பிரிவுகள் மகாண்ட அந்த 
உேநிடதம், இரண்டிரண்டு ேகுதிகளாக, மூன்று காலகட்டங்களில் எழுதப்ேட்டது. பதன் ேகுதி, 
யக்ஞவால்கியர் ேகுதி, பிற்ேகுதி என்ற மூன்று ேகுதிகள். அந்த நூலின் கனடசிப்ேகுதியில் 
பிராமணர்கள் னக ஓங்குகிறது. பிராமணன் ஆசிரியைாக, அரசன் மாணவைாகக் காண்கிபறாம். 
முதல் இரண்டு பிரிவுகனள 50க்கும் பமற்ேட்ட குருேரம்ேனர முழுனமயாக்கியிருக்கிறது. ஒரு 
குருவுக்கு 10 ஆண்டுகள் எைக் கணக்கிட்டால் முதல் இரண்டு பிரிவுகள் முழுனமயனடய 500 
ஆணடுகளாகும். இதுபோல் மற்ற இரண்டு ேகுதிகள்.  

 இந்த அடிப்ேனடயில் ோர்த்தால் ேழனமயாை உேநிடதம் குப்தர்கள் காலத்தில்தான்  
முழுனம மேற்றிருக்க பவண்டும். 

 ஆதிசங்கரர் காலத்தில் மேௌத்தர்கள் அழிக்கப்ேட்டு பவதமதம் புத்துயிர் மேற்றது. 
உேநிடதங்கள் பவத மதத்திற்கு எதிராக வந்த மேௌத்தமதத்தின் கருத்துகனள மறுத்து பவத மதத்னத 
மீண்டும் நினல நிறுத்திை. 

 இந்தக் காலக்கணிப்பின் வழிதான் நாகசாமி அவர்களின் நூனல விவாதிக்க பவண்டும். 

 இந்தக் காலத்துடன் பவதசூத்திரங்களின் காலம், பவதாந்த காலம்  முடிவனடகிறது. 
இதன்பின் பிராமணர்கள் பவதசாஸ்திரஙகள் இயற்றிச் சமூக சட்ட திட்டங்கனள உருவாக்கிைர். 
இந்த சாஸ்திரங்கனளச் சுருக்கியபத திருக்குறள் என்ேது நாகசாமியின் வாதம். சாஸ்திரங்கள் 
காலத்தால் திருக்குறளுக்கு முந்தியது என்ேது அவர் நூல். 

 நாகசாமியின் கருத்னத இந்தக் கட்டுனர மறுக்கிறது அதற்கு ஆதாரமாை 
ஆய்வுக்கட்டுனரயில் முடிவாை கருத்துகனள இனிப் ோர்ப்போம் (Hermann Jacobi). அந்தக் 
கட்டுனர பவதசூத்திரங்களின் காலக்கணக்னக விளக்கி முடிவு தருகிறது.  

 கட்டுனரயாளர் காலக்கணக்கீடு மசய்ய மேௌத்த நூல்களின் வழி விளக்குகிறார். பவதநூல்கள் 
எதிலுபம அதன் காலம் சரியாக, பநர்னமயாகக் குறிப்பிடப்ேடவில்னல. மேௌத்த நூல்களில் 
காலக்கணக்கீடு காணக் கினடக்கிறது. மேௌத்த நூல்களின் தாக்கத்தால் பதான்றிய, அதற்கு மறுப்புக் 
கூறும் பவதம் மேௌத்தநூலுக்குப் பிந்தியதாகபவ இருக்கும் அல்லவா? மேௌத்த நூல்களில் சூன்ய 
வாதம், விஞ்ஞாை வாதம் என்று இரண்டு கருத்துகள் பவதத்திற்கு எதிராகக் கூறப்ேடுகின்றை. 
சூன்யவாதம் நாகார்ஜுைா என்ேவரால் கி.பி. 2ஆம் நூற்றாண்டில் கூறப்ேட்டது. விஞ்ஞாைவாதம் 
அசுங்கா, அவர் தம்பி வசுேந்து என்போரால் கி.பி. 450இல் எழுதப்ேட்டது. 

 முன்கூறியேடி, உத்தர மிமாம்சா என்ற பவதாந்தம், பவதக்கருத்துகளுக்கு எதிராக 
மேௌத்தமதம் எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்ேளித்து அவற்னற முறியடிக்கத் பதான்றியது 
என்ேது புரியும். அதைால்  Hermann Jacobi பவதாந்த நூல்கனள, சூன்யவாத எதிர்ப்பு, 
விஞ்ஞாைவாத எதிர்ப்பு என்று வனகப்ேடுத்திைார். சூன்யவாதக் கருத்துகனள மட்டும் மறுத்த 
நூல்கள் கி.பி. 250க்கும் கி.பி. 450க்கும் இனடப்ேட்ட காலத்தனவ. விஞ்ஞாைவாதத்னத மறுத்த 
நூல்கள் கி.பி. 450க்குப் பிற்ேட்ட காலத்தனவ. 

 Hermann Jacobi ஆய்வுக்கட்டுனரயின் முடிவுகள்:  நியாயதர்சன், பிரம்ம சூத்திரம் 
கி.பி.200க்கும் கி.பி.450க்கும் இனடப்ேட்டனவ, அதாவது கி.பி.200க்குப் பின் எழுதப்ேட்டை.. 
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இந்தக் காலகட்டத்தில் வாத்சாயைர், உேவர்சா, விருத்திகாரர்(போதாயைர்?), சப்ரவாசின் என்ற 
உனரயாசிரியர்கள் வாழ்ந்தார்கள்.  னவபசசிகா, மிமாம்ச சூத்திரங்கள் நியாயதர்சன், பிரம்மசூத்திரம் 
ஆகியவற்றின் காலத்தனவயாகபவா, சிறிது முந்தியனவயாகபவா இருக்கலாம்.  பயாக சூத்திரம் 
கி.பி.450க்குப் பிற்ேட்டது. சாங்க்யசூத்திரம் பிற்காலத்து நூல். 

 பவதசாஸ்திரங்கள் சூத்திரங்கனள விடப் பிந்திய நூல்கள் ஆகும். இந்த விளக்கங்கள் மூலம், 
நாகசாமி கூறும் சாத்திரங்கள் என்ேனவ, சில கி.பி.250க்கும் சில கி.பி.450க்கும் பிற்ேட்டனவ 
என்ேனதப் ேனறசாற்றுகின்றை. நமக்குத் பதனவ, சாத்திரநூல்களின் காலம் மட்டுபம. 

 நாகசாமி, திருக்குறனள கி.மு. 2ஆம் நூற்றாண்டு நூல் என்கிறார். இதில் நமக்கு 
உடன்ோடுதான். இந்தக் கட்டுனரயாளர் எழுதிய நூலிலும் இபதநினலதான் கூறப்ேட்டுள்ளது. 
நாகசாமி கூறும் சாத்திர நூல்கள் திருக்குறனளவிடக், காலத்தால் பிந்தியது என்ேது மதளிவாகிறது. 

 சாத்திர நூல்களிலும், திருக்குறளிலும் ஒற்றுனம காணப்ேட்டால்,  சாத்திரங்கள் திருக்குறள் 
கருத்துகனள அடிப்ேனடயாகக் மகாண்டு பதான்றிய நூல்கள் என்றாகிறது. 

 திருக்குறளின் ேல குறட்ோக்களில், திருக்குறளுக்கு முன்பே ேலதுனறகளிலும் நூல்கள் 
இருந்தை என்ேதற்காை சான்றுகள் உள்ளை. அனவ வடமமாழி நூல்கள் என்ேது ஏற்புனடயதல்ல. 
(verses 683,702, 726, 322, 351, 373, 396). கடல்பகாள் உள்ளிட்ட ேல இயற்னகச் சீற்றங்களால் 
ேல நூல்கள் அழிந்திருக்கலாம். http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-
metroplus/the-battle-for-supremacy/article4785992.ece 

 இந்த இடத்தில் ரிக்பவதத்தில் உள்ள ஒரு கருத்னதக் கூறுவது சரியாகும். "Let noble 
thought come to us from every side".  எல்லா திக்குகளில் இருந்து உயர்ந்த சிந்தனைகள் நம்னம 
வந்து பசரட்டும். இதன் மோருள் : பிராமணர்கள் புதுக்கருத்துகனளப் பிறரிடமிருந்து மேற்றார்கள். 
அந்தக் காலகட்டத்தில் உயர்ந்த சிநதனைகள் மகாண்ட ஒபர மமாழி, தமிழ். 

பவதங்கள் ஸ்ருதி, வழியில் பகட்கப்ேட்டது என்கிறார்கள். யாரிடமிருந்து? (அன்று இங்கு 
இருந்த தமிழரிடம் இருந்துதான்). 

 பமற்கூறிய காரணங்களின்ேடி, நாகசாமியின் நூல் முழுதுபம காலப்பினழ மகாண்டது. 
திருக்குறள் பவத சாத்திரங்கனளவிடக் காலத்தால் ேல நூற்றாண்டுகள் முந்தியது எனும் முடிவுக்கு 
வரலாம். 

Tailpiece : The onslaught of brahmins on Tamil and its classics and culture is thousands 
of years old and continuing. Tamils claim that Sanskrit has copied from Tamil texts and 
then destroyed the original. Such a historic statements do not prevent the Nagasamys and 
his ilk to attempt fresh writings maligning Tamil thinking. Tamil scholars must adopt a 
strategy which will put an end to this long-term trend. We must follow their technique 
and pay back in their own coins. Offense is the best form of defense. We start comparative 
studies in our universities and our  research must try to establish that Sanskrit works are 
nothing but adaptation of earlier Tamil classics.  

 Towards that end, I have attempted a comparative study of Thirukkural and 
Bhagavadgita. It was accepted for presentation in the international conference SACP2014 
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held in Binghamton, New York, USA. That article is part of my book on PHILOSOPHY 
OF PENINSULAR INDIA, published in Amazon kindle and print edition also. A tamil 
version also available. My blog on the article: www.tamilphilosophyofkural.blogspot.in 

-------------------------------- 

Points to decide the dates of upanishads. Thirteen principal upanishads. Hume. 

1. Bri. Upanishad later than Buddhist concepts:  page 6. 

2. Bri. Upa. Was written in 3 parts: page 7. 

3. Brahma was originally a word with religious connect. Page 15. 

4. Kshatriya, Ajatashatru teaching a Brahmin page 17. 

5. Brahman- atman study page 25. 

6. Ajatasatru teaching a brahmin ...Page 94. 

7. Reference of vinjana ...page 95. 

8 Janaka is student of Yagnavalkya page 131. 

9. This knowledge belongs to kings. Page 231. 

10. Reference to ithkasas and puranas page 250. 

11. Reference to vinjana Chand. Upa.  Page 254. 
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பழங்கொலத்  மிழர் வொழ்வியலும் அறிவியல் 
தபொருட்புலங்களும் 

முனைவர் வசந்தமணி இராமலிங்கம் 
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், 

முத்தாயம்மாள் கனல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 
இராசிபுரம் - 637 408,  நாமக்கல். 

மின்ைஞ்சல் - tasrvi@muthayammal.in, 

Abstract: The growth of a language is basically assessed based on its usage. There blooms 
new terms necessitated by the needs and change of time. This article aims at analyzing 
the scientific thoughts in Sangam literature and to enumerate the factors that have made 
the schematic field to find a hold in linguistics words quite often come into existence only 
because of the social environment and the other words relatively created. 

மண்ணுள் புனதந்து கிடக்கும் புழங்குமோருட்கனள மவட்டிக்மகாணர்ந்து மவளிபய எடுத்து 
அதன் வயனதக் கணக்கிட்டு அப்மோருள்கனளப் ேயன்ேடுத்திய நாகரிகங்கனளக் கணக்கிடுவது 
மதான்றுமதாட்ட வழக்கமாகும். ஆைால், அவ்வாறு கினடக்கும் மோருள்கள் கணக்கில் 
மகாள்ளப்ேடுகின்றைபவ தவிர அவற்றால் அறியப்ேடும் வரலாறுகனளப் ேலர் அறிந்துமகாள்ள 
ஆர்வம் காட்டுவதில்னல. ேழங்காலப் புழங்குமோருட்கனளப் போலபவ ஆயிரமாயிரம் நுட்ேமாை 
தகவல்கள் நம் இலக்கியங்களில் காணக்கினடக்கின்றை. அந்த வனகயில் மோருண்னமயியலின் ஒரு 
பிரிவாை மோருட்புலங்கனள அடிப்ேனடயாகக் மகாண்டு சங்க அக இலக்கியங்களில் 
ேயின்றுவரும் அறிவியல் சிந்தனைகனளப் மோருட்புல பநாக்கில் ஆராய்வதாக இக்கட்டுனர 
அனமகின்றது. 

மோருட்புலங்களும்,  மசாற்மோருள் விரிவாக்கமும் 
மனிதன் தன் உள்ளக்குறிப்னே மற்றவர்களிடம் மவளிப்ேடுத்த சிறந்த ஊடகமாய் ேயன்ேடும் 

கருவி மமாழியாகும். அது காலப்போக்கில் தகவல் ேரிமாற்றத்திற்காை கருவியாக மட்டுமில்லாமல் 
சமூக முன்பைற்றத்பதாடு மதாடர்புனடயதாக பின்னிப்பினணந்து பிரிக்க முடியாத ஒன்றாகிறது. 
சமூகத்தின் வளர்ச்சினய மமாழியிலும், மமாழியின் வளர்ச்சினய சமூகத்தின் வளர்ச்சியிலும் 
காணமுடியும். மமாழி, சமூகம் ஆகிய இரண்டு காரணிகளில் ஏதாவது ஒரு காரணி பின்ைனடனவச் 
சந்தித்தாலும் இரண்டுபம ோதிக்க பநர்கிறது. 

 ஒரு மமாழியில் காணப்ேடும் மசாற்கனளக் மகாண்பட அம்மமாழியின் வளர்ச்சினயத் 
மதரிந்து மகாள்ள முடியும். புதிய மசாற்களின் பதாற்றபம அம்மமாழியின் ேயன்ோட்னடக் 
காட்டும் கண்ணாடியாகிறது. ஒவ்மவாரு மசால்லும் குறிப்பிட்ட மோருட்புலத்தின்கீழ் தன்பைாடு 
மதாடர்புனடய புதிய மசாற்கனளத் பதாற்றுவிக்கிறது. இது மதய்வம், மக்கள், ேறனவ, விலங்கு, 
மதாழில், வினளயாட்டு, எைப் ேயன்ோட்டளவில் அப்புலச்மசாற்களின் வளர்ச்சினயக் 
காண்பிக்கின்றது. 

 சங்கப்புலவர்கள் தங்களது ேனடப்புகளில் வாழ்வியல் நிகழ்வுகனள மட்டும் ேதிவு 
மசய்யாமல் அந்த நிகழ்வின் பின்ைணிகளாகச் மசயல்ேடும் சமூகக் கூறுகனளயும், 
இயற்னகக்காரணிகபளாடு பசர்த்து விளக்குவதில் ஆர்வம் காட்டியுள்ளைர். அந்த வனகயில் சங்க 
இலக்கியங்களில் காணப்ேடும் அறிவியல் பூர்வமாை மசய்திகள் அறிவியல் மோருட்புலத்தின்கீழ் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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அனமந்துள்ளை. இனவ ஒவ்மவாரு மசாற்களும் அவற்றின் ேயன்ோட்டின் அடிப்ேனடயில் ேல 
சிறப்புப் மோருள்கனளத் தம்முள் பதாற்றுவித்துக் மகாண்டுள்ளை.  

வானியல் மசய்திகள் 
 மவள்ளிமீன் 
  சங்கப்ோடல்களில் மவள்ளிக்பகானளப் ேற்றிய மசய்திகள் அதிக இடங்களில்  
ேதிவுமசய்யப்ேட்டுள்ளை. 

 “குணக்குத் பதான்று மவள்ளியின் எமக்குமார் வருபம” (நற்.356) 

  “குணக்குத் பதான்று மவள்ளியின் இருள் மகட விரியும்” (நற்.230) 

எை வானின் கீழ்த்தினசயில் பதான்றும் மவள்ளி நட்சத்திரத்னத விடிமவள்ளி எைக் கூறும் வழக்கம் 
ேண்னடயகாலத்திபலபய பதாற்றம் மேற்றுள்ளது. அதற்குக் காரணம் இருள் மனறந்து மோழுது 
விடிவதற்கு அறிகுறியாக மவள்ளி நட்சத்திரத்தின் எழுச்சினயக் குறிப்ோல் உணர்த்தியுள்ளைர். 
பமலும், 

 “னவகுறு மீனின் நினையத் பதான்றி” (நற்.48) 
என்ற அடி மவள்ளிமீனின் மற்மறாரு மேயராக னவகுறுமீன் எனும் மேயனரப் ேற்றியும் 
குறிப்பிடுகிறது. 

அறுமீன் 
கார்த்தினக நட்சத்திரத்னத அறுமீன் என்றனழப்ேது ேண்னடயகால வழக்கு ஆகும். 

கார்த்தினக மாதத்தில் விளக்குவிழா மகாண்டாடப்ேட்டதாக நற்றினண மசய்யுள் கூறுகிறது.  

“அறுமீன் ேயந்த அறம் மசய் திங்கள் 

 மசல் சுடர் மநடுங்மகாடி போல” (நற்.202) 

என்ற அடிகளில்,  கார்த்தினக மாதத்தின் முழுநிலாக் காலத்தில் நிலவு கார்த்தினக  நட்சத்திரத்னத 
பசரும். இந்நாள் நல்ல நாளாகக் கருதப்ேட்டது. இம்முழுநிலாக்காலத்தில் விளக்குகனள ஏற்றி 
னவத்பதாமாைால் அவற்னற எங்கிருந்து பநாக்கிைாலும் வரினசயாகபவத் மதரியும். வரினச தவறாது 
என்ற குறிப்னேக் காணமுடிகின்றது. 

சந்திர கிரகணம் 
 சூரியன், சந்திரன், பூமி ஆகிய பகாள்களின் இயக்கம் ஒபர பநர்க்பகாட்டில் வருமாயின் 
அது கிரகணம் எைப்ேடும். இன்னறய அறிவியலில் எத்தனைபயா நவீை கருவிகனளக் மகாண்டு 
உற்றுபநாக்கி அவற்றின் இயக்கத்னதக் கூறுகின்றைர். ஆைால் ேல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 
பகாள்களின் நகர்வுகனள மிகத்துல்லியமாகத் மதரிவித்துள்ளைர். சந்திரகிரகணத்தின் போது நிலவு 
மனறந்து மவளிப்ேடும் நிகழ்னவ,  

“தீங்கதிர் மதிஏய்க்கும் திருமுகம் அம்முகம் 

  ோம்புபசர் மதிபோல் ேசப்பு ஊர்ந்து” (கலி.15) 

என்று கலித்மதானகயும், 

 “ோம்புஊர் மதியின் நுதல்ஒளி கரப்ேவும்” (நற்.128) 

என்று நற்றினணயும் சந்திரனின் கிரகணகாலத்னதப் ேதிவு மசய்கின்றை. சங்கப்ோடல்கள் மதாடங்கி 
எல்லா இலக்கியங்களும் சூரிய, சந்திர கிரகணங்கனளப் ேற்றிக் கூறும்மோழுது மிக அழகாை 
ஒப்புனமபயாடு கூறியுள்ளை. கிரகண காலத்தில் ோம்பு பகாள்கனள விழுங்குவதாகபவ 
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இந்நிகழ்னவப் ேற்றிக் குறிப்பிடுகின்றை. ோம்பிற்கும் வாைத்தில் உள்ள பகாள்களுக்கும் என்ை 
மதாடர்பு இருக்கமுடியும் என்ற பகள்வி நம்மில் ேலருக்கு எழுவது இயல்பு. நம் முன்பைார்களின் 
ேனடப்ோளுனமத் திறன் அங்குதான் நம்னம வியந்துபநாக்கச் மசய்கின்றது. நம் முன்பைார்கள் 
இயற்னகனயப் போற்றிப் ோதுகாத்து, இயற்னகயின் ஒவ்மவாரு அனசனவயும் உற்று 
பநாக்கியவர்கள். உணவுக்காக பிற உயிரிைங்கனளப் பிடித்து உண்ணும் பவட்னட விலங்குகள் 
அனைத்தும் இனரனய மிக பவகமாக உண்று முடித்துவிடுகின்றை. ஆைால் ோம்புகள் அவ்வாறு 
மசய்யாமல் இனரனய மமதுமமதுவாக மட்டுபம விழுங்குகின்றை. சூரிய, சந்திர கிரகணங்களின் 
போதும் இந்நிகழ்பவ நனடமேறுகின்றது. பகாள்களின் இயக்கத்னத பூமியில் இருந்து ோர்க்கும் 
மோழுது ோம்பு இனரனய விழுங்குவனதப் போல மனறந்து மவளிப்ேட அதிக காலமாவதால் 
இவ்விரு நிகழ்வுகனளயும் ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ளதாக பதான்றுகிறது.  

மீன்  
 சுறாமீன் 

கடல் வாழ் உயிரிைங்களில் மிகவும் ஆேத்தாைதாகவும், உயினரப் ேறிக்கும் மகாடிய 
விலங்காகவும் கருதப்ேடுேனவ சுறா மீன்களாகும். ஏமைனில் அவற்றின் கூர்னமயாை ேற்களின் 
அனமப்பும், வலினமயாை தனச அனமப்புகளும் அசாத்தியமாை ேலத்னதப் பிற 
உயிரிைங்களிடத்தில் காண்பிக்கச்மசய்கிறது, 

 “பகாட்சுறாக் கிழித்த மகாடுமுடி மநடுவனல” (அகம்.340) 

என்ற அடி மகானலத்மதாழினலயுனடய சுறாமீன்கள் ஒருங்பக ோய்ந்து மீைவர்கள் வீசிய வனலனயக் 
கிழித்தை என்ற மசய்தினயப் ேற்றிக் கூறுகிறது. இது சுறாமீன்களின் பவகமாை மற்றும் வலினமயாை 
இயக்கத்திற்கு தக்க சான்றாக அனமந்துள்ளது. 

“பேர் ஊர் துஞ்சும் யாரும் இல்னல 
   திருந்து வாய்ச் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்மயைப் 

   மேருந்மதரு உதிர்தரு மேயலுறு தன்வளி” (நற்.132) 

என்ற அடிகள், யாவரும் உறங்கும் நள்ளிரவுப் மோழுதில் வலினமயாை ேற்கனளக்மகாண்ட 
சுறாமீன் தன் வானயத்திறந்து நீனரக் கக்கியதாகவும், அவ்வாறு கக்கப்ேட்ட நீராைது வீசிய குளிர்ந்த 
காற்று பமாதி மனழத்துளிகனளப் போன்று ேரவிச் சிதறியதாகவும் கூறுகின்றை. சுறாமீன்களின் 
உணவு பவட்னடயின் போது இயல்ோய் அதன் வாய்க்குள் மசல்லும் நீனர உமிழ்ந்து மவளியிடுவது 
அவற்றின் உடற்கூறாக விலங்கியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுவர். இச்மசய்தினய அறிவியல் பூர்வமாக 
முற்காலத்பத விளக்கியுள்ள ோங்கு வியக்கத்தக்கதாகும். 

மகாழுமீன் பிடித்தல் 

 “மகாண்டல் இரவின் இருங்கடன் மடுத்த 

  மகாழுமீன் மகாள்ேவர் இருள்நீங்கு ஒண்சுடர்”  (அகம்.100) 

என்ற மநய்தல்தினணப் ோடலில் மகாழுமீன் என்ற ஒருவனக மீனைப்பிடிக்க ேரதவர்கள் 
னகயாண்டுள்ள உத்தி அழகுடன் விவரிக்கப்ேட்டுள்ளது. கரிய கடலிபல மகாழுமீனைக் 
மகாணர்ேவர் ேடகு முனையிபல ஒளிமோருந்திய விளக்னக னவத்திருப்ேர். விளக்கின் 
ஒளினயக்கண்டு மகாழுமீன்கள் என்ற மீன் மவளிச்சத்னத பநாக்கி வரும். அவ்வாறு வரனவத்து 
மீைவர்கள் அவற்னறப் பிடித்துக்மகாள்வர் என்று மீன் பிடிக்கும் உத்தினயப் ேற்றிக் கூறியுள்ளைர். 
பமலும், மநய்தல்வாழ் மீைவர்கள் மீனின் மகாழுப்னே உருக்கி விளக்கிற்கு எண்னணயாக 
ேயன்ேடுத்திய மசய்தினய, 

 “மீன் நிணம் மதாகுத்த ஊண் மநய் ஒண்சுடர்” (நற்.215) 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   27 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

 “மீன் மநய் அட்டிக் கிளிஞ்சல் மோத்திய சிறு தீ விளக்கின் துஞ்சும்” (நற்.175) 

என்ற அடிகள் மதரிவிக்கின்றை. 

 “மநய்கனி ேசுங்காய் தூங்கும் துனறவன்” (நற்.278) 
என்ேதில் புன்னை மரத்தின் காய்களில் இருந்து எண்மணய் எடுத்துப் ேயன்ேடுத்திய மசய்தியும் 
புலைாகிறது. 

இடி அதிர்வு 

 “ஆறுமசல் மக்கள் அறுத்த பிரண்னட 

  ஏறுமேறு ோம்பின் னேந்துணி கடுப்ே” (அகம்.119) 

மனழ பமகங்கள் ஒன்பறாடு ஒன்று பமாதிக்மகாள்ளும் மோழுது இடி உருவாகிறது என்ேது 
அனைவரும் அறிந்தபதயாகும். ஆைால் இடி இடிக்கும் மோழுது ஓனச மட்டும் பகட்ேதில்னல 
அதிகப்ேடியாை அதிர்னவயும் ஏற்ேடுத்துகிறது. இந்த அதிர்வுகனள ோம்புகளால் தாங்க முடியாமல் 
அனவ இறந்துவிடுகின்றை. இடியால் தாக்கப்ேட்டு கிடக்கும் ோம்புகள் வழிப்ேக்கங்களில் வதங்கிக் 
கிடக்கும் பிரண்னடக் மகாடியின் துண்டங்கனளப் போல காட்டு வழியில் சிதறிக் கிடப்ேதாக 
ோம்புகளின் அதிர்வு உணர்த்திறனைப் ேற்றி பமற்கண்ட ோடல்வரிகளில் கூறப்ேட்டுள்ளது. 

மனலப்ோம்புகள் 
மனலப்ோம்புகள் இனரயாகப் பிடித்த உணனவ முறித்து அதன்பின் விழுங்கும் 

திறன்மகாண்டனவ. இச்மசய்தினய, 

 “களிறு அகப்ேடுத்த மேருஞ்சினை மாசுணம் 

  மவளிறு இல் காழ் மரம் பிணித்து நனி மிளிர்க்கும்” (நற்.261) 
என்ற அடிகளின் மூலம்  அறிந்துமகாள்ள முடிகின்றது. மனலப்ோம்பு கரிய ஆண்யானைனய 
அகப்ேடுத்தி அதன் உடனல முறிப்ேதற்காகப் மேரிய மரங்களில் பிணித்துப் புரட்டியதாக 
விவரிக்கப்ேட்டுள்ளது. இது நவீை அறிவியலாளர்களால் பிற்காலத்தில் கண்டறியப்ேட்டிருந்தாலும், 
இனரயாகப் பிடிக்கப்ேட்ட விலங்குகனளக் மகான்று, அவற்றின் உடனல முறித்து உட்மகாள்ளும் 
மனலப்ோம்புகளின் இத்தனகய மசயனல எந்தவித அறிவியல் சாதைங்களின் வளர்ச்சியும் இல்லாத 
காலக்கட்டத்தில் மனலப்ோம்புகளின் பவட்னடத்திறனை மவளிப்ேடுத்திய ேழங்காலத்தாரின் 
அறிவியல் அறிவு வியந்து போற்றத்தக்கதாகும்.  

இனசயறி விலங்கு 
ேழங்காலத்தில் வாழ்ந்த ேல்வனகப்ேட்ட உயிரிைங்களுள் ஒன்றாக அசுணம் என்ற 

விலங்கின் மேயர் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளது. இவ்விலங்கு இனசயறிவிலங்கு என்றும் 
அனழக்கப்ேடுகின்றது. இவ்விலங்கிற்கு வண்டின் ஓனசனய உற்று பநாக்கிக் பகட்டு அறியும் திறன் 
இருந்ததாகக் கூறப்ேடுகிறது.  
இச்மசய்தினய,  

 “மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் 

  மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம்” (நற்.244) 

எனும் நற்றினண அடிகள் உறுதிமசய்கின்றை. இவ்விலங்கினைப் பிடிக்க முயலும் 
பவட்னடக்காரர்கள் முதலில் யானழ வாசித்து, யாழினசக்கு அனத மயங்கச்மசய்து பின்ைர் 
கடுனமயாை ஒலினய மவளிப்ேடுத்தும் ேனறபயானசனய எழுப்பி அசுணத்னதக் மகான்று 
னகப்ேற்றுவர் எை கீழ்க்காணும் அடிகளில் குறிப்ேடப்ேட்டுள்ளது. 
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 “அணிநலம் சினதக்கும் ேசனல அதைால் 

  அசுணம் மகால்ேவர் னக போல் நன்று” (நற்.244) 

அசுணம் என்ற மசால்லிற்கு உனரயாசிரியர்களினடபய மோருள் பவறுோடு காணப்ேடுவதும் 
உண்டு. சில உனரயாசிரியர்கள் அசுணம் என்ற மசால்லிற்கு மேரும்ோம்பு எைவும் விளக்கம் 
கூறியுள்ளைர். அசுணம் ேற்றிய கருத்துபவறுோடுகள் இருப்பினும் இவ்வுயிரிைத்தின் தனித்திறனைக் 
கவனித்துக் கூறியிருப்ேது ஆராயத்தக்கதாகும். 

சிலந்தி வனல 
பூச்சியிைங்களுள் ஒன்று சிலந்தி இைம். இனவ கட்டக்கூடிய வனலயாைது அதன் வாயில் 

உள்ள உமிழ் நீர் போன்ற திரவத்தால் உருவாக்கப்ேடுகிறது. மற்ற உயிரிைங்கள் காய்ந்த சருகுகள் 
முதலாக ேல்பவறு மோருள்களால் தைக்காை இருப்பிடத்னத அனமத்துக்மகாள்கின்றை. ஆைால் 
சிலந்தியும், கனரயான்களும் அவற்றின் உமிழ் நீரிைால் இருப்பிடத்னத உருவாக்கிக்மகாண்டு மற்ற 
உயிரிைங்களில் இருந்து தங்கனள பவறுேடுத்திக் மகாள்கின்றை. இச்மசய்தி, 

“காைப் புறவின் பசவல் வாய் நூல் 

    சிலம்பிஅம் சினை மவருஉம்”  (நற்.189) 

என்ற அடிகளால் அறியப்ேடுகிறது. 

புலிகளின் பவட்னட உத்தி 
மகான்றுண்ணிகளுள் மிகவும் வலினமயாை பவட்னட விலங்காகக் கருதப்ேடுேனவ 

புலிகளாகும். இனவ ஆேத்தாை விலங்குகள் மட்டுமல்ல, தைக்காை  இனறனய பவட்னடயாடுவதில் 
நுணுக்கமாை உத்தினயக் னகயாளும் திறன் மகாண்டனவகளாகவும், திகழ்கின்றை. அவ்வுத்தி 
யாமதனில் இனரனய மசயலிலக்கச் மசய்தலாகும். புலியால் தாக்கப்ேடும் இனறயாைது 
அதனிடமிருந்து தப்பித்து விடாமல் தடுக்க இனறயின் மீது ோய்ந்து தாக்கி அவற்றின் 
முதுமகழும்னே உனடத்து உடல் இயக்கத்னத மசயலிலக்கச் மசய்து விடுகின்றை. இச்மசய்தினய, 

  “… ோய்மகாபு 

    உறுமவரிந் மதாடிக்கும் சிறுவரிக் குருனள” (அகம்.329) 

எனும் அடிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளைர். மனறமான் மீது ோய்ந்து மகால்லும் புலிக்குட்டியாைது 
ோய்ந்த பவகத்தில் அதன் முதுமகலும்னே ஒடித்து அனத நகரவிடாமல் மசய்கிறது எை புலியின் 
பவட்னடத்திறனை பமற்கண்ட அகநானூற்று வரிகள் உறுதிமசய்கின்றை. பமலும், 

 “துலங்குநனட மனரயா வலம்ேடத் மதானலச்சி 
  ஒண்மசங் குருதி உவற்றியுண்டு அருந்துபு 

  புலப்புல் துறந்த கவவுக் கழிக் கடுமுனட” (அகம்.3) 

என்ேதில் அனசந்த நனடயினையுனடய மனரமானைப் ோய்ந்து மகான்ற புலி மானை வலப்ேக்கமாக 
விழும்ேடி அடித்து வீழ்த்தியதாகவும், 

 “மஞ்சுதவழ் இறும்பில் களிறு வலம்ேடுத்த 

  மவஞ்சிை உழுனவப் பேழ்வாய் ஏற்னற” (நற்.154) 

என்ேதில் பமகங்கள் தவழும் சிறுகாட்டில் களிற்னற வலப்ேக்கத்தில் விழும்ேடி மகான்ற ஆண்புலி 
யாவரும் அஞ்சி நடுங்கும்ேடி முழங்கியதாகக் கூறப்ேட்டுள்ளது. இவ்விரு ேதிவுகளுபம இனரனயப் 
புலி வலப்ேக்கமாகபவ விழும்ேடி வீழ்த்தியதாகக் கூறுகிறது. பமலும் வலப்ேக்கம் வீழ்ந்த இனரனய 
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மட்டுபம புலி உண்ணும் எைவும், இடப்ேக்கம் வீழ்ந்த இனரனய உண்ண விரும்ோது என்றும் 
கூறுவர். 

ஆளியின் வலினம 
  சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்து அழிந்துபோை விலங்கிை வனககளுள் ஆளியும் ஒன்று. 
இவ்விலங்னக யாளி என்றும் கூறுவர்.   ேழங்காலக் பகாவில் கட்டிடங்களில் ஆளியின் சிற்ே 
உருவங்கனளக் காணமுடியும். உடலளவில்  புலிக்கு நிகராை வலினமமிக்க விலங்காகபவ ஆளி 
ேற்றிய குறிப்புகள் காணப்ேடுகின்றை. ஆளியின் உடல்வலினமனயக் கூறுனகயில், 

 “ஆளிநன் மான், பவட்டு எழு பகாள் உகிர்ப் 
  பூம்மோறி உழுனவ மதானலச்சிய னவந்நுதி 
  ஏந்து மவண் பகாட்டு வயக் களிறு 

  தூண் அருங்காைம்” … (நற்.205) 

எை ஆளியின் உடல் வலினமனயப் ேற்றிப் பேசுகின்றை. இப்ோடல் சூழலில்  யானை தன்னைத் 
தாக்க வந்த புலியுடன் போரிட்டு அனதக் மகான்று நகர்கிறது. அத்தனகய வலினமவாய்ந்த 
யானைனய ஆளி மகான்று இனறயாக இழுத்துச்மசன்றதாகக் கூறப்ேட்டுள்ளது. இது ஆளியின் 
உடல் ஆற்றனல உணர்ந்துமகாள்ள நல்லமதாரு சான்றாக அனமகிறது. பமலும், கீழ்க்காணும் 
வரிகள் மற்ற உயிரிைங்களின் மசயல்கனளயும் ேட்டியலிடுகின்றை.  

 “மீன்குனட நாற்றம் தாங்கல் மசல்லாது 

  துய்த்தனல மந்தி தும்பும் நாடன்” (நற்.326) 

எை ேறனவகள் உண்ணும் மீனின் நாற்றத்னதத் தாங்க முடியாமல் குரங்குகள் தும்பியதாகவும், 

 “சிறுமவண் காக்னக ஆவித்தன்ை” (நற்.345) 

எை நீர்க்காக்னககள் மகாட்டாவி விடும் மசயனலயும், 

 “நீர்வாழ் முதனல ஆவித்தன்ை” (நற்.301) 

என்று முதனல மகாட்டாவி விடுவனதயும், 

 “நிழமலாடு கதிக்கும் நிணம் புரி முதுநரி 

  ேச்சூன் மகாள்னள மாந்தி” (நற்.325) 

எை இறந்துகிடந்த எஞ்சிய விலங்கின் உடனல உண்ணச்மசன்ற நரி தன் நிழனலப் ோர்த்து 
அதபைாடு வினளயாண்ட மசய்தினயயும் ேதிவுமசய்கின்றை. 

யானையின் கருச்சினதவு 

“வழுவப் பிண்டம் நாப்ேண் ஏமுற்று 
      இருமவதிர் ஈன்ற பவல் தனலக்மகாழு முனள 

      சூல் முதிர் மடப்பிடி நாள் பமயல் ஆரும்” (நற்.116) 

இப்ோடல் முதிர்ந்த சூள் மகாண்ட மேண்யானையாைது அதன் வயிற்றில் உள்ள கரு 
சினதந்து   நடுவில் உருவமற்ற பிண்டமாய் கன்னற ஈன்றதாகக் குறிப்பிடுகிறது. கருவுற்ற 
உயிரிைங்கள் உண்ணும் உணவில் சில கட்டுப்ோடுகனள நம் முன்பைார்கள் விதித்துள்ளைர். அது 
மூடப்ேழக்கம் அல்ல முற்றிலும் அறிவியல் சார்ந்பத கூறியுள்ளைர். உண்ணும் உணவின் 
தன்னமயால் கருவிற்கு எந்தவிதமாை தீங்கும் பநர்ந்துவிடக் கூடாது என்ேபத கட்டுப்ோடுகளுக்காை 
அடிப்ேனடக் காரணமாகும். யானை மூங்கிலின் இளம் குருத்னத உண்டால் கரு சினதந்துவிடும் 
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என்ேனத அறியாமல் உண்டதாபலபய இத்தனகய நிகழ்வு நிகழ்ந்துள்ளது என்ற நம் முன்பைார்களின் 
விளக்கத்தால் அவர்களின் அறிவியல் அறிவு புலப்ேடுகின்றது. 

கன்று ஈன்ற யானையின் ேசி 
கருவுற்றிருக்கும் உயிரிைங்களுக்கு கருனவ ஈன்றஉடன் மிகுந்த ேசி ஏற்ேடும் என்ேது 

உடல்அறிவியலாகும். இனத முற்காலத்திபலபய அறிந்திருந்த நம் ேனடப்ோளர்கள் 
சங்கப்ோடல்களில் இச்மசய்தினய ேதிவு மசய்துள்ளைர். மூங்கில் உயர்ந்த மேரிய மனலப்ேக்கத்பத 
முதிர்ந்த கருப்ேமுனடய வலினமயாை மேண்யானை கன்று ஈன்றது. கரு ஈன்றதன் காரணமாய் 
மிகுந்த ேசியால் வாடியது. அனதயறிந்த ஆண் யானை மேண்யானையின் ேசினயப்போக்க 
நினைத்துத் தினைக்கதிர்கனள கவர்ந்துவந்ததாக,  

“மநடுங்கனழ நிவந்த நிழல் ேடு சிலம்பின் 

   கடுஞ்சூள் வயப்பிடி கன்று ஈன்று உயங்க” (நற்.393) 

எனும் இவ்வடிகள் சான்று ேகர்கின்றை. 

கரும்பு பிழியும் இயந்திரம் 

 “கரும்பி மைந்திரங் களிற்மறதிர் பிளிற்றும்” (ஐங்.55) 

என்ற ஐங்குறுநூற்று பதாழி கூற்றுப் ோடல் சங்க காலத்தில் கரும்புகனள ஆனலகளில் இட்டுச் சாறு 
பிழிந்மதடுக்க இயந்திரங்கனளப் ேயன்ேடுத்தியதாகக் கூறுகிறது. இது ேழங்கால மக்களின் 
மதாழில்நுட்ேங்கள் சார்ந்த விசாலமாை இயந்திரவியல் அறிவுத்திறனை முன்னவக்கிறது.  

ேன்றிப்மோறி 
 ேயிர்கனளச் பசதப்ேடுத்தி அழிக்கும் ேன்றிகனளப் பிடிக்கப் ேழங்காலத்தில் 
இயந்திரப்மோறிகனளப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளைர். ேன்றிகனளப் பிடிக்க தினைப்புைத்திற்கு உரியவர்கள் 
ேயன்ேடுத்தும் இயந்திரப்மோறியின் மேயர் ‘அடார்’ எைக் கூறப்ேட்டுள்ளது. இவ்வியந்திரங்கனளக் 
மகாண்டு ேன்றிகனளப் பிடித்து அவற்னற உணவாக உண்ணும் வழக்கத்னத, 

“தினைஉண் பகழல் இரிய புைவன் 

    சிறுமோறி மாட்டிய மேருங்கல் அடார்” (நற்.119) 

“எய்ம் முள் அன்ை ேரூஉ மயிர் எருத்தின் 

      மசய்ம்ம பமவல் சிறுகட் ேன்றி” (நற்.98) 

என்ற அடிகள் மூலமாக மவளிப்ேடுத்தியுள்ளைர். இதன் மூலம் மோறிகனளப் ேயன்ேடுத்தும் 
இயந்திர அறிவியனல அறிந்தவர்களாகத் தமிழர்கள் இருந்துள்ள மசய்தினய அறிந்து மகாள்ள 
முடிகின்றது.  

ேருந்து உண்ண விரும்ோத ஊன் 
ேறனவ இைங்களில் ேருந்துகனளப் ேற்றிப் ோடப்ேட்டுள்ள ேதிவுகள் ஏராளமாகக் 

கினடக்கின்றை. அவற்றில் ேருந்துகனளப் ேற்றிய ோர்னவ காண்ேவர்கனள அச்சமூட்டக்கூடிய 
மகாடிய இடத்தில் வசிப்ேனவ, இறந்த மற்றும் அழுகிய உடல்கனள உண்ணும் ேறனவகள் என்ற 
எண்ணத்னதபய ேதியச்மசய்துள்ளது. ஆைால் கீழ்க்கண்ட நற்றினணப் ோடல் குஞ்சுகனள ஈன்ற 
தாய்ப் ேருந்தாைது மறவர்களால் மகான்று வழியிபல போடப்ேட்ட உடல்கனள தின்ைக்கருதி 
அருபக மசன்று முனடநாற்றம் தாங்கமுடியாமல் மவறுத்து அந்த இடத்னத விட்டு ேறந்து 
மசன்றதாகக் கூறுகிறது அனத, 

 “மகான்று ஆற்றுத் துறந்த மாக்களின் அடுபிணன் 
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  இடுமுனட மருங்கில் மதாடும் இடம் மேறாஅது 
  புனிற்று நினர கதித்த மோறிய முது ோறு 

  இறகு புனடத்து இற்ற ோனறப் புன்தூவி” (நற்.329) 

எைக் குறிப்பிட்டுள்ளனதக் காணமுடிகிறது. குஞ்சுகனள ஈன்ற தாய்ப்ேருந்து ேசித்த போதும் ஊன் 
நாற்றத்னதத் தாங்கிக் மகாள்ள முடியாத ஒவ்வானமத் தன்னமயுடன் காணப்ேட்டதாகக் 
கூறுவதிலிருந்து ேருந்தின் உடல், மற்றும் உளவியல் அளவிலாை மாறுதல்கனளப் புரிந்துமகாள்ள 
முடிகின்றது. 

வினதத்தல் மதாழில்நுட்ேம் 
குறவர்களின் உழவுத்திறனை மவளிப்ேடுத்தும் வனகயில், 

 “தளிேதம் மேற்ற கான் உழுகுறவர் 

  சில வித்து அகல இட்மடை ேல வினளந்து” (நற்.209) 

என்ற ோடலடிகள், வினதகனள வினதக்கும் முனறனயப் ேற்றிக் கூறுகின்றை. வயலில் வினதகனள 
வினதக்கும்மோழுது அருகருபக வினதக்காமல் ஒவ்மவாரு வினதக்கும் இனடப்ேட்ட தூரத்னத 
அதிகப்ேடுத்தி அவ்வினடப்ேட்ட ேகுதியில் பவறு வனகயாை ேயிர்கனள வினதத்தால் குறிப்பிட்ட 
இடத்தில் ேலவனகயாை ேயிர்கனள வளர்த்துப் மேரும்ேயன் மேற முடியும் எை மிகச் சிறந்த 
பவளாண்மதாழில்நுட்ேத்னதப் ேற்றிக் கூறுகிறது. இப்ேழங்கால ேயிரிடல் முனற தற்காலத்தில் 
ஊடுேயிர் பவளாண்னம, கலப்பிை விவசாயம் எனும் மேயர்களில் வழக்கத்தில் உள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

தாமனரக்மகாடியின் நீர்வாழ் தகவனமப்பு 
நீர்வாழ் தாவரமாை தாமனரக்மகாடியாைது முழுவதுமாக நீரில் மிதந்து வளர்வது போல் 

நமக்குத் பதான்றுகிறது. ஆைால் அது உண்னமயல்ல நுணுக்கமாக உற்றுப்ோர்த்பதாமாைால் 
தாமனரக் மகாடியின் பவரிலிருந்து இனலகளின் அடிப்ோகம் வனர மட்டுபம தண்ணீரில் 
மூழ்கியிருக்கும் மலர் பதான்றும் சமயங்களில் அரும்புகளும், பூக்கும் மமாட்டுகளும் தண்ணீனர 
விட்டு சற்று பமமலழும்பி நீரின் மீது ேடாமல் உயர்ந்து நின்பற மலரும் தன்னம 
மகாண்டனவயாகக் காணப்ேடுகின்றை.  

 “நாற்றம் சால் நளி மோய்னக அனடமுதிர் முனகயிற்கு” (கலி.17) 

என்ற அடியின் மூலமாக தாமனரக்மகாடியின் நீர்வாழ் தகவனமப்னேப் ேற்றிக் கூறப்ேட்டுள்ளது. 

 விலங்குகளின் விசித்திரமாை உலகத்னதக் காண்ேதில் நமக்கு இருக்கும் ஆர்வம் அலாதிதான். 
ஒவ்மவாரு உயிரிைமும் தன்னை எவ்வாறு தகவனமத்துக் மகாள்கின்றை, என்ேனத டிஸ்கவரி 
(Discovery) பசைலில் மட்டுபம ோர்த்துக்மகாண்டிருக்கிபறாம். ஆைால் அனதக்காட்டிலும் 
ேன்மடங்கு வியத்தகுமசய்திகனள நமது இலக்கியப் ேனடப்ோளர்கள் நமக்காக 
விட்டுச்மசன்றுள்ளைர். ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அத்தனை அறிவியனலயும் 
இலக்கியங்களில் ேதிவிட்டுள்ளைர். இச்மசய்திகனளக் காணும்மோழுது இலக்கியங்கள் வாழ்வியனல 
பிரதிேலிக்கின்றை என்னும் கூற்றில் எந்தவித ஐயமுமில்னல எைத் பதான்றுகிறது. 

புற்று மண் 
கனரயான்களால் அவற்றின் உமிழ்நீரிலிருந்து உருவாக்கப்ேடும் அனமப்பே மண்ணாலாை 

புற்றுக்கள் ஆகும். இந்த மண்புற்றுக்கனள கிராமமக்கள் மருத்துவகுணம் வாய்ந்தாக நம்புகின்றைர். 
இக்கூற்னற மமய்ப்பிக்கும் வனகயில், 

 “சுவல்மாய் பித்னதச் மசங்கண் மழவர்  
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  வாய்ப்ேனக கடியும் மண்மணாடு கடுந்திறல் 

  தீப்ேடு சிறுபகால் வில்மலாடு ேற்றி” (அகம்.101) 

எனும் அடிகள் அனமந்துள்ளை. அம்னே எய்யும் மறவர்களுக்குப் ேனகவைாக இருமனலக் 
கூறுகின்றார் ோடலாசிரியர். ஏமைனில் குறிோர்த்துத் தாக்க முற்ேடும் மோழுது இரும பநரிட்டால் 
இலக்கு தவறிவிட வாய்ப்புள்ளது. ஆகபவ இருமனல வாய்ப்ேனக என்ற மசால்லால் குறிப்பிட்டைர். 
மறவர்கள் இருமனலத் தடுக்க புற்றுமண்னணத் தம் வாயில் அடக்கிக் மகாண்டு ேயணித்ததாக 
அகநானூற்றுப் ோடல் கூறுவதிலிருந்து சங்க காலத்தவர் மருத்துவ அறிவியனல அசாதாரணமாகக் 
னகயாண்டுள்ள மசயனலப் புரிந்துமகாள்ள முடிகின்றது.   

நா வறட்சி 

 “சுனரயம்பு மூழ்கச் சுருங்கிப் புனரபயார் தம் 
  உள்நீர் வறப்ேப் புலர்வாடு நாவிற்குத் 
  தண்ணீர் மேறாஅத் தடுமாற்று அருந்துயரம் 

  கண்ணீர் நனைக்கும் கடுனமய காடுஎன்றாள்” (கலி.6) 

எனும் இப்ோடலின் விளக்கத்னதயும் இதில் மோதிந்துள்ள மருத்துவக் குறிப்ோைது ேயில்பவானர 
வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. நாக்கு வறட்சியனடவதற்காை காரணத்னத இப்ோடல் வரிகள் 
மதரிவிக்கின்றை. அம்புகளால் னதக்கப்ேட்ட உடலில் அதிகப்ேடியாை இரத்தப்போக்கு ஏற்ேடும். 
உடலில் இரத்தத்தின் அளவு குனறயுபமயாைால் நாக்கு உலர்ந்து உடலில் வறட்சினய ஏற்ேடுத்தும். 
அச்சமயத்தில்  தண்ணீர் தாகத்தால்  தடுமாற்றம் ஏற்ேடும் என்று மனித உடலில் உள்ள இரத்த 
ஓட்டமண்டலத்தின் இயக்கசக்தினயப் ேற்றிக் கலித்மதானகப் ோடல் பேசுகிறது. 

மருத்துவம் 
 ேண்னடயகால மருத்துவக் குறிப்புகளும், ேழங்கால மருத்துவ முனறகளும் ஏராளமாக 
இலக்கியங்களில் காணக்கினடக்கின்றை. பநாயுற்ற உடலுக்கு மருத்துவம் மசய்யும்முன் பநாயின் 
அளனவ அறிந்து மருத்துவம் மசய்தல் மருத்துவத்தின் அடிப்ேனடயாகும். இச்மசய்தினய 
வலியுறுத்தும் விதமாக, 

 “மண்டுஅமர் அழுவத்து எல்லிக் மகாண்ட 

  புண்பதர் விளக்கின் பதான்றும்” (அகம்.111) 

எனும் பமற்காணும் அடிகள் அனமந்துள்ளை. இருள் சூழ்ந்த இரவுப்மோழுதில் போர்வீரனின் 
மார்பில்ேட்ட புண்னண விளக்மகாளியில் மருத்துவர் ஆராய்ந்து மகாண்டிருக்கும் காட்சினய 
அகநானூறு நம் கண்முன் மகாண்டுவருகிறது.  காயத்தின் அளவறிந்து மருத்துவம் மசய்ய ஆராயும் 
இக்காட்சினயக் காணும்மோழுது ேழங்காலத்தவரின் மிகத்துல்லியமாை மருத்துவ அறிவியனலப் 
ேற்றிய சிந்தனைனயத் தூண்டுகிறது. 

முடிவுனர 
 மனித வாழ்க்னகபயாடு பின்னிப் பினணந்த இயற்னகச் சூழல்களாை விலங்குகள், ேறனவகள், 
தாவரம் எை ஒவ்மவான்றும் அதபைாடு மதாடர்புனடய ேயன்ோட்டின் காரணமாக 
மசால்விரிவாக்கம் அனடந்து மோருட்புலங்களாக மாற்றமனடகின்றை. வினத முதல் மரம் வனர 
அத்தனை உயிரிைங்களின் மசயல்ோடுகனளயும் உற்று பநாக்கி தங்கள் வாழ்வியபலாடு இனணத்துக் 
மகாண்டு வாழ்ந்தவர்கள் ேண்னடய தமிழர்கள். அக்கம் ேக்கத்தானரக் கூட யாமரைத் மதரிந்து 
மகாள்ள விருப்ேம் இல்லாத மனித இயந்திரமாய் வாழப்ேழகிவிட்ட இன்னறய காலத்தில் வாழும் 
வாழ்க்னகனயக் காணும்மோழுது, இயற்னகனயத் தன்னை விட்டுப் பிரிக்க இயலாத உண்னம 
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வாழ்வு வாழ்ந்த நம் முன்பைார்களின் காலம் மீண்டும் வாராதா என்ற ஏக்கம் எழுவதனைத் தவிர்க்க 
இயலவில்னல! 
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 புலிதகொல் யொனை 

 முனைவர் தி.மல்லிகா 
தமிழ்த்துனறத் தனலவர், 

மன்ைர் திருமனல நாயக்கர் கல்லூரி, 
ேசுமனல, மதுனர - 625004.  னகப்பேசி எண்: 9003930946 

மின்ைஞ்சல்: dr.mallikaramraj@gmail.com  

Abstract: It is the oldest language that our Tamil language can notbe definedby its 
appearance. The monolithic text form is confirmed and the literature of the people will be 
passed by the selected scholars only after the literacy. Thus, the literature of Tamilnadu 
was the unprecedented conclusion of the Tamil scholar as the centuries before AD. From 
time to time, the period of the Sangamwas found in the literary world. The living conditions 
of the people of Sangakkala can be described as painting. Sangakkal people were 
appreciated for both bravery and moan in Sangam literature. Classical literature, Kalithogai 
Kapilar, compares the strength of the leader with the elephant in the title. Through this, 
the man can be acknowledged by the literature that the man is stronger in the world. In 
the songs of Kapilar, the tiger has won the elephant. But the devotee is different from 
Thiruvalluvar. The elephant says that the tiger is attacked. The Tamil grammatical reporters 
have found solutions to this. These ideas can be understood by the article 'Tiger'. 

சங்க இலக்கிய அகப்ோடல்கள் ஒவ்மவான்றும் ஒவ்மவாரு மசால்பலாவியம். சங்கச் 
சான்பறார்கள் நூலறிபவாடு ேட்டறிவும் நிரம்பியவர்கள். அவர்களுக்கு முதற்மோருளாகிய குறிஞ்சி, 
முல்னல, மருதம், மநய்தல், ோனல ஆகிய ஐவனக நிலத்தின் தன்னமயும், மேரும் மோழுதுகளாை 
கார், கூதிர், முன்ேனி, பின்ேனி, இளபவனில், முதுபவனில் சிறும்மோழுதுகளாை னவகனற, விடியல், 
நண்ேகல், மானல, எற்ோடு, யாமம் ஆகியவற்னறக் குறித்தும் நன்கு மதரியும். ஒவ்மவாரு நிலத்தில் 
இருக்கும் மரங்கள், ேறனவகள், விலங்குகள் ஆகிய கருப்மோருள் குறித்தும் முழுனமயாை அறிவு 
அவர்களுக்கு உண்டு. 

 இத்தனகய தகுதிகள் மேற்ற சங்கச் சான்பறார்களுள் ஒருவர் கபிலர். அவர் குறிஞ்சித் தினண 
ோடுவதில் வல்லவர். கபிலர் மரம், விலங்கு ேற்றிக் கூறியுள்ள மசய்திகள் நம்னம வியப்பில் 
ஆழ்த்துவை. அவர் பகாங்க மரத்னதத் ‘தண்பகாங்கு’ என்று குறித்துள்ளார். இன்றும், மூன்று 
இனழப்புகளுக்குப் பின் நீர்பகாத்துக் மகாண்டு மரச் மசதில்கள் வருவனதக் காணலாம். 
அப்புலவர்மேருந்தனக புலினயக் குறித்துக் குறிஞ்சிக் கலியில் சில இடங்களில் மதரிவித்துள்ளார். 
குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழும் புலியும் யானையும் ஒன்பறாடு ஒன்று ேனகயாைனவ. அடிக்கடி தமக்குள் 
பமாதிக் மகாள்வை. கபிலர் காட்டும் கலித்மதானகக் காட்சிகளில் யானைபய மவற்றி மேற்றுள்ளது. 

 தனலமகள் தனலமகனுனடய மனலநாட்டின் இயல்பினைத் பதாழிக்குத் மதரிவிக்கிறாள். 
‘வீரமிக்க மேரிய புலினய முறம் போன்ற மசவினய உனடய யானை அதன் வலினம மதானலயுமாறு 
போரிட்டு மவன்றது. பின்பு தனழகனள உண்டது. அருவியின் ஓனசயாகிய தாலாட்னடக் பகட்டுச் 
பசானலயில் இனிது உறங்கியது. அத்தனகய மனல நாட்னடச் பசர்ந்த தனலமகன் தன்னை மறந்து 
விட்டான்’ என்கிறாள் தனலமகள். 

  “மறம்மகாள் இரும்புலித் மதால்முரண் மதானலத்த 
  முறம்மசவி வாரணம் முன்குளகு அருந்திக் 
  கறங்கு மவள்அருவி ஓலின் துஞ்சும் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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  பிறங்குஇருஞ் பசானல நல்மனல நாடன் 

  மறந்தான்” (குறிஞ்சிக்கலி-6) 

 மற்மறாரு ோட்டில் பதாழி வள்னளப்ோட்டுப் ோடத் தனலமகனள அனழக்கிறாள். 
‘மேண்பண! பவங்னகப் புலினயப் போரிட்டு மவன்ற மதம் மோருந்திய யானையின் பகாட்டாலும், 
சந்தை மரத்தாலும் ஆகிய உலக்னககளால் ஐவை மநல்னலப் ோனற ஆகிய உரலில் மேய்து குற்றிக் 
மகாண்பட முருகனைப் ோடுவது போலத் தனலமகனைப் ோடுபவாம் வா’ என்று அனழக்கிறாள். 
இப்ோட்டிலும் யானை புலினய அழித்ததாகத் மதளிவாகக் குறித்துள்ளார்.  

  “பவங்னக மதானலத்த மவறிமோறி வாரணத்து 
  ஏந்து மருப்பின் இைவண்டு இமிர்புஊதும் 
  சாந்த மரத்தின் இயன்ற உலக்னகயால் 
  ஐவை மவண்மநல் அனறஉரலுள் மேய்துஇருவாம் 
  ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணிமேற்ற 
  னமேடு மசன்னிப் ேயமனல நாடனைத் 

  னதயலாய்! ோடுவாம் நாம்” (குறிஞ்சிக்கலி - 7) 

 இன்மைாரு ோட்டில் பவமறாரு காட்சினயக் காட்டுகிறார். புலிக்கும் யானைக்கும் 
கடும்போர் நனடமேற்றது. இறுதியில் யானை மவன்றது. யானை போரிட்ட கனளப்போடு 
மனலச்சாரலில் உறங்கியது. நைவில் நிகழ்ந்த பமாதனலபய நினைத்தவாறு உறங்கியதால் கைவில் 
புலினயக் கண்டு விழித்தது. அதன் எதிபர பவங்னகமரம் ஒன்று மலர்ந்து நின்றது. அது ோர்ப்ேதற்கு 
பவங்னகப் புலினயப் போலக் காட்சியளித்தது. அதனைக் கண்ட அந்மநாடியிபலபய ஆத்திரத்பதாடு 
அதனைத் தாக்கி அதன் அழனக அழித்துத் தன்சிைம் தணித்தது. அதன் பின்ைபர தான் தாக்கியது 
பவங்னகப் புலினய அன்று பவங்னக மரத்னத என்ேனத உணர்ந்தது. அதைால் அம்மரத்னதக் 
காண்ேதற்கும் நாணித் தனலனயத் தாழ்த்தி நின்றது. 

 இத்தனகய யானை வாழும் மனலநாட்டிற்குரியவன் தனலமகன் என்கிறாள் பதாழி. 

  “மகாடுவரி தாக்கி மவன்ற வருத்தமமாடு 
  மநடுவனர மருங்கின் துஞ்சும் யானை 
  நைவில்தான் மசய்தது மைத்தது ஆகலின் 
  கைவில் கண்டு கதுமமை மவரீஇப் 
  புதுவ தாக மலர்ந்த பவங்னகனய  
  அதுஎை உணர்ந்துஅதன் அணிநலம் முருக்கிப் 
  பேணா முன்பின்தன் சிைம்தணிந்து அம்மரம் 
  காணும் மோழுதின் பநாக்கல் மசல்லாது 

  நாணி இனறஞ்சும் நல்மனல நல்நாட!” (குறிஞ்சிக்கலி - 13) 

 இவ்வாறு கபிலர் தம் ோடல்களில் எல்லாம் புலினய யானை மவன்றதாகபவ குறித்துள்ளார். 
ஆைால் மதய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர் இதற்கு மாறுேடுகிறார். அவரும் ேறனவ விலங்குகனளப் 
ேற்றித் மதளிவாக அறிந்தவர். காக்னக கனரந்து தன் இைத்னத அனழத்து உண்ேது (527), வலிய 
கூனகனயப் ேகலில் எளிய காக்னக மவல்வது (481), மகாக்கு மீன் வரும் வனர காத்திருப்ேது (490), 
கானள தனடப்ேட்ட இடத்திமலல்லாம் முனைந்து வண்டினய இழுப்ேது (624), தன் உடலில் 
உள்ள முடி மகாட்டிவிட்டால் உயிர்வாழ முடியாமல் கவரிமா இறப்ேது (969) முதலியவற்னறக் 
குறித்துள்ளார். இத்தனகய புலனம மிக்க திருவள்ளுவர், கபிலர் கூறுவதற்கு மாறாகப் புலிக்கும் 
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யானைக்கும் இனடபய சண்னட நிகழும் போது யானை அஞ்சுவதாகக் குறித்துள்ளார். ‘புலிக்கும் 
யானைக்கும் மேரிய உடம்பு; புலிக்கு இல்லாத வலிய தந்தங்கள் யானைக்கு இருக்கின்றை. 
எனினும் புலி தாக்கிைால் யானை அஞ்சுகிறது. அதற்குக் காரணம் யானைனய விடப் புலி ஊக்கம் 
மிக்கதாக இருக்கிறது’ என்கிறார். 

  “ேரியது கூர்ங்பகாட்ட தாயினும் யானை 

  மவரூஉம் புலிதாக் குறின்” (குறள். 599) 

இவ்விருவருள் யார் மசால்வது சரி? கபிலபரா ‘வாய்மமாழிக் கபிலன்’ என்று நக்கீரராலும், 
‘மோய்யா நாவிற் கபிலன்’ என்று மாபறாக்கத்து நப்ேசனலயாராலும் உயர்வாகக் குறிக்கப் 
மேறுகிறார். திருவள்ளுவபரா ‘மோய்யில் புலவர்’ என்று சீத்தனலச் சாத்தைாரால் 
போற்றப்ேடுகிறார். இவ்வாய்னமயாளர் கருத்தில் பினழயிருக்க வாய்ப்பு உண்படா? இதற்குத் தீர்வு 
யாது? தமிழ் இலக்கண உனரயாசிரியர்கள் இதற்கு நல்ல தீர்வு கண்டுள்ளார்கள். மதால்காப்பியைார் 
தடுமாறு மோருபளாடு கூடிய மேயர் குறித்து பவற்றுனம மயங்கியலில் குறித்துள்ளார். அத்தனகய 
மேயர்கள் இரண்டாம் பவற்றுனமனயயும் மூன்றாம் பவற்றுனமனயயும் ஏற்கும் என்கிறார். 

  “தடுமாறு மதாழிற்மேயர்க்கு இரண்டும் மூன்றும் 

  கடிநினல இலபவ மோருள் வயிைாை”(மதால்.மசால்.பவற்.மயங்.12) 

என்ேது மதால்காப்பிய நூற்ோ. இதற்கு உனர எழுதிய இளம்பூரணர், நச்சிைார்க்கினியர், 
பசைாவனரயர், கல்லாடர், மதய்வச் சினலயார் ஆகிய அனைத்து உனரயாசிரியர்களும் ‘புலிமகால் 
யானை’ என்னும் ஒன்னறபய சான்றாகத் தந்து, புலினயக் மகான்ற யானை என்றும் புலியாற் 
மகால்லப்ேட்ட யானை என்றும் விரித்து இரண்டாம் பவற்றுனமயும் மூன்றாம் பவற்றுனமயும் 
மயங்குவனத விளக்கியுள்ளைர். இதற்குக் காரணம் இத்துனணப் மோருத்தமாை எடுத்துக்காட்டு 
மற்மறான்று கிட்டானமபய ஆகும். இது யானைக்கும் புலிக்கும் பமாதல் நிகழும்போது 
ஒருமோழுது யானையும் பிறிமதாரு மோழுது புலியுமாக மாறி மாறி மவற்றி மேறுவனதத் 
மதளிவாகப் புலப்ேடுத்துகிறது. உனரயாசிரியர்கள் தந்துள்ள சான்று அவர்கள் நுண்ணறிவினைக் 
காட்டுவபதாடு மட்டுமின்றி இச்சிக்கலுக்கும் தீர்வு வழங்குகிறது. இருவர் கருத்துபம சரி என்ேது 
மதளிவாகிறது. 
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சங்கத்  மிழரின் நிமித் ம் சொர்ந்  நம்பிக்னககள் 
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Abstract: The present article discusses the thought of Tamilian beliefs. 

நம்பிக்னககளும் ேழக்கவழக்கங்களும் மக்கனளச் சுற்றிப் ேடர்ந்திருப்ேனவ. நம்பிக்னக 
என்ேது நம் நாட்டில் மட்டும் அல்லாமல் ஒவ்மவாரு நாட்டிலும் ேன்மைடுங்காலமாக பவரூன்றிக் 
கிடக்கின்றது. அவ்வனகயில், தமிழர்களின் ேண்ோடு சார்ந்த நம்பிக்னககனளச் சங்க இலக்கியங்கள் 
ேதிவு மசய்திருக்கின்றை. 

நிமித்தம் 
 நிமித்தம் என்ற மசால்லிற்குக் காரணம், மோருட்டு, அனடயாளம் என்ற மோருள்கள் 
உண்டு. இதனை விரிச்சி என்கிறது புறப்மோருள் மவண்ோமானல. 

 “பவண்டிய மோருளின் வினளவுநன்கு அறிதற்கு 
 ஈண்டுஇருள் மானலச் மசால்ஓர்த் தன்று” (புறப். மகாளு-2) 

 நம்பிக்னக அடிப்ேனடயில் நிமித்தத்தினை பநாக்கும்போது சகுைம் ோர்த்தல் என்ற 
மோருனளத் தந்து சிறப்பிக்கின்றது. 

 சகுைம் அறிவிப்போனரயும் சகுைத்தின் ேயன்கனளக்  கூறுபவானரயும் நிமித்திகர்கள் என்று 
கூறுவர். அறிஞர்கள் கருத்துக்பகற்ே நிமித்தம் என்ேது நல்ல, தீய சகுைங்கனளப் ோர்த்தல் என்ேது 
புலைாகின்றது. 

மதய்வ நம்பிக்னக 
 சங்க காலம் முதற்மகாண்பட தமிழர்களிடம் மதய்வ நம்பிக்னக உள்ளது. உலகம் கடவுளால் 
காக்கப்ேடுகிறது என்ற உண்னமனய, 

 “பசவல்அம் மகாடிபயான் காப்ே 
 ஏம னவகல் எய்தின்றால் உலபக” (குறுந்.1) 

என்று குறுந்மதானகயின் முதற்ோடபல கடவுள் வாழ்த்பதாடு மதாடங்குகிறது.  

 தனலவன் களவுக் காலத்தில் சூளுனரத்தல், தனலவிக்கு வரும் காதல் பநாய்க்குக் கடவுள் 
காரணம் என்று நம்புதல், மதய்வங்களின் உனறவிடம் மனல போன்ற மசய்திகளின் மூலம் அக்கால 
மக்களின் மதய்வ நம்பிக்னகனய அறியலாம். பமலும், 

“மன்ற மராஅத்த பேஎமுதிர் கடவுள் 
மகாடிபயார்த் மதறூஉம்”  (குறுந்.87) 

என்ற ோடலில் மதய்வமாைது மகாடியவனர வருத்தும் என்ற மசய்தியும் கூறப்ேடுகிறது. 

விண்ணியல் 
 ேண்னடய நாளில் தூரத்தில் இயங்கும் பகானளயும், விண்மீன்கனளயும் கண்டு உணர்ந்து 
அவற்றின் இயக்கத்திற்கும் மண்ணில் வாழும் மனிதனுக்கும் உள்ள மதாடர்பு என்ை என்ேனதக் 
கண்டறிந்துள்ளைர். 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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 நற்றினணயில் விண்மீனைக் னகமதாழுது வணங்கி வந்தைர் என்ேனத, 

“னமயற விளங்கிய மணிநிற விசும்பின் 

னகமதாழுது மரபின் எழுமீன் போல”   (நற்.231) 

என்ற அடிகள்வழி, விண்மீனையும் மதய்வமாகத் மதாழும் ேழக்கம் மக்களிடம் இருந்துள்ளது 
என்ேனத அறியமுடிகின்றது. 

 ேண்னடக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் நட்சத்திரத்னதக் கூட்டம் கூட்டமாக வகுத்து அனவ 
இன்ை இன்ை உருவம் என்று பிரித்தைர். மவள்ளிமீன் மதற்குத்தினச பதான்றிைால் மனழ 
மோய்த்துவிடும் என்ற மசய்தினய, 

 “அலங்கு கதிர்க் கைலி நால்வயின் பதான்றினும் 

 இலங்கு கதிர் மவள்ளி மதன்புலம் ேடரினும்” (புறம்.35) 

என்ற புறநானூற்று அடிகள் உணர்த்துகின்றை. 

 ேட்டிைப்ோனலயில் மகம் என்னும் மவண்ணிற விண்மீன் ேற்றிக் கூறப்ேட்டுள்ளது. 

 “மனழ நீங்கிய மாவிசும்பில் 
 மதி பசர்ந்த மகமவண்மீன் 

 உரு மகழு திறல் உயர் பகாட்டத்து”  (ேட்டிைப்.34-36) 

என்ற அடிகள் நிலவுடன் பசர்ந்து விளங்கும் விண்மீன்கனள மக்கள் மதாழுது வணங்கிைர் என்ற 
மசய்தினய உணர்த்தி நிற்கின்றை. 

ேறனவகளின் ஒலி - நிமித்தமாதல் 
 தனிமனிதப் ேழக்கவழக்கங்களும், நம்பிக்னககளும் காலப்போக்கில் உணர்ச்சிப் மேருக்கால் 
மாறும் தன்னமயுனடயை. ஆைால் ஒரு சமுதாயத்தின் ேழக்கவழக்கங்களும், நம்பிக்னககளும் 
எளிதில் மாற்றத்திற்கு உட்ேட்டனவ அன்று. 

 நற்றினணயில் ேறனவ நிமித்தத்னதக் கூறும் தனலவன் நம் வருனகனயக் காக்னக முதலிய 
புள்ளிைங்கள் அவருக்கு அறிவுறுத்திைபவா என்று கூறுவதாகப் ோடமலான்று அனமகின்றது. 

 பதாள்வழி யாப்ே ஈண்டுநம் வரவினைப் 
 புள்அறி வுறீஇயிை மகால்பலா” (நற்.161) 

என்ற அடிகள் ேறனவ ஒலினய நிமித்தமாகக் மகாண்டதனை  உணர்த்துகின்றை. 

காகம் கனரதல் 
 காகம் தம் இல்லத்தருகில் கனரந்தால் விருந்திைர் வருவர் என்ற நம்பிக்னக இருந்தது. இந்த 
நம்பிக்னக இன்றும் சிற்றூர்ப்புறங்களில் நிலவுகின்றனம குறிப்பிடத்தக்கது. 

 “மேருந்பதாள் மநகிழ்த்த மசல்வற்கு 
 விருந்துவரக் கனரந்த காக்னகயது ேலிபய” (குறுந்.210) 

காகம் கனரந்தால் விருந்திைர் வருவர் என்ற நம்பிக்னகயும் அக்காலத்தில் இருந்தனமனய அறிய 
முடிகிறது.  
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விலங்குகளின் ஒலி சகுைமாதல் 

 ேழந்தமிழர் விலங்குகள் வாயிலாகவும் சகுைம் ோர்த்து வந்துள்ளைர். ேல்லி, ஓணான், கூனக 
போன்ற உயிரிைங்கள் எழுப்பும் ஓனசக்கும் ேலன் உண்டு என்ேனத அறிந்துள்ளைர். 

ேல்லிச் சகுைம் 
 சங்க இலக்கியத்தில் தனலவனைப் பிரிந்து வாடும் தனலவி தனலவன் வரும் நானள 
ஆவபலாடு எதிர்ோர்த்து நல்ல ேலனை எதிர்பநாக்கும்போது ேல்லியும் ஓனச எழுப்பி அதற்கு 
இணக்கமாை நல்ல நிமித்தத்னத ஒலிக்கின்றது. 

 “முன்னியது முடித்தைம் ஆயின் நன்னுதல் 
 வருவம் என்னும் ேருவரல் தீரப் 
 ேடும்மகால் வாழி மநடுஞ்சுவர்ப் ேல்லி” (நற்.ோ.169:1-3) 

 வினைமுற்றி மீளும் தனலவனின் வருனகனயப் ேல்லி தனலவிக்கு அறிவிக்குமமைத் தன் 
மநஞ்சுக்கு அறிவுறுத்துகிறான். அஃறினண உயிரும் அஃறினணயாை ேல்லியின் சகுைத்னதப் 
ோர்க்கின்றது. 

 ேன்றியும் ேல்லி சகுைம் ோர்த்துத் தைக்கு இனடயூறு பநரும் என்று குனகயில் ேதுங்குவனத 
நற்றினணயில் 98ஆம் ோடலும், 169, 246 ஆகிய ோடல்களும், அகநானூற்றில் 9, 88, 151, 289, 
351 ஆகிய ோடல்களும் சகுைத்னத உணர்த்துவதாக அனமகின்றை. 

 குறுந்மதானகயில் ஆண் ேல்லி தன் துனணனய அனழக்க ஒலி எழுப்பிய மசய்தியும் 
குறிப்பிடப்ேடுகின்றது. 

 “உகிர்நுதி புரட்டும் ஓனச போல 
 மசங்காற் ேல்லி தன்துனண ேயிரும் 
 அம்காற் கள்ளி அம்காடு இறந்பதாபர” (குறுந்.16) 

கட்டுவிச்சி 
 குறி பகட்கும் வழக்கம் ேண்னடத்தமிழ்  மக்களிடம்  இருந்து இன்று வனர வழக்கில்  
இருந்து மகாண்டிருக்கின்றது. குறி கூறுகின்றவர்கள் மதய்வத்தின் உதவியிைால் உண்னமனய அறிந்து 
உனரக்கின்றைர் எை நம்பி  வந்தைர். குறி கூறும்போது  குலமதய்வத்னத வழிேட்டுக் கூறுகின்ற 
முனற  இருந்திருக்கின்றது. 

 குறுந்மதானகயில் குறி கூறுகின்ற மேண்டினரக் கட்டுவிச்சி என்று கூறுகின்ற  மரபு 
இருந்திருக்கின்றது. 

 “அகவன் மகபள! அகவன் மகபள! 
 மைக் பகாப்பு  அன்ை நல்மநடுங் கூந்தல் 
 அகவன் மகபள! ோடுக ோட்பட” (குறுந்.23) 

என்ற அடிகள் மதய்வத்னத அனழத்துப் ோடுகின்ற கட்டுவிச்சி என்ற கருத்னதக் கூறுகின்றை. 

கண்துடித்தல் 
 மேண்களுக்கு இடதுகண் துடிப்ேனதச் சங்க இலக்கியங்கள்  நல்நிமித்தமாகக் 
மகாண்டுள்ளை. கண் துடித்தல் தனலவன் வருனகனய உணர்த்தும் நற்குறியாக அனமந்துள்ளது. 
இதனை, 

 “நுண்பணார் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் 
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 மயிர்வார் முன்னக வனளயும் மசறூஉம்” (ஐங்.218) 

என்று ஐங்குறுநூற்றுப் ோடலடிகள் விளக்குகின்றை. 

மசார்க்கம் - நரகம் 
 மசார்க்கம் நரகம் என்ற நம்பிக்னககள் மக்களிடம் அதிகமாகக் காணப்ேடுகின்றை. நன்னம 
மசய்தால் மசார்க்கத்திற்குச் மசல்லலாம். தீனம மசய்தால் நகரத்திற்குச் மசல்வார் என்ற ஆழ்ந்த 
நம்பிக்னக ேழந்தமிழரிடம் இருந்தனத இலக்கியங்கள் வழி மதரிந்துக்மகாள்ள முடிகின்றது. 

 தமிழர்கள் மட்டுமின்றி அமமரிக்கர், ஜப்ோனியர் போன்ற நாட்டிைருக்கும் மசார்க்கம் 
நரகம் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்னக இருந்துள்ளது. போர்க்களத்தில் வீரர்கள் விழுப்புண் மேற்று மாண்டு 
போைாலும் அவர்கள் பதவர்கள் உலகத்திற்குச் மசல்வர் என்றும் அதுதான் அவர்களுக்குப் புகழ் 
என்றும் மதிக்கப்ேட்டது. வடபமாதாங்கிழார் இதனை, 

“னகயகத்து உயர்ந்த கன்றுனடப் ேல்லான் 
 நினரமயாடு வந்த உனரயான் ஆகி 
உரிகனள அரவ மாைத் தாபை 
அரிது மசல் உலகில் மசன்றைன் உடம்பே 
காைச் சிற்றியாற்று அருங்கனரக் கால்உற்று” (புறம்.260) 

என்கிறார். பமலும் யானைப்ேனடனயயுனடய மநடுமாவளவன் பதவர் உலகத்னத அனடந்தான். 
ஆதலால் வீரமரணமும் மசார்க்கத்னத அனடயும் ஒரு வழியாக உள்ளது. 

“மகாடிநுடங்கு யானை மநடுமா வளவன் 
பதவர் உலகம் எய்திைன் ஆதலின்”  (புறம்.228) 

என்ற புறநானூற்றுப் ோடலும் பதவர் உலகம் ேற்றிய மசய்தினயக் கூறுகின்றது. 
 பதவர் உலகம் என்ேது மசார்க்கம் ஆகும். பதவர்கள் அமுதம் உண்டு வாழ்ேவர்கள் 
என்றதால் குறுந்மதானகயில் பதாழி தனலவியிடம் கூறும்போது மசவிலித்தாய் தனலவன் 
வனரபவாடு வருவான் என்று கூறுகிறாள். எைபவ இந்த நற்மசால்னலக் கூறிய அவள் மேறுதற்கு 
அரிய அமுதபம உண்ணும் உணவாகக் மகாண்ட பதவர்கள் வாழ்கின்ற மேரும் உலகத்னத 
அனடயப் மேறுவாளாக! எை வாழ்த்துகிறாள். 

முடிவுனர 
 மனிதனின் தன்ைல உணர்வும் சமுதாய உணர்வுபம நம்பிக்னககனள வளர்த்துவிடுகின்றை. 
நம்பிக்னகனய மூடநம்பிக்னக என்று மசான்ைாலும் அனவ விளக்க இயலாத தன்னம மேற்று 
விளங்குகிறது. திருமணச் சடங்குகள், இறப்புப் ேற்றிய சடங்குகள் உள்ளிட்ட தமிழரின் வாழ்வியல் 
சடங்குகள் மேரும்ோலும் அக்கால மக்களின் நம்பிக்னக சார்ந்பத அனமந்துள்ளனதக் 
காணமுடிகின்றது. 

