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அணிந்துரை 

‘யாதும் ஊரை யாவரும் ரேளிை’் 

ஆதியில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் மக்களிடையே கருத்துப் 

பரிமாற்றத்திற்ககன உருவானது கமாழி. மக்களின் எண்ணம், சிந்தடன, 

கெேல்பாடுகள் மாற மாற கமாழியும் வளம் கபற்றது. மக்களின் மனவளத்திற்யகற்ப 

வளரெ்ச்ி கபற்ற கமாழி, அவரக்ளின் அனுபவங்கடள, எண்ணங்கடள, 

உணரவ்ுகடளப் பதிவு கெே்து டவக்கும் கருவிோகவும் மாறிேது. அம்மாற்றத்தின் 

காரணமாக அனுபவப் கபை்ைகங்கள் இலக்கிேங்களாக உருப்கபற்றன. அந்த 

இலக்கிேங்கள் காலப்யபாக்கில் மக்களின் வாழ்டவயும் வரலாற்டறயும் 

பிற்காலத்தவரக்ளுக்கு எடுத்துடரக்கும் கருவூலங்களாக விளங்கின. 

 குறிப்பாக தமிழ் இனத்தின் பதிவு தமிழ் கமாழியில் மிகப் பழடமோன 

இலக்கிேங்களாக விளங்குகின்றன. தமிழினம் வாழ்வுக்யக இலக்கணம் வகுத்த 

இனம். அதனால் தான் தமிழ் இலக்கிேத்திலும் ‘கபாருள் இலக்கணம்’ 

வழிகாை்டிோகத் திகழ்கிறது. உலகில் வாழ்க்டகக்கு இலக்கணம் வகுத்த ஒயர இனம் 

தமிழ் இனம். காலப்யபாக்கில் அந்த இனம் யபசிே கமாழியில் யதான்றி வளரந்்த 

இலக்கிேங்கள் காலம் கைந்தும் நிடலத்திற்கும் கருவூலங்கள் ‘ோதும் ஊயர ோவரும் 

யகளிர’் ‘ஒன்யற குலம் ஒருவயன யதவன்’ என்ற ொதிமதமற்ற பண்பாை்டு 

விழுமிேங்கள் தன்னகத்யத ககாண்ைது. உலகிற்கு  உதாரணமாக விளங்கும் தமிழ் 

இனம் வீரம், ககாடை, விருந்யதாம்பல், கடல, விடளோை்டு, பண்பாடு, நடை, உடை, 

உணவு, நை்பு, நாகரிகம், குடும்ப அடமப்பு என்று அதன் கபருடமடேப் படறொற்றும் 

அடைோளங்கள் பல உள்ளன. 

ஒரு கமாழியின் அடைோளம் இலக்கிேம், இலக்கிேத்தின் அடைோளம் 

மக்கள், மக்களின் அடைோளம் அவர ் கமாழி ொரந்்த இலக்கிேம். எனயவ மக்கள் 

யவறு; இலக்கிேம் யவறு என்று பிரிக்க இேலாது. தமிழ் இலக்கிேங்கள் கைகலன 

விரிந்து, கருத்துப்கபை்ைகமாக காலம் உள்ளவடர நிடலத்திருக்கும் கற்பக 

விருை்ெமாகும். (அறிவு) யதடிேது கிடைக்கவும், கதளிவடைேவும், ஐேங்கடள அகற்றி 

ககாள்ளவும், வாழும் வழிமுடறடே அறிேவும் பலரும் நாடி வரும் இைம் நம் தமிழ் 

இலக்கிேங்கயள. 

அத்தடகே இலக்கிேங்கடள அடிப்படைோகக் ககாண்டு ‘தமிழ் 

இலே்கியங்ேளில் தமிழை் அரையாளங்ேள்’ என்ற கபாருண்டமயில் காயவரி 

மகளிர ் கல்லூரி தமிழாே்வுத்துடறயும், புனித சிலுடவ கல்லூரி 

தமிழாே்வுத்துடறயும் இடணந்து ‘இடணே வழியில்’ பன்னாை்டுக் கருத்தரங்கம் 

நைத்த திை்ைமிைப்பை்டு. அக்கருத்தரங்கில் பல்யவறு துடறகடளெ ் ொரந்்த 



யபராசிரிேரக்ள், அறிஞரக்ள், ொன்யறாரக்ள், ஆே்வு மாணவரக்ள் என பலரும் 

கை்டுடர வழங்கியுள்ளனர.் கை்டுடரகள் அடனத்தும் மிகவும் பாராை்ைத்தக்க 

வடகயிலும், கபாருளாழத்துைனும் அடமந்துள்ளது. இக்கை்டுடரகடள ‘மின்நூலாக’ 

காயவரி மகளிர ் கல்லூரி இடணேதளத்தில் கவளியிைே உள்யளாம். முேற்சிக்கு 

துடணநின்ற, காயவரி மகளிர ் கல்லூரியின் நிரவ்ாகக் குழு உறுப்பினரக்ளுக்கும், 

முதல்வர ் முடனவர ் கவ.சுஜாதா அவரக்ளுக்கும், புனித சிலுடவ கல்லூரியின் 

முதல்வர ் முடனவர ் அருை்ெயகாதரி கிறிஸ்டினா பிரிஜிை் அவரக்ளுக்கும்,  ஆசிரிேர ்

கபருமக்களுக்கும், அடனத்து நிடலப் பணிோளரக்ளுக்கும் எமது நன்றி கலந்த 

நல்லுணரட்வத் கதரிவித்துக் ககாள்கியறன். ஆன்யறார ் உலகு இம்மின்நூலிடன 

வரயவற்று மகிழ யவண்டுகியறன். 
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88 

15. ெங்க இலக்கிேத்தில் யபார ்மரபுகள்  

- முடனவர ்யத. அனித்தா யமரி 

93 

16. சங்கப் புைப் பொடல்கள் சுட்டு ் வீர  களிர ் 

-  சி.பொனு தி 

97 

17. விருந்ததொ ்பலு ் தமிழரு ்  

- மு.முத்துபலட்சுமி 

100 

18. ெங்க இலக்கிேத்தில் நடுகல் வழிபாடு  

- முடனவர ்தா.லதா 

104 

19. மதுடரக்காஞ்சியில் தமிழர ்அடைோளங்கள்  
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முனைவர் மு.சங்கர்,  

உதவிப்பபராசிரியர,்  

தமிழியல் துறை,  

ஸ்ரீ காளஸ்ீவரி கல்லூரி (தன்னாட்சி),  

சிவகாசி - 626130.  

 

த ொல்கொப்பியப் புற ்தினையியலில் த ொல் மிழரிை் 

பை்பொட்டு அனடயொளங்கள் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 தமிழரின் பண்பாட்டு அறடயாளமாகக் கருதப்படும் இலக்கண நூல் 

ததால்காப்பியம் ஆகும். இது எழுத்து, த ால், தபாருள் எனும் மூன்று அதிகாரங்கறளக் 

தகாண்டு, ததால்காப்பியரால் இயை்ைப்பட்டது. இதில் எழுத்தும் த ால்லும் 

தமாழியின் அறமப்றபயும் தபாருள் தமிழரின் வாழ்வியல் ஒழுக்கங்கறளயும் 

கவிறத புறனயும் தெறிகறளயும் பபசுகின்ைது. ததால்காப்பியப் தபாருளதிகாரம் 9 

இயல்கறளக் தகாண்டது. இதில் இரண்டாவது இயலாக அறமவது புைத்திறணயியல். 

இது பண்றடத் தமிழரின் பபாரியல் வாழ்க்றகறயப் பறை ாை்றும் தபட்டமாகத் 

திகழ்கின்ைது. அவ்வியலில் காணலாகும் ததால்தமிழரின் பண்பாட்டு 

அறடயாளங்கறள இனங்காண்பதாக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது. 

திறவுசத்சொற்கள்: ததால்காப்பியம், புைத்திறணயியல், பண்பாட்டு 

அறடயாளங்கள். 

த ொற்றுவொய் 

பழெ்தமிழர ் பண்பாட்றட அகம், புைம் என்ைவாறு பகுத்துப் புைத்தாரக்்கு  ்

த ால்ல இயலாதவை்றை அகம் என்றும் புைத்தாரக்்கு  ்த ால்லக் கூடியதாக உள்ள 

வீரம், தகாறட, புகழ் உள்ளிட்டவை்றைப் புைம் என்றும் அறழத்தனர.் இவை்றை ென்கு 

அறிய ததால்காப்பியமும்  ங்க இலக்கியங்களும் துறணெிை்கின்ைன. 

ததால்காப்பியரின் புைத்திறணயியல் பண்றடய காலப் பபார ் முறைகறளயும் 

அதனால் உண்டான புகறழயும் தகாறடறயயும் கூறுகின்ைது. ததால்காப்பியர ்

புைத்திறணயியறல தவட்சி, வஞ்சி, உழிறஞ, தும்றப, வாறக, பாடாண், காஞ்சி 

என்று ஏழு திறணகளாகப் பகுக்கின்ைார.் இத்திறணகள் ஏழும் ததால்தமிழரின் 

பண்பாட்றட அறிய உதவும் வறகயில் ததால்காப்பியரால் 

பறடத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கட்டுறர, ததால்தமிழரின் பண்பாட்டு 

அறடயாளங்கள் ததால்காப்பியப் புைத்திறணயியலில் எங்ஙனம் பதிவாகியுள்ளன? 

எனும் சிக்கறல றமயமாகக் தகாண்டும் பழெ்தமிழர ் அகப்பண்பாட்றடயும் 

புைப்பண்பாட்றடயும் மிகுதியும் பவறுபடுத்திப் பாரக்்கவில்றல என்ை கருதுபகாறள 

அடிப்பறடயாகக் தகாண்டும் இவ்வாய்வு ெிகழ்த்தப்படுகின்ைது. 

முை்ைொய்வுகள்  

 ததால்காப்பியப் புைத்திறணயியல் பை்றிய ஆய்வுகளுள் புலவர ்குழெ்றதயின் 

ததால்காப்பியர ் காலத் தமிழர,் கா.சுப்பிரமணியத்தின்  ங்க கால  ்  முதாயம், 

க.றகலா பதியின் தமிழ் வீரெிறலக் கவிறத, கதிர.் மகாபதவனின் ஒப்பியல் 

பொக்கில்  ங்க காலம், கி.பாண்டுரங்கனின் பண்றடத் தமிழரின் பபாரியல் 

வாழ்க்றகயும் தை்காலப் பபார ்ெடவடிக்றகயும், கு.தவ.பாலசுப்பிரமணியனின்  ங்க 

இலக்கியத்தில் புைப்தபாருள், ராஜ் தகௌதமனின் ஆபகாள் பூ லும் தபருங்கை்கால 

ொகரிகமும், பாட்டும் ததாறகயும் ததால்காப்பியமும் தமிழ்  ் மூக உருவாக்கமும் 

உள்ளிட்ட ஆய்வுகள் இவண் சுட்டிக்காட்டத்தக்கறவ. 
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அகம் - புறம் ஒற்றுனம 

 ததால்காப்பியர ் புைத்திறணயியறல அகத்திறணயியலுக்குப் புைனாகக் 

கருதுகின்ைார ்என்பறத, 

புற ்தினை மருங்கிை் தபொருந்திை் அல்லது 

அக ்தினை மருங்கிை் அளவு ல் இலதவ  

(த ொல்.தபொருள்.58),  

அக ்தினை மருங்கி ைரிற்ப வுைர்ந்த ொர்  

புற ்தினை யிலக்கைந் திறப்படக் கிளப்பிை்  

(த ொல்.தபொருள்.59)  

என்ை நூை்பாக்கள் வழி அறியலாம். இவை்றிலிருெ்து அகத்திறணக்கு 

உரியனதவல்லாம் புைத்திறணக்கும் தபாருெ்தும் என்பறத அறிெ்து தகாள்ளலாம். 

புற ்தினையியலும் தபொரியலும் 

 ததால்காப்பியத்தில் கூைப்பட்டுள்ள புைத்திறண ஒழுகலாறு என்பது 

தபரும்பாலும் பபாரியல் வாழ்க்றகயாகபவ அறமெ்துள்ளது. தவட்சி, வஞ்சி, உழிறஞ, 

தும்றப, வாறக ஆகிய ஐெ்து புைத்திறணகளும் பழெ்தமிழரின் பபார ்

அடிப்பறடயிலான வாழ்க்றக தெறிகறளக் கூறுவனவாக அறமெ்துள்ளன. 

ததால்காப்பியரின் புைத்திறணயியறலப் பபாரியல் நூலாகபவ கருதலாம். 

புைத்திறணயியலில் கூைப்படும் திறணகளும் துறைகளும் அக்காலப் பபார ்

வறககள் பை்றியும் ஒவ்தவாரு வறகப் பபாரிலும் அறமெ்த பல்பவறு 

படிெிறலகறளயும் (துறைகள்) விளக்குவனவாக உள்ளன. தவட்சி, கரெ்றதத் 

துறைகள் காலாட் பறடயின் சிறு பிரிவுகளிறடபய ெறடதபறும் பபாரக்றளப் பை்றிய 

விளக்கமாக அறமெ்துள்ளன. வஞ்சி என்பது ொை்பறடகளும் பங்பகை்கும் தபரும் 

பபாரக்றளப் பை்றிய விளக்கமாக உள்ளது. உழிறஞ என்பது மதிறல வறளத்துக் 

றகப்பை்றும் பபார ் விளக்கமாக உள்ளது. தும்றப என்பது முழு வலிறமறயயும் 

புலப்படுத்திய ொை்பறடகளும் பபாரக்்களத்தில் ஆை்றும் கடும்பபார ் பை்றிய 

விளக்கமாக உள்ளது. வாறக என்பது தவை்றி தபை்ை மக்கள் ெிறலறய, தவை்றி 

விழாறவ  ் சித்தரிக்கின்ைது. காஞ்சி என்பது உள்ளத்துத் பதான்றும் ெிறலயாறம 

உணர ்ச்ிறயயும் பபாரால் ஏை்பட்ட அழிவுகறளயும் விளக்கமாகக் குறிப்பிடுகின்ைது. 

பாடாண் திறண என்பது பபாரக்் காலத்திலும் அறமதிக் காலத்திலும் சிைெ்து 

விளங்கிய தறலவரக்ளின் சிைப்றபயும் கடறமறயயும் விளக்கிக் கூறுகின்ைது. 

இறவ அறனத்தும் அன்றைய  முதாயத்தில் பபாரம்ுறைகள் எத்துறண  ்

த ம்றமயாக இருெ்திருெ்தன என்பறதக் காட்டுகின்ைன. 

தபொரியல் ஒழுக்க தநறிகள்  

ததால்காப்பியரின் புைத்திறணயியறல பொக்கும்பபாது ததால் தமிழரின் 

பபாரியல் வாழ்க்றகறயத் ததளிவாக உணரலாம். பமலும், அவரக்ள் பபார ்

வாழ்க்றகயில் சில ஒழுக்க தெறிகறளயும் பின்பை்றிருெ்தனர ் என்பறதயும் 

அறியலாம். அர  அறமப்புத் பதான்றுவதை்கு முன்பப பதான்றிய பபாரம்ுறைதான் 

ஆெிறர கவரத்ல். இதுபவ ததால்காப்பியர ் காலத்தில் தவட்சிப் பபாராக 

உருக்தகாண்டது. ஆெிறரகறளக் கவரும் பபாதும் அவை்றைக் கவரெ்்து வரும்பபாதும் 

எெ்தத ்துன்பமும் அவை்றிை்கு ஏை்படாமல் இருக்க பவண்டும் என்று ெிறனக்கின்ைனர.் 

இதறனத ் ததால்காப்பியம் ‘பொயின்றி உய்த்தல்’ (ததால்.தபாருள்.61) என்கின்ைது. 

பமலும் ததால்காப்பியம், 1. பபார ்த ய்யும் ஆை்ைல் அை்ைவரக்ள் மீது அம்பு எய்யாறம 

2. புதல்வரக்றளப் தபைாபதார ் பபார ் த ய்ய இயலாது 3. பபாரில் விழுப்புண் 

ஏை்படுவது உயரெ்்ததாகவும் புைப்புண்படுவது இழிவானதாகவும் கருதப்படல் 4. 

ஆெிறரகறளப் பாதீடு த ய்தல், 5. அர ன் வீரரக்ளுக்குப் தபாருட் சிைப்பு  ்த ய்தல் 6. 

வீரரக்ளுக்குப் தபருஞ்ப ாறு தகாடுத்தல் முதலானவை்றைப் பபாரியல் ஒழுக்க 

தெறிகளாகக் குறிப்பிடக் காணலாம். 
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சமய வொழ்க்னக 

 பண்றடய காலத்தில் சிவதபருமானும் திருமாலும் வணங்கப்பட்டு வெ்தாலும் 

ற வம், றவணவம் எனும்  மயங்கள் உருவாகவில்றல. ஆனால் இறவ உருவாவதை்கு 

முறையான பகாட்பாடுகள் அன்று பதான்றியிருெ்தன. பண்றடய காலதத்ில் ெடுகல் 

வழிபாடும் தவறியாட்டும் ( டங்கியல் முறை) தகாை்ைறவ வழிபாடும் சிைப்புப் 

தபை்றிருெ்தன என்பறதத் ததால்காப்பியம் வாயிலாக அறிெ்து தகாள்ளலாம். 

