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பாட்டு – பத்துப்பாட்டு : பபயர்மாற்ற வரலாறு
The history of the name change pattu to pathuppaattu
முனசணர் ஆ. ஓந்திஞன்/Dr.A.Chandran1
Abstract: Amidst some thousands of songs in sangam literature, some songs have been
compiled and titled with reason and logic. The meaning of the word thogai is
‘compiling’. Since eight same kinds of songs were compiled together it is called ‘ettu
thogai’. Ten Longley
songs
have
been
Date of submission: 2019-06-20
compiled
as Date of acceptance: 2019-07-23
‘pathuppaattu’.
Why
one collection is titled Date of Publication: 2019-08-05
‘thogai’ and another is
titled ‘paattu’? Can’t Corresponding author’s
‘ettu thogai’ songs be
Name:
முனைவர்
ஆ.ெந்திரன்
song?
Can
all
‘pathuppaattu’ songs be
Email:
chandran@shctpt.edu
song? What is the
definition of the woer
song? Can all sangam
period poems be songs?
Can only particular poems be songs? Why ‘pathu paattu’ is titled so? Is it for its logical
nature? This paper attempts to research this difference.
Keywords:

compiling,

pathuppaattu,

ettu

thogai,

thogai,

sangam

literature,

Dr.A.Chandran, பாட்டு, பத்துப்பாட்டு, சபயர்மாற்ற வரலாறு, அகம், புறம், ஆற்றுப்பனை,
எட்டுத்சதானக, ெங்கப் பாைல்கள், .மு. 200, கி.பி.250, ஆ.ெந்திரன் .
ண்னத் மித்தின் ல்வணறு குதிளில் புணா்ள் ஞல் ப்ட்
ல்ளின் தகுப்பு ஓங்ப் ல்ள். ‚டத் கி.மு. 200 முல் கி.பி.250 ணனஞ‛1
ன்ட

இனதணளியில்
ப்ட்
அப்ல்ள்
தின,
ணன,
அடிணனஞனட வன்ட ண்புளின் அடிப்னயில் குத்துத் தகுக்ப்ட்டுள்ச.
புடஙனூறு முலி ட்டுத் னித்னிப் ல்ளின் தகுப்பிற்குத் தன ட்டுத்தன ன்றும் தரிப்ட்டுள்து. இற்கு ஜடச னித்னிப் ண்புள்
தண் (அம், புடம், ஆற்றுப்ன) ல்ளுக்குப் ட்டு – த்துப்ட்டு ன்று
தர் னணக்ப்ட்டுள்து.
டத் எவஞ ட்த்தில் ப்ட் ல்ளில் (ட்டுத்தன ஜற்றும்
த்துப்ட்டு) புடஙனூறு முலி ட்டுப் ல்னக் தண் தகுப்பிற்குத்
(தகுக்ப்ட்ல்) தன- ட்டுத்தன (ண்ணிக்னயில் ட்டு ன்ல்)
ன்று ஞத்துன் தரிப்ட்டுள்து. ஆசல் திருமுருற்றுப்ன முலி
த்துப் ல்னக் தண் தகுப்பிற்குப் ட்டு - த்துப்ட்டு ன்று தர்
னணக்க் ஞம் ன்ச? ‘த்துப்ட்டு’ ன்தில் ணரும் ‘ட்டு’ ன்ன் தருள்
து? அது ஞப்தஞ? ன்ணற்றிற்ச விக்ங்ன அறி முல்கின்டது
இக்ட்டுனஞ.

1

உவிப் வஞசிரிர், மிழ் முதுன & ஆய்வுத்துனட, தூ தஙஞ்ஓக் ல்லூரி (ன்சட்சி),
திருப்த்தூர், வணலூர். chandran@shctpt.edu
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தர் - விக்ம்
தர் ன்து இடுகுறிப்தர், ஞப்தர் ச இருணனப்டும். இனண
வஜலும் இடுகுறிப் ததுப்தர், இடுகுறிச் சிடப்பு தர் சவும், ஞப்
ததுப்தர், ஞச் சிடப்பு தர் சவும் விரியும். இனச,
‚இடுகுறி ஞப் ததுச் சிடப்பிச‛ (ஙன்.62)
ன்று ஙன்னூல் நூற் விக்குகிடது. ‚தர்ச்தஓல் இடுகுறி ஞப் தஞய்
ஜஞபுணழிப்ட்டும் புதி ஆக்ப்ட்டும் ணரும். வினசனயும் தர் விர்த்
அனசத்துப் தர்ளும் ம் . தர்ள் வணற்றுனஜ ற்று, இருதின
ம்ல் மூவித்துள் வனும் என்னட ற்றும் அல்து ணற்னட ற்றும் ணரும்.‛2
அவ்ணவட ண்னக்ம் முல் தரிடும் முனடசது அனஜந்துள்து.
ண்ன இக்கி இக் நூல்ளுக்குப் தரிப்ட்டுள் முனடனப் ற்றிக்
வில் உனஞயிலும்3, ஙன்னூல் விருத்தியுனஞயிலும்4 விரிணக் கூடப்ட்டுள்ச.
அணற்னடதல்ம் னணத்துப்ர்க், ட்டு - த்துப்ட்டு ன்ச இடுகுறித்ன்னஜ
உனனண இருக்து ன்று தளிணத் தரிகின்டது. அப்டிதனில் அனண
ஞப்தர்ள் ன்து உறுதிகிடது. அப்தர்ள் ன் ணந்ச ன்து குறித்து
ஆஞ வணண்டியுள்து.
 – ட்டு - தஓய்யுள் : விக்ம்
ததுணப்
ட்டு
ன்து
,
தஓய்யுள்
ன்ட
தருட்ளில்
அனக்ப்டுகின்டது. அணது , ட்டு, தஓய்யுள் ன்ச  தருள்னத்
ஞக்கூடி தஓற்கும். சவண அனண மூன்றிற்கினவ உள் உடவினச அல்து
இனண மூன்றிற்கும் உள் தா்பினசப் ற்றி தளிவினச ஙம் முற்ண் அறில்
அணசிஜகும்.
 - தருள் விக்ம்
‚தூக்கு, ப்பு, தஓய்யுள், வி, ட்டு, வின ஆகினண ‛ 5 ன்ட தருளில்
அனக்ப்டும் ன்கிடது திணஞ நிண்டு. ‚ ன் னுணல் ‛6 ன்கிடது சூஜணி
நிண்டு. இக்கிங்ளில்  ன்ற்குப் ‘குத்ல்’,7 ‘ஆனதஙய் வு‘8 ‘னம்ஜஞம்’9
‘ஞந்’10
‘ஞவு‘11
‘ஞந்துட்டுச்
தஓல்ணவர்
ஏனஓ’12
ன்று
தருள்
தள்ப்ட்டுள்ச. தஓய்யுள்ளின் உறுப்புனப் ற்றிக் கூறும் தல்ப்பிம்
தஓய்யுளிலின் முல் நூற், தஓய்யுள் உறுப்புள் முப்த்து ஙன்கு ன்றும்,
அம்முப்த்து ஙன்கினுள் என்று  ன்றும் கூறுகின்டது. அற்கு உனஞ ழுதி
வஞசிரிர், ‚ ன்து வஓட்புத்திருந் த்தும் எருணன் ழுத்துஞ் தஓல்லுந்
தரிஜற் வஜதுங்ல் அணன் தஓல்லுகின்ட தஓய்யுன விற்பித்து இன்ச
தஓய்யுதன்று உா்ணற்வதுணகிப் ஞந்துட்டுச் தஓல்ணவர் ஏனஓ‛13 ன்று
விக்ஜளித்துள்ர்.
வஜற்ண் விக்ங்ளிலிருந்து  ன்ற்குப்  தருட்ள் இருப்பினும்,
தனவிலிருந்து ப்டும் எரு லின் ழுத்னயும், தஓல்னயும் வட்
இவிடினும் அந் ஏனஓன ஜட்டுவஜ உா்ந் நினயிவவ அது இன்ச ஏனஓ
ன்று வணறுடுத்திப் ர்க்க் கூடி ஏனஓவ  சப் தருள்டும் ன்து
தளிணப் புசகிடது.
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ட்டு - தருள் விக்ம்
ட்டு ன்ற்குத் மிழ் தக்சின், ‚டுன, இனஓப்ல், தஓல்,
ணனஓதஜழி‛14 ன்ட தருள்னயும், த் மிழ் அஞதி ‚இனஓப்ட்டு, தஓய்யுள்,
தஓல், ணனஓதஜழி‛15 ன்ட தருள்னயும், திருஜள் அஞதி ‚டுணது, இனஓ,
தஓய்யுள், ணனஓதஜழி, தஓல்‛16 ன்ட தருள்னயும் ருகின்டச.
இக்கிங்ளில் – ட்டு ன்ற்கு,
1. ல் - ‚அணன் ஜவ டு ட்வ‛ (குறு.23.3)
2. எலி - ‚தஙடுநீர் டும் ட்டு ஆங்ணி‛ (ஙற்.25.1)
3. வக்கு - ‚ஊர்ட்டு ண்இல் னந்ன துமி‛ (தி.46.9)
4. இனஓ - ‚கூத்தும் ட்டும்‛ (ஜணி.46.9)
5. வத்திஞம் - ‚தஓம்தன் தஓய் ஜனயும் ணசினயும் திருந்து புனயும்
அவியும் ட்டும்‛ (ஓம்.வண.1:7.5)
6. - ‚புடவு ட்டு டுப் சுந்ன ஞப்பிக்
 ஜயில் அண‛ (ல்.15:17-18)
7. ட்னப் - ‚எரு ல் சுங்தடி நினட ட்டு அஞ‛ (ல்.7:32)
8. இனஓதடு டி - ‚வித்தும் ஞண்டும் ட்டும்
இனஓத்துப் வவிப்வம்‛ (ஐ.ஙல்.19)
9. ட்டு ழுல் - ‚சுா்குனர் ட்டும் வு வட்டு ஜக்கிளிள்‛
(ஙக்.2.22)
10. இற்வும் இனஓப்வும் - ‚ட்டும் எலியும் ஞக்கும் ணினள்‛
(திரு.மூ.56)
ன்ட தருட்ளில் னப்ட்டுள்ச.
தல்ப்பிம், ‚அடியின் சிடப்வ ட்தசப் டுவஜ‛ (த.தஓ.34) ன்கிடது.
அற்கு உனஞ ழுதி இம்பூஞா் ‚அடியின் சிடப்பிசவச ட்தன்று தஓல்ப்டு
தஜன்டணறு. சவண, ட்தன்னுஞ் தஓய்யுட்கு அடியின்றினஜதன்று தள்‛
17
ன்று விக்ம் கூறியுள்ர். வஜலும் அணா் ‚ தஓல் தா்ந்து தருள்
ட்டுணசணற்றுள்
ஏனஓ
ழீஇணற்னடப்
ட்தன்கிடர்‛
ன்றும்
விக்ஜளித்துள்ர். சவண ஏனஓயுன் கூடிது ட்டு ன்றும் அற்கு அடிவு
முக்கிஜச கூறு ன்றும் அறிமுடிகிடது.
தஓய்யுள் - தருள் விக்ம்
‚ஜத்தினஞ தழுத்தில் அனஓணன சஅ …..
(த.த.தஓ.1) ன்ட
தல்ப்பிச் தஓய்யுளிலின் முல் நூற் தஓய்யுள் உறுப்புனப் ற்றிக்
கூறுகிடது.
இற்கு
உனஞதழுதி
இம்பூஞா்
‚இவ்வணத்து
ன்ச
18
தர்த்வதணனின் தஓய்யுதன்னும் தர்த்து‛ ன்று விக்ம் கூறியுள்ர்.
அத்துன்,
‚ட்டுனஞ நூவ ணய்தஜழி பிசிவ
அங்ம் முதுதஓல் அவ்வணழ் நித்தும்‛ (த.த.தஓ.75:1,2)
ஜற்றும்,
‚ழுநித் தழுந் தஓய்யுள் தரியின்
அடிணனஞ இல்ச ஆறுச தஜழி‛ (த.த.தஓ.157)
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ன்று தஓய்யுளுக்கு விக்ம் அளிக்கின்டது தல்ப்பிம். அணது, தஓய்யுள்
ன்து ட்டு, உனஞ, நூல் ணய்தஜழி, பிசி, அங்ம், முதுதஓல் ன்சணகும்.
அணற்னட அம் - புடம் சப் பிரித்து ழு நித்திசரும் தஓய்யுள் தஓய்சா். அனசப்
‚ட்டும், உனஞயும், நூலும், ணய்தஜழியும், பிசியும், அங்மும், தஓல்லும் ன்று
தஓல்ப்ட் அவ்வணழ் நித்தும் ஙட்ர் ஙத்துகின்ட தஓய்யுள்ளின் தவஞ‛19
ன்ட வஞசிரிரின் கூற்றும் உறுதிப்டுத்துகிடது.
வஜற்ண் விக்ங்ளிலிருந்து ண்னத் மிா்ள் வஜற்ண் ழு
ணனச நூல்ன / இக்கிங்னப் னத்துள்சா் ன்து புசகிடது.
அத்துன் தஓய்யுளின் அடிச்தஓல்ச ‘தஓய்’ ன்து தஓய், தஓய்கு, தஓய்,
தஓய்ல், தஓய்ப்டுணது ன்ட  தஓற்ளுக்ச அடிச்தஓற் அனஜணதும்
இங்கு நினசக்த்க்து. சவண தஓய்யுள் ன்து தஓய்ப்டுணது சப்
தருள்டும்.
இவ்ணறு புணசல் தஓய்ப்டுகின்ட / ப்டுகின்ட ல்ள் தஓய்யுள்
ன்றும் அனக்ப்டுகின்டது. ‚ட்டு தஓய்யுளுக்கு ஜடசது அன்று. உா்ச்சியும்
ற்னசயும் தருந்தி தஓய்யுள் (verse) ல்ம் ட்டு (poetry) சத்கும்.
உா்ச்சியும் ற்னசயும் இல்ஜல் வஓதிம், ஜருத்துணம், நீதி முலிணற்னட
டுத்துனஞக்கும் தஓய்யுள் ல்ம் ட்டு அல்.‛20
வஜற்ண் விக்ங்ளிலிருந்து  - ட்டு - தஓய்யுள் வன்டச என்றுள்
என்று உடழ்ந்து அனஜந்துள்ன அறிமுடிகிடது. னினும் அனண பின்ணரும்
உண்னஜப் தருளில் பிரிந்து அனஜந்துள்னயும் அறிமுடிகிடது. அனண,
 - ன்து பிரித்றிக் கூடி ஏனஓ
ட்டு - ப்டுணது, ஏர் இக்கிணன (ழு ணனச் தஓய்யுளுள் என்று)
தஓய்யுள் - ட்டு, உனஞ, நூல், ணய்தஜழி, பிசி, அங்ம், முதுதஓல் ன்ட ழு
ணனச இக்கிங்னக் குறிக்கும் ததுச் தஓல். ஆ, ட்டு ன்து  ன்ட
பிரித்றிக் கூடி ஏனஓனக் தண்கும். அத்துன் இது ழு ணனச
தஓய்யுள்ளில் என்டகும் ன்து தளிவு.
 (ஏனஓ) - ணனள்
 ன்று அனக்ப்டும் ஏனஓ ன்து ற்றியும் அன் ணனனப்
ற்றியும் தல்ப்பிம், ப்ருங்ம் ஆகிணற்றில் விரிணக் கூடப்ட்டுள்ச.
அணல், தஓப்ல், (அணல் அல்து) துள்ல், தூங்ல் ன்று ‘’ (ஏனஓ) ஙன்கு
ணனப்டும் ன்று கூறும் தல்ப்பிம் (தஓ.77-80). அவ்வணனஓளிசல்
ப்டும் ல்ள் முனடவ ஆசிரிப், தணண், லிப், ணஞ்சிப் ன்றும்
ணனஞறுத்துக் கூறுகின்டது. ஙன்கு ணனச க்னப் ற்றிக் கூறும்
தல்ப்பிம்,
‚ரில்வ தன நின ணனயின்
இது ன்னும் இல் தஙறின்றிப்
ததுணய் நிற்டற்கும் உரித்துச தஜழி‛ (த.தஓ.106)
ன்று ‘ரில்’ ன்ட எரு ணனயினசப் ற்றியும் கூறுகின்டது. ரிலுக்ச
விக்த்னக் கூறுகின்ட தல்ப்பிர் ன் கூற்டக் கூடஜல் ‘தஜழி’ ன்று ன்
முன்வசர் இவ்ணறு ணங்குணா் சக் கூறியுள்ர். சவண, இந்ப்  வஜற்ண்
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ஙன்கு க்ளுக்கு முன்சா் இருந் எரு  ஆகும். ‚ஆசிரிம், ணஞ்சி, தணண், லி
ன்று ஙன்கு ணனப்க்ளின் ன்னஜயும் தண் ததுப்ணய் இங்குச் சுட்ப்
தறும் இவ்ணன ரிவ ஆதிப் சல் வணண்டும். இது ஆசிரிஜ? ணஞ்சி?
லி? சப் பிரித்றி முடி ணண்ம் ஙல்ணனப் க்ளின் ல்
அம்ஓங்னயும் ன்சத்வ தண்டு ததுணய் நிற்கும். இதுவண மூப்
ன்ம்‛21.
வஜற்ண் விக்ங்ளின்டி ர்த்வவஜசல் தல்ப்பிர் த்தில்
ஏனஓனப் பிரித்றிக்கூடி க் ஆசிரிப், தணண், லிப், ணஞ்சிப்
ன்ட ஙன்கு க்ள் ஜட்டுவஜ இருந்துள்னஜ புசகிடது.
ப்ருங்ம் குறிப்பிடும் -  (ஏனஓ), விசங்ள்
தல்ப்பித்னத் தா்ந்து கி.பி 10-ஆம் நூற்டண்வில் வன்றி
ப்ருங்ம் ன்ட நூலும் க்ளின் ணனனப் ற்றிக் கூறியுள்து.
தல்ப்பிம்  ன்ட என்றினச ஜட்டுவஜ கூட, அந்நூல் ன் த்தில் ணா்ந்
ணா்ச்சினப் ற்றியும் கூறியுள்து. அந்நூலின் ருத்துப்டி  ன்து,  விசம் ச இஞண்டு ணனப்டும். அணது, ‚அடம், தருள், இன்ம், வீடு ச
இணற்னடப் வி ஙத்லின்  ன்தூஉம் ஞக்குறி, எருபுனர் விதசடு
எத் இசத்ணய் ஙத்லின் விசம் ன்தூஉம் ஞக்குறி. இணற்னட இடுகுறி
னினும் இழுக்து.‛22 ன்கிடது. அந் நூல் ‘’னணப் ற்றிக் கூறும்வது
தல்ப்பித்தில் உள்ணற்னட இது ணழிதஜழிணவண அனஜந்துள்து. ஆசல்,
தல்ப்பிம் கூட விசம் ன்ட என்னடப் ற்றியும் (ம் த்துப் புதி
ணர்ச்சி) ற்றியும் கூறுகிடது.
‚ழினஓ துனடவ விருத்ம் ன்றினண
விசம் தணடு ற்ட் டிலும்‛ (.வி.56)
ன்ட சூத்திஞத்தின் ருத்துப்டி ‚ழினஓ, துனட, விருத்ம் ன்னும் மூன்றும் விசம்
சப்டும். இனண விவசடும் கூடிப் தர் தற்று ஙக்கும்‛23 ன்ன அறி
முடிகிடது. அத்துன் ‚ழினஓ, துனட, விருத்ம் ன்ட இம்மூன்று ஏனஓளும்
வஜற்தஓல்ப்ட் ஙன்கு ‘’ணனளுன் இனந்து தணண்ழினஓ, தணண்டுனட,
தணளிவிருத்ம் சவும், ஆசிரித் ழினஓ, ஆசிரித்துனட, ஆசிரி விருத்ம் சவும்,
ணஞ்சித்ழினஓ, ணஞ்சித்துனட, ணஞ்சி விருத்ம் சவும் ணங்ப்டும்‛24 ன்கிடது
ப்ருங்ம்.
அத்துன் இந்நூலில் ‚க்னப் டினிர், சிறுக்னப் டினிர்,
அவிஙசர்,
மிவச்சுஞா்
வன்வடரும்
விசங்ன
வஜற்ண்ணவட
25
கூறியுள்சா்‛ . ன்று சக்கு முன்சர் இருந்ணர்ளின் ருத்துக்ளும் வஜற்வள்
ட்ப்ட்டுள்து.
‚ப்ருங்ம், ப்ருங்க் ரின மு நூல்ள்
க்னப்டினிர் ணழிவ வஜற்தண்ச‛26. வஜலும், ‚இவ்விஞண்டு நூலும்
தல்ப்பித்திற்குப்
பிடகு
வன்றி
ல்வணறு
ணடிணங்னயும்,

இசங்னயும்
ஆஞய்ந்து
அறிந்திருப்ன்
மூம்,
தஓய்யுள்
ணனளின்
ணஞற்னடயும்
ஜற்டங்னயும்
அறிந்துதள்ணற்ச
ஆணஜ
27
விங்குகின்டச.‛ விசங்ள் அணா்ள்  ணா்ச்சி ன்று தண்லும் அனண
தணண், ஆசிரிப், லிப், ணஞ்சிப் ன்ட ஙன்கு ணனப் க்ளில் அங்கும்
ன்து குறிப்பித்க் என்று.
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இந் விக்ங்ளிலிருந்து தல்ப்பிர் ம் முல் உனஞசிரிர்ளின்
ம் ணனஞயில் தணண், ஆசிரிப், லிப், ணஞ்சிப் ன்ட ஙன்கு ஜட்டுவஜ
- (ஏனஓ) ன்று அனக்ப்ட்டுள்ச ன்து தளிணகிடது.
அடி அவு
ட்டிற்குப்
(ஏனஓ)வுன்
அவ்வணனஓக்குரி
அடி
அவும்
இன்றினஜகும். இனச ‚அடியின் சிடப்பிசவச ட்தன்று தஓல்ப்டு
தஜன்டணறு. சவண ட்தன்னுஞ் தஓய்யுட்கு அடி யின்றினஜதன்று
தள்‛28
ன்ட
வஞசிரிரின்
தல்ப்பித்திற்ச
உனஞ
ஙஜக்கு
உறுதிப்டுத்துகிடது.
‚ஆசிரிப் ட்டின் அவிற் தல்ன
ஆயிஞ ஜகும் இழிபு மூன்டடி‛ (த.தஓ.50)
ன்ட தல்ப்பி நூற் ‚ஆசிரிப் ன்து மூன்டடி முல் ஆயிஞம் அடி ணனஞ
நீண்டு அனஜயும் ன்று அடில்னன ணனஞறுத்துக் கூறுகிடது. அற்கு உனஞ
ழுதி இம்பூஞா் ‚தரி ட்டு த்துப்ட்டினுள்ளும், சிப்திஞத்தினுள்ளும்,
ஜணிவஜனயினுள்ளும் ண்டுதள். ஆசிரி ஙனத்வ ணஞ்சி ன்டசன்
ணஞ்சிப்விற்கும் ஆயிஞஜடிப் தருனஜக் தள்‛29 ன்று விக்ஜளித்துள்ர்.
அணஞது கூற்றின்டி ஆசிரிப்வின் அவு ணஞ்சிப்விற்கும் தருந்தும்
ன்கும். சவண ணஞ்சிப்விற்கும் ல்ன ஆயிஞம் அடிகும் ன்தும்
புசகிடது.
வஜற்ண் விக்ங்ளிலிருந்து ட்டு ன்ற்கு ஏனஓ, அடிவு ன்ட
கூறுள் இன்றினஜது ன்ன அறி முடிகிடது. ஏனஓ ன்ட கூறின்
அடிப்னயில் ஆசிரிப், தணண், லிப், ணஞ்சிப் ன்று ஙன்கு க்ள்
உள்ச. அடி அவு ன்ட கூறின் அடிப்னயில் அணற்றின் அவு
இஞண்டியிலிருந்து ஆயிஞம் அடிணனஞ அனஜயும் ன்து புசகிடது.
ட்டு சக் தள்த்க்ச
வஜற்ண் விக்ங்ளிலிருந்து ட்டு - த்துப்ட்டு ன்ட தஓல்ணக்கு
ற்ட் த்தில் த்துப்ட்டுன் கீழ்க்ணும் ல்ளும் ட்டு ன்று
அனக்த்க் குதினப் தற்றிருந்துள்ச ன்து புசகிடது. அனண,
ட்டுத்தனப் ல்ள் (ரில் நீங்), திதசண்
நூலிலுள் ல்ள் சிப்திஞம், ஜணிவஜன ஆகிச.

கீழ்க்க்கு

இவ்ணறு ட்டு ன்று அனக்ப்டும் குதினப் தற்ட  ல்ள்
இருக்கும்தழுது த்துப்ட்டினச ஜட்டும் ட்டு ன்று அனக்க் ஞம் ன்ச?
ன்னச அறி வணண்டும். அற்கு முற்ண் த்துப்ட்டு ன்ட தஓல்ணக்கு
ப்வது ற்ட்து ன்னப் ற்றி அறிணது அணசிஜகும்.
த்துப்ட்டு - ற்றி தஓல்ணக்கு
மூன்று ஓங்ங்னப் ற்றியும் அணற்றில் இருந் புணா்ள் ஜற்றும்
அணா்ல் ப்ட் ல்ள் ற்றி தஓய்திளும் இனடசர் வில்
உனஞயில் கூடப்ட்டுள்ச. அதில் னச்ஓங் நூல் தஙடுந்தன ஙனூறு,
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குறுந்தன ஙனூறு, ஙற்றின ஙனூறு, புடஙனூறு, ங்குறுநூறு, திற்றுப்த்து,
லித்தன, ரில் ஆகி ட்டுத்தனப் ல்னப் ற்றி ஜட்டுவஜ
கூடப்ட்டுள்ச. த்துப்ட்டிலுள் ல்ள் ற்றி குறிப்பு துமில்ன. சவண
த்துப்ட்டு ன்ட தஓல்ணக்கு அக்த்தில் ற்வில்ன ன்ன இது
தளிணக் ட்டுகின்டது.
தல்ப்பித்திற்கு
உனஞ
ழுதிணா்ளுள்
எருணஞச
வஞசிரிர்,
தல்ப்பிம் தஓய்யுளில் நூற் 48, 76இன் உனஞளில் ‚ட்டினுந்
தனயினும்‛30
ன்று
த்துப்ட்டினசப்
ற்றிக்
கூறியுள்ர்.
சவண
வஞசிரிர்ன் முன்முலில் ‘த்துப்ட்டு’ ன்ட தஓல்னப் ன்டுத்தியுள்ர்
ன்ன அறிமுடிகிடது. னணபுரிப்பிள்னயும்31 க்ா் ஜ.இஞஓஜணிக்சரும்32
இக்ருத்துனணா்வ ன்து இங்குக் குறிப்பித்க்கும்.
ஙன்னூல் நூற் 387-இற்கு உனஞ ழுதி ஜயினஙா், ‚ம்தருங்ப்பிம்,
ண்தருந்தன,
த்துப்ட்டு,
திதசண்
கீழ்க்க்தன்னும்....‛33 ன்று
த்துப்ட்டுன் பிட ல்ளின் தகுப்புப் ற்றி தஓய்தினக் கூறியுள்ர்.
‚ன்னிரு ட்டில்‛34 ன்ட நூலில் த்துப்ட்டினசப் ற்றி தஓய்தி இம்
தற்றுள்து. அனசப் பின்ணரும் சூத்திஞங்ள் ஙஜக்குத் தரிவிக்கின்டச.
‚நூறு அடிச்சிறுனஜ நூற்றுப்த்து அவண
றி அடியின் ஈனஞம் ட்டுத்
தகுப்து த்துப்ட்டு சப்டுவஜ‛ (சூ.353)
‚அதுவண அணலின் ணரும் ச அனடகுணா் புணா்‛ (சூ.354)
அந் இரு சூத்திஞங்ளும் த்துப்ட்டு ன்னும் ணக்குப் தருகி ட்த்தில்
உருணகியிருக்ம் சத் தரிகிடது. த்துப்ட்டினசப் ற்றி தஓய்தின எரு
ம்ல் குறிப்பிடுகிடது. அப்ல் ணருஜறு,
‚முருகு தருஙறு ணிஞண்டு முல்ன
தருகு ணஜதுனஞக் ஞ்சி- ஜருவினி
வதஙடு ஙல்ணன வல்குறிஞ்சிப் ட்டிசப்
ன த்தடும் த்து‛
அப்ல் த்துப்ட்டுப் ல்னப் ‘த்து’ ன்று ஜட்டுவஜ குறிப்பிட்டுள்து
ன்து இங்குக் குறிப்பித்க்கும். அப்னப் வன்வட ட்டுத்தனப்
ல்னயும் திதசண்கீழ்க்க்கு நூல்ளிலுள் ல்னயும் ற்றிக் கூறும்
ல்ளும் உள்ச. அப்ல்ள் ப்வது ப்ட்ச ன்து தளிண
அறிப் என்டகும். இருப்பினும் அனண அப்ல்ளின் தகுப்பினசப் ற்றி
தஓய்தின ஙஜக்குத் தரிவிக்கும் ணனயில் அனஜந்துள்ன அறிமுடிகிடது.
இணற்றிலிருந்து த்துப்ட்டு ன்ட தஓல்ணக்கு வில் உனஞக்குப் பின்பும்
வஞசிரிர் த்திவ அல்து அணருக்குச் ஓற்று முன்சவஞ உருணகியிருக்ம்
ன்ன அறிமுடிகிடது.
ல்ளின் சிடப்பிசல் த்துப்ட்டு - ட்டு ன்று சிடப்பித்து அனக்ப்ட்?
இதுணனஞ ர்த் விக்ங்ளிலிருந்து ட்டு ன்ட தஓல்ணக்கு ற்ட்
அக்ட்த்தில்
அப்ல்ள்
அறிகா்ல்
சிடந்
ல்க்
ருப்ட்டுள்ச ன்ட தஓய்தினயும் அறிமுடிகிடது. சவண ல்ளின்
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சிடப்பிசல் ட்டு ன்று அனக்ப்ட்டிருக்ஜ? ன்ட எரு வள்வியும் இங்கு
ழுகிடது.
அனசப்
ற்றி
அறிப்
த்துப்ட்டிலுள்
ல்ளின்
னிச்சிடப்புனப் ற்றி தஓய்தின முலில் ண்வம். த்துப்ட்டிலுள்
ல்ளின் சிடப்புனப் ற்றி தஓய்தினத் தல்ப்பி உனஞளிலும்,
ல்தணட்டுளிலும், லிங்த்துப்ஞணி முலி நூல்ளிலும் முடிகின்டது.
‚ஆசிரிப் ட்டின் அவிற் தல்ன
ஆயிஞஜகும் இழிபு மூன்டடிவ‛ (த.த.தஓ.50)
ன்ட தல்ப்பி நூற் ஆசிரிப்விற்ச அடி ல்னனப் ற்றிக்
கூறுகின்டது. இற்கு உனஞ ழுதி இம்பூஞா் ‚தரிட்டு த்துப்ட்டினுள்ளும்
சிப்திஞத்துள்ளும்,
ஜணிவஜனயுள்ளுங்
ண்டு
தள்‛35
ன்று
ஆசிரிப்வின் அவிற்கு ல்னப் த்துப்ட்டினசச் ஓன்று ட்டியுள்ர்.
அத்துன் ஆசிரித்தின் வதஞல்னனக் குறிக்ப் ‘தரி ட்டு’ ன்று
கூறியுள்தும் ஙம் இங்குக் ணனிக்வணண்டி என்டகும்.
வஜற்ண்
நூற்விற்கு
உனஞதழுதி
ஙச்சிசர்க்கினிரும்
‚கூத்ஞற்றுப்ன னவிற்தல்ன. ஜதுனஞக்ஞ்சியும் ட்டிசப்னயும்
எழிந்
ட்வழும்,
ரிலும்,
லியும்
எழிந்
தன
ஆறும்
இனவிற்தல்ன.
ட்டிதசல்னதன்சது
அதணன்டசன்
36
அனிற்டகி ணஞ்சிக்கும் இவ்ணவட தள்‛ ன்று ஆசிரிப்வின் அவிற்கு
ல்னப் த்துப்ட்டு, ட்டுத்தனப் ல்னச் (ரில், லித்தன
நீங்) ஓன்று ட்டியுள்ர். அதில் னவிற்கும், இனவிற்கும்
த்துப்ட்டுப் ல்னச் ஓன்று ட்டியுள்து ணனிக்த்க்து. அத்துன்
அந்க் குறிப்பில் திருமுருற்றுப்னயின் தர் இம்தடனஜயும் ணனிக்த்க்
என்று.
இணற்றுன் சிப்திஞத்தில் இம்தற்றுள் ‚எவ்தணரு னயினசயும்
னித்னிச் தஓய்யுக் தள்ளும் ணனயில் சிப்திஞக் ப்பித்தின் புதுப்
வக்கு‛37 ணனிக்ப் வணண்டி என்று.
ஜங் ணழ்த்துப் ல், சல் ணரி, ஆய்ச்சிர் குஞனண, ஊர்சூழ் ணரி, குன்டக் குஞனண
ன்ட ட்டுக் னள் நீங்ச பிட 22 னள் ன ன்வட தர்
தறுகின்டச. அணற்னடச் சுட்டிக்ட்டும் த.த. மீ ‚ன ன்து ட்டு ன்ட
தருளில் ணங்கிது ன்ற்கு ஞ்சி ட்டுச் தஓய்யுட்ளின் தர்வ
ஓன்டம்‛38 ன்று விக்குகின்டர். ‚னதன்னும் தஓல்  (gatha) ன்ட
தஓல்லிலிருந்வ ணந்திருக் வணண்டும்.  ன்து ல் ன்ட ருத்துன
தஓல்‛39 சிம்பு வஜனயில் ன ன்து இம்தற்றுள்தும் அன் பிடச
ப்பிங்ளில் அச்தஓல் இம்தடனஜயும் இங்குக் குறிப்பித்க் என்டகும்.
இணற்றுன் திருதண ா்னடக் ல்தழுத்தில்,
‚தணறிஆர் ணத் தனச் தஓஜடன் தணகுண்து என்றும்
அறி தஓம்பின் விரி ஙட்டில் அஞமித்துப்
ரி தூண் இல்ன ண்ன் தஓய்ட்டிசப்னக்கு அன்று
தஙறியில் விடும் தூண் திசறுவஜ அங்கு நின்டசவண‛
(ஓஓசச்தஓய்யுள் ஜஞ்ஓரி 71)
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ன்று ட்டிசப்னயின் சிடப்பினசப் ற்றிக் கூடப்ட்டுள்து.
‚த்துநீர் ணஞல் குஞமி தணன்டதும் ழுவு தஓந்மிழ்ப் ரிசில் ணா் தன்
த்தடு ஆறுநூடயிஞம் தடப்ண்டு ட்டிசப்னதண்தும்‛ (லிங்.199)
ன்ட லிங்த்துப்ஞணிப்
ல்
ட்டிசப்னப்
உருத்திஞங்ண்சருக்கு அஞஓன் திசடயிஞம் தன்
கூறுகின்டது. இச்தஓய்தின,

னப்
தடுத்ன்

டி
ன்று

‚வஓ தரு டி க்தண்டு திசறு
வடி சும்தன் தடுத் வனும்‛ (ஓ.வஓ.உ.10)
ன்ட ஓங்ஞன் வஓன் உவும்,
‚டிவர் ணஞ்சிதஙடும் ட்ல் திசறு
வடி தன் தண்து நின் தற்டவஜ‛(மிழ்.தூ.193)
ன்ட மிழ்விடு தூதும் கூறுகின்டச.
‚த்துப்ட்தி ஜசம் ற்றிசர் ற்றுணவஞ
த்துனயும் தருட்கினஓ இக்மில் ற்னசவ‛40
ன்று
ஜவசன்ஜணீம்
சுந்ஞம்பிள்ன
கூறுணதும்
ணனிக்த்க்ச.
இனணதல்ம் த்துப்ட்டினசத் தர்ந்து டித்ணர்ள் அணற்னடச் சிடந்
ல்க் ருதியுள்சர் ன்னப் புப்டுத்துகின்டச. அதிலும் குறிப்,
த்துப்ட்டிலுள் ல்ள் 11-13ஆம் நூற்டண்டு அறிகா்ல் சிடந்
ல்க் ருப்ட்டுள்ச ன்து இங்குக் குறிப்பித்க்து.
த்துப்ட்டில் திருமுருற்றுப்னயின் பிஞதிள்
த்துப்ட்டிலுள் ல்ள் ப்ட் த்திற்கும் உனஞதழுப்ட்
த்திற்கும்
சி
நூற்டண்டுக்

இனதணளி
உள்து.
அதுவ
உனஞதழுப்ட் த்திற்கும் திப்பிக்ப்ட் த்திற்கும் இனயிலும் சி
நூற்டண்டுக்  இனதணளி உள்து. இவ்ணறு  நூற்டண்டுக் 
இனதணளியில் அப்த்துப்ல்ளும்  ணசிப்புளுக்கு உட்ட்டுள்ச.
ணசிப்பின் ணழி உனஞளும் விக்ங்ளும் ழுப்ட்டுள்ச. அணற்றில்
த்துப்ட்டு முழுனஜக்குஜச உனஞளில் ஙச்சிசர்க்கினிர் உனஞ ஜட்டுவஜ ஙஜக்குக்
கினத்துள்து.
த்துப்ட்டு ஙச்சிசர்க்கினிர் உனஞன உ.வண.ஓமிஙனர் 1889இல்
திப்பித்ர்.
ஆசல்
அற்கு
அனஞ
நூற்டண்டுக்கு
முன்சவஞ
ஓஞணப்தருஜனஞல் 1834 இல் திருமுருற்றுப்ன ஜட்டும் னிநூப்
திப்பிக்ப்ட்டுள்து. அணருக்குப் பின்சர் வணகிரி முலிர் (1850), சுப்ஞ
முலிர் (1852), ஆறுமுஙணர் (1853), ஓண்மு ர் (1864), அ. இஞஜஓமி (1886)
முவசரும் னிநூவண திப்பித்துள்சர். அத்துன் ‚ஆறுமு ஙணர்
திப்புள் ணனஞ திருமுருற்றுப்ன ஓங் இக்கிப் த்துப்ட்டில் என்று ன்ட
விஞத்துவச,
திவசஞம்
திருமுனடயில்
என்று
ன்ட
ணவவ
திப்பிக்ப்வில்ன. 1870 இல் சுப்ஞ தஓட்டிர் திப்பித் ‘திதசஞந்
திருமுனட’ னும் நூலிலும் ஙக்கீஞர் வத்திஞங்ளுள் திருமுருற்றுப்னயும்
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இம்தற்றிருக்கிடது‛41. இது எருபுடமிருக் திருமுருற்றுப்னக்கு ‚ஙச்சிசர்க்கினிர்
(கி.பி.14), உனஞசிரிர் (கி.பி.15), ரிவஜர் (கி.பி.13) விப்தருஜள், ரிதிர்
(கி.பி.15) ஆகிவர்‛42 உனஞதழுதியுள்சர்.
இதுணனஞ கினத்திருக்கும் திருமுருற்றுப்ன ன்ட பிஞதி (text) ‚மூஜவும்,
ஙச்சிசர்க்கினிர் உனஞயுனும், வத்திஞப் வும், திதசஞம் திருமுனடயில்
என்டவும்‛43 சப் ணறு விஞவி நிற்கிடது. இற்கு ன்ச ஞம் ன்று
ஆஞந்ல் இஞண்டு தஓய்திள் ஙம்முன் நிற்கின்டச.

என்று - ஙக்கீஞர் ன்ட தர் ‚1.ஓங் ஙக்கீஞர்: கி.பி.250 தஙடுஙல்ணன, ட்டுத்
தனயில் சி ல்னப் டிணர், 2. முருற்றுப்ன- ஙக்கீஞர்:கி.பி.450 னஓண
ஓஜத்னச் ஓர்ந்ணர். 3.இனடசர் விலுனஞ கி.பி.650 (அடிநூல், விலுனஞ,
ஙடிஙனூறு), 4. ஙக்கீஞவண ஙசர் கி.பி. 850, 11ஆம் திருமுனடப் பிஞந்ங்ள்,
னஓணஓஜத்னச் வஓர்ந்ணர். இவ்ணறு ஙம் ணஓதிக்கு ற்ப் பிரித்து அறிணவடு
‘ஙக்கீஞர்’ னும் தர் தன்னஜத் மிழ் இக்கி இக் ணஞற்றில் ஆதிக்ம்
தஓலுத்தியிருப்து‛44
இஞண்டு - ஓஜத்தில் ஙச்சிசர்க்கினிர் உனஞ ஜட்டும் 19ஆம் நூற்டண்டில்
இருந்து  முனட திப்பிக்ப்ட்டிருக்கிடது. ஆசல் பிட உனஞசிரிர்ளின்
உனஞள் திப்பிக்ப்ஜல் விப்ட்டிருக்கின்டச.  ல்னனத் ண்டித்
தரும் இந் இனதணளியில்ன் ட்டு – என்து + என்று = த்துப்ட்டு ன்ட
தஓல்ஜற்டம் நிழ்ந்துள்து.
ட்டு - த்துப்ட்டு : தர்ஜற்ட ணஞறு
கினக்கும் ஞவுன னணத்துப் ர்க்கும்வது ட்டு - த்துப்ட்டு ன்று
தர்ஜற்டம் பின்ணருஜறு நிழ்ந்துள்ன அறிமுடிகின்டது.
த்துப்ட்டிலுள் ல்ப் ல்ளும் ஆசிரிப்விசல் ப்ட்
தஙடும்ல்கும்.
த்துப்ட்டிலுள் முல்னப்ட்டு, குறிஞ்சிப்ட்டு, ட்டிசப்ன (ணஞ்சி
தஙடும்ட்டு) ஆகிச ட்டு ன்வட அனக்ப்டுகின்டச.
ன, ட்டு ன்ச எவஞ தருனக் தண்னண ன்து குறிப்பித்
க்து.
30 னள் தண்னண சிப்திஞமும், ஜணிவஜனயும்.
தகுக்ப்ட் த்தில் இப்ல்னப் பிட ல்னவிச் சிடந்
ல் அக் அறிகா்ள் ருதியிருக்கின்டசர். அற்குக் ஞம்
ஆசிரிப்விசல் ப்ட் தரி ட்டு ன்வ. சவண ட்டு ன்து
ஞப்தஞகும்.
ட்டு ன்று அனக்த் தங்கி த்திற்கும் த்து + ட்டு= த்துப்ட்டு
ன்ட ண்ணிக்னனச் வஓர்த்து ணங்த் தங்கி த்திற்கும் இனவ
சி நூற்டண்டு இனதணளி இருப்து தளிணத் தரிகின்டது.
இந்க்  இனதணளியில்ன் ட்டு ன்து என்து (என்து ட்டு)
ன்திலிருந்து த்து (த்துப்ட்டு) ன்ட இக்த்திற்கு ஜறியுள்து.
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க்

ISSN : 2455-0531

ஆகஸ்ட் 2019

லர்:5

ஆக்ம் ங்ளுன ஜட்டுவஜ அனஜல் வணண்டும்.

ங்ளின் ட்டுனஞயின் முல் க்த்தில் முழு முணரியும்
இம்தடல் வணண்டும்.


ருத்துத் திருட்டு சப் பின்சர் அறிந்ல், ணனப்
க்த்திலிருந்து உவச நீக்ப்தறும்.




ட்டுனஞள் எருங்குகுறி ழுத்துருவில் (Unicode font)
ட்ச்சு தஓய்து அனுப்ப் தறுல் வணண்டும்.

ட்



டு
னஞ

இதழ்:18



ங்ளின் ஆய்வுக் ருத்துக்ள் ஞமுனவும், புதி
வஙக்குனும் அனஜப் தறுல் வணண்டும்.
ம்லுக்கு விக்ம் அளித்ல் வன்று இருத்ல்
கூது.


தஓல்ய்வி (Word) வப்பும், தஓல்ய்விக் (PDF)
வப்பும் அனுப்ப் தறுல் வணண்டும்.



ழு
து



வஜற்வள் னித்துக் ட்ப்தறுல் வணண்டும்.



ங்ளின் ருத்துப் வன்று ட்டுல் கூது.



inameditor@gmail.com னும் மின்சஞ்ஓலுக்குத் ங்ளின்

வண ட்டுனஞள் அனுப்ப் தறுல் வணண்டும்.
ர்


ஙட்டுனனஜ ஆக்ப்தற்ட மூத் மிறிகர்ளின்
ஆய்வுக் ட்டுனஞள், ஆய்வு நூலின் வர்ந்தடுத் சி
குதிள், இழின் எவ்தணரு திப்பிலும் தணளியிப் தறும்.

ண





ற்

எவ்தணரு இழ்ப் திப்பிலும் நூல்ஜதிப்புனஞ னும் குதி
இம்தறும். நூல்ஜதிப்புனஞக்கு நூசிரிர் நூலின்
இஞண்டுடின அஞ்ஓல்ணழி அனுப்புல் வணண்டும்.
அனுப் வணண்டி முணரிக்குத் தர்புக்கு னும் குதின
வஙக்கு.
 ட்டுனஞள் எவ்தணரு ண்டின் முல் ணஞத்தில்
தணளியிப்தறும்.

கு



ச
த்
தி

ட்டுனஞளுன் ங்ளின் எளிப்த்னயும் அனுப்புல்
வணண்டும்.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

சங்க காலத்தில் நிலவிய சாட்சியச் சட்டவியல்
Jurisprudence of Evidence existed in Sangam Age
ஸ்.னச்தஓல்ணம்/S. Kalaiselvan2
Abstract: Sangam Age is one of the pinnacles of the Great Tamil Civilization. Sangam
Literatures are the only & primary research sources to understand the various & vibrant life
styles of people of
Sangam Age. Ettu Thogai
Date of submission: 2019-06-20
& Paththu Paattu had
given enormous and
Date of acceptance: 2019-07-23
significant proofs to Date of Publication: 2019-08-05
develop the ideology
concerning
Jurisprudence
of
Corresponding author’s
Evidence. This article Name: எஸ்.கனலச்செல்வம்
deals with Jurisprudence
of Evidence that existed
in Sangam Polity. It also
Email: contact.asks@gmail.com
explains the clarity that
possessed by the general
public regarding the Evidence in their day to day life events.
Keywords:

Sangam Age, pathuppaattu, ettu thogai, thogai, sangam literature,

Tamil

Civilization, Jurisprudence, ideology, Sangam Polity, Evidence, S.Kalaiselvan, பாட்டு,
பத்துப்பாட்டு, சபயர்மாற்ற வரலாறு, அகம், புறம், ஆற்றுப்பனை, எட்டுத்சதானக, ெங்க காலத்தில்,
ொட்சியச் ெட்ைவியல், எஸ்.கனலச்செல்வம்.
இக்கிங்னக்
க்ண்டிள்
ன்ர்.
ணஞற்றுக்
குறிப்புள்
தளிண இல்வது இக்கிங்வ தரிதும் துனபுரிகின்டச ன்து
ன்சட்வில் ற்றுக் தள்ப்ட் ஆய்வு தஙறிமுனடளுள் என்டகும். ஓங்
த்தின் ஓட்வில் னும் தரும்ர்னணயில் சிறு கீற்வட ஓட்சிச் ஓட்வில்
குறித் இவ்ணய்வு.
ஓட்விலின் இன்றினஜ குதிளுள் என்று ண்னச. ஜக்ளுக்வ
அஞசுக்வ இனயூறு ற்டுத்தும் ணனயில் குற்டம் தஓய்ணர்ள் ண்டிக்ப்
டுகிடர்ள். ண்னசயின் வஙக்ம் இஞண்தசச் ஓட்வில் அறிகர்ளின் ருத்து.
குற்டணளிக்குத் ண்னச ணங்குணன் மூம் அணனஞ வஜலும் ணறு தஓய்
விஜல் டுத்ல் முல் வஙக்ஜகும். குற்டணளிக்கு ணங்கும் ண்னசனப்
ர்க்கும்வது, ணறு தஓய்ல் ங்ளுக்கும் இதுவன்வட ஙனதறும் னும்
அச்ஓத்னப் ததுஜக்ளுக்கும் பிடர்க்கும் ற்டுத்துல் இஞண்ணது வஙக்ஜகும்.
ண்னச ணங்கும்வது ணசஜ ணங்குல் வணண்டும். குற்டணளிக்குத்
ண்னச கினக்வில்ன னினும் க்ஞம் தண்டும் குற்டம் தஓய்ணர்
ளுக்குத் ண்னச ணங்கிவிக் கூது ன்தல்ம் இன்னட ணர்ச்சி தற்ட
ஓட்வில் ருத்க்ங்ள் ஆகும். எருணருக்குத் ண்னச ணங்குணதனின் அணர்
புரிந் குற்டம் உறுதி தஓய்ப்ட்டிருக் வணண்டும். குற்டத்ன உறுதி தஓய்ணற்குச்
ஓன்றுளும் ஓட்சிளும் மி இன்றினஜனணகும்.

2

Ph.D. Research Sholar, Dept. of History, Pachaiyappa’s College, Chennai – 30. e-mail :

contact.asks@gmail.com, Mobile

: 8608899008
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ண்னச ஜட்டுஜன்றிப் திக்ப்ட் எருணர்க்கு உரி நீதி கினக்
வணண்டுதஜனினும் ஓன்றுளும் ஓட்சிளும் வனணகின்டச. எருணர் னுற்ட
திப்ன உறுதி தஓய்ணற்கு இனண இன்றினஜனண ஆகும்.
வஜலும், எரு னிஜனினின் உரினஜன நினஙட்டுணற்கும் ஓன்றுளும்
ஓட்சிங்ளும் வனணப்டுகின்டச. இவ்ணறு குற்டவில், உரினஜயில், இப்பீடு
முலி ல்ச் ஓட்வில் சூல்ளிலும் எரு ஜனினின் நினப்ட்ன உறுதி
தஓய்ச் ஓன்றுனயும் ஓட்சிங்னயும் முன்னஜக் குறிப்பு இன்னட
ஓட்வில் வஙக்குகிடது. இந்த் தளிவு ங்த் மிழ்ஙட்டில் தஓறிணவண
இருந்துள்து ன்ன இக்கிக் குறிப்புள் உறுதி தஓய்கின்டச.
கி.பி. 12-ஆம் நூற்டண்டில் வன்றி தரிபுஞத்தில் ஓன்று ஓட்சிம்
குறித் தளிண விக்ம் இம்தற்றுள்து. திருஜனச் ஓருக்த்தில் டுத்ட்
தண் புஞத்தில் கீழ்ணரும் தஓய்யுள் இம்தறுகிடது. இச்தஓய்யுள் ஓட்சித்ன
மூன்று ணனப் குத்து விரிணச ஓட்வில் அறினணப் திவு தஓய்துள்து.

ஆட்சியில் ஆணத்தில் அன்றிஜற்று அர் ங்ள்
ட்சியில் மூன்றிதன்று ட்டுணய் ன்ச 'முன்வச
மூட்சியிற் கிழித் ஏன டிவன மூஏன
ஜட்சியில் ட் னணத்வன்' ன்டசன் ஜன ணல்ன்

- தரி.202

னும் தரிபுஞச் தஓய்யுள் ஓன்றுன மூன்டப் குத்துப் திவு தஓய்துள்து.
அணற்னட உணக்கு, ஆணம் ஜற்றும் அர் ட்சி சப் தரிட்டுள்ர்
வஓக்கிர். உ ணக்கு ன்து குறிப்பிட் நிப்குதியில் அல்து ஙட்டில்
நிவிணரும் க்ணக்ங்னக் குறிப்பிடுணகும். ஆணம் ன்து ழுத்து
ணடிவிசது; ழுதிக் தடுப்ணர் ற்றி ணல்ள், ழுதிப் தறுணர் ற்றி
ணல்ள், னச்ஓத்து (னதழுத்து) வன்ட ‘ஙனஞ உறுதிடுத்தும் அனம்’
சப்  குதிள் அதில் இம்தற்றிருக்கும். மூன்டணய்க் குறிப்பிட்டிருக்கும்
அர் ட்சி ன்து ஜக்கு வ்வித்திலும் தர்ற்டணர் வஙரில் ர்த்னக்
குறிப்பிடுகிடது. இத்ன தஓறிணச ஓட்சிம் குறித் ஓட்வில் அறிவுக்குச் ஓங்
இக்கி நூல்ள் முன்வசடிய் அனஜந்துள்ச சக் கூறின் அது மினன்டம்.
இப்குதி ஓங் இக்கிங்ளில் இம்தற்றுள் ஓட்சிம் குறித் குதினத்
தகுத்து ஆய்வு தஓய் முற்டுகிடது.

தணறிஅர் த்தினின் வன்றும் துனடணன்
குறி சயினும் குறிப்பினும் பிறிதன்று
அறிற்கு உனஞப்வண வச? ய்த் இப்
னழில் தஜன்வள் அனஇ அந்ஙள்
பின ணஞ்சிசம் தஓய்
ள்ணனும் ணனும் புனணனும் வச - குறுந்.318:3-8
இச்தஓய்யுளின் னசி அடிக்கு, ‚ள்ணன் ணன் புனணன் முனடவ குற்டணளி
விஓரிப்ணன் அல்து ணக்குத் தடுப்ணன், ஓன்று(புன) கூறுணன். மூணரும்
எருணவசல், அணன் ணங்கிசன்றி, நீதி கினக்தன்து குறிப்பு. அக்
ணக்டுமுனட
ண்‛1
ச
உனஞ
ழுப்ட்டுள்து.
இச்தஓய்யுள்
முனடஜன்டத்தின்(நீதிஜன்டம்) தஓல்ட்டினச மிச் சுருக்ஜப் திவு தஓய்துள்து.
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இச்தஓய்யுளின் இறுதி அடி முழுனஜயும் ஓட்வில் ர்னண தண்டுள்து.
இன்மூம் ஓங் இக்கிம் அனப்டுத்தியுள் மித்திலிருந் ஓட்வில்
விழிப்புர்வு நினன உர்ந்து தள் முடிகிடது.
எரு ஜனினஞக் குற்டணளி சத் தீர்ஜனிப்ற்கு முன்பு உரி ணனயில்
உஓவி அறிணது ஓட்க் னஜகும். உஓவுனயின்வது அணனஞக் குற்டம்
சுஜத்ப்ட்ணர்
ன்று
அனப்து
இன்னட
ஓட்வில்
ஙரிஜகும்.
உஓவுகிடவது க் ஓன்றுளின்ணழி அணஞது குற்டம் உறுதி தஓய்ப்ட்ல்
ஜட்டுவஜ அணனஞக் குற்டணளி ன்து ஓட்வில் ணக்ஜகும். சவண குற்டணளி
ச
எருணனஞத்
தீர்ஜனிப்ற்கு
உஓவுனயும்,
ஓன்றுளும்
இன்றினஜனணத் திழ்கின்டச ன்ன அறிந்து தள்ம். இந்ச்
ஓட்வில் தளிவு ஓங் இக்கித் மித்தில் தஓறிணத் திழ்ந்துள்து ன்ன
வஜற்குறிப்பிட்டுள் குறுந்தனச் தஓய்யுளின் மூம் உறுதிகிடது.
தரிபுஞம் ஓன்றுன மூன்று ணனப் குத்துப் திவு தஓய்துள்து
ச முன்சர்க் ண்வம். அதுவச் ஓங் இக்கிங்ள், ‘ஓன்றுன’ வ்ணறு
திவு தஓய்துள்ச னும் ஆய்வு விச ழுகிடது.

ரும் இல்னத் வச ள்ணன்
ன்அது தய்ப்பின் ன்ணன் தஓய்வ?
தினசத்ள் அன்ச சிறுசுங் 
எழுகுநீர் ஆஞல் ர்க்கும்
குருகும் உண்டுன் ஜந் கன்வட
- குறுந். 25
இச்தஓய்யுள் முழுணதும் ஓட்வில் ஓன்று குறித்து ஜனடமுஜ ஆசல் தளிணப்
திவு தஓய்துள்து சம். இச்தஓய்யுளின் பின்பும் ணருஜறு: தணழுக்த்தின்
டி னணன் - னவி புர்ச்சி ஙனதறுகிடது. புர்ந்துவிட்டுச் தஓன்ட னணன்
திருஜம் தஓய்ஜல் ம் ழ்த்தி ணருகிட சூலில் இச்தஓய்யுள் ழுந்துள்து.
னணன் திருஜம் தஓய்ஜல் ம் ழ்த்துல் னவி தஙஞ்சில் த்ன
உண்க்கியுள்து. இசல் ன்னுன வழியிம் ன் நினனப் ற்றிக்
கூறுணச் தஓய்யுள் ஙனயிடுகிடது. னணன் னவினப் புர்ந்வது ரும்
இல்ன; னணன் ஜட்டுவஜ இருந்துள்ன் சத் னவி ணருத்ப்டுணதிலிருந்வ
ன் நினன உறுதிதஓய்த் ன்னிம் ந்ச் ஓன்றும் இல்னவ ச ணருந்துணதும்
தரி ணருகிடது. இன்மூம் ஓன்றுள் குறித் விழிப்புர்வு அக்க்ட்த்தில்
நிவியுள்ன அறிந்துதள் முடிகிடது.
வஜலும் ஓன்று குறித் இன்தசரு தஓய்தியும் இச்தஓய்யுளில் புனந்திருப்ன
உஞம். புர்ச்சி ஙனதற்டவது ரும் இல்ன ச ணருத்ம் தரிவித்
பின்சர் அவ்வித்தில் குருகு இருந்னத் னவி சுட்டிக் ட்டுகிடள். அங்குக் குருகு
இருந்லும் அது ஓன்டகும் குதினப் தடவில்ன ன்னக் குறிப்ச் சுட்டிக்
ட்டுகிடள். குருகு, குதி தடற்கு அணள் சுட்டுகிட ஞம் ஓட்வில் வஙக்ம்
தண்டுள் அனஜகிடது. அக்ஞம் ணருஜறு: ‘அவ்வித்தில் குருகு இருந்து
னினும் அது நீவஞட்த்தில் ஆஞல்மீன்ளின் ணஞனணப் ர்த்துக் தண்டிருந்வ
விஞ ங்ன – அணது ங்ள் கூட்த்ன – வஙக்வில்ன. அசல் ஓன்டகும்
குதி அற்கில்ன’ சச் சுட்டி ணருந்துகிடள்.
‚(அணன் ன்னச ஜந்வது) ஏடுகின்ட நீரில் ஆஞல்மீனின் ணஞனண
ஆணவடு திர்ர்த்திருக்கும் தினசயின் அடிவற் ரி சிறு ல்ன உன
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ஙனஞ ஜட்டும் அங்வ இருந்து! (அதுவும் மீன்மீது குறி இருந்ல், ஓன்டகும்
குதி இல்ன ன்து குறிப்பு)‛2 ச உனஞ ப்டுகிடது.
எருணன் அல்து எருத்தி ஓன்டத் தி வணண்டுதஜனின், அணர்க்தசச் சி
அடிப்னத் குதின இன்னட ‘இந்தி ஓட்சிச் ஓட்ம்’ ணனஞறுத்துள்து.
அதுவச் ஓங் இக்கிங்ளில் இம்தற்றிருக்கும் மித்திலும் ஓன்ட
எருணன் இருக் வணண்டுதஜனின் சி ணனஞனடள் இருந்திருக் வணண்டுதஜசக் ரு
இஜளிக்கிடது இச்தஓய்யுள். அணது அச்தஓய்யுளில் இம்தற்றிருக்கும் குருகு
நிழ்ச்சி ஙனதற்ட இத்திவவ இருந்தும்கூ ஓன்டகும் குதின அது
தடவில்ன. தசனின், குருகு ஆஞல்மீன்ளின் ணஞனணப் ர்த்துக் தண்டு
நிழ்ச்சினத் ன் ண்ல் ர்க்வில்னம். அசல் அற்குச் ஓன்டகும் குதி
கினம். இதிலிருந்து, ஓன்டகும் குதின எருணர் தட வணண்டுதஜனின் அணர்
நிழ்ச்சினத் ன் ண்ல் ண்டிருக் வணண்டும் ன்ன விங்கிக் தள்
முடிகிடது. சவண குருனக் தண் இந்க் ட்சி அனஜப்பு, ‘ஓன்டகும்
குதினயும்’ ‘ஓன்றின் எரு ணனனயும்’ சுட்டிக் ட்டுகிடது.