துனணநின்றனவ 
 இராசமாணிக்கைார் மா., 2010., ேத்துப்ோட்டு ஆராய்ச்சி, மசன்னைப் ேல்கனலக்கழகம்,  
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 ோலசுப்பிரமணியன் கு.மவ.,(உனர.)  2004புறநானூறு, நியூமசஞ்சுரி புத்தக நினலயம், மசன்னை. 
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திருமூலரின் இரந் ொர்க்கீ ல் 
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உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வுத்துனற, 

சிதம்ேரம்பிள்னள மகளிர் கல்லூரி 
மண்ணச்சநல்லூர், திருச்சிராப்ேள்ளி. 

ashokalai2011@gmail.com 

Abstract: Thirumanthiram is said to be as the origin of Saiva sithantha, Written by 
Thirumular. He elaborately  Speaking about human ethics. The article aims to presenting 
I:thal Philosophy. 

னசவ சமய சாத்திர நூல்களுக்மகல்லாம் மூலமாகவும், முதன்னமயாைதாகவும் விளங்குவது 
திருமந்திரம். திருமுனறகளின் வரினசயில் ேத்தாம் திருமுனறயாக இடம்மேற்றுள்ள திருமந்திரத்னத 
இயற்றியவர் திருமூலர்.  இவர் ோடிய மூவாயிரம் ோடல்களுள் நூற்று அறுேத்திரண்டு ோடல்கள் 
தம்னம உளப்ேடுத்துவதாக அனமந்துள்ளை.  இதன் வாயிலாக, திருமூலரின் வரலாற்னற ஓரளவு 
அறிய இயலுகிறது. இந்பநாக்கத்பதாடு அவர் ேற்றிய பதடனலத் மதாடங்கிைால், ‘வாழ்வாங்கு 
வாழ்ந்த வாழ்க்னகக்குரிய ஒரு தத்துவஞானி திருமூலர்’ என்ேது புலப்ேடும்.  அந்தவனகயில், மனித 
அறிவின் எல்னலக்கு அப்ோல் நின்று தனிமனித ஒழுக்கங்கனள வலியுறுத்தி, வழிகாட்டும் 
திருமந்திரத்தில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ள ‘ஈதல்’ எனும் திருமூலரின் தத்துவத்னத ஆய்ந்து மதளிவனத 
இக்கட்டுனர பநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

அறத்தின் இரு பிரிவுகள் 

 அறத்னத இரண்டு மேரும்பிரிவாகப் பிரிக்கலாம். 

 (i) ேலருக்கும் ேயன்ேடும் அறங்கள் 

   [உதாரணம்] 

 அன்ை சத்திரம் அனமத்தல், கல்வி நினலயம் நிறுவுதல், திருக்பகாயில் கட்டுதல் 
முதலியை. 

 (ii) குறிப்பிட்ட ஒருவருக்கு வழங்குதல் 

 இவ்விரண்டனுள் முதலில் கூறியனத ‘ஒப்புரவு’ என்றும், இரண்டாவதாகக் கூறியனத ‘ஈனக’ 
என்றும் விளக்குவார் வள்ளுவப் மேருந்தனக. 

 “ஊருணி நீர்நினறந் தற்பற” [திருக்குறள் - 215] 

என்றும், 

 “வறியார்க்கு ஒன்று ஈவபத ஈனக” [குறள்-221] 

என்றும் திருவள்ளுவர் கூறியிருப்ேனவ இங்பக குறிப்பிடத்தக்கை. 

 

மதிப்பிைப்தபற்றது 

பக்தி இலக்கியம் 
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ஈ, தா, மகாடு - விளக்கம் 

 தமிழில் ஈ, தா, மகாடு என்று ஒன்றுக்மகான்று மநருங்கிய மோருளுனடய மூன்று மசாற்கள் 
உண்டு.  

 “ஈதா மகாடுமவைக் கிளக்கும் மூன்றும்  
  இரவின் கிளவி யாகிட னுனடய” [மதால்.மசால்.444] 

என்ேது இலக்கணம். அஃதாவது, மகாடுப்ேவன் உயர்ந்தவன்; வாங்குேவன் தாழ்ந்தவன் - 
உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனுக்கு, ஈந்தான் என்று கூற பவண்டும். 

 மகாடுப்ேவன் தாழ்ந்தவன்; வாங்குேவன் உயர்ந்தவன் - உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனைக் மகாடு 
என்று பகட்டான் எைக் கூற பவண்டும். 

 மகாடுப்ேவனும் வாங்குேவனும் சமமாைவர்கள் - ஒருவனர ஒருவர் தா எைக் பகட்டார் 
என்று கூற பவண்டும். 

 இதனை ஒன்றிற்மகான்றாக மாற்றிக் கூறிவிடாமல், இன்னின்ை சூழல்களில் தான் 
ேயன்ேடுத்த பவண்டுமமன்று எச்சரிக்கிறது தமிழிலக்கண மரபியல். 

திருமந்திரத்தில் ஈதல் 

 மானுட மதிப்புகளில் தனலயாய ஒன்று ஈனகப் ேண்பு.  திருமந்திரத்தில் ஓர் அழகிய பகள்வி 
எழுகிறது. ஏன் ஈதல் பவண்டும்? ஈதல் என்ேது என்ை? நான் என்னுனடய ஒரு மோருனளப் 
பிறருக்குக் மகாடுப்ேது தான் ஈதலா? ஏன் மகாடுக்க பவண்டும்? இவ்வத்தனைக்கும் திருமந்திரம் 
ேதில் தருகிறது. 

 ஈதல் என்று வரும்போது ஒரு மோருனள ஒருவருக்குக் மகாடுக்கிபறாம். அந்தப் மோருள் 
நமக்கு எப்ேடி வந்தது? நாம் உனழக்கிபறாம். அதன் ேயைாக நமக்கு வந்தது.  நம் உனழப்ோல் 
வந்த மோருனள உனழக்காத ஒருவருக்கு நாம் ஏன் மகாடுக்க பவண்டும்? நம் நாட்டில் இன்று 
இரப்ேவர்களின் மதானக மேருகி வருகிறது.  மோருள் இல்லானமயிைால் அல்ல; 
ேடித்திருப்ேவர்களின் மதானக மேருகி வருவதால், அவர்களுக்குப் மோருள் மகாடுக்க பவண்டிய 
கட்டாயம் அரசாங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறது. 

எல்பலாரும் மசய்ய பவண்டிய அறம் - ஈதல் 

 நம் நாட்டில் இன்று இரவாதவரும் உண்டு; இரப்ேவருமுண்டு. இரப்ேது யாரும் 
விரும்ேத்தக்கது அல்ல. ஈதல் என்ேது மோருள் உள்ளவர்களுக்கு இருக்கக் கூடிய ேண்பு.  ‘இரத்தல் 
தகாதது’; ‘யாரும் மசய்யக் கூடாதது’. ஆைால், இரப்ேவர்களுக்கு ஈய பவண்டுமமன்கிறார் 
திருமூலர்.  

 “இரப்ேவர்க் கீய னவத்தார்” [திருனவயாற்றுப் ேதிகம்-383] 

என்ோர் திருநாவுக்கரசர். 

 “ஈஎை இரத்தல் இழிந்தன்று; அதன்எதிர், 
 ஈபயன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று;” [புறம்.204] 
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என்ேது புறநானூறு. 

 நீரின் பவட்னகயால் சாகக் கிடக்கும் ேசுவிற்குச் சிறிது நீர் பவண்டி யாசித்தாலும் நாவுக்கு 
இழிவு தருவது அனதப் போல பவமறதுவும் இல்னல என்ேனத, 

       “ஆவிற்கு நீமரன்று இரப்பினும்” [குறள்-1066] 

எை விளக்குகிறது திருக்குறள். 

 “பிச்னசய பதற்றான் பிரமன் ேரமாகபவ” [திருமந்திரம் - 1850] 

என்று தாமாகச் மசன்று பிறரிடம் யாசிப்ேனதத் திருமூலர் மவறுத்தாலும், யாசிப்ேவர்களுக்கு 
இரவாமல் இருக்க பவண்டாம் எை அறிவுறுத்தவும் தவறவில்னல. எைபவ, இரப்ேவர்களுக்கு ஈதல் 
நன்மறன்கிறார் திருமூலர். 

ஈதலுக்காை அடிப்ேனடத் பதனவ 

 ஒவ்மவாரு மனிதனுக்கும் இன்ேபம நாதம்.  ‘தான் மேற்ற இன்ேம் இந்த னவயகமும் மேற 
பவண்டும்’ என்று நினைக்கும் தனிச்சிறப்பு மனிதனுக்கு மட்டுபம உண்டு. இந்த நினைவு இருந்தால் 
மட்டுபம ஈதல் மசவ்னவயாக நனடமேறும். எைபவ, ஈதலின் அடிப்ேனடத் பதனவ மைம் 
ேக்குவப்ேட பவண்டியபத ஆகும்.  மைம் ேக்குவப்ேட முதலில், தமக்கும் உலகத்தாருக்கும் உள்ள 
மதாடர்பு, தமக்கும் பிறருக்கும் உள்ள மதாடர்பு என்று ோகுேடுத்திப் ோர்க்கும் மைநினலனய 
உணர பவண்டும். அவ்வாறு உணர்ந்த தத்துவஞானியாை திருமூலர்,  

 “யாவர்க்கு மாம்இனற வற்மகாரு ேச்சினல 
  யாவர்க்கு மாம்ேசு வுக்மகாரு வாயுனற 
  யாவர்க்கு மாம்உண்ணும் போமதாரு னகப்பிடி 
  யாவர்க்கு மாம்பிறர்க் கின்னுனர தாபை”  [திருமந்திரம்-109] 

எை வலியுறுத்தி வழிகாட்டுகிறார்.  அஃதாவது, பிறரிடத்தில் இனினமயாகப் பேசுதல் போன்ற 
மைப்ேண்பு பவண்டும். எடுத்த எடுப்பிபலபய கருத்தாழத்தில் இறங்கியிருப்ேது திருமந்திரத்தின் 
சிறப்மேைலாம். 

 “ஈவது விலக்பகல்” [ஆத்திச்சூடி-4] 

என்ேது ஒளனவயின் கருத்து. அதுமட்டுமின்றி, 

 “அற்றுநின் றாருண்ணும் ஊபண அறமைன்னுங் 
  கற்றை போதங் கமழ்ேவர் மானிடர் 
  உற்றுநின் றாங்மகாரு கூவற் குளத்தினிற் 
  ேற்றிவந் துண்ணும் ேயன்அறி யாபர” [திருமந்திரம்-110] 

என்கிறார் திருமூலர். தாம் கற்றவற்றுள்பள, ‘மக்களுக்கு உணவு மகாடுத்தல் தான் ஈதல்’ என்றும் 
அறிவுறுத்துகிறார். பமலும், மசல்வம் தழுவிய நாளில் ஈயாமல் இவ்வுலக வாழ்னவப் போக்குவதில் 
எவ்விதப் ேயனும் இல்னல என்ேனத, 

 “தழுக்கிய நாளில் தருமமுஞ் மசய்யீர் 
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  விழித்திருந் மதன்மசய்வீர் மவம்னம ேரந்து” [திருமந்திரம்-111] 

எனும் ோடலால் விளக்குகிறது திருமந்திரம். 

ேயைற்ற ஈதல் 

 இரந்தார்க்கு ஈய பவண்டுமமன்ேனதத் திருமூலர் வலியுறுத்திைாலும், ஒழுக்கத்தில் 
குனறந்பதார்க்கு ஈவனதத் தடுக்க பவண்டுமமன்றும், ஒழுக்கமற்பறாரின் ஈனகனய மறுக்க 
பவண்டுமமன்றும் கூறி மனிதர்கனள மநறிப்ேடுத்துகிறார். 

 “பகால வறட்னடக் குனிந்து குளகிட்டு 
  ோனலக் கறந்து ேருகுவ பதமயாக்கும் 
  சீலமும் பநான்பும் இலாதவர்க் கீந்தது 
  காலங் கழிந்த ேயிரது ஆகுபம” [திருமந்திரம்-488] 

என்ேது ேயைற்ற ஈதனலயும், 

 “மசல்வங் கருதிச் சிலர்ேலர் வாழ்மவனும் 
  புல்லறி வாளனரப் போற்றிப் புலராமல்” [திருமந்திரம்-126] 

என்ேது யாரிடம் ஈனகனயப் மேறக்கூடாது என்ேனதயும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. திருமூலரின் 
இந்மநறிப்ேடுத்துதல் மக்கட் சமூகத்தின் மீது அவருக்கிருந்த அக்கனறனய மவளிப்ேடுத்துவதாக 
அனமந்துள்ளது. 

முடிவுனர 

 மனிதன் உனழக்கிறான்; உணர்கிறான். ஆதலால், ‘நான் உனழக்கிபறன்; பிறருக்கு ஏன் 
மகாடுக்க பவண்டும்?’ என்று எண்ணுகிறான். இந்த எண்ணம் உனழப்பின்வழி நிற்கக் கூடியது. 
உனழப்ோல் மனிதன் மேறுவது அறிவு விளக்கம்; இனத உணராது ‘எைக்குரியது’ என்மறண்ணுவது 
தவறாை அணுகுமுனற ஆகும்.  இந்த அழுக்கு மைத்னத விட்டு நீங்கிைாமலாழிய அறிவு வளராது. 
இனதப் போக்குவதற்காை வழிபய, ‘இரந்தார்க்கீதல்’.  
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தீர்ந்  சுனை, கொய்ந்  பனை, வநர்ந்  வினை - ஒத்தினக 
விஜய்யின் “மொள்வுறு நொைகம்" : பொர்னவயொளர் வநொக்கு 

முனைவர் அ.மரிய  மசேஸ்தியான் 
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர் 

சமூக அறிவியல் மற்றும் மமாழிகள் ேள்ளி 
வி.ஐ.டி. ேல்கனலக்கழகம், பவலூர் 
tamilchezhiyan06@gmail.com 
mariasebastin.a@vit.ac.in 

Abstract: We are fast losing the ethics of a life lived in harmony with nature directly 
and indirectly. We have pledged water - the life of all living beings to seek technology 
and we hide into it dwelling just in that empty bubble. Though we live in groups and 
communities we live as alone as mere bodies bereft of relationships as electronic lives 
falling in heaps as the charges deplete.  

 Finished spring, dried up palms, calamity done. Lifeless technological nerves that 
run inside empty skulls which do not recognize any of this. The greed that licks up even 
the chemical coating of the freebies which are blocking the pores of perspiration. The 
collective thirsts of minds that dwell in the celebrated desires of a self-seeking world loss 
of its own identities. Seeking the wants that the freebies feed, unable to realize the noose 
that’s tightening to its own neck and frolicking in this celebration of its own decay and 
death. Lost in this self-destructive need this whole society shares and thrives in its own 
deconstruction. 

ஒத்தினக விஜனயப் ேற்றி…  

நவீை நாடகப்ேரப்பில் மேரும் ேங்காற்றிய மனறந்த பேராசிரியர் இராமானுஜம் அவர்களின் 
பநரடி சீடராக  "னகசினக  " நாடகத்திலும், “ நிஜ நாடகக் குழு” பேராசிரியர் மு.ராமசாமி 
அவர்களின் இயக்கத்தின்கீழ்ப் ேல்பவறுேட்ட நாடகங்களிலும், நவீை நாடகத்தில் தைக்மகைத் 
தனிச் மசால்லாடனல னவத்திருக்கும் நாடகக் கனலஞர்  முருகபூேதி   அவர்களுடனும் இனணந்து 
ேணியாற்றி தன்னைத்தாபை மசதுக்கிக்  மகாண்ட நாடகக்காரர். தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகத்தில் 
மகாண்டுவரப்ேட்ட " நாடகப் ேயிற்சி " திட்டத்தின்கீழ்ப் ேயிற்சி மேற்ற கு.விஜயகுமார் தஞ்னசக்கு 
அருகில் உள்ள  பிள்னளயார்ேட்டினயப்  பிறப்பிடமாகக் மகாண்டவர். தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழக 
நாடகப் ேயிற்சியில்  இவர் ஒருவர் மட்டுபம இன்ைமும் நாடகத்பதாடு ேயணித்து இன்று குழந்னத 
நாடகக் கனலஞராக நவீை நாடகத் தளத்தில் முழுவீச்பசாடு ேயணித்து வருகின்றார். இவரின் 
குழந்னத நாடகங்கள்  மடல்லியில் உள்ள பதசிய நாடகப்ேள்ளியில் நடத்தப்ேட்ட சிறப்னே 
உனடயது. 

மாள்வுறு 

இறுதிக்காலத்தில் இற  என்ற மோருள். 

ஒளியற்ற பின்புலத்தில் இருள் தன் அரிதாரத்னதப் பூசி மசந்நிற ஒளி ேடர நாடகம் 
மதாடங்குகின்றது .ஒவ்மவாரு காட்சியும் இருளில் மதாடங்கி இருளில் முடியும் தன்னம வாழ்வின் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 

தற்கால இலக்கியம் 
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மோருனளக் கணபநரத்தில் மசால்லிவிடுகின்றது. நம் மீது ேடரும் ஒளிக்கு ஏற்ேவும், ஏற்றிருக்கும் 
ோத்திரத்திற்கு  ஏற்ேவும் பேசவந்தனதப் பேசிவிட்டு, மசய்யபவண்டியவற்னறச் மசய்துவிட்டுக் 
காட்சி முடியும்போது  மீண்டும் இருளில் கனரயும் இந்த வாழ்க்னகபயாடு எவ்வளவு மோருத்தமாக 
அனமந்துள்ளது என்ற சிந்தனைபயாடு நானும் இருளில் கனரயத் மதாடங்கிபைன் .  

காட்சி 1 

முதல் அதிர்வு ேனறயிலிருந்து கிளம்புகிறது. பமனடயில் கவிழ்ந்திருந்த  இருனளக்  
கிழித்திடும் ேனறயின்  முதல் அதிர்வு மேருமவடிப்னே நினைவூட்டியது. மூங்கிலில் கட்டித் 
மதாங்கவிடப்ேட்ட  பதங்காய்ச் சிரட்னடகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பமாதி புதிய ஒளினய எழுப்ே 
நால்வர் உள்பள வருவதாகக் காட்சி மதாடங்குகின்றது. மசந்நிற ஒளி தங்கள் மீது வழிவனதப் 
மோருட்ேடுத்தாமல் குச்சியில் கல்னலக்  காட்டித் மதாங்கவிடப்ேட்ட   நீண்ட கழினய ஒருவர் 
பிடித்திருக்க, அவர்களின் காலுக்கடியில் பூமியில் எங்பகா மனறந்து ஓடிடும் நீனரத் பதடியேடி 
ஏக்கத்துடன் தாகம் ஏறிய உடல் பதடிக்மகாண்டிருக்கின்றது .  பின்ைணியில் நாடகத்தின் 
இயக்குநர் ஒத்தினக விஜய் அவர்களின் குரலில் தண்ணீர், அனதச் சுற்றியுள்ள அரசியல், 
இலவசங்கள், விவசாயிகளின் தற்மகானல சுட்டிக் காட்டப்ேடுகின்றது. “தீர்ந்த சுனை, காய்ந்த 
ேனை, பநர்ந்த வினை” என்ற மசால்லாடபல நாடகத்திற்காை உட்மோருள். 

காட்சி 2 

னகயில் னவத்திருக்கும் ோத்திரங்களில் தாங்கள் பசமித்து னவத்திருந்த நீனர உள்பள ஊற்றி 
இறுதியாக உள்ள இருவர் பமனடயின் ேக்கங்களில் மதளிக்கின்றைர். ேனற “அதிர.. அதிர”  
அனைவரும் பசகரித்த  நீனர பமனட எங்கும் மதளிக்கின்றைர். இறுதியாக ோர்னவயாளருக்கு 
அருகில் வந்து பவகபவகமாக நீனரத் மதளிக்கும்போது அவர்களின் மூச்சுக்காற்று மசந்நிற ஒளியின் 
பின்புலத்தில் நம் மீது மதளித்து முடித்து இறுதியில் நீனரப் பிச்னச எடுப்ேதுபோல் நம்னம பநாக்கிக் 
மகஞ்சும் நினலயில் நிற்கின்றைர் . அவர்களின்  பவகமாை மூச்சுக்காற்றாைது  தாகத்தில் ஓட 
மறுத்த குருதியின் நாற்றத்னத எங்கள் மீது மதளிப்ேதாக இருந்தது. 

காட்சி 3 

சமூகப் பிரச்சனைகனளத் தன்னுள் மகாண்டு மசல்லாமல், அகத்திலும் புறத்திலும்   
எளினமயாகக் கடந்து  மசல்லும் மைநினல "ோத்துக்கலாம்… ோத்துக்கலாம்" என்ற மசால்லாடல் 
மகாண்டு ஒட்டுமமாத்தக் காட்சினயயும் இயக்குநர் விஜய் வடிவனமத்திருந்தது தனிச்சிறப்பு. 
தமிழ்மமாழி மீது நடத்தப்ேடும் தாக்குதல் குறித்தும், முத்துக்குமார்,  ஈழப் ேடுமகானல குறித்தும், 
யாழ் நூலகம் எரிக்கப்ேட்டது குறித்தும்,  போரில் இறந்த 1 1/2 லட்சம் பேர் மகால்லப்ேட்ட 
ேடுமகானல நிகழ்வு குறித்தும்,  கூல்டிரிங்ஸ், ஃோஸ்ட் புட், G.S.T, ஜல்லிக்கட்டு, மரேணு மாற்றம் 
மசய்யப்ேட்ட  வினத,  நிலத்பதாடு காது னவத்து எங்பகா மனறந்து ஓடும் மீத்பதனைக் குறித்துப் 
ேதறும்போதும், “மகளசல்யா,  நந்தினி” எை சாதி ஆணவப் ேடுமகானல குறித்துக் பகள்வி 
எழுப்பும்போதும் “ ோத்துக்கலாம் ... “ோத்து.. மகால்லலாம்" எை சாதியத்தின் மகாடுங்கரம் 
கழுத்னத மநரிக்கப் மேயரற்ற கதாப்ோத்திரங்கள் கடந்து மசல்கின்றைர். கூடங்குளம் 
போராட்டத்னத, அணுவுனல மரணத்னதக் குறிப்ோல் உணர்த்தும் அக்காட்சியாைது அவர்களின் 
மீது நடத்தும் தடியடி தற்போனதய சூழலில் தூத்துக்குடி போராட்ட முடினவ நமது மைக்கண்ணில் 
ஓடவிடுகின்றது.  “ோத்துக்கலாம் ... ோத்துக்கலாம் ...” எை நடப்ேவற்னற எளினமயாகக் கடந்து 
போகும் நம்மில் ேலனர ஒத்த முகங்கனளக் கண்முன்பை நிறுத்திக் காட்டுகின்றார் இயக்குநர் விஜய். 
காட்சி முடிந்து பமனடயில் இருள் ேரவி அடுத்த காட்சிக்குத் தயாராகும் எத்தனிப்பில் அனைவரும் 
இருக்க, பின் இருக்னகயிலிருந்து ஒரு மேண்குழந்னத "ோத்துக்கலாம் ோத்துக்கலாம்" என்று 
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மசால்லி சிரித்த அந்த தருணம் ஒத்தினக விஜய்யின் கடிை உனழப்பிற்கு மவற்றி கினடத்து 
விட்டதாகப் ேட்டது. 

காட்சி 4 

“தண்ணீர் தண்ணீர்” எை இருனளக் கிழித்து வரும் குரல் அந்த பமனடமயங்கும் 
ேடருகின்றது.  தாகத்தின் மகாடூரப்பிடியில் தாகத்னதத் தீர்த்துக்மகாள்ளத்  துடிக்கும் உயிரின் 
வலியாைது மயங்கி விழும் அந்த இடத்தில் உணர முடிந்தது. எைக்கு வலது ேக்கத்தில் 
வறண்டுபோை அடித்மதாண்னடயில் கத்தி வரும் ஒருவன் தைது வியர்னவனய நக்கித் தன் 
தாகத்னதத் தீர்க்க முடியாமல் மயங்கிக் கீபழ விழுகின்றான். உயினர எப்ேடிபயனும் தக்கனவத்துக் 
மகாள்ளும் முனறயில் உடல் சுருண்டு ேடுத்திருக்கும் உடல்களின் மீது நீலநிற ஒளி மமல்லப் ேடர, 
வலது ேக்கத்திலிருந்து ஒரு வல்லூறு தைது மநடிய கால்கனளயும், இறக்னகனய விரித்து பமனடயில் 
மயங்கிக் கிடக்கும் உடல்கனள உற்றுபநாக்கியேடி மமல்ல உள்பள வருகின்றது. வல்லூறுவின் 
வருனகக்குப் பின்ைணியாக இனசக்கப்ேடும்  மணியின்  "ஒலி", எனதபயா குறிப்ோல் உணர்த்திக் 
மகாண்டிருந்தது. பமனடயில் கிடக்கும் உடல்கனளச் சுற்றி வரும் வல்லூறின் நிழலாைது 
எத்தினசக்கும் மசல்லத் தகுந்த வல்லனம மகாண்டதாக நிழல் இரண்டாகப் பிரிந்து பமனடயின் 
பின்புற சுவர் பநாக்கி விரிந்து மசன்று  புதிய அரங்னகக் கடடனமத்துக் மகாண்டிருந்தது. மயங்கிக் 
கிடக்கும் உடல்களின் மீபதறி "கீ..." எைக் கத்தும்போது பின்ைணியில் "மயில் மகான்னறயின் 
காய்ந்த  வினதகளின் கூட்மடாலி"யாைது வல்லூறின்  இறகாய் பமனடமயங்கும் விரிந்து 
அடங்கியது. மீண்டும் தன்னிடம் அடங்கும் நிழல்கனள அனழத்துக் மகாண்டு பமனடனய விட்டு 
மவளிபயறிய பின்பு, டிஜிருட் இனசயின் பின்புலத்தில், நீபராட்டத்னதக் கண்டுபிடிக்கும் ஒருவன் 
மமல்ல பமனடயில் நுனழந்து இறுதியாக நீரினைக் கண்டுபிடித்து விடுகின்றான். அவைது "நீர்" 
என்ற குரல் பகட்டு மயங்கிய உடல்கள் உயிர்மேற்று எழுந்து பதாண்டப்ேட்ட  இடத்திலிருந்து 
மேருகும் நீனரப் ேருகுகின்றைர். பின் கால்களால் மனழயின் இனசனய ஒத்த ஒளினய எழுப்பி, 
பின்பு காலில் இருந்து ஒளியாைது னககளுக்கு மாறி  "ஊத்பத   ஊத்துத் தண்ணி,  ஊத்பத 
குளத்துத் தண்ணி,   ஊத்பத அருவித்த தண்ணி,   ஊத்பத ஆத்துத்  தண்ணி,   ஊத்பத 
ஓடத்தண்ணி"  எைப் ோடி மகிழ்ந்து ேயன்ோட்டின் அடிப்ேனடயில் ேலவனகப்ேட்ட 
வடிவமமடுக்கும் நீரினைக் காவிரி போராட்ட காலத்தில் இருக்கும் நமக்கு சுரீர் என்று 
உனரக்கின்றது. நாம் இழந்துபோை  நீரியல் பமலாண்னமனய கண்முன் பமனடயில் காணமுடிந்தது. 
மமல்ல பமனடயில் இருள் ேடர வானில் மின்ைல் நாடகத்திற்காை ஒளியனமப்னே மாற்ற அந்தக் 
காட்சி இனிபத முடிந்தது. 

காலத்னத முன்கூட்டிபய அறிவிக்கும்  நான்கு பேர் பமனடயின் நடுபவ நின்று "பேரிடர் 
வருமுன் நாங்கள் வருபவாம்"  என்று கூறிய பின்பு "ம்ம்ம்ம்" என்ற ஒலினய இனசயாக்கி 
பின்புலத்தில் மின்ைல் மின்ை, பமனடனய விட்டு மவளிபயறுகின்றைர்.   

ேனற இனசக்கு ஒருவர் நடைமாடியேடி உள்பள வருகின்றார். தண்ணீர் ஏலம் விடுதல் 
மதாடர்ோை அறிவிப்மோன்னற அனைவரின் முன்ைரும் கட்டவிழ்த்து விட்டார்."  யார் அதிக 
தண்ணீர் மகாண்டுவந்து தருகின்றைபரா அவருக்கு ஆச்சர்ய ேரிசு கினடக்கும்"  என்ற  அறிவிப்பு 
அரங்கில் ேரவி அடங்குகின்றது. 

காட்சி 5 

இரண்டு அடினமகளின் முதுகில் வல்லூறு ஏறிநின்று தைது பதாளில் மாட்டப்ேட்ட மேரிய 
னேயுடன் உள்பள வானுயரத்தில் மிதந்து வருகின்றது. பசமித்து னவத்த நீனரக்  காலில் மகாட்டும் 
நேர்களுக்குத் தான் மகாண்டு வந்த ேரிசு மோருட்கனளப் ேளேளப்ோை காகித உனறக்குள் 
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மனறத்பத மகாடுக்கின்றது. நீல நிற ஒளியில் இருந்து மமல்ல இருள் பநாக்கி நகர்ந்து மனறகின்றது 
அந்த வல்லூறு. தங்களுக்குக் மகாடுக்கப்ேட்ட ேரிசுகனள ஆர்வத்துடன் பிரித்துப் ோர்க்கின்றைர். 
உள்பள அனைவருக்கும் ஒவ்மவாரு னகபேசி இலவசமாகப் பேசிக்மகாண்பட இருக்க, 
"ஐபயா"வாைது நனடமுனறயில் இலவச இனணயத்னத அள்ளி அள்ளிக் மகாடுக்கும் தனியார் 
மதானலத்மதாடர்பு நிறுவைம் நினைவில் வந்து போைது. "பேசலாம்... பேசலாம்... பேசிட்பட 
இருக்கலாம்" என்ற விளம்ேர மதானியில் பமனட முழுக்க நடந்து காட்டப்ேடுகின்றது. 
"பமனடயின் ஒரு ேக்கமிருந்து "ஐடியா" என்ற குரலுக்குப் பின் "மயக்குறவங்க இருக்கிற வனர 
மயங்கிட்பட இருக்கலாம்" என்ற பேச்சுடன் அந்த காட்சி முடிவனடகின்றது . 

காட்சி 6    

இருனளத் தைது குரல்களால் "தாதா தாதா தகதக தகதக தாதா தாதா தகதக தகதக" எை 
னகயில் காய்ந்து போை மநல்னல னகயில் ஏந்தி,  கால்களால்  ஒலி எழுப்பி வரும் பவகம் மேரும் 
அதிர்னவ மைதிலும் மசவியிலும் ஏற்ேடுத்தியது. "தா தா" என்ேது விவசாயிகளுக்காை உரினமனய 
"தா தா" என்று அரசிடம் பகட்ேனதயும் , “தக தக” என்ேது மசந்நிற ஒளியில் விவசாயிகளின் 
வயிற்றிலும், எண்ணத்திலும் ேற்றி எரியும் மநருப்னே குறிப்ோல் உணர்த்துவதாக இருந்தது. நடை 
லயத்பதாடு பமனடக்கு முன்பு வந்து நின்று னகயில்  னவத்திருந்த  காய்ந்து போை மநற்கதினர  
நம்ேக்கம் நீட்டி மகஞ்சுவது போல ஊனமயாய் நிற்கின்றைர். அரசு  மைம் இறங்கவில்னல  
என்ேனத அறிந்து பின்ேக்கம் னவத்திருந்த "எலினய" வாயில் னவத்து மகஞ்சுகின்றைர். மைம் ேல 
நிகழ்வுகனள மீண்டும் ஓட்டிப்ோர்த்தது. அவர்களுக்கு பின்பே இருள் மதாடர  பமனடனய விட்டு 
மவளிபயறுகின்றைர். 

காட்சி 7  

சங்கின் ஒலி உயர்ந்து அடங்க உலக அரசு (Govt. Of  World ) என்ற ேதானக தாங்கி 
வரினசயாக வருகின்றைர். 2009 பம மாதம் நடந்பதறிய இைப் ேடு மகானலனயக் காட்டிலும் 
இதுவனர நடந்த விவசாயிகளின் தற்மகானல 5 லட்சத்திற்கும் பமல், கடந்த 25 வருடங்களாக 
நனடமேற்ற சாதிக்கலவரங்களில் கணக்கில் அடங்கா பிணங்கள் என்ற தகவனலத் தந்துவிட்டு 
பமனடமயங்கும் பிணங்கனளத் பதடி கினடக்காமல் திரும்ேவும் வரினசயாக பமனடனயவிட்டு 
மவளிபயறுகின்றைர். 

காட்சி 8  

அந்த இருளில் மமல்லிய சாம்பிராணிப் புனகயின் மைம் காற்மறங்கும் ேரவியது.  மேரிய  
சூலாயுதத்தில் மதாங்கவிடப் ேட்ட அனடயாள அட்னடனய ஒருவர் தாங்கிப் பிடித்து வர அந்த 
அட்னடகளுக்கு சாம்பிராணி காட்டியேடி ஒருவர் பமனடயினுள் வருகின்றைர் . பமனடயில் 
மண்டியிட்டுள்ள நான்கு பேரும் “ஆ....தா.....ர ...ம்”  எைத் திரும்ேத் திரும்ே மந்திரம் போல் 
உச்சரிக்கப்ேடுகிறது. அவர்களின் கழுத்தில் சூலாயுத்தத்தில் மாட்டப்ேட்டிருந்த அனடயாள 
அட்னடகனள மாட்ட இறுதியாக "இதுதான் நமக்காை அனடயாளம்" என்ேபதாடு அந்த காட்சி 
முடிகின்றது . மைதில்  “ஆ .... தா.....ர...ம் ...”  என்ேது அனடயாள அட்னடகளின் பதசத்தில் 
பவறு எவபரா ஒருவரின் முகங்கனளயும் நடினககனளயும் தாங்கிவரும் அரசு அனடயாள அட்னட 
நினைவிற்கு வந்தது. நாம் பயாசிப்ேனத ஆபமாதிப்ேது போல பமகமும் தைக்காை நனகப்னே 
மின்ைல் வடிவில் தந்து மசன்றது.  
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காட்சி 9 

மகுடி இனசக்கு அந்த இருள் கவிழ்ந்த பமனட கைவுலகத்னத உருவாக்கிக் மகாண்டிருந்தது.  
மமல்லிய நீல நிற ஒளி பின்புலத்தில் வல்லூறு உள்பள நுனழய இரண்டு ேக்கமும் ஒவ்மவாருவராக 
ஆசைத்னத மகாண்டுவரும் நடைம் என்று எண்ணத்தக்க வனகயில் மமல்லிய இனழ கினள விட்டு 
பிரிந்து காற்றிலாடி கீபழ விழும் லயத்பதாடு ஒவ்மவாருவராய் உள்பள வருகின்றைர். 
ஒவ்மவாருவராக உள்பள வரும்போது அவர்கள் மீது ேடரும் ஒளி இரு பவறு நிழல்கனள பிரித்து 
ேலர் வல்லுருவின் கால்களுக்கு வலுபசர்க்கும் அடினம உருவங்கனள  நிழனல உருவாக்கும்  நாடக 
கனலஞர்கள் மேருங்கூட்டமாக  வல்லூறுவின்  நிழலில்  மனறந்தைர். வல்லூறு தைது அதிகாரத்தின் 
முகத்னத ோர்னவயாளருக்கு அறிமுகப்ேடுத்தியது. அடினமகள் மகாண்டு வந்த இருக்னகயிபலறி 
அமர்ந்து (I’m The Beast) (I’m The devil) (I’m the  Horror) (This Is My World, you are 
always my salves) எை ஒவ்மவாரு தினசயிலும் தைது மகாடூரமுகத்னத பநரடியாக 
அறிமுகப்ேடுத்திக் மகாண்டு அதிகாரத்தின் குரனலப் ோர்னவயாளருக்கு வழங்கும் விதம், 
“ேதட்டம்" எப்மோழுதும் ேதட்டமாகபவ மவச்சிருக்கணும் "ேதட்டம் தான் எைக்காை ேலம்"... 
மறதி... நாம் மறந்பத ஆகபவண்டும்" எைக் கட்டாயப்ேடுத்தும் போதும், கடவுள் இல்னல என்ேது 
அதிகாரத்தில் இருக்கும் எைக்குத் மதரியும் என்று கூறி தண்ணீர் எைக்கு மட்டும்தான்... அது 
என்னைத் பதடி வரும்... என்று கூறி  நம்னம சுற்றி நடக்கும் அதிகார சுரண்டல்கனள, 
ேடுமகானலகனள நினைவுேடுத்தி அந்தக் காட்சி முடிகின்றது.  

காட்சி 10 

தைக்கு மகாடுக்கப்ேட்ட இலவச மசல்லிடப் பேசிகனள விமர்சைம் மசய்யும் காட்சியும்,  
இறுதியாக வல்லூறுவின் மயக்கும் ோர்னவக்கு அனத எதிர்க்கும் அனைவரும் துடப்ேத்னதக் 
மகாண்டு அடிக்க வரும் போமதல்லாம்  மயங்கி விழுதல், அவர்களின் னகயில் னவத்திருக்கும்   
துடப்ேத்னத வாங்கி ஒன்றாக இருக்கும் குச்சிகனள பிரித்து பமபல வீசும்போது குச்சிகள் மாறி  
ோவப்ேட்ட மக்கள் மீது இன்ைமும் மதாடுக்கப்ேடவுள்ள அத்துமீறல்கள் , மரணங்கனள 
நினைவுேடுத்தியது , இறுதியாக அனைவரது கழுத்திலும் தூக்கு கயிற்னற  மாட்டிவிட்டு பமனடனய 
விட்டு மவளிபயறுகின்றது அந்த வல்லூறு.  

காட்சி 11 

இல்னல என்ற மதானியில் மசால்லப்ேடும் "ம்ம்" “க்கும்" ஒலியுடன் வரும் காலத்னத 
முன்கூட்டிபய அறிவிக்கும் கூட்டம் அழகும் அரசியலும் ஆேத்து. வியப்புறாமல் விழித்பத 
இருங்கள் "என்று கூறி" 

வலிபயார்  சிலர்  எளிபயார்  தனம 
வனதபயபுரி குவதா?- என்ற ோரதிதாசனின் ோடல் வரிகள்  ோடி  

“மகானல வாளினை எடடாமிகு... 
மகாடிபயார் மசயல் அறபவ 
மகாடிபயார் மசயல் அறபவ 

மகாடிபயார் மசயல் அறபவ”  
எைத்  திரும்ேத்  திரும்ேக் கூற, மமல்ல பமனடயில் இருள் கவிய நாடகம் முடிவுற்றது. 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=YjuScTwStCU 

Search : maaluru  
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தபண்தமொழியும் பண்பொட்டுக் கூறுகளும்   

முனைவர் சி.அம்சபவணி 
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர் 

கதிர் கனல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பகானவ. 
camsaveni@gmail.com   

Abstract: Feminist language can be categorized as a language which expose unique thoughts 
of a women .Literary principles showcase a tradition which centers on men’s opinion. These 
tradition has to be changed, in order to bring out women recognition in literary environment, 
women need a unique language. 

Literary society generally cultured with gender inequality, that is male gender is 
considered to be highest while female gender is in lowest position. further, from the view 
of reasons are put forward. 

மேண்மமாழி என்ேனதப் மேண்ணுக்பக உரிய தனித்தன்னம வாய்ந்த உணர்வுகனள 
மவளிப்ேடுத்தும் மமாழி எை வனரயறுக்கலாம். இலக்கியக் மகாள்னககள் மவளிப்ேடுத்துகிற 
மரபுகள் யாவும் ஆணின் கருத்தாக்கங்கனள  னமயமாக னவத்து உருவாக்கப்ேட்டனவபய. இத்தகு 
மரபுகனள மாற்றி இலக்கிய மவளிக்குள் மேண்ணுக்காை அங்கீகாரத்னதக் மகாண்டுவரப் 
மேண்ணுக்மகை தனித்தன்னம வாய்ந்த மமாழி பதனவயாகிறது. 

  இன்னறய சமூகத்தின் மோதுனமப் ேண்ோடாகப்  ோலிை பவறுோடு அனமகின்றது. 
அதாவது ஆண், ோலிைத்தில் உயர்ந்தவைாகவும் மேண், ோலிைத்தில் தாழ்ந்தவளாகவும் கருதும் 
போக்கு அனமந்திருக்கிறது. பமலும்,  இது சமூகப் ோர்னவயில் ேலவனகப்ேட்ட தளங்கனளத் தன் 
கூறுகளாக  னவத்திருக்கிறது.  

ேண்ோடு  

 ‘சமூகத்தில் மனிதன் மேறக்கூடிய ஆண், மேண் உறவுகளால் கட்டப்ேட்ட ேண்ோட்டுப் 
ோரம்ேரிய மைப்ோங்கின்வழி ஏற்ேட்ட அறிவு, நம்பிக்னக, கனல, சட்டம், ஒழுங்கு, வழக்காறுகள் 
மற்றும் பிற ேகுதிகள், ேழக்கவழக்கங்கள் ேற்றிய வாழ்க்னக முனறபய ேண்ோடு’ என்று எட்வர்ட் 
ேர்ைட் னடலர்   என்னும் மானுடவியல் அறிஞரின் கூற்று உற்றுபநாக்கத்தக்கது. சமூகத்தில் மேண், 
ஆண் ேற்றிய கருத்தாக்கங்கள் சிறுவயதிலிருந்து  அதாவது அவர்களின் வளர்ப்பிலிருந்பத மதாடங்கி 
விடுகின்றை. மேண் குழந்னதகளுக்குக்  கற்றுத் தரப்ேடும் வினளயாட்டுகளும் ஆண் 
குழந்னதகளுக்குக் கற்றுத்தரப்ேடும் வினளயாட்டுகளும் பவறுபவறாய் அனமகிறது. பமலும் 
அவர்களுக்குச் சமூகச் சிந்தனைபயாடு கற்றுத் தரப்ேடுேனவ, குழந்னதகளுக்கு வாங்கித் தரும் 
மோருட்கள் எை அனைத்திலும் இவ்பவறுோடுகள் உள்ளை.  

“பேருந்திபலறி நீ ஊரில் சிறந்த ேள்ளிக்குச் மசல்ல  
அடுத்த மதரு ேள்ளிக்கு நான் ரிக்~h ஏறிபைபை 
…… 
உைக்கு ேந்தும் பகப்புத் துப்ோக்கியும்  
எைக்கு மோம்னமக் குழந்னதயும் மத்தாப்பும் தரப்ேட்டபத 

மதிப்பிைப்தபற்றது 

http://www.inamtamil.com/
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…….. 
மதாட்டிலில் துயிலுனகயில் மூடப்ேட்ட  கதவுகள்  

 கர்ப்ே வாசத்தில் சூழ்ந்த இருள்” (மகராசன், மேண்மமாழி இயங்கியல்,ேக்.245-246). 

என்று மேண்ணுக்காை மவளினயயும் வினளயாட்னடயும் ஆணிலிருந்து பிரித்து னவத்திருந்தைர். 
மேண்கள் தங்கனளப் ேற்றித் தாழ்வாகவும் ஆண்கனளப் ேற்றி உயர்வாகவும் சிந்திக்க இந்த 
அடிப்ேனடபய காரணம்.  

“மேண்ணின் அனடயாளத்னதயும் நடத்னத முனறகனளயும் பவனலகனளயும் 
ஆண்வழிச் சமூகப் ேண்ோடுகள் தீர்மானிக்கின்றை. மேண்ணுக்மகன்று எதுவும் 
இல்னல. ஆணுக்காைவபர மேண் என்ற வனகயில்தான் மேண் நடத்தப்ேடுகிறார். 
ஆணின் பதனவகளுக்கு ஈடுமகாடுக்கவும், அத்பதனவகனள நினறவு மசய்வதற்குமாை 
வனகயில்தான் மேண்னணப் ேற்றிய ேண்ோட்டுப் புனைவுகள் அனமந்திருக்கின்றை.” 

பமற்மசான்ை கருத்துப்ேடி மேண் என்ேவள் ஆணுக்கு பவனல மசய்யும் ஒரு கருவி. அவளுனடய 
விருப்பு மவறுப்புகளுக்கு இங்கு இடமில்னல. மேண்ணின் சிந்தனைகளுக்கு மதிப்பில்னல. மேண் 
என்ேவள் மவறும் உடல்தான் என்கிற எண்ணம் ஆணாதிக்கவாதிகளின் மைதில் ேதிந்திருக்கிறது. 
ேண்ோட்டுப் புனைவுகளும் மேண்னண அப்ேடிபய உருவாக்குகிறது. சிமமான்தி மோவாயர் என்ற 
அறிஞரின் கூற்றுப்ேடி ‘மேண் என்ேவள் பிறப்ேதில்னல உருவாக்கப்ேடுகிறாள்’ என்ேதில் 
மோதிந்திருக்கும் உண்னம மதளிவாகிறது. 

“எைக்கு 
முகம் இல்னல  
இதயம் இல்னல  
அவர்களின் ோர்னவயில் இரண்டு மார்புகள் 
நீண்ட கூந்தல்  
சிறிய இனட  
ேருத்த மதானட 
இனவகபள உள்ளை. 
சனமயல் மசய்தல்  
ேடுக்னகனய விரித்தல்  
குழந்னத மேறுதல்  
ேணிந்து நடத்தல்  
இனவபய எைது கடனமகள் ஆகும்  
கற்பு ேற்றியும்  
மனழ மேய்மயைப் மேய்வது ேற்றியும்  
கனதக்க  
அவர்கள்  
எப்போதும் எைது உடனலபய 
பநாக்குவர் 
கணவன் மதாடக்கம் 
கனடக்காரன் வனரக்கும் 
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இதுபவ வழக்கம்” (பமலது,ே.247).   

என்ற சங்கரியின் கவினத மேண்னணக் குறித்த ேண்ோட்டு அனடயாளப் புனைவுகளின் வழி மேண் 
சுயமிழந்து நிற்ேனத எடுத்துனரக்கிறது. மேண்மமாழி மவளிப்ேடுத்துகிற ேண்ோட்டுக் கூறுகனள 
கீழ்க்காணும் முனறயில் ேகுத்து ஆராயலாம்.  அனவ, 

1. சாதியம் சார்ந்தது 
2. ோலிைம் சார்ந்தது 
3. மரபு சார்ந்தது 
4. சூழல் சார்ந்தது  
5. இலக்கியம் சார்ந்தது 

 என்ேைவாகும் 

1. சாதியம் சார்ந்தது 

    ஈழத்தில் இைக்கலவரங்களுக்கு முன்பிருந்பத ேரவலாக சாதிய அடக்குமுனற 
நினலமகாண்டிருந்தது. போர்ச்சூழல் இன்னும் அதிகமாை சாதியத் தூண்டல்கனள உண்டாக்கியது. 
பேரிைவாதத்தின் ஒடுக்குமுனறகபளாடு சாதிய அடக்குமுனறயும், கூடபவ ஈழத்தில் வளர்ந்தது. 
இதனை, 

“கலாசானலக் கல்வியின் மோருத்தமின்னமயா 
அக்காமாரின் பிரச்சனையா 
தாழ்த்தப்ேட்டவமைன்று கூறி  
உனையவர்கள் ஒதுக்கி னவத்தனமயா  
இயக்கங்களின்  
ஏறுமாறாை நடவடிக்னககளா …. 
இவற்றில் எது உன்னை  

அகதியாய் துரத்திற்று?.” (ikj;Nuap>, மேயல்மணக்கும் மோழுது >gf;.209-212) 

என்ற னமத்பரயியின் கவினத, ஈழத்தில் சாதிய ஒடுக்குமுனறகளின் வினளவுகனள உணர்த்துத்pறது. 
சாதிய பநாக்கில் ேனடப்ோளர்களின் ேனடப்புக்கனள மவளியிடுவதில் தமிழகச் சூழலிலும் 
சிக்கல்கனள எதிர்பநாக்க பவண்டியிருக்கிறது. சாதியின் மேயனரச்மசால்லி சமூக மதிப்பீடுகளில் 
கீழாை இடத்திற்கு தள்ளப்ேட்ட  மக்கள் தங்களுனடய அடிப்ேனட உணர்வுகனளயும் 
உரினமகனளயும் பமல்தட்டு வர்க்கத்திடமிருந்து போராடிப்மேற பவண்டியிருந்தது. அதனை 
மவகுஜை ஊடகமாை இலக்கியத்திற்குள் மகாணர்ந்து பமல்வர்க்கத்னதத் திணறடிக்கும் மசயல் 
இன்று நனடமுனறயில் உள்ளது. 

“இங்பக தான்  
இந்தக் கனடசிப் ேக்கத்தில் தான்  
தனலமுனற தனலமுனறயாய்  
நாங்கள்  
ஒதுக்கப்ேட்டிருப்ேது   
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இந்தக் கனடசிப் ேக்கத்தில் தான்  
… 
நளத்திமயன்றும்   
ேள்ளி ேனறச்சிமயன்றும்  
அழுகல் வாயால் மசால்மலறிந்து 
அடித்து விரட்டியதும் இந்த  
கனடசி கலட்டி மவளிக்குள்தான் 
… 
மீண்டும் மீண்டும் கூறியது கூறமறுத்து 
அடம்பிடிக்கிறமதன் கவினத  
முடினய  உயர்த்தி  
கட்டியம் கூறி ஓங்கிமயழுகிறது அது  
என்ைமவன்று? 
உங்கள் ேல்லுக்கில்மலல்லாம் 
அடித்துனடக்கும் ேடி 
தனலமுனற தனலமுனறயாய்  
உங்களால் களவாடப்ேட்ட  
எங்களுனழப்னே  

மீண்டும் ஒன்றுக்குப் ேத்தாய் ேறித்மதடுக்கும்ேடி” (ோனுோரதி, பிறத்தியாள்,ே.77.) 

என்ற கவினத சாதிக்மகாடுனமயின் ோதிப்புக்குள்ளாகி மீண்டவர்களின் குரலாய் ஒலிக்கிறது.  
ேனடப்புகளில் மட்டுமல்ல இலக்கியத்தளத்தில் அவற்னற ேரப்புவதிலும் சாதியம் மேருந்தனடயாக 
இருந்தது. மோதுவாக சாதியம் சார்ந்த தனடகனள இருவனகயாப் பிரிக்கலாம். அனவ, 

 (அ) ேனடப்ோளர்கனளச் சுட்டுவது 
 (ஆ) ேனடப்புகனளச் சுட்டுவது  

(அ)ேனடப்ோளர்கனளச் சுட்டுவது 

 ேனடப்ோளர்களின் சாதினய முன்னவத்து அவர்களுக்குச் சரியாை மதிப்பு  கினடப்ேதில்னல 
என்ேது நனடமுனறயில் கண்கூடு. மோதுவாக கீழ்ச்சாதிமயைக் கருதப்ேட்டவர்கள் சமுதாயத்தில் 
குறிப்பிட்ட மதிப்பினைப் மேறுவதில் பமல் வர்க்கத்தார்க்கு உடன்ோடில்னல. அதிலும் கீழ்வர்க்கப் 
மேண்கள் தங்கள் ேனடப்புகளால் மகாண்டாடப்ேடுவனத இலக்கியவட்டம் ஏற்கவில்னல. 
அவர்களது ேனடப்புகளுக்கும் மதிப்பு எளிதில் கினடப்ேதில்னல. 

 இலக்கியம் சாதிய முனறயில் இயங்குகிறமோழுது அதனைக் காலக்கண்ணாடியாக ஏற்ேதில் 
இனடயூறுகள் ேல உண்டு. ேனடப்ோளிகனள பமல், கீழ்வர்க்கமாகப் ேகுத்து, சிந்தனைகளுக்குச் 
சாதிய முலாம் பூசுவது எவ்விதத்திலும் சரியாை போக்கு அன்று. அப்ேடி பநாக்குகிற சமுதாயமும் 
ஆபராக்கியமாைதன்று. இத்தகு நினலயிலிருந்து பமமலழுந்து வந்து தம்  ேனடப்புகளால் உயரிய 
இடத்னதப் மேற்றுள்ள சில எழுத்தாளர்கள் எதிர்மகாண்ட சிக்கல்கனளப் ோர்க்கும்மோழுது இது 
எளிதில் புலப்ேடுகிறது. 
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 பமலும் சமுதாயத்னதப் பிரதிேலிக்கும் ேனடப்புகனளத்தர சாதி ஒன்றும் தனடயன்று 
என்ேனத உணர்ந்தவர்கபள இத்தகு சிக்கல்கனள எதிர்மகாண்ட மோழுதிலும் ,அதனின்று மீண்டு 
வந்திருக்கின்றைர். ேலர் தம் ேனடப்பு முகத்னத அனடயாளப்ேடுத்தாமபலபய மனறந்திருக்கின்றைர். 
அதிலும் சாதிய அரசியல் தமிழகத்தில் மேரும்ேங்கு வகிக்கிற இந்நினலயில் எழுத்தாளர்களும் சாதிய 
நினலயில் இருந்து ஆதரவு தருகிறநினல தடுக்கப்ேடபவண்டியது. இன்னறய காலகட்டத்தில் 
தமிழகப் மேண்கவிஞர்களின் சாதிய ஒடுக்குமுனறகனளப் புறந்தள்ள குரல் மகாடுப்ேவர்களுள் 
குறிப்பிடத்தக்கவர் சுகிர்தராணி. அவர் தன் கவினதயாை, 

“மமல்லிய  
புலால் நாற்றம் வீசுகின்ற  

நானும்…..” (சுகிர்தராணி, இரவுமிருகம்,ே.31.) 

எனும் கவினதயில் ேனறமயாலி பகட்கும் எங்கள் வீடும்  மதருவும் கனடசியில் இருப்ேதாக 
அனைவரும் கூறுகின்றைர். நாபைா முதலில் இருப்ேதாக கூறிக்மகாள்கிபறன் என்கிறார். பமலும், 
‘புலால் வாசம் அடிக்கிற என் உடல்’ என்ற மசால்லாடலில் தன்னை ஒரு தலித்தாக மவளிப்ேடுத்திக் 
மகாண்டு ஒடுக்கப்ேட்ட நினலயிலிருந்து சாதியத்திற்கு எதிராக குரல் மகாடுக்கிறார். 

 மமாத்த உடல் உனழப்னேயும் வாங்கிக் மகாண்டு வியர்னவனயயும் வலினயயும் 
வறுனமனயயும் மகாடுத்துவிட்டு எங்களால் சுகப்ேட்ட வாழ்க்னகனய மகாண்டாடிக் 
மகாண்டிருக்கிற சமூகம் பின்வரினசயில் மட்டுபம னவத்திருக்கிறது. உரினமனயப் ேறித்துக் 
மகாண்டு புறக்கணிப்னே மட்டுபம கவ்விக் மகாள்ளும்ேடி  வீசி எறிகிறது என்ற கருத்துக்கனள 
தைது கவினதகளில் முன் னவக்கிறார் சுகிர்தராணி.  

(ஆ) ேனடப்புகனளச் சுட்டுவது 

 இன்னறய இலக்கியச்சூழலில் தலித்இலக்கியம் எை ஒருபிரிவு பவகமாக வளர்ந்து 
மகாண்டிருக்கிறது. தலித் இை மக்களின் துன்ேங்கள், அவமதிப்புகள் எைப் ேலவற்னற காட்டுவதாக 
அப்ேனடப்புகள் அனமகின்றை. அதற்குக் காரணம் சாதிய வழிகளில் ேனடப்புகனள ஒடுக்குவது 
தான். ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் சார்ந்து கவினதகள் மவளிவரத் மதாடங்கியிருக்கிறது. எவ்விடத்தில் 
அடக்குமுனற ஆக்கிரமிக்கிறபதா அவ்விடத்திலிருந்பத புரட்சி பமமலழுகிறது. சாதிய 
ஒடுக்குமுனறக்குள் சுழன்று மனறந்து போக இன்னறய எழுத்தாளர்கள் தயாராக இல்னல. அதிலும் 
மேண்எழுத்தாளர்கள் சாதிய அனடயாளத்னத முன்னவத்பத தம் ேனடப்புக்களால் போராட 
முனைந்துள்ளைர்.  இதனை சுகிர்தராணி, 

 “மவகுபநரம் நின்று வாங்கிய  
 ஊர்ச் பசாற்னற தின்று விட்டு 
 சுடுபசாமறை மேருனம பேசுபவன்….. 
 இப்போது யாபரனும் பகட்க பநர்ந்தால்  
 ேளிச்மசன்று மசால்லிவிடுகிபறன் 

 ேறச்சி என்று” (பமலது,ே.33). 

 என்ற கவினத மூலமாக சாதிய அனடயாளத்னத மவளிப்ேடுத்தியும் அச்சாதியால் தான் 
தாழ்ந்தவளாகி விடவில்னல என்ேனதயும் புலப்ேடுத்துகிறார். 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   59 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

“புறக்கணிப்பிலிருந்து தீண்டானமயிலிருந்து மோருளாதாரப் பின்ைனடவில் இருந்து தன்னை 
மீட்மடடுத்துக் மகாள்ளத்தக்க சிறுமியின் மசாற்கள்தான் ஊர்ச்பசாற்னற சுடுபசாமறை 
மேருனம பேசுவதும் மீட்கத்துணிந்த மைம் சிறுமியாய் இருந்தபோது சுடுபசாமறன்றது 
வளர்ந்தபின் கம்பீரமாய் மசால்லுகிறது ேறச்சி எை இனத மசால்வதற்கு எவ்வித 

அருவருப்பும் மகாள்ளாமல் மேருமிதமாய்ச் மசால்கிறது.” (ச.விசயலட்சுமி, மேண்மணழுத்துக் களமும் 

அரசியலும். ே.124.) 

எை பமற்மசான்ை கவினதயின் விமர்சைமாய் ச.விசயலட்சுமியின் கூற்று சாதியம் குறித்த 
மசால்லாடல்கனள தம் ேனடப்புக்களால் னதரியமாய் மவளிப்ேடுத்தும் மேண்கவிஞரின் ோங்கு 
புலைாகிறது.    

 பமலும் ோர்ப்ேனீய இந்துத்துவத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் மகாண்டு இயங்கும் கவிஞர் 
கு.உமாபதவியின் கவினதகள், அரங்கமல்லிகா. புதியமாதவி போன்பறாரின் கவினதகள் 
சாதிக்மகதிராை மேண்குரலாக ஒலிக்கின்றை. 

“தாய்னமக் குறியில்  
திணிக்கப்ேடும்  
சாதி இரும்புக் கம்பி  
எவ்வித அருவருப்புமின்றி 
வழிகிறது வீதியில்  
வல்லூறுகளின் திணவு  
மேருத்த அதிகாரக் குப்பியிலிருந்து….. 

என்ற அரங்க மல்லிகாவின் கவினதயடிகள் ஒடுக்கப்ேட்டமதாரு  சமூகத்தின் அசலாை 
பவதனையின் மூலத்னதப் பேசுவதாக இருக்கிறது. சாதியக் கட்டுமாைம் ஆண்கனளக் 
காட்டிலும் மிக பமாசமாை அடினமகளாகப் மேண்கனள உற்ேத்தி மசய்து வருவனதக் 

கண்டிக்கிறது.” (பமலது, ே.124.) 

   என்று பமற்கண்ட கவினத சாதியத்திற்மகதிராகக் குரல் மகாடுப்ேனதப் ேதிவு மசய்திருக்கிறது.    

2. ோலிைம் சார்ந்தது 

 சங்க காலந்மதாட்பட மேண்ணுக்காை வரன்முனறகனளயும் ஆணுக்காை அதிகார 
முனறகனளயும் மவளிப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை. தாய்வழிச் சமுதாயமாக இருந்து  தந்னத வழிச் 
சமுதாயமாக  மாற்றம்மேற்ற பின்ைர் மேண்கள் மீதாை மரபுகள்  முழுனமயாக 
அடினமப்ேடுத்துதலாகத் திணிக்கப்ேட்டை. இனதப் மேண்கள் அடினமத்தனளமயை உணராது, 
சிலகாலம்  மேண்கள் போற்றப்ேடுகின்றைர் என்ற மாயத்தினரனய  வடிவனமத்திருந்தைர் 
ஆணாதிக்கத்திைர். அதன்ேயைாகப் மேண் ஒரு போகப்மோருள் என்றாகி போற்றும்சூழல்  குனறந்து  
உனடனமகளாய் வீட்டில் முடங்கி இருக்கச் மசய்தைர். இதைால் சராசரி மனித உயிர்க்கு 
வழங்கப்ேட பவண்டிய உரினமகள் மறுக்கப்ேட்டு ஆணுக்கு அடங்கிபய வாழபவண்டிய 
கண்டிதச்சூழல் ஏற்ேட்டது. இரண்டாம் ோலிைமாக ஒடுக்கப்ேடும் சூழபல பமபலாங்கியிருந்தது.   
 மேண்னணப் ோலிைம் சார்ந்து அடினமப்ேடுத்த உயிரியல் வனகனம, ேண்ோட்டு வனகனம 
இரண்டும் துனணபுரிந்திருக்கிறது. மேண்ணுக்கு இயற்னகயாகபவ அனமந்துள்ள மாதவிடாய், 
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மகப்பேறு போன்றனவ மேண்னண ேலவீைமாக்குகிற உயிரியல் வனகனமயாகும். ேண்ோட்டு 
வனகனம என்ேது மேண்ணினுனடய  நடத்னத முனறகள், விழுமியங்கள், அறங்கள், போன்றவற்னற 
னவத்துப் மேண்னணக் கட்டுப்ேடுத்தி னவத்திருக்கிருக்கின்றைர். இந்தப் புனைவுகளிலிருந்து 
மவளிபயறும் போது, மேண் பிறரால் தூற்றுதலுக்கும் ேழிக்கும்  ஆளாகிறாள்.      

“ஓடப் ோர்த்பதன்  
ஒற்னறக் கால் மநாண்டி  
… 
முடியாது 
கதனவத்  தள்ளிபைன் 
கால்கனள உதறிபைன் 
வலிப்ேனவ வலிக்கட்டும்  
இப்போது 
எரிச்சல் இல்னல மூச்சில்  
இவள் 

மேண்ணல்ல என்றைர் வீட்டில்”  (jh;kpdp>>ngay; kzf;Fk; nghOJ>g.137) 

 மேண் என்ேதாபலபய தனியாை கட்டனமப்புகளும் கட்டுப்ோடுகளும் சமுதாயத்தில் 
பின்ேற்றப்ேட்டு வருகிறது. அத்தகு கட்டுப்ோடுகள் எல்னல மீறிப்போகும் மோழுதுதான் அதனை 
எதிர்த்தலுக்காை காரணம் மவளிப்ேடுகிறது. கல்வியறிவு கூட மேண் ோலிைம் என்ேதற்காக 
ஒதுக்கப்ேட்ட மகாடுனம இங்பக அரங்பகறியுள்ளது. சங்க இலக்கியங்களில் கூட 
மேண்கவிஞர்களின் எண்ணிக்னக குனறவு. பின்ைர் வந்த இலக்கியங்களில் அந்த எண்ணிக்னக 
இன்னும் சரியத் மதாடங்கியிருக்கிறது. அப்ேடிமயனில் அதிகாரவர்க்கம் மேண்மீதாை 
அடக்குமுனறகனள இன்னும் அதிகப்ேடுத்தியனம மதளிவாகிறது. 

 தற்காலத்தில்  கல்வியறிவு மேறும் மேண்கள் சதவீதம் அதிகமாைதன் பின்ைர்தான் இத்தனை 
நாள் ேண்ோடு, மரபு என்ற தனலப்பிட்டு அதிகாரவர்க்கம் எழுதி னவத்த அடினமச் சாசைங்கனள 
பகள்விக்குட்ேடுத்திைர். இதைால்தான் மேண்மணழுத்துக்கள் முக்கியத்துவம் மேறலாயிை. 
வினளவாகப் மேண்கள் தங்களுக்காை உரினமனயக் பகாரியும் வர்ணிப்புப் மோருளாகக் 
மகாள்ளப்ேடுவனத எதிர்த்து எழுதவும், போராடவும்  துணிந்தைர். 

 காதலும் பநசமும்கூட மேண்ணுக்கு உண்னமயாய் கினடப்ேதில்னல. 
மேரும்ோலைவர்களுக்கு மேண்ணின் உடல் கவர்ச்சியாக இருக்கும்போது அவள் பமல் இருக்கிற 
ஈர்ப்பு மமல்ல கவர்ச்சி குனறயும்போது குனறகிறது. காதலும் அதனை மவளிப்ேடுத்தும் உரினமயும் 
ஆணுக்பக உண்மடை தமிழின் ேழம்மேரும் இலக்கணங்கபள வகுத்து னவத்திருக்கின்றை. இன்னறய 
இலக்கியங்களும்  மேண்னண நுகர்வுப்மோருளாகபவ மகாள்கிறது. 

“எண்மணய்க் கசகசப்பில்  
சனமயல் மநடியுடனிருந்த  
என் உடல்  
உன் ஆர்ப்ேரிப்பில்  
அடங்கிக் மகாள்கிறது 
மறுபேச்சில்லாமல்  

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   61 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

… 
அவசரமாய்  
அவசியமாய் 
நீ மதாட்ட போதுதான் மதரிந்தது 
மமன்னமயின் மேறுமதி உடன் கிளம்பும்  
உன் காலடி ஓனசனயத்  
மதாடர்ந்து  
ேரிதாேமாக வருகின்றை 
இன்னும் மிச்சமிருக்கின்ற 
என் காதலும் 

மேண்னமயும்” (மாதுனம, ஒற்னறச்சிலம்பு, ேக்15-16.) 

என்ற மாதுனமயின் கவினதயடிகள் மேண்ணின் மைநினலனய மதளிவுேடுத்துகிறது. இத்தகு 
நினலயில் ஈழத்துப் மேண்கவிஞர்களின் ேங்களிப்பு  முதன்னமயாைதாகிறது. தமிழ்நாட்டுப் 
மேண்கவிஞர்கள் அதிகம் எழுதிைாலும் ஈழக்கவிஞர்களின் கவினத பநாக்கு என்ேது பவறுேட்டு 
நிற்கிறது. உணர்வுகளின் பிரதிேலிப்ேதாக இருக்கிறது. 

 “என் னககளும் கால்களும்  
   பினணக்கப்ட்டு 
   சிரசிபல முள்முடி தரிக்க  
   நிர்ப்ேந்திக்கப் ேட்டுள்பளன் 
   … 
   ஒடுக்குமுனறகள் என்  
   குரல் வனளனய மநரிக்கின்றை 
   மூட நம்பிக்னககபளா என் பமனிமீது  
   ோம்புகளாய் மநளிகின்றை. 
   … 
   ஆைாலும்  
   என்னுள் முனக மகாண்டுள்ள 
   அனசக்கவியலாத ஒளிமோருந்திய நம்பிக்னகயின் மீதுமட்டும்  
   ஆணியனறந்திட  

   எவற்றாலும் முடியவில்னல.” .(மசந்தணல், மேயல்மணக்கும் மோழுது,ே.123).  

 இங்ஙைம் ஒரு ோலிை அடக்குமுனறக்கு எதிராை குரனலத் தக்கபநரத்தில் ேதிவு மசய்யத் 
துனணமசய்திருக்கிறது மேண்மமாழி 

3. மரபு சார்ந்தது                                    

 காலங்காலமாக ேழக்கப்ேடுத்தப்ேட்டுப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு வருகின்ற ேழக்கவழக்கங்கள் 
மரோக ஏற்றுக் மகௌ;ளப்ேடுகிைறை. மனிதசமுதாயம் மேண்ணுக்கும் ஆணுக்குமாை தனித்தனியாை 
மரபுகனளக் மகாண்டிருக்கிறது. மேண்ணுக்காை மரபுகள் எப்மோழுதும் ஆனணச் சார்ந்ததாகபவ, 
ஆணுக்கு ேயைளிப்ேதாகபவ அனமந்திருக்கிறது. இந்த மரபு ஆணாதிக்கச் சமூகத்தால்  
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கட்டனமக்கப்ேட்டது. அதனைச் சீர்திருத்த மேண்ணியல்பு மரனே மேண்பண உருவாக்க பவண்டும். 
மேண்னண அடினமயாய் னவத்திருக்கும் மரனே உனடத்மதறிய பவண்டும். 

 “மேண்கள் மமன்னமயாைவர்கள் éப்போன்றவர்கள் வலினமயில்லாதவர், 
புத்தியில்லாதவர்கள் என்றும் அடங்கிப் போக பவண்டியவர்கள் தான் என்றும் 
இன்னும் எத்தனை காலத்துக்குத்தான் ஆண்களால் மசால்லிக் மகாண்டிருக்க 
முடியும். அனதக் பகட்டுக் மகாண்டு இன்னும் எத்தனை காலத்துக்குத்தான் 
மேண்களால் மைதுக்குள் குமுறிக் மகாண்டு மவளியில் ேதுனம போல் நடிக்க 
முடியும்.” (றஞ்சி, ஊடறு,ே.164)    

இத்தனகய  அடக்குமுனற மரனே மாற்றியனமக்கும் விதமாகவும் ஆண்கள் வம்ச வழியாக 
அம்மரனேக் கடத்துவனதயும் மேண்கவிஞர்கள் தம் கவினதகளின் வழி விளக்குகிறார்கள். 

“… 
வானழயடி வானழயாய்… 
வம்சப் ேரம்ேனரயாய் … அபத, 
வழித் பதான்றலில் வந்தவன், 
ஆணவத்னத ஆளுனமயில் மகாண்டவன்! 
ஆர்ப்ேரித்தான் 
ஆமணன்று!   
மகனுக்கும்  
பேனதமயான்னறப் பேசி… 
மணமுடித்து, 
நாளும் உனடேடும் 
மருமகள் கன்ைம் ோர்த்து 
மகனின் வீரத்னதயும், 
மமச்சிக் மகாண்டான்! 
ஓ….இனறவா..! 
அப்ேடிபய ….. 
‘மேண்’சாதி… 
அடங்கிப் போைது! 
இப்ேடிபய… 
‘இவன்’ சாதி 
அலட்டிக் மகாண்டது 

இதுதான் ஆண்னமமயன்று” (முனகசிராமுனசடீன்,  மேயல்மணக்கும் மோழுது,ே.207)  

 அதாவது ஆண்வழிச் சமூக முனறனம அதிகாரம் எனும் பிடியில் மேண்னண 
னவத்திருப்ேதால் ஆண்கள்  உருவாக்குகிற கருத்தாங்கனள மரபுகள் என்று மகாண்டாடுகின்றைர். 
அதனை மறுக்கவும் போலியாைது எைப் புரிய னவக்கவுபம மேண்மமாழி ேயன்ேடுகிறது. 

 சமூகம் ஆண்கனள மேண்ணிற்குரிய குடும்ேப் ேணிகனள ஏற்றுக் மகாள்ளத் 
தயங்குேவர்களாகவும் மரோர்ந்த அதிகாரக் கட்டனமப்னே மாற்றிக் மகாள்ள 
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விரும்ோதவர்களாகவும் மதாடர்ந்து உருவாக்கி வருகிறது. மேண்னண முற்று முழுவதுமாக திருமணச் 
சந்னதயில்  விற்ேதற்கு ஏற்ற முனறயில் உருவாக்குகின்றைர். மேண் புதுனம பேசுேவளாகவும் புரட்சி 
மசய்ேவளாகவும் இருக்க அவர்கள் ஒப்புவதில்னல. இதனை, 

“பவண்டுவைமவல்லாம் கினடக்கும்  
 கற்ேகத் தருவின் ஏகபுத்திரிமயை  
 அனழக்கப்ேடுேவள்  

  “அப்ோ பிடிக்கும்  

 அம்மா பிடிக்காது” 
 மவளிப்ேனடயாய் மசால்லித் திரியும்  
 சுதந்திர ஊடகம் நான்  
 அப்ோவின் எல்லாமும் மகாண்ட  
 வீரிய விந்மதான்றின் 
 மவளிப்ோடு நான்  … 
 அம்புலி மாமாவிற்கு முன்ைபர  
 ோரதினயயும் கார்ல்மார்க்னையும்  
 மதரிந்து மகாண்ட  
 அதிர்~;டசாலி நான்  
 எல்லாம் அப்ோவாகிப் போை பின்பும் 
 அப்ோபவ நாைாகிய பின்னும்  
 எதிரிகளாய் முனறத்துக் மகாள்கிபறாம் 
 என் காதல் வயப்ோட்டின் மனிதத்தில் 
 மதரிந்திருந்தால் 
 உருவாக்கியிருப்ோபரா 
மநாய்ந்த விந்மதான்றின் மூலம் அம்மா போன்ற 

சாதாரணப் மேண்ணாக” (மாதுனம, ஒற்னறச் சிலம்பு, ேக்.11-12) 

என்ற கவினதயின் மூலம் மதளிவுேடுத்துகிறார் கவிஞர். மேண் தன்னை, தன் உணர்வுகனள 
மவளிக்காட்டாது குடும்ேம், கணவன்,குழந்னத எை இவர்கனளச் சார்ந்து வாழபவண்டும் என்ற  
ேண்ோட்டுப் புனைவுகனளயும் மரோர்ந்த கட்டுப்ோடுகனளயும்  எதிர்த்து மீண்டுவரும் நாட்கள் 
மவகு மதானலவில் இல்னல என்ேனதப் மேண்கவிஞர்களின் கவினதகள் நமக்கு 
மதளிவுேடுத்துகின்றை. ஒவ்மவாரு சூழலும் தான் நுகர்வுப்மோருளாக்கப்ேடுவனத, கைன்று 
மகாண்டிருக்கும் எரிமனல போல மைதிற்குள் மகாதித்துக் மகாண்டிருக்கிறாள்  என்றாவது ஒருநாள் 
அவ்வுணர்வு மவடித்து சிதறும் என்ேனத பின்வரும் கவினத குறிப்பிடுகிறது. 

“காயம்ேட்ட  
 என் வினள நிலத்தில் தான் 
 மதாடர்ந்த ேயிரிடலும் 
 மதாடர்ந்த  அறுவனடயும்     
 நடந்து மகாண்டிருக்கின்றை 
 எப்போதும் சீராக  
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 இருந்ததில்னல  
என் மூச்சும்  

 என்  சரீரமும்  
 வாழ்க்னகப்ேட்ட பின்ைால் 
 தூக்கிமயறிந்து விட்டு  
 ஓடிப்போய் மனழயில் நனைந்தேடி  
 மணல் வீடு கட்ட  
 வாய்ப்புக்கள் இருந்தும்  
 பசனல கட்டிய 
 கம்ேமமை  
 உட்கார்ந்திருக்கிபறன் 

 இயலானமயால் அல்ல” (மாதுனம,மு.கு.நூ,ேக்.43-44) 

என்ற கவினத, மரபு எனும் பிடியில் மேண்சுதந்திரம் உழல்வனதத் தடுக்க முனைந்துள்ளனத 
உணர்த்துகிறது 

முடிவுனர 

 இலக்கியத்தில் மேண்மமாழி, ஆண்மமாழி எை பேதம் கற்பித்துப் ேனடப்ோக்கத்தில் 
விரிசனல உருவாக்குகிறார்கள் மேண் கவிஞர்கள் எைப் ேலர் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். உண்னமயில் 
மேண்மமாழி வழியாகபவ மமாழிக்குள்  இருந்த ஒருதனலச்சார்பு  விலகி இருக்கிறது. இலக்கிய 
மவளியில் மேண்ணின் அனுேவங்கள் சுயம் சார்ந்ததாகவும் ஆணின் அனுேவங்கள் 
உலகார்ந்ததாகவும்  ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 மேண்ணின் ேனடப்புலகத்னத முடக்கபவ மேண்மமாழி மீதாை விமர்சைங்களும் 
மேண்மமாழினய இழிவுேடுத்துதலும் நடந்பதறுகிறது. இதனைக் கட்டுனடத்துப் ேனழய 
இலக்கியங்கனள மீள்வாசிப்புக்கு  உட்ேடுத்தி நவீை இலக்கியங்களின் ேங்களிப்னே உறுதி மசய்வது 
மேண்மமாழியின் கருத்துருவாகும். 

துனணநின்றனவ 
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 ோனுோரதி, 2009, பிறத்தியாள், கருப்புப் பிரதிகள், லாயிட்ஸ்சானல, மசன்னை. 
 மகாராசன், 2010, மேண்மமாழி இயங்கியல், பதாழனம மவளியீடு, பக.பக.நகர், மசன்னை. 
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Abstract: Poets play a significant role in the new creation of Literature. Many Tamil poets 
have contributed for the new creation of Tamil literature. Mudukulathur Sarvana perumal 
kavirayars Literary works were written before hundred years. During his period 
chitrilakkiyam reached the target milestone. So his works are considered in the form of 
chitrilakkiyam. He belongs to the period of saiva’s. His speciality of writings known for 
his humour and imagination. He is one of the major disciples of king muthuramalinga 
sethupathi kingdom. 
 He had a divine power of singing poems like poet kalamega puzhavar. He is known 
for expressing his ideas with the rhyming words by following regular grammar. He was 
very bold and fearless. He is a way of expressing his eight books and single poems were 
unable to find. But his works were traced in some of others literary works. This paper is 
prepared by using those available resources. 

இலக்கியங்கள் உருமவடுப்ேதில் புலவர் மேருமக்களுக்கு மநடிய ேங்குண்டு. ேலநூறு புலவர் 
மேருமக்களின் மதிநுட்ேத்தின்மோருட்டு உருவாைனவபய தமிழ்  இலக்கியங்கள் என்று கூறிைால் 
அது மினகயாகா. அவ்வனகயில், முதுகுளத்தூர் அட்டாவதாைம் சரவணப்மேருமாள் கவிராயரின் 
இலக்கியங்கள் சில நூற்றாண்டுகனளக் கடந்தனவ. இவரது காலத்தில்  சிற்றிலக்கியங்கள் பவரூன்றி 
வளர்ச்சியின் எல்னலனய அனடந்தனவ. ஆக இவரது ேனடப்புகள் சிற்றிலக்கியங்களாகபவ 
அனமகின்றை.  இவனரப் ேற்றியும் இவரது கவித்திறனம ேற்றியும் எடுத்துனரப்ேதாக இக்கட்டுனர 
விளங்கும். 
புலவர் ேரம்ேனர 

 திருக்குறளுக்கு உனர மசய்த ேதின்மரில் ேரிபமலழகர் பிறந்த மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் 
என்ேது அறிஞர் ேலர் கருத்து. ேரிபமலழகர் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்னதச் பசர்ந்தவர் எனும் 
கருத்தும் நிலவுகின்றது. இதனை ‘‘ ‘ோரில் ேரித்த உனரமயல்லாம் ேரிபமலழகர், மதரித்த 
உனரயாபமா மதளி’ என்ற சிறப்பிற்குரியபதார் உனரனயத் திருக்குறளுக்கு வகுத்துத்தந்த 
ேரிபமலழகர் பதான்றிய ஊரும் இவ்விராமநாதபுரப் ேகுதியாகும் இத் திருப்புல்லாணித் தலத்திற்கும், 
பசதுக்கனரக்கும் இனடயில் உள்ள ஊர் சின்ைக் பகாவிலாகும்’’1 என்னும் கூற்றின்வழி அறியலாம்.   

 இம்மாவட்டத்தின்கண் முதுகுளத்தூர் எனும் ஊராைது ேல புலவர் மேருமக்கனளப் 
மேற்மறடுத்த  சிறப்பிற்குரியது.  அதுமட்டுமின்றி முதுகுளத்தூர் புலவர் என்றாபல உடபை 
நினைவுக்கு வருவது சரவணப்மேருமாள் கவிராயபர. (மேரிய) அட்டாவதாைம் சரவணப்மேருமாள் 
கவிராயர் (தாத்தா), (சிறிய) சதாவதாைம் சரவணப்மேருமாள் கவிராயர்(பேரர்) எை இருவர் உண்டு. 