நடுகல் வழிபொடு 

 ததால் தமிழரிடம் பவரூன்றி இருெ்த வழிபாடுகளில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது 

இைெ்தாரக்்கு ெடப்பட்ட கை்கறள வணங்கும் தெறியாகும். இவ்வழிபாடு பை்றி ராஜ் 

தகௌதமன் கூறுறகயில், “ெடுகல் வழிபாடு என்பது ஆதி  மூகங்களில் மனிதரக்ள் 

இைெ்பதாறரக் கவனமாக, அக்கறைபயாடு அடக்கம் த ய்த ஈம  ்டங்கிலும் 

இைெ்பதாறர வழிபடுவதிலும் இடம்தபை்ை முறைகளில் ஒன்ைாகும்” (ராஜ்தகௌதமன், 

2012:105) எனக் குறிப்பிடுகின்ைார.் இதிலிருெ்து, பபாரில் இைெ்த வீரரக்ளின் 

ெிறனறவப் பபாை்றும் வறகயில் அவரக்ளின் தபருறமகறளயும் தபாறித்துக் கல் 

ெட்டு வணங்கும் மரபு ததால்காப்பியர ்காலத்திை்கு முன்பப இருெ்துள்ளது என்பறத 

அறிெ்து தகாள்ளலாம். பமலும், சி.இலக்குவனார ் இது பை்றிக் குறிப்பிடுறகயில், 

“மாண்ட வீரர ் தபாருட்டு கல் ெட்டு வழிபடும் முறை பண்றடத் தமிழகத்தில் வீரர ்

வழிபாடு மிகவும் சிைெ்பதாங்கி இருெ்தது. இவ்வீரர ் வழிபாடுதான் பகாயில்களின் 

பதாை்ைத்திை்கு அடிப்பறடக் காரணம் என்பர ்ஆராய் ச்ியாளரக்ள். பபாரில் மாண்ட 

வீரரக்ளுக்குக் கல்ெட்டு வழிபாடு த ய்த மக்கள் வீர மங்றகயரக்்கும் கல் ெட்டனர.் 

பின்னர ் புகதழய்தி மாண்படாரக்்தகல்லாம் அவர ் பீடும் தபருறமயும் எழுதிக் கல் 

ெட்டனர.் அக்கல் ெடுவிழாபவ இன்று இைெ்து பபானவரக்்குப் பத்தாம் ொள் அல்லது 

பதினாைாம் ொளில் கல்லிடும்  டங்காக மாறுதல் தபை்றுள்ளது” (சி.இலக்குவனார,் 

2011:164,165) என்கின்ைார.் இதறனத் ததால்காப்பியம் தவட்சித் திறணயின் ஒரு 

கூைாக அல்லது துறையாகக் குறிப்பிடுகின்ைது.  

கொட்சி கொல்தகொள் நீர்ப்பனட நடு ல்  

சீர ்் கு மரபில் தபரும்பனட வொழ் ் தலை்று 

இருமூை்று மரபிை் கல்தலொடு புைர  

(த ொல்.தபொருள்.63)  

என்று ெடுகல் ெடுவதை்கான ஆறு முறைகறளத் ததால்காப்பியர ்குறிப்பிடுகின்ைார.் 

இெ்நூை்பா தவட்சித்திறணயுள் இடம்தபறுவதால், ஆெிறரகறள மீட்கும் முயை்சியில் 

உயிரத் ்துைெ்த வீரரக்ளுக்பக ெடுகை்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பறத அறியலாம். 

தவறியொட்டு 

 பழெ்தமிழரின் வழிபாட்டு முறையில் மிகப் பழறமயானது தவறியாட்டு 

என்பதாகும். இதறன ‘தவறிக்கூத்து’ என்றும் அறழப்பர.் மனிதன் பமல் ததய்வம் ஏறி 

வருவதுண்டு என்ை ெம்பிக்றகயில் இருெ்து உருவானபத இவ்வழிபாடு. இதறனக் 

கிராமத்தார ் ‘ஆபவ ம்’ என்று கூறுவர.்  ங்க காலத்தில் முருகபனாடு 

ததாடரப்ுறடயதாக இவ்தவறியாடல் ெிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. முருகனுக்குரிய 

பவலிறனக் றகயில் ஏெ்தி ஆடியவறன ‘பவலன்’ என்று அறழத்தனர.் ததால்காப்பியர ்

காலத்திை்கு முன்பிருெ்பத தவறியாட்டு  ்சிைப்புப் தபை்றிருெ்தது என்பறத,  

தவறியறி சிறப்பிை் தவவ்வொய் தவலை் 

தவறியொட்டு அயர்ந்  கொந் ளும்  

(த ொல்.தபொருள்.63)  

என்ை அடிகளின் மூலம் அறியலாம். இவ்தவறியாட்டு  ்  டங்குத் திறணக்குடி 

மக்களின் வழிபாட்டு  ்  டங்காக ெிகழ்த்தப்பட்டுள்ளறமறய  ்  ங்கக் கவிறதகள் 

வழி அறியலாம். 



4 
 

தகொற்றனவ வழிபொடு  

 தகாை்ைறவ பழெ்தமிழரின் பபாரத்் ததய்வமாவாள். தவை்றித் தாயாகிய 

இவறள வணங்குவதறனக் தகாை்ைறவ ெிறல எனத் ததால்காப்பியர ்

குறிப்பிடுகின்ைார.் இளம்பூரணர ் குறிஞ்சித்திறணக்கு முருகபன அன்றிக் 

தகாை்ைறவயும் ததய்வமாக வழிபடப்பட்டாள் என்று குறிப்பிடுகின்ைார.் இதறனக் 

“தகாை்ைறவ ெிறல என்ைதனாபன, குறிஞ்சித்திறணக்கு முருகபவபள யன்றிக் 

தகாை்ைறவயும் ததய்வம் என்பது தபை்ைாம்” என்ை வரிகளின் வழி அறியலாம்.  

இவ்வழிபாட்டிறனத் ததால்காப்பியர ் திறண அடிப்பறடயில் குறிப்பிடவில்றல. 

பபார ்ெிறலகளில் ஒன்ைாகபவ குறிப்பிட்டுள்ளார ்என்பது இவண் சிெ்திக்கத்தக்கது. 

 ங்கப் பண்பாட்டின் வழிபடு ததய்வமாக இருெ்த தகாை்ைறவ சிலப்பதிகாரக் 

காலத்தில் தபரும் வளர ்ச்ி தபறுகின்ைாள். சிலப்பதிகாரத்தில் பவட்டுவரின 

மக்களின் ததய்வமாகப் பாரவ்தியின் அம் மாக வழிபடப்படுவறதக் காணலாம். 

முசச்ுடர் வழிபொடு 

 தகாடிெிறல, கெ்தழி, வள்ளி என்னும் மூன்றையும் பை்றித் ததால்காப்பியர ்

கூறியுள்ளார.் இவை்றை, 

தகொடிநினல கந் ழி வள்ளி தயை்ற 

வடுநீங்கு சிறப்பிை் மு லை மூை்றும் 

கடவுள் வொழ் ்த ொடு கை்ைிய வருதம  

(த ொல்.தபொருள்.85)  

என்ை சூத்திரத்தின் வாயிலாக அறிெ்து தகாள்ளலாம். இம்மூன்றும் பதவரக்றளப் 

பபாலப் பிைக்கும் பிைப்பில்லாதறவ என்பது ெ ச்ினாரக்்கினியர ் கருத்து 

(ததால்.தபாருள்.88). இதறனக் “தகாடிெிறல - கீழ்த்திற க்கண்பண ெிறலதபை்றுத் 

பதான்றும் தவஞ்சுடர ்மண்டிலம், கெ்தழி - ஒரு பை்றுக்பகாடின்றி அருவாகித் தாபன 

ெிை்கும் தத்துவங் கடெ்த தபாருள், வள்ளி - தண்கதிர ் மண்டிலம்” என்ை வரிகளில் 

காணலாம். இளம்பூரணர ் இ ச்ூத்திரத்திை்குப் புைப்தபாருள் தவண்பா மாறலயில் 

இருெ்தும் திருமுருகாை்றுப்பறடயில் இருெ்தும் பமை்பகாள் காட்டுகின்ைார.் 1. 

தகாடிெிறல - மூவர ் தகாடியுள்ளும் மன்னவன் தகாடிறயப் புகழ்தல் 2. கெ்தழி - 

திருமாறலப் பை்றியது 3. வள்ளி - பவலறனப் பை்றியது. 

பிறந்  நொள் விழொவும் முடிசூட்டு விழொவும் 

 பண்றடய காலத்தில் அர னின் பிைெ்த ொள் விழாக்களும் முடிசூட்டும் 

விழாக்களும் தகாண்டாடப்பட்டன. இவை்றைத் ததால்காப்பியம்,  

சிறந்  நொளிைிற் தசற்றம் நீக்கிப் 

பிறந்  நொள்வயிை் தபருமங் கலமும் 

சிறந்  சீர ்்தி மை்ணு மங்கலமும்  

(த ொல்.தபொருள்.88)  

என்ை அடிகளில் பதிவு த ய்யக் காணலாம். தவள்ளணி விழா என்பது அர னுக்கு 

ெறடதபறும் முடிசூட்டு விழாவாகும். மண்ணு மங்கலம் என்பது அர னின் பிைெ்த ொள் 

விழாவாகும். இதிலிருெ்து அர ன் முடிசூட்டிக் தகாள்ளும்பபாதும் ஆண்டுபதாறும் 

முடிசூட்டு ொளிலும் புண்ணிய ெீராடறல பமை்தகாள்வான் என்ை த ய்தி 

தபைப்படுகின்ைது. இது பை்றி  ்சிலம்பு ொ.த ல்வராசு கருத்துறரக்றகயில், “பாடாண் 

திறண உணாத்்தும் த ய்திகள் ஒரு வளாெ்்த  முதாயத்றத அடிப்பறடயாகக் 

தகாண்டறவ. எனபவ, மண்ணுமங்கலத்தின் ததால் வடிவத்றதக் குழு வாழ்க்றக  ்

 மூகத்தில்தான் பதட பவண்டியுள்ளது” என்கின்ைார.் பமலும், “ததால்குடித் 

தறலவாக்ள் புனித கயங்களில் ெீராடியறம இனக்குழுக்களிலும் குறுெில 
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அறமப்புகளிலும் இருெ்தது” (சிலம்பு ொ.த ல்வராசு, 2009:103) என்கின்ைார.் ஆக, 

அர ன் ெீராடுவது ததால்  முதாயப் தபாருண்றம வாய்ெ்தாகபவ கருதப்படுகின்ைது.  

உை்டொட்டு 

 பழெ்தமிழர ் உணவில் கள்ளும் புலாலும் முக்கிய உணவாகக் 

கருதப்பட்டுள்ளன. ஆெிறரகறளக் கவரெ்்த மகிழ் ச்ியால் மழவரக்ள் கள் உண்டு 

களித்தனர.் இதறனத் ததால்காப்பியர ்குறிப்பிடும் ‘உண்டாட்டு’ (ததால்.தபாருள்.61) 

என்னும் துறை வாயிலாக அறியலாம். குறிப்பாக, ஆெிறரகறளக் கவரும் பபாரில் கள் 

உண்ணல் ெிகழ்ெ்தறமறயக் காணலாம். தவட்சி வீரரக்ள் தகாள்றளயிட்டு வெ்த 

ஆெிறரகறளத் தமது குழுவினரக்ளுக்குள் பகிரெ்்து, கள் குடித்து உண்டு ஆடும் 

தகாண்டாட்டபம உண்டாட்டு என ராஜ் தகௌதமன் (ராஜ்தகௌதமன், 2018:18) 

குறிப்பிடுவதிலிருெ்து இனக்குழு மக்களின் பண்பாட்டு அறடயாளமாக உண்டாட்டு 

விளங்குவறத அறியமுடிகின்ைது (காண்க: தப.மாறதயன், 2019:72). 

தகொனடயும் ஆற்றுப்பனடயும் 

 அர ரக்ளின் தகாறட, புகழ், வீரம் ஆகியவை்றைப் பாடாண் திறண என்ை 

தபயரில் ததால்காப்பியர ் குறிப்பிட்டுள்ளார.் பழெ்தமிழ் அர ரக்ள் தகாறடயில் 

சிைெ்து விளங்கினர.் தனக்குப் பபாரில் தவை்றி தபை உதவிப் புரிெ்த அறனவருக்கும் 

தகாறட வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆெிறரக் கவரத்லில் ‘தகாறட’ என்பது ஒரு 

துறையாகும். கிறணயன், துடியன், பாணன் உள்ளிட்ட கறலஞரக்ளுக்கு 

ஆெிறரகறளக் தகாடுத்துள்ளனர.் இதறன இளம்பூரணர ் சிலப்பதிகார பவட்டுவ 

வரியில் இருெ்து காட்டும்  ான்றுகள் வழி அறியலாம். ததால்காப்பியம் குறிப்பிடும் 

ஆை்றுப்பறடயின் இலக்கணம் அர ரக்ளின் தகாறடறயக் கூறுகின்ைது. குறுெில 

மன்னரக்ளும் சிை்ைர ரக்ளும் தகாறடயில் சிைெ்து விளங்கினர ் என்பறத  ்  ங்கப் 

புைக்கவிறதகள் வழியாக அறியலாம்.  

கூ ் ரும் பொைரும் தபொருநரும் விறலியும் 

ஆற்றினடக் கொட்சி உறழ ் த ொை்றிப் 

தபற்ற தபருவளம் தபறொஅரக்்கு அறிவுறீஇச ்

தசை்று பயை் எதிரச ்தசொை்ை பக்கமும்  

(த ொல்.தபொருள்.88)  

ஆை்றுப்பறடக்குரிய கறலஞரக்ள் வாழ்க்றக முறையிலும் ததாழில் முறையிலும் 

சிை்சில வறககளில் பவறுபட்டவரக்ள். ஆனால், அவரக்ள் அறனவரும் கறலறயபய 

ததாழிலாகக் தகாண்டவரக்ள். கூத்தர,் பாணர,் தபாருெர,் விைலி உள்ளிட்ட 

கறலஞரக்ள் வறுறமயில் இருெ்துள்ளனர.் அவரக்ள் அர ரக்றளயும் 

வள்ளல்கறளயும் பதடி  ்த ன்று தகாறட தபை விரும்பியுள்ளனர.் அவ்வாறு அவரக்ள் 

தகாறட தபை  ்த ல்லும் வழியில் விருெ்பதாம்பும் மக்கறள ஆை்றுப்பறட நூல்கள் 

வழி அறியலாம்.  

னகயறுநினல 

 றகயறுெிறல என்பது புைப்தபாருள் துறைகளுள் ஒன்ைாகும். ததால்காப்பியர ்

புைத்திறணகளுள் ஒன்ைான காஞ்சித்திறணயில் இத்துறைறய அடக்குகின்ைார.் 

ெிறலயாறமறயப் தபாருளாகக் தகாண்ட காஞ்சித்திறணயுள் ததால்காப்பியர ்

இைப்றப எண்ணி வருெ்தும் ெிறலறய விளக்கும் துறைகளாகப் பூ ல் மயக்கம், 

ஆனெ்த றபயுள், மூதானெ்தம், முதுபாறல, றகயறுெிறல, தபுதாரெிறல, 

தாபதெிறல, பாறலெிறல, தறலப்தபயல் ெிறல, காடு வாழ்த்து ஆகியவை்றைக் 

கூறுகின்ைார.் இவை்றுள் தபரும்பாலானறவ பபாரில் ஏை்பட்ட இைப்றப எண்ணிப் 

புலம்புவனவாகபவ உள்ளன. யாபரனும் ஒருவர ் பபாரில் இைெ்துபட எஞ்சியுள்பளார ்

புலம்பும் ெிறலறய றகயறுெிறல என்னும் துறை விளக்குகின்ைது. இதறனத ்

ததால்காப்பியம்,  
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கழிந்த ொர் த எ ்துக் கழிபடர் உறீஇ 

ஒழிந்த ொர் புலம்பிய னகயறு நினலயும்  

(த ொல்.தபொருள்.77)  

என்ை அடிகளில் குறிப்பிடக் காணலாம். இக்றகயறுெிறலறய றமயமாகக் தகாண்ட 

கவிறதகள் தமிழிலும் தஜரம்னியிலும் காணப்படுவறதக் கதிர.் மகாபதவன்  

ஒப்பிட்டு ஆராய்ெ்துள்ளார ் என்பதும் (கதிர.்மகாபதவன், 2009:139-148) 

சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. இக்கவிறதகள் புலவரின் உள்ளத்து உண்றமறயயும் அனுபவ 

ஆை்ைறலயும் தவளிக்காட்டி ெிை்கின்ைன எனலாம். 