பூக்தய் ஜளிரில் வன்றும் ஙன்
அன் வத் ன்தீது தஜழியினும்
ன்ண் ண்து தய்க்குணது அன்வட
வக்தக்கு அருந்தும் முள்யிற்றுத் துணர்ணய்
ணனஞஆடு ணன்டழ்த் ந்னக்
டுணனும் அறியும்அக் தடிவ னசவ
- குறுந். 26:3-8
குறுந்தனயின் இச்தஓய்யுளும் ண்ல் ணும் ஓட்சித்தின் அழுத்த்னப்
திவு தஓய்துள்து சம். தஓய்யுளின் தருள் ணருஜறு: ‚பூக்தய்யும் ஜளினஞப்
வத் வன்றும் ஜனஙன், விற் கூடிவிட்டுத் குதியில்ணன் வப்
தய்கூறித் தீணற்னடக் கூறுகின்டன். அணது விற் கூடின ஜறுக்கின்டன்.
அங்ஒசம் தஜழியினும் வஜம்ங்னத் தின்னும் முள் வன்ட ற்னயும்
சிணந் ணனயும் உனதும், ஜனமீது வினடும் ணலினஜ ணய்ந் குட்டிக்குத்
ந்னயுஜகி ஆண்குஞங்கும் (ஙன் ஜட்டுஜன்றிக் குஞங்கும்) அக் தடிணனச
அறியும். அது ன் ண்ல் ண்ன, இல்னதன்று ஜறுத்துப் தய்
கூடல்ண?‛3 ச உனஞ ப்டுகிடது.
முன்சர்க் கூறிணறு ண்ல் ணும் ஜனிர்ளின் கூற்னடவ ஓட்சி
டுத்துக்தள் வணண்டுதஜனும் ருத்ன இச்தஓய்யுள் மி ஆஜப் திணக்கி
யுள்து. அணது, ந்னக் டுணன் அவ்வித்தில் இருந்துள்து. அது குருகினசப்
வ நிழ்ச்சினப் ஞஜல் இருக்வில்ன. ன்னுன ண்ல் ர்த்துள்து.
சவண அன் ஓன்று தய்து சத் வழி உறுதிக் கூறுகிடள். இங்கு
வஙக்த்க்து ட்சினஜப்பும் அன்மூம் தணளிப்டும் ஓட்வில் ர்னணயும்
ஆகும். இந்க் ட்சினஜப்பின் மூம், ஓன்டகும் குதி ம் ண்ல் வஙஞடிப்
ர்ப்ணர்க்வ உண்டு னும் ருத்தில் நினஙட்ப்ட்டுள்து ன்ன
உஞம்.
அரும் ஓட்சியும்
னணன் னவி ஆகிவரின் ல் எழுக்ம், உடவு குறித்து ஊர்ஜக்ள்
ததுப் உனஞப்து அர் சப்டும். இது அச்தஓய்யுள்ளில் இம்தறும்.
னணன் னவி கூடுணது, அணர்ள் பிரிணது, னணனின் ஞத்னஜ எழுக்ம்
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முலினண அஞப் ஞவுணது உண்டு. தணழுக்ம் ற்தழுக்ம் ஆகி இரு
எழுக்த்திலும் அர் ழுணது உண்டு. ததுண, இனச இக்கிச் சுனணக்ப்
புணர்ள் தரிதும் ன்டுத்துணது ணக்ம். இக்கிச் சுனணனத் ண்டிச்
ஓட்வில் ல்னக்கு உட்ட்டு நிற்கிடது அர் னும் ருத்தில் சம். இனசப்
பின்ணரும் தஓய்யுள்ள் உறுதி தஓய்கின்டச.

சூர் குறுந்தடிச் சூஞனஜ நுக்த்து
நின்தணங் லி ழீஇ தஙருனங
ஆடினச ன் புசவ அவஞ
ஜனடத்ல் எல்லுவஜ ஜகிழ்ங
புனத்ல் எல்லுவஜ கயிற்று எளிவ – ங்குறு. 71
அர் ஞவியுள்ல் நீ உண்னஜன ஜனடக்விது சத் னவி கூறுண
இச்தஓய்யுள் அனஜந்துள்து. அர் வ்ணறு ஞவிது ச ஆய்வு தஓய் வணண்டி
உள்து. இற்கும் இச்தஓய்யுவ எருணறு திலுனஞக்கிடது. னணனும் ஞத்னயும்
புசடின எருணர் ர்த்துப் பிடரிம் தஓல், ர்த்ணர் தஓன்சனவ
இன்தசருணரும் ர்க் இப்டிவ தஓல்லும் ட்சியும் ஊரில் அஞப் ஞவி
யிருக் வணண்டுதஜசத் தீர்ஜனிக் இல்கிடது. அஞப் ஞவிதில் ண்ணழிச்
தஓய்தினக் ட்டிலும் தஓவிணழிச்தஓய்திவ மிகுதி இருக்கும் ன்திலும் ம்
இல்ன. ன்டலும் அக்த்தில் வணறு உறுதிச ஓன்றுள் கினக்வது
அனஞயும் ஓட்சி ற்கும் ணக்ம் இருந்துள்து சக் ரு இச்தஓய்யுள்
இஜளிக்கிடது.

ர்இணண் எவ்ணய் ஜகிழ்ங அசல்
அர்தங் கின்டல் ஊவஞ ஜஞ
தல்நின ஜருத்துப் தருந்துனட
நின்தசடு ஆடிசள் ண்புசல் அதுவண – ங்குறு. 75
அனஞ அடிப்னக் தண்டு னணனுக்கு ணயில் ஜறுக்கிடள் வழி.
னணன் ன்மீது சுஜத்ப்ட் குற்டச்ஓட்ன ஜறுத்திருக் வணண்டும். ஆல்ன்
‘எவ்ணய் ஜகிழ்ங’ சக் குறிப்பிட்டிருக்கிடர் புணர். குற்டச்ஓட்னத் னணன்
ஜறுக்கிடவது அனச ஊர்ஜக்ளின் அர் தண்டு தய்க்குகிடள் வழி.
சவண அனஞயும் ஓன்ட அணது ஓட்சிப் ன்டுத்தியிருக்கும் ணக்ம்
அக்த்தில் இருந்துள்ன இன்மூம் அறி முடிகிடது. வஜலும், ஓட்சி தண்டு
ன்ஞப்ன தஜய்ப்பித்ல் குறித் விழிப்புர்வும் இருந்துள்து சம்.

அஜஞல் ஆவஜடு அஜர்துன ழீஇ
ஙமிகு புதுப்புசல் ஆக் ண்வர்
எருணரும் இருணரும் அல்ர்
வஞ தய் ம் ஜனட தீவஜ – ங்குறு. 64
அர் ழுணற்ச அடிப்னக் ஞத்னயும், அரின் உறுதித் ன்னஜயும்
இச்தஓய்யுள் மூம் அறிந்துதள் முடிகிடது. எருணர், இருணர் ன்கிட நினன
ல்ம் ந்து ர் ர்க்கும் அவுக்குத் னணன் ஞத்னவஞடு தஙடுங
இருந்துள்ன் வலும். சிர் ர்த்து அர் ழுந்து அது ஞல் உறுதி தஓய்ப்
ட் நினன இச்தஓய்யுள் விக்குகிடது. வஜற்சுட்டி அர் குறித் மூன்று
தஓய்யுள்ளிலும் என்னட அடிப்னக் ம். அது ன்சதணனில், அனஞச்
ஓட்சி அக்த்து ஜக்ள் ன்டுத்த் ணறிதில்ன ன்ம்.
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தல்புழ் நினடந் ல்பூங் னிக்
ரும்ஜல் ப்ன, தரும்தர்க் ள்ளூர்த்
திருநுற் குறுஜள் அணிஙம் ணவ்வி
அடனி ன், அறிவன் ன்றி
திடனில் தணஞ்சூள், அறிரி அய்
முறிஆர் தருங்கின தஓறிப் ற்றி
நீறு னப்தய் கன்னட
வீறுஓல் அனணத்து ஆர்ப்பினும் தரிவ

லர்:5

இதழ்:18

- அங. 256:14-21

னும் தஓய்யுள் வஙக்த்க்து. னவியின் தண்னஜ ஙத்னத் துய்த் பிடகு
னவின ற் ஜறுத்துள்ன் எருணன். அணனுக்குத் ண்னச தடுத்துள்சர்.
சுண்ம்பு நீற்னடத் னயில் ஊற்றியுள்சர் ச அறிந்து தள் முடிகிடது.
இங்கு வஙக்த்க்து ன்சதணனில் ண்னச ணங்குணற்கு முன்சர் அனணத்ர்
ஓட்சின உஓவியுள்சர். இனச ‘அறிரி அய்’ னும் தர் மூம் அறி
முடிகிடது.
வஜற்சுட்டினண அனசத்தும் அத்துனட ஓர்ந் ணறுள் ஆகும். அத்துனட
அக்த்தில் தஓழுனஜச அடதஙறிளுக்கு உட்ட்வ தரிதும் இருந்து. னினும்
சி டுஜற்டங்ள் ற்ட்டுள்ச ன்ன வஜற்சுட்டி தஓய்யுள்ள் ட்டுகின்டச.
இனச, ‚இப்லும் இற்கு முந்தி லும் வல்ணச, அன்று தணழுக்த்தில்
டுஜற்டம்
இருந்னப்
புப்டுத்துகின்டச.
அடிக்குறிப்ர்ளும்
உனஞசிரிர்ளும் அன ஜற்றி உனஞகூறி விக்கி ஙப்டுத் முல்கின்டனஜயும்
அணர்ள் ழுத்தில் புசகிடது‛4 சத் மிண்ல் அணர்ளும் குறுந்தன26ஆம் தஓய்யுளுக்கு உனஞ ணும்வது குறிப்பிட்டுள்ர். இனி, இவ்ணடச
அத்துனட ணக்குளின் முடிவுனத் தீர்ஜனிப்ற்கு முன்சவஞ குறிப்பிட்ணறு
ண்ல் ர்த் ஓட்சிள், (அர் மூஜச்) தஓவிணழிச் தஓய்தி அறிந் ஓட்சிள்
உவியிருக் வணண்டுதஜசக் ரு இமுண்டு.
தய்ச்ஓட்சி
ணக்குனத் தீர்ஜனித்து முடிவு தஓய்ணற்குச் ஓட்சிள் தரிதும் உவிது
வவண ணக்குனத் தினஓதிருப்ப் தய்ச்ஓட்சிள் துன வயிருக்கின்டச.
ஓங் இக்கிம் அறிமுப்டுத்தும் மித்தில் தய்ச்ஓட்சிம் இருந்ற்ச
ஓன்றுள் கினக்கின்டச. அவவஙஞம் தய்ச்ஓட்சின மிக் டுனஜப் புடக்
ணித்துள்சர். தய்ச்ஓட்சி கூறுவணர்னக் டுனஜச ழிக்கு உள்க்கி
யுள்சர். ஓன்வடர் தய்ச்ஓட்சி கூறுணதில்ன னும் ருத்தில் அக்த்தில்
நிவியுள்து.

அறிரி தய்த்ல் ஆன்வடர்க்கு இல்ன

- குறுந். 184:1

னும் தஓய்யுடி அனச உறுதிடுத்துகிடது. தய்ச்ஓட்சி கூறுல் ஆன்வடரின்
இல்புக்கு உந்து இல்ன சப் திவு தஓய்கிடது. அவ்ணதடனின், அறிரி
தய்த்ல் பிடர்க்கு உண்வ? னும் விச இத்தருள் ஜனடந்துள்து. ‘உண்டு’
ன்றுன் இவ்விசவிற்குப் திலுனஞக் வணண்டியுள்து. ஓங் இக்கித்தில் 
ஓன்றுள் ‘உண்டு’ சக்கூறும் வினக்கு ஆஞணவண அனஜந்துள்ச.

விரிஞ்சித் துஆடி இரும்குயில் விளிப்வும்
பிரிவு அஞ்ஓணர் தீனஜ ஜனடப்தன்ஜன் ஜனடப்வும்
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ரிதய்த்ன் கீழ்இருந் ஜஞம்வக் வின்ணடி
ரிதத்தி ன்தஙஞ்ஓம் சுடும்ஆயின் ணன்தஓய்வ? - லித். 34:8-11
இச்தஓய்யுள் தய்ச்ஓட்சி கூறுணனச அக்ச் ஓமூம் வ்ணறு வஙக்கியுள்து
ன்ன தணளிப்டுத்தும் வித்தில் அனஜந்துள்து. தய்ச்ஓட்சி கூறுணன் ங்கி
இருந் ஜஞம் ணடி விடுஜம். அந்வுக்குப் தய்ச்ஓட்சி கூறுணன் ஙச்சுத் ன்னஜ
தண்ணன் ச உருணப்டுத்தியுள்து லித்தன.
வஜலும், சிப்திஞத்திலும் தய்ச்ஓட்சி கூறுணர்னப் ற்றி தஓய்தி
உண்டு. எருணர் தய்ச்ஓட்சி தஓல்லுகிடவது னண ஜன்டத்தில் இருக்கும் னண
ன் ஙணல் கூடது ண்ணீர் உகுக்கும் ச அறிகிவடம். னண னும் ருத்தில்
உண்னஜ ற்னச னும் ஆய்வுக்குச் தஓல்ஜல், னணக் ட்சி அனஜப்ன
அணுகும்வது தய்ச்ஓட்சி குறித் விழிப்புர்வு அக்த்தில் நிவியுள்து
ன்து விங்கும். ஓங் த்னத் தர்ந்து ஓங்ம் ஜருவி த்திலும் தய்ச்
ஓட்சிம் குறித் அறில் இருந்துள்து ச அறிந்துதள் முடிகிடது.
தய்ச்ஓட்சிம் குறித் தளிவும் விழிப்புர்வும் ச்ஓரிப்பும் பின்சளில்
ழுந் இக்கிங்ளிலும் முடிகிடது. இனச ‘ஜன்வடஞம்’ னும் ணக்ல்
குறித்துள்சர்.

வணம் வஓருவஜ தணள்ருக்குப் பூக்குவஜ
 மூலி ருவஜ – மூவவி
தஓன்றிருந்து ணழ்ணவ வஓன் குடிபுகுவஜ
ஜன்வடஞம் தஓன்சர் ஜனச
– ஙல்ணழி 23
சச் தஓய்யுள் இற்டப்ட்டுள்து. ஜன்று ன்து முனடஜன்டத்னக் குறிக்கிடது.
‘ஏர்ந்து ஙணனஜ’க்கு திர்ப்ஜ ஏஞம் ன்து அனஜந்துள்து. ஜன்று + ஏஞம் =
ஜன்வடஞம். அணது முனடஜன்டத்தில் எருணருக்குச் ஓர்ப் தய் தஓல்லுணது
சப் தருகும். இசல் மித்தில் ங்ம் முல் தய்ச்ஓட்சி குறித்
விழிப்புர்வும், தய்ச்ஓட்சி கூறுணர்ள் மீச தணறுப்புர்வும் தள்த்
தளிணப் புப்டுகின்டச.
ங்ளும் ஓட்சிளும்
குற்டவில் ஓர்ந் குற்டங்னத் தீர்ஜனிப்ற்கும் ஓட்சிள் வனணப்டும்.
குற்டத்னக் ண்ல் ர்த் ஓட்சி, குற்டம் புரிணற்குத் திட்மின அறிந் ஓட்சி
சச் ஓட்சின இன்னட முனடஜன்டம் ற்றுக் தள்ளும். இதுவன்ட வஙஞடிச்
ஓட்சிள் கினக் சூலிலும் கூ ங்ன னணத்துக் தண்டு குற்ட
ணளினத் தீர்ஜனிப்து ணக்த்தில் உள்து. இவ்ணறு ங்னக் தண்டு
குற்டத்ன உறுதிடுத்தும் ணக்ம் ஓங் இக்கிம் ட்டியுள் மித்தில்
இருந்துள்ன அறிமுடிகிடது.

நீங்கும்ல் நிடம்ஓய்ந்து புரும்ல் புழ்பூத்து
ஙம்தண் குறிப்பு இணள்ஙம் ன்னும் னவன்
ரிஇழ் வஓர்ந்துஉ திர்ப் புர்ந்னஜ
ரிகூறும் ண்ணின ஈங்கு ம்இல் ணருணன? – லித். 78:11-14
ன்கிட லித்தனச் தஓய்யுளில் னணன் ஞத்னனப் புர்ந்ன ஜறுத்துக்
கூறுகிடன். ஆசல் னவிவ அணன் வணதடரு தண்னத் ழுவியுள்ன்
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ன்ன உறுதிக் கூறுகிடள். னவியின் உறுதிக்குக் ஞஜ அனஜந்து
னணன் ழுத்திலிருந் ஜனகும். வணதடரு தண்னப் புர்ந்ல் அந்
ஜன ஓங்கிப் வய் இருந்துள்து வலும். சவண அந் ஜனவ ஓட்சி
அனஜந்துவிட்து சச் தஓய்யுள் திவு தஓய்துள்து.
இந்க் ட்சி அனஜப்பின் மூம், ஓங் இக்கிம் ட்டியுள் மித்தில்
ங்னக் தண்டும் குற்டத்னக் ண்றியும் விழிப்புர்வு இருந்துள்து ச
அறிந்துதள் முடிகிடது.
ஆய்வு முடிவு
இணற்றின் மூம் அன்னட க்ட்த்தில் ஜக்ளினவ வனும் ஞம்
ற்றி ணக்குள் ணந்துள்ச ச அறி முடிகிடது. அவ்ணக்கில் ஓரிச

முடிவுனக் தடுக்ச் ஓட்சினப் ன்டுத்தும் ணக்ம் இருந்துள்து சவும்
அறிம். ஞஜச ஓட்சிள் சச் சுட்டுணற்குச் சி குதின ணனஞனட
தஓய்துள்சர் சவும் அறிமுடிகிடது. வஜலும், ஓட்சிள் அனசத்னயும் அப்டிவ
ஙம்ஜல் ஓட்சினயும் ஆய்வு தஓய்து தய்ச்ஓட்சி சக் ண்றியும் ன்னஜயும்
இருந்துள்து. வஜலும், ங்னயும் ஓட்சிக் தள்ளும் ன்னஜயும் அறிவும்
அக்த்தில் இருந்துள்து ன்ற்கும் இக்கிச் ஓன்றுள் கினக்கின்டச.
சவண, ஓங்த் மித்தில் ணக்கு உஓவுன ஙனமுனடள் மிச் சிடப்
இருந்துள்ச சவும் ஓட்சிச் ஓட்வில் தஓறிணச ஙனமுனடயில் நிவிது
சவும் தீர்ஜனிக் முடிகிடது.
அடிக்குறிப்புள்
1. குறுந்தன (மிண்ல் உனஞ), வவிலூர் ஜம், வவிலூர், 2002
(முற்திப்பு), க். 378
2. வஜது, க்.52
3. வஜது, க்.53
4. வஜது, க்.54

Inam: International E_Journal of Tamil Studies
August 2019, Vol.5 Issue:18

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

24

இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531

ஆகஸ்ட் 2019

லர்:5

இதழ்:18

25

மதிப்பிடப்பபற்றது

கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ‘இளிவரல்’ பமய்ப்பாடு
The emotion of disgust in keezhkanakku
த. மும்ஜது அஸ்ரின்/S.Mohamed Azrin 3
Abstarct: The first ever Tamizh grammatical book, Tholkaappiayam (Porulathikaaram)
indicates the eight types of emotions in brief and explains that each emotion occur in four
different elements. By
disgust occurs by the
namely;

Oldness,

Softness.

These

explained by the poetic
Keezhkanakku

in

a

this study reveals the

the way, the emotion of
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following
Sickness,
elements
lines

elements
Sadness
are

found

and
clearly

in

the

detailed manner. Thus,

Email: smdazrin1998@gmail.com

lines which are exposing

the emotion of disgust

in

Keezhkanakku

by

applying the Tholkappiyar words.
Keyword: Tholkaappiyam, Keezhkanakku, Emotion of Disgust, Oldness, Sickness, Sadness,
Softness, பாட்டு, பத்துப்பாட்டு, பதிசைண் கமற்கணக்கு நூல்கள், அகம், புறம், ஆற்றுப்பனை,
எட்டுத்சதானக, ெங்க காலத்தில், பதிசைண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள், காதனலயும் வீரத்னதயும்,
ஶா.முஹம்மது அஸ்ரின்.
ஓங்

த்தில்

வன்றி

ட்டுத்தன

நூல்னயும்

த்துப்ட்டு

நூல்னயும் ‚திதசண் வஜற்க்கு நூல்ள்‛ ச அனத்சர். இனண னயும்
வீஞத்னயும்

முன்னஜ

ணறுணல்

ற்டும்

டுத்திம்பிச.

வினவுனயும்

ஜக்ளுக்கு

ணலியுறுத்

அடத்னயும்

ழுந்

18

அடம்

நூல்னப்

‚திதசண் கீழ்க்க்கு நூல்ள்‛ ச ணங்கிசர். இனச

‚ஙடி ஙன்ஜணி ஙசற் னந்தினமுப்
ல்டுங் வனண தஜழி ஜமூம்
இன்னினதஓல் ஞ்சிவ வதி தன்தூஉம்
னந்நினயு ஜங்கீழ்க் க்கு.‛1
ன்ட ணய்தஜழிப் ல் ணழி அறி முடிகிடது. இந்நூல்ளில் தணளிப்டும்
எல்ப் புழ்த் தல்ப்பிசர் கூறியுள் ண்ணன தஜய்ப்டுளுள் என்டச
’இளிணஞல்’ ன்னும் தஜய்ப்டு ஆய்வுப் தருகின்டது.

3

முதுனத் மிழ் இஞண்ம் ஆண்டு, ஔஜல் முஜது ல்லூரி, திருச்சி-620020.

smdazrin1998@gmail.com, 8122508520
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தஜய்ப்டு:
’தஜய்ப்டு’
‘புப்டு’

சப்



ன்னும்

தஓல்லுக்குப்

விக்ங்ள்

‘தருட்டு’,

ணங்ப்டுகின்டச.

‘தணளிப்டு’,

தஜய்ப்டு

ன்து

‚உள்த்தில் உள் ஜகிழ்ச்சி, வஓம் வன்ட உர்ச்சிளின் உல் ணழிச
தணளிப்டு‛2. சவண, தஜய்ப்டு ன்டல் உல் தணளிப்டுத்தும் உள்த்து
உர்ச்சி ன்து தளிணகிடது. இனச,

‚ஙனவ அழுன இளிணஞல் ஜருட்ன
அச்ஓம் தருமிம் தணகுளி உணனதன்று
அப் தட்ம் தஜய்ப் தன்.‛
(தல்.1194)
ன்ட தல்ப்பி நூற் தளிண உர்த்துகிடது.
இளிணஞல்:
‘இளிணஞல்’ ன்னும் தஓல்ன இளி + ணஞல் ன்றும் இளிவு + அஞல்
ன்றும் குக்ம். ‘இளி’ ன்ற்கு ‘தணசச் சிரி’, ‘ரிஓஞ் தஓய்’, ‘அணஜதி’
வன்ட தருள்ளும் ‘இளிவு’ ன்ற்கு ‘இழிவு’, ‘நிந்ன’ வன்ட தருள்ளும்
அஞதியில்3 கினக்ப்தறுகிடது. ‘இளிணஞல்’ ன்து ‘இழ்ச்சியிற் பிடப்து’ ச
இம்பூஞர் உனஞயில் ப்டுகிடது. இளிணஞல் ன்னும் தஜய்ப்டு சது
தருனக் தண்டு ஙன்கு நினளில் வன்றுதஜன்ன,

‚மூப்வ பிணிவ ணருத்ம் தஜன்னஜவடு
ப்புட ணந் இளிணஞல் ஙன்வ.‛ (தல். 1197)
ன்ட தல்ப்பி நூற் இளிணஞல் ன்னும் தஜய்ப்டு வன்றும்

நினன

விக்குகிடது.
1. மூப்பு
‘மூப்பு’
தருள்ன

ன்னும்

அஞதியில்

4

தஓல்லுக்கு


‘முதுனஜ’,

முடிகிடது.

‘னனஜ’

சப்

இம்தஜய்ப்சது,



இனஜ

நினனஜன ஜக்ளுக்கு டுத்திம்பும் வஙக்கில் னப்ட்டுள்து. இனச,

‚வற்டம் அரிதுஆ ஜக்ட் பிடப்பிசல்,
ஆற்றும் துனயும் அடம்தஓய்! – ஜற்றுஇன்றி,
அஞ்சும் பிணிமூப்பு, அருங்கூற்றுன் இனந்து
துஞ்ஓ ணருவஜ துக்கு
(தஜழி. 137)
ன்ட லில் முதி ணதில் துக்கு (அறிவின் ஜக்ம்), வஙய் வன்டனண வன்றி
இழிவுடும் முன்சவஞ இனஜ ணதில் அடத்தினசச் தஓய்திடுஜறு
ணழியுறுத்ப்ட்டுள்து.
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ணதிலும்

ஙல்தழுக்த்தில் இருந்து ணழுணது ண வணண்டும் ன்ன,
‚ஜறுபிடப்பு அறிது மூப்பு அன்று.‛

(முதுதஜழிக்ஞ்சி. 50)

ன்ட டி உர்த்துகிடது. வஜலும், ணழ்ஙள் முழுணனயும் நூல்னக் ற்ச்
தஓவிட்டு,

இழிவு

ஞக்கூடி

முதுனஜத்

ன்னஜன

அனயும்

முன்சவஞ

தடுனஜச உ ணழ்க்னனத் துடக் வணண்டும் ன்ன
‚நினனஜ, வஙய், மூப்பு, ஓக்டு, ன்று ண்ணி,
னர் ம் ருஜம் தஓய்ணர்.‛

(ஙடி.52)

ன்ட சது இனஜயிவவ தஓல்ணத்னச் வஓர்த்து இழித்ற்குரி முதுனஜன
அனயுமுன்சவஞ ஙல்ணழியில் ன்டுத் வணண்டும் ச டுத்துனஞக்கிடது.

‚முன்சவஞ ஓம்ஙள் முனிக் மூப்புஉ,
பின்சரும் பீடுஅழிக்கும் வஙய்உ - தன்வச
ஞணன்மின் ற்டன்மின்,த்துஉண்மின் தும்
ஞணன்மின் த்து உண்ம் வழ்து.‛
(ஙடி.92)
ன்ட தணண் ணயி விக்குகிடது. பிர் சது நூலில்,

‚இனஜன மூப்புன்று உர்ல் இனிவ‛

(இனினண

ஙற்து.37)
ன்ட அடியில் முதி ணதில் மூப்ன உர்ணனக் ட்டிலும் இனஜ ணதில்
மூப்ன உர்ணது ஙன்று ன்கிடர்.
2. பிணி
‘பிணி’ ன்னும் தஓல்லுக்கு ‘வஙய்’, ‘துன்ம்’ ஆகி தருள்ள்
அஞதியில்

5

ப்டுகிடது. வஙயும் துன்மும் உ உயிரிசங்ளின் இனஜ

ணதிவ அல்து முதுனஜ ணதிவ வன்றி இழினண உண்க்கும் ன்ன,

‚மூத் இத்துப்பிணி இன்ச‛ (இன்ச ஙற்து. 21)
‚குவிள் உற்டபிணி இன்ச‛ (இன்ச ஙற்து. 35)
‚குவி பிணிஇன்றி ணழ்ல் இனிவ‛ (இனினண ஙற்து. 12)
ஆகி டிளில் மூத்வர் அனயும் பிணியும் குந்னள் அனயும் பிணியும்
துன்த்ன உண்க்கும் சக் பிர் உனஞக்கிடர்.
திதசண் கீழ்க்க்கு நூல்ளுள் ஜருத்துண நூல்த் திழும் தி,
சிறுஞ்ஓமூம், திரிடும் ஆகி மூன்றும் பிணினப் பின்ணருஜறு குறிப்பிட்டுள்ச.

‚பிணின்னசத் தின்னுங்ல் ன்ணருந்து ஜறும்‛ (திரிடும்.88)
ன்ட

டியில்

பிணி

எருணனுக்கு

ணருத்த்ன

உண்க்ணல்து

ச

ஙல்சர் கூறுகிடர். வஜலும், ணிவஜவிர் சது நூலில்,

‚இனஜ ழியும் பிணிமூப்பு இனயும்‛

(தி. 21)

ச இனஜ திரிந்து முதுனஜயும் பிணியும் இனந்து நீங் ணருத்ன உண்க்கும்
ன்கிடர்.

‚த்து உண்ன் ன் பிணி.‛
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ன்ட அடி ணயி குற்டஜற்ட தஓல்ணத்திசல் கினக்ப்டும் உனண உண்ணன்
பிணியின்றி

ணழ்ணன்

சக்

ரிஓன்

கூறுகிடர்.

இக்ருத்னவ

கூலூர்க்கிரும் சது நூலில் பின்ணருஜறு குறிப்பிடுகிடர்.

‚உண்டி தணய்வர்க்கு உறு பிணி ளிது‛

(முதுதஜழிக்ஞ்சி.77)

ஙடி ஙனூறும் ஙன்ஜணிக்டினயும் தண்ளின் சி குங்ளும்
தஓல்ளும் பிணின உண்க்கும் சக் கூறுகிடது. இனச விம்பிஙசர்,
ணருணறி தண்டிர் வஙய்க்கு எப்ணர் ன்கிடர்.

‚பிணிஅன்சர் பின்வஙக்ப் தண்டிர்‛

(ஙன்ஜணிக்டின. 32)

‚…சிறுன
அட்டில் புள் அரும்பிணி.‛

(ஙடிர். 363)

ன்ட ல் ன வஙஞத்தில் அடுக்னயிற் தஓன்று உவு ஓனஜக்ணள் ன்
ணனுக்குக் தடி பிணிணள் ன்கிடது.
3. ணருத்ம்
‘ணருத்ம்’ ன்னும் தஓல்லுக்கு ‘துன்ம்’, ‘னப்பு’, ‘வஙளியின் அ
நின’ சப்  தருள்னச் ஓங் இக்கிச் தஓல்னவு குறிப்பிடுகிடது.
ஜனினச அனயும் முதுனஜயும் பிணியும் அணனுக்கு நீங் ணருத்த்ன ற்டுத்தி
இளிநினன

ற்டுத்தும்.

னஞத்

துனக்

தண்டு

முனட

அறிது

தஓய்ப்டும் தஓல் ணருத்த்ன ரும் ன்னத் திருணள்ளுணர் பின்ணருஜறு
விக்கியுள்ர்,

‚ஆற்றின் ணருந் ணருத்ம் ர்நின்று
வற்றினும் தத்துப் டும்.‛
(குடள். 468)
தஜழி ஆசிரிஞச முன்றுனஞனஞசர் குற்டஜற்ட தஓனச் தஓய்யும்
ஜனிருக்கு ணருத்ம் வினணதில்ன ன்ன ஙமிக் அடில் விக்கியுள்ர்.

‚எடுந்ர்க்கு இல்ன தருக்ம்; ணடுந்து அட
ணல்ற்கு இல்ன, ணருத்ம்;‛
(தஜழி. 319)
எருணனுக்குத் ன் ணழ்வில்  ணழிளில் ணற்னட ண்ணி ணருத்ம்
ற்ம். ஆசல், பிட உயிர்ள் இன்புற்று ணத் ன்னச ணருத்தி ணழ்ணர்
அனணது ணருத்மில்ன ன்கிடர்.

‚ணஜல் ணருந்திது ணருத்ம் அன்று.‛ (முதுதஜழிக்ஞ்சி.47)
4. தஜன்னஜ
‘தஜன்னஜ’ ன்னும் தஓல்லுக்கு ‘மிருதுத்ன்னஜ’ ன்ட தருன ‚ஓங்ச்
தஓல்னவு அஞதி‛ ருகிடது. தய்ணப்புணர்,

‚வஙணற் தஙந்து அறிர்க்கு வஜணற்
தஜன்னஜ னணர் அத்து.‛
(குடள். 877)
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இற்டப்ட் ஙடிஙனூறும் தஜன்னஜனப் பின்ணரும் டில் விக்குகிடது.
‚தஜல்லி ஙல்ருள் தஜன்னஜ‛ (ஙடி.188)
ன்ட

அடி,

தஜன்னஜத்

ன்னஜயுன

தண்ளிம்

தஜன்னஜ

ஙந்து

தள்விடின் நீங் ணருத்த்ன உண்க்கும் ன்கிடது..
முடிவுனஞ
ஜனின் தணளிப்டுத்தும் உர்ச்சின தஜய்ப்டு ன்ர். அனச
ட்டு ணனப் குத்துள்சர் ந்மிர். அத்கு தஜய்ப்டுளுள் இளிணஞல்
ன்னும்

தஜய்ப்ட்ன

தல்ப்பிம்.

ஙன்கு

இளிணஞல்

நினக்சப்

தஜய்ப்ட்டுர்னணப்

குத்து

விக்கியுள்து

திதசண்

கீழ்க்க்கு

நூல்ளிலுள்  ல்ள் தணளிப்டுத்தியுள்ன அறி முடிகிடது.
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ப ால்காப்பிய வழி அகத்திணண மாந் ர்கள்
Tolkippian way internal Mankind
.ஞசு/B.Ragasudha4 & முனசணர் ஜ.தஓந்தில்குஜர்/Dr.M.Senthilkumar5
Abstract : Tolkippiar describes the sense of coexistence of
ingredient, and all
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substance.
Date of acceptance: 2019-07-24
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in
Tolkappiyam, Corresponding author’s
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the ம.செந்தில்குமார்
Intuitive grammar Email: malaisenthilptp@gmail.com
that arise within the

one and the other as an
other things as a
Nachinarkarni
also
the field of Economics
internal
physics,
and sciences are directly
literature of Coimbatore.
describes the thoughts
life course.

Keywords: Economics in Tolkappiyam, internal physics, Geometry, physics, sciences,
Internal Mankind, .ஞசு, P.Ragasudha, Dr.M.Senthilkumar, தல்ப்பிர்,
தருதிஞம், அத்தின இல், வில், ற்பில், தஓய்யுளில்,
முனசணர் ஜ.தஓந்தில்குஜர்.
முன்னுனஞ
தல்ப்பிர் எருணனும் எருத்தியும் கூடி ணழ்கின்ட உள் உர்னண
அப்தருள் ன்றும், அஃதழிந் னசதல்ணற்னடயும் புடப்தருள்
ன்றும் குத்துள்ர். தல்ப்பித்தில் உள் தருதிஞம் ன்ட
பிரிவில் உள் அத்தின இல், வில், ற்பில், தஓய்யுளில் ஆகிச
வனண
இக்கித்திற்கு
வஙஞடித்
தர்பு
உனச
சவும்
ஙச்சிசர்க்கிரும் சுட்டுகின்டசர். உயிர்ட்குஅத்வ ழுகின்ட ண்ங்ன
அப்தருள் இக்ஜ விக்குகின்டர்.
அத்தின இல் கூறுன,
‚னக்கின முப் தருந்தின யிறுணய்
முற்க் கிந் ழுதின ன்‛(அத்தின, நூற்.1
ன்று விக்ம் ரும் தல்ப்பிர் அத்தின கூறுடு குறிஞ்சி,
முல்ன, ஜரும், தஙய்ல், ன, னக்கின, தருந்தின ச 
குத்துள்ர்.
4

முனசணர் ட் ஆய்ணர், மிழ்த்துனட, திருணள்ளுணர் ல்னக்ம்,
வஓர்க்டு, வணலூர் – 632 115. மின்சஞ்ஓல் : ragasudhamphil@gmail.com
5
இனப்வஞசிரிர், மிழ்த்துனட, திருணள்ளுணர் ல்னக்ம், வஓர்க்டு,
வணலூர் – 632 115. மின்சஞ்ஓல் : malaisenthilptp@gmail.com
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அம் ன்து எத் ண்பு தண் எருணனும் எருத்தியும் ம்முள்
தள்ளும் அன்பு முனடகும். அது புர்ல், பிரில், இருத்ல், இஞங்ல்,
ஊல் ஆகிணற்றின் அடிப்னயில் அனஜணது. அது னித் எருணருக்கு
ன்று சுட்டிக் கூட ன்னஜனக் தண்து. உஜக்ள் ணர்க்கும்
ததுணசது சம்.
‚ஜக்ள் நுலி அன் ந்தினயும்
சுட்டி எருணர் தர்க் தப் தடர்‛
ன்ட நூற் விக்ம் அளிக்கின்டது.
அன்பின் ந்தின ன்து எருணனும் எருத்தியும் தண் உள்ம்
எத் தூ ல் ணழ்க்னகும். னணன் னவி தர்பு முனடயில்
இம்தறுகின்ட
ஜந்ர்ன
அத்தின
ஜந்ர்
ன்ர்.
அந்
ணனயில்னணன், னவி, வழி, ஙற்டய், தஓவிலி ன்ட ணரின் ண்புள்
ற்றி ருத்துக்ன டுத்திம்புணவ இவ்ணய்வின் வஙக்ஜகும்.
னணன்
னணனும் னவியும் தல்ப்பிர் கூறும் ‘ல் ணனஞத் தய்ணம்’
ன்ட ஊழின் துனல் திர்ப்ட்டு ஜற்வடர் அறிஜல் ஜனடவில் வஓர்ல்
ணகும்.
எருணனும்
எருத்தியுஜ
திர்ப்ட்ர்
இருணர்
புசடு
புல்ஓய்ந்ற்வத் ம் னனஜக் குங்ன இந்து தஜய்யுறு
புர்ச்சியிற் கூடி ஜகிழ்ணது இல்பு. இங்ஒசம் கூடிணர்ன ம் ணழ்ஙள்
முழுணதும் கூடி ணழ்ணர் ன்ட ட்ம் இல்ன.
ம்
வு த்தில் னவின முன் முக் ணும் வது இணள்
தய்ண ஜவ ன்று யுற்ட னணனுக்கு கூற்று நிழும்.
‚அங்குதல் ஆய்ஜயில் தல்வ ங்குன
ஜர்தல் ஜலுதஜன் தஙஞ்சு‛(குடள். 1081)
ன்று னணன் னவியின் புடத்வற்டத்னக் ண்டு ப்டுணன். பிடகு
யுற்டத் னணன் ங்னந்து துணிற்குரி ருவி னவியிம்
ப்டும் நிழ்வுனத் தல்ப்பிர் குறிப்பிடுகின்டர்.
‚ணண்த இனவ ணள்ளி பு+வண
ண்வ அஜஞல் இனஜப்வ அச்ஓதஜன்று
அன்சனண பிடவும் ஆங்ண் நி
நின்டனண னயும் ருவி ன்‛ (வில்.நூற். 4)
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இனணதல்ம் னணன் உள்த்தில் ற்ட் த்ன னயும்
ருவி
அனஜந்ச.
இனச
புடப்தருள்
தணண்ஜனயும்
டுத்துனஞக்கின்டது.
‚திருநுல் வணஞ;ணரும்பும் வங்வன ணடும்
இருநித் வஓணடியும் வயும் அரிஞந்
வகிழ் உண்ணும் இனஜக்கும்
அகுஜற்றிணள் அலித் ங்வ‛ (புடப்தருள்தணண்ஜன.)
ன்ச னணனுக்கு ணிவு ற் ஞஜய் அனஜந்ச.
ஊர்தி
வுக்த்தில் னவினக் ச்தஓல்லும் வதும் தஓன்று
திரும்பும் வதும் வர், னச, குதினஞ ன்ட ஊர்தினப் ன்டுத்தும்
இல்புனணன்.
‚வரும் னசயுங் குதினஞயும் பிடவும்
ஊர்ந்சர் இங்லும் உரிர் ன்‛(தருளில். நூற். 17)
தணழுக்த்தில் வர் முலிணற்னடயும் பிடவூர்தினயும் றிச்தஓன்று
கூடுனயும் உரிணன் னணன் ன்று உனஞசிரிர் ஙச்சிசஞ;க்கினிர்
விக்ம் ருகின்டர்.
இனச,
‘நிவு ஜற் தட்குவஜஞ; வருண்தசவண‛ (அஙனூறு, ல் ண். 20)
ன்ட அஙனூற்றுப் ல் டுத்துனஞக்கின்டது.
They say that lovers will gave car, elephant, house and such others as conveyances of
riding for their journey. இக்குணசர். தணழுக்த்தில் னணனுக்கு உள்
ஜசநிழ்னணப் ம்பிடித்துக் ட்டுகின்டர்.
தருள்ணயிற் பிரில்
னவினத் ஜரினின்று தறுற்ரி த்தில் னணன் அசபும்
அடனும் இன்மும் ன்சணற்னட நினசக்ஜல் ணனஞவின னணத்து
தருள்ணயிற் பிரிணன். அல்து ஙத்ன விட்டு ஜரிம் முதிவனஞ
அனுப்பி னவின ஜம்புரிந்து தள்த் துணிணன்.
‚தருதச தஜழிலும் ணனஞநின யின்வட
ப்புக் னம் மிகுல் உண்னஜச
அன்வ டவச யின் ஙடு
துடந் எழுக்ம் ழித்ன் டலின்
ஏன்றும் வணண் ப்பி னுள்வ‛ (தருதிஞம். நூற். 19)
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னணன் வுக்த்தில் தருள்ணயிற் பிரி விரும்கிதடன் ன்று
னவியிம் கூறும்வது அன்னயும், அடத்னயும், இன்த்னயும்
நினசத்து ணருத்ப் ஜட்ன் .தசன்டல் இல்ணழ்க்னக்கு தருள்
இன்றினஜனண ன்ன ஙன்கு உர்ந்ணன். வஜலும்,
‚சுடதஜச தஜழிலும் ணனஞநினயின்வட‛ (தருதிஞம். நூற். 20)
னணன் தருள்ணயிற் பிரியும்ணழி உன்வக்கு தஓல்த் துணிந்
னவிக்குத் ன் வகிடணழி ல்லும் ஞடுஜகி சுடம் ன்று கூறி
னவினத் ன்னுன் உன்வசப்பு அத்துச் தஓல்ஜட்ன். தசன்டல்
னணன்
னநித்தின்
தடுனஜன
ண்ணி
தஜல்கித்
னவில் னயின் தடுனஜன ங்கிக் தள் இது ன்று
ண்ணும் ஜசப்ங்குனணசத் திழ்கிடன். இன் மூம் னணன்
னவி மீது தண் அன்னயும் தருள் மீது தண்ப் ற்னடயும்
உஞமுடிகின்டது.
னவி
னணனசக் வுக் த்தில் முன்முக் ணும் வது இணன்
ஜஞவச, குஜஞவச ன்று யுறுல் னவியிம் நிழ்ணதில்ன ன்ன
தல்ப்பிம் டுத்துனஞக்கின்டது. னவிக்கு அணது தண்ளுக்வ
உரி இல்ச குங்,
‚தஓறிவும் நினடவும் தஓம்னஜயுஞ் தஓப்பும்
அறிவும் அருனஜயும் தண்ச‛(தருதிஞம். நூற். 14)
னும் நூற் தண்ளுக்குரித்ச இல்புன டுத்துனஞக்கின்டது. னவி
அக்ம், அனஜதி, ஜசம்வனஜ, டுத்துனஞத்ல், அறிவு, அருனஜ, அச்ஓம்
வன்ட குங்னக் தண்ணள்.
தண்ளுக்குரி ண்புள்
னணன் சது ஞத்னஜன ஜனடக்கும் வது னவி ஜனின்றித்
ன் அறிந்ப் வசுணள். தண்ளுக் ண்பு அச்ஓம், ஜம்,
ஙம் ஆகி மூன்றினசயும் தல்ப்பிம் சுட்டுகின்டது.
‚அச்ஓமும் ஙணும் ஜனுந் துறுத்
நிச்ஓமும் தண்ற் குரி ன்‛(வில் நூற். 8)
ன்ட நூற் தண்ளுக்குரி ண்பு குறிப்பிடுணனக் முடிகிடது.
இனச தல்ப்பிர்
‚ற்புங் ஜமும் ஙற் எழுக்மும்
தஜல்லி;ற் தனடயும் நினடயும் ணல்லிதின்
விருந்து புடந் ருலுஞ் சுற்டம் ஏம்லும்
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பிடவும் அன்ச கிவணன் ஜண்புள்‛ (ற்பில் நூற். 11)
ற்பும் ஜமுஜகி இஞண்டும் ய்த்ன்னஜக்குரி குங்கும். ணன்
துன்த்ல் ணருந்துகின்ட வது அணனுக்கு அனஜதி தஜழி கூறுணதும்,
ஙல்ற்றுப் டுத்துணதும் இன்வசஞன்ச ண்புளுக்கும் இக்ஜ
அனஜணள் னவி ன்ன அறி முடிகின்டது.
ஊல்
னணன் ன் ஞத்னயிம் தஓன்றுணந் புடத்தழுக்த்ன ஜனடத்
ன் புது னச ண்ற்ச் தஓன்று ங்கிதசன் ன்று கூறுணன்.
அற்கு னவி அந் னச ஙல் அகுனயிருந்து. (ஞத்ன)
ன்ன உர்ந்து வசுணள். னணனுன ஞத்ன எழுக்த்ன ன்
அறிந்தும் அறிள் வல் அணனிம் கூடியிருக்கும் வவ அறிந்ணப்
வசும் இல்புன ஜசப்க்குணம் உனணள் ன்ன உஞமுடிகின்டது.
‚உம்பும் உயிரும் ணடிக் ண்ணும்
ன்னுற் டசதல் இனணதனின் அல்னக்
கிவணற் வஓஞ;ல் கித்திக்கில்ன‛(தருதிஞம். நூற். 8)
னணன் பிரிணல் உலுறுப்பும் உயிரும் தலிவிந்து துன்த்ல்
ணட்முற்ட வதும் னணன் இருக்கும் இம் தஓன்று வஓஞ வணண்டும் ன்று
னவி ண்ஜட்ள். துனணன் ணருணக் கூறிச்தஓன்ட ருணம்
தங்கும் வவ அப்ருணம் முடிந்துவிஜட்து வ னவி வசுணள்.
அவ்ணறு கூறுணது னவியின் ஜன், ணருத்ம், ஜருட்ன வன்ட
ஞங்ல் ற்டுணதுண்டு. இனச னணன் பிரிவு உர்ந் ணழி
அணனிம் ன் உயிர் ண முடிது ன்று னவி கூறுகிடள்
முடிவுனஞ
தல்ப்பிர் இற்றி தருதிஞத்தில் அத்தின, வில்,
ற்பில்,
தருளில்
வன்ட
இல்
குப்புள்
அனஜந்துள்ச.
அவ்வில்ளில் னணன், னவி, வழி, தஓவிலி, ஙற்டய் ச அத்தின
ஜந்ஞ;னப்
னத்து
அணர்ளுன
ண்புன
ம்பிடித்துக்
ட்டியுள்ர்.
ர்னண நூல்ள்
 அருஓம் பிள்ன மு. (1994), தல்ப்பிம் – தருதிஞம்
(உனஞணம்)
அத்தினயில்.
ஜதுனஞ:
ஜதுனஞ
ஜஞஓர்
ல்னக்ம்.
 ரிவஜர் (உனஞ), (2010) திருக்குடள், தஓன்னச: பூம்புர் திப்ம்.
 வணங்ஓமிஙட்ர், ங. ண. (1969). அஙனூறு (தகுதி.1,2,3). தஓன்னச:
தணளியீடு.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

பாணர்களின் உணவுப்பபாருளா ாரமும் அரசியல் மரபும்
Food Economy of Paanar is Political Tradition
.கு.சு.இஞஜ்குஜர்/L.K.S.Rajkumar6
முனசணர் ஜ.தஓந்தில்குஜர்/ Dr.M.Senthilkumar7
Abstract: What is the basis of the food economy of paanar. Music, singing and singing
is a profession of
fashion. They
Date
of
submission:
2019-06-20
do not produce food
for themselves.
Date of acceptance: 2019-07-24
They spend their
entire
lives
Date of Publication: 2019-08-05
playing music. They Corresponding author’s
praise the ruler
of the country, sing Name: ல.கு.சு.இராஜ்குமார் & முனைவர்
his talents and
sing their gifts and ம.செந்தில்குமார்
fulfill
their
food needs. They Email: malaisenthilptp@gmail.com
share
their
wealth
without
having to pay
for themselves. Trafficking in the poverty of paanar is inherited by the king and the
donor of the rich. It is the duty of the king to protect the country and to protect the
citizens. It is a political tradition to enrich the lives of the people who seek it and
enrich their lives and lives.
Keywords: Food, Politics, Economy, Counseling, Attributed to the poverty of the
scholars, Poverty level of Paanar, Paanar life, Donor, The king's hospitable legacy,
L.K.S.Rajkumar, Dr.M.Senthilkumar, The tradition of greeting the king, ர்,
உவுப்தருஞம், இனஓத்லும், ல் டி, ண், அஞசில்,
ஜஞபு,
.கு.சு.இஞஜ்குஜர், முனசணர் ஜ.தஓந்தில்குஜர்.
ர்ளின் உவு தருஞம் ன அடிப்ன னணத்து
தஓல்டுகிடது. இனஓத்லும், ல் டி, ண் அனஜத்லும் ர்ளின்
தழிகும். ஜ முன்று ங்ளுக்குத் வனணச உவு தருட்ன
உற்த்தி தஓய்ணதில்ன. முழுவஙஞத்னயும் இனஓக்வண தஓணழிக்கின்டசர்.
ஙட்ன ஆளும் அஞஓனச புழ்ந்து அணனுன ஆற்டல்ன ப் டி
ரிசுன தற்று ஜது உவுத் வனணனப் பூர்த்தி தஓய்து தள்கின்டசர்.
தனப் தற்ட தரும் தஓல்ணத்ன ஜக்தச முழுணதும் னணத்துக்
தள்ஜல்
ம்
சுற்டத்துன்
கிர்ந்து
ணழ்கின்டசர்.
ர்ளின்
ணறுனஜனப் வக்குணது அஞஓர் ஜற்றும் ணள்ல்ளின் தன ஜஞபுகிடது.
6

முனசணர் ட் ஆய்ணர், மிழ்த்துனட, திருணள்ளுணர் ல்னக்ம்,
வஓர்க்டு, வணலூர் – 632 115. மின்சஞ்ஓல் : lksrkumar@gmail.com
7
இனப்வஞசிரிர், மிழ்த்துனட, திருணள்ளுணர் ல்னக்ம், வஓர்க்டு,
வணலூர் – 632 115. மின்சஞ்ஓல் : malaisenthilptp@gmail.com
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ஙட்ன ப்தும் குடிஜக்ன ம் ண்வல் ப்தும் அஞஓனின்
னஜகிடது. இதில் ன்னச ஙடிணரும் ஜக்ளின் குனடனக் னந்து
அணர்ளின் ணத்னயும் ணழ்னணயும் தஓம்னஜக்குணது அஞசில் ஜஞகும்.
உவு
ஜனின்
உயிர்ண
மூன்று
இன்றினஜ
தருள்ள்
வனணப்டுகிடது. அனண, 1. உவு, 2. உன, 3. உனடயுள். இணற்றில்
முன்னஜ விங்குணது உவணகும். சி ணந்ள் த்தும் டந்து
வகும் ன்து தஜழி. னி எரு ஜனினுக்கு உவில்ன னில்
ஔத்தினச அழித்திடுவணம் ன்டன் ஞதி. ல்வர்க்கும் ல்மும் கினக்
வணண்டும் இல்னவனில் இந்ஙடு அழி வணண்டும் ன்டணர் ண்ஓன்.
‚உண்டி தடுத்வர் உயிர் தடுத்வஞ
உண்டி முற்வட உவின் பிண்ம்‛ (புடம்.18:19-20)
ன்ட
டிள்
மூம்
ண்டின்
தஙடுஞ்தஓழினுக்குக்
குபுவிசர் னும் புணர் உவின் இன்றினஜத் ன்னஜன
விக்குகிடர்.
அஞசில்
எரு ஙட்டினுன ஆட்சி முனடள், அணர்ள் தஓய்யும் தஓல்ள்,
வடும் ஓட்ங்ள் அனசத்தும் அஞசில் சப்டும். த்ன அஞசில்
முனட இருந்லும் அனண ஙட்டுக்கும் ஙட்டு ஜக்ளுக்கும் ன்டும் வித்தில்
அனஜ வணண்டும்.
‚உறுதருளும் உல்கு தருளும் ன்என்சஞ;த்
தறுதருளும் வணந்ன் தருள்‛ (குடள்.756)
அஞஓனின் னக் னஜ, சக்குப் தருள் ணரும் ணழின
அதிரிக்வணண்டும். ணந் தருள்ன ப்ற்டவும், அவ்ணறு ப்ற்றி
தருள்ன பிடஞ; ணஞ ணண்ம் துக்வும் ணல்ணச அஞஓன்
திவணண்டும். வஓரித் தருட்ன அடம், தருள் ணழிவ தஓவு
தஓய்வணண்டும். இனச,
‚இற்டலும் ஈட்லும் த்லும் த்
ணகுத்லும் ணல்து அஞசு‛ (குடள்.385)
ன்னும் குடட்வில் ணள்ளுணஞ; கூறியுள்ஞ;.
தருஞம்
‚ஜனு ணழ்க்னயின் அடிப்னவ தருள்ன். ணழ்க்ன ஆஞம்
தருள். ஆசல்ன் தருஞம் ன்று தர் னணத்ர்ள் ன்று
ல்.வ.அக்னிபுத்ஞன் ம்முன தஓம்தஜழி இக்கிமும் ஓமூவில்
வட்டும், .6, ன்னும் நூலில் கூறியுள்ர்.
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எரு ஙட்டின் உர்வுக்கும், எரு னிஜனினின் உர்வுக்கும் எரு
குறிப்பிட் ஓமுத்தின் உர்வுக்கும் தருள் இன்றினஜத்
திழ்கிடது.
உயிர்ள் வஜல் அருள் இல்ர்க்கு வீட்டுத்து இன்ம் இல்ன.
தருள் இல்த்ர்க்கு இவ்வு இன்ம் இல்ன,
‚அருள்இல்ருக்கு அவ்வும் இல்ன தருளில்ர்க்கு
இவ்வும் இல்கி ங்கு‛ (குடள்.247)
ன்ன ணள்ளுணரின் குடள் ணழிவ அறிம்.
ர் - தருள் விக்ம்
ண் ன்னும் தஓல்லின் அடிப் பிடந்து முல் நீண்துன் ‘ண்’
ன்கும். ண் ன்து ண்குடி, ண்வஓரி ண் ன் சப் 
தஓற்ளின் வணர்ச் தஓல்கும். ண் ன்து அர் ன்னும் ர் ல் ஈறு
தற்றுப் ர் ன்டயிற்று. ண் இனஓப்வர் ர் சத் தழிகு
தஞவண ண்கு தடஞவண அனஜந்துள்து.
ர்ளில் ஆணனஞச் தஓன்னிர், ணயிரிர், தஓயிரிர், ஜங்ர்,
இன்னினஓஞர், தஞன் ச பிங் நிண்டு தருள் ருகிடது.
வண்டினஞப் டினி, விடலி, ட்டி, ஜங்கி, ல் ஜடூஉ ண்ஜகும் சத்
திணஞமும் கூறுகின்டச.
ர் ன்னும் தஓல் ததுநினயில் ண்ணினஓத்துப் வணனஞக்
குறிக்கும். ண் இனஓத்துப் டுணல், ண்ணுக்கு ற்டப் ல்னப்
டுணல்
அணர்ள்
ர்ள்
சப்ட்ர்ள்.
இணர்ள்
ட்டு
அறிந்ணர்ள்இ ற்னசயும், வித்துணமும் தண்ணர் விங்கிசர்.
ஆற்றுப்டுத்துல்
ணள்ன ஙடிச் தஓன்று ணழ்த்திப் டி தருள் தற்று ணறுனஜனப்
வக்கிக் தள்ணது ர்ளின் ஜஞகும். எரு புஞணனிம் தஓன்று
தரும்தரும் ரிசிப் தற்றுணந் தருஙர், ர், விடலிர், கூத்ர்,
புணர் ஆகிவருள் எருணர் ரிசில் தடர் எருணர்க்குத் ம் தற்ட
தருணத்னச் சுட்டிக்ட்டி, அனச ஙல்கி னணன்ல் தஓல்ணற்குரி
ணழின டுத்துனஞப்து ஆற்றுப்ன சப்டும். இனச,
‚கூத்ரும் ரும் தருஙரும் விடலியும்
ஆற்றினக் ட்சி யுடத் வன்றிப்
தற்ட தருணம் தடஅர்க்கு அறிவுறீஇச்
தஓன்று தசதிஞச் தஓன்ச க்மும்‛ (தல்.புடத்.நூ.36)
ன்னும் தல்ப்பி புடத்தின நூற்வில் ஆற்றுப்னக்கு இக்ம்
கூடப்ட்டுள்து.
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புணர்ளின் ணறுனஜக்கு ஞம்
1.
புணர்ள் ஏரித்தில் நின ணழ்ந்து உனத்து தருள்
வடுணதில் ம் ழிக்ஜல், ண்ணி ண்ணிப் புனஜ வடி ணழ்ந் ணழ்வு.
2.
புணர்ளின் தருனஜ உஞ;ந் புஞணஞ;ள் ஙல்கி தரும்
தருள்ன னணத்துக் க்கும் ணன்தஙஞ்ஓம் இன்றி ம்மிம் இருக்கும்
தருட்ன பிடருக்கு தடுத்து ணழ்ந் ளினஜ.
3.
இணற்டல் ற்ட் ணறுனஜயின் ஞஜ புணர்ள் ழுஜஞம்
வடும் டனணவ ணங்கும் புஞணஞ;ன ஙடிச்தஓன்டசஞ;.
4.
சவண
ர்ள்
னணழ்வில்
ம்னஜ
ஈடுடுத்திக்
தண்லும், னயின் ணர்ச்சிக்கு ம்னஜ அர்ணித்துக் தண்லும்
னக்வ முக்கித்துணம் அளித்சர். ணழ்வில் தருள் வஓர்த்லுக்கு
ர்ள் முக்கித்துணம் அளிக்வில்ன ன்து ஓங் ல் உஞ;த்தும்
உண்னஜகும்.
ர்ளின் ணறுனஜ நின
குப்னயில் கிக்கும் வணனக் கீனஞன விரும்புணர் பிடர் இன்னஜல்
அது கினத்து. அவ்ணறு ளிதில் கினத் கீனஞக்கு உப்பு இட்டுச்
ஓனஜத்ற்கும் இ ணறுனஜ நினயில் உள்சர். உப்பு இல்ஜல் ஓனஜத்
அக்கீனஞன பிடர் டி ணனத்து ம் சுற்டத்துன் உண்சர்.
இனச,
‚ணனக்ன கினஜள் ணள்உகிர்க் குனடத்
குப்ன வணன உப்புஇலி தணந்ன
ஜவணர் ட்சி ஙணி னஅனத்து‛ (சிறுண். 136-138)
ன்னும் சிறுற்றுப்னயில் ணறுனஜயின் தருட்டு உண்ணும் உவின்
சிறுனஜன
ஊஞர்
ணறு
ணனத்து
உண்
நினன
அறிமுடிகிடது.
‚ஆடுசி உந்நின் இரும்வர் எழுக்தடு
நீடுசி எஞஅல் வணண்டின் நீடுஇன்று
ழுஜதி ணழி ழின் கிண‛ (தருஙஞற்றுப்ன.61 - 63)
தள்ணது வன்ட சிவ னும் அணனுன சுற்டத்ரும் தரிதும்;
ணடியிருக்கின்டசர். ன் ன் சுற்டத்துன் தஙடுஙட் சில்
துன்புற்றிருக்கின்டசர். அத்ன துன்த்திலிருந்து நீங்கி ண உவச ழுந்து
ண ச னச ஆற்றுப்டுத்துணதிலிருந்து ஙம் ருன ணறுனஜயும்
சி துனஞயும் அறிமுடிகிடது.
ர் ணழ்வு
சி
ர்ள்
ம்
துய்ப்ற்கு
தடுப்ற்வும் தருன இஞந்சர். இனச,
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‚ட்வள்விக் னண ஙவின்
நிடன் உற்ட அஞஅப் வலும்
ணடன் எரீஇ-ணங்கு ணய்ப்
ணடுஜதி அத்ன டுஜன் வன்டல்!‛ (புடம்.352:14-16)
ன்ட ணரிளில் நிடம் தருந்தி ம்பு ன் வன உரித்து நீக்கிற் வ
ணறுனஜ நீங்கிப் பிடருக்கும் ம் ணங்கும் ணண்ம். ஜக்கு வணண்டுணச ந்து
வின ரு ச வணண்டுணன அறிம்.
தன
தருள் வணண்டி ணருணர்க்கு அணர்ளின் ணறுனஜ வக் தன
ணங்கும் முனடயினச புடப்தருள் தணண்ஜன,
‚ஈண்டி நினஞ எழிவின்றி
வணண்டி வர்க்கு விரும்பி வீசின்று‛
‚அங்ட் கினன் துடின் விடலிண்
வணங்ட்கு ணஓஉர் வினகும் - தஓங்ட்
தஓருச்சின ஜன்சர் தஓருமுனசயிற் சீறி
ணரிச்சினல் ந் ணம்‛ (புட.தண.16)
இவ்ணறு குறிப்பிடுகிடது. வஜலும், தருள் உள்ணனஞவ உம் ஜதிக்கும்,
தருள் இல்ணனஞ இவ்வும் ள்ளும்,
‚தருல் ணனஞப் தருச் தஓய்யும்
தருல் தில்ன தருள்‛ (குடள்.751)
ரித்தில் அதிஜப் தருள் இருக்கிடவ அணர்ளுக்வ இவ்வுத்தில்
ஜதிப்பு உர்கிடது.
அஞஓனின் விருந்வம்பும் ஜஞபு
ரிற்
தருணத்ன்
ன்னச
ஙடி
ணரும்
இஞணர்க்கு
வணண்டிணற்னட ந்து த்து ஏம்பிசன்;. இஞணரின் ணறுனஜ நினயினசப்
பிடர் அறிக் ஞஜவும், தஓல்ணம் உனணரிம் இருந்து ன்னசப்
தரிதும் வணறுடுத்திக் ட்டுணசவும் ந்னவ ஆலின், அணற்னடப்
வக்கிச் சிடந் ஆனன உடுக்ச் தஓய்ணழி, இஞணன் ன் வளிதஞடு
வளிஞய் ஙமின்றிப்  துணன் இஞணனின் ழ்னஜ உர்ச்சின
ஜற்டப் ண்புன ணள்ல்ள் இம்முனடன பின்ற்றிசர். இச்தஓய்தின,
‚வஙக்கு நுனல் நுண்னஜ பூக்கிந்து
அஞவுஉரி அன்ச அறுனண ஙல்கி
ஜனச ஜருளும் ஜகிழ்தஓய் ஜத்து
இனஅணி ணசப்பின் இன்ஙன ஜளிர்
வக்குஇல் தங்ம் நினட ல்ல்
ணக்குபு ஞத்ஞ ணருத்ம் வீ
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ஆஞ உண்டு வஞகர் வக்கி
தஓருக்தடு நின்ட ன‛ (தருஙஞற்றுப்ன. 82-89)
வஜலும், எருணனுன ணறுனஜ நினயினச பிடர் அறி தணளிப்டுத்துணது
அணன் உடுத்தி ந்ல் ஆனவம். சவண ஜச உஞ;ச்சி மிக் ரிசின்
ஜசத்ன ஜகிழ்விக், முலில் அணசது ஆனன அற்றி, அணனுக்குச்
தஓல்ச் சிடப்புன ஆன அணிவித்னவ ணள்ல்ள் ம் முற்
னஜக் தண்சர். இனச,
‚நீசி தஜழி அனண ஜசில்
ம்பு தஓலித்ன்ச அறுனண உடீஇ‛ (சிறுண்.235-236)
ன்னும் ல் ணரிளில் முடிகிடது. வஜலும்,
‚அந்நின அணுல் வணண்டி நின்சனஞப்
சி ன்ச சிர்னண நீக்கி
அவின்ச அவிர்நூற் லிங்ம்
இரும்வர் எக்தடு எருங்குன் உடீஇ‛ (தரும்ண்.467-470)
புணர்க்கு ணங்கும் ஙன்சசது தனச் சிடப்பு ர்வஜங்ள் ஜன
தஓரிந்ற் வ, ஆன, உவு, அணின்ள், வர், னச, குதினஞ, சு,
தருட்குனண ஆகிணற்னடக் கூத்ர்க்கும், விடலிர்க்கும், புணர்க்கும் அணர்
ம் சுற்டத்ர்க்கும் ணங்குணன். இனச,
‚உணந் உள்தஜடு அஜர்ந்தினிது வஙக்கி
இனஜருங் றி நுனநூற் லிங்ம்
ள்று சிடப்பின் தணள்னஞக் தளீஇ
முடுணல் ந் னந்தினத் டிதடு
தஙடு தணண்தல்லின் அரிசி முட்து‛(ஜனடு.560-564)
ன்னும் ஜனடும் லில் ஙன்சசது தன ன்னஜன அறிம்.
ர்ளின் தடும் சி ணறுனஜத் தீஞ ஜம் தழிகின்ட துப்பினச
உன, தனத்தழில் புரியும் சிறுண் னசவடு, தரி வரினசயும்
ரிஓ ணங்கிசன் ஙல்லிக்வன் ன்னும் தஓய்தின,
‚அழிசி ணருத்ம் வீ தழிவுள்
றுண் பூட்ன ங்ஜணி ஜருங்கின்
சிறுண் னசதடு தருந்வர் ய்தி
ம் அணன் நின்றும் ணருதும்‛ (சிறுண். 140-143)
இப்ல் ணரிள் ணயி அறிமுடிகிடது.
அஞஓனஞ ணழ்த்தி டும் ஜஞபு
முவு, தருணங்கிம், ழ் ன்னும் இனஓக்ருவிளின் எலிவடு
இனந்து விடலிஞ; டுணர். அணர்ள் அஞஓனச ணழ்த்திப் வற்றும் ஜஞபு
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அறிந்ணர். அணர்ள் முலில் வுன ணழ்த்திப் டிப் பின்சர் அஞஓனசப்
வற்றுணர்.
புதிப் ப்டும் ல்னப் டி, ணழ்த்தும் ஜஞபு
பின்ணரும் லில்,
‚ஜரும் ண்ணி ருங்வட்டுச் சீறிழ்
ஙஞம்புமீ திடண துன்புர்ந் தன்றிக்
ண றிந் வின்குஞல் விடலிர்
தன்தடழுகு ஜஞபிற் டம்மில்பு ணஅ
ருந்திடற் வுட் ழிச்சி பின்னட
விருந்திற் ணி ழிப்பி நீண்தஜழிக்
குன்ட ஙல்லினஓச் தஓன்வட ரும்‛ (ஜனடு.534-540)
இவ்ணறு கூடப்ட்டுள்து.
தகுப்புனஞ
ஓங் த்தில் ஙட்னயும் ஜக்னயும் க் எரு னனஜப் ண்பு
தண் அஞஓன் வனணப்ட்ன். வீஞமும் தனத்சனஜயும் ன்னுன
இஞண்டு ண் வற்றும் ண்புனணவச அஞஓசணன். ஜக்ள் ஈட்டும்
ணருணயில் எரு குதின அஞஓனுக்கு ணரி தஓலுத்திசர். அனக் தண்டு
தனள்  ணங்கிசன். ழ், இனஓ, ண் தண்டு டி, ஆடி அஞஓனச
ஜகிழ்விக்கும் தழின வஜற்தண் ர், விடலிர், கூத்ர், வன்வடர்
ங்ளுக்ச வணறு ந் தழினயும் வஜற்தண்தில்ன. இம்விட்டு
இம் தர்ந்துக் தண்வ இருந்சர். ஆஞஓர் ணள்ல்ன ணழ்த்தி டி
ரிசுனப் தற்று அனக்தண்டு உவுப்தருள் ஆஞ வனணன
பூர்த்தி தஓய்சர். ர்ளின் ணறுனஜன னந்து ணனஜன வஓர்ப்து
அஞஓனின் னஜகிடது.
ர்னண நூல்ள்
 இம்பூஞர் (உ. ஆ.), (1969), தல்ப்பிம் தருதிஞம், தஓன்னச:
 தணளியீடு.
 சுப்பிஞஜணின் ஓ.வண. (உனஞ), (2004),
த்துப்ட்டு, வவிலூர்:
வவிலூர் ஜம்.
 ஙஞஓன் வி, (உனஞ), (2017), த்துப்ட்டு மூமும் உனஞயும், தஓன்னச:
நீயூ தஓஞ்சுரி புக் வுஸ்.
 ரிவஜர் (உனஞ). (2010), திருக்குடள், தஓன்னச: பூம்புர் திப்ம்.
 புலியூர்க்வசின் (உனஞ), (2015), புடப்தருள் தணண்ஜன மூமும்
உனஞயும், தஓன்னச: ஓஞ திப்ம்.
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பத்துப்பாட்டில் உணவு
Food in Paththuppattu