வரலாறு - ெமூகவியல் - புவியியல் - கல்வியியல் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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இவரது மகன் அருணாச்சலக் கவிராயர். இவர்கள் பசது நாட்டுப் புலவர் ேரம்ேனரயின்வழி 
வந்தவராவர்.  

சரவணப்மேருமாள் கவிராயர் அட்டாவதாைம் மசய்ேவராதலின் அத்தனகய அனடனய 
இவர் மேயருக்குமுன் னவத்து வழங்குவதுண்டு. அட்டாவதாைம் என்ேது ஒபர சமயத்தில் எட்டு 
விதமாை மவவ்பவறு மசயல்களில் கவைம் மசலுத்தும் கனல. (அட்டம் - எட்டு) 

இவர் னசவ சமயத்னதச் சார்ந்தவர்.  நனகச்சுனவ நயம் விளங்கக் கற்ேனை அனமத்துத் 
தனிப்ோடல்கள் ோடுவதில் மிக்க வல்லவர். இவனரப்ேற்றி ‘‘வனசமமாழிகனளத் 
மதாகுத்துனரப்ேதில்  இவனரவிட வல்லவரில்னல; தமது மசருக்குத் பதான்றப் ோடுவதிலும் 
அங்ஙைபம. இவர் உலக வழக்கிலுள்ள மமாழிகனளபய அனமத்துத் தட்டுத் தனடயின்றி 
ோவியற்றும் திறமுனடயவர்’’2 என்று கா.சு.பிள்னள குறிப்பிடுகின்றார்.   

முதுகுளத்தூர் மோன்ைம்ேலப் புலவர்  இவரது ேரம்ேனரனயச் சார்ந்தவர் என்ேது 
குறிப்பிடத்தக்கது. இவரது காலம் 180 ஆண்டுகளுக்கு முற்ேட்டதாகும். பசது நாட்டு மன்ைராை 
முத்துராமலிங்க பசதுேதியின் சமஸ்தாை வித்துவாைாக இருந்துள்ளார். இவரிடம் மதய்வப் 
புலனமயிருந்ததால் காளபமகம் போல் கவிோடும் திறம் மேற்றவர் என்ேது இவரின் சிறப்ோகும்.  

 ேதிமைட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்ேகுதியில் மநல்னல மாவட்டம் விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் 
பிறந்த சிவஞாை முனிவரின் மாணவர்கள் ேன்னிருவர். அவர்களுள் சிதம்ேரநாத முனிவர், கச்சியப்ே 
முனிவர், மதாட்டிக்கனலச் சுப்பிரமணிய முனிவர்,  பசாமசுந்தர பிள்னள, சங்கரமூர்த்திக் கவிராயர் 
ஆகிபயார் அடங்குவர். பமற்சுட்டியவர்களில் ஒருவராை பசாமசுந்தர பிள்னளயின் மாணவராகத் 
திகழ்ந்தவர் சரவணப்மேருமாள் கவிராயர். சர்க்கனரப் புலவர், சவ்வாதுப் புலவர், மவண்ோப்புலிப் 
புலவர், ோலசிங்கக் கவிராயர் ஆகிபயார் சரவணப்மேருமாள் கவிராயரின் சமகாலப் புலவர்கள் 
ஆவர். 

ேத்மதான்ேதாம் நூற்றாண்டில் கவிோடும் மதிநினறயர்கள் கணக்கிலடங்கார். சிலர்  
பமானையும் எதுனகயும் அனமந்தபத கவினதமயைக் கருதுவது உண்டு. சிலர் ோக்களில் 
கருத்துக்கனள மட்டும் ஒளித்துனவத்து, தம் மசால்வன்னமயால் ோக்கனள நிரல்ேட 
அழகுேடுத்துவதுண்டு. இபத நூற்றாண்டில் இலக்கண வரம்பு மீறுதலின்றியும், மசால்லழகும், 
மோருளழகும் குனறவின்றிப் ோடல்கனள இயற்றுவதில் தனித்தடம்  ேதித்தவர் அட்டாவதாைம் 
சரவணப்மேருமாள் கவிராயர். இவரின் கவிச்சிறப்பினைப் போற்றும் முகமாக ‘‘ேல மதய்வங்கனளப் 
ேற்றிய துதிகபளாடு தமது ஆற்றல் மதரியாதாரிடம் சரவணப் மேருமாட் கவிராயர் போலத் 
தற்புகழ்ச்சினய அழகாகப் ோடுமுனற, உலகியனலப் ேடமமடுத்துக் காட்டுவது போன்ற பலாபிகிளி 
னியல்பு, வறுனமயின் அல்லல், மாதர்களி னியற்னக நுட்ேங்கள், கள், ஊனுண்ோரது இயல்பு, கால 
மனழயின் கேடம், துறவிகளின் வஞ்சக மவாழுக்கம், அகத்துனற நயங்கள், மனித வியற்னக 
நுட்ேங்கள் முதலிய அரும் ேல மோருள்களின் வருணனை இயற்னகனய இற்மறைக் கிளக்கும் 
சிறப்பு வாய்ந்திருப்ேை’’ 3 எைச் சிறப்பித்துக் கா.சு.பிள்னள கூறுகின்றார். பமலும், ‘‘வண்டமிழ்நா 
வலர் ேலருட் சிறந்தசர வணப்மேருமாள் வலவன் முன்பை’’ 4  எை முதுகுளத்தூர்ப் புலவர் 
சுப்னேயா பிள்னள இயற்றிய புவபைந்திர காவியத்திற்குச் சிறப்புப்ோயிரம் ோடிய எம்.பக.எம். 
அப்துல்காதிறு ராவுத்தர் இவரின் தமிழ்ப் புலனமனயச் சுட்டுகின்றார். 

சீட்டுக்கவித் திறம் 

  சரவணப்மேருமாள் கவிராயர் சீட்டுக்கவி ோடுவதில் வல்லவர். சீட்டுக்கவி என்ேது தமிழ் 
மமாழியிலுள்ள மதாண்ணுற்றாறு வனகப் பிரேந்தங்களுள் ஒன்றாகும். இன்ை இன்ை தகுதிகனளயும், 
திறனமகனளயும், ேட்டங்கனளயும் மகாண்டிருக்கும் நான், இன்ை இன்ை தகுதிகனளயும் இன்ை 
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இன்ை திறனமகனளயும் மகாண்டு சிறப்புற்றிருக்கும் இன்ைாருக்கு எழுதும் சீட்டாவது, இதில் 
கண்டுள்ளவற்னற உடைடியாக அனுப்பி னவக்குமாறு பகாரி ஒரு சீட்டு எழுதுவதாகும். 
மேரும்ோலும் புலவர்கள் மன்ைர்களிடம் மோருள் மேற பவண்டி எழுதுவதாக அனமயும். 

 சீட்டுக்கவி என்ேதற்கு  ‘ஓனலப் ோசுரம்’ , ‘ஓனலயில் கவிவடிவில் எழுதிய கடிதம்’ எனும் 
விளக்கமளிக்கிறது தமிழ் விக்சைரி.  

 சீட்டுக்கவியின் மசாற்பிறப்பிடம் குறித்து ‘‘கடிதம் என்னும் மோருனளத் தருவைவாக 
முற்காலத்தில் திருமுகம், ஓனலத்தூக்கு, சீட்டுக்கவி, தீட்டுகவி (தீட்டுகின்ற கவி) ஆகிய மசாற்கள் 
இலக்கியங்களில் ேயின்று வந்துள்ளை. மதாடக்க காலத்தில் சீட்டுக்கவி என்ேதற்குத்  ‘திருமுகம்’ 
என்ற மேயபர வழங்கலாயிற்று. பிற்காலத்தில் தான்  ‘சீட்டுக்கவி ’ என்னும் மேயர் ேயன்ோட்டிற்கு 
வந்தது. இதனை ஆலவாய்ப் மேருமாைால் இயற்றப்ேட்ட திருமுகப்ோசுரம் என்ேதன் மேயனரக் 
மகாண்டு அறியலாம். ‘திருமுகம்’ என்ேபத மதான்னமப் மேயராகக் காணக் கினடக்கிறது’’ 5  எனும் 
சான்று மூலம் அறியமுடிகிறது. 

சீட்டுக்கவியின் மூலமுதலாய்க் கருதப்ேடுவது திருமுகப் ோசுரம் ஆகும். அதன் பின்ைர்ப் 
ேல புலவர் மேருமக்கள் எழுதியுள்ளைர். 

நன்றி மறவானம 

 சிவஞாை முனிவரின் மாணவராை பசாமசுந்தரம் பிள்னளனயத் தம் குருவாக ஏற்றுக் கல்வி 
ேயின்று கவி இயற்றுவதில் வல்லவராகத் திகழ்ந்தார் சரவணப்மேருமாள் கவிராயர். தம் குருவிடம் 
கல்வி கற்றனத நன்றிேயக்கும் விதமாக,  

   ‘‘மகேதி நராதிேதி நீதிேதி பசதுேதி 
    வாசற்பிர சண்ட வாக்கி 
   வடிதமிழ்ச் பசாமசுந் தரகுருசு வாமியடி 
    னமக்குமடி னமக்குமடினம’’ 6 

எைக் கவி ோடியுள்ளார். இவ்வாறு கவிோடும் மேருமிதக் குணங்கள் இவரிடம் விரவிக் கிடந்தாலும் 
தைக்கு ோடஞ்மசால்லிய ஆசிரியராை பசாமசுந்தரகுருவிடமும், பசது மன்ைரிடமும் அளவற்ற 
ேக்தியும், மரியானதயும் உனடயவராகத் திகழ்ந்துள்ளார். இதனை,  

    ‘‘….அவ்மவான்று மவதானி தமிமழான்று மவகுமானி 
    யறிமவான்று பசது ேதிோல் 
   அணிமயான்று மவகுமானி பசாமசுந் தரகுருவி 
    ைருமளான்று மடினம மவள்னளக் 
   கவ்மவான்று மனலநாவ நதிமயான்று பகாத்திரன் 
    கணிமயான்று குவனள மார்ேன் 
   கதிமயான்று சரவணப் மேருமாட் கவீச்சுரன் 
    னகமயான்று மமழுது பமானல’’ 7 

எனும் ோடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.  

பசதுநாட்டு அனவக்களப் புலவராயிருப்பினும் ஒபரயிடத்தில் தங்கியிராமல் ேல 
இடங்களுக்குச் மசன்று, தைது கவித்திறனை மவளிக்காட்டிப் ேல ேரிசில்கள் மேற்று வாழ்க்னக 
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நடத்தியுள்ளார் என்ேனதயும் அறிய முடிகிறது.  பமலும் இவர் பசாமசுந்தர குருவிடம் இலக்கணம் 
ேயின்றவர் என்ேனத,  

   ‘‘கண்ணன்றாய் தங்னக களத்திர மாமியம்மான் 
   வண்ண மருமகபள னமத்துைமைன் - மறண்ணியினவ 
   நாம நடுமவழுத்னத நாடி விலக்கணத்துக் 
   கூமனுஞ் மசால்லாபைா வுனர’’ 8 

எனும் மவண்ோ மூலம் அறியலாம். 

இயற்றிய நூல்கள் 

 இவர்  முப்ேது தனிப்ோடல்களும், எட்டு நூல்களும் மசய்துள்ளார். இவர் இயற்றிய 
தனிப்ோடல்கள் தவிர பவறு நூல்கள் எதுவும் அச்பசறவில்னல. இவனரப் ேற்றிய கூடுதல் 
மசய்திகனள இவரின் தனிப்ோடல்களின் வழி அறியமுடிகிறது. 

1. இராபமசுவரம் இராமலிங்பகசர் பேரில் ேணவிடு தூது 
2. தருமர் அசுவபமதயாகப் புராணம் 
3. விநாயகர் திருமுக விலாசம் 
4. முத்தளகுசாமி மீது தூது 
5. முத்திருளப்ேபிள்னள பமல் காதல் 
6. விஜயரகுநாதத் மதாண்னடமான் பேரில் தூது 
7. அம்னமநாதன் வண்ணம் 
8. ஆப்ேனூர்க் குறவஞ்சி 

பமற்சுட்டிய நூல்களுள் ஐந்து நூல்களில் ஒவ்மவாரு ோடல் மட்டும் கினடத்துள்ளை. 
அனவ: 

‘‘…பசதுேதி வாசற்ப்ர தானிமுத் திருளப்ே 
  சிங்கபவ மறதிர்ந்துகாண்க 

சித்தேரிபூரண கடாட்சவீட் சணகுண  
  தியாகேர னீயானகயாற் 

மசந்தமிழ்க் காதற்ப்ர ேந்தமமான் றுன்மீது 
  மசய்துவந் தைமகிழ்ந்பத…’’ 9 

எை முத்திருளப்ேபிள்னள மீது காதல் உணர்பவாடு ோடியுள்ளார். 

   ‘‘ோதபம வாதவன் ராமநாத பதந்த்ரசம் 
   ேன்ைமைதிர் மகாண்டுகாண்க 
  ேனிமதிச் சடிலன்பம லினியேணவிடு தூது 
   ோடிவந் தைமகிழ்ந்பத…’’ 10 

எை இராமலிங்கபகசர் பேரில் ேணவிடு தூது ோடியுள்ளார். 

   ‘‘… கைோனவ நகர்பமவு மசாக்கலிங் கக்மகானடக் 
   கர்ைமைதிர் மகாண்டுகாண்க 
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  கணேதி தருந்திரு முகத்னதமுன் மசான்ைேடி 
   கண்டரங் பகற்றயன்ோக் 
  கைகமும் ேவளமுந் தரளமுங் பகாபமத 
   கங்களுந் தந்தருள்னவபய…’’ 11 

எை கணேதி திருமுக விலாசம் ோடியுள்ளார். 

  ‘‘… மாதவன் விசயரகு நாதத் துனரத்மதாண்ட 
  மாமைதிர் நடந்துகாண்க 
 வரினசமேறு தூ மதான்று ோடிவந் தைமுைது 
  மைமகிழ்ந் தருள்புரியனவபய…’’ 12 

எை விஜயரகுநாதத் மதாண்னடமான் மீது தூது ோடியுள்ளார். 

  ‘‘… தந்த்ரமுத் தளகுமரு மகைாை முத்தளகு 
   சாமிமயதிர் மகாண்டுகாண்க 
  சார்வாை தூமதான்று ோடிவந் தைமுைது 
   தயவுகூர்ந் தருள்புரினவபய…’’ 13 

எை முத்தளகுசாமி மீது தூது ோடியுள்ளார். 

கவிப்மேருனம 

இவர் தம் கவித்திறத்தால் ேல்பவறு ோடல்கள் ோடிப் ேரிசு மேற்றபதாடு மட்டுமின்றி ேல 
ேட்டங்கனளப் மேற்றுப் பிறரால் கவரப்ேட்டுள்ளார்.  

 இவர் மசன்னை மசன்று திரும்பியபோது மசன்னை முதல் இராமநாதபுரம் வனரயுள்ள 
சுங்கக் காவலர்க்கு ‘‘அவதானியருள’’ என்ற ோட்டினைப் ோடி சுங்கவரி மசலுத்தாது மோருளுடன் 
ஊர் வந்து பசர்ந்துள்ளார்.14 
 திருமனலராயன் ேட்டிைத்திற்கு வந்து அவ்வூரார் மீது  ‘‘மயளவை மபைாமணி’’ என்னும் 
சீட்டுக்கவி ோடி அவ்வூரார் பவண்டுபகாளுக்கிணங்க அங்கு அட்டாவதாைம் மசய்து தம் 
கவித்திறத்தால் ஆயிரம் மோன் சன்மாைம் மேற்றார். 15 
 கானரக்கால் இலக்குமண முதலியார் முன்னினலயிலும் அட்டாவதைம் மசய்துள்ளார். 16 
 பகரள நாட்டிற்குச் மசன்று ஆதிபகரள இராமராஜர் மீது ‘‘மாதுேதி , நீதிேதி ’’ என்ற ோடல் 
இயற்றிைார். அம்மன்ைன் அப்ோட்டில் குறித்தேடி அகத்திய முனிவனரக் கண்டு வந்த பிறகு 
தன்னைக் காணலாமமன்று கூறிப் பின்பு பேட்டி மகாடுக்கவில்னல. இவர் மானல வனர காத்திருந்து 
பின்பு அட்டாவதாைம் மசய்து தந்தப் ேல்லக்கும் மற்றும் ேல மோருள்களும் ேரிசு மேற்றுள்ளார். 
மாதுேதி என்னும் சீட்டுக்கவியால் நவாபினுனடய பேட்டி மேற்றுச் சன்மாைமும் மேற்றார்’’ 17  
என்ேனத அறிய முடிகிறது. 

ோடப் மேற்ற சீட்டுக்கவிகள் 

சரவணப்மேருமாள் கவிராயரின் ோடல்களில் ஆசிரிய விருத்தம் மோதிந்திருக்கும். இவரால் 
ோடப்ேட்ட ஆசிரிய விருத்தங்கள் ேல.  புலமவாருவர் சரவணப்மேருமாள் கவிராயரின் புலனமனய 
முத்துக்கருப்ேனிடம் கூறும் முகமாக,  கல்விக்குச் சமுத்திரமாகவும், கடல்மனட திறந்த மவள்ளம் 
போல கற்ேனை பிறக்குமிடமாகவும், மசால் வினளயும் பதன் களஞ்சியமாகவும், கற்பூரத்தின் 
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தன்னமனய மகாண்டவராகவும். வில்லுக்கு அருச்சுைன் போல, மசால்லுக்கு அரிச்சந்திரன் போல, 
மவற்றிக்கு விக்ரமாதித்தனைப் போல கவிக்கு சரவணப்மேருமாள் கவிராயபர என்று கூறுவபதாடு  
உலகம் அனைத்தும் கவியால் மவல்லும் ஆற்றல் மிக்கவர் எைக் கூறுகின்றார். இதனை கீழ்க்காணும் 
ோடல் மூலம் அறிய முடிகிறது.  

   ‘‘கல்விச் சமுத்திரம் கமலால யத்தமிழ்க் 
    கடல்மனட திறந்த மவள்ளம் 
   கற்ேனை பிறப்பிடம் கனலமகள் இருப்பிடம் 
    கவிமாரி மோழியும் பமகம் 
   மசால்விற் ேைம்வினளயும் மதுரக் களஞ்சியம் 
    பதான்றுகபற பூர தீேம் 
   சுகிர்தகுண அவதானி சரவணப் மேருமாள்னக 
    மதாட்மடழுதி விட்ட சைது 
   வில்லுக் கருச்சுைன் மசால்லுக் கரிச்சந்திரன் 
    மவற்றிக்கு விக்ர மார்க்கன் 
   வித்னதக் ககத்தியன் முத்துக் கறுப்ேண்ண  
    விலட்சணப் எதிர்ந்து காண்க! 
   மல்மவற்றி யாமவன்று தாமயன்று நீமயன்று 
    மாமலன்று பவமலான் றுகா 
   மாமவன்று காமவன்று நாமவான்று ோமவான்று 
    வருகின்ற தருள்பு ரிகபவ’’  18 

யாழ்ப்ோணத்தில் மேரும் மகானடயாளராக இருந்த னவத்தியலிங்கச் மசட்டியாருக்குச் 
சீட்டுக்கவி ோடியுள்ளார். யானை, குதினர, தண்டினக, மோன், மவள்ளி, ேட்டு முதலாை ேரிசுப் 
மோருட்கனளத் தைது கவித்திறத்தால் ோடிப் மேற முயல்கின்றார்.  

யானை பவண்டுமமன்ேதற்கு, வயமாை னகயிபல மூக்குள்ளமதான்று எைவும், குதினர 
பவண்டுமமன்ேதற்கு திருமாலின் அவதாரத்தில் ஒன்று பவண்டுமமைவும், தண்டினக (சிவினக, 
ேல்லாக்கு) பவண்டுமமன்ேதற்கு,   வாற்புறம் ஓர் மகாம்பும், தனலப்புறம் ஓர் மகாம்பும் அனமந்த 
வாகைம் பவண்டுமமைவும், மோன் பவண்டுமமன்ேதற்கு வலியார் முப்புரங்களில் சுடுகின்ற 
மோருமளான்று பவண்டுமமைவும், மவள்ளி பவண்டுமமன்ேதற்கு, வாரங்களில் ஒரு கிழனம 
பவண்டுமமைவும்,  ேட்டு பவண்டுமமன்ேதற்கு, வரமுடன் மவளுத்த சந்திரமைான்று  
பவண்டுமமைவும் உனரக்கின்றார். இதனை,   

   ‘‘இந்திரதரு யாழ்ப்ோண பமவிய வ்யித்யலிங் 
   பகந்திரமைதிர் மகாண்டு காண்க 
  வயமாை னகயிபல மூக்குள்ள மதான்று(யானை) திரு 
   மாயன் பிறப்பி மவான்று (குதினர) 
  வாற்புறமமார் மகாம்புந் தனலப்புறமமார் மகாம்புமுள 
   வாகைந் தன்னி மலான்று (தண்டினக) 
  வலியார் புரங்கனளச் சுடுகின்ற மோருமளான்று (மோன்) 
   வாரமது தன்னி மலான்று (மவள்ளி) 
  வரமுடன் மவளுத்தசந் திரமைான்று (ேட்டு) நீயின்ை  
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   வரினச தந்தருள் புரினவபய’’ 19 

எனும் அடிகள் விளக்கும். 

நடராசமூர்த்தி ஸ்பதாத்திரம் 

நடராசமூர்த்தி பதாத்திரம் முழுவதும் ஆசிரிய விருத்தப்ோ வனகயாகும். சீட்டுக்கவிகளிபல 
மேரும்ோலும் பசதுேதி அரசனரயும் பசாமசுந்தர குருனவயும் ேற்றிப் ோடியுள்ளார். கீபழ 
காணுகின்ற ோடலில்,  கவிகளில் வந்தவர் யாவர்? எந்த ஊர்? எங்கு வந்தீர்? என்ேை கவிராசரிடம் 
மன்ைன் விைவிய விைாக்கள். இம்மூன்று விைாக்களுக்கும் மதாடர்ச்சியாக கவிராசர், வடகாசி,  
‘‘மகராச மைன்றுைது கீர்த்தினயக் பகட்டுன்பமன் மதுரகவி ோடி வந்பதாம்’’ என்ேது 
அவ்விைாக்களுக்குக் கவிராசர் கூறிய ேதிலாகும். அதன் பின்ைர் அவர் சிைமமாழியும் 
மோழிந்துள்ளார். இதனை,  

   ‘‘வந்தவ ரியாவர்காண் கவிராச மரந்தவூர் 
   வடகாசி மயங்கு வந்தீர் 
  மகராச மைன்றுைது கீர்த்தினயக் பகட்டுன்பமன் 
   மதுரகவி ோடி வந்பதாம் 
  சந்ததமும் வித்துவா நல்லர்நீ மரன்னுனடய 
   தானதமூ தானத வழியில் 
  தமிழ்பகட்ட தியாவர்கண் தனலமுனறயி லில்லாத 
   தாழ்வினதச் மசய்து வந்தீர் 
  இந்தமமாழி மற்றுமமாரு தரநீ ருனரக்கிபலா 
   இரணகள மாகு மப்ோல் 
  ஏகுமமன் பறாதிரும் புல்லர்தம் ோற்மசலா 
   மதனையாள விது தருணபம 
  சிந்திக்கு மன்ேருக் கருண்மனழ மசாரிந்ததிக 
   மசல்வாய் மகாடுக்கு முதபல 
  பதசிகம் பூத்தவுனம பநசமோன் நம்ேலவ 
   பதசிக சிபரா ரத்நபம’’ 20 

எனும் ோடலடிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது.   

 பசதுேதி மன்ைனையும், தைக்குக் கல்வி புகட்டிய குருவாை பசாமசுந்தர குருனவயும் நன்றி 
மறவாது விஜயரகுநாத மதாண்னடமானுக்கு சீட்டுக்கவியாக எழுதியுள்ளார். கீழ்க்காணும் ோடலில் 
நீதிபயாடு கல்வியும் மதளிந்தவன்; ஞாைம் நினறந்தவன்; நன்னமனய என்றும் மசய்யக் கூடியவன்; 
அறம் மட்டுமில்லாது, கவினதனயயும் பிரங்கிப்ேவமை பசதுேதி மன்ைனைப் போற்றிப் 
ோடுகின்றார். சுந்தர விலாசம், பவதாந்த சாகரம், சித்ராவதாை தமிழ், பமகஞ்சோ ரஞ்சிதம், 
வித்வசை பசகரம் 

   ‘‘நீதிமேறு கல்விப்ர தாைந்மதளிந்திடு 
   நிதாைஞா நப்ரகாச 
  நித்தியசு மங்களக்கவி தாப்ரசங்கமன் 
   பையசுந்தர விலாசம் 
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  பவதாந்த சாகரஞ்சித் ராவதாைதமிழ் 
   பமகஞ்சோ ரஞ்சிதம் 
  வித்வசை பசகரஞ்பச துேதிவாசலில் 
   விளங்குநவ ரத்ைதீேம் 
  ஸ்ரீதரன் பசாமசுந்தர குருசாமியிரு 
   திருவடிதுதிக்கு மடினமச் 
  சீர்மேறும் சரவணப்மே ருமாள்கவிச் சுரச்மசய 
   சிங்கமமழுது பயானல 
  மாதவன் விஜயரகுநாத துனரத்மதாண்ட 
   மாமைதிர்நடந்து காண்க 
  வரினசமேறு தூமதான்று ோடிவந்தை முைதுமை 
   மகிழ்ந்தருள் புரினவபய’’ 21   

 தமிழில் புலனம மேற்ற இவர் ேல ோடல்கனளப் ோடியுள்ளார். நானூறு பகானவ 
ோடியுள்ளார் என்ேனத அறிந்த இவரது நண்ேர் மூன்றுேடி வரகு மகாடுக்க முன்வந்துள்ளார். 
இதனை அறிந்த நண்ேரின் மனைவி மறுப்புத் மதரிவித்து குடும்ே ஏழ்னமனயத் தம் கணவரிடம் 
முன்னவக்கிறாள். புலவனரக் கண்டு போ..போ.. என்று மசால்கிறாள். இதனை,  

 ‘‘மவண்ோச்மசால் கவிஞபர வந்தபததும் 
 மீதுமமய்த் தமிழ்ோடி வந்பதாம்   
மவகுபநர்த்தி முன்ைபம நானூறு பகானவமயாரு 
 வித்துவான் ோடிவந்தான் 
நண்ேைாக மைம்னவத்து மூன்றுேடி மேருவரகு 
 நான்மகாடுத்பத ைதற்கிந் 
நாமடலாந் மதரியுமமன் மனையாட்டி மூன்றுதர 
 நான்றுமகாண் டுயிர்பினழத்த 
புண்ோமடலா மறிந்தின்ை நீர்கவிமசாலும் 
 புலவமரன் றிங்குவந்தீர் 
போம்போ மமைச்மசாலிப் புனலயாடு புனலயமராடு 
 போராடபவா ேனடத்தாய் 
மதண்ோமவ நும்மோருட் ோமானல பூண்டுேத 
 பசனவதந்தருள் புரிகுவாய் 
பதசிகம் பூத்தவுனமபநச மோன்ைம்ேலவ 
 பதசிகசி பராரத்ைபம’’ 22 

எனும் ோடல் மூலம் அறிய முடிகிறது. 

இவர் ோடியப் ோடல்கள் அனைத்தும் கினடக்கப் மேறவில்னல. இருப்பினும் சில 
ோடல்கபள கினடத்துள்ளை. அதில் திருத்தணினக ேற்றிய ோடல் ஒன்று கினடத்துள்ளது.  

வில்லிப்புத்தூராழ்வார் மகாோரதத்னதத் தமிழில் ோடியுள்ளார். இவர் திருமுனைப்ோடியில் 
பிறந்தவர். ேஞ்ச ோண்டவர்களின் தந்னதயின் முன்பைார் ேற்றி ோடியுள்ளார். ேதிமைட்டு நாட்கள் 
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நடந்த போர்க் காட்சிகனள எடுத்துனரத்து தம் ோடல்களில் ோடியுள்ளார். இத்தகு 
வில்லிபுத்தூரானரத் தன் ோடலில் போற்றுகிறார் சரவணப்மேருமாள் கவிராயர். இதனை,  

  ‘‘னேந்தமிழி ைலஞ்சிறந்த முனைப்ோடித் 
  திருநாட்டிற் ோனக பவந்தன் 

சுந்தரஞ்பசர் ோரதமாம் வடகனலனயத் 
 மதன்கனலயாற் மசால்க மவன்ை 
சந்தனுவின் சரிதமுதற் ேதிமைட்டா 
 நாட்போரிற் சரிதங் காறும் 
புந்திமகிழ் தரவில்லி புத்தூராழ் 
 வான்முன்பு புகன்றிட் டாபை’’ 23 

எனும் ோடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.  

பமலும் சரவணப்மேருமாள் கவிராயர் பசதுேதி அனவயில் பிரதானியாக விளங்கிய 
முத்திருளப்ேப்பிள்னள மீது காதல் பிரேந்தமமான்று ோடியுள்ளார். இப்ோடலில் 
முத்திருளப்ேப்பிள்னளயின் சிறப்னேப் ேற்றி எடுத்துனரக்கும் விதமாக கடாட்சமாைவர், 
நற்குணமுனடயவர் எைக் கூறுகின்றார். இதனை, 

   ‘‘பசறாடு குங்குமம் மகாங்னகயார் மடமலழுது 
   திவ்யரம ணிய பமாகன் 
  பசதுேதிவாசற் ப்ரதானிமுத் திருளப்ே 
   சிங்கபவ மறதிர்ந்து காண்க 
  சித்தேரி பூரண கடாட்சவீட் சணகுண 
   த்யாகேர ணீயா னகயாற் 
  மசந்தமிழ்க் காதற்ேர ேந்தமமான்று றுன்மீது 
   மசய்துவந் தைம கிழ்ந்பத’’ 24 

எனும் ோடலடிகள் மூலம் மதரிவிக்கின்றார். 

புலமவாருவர் மோருள்பவண்டி இவருக்குச் சீட்டுக்கவி ஒன்று எழுதி அனுப்பியுள்ளார். ேதில் 
இல்னல. திட்டி அனுப்பியுள்ளார். இதனைக் கண்ட இவர் நல்பலார்க்கும், தீபயார்க்கும் ஓனலயிபல  
கிறுக்குகின்ற எங்கனளபய நீ கிறுக்கைாய் ஆக்குகிறாயா என்ேனத சீட்டுக்கவி வழியாகக் 
கீழ்க்காணும் ோடனல எழுதி அனுப்பியுள்ளார். இதனை, 

   ‘‘உறுக்குமதி பவந்தருக்கும், கள்வருக்கும் 
   நீதிதப்பி ஒளிக்கின் பறார்க்கும் 
  கிறுக்குவரச் மசய்யுந் துனரபய, ோவாணர் 
   ஓனலயினும் கிறுக் குண்டாபமா? 
  மோறுக்கும் அர சுரினம முத்து ராமலிங்க 
   பசதுேதி பூமி எல்லாம் 
  நிறுக்குமதி மந்திரி - முத் திருளப்ோ 
   அருளாப்ோ நிருேந் தாபை’’ 25 
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எனும் ோடல் மூலம் அறியமுடிகிறது. முத்திருளப்ேர் மேரும்புலனம மேற்றவராயிருந்ததால் 
புலவர்கள் இவ்வாறு ோடலின் மூலம் தத்தம் திறனமகனள மவளிக்மகாணர்ந்துள்ளைர். 

நனகச்சுனவத் திறன் 

 சரவணப்மேருமாள் கவிராயரின் கவித்திறனைக் கண்டு ேலர் அஞ்சியுள்ளைர். தன்னைப் 
ேற்றிப் பேசுபவார்க்குக் கவியால் ேதில் இயம்புவார். சான்றாக, இவருக்கு அஞ்சிப் மோருள் தர 
மைமில்லாரின் மசயனலக் கண்டு நனகச்சுனவயாகவும், புனைந்துனரபயாடு ோடியுள்ளார். இதனை, 

   ‘‘ஆரடி வீதியிமலா பரடுமகாண் படாடிபய 
   யவசரம தாய்வருகிறார் 
  ஐனயபயா புலவன்மார் போபல யிருக்கின்ற 
   தியாமரன்று மமல்லமவட்டிப் 
  ோரடி தனலமனறய நின்றுமகாண் டவர்மநடும் 
   ோனதவழி போகிறதுதான் 
  ேரண்பம மலனைத்தூக்கி விட்டுவிடு தானளயனட 
   ேழிகாரி கதவுபோடு 
  கூர்னமமமாழி பகட்டதிக சீக்கிரம் வந்திடுவர் 
   குதிருக்குள் பளமயாளித்துக் 
  மகாள்ளடி மயைப்புகலும் பலாபியர்கள்….’’ 26  

எனும் ோடலடிகள் மூலம் அறியலாம்.  

ோடப்ேட்படாரும் ோடிய இடமும் 

 சரவணப்மேருமாள் கவிராயர் தமிழகத்தின் ேல இடங்களுக்குச் மசன்று குறுநில மன்ைர்கள், 
பிரபுக்கள் முதலிபயாருக்குச் சீட்டுக்கவி ோடிப் ேரிசில் மேற்று தன் வாழ்னவ நடத்தி வந்துள்ளார். 
அவற்னறக் கீழ் காணும் சான்றுகள் மூலம் அறியலாம். 

 கானரநகர் லட்சுமண மந்திரி (தனிச்: ேக்.224,225) 
 முத்துக்கருப்ேணன் (தனிச்: ே.225) 
 திருமனலராயன் ேட்டிைத்திலுள்ளவர்கள் (தனிச்: ேக்.226,227) 
 முகம்மது தம்பி (தனிச்: ே.226) 
 மசன்ைப்ேட்டணம் மதளிசிங்க பூேன் (தனிச்: ேக்.226,227) 
 வீரோண்டியக் கட்டமோம்மன் (தனிச்: ே.227) 
 சிவகிரி வரகுணராம மசந்மதாட்டிக்கானள (தனிச்: ேக்.227,228) 
 ரவணப்ே பூேதி (தனிச்: ேக்.230,231) 
 சிவகங்னகப் ேகுதிப் மோதுமக்கள் (தனிச்: ே.231) 
 பகரள அரசன் (தனிச்: ேக்.231,232) 
 சிங்னகநகர் குமாரபவல் பூேன் (தனிச்: ேக்.236,237) 
 யாழ்ப்ோணம் வயித்தியலிங்கம் (தனிச்: ேக்.237,238) 
 திருவைந்தபுரம் அரசர் (தனிச்: ேக்.239,240)  
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(பமற்சுட்டிய ேட்டியல் “பசது மன்ைர்களின் தமிழ்ப்ேணி” எனும் நூலிலிருந்து 
எடுத்தாளப்ேட்டுள்ளது.) 

மேரும்ோலும் தைது வாழ்க்னகயில் நடந்த நிகழ்வுகனளப் ோடல் வழியாகபவ ோடி 
வந்துள்ளார். சிவகங்னக அரசர்  மகளரி வல்லேராசருக்கு சீட்டுக்கவி ஒன்று எழுதியுள்ளார். இதில் 
அரியலூர் வீரன், புதுச்பசரி ஆைந்தநாதன், அசரது நவாப், கடலாடி முத்துக்கருப்ேன், கானரக்கால் 
மலட்சுமண முதலியார், கவித்தலம் முத்னதய மூப்ேன், பிச்சாண்டி மசட்டி, முகம்மதுத்தம்பி, 
திருனவயாற்றுச் சுப்பிரமணியபிள்னள ஆகிபயானரக் குறிப்பிட்டுப் ோடியுள்ளார்.  

மதாகுப்புனர 

  முருகக் கடவுள் சரவணனையும், னவணவக் கடவுள் மேருமானளயும் தம் மேயருடன்  
இனணத்து  ‘சரவணப் மேருமாள்’ எைத் தம் மேயனர ஆக்கிக் மகாண்ட இப்புலவர் னசவ 
சமயத்னதச் சார்ந்தவராகவும், சிவன் மீது ேற்றுனடயவராகவும் விளங்குகிறார் என்ேனத அறிய 
முடிகிறது. 

 நனகச்சுனவ குணம் இவரிடமிருப்பினும், யாருக்கும் அஞ்சாமல் சிைத்துடன் எதிர்த்துப் பேசும் 
துணியுனடயவராகத் திகழ்ந்துள்ளார். 

 இவரின் கவிப்புலனமனய காளபமகப் புலவரின் ோடல்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பேசப்ேட்டுள்ளது. 
 இலக்கண வரம்பு மீறுதலின்னம, மசால்லழகு, மோருளழகு ஆகியை இவரது ோடல்களில் 

குனறவின்றி அனமந்திருப்ேது இவரது புலனமனயப் ேனற சாற்றும். 
 வண்டமிழ் நாவலர் ேலரில் இவரும் ஒருவமரை, அப்துல் காதிறு ராவுத்தர் புவபைந்திர 

காவியத்தில் கூறியுள்ளார். 
 தைக்குப் ோடஞ்மசான்ை குருவிற்கு நன்றிகூறும் முகமாகத் தாம் ோடிய ோடல்களில் 

நினைவுகூர்ந்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, பசதுேதி மன்ைனரப் ேற்றியும் தம் ோடல்களில் 
உயர்வாகக் கூறியுள்ளார். 

 ஒபர இடத்தில் தங்காது ேல்பவறு இடங்களுக்குச் மசன்று வாழ்க்னகனயக் கழித்துள்ளார். 
பமலும் பகரள நாட்டிற்குச் மசன்று ஆதிபகரள இராமராஜர் மீது ோடல் ோடியுள்ளார். அபத 
போல் யாழ்ப்ோணம் னவத்தியலிங்கச் மசட்டியாருக்குச் சீட்டுக்கவியும் ோடியுள்ளார்.  
புதுச்பசரி ஆைந்தநாதன், கானரக்கால் மலட்சுமண முதலியார் மீதும் ோடல் ோடியுள்ளார். 

  வில்லுக்கு அருச்சுைன், மசால்லுக்கு அரிச்சந்திரன், மவற்றிக்கு விக்ரமாதித்தன் போல் கவிக்குச் 
சரவணப்மேருமாள் கவிராயர் எனும் சிறப்பினைப் மேற்றுள்ளார். 

 தான் விரும்பிய ேரிசுப்மோருட்கனளப் ோடல் வழியாக முன்னவத்து பநரடியாகக் பகட்கும் 
ேழக்கமுனடயவராகத் திகழ்ந்துள்ளார் என்ேனத அறியமுடிகிறது. 

 யாராகயிருப்பினும் தம் கவித்திறனமயால் வாதம் மசய்து மவல்லக்கூடிய திறன் இவரிடம் 
மோதிந்திருப்ேனத அறியமுடிகிறது. பமலும் நனகச்சுனவத் திறன் மிக்கவராய்த் திகழ்ந்துள்ளார். 

 வீரோண்டிய கட்டமோம்மன் மீது ோடல் ோடியுள்ளார். 
 முத்திருளப்ே மசட்டியார், வில்லிபுத்தூரார் குறித்து போற்றிப் ோடியுள்ளார். 

[சரவணப்மேருமாள் கவிராயர் எவருக்கும் அஞ்சாத துணிச்சலுனடயவராகவும், தம் 
கவித்திறத்தால் அனைவரின் மைதில் இடம்பிடித்தவராக விளங்கியுள்ளார். இவரால் எழுதப்ேட்ட 
எட்டு நூல்கள் மற்றும் தனிப்ோடல்கள் முழுவதும் கினடக்கப்மேறவில்னல. இருப்பினும் ேல்பவறு 
நூல்களில் ஆங்காங்பக உதிரிப்பூக்களாக தனிப்ோடல்கள் மட்டும் சிறிதளவு கினடத்துள்ளை. 
அவ்வாறு கினடக்கப்மேற்ற ோடல்கனள னவத்பத இக்கட்டுனர உருவாக்கப்ேட்டுள்ளது. ேல்பவறு 
தனிப்ோடல் மதாகுப்பு நூல்கனள உற்றுபநாக்கிைால் இவனரப் ேற்றிய கூடுதல் மசய்திகள் 
கினடக்கக்கூடும்]. 
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 …., தமிழில் கடித இலக்கிய வரலாறும் இபயசு சனே மடலாளிகளின் வாழ்க்னகச் 

சூழலும். 
 ……., ஒன்ேதாம் வகுப்புப் ோடநூல். 
 …, தமிழ்ப் புலவர் சரித்திரம், (ேதிப்பு விவரம் இல்னல). 
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கிழக்கிந்திய  ொந்திரீகப் பொைல்கள் 

முனைவர் ஆ.ஈஸ்வரன் 
தமிழ் இளநினல வள நேர் (கல்விப்புலம்) 

இந்திய பதசிய பதர்வுப்ேணி 
இந்திய  மமாழிகளின் நடுவண் நிறுவைம், னமசூர்-570006 

அனலபேசி:9013942343, 948581815 
மின்ைஞ்சல் - aeswar94@gmail.com  

Abstract: Some Kind of tantric songs are available in Eastern part of India (Bihar, Odisha, 
Assam, and west Bengal) which were written between the period of 1050-1200. This Easy 
concentrates to introduce the tantric songs to the Tamil Researchers. Haraprasad Sastri 
(1853 - 1931) who was working as a librarian in Asiatic society was used to go Nepal 
for Official work. In the third time of his visit (1907) he found some tantric songs 
manuscript  which was translated to Nepali in 14th century. Haraprasad Sastri himself 
published the manuscript on 1916 in the original language of the manuscript--- Apabhramsa 
which is origin language of the Mithila, Assam, Bihar, Orissa and Bengal.  Fifty songs 
are available now. But Scholars tell that It would have been more than fifty. These songs 
are called in various names like Charyachaya, bhoudha Gana O dhoka, charyakeeththi. 
These songs were written by twenty four saint poets. The Songs Itself has the poet’s name 
in the last line.  These songs are written on Buddhist traditions of Tantra. Some kind of 
continuation of the tantric tradition can be traceable in vaishnava tantric songs of Bauls. 

இந்தியாவின் கிழக்குப் ேகுதிகளில் (பீகார், ஒடிைா, அஸ்ைாம், பமற்கு வங்காளம்) 
கி.பி.1050-1200 இனடப்ேட்ட காலக்கட்டத்தில் இயற்றப்மேற்ற ஒருவனகயாை மனறத்தன்னம 
மோருந்திய ோடல்கபள தாந்திரீகப் ோடல்கள் என்று அனழக்கப்மேறுகின்றை. இப்ோடல்கனளத் 
தமிழ் ஆய்வுப்ேரப்பிற்கு அறிமுகம் மசய்யும் பநாக்கம் மகாண்பட இக்கட்டுனர எழுதப்மேறுகிறது. 

இக்கட்டுனரக்காை முதன்னமத் தரவுகள் இரண்டு ஆகும். அனவயாவை: தமிழில் 
மமாழிமேயர்க்கப்ேட்ட வங்காள இலக்கிய வரலாற்று நூலில் உள்ள ‘ேண்னடக்கால வங்காளிக் 
கவினதயும் மனறஞாைமும்’ என்ற கட்டுனரயும் தமிழில் மமாழிமேயர்க்கப்மேற்றுள்ள இந்த 
மனறஞாைப் ோடல்களும் (னகமயழுத்துப் பிரதி மவளியிடப்ேடாதது) ஆகும். பமலும், 
இப்ோடல்கள் குறித்து ஆங்கிலத்தில் மவளிவந்திருக்கிற ஆய்வாளருக்குக் கினடத்த நூல்கள், 
கட்டுனரகள் ஆகியவற்னறக் மகாண்டு இக்கட்டுனர வடிவனமக்கப்மேறுகிறது. 

நூல் கினடத்த வரலாறு 

மகாமபகாோத்யாய ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரி (Mahamahopaadhyaaya Haraprasad Sastri) 
அவர்கள் வங்காளத்தின் ஆசிய சமூக (Asiatic Society) நூலகத்தின் நூலகராகப் ேணியாற்றிைார். 
இவர் வங்காள மமாழியின் ேழனமயாை னகமயழுத்துச் சுவடிகனளச் பசகரிக்கும் மோருட்டு 1897, 
1898 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளிலும் பநோளம் மசன்றார். அப்போதுதான் அவரால் சமஸ்கிருதம், 

                                                           
ஹரப்ரசாத் சாஸ்திாி (1853 –1931), இவர் நன்று அறியப்பட்ட இந்திய கல்வியாளர் ,சஞஸ்கி த அறிமர் ,

க்வவஆ காப்பாளர் ,ர்ஞாப வககாள இ ஆகியத்தின் க்வவஆ காப்பாளர்.   

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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ோலி  ஆகிய மமாழிகளில் எழுதப்மேற்ற ேல நாட்டுப்புறக் கனதகனளயும் பசகரிக்க முடிந்தது. 
மூன்றாவது முனறயாக 1907-ஆம் ஆண்டு மீண்டும் பநோளத்திற்குச் மசன்றார். அங்கு பநோள 
நீதிமன்ற நூலகத்தில் னகமயழுத்துப் பிரதிகள் (ஓனலச்சுவடிகள்) ேல ோதுகாத்து னவக்கப்ேட்டு 
இருப்ேனதயும் அவற்றில் சில மனறஞாைப் ோடல்களும் அவற்றுக்காை விளக்க உனரயும் 
இருந்தனதப் ோர்னவயிட்டார். இப்ோடல்கள் அனைத்தும் 14-ஆம் நூற்றாண்டில் திமேத்திய 
மமாழியில் மமாழிமேயர்க்கப்மேற்ற மமாழிமேயர்ப்புப் ோடல்களாகும். அங்குத்தான்  12.8x0.9 
inches அளவுள்ள இன்று கினடக்கும் ‘சரியகீத்தி’(Caryagiti), ‘சரியேதா’(The Charyapada), 
‘சரியகீத்தி பகாசா(Caryagiti Kosa)’, ‘புத்த காைா ஓ பதாகா ோடல்கள் (Baudha Gana O Doha 
& Baudha Songs And Dohas)’, ‘ஆச்சாரியா சர்யாச்சயா’(Ascharya  Charyachaya), 
‘சரியேத்’(Charyapad) எைப் ேலவாறு அனழக்கப்மேறும் நூலின் ஓனலச்சுவடிகனளயும் கண்டார். 
பின்பு அவபர அந்நூனல ோங்கியா சாகித்திய ேரிசத்(Bangiya Sahitya Parishad) என்ற 
நிறுவைத்தின் மூலம் 1916 -ஆம் ஆண்டு மவளியிட்டார். 

மமாழி 

ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரி தைது மேளத்த காைா ஓ பதாகா புத்தகத்தின் அறிமுகத்தில் 
இம்மமாழிக்காை மேயனர சந்திய ோஷா (Sandhya - bhasha) என்று குறிப்பிடுகிறார். இதன் 
மோருள் ஒளிரும் மமாழி என்ேதாகக் மகாள்ள பவண்டியதாகிறது. பமலும், இதற்காை மோருளாக 
ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரி ‘ோதி ஒளிரும் ோதி இருள் நினறந்த மமாழி’ (ālo ā dhāri) எனும் 
மோருளிபலபய ேயன்ேடுத்தியிருக்கிறார். ஆைால், புதிராை இம்மமாழியாைது சமஸ்கிருதத்தின் ஒரு 
வடிவம். இதனை முனிதத்தா≠ இப்ோடல்களுக்கு எழுதிய உனரயின் வழியும் எடுத்துக்காட்டுகிறார். 
பமற்கூறியவற்னற விளக்கி விதுபசகர சாஸ்திரி(Vidhushekhara Shastri) புத்த ஆவணங்களின்வழி 
இம்மமாழியாைது சமஸ்கிருதத்தின் ஒரு வடிவம் என்ேதாகக் குறிப்பிடுகிறார்.1 

 ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரியார் சந்திய ோஷா என்ேனதப் ோடல்களுக்காை மோருள் விளக்க 
அடிப்ேனடயில் சமஸ்கிருதத்தின் வடிவம் என்றாலும் அது ேனழய வங்காள மமாழியின் 
முன்வடிவம் என்பற குறிப்பிடுகிறார். இதனை எஸ்.பக.சட்டர்ஜி, டி.முகர்ஜி இருவரும் 
ஏற்றுக்மகாள்கின்றைர்; பமலும், டி.முகர்ஜி ேனழய பீகாரிபலா, ஒடிய மமாழியிபலா 
எழுதப்மேற்றிருக்கலாமமன்றும் கூறுகிறார். எஸ்.ஜா என்ேவர் அப்ோடல்களில் வங்காள 
மமாழினயவிட, ேனழய னமத்திலி மமாழியினுனடய கூறுகள் அதிகம் உள்ளனதச் சுட்டுகின்றார்.2 

மோதுவாக ஏற்றுக்மகாள்ளப்மேற்றது, இப்ோடல்கள் மத்திய ஆரிய-இந்திய மமாழிகளில் 
ஒன்றாை அேப்ரன்ச மமாழியில் (Apabhransa language) இயற்றப்மேற்றது என்ேதாகும். இது 
சமஸ்கிருத மமாழியின் திரிந்த வடிவம் என்றும் கருதுகின்றைர். இந்த அேப்ரன்ச மமாழியாைது 
கிழக்கிந்தியாவின் (மிதிலா, அசாம், பீகார், ஒடிசா, வங்காளி (Mithila, Assam, Bihar, Orissa and 
Bengal) மமாழிகளுக்கு முந்து வடிவமாகும்.  

                                                           
 மேளத்த காைா ஓ பதாகா நான்கு பிரிவுகனளக் மகாண்ட ஒரு மதாகுப்பு நூலாகும். 1.சர்யாசர்யாவிைசயா மதான் 
- வங்காளப் ோடலகளின் மதாகுப்பு, 2. சபராஷ்வச்ராவின் பதாகா பகாஷா, 3. கன்ஹேதாவின் பதாகா பகாஷா, 4. 
தாகாண்வா. இதில் முதலில் உள்ள சர்யாசர்யாவிைசயாபவ சர்யேதா ஆகும். 

≠ இம்மனறஞாைப் ோடல்களுக்காை திமேத்திய மமாழிமேயர்ப்பின் விளக்கவுனர ஆசிரியர். 

1Sandhyabhasha, Indian Historical Quarterly Vol. 4 pg:287-94. 

2 Pen kvaerne(2010), pg:3-4 
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காலம் 

இப்ோடல்கள் எப்போது ோடப்ேட்டனவ என்ேனத உறுதியாகக் கூறுவதற்கு இல்னல 
என்றாலும் கி.பி.1050-1200 இனடப்ேட்ட காலத்தில்தான் இருந்திருக்க முடியும் என்று சுகுமார் 
மசன் குறிப்ேடுகிறார்.3 இப்ோடல்களின் அனமப்பு முனறயில் அனமந்த இரண்டு ேழம்ோடல்களின் 
சினதந்த வடிவம் ேனழய குஜராத்தி, இராஜஸ்தானி, மராத்தி கலந்த மமாழி வடிவத்தில் 
கினடக்கின்றது. இப்ோடல்கள் இரண்டும் கி.பி.1130 காலக்கட்டத்தில் சாளுக்கிய ஆட்சியில் 
மதாகுக்கப் மேற்றனவயாகும். இதனைக் மகாண்பட சுகுமார் மசன் பமற்கூறிய காலத்னத வனரயனற 
மசய்கிறார். இப்ோடல்கள் ஒடியமமாழிப் ேனடப்ோளர் சரளாதாசர்¶ காலத்திற்கு முற்ேட்டனவ 
என்று ஒடிய இலக்கிய வரலாற்று நூல்கள் கூறுகின்றை. புத்த தாந்திரீகப் ோடல்கள் எனும் 
தனலப்பில் விரிவாை முனறயில் சர்யேதா ோடல்கனள ஆராய்ந்த மேன் கவர்பை, இப்ோடல்கனள 
8-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 12-ஆம் நூற்றாண்டு வனர வாழ்ந்த  ‘நாத சித்தர்களால்’ (Natha Siddhas) 
இயற்றப்ேட்டிருக்க பவண்டும் என்ற இராகுல் சாங்கிருத்தியாயன் கூற்னறக் குறிப்பிடுகிறார். பமலும், 
இக்கூற்று மவறுமபை மோதுவாை வனரயனற என்று கூறி, பின்ைர்த் தானும் அபத முடிவிற்கு 
வருகிறார். அதாவது, இப்ோடல்கள் அனைத்தும் கி. பி. 1200க்கு முன்ோகத்தான் 
இயற்றப்ேட்டிருக்க பவண்டும் என்கிறார். இவர் இப்ோடல்கனள இயற்றிய ஆசிரியர்களின் 
காலத்தின் அடிப்ேனடயில் இப்ோடல்களின் காலத்னதயும் வனரயனற மசய்கிறார். 

இக்காலக்கட்டப் ோடல்கனளப் மோதுவாக இஸ்லாமியர்கள் கிழக்கிந்தியானவ 
ஆக்கிரமிக்காத இனடக்காலப் ோடல்கள் எனும் அடிப்ேனடயிலும் புரிந்து மகாள்ளலாம். 
ஏமைனில், இப்ோடல்களில் அரபு, ோர்ஸியன் மமாழிகளின் தாக்கம் இல்னல என்ேதாக மேன் 
கவர்பை குறிப்பிடுகிறார். பமலும், இப்ோடல்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று தனலமுனற 
ஆசிரியர்களின் மதாகுப்பு என்ேதும் புலைாகிறது. நான்கு தனலமுனறயாகக் கூட இயற்றி, பின் 
மதாகுக்கப்ேட்டு இருக்கலாம் என்ேதாக சுகுமார் மசன் குறிப்பிடுகிறார்.4 இப்ோடல்கள் கி.பி 6-
ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகுதான் இயற்றப்ேட்டிருக்க பவண்டும். கி.பி 5, 6-ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் 
பிறகுதான் புத்தமதத்தில் மகாயாைம் என்ற மேரும் பிரிவு பதான்றியது.5 மகாயாை மேளத்தத்தின் 
பதாற்றத்திற்குப் பிறகுதான் இம்மனறஞாைப் ோடல்கள் இயற்றப்ேட்ட வஜ்ராய்ை புத்தத் 
தத்துவம்(பயாகாசாரம்) பதாற்றம் மேற்றிருக்கிறது.  

எழுதப்ேட்ட நிலப்ேகுதி 

இப்ோடல்கள் எந்மதந்த மமாழிகளுக்காைது என்ேதில் இருந்பத இனவ எந்நிலத்திற்குச் 
மசாந்தமாைது என்ேனத வனரயனற மசய்யலாம். னமதிலி, வங்காளம், ஒடிசா, அசாமி போன்ற 
கிழக்கிந்திய மமாழிகள் வழங்கும் இன்னறய இந்தியா, பநோளம், வங்கபதசம் ஆகிய நாடுகனளச் 
மசால்லலாம். பமலும், இம்மூன்று நாடுகளின் இலக்கிய, சமய, ேண்ோட்டு மரபுகளுக்கும் 
மசாந்தமாைது.  

                                                           
3 வங்க இலக்கிய வரலாறு(1965), ே:41 

¶15-ஆம் நூற்றாண்டில் இன்னறய ஒரிைா மாநிலம் ஜகத்சிங்கபூர் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர். இவர் ஒரிய மமாழியில் 
மகா ோரதம், வில்லங்க இராமாயணம், சண்டி புராணம் ஆகிய மூன்று முக்கிய நூல்கனள எழுதியவர். எழுத்து ஒரிய 
மமாழியின் முதல் கவிஞர். 
4 வங்க இலக்கிய வரலாறு(1965) ே:42 

5 பசா.ந.கந்தசாமி(2012), தமிழும் தத்துவமும், ே:262 
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ோடல்களின் எண்ணிக்னக 

 இன்று ஐம்ேது ோடல்கள் கினடக்கின்றை. ஆைால், அனவ ஐம்ேதிற்கும் பமல் இருந்திருக்க 
பவண்டும் என்ேதாகவும் குறிப்பிடப்ேடுகின்றது. முதலில் இந்நூல் ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரியால் 
னகமயழுத்துப் பிரதியாக பநோள அரசு நூலகத்தில் கண்மடடுத்த போது நாற்ேத்மதட்டு (48) 
ோடல்கள் மட்டுபம கினடத்தை. மீதம் இரண்டு ோடல்கள் திமேத்திய மமாழிமேயர்ப்பில்தான் 
கினடத்தை. பமலும், ேல ோடல்கள் இருந்திருக்க பவண்டும் என்ேனத உனரக்கு பமற்பகாள்களாக 
அனமந்த ோடல்கள்வழி அறிய முடிவதாக இலக்கிய வரலாற்று நூல் சுட்டுகிறது. 

சுவடினயப் ேதிப்பித்த ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரி முதலில் 46 முழுனமயாை  ோடல்கனளயும் 
முழுனமயனடயாத ஒரு ோடனலயும் ேதிப்பித்திருந்தார். உண்னமயில் சுவடியாைது இரண்டு 
ேக்கங்களும் எழுதப்ேட்ட 69 ஏடுகனளக் மகாண்டிருந்தது. ஐந்து ஏடுகள்(35-38, 69) இல்லாமல் 
இருந்தை. மதானலந்து போை ஐந்து ஏடுகள், மூன்று முழனமயாை ோடல்கனளயும் ஒரு 
ோடலில்(23-வது ோடல்) இறுதி இரண்டு அடிகனளயும் மகாண்டிருந்தை. மதானலந்த ோடல்கள் 
எல்லாபம திமேத்திய மமாழிமேயர்ப்பில் இருந்திருக்கின்றை. இங்குப் புலப்ேடுவது மூலப்பிரதி 
மநடுங்காலமாக ஐம்ேது ோடல்கனளக் மகாண்டிருந்திருக்க பவண்டும் என்ேதாகும். 

மேயர்க்காரணம் 

இம்மனறஞாைப் ோடல்கள்  சர்யாச்சயா (Charyachaya) ‘மேளத்த காைா ஓ பதாகா¥, 
‘சரியகீத்தி’, ‘சரியப்ேதா’ என்றும் ேலவாறு அனழக்கப்ேடுகின்றை. இப்ோடல்கனள முதன்முனறயாக 
1916-இல் ேதிப்பித்த ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரி இப்ோடல்களுக்கு “ஆயிரமாண்டு ேனழய வங்காள 
மமாழியின் மேளத்த காை ஓ பதாகா” (Hajar Bachhare purana bangala bhasay bauddha gan 
o doha) எனும் தனலப்பில் மவளியிட்டார். இத்தனலப்பின்வழி இப்ோடல்கள் குறித்து 
ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரி மகாண்டுள்ள இரண்டு புரிதல்கள் விளங்குகின்றை. ஒன்று இப்ோடல்களின் 
மமாழி ேனழய வங்காளம் என்றும், ோடல்களின் மோருண்னம மேௌத்த மதம் சார்ந்தது என்றும் 
புலைாகிறது. 

ஆசிரியர்கள் 

 மமாத்தம் உள்ள ஐம்ேது ோடல்கனள 24 ஆசிரியர்கள் (பின்னினணப்பு-1) 
இயற்றியிருக்கிறார்கள். ோடல்களின் இறுதி அடியில் அப்ோடல்களின் ஆசிரியர் யார் என்ற 
குறிப்பும் இடம்மேற்றுள்ளனதக் காணலாம்.  

எகா: 

மூலம் தமிழ் மமாழிமேயர்ப்பு 

কাআ তরুবর পঞ্চ বব ডাল। 

চঞ্চল চীএ পইঠ া কাল।। [ধ্রু]।। 

বিট কবরঅ মহাসুহ পবরমাণ। 

লুই ভণই গুরু পুবিঅ জাণ।। [ধ্রু]।। 

உடலாைது ஐந்து கினளகள் மகாண்ட பநர்த்தியாை 
மரம் போன்றது. 

இருள் ஓய்வற்ற மைனத அனடகிறது. 

பேரின்ேத்தின் ேண்பு வலினம எை லூயி கூறுகிறார். 

                                                           

¥ பதாகா என்ேது இருவரிப் ோடல் ஆகும். 
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সঅল সবহঅ কাবহ কবরঅই। 

সুখ দুঠখঠতেঁ  বিবচত মবরআই।। [ধ্রু]।। 

এব়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাঠটর আস। 

সুিু পাখ বভবত লাহু রর পাস।। [ধ্রু] ।। 

ভণই লুই আম্রহ সাঠণ বি া। 

ধমণ চমণ রববণ পাবি বইণ।। [ধ্রু]।। 

 

குருனவக் பகட்டலின்வழி அறி. 

ஏன் ஒருவன் தியாைம் மசய்ய பவண்டும்? 

நிச்சயம் இன்ேபமா துன்ேபமா ஒன்று இறக்க பவணடும். 

மோய்யாை நம்பிக்னகயில் கட்டுதனலயும் 
இறுக்குதனலயும் ஒதுக்கி னவ. 

மவற்றிடத்தின் இறக்னககனளத் தழுவு. 

லூயி கூறுகிறார்: நான் இனதத் தியாைத்திைால் 
கண்டனடந்பதன். 

உள்ளிழுத்தலும் மவளிவிடுதலும் இரண்டு குந்துமனண 
(நாற்காலி) அனமந்திருக்கின்றை. 

சர்யா ோடல்களில் மூன்று ோடல்கனளப் ோடிய புலவர்களின் மேயர்கனள 
அறிவதற்கில்னல. அவற்றின் ஆசிரியர்கனள வீணா(17), சவரா(28) எை உனரயாசிர்களின்வழி 
அறியமுடிவதாக சுகுமார் மசன் குறிப்பிடுகிறார்.6 பமலும், ஆசிரியர்கள் இயற்றியதாகக் கூறப்மேறும் 
ோடல்களில் ஆசிரியர்களின் மாணவர்களும் கூட இயற்றி, ஆசிரியர்களின் மேயர்கனளச் 
பசர்த்திருக்கலாம் என்றும் கூறுகிறார். மேன் கவர்பை எட்டு ஆசிரியர்கள் இத்மதாகுதியில் 
ஒன்றுக்கும் பமற்ேட்ட ோடல்கனள இயற்றியிருப்ேதாகக் கூறிப்பிடுகிறார்.7 ஆைால், சுகுமார் மசன் 
நான்கு புலவர்கள் மட்டுபம ஒன்றுக்கும் பமற்ேட்ட ோடல்கனள இயற்றியிருக்கக் கூடும் என்கிறார்.8 

 எப்ேடியாயினும் பவறுேட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த ஆசிரியர்கள் ேலரின் மதாகுப்பு இந்நூல் 
என்ேது மதளிவாகிறது. பமலும், ஆசிரியர்கள் சிலரின் ோடல்கள் ஒன்றிற்கு பமலும் உள்ளை. 
ஆசிரியர்கள் சிலரின் மாணவர்களும் ோடல்கனள இயற்றியுள்ளைர் என்ேதும் மதளிவாகிறது. 
(மேளத்த காைா ஓ பதாகா ோடலுக்காை ஆசிரியர் மேயர், ோடல் எண்களுக்காண அட்டவனண 
பிண்ணினணப்பு: 1 -இல் மகாடுக்கப்மேற்றுள்ளது.) 

மதம் சார்ந்த பிண்ணனி 

 இந்த பயாகாசாரத்தின் வழிமநறியாக, தாநத்ரீகமமனும் னவஜ்ராயை€ மேௌத்தப் 
பின்ைணிபயாடு இப்ோடல்கள் இயற்றப்மேற்றதாகும். ஹரப்பிரசாத் சாஸ்திரி இப்ோடல்கனளப் 
ேதிப்பிக்கும் போபத மேளத்த காை ஓ பதாகா எனும் தனலப்னேக் மகாண்பட ேதிப்பித்திருக்கிறார் 
என்ேனத இங்குச் சுட்ட பவண்டியுள்ளது. மேன் கவர்பைவும் (Anthology of Buddhist Tantric 
songs) இப்ோடல்கனள மேௌத்தம் சார்ந்த மதப் பின்ைணி என்பற குறிப்பிடுகிறார். இவருக்கு முன் 

                                                           
6 வங்க இலக்கிய வரலாறு(1965), ே:44 

7 An Anthology of Buddhist Tantric Songs: A Study Of the Caryagiti (2011), P:4 

8 வங்க இலக்கிய வரலாறு(1965), ே:45 

€ வஜ்ராயை மேௌத்தம் என்ேது மகாயாை மேௌத்தத்தின் ஒரு நீட்சியாகக் கருதப்மேறுகிறது. வஜ்ராயைம் தருமத்னத 
அறிந்து மகாள்ள ேல கூடுதல் வழிமுனறகனளக் னகயாள்கிறது. இனத தந்திரயாைம், மந்திரயாைம் என்ற மேயர்களிலும் 
அனழப்ேர். வஜ்ராயைம் என்ற மசால் வழக்கத்தில் வருவதற்கு முன், புத்தகுஹ்யர்  போன்ற மேௌத்த அறிஞர்கள், 
மகாயாைத்னத ோரமித-யாைம், மந்திர-யாைம் எை இரு வனகயாகப் பிரிக்கின்றைர். பதரவாதம் மற்றும் 
மகாயாைத்துக்கு அடுத்து மூன்றாவது மேரும்பிரிவாக வஜ்ராயை மேௌத்தம் கருதப்மேறுகிறது. 
(https://ta.wikipedia.org/wiki/ வஜ்ராயை மேௌத்தம்) 
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ஆராய்ந்த முன்ைாய்வுகளில் மேரும்ோன்னம மேௌத்த மதப் பிண்ணனினயபய சுட்டுகின்றை. 
இதனை மேன் கவர்பை குறிப்பிடும் முன்ைாய்வின்வழிக் காணமுடிகிறது. 

 சுகுமார் மசன் இப்ோடல்களின் மதப் பின்ைணினய மூன்றாக வனகப்ேடுத்துகிறார். 

1. மேௌத்தமத தாந்திரிகப் புலவர்கள் 

2. தாந்திரிக ஒழுக்கத்னதப் பின்ேற்றிய னசவப் புலவர்கள் 

3. தாந்திரிக ஒழுக்கத்னதப் பின்ேற்றிய னவணவப் புலவர்கள் 

 இவ்வனகப்ோட்னட அவர் ோடல்களில் உள்ள மசாற்கனளக் மகாண்டு இது மேௌத்த 
மதத்பதாடு மதாடர்புனடயது. இது னசவத்பதாடு மதாடர்புனடயது எை வனகேடுத்திப் பிரிக்கிறார். 
இறுதி விவாதத்தில் இப்ோடல்கனள எழுதிய மேரும்ோன்னமயாை புலவர்களில் ைகஜாயைம் எனும் 
புத்த மதத்தின் தாந்திரிகப் பிரினவச் பசர்ந்தவர்கள் என்ேனத ஒப்புக்மகாள்கிறார். 

தத்துவம் சார்ந்த பிண்ணனி        இப்ோடல்கள் 
எம்மதப் பின்ைணிபயாடு எழுதப்ேட்டனவ எைேவற்றில் ஆய்வாளர்களுக்குள் பவறுோடு 
இருப்பினும் தாந்திரீக தத்துவப் பின்ைணி என்ேதில் யாருக்கும் கருத்து பவறுோடு இருப்ேதாக 
அறிவதற்கில்னல. 

 மேௌத்த மதத்தின் வஜ்ராயிைப் பிரிவின்µ தாந்திரிகப் பின்ைணியில் இப்ோடல்கள் 
இயற்றப்மேற்று இருப்ேதாகக் கூறப்ேடுகிறது. னவஜ்ராயை மேௌத்தம் என்ேது இனடக்காலத்தில் 
மத்திய இந்தியா ேகுதிகளில் தந்திரங்கனளயும் இரகசிய மந்திரங்கனளயும் நம்ேக்கூடிய, அனதப் 
பின்ேற்றக்கூடிய ஓர் இயக்கம் பதாற்றம் மேற்று, அது கிழக்கிந்தியா வழியாகக் கிழக்காசிய 
ேகுதிகளுக்குப் ேரவியது. இப்பிரிவு மகாயாைத்தின் ஒரு பிரிவாகக் கருதப்ேட்டாலும் மற்ற இரண்டு 
பிரிவுகளாக மஹாயாைம் ஹீையாைம் ஆகியவற்றிற்கும் வஜ்ராயைத்திற்கும் உள்ள முக்கிய 
பவறுோபட தந்திர ேயிற்சி முனறபய ஆகும். இந்த தாந்திரீகப் ேயிற்சி நான்கு வனககளில் 
பின்ேற்றப்ேடுகிறது.  

குரு பயாகம் : ஆசிரியர் தன்னுனடய மாணவனுக்கு மந்திரங்கனள இந்த பயாகத்தின்போது 
கற்றுத் தரலாம். இதன் முக்கியமாை கூறு மனறமோருள்வாதம் ஆகும். மனறமோருள் வாதத்தின் 
ேடி போதனைகள் ஆசிரியரிடமிருந்து பநரடியாக மாணவக்குக் கற்றுத்தரப்மேறும். நூல் 
வாயிலாகபவா அல்லது பிற முனறயிபலா அனதக் கற்றுத்தரலாம். இப்ேடிப் ேல தந்திரமுனறகள் 
மனறமுகமாக னவக்கப்மேற்றிருக்கின்றை. எனினும், சில வஜ்ராயை ஆசிரியர்-மாணவர் மரபில் 
மட்டுபம இந்த முனறகளுக்குப் மோருள் உள்ளனதயும் இதற்கு மவளிபய இனவ 
மோருளற்றனவயாக உள்ளனதயுபம இந்த மனறமுகப் போதனை என்ற குறிப்ோல் உணர்த்துகிறது. 

                                                           
µ வஜ்ரம் என்ற மசால்லுக்கு மின்ைல் மற்றும் னவரம் என்று மோருள். இது அனைத்னதயும் அழிக்கக்கூடிய 
ஊடுருவக்கூடிய மிகவும் உறுதிவாய்ந்த ஆயுதத்னதயும் குறிக்கிறது. எைபவ வஜ்ரம், என்ேது உறுதியாை ஒரு மோருனளக் 
குறிக்கிறது. எைபவ, போதிநினல அனடய ஒரு உறுதியாை வழி என்ற முனறயில் இது வஜ்ராயைம் எை 
அனழக்கப்ேட்டிருக்கலாம். பமலும், இது இனதப் பின்ேற்றுேவர்கள் உறுதியாை மைநினலனயக் மகாண்டவர்களாக 
இருக்க பவண்டும் என்ேனதயும் குறிப்ேதாக எடுத்துக்மகாள்ளலாம். ஆக, வஜ்ராயைம் என்ற மசால்லுக்கு னவரவழி 
அல்லது உறுதியாைவழி எை மோருள் மகாள்ளலாம் (யாைம் என்ற வடமமாழிச்மசால்லுக்கு வழி, ோனத எைப் 
மோருள் மகாள்ளலாம்) (https://ta.wikipedia.org/wiki/ வஜ்ராயை_மேௌத்தம்) 
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பமலும், இந்த மனறமுக தந்திர முனறகனள முனறயாகக் கற்காவிடின் கற்ேவருக்குத் தீங்கு 
வினளவிக்கலாம் எைவும் கருதப்மேறுகிறது. 

வஜ்ராயைத்தின்ேடி, மரணம், உடலுறவு, கைவு மற்றும் இனதப்போன்ற பிற நினலகளில் 
உடலும் மைமும் ஒருவனக நுட்ேமாை நினலயில் இருக்கின்றை. ஆகபவ, முனறயாை ேயிற்சி 
வழியில் பமம்ேட்ட தந்திர சாதகம் மசய்ேவர்கள் இந்த நினலயினைப் ேயன்ேடுத்தி நடுநினலனய 
(னமய நீபராட்டத்னத) முனறயாக முற்றிலும் மாற்ற இயலும். வஜ்ராயை மரபின்ேடி, ஒருவர் சில 
நுட்ேங்கனளக் னகயாளவதன்வழி ஒபர பிறப்பில் போதிசித்தநினலனய அனடய இயலும். 

பதவதா பயாகம்: இந்து தந்திரத்தில் மிகவும் அடிப்ேனடயாை ஒன்றாகும். இதில் ஒருவர் 
தன்னைபய யிதமாக± கருதிக்மகாண்டு தியாைம் மசய்வர். இந்த பயாகத்தின்வழி தியாை மூர்த்தியும் 
தானும் ஒன்று என்ேனத ஒருவர் அறிகின்றார்.  

பமலும், மரண பயாகம், இனணதல் பயாகம் ஆகியைவும் தந்திர முனறகளாகச் 
சுட்டப்ேடுகின்றை (பயாகமுனறகனள விரிவாக விளக்க பவண்டியதில்னல.) 

ோடல் அனமப்பு முனற 

மேரும்ோலும் எல்லாப் ோடல்களும் ஈரடிப் ோடல்களாக அனமந்துள்ளை. ோடனலப் 
ோட பவண்டிய இராக தாளங்கள் (பின்னினணப்பு:2) ோடலின் தனலப்பில் தவறாமல் 
மகாடுக்கப்ேட்டுள்ளை. ோடல் ஆசிரியரின் மேயர் இறுதி இரண்டு அடிகளில் 
மகாடுக்கப்மேற்றுள்ளனத முன்பே சுட்டிபைாம். ஒவ்மவாரு ோடலும் ேத்து அடிகனளக் மகாண்ட 
ஐந்து ஈரடிப் ோடல்கள் ஆகும். இரண்டாவது ஈரடிப் ோடல் ேல்லவியாக மீண்டும் மீண்டும் 
வழங்கப்மேறும். மூன்று ோடல்கள் மட்டும் ேதிைான்கு அடிகளாக உள்ளை. இப்ோடல்கள் ஹிந்தி 
இராஜஸ்தானி - குஜராத்தி மமாழிகளில் வழங்கும் மசௌேயீ எனும் மசய்யுள் வனகனமபயாடு 
மதாடர்புனடயைவாக இருக்கலாம் எை சுகுமார்மசன் கருதுகிறார். மதாடக்கத்தில் ஒவ்மவாரு 
ஈரடியும் அனச அடிப்ேனடயில் பிரிக்கப்மேற்றை. 15 அல்லது 16 அனசகளாகப் பிரித்து எட்டாவது 
அனசக்குப் பிறகு ஒரு நிறுத்தம் மகாண்டு ேடிக்க கூடியவைாக அனமந்துள்ளை. 

மூலம் எழுத்துப்மேயர்ப்பு 

এক রস শুবিিী দুই ঘঠর সান্ধঅ ।  

চীঅণ বাকুলঅ বারুণী বান্ধঅ ।। [ধ্রু] ।।  

ஏக பை ைு²ன்டி³னீ து³இ க⁴பர ைாந்த⁴அ |   

சீஅண ோ³குலஅ ோ³ருணீ ோ³ந்த⁴அ ||  [த்⁴ரு] ||   

பின்ைர், அனச முனற னகவிடப்மேற்று மாத்தனர அனமப்பு முனறக்கு மாற்றப்மேற்றது. 
இது வங்காளத்தின் சிறப்புனடயதாகப் பிற்காலத்தில் கருதப்மேற்ற திரிேதிβ அனமப்புப் 
ோடல்களாக உருமாறித் பதான்றிை. இப்ோடல்களில் ஒவ்பவார் ஈரடியிலும் 25 அல்லது 26 
மாத்தினரகள் காணப்மேறுகின்றை. 

                                                           
± வஜ்ராயை மேௌத்தத்தில் யிதம் அல்லது இஷ்ட பதவனத (வடமமாழி) என்ேது தியாைத்திற்காை கருப்மோருளாக 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்மேறும் முழுவதும் போதிநினல அனடந்த ஒரு பதவதாமூர்த்தினய குறிக்கும். ஒருவர் தன்னுனடய 
யிதத்னத பதர்ந்மதடுத்தும் அந்த யிதத்னத பநாக்கிபய அவருனடய தியாைம் அனமந்திருக்கும். எைபவ யிதம் என்ேனத 
தியாைமூர்த்தி என்றும் மகாள்ளலாம். (https://ta.wikipedia.org/wiki/ யிதம்) 

β மூன்றடிப் ோடல் அனமப்பு 
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ோடுமோருள் 

இப்ோடல்களின் ோடுமோருள் முன்பு குறிப்பிட்டது போன்று, மனறமோருள் தன்னமனயக் 
மகாண்டிருக்கின்றை. புற அனமப்பில் வாசிக்கும்போது ஒரு மோருனளக் மகாண்டிருக்கின்றை. 
ஆைால், உண்னமயில் ோடனல எழுதிய ஆசிரியர்கள் அதற்குள் ஒரு மனறமோருனள மனறத்து 
னவத்திருப்ேதாக அறிஞர்கள் கூறுகின்றைர். சான்றிற்கு:  

இரு அனறகளில் நுனழகிற கள் தயாரிக்கும் மேண்மணி 
ஒருவள் இருக்கிறாள். 
அவள் சிறந்த மரப்ேட்னடகள் மகாண்டு திராட்னச ரசத்னத 
மநாதிக்கச்மசய்கிறாள். 
என்னை அனசக்காமல் பிடி, ஷாஹஜா பிறகு திராட்னச ரசத்னத 
மநாதிக்கச்மசய். 
ஆனகயால் உன்னுனடய பதாள்கள் திடமாகப் பிடிக்கப்ேடுகின்றை. 
மற்றும் உன்னுனடய உடல் வயதனடதலில் இருந்தும் இறப்பில் இருந்தும் 
விடுவிக்கப்ேடுகிறது. 
ேத்தாவது அனறயின் மீது குறியீடு ோர்க்கப்மேறும் போது 
உள்பள நடக்க முடிந்த ஆைால் மவளிபயற முடியாத வாடிக்னகயாளன். 
ஒரு சிறிய மட்ோண்டம். சிறிது என்ேது அதன் முனைத்துவாரம் 
கவைமாய் ஊற்று, திடமாய் பிடி, விருோ மசால்கிறார். 

 இப்ோடனலப் புற அடிப்ேனடயில் புரிந்து மகாள்வதிபலபய சிக்கல் எழுகிறது. இதில் ேல 
குறிப்புச் மசாற்கள் மக்கள் ேயன்ேடுத்தும் மமாழியிபலபய இருக்கின்றை. (திராட்னட ரசம், 
மரப்ேட்னட, ேத்து அனறகள், போன்ற ேல) இவற்றிற்கு இச்சித்தர் மரபுத் மதாடர்ச்சியில் 
உள்ளவர்களுக்கு மட்டுபம மனறத்து னவக்கப்மேற்றுள்ள மனறமோருள் மவளிப்ேடும். 

இன்னறய வனரயிலாை மதாடர்ச்சி 

 இப்ோடல்களின் மதாடர்ச்சி நினல இன்று வனரயிலும் பித்தர் எைப் மோருள்ேடும் 
ேவுலர்கள் வங்காளப் ேகுதிகளில் வாழும் னவணவ தாந்திரீகர்களின் ோடல் வடிவில் மேரிதும் 
ஒத்து அனமகிறது. அனமப்பு முனறயிலும் மேரிய பவறுோடு இல்லாமல் உள்ளது. 