துயிதலனடநினல 

அர றனத ் துயில் எழுப்புவதை்காக  ் சூதர,் மாகதர,் பவதாளிகர ் ஆகிபயார ்

அமரத்்தப்பட்டனர ்என்பறதத் ததால்காப்பியம்,  

 ொவில் நல்லினச கருதிய கிடந்த ொரக்்குச ்

சூ ர் ஏ ்திய துயிதலனட நினலயும்  

(த ொல்.தபொருள்.88)  

என்ை அடிகளில் பதிவு த ய்கின்ைது. இதுபவ, பிை்காலத்தில் திருப்பள்ளிதயழு ச்ியாக 

ொயன்மாரக்ளாலும் ஆழ்வாரக்ளாலும் பின்பை்ைப்பட்ட ெிறலறமறய  ்

ப ா.ெ.கெ்த ாமி குறிப்பிடுறகயில், “ ங்க காலத்தில் மன்னறரப் பபாை்றுவதை்கு 

உரியதாக விளங்கிய இத்துறை, பக்தி இலக்கியம் மலரெ்்த பல்லவர ் காலத்தில் 

இறைவனுக்குரிய பள்ளிதயழு ச்ியாக மாை்ைமும் வளர ்ச்ியும் தபை்றுள்ளது” 

(ப ா.ெ.கெ்த ாமி, 2005:118) என்கின்ைார.் 

சமூக அனமப்பு : நொல்வனக இை ் ொர் 

 ததால்காப்பியர ் பாரப்்பனர,் அர ர,் வணிகர,் பவளாளர ் என ொல்வறக 

இனத்தவறரக் குறிப்பிடுகின்ைார.் இவரக்ள் ததால்காப்பியர ் காலம் முதலாக 

வழிவழியாக வெ்தவரக்ள் என்பறத அறியமுடிகின்ைது. இதறன,  

அறுவனகப் பட்ட பொர்ப்பைப் பக்கமும்  

ஐவனக மரபிை் அரசர் பக்கமும்  

இருமூை்று மரபிை் ஏதைொர் பக்கமும்  

(த ொல்.தபொருள்.74)  

என்ை அடிகளின் வழி அறியலாம். ொல்வறக வருணத்தாருக்குமுரிய கடறமகறளப் 

பை்றிக் குறிப்பிடுவதாக இளம்பூரணர ்உறர வறரெ்துள்ளார.் பாரப்்பனருக்கு ஓதல், 

ஓதுவித்தல், பவடட்ல், பவட்பித்தல், ஈதல், ஏை்ைல் ஆகிய கடறமகளும் அர ரக்்கு ஓதல், 

பவட்டல், ஈதல், பறட வழங்குதல், குடிகறளப் பாதுகாத்தல் உள்ளிட்ட கடறமகளும் 

வணிகருக்கு ஓதல், பவட்டல், ஈதல், உழவு, வாணிபம், ஆெிறரகறளப் பாதுகாத்தல் 

ஆகிய கடறமகளும் பவளாண் மாெ்தருக்கு உழவு, உழறவத் தவிரத்்த பிை 

ததாழில்கள், விருெ்பதாம்பல், பகடு புைெ்தருதல், வழிபாடு, பவதம் ஒழிெ்த கல்வி 

முதலிய கடறமகளும் வறரயறுத்துக் கூைப்பட்டுள்ளன. இக்கடறமகறள இவரக்ள் 

ததாடரெ்்து  த வ்வபன த ய்து வருவதால் ததால்காப்பியர ் வாறகத்திறணயில் 

அடக்கியுள்ளார ் பபாலும். இெ்ொல்வறகப் பிரிவுகள் ததாழில் அடிப்பறடயில் 

இருெ்தனபவ ஒழிய  ாதி அடிப்பறடயிபலா, வருணாசிரம தரம் அடிப்பறடயிபலா 

இருெ்திருக்கவில்றல என்பது இவண் குறிப்பிடத்தக்கது.  

அற ்திற்குரிய தசயல்கள் 

 ததால்காப்பியப் புைத்திறணயியலில் ததாடங்கும் ‘கூதிர ் பவனில்’ என்ை 

வாறகத் திறணபயாடு ததாடரப்ுறடய நூை்பாவில் அைத்திை்குரிய த யல்கள் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அறவ:  
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1. பிைர ்மறன ெயவாறம - கடிமறன ெீத்த பாலின் கண்ணும் (ததால்.தபாருள்.75).  

2. அடக்கமுறடறம, ஒழுக்கமுறடறம, ெடுவுெிறலறம, தவஃகாறம, 

புைங்கூைாறம, தீவிறனய  ்ம், அழுக்காைாறம, தபாறையுறடறம என்பன 

தபாருெ்தியவரக்ள் அறவயில் உறுப்பினராக இருத்தல் - எட்டுவறக நுதலிய 

அறவயகத் தானும் (ததால்.தபாருள்.75). 

3. இறடயின்றி தமக்குப் புகறழ ெல்கும் தகாறட - இறடயில் வண்புகழ்க் 

தகாறடயி னானும் (ததால்.தபாருள்.75).  

4. தமக்குத் தீங்கு த ய்பதாறரப் தபாறுத்தருளும் சிைப்பு - பிறழத்பதாரத்் 

தாங்கும் காவலும் (ததால்.தபாருள்.75).  

5. உண்றமயான தபாருறளப் பை்றி ஆராயும் திைம் - தபாருதளாடு புணரெ்்த 

பக்கமும் (ததால்.தபாருள்.75). 

6. இவ்வுலக வாழ்க்றகயில் ெிகழும் துன்பத்றத உணரெ்்து அதன்கண் பை்று 

ெீங்கி அருள் உணரப்வாடு பமை்தகாண்ட துைவு வாழ்க்றக - அருதளாடு 

புணரெ்்த அகை்சி (ததால்.தபாருள்.75). அதாவது தகால்லாறம, தபாய்யாறம, 

கள்ளாறம, புணர ்ச்ி விறழயாறம, கள்ளுண்ணாறம ஆகியவை்றைத் 

துைத்தபல துைவு வாழ்க்றக.  

7. ஆற றயத் துைெ்தல் - காமம் ெீத்த பாலி னானும் (ததால்.தபாருள்.75). 

இவை்றின் மூலம் ததால்தமிழரின் பண்பாட்டு உயரற்வயும் ொகரிக  ்

சிைப்றபயும் ததை்தைன அறியலாம். 

நம்பிக்னககள் 

பழெ்தமிழர ்இயை்றகபயாடு இறயெ்து வாழ்ெ்த வாழ்க்றகயில் ெம்பிக்றககள் 

சில பதான்றியுள்ளன. ததால்காப்பியம் ொள் பை்றியும் புள் ெிமித்தம் பை்றியும் 

குறிப்பிட்டுள்ளறமறயக் காணலாம். இன்றும் ஏதாவது ெல்ல காரியத்திை்கு  ்

த ல்லுறகயில் காகம் இடப்பக்கத்தில் இருெ்து வலப்பக்கமாக  ் த ல்லுவறத 

ென்னிமித்தமாகக் கருதுகின்ைனர.் பமலும், ததால்காப்பியம் தவட்சித் திறணயுள் 

விரி ச்ி, உன்னெிறல ஆகிய இரு துறைகறளக் குறிப்பிடுகின்ைது. இவ்விரு 

துறைகளும் பழெ்தமிழரின் பபாரத்் ததாடரப்ான ெம்பிக்றககளாக 

இனங்காணப்பட்டுள்ளன. இறவ குறிப்பிட்ட திறணக்குடி மக்களின் பண்பாட்றடப் 

பிரதிபலிக்கின்ைன எனலாம். குறிப்பிட்ட இன மக்களின் பண்பாட்டு வளர ்ச்ிக்கு 

இெ்ெம்பிக்றககளும் படிக்கை்களாகத் திகழ்வறத  ் சு. க்திபவல் (சு. க்திபவல், 

2010:188) எடுத்துக்காட்டியுள்ளார.்  

ஆட்டக்கனலகள் 

  பபாரக்்களத்தில் பறடவீரரக்றள உை் ாகப்படுத்துவதை்காகக் ஆட்டக் 

கறலஞரக்றளக் தகாண்டு கறல ெிகழ் ச்ிகள் ெிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன. 

ததால்காப்பியப் புைத்திறணயியலில் வாறகத்திறணக்குரிய துறைகறளக் 

குறிப்பிடும்பபாது, முன்பதரக்்குரறவ பை்றியும் பின்பதரக்்குரறவ பை்றியும் 

எடுத்துறரக்கக் காணலாம். இதறனத்,  

த தரொர் தவை்ற தகொமொை் முை்த ரக்் குரனவயும் 

ஒை்றிய மரபிற் பிை்த ரக்் குரனவயும்  

(த ொல்.தபொருள்.75)  

என்ை அடிகளின் வாயிலாக அறிெ்துதகாள்ளலாம். இவ்விரு குரறவகளும் தவன்ை 

பவெ்தன் தவை்றிக் களிப்பில் பபாரப்்பறடத் தறலவரக்ளுடன் றகயிறணெ்து குரல் 

எழுப்பியவாறு ஆடுகின்ை ஆட்டமாகும். இறவபய பழெ்தமிழரின் பபாரியல்  ாரெ்்த 

ஆட்டக்கறலகளாக இருெ்திருக்க பவண்டும் என்பது ஆய்வாளரின் முடிபு. 

ஆரிய தநறியும் நினலயொனமயும் 

  ங்க காலத்தில் பவத வழிப்பட்ட ஆரிய  மயம் ென்கு பவரூன்றி இருெ்தது 

என்பறத  ்  ான்றுகள் வழியாக ெிறுவலாம். ததால்காப்பியத்தில் அெ்தணரக்்குரிய 



8 
 

கடறமகள் கூைப்படுகின்ைன. அறவ ஓதல், ஓதவித்தல், பவட்டல், பவட்பித்தல், ஈதல், 

ஏை்ைல் என்பனவாகும். அெ்தணரக்ள் ஆகவனீயம், தக்கினாக்கினியம், 

காருகபத்தியம் ஆகிய மூன்று வறகயான தீக்கறள வளரத்்தனர.் பமலும், 

பபாரக்்காலங்களில் அெ்தணரக்ளுக்குப் பாதுகாப்பும் அளிக்கப்பட்டன. 

ெிறலயாறமறய உணரத்்துவபத அைவுணரற்வ வளரப்்பதை்குரிய அடிப்பறடத் 

பதறவயாகும். இதறனபய ததால்காப்பியர ்‘காஞ்சி’ எனக் குறிப்பிடுகின்ைார.்  

கொஞ்சி  ொதை தபருந்தினைப் புறதை  

பொங்கருஞ் சிறப்பிை் பிை்தைறி யொனும் 

நில்லொ உலகம் புல்லிய தநறி ்த   

(த ொல்.தபொருள்.76)   

இெ்ெிறலயாறமறய இளம்பூரணர ் மூன்ைாகக் கூறுகின்ைார.் அறவ: 1. இளறம 

ெிறலயாறம 2. த ல்வம் ெிறலயாறம 3. யாக்றக ெிறலயாறம என்பன. 

ததால்காப்பியம் காஞ்சித்திறணக்குரிய 20 துறைகறளக் குறிப்பிடக் காணலாம். 

அறவ: 1. தபருங்காஞ்சி 2. முதுகாஞ்சி 3. மைக்காஞ்சி 4. பபய்க்காஞ்சி 5. 

மன்றனக்காஞ்சி 6. வஞ்சினக்காஞ்சி 7. ததாடாக்காஞ்சி 8. ஆஞ்சிக்காஞ்சி 9. 

மகட்பாை்காஞ்சி 10. தறலதயாடு முடிதல் 11. பூ ல் மயக்கம் 12. துன்பக்காஞ்சி 13. 

மூதானெ்தம் 14. முதுபாறல 15. றகயறுெிறல 16. தபுதாரெிறல 17. தாபதெிறல 18. 

மாறலெிறல 19. தறலப்தபயல் 20. காடு வாழ்த்து என்பன. இத்துறைகள் யாவும் 

பபாரினால் ஏை்படும் அவலங்கறளபய எடுத்துக் காட்டுகின்ைன. 

நினறவொக, 

பண்றடத்தமிழரின் பண்பாட்டு அறடயாளமாகப் புைத்திறணயியல் 

விளங்குகின்ைது என்ை கருதுபகாறள அடிப்பறடயாகக் தகாண்டு பொக்குறகயில், 

ததால்காப்பியர ்புைத்திறணயியறல அகத்திறணக்குப் புைனாகபவ பறடத்துள்ளார.் 

ஆெிறரகறளக் கவரத்லும் மீட்லும் பழெ்தமிழரின் பபாரம்ுறைகளுள் ஒன்ைாக 

இருெ்துள்ளது. அப்பபாரில் இைெ்துபட்டவனுக்கு ெடுகல் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இனக்குழு 

மக்கள் ஆெிறரகறளக் கவரெ்்த தவை்றிக் களிப்பில் கள் குடித்து மகிழ்ெ்தனர.் ததால் 

தமிழரின் வழிபாட்டில் குறிப்பாகப் புைம்  ாரெ்்த வழிபாட்டில் தவறியாட்டு, 

தகாை்ைறவ வழிபாடு, மு ச்ுடர ் வழிபாடு ஆகியறவ இடம்தபை்றிருெ்தன. விரி ச்ி, 

உன்னெிறல ஆகிய இரண்றடயும் பழெ்தமிழரின் ெம்பிக்றககளாகத் 

ததால்காப்பியம் குறிப்பிடக் காணலாம். தமிழ் அர ரக்ள் தகாறடயில் 

சிைெ்தவரக்ளாக இருெ்துள்ளனர ் என்பறத விளக்கும் விதமாக ஆை்றுப்பறட எனும் 

துறை அறமகின்ைது. ஆரியப் பண்பாடு தமிழர ் பண்பாட்படாடு கலெ்திருப்பறதக் 

காஞ்சித்திறணயில் அறமெ்துள்ள சில துறைகள் சுட்டுகின்ைன. இவை்றைதயல்லாம் 

அடிப்பறடயாகக் தகாண்டு பொக்குறகயில் ததால்காப்பியப் புைத்திறணயியல் 

ததால்தமிழரின் பண்பாட்டு அறடயாளங்கறளத் தன்னகத்பத தகாண்டு ஒரு 

பபாரியல் நூலாகத ்திகழ்வறத உணரலாம். 

 

துனை நிை்ற நூல்கள் 

1. இளம்பூரணர ் (உ.ஆ), த ொல்கொப்பியம் தபொருளதிகொரம் (அக ்தினையியல், 

புற ்தினையியல், திருதெல்பவலி ததன்னிெ்திய ற வசித்தாெ்த நூை்பதிப்புக் 

கழகம் லிமிதடட், த ன்றன, 2004 (மறுபதிப்பு). 

2. இலக்குவனார,் சி., த ொல்கொப்பிய ஆரொய்சச்ி, பூம்புகார ்பதிப்பகம், த ன்றன, 

2011 (முதை்பதிப்பு). 

3. கபணற யர ் (ப.ஆ), த ொல்கொப்பியம் தபொருளதிகொர மூலமும் 

நசச்ிைொரக்்கிைியர் உனரயும், உலகத் தமிழாராய் ச்ி ெிறுவனம், த ன்றன, 

2007 (இரண்டாம் பதிப்பு). 
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4. கெ்த ாமி, ப ா.ொ., திருமுனறகளில் இலக்கிய வனக, தமய்யப்பன் பதிப்பகம், 

சிதம்பரம், 2005 (முதை்பதிப்பு). 

5.  க்திபவல், சு., நொட்டுப்புறவியல் ஆய்வு, மணிவா கர ்பதிப்பகம், த ன்றன, 2010 

(பத்தாம் பதிப்பு). 

6. த ல்வராசு, சிலம்பு ொ., சங்க இலக்கிய மறுவொசிப்பு - சமூகவியல், 

மொைிடவியல் ஆய்வுகள், காவ்யா, த ன்றன, 2009 (இரண்டாம் பதிப்பு). 

7. மகாபதவன், கதிர.், ஒப்பிலக்கிய தநொக்கில் சங்க கொலம், த ல்லப்பா பதிப்பகம், 

மதுறர, 2009 (முதை்பதிப்பு). 

8. மாறதயன், தப., சங்க கொலம் உைவும் சமு ொய மொற்றமும், 

பாறவபப்ளிபகஷன்ஸ், த ன்றன, 2019 (முதை்பதிப்பு). 

9. ராஜ் தகௌதமன், பொட்டும் த ொனகயும் த ொல்கொப்பியமும்  மிழ்ச ் சமூக 

உருவொக்கமும், தமிழினி, த ன்றன, 2012 (இரண்டாம் பதிப்பு). 

10. ராஜ் தகௌதமன், ஆதகொள் பூசலும் தபருங்கற்கொல நொகரிகமும், ெியூ த ஞ்சுரி 

புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், த ன்றன, 2018 (முதை்பதிப்பு). 

 

Cite this book Chapter: S. Ramalakshmi and Shankar M., (2021) Objectiveness of 

Ancient Tamilian in Tholkappiyam and Cultural Identity, Chapter. In Tamil Identities 

in Tamil Literature, Edited by Sasireha P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., 

Elizabethrani G., Vol. 1:1-9. Cauvery College For Women, Trichy. 
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ப.ரதித வி 

முறனவர ்பட்ட ஆய்வாளர ்

ஸ்ரீராம ாமிொயுடு ஞாபகாரத்்தக் கல்லூரி, 

 ாத்தூர.் 

 

த வதநயப் பொவொைரிை் சமு ொய பை்பொட்டு ஆய்வுகள் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 பதவபெயப் பாவாணர ் தமிழ்ப் பண்பாடு சிைெ்தது என்பதில் உறுதியான 

தகாள்றகயுறடயவர.்  முதாயம் என்பது மக்களின் ததாகுப்பாகும். ஒரு 

 முதாயத்திலுள்ள மக்கள் வாழ்க்றக ெடத்தும் முறைபய பண்பாடு ஆகும். 