சி.விஔன்/ C.Vijayan8 & முனசணர் ஜ.தஓந்தில்குஜர்/Dr.M.Senthilkumar9
Abstract: In Tamil literature alone, it has got food. Food is considered an essential part
of everyday life. In
the Sangam literature
Date of submission: 2019-06-20
of the ten books, Date of acceptance: 2019-07-24
various stories are
reported in the hill Date of Publication: 2019-08-05
country, but the food
is mentioned in great Corresponding author’s
detail. In this way, the
Name:
சி.விஜயன்
&
முனைவர்
study of the diets of
the
ancient
ம.செந்தில்குமார்
inhabitants of the
respective
land
Email:
malaisenthilptp@gmail.com
dwellings found in
the book is studied.
Keywords: Foxtail millet, Kodo millet, little millet, Bamboo Rice, Rye, Rice, White Rice,
Fermented Rice, Flakes, Jack fruit. Mango, Banana, Meats, C.Vijayan, முனசணர்
ஜ.தஓந்தில்குஜர், த்துப்ட்டில் உவு, உவு, த்துப்ட்டு, தினச,
மூங்கிரிசி, ஜ, , இனடச்சி, ட்டுப்ன்றி இனடச்சி.
மிழ் இக்கிங்ளில் உவிற்கு ன்று னியிம் தற்றிருக்கிடது. உவு
அன்ட ணழ்க்னயில் எரு அத்திணசிஜச ருப்டுகிடது. ஓங்
இக்கித்தில்
த்துப்ட்டு
நூல்ளுள்
ஜனடுமில்
ல்வணறு
தஓய்தின
கூறியிருந்லும்,
உவுனப்
ற்றி
அருனஜ
ணருசனயில் குறிப்பிப்ட்டுள்ச. இந் ணனயில் இந்நூலில் கும்
அந்ந் நி குடியிருப்புளின் ங் ஜக்ளின் உவுன ற்றி
ஆய்ண இவ்ணய்வு அனஜகிடது.
குறிஞ்சி நி ஜக்ளின் உவு
ஜனயும் ஜன ஓர்ந் இஜ அனஜணது குறிஞ்சி நிஜகும். இந்நி
ஜக்ள் தினச, மூங்கிரிசி, ஜ, , இனடச்சி, ட்டுப்ன்றி இனடச்சி வன்ட
உவுன இக்கித்தில் ன்டுத்தியுள்சர். ஙன்சசது ஜனயின்
அடிணஞத்தில் இருந் சிற்றூர்ளில் ணழ்ந் ஜக்ள் அன்ட ணழ்க்னயில்
திசமும் தினசச் வஓற்னடயும், தஙய்யில் தணந் இனடச்சினயும் உண்சஞ;.
இனவ விருந்திசர்க்கும் தடுத்து ஜகிழ்ந்சர். இனச,
‚ரூஉக்குனட தழிந் தஙய்க்ண் வணனணதடு
8

முனசணர் ட் ஆய்ணர், மிழ்த்துனட, திருணள்ளுணர் ல்னக்ம்,
வஓர்க்டு, வணலூர் – 632 115. மின்சஞ்ஓல் : kurinji0807@gmail.com
9
இனப்வஞசிரிர், மிழ்த்துனட, திருணள்ளுணர் ல்னக்ம், வஓர்க்டு,
வணலூர் – 632 115. மின்சஞ்ஓல் : malaisenthilptp@gmail.com
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குரூஉக்ண் இடடிப் தம்ஜல் தறுகுவீர்‛
-

ஜனடும் 168-169

ன்ட டிளின் மூம் அறி முடிகிடது. இன விஞ அருவில்
அடித்துணஞப்தற்ட ப் த்தின் தட்னயுன் ஜனின் தழுத்
இனடச்சினயும், புளி, ஜ, சு, ருனஜ இணற்றின் வஜருன் மூங்கில் அரிசி
அனசத்னயும் வஓர்த்து வணனணத்து உண்சர் ன்று ஜனடும்
கூறுகின்டது. இந் தஓய்தின,
‚அருவி ந் ஞ்சின தணண்ழ்
ணருவினஓ விர்த் ஜன் தழுங்குனட
முவுஜத் தனச்சி னந்நிப் பினண
பிவுஙய் முடுக்கி டிதடு வினஞஇ
தணண்புனக் தண் துய்த்னப் னி
இன்புளிக் ந்து ஜவஜ ஞக்
னணர் தஙல்லின் அரிஉன ஊழ்ந்து
ணனஅனஜ ஓஞல் ஜத் துனஇ
ஙறுஜர் அனிந் ஙறுஇரு முச்சிக்
குடஜள் ஆக்கி ணல்அவிழ் ணல்சி
அம்ஜலி உணன ஆர்ணதஜடு அனஇ
ஜமுனட டுப் ஜனசதறும் தறுகுவீஞ;‛
-

ஜனடும் 174-185

டிள் விக்குணன அறி முடிகிடது. வஜலும் தினசப்புசத்துக்
ணர்ல் தள்ப்ட் ட்டுப்ன்றியின் ஜயினஞ நீக்கி மூங்கில்
உஞசுல் ற்ட் ட்டுத் தீயில் னஓன ணட்டித் தின்டசர். இற்கு
ஓன்ட,
‚ழுதின் வஓவன் தணடு வகி
இழுதின் அன்ச ணல்நிம் தஓருக்கி
நிடப்புண் கூர்ந் நிம்தின் ஜருப்பின்
தஙறிக்தக் கிந் இரும்பிஞ; ருத்தின்
இருள்துணிந் ன்ச சம் ணின்
முளின இனந் டுடு தீயின்
ஙளிபுன ஜது இடயினிர் மினஓந்து‛
-

ஜனடும் 243-249

ன்ட டிளின் மூம் ஙம் அறிமுடிகிடது. கூத்ர்ள் ஙன்சனச 
தஓல்கின்ட வது ணழியில் வணர் கூட்த்ன ண்ல் ஙங்ள் ஙன்சனச
 தஓல்கிவடம் ன்று கூறிசல் உவச வணர் கூட்த்திசர் னஓயும்,
கிங்குனயும்
வஓர்த்து
ஓனஜத்
உவினச
ருணர்ள்
ன்று
ஜனடும் கூறுகிடது. இனச,
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‚டியும் கிங்கும் ண்டிசர் ரீஇ
எம்புஙர் அல்து உற்றுஙர் இல்ன‛
-

ஜனடும் 425-426

வணர்ள் தடுத் உண டிளின் மூம் அறிமுடிகிடது. இங்கு
கூடப்ட்
உவினசவ
குறிஞ்சி
நி
ஜக்ள்
உண்சர்
குறிப்பிப்டுகின்டச.
முல்ன நி ஜக்ளின் உவு
டும் டு ஓர்ந் இஜ அனஜணது முல்ன நிஜகும். இந்நித்தில்
ஜக்ள் உண்ணும் உண தினச. ணஞகு, ஓனஜ, அணனஞ, மூங்கிரிசி, தஙல்
அரிசி, புளி, தணள்ட்டு இனடச்சி, தினசஜவு வன்டணற்னட இக்கிங்ளில்
குறிப்பிப்டுகின்டச. முல்ன நி ஜக்ள் ணஞரிசி வஓற்னடயும், அணனஞப்
ருப்னயும் ந்து தஓய் உவினசயும், ஙண்டுளின் சிறு ர்ப்பினசப்
வன்ட தினசச்வஓற்னடயும் உண உட்தள்கின்டசர். இந் தஓய்தினப்
ற்றி ல் ணரி,
‚இருங்கின தகண்டின் சிறுஞ;ப்பு அன்ச
சுந்தினச மூஞல் தடும் தறுகுவீர்‛
-

தரும்ற்றுப்ன 167-168

‚தஙடுங்குஞல் பூனப் பூவின் அன்ச
குறுந்ள் ணஞகின் குடள் அவிழ்ச் தஓன்றி
புர்இர் வணங்ன வீ ண்ன்ச
அணனஞணன் புழுக்கு அட்டி யில்வுற்று‛
-

தரும்ற்றுப்ன 192-195

தரும்ற்றுப்ன
கூறுகிடது.
வஜலும்
அரிசியும்
தணள்ட்டு
இனடச்சியுனும்
தணண்தய்
உள்வ
இட்
தஓய்
உனணயும்,
தினசஜவணடு தணண்தய் ந் உனணயும் உண்சர் ன்று
கூத்ஞற்றுப்ன கூறுகிடது. இனச,
‚தன் அனடந் ன்ச நுண்வஙர் அரிசி
தணண் றிந்து இற்றி ஜக்ண் அஜன
ண்தன் நுண்இழுது உள்ளீடு ஆ
அனஓயினிர் வஓப்பின் அல்லும் தறுகுவிர்
வினஓம் தழித் ழி அன்ச
உண்ணுஙர்த்டுத் நுண் இடிணன‛
-

ஜனடும் 440-445

ன்ட டிளின் மூம் ஙம் அறிமுடிகிடது.
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ஜரு நி ஜக்ளின் உவு
ணலும் ணல் ஓர்ந் இஜ அனஜணது ஜரு நிஜகும். வஓ ஙட்டில்
விரி ய்ணல் ப்வதும் ணமுன இருக்கும் ஜரு நித்தில்
ரும்பும் தஙல்லும் மிகுதி உள்ச. இசல் சுனணச ரும்னயும்,
அணனயும் ஜற்ட நித்ரிம் தடுத்து ஜனின் இனடச்சினயும் ஜதுனணயும்
தற்று உண்சர் ன்று ஓன்றுன் ட்டுகிடது தருஙஞற்றுப்ன. இனச,
‚தீங் ரும்வடு அணல் ணகுத்வர்
ஜன் குனடதடு ஜது ஜறுவும்‛
-

தருஙஞற்றுப்ன 216-217

ஏய்ஜசட்டு ஜருநித்ர் தணண்வஓற்னடயும், ஙண்டும், பீர்க்ங்யும் ந்
கூட்னயும் வஓர்த்துக்தண்டு உண்சர் ன்று சிறுற்றுப்னயும்,
தண்னஙட்டு ஜரு நித்தில் உள் சிறு பிள்னள் னயில்
னவஓற்னட உண்சர். பின்பு ன வஓற்றின் வஜல் தணறுப்பு
ற்ட்ல் அணன இடித்து உண்சர் ன்றும் தஙல் வஓற்னடப்
தட்னக்வழிப் தரிவடு வஓர்த்து உண்சர் ன்றும் வஓற்வடடு
ம், இநீர், ணனப்ம், நுங்கு, ணள்ளிக்கிங்கு வன்டணற்னடயும்
வஓர்த்து உண்சர் ன்று தரும்ற்றுப்னயும் கூறுகிடது. இந்
தஓய்தின,
‚இருங்ழ் உக்ன இரும்புமும் வய்த்
அனணப்புஜண் அரிசி அஜன தணண்வஓறு
னணத்ன் அணன் னணதடு தறுகுவிஞ;‛
-

சிறுற்றுப்ன 193-195

‚ருங்ன வினசகர் ல் அம்சிட அர்
ஞ்வஓற்று அஜன முனசஇ ணஞம்பில்
புதுனண வணய்ந் விகுடில் முன்றில்
அணல்றி உக்னப் டுவிடந்து அ‛
தரும்ற்றுப்ன 223-226
‚ஜல்ல் வர்ஊர் ஜடியின் ஜடி
வினசகர் ந் தணண்தல் ணல்சி
ஜனசணழ் அகின் ணட்தடும் தறுகுவிர்‛
-

தரும்ற்றுப்ன 254-256

‚ழ்வட் வின் சூழ்சுனப் தரும்ம்
வீழ்இல் னக் குவித் தீம்நீர்
னணமுன இரும்பிடிக் வுள்ஜருப்பி ய்க்கும்
குனமுதிர் ணனக் கூனிதணண் ம்
திடள் அனஞப்தண்ன நுங்தடு பிடவும்
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தீம்ல் ஞம் முiனுயின் வஓம்பின்
முனப்புட முதிர்கிங்கு ஆர்குவிர்‛
-

தரும்ற்றுப்ன 356-362

ன்ட டிளின் மூம் ஙம் அறிமுடிகிடது.
தஙய்ல் நி ஜக்ளின் உவு
லும் ல் ஓஞ;ந் இஜ அனஜணது தஙய்ல் நிஜகும்.
ங்த்தில் வஓஙட்டின் னஙஞஜகி விரி பூம்ட்டிசத்தினசத்ன்
தஙய்ல் நிஜ இக்கிம் குறிக்கிடது. இந் குதியில் ணழ்ந் ஜக்ள் லில்
தற்ட இடல் மீனசயும், ணல் ஆனஜனயும் க்குணம் தஓய்து உண்சர்.
அத்துன் சங்ள்னயும், தஙல் அரிசியும், ள்னயும் ருகிசர் ன்றும்
ள்ளுக்னளில் மீன் இனடச்சியும், விங்கு இனடச்சியும் விற்ப்ட்ச
ன்றும் அனவ உண உண்சர் ன்று ட்டிசப்ன தளிண
டுத்திம்புகிடது. இற்கு ஓன்ட,
‚ல்இடவின் சூடுதின்றும்
ணல்ஆனப் புழுக்கும் உண்டும்‛- ட்டிசப்ன 63-64
‚பிர்ப் தண்னப் பிழிஜந்தியும்‛
-

ட்டிசப்ன 89

‚உணஜடிந்து உண்டு ஆடியும்‛ ட்டிசப்ன 93
‚மீன்டிந்து விக்கு அறுத்து
ஊன்தரிக்கும் எலிமுன்றில்
ஜற்குனணஇ ஜர்சிறிப்‛- ட்டிசப்ன 176-178
ன்ட டிளின் மூம் அறிமுடிகிடது. வஜலும் சிறுற்றுப்னயில்
நுனச்சிர் அரித் ள்னயும், உர்ந் சூல் மீனின் சூட்டு இனடச்சியும்
உண்சர் ன்றும் தஙல்ன இடித்து ஜணக்கி உனண ஆண்ன்றிக்கு
இட்டு தழுக் னணத்து தழுத் ன்றியின் இனடச்சினத் ஓனஜத்து
உண்சர் ன்று தரும்ற்றுப்னயும் கூறுகிடது. இனச,
‚ரும்புனச் தஓந்தீ ஜட்டிப் தருந்வள்
ஜதிக் றூஉம் ஜசு அறு திருமுத்து
நுதிவணல் வஙக்கின் நுனஜள் அரித்
ம்டு வடல் ஞணர் முடுப்க்
கினஜர்ப் ப்னக் கிங்கில் வஜன்
னஅவிழ் தரில் னவன் டி
அடல்குல் ணி தூங்கி அணதஞடு
ணடல்குல் சூட்டின் ணயின்ணயின் தறுகுவிர்‛
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‚ள்அடு ஜளிர் ணள்ம் நுங்கி
ணர்ந்துஉகு சிநீர்ணழிந் கும்பின்
ஈர்ஞ்வஓறு ஆடி இரும்ல் குட்டிப்
ல்ஜயிர்ப் பிதணடு ம் வது
தஙல்ஜ ணல்சி தீற்றி ல்ஙள்
குழிநிறுத்து ஏம்பி குறுந்ள் ற்னடக்
தழுநித் டிதடு கூர்ஙடப் தறுகுவிர்‛
ன்ட
டிளின்
மூம்
டுத்துக்ட்ப்டுகிடது.

தரும்ற்றுப்ன 339-445

தஙய்ல்

நி

ஜக்ளின்

உசவுன

ன நி ஜக்ளின் உவு
ஜலும் ஜல் ஓர்ந் இஜ அனஜணது ன நிஜகும். இந்
ன நி ஜக்கி வணட்டுணர் புளிக்றி இப்ட் வஓற்னடயும், ஆஜவின்
சூட்டு இனடச்சினயும் உண்சர் ன்று சிறுற்றுப்ன கூறுகிடது. புல்
அரிசினச் வஓர்த்து நித்தில் உள் உஞலில் குற்றி ஓனஜத் உனண
உப்புக்ண்த்வடும் ஜற்றும் தஙல் அரிசிச் வஓற்னடயும், ஙய் பிடித்து ணந்
உடும்பின்
தரினயும்
வஓர்த்து
உண்சர்
ன்று
தரும்ற்றுப்னயும் கூறுகிடது. இனச,
‚யிற்றிர் அட் இன்புளி தணஞ்வஓறு
வஜ வஜனிச் சில்ணன ஆதஜடு
ஆஜன் சூட்டின் அனஜணஞப் தறுகுவிர்‛
-

சிறுற்றுப்ன 175-177

‚ர்னண த் னடள் விவின்
நீல் முன்றில் நிஉஞல் தய்து
குறுங்ழ் உக்ன எச்சி தஙடுங்கிற்று
ணல்ஊற்று உணரி வண்டித் தல்ன
முஞவுணய்க் குழிசி முரிஅடுப்பு ற்றி
ணஞது அட் ணடுஊன் புழுக்ல்‛
-

தரும்ற்றுப்ன 95-100

‚ர்ணர் ஈந்தின் ழ்ண் ன்ச
சுணல்வின தஙல்லின் தஓவ் இவிழ்ச் தஓன்றி
கஜலி ந் ஜசவுச்சூல் உடும்பின்
ணனடல் த்து ணயின்தறும் தறுகுவிர்‛
-
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ன்ட டிளின் மூம் ன நி ஜக்ளின் உவினச தளிண
டுத்துட்ப்டுகிடது.
முடிவுனஞ
உகில் ஜக்ள் அனசணருக்கும் உவு முக்கிஜச விங்குகிடது.
அந் ணனயில் ஜக்ள் இன்னட நினயில் விஜச உவுனப்
ன்டுத்துகின்டசர். இற்னச உவுள் ஜட்டுஜல்து தஓற்னச
உவு முனடயில் ரிக்ப்ட் உவுன உண்டு ணழ்கின்டசர். இன்று
விஜச உவுன அருந்துகின்டவது விஜச வஙய்ல்
துன்ப்ட்டு ணழ்ந்து ணருகிடர்ள். இந் நினக்கு முக்கி ஞம் ஓரிச
உவுன
டுத்துக்தள்வ!
ஆசல்
ங்த்தில்
ஜக்ள்
அனசணரும் அணஞணர் இத்திற்கு ற்டணறு இற்ன முனடயில் உவுன
உற்த்தி தஓய்து உண்டு உல்ஙத்வடு ணழ்ந்ர்ள். இற்கு ஞம்
அணர்ள் ன்டுத்தி தினச, ணஞகு, ஓனஜ, மூங்கிரிசி, புல்ரிசி, தஙல்ரிசி,
தணண்வஓறு, னவஓறு, தினசஜவு, அணல், ரும்பு, ஜ, , ணன, புளி,
அணனஞ, ஙண்டு கூட்டு, பீர்க்ங்ய் கூட்டு, தட்னக்வழி தரில், உடும்பு
தரில், ணல் ஆனஜ, இனடச்சி, மீன் இனடச்சி, விங்குளின் இனடச்சி
(தணள்டு,
ன்றி,
ஜன்)
வன்ட
ஓத்துக்ள்
நினடந்
உனண
உண்வகும். இங்கு குறிப்பிட் உவுள் அனசத்தும் த்துப்ட்டு
இக்கித்தில் ங் ஜக்ள் ன்டுத்தி உவு ணனள் ஆகும்.
ர்னண நூல்ள்
1. சுப்பிஞஜணின் ஓ.வண. (உனஞ), (2004), த்துப்ட்டு, வவிலூர்:
வவிலூர் ஜம்.
2. ஙஞஓன் வி, (உனஞ), (2017), த்துப்ட்டு மூமும் உனஞயும், தஓன்னச:
நீயூ தஓஞ்சுரி புக் வுஸ்.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

அடியாணரத் ப ய்வமாக்கிய மதுரகவியாழ்வாரின்
அமு பமாழிகள்
Aṭiyārait teyvamākkiya maturakaviyāḻvāriṉ amuta moḻikaḷ
முனசணர் ஆ.ஜணி/Dr.A.Mani10
Abstract: In the Tolkappiyam, the cruel target of Tamils, Mayon is regarded as the
substance of the venerated Maliyam, the myth of Vaishnavism, and the significance of
its
existence
in
Tamil
soil.
See
Date
of
submission:
2019-06-20
Mayon, the goddess
of
the
warring
Date of acceptance: 2019-07-21
bishops of Ahab, is
said to have been
Date of Publication: 2019-08-05
the deity of the Corresponding author’s
Tamils.
See
the
popularity of the Name: முனைவர் ஆ.மணி
Sangam literature as
the head of the Email: manikurunthogai@gmail.com
mantra. Mullaitivu,
considered by many
to be the land of
civilization, is also
the land of the
Maoists. One of the philosophies of the Tamil land, Vaishnava began to grow and
flourish in time. The religious ideas, the metaphor of the Lord, the plurality of the
deities of the Vaishnava Adivasis were sung in the Nalaiyara Divya Prabandha (A.Mani.
2018: XVI). The purpose of this essay is to highlight the unique features of the songs
of Madurakaviyavar, the sixth of the twelve souls.
Keywords: Indian literature, Tolkappiyam, Mayon, civilization, metaphor of the Lord,
Dr.A.Mani, Madurakaviyavar, மிழின் தடுமுடி, ஜலிம், ஜதுஞவிழ்ணர்,
அமு தஜழிள், னவி, ஆ.ஜணி.
உனஞக்ம்
மிழின் தடுமுடி இக்ஜகி தல்ப்பித்திவவ, ஜலிம்
சப் வற்டப்ட் னணணத்தின் ஞம்தருக் ருப்டும் ஜவன்
குறிக்ப்ட்டுள்னக் ணும்வது, னணணத்தின் தன்னஜயும், மிழ்
ஜண்ணில் அக்தள்ன நிவி சிடப்னயும் உஞ முடிகின்டது. ‚ஜவன்
வஜ டுனட யுமும்‛ (தல். அத்.5) ன்னும் தர், ஆ ப்வஞகி
ஆர்ளின் தய்ணஜக் ருப்டும் ஜவன், மிர்ளின் வஜனி நிடஜகி
ஜனஜயுனஞக் கூடப்டுணனக் ண். ஜனஜ நிடத்கி சத்
னவினப் லும் ஓங் இக்கிங்ள் புழ்ணனயும் ண். ஙரிம்
வன்றி நிஜப் ஞலும் ருப்டும் முல்ன நிவஜ, ஜனஜ
நிடத்ர்ளின் நிஜவும் திழ்கின்டது. மிழ் நித்தின் த்துணங்ளில்
என்டகி னணணம் ப்வக்கில் ன்முஜக் கினத்து ணஞத்
10

துனப்வஞசிரிர் – மிழ் & இனத் வர்ணனர், ஞதிஓன் அஞசிசர் ஜளிர் ல்லூரி,
புதுச்வஓரி – 605 003, வஓ: 9443927141, மின்சஞ்ஓல்: manikurunthogai@gmail.com
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தங்கிது.
னணண
அடிர்கி
ஆழ்ணர்ல்
ஓஜக்
ருத்துக்ளும், இனடணனின் ணடிணகும், ன்முத் ன்னஜயும் ஙயிஞ
திவ்ப் பிஞந்த்தில் ப்ட்ச ன்ர் (ஆ. ஜணி 2018: XVI). இனண
ஜட்டுஜல்து, திஞவி வணம் ன்டனக்ப்டும் ல்னப் டி
ஙம்ஜழ்ணரின் தருனஜளும் சிடப்புக்ளும் ஙயிஞத்தின் டுதரு
விங்குணனக்
முடிகின்டது.
ன்னிரு
ஆழ்ணர்ளில்
ஆடம்
ஆழ்ணஞகி
ஜதுஞவிழ்ணரின்
ல்ளில்
இம்தற்றுள்
னித்ன்னஜயுன
ருத்துக்ன
டுத்துனஞப்து
இவ்வுனஞயின்
வஙக்ஜகும்.
ஜதுஞவிழ்ணரின் னித்ன்னஜ
ன்னிரு
ஆழ்ணர்ளில்
ஆடஜணஞக்
குறிக்ப்ட்டுள்
ஜதுஞவிழ்ணரின் இற்தர் தரிவில்ன. னினும், ம் ல்ளின்
இனினஜல் ஜதுஞவி ன்னும் ஞப்தர் அணர்ம் இற்தஞவண
விங்குணனக் முடிகின்டது. ஓங் இக்கித்தில் ல் தர் தற்ட
புணர்னப்
வப் ல்ளின் சிடப்ல் தர் தற்ட புணஞ
ஜதுஞவிழ்ணர் திழ்ணது குறிப்பித்க்து. ஜதுஞவிழ்ணரின் ல்ள்
ஙயிஞ திவ்ப் பிஞந்த்தில் 937–947ஆம் ண்ணுள் ல்
ஙமுனில் தகுக்ப்ட்டுள்ச. ஙயிஞ திவ்ப் பிஞந்த் தகுப்பு,
ஆழ்ணர்ளின் முனடனதட்டித் தகுக்ப்வில்ன ன்ன
ஜதுஞவிழ்ணரின் ஆசிரிஞகி ஙம்ஜழ்ணரின் ல்ள் ஙன்ஜயிஞத்தில்
(ல்ண்
2899முல்
4000ணனஞ)
தகுக்ப்ட்டுள்ன்
மூம்
உஞமுடிகின்டது. இற்ச
ஞங்ன
அறிணதும்,
ஙயிஞத்தின்
தகுப்னஜதின விக்குணதும் னித் ஆய்ணகும். இது நிற்.
ஆழ்ணர்ளில் மிக் குனடந் ல்னப் டிணர் அஜசதிபிஞன்
டி திருப்ழ்ணர் ஆணர் (10 ல்ள் ஜட்டும் ல் 927 முல் - 936
ணனஞ). அணருக்கு அடுத் நினயில் 11 ல்னப் டிணஞ
ஜதுஞவிழ்ணர் திழ்கின்டர். இவ்விருணர் ல்ளும் அடுத்டுத்து
இம்தற்றுள்ச. பிட ஆழ்ணர்ள் அனசணரும் இனடணனசவ டியிருக்,
ஜதுஞவிழ்ணர்
ஜட்டும்
ன்னசவி
ணதில்
குனடந்ணஞகி
ஙம்ஜழ்ணனஞவ (https://www.vikatan.com/news/spirituality/91251-madurakavi-aalwaraccepted-younger-person-as-his-guru.html) தய்ணஜப் டி தருனஜக்கும்
னித்ன்னஜக்கும் உரிணஞத் திழ்கின்டர். ஜற்தடரு னித்ன்னஜயும்
இணண் குறிக்த்க்து. அந்ர் குத்ணஞகி ஜதுஞவிழ்ணர், வணர்
குத்தில் பிடந் ஙம்ஜழ்ணனஞ ஆசிரிஞவும், தய்ணஜவும் தண்து
குறிக்த்க்து. னஓணத்திலும் வணர் குத்ணஞகி திருஙவுக்ஞஓனஞ,
அந்ர் குத்ணஞகி அப்பூதிடிள் ஆசிரிஞக் தண்டு வற்றிது
வஜற்தஓய்திவடு எப்புவஙக்த்க்கும்.
ஜதுஞவிழ்ணரின் ணழ்விக்கும் தஜழிள்
அமும் ன்து, இடப்பில்ப் தருணழ்ணளிக்கும் அருஜருந்து ன்து
எரு ஜஞபு. ணன்ஜனவ அமும் ன்து திருணள்ளுண ஜஞபு. வ்ணடயினும்,
உயிர்ன ணழ்விக்வும் உய்விக்வும் உவும் ருத்துக்னயும் அமும்
ன்தில்
பினயில்ன.
அவ்ணனயில்
திதசரு
ல்வ
Inam: International E_Journal of Tamil Studies
August 2019, Vol.5 Issue:18

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

50

இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531

ஆகஸ்ட் 2019

லர்:5

இதழ்:18

டியிருப்பினும், ஜதுவிழ்ணர் ம் ல்ள் அமுதஜழித்
திழ்ணசணகும்.
தய்ணத்தினும்
உர்ந்ணர்
குரு
ன்னும்
ருத்து,
ஜதுஞவிழ்ணர்ம்
ல்ளின்
அடிஙஜ
அனஜந்
ருத்கும்.
இன்மூம் ஜ, பி, குரு, தய்ணம் ன்னும் ஜஞபுத் தரின்
ணரினஓமுனடக்குக் ஞஜசணர்ளுள் ஜதுஞவிழ்ணரும் எருணர் ன்வட
தஓல்ம். அணர்ம் ல்ளின் ருத்துக்ன இனித் தகுத்துக்
ம்.
அமுதூறும் ஙவுள்
ண்ணிவலும் நுண்ணி சிறும்பிசல் வஓன ன்னசக்
ட்டிப்வட்வது, அற்குக் ட்டுப்ட்துவ ஙடித் ம்தருஜனசக்
ட்டிலும், தன்தினஓயிலுள் ஆழ்ணர்திருஙரின அனந்து ஙம்ஜழ்ணர்
ன்னும் திருஙஜத்னச் தஓன்சவ, ன் ஙவில் அமும் ஊறித் தித்திக்கின்டது
ன்கின்டர் ஜதுஞவிழ்ணர். ஙம்ஜழ்ணர் ன்னும் தவஞ அமும் ன்து
அணர்ம் ருத்து. திருப்ற்னக் னந்வது கினத்து அமும்;
ணன்ஜனவ அமும் ஆகி ருத்துக்ன விட்டுவிட்டு ஙம்ஜழ்ணர் தவஞ
அமும் ன்ட ஜதுஞவிழ்ணரின் ருத்சது புதுனஜ ஓன்டது. டிள்
ணருஜறு:
‛.. .. .. தன்குருகூர் ஙம்பிதன்டக்ல்
அண்ணிக்கும் அமுதூறும் ன்ஙவுக்வ‛ (ங. 937).
வணறு தய்ணமில்ன
ன் ணங்கும் தய்ணமின்றி, வணறு தய்ணமில்ன ன்து ஓஜப்
தரிவர்ம் ஙம்பிக்ன. அனச ஜதுஞவிழ்ணரும் ஏதுகின்டர். ஙவிசல்
தஓல்லிச் தஓல்லி இன்புற்வடன். அணர்ம் திருணடினப் வற்றிப் ஞவிவசன்.
அணஞன்றி வணறு தய்ணம் ஙசறிவன். திருக்குருகூர் ஙம்பியின் ல்னப்
புழ்டித் திரிணவ ன் ணி ன்கின்டர் ஜதுஞவிழ்ணர்.
‚வஜவிசன் அணன் தன்சடி தஜய்ம்னஜவ
வவு ஜற்டறிவன் .. .. .. .. .. .. ‛ (ங. 938)
ன்னும் டிளில் தஜய்ம்னஜவ ன்னும் தஓல்ன ’அணன் தன்சடி
வஜவிசன்
தஜய்ம்னஜவ’
சக்
கூட்டிப்
தருள்
தள்கின்டசர்
(ஞஜசுப்பிஞஜணி ஓர்ஜ & ஆர். தன்சம்ஜள் 2016: 386). இனச இவ்ணறு
தள்ணனவி ‘வவு ஜற்டறிவன் தஜய்னஜவ’ சக் கூட்டிப் தருள்
தள்ணவ ஜதுஞவிழ்ணரின் உள்க் ருத்ன தணளிப்டுத்தும் ன்று
தஓல்த் வன்றுகின்டது.
தண்ச இருப்வ க்கிம்
ம் தருஜனின் அகி ரி திருவஜனினத் ரிசிக் வணண்டுதஜனில்,
ஆழ்ணனஞ விட்டு மீண்ல்ன் இலும். தருனஜயும் ருனயும் தண்
ஙம்ஜழ்ணரின் தண்சய் இருப்வ ஙன் தற்ட க்கிம். ஆல்,
அணனஞ விட்டுச் சிறிது வஙஞம்கூ ன்சல் வி முடிவில்ன ன்கின்டர்
ஜதுஞவிழ்ணர் (ங. 939).
தண்ச இருப்து இழிணன்று
ம் தருஜனுக்குத் தண்டு தஓய்ணவ தருனஜ. ஙம்ஜழ்ணருக்குத்
தண்ச இருப்து இழிதணன்று ஙன்கு வணங்ளும் ற்ட அந்ர்ள்
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52

கூறுகின்டசர்.
ன்
,
அப்ச,
னசளும்
னணச
ஓவனஞவ ஙன் ண்ணுகின்வடன் ச
ஜதுஞவிழ்ணர் கூறுணதிலிருந்து, ஆழ்ணருக்குத்
Inam: International E_Journal of
தண்டு
தஓய்ணதும்
ஓச
இருப்தும்
Tamil Studies is a quarterly, biஅக்த்தில் இருந் வணம் ற்ட அந்ர்ல்
lingual journal in Tamil and
டிந்துனஞக்ப்ட்டுள்து,
அனசயும்
மீறித்
English that publishes research
சக்குத்
வும்
ந்னவும்
articles, reviews and new
னவ்சவும் இருப்ணர் ஓவவஞ ச
ஜதுஞவிழ்ணர் நினஙட்டியுள்ர் ன்ன
manuscripts in the month of
உஞமுடிகின்டது. டிள் ணருஜறு:
May, August, November and
‚ஙன்னஜல் மிக் ஙன்ஜனடர்ள்
February.
புன்னஜக் ருதுண ஞலின்
Thank you, friends! Scholars!
அன்னசய்
அத்சய்
ன்னச
ண்டிடும்
You are most welcome to send
ன்னஜன் ஓவன் ன் ஙம்பிவ‛
articles for the Tamil Journal
(ங. 940).
from
India,
ஙம்பிக்குத் ஓன் ஙன்
Inam //www.inamtamil.com. Our
ஆட்தள்ப்டுணற்கு முன்சர், பிடர்
தருட்னயும்
ஜனஜத்
ன்னஜயுன
members are prominent to the
தண்னயும்
ண்ல்
ஆனஓப்டுவணன்.
article,
which
related
to
ஙம்பிக்கு
அன்ச
இருப்னவ
ஙன்
Tamilology,
Philosophy,
தருனஜக்
ருதுகின்வடன்
ன்து
Linguistics, Folklore, Literature,
ஜதுஞவிழ்ணர் ருத்து (ங.941). முற்லில்
(940)
தஓன்ச
தஓய்திவ
இப்லிலும்
Grammar,
Archaeology,
தஓல்ப்ட் வதிலும், முன்னச ருத்தின்
Religion, Arts, Science and
ணலியுறுத்வண
இனசக்
தள்த்
Computer. Each publication is
வன்றுகின்டது.
evaluated by outside Scholar
ழுனஜக்கும் ண்தினஓக்கும் இம்புவணன்
இன்று
முல்
ழுபிடப்புக்கும்
ன்
who is a specialist in the related
தருனஜனத் துதிக்கும்டித் திருக்குருகூர் ஙம்பி
field.
அருள் தஓய்துள்ர். இனி க்த்திலும் அணர்
அன ஜற்ட ஜட்ர் ன்னக் ண்பீர்ள்
(ங. 942).
ரிரின் குஜஞஞகி ஙம்ஜழ்ணர், அணருன ஜகினஜன ஙன்
அறிவதும் ன்னசக் குளிஞப் ர்த்து ன் ணங்ன அழித்ருளிசர்.
அகி மிழ்ப் புனஜக்கு இஜகி ஓவரின் அருன ஙன்
ண்தினஓக்கும் இம்புவணன் ச தஜழிகின்டர் ஜதுவிழ்ணர் (ங. 943).
அருஜனடயின் தருவ அணர்ம் ல்ள்
ஙம்ஜழ்ணர் ல்ள் வணங்வ ச அனக்ப்டுணற்ச வித்தினச
இட்ணர் ஜதுஞவிழ்ணவஞ
சம். இற்குச்
ஓன்ட
இப்ல்
அனஜகின்டது. ல் ணருஜறு:
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‚அருள்தண்டும் அடிணர் இன்புட
அருளிசன் அவ்ணருஜனடயின் தருள்
அருள்தண்டு ஆயிஞம் இன்மிழ் டிசன்
அருள் ண்டீர் இவ்வுகினில் மிக்வ‛ (ங. 944).
அடுத் லிலும் வணத்தின் உட்தருனத் திருணய்தஜழி டிப்ணர்
தஙஞ்சில் உனடயும்டிப் டிணர் ஓவர். அணருக்குத் தண்டு தஓய்ணவ
ன் ணழ்வின் ன் ன்து ஜதுஞவிழ்ணர் ருத்து (ங. 945).
பிடனஞயும் தண்ஞக்குணவ ன் ணி
பிடனஞத்
திருத்துணல்
னில்னயினும்,
ஓவரின்
அன்ஞக்வண ஙன் முலுவணன் (ங. 946) ன்னும் ல் முன்னச
ல்ளில் (ங. 939 – 941) தஓல்ப்ட் ருத்தினின்று எருடி
வஜற்தஓன்று, ஙன் ஜட்டும் ஓவருக்கு அன்ஞல்ன்; பிடனஞயும் ஆக்குவணன்
ச தஜழிண அனஜணது குறிக்த்க்து.
நினடவுனஞ
பிட
ஆழ்ணர்ள்
அனசணரும்
இனடணனசவ
டியிருக்,
ஜதுஞவிழ்ணர் ஜட்டும் ஙம்ஜழ்ணனஞவ தய்ணஜப் டி தருனஜக்கும்
னித்ன்னஜக்கும் உரிணஞணர். அந்ர் குத்ணஞகி ஜதுஞவிழ்ணர்,
வணர் குத்தில் பிடந் ஙம்ஜழ்ணனஞ ஆசிரிஞவும், தய்ணஜவும்
தண்து
குறிக்த்க்து.
னஓணத்திலும்
வணர்
குத்ணஞகி
திருஙவுக்ஞஓனஞ, அந்ர் குத்ணஞகி அப்பூதிடிள் ஆசிரிஞக்
தண்டு வற்றிது வஜற்தஓய்திவடு எப்புவஙக்த்க்கும். அமும்
ன்து, இடப்பில்ப் தருணழ்ணளிக்கும் அருஜருந்து ன்து எரு ஜஞபு.
ணன்ஜனவ அமும் ன்து திருணள்ளுண ஜஞபு. வ்ணடயினும்,
உயிர்ன ணழ்விக்வும் உய்விக்வும் உவும் ருத்துக்னயும் அமும்
ன்தில்
பினயில்ன.
அவ்ணனயில்
திதசரு
ல்வ
டியிருப்பினும்,
ஜதுவிழ்ணர்ம்
ல்ள்
அமுதஜழித்
திழ்ணசணகும்.
தய்ணத்தினும்
உர்ந்ணர்
குரு
ன்னும்
ருத்து,
ஜதுஞவிழ்ணர்ம்
ல்ளின்
அடிஙஜ
அனஜந்
ருத்கும்.
இன்மூம்
ஜ,
பி,
குரு,
தய்ணம்
ன்னும்
ஜஞபுத்தரின்
ணரினஓமுனடக்குக் ஞஜசணர்ளுள் ஜதுஞவிழ்ணரும் எருணர் ன்வட
தஓல்ம்.
துனநூல்ள்
 ஜணி. ஆ. (தி.ஆ.). 2018 (முல் திப்பு). தரிணச்ஓன் பிள்னயின்
திருணய்தஜழி விக்கிசம் – ஏர் ஆய்வு. தஓன்னச: ணண்
திப்ம்.
 ஞஜக்ருஷ்பிள்ன. ஞ. (தி.ஆ.). 1879 (முற்திப்பு). ண்ணி
நுண்சிறுத்ம்பு – இற்கு ஸ்ரீ உ.வண. தரிணச்ஓன்பிள்ன ருளிச்
தஓய் வ்க்ஙமும் பின்புள்ஞருளிச் தஓய் அரும்மும். தஓன்னச:
ஆதிநிதி அச்சுக்கூம்.
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 ஞஜசுப்பிஞஜணி ஓர்ஜ & ஆர்.
தன்சம்ஜள் (உ.ஆ.). 2016
(த்ம் திப்பு). ஸ்ரீஙயிஞ
திவ்விப்
பிஞந்ம்
முயிஞம் – ல்ள் 1 to
947. தஓன்னச: ங்ன புத்
நினம்.
 ஸ்ரீகிருஷ்ஓமி
அய்ங்ர்
(தி.ஆ.).
1993
(இஞண்ம்
திப்பு).
ண்ணி

நுண்சிறுத்ம்பு
வ்க்சங்ள்

(ஙஞ்சீர்,
ஙம்பிள்ன,
தரிணச்ஓன்
பிள்ன,
அகி
ஜணப்தருஜள் ஙசர்
ஆகி
பூர்ணஓர்ர்ளின்
வ்க்சங்ளும்,
ம்பிஞன்டியும்,
வுனஞ,
அரும்வுனஞ,
ப்ஞஜத்திஞட்டும் கூடிது). .. ..
..:
ஸ்ரீ.
ஞ.
ஸ்ரீ.
கி.
ஸ்ரீநிணனங்ர்
குடும்
ர்ஜ தஓத்துளின் ஆஞவில்
தணளியிப் தற்டது.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

மீவியற் புணைவுகளுள் ‘கைவு’ பபறும் இடம்
(திருவிணளயாடற் புராணத்ண முன்ணவத்து)
Dream and the story flow in the supernatural things
(Based on the Thiruvilaiyadal Puranam)
முனசணர் ஓ.ண்ஓன்/Dr.S.Kannadasan11
Abstract: Among the Epic literatures, there are lot of general characteristics between
the two Epics Silappathikaram and Periyapuranam. The first one was written based on
the human and the second on the God. This also applies to the mythologies which
were written afterward. One of the strategies used by the author of epics is called
Supernatural or the incidents where the natural does not exist, i.e. unnatural thing.
This technique is not only used to praise the characters but also for the many reasons
such as the flow of
the story, the incidents
Date of submission: 2019-06-21
which needs to be Date of acceptance: 2019-07-24
taken to the next stage
and to give the good Date of Publication: 2019-08-05
turning points. For an
instance,
In
the Corresponding author’s
Manimegalai Epic, the
Name:
முனைவர்
ெ.கண்ணதாென்
story of which moves
to the next stage when
the
Goddess Email: sendoordasan@gmail.com
Manimegala takes the
heroin Manimegala to
the Manipallava island.
So the ‘supernatural thing’ is essential in the component of the epics. This happens in
the form of divine command (voice from the sky), dream and transformation. Hence,
the aim of the study is to know how the scenes related to the dream when it comes
within the supernatural incidents in Thiruvilaiyadal Puranam, were written by the
author Paranjothi for the flow of the story.
Keywords: Manimegala, Thiruvilaiyadal, dream and transformation, supernatural thing,
Epic, S.Kannadasan, Thiruvilaiyadal Puranam, மீவிற்புனசவு, புஞம், சவு,
இற்ன இந் நிழ்வு, உத்தி, ஓ.ண்ஓன்.
ஆய்வுச்சுருக்ம்
ப்பி இக்கிங்ளுள் ஜனினச முன்னினப்டுத்தி இற்டப்ட்
சிப்திஞஜ இருந்லும் தய்ணத்ன முன்னினப்டுத்தி ழுப்ட்
தரிபுஞஜ
இருந்லும்
இருணனக்
ப்பிங்ளுக்கும்
ததுத்ன்னஜள்  உண்டு. பிற்த்தில் வன்றி புஞங்ளுக்கும்
இனண தருந்தும். அணற்றுள் என்று ப்பி ஆசிரிர்ல் பின்ற்டப்டும்
‘மீவிற்புனசவு (அ) இற்ன இந் நிழ்வு’ னும் உத்தி. அணது இல்பு
நினக்கு, இற்னக்கு ஜடச நிழ்வு. இவ்வுத்தி னஜந்ரின் தருனஜனப்
11

மிழ் - உவிப்வஞசிரிர், ஜன்சர் திருஜன ஙக்ர் ல்லூரி, சுஜன, ஜதுனஞ- 625004,

அனவசி - 9600484338, 8122270710, மின்சஞ்ஓல் - sendoordasan@gmail.com
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வசுணற்
ஜட்டும்
னப்ர்ல்
னக்ப்வில்ன.
னப்வக்கிற்கும், நிழ்னண அடுத் ட்த்திற்கு டுத்துச் தஓல்ணற்கும், ஙல்
திருப்த்னக் தடுப்ற்கும் சப்  ஞங்ளுக் இவ்வுத்தி
ன்டுத்ப்ட்டுள்து. ஓன்ட ஜணிவஜனன ஜணிவஜ தய்ணம்
ஜணில்ண தீவிற்குத் தூக்கிச் தஓன்ட பிடகுன் ஜணிவஜனக் ப்பிம்
அடுத் ட்த்ன வஙக்கி ஙர்கிடது. சவண ப்பிக் கூறுளுள்
இன்றினஜ என்ட ‘இற்ன இந் நிழ்வு’ அனஜகின்டது. இந்நிழ்வு
அஓரீரி (ணனிலிருந்து வட்கும் எலி), சவு, உருஜற்ட நின சப்
ல்ணடிணங்ளில் நிழ்கிடது. அவ்ணனயில் திருவினற்புஞத்தில்
இம்தறும் இற்ன இந் நிழ்வுளுள் என்ட ணரும் சவு தர்ச
ட்சிள்
அக்னஙர்விற்கு
ங்ஒசம்
ஞஞ்வஓதி
முனிணஞல்
டுத்ப்ட்டுள்ச ன்னக் ண்து இவ்ணய்வின் வஙக்ஜகும்.
முன்னுனஞ
ஜனி ஆற்டலுக்கும் இற்னக்கும் உட்ட்டு ஙக்கும் நிழ்வுன
இல்புத் ன்னஜயுனனண, இற்னசனண ன்தடல்ம் கூறுணர்.
அனணவ ஜனி ஓக்திக்கும் இற்னக்கும் அப்ற்ட்டு ஙக்கும்தழுது
இனண ஓத்திஜற்டனண, ஙனமுனடக்கு எவ்ணனண ன்ர். ஆசல் இப்டி
ஜனி ஆற்டலுக்கு அப்ற்ட்டு ஙக்கும் நிழ்வுள் இல்பு ணழ்க்னக்கு
இயினும்
இக்கிக்
தள்னக்குப்
தருந்தும்.
குறிப்க்
ப்பிங்ளிலும் புஞங்ளிலும் மிகுந்து ப்டும் இத்ன்னஜன
மீவிற்புனசவுள் (அ) இற்ன இடந் நிழ்வுள் ன்ர். அணது இல்பு
நினக்கு, இற்னக்கு ஜடச இப்வக்கு னஜந்ரின் தருனஜனப்
வசுணற்
ஜட்டும்
னப்ர்ல்
னக்ப்வில்ன.
னப்வக்கிற்கும், னன அடுத் ட்த்திற்கு டுத்துச் தஓல்ணற்கும்,
ஙல்
திருப்த்னக்
தடுப்ற்கும்
சப்