சர்யேதா ேவுலர் ோடல் 

রাগ: গুঞ্জরী  রচয়িতা: চাটিল্ল পা 

 

ভবণই গহণ গম্ভীর রবঠগেঁ বাহী।  

দুআঠে বচবখল মাঠ েঁ  ি থাহী ।। [ধ্রু] ।।  

ধামাঠথে চাটিল সাঙ্কম গটই।  

পারগামী রলাঅ বিভর তরই ।। [ধ্রু] ।।  

ফাবডডঅ রমাহতরু পটি রজাব়িঅ।  

যিররানামঃ খাাঁ চার যিতর অযচন পাযখ 

লালনগীযত 

খােঁ চার বভতর অবচি পাবখ 

রকমঠি আঠস যায় 

তাঠর ধরঠত পারঠল মি রবব়ি 

বিতাম পাবখর পাঠয়। 

আট কু ুরী িয় 
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আিঅবিট টাঙ্গী বিবাঠণ রকাবহঅ ।। [ধ্রু] ।।  

সাঙ্কমত চব়িঠল িাবহণ বাম মা রহাহী।  

বিয়ডডী রবাবহ দূর ম জাহী ।। [ধ্রু] ।।  

জই তুঠহহ রলাঅ রহ রহাইব পারগামী।  

পুবিতু চাটিল অিুত্তরসামী ।। [ধ্রু] ।। 

 

িরজা আটা মঠধে মঠধে 

 রকা কােঁ টা 

তার উপঠর সির রকা া 

আয়িা মহল তাঠয়। 

কপাঠলর রফর িইঠল বক আর 

পাবখটির এমি বেবহার 

খােঁ চা রভঠঙ্গ পাবখয়ামার রকাি খাঠি পালায়। 

মি তুই রইবল খােঁ চার আঠস 

খােঁ চা রয রতার কােঁ চা বােঁ ঠের 

রকাি বিি খােঁ চা প়িঠব খঠস 

ফবকর লালি রেঁঠি কয়। 

வாழ்க்னகயின் ஆறு, இருளும் ஆழமும், 
மகாண்டது. 

பவகமாக ஒடும் ஆற்றின் கனர மருங்கும் பசறு 
நினறந்தது,நடுப்ேகுதி அளவற்ற ஆழமாைது. 

சடில்லா தர்மத்தின் ோலத்னத கட்டியுள்ளார். 

விருப்ேம் மகாண்படார் நம்பிக்னகயின் 
துனணமகாண்டு ோலத்னதக் கடக்கலாம். 

துறத்தலால் பகாடாரினயக் கூராக்கி 
மானயயின் மரத்னதப் பிளந்து ேலனககனள 
இனண. 

ோலத்னத ஏறுமிடத்து வலப்ேக்கமும் 
போகாபத இடப்ேக்கமும் போகாபத. 

போதி உன் அருகில், மதாடர்ந்து எங்கும் 
போகாபத  

 

உங்களில் ோலத்தின் மறுேக்கத்னத அனடய 
விரும்புேவர்கள் சட்டில்லானவக் பகளுங்கள் 
அவர் மிகச்சிறந்த குரு. 

கூட்டிற்குள் மேயர்மதரியாத ேறனவ எப்ேடி 
வருகிறது போகிறது. 

பிடிக்க முடிந்தால் அனத என் மைதின் காலில் 
விலங்கிடுபவன். 

எட்டு அனறகள் ஒன்ேது மூடிய கதவுகள், 
ஜன்ைல்கள் இனடயினடபய 

அதன் பமபல கண்ணாடி மாளினக முக்கிய 
அனறயாக உள்ளது  

விதி அப்ேடித்தான் இல்லாவிட்டால் ேறனவ 
ஏன் இவ்வாறு நடந்து மகாள்ளப் போகிறது. 

என் அன்பிற்கினிய ேறனவபய கூண்னட 
உனடத்துக்மகாண்டு எங்பகயும் எந்த பநரமும் 
ேறக்க முடியுமா 

ஒ மைபம, ேச்னச மூங்கிலால் பவயப்ேட்ட 
ஆனசக் கூண்டில் கலந்து விட்டாய், 

ஒருநாள் கூடு உனடயும் லபலான் ப்கிர் 
அழுகிறார்  

ஒப்பீடு 

சித்தர் என்ற மசால்லுக்கு  (புத்தி) சித்தி மேற்றவர் என்ேது மோருளாகும். உலகம் முழுதும் 
தத்துவார்த்த மோருள்விளக்கத்பதாடு சாமானிய மக்களிடம் இருந்து விலகி உயர்ஞாை நினலயில் 
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மக்கள் சிலர் காலந்பதாறும் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் ேல்பவறு காலக்கட்டங்களில் 
வாழ்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். தமிழில்கூட, அகத்தியர் மதாடங்கி ேத்மதான்ேதாம் 
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு (1792-1838) வனர சித்தர் ேட்டியல் நீள்கிறது. 
ஆைால், தனலயாய சித்தர்களாகப் ேதிமைட்டு பேர் மட்டுபம குறிக்கப்மேறுகின்றைர். தமிழில் 
சித்தர் இலக்கியங்கள் குறித்த அடிப்ேனடப் புரிதல் உள்ளனமயாலும் அவற்றில் ோடுமோருள் 
குறித்த மோதுவாை புரிதல் மகாண்டு பநாக்குமிடத்து கிழந்திந்திய மனறஞாைப் ோடல்கனளத், 
தமிழ்ச் சித்தர் ோடல்கள் முதலியவற்பறாடு ஒப்பிட்டு விளக்கலாம். 

  இப்ேகுதி ஒப்பீட்டுக் கூறுகனள மட்டுபம சுட்டிக்காட்டுகின்றது. ஒரு விரிந்தநினல 
ஒப்பீடாக அனமயவில்னல என்ேனதயும் இங்குச் சுட்ட பவண்டியுள்ளது. 

கீழுள்ள இரண்டு சித்தர்களின் (குதம்னே, அகப்பேய்) இரண்டு ோடல்கனள மட்டும் 
சுட்டி மோதுத் தன்னமனயப் ேட்டியலிடலாம். 

குதம்னே அகப்பேய் 

1. பூரணங் கண்படார் இப்பூமியிபல வரக் 
காரணம் இல்னலயடி குதம்ோய் 
காரணம் இல்னலயடி. 

2. போங்காலம் நீங்கநற் பூரணம் 
கண்படார்க்குச் சாங்காலம் இல்னலயடி 
குதம்ோய் சாங்காலம் இல்னலயடி 

1. நஞ்சுண்ண பவண்டாபவ அகப்பேய் 
நாயகன் தாள்மேறபவ மநஞ்சு 
மனலயாபத அகப்பேய் 
நீமயான்றும் மசால்லாபத. 

2. ேராேர மாைதடி அகப்பேய் 
ேரனவயாய் வந்ததடி தராதல 
பமழ்புவியும் அகப்பேய் 
தாபை ேனடத்ததடி. 

 1.மனறஞாைப் ோடல்கள் எட்டு எட்டு அனச எை இரண்டு அடிகனளக் மகாண்டுள்ளனத 
முன்பே சுட்டிபைாம். பமற்கூறிய ோடல்கள் மூன்று நான்கு அடிகனளக் மகாண்டிருந்தாலும் புற 
அனமப்பில் ஒப்புனமனயக் காணமுடிகிறது. மோருள் நினறவு மேற்றுள்ளனம, இரண்டு அடிகபளாடு 
பநரடியாகப் மோருந்தும் தன்னம ஆகிய ேண்புகனளக் மகாண்டு கண்ணிப் ோடல்கனளச் 
சுட்டலாம். தாயுமாைவர் கண்ணிப்ோடல்கள், அவனரப் பின்ேற்றிய எழுதிய குண்ணங்குடி 
மஸ்தான் சாகிபு கண்ணிப் ோடல்கனளச் சுட்டலாம். இவர்களும் சித்தர் மரபின் மதாடர்ச்சி என்ேது 
அனைவரும் அறிந்தபத. 

 2.சர்யேதா ோடல்களில் இறுதி அடிகளில் ஆசிரியர் மேயர் உள்ளது 
சுட்டிக்காட்டப்ேட்டுள்ளது. பமபல கூறப்ேட்டுள்ள அகப்பேய், குதம்னேச் சித்தர் ோடல்களிலும் 
இத்தன்னம உள்ளனதக் காணலாம். தமிழில் உள்ள எல்லாச் சித்தர்ப்ோடல்களுக்கும் இப்ேண்பு 
மோருந்தும் என்று கூறுவதற்கில்னல. 

 3.எழுதப்ேட்ட காலநினலயில் ஒற்றுனம உள்ளனத உணரலாம். சர்யேதா ோடல்கள் 8-12 
ஆம் நூற்றாண்டிற்கு இனடப்ேட்ட காலத்தில் எழுதப்ேட்டிருக்கலாம். மேரும்ோலாை சித்தர்களின் 
ோடல்கள் கூட இனடக்காலக் கட்டத்னதச் சார்ந்தனவயாக இருக்கின்றை. 

 4.ோடுமோருள் தன்னமயில் மிகுந்த ஒற்றுனமனயக் (மனறத்தன்னமனய) காணமுடிகிறது.  
கூறவினழயும் மோருனள மனறத்துக் கூறும் தன்னம இரண்டு ோடல்களுக்கும் மோதுவாை 
ேண்ோகும். 
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மதாகுப்புனர 

 இக்கட்டுனரயின் முதன்னம பநாக்கம் சர்யேதா ோடல்கனளத் தமிழில் அறிமுகம் 
மசய்வதாகும். அதனை, தமிழ்ச் சித்தர் மரபு ோடல்கபளாடு ஒப்பிடுதல் என்ேது இரண்டாம் 
நினலயாகும். பமற்கூறிய விளக்கத்தின்வழி ஒரு சிறு புரிதல் மதளிவாகக் கினடக்கிறது. 
அப்புரிதலாவது, கிழக்கிந்தியப் ேகுதிகளில் மேௌத்த மதத்தின் தாந்திரீகப் பின்ைணிபயாடு ஒரு 
மனறமுகக்குழு போல, சித்தர்கள் கூட்டம் இயங்கியிருந்திருக்கிறது. அக்குழுக்கள் இவ்வாறாை 
மனறஞாைப் ோடல்கள்வழித் தங்களுக்காை மரபுத் மதாடர்ச்சினய அறுேடாமல் சுமார் மூன்று 
நூற்றாண்டுக்கும் பமல் காத்து வந்திருக்கின்றை என்ேபத ஆகும். 

துனணநூற்ேட்டியல் 

 அப்புஸ்வாமி, மே, நா.(த) சுகுமார் மைன். (1965). வங்க இலக்கிய வரலாறு, மசன்னை: 
கனலமகள் காரியாலயம்(சாகித்திய அகாதமிக்காக) 

 கந்தசாமி, பசா, ந .(2012) .தமிழும் தத்துவமும், சிதம்ேரம்:மமய்யப்ேன் ேதிப்ேகம் 
 Pen kvaerne ,(2010).(3th Ed.), An Anthology of Buddhist Tantric Songs: A Study Of 

the Caryagiti, dnalihT: dihnaT siePP . 
 Vidhushekhara Shastri. (----). Sandhyabhasha. Indian Historical Quarterly, Vol. 4 pg 

287-94 
 https://ta.wikipedia.org/ 
 சர்யேதா தமிழ் மமாழிமேயர்ப்பு (னகமயழுத்துப் பிரதி) 

பின்னினணப்பு-1: 

வ. 
எண் 

ஆசிரியர் மேயர்  ோடல் எண்கள் 

1. லூயிப்ேதா  1, 29. 

2.  குக்குறிப்ோ  2, 20, 48. 

3.  விருப்ேேதா 3. 

4.  குண்டலிப்ோ 4. 

5.  சட்டிலப்ேதா 5. 

6 .  புசுக்குப்ேதா 6, 21, 23, 27, 30, 41, 43, 49. 

7.  கண்குேதா 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 36, 40, 42, 45. 

8. கம்ேளம்ேரேடா 8. 

9. மதாம்பிேதா 14.  

10.  சாந்திேதா 15, 26.  

11. மகித்தாரேதா 16. 

12.  விைாேதா 17. 
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13. சாரகப்ேதா 22, 32, 38, 39 

14.  தந்திப்ேதா 25. 

15. சோரேதா 28. 

16. ஆரியபதவேதா 31. 

17.  பதன்பதான்ேதா 33. 

18. தாரிகாப்ோ 34. 

19. வபதேதா 35. 

20. தடாகப்ேதா 37.  

21. கங்கன்ேதா 44.  

22. பஜாயாைந்தி 46. 

23. தருமேதா 47. 

24. ோரேதா 50.  

 

பின்னினணப்பு-2: 

வ.எண் இராகம் (Raka) ோடல் எண்கள் (Pada) 

1. ேட்டமஞ்சிரி (Patamanjari) 1, 6, 7, 9, 11, 17, 20, 29, 31, 33, 36. 

2.  குேடா (Gabadā ) 2, 3. 

3.  அரு (Aru) 4. 

4.  குர்ஜரி, குஞ்சரி (அ) கங்கா - குஞ்சரி 
(Gurjari, Gunjari or Kanha-Gunjari) 

5 

5.  பதவகி (Devakri) 8 

6 .  மடஷாகா (Deshākha) 10, 32. 

7.  காபமாட் (Kāmod) 13, 27, 37, 42. 

8.  தைாசி (Dhanasi ) 14. 

9. குஞ்சரி (Gunjari) 24, 47. 

10.  இராமக்ரி (Rāmakri) 15, 50. 

11. ேராடி (Barādi) 21, 23, 28, 34. 
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12.  சேரி (Shabari) 46. 

13. மல்லாரி (Mallāri) 30, 35, 44, 45, 49. 

14.  மாலசி (Mālasi) 39. 

15. மாலசி - கபூரா (Mālasi-Gaburā) 40. 

16. ேங்கால் (Bangāl) 43. 

17. னேரவி (Bhairavi) 12, 16, 19, 38. 

(நன்றி: இப்ோடல்களில் தைது முனைவர்ேட்ட ஆய்வினை பமற்மகாண்டு வரும் MGR 
சச்சிதாைந்தம் அவர்கள் (JNU) இக்கட்டுனர குறித்த சில கருத்துகனளயும் பின்னினணப்புத் 
மதாடர்ோை சில மசய்திகனளயும் வழங்கி உதவிைார்.) 
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 தபருங்கற்கொலக் கற்பதுக்னககள் - த ொல்லியல் கள ஆய்வு 
(Megalithic era cist - Aracheological field work) 

முனைவர் க.ோலாஜி, 
தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், 

பூ.சா.பகா. கனல அறிவியல் கல்லூரி,  
பகாயம்புத்தூர் - 641 014. 
balajiand@gmail.com 

Abstract: This researcher has done a field work in megalithic cist at thadagam in 
periyanayakam palayam panchayat and found a sample of urns, graffiti marks and symboled  
earthen  pots, carnealian beads, human bones  and pot stand which was very well used 
by our ancient Tamil people since megalithic stone age. The basic research which was 
done in the surface level resulted in findings of many artefacts. Hence the researcher 
insists and requests the Tamil Nadu Archaeological department to do further excavation to 
find more artefacts.  

*** 

பகாயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேரியநாயக்கன்ோனளயம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்ேட்ட 
மேரிய தடாகம் எனும் ஊரில் பமற்மகாள்ளப்மேற்ற கள ஆய்வில் மேருங்கற்காலத்னதச் பசர்ந்த 
கற்ேதுக்னககள் (Megalithic cist) ேல இடங்களில் கண்டறியப் மேற்றுள்ளை. இப்ேகுதியினை 
பமற்ேரப்ோய்வு மசய்தமோழுது கினடக்கப்மேற்ற தரவுகனளப் ேற்றி இவ்வாய்வுனர விளக்க 
முற்ேடுகின்றது.  

மதால்லியல் கள ஆய்வு - தகவல் மூலம் 

 மேருங்கற்காலத்னதச் பசர்ந்த முதுமக்கட்தாழி ஓடுகள், கறுப்பு- சிவப்புப் ோனை ஓடுகள் 
முதலியை தைது ஊர்ப்ேகுதியில்[தடாகம்]  சிலவிடங்களில் காணப்ேடுவதாக சில மாதங்களுக்கு 
முன் எைது மாணவர் திரு.இர.தியாகராசன் என்னிடம் தகவல் மதரிவித்திருந்தார். அவனரத் தகவல் 
மூலமாகக் மகாண்டு  இத்மதால்லியல் களம் இக்கட்டுனரயாளரால் நான்கு முனற [10.06.2018; 
18.06.2018; 27.06.2018; 01.07.2018]  பமற்ேரப்ோய்வு மசய்யப் மேற்றது. இதில் 
மேருங்கற்காலத்னதச் பசர்ந்த சில இன்றியனமயாத் தரவுகள் கினடக்கப் மேற்றை. 

தமிழ்ச் மசவ்வியல் ேனுவல்களில் மேருங்கற் ேதுக்னகக் குறிப்புகள் 

கற்ேதுக்னககள் அல்லது கல்திட்னடகள் என்ேனவ மேருங்கற்காலத்தில் (மோ.ஆ.மு.1000 - 
மோ.ஆ.மு.300) இறந்தவர்கனள அடக்கம் மசய்யப் மேரிய ேட்டியக் கற்களால் அனமக்கப் மேற்ற 
கல்லனற போன்ற அனமப்ோகும். இனவ ேற்றிய குறிப்புகள் தமிழ்ச் மசவ்வியல் ேனுவல்களில் 
மிகுதியும் காணப் மேறுகின்றை. இனவ ேனுவல்களில் ேதுக்னக(cist) எைவும் ேரல் உயர் 
ேதுக்னக(cairn circle)  எைவும் வழங்கப் மேற்றுள்ளை.  

மேருங்கற்கால நினைவுச்சின்ைங்கள், ஈமச் சடங்குமுனறகள் குறித்துச் மசவ்வியல் தமிழின் 
முதல் எழுத்தாவணமாை மதால்காப்பியத்தில் மதளிவாை குறிப்புகள் உள்ளை. 

 காட்சி கால்பகாள் நீர்ப்ேனட நடுகல் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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 சீர்த்தகு மரபின் மேரும்ேனட வாழ்த்தல்   (மதால்.மோருள்.2-5) 

 ஆநினரப் போரில் மாண்டவனர அவரது சுற்றத்தார் கண்டு வணங்குவனதக் காட்சி என்றும் 
இறந்த உடனல ஐம்பூதங்களும் எடுத்துக் மகாள்ள பவண்டுவது கால்பகாள் என்றும் இறந்த உடலின் 
எலும்புகனளச் பசகரித்து நீரால் தூய்னம மசய்வனத நீர்ப்ேனட என்றும் இறந்தவர் நினைவாக 
எழுப்ேப்ேடும் நினைவுக்கல்னல நடுகல் என்றும் இறந்தவர் ேயன்ேடுத்திய புழங்குமோருட்கள், 
கருவிகள் முதலியைவற்னற னவத்துப் ேனடத்தல் மேரும்ேனட என்றும் போரில் இறந்தவரின் 
வீரச்மசயல்கனளயும் ேண்புகனளயும் கூறுதல் வாழ்த்துதல் என்றும் மதால்காப்பியர் தம் 
சமகாலக்கட்ட ஈமச்சடங்கு முனறகனளப் ேதிவு மசய்துள்ளார். இதில் குறிக்கப் மேற்ற மேரும்ேனட 
என்ேது கற்ேதுக்னககளுக்குள் மசய்யப் மேற்ற சடங்கு முனறகனளக் குறித்து அனமந்தது எைலாம்.  

போரில் மாண்ட இைக்குழுவிைர்களுக்கு நிலத்திற்கு அடியில் கற்ேதுக்னக அனமத்து 
பமற்ேரப்பில் வட்டவடிவில் அனடயாளக் கற்கள் இட்டுக் கல்வட்டம் அனமத்தல் மேருங்கால 
ஈமச் சடங்கு முனறகளில் முதன்னமயாைதாக அனமகிறது. போரில் இறந்துேட்ட வீரர்களின் 
எண்ணிக்னகக்பகற்ேக் கற்களால் அனறகள் ஒதுக்கி இறந்த உடல்கனள உள்பள இட்டு ஈமச் 
சடங்குகனள நினறவு மசய்து அதன்மீது மதாப்பிக்கல்(capstone) மகாண்டு மூடி அடக்கம் மசய்தல் 
என்ேது மதால்மரோகப் பின்ேற்றப்மேற்று வந்துள்ளது. அதைருகில் மநடுங்கல்லும் 
நடப்ேடுவதுண்டு. இவ்வீரயுகப் ேண்ோடு தகவல் மதாடர்புகளற்ற காலக்கட்டத்தில் உலமகங்கிலும் 
ஒபர மாதிரியாக அனமந்திருப்ேது மதால்லியல் அறிஞர்கனள வியப்பூட்டுவதாக அனமகிறது. 
கண்டங்கள் கடந்து இப்ேண்ோடு ஓர்னமயுனடயதாய் ஒபர சிந்தனை மகாண்டதாய் 
அனமந்திருக்கக் கடல்கடந்த ேனடமயடுப்புகளும் வாணிகமும் மேருங்கற்காலத்தில் எவ்வாறு 
சாத்தியமாயிருக்க முடியும் என்ேது ஆய்விற்குரியது.  இப்ேண்ோடு மதாடர்ச்சியாக இந்நிலத்தில் 
நினலமேற்று வந்திருத்தலுக்குப் ேல்பவறு மேருங்குழுவிைரினடபய நிகழ்ந்த ேண்ோட்டுப் 
ேனடமயடுப்புகனள முக்கியக் காரணியாகக் மகாள்ளமுடியும்.  

 அம்பின் வினச இட வீழ்ந்பதார் எண்ணுவரம்பு 
 அறியா உவல் இடு ேதுக்னக (அகம்.109) 

 வில்லிட வீழ்ந்பதார் ேதுக்னக (அகம்.157) 

 அம்புவிட வீழ்ந்பதார் வம்ேப் ேதுக்னக (புறம்.3) 

 அம்பின் ஏவல் ஆடவர் ஆள் அழித்து உயர்த்த 
 அஞ்சுவரு ேதுக்னக (அகம்.215) 

 ேடுகளத்து உயர்த்த மயிர்த்தனலப் ேதுக்னக (புறம்.231) 

 ேதுக்னகத்து (அகம்.151) 

 ேதுக்னக நீழல் ஒதுக்கு இடம் மேறாஅ (நற்.352) 

 கூனழமேய் எக்கர்க் குழீஇய ேதுக்னக (குறுந்.372) 

 ேதுக்னகத்து ஆய ஒதுக்கு அருங்கனல (ஐங்.362) 
 ேரல் உயர் ேதுக்னக (அகம்.91) 

 உலந்த வம்ேலர் உவல் இடு ேதுக்னக  
 மநடுநல் யானைக்கு இடு நிழல் அரிய காைம் (குறுந்.77) 

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   93 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

 உயர் ேதுக்கு இவர்ந்த ததர் மகாடி அதிரல் 
 மநடுநினலக்கல் (அகம்.289) 

 இப்ேதுக்னகக் கற்கள் எடுப்பிப்ேதில் ேல நினலகள் உள்ளனமயினை பமற்கூறிய 
மசவ்விலக்கியத் தரவுகள் சுட்டுகின்றை. சிலவிடங்களில் ேதுக்னகக் கற்கள் தனித்தும் சிலவிடங்களில் 
மநடுநினலக் கற்கபளாடு இனணந்தும் சிலவிடங்களில் கல்வட்டங்கனளக் மகாண்டும் 
அனமந்திருப்ேது இவ்வீமச்சடங்கு முனறயின் வளர்நினலகனளச் சுட்டுவதாக அனமகின்றை. 
இலக்கியத் தரவுகனள னமயமிட்டு இனவ மேரும்ோலும் போரில் அம்புேட்டு இறந்துேட்ட 
வீரர்களுக்கு மட்டும் எடுக்கப்மேற்றது எைக் கருத இயலவில்னல. சிறிய இைக்குழுவிைர்க்கும் 
அவர்கனளத் தனலனமபயற்று வழிநடத்திய தனலவர்களுக்கும் இச்சடங்குமுனறகள் மசய்யப் மேற்று 
வந்திருக்கலாம் எைக் கருத இடமுண்டு.  

மேரிய தடாகம் - மேருங்கற்கால அனமவிடம் 

ஆய்வு பமற்மகாண்ட இவ்வூர்ப்ேகுதியின்(தடாகம்) இன்னறய வாழ்விடங்கனள ஒட்டி 
இக்கற்ேதுக்னககள் காணப்மேறுகின்றை. மேருங்கற்காலத்தில் இனவ ஈமக்காடாக அனமந்திருத்தல் 
பவண்டும். வாழ்விடமும் ஈமக்காடும் அருகருபக அனமந்திருக்காது. இங்குக் கற்ேதுக்னககள் 
காணப்ேடும் ஒரு ேகுதிக்கும் கற்ேதுக்னககள்  காணப்ேடும் மற்மறாரு ேகுதிக்கும் இனடப்ேட்ட 
தூரம் 1 கி.மீ எைக் கணக்கிட முடிகின்றது. எைபவ இப்ேகுதி முழுவதும் ஈமக்காடாக 
இருந்திருப்ேனத ஊகித்திடலாம். சிலவாயிரம் ஆண்டுகளில் இனவ வாழ்விடப் ேகுதியாக மாற்றம் 
மேற்றிருக்கலாம். இத்மதால்லியல் களம் ஏறத்தாழ 200 ஏக்கருக்கு மிகுதியாை ேரப்ேளனவக் 
மகாண்டுள்ளது எைத் பதாராயமாக மதிப்பிட முடிகின்றது. இப்ேகுதி பமற்குத் மதாடர்ச்சி 
மனலயின் அடிவாரத்தில் தமிழக-பகரள வைப்ேகுதினய ஒட்டி அனமந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
தடாகம் என்ற மேயர் நீர்நினலகனளக் குறித்து எழுந்த மசால்லாகும். நாபடாடிகளாகத் திரிந்த 
இைக்குழுக்கள் நீர்நினலகனள னமயமிட்பட தம் புலம்மேயர்வுகனளக் அனமத்துக் மகாண்டு 
நினலயாை  இருப்னே வனரயனறப்ேடுத்திைர். தடாகம் என்ற மேயனரப் பிற்காலப் மேயராகக் 
மகாள்ளவியலாது. மசவ்வியல் ேனுவல்களில் தடாகம் என்ற நீர்நினல குறித்த ேதிவுகளுண்டு. 
இவ்வூனர ஒட்டிய மற்மறாரு சிறிய ஊருக்குச் சின்ை தடாகம் என்ற மேயர் அனமந்திருக்கின்றது. 
ஆக இவ்வூர் மேரியதாக அனமந்த ஒரு நீர்நினலயினை னமயமிட்டு உருவாக்கம் மேற்றுப் 
மேருங்கற்காலத்திலிருந்பத இைக்குழுக்களால் வாழ்விடமாகப் ேயன்ேடுத்தப் மேற்று வந்திருக்கலாம் 
எை அறிய முடிகின்றது. 

இவ்வூரில் அனமந்துள்ள ேதுக்னகக் கற்கள் இைக்குழுப் போரில் மாண்டு போை 
வீரர்களுக்கு எடுக்கப் மேற்றதா? அல்லது மேருங்கற்காலத்னதச் பசர்ந்த இைக்குழுவிைர் 
அனைவருக்கும் எடுக்கப் மேற்றதா? எை உறுதியாகக் கூற இயலவில்னல. இக்கட்டுனரயாளரின் கள 
ஆய்வில் வீரர்களின் நினைவாக எடுப்பிக்கப்மேறும் மநடுநினலக்கற்கபளா(menhir), 
நடுகற்கபளா(herostone) கினடக்கப் மேறவில்னல. கற்ேதுக்னககளின் அனடயாளத்திற்காக 
பமற்ேரப்பில் னவக்கப் மேறும் கல்வட்டங்களும் (cairn circle) காணப் மேறவில்னல. இவ்வூரில் 
அனமந்துள்ள மசங்கல் சூனளகளுக்குத் பதனவயாை மண் இவ்வூர்ப்ேகுதியில் இருந்பத எடுக்கப் 
மேறுகின்றது. அதற்காகத் பதாண்டப் மேற்ற மேரும் ேள்ளங்களின் ேக்கவாட்டுப் ேகுதிகளில் 
இக்கல்திட்னடகள் உனடேட்ட நினலயிலும் முழுவதுமாகவும் காணக் கினடக்கின்றை. மேருங்கல் 
திட்னடகளுக்குக் கீபழ அனமந்த கல்லனறகளுக்குள் னவக்கப்மேறும் முதுமக்கள் தாழிகள், 
ோனைகள், மண்ணால் ஆை புழங்குமோருட்கள் முதலியை நன்கு மவளியில் மதரியும் வண்ணம் 
மண் அகழப்மேற்றுக் கிடக்கின்றது.  
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கள ஆய்வில் கினடக்கப் மேற்ற தரவுகள் 

 இக்களஆய்வில் கினடக்கப்மேற்ற மோருட்கனளப் பின்வருமாறு வனகப் ேடுத்தலாம். 

1. மேருங்கற் ேதுக்னககள். 
2. ஈமப்மோருட்கள். 
3. குறியீடுள்ள ோனை ஓடு. 
4. மணி வனக - சூதுேவளம். 
5. முதுமக்கள் தாழிகள். 
6. மனித எலும்பு மற்றும் ேற்கள் 

1. கற்ேதுக்னககள் 

 மேருங்கற்காலக் கற்ேதுக்னககள் தடாகம் ேகுதி முழுவதும் காணப் மேறுவது 
குறிப்பிடத்தக்கது. இனவ மசங்கல் சூனளக்கு மண் அள்ளப்மேற்ற குழிகளின் ேக்கவாட்டுப் 
ேகுதிகளிலும் விவசாய நிலங்களுக்காக அகழப்மேற்ற குழிகளிலும் மிகுதியாகக் காணப்மேறுகின்றை. 
இதைால் மேருங்கற்காலத்னதச் பசர்ந்த ஈமச் சடங்குப் மோருட்களும் புழங்குமோருட்களும் 
உனடந்த நினலயில் ேலவிடங்களில் சிதறிக் கிடக்கின்றை.[பின்னினணப்புப் ேடம் 1- 7] 

2. ஈமப்மோருட்கள் 

மேருங்கற்காலத்தில் இறந்தவர்களுக்குச் மசய்யப் மேறும் ஈமச் சடங்குகளில் ேயன்ேடுத்தக் 
கூடிய மோருட்களாை முதுமக்கள் தாழிகள், ோனை ஓடுகள், கலயம் [உணவு ேனடக்கும் 
ோத்திரம்], சிறு கலயம்[மவஞ்சைக் கிண்ணம்], தாங்கி[மண் பிரிமனை], வட்டில்[மண் தட்டு] 
ஆகியை பமற்ேரப்ோய்வில் பசகரிக்கப் மேற்றை. முதுமக்கள் தாழிக்குள் கிடந்தவாபற கலயம் ஒன்று 
கள ஆய்வில் பசகரிக்கப் மேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.[பின்னினணப்புப் ேடம் 8 - 12] 

3. குறியீடுள்ள ோனை ஓடு 

முதுமக்கள் தாழிகளுக்கு அருகில் பசகரிக்கப் மேற்ற ோனை ஓடு ஒன்றில்   குறியீடு 
கினடத்துள்ளது. அது குறிப்பிட்ட இைக்குழுவிைருக்கு உரிய குலக்குறியீடா? அல்லது ோனை 
வனையப்ேட்படாரால் இடப்மேற்ற குறியீடா? எை அறிய இயலவில்னல. அனவ 
எண்ணிக்னகயினைக் குறித்து அனமந்த எண் குறியீடாக (Numbers) அனமயவும் வாய்ப்புள்ளது. 
இனவ போன்ற குறியீடுகள் பேரா.க.ராஜன் அவர்களால் மகாடுமணல் மதால்லியல் களத்தில் 
கண்டறியப் மேற்றுள்ளை. அவர் தைது ஆய்வில் கண்டறிந்த குறியீடுகனளத் தைது நூலில் 
[மதால்லியல் பநாக்கில் சங்ககாலம்,ேக்.52-53]அட்டவனணப் ேடுத்தியுள்ளார். அட்டவனணகள் 
முனறபய, 2 மற்றும் 7 ஆகியைவற்றில் குறிக்கப்மேற்ற   அபத குறியீடு கட்டுனரயாளரின் கள 
ஆய்விலும் கினடக்கப் மேற்றுள்ளது. [பின்னினணப்புப் ேடம்-13]. அவர் பகாட்டு வடிவிலுள்ள 
இக்குறியீட்டினைப் மேருங்கற்ேனடக் குறியீடு எை வனகப்ேடுத்துகின்றார். அக்குறியீடு மதாடர்ோை 
பேரா.க.ராஜன் அவர்களின் கருத்துப் பின் வருமாறு: 

அட்டவனண 7-இல் காட்டப்ேட்டுள்ள முதல் குறியீடு பகாபவ என்ற தமிழ்ப்பிராமி 
எழுத்துகளின் இறுதியில் வருவனதப் ோர்க்கலாம். இக் பகாபவ என்ற மசால் ஒரு 
தனலவனைக் குறிப்ேதாக எடுத்துக் மகாண்டால் இக்குறியீடு முக்கியத்துவம் மேறுகின்றது. 
காரணம் மகாடுமணலில் அகழப்ேட்ட மேருங்கற்ேனடச் சின்ைங்களில் இனவ 
கினடத்துள்ளை. இச்சின்ைங்களிலிருந்து மிகவும் இன்றியனமயாத மதால்மோருட்கள் 
மேறப்ேட்டுள்ளை. [மதால்லியல் பநாக்கில் சங்ககாலம், ேக்.54] 
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தடாகம் கள ஆய்வில் கினடக்கப் மேற்ற குறியீடுள்ள ோனை ஓடு முதுமக்கள் தாழியின் 
அருகில் கினடத்திருப்ேதால் நாம் சங்க இலக்கியத்தில் அனமந்துள்ள முதுமக்கள்தாழி குறித்த 
ேதிவுகளுடன் ஒப்பிட்டு பநாக்க முடியும். அப்ோடல்கள் பின்வருமாறு: 

கலம்மசய் பகாபவ கலம்மசய் பகாபவ 
இருள் திணிந்தன்ை குரூஉத் திரள் ேரூஉப்புனக[புறம்.228] 

கலம்மசய் பகாபவ கலம்மசய் பகாபவ 
அச்சுனடச் சாகாட்டு ஆரம் மோருந்திய[புறம்.256] 

 பமற்குறித்த புறப்ோடல்களில் குறிக்கப்மேறும் பகாபவ என்ற மசால் ோனை வனையும் 
மதாழில் மசய்யக்கூடிய குயவர்கனளக் குறித்து அனமகின்றது. பகாபவ என்ற தமிழ் பிராமிச் 
மசால்னல அடுத்து இக்குறியீடு கினடத்துள்ளதாகப் பேரா.க.ராஜன் குறிப்பிடுவதால் இது ோனை 
வனையும் பகாவினையும் குறித்து எழுந்திருக்கலாம் எைக் கருத இடமுண்டு.  

4. மணி வனக - சூதுேவளம் (Carnelian Beads) 

மேருங்கற்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களால் மிகுதியாகப் ேயன்ேடுத்தப் மேற்ற ஆேரண 
வனகயாக சூதுேவளத்னதக் கருதலாம். இது இன்னறய சந்னதகளில் வினல குனறந்த மணிவனகயாகக் 
கருதப் மேற்றாலும் அன்னறய மனிதர்களால் இது விரும்பிப் ேயன்ேடுத்தப் ேட்டது எைலாம். 
தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த மதால்லியல் அகழாய்வுகளில் மிகுதியாகக் கினடக்கப் மேற்ற மணியாகச் 
சூதுேவளம் திகழ்கிறது. மகாடுமணல் மதால்லியல் களத்தில் இம்மணிகள் நூற்றுக் கணக்கில் 
கினடக்கப் மேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இக்கள ஆய்வில் கண்டறியப் மேற்ற சூது ேவளம் ஒரு 
கிராம் எனட மகாண்டது. இவ்வளவு சிறிய ேவள மணினய ஆேரணமாகச் மசய்து பகார்த்துக் 
மகாள்வதற்குச் சிறிய துவாரம் நுட்ேமாக இடப்மேற்றுள்ளது. இது ேழந்தமிழரின் 
கனலநுணுக்கத்னதயும்  அறிவியல் மதாழில்நுட்ேக் கருவிப் ேயன்ோட்டினையும் 
மவளிப்ேடுத்துவதாக அனமகிறது. மணிகளுக்குள் இடப்மேற்ற சிறிய துவாரம் குறித்துத் 
தமிழ்ச்மசவ்வியல் நூல்கள்  சான்றளிக்கின்றை. 

சலானக நுனழந்த மணித்துனள அகனவயின் 
உலாநீர்ப் மேருங்கடல் ஓடாதாயினும்[மணி.66] 

 இனவ போன்ற மணிகளில் துனளயிடும் வினைஞர்கனளத் திருமணிக் குயிைர் எை 
மதுனரக்காஞ்சி குறிக்கின்றது. இயற்னகயாக மண்ணில் கினடக்கும் மணிகள் குறித்த ேதிவுகள் சங்கச் 
மசவ்வியல் ேனுவல்களில் மிகுதியும் காணப்மேறுகின்றை. கட்டுனரயாளரால் இக்கள ஆய்வில் 
கண்டறியப் மேற்ற முதுமக்கள் தாழியுடன் இச்சூதுேவளமணி கண்டறியப் 
மேற்றது.[பின்னினணப்புப் ேடங்கள் 14-15] 

5. முதுமக்கள் தாழிகள் 

 முதுமக்கள் தாழிகள்  என்ேனவ மேருங்கற்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இறந்த மனித 
உடல்கனளயும்   இறப்பிற்குப் பின்பு பசகரிக்கப்மேற்ற மனித எலும்புகனளயும்  அடக்கம் 
மசய்வதற்குப் ேயன்ேடுத்திய மேரிய அளவிலாை மண் சாடிகள் ஆகும். விரிவுக்குக் காண்க. 
[மேருங்கற்காலப் ேண்ோடு: க.ோலாஜி]. இனவ ேற்றிய குறிப்புகள் தமிழ்ச்மசவ்வியல் ேனுவல்களில் 
மிகுதியாகக் காணக் கினடக்கின்றை. 

மாஇருந்தாழி கவிப்ே (நற்.271) 
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 தாழிய மேருங்காடு எய்திய ஞான்பற (புறம்.364) 

 அன்பைாற் கவிக்கும் கண்ணகன் தாழி (புறம்.256) 

 வியன்மலர் அகன் மோழில் ஈமத்தாழி (புறம்.256) 

 கவிச்மசந்தாழிக் குவிப்புறத்து இருந்த (புறம்.238) 

 தாழிமுதல் கவித்த பகாழினலப் ேருத்தி (அகம்.129) 

 தாழிக்குவனள வாடுமலர் சூட்டி (அகம்.161) 

 ஓங்குநினலத்தாழி மல்கச்சார்த்தி (அகம்.275) 

 தாழியும் மலர்ேல அணியா பகழ்மகாள (அகம்.369) 

 மன்ைர் மனறத்த தாழி (ேதிற்.44) 

 இடுக ஒன்பறா சுடுக ஒன்பறா 

ேடு வழிப்ேடுக (புறம்.239:20-21) 

 இத்மதால்லியல் களத்தில் காணப்மேறும் முதுமக்கள் தாழிகள் மேரும்ோலும் 
கல்திட்னடகளுக்குள் காணப் மேறுகின்றை. ஒரு இடத்தில் கல்திட்னடகள் இன்றி அருகருபக இரு 
தாழிகள் காணப்மேறுகின்றை. இத்தாழிகள் மண் பதாண்டப் மேற்ற பமட்டின் ேக்கவாட்டுப் 
ேகுதியில் ஒரு ோதி உனடந்த நினலயில் காணப்மேறுகின்றை. சினதந்த மனித எலும்புகபளாடு 
காணப்மேற்ற இம்முதுமக்கள் தாழி ஒன்றில் இருந்து சூதுேவளமணி  பசகரிக்கப் மேற்றது 
குறிப்பிடத்தக்கது.[பின்னினணப்புப் ேடம் 16-17]. இத்தாழிக்கு மிக அருகில் மற்மறாரு தாழி 
காணப்ேடுவது ஆய்விற்குரியது. 

மனித எலும்புகள்-ேற்கள் 

இக்கள ஆய்வில் சில முதுமக்கள் தாழிகளின் உனடந்த ோகங்கபளாடு மனித எலும்புகள், 
ேற்கள் ஆகியை பசகரிக்கப் மேற்றை. இவற்னறக் c4 - கரியமில ஆய்வுச் பசாதனைக்கு(carbon 
dating) உட்ேடுத்திைால் இறந்த மனிதனின் காலத்னதக் கணிக்கமுடியும்.[பின்னினணப்புப் 
ேடம்:18] 

கள ஆய்வு முடிபுகள் 

 இத்மதால்லியல் கள ஆய்வின் மூலமாகச் சில புதிய ஆய்வு முடிபுகனள இங்கு முன்னவக்க 
முடியும். 

 அ] தடாகம் என்ற இவ்வூர் மேருங்கற்காலந் மதாட்பட மனித இைக்குழுக்கள் வாழ்ந்த 
இடமாக அனடயாளப்ேடுத்தப் மேறுகின்றது. 

 ஆ] இவ்விடத்னத இரு நாட்டுப் ேகுதிகளுக்கு இனடயில் அனமந்த எல்னலயாகக் 
கருதலாம். இரு இைக்குழுக்களுக்கு இனடபய  எல்னலப் போர் நிகழும் இடமாக இது 
அனமந்திருக்கலாம். மனலயடிவாரத்தில் 200 ஏக்கருக்கு பமற்ேட்ட நிலப்ேரப்னே 
இத்மதால்லியல் களம் மேற்றுள்ளது. இருமேரும் நிலங்களுக்கு இனடப்ேட்ட ேகுதியாக 
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இவ்வூர் அனமந்தனமயிைால் ோதுகாப்புக் கருதிப் போர்த்மதாழிலுக்காகப் மேரும் 
இைக்குழு ஒன்று இவ்விடத்தில் நினலயாகத் தங்கி வாழ்ந்திருக்கலாம். 

 இ] நிலத்திற்கு அடியில் போரில் இறந்துேட்ட வீரர்களுக்கு அனமக்கப்மேறும் 
மேருங்கற்ேனடச் சின்ைங்கள்  மிகுதியாகக் காணப்மேறுவதால் இவற்னறப் மேருங்கற்காலம்  
எை  வனரயறுக்கச் சிக்கல்கள் ஏதுமில்னல. அபதபவனளயில், புழங்கு மோருட்களும் 
மிகுதியாகக் காணப்மேறுவதால்  நாகரிகம் மகாண்ட சீர்த்த மதால்ேண்ோடு ஒன்று இங்கு 
நிலவியிருந்தனத அறிய முடிகின்றது. 

 ஈ] ோனை ஓட்டில் கினடக்கப் மேற்ற மேருங்கற்ேனடச் சின்ைக் குறியீடு மகாடுமணல் 
அகழாய்வில் கினடக்கப்மேற்ற குறியீனட ஒத்திருப்ேதால் இவ்விடமும் விரிவாை 
அகழாய்விற்கு உரியது எை அறிய முடிகின்றது. 

 உ] முதுமக்கள் தாழி ஒன்றில் சூதுேவளமணி கினடத்திருப்ேதால் இம்மக்கள் 
மேருங்கற்காலத்தில் அணிகலன்கள் அணியும் வழக்கத்னதயுனடயவர்கள் எைக் கருத 
முடிகின்றது. மணிகளில் துனளயிடும் மதாழில்நுட்ேத்னதயும் அறிந்திருந்தைர். அது ஒரு 
மேண்ணிற்கு உரிய முதுமக்கள் தாழி எைவும் மகாள்ளலாம். அத்தாழிக்கு மிக 
அருகானமயிபலபய மற்மறாரு தாழி அனமந்திருப்ேனத பநாக்கும் மோழுது 
அப்மேண்ணிற்கு மிகுந்த மநருக்கமுனடயவர்களுனடய தாழியாக அனமந்திருக்கலாம். சங்க 
இலக்கியத்தில் கணவனை அடக்கம் மசய்த தாழியில் தன்னையும் அடக்கம் மசய்யச் 
மசால்லும் மேண்ணின் ேதிவினை இவ்விடத்து ஒப்பிட்டுக் காணலாம். அதன்மூலம் சங்கச் 
மசவ்வியல் ேனுவல்களின் காலத்னதப் மேருங்கற்காலத்துடன் மதாடர்பு ேடுத்தி ஆய்னவ 
முன்மைடுத்துச் மசல்லலாம். 

 ஊ] அனைத்துக் கற்ேதுக்னககளிலும் முதுமக்கள் தாழிகள் னவக்கப் மேற்றுள்ளை. அவற்றில் 
கருப்பு-சிவப்புப் ோனை ஓடுகள் காணப்ேடுகின்றை. இது தமிழகம் முழுவதும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட காலப் ேகுதியில் (மோ.ஆ.மு.1000 - மோ.ஆ.மு.300) மேருங்கற்காலப் 
ேண்ோடு ேரவியிருந்தனத உறுதிப்ேடுத்துகின்றது. 

துனணநின்றனவ 

 இளங்பகா சி., 2011, “மேருங்கற்காலத் தமிழ்ச்சமூகம்-மதால்லியல் தரவுகனள முன்னவத்து”, 
புதிய ேனுவல் (மதாகுதி-3), மசன்னை. 

 காசிநாதன் நடை., 2010, “தமிழக நில அகழாய்வுகள்”, உலகத் தமிழ்ச் மசம்மமாழி மாநாடு, 
பகானவ. 

 குருமூர்த்தி மச., 2010, “ேழம்ோனைக் குறியீடுகளும் தமிழர் ேண்ோடும்”, உலகத் தமிழ்ச் 
மசம்மமாழி மாநாடு, பகானவ. 
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 சதாசிவ ேண்டாரத்தார் தி.னவ., , 2009, ோண்டியர் வரலாறு, மசண்ேகா ேதிப்ேகம், 
மசன்னை. 

 சீனிவாசன் இரா., 2011, “சிந்துமவளிக் குறியீடுகனள ஒத்த குறியீடுகள் பவலூர் 
மாவட்டத்தில் கண்டுபிடிப்பு”, புதிய ேனுவல் ஆய்விதழ்(மதாகுதி-3, இதழ்-4), மசன்னை. 

 ேவுன்துனர இராசு., 2009, ேண்னடய தமிழக வனரவுகளும் குறியீடுகளும், உலகத் 
தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், தரமணி, மசன்னை. 
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 …, 2015, “மேருங்கற்காலத் தமிழ்ச்சமூகமும் தமிழி எழுத்துப் மோறிப்புகளும்”, இைம் - 

தமிழ் இனணய ஆய்விதழ் (ஆகஸ்ட்), பகாயம்புத்தூர். 
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 ராஜ்மகௌதமன், 2009, ஆபகாள் பூசலும் மேருங்கற்கால நாகரிகமும், தமிழினி ேதிப்ேகம், 
மசன்னை. 
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பின்னினணப்புப் ேடங்கள் 

 

ேடம்-1 கற்ேதுக்னக 
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ேடம்-2 கற்ேதுக்னக, சாய்ந்த நினலயில் முதுமக்கள் தாழி 

 

 

ேடம்-3 கற்ேதுக்னக ேக்கவாட்டுப் ேகுதி 
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ேடம்-4 கற்ேதுக்னகயுடன் முதுமக்கள் தாழி 

 

 

 

ேடம்-5 கற்ேதுக்னகயும் தாழியும் 
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ேடம்-6 மேருங்கற் ேதுக்னககள் 

 

 

 

ேடம்-7 கற்ேதுக்னகக்குக் கீபழ  முதுமக்கள் தாழி 
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ேடம்-8 கலயம், சிறுகலயம் 

 

 

 

ேடம்-9 கருப்பு-சிவப்பு நிறப் ோனைகள் 
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ேடம்-10 

கலயத்துடன் முதுமக்கள் தாழி 

 

 

 

ேடம்-11 தாங்கி [மண் பிரிமனை] 
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ேடம்-12 வட்டில் 

இவ்விரு மோருட்களும் மாணவர் இர.தியாகராசன் கள ஆய்வில் கண்டறிந்தது. 
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ேடம்-13 குறியீடு உள்ள ோனை ஓடு 

 

ேடம்-14 சூதுேவளம் 
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ேடம்-15 துனளயனமந்த சூதுேவளம் 

 

ேடம்-16 முதுமக்கள் தாழிகள் 
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ேடம்-17 

அருகருபக அனமந்த இரு முதுமக்கள் தாழிகள் 

 

ேடம்-18 மனித எலும்பு மற்றும் ேற்கள் 

  
 
 

  

http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   108 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

 சிவகங்னக மொவட்ைம் - ‘எட்டிவசரி’யில் தபருங்கற்கொலச் 
சமூக வொழ்வியல் அனையொளம் கண்தைடுப்பு 

முனைவர் ந.இராபஜந்திரன், 
தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், 

இந்துஸ்தான் கனல அறிவியல் கல்லூரி(த.), 
பகாயமுத்தூர் - 641 028. 
ilayavantamil@gmail.com 

Abstract: The archaeological objects such as an urn, black and red shells, and other 
accessories have been discovered at Ittichery, Sivaganga district by direct inspections and 
research. Based on the discovered archaeological objects, we could say that Ittichery may 
be one of the places where ancient Tamilian were lived and extended their culture. The 
present manuscript explains the possible evidence for the above statement. 

புதிய கற்காலத்தின் மதாடர் வளர்ச்சிதான் மேருங்கற்காலம். தமிழகத்னதப் 
மோறுத்தமட்டில் இக்காலம் வரலாற்றுக்கு முந்னதயகாலப் ேகுதியிலிருந்து வரலாற்றுக் காலத்துக்கு 
மாறும் ஒரு மோற்காலம் என்பற குறிப்பிடுதல் பவண்டும். இன்னும் மசால்லப்போைால் சங்ககாலம் 
என்று மசால்லுகிபறாபம அது இக்காலத்தின் பிற்ேகுதிக் காலம்தான். அனைத்துத் துனறகளிலும் 
முன்பைற்றமனடந்துவிட்ட காலம். எழுத்தறிவு மேறப்ேட்டுவிட்ட காலம். இலக்கியங்கள் 
மலர்ச்சியுற்ற காலம். இரும்பின் ேயன்ோடு உணரப்ேட்டுவிட்ட காலம். மசப்புக் கலன்கள், தங்கம், 
மவள்ளி, அணிகலன்கள், இரும்புக் கருவிகள் ஆகியனவ உேபயாகத்திலிருந்த காலம். உயர்ந்த 
தரத்தில் மட்கலங்கள் (Tablewere) உருவாகப்மேற்ற காலம். மண்ணாலும், மணியாலும், 
தந்தத்தாலும் அணிமணிகள் மசய்யப் மேற்ற காலம். ேஞ்சானட தயாரிக்கப்மேற்று உடுத்தப்ேட்ட 
காலம். மசப்பு மற்றும் ஈய நாணயங்கள் உருவாக்கப்மேற்றுப் புழக்கத்திலிருந்த காலம் 
(நடை.காசிநாதன்,2006:29). இத்தனகய மேருங்கற்ேனடக் காலம் தமிழகத்தில் கி.மு.ஆயிரம் முதல் 
கி.பி. முதல் நூற்றாண்டுவனர நின்று நினலத்திருந்தது என்ேர் கா.ராஜன்(2010:8). 

      ஒரு நாட்டின் கலாச்சார, ேண்ோட்டு வரலாற்னற எடுத்துனரப்ேதில் மதால்லியல் சான்றுகள் 
முக்கியப் ேங்கு வகுக்கின்றை. இத்மதால்லியல் சான்றுகள் இன்றளவில் தமிழகத்தில் திருவள்ளூர் 
மாவட்டம் - ேட்டனறமேரும்புதூர், விழுப்புரம் மாவட்டம் - ரிஷிவந்தியம், உளுந்தூர்பேட்னட, 
வடகுறும்பூர், இராமநாதபுரம் மாவட்டம் - முதுகுளத்தூர் அருபக ஆம்ேல் வட்டம், ேனைக்குளம், 
பதரிருபவலி, திருமநல்பவலி மாவட்டம் - மானுருக்கு அருபக களக்குடி, சிவகங்னக மாவட்டம் - 
திருப்புவைம் அருபக கீழடி, பதவபகாட்னடக்கு அருபக கண்டரமாணிக்கம், அனுமந்தக்குடி, 
மோண்ணாங்கண்மாய், ரஸ்தா, கானரயூர், கானரக்குடிக்கு அருபக மசட்டிநாடு, 
கானளயார்பகாவிலுக்கு அருபக பவளாபரந்தல், இளந்தக்கனர, கண்டணிக்கனர, ேவளி, கீரனூர், 
முடிக்கனர, மண்டேம், ோனளபயந்தல், நல்பலந்தல், கிராம்புளி, மாராத்தூர் ஆகிய ஊர்களில் 
அடுத்தடுத்து மதால்லியல் சான்றுகள் கண்டுபிடிக்கப்ேட்டுள்ளை. இதன் மதாடர்ச்சியாக, 
தாயமங்கலத்திற்கு அருபக எட்டிபசரி  கிராமத்தில் மதால்லியல் சான்றுகள் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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கண்மடடுக்கப்மேற்றுள்ளை. கண்மடடுக்கப்மேற்றுள்ள மதால்லியல் தரவுகபள இக்கட்டுனரக்கு 
முதன்னமச் சான்றாக அனமகின்றை. 

எட்டிவசரி 

சிவகங்னகயிலிருந்து கிழக்குத் தினச பநாக்கியவாறு 24 கி.மீ. மதானலவிலும், 
மாைாமதுனரயிலிருந்து மதன்கிழக்குத் தினச பநாக்கியவாறு 22 கி.மீ. மதானலவிலும், 
இனளயான்குடியிலிருந்து பமற்குத் தினச பநாக்கியவாறு 9.5 கி.மீ. மதானலவிலும், 
தாயமங்கலத்திலிருந்து மதற்குத் தினச பநாக்கியவாறு 3.5 கி.மீ. மதானலவிலும் எட்டிபசரி கிராமம் 
அனமந்துள்ளது. இவ்வூரின் மேயர் பேச்சுவழக்கில் மருவி இட்டிபசரி என்று அனழக்கப்ேட்டு 
வருகின்றது. ஆைால் அரசு அலுவலகங்களில் இருந்து வரும் கடிதங்களில் இன்னும் எட்டிபசரி 
என்றுதான் குறிப்பிடப்ேட்டு வருகின்றது (விவரம் - பின்னினணப்பு:1). 

நொட்ைொர் கொல்வொய் 

எட்டிபசரி கிராமத்துக்குக் கிழக்குத் தினசயில் கால்வாய் ஓடிக்மகாண்டிருக்கிறது. 
இக்கால்வானய நாட்டார் கால்வாய் என்று எங்கள் முன்பைார்கள் மசான்ைார்கள் அதைால் 
நாங்களும் அப்ேடிபய மசால்லி வருகிபறாம் என்கிறார் பூ.தனிஸ்லாஸ். பமலும் இக்கால்வாயின் 
நீர்வரத்து மாைாமதுனர வழிபய ஓடிக்மகாண்டிருக்கும் னவனகயாற்றிலிருந்து பிரிந்து சிறுகால்வாய் 
வழியாக ஆர்.எஸ்.மங்கலம் மேரிய கண்மாய் வனர மசன்று பசர்கிறது என்கிறார் கூ.மாரிமுத்து. 

      நீர்வரத்துக்காக தூர்வாரும் இயந்திரத்னதக் மகாண்டு இக்கால்வாய் பதாண்டப்ேட்டபோது 
ேழங்காலப் ோனை ஓடுகளும் முதுமக்கள் தாழிகளும் குவியல் குவியலாக வந்தை. அதன் 
முக்கியத்துவம் மதரியாத இயந்திர ஓட்டுநர்கள் அப்ேடிபய விட்டுச் மசன்றுவிட்டைர். 
அதன்வழியாக நான் மசன்றபோது ோர்க்க பநரிட்டது. ோர்த்து, என்ைால் முடிந்த அளவு உனடந்த 
ஓடுகனளயும் தாழிகனளயும் பசகரித்துச் மசன்பறன். மறுநாள் என் மனைவி ோ.கவிதானவயும் 
னமத்துைனரயும் கூ.மாரிமுத்துனவயும் அனழத்துச்மசன்று கருப்பு, சிவப்பு ோனை ஓடுகள், 
குறியீடுகள் உள்ள ஓடுகள், கனல நுணுக்கம் உனடய ஓடுகள், வட்டமாை ஓட்டுச் சில்லுகள், 
ஓட்டிைால் ஆை பிரிமனை ஆகியவற்னறச் பசகரித்து வந்பதன். பசகரித்த மோருள்கள் அனைத்தும் 
பமற்ேரப்புக் களஆய்வால் கண்மடடுக்கப் மேற்றனவபய. 

மட்பொண்ைத் த ொழில் 

மனிதன் கண்டுபிடித்த மிகவும் ேனழய மதாழில்களில் மட்ோண்டம் வனைதலும் 
ஒன்றாகும். புதிய கற்காலத்தில் மனிதன் உணவுக்காக அனலயும் நினலயிலிருந்து, பவளாண்னம 
மசய்து உணவுப்மோருனள உற்ேத்தி மசய்யும் நினலனய எய்திைான். உற்ேத்தி மசய்யப்ேட்ட 
உணவுப் மோருட்கனள எதிர்காலத் பதனவக்காகச் பசர்த்து னவக்கின்ற அவசியம் ஏற்ேட்டது. இந்த 
அவசியத்தின் வினளவாக மட்ோண்டங்கள் உருவாக்கப்ேட்டை. இந்த மட்ோண்டங்கள் முதலில் 
னகயாலும், பிறகு சக்கரத்தின் உதவிமகாண்டும் மசய்யப்ேட்டை என்ேர் பக.வி.இராமன் (2015:2).  

        இவ்வாறு மசய்யப்ேட்ட மட்ோண்ட வனகனயத் மதால்லியல் ஆய்வாளர்கள் கருப்பு, 
சிவப்புப் ோனை ஓடு (black and red ware shere) என்று அனழக்கின்றைர். இந்தக் கருப்பு, 
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சிவப்பு வண்ணமாைது,  கவிழ்த்து னவத்துச் சுடுகின்ற (Inverted firing) ஒரு தனிப்ேட்ட சுடுமுனற 
மகாண்டு மேறப்ேட்டதாகும். களிமண்னைக் மகாண்டு உருவாக்கப்ேட்ட இந்த 
மட்ோண்டங்கனளச் சூனளயில் னவத்துச் சுடும்போது, அனவகனளக் கவிழ்த்து னவத்துச் சுடுவதால் 
காற்றுப்புகாத உட்ேகுதியும், வாய்ப்ேகுதியும் கருநிறமாகவும், காற்றுப் ேடுகின்ற மவளிப்ேகுதி 
முழுதும் சிவப்பு நிறமாகவும் ஆகிவிடுகின்றை. ேளிச்மசன்று நன்கு மமருபகற்றிய பமற்ேரப்னேக் 
மகாண்டு திகழ்ந்த இந்த மட்ோண்ட வனகதான் அந்தக்கால மட்ோண்ட வனககளில் மிகவும் 
சிறந்ததாகத் மகாள்ளப்ேட்டது என்ேர் பக.வி.இராமன் (2015:3). 

தமிழ்நாட்டில் இரும்புக் காலத்னதச் சார்ந்த மேருங்கல் ேண்ோடு (Megalithic Culture) 
முழுவீச்சில் இருந்தமோழுது மட்ோண்டத் மதாழில் மிகவும் உன்ைத நினலயில் இருந்தது. 
அக்காலத்தில் மக்கள் மதானகயும் சற்றுப் மேருகியது. அவர்களின் பதனவயும் விருப்ேமும் 
பவறுேட்டது, வளர்ச்சி அனடந்ததாயும் இருந்தது. ஆகபவ, அந்த மக்களின் பதனவக்குத் 
தகுந்தவாறும், விருப்ேத்திற்குத் தகுந்தவாறும் அதிகமாை மட்ோண்டங்கனள, மட்ோண்டத் 
மதாழிலாளர் ஆக்கித் தர பவண்டியிருந்தது. அதைால் ேலவித வடிவங்கள் மகாண்ட 
மட்ோண்டங்கள் நினறந்த அளவில் தயாரிக்கப்ேட்டை என்ேர் பக.வி.இராமன் (2015:3). இவ்வாறு 
தயாரிக்கப்ேட்ட ோனைகளின் ஓடுகபள எட்டிபசரி பமற்ேரப்ோய்வில் கண்மடடுக்கப்மேற்றுள்ளை 
(விவரம் - பின்னினணப்பு:2). 

இப்ோனை ஓடுகள் அதிகளவில் கண்மடடுக்கப் மேற்றிருப்ேதால் இங்குப் 
மேருங்கற்காலத்னதச் சார்ந்த மதால்தமிழ்க் குடிமக்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் எைக் கருத முடிகிறது. 
கண்மடடுக்கப்மேற்ற ஓடுகளில் குறியீடுகளும், எழுத்துப்மோறிப்புகளும், கனல நுணுக்கமும் 
காணப்ேடுவதால் இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் கல்வியிலும் கனலயிலும் தனலசிறந்த மக்களாக 
இருந்திருக்கலாம் எை எண்ண இடமுள்ளது.  

 ொழிகள் 

எட்டிபசரியில் பமற்ேரப்புக் களஆய்வின்போது குவியல் குவியலாக உனடந்த நினலயில் 
கிடக்கும் தாழிகனளப் ோர்க்கும்போது அனவ, இறந்தவர்களுக்கு ஒரு தனிமனிதைால் 
மசய்யப்ேட்டதல்ல, இவற்னற ஒரு சமூகபம தங்கனள முழுனமயாக ஈடுேடுத்திக்மகாண்டு 
மசய்திருக்க பவண்டும் எை ஊகிக்க முடிகின்றது. ஒரு சமூகபம முதுமக்கள் தாழிகனளச் 
மசய்திருக்கின்றைர் என்றால் அங்கு மக்கள்மதானக எவ்வளவு இருந்திருக்க பவண்டும்? 

முதுமக்கள் தாழி ேற்றிய குறிப்புகள்  சங்க இலக்கியம் மதாடங்கி, சங்கம் மருவிய 
இலக்கியக் காலம் வனர மதாடர்ந்து ேதிவுமசய்யப்ேட்டு வந்துள்ளை. இதனைப் புகார் நகரத்துச் 
சக்கரவாளக் பகாட்டத்தில் நிலவிய நீத்பதார் நினைவுக் கடனைச் சுட்டும் மணிபமகனல அடிகள் 
மூலம் உணரலாம்.  

“சுடுகாட்டுக் பகாட்ட மமன்றல துனரயார்” (மணி.6:30) 

என்றும், 

“சுடுபவா ரிடுபவார் மதாடுகுழிப் ேடுப்போர் 
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தாழ்வயி ைனடப்போர் தாழியிற் கவிப்போர்” (மணி.6:66-67)   

என்று சுட்டுகின்றது. சுடுேவர்கனளயும் ஓரிடத்தில் னவப்ேனதயும் (cremation), இறந்தவர்கனள 
ஓரிடத்தில் னவப்ேனதயும் (Post-excarnation burial), குழியில் இடுவனதயும் (pit burial), நிலத்தில் 
கல்லனற அனமத்து னவப்ேனதயும் (rock chamber or cist burial) தாழிகள் இட்டு அதன்பமல் 

மூடி மகாண்டு மூடுவனதயும் (urn burial encapped  with lid) மேருங்கற்கால மக்களின் 
வாழ்க்னகமுனறயில் வழக்கமாக இருந்துள்ளை. இனதபய ோண்டியன் நம்பி மநடுஞ்மசழியன் 

காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர் பேமரயின்முறுவலார் தமது புறநானூற்றுப் ோடலில், 

  “இடுக ஒன்பறா! சுடுக ஒன்பறா! 

ேடுவழிப் ேடுக...” (புறம்.239:20-21) 

எைக் குறிப்பிடுகிறார். இதில் “இடுக” என்ேது இறந்தவர்கனள ஓர் இடத்தில் இடுவனதயும் 

(exposure), “சுடுக” என்ேது எரியூட்டுவனதயும், “ேடுவழிப் ேடுக” என்ேது இறந்பதானர பநரடியாக 
ஈமக்குழியில் னவப்ேனதயும் குறிக்கிறது. இம்மூன்று முனறயும் வழக்கில் இருந்தனமக்காை சான்றுகள் 
அகழ்வாய்வில் கினடப்ேதன்மூலம் இப்ோடல்களில் காணப்ேடும் குறிப்புகள் 
மமய்ப்பிக்கப்ேடுகின்றை.  

“ஈம விளக்கின் பேஎய் மகளிமராடு 

அஞ்சுவந் தன்று, மஞ்சுேடு முதுகாடு” (புறம்.356:3-4) 

எை வரும் புறநானூற்றுப் ோடலும் பமற்கூறியவற்னறபய சுட்டி நிற்கின்றது. 

“மாஇருந் தாழி கவிப்ே, 

தா இன்று கழிக, ஏற்மகாள்ளாக் கூற்பற” (நற்.271:11-12) 

எைவரும் நற்றினணப் ோடலில் தாழிகள் மூடி மகாண்டு, மூடப்ேட்டு உள்ளனதத் “தாழி கவிப்ே” 
என்று குறிப்பிடுகிறார். தமிழகத்தில் கினடக்கும் மேரும்ோன்னமயாை தாழிகள் மூடிமகாண்டு 
மூடப்ேட்டிருப்ேனதப் ேல்பவறு அகழாய்வுச் சான்றுகள் மதளிவுேடுத்துகின்றை. இத்தனகய தாழிகள் 
மன்ைர்களுக்கும் னவக்கப்ேட்டை என்ேனத, 

“மன்ைர் மனறத்த தாழி  

வன்னி மன்றத்து விளங்கிய காபட” (ேதி.44:22 - 23) 

என்ற ோடல் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய பசாழபவந்தன் கிள்ளிவளவனைத் தாழியில் அனடப்ேதற்காகப் 

ோனை மசய்யும்  வினைஞனரப் ோர்த்து அய்யூர் முடவைார் ோடும் ோடலும் இனத 
உறுதிப்ேடுத்துகின்றை. மேண்கனளயும் தாழிகளில் இட்டுப் புனதத்தைர் என்ேனத,   

“கலம் மசய்பகாபவ கலம் மசய்பகாபவ  
அச்சுனடச் சாகாட்டு ஆரம் மோருந்திய 
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சிறுமவண் ேல்லிபோல, தன்மைாடு 
சுரம் ேலவந்த எமக்கும் அருளி, 

வியல்மலர் அகன் மோழில் ஈமத்தாழி” (புறம்.256:1-5) 

என்ற புறப்ோடல்வழி அறியமுடிகிறது. 

முதுமக்கள் தாழி அடக்கத்னதப் ேற்றிக் கூறுகின்ற பமற்குறிப்பிட்ட ோடல் சான்றுகள்  
அரசர் முதல் சாதாரண மக்கள் வனர இயற்னகயாக இறந்து ேட்டவர்களுக்காக எழுப்ேப்ேட்டனவ 
என்ேனத இங்கு மைத்தில் மகாள்ளபவண்டும். ஆைால் மேருங்கற்ேனடச் சின்ைங்கனளப் ேற்றிக் 
குறிப்பிடுகின்ற ோடல்கள் மேரும்ோலும் மதாறுப்பூசலில் ஈடுேட்டு இறந்த வீரர்களுக்கும், பிற 
உயர்குடி மக்களுக்கும் எழுப்ேப்ேட்டதாகக் குறிப்பிடுகின்றை. இது இருபவறுேட்ட 
நினலப்ோட்டினைச் சுட்டி நிற்கின்றது. எைபவதான் இடுகாடு ேற்றி வருகின்ற சங்கப் ோடல்கள் 
காலத்தால் முந்தியதாகவும், சுடுகாடு குறித்து மட்டும் வருேனவ காலத்தால் பிந்தியதாகவும் 
இருக்கபவண்டும் எைக் கருத பவண்டியுள்ளது என்ோர் கா.ராஜன் (2010:23-25). இக்கருத்னதயும் 
எட்டிபசரியில் கண்மடடுக்கப்மேற்ற இடுகாட்டுத் தாழிகள் ேற்றிய மதால்லியல் தரவுகனளயும் 
(விவரம் - பின்னினணப்பு:3) பநாக்க, காலத்தால் முந்னதய மதால்தமிழர்களின் வாழ்விடமாக 
எட்டிபசரி இருந்திருக்கின்றது என்ேது மதளிவாகப் புலப்ேடுகின்றது. 
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களஆய்னவ முன்னவத்து)”, இைம்:ேன்ைாட்டு இனணயத் தமிழாய்விதழ் (மலர்:1 இதழ்:2, 
ஆகஸ்ட் 2015). https://www.inamtamil.com/peru%E1%B9%85ka%E1%B9%9Fkalat-
tami%E1%B8%BBc-camukamum-tami%E1%B8%BBi-e%E1%B8%BButtup-
po%E1%B9%9Fippuka%E1%B8%B7um-tolliyal-ka%E1%B8%B7aayvai-
mu%E1%B9%89vaittu/  

 ராஜன் கா., 2008, மதால்லியல் பநாக்கில் சங்ககாலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், 
மசன்னை - 600 113. 

 பவங்கடசாமி நாட்டார் ந.மு. (உனர.), 2007, கூலவாணிகன் சாத்தைாரின் மணிபமகனல 
மூலமும் உனரயும், சாரதா ேதிப்ேகம், மசன்னை - 600 014. 
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 கொலத்துக்குக் கொலம் மொறும் கனலப்பொணிகள் 

 முனைவர் ம.ோபு 
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர், 

டாக்டர் ஜி.ஆர்.தாபமாதரன் அறிவியல் கல்லூரி, 
பகாயம்புத்தூர். m.varunbabu8@gmail.com 

Abstract: The Great Kings who ruled the Ancient Tamil Nadu has been very Much 
Interested in Art works which were based on their Religious fad. Because of the Immense 
Interest, they built lot of temples with amazing and lively sculptures throughout their 
dynasty. They made those sculptures with huge stones metals and colors which makes the 
statues and artwork so real. Those artwork and monuments are the precious gifts that 
were given by our ancient kings to our Tamil culture. One can refer the old Tamil 
literature to know more about the wonderful art works and the knowledge of the ancient 
Tamil people in building a huge monuments and temples. The statues and sculptures were 
round faced in Chola dynasty where as the same has been sharp faced in Pandya dynasty. 
Thus the creativity and the art work differs through the periods and dynasties. 

“வடபவங்கடம் மதன்குமரி ஆயினடத் தமிழ்கூறும் நல்லுலக”த்தில் மசங்பகாபலாச்சிய 
மன்ைர் மேருமக்களின் சமயப் ேற்றிைாலும், கனலயார்வத்திைாலும், எண்ணிறந்த சிற்ேங்கள், 
ஓவியங்கள் நினறந்த திருக்பகாயில்கள் நம் நாட்டில் உருவாக்கப்ேட்டுள்ளை. காவியப் புகழ்ோடும் 
அக்காலக் கனலவிற்ேன்ைர்கள் உயிரில்லாப் மோருள்களாகிய கல்லினையும், உபலாகத்தினையும், 
வண்ணங்கனளயும் மகாண்டு உயிபராட்டம் மேற்ற சிற்ேங்கனளயும் எழிலுறச் சனமத்துத் தமிழ் 
மண்ணிற்குக் காணிக்னகயாகப் ேனடத்துள்ளைர். சங்ககாலத்திபலபய தமிழகம் கட்டட, சிற்ே, 
ஒவியக் கனலகளில் சிறந்து விளங்கியிருந்தனத அக்கால இலக்கியங்கள் இனிது எடுத்தியம்புகின்றை. 
கி.பி.10ஆம் நூற்றாண்டின் இனடப்ேகுதியிலிருந்து கி.பி.12ஆம் நூற்றாண்டின் இனடப்ேகுதி 
வனரயிலாை காலத்தில் வார்க்கப்ேட்ட மசப்புத்திருபமனிகனள நிறுவி அது மதாடர்ோை 
மசய்ததிகனளக் கல்லில் மோறித்து னவத்துள்ள மசய்திகனள முதலாம் ேராந்தகன் காலத்திலிருந்பத 
காண முடிகின்றது. இத்தகு பசாழர்காலத்துப் ேடிமங்களின் முகம் உருண்டு திரண்டு விளங்கும். 
அபத சமயம் ோண்டிய நாட்டுப் ேடிமங்களில் முகமாைது நீண்டும் ஒடுங்கியும் இருக்கும். விசயநகர 
நாயக்கர் காலத்திலும் இத்தகு ேடிமக்கனல மதாடர்ந்து நினல மேற்றிருந்தது. இவ்வாறு ஒவ்மவாரு 
காலத்திலும் ேடிமங்களில் கனலப்ோணிகள் பவறுேட்டு இருந்தது. அத்தனகய கனலப்ோணிகனள 
அறிவது இவ்வாய்வின் பநாக்கமாகும். 

ேண்னடக் காலத்தில் சிற்ேக்கனல 

 ேண்னடக் காலத்தில் கட்டடக்கனல நூல் இருந்ததாகச் சிலப்ேதிகாரமும் ஒவியச் மசந்நூல் 
இருந்ததாக மணிபமகனலயும் சான்று ேகருவனத பநாக்குங்கால் சிற்ேநூலும் இருந்திருக்க 
பவண்டுமமன்று கருத இடமுள்ளது. பூம்புகாரின் ஒரு ேகுதியாகிய மருவூர்ப்ோக்கத்தில் மசம்பிைால் 
சிறந்த பவனலப்ோடுகனளச் மசய்ேவர்களும், மரத்தால் சிற்ேங்கள், வினளயாட்டுப் மோருள்கள் 
மசய்யும் தச்சர்களும், சுனத உருவங்கள் மசய்வதில் திறனமமிக்க மண்ணீட்டாளரும் 
வாழ்ந்திருக்கின்றைர். இதுபோன்று காஞ்சி மாநகரிலும் மரங்மகால் தச்சரும், மண்ணீட்டாளரும், 
மசம்பு மசய்ஞ்ஞரும், னேம்மோன் மசய்ஞ்ஞரும் இருந்திருக்கின்றைர். 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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 சிற்ேங்கள் எைப்ேடுவை கல்லிைால் மசய்த இனறத்திருவுருவங்கனள மட்டும் 
குறிப்ேனவயல்ல. சுடுமண், சுனத, மரம், உபலாகம் முதலிய மோருள்களால் மசய்யப்ேட்ட 
திருவுருவங்களும் சிற்ேங்களுள் அடங்கும். 

சங்ககாலத்தில் உபலாகத் திருபமனிகள் 

 சங்ககாலத்தில் உபலாகத்திைால் திருவுருவங்கள் மசய்யப்ேட்டிருந்தை. மோன்ைால் 
மசய்யப்ேட்ட திருவுருவம் மோன் புனைந்த ோனவ எைப்ேட்டது. 

 நன்ைன் என்னும் மன்ைன் பதாட்டத்திலுள்ள மாமரத்தின் மேறற்கரிய மாங்கனி 
மயான்றினை மங்னகமயாருத்தி எடுத்தனமயால் சிைமுற்று அம்மன்ைன் அவளுக்குக் மகானலத் 
தண்டனையளித்தான். அவளுனடய மேற்பறார் அக்மகானலத் தண்டனையிலிருந்து அவனள 
விடுவிக்க அப்மேண்ணின் எனடக்கு ஒப்ோை மோற்சினல ஒன்னற அரசனுக்கு வழங்குவதாகக் 
கூறியபின்ைரும் அவன் தண்டனைபய நினறபவற்றிைான் எைக் குறுந்மதானக கூறுகிறது. 

தமிழக வரலாற்றில் ேல்லவர்காலத்திற்கு முன்ைபர உபலாகத் திருவுருவங்கள் மசய்தனமனயக் 
கலித்மதானக எடுத்துக்காட்டுகின்றது. 

பமலும் மநல்னல மாவட்டத்னதச் சார்ந்த ஆதித்தநல்லூரில் நனடமேற்ற அகழ்வாய்வில் 
கினடத்துள்ள தாய்க்கடவுள், நாய், பகாழி ஆகியவற்றின் மசப்புத் திருவுருவங்கள் வரலாற்றுக் 
காலத்திற்கு முன்பே தமிழகத்தில் உபலாகத்தால் திருவுருவங்கனளச் மசய்யும் வழக்கம் இருந்தனதப் 
ேனற சாற்றுகின்றை. 

ேல்லவ கனலப்ோணிகள் 

 ேல்லவர் காலச் சிற்ேங்கள் மோதுவாக நீண்ட உடலனமப்பினையும், அகன்ற மார்பினையும், 
ஒடுங்கிய இனடயினையும் உனடயைவாகக் காணப்ேடுகின்றை. தனலயிலுள்ள மகுடம் நீண்ட 
கூம்புவடிவ அனமப்புனடயது. மேரும்ோலாை சிற்ேங்களிலும், உபலாகத் திருவுருவங்களிலும் 
பூணூல் வலக்னகயின் பமலாகச் மசல்வது ஒரு சிறப்ோை முனறயாகும். குண்டலங்கள் 
தடித்தனவயாகவும், பகயூரங்கள் அதிக பவனலப்ோடற்றைவாகவும் இருக்கும். உதரேந்தம் 
ேட்னடயாைதாகவும், ஆனடயினைக் கட்ட உதவும் நீண்ட துணி இடுப்பின் இருமருங்கிலும் ேரந்து 
விரிந்தும் காணப்ேடும். ேடிமங்களில் கந்தமானல சிங்கமுக அனரக்கச்சு அனமப்புகள் 
இருப்ேதில்னல இனறவியனரயும் மேண்டினரயும் குறிக்கும் திருவுருவங்களில் மார்புக்கச்னசகள் 
இடம் மேறுவதில்னல. ஆைால் மகாற்றனவ உருவத்திலும் அவளுனடய காவற்மேண்டிர் 
சிற்ேங்களிலும் தாம் மார்புக்கச்னசகள் காணப்ேடுகின்றை. 

பசாழர்காலப் ேடிமங்களில் ேல்லவ கனலப்ோணி 

 பூம்புகாருக்கு அண்னமயிலுள்ள ேல்லவபைச்சுவரர் பகாயிலிலுள்ள உனமயும், கந்தனும் 
தனிமயாரு பீடத்தில் அமர்ந்தவாறு காட்சியளிக்கின்றைர். இத் மதாகுதியுடனிருந்த சிவன் ேடிமம் 
தற்போது கினடக்கவில்னல. இரு னககனளயுனடய உனமயின் வலக்னக நீபலாத்ேலமலனரப் 
பிடித்தும், இடக்னக மதானடயின் மீது னவக்கப்ேட்டும் இருக்கின்றை. அழகிய மகுடம். 
கழுத்தணிகள், ேத்ர குண்டலங்கள், பூணூல், பகயூரங்கள், னகவனளகள் முதலியை இனறவினய 
அணிமசய்கின்றை. உனமயின் முகம் கருனண வடிவாகவும், மார்ேகங்கள் சற்று முன் மதாங்கியும், 
வயிற்றுப்ேகுதி சிறிய சனத மடிப்புகளுடனும் அழகுற விளங்குகின்றை. கந்தன் சிறு குழந்னதயாகத் 
தனலயினைச் சற்று வலப்புறம் சாய்ந்தவாறு வீற்றிருக்கிறான். தஞ்னசனயச் பசர்ந்த மேருந்பதாட்டம் 
இறவாபதசுவரர் பகாயிலுள்ள நின்ற பகாலத்திலிருக்கும் உனமயவளின் உபலாகத்திருவுருவமும் 
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முற்காலச் பசாழர் கனலப்ோணியில் மசய்யப்ேட்டதாகும். இதிலும் ேல்லவபைச்சுவர 
உனமயுருவிலுள்ளனவ போன்று கருனண மிக்க முகத்பதாற்றம், ஒடுங்கிய இனட, சற்று முன் 
மதாங்கிய மார்ேகங்கள் வயிற்றுத் தனசமடிப்புகள் முதலிய அனமப்புகள் அழகுறத் பதான்றும்ேடி 
வார்க்கப்ேட்டுள்ளை. இவ்விரு திருவுருவங்களும் ேல்லவர்காலப் ேடிமங்களின் கனலப் 
ோணியினைத் தழுவி உருவாக்கப்ேட்டிருக்கின்றை எைலாம். 