கூட்டுறடறம எனும் அரசியல் தகாள்றக ஆட்சியால் பண்பாட்றட ெிறல தபை  ்

த ய்யலாம் என்பது பாவாணரின் தகாள்றக இவ்வாய்வின் பொக்கமாகும். பாவாணர ்

ஆய்ெ்தது தமிழர ் பண்பாபடயாகும். ொவலெ்பதயத்திலும் தமிழ்ொபட பண்பாட்டில் 

சிைெ்ததாகும். ஆரியர ்முன் தமிழர ்எல்லாத் துறைகளிலும் தறலசிைெ்த ொகரிமும் 

பண்பாடும் உரியவராய் இருெ்தனர ் என்பது பாவாணர ் கூை்று. இெ்து மதம் என்று 

தமிழர ் கூைாது. ததன்மதம் என்பை கூறுதல் பவண்டும் என்பது பாவாணரின் 

கருத்தாகும். மாெ்தர ்எல்லாரும் ஒரு குலம். பிைப்பால் சிைப்பில்றல என்பது தமிழர ்

பண்பாடு தமிழர ் பண்பாட்டுக் கூறுகள் பலவை்றையும் பாராட்டி  ் த ால்லும் 

பாவாணர ் எதிர ் காலத்தில் தமிழர ் கறடப்பிடிக்க பவண்டிய பண்பாடு பை்றியும் 

அறிவது இவ்வாய்வின் பொக்கமாகும். 

முை்னுனர 

“அரிது அரிது மானிடராய் பிைத்தல் அரிது” என்பது ஒளறவயின் வாக்கு. 

தமிழுலகம் தபை்ை அரிதான மாமணி பதவபெயப் பாவாணறரப் பலரும் பவர ்த் ால் 

ஆராய் ச்ியறிஞராகவும், த ாை்பறடப்பு  ் த ம்மலாகவும் அறிெ்திருக்கின்ைனர.் 

ஆனால் அவர ் ஒரு சிைெ்த வரலாை்று ஆராய் ச்ியாளர ் மட்டுமல்ல.  முதாய 

பண்பாட்டு துறைகளில் ஆய்வு த ய்துள்ளார.் இக்கட்டுறரயில் அவரின் 

ஆய்வுப்பபாக்குகறள பை்றி ஆய்வு த ய்யப்படுகிைது. 

சமு ொயம் 

 முதாயம் என்பது மக்களின் ததாகுப்பாகும். மக்கள் கூட்டத்றதயும் 

கூட்டத்துக்குள் தனித்தனிபய அறடயாளப் படுத்திக் தகாண்ட குழுக்கறளயும் 

 முதாயம் என்று கூைலாம். ஒரு  முதாயத்தின் ொகரிகம், பண்பாடு, தமாழி 

தபாருளியல், அறிவு வளர ்ச்ி முதலியன அ  ்முதாயத்தின் ெிறலறய 

உயரத்்துவனவாகும். (1) 

பை்பொடு 

பண்படுவது பண்பாடு. பண்படுதல் சீரப்்படுதல் அல்லது திருெ்துதல். பண்பாடு 

பல தபாருட்கு உரியதாகினும் ெிலமும் மக்கள் உள்ளமும் பண்படுதபல பண்பாடு 

ஆகும். (2) 

 ஒரு  முதாயத்திலுள்ள மக்கள் வாழ்க்றக ெடத்தும் முறைபய பண்பாடு ஆகும். 

பண்பாடு என்பது திருெ்திய ஒழுக்கம்” என்று பாவாணர ்கூறுவார.் பண்பாடு ொகரிகம் 

இவை்றுக்கிறடபய உள்ள பவறுபாடுகறளயும் அவர ்குறித்துள்ளார.் 
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பை்பொடு      நொகரகீம் 

1.திருெ்திய ஒழுக்கமாகும்.     1.திருெ்திய வாழ்க்றகயாகும். 

2.எல்லாப்தபாருள்கறளயும் தமக்கும்   2.எல்லாப்    பிைரக்்கும் 

பயன்படுத்துவது.      தபாருள்கறளயும் தமக்பக 

         பயன்படுத்துவது. 

3.உள்ளத்தின் த ம்றம. 3.உள்ளத்துக்குப் 

புைம்பானவை்றின த ம்றம. 

அஃறினைப்பை்பொடு 

ஆைறிவுள்ள உயரத்ிறணயாகிய மாெ்தனுக்கு மட்டுபம பண்பாடு 

உரிறமயுறடயதாகாது. அது அஃறிறணக்கும் தபாருெ்தும். ென்றியுள்ள தாய், ஒபர 

பபறடயுடன் வாழும் வானப்பைறவ, இனத்துடன் உண்ணும் காக்றக முதலியன 

ொகரிகமை்ைறவ எனினும் மாெ்தறரக் காட்டிலும் பண்பாடு உறடயறவ. 

நொகரிகம் எனுஞ்தசொல் 

ொகரீகம் எனுஞ்த ால் சிலவிடங்களில் பண்பாடு எனும்தபாருளில் 

பயன்படுத்தப்படுவதுண்டு. 

   “தபயக்கை்டும் நஞ்சுை் டனமவர் நய ் க்க 

நொகரிகம் தவை்டு பவர்” 

எனும் குைள் இதை்கு  ான்று பகரவ்னவாகும். 

 மிழர் பை்பொடு 

பாவாணர ் ஆய்ெ்தது, தமிழர ் பண்பாபடயாகும். ொவலெ்பதயத்திலும் 

தமிழ்ொபட பண்பாட்டில் சிைெ்ததாகும். (3) 

 பண்பாடு இருவறகயாக ஆயப்படுகிைது.  

  1.தபாதுப்பண்பாடு                       2.மக்கட் பை்பொடு. 

 தமாழித்துறை, வாழ்வியல், உயிர ் இரக்கம், குலம், அரசியல், குணம் 

முதலியவை்றை முதை்பிரிவிலும் அெ்தணர,் பாரப்்பார,் அர ர,் பவளாளர,் கள்வர,் 

தபண்டிர ்முதலிய மக்களின் பண்பாடுகறளதயல்லாம் இரண்டாம் பிரிவிலும் ஆய்வு 

த ய்துள்ளார ்பாவாணர.் 

தமொழி ்துனற 

இடக்கரடக்கல், மங்கலவழக்கு, படரக்்றக  ் த ால்லாை் குறித்தல் முதலியன 

தமாழித்துறை பண்பாடாகும். 

வொழ்வியல் பை்பொடு 

ஏறழகளுக்கு விருெ்தளித்தல், தண்ணீர ் பமாரப்்பெ்தல்கள் அறமத்தல், 

விலங்குகட்கு ெீரத்்ததாட்டியறமத்தல், ததருெ்திண்றணயறமத்தல், ஊரம்டங்கறளக் 

கட்டுதல், அரிசிமாக்பகாலம் பபாடுதல் முதலியன வாழ்வியல் பண்பாடாகும். 

உயிர் இரக்கம் 

அஃறிறணயிடம் அன்பு, மாட்டுப் தபாங்கல் றவத்து தம்பிள்றளகள் பபால் 

மதித்ததால் அவை்றுக்கும் பிள்றள என்பை தமிழர ்தபயர ் றவத்தனர.் காறள, ஆவு 

முதலியவை்றிை்கு மக்கட் தபயரக்றளபய இட்டனர.் 

குலம் 

மாெ்தர ் எல்லாரும் ஒரு குலம். பிைப்பால் சிைப்பில்றல என்பது தமிழர ்

பண்பாடு.  

  



12 
 

அரசியல் 

 குடபவாறல முறையில் ஒழுக்கமுறடபயார ்பதரெ்்ததடுக்கப்பட்டனர.் 

மக்கட் பை்பொடு 

அந் ைர் 

இறைவனுக்கு உண்றம, அறிவு, இன்பம் முதலிய பிை பண்புகளும் வடிவாகும். 

அெ்தணர ்கல்வித்ததாழில் புரியும் இல்லை வகுப்பார.் புலவர,் ஆசிரியர,் பூ ாரியார,் 

கணியர,் ஓதுவார,் கணக்கர ் எனப்பல்பவறு தபயரத்பை்று வாழ்பவர ் பாரப்்பனர ்

என்பது பாவாணர ்கருத்து. 

  “யொதும் ஊதர யொவரும் தகளிர”்  (புறம் 192) 

  “மை்தகழு  ொனள ஒை்பூை் தவந் ர்” (புறம் 197) 

  “ஈதயை இர ் ல் இழிந் ை் ற தைதிர்” (புறம் 204) 

  “கொய்தநல் லறு ்துக் கவளங் தகொளிதை” (புறம் 184) 

  “மல்லல் மூதூர் வயதவந்த ” (புறம் 18) 

முதலிய புகழ்தபை்ை உயிரெ்ாடியான பாக்கறளதயல்லாம் பாடியவர ் பாரப்்பனபர 

என்பது பாவாணர ்கருத்தாகும். 

அரசர் பை்பொடு 

தமிழர ர ்தம்றம மக்களின் தெ்றதயர ்என்பை கருதினர.் துன்பங்களிலிருெ்து 

குடிகறளக் காத்தனர.் காட்சிக்கு எளிறம, கடுஞ்த ால் த ால்லாறம, வாய் த் ால் 

தவைாறம முதலிய குணங்கள் அர ரக்்கிருெ்தன. அர னின் ெடுெிறலத்தீரப்்பும் 

ெகரவ்லத்தால் மக்கள் மனம் அறிதல், ஆராய் ச்ிமணி கட்டியிருத்தல் பபான்ை 

உயரக்ுணங்களும், புைப்புண்ொணல், இரவில் பபார ் ெிறுத்தம் முதலிய பபார ்

அைங்களும், ெல்லாட்சி தகாடுப்பறதப் பண்றடய அர ர ் உயிரக்்கடறமயாக 

இருெ்தது என்பதும் ததரியவருகிைது. 

வைிகர் பை்பொடு 

ெடுவுெிறல கறடப்பிடித்த வணிகர ் தபாதுமக்களுக்கான பல 

அைப்பணிகறள  ் த ய்தனர.் விருெ்பதாம்பல் பவளாரின் சிைெ்த பண்பாடாக 

விளங்கியது. 

கள்வர் பை்பொடு 

கள்வரக்ள் தமிழ்ொட்டில் ததய்வ வணக்கம் எளியார ் தபாருறளக் கவராறம 

புலவறரயும் முனிவறரயும் விருெ்பதாம்பல், அர ப்பை்று,ஈறகயாளறரக் காத்தல் 

முதலிய பண்புகபளாடு இருெ்ததாக பாவாணர ் தம் நூல்கள் மூலம் 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளார.் 

தபை்டிர் பை்பொடு 

கணவன் தபயர ்த ால்லாறம, த ால் தட்டாறம அவன் குை்ைத்றத மறைத்தல், 

பின்னுண்டல், பின்தூங்கி முள்தளழுதல், விருெ்து மிகவரினும்  லியாறம, மறுமணம் 

த ய்யாறம, கணவனில்லாக் காலத்துத் தன்றன அணி த ய்யாறம, உடன்கட்றட 

ஏைல் முதலியன கை்புறட மறனவியர ் பண்பாட்டுக் குணங்களாகும். மைக்குடி 

மகளிர,் மைப்பண்பு, தன்மானம், அர ப்பை்று, ொட்டுப்பை்று முதலிய பண்புகறளப் 

தபை்றிருெ்தனர.் 

 ைி ் ை்னம 

தமிழ்ப்பண்பாடு முதன்றமயானது. ஆரியர ் முன் தமிழர ் எல்லாத் 

துறைகளிலும் தறலசிைெ்த ொகரிகமும் பண்பாடும் உறடயவராய் இருெ்தனர ்

என்பது பாவாணர ்கூை்று. (4) 
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பொவொைரிை் ஆய்வுமுனற 

பாவாணர ் ெடுெிறலயாக ஆய்வுத ய்து தான் கண்ட உண்றமகறள 

 ான்றுகளுடன் தவளிப்படுத்தியுள்ளார.் அவை்றுள் தபரும்பான்றமயானறவ 

இலக்கிய  ்  ான்றுகள். அவர ் பண்றடத் தமிழர ் பண்பாடு பை்றி  ் த ால்லும்பபாது 

கால எல்றலறய வறரயறை த ய்து தகாள்வது இல்றல என்பது இராமலிங்க 

அடிகளாரின் பாட்றட பமை்பகாளாகக் காட்டும்பபாது ததரிகிைது. (5) 

தமிழர ் அன்பு தெறிறய விரும்புவர ் என்பதை்கு  ்  ான்றுகளாகத் 

ததால்காப்பியம், திருமெ்திரம், திருக்குைள் முதலியவை்றைக் காட்டும் அவர ்

‘அன்தபனும் பிடியுறகப்படு மறலபய’ எனும் பாடறலயுங் குறித்துள்ளார.் தமிழர ்

பண்பாட்டுக் கூறுகள் பலவை்றையும் பாராட்டி  ் த ால்லும் பாவாணர ் அத்துடன் 

அறமயாமல் எதிரக்ாலத்தில் தமிழர ் கறடப்பிடிக்க பவண்டிய பண்பாடு பை்றியும் 

கூறியுள்ளார.் குறிப்பாக மதத்துறையில் பண்பாடு பலவறககளில் மாை பவண்டும் 

என்பது பாவாணரின் எதிரப்ாரப்்பு. 

1. தமிழர ்இருவறக  ்டங்குகறளயும், பகாவில் வழிபாட்றடயும் தமிழிபலபய 

ெறடதபை  ்த ய்ய பவண்டும். 

2. பலவகுப்புகறளயும் ப ரெ்்த துப்புரவானவர ் பகாவிை்பூ கராக இருத்தல் 

பவண்டும். 

3. எல்லாரக்்கும் உருவிலா வழிபாபட உயரெ்்தது. 

4. இெ்துமதம் என்று தமிழர ் கூைாது அதறனத் ததன்மதம் என்பை கூறுதல் 

பவண்டும் என்பது பாவாணரின் கருத்தாகும். 

கிறிஸ்த்தவரான பாவாணர ்அம்மதத்றத வலியுறுத்தாமல் உயரத்்திப் பப ாமல்  

தபாதுக்கூட்டங்களில் அம்றமயப்பன் திருவடி பபாை்றி என்று வலியுறுத்தியது ஒன்பை 

அவர ்எத்துறண  ்சிைெ்த உயரப்ண்பாளர ்என்பறதக் காட்டும். (6) 

 ொழொ  பை்பொட்டுக்கு வழி 

மக்கட்பண்பாடு தாழாமல் இருக்க பவண்டுமானால் பாத்தூணைத்றதக் 

கறடப்பிடிக்க பவண்டும் என்பது அவர ்எண்ணம். ஆறுவறகயான உயர ்பண்பாடுகள் 

ெிறலதபைல் பவண்டும் என்கிைார ்அவர.் 

1. ஓவ்தவாருவரும் தன்னுயிர ்பபாலபவ மன்னுயிறரக் கருதுதல் பவண்டும். 

2. அடிப்பறடத் பதறவ அறனவரக்்கும் தபாது என உணர பவண்டும். 

3. த ல்வத்தின் பயன் அஃதில்லாதவரக்்கு ஈதல். 

4. இைக்கும்பபாது த ல்வம் உடன்வராது. 

5. ஒருவறரதயாருவர ்புகழ்தலும் இகழ்தலும் கூடாது. 

6. மக்கட்பிைப்பு பண்பாட்றடபய தபரிதும் தழுவியது. (7) 

இத்தறகய பண்பாடு வாழபவண்டுமானால் அதை்குரிய வழி யாது? அதை்குக்  

கூட்டுறடறம ஆட்சிபய வழியாகும். ‘கூட்டுறடறம ஆட்சிபய உன்றனப்பபால் 

பிைறரயும் பெசி’ என்பறத ெிறைபவை்றுவதால் அஃததான்பை பண்பாட்டில் 

தறலசிைெ்தது என்று வலியுறுத்தியுள்ளார ்பாவாணர.் 

முடிவுனர 

இக்கட்டுறரயின் வாயிலாக தமிழ்ப்பண்பாடு சிைெ்தது என்பதில் பாவாணர ்

உறுதியான தகாள்றகயுறடயவர ் என்பதும் பண்பாட்டறிவு அயலாரால் ஏை்பட்டது 

என்பதும், அறத மீட்கும் தகாள்றகயாளர ் அவர ் என்பதும் கூட்டுறடறம எனும் 

அரசியல் தகாள்றக ஆட்சியால் பண்பாட்றட ெிறலதபை  ் த ய்யலாம் என்பது 

பாவாணரின் தகாள்றக என்பறத ொம் அறிய முடிகிைது. 
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துனை நூல்கள் 
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முனைவர் மொ.ஆசியொ ொரொ,  

உதவிப் பபராசிரியர,் தமிழாய்வுத்துறை,  

காபவரி மகளிர ்கல்லூரி, திரு ச்ி. 

 

த ொல்கொப்பிய ்திை் தமம்பட்ட  ர நிறுவல் 
 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

தமிழரின் தனித்த அறடயாளமான ‘ஆழ்ெ்த அறிவுப் பரப்பின்’ ஒரு கூைாக ஒரு 

நூல் அதன் முெ்து நூறலவிட பமம்பட்ட தரத்றத  உறடயது என்ை ெிறுவல் தமிழின் 

முதல் இலக்கண நூலான ததால்காப்பிய  ் சிைப்புப் பாயிரத்திபலபய 

ெிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.  இ ச்ிைப்புப் பாயிரத்தில்  உள்ள ‘முறைப்பட எண்ணி’ ‘மயங்கா 

மரபின்’ என்ை ததாடரக்ள் ததால்காப்பியம் தகாண்டுள்ள முெ்து நூல்கறளவிட 

பமம்பட்ட தர ெிறலறய ெிறுவ பனம்பாரனரால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இம்பமம்பாடு வாசிப்பாளறர எண்ணத்தில் தகாண்டு ெிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிைது என்ை 

உறரயாசிரியர ்கருத்து ததால்காப்பியப் பனுவலின் சிைப்றப பமலும் மிகுவிக்கிைது. 