ஞங்ளுக்
டுத்ப்ட்டுள்து.
ப்பிங்ளிலும்
புஞங்ளிலும்
இம்மீவிற்புனசவு
னன
ஙர்த்திச்
தஓல்லும்
ஏர்
உத்திவண
அனஜந்துவிட்து சம். அதிலும் இனடணனசத் னணசக் தண்டு
உருணகும் னப்புளுள் இவ்வுத்தி ல்வணறு ணனளில் அதிஜ
இம்தறுகின்டது. னஓண ஓஜத்தின் னனஜக் வுச சிணனசக்
னஙச னணத்து ஞஞ்வஓதி முனிணஞல் இற்டப்ட் திருவினற்
புஞத்தில்
ப்டும்
மீவிற்கூறுளுள்
சவுநினயும்
என்று.
இக்சவுநின வ்ணறு ப்பிப் வக்கிற்கு உறுதுன அனஜந்து
னக்கு உயிரூட்ம் தடுத்துக் னன ஙர்த்திச் தஓல்கிடது ன்ன
ஆஞய்ணவ இக்ட்டுனஞயின் வஙக்ஜகும்.
மீவிற்புனசவுள் ற்றிக் ருத்துனஞக்கும் ங.இஞஜலிங்ம்,
‚ஜனி ஆற்டலுக்கு வஜம்ட்டும், அப்ற்ட்டும் நிழுகின்ட நிழ்ச்சின
மீவில் நிழ்ச்சிள் ன்கின்வடம். இத்ன நிழ்ச்சிக்குரி ஞ
ரிங்ள்
இல்பு
நினக்கு
ஜறுட்டும்,
அறிணஞய்ச்சிக்கு
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அப்ற்ட்வும் இருப்ல் இணற்னட மீவில்நின சக்
குறிக்கின்வடம். ஜனி நினனக் ந் அனசத்னயும் மீவில் நின
சக்
தள்ணதில்
ணறில்ன.
புஞங்ளில்
ப்டும்
னஜந்ர்ள் தரும்லும் மீவில்பு உனணஞவண னக்ப்
தறுணர்.
மீவில்பில்
ஜக்ள்
தண்டிருந்
ஙம்பிக்னனயும்
ஜஞனயும்
தணளியிவும்,
ற்வனஞக்
ணஞவும்
ஜக்ள்
ஜசவுர்வுக்வற்ப் னப்ர்ள் இவ்விக்கிக் கூற்றினசப்
ன்டுத்துணர்.‛ (1988:145)
ன்று கூறுணர். அணர் குறிப்பிட்டுள்னப் வ னப்பிக்கிங்ளில்
ப்டும் இக்கூறுள் இன்று ஜக்ள் ஜத்தியில் தரும் ஙம்பிக்னவண
நினத்து நிற்கின்டச சம். இதுகுறித்து அணர் வஜலும் கூறுனயில்,
‚ஙங்னவிக் ப்பிங்ளில்ன் இவ்ணற்புங்ள் அனஜணற்கு
ணய்ப்பு மிகுதி. அற்புத்ன வினவிக்கும் கூறுளில் ‘நிவிது’
ன்னும்
கூறு
மிவும்
சிடப்சது‛
ன்று
அரிஸ்ட்டிலின்
வினயில் தஜழிணல் மீவிற்ன ப்பிக் கூறுளுள் என்தடச
உர்கின்வடம். உக் ப்பிங்ளில் ப்டுணது வல் மீவிற்
கூறுள் மிழ்க்ப்பிங்ளில் யின்றுணரினும், தருங்ப்பித்திற்கு
இக்ம் ணகுத் ண்டி வன்ட இக்ங்ளில்
இணற்னட
விக்து தஓன்டனஜ விப்வண உள்து.‛ (1988:145)
ன்று இற்ன இடந் நிழ்வு குறித்து விரிணச விக்ம் தடுக்கிடர்.
சிம்பிலும் ஜணிவஜனயிலும்
மிழ்க்ப்பிங்ள்
ன்டவுன்
முலில்
நினசவுக்கு
ணருணது
சிப்திஞம். சிம்பில் ய்திர்ச் தஓல்ணன் ண்கியின் வள்விக்கு
வினளித்ல், ண்கி ஜதுனஞன ரித்ல், ண்கி புட் விஜசத்தில்
ணன்ணழிச் தஓல்லுல் முச மீவிற்புனசவுள் ப்டுகின்டச.
இந்நிழ்வுள்
ல்ம்
ண்கியின்
த்தினித்
ன்னஜனப்
னடஓற்றுணற்வ இங்வணடிள் ன்டுத்தியுள்ர் சம்.
இனப்வல்
ஜணிவஜனயில்
‚ஜணிவஜ
தய்ணம்
ஜணிவஜனன
டுத்துச்தஓன்று
ஜணில்ணத்
தீவில்
வஓர்த்ல்,
ஜணிவஜனயின் முற்பிடவினத் தரிவித்ல், தீணதினயின் ணஞவு,
நினசத்வுருதணடுக் ஜணிவஜன ணஞம் தடல்‛ முசனண ப்பித்
னவின னஜமிட்வ ஙக்கின்டச சம். தரிபுஞத்தில் எவ்வணர்
அடிர்ளின் ணழ்விலும் ஙக்கும் அற்புங்ள் இனடணனின் அருட்தஓல்
ன்டலும்
அனண
மீவிற்புனசவுவண
யில்வணஞல்
ர்க்ப்டுகின்டச.
திருவினற்புஞத்தில் மீவிற்புனசவுள்
சிப்திஞம், ஜணிவஜன, சீணசிந்ஜணி வன்ட ப்பிங்ளில்
ஜனிர்ள் மிகுதிவும், தய்ணங்ள் குனடணவும் இம்தறுணல்
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அணற்றுள் மீவிற் கூறுள் அருகிவ ப்டுகின்டச. ஆசல் அணற்றிற்கு
ஜட இனடணவச ஜனிசவும், ஜன்சசவும், இனடத்ன்னஜயிலும் ணரும்
திருவினற் புஞத்தில் இம்மீவிற் கூறுள் மிகுந்து ப்டுகின்டச.
திருவினற் புஞத்தில் அனசத்து மீவிற்புனசவுளும் ஆண்ணன்
மூஜவண ஙக்கின்டச. இன்மூம் இனடணன் ப்பித் னணன் னும்
ரு ணலுப்தற்று, ஆண்ணனச அணுகுகிடணர்ளுக்கு ப்வதும் எரு
குனடயும் வஙஞது ன்ட ஞஞ்வஓதிரின் ருத்து தணளிப்டுத்ப்டுகின்டது.
திருவினற் புஞத்தில் ப்டும் மீவிற் கூறுள் சவுநின,
அஓரீரி நின(ணனிலிருந்து வட்கும் எலி), இனடணனின் ல்ணடிணநின
முச
னப்புளின்கீழ்
அனஜகின்டச.
இங்குக்
சவுநினயில்
இம்தறும் மீவிற்புனசவுள் குறித்வ ஆஞப்டுகின்டச.
சவுநின
‘சவு’ ன்து ப்பித்தில் ஏர் உத்திப் ன்டுத்ப்டுணனச்
சிப்திஞத்தின்ணழி அறிம். ண்கிக்கு ணரும் சவு ப்பித்தின்
பிற்குதியில் நிப்வகும் அனசத்து நிழ்னணயும் தஓல்லும் முன்வசக்கு
உத்தி அனஜயும் ன்ன,
‚டுக்கும்ன் தஙஞ்ஓம் சவிசல் ன்ன
பிடித்சன் வய்ஏர் தரும்தியுள் ட்வம்
ட் தியில் து எரு ணர்த்ன
இட்சர் ஊஞர் இடுவள் இட்டு ன்ன்வஜல்
வணற்கு உற்டதுஏர் தீங்குன்று அதுவட்டுக்
ணன் முன்சர்ன் ட்டுனஞத்வன் ணவசடு
ஊர்க்கு உற்ட தீங்கும் என்றுஉண்ல் உனஞவன் (சத்திடமுனஞத்
ன) ன்ட அடிளின் ணயி அறிம். ண்கிக்கு ஜட்டுஜல்ஜல்
வணன், ண்டிஜவவி ஆகிவருக்கும் சவு ணஞச்தஓய்து, சனணக்
ப்பித்தில்
அடுத்து
நிவிருப்னச்
தஓல்லும்
எரு
ருவி
இங்வணடிள் ன்டுத்தியுள்ன அறி முடிகிடது.
திருவினற் புஞத்தில் இனடருனவ இத்தில் நினடத்து,
அணன் திருணடின அனவ தரும்வறு ச ண்ணி ணழும்
அடிர்ளுக்கு
அருள்புரியும்
இனடணன்
சவுனத்
ன்
அருள்
தணளிப்ட்டு ணயில்க் தள்கிடன்.
‚உனஜதரு த்ன் உள்க் சவுளில் ழுந்ருளி அணர்ம்
உள்க் ணனனப் வக்குகிடன். அடிரின் ஜசத்வ நினடயும்
க்
னன
அடவண
அற்றுகிடன்.
ணழ்வின்
புடத்வனணளுக்குப் வஞடும் நின ற்டும்வது ஙல்கிச் வஓனண
தஓய்கிடன். ஆம். உள்ங்ணர் ள்ணசகி சிணபிஞன் அடிணர்
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உள்த்தில் ன் நீக்ஜட நினடந்திருந்திருப்னச் ஓற்றும் னடக்
சவுனக் ட்டுகின்டன்.‛(2009,.9)
ன்று தரிபுஞத்தில் ணரும் மீவிற்புனசவுள் குறித்துக் கூடப்டும்
கூற்று திருவினற் புஞத்திற்கும் தருந்தும்.
திருவினற்புஞத்தில் திருஙஞங் ண் ம், வஜருனணச்
தஓண்டித் ம், உணக்கிழி ருளி ம், திருமுங் தடுத்
ம், ன்றிக்குட்டின அனஜச்ஓர்க்கி ம், ல் சுணட வணல்விட்
ம் ஆகி ங்ளில் னத் னணசச சிணன் சவில் ணந்து ட்சி
ருகிடன். இக்சவில் ஙக்கும் மீவிற் ட்சின,
1. தருள் ணங்குல்
2. என்னடச் தஓய்யுஜறு ணித்ல்
னும் இரு னப்புளின்கீழ்ப் குத்துக் ம்.
தருள் ணங்குல்
எரு ஙட்டின் ஜன்சன் ன்ணன் ஜக்ள் ஜகிழும் ணண்ம் ஙட்ன
ணழிஙத்திச் தஓல் வணண்டும். அணர்ளுள்ளும் அந்ர்ன அல்ல்
ஜல்
துக்
வணண்டும்
ன்து
அக்
நிதி.
ஆசல்
திருவினல் புஞத்தின் ‘உணக்கிழி அருளி த்தில்’ ணரும்
குபூ ண்டின் அந்ர்ன ஜதிக்து எதுக்கிசன். சவண
அணர்ள் வணம் ஏது, வணள்வி இற்டது வணற்று ஙடுளுக்குச் தஓல்த்
தங்கிசர். ஆனல் ண்டிஙடு ஜனயின்றிப் ஞ்ஓத்தின் ணஓப்ட்து.
அஞஓரின் தஓல்ணமும் தீர்ந்து. இந்நினனப் ஞஞ்வஓதிர்,
‚ணள்ல் குபூ ன்திங்ள் ணஞந் தடுத்துச் சிணருஜம்
உள் தணல்ம் ணதுவஙற் தடழுகும் ணலில் ன்சட்டில்
ள் லில் வணதினஞ இழ்ந் சசன் ஜனஜறுத்து
தணள்ம் அரு ணங்குன்றி வினணஃகிது ஙதல்ம்‛
(தி.வி.பு.31;.2)
னும் லில் டுகிடர். ஜன்சன் அனந் வணனசன உர்ந்
இனடணன் ண்டினின் சவில் வன்றி ‚ஜனடவ ஙஜது துனம்,
ஜனடவ ஙஜது பீடினம்‛ ச வணத்தின் தருனஜனக் கூறி அள்
அள்க் குனட உணக்கிழி (தன் மூட்ன) என்னடத் ந்ருள்கின்டன்.
விழித்து ழுந் ண்டின் ன் னயில் உண்னஜயிவவ தற்கிழி
இருப்னக் ண்டு விந்ன்.  ஙடுளிலும் இருந்து ஜனடவனஞ
ணஞணனத்து வணம் ஏதுவித்ன், ம் இற்றிசன், தன்னச ணரி
ணங்கிசன். ண்டி ஙட்டில் ஜனதய்து ணம் தருகி ஙம் நிவிற்று.
ண்டின் சவில் இனடணன் ணந்னப் ஞஞ்வஓதிர்,
‚அங்ண் தணள்ளி ம்த்து டுஜடி ணன்சவிற்
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ஓங்க் குனயும் தணண்ணீறுஞ் ஓரிவணமும் ங்உஞன்
சிங் ஙங் கினந்னஓச் சித்ணடிண தழுந்ருளி
தணங்ண் னசத் தன்சணர்வன் முன்நின்றினச விம்புணர்‛
(தி.வி.பு.31;.3)
ன்ட லின் ணழிப் புப்டுத்துகிடர்.
அந்ர்ளுக்கு ஏர் ஆத்து ன்டல் அன ஆண்ணன் வச
முன்ணந்து தீர்த்து னணப்ன் னும் ர்ப்ச ஆதிக்ம் இங்கு தணளிப்டுகிடது.
அக்ச் சூலில் அந்ர்ள் ஓமூத்தில் உந் இத்தில் ஜன்சனசயும்
ஆட்டினணக்கும் இத்தில் இருந்துள்சர் ன்ட ஓமூப்ர்னணனத் ண்டி,
சவில் ணந் தருள் ஙசவிலும் கினக்ப் தற்டவ இங்கு மீவிற்ன.
ஜன்சனின் ஆணத்ன அக் நினசத் இனடணன் திருவினன
நிழ்த்தி
அணனுக்கு
அறிவுனஞ
ணங்கும்
ணனயில்
இக்ட்சி
அனஜக்ப்ட்டுள்து.
என்னடச் தஓய்யுஜறு ணித்ல்
அடிர்ள் இடுக்ண் அனயும் தழுது சவில் வன்றிப் தருள்
ணங்கும் இனடணன், இங்குக் சவில் வன்றிசலும் இவ்ணறு தஓய்ல்
இன்சலிலிருந்து விடும் ச அறிவுறுத்வும் தஓய்கிடர். திருஙஞங் ண்
ம், வஜருனணச் தஓண்டித் ம், திருமுங்தடுத் ம்,
ன்றிக்குட்டின அனஜச்ஓர்க்கி ம், ல் சுணட வணல்விட் ம்
ஆகி ங்ளில் இப்வக்குக் ப்டுகின்டது.
திருஙஞங் ண் த்தில் இனடணன் சவினில் ணந் அருள்லித்
திடம் பின்ணருஜறு:
ஜதுனஞ வன்றுணற்கு முன் ண்டி ஜன்சன் ‘ஜவூர்’ ன்னும்
ஊனஞத் னஙஞஜக் தண்டு ஆட்சிபுரிந்து ணந்ன். அவ்வூரில் ணழ்ந்
விரிளில் எருணன் சஞ்தஓன் ன்ணன் சிடந் சிணக்ன். எருஙள்
வஜற்குத் தினஓயில் உள்  ஊர்ளுக்குச் தஓன்று விஞம் தஓய்து
திரும்பிக்
தண்டிருந்ன்.
அணன்
ம்ணசத்ன
அனயும்வது
இருட்டிவிட்து. அச்ஓஜம் விண்ணில் இருந் விஜசம் என்று இடங்கி
ணருணனப் ர்த்ன். இவ்விஜசத்தில் சிணலிங்மும் இருப்னக் ண்வுன்
ணங்கிசன். அன்று திங்ட்கினஜ ஙடுஇஞவு, வணர்ள் ணந்து ஙன்கு
ஜங்ளிலும் தஓக்லிங்ருக்குப் பூனஓ தஓய்சர்.
ஜறுஙள் தழுது விடிந்தும் வணர்னக் வில்ன. விஜசமும்
சிணலிங்மும் ஜட்டுவஜ இருந்னப் ர்த்ன். ஊர் திரும்பிப் ண்டி
அஞஓனிம் ன் ண்ணற்னட,
‚………தணந்திகிரிய்
அக் ம்ஜ ணசத்திவ ஞதிஓங் ண்வன்‛ (தி.வி.பு.3;.13;3-4)
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‚ணல்ன ணணிஞ் தஓய்துஙன் ணருணழி வஜனக்
ல் னந்து தணங்திர் ண்சன் இஞவிஜண் ம்வல்
அல் ருஞ்சுர் விஜசமு ஜதிற்சிணக் குறியும்‛ (தி.வி.பு.3;.14;1-2)
ன்று டுத்துனஞத்ன். ஜகிழ்ச்சி அனந் ண்டின் அவ நினசப்புன்
உடங்ச் தஓன்டன். அப்தழுது சிணன் சித்ஞப் ண்டின் சவில்
வன்றி, ‚குவஓஞப் ண்டி! ம்ணசக் ட்னத் திருத்தி அகி ஙனஞ
உண்க்கு‛ ன்டர்.
‚ணடிதள் வணலிசய் ம்ஜ ணசத்தினசத் திருந்
டிதள் ழ்ந் ணிஙர் ண்தச உர்த்தி
அடி வகிசர் வுரிர் ஆண்ன ங்குல்
விடியும் வணனண் விழித்சன் ரிதியும் விழித்சன்‛ (தி.வி.பு.3;.18)
இவ்ணறு சவில் ணந்து இனடணன் கூறிவுவசவ ஜறுஙவ
அனஜச்ஓர்ளுன் ம்ணசக் ட்டிற்குச் தஓன்டன் ண்டின். ஙள்,
ரின் உனப்பில் ம்ணசக் ட்ன ஏர் அகி ஙஞ ஜற்றி
அனஜத்ன். ஙஞம் பூர்த்திசதும் ஓந்தி தஓய் நினசத்ன் ஜன்சன். இன
அறிந் தஓக்லிங்க் வுள் ம் ஓனயில் உள் ஓந்திஞனிலிருந்து
அமுத்னச் சிந்திசன். சிணனின் ஜதியிலிருந்து ஜதுஞஜச துளிள் சிந்தில்
‘ஜதுஞஙர்’ சப் தர் தற்று ஙனவில் ‘ஜதுனஞ’ ச ஜருவிற்று.
ஙன்ஜக்கூல், ம்ணசம், ஆணய் சப் தர்தண் ஊருக்கு
‘ஜதுனஞ’ சப் தர் ணந்ற்குப் புஞம் ணயிச் தஓல்ப்டும் ஞம்
இதுவண.
ஜனிப் பிடப்பில், ஜனின் என்னடப் ற்றி நினசத்துக் தண்வ இருந்து
அவ நினசப்வடு டுக்னக்குச் தஓல்லும்வது அணன் ஜசத்தில் நினசத்து
ஙந்வறிவண, ஙக்ஜல் வசவண சவு ணருணது இற்ன.
ஜகிழ்ச்சிச ருஜ இருந்ல் சவும் ஜகிழ்ச்சிவண இருக்கும் சம்.
ஆசல் இனப் ஞஞ்வஓதிர் ஏர் உத்திப் ன்டுத்தித் ன் இட்
திருஙஞங் ண் ம் னும் னப்பிற்கு ணலுவூட்டுணற்கு அனஜத்துக்
தண்ர் சம்.
‚ஜசம் அங்கி நினவடு தஙருங்கி தர்பு சவுக்கு உண்டு. இது
உண்னஜ வன்ட வஞட்ம் உனது. சி ஓஜங்ளில் சவு ஙம்
இக்ங்ன தணளிப்டுத்துண அனஜகின்டது.‛ (2009:9)
னும் ருத்தும் ணனிக்த்க்து.
ஜதுனஞக் ண்த்தில் இம்தறும் வஜருனணச் தஓண்ல் அடித்
மும் இவ தருண்னஜயில் அனஜகிடது. உக்கிஞண்டின் த்தில்
ண்டிஙடு ணமுற்று இருந்து. பின்  ஆண்டுள் ழித்து மீண்டும் ணம்
குன்றிது. ஏஞண்டு ஜனவ தய் நின ற்ட்டு ஜதுனஞ ஙர் ஞ்ஓத்தின்
ணஓப்ட்து. துன்ம் அனந் உக்கிஞண்டின் இனடணனசத் தழுது,
அழுது வணண்டிசன். இஞவில் ண்டின் சவில், சித் மூர்த்திய் ணந்
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இனடணன் ‚ண்டி! வஜருஜனயில் அருகில் உள் குனயில் ஞஜச
தருட்ள் வஓர்த்து னணக்ப்ட்டிருக்கின்டச. நீ உன் தஓண்ல் அடித்து,
வஜருவின் ர்ணத்ன அக்கி, வணண்டி தருட்ன டுத்துக் தள்.
குனக்கு முத்தினஞயிட்டு மூடி ண! ன்டர். இனசப் ஞஞ்வஓதிர்,
‚ கினத்ஜற் டனச வஜரு கிரிதஓருக் ங்ச் தஓண்ற்
புனத்துநின் ஆனத்து ஆக்கிப் தன்சனட ததிந் னட
துனத்துநீ வணண்டும் றுந் தட்தடுத் னச மீ
அனத்துநின்
குறியிட்ன
ணருதின்
டடிள்
(தி.வி.பு.15;.11)

கூட‛

ன்ட லின்ணழி இம்புகின்டர். சவில் சித்ஞ ணந் சிணன்,
உக்கிஞண்டினுக்குத் ந்ன இருந்லும், அணனசயும் ஏர் அடிணஞ
ண்ணிக்தண்டு
இவ்ணறு
ட்னயிடுகிடர்.
வஜலும்
இன்மூம்
உக்கிஞண்டினின் ணலினஜன உகிற்குப் னடஓற்டவும் முடியும் ன்து
குறிப்பித்க்து. ப்வதுவஜ ன் அடிணர்னச் வஓதிப்து இனடணனின்
ங்கு. இங்கு ஜனசவி, ஜன் ன்று ஞஜல் ஞ இருந்லும் ஆண்ணனின்
வஓனசக்கு உட்ட்ணர்ள் ன்னப் ஞஞ்வஓதிர் டுத்துனஞக்கிடர்
சம். சிணனின் முழுமுற் ன்னஜன உர்த்தும் ருவிவும் இனப்
ர்க்ம்.
‚ந்புஞத்தில்
னனஜயும்
முழுமுற்டன்னஜயும்
ந்க்வுளின் வஞற்டனப் புப்டுத்தும் ணனயில்
தஓய்திள் விகஞல் விம்ப்டும்‛ (1988:145)
ன்ர்
ங.இஞஜலிங்ம்.
தருந்தும் சம்.

இக்ருத்துத்

திருவினற்

தறும்
மீவிற்

புஞத்திற்கும்

அடுத்து ‘ன்றிக்குட்டின ஜந்திரிக்கி ம். சுன் ன்னும்
வணரின் பிள்னள் ன்னிஞண்டு வர். இணர்ள் வி ணனின்
ஓத்திற்கு ஆகி குருவித்துனடக்கு அருவ உள் ட்டில் ன்றி அஞஓரின்
குந்னப் பிடந்சர். இஞஓஞஓ ண்டின் வணட்ன ணந்வது
ன்றி அஞஓனும் அணசது ஜனசவியும் ண்டினுன் வரிட்டு இடந்சர்.
தற்வடனஞ இந் ன்றிக் குட்டிள் துர்தீஞச் வஓஜசுந்ஞக் வுவ
ய்ப்ன்றியின் வணம் ங்கி ணந்து முனப்ல் ந்து ஓவிவஜஓசம்
அருளிசர். ஓம் நீங்கி, ஜனி உலும் ன்றியின் முமும் தண்
ஓவஞர்ள் ன்னிஞண்டு வரும் ஓ னளிலும் சிடந்ணர்ய்ப்
ன்றிஜனயிவவ ணசித்து ணந்சர். ன் அருள் வினட்ல் ஓம்
நீங்ப்தற்ட ன்றிமுச் ஓவஞர்னப் ண்டினின் அனஜச்ஓர்க்
நினசத் தஓக்ஙர் ண்டினின் சவில் வன்றி,
‚ ...... மீசணன் சவில்ணந் ஞஓவள் ன்றிக்
குன்றி வசஜ முத்ஞய்ப் ன்னிரு குஜஞர்
தணன்றி வீஞஞய் னணகுஙர் மிக்றி வுனர்‛ (தி.வி.பு.45;.8;2-4)
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ன்டர். அணது ‚ண்டி! ன்றிஜனயில் ணழும் ன்றிமு வீஞர்
ன்னிருணனஞ
உன்
அனஜச்ஓர்க்கிக்
தள்‛
ன்று
ஜன்சனிம்
டுத்துனஞத்வுன்,
ஜன்சன்
ன்
அனஜச்ஓர்ளுக்குக்
ட்னயிட்டு
அப்ன்றிமு இனகர்ன ணஞணனத்து, அணர்ன அனஜச்ஓர்க்கி
ஜகிழ்ந்ன் ஜன்சன். உர்தின, அஃறின ச வ்ணன உயிர்ளுக்கும்
இனடணன் அருளும் ன்னஜயிசன் ன்னப் ஞஞ்வஓதிர் இக்னயின்
ணயிப் புப்டுத்துகிடர்.
இதுணனஞ
ர்த்
சவுஓர்
மீவிற்ட்சிள்
அஞஓர்ளுக்
நிழ்ந்னண. இனிக் ப்வகும் திருமுங்தடுத் த்தில் இம்தறும்
சவு அடிர்க் நிழ்த்ப்தற்டது. த்திஞன் ன்னும் புணர்
இனடணனசப்
டுணனவ
தழிக்
தண்ணர்.
இனடணனசப்
டுணனவ முழுமுற் தழிக் தண்ல் பிட வணனனயும்
விட்டுவிட்ர். சவண ணருஜசமின்றி அணர் வீட்டில் ணறுனஜ நிவிது.
இனடணன் த்திஞனின் சவில் வன்றி, ‚வச உன்னசப் வவண
ன்மீது தீஞப் க்தியுன வஓஞஜனிம் ஙன் தடுக்கும் திருமுத்னக்
(ஏன) தண்டு தஓல், அணனிமும் ஙன் அறிவித்து விடுகிவடன். அணன்
உசக்கு வணண்டினத் ருணன் ‛ ன்று தஓல்லி,
‚ ஜதிஜலி புரினஓ ஜக் கூல்
திமினஓ நிவும் னிட ணரிச்சினட
ண்ல் ழ்ண  த்திஞன்
ன்வல் ன்ல் அன்ன் ன்ல்
சண்து ருதிப் வந்சன்
ஜண்தருள் தடுத்து ணஞவிடுப்துவண‛ (கூற்ண்ம்)
ன்ட ன ழுதிப் னிம் தடுத்து ஜனடந்ர். திவசஞம்
திருமுனடயில் இம்தற்றுள் இப்னப் ஞஞ்வஓதிர் ன்னுன
னப்பிற்குப்
ன்டுத்திதண்டுள்து
குறிப்பித்க்து.
சவில்
தடுத்ன ஙசவில் தற்ட த்திஞனும் ஆண்ணனின் ட்னப்டி,
ஜறுஙவ வஓஞஙட்டுக்குப் புடப்ட்டுச் தஓன்டர். இனடணன் வஓஞஜன் சவிலும்
வன்றித் ன் திருமுத்துன் ணரும் த்திஞனுக்குப் தருநிதிம்
அளிக்குஜறு
ஆனயிட்ர்.
அவ்ணவட
த்திஞனசச்
வஓஞஜன்
திர்தண்டு
அனத்து
இனடணனின்
திருமுத்னப்
தற்று,
தருஜகிழ்ச்சியுன்
ஞஜச
தருள்னக் தடுத்னுப்பிசர்.
குவஓசய் ஜதுனஞயிலிருந்து புடப்ட் த்திஞன், குவஞசய் ஜதுனஞக்கு
ணந்து வஓர்ந்ன். னின் சவில் இனடணன் வன்றினப் ஞஞ்வஓதிர்
டுத்துனஞக்கும் ங்கு பின்ணருஜறு:
‚ ஜனடக்குனஞ தஓய் ணக்ன் ஜதிஜலி புரினஓ ன்னும்
சிடப்பில் சீர்ஓல் தஓய்யுட் சுஞம் தஓப்பித் தீட்டிப்
பினடச் ஓனப் தருஜ சல்கி ஜனடந்சன் தரும்ண் தஓல்ணன்
டக்நீத் டிப் டி உணனஜ லி ழ்ந்ன்‛ (தி.வி.பு.42; .10)
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இனப் வவண வஓஞஜன் சவிலும் இனடணன் வன்றி, ‚நின்னித்து
ணந்துவஜகி ம், ண்டிசது ஜதுனஞயிலுள் சித்ஞவணம். உன்னசப்
ர்த்து ஙல் தருள் வணண்டுற் தருட்டு ஙஜது திருமும் தற்றுக் தண்டு
இன்னினஓ டும் த்திஞன் இங்கு ணந்சன்‛ ன்று கூறுணப்
ஞஞ்வஓதிர் தஓய்யுள் அனஜத்திருக்கிடர்.
முடிபுள்
மிழ்க்
ப்பிங்ளில்
சிப்திஞத்திவவ
தங்கிவிட்
மீவிற்புனசவு பிற்க் ப்பிங்ளுள் குறிப்த் தய்ணத்னத்
னனஜக்
தண்
ப்பிங்ளுள்
ஏர்
உத்திவண
ன்டுத்ப்ட்டு,
னன
ஙர்த்திச்
தஓல்லும்
எரு
ருவி
அனஜந்துள்து.
குறிப் னித்னிப் ஜ அனஜந்துள் திருவினற்
புஞத்தில் அந்ந்ப் குதியில் இம்தறும் மீவிற் புனசவுவ
த்தினச நினடவுதஓய்ணற்கு அடிப்னக் ருவி அனஜந்துள்ன
அறிமுடிகிடது.
ன தஙடுகிலும் மீவிற்புனசவுள் அனஜக்ப்ட்ன் வஙக்ம்
ன்னிரில்த்
னணச
விங்கும்
சிணனின்
தருனஜனப்
னடஓற்றுற்வ
ன்ட
ஞஞ்வஓதிரின்
உள்க்கிக்னன
தணளிப்டுத்துகின்டது.
இம்மீவிற்புனசவுளின்
ணயிச்
சிணனின்
தருனஜள்
தணளிப்ட்லும், அடக்ருத்துக்னயும் டுத்துனஞக்கும் நினயிலும் அனண
அனஜந்துள்னஜயும் புப்டுகின்டது.
துனநின்ட நூல்ள்
 இஞஜலிங்ம் ங., 1988, ந்புஞ ஆஞய்ச்சி, திப்புத்துனட, ஜதுனஞ
ஜஞஓர் ல்னக்ம், ஜதுனஞ.
 ஜம் ஓங்ர், 2009, தரிபுஞத்தில் இற்ன இடந் நிழ்வுள்,
ஜணிணஓர் திப்ம், 31,சிங்ர் தரு, ரிமுனச, தஓன்னச.
 ஓமிஙனர், உ.வண.,(.ஆ.) 2008(..), சிப்திஞம் ( மூமும்
அரும்உனஞயும்
அடிர்க்கு
ஙல்ர்
உனஞயும்)
க்ர்
உ.வண.ஓமிஙனர் நூல்நினம், 2, அருண்வல் ற்னஞச் ஓன,
தஓன்ட் ஙர், தஓன்னச.
 சுப்பிஞஜணி பிள்ன . (உ.ஆ), 2007, திருணஓம் மூமும் உனஞயும்,
ரிநினம், 90,பிஞட்வண, தஓன்னச.
 வணங்ஓமி ஙட்ர்,ங.மு. (உ.ஆ.), 2007(மு..) ஞஞ்வஓதி முனிணர்
அருளிச் தஓய் திருவினல் புஞம் மூமும் உனஞயும் (ஜதுனஞக்
ண்ம், கூற்ண்ம், திருஆணய்க்ண்ம்), முல்ன நினம், 9,
ஞதி ஙர், முல் தரு, தி.ஙர், தஓன்னச.
 ………., 1983 (மு..), திருக்குடள் மூமும் ரிவஜர் உனஞயும்,
திருதஙல்வணலித் தன்னிந்தி னஓண சித்ந் நூற்திப்புக் ம்
லிமிதட், தஓன்னச.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

சூனிய சம்பாஷணணயில் புலப்பாட்டு உத்திகள்
Expressional Strategies on Cipher Discourse
முனசணர் இஞ. இஞஔ/Dr.R.Raja12
Abstract: Poetic language is more aesthetic and artificial than the ordinary language.
Especially, convocational function is the most interesting part of the poetry. It may be
complex or unwilling one for some lazy readers. But, decoding the symbols, cheating
simples and darkspots of the poetry is an efficient role of the smart readers. First of all,
we should try to know the expressional strategies of the author. Thirumoolar is the
most familiar name
among the Tamil sidha
tradition.
Sooniya Date of submission: 2019-06-28
Sambaasana
(Cipher
Date
of
acceptance:
2019-07-23
Discourse) is one of
the parts of his writing.
Date
of
Publication:
2019-08-05
It’s more symbolic
than the other parts.
Corresponding author’s
This paper attempts to Name முனைவர் இரா. இராஜா
generalise
some
expressional strategies
on the thirumoolar’s
Email: sengolan84@gmail.com
Cipher
Discourse
(Sooniya Sambaasana).
Keywords: Expressional Strategies, Cipher Discourse, aesthetic and artificial, civilization,
Thirumoolar, Tamil siddha, Sooniya Sambaasana, Dr.R.Raja, சூனி ஓம்தன,
புப்டு, உத்திள், ருத்துப் ரிஜற்டம், சூனி ஓம்தன = சூனிம் +
ஓம்தன, இஞ. இஞஔ.
ருத்துப் ரிஜற்டம் ஜனு ணர்ச்சியின் அடிப்னக்கூறு. அன்டப்
வச்சிலும் ழுத்திலும் இது நிழ்ந்து தண்டிருக்கின்டது. இக்கி ஆக்ங்ள்
இன் சீரி ணடிணங் விங்குகின்டச. இத்கு இக்கிங்ளின்
புப்ட்டு
தஙறிள்
னித்துணம்
தண்னண;
இல்ச
தஜழிப்புப்ட்டினசவி, அகிலும் தஓற்னத்ன்னஜயும் மிக்னண; சி
வணனளில் சிக்ல் நினடந்வும் அனஜனண. இங்குத் திருஜந்திஞத்தில்
அனஜந் ‘சூனி ஓம்தன’யின் புப்ட்டு உத்திள் ஆஞப்டுகின்டச.
சூனி ஓம்தன
இது
திருஜந்திஞத்தின்
இறுதிப்குதிச
என்ம்
ந்திஞத்தில்
அனஜந்துள்து. இன்ண் ழுது (70) ல்ள் (2866 - 2935) உள்ச.
சூனி ஓம்தன = சூனிம் + ஓம்தன. சூனிம் ன்ற்கு தணறுனஜ
அல்து ஜன சப் தருள். ஓம்தன ன்டல் உனஞல். அணது,
தணற்று உனஞல் அல்து ஜ உனஞவ சூனி ஓம்தன
சப்டுகின்டது. திருஜந்திஞத்திற்குப் பின்சர் ழுந்  சித்ர் ல்ளிலும்
12

உவிப்வஞசிரிர், மிய்வுத்துனட, வசிக்ல்லூரி (ன்சட்சி), திருச்சிஞப்ள்ளி - 620

001. sengolan84@gmail.com
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(இவ னப்பின்கீழ் இல்விட்லும்), இவ அனஜப்பில்  ல்ள்
ப்டுகின்டச.
அணது,
சித்ர்ளின்
வசுதருச
ஆன்ஜ
விஓஞனக்கு
அப்ற்ட்டுப்
புடநினயில்
தணற்று
அல்து
ஜ
உனஞல்த் வன்றும்டி சி ல்ள் அனஜந்துள்ச. இனண
குறித்துத் மிழ்ச்சூலில் சி ஆய்வுள் முன்தசடுக்ப்ட்டுள்ச. ஙவீசத்
மிழ்த்திடசய்வு முன்வசடிளில் எருணஞச த.த. மீசட்சி சுந்ஞசர்,

இணர்ள் (சித்ர்ள்) ல்ளில் ணல்ஙன, தஜல்ஙன ச இஞண்டு
ஙனள்
உண்டு.
ணன்னஜப்
டினண
ளிதில்
தருணதில்ன…..
ங்ளுன
தள்னன
ஜனடண
னணத்துக்தள்ணற்கு
இணர்ள்
எரு
குழூஉக்குறியினசப்
னத்துக்தண்சர். திருஜந்திஞத்தில் சூனி ஓம்தன ன்னும்
குதிளில்
இனசக்
ம்
(ஜ.ஞ.வ.
குருஓமி,1980:218,
வஜற்வள்).
சக் குறிப்பிடுகின்டர். இவ்ணறு சித்ர்ள் ஜனடத்துப் டிது குறித்து
இருவணறு ருத்துக்ள் உண்டு. என்று அணர்ளுக்கு ஆஞணசது. 
னணத்தி, ணக் குறிப்புனச் சித்ர்ள் டி னணத்துள்சர். அணற்னட
ஜருத்துணப் யிற்சிற்வடர் வஓனசதஓய்து ர்ப்து  விரீங்ளுக்கு
ணழிணகுத்துவிடும் ன்ட அச்ஓத்தில் ஜனடத்துப் டிசர் ன்து எருஓஞர்
ருத்து. ஜற்தடன்று அணர்ளுக்கு திஞசது. சித்ர்ள் ஜருத்துணத்ன
ஜட்டுஜல்ல், வ, கசக் ருத்துக்னயும் ல்வருக்குஜச ளி
ஙனமுனட ணழ்க்ன
ஓர்ந்
தஜய்ம்னஜள்,
அடங்னயும்
கூப்
பூஜவண டி னணத்துள்சர் ன்து ஜறுஓஞர் ருத்து. சூனி
ஓம்தனனப் தறுத்ணனஞயில் னணத்தி, ணக் ருத்துக்ளின்றி,
வ, கசக் ருத்துக்வ ஜனடத்துப் ப்ட்டுள்ச. சித்ர்ள் இப்டிப்
டிற்ச மூஞங்ன ஆஞய்ணது எருபுடமிருக், அணர்ள் ருத்ன
ஜனடதரு னணத்துப் டி முனடனஜன ஆய்விற்கு உட்டுத்தும்
முற்சி இங்கு வஜற்தள்ப்டுகின்டது.
ந்மிழ்க் குறிப்புப்தருட் தள்னயும் சித்ர் ஜஞபும்
ஓங் அக்வின ஜஞபில் உள்ளுனட உணஜமும் இனடச்சியும் சிடந்
குறிப்புப்தருள்
உத்திப்
ன்டுத்ப்ட்டுள்ச.
அனண
ந்நிங்ளுக்குரி ருப்தருட்ன இசக்தண்டு ப்ட்ச.
குறிப், ஓங்ப் ல்ளில் இனடச்சினவி, உள்ளுனடயின் ன்டு
மிகுதிக் ப்டுகின்டது. உரிப்தருள் தஓய்தினக் ருப்தருளுக்குள்
ஜனடத்து னணத்துப் டுணவ உள்ளுனடயின் சிடப்பில்பு. உள்ளுனடயில்
இங்கும் ருப்தருட்ள் எவ்தணன்றிற்கும் நிஞச உரிப்தருட்ள்,
ணஓர்ல் உய்த்துஞப்ட்டுப் தருள் தள்ப்டும். இவ்ணறு உணனஜ,
உணவஜம் ன்ட (ஓஜன்ட்டு) அடிப்னயில் அனஜந்ல்ன் அனச
உணஜ ணனளுள் என்டத் தல்ப்பிம் குறிப்பிடுகின்டது. இந்
உள்ளுனட உணனஜனச் ஓரிக் ண்றி ஆழ்ந் அத்தின இக்கிப்
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குறியீட்டு தஜழின ஙன்கு
ஆன்மிப்
யிற்சியும்

ததுநினயில் உள்ளுனட உணஜத்னயும் சித்ர்ளின்
குறியீடுனயும் எருணறு எப்பி முடியும். ருப்தருட்ன,

ஜனடதருள்

‚தய்ணம் உவண ஜஜஞம் புள்னட
தஓய்தி ழின் குதிதடு தனஇ
அவ்ணன பிடவும் ருச தஜழி‛ (தல். 966)
சத்
தல்ப்பிம்
ட்டிலிடுகின்டது.
இணற்றின்
இக்த்ன
அடிப்னக் தண்வ உள்ளுனட உணஜம் வன்றும். சித்ர்ளின்
ஜனடதஜழியும் இந்க் ருப்தருட்ளின் அடிப்னயில்ன் அனஜகின்டது.
இணற்றுள் தஓய்தி சப்டும் தழின னஜஜக் தண்வ 
குறிப்புப்தருள் ல்னச் சித்ர்ள் டியுள்சர். அணது, இற்னப்
தருட்னவி,
ஓமூ
உற்த்தி
ஜற்றும்
ரிணர்த்னச
ஓர்ந்
தழிற்குறியீடுவ சித்ர் ல்ளில் மிகுந்து ப்டுகின்டச.
திருஜந்திஞத்தின் சூனி ஓம்தனயில் நிவுனனஜ ஓர்ந் வணண்
உற்த்தி முனடள்  ல்ளில் (2870, 2871, 2872, 2873, 2877, 2878,
2879,
2880,
2890,
2913,
2916,
2920,
2922)
குறியீடுப்
ன்டுத்ப்ட்டுள்ச.
வணண்னஜயுன்
தர்புன
ல்ஙன
ணர்ப்பு அல்து வஜய்ச்ஓல் தழிலும் (2874, 2875, 2883, 2889, 2903)
ப்ட்டுள்ச. தல்ன் தழில் (2882), ஜருத்துணம் (2888) ச்சுத்
தழிற்குறிப்பு (2881) வன்டனணயும் இம்தற்றுள்ச. ணணித் தழில்
ஓர்ந்
குறியீட்டுப்
ல்ளும்
(2915,
2918,
2929,
2930)

ப்டுகின்டச. சூனி ஓம்தனயில் ஜனணழ் ஜக்ட்தழிற்
குறியீடுள் ங்கும் இம்தடவில்ன. சித்ர்ளின் குறியீடுள் வும்
நிவுனனஜச் ஓமூ ணழ்விலின் பிஞதிபிம்ங்வண ட்சிளிக்கின்டச.
அத்தின ஜந்ர்ளும் நிழ்வுளும் எரு ணனஞனடக்கு உட்ட்னண.
அனண ற்றி தருளிக் ணஞம்புனயும் ஓன்றுப் ல்னயும்
ற்டல், உள்ளுனட உணஜப் யிற்சியில் எரு தளினண ட்டுணது ளிது.
ஆசல், சித்ர்ளின் குறியீட்னத் தளில் அவ்ணவு ளின்று. ஞம்,
அணர்ள் அண்ப் தருதணளிமுல், ஜனு உற்கூறு, னணத்திம், ணம்,
வம், கசம் சப்  நினளில் டியுள்சர். எப்புனஜ ருதி
உள்ளுனட அனஜந் எரு ஓங்ப் னயும் அவ ஓல் தண் எரு சித்ர்
னயும் இங்குக் ம்.

‚தஙய்ல் இருங்ழி தஙய்ல் நீக்கி
மீன்உண் குருகிசம் சல் அல்கும்
ல்அணிந் ன்று அணர்ஊவஞ
லினும் தரிதுஜக்கு அணருன ஙட்வ‛ (ங்.184)
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னணனின் ஞத்னஜ எழுக்த்னச் சுட்டி, ணயில் ஜறுக்கும் னவிகூற்றுப்
ல் இது. முன்னிஞண்டு அடிள் உள்ளுனட அனஜகின்டச. தஙய்ல்
நித்துக் ழியித்தில் தஙய்ல் தஓடின விக்கி மீனச உண்ணும் குருகிசம்
ன்து உள்ளுனட அனஜந் ருப்தருள் நிழ்வு. இங்குக் ழியிம் =
ஞத்னர் வஓரி; தஙய்ல் தஓடின நீக்குல் = ஊல்ன அற்டல்; மீன் =
ஞத்ன; குருகு = னணன்; உண்ணுல் = துய்த்ல் ன்னும் அடிப்னயில்
உள்ளுனடப் தருள் அனஜகின்டது.

‚சி ர்ந்து கிந் குத்தினக்
கூசி இருக்கும் குருகுஇனஞ வர்ந்துஉண்ணும்
தூசி ஜடணன் துனணழி ய்திப்
ஓம் கிந்து னக்கின்ட ணவட‛
(திருஜந். 2917)
ன்து சூனி ஓம்தனயில் அனஜந் எரு ல். இன் முன்னிரு
அடிளும்
வஜற்ட்டி
ஓங்ப்ல்
உள்ளுனடப்
குதியுன்
எப்பித்க்னண. ஆசல், குறியீட்டுப் தருன அறில் டுனஜசது.
இந்க்
ருப்தருள்
நிழ்விற்கு இன
ந் உரிப்தருனச்
ஓஜன்டுத்துணது ன்ற்குச் ஓரிச ணனஞனட இல்ன. ஞம், சித்ர்
இக்கிங்ளின் உரிப்தருளுக்கு ன்று ட்டுப்டுள் துமில்ன.
இருந்தும், குரு உவஓ முனடயில், ஆன்மிப் யிற்சியில் எரு ற்லிப்
தருனஜதினக்  முற்டுகின்டசர். அசடிப்னயில் சி = ஜம்,
குவஞம் முலி ஆறு அழுக்குள்; கும் = சித்ம்; கூசி இருக்கும் குருகு =
ஓத்தில் ற்றுக்தண்டிருக்கும் சீணன்; இனஞ = வி அனுணம்; உண்ணுல்
= நுர்ல் ச உனஞக்கின்டசர். இது வஜற்ண் ஓங் இக்கி
உள்ளுனடனப் வன்று ளி குறியீடு அன்று. இஃது எருணனச
முடிணற்ட குறியீடு. சித்ந் அறிவு முற்டமுற்ட உட்தருள் விக்
விக்கிசங்ள் ணர்ந்துதண்டும் வம்.
விடுன அனஜப்பும் சித்ர் குறியீடும்
ஆச் சிடந் ணய்தஜழி இக்கி ஜஞபு மிழுக்கு உண்டு. ர்ளின்
ணய்தஜழிப்ல் ஜஞபின் ச்ஓ ணடிணங்வ ஓங் இக்கிங்ள் ன்து
அறிகர்ள் முடிபு (.னஓதி, 2006:193-259). ந்மிழ் இக்ஜச
தல்ப்பித்திவவ விடுன ற்றி குறிப்புள்  உண்டு (தல்.
1330, 1412, 1413, 1424, 1429). ஓங் இக்கிங்ளிலும் சி விடுனள்
இம்தற்றுள்ச.

‚வய்ந் ன்று பினடயும் அன்று
னஜதீர்ந் ன்று ஜதியும் அன்று
வணய்அஜன் டன்று ஜனயும் அன்று
பூஅஜன் டன்று சுனசயும் அன்று
தஜல் இலும் ஜயிலும் அன்று
தஓல்த் ரும் கிளியும் அன்று‛
(லி.55: 9-14)
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ன்னும் ற்குதியில் னவியின் உறுப்புஙன்ள், விடுன அனஜப்பில்
இம்தற்றுள்ன இஞ. குசீன் டுத்துனஞக்கின்டர். www.varalaaru.com
சித்ர் ல்ள் சிணற்றிலும் இந் விடுனச் ஓல் இருப்னக்
கூடணந் இஞ. ஜணிக்ணஓம்,

விடுனளில் தரும்சனண சித்ர்ள் ல்னப் வவண
ஜற்றும் ளினஜ (Deceptive simplicity) மிக்னண (1995:2)
சக் குறிப்பிடுகின்டர். இக்கூற்றில் எரு முஞண் உண்டு. சித்ர்து ல்ள்
தரும்சனண விடுனனப் வ உள்ச ன்ற்கு ஜட,
விடுனள்  சித்ர்து ல்னப் வ உள்ச ன்து
தருந்துஜறு இல்ன. ஓமூத்தில் தன்றுதட்டு இருந்துணந் ஙட்ர்
ணய்தஜழி இக்கி ணடிணங்னவ ஓஜ, த்துண அறிகர்ள், ம் ருத்துப்
ஞப்புனஞளுக்குப் ன்டுத்திக் தண்னஜன ணஞற்று தஙடுகிலும்
முடிகின்டது. இங்கு இஞ. ஜணிக்ணஓம் குறிப்பிடும் ‘ஜற்றும் ளினஜ’
(Deceptive simplicity) ன்ற்கு,

வஜற்வக்ச வற்டத்தில் எரு தருளும், ஆழ்ந்து வஙக்கிசல் புதிர்
ததிந் சுனணமிக் உட்தருளும் (வஜது)
சப் தருள் தள்ம். இப்ண்பு, விடுனக்கும் அன் ஓல் தற்ட
சி சித்ர் ல்ளுக்கும் தது.

‚இன உண்டு கின இல்ன
பூ உண்டு ஜம் இல்ன
ய் உண்டு வின இல்ன
ட்ன உண்டு ட்ன இல்ன
ன்று உண்டு சு இல்ன - அது ன்ச?‛ www.thamaraikulamtheni.blogspot.com
ன்து எரு விடுன. இற்கு ணன ன்து வின. இவ ஓலில்
திருஜந்திஞத்தின் சூனி ஓம்தனயில்,

‚இனஇல்ன பூஉண்டு இசணண்டுஇங்கு இல்ன
னஇல்ன வணர்உண்டு ள்இல்ன பூவின்
குனஇல்ன தய்யும் ஜர்உண்டு சூடும்
னஇல்ன ழ்ந் கினபு ஞவ‛
(திருஜந். 2898)
ன்னும் ல் இம்தறுகின்டது. இது நிர்க்கு பிஞம்ஜத்தின் இல்னச்
சித்திரிக்கின்டது. இங்குப் புப்ட்டு உத்தின ஆஞய்ணவ முன்னஜ
வஙக்ஜ அனஜணல், சித்ந் விக்ங்ள் விர்க்ப்டுகின்டச.

னயில்த் னவறி ஜள், அடியில்க் கும் டுத்து, னஞயில்
ஆற்றுக்குத் ண்ணீருக்குச் தஓல், அங்வ வணரில் புல்ன,
உலில் ஜன் வஜய்ந்து தண்டிருந்து. அனக் ண்ணில்
வணன், அம்பில் வில்ல் ய், அது ஜன் மீது ஜல், ஜன்
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ணயிற்றில் இருந் குட்டி இடந்துவசது. அனச் ஓனஜத்து உண்டுவிட்டு,
அன் வன டுத்துச் தஓன்று, இருத்று வஓத்திற்கும், ல் இல்
ந்ல் வட்டு, விருந்து னணத்சர். இனச் தஓல்வணர்க்கு ழும்தன்
ஆயிஞம் ரிசு. (ஙன்றி : வி. தஓந்தில் ஞணி, அ. கிருஷ்ன் ஜற்றும் இஞ.
சுப்பிஞஜணின்)
ன்தடரு தஙடி விடுன உண்டு. நீர் ஆவிகி, வஜஜத் திஞண்டு, ணன்
வஙக்கிச் தஓல்ணதும், இடி மின்சலுன் ஜனதழிந்து, மீண்டும் நித்தில்
நீஞப் தருகுணதுவஜ இவ்விடுனக்ச வின. புடநினயில் இவ்விடுன,
இற்னக்கு ஜடச திர்ஜனட அடுக்குத் தடுக்ப்ட்டுள்து. இவ
அனஜப்பில்,

‚ழு புத்த்து ட்டின் தருனத்
தரு ன்னி தளிந்துஇருந்து ஏ
ஜஞ பூவின் ஜத்தின் ஜதுனணப்
பிடண ணண்டு ஜம்உண் ணவட‛ (திருஜந். 2885)
ன்னும் திருஜந்திஞப் ல் ப்டுகின்டது. ஓசிஞ த்து ஙத்தில் ஆன்ஜ
தினத்திருக்கும் ன்னும் சித்ந் உண்னஜன இப்ல் சித்திரித்துக்
ட்டுகின்டது. இங்குப் ன்டுத்ப்ட்டுள் ணய்தஜழி இக்கி ஜஞபின்
புப்ட்டு தஙறி வஙக்த்க்து. விடுன ணடிணத்னப் வவண
ணய்தஜழி இக்கிங்ளுக்குப் ததுணச திருப்புனஞ உத்தியும் (Repetational
Technic) திருஜந்திஞத்தில் ஞணப் ன்டுத்ப்ட்டுள்து. அணது,
வசுதருள் ஓர்ந் எரு தஓற்தடர் அடுத்டுத்து மீண்டு ணருணது.

‚தூறு ர்ந்து கிந்து தூதஙறி
ஜறிக் கிக்கும் ணனஅறிணர் இல்ன
ஜறிக் கிக்கும் ணனஅறி ணர்க்கு
ஊறிக் கிந்துன் உள்அன்பு வச‛

(திருஜந். 2867)

ன்னும் லில் இஞண்டு ஜற்றும் மூன்டம் அடிள் திருப்புனஞ
அனஜகின்டச. இது ஙட்ர் ணய்தஜழி இக்கி உத்திளுள் என்று. இனச
இனஜக்கு ச ப்ருங்க் ரின (30) சுட்டும்.
தனக்குறிப்பும் உருணமும்
வசுதருளுக்குரி
தனக்குறிப்புனப்
ம்புணர்ள்
ஆங்ங்கு
விட்டுச்தஓல்ணர்.
அணற்றுக்குரி
விரினண
ணஓர்ள்
ண்டுஞவிட்ல் தருள்வல் முற்றுதடது. இசல்ன் தஜழியின்
குறிப்புப்தருட் கூறுனப் ட்டிலிட் ணந்திர், தன ன்னயும்
அக்கிக் கூறுகின்டர் (ஙன். 269). இன் இக்கிப் யில்வு தன்னஜசது
ன்ற்கு,

‚உஞன்ன்னும் வட்டின் ஏர்ந்தும் ப்ன்
ணஞன்ன்னும் னணப்பிற்குஏர் வித்து‛ (குடள் - 24)
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வன்ட ணள்ளுணர் ணக்வ ச்வஓறு. இங்குத் திண்னஜ ன்னும் வட்டில்
ட்டுப்டுத்ற்கு உரிசண ம்தறிளும், தனக்குறிப்பில், வஓஜ
(எருபுன)
உருணம்
தஓய்ப்ட்டுள்ச.
இப்டி
ம்தறினத்
தனக்குறிப்பில் உருணப்டுத்திக் கூறும் வக்குத் திருஜந்திஞத்திலும் பிட
சித்ர் ல்ளிலும் ஞணக் ப்டுகின்டது.

‚ர்ப்ன் அத்திவ ற்சு ந்துஉண்டு
வஜய்ப்ரும் இன்றி தணறித்துத் திரிணச
வஜய்ப்ரும் உண்ய் தணறியும் அங்கிசல்
ர்ப்ன் சுந்தும் ச் தஓரியுவஜ‛ (திருஜந். 2883)
ன்னும் திருஜந்திஞப் லில், ர்ப்ன் = ஆன்ஜ; ற்சுள் ந்து =
ம்தறிள்; தணறித்துத் திரில் = புன்ளில் வல்; வஜய்ப்ர் = சிணம்;
ச்
தஓறில்
=
வரின்ம்
ருல்
ன்னும்
அடிப்னயில்
குறிப்புப்தருள் ததிந்துள்து.

‚என்து ணயில்தள் வட்னஉண் வஅதில்
உள்வ நினக்ஞர் அஞ்சு வஞம்
அன்பு வசரி ஞர்ள் ஆறுவர்
அக்ம் சடி ணனப் தண்வ‛ (மீ..வஓஜசுந்ஞம்,2009: 272)
‚ட்த்ன ஆளுகின்ட ஞ்ஓணர்ள் ஞஓக்ள்
விட்டுப் பிரிஜல் வீரிங்ள் ம்வசி
விட்டுப் பிரிந்ணவஞ வணறு டுங்ம்
ட்மும் ன்றிவய் ன்ண்ம்ஜ
னஜன்சர் ஜண்து ன்ச‛
(வஜது, .296)
ன்னண முனடவ தங் சித்ர் ஜற்றும் அழுணிச் சித்ர் ல்ள்.
இணற்றுள் ம்தறி உருணங்ள் குறிப்புதஜழி இம்தற்றுள்ச.
சித்ரிக் குறியில் ஆய்வுக்ம்
கி.பி. ஆடம் நூற்டண்டு முல் திதசட்ம் நூற்டண்டு ணனஞயிச
 இனதணளியில் னஓண ஓஜத்தின் எரு கினச் சித்ர் ஜஞபு நிவின
உஞமுடிகின்டது
(வீ.அஞசு,
2012:4).
இதில்
ற்
குறியீடுள்
னப்ட்டுள்ச. அணற்னடச் சித்ர்ளின் ரினத (குழூஉக்குறி) ன்ர்.
இத்கு சித்ர் குறியீடுனத் தகுத்து இஞ. ஜணிக்ணஓம், ‘திதசண்
சித்ர்ள் ரினத அஞதி’ (1982 மு..) ன்னும் தரில் 327 க்ங்ளில்
எரு நூன ழுதியுள்ர். இஃது இத்துனட ஓர்ந் ஆய்விற்கு எரு
முன்வசட்ப் ணி. இனசச் சீஞய்ந்து ர்த்துச் தஓப்னிட்டு ணர்ப்தும்,
ஙவீசமுனடயில் ஆய்விற்கு உட்டுத்துணதும் சித்ர் இக்கிப் ஞப்பிற்குப்
புத்தளினத் ரும்.
த்தன்ம் நூற்டண்டில் வஜற்குகில் ஙவீச அனஜப்பித்துன்
(Structuralism), ஙவீச குறியிலும் (Semiotics / Semiology) ணர்ச்சினத்
Inam: International E_Journal of Tamil Studies
August 2019, Vol.5 Issue:18

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

71

இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531

ஆகஸ்ட் 2019

லர்:5

இதழ்:18

தங்கிது.
உப்குப்ய்வு,
தஜழியில்,
ஜனுவில்
வன்ட
துனடளில் முனடவ சிக்ஜண்ட் பிஞய்டு (1856 - 1939), ஃதர்திதசன்ட் த
ஓசூர் (1857 - 1913), கிட் தவி-ஸ்ட்ஞஸ் (1908 - 2009) வன்வடர்
குறியினச்
சிடப்ச
முனடயில்
ன்டுத்தி
/
ணர்த்தடுத்
தருஜக்ள். அவ்ணனயில் மிழ்ச்சித்ர்ளின் ல்னயும் குறியில்
வஙக்கில் ஆஞய்ணது  த்துண, ஓஜ ஜற்றும் ஓமூ ஜனடதருன
தணளிக்தஞ உவும்.
னஓண சித்ந் அடிப்னயில் ஆன்ஜ ன்து  இங்ளில் சுண
உருணம்
தஓய்ப்டுகின்டது.
குதினஞ,
பிஞனுக்குக்(மூச்சுக்ற்றுக்கு)
குறியீக்ப்டுகின்டது. ஜர் / பூ ன்து ஓசிஞ த்னக்(ஓஸ்ஞஞம்)
குறிக்கின்டது. வினச்ஓல், ல், னி, இனஞ வன்ட வினதருட் ண்ங்ள்
ஆன்ஜப் ன்ளுக்ச குறியீடுக் ட்ப்டுகின்டச. ஊர், னஞ
வன்டனண முக்திக்கு அனஜச் தஓல்ப்டுகின்டச. இணற்னட
விரிணச நினயில் ஆஞ இமுண்டு.
குறிப்புவி நூல்ள், ங்ள், ணர்ள்

www.thamaraikulam-theni.blogspot.com

www.varalaaru.com
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மதிப்பிடப்பபற்றது

பபரியவாச்சான்பிள்ணள உணரயில் விைா அணமப்பு
Question Structure of Periyavachan Pillai Commentary
ண.வகிருஷ்ன்/V.Gopalakrishnan13
Abstract:
Question and Answer strategy is there in commentary writings. This
strategy appears in the
initial
stage
Date
of
submission:
2019-06-19
commenter onwards. In
that way the Question
Date of acceptance: 2019-07-24
and Answer strategy is
available
in
the
Date of Publication: 2019-08-05
commentary
of Corresponding author’s
Periyavaachan
Pillai
who
wrote
full Name: வ.ககாபாலகிருஷ்ணன்
commentary for the
vaishanava
text Email: rasaigopi@gmail.com
Naalaayira
Thivya
Brapandham. We can
find
this
strategy
through
the
commentary
of
Thiruvaaciriam and Periya Thiruvanthaathi. Periyavaachan Pillai has used the
question types in his commentary which was mention in 13 th century Tamil Grammer
Nanool. Three type of question are appears in his commentary known as, known
question, unknown question, doubtful question. This is good to trace the strategy of
Question and Answer in devotional commentary. Because, it is wonder that the using
of question and answer strategy for simplifying the unknown things which are
difficult to understand. In his commentary we can find that somewhere questionanswer method and somewhere only question method this method is to understand
the things readers them self. This is best skill of Periyavaachan Pillai. That is why he is
called king of commentary. This article tries to justify the above quotation.
Keywords: Types of Question, Known Question, Unknown Question, Doubtful Question,
V.Gopalakrishnan,
விச
ணன,
அறிவிச,
அறிவிச,
விச,
ண.வகிருஷ்ன்.
முன்னுனஞ
இக் ஜற்றும் இக்கி உனஞசிரிர்ள் வ னணண
உனஞசிரிர்
தரிணச்ஓன்பிள்னயும்
ஈடு
இனற்டணஞத்
திழ்கின்டர். இணர் ன்னுன உனஞயில் எரு ருத்தினச ஆப்தி
னணப்ற்ச் தஓல்ஙம், தருள் ஙம், வஜற்வள்னக் னளுல்,
உணனஜனப் ன்டுத்துல், சிற்றிக்கி ணனனஜனப் வற்றுல்,
புஞக் கூறுன இனயினவ புகுத்துல் வன்ட ண்ணிடந்
உத்தினப் ன்டுத்தியுள்ர். அணற்றில் விச அனஜப்பும் என்று. ன்
உனஞ விக்த்திற்கு வஜலும் தஜருவற்ட வணண்டும் ன்ட வஙக்கில் விச