முற்காலச் பசாழர் கனலப்ோணிகள் 

 முற்காலச் பசாழ சிற்ேங்களுள் முற்ேகுதியினைச் சார்ந்தவற்றில் ேல்லவ கனலப்ோணியின் 
சில அனமப்புகனளக் காணலாம். நீண்ட மகுடம், மநடிய உடலனமப்பு, ேட்னடயாை பூணூல், 
கந்தமானல இல்லானம, ஆனடயனமப்பு முதலியனவ இவற்றுள் அடங்கும். இரண்டாவது ேகுதிச் 
சிற்ேங்களில் இத்தனகய ேல்லவ கனலப்ோணியின் அனமப்புகனளக் காணல் அரிதாகும். இவற்றில் 
குறிப்ோகப் ேல புரிகனளயுனடய பூணூல், மதளிவாகக் காட்டப்ேட்டுள்ள சிங்கமுக அனரக்கச்னச, 
கந்தமானல, சிரச்சக்கர அனமப்பு முதலிய மாறுோடுகள் புகுத்தப்ேட்டிருப்ேனதக் காணலாம். 

 மோதுவாக முற்காலச் பசாழர் கனலப்ோணியில் மசய்யப்ேட்ட சிற்ேங்களும், உபலாகத் 
திருபமனிகளும் கருனணயுடன் கூடிய முகச் சாயலுடன் திகழ்கின்றை. அச்சத்னத வினளவிக்கும் 
அல்லது வீரத்னதக் குறிக்கும் சிற்ேங்களின் உடலனமப்பில் மமன்னம தன்னமயும், முகத்தில் 
கருனணயும் காணலாபமயன்றி, பகாேக் குறியினையும், தனச முறுக்கினையும் காணல் அரிதாகும். 
ஆைால் சில வாயிற்காவலர் சிற்ேங்கள் மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்காக இருக்கின்றை. 
எவ்வாறாயினும் இக்காலச் சிற்ேங்களில் காணப்ேடும் மமன்னமத்தன்னமயும், முகத்திலுள்ள 
உணர்ச்சிக் குறிப்புகளும் கனலத் திறனமமிக்க சிற்பியின் னக வண்ணத்னதத் திறம்ேட 
எடுத்துக்காட்டுவைவாகும் என்ேதில் ஐயமில்னல. 

இனடக்காலச் பசாழர் கனலப்ோணிகள்  

இனடக்காலச் பசாழர் ேடிமங்கள் முற்காலச் பசாழர் ேடிமங்கனளக் காட்டிலும் 
உடலனமப்பு, ஆனட, அணிகலன்கள் ஒப்ேனை (அலங்காரம்) முதலியவற்றில் சிறிது 
பவறுோடுகனளக் மகாண்டு விளங்குகின்றை. மோதுவாக இனவ சதுரமாை முக அனமப்பினையும், 
சற்றுத் தடித்துக் குறுகிய உடலனமப்பினையும் மேற்றுள்ளை. இவற்றில் அடுக்கடுக்காை 
கழுத்தணிகள், பூ பவனலப்ோடுனடய ஆனட முதலியனவ காணப்ேடுகின்றை. அனரக்கச்னசயிலுள்ள 
சிங்கமுக அனமப்பு மதளிவாக காட்டப்ேட்டிருக்கின்றது. மரங்களின் தனலக்குப் பின்னுள்ள 
சிரச்சக்கரத்தில் தாமனர இதழ்கள் வட்டமாை ேகுதியினுள்ளடங்கிக் காணப்ேடும். நடராசர் 
சிற்ேங்களும், ேடிமங்களும் இக்காலத்திலிருந்துதான் அதிக அளவில் மசய்யப்ேட்டை. இது 
நாட்டியக் கனலக்கு அளித்த சிறப்பினைக் காட்டுவதாகும். 

 சில பகாயில்களில் னசவசமய நாயன்மார்களின் திருவுருவங்கள் நிறுவப்மேற்றுள்ளை. 
இராசராசன் காலத்திற்கு முன்ைர் அப்ேர், சுந்தரர், சம்ேந்தர் முதலிய னசவ சமயக் குரவர்களின் 
உபலாகத் திருபமனிகள் மசய்யப்ேட்டதாகத் மதரியவில்னல. 

 விநாயகப் மேருமானை நாட்டியமாடும் நினலயில் அனமக்கும் வழக்கமும் இனடக்காலச் 
பசாழர் காலத்தில் ஏற்ேட்டாதாகும். இராசராசன் தன் காலத்தில் தஞ்னசப் மேருவுனடயார் 
பகாயிலுக்கு இரு நாட்டிய விநாயகர் ேடிமங்கனள வழங்கிய மசய்தி கல்மவட்டில் 
கூறப்ேட்டிருக்கிறது. 
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பிற்காலச் பசாழர் கனலப்ோணிகள்  

 பிற்காலச் பசாழர் சிற்ேங்கள் இனடக்காலச் பசாழராட்சியில் உருவாக்கப்ேட்ட 
சிற்ேங்கனளக் காட்டிலும் சிறிது பவறுேட்டுக் காணப்ேடுகின்றை. மகுடங்களில் அலங்காரம், 
ஆனடகளில் பூ பவனலப்ோடு, பகாடுகளாலாை ஆனடயின் மடிப்பு, ேல பிரிவுகனளயுனடய 
பூணூல் மேரிதாக அனமக்கப்ேட்ட சிங்கமுக அனரக்கச்னச முதலியவற்னற இக்காலச் 
மசப்புத்திருபமனிகளில் காணலாம். அணிகலன்களும் முன்னைவிட அதிகமாை அளவில் 
காணப்ேடுகின்றை. மேரும்ோலாை ேடிமங்களில் மூக்கு சற்று கூர்னமயாகவும், புருவங்கள் 
மதளிவாகவும் அனமக்கப்ேட்டிருக்கின்றை. 

ோண்டியர் கனலப்ோணிகள் 

 பிற்காலப் ோண்டியர் சிற்ேங்கள் சற்றுத் தட்னடயாை முகத்பதாற்றத்தினையும், சிறிது 
தடித்துக் குறுகிய உடலனமப்பினையும், மகாண்டனவயாகும். இவற்றில் முற்காலப் ோண்டியர் 
சிற்ேங்கனளக் காட்டிலும் ஆனட, அணிகலன்கள், பிற அலங்காரங்கள் யாவும் மிகுதியாகபவ 
காணப்ேடுகின்றை. வலப்புறக் னகக்கு பமலாகச் மசல்லும் பூணூல் ேல பிரிவுகளாகப் பிரித்து 
இடுப்பின் ஒரு புறமாகச் மசல்வதாக காட்டப்ேட்டிருக்கும், முந்னதய சிற்ேங்களில் இல்லாத 
சிங்கமுக அனரக்கச்சு, அலங்காரம்மிக்க பகயூரங்கள், வட்டவடிவமாை தனலயின் பின்புறமுள்ள 
சக்கரம் முதலியனவ பிற்காலப் ோண்டியர் சிற்ேங்களில் இடம் மேற்றிருத்தனலக் காணலாம். 
இதனை உபலாக திருவுருவங்களில் நன்கு உணரலாம். 

விசயநகர காலக் கனலப்ோணிகள் 

 விசயநகர அரசர்களின் ஆட்சியில் உருவாக்கப்ேட்ட தனிப் ேடிமங்கள் மேரும்ோலும் நீண்டு 
தடித்த உடலினைப் மேற்று, கம்பீரமாகக் காட்சியளிக்கின்றை. மேண்டிர் ேடிமங்கள் ேருத்து 
திரண்ட மார்ேகங்களுடனும், தனச மிகுந்த உடலுடனும் விளங்குகின்றை. இனறத் திருவுருவங்களின் 
மூக்கு சற்றுக் கூர்னமயாகவும், விழிகள் சிறிது மேருத்தும், புருவங்கள் நன்கு பமலாகவும், 
மதளிவாகவும் காட்டப்மேற்றும் திகழ்வனதக் காணலாம். இவற்றில் பிற்காலச் பசாழர் சிற்ேங்கனளக் 
காட்டிலும் அலங்கார பவனலப்ோடுகள் மிகுந்துள்ளை. பூணூல், உதரேந்தம் முதலியனவ ேல்பவறு 
பிரிவுகனளக் மகாண்டு விளங்குகின்றை. அனரயினில் காணப்ேடும் கச்னசயிலுள்ள சிங்கமுக 
அனமப்பு மேரியதாகவும், வாயினைப் பிளந்தவாறும் மிளிர்வது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஆனடகள் 
மடிப்புகள் உனடயைவாகவும் பகாடுகள், பூ பவனலப்ோடுகள் முதலியவற்னற உனடயைவாகவும் 
காணப்ேடுகின்றை. ஆடவர் ேடிமங்களில் கிரீடம், தனலப்ோனக முதலியனவ இடம்மேற்றுள்ளை. 
பமலும் தனலயலங்காரம் ஒருபுறமாக முடியப்மேற்ற முடிச்சாகபவா, உச்சிக் மகாண்னடயாகபவா 
அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. மேண்டீர் ேடிமங்களில் ஆனட, அலங்காரம், அணிகலன்கள் ஆகியனவ 
அதிகமாக காணப்ேடுகின்றை. ஆனடகள் சிறிய பூ பவனலப்ோடுகளுடன், மடிப்பு மடிப்ோகத் 
திகழ்கின்றை. சில ேடிமங்கள் இரவிக்னக அணிந்தனவயாகவும் விளங்குவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

 விசயநகர ஆட்சிக்கு முன்ைர் உருவாக்கப்ேட்ட ேடிமங்களில் இச்சிறப்புத்தன்னமயினைக் 
காண இயலாது. மநற்றிச்சுட்டி, அனரச்சந்திர அணி, சிமிக்கி போன்ற காதணி முதலிய ேல்பவறு 
அணிகள் மகளிர் உருவங்கனள அணி மசய்கின்றை.  

 மநற்றியில் பகாவி, நாமம் முதலியை இடுவதும், பதாள்களில் சங்கு, சக்கரம் ஆகிய னவணவ 
சமயச் சின்ைங்கனளப் மோறிப்ேதும் அக்காலத்திலிருந்த வழக்கம் என்ேதனைப் ேல ேடிமங்களின் 
வாயிலாக அறிகின்பறாம். மேண்டிரது தனலயலங்காரம் ேல்பவறு வனககளாகத் திகழ்கிறது. 
தனலமுடி மகாண்னடயாகபவா அல்லது பின்ைலாகபவா முடியப்மேற்றிருக்கிறது. சில சமயம் 
அவற்றில் குஞ்சங்களும் கட்டப்ேட்டிருப்ேனதக் காணலாம். இன்னும் சிலவற்றில் 
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மநற்றிப்ேகுதியிலுள்ள முடிகள் சுருள் சுருளாகவும் எஞ்சியானவ பநர்க்பகாடு எடுக்கப்ேட்ட 
இருேகுதிகளாகப் பிரிக்கப்ேட்டுக் மகாண்னடயாகபவா அல்லது பின்ைலாகபவா முடிக்கப் 
மேற்றிருக்கின்றை. இவ்வாறு இக்காலத் திருபமனிகளில் ஆனட, அணிகலன், அலங்காரம் ஆகியனவ 
முன்னேக் காட்டிலும் அதிகமாக இடம்மேற்றிருப்ேனத நன்கு உணரலாம். 

 அரசன் அரசியருக்கு ஆள் உயரத்தில் மசப்புத்திருபமனிகன் எடுக்கும் வழக்கம் 
இக்காலத்திலிருந்த ஒன்றாகும். பசாழர் காலத்து அரசர், அரசியர் ேடிமங்கள் சிறியனவயாகபவா 
இருக்கின்றை. ஆந்திரமாநிலத்தில் திருப்ேதியிலும், தமிழகத்தில் காஞ்சி வரதராசப் மேருமாள் 
பகாயிலிலும் காணப்மேறும் விஜயநகர அரசர், அரசியர் உபலாகத் திருவுருவங்கள் ஐந்தடிக்கும் 
உயரமாைனவயாகத் திகழ்கின்றை. 

நாயக்கர் கால கனலப்ோணிகள் 

 நாயக்கர் கால ஆடவர் சிற்ேங்கள் மோதுவாக வலினம மேற்ற உடலினையும், முறுக்பகறிய 
தனசயினையும் உனடயைவாகக் காணப்ேடுகின்றை. மிகப்ேல சிற்ேங்களில் மீனசகள் கீழ்பநாக்கித் 
மதாங்கியைவாக அனமக்கப்ேட்டிருக்கின்றை. விசயநகரச் சிற்ேங்களிலுள்ளனவ போன்று நாயக்கர் 
காலச் சிற்ேங்கள் ேலவற்றில் தாடியும் காணப்ேடுகிறது. போர்வீரர், குறவர், பவடர் முதலிய ேல 
ேடிமங்களில் உடலுறுப்புகள், தனசகள் ஆகியனவ பதனவயின்றி முறுக்கப்ேட்டது போன்றும் 
பதான்றுகின்றை. 

 மேண்டினரக் குறிக்கும் ேடிமங்களில் தனச மேருத்த உடலனமப்பினையும், உருண்டு 
திரண்ட மார்ேகங்கனளயும், காதளபவாடிய கண்கனளயும் அதிக ஆனட, அணிகலன்கனளயும் 
மேற்றுத் திகழ்கின்றை. இவ்வணங்குகளின் ேடிமங்களில் கனலயழகு மட்டுமின்றிக் கவர்ச்சியும் 
இடம்மேற்றிருப்ேது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

 இக்காலப் ேடிமங்கள் அனைத்திலும் விசயநகர காலத்னதக் காட்டிலும் ஆனட 
அணிகலன்கள், ஒப்ேனைகள் ஆகியனவ மிகவும் அதிகமாகக் காணப்ேடுகின்றை. ஆனடயின் 
விளிம்பு மடிப்புகளாகபவா அல்லது பகாடுகளாகபவா அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. இவ்வானடயிலும் 
மிகப் ேலவாை ஒப்ேனை பவனலப்ோடுகனளக் காண இயலும். அணிகனலன்கனளப் 
மோறுத்தவனரயில் ஒவ்மவாரு ேடிமத்திலும் பதனவக்கு அதிக அளவில் இனவ இடம் 
மேற்றிருக்கின்றை என்பற கூறலாம். சில மேண்டிர் ேடிமங்களில் முத்து, முத்தாலாை பமகனலகள், 
அவற்னறப் போன்று பமலும் ேல அணிகள் முழங்கால் வனரயிலும் மதாங்குவனதக் காணலாம். 
கால்களுக்கு இனடப்ேட்ட ேகுதியில் இவ்வணிகலன்கள் சனதப்ேகுதினயத் மதாடாதவாறு தனியாக 
இனடமவளியுடன் மிகவும் நுண்னமயாக அனமக்கப்ேட்டிருப்ேது வியப்பிற்குரிய ஒன்றாகும். 
மேண்டிரின் தனலயலங்காரம் மேரும்ோலும் ஒருபுறம் முடித்த மகாண்னடயாகபவா அல்லது 
நீண்ட முடிச்சுடன் கூடிய குழலாகபவா அனமக்கப்ேட்டிருக்கிறது. 

 மசப்புத் திருபமனிகள் ஒவ்மவாரு காலத்திலும் ேல ேரிணாமங்கனளப் மேற்றுள்ளை. 
ேடிமங்களில் உடலனமப்பு, ஆனடகள், அணிகலன்கள், அலங்காரம் என்று அதில் 
கனலவிற்ேன்ைர்கள் புகுத்தியுள்ளனத அறிய முடிகிறது. அபதபோல் மேண்டினரக் குறிக்கும் 
ேடிமங்களில் ஒவ்மவாரு காலகட்டத்திலும் ஏற்ேடுத்திய மாற்றங்கள் அறியமுடிகிறது. முகத்தில் 
உள்ள உணர்ச்சிக் குறிப்புகனளப் ேடிமத்தில் சிற்ேக் கனலஞர்கள் மவளிப்ேடுத்திய விதம் 
சிறப்புக்குரியது. ஆதிகாலத்திலிருந்து இன்றுவனர ேல மாற்றங்கள் ேடிமத்தில் புகுத்தியுள்ளைர். 
கற்ேனைக்கு எட்டாத வனகயில் தங்கள் கனலத் திறனமகனள மவளிப்ேடுத்தியுள்ளார்கள். நம் 
நாட்டின் சிறப்னே மவளியுலகத்துக்குக் காட்டுவை இத்தனகய கனலகள் ஆகும். இன்று ேல 
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இடங்களில் இக்கனலகள் வளர்ச்சி மேற்று வருதனலப் ோர்க்கிபறாம். நம் சிற்ேக் கனலகனள 
எண்ணிப் மேருமிதம் மகாள்கிபறாம்.  
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 ோல சுப்பிரமணியன் எஸ்.ஆர்., 1966, பசாழர் கனலப்ோணி, ோரிநினலயம், மசன்னை. 
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Abstract: The aim of the philosophy is to clarify the meaning of the language which realized by 

philosophers and who had been found “Analytical Philosophy”. Bradley’s   students   Bertrand 

Russell, G.E.Moore found the analytical philosophy. But they didn’t accept Bradley’s statements 

and opinions and they tried to solve language problems in different ways. And Leibniz,    

Bertrand Russell joined together to solve language analytical problems. Then he joined with 

whitehead and released “Principia Mathematica” book in 1910. 

Bertrand Russell tried to solve language problems. Through mathematical philosophy he 

created Logical Atomism G.E.Moore had different ideas that philosophy is to be clarify language 

of the normal people (Public language)  

Example        I.   Souls are existing 

                      II. Students are in my class room  

First one is impossible to experiment or test in the empirical world but second one is 

possible in the empirical world. So he stated that souls and god words has to be clarified.  

Analytical philosophy developed massively in the Tend to period Wittgenstein. He claimed 

understanding of the meaning of the language in “Tractatus Logico Philosophicus”, “Philosophical 

Investigation”.  

Vienna circle researched problems before 1932 and the created Logical positivism to separate 

meaningful statements and non meaningful statement. They concerned Meta physical, ethics, 

aesthetics, scientific words, terms are meaning.  Therefore analytical philosophy expanded or 

spread in ethics political and science. So language analysis development can be understood 

through below theories.  

 Logical atomism 

 Logical positivism 
 Language analysis 

*** 

மமாழியின் அர்த்தத்னதத் மதளிவாக்குவபத மமய்யியலின் னமய பநாக்கு என்ேனத உணர்ந்த 
மமய்யியலாளர்கள் அதனை நிவர்த்தி மசய்ய முனைந்ததன் வினளபவ ேகுப்ோய்வு மமய்யியலின் 
வளர்ச்சிக்குக் காரணமாக அனமந்தது. பிமரட்லீயின் மாணவர்களாை ரைல், மூவர் போன்றவர்கள் 
ேகுப்ோய்வு மமய்யியலுக்கு அடித்தளம் இட்டைர். இவர்கள் பிமரட்லீயின் கருத்துக்கனள 
ஏற்றுக்மகாள்ளாமல் அவரின் கருத்துக்களில் இருந்து விலகி மமாழிப்பிரச்சினைனயத் தீர்க்க 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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முயன்றைர். ஆைாலும் தீர்வுக்காை வழிமுனறயில் பவறுேட்டு நின்றைர். பமலும் மமாழிப் 
ேகுப்ோய்வுப் பிரச்சினைனயத் தீர்ப்ேதற்காக னலபினிட்ைடன் ரைல் இனணந்து மமாழியின் 
ேயன்ோடுகள் ேற்றி விளக்க முனைந்தார். பின் னவற்மகற்றுடன் இனணந்து 1910இல் “Principia 
Mathamatica” என்ற நூனல மவளியிட்டார். 

 கணித மமய்யியலுக்கூடாக மமாழிப்பிரச்சினைனயத் தீர்க்க முயன்ற ரைல் அணு, பநர்வு, 
அணு எடுப்பு, புலன் தரவு ஆகியனவகளுக்கூடாகத் தர்க்க அணுவாதக் பகாட்ோட்னட 
முன்னவத்தார். ரைலில் இருந்து விடுேட்ட மூவர் மமய்யியலாைது சாதாரண மக்கள் 
ேயன்ேடுத்துகின்ற மமாழியினைத்  மதளிவுேடுத்துவதாக  அனமய பவண்டும் என்றார். 

உதாரணம் : ஆன்மாக்கள் உள்ளை. 

  வகுப்பில் மாணவர்கள் உள்ளைர். 

 இவற்றில் முதல் கூற்றினை அனுேவத்தில் ோர்க்க முடியாவிட்டாலும் இரண்டாவது கூற்னற 
அனுேவத்தில் ோர்க்கலாம். எைபவ அனுேவச் பசாதனைகளுக்கு உட்ேடுத்த முடியாத, புரியாத, 
கவர்ோடாக உள்ள ஆன்மா, இனறவன் போன்ற மசாற்கள் மதளிவுேடுத்தப்ேட பவண்டும் என்றார். 

 விக்கின்ஸ்னரன் காலத்தில் ேகுப்ோய்வு மமய்யியல் ோரிய வளர்ச்சினய அனடந்தது. 
மமாழியின் அர்த்தத்னத விளங்கிக் மகாள்ளுதனல தைது “மரக்டடஸ் மலாஜிபகா பிபலாசபிகஸ்”, 
“மமய்யியல் விசாரனண” ஆகிய நூல்களில் மவளிப்ேடுத்திைார். 

 வியன்ைா வட்டத்திைர் 1932களுக்கு முன்னுள்ள பிரச்சினைகனள ஆராய்ந்து அர்த்தமுள்ள 
கூற்றுக்கனள, அர்த்தமற்ற கூற்றுக்களில் இருந்து பிரித்தறிவதற்காக வாய்ப்புப் ோர்த்தல் 
பகாட்ோட்டினை முன்னவத்தைர். இவர்கள் மேௌதீக அதீதம், ஒழுக்கவியல், அழகியல் போன்ற 
விஞ்ஞாைக் கருத்துக்கனள  அர்த்தமுள்ளனவயாகக் கருதிைார். இதைால் ேகுப்ோய்வு மமய்யியலின் 
ேரிணாமம் ஒழுக்கவியலிலும், அரசியலிலும், விஞ்ஞாைத்திலும் ேரவி இருந்தனதக் காண முடிகிறது.  
எைபவ மமாழிரீதியாை ேகுப்ோய்வின் வளர்ச்சினய 

 பேட்டன் ரைலின் தர்க்க அணுவாதம் 
 தர்க்கப் புலமைறிவாதிகளின் தர்க்கப் புலமைறி வாதம் 
 விக்கின்ஸ்னரனின்  மமாழிப்ேயன்ோடு  முதலியனவகளினூடாக விளங்கிக் மகாள்ளலாம். 

1. ஆய்வு அறிமுகம் 

 மமய்யியல் வரலாறு என்ேது மிக நீண்ட வரலாற்னறக் மகாண்டது. மனிதன் தன்னைப் 
ேற்றியும் பிற உலக விடயங்கனளப் ேற்றியும் எப்போது சிந்திக்கத் மதாடங்கிைாபைா அப்போபத 
மமய்யியல்  கற்னக மநறியாைது பதாற்றம் மேற்றது. இவ்வாறு பதாற்றம் மேற்ற மமய்யியலாைது 
ஒவ்மவாரு காலகட்டத்திலும் மவவ்பவறு விடயப்ேரப்புக்கனள ஆய்வு மசய்து வந்துள்ளனம நாம் 
அறிந்த விடயபம. ஆயினும் ஒரு காலகட்டத்தினுனடய சிந்தனை முனறயாைது அதனை அடுத்து 
வந்த காலகட்டத்தின்  வளர்ச்சிக்கு அடிப்ேனடயாகவும் அனமந்து காணப்ேட்டது. 

 உதாரணமாக, ஆதி கிபரக்கத்தில் பிரேஞ்ச பதாற்றத்திற்கு மூல காரணம் என்ை? என்ேது 
ேற்றியும், கிபரக்ககாலத்தில் மனிதன் ேற்றியும், மத்திய காலத்தில் சமய சிந்தனை ேற்றியும், மத்திய 
காலத்தினை அடுத்து வளர்ச்சி மேற்ற நவீை காலத்தில் அறிவு ேற்றியும், தைது பதடனல 
ஆரம்பித்தது. இதற்குப் பிற்ேட்ட காலத்தில் அதாவது இருேதாம் நூற்றாண்டில் சிறப்பு  
இலக்கணமாக ேகுப்ோய்வு மமய்யியல் அல்லது மமாழி ரீதியாை ேகுப்ோய்வு  இடம்மேற்றது. 
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மமய்யியலில் காணப்ேட்ட பிரச்சினைகள் யாவும் உண்னமயில் பிரச்சினைகள் இல்னல அனவகளில் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மமாழி தான் பிரச்சினையாக உள்ளது. 

 இதைடிப்ேனடயில் ஆய்வுத்துனறயில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ற மசால்லாடல்கள் அனைத்தும் 
ேகுப்ோய்வுக்கு உட்ேடுத்தப்ேட பவண்டும் என்ேபத இம் மமய்யியலின் சாரமாக அனமந்துள்ளது. 
இதைடிப்ேனடயில் ஒழுக்க மமய்யியல் மசால்லாடல்கள், சமய மமய்யியல் மசால்லாடல்கள், 
அரசியல் மமய்யியல் மசால்லாடல்கள் முதலாை அனைத்தும் ேகுப்ோய்வுக்கு உட்ேடுத்தப்ேட 
பவண்டும் எை கூறப்ேட்டது. 

1.1   பேட்டன் ரைலின் தர்க்க அணுவாதம் 

 பேட்டன்ரைல் தைது அணுவாதக் பகாட்ோட்டுக்கு சாதகமாை கருத்துக்கனள 
னலபினிஸினுனடய மமய்யியலில் இருந்து மேற்றுக்மகாண்டார். ஓர் எடுப்பில் உள்ள சிக்கலாை 
எண்ணக்கருக்கனள பவறுேடுத்தல் என்ற விடயத்னதயும், சாதாரண பேச்சுமமாழியில் காணப்ேடும் 
மசால்லனமப்பு முனறயினையும் இவரினூடாகபவ கண்டு மகாண்டார். தைது தர்க்க அணுவாதக் 
பகாட்ோட்டினை “The Principia Mathematica” என்ற நூலில் அறிமுகப்ேடுத்திைார். 

 ரைலின் தர்க்க அணுவாதக்பகாட்ோடாைது பிரத்திபயகமாை ோர்னவ ஒன்றினை 
அளனவயியல் அறிவிலிருந்தும், அறிவாராய்ச்சியியலிருந்தும் உருவாக்க ஆபலாசித்தது. இதைால் 
கணிதத்தன்னம வாய்ந்த ஓர் அளனவயியல் பகாட்ோட்னட ரைல் உருவாக்கிைார். “முழுக் கணித 
உருவாக்கமும், சாராம்சத்தில் அளனவயியனல அடித்தளமாக மகாண்டுள்ள போதிலும் கணிதத்திற்கு 
அடிப்ேனடயாக உள்ள கூறுகளில் ஏன் மமாழியியல் மசயற்ேடவில்னல” என்ேதனையும் இவர் 
ஆராய்ந்தார். 

 மமாழியும் பநர்வும் 

 தர்க்க அணுவாதக் பகாட்ோடாைது அனுேவ ரீதியாை உலனக அறிய முயற்சிக்கும்போது 
ஏற்ேடும் ஏமாற்றங்களில் இருந்து தவிர்த்துக் மகாள்ள கணித ரீதியாை தர்க்க அறிவியலில் ஒருவர் 
போதுமாை அறினவப் மேற்றிருக்க பவண்டும் என்கிறது. ரைலினுனடய  இக்பகாட்ோட்டில் 
இரண்டு விடயங்கள் முக்கியத்துவப்ேடுத்தப் ேடுகின்றை. 

 1.  கணித ரீதியாை அறிவின் அவசியம் 
 2. கணித அளனவயியலின் அவசியம்  

 இனவ ேற்றிய அறிமுகம் இல்னலமயனில் கணிதவாதிகளால் முன்னவக்கப்ேடும் 
கருத்துக்களின் விளக்கத்தினைச் சரியாகப் புரிந்து மகாள்ள முடியாது என்றார். 

 பமலும் பநர்வுகள் ேற்றி ரைல் கூறுனகயில் உலகில் உள்ள மோருட்கள் யாவற்றிலும் 
ேல்பவறு வனகயாை உறவுகள் உள்ளை. அனவ மவவ்பவறு மதாடர்புகனளக் மகாண்டுள்ளை. 
இந்தத் மதாடர்புகளும், உடனமகளும், உறவுகளும், பநர்வுகள் என்றார். பநர்வுகள் யதார்த்த 
உலகினைப் பிரதிேலிக்கின்றை. இனவ மோருட்களுக்கினடயிலாை சிக்கலாை மதாடர்புகனளக் 
காட்டுகின்றை. பநர்வுகனளப் ேகுப்ோய்வு மசய்யும் போபத சிக்கல் ேற்றிய பிரச்சினை 
உருவாகின்றது. பநர்வுகளின் சிக்கல், மமாழிச் சிக்கலுக்கு சமைாைது. இதைால் ேகுப்ோய்வின் 
பநாக்கத்தின் ேடி ஒவ்மவாரு கூற்றுக்களும் யதார்த்தத்தின் போதுமாை அல்லது திருத்தமாை 
சித்திரமாக அனமய பவண்டும். யதார்த்தத்தின் சரியாை சித்தரிப்னே மமாழி போதிய வனகயில் 
தருகின்றதா?  என்ேபத ேகுப்ோய்வு மமய்யிலின் முக்கிய பிரச்சினை என்றார். 
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 மமாழி உலகத்னதப் ேற்றிய தனித்துவமாை ஒழுங்கனமப்னேத் தருகிறது. ரைலின் 
கருத்துப்ேடி “மமாழி உலகின்  விளக்கம்” ஆகும். மமாழி  விளக்கத்தில் இருந்து தப்புவதில்னல. 
ஆைால் ரைலின்  கருத்தில் உலக விளக்கத்னத மமாழி தருவதாக இருக்க பவண்டும். இருப்ேனதப் 
ேற்றிக் கூறுவபத மமாழியாகும் என்றார். பமலும் பநர்வுகள்  மசாற்கனளப்  பிரதிநிதித்துவப் 
ேடுத்துகின்றை. 

 உதாரணமாக கார், பேைா, தாமனர எை யதார்த்தத்னத மமாழிமேயர்த்து உண்னமக் 
கருத்தாக மனிதனுக்குத்  தருகிறது. இதிலிருந்து அர்த்தத்தின் தன்னம மவளிப்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

 மமாழி  “பநர்வுகனள மமாழிமேயர்த்துச் மசால்லும் இயந்திரிக வாய்ப்ோடு அல்லது 
வழிமுனற” ஆகும். பநர்வுகனள மமாழி சரியாக மமாழிமேயர்க்காவிட்டால் மமாழிப்பிரச்சினைகள் 
அல்லது மயக்கங்கள் ஏற்ேடும். இதனை ரைல் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார். “மமாழி தர்க்க 
ரீதியாக பூரணத்துவமாை நினலயில் இருக்க பவண்டும். தர்க்கரீதியாை பூரணத்துவமாை மமாழி 
என்றால் ஒரு கூற்றிலுள்ள மசாற்கள் அதனுனடய பநர்வுகனளயும் அதன் ேகுதிகனளயும் சரியாகத் 
மதாடர்புேடுத்த பவண்டும்.” இவ்வாறு மதாடர்புேடுத்தும்போது தான் ேகுப்ோய்வு மூலம் எளிய 
மசாற்கனள நாம் மேறலாம் என்றார். 

 புலன்தரவு 

 பேட்டன் ரைல் புலன் தரவின் மூலம் மமய்யியலுக்கு ஒரு புதிய அர்த்தத்னதத் தர 
விரும்பிைார். புலக்காட்சியின் சிக்கல் தன்னமயினை உணரும்போது புலன் தரவுகளுக்கினடபய ஒரு 
மதாடர்பு காணப்ேடுவதனையும் எடுத்துக் காட்டிைார். இதனை அறிவாராய்ச்சியியல் பநாக்கில் 
பின்வருமாறு பநாக்கலாம். 

1.புலன் உணர்வுகளுக்கும், புலன் தரவுகளுக்கும் இனடயிலாை மதாடர்பு 
2.புலக்காட்சிக்கும், சிக்கலாை தரவுகளுக்கும் இனடயிலாை மதாடர்பு 
3.அவற்றிற்கும் அறிவுக்கும் இனடயிலாை மதாடர்பு 

 புலக்காட்சி என்ேது புலன்களுடன் மதாடர்புனடயதாக இருந்தாலும் அது முழுனமயாை 
காட்சியல்ல. புலக்காட்சியினுனடய மிகவும் சிறிய அலகு புலன் தரவாகும். புலன் தரவு 
நடவடிக்னககள் எளிய சாதாரண தரவுகளில் இருந்து உருவாகிறது என்றார்.  இதைால் புலக்காட்சிக் 
மகாள்னகயின் அடித்தளம் விஞ்ஞாை எண்ணக்கருக்கனளபய மகாண்டிருந்தது. 

1.2 தர்க்கப்புலமைறிவாதிகளின் -   தர்க்கப்புலமைறி வாதம் 

 இருேதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ேகாலத்தில் மமய்யியலின் புதிய போக்குகனள 
வடிவனமப்ேதிலும், நிர்ணயிப்ேதிலும் ஓர் இயக்கமாகவும், சிந்தனைப்ேள்ளியாகவும் 
தர்க்கப்புலமைறிவாதம் மசயற்ேட்டது. இவ்வாதத்னத உருவாக்குவதற்குக் காரணமாக இருந்தவர்கள் 
விஞ்ஞாை முனறயிைாலும், கணிதத்திைாலும், அளனவயியலிைாலும், ோதிக்கப்ேட்டு அவற்றின் 
மசல்வாக்குக்கு உட்ேட்டவர்கள் ஆவர். 

 தர்க்கப் புலமைறிவாதிகள் மேௌதீக அதீதத்னத நிராகரித்தைர். ரைலினுனடய அளனவயியல் 
ேனடப்புக்கனளயும், விக்கின்ஸ்னடனுனடய அளனவயியலுக்கும், மமாழிக்கும் இனடயிலாை 
மதாடர்பு ேற்றிய சிந்தனைனயயும் தமது மகாள்னககளுக்காை அடிப்ேனடகளாக ஏற்றைர். 
1920களில் ஆஸ்திரியாவில் “வியன்ைா” நகரில் முன்ைணி விஞ்ஞாை, கணித அளனவயியலாளர்கள், 
மமய்யியலாளர்கள், அனைவரும் பசர்ந்து வியன்ைா வட்டம் என்ற ஒரு சங்கத்னத உருவாக்கிைர். 
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இவர்கள் மேௌதீக அதீதத்தினை மமய்யியலில் இருந்து அகற்றுவதற்காக வாய்ப்புப் ோர்த்தல் 
பகாட்ோட்னட முன்னவத்தைர். 

 இவர்களது அடிப்ேனடக் கருத்து  “மமாழி  அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க பவண்டும்” என்ேது 
தான். மமாழி வாக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, எடுப்புக்களாக இருந்தாலும் சரி, அனவ 
அர்த்தமுள்ளனவ என்ேதனை விசாரிப்ேதற்கு அல்லது அளவீடு மசய்வதற்கு இவர்கள் 
இக்பகாட்ோட்னட ேயன்ேடுத்திைர். விதிமுனறக்கு உட்ேட்டனவகனள அர்த்தமுள்ள 
எடுப்புக்களாகவும், சரியாை உண்னமகனள மவளிப்ேடுத்தாத எடுப்புக்கனள நிராகரிக்க பவண்டும் 
என்றும் கூறிைர். 

 மமாழியில் இருவனகயாை கருத்துத் மதாகுதிகள் ேற்றிய இருவித நினலப்ோடுகனள 
மகாண்டிருந்தைர். 

 1.  கணிதம், அளனவயியல் 
 2.  மேௌதீகவியல் 

 இவற்னற உறுதி வாய்ந்த உண்னமகள் எை இவர்கள் கருதிைார்கள். மேௌதீக அதீதத்தினை 
நிராகரித்தைர். இபதபவனள ஒழுக்கவியல், இரசனணயியல் துனறகள் மேரும் பிரச்சினைனய எதிர் 
பநாக்கிை. இதைால் கடுனமயாை விமர்சைங்களுக்கு வியன்ைா வட்ட வாதிகள் முகம் மகாடுக்க 
பவண்டி ஏற்ேட்டது. இதன் பிரதிேலிப்ோக இந்த சிந்தனைப் ேள்ளியில் சில பிரிவுகள் ஏற்ேடத் 
மதாடங்கிை. ஏமைனில் தர்க்கப் புலமைறிவாதம் ஆரம்ேத்தில் இருந்து இதுவனரயில் மனிதன் 
மகாண்டிருந்த அறிவியல் ரீதியாை கருத்துக்கனள முற்றாக நிராகரித்தது. இதிலிருந்து அனுேவ 
ரீதியாை வாய்ப்புப் ோர்த்தல் எண்ணக்கருனவ தர்க்கப் புலமைறிவாதிகள் ஆயுதமாகப் 
ேயன்ேடுத்திைர். 

1.3 மமாழி ரீதியாை ேகுப்ோய்வும், விக்கின்ஸ்னரனும் 

 விக்கின்ஸ்னரன் ஓர் அறிமுகம் 

 ஓஸ்ரியா நாட்னடச் பசர்ந்த இவர் ஆரம்ேகாலத்தில் இயந்திர வனககளில் தைது 
ஆர்வத்னதச் மசலுத்திைார். 1908இல் “மான்மசஸ்டர்” ேல்கனலக்கழகத்தில் மோறியியல் 
மாணவராகச் பசர்ந்தார். அங்குக் கணித அடிப்ேனடகனளப் ேற்றிப் ேடிப்ேதற்குத் தகுந்த நூல் 
ஒன்னறத் பதடியபோது ரைலின் “Principles of Mathematics” என்ற நூல் அறிமுகமாைது.  
அந்நூபல அவரது வளர்ச்சிக்கும் மமய்யியல் ஈடுோட்டிற்கும், மதாடக்கத்திற்கும் அடிப்ேனடயாக 
அனமந்தது. 

 கணிதத்துனறயில் இவருக்கு இருந்த ஈடுோட்டால் 1912இல் பகம்பிரிட்ஜில் ரைலின் 
மாணவைாக பசர்ந்தார். ரைலுடன் கழித்த மேரும்ோலாை மோழுதுகபள இவனர ஒரு 
மமய்யியலாளராக மாற்றியது. ரைலிடம் விக்கின்ஸ்னரன் “நான் ஒரு முழு முட்டாளா?” எைக் 
பகட்டபோது  அதற்கு ரைல், “எைது மாணவபை அது எைக்குத் மதரியாது. இறுதியில் “நீ 
விமாைப் மோறியியலாளைாக வரக்கூடாது. ஒரு மமய்யியலாளராகபவ வர பவண்டும்” என்று 
கூறிைார். இவர் 1932இல் தைது கலாநிதிப்ேட்ட ஆய்வுக்காக ரைனலபய பமற்ோர்னவயாளராகக் 
மகாண்டார். அவரது கலாநிதிப்ேட்ட ஆய்வு “Tractatus Logico Phylosophicus” என்ேதாகும்.  
இதுபவ அவருனடய முதல்  நூலாகவும் அனமந்தது. 
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 விக்கின்ஸ்னரனின் - மமாழிப் ேகுப்ோய்வு 

 விக்கின்ஸ்னரனின் மமாழி மமய்யியல் மூன்று முக்கியமாை அம்சங்கனளக் மகாண்டுள்ளை. 
அனவ, 

 மசால்லியல் 
 வசைவியல் 
 ேயன்ோட்டியல்  

என்ேைவாகும். மசால்லியல் என்ேது மசாற்கள் எவ்வாறு இலக்கண அனமப்பிற்குள் இயங்குகின்றது 
என்ேதனை விளக்குகின்றது. அதாவது வசைத்தினுனடய கருத்னத முழுனமயாகக் மகாள்ளாது 
ஏனைய மசாற்கபளாடு, ேதங்கபளாடு ஏனைய தனிமங்களும் பசர்ந்ததாகபவ இவ் அனமப்பு 
விளங்குகிறது. இதைால் ஒரு வசைத்தின் அர்த்தம் என்ேதும் இந்தப் பின்ைணியில் இருந்பத 
வருகிறது. 

உதாரணம்  :  இராமன்கள் மகிழ்ச்சி, 

   இராமன் உள்ளார் மகிழ்ச்சி.  

 இந்தச் மசாற்கள் வாக்கியங்கள் இரண்டுபம வசைவியல் ரீதியாக தவறாைனவ. இராமன் 
மகிழ்ச்சிபயாடு உள்ளார் என்ேது இதன் சரியாை வடிவமாகும். 

 மனித மமாழிகள் எண்ணிக்னகயற்ற வசைங்கனள உள்ளடக்கியுள்ளை. சிறிய வசைங்கனளக் 
மகாண்டு புதிய வசைங்கள் கட்டிமயழுப்ேப்ேடுகின்றை. மனித அறிவு மிகவும் வனரயறுக்கப்ேட்ட 
காலத்தில் அவர்கள் மமாழினயயும், வசைவியல் முனறனயயும் கற்றுக்மகாண்டார்கள். இதில் 
இலக்கணம் மனித மமாழினயப் ேல வார்த்னதகளிைாலும், விதிகளிைாலும் மகாண்ட வசைங்கனள 
உருவாக்கும் மனிதர்களாலும் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

 வசைவியல் என்ேது மசாற்களின் அர்த்தம் ேற்றிய கற்னக ஆகும். அர்த்தம் என்ேது 
மோதுவாக ேதங்களுக்கும், உலகுக்கும் இருக்கின்ற மதாடர்னேக் குறித்தனமவதாகும். 1920, 1930 
காலப்ேகுதிகளில் மசாற்மோருளியல் சாத்தியமாைது என்ற நம்பிக்னக இவருக்கு இருக்கவில்னல. 
ேயன்ோட்டியலின் மசல்வாக்கு 1950களில் காணப்ேட்டது. மமய்யியலாளர்கள் இந்த மமய்யியல் 
முனறனய விமர்சித்த போதும் மமய்யியலில் ஒரு வித்தியாசமாை மமாழி ேற்றிய கருத்து 
இம்முனறயிைால் பதாற்றம் மேற்றது என்ேதில் ஐயமில்னல. 

 மமாழினய ஆராய்வதன் ஊடாக உண்னமயின் இயல்னே அறிவது என்ேது யதார்த்தத்தின் 
கட்டனமப்னேப் புரிந்து மகாள்வதற்குச் சமைாைதாகும். மமாழியும் அதனுனடய 
முடிவுப்மோருளுக்கும் இனடயிலாை உறவும் பசர்ந்து உலனகப் பிரதிேலிக்கின்றை. அதைால் ஒரு 
குறித்த அம்சங்களில் மமாழி உலபகாடு இனணந்து காணப்ேட்டது. மமாழி உலபகாடு 
இனணந்திருக்கின்ற தன்னமனய நாம் அதனுனடய விேரிப்பு என்று கூறலாம். எனத நாம் 
மேயர்ச்மசாற்களுக்காை உருவம் என்று நினைக்கின்பறாபம அனவ இங்கு முக்கியம் மேறுகிறது. 
இத்தனகய மசயற்ோட்டினை விக்கின்ஸ்னரன் “அர்த்தத்தின் மேயர்க்பகாட்ோடு” எை தைது 
“மரக்டடஸ்” நூலில் முன்னவத்துள்ளார். இவர் மேயர்க்பகாட்ோடு ேற்றிய விடயங்கனள 
பின்வருமாறு முன்னவத்துள்ளார். மேயர்கள் புள்ளிகனளப் போன்றனவ. வசைங்கள் அம்புகனளப் 
போன்றனவ. அவற்றிற்குப்  மோருள்கள்  உள்ளை. 
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 உதாரணமாக A,B எைப் மேயர்கனள வனரயறுத்துக் மகாண்டால் அனவ அனசவற்றனவ, 
நினலயாைனவ, மோருட்கனளச் சுட்டி நிற்கின்றை. ஆைால் வசைங்கள் ஒரு தினசனய பநாக்கி 
நகருகின்றை என்றார். 

 விக்கின்ஸ்னரன் மேயர்க்பகாட்ோட்டில் எடுப்னேப் ேற்றிக் கூறும் போது “ஒவ்மவாரு 
எடுப்பும் அடிப்ேனடயில் உண்னம அல்லது மோய்னய எடுத்துக்கூறுகிறது என்றார். எடுப்புக்களுக்கு 
இரு முனைப்புக்கள் உள்ளை. மேயர்களால் மாத்திரபம சிந்தனைனய மவளிப்ேடுத்த முடியாது. 
அனவ எடுப்புக்களுக்குரிய அனடயாளங்கனளக் மகாண்டு வசைங்களாக வடிவனமக்கப்ேட 
பவண்டும் என்றார். எடுப்புக்களின் அனடயாளங்கள் என்ேது அவற்றின் அடிப்ேனடயில் 
பநர்வுகளாகும். ஓர் எளிய மமாழியின் சிந்தனை மவளியீட்னட எடுத்துப் ோர்த்தாலும் அனவ 
மேயர்களிைால் ஒழுங்குேடுத்தப் ேட்டிருக்கின்றது என்றார். 

 மமாழியின் ேயன்ோடு ேற்றி பிந்திய விக்கின்ஸ்னரன் கூறும்போது  அதனை ஓர் 
உனரயாடல் மூலம் கூறுகிறார். 

 உதாரணம் :  ஒருவர் கனடக்குச் மசன்று கனடக்காரனிடம் “05 சிவப்பு ஆப்பிள்” என்று 
எழுதப்ேட்டனத கனடக்காரனிடம் மகாடுக்கின்றார். ஆப்பிள் சிவப்பு எல்லாபம அவரால் மதரிவு 
மசய்யப்ேடுகின்றை. இதில் 05 சிவப்பு ஆப்பிள்கள் என்ேதில் 05 என்ேது என்ை? எை தைது 
“மமய்யியல் விசாரனண”  என்ற நூலில் விக்கின்ஸ்னரன் பகட்கிறார். “What’is the  meaning of 
the word 5? இது மிகவும் கிளர்ச்சியூட்டக் கூடிய பகள்வி. ஆைால் இது அல்ல. How the word 
is five is used? இதில் தான் நினறய பிரச்சினைகள் மமாழியில் ஆரம்பித்துள்ளை. இதைால் 
மமய்யியல் ரீதியாை எண்ணக்கரு அர்த்தம் என்ேது மமாழியினுனடய மசயற்ோட்டில் தங்கியுள்ளது. 
இதனை நாம் அகஸ்டினின் ோர்னவயில் அணுகிைால் அது இருவருக்கு இனடயிலாை ஒரு 
மதாடர்ோடனலத் தருகின்றது. 

 உதாரணம் : A - பமசனும், B  - கட்டுமாை உதவியாளனும், 

பமசன் கற்களிைால் கட்டிடத்னதக் கட்டுகிறார்.  இதைால் தூண்கள் உருவாகின்றை. 

 Bயினுனடய பவனல கற்கனள உரிய இடத்திற்கு Aயின் பதனவக்கு ஏற்றவாறு கடத்துவது. 
இதற்காக அவர்கள் மமாழினயத் பதனவக்பகற்றவாறு ேயன்ேடுத்துகின்றைர். குரல் ஒலிக்கு 
ஏற்றவாறு மோருட்கள் Aயினைச் மசன்றனடகின்றை. இது மமாழியினுனடய முதல் நினலப் 
ேயன்ோடு ஆகும். மதாடர்ோடல் நிகழ்வுகளின் எல்லா சந்தர்ப்ேங்களும் இது போல இருக்கும் 
என்ேதற்கு  இல்னல. அதற்கு சில வனரயனறகள் இருக்கின்றது.  இதைால் அது எல்லா 
இடங்களிலும் மோருந்திப் போவதில்னல. இது மமாழி வினளயாட்டிற்கு மோருத்தமாைது. 
மவௌ;பவறு வினளயாட்டுக்கள் உள்ளனமயால் விளக்கங்கனள எந்த வினளயாட்டுக் மகன்று சரியாக 
அறிந்திருக்க பவண்டும். சில பநரம் இந்த முனறனய குழந்னதகள் பேச்னசக்கற்றுக் மகாள்ளும் 
போது ேயன்ேடுத்துகின்றைர். 

 குழந்னதகள் தங்கள் தாய்மமாழியில் ேயிலும் போது வினளயாட்டுக்கள் ேற்றித் 
மதாடர்புேடுத்திப் ோர்க்க பவண்டும். இந்த வினளயாட்டுக்கனள “மமாழி வினளயாட்டு” என்று 
விக்கின்னரன் அனழக்கின்றார். மமாழியில் உள்ளடக்கி யிருக்கின்றனவயும் அதில் நிகழ்கின்றனவயும் 
ஒன்பறாமடான்று பின்னிப் பினணந்திருப்ேதாகவும் மமாழி வினளயாட்டு அனமந்திருக்கின்றது. 
இந்தப் பின்ைணியில் தான் “மமாழியின் ேயன்ோடு” என்ேதனை நாம் அறிகின்பறாம். 
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 விக்கின்ஸ்னரனின் வழியில் இந்த மசயற்ோட்னட புரிந்து மகாள்ள முற்ேடும்போது எமது 
புரிதல்கள் முடிச்சுக்களாகக் கட்டப்ேடுகின்றை. நாங்கள் அறிவியல் மறுத்துப் போதல், அதைால் 
நாம் மேரும் குழப்ேத்திற்குள் வீழ்கின்பறாம். போத்தலில் அனடக்கப்ேட்ட ஈக்கனளப் போல 
இருக்கின்பறாம். குறித்த வட்டத்திற்குள் “உ~; உ~;” என்று ஒலி எழுப்பி சுற்றித்திரிகின்றது. 
விடயம் என்ைமவன்றால் அதில் மவளிபயற முடியாமல் தத்தளிக்கின்பறாம் என்றார். 

“மரக்ட்டஸ்” நூலில்   இரண்டு விடயங்கள் வலியுறுத்தப்ேடுகின்றை. 

 1.  அணு பநர்வுகளிைால் தீர்மானிக்கப்ேடுகிறது. 
 2. ஒவ்மவாரு எடுப்பும் அதன் இறுதிநினலயில் ஒரு தனியாை ேகுப்ோய்னவக் 
மகாண்டிருக்கும். 

 பிந்திய விக்கின்ஸ்னரன் இக்கருத்துக்களுடன் முரண்ேடுகிறார். எவ்வாறு ஒரு மோருள் 
இரண்டாகிறது? அந்த இரண்டாகும் மோருளின் ோகங்கள் என்ை? எை விைா எழுப்புகிறார். 

 முந்திய விக்கின்ஸ்னரனின் கருத்தில் ஒவ்பவார் எடுப்பும் ஓர் இறுதிப் ேகுப்ோய்னவப் 
மேற்றிருப்ேது மாத்திரமல்ல ஒவ்பவார் எடுப்பும் திட்டவட்டமாை நிர்ணயமாை மோருனளக் 
மகாண்டுள்ளது என்றார். இதனை பிந்திய விக்கின்ஸ்னரன் தைது “மமய்யியல் விசாரனண”  என்ற 
நூலில் வசைத்தின் அர்த்தம் விசித்திரமாைது என்றார். திட்டமாை மோருள் அதற்கு உண்டா? 
என்ேது ஆராயப்ேட பவண்டியது. பமலும் திட்டவட்டமாை மோருள் என்ேது எப்போதும் 
அதுவாக  இல்னல. திட்டவட்டமில்லாத எல்னல இல்னல என்றார். 

 முந்திய விக்கின்ஸ்னரனின் கருத்தில் ஒரு வசைத்தினுனடய அர்த்தம் என்ேது “நிகழ்வுநினல 
விளக்கமாக, உண்னமயாக உலகில் இருத்தல் பவண்டும். இதனைத் தைது மரக்டடஸில் 
விக்கின்ஸ்னரன் பின்வருமாறு கூறுகிறார். “ஒவ்மவாரு எடுப்பு ேற்றிய கருத்தும் மூல எடுப்புக்களாக 
உள்ளவற்னற ேகுப்ோய்வுக்கு உட்ேடுத்த முடியும். மூல எடுப்புக்கள் (முரணுனரகள்) என்று 
நம்ேக்கூடிய ஒரு நினலயில் உள்ள இவற்னற  ேகுப்ோய்வு மசய்து உண்னமயாை அளனவயியல் 
வடிவத்னத மேற்றுக் மகாள்ளலாம் என்றார். 

 எடுப்புக்கள் அவற்றின் விடயத் தன்னமயில் மிக சாத்தியமாை அளனவயியல் தன்னமனய 
மகாண்டிருக்கின்றது என்ேது “மமய்யியல் விசாரனண” என்ற நூலில் எடுப்னே ேற்றி முன்ைபர 
தீர்மானிக்கப்ேட்ட ஒரு கருத்து. இது மூக்கின் மீது கண்ணாடினய போட்டு அதனூடாக 
எல்லாவற்னறயும் ோர்ப்ேது போல அனத எடுத்து விட்டுப் ோர்ப்ேது நடப்ேதல்ல. 

 அவ்வாறு நாம் அனத எடுத்துவிட்டு ோர்த்தால் அது நமது முன்ைர் தீர்மானிக்கப்ேட்ட 
கருத்து என்ேது மதரியவரும். எவ்வளவு குறுகியதாக நாம் உண்னம மமாழினய 
ேரீசிலிக்கின்பறாபமா எமது பதனவகளுக்கு மதாடர்பில் ஒரு கூர்னமயாை பமாதல்கள் 
உண்டாகின்றை என்றார். 

 ஒவ்பவார் எடுப்பும் ேரிபூரணமாை, நிர்ணயமாை அர்த்தத்னதக் மகாண்டிருப்ேது உண்னம 
அல்ல உண்னமயில் நாம் நினைக்கின்ற மதாடர்ோடல்கனள எய்தவிடாமல் இது தடுக்கிறது. 
இதைால் தவறாை புரிதல்கள் நிகழ்கின்றை. மசாற்கள் விளக்கங்களிைால் தவறாை புரிதல்களுக்கு 
உள்ளாகலாம். இந்தத் தவனற நாம் மதளிவுேடுத்த முடியும். பமலும் அதிகமாை விளக்கங்கனள 
அதற்கு தருவதன் மூலம் மரக்டடஸில் ஒரு எடுப்பிைால் தாக்கிக் மகாள்வனத விட அதிகமாை 
பகாரிக்னககனள அவர் உருவாக்குகின்றார். 
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 “ஓர் எடுப்ோைது மிகப்பூரணமாை நிர்ணயமாை மதளிவாை அர்த்தத்னதக் 
மகாண்டிராவிடின் அது சிறந்த எடுப்பு அல்ல”. இது தவறாைதாக தற்போது நினைக்கின்றார். 
இன்னும் ேல விடயங்கள் இதில் அவதானிக்க பவண்டியுள்ளது. ஒரு கடிகாரம் சரியாை பநரத்னதக் 
காட்ட பவண்டும்.  இல்லாவிட்டால் அது நல்ல கடிகாரம் அல்ல. உலகிலுள்ள எந்தமவாரு 
நுட்ேமாை கடிகாரமும் கூட சரியாை பநரத்னத மசால்லுமா? ஆைால் பநரம் ேற்றிய எமது கருத்து 
அந்தந்த பதனவகனளப்  மோறுத்துத்தான் நிர்ணயிக்கப்ேடுகின்றது. அது கடிகாரத்னதப் மோறுத்து 
அல்ல அது மனிதனுனடய பதனவகள், பநாக்கங்கனளப்  மோறுத்து அனமகின்றது என்றார். 

 “மமய்யியல் விசாரனண” என்ற நூலில் எமது மமாழியில் உள்ள பவறுோடாை மசாற்கனளப் 
ேற்றி பிந்திய விக்கின்ஸ்னரன் கூறுகிறார். 

 உதாரணம் : Slab, Block இவ்வாறாை மசாற்கனளவிட அதன் மசயல்முனற ேற்றி 
பயாசிக்கின்பறாம். அதாவது கருவிகள் மதாடர்பில் மவவ்பவறு விதமாை பநாக்கங்கனள நம்  
மைக்கண் முன் மகாண்டு வர முடியும். மமாழிக்கு ஒபரமயாரு ஒழுங்கு இருப்ேதாக நீங்கள் நம்ே 
பவண்டாம். எமது மமாழி ஒரு மதான்னமயாை நகரத்னதப் போல இருக்கின்றது. உனடந்து போை 
ேழனமயாை சில ோனதகள், புதியதும் ேனழயதுமாை வீடுகள் மவவ்பவறு யுகத்னத பிரதிேலிக்கின்ற 
கட்டிடங்கள், அனதச்சுற்றி ஆங்காங்பக மதில்கள், மமாழி ஒரு ஒழுங்னக அதனூடாக ஒரு 
போராட்டத்னத உருவாக்கியிருக்கிறது. எமது மமாழி பகள்விகளுக்கு ேதில் தருவதாக அல்லது 
மவளிப்ோடுகனளத் தருவதாக அல்லது ஆம், இல்னல என்று மசால்வதாக அனமந்திருக்கின்றது 
இன்னும் ேல விடயங்கள் அதில் இருக்கலாம். இனவ இரண்னடயும் னவத்து மமாழி ேற்றிக் கூறும் 
போது “மமாழி என்ேது ஒரு வாழ்க்னக வடிவமாக இருப்ேது என்று தான் கற்ேனை மசய்யலாம். 

 Slab என்று நாம் மசான்ைால் அது ஒரு வாக்கியமாக அல்லது மசால்லா? அது ஒரு 
மசால்லாக இருந்தால் சாதாரண மமாழியில் அதனுனடய ஒலி இருப்ேனதப்போல அனமவதில்னல 
அதனுனடய மோருள் அந்த சாதாரணமாை பேச்சு மமாழியில் தகடு என்று மசால்வதிலும் எழுத்தில் 
இட்டு மசால்வனதயும் அவர் பவறுேடுத்துகிறார். அது முதல் நினலப்ேதமாக இருக்கின்றது. அது 
வளர்ச்சியற்ற வசைம் என்று மசால்ல ஒரு சந்தர்ப்ேம் இருக்கின்றது. ஒரு குறிக்கப்ேட்ட வசைம் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றது. எைக்கு Slab மகாண்டு வாருங்கள் Slab என்று கூறும்போது மட்டும் 
அது மகாண்டு வரப்ேடுகிறது. இவ்வாறு Slab என்று கூறும்போது அதனுனடய அர்த்தம் என்ை? 
Slab என்று மாத்திரம் கூறும்போது அந்த வாக்கியம் சுருக்கப்ேடுகின்றது. Slab என்ேனத ஏன் 
மவவ்பவறு மவளிப்ோடாக நாங்கள் மமாழிமேயர்க்கின்பறாம். மவவ்பவறு நேர்கள் இனத 
மவவ்பவறுவிதமாகப் ேயன்ேடுத்துவனத நாங்கள் மவளிப்ேடுத்த முயற்சிக்கின்பறாம். ஏன் 
அவர்கனள நாம் ோர்த்து Slab என்றால்  Slab என்று கூறவில்னல. 

 “Bring me a Slap” என்று கூறும் போது அனதபய நாம் ஏன்   Slab ஆக நினைக்கக் 
கூடாது. அவன் Slab என்று கூறும் போது அவன் Slabஐ மகாண்டுவர பவண்டும் எை நான் 
நினைக்கின்பறன். நாங்கள் ேயன்ோட்டில் இருக்கின்பறாம். எமது மமாழி அவ்வாறாை சந்தர்ப்ே 
சூழ்நினலகளுக்கு உட்ேடுகிறது. எமது மமாழினய அறிந்து மகாள்ளாத ஒரு மவளிநாட்டவர் அந்த 
பவனல மசய்து மகாண்டிருக்கும் இடத்தில் நின்று ோர்த்துக் மகாண்டிருந்தால் “Bring me a Slap” 
என்று மசான்ைால் அவர் என்ை நினைப்ோர். என்றார். அந்த ஒலி ஒரு வார்த்னதயாக அவருக்கு 
பகட்கலாம். ஒரு கட்டுமாைத்திற்குரிய கல் என்று அவைது மமாழியில் அவன் அனத விளங்கிக் 
மகாள்ளலாம். அது போல இவ்வாறு மமாழிக்காை ேயன் முக்கியமாைது. 

 மமாழியில் மசாற்கள் அல்லது வாக்கியங்கள் குறிக்கப்ேடுகின்றை. சில பநரம் அனவ 
குறிக்கப்ேடாதிருக்கின்றை. அது எவ்வாறு நிகழ்ந்தாலும் அவற்றினுனடய அர்த்தங்கள் ஒரு மோது 
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அர்த்தத்னத தருகின்றது. மமாழி வினளயாட்டில் இந்த விடயங்கனள விக்கின்ஸ்னரன் 
விளக்கியிருக்கின்றார். அறிக்னக ஒன்றில் ஐந்து தகடுகள் என்று எழுதப்ேட்டிருக்கின்றை. இதில் 
ஐந்து தகடுகள் என்று எழுதுவதற்கும், ஐந்து தகடுகள் என்ற ஆனணயிடுவதற்கும் இனடயிலுள்ள 
பவறுோடுகள் என்ை? இவ்வாறு வாய்ப்பேச்சில் ஆனணயிருந்தால் அதாவது குரலினுனடய மதானி 
எனத பநாக்கி அந்த வார்த்னதகள் பேசப்ேடுகின்றை? இனவ எல்லாபம வித்தியாசமாக 
அனமயலாம். 

 ேல்பவறு விதமாை வசைங்கள் இருக்கின்றை. உறுதியுனர வசைங்கள், பகள்வி வசைங்கள், 
ஆனணயிடும் வசைங்கள், அனதவிட எண்ணினறந்த மமாழிப் ேயன்ோடுகள் குறியீடுகளாக 
மசாற்களாக வசைங்களாக இருக்கின்றை. இந்த எண்ணினறந்த விடயங்கள் சரியாக நிர்ணயிக்கப் 
ேடவில்னல. ஆைால் புதிய மமாழி வினளயாட்டுக்கள் மதாடங்குகின்றை. இந்த கனடசியாக 
கூறப்ேட்ட விடயத்னத மமாழி வினளயாட்டு என்ேபதாடு இனணத்தால் மமாழியினை பேசுவது 
என்ேது ஒரு நடவடிக்னக ஆகும். ஆனணயிடுதல், ேணிதல், ஒருமோருளின் பதாற்றத்னத விேரித்தல், 
அதன் அளனவ மவளியிடுதல், ஒரு விேரிப்பு மூலம் ஒரு மோருனள உருவாக்குதல், ஒரு நிகழ்ச்சினய 
அறிவிப்புச் மசய்தல், ஒரு நிகழ்னவ சிந்தித்தல், கருது பகாள்கனள உருவாக்குதல், ேரிசீலித்தல், 
அட்டவனணகளின் முடினவ மவளியிடுதல், கனத தயாரித்தல், அனத வாசித்தல், நடித்தல், ோடுதல், 
நனகச்சுனவ கூறுதல், ேழமமாழி கூறுதல், எண்கணிதத்தின் நனடமுனறப் பிரச்சினைகனள தீர்த்தல், 
ஒரு மமாழியில் இருந்து இன்மைாரு மமாழிக்கு மமாழிமேயர்த்தல், விைவுதல், வாழ்த்துதல், 
பிரார்த்தித்தல், இவ்வாறு மமாழியிைது கருவி நினலயாைது பின்னினலப்ேடுத்தப்ேட்டதாக 
சுவாரஸ்யமாக ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது. ஒவ்மவாரு மசாற்களுக்கும் அவற்றிற்குரிய ேண்பினைப் 
மேற்றிருக்கின்றை. அனவ மமாழிக்கட்டனமப்புப்ேற்றி அளனவயியலாளர்கள் கூறியனத விட இனவ 
அதிகமாக காணப்ேடுகின்றை. அபத விேரத்துடன் மற்றுமமாரு சந்தர்ப்ேத்தில் இவர் கூறும் போது 
மசாற்கனள அல்லது வசைங்கனள நாம் ேயன்ேடுத்தும் போது நான் நினைக்கின்பறன், நான் 
நம்புகின்பறன் என்று தான் ஆரம்பிக்க பவண்டும். 

 சில பநரங்களில் நாம் பயாசித்தால் மிருகங்கள் பேசுவதில்னல ஏமைன்றால் அவற்றினுனடய 
அறினக நினல மிக குனறவாைது. அனவ சிந்திப்ேதில்னல, பேசுவதில்னல, என்று மசால்லலாம். 
எமது மதானியில் கூறுவதாக இருந்தால் அனவகளுக்கு மமாழினய ேயன்ேடுத்த மதரியாது. மிகவும் 
புராதைமாை மமாழினய ோர்த்தால் அதில் ஆனணயிடுதல், பகள்வி பகட்டல் கலந்துனரயாடுதல், 
மீள நினைத்தல், எமது இயற்னக வளர்ச்சி வரலாற்றில் நடப்ேது போல உணர்வது போல, குடிப்ேது 
போல, வினளயாடுவனதப் போல இருக்கவில்னல. 

 பநரம் என்ேது நனடமுனறத் பதனவகனளப் மோறுத்துத்தான் தீர்மானிக்கப்ேடும். அது 
அந்தப் மோருளிபலபய எல்லா சந்தர்ப்ேங்களிபலயும் எடுத்துக் மகாள்ளப்ேடுவதில்னல. கனட 
திறப்பிற்கு, கல்யாணம், போன்றவற்றிற்கு பநரம் குறிப்ேது ஒரு ஓட்டப்ேந்தயத்தில் பநரத்னத 
நிர்ணயிப்ேது, ஒலிம்பிக்கில் பநரத்னத நிர்ணயிப்ேது, நாசாவின் விண்கலங்கனள பமபல மகாண்டு 
மசல்வதற்கு பநரத்னத துல்லியமாக மதிப்பிடுவது, பநரம் மதாடர்ோக கிராம மக்களிடம் 
மகாண்டிருக்கும் எண்ணம்  நாங்கள் கட்டியிருக்கும் னகக்கடிகாரம் மோதுவாை பநரம் எங்களுக்கு 
போதுமாைதாக இருக்கின்றது. ஆைால் அது கிறீன் வீச்சின் மிகச்சரியாை பநரத்னத மசால்வதாக 
இல்னல. அதைால் எடுப்புக்கள் விரிவாை அந்த சந்தர்ப்ேத்திற்காை பதனவகனள உட்ேடுத்தியதாக 
அனமகின்றை. 

 மமய்யியல் விசாரனணயில் இந்த விேரங்கனள விரிவாக ஆராய்ந்து ோர்த்து மரக்டடஸில் 
கூறப்ேட்டவற்னற நிராகரிக்கின்றார். விக்கின்ஸ்னரன் மரக்டடஸில் சிந்தனைகனள 
உருவாக்கியபோது மமய்யியல் அடிப்ேனடயிலாை பிரச்சினைகள் எல்லாபம ஒரு முனறயில் தீர்ந்து 
விட்டதாக நம்பிைார். ஆைால் மமய்யியல் விசாரனணயில் அவர் கடுனமயாக 
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விவாதக்கருத்துக்கனள சிந்தனைகளுக்கு எதிராக முன்னவக்கின்றார். இவரின் அறிவு பேதனம, 
நுட்ேத்னத கருதும்போது இவ்வாறாை பவனலகனளச் மசய்வதற்கு அவர் தகுதியாைவர். ஆனகயால் 
அது உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது. இவருனடய இந்தச் மசயற்ோடு பிபளட்படாவின் மைதிற்கு 
அருகில் இவருனடய மசயல்கனளக் மகாண்டு மசல்கிறது. 

2. முடிவுனர 

 மமய்யியலில் காணப்ேடும் பிரச்சினைகள் யாவும் உண்னமயில் பிரச்சினைகள் இல்னல. 
அவற்றில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மமாழி தான் பிரச்சினை எனும் அடிப்ேனடயில் ஆய்வுத்துனறயில் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ற அனைத்துச் மசால்லாடல்களும் ேகுப்ோய்வுக்கு உட்ேடுத்தப்ேட்டது. 
இதைால் ேகுப்ோய்வு மமய்யியல் வளர்ச்சி கண்டது. இதற்கு பேட்டன் ரைல், மூவர், தர்க்கப் 
புலமைறி வாதிகள், விக்கின்ஸ்னரன் முதலிபயார் ேல்பவறு வழிகளிலும் ேங்களிப்புச் மசய்துள்ளைர். 
இதைால் ேகுப்ோய்வு மமய்யியலில் மமாழி வளர்ச்சியினைக் காணலாம். 
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இலக்கணம் கற்றல் முனறயில் வனரபைங்களின் பங்கு 

இரா.அருணா 
தமிழ் - முனைவர்ேட்ட ஆய்வாளர் 

பி.பக.ஆர். மகளிர் கனலக் கல்லூரி (தன்ைாட்சி) 
பகாபிமசட்டிோனளயம் - 638452 

arunatamilgobi@gmail.com 

Abstract: This project is about building web based application for the student to learn 
Tamil Grammar in very easy way. This project contains easy material, pictures and audio 
which makes the student understand the Tamil Grammar easily. This project also includes 
a quiz to test the students’ knowledge and skills in the Tamil Grammar. The main aim 
of this project is to make the Tamil Grammar online which helps many students to 
understand Tamil Grammar easy way.   

தமிழ் இலக்கணத்னதத் பதர்வுக்குப் ேடிப்ேபதாடு முடிந்து விட்டது என்று நாம் 
அனைவரும் நினைக்கிபறாம். சில சமயங்களில் இலக்கண ஆசிரியர் பதனவயில்லாமல் நம்மீது 
இலக்கணத்னதத் திணிக்கிறாபரா என்ற எண்ணம் பதான்றும். நாம் சற்றுச் சிந்தித்துப் 
ோர்க்கும்போது இலக்கணம் என்ேது ோடப்புத்தகத்பதாடு நின்று விடுவதில்னல,  நாம் அன்றாடம் 
ேயன்ேடுத்தும் பேச்சிலும், எழுத்திலும் இரண்டறக் கலந்து நிற்கிறது என்ேது மதளிவாக உணர 
முடிகிறது. தமிழ் இலக்கணத்னத மாணவர்களுக்கு மிக எளிய முனறயில் கற்பிப்ேதில் மிகச்சிறந்த 
முனறகனள ஆராயும் போது வனரேடங்கபள அதிகம் வழிபகாலுகிறது. தமிழ்மமாழிக்கு மட்டுபம 
சிறப்ோை இலக்கணக்கூறுகள் அனமந்துள்ளை. ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் ேல மசாற்கனள ஒலிக்கும் 
போது வினரவு, உணர்ச்சி, முயற்சிச் சிக்கணம், எளினம முதலிய காரணங்களால் மசால்மலாலிகள் 
மாறுேடுகின்றை. இதனை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக விளக்க மிகவும் இன்றியனமயாதது இலக்கணத்னத 
வனரேடம் மூலம் கற்றபல ஆகும். 

மசய்தினய எளிதில் விளக்குவதற்குக் கட்புலைாகிய வனரேடங்கள் உதவுகின்றை. 
மோதுவாகப் புள்ளியியலாளரும் மோருளியலாளரும் இனத மிகுதியாகப் ேயன்ேடுத்துவர். 
மோருளியல் போன்ற சிறப்பு இதழ்களில் இனவ மிகுதியாக இடம்மேறும். சிக்கலாை தகவல்கனளத் 
மதளிவாகக் காட்டவும், ஒப்பிட்டுப் ோர்க்கவும் பவறுேடுத்திக் காணவும் உதவும். நல்ல வனரேடம் 
ோர்த்த அளவிபலபய தகவல்கனளத் மதளிவாகத் மதரிவிப்ேபதாடு, அதிகமாை விளக்கம் 
பதனவப்ேடாததாக இருக்கும். பகாட்டு வனரேடம், வட்ட வனரேடம், பநர்பகாட்டு 
வனரேடம்வழி விளக்கும் வனரேடம் எை வனரேடங்கள் ேல வனகப்ேடும். 

 இனவ தவிர விளக்க வனரேடம்,  நிலப்ேடம், மாதிரிப்ேடம், திட்ட உருவனர, 
வனரக்கட்டம், உருப்ேடிவம் போன்றனவயும் ஆங்காங்பக ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றை. இவற்னறத் 
பதனவயாை மோருத்தமாை இடங்களில் ேயன்ேடுத்த பவண்டும். இனவ போதுமாை அளவு 
மேரிதாக இருக்க பவண்டும். இவற்றில் எழுதப்ேடும் தனலப்புகள் மதளிவாக இருக்க பவண்டும். 
ேடத்தில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் குறியீடுகனள விளக்க பவண்டும். கருத்துக்கனள நன்றாகப் 
புரிந்துமகாள்ள ஆசிரியர் வாய்மமாழினய மட்டும் ேயன்ேடுத்தக் கூடாது. ஏமைனில் மாணவனின் 
ஐம்புலன்களும் கற்றலுக்கு உதவும் நுனழவாயில்கள் ஆகும். 

 'நான் பகட்கிபறன்; மறந்து விடுகிபறன்; நான் ோர்க்கிபறன்; நினைவில் இருத்திக் 
மகாள்கிபறன்; நான் மசய்கிபறன்; நான் புரிந்து மகாள்கிபறன்.” என்ேது ஒரு ேழமமாழியாகும். 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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 கல்விக் கருவிகள் மாணவர் எளிதில் ோடங்கனளப் புரிந்துமகாண்டு மைத்தில் இருத்திக் 
மகாள்ளவும், ேல திறனமகனளப் மேறவும் உதவுகின்றை. கல்வி மாணவர்களின் அறினவயும் 
குணத்னதயும் திறனமயும் வளர்க்க பவணடும். மாணவர்களுக்கு அளிக்கும் ஐம்புலப் ேயிற்சி, 
அறினவ வளர்க்கிறது. இவ்வனரேட முனறகனளப் ேயன்ேடுத்தி எவ்வாறு இலக்கணத்னத கற்றல் 
என்ேனத விளக்குவபத இக்கட்டுனரயின் பநாக்கம் ஆகும். 

வனரேடங்கள் ேயன்ேடுத்துவதில் உளவியல் காரணிகள் 

  மாணவனின் நுண்ணறிவு, ஊக்கம், மைப்ோன்னம, மைமவழுச்சி, அக்கனற, ேற்று என்ேை 
ஆளுனம வளர்ச்சிக்குக் காரணங்களாக அனமகின்றை. குழந்னதகளும், மமல்லக் கற்ேவர்களும் 
இவ்வுலகில் பிறந்து வாழ்கின்றைர். ஆைால் அவர்களுனடய ஆளுனமயில் பதான்றும் 
பவறுோட்டிற்குக் காரணம் நுண்ணறிபவயாகும். அதிக அளவில் ஊக்குவிக்கப்ேட்டவர்கள் 
வினரவில் மவற்றியும், குனறந்த அளவில் ஊக்குவிக்கப்ேட்டவர்கள் குனறவாை மவற்றியும் 
மேறுகிறார்கள். அவர்களின் ஆளுனம பவறுோட்டிற்குக் காரணம் குனறந்த அளவு ஊக்கபம ஆகும். 
இதனை மைத்தில் மகாண்பட வனரேடங்கள் அனமயபவண்டும். இவ்வனரேடங்கனள 
மாணவர்களின் கல்வியில் மாற்றம் ஏற்ேடுத்தும்ேடிப் ேயன்ேடுத்த பவண்டும். இலக்கணத்னதக் 
கற்பிற்கும்போது உளவியல் காரணிகனளப் ேயன்ேடுத்தி மாணவர்களுக்கு கற்றலில் ஈடுேடும்போது 
வனரமுனறப்ேடுத்த உதவுவது வனரேட முனறபய ஆகும்.  

தாபை கற்றலில் வனரேடத்தின் ேங்கு 

 தாபம கற்றதின் மூலம் ேல சிறப்ேம்சங்கனளயும் கற்றுக்  மகாள்ளமுடிகிறது. கற்றல் 
ஒவ்மவாருவருக்கும் பவறுேடலாம். சிலர் வினரவாகக் கற்றுக்மகாள்வர். அவரவரின் 
வளார்ச்சிக்பகற்ேவும் கற்றல் நிகழ்கின்றது. சில குழந்னதகள் நாம் கூறுவனத அக்கனறயுடன் பகட்டுக் 
மகாண்டிருக்கும். ஆைால் உடைடியாகத் திரும்ேக் கூற இயலாது. வனரேடங்கனளக் கற்றல் 
பதனவக்பகற்ேப் ேயன்ேடுத்துவதன் மூலம் மாணவர்களின் இலக்கணம் கற்றனல பமன்ேடுத்த 
முடிகிறது. 

 ேடத்தில் மமாழிக் குறியீடுகளாை எழுத்து மசால் போன்றை இல்னல எனினும் ேடம் 
கருத்னத மவளிப்ேடுத்துவதற்கு மிகச் சிறந்த ஊடகம். ேத்தாயிரம் மசாற்கனளப் ேடம் ஒன்று தரும் 
என்ேது சீைப் ேழமமாழி. உயிருள்ள மோருள்கனளக் காட்சிப்ேடுத்துவை மட்டுபம ேடங்களல்ல. 
எழுத்துகளல்லாமல் வனரயப்ேடும் அனைத்துபம ேடங்கபள. வனரவுகள் அட்டவனணகள் 
போன்றைவும் இவற்றுள் அடங்கும். 

 இலக்கணம் கற்றலில் மதாடக்க நினல முதல் உயர்கல்வி வனரயிலும் ேடங்கள் 
இடம்மேறுகின்றை. அரிச்சுவடி முதல் ஆய்வுக்கட்டுனர வனரயிலும் ேடங்கள் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றை. கல்விபநாக்கில் ேடங்களின் ேயன்கனள ஈர்ப்பு இனடயாய்வு 
மோருண்னமப் ேதிவு சுருக்கம் ஆகியைவாகக் காணலாம். 

காட்சி - மமாழி இனணப்பு 

 குறிப்புகளுடன் கூடிய ேடம் சில தமிழ் இலக்கிய வடிவங்கனள திட்ேமாகத் தருவதற்குப் 
ேயன்ேடுகிறது. இதில், உனரயாடல் எனும் இலக்கிய வடிவம் ேடத்திற்குரிய குறிப்புனரயாகப் 
ேயன்ேடுகிறது. குறிப்புனரயும் ேடமும் இனணந்து தகவனல முழுனமப்ேடுத்துகின்றை. பிற 
ேண்புகளாை ஈர்ப்புப் போன்றனவயும் அனமகின்றை. 
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ஈர்ப்பு முனறயில் வனரேடத்தின் ேங்கு 

 எல்லா நினலயிைனரயும் ஈர்ப்ேது ேடம். ேடத்னதப் ோர்த்துப் ேல்பவறுேட்ட கற்ேனைத் 
திறனைக் குழந்னதகளிடம் வளர்ப்ேதற்கு அதிலுள்ள ஈர்ப்புத் தன்னமபய ஏதுவாக அனமகிறது. 
வகுப்பில் இலக்கணத்னதக் கற்பிக்கும்போது முதற்ேடியாக பமற்மகாள்ளப்ேடுவது ஊக்குவிப்பு. 
ஊக்குவித்தலுக்கு எளினமயாை ஊடகம் ேடபம. 