ததால்காப்பியம் ெமக்குக் கிறடக்கும் முதல் தமிழ் இலக்கண நூலாக 

இருப்பினும் அது முெ்து நூல்கறளயும் முன்பனார ் அறிவிறனயும் உட்த ரித்பத 

பறடக்கப்பட்டிருக்கிைது. ஒரு துறை குறித்த நூல்கள் ஏை்தகனபவ பயன்பாட்டில் 

உள்ள சூழலில் புதிதாக எழுகின்ை ஒரு நூல் முெ்றத நூல்களின் தரத்திலிருெ்து 

ஏபதாதவாரு விதத்தில் பமம்பட்டதாக இருெ்தால்தான் ெின்று ெிறலக்க முடியும். 

அெ்நூல் குறித்து அறிமுகப்படுத்துபவார ்  அம்பமம்படுத்தப்பட்ட தரம் குறித்த 

தகவறல முன்னிறலப்படுத்தி உறரக்க பவண்டும்.  தமிழரின் தனித்த 

அறடயாளமான ‘ஆழ்ெ்த அறிவுப் பரப்பின்’ ஒரு கூைாக இவ்உறரத்தலானது தமிழின் 

முதல் இலக்கண நூலான ததால்காப்பிய  ் சிைப்புப் பாயிரத்திபலபய 

ெிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.  பனம்பாரனாரின் சிைப்புப் பாயிரம் ததால்காப்பியம் என்னும் 

பனுவலின் உருவாக்கம் குறித்த கருத்துக்கறளக் கூறுகிைது. இ ச்ிைப்புப் பாயிரத்தில்  

உள்ள ‘முறைப்பட எண்ணி’ ‘மயங்கா மரபின்’ என்ை ததாடரக்ள் ததால்காப்பியம் 

தகாண்டுள்ள முெ்து நூல்கறளவிட பமம்பட்ட தர ெிறலறய ெிறுவ பனம்பாரனரால் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

மயங்கொ மரபு 

 ததால்காப்பியம் தனக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட நூல்களில் காணப்பட்ட 

மயங்கிய ெிறலயிறனக் கறளெ்திருக்கிைது என்பது ‘மயங்கா மரபின்’ என்ை 

ததாடரவ்ழி உணரத்்தப்பட்டுள்ளது. முெ்து நூல்களில் மயங்கிய அல்லது கலெ்த 

ெிறலயில் இருெ்தன எறவதயன்ை கருத்தில் பவறுபட்ட சிெ்தறனகள் 

காணப்படுகின்ைன. 

1. இலக்கணக் கூறுகள் கலெ்திருெ்தறம 

2. முத்தமிழ்க் கூறுகள் கலெ்திருெ்தறம 

3. பமை்கண்ட இரண்டுடன் பிை கூறுகளும் கலெ்திருெ்தறம 

ததால்காப்பியம் ‘எழுத்தும் த ால்லும் தபாருளும் ொடி’ தனித்தனி 

அதிகாரங்களாக வகுத்துப் பறடக்கப்பட்ட நூல். ஆனால் இம்முறையான 

றவப்புமுறை முெ்து நூல்களில் றகக்தகாள்ளப்படாறமயால் அவ்இலக்கணக் 

கூறுகள் கலெ்திருெ்திருக்கின்ைன. அக்கலத்தல், 

1. எழுத்து, த ால் இலக்கணங்கள் கலெ்திருெ்தறம 

2. எழுத்து, த ால், தபாருள் இலக்கணங்கள் கலெ்திருெ்தறம 

என்னும் ெிறலகளில் காணப்படுகிைது. 
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 இளம்பூரணர ் ‘மயங்கா மரபு’, ‘முறைப்பட எண்ணி’ என்ை இரு ததாடரக்ள் 

வழியாக, முெ்றதய நூல்களின் எழுத்து, த ால் மயக்கெிறல என்னும் வழுக் கறளெ்த 

உருவாக்கம்தான் ததால்காப்பியம் என்ை கருத்றத முன்றவக்கிைார.்  

 “அம்முெ்து நூல்களில் ஒன்ைை்குரிய இலக்கணத்திறன ஒன்ைன் 

இலக்கணத்பதாடு ஆராய்ெ்தாை்பபால ஆராயாது முறைப்பட ஆராய்ெ்து” (1955:7) 

 “அவ்தவழுத்தும் த ால்லும் த ய்கின்றுழி முன்றன நூல்பபால 

எழுத்திலக்கணம் த ால்லுட் த ன்று மயங்காத முறைறமயாபன” (1955:6) 

 என்று த ால்லிலக்கணத்துள் எழுத்திலக்கணம் மயங்கிவெ்த வழு 

ததால்காப்பியத்தில் கறளயப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிைார.் 

 இளம்பூரணர ் இக்கருத்றதத் ததால்காப்பிய உருவாக்கத்திை்கான முக்கியக் 

காரணமாகவும் அதன் இன்றியறமயாறம இதன்வழி உணரப்பட பவண்டும் என்றும் 

கருதியிருக்கிைார.் எனபவதான் முெ்து நூல்களுடன் ததால்காப்பியத்றத ஒப்பிட்டுக் 

கூை வாய்ப்பு கிறடத்த இரு இடங்களிலும் இக்கருத்றதக் கூறியதுடன் சிைப்புப் பாயிர 

உறரறய முடிக்குமிடத்தும், 

 “ ‘எழுத்தும் த ால்லும் தபாருளும்’ என றவத்துப் பின்னும் ‘மயங்கா மரபின் 

எழுத்துமுறை காட்டி’ என்ைது, பிைநூல் பபால  ் த ால்லுள் எழுத்திறன மயக்கிக் 

கூைாது, பவறு ப ரக் கூறினாதரன்ை ததன்பது” (1955:8) 

என மூன்ைாவது முறையாகவும் இபத கருத்றத வலியுறுத்திக் கூறி முடிக்கிைார.் 

 இளம்பூரணர ் இம்மயக்க ெிறலயில் தபாருளிலக்கணத்றதக் தகாண்டு 

வரவில்றல. ஆனால் ெ ச்ினாரக்்கினியர ்முெ்து நூல்களில் எழுத்து, த ால், தபாருள் 

என்னும் மூன்றும் கலெ்திருக்கிைது என்கிைார.் 

  “அம் மூவறக யிலக்கணமும் மயங்கா முறைறமயால் த ய்கின்ைறமயின் 

எழுத்திலக்கணத்றத முன்னரக்் காட்டிப் பின்னர ் ஏறன இலக்கணங்கறளயும் 

ததாகுத்துக் கூறினான்,” (2017:41). 

 ெ ச்ினாரக்்கினியர ்முெ்து நூல்களாக அகத்தியம், மாபுராணம், பூதபுராணம், 

இற நுணுக்கம் ஆகியவை்றைக் குறிப்பிட்டு இெ்நூல்களில் கூறிய இலக்கணங்களாக 

“எழுத்து  ் த ாை் தபாருள் யாப்பும்  ெ்தமும் வழக்கியலும் அரசியலும்  

அறம ச்ியலும் பாரப்்பனவியலும் ப ாதிடமும் காெ்தருவமும் கூத்தும் பிைவுமாம்” 

(2017:43) ஆகியவை்றைக் கூறுகிைார.் ‘எழுத்து த ாை் தபாருள் யாப்பு’ ஆகியவை்றை 

ஒன்றிறணத்து முதலாவதாகக் கூறியுள்ளறத அகத்தியத்திை்குரியதாக 

ெிரல்ெிறரயாகத் ததாடர ்வரிற றய பொக்குவதின்வழி தபாருள் தகாள்ள முடியும். 

இங்கு, ெ ச்ினாரக்்கினியர ்அகத்தியத்றத மட்டும் முெ்துநூலாகக் தகாள்ளவில்றல. 

பிை நூல்கறளயும் இறணத்பத கூறியுள்ளார.் அகத்தியத்தில் இலக்கணக் கூறுகள் 

மயங்கியிருெ்தன என்றும் ெ ச்ினாரக்்கினியர ்பெரடியாகக் கூைவில்றல.  

 ஆனால் முெ்து நூலில் இயல் இற  ொடகம் என்னும் முத்தமிழ்க் கூறுகள் 

கலெ்திருெ்தன என்றும் அம்மயக்கம் ததால்காப்பியத்தில் கறளயப்பட்டிருக்கிைது 

என்றும் கூறும் பிை்கால உறரயாசிரியரான சிவஞான முனிவர ் அம்முெ்துநூல் 

அகத்தியம்தான் என்று முடிவாகி, 

 “அகத்தியத்துள் முத்தமிழும் விரவக் கூைப்பட்டன. அவை்றுள் இயை்ைமிறழ 

பவறு பிரித்து வழிப்படுத்தார ்ததால்காப்பியர ்முதலாயிபனார”் (1946:16) என்கிைார.் 

இவ்வாபை அகத்தியத்திலிருெ்து இற த்தமிழ் பிரிக்கப்பட்டு தபருொறர, 

தபருங்குருகு என்னும் நூல்களாயின எனவும், ொடகத்தமிழ் பிரிக்கப்பட்டு முறுவல், 

 யெ்தம், குணநூல், த யிை்றியம் என்னும் நூல்களாயின எனவும் கூறுகிைார.் 

அதை்பகை்ப, ‘எழுத்து முறை காட்டி’ என்ை ததாடரில் உள்ள எழுத்து என்பறத அவர ்

இயை்ைமிழாகத்தான் தகாள்கிைார.்  
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 அர ஞ் ண்முகனார ்இவ்விருவிதமான கலப்புகளுடன் ப ாதிடம், காெ்தருவம், 

கூத்து, வரி முதலாயினவும் முெ்துநூல்களில் கலெ்திருெ்திருக்கின்ைன என்னும் 

கருத்திறன உறடயவராகயிருக்கிைார ்(1905:177). 

 இக்கருத்துக்கறள இறணத்துப் பாரத்்தால் முெ்துநூல்களிலிருெ்து, 

1. எழுத்து த ால் தபாருள் என்னும் இலக்கண முதன்றம உட்பிரிவுகறள  ்

 ரியானபடி பிரித்ததடுத்து பனுவலாக்குதல் 

2. இயை்ைமிறழப் பிரித்ததடுத்துப் பனுவலாக்குதல் 

என்னும் இருவறகயினதாகக் கூைப்படும் ததால்காப்பியப் பனுவலாக்கத்தில் 

முதை்கருத்பத ததால்காப்பியத்தின் தர பமம்பாட்டிறன  ் சுட்டிக்காட்டும் 

கருத்தாகிைது. காரணம், ததால்காப்பியம் ஓர ் இலக்கண நூல். இயை்ைமிறழப் 

பிரித்ததடுத்துப் பனுவலாக்குதல் என்பது சிைப்பாயினும், ஓர ்இலக்கண நூல் அதன் 

உட்கூறுகறள வறகப்படுத்தியும் அவை்றிை்கிறடபயயான கலப்புகறளக் கறளெ்தும் 

உருவாக்கப்படுதல் என்பதுதான் பமம்பட்ட ெிறலறய உணரத்்துகிைது. 

முனறப்படு ்து ல் 

 ததால்காப்பியம் முெ்து நூல்களிலிருெ்து பமம்பட்ட தன்றமறய ‘முறைப்பட 

எண்ணி’ உருவாக்கிய தன்றம அறடயாயளங் காட்டுகிைது. ததால்காப்பியத்தில் 

முறைப்படுத்தப்பட்டன, 

1. உட்தபாருள் 

2. அறமப்பு 

3. வாசிப்பாளர ்பொக்கிை்கானறவ 

என்னும் மூன்று ெிறலகளில் அறமகின்ைன. ஒரு இலக்கணத்துள் மயங்கியிருக்கும் 

மை்தைாரு இலக்கணத்றதப் பிரித்து  ரித ய்திருப்பது (1955) உட்தபாருள் 

அடிப்பறடயிலான முறைப்படுத்தலாக அறமகிைது. அவை்றை  ் ரித ய்து ‘முதலில் 

எழுத்து கூறி’ (2017) ததாடங்கி, அதிகார அறமப்பில் பனுவல் அறமக்கப்பட்டிருப்பது 

அதன் அறமப்பு ெிறல அடிப்பறடயிலான முறைப்படுத்தலாகிைது.  

 அதிகாரங்கள், இயல்கள், நூை்பாக்கள், த ாை்கள், அகம்புைம் பபான்ைவை்றின் 

றவப்புமுறை, திறண பால் வகுப்புமுறை, எழுத்துக்கறள வறரயறைக்கு 

உட்படுத்துதல் ஆகியன அறனத்தும் ‘முறைப்பட எண்ணி’யவாறு என்கிைார ்

ஆ.சிவலிங்கனார ்(1980:74-75). 

 இவ்அதிகார அறமப்பு ஏை்படுத்தியதை்கான காரணமாக ெ ச்ினாரக்்கினியர ்

கூறும்பபாது, 

 “அவ் விலக்கணங்கள் எல்லாம் சில்வாழ்ொள் பல்பிணி  ்சிை்ைறிவுபனாரக்்கு 

அறியலாகாறமயின் யான் இத்துறண வறரயறுத்து உணரத்்துவல்..”(2017:40) 

என்கிைார.் இது பனுவறல வாசிப்பாளர ்பொக்கில் முறைப்படுத்தறல பமை்தகாண்ட 

அடுத்த ெிறல த யல்பாட்டிறனக் குறிக்கிைது. இ  ் சில்வாழ்ொட் பல்பிணி  ்

சிை்ைறிவிபனார ்என்பபார ்மாணாக்கர ்என்று வருவிக்கிைார ்சிவஞான முனிவர.்  

 எனபவ வாசிக்கும் பிை்காலத்தவறரக் (1946:105) கவனத்தில் தகாண்டு நூறல 

முறைப்படுத்தியிருத்தல் அதன் தரபமம்பாட்டிறன உணரத்்தக்கூடிய முக்கிய 

கூைாகிைது.  

முடிவுனர 

 ததால்காப்பியம் என்னும் பனுவல், பபாக்கறு பனுவலாக உருதபை்றிருப்பதை்கு 

‘மயங்கா மரபு’, ‘முறைப்பட எண்ணி’ என்னும் இரு கூறுகளும் இவை்றின்வழி 

தபைப்படும் கருத்துக்களும் காரணங்களாகக் கூைத்தக்கன. இபத தளத்தில் 

எழுதப்பட்ட முெ்றதய நூல்களின் மயங்கிய ெிறல மை்றும் முறைப்பட 

எண்ணாதிருத்தல் என்னும் வழுக்கள் கறளயப்பட்டு ததால்காப்பியப் பனுவல் 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிைது. இெ்ெிறல ததால்காப்பியத் தர பமம்பாட்டு 
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த யல்ெிறலறயக் குறிக்கிைது. இம்பமம்பாடு வாசிப்பாளறர எண்ணத்தில் தகாண்டு 

ெிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிைது என்ை உறரயாசிரியரக்ளின் கருத்து ததால்காப்பியப் 

பாயிரம் உணரத்்தும் அதன் சிைப்றப பமலும் மிகுவிக்க உதவி புரிகிைது. ஒரு 

துறையில் வரிற யாக எழும் நூல்களின் தரப் படிெிறலகறளக் கவனத்தில் தகாண்ட 

ததால்தமிழரின் ஆழ்ெ்த அறிவுப் பரப்பின் அறடயாளமாக இதறனக் 

தகாள்ளமுடிகிைது. 

துனைநிை்ற நூல்கள் 

1. அர ஞ்  ண்முகனார,் பாயிர விருத்தி, ஸ்ரீவித்ய விபொதினி முத்திரா  ாறல, 

தஞ்ற , 1905. 

2. அைபவெ்தன், இரா., பலாபகஸ்வரன்,ம., (ஆய்வு), ததால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் 

ெ ச்ினாரக்்கினியர ்உறர, ெியூ த ஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிதடட், த ன்றன, 2017. 

3. இளம்பூரணர ்(உ.ஆ.), ததால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம், கழக தவளியீடு, 1955. 

4. சிவஞான முனிவர,் பகாவிெ்தரா  முதலியார.்கா.ர., (விளக்கக் குறிப்பு), 

ததால்காப்பிய  ்சூத்திர விருத்தி, 1946.  

5. சிவலிங்கனார.்ஆ., (ததா.ஆ.), ததால்காப்பியம் சிைப்புப் பாயிரம், உலகத் 

தமிழாராய் ச்ி ெிறுவனம், தரமணி, த ன்றன, மு.ப.1980, மீள்பதிப்பு 2015-2016. 
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முனைவர் து.நீலாதேவி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனிதசிலுறை தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திருசச்ி -2 

 

பபாருள்  ப ாழிக் காஞ்சிே்துனைப் பாடல்களில் ேமிழரக்ளிை் 

வீர அனடயாளங்கள் 
 

ஆய்வுச ்சுருக்க ் 

 புைநானூை்றில் காணும் பபாருள்பமாழிக்காஞ்சித்துறைப் பாடல்களின் 

பமாத்த எண்ணிக்றக பதினாறு. இப்பாடல்களில் மூன்ைனுள் மட்டும் பாட்டுறடத் 

தறலைரக்ளாக மூைர ்அறியப்படுகின்ைனர.் பாடிய பதினாறு புலைரக்ளில் அறுைர ்

அரசரக்ள் ஆைர,் இப்பாடல்கள் அறனத்தும் உயரந்்த கருத்துக்கறளக் பகாண்டு 

காணப்படுகின்ைன. புைநானூறு, பைந்தரக்ளின் வீரப்பண்பிறணயும் 

பகாறடப்பண்பிறனயும் விைரிக்கும் நூல் என்ை எண்ணத்றத மாை்றும் ைறகயில் 

இத்தறகய பாடல்கள் அறமந்துள்ளன. எட்டுத்பதாறகயில் இடம்பபை்ை புைநூலான 

பதிை்றுப்பத்தில் இறை பபான்ை சிைந்த பசய்யுட்கள் இல்லாறம அறியத்தக்கதாகும்.. 