13

மிழ் உவிப்வஞசிரிர், ம்.ஜி.ஆர் ல்லூரி, ஏசூர் – 635130, னவசி : 9488181733,
மின்சஞ்ஓல்: rasaigopi@gmail.com
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அனஜப்பினசக்
னண்டுள்ர்.
அணர்
னண்டுள்
அவ்விச
அனஜப்புமுனடயின்
தஙறிமுனடன
விக்குணவ
இவ்ணய்வுக்
ட்டுனஞகும்.
விச ணன
விச ணனக் குறித்து ஙன்னூலில்,
‚அறிவு அறினஜ யுடல் தல் தன
ணல் ரும் விச ஆறும் இழுக்ர்‛1
சக் கூடப்ட்டுள்து. இதில் அறிவிச, அறிவிச, விச னும்
மூணன
விசவிற்குள்
தரிணச்ஓன்பிள்னயின்
திருணசிரிம்,
தரிதிருணந்தி ஆகி உனஞயினச அக்ம்.
அறிவிச
ன் எருதருன ஙன்றிந்திருந்தும் அப்தருள் பிடர்க்குத் தரியுஜ
ன்னச அறியும் தருட்டு விசணப்டும் விச அறிவிச ஆகும்.
இவ்விச
ணனனத்
திருணசிரிம்(5)
சுஞத்தில்
திருஜலின்
ணஜசணஞத்னக் குறிப்பிட்டு உனஞதழுதும்வது ன்டுத்துணனக்
முடிகின்டது.
திருஜல் குள்ஜச ணடிணத்வடு ணருகின்டவது அணருன
வஜன்னஜன ணரும் அறிஜல் இருக்கின்டசர். இவ்ணணஞம் எருணருக்
ஜட்டும் டுக்ஜல் உ ஜக்ளின் ஙன்னஜக் டுத் அணஞஜகும்.
இச்சூழ்நினயில்ன் திருஜல் விண்ணுஞ ணர்ந்து நிற்ர். அப்வது
அணருன திருணடிசது ஜனஞப்பூப் வன்று விங்குணனக் குறித்து
உனஞசிரிர் அறிவிசத் ன்னஜயில் விக்ம் அளிப்னக் ம்.
‘திருணடிகிட அன்டர்ந் பூனண ன்ச தஓய்ன்?’ னும் விசவிற்ச
வினன
உனஞசிரிர்
மித்தளிண
அறிந்திருக்கிடர்
ன்ன
அடுத்க் வட்கின்ட விசவினச னணத்து ஙன்றிம். ‘திருணடியின் கீவ
ட் தருள்ள் துன்னவில்னவ?’ சத் தடுக்கின்டர். அணது,
புதி ஜர்ந் ஜனஞப்பூவின் இழ்ன விரித்துத் னஞயில் னகீக்
விழ்த்து
னணத்ல்
அற்குள்
இருக்கும்
ஜஞந்ங்ள்
த்ன
துன்த்னயும்
அனஜலிருக்கும்.
அதுவ
திருஜலின்
ணஜசணஞத்தின்வது அணருன த்திற்குக் கீவ உள் ஜனிர் முல்
தருட்ள் ணனஞ துப் இருந்னப் தரிணச்ஓன்பிள்ன ன் உனஞ
ணயி விக்குகிடர். இனச, ‚திருணடிகிட அன்டர்ந் பூனண ன்ச
தஓய்ன்? னில் ‘திருணடின விபிக்ச் தஓய்து ல்ணற்னடயும்
அந்துதள்ளும்வது சிறி தருள்ளின் வஜவ தரிதருச
திருணடி அழுத்திசல் அச்சிறி தருள்ள் துன்ஜனயும். அப்டிவ
திருணடியின் கீவ ட் தருள்ள் துன்ஜனவில்னவ? னில் அன்று
பூத் ஜனஞப் பூனணக் விழ்த்து அன் இழ்ன விக்கி அஞச் தஓய்ல்
அத்ஜனஞயினுள் இருக்கும் அல்லி து முசனண ப்டி தஙருக்குப்
ஜலிருக்குவஜ
அப்டிவ
இந்த்
திருணடித்ஜனஞயின்
கீழ்ட்
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தருள்ளுக்கும் த்துன்மும் வினவில்ன‛2 ன்று அறிவிச வஙக்கில்
தடுத்து
அற்கு
அனசணரும்
அறிந்துதள்ளும்
வித்தில்
சீரி
வினனயும்
ருணது
இணருன
உனஞற்டனக்
ட்டுண
அனஜந்துள்து.
திருணசிரிம்(6) சுஞத்திற்கு உனஞ ழுதும்வது விசக் வட்டு
வினளிக்கும் வித்ன, ‚நீர் இங்ஒவச ஏ! ன்றிட்டு தஙடுணசிக்
கூப்பிடுனக்கு வஜத்ன் தஓய் தன்தசன்னில்? இஞ நின்டர்ள்.
உற்த்திக்கு முன்வச உண்க்குனக்கு ஙநுஷ்ஙம் ண்ணி, பின்னச
ர்ப்த்திவ ரித்து, ப்ஞணவணனசன அனுவித்து அஙந்ஞம் ண்ணி
னஞயிவ இட்டுக்தடு துணண்டு வஙக்கிசல், அறிவு பிடந்து ண்ணிச
உஞத்ன ஸ்ஜரிக்குஜணசணவட அணனவிட்டு எரு உஞமும்
ண்வுஜறிவ இணன் ண்ணிச உஓஞத்ன ஸ்ஜரிக்வுஜறிவ
இருப்தரு அசித்ர்த்த்னக் தண்டுணனஞப் வவ, ணகுத்
விதத்ன விட்டு அப்ஞப் விதத்ன ஆரி நின்டர்ள். நீர் ஈன்வடள்
ன்று  நினசக்கிடது ன் ஆனஞ? ன்னில்; னத்திந்துண்
டுமிழ்ந்ந்து வர்ந்து ளிக்கும் முற்தருங் வுள்.‛3 ன்று உனஞ
ழுதியுள்ர். இதில், இஞண்டு விஜச வள்வினக் வட்கின்டர். என்று, ‘நீர்
இப்டி ஏ ன்று தருங்குஞதடுத்துக் றும்டி இந் உம் ன்ச
தஓய்துவிட்து?’ ன்தும், ஜற்தடன்று ‘நீர் ஈன்வடள் ன்று 
நினசப்து னஞ?’ ன்ட இருவிஜச விசக்ன முன்னணக்கிடர். அற்கும்
ன் உனஞயினுள்வ வினனயும் குறிப்பிட்டுள்ர்.
நீர் இப்டி ஏ ன்று தருங்குஞதடுத்துக் றும்டி இந் உம் ன்ச
தஓய்துவிட்து? ன்ற்கு எரு சணள் உன்னசப் தற்தடடுப்ற்கு
விஞமிருந்து த்துஜம் ன் ணயிற்றில் ங்கியிருந்து, அன் பின்
தற்தடடுத்து னஞயில் விஜல் ஜடியில்கித்தி ஆடறினணயும் ஊட்டி ணர்த்து
ஆக்கிவிடுணள். பின் அத்ன ஜதிக்ஜல் இருப்துவ திருஜன
விட்டுவிட்டு ஜற்ட தய்ணங்ன ணங்குணன ணலியுறுத்திக் கூறுணற்
இத்ன எரு விசனணத்தடுத்து னணண ஓஜத்தின் ஜண்ன
நிறுவிக்ட்டும் வஙக்கில் வினனயும் முன்னணக்கின்டர் உனஞசிரிர்.
நீர் ஈன்வடள் ன்று  நினசப்து னஞ? ன்ற்கு
ஙம்ஜழ்ணரின் சுஞணரியினசப் தி டுத்துக் கூறுகின்டர். அணது,
‘னத்திந் துண்டுமிழ்ந் ந்து வர்ந்து ளிக்கும் முற்தருங் வுள்’
ன்று திருஜனக் குறித்து வினயும் ருகின்டர் உனஞசிரிர்.
திருணசிரித்ன
எப்பிடும்வது
தரி
திருணந்தியில்
விசத்தடுக்கும்
இங்ள்
அதிஜக்
ப்டுகின்டச.
தரி
திருணந்தியின்
இஞண்ம்
சுஞத்தில்,
‚புழ்வணம்
ழிப்வம்
அவ்விதத்னப் புப் ர்த்வஜகில் ழித்வஜவணம். புவம்
ழிவம் ‘புழ்வணம்’ ன்டதிசவ இவ்ணர்த்ம் ஸித்திவதணன்னில்:
அந்ணத்திற் ட்டில் வ்திவஞத்வ தஓன்சல் அர்த்த்துக்கு எரு
ஸ்னர்முண்தன்று
தஓன்சர்.‛4
இதில்
‘புழ்வணம்
ழிப்வம்’
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ன்டசவவ அர்த்ம் கினக்வ? ச விசக் வட்டு வினயும்
உனஞக்கிடர். அணது, ணத் கீனனப் புழ்ந்வஜசல், உண்னஜயில்
அனப்
ழித்ணர்வண
ஆகின்வடம்.
திருஜனப்
புஜலிருந்வஜசல் அதுவண அணனசப் ழிக்ஜல் இருந்கும் ன்று
வினளித்துக் ஞத்னயும் கூறுகின்டர். ழிப்வம், புழ்வணம் ச
ஜற்றிக் கூறிசலும் வஜற்ண் திலும் வள்வியும் ஓரிப் தருந்தும்
ன்ட ஞமும் இவ்வித்வ னணத்து வஙக்த்க்கும். இன் மூம்
உனஞசிரிரின்
அறிவிச
ஆற்டலின்
ன்னஜன
அறிந்துதள்
முடிகின்டது.
திருஜன ஙம்முன ண் ப்தழுது, வ்ணறு ண்டுரும்
ன்ற்குப் தரி திருணந்தி(28) சுஞத்திற்கு ழுதி உனஞ ணயி
அறிம். இதில், ‚ர்வணஸ்ணஞன் றுத் திருவஜனின ஙம்முன ண்
அன்வட ணும். எரு ஙளும் ணத் விதத்னக் னஜவ ‘பீலிக்ண்’
ன்டவணதி ண்தன்று வஞச ண்ல் ப்வ அணனுன
திருவஜனின தஙஞ்ஓகிட உட்ண் உர்ந்து ணுஜகில் ஙம் ண்
ணுஜழின் ருருணம்.‛5 னும் உனஞணயித் திருஜன வ்ணறு
வணண்டும் ன்ற்கு விசவினச ழுப்பி, ஞ ரித்னயும் விக்கி
நிற்கின்டர். இதில் ருனஜ நிடத்தில் இருக்கின்ட திருஜலின் திருவஜனின
ஙம்முன புடக்ண் ன்று ணும்? ன்டல்,
எரு ஙளும் திருஜன
ஜலிருக்கின்ட புடக்ண்சது ஜயிலின் பீலிக்ண்வவ ‘ண்’
தர்தற்ட ஏர் உறுப்சது முடிஜல், ஜசம் னும் ஙஜது உட்ண்
உர்ந்து ணுஜகில் அன்றுன் ஙம்முன புடக்ண் ஆழி அஞஓன்
ருனஜநிடத் திருஜனக் ணும் ன்று குந் வினளித்து அறிவிசத்
ன்னஜனத் ன் உனஞணயி தணளிப்டுத்திச் தஓல்கிடர் தரிணச்ஓன்
பிள்ன.
தரிதிருணந்தி(13) சுஞத்திற்கு உனஞ கூறும்வது, ‚நீர் அடிஞ
வணணுவஜதன்ச, ன்க்லுள்து அழிந்கிலும், உன்க்லுள்து
அழிதிவஞ: உன் ஸ்ணமித்ணம் உண் ன் வஓதத்ணம் ன்சனவ
கிணவ?
ஙட்டிர்க்கு
இப்புண்கிலும்
உன்சடிர்க்கு
6
இப்புண்வ?‛ ச இரு விசக்ன முன்னணத்து உனஞ ழுதிச் தஓல்கிடர்.
இதில், திருஜன ணஞலும் அழிக் முடிது. அப்டி உறுதி
இருக்கின்டணனச
அழிக்
முடிது
வல்
அணனச
ணழிடுகின்டணர்ளுக்கும் அழிவு உண்வ? ன்கிடர். வஜலும், உகில்
ஜற்டணர்ளுக்கு அடிணர் இருந்ல் விரும்பி னச அன
முடிஜல் வகும். அதுவ திருஜலிம் அடிணர் உள்ணர்ளுக்கு
இப்புளும் உண்வ? ன்று விசவினசத் தடுத்து உனஞயின் தருள்
விக்த்ன டுத்திம்புகின்டர்.
அறிவிச
ன் அறி எரு தருன அறிந்துதள்ணற்ப் பிடரிம்
விசவுணது அறி விசணகும். இவ்விசணன உனஞசிரிரின் உனஞயில்
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மிகுதிச இங்ளில் விஞவிக் ப்டுகின்டது. குறிப், அறிவிச
இம்தறும் இங்ளில் வினனக் முடிகிடது. இவ்ணன விசப்
யின்று ணரும் இங்ளில் வினனக்  இவில்ன. அவஓஜத்தில்
அறி விசக்ளுக்கு வினள் இல்ன ச ண்ணுணதும் ணடகும்.
இப்வக்கு தரிணச்ஓன் பிள்னயின் னணணப் ற்றினசப் புப்டுத்தும்
வஙக்கில் அனஜந்திருப்ன அறிம்.
தரி
திருணந்தி(12)
சுஞத்திற்கு
‚ர்வணஸ்ணஞனுக்கு
ஸ்ணர்வஜன்று ண் விஞ்சியிருப்து: நீர்னஜயும் விஞ்சியிருக்குங்ண்
ன்று ஙன் தஓன்சலும் அன்று அத்னக் தள்ய். ‘ஆகில் இனிச்
தஓய்ணதன்?’ ன்று தஙஞ்சு வட், அணன் அபிமுக்ம் ண்ணிநிற் ஙம்
னணமுக்ம் ண்துண்: அணன் திருணடிளுக்கு ஜங்ஙம்
ண்ணுன ந்ம்‛7 ன்று ஜசம் விசக் வட் ழுதிச்தஓல்கிடர்.
இவ்விச அறிவிசண அனஜந்லும், திருஜல் மீது ற்றுக்தண்டு
ல்ண்டு டிக்தண்டிருந்ல் ஙம்முன சித்ம் சிடப் அனஜயும்
ன்ன வஜற்ண் விசவினச னணத்து ஙஜவண அறிந்து தள்ம்.
விச
சக்கு ஜ இருக்கின்ட எரு தருளினசக் குறித்து த்தினசப்
வக்கிக்தள்ணற்
விசணப்டுணகும்.
ஜற்ட
விசணனனப்
வவண இவ்விசனணயும் உனஞயில் ளினஜக் முடிகின்டது.
தரிதிருணந்தி(36)
சுஞத்தில்,
‚ம்தருஜன்
திருப்ற்ல்
8
ஙசயிருந்து அணுகுணற்கு அரிணசய் இருப்வச?‛ ச விச 
உனஞ ழுதுகின்டர். அணது, ல் ஙச இருக்கின்ட திருஜல் ஙன்
அணுகுணற்கு ளிணச இருப்வச? ட்ணச இருப்வச? ன்று
சுஞத்தின்
தக்த்திவ
விசவினசக்
வட்டு
விக்குகின்ட
ன்னஜயினசயும்
உனஞசிரிரிம்
முடிகின்டது.
அடுத்துணரும்
சுஞத்திற்கும் தக்த்திவ விசக் வட்னக் ம். இனச, ‚ஆஜறு
(ஆறு ணழிய்) ணழிச அறிவுன ஞணரின்வட?‛9 ன்ன் மூஜ,
ஆடறிவு தண்ணர்னக் ண்து மிவும் அரில்ண? ன்று விசக்
வட்டு, உகில் அறிவுனணர்னக் முடிவில்னவ ன்கிட
ஆங்த்னத் ன் விசவின் மூம் உனஞசிரிர் தணளிக்ட்டுணன உஞ
முடிகின்டது.
தரி திருணந்தி ஙற்த்து மூன்டம் சுஞத்தில் மூன்றுக்கும் வஜற்ட்
விசக்னத் தடுத்து நிற்னக் ம். இணற்றில் ஜட்டுவஜ விசக்ள்
அதிம் இருப்னப் ர்க் முடிகின்டது. இனச, ‚அம் ன்று நினசத்து
ணந் வணனன அந்த் துக்த்ன ஙடுங்ப்ண்ணிப் வக்குஜணன்
ன்னச ஙனணதன்று துக்வதுணச குற்டஜவுஜம். இவ்விதங்னப்
ற்றுவணவஜ? ஈஸ்ணஞனசப் ற்றுவணவஜ? அவக் தஞன்டலு வணவஜ?
அதழி வணவஜ? ன்று இஞண்டு மின்றிக்வயிருக்கிட ஜஙஸ்ஸிவ
இணனச உஞ னணத்து ஜங்சம் ண்ர்க்கு முண்வ ஜசத்துர்
ஜய்க்கும் ப்ஞஞம்?‛10 ன்று வஜச விசக்ன ழுப்பி சுஞத்திற்கு
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தரும் வஓர்க்கின்டர். இணற்றில், திருஜன ஜசதில் உர்ந் இத்தில்
னணத்து நினயிருந்து ல்ண்டு ணர்ளுக்கு ஜசத்துன்த்னப்
வக்குணற்கு ணழியுண்வ? ன்றும், ஈஸ்ணஞனசப் ற்றுவணவஜ? அல்து
திருஜலிம் வஓஞ ஙஜக்குத் குதியில்ன ன்று அல்வணவஜ? அல்து
அதிருப்வவஜ?
முச
விசக்னக்
வட்டு,
திருஜலின்
வஜன்னஜயினசப்
சுஞத்தில்
தருத்தி
உனஞயினசச்
சிடப்க்கிக்
ட்டுகின்டர் தரிணச்ஓன் பிள்ன.
முடிவுனஞ
ஆழ்ணர்ளின் ண்த்ன, உள்ன உள்ணறு ன் உனஞயில்
டுத்துனஞத்துள்ர். இணற்றிற்கு விசஅனஜப்பு ன்னும் உத்தி முனடயினச
உஞஜ டுத்துக்தள்ம். உனஞசிரிர் சக்கு ஙன்டத் தரிந்
ருத்தினசப்
கிர்ந்துதள்ளும்
வித்தில்
அறிவிசவும்,
ன்
அறிணற்னடத்
ன்
உனஞற்டல்
மூஜ
பிடர்
ங்வண
அறிந்துதள்ளும் வஙக்கில் அறிவிசவும், சக்கு உண்ச த்ன
தணளிப்டுத்தும் ன்னஜயில் விசவும் அனஜந்திருக்கும் ணண்ம்
உனஞதழுதியுள்ர் சம்.
ஓன்தடண் விக்ம்
a. வஓஜ.இணஞசு, ஙன்னூல் – தஓல்திஞம், மூமும் விக்வுனஞயும்,
நூற் 385.
b. ஸ். கிருஷ்ஸ்ணமி அய்ங்ர், தரிணச்ஓன்பிள்ன அருளிச்
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துனநின்டனண
 இணஞசு,வஓஜ.(உ.ஆ.), 2004, ஙன்னூல் (தஓல்திஞம்), ஜணிணஓர்
திப்ம், 31, சிங்ர் தரு, ரிமுனச, தஓன்னச.
 கிருஷ்ஸ்ணமி அய்ங்ர்,ஸ்.(தி.), 1947, தரிணச்ஓன் பிள்ன
அருளிச் தஓய் திருணசிரி வ்க்சம், ஸ்ரீனணஷ்ண சுர்ஓசம், 3,
புத்தூர் அக்ஞஞம், திருச்சி.

…………….(தி.), 1947, தரிணச்ஓன் பிள்ன அருளிச் தஓய்
தரிதிருணந்தி வ்க்சம், ஸ்ரீனணஷ்ண சுர்ஓசம், 3, புத்தூர்
அக்ஞஞம், திருச்சி.
Inam: International E_Journal of Tamil Studies
August 2019, Vol.5 Issue:18

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

78

இலக்கியம்
இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531

ஆகஸ்ட் 2019

லர்:5

இதழ்:18

மதிப்பிடப்பபற்றது

ாயுமாைவைாகிய இணமயத்தின் பபத் வன்
The mother is the epitome of this (Imayam)
மூ.அல் / M. Ahalya14 & முனசணர் ஜ.தஓந்தில்குஜர்/Dr.M.Senthilkumar15
Abstract: After the 19th century, prose grew, and the proliferation of enthusiastic
creators of writing and writing was forced to address social needs. The role of modern
writers
in Date of submission: 2019-06-20
demanding to date the
myriad
biological Date of acceptance: 2019-07-24
issues, such as maleDate
of
Publication:
2019-08-05
female dominance,
upper-class
social
Corresponding author’s
division,
upperclass and lower class.
Name: மூ.அகல்யா & முனைவர்
The writer is one of ம.செந்தில்குமார்
those who postulate
social divisions in it.
The Bethavan novel of
Email: malaisenthilptp@gmail.com
the satirical atrocity
has established a new
identity in the Tamil literary world. A potent narrator of the epic poem, the novel is a
masterpiece and can be asserted to be the most important of the long stories in Tamil.
While most of his work is centered around women, this is a story about a daughter,
Bethavan.
Keywords: Satirical atrocity has established, Masterpiece, Work is centered around
women, Story about a daughter, M. Ahalya, Dr.M.Senthilkumar, மூ.அல்,
முனசணர் ஜ.தஓந்தில்குஜர், உனஞஙன ணர்ச்சி, ஆண் - தண் னும் ஆதிக்ம்,
வஜவர் - கீவர் னும் ஓமூப்பிவு, உர்ந்வர் – ழ்ந்வர், தத்ணன்
ஙணல், ணர்க்ப்குடு.
19-ஆம் நூற்டண்டிற்குப் பின் உனஞஙன ணர்ச்சியும், ழுத்தின் மீது
ஆணல் தண் னப்ர்ளின் தருக்மும் உர்வு ண்ல் ஓமூத்
வனணனப் ற்றி வசும் ட்ம் ற்ட்து. ஆண் - தண் னும்
ஆதிக்ம், வஜவர் - கீவர் னும் ஓமூப்பிவு, உர்ந்வர் - ழ்ந்வர்
ன்ட ணர்க்ப்குடு வன்ட ண்ற்ட ணழ்வில் சிக்ல்ளுக்கு
அணசித்தீர்னண இன்றுணனஞ வரிணருணதில் ஙவீச ழுத்ர்ளின் ங்கு
மிப்தரிது. அதில் ஓமூப் பிரிவினசன முன்னணத்து ழுதுணர்ளில்
ழுத்ர் இனஜம் குறிப்பித் க்ணர். ஓதிக் தடுனஜன அசும்
இனஜத்தின் தத்ணன் ஙணல் மிழ் இக்கி உகில் புதி அனத்ன
ற்டுத்தித் ந்து. ணலுணக் ன தஓல்லும் ழுத்ஞச இனஜத்தின்
தத்ணன் ஙணல் சிடப்ச னப்பு இருப்வடு ஜட்டுஜல்ஜல்
மிழில் ணந் தஙடுங்னளில் மிவும் முக்கிஜசது ன்று உறுதிக் கூட
14

முனசணர் ட் ஆய்ணர், மிழ்த்துனட, திருணள்ளுணர் ல்னக்ம்,
வஓர்க்டு, வணலூர் – 632 115.
15
இனப்வஞசிரிர், மிழ்த்துனட, திருணள்ளுணர் ல்னக்ம், வஓர்க்டு,
வணலூர் – 632 115. மின்சஞ்ஓல் : malaisenthilptp@gmail.com
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முடியும். இணஞது தரும்ச னப்புள் தண்ன னஜப்டுத்திவ
ஙர்ந்லும் இது எரு ஜன தற்ட தத்ணன் ற்றி ன.
தத்ணன் டித்வுன் கிடங்டிக்கிட னல் தஙஞ்ஓம் ன
னக்கும்
ன.
ஓமுத்தில்
அஞங்வரி
உண்னஜ
நிழ்வுன
அப்ட்ஜச் தஓல்ணர். இணஞது ழுத்து ளி ஜக்ளின் மீது டிகிடது. ஙம்
ந்து ணந் ணழ்க்னனத் தீண்டி ஙம் ஜசன டனணக்கிடது. ஙம் ணழும்
ஓமுத்தில் நிழும் ஓதிக் குரூஞத்ன அப்ட்ஜக் கூறுணவடு
ஜட்டுஜல்ஜல்
இன்னட
ணழ்வணடும்,
ஓமூ
ட்னஜப்
வடும்
தருந்துகிடது. ன தஙடுவும் ஓதிக் தடுனஜள் நிஞம்பி ணழிகிடது.
வித்துணஜச அகில் தஜழி ஙனக்கு சிறிதும் இம் ஞஜல்
விழுப்புஞம் ணட்ஞ ஜக்ளின் ளினஜச தஜழிஙனன் இணஞது
னப்ண்னஜயின்
தணற்றிக்ச
அனஜகும்.
னித்துணஜச
ஙட்டுப்புட வச்சு ஙனயில் ழுதும் இணர் ஔதி, ணகுப்பு, ல் ஆகினண
உர்த்தும்
அனுணங்னக் வு தடுக்ஜல் ளி
ஜக்ளின்
ணழ்க்னன
முழுனஜப்
னக்கிடர்.
ஜக்ளின்
தஜழியிவவ
அணர்ளின் வச்சு ணக்கு தஜழியிவவ சது னப்புள் அனசத்னயும்
ஙர்த்துகின்டர். த்திஞப் னப்புள் அனசத்தும் ர்த்ஜவண உள்து.
ஓதி, ணர்க்ம், இசம் வன்டனண னஜப்டுத்தும் அவுக்கு தண்
லிச எடுக்கு முனட ன்து எரு மிமுக்கிஜச பிஞச்ஓனச டுத்துக்
தள்ப்டுணதில்ன. ஆசல் இப்னப்பு ஓதிக் தடுனஜனயும், தண்
உரினஜ ஜறுப்னயும் ந்து இக்கிஜக்கி இருக்கும் அற்புனப்பு. லிச
வணறுடு ஞஜ தண் டுனஜச எதுக்குலுக்குள்கிடள் ச
சது னப்புளில் முன் னணக்கின்டர். தண்னஜ ற்றி ஆண் ழுதுணற்கும்
தண் ழுதுணற்குஜச வணறுடு நுண்ணிது. தண்ளின் துஞங்ன
ஆண்ல் தஓல்லில் ணடிக் முடிது ன்ட ன ருதுவன
உனத்து ரிந்ணர்.
மிழ்கூறும்
ஙல்லுகில்
தண்னஜனயும்,
ய்னஜனயும்
தண்டுகின்ட னப்ளிளுக்கு ஜத்தியில் தத்ணன் ன்ட னப்வ
ஙணலின் தஜத் ஓஞத்னயும் விக்கிவிட்து. ஜனயில் இருந்து ன ணனஞ
ஏர் இஞவில் நிழ்ணன ஙணக்கியிருக்கிடர். இருவணறு ஓதினச் ஓர்ந்
தரிஓமி, க்கிம் இருணருக்கும் ல்லூஞயில் டிக்கும் வது ல்
ற்டுகிடது. தரிஓமி கீழ்ஓதி ன்ல் க்கிம் வீட்டில் திர்ப்பு
தரிவித்சர்.
ஊர்க்ஞர்ள்
க்கித்ன
ஓடிக்ச்
தஓல்கிடர்ள்.
க்கித்தின் ந்ன னியின் முடிவு ஜன தற்ட யுஜசணஞகி எரு
ந்னயின் ஜசநினன விக்குகிடது இந்ஙணல்.
இந்ஙணலின் முக்கி ப்த்திஞம் னி. ‚ஓஞம் ஓஞஜச வள்விள்
னிக்கு தஓக்கில் வட்டு ஆட்டுணது ஜதிரி இருந்து‛. இவ்ணறு ஙணலின்
தக்த்தில் ஊர் ஜக்ளின் ஞஓஞஜச வச்வஓ ஙணலின் அதிர்னண
முன்கூட்டிவ உர்த்துகிடது. ‚சக்கு திருஜஜச வது இருத்தி மூணு
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ணது. இருது ணருஓம் யிச்சி நீ தடந் இருணது ணருஓஜ ஊரு வசுச்சு
உம் வசிச்சு நீ தடந் உசக்கு ஊரு இல் வஞ க்கிமுனு வரு
ணச்ஓன். இப்பியும் ன் ஓசங் வசுடங் ஙக்ப் புடுங்கிக்கிட்டு ஓவுடப்‛
ன்ட ணரிளில் னியின் குஞல் துக்ம் வய்த் ஈஞத்வடு ணசிப்பில்
தர்ந்து எலிக்கிடது. இந்க் குஞலின் ஏனஓ ணஓர் இத்தில் ந்து
விடுகிடது.
‚ஓனின் ஓனின்  வுடு. நீயும் துக்கு ன்தச ஓணடிக்கிட தட்
ணர்த்னயில் திட்டிடுவணன்‛ ன்று கூறும் னியின் ணர்னள் மூம்
ஆணின்
தது
ஜசநினன
அணது
வணஜச
வஙஞங்ளில்
ஜனசவினயும்,
னயும்
ஜட்டுவஜ
திட்டித்
சது
வணத்ன
ஆசுணஓப்டுத்திக் தள்ணன் ன்ட ஆணின் ஜசநினன புட்டுபுட்டு
னணக்கிடர். அறுத்தி மூன்று ணச னி ஞ்ஓத்தில் ன்னச வி
ணதில் மி குனடணசணர்ளின் வச்சுக்கும் ச்சுக்கும் ஆகி அனஜதி
இருந்ர். ஆசல் வீட்டில் சது யிம் சது ஆங்த்ன வஜ
தணளிப்டுத்துகிடர். தண் லிசம் வ்ணறு இஞண்ம் நின உயிரிக்
ருப்டுகிடது ன்ட ர்னணனக்  முடிகிடது.
‚இப் அயிது ன்சப் ண்டது? எங்கூத்ன் அந்ப் லும்
டிச்ஓன் வணனக்கும் வயிட்ன் அணசப் த்து ஊவஞ ப்டுது.
ட்சிக்ஞவச அஞ்சுடன். ஆச என்தச த்து ஊவஞ சிரிக்குது‛. இவ்ணரிள்
ல்வி அனசத்து விஜச ற்டத்ழ்வுனயும் ஓஜன்தஓய்து சீர்தூக்கும்
ன்ற்ச முல் டி. ‚இந் சி தஜல்ம், ங ஙட்தல்ம்
தடுத்து நீ றிச் வஓறு ஆக்கித் திங்கிடதுக்கில். அவ ணச்சி நீ வஜம்டுப்பு
டிக்ணும். ணத்திஞ ஆணணும்‛. இவ்ணரிள் னயின் திருப்புமுனச. ஓதி,
ஜ,
இச,
அஞசிர்
ழ்ப்பு,
ழிணங்ல்
ன்று
ஙக்கும்
அழித்தழிப்புளிலிருந்து ப்பித்து உயிவஞடு இருப்ற் ன் ஜன
பிடந் இத்ன விட்டு அனுப்வில்ன. ன் ணழும் ஓமுத்ல்
இழிவுடுத்ப்ட் ன் ஜள் ணழ்வில் உர்ந் நினன அன வணண்டும்
ன்து எரு தத்ணனின் விருப்ஜகும்.
‚ஜசம் உள்ணன் ன் உசுவஞ இருக்னும், இது வீம்புக்கு
சூரிக்த்தி முழுங்கிடஓதி, ட்டுடதுக்குக் வஜம் இல்ன்சலும் ஓதி வு
ஜட்னுண‛ ன்று னி ன் ஜவடு உனஞடுகிட இம் வணனசயின்
தருணலி.
ஙல்லுர் ன, லூரு ன, முட்லூரு ன ச மூன்று னள்
இந்ஙணலில் இம்தறுகிடது. மூன்று நிழ்வுளுவஜ ஆணக் தன
ற்றிது. இம்மூன்று நிழ்வுனயும் டிக்கும் வது உள்ம் னனத்து
ண்ளில் நீர் தும்ஜல் டித்து முடிக் முடிது. இச்ஓம்ணங்ள்
அணத்தின் உச்ஓம். இனண ன்றும் ஜனட ணடுண உனடந்துவிட்ச
இத்தில். ஓமித்தில் அஞங்வரி ர்ஜபுரி அழித்தழிப்பு நிழ்வுன
முன்கூட்டிவ யூகித்து ழுதி ஏர் தீர்க்ரிசி ன்டல் மினல்.  ஜனி
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உரினஜ மீடல்ன அப்டிவ அப்ட்ஜத் வலுரித்துக் ட்டுகிடர்.
ணஞறு சுட் திவு தஓய் ஓதிச் ஓல்னயும், தஓல்லில் ணடிக்
முடி அணத்னயும் ன் னப்பில் னத்திருக்கிடர். இம்ஜதிரிச
னள் மிழில் மிக் குனடவு. இந் பின்சணியில் லித் இக்கிம், லிச
அஞசில், தண்ணிம் ன்ட முப்ரிஜச வஙக்கில் இந்ஙணல் ஙர்கிடது.
இந்ஙணலில் ணரும் ஜற்றுதஜரு முக்கிப் த்திஞம் க்கிம் B.SC ணனஞ
டித்ணள். சக்சணனசத் வர்ந்தடுத் குற்டத்திற் அணள் அனுவித்
தடுனஜள்
ஞம். இருமுனட ற்தனக்கும், மூன்று முனட ப்பிச்
தஓல்வும் முற்சிக்கிடள் அனசத்தும் வல்வியில் முடிகின்டச. அன்றிஞவு
விக்குஜற்டலும்
தஓருப்லும்
ஓமிம்ஜ
அடித்ள்.
வ்ணவு
அடித்லும் க்கிம் ணய்விட்டு அழுணளில்ன. ஏடிப்வச மூன்று
முனடயும் ஊவஞ கூடி அடித்து. ஓணினக் னஞத்துக் குடிக் னணத்து.
ஜயினஞயும் அறுத்து. அப்வதும் அணள் அவில்ன. எவ்தணரு
ஓந்ர்ப்த்தின் வதும் அணளுன ஜசம் இறுகிக்தண்வ வய்ப்
னடகிவிட்து. னி ‚ஓப்புடு‛ ன்று தஓன்ச எரு ணர்த்ன அணன
உழுக்கிவிட்து.
‚லி ஜருந்து ணங்கிக் தடுத்ர். லியிலும் ணங்கிக் தடுத்ர்.
தூக்கில் தங்குணற்கு தஓ ரிஜ ஜட்டுக் யிற்னடக் தண்டுணந்து
இஞண்டு ஙள் ஙடுவீட்டிவவ னணத்துவிட்டுப் வசர். லிணது ஓட்டும்
ன்ற்ப் புது ணக்ஜ தஓல்ணஞணினயும் ட்டுக்கு அனத்துக்
தண்டு வய் னணத்ர்‛ ன்ட ணரிளினூவ இன்டவும் னஜ ஜட
ட்டுப்டுனயும் தடூஞங்னயும் ட்சிப்டுத்தியுள்ர்.
அந்ப் க் கூப்புட்டு தஞண்டு ட்டுவுட் ஓரிப்வயிடுது.
இல்ன்ச அணவச யி ணப்சக் கூப்புட்டு ஙலு ஓத்து ஓத்துங். ஊஞ
வுட்டு துஞத்திப்புடுணன்னு ணய் மிஞட் மிஞட்டுங். அதுக்கும் ட்டுப்லி
மூணு வத்யும் புடிச்சி ஞண்டு ம்த்தி ட்டிணச்சித் வ உரிங். நிர்
முண்ஜ தருவு ஙலு சுத்து சுத்தி ணஞச் தஓல்லுங், தஞண்டு ணட்டி
தஜ தஞட்டி டுத்ச்சு, ச த்திக்கிட்ஜரி அணன் ஊட் தஞண்டு
ணட்டி தளுத்திச்சி. ஞவண ஞண அணன் ஊட்டு ட்டியிருந் ஆடு
ஜடுவு அவுத்துவுட்ச்சி எருணட்டி தஞண்டு ஆட் அறுத்தும் தின்சச்சி
ன்ட
உனஞல்ள்
தடுஞத்தின்
உச்ஓம்.
வஜல்
ஓதி
ஜக்ளின்
திமிர்த்சங்ன
னடஓற்றுகிடர்.
லிச
வணறுட்லும்,
ஓதி
வணறுட்லும் எடுக்ப்டும் இஞட்ன எதுக்குன ர்த்ப் னப்பு
உருணக்கியுள்ர்.
அடுத்து அந்ஙணலில் ணரும் ஜற்றுதஜரு முக்கிக் ப்த்திஞம் துசி.
னியின் ய் ஙம் ஊட்டு ண ஜஞத் தணட் ஓமி. எண்ணு நூறு ஆவும்.
நூறு ஆயிஞஜவும் ம் வச்ஓ வளு, நீ ஜஞஓச இருப் தட்ச்சிக்
தன்சணம் எசக்கு ணம்ஓமி. ‚ஊரு எரு ருஜ நிம் இல்லிவ‛
ன்று துசி பும்புட உனஞல்ள் சி வஙஞங்ளில் ஜனடமுஜ ஓமூ
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த்திஞப்னப்பில்

னளில் ஆங்ங்வ இருக்கும் தஓணனள் னக்கு வஜலும்
ணலுவூட்டுகிடது. ‘இருட்டு ஊட்டுக்கு வசலும் திருட்டுக் ன சும்ஜயிருக்து,
‘ஞ்சு தணடிக்கிடஜரி ன் தஙஞ்சு தணடிக்குவ’, ‘த புடிச்ஓ ஜ நின்னுடுஜ?
லுக்கு அக் ட் முடியுஜ?’ ன்ட தஜழியினூவ எரு னப்ன்
ன் தஓல் வணண்டி ருத்ன சுருங்ச் தஓல்லி விங் னணக்கிடர்.
தத்ணன் ஙணலில் லுக்கு திஞ ஆதிக் ஓதினச் வஓர்ந்ணர்ள்
தஓய்யும் தடுனஜல் ஜன தத் யுஜசணஞகி எரு ந்னயின்
ஜசப் வஞட்த்தின ஙணல் தஙடுவும் ட்சிப்டுத்தியிருக்கிடர். ஙணலில்
ஏஞவணனும் யூகிக் முடி திருப்ங்ளுன் முடித்திருக்கிடர்.
துனன்ள்
இனஜம், (2013), தத்ணன், தஓன்னச: ஞதி புத்ம்.
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இசம்: ன்சட்டு இனத் மிய்விழ் ண்டுக்கு எருமுனட வஜ, ஆட்டு, ஙணம்ர்,
பிப்புருணரி ஆகி திங்ள்ளில் தணளிணரும்.
அருனஜத்
மிழ்ச்
தஓந்ங்வ!
ஆய்வு
ஙண்ர்வ!
இந்திவிலிருந்து
தணளிணரும் இசம் //www.inamtamil.com மிய்விழில் ட்டுனஞள் தணளியிடுணற்குத்
ங்ன அன்புன் ணஞவணற்கிவடம். ங்ள் குழு மிழில், ஜனும், தஜழியில், ஓஜம்,
ஙட்டுப்புடவில், தல்லில், இக்கிம், இக்ம், ன, ணினி தர்ச தழில்
நுட்ம் வன்ட துனடஓர் ஆய்வுளுக்கு முன்னுரினஜ அளிக்கும். எவ்தணரு ட்டுனஞளும்
ஆசிரிர் குழுவிசஞல் துனடஓர் ணல்லுஙர் குழுணல் ஜதிப்பீடு தஓய்ப் தற்ட பின்சவஞ
இழில் தணளியிப் தறும்.
இவ்விழ் எரு ன்சட்டு ஆஞய்ச்சி இழ் ஆகும். இவ்விழின் மூம் மிய்வுன
உவி ணசிப்புக்குக் தண்டு தஓல் வணண்டும் ன்து வஙக்ம். சவண, ங்ளின்
ஆய்வுச் சிந்னசன அனசணரும் ணசிக்வும் வஜற்வள் ட்வும் இவ்விழ் உறுதுன
ஙல்கும் ச உறுதிளிக்கின்வடம்.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

பன்முக நுண்தி, னவெழுச்சி நுண்தி
- பின்னணியும் பியோகமும் Multiple intelligence, Emotional intelligence - Background and Application
ம்.ன்.இக்ஞம்/M.N. IKRAM M.Ed (OUSL)16
Abstract: Now Intelligence is described in a wider meaning. The theory of multiple
intelligences begins to diverge from traditional points of view. In the classic
psychometric view, intelligence is defined operationally as the ability to answer items
on tests of intelligence. The inference from the test scores to some underlying ability
is supported by statistical techniques. Does not change much with age, training, or
experience. It is an inborn attribute or faculty of the individual. Multiple intelligences
theory, on the other hand, pluralizes the traditional concept. Howard Gardner defined
the intelligence as a bio psychological potential to process information that can be
activated in a Date of submission: 2019-06-22
cultural setting to solve
problems
or Date of acceptance: 2019-07-03
create products that are of
value in a culture. Date of Publication: 2019-08-05
Research in developmental
Corresponding
author’s
and
neuropsychology, which led
Name: எம்.என்.இக்ராம்
to the theory of
multiple intelligences (MI),
Email: ikrammn@gmail.com
began in the early
1970s. The main lines of the
theory had been
completed by 1980, and The
Father of Multiple intelligences Howard Gardner’s first book ‘Frames of Mind: The
Theory of Multiple Intelligences’ appeared in the fall of 1983. He was the first person
pluralized the term of intelligence to indicate spectrum of human potential. To
identify multiple potential of human Gardner introduces eight criteria. In the frame
of that criteria seven basics intelligences are discovered and it is now continuing by
adding more kind of intelligences. One of basic Human potential identified as personal
intelligence by Gardner called as Emotional intelligence by many others. Also, it was
received a wider popularity by the book of Science journalist Daniel Goleman
‘Emotional Intelligence – Why it can matter more than IQ’. Multiple Intelligences (MI)
theories open the door to a wide variety of teaching strategies. Gardner suggests two
principal to educational implications of multiple intelligences: Individuation and
Pluralization. As his prediction of Application of Multiple Intelligences theories in
education is Possible in family more than classroom.
Keywords: Multiple intelligence, Emotional intelligence, neuropsychology, IQ, Gardner,
Goleman, Cognitive Development,Human potential,Human Faculty. ன்மு நுண்ஜதி,
ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி, ஙஞம்பில் உவில், நுண்ஜதி, ர்சர், வல்ஜன்,
16
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துனடள்,

நுண்ஜதி அறிமும்
நுண்ஜதி
ன்ட
விம்
ஞந்து
ட்
என்ட
இன்று
ணனஞவிக்ப்டுத்ப்டுகிடது. ஞம் ணுல், புரிந்து தள்ல், சு
விழிப்பு, ற்டல், ஜசதணழுச்சின அறில், ர்க்ரீதி சிந்தித்ல், திட்மில்,
புத்க்ம் தஓய்ல், பிஞச்சினச தீர்த்ல் வன்டணற்றிற்ச இலுனஜ
அது அனம் ப்டுகிது. இனச எரு சூல் அல்து நின, விம்,
ஜசதணழுச்சி குறித்து விங்கி அற்கு ற்ட ணனயில் ருஜஜற்றுணற்ச
இலுனஜ ன்றும் சுருக்ஜ குறிப்பிம். (Wikipedia) நுண்ஜதி ன்ட
விம் ஞந்துட் அவில் ஜனினில் ஆய்வுக்குட்டுத்ப்ட் வதும்
அது
மிருங்ள்
ஜற்றும்
ணஞங்ளிலும்
அணனிக்ப்ட்டுள்து.
ஜத்திஞஜல்
ருவிளில்
ப்டும்
நுண்ஜதி
குறித்தும்
ணசம்
தஓலுத்ப்ட்டுள்து. னிணி வன்ட ருவிளில் ப்டுகின்ட நுண்ஜதி
தஓற்ன நுண்ஜதி அல்து ஆக் நுண்ஜதி( Artificial Intelligence)
ச
ணங்ப்டுகிடது.
நுண்ஜதி குறித் விம் கிவஞக் ம் முவ ணசம் குவிக்ப்ட்டு
ணந்துள்து. இது குறித்து Plato (428 B.C.) முல் Thomas Aquinas (1225),
Immanuel Kant (1724) ச ஞதும் ணசத்ன ஈர்த் விஜக்
ப்ட்து. அந் ணனயில் தரும்ச அடவிற் துனடள் வவண
இசது மூமும் த்துணஜவண ப்ட்து. இது பின்சர்ன் உவில்
ஆய்வுப் ஞப்புக்ளில் என்ட ர்க்ப்ட்து. (Cianciolo & Sternberg, 2011)
நுண்ஜதி ன்கின்ட வவ நுண்ஜதி ஈவு (IQ) ஜதிப்பீடு குறித் ணசவஜ
அதிஜவசருக்கு ற்டுணதுண்டு. பிஞன்ஸி உவிஞச Alfred Binet
(1857-1911). ன் நுண்ஜதி ஈவினச அவீடு தஓய்ணற்ச முனடனஜ குறித்
ஆய்வுளின் முன்வசடி ருப்டுணர். (Cherry, 2018) பிஞன்ஸி
அஞசின்
வணண்டுலுக்வற்
முலில்
ற்ற்கு
வஜதி
உவி
வனணவசனஞ இசம் ண்ற்வண நுண்ஜதி ஈவு குறித் ஜதிப்பீட்டு
முனட உருணக்ப்ட்து. பின்சர் இது ல்வணறு அறிகர்ளும் ல்வணறு
ட்த்தில் விருத்தினச் தஓய்ப்ட்து. (Plucker, 2016)
இந் தரின் ணர்ச்சிப் டியில்ன் ன்மு நுண்ஜதி, ஜசதணழுச்சி
நுண்ஜதி வன்ட விங்ள் ஆய்வுப் ஞப்புக்குள் ணந்ச. நுண்ஜதி ஈவு
குறித் ஜதிப்பீடு 20ம் நூற்டண்டில் ல்வியில் ணர்க் வத்னயும் நிட
வத்னயும் வணுணற்ச ஞணி ன்டுத்ப்டும் வக்கு வஜல்
 ஆஞம்பித்து. Cyril Lodowic Burt (1883 –1971), Arthur Robert Jensen (1923 –
2012) வன்வடர் தது நுண்ஜதி ஈவு ன்துன் எருணஞது திடனஜன
தீர்ஜனிக்கும்  ணழிமுனட, அது ஞம்னஞக் ஞணிளிவவ ங்கியுள்து.
அது யிற்சில் ணர்க்ப் முடிது ன்று ஆய்வுளின் ஊ
நிறுவிசர். ஆசல் இந் ஆய்வுள், குறிப் இது குறித் Cyril L. Burt உன
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ஆய்வு விஞ்கசபூர்ணஜச ஜற்றுத்சம் ச வஞசிரிர் Leslie s. Hearnshaw
(1907-1991) தணளிப்டுத்திசர். இனசத் தர்ந்து நுண்ஜதி தர்
இருந் எற்னடப் ர்னண ர்ப்புக்குள்சது. (தஔஞஓ, 2009) அவசடு
இனந் ணனயில் ஜனிசது அறினத் திடன்ள் (Cognitive Ability) குறித்
வித்தில் ல்வணறு முன்வசற்டஞஜச திருப்பு முனசள் ற்ட்ச. இதில்
ற்ட் ணர்ச்சின் இன்னட உவில் ஞப்பில் நுண்ஜதி தர்
ணசத்னப் தற்ட ன்மு நுண்ஜதி ஜற்றும் ஜச ழுச்சி நுண்ஜதி ற்றி
ண்க் ருக்ளுக்கு வித்திட்து.
ன்மு நுண்ஜதி (MI) வட்ட்டின் அடிப்னளும் அன் கூறுளும்
ன்மு நுண்ஜதி ற்றி வட்டு ஜனி அறிவு விருத்தி (Cognitive
Development) ணஞற்றில் ற்ட் எரு ஜற்டம் ன்ன விவும் அது
ஜனி இச ணஞற்றில் எவ்தணரு ஜனினுக்கும் அணசதும் பிடஞதும்
னித்ன்னஜன (Uniqueness) அனம் ண்டு ருஜஜற்ட ணய்ப்ளித்
நிழ்வு ன்று கூறுணது மினச எரு கூற்டல்.
ன்மு நுண்ஜதி குறித் வட்டு 1983 ம் ஆண்டு Howard Earl Gardner
(1943) ன்ட அதஜரிக் விருத்தி உவிஞல் சது Frames of Mind: The
Theory of Multiple Intelligences ன்ட நூலின் ஊ முன்னணக்ப்ட்து.
உண்னஜயில் இந் நூல் ந்து ணரு ஜ வஜற்தள்ப்ட் எரு குழு
ஆய்வின் எரு குதிகும்.
இந் ஆய்விக்ச பிஞச்சினச ணர்ட் ர்ட்சர் இனுன ணழ்ஙள்
வ இருந்திருக்கிடது. ப்வதும் ஜனி அறிவு விருத்தியின் உச்ஓ
ல்ன ன்து விஞ்கனில் அல்து விஞ்கச ரீதிச சிந்னச ன்ட
எற்னடக் கூம்ப் ர்னண ஓரிச ன்து குறித் வள்வி ர்ட்சரிம்
இருந்து ணந்து. இனஓயின் மீது ர்ட்சருக்கு இருந் ஈடுட்டின் ஞஜ
இனஓ, ணனஞல், ழுத்து… வன்ட துனடளில் உச்ஓத்ன தடுல் ன்து
அறிவின் விருத்திப் ர்க்ப் முடி ன்ட வள்வி அணரில் ழுந்து
தண்வ இருந்து. பிவஔ எருணர் சது இனஜப் ருணத்தில் எரு
விஞ்கனினப் வன்று ர்க் ரீதி சிந்திக் முடியும் ன்று வசுகின்டர்.
அப்டியின் ன் இனஜப் ருணத்தில் எருணர் எரு னகஞ சிந்திக்வும்
அனச வஙக்கி ன்னச ணர்க்வும் முடிது ன்று வத் துணங்கிசர்.
1969 ளில் அதஜரிக்வின் முன்சணி ஙஞம்பிஞச Norman Geschwind
(1924-1984). இனுன Project Zero (a Harvard Graduate School of Education
research group) ஆய்வுச் தஓற்திட்த்தின் கீழ் மூனயின் தஓற்டு
ஓம்ந்ஜச ஆய்வு உனஞன தஓவிஜடுப்ற்ச ஓந்ர்ப்ம் ர்ட்சருக்கு
கினக்ப் தற்டது. அணர் அதில் இருந்து ன்னிம் ற்சவண இருந்
ருதுவன ரீட்சிப்ற்குத் துணங்கிசர். அற் ஙஞம்பில் குறித்து
ற்டர்.
பின்சர் Boston University இன் Aphasia Research Center இல் எரு investigator
ஆ ணிற்றிசர். அவ வஙஞம் Project Zero இல் ஜனி அறிவில் விருத்தி
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ஓம்ந்ஜச ஆய்வு தஓற்டுளிலும் ஈடுட்ர். 1974 இல் Neuropsychology
துனடயில் The Shattered Mind ன்ட எரு நூன தணளியிட்ர். அடுத் Kinds
of
Minds
ன்ட
எரு
நூன
ழுதுணற்ச
உள்க்ங்ன
ர்டுத்திசர். உண்னஜயில் அதுன் ல் நுண்ஜதி குறித் அணஞது
வட்ட்ன அடிப்னக் தண் நூல். ஆசல் அனச அணர்
தணளியிவில்ன. அற்ச வதி ணனஞனடள், ஆஞங்ள் இன்னும்
திஞட்ப் வணண்டி இருந்னஜல் அது பிற்வப்ட்து. அன் பின்சர்
1979 இல் Netherland இனுன Bernard Van Leer Foundation இசல் Nature and
realization of human potential ன்ட ஆய்வு திட்த்திற் எரு குழு
நிமிக்ப்ட்து. அதில் ர்ட்சரும் எருணஞ இருந்ர். Project on Human
Potential ன்ட திட்ம் ந்து ணருங்ள் தண் எரு திட்ஜ இருந்து.
(Gardner, Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century, 2009)
ஜனினிம் ப்டுகின்ட இலுனஜ ஆற்டல் (Human Potential) குறித்
இந் ஆய்வு ஙணடிக்னயின் முற் ஜத்ன் ர்ட்சருன ன்மு
நுண்ஜதி குறித் நூல் ப்டுகிடது. இது ஜனி இலுனஜ ஆற்டல் குறித்
உவில் ர்னண. இது விஞ த்துணம், ஜனிவில், ச்ஓஞம் ன்ட
இன்னும் மூன்று வங்ளில் நின்று ஜனி இலுனஜ ஆற்டல் குறித்
ஆய்வு இந் திட்த்தின் கீழ் வஜற் தள்ப்ட்டு எரு ஓர்ணவஓ ஜஙட்டில்
முன்னணக்ப்ட்டு ந்துனஞப்ட்து. (Gardner, Frames of mind: The theory
of multiple intelligences, 1993)
ன்மு நுண்ஜதி குறித் அடிப்ன நூ ர்ட்சருன Frames of
mind: The theory of multiple intelligences ன்ட நூவ ப்டுகிடது. அணர்
இந் நூலிவ நுண்ஜதி குறித்து ற்சவண ப்ட் எற்னடக் கூம்ப்
ர்னணன
ர்த்துவிடுகிடர்.
நுண்ஜதி
ன்து
எருணருன
தஜழிற்டனயும், ணி, ர்க் ஆற்டனயும் ரீட்சிப்வண இருந்து.
இதிலிருந்து ஜறுட்டு நுண்ஜதி ன்ற்கு ஓஜந்ஞஜச ல் வப்
ர்னணன ர்ட்சர் ணங்கிசர். அணர் நுண்ஜதி ன்ற்கு ஆங்கி தஜழி
ஜஞபிற்கு ஜற்டஜ ன் Intelligences (நுண்ஜதிள்)
ன்று ன்னஜயில்
நுண்ஜதின வித்திருப்வ இங்கு ன் தஓய் புஞட்சிஞஜச ஜற்டம் ன்று
அணர் குறிப்பிடுகிடர். தசனில் எரு னிஜனினிம் இருக்கின்ட ன்மு
ஆற்டல்ள் குறித்து உவில் ஞப்பில் ற்சவண ஞல் ணசம்
தஓலுத்ப்ட்டு ணந்துள்து. Louis Leon Thurstone (1887–1955) வன்வடர்
அடிப்ன ஜனி ஆற்டல்ள் (Primary Mental Abilities) ச ழு ணனச
ஆற்டல்ன ஆனப்டுத்துகிடர். இணர் வன்று இன்னும் ர்
இணருக்கு முன்சரும் பின்சரும் உவில் துனடயில் ஜனி ஆற்டல்ளின்
ன்முத் ன்னஜ குறித்து ணசம் தஓலுத்தியுள்சர். அத்வடு உவில்
அல்து ஜனிவில் ஜற்றும் ஙஞம்பில் துனட ஓர்ந் ர் இது குறித்து
விரிண ஆஞய்ந்துள்சர். (Gardner, Intelligence reframed: Multiple intelligences
for the 21st century, 2009) இந் இஞண்டு ஞப்னயும் இனத்து உயிரில்
உவில் பின்சணியுன் ச்ஓஞப் பின்சணினயும் வஓர்த்து ஜனி
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வஜற்தள்ப்ட்

ர்ட்சர் நுண்ஜதி ன்ன ‚நுண்ஜதி ன்து பிஞச்சினசன
தீர்ப்ற்ச
இலுனஜ
அல்து
புத்க்ங்ன
தஓய்ணற்ச
இலுனஜகும். அது எரு ச்ஓஞ அனஜப்பில் அல்து  ச்ஓஞ
அனஜப்புக்ளில் தறுஜசத்னப் தற்ட என்ட ப்டும்‛. (The ability to
solve problems or to create products that are valued within one or more cultural
settings.)
ச
ல்
நுண்ஜதிள்
குறித்
சது
முல்
நூலிவ
ணனஞவிக்ப்டுத்திசர். (Gardner, Frames of mind: The theory of multiple
intelligences, 1993) பின்சர் ன்மு நுண்ஜதி குறித்து ஜறு ரிசீனச தஓய்
நூலில் நுண்ஜதி ன்ன ‚நுண்ஜதி ன்து எரு ச்ஓஞ அனஜப்பிற்குள்
தஓற்டுத்ப்டுகின்ட,
ணல்ன
தஓன்முனடக்குற்டுத்தும்
உயிர்
உவில் ஓக்திகும். அது பிஞச்சினசன தீர்ப்ற், என்னட புத்க்ம்
தஓய்ணற் ன்டுத்ப்டும். அது எரு ச்ஓஞத்தில் தறுஜசம்
தடுத்து வஙக்ப்டுகின்ட என்டகும்‛. (Intelligence is a bio psychological
potential to process information that can be activated in a cultural setting to solve
problems or create products that are of value in a culture). ச
ணனஞவிக்ப்டுத்துகிடர்.
Intelligences
(நுண்ஜதிள்)
ன்ட
தஓல்
ஜனினிம் ப்டுகின்ட உயிரில் ரீதிசதும் உவில் ரீதிசதுஜச
ல் ன்னஜ தண் ஜனி ஆற்டன (Human potential) ஜனி ஆற்டலின்
துனடன, (Human Faculty) குறிக்வண ன்டுத்துண விக்குகிடர்.
(Gardner, Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century, 2009)
இதிலிருந்து இங்கு நுண்ஜதிள் ன்ன் ஊ ன்ச ஙப்டுகின்டது
ன்து தளிணகின்டது. சவணன் ஞட்சர் Artificial intelligence (தஓற்ன
நுண்ஜதி-இனச மிழ் ஞப்பில் ஆக் நுண்ஜதி ச சிர் தஜழி தர்ப்ர்
உண்னஜயில் அம் தஜழிதர்ப்பு குறித் வித்தின் உள்க்த்ன
புரிஜல்
தஓய்ப்ட்கும்)
ன்னசயும்
ணசத்தில்
தள்
பின்ணங்குணன அணனிக்ம். தசனில் நுண்ஜதி ன்து ஜனி ஆற்டல்
ன்வ
அல்ஜல்
இந்திஞங்ளின்
ஆற்டன
குறிக்
முடிது.
இந்திஞங்ளின் உருணக்ம் கூ ஜனி ஆற்டவவ இம் தறுகிடது.
சவண, அது ஜனி ணி, ர்க் நுண்ஜதிள் வன்டணற்றிற்குள் அங்கும்
ச குறிப்பிடுகிடர்.
ர்ட்சர் ஜனி ஆற்டலின் துனடன அல்து அணசது ன்மு
நுண்ஜதின அனம் ண்ற்கு ட்டு ணனச நிந்னசன
ருத்திற் தள்கிடர். இந் நிந்னசள் உயிரில், உவில், ணஞறு,
ச்ஓஞம்
ச
ல்வணறு
குதின
ணசத்தில்
தண்
அனஜந்திருப்ன அணனிக்ம். இந் நிந்னசளிற்குட்ட்வ அணர்
ஜனி ஆற்டல்ன அல்து நுண்ஜதின ணனப்டுத்தியுள்ர். புதி
முன்னணக்ப்ட் நுண்ஜதின ற்ற்கும் ஜறுப்ற்கும் முற்ட்டுள்ர்.
(Gardner, Frames of mind: The theory of multiple intelligences, 1993)
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1. மூனயில் ற்ட் திப்புக்ளின் வது னிப்டுத்தி அறிப்ட் ஆற்டல்
(The potential of isolation by brain damage)
2. ஜனி ரிஜ ணர்ச்சியிலும் ணஞற்றிலும் ணசத்ன தற்றிருத்ல் (An
evolutionary history and evolutionary plausibility)
இனண இஞண்டும் உயிரில் ரீதிச பின்சணியில் ணசத்திற் தள்ப்ட்
நிந்னசள். அடுத் இஞண்டு நிந்னசளுஜ ர்க்(Logical) ரீதிசனண
3. அனப்டுத்ப் முடியுஜச பிஞச தஓற்ட்ன அல்து
தஓற்டுளின் தகுதி என்னட தண்டிருத்ல் (An identifiable core
operation or set of operations)
4. குறியீட்டு ணடிவில் அனப்டுத்ப்க் கூடி ஓத்திப்ட்னக்
தண்டிருந்ல்.(Susceptibility to encoding in a symbol system)
அடுத் இஞண்டும் விருத்தி உவில் ஞப்புன் தர்ச நிந்னசக்
ப்டுகின்டச.
5. ஜனி அறிவு விருத்தி ணஞற்றில்
னித்துணஜச அனத்னப்
தற்றிருத்ல்(A distinct developmental history)
6. குறித் ஆற்டல் தண் எரு அறிணளி, வஜன ஜற்றும் விதிவிக்ச
எருணர் இருத்ல் (The existence of idiot savants, prodigies, and other exceptional
people)
இறுதி இஞண்டு நிந்னசளும்
தர்புட்ப் தடப்ட்னண

ஞம்ரி

உவில்

ஆய்வுளுன்

7. ரிவஓனச உவில் ரீதி ப்டுத்ப் முடியுஜச இருத்ல்.
(Support from experimental psychological tasks)
8. உவில் அவீடுல் ண்னப்ட் முடிவுல் ப்டுத்ப்
முடியுஜ இருத்ல். (Support from psychometric findings.)
ர்ட்சர் இந்ப் பின்சணியில் இருந்து தண்டு ஆஞம்ஜ ழு
ணனச நுண்ஜதின அனம் ட்டிசர்.
1. தஜழி
ஓர்ந்
நுண்ஜதி(Verbal-linguistic
intelligence):இது
தஓற்ன
னள்ணற்கும் விங்குணற்கும் முன்னணப்ற்குஜச ஆற்டனக்
குறிக்கும். இவ்ணனச ஆற்டல் தண்ணர்ள் தஓவிஜடுத்ல், வச்சு,
ன கூடல், ட்டுனஞ ழுதுல்… வன்ட திடன்ன அதிம் தற்றிருப்ர்.
2. இனஓ ஓர்ந் நுண்ஜதி(Musical intelligences) :இது ஏனஓன வணறுபிரித்றியும்
இஞசிக்கும் உருணக்கும் ஆற்டல். இந் ஆற்டல் தண்ணர்ள் இனஓயில்,
இஞத்தில், லில், இனஓக் ருவின னள்ணதில்…அதி திடன்
தண்ணர் இருப்ர்.
3. ர்க்-ணி நுண்ஜதி (Logical-mathematical intelligence):இது இக்ங்ன
னளும், ஞம் ணும், ர்க் ரீதி விங்ன அணுகும் ஆற்டல்.
இந்
ஆற்டல்
தண்ணர்ள்
ணி
பிஞச்சினசன
தீர்ப்தில்,
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பிஞச்சினசன ர்க் ரீதி அணுகுணதில், விங்ன குத்து
தகுத்துப் ர்ப்தில் ,ஆய்வு தஓய்ணதில்…அதி திடன் தண்ணர்
இருப்ர்.
4. ட்புன் ஓர் நுண்ஜதி(Spatial-visual intelligence):விங்ன ட்சி,
ணடிணங், வற்டங் விங்குணற்கும் , நினசவு டுத்துணற்கும்
முன் னணப்ற்குஜச ஆற்டல். இந் ஆற்டல் தண்ணர்ள் விங்ன
ஞத்து விங்குல், வற்டங்ன நினசவில் னணத்ல், ணனஞங்ன
உருணக்குல், ணனஞல், ட்சிப் டுத்ல், சி முன்னணத்ல்…
வன்ட விங்ளில் அதி திடன் தண்ணர் இருப்ர்.
5. உல்ஓர் நுண்ஜதி(Bodily-kinesthetic intelligence):இனச உல் ஆற்டல் ச
குறிப்பிம். ந் வித்னயும் ஏடி ஆடி தஓய்கின்ட, வினட்டு
நிழ்ச்சிளில்
ஈடுடுகின்ட,
உல்
ணலுனண,
இக்த்ன
அதிம்
ன்டுத்தி தஓய்கின்ட ரிங்ன தஓய்கின்ட, ஙடிக்கின்ட… திடன்ள்
அதிம் தண்ணர் இருப்ர்.
6. ஆளுனஜ ஓர் நுண்ஜதி(The personal intelligences):இனச எருணர் ன்னசயும்
பிடனஞயும் விங்குணற்ச ஆற்டல் ன்று குறிப்பிம். அணஞது ஆஞம்
அடிப்ன
நூலில்
இனச
எரு
நுண்ஜதிவும்
அன்
இரு
பிரிவுவுவஜ ன்னின, ஆளினத் தர்பு ஓர் நுண்ஜதினக்
குறிப்பிடுகிடர். இது அணஞது ஆசிஞஞச புனஞடுன ஆளுனஜ விருத்தி
குறித் உப் குப்ய்வின் உள்க்த்தினச அடிப்னக் தண்டு
ண்ட்னப் தற்ட நுண்ஜதிகும். இனச பின்சர் இஞண் பிரித்து
விக்குகிடர்.
1) ஆளினத் தர்பு ஓர் நுண்ஜதி(Interpersonal intelligence):இது பிடஞது
ஜசதணழுச்சி, ஊக்ம், விருப்புக்ள், இலுனஜன ஓரி இங்ண்டு
னலும் ஆற்டல். இந் ஆற்டல் தண்ணர்ள் ஓமூத் தர்புன
னளுல், னனஜத்துணம் ணங்குல், குழுச் தஓற்டு, அடுத்ணர்து
பிஞச்சினசளில் ணசம் தஓலுத்துல் வன்ட விங்ளில் அதி திடன்
தண்ணர்
இருப்ர்.
இணர்ன

வது
புறிமுகிள்
ன்றுகுறிப்பிடுணர்.ஓமூத்
னணர்ள்,
ஆசிரிர்ள்
வன்வடருக்கு
இத்திடன் அதிம் அணசிப்டுகின்டது.
2) ன்னின
ஓர்
நுண்ஜதி(Intrapersonal
intelligence):சது
தஓந்
ஜசதணழுச்சிள், ஆற்டல்ள், ஙம்பிக்னள் ன்ணற்னட இசம் ண்டு
தஓற்டும் ஆற்டல் தண்ணர்ள். இந் ஆற்டல் தண்ணர்ள் சுஜ
ருஜஜற்றும், சுமுனசப்புக் தண் தஓற்டுளில் ஈடுடும் திடன்
தற்டணர் இருப்ர். இணர்ன வது அ முகிள் ன்று
குறிப்பிடுணர்.
இந் இஞண்டும் உண்னஜயில் ல் ஜனிர்ளிமும் வ எரு
விகித்தில் ப் வணண்டி, அனசணரும் ணர்த்துக் தள்
வணண்டி ஆற்டல்கும். எருணரிம் இந் இஞண்டும் வ எரு விகித்தில்
ப்டுகின்டது. சவணன் இனச ர்ட்சர் எரு ஆற்டலின்
இருகுதிள் ன்டர். இது அதிம் தண்ணர்ன இந் நுண்ஜதி
தற்டணஞள் ச அனப்வம். இணர்னத்ன் ஙம் ததுண
Inam: International E_Journal of Tamil Studies
August 2019, Vol.5 Issue:17

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

90

இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531

ஆகஸ்ட் 2019

லர்:5

இதழ்:18

ஆளுனஜ தற்டணர்ள் ன்கிவடம். இந் இஞண்னயும் ன்
Daniel
Goleman (1946) வன்வடர் Emotional intelligence (ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி) ச
அனப்டுத்துகின்டசர். உண்னஜயில் இது உவில் ணஞறு
தஙடுகிலும் வ எரு ணனயில் ணசத்னப் தற்ட எரு விம். குறிப்
சிக்ஜன்ட் புனஞட் இது குறித் உவில் ஆய்வின் முன்வசடி
ர்க்ப்டுணர்.
ர்ட்சருன ல் நுண்ஜதிள் குறித் முல் நூனத் தர்ந்து
இந்
விம்
ல்வணறு
ந்துனஞல்ளுக்கும்
ணப்
பிஞதிணங்ளுக்கும் ஙனமுனடளுக்கும் உட்ட்து. சவண, அது குறித்து
ர்ட்சர் அந் அனசத்து விங்னயும் ணசத்தில் டுத்து, அணற்றில்
உள் ஓரி னன இசம் ண்டு Intelligence Reframed(1999) ன்ட நுன
ழுதிசர்
அந்
நூலில்
ன்மு
நுண்ஜதிள்
ன்று
ஞலும்
அனப்டுத்ப்ட் நினடப் குதின, நுண்ஜதின னி
இசம் ண்ற்ச அணஞது அடிப்னளின் நிங்ன ருத்திற்
தண்டு ஜறுலித்து அணற்றில் மூன்னட னி ற்கிடர். அனணன்
இற்ன நுண்ஜதி, ஆன்மீ நுண்ஜதி, இருப்பில் நுண்ஜதி ன்சணகும்.
பின்சர் அணற்னட முழுனஜ ஆய்வு தஓய் பின்சர் ன்மு நுண்ஜதிள்
குறித்து 2006 இல் தணளியிப்ட் Multiple Intelligences New Horizons ன்ட
நூலில் ஆன்மீ நுண்ஜதினயும் இருப்பில் நுண்ஜதினயும் என்ட
அனப்டுத்துணவ தருத்ம் சக் குறிப்பிடுகிடர். னினும்
அனச
தஜத்ஜ
ர்ட்சர்
னச
நுண்ஜதிளின்
அவில்
அங்கீரிக்வில்ன. அந் ணனயில் நுண்ஜதிள் 8 ½ ன்ட ருத்ன அந்
நூலில் அணர் முன்னணக்கின்டர்.
7. இற்ன ஓர் நுண்ஜதி (Naturalist intelligence): இது இற்னன,
ணஞங்ன,
உயிர்ன
இசம்
ண்ற்கும்
வஙசிப்ற்கும்
ஆஞய்ணற்குமுரி ஆற்டல். இந் ஆற்டல் தண்ணர்ள் உயிரில்,
ணஞவில், சூலில், விணஓம்… வன்ட விங்ன னளும்
திடன் தண்ணர் இருப்ர். இந் நுண்ஜதின வஜதிஜ ற்றுக்
தள்ணதில் ஓர்ள்ஸ் ர்வினின் உயிரில் துனடயிச ணஞற்று
ணகிம் ஞஜ இருந்த் ர்ட்சர் குறிப்பிடுணர்.
8. இருப்பில், ஆன்மீ நுண்ஜதி(Existential & Spiritual intelligence or the
intelligence of big questions) : ஜனின், பிஞகம், உயிரிளின் இருப்புக் குறித்
தரும் விசக்ளுக்கு வின வடும் ஆற்டல் ச குறிப்பிம். ஆன்மீ
நுண்ஜதின னி அனப்டுத்தி வதும் அனச ஆஞய்ந்ன்
பின்சர் நுண்ஜதின வணறுபிரித்றிணற்ச சது ணனஞனடன
னணத்து அனச இருப்பில் நுண்ஜதிக்குள் உள்க்ம் ச ர்ட்சர்
பின்சர் குறிப்பிடுகிடர். இது ஙன் ர்? ங்கிருந்து ணந்வன்? ன் ணந்வன்?
ங்கு தஓல்ப் வகிவடன்? சது ஜஞத்தின் பின்சஞச ணழ்வு ன்ச?
வன்ட பிஞஞ்ஓத்தின் தரும் வள்விளுக்கு வின வடும் ஆற்டல் ச
குறிப்பிம். சவண ர்ட்சர் இனச The intelligence of big questions
(தரும் வள்விளுக்கு வின வடும் நுண்ஜதி) ச குறிப்பிடுகிடர். (Gardner,
Multiple intelligences: New horizons, 2010)
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9. ற்பித்ல் நுண்ஜதி (Pedagogical Intelligence): ற்பித்லிலும், பிடருக்கு
ணழிட்டுணதிலும் சிர் சிப்ச ஆற்டல் தற்றிருக்கின்டசர். இது னிச
எரு ஆற்ட இசம் ப்ட்டிருப்வும் அது தர் ன்
ஆஞய்ந்து ணருணவும் அண்னஜயில்(2013) இம் தற்ட எரு வள்வி தில்
நிழ்ச்சியில் ர்ட்சர் குறிப்பிட்டுள்ர். (Gardner, Frequently Asked Questions—
Multiple Intelligences And Related Educational Topics, 2013)

ன்மு நுண்ஜதிள் ப்டி விங் டுக்ப் வணண்டும் ன்ன
விக் ணந் ர்ட்சர்
‚ஙன் 1983 இல் முன்னணத் நுண்ஜதிளின்
அனம் ணனஞனடள்ன் இத்துனடயில் இறுதிசல். சவண, இது
னிஙர்ன
ஞம்
பிரிப்ற்
அல்ஜல்
அணர்ளுக்கு
இன்
உள்க்ங்ன
அறிந்து
ன்டுத்துணற்கு
ணழினஜப்
அனஜவணண்டும். இனச சது னதயில் குறிப்பிடுணயின் ஙன் சது
இந்
அனப்டுத்ல்ளின்
ஊ
இன்னுவஜர்
தன
வல்விர்ன உருணக் விரும்வில்ன‛ (The criteria I presented in
1983 do not represent the last word in the identification of intelligences. As I stress,
the intelligences should be mobilized to help people learn important content and not
used as a way of categorizing individuals. To use the language of one of my critics, I
do not want to inspire the creation of a new set of ‚losers.‛) சக் குறிப்பிடுகிடர்.
(Gardner, Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century, 2009)
உண்னஜயில் ன்மு நுண்ஜதிள் ன்ட இந் ருது வள் உருணசவ
வஜற்கில் வஜற்கிம்பி அதி புத்திஓளிள் ச எரு இசத்ன, எரு ஓஞனஞ
அனப்டுத்தி
ணந்
முற்சின
ர்ப்புக்குள்க்கும்
தஓன்முனடத்ன். ர்ட்சருன ருத்துப்டி ஙவீசத்துணத்துக்கு
முன்ச ம் ஜற்றும் வஜற்கு அல் அன் ஆக்கிஞமிப்பிற்கு உட்
ச்ஓஞங்ளில் ஜனி ஆளுனஜள் ன்முப்ட்வண ஜதிக்ப்ட்ச.
ஆசல், ஙவீசத்ணம்ன் intellectual ன்ட ருதுவன எற்னடப் ரிஜம்
தண் புகுத்திது. சவண, அனச ல் ரிஜம் தண்
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ஜற்றும் எரு பின் ஙவீசத்ண முற்சிவண ர்ட்சருன
நுண்ஜதிள் வட்டு ஞக்ப் வணண்டியுள்து.