 மதாடக்கநினல வகுப்புத் தமிழ்ப் ோடநூல்களில் எழுத்துமமாழிகனள விடப் ேடங்கபள 
மிகுதியாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றை. உயர்வகுப்புகளில் கூட, ேடபம இல்லாத ேகுதிகனள விட 
ேடமுள்ள ேகுதிகபள, தகவல்கனள அறிவதற்கு உந்துகின்றை. இதைால் தமிழ் இலக்கணத்னத மரபு 
மாறாமல் கற்க முடிகிறது. பமலும், கற்ேவற்னற எளினமயாக கற்க இயலுகிறது.  

தமிழ் ோடநூலில் மோருண்னமப் ேதிவு 

 மசாற்கள் ேல தரும் விளக்கங்களால் அனமயும் மோருண்னம ஒரு சிறிய ேடத்தால் 
மவகுவினரவில் ேதியும். எடுத்துக்காட்டாகத் தந்னத மேரியார், அறிஞர் அண்ணா, ோரதியார் 
போன்பறாரின் உருவங்கனளக் கற்போரிடம் ேதிக்க ேக்கம் ேக்கமாகச் மசாற்கனளக் னகயாளும் 
நினல ஏற்ேடலாம்.  ஆைால் அவர்களுனடய ஒளிப்ேடங்கள் கண்ணிற் ேட்ட அளவிபலபய 
முனறயாை மோருண்னமனயப் ேதிக்கும். 

 தமிழ்ப் ோடநூல்களிலுள்ள கற்றல் ேகுதினயப் ேடிக்க பநரும்போது இனடயினடபய 
ேடங்கள் அனமயுமாயின் ோர்னவ எழுத்திலிருந்து ேடத்திற்குப் ோய்கிறது. கற்றலில் மதாடக்க 
நினலயிலுள்ளவர்கள் நீண்டபநரம் சிந்தனைபயாட்டத்பதாடு இருக்க இயலாது. இந்நினல 
அகனவயினைப் மோறுத்தனமவதன்று; கற்றல் நினலனயச் சார்ந்தது. ஆகபவதான் மதாடக்க வகுப்பு 
முதல் முதிபயார் கல்வி வகுப்பு வனரயில் தமிழ்ப் ோடநூல்களில் மிகுதியாகப் ேடங்கள் இடம் 
மேறுகின்றை. எைபவ கல்வியனடவின் நினலப்பு பநாக்கில் ேடங்கள் மமாழி வடிவங்கனளவிட 
மிகுதியும் ேயன்ேடுகின்றை. தமிழ்ப் ோடநூல்களில் இலக்கணத்னத எவ்வாறு வனரேடம் மூலம் 
அனமப்ேது என்ேது ேற்றிச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் கீபழ விளக்கப்ேட்டுள்ளது. 

இலக்கணத்தில் வனரேடத்தின் ேங்கு  

மதான்னமமிகு இலக்கண மரபினைக் மகாண்டது தமிழ்மமாழி. தமிழ் இலக்கண நூல்களின் 
உள்ளடக்கம் இன்னறய மமாழியியல் வளர்ச்சிப் மோருண்னமகளுக்கும் ஈடு மகாடுத்து வருகின்றது. 
தமிழறிஞர்களும் ஆசிரியர்களும் தாங்கள் கற்றுத் பதாய்ந்த வளமிக்க இலக்கணத்னதத் தமிழ் கற்கும் 
குழந்னதகளும் மாணவர்களும் அறிதல் பவண்டுமமனும் அவாவிைராய்த் மதாடக்க நினலயிலிருந்து 
இலக்கணத்னத இயல்நினலயிலும் நூன்முனறக்கு உட்ேட்டும் கற்பிக்க வினழகின்றைர். 

 மதாடக்க வகுப்புகளின் மேயர், வினைச்மசாற்கள் குறித்த மோருனள மைத்தில் ேதிக்கப் 
ேடங்கள் மவகுவாகப் ேயன்ேடுகின்றை. மசாற்களுக்குப் மோருளும் விளக்கமும் தருகின்ற 
அகராதிகள், எல்லாச் மசாற்களின் மோருள்கனளயும் மசாற்களாபலபய விளக்கி விடுவதில்னல. ேல 
சூழல்களில் ேடங்களின் துனணனயபய நாடுகின்றை. ோடநூல்களிலும், ேடங்கள் மோருண்னம 
விளக்கத்திற்காக பமற்மகாள்ளப்ேடும் எளிய ஊடகமாகும். 

சுருக்கம் முனற மூலம் இலக்கணப் ோடத்னத விளக்குதல் 

 ேல மசாற்களாலும் வாக்கியங்களாலும் தரப்ேடும் தகவனல ஒரு ேடம் தந்து விடும். 
மவளிப்ேடுத்த பவண்டிய தகவல்கள் சில சூழல்களில் கற்போர் மசாற்களஞ்சியத்திற்குள் அனமயா. 
அந்நினலயில் அத்தகவல்கனள உள்ளடக்கிய ேடம் விளக்கம் தந்து விடும். 
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 இயற்னகச் சூழல், ேல மசயல்கள் நனடமேறும் காட்சி போன்றவைவற்னற மவளிப்ேடுத்தப் 
ேல மசாற்கனளப் ேயன்ேடுத்துவனத விட, ஒரு ேடத்னதத் தந்து, ேடத்தில் காட்டியதுபோல எனும் 
குறிப்னேக் மகாடுத்து விட்டால் போதும். மதாடக்க வகுப்புகளில் ேல மசயல்கள், மோருள்கள் 
ஆகியைவற்னற எடுத்துக்காட்டச் சிறிய ேடம் ேயன்ேடுவது போல வனகப்ேடுத்தப்ேட்ட 
தரவுகனளச் சுருக்கமாகவும், மதளிவாகவும் மவளிப்ேடுத்த வளர் வனரவு, அட்டவனணப் ேடங்கள் 
ஆகியை பமல்வகுப்புகளில் ேயன்ேடுகின்றை. இவ்விரண்டு வனரேட முனற மூலம் எவ்வாறு 
இலக்கணத்னத மிக எளினமயாகக் மகாண்டுமசல்ல முடியும் என்ேனதக் காணலாம். 

 

இலக்கணத்தில் வளர் வனரவு வனரேடம்  
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இலக்கணத்தில் அட்டவனணயின் ேங்கு 
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வளர் வனரவு, அட்டவனண ஆகியைவற்றின் அனமப்புகள் பமபல தரப்ேட்டுள்ளை. இவற்றின் 
அனமப்புகனளச் மசாற்களால் விளக்குவனத விட பமபல காட்டியவாறு ேடங்களால் சுருக்கமாகவும், 
ஒருபசரவும் தந்துவிட முடியும். 

குறிப்புனரப் ேடம் 

 குறிப்புனரயுடன் கூடிய ேடங்களும் ோடநூலில் பநாக்கத்தக்க வடிவமாகும். 
மசாற்குறிப்புகனளக் மகாண்ட ேடம் குறிப்புனரப் ேடம் எைக் குறிக்கப்ேடுகிறது. குறிப்புனரப் 
ேடத்தில் ேடம், குறிப்புனர ஆகிய கூறுகள் உள்ளை. ேடத்னதத் தனித்து பநாக்கி அனமயும் 
ேண்புகள் முன்ேகுதியில் காணப்ேட்டை. அனவ அனைத்தும் குறிப்புனரப் ேடத்திற்கும் 
மோருந்துவைவாகும். அவற்பறாடு பவறு சில ேண்புகளும் குறிப்புனரப் ேடத்தில் அனமந்துள்ளை. 
அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கை காட்சி மமாழி இனணப்பு, மமாழிவடிவ நினறவு என்ேைவாகும். 
எடுத்துக்காட்டாக இலக்கணப் ோடத்தில் உள்ள உவனம அணினய விளக்கும்போது அதில் 
அடங்கும் அனைத்து உறுப்புகனளயும் குறிப்புகளாக விளக்கிைால் பநரம் பசமிப்பு, 
புரிந்துமகாள்ளும் திறன் இனவ பமம்ேடுகிறது. இதனைக் கீபழ காணலாம். 

எடுத்துக்காட்டு 

 உவனம அணியின் உறுப்புகள் : 

 உவமாைம் 
 உவபமயம் - உவமிக்கப்ேடும் மோருள். 
 உவம உருபு - போல, புனரய, ஒத்த, உறழ, மாை, கடுப்ே, இனயே, ஏய்ப்ே, பநர, நிகர, 

அன்ை, இன்ை. 
 மோதுத்தன்னம - ஒப்பிடுவதற்கு ஆதாரமாக இருப்ேது உலகில் அனைவருக்கும் மதரிந்த 

மோதுத்தன்னம மகாண்டிருப்ேபத ஆகும். 

 வனரேடம் மூலம் இலக்கணப்ேடத்னத எவ்வாறு விளக்குவது என்ேனத பமபல 
கூறப்ேட்டுள்ள மசய்திகள் வடிவில் உணரமுடிகிறது. இதனைப் பின்ேற்றி இலக்கணம் கற்றனல 
பமம்ேடுத்த முடியும் என்ேதில் ஓர் ஐயமும் இல்னல. இன்னறய சூழலில் கற்றல் என்ேது காலம், 
வனரவு அடிப்ேனடயிலும் இவ்வனரேடமுனற இலக்கணத்தில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது என்ேது 
இக்கட்டுனர மூலம் விளக்கப்ேடுகிறது. 

துனணநின்றனவ 

 இரத்திைசோேதி பி., 2013, தமிழ் கற்க, அம்சா ேதிப்ேகம், பமக்மில்லன் காலனி, 
நங்கநல்லூர், மசன்னை. 

 இராமலிங்கம் ோ., 2007, கல்வியும் உளவியலும், சாரதா ேதிப்ேகம், மசன்னை. 
 கணேதி, இரத்திைசோேதி, மஜயராமன் & சந்திரிகா ராஜபமாகன், 2014, தமிழ் கற்பித்தலில் 

புதுனமகள் - சிறப்புத்தமிழ் சாந்தா ேப்ளிஷர்ஸ், மசன்னை. 
 கிருட்டிணசாமி மவ., 2001, தகவல் மதாடபியல், மணிவாசகர் ேதிப்ேகம்,  மசன்னை. 
 …, முல்னல - தமிழ் இலக்கண நூல் (9,10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உரியது, நடுவணரசு 

புதிய ோடத்திட்டத்தின்ேடி) இத்துடன் விைாவங்கியும் பசர்க்கப்ேட்டுள்ளது (ோ.சங்கரன்). 
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ஒப்பீட்டு வநொக்கில்  மிழ் - த லுங்கு இலக்கணங்களும்  
இன்னறய  ஆய்வுப் வபொக்குகளும் 

முனைவர் சி.சாவித்ரி 

உதவிப் பேராசிரியர் 
இந்திய மமாழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் ேள்ளி 
தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு  

savithritamiluniversity@gmail.com 

Abstract: This article aims to introduce, Tamil, Telugu comparative grammar research 
work-list and comparative research work trends. 

இலக்கணம் என்ற தமிழ்ச் மசால்லுக்குத் மதலுங்கில் வ்யாகரணமு, லக்ஷண க்ரந்தமு என்ேர். 
இலக்கணத்னதக் கற்க பவண்டியதற்காை காரணத்னதக் கீழ்க்காணும் சமஸ்கிருத ஸ்பலாகம், 

 yadyapi bahuvaa  dhiishee  tathaapi  paTha  putra  vyaakaraNam 
 svajana:  s’vajanoo  maabhuut  sakalam  s’akalam  sakrt  s’krt   

எை எடுத்துனரக்கின்றது. இதனுள் மமாழினய நாம் உச்சரிக்கும்போது சிறிது பினழயாைாலும் 
மோருள்மாற்றம் அனமந்துவிடும் எைப்ேட்டுள்ளது. இலக்கணம் ேடிப்ேதன் பநாக்கத்னதப் 
பின்வரும் மசால்லுக்காை விளக்கம் விளக்கும்.  

மசாற்மோருள் விளக்கம்: 

svajana: = தம் மக்கள் 
s’vajana: = நாய்கள் 
sakalam = அனைத்தும் 
s’akalam = ோகம் (ேகுதி) 

            sakrt       =     முற்மோழுது (once upon a time) 
s’akrt  =     மலம் 

இச்மசாற்களில் உள்ள ஒபர ஒலிப்புனடய எழுத்துக்கனள மாற்றி ஒலித்தால் அதன் மோருள் 
மாறுேடும் என்ேனத பமற்கண்ட மசாற்மோருள் விளக்கம் மதளிவுேடுத்தி விட்டமதைலாம். 
ஆைால், இலக்கணம் ேடிப்ேது என்றால் விளக்மகண்மணய் குடிப்ேதுபோல மிகவும் கடிைமாை 
ஒன்று என்ற கருத்து இன்னறய ஆய்வாளர்களுக்குள் ேரவி இருந்தாலும், வாைத்தில் அங்மகான்றும் 
இங்மகான்றுமாய் நட்சத்திரங்கள் பதான்றுவனதப் போல இலக்கண ஆய்வுகளும் மவளிவந்த 
வண்ணம் இருக்கின்றை.  அதிலும் தமிழ் மற்றும் மதலுங்கு ஆகிய இருமமாழிகனள மட்டும் 
னவத்துப் ோர்க்கும்போது விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவிபலபய ஒப்பிலக்கண ஆய்வுகள் 
வந்துள்ளை எைலாம். அதனை அறிமுகப்ேடுத்துவது இக்கட்டுனரயின் பநாக்கம். 

 இந்திய அளவில் எங்மகல்லாம் தமிழ் - மதலுங்கு இலக்கண ஒப்பிட்டாய்வுகள் 
நனடப்மேற்று வருகின்றை என்ேனத ஆராய்ந்து ோர்க்கும்போது (ோர்னவக்குக் கிட்டியவனர) 
கீழ்க்காணும் நிறுவைங்கனளச் சுட்டிச் மசால்லலாம். 

 தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர் 
 அழகப்ோ ேல்கனலக்கழகம், கானரக்குடி 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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 மதுனர காமராசர் ேல்கனலக்கழகம், மதுனர 
 இந்துஸ்தான் கனல அறிவியல் கல்லூரி, பகாயம்புத்தூர் 
 ஜவகர்லால் பநரு ேல்கனலக்கழகம், புதுதில்லி 
 திராவிடப் ேல்கனலக்கழகம், குப்ேம், ஆந்திரா 
 மத்தியப் ேல்கனலக்கழகம், ஐதராோத், மதலுங்காைா 

இந்நிறுவைங்களின் மூலம் மவளிவந்துள்ள தமிழ்-மதலுங்கு இலக்கண ஒப்பீட்டாய்வுகனள, 
    நூல்கள் 
    ஆய்வுத் திட்டங்கள் 
    ஆய்பவடுகள் 
    கருத்தரங்க மலர்கள் 
  ஆய்வு இதழ்கள் 

எை வனகப்ேடுத்தலாம்  .இதைடிப்ேனடயில்  ஆராய்ந்து ோர்க்கும்போது தமிழ் - மதலுங்கு 
இலக்கண ஆய்வுப் போக்குகனள,  

1. இலக்கணத்னத இலக்கணத்பதாடு ஒப்பிடுதல் 
2. இலக்கணத்னத இலக்கியத்பதாடு ஒப்பிடுதல் 
3. இலக்கணத்னதப் பிற துனறகபளாடு ஒப்பிடுதல் 

என்ற மூன்று நினலகளில் ோகுேடுத்திப் ோர்க்கலாம். 

இலக்கணத்னத இலக்கணத்பதாடு ஒப்பிடுதல் 

  ஒரு மமாழியிபலா அல்லது பிற மமாழிகளுக்கினடயிபலா இலக்கணத்னத ஆய்வுக்கு 
உட்ேடுத்தும் போக்கு என்ேது தற்காலத்தில் அதிகமாகபவ காணப்ேடுகிறது. தமிழ் - மதலுங்கு 
இலக்கண ஒப்பீட்டு ஆய்வின் போக்குகனளக் கீழ்வருமாறு வனகப்ேடுத்திக் காட்டலாம். 

1. ஒரு நூலில் உள்ள இலக்கணத் தரவுகனள மற்மறாரு நூலில் உள்ள இலக்கணத் தரவுகபளாடு 
ஒப்பிட்டு அதன் மோதுத்தன்னம, சிறப்புத் தன்னமகனளக் கண்டறிதல். 

2. இருமமாழி இலக்கண நூல்களின் தரவுகனள இலக்கணவியல் பகாட்ோடுகனளக் மகாண்டு 
ஆராய்தல் 

3. இருமமாழி  ,இலக்கண  நூல்களின் காலம் மற்றும் நூல் உருவாக்கத்திற்காை பின்ைணிச் 
சூழனல எடுத்துனரத்தல். 

4. இருமமாழி இலக்கண நூல் பின்புலத்னதக் கண்டறிந்து இருமமாழிகளுக்கினடபய உள்ள 
சமுதாய, வரலாற்று உறவு முனறகனள நிரூபித்தல்.  

5. இலக்கண நூல்களுக்கினடபய உள்ள மமாழி ேண்ோட்டுத் தாக்கங்கனளக் கண்டறிதல். 

6. இலக்கணநூல் கட்டனமப்பினைக் மகாண்டு புதிய அனமப்புமுனறக் பகாட்ோடுகனள 
இைங்காணுதல். 

7. இலக்கணத் தரவுகளில் இதுவனர பேசப்ேடாத நினலகனள எடுத்துக் கூறுதல். 

இலக்கணத்னத இலக்கணத்பதாடு  மோது - சிறப்பு நினலகளில் ஒப்பிடுதல் 

 ஒரு மமாழி இலக்கணத் தரவுகனள மற்மறாரு மமாழி இலக்கணத் தரவுகபளாடு 
மோதுநினலயிலும், சிறப்பு நினலயிலும் ஒப்பிட்டு ஆராய்வது. இதுபோன்ற ஆய்வுகள் கட்டுனர 
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வடிவிலும், ஆய்பவட்டு வடிவிலும், நூல் வடிவிலும் அனமந்துள்ளை. அவற்றில் சிலவற்னறக் 
கீழ்வரும் ேட்டியல் காட்டும். 

வ .எ.   ஆய்வாளர் மேயர் கட்டுனரத் தனலப்பு ஆண்டு 

1.  
Chi.Savithri மதால்காப்பியம் ோலவியாகரணம் ஓர் ஒப்பீடு 1998 

2.  
Chi.Savithri  மதால்காப்பியம் ஆந்திர சப்த சிந்தாமணி : புணர்ச்சி இலக்கணக் 

பகாட்ோடு 
2008 

3.  
A.Parimalakandam Compounds in Tholkappiyam and balavyakaranam 2010 

4.  
R.Venugopal Reddy Tholkappiyam-balavyakaranam : A comparision - 

5.  
T.Sathiyaraj மதால்காப்பியம் ோலவ்யாகரணம் எச்சவியல் ஒப்பீடு 2012 

6.  T.Sathiyaraj சுவாமிநாதம் - ோலவியாகரணம் புறக்கட்டனமப்புநினல : ஒப்பீடு 2012 

7.  T.Sathiyaraj முத்துவீரியம் - ோலவியாகரண புறக்கட்டனமப்பு 2015 

8.  T.Sathiyaraj ஓப்பீட்டியலில் எழுத்தாக்க மரபும் சங்ஞா ேரிச்பசதமும் 2012 

9.  T.Sathiyaraj மதலுங்கு இலக்கணங்களில் பிந்து (வட்டம்) 2013 

10.  T.Sathiyaraj புணரியல் - சந்தி ேரிச்பசதம்  இயலனமப்பும் விளக்கமுனறயும் 2017 

11.  T.Sathiyaraj ோலவியாகரணத்தில் மதால்காப்பியத் தாக்கம் (மமாழித்தூய்னமக் 
மகாள்னக) 

2013 

12.  T.Sathiyaraj மதால்காப்பியமும் ோலவியாகரணமும் : மசாற்ோகுோடு 2013 
 

13.  T.Sathiyaraj மதால்காப்பியம் - ோலவியாகரணம் எச்சவியல் ஒப்பீடு 2013 

14.  T.Sathiyaraj ோலவியாகரணத்தில் முந்துநூல் தரவுகள்: மதிப்பீடு 2013 

15.  T.Sathiyaraj ஆந்திரசப்தசிந்தாமணியும் ோலவியாகரணமும்: ஒப்பியல் ோர்னவ 2013 
 

16.  T.Sathiyaraj மதலுங்கும் அதன் இலக்கணங்களும் 2013 

17.  T.Sathiyaraj மதால்காப்பியம் - ோலவியாகரணம் கனலச்மசால் ஒப்பீடு 2014 
 

18.  T.Sathiyaraj முத்துவீரியம் - ோலவியாகரண எழுத்தறிமுகம் 2014 

19.  T.Sathiyaraj மதால்காப்பியம் (தமிழ்) - ோலவியாகரண (மதலுங்கு) ஒட்டுக்களின் 
உறவு 

2014 
 

20.  T.Sathiyaraj இனடச்மசால் உறவு (நன்னூல் - பகரள ோணினீயம் - 
ோலவியாகரணம்) 

2016 
 

21.  T.Sathiyaraj ஒப்புனமயாக்கத்தின்வழி மமாழி கற்றல் 2016 
 

 
ஆய்பவடுகள் 

1. இரா .மசல்வி  :மதால்காப்பியம் ோலவ்யாகரணம் காட்டும் பவற்றுனமகள் ஓர் ஒப்பீடு , 
தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம்) .2010 ) (மு.ே - முனைவர்ேட்ட ஆய்பவடு(  
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2. மசா .சுபரஷ்  :ஒப்பீட்டு பநாக்கில் மதால்காப்பியமும் மதலுங்கு இலக்கணங்களும்  :
புணர்ச்சி இலக்கணம்,  தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம்) .2013  ()மு.ே(  

3. த .சத்தியராஜ்  :மதால்காப்பியம் - ோலவியாகரணம் கூறும் மசால்லியல் பகாட்ோடுகள் .
)2014 ) (மு.ே (  

4. மச .ஆைந்த்  :தமிழ் - மதலுங்கு இலக்கணங்களில் மதானகச் மசால் இலக்கணம் - தமிழ்ப் 
ேல்கனலக்கழகத்தில் நனடமேற்று வருகின்றது)  .மு.ே(  

5. ஸ்ரீராம் : மதால்காப்பியமும் ஆந்திர ோஷாபூஷணமும் எழுத்திலக்கண மரபு ஓர் ஒப்பீடு, 
ஜவகர்லால் பநரு ேல்கனலக்கழகம், புதுதில்லி (2017) (ஆ.நி - ஆய்வியல்நினறஞர் ேட்ட 
ஆய்பவடு) 

நூல்கள்  
1. இரா.அறபவந்தன், சமூகவியல் பநாக்கில் தமிழும் மதலுங்கும், காலச்சுவடு ேதிப்ேகம், 

நாகர்பகாவில். 2008 
2. சி.சாவித்ரி : தமிழ் - மதலுங்கு இலக்கணப் போக்குகள், ஆதித்யா ேப்ளிபகஷன்ஸ்,  

உடுமனல. 2016 
3. த. சத்தியராஜ் : இலக்கண உறவு : தமிழும் மதலுங்கும், காகிதம் ேதிப்ேகம், மநய்பவலி. 

2017 

இருமமாழி இலக்கண நூல்களின் தரவுகனள இலக்கணவியல்        

      பகாட்ோடுகனளக் மகாண்டு ஆராய்தல் 
  சு.இராசாராம் அவர்கள் அனமத்துத் தந்த மீட்பகாட்ோடும் - பகாட்ோடுகளும், 
இலக்கணவியல் பகாட்ோடு, மரேனமப்பியல் பகாட்ோடு, தனிநினலக் பகாட்ோடு, புனடமாற்று 
ஒப்புனமக் பகாட்ோடு போன்ற இலக்கணவியல் பகாட்ோட்டுச் சிந்தனைகனள முன்னவத்து 
இருமமாழி இலக்கணங்கனள ஒப்பிட்டுப் ோர்க்கின்ற போக்குகளும் காணப்ேடுகின்றை. அது 
மதாடர்ோை ஆய்வுகள் வருமாறு: 

 த.சத்தியராஜ் : மதால்காப்பியம் - ோலவியாகரணம் கூறும் மசால்லியல் பகாட்ோடுகள். 
(2014) (மு.ே) 

 த.சத்தியராஜ் : 6.1.2017, எஸ்.எஸ்.எம். கனல அறிவியல் கல்லூரி, குமார ோனளயம். 
மமாழிமுதல், இறுதிவழி - மமாழி ஓர் அனமப்மோழுங்கு 

 த.சத்தியராஜ் : 12.12.2017, பக.எஸ்.ஆர்.கல்லூரி, திருச்மசங்பகாடு, மீக்பகாட்ோட்டு 
பநாக்கில் ஆண் - மேண் இயல்புகள்  

 த.சத்தியராஜ் : அக்படாேர் 2016, ஒப்புனமயாக்கத்தின்வழி மமாழி கற்றல், காவ்யா 
 த.சத்தியராஜ் : First Grammars in Dravidian Languages - A Comparative Study 

(திராவிட மமாழிகளின் முதல் இலக்கணங்கள் : இலக்கணவியல் பநாக்கு) (2016), Minor 
Research Project, CICT. 

 த.சத்தியராஜ் : Meta Theory Concept of Dravidian Languages First Grammar (2017), 
Minor Research Project, UGC. 

 த.சத்தியராஜ் (ேதிப்.): இலக்கணவியல் : வனரயனறகளும் உள்வாங்கல்களும், 25 Sep. 
2017, CICT, Chennai & Hindusthan College of Arts and Science, Coimbatore எனும் 
மோருண்னமயில் நடந்த உனரக் கருத்துக்கள் மதாகுக்கப்மேற்று மீக்பகாட்ோடு 
(மதால்காப்பிய மூலமும் உனரகளும்) எனும் தனலப்பில் மவளிவர உள்ளது. 
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இருமமாழி இலக்கணங்களின்  காலம் மற்றும் நூல் உருவாக்கத்திற்காை  
பநாக்கங்கனளக் கண்டறிதல் 

 எந்த ஒரு ேனடப்ோைாலும் அனதப் ேனடப்ேதற்கு ஏபதா ஒரு முதன்னமக் காரணம் 
அனமந்திருக்கும். அதுபோலபவ இலக்கண ஆசிரியர்களும் ஏபதா ஒரு காரணத்திற்காக 
இலக்கணங்கனளப் ேனடத்துள்ளைர் எைலாம். எைபவ, நூல் இயற்றியதற்காை காரணங்கனளயும், 
பநாக்கங்கனளயும் இருமமாழி இலக்கண ஒப்ோய்வுகள் மூலம் கண்டறியும் போக்குக் 
காணப்ேடுகின்றது. அந்தவனகயில் ‘மதான்னூல் விளக்கமும் ோலவ்யாகரணமும் ஓர் ஒப்பீடு (காலீசு 
பிரபு : மதுனர காமராசர் ேல்கனலக்கழகம் - முடிவு நினலயில் உள்ளது) என்ற தனலப்பிலாை 
முனைவர்ேட்ட ஆய்பவட்டில்  இருமமாழி இலக்கண நூல்களும் சமஸ்கிருத மயமாக்கப்ேட்ட 
மமாழிச் சூழலில்  எழுதப்ேட்டதாகவும், மமாழி கற்பித்தல் பநாக்கத்பதாடு நூல் உருவாக்கப்ேட்ட 
காரணங்கனள எடுத்துனரப்ேதாகவும் கூறியுள்ளார். 

இருமமாழி இலக்கண உருவாக்கப் பின்புலத்னதக் மகாண்டு  
சமூக மற்றும் வரலாற்றுத் மதாடர்புகனள நிரூபித்தல் 

 இலக்கண உருவாக்கப் பின்புலத்னதக் மகாண்டு, சமூக வரலாற்றுச் சான்றுகனளக் மகாண்டு 
இரு மமாழிகளுக்கினடபய உள்ள உறவுமுனறகனள மவளிப்ேடுத்தும் விதமாக ‘சமூக வரலாற்றியல் 
பநாக்கில் தமிழும் மதலுங்கும்’ (இரா.அறபவந்தன்:2008) என்ற நூலில் ‘வீரபசாழியம் எழுதப்மேறக் 
காரணாமாகத் திகழ்ந்த மன்ைனும், ஆந்திர சப்த சிந்தாமணி எழுதப்மேறக் காரணமாகத் திகழ்ந்த 
மன்ைனும் மாமன் னமத்துைன் எனும் மநருங்கிய உறவுநினலக்கு உரியவராகத் திகழ்கின்றைர் என்ற 
கருத்து நிறுவப்மேற்றுள்ளது. வீரபசாழனின் சபகாதரி அமங்காபதவி இராசராச நபரந்திரனுக்கு 
மணம்முடிக்கப் மேற்றுள்ளாள்(ே.157) என்ேனதயும், இரு நூல்களுகினடபய சமூக, வரலாற்றுப் 
பின்புலங்களும் ஏறக்குனறய ஒன்றாகபவ அனமந்துள்ளை என்ேனதயும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் 
இரா .அறபவந்தன் . பமலும், அவர் இரு நூல்களுபம ேண்னடய மரபுகனள மீட்மடடுக்கும், 
நினைவுேடுத்தும் சமூகச் சூழலில் எழுதப்மேற்றைவாகத் திகழ்கின்றை’எைத் மதளிவுேடுத்தியுள்ளார்.  

இலக்கண உருவாக்கத்தில்  
பிறமமாழி இலக்கணத் தாக்கத்னதக் கண்டறிதல் 

 யாப்பிலக்கண மரபும் கவிஜைாஸ்ரயமும் (ம.அழகுமுருகன் : ஆய்வியல் நினறஞர் ேட்ட 
ஆய்பவடு, ஜவகர்லால் பநரு ேல்கனலக்கழகம்,2017) எனும் ஆய்வியல் நினறஞர்ேட்ட 
ஆய்பவட்டில் வீரபசாழிய இலக்கண யாப்பியலில் மதலுங்கு யாப்பிலக்கண நூலாை 
கவிஜைாஸ்ரயத்தின் தாக்கம் இருப்ேதாக நிரூபிக்கப்ேட்டுள்ளது. ஆைால் இவ்வாய்வு தாக்கவியல் 
பகாட்ோட்டின் அடிப்ேனடயில் பமற்மகாள்ளப்ேடவில்னல. யாப்பிலக்கணத் தரவுகனளக் மகாண்டு 
மட்டுபம இவ்வாய்வு நகர்த்தப்ேட்டுள்ளது. 
 ‘மதால்காப்பியம் ோலவியாகரணம் கூறும் மசால்லியல் பகாட்ோடு' (த.சத்தியராஜ் : 
முனைவர்ேட்ட ஆய்பவடு. த.ே.க. 2014) எனும் ஆய்பவட்டில் ம.திருமனல அவர்கள் தந்த 
தாக்கவியல் பகாட்ோடுகனளப் ேயன்ேடுத்தி ோலவ்யாகரணத்தில் மதால்காப்பியத் தாக்கம் 
உள்ளதாக நிரூபிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

இலக்கண நூல் கட்டனமப்னேக் மகாண்டு  
புதிய அனமப்புமுனறனயக் கண்டறிதல் 

1.1. மோருண்னம அனமப்புமுனற 
1.1.1. ஒற்னறப் மோருண்னம முனற 
1.1.2. இரட்னட மோருண்னம முனற 
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1.1.3. ேன்முகப் மோருண்னம முனற 
1.2. நூற்ோ அனமப்பு முனற 

1.2.1.  விளக்கமுனற 
1.2.2.  விதிமுனற 

1.3. மதாடர்புமுனற 
1.3.1. மதாடர் மதாடர்புமுனற 
1.3.2. மாற்றியல் மாற்று அதிகாரத் மதாடர்பு 

1.4. புறநனட 
1.4.1. இயல் புறநனட 
1.4.2. அதிகாரப் புறநனட  

(பி.மலனின்: மதால்காப்பியம் ஆந்திர சப்தசிந்தாமணி கூறும் இலக்கணக் பகாட்ோடு, முனைவர் 
ேட்ட ஆய்பவடு, தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், 2017) 
மோருண்னம அனமப்புமுனற 
 சில நூற்ோகள் ஒரு கருத்தினையும், சில நூற்ோக்கள் இரண்டு கருத்துக்கனளப் ேற்றியும், 
சில நூற்ோக்கள் இரண்டிற்கு பமற்ேட்ட கருத்துக்கனளயும் எடுத்துனரக்கும் வண்ணம் 
அனமந்துள்ளனதக்  காணமுடிகின்றை.  

ஒற்னறப் மோருண்னம முனற 

  ஒற்னறப் மோருண்னம முனற என்ேது இலக்கணி தாம் ேனடக்க விரும்பும் ேனடப்பினுள், 
நூற்ோவில் ஒற்னறப் மோருண்னம மகாண்ட கருத்தினை மட்டுபம ேதிவது ஆகும். 

சான்று : 

  மூவள பினசத்தல் ஓமரழுத் தின்பற (மதால்.எழுத்.5) 

மூன்று மாத்தினர அளவு ஒலிக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இல்னல என்ேது இந்நூற்ோவின் ஒற்னறப் 
மோருண்னமயாகும். 

இரட்னடப் மோருண்னமமுனற 

  இரட்னடப் மோருண்னம பகாட்ோடு என்ேது ஒரு இலக்கணி தாம் ேனடக்க விரும்பும் 
இலக்கணத்துள் இரண்டு மோருள்கனளச் சுட்டும் விதமாக இலக்கணம் ேனடப்ேபத இவ்விதியின் 
விளக்கமாகும். 

சான்று : 

  எழுத்மதைப் ேடுே 
  அகரமுதல் ைகர இறுவாய் 
  முப்ேஃமதன்ே 
  சார்ந்து வரல் மரபின் மூன்றலங் கனடபய (மதால்.எழுத்து.1) 

 பமற்கூறிய நூற்ோவில் முதல் எழுத்துக்கள், சார்மேழுத்துக்கள் என்ற இரண்டு மோருண்னமகள் 
சுட்டப்ேட்டுள்ளை. 
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ேன்முகப் மோருண்னம முனற  

  ேன்முகப் மோருண்னம முனற என்ேது இலக்கணி தம் இலக்கணப் ேனடப்பினுள் 
இரண்டிற்கு பமற்ேட்ட விதியினைபயா அல்லது விளக்கத்தினைபயா சுட்டுவது ஆகும். 

சான்று : 

  ஓமரழுத் மதாருமமாழி  ஈமரழுத் மதாருமமாழி 
இரண்டிறந் தினசக்கும் மதாடர்மமாழி உளப்ேட  
மூன்பற மமாழிநினல பதான்றிய மநறிபய (மதால்.எழுத்து.45) 

 பமற் கூறிய நூற்ோவில்  ஓமரழுத்து ஒரு மமாழி என்றும், ஈமரழுத்து ஒரு மமாழி என்றும், 
மதாடர்மமாழி என்றும் மூன்று மோருண்னமகளில் அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 அனமப்புமுனற - மற்மறாரு ோர்னவ 

   இலக்கண நூல்கனளப் மோருண்னம அடிப்ேனடயில் ோர்க்கும்போது ஒவ்மவாரு நூலும் 
ஏபதா ஒரு மோருண்னமனய னமயமாக னவத்துத்தான் எழுதப்ேடுகிறது.  ஆைால் அந்த 
மோருண்னமகனள ஆய்வுக்கு உட்ேடுத்தும்போது ஆய்வாளர்களின் சிந்தனைக்பகற்ே கருத்தியல்கள் 

முன்னவக்கப்ேடுகின்றை. அந்தவனகயில் இரா.பிபரம்குமார் எனும் ஆய்வாளர் ‘ஒப்பியல் பநாக்கில் 

தமிழ் - மதலுங்கு இலக்கணங்களில் வினையியல்’’ (2017) என்ற தன் முனைவர்ேட்ட ஆய்பவட்டில் 
இருமமாழிகளிலும் உள்ள வினை இலக்கணத்னதப் மோருண்னம, வடிவம், உள்ளடக்கம் என்ற 
மூன்று நினலகளில் ஆராய்ந்து ோர்த்துள்ளார். இதுவனர ஆய்வாளர்கள் வினைனயத் தினண 
அடிப்ேனடயில் னவத்துத்தான் ஆய்வு மசய்துள்ளைர். இவர் வினைனய அனமப்பு அடிப்ேனடயில் 
புதிய சிந்தனையில் ஆய்வு பமற்மகாண்டது சிறப்ோைதாகும்.  

• மோருண்னம  

வினைமயைப் ேடுவது பவற்றுனம மகாள்ளாது  
   நினையுங் கானலக் காலமமாடு பதான்றும் (மதால்.மசால்.594) 

   ஆந்திர சப்த சிந்தாமணி 

 தமிழ் இலக்கணங்கனளப் போலபவ வினை என்ற மோருண்னமனய எடுத்துக் மகாண்டு 
வினைக்காை இலக்கணத்னதத் மதலுங்கு இலக்கணம் விளக்கவில்னல. வடமமாழி இலக்கண 
மரபுகனளப் பின்ேற்றி இலக்கணம் ஆக்கப்ேட்டனமயால் வினைக்காை மோதுவிலக்கணம் 
கூறப்மேறவில்னல எனும் கருத்தாக்கம் மேறப்ேடுகிறது. இந்நூலில் மதளிவாைமதாரு 
கட்டனமப்பும், ஒழுங்குமுனறயும் காணப்மேறவில்னல. மசய்திகனளப் ேரவலாக எடுத்து இயம்பும் 
பநாக்கில் இலக்கணம் இயற்றப்ேட்டனமயால் மோருண்னமயாைது இங்கு விளக்கப்மேறவில்னல’ 
எைக் கூறுகிறார் ஆய்வாளர். 

•  வடிவம்  

   குறிப்பினும் வினையினும் மநறிப்ேடத் பதான்றிக்  
   காலமமாடு வரூஉம் வினைச்மசால் எல்லாம்  

உயர்தினணக் குரினமயும் அஃறினணக் குரினமயும்  
ஆயிரு தினணக்குபமா ரன்ை உரினமயும்  
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அம்மூ வுருபிை பதான்ற லாபற (மதால்.மசால்.688) 

  உேக்ருதி ேரிணதி ைம்வ்ருதி பேதாத் த்ரிவிதா க்ரியா (ஆந்திரசப்தசிந்தாமணி க்ரியா : 1) 

  (வினை என்ேது உேக்ருதி, ேரிணதி, சம்ருதி எை மூவனகயாக வினை வடிவங்கனள 
நன்ைய்யா வனகப்ேடுத்தியுள்ளார்) 

•  உள்ளடக்கம்  

   அம், ஆம், எம், ஏம் என்னும் கிளவியும்  
   உம்மமாடு வரூவும்   என்னும்  
   அந்நான் கிளவிபயாடு ஆமயன் கிளவியும்  
   ேன்னம உனரக்கும் தன்னமச் மசால் (மதால்.மசால்.689) 

 மதலுங்கு 

 ை ேரிணதி ரயவரன் வினதவ ேபவத் (ஆ.ச.சி.கிரி.6)  
 (ேரிணதி வினை அய், அவ், அர் என்ற எழுத்துக்கனள ஏற்று இயல்ோக வரும்)  

சான்று : 

 ஜய், க்ஷய்;  அனுேவ், ேரிேவ்; ேர், வர், ஹர் என்று வினை உள்ளடக்கங்களாக 
வருமமன்ேனதத் மதளிவாக நன்ைய்யா குறிப்பிட்டுள்ளனத அறிய முடிகிறது என்று ஆய்வாளர் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இலக்கணத் தரவுகளில்  இதுவனர பேசப்ேடாத நினலகனள எடுத்துனரத்தல் 

 இலக்கணம் என்ேது கடல் போன்றது. ேலவனகயாை தரவுகனளக் மகாண்டு 
பகாட்ோடுகனள உருவாக்கிக் மகாண்பட போகலாம். அந்தவனகயில் இலக்கண நூல்களில் 
பேசப்ேடாத மசய்திகனளக் கண்டறிந்து ஆய்வுலகிற்கு அறிமுகப்ேடுத்தும் போக்கும் தற்காலத்தில் 
காணப்ேடுகின்றது. சான்றாக, பநர்மனறச் மசாற்கள் மற்றும் எதிர்மனறச் மசாற்கள் இவற்னறப் ேற்றி 
இருமமாழி இலக்கணங்களிலும் ேரவலாகப் பேசப்ேட்டுள்ளை. இவற்றுக்காை பகாட்ோடுகளும் 
உருவாக்கப்ேட்டுள்ளை. ஆைால் எந்த இலக்கண நூல்களும் குறிப்பிடாத மசாற்கள் பநர்மனற 
மற்றும் எதிர்மனறச் மசாற்கள் ேற்றிய விளக்கங்கள் இருமமாழி இலக்கணங்களிலும் காண 
முடியவில்னல. இவ்வனகச் மசாற்கனளக் கீழ்க்காணும் விதமாக அனமத்துக் காட்டலாம். 

1. பநர்மனற  + பநர்மனற  = எதிர்மனற 
பவண்டும்  + ஆம் = பவண்டாம் 

2. பநர்மனற  + எதிர்ம னற = பநர்மனற 
    ேர்வா + பலது = ேர்வாபலது 
     Lay + out = layout 
3. பநர்மனற + பநர்மனற = பநர்மனற 
  தா   +   வரம்  = தாவரம்  
     Be   +   life    = belief   

4. பநர்மனற + எதிர்மனற = எதிர்மனற 
 அக்கர   +   பலது = அக்கர பலது (மதலுகு)     

5. எதிர்மனற + எதிர்மனற = எதிர்மனற 
6. எதிர்மனற + எதிர்மனற = பநர்மனற 
  Not + out       = notout 
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7.   எதிர்மனற +  பநர்மனர = பநர்மனற 
    Not + able      = notable  
8.  எதிர்மனற  +  பநர்மனற  =  எதிர்மனற 

இலக்கணமும் இலக்கியமும் 
 இலக்கணங்களில் மசால்லப்ேட்ட கருத்தியல்கனளக் மகாண்டு புதிைம், நீதி இலக்கியம், 
சங்க இலக்கியங்கனள ஆராயும் போக்குச் சமீே காலத்தில் காணப்ேடுகின்றது. சான்றாக,  
 தமிழ் மதலுங்கு யாப்பிலக்கண நுல்களில் சிறப்பு நினலயில் கூறப்ேட்டுள்ள எழுத்திலக்கணக் 
கருத்தியல்கனள நீதி இலக்கியமாை திருக்குறளுக்குப் மோருத்திக்காட்டித் திருக்குறள் உலகப்புகழ் 
மேற்றனமக்காை காரணம் நிறுவப்ேட்டுள்ளது (சி.சாவித்ரி: சுலக்ஷணசாரம், ஆய்வுக்கட்டுனர, 
பதசிய அளவிலாை ேயிற்சிப் ேட்டனற, சரஸ்வதி மகால் நூலகம், தஞ்சாவூர். 21.01.2018). 
இலக்கணமும் பிற துனறகளும் 
 இலக்கணத்னதப் பிறதுனறகபளாடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு மசய்யும் போக்கு இன்னறய 
காலகட்டத்தில் மிகுதியாகபவ காணப்ேடுகிறது.  
அவற்றுள் சில - 

1. இலக்கணமும் மமாழியியலும் 
2. இலக்கணமும் தருக்கமும் 
3. இலக்கணமும் சமூகவியலும் 
4. இலக்கணமும் அறிவியலும்  

முடிவுனர 
 திராவிட மமாழிகனளப் மோதுநினலயில் ஒப்புனமப்ேடுத்தி ஒப்பிலக்கணம் ேனடத்தவர் 
கால்டுமவல். அவருக்குப் பிறகு வந்த மமாழி அறிஞர்கள் இலக்கணத்திற்குக் பகாட்ோடுகனள 
அனமத்து அதன்வழி மமாழிகனள ஆய்வு மசய்தைர். தற்காலத்தில் சு.இராசாராம் அவர்களால் 
உருவாக்கப்ேட்ட மரபிலக்கணக் பகாட்ோடுகனளக் மகாண்டு ேல ஆய்வுகள் மவளிவரத் 
மதாடங்கிவிட்டை. சமீேகால ஆய்வுகளில் இலக்கண அனமப்பியல் ரீதியாை பகாட்ோடுகள் 
இைம்கண்டு வரப்மேற்றுள்ளை. அதுமட்டுமின்றித் திராவிட மமாழிகளில் உள்ள இலக்கணங்கனளச் 
சமூக, வரலாற்றுப் பின்புலத்திலும் ஆய்வு மசய்துள்ளனமனயயும், இலக்கண உருவாக்கத்திற்காை 
காரணங்கனளயும் அறிய ஆய்வுகள் முற்ேட்டுள்ளை. ஆக மமாத்தத்தில் தற்காலத்தில் ஒப்பிலக்கண 
ஆய்வுகள் ேல்பவறு உருவங்களில், ேல்பவறு ஆய்வுபநாக்கங்கனளக் மகாண்டு மிகவும் முன்பைறிக் 
மகாண்டிருக்கின்றை என்ேது இதுவனர விளக்கப்ேட்டுள்ள கருத்துக்கள்வழித் மதளிவாகிறது 
எைலாம். இருப்பினும் இந்த வளர்ச்சிநினல மற்ற துனறகனளப்போலப் மேருகி வரவில்னல 
என்ேதுதான் உண்னம. ஆக, எதிர்கால ஆய்வாளர்கள் ஒப்பிலக்கணத் துனறனய பமலும் வலுப்மேறச் 
மசய்யப் மேருமுயற்சிபயாடு மசயல்ேடல் பவண்டும். 
 
துனணநின்றனவ 

நூல்கள் 
 அறபவந்தன் இரா., 2003, தமிழ் - சிங்கள இலக்கண உறவு, தாயறம், திருச்சி. 
 ………………., 2008, சமூக வரலாற்றியல் பநாக்கில் தமிழும் மதலுங்கும், காலச்சுவடு 

ேதிப்ேகம், நாகர்பகாவில்.  
 சாவித்ரி சி., 2016, தமிழ் - மதலுங்கு இலக்கணப் போக்குகள், ஆதித்யா ேப்ளிபகஷன்ஸ், 

உடுமனல.  
 சத்தியராஜ் த., 2017, இலக்கண உறவு - தமிழும் மதலுங்கும், காகிதம் ேதிப்ேகம், 

மநய்பவலி. 
 ஆபராக்கியநாதன் எஸ்., 2009, மமாழியியல் பநாக்கில் மதால்காப்பிய சங்க இலக்கிய 

ஆய்வுகள், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், மசன்னை. 
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 மாணிக்கம் தா., 1994, தமிழும் மதலுங்கும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம், மசன்னை. 

 முனைவர்ேட்ட ஆய்பவடுகள் (ஆண்டுவாரியாக) 

 சுபரஷ் மசா., 2013, தமிழ் - மதலுங்கு இலக்கணங்களில் புணர்ச்சி இலக்கணம், தமிழ்ப் 
ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர்.  

 சத்தியராஜ் த., 2013, மதால்காப்பியம் - ோலவியாகரணம் கூறும் மசால்லியல் 
பகாட்ோடுகள், தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 மலனின் பி., 2017, மதால்காப்பியம் - ஆந்திர சப்த சிந்தாமணி கூறும் பகாட்ோடுகள், 
தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர்.  

 பிபரம்குமார் ரா., 2017, ஒப்பியல் பநாக்கில் தமிழ் - மதலுங்கு இலக்கணங்களில் 
வினையிலக்கணம், தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 ஆய்வியல் நினறஞர்ேட்ட ஆய்பவடுகள் (ஆண்டுவாரியாக) 

 எழிலரசி சி., 2012, ஒப்புபநாக்கில் மதால்காப்பியம் - ஆந்திர சப்த சிந்தாமணி எழுத்தியல் 
பகாட்ோடு, தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 சரண்யா கா., 2014, வீரபசாழியம் - ோலவியாகரணம் வினைமயாட்டுக்கள் - ஒப்ோய்வு, 
தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 மகாளஞ்சிமணி சி., 2014, நன்னூல் - ஆந்திர சப்த சிந்தாமணியின் புணர்ச்சி இலக்கணம், 
தமிழ்ப் ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 திருக்குமரன் க., 2015, வீரபசாழியம் - ோலவியாகரணம் மேயமராட்டுக்கள், தமிழ்ப் 
ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 அமுல்பிரியா த., 2016, மதால்காப்பியம் - ோலவியாகரணத்தின் விளிமரபு, தமிழ்ப் 
ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 ரூபி பத., 2016, மதால்காப்பியம் - ஆந்திர சப்த சிந்தாமணியின் வினையியல், தமிழ்ப் 
ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 வனிதா னவ., 2016, மதால்காப்பியம் - ோலவியாகரணம் மேயரmயல் ஒப்பீடு, தமிழ்ப் 
ேல்கனலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 

 கட்டுனரகள் 
 சத்தியராஜ் த., 2013, ோலவியாகரணத்தில் மதால்காப்பியத் தாக்கம் (மமாழித்தூய்னமக் 

மகாள்னக), ேதிவுகள். 
 சத்தியராஜ் த., 2013, மதால்காப்பியம் - ோலவியாகரணம் எச்சவியல் ஒப்பீடு, ேதிவுகள். 
 சத்தியராஜ் த., 2013, மதால்காப்பியமும் ோலவியாகரணமும் மசாற்ோகுோடு, ேதிவுகள். 
 சத்தியராஜ் த., 2013, ஆந்திர சப்த சிந்தாமணியும் ோலவியாகரணமும் ஒப்பியல் ோர்னவ, 

www.languageinindia.com. 
 Parimala Kandam, 2010, Compounds in Tolkappiyam and Balaviyakaranam - A 

comparision, www.languageinindia.com. 
 சத்தியராஜ் த., பிப்ரவரி 2016, இனடச்மசால் உறவு  - பகரளோணினீயம் - நன்னூல்)

(ோலவியாகரணம், www.inamtamil.com (இைம்:ேன்ைாட்டு இனணயத் தமிழாய்விதழ்). 

(குறிப்பு: பகரளப் ேல்கனலக்கழகம், தமிழ்த்துனற “Recent studies in Dravidian Comparative 
Grammar” (01.03.2018 to 03.03.2018) எனும் தனலப்பில் நடத்திய பதசியக் கருத்தரங்கில் 
வழங்கப்ேட்ட உனர) 

http://www.inamtamil.com/
http://www.languageinindia.com/
http://www.languageinindia.com/
http://www.inamtamil.com/


 இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்   ISSN : 2455-0531  ஆகஸ்ட் 2018  மலர்:4    இதழ்:14   148 

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

August 2018, Issue:13 www.inamtamil.com                         

 ண்ைனைக் தகொள்னககளும்  
அவற்றின் நனைமுனறப் தபொருத் ப்பொடும்  

அரியமரத்திைம் - அபைஜா 
கனலமாணி மாணவர் 

மமய்யியல் மற்றும் விழுமியக் கற்னககள் துனற 
கனல கலாசார பீடம், கிழக்குப் ேல்கனலக்கழகம் 

வந்தாறுமூனல, இலங்னக. 
nironiru03@gmail.com 

Abstract: The present article discussing convicted principles and compatibility procedures. 

அறிமுகம் 

 எப்போது ஒரு தனிமனிதன் சமூகமாக வாழ ஆரம்பித்தாபைா அப்போபத அவன் தன் 
வாழ்வில் கனடப்பிடிக்க பவண்டிய ஒழுக்க நியமங்களும் பதாற்றம் மேறத் மதாடங்கியதுடன் 
இவ்விதிகளுக்கு உட்ேட்டு வாழபவண்டிய கடனமயுணர்வு பதான்றியது. எழுதப்ேடாத சட்டங்கள் 
நிலவிய காலத்தில் இருந்து இன்றுவனர சமூகத்னத ஒழுங்குேடுத்துவதற்காை கருவியாகச் 
சட்டங்களும், தண்டனைகளும் நனடமுனறயில் காணப்ேடுகின்றை. ஆரம்ேகால மனிதன் இயற்னகச் 
சீற்றங்கனளக் கடவுளுக்கு எதிராை மசயலுக்காை தண்டனையாகபவ கருதிைான். இங்குக் 
குற்றங்களுக்குத் தண்டனை என்ற எண்ணக்கரு வினதக்கப்ேட்டுள்ளது நாம் காணக்கூடியதாக 
உள்ளது. உலக நாடுகள் அனைத்துபம தைது வரலாற்றுப்ோனதயின் முக்கிய அம்சங்களுள் ஒன்றாகத் 
தண்டனைகனளக் மகாண்டுள்ளனம குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

 நீ பிறருக்குத் தீங்கினழத்தால் அந்தத் தீங்கு ேன்மடங்கு மேருகி மீண்டும் உன்னிடபம 
தண்டனை உருவில் வந்தனடயும் என்ற எண்ணம் குற்றவாளியின் மைத்தில் நன்கு ேதியும்வண்ணம் 
சட்டம் அவனுக்குத் தண்டனைனய வழங்குகின்றது. குற்றமாை மசயல்கனள அரசு தனடமசய்வதால் 
மட்டுபம ேயன்வினளவது இல்னல. எைபவதான் சட்டம் தண்டனை முனறனயக் னகயாள்கின்றது. 
இதன் காரணமாகபவ குற்றவியல் சட்டமாைது குற்றங்கனள மட்டும் இன்றி அதற்காை 
தண்டனைகனளயும் எடுத்துனரக்கின்றது. தண்டனை முனறயாைது பிறருக்குத் துன்ேம் 
வினளவித்தவருக்குத் தாமும் அத்துன்ேத்னத அனுேவிக்கும் மோருட்டுச் மசய்வதாக அனமகின்றது. 
இதனைபய திருவள்ளுவர் தன் குறளில் பின்வருமாறு எடுத்துனரக்கின்றார்.  

 “பநாயல்லா பநாய்மசய்தார் பமலவா பநாய்மசய்யார்  

 பநாயின்னம பவண்டு ேவர்” 

 அறங்கள் அனைத்திற்கும் தண்டனைகபள சிறந்த புகலிடம் எை சுக்கிரநீதி குறிப்பிடுகின்றது. 
இவ்வாபற சமூகத்தில் தண்டனையாைது முக்கியமாை நீதிமுனறயாக அனமகின்றது. ஒழுக்க வழியில் 
ஒரு மசயல் தவறு என்ேனதக் குறிக்க எழுந்த சமூகநிறுவைபம தண்டனை ஆகும். பமலும் ஒருவர் 
மசய்த குற்றத்னத மீண்டும் அவர் மசய்யாமல் இருப்ேதற்கும் ஏனையவர்கள் அதனைச் மசய்ய 
முன்வருவதனைத் தனட மசய்யவுபம தண்டனைமுனற அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. இது உடல் 
அளவில் ஓர் வலினய மட்டுமன்றி உள்ளத்திலும் வடுனவ உருவாக்குவதாக உள்ளது. குற்றவாளி 
ஒருவன்  தன்னுனடய அறிபவாடும், மசயலாற்றும் திறனமபயாடும், விருப்ேத்பதாடும் சமூகத்திைால் 
அனுமதிக்கப்ேட்ட அறவிதிகனள மீறுகின்றான். இதனை அவன் பவண்டும் என்பற மசயகின்றான். 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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எைபவ குற்றவாளியின் தவறாை மசயலுக்காகத் தண்டனை அளிப்ேது அறவழியாை மசயலாகவும், 
பநர்னமயாை மசயலாகவும் அனமகின்றது.  

 நீதிமன்றம் ஒருவனுக்குத் தண்டனைனய வழங்குவதற்கு முன் முக்கியமாை மூன்று 
விடயங்கனள பநாக்குகின்றது. அனவயாவை குற்றத்தின் தன்னம, குற்றம் இனழக்கப்ேட்டதன் 
பநாக்கம், குற்றவாளியின் ேண்புநினல என்ேைவாகும். பமலும் சந்தர்ப்ே சாட்சிகள் நன்கு 
நீதிமன்றத்தால் விசாரனணக்கு உட்ேடுத்தப்ேட்டு, குற்றம் சந்பதகத்திற்கு இடமின்றி நிரூேணமாகும் 
ேட்சத்தில் மட்டுபம ஒருவனுக்குச் சட்டம் தண்டனைனய வழங்குகின்றது. எனினும் தண்டனை 
என்ேது நனடமுனறயில் தாமதமாகவும், சிக்கலாைதுமாகபவ அனமந்துள்ளது. இங்குக் குற்றத்னதக் 
கண்டுமகாள்ளல், குற்றவாளினய இைங்காணுதல், பதடிப்பிடித்தல், நீதிமன்றத்தில் நிறுத்துதல், 
தண்டித்தல் எை நீண்ட வரினசயில் மசல்கின்றது. எைபவ தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கும் 
வாய்ப்னேயும் இத்தாமதமாை வாய்ப்பு ஏற்ேடுத்தி விடுகின்றது. தண்டனை வழங்கப்ேடும் போது 
தண்டனையின் அளவு என்ேது முக்கியமாைதாகும். அதாவது ஒருவன் மசய்த குற்றத்னத நன்கு 
ஆராய்ந்து அவன் அனத மறுேடியும் மசய்யாதிருக்கும்ேடி தகுந்த முனறயில் தண்டனை அனமய 
பவண்டியது அவசியமாகின்றது.  

தண்டனைக் மகாள்னககள் 

 ஆரம்ேகாலங்களில் தனியாக வாழ்ந்த மக்கள் குழுக்களாக வாழ ஆரம்பிக்கும்போது 
தங்கனளயும் தங்கனளச் சார்ந்தவர்கனளயும் ோதுகாக்க பவண்டிய முக்கியத்துவம் அக்குழுவிைருக்கு 
ஏற்ேட்டது. இதைால் ஏனைய குழுவிைர் தங்களுக்குத் தீங்கினை வினளவிக்கும்போது ேதிலுக்குத் 
தாங்களும் தீங்னகபய வினளவிக்க பவண்டும் எனும் பநாக்கிபலபய ேழிதீர்த்தல் என்ற 
அடிப்ேனடயில் குற்றத்திற்கு மரணத்னதப் ேரிசளித்தைர். ஆைால் இது தண்டனை என்ற 
அனமப்பினுள் உள்ளடங்கவில்னல. இது ேழிதீர்ப்ேனதபய பநாக்காகக் மகாண்டிருந்தது. இப் 
ேழிதீர்க்கும் முனறயினைக் கட்டுப்ேடுத்த பவண்டிய பதனவப்ோட்னடச் சமூகம் உணர்ந்தபோபத 
சட்டங்களும், தண்டனை முனறகளும் சமுதாயத்தில் எழுந்தை. இத்தனகய தண்டனை முனறகள் 
பிரதாைமாக நான்குவனகக் மகாள்னககனள மகாண்டுள்ளை. 

01. ேழிக்குப் ேழி வாங்கும் தண்டனைக்மகாள்னக 
02. தடுத் தண்டனைக்மகாள்னக 
03. எச்சரிக்னக தண்டனைக்மகாள்னக 
04. சீர்திருத்தத் தண்டனைக்மகாள்னக 

 இத்தனகய தண்டனைக் மகாள்னககள் மதாடர்ோக விரிவாை ஆய்வினை பமற்மகாள்ள 
பவண்டியது காலத்தின் அவசியமாகின்றது. எைபவ அவற்றினை ஒவ்மவான்றாக பநாக்குபவாம். 

01. ேழிக்குப் ேழிவாங்கும் தண்டனைக்மகாள்னக 

 வினை வினதத்தவன் வினை அறுப்ோன். இதன்ேடி தண்டனை என்ேது குற்றம் இனழத்தவன் 
மேறபவண்டிய கடன் ஆகும். ஒரு சிறுவன் தன்னை அடித்தவனைத் திருப்பி அடிப்ேதும், கல்லால் 
எறிந்தவனைத்“ திருப்பிக் கல்லால் எறிவதும் ஓர் இயல்ோக அனமயும் விடயமாகும். தைக்கு 
இனழக்கப்ேட்ட அபத தீங்னக அவரும் அனுேவிக்க பவண்டும் என்ேது மனித மைத்தின் இயல்ோை 
போக்காகும். இதைால் ஒருவர் தனிநேர் ஒருவருக்கு இனழத்த தீங்காயினும் அது சமூகத்திற்கு 
எதிராை மசயல் என்ேதைால் அது சமூகத்திற்கு இனழக்கப்ேட்ட தீங்கு எைக் கருதிச் சமூகம் 
தண்டனையூடாகப் ேழிதீர்க்க முனைகின்றது. இத்தகு தண்டனை ேற்றியதாகபவ இக்மகாள்னக 
அனமகின்றது. இத்தண்டனை முனறயாைது மிகவும் ேழனம வாய்ந்ததாகும். இம்முனறயாைது 
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உணர்வுகளின் அடிப்ேனடயில் எழுந்ததாகும். அதாவது மனிதமைமாைது ேழிவாங்கும் உணர்னவ 
அடிப்ேனடயில் மகாண்டுள்ளது. தகுந்த தீர்ப்புக்காகக் காத்திராமல் கருமங்கனளத் தாங்கபள 
மசயற்ேடுத்த வினளயும் நினல இன்றும்கூட மக்களிடம் காணப்ேடுகின்றது. இதைடிப்ேனடயிபலபய 
ேழிக்குப் ேழிவாங்கும் தண்டனையாைது பதாற்றம் மேற்றது. 

 ேழிக்குப் ேழி வாங்கனல ஆங்கிலத்தில் “Retribution” என்கின்றைர். இது “retribuere” 
என்ற இலத்தீன் மசால்லின் அடியாகத் பதாற்றம் மேற்றது ஆகும். இதன் மோருள் திருப்பிக் மகாடு 
என்றனமகின்றது. இங்குத் திருப்பிக்மகாடுத்தல் என்ேது புராதை ேழிவாங்கனல அடிப்ேனடயாகக் 
மகாண்டதாக அனமகின்றது. இங்குக் கண்ணுக்குக் கண், ேல்லுக்குப் ேல் என்ற முனறயில் 
தண்டனை வழிநடத்தப்ேடுகின்றது. பமலும் ேழிக்குப்ேழி வாங்கும் தண்டனையின் மூலமாக 
குற்றத்திற்குரிய நிகழ்மவான்னறச் சுவடுகள் இல்லாமல் அழித்துவிடலாம் எை நம்ேப்ேடுகின்றது. 
ேழிக்குப் ேழி வாங்கும் தண்டனையாைது திருப்பிக்மகாடுத்தல், மவகுமாைம் அளித்தல், அேராதம், 
திருப்திப்ேடும் மைநினல, நியாயம், ேயமுறுத்தல், மசல்லாதது ஆக்குதல் போன்ற ேல்பவறு 
அடிப்ேனடகளில் பநாக்கப்ேடுகின்றது. இவ்வடிப்ேனடகளிபல இக்மகாள்னகயாைது தன் 
ஏற்புத்தன்னமனய நியாயமாைதாக்க முயற்சிக்கின்றது. திருப்திப்ேடும் மைநினலயாைது ஏபதாபவார் 
வனகயில் ோதிக்கப்ேட்ட மக்கனள உளவியல் ரீதியாக அனமதிப்ேடுத்த முயற்சிக்கின்றது. இதைால் 
பமலும் குற்றங்கள் ஏற்ேடாமல் இது தடுத்து நிற்கின்றது.  

 சமம் மசய்யும் முனறயாக இப்ேழிக்குப் ேழி வாங்கும் தண்டனை அனமவதாகக் 
கருதப்ேடுகின்றது. அதாவது இனழக்கப்ேட்ட குற்றத்திற்கு சமமாைதாக தண்;டனை வழங்குவதன் 
மூலம் அவற்னற சமப்ேடுத்துவதாக இம்முனற அனமந்துள்ளது. எனினும் இச்சமப்ேடுத்தல் 
நனடமுனறயில் வார்த்னத ரீதியாக வடிவம் மேற்றிருந்தபத அன்றி உணர்வு ரீதியாை மாற்றங்களில் 
மசல்வாக்கு மேறவில்னல. இக் மகாள்னக பிறிமதாரு முனறயிலும் பநாக்கப்ேடுகின்றது. அதாவது 
ஆரம்ேகாலங்களில் மக்கள் ேழியுணர்வால் கட்டுப்ோடற்ற முனறயில் சமூகத்னதபய அடிபயாடு 
அழிக்கும் நடவடிக்னககளிற்கு வழிபகாரிைர் இதைால் மனித குலபம அழியும் அச்சநினல 
ஏற்ேட்டது. ஆகபவ அதனை தடுத்துநிறுத்த பவண்டிய கட்டாயநினல மக்கள் சமூகத்தில் 
ஏற்ேட்டது எைபவதான் சமூகம் ேழிக்குேழிவாங்கும் தண்டனை முனறனய அறிமுகம் மசய்து 
கட்டுப்ோடற்ற ேழிவாங்கலினை தனடமசய்தது.  

 இங்கு ஒருவன் மசய்த குற்றத்திற்கு அபத அளவாை தண்டனைனய விதிப்ேதன் ஊடாக 
நீதினய நினலநாட்டுவதாகவும், குற்றத்தின் தாக்கத்னத உணரச் மசய்வதாகவும், ஏனைபயார் 
அக்குற்றத்னதச் மசய்ய முன்வருவனத அச்ச உணர்வின் மூலம் தனட மசய்வதாகவும் இக்மகாள்னக 
அனமகின்றது. இது சமூகத்தின் ஆரம்ேகால கட்டங்களிபல மேரிதும் மசல்வாக்கு மேற்றிருந்தது. 
எனினும் இன்றும் சில நாடுகளில் மரண தண்டனை அணுகுமுனற காணப்ேடுகின்றது. இது ஒரு 
ேழிக்குப் ேழி வாங்கும் தண்டனை முனறயாகபவ அனமகின்றது. இங்குக் குறிப்பிடப்ேடும் 
முக்கியமாை விடயம் யாமதனில் திருப்பிக்மகாடுத்தல் ஆகும். அதாவது ஒருவர் சமூகத்தில் 
ஏற்ேடுத்திய தீங்கிைால் வினளந்த கடனைத்திருப்பிக்; மகாடுத்தல் ஆகும். அதாவது தான் மசய்த 
தவறிைால் வினளந்த இழப்பிற்குப் ேதிலாக இழப்பினை அனடதல் என்ற அடிப்ேனடயில் 
அனமந்துள்ளது. அதாவது கண்ணுக்கு கண்னணப்மேறுவபத நீதியாைது எை கருதப்ேடுகின்றது. 
எனினும் இது எல்லாக்குற்றங்களிற்கும் அனமக்க முடியாதது ஆகும். உதாரணமாக ோர்க்கும் போது 
கற்ேழிப்பு குற்றத்திற்பகா, சிறுவர் துஸ்பிரபயாகம் போன்ற குற்றங்களிற்கு இம்முனறயில் எவ்வாறு 
தண்டனை வழங்குவது என்ேது சர்ச்னசக்குரிய விடயமானகயால் இங்கு இது மதாடர்ோை 
மாற்றங்கனள உள்வாங்க பவண்டிய பதனவப்ோடு காணப்ேடுகின்றது.  
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 இக்மகாள்னகபய மனித சமுதாயத்தின் முதல் தண்டனை முனறயாக அனமந்து நீதினய 
பிரதிேலித்தது. பமலும் தண்டனைக்மகாள்னககளுள் முதன்னமயாைதாகவும் மனித சமுதாயத்னத 
மநறிப்ேடுத்தும் முதல்வழிமுனறயாகவும் அனமந்துள்ளது. 

02. தடுத்தண்டனைக் மகாள்னக  

 சட்டம் தண்டனைகனள அறிமுகம் மசய்தனமக்கு காரணம் குற்றங்கனளத்தடுப்ேதற்காகபவ 
ஆகும். எைபவ இப்ேணிகனள பமற்மகாள்ளும் மோருட்டும் குற்றவாளி மீண்டும் குற்றம் 
மசய்வதற்காை சந்தர்ப்ேங்கனள தடுக்கும் மோருட்டும் பமற்மகாள்ளப்ேடும் தண்டனைகபள 
தடுத்தண்டனைகள் ஆகும். உதாரணமாக பநாக்கும் போது திருடிய ஒருவனை சிறிது காலம் 
சினறயில் அனடப்ேதைால் அங்கு அவன்மேறும் அனுேவமாைது அவைது மைநினலயில் 
மாற்றத்னத ஏற்ேடுத்தி பமலும் அவன்குற்றம் மசய்வனதத் தடுக்கின்றது. தடுத்தண்டனையாைது 
ேழிக்குப்ேழிவாங்கும் மகாள்னகயிைால் ஏற்ேட்ட கடிை நினலயினை தவிர்க்கும் பநாக்குடனும், 
மதநிறுவைங்களின் ஆட்பசேனையாலும், அறவியலுக்கு ஓரளவு உடன்ேடத்தக்க வனகயில் 
தண்டனை ேயன்உனடயதாக அனமய பவண்டும் என்ற பநாக்கிலும் முன்னவக்கப்ேட்டபத இக் 
மகாள்னகயாகும்.  

 வான்டன்ஹாக் என்ேவர் மரணதண்டனை குற்றம் புரிவதில் இருந்து மற்றவனரத் தடுக்காது 
என்றும், தண்டனையாைது குற்றம் மசய்ேவனர தடுப்ேபதாடு ஏனையவனரயும் தனட மசய்வதாக 
அனமய பவண்டும் என்றார். இக்பகாட்ோடு எதிர்காலத்னத பநாக்கி மசயற்ேடுவதாக உள்ளது 
தண்டனை வழங்கப்ேட்ட காலத்திலிருந்து அதன் வினளவுகள் எதிர்காலத்தில் குற்றத்னத 
தடுப்ேதாகவும், குனறப்ேதாகவும் அனமகின்றை. குற்றவாளிக்கு வழங்கப்ேடும் தண்டனையாைது 
அதனைக்பகட்ேவர் மத்தியிலும் ஓர் அச்ச உணர்னவ ஏற்ேடுத்தி எதிர்காலத்தில் இத்தகு குற்றங்கள் 
வினளவனதத் தடுக்க ஓர் கருவியாக இத்தண்டனைக் மகாள்னக ேயன்ேடுகின்றது.  

 தடுத்தண்டனையாைது தனிநேரின் குற்றத்னத சிறிது காலத்திற்கு தடுத்து நிறத்துவதாகவும், 
எதிர்காலத்தில் குனறப்ேதாகவும் அனமவதுடன் மேரும்ோன்னமயாை மக்களுக்கு குற்றம் 
மதாடர்ோை விளிப்புணர்னவ ஏற்ேடுத்துவதாகவும் அனமந்துள்ளது. எனினும் இங்கு புதிய 
சட்டங்கள் உள்வாங்கப்ேடும் போது எதனைக்னகயாண்டு தடுத்து னவப்ேது என்ேது 
பகள்விக்குறியாகின்றது.  (வாகைங்களின் பவகம் மதாடர்ோை சட்டம்) மற்றும் தடுத்தண்டனை 
முனறயாகபவ தண்டப்ேணம் கட்டும் முனறயாைது அனமந்துள்ளது. மேரும்ோலும் குற்றங்களில் 
இது னகயாளப்ேடும் போது மக்கள் தண்டனைனயவிட ேணத்னதபய மசலுத்துகின்றைர். இதைால் 
சினறயில் உள்ள குற்றவாளிகளின் எண்ணிக்னகனய விட அதிகமாைதாகபவ ேணம் 
மசலுத்துேவர்களின் எண்ணிக்னக அனமந்துள்ளது. இது மேரும்ோலும் வீதி விதிகனள மீறும் 
இடங்களிபல னகயாளப்ேடுகின்றை.  

 தடுத்தண்டனையாைது தனிமனிதனுனடய விருப்ேத்தின் ேடியாை மசயல்கனளத் 
தடுப்ேதாயினும் இயன்றளவு இன்ேத்னதயும், குனறந்தளவாை துன்ேத்னதயும் தர முயற்சிக்கின்றது. 
அதாவது முழுனமயாக மனிதனை துன்ேத்தில் தள்ளிவிடாது அவன் மறுேடியும் நன்முனறயில் 
வாழ்வதற்காை வாய்ப்பினை அளிப்ேதற்காை முயற்சினய வழங்குவதாக அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. 
குற்றவாளிக்காை மறுவாழ்னவ அளிப்ேதற்காை விடயங்கனள இக்மகாள்னக உள்ளடக்கியுள்ள 
போது அதற்காை கட்டனமக்கப்ேட்ட மதளிவாை வழிமுனறகனள இது உள்ளடக்கவில்னல. குற்றம் 
ஒன்றினைத்தடுக்கும் முகமாக பமற்மகாள்ளப்ேடும் இத் தடுத்தண்டனைக் மகாள்னக எதிர் காலத்தில் 
குற்றம் மசய்யாமல் திருந்தி வாழ்வதற்காைபதார் வழிமுனறயாக அனமவதுடன் சமூகத்னத 
சிறந்தபதார் கட்டுக்பகாப்பினுள் பேணவும் வழியனமக்கின்றது. எனினும் இங்கு குற்றவாளி ஒருவன் 
தன் கரங்கனள இழக்க பநரிடின் பிற்காலத்தில் அவன் மைம் திருந்திய போதும் அதனைப்மேறுவது 
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இயலாதது ஆகின்றது. எைபவ இங்கு ேல்பவறு விடயங்கள் குற்றத்னத தடுத்தல் என்ற பநாக்கில் 
முக்கியத்துவப்ேடுத்தப்ேட்டு சில தனிமனித நினலகள் புறம்தள்ளப்ேடுவனத காணமுடிகின்றது.  

03. எச்சரிக்னகத் தண்டனைக் மகாள்னக 

 ஒரு குற்றவாளியின் குற்றத்திற்காக மட்டும் இன்றி ஏனைபயானர எச்சரிக்கும் முகமாகவும் 
பமற்மகாள்ளப்ேடும் தண்டனை முனறபய எச்சரிக்னகத் தண்டனையாகும். இங்கு ஓர் எச்சரிக்னகக்கு 
உட்ேடுவதன் மூலமாக பிறிமதாரு தருணத்தில் அக்குற்றம் இடம்மேறாது இருக்கும் மோருட்டு 
பமற்மகாள்ளப்ேடுகின்றது. இங்கு தண்டனை குற்றச்மசயனலவிட மிதமாைமதான்றாக 
இருக்கபவண்டியது அவசியமாைதாகின்றது. உதாரணமாக ோடசானலயில் ஆசிரியர்; வழங்கும் 
மோது பமனடத்தண்டனை, மின்கம்ேத்தண்டனை போன்றவற்னறக் குறிப்பிடலாம். இங்கு மனிதன் 
ஓர் மாதிரி வடிவமாகக் மகாண்டு தண்டனைனய ஏற்க பவண்டியவன் ஆகின்றான். சமூக நலன்கருதி 
ஏனைபயாரும் குற்றச்மசயல்களில் ஈடுேடுவனதத்தடுக்கும் மோருட்டு பமற்மகாள்ளப்ேடும் ஓர் 
நடவடிக்னகயாகபவ இவ் எச்சரிக்னக தண்டனையாைது மசயற்ேடுகின்றது. உடல் ரீதியாக 
ஏற்ேடுத்தப்ேடும் கடும் வலியாைது மைத்தில் ஓர் அச்ச உணர்னவயும், ேயத்னதயும் 
பதாற்றுவிப்ேதன் ஊடாக குற்றவாளியிடத்திலும், மோது மக்களிடமும் ஊர் எச்சரிக்னகனய 
ஏற்ேடுத்த முனைவதாகபவ இவ் எச்சரிக்னக மகாள்னகயாைது அனமந்துள்ளது. 

 எச்சரிப்ேனதபய முதன்னம பநாக்காகக் மகாண்டு குற்றவாளினள ஓர் கருவியாகக் 
னகயாளும் நினலயாைது குற்றவாளியிடத்து கடுனமயாை போக்கினை உருவாக்குகின்றது. இதைால் 
இங்கு மனிதத்தன்னமயற்ற வன்னமயாை நடவடிக்னகயாக தண்டனை அனமகின்றது. குறிப்ோக 
னககனள மவட்டுதல், மரணதண்டனை எை தனிமனித ோதிப்புக்கனள இது அதிகமாக 
உள்ளடக்கியுள்ளது. மக்கள் மத்தியில் குற்றங்கள் மதாடர்ோை விழிப்புணர்னவ ஏற்ேடுத்துவதற்கு 
இக் மகாள்னகயாைது முயற்சிக்கின்றது. குற்றச்மசயனல மசய்ததற்காக அல்ல எதிர்காலத்தில் 
இத்தனகய மசயல் மசய்யப்ேடாமல் இருப்ேதற்காகபவ இத்தண்னை என்ற மதானியில் இவ் 
எச்சரிக்னக தண்டனை அனமகின்றது. அதாவது “ஆடு திருடியதற்காகவில்னல எதிர் காலத்தில் 
ஆடுகள் திருடுபோவனதத் தடுப்ேதற்காகபவ இத் தண்டனை” எை அனமகின்றது. இவ்வாறாக 
சமூகத்தின் நலனை னமயப்ேடுத்தி மசயற்ேடும் ஓர் மகாள்னகயாக இது அனமகின்றது.  

 குற்றச்மசயல்களின் மீது மக்களுக்கு ஓர் மவறுப்னே ஏற்ேடுத்தும் முகமாக இத் 
தண்டனையாைது மிகவும் கடுனமயாை மவறுக்கத்தக்க வனகயிலாை முனறகனள னகயாளுகின்றது. 
மீண்டும் அக்குற்றத்னத நாடுவதற்காை தன்னமயினைக் குனறத்து குற்றவாளினய குறுகிய காலத்திற்கு 
மட்டும் இன்றி எதிர்காலத்திலும் இத்தகு மசயனல ஆற்றாமல் தடுப்ேபத இக்மகாள்னகயின் 
பநாக்கமாகும். இங்கு குற்றத்னதவிட தண்டனைதான் அதிகளவினைக் மகாண்டிருக்க பவண்டியது 
அவசியமாைதாகும் ஏமைனில் அப்போது தான் மக்களினடபய அச்ச உணர்வு பதாற்றம் மேறும் 
இதனூடாகபவ அவர்கள் ஓர் எச்சரிக்னகனயயும் ஏற்ேடுத்த முடியும். எைபவ தான் அதிகளவிலாை 
தண்டனை இங்கு னகயாளப்ேடுகின்றது. இவ்வாறாக இக் மகாள்னகயாைது குற்றவாளினயயும், 
மக்கனளயும் குற்றத்திலிருந்து விலக்கி னவக்க முயற்சிக்கின்றது. இங்கு தனிமனிதன் ஒருவன் 
மற்றவர்களுனடய நலனுக்காக கருவிநினலயில் னகயாளப்ேடுவதுடன் ஒருவருனடய தவறாை 
மசயனல முன்மாதிரியாகக் மகாண்டு ஏனையவர்கள் மசயற்ேடக் கூடாது என்ேதற்காகபவ இத் 
தண்டனையாைது மிகவும் கடுனமயாை முனறயில் ஓர் எச்சரிக்னகனய வழங்குவதாக அனமகின்றது.  