கனலசப்சாை்கள்; 

1. காஞ்சி      - நினலயான     2. சாை்தைாரக்ள்   - பண்புனடயவரக்ள்   

3. ஈேல்:  - பகானட        4. தினர   - கடல் 

முை்னுனர 

 எட்டுத்பதாறக நூல்களில் புைப்பபாருள் பை்றி நானூறு தனிப்பாடல்கறள 

பகாண்ட ஒரு பதாறக நூல் புைநானூறு ஆகும். இந்நூலில் உள்ள ஒை்பைாரு 

பாடலுக்கும்  திறண, துறைகள் ைகுக்கப்பட்டுள்ளன. இை்ைகுப்பு முறை 

பதால்காப்பியப் புைத்திறணயியல் கூறும் திறண, துறைகறளப் 

பின்பனாை்றியதாகக் இல்லாமல், புைப்பபாருள் பைண்பாமாறலயின் திறண, 

துறைகறளப் பின்பை்றியதாகக் காணப்படுகிைது. இதனுள், காஞ்சித்துறைப் 

பாடல்கள் பமாத்தம் 25 ஆகும். இப்பாடல்கள் பபாருள்பமாழிக்காஞ்சி, 

முதுபமாழிக்காஞ்சி, ைஞ்சினக்காஞ்சி, பபாதுபமாழிக்காஞ்சி என்னும் நான்கு 

காஞ்சித்துறைகளுக்கு உரியனைாக அறமந்துள்ளன. இைை்றுள் முதை்கண் 

பபாருள்பமாழிக்காஞ்சித்துறைப் பாடல்களின் தன்றமகறள ஆராய்ைபத 

;பநாக்கமாகும். 

வாழ்க்னக இை்ப ்:  

 மாங்குடி மருதனார,் பாண்டியன் தறலயாலங்கானத்துச ் பசருபைன்ை 

பநடுஞ்பசழியனின்  அறைக்களத் தறலறமப் புலைராைார.் இது, 

“ஓங்கிய சிைப்பி னுயரந்்த பகள்வி 

 மாங்குடி மருதன் தறலைனாக”1 

என ைரும் பாடலடிகளால் புலப்படும். 

 இைர ் அைனுக்கு நிறலயாறமறயச ் பசவியறிவுறுத்தி, ‘மதுறரக்காஞ்சி’ 

என்னும் நீண்ட பாட்றட அைன் மீது பாடினார.் இப்பாட்டுப் பத்துப்பாட்டில் 

இடம்பபை்றுள்ளது. எப்பபாழுதும் பல பபாரக்ளில் ஈடுபட்டுத் தன் ைாழ்நாளில் 

பபரும்பகுதிறயப் பாண்டியன் கழிப்பறதக் காணும் இப்புலைர ,் அைன் ைாழ்க்றக 

இன்பத்றத இழந்து நின்ைதை்காக ைருந்துகிைார.் ஆகபை, உலகத்தில் பதான்றிய பலர ்

ைாழ்க்றக இன்பத்றத நிரம்ப நுகராது வீபண ைாழ்ந்து மறைந்தனர.் இதனால், 

அைரக்ள் ைாழ்க்றகறயச ் பசை்ைன ைாழ்ந்தைரக்ளாகக் கருதப்படார.் 
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அத்தறகயைருள் ஒருைனாய் நீயும் ஆகாமல், வீரரக்ள் உன் தாள்கறள ைாழ்த்த 

இரைலரக்ள் உன் பகாறடசச்ிைப்றபப் பாராட்ட, மகளிபராடு மகிழ்சச்ிபயாடு கூடி 

ைாழ்க்றகறய இனிதாய் நுகரை்ாயாக இத்தறகய ைாழ்க்றக ைாழ்பைரக்ள்தாம் 

ைாழ்ந்தைரக்ளாகக் கருதப்படுைர.்4 என நிறலயாறமப் பபாருறளத் 

நன்பனறிப்படுத்துகின்ைார.் 

சாை்தைார் பண்புகள்: 

 இளம்பபருைழுதி, பாண்டிய மன்னன் ஆைான். இைன் கவி இயை்றும்; 

புலைனுமாைான். இைன் யாது காரணத்தாபலா கடலில் தன்னுயிறர இழந்ததனால், 

‘கடலுள் மாய்ந்த’ என்று அறடபமாழி பகாடுக்கப்பட்டுச ்சிைப்பிக்கப்பட்டான். இைன் 

தன் பாட்டில் கூறும் பபாருள்பமாழிக்காஞ்சி, ‘சான்பைாரக்ளின் பண்புகள் 

இன்னின்னறை’ என்பதாகும். 

“அன்ன மாட்சி யறனய ராகித் 

 தமக்பகன முயலா பநான்ைாள் 

பிைரக்்பகன முயலுந ருண்றம யாபன 

உண்டா லம்மவிை் வுலகம்”2 

என்று பாட்டின் முடிவில் உலகம் நிறலபபை்று ைருைதை்கான காரணத்றதத் 

பதரிவிக்கின்ைான். இைன் கூறிய பபாருறளபய திருைள்ளுைரும்  தம் திருக்குைளில், 

“பண்புறடயாரப்் பட்டுண் டுலகம் அதுவின்பைல் 

மண்புக்கு மாய்ைது மன்”3 

கூறுதல் அறியத்தக்கது.          

1.பதைரக்ளின் உணைாகிய உயரந்்த அமிழ்தபம தமக்குக் கிறடக்கப் பபை்ைாலும், 

‘இனியது’     என்று கூறித் தாம் மட்டும் தனித்து உண்ணமாட்டாரக்ள்.2.யார ் மீதும் 

பகாபமும் பைறுப்பும் பகாள்ளமாட்டாரக்ள். 3.பசாம்பறல பமை்பகாள்ள மாட்டாரக்ள். 

4.அஞ்சக்கூடியைை்றிை்கு அஞ்சுைர ் 5.புகழ் ைருைபதன்ைால் அதன் பபாருட்டுத் தம் 

உயிரும் பகாடுத்து அப்புகறழ நிறலநிறுத்துைர.் 6.பழி ைருைபதன்ைால் உலகபம 

தமக்குப் பரிசாகக் கிறடத்தாலும் அப்பழிறய ஏை்காது புைக்கணிப்பர ் (பழி 

உண்டாகக் கூடி பசயல்கறளச ் பசய்யமாட்டாரக்ள்)7.மனத்தளரச்ச்ி 

அறடயமாட்டாரக்ள்.8.தங்கள் நன்றமக்பகன்று முயை்சி பசய்யாது, பிைரது 

நன்றமக்பகன்று முயை்சி பசய்ைர.்4 

 இப்பண்புகளில் ஒன்றுகூட அறமய பபைாதைரக்பள உலகத்தில் அதிகம் 

உள்ளனர.் இத்தகு பண்புகள் தாம் ஒருைறரச ் சான்பைார ் என்று அறிைதை்குரிய 

அறடயாளங்களாம். சான்பைாரக்ளாகிய  இசச்ிலரால்தாம் உலகம் நிறலப்பபை்றுச ்

சான்பைாரக்ள் அல்லாத பலருக்காகவும் பதாடரந்்து இயங்கிக்பகாண்டு ைருகிைது.  

கல்விப்பபருன : 

 பாண்டியரக்ளில் பநடுஞ்பசழியன் என்று பபயர ் பபை்ைைரக்ள் பலராைர.் 

அைரக்ளில் ஒருைன் ஆரியப்பறட கடந்த பநடுஞ்பசழியனாைான். இைன் அரசபன 

அன்றிக் கவி இயை்றும் புலைனுமாைான். கல்வி கை்ைலின்; நன்றமறயக் குறித்து 

இைன் பாடிய பபாருள்பமாழிக்காஞ்சித்துறைப் பாடல் புகழ் பபை்ைது.  

“உை்றுழி யுேவிய முறுபபாருள் பகாடுே்து ் 

 பிை்னைநினல முைியாது கை்ைல் நை்தை” 5 

எைக் கல்வி கை்குமுனை,  

“ பிைப்தபா ரை்ை வுடை்வயிை் றுள்ள ்  

சிைப்பிை் பாலால் ோயு ைந் திரியு ்”6 
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எைக் கல்வி கல்லான யிைால் தநரு ் இழிவு,  

“ஒருகுடிப் பிைந்ே பல்தலா ருள்ளு ் 

மூே்தோை் வருக பவை்ைா ேவருள்  

அறிவுனட தயாைா ைரசுஞ் பசல்லு ்”7 

எைக் கல்வி கை்ைவனை அரசரு ்  திக்கு ் இயல்பு, 

“தவை்றுன  பேரிந்ே நாை்பா லுள்ளு ் 

கீழ்ப்பா பலாருவை் கை்பிை் 

த ை்பா பலாருவனு  வை்கட் படுத ”8 

எனக் கல்வி கீழ்க்குலத்தைறனயும் உயரத்்துைது ஆகியன இப்பாடலில் நிரல்பட 

இைனால் எடுத்தியம்பப்படுகின்ைன. 

கை்ைலிை் நை்ன கள்: 

 ஓர ் ஆசிரியனிடத்திருந்து கல்வி கை்கும்பபாது அை்ைாசிரியனுக்கு உை்ை 

சமயங்களில் பல உதவிகள் புரிந்தும், தன்பாலுள்ள பபாருள்கறள அைனுக்கு 

பைண்டுமளவு பகாடுத்தும், எப்பபாழுதும் அைன் பின்பனபய நிை்கும் நிறலறமறய 

பைறுக்காதும் ஒருைன் கல்வி கை்பது சிைப்பாகும். ஒபர ையிை்றில் 

உடன்பிைந்தைரக்ளிலும், கல்வி கை்பைன் எைபனா அைறனக் பகாண்டாடிக் கல்வி 

கை்காதைன் எைபனா அைறனப் புைக்கணித்தல் பபை்ை தாயிடத்தும் நிகழும். ஒரு 

குலத்தில் பிைந்த பிள்றளகளுள் பலருள் கல்வி பயிலாத மூத்தைறனப் புைந்தள்ளிக், 

கல்வி பயின்று அறிவுறடய இறளயைரக்ளில் ஒருைறன அரசனும் விரும்பிபயை்றுத் 

தன்னருகில் அமரத்்திக் பகாள்ைான். 

 பதாழில் பைறுபாடு அறியப்பட்ட அந்தணர.் அரசர,் ைணிகர,் பைளாளர ்என்னும் 

நான்கு சாதியருள்ளும், கீழ்சச்ாதி பைளாளன் ஒருைனும் கல்வி கை்ைால் கல்வி கல்லாத 

பமல்சாதி அந்தணனும் கல்வி பயின்ை அை்பைளாளனிடத்பத பசன்று தாழ்ந்து 

நிை்பான். இங்ஙனம் கல்வி கை்பதால் விறளயும் நன்றமகறளப் பாண்டியன் 

பநடுஞ்பசழியன் விரித்துறரக்கின்ைான். இப்பாட்டில் தான் கண்டு பதளிந்த 

பசம்பபாருளின் சிைப்றப உலகத்தைர ் அறனைருக்கும் பபாதுைாகக் கூறி 

அறிவுறுத்தியதால் பபாருள்பமாழிக்காஞ்சி ஆயிை்று. 

 ை்ைதை நல்லுயிர் 

 மன்னரக்றள புகழ்ந்து பாடிச ்பரிசில் பபை்று ைாழ்ந்த பமாசிகீரனார ்என்னும் 

புலைர,் எந்த மன்னறனயும் சுட்டாமல் பபாதுைாக எல்லா பைந்தருக்குரிய கடறன 

ஒரு பாட்டில் பபாருள் பமாழிக்காஞ்சியாக றைத்து ைலியுறுத்தியுள்ளார.் ‘இை்வுலகில் 

ைாழும் மக்களுக்கு  பநல்லும் உயிரன்று: மன்னன் யாைனாயினும் அைன் தன்றன 

உலகிை்கு உயிராகும் தன்றமறய அறிந்து பசங்பகால் ைழுைாது, குடிமக்கறள 

ைருந்தாது அரசு புரிய பைண்டும்’ என்கிைார.் இது,   

“பநல்லு முயிரை்தை நீரு முயிரை்தை 

 ை்ை னுயிரே்்தே  லரே்னல யுலக ்   

அேைால், யாயினு ் பரை்ப ேறினக  

தவை்மிகு ோனை தவந்ேை்குக் கடதை”9           

என்னும் பாடலாக பைளிப்படுகிைது. ‘பநல்லும் நீரும் உலகிை்கு உயிரக்ளானாலும் 

அறை அை்ப உயிரக்ளாம். மன்னன் ஒருைபன அதை்குப் பபரிய உயிராைான்’ என்பது 

இப்பாட்டில் புலைர ் கண்டறிந்து பதளிந்துறரத்த பசம்பபாருளாகும். இதறனப் 

திருத்தக்கத்பதைரும் சீைகசிந்தாமணியில் எடுத்துறரத்துள்ளார.் 

“பநல்லுயிர்  ாந்ேரக்் பகல்லா ் நீருயிர் இரண்டு ் பசப்பிை் 
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புல்லுயர் புனகந்து பபாங்கு முழங்கழல் இலங்கு வாட்னக  

 ல்லலங் களிை்று  ானல பவண்குனட  ை்ைர் கண்டாய் 

நல்லுயிர் ஞாலந் ேை்னுள் நா தவல் ந ்பி எை்ைாை்”10 

எை்பது சீவகசிந்ோ ணிப் பாடலாகு ்.  

பசல்வே்துப்பயை் ஈேல்:  

 சங்கச ் சான்பைாருள் பபரும்புலறம ைாய்ந்தைர ் நக்கீரர ் ஆைார.் இைர ்

மதுறரக்கணக்காயனார ் என்ை புலைரது மகன் ஆைார.் பல அகப்பாட்டுக்கறளயும் 

புைப்பாட்டுகறளயும் பாடியைர.் பத்துப்பாட்டில் திருமுருகாை்றுப்பறடயும்  

பநடுநல்ைாறடயும் இைர ் இயை்றினைாம். இைர ் மூபைந்தரக்பளாடும் குறுநில 

மன்னரக்பளாடும் பநருகிப் பழகியைர.் அங்ஙனபம சாதாரண குடிமக்களின் 

இயல்புகறளயும் நன்கறிந்தைர.் ஒருைனுக்கு ஊழ்விறனயால் எண்ணிைந்த 

பசல்ைங்கள் குவிந்தாலும் அசப்சல்ைம் அத்தறனறயயும் அைனால் தன் ைாழ்நாளில் 

அனுபவித்து மகிழ முடியாது.அறைபயல்லாம் பல ைழிகளில் அைனிடமிருந்து 

றகவிட்டுப் பபாகபை பசய்யும் ஆகபை, அசப்சல்ைங்கறளப் பிைருக்கும் பகாடுத்து 

அைை்றை அைரக்ளும் நுகரந்்து பயன்பபறுமாறு பசய்யபைண்டும்.11 

 “காரணம், மக்களில் உயரந்்த நிறலயில் இருப்பைரக்ளும் நாழியளபை உணவு 

உண்பர.் அைரக்ள் உடுப்பறையும் பமலாறட, கீழாறட என்னும் இரண்டு 

மட்டுபமயாம். அை்ைாபை தாழ்ந்த நிறலயில் இருப்பைரக்ளும் நாழியளபை உணவு 

உண்பர.் அைரக்ள் உடுப்பறையும் பமலாறட, கீழாறட என்னும் இரண்டு 

மட்டுபமயாம். மை்ை நிகழ்வுகளும் இரு பிரிவினருக்கும் சம அளவிபலபய நிகழும்”12 

ஆதலின், பசல்ைைத்றதப் பாதுகாத்து றைத்து தம் நுகரச்ச்ிக்கு மட்டும் அறதப் 

பயன்படுத்தினால் அசப்சல்ைபம அைரக்ளுக்குத் தீங்காக முடியும். ஆகபை, 

பதறைக்பகை்ப அதறன நுகரந்்து எஞ்சியைை்றை மை்ைைரக்ளுக்கு அளித்து மகிழ 

பைண்டும். இங்ஙனம் தாம் கண்டறிந்த பசம்பபாருறள ஈயாத உபலாபிகளுக்கு ஒரு 

பாட்டில் எடுத்துறரத்துத் பதளிவித்து அைரக்றள நன்பனறிப்படுத்துகின்ைார ்நக்கீரர.் 

 எத்தறகபயாரக்்கும் உயிர ் ைாழ்ைதை்குச ் சிறிதளவு உணவும் குறைந்த 

அளவிலான ஆறடகளும் பபாதும் என்று ைலியுறுத்துைதன்  ைாயிலாத் 

தனியுறடறமறயப் பபாதுவுறடறமயாக்குமாறு மக்களுக்கு இப்புலைர ்

அறிவுறுத்துகின்ைார.் இக்காலத்துப் பபாதுவுறடறமக் கருத்து மூலம் சங்ககாலத்துப் 

புைப்பாட்டில் காணப்படுைதால் இங்குச ்சிைப்பாக உணரத்தக்கது.’பபாதுறம’ என்ை 

பசால்லும் பாட்டில் இடம்பபை்றுள்ளது.  