ன்மு

இனச ர்ட்சர் ன்மு நுண்ஜதிளின் புதி திப்ப் ர்க்ப்டும்
அணஞது அது குறித் இறுதி நூலிவ விஜர்ஓச ரீதி விக்குகிடர் ‚ ஜது
ஓமூம் மூன்று ணனச ஓர்பிங்ல் திப்னந்து சிஞஜப்டுகிடது ச
ஙன் ஙம்புகிவடன் என்று ‚வஜற்வ சிடந்து‛ ஜற்டது ‚ஆஞய்ந்னணவ
உண்னஜசனண‛ அடுத்து ‚சிடப்சனண‛ (I believe that in our society we
suffer from three biases, which I have nicknamed ‚Westist,‛ ‚Testist,‛ and ‚Bestist.‛)
இங்கு அணர் எரு வப் ர்னணயி அனசத்தும் ர்க்ப்க் கூது
அனசத்தும் ல்வப்(spectrum) ர்னணயில் வஙக்ப் வணண்டும்
ன்ன குறிக்வண இந் விஜர்ஓசத்ன முன்னணக்கிடர். (Gardner, Multiple
intelligences: New horizons, 2010)
ன்மு நுண்ஜதிக் வட்ட்ன சுருக்ஜ விக்குண இருந்ல்
அனச பின்ணரும் மூன்று விங்ளில் அக்ம் ச ர்ட்சர்
விரிக்கிடர்
1. ம் அனசணரிமும் முழுனஜச அவில் நுண்ஜதிள் ப்டுகின்டச.
அனணன் ம்னஜ அறிவுபூர்ணஜ வஓக் கூடி ஜனி இசஜ
ஜற்றியுள்து.
2. இஞண்டு னிஜனிர்ள் அணர்ள் இஞட்னர் இருந்லும் எத் நுண்
ஆற்டல் தண்ணர் இருக்ஜட்ர்ள். உயிரில் ஜஞணுவில் எத்
ன்னஜ
தண்ணர்
அனப்டுத்ப்ட்லும்
அணர்ள்
வித்திஓஜச அனுணங்ன தண்டிருப்ல் வணறுடுணர்.
3. எருணரிம்
ஜச
நுண்றிவு
ப்டுகிடது
ன்து
அணர்
நுண்றிவுள்ணஞ
ஙந்து
தள்ணர்
ன்ன
உத்ஞணப்டுத்ஜட்து. உஞத்திற்கு உர் அவில் ணி ஆற்டல்
உள் எருணர் அனச அறிவுத் துனடளில் ன்டுத்துகின்ட அவ வஙஞம்
அவ ஆற்டல் தண் இன்தசருணர் அனச த்து இக்ங்னத் வடி
அதிர்ஷ் இச் சீட்டு சுஞண்டுணதில் ன்டுத்ம்.
உண்னஜயில் ன்மு நுண்ஜதிள் குறித் வட்டு ஜனி விருத்தி
உவிலில் ஜத்திஞஜன்றி உயிரில் ணஞற்றில் வஙர்ந் எரு புஞட்சி ன்வட
குறிப்பி வணண்டும். இந் வட்ட்ன முன்னணத்ணர்ளும் இன்னும் உயிர்
ணழ்ந்து
தண்டிருப்ல்
இந்க்
வட்டு
இன்னும்
விரிந்து
விணதிக்ப்ட்டு
ணர்ந்து
தண்டிருக்கிடது.
ர்ட்சர்
இறுதி
நுண்ஜதிளுக்கு அப்ல்: தறுஜதிச பிட ஜனி ஆற்டல்ள்(Beyond
Intelligence: Other Valued Human Capacities) ன்தடரு குதின சது Multiple
intelligences: New horizons ன்ட நூலிவ இனத்துள்ர் அதில் அணர் The
Giftedness Matrix ன்தடரு அட்ணனன இனத்துள்ர். அதில் Giftedness
(இற்னற்டல்/)الموهبة, Prodigiousness (ஜத்ச ஆற்டல்/)العظمة, Expertise
(நிபுத்துணம்/)الخبرة, Creativity (புத்க்ம்/)اإلبداع, Genius (வஜனஜ/)العبقرية
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வன்ட ஆற்டல்ன நுண்ஜதிளுக்கு அப்ல் அனப்டுத்துகிடர்.
(Gardner, Multiple intelligences: New horizons, 2010)
ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி (EI) வட்ட்டின் அடிப்னளும் அன் கூறுளும்
ஜசதணழுச்சிள் ஜனி ணழ்வி இன்றினஜ அம்ஓம். அணற்னட
வ்ணறு
னள்ணது
ன்து
தர்பில்
உவில்
ஞப்பில்
நீண்ஜப் வஓப்ட்டு ணந்துள்து. Edward Lee Thorndike (1874 –1949),
Sigismund Schlomo Freud(1856 –1939) வன்வடர்ன வஙக்கி இன் வணர்ள்
நீண்டு தஓல்கின்டச. அனசயும் ண்டி ஆஞம் த்துணசிரிர்ச
பிவட்வ அரிஸ்வடில் வன்வடரிமும் இது ணசத்னப் தற்றிருந்து.
தசனில் ஜசதணழுச்சிள் ன்து உவிலில் பிஞச ணசத்னப் தற்று
ணந் எரு விம். (Plucker, Human Intelligence: Biographical profiles, current
controversies, resources for teachers, 2016)
ஜசதணழுச்சின னல்ணன எரு ஆற்ட, நுண்ஜதி வஙக்கி
அது குறித்து முலில் வசிணஞ Michael Beldoch (1931) ருப்டுகிடர். 1964
இல் Sensitivity to expression of emotional meaning in three modes of communication
ன்ட சது ட்டுனஞயில் இது குறித்துப் வசிசர். B. Leuner ன்ணர் 1966 இல்
Emotional intelligence and emancipation ன்ட சது ட்டுனஞயில் இது குறித்துப்
வசுகிடர். 1983 இல் Howard Earl Gardner (1943) இது குறித்து சது ன்மு
நுண்ஜதிள் நூலிவ Personal Intelligence ச அனப்டுத்திப் வசிசர்.
1985 இல் Wayne Payne இன் நிதிப்ட் ஆய்வு A Study Of Emotion: Developing
Emotional Intelligence ன்ட னப்பில் அனஜந்திருந்து. 1987 இல் Keith Beasley
ன்ணர் Emotional Quotient (EI) ன்ட பிஞவத்ன ன்டுத்திசர். 1989
Stanley Greenspan ஜற்றும் Peter Salovey , John Mayer வன்வடர் இது குறித்துப்
வசிசர்.
னினும் விஞ்கச ஊவிரும் ழுத்ருஜச Daniel Goleman
(1946) சது Emotional Intelligence – Why it can matter more than IQ ன்ட
நூன 1995 இல் ழுதும் ணனஞ இந் விம் உகின் ணசத்ன
ஈர்க்வில்ன. அன்பின்சர் ஆய்ணர்தும் ததுஜக்தும் ணசத்ன
ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்ட விம் ஈர்த்து.
ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்டல் ன்ச ன்னச ணனஞனட
தஓய்ணதில் ததுணச எரு ணனஞவிக்த்னக் முடிதுள்து.
ஜசதணழுச்சின னள்ணன நுண்றிண ஞக் முடியுஜ? முடி
ன்ட ணப் பிஞதிணங்ள் நிழ்ந்து ணருகின்ட எரு சூலில் அது குறித்
ததுணச எரு ணனஞனடன இன்னும் முடிவில்ன. அனச
ணனஞனட
தஓய்யும்
சி
ணனஞவிக்ங்ன
அணனிப்வம்.
‚ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்து உர்வுன விங்கிக் தள்ணற்கும்
முனஜ தஓய்ணற்கும் ன்டுத்துணற்குஜச திடன்ன குத்றிணற்
எழுங்குடுத்தும் ட்னஜப்கும்‛ (Emotional intelligence is an organizing
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framework for categorizing abilities relating to understanding, managing and using
feelings) (P Salovey & J Mayer 1994)
ஜதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்து நீண் ஜ புடக்ணிக்ப்ட் ஜச
ஆற்டல்ளின் முக்கி கூறு அல்து இக்ஞஜவும் சிக்வும்
ணணிஜப்டுத்ப்ட் எரு வஓனச‛ (Emotional Intelligence: long neglected
core component of mental ability or faddish and confused idea massively
commercialized) (A. Furnham 2001)
A Dictionary of Psychology ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்ன ‚எருணருன
னிப்ட்

ஜற்றும்

பிடருன

வணறுபிரித்றிந்து
சிந்னசனயும்

ஜசதணழுச்சின

அணனிப்ற்கும்

அனப்டுத்துணற்கும்
ணழிஙத்துணற்

ணல்ன

ஙத்னனயும்

ஜசதணழுச்சிள்

ன்டுத்துணற்குஜச

குறித்

ஆற்டல்‛

அந்
ச

ணனஞவிக்ப்டுத்துகிடது. (The ability to monitor one's own and other people's
emotions, to discriminate between different emotions and label them appropriately,
and to use emotional information to guide thinking and behavior). (Colman, Andrew
2008)
ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்து நுண்ஜதினயும் பிடர் உர்வுன
விங்கும்

திடன்

ஜனிர்ளுசச

ஜற்றும்

ஜசதணழுச்சின

உடவுளின்

இலுனஜன(எத்துர்வு)யும்

ன்னஜன

என்றினக்கும்

வஜன்டுத்ல்

ஓ

புரிந்துதள்ணற்ச
ஆற்டல்ள்‛

(Emotional

intelligence is abilities to join intelligence, empathy and emotions to enhance thought
and understanding of interpersonal dynamics.) (Mayer, John D 2008)
வல்ட்ஜன் ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதின‚ எருணர் ன்னச ஊக்ப்டுத்திக்
தள்ணற்கும் ஜற்டங்ன துணிவணடு திர்தள்வும் ஓந்வஓஜச,
ஜகிழ்ச்சிச

ழுச்சின

ட்டுப்டுத்வும்

ஓந்ப்டுத்வும்

சது

ஜவசநினன னள்ணற்கும் சிந்திப்ற்கும் திர்ர்க்ன னணப்ற்கும்
பிடர் ஜவசநினன புரிணற்குஜச ஆற்டல்ன குனக்கும் நினயிலிருந்து
தூஞப்ட்டிருப்ற்குஜச

ஆற்டல்ள்‛

ச

ணனஞவிக்ப்டுத்துகிடர்.

(Emotional intelligence: abilities such as being able to motivate oneself and persist in
the face of frustrations; to control impulse and delay gratification; to regulate one's
moods and keep distress from swamping the ability to think; to empathize and to
hope.) (Goleman, 2010)
இந்
துனடயில்
பிஞசஜ
ணசம்
தஓலுத்திணர்து
ணனஞவிக்ங்னவ ஙம் வஜவ வஙக்கிவசம். ஜசதணழுச்சிஓர்
நுண்ஜதின ணனஞனட தஓய்ணதிவ ல்வணறு வக்குள் ப்டுணல்
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ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதியின் ஜதிரிள் ன்தடரு குப்ன தஓய்து ஜசதணழுச்சி
நுண்ஜதின அணுகும் வக்ன அணனிக்ம். இந் ணனயில்
ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதின அணுகுணற்குரி ஙன்கு பிஞச ஜதிரி
பின்ணருணசணற்னட அனப்டுத்ம்.
1. Bar-on Model
2. Mixed Model
3. Four branch Model
4. Ability Model
1. Bar-on (1998) Model
இந் ஜதிரியில் ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்து எருணஞது உள்ர்ந்
ஜசதணழுச்சிள், ஓமூத் திடன்ள் ஆற்டல்ளுன் தர்சகும்.
அணற்னட வ்ணறு விங் டுப்து? ம்னஜ வ்ணறு தணளிப்டுத்துணது?
பிடனஞ விங்கி அணர்ளுன் உடனண ட்டிதழுப்பி, அன்ட ஓணல்ள்,
வனணள், அழுத்ங்ளுக்கு வ்ணறு மும் தடுப்து ன்துன்
தர்ச ஆற்டல்ன குறிப்கும் ச விக்ப்டுகிடது.
இந் ஜரியில் ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்துபிஞசஜ
விங்ளுன் தர்புட்டிருப்ன அணனிக்ம்.

ந்து

1. ன்னின அல்து ன்விக்ம் தறுல் (Intrapersonal EQ)
2. ஆளித் தர்பு (Interpersonal EQ)
3. அழுத் முனஜத்துணம்(Stress management EQ)
4. எருங்கினஓந்து வல்(Adaptability EQ)
5. தது ஜச நின (General Mood EQ) (Furnham, 2012)
2. Mixed Model
இந் ஜதிரியில் ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்து எருணர் சதும் பிடஞதும்
ஜசதணழுச்சின விங்கி னள்ணற்ச ஆற்டல் சப் ர்க்ப்கிடது.
இன் கீழ் ஙன்கு திடன்ள் ணசத்தில் தள்ப்டுகின்டச.
1. சு புரில் Self –Awareness
i. சது தஓந் ஜசதணழுச்சி குறித்து புரில்
2. சு முனஜ அல்து எழுங்குடுத்ல் Self –Management or Regulation
i.ஜசதணழுச்சின ஓஜநினப் வணுல்
ii.அனனண இக்க் தண்டு ரிஜற்டல்
iii.எத்தினஓண ஙந்து தள்ல்
iv.உன்ச தணளி வஙக்கு
3. ஓமூப் புரில் Social Awareness
i.ஓ ஜனிர்ளின் ஜச ழுச்சின புரிந்து தள்ல்(எத்துர்வு) Empathy
ii.நிறுணசத் தர்புனப் புரில் Organizational awareness
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4. ஆளினத் தர்பு முனஜ Relationship Management
i.தஓல்ணக்குச் தஓலுத்துல் Influence
ii.ணழிட்லும் யிற்சிளித்லும் Coach and Mentor
iii.குழுச் தஓற்டு Team Work
iv.முஞண்ட்டு முனஜ Conflict Management
v.ஆர்தம் மிக் னனஜத்துணம் Inspirational Leadership (Goleman, 2010)
4. Four branch Model
இந் முனடயின் கீழ் ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்து ஜசதணழுச்சியுன்
தர்ச ஙன்கு திடன்ளின் கூட் வஙக்ப்டுகிடது.
1. ஜசதணழுச்சின ஓரி புக்ட்சி தறுல் Accurately Perceiving Emotion
2. சிந்திக் ணஓதிளிக்கும் ணனயில் ஜசதணழுச்சின ன்டுத்ல் Using
Emotions To Facilitate Thought
3. ஜசதணழுச்சின புரிந்து தள்ல் Understanding Emotion
4. ஜசதணழுச்சின முனஜ தஓய்ல் Managing Emotion (John D.
Mayer,Richard D. Roberts,Sigal G. Barsade, February 2008)
5. Ability Model
இந் ஜதிரியில் ஜசதணழுச்சின புக்ட்சி ண்ல், சிந்திப்ற்கு
ணஓதிளிக்கும்
ணனயில்
ஜசதணழுச்சின
எருங்கினத்ல்,
ஜசதணழுச்சின புரிந்து தள்ளுல், னிள் ணர்ச்சின ஊக்குவிக்கும்
ணனயில் ஜசதணழுச்சின னளுல் ன்ணற்றுக்ச ஆற்டவண
ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி வஙக்ப்டுகிடது. இந் ஜதிரியில் ஙன்கு விங்ள்
உள்ங்குகின்டச.
1. ஜசதணழுச்சின புக்ட்சி தறுலும் அனம் ணுலும் Emotional
perception and identification.
2. ஜசதணழுச்சி குறித் ணல்ன சிந்னசக் ன்டுத்ல் Use of
emotional information in thinking.
3. ஜசதணழுச்சிள் குறித்து ஞம் ணுல்: ஜசதணழுச்சின ஜதிப்பில்,
ணனப்டுத்ல் தரிவு தஓய்ல் Reasoning about emotions: emotional appraisal,
labeling, and language.
4. ஜசதணழுச்சின

முனஜ

தஓய்ல்

Emotion

management.

(John

D.

Mayer,Richard D. Roberts,Sigal G. Barsade, February 2008)
இணற்னட னணத்து வஙக்கும் வது ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதியினுன
வட்ட்டுப் பின்சணின புரிந்து தள் முடியுஜ இருக்கின்டது. இந்
துனட

அண்னஜ

தண்

ணர்ச்சினக்

தண்

மி

சிக்ச

ஞப்னக்

இருப்ல் தது ணனஞனடக்குள் நின்று இது குறித்துப்
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வசுணது சிஞஜஜசது. இங்கு ஜசதணழுச்சி ன்து அறிவு விருத்திஓஞந்
என்ட? அனச அறிவு விருத்தியுன் தர்ச நுண்ஜதியுன் வ்ணறு
தருத்திப் ர்ப்து? நுண்ஜதில் ஜசதணழுச்சின தணல்ணதுண ஜச ழுச்சி
நுண்ஜதி? அல்து அது அறிணற்டல் வன்று ஜச ஆற்டல் ஓர்ந் விஜ
ன்ச குறித் ணப் பிஞதிணங்ள் தர்ந் ணண்வஜ ப்டுகிடது.
னினும்

ஜசதணழுச்சி

னள்ணற்ச

ஆற்டலும்

ன்ட

என்று

ஜனினில்

ப்டுகிடது.

இருக்கின்டது.

அனச

அனச
அணன்

ணர்த்துக் தள்ம் ன்தில் உன்டுகின்ட அனசணரும் இது குறித்து
வ்ணறு விக்குணது? அனச ந் ணனஞவுக்குள் வஓர்ப்து ன்ட
இத்திவவ இதுணனஞ எத் ஜதிரிக்கு உன்வில்ன.
ன்மு நுண்ஜதி(MI), ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி(EI) ஆகிணற்னட பிஞவம்
தஓய்க் கூடி ற்பித்ல் உத்திள்
ன்மு நுண்ஜதிள் வட்ட்டினுள் ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ற்றி
விமும் உட் ததிந்துள்து ன்னச வஜவ வஙக்கிவசம். அந்
ணனயில் இங்கு ன்மு நுண்ஜதிளின் பிஞவம் குறித்து வஙக்குவணம்.
அதில் விவதஜ ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதியின் பிஞவம் குறித்து விங்கிக்
தள்ம்.
ன்மு நுண்ஜதின ல்வியில் பிஞவகிப்து தர் அந்
வட்ட்ன முன்னணத் ர்சரிம் விசணப்ட் வது அணர் அளித்
திலினச விங்குணதில் இருந்து அன் பிஞவத்திற்குரி ற்பித்ல்
உத்திள் குறித்து வஙக்ம்.
ல் நுண்ஜதிள் குறித் வட்டு எரு உவில் தள்ன
முன்னணக்ப்ட்லும் அது அடிப்னயில் உயிரிலுன் தர்ச
ப்டுகிடது. ஜனிசது மூனவடும் அணசது ஜஞணு(Genetic)வுனும்
தர்பு ட் அனஜகின்டது. னினும் இந் வட்டு முன்னணக்ப்ட்
பின்சர் இதில் உவிர்ள் அல்து னச துனடயிசர் ணசம்
தஓலுத்தினப் ர்க்கிலும் ல்வித்துனட ஓர்ந்வவஞ அதி ணசம்
தஓலுத்தியிருப்ன அணனிக் முடிகிடது. ஆசல், ல்வியில் ன்மு
நுண்ஜதிள் வட்ட்ன ப்டி பிஞவகிப்து ன்து தர்
ன்னிம் உறுதிச ந் வஓனசயும் கினது. அவ வஙஞம், ல்வி
ன்து விழுமிங்ளுன் தர்பு ட்டு இங்குணல் எரு விஞ்கசக்
வட்ட்ன வஙஞடி ல்வி ஙணடிக்னளில் பிஞவகிக் முற்
முடிது. சவண, இனச பிஞவகிப்து குறித்து சிந்திக்கின்ட வது இஞண்டு
அடிப்னள்
குறித்து
ணசம்
தஓலுத்துணது
தருத்ம்
ன்று
ருதுகின்வடன்.
அனண
எவ்தணருணருக்கும்
அணர்து
னிள்
வணறுடுன ணசத்திற் தண்டு னித்னி ற்பிப்து. (Individuation)
ஜற்டது ற்பித்ன ன்முப்டுத்துணது (Pluralization).
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இனண இஞண்னயும் சுருக்ஜச் தஓல்ணயின் பிள்னளுக்கு
னித்னிவண ற்பிக்வும் ணழிட்வும் வணண்டும். அணர்ளுக்கு இப்டி
ணழிட்டுணற்கு ஓனளுக்கு சிஞஜஜ அனஜம் .குடும்ங்வ
அணற்றுக்கு தறுத்ஜச இஜகும். னினும், தழிநுட்ப் ன்ட்டுன்
இனச ஓத்திப்டுத்துணது குறித்து சிந்திக் முடியும்.
அடுத்து, ன்னஜப் டுத்துணது ன்து எரு வித்ன ல் முனடயில்
முன்னணப்கும். அப்வது எவ்தணருணரும் அணஞணருக்குரி ஆற்டல்ள்,
ற்டல் இலுனஜளுக்வற் குறித் வித்ன விங்கிக் தள்ம்
அத்வடு
எருணர்
ன்னிமுள்
ல்
ஆற்டல்ளூ
குறிப்பிட்
விகிங்ளில் குறித் வித்ன விங்கிக் தள்வும் முடியும். இது குறித்
ப் ஞப்பில் ஆசிரிர் ஆஜச தளிவுன் ப்ட்ல் ஜத்திஞவஜ
ஓத்திஜகும். (Gardner, Frequently Asked Questions—Multiple Intelligences And
Related Educational Topics, 2013)
இந்ப் பின்சணியில் இருந்து தண்டு ன்மு நுண்ஜதின
பிஞவம் தஓய்க் கூடி ற்பித்ல் உத்தின வஙக்குவணம்.
ணகுப்னடயில் உள் ஜணர்து னில் ஆற்டல் வணறுடுளுக்
வற்வண
இந்
ற்பித்ல்
உத்திள்
திட்மிப்
வணண்டும்.
ல்வித்துனடயில் இது குறித்து நினட ஆய்வுள் இம்தற்ட ணண்ம்
ப்டுகின்டச. (Gouws, 2007) பிஞவ அனுண ரீதிச முன்
தஜழிவுளும்
நினடவண
ப்டுகின்டச.
இணற்னட
ன்டுத்தி
ஙத்ப்டுகின்ட முன்ஜதிரிப் ஓனளும் உகின்  ங்ளிலும்
இங்கி ணருகின்டச. அத்வடு இந் நுண்ஜதின ஜதிப்பீடு தஓய்ணற்ச
ஜதிப்பீட்டு முனடன விருத்தி தஓய்ணதில் ல்விர்ள் ணசம்
தஓலுத்தியுள்ர்ள். (Gardner, Multiple intelligences: New horizons, 2010)
ன்மு நுண்ஜதின ற்பித்லில் பிஞவகிப்ற் அந் எவ்தணரு
நுண்ஜதியிசலும்
சுட்ப்டும்
ஆற்டல்ளுக்வற்
ஜணர்ன
ணனப்டுத்தி விங்கிக் தள் வணண்டும்.
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1. தஜழி ஓர்ந் நுண்ஜதி Verbal-linguistic intelligence:
இந் நுண்ஜதி ஆற்டல் கூடிணர்ள் Verbal Learners (ணர்னள்
ற்ணர்ள்) ன்து வவண Auditory Learners (தஓவி ணழி ற்ணர்ள்)
ஆவும் ப்டுணர்ள். அத்வடு இணர்ள் Word Smart (ணர்த்ன
வர்ச்சியுள்ணர்ள்)
சவும்
அனப்டுத்ப்டுகிடர்ள்
இத்னணர்ளுக்கு ற்பிக்கின்ட வது விரிவுனஞ, ந்துனஞல், ன
தஓல்லுல்,
ஓஞ்சினக்ம்…
வன்ட
ற்பித்ல்
உத்தின
ன்டுத்ம்.
2. இனஓ ஓர்ந் நுண்ஜதிMusical intelligences:
இந் ஆற்டல் மினத்ணர்ன Musical Learners (இனஓ ணழி ற்ணர்ள்)
Auditory Learners ( தஓவி ணழி ற்ணர்ள்) ச அனப்டுத்துணர்ள்.
அத்வடு இணர்ன Music Smart (இனஓத் வர்ச்சியுள்ணர்ள்) Listening Smart
( தஓவிஜடுத்ல் வர்ச்சியுள்ணர்ள்) சவும் அனப்டுத்துணர்ள்.
இணர்ளுக்கு ற்பிக்கின்ட வது விரிவுனஞ, இனஓ, ல், வின ணடிண
தஓய்யுள்ள் வன்ட ற்பித்ல் உத்தின ன்டுத்ம். இணர்ன
ச் தஓய்ல், என்னட தஓவிஜடுக்ச் தஓய்ல், பிடர் முன்னணக்கும் வது
அனச அணனித்து ருத்துக் கூடச் தஓய்ல் ன்ச வன்ட உத்திளும்
இணர்ளுக்கு ற்பிக் ன்டுத்ப்ம்.
3. ர்க்-ணி நுண்ஜதி Logical-mathematical intelligence:
இந் நுண்ஜதி ஆற்டல் அதிம் உள்ணர்ள் Logical/Mathematical
Learners ( ர்க் ரீதி, ணி அடிப்னயில் ற்ணர்) இருப்ர்.
இணர்ன Logical Smart or Maths Smart (ர்க் அல்து ணித்
வர்ச்சியுள்ணர்ள்) சவும் அனப்ர். இணர்ள் பிஞச்சினச தீர்த்ல் ,
விஞ்கச ரீதிச ரிவஓனச, னயும் தகுத்து, குத்து, தருக்கி
தஓல்லும் ஆற்டல் தண்ணர் இருப்ர். இணர்ளுக்கு ற்பிக்கும் வது
குறியீன ன்டுத்ல், பிஞச்சினச தீர்த்ல் அணுகுமுனட, ர்க் ரீதிச
முன்னணப்பு, குறியீட்டுப் ன்டு, அட்ணனப் ன்டு, சூத்திஞங்ள்
ன்டு,
ண்ளின்
ன்டு
வன்ட
ற்பித்ல்
உத்தினக்
னம்.
4. ட்புன் ஓர் நுண்ஜதி Spatial-visual intelligence:
இந் நுண்ஜதி உள்ணர்ள் Visual Learners (ர்னணல் ற்ணர்ள்)
சப்டுகின்டசர்.
இணர்ன
Picture
or
Visual
Smart
(ட்பு
வர்ச்சியுள்ணர்ள்) ச அனப்டுத்துணர். இணர்ள் விங்ன
ர்த்து நினசவில் னணத்திருப்ர். இணர்ள் ஜசக் ட்சி அல்து அதிம்
புக்ட்சி தறுணர்வும் இருப்ர். இணர்ளுக்கு ற்பிக்கின்ட வது
ட்சிள், ணனஞபுள், ஜசச் சித்திஞம் வன்டணற்னடப் ன்டுத்ம்.
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இத்னணர்ள்
ப்வதும்
ணகுப்னடயில்
ண்பிக்ப்டுனண,
ழுப்டுணற்னட ர்க்கும் ணனயில் அஜஞச் தஓய்ப் வணண்டும்.
என்னட ணனஞல், ண்பித்ல், நிடம் தீட்டுல் வன்ட உத்தில்
இணர்ளுக்கு ற்பிக்ம்.
5. உல்ஓர் நுண்ஜதி Bodily-kinesthetic intelligence:
இந் நுண்ஜதி அதிம் தற்டணர்ள் Tactile/Kinesthetic Learners
(தட்டுர்ந்து,தஓய்துர்த்து ற்ணர்) இருப்ர். இணர்ன Body Smart (
உலிக்த் வர்ச்சி தற்டணர்ள்) ன்று அறிப்டுகின்டசர். இணர்ள் அதி
உல் இக்த் திடன் தற்டணர் இருப்ர். என்னட தஓய்து ர்க், உன
அனஓத்து தஓற்டுணற்கு விருப்முள்ணர் இருப்ர். இணர்ள் அதி
வஙஞம் ணகுப்னடயில் அஜர்ந்திருக் விரும்ஜட்ர்ள். இணர்ளுக்கு
ற்பிக்கும் வது ணகுப்பில் ழுந்து தஓய்கின்ட வணனன தடுக்
வணண்டும். எரு வித்ன ஙடித்துக் ட்டுல், தஓய்து ண்பித்ல்,
தட்டுர்ந்து ர்த்ல் வன்ட உத்தின ன வணண்டும்.
6. ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி Emotional intelligences:
இணர்ள் ததுண ஜசதணழுச்சின சிடப் விங்கி னத்
தரிந்ணர் இருப்ர். இணர்ளுக்கும் ஆசிரிர்ளுக்கும் இணர்ளுக்கும் ஓ
ஜணர்ளுக்கும் இனயிச உடவு சிடப் அனஜப் தற்றிருக்கும்
ன் ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதின னி விக்குணர்ளின் விக்ப்
பின்சணியிலிருந்து குறிப்பி முடியும். ஆசல், ஜசதணழுச்சின ர்ட்சனஞப்
வன்று எரு ஆற்ட வஙக்கின் இணர்ள் அதிம் ஜசதணழுச்சி
தற்டணர் இருப்ர். ஆசல் அது உன்வண திர்ஜனடவண
அனஜம். அது இத்னணர்ளிம் அதிஜக் ப்டும். இணர்ன
ஜது ஙந் ணழ்வில் Sensitive Smart ( உர்வு பூர்ணஜசணர்ள்) ன்று
குறிப்பிடுவணம். இணர்ளுக்கு ற்க்கின்ட வது விங்ன உர்வு
பூர்ணஜ , ஜசதணழுச்சின ணசத்தில் தண் ணண்ம், ஙல்
ஜசதணழுச்சின தூண்டும் ணனயில், வஜஓஜச ஜசதணழுச்சின
விர்க்கும் ணனயில் ற்பிக் வணண்டும். இணர்ள் இரு ணனசணர்
இருப்ர் அனச கீவ வஙக்குவணம்.
ஜறுக்ம் ஜசதணழுச்சின வஜம்டுத்தும் ணனயில் ணகுப்னடச்
சூன , னிட்ன னளுணற்கு ஆசிரிர் முற்சிக் வணண்டும்.
குழுச்
தஓற்டு,
ற்டலில்
ஞஸ்ஞம்
உவி
தஓய்ல்,
உர்ச்சி
தணளிப்ட்டுளுக்கு உன்ச
சூன ற்டுத்திக்
தடுத்ல்,
புறிக்ணிப்புக்ள், இழிவுடுத்ல்ள் ன்ணற்னட விர்த்ல். அதிஜச
ஊக்
உத்தின
ன்டுத்ல்
ஜற்றும்
ணகுப்னடன
ஜகிழ்சிஞஜசவும் கூட்டுப் தறுப்புள்வும் அனஜத்ல் ன்ச
ஜசதணழுச்சி
ஓர்
நுண்ஜதியினச
ற்பித்லில்
பிஞவகிப்ற்ச
உத்திகும்.
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1) ஆளினத் தர்பு ஓர் நுண்ஜதி Interpersonal intelligence:
இந் ஆற்டல் மிக்ணர்ள் Interpersonal Learners (ஆளினத் தர்ல்
ற்ணர்ள்) ச அனக்ப்டுகின்டசர். இணர்ள் Social Learners ( ஓமூ
ஆற்டல் தற்ட ற்வர்), Group/Cooperative Learners (குழுண/ இனந்து
ற்வர்), People Smart (ஜக்ளுன் ஊடும் திடன் தற்டணர்ள்) ச 
ணனயில் அறிப்டுகின்டசர் .
இணர்ளுக்கு ற்பிக்கும் வது இணர்து ஓமூ, குழு ஊக்த்ன
ணசத்தில் டுக் வணண்டும். அந் ணனயில் குழுச் தஓற்டுள், ஓமூ
ஊட்ம் தண் நிழ்ச்சிள், ஓ ஜணருக்கு உவும் ணனயிச
ற்டுள் தண் ற்பித்ல் உத்திள் ன்டுத்ப் வணண்டும்.
இணர்ளுக்கு
ற்பிக்கின்ட
வது
வி
உள்க்ங்ன
ஓமூ
ர்த்ங்ளுன் இனத்து விக்குணது தறுத்ஜசது. தணளிக்
தஓற்டுளும் இணர்ளுக்கு ற்பிப்ற்கு தருத்ஜச உத்திகும்.
2) ன்னின ஓர் நுண்ஜதிIntrapersonal intelligence:
இந் ஆற்டல் உள்ணர்ள் Intrapersonal Learners (ன்னின ஓர்ந்து
ற்வஞ) இருப்ர். இணர்ன Solitary Learner (னிக் ற்வர்), Self
Smart (ற் திடனுள்ணர்ள்) ச அனப்ர். இணர்ள் ப்வதும் னித்து
தஓற்டுணர்வும் சு ஊக்ம் தற்டணர்யும் இருப்ர். இணர்ளுக்கு
ற்பிக்கும் வது னிஙர் தஓற்டுளினூ ற்பிப்வ தறுத்ஜசது.
 உள்க்ங்ன னி ஙர் ஙன் ஓர்ந்து விக் வணண்டும். விங்ள்
தர்ச தஓந்ப் ர்னண, விஜர்ஓசங்ன இணர்ளிம் வட் முடியும்.
7. இற்ன ஓர் நுண்ஜதி Naturalist intelligence:
இந் ஆற்டல் தற்டணர்ள் Natural Learner (இற்ன விரும்பிள்)
சப்டுகின்டசர். இணர்ள் இற்னயுனும் உயிரிசங்ளுனும் தஙருங்கி
தர்பு தண்ணர்ள். இணர்ன Neuter Smart (இற்ன ஓர்ந்ணர்ள்) ச
அனப்டுத்துணர். இணர்ளுக்கு ற்பிக்கும் வது இற்னயுன்
தர்ச ணனயில் ணகுப்னட சூல் முல் ச் தஓற்டுள் ணனஞ
அனஜணது அணசிஜகும்.  உள்க்ங்ள் இற்னயுன் தர்பு
டுத்தி விக்ப்  வணண்டும்.தணளிக் வணனள்,  ஆய்வுள்,
உயிரிள் ற்றி ஆய்வுள் வன்டச இணர்ளுக்கு தறுத்ஜச
விங்ள்.
8. இருப்பில், ஆன்மீ நுண்ஜதி Existential & Spiritual intelligence or the
intelligence of big questions:
இணர்ன Philosophical Learners (த்துணர்த் அடிப்னயில் ற்வர்)
ச அனப்ர். இணர்ன Thinking smart ( சிந்னச ஆற்டல்
தண்ணர்ள்) சவும் ணங்குணர். இணர்ள் அதிம் வள்வி வட்வஞ,
னயும் தீஞ விஓரிப்வஞ இருப்ர். த தீத்துக்ப்ல் சிந்திக்கும் திடன்
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தண்வஞய் இருப்ர். இணர்ள் சுந்திஞஜக் ற்ன விரும்புணர்.
இணர்ளிற்கு ற்பிக்கும் வது ற்பித்ல் எரு ணஓதிளிப் ஜத்திஞம்
இருப்து தறுத்ஜசது. இணர்து விசக்ளுக்கு வின ண்ன
உவி புரில் அணசிம்.
8. ற்பித்ல் நுண்ஜதி Pedagogical Intelligence:
இந் ஆற்டல் தண்ணர்ள் Pedagogical Learners (ற்பிப்ன் ஊ
ற்வர்) ச அனப்டுத்ப்டுகின்டசர். இணர்ள் ற்பிப்தில்
பிடருக்கு ஆவஓனச ணங்குணதில் ணழிட்டுணதில் ஆர்ணம் தண்ணர்ள்.
இணர்ளுக்கு பிடருக்கு தஓல்லிக் தடுத்ல், உவுல், ணழிட்ல்
ன்ணற்றினூ
ற்பிக்
வணண்டும்.
இது
ஆஞம்
நினயில்
அனப்டுத்ப்ட்டுள் ஆற்டகும்.
ன்மு நுண்ஜதி(MI), ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி(EI) ஆகிணற்னட ணலுப்டுத்க்
கூடி ற்டல் உத்திள்
1. தஜழி ஓர்ந் நுண்ஜதி Verbal-linguistic intelligence:
 குறிப்பிட் வித்ன ணசித்ல், அனச தஓவிஜடுத்ல், ழு னணத்ல்
அது குறித்து வஓச் தஓய்ல்
 ணகுப்னடயில் தஓல் அஞதிள் ன்ட்ன ணலியுறுத்ல்.
 ழுத்க்ங்ன தஓய்து பிஞசுரிக்த் தூண்டுல்.
 ஜன்டங்ள், ருத்ஞங்குன ஙத்ல்.
 தஓற்ள் ஆஞய்ச்சியிற்கு தூண்டுல்.
2. இனஓ ஓர்ந் நுண்ஜதி Musical intelligences:
 விங்ன விக்குணற்கு ல், வின, தஓய்யுள் ன்ணற்னட
ன்டுத்ல்.
  உள்க்த்ன ஏனஓ ஙத்துன் ச் தஓய்ல்.
 எலினஜப்பில் ற்ன ணலியுறுத்ல்.
3. ர்க்-ணி நுண்ஜதி Logical-mathematical intelligence:
 ர்க்கித்து விணம் தஓய்து விங்ன விங்கிக் தள் ணஓதிளித்ல்.
 ண்ன அதிம் ன்டுத்ல்.
 பிஞச்சினச தீர்க்கும் ஆற்டன ணர்க்கும் ணனயில் புதிர் விசக்ன, ஓம்ண
குப்ய்வுன ணங்குல்.
4. ட்புன் ஓர் நுண்ஜதி Spatial-visual intelligence:
 ற்பித்லில் ங்ள் ணனஞபுள் ட்சின ன்டுத்ல்.
 ணர்ங்ன ற்டலுக் ன்டுத் தூண்ல்.
 ணர்ப் வனசன ன்டுத்தி தணன்னயில் ழுதுல்.
 Multimedia ன்ட்ன அதிரித்ல்.
5. உல்ஓர் நுண்ஜதி Bodily-kinesthetic intelligence:
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 ணகுப்னடயில் ழுந்து, அனஓந்து தஓய்கின்ட தஓய்டடுளில்
முன்னுரினஜளித்ல்.
 ஙடிப்பு, ஙசம் வன்டணற்றில் ஈடுடுணற்கு தூண்டுல் ணங்குல்.
 தணளிக்ச் தஓற்டுளில் முன்னுரினஜ ணங்ள்.
 வினட்டு நிழ்ச்சிளில் ங்கு தள் ஊக்குவித்ல்.
6. ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி Emotional intelligences:
 குழுச் தஓற்டுன ற்டுத்திக் தடுத்ல்.
 சிடந் ஜசதணழுச்சின சிடப் தணளியிடுணற்கு ணய்ப்ளித்ல்.
 வஜஓஜச ஜசதணழுச்சின பிடருக்கு திப்பில்ஜல் அற்றுணற்ச
ணய்ப்புன ற்டுத்திக் தடுத்ல்.
 தஙருக்டி நினளில் நிசஜ இருப்ற்கு யிற்றுவித்ல்.
 திசப் யிற்சிளில் ஈடு னணத்ல்.
1) ஆளினத் தர்பு ஓர் நுண்ஜதிInterpersonal intelligence:
 இனந்து தஓற்டும் ணனயில் யிற்சின ணங்குல்.
 குழுக் ந்துனஞல்ன ற்டு தஓய்து ணங்குல்.
 வஙர்ல் விசக்ன ணங்கி ஜதிரி வஙர்ல்ன நிழ்த்ச் தஓய்ல்.
2) ன்னின ஓர் நுண்ஜதிIntrapersonal intelligence:
 சுஓரின ணசிப்ற்கும், ழுதுணற்கும் ஊக்குவித்ல்
 ற்பித் உள்க்ம் தர் விஜர்ஓசப் ஞனணன முன்னணக்
இஜளித்ல்.
  ஆஞம்த்தில் Brain Stormy விசக்ன ணங்குல்.
7. இற்ன ஓர் நுண்ஜதிNaturalist intelligence:
 சூலுன் தர்ச விங்ளில் ஈடுட்ன ற்டுத்திக் தடுத்ல்.
 இற்ன ணங்ன அறிமும் தஓய்ணற்ச சுற்றுக்ன ற்டு
தஓய்ல்.
 வட்ச் தஓய்ன, ஞஜறிப்பு ன்ணற்னட ஊக்குவித்ல்.
 உயிரிசங்ளுன் தர்புட்டு இங்கும் சூன ற்டுத்திக் தடுத்ல்.
ன்மு நுண்ஜதி(MI), ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி(EI) ஆகிணற்னட வஜம்டுத்துணதில்
ஆசிரிரின் ணகிங்கு
ன்மு நுண்ஜதி, ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்ணற்னட வஜம்டுத்துணதில்
ஆசிரிர்ளின் ங்ளிப்பு இன்றினஜது. இங்கு ர்ட்சர் குறிப்பிடுணது
வன்று ஜணர்ள் எவ்தணருணனஞயும் அணர்து திடனஜளுக்கும்
இலுனஜளுக்கும் ற் வணறுபிரித்றிணது ஆசிரிரின் முற் ணி
இருக்கும். தசனில் ன்மு நுண்ஜதியின் பிஞவம் ன்து னிச எரு
விணஞம் ன்னசப் ஞக்கிலும் அது ஜணர்ன அணர்து னிள்
வணறுடுளிசடிப்னயில் அணுகுகின்ட தஓற்வண அனஜயும்.
(Gardner, Frequently Asked Questions—Multiple Intelligences And Related Educational
Topics, 2013)
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அடுத்து ஜணர்ளிற்கு முன்னணக்கும்  உள்க்ங்ன
அணர்து னிள் வணறுட்டிற்வற் விக்குணது முக்கிஜசது.
அணது ன் டுத்துக் தண் எரு வித்ன ணகுப்னடயில் ப்டும்
ஜணர்ளின் நுண்ஜதி ணனனக் ருத்திற் தண்டு, ஙன்கு அல்து ந்து
முனடனக் னண்டு விக்குகின்ட வனண எரு ணகுப்னடயில் எரு
ஓந்ஞப்த்தில் ற்டும். இற்கு ஆசிரிர் ன் முன்னணக்ம் உள்க்ம்
ஜத்திஞஜன்றி அனச முன்னணப்ற்ச ஞப்ட் ணழிமுனடள்
தர் ஆழ்ந் அறிவுன் ப்டுணன் மூவஜ ஓத்திஜகும்.
அடுத்து, ஜணர்ள் சுஜ ஜது ஆற்டல்ன இசங்ண்டு
ணர்த்துக் தள்ளும் ணனயில் ணழிட்ப்ல் வணண்டும். அற்கு ன்மு
நுண்ஜதியின் வட்டு ஜற்றும் பிஞவ அறிவு முக்கிஜசகும். இந்
அறிவு ஆசிரிர், ஜணர், ஓன நிர்ணம் ஜற்றும் தற்வடர்ளுக்கும்
அணசிஜசகும். அப்வதுன் தருத்ப்ச ணனயில் இந்
வட்ட்டின் பிஞவம் தணற்றினயும்.
ஜசதணழுச்சி நுண்ஜதி ன்னசப் தருத்ணனஞ அது எரு பிள்ன
சதும் பிடஞதும் ஜசதணழுச்சின விங் டுத்து முனஜ தஓய்து,
னளுகும். இற்கு அனசத்துக்கும் முல் ஆசிரிர் அற்ச
ஜதிரி இருப்து அணசிஜகும்
ஓனக் ம் முழுக் இசது தஓல்ணக்கு இன்றினஜகும்.
இதில்
பிஞசஜ
ஆசிரிர்
அணர்ளிம்
ப்டும்
சிடந்
ஜசதணழுச்சின
ணர்த்துவிடுணதிலும்
வஜஓஜச
ஜசதணழுச்சின
முனட தணளிப்டுத்தி இல்ஜல் தஓய்ப்டுணதிலும் ஆசிரிரின்
ங்ளிப்பு முக்கிஜகும் . Dr. Meninger ஜசதணழுச்சிள் எருணரினவ
ஓஜநினனணற்கு இனஜக் ம் முல் யிற்சி தஓய்ணது அணசிஜகும்
ச விக்குகிடர்.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

ஒப்பிலக்கியம் கற்பித் ல் அணுகுமுணறகள்
(திருக்குறள் - வவமை ச கம்)
Comparative Teaching Approaches (Thirukkural - Vamana Satakam)
முனசணர் சி.ஓவித்ரி/Dr.Ch.Savithri17

Abstract: It is the duty of the best teacher to know what students are up to before they teach
moral literature in the classroom and to adapt their teaching methods accordingly. Thus, it is
best for students studying Masters of Tamil Literature to teach Indian literature. Thus, when
we approach comparative Date of submission: 2019-05-19
methodology,
students are introduced
to
a
language
they
Date of acceptance: 2019-07-20
do not know, and the Date of Publication: 2019-08-05
idea of additional
Corresponding author’s
linguistics is reinvented.
Moreover,
it
is
Name:
முனைவர்
சி.ொவித்ரி
necessary
to
prepare
them for further
Email:
savithritamiluniversity@gmail.com
education by teaching
charity literature in
a comparative sense.

Keywords:, Comparative Teaching Approaches (Thirukkural - Vamana Satakam),
Indian literature, classroom, teaching methods, Tamil Literature, Ch.Savithri, ஒப்பிலக்கியம்

கற்பித்தல் அணுகுமுனறகள், திருக்குறள், கவமை ெதகம், பழமரபுக் கனதகள், கற்பிக்கும்,
அற இலக்கியங்கள், இந்திய இலக்கியங்கள், மாணவர்கள், கற்பித்தல், சி.ொவித்ரி.
அட இக்கிங்ன ணகுப்னடயில் ற்பிக்கும் முன்க் ற்கின்ட
ஜணர்ள்
ந்நினயுனணர்ள்
ன்ன
அறிந்து,
அணர்து
வனணக்வற்க் ற்பித்ல் முனடனக் னளுணது சிடந் ஆசிரிரின்
னஜகும். அவ்ணனயில், முதுனத் மிழ் இக்கிம் டிக்கும்
ஜணர்ளுக்கு இந்தி இக்கிங்னக் ற்பிக்கும் தருட்டு அணர்ளுக்கு
எப்பீட்டு முனடனக் னளுணது சிடந்கும் சம். இவ்ணறு எப்பீட்டு
முனடன அணுகும்வது ஜணர்ள் அறிந் தஜழியில் தங்கி அறி
தஜழிக்கு அணர்னக் தண்டு தஓல்ணதின் ணயிக் கூடுல் தஜழிறிவு
ற்றி சிந்னச புதிப் புகுத்ப்டும் ணய்ப்பு அனஜகிடது. வஜலும்,
எப்பீட்டு வஙக்கில் அட இக்கிங்னக் ற்பிப்தின் ணயி அணர்ன
அடுத்ட்க் ல்விநினக்கு ர்டுத்துணதும் வனணச என்டகிடது.
ஜணர்ளுக்குக்குத் வர்ந்தடுக்ப்ட் அட இக்கிங்னக்
ற்பிப்ற்கு முன் அணர்ளுக்கு இந்தி அட இக்கிங்னப் ற்றியும்,
அனண வன்றுணற்ச அணசித்னப் ற்றியும் அறிமுப்டுத்தி, பின்சர்த்
வர்ந்தடுக்ப்ட் அட இக்கிங்ன எப்பிட்டுக் கீழ்க்ணும் ணனயில்
ற்பித்து ஜதிப்பீடு தஓய்ம்.
17

இந்தி தஜழிள் ஜற்றும் எப்பிக்கிப் ள்ளி, மிழ்ப் ல்னக்ம், ஞ்ஓவூர் –
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மிழில் திருக்குடள், தலுங்கில் வணஜச ஓம் ற்பிப்ற்கு முன்
ஜணர்ளுக்கு முலில் இந்தி அட இக்கிங்னப் ற்றி ஏர் அறிமும்
வனணப்டுகிடது. குனடந்ட்ஓம் அணர்ளுக்குத் மிழ், ஓஜஸ்கிரும், தலுங்கு,
ன்ச தஜழிளின் அட இக்கிங்ன அறிமுப்டுத்தி பின்சர், ற்பிக்
இருக்கும் நூல்ளுக்குச் தஓல்ம். டுத்துக்தண் இரு நூல்ளின்
ஆசிரிர்ள், அணர்ள் ணழ்ந் ம், அட இக்கிம் வன்றுணற்ச
ஞம், ருக் ழுப்ட்து ன்ச வன்ட ணல்ன அணர்ளுக்கு
டுத்துனஞக் வணண்டும். அன்பின்பு அட்ணன மூஜ இரு நூல்ளின்
புடக் ட்னஜப்பு ஜற்றும் அக் ட்னஜப்னப் ற்றிக் கீழ்க்ண்ணறு
டுத்துக்ட்வணண்டும்.
திருக்குடள்

அடம்
குதி



தருள்
இல்

துட

ஊ

அஞசி

ழி
யிஞம்

டம்

ணடம்

அனஜ

அ

ச்

ட

ல்
ல்

ணி

இன்ம்

கூழி

ன

ஙட்

குடி



ற்

ல்

யி

பில்

யி

வி

பி

ல்

ல்

ல்

109-

116-

115

133

70

180

சில்

ல்

ல்

அதிஞங்ள்

1-4

5-24

25-

38

37

குடள்

40

200

130

39-

64-74

63

76
75

10

250

1. அஞசில்
2. இல்டம்
3. ற்பில்
4. ஙட்பில்
5. குடியில்
6. துடணடம்
7. அனஜச்சில்
8. வில்
9. யிஞம்
10. னயில்
11. ஊழில்
12. அஞணில்
13. கூழில்

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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77-

79-

96-

78

95

108

20

170

130

250
200
180
170
130
130
110
70
40
20
10
10
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ணடிணம் :




ஈஞடி – குடட்
முடியில் ஙன்கு சீர்ள், இஞண்ஜடியில் மூன்று சீர்ள்
எவ்தணரு அதிஞத்திலும் த்துக் குடள்ள்

வஜற்கூறி
அட்ணனயின்
ணயிப்
புடக்
ட்னஜப்னக்
ற்பிக்கும்வது ஜணர்ள் ஜவண கீழ்க்ண் தஓய்தினச் சிந்தித்து
விடுணர்ள்.






திருணள்ளுணர் ந் அடத்ன அதிம் ணலியுறுத்திக் கூறுகிடர்
ன்னயும்
அணர் ணழ்ந் ட்த்தில் ஓமுத்தில் ந் நிழ்வுக்கு அடம் அதிம்
வனணப்ட்து ன்னசயும்
வஜற்ணும் ருத்துக்ணிப்புப் ட்டில் ஆய்வு ஜணர்ள் ஆய்வுத்
னப்புக்ன
தரிவு
தஓய்வும்,
ருதுவள்ள்
அனஜத்துக்தள்வும் ன்டுகிடது.
வஜவ கூறி ருத்துக்ணிப்ன ஆஞஜக்கிக் தண்டு ‘திருக்குடளில்
இல்டம்’ ‘திருக்குடள் ட்டும் அஞசில் சிந்னசள்’ இது வன்ட 
ஆய்வுத் னப்புன அனஜத்துக் தள்ம்.

வணஜச ஓம் – புடக் ட்னஜப்பு
1.
2.
3.
4.

ஓம் ன்டல் நூறு. வணஜச ஓம் நூறு க்னக் தண்து.
ஙன்கு அடின உனது.
‘ஆட்தணதி’ ன்ட  ணனல் அனஜக்ப்ட்து.
அனசத்துப் க்ளிலும் ஙன்ணது அடி என்டவண இருக்கும்.
இற்கு ‘ஜகுட்ம்’ ன்று தர்.
5. இதில் ல் குப்வ, அதிஞப் குப்வ இல்ன.
6. ல்ளில் தஓல்ப்ட் ருத்தினச னணத்து உனஞசிரிர்ல்
குக்ப்
ட்ச. அனச ஆஞஜக் தண்டு அட்ணனச
அனஜக்ப்ட்டுள்து.
ண்
னப்பு
மிழில்
க்ளின்
தஜத்ம்
ண்ள்
1

mancivastuvu

ஙல் தருள்

1-2

2

2

cittasuddi

ஜசத்தூய்னஜ

3-4

2

3

sajjanuDu

ஙல்ஜக்ள்

5-6

2

4

alpuDu-sajjanuDu அற்ன் –

7-9

3

10

1

ஓன்வடன்
5

piRikivaaDu

அஞ்சுணன்
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6

guNamu

ண்பு

11

1

7

guNavantuDu-

ண்ன் –

12-15

4

guNahiinuDu

ண்ற்டணன்

8

kutsituDu

தடுப்ணன்

16-17

2

9

hiinuDu

நீச்ஓன் (ல்வி)

18-19

2

10

alpuDu

ழ்த்ப்ட்ணன்

20-23

4

11

khaluDu

மூன்

24-28

5

12

niluva tagani

வ இம்

29

1

cooTu
13

taamasamu

சிசம்

30

1

14

Koopamu

வம்

31

1

15

sthaanabalimi

இணலினஜ

32-34

3

16

Kalimi

தஓல்ணம்

35-50

16

16

Prapamcam

உம்

51—100

50

தஜத்ம்

100





ஜணர்ள் ஆய்வுத் னப்னத் தரிவு தஓய்ம்.
ருதுவள் அனஜத்துக் தள்ம்.
திருணள்ளுணர் ஜற்றும் வணஜன்ச ணழ்ந் ஓமூச் சூனப்
புரிந்து தள்ம்.
 இருணருக்குஜச
எற்றுனஜ
வணற்றுனஜனயும்
ண்றிம்.
அக் ட்னஜப்பு :
அக் ட்னஜப்பு தருள் அடிப்னயில் அனஜந்திருப்து.
திருணள்ளுணர் :
 திருக்குடள்
எவ்தணரு
அதிஞத்திலும்
த்துப்
க்ன
உள்க்கிது.
 அணற்றில் முல் ழு குடட்க்ள் ருத்துக்ன ஙஜவும்,
இஜவும் கூறும் நினயிலும்
 என்ணது, த்ணது குடள்ள் அக்ருத்துக்னச் ஓற்றுக்
டுனஜவும்,
ணற்புறுத்தும்
நினயிலும்
அனஜந்துள்ச
(..திருஙவுக்ஞசு, திருக்குடள் நீதி இக்கிம்,.110)
 த்துக் குடட்க்ளும் ந்து ணனச ருத்தில்னக்
தண்டு அனஜக்ப்ட்டுள்ச. ஓன்ட, ‘வனனஜ’(84) ன்ட
அதிஞத்தில் திருணள்ளுணர் பின்ற்றி உத்திள் –
 முல் இஞண்டு குடட்க்ளில் வனனஜக்ச இக்ம்
கூடப்ட்டுள்து.
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 மூன்று, ஙன்ம் குடட்க்ளில் வனனஜயின் சிடப்பு
ணனள் சுட்ப்ட்டுள்து.
 ந்து, ஆட குடட்க்ளில் ன்ள் கூடப்ட்டுள்து.
 ழு,
ட்ம்
குடட்க்ளில்
அறிணற்டணன்
தற்ட
தஓல்ணத்தின் ன்ன விக்குகிடது.
 என்ம்
குடட்
வனனஜக்
குமுனரின்
தீனஜனச் சுட்டுகிடது.
 த்ம் குடட்வில் முடிவு கூடப்ட்டுள்து.
திருணள்ளுணர்  க்ளில் உணனஜனப் ண்டுத்தி
எப்பிட்டுக் கூறியுள்ர்.
 க்ளில் ஜனடமுஜவும், சி க்ளில் வஙஞடிவும் ம்
சிந்னசன ஜக்ளுக்குச் தஓல்லிச் தஓன்றிருக்கிடர்.