04. சீர்திருத்த தண்டனைக் மகாள்னக 

 இத்தண்டனை முனறயாைது, குற்றவாளிக்காை தண்டனையாைது அவைது உடனல 
வருத்துவதாக இல்லாமல், உள்ளத்னத திருத்துவதாக அனமய பவண்டும் என்ற அடிப்ேனடயில் 
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எழுந்தது ஆகும். குற்றங்களுக்கு குற்றமைபம காரணமாக அனமகின்றது. எைபவ தண்டனையும் 
அக் குற்றமைத்னத திருத்துவதாகபவ அனமயபவண்டும் என்ேனதபய இக்மகாள்னக 
எடுத்துனரக்கின்றது. குற்றவாளிகள் அனைவருபம தீயவர்கள் இல்னல சிலர் சூழ்நினலகளாலும் 
குற்றவாளிகளாயிருக்க முடியும் எைபவ குற்றவாளியின் மைத்னத மசம்னமப்ேடுத்துவதாகபவ 
தண்டனை அனமய பவண்டும் எை இக் மகாள்னக வலியுறுத்துகின்றது. குற்றவாளியும் ஓர் சமூக 
உறுப்பிைர் என்றவனகயில் அவனையும் ோதுகாக்க பவண்டியது அரசின் கடனமயாகும். 
எைபவதான் தண்டனை சீர்ேடுத்துவதாகபவ அனமய பவண்டும் என்ேது வலியுறுத்தப்ேடுகின்றது.  

 சிந்தனை வளர்ச்சி காரணமாக பதாற்றம் மேற்றபதார் கருத்துமாற்றமாகபவ இத்தண்டனை 
அனமகின்றது. இங்கு நிரந்தரமாைபதார் மைநினல மாற்றத்னதயும் அதைால் வினளயும் சமூக 
சீர்ப்ேடுத்தனலயுபம இத்தண்டனைமுனற பவண்டிநிற்கின்றது. இது தண்டனைக்பகார் புதிய 
ஒழுக்கப் மேறுமாைத்னத ஏற்ேடுத்தியது. குற்றவாளிகனள சீர்திருத்தும் பநாக்கிபலபய இத்தண்டனை 
மசயற்ேடுகின்றது. குற்றவாளிகள் விடுதனல அனடயும் போது மீண்டும் இச்சமூகத்னதபய 
வந்தனடகின்றான். எைபவ அவன் சமூகத்திற்கு மீண்டும் வருனகதரும் போது சிகிச்னச, ேயிற்சி, 
கல்வி என்ேவற்றின் ஊடாக மீள் ஒழுங்குேடுத்தப்ேட்டவைாக அவனை மாற்றி அனமத்து சமூகத்தில் 
மோருத்துவதாக இக் மகாள்னக அனமகின்றது. தண்டனைகளின் போது குற்றவாளிகனள 
தண்டிப்ேதுடன் மட்டும் இன்றி அவன் சமூக அங்கத்தவன் எனும் முனறயில் அவனை 
திருத்தியனமக்க பவண்டியதும் அரசின் கடனம என்ற அடிப்ேனடயிபலபய இக் மகாள்னக 
கனடப்பிடிக்கப்ேடுகின்றது.  

 அத்துடன் குற்றவாளி குற்றத்னத மசய்வதற்காை முக்கிய தூண்டியாக அனமவது சமூக 
காரணிகபள. எைபவ தண்டனை அளவுக்கு மீறியதாக அனமவது என்ேது மனிதாபிமாை 
அடிப்ேனடயில் ஏற்கமுடியாதது. எைபவதான் சீர்திருத்த முனறயாைது தண்டனையில் 
உள்வாங்கப்ேட்டது. பமலும் குற்றவாளி சமூகத்தில் எவ்வித ோராேட்சமும் இன்றி 
விடுதனலயின்பின் நல்வாழ்னவ அனமத்துக்மகாள்ள உதவுவதற்காை ஓர் அடிப்ேனட முயற்சியாகபவ 
அத்தண்டனைக்மகாள்னக அனமகின்றது. சினறச்சானலயில் பமற்மகாள்ப்ேடும் சில 
நடவடிக்னககளும் இதனுள் உள்ளடங்கப்ேடுகின்றை. அதாவது கல்விகற்கும் வாய்ப்பினை வழங்கல், 
போதிய வசதிகனள வழங்கல், னகத்மதாழில் பமற்மகாள்வதற்காை ேயிற்சிகனள வழங்கல், 
திறந்தமவளி சினறச்சானல போன்றவற்னறக் குறிப்பிடலாம் பமலும் வினளயாட்டுக்கள், 
மோழுதுபோக்குகள், அடிப்ேனட வசதிகளின் ஒழுங்குமுனறகள், உளச்சிகிச்னசகள் என்ேைவும் 
குறிப்பிடத்தக்கது ஆகும்.  

உடல் ரீதியாை துன்ேத்னதவிட உளரீதியாை திருத்தபம அதிகளவில் குற்றச்மசயல்கனள 
குனறக்கவல்லது எைபவ அதனை சீர்திருத்த மகாள்னகயின் மூலம் சமூகத்னத பமம்ேடுத்தும் 
முயற்ச்சியில் இக் மகாள்னக மசயற்ேடுகின்றது. எனினும் இச்சீர்ப்ேடுத்தல்கள் குற்றவாளிகனள 
குற்றம் மசய்யத் தூண்டுவதாகவும் அனமகின்றை. ஏமைனில் வசதிகள் அதிகமாக காணப்ேடும் 
போது சமூகத்தில் வறுனமயில் வாடும் நேர் குற்றத்னத பமற்மகாள்ளத் தூண்டப்ேடும் விதமாகபவ 
இக்மகாள்னக அனமந்துள்ளது எைலாம்.  

தண்டனைக் மகாள்னககளின் நனடமுனறப் மோருத்தப்ோடு 

 ஒவ்மவாரு நாளும் இந்த உலகில் குற்றங்கள், ேயங்கரவாத தாக்குதல்கள், நாட்டின் நலன் 
எனும் போர்னவயில் அரசு நடத்தும் ஒடுக்குமுனறகள் இனவ அனைத்தும் மானிடவாழ்வின் 
மதிப்னே பகள்விக்குறியாக்குவதுடன் இது நாகரீக உலகுதாைா என்ற ஐயத்னதயும் 
ஏற்ேடுத்துகின்றது. இன்னறய நவீை சமூகமாைது உண்னமயில் எதனை பநாக்கி நகர்ந்து 
மகாண்டிருக்கின்றது என்ேது மேரும் குழப்ேத்தினைபய மகாண்டுள்ளது. மனித உரினமகளும், 
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மனிதாபிமாைங்களும், சமமாை நீதியும் என்ற குரல் உலகம் எங்கும் ஒலிக்கின்ற போதும் அனவ 
மவறும் கூச்சல்களாகபவ அனடயாளம் இடப்ேடுகின்றை என்பற கூறபவண்டியுள்ளது நாகரீக 
உச்சத்னதயும், அறிவுவளர்ச்சியினையும் மகாண்டுள்ள இன்னறய சமூகம் இன்னும் ேயங்கரமாை 
குற்றங்களுக்கும், தண்டனைகளுக்கும் முகம்மகாடுக்க பவண்டிய நினலபய இன்றும் காணப்ேடுவது 
மனித சமூக வளர்ச்சி நினலனய மேரும் பகள்விக்குறியாக்குவதாக அனமகின்றது.  

 ஒருபுறம் சமூகத்தில் ேல்பவறு குற்றங்கள் அதிகரித்துச் மசல்கின்றதுடன் இன்றும் ேண்னடய 
காலத்தின் மகாடுனமயாை, மனிதத்தன்னமயற்ற தண்டனைகள் நனடமுனறயில் காணப்ேடுவனதயும் 
எம்மால் அறியமுடிகின்றது. உண்னமயாை அறிவார்ந்த வளர்ச்சியாைது சமூகத்தில் தண்டனைகள் 
வழங்கப்ேடும் முன்ைபர குற்றங்கனளக்குனறக்கும் திறனைக்மகாண்டிருக்க பவண்டும். அதுபவ 
உறுதியாை சமூக வளர்ச்சியாகவும் அனமயும் எனினும் இன்று நாம் ோரிய குற்றங்கனளயும், 
அதற்காை கடுனமயாை தண்டனைகனளயுபம காணபவண்டியதாக உள்ளது.  

சமூகத்தின் இரு முனைகளில் காணப்ேடுகின்ற குற்றங்களும், தண்டனைகளும் ஒரு சமூகத்தின் 
தன்னமகளுக்கு ஏற்றவாறு அனமகின்றை. ஒவ்மவாரு நாட்டின் அரசும் தன் மக்களின் நலன்கருதி 
குற்றங்களுக்கு ஏற்ற தண்டனைகனள வழங்க முனைகின்றை. எனினும் குற்றங்கனள சமூகத்தில் 
இருந்து கனளவது என்ேது மிகவும் சிக்கலாை விடயமாகபவ அனமந்துள்ளது. இதைால் 
தண்டனைகளின் நனடமுனறப் மோருத்தப்ோடு என்ேது ஆராயப்ேட பவண்டியது 
அவசியமாைதாகின்றது. இதன் அடிப்ேனடயில் இவ் அத்தியாயத்தில் தண்டனைக் மகாள்னககளின் 
நனடமுனறப் மோருத்தப்ோடாைது இன்றுவனர விமர்சை ரீதியாை ஒன்றாகபவ உள்ளது.  

ேழிக்குப் ேழிவாங்கும் தண்டனைக் மகாள்னகயின் நனடமுனறப் மோருத்தப்ோடு 

 தவறுகள் தண்டிக்கப்ேட பவண்டும் என்ற உணர்வாைது மனித இயல்ோல் அனமந்த 
விடயமாகும். இதைால் சமூகத்தில் நீதிகள் தவறவிடப்ேட்டு அநீதி இனழக்கப்ேடும் போது அதற்கு 
எதிராை ஓர் நீதியாை நடவடிக்னகயாகபவ தண்டனை அனமகின்றது. ஆரம்ேத்தில் 
சட்டபூர்வமாைபதார் அனமப்பு பதாற்றம் மேறும் முன் மக்கள் தங்கள் விருப்ேப்ேடி வாழ்வினை 
நடாத்திய போது சட்டமாைது அவர்கனள கட்டுப்ேடுத்தியது என்ற எண்ணக்கரு ேல்பவறு 
அரசியல் அறிஞர்களாலும் முன்மமாழியப்ேட்டது. அடிப்ேனடயில் மனிதன் தவறுகனள 
இனழப்ேவர்கனள தண்டிக்கும் உரிiனமயுனடயவன் என்ற எண்ணக்கருவும் இதைால் 
முன்னவக்கப்ேட்டது.  

 இதைால் ஒவ்மவாரு மனிதனும் தான் ோதிக்கப்ேடும் போது தான் மேற்றிருந்த 
வலிமனயக்மகாண்டு அவர்கனள தண்டிக்க முனைந்தான் இதைால் சமூகத்தில் ஒருவனர ஒருவர் 
எதிரியாகக் மகாண்டு ேழிவாங்கும் எண்ணம் பமமலழுந்து தன் சார்ோை எண்ண அடிப்ேனடயில் 
காட்டுமிராண்டித்தன்னமயாை குற்றங்கனள மசய்யவும், தண்டிக்கவும் ஆரம்பித்தான் 
வலினமயாைவன் இவ்வாறு அனமய இன்மைாரு நினலயில் வலினமயற்றவர்கள் அதிகளவில் 
ோதிக்கப்ேடுவதுடன் அநீதிக்கும் ஆளாகிைர். இதைால் சமூகத்தல் ஓர் சமநினல குழப்ேம் 
ஏற்ேட்டது. இதனை சரி மசய்வதற்;காக மக்களால் முன்னவக்கப்ேட்ட பவண்டுபகாளுக்கனமய 
உருவாக்கப்ேட்ட அனமப்பே ேழிக்குப்ேழி வாங்கும் தண்டனைக் மகாள்னகயாகும். 

 தண்டனையின் ேயனைவிட தண்டனைக்காை காரணத்னத மட்டுபம இக்மகாள்னகயாைது 
கருத்தில் மகாள்கின்றது. ஆரம்ேத்தில் குற்றங்கள் அனைத்திற்குபம இம்முனற னகயாளப்ேட்டது. 
உதாரணமாக ஒருவன் னகனய மவட்டிவிட்டால் அவனுனடய னகயும் மவட்டப்ேட்டது. இங்கு 
ோதிக்கப்ேட்டவரின் மைநிiனய கருத்தில் மகாண்டு அவரது உளக்காயத்தினை ஆற்றுவதாக இச் 
மசயல் அனமயும் என்ற கருத்து இங்கு முன்னவக்கப்ேட்டது. எைபவ ஓர் உணர்வற்ற சமூகத்தின் 
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அனடயாளமாகபவ இக் மகாள்னக அனமந்தது எைலாம். தவறாை எண்ணங்களின் 
பிரதிேலிப்னேபய இக் மகாள்னக குறத்து நிற்கின்றது.  

 இன்னறய சூழலில் இத்தண்டனைக் மகாள்னகயாைது நனடமுனறயில் 
மோருத்தப்ோடுனடயதா என்ேனத நாம் ஆராய பவண்டியுள்ளது. தனிமனிதன் என்ேவன் உடல், 
உளம் என்ற இரு அனமப்புகனளயும் மகாண்ட ஓர்முழுனமயாை மனிதனைக் குறிக்கின்றது. 
தண்டனைகள் மோதுவாகபவ உடலில் வலினயயும் உளத்தில் வருத்தத்னதயும் எற்ேடுத்துகின்றது. 
எைபவ ேழிக்குப்ேழிவாங்கும் தண்டனையாைது இன்னறய உலகில் மகானலக்காை தண்டனையாக 
மரண தண்டனை என்ற விதத்திபலபய அனமந்துள்ளது.  

 இதில் ஒருவரது உயினரப்ேறிப்ேதற்காை உரினம எக்காரணத்னதக் மகாண்டும் எமக்காைது 
அல்ல ஆைால் சட்டம் எனும் போர்னவயில் இவ் மனித உரினம மீறலாைது இன்றும் 
இடம்மேறுவது வருத்தத்திற்குரியதாகும். ஒரு மனிதனின் அங்கங்கனள துண்டாடுேவருக்கு அபத 
போல் னககனளபயா, கால்கனளபயா மவட்டும் போது தான்; மசய்த குற்றத்தால் ஏற்ேட்ட அபத 
வலினயயும், ோதிப்னேயும் காலம்பதாறும் அவர்கள் அனுேவிக்க பநரிடுகின்ற போதும் இங்கு 
இளப்புக்கள் அதிகரிக்கின்றைபவ அன்றி எவ்வித திருத்த நினலயும் ோதிக்கப்ேட்டவருக்கு எந்த 
நன்னமயும் அனமவதாக மதரியவில்னல. அதுமட்டுமன்றி குற்றவாளியின் உறவிைர்கள் அவரது 
நினலனய கண்டு தாங்கமுடியாது பமலும் புதிய குற்றங்கனள புரியவும் வாய்ப்புள்ளது.  

 மகானலக் குற்றங்களுக்காக வழங்கப்ேடும் மரணதண்டனையாைது ஆரம்ேத்தில் மதரு 
வீதிகளில் இடம்மேற்றது. இதைால் அம் மனிதன் அனுேவிக்கும் ஒவ்மவாரு வலியும் உணர்வு 
ரீதியாக அங்குள்ள ஒவ்மவாரு மனிதனையுபம தாக்கியது. இதைால் தனிப்ேட்ட ரீதியில் ஒரு 
தனிமனிதனின் வலியாைது ஒட்டுமமாத்த சமூகத்னதயுபம ோதிக்கும் நினல உருவாைது. இதைால் 
குறிப்பிட்ட மோதுவாை தண்டனையளிக்கும் நினலயாைது உருவாக்கப்ேட்டது. எனினும் தூக்கில் 
இடப்ேடும் போது உடலளவில் அதிகளவாை வலினயயும், மைதளவில் தாங்க முடியாத ேதட்ட 
நினலனயயும் ஒருவன் அனடகின்றான். ஓர் மனிதன் இத்தகு துன்ேத்னத அனுேவிப்ேது என்ேது 
இன்றும் எம் உலகில் இடம்மேறுவது மனிதத் தன்னமற்ற எமது நினலனயபய 
மவளிப்ேடுத்துகின்றது. பமலும் இங்கு நீதவான், மருத்துவர், தண்டனை நினறவு மசய்ேவர், 
சினறச்சானல அதிகாரி எை இவர்கள் முன்னினலயிபலபய இன்றும் தண்டனைகள் 
வழங்கப்ேடுகின்றது. இங்கு இவர்கள் ஒவ்மவாருவருபம உணர்வு ரீதியாக ோதிக்கப்ேடுவனத 
காணமுடிகின்றது.  

 இம்முனறயிைால் குற்றவாளி அதிகளவு மைஉனளச்சலுக்கு உள்ளாக்கப்ேடுகின்றார். அங்கு 
மரண தன்டனைனய நினறபவற்ற தூக்கில் இடுவது மட்டுமல்லாமல் விச ஊசி, மின்சார நாற்காலி, 
துப்ோக்கியால் சுடுதல் போன்ற முனறகளுக்கூடாகவும் தற்காலத்தில் நினறபவற்றப்ேட்டு 
வருகின்றது. மின்சார நாற்காலியில் மரணம் உடைடியாக நிகழ்வபத ஆயினும் இத் 
தண்டனையாைது அறிவிக்கப்ேடும் மநாடியில் இருந்து நினறபவற்றும் வனர குற்றவாளியின் 
மைநினல தாங்க முடியாத அளவிற்கு பவதனைனய அனுேவிப்ேதாக உள்ளது. அதுபோலபவ 
விஷஊசி மற்றும் துப்ோக்கி சூடு போன்ற முனறகளும் காணப்ேடுகின்றை. அனவ மனிதனின் 
அடிப்ேனட உரினம மீறனல மவளிப்ேடுத்;துகின்றது. இவ்வாறாை ேழிக்குப்;ேழி வாங்கும் 
தண்டனை சமூகத்திற்கு மோருத்தமாைதல்ல. ஒரு குற்றத்னத நிறுத்த மீண்டும் இன்னுமமாரு 
குற்றத்தினை புரிவதனை ஏற்றுக்மகாள்ள முடியாது.  

 இருப்பினும் இன்று உலனகபய அச்சுறுத்தும் ேயங்கரவாத மகானலக் குற்றங்கள், யுத்தக் 
குற்றங்கள், ேயங்கரவாத மசயற்ோடுகள் போன்ற மனித குலத்திற்பக ோதிப்னே ஏற்ேடுத்தக்கூடிய 
குற்றங்கனளத் தண்டிக்க ேழிக்குப்ேழிவாங்கும் தண்டனைபய சிறப்ோைதாகின்றது. ஏமைனில் 
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ோரிய குற்றங்கனள மசய்தால் தண்டனை மிகக் கடுனமயாக இருக்கும் என்ேனத அனைவரும் 
உணர பவண்டும். தற்போது சிரியாவில் ஏற்ேட்ட தீவிரவாதத் தாக்குதலில் இளம் பிஞ்சுகள் உட்ேட 
அந்நாட்டு மக்கள் ேலர் காவுமகாள்ளப்ேட்டைர். இவ்வாறாை சூழ்நினலகளில் மரண 
தண்டனையின் அவசியம் உணரப்ேடுகின்றது. இருப்பினும் எல்லாக் குற்றங்களிற்கும் நாம் இத் 
தண்டனையினை பிரபயாகிக்க முடியாது. சிறுவர் துஷ்பிரபயாகம், கற்ேழிப்பு போன்ற 
குற்றங்களிற்கு நாம் எவ்வாறு ேழிக்குப்ேழி வாங்கும் தண்டனையினை உேபயாகிப்ேது 
முடியாததாகின்றது. இங்கு ேழிக்குப்ேழி வாங்கும் தண்டனையின் பநாக்கம் அனடயப்ேடாதுள்ளது. 

 ஒழுக்கவியலாைது தண்டனை அனமய பவண்டிய ஒழுக்க நியமங்கனள வலியுறுத்துகின்றது. 
இவ் அடிப்ேனடயில் பநாக்குகின்ற போது தண்டனை வழங்கப்ேடபவண்டிய முனறகள், அளவு, 
தன்னம, நீதி எனும் விடயங்கள் முக்கியத்துவப்ேடுத்தப்ேடுகின்றது. இவ் அடிப்ேனடயில் அனமயும் 
போது இத் தண்டனை முனறயாைது குற்றத்தினை விட அதிகளவாை போக்கினை 
மகாண்டிருக்கின்றது. பமலும் இது வழங்கப்ேடும் முனறயாைது குற்றவாளினய மட்டுமன்றி அதனை 
வழங்கும் தண்டிப்ோளனரயும் ோதிப்ேதாக உள்ளது. ஆயினும் ஆழ்ந்து பயாசிக்கும் போது குற்றம் 
சூழ்நினல காரணமாகவும் அனமந்திருக்கலாம். எைபவ தண்டனைனய சமப்ேடுத்துவது என்ற 
பநாக்கில் குற்றவாளியின் நினலனய கவைத்தில் மகாள்ளாமல் மசயற்ேடுவது எவ்விதத்திலும் 
நீதியாைதாக அனமயாது. எைபவ மக்கள் மத்தியில் ஒழுக்கத்னத வலியுறுத்துவது அவசியமாைபத 
எனினும் அதற்மகை குற்றவாளினய கடுனமயாை முனறயில் தண்டிப்ேது எவ்வனகயிலும் 
நனடமுனறயில் ஏற்புனடயதாகாது.  

எச்சரிக்னகத் தண்டனைக்மகாள்னகயின் நனடமுனறப்மோருத்தப்ோடு 

 குற்றவாளினய மட்டுமன்றி குற்றத்தின் வழியில் ஏனையவர்கள் ஈடுேடுவனதயும் 
கட்டுப்ேடுத்தும் பநாக்கில் அனைவனரயும் எச்சரிக்கும் வனகயில் அனமந்த 
தண்டனைக்மகாள்னகபய எச்சரிக்னகக் மகாள்னகயாகும். இது மக்கனள ஓர் ஒழுக்க 
கட்டுப்ோட்டின் கீழ் மகாண்டுவருவதற்காக அவர்கனள எச்சரிக்கும் வனகயில் உருவாககப்ேட்டு 
தண்டனையின் பநாக்னக நினறவுமசய்யும் வனகயில் அனமந்தபதார் மகாள்னகயாகும். 
தண்டனைகள் குற்றவாளினய எச்சரிப்ேதாக மட்டுமன்றி சமூகத்னதயும் எச்சரிப்ேதாக அனமயும் 
போது மட்டுபம சமூகத்தில் காணப்ேடும் தவறுகனள நீக்குவதற்காை வாய்ப்புக்கள் அதிகரிக்கும். 
குற்றத்னத நீக்குவதற்காக அனைத்து மக்களுபம எச்சரிக்கப்ேட பவண்டிய அவசியப்ோடு சமூகத்தில் 
காணப்ேட்டனமயிைால் அரசு தண்டனைகனள எச்சரிக்கும் அடிப்ேனடயில் அனமத்துக் 
மகாண்டது. இவ்வடிப்ேனடயில் கல்லால் எறிந்து மகாள்ளல், கனசயடி, மரணதண்டனை, பிரஜா 
உரினமனய ேறித்தல் (நாடுகடத்தல்), சிலுனவயில் அனறதல், னககனள மவட்டுதல் போன்றனவ 
ேண்னடக்காலத்திலும் இன்றும் பேணப்ேட்டு வருகின்ற தண்டனை முனறகளாகும். இது மக்கள் 
மத்தியில் ேயத்னத அல்லது அச்சத்னத பதாற்றுவிப்ேதன் மூலம் தன் பநாக்னக அனடய 
முயலுகின்றது. இக் மகாள்னகயாைது மேரிதும் சமூக நலனைபய முதன்னமப்ேடுத்தி 
மசயற்ேடுகின்றது.  

 இனவ சமூகத்தின் மீதும் பிரதிேலிப்ேதைால் மக்கள் குற்றத்தினை பமற்மகாள்ள தயங்கும் 
நினல உருவாகியது. இதைால் குற்றங்கள் ஓரளவிற்கு குனறவனடயும் தன்னம ஏற்ேட்டது. எனினும் 
அதிகளவில் ஏனையவர்கனள எச்சரிப்ேது என்ற கருப்மோருளில் தனிமயாருவன் அதிகளவாை 
சித்திரவனதனய அனுேவிப்ேது ஏற்ேனடயதாக அனமயவில்னல இந்தவனகயில் எச்சரிக்னகத் 
தண்டனைக் மகாள்னகயாைது நனடமுனறயில் மோருத்தப்ோடுனடயதா என்ேது ஆய்விற்குரிய 
விடயமாகின்றது. இங்கு குற்றவாளி, குற்றம் என்ற நினலனய விட சமூகத்னத எச்சரித்தல் என்ேபத 
முக்கியத்துவப்ேடுவதைால் தனிமனிதைது ஒட்டுமமாத்தமாை உரினமகளும் இங்கு கவைத்தில் 
மகாள்ளப்ேடுவதில்னல. சமூகத்தின் நலனை ோதிப்ேதாக இத் தண்டனை அனமந்துளது. குறிப்ோக 
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ஒருவர் னககனள இழக்க பநரிடின் அது அவனுனடய எதிர்கால வாழ்னவபய 
பககள்விக்குறியாக்கிவிடும். அவன் உடல்ரீதியாகவும், மைரீதியாகவும் மேரிதும் ோதிப்பிற்கு 
உள்ளாகும் நினலபய இத் தண்டனை ஊடாக இடம்மேறுகின்றது. சமூகத்னத எச்சரிக்கும் வனகயில் 
ஒரு தனிமனிதனை மாதிரியாக னகயாளப்ேடல் என்ற அடிப்ேனடயில் தனிமனித நினல 
மோருட்ேடுத்தப்ேடாமலும் தனிமனிதனுக்காை மதிப்பினை குனறப்ேதாகவுபம காணப்ேடுகின்றது. 
இங்கு மாதிரியாக னகயாளப்ேடல் என்ற அடிப்;ேனடயில் தனிமனிதன் கடுனமயாக தண்டனைக்கு 
ஆளாகுவதுடன் எச்சரிக்னகபய முக்கியமாைதாக உள்ளனமயிைால் நிரேராதிகளும் தண்டிக்கப்ேட 
வாய்ப்புள்ளது.  

 சமூகத்தின் மத்தியில் மதருக்களில் இத் தண்டனைகள் ஆரம்ேத்தில் இடம்மேற்ற போது 
குற்றவாளி மிகவும் மை உனழச்சலுக்கு உள்ளாகிைார். சிலர் தங்கனளத் திருத்திக் மகாண்டைர். 
சமூகத்திற்கும் அது ஓர் எச்சரிக்னகனய விடுப்ேதாகபவ அனமந்திருந்தது. ஆைால் சிலர் இவ்வாறு 
ோதிப்ேனடந்தவர்கள் மேரிதும் அவமாைத்திற்கு உள்ளாகுவதுடன் தங்கனள சமூகம் 
குற்றவாளியாகபவ ோர்க்கின்றது என்ற எண்ணத்துடன் தற்மகானல மசய்து மகாள்ளும் நினலயும் 
ஏற்ேடுகின்றது. இங்கு கவனிக்க பவண்டிய மற்றுபமார் விடயம் யாமதனில் சமூகத்தின் நலனை 
கருத்திற்மகாண்டு ஒவ்மவாரு தனிமனிதனும் தண்டிக்கப்ேட்டால் அதைால் மனறமுகமாக 
ோதிக்கப்ேடுவதும் சமூகபம ஆகும். குற்றங்கள் எவ்வாறு சமூகத்னத ோதிக்கின்றபதா அத்தனகய 
அளவு தண்டனையும் சமூகத்னதப் ோதிப்ேதாகபவ உள்ளது. தண்டனை என்ேது நீதினய 
நினலநாட்ட உருவாக்கப்ேட்டது என்ேனத சமூகம் மறந்து தண்டனை என்ேது ேயங்கரமாை 
விடயம் என்ற நினலயினை பதாற்றுவித்துவிடுகின்றது. குற்றச்மசயல்கனள தடுப்ேதற்காக 
வன்முனறயினை னகயாளும் நினலயும் இங்கு காணப்ேடுகின்றது. குறிப்ோக இஸ்லாமிய நாடுகளில் 
இழிவாை மசயல்களில் ஈடுேடுேவர்களுக்கு கல்லால் எறிந்து மரணத்னத ஏற்ேடுத்துவதாக உள்ளது. 
மனிதைது தவறுக்காக அவனை அணுஅணுவாக சித்திரவனதக்கு உள்ளாக்குவது மனிதனின் 
காட்டுமிராண்டித் தன்னமனயபய காட்டுகின்றது. 

 மனிதன் உணர்வுகளுக்கு உட்ேட்டவன் ஆகின்றான் சில பவனளகளில் அறிவினைவிட 
அவைது உணர்வுகள் அவனை ஆட்மகாண்டு விடுகின்றது. இத்தனகய சூழ்நினலயில் சமூக 
கட்டுப்ோடுகனள இவன் மீறிவிடுவதுடன் குற்றங்கனளயும் ஆற்றிவிடுகின்றான். இவ்வாறு இருக்கும் 
நினலயில் நாம் அவைது உணர்வுகனள மாற்றியனமப்ேதற்கும், குற்றங்கனள திருத்துவதற்குமாை 
வாய்ப்புக்கனளயும், சிகிச்னசகனளயும் னகயாளக்கூடிய முனறயாகபவ தண்டனைகள் அனமய 
பவண்டும் அதனைத் தவிர்த்து அவனை ஒட்டுமமாத்த சமூகத்தில் இருந்தும் பவறுேடுத்தக்கூடிய 
தண்டனைகனள வழங்குவது என்ேது சமூகத்னத பமலும் குழப்ேமனடய மசய்வதாகபவ 
அனமகின்றது. 

தடுத்தண்டனைக் மகாள்னகயின் நனடமுனறப் மோருத்தப்ோடு 

 தண்டனையின் தன்னமயாைது அதிகளவில் மனிதத்துவத்னத மீறுவதாக அனமவதால் 
அதனை சற்பறனும் சரிமசய்யும் வனகயிலும் சிறிய குற்றங்கனள பவறு வழிகளில் தடுப்ேதற்காக 
அனமக்கப்ேட்ட முயற்சியுபம தடுத்தண்டனையாகும். தண்டனையின் பநாக்கம் குற்றத்னத தடுத்து 
நிறுத்துவபத என்ற பநாக்கின் அடிப்ேனடயில் குற்றவாளிகனள தடுத்து னவப்ேதன் ஊடாக 
அவர்களின் எண்ணங்களில் திருத்தத்னத ஏற்ேடுத்த அத் தடுத்தண்டனையாைது முயற்சிக்கின்றது.  

 ஆரம்ேகாலத்தில் குற்றவாளினய சிறிது பநரத்திற்பகா அல்லது குறிப்பிட்ட காலத்திற்பகா 
தடுத்து னவக்கும் தன்னம காணப்ேட்டது. இதுபவ பிற்ேட்ட மன்ைர் ஆட்சி காலத்தில் 
சினறனவத்தலாக மாற்றம் அனடகின்றது. இதுபவ பின் மன்ைராட்சி காலத்திலும் ோதாளச்சினற, 
இருட்டனறகள், சிங்கங்களின் குனககள் போன்றனவ அனமந்திருந்தை. தற்காலத்தில் குறுங்கால 
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சினறத்தண்டனை, மநடுங்காலச்சினறத்தண்டனை, ஆயுள் தண்டனை மேறும் னகதிகளும், 
தண்டனை மேறுவதற்கு முன்ைராை சந்பதக நேர்களும் மரணதண்டனைக்னகதிகள் எை 
அனைவரும் அரசிைால் வடிவனமக்கப்ேட்ட சினறச்சானலகளில் தடுத்துனவக்கப்ேடுகின்றைர். 
இவ்வாறு தடுத்துனவக்கும் தண்டனையாைது குற்றவாளியின் மைதில் மாற்றத்னத ஏற்ேடுத்தி 
அவனை மீண்டும் அக் குற்றத்தினை மசய்யாமல் தடுக்க வழிசனமக்கின்றது. இது ஏனைய 
தண்டனைக் மகாள்னகனய விட வலுவாைதாக காணப்ேடுகின்றது. இங்கு சமூக நலன் மட்டுமல்ல 
தனிமனித நலனும் கவைத்தில் மகாள்ளப்ேடுகின்றது. இங்கு குற்றவாளி சினறயில் அனடக்கப்ேடும் 
காலம் அவைது குற்றத்தின் அளவிற்பகற்ே பவறுேடுகின்றது.  

 குறுங்கால தண்டனையின் மூலம் குற்றவாளி தன் வாழ்வில் குறிப்பிட்ட காலத்னதபய 
இழக்க பநரிடுகின்றது. அவன் சினறயில் இருந்து திரும்பும் சந்தர்ப்ேத்தில் தன் குற்றத்iனத திருத்திக் 
மகாள்ள இது வாய்ப்ோக அனமகின்றது. ஆைால் நீண்டகால சினறத்தண்டனையாைது மைதளவில் 
மேரும் காயத்தினை ஏற்ேடுத்துவதாகவும் அனமகின்றது. ஒருவன் தன் குடும்ேத்தில் இருந்தும் சமூக 
வாழ்வில் இருந்தும்தனினமப்ேடுத்தப்ேடும் போது அதிகளவாை துன்ேத்னத உளரீதியாக அனுேவிக்க 
பநரிடுகின்றது. இதைால் மைநினல ோதிப்பு அதிகளவில் ஏற்ேட வாய்ப்புள்ளது. இங்கு அவைது 
உடல், உளம் இரண்டும் ஓர் கட்டுப்ோட்டுக்குள் அடக்கப்ேட்டு தன் சுதந்திர உரினமனய மனிதன் 
இழக்க பநரிடுகின்றது. சுற்றுச்சூழல், சகமனிதர்கள், சுதந்திரமாை நடவடிக்னககள் என்ற நினல 
மாற்றமனடகின்றது. இங்கு குற்றவாளி முழுனமயாக கட்டுப்ோட்டுக்குள் உட்ேட்டவைாகபவ 
உள்ளான். இவ்வாறாை கட்டுப்ோடு பதனவயாைபத ஆயினும் மனித உரினம அடிப்ேனடயில் 
பநாக்கும் போது இது மோருத்தமற்றதாகின்றது. 

 இங்கு பநாக்கப்ேட பவண்டிய முக்கியமாை விடயம் யாமதனில் சினறயில் அனைத்து 
குற்றவாளிகளும் ஒன்றினணவபத ஆகும். ஒரு குற்றத்திற்கு ஒரு சினறச்சானல என்று அனமக்க 
முடியாது அனைத்து குற்றவாளிகளும் ஒபர இடத்திபலபய தங்கனவக்கப்ேடுகின்றைர். இதைால் 
சிறிய குற்றத்திற்காக சினறனவக்கப்ேட்டவன் ோரிய குற்றவாளியாகபவா, 
கூட்டுக்குற்றவாளியாகபவா மவளிவர வாய்ப்புக்கள் அதிகமாக ஏற்ேடுகின்றை. பமலும் சினற 
அனுேவம் ஏற்ேடுத்திய மவறுப்புணர்வால் வலுவாை குற்றங்கனள அவன் மசய்வதற்கும் காரணமாக 
அனமகின்றை. இதைடிப்ேனடயில் சினறயிபலபய அக்குற்றவாளி உருவாகின்றான் என்ற கருத்து 
பதான்றுகின்றது. 

 நீதிமன்றம் தீர்ப்பினை வழங்கும் வனர குற்றம் சாட்டப்ேட்டவனும் 
இச்சினறச்சானலயிபலபய தடுத்து னவக்கப்ேடுகின்றான். இதைால் குற்றவாளிகளின் 
ேழக்கவழக்கங்களினை அவன் அனடந்துவிடபவா அல்லது தூண்டப்ேட்டு குற்றவாளியாக மாறபவா 
வாய்ப்புள்ளது. பமலும் சினறயில் இருந்து தப்பிபயாடும் முயற்சிகளில் ஈடுேட்டு பமலும் ஓர் 
குற்றத்னத ஆற்றவும் இத்தண்டனை வழியனமத்து விடுகின்றது. இதைால் குற்றத்னத தடுப்ேனதவிட 
அனத அதிகரிப்ேதற்கை வாய்ப்பினை ஏற்ேடுத்திக் மகாடுப்ேதாகபவ தடுத்தண்டனை அனமகின்றது. 
இதைால் இது நனடமுனறயில் மோருத்தப்ோடு அற்றதாகின்றது.  

 தடுத்தண்டனையாைது ேல விரும்ேத்தகாத முடிவினைபநாக்கி நகர்வதாகவும் உள்ளது. 
உதாரணமாக ோர்க்கும் போது சிலபவனளகளில் இங்கு தண்னைனய அனுேவிப்ேதாகபவ 
குற்றவாளிகள் கருதுவதில்னல இதைால் விடுதனலயாகிய அடுத்த கணபம குற்றம் மசய்யத்  
துணிகின்றைர். இன்னறய சூழலில் குற்றவாளியின் நலன் கருத்தில் மகாள்ளப்ேடுவதால் 
மூன்றுபவனள நன்கு உணவுண்டு வாழும் நினல காணப்ேடுகின்றது. ஆைால் ஏனழமயாருவன் 
ஒருபவனள உணவிற்பக திண்டாட பவண்டி ஏற்ேடுகின்றது. இந்நினலயில் குற்றவாளிகள் சுகமாை 
வாழ்னவ அனுேவிப்ேதால் அவர்கள் குற்றத்னத உணர்வதில்னல மற்மறாருபுறம் ஏனழகள் கூட 
குற்றம் மசய்ய முன்வரும் வாய்ப்புக்கள் ஏற்ேடுகின்றை. பமலும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் 
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குற்றத்னத மசய்துள்ள போதும் இலஞ்சம் மகாடுத்து சினறயில் கூட சுகமாக வாழும் நினலபய 
இன்று காணப்ேடுகின்றது. இவ்வனகயில் பநாக்கும்போது இத்தண்டனை முனறயாைது பமலும் 
குற்றவாளிகனள உருவாக்கபவ வினளகின்றது. இது நனடமுனறயில் மோருத்தமற்றதாகபவ உள்ளது.  

 சமூகத்தின் நலனைப் ோதுகாப்ேதில் இக்மகாள்னக புதிய முனறனயக் னகயாண்டது 
எைலாம். குற்றவாளி சிறிது காலம் தண்டனைனய அனுேவிப்ேதுடன் அவன் திருந்துவதற்காை 
வாய்ப்பும் அனமவதைால் சமூகம் மேரும் நலனை அனடவதற்காை வாய்ப்பு அதிகரித்தது. இதைால் 
மீண்டும் ஓர் குற்றவாளி உருவாகும் நினல தடுக்கப்ேட்டு சமுதாய நலனும், ோதுகாப்பும் சரியாை 
முனறயில் பேணப்ேடும். இது நனடமுனறக்கு மோருத்தமாைதாகபவ உள்ளது. இவ்வனகயில் 
தடுத்தண்டனையினை பநாக்கும் போது குற்றவாளிகனள குறுகிய காலத்திற்கு தடுத்து நிறுத்துவதன் 
ஊடாக மக்களுக்கு நன்னம ேயப்ேதன் மூலம் தன் பநாக்கினை சிறந்த முனறயில் கனடப்பிடிப்ேதாக 
அனமந்த போதும் நீண்டகால சினற வாசமாைது மைதளவில் நீங்காத வடுனவ உருவாக்குவதுடன், 
குற்றவாளிகனள பேணிப்ோதுகாப்ேதும் இங்கு மேரும் சர்ச்னசக்குரிய ஒன்றாகபவ உள்ளது.  

சீர்திருத்த மகாள்னகயின் நனடமுனறப் மோருத்தப்ோடு 

 மனித உரினமகளுக்கு முன்னுரினம வழங்கும் வனகயில் குற்றத்னத மட்டுமன்றி 
குற்றவாளியும் கவைத்திற்குரியவபை என்ற பநாக்கில் தண்டனையின் உயர்தர வடிவனமப்ோக 
அனமவது சீர்திருத்த மகாள்னகபய ஆகும். குற்றங்கள் தடுக்கப்ேட பவண்டியபத ஆயினும் 
குற்றவாளியும் வாழ்வதற்காை உரினமனயப்மேற்றவபை என்ற அடிப்ேனடயில் குற்றவாளிக்கு அதிக 
முன்னுரினம வழங்கும் வனகயில் அனமக்கப்ேட்டபத சீத்திருத்தக் மகாள்னகயாகும். தண்டனையின் 
தன்னமயாைது துன்ேமாைதாகவும், மகாடுனமயாைதாகவும் அனமயும் போது அது குற்றங்கனள 
அழிப்ேனதவிட குற்றவாளினயபய அழித்துள்ளது. அவர்கள் திருந்தி வாழ்வதற்காை வாய்ப்பினைபய 
அகற்றிவிடுகின்றது. இதைால் குற்றவாளியின் வாய்ப்பினைப் ோதிக்காத வனகயில், தண்டனைகள் 
அவனை திருத்துவதாகவும் அனமய பவண்டியதன் அவசியம் வலியுறுத்துப்ேட்டு மாற்றுவழிகளில் 
மக்கனள திருத்துவதற்காக எடுக்கப்ேட்ட புதிய முயற்சியாகபவ இக் மகாள்னக அனமகின்றது.  

 சீர்திருத்த தண்டனையாைது ஆரம்ே காலங்களில் சிறுவர்களின் குற்றச்மசயல்களுக்காகபவ 
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்ட தண்டனையாக அனமந்தது. சிறுவர்கள் தவறு மசய்யும்போது முற்றாக 
அவர்கனள அழிக்கும் வனகயில் தண்டனைகள் வழங்குவது என்ேது ஏற்கமுடியாதது. அதைால் 
அவர்கனள சீர்திருத்த மீள்வாழ்வு அளிக்கபவண்டிய கடனம அரசிற்கு உண்டு அதைால் இக் 
மகாள்னக ேயன்ோட்டிற்கு மகாண்டுவரப்ேட்டது. இங்கு அதிகளவில் மக்களின் நலனைப் 
ோதுகாப்ேபத முக்கியமாைதாக கருதப்ேட்டாலும் குற்றவாளியின் நலனும் அவசிமாைதாக 
பநாக்கப்ேடுகின்றது. தண்டனை வழங்கப்ேடல் அவசியமாைது ஆயினும் அது மக்கனள 
திருத்துவதாக அனமவபத மிக முக்கியமாைது கடுனமயாக அனமவது அல்ல என்ற பநாக்கு இங்கு 
காணப்ேடுகின்றது. பினணயில் விடுதனல மசய்தல், நன்மதிப்பு விடுதனல மசய்தல், திறந்தமவளி 
சினறச்சானல, ேயிற்சிகள், திறனை வளர்ப்ேதற்காை வாய்ப்புக்கள், கல்வி முனறகள் என்ேை இங்கு 
அனமக்கப்ேட்ட சீர்திருத்த வடிவங்களாக அனமகின்றை. ஆரம்ேத்தில் சிறுவருக்காை 
நினலயிலிருந்து இன்று மேருமளவில் இம் முனறனய னகயாள்வபத சிறந்ததாக கருதப்ேடுகின்றது. 
இதுபவ சமூகத்தில் மனிதத் தன்னமயினை அழிக்காத நியாயமாை தண்டனையாக இது 
அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடுகின்றது.  

 குற்றவாளியாக அனடயாளம் காணப்ேட்டவனைச் சமூகம் ஏற்றுக்மகாள்ளத் தயங்குகின்றது. 
எனினும் சீர்திருத்த தண்டனையின் மூலம் அவனுனடய மகட்ட குணம் திருத்தப்ேடுவதைால் 
மீண்டும் சமூகம் அவனை ஏற்றுக் மகாள்கின்றது. இது அவனுக்கு மறு வாழ்னவ வழங்குகின்றது. 
அதாவது சீர்திருத்த தண்டனையாைது ேல்பவறு னகத்மதாழில் ேயிற்சிகனள வழங்குகின்றது. 
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இவற்றினூடாக ஓர் பவனலவாய்ப்னே மேற்றுக்மகாள்ளபவா அல்லது சுயமதாழினல 
பமற்மகாள்ளபவா இனவ உதவுவதுடன் அவனுனடய அன்றாட வாழ்விற்கு வழியனமப்ேதாகவும், 
பிறர் மத்தியில் நன் மதிப்னே மேற மீண்டும் வழியனமத்துக்  மகாடுப்ேதாகவும் இது 
அனமந்துள்ளது. இதைால் அவன் வாழ்வினைபய திருத்தி அனமத்துக் மகாடுப்ேதுடன் பமலும் 
அவன் குற்றச் மசயல்களில் ஈடுேடுவதற்காை வாய்ப்பினைத் தடுப்ேதாக இது அனமந்துள்ளது.  

 உடலுக்கு அல்ல தண்டனை உள்ளத்திற்பக என்ற முனறயில் அனமயும் தண்டனையாகபவ 
இக்மகாள்னக அனமந்துள்ளது. உள்ளத்தில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும் மாற்றபம நிரந்தரமாைது ஆனகயால் 
சீர்திருத்த தண்டனை இதனைபய வலியுறுத்துகின்றது. எனினும் உடலுக்கு ஊறுவினளவிக்காத 
தண்டனையால் ேயன்கினடப்ேது குனறவாைதாகபவ அனமயும் என்ேதால் இக் மகாள்னகனயப்ேற்றி 
ஆபலாசிக்க பவண்டிய பதனவயுள்ளது. உள்ளத்திற்கு மட்டும் தண்டனை என்ேது எந்த அளவிற்கு 
சாத்தியம் என்ேது பகள்விக்குறியாகபவ உள்ளது. ஏமைனில் உள்ளத்னத திருத்துவது முக்கியமாைபத 
ஆயினும்; இங்கு வலினய உணருதல் என்ேபத முழுனமயாை திருத்தத்iனத தரவல்வது.  

 சீர்திருத்த தண்டனையாைது ஒருவருனடய குற்றத்னத குனறப்ேதாக மவளிப்ேனடயில் 
அனமந்திருந்தாலும் உண்னமயில் பநாக்கும் போது குற்றத்னத குனறப்ேதற்காை வாய்ப்னே 
வழங்குவதில் தாமதமாகபவ உள்ளது. நனடமுனறயில் ோர்க்கும் போது இது குற்றவாளினய 
திருத்துவது போல் அனமந்திருந்தாலும் இதன்மூலம் சமூகத்தில் மற்றயவர்களின் குற்றம் குனறயும் 
என்ேதற்கில்னல. அது மட்டும்லாமல் அங்கு கல்வியும், உணவும், மதாழிலும் வழங்கப்ேடுவதைால் 
குற்றவாளி தன் குற்றத்னத உணர வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடுகின்றது. அவன் அதனை ஓர் 
மசார்க்க வாழ்வாகபவ எண்ணுகின்றான். மற்;றும் குற்றவாளி தான் விடுதனல அனடந்த பின்ைரும் 
அத்தனகய குற்றத்னத மீண்டும் மசய்யவும் இத்தனகய மசௌகரியம் துனணநிற்ேதாகபவ உள்ளது.  

 ஒட்டுமமாத்தமாக தண்டனைக்மகாள்னககளின் நனடமுனறப் மோருத்தப்ோட்னட 
பநாக்கும்போது சமூகத்தினை கட்டுப்ேடுத்துவதற்காக சட்டங்கள் உருவாக்கப்ேடுகின்ற போதும் 
அது மோது விருப்பினையும் அடிப்ேனடயாகக் மகாண்டுள்ளது. எைபவ அதனைப்பேண 
தவறுகின்றவர்கனள தண்டிப்ேது அவசியபம. இவ்வனகயில் குற்றத்திற்கு ஏற்ே நீதியாை முனறயில் 
தண்டனைனய வழங்குவது அவசியமாைபத ஆகும். இவ்அடிப்ேனடயில் பநாக்கும் போது 
ஒவ்மவாரு தண்டனைக் மகாள்னகயுபம நீதியாை முனறயில் தண்டனைக் மகாள்னக நினறவு மசய்து 
மகாள்ளும் போது ஏற்புனடயதாக அனமகின்றது.  

ேரிந்துனரகள்  

 உடனலத் தாக்கும் பநானயப்போல் சமூகத்னத அணுஅணுவாக அழிக்கும் ஓர் மதாற்று 
பநாயாகபவ குற்றங்கள் அனமகின்றை. எைபவ இது தண்டனை எனும் மருந்துமகாண்டு அடிபயாடு 
அழிக்கப்ேட பவண்டிய பநாயாக இன்னறய உலகில் காணப்ேடுகின்றது. ஆரம்ே காலங்களில் 
இருந்து இன்றுவனர தண்டனைகள் ேல மாற்றங்கனள உள்வாங்கி தன் தனலயாய கடனமயினை 
நினறபவற்ற மேரும்ோடுேட்டுள்ள போதும் அவற்றின் ேணி ஓர் குறுகிய அளவிபலபய சமூகத்தில் 
தாக்கம் மசலுத்தியுள்ளனத எம்மால் காணக்கூடியதாகவுள்ளது. எைபவ குற்றங்கனள குனறப்ேதற்கு 
எவ்வாறு நாம் தண்டனைக் மகாள்னககனள சரியாை முனறயில் மாற்றியனமப்ேது என்ேது இன்னறய 
சூழலில் அதிகளவில் பவண்டப்ேடுவதாக உள்ளது.  

 தண்டனைகள் மற்றும் தீர்ப்புக் மகாள்னககளில் பநர்னம முக்கியமாைதாகும். அதாவது 
எவ்விதமாை அதிகாரம், ஊழல் என்ேவற்றிற்கும் இடமளிக்காது நீதியாை முனறயில் நன்கு வழக்னக 
விசாரித்து குற்றம் உறுதியாகும் போது மட்டுபம தண்டனைனய வழங்;க பவண்டும். மற்றும் 
தண்டனை குற்றத்தின் அளனவ மீறாததாகவும் தண்டனையின் பிரதாை பநாக்கினையும் நினறவு 
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மசய்வதாக அனமய பவண்டும். தண்டனை குற்றத்;னத திருத்துவதாக அனமய பவண்டும். இனவ 
கருத்தளவில் மட்டுமன்றி நனடமுனறயிலும் அனமய பவண்டியது அவசியமாைதாகும்.  

 மோதுமக்களுக்கு மவளிப்ேனடயாக சட்டங்கள் ேற்றியும் அதற்காக வழங்கப்ேடும் 
தண்டனைகள் ேற்றியும் மிகத் மதளிவாக அறியத்தருவதுடன் அவர்கனள எச்சரிப்ேதாகவும், சட்ட 
ஒழுங்கு ேற்றிய விடயங்கனள அவர்கள் அறிந்து மகாள்ளவும் ஏதுவாக அனமய பவண்டும். 
கிராமங்களில் ேல சிறியளவிலாை குற்றங்கள் ஏற்ேட இதுபவ காரணமாக அனமகின்றது எைபவ 
இது மதாடர்ோை விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் ஏற்ேடுத்தப்ேட பவண்டும்.  

 கடுனமயாை குற்றவாளிகளுக்கும், மதாடர்ச்சியாை குற்றவாளிகளுக்கும் தண்டனை 
வழங்குவதுடன், தகுந்த பமற்ோர்னவயின் கீழ் அவர்கனள திருத்துவதற்காை நடவடிக்னககனளயும் 
பமற்மகாள்ள பவண்டியது அவசியமாகின்றது. ஏமைனில் குற்றவாளி தண்டிக்கப்ேடுவது 
அவசியமாைபத எைபவ அதனை வழங்கபவ பவண்டும். ஆைால் அவன் திருந்துவதற்காை 
வாய்ப்புக்கனள சரியாை முனறயில் அனமத்துக் மகாடுப்ேபத குற்றவாளிகனள தடுக்கவும், திருத்தவும் 
உதவும்.  

 இத்தண்டனைகனளக் னகயாளும் போது தண்டனையின் ேயன்கள், உணர்வுரீதியாை 
விடயங்கள் என்ேவற்னற கவைத்தில் மகாள்ள பவண்டியது அவசியமாகின்றது. உணர்வு ரீதியாை 
திருத்தங்கனள ஏற்ேடுத்துவபத சிறந்த ேயனைப் மேற்றுத் தரும். எைபவ மோது நிறுவைங்கனள 
இதற்காக னகயாள்வது அரசிற்கு பமலும் உதவியளிப்ேதாக அனமயும். அதாவது உளநல 
நிறுவைங்கள், மனித உரினம அனமப்புக்கள், சீர்திருத்த கல்வினய பமற்மகாள்ளவதற்காை மோது 
நிறுவைங்கனள னகயாள்வது உணர்வு ரீதியாை மாற்றத்னத ஏற்ேடுத்த வழபகாலும்.  

 தண்டனைகள் தற்போனதய சூழல் பதனவனய பிரதிேலிப்ேதாக அனமயபவண்டும். 
அதாவது இன்னறய மக்களின் விருப்புக்களின் மைநினலகள் என்ேவற்னறக் கருத்தில் மகாண்டு 
அவர்களுக்கு ஏற்றவனகயில் தண்டனைகனள அனமக்க பவண்டும். மற்றும் மோதுமக்களினடபய 
பதான்றக் கூடிய பிரச்சினைகனள சுமூகமாை முனறயில் தீர்ப்ேதற்கு முயற்சி மசய்வதன் மூலமாக 
மக்களினடபய கலவரங்கள் ஏற்ேடுவனத தடுத்து பமலும் குற்றங்கள் ஏற்ேடுவனத குனறக்க உதவும். 
அரசு ோதுகாப்பு நடவடிக்னககனள சிறந்த முனறயில் வடிவனமத்தல், கண்காணிப்பு 
நடவடிக்னககனள பேணல், மதாழில்நுட்ே வசதிகனள சரியாை முனறயில் ோதுகாப்பிற்காக 
னகயாளுதல், சிறந்த ேயிற்சிகனள காவல் துனறயிைருக்கும், காவல் அதிகாரிகளுக்கும் வழங்குதல், 
அவர்களுக்காை ஒழுக்கங்கனள அனமப்ேபதாடு மட்டுமன்றி அது கனடப்பிடிகக்ப்ேடுகின்றதா 
என்ேனத நன்கு கவனித்தல். இனவ குற்றங்கனளக் குனறக்கவும், குற்றவாளிகனள கண்காணிக்கவும் 
உதவும்.   

 இவற்னறவிடவும் குற்றங்கள் இடம்மேற்ற குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்பளபய தண்டனை 
வழங்கப்ேட பவண்டும். ஆைால் இன்னறய காலத்தினை எடுத்து பநாக்கும் போது குற்றம் 
இனளக்கப்ேட்டு ேல வருடங்களின் பின்ைபர தீர்ப்பு வழங்கப்ேட்டு குற்றவாளி தண்டிகக்ேடுகின்ற 
நினலயும் காணப்ேடுகின்றது. அதைால் மக்கள் மத்தியில் அத் தண்டனை மதாடர்ோை எச்சரிக்னக 
மசன்றனடவதும் குனறவாகபவ உள்ளது. அபத பநரம் ஒரு குற்றம் இடம்மேற்று தண்டனை 
கினடப்ேதற்கு இனடயில் அதுபோன்ற ேல குற்றங்கள் இடம்மேற்று விடுகின்றது. எைபவ 
சம்மந்தப்ேட்ட அதிகாரிகளும் நீதிமன்றங்களும் வினைத்திறனுடன் இயங்க பவண்டும். 

 சில இஸ்லாமிய நாடுகளில் உதாரணமாக சவுதிஅபரபியா போன்ற நாடுகளில் மனித 
உரினமகனள மீறும் வனகயிலாை தண்டனைகள் வழங்கப்ேடுவதனைக் காண முடிகின்றது. 
திருடியவனுக்கு னகனய மவட்டுவது போன்ற இரக்கமற்ற மசயல்கள் இடம்மேறுகின்றது. மனிதனின் 
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சிறப்புமிக்க குணபம இரக்க குணமாகும் அதைால் இவ்வாறாை தண்டனைகள் வழங்கப்ேடும் முன் 
திருடியவனுனடய சூழ்நினலனய புரிந்து மகாள்வதும் அவசியமாைதாகும். இத்தனகய தண்டனை 
முனறகள் குறித்து இறுக்கத்தன்னமயினை பேண பவண்டியது அவசியமாைதாகும். மற்றும் 
தண்டனைக் மகாள்னகயில் காணப்ேடுகின்ற தளர்வு நினலயினையும் கருத்தில் மகாள்ள 
பவண்டியுள்ளது. னகதிகனள திருத்துதல் என்ற பநாக்கில் அவர்களுக்கு போதிய அளவு 
வசதிகனளயும் அதாவது கல்வி, விவசாயம், னகத்மதாழில், இனறவழிோடு, உணவு தயாரிப்பு எை 
ேல விதங்களில் இங்கு ேல விடயங்கள் முன்னவக்கப்ேடுகின்றை. இதைால் மேருமளவு குற்றங்கள் 
குனறய வாய்ப்புள்ளது. எனினும் தண்டனைகனள தரக்குனறவாக பநாக்கும் நினலயும் 
ஏற்ேட்டுள்ளது. குற்றம் மசய்ேவர்கள் தண்டனைனய ஒரு மோருட்டாகபவ மதிக்கத் 
தவறிவிட்டைர். இதைால் குற்றங்கள் சாதாரணமாகபவ இடம்மேற ஆரம்பித்துவிட்டை. சீர்திருத்த 
தண்டனையினை இறுக்கமாகவும் மசயற்ேடுத்தப்ேட பவண்டும்.  

 குற்றவாளிகனளக் மகாண்பட சமூக முன்பைற்றத்திற்கு பதனவயாை மசயற்ோடுகனள 
பமற்மகாள்ளவும், அவர்கனள சமூகத்பதாடு ஒன்றினணத்தவாறு நடவடிக்னககனள 
மசயற்ேடுத்துவதற்கும், கற்றவாளிளின் திறன்கனள வளர்க்கும் வனகயிலும் அவர்களினடபய 
மனறந்திருக்கும் இரக்க குணத்தினை மவளிப்ேடுத்தவும் தக்கதாை மசயற்ோடுகனள பமற்மகாள்ளல் 
பவண்டும். இனவ அவர்கனள ஊக்கப்ேடுத்துவதுடன் குற்றங்கள் புரிவனத தவிர்க்க பவண்டும் என்ற 
எண்ணம் ஏற்ேடவும் வழிமசய்யும். 

முடிவுனர 

 பமற்கூறியவாறு ேல்பவறு விடயங்களின் ஊடாகக் குற்றங்கனளக் குனறப்ேதற்கு ஏதுவாை 
வனகயில் தண்டனைக் மகாள்னககனள மாற்றயனமப்ேதன் ஊடாகவும் ேல புதுவிதமாை வழிகளின் 
ஊடாகவும் குற்றங்கனளக் குனறக்கப் ேல வழிமுனறகனளக் னகயாள்வதுடன் அவ் வழிமுனறகனள 
எவ்வாறு நாம் இன்னும் அதிகரிக்கலாம் எை பமலும் ஆராய்ந்து அதற்காை சரியாை 
வழிமுனறனயக் னகயாள்வது மோருத்தமாைதாக அனமயும். எனினும் சட்டத்னதப் பேணுவது நம் 
கடனம என்ற உணர்னவ மக்கள் மத்தியில் ேதியச்மசய்வதும், சட்டம் தங்கனளப் ோதுகாக்கபவ 
என்ற உணர்வினை ஏற்ேடுத்துவதாலுபம குற்றங்கனளக் குனறக்கமுடியும்.  

 பமலும் நீதியினைப் பேணுவது என்ேது தண்டனைக் மகாள்னககளில் அனைத்து 
முனறகளிலும் முக்கியமாைதாகவும், அவசியமாைதாகவும் அனமந்துள்ளது. இதுபவ குற்றங்கனளக் 
குனறப்ேதற்கு மிகவும் ஏதுவாைதாக அனமயும். பமலும் தண்டனைக் மகாள்னககள் நனடமுனறயில் 
மோருத்தமாைது என்ேது நிரூபிக்கப்ேடல் பவண்டும். இதனை நனடமுனறயில் உண்னமயில் 
தண்டனையின் பநாக்கங்கள் நினறபவற்றப்ேட்டுள்ளனத அனடயாளமிடுவதுடன் பமலும் 
இழப்புக்கனள சமப்ேடுத்துவதன் மூலம் இலக்குகனள அனடயமுடியும் என்ேனதயும், பவறு 
வழிகளில் அவர்கனளத் திருத்த முடியாது என்ேனதயும் நிரூபிக்கும்போபத தண்டனைக் 
மகாள்னககள் நனடமுனறயில் ஏற்புனடயதாக அனமயும்.  
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வளர்முக நொடுகளில் தவளிநொட்டு வநரடி மு லீடுகள் 
ஏற்படுத்தும் வினளவுகள் 

விைாயகமூர்த்தி - வசந்தா 

கனலமாணி மாணவர், மோருளியல் துனற 
கனல கலாசார பீடம், கிழக்குப் ேல்கனலக்கழகம் 

வந்தாறுமூனல, இலங்னக. 
nirovasa2919@gmail.com 

Abstract: In the developing countries, propagated the direct investment of foreigners. It 
can be perceived by the online sources. The paper aims to point out its advantage and 
disadvantage. 

அறிமுகம் 

 மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் (Foreign Direct Investment - FDI) முக்கியத்துவம் 
அதிகரித்து வருகின்றனமயாைது மோருளாதார உலகமயமாதலின் அவதானிக்கக் கூடிய முக்கிய 
அம்சமாக காணப்ேடுகின்றது. மேரும்ோலாை நாடுகளில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடாைது பதசிய 
அபிவிருத்திக்காை உோயங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகின்றது. உள்நாட்டு மூலதைம், உற்ேத்தித் 
திறன் மற்றும் பவனலவாய்ப்பு என்ேைவற்றினை முன்பைற்றுவதனூடாக வினரவாை மோருளாதார 
அபிவிருத்திக்காை முக்கிய கருவியாக மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு கருதப்ேடுகின்றது.  

 அபிவிருத்தியனடந்து வரும் நாடுகளில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடாைது மூலதை 
ோய்ச்சலின் பிரதாை கூறாகவும், மதாழில்நுட்ே முன்பைற்றத்திற்காை ஒரு வாயிலாகவும் 
கருதப்ேடுவதைால் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் நிர்ணயிப்புக்கள் மீது இந்த நாடுகள் அதிக 
கவைம் மசலுத்தி வருகின்றை. ஆனகயால் இதுகுறித்து ஒவ்மவாரு நாடும் அதிக கவைம் மசலுத்த 
பவண்டியது முக்கியமாைதாகும். பமலும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு மதாடர்ோை வரலாற்றுப் 
பின்ைணி, மகாள்னககள் மற்றும் போக்குகள் என்ேவற்னற ஆராய்வதன் ஊடாக அதன் மூலம் 
ஏற்ேடுத்தப்ேடும் நன்னம, தீனமகனளத் மதளிவாக வனரயனற மசய்யக்கூடியதாக இருக்கும்.  

 மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு என்ேதனை வனரவிலக்கணரீதியாக பநாக்குபவாமாயின் 
மவளிநாட்டு முதலீடு என்ேதனை மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு, மவளிநாட்டு நிதி சார் முதலீடு 
எை இரண்டு வனகப்ேடுத்த முடியும். மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடாைது ஒரு நாட்டில் பிறிமதாரு 
நாட்டிைது தனியார் அல்லது ேல்பதசிய கம்ேனிகள் இலாே பநாக்கம் கருதி பமற்மகாள்ளும் 
மவளிநாட்டு தனியார் அல்லது ேல்பதசியக் கம்ேனிகள் நிதி, முகானமத்துவம், மதாழில்நுட்ேம், 
மற்றும் ஏனைய வளங்கனள மாற்றீடு மசய்கின்றை. பில்லிங்டன் (Billington) என்ேவர் 
உயர்ந்தளவாை சந்னதப்ேருமன் உயர்ந்தமட்ட மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு உட்ோய்ச்சலாக 
துனணபுரிவதாக குறிப்பிடுகின்றார்.  

மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் முக்கியத்துவம் 

 உள்நாட்டு மற்றும் மவளிநாட்டு முதலீடுகள், தனியார் மற்றும் மோதுத்துனற மூலதை 
உருவாக்கத்திற்காை ஆற்றல் வாய்ந்த மூலகங்களாகக் காணப்ேடுகின்றை. மோதுவாக வறிய நாடுகள் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 
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தமது முதலீட்டுத் பதனவயினைப் பூர்த்தி மசய்வதற்குப் போதுமாை உள்நாட்டு வளங்கனளக் 
மகாண்டிருப்ேதில்னல. இதற்குக் குனறந்தளவாை உள்நாட்டுச் பசமிப்பு மிக முக்கியக் காரணியாக 
இருப்ேதுடன் குனறந்த தலா வருமாைம் உயர்ந்த மற்றும் அடிக்கடி தளம்ேலனடயும் ேணவீக்க 
வீதம், மமாத்த உள்நாட்டு ேணவீக்க வீதத்தில் குனறந்தளவாை ஏற்றுமதி மற்றும் அடிக்கடி 
தளம்ேலனடயும் ேணவீக்க வீதம், மமாத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி வீதத்தில் குனறந்தளவாை ஏற்றுமதி 
மற்றும் சிறப்ேற்ற நிதி சார்ந்த இனடத்தரகர்கள் என்ேை காரணமாகின்றை. அபதபவனள வறிய 
நாடுகளுக்காை உள்நாட்டுச் பசமிப்புக்கனள அதிகரிப்ேதற்கு அங்கு வனரயறுக்கப்ேட்ட 
வாய்ப்புக்கபள காணப்ேடுகின்றை. இங்கு அபிவிருத்தியனடந்து வரும் நாடுகளில் மமாத்த 
உள்நாட்டு முதலீடு, உள்நாட்டு பசமிப்பு முதலீடு என்ேவற்றுக்கினடயிலாை இனடமவளினயக் 
குனறப்ேதற்கு மவளிநாட்டு முதலீடு இன்றியனமயாததாகும்.  

 மவளிநாட்டு முதலீடு மதாடர்ோை ஆய்விபல மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினைத் 
தீர்மானிக்கும் காரணிகள், மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டிற்கும் மோருளாதார வளர்ச்சிக்கும் 
இனடயிலாை மதாடர்பினை விளக்குதல் ஆகிய இரண்டு விடயங்கள் இங்கு 
முக்கியப்ேடுத்தப்ேடுகின்றை. அபிவிருத்தியனடந்து வரும் நாடுகளில் மோருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் 
அபிவிருத்திக்காை பிரதாை மூலாதாரமாக மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடுகள் இருப்ேதாகவும் 
சுட்டிக்காட்டப்ேட்டுள்ளை. மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடுகள் மதாடர்ோக குறிப்பிடத்தக்க 
பகாட்ோட்டு ரீதியிலாை ஆய்வுகள் முன்னவக்கப்ேட்ட போதிலும் அனுேவ ரீதியாை ஆய்வுக்கு 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்ேட்ட ஒரு மோதுவாை மாதிரினய காண்ேது கடிைமாைதாகும்.  

 மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினைத் தீர்மானிக்கும் அல்லது நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் 
மதாடர்ோக ேல பகாட்ோடுகள் முன்னவக்கப்ேட்ட போதும் ஆரம்ேத்தில் இனவ மதாடர்ோை 
ஆய்வுகனள முன்னவத்தவர்கள் என்ற வனகயில் Adam Smith (அடம்ஸ்மித்), Stuart Mill (ஸ்டுவர்ட் 
மில்) மற்றும் Ohlin (ஒஹ்லின்) என்ேவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர். அந்த வனகயில் Ohlin 
(ஒஹ்லின்) என்ேவர் வளர்ந்து வரும் சந்னதகளில் அதிகரித்த இலாே வாய்ப்புக்கள் மற்றும் 
சார்ேளவில் குனறந்த வட்டி வீத முதலீட்டு வாய்ப்புக்கள் என்ேை மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டினைக் கவரும் பிரதாை மூலகங்களாக குறிப்பிடுகின்றைர். பமலும், வர்த்தகக் 
பகாட்ோடாைது மூலதைப் ோய்ச்சல்களின் ேருமன் மற்றும் தினச என்ேை நாடுகளுக்கினடபயயாை 
காரணி விகிதாசாரங்களின் பவறுோடுகளிைால் நிர்ணயிக்கப்ேடுவதாக குறிப்பிடுகின்றார். அந்த 
வனகயில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினைக் நிர்ணயிக்கும் பிரதாை காரணிகளாக சந்னதப் 
ேருமன், மோருளாதார திறந்த தன்னம, மோருளாதார வளர்ச்சி, மனித மூலதைம், ஊழல், கூலி 
வீதம் மற்றும் அரச மகாள்னககள் என்ேை குறிப்பிடப்ேடுகின்றை. 

மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டில் மசல்வாக்குச் மசலுத்தும் காரணிகள் 

 1. திறந்த தன்னமயும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடும்:- திறந்த தன்னமயாைது 
மோருளாதாரமமான்னற பநாக்கிய மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு உட்ோய்ச்சல் மீது பநர்க்கணிய 
மசல்வாக்குச் மசலுத்துவதாக சில ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றை.  

 2. மனித மூலதைமும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடும்:- மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை 
நிர்ணயிப்ேதில் மனித மூலதைத்திற்கு அதிகளவில் ேங்கிருப்ேதாக Noorbakhsh, Et al என்ேவர்களது 
அனுேவ ரீதியாை ஆய்வு சுட்டிக் காட்டுகின்றது. Loree மற்றும் Guisinger போன்பறார் 
மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் உட்ோய்ச்சலின் மீது ஊழியச் மசலவு பநரடியாை மதாடர்பினை 
மகாண்டிருப்ேனதக் காட்டிைர். திறனமயாை மனித மூலதைத்னத அதிகளவில் வழங்கக் கூடிய 
நாடுகள் கூடியளவு மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினைக் கவரக் கூடியைவாை உள்ளை. 
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 3. ஊழலும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடும்:- மோருளாதாரத்தின் அோயத்தன்னம ேற்றிக் 
குறிப்பிடுனகயில் Wei (1997, 2000) என்ேவரின் ஆய்வு மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் 
உட்ோய்ச்சனல தனடப்ேடுத்தும் பிரதாை காரணியாக ஊழலினைக் குறிப்பிடுகின்றது. Hebib 
மற்றும் Zurawicki (2002) போன்றவர்களும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் மீதாை ஊழலின் 
எதிர்க்கணிய தாக்கத்தினை ஆதரித்தைர். ேல ஆய்வுகளின் கரத்தினைக் பநாக்காகக் மகாண்டு 
ஆராயும் போது ஊழல் என்ேது மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை தாக்கமுறச் மசய்யும் பிரதாை 
காரணியாகபவ கருதுகின்றை.  

 4. உட்கட்டனமப்புக்களும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடும்:- முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு 
மகாள்னககள் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய காரணியாக இருந்த 
போதிலும் பதசிய நலனை ஆதரிப்ேது மதாடர்பில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மகாள்னககள் மாத்திரம் 
மசயற்றிறன் வாய்ந்தனவ அல்ல எை வாதிக்கின்றைர்.  

 5. மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடும் வளர்ச்சியும்:- னகத்மதாழில் மற்றும் அவிருத்தியனடந்து 
வரும் நாடுகனள பிரநிதித்துவப்ேடுத்தி மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு மற்றும் மோருளாதார வளர்ச்சி 
என்ேவற்றுக்கினடயிலாை மதாடர்பினை விளக்கும் வனகயில் பகாட்ோட்டு ரீதியாை மற்றும் 
அனுேவ ரீதியாை ேல விடயங்கள் முன்னவக்கப்ேட்டுள்ளை. அதிகளவிலாைனவ மவளிநாட்டு 
பநரடி முதலீடு மற்றும் மோருளாதார வளர்ச்சி என்ேவற்றுக்கினடயிலாை இருவழித் மதாடர்பினை 
விளக்கியுள்ளை.  

 மவளிநாட்டு நிறுவைமமான்றிைது பநரடி முதலீடாைது மதாழிச்சானல ஒன்றினை நிறுவுதல் 
அல்லது உள்நாட்டு நிறுவைங்களுடன் இனணந்த வனகயிலாை முதலீடுகனள பமற்மகாள்ளல் 
மற்றும் புலனமசார் அறிவு மற்றும் மதாழில்நுட்ே உள்ளீட்டினை உள்நாட்டு நிறுவைங்களுடன் 
ேரிமாற்றிக் மகாள்ளுதல் என்ற ேல வடிவங்களில் இடம்மேறுவதாகவும் இது உள்நாட்டில் 
இயங்கும் நிறுவைமமான்றிற்கு புதிய சந்னதகள், புதிய உற்ேத்திகள், மலிவாை உற்ேத்தி வசதிகள்  
புதிய மதாழில்நுட்ேம், புதிய பதர்ச்சி மற்றும் சர்வபதச நிதிகள் என்ேவற்னற மேறுவதற்காை 
வாய்ப்புக்கனள வழங்குகின்றது எை Graham மற்றும் Spaulding (2004) என்ேவர்கள் மவளிநாட்டு 
பநரடி முதலீட்டினை வனரயனற மசய்கின்றைர்.  

 அந்த வனகயிபல முதலீட்டினை உள்வாங்கும் நாடுகளின் (Hast country) நிறுவைங்களுடன் 
முதலீட்டினை பமற்மகாள்ளும் (Home country) நாடுகளின் நிறுவைங்கள் புதிய மதாழில்நுட்ேம், 
மூலதைம், மசயன்முனறகள், உற்ேத்திகள் அனமப்பு ரீதியாை நுட்ேங்கள் மற்றும் முகானமத்துவ 
அறிவு என்ேவற்றினை ேரிமாற்றிக் மகாள்ளுவதன் ஊடாக மோருளாதார அபிவிருத்திக்காை 
உறுதியாைபதார் ஊக்கத்தினை வழங்குகின்றை. அதாவது மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை 
நிர்ணயிப்ேதில் மோருளாதார வளர்ச்சியும் மோருளாதார வளர்ச்சினய நிர்ணயிப்ேதில் மவளிநாட்டு 
பநரடி முதலீடும் காரணமாகின்றை எை வாதிக்கப்ேடுகின்றது. மோருளாதார வளர்ச்சினய 
நிர்ணயிப்ேதில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடும் முக்கிய ஒரு காரணியாக குறிப்பிடப்ேட்ட 
போதிலும் இத்மதாடர்பினை உறுதிப்ேடுத்துவதில் ேல்பவறுேட்ட வாதப்பிரதிவாதங்கள் 
காணப்ேடபவ மசய்கின்றை. 

 6. சந்னதப் ேருமனும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடும்:- Pfefforman மற்றும் Madarassy 
(1992) என்ேவர்களது கருத்தின்ேடி சந்னதயின் ேருமன் உள்நாட்டு விற்ேனைக்காை வாய்ப்புக்கனள 
வழங்குவதால், அது FOI மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை கவருவதற்காை பிரதாை 
மூலாதாரமாக அனமயும். ஆகபவ உயந்தளவாை சந்னதப் ேருமன் விற்ேனைக்கு அதிகளவாை 
வாய்ப்புக்கனள ஏற்ேடுத்தி மவளிநாட்டு நிறுவைங்களுக்கு கூடிய அளவு இலாேத்னத மேற துனண 
புரிவதனூடாக மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினைக் கவருகின்றது.  
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அபிவிருத்தியனடந்து வரும் நாடுகளில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு 

 அபிவிருத்தி அனடந்து வரும் நாடுகளில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டிற்காை அவசியம் 
குறித்தும் அதன் வினளவுகள் மதாடர்பிலும் விளக்கங்கனள வழங்குவதில் பின்ேழம் மோருளியல் 
பகாட்ோடு முதன்னம வாய்ந்ததாகக் காணப்ேடுகின்றது. இதன்ேடி மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டினை உள்வாங்கும் அபிவிருத்தி அனடந்து வரும் நாடுகளின் இனற இனடமவளி, 
அந்நியமசலாவணி இனடமவளி மற்றும் பசமிப்பு முதலீட்டு இனடமவளி என்ேவற்னற 
நிரப்புவதற்காை ஒரு வழிமுனறயாக மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு உட்ோய்ச்சல்கள் அனமவதாக 
குறிப்பிடப்ேடுகின்றது.அபிவிருத்தி அனடந்துவரும் நாடுகளின் மோருளாதார நினலமாறச் 
மசயன்முனறயில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு உட்ோய்ச்சல்களின் ேங்களிப்பு ேற்றி 
விளக்குவதற்காக Rowstow (1956,1971) “வளச்சிப் ேடிமுனறகள்” என்ற மோருளாதார 
வளர்ச்சிக்பகாட்ோட்டினை விருத்தி மசய்தார். இம்மாதிரியின்ேடி அபிவிருத்தி அனடந்து வரும் 
நாடுகளுக்காை மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு உட்ோய்ச்சல் என்ேது அந்நாடுகளின் நினலமாற்றுப் 
மோருளாதார காலப்ேகுதிகளில் பதனவப்ேடும் புதிய மதாழில்நுட்ேம் மற்றும் மூலதைத்னத 
வழங்கும் மூலாதாரமாகக் கருதப்ேடுகின்றது.  

 Solow (1956) இல் தைது புதியமதாரு வளர்ச்சி மாதிரியில் கல்வி மற்றும் சைத்மதானக 
அதிகரிப்பின் ஊடாக உருவாகும் ஊழிய அளவு மற்றும் தரம் என்ேவற்றில் ஏற்ேடும் அதிகரிப்பு, 
மதாழில்நுட்ே முன்பைற்றம் மற்றும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு என்ேவற்றினூடாக ஏற்ேடும் 
முதலீட்டு அதிகரிப்பு ஆகிய காரணிகள் மவளியீடுகள் வளர்ச்சிக்கு ேங்களிப்பு மசய்வதாக இவர் 
விளக்குகிறார். ஆகபவ இவரது விளக்கமும் மோருளாதார வளர்ச்சி மீதாை மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டின் முக்கியத்தவத்னத மதளிவுேடுத்துகிறது. மறுபுறம் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை 
உள்வாங்கும் நாடுகளின் அறிவு, மவளிவாரிகள் மற்றும் மனித மூலதை விருத்தி என்ேவற்றினூடாக 
மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு மோருளாதார வளர்ச்சி மீது தாக்கம் மசலுத்துவதாக அகவய வளர்ச்சிக் 
பகாட்ோடுகள் குறிப்பிடுகின்றை.  

 அபிவிருத்தி அனடந்து வரும் நாடுகளின் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டிைது 
முக்கியத்துவத்தினை விளக்கும் போது வளர்ச்சியினைத் துரிதப்ேடுத்தும் காரணிகளாக மனித 
மூலதைத்துடன் மேௌதீக மூலதைத்னதயும் இனணத்துக் மகாண்டைர். Balasupramaniyam 
என்ேவரின் கருத்துப்ேடி மோருளாதார வளர்ச்சினய துரிதப்ேடுத்தும் காரணிகனள 
அனடயாளங்கண்டு அவற்றுள் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டிைது ேங்களிப்பு, முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது எைக் குறிப்பிடுகின்றார். இவர்களது ஆய்வின் ேடி அறிவுச் சிதறல்கள் (Knowledge 
spillovers) மற்றும் Learning by doing என்ேவற்றினூடாக மோருளாதார வளர்ச்சினய 
விரிவுேடுத்துவதில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு பிரதாை காரணியாக அனமகின்றது.  