ஊக்கமுனடயார் நட்பு: 

 பசாழ மன்னருள் நல்லுருத்திரன் என்பைனும் ஒருைனாைான். இைன் 

புைநானூை்றில் பபாருள்பமாழிக்காஞ்சித்துறையாகப் பாடிய ஒரு பாடல் ஆழ்ந்த 

கருத்துறடயது. இப்பாட்டில் எலி, புலி என்னும் இரண்டு விலங்குகளின் பசயல்கறள 

ஒப்பிட்டுச ் சுட்டியுணரத்்தி, எலி பபான்ை ஊக்கம் இல்லாதைருறடய நட்பு 

பைண்டத்தக்கது அன்று என்றும், புலி பபான்ை ஊக்கம் உள்ளைருறடய நட்பப 

பைண்டத்தக்கது என்றும் பதளிவுபடுத்தியுள்ளான். எலியானது பிைர ் முயை்சியில் 

விறளந்த முை்றிய பயிரக்றள மிக எளிதாக ைருத்தமின்றித் தான் கைரந்்து தன் 

ைறளயில் றைத்துப் பாதுகாத்து உணைாக்கிக் பகாள்ளும். மைைர ் உறழப்பினால் 

உண்டான பயறனத் தான் நுகரும் எலியின் அைருக்கத்தக்க இசச்ிறிய முயை்சி 

விரும்பத் தக்கதன்று. 

“வினளபேச ்சீறிட தநாக்கி வனளகதிர் 

 வல்சி பகாண்டனள  ல்க னவக்கு ் 

 எலிமுயை் ைனைய ராகி யுள்ளோ ்  

 வளை்வலி யுறுக்கு முளமி லாளபரா 

 டினயந்ே தகண்ன  யில்லா கியதரா”13 
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ஆனால், புலிபயா பைட்றடயாடுறகயில் தன்னால் தாக்கப்பட்ட பன்றி  தனக்கு 

இடப்பக்கம் வீழ்ந்ததனால் அதறன உண்ணாது அன்று பசிபயாடு இருக்கும். மறுநாள் 

முயை்சிபயாடு கூடி ஒரு பபரிய ஆண்யாறனறய பைட்றடயாடி அதறனத் தனக்கு 

ைலப்பக்கம் வீழுமாறு பசய்து அதன் உடறலத் தின்று தன்பசி தீரப் பபறும். இை்ைாறு 

தன் கடுறமயான உறழப்பினால் உண்டான பலறன மட்டும் தான் நுகரும் புலியின் 

பாராட்டத்தக்க இப்பபரிய முயை்சிபய விரும்பத்தக்கது.  

“கடுங்கட் தகழ லிட ்பட வீழ்ந்பேை 

அை்ைவ ணுண்ணா ோகி வழிநாள்  

பபரு னல விடரக ் புல ்ப தவட்படழுந் 

திருங்களிை் பைாருே்ே ைல்வல ் படுக்கு ் 

புலிபசிே் ேை்ை ப லிவி லுள்ளே் 

துரனுனட யாளர் தகண்ன பயா  

டினயந்ே னவக லுளவா கியதரா”14 

 இங்ஙனம் இை்விரு உயிரக்ளின் பைறுபட்ட பசயல்பாடுகளின் ைாயிலாகத் தான் 

கண்டு பதளிந்த பசம்பபாருறளச ் பசாழன் உலகத்தைருக்குத் பதரியப்படுத்தி 

அறிவுறுத்தியதனால் இப்பாட்டுப் பபாருள்பமாழிக்காஞ்சி ஆயிை்று.  

பச ்ன  வாழ்க்னக: 

 பிசிராந்றதயார ் என்னும் பாண்டியநாட்டுப் புலைர ் மன்னரக்ளாலும் மை்ைப் 

புலைரக்ளாலும் மதிக்கப்பட்டைர.் றையத்துள் ைாழ்ைாங்கு ைாழ்ந்தைர ் அன்பும் 

அருளும் அஞ்சாறமயும் நிரம்பியைர.் பகாப்பபருஞ்பசழனுக்கு உயிர ் நண்பர.் தம் 

காலத்துபுலைரக்ளில் மூத்தைராய் ஆண்டுகள் பல பசன்றும் நறரதிறர விகாரங்கள் 

இன்றி இளறமத்பதாை்ைத்தைராய் அைரக்ளுக்குக் காட்சியளித்தார.் இைரத்ம் 

உருைப்பபாலிறைக் கண்டு வியப்புை்ை பசாழநாட்டுப் புலைரக்ள் இைரிடம் அதை்கான 

காரணத்றத வினவுகின்ைனர.் அை்வினாவிை்கு இைர,் ‘தம் அகைாழ்க்றகயும் 

புைைாழ்க்றகயும் பசம்றமயாக அறமந்தறமயால் உண்டான இறடவிடாத 

மகிழ்சச்ிதான் தமக்கு இதுைறர நறரதிறர பதான்ைாறமக்கான காரணம் என்று 

விறட கூறுகின்ைார.் 

வாழ்க்னக நுட்ப ்:     

 நை்குணங்களில் பமம்பட்டுக் கீழ்படிந்து ஒழுகும் மறனவி, பிள்றள 

பணியாட்களால் தம் அகைாழ்;க்றகயும்,15 பகாடுங்பகான்றம புரியாத 

மன்னன்,சான்பைார ்ஆகிபயாரால் தம் புைைாழ்க்றகயும் 16 சிைந்தன என்று கூறும் 

ஆந்றதயார,் இரு ைாழ்க்றககளாலும் தமக்கு எை்விதமான மனத்துன்பமும் 

நிகழாறமயின் தமக்கு நறரதிறர விகாரங்கள் பதான்ைவில்றல என்று குறிப்பாகத் 

பதளிவுபடுத்துகின்ைார.் தாம் கண்டு பதளிந்த துன்பமில்லாத இன்ப ைாழ்க்றகயின் 

நுட்பத்றத அறனைரும் அறிய எடுத்துறரத்ததனால், இறை பை்றிய பாடல் 

பபாருள்பமாழிக்காஞ்சி ஆயிை்று. 

புலவரக்ள் பபருன :  

 ‘யாதும் ஊபர யாைருங் பகளிர’் என்னும் பதாடர ் இன்று அறனைராலும் 

பபருமிதத்துடன் பபசச்ிலும் எழுத்திலும் றகயாளப்படுகிைது. இை்ைழகிய பதாடர,் 

கணியன்பூங்குன்ைன் என்னும் புலைர ் பாடிய புைநானூை்றுப் பாடலின்”26 முதல் 

அடியாகும். இப்பாடலில், தன்றமபயாத்த புலைரக்ளிடத்து விளங்கிக் காணப்படும் 

அரிய குணங்கறளப் புலைரக்ளின் பபருறமறய அறியாத சிறுறமக்குணம் பறடத்த 

மன்னரக்ளுக்குப் பூங்குன்ைனார ்விளங்க எடுத்துறரக்கின்ைார.்    

 ‘புலைரக்ளுக்கு எந்த ஊரும் பசாந்த ஊராகும். அை்வூரில் ைாழும் மக்கள் 

அறனைரும் அைரக்ளுக்கு உைவினராைர.் தீறமயும் தன்றமயும் அத்தறகபயாரக்்கு 

பநரும் ைருத்தமும் மகிழ்சச்ியும் கூட மை்ைைரக்ள் காரணம் ஆகார.் இைப்றப இதை்கு 

முன்னர ்ஒை்பைாரு பிைவியிலும் அைரக்ள் அனுபவித்து அறிந்தைரக்ளாதலின், அஃது 

அைரக்றளப் பபாறுத்தைறரயில் புதியது அன்று இனிறம மிக்க ைாழ்க்றக 
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அறமந்ததை்காக மகிழ்சச்ியறடய மாட்டாரக்ள் பைறுப்றப விறளவிக்கும் 

இனிறமயை்ை ைாழ்க்றக அறமந்ததை்காக மகிழ்சச்ியறடய மாட்டாரக்ள். 

பைறுப்றப விறளவிக்கும் இனிறமயை்ை ைாழ்க்றக அறமந்ததை்காக துன்பமும் 

அறடயமாட்டாரக்ள். 

 ஆை்றுநீபராடும் ைழியில் தானும் பசல்லும் பதப்பத்றதப் பபால, உயிரானது 

ஊழ்விறனக்கு உட்பட்டு நடக்கும் என்பறதத் பதளிந்தைரக்ள். ஆகபை, குணங்களால் 

மாட்சிறமப்பட்ட பபரிபயாரக்றள வியப்பபாடு பநாக்கமாட்டாரக்ள்.குணங்களால் 

மாட்சிறமப்படாத சிறிபயாரக்றள இகழ்சச்ிபயாடு எக்காலத்திலும் உள்ளத்துச ்

சமநிறல தைைாத ைாழ்க்றக ைாழ்பைரக்ளாகப் புலைரக்ள் திகழ்ைறதச ்

சுட்டியுணரத்்தி அைரக்ள் பபருறமறய உலகறியச ்பசய்கின்ைார.்  

போகுப்புனர: 

 புைநானூை்றில் திறண, துறை ைகுப்புமுறை பதால்காப்பியப் 

புைத்திறணயியல் நூை்பாக்களின் ைழி அறமயாது, புைப்பபாருள் 

பைண்பாமாறலயின் பகாளுசச்ூத்திரங்கறளப் பின்பை்றியதாக உள்ளது. 

புைநானூை்றில் பபாருள்பமாழிக்காஞ்சித்துறைப் பாடல்கள் பதினாைனுள், ஆறு 

பாடல்கறள அரசரக்ள் மட்டுபம பாடியுள்ளனனர.்பைந்தரக்ள் மீது புலைரக்ள் பாடிய 

பபாருள்பமாழிக்காஞ்சிப் பாடல்களில் அம்மன்னரக்றள பநறிப்படுத்தும் 

கருத்துக்கள் எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. 
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முனைவர் எ ் எஸ் ஸ்ரீ லக்்ஷமி,  

பமனாள் விரிவுறரயாளர,் 

           சிங்கப்பூர ்  சமூக அறிவியல் பல்கறலக்கழகம்  

 

முல்னலக்கலி  காட்டு ்  ேமிழ்ப்பண்பாட்டு அனடயாள ் –

ஏறுேழுவல் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்க ்  

 ஏறுதழுைல் என்னும் வீரவிறளயாட்டு தமிழர ்பண்பாட்டு அறடயாளங்களுள் 

ஒன்ைாகச ் சங்க இலக்கியங்களில் பதிவுபசய்யப்பட்டுள்ளது. பதான்றம ைாய்ந்த 

இதை்கு  ஏறுபகாள், விறடபகாள் என்னும் பபயரக்ளும் உண்டு. இதுகுறித்த  

நசச்ினாரக்்கினியரின் கருத்தும் இக்கட்டுறரயில்  கூைப்பட்டுள்ளது.   முல்றலநில 

மக்களின் ைாழ்வியல் கூறுகளில் ஒன்ைான இதறனப்பை்றி முல்றலக்கலியின்  ஏழு 

பாடல்கறளக் பகாண்டு இக்கட்டுறர ஆய்வுபநாக்கில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஏறுகளின் 

ைறககள்,அைை்றின் ைருணறனகள்,முல்றலநில மக்களாகிய ஆயரக்ுல ஆடைரக்ள் 

ஏறுதழுவித் தறலவிறய மணம் பசய்யசச்பதம் எடுத்தல், ஆயமகள் பகால்பலை்றுக் 

பகாடஞ்சுைாறன மணக்க விறழயாறம,  ஏறு தழுவி பைை்றிபபை்ை  வீரனுக்குக் 

குரறை அயரத்ல், பபை்பைாரும் சுை்ைமும் தறலைனின் வீரம் கண்டு தறலவிறய 

அைனுக்கு மணம்பசய்விக்க இறசதல்,முல்றலநில உரிப்பபாருள்கள்  முதலிய  பல 

பசய்திகள் இக்கட்டுறரயில் பபசப்பட்டுள்ளன. திருமண நிமித்தமாக மட்டுமின்றிக் 

காறளகளின் இயல்பான ைாழ்க்றகக்கும்  ஏறுதழுவுதல் அைசியமானதாகக் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

முை்னுனர 

 காலசச்ுழை்சியில்  ஓர ் இனத்தின் பண்பாட்டு அறடயாளங்கள் 

அதிகாரைரக்்கங்களாலும் இயை்றகசச்ீை்ைங்களாலும் அழிக்கப்பட்டாலுங்கூட  

அைை்றையும் கடந்துநின்று இனப்பபருறமறய உலகிை்கு உணரத்்திநிை்கும் 

ைல்லறம பகாண்டறை. அை்ைறகயில் தமிழர ் இனத்பதான்றமறய ஏை்பகனபை 

உலகிை்குச ் பசான்ன சிந்துசமபைளி நாகரிகமும்  இன்றும் உலகிை்கு 

உணரத்்திநிை்கும் கீழடி அகழ்ைாராய்சச்ி முடிவுகளும் ஒை்பைாரு தமிழறரயும் 

பபருமிதம் பகாள்ளசப்சய்ைன ஆகும். இறை தவிர தமிழர ் இனமாண்பிறனப் 

புலப்படுத்திநிை்கும் இலக்கியசச்ான்றுகளும் சங்க இலக்கியம் என்னும் சுரங்கத்தில் 

பபாதிந்து கிடக்கின்ைன. தமிழரக்ளின் பண்பாட்டு அறடயாளங்களுள் ஒன்ைான 

ஏறுதழுைல் என்னும் வீரவிறளயாட்டுக் குறித்த இலக்கியப்பதிவுகள் முல்றலக்கலி 

என்னும் சங்கப்பனுைலில் எை்ைாறு அறமந்துள்ளன என்பறத இக்கட்டுறர 

விளக்குகிைது. 

வீரமு ்  பவளிப்பாடு ்  

 வீரமும் காதலும் பழந்தமிழர ் ைாழ்வின் கண்பணனத் திகழ்ந்தறை. 

இை்விரண்டும் ஒன்பைாபடான்று பகாண்டுள்ள பநரடித்பதாடரப்ுக்கு விளக்கமாக 

அறமைது ஏறுதழுைல் என்னும் வீரவிறளயாட்டு. ஏறுதழுவியைறனபய முல்றலநிலத் 

தறலவி மணக்க விறழைதும்  தன்னுறடய வீரத்றத பைளிப்படுத்தி முல்றலநிலத் 

தறலைன் முல்றலநிலத் தறலவிறய மணப்பதும் என ஒன்றின் பதாடரச்ச்ியாக 

மை்பைான்று நிகழ்கிைது. பகால்பலறு தழுவுதல், விறடபகாள் என்னும் பபயரக்ளில் 

இை்வீரவிறளயாட்டு இடம்பபறுகிைது.பகால்லக்கூடிய காறளறயத் தழுவிப் 

பபாரிட்டு அடக்குைதால் ‘பகால்பலறு தழுவுதல்’ என்றும் சிைப்பித்துக் கூைப்படுகிைது.  

 இந்தியத் தறலநகரில் அறமந்துள்ள  பதசியக் கண்காட்சியகத்தில் 

பாதுகாக்கப்படுகின்ை சிந்துபைளிநாகரிகம் சாரந்்த முத்திறர ஒன்றில்  காறள 

ஒன்றின் உருைமும் அறத அடக்க முயலும் வீரறர அக்காறள தூக்கி எறிைதும் 
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உயிபராட்டமான விதத்தில் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளறத பநாக்க ஏறுதழுவுதல் என்னும் 

இை்வீரவிறளயாட்டின் பதான்றமறய அறியலாம். கி.மு. 2000 ஆண்டு அளவிபலபய 

ஏறுதழுைல் ைழக்கத்தில் இருந்தது என்று ஐராைதம் பபான்ை அறிஞரக்ள் கருத்து 

பதரிவித்துள்ளனர ் (இறணயத்தளத்தில் பபைப்பட்ட தகைல்)என்பறதயும் நாம் 

இைண்   நிறனவுகூரத்ல்  பபாருத்தமாகும். 