வணஜச :


வணஜச, ஙன்கு அடினக் தண் ஓத்தில்  க்ளில்
முல் இஞண்டு அடியில் தஓய்தினச் தஓல்லி, மூன்டணது
அடியில் உணனஜனயும், எப்புனஜனயும் னன்டுள்ர்.
 சி க்ளில் தஓய்தினக் கூறி, அற்ச ஞத்னயும்
டுத்துக்கூறியுள்ர்.
 சி
க்ளில்
முல்
இஞண்டு
அடியில்
அஃறினப்
தருள்னக் கூறி, மூன்டம் அடியில் அணற்றின் ண்புன
ஜனி ணழ்வுக்கு எப்புனஜப்டுத்திக் ட்டியுள்ர்.
தஓல் – தருள் - இக்ம் ற்பித்ல்
தஓற்ள் ற்பிக்கும்வது அன் தருனயும் வஓர்த்துக் ற்பிப்தும்,
அச்தஓற்ளுக்ச இக்த்னயும், இக்க் குற்ப்புன விக்கிக்
கூறுணதிசல் ஜணர்ள் ளிதில் புரிந்துக் தள்ணது ஜட்டுஜல்ஜல்
நினசவில் னணத்துக்தள்வும் முடியும். அடநூல்ளில் உள் தஓற்னக்
ற்பிக்கும்வது அதில் உள் தஓற்ன ளிக் ற்பிக் ஆசிரிர்ள்
கீழ்க்ண் அட்ணனச ணயிக் ற்பிப்து ளினஜச இருக்கும்.
ஓன்ட,
தஙடும்புசலுள் தணல்லும் முன அடும்புசலின்
நீங்கின் அனசப் பிட (495)
னும்
குடட்வினச
உள்
தஓற்னக்
ற்பிக்கும்வது
குடனஜப்பிவவ தருள் கூடஜல் அக்குடளில் உள் தஓற்ன அனஓ
பிரித்து
தஙடுக்
ணரினஓப்டுத்திப்
தருனயும்
தஓல்லுக்ச
இக்த்னயும் ளினஜச் தஓல்லி, கீழ்க்ணும் ணனயில் புரி
னணக்ம்.
தஓல்

தருள்

இக்ம்

தஙடுனஜ

ஆஜச

ண்புப் தர்

புசல்

நீர்ப்குதி

ததுப் தர்

உள்

உள்வ

வணற்றுனஜ உருபு
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தணல்லும்

தணற்றி தறும்

உம்னஜத்தன

முன

நீர்ணழ் விங்கு

தர்ச்தஓல்

அடும்புசல் வஜச குதி

இப்தர்

இள்

மீது

இப்தர்

நீங்கின்

பிரிந்து

வினசச்தஓல்

அது

அன்

சுட்டுப்தர்



உனனஜப்

2ஆம் வணற்றுனஜ

பிட

தருள்

உருபு

ஜற்டனண

திலிடு தர்

இக்ம் ற்பிப்தில் ஜற்தடரு முனட :
தஓற்னத் னிப் பிரித்துக்ட்டி, அணற்றுக்ச விக்ங்னக்
கீழ்க்ண் ணனஞம் மூம் ற்பிக்ம்.
தஓல்

தருள்

தஙடும்புசலுள்

ஆஜச நீர்ப் குதியுள்

இக்ம்
தஙடும்

தஙடி

+

புசல்

தர்ச் தஓல்

+

உள்

வணற்றுனஜ உருபு

(உள் ‘இல்’ ஆ ஜறிது)
அன
தஓல்

எலிதர்ப்பு

தருள்

இக்ம்

నీళ్ళు

niLLu

நீர்

ததுப் தர்

లోన

loona

உள்

வணற்றுனஜ உருபு

మొసలి

mosali

முன

தர்ச்தஓல்

నిగిడి

nigiDi

ஜனடந்திருந்து

வினச

ఏనుగు

eenugu

னசன

தர்ச்தஓல்

తీయు

tiiyu

இழுக்கும்

வினசச்தஓல்
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బయట

bayaTa

தணளியில்

இப்தர்

కుకక

kukka

ஙய்

அஃ றினப் தர்ச்தஓல்

చేత

ceeta

ஆல்

மூன்டம் வணற்றுனஜ உருபு

భంగపడును

bhangapaDunu

வஓஜனயும்

வினசச்தஓல்

స్థానం

sthaanam

இம்

இப்தர்

బలిమి

balimi

ணலினஜ

அனதஜழி

ఏ

ee

ன்

உறுதிப் தருளுக்ச உருபு

కథని

kaani

விஞ

தர்புச்தஓல்

తన

tana

ன்

திலிடு தர்

బలిమి

balimi

ணலினஜ

அனதஜழி

కథదయా

kaadayaa

அல்வண

திர்ஜனஞச்தஓல்

வஜற்கூறி அட்ணன ணயிச் தஓற்ளுக்குப் தருள் கூறுணது
ஜட்டுஜல்ஜல், இக்ம் தர்ச தஓய்தினயும் ஜணர்ள் அறி
முடிகின்டது. திருணள்ளுணரின் குடட்வணடு வணஜன்ச ல்ன எப்பிட்டுப்
ர்க்கும்வது இருணரும் இக், இக்கி, உணனஜன வ்ணறு
ன்டுத்தியுள்சர் ன்னயும், ந் ணன இக்க் கூறுன அதிம்
ண்டுத்தியுள்ர் ன்னயும் அறிந்துதள் முடிகிடது சம்.
இதுவவண ஜற்டனணனயும் எப்பிட்டுப் ர்க் முடியும்.
தஓற்ளுக்கு வஙஞடிப் தருனக் கூறிபிடகு அச்தஓற்ன மீண்டும்
ஙன்கு ணனப் பிரித்துப் தருனக் ற்பிக்ம்.
1. வில் உள் தஓல் மீண்டும் மீண்டும் ணந்து  தருள்ளில் ணரும்
நின
2. வில் உள் தஓல் மீண்டும் மீண்டும் ணந்து எவஞ தருளில் ணரும்
நின
3. வில் உள் தஓல் அந்நிப் தருள்ன உர்த்தும் நின
4. வில் உள் தஓல்லுக்கு நிஞச  தஓற்ன அறிமுப்டுத்துல்
1.
வில் உள் தஓல் மீண்டும் மீண்டும் ணந்து  தருள்ளில் ணரும்
நின
எரு குடளில் உள் தஓல் அவ குடளில்  தருள் ரும் நினயில்
 முனடப் ன்டுத்ப்ட்டுள்னக் குடளில் ஜட்டுவஜ ர்க்முடிகிடது.
எரு தஓய்யுளில் ணந் தஓல் மீண்டும் மீண்டும் ணந்து தணவ்வணறு தருனத்
ருஜயின் அது தஓற்தருள் பின்ணரு நினஅணி ன்ட அணி தர்ச
கூடுல் தஓய்தியினசயும் ஜணர்ளுக்கு இங்குக் ற்பிக்ம்.
துப்ர்க்குத் துப் துப்க்கித் துப்ர்க்குத்
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துப் தூஉம் ஜன
(குடள் : 12)
உண்ணர்
துப்பு
உவு
ஜன
வஜற்கூறி குடளில் ‘துப்பு’ ன்ட தஓல் விகுதினச் வஓர்த்து ந்து
முனட ணந்துள்து. ஆசல் எவ்வணர் இத்திலும் எவ்தணரு தருன
உர்த்துண உள்து. இதுவவண ஜற்ட குடள்ளிலும் ர்க்ம்.
வணஜச ஓத்தில் இந் ஜதிரிச தஓல் ன்டு இல்ன.
2.
வில் உள் தஓல் மீண்டும் மீண்டும் ணந்து எவஞ தருளில் ணரும்
நின :
திருக்குடள் ஜற்றும் வணஜச ஓத்திலும் எவஞ வில் மீண்டும் மீண்டும்
ணரும் தஓற்ள் அனசத்து இங்ளிலும் எவஞ தருன ருகிடது. இனச்
தஓற்தருள் நின அணி சர்.
தஓல்ணத்துள் தஓல்ணம் தஓவிச்தஓல்ணம் அச்தஓல்ணம்
தஓல்ணத்துள் ல்ம் ன
(குடள் : 411)
இந்க் குடளில் ‘தஓல்ணம்’ ன்ட தஓல் ‘தஓத்து’ ன்கிட எவஞ தருளில்
ணந்துள்து. இது வன்று  க்ள் குடளில் இம்தற்றுள்சண
ன்ன ஆஞய்ந்து ர்க்ம்.
koopamunaku ghanata konjamaipoovunu
koopamunaku migula gooDu galugu
koopa maNaceneeni koorika liiDeeru
vis’vadhaabhiraama vinuraveemaa! - வணஜச ஓம்
இதில் ‘வம்’ ன்ட தஓல் ‘சிசம்’ ன்ட எவஞ தருளில் மூன்று முனட
ன்டுத்ப் ட்டுள்து.
3.
வில் உள் தஓல் அந்நிப் தருள்ன உர்த்தும் நின :
க்ளில் ணரும் தஓற்ள் க்ளுக்குத் தர்பில் அந்நிப்
தருள்னப் ற்றியும் ஜணர்ளுக்குக் ற்பிக் வணண்டும்.
தஙடும்புசலுள் தணல்லும் முல் அடும்புசலின்
நீங்கின் அனசப் பிட
(குடள் : 495)

புசல்

தணற்றி அனல்

ஆறு
குன
நீர்
குளிர்ச்சி
ருவி
எழித்ல்
தணல்லும்
எத்ல்
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பிரில்
நீக்ம்
நீட்ல்
நீல்
ஜறுடு
ஜற்டம்
நீக்ல்
பிப்பு
மீதி
விங்கு

வணஜச :

4.

Vaana kuriyakunna caccunu kshaamambu
Vaana kuriceneeni varada baaru
Varada karuvu reNdu varusoloo neruguDi
வரிம் (ணருனஜ)
க்ஷஜமு
ருவு (தும்ம்)
ஷ்ம் (துன்ம்)
வில் உள் எரு தஓல்லுக்கு நிஞச  தஓற்னக் ற்பித்ல் :

ஜணர்ளுக்கு  தஓற்ன அறிமுப்டுத் வணண்டும்
ன்டல் ற்பிக்ப் டும் த்தில் உள் தஓற்ளுக்கு நிஞச தஓற்னயும்
ற்பிக் வணண்டும். அந் ணனயில் இரு தஜழியில் உள் தஓற்ளுக்கு
நிஞச தஓற்ன இவ்ணடக் ற்பிக்ம்.
உண்ற் ள்ன உணில்உண் ஓன்வடஞல்
ண்ப் வணண் ர்
(குடள்.922)
தன்னச ஜஞத்திலிருந்து டுக்ப்டும் நீர்
னச ஜஞத்திலிருந்து டுக்ப்டும் நீர்
ள்
ஜதுசம்
ள்ச் ஓஞம்
உண்க்கு (புடப்தருள் தணண்ஜன)
Kulamu galuguvaaDu gootrambugalavaadu
Vidyaceeta virraviiguvaaDu
pasiDi galuguvaani baanisa koDukulu
vis’vadhaabhiraama vinuraveemaa! - வணஜச ஓம்
சம்
ஸிடி

ங்ஞம்

(ங்ம்)

புத்டி

Inam: International E_Journal of Tamil Studies
August 2019, Vol.5 Issue:18

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

116

இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531

ம 2019

லர்:5

இதழ்:17

117

சம்
வஜலிமி
ருத்தில் எற்றுனஜ
இரு தஜழிக் விகர்ளும் ணழ்ந் ஓமுத்திற்வற் அடக்
ருத்துக்னச் தஓல்லியிருந்லும் அணர்ளுக்கினவ  நினளில்
ருத்தில் சிந்னசளில் எற்றுனஜ ப்டுணற்குப்  ல்ள்
ஓன்ட அனஜந்துள்ச. அணற்றில் சி –
னப்பு
இஜறி
ல்

திருக்குடள்

வணஜன்ச ஓம்

1. தஙடும்புசலுள் தணல்லும் முன
அடும்புசலின்
நீங்கின் அனசப் பிட

1. niiLLaloona mosali nigiDi yeenugu
diiyu
bayaTa kukka ceeta

(50/495)

2. 2. ல்ஆழ் ரில் ஙரிஅடும் ண்அஞ்ஓ

bangapaDunu
sthaana

வணள் முத் ளிறு (50/500)

balimi

balimigaani

tana

kaadayaa

2. niiLLaloona miinu nigiDi duuram
bayaTa muuraDaina
paaraleedu
staana balimigaani tana balimi
kaadayaa
ணழ்க்
னத்
துன
ஙம்

1. சினடக்கும் ப்தணன் தஓய்யும் ஜளிர் 1. aapadainaveLa arasi bandhuvu juuDa
bhayamuveeLa juuDa
நினடக்கும் ப்வ ன (6/57)
2. புழ்புரிந் இல்லிவர்க் கில்ன
இழ்ணர்முன்
றுவல் பீடு ஙன
(6/59)

baNTutanamu
peedaveeLa juuDu peNDlaamu
guNamu
2. aalimaaTalu vini yannadammulabaas
veerepoovuvaaDu verrivaaDu
kukkatooka baTTi
goodaavariidunaa?
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1. hiinuDu enni vidyalanu neercinagaan
ghanuDugaaDu hiinajanuDe
kaani

2. உனர்முன் இல்ர்வல் க்ற்றும்

parimaLamulu mooyu
kharamu gajamaunee?

ற்டர்
னவஞ ல் ணர்

2. Vidyaleeni vaaDu vidyaadhikula cent
uNdinanta paNDituDu kaaDu

(40/395)

kolani hamsalkaDa kokkera
lunnaTlu
ஙன்றிஇல்
தஓல்ணம்

1. அற்டர்க்தன் டற்டன் தஓல்ணம்
மிஙம்
தற்டள் மிள்மூத் ற்று (1007)

1. dhanamu kuuDabeTTi dharmambu
ceeyaka
taanu tinaka lessa daacu gaaka
teeneTiiga kuurci teruvari kiyyadaa

2. ஙச்ஓப் ணன் தஓல்ணம் ஙடுவூருள்
ஙச்சு ஜஞம்ழுத் ற்று

(1008)

வஜற்கூறி ருத்து எற்றுனஜயில் என்னட ஜட்டும் விக்கிக் கூடம்.
உகில் ருக்கு அதி தஓல்ணங்ள் தருக் வணண்டும் ன்ட ண்ம்
இருக்கும். இவ்ணடச் வஓர்த்து னணத் தஓல்ணங்ன எரு சிவஞ
அடணழிச்தஓன்று  ஙல் ரிங்ளுக்குச் தஓவு தஓய்ணஞத் திழ்ணர்.
ஜட,
தஓல்ணங்ள்
வடியிருந்தும்
பிடருக்கு
உணஜல்
சது
வனணளுக்குக்கூப்
ன்டுத்ஜல்
ணருணனஞ
‘ஞ்ஓன்’
சக்
கூறுகிவடம். இப்டி ருக்கும் வ்விஜச தருள் உவியும் தஓய்ஜல்
இருக்கும் ஞ்ஓனசப் ற்றி இரு விகர்ளும் ம் நூல்ளில் திவு
தஓய்துள்ர்ள். ஓன்ட, திருக்குடளில் ணள்ளுணர் ஞ்ஓனசப் ற்றிப் த்துக்
குடட்க்ளில் கூறின வணஜச ஙன்கு ல்ளில் கூறியுள்ர். ஞ்ஓன்
வஓர்த்து
னணத்
தருளுக்குப்

உணனஜனப்
ன்டுத்தித்
திருணள்ளுணர்
இஞண்டு
குடட்க்ளிலும்,
வணஜச
எரு
லிலும்
கூறியுள்சர். அணற்னட ஜட்டும் ஓன்று ட்டி விக்கும்.
திருக்குடள் : ஙன்றிஇல் தஓல்ணம் (101)

அற்டர்க்தன் டற்டன் தஓல்ணம் மிஙம்
தற்டள் மிள்மூத் ற்று (1007)
ஙச்ஓப் ணன் தஓல்ணம் ஙடுவூருள்
ஙச்சு ஜஞம்ழுத் ற்று (1008)
வணஜச ஓம் :

danamu kuuDabeTTi darmambuceeyaka
Taanutinak lessa daacukonaka

teeneTiika kuurci teruvari kiyyadaa
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தருள் :
வனீ ன் வஓர்த்து னணத் வனச ணழிப்வக்னுக்குத் னஞணர்த்து
வ, ஞ்ஓன் ன் வஓர்த்து னணத் தஓல்ணத்னத் சக்கும் ன்டுத்ஜல்,
ஜற்டணருக்கும் தடுக்ஜல் இடந்து வகிடன்.
இதில் ஞ்ஓனசப் ற்றி
சிந்னசயுள்ணஞக் ட்டுகிடது.
இருப்பினும்,
வணறுடுகின்டசர்.

இரு

ருத்து

விகர்ளும்

இரு

விகர்னயும்

உணனஜனக்

எத்

கூறுணதில்

உணனஜப் தருள்

திருணள்ளுணர்

வணஜச

1. னினஜயில் ணழும் தண்ணின் அகு
1.
வன்கூட்டில் வன்
2. ஙச்சுஜஞப் ம்
வஜற்கூறி உணனஜப்தருள் ழுப்புணற்குக் ஞம் து னும்
விசவினச ஜணர்ளிம் வட்டு அணர்ளுக்குச் சிந்திக்கும் ண்த்னத்
தூண்ச் தஓய்ம். ஓன்ட, ற்றுக்தடுக்கும் ஆசிரிர் முலில் ஏரிரு
ஞங்னக் கூறி, பின் ஜணர்ளிம் தின ணஞணனக்ம்.
 திருணள்ளுணருக்குத் திருஜஜகி ணசுகி ன்ட ஜனசவி இருந்ள்
ன்ற்குச் ஓன்றுள் கிட்டுகின்டச. அவ்ணறு இல்ட ணழ்க்னயில்
ஈடுட்டிருக்கும்வது  உடவுமுனடள் சூழ்ந்து ப்ட்டிருப்ர்.
அச்சூலிவவ எரு தண் திருஜம் தஓய்ஜல் னினஜச
ணழ்க்னயில்
ணழ்ந்து
தண்டிருக்ம்.
அவ்ணரு
ணழ்ந்து
தண்டிருந் தண்ன ணள்ளுணர் ண்டுதண்டு, அணளின்
னினஜச
ணழ்க்னயினச
‘ஞ்ஓன்’
ணழ்க்னக்கு
எப்பிட்டிருக்ம்.
 இஞண்ணது குடளில் ஊர் ஙடுவில் ழுத் ஙச்சுஜஞம் ன்று
ன்டுத்தியுள்ர் திருணள்ளுணர். இற்குக் ஞம் ற்சவண
தஓன்சது வ ணள்ளுணர் குடும்ம் ன்ட அனஜப்பில் உள்ணர். 
குடும்ங்ள் வஓர்ந்ல் ஊஞகும். அந் ஊருக்கு ஙடுவில் ஙல்
நிழ்வுள் இருந்ல் அது அந் ஊர் ஜக்ளுக்கு ஙல் வித்தில்
ண்டும். தட் நிழ்வுள் இருந்ல் ருக்கும் ன்து.
அசல்ன் திருணள்ளுணர் ஙச்சு ஜஞத்ன ஊரின் ஙடுவில் தண்டு
ணந்து னணத்துள்ர்.
 ஜற்தடரு ஞம் ஙன்கு தினளுள் ஜருத்தினன் ஜக்ள்
விரும்பி ணழும் இஜகும். ஜக்ள் ணழ்கின்ட இத்ன ஊர் ன்ர்.
அடம் ன்து ஜக்ளுக்குச் தஓல்ப்டுகின்ட என்று ன்ல்
ணள்ளுணர் ஊர் ன்ட தஓல்னப் ன்டுத்தியுள்ர் சம்.
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அதுஜட்டுஜல், ஙச்சுஜஞம் ஊரில் ந் இத்தில் இருக்வணண்டும்
ன்னசயும் உசர்ந்து இருப்திசல் ஊர் ஙடுவில் ன்ட தஓல்னப்
ன்டுத்தியுள்ர். அணது ஊருக்கு நுனணயில் இருந்லும்,
ஊர்க் வடியில் இருந்லும் அந்ப் தருள் ஊரில் உள்
அனசணஞலும் அறி முடிது. ஊருக்கு ஙடுவில் உள்ன ஊர்
முழுக் அறி முடியும். ல்ரும் அறி வணண்டும் ன்ற்த்ன்
ஙச்சுஜஞத்ன ஊர் ஙடுவில் னணத்திருக்கிடர்.
 வணஜன்ச எருவகி. முற்றும் துடந் முனிணர். இணர் டுள், ஜனள்
ன்று
சுற்றித்
திரிந்ணர்.
ட்டுணழிப்
வகின்டவது
ணழிப்வக்ர்ல் வன் டுப்னப் ர்த்து, வனீக்ல்
உருணச
வசசது
அத்வனீக்ளுக்குப்
ன்ஜல்
ஜற்டணர்ளுக்குப் வகிடவ ன்று வணஜச நினசத்திருக்ம். அந்
நினசப்ன னணத்து இந் உணனஜனக் னண்டு இருக்ம்.
 வணஜச டு னிளில் வகும்வது  நிழ்வுள் அணர்
ர்த்திருக்க்கூடும்.. ட்டில்  ணண்ஜர்ள் பூத்து ஜடிணனப்
ர்த்திருக்ம். த ர்மி நிவு ய்ந்து ருக்கும் ன்ஜல்
வணனயும் உர்ந்திருக்ம். இணற்னடதல்ம் உணனஜளுக்குப்
ன்டுத்ஜல் ன் வன்கூட்டில் உள் வனச உணனஜப்
ன்டுத்திசர் ன்ட வள்வி ழுகிடது.
 ட்டில் ய்கிட நிவு வயும் மீண்டும் ணரும், ட்டில் பூத் ஜர்ள்
உதிர்ந்லும் மீண்டும் ம் ணரும்வது பூக்கும், ஆசல் எரு முனட
கூட்டில் வஓர்க்ப்ட் வன் றிவய்விட்ல் அந்க் கூட்டில்
க்த்திற்கும் மீண்டும் வன் உருணது.
 ஞ்ஓன் தஓல்ணத்னச் சிறுச்சிறுச் வஓர்த்து னணக்கிடன். அப்டிச்
வஓர்த்துனணத் தஓல்ணஜசது ஜற்டணர்ல் ணப்டும்வது
அந்ச் தஓல்ணம் திரும்க் கினக்ஜவ வகிடது.
ஜதிப்பீடு :
 இருணரும் ருத்தில் எத்துப் வசலும் தஓல் ன்ட்டில்
வணறுட்டு நிற்கின்டசர்.
 உணனஜள் ன்ட்டிலும் வணறுட்டு நிற்கின்டசர். அற்குக்
ஞம் ணள்ளுணர் குடும்ச் சூலில் ணழ்ந்ணர். வணஜச துடவி
இருந்து ஊர்ஊஞச் சுற்றித் திரிந்ணர்.
 அசல் வணஜன்ச  தஜழிள் அறிந்ணர் ன்ற்கு
அணருன எரு ட்டு ஓன்ட இருக்கிடது kuNDa kumbha manna koNDa parvatamanna
uppu lavaNa manna voNTi gaadee?
Bhaasha liTTe veeru paratattva mokkaTee
viswathaabhiraama vinura veemaa!
[னசனக் ஓம் ன்று தஓன்சலும், ஜனனப் ர்ணம் ன்று
தஓன்சலும்,
உப்ன ணம் ன்று தஓன்சலும் என்று வச?
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தஜழிளும் இவ்ணவட வணறுடுகின்டச,
ஆசல்
தஓல்ப்டுகின்ட ஞஜனின் த்துணம் என்றுன்].




அணற்றில்

திருணள்ளுணர் தஓன்ச உணனஜள் ணயிக் ஞ்ஓனின் தஓல்ணம்
ருக்கும் ன்து ன்று கூறியுள்ர். ந் எரு தருளும்
சக்குப் ன்விட்லும் வஞ எருணருக்வ, அல்து வ
என்றுக்வ நிச்ஓம் ன்டும். அந்ணனயில் வணஜச கூறி
உணனஜப்தருச வன் வனீக்ளுக்குப் ன்விட்லும்
அது
வஞ
எருணருக்குப்
னுள்
இருக்கிடது.
அதுவத்ன் ஞ்ஓனின் தஓல்ணமும் அணனுக்குப் ன்ஜல்
வசலும்
அஞசுக்வ
அல்து,
ஜற்டணர்ளுக்வ
அது
ன்டுகிடது.
இதுவ,  ருத்துக்ள் எத்துப் வசலும்  ல்ளில்
தஓல்ட்சியில், தருள்விக் நினளில் வணறுட்டுத்ன்
இருக்கின்டச.

துன நின்டனண
 சிணஓங்ஞன் ண., 2014(ஆ..), திருக்குடள்
தளிதருள், ததின
தணளியீடு, தஓன்னச.
 திருஜன. ஜ., 2011, எப்பிக்கிம், தஓல்ப் திப்ம், ஜதுனஞ.
 தஓல்ணதி
ஓண்மு.,
2014(மூ..),
எப்பிக்கி
வஙக்கில்
மிழிக்கிம், ஞஔ திப்ம், திருச்சி.
 …., 2014, எப்பிக்கி ணஞம்பும் தஓற்டும், ஞஔ திப்ம்,
o திருச்சி.
 வணங் வஓதவி. அனுமு., 1983, வணஜச ஓமு உனட,
ஓஞஸ்ணதி புக் டிப்வ, தஓன்னச.
 ஓஸ்திரி த்ண.ங., 2001, தலுகு ஓகித் ஓரித்ஞ, விஓந்திஞ திப்ம்,
னஞத்.

2019 (AUGUST)

ம் திப்பு
2019இல் தணளிணரும்.
ங்து ஆக்ங்ன
20ஆம் ஙளுக்குள்
அனுப்பி னணக்வும். ஆய்ணர்ள் ஆய்வுதஙறினப்
பின்ற்றி ஆய்வுக்ட்டுனஞன அனுப்வும். ங்து
முணரினயும் மின்சஞ்ஓனயும் தஓல்வசி ண்னயும்
(புசம்)
குறிப்பி
ஜடணதீர்.
ஆங்கித்தில்
ஆய்வுச்சுருக்த்னயும் (எரு த்தி அவில்) இனத்து
அனுப்வும். முழுனஜச ஆய்வுதஙறின அறி ஙம்
இனப் க்த்தில் இருக்கும் குறிப்புனக் வும்.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

முதுகுளத்தூர் சதோெதோனம்
செணப்வபருோள் கவிோர் (யபர்)
Mudukulathur sathavathanam saravanaperumal kavirayar and his erudition

முனசணர் வஓ.முனிஓமி / Dr.S.MUNIYASAMY18
Abstract: Ramanathapuram is called as Thenpandiseemai. Sathavathanam
saravanaperumal
kavirayar was born in
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this
district
and Date of acceptance: 2019-07-20
brought fame to the
city his grandfather is Date of Publication: 2019-08-03
Attavathanam
Corresponding author’s
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kavirayar he is from
Name: முனைவர் கெ.முனியொமி
poet dynastic. He is Email: muniyasethu@gmail.com
known
for
singing
poems. His poetic talent
and his friendship with
the king are portrayed in this research paper.
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saravanaperumal kavirayar, poetic, MUNIYASAMY, முதுகுளத்தூர் ெதாவதாைம்,
ெரவணப்சபருமாள் கவிராயர் ,கபரர், கெ.முனியொமி, உனரமுடிவு காணான், கொழன்.
உனஞமுடிவு ன் இனஜவன் ன்ட
ஙனஞமுது ஜக்ள் உணப்.. ஙனஞ முடித்துச்
தஓல்ல் முனட தஓய்ன் வஓன் - குவிச்னஓ
ல்ஜல் ம் டும்’’ (தஜழி ஙனூறு:6)

னும் லில், ல்ஜவவ னமுனட னமுனட அறிவு எருணருக்கு
ணந்து வஓரும் னும் ருத்ன முன்றுனஞனஞசர் முன் னணக்கின்டர்.
வஜற்சுட்டி டியின் ருத்து ஓணசம் ஓஞணப் தருஜள் வி
ஞருக்குப் தருந்தும். இணஞது குடும்த்திசர் விடுணதில் புனஜ
யுனணர்ள் இணஞது த் அட் ணசம் ஓஞணப்தருஜள் விர்,
இணஞது ந்னர் அருச்ஓக் விஞர். இத்கு புனஜமிக் குடும்த்தில்
பிடந் ஓணசம் ஓஞணப்தருஜள் விஞரின் விப்புனஜ குறித்து
விக்குண இக்ட்டுனஞ அனஜகின்டது. இனிணரும் குதியில் புணரின் தர்
சுருக்ஜய் ‘ஓஞணர்’ சத் ங்கி நிற்கும்.
புணர் ஞம்னஞ
தன்ண்டிச்சீனஜ ச அனக்ப்தறும் இஞஜஙபுஞத்தி லுள்
முதுகுத்தூர் னும் ஊரில் பிடந்ணவஞ ஓஞணர். வஓதுஙட்டு ஜன்சஞ
திழ்ந் இஞண்ம் முத்துஞஜலிங் வஓதுதியின் (கி.பி 1851-1873) த்தில்
18

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறற, ஜெ.பீ. கறல அறிவியல் கல்லூரி, அகரக்கட்டு,
ஆய்க்குடி, ஜதன்காசி - 627852. மின்னஞ்சல்: muniyasethu@gmail.com
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ணழ்ந்ணர். ‘‘இணர் வஓதுஙட்டிற் பிடந்ணர் அருஓக் விஞருன ஜன்.
இணர் தர் அணனி’’1 சவும், இணஞது ந்ன ‘‘இஞஜஙபுஞம் ஓஜத்சத்து
அஞஓனணப் புணர்ளில் எருணஞ இருந்ணர்’’2 னும் தஓய்தி மூம் இணனஞயும்
இணஞது ந்னனயும் ற்றி அறி முடிகிடது.
இணனஞப் வ இணஞது ஜனும் புனஜயுனணர் ன்ன‘இணர் ந்ன
இஞஜஙபுஞம் ஓஜத்சப் புணஞ இருந்ணர். ந்னனப் வவண இணரும்
புனஜ தற்று இஞஜஙபுஞம் ஓஜத்சப் புணஞ விங்கிசர். ஜதுஞவி
ன்று அனக்ப்தற்டர்’’3 ன்னத் மிழ்ப் புணர் ணஞற்றுக் ஞ்சிம்
குறிப்பிடுகிடது.
முதுகுத்தூரில் இணனஞப்வச் சி புணர் ஞம்னஞயிசர் ணசித்து
ணருகின்டசர் ன்ன உறுதிடுத்தும் ணயி, ‘‘இன்னுஞ் சி புணர்
ஞம்னஞயிசர் முதியினும், முதுகுத்தூரினும், ஊருணிக் வட்னயினும்,
ஜம்பூரினும், பிடவிங்ளினும் உள்ர்ள்’’4 ன்று ஞ.இஞணய்ங்ர்
குறிப்பிடு கின்டர்.
ஓஞணரின் னஜத்துசர் அட்ண சம் வணயுக் விஞர்
இவ்விருணரும் திருட்டுக்கும்மி டியுள்சர்.

ஆணர்.

அணசங்ள் - விக்ம்
ங்த்தில் நினசணற்டல் திடன் ன்து எரு ன. ஜந்ஞய்ப் பிடந்
அனசணரிமும் இக்ன ப்டுணதில்ன. முந்ன க் ல்வியில்
ம் ஙத்தும் ஆஓன் குறிப்பிடும் ல்ன ஜசசம் தஓய்து எப்புவிப்தில்
சிடந்துள்சர். ப்வக்கில் டும் ழுதுவலும் ணினித் தழில்நுட்
ணர்ச்சி ணந்துவிட் பிடகு ஜசசம் தஓய்யும் திடன் ஜலிணச நினக்குத்
ள்ப்ட்து. தழில்நுட் ணர்ச்சில் நினசணற்டல் திடன் குனட
ஆஞம்பித்து. நினசணற்டல் திடன் ற்றி புணர்ளின் நினயினச அறி
முற்டுனயில்,
‘‘அணசம்
ன்து
நினசணற்டனயும்
ஊன்றி
ணசத்னயும் குறிக்கும். இதிலிருந்து அது எவஞ ஓஜத்தில்  தஓல்னக்
ணனித்துச் தஓய்க் கூடி கத் திடனஜக்குப் தஞயிற்று. அவ்ணறு
த்துனச் தஓல்ள்னக் ணனிக்க் கூடுவஜ, அணற்றிற்வற்டணறு இது
அஷ்ணசம், ஓணசம், வஓஓணசம், ஓணசம் சப் ணறு
தஓல்ப்டும்.
18ஆம்
நூற்டண்டின்
பிற்குதியில்
இருந்ணதஞசக்
ருப்டும்
அஷ்ணசம் ஆதி ஓஞணப்தருஜள் விஞர் இக்குஜப் பிள்ன
ன்ணருக்கு
ழுதி
சீட்டுக்வியிவ
அஷ்ணச
முனடனக்
குறிப்பிட்டுள்ர்.
ணய் வணலுஜயிலும் ன்று கூறிக்தண்வயிருத்ல், ஙல்ணனஞ அஜர்த்தி,
எவ்தணருணருக்கும் எவ்தணரு புதி வியின் அடினக் கூறிப் ட்ன
முற்றும் தஓல்லி ழுச் தஓய்ல், லும் னலும் வினதழுல்,
க்குனஞத்ல், இக்ம் உனஞத்ல், தினஞ ஜனடவிவ ஆடும் சூதுக்கும்
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ஓதுஞங்த்துக்கும் இந்க் ய்ன ஙர்த்து ன்று கூறுல், குதினஞடி கூடல்,
முதுகில் றியும் ருக்னக் ற்னணது தஙல்னணது ண்ணிக்
கூறுல் ஆகினண அஷ்ணசம் சப்டும். இணற்றில் சி ஜறி
ணங்கியும் இருக்க்கூடும். த்துச் தஓல் ஓணசம், திசறு தஓல்
வஓஓணசம், நூறு தஓல் ஓணசம், இக்த்திவ இஓங்கிலி
வஓர்த்ல், த்திரிக்ன கூடல் வன்ட ம் திடனஜக்வற்ட தஓல்னயும்
அனஜத்துக்
தண்டுள்சர்’’5
ன்று
ஞ்சிம்
அவஞபி
ஆக்டிவசனஜவசிஸ் குறிப்பிடுகிடது.
ங்வட்லும் ஓஜப் புணர்ளும்
ஓஞணர்
திருணணடுதுனட
ஸ்ரீ
சுப்பிஞஜணி
வசிஞணர்ளித்துப்
ங்வட்டுக் ல்விப் புனஜன ணர்த்துக் தண்ர்.
துணத்ரிம் ஓணனி முத்துஞஜலிங் வஓதுதிணர்ள் த்தில் ஓஜத்ச
வித்துணசத் திழ்ந்ணர். அஷ் ணனி கிருஷ்னங்ர், முத்துவீஞப்
ப்பிள்ன, வவிட்ம் முத்துச் ஓமி பிள்ன, கிருஷ் தஞட்டிர்
ஆகிவர் இணர் த்தில் ணழ்ந் வித்துணன்ள் ன்து குறிப்பித் க்து.
ஜன்சரின் உடவுநின
தன்னுச்ஓமித் வணர், முத்து ஞஜலிங் வஓதுதி, ஊற்றுஜன ஔமீன், வஓற்றூர்
ஔமீன், ஆற்டங்னஞ ஔமீன் வன்வடர் மீது ல் டியுள்ர்.
ஓஞணர் இஞண்ம் முத்துஞஜலிங் வஓதுதியின் அனணக்ப் புணஞ
விங்கியுள்ர் ன்து ஙம் அறிந்வ. இருப்பினும் ஜதுனஞயில் ஙன்ம்
மிழ்ச் ஓங்த்ன நிறுவி தன்னுச்ஓமித் வணரின் ஆஞவும் இணருக்கு
இருந்து. அதுஜட்டுமின்றி வஓதுதியின் உடவிசர்ளுள் எருணஞகி சிணஓமி
வஓதுதியின் ஆஞவும் இணருக்கு இருந்துள்து. இனச ‘விடலிவிடுதூது’
னும் நூலில் ட்டுனத் னணசச் சிணஓமி வஓதுதி இம்தறுல் மூம்
அறி முடிகிடது.
வஜலும் இணர் ரிசு தற்றுள்ர் ன்னச் வஓதுதியிம் ல்க்கு முலி
ணரினஓள் தற்டணர் னும் தஓய்தி தண்டு அறிம்.
ஓஞணர் முத்துஞஜலிங் வஓதுதியின் ‘ப்பிரி’ னும் இனஓ நூலிற்குச்
சிடப்புப் யிஞம் ணங்கியுள்ர் னும் தஓய்தியும் க் கினக்கிடது.
இன்மூம் இணர் இனஓயில் புனஜயுனணர் ன்ன ஙன்கு உஞ
முடிகிடது.
இற்றி ல்ள்
விடுணதில் புனஜயுற்ட இணர் ம்த்று னிப் ல்ளும், என்திற்கும்
வஜற்ட் நூல்ளும் ழுதிவடு, எரு நூனப் ரிவஓதித்தும் உள்ர். இணர்
டி னிப்ல்ள் னிச்தஓய்யுள் சிந் ஜணியிலும், .சு.பிள்னயின்
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னிப்ல் திஞட்டிலும் இம்தற் றுள்ச.
தஓ.ந்ஓமி ட்டிலிட்டுள்ர். அனணணச:
ல் டி விணஞம்

இணர்

லர்:5

டி

இதழ்:17

ல்ன,

ல்

தன்னுச்ஓமித்வணர்

4

ஜத்தினஞச் சுருக்ம்

1

ஙடுதணழுத்ங்ஞச்

3

தஓய்யுள்ள்
ஜத்தினஞ ணருத்னச

1

முத்துஞஜலிங் வஓதுதி

6

முத்திஞ ணருனச

10

ஊற்றுஜன ஔமீன்ர்

20

ட்புஞம் அஞஓர்

4

ஆற்டங்னஞ ஔமீன்

3

வஓற்றூர் ஔமீன்

1

வஓற்றூர் இஞஜஓமிக்

1

விஞரின் உவிக்கு
த விஞர் ட்டி

1

விஙர் வவில்
த விஞர் வீட்டில்

1

ஜங்னி உண்வது
வஜலும் ‘‘வஓதுதிக்கு ஈற்டடி தடுத்துப் டி ல்ளும், வஓதுதியின்
ஈற்டடிக்குச் ஓஞணர் டி ல்ளும் ‘விசவின’ ன்ட நூலில்
இம்தற்றுள்ச.’’6 சச் தஓ.ந்ஓமி குறிப்பிடுகின்டர்.
டி நூல்ள்
ஓஞணர் இற்றி நூல்னக் கீழ்க்ணும் ணரினஓப்டிக் ம்.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ஜதுனஞச் சிவன தணண்
குன்டக்குடிச் சிவன தணண்
ந்ணருக்ச் ஓந் தணண்
திருச்சுழினப் பூமி ஙவசுஞர் மீது ஏதஞழுத்ந்தி
ஜஞணந்தி
ழுகுஜன ஏதஞழுத்ந்தி
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சனஓத் திரிந்தி
ஜதுனஞ ற்ண்ணிஜன
சிணஓமி வஓதுதி வரில் விடலிவிடுதூது
புணவசந்திஞ அம்ஜனச
சிணஓமி வஓதுதி வரில் விடலிவிடுதூது
னி சிவன தணண்
இஞஜ ணண்ம்
ஙட்ஞஓன் வட்னக் ண்ணுனம்னஜ ஜ அந்தி

வணயுக் விஞரும் ஓஞணரும்
திருட்டுக்கும்மினப்
டிணர்
அஷ்ணசம்
வணயுக்
விஞர்
ஓஞணரின்
னஜத்துசர்.
இருணரும்
இனந்து
விடிச்
சிடப்புப்
தற்றுள்சர்.
அதுஜட்டுமின்றித்
சது
னஜத்துசஞச
வணயுக்
விஞருக் தணண் என்னடப் டியுள்ர். இனச
‘‘ற்ட புவணர் லியிருன ஜற்றினஓ
தற்டபுழ்க் வட்னஜன்ச வஓக்வள் - சிற்டறினண
தங்வ டித்ய் ணருசக்குப் புத்தி தஓன்சர்
தூங்நீ ணழ்ந்துவ தும்’’7
னும் அடிள் மூம் அறிம். வஜலும் இப்ல் டுணற்ச ஞத்ன
அறி முற்டுனயில், ‘‘இணரும் வணயுக் விஞரும் இஞஜஙபுஞத்தில்
ருணணர்த்தினி
ஙச்சிஞணர்கி
இஞணி
ஙச்சிஞணர்ள்
அஞசு
புரியுங்த்தில்
ஜவசஓர்
வணன
ர்த்து
ணந்
வட்னச்ஓமித்
வணஞணர்ள் ஙணஞத்திரியில் பிட வித்துணன்னப் வச் ஓஜத்தி தடுத்துப்
பூஞஞ் தஓய்ச் தஓல்ச் ஓஜஸ்ச வித்ணன்கி ஙங்ள் ரீதர்ளின்
ணரினஓயினிற்ட தழிந்து இங்ஒசம் வதஜன்று தஓல் வஜற்குறித்
வணஞணர்ள் வண வணண்டுதஜன்று ணற்புறுத்தி தழுது’’8 னும்
விக்த்தின் ணயி முடிகிடது.
வணயுக்
விஞரும்,
ஓஞணரும்
இனக்ட்டூர்ப்
திரிஞல்
சிணங்னயில் இருந் ஏர் உர் நினப்ள்ளியில் மிழ்ப்ண்டி ஞத்
திழ்ந்துள்சர்.
ட்னக் லித்துனடல் அனஜந் ல் என்னடப் டி அற்கு வின
தஓல்லும் முஜக் கீழ்க்ணும் ல் அனஜகிடது.
‘‘வணனயில் வணல்விட் வணள்வஓஜ சுந்ஞ வணந்ன்தணற்பில்
னயிற் தஓவ்ணந்தி ஜனண் வன்தடன்சங் யின்ரும்
னயின் சுண்லில் வணணன் டஞமு ஜனப்தண்ணின்
மூமுங் ண்சன் ஜக்ள் டுக்னதன் முன்னணக்வண’’9
னும் அடிள் மூம் உஞம்.
ஓஞணர்  நூல்ள் ழுதியிருப்பினும் அனண அனசத்தும் கினக்ப் தட.
இருப்பினும்  வலுக்குபின் வஓதுதி விடலிவிடு தூது’ னும் நூலிலும்,
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.சு.பிள்னல் தணளியிப்ட் னிப்ல் திஞட்டு’ னும் நூலிலும்,
தஓ.ந்ஓமி ன்ணஞல் இற்றி வஓது ஜன்சர்ளின் மிழ்ப்ணி’ னும்
நூலிலும் னிப்ல்ள் கினத்துள்ச. வஜற்சுட்டி நூல்ள் ணயிக்
கினக்கும் ல்ள் மூம் ஓஞணரின் புனஜத் திடத்ன அறி முடிகிடது.
(அ) வஓதுதி விடலிவிடு தூது
னஞக்குடி இக்கிப் திப்ம் 1947 ஆம் ஆண்டு வஓதுதி விடலிவிடு தூது
னும் நூலினச ஞ.தஓக்லிங்ம் திப்பித்துள்ர்.
சிற்றிக்கிங்ள் 96 ணனளில் தூதும் என்று இந்நூல் ‘லிதணண்’ ன்னும்
ப்பிசல் ட்ப்ட்டுள்து. நூல் முழுணதும் தணண்ன விஞவி தணண்
இக்த்துன் எவஞ ஓங்கிலித் தஞ அனஜக்ப்ட்டு 1245 ண்ணில்
அனஜக்ப்ட்டுள்து. ண்ணி ன்து இஞண்டிஞண்டு அடிள் துனல்
தடுக்ப்டுணகும்.
விடலி
விடலி ன்ணள் தூது தஓல்லும் இங்குஜரி. அணனத் தூது விடுண
விடலிவிடு தூது அனஜந்துள்து. விடலினத் தூதுவிடும் ந் நூலும்
விடலிவிடு தூது ன்னும் தர் தடம்.
விடலிவிடு தூது
மிழில் ல்வணறு ணனச விடலிவிடு தூது நூல்ள் கின்டச.
அனண:
ண.ண்

விடலிவிடு தூது

ஆசிரிர்

1

கூப் ஙக்ன் ல்

சுப்பிஞத் தீக்விஞர்

2

மூணனஞன்

மிதினப்ட்டிச்
சிற்டம்க் விஞர்

3

தய்ணச்சினர்

குஜஞஓமிணனி

4

சிம்வஞஓர்

தில்ன விங்ன் ஜரிமுத்து

5

சின்சனசஞ்சித்துனஞ

தன்சி விஞஓ ண்ஞம்

6

தஓண்ங்ஞன்

ஞஜசந் ஙணர்

7

ஙண்வூர் ஓங்வஜசுணரி

ஞதி முத்திஅர்

8

ஙன

தரிவில்ன

9

னிண்ணர்

வண.முத்சஓரிர்

10

னணபுரிப் பிள்ன

சிணப்பிஞஓப்புணர்
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விடலிவிடு தூதியின் முக்கிப் குதி ‘‘ன் தஓய்தித் தர்ந் தல்ம்
உசக்குனஞத்வன் தன் தஓய் ம்மூர்க்குப் வயினி நீ - பின் தஓய்
சிறினள் ஆகி ச வவினஞக் ண்டு ஙற்றிடம் வஓர் வீன ஙம்டிஜற்டணளுக்கு ன் குனடன தஜள் இம்பி திர் தஓல்லு ஜந் வட்டூல்
வக்கிவ ஙன்குறும் ஆனஓஜனிட்டி சக்கு ங்ள் இன்னுதஜரு
வணனஓ ஜனசக்வ குணவஞ விட்தசணல் - ஏஓனசயுட் தள்ஜல் ச
ஓம் கூறி முன்னசக் குற்டம் நினசந்து ள்ஜல் ற்பின் இல்வதி உள்ஞப் ண்டி உட்ஜ ம் ச் தஓய்து ஙண்டி ன்ணனஞ
ஙன்வற்றுக் ண்ர்க்’’10 ச சுப்பிஞ தீக் விஞர் கூறுகின்டர்.
வஓதுதி விடலிவிடு தூது, கூப் ஙக்ன் மீது சுப்பிஞதீக் விஞர் டி
விடலிவிடு
தூனப்
தரிதும்
பின்ற்றிவ
தஓய்ப்ட்டிருக்கிடது.
அதுஜட்டுமின்றி த்ல் முடட்வும் அனஜகிடது. இனச உறுதி
தஓய்யும் ணயி,
‘‘கனி ன் தஓன்சவுத்தி
ஙடிங ணஜல், அண
னினன் வச துவும்
ன் அறிவீர்’’11
னும் தஓய்தினச் சுப்பிஞதீக் விஞர் கூறுகின்டர்.
வஓதுதி விடலிவிடு தூது - சுருக்ம்
வஓதுதி விடலிவிடு தூதின் நிழ்ச்சிள் தன்ண்டி ஙட்டில் ஙந்னண.
திருணனசயில் (இஞஜஙபுஞம்) ஆதிஞத்சம் ர் ன்ணர்க்கு ஜசப்
பிடந்ணர் சுந்ஞம் ன். இணர் ஙல் ல்வியும் புனஜயுமிக்வர். வஓஓ
அணனி. அணது திசறு தஓல்ன எவஞ ஓஜத்தில் நினசவணடு தஓய்
ணல்வன். ம் ணழ்வில் ‘துனஜன’ ன்னும் ஜங்னன ஜம்முடித்து
இல்ணழ்க்னயில் ஈடுட்டு ணந்ர். இணஞது ஜனசவிச துனஜனனச்
சிடப்பிக்கும் விஜய்,
நீடு திருஜல் இருக்கும் புல்ணி ஜங்னன்
தற்தடடுத் வஓல் இருக்கும் ண்ன, வன்
தஜழின, வத் ‘துன ஜன’ ன்னும் எரு
வன ஜயின, ஜஜன இட்டு ணழ்ந்ன்’’12
ச ஞ.தஓக்லிங்ம் குறிப்பிடுகின்டர்.
எருஙள் உத்ஞவஓஜங்ன ஊரிவ திருஙள் ர்ப்ற்ச் சுந்ஞம் ன்
தஓன்றுள்ர். அவ்வூரில் எரு வணசி ஜங்னனத் ழுவி விட்ர். அணவஞடு
உன்தஓன்ட
உள்ளூர்ப்
னதசருணன்,
வஓணனியின்
ஜனசவி
துனஜனயிம்
இச்தஓய்தினச்
தஓல்லி
விட்ர்.
தஓய்திறிந்
ஜனசவிக்கும் இணருக்கும் ஓண்ன மூண்து. ‘‘சீ… நீ உன் சியிம் தஓல்…’’
ன்று துனஜன கூறிவிட்ள். இனத் ங் சுந்ஞம் ன்
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குடும்த்ன
தணறுத்து
தன்
முலிணற்னட
டுத்துக்
தண்டு
தணளிவறிசர்.  வவில்ளுக்குச் தஓன்று இறுதி திருஜருதூர் ன்னும்
ஊனஞ அனந்ர். அங்கு வஜசமுத்து ன்னும் ஏர் சியின் ணனயில் சிக்கி,
ல்ணற்னடயும் இந்து அணல் புடந்ள்ப்ட்ர்.
னயில் டுத்துச் தஓன்ட அனசத்துப் தருட்னயும் இந்து, வீடு திரும்
ஜசமில்ஜல் நின்று தண்டிருந்ர். அன்பின் வஓதுதியிம் தஓன்டர்.
சிணஓமி
ன்னும்
தர்பூண்
வஓதுதிமீது
புழ்டி
ண்ற்ட
ரிசுப்தருட்னப் தற்று வீடு திரும்பிசர். ன் ன முழுணதும் தஓல்லி
முலில் வய்த் ன் ஜனசவி துனஜனனத் வற்றுஜடித் தூ
விடலின விடுகின்டர். இவ்ணடக் ன நினடவு தறுகின்டது.
ன்னச அறிமுப்டுத்ல்
இந்நூலில் ஓஞணர் ம்னஜப் ற்றியும் ம் ஊனஞப் ற்றியும்
தஓய்னக் முடிகிடது. இனச,

அறிமும்

… ஆதிமுது குத்தூர்
வஜவுணடி வணன்அருள் வஜவிணர் ஙணண
தீஞ அணசம் தஓய்ஓஞண ப்தருஜள்
வஞன்ச ணந் பிஞணன் - ஓஞம்
ரும்துணத் ரிம்ஓண னிபு வணர்
ணருந்துதிக்கும் பூங்னவில் ஜஞன் - திருந்தும் ழில்
ஙடுபுழ் ஓஞணப் தருஜள்’’13
சத் ன்னச அறிமும் தஓய் ஞ.தஓக்லிங்ம் குறிப்பிடுகின்டர்.
மிழ்ப்ற்றும் அடப்ற்றும்
ஓஞணர் மிழ்ப்ற்றும் அடப்ற்றும் தரிதும்
திழ்ந்துள்ர் ன்னயும் அறி முடிகிடது.

விருப்முனணஞத்

இனடப்ற்று
ஓஞணர் வுர் ற்றிப்  இங்ளில் வசுணனசக்  முடிகிடது.
‘‘ஆம் ஓந் அகி ஙகிவர்
ம் சுஜந் ஞஞ்சுனஞ - வஜமுள்
தண்ர் உள்த் வவி விங்கும் தூண் ஜணிவிக்ன
அண்ருக்கும் வரி ஆஞமுன - முண்த்ள்
நித்ம் துதிதுமுத்தி நீள்தஙறிவஓர் மூணர் அன்புச்
சித்ம் னத் சிணக்தழுந்ன…
விணத்தின் ல்முனத்து வணமு க்கினத்
தஓல்ணத்னக் ண்டு தரிசித்து’’14
சவும்,
‘‘அன்னச ஜருதூர் அகி ஙகினச்
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ஓந்நிதிமுன் நின்று ரிசித்வன்’’ 15
ச அம்பினனக் குறிப்பிடுகின்டர்.
‘‘ … ணனுவும்
ம்த்தின் முன்நின்று ண்வன்வ ண்தஜசச்
தஓம்தற் கிரிணனத் வஓணனச -ஙம்புஜன்ர்
உள்த் திருக்கும் உஞவணன் உருவின்
ள்த்ன ஜற்றும்தஙற்றிக் ண்ணனச -ணள்முனப்
லுண் பிள்ன தித்துக் ப்பிடவி
வஜலுண்வ இல்னன்ட வணதினச -வஓலுண்
ண்ஜணினத் தன்சணர்வன் ண்ஜணின ஙன்ஜணினப்
தண்ஜணின ஜனயிட் தம்ஜனச’’16 ச சிணபிஞனசப் ற்றி டி
விம் இனடப்ற்று மிக்ணர் ன்ன உர்த்துகின்டது.
(ஆ) னிப்ல் திஞட்டு
1939 ஆம் ஆண்டு‘ வித்து ணன்ள் டி னிப்ற்றிஞட்டு’ (இஞண்ம்
ம்) னும் நூலினச திருதஙல்வணலி தன்னிந்தி னஓண சித்ந் நூற்திப்புக்
ம் தணளியிப்ட்டுள்து. இந்நூலிற்கு உனஞ ழுதிணர் .சு.பிள்ன.
ம்தட்டுப் புணர்ளின் னிப் ல்ள் தகுத்து அப் லுக்ச
உனஞயும் தடுக்ப் ட்டுள்து. இத்தகுதியில்  ண ஓஞணரின்
னிப்ல்ள் (30) இம் தற்றுள்ச. இதில் கும் ல்ள்
அனசத்தும் விச ழுப்பி அவ்விசவிற்கு தில் கூறும் முஜ
அனஜந்துள்ச.
வஓதுஙட்ன ஆண் ஜன்சர்ளில் எருணஞச முத்துஞஜலிங் வஓதுதி,
ஓஞணரின் புனஜன வஓதிக்கும் விஜ விசக்ன ழுப்பியுள்ர்.
அணர் ழுப்பி விசக்ளுக்கு ஓஞணர் கூர்ந் ஜதி, தஓறிணச நுட்ம்
அறிவில் சிந்னச வன்டனணவடு வஙர்த்தி தில் அளித்துள்ர்.
அட்ணசம் னும் ட்த்திற்கு தருத்ஜசணர் ன்ன ஜளித் தில்
ணயி வஓதுதி ஜன்சரிம் நிருபித்து உள்ர். ஜன்சருக்கும் புணருக்கும்
இனயிச வித்திடனச ல் ணயிக் கீவ ம்.
ந்றிவின் விந்ன
பூமியில் கின்ட புல், ஜஞங்ள் ஆகிச ச்னஓ நிடத்னத் விஞ வணறு
நிடத்னப் தடனஜக்கு ஞம் தச விசவும் முத்துஞஜலிங் வஓதுதிக்கு
, ணஞங்ள் வும் ஏஞறிவுன உம்னப் தற்றிருப்ல் அற்கு எவஞ
நிடம்ன் உண்டு. இங்கும் உயிர்ள் ந்றிவு உனஜல் அணற்றின்
உல்ள்  நிடத்னப் தறுகின்டது ச வினளிக்கிடர். இனச,
‘‘பூணசற் பூவிலுண்ம் புன்ஜஞங்ள் வணறுநிட
வஜணதன் டதன்ச விள்ளுவீர் - ணஓஞ
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தஜய்றிதணன் டசனஜல் வணறுநிட மின்றுஓஞ
னஜறிணற் ன்னிட ஜம்’’16
னும் அடிள் ணயி அறிம். இப்ல் மூம்
‘‘புல்லும் ஜஞனும் ஏர் அறிவிசவண
பிடவும் உவண அக்கினப் பிடப்வ’’17
னும் நூற்னணயும்,
‘‘ஜவும் ஜக்ளும் றி விசவண
பிடவும் உவண அக்கினப் பிடப்வ’’18 னும் தல்ப்பிர் இற்றி
நூற்னணயும் ஓஞணர் டித்துர்ந்து தில் அளித்துள்ர் ன்ன
அறிமுடிகிடது.
ஆன்மீ அறிவு
ஙஞ்சுண் ழுத்ன உன ஈஓன் ன் ஓனமுடியில் பினடநினண ஜனடத்து
னணத்திருப்து ன் ச விசவும் வஓதுதிக்கு, விஙப் தருஜன் சது
னசமுத்தில் உனந் ந்ம் ன் அந்ப் பினடநிதணசக் ருதி சிணனிம்
வட்வஞ சக் ருதி அன சிணன் எளித்து னணத்திருப்ப் தில்
கூறுகிடர் ஓஞணர். இனச,
‘‘ஙஞ்சுன ண்த்து ஙன் முடிமீது
குஞ்சுஜதி ணிந்து தள்ணவச -சஞ்ஓஜன்
மூத்பிள்ன ன்றுமுறித் தம்னக் வட்குதஜன்று
வஓர்த்துனணத்துக் தண் திடம்’’19
னும் அடிள் மூம் அறிம். ஓஜம் தர்ச விசக்ளுக்கு
ஙனச்சுனணவும், ணஞலும் ற்றுக் தள்க்கூடிவும் இணஞது தில்
அனஜகின்டது. இன்மூம் ஓஞணரின் ஆன்மீ அறிவிற்குத் க் ஓன்ட
இப்ல் விங்கும்.
வஜற்சுட்டி ல்ள் வ இன்னும் 28 ல்ளில் இது வன்ட வஓதுதி
ஜன்சரின் விசவிற்குத் ம் புனஜத்திடசல் தில் அளிப்ணஞ ஓஞணர்
திழ்ணனக் கீவ ம்.

முத்துஞஜலிங் வஓதுதி

ஓஞணப்தருஜள் விஞரின்

ஜன்சரின் விச

உத்தில்
எவ்தணருணரும்

ண்

தில்
உத்தில்

பிடந்

எரு

ஜட்டு

பிடந் ஜந்னயில் உள்  சுக்ளுள்
ய்ப்சுனணத்
வடிச்
இன் சது

அனுவித்வ வஓர்ணது வ ஙம் தஓய்கின்ட
ஆ வணண்டுதஜச பிஞம்ஜன் ஙல்வினச, தீவினசயின் ன்ள்
னத்துள்வச
அது ஙம்னஜ அனயும்.
துன்ங்ன
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வ்ணறு?
உத்னத்

ங்குணக் இவ்வுனத் ங்குகின்ட ஜன்சஞம்

ருப்டும்

ஆதிவஓவசடு (வஓதுதி)

உம்னஜப்

வல்

4

உன்

ணயு (ற்று) ஓண்னயிட்ல் குத்திசஞல் ங் இலுவஜ?
உன ஞல் ங் முடியும்?
ஓந்திஞனசக்
ஜனஞ

ண்டு

ஜர்

கூம் தண்ளிண்

நிவு

வன்ட

5

இவ்வுகில் முத்னக் ண்டு விரிகின்ட ஜனஞ

உண்?