 பமலும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை உள்வாங்கும் நாடுகளில் உள்ள மதாழில் 
நிறுவைங்கள் மற்றும் கம்ேனிகளுடனும் மவற்றிகரமாக போட்டியிடுவதற்காக ேல்பதசியக் 
கம்ேனிகள் நவீை மதாழில்நுட்ேங்கனள தம்முடன் மகாண்டுவருவதாகவும் இது மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டினை உள்வாங்கும் அபிவிருத்தி அனடந்து வரும் நாடுகளின் மதாழில்நுட்ே விருத்திக்கு 
துனணபுரிந்து மோருளாதார வளர்ச்சினய துரிதப்ேடுத்தவதாகக் குறிப்பிடுகின்றைர்.  

மவளிநாட்டு முதலீட்டினை உள்வாங்கும் நாடுகளின் மோருளாதார வளர்ச்சி மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டு உட்ோய்ச்சனல தூண்டும் ஒரு கவர்ச்சிகரமாை அளவீடாக கருதுகின்றைர். பமலும் 
Lucas, Moore போன்றவர்கள் ஒரு நாட்டின் மோருளாதார வளர்ச்சி அறிக்னகயில் அந்நாட்டிற்காை 
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மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு உட்ோய்ச்சல்கள் விரிவுேடுத்தப்ேடுவதாக குறிப்பிடுகின்றைர். 
Balasupramaniyan, Et al (1996) என்ேவர்கள் 1970 - 1985 இனடப்ேட்ட காலப்ேகுதியில் 46 
நாடுகனள பிரதிநிதித்துவப்ேடுத்தி பமற்மகாண்ட தமது ஆய்வகளின் வினளவாக மோருளாதார 
வளர்ச்சி மீது மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடாைது பநர்க்கணிய தாக்கத்தினை மகாண்டிருந்தனமனய 
சுட்டிக் காட்டுகின்றைர்.  

 உயர் வருமாை நாடுகளில் மோருளாதார வளர்ச்சி மீது மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் 
பநர்க்கணிய தாக்கத்தினை அனடயாளங்கண்டு மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை உள்வாங்கும் 
நாடுகள் புதிய மதாழில்நுட்ேங்கனள இலகுவாக மேறக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டின் உட்ோய்ச்சல்கள் காணப்ேடுவதாக 78 அபிவிருத்தியனடந்து வரும் நாடுகனளயும் 23 
அபிவிருத்தியனடந்த நாடுகனளயும் மகாண்டதாை மாதிரியில் Balasupramaniyan, Et al (1990) 
ஆகிபயார் முன்னவக்கின்றைர். தனிப்ேட்ட நாடு ரீதியாை சான்றினை பநாக்குகின்றபோது சீைாவின் 
மோருளாதார வளர்ச்சினயத் தூண்டுவதில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடாைது குறிப்பிடத்தக்களவு 
ேங்களிப்பினை மசய்ததாக குறிப்பிடுகின்றார் Dess (1998) என்ேவர். பமலும் 1974 - 1996 
இனடப்ேட்ட காலப்ேகுதியில் இந்தியாவின் தரவுகனளக் மகாண்டு பமற்மகாள்ளப்ேட்ட ஆய்வில் 
குறுங்காலம் மற்றும் முதலீடு குறிப்பிடத்தக்களவு பநர்கணியத் தாக்கத்னதக் மகாண்டிருந்ததாக 
குறிப்பிடுகின்றைர்.  

 இறுதியாக Zhang (2000) என்ேவர் (1960 - 1937) இனடப்ேட்ட காலப்ேகுதியில் 
கிழக்காசியா மற்றும் லத்தீன் அமமரிக்க நாடுகனள ஆய்விற்குட்ேடுத்தியபோது மோருளாதார 
வளர்ச்சியின் மீதாை மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் தாக்கம் மதாடர்பிலாை முரண்ோடாை ஒரு 
கருத்னத மவளியிட்டார். தாய்வான், மமக்சிபகா, மஹாங்மஹாங் மற்றும் இந்பதாபைசியா போன்ற 
நாடுகளில் மோருளாதார வளர்ச்சினய துரிதப்ேடுத்தவதில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடாைது 
குறிப்பிடத்தக்க அளவு ேங்களிப்னே வழங்கியபோதும் மகாலம்பியா, ஆர்மஜன்டீைா, பிபறசில், 
மகாரியா, மபலசியா, தாய்லாந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் இத்மதாடர்பு 
காணப்ேடவில்னல.  

 உலக மோருளாதார இனணப்பின் ஒரு முக்கிய அம்சமாக உலகளாவிய மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டு ோய்ச்சல்கள் விளங்குகின்றை. மரபுரீதியாக மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு ோய்;ச்சல்கள் 
அபிவிருத்தியனடந்த நாடுகனளபய கருத்திற்மகாள்கின்றை. ஏமைனில் இந்நாடுகபள மவளிநாட்டு 
பநரடி முதலீட்டிற்காை மேரிய தாய் நாடுகளாகவும் (Parent), முதலீட்டினை அதிகளவில் 
உள்வாங்கும் நாடுகளாகவும் இருந்து வருகின்றை. 1990களின் ஆரம்ேத்தில் இருந்து 
அபிவிருத்தியனடந்து வரும் நாடுகள்;, மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினைக் கவருவதில் அதிகளவில் 
ஆர்வம் காட்டி வருவதால், இந்நாடுகளில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டில் ோய்ச்சல்கள் 
ேடிப்ேடியாக உயர்வனடந்து வருகின்றை.  

 அண்னமக்காலங்களில் அபிவிருத்தி அனடந்துவரும், அபிவிருத்தியனடந்த நாடுகளில் 
தனியார் மூலதை ோய்ச்சல்கள் அதிகரித்து வருகின்றை. இதற்குப் பிரதாை காரணமாக 
உலகமயமாக்கம், சிறந்த உள்நாட்டுப் மோருளாதார நடவடிக்னககள், உள்நாட்டுப் மோருளாதாரக் 
மகாள்னககள் மற்றும் மசயற்றிறன் வாய்ந்த நிறுவைங்கள் என்ேை குறிப்பிடப்ேடுகின்றை. 
அண்னமக்காலங்களில் அபிவிருத்தியனடந்த நாடுனளக் காட்டிலும் அபிவிருத்தியனடந்துவரும் 
நாடுகபள மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு உட்ோய்ச்சல்கனள அதிகம் மேறுவதில் சிறப்ோக 
மசயற்ேடுகின்றை என்ேனத உலகவங்கி ஆண்டறிக்னககள் சுட்டிக்காட்டுகின்றை.  

 அண்னமக்காலங்களில் அபிவிருத்தியனடந்துவரும் ஆசியாவின் மூலதைக் கட்டுப்ோடுகனள 
நீக்குவதில் அல்லது குனறத்தல் மற்றும் ஏனைய முதலீட்டு தனடகனள நீக்குதல் அல்லது குனறத்தல் 
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போன்ற முதலீட்டுக் மகாள்னககளின் தாராளா மயமாக்களிைால் தூண்டப்ேட்டு மவளிநாட்டு 
பநரடி முதலீடு ோரியளவில் அதிகரித்து வருகின்றது. இக்மகாள்னகளின் விருத்தியாைது ேல்பவறு 
காரணிகளில் ஏற்ேட்டிருந்தது. அந்த வனகயில் மதாழில்நுட்ேத்தின் வினரவாை முன்பைற்றம், 
உலகளாவிய பிராந்திய உற்ேத்தி வனலப்பின்ைலின் பதாற்றம், இருேக்க முதலீட்டு 
நடவடிக்னககளின் உருவாக்கம், சர்வபதச முகவர்களிடமிருந்து கினடக்கப்மேறும் மகாள்னக 
ஆபலாசனைகள், மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் சாதக வினளவுகனள விளங்கிக்மகாள்ளும் 
ஆற்றல் அதிகரித்துள்ளனம போன்றனவ மிக முக்கியமாைனவயாகும். 

 அபிவிருத்தியனடந்து வரும் ஆசியாவில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை மேறுகின்ற 
முக்கிய ஒரு பிராந்தியமாக மதன்ைாசியா காணப்ேடுகின்றது. 1990களிலும் 2000ங்களில் 
ஆரம்ேத்திலும் மேரும்ோலாை மதன்ைாசிய அரசாங்கங்களிைால் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்ட 
தாராளமயமாக்கல் மகாள்னககள் மற்றும் இப்பிரபதசத்திலுள்ள மேரும்ோலாை நாடுகளிைது 
உறுதியாை மோருளாதார அபிவிருத்தி என்ேைபவ மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டிற்காை 
அதிகரிப்பினைக் மகாண்டனமந்த பிரதாை காரணங்களாகும். மதன்ைாசிய பிராந்தியத்தில் 
மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை கவருவதில் ஆதிக்கம் மசலுத்தும் பிரதாை நாடாக இந்தியா 
விளங்குகின்றது. இந்திய உயர்வுப் ேருமனும் தாராளமயமாக்கல் குறித்த மகாள்னக 
சீரனமப்புகளுபமயாகும். அபதசமயம் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் மமாத்த உட்ோய்ச்சலில் 
இலங்னகயின் ேங்களிப்னே பநாக்குவதில் 1980களில் மூன்றாம் இடத்திலிருந்து பிற்ேட்ட யுத்த 
அைர்த்தத்தால் வீழ்ச்சியனடந்து பின்ைர் உயர்ந்து வருகின்றனம குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

 மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் மசயற்ோடாைது முதலீட்டினை உள்வாங்கும் 
மோருளாதாரங்களுக்கு மூலதை உட்ோய்ச்சல் என்ற வடிவில் மதாழில்நுட்ே சிதறல்கள், மனித 
முலதை உருவாக்கம், சர்வபதச வர்த்தக ஒருங்கினணப்பு நிறுவை அபிவிரு;தியினை பமம்ேடுத்தல் 
மற்றும் நல்லாட்சி போன்ற நன்னமகனள வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனகயிைால் 
மேரும்ோலாை அபிவிருத்தியனடந்துவரும் நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டினைக் கவருவதில் கூடியளவு கவைம் மசலுத்தி வருகின்றை. அந்தவனகயில் இலங்னக 
அரசாங்கங்கள் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்னைத் தருவது மதாடர்ோக காலத்திற்குக் காலம் புதிய 
ேல மகாள்னககனள அமுல்ேடுத்திய போதும், ஏனைய அபிவிருத்தியனடந்துவரும் நாடுகளாை 
இந்தியா, மபலசியா மற்றும் சீைா போன்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இலங்னகயின் 
மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டு மசயலாற்றில் பின்தங்கிய நினலயிபலபய காணப்ேடுகின்றது.  

அனுகூலங்கள் 

 அந்த வனகயில் மோருளாதார வளர்ச்சினய தீர்மானிப்ேதில் மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீடாைது பிரதாை இடத்தினை மேறுகின்றது. இது ேற்றி முன்ைர் மதளிவாக 
குறிப்பிடப்ேட்டுள்ள நினலயில் இங்கு வளர்முகநாடுகள் என்று குறிப்பிடப்ேடுேனவயாக 
மதன்ைாசியா, கிழக்காசியா, இலத்தீன், அமமரிக்கா, மத்தியகிழக்கு, வடஆபிரிக்கா முதலிய 
நாடுகள் காணப்ேடுகின்றை. இவ்வாறாை நாடுகளில் உள்நாட்டு பசமிப்பு குனறவாக 
காணப்ேடுகின்ற காரணத்திைால் இங்கு பசமிப்புக்கனள மகாண்டு ஆற்றப்ேடும் முதலீடுகளும் 
குனறவாகபவ காணப்ேடுகின்றை. இந்நினலயில் உள்நாட்டு பசமிப்பு குனறந்த நினலயில் முதலீடும் 
குனறவனடந்து மசல்லும் நினல காணப்ேடுபமயாைால் நாட்டின் மோருளாதார அபிவிருத்தி குறித்த 
ோதகநினல அனடய வாய்ப்புண்டு. இந்நினலனய அனடயாமலிருக்க கூடுதலாக காணப்ேடும் 
பசமிப்பு முதலீட்டு இனடமவளியினை நிரப்புவதற்கு இங்கு சர்வபதச மூலதைம் இன்றியனமயாத 
ஒன்றாக காணப்ேடுகின்றது. 
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 இது அந்நிய பநரடி முதலீடாகபவா, ேட்டியலிடப்ேட்ட முதலீடாகபவா, மவளிநாட்டு 
கடன்களாகபவா, மகானடயாகபவா வரலாம். இந்நினலயில் மவளிநாட்டு முதலீடுகளின் 
உள்வருனகயின் காரணமாக உள்நாட்டில் முதலீட்டில் அதிகரிப்பு ஏற்ேட அவ்வதிகரிப்ோைது 
உள்நாட்டு பவனலவாய்ப்பு மட்டத்தினை அதிகரிக்கச் மசய்கின்றது. இந்நினலயில் பவனலவாய்ப்பு 
அதிகரிப்பின் காரணமாக நாட்டில் பவனலயின்னம வீதமாைது குனறக்கப்ேடுகின்றது. இவ்வாறாை 
மசயற்ோடுகளுக்கூடாக நாட்டிபல காணப்ேடக்கூடிய ேற்றாக்குனறயாை வளங்களின் முழுனமயாை 
ேயன்ோட்டினை பநாக்கி மோருளாதாரம் நகர்வனடய நினலயாை மோருளாதார வளர்ச்சினய 
எட்டக்கூடியதாகவும் முழு பவனலவாய்ப்னேயும் மேறமுடியும். 

 பமலும், மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினை உள்வாங்குவதன் மூலம் குறித்த நாட்டில் சிறந்த 
மதாழிநுட்ே முகானமத்துவ முன்பைற்றத்தினை காணமுடியும். அந்தவனகயில் இலங்னகயில் 
காணப்ேடுகின்ற சான்றுகனள பநாக்குபவாம். அதாவது இலங்னகயும் அபிவிருத்தி அனடந்து வரும் 
நாடுகளில் ஒன்றாக காணப்ேடும் நினலயில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடுகனள 
உள்வாங்கியதனூடாக இலங்னகயில் பவனலவாய்ப்பு மதாடர்பிலும், மதாழில்நுட்ே முகானமத்துவ 
முன்பைற்றம் மதாடர்பிலும் ஆராய்கின்ற போது இங்கு நாம் குறிப்பிடக்கூடிய பிரதாை 
எடுத்துக்காட்டு பமல் மகாத்மனல நீர்த்பதக்கம், இலங்னகயின் வீதி கட்டனமப்பு ேணிகள் 
போன்றனவயாகும். பமல் மகாத்மனல நீர்த்;பதக்கமாைது ஐப்ோன் அரசாங்கத்திைது முதலீட்டு 
வருவாயினை மகாண்டு அனமக்கப்ேட்ட பவனலத்திட்டமாகும். இத்திட்டத்தினூடாக ஏறத்தாழ 
2000ற்கும் பமற்ேட்ட உள்நாட்டு ஊழியர்களுக்காை நிரந்தர பவனலவாய்ப்பு 
வழங்கப்ேட்டுள்ளனமயும் இத்திட்டத்தில் மதாழில்நுட்ே ேணிகள் வியக்க னவக்கும் தன்னம 
மகாண்டதாகவும் காணப்ேடுகின்றனம குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.  

 அதுமட்டுமல்லாது இலங்னகயின் வீதி சீர்திருத்த ேணிகள் சீை அரசின் முதலீட்டு 
உதவிகனள மகாண்டு ஆரம்பிக்கப்ேட்டு அதன் மூலம் ேல இலட்ச ஊழியர்கள் 
பவனலவாய்ப்புக்கனள மேற்றனமயும், நாட்டினுனடய வளங்கள் சிறந்த ேயன்ோட்டு தன்னமயினை 
அனடந்தனமயும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நினலகளாைது மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் சாதக 
விடயங்கனள மதளிவாக எடுத்துக்காட்டி நிற்கின்றது. பமலும் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் 
மூலம் சிறந்த மதாழிநுட்ே முகானமத்துவ முன்பைற்றம் மட்டுமல்லாது ஏற்றுமதி சந்னதகள் 
ேயிற்றப்ேட்ட ஊழியர்ேனட, மதாழிற்பிரிப்பு, சிறப்பு பதர்ச்சி மவளியீட்டு அதிகரிப்பு 
என்ேவற்றிலாை முன்பைற்றகரமாை போக்குகளும் குறிப்பிடத்தக்க விடயங்களாகும். உதாரணமாக 
இலங்னகயில் 1977 இல் திறந்த மோருளாதார மகாள்னகயில் ஏற்ேட்ட சாதகமாை சீர்திருத்தின் 
வினளவாக இலங்னகயின் மோருளாதார வளர்ச்சி 2.5% ஆக அதிகரித்தனம குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  

 இவ்வாறாை மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் உள்வருனகயால் நாட்டில் உற்ேத்தி 
அதிகரித்து அதனூடாக மவளிநாட்டிற்காை ஏற்றுமதினய அதிகரிக்க முடியும். இவ்வாறாை 
அதிகரிப்பினூடாக போட்டி அதிகரித்து மவளிநாட்டு மதாழிநுட்ே வருனகயாைது உள்நாட்டு 
உற்ேத்தியின் தரத்னத அதிகரிக்கும் இதைால் வர்த்தகநிலுனவ நனடமுனறக்கு சாதக நினலயினை 
அனடய மசன்மதி நிலுனவ மினகயனடந்து மவளிநாட்டு மசாத்திருப்பு அதிகரிப்பினூடாக நாட்டில் 
ஓர் ஆபராக்கியமாை மோருளாதார சூழ்நினலயினை அனுேவிக்க கூடியதாக காணப்ேடும். பமலும் 
நாட்டில் மவளிநாட்டு முதலீட்டு வினளவுகளால் வருமாைத்தில் அதிகரிப்பு ஏற்ேடும். இந்நினலயில் 
மக்கள் தமது வருமாை அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ே தமது நுகர்வுத் மதானகயினையும் அதிகரிக்க முனைவர் 
இவ்வாறு நுகர்வுத் மதானக அதிகரிப்பிற்பகற்ே அதன் மீது விதிக்கப்ேடும் வரியளவும் அதிகரிக்கும். 
ஆனகயால் அரசினற வருமாைம் உயர்வனடயும் நினலயில் நாட்டில் ோதீட்டு ேற்றாக்குனற 
குனறவனடந்து நாட்டினுனடய ேருகடன் வீதமாைது குனறவனடந்து மசல்லும் சாதகமாை வளர்சிப் 
போக்கினை எட்டிப்பிடிக்க முடியும்.  
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 மேரும்ோலும் குனற அபிவிருத்தி நாடுகள் விவசாயத்னத அடிப்ேனடயாக மகாண்டு 
காணப்ேடுகின்றது. ஆைால் சர்வபதச மூலதைமாைது னகத்மதாழில்களுக்கு முதலிடத்னத 
அளிப்ேதைால் உற்ேத்தி கட்டனமப்பில் மாற்றம் ஏற்ேட னகத்மதாழில் மோருளாதாரத்னத 
பநாக்கிய வளர்ச்சி ஏற்ேடும். வளர்முக நாடுகளில் அரசதுனற உட்கட்டனமப்புகள் 
குனறோடுனடயது. இதைால் சர்வபதச மூலதைத்னத கவர இனவ தனியார் மயமாக்கப்ேடும் போது 
நிர்வாகத்தின் தன்னம குனற அபிவிருத்தி நாடுகள் சர்வபதச மூலதைத்னதக் கவர நாணயத்னத 
மிதக்க விடும் போது நாணயத்தில் குனற மதிப்பிைால் முதலீடு கூடி மோருளாதார வளர்ச்சி 
ஏற்ேடும். உதாரணமாக கிழக்காசிய நாடுகளாை மதன்மகாரியா, தாய்வான், சிங்கப்பூர், தமது 
நாணய மாற்று வீதத்னத சந்னத சக்திகளின் அடிப்ேனடயில் தீர்மானிக்க விட்ட போது அங்கு 
அந்நிய முதலீடுகள் ோரியளவில் அதிகரித்து மோருளாதார வளர்ச்சி 8 - 12% ஆல் அதிகரித்தனம 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

 மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடுகளாை நிேந்தனைகளின் அடிப்ேனடயில் வழங்கப்ேடுவதாைால் 
ஏற்றுமதிகளுக்காை வளர்ச்சிக்கட்டங்கள் அதிகரிக்கும். பமலும் பிரபதச ரீதியாை அபிவிருத்திகனள 
நாட்டில் காணக்கூடியதாக இருக்கும். உதாரணமாக இலங்னகயில் கட்டுநாயக்க, பியகம, 
மகாக்கனல, மிகிந்தனல, போன்ற பிரபதச வலயங்களில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட மவளிநாட்டு 
முதலீட்டு மசயற்ோடுகளால் அங்கு ஏற்ேட்ட அபிவிருத்திகள் குறிப்பிடத்தக்கனவ. மற்றும் 
மவளிநாட்டு முதலீட்டு உள்வருனகயினை ஈர்ப்ேதன் ஊடாக குறித்த நாடாைது ஊழியச் 
மசறிவினை பநாக்கிய உற்ேத்தினய குனறத்து முதற்மசறினவ பநாக்கிய உற்ேத்தி முனறகனள 
பின்ேற்றி அதனூடாக நாட்டின் மோருளாதார முன்பைற்ற ோனதனய எட்ட முடியும்.  

பிரதிகூலங்கள் 

 பமற்குறிப்பிட்டவாறாை ேல்பவறு நன்னமகனள உள்ளடக்கியதாக மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டு வருனக காணப்ேட்ட போதிலும் தீய விடயங்கனளயும் ஏற்ேடுத்துவதில் அது 
விதிவிலக்காைமதான்றல்ல. அந்த வனகயில் மவளிநாட்டு முதலீட்டின் மூலம் குறித்த நாட்டில் 
உற்ேத்தி அதிகரித்து உயர் இலாேம் ஈட்டப்ேடுகின்ற போதிலும் அவற்றில் மேரும்ேங்கு 
மவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கனள மசன்றனடவதிைால் குறித்த நாட்டிற்கு அது ோதக 
வினளவினைபய ஏற்ேடுத்துகின்றது. பமலும் உள்நாட்டில் சிறுனகத்மதாழில் உற்ேத்திகள் 
ோதிப்ேனடவபதாடு அத்துனறசார் முயற்சியாளர்களும் ோதிப்ேனடகின்றைர். அதாவது ோரிய 
முதலீட்டு அளவாைது மவளிநாட்டில் முதலீட்டு வருனகயால் ேயன்ேடுத்தப்ேட்ட உள்நாட்டு 
னகத்மதாழில் தங்கி வாழும் முயற்சியாளர்கள் அதற்கு ஈடுமகாடுக்க முடியாத நினலயில் 
ோதிப்ேனடயும் மசயற்ோட்டிைால் சிறுபுள்ளினய மனறக்கும் மேரும்புள்ளி என்ற மசயற்ோட்டில் 
மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு ோதகத்னத தருகிறது. 

 அதுமட்டுமன்றி குறித்த நாடு மவளிநாட்டு முதலீட்டினை அடிப்ேனடயாக மகாண்டு 
உற்ேத்தினய மேருக்கும் நினலக்கு ஆளாகும் போது தாம் முதலீட்டு உதவினய மேறும் நாடுகளில் 
தங்கியிருக்க பவண்டிய நினல ஏற்ேடுகிறது. அதாவது முதலீட்டினை வழங்கும் நாடுகளின் 
தனலயீடுகள், கருத்துக்கள், ஆபலாசனைகள் போன்றவற்றிற்கு விரும்பிபயா விரும்ோமபலா 
தனலசாய்க்க பவண்டிய நினலக்குத் தள்ளப்ேடும். மவளிநாட்டு முதலீட்டினை பிறநாடுகளில் 
முதலிடுவதானுடாக அங்கு உனழப்பு சுரண்டல் இடம் மேறுவனத அவதானிக்கலாம். அதாவது 
தமது முதலீட்டினை மட்டும் முன்னவத்து விட்டு குறித்த நாட்டிலிருந்தாை வளங்கள், உனழப்பு 
போன்றவற்னற ேயன்ேடுத்தி இலாேத்தினை தமது நாட்டிற்கு மகாண்டு மசல்லும் போக்காைது 
இங்கு உனழப்புச் சுரண்டலினை காட்டி நிற்கிறது.  
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 அத்பதாடு உள்நாட்டு நிரம்ேலிலும் வருமாைத்திலுமாை ோதிப்னே மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீடு பநரடியாை தாக்கத்தினை சுட்டுகின்றனமனய அதிகரிக்கலாம். அதாவது மவளிநாட்டு 
முதலீட்டிைால் உற்ேத்தியின் தரத்திற்கு உள்நாட்டு நிரம்ேல் ஏற்புனடயதாக இருத்தலின் 
இயலானம, உயர் நுட்ேம் இவற்றிைால் உள்நாட்டு நிரம்ேல் ோதிப்ேனடயும் நினல 
காணப்ேடுகிறது. மவளிநாட்டு முதலீட்டின் மூலம் இலாேத்னத பநாக்காகக் மகாண்ட உற்ேத்திகபள 
இடம்மேறும். மாறாக சமூகநலனைபயா மோருளின் தாக்கத்னதபயா பநாக்காகக் மகாண்ட 
உற்ேத்திகள் இடம் மேறமாட்டாது பமலும் இவ்வாறாை மவளிநாட்டு முதலீட்டினூடாக குழந்னதக் 
னகத்மதாழில்கள் கவனிப்ோரற்று னகவிடப்ேடக்கூடிய நினலக்கும் தள்ளப்ேடும் என்ேது 
குறிப்பிடத்தக்கதாக காணப்ேடுகின்றது.  

 பமலும் இவ்வாறாை மவளிநாட்டு முதலீட்டினை மகாண்டு முன்பைற்றமனடயும் போது 
முதலிடப்ேட்ட பிராந்தியத்திற்கும் ஏனைய பிராந்தியத்திற்கும் இனடயிலாை பவறுோடு 
இவ்வாறாை மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டினூடாக குறித்த முதலீட்னட மேறும் நாட்டில் 
ஏற்ேடுத்தப்ேடும் ோதிப்ோக கருதப்ேடுகின்றது. மவளிநாட்டிலிருந்து மேறப்ேடும் முதலீடாைது 
இனடயில் இனடநிறுத்தப்ேடுகின்ற பவனள குனற அபிவிருத்தி நாடுகள் சடுதியாை நிதி 
மநருக்கடினய எதிர்மகாள்ள பவண்டிய நினலக்குத் தள்ளப்ேடும். அத்பதாடு சர்வபதச நாடுகளில் 
ஏற்ேடும் மநருக்கடிகள் எதிர் மகாள்ள பவண்டிய நினலயில் குனற அபிவிருத்தி நாடுகள் 
விதிவிலக்காைனவயல்ல. பமலும் இனவ அவற்றிலிருந்து விடுேட்டு மவளிநாட்டு முதலீட்னட கவர 
ோரிய மநருக்கடினய எதிர்மகாள்ள பவண்டியிருக்கும். 

 பதனவயற்ற ேண்ட நுகர்வு, வருமாைம் வீணடிக்கப்ேடும் மசயற்ோடு, சார்பு வறுனம 
அதிகரித்தல், சமூக சீர்பகடுகள் அதிகரிப்பு, கலாசார சீரழிவுகள் ோலியல் துஷ்பிரபயாகங்கள் 
போன்ற சமூக சார் ோதிப்புக்களும் தவிர்க்க முடியாததாகிவிடும். ஒரு நாட்டில் மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீடு உற்ேத்திக்கு புதிய ஆற்றனல பசர்க்கும் புதிய திட்டங்களின் வடிவிபலா அல்லது நாட்டில் 
தற்மோழுது மசயற்ேட்டு வரும் திட்டங்களின் வடிவிபலா இனணப்பு அல்லது னகயகப்ேடுத்தல்கன் 
வடிவிபலா இடம்மேற முடியும்.  

 அரசாங்கங்கள் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடுகள் பமற்மகாள்ளப்ேட பவண்டிய துனறகனள 
குறித்மதாதுக்குவதுடன் ஏனைய துனறகளிலாை முதலீடுகனள கட்டுப்ேடுத்திக் மகாள்ள முடியும். 
பமலும் அனவ இனணப்புக்கள் மற்றும் னகயகப்ேடுத்தல்கள் மோருளாதாரத்தின் அனைத்து 
துனறகளிலும் அல்லது மதரிவு மசய்யப்ேட்ட துனறகளில் மவளிநாட்டவர்கள் னவத்திருக்க கூடிய 
ேங்கு மூலதைத்தின் அளனவ மட்டுப்ேடுத்தல் போன்ற நிேந்தனைகனள விதிக்க முடியும் அத்தனகய 
மட்டுப்ோடுகள் உள்நாட்டு மதாழில் முயற்சிகளில் மவளிநாட்டுக் கட்டுப்ோட்னட வனரயறுத்துக் 
மகாள்ளும் பநாக்கத்துடன் பமற்மகாள்ளப்ேடுகின்றை. 

 முன்ைர் இத்தனகய வனரயனறகள் இறுக்கமாைனவயாக இருந்து வந்த போதிலும் சிறிது 
காலத்தின் பின்ைர் அனவ மேருமளவுக்குத் தளர்த்தப்ேட்டை. மோருளாதாரத்தின் மீதாை 
மவளிநாட்டு கட்டுப்ோட்டினை குனறந்த மட்டத்தில் னவத்திருப்ேபத முன்ைர் குறிக்பகாளாக 
இருந்து வந்தது. குனறந்தேட்ச வனரயனறகள் மற்றும் மேருந்மதானகயாை ஊக்குவிப்புக்கள் 
என்ேவற்றுடன் மவளிநாட்டு மூலதைத்னத வரபவற்ேபத இன்னறய குறிக்பகாளாக இருந்து 
வருகின்றது. புதிய திட்டங்களிலாை பநரடி மவளிநாட்டு முதலீடு உள்நாட்டு மூலதை முதலீட்டின் 
அளவாக அதிகரிக்கின்றது. அது புதிய உற்ேத்தி சார் மசாத்துக்கனள உருவாக்குவதன் மூலம் 
உற்ேத்தி ஆற்றனல விரிவனடயச் மசய்கின்றது. பமலதிக மூலதை உருவாக்கத்தினை அடுத்து 
னகயகப்ேடுத்தல்கள் ஏற்ேடலாம் அல்லது ஏற்ேடாமாலிருக்கலாம். உள்நாட்டு உரினமயாளர்களால் 
மேற்றுக் மகாள்ளப்ேடும் மகாடுப்ேைவுகள் பவறு ஏதும் மசயற்றிட்டங்களில் மீள் முதலீடு 
மசய்யப்ேடலாம்.  
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 புதிய மவளிநாட்டு உரினமயாளர் மசயல்திறனை அதிகரித்து மசயற்ோடுகனள விரிவாக்க 
முடியும் அல்லது அவர் அவ்வாறு மசய்யாதிருக்கலாம். இத்தனகய மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு 
மோதுவாக னகயகப்ேடுத்தல்களிலும் ோர்க்க அதிகளவிலாை புதிய மதாழில்நுட்ே நிறுவை 
அனமப்பு, முகானமத்துவ திறன்கள் என்ேவற்னற எடுத்து வருகின்றை. பமலும் புதிய 
திட்டங்களிலாை முதலீடுகள் புதிய பவனல வாய்ப்புக்கனள உருவாக்கியதுடன் மதாழில் 
வாய்ப்புக்கனளயும் அதிகரிக்கின்றை. ஆைால் னகயகப்ேடுத்தல்களின் வினளவாக மீளனமப்பு, 
ஊழியர் குனறப்பு, ஊழியத்னத பசமிக்கும் முகானமத்துவ நுட்ேங்கள் என்ேைவும் அதன் வினளவாக 
ஆட்குனறப்பும் இடம் மேறுகின்றது. ஆரம்ேத்தில் வளர்முக நாடுகளில் புதிய மசயற்றிட்டங்களாக 
மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடு இடம் மேற்று வந்தது. ேல்பதசிய நிறுவைஙஙகள் வளர்முக நாடுகளில் 
மலிவாக கினடத்து வந்த ஊழியத்னத ேயன்ேடுத்திக் மகாள்ளும் பநாக்கத்துடன் புடனவ, ஆனட, 
ோதணிகள் மோம்னமகள் மற்றும் இலத்திரனியல் மோருட்கள் போன்ற ஊழியச் மசறிவு மிக்க ஒரு 
சில னகத்மதாழில்கனள அந்நாடுகளுக்கு எடுத்துச்மசன்றை. 

 ஒரு சில நிறுவைங்கள் வளர்முக நாடுகளில் இறக்குமதிகள் கட்டுப்ேடுத்தப்ேட்டிருக்கும் 
சந்தர்ப்ேங்களில் உள்நாட்டு சந்னதகளில் ேண்டங்கனள உற்ேத்தி மசய்யும் மோருட்டு 
முதலீட்டிற்கூடாகபவா துனண நிறுவைங்கனள அந்நாடுகளில் நிறுவி இலாேத்தினை மேற்றுக் 
மகாண்டை. இத்தனகய முதலீடுகள் வளர்முகநாடுகளில் குறிப்ோக கிழக்காசிய நாடுகளில் 
னகதத்மதாழில் மயமாக்கலின் ஆரம்ேத்னத குறித்தை. இத்தனகய மவளிநாட்டு முதலீடுகளின் 
வினளவாக இந்நாடுகள் ஊழியச் மசறிவுமிக்க ேண்டங்களின் முன்ைனி ஏற்றுமதி நாடுகளாக 
எழுச்சியனடந்தை. வர்த்தகம், உற்ேத்தி, நிதி மற்றும் ஏனைய பசனவகள் என்ேவற்றில் ேல் பதசிய 
நிறுவைங்கள் வளர்முக நாடுகளுக்குள் ஊடுருவி காணப்ேடுகின்றை. 

 1995 இல் ேல்பதசிய நிறுவைங்கள் சீைா, சிங்கப்பூர், பிபறசில், தாய்வான், மதன்மகாரியா 
மஹாங்மகான், இந்தியா, இலங்னக போன்ற வளர்முக நாடுகளில் தமது மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீடு மதாடர்ோக அதிகளவில் முதலிட்டதன் மூலம் தமது கினள நிறுவைங்கனளயும் அங்கு 
நினலநிறுத்தி அங்கிருந்து ோரியளவிலாை வருமாைத்தினை ஈட்டிக்மகாண்டபதாடு இம் 
முதலீடுகனள மேற்றுக் மகாண்ட நாடுகளும் ேல்பவறு தீய விடயங்கனள எதிர் மகாண்ட போதிலும் 
மோருளாதாரம் சார்ோக ேல சாதக நன்னமகனளயும் மேற்றுக் மகாண்டனம குறிப்பிடத்தக்க 
விடயமாகும். எைபவ அபிவிருத்தியனடந்து வரும் நாடுகளின் மோருளாதார வளர்ச்சி குறித்த 
போக்கிற்கு மவளிநாட்டு பநரடி முதலீடுகள் தமது ேங்களிப்னே ோரியளவில் ஆற்றியிருக்கிறது 
என்றால் மறுப்ேதற்கில்னல. 

தீர்வுகனள பநாக்கி 

 அந்தவனகயில் இலங்னகயில் மவளிநாட்டு பநரடி முதலீட்டின் உட்ோய்ச்சனல 
தீர்மானிக்கும் பிரதாை காரணியாக சந்னதப்ேருமன், நாட்டின் மோருளாதார மசழிப்பு நினல திறந்த 
தன்னமயின் அளவு, மனித மூலதைம், உட்கட்டனமப்பு வசதி மற்றும் ஊழல் என்ேை  மசல்வாக்குச் 
மசலுத்துகின்றை. பமலும் இலங்னகயில் மோருளாதார மசயலாக்கத்திற்கு மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீடு குறிப்பிடத்தக்க அளவு ேங்காற்றியுள்ளது. எனினும் இந்நினலனம மதாடர்ந்;தும் 
பேணப்ேட பவண்டுமமனில் நீண்டகால அனமப்பு சீராக்கல்களின் பிரச்சினைகனள இைங்கண்டு 
அவற்றுக்குப் மோருத்தமாை மகாள்னகத் தீர்வுகனளக் னகயாளும் போதுதான் மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டிலிருந்ததாை முழுனமப் ேலனைப் மேற முடியும்.  

 இத்தனகய பிரதாை மகாள்னகத் தீர்வுகளாக நினலயாை பேரிைப் மோருளாதார மற்றும் 
அரசியல் சூழனல உருவாக்குதல், மேௌதீக மற்றும் மதாழில்நுட்ே உட்கட்டனமப்புக்கனள 
பமம்ேடுத்துல், மனித வளங்கனள விருத்தி மசய்தல் பிராந்திய மற்றும் இருேக்க உடன்ேடிக்னககள் 
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மூலம் ோரியளவு சந்னதவாய்ப்புக்கனள உருவாக்குதல்; மற்றும் முதலீட்டிற்கு சாதகமாை வியாோர 
சூழனல உருவாக்குதல் என்ேை குறிப்பிடத்தனவயாகும். இவ்வாறாை விடயங்கள் மீதாை சீர்திருத்த 
பவனலத் திட்டங்களாைது இலங்னகயில் மாத்திரமன்றி இலங்னக போன்ற ஏனைய 
அபிவிருத்தியனடந்து வருகின்ற நாடுகளிலும் பமற்மகாள்ளப்ேடுவதன் மூலம் மவளிநாட்டு பநரடி 
முதலீட்டில் இருந்ததாை முழுனமப் ேலனை மேறமுடியும்.  
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 இனணயப்  பயன்பொட்டுக் கற்றல்வழித்  மிழ் வளர்ச்சி 

முனைவர் ே.சண்முகராணி 
முதுமுனைவர் ேட்ட ஆய்வாளர் 

ஏ.பி.சி. மகாமலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி 
rani36726@gmail.com 

Abstract: The paper aims to present the method of online learning for Tamil society 
improvement. 

முன்னுனர 

 நீண்ட மநடிய ோரம்ேரியமும் மதான்னமச் சிறப்பும் மமாழிவளமும் இலக்கியவளமும் 
மகாண்டு உயர்தனிச் மசம்மமாழியாய் உலனக வலம்வந்து மகாண்டிருப்ேது தமிழ்மமாழி. 
காலம்காலமாகப் ேல்பவறு மாற்றங்கனள அனடந்து இன்று மதாழில்நுட்ேத்தின் வழியாகத் தமினழ 
இனினமயாகவும் எளினமயாகவும் கற்றுக்மகாடுப்ேதற்குரிய சூழல் இனணயத்தின் மூலம் உருவாகி 
உள்ளது.  இனணயக் கழகம் Internet Society என்னும் தன்ைார்வ இயக்கம் ஒன்று 2020 ஆம் 
ஆண்டின் இறுதிக்குள் இனணய நுகர்பவாரின் எண்ணிக்னக 400பகாடினயத் தாண்டும் எைக் 
கணித்துள்ளது. இது உலகமக்கள் மதானகயில் 6% ஆகும். உலகில் உள்ள அனைத்துப் ேள்ளிகளிலும் 
இனணயத்னதப் ேயன்ேடுத்துபவாரின் எண்ணிக்னக நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகின்றது. 
இந்நினலயில் ஓர் ஆசிரியர் ேயன்வினளவு மிக்க தகவல்கனளத் மதரிவு மசய்வதிலும் மதிப்பீடு 
மசய்வதிலும் மிகுந்த கவைத்னதச் மசலுத்துவது அவசியமாகிறது.  

எதிர்காலத் மதாழில்நுட்ேங்கள் 

 ஒரு மமாழினய அனைவரும் சிறப்ோகப் ேயன்ேடுத்த மதாழில்நுட்ேம் ேலவனகயிலும் 
ேயன்ேட்டு வருகிறது. மதாழில்நுட்ேங்களின் எண்ணிக்னகயும் நாளுக்குநாள் உயர்ந்துமகாண்பட 
மசல்கிறது. அவற்றுள் இனணயத்திற்கு ஒரு விசித்திரமாை தன்னம உண்டு. தனியாள் இயக்கங்கள் 
உயர்கல்விக் கூடங்கள் அல்லது எவர் பவண்டுமமன்றாலும் எந்பநரத்திலும் எத்தகவல்கனளயும் 
தங்குதனடயின்றிச் சுதந்திரமாக மவளியிடலாம். கணினியின் வினலமதிப்பு அதிகமாக இருந்தாலும் 
www.geocities.Com  www.tripod.com  போன்ற வனலத்தளங்கள், இனணய நுகர்பவார் தத்தம் 
கருத்துக்கனள இலவசமாக மவளியிட ேற்ேல வசதிகனள ஏற்ோடு மசய்து தருவதால் கட்டுப்ோடற்ற 
நினலயில் நல்ல தகவல்களும் தீய தகவல்களும் குன்று போல் குவிந்துவிடுகின்றை. அவற்றுள் 
குறிப்பிடத்தக்கைவாக  

மின்னூல்வழிக் கற்றல் (Learn through E - book)  

குறும்ேடம்வழிக் கற்றல் (Learn through Digital Video)  

திறன்பேசிவழிக் கற்றல் (Learn through SmartPhone)  

ஆகியை சிறப்ோகப் ேயன்ேட்டு வருகின்றை.  

மின்னூல்வழிக் கற்றல் (Learn through E–book)  

 முற்காலத்தில் கல்மவட்டுக்களிலும் ஓனலச்சுவடிகளிலும் காகிதங்களிலும் நூல்களிலும் 
தமிழ்மமாழினயக் கற்று வந்த காலம் மாறி, இன்று அறிவியலின் அதீத வளர்ச்சியில் மின்னூல் 
உருவாக்கப்ேட்டிருக்கிறது. கணிணி, மடிக்கணிணி, மதாட்டுணர்கருவி (I pad) போன்றவற்றில் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 

கணினித்தமிழ் 

http://www.inamtamil.com/
mailto:rani36726@gmail.com
http://www.geocities.com/
http://www.tripod.com/
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தமிழ்நூல்கனளப் ேதிபவற்றம் மசய்து இருந்த இடத்தில் இருந்து மகாண்டு வாசிப்ேதற்கு 
ஏற்புனடயதாக அனமவபத மின்னூல் மதாழில்நுட்ேம் ஆகும். 

 இன்னறய சூழலில் கணினித் மதாழில்நுட்ேம் அன்றாட வாழ்வில் இன்றியனமயாத ஒன்று. 
அதன்வழிப் ேதிபவற்றம் காணும் மின்னூல்கள் நூலகம் மசன்று புத்தகம் பதடும் பநரத்னதக் 
குனறத்துக் கற்கும் வாய்ப்புகனள அதிகரிக்கின்றை. தமிழில் உள்ள ேல்பவறு வனகயாை நூல்கனள 
நினைத்த பநரத்தில் கற்ேதற்கும் கற்கும்போது ஏற்ேடும் ஐயப்ோடுகனள உடனுக்குடன் தீர்ப்ேதற்கும் 
நூலில் உள்ள கருத்துக்கனளப் ேற்றிக் கலந்துனரயாடுவதற்கும் உரிய வழிமுனறகள் மின்னூலில் 
அதிகமாக உள்ளை. அனைவரின் விருப்ேத்துக்கு ஏற்ே நூல்கனளத் பதர்வு மசய்து கற்ேதற்குரிய 
வாய்ப்பு இருப்ேதால் அவர்களுக்குத் தமிழ்மமாழினயக் கற்க பவண்டும் என்ற ஆர்வம் 
அதிகரிக்கிறது. பமலும் தைக்குள் மனறந்து இருக்கும் எழுத்துப் ேனடப்புகனள உலபகாருக்கு எடுத்து 
இயம்பும் வாய்ப்பும் ஏற்ேட்டுள்ளது. மோருளாதார ரீதியாக தரமாை தமிழ்ப்ேனடப்புகள் ேடிக்கும் 
வாசகர்கனள உடனுக்குடன் மசன்றனடவதுடன் அதனைச் சார்ந்த நல்ல கருத்துக்களும் இனணய 
கருத்துப் ேரிமாற்றங்களும் தரமாை தமிழ் மின்னூல்கள் ேனடக்க அேரிதமாை வாய்ப்புகனள 
ஏற்ேடுத்தியுள்ளை.  

 மின்னூல்வழிக் கற்ேதால் ேல புத்தாக்கச் சிந்தனைகளும் மாற்றங்களும் உருவாகும் 
வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளை. ேசுனமநினறந்த உலனக உருவாக்குவதற்கு, காகிதங்களின் பதனவ 
மேரிதும் குனறவதால் மரங்களின் ஆயுள்காலம் அதிகரிக்கப்ேட்டு வருங்காலச் சமுதாயம் 
மசழுனமயுடன் வாழ வாய்ப்பு ஏற்ேட்டுள்ளது. மதளிவாை எழுத்துக்கள் உடனுக்குடன் மின்னுலகில் 
உலாவருவதன் மூலம் அதிகமாை மசய்திகனளக் கற்று அறியும் வாய்ப்பு, நினறய நூல்கனளத் 
திரட்டிப் ேடிக்கும் எளிய முனற போன்றனவ மின்னூல்வசம் நம்னம இழுக்கும் சக்திகளாக மாறி 
உள்ளை. காமணாளி இனச, வண்ணமயமாை விளக்கப்ேடங்கள், இனணயப் ேக்கம் வழி இருவழித் 
தகவல் ேரிமாற்றங்கள் மூலம் தமிழில் எழுதவும் ேடிக்கவும் எண்ணற்ற வாய்ப்புகனள 
மின்புத்தகங்கள் வழங்குகின்றை.  

குறும்ேடம்வழிக் கற்றல் (Learn Through Digital)  

 தமிழ் கற்றல் கற்பித்தல் பமம்ோட்டிற்குப் மேரிதும் ேயனுள்ளதாக அனமயும் 
மதாழில்நுட்ேங்களில் மின்வழித் தயாரிக்கும் குறும்ேடமும் ஒன்று. காலம்காலமாகக் கற்ற 
ோடங்கனள, பசாதனை முனறகனளபய பின்ேற்றிக் மகாண்டிருக்கிபறாம். அதிபவகமாக 
வளர்ந்துவரும் அறிவியல் மதாழில்நுட்ேம் கற்றல் பசாதனைகனள மாற்றி அனமத்துவிடுகிறது. 
ோடத்தனலப்புகனள ஒரு நிமிடம் முதல் இரண்டு நிமிடத்திற்குள் இனணயத்தின்வழித் 
மதாடர்புனடய அனைத்துச் மசய்திகனளயும் பசகரித்து விறுவிறுப்ோை குறும்ேடம் தயாரித்து 
ஒப்ேனடக்கும் சூழலில் அதிகபநரம் மசலவு மசய்யாமல் சுருங்கக்கூறி விளங்கனவக்கும் திறனை 
வளர்த்துக்மகாண்டு தன்ைம்பிக்னகயுடன் அப்ேனடப்னே உருவாக்கவும் மசய்கிறார்கள். ேலநாட்கள் 
ேல இடங்களுக்குச் மசன்று ேலநூல்கனளக் கற்றுப்ேனடத்த நினலமாறி குறும்ேடத்தின்வழி குறுகிய 
பநரத்தில் ேலவிதமாை மசய்திகனள ஒன்றுதிரட்டி உருவாக்கும் ேனடப்பு தமிழ் மமாழினயக் 
கற்போருக்குச் சுனமயாக இல்லாமல் சுகமாகபவ அனமகிறது.  

திறன்பேசிவழிக் கற்றல் (Learn through Smart Phone) 

 இன்னறய சூழலில் நம்மினடபய திறன்பேசி என்ேது உயிரும் உடலும் போல இரண்டறக் 
கலந்த ஒன்றாக அனமந்திருக்கிறது. அதன்வழியாகத் தமிழ்மமாழினய மிகுந்த ஆர்வத்துடன் 
ேயன்ேடுத்த முயல்வனதக் காணமுடிகிறது. மேரும்ோலாபைாரிடமும் திறன்பேசி ேயன்ோட்டில் 
இருப்ேதாலும் அடிப்ேனடயில் தமிழ் எழுத்துக்கள் இனணக்கப்ேட்டுள்ளதாலும் கற்றல் கற்பித்தல் 

http://www.inamtamil.com/
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எளினமயாக நனடமேற வழிவகுக்கிறது. உலகநாடுகளில் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள தனடயில்லா 
இனணயச்பசனவ னகத்மதானலபேசிக் கல்விமுனற தமிழ்மமாழி வளர்ச்சிக்குப் புதுப்ோனத 
அனமத்துத் தந்துள்ளது. எளினமயாை கட்டனமப்பு மூலம் தமிழ்ப் ேயனீட்டாளர்கனள 
ஒருமுகப்ேடுத்துவதற்கு குறுந்தகவல் அனுப்புவதன் மூலம் தமிழில் கலந்துனரயாட முடிகிறது. 
ோடத்திட்டங்கள் வாசிக்கும் வழிமுனறகள் கணிணி, இனணயம், திறன்பேசி இம்மூன்னறயும் 
ஒருங்கினணப்ேதன் மூலம் தமிழ்மமாழினய எளினமயாகவும் இனினமயாகவும் ேயன்ேடுத்த 
முற்ேடுகின்றைர். 

முடிவுனர 

 மதான்னமமிக்க தமிழ் தைக்பக உரிய அழனக, மசழுனமனய நம்மிடம் அனடயாளம் 
காட்ட இனணயம் சிறந்தமவாரு வழித்தடமாக அனமந்துள்ளது. இனிவரும் காலம் இனளய 
சமுதாயம் தமினழச் சுவாசிக்க, பநசிக்க, புதுவனகயாை சிந்தனைகனள உள்ளடக்கிப் புத்தாக்க 
எழுச்சிபயாடு மசம்மமாழினய உலபகார் அனைவரும் கசடறக் கற்க, 21ஆம் நூற்றாண்னடயும் 
கடந்து அதன்ேடி நிற்க, புதிய ஊடகமும் இனணயமும் புத்தாக்கச் சிந்தனையும் பேருதவி புரியும் 
எை நம்ேலாம்.  

சான்றாதாரங்கள் 

 SOCRATIVE, QUIZZES, QUIZLET, PLICKERS GOOGLE PLAY STORE (Androids)  
 www.socrative.com  
 www.plickers.com  
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 ‘ஒடியன்’வழி இருளர்கள் : அறிமுகம் 

த.சத்தியராஜ் 
தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர் 

இந்துஸ்தான் கனல அறிவியல் கல்லூரி (தன்ைாட்சி) 
பகாயமுத்தூர் - 641 028 
neyakkoo27@gmail.com. 

Abstract: The present paper aims to describe the Irular tribes life style, Irular tribes 
category, evaluated the city life of Irular and implemented the details of creature through 
Odiyan poem. 

கவினதத் மதாகுப்பு : ஒடியன் 
ஆசிரியர் : லட்சுமணன்  
ேதிப்ேகம் : நியூ மசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், மசன்னை  
ேதிப்பு : பிப்ரவரி 2014 

வினல: ரூோய் 75  
*** 

உலக அளவில் மதாண்ணூறு நாடுகளில் ேழங்குடிகள் வாழ்ந்து வருகின்றைர். அவர்களின் 
மமாத்தத் மதானக 37 பகாடி எைக் கணக்கிடப்ேட்டுள்ளது. அதாவது, ஐந்து விழுக்காட்டிைர்களாக 
இருந்தாலும், ஏனழகளில் ேதினைந்து விழுக்காடாக உள்ளது. 

உலகில் ஏழாயிரம் மமாழிகள் பேசப்ேட்டாலும் அதில் மேரும்ோன்னமயாை மமாழிகனளப் 
ேழங்குடி மக்கபள பேசி வருகின்றனம குறிப்பிடத்தக்கது.  

“1981-ம் ஆண்டு நடத்தப்ேட்ட மக்கள்மதானகக் கணக்மகடுப்பின்ேடி, இந்தியாவில் 
மமாத்தம் 563 ேழங்குடி இைங்கள் உள்ளை. மமாத்த மக்கள் மதானக எண்ணிக்னக 
5,16,28,638. இவர்களில் 2,21,000 பேர் இருளர்கள்” (க. குணபசகரன், 2008:99).  

 இந்த எண்ணிக்னக மகாண்ட இருளர்கள் இந்தியா மட்டுமின்றி உலக முழுவதும் 
ேரவியுள்ளைர். அங்பக சமமவளியாளர் பேசும் மமாழியின் முந்னதய குனறனயப் பேசுகின்றைர். 
அவ்வாபற இந்தியாவில் வாழும் இருளப் ேழங்குடியின் மமாழினய அறிய முடிகின்றது. அதனைப் 
பின்வரும் கருத்து மவளிப்ேடுத்தும். 

“… ஆங்காங்கு இவர்கள் வாழ்ந்தாலும் தங்களின் ேனழனமயாை ேண்ோட்னட 
இழக்காமல் ோதுகாத்துக் மகாண்டைர். இருளர்கள் இதில் முதன்னமயாைவர்கள். 
ேழங்குடிகள் மோதுவில் மகாடுந்தமிழில்தான் தங்கள் மதாடர்புகனள வளர்த்துக் 
மகாண்டைர். காலப்போக்கில் உருவாை மதலுங்கு மமாழி பவங்கடமனல மற்றும் 
இன்னறய பகாபைரிக் குடுப்ேம் எை வழங்கப்ேடும் முந்னதய மதாண்னட 
மண்டலத்தின் எல்னலயாை வடமேண்னணயாறு வனர ேரவி வாழ்ந்த 
இருளர்களிடமும் மசல்வாக்குப் மேற்றது. அதைால் அவர்களின் உச்சரிப்பில் மதலுங்கு 
கலந்தது. அபதபோல்தான் கன்ைடமும் ோலக்காட்டு(க்) கணவாயில் இருந்த 
காணிக்காரர் உள்ளிட்ட உச்சரிப்னேப் ேழக்கப்ேடுத்திக் மகாண்டைர். தமிழ் மமாழி 
இலக்கியவளம் மேற்ற ஒரு மமாழியாக உருவாை கட்டத்தின் போதும் இருளரின் 

மதிப்பிைப்தபற்றது 

நூல் மதிப்பீடு 
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மமாழி உச்சரிப்பு மாறவில்னல. இதைால் அவர்கள் தனினமப்ேட்டைர் 
(க.குணபசகரன், 2008:88).” 

இத்தகு இருளர் ேழங்குடி மக்களின் வாழ்னவயும், அவ்விைத்தின் உட்பிரிவுகனளயும், 
அவர்கள் சமமவளியாளனர மதிப்பிட்டுப் ோர்க்கும் முனறகனளயும், உயிரிைக் குறிப்புகனளயும் 
‘ஒடியன்’ கவினதத் மதாகுப்புவழி அறிமுகப்ேடுத்துகிறது இக்கட்டுனர. 

ஒடியன் - அறிமுகம் 

ஒடியனின் ஆசிரியர் லட்சுமணன். இவர் இருேது ஆண்டுகாலமாக இருளர்கபளாடு வாழ்ந்து 
வருேவர். அதுமட்டுமன்றி, இருளரின் ஒலிவடிவத்னதத் தமிழ் வரிவடிவத்னதக் மகாண்டு 
கவினதயாக்கித் தந்துள்ளார். இத்தன்னம ேற்றி ஆசிரியர் கூறும் கருத்து வருமாறு:  

“மன்னிக்க முடியாத நுட்ேமாை துபராகங்களிைால் மண்ணும் மனலயும் நாறுகிற 
குழலில் ஆதிவாசிகளுக்கு ஏற்ேட்டிருக்கிற உள்காயங்களின் வலினய(ப்) ேதிவு மசய்ய 
அவர்கபளாடு மநருங்கியிருந்த காலங்களில் எழுதிய கவினதகனள(த்) மதாகுத்து 
மவளியீடாகக் மகாண்டுவர பவண்டும் என்னும் விவாதத்தில் மதாடங்கிய இப்ேணி 
அத்பதாடு நில்லாது ேல்பவறு காலகட்டங்களில் மாறுேட்ட சூழலில் எழுதிய சில 
கவினதகனளயும் மதாகுப்ேதில் முடிந்திருக்கிறது. 

எைக்கு அறிமுகமாை இருளர் ேழங்குடி மக்கள் ேற்றிய கவினதகனள அவர்கள் 
மமாழியாை இருளர் மமாழியிபலபய எழுதியிருப்ேது வாசகனை 
சித்திரவனதப்ேடுத்தும் பநாக்கத்திலல்ல, அவர்களிடம் பகட்டனத, பகட்டேடி, 
எழுத்து வடிவம் இல்லாத அவர்கள் மமாழியிபலபய மகாடுப்ேதுதான் சரியாக 
இருக்கும் என்ேதாலும்தான் கீழ்நாட்டு மமாழிகளின் கலப்ோல், மகாஞ்சம் சிரத்னத 
பமற்மகாண்டால், எளிதில் புரிந்துமகாள்ளக் கூடிய அளவில்தான் அம்மமாழி 
தற்போது இயங்கி வருகிறது” (2014 : நுனழயும் முன்…) 

இத்மதாகுப்பினுள் ஐம்ேத்தாறு கவினதகள் இடம்மேற்றுள்ளை. அனவயனைத்தும் அவர்தம் 
மமாழிச்சூழனல எடுத்தியம்புவை. சான்றாக, முதல் கவினதனயக் காட்டலாம். அக்கவினத வருமாறு: 

"கூப்பு பராட்மல 
னகயில மகடாய்த்தூம் 
இருளமை மவலாக்கி 
தூக்கி மேணாங்கி மமதிச்சா 
எச்சாபவ நிந்த 
காண்ரீட்டுகாமரை 
ராஜா”   (ராஜா) 

 இந்தக் கவினதயில் உள்ள மசாற்ேயன்ோட்னட பநாக்குபவாம். இதில் ‘கூப்பு, பராடு, னக, 
மகடாய்த்தூம், தூக்கி, இருளன், மவலாக்கி, மேணாங்கி, மமதிச்சா, எச்சாவு, நிந்த, 
காண்ரீட்டுக்காரன், ராஜா’ ஆகிய மசாற்ேயன்ோடுகள் உள்ளை. இவற்றில் அறிந்த மசாற்களாக 
பராடு (சானல), னக, தூக்கி (தூக்குதல்) ஆகியைவும்; கூப்பு (வைச்சானல), மேணாங்கி (சபித்தல்), 
மமதிச்சா எச்சாபவா (எங்பகபயா) ஆகியை இருளர்களுக்காை தனிச்மசாற்களாகவும்; மகடாய்த்தூம் 
(கினடத்தும்), மவலாக்கி (விலக்கி), நிந்த (நின்ற) ஆகியை ஆகியை சில திரிபுகனளப் மேற்ற 
சினதவுச் மசாற்களாகவும் அனமந்துள்ளை. எப்ேடி இருப்பினும் பமபல கவிஞர் மசான்ைது போன்று 
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இவர்தம் மமாழினயக் கூர்ந்து பநாக்கிைால் புரிந்துமகாள்ள முடியும். இவ்வாறு இம்மமாழி 
இருப்ேதற்குத் தமிழின் சினத மமாழியாக அனமந்திருப்ேது காரணமாகும். இதன் 
மேரும்ோன்னமயாை மசாற்கள் தமிழின் வட்டார மமாழிச் மசாற்களுடன் மநருங்கிய 
மதாடர்புனடயனம குறிப்பிடத்தக்கது. மசாற்களில் மட்டுமின்றி, வழிோட்டு முனறகளிலும் 
சமமவளியாளருடைாை உறனவக் காண முடிகின்றது. அதனைப் பின்வரும் கருத்துச் 
சுட்டிக்காட்டும். 

“இவர்கள் நீலகிரியால் வாழும் மனலச் சாதியிைர். இருளர் என்ேதற்கு இருண்ட 
நிறத்திைர் என்ேது மோருள். இருளர் தமிழின் சினதவாகிய மமாழினயப் பேசுவர். 
இவர்களுள் ஆண்களும் மேண்களும் கணவன் மனைவியராக நினலத்திருந்து வாழ்தல் 
மேண்களின் விருப்ேத்னதப் மோறுத்தது. இறந்தவர்களின் உடல் சப்ோணி கட்டி 
இருக்கும் நினலயில் னவத்துப் புனதக்கப்ேடும். ஒவ்மவாரு சமாதியின்மீதும் நீருள் 
இருந்து எடுக்கப்ேட்ட கல் மகாண்டுவந்து னவக்கப்ேடும். அக்கற்கள் பதவபகாட்டக் 
கற்கள் எைப்ேடுகின்றை. இறகு கனளத்த ஈசல்கனள இவர்கள் உண்ேர்; பநாய்க் 
காலங்களில் மாரியம்மானவ விழிேடுவர்; ஏழு கன்னிமானரயும் ஏழு மண் விளக்கு 
வடிவில் விழிேடுவர்” (ந.சி.கந்னதயா பிள்னள, 2015:18). 

இருளர் உட்பிரில் சமமவளிச் சாதிய அனடயாளங்கள் 

இருளனர, ந.சி.கந்னதயா பிள்னள மனலச் சாதியிைர் என்றும், அரு.ேரமசிவன், 
ஆர்.மேரியாழ்வார் ஆகிபயார் இருளப்ேள்ளர் என்றும் ேதிவு மசய்துள்ளைர். அரு.ேரமசிவத்தின் 
'மதன்னிந்திய இை ஒப்புனமயியல்' நூலுள் இருளனர, இருளப் ேள்ளர்கள் எைக் கூறும் கருத்து 
வருமாறு: 

“மவட்டக்காடு இருளப்ேள்ளரின் ஆதி இடம் பகானவ மாவட்டச் சிறுவாணி, 
மவள்ளியங்கிரி, பசாழக்கனரப் ேகுதி, அட்டப்ோடி (பகரளப் ேகுதி) ஆகியை ஆகும். 
இவரிடம் குப்மே (ஆனைகட்டி, கள்ளக்கமற), சம்மே (அட்டக்கல், தாணிக்கண்டி, 
மவள்ளேதி, புதுப்ேதி, மாவுத்தம்ேதி), பதவமை (அட்டக்கல், ஆனைகட்டி), 
கமரட்டிக (நல்லூர்ேதி, தாணிக்கண்டி, மவள்ளேதி, அட்டக்கல், ஆனைகட்டி, 
புதுப்ேதி, மாவந்தம்ேதி), மகாடுபவ (அட்டக்கல்), புங்மக (ஆனைகட்டி, கள்ளக்கமர, 
கானரயூர்), குறுநமக (அட்டக்கல், புதுப்ேதி, ஆனைகட்டி), பேராதர (சீங்கப்ேதி, 
அட்டக்கல், ஆனைகட்டி), கும்பிளி (அட்டக்கல், ஆனைகட்டி, தாணிக்கண்டி), 
உப்பிளி (பதக்கமுக்மக), மவள்மள (அட்டக்கல், ஆனைகட்டி, புதுப்ேதி), ஆறுகப்பு 
(அட்டக்கல், ஆனைகட்டி, கல்லார்ேதி) எனும் புறமணக் குலங்கள் உள்ளை. இனவ 
தாய்வழி மூலங்கனளக் காட்டி நிற்கின்றை. இவரின் சம்மே குலத்தில் முடுகச்சம்மே, 
குறும்ேச் சம்மே, மதாட்டி சம்மே, கவுண்டச் சம்மே எைவும், கரட்டிக(க்) குலத்தில் 
மண்னட சுத்தி காட்டிக், பூமானலக் கரட்டிக, மந்னதமவளி கரட்டிக எைவும், 
பேராதர(க்) குலத்தில் பசாழ ோட்டன், சாட ோட்டன், கணவ ோட்டன், துடிய 
ோட்டன், மண்டிலிங்க ோட்டன், சாத்த ோட்டன், கலங்க ோட்டன், மருத(ப்) 
ோட்டன், விருந்த ோட்டன், கஞ்சி ோட்டன் எைவும் உட்பிரிவுகள் உள்ளை” 
(அரு.ேரமசிவம், 2004:113 - 114). 

 இக்கருத்னத பநாக்கும்போது சமமவளினயச் சார்ந்த ‘ேள்ளர், கவுண்டர்’ ஆகிய சாதிய 
அனடயாளங்கனளக் காண முடிகின்றது. எைபவ, இவர்களின் மூத்தகுடி இருளர்களாக 
இருக்கக்கூடும். ஏமைனில் இபத சாதியிைரின் வழிோட்டு முனறகளிலும் (க.குணபசகரன், 2008:56), 
வாழ்வியல் முனறகளிலும் இருளப் ேழங்குடியின் உறவு உள்ளனமனய அறிய முடிகின்றது. 
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 இருளர்கள் எப்ேடிப் ேல மதய்வங்கனளக் கும்பிட்டாலும் கன்னிமார் வழிோட்னட 
ஒதுக்குவதில்னல. இது தாய்வழிச் சந்ததியிைர் என்ேனத வலியுறுத்துகிறது. அதனைப் போன்று 
சமமவளிச் சாதியிைரும் கன்னிமார் வழிோட்னட முதன்னமயாக வலியுறுத்துகின்றைர். எைபவ, 
சமமவளியாளர்களுக்மகல்லாம் மதால்குடி இருளர் என்ேனதப் ேல்பவறு முனறகளின் மூலம் 
அறியலாம். இங்கு க.குணபசகரனின் கருத்துச் சிந்திக்கத்தக்கது.  

“…திராவிட இைத்தின் ஓர் அங்கமாை இருளரிைத்தின் பவரும் இவர்களிடம் 
இருந்துதான் உதிக்கிறது. 

இருளர் இைத்தின் உறவுகள் உலமகங்கும் ேரவியிருக்கின்றை. தமிழ்நாடு, பகரளம், 
ஆந்திரம், கர்நாடகம், மகாங்கணப் ேகுதிகளில் ேரவி வாழும் காடர், கணிக்கார், 
குறும்ேர், ேள்ளிகள், ேனியன், புலியன், ஊராளி, ஏைாதிகள், பஹாக்கள், ஒரபவான், 
பகாண்டுகள், பிரார்கள், சந்தால்கள், நாகர்கள் போன்பறார் இருளர்களுடன் 
மதாடர்புனடயவர்கள். 

இந்பதாபைசியா, பிலிப்னேன்ஸ் தீவுகள், ஆஸ்திபரலியா, ோப்புவா நியூகினியா, 
தாய்லாந்து, மபலசியா போன்ற ேகுதிகளில் ேரவியுள்ள ேல்பவறு வனகயாை 
ேழங்குடிகள் இருளர்களுடன் மதாடர்புள்ளவர்கள்” (2008:70). 

 ஆனகயால், இருளப் ேழங்குடிக்கும் இச்சமமவளிச் சாதியிைருக்கும் பவறு எவ்மவவ் 
வனககளில் மதாடர்பு உண்டு எை பநாக்குதல் பவண்டும். இதுபோன்ற குறிப்புகனள ஒடியனில் 
காண இயலவில்னல. அதற்குக் காரணம் அது அவர்களின் மை உளவியனலக் காட்டுவதில் 
முனைந்திருப்ேமதைலாம். இருப்பினும் சமமவளியாளர்கள் ேழங்குடி இைத்தாரிடமிருந்து பிரிந்து 
வந்தவர்கள் என்றாலும், அவர்களின் உறனவ ஒப்பிட்டுக் கண்டறிதல் காலத்தின் பதனவயுமாகும்.  

இருளர் வாழ்விடங்களும் இருளரிை உட்பிரிவுகளும் 

இந்த இருளர்கள் தமிழகப் ேழங்குடிகளில் இரண்டாவது மேரிய குடிகளாவர். இவர்கள் 
ஆங்காங்குத் தனித்தனிக் குழுக்களாக வாழ்ந்து வருகின்றைர். நீலகிரி, ஆனைமனல, மருதமனல, 
பமட்டுப்ோனளயம், சிறுவாணி ஆகிய மனலப் ேகுதிகளிலும், காஞ்சிபுரம், பவலூர், மசங்கல்ேட்டு, 
பசலம், தர்மபுரி, திருவண்ணாமனல, விழுப்புரம் ஆகிய சமமவளிப் ேகுதிகளிலும் வாழ்ந்து 
வருகின்றைர் (சி.முருகன், 2014:15). ஆதலால், தமிழுக்கும் இவர்களின் மமாழிக்குமாை உறவு 
மநருக்கமாைது. இவர்தம் மமாழியில் ேழந்தமிழ்ச் மசாற்களும் காணப்ேடுகின்றனம அவர்தம் 
மதால்சமூக உறனவ வலியுறுத்துகிறது.  

 இப்ேடி மனலப்ேகுதிகளிலும் சமமவளிப் ேகுதிகளிலும் வாழ்ந்து வரும் இவ்விடங்கனள 
னவத்து, அவர்கள் பேசும் மமாழினய மனலயிை இருளர், சமமவளி இருளர், மனலயடிவார இருளர் 
எை சு.சக்திபவல் வனகப்ேடுத்திக் காட்டுகிறார் (சி.முருகன், 2014:15). 

இம்மூன்று வனகப் பிரிவிகளுக்குள் குப்மே, சம்மே, பதவமை, கல்கட்டி, மகாடுபவ, புங்மக, 
குறுநாக, பேராத ஆகிய எட்டுக் கால்வழிகள் உண்மடன்கிறது வாழ்வியற் களஞ்சியம் (சி.முருகன் 
2014:15). ஆைால் ஏழு குலங்கள் உண்மடை ஒடியன் மதாகுப்புச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. அதனைக் 
காட்டும் கவினத வரிகள் வருமாறு: 

"ஏழு உருப்ேடியூம் மலத்து 
ஒண்டியாகி வருபகமு 
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ஒன்ைா நிப்ோமா"  (ஒடியன்) 

 இவ்வரிகளில் ‘ஏழு உருப்ேடியூம் மலத்து’ என்ற முதல்வரி ஏழு குலங்கள் இருப்ேனதக் 
காட்டுவதாகக் கவினதயின் குறிப்புனரயில் (ே.57) இடம்மேற்றுள்ளனம சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. 
இவ்வாறாை முரண்ோடுகள் இருந்தாலும், அவர்கள் தனித்தனிக் குழுக்களாக வாழ்ந்து வருகின்றனம 
மவளிப்ேனட. ஆக இத்மதாகுப்பு குறுநபக, குப்ேரு, புங்மக, குரிச்சி, மவள்ளபக, குப்பிலிகா, 
பதாடர், சம்ேகா ஆகிய இருளப் ேழங்குடிகளின் உட்பிரிவுகள் இருந்துள்ளனமனயச் சுட்டிக் 
காட்டுகின்றது. 

அதுமட்டுமின்றி 'இனணப்பு' என்ற கவினதயில் பகாயம்புத்தூனரச் சுற்றி எட்டுக் குறுநாடுகள் 
இருந்துள்ளை என்ேனதயும், அது பின்பு ஊர்களாக மாறிவிட்டை என்ேனதயும் அறிய முடிகின்றது. 
அதனை, 

"அவிமரை 
மசவமை 
சூமர 
நடுமவ 
மன்னி 
இடிமய  
துடிமய 
பகாமவ 
பேனரமய 
இச்சா 
எத்து 
மூப்ேமைல்லா 
மகப்னேதமழலா சத்தா..." 

என்ற கவினத வரிகள் காட்டும். இதற்கு லட்சுமணன் அளித்திருக்கும் விளக்கவுனர வருமாறு: 

"மசவை மூப்ேனின் ஊனர பசவூராக்கி, அவிை மூப்ேன் நாட்னட 
அவிைாசியாக்கி, இடியன் வைத்னத இடிகனரயாக்கி, மன்னி மூப்ேன் நாட்னட 
அன்னூராக்கி, சூரோட்டன் வைத்னத(ச்) சூளுராக்கி, துடிய பூட்பட ஊனர 
துடியலூராக்கி, பகாபவ ேட்படன் ஊனர பகாயமுத்தூரக்கி எங்கனள மலசைாக்கி 
'பசாம்பேறி'யாக்கி, காட்டு  மிராண்டியாக்கி உைக்காை வரலானற நீ எழுதுகிறாய்" 
(ஒடியன், ேக்.68-69) 

 இவ்வரலாற்றுச் மசல்மநறி கவனிக்கத்தக்கது. இதுபோன்பற ஒவ்மவாரு நினலயிலும் 
ேல்பவறு ேரிணாமங்கனளப் மேற்று மனித இைம் வளர்ந்துள்ளது எைக் கூறலாம். அந்த 
அடிப்ேனடயிபல பமபல இருளர்கள் அனைவரின் மதால்குடினயச் சாரந்தவர் எைக் கூறப்ேட்டது. 
ஒவ்மவாரு சாதியிைரும் தங்களது வரலாற்னற எங்கிருந்து மதாடங்குகின்றைர் என்ேனதக் கூர்ந்து 
பநாக்கிைால் இன்னும் ேல மசய்திகள் மதரிய வரும். 
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இருளர் - சமமவளியாளர் 

இருளனரச் சமமவளியாளர் பிரித்துப் ோர்க்கும் முனறனமனய 'எம்த்து நாடு' எனும் 
கவினத எடுத்துனரக்கிறது. 

“ஏன்ைாதுக்குமவ 
விதவிதமா பேரு மவத்மத 
பமல் நாட்டானுங்மக 
மவட்டக் காடானுங்மக 
கசவானுங்பக 
 வில்லியனுங்மக 
மனலயா இருளைங்மக 
தமிழா இருளனுங்மக 
என்ைத்பத மவசா  
றாக்கி உட்மட 

பநமு எல்லாமு ஒந்நாளுமத.” 

 இக்கவினதயினுள் சமமவளியாளர் இருளனரப் பிரித்துப் ோர்க்கும் முனறனமயும், அதனை 
இருளர் மறுத்துப் ோர்க்கும் ோர்னவயும் அனமந்துள்ளை. சமவளியாளர் இருளனர பமல்நாடு 
இருளன், பவட்டக்காடு இருளன், கசவன், ஊராளி, வில்லியன், பசாளகன் எைப் பிரித்துப் 
ோர்க்கின்றைர். இப்ேடிச் சமமவளியாளரின் ோர்னவ இருளர்மீது அனமந்திட, இருளர்கபளா 
சமமவளியாளனரப் பின்வருமாறு மதிப்பிட்டுப் ோர்க்கின்றைர். 

“காந்மதமவறமக 
மவட்டிைாந்து 
புங்கிப்போபக மகாடுவாமள 
குக்பக கடித்த 
கூகபை நிந்துக்மக 
மலதுபக பகபச 
பலாமக லாரிமல 
மமாக்பகபய போய்த்து 
நித்து ஆப்பிசிபல 
கட்பட ஒந்தூ கட்டுகாபலபய 
அது னம மவத்த போகூ” 

எனும் ‘நீதி மநலா நியாபயா’ கவினத மவளிப்ேடுத்துகிறது. இது சமமவளியாளர் மசய்யும் 
அரசியனல அப்ேட்டமாகச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இதுபோன்று ேல்பவறு மதிப்பீடுகனள இந்நூல் 
முழுனமயும் காணமுடிகின்றது. 

உயிரிைக் குறிப்புகள் 

சங்கக் கவினத மதாடங்கி இக்காலக் கவினதகள் வனர அனவ ஏபதா ஒருவனகயில் 
உயிரிைங்களின் குறிப்புகனளப் ேதிவுமசய்துள்ளை. அதனை இத்மதாகுப்பிலும் காண முடிகின்றது. 
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இங்கு இதுகுறித்த விவாதம் பதனவயா? பதனவபய. இருளமமாழி தமிழின் சினதமமாழி எை பமபல 
கண்படாம். அத்தகு இம்மமாழியில் உயிரிைப் மேயர்கள் முனறனய அறிவது, வரலாற்றுத் 
மதாடர்ச்சினய உணர்வதற்கு வழிதரும். எனினும், இங்கு ஒடியன் மதாகுப்பில் அனமந்த அனைத்து 
உயிரிைங்கனளயும் மதாகுத்துத் தரபவா, அதனை விரிவாக விளக்கபவா இங்கு முற்ேடவில்னல. 
மாறாக, இத்மதாகுப்பில் காணப்மேறும் உயிரிைங்களில் சிலவற்னற அறிமுகம் மசய்வபதாடு 
நிறுத்திக் மகாள்கிறது. 

சங்க இலக்கியத்தில் பகனளயாடு என்ற விலங்கு இருந்தனத அறியலாம். அதுபோன்ற குறிப்பு 
இக்கவினதத் மதாகுப்பிலும் இடம்மேற்றுள்ளது. இருளர்கள் அதனைக் பகளயாடு எை 
அனழக்கின்றைர். பமலும், இத்மதாகுப்பில் இடம்மேறும் உயிரிைக் குறிப்புகனள விலங்கு, மரம், 
மசடி, ேறனவ, ஊர்வை எை வனகப்ேடுத்தி அறிமுகம் மசய்யப்ேடுகின்றது. 

 விலங்கு 

கரும (கருமான்), கூகன் (சருகுமான்), ேந்தி (பகழல் - ேன்றி), ேரடு ேந்தி (காட்டுப் ேன்றி), 
விருக (உடும்பு), புசுகி (முசு - குரங்கு), சன்ை (அணில்), பகளயாடு (பகனளயாடு - மான்), புலுகன் 
(புனுகுப் பூனை) போன்ற விலங்குகளின் ேதிவுகள் காணப்மேறுகின்றை. ‘அண்டப் புலுகன் ஆகாசப் 
புலுகன்’ எனும் மதாடனர ஊர்ப்புற மமாழிகளில் காணலாம்.  

 மரம் 

ேலா, மசாக்கு மரம், பவலா போன்ற மரம் ேற்றிய ேதிவுகள் உள்ளை. 

 மசடி 

சுண்டமுள், மவட்டு தபழ (மவட்டியனத ஒட்ட னவக்கும் மூலினக), மாகாளிக் கிழங்கு 
முலாம் (முலாம் ேழச்மசடி), கள்ளி, பூச்பச (பசாப்புக்காய்) போல்வை மசடிகள் குறித்த 
ேதிவுகளாகும். 

 ேறனவ 

பதால் ேக்கி (மவளவால்), கிளி, குப்ளா (ஆந்னத), காபம ோரு (கரும் ேருந்து), நானர, 
பகாகிலா (குயில்) போன்ற ேறனவகள் ேற்றிய குறிப்புகனளயும் காணமுடிகின்றது. 

 ஊர்வை 

சதலு (சிதல் - கனரயான்), ோம்பு, மறக்க (சிறகு - இறகு), ஓத்தி (ஓந்தி - ஓணான்) போன்ற 
குறிப்புகளும் காணக்கிடக்கின்றை. 

 

நினறவாக, இங்கு அறிமுகப்ேடுத்தப்மேற்ற ஒடியன் கவினதத் மதாகுப்பு மூலம் அதனுள் 
கிடக்கின்ற அரிய குறிப்புகனளயும், இருளப் ேழங்குடி வழிகால்கனளயும், அவர்கள் 
சமமவளியாளனர மதிப்பிடும் முனறகனளயும் அறிய முடிகின்றது. கூடுதலாகத் மதால்காப்பியத்தில்,  

“சிதலு மமறும்பு மூவறி விைபவ  
பிறவு முளபவ அக்கினளப் பிறப்பே” (மதால்.மோருள்.585) 
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எைச் சிதல் ேற்றிய குறிப்புக் காணப்ேடுகின்றது. அச்மசால் இன்றும் இருளப் ேழங்குடியிைரிடத்தில் 
சதலு எைச் சினதந்து வழங்கி வருவனதயும் அறியமுடிகின்றது. ஆக, இக்கவினதத்மதாகுப்னே 
பமலும் நுண்ணாய்வுக்கு உட்ேடுத்திைால் இன்னும் கூடுதலாை குறிப்புகள் கினடத்திடும் என்ேதில் 
ஐயமில்னல. 
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