ஜர் வன்ட ண்ள் (ஆண்ளின்
ண்ள்) உகில் உண்டு

தூங்குகின்டணர்ன
மூட்னப்பூச்சி
சுந்ரும்

ணஞ்ஓர்வடு

வஓர்ந்து

6

டித்ல், உவுணரும் ணஞ்ஓவசடு வஓர்ந்து
ஞ்ஓனன ண்னச

அனுவிப்து

வல்

அடித்துத் துனணக்கிவடம் ன்? னன மூட்னப் பூச்சிவடு
வஓர்ந்னஜல் அடித்து துனணக்ப்
தறும் தீவினசக்கு உள்கிடது?
குஜஞப் தருஜனச (முருன்) ஙன்கு வணங்ளும் ஙத்ன விட்டு
ரிசித்

ஜசமும்

ண்ணும் விகுணதில்ன.

அவ்வித்ன

பூனண

விட்டு ணண்டு

நீங்குணதில்னவ ன்?

7

விட்டு

விகுணதில்ன.

அதுவன்று
ரிசித்

ன்

முருனசத்

ண்ணும்

ஜசமும்

விகுணதில்ன.
உனஜம்னஜயின்
சிணதருஜனச
உதித்ணன்
கூறுகிடர்வ ன்?

ணன் ய்

ந்ன

மூங்கிலில் அசன

இல்ணர்ன

ன்று

ன்று சிணனுக்கு

8

கூறுணர்ள்.

அந்

ழிச்தஓல்

ணஞக்கூது ன்ற் அவ்ணறு
கூறுகிடர்ள்.

தஙற்றிக்ண்ன

உன வணர்ளுக்

சிணதருஜன்

எருஙள் வன்றி

வித்ன

உண்டு,

றின னத்திம்

பிடித்து,

பிஞம்ஜ

பிள்னக்
உண்சவஜ? ன்?

ற்லில்

வணனுன

ண்ணிற்கும்

அப்ஜல் ஜனடந்து ணழ்ந்ல்
வஓறு

அறிது

பிச்னஓ

தற்று

ணழ்ந்ல், சியில் பிள்னக்றி
உண்டிருப்ர் .
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ல்
சிற்றின்ம்

அணவச!

வரின்ம்

ருணனும் அணவச.
சிணன்

ன

ணசத்னக் சது

தண்டிருக்க்

ண்ஜனஞ

சிணன் 11

ஞம் அர்ச்ஓனச ற்றுக் தண்ல்

ன்ச?

அணஞது

திருணடின

னத்

ஙன்

ங்குவணன்

ச

திருஜல் வணண்டிக்தண்வ.
ஓந்திஞன்

வய்ல்,

ணர்ல்,

ங்முனனஜ
குற்டங்ள்

வசிக்ஜல் ணறு தஓய்ணர்ள் 12

முலி ஞ இருந்லும் அசல் ணரும்

உனசணத் துன்த்ன

திழ்ந்தும்

அனந்வ

தீஞ

ம்பிசல் வணண்டும்.

விழுங்ப் தருகிடவ ன்?
தய்ணத்திற்குத்

வங்ய், தய்ணத்ன

ம்,

உண்னஜ 13

தணற்றின உர்ந்ணர்ள்,

னக்கிவடம்.
அன

இனடணன் குறிப்ன

உண்ர்

அன்

னணத்வ

திருமுக்
உண்ன

ன்ன அறிந்து தள்ணர்.

ப்டி அறிவணம்?
ன்னச

ணங்கிவருக்கு ருணசத்து முனிணர்ளின் ற்ன 14

வஜட்ஓத்னத்
பிச்னஓ

ரும்

டுக்கும்

ஈஓன் அழிக்கும்

தருட்டு

தஓய்

நினக்குத் குற்டத்ன ஈஓன் தஓய்ல் ன்.

ழ்ந்து ன்?

ணம்

ர்

தஓய்லும்

ழின

ற்றுத்ன் ஆவணண்டும்.
ஓந்திஞனும்
திதஞதிவஞ

சூரினும் திங்ன
நிற்கும்

ரும்

உயிர்க்கும்
திருஜல்

தீண்டும்

வது 15

வது ஜட்டுவஜ இருள் அதிப்டும் ன்று

இருள் ந்நின அனயும்?
ல்

ம்பு

தரிணர் ர் உர்?

ணஞங்ள் ணல்ணனுக்கு புல்லும் ஆயும்

16

குஞங்குளின்

துனனப் தற்று அன
ட்டிவன்?
ஈஓன் சது தஙற்றிக்ண்ல் தஙருப்பில்
ஜன்ஜனச அழித்து ன்?

வீழ்ந்

பினக்குவஜ?
133
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தஙருப்பில் வீழ்ந்ணர் பினப்வஞ?
தண்ளின்
நீனஞ

இழில்

ச்சில்

ன்று

ங்கும் தண்ளின்

உட்டு

நீனஞ,

வன், 18

ரும் ல் ன்று ர் புழ்ந்துள்லும்,

தணறுப்தில்னவ ன்?

தண்

ஜக்த்வடு

அணர்ன

வஙக்குணலும்

அவ்ணறு

ருதுகின்டசர்.
ண இழ், அம்பு வன்ட குஜஞப்தருஜனின்
விழி,

அரும்பு

ஜன

வன்ட

வன்ட

ஜசம்

ணர்ந்

19

ன்று

20

ல், ணள்ளி.

சமுன

தண் உகில் ர்?
முருப் தருஜனுக்கு இஞண்டு தம்பு

ன்டல்

ஜனசவிர். ஆசல் அணரின் தருள்.

னசமுக்

அண்ன்

தம்புள்

விஙர்

இன்னும்

ன் இஞண்டு

தண்

வுளுக்கு
(ஜனசவிர்)

திருஜம் உள்சர். என்று திருமுக் தம்பு,

தஓய்வில்ன?

ஜற்தடன்று திருக்ஞக் தம்பு

திதஞதின

லித்து ஆம்

ஜந்ணர்ள் ஆறு வவஞ?

குந்தி

வவி

சூரினச

21

அனத்ல் தற்ட ர்னசயும்
வஓர்த்து ஆறு வர்ன்

வனச வி இனினஜயுள்து, தண்ளின்
புலின வி ணலினஜசது வி
து?

அஞசம்

வனச

இனினஜசது.

22

ணறுனஜ

புலின வி ணலினஜசது.

லின்

ல்னன வினஜர்

ண்லும்,

ஜசம்

ன்

அவி

23

ஙட்ஓத்திஞங்ளின் அரிது.

அனணக்

ண்லும்,

ணசத்தின்

ணனஞன

ண்லும்

ன

முடிது?
வித்ன

விக் இஞக்மில்ணர் னக்கும் வஓறு.

24

தடுனஜசது து?
ஜனச விக் தடூஞஜசது தடுனஜ தஓய்யும் தண்டிர்

24

ர்?
லின்
வஜம்

உப்புநீனஞ

நுர்ந் புழ்மிக்

வஜவர்னச்

ஜனப் கீழ்ஜக்ளும்
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ஙல்வஞக்
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ஙன்னீனஞத் ருப்டுணர்.

ருணது வ்ணறு?
னணனுன்

ஊடும்வது ணன்

னவி

வய்ச்

வஓர்கின்ட

புன்சிரிப்பு சக்ததிரிகி

தள்ணவன்?

அணன்

பிரிந்து

26

தண்ன
ணந்து

விடுணன்

ன்ல் ணந் புன்சிரிப்பு
னணனுன்

ஊடும்வது முன்சளில்

அனந்

னவி

தஙட்டுயிர்ப்பு வனஜல்.

இன்ம்

26

ஜனிர்ளுக்கு

27

தள்ணவன்?
தய்ணனசனத்
தஓய்

பிடகு

ணள்ளின

திருஜம் பூமியில்

வணணர்

ஜம்

உள்

கு அருள் தஓய்யும் தருட்டு.

புரிந்து

ன்?
திருப்ற்ல்
இஞத்திசம்,

திருஜலுக்கு சிணன்,

னசத்வல்,

தத்துணஜணி, இஞ்ஓந்திஞன்,

ம்பு,

28

ஆஞம்,

இக்குமி வவி ஆகிணற்னட வடு அணிந்ணன் வச ன்று
அளித்து. ஆசல் சிணனுக்கு அர்ப்ஜய் ண்ணில் ஆகும்.
ஜட்டும்

விதத்னத்

ந்து

ன்?
எரு

தண்

ன்

தற்ட எரு ஜஜ ணஞ ன் ணன்

ஜனசக் வபித்து நீ வய்த் ணந்து
தூங்கு

ன்று

கூறுணவ?

வஓர்ந்திருக்கும்

துஞத்திக் அந்ப்

புல்ணன்

அப்டிக் வணண்டுதஜன்று

கூறுணது ஆச்ஓரிஜல்ண?

30

வணனயில்
ல்

அழுதிருப்ன்

சவண அப்டிச் தஓய்திருப்ள்

ஞம்னஞப் புணஞச ஓஞணர் ற்றி தஓய்திவ, பிட குறிப்வ மிகுதியும்
கினக்ப் தட. ஆங்ங்வ எரு சி நூல்ள் ணயிக் கினக்ப்தற்ட
ல்ன னணத்து இக்ட்டுனஞ ணடிணனஜக்ப்ட்டுள்து.
அணஞது ஓந்தியிசனஞணது ண்டுதள் வணண்டுதஜன்ட முற்சியும்
வல்வியில் முடிந்து. பிடந் ஜண்ணில் ணசிக்கும் அனண நினடந்வர்
னஞக் ண் வதிலும் வ்ணனத் ணலும் கினக்னஜயும்
ஓற்று
ணருத்ம்.
முத்துஞஜலிங்
வஓதுதி
ஜன்சருக்கும்
இணருக்குமுள்
உடவுநினன விச/ வின ணயி தணளிப்டுத்தும் இருணரின்
புனஜத்திடன் ணனஞயும் விக் னணக்கின்டது.
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மதிப்பிடப்பபற்றது

சிந்துபவளி - பபருங்கற்காலத் ரவுகணள முன்ணவத்துப்
பாண்டியரின் ப ான்மங்கள்
(Pandiyas myth based on the Indus civilization – Megalithic evidences)
முனைவர் க. பாலாஜி / Dr.G.Balaji
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ணய்தஜழிக் ன ணங்ப்தற்று ணருகின்டச. இசுமி ஜற்றும்
கிறித்ண வணஜங்ளின்ணழி அறிப்டுகின்ட ஜஞபுக் னள், ஓஜற்கிரு
வணபுஞக் னத் தன்ஜங்ள் ஆகிச பிஞத்திலிருந்து ஜனி
இசத்னக் த்துநின்ட த்ம் வுர்ளில் இருந்து உம் தங்குணக்
குறிப்பிடுகின்டச. இவ்ணனச தன்ஜக் னல்ளின் மூத்தில்
அர்த்திகுனடந் ஏர் உண்னஜச ணஞற்று நிழ்தணன்றும் அனஜந்திருக்கும்.
அவவணனயில் தன்ஜங்ள் அவ்வுண்னஜச ணஞற்று நிழ்வினச
முழுனஜ
விழுங்கிக்
தண்டிருக்கும்
வஞத்தும்
நிழ்ந்து
தண்டிருக்கின்டது. அவ்ணறு விழுங்ப்தற்ட ஆதியிசங்ளின் ணஞறு
இந்தித் துனக்ண்த்தில் மிகுதி. அவ்ணரினஓயில் ண்டிர் ன்ட
தல்லிசக் குழுவிசர் விர்க்விணர்ய் அனஜகின்டசர். ணஞற்றுக்
ட்னஜப்பின்
மூப்தருள்க்
ருப்தறும்
ழுத்ணங்ள்,
இக்கிச் ஓன்றுள், தன்ஜங்ள் ஆகிசணற்றின் அடிப்னயில் இந்தித்
துனக்ண்த்தின் மிகுதன்னஜயுன ஜஞபிசர்ய்ப் ண்டிர்ன
முன்னிறுத் முடியும். தசனில் ணஞற்றின் னஜச ழுத்ணங்ளும்
ணஞற்றிற்கு
முந்ன
ழுத்ற்ட
ணய்தஜழி
ஆணங்ளும்
ண்டிர்வடு
ஜட்டும்
தரிதும்
தர்புனசணக்
ப்தறுகின்டச. ஜஞபுக்னள் குறிப்பிடும் ல்வள் (பிஞம்தருஞ்சுசமி), வணி(மீன்) குறித் தன்ஜக் கூறுவடு ண்டி
ஜன்சர்ளுக்கு தஙருங்கி தர்பு இருப்னச ணஞற்றுத் ஞவுள்
டுத்துக்ட்டுகின்டச. இணற்னடச் சிந்துதணளி ஜற்றும் தருங்ற்த்
ஞவுளுன்
எப்பிட்டு
இந்தித்
துனக்ண்த்தின்
பூர்ணகுடி
விங்கிணர்ள் ண்டிர்ள்
ன்ன நிறுவுண இவ்ணய்வுனஞ
அனஜகின்டது.
ண்டிரின் தஙடி ஜஞபும் தன்ஜங்ளும்
‘தஙடிவன்’ ன்ட ‘ணடிம்ம் நின்ட ண்டின்’ ற்றி குறிப்புள்
ஓங்நூல்ளின் விங்ளில் ப்தறுணச் ஓசிண ண்ஞத்ர் ம்
நூலில் குறிக்கின்டர்.

‘இணன் ல்பிஞத்ல் குஜரிமுனசக்குத் தற்கிலிருந் குஜரிஙடு
முலிச அழிற்கு முன்சர் அக்குஜரிஙட்டில் ஃறுளி ன்டவர் ஆற்னட
தணட்டுவித்துக்
ற்தடய்ணத்திற்கு
விதணடுத்சன்.
இச்தஓய்தி
புடஙனூற்றிலுள் என்ம் ல் ஙன்றிப்டுகின்டது. ஆவண இணன்
னச்ஓங்த்தி னிறுதியில் ணழ்ந்ண தசன்’ (ண்டிர் ணஞறு,க்.12).
இன் அடிக்குறிப்பில் மூன்று ணஞற்றுக் குறிப்புனத் ருகின்டர்.அனண
ணருஜறு:
1. நிந்ந் வருவிப் தந்ர் ஜர்பின் தஙடிவ னும்ல்(ஜது.6061)
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ஜலினும்

3. சின்சஜனூர்ச் தஓப்வடுள் ண்டிதசருணன் ல் சுணட வணல்
றிந் னனயும் எரு ண்டினித்துக் ல் அனக்ம் புகுந்
னனயும் குறிக்கின்டச. ற்பிஞத்ல் உங்தல்ஜழி,
எரு ண்டி அஞஓன்
ஜத்திஞம் உயிர் ணழ்ந்திருந் தஓய்தி
வணள்விக்குடிச் தஓப்வடுளில் ணனஞப்
தற்றுள்து. இம்மூன்று
னளும் ணடிம்ம் நின்ட ண்டினசப் ற்றிசவண தஜன்று
ஆஞய்ச்சிர் ருதுகின்டசர். (ண்டிர் ணஞறு,க்.13)
சின்சஜனூர்ச் தஓப்வட்டில் ண்டி ஜன்சன் எருணன் ஜட்டும்
பிஞத்தில் இருந்து ப்பித் தஓய்தியும் ன் னவணலினச றிந்து ன
விக்கி அடிணி னணத் தஓய்தியும் இம்தற்றுள்ச. இணற்னடச்
தஓப்வட்டில்
இம்தற்றுள்
ண்டி
ஜஞபிசரின்
தன்ஜஜக்
ருமுடியும். இவ்ணவட ஓபிஞஜத்தில் இம்தற்றுள் பிஞத்
தன்ஜக்னயிலும் ண்டிஜஞபிசர் குறித் தஓய்தியும் மீன் வணி
ஜறி தஓய்தியும் இம்தற்றுள்ச. மீன் வணி ஜற்டஜனந்து நித்தில்
னஞவறி தன்ஜம் பிற்த் புஞங்ள் ணற்றிலும் விஞவிக்
கிக்கின்டது. ண்டிர்ளின் குறியீ மீன் தன்றுதட்டு ணங்கி
ணருன இசக்குழுச் ஓமூணஞற்றுப்
பின்புத்தில் ஆய்வு தஓய்
வணண்டியுள்து. ஃறுளிறு ல்வளில் மூழ்குணற்கு முன்வ ண்டி
இசக்குழுக்ளின்
குக்குறியீ
மீன்
விங்கியிருத்ல்
வணண்டும்.
இன்டவும் மீன் ண்டிர்ளின் குறியீக் ணங்ப்தற்று ணருகின்டது.
குறியீடுள் ழுத்துணடிணங் ஜடத்தங்கி தருங்ற்த்தில்
கினக்ப்தறும் மீன்குறியீடுள் விர்த் பிடகுறியீடுள் துவும் பிற்ம்
ணனஞயில் தர்ந்து ணங்ப்தற்று ணருணத் தரிவில்ன. ஆசல்
ணஞற்தடழுதிலுக்கு முன்ச தன்ஜக்னளில் தங்கி மிப்
பிற்ம் ணனஞயில் ண்டிர்ளுக்கு மீன் குறியீ இருந்து ணருகின்டது.
இது இந்திப் ண்ட்டு ஜஞபில் வணதடந் இசத்திற்கும் இருப் அறி
இவில்ன.
‘ஓ
பிஞஜத்தில்(1.8.1-10)
பிஞத்
தன்ஜம்
இம்தற்றிருக்கின்டது. ஜனு னணனட ணழிட்டிற் ஆற்றுநீரில் அங்சுத்தி
தஓய்து தண்டிருந்ர். அப்வது அணருன னயில் எரு மீன் அப்ட்து.
அந் மீன் ஜனுவிம், ‘எரு தரி பிஞம் ணஞப்வகின்டது. அதில்
உயிர்தல்ம் அழிந்துவிடும். இப்வது நீ ன்னசக் ப்ற்றிசல்
அப்வது ஙன் உன்னசக் ப்ற்றுவணன்’ ன்டது. மீனச எரு த்தில்
விட்ர் ஜனு. அது தரியிற்று. ஜனு அனக் குத்தில் விட்ர். அது
குத்வு தரியிற்று. சவண அனக் லில் விட்ர். ‘நீ எரு வணினச்
தஓய். ஙன் க் வஙஞத்தில் ணந்து உன்னசக் ப்ற்றுகிவடன்’ ன்று அந்
மீன் கூறிது. குறிப்பிட் ஙளில் பிஞம் ணந்து. அது பிஞம்ஜண்ஜ
இருந்து. அன் னயில் எற்னடக்தம்பு இருந்து. வணினக் தம்பில்
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ட்ச் தஓன்சது மீன். ஜனு அவ்ணவட தஓய்ர். வணின மீன் இழுத்துக்
தண்டுவய் ணஜனயில் வஓர்த்து ன்று ஓபிஞஜம் கூறுகின்டது.
ஜஞத்தில்
இக்ன சிறிது ஜற்டத்துன் ப்டுகின்டது. அதில்
னணணசு ஜனு னணஓ ணசத்தில் ணம் தஓய்யும் வது அருகில் இருந்
ஆற்றில் ணந் மீன் பிஞம் ற்றி ச்ஓரித்துத் வணி தஓய்ச் தஓன்சது.
பிஞம் ணந்வது னணணசு ஜனு ழு முனிணர்வடும்
ணன
வினவடும் வணியில் றிவும் வணின மீன் இஜஜனயில்
வஓர்த்வும் அக்னயில் தஓல்ப்டுகின்டது. ண புஞம் பிஞ
த்தில் ஜனு வணி றி இம் தன்னிந்தி ன்றும் அந் ஜனுவின்
தர் ஓத்திவிஞன் ன்றும் அணன் திஞவி வணந்ன் ன்றும் ஜனுவின்
னயில் மீன் சிக்கி இம் ஜனஜனயில் ஊற்தடடுத்து ணரும் கிருஜன
ன்னும் ஙதி ன்றும் கூறுகின்டது(8.24.13). னணன ஙதிக்குக் கிருஜன ன்ட
தரும் உண்டு. இச்ஓன்று பிஞத் தன்ஜத்னத் மிர்வடு மி
தஙருக்ஜ
னணத்திருக்கின்டது.
ஜச்ஓபுஞத்திலும்
இத்தன்ஜம்
சிறு
வணறுடுளுன்
ப்டுகின்டது…………..
தன்ஜத்தின்டி
மீசல்
ப்பித்ணர்ள்
ன்ல்
அணர்ள்
மீனசக்
குக்குறிக்(Totem)
தண்டிருக்ம். மீனசக் குக்குறிக் தண் ண்டிர்ள் அணர்ள்
ணழிணந்ணர் இருக்ம். இசவவ வஓஞ, வஓ, ண்டிர் மூணரிலும்
ண்டிர்வ னஜசணர்ள் ன்று சிர் ருதுகின்டசர் (ர்த்திக்
தஓஞம்:2016).
இத்தன்ஜக் னளின்ணழி அறிப்தறும் சி ருத்தில்னப்
பின்ணருஜறு ணரினஓப்டுத்ம்.
1.ண்டின் ன் னவணல் தண்டு னப் பிந்து அடிணி
னணத்ல்.
2.ல்வளில் இருந்து ண்டிஜன்சன் எருணன் ப்பிச்தஓன்ட
நிழ்வு.
3.முற்ல்வள் இந்தித் துனக்ண்த்தில் நிழ்ந்தழுவ
இங்கு ண்டின் எருணன் ஆட்சி புரிந்திருந்து.
4.மீன் வணி உருஜற்டம் தறுல் (தன்ஜத்தின் இல்பு).
5.மீனின் னயில் தம்பிருத்ல் (தம்புச்சுட ணழிடு).
6.மீன் இஜஜன அல்து ணஜனக்கு ல்வனஞயும் அனத்துச்
தஓல்லுல் (ண்டிரின் பும்தர்வு).
மீன் குறித் தன்ஜங்ளும் ஜனிவில் ஆய்வுளும்
மீன் குறித் தன்ஜங்ள் வணங்ளிலும் இந்தி இக்கி ஜஞபிலும்
ஞணக் குறிக்ப்தற்று ணந்துள்ச. இணற்றின் க்ம் வண, புஞங்ன
அடிதற்றி ழுந் மிழ் க்தியிக்கி ஜஞபிலும் தர்ந்து ணந்துள்து
சம். ஆதியில் இருந் ஜனுக்குத்தின் ந்னயினச ஜனு ன்று இந்தி
ஜஞபு முன்னணக்கின்டது. இஸ்மித் தன்ஜக் னளின்டி ‘ஆம்’
ஜனுக்குத்தின் முல் ஜனு சக் ருப்டுகின்டர். ஆம் ணழிணந்ணர்ளில்
வஙணவுன் ப்பிணந்ணர்ள் விஞ ணரும் பிஞத்தில் அழிந்துவிட்சர்.
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தன்னிந்திவில்
நிழ்ந்
முற்ல்வவ(பிஞம்)
மிப்தரும்
தன்ஜஜ அனசத்து இந்தி இக்கிங்ளிலும் உருப்தற்டதசம்.
ஓப் பிஞஜத்தில் (Shatapatha Bramana,1:8.1-10 ) பிஞத் தன்ஜம்
இம்தற்றுள்து.
மீனசக் குக்குறிக் தண் ண்டிர்ளுக்கும் இத்தன்ஜக்
னலுக்கும் தஙருங்கி தர்பிருப்ன இன்மூம் அறி முடிகின்டது.
ஆ.சஞ்தஓன் குறிப்பிடும் வணன் மீச இது அனஜந்து அணர்ளின்
சுடக்தம்பு ணழிட்டில் முன்னஜ தற்றிருக்ம். னஓண ஓஜம்
இத்தன்ஜக்னயினசச் சிணனுக்கு ற்றி சிணன் ஜக்னக் ப்ற்டத்
வணி றி இம் ‘வணிபுஞம்’ (சீர்ழி ணஞறு: ஓம்ந்ர் வணஞம்)
ன்றும்; அன் ஞஜத் வணிப்ர் ன்ட தர் சிணனுக்கு
ற்ட்வும் ருதுகின்டசர். மிலி ர்க்னம் குறிப்பிடும் குக்குறிக்
வட்டு இங்கு இத்தன்ஜக் னலுன் தருந்துணன அறி
முடிகிடது.
மிக்
ற்னஞவஞ
மீசணர்ளின்
குக்குறியீச
மீன்
ண்ட்னஓவில் புனிஜனந்து ணழிட்டு உச்ஓத்ன அனந்து சம்.
லுக்குச் தஓல்லும் மீசணர்ளுக்குத் துன்ம் ரும் வணன் மீன், தம்புச்சுட
முலி மீனிசங்ள் ( ஆ.சஞ்தஓன் : 2017 ) ணழிட்டிற்குரி உரி
இத்னப் தறுகின்டச. இசல் அணற்றின் தம்புள் னஞயில் னணத்து
ணழிப் தறுகின்டச. அக்தம்புளின்மீது ற்தடய்ணங்ள் இடங்கி
ஆற்டல் ருண அம்ஜக்ல் ஙம்ப்டுகின்டது. உகின் மூத் இசங்ள்
சிணற்றில் ல்வணன ணழிடு முன்னஜ தறுகின்டது. கிவஞக்த்
தன்ஜத்தில்
‘லிப்வஓ’
ல்வணனக்
ருப்தறுகின்டள்.
ஓங்ச்தஓவ்வில் நூல்ள் ‘ல்தழு தஓல்வி’ (த.ஞஜசிணன் : 2018) சப்
திவு தஓய்துள்து. மீன்குறியீடு ன்து இங்குக் ல்தழு தஓல்விகி
தண்தய்ணத்துன் இனத்துக் கூடப்தற்டதசம். அல்து அச்ஓம்
ரும் மீன் தண்தய்ணத்தின் ணசஜ ற்றுக் தள்ப்ட்டிருக்ம்.
இத்ன குறியீட்டுப் டிநினணர்ச்சி ண்டிர்ளின் குதய்ணஜப்
பிற்த்தில் மீசட்சியினசக் (அங்‘ற்’ண்ணி) ட்னஜத்து சம்.
இனசத் ய்த்தன்ஜ நினயில் தற்டனண ணழி வஙக்கும்தழுது
ண்டிர்ளின் வர்த்தய்ணஜகி இந்தித் துனக்ண்த்தில் ஞணக்ம்
அனந்தச நிறுண இலும். ய்த்தன்ஜம் தன்னிந்தி நிப்ஞப்பில்
உருக்தண்னஜக்ச ஓன்டஞங்ள் கினக்ப்தறுகின்டச.
ஜத்தி
ஆசிவிலிருந்து
சிந்துதணளி
வஙக்கி
ஆரிர்
னதடுப்பினச உறுதிப்டுத்தும் விஜப்  தன்ஜக் ருத்தில்ள்
ண்றிப்
தற்றுள்ச. ஆரிர்ள்
இந்நித்திற்சணர்ள் அல்ர்
ன்னயும்
சிந்துதணளி
ஙரிம்
மிர்ளுக்சது
ன்னயும்
ஜனிவில் பின்புத்தில் க்ணத்ஓ ஞதி, த.ஞஜசிணன் உள்ளிட்
ஆய்ணர்ள் ம் ஆய்வுளில் தர்ந்து திவுதஓய்து ணருகின்டசர்.
ய்த்தய்ணஜகி
‘தற்டனண’
ணக்குவஙக்கி
அஜர்ந்
தன்ஜச்
ஓன்றுனப் தண்தய்ண ணழிட்டுப் பின்சணியுன் த.ஞஜசிணன்
சுட்டுகின்டர்.
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‘ந்மிர்ளின் ய்த்தய்ணக் வயில்ச அம்ஜன் வயில்ள்
99 விழுக்டு ணக்கு வஙக்கிவ அனஜந்துள்ச ன்னயும் ஙம் இங்கு
நினசவில் தள்வணண்டும். கிறிஸ்துவுக்கு முற்ட் த்தில் முப்புடமும்
ல் சூழ்ந் ஙவண(அணது இன்னட வஞத்ன உள்ளிட்டு) மிம்
இருந்துள்து. சவண னப்ன ண தினஓயிலிருந்து ஜட்டுவஜ ணஞமுடியும்.
தய்ணம் ணக்குத்தினஓ வஙக்கித் ன் ஜக்னக் க் ஆயும் ந்தி
நிற்கின்டது ன்வ தல் ணஞற்று உண்னஜகும். ந்மிர்ளின்
ய்த்தய்ணம், அஞசுள் உருணசவது வர்த்தய்ணஜ ஜற்டப்ட்டு
‘தற்டனண’ ன்ட
தவஞடு
ணங்ப்
தற்டது. இப்தருக்ச
வணர்ச்தஓல் ‘தல்’ ன்கும். தருந்தய்ணக் வயில்ளில் ஆண்
தய்ணத்திற்கு அருகில் நின்று தண்டு அல்து அஜர்ந்து தண்டிருக்கும்
உனஜ, திருஜள் ஆகி தய்ணப் டிஜங்ளின் னயில் நீம், ஜனஞ ஆகி
ஜர்வ ட்ப் தற்றிருக்கும். ஆசல், ய்த்தய்ணங்வ தரும்லும்
சிங்த்தின் மீது அஜர்ந் வத்தில் ஙன்கு அல்து ட்டுக் னளுன்,
ல்க் னளிலும் ஆயுங்ள் ந்திடி வருக்கு ஆத்ஜச நினயில்
உள்ச. இனண இஞத்ப்லி தறுகின்ட தய்ணங்கும். சவண இணற்றின்
பூஓரிப்
ண்ஞம்,
வணர்(குணர்),
உணச்ஓர்(ம்ர்)
வன்ட
ர்ப்சஞல் ஓதிவஞ உள்சர்’(த.ஞஜசிணன்,18 : 2018).
தருங்ற்க் வட்டு ணடிண மீன்குறியீடுளும் சிந்துதணளிப் ஞணலும்
ஓங்த்னச் வஓர்ந் ண்டிர் சுளில் ஜட்டுஜல்து அற்கு
முன்சச முத்தினஞக்சுள், தருங்ற்த்னச் வஓர்ந் னசவடுள்,
புங்குதருட்ள் ஆகிசணற்றிலும் மீன்குறியீடுள் கினத்ணண்ம்
இருக்கின்டச. இந்தித் துனக்ண்த்தில் கினக்ப்தறும் குறியீடுளில்
வட்டுணடிண
மீன்குறியீடுன
மித்தன்னஜசக்
ரும்.
சிந்துதணளி
ழுத்துளிலும்
மீன்குறியீடுள்

டிநினளில்
அனஓநினக் ப்தறுகின்டச. உகின் மூத் ஙரிங்னசத்தும்
நீரிங்ன
னஜமிட்டு
உருணக்ம்
தற்றுள்னஜயின்
ஞஜ
மீன்குறியீடுள் தல்குடிளின் ண்ட்டில் விர்க் முடியிற்று.
இக்குறியீடுள்
தருங்ற்ப்
ம்னசவடுளில்
கினக்ப்
தறுகின்டச.
னணன
ஆற்டங்னஞ
ஙரிஜச
கீடியில்
நிழ்ந்
அய்வில்
வட்டுணடிண
மீன்குறியீடுள்
புங்குதருட்ளில்
(ம்னசவடுள்) கினத்துள்ச.

ஆய்வுச் சிந் ணைகணள அனுப்ப – inameditor@gmail.com
புலைம் – இைம் வாசகர் வட்டம்
வணலக்காட்சி – இைம் வணலக்காட்சி
சிறந் ஆய்வு நூல்கள் குணறந் பசலவில் அச்சிட்டுத் ரப்பபறும். மின்னூல் வடிவிலும்….
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ஙன்றி : மித் தல்லில் துனட,
(அஜர்ஙத் இஞஜகிருட்டின்) கீடி அய்வுக்குழு, சிணங்ன
ஜணட்ம்.
கீடியில்
கினக்ப்தற்ட
ருப்பு-சிணப்பு
ணண்ம்
தண்
மூன்றுஞஜச னசவடுளில் மீன் குறியீடுள் ணனஞப்தற்றுள்ச.
முல் னசவட்டில் மீன்குறியீடு வட்டுணடிவில் கீடப்தற்றுள்து.
இஞண்ணது
னசவட்டில்
மீன்குறியீடு
ணனவடுல்
ணனஞப்தற்றுள்து. மூன்டணது னசவட்டில் தஜல்லி கீடல்
ணனவட்டு
முனடயில்
ணனஞப்தற்றுள்து.
இக்குறியீடுள்
அடித்ட்டுஜக்ள்
ன்டுத்தும்
புங்குதருட்ளில்
கினத்துள்ச.
இன்மூம் இக்குறியீடு அஞசுருணக்த்திற்கு முன்சச தன்னஜச
ண்டி
இசக்குழுக்ளின்
இல்ச
ணக்த்தில்
இருந்துள்து
புப்டுகின்டது. வட்டுணடிணம், கீடல்முனட, ணனவட்டு ணடிணம் ன்ட
மூணன நினயிலும் மீன்குறியீடுள் தறிக்ப்தற்றுள்ச. இது குறியீட்டு
ணடிணங்ளிலிருந்து
ழுத்துணடிணங்ள்
ணர்ச்சிதற்ட
நினயினச
எப்பித்க்
உள்து.
கீடல்-வடு-ணனவடு
ன்ட
மூன்று
டிநினயும் கீடி அழ்ணய்வில் கினத்திருப்து ணசத்திற்குரிது. னணன
ஙதிக்னஞப் (கீடி ஙரிம்) ண்ட்டில் மூன்றுவிஜச ன்னஜயில் அனஜந்
மீன்குறியீடுளுக்கும் வனணயிருந்திருப்ன உஞமுடிகின்டது. குறியீடு எரு
நினயிலிருந்து ஜற்தடரு நினக்கு ணர்ச்சின நீண் இனதணளி
வனணப்டும். இவ்வினப்ட்ச ங்ளில் வணற்டஞசுள் அல்து
வணற்றிசக்குழுக்ளின் னதடுப்புள் முச வ்வித் னயீடுமின்றி
இருந்திருத்ல் வணண்டும். இம்மீன்குறியீடுளின் தர்ணர்ச்சிமுனட ன்து
ண்டி
இசக்குழுக்ளின்
அறுந்து
தன்னஜச
ஜஞபுத்தர்ச்சியினச தணளிப்டுத்துண அனஜகின்டது. இஞஜஙபுஞம்
ஜணட்ம் அன்குத்தில் தஓய்ப்தற்ட அய்விலும் னசவட்டுப்
தறிப்புக் வட்டுணடிண மீன்குறியீடுள் கினத்துள்ச. .ஞஔன்
(Early Writing System-A journey from Graffitti to Brahmi : 2015 ) இக்குறியீடுனத்
தகுத்துள்ர்.
இருவணறுட்
நினளில்
அனஜந்
கீடல்
இக்குறியீடுள் இங்குக் கினத்துள்ச.
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ஙன்றி : மித் தல்லில்துனட, அன்கும்(இஞஜஙபுஞம் ஜணட்ம்)
(K.Rajan, Early Writing System-A journey from Graffitti to Brahmi: 2015)
திருதஙல்வணலி ஜணட்ம் ஆதிச்ஓஙல்லூரில் நிழ்ந் அய்விலும்
னசவட்டுப்
தறிப்புளில்
வட்டுணடிண
மீன்குறியீடுள்
கினத்துள்ச. இங்குக் கினக்ப்தற்ட மீன்குறியீடுள் அனசத்தும்
கீடல்முனடயில் அனஜந் வஙர்வட்டு ணடிவிசனண. ணடிண எப்புனஜயில்
சிந்துதணளிக் குறியீட்டு ணடிணங்ன எத் இனண அனஜகின்டச.

ஙன்றி : மித் தல்லில் துனட தணளியீடு.
.ஞஔன் தடுஜல் அய்வில் ல்வணறுட் நினளில் அனஜந்
12 வட்டுணடிண மீன்குறியீடுனக் ண்றிந்து தணளிப்டுத்தியுள்ர்.
எற்னடக்வட்டு ணடிவில் அனஜந் மீன்குறியீடுள் 11 கினத்துள்ச.
னப்குதியில் இஞட்னக்வட்டு ணடிவில் அனஜந் மீன்குறியீடு 1
கினத்துள்து. இது ‘குறியீடு’ ன்ட நினயில் இருந்து ‘ருத்தழுத்து’ ணடிணம்
ன்ட நினக்கு ஜற்டம் தற்டனஜயினசச் சுட்டுண அனஜகின்டது.
எற்னடக்வட்டு ணடிண மீன் குறியீட்ன ‘மீன்’ (குறியீடு) ன் ஜட்டும்
தருண்னஜ தள்ளும்தழுது, இஞட்னக்வட்டு ணடிண மீன்குறியீட்னப்
(sign.17.0, k.Rajan,Early Writing System-A journey from Graffitti to Brahmi:2015)
தருள்
ஜற்டம்
தண்
ருத்தழுத்து
நினயில்
புரிந்துதள்
வணண்டியுள்து.
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ஙன்றி : (k.Rajan, Early Writing System-A journey from Graffitti to Brahmi: 2015 )
தடுஜலில்
கினத்
இஞட்னக்
வட்டுன
மீன்குறியீடு
(K.Rajan,sign.17.1:2015 ) வன்று சிந்துதணளி முத்தினஞயிலும் (The Indus
Script,Sign.No.65,66,75:1977) ப் தறுகின்டது.
The Indus Script (Texts concordance and Tables)
Irawatham Mahadevan:1977
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இவ வன்று னப்குதியின் வஜற்குதியில் வடுன மீன்குறியீடு
இங்னயில் கினத் ண்டிர் சிலும் ப்தறுகின்டது.

இங்னயில் கினத் ண்டிர் சு
ஙன்றி : இஞ.கிருஷ்மூர்த்தி, தன்னிந்தி ஙவில் ம்.
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வஜதிஞத்தில் கினத் ண்டின் தருணழுதியின் தரும் வட்டுணடிண
மீன்குறியீடும்

ஙன்றி : திருஜதி பீசஓஞஓன், தன்னிந்தி ஙவில் ஓங்ம்.
இன்மூம் மிம் ஜற்றும் இங்னப்குதியில் கினக்ப்தறும்
வட்டுணடிண
மீன்குறியீடுளுக்கும்
சிந்துதணளியில்
கினக்ப்தறும்
வட்டுநின தண் மீன்ணடிண அனஓதழுத்துளுக்கும் வஙஞடித்தர்பு
இருப்னச அறி அறிமுடிகின்டது.
தருங்ற்க் ஆய்வு
ஈவஞடு அருகிலுள் தடுஜல் கிஞஜத்தில் வஜற்ஞப்ய்வு தஓய்
தழுது இக்ட்டுனஞசிரிஞல் குறியீடுள் (வட்டுணடிண மீன்குறியீடு,
சிந்துதணளிக் குறியீடு), ‘மிழி’ ழுத்துள் தறிக்ப்தற்ட தருங்ற்ப்
னச
என்று
ண்றிப்தற்டது.
னசயின்
ஙடுப்குதியில்
இரு
ழுத்துப்தறிப்புள் ப்தறுகின்டச. முல் ழுத்னச் சிந்துதணளிக்
குறியீவும் இஞண்ம் ழுத்னத் மிழி ழுத்ச ‘தி’ அல்து அவஓர்பிஞமியின் ‘ஜ’ ன் ணசிக் முடியும்.

னசயின் அடிப்குதி(வட்டுணடிண மீன்குறியீடு, மீனின் ஙடுப்குதி முள்
குறியீடு )
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னசயின் ஙடுப்குதி(சிந்துதணளிக்குறியீடு, மிழி ழுத்ச ‘தி’ )
னசயின் அடிப்குதியில் இரு குறியீடுள் ப்தறுகின்டச. முல்
குறியீடு வட்டுணடிண
மீன்குறியீவும் இஞண்ணது குறியீடு மீனின்
ஙடுப்குதி முள் வன்றும் அனஜந்துள்து. மீனின் முள் வன்ட குறியீட்டின்
மீது வட்டுணடிண மீன்குறியீடு கீடல்முனடயில் அனஜந்துள்து. இவ்விரு
குறியீடுளும் உகின் ல்வணறு குதிளில் ப்தறும் குறியீடுவடு
தருந்தி அனஜகின்டச. ஙர்டிக் தஜழியின் தல்குறியீட்டு ணடிணம் (Ancient
Nordic language), சுவீன் ஙட்டுப் னட ஏவிக்குறியீடுள் (kylver Rune stone,
sweden), சுவஜரிர்ளின் கியூனிஃர்ம் ழுத்துமுனட (sumerian cuniform)
ஆகிசணற்வடடு தர்புன அனஜகின்டது. (ண்: தருங்ற்த்
மிழ்ச்ஓமூம் கீழிருந்து வஜதழும் ணஞறு : 2019).
ன ‘ஙர்டிக்’ தஜழியின் மீன் குறியீடு (கீவ அனஜந் த்தில்
இஞண்ம் குறியீடு) தடுஜல் மீன்குறியீட்டினச எத்துள்து. இம்தஜழியில்
‘othala’ ன்ட தர்க்குறியீக் தள்ப்தறுகின்டது. இது ஙர்டிக்தஜழி
வசும் இசக்குழு ஜக்ளின் பூர்வீப் பிடப்பிம், ணனஜ, குழுக்ளின்
ட்ன, இனடணழிட்டுத் தன்னஜ
ஆகிசணற்றின் குறியீக்
ருப்தறுகின்டது. இது ணஞற்றிற்கு முந்ன ண்டி இசக்குழுக்ளின்
ன்னஜயினச
எத்துள்க்
ரும்.
மீன்குறியீடு
பும்தர்ந்
ண்டிர்ளின் (இங்ன-சிந்துதணளி) குறியீப் பிற்ம் ணனஞயில்
தர்ந்துள்து
குறிப்பித்க்து.
மீன்
குறியீடு
ணனஜவடு
தர்புனது.
ற்னஞவஞங்ளில்
ணழும்
மிழிசக்குழுக்ளின்
குக்குறி ணழிட்டில் மீன்குறியீடு முன்னஜ தறுகின்டது. மீன்குறியீடு
குக்குறி (Totemism) ணழிட்டில் புனித்ன்னஜனந்து உவிலிருந்து
விக்குப்தறுண ஆ.சஞ்தஓன் திவுதஓய்கின்டர். (குக்குறியிலும்
மீசணர் ணக்றுளும்: 2012)
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ன ஙர்டிக் தஜழிக்குறியீடுள்
ஙர்டிக் தஜழியில் மீன்குறியீடு பூர்விப் பிடப்பித்னக் குறித்து
அனஜணன இங்குக் ருத்திற்தள் வணண்டியுள்து. இசடிப்னயிலும்
ண்டிர்ளின்
பூர்விப்
பிடப்பிஜச
இந்நித்தில்
வட்டுணடிண
மீன்குறியீடுள் தர்ச்சிக் கினத்துணருணனசக் ருத்திற் தள்ம்.
மிழ் ணங்கும் நிம் ஜற்றும் சிந்துதணளி, ஞப் அய்விம் விர்ந்து
வணறு ங்கும் மீன் குறியீடுள் கினக்வில்ன. ற்தழுது ஙப்ட்டிசம்
ஜணட்ம் ஙங்கூரில் மிழ்ப் ல்னக்த்தின் ல்ஓர் ணஞறு ஜற்றும்
ல்ஓர்
தல்லில்
துனட
இனப்வஞசிரிர்
வீ.தஓல்ணகுஜர்
னனஜயில்
தஓய்ப்தற்றுக்
தண்டிருக்கும்
அழ்ணஞய்ச்சியில்
வட்டுணடிண மீன்குறியீடு கினத்துள்து.

ஙங்கூரில் கினக்ப்தற்ட வட்டுணடிண மீன் குறியீடு
ஙன்றி: முனசணர் வீ.தஓல்ணகுஜர்.
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ண்டிர்ளின் மீன் குறித் (சின்சஜனூர்ச் தஓப்வடு, ஓ பிஞஜம்,
ஜஞக் ன) தன்ஜச் தஓய்தினயும் ண்டிர்ளின் வட்டுணடிண
மீன் குறியீடுள் கினக்கும் (இங்ன உள்ளிட் மிப்குதி, சிந்துதணளி,
ஞப்) நிங்னயும் எப்பிட்டு வஙக்கும்தழுது இந்தித்துனக்
ண்த்தின் பூர்ணகுடியிசஞப் ண்டிர்ன முன்னிறுத் முடியும்.
ண்டிர்ளின் பும்தர்வு குறித் இக்கிப் திவுள்
ணஞற்றிற்கு
முந்ன
த்தில்
நிழ்ந்
ல்வள்,
ண்டிர்ளின் பும்தர்ல் ஆகிச குறித்துத் மிழ்ச்தஓவ்வில்
இக்கிப்திவுளும்
உனஞசிரிர்ளின்
உனஞக்குறிப்புளும்
கினக்ப்தறுகின்டச.
இணற்னட
னஜமிட்டுச்
சி
வட்டுனக்
ருதுவள் நினயில் முன்னணக் முடியும். ஓங்த்தில் ணழ்ந் ண்டின்
தஙடிவன் ற்றி குறிப்பு புடஙனூற்றுப் தன்றில் ப்தறுகின்டது.
‘முந்நீர் விவின் தஙடிவன்
ஙன்னீர்ப் ஃறுளி ஜலினும் வண’ (புடம்.9:9-11)
ல்வளிசல் குஜரிஜனயும் ஃறுளிறும் அழிந்துட்தசச்
சிப்திஞத்தில் குறிப்னஜந்துள்து.
‘ணடிவண தறிந் ணன்ன தடது
ஃறுளி ற்றுன் ன்ஜன டுக்த்துக்
குஜரிக் வடும் தடுங்ல் தள்
ணதினஓக் ங்னயும் இஜமுங் தண்டு
தன்றினஓ ண் தன்சணன் ணழி’ (சிம்பு.டு.17-22) .
இஜஜன, ங்னச்ஓஜதணளி முலி குதிளில் ண்டிர்ளின்
ஆட்சி இருந்னஜயினச இப்திவு சுட்டுகின்டது. சிப்திஞத்தில் அனஜந்
இப்திவு ண்கி-திருஜவுண்ணி ணய்தஜழிக்ன வல் (ஙற்றின
த்திலிருந்து சிம்பு ம் ணனஞ) ண்டினின் தருனஜயினச
ணய்தஜழிச் சுஜந்து ணந்திருக்ம். ல்வள் நிழ்ந்தழுது ப்பி
ண்டிஜன்சன்
ம்குடிளுன்
வஓஞவஓ
ஙடுளில்
வரிட்டுப்
பும்தர்ந்னஜயினசத்
தனநூல்ளுள்
என்டச
லித்தன
திவுதஓய்துள்து.
‘ஜலிதினஞ யூர்ந்துன் ஜண்ல் தண ணலின்
தஜலிவின்றி வஜற்தஓன்று வஜணர்ங டிம்ப்
புலிதடு வில்நீக்கிப் புழ்தறித் கிர்தண்ன
ணலியிசன் ணக்கி ணச்சீர்த் தன்சணன்’ (லி.104 :1-4).
இத்ஞவுன
ஆய்விற்கு
உட்டுத்தி
சு.கி.தஔஞன்
ஜது
நூலில்
குஜரிக்ண்ம் குறித் ஆய்வினச ஙர்த்திச் தஓன்றுள்ர்.
‘குஜரித் தய்ணத்தின் ணழிடு ஞஜ இந்நிப்ஞப்பிற்கு குஜரி ன்ட
தர் ற்ட்து. இப்குதின ஆண் ஜன்சர்ள் னஜன உர்த்தும்
ண்டு னும் த்திலிருந்து உண்ச ண்டின் னும் தஞல்
அனக்ப்ட்சர். குஜரிப்ஞப்பின் ணவடியில் ஏடி குஜரி ஆற்றுக்கும்
தன்வடியில் இருந் ஃறுளி ஆற்றுக்கும் இனப்ட் குதி ழுநூறு ம்
நீஜசது. இப்குதியில் ழ்தங்ஙடு, ழ்குன்ட ஙடு, ழ்குக்னஞ ஙடு,
inam:International E_Journal of Tamil Studies
August 2019, Issue:18

UAN.TN03D0061112
ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

150

இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 பிப்வரி 2019

லர்:4

இதழ்:16

ழ்குறும்னச ஙடு வன்ட ஙற்த்து என்து ஙடுளும் குஜரி, தல்ம்
வன்ட ன்ஜன ஙடுளும் இருந்ச ன்று அடிர்க்கு ஙல்ர் கூறுகின்டர்’
( குஜரிநி நீட்சி, 2004:23).
ஞப் (ஞகிர்கி) அய்வும் ஜஞணு ஆய்வு முடிவுளும்
இந்நித்தின்
பூர்ணகுடிள்
தஞன்து
அண்னஜயில்
‘ஞகிர்கி’
(ரிச - ஞப் அழ்வின் தர்ச்சி) ஜணட்த்தில் ண்றிப்தற்ட
ஜனி
லும்பின்
ஜஞணு
ஆய்வில்
உறுதிப்டுத்ப்
தற்றுள்து.
தர்ச்சி
வஜற்தள்ப்
தற்றுணரும்
இவ்ணய்வு
ஓமூவில்,
ஜனிவில் ஆய்ணர்ல் தர்ந்து விணத்திற்குள்க்ப் தற்றும்
முன்தஜழிப் தற்றும் ணருகின்டது. அங்கு அய்வு தஓய் ணஓந்த் ஷிண்வ
னனஜயிச ஆய்வுக்குழு அழ்ணஞய்ச்சியில் ண்றிப் தற்ட
லும்புளின் ஜஞணு
தரிதும் தருந்துகின்ட இசக்குழுவிசர் ர்?
அணர்ளின் தஜழி து? திஞவி இசங்ளின் பும்தர்வுக்(Dravidains
Migration) ம் முசனண குறித்துச் சி முடிவுன தணளியிட்டுள்து.
அனண ணருஜறு :
‘Dr.vasanth shinde, vice-chancellor of the college and director of the rakhigarhi

excavation, on Saturday announced and as reported by Indian news paper: we want to
study the DNA of the harappan people and try to find out who they were. So we
excavated the skeletons scientifically at rakhigarhi. There was no contamination. All
the four skeletons are in good condition…………….First is the accepted theory: this
states that two major migrations in history, the Mediterranean-Australiods(Dravidians)
almost 20,000 years ago, and the Aryan movement of people almost 7,000-4000
years ago, were both east eastward movement of populations under varying
circumstances. The entire work by all the greats of harappan archaeology have stated
this.............. Secondly , there is the irrefutable evidence of excavated sites in Pakistan
and Afghanisthan. Take mehrgarh in balochistan as an example. This site is clearly
9,500 years old. New carbon - dating technology has suggested a 12,000-10,000
year timeline for mehrgarh. Did mehrgarh and Mohenjo-Daro come after Rakhigarhi?
Surly no one is going to buy such an assumption in a hurry ’ (Majid sheikh,may 05 :
2015).
‘R1a1 is a gene that is commonly observed in high frequency in the modern
Indian subcontinent. This particular gene, which is loosly called the ‚Aryan gene‛,is
usually used as evidence for the Indo-Aryan migration. The theory describes the
movement of Aryans from out side the Indian subcontinent from the north of india
to the south. But the skeleton found in a particular site shares more affinity with
south Indian tribal populations, the early draft of the paper reads. The draft suggests
that the rakhigarhi remains is more closely related to the Irula, a south Indian tribal
community from the Nilgiri highlands’(Ahmed sherrif, shruti singhal(edit.)THE BETTER
INDIA:2018).
‘DNA Study suggests that the Indus vally culture spoke an early Dravidian
language’ (kai friese,Aug.31,INDIA TODAY :2018).
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ணஓந்த் ஷிண்வ உள்ளிட் அவ்ணய்வுக்குழு அண்னஜயில் ஞகிர்கி
(vasanth s.shinde,PLOSone,feb.21:2018) குதியில் நிழ்த்தி அழ்ணஞய்ச்சியில்
இந்நித்தின் தன்னஜச இசக்குழுக்ள் ன்று தன்னிந்திவின்
இருர்ள், வர்னச் (Irulas&Todas - Nilgris tribal) சுட்டியிருப்து
வஜற்த்தி ஆய்ணர்னத் தல்மித்தின் க்ம் திருப்பியுள்து.
ஜஞணு ஆய்வில் அங்குக் ண்றிப்தற்ட ஜனிலும்பு (classified as
No.14411) ஆரிர்ளுக்சது அன்று ச உறுதிப்டுத்ப்ட்டு விட்து.
இணற்னடக்
ணும்தழுது
இந்தி
ணஞற்றுக்
னதழுலில்
இத்ன்னஜச
நுண்ஞசில்
பின்புத்னத்
விர்த்துத்
ஞவுள்
அடிப்னயில் ணஞற்னட ஜறுட்னஜப்புச் தஓய்வணண்டி னஜ
ஆய்வுத்திற்கு உண்டு சப் புப்டுகின்டது. இருர், வர், ண்டிர்
முச தன்னிந்தி இசக்குழுக்ள் நிம்ஓர்ந்தும் ண்ட்டிப்னயிலும்
எற்றுனஜப் ண்புனணர்ள். இவ்விசக்குழுக்வ ல்வள் ஞஜச்
சிந்துதணளி வஙக்கிப் பும்தர்ந்ணர்ள் ன்ட ருத்தின இத்ஞவுள்
ணழி நிறுண முடிகின்டது.
நினடவுனஞ
ண்டிர்ளின் ஜஞபு குறித் தன்ஜக்கூறுள் சின்சஜனூர்ச் தஓப்வடு,
ஓபிஞஜம்,
ஜஞக்
ன,
புஞங்ள்
ஆகிசணற்றில்
ப்தறுகின்டச. அனண தரும்லும் ல்வள், மீன், வணி
குறித்சண அனஜகின்டச. ல்வள் நிழ்ந்னஜக்குத் மிழிக்கிங்ளில்
தளிணச குறிப்புள் அனஜந்துள்ச. இணற்றின் ணழி ணஞற்றுக்
த்திற்கு முன்பு
ல்வள் என்று நிழ்ந்னஜ உறுதிப்டுத்ப்
தறுகின்டது. தன்ஜக்கூறுளில் இம்தறும் ல்வள்(பிஞம்), மீன் ,
வணி ஆகிச ண்டி ஜஞபிசவஞடும் அணர்து மீன்குறியீடுளுனும்
வஙஞடிப் தருந்தி அனஜகின்டச. ல்வள் நிழ்ந்தழுது இங்ன
உள்ளிட் தன்குதியில் ஞவி ணழ்ந்திருந் ண்டிர்ள் ணக்குவஙக்கிப்
பும்தர்ந்துள்சர். இனண நி அடிப்னயில்
இஜஜன, ணஜன
சத் தன்ஜங்ச் சுட்ப்தற்றுள்ச. ‚மீன் சது தம்பின் மூம்
அணர்ன ணபும் வஙக்கி இழுத்துச் தஓன்டது‛ ன்ட தன்ஜச்தஓய்திசது
ண்டிர்ள் மிப்தரும் ங்ளின் ணழித் ப்பித்து தஜல்தஜல்
இஜஜன
அடிணஞப்குதிளில்
(சிந்துதணளி,
ஞப்)
பும்தர்ந்னஜயினச உறுதிப்டுத்துகின்டது. இது மீசணர்ளின் குக்குறி
ஜற்றும்
தம்புச்சுட
ணழிட்டுன்
தர்புனது.
ண்டிர்ள்
ணக்குவஙக்கிப்
பும்தர்ந்
நிழ்வு
ணய்தஜழிப்திணவும்
தன்ஜப்திணவும் ன்தசடுங் ஜ இந்தி இக்கிங்ளிலும் புஞ
இதிஓங்ளிலும் சுட்ப்தற்று ணந்துள்ச சக் ரு முடிகின்டது. ணஓந்த்
ஷிண்வயின்
அழ்ணஞய்ச்சி முடிவு சிந்துதணளி, ஞப் குதிளில்
முலில் குடிவறிணர்ள் இருர், வர் முச தன்னிந்திக்குழுவிசர்
ன்ன உறுதிப்டுத்தியுள்து. இன்று நீகிரி ஜனக்குன்றுளில் ணழும்
இவ்விசக் குழுவிசரும் ண்டி இசக்குழுவிசரும் தணவ்வணறு இசங்னச்
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ஓர்ந்ணர் இருந்திருக் முடிது. ல்வள் நிழ்ந் நி அடிப்னயில்
இணர்ள் ஏரிசத்ணவஞணர்.
ணஞற்றிற்கு முந்ன ண்டிர்ளின் குக்குறியீ விங்கி மீன்
வட்டு
ணடிணம்
தற்று
ழுத்துணக்ம்
உருணத்
தங்கி
தருங்ற்த்தில் ழுத்து ணடிணங்ளுனும் ந்து குறிக்ப்தற்று
ணந்திருக்கின்டது. இக்வட்டு ணடிண மீன்குறியீடுள் மிழ்ணங்கும் நிங்ளில்
ஙங்ள்,
தருங்ற்ப்
புங்குதருட்ள்,
அணின்ள்
ஆகிசணற்றில் தர்ந்து கினத்து ணருணற்கும் தன்ஜங் ணய்தஜழி
ஜஞபில் நினத்திருப்ற்கும் இந்தஙடி ஜஞபுத்தர்ச்சிவ ஞஜ
அனஜகின்டதசம். இந்தி இக்கிங்ளில் கினக்ப்தறும் ண்டிரின்
தன்ஜங்ள் ஜற்றும் தல்தருள் ஆணங்ளில் கினக்ப்தறும்
மீன்குறியீடுள்
ஆகிசணற்றின்
அடிப்னயில்
இந்நித்தின்
பூர்ணகுடியிசஞப் ண்டிர்ன முன்னணக் முடியும்.
துனநூற்ட்டில்
 அஞ்ஓஞன், ‚ஙம் ர்? ஆதித் மின் ர்? ணஞற்றில் து உண்னஜ?‛,
தங்கு மிழ்(ழ்-இன இழ்),ஙணம்ர் 30,2014.
 அருள்தஜழி ., இஞஓஞஓன் ணஞற்றுக் கூம், ஞ்ஓவூர் னவடு,
மிழ்ஙடு அஞசுத் தல்லில் துனட, தஓன்னச,2007.
 ஆறுமு சீஞஜன், ஓங் முத்தினஞள், சட்சுமி திப்ம் ,
ஞ்ஓவூர்,2008.
 ஆசந்குஜர் ., ‚ஓங் இக்கித்தில் குக்குறிப் ண்ட்டு ஜஞபு‛,
கீற்று இழ்(ஆஸ்ட்-02),2011.
 இஞஓஜணிக்சர் ஜ., ல்தணட்டுளும் மிழ்ச்ஓமூ ணஞறும்,
நியூதஓஞ்சுரி புக் வுஸ், தஓன்னச,2008.
 இஞஓவணலு சு.,தல்லில் சுர்ள்,வஓர் திப்ம், தஓன்னச,2008.
 இஞஜன் வ.வி., தல்லில் ஆய்வுள் , நியூதஓஞ்சுரி புக் வுஸ்,
தஓன்னச,2014.
 இங்வ சி., ‚தருங்ற்த் மிழ்ச்ஓமூம் தல்லில் ஞவுன
முன் னணத்து‛ , புதினுணல் - தகுதி 3, தஓன்னச,2011.
 சிஙன்
ஙச.,தல்லில்
வஙக்கில்,
ணர்
திப்ம்,
தஓன்னச,1993.
 சிஙன் ஙச , ‚மி நி அய்வுள்‛, உத் மிழ்ச் தஓம்தஜழி
ஜஙடு, ஆய்வுஜர் ,வனண,2010.
 ஜட்சி மு., ஓங் ம் : தல்தருள் ஆய்வுள்(தகுதி), ஓங்ஞன்
கி.இஞ., ‚ஓங்த்தில் நீர்ப்ஓசம்‛, ஓமூ விஞ்கசம், ஜர்-6, இழ்21,தஓன்னச,2008.
 ர்த்திவசு சிணத்ம்பி, ண்னத் மிழ்ச் ஓமூம், நியூதஓஞ்சுரி புக்
வுஸ், தஓன்னச,2010.
 ர்த்திக் தஓஞம், ‚மீன்வணி‛, ஈனஞத் மிழ்க் ஞ்சிம், மிழ்
இந்து(ஜர்ச் -09),2016.
inam:International E_Journal of Tamil Studies
August 2019, Issue:18

UAN.TN03D0061112
ISSN : 2455-0531
www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணைத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 பிப்வரி 2019

லர்:4

இதழ்:16

154

 கிருஷ்மூர்த்தி இஞ., ஓங்ப் ண்டிஜன்சர் தருணழுதி ஙம்
ண்டுபிடிப்பு, ர்தசட் ப்ளிவஓன்ஸ், தஓன்னச,2010.
 குருமூர்த்தி தஓ., ‚ம்னசக் குறியீடுளும் மிர் ண்டும்‛, உத்
மிழ்ச் தஓம்தஜழி ஜஙடு‛,ஆய்வுஜர்,வனண,2010.
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