ஏறுேழுவுேலு ் உனரயாசிரியர் கருே்து ் 

 அன்பின் ஐந்திறணயுள் முல்றலத்திறணயில் முல்றலநில மக்களின் 

ைாழ்வியல் பண்பாட்டுக் கூறுகளில் ஒன்ைான ஏறுதழுவும் நிகழ்விறன 

முல்றலக்கலியின் ஒரு சில பாடல்கறள அடிபயாை்றிக் றகக்கிறளத்திறண  என்னும் 

ஒருதறலக்காமம் என  உறரயாசிரியரான  நசச்ினாரக்்கினியர ்  துறை ைகுத்து 

எழுதுைர ் (கலித்பதாறக, பகாவிலூர ் மடாலயப் பதிப்பு). அைர,் தம் கூை்றுக்குச ்

சான்ைாகக் காட்டுைது முல்றலக்கலியின் முதை்பாடல் ஆகும். இப்பாடலில்  

ஏறுதழுவும் ஆடைர ்பலருள் ஒருைறனக் கண்டு தறலவி காதல் பகாள்ைதால் அைர ்

இம்முடிவிை்கு ைந்துள்ளபதாடு இதறனச ் சிைப்பில்லா ஆசுரம் என்னும் 

ைடபமாழிமரபாகவும் கூறுகிைார.் ைடபமாழியில் உள்ள எண்ைறக மணங்களுள் 

ஒன்று ஆசுரம் என்பதாகும். தறலைன்  தறலவியர ் பலராக  ைரும் ைழக்கம்  

றகக்கிறள, பபருந்திறண என்னும் திறணகளில் உண்டு என்பறத நாம் 

நிறனவில்பகாள்ளபைண்டும்.பபாருளதிகாரத்தில்  இடம்பபறும் “நாடக ைழக்கினும்”  

என்னும் சூத்திரத்தில் “பாடல் சான்ை புலபனறி  ைழக்கினும்” என்ை அடியில்  பாடல் 

சான்ை என்னும் பசாை்பைாடருக்கு ஏறுதழுவும் நிகழ்சச்ிறய எடுத்துக்காட்டுைர.் 

அை்ைறகயில்  ஆயரக்ுல ஆடைர ் ஏறுதழுவியறதத் பதாழி தறலவிக்குக் காட்டி , 

இன்னின்ன ஏறுகறள இன்னின்னார ்தழுவினர ்என்று சுட்டிக்காட்டிக் குரறை பாடும் 

மரபு உண்டு எனக் கூறுகிைார.் முல்றலக்கலி நான்காம் பாடறல இை்ைாறு 

எடுத்துக்காட்டி விளக்குைர.்   

முல்னலக்கலியு ் ஏறுேழுவுேலு ்  

 முல்றலக்கலியில் நமக்கு இன்று கிறடத்துள்ளறை  பதிபனழு பாடல்கள் 

மட்டுபம. இைை்றுள் முதல் ஏழு பாடல்கள் ஏறுதழுவுதறலப் பை்றி விரிைாகப் 

பபசுகின்ைன. பசாழ அரசனாகிய  நல்லுருத்திரன் தம் புலறமத்திைத்தால் 

நாடகநயம்பதாடுப் பாடிய பாடல்கள் பகாண்டுகூட்டிப் பபாருள்பகாண்டு இலக்கிய 

இன்பம் துய்க்கத்தக்கறை. பதாழி கூை்ைாக  நான்கு பாடல்களும்( 101,103,104,105 ) 

,சுை்ைத்தார ் கூை்ைாக ஒரு பாடலும் (102) கண்படார ் கூை்ைாக  ஒரு பாடலும் (106) , 

தறலவி கூை்ைாக ஒரு பாடலும் (107) அறமந்துள்ளன. இப்பாடல்கள் ஐம்பது அடிகள் 

சிை்பைல்றலயாகவும்  எண்பது அடிகள் பபபரல்றலயாகவும் பகாண்டறை. தறலைன், 

தறலவி, பதாழி, பாங்கன், சுை்ைத்தார,் கண்படார ் ஆகிய  நாடக மாந்தரக்றளக் 

கூை்றுகள் ைழி  நாம் சந்திக்கிபைாம்.  இறை பல்ைறக பமய்ப்பாடுகள் பாங்குை 

அறமயப் பாடப்பட்டறை.  

 னழக்கால  லரக்ளு ்  ைங்கவர்  வருணனையு ் 

 முல்றல நிலத்தின் கருப்பபாருள்கள் சிைப்புை அறமந்து அந்நில மக்களாகிய 

ஆயர,் பபாதும்பர ் ஆகிபயாரின் ைாழ்வியறலப் பபசுகின்ைன.  மறழக்காலம் 

பதாடங்கத்  தறலப்பபயலாம் முதல் மறழயில் பல்ைறக மலரக்ள் மலரந்்துள்ளன. 

நல்லுருத்திரனின் நயமான ைருணறனகள் ைழி அம்மலரக்ள் நம் கண்முன் 

மலரக்ின்ைன.  

 புைத்பத முள்கறள உறடயதும் மறழபபய்யுமுன் காய்ந்து கிடந்ததுமான 

பிடைஞ்பசடி அடிப்பக்கம் முதலாகத் தறழத்து மலரந்்தது. காந்தட்பசடிகபளா 

துடுப்புப்பபால அரும்புகள் பகாரத்்து நிை்க, கள் குடித்தைறனப்பபால அறசந்து ஆடி, 

தீக்கறடபகாலால் உண்டாக்கிய தீசச்ுடரக்றள அடுக்கிறைக்கப்பட்டதுபபால 

மலரந்்தன. காயாம்பூக்கபளா நீலமணி நிைத்தில் மலரந்்தன என  முதை்பாடலில் 

பூக்களின் அறமப்புடன் மலரக்ள் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்ைன. இரண்டாம் பாடலில்  

தண்நறும் பிடைம், தைழ்பகாடித் தளைம், ைண்ண ைண்பதான்றி, ையங்கிணரக்் 
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பகான்றை ஆகிய மலரக்றள ஆயரக்ள் தறழ, இறழ , பகாறத என்னும் 

ைறகைறகயான மாறலகறளத் பதாடுத்துச ் சூடியிருந்தனர ் என ைருணிக்கிைார ்

புலைர.் மூன்ைாம்பாடலில் மலரக்ளின் எண்ணிக்றக அதிகரிக்கின்ைது. மறலயிலும் 

காட்டிலும் பூக்கின்ை பலைறக மலரக்ளுடன்  புல் இறல  பைட்சி, குல்றல, குருந்து, 

பகாடல், பாங்கர ்ஆகிய மலரக்றளயும் சூடி ஆயர ்மகளிர ் ஏறுதழுவும் காட்சிறயக் 

காணப் பரணில் அமரந்்திருக்கின்ைனர.் இை்ைாறு  சங்ககால மலரக்றள 

முல்றலக்கலி பநடுகிலும் மணம்கமழசப்சய்கின்ைார ்புலைர.் 

ஆயர்குடியிை்  அருன யு ் பபருன யு ்   

 பதாழி கூை்ைாக அறமயும் நான்காைது பாடலில்  

             “ மலிதிறர ஊரந்்து மண்கடல் பைளைலின் 

              பமலிவின்றி  பமை்பசன்று  பமைாரந்ாடு இடம்படப்  

              புலிபயாடு வில்நீக்கிப் புகழ்பபாறித்த  கிளரப்கண்றட  

             ைலியினான் ைணக்கிய ைாடாசச்ீரத்் பதன்னைன்  

             பதால்லிறச நட்ட குடிபயாடு பதான்றிய  

             நல்லினத்து ஆயர”்  

என ஆயரக்ுடி பாண்டியரக்ுடியுடன் பதான்றிய பதான்றமசச்ிைப்புக் பகாண்டது எனச ்

பசாழமன்னன் பாடியிருப்பது அைரின் பபாறையுணரவ்ுக்கும் பபாதுறம பபாை்றும் 

பபருந்தன்றமக்கும் தக்கபதார ்எடுத்துக்காட்டாகும்.  

ஏறுகளிை்   எழிலு ்  போை் ங்களா ் உவன களு ் 

 முல்றலக்கலிப் பாடல்கள்  சங்ககாலத்பத  மக்கள் ைளரத்்த ஏறுகள்பை்றி 

அறிய,  அரிய கருவூலங்களாக அறமந்துள்ளன. காறளகள் பாரப்்பதை்குக் 

கம்பீரமாகக் காட்சி அளிப்பன. திமிறலச ் சிலுப்பிக்பகாண்டு அறை நடக்கும் 

மிடுக்கான காட்சி  பசாை்களுக்குள் அடங்கும் தன்றமயது அன்று. ஆகபைதான்  

“ஏறுபபால் பீடுநறட “ என ைள்ளுைர ் ைருணித்தார.் காறளகளின் பபயரக்ளும், 

அைை்றைப் பபாட்டிக்காக முல்றலநில  மக்கள் அழகுபடுத்தும் திைமும், அைை்றின் 

கண்கைர ் ைனப்பும் எல்லாப் பாடல்களிலும் ைருணிக்கப்படுைது தனிசச்ிைப்பு 

ைாய்ந்த பகுதியாகும். இது  நாடகக்காட்சியாக நம் கண்களின் முன்னிை்கும் 

தறகறமத்தாகும்.  

 பதாழி கூை்ைாக அறமயும் முதை்பாடலில்  பைக்கும் உலண்டு(பட்டுப்பூசச்ி) 

பபான்ை சாம்பல் நிைம் பகாண்ட காறள பாடப்படுகிைது.  கூரிய பாரற்ை ைாய்ந்த  

அக்காறளக்கு அஞ்சாமல் அதறனத் தழுை முை்பட்ட பபாதுைறனத் தன் 

பகாம்புகளால் அைன் உயிரப்ிரியும் அளவுக்குக் குத்திக் குறலக்கிைது எனத் பதாழி 

தறலவிக்குக் காட்டுகிைாள். பாஞ்சாலியின் கூந்தறலப் பை்றி இழுத்த துசச்ாதனன் 

பபாலும், பறகைர ் மத்தியில் பநஞ்றசப்பிளந்து தன் சபதத்றத முடித்த 

வீமறனப்பபாலும் காட்சியளிகிைது  என  இக்காட்சிக்குப் புலைர ் மகாபாரதத் 

பதான்மங்கறள  உைறமயாக்கிக் காட்டுைர.்  அடுத்து, சந்திரன் என்னும் 

சுடரவ்ிரிந்தன்ன சுழிறயக் பகாண்ட காரி என்னும் காறள பபாதுைனின் குடல் 

சரியும்படி அைறனக் குத்திகுறலக்கும் காட்சிக்கு ஊழிமுடிவில் உயிரக்ளுக்கு இைப்பு 

என்னும் துன்பத்றதத் தருகின்ை எருறமபயை்றிறன ஊரத்ியாகக் பகாண்ட எமறன 

பநஞ்றசப்பிளந்து பகான்று குடறலப் பபய்களுக்கு இறரயாக்கிய உருத்திரறன 

உைறம கூறிக் காட்சிப்படுத்துகிைார.்  

 காதுகளுக்குப் பின்புைத்தில்  பசம்புள்ளிகறள உறடய  பைள்றள என்னும் 

காறளயின் பகாபத்றதக் கண்டும் அதை்கு அஞ்சாமல் பபாதுைன் மீது பாய்ந்து 

அைறனத் தன் பகாம்பால் குத்தி அழிக்கும் காட்சிக்குப் பாரதப்பபாரில் 

அசுைத்தாமன் தன் தந்றதயாகிய துபராணறரக்  பகான்ை சிகண்டிறய நள்ளிருளில் 
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பசன்று பபாரிட்டு அைள் தறலறயத் திருகிக் பகான்ைறதப்பபால உள்ளது எனத் 

பதான்மசப்சய்திறயக்பகாண்டு உைறம கூறியுள்ளார.் 

 பதாழி கூை்ைாக அறமயும் 103 ஆம் பாடலில் காறளகறளப் பை்றிய ைருணறன  

முதை்பாடலில் காட்டப்படும் ைருணறனயிலிருந்து சை்பை பைறுபடுகிைது. “மணிைறர 

மருங்கின் அருவி பபால பைண்ணிைக்கால்கறளக் பகாண்ட அளைை்ை 

அழகுபகாண்ட காரி என்னும் கருநிைக் காறள, கதிரைன் மறையவும் விண்மீன்கள் 

பூத்த அந்தி ைான் விசும்பு பபாலச ்சிைந்த உடலில் பைண்புள்ளிகளுடன் விளங்கும் 

பசைறலக்காறள, அழித்தை்கடவுளாம் உருத்திரன் சூடிய குழவித் திங்கள் பபான்று 

ைறளந்து பதான்றும்  ைளமான பகாம்புகறளக் பகாண்ட பசைறலக்காறள 

ஆகியறை உள்ளிட்ட பல காறளகள்  பபாட்டிக்பகனக் பகாண்டுைந்து 

நிறுத்தப்படுகின்ைன.இறை ஒருங்க்குகூடி நிை்கும் அந்தத் பதாழு பகாடிநறையாகிய 

மணப்புறக  சூழ்ந்து  காட்சியளிக்கிைது. அக்காட்சி பபாரக்்களத்றதத் பதாழிக்கு 

நிறனவூட்டுகிைது. ஆகபை அைள் , 

         “அரிமாவும் பரிமாவும் களிறும் கராமும் 

         பபாருமுரண் முன்பின் புகபலறு பலபபய்து  

         பபருமறழ விடரகத்து ஒருங்குடன் குழீஇப் 

         படுமறழ ஆடும் ைறரயகம் பபாலும்”   

என ைருணிக்கிைாள்.இந்த ஏறுகள் தங்கறளத் தழுை ைந்தைரக்றளக் குத்திக் 

காயப்படுத்தின. அைை்றின் பகாம்புகளில் குருதிபதாய்ந்த குடரக்ள் சுை்றியுள்ளன. 

மழு என்னும் ஆயுதத்றதக் றகயில் ஏந்திய சிைபபருமானின் தறலயில்  சூடிய 

பிறையில் பசந்நிை மாறலகள் கிடப்பதுபபான்று காட்சி அளித்தன என்கிைாள். 

இசச்ித்திரிப்பில் பகால்பலறுகளின் காட்சிக்குத் பதான்றமக்காட்சிகள் 

உைமிக்கப்படுகின்ைன. ஆயின் முந்திய பாடலில் ஏறுதழுவிய வீரரக்ளுக்குத் 

பதான்மங்கள் உைமிக்கப்பட்டன. றைத்தகண் ைாங்காமல் பமய்ம்மைந்து ஏறுதழுவும்  

களத்றதப் பாரத்்துக்பகாண்டிருக்கும் தறலவியிடம் “காை்றுப்பபால் ைரும் 

கதழ்விறடக் காரிறயக் “ காட்டுகிைாள் பதாழி.   

 பதாழி கூை்ைாக அறமயும் 104 ஆம் பாடலில் காறளகள் பதய்ைங்கறளப் 

பபாலக் காட்சி அளிப்பதாகத் பதாழி கூறுகிைாள்.  ஏறுகளுக்கு முல்றலநிலக் 

கடவுளறர உைமிக்கிைாள் பதாழி.      

     “ ைானுை ஓங்கிய ையங்பகாளிர ்பறனக்பகாடிப்  

       பால்நிைைண்ணன் பபால் பழிதீரந்்த பைள்றள”  

பைள்றளக்காறளக்குப் பலபதைன்  உைறமயாகிைான். பபான்னாலான 

சக்கராயுதமும் பறகைபராடு இகலில் பமம்பட்டைனும் திருமகள் பகள்ைனுமாகிய 

திருமால்பபால் பபாரத்்திைம் பகாண்டறை  கருறமநிைம் பகாண்ட காரிக்காறளகள் 

எனத் திருமாலின் நிைமும் பபாரத்்திைமும் காறளகளுக்கு உைறமயாகின்ைன. 

பசஞ்சறடயும்  பிறை சூடிய பநை்றியும் முக்கண்ணும் பகாண்ட சிைபபருமாறன 

ஒப்பத் திகழ்ைன குரால் என்னும் காறளகள், “மாகடல் கலக்குை மாபகான்ை 

மடங்காப்பபார ் பைல்ைல்லானாம் முருகப்பபருமான்பபாலபைருைந்த பதாை்ைம் 

பகாண்ட பசைறலக்காறளகள் எனப் பலைறகக் காறளகள் ஏறுதழுவும் களத்தில் 

நிறுத்திறைக்கப்பட்டிருந்தன என்கிைாள் பதாழி.  

 பதாழி கூை்ைாக அறமயும் மை்பைாரு பாடலில் (105) பநமியான் ைாய்றைத்த 

ைறள பபாலச ் சுரி பநை்றிக் காரி, பலபதைனின் சிைப்பு மாறல பபால் சிைந்த 

மசச்த்றத உறடய பைள்றள ஏறு, “பபரும்பபயரக்்கணிசச்ிபயான் மணி மிடை்று 

அணி பபாலும்” சரச்ச்றர  உறடய கழுத்திறனக் பகாண்ட திமில் அறமந்த குரால் 

காறள; ைசச்ிரப்பறட உறடய இந்திரனின் ஆயிரம் கண்கறள ஒக்கும் பல 

புள்ளிகறளக் பகாண்ட புகரை்றகக் காறள; பைலைன் அணிந்த பைண்ணிை ஆறட 

பபான்ை பைண்ணிைக் கால்கறளக் பகாண்ட பசைறலக்காறள எனப் பல 
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காறளகறள அடுக்கிக் கூறுகிைாள். இறை அறனத்தும் பதய்ைங்களுடன் 

ஒப்பிடப்படுகின்ைன. முல்றலநிலக் கடவுளர ் மட்டுமின்றி ஏபதனும்   ஒரு  ைறகயில் 

சிைன், முருகன், இந்திரன் முதலிய  பதய்ைங்களுடன் பதாடரப்ுபடுத்திபய 

காறளகறள ஒப்பிடுகிைாள் பதாழி.  “உயரந்்ததன் பமை்பை உள்ளுங்காறல”  என்னும் 

பதால்காப்பிய நூை்பாவின்படி உயரவ்ு காரணமாகக் காறளகள்  பதய்ைங்களுடன் 

ஒப்பிடப்படுகின்ைன.  

ஏறுேழுவு ் ஆயரக்ளு ் கானளகளிை் ோக்குேலு ் 

 இக்காலத்தில் காை்பந்து ,கிரிக்பகட் பபான்ை விறளயாட்டுகறள  பநரம்ுக 

ைருணறன பசய்ைது பபான்று பகால்பலறு தழுவுதறலச ் பசாழன் நல்லுருத்திரன்  

பாடல்களின்ைழி படம்பிடித்துள்ளார.் அக்காட்சிகள் நம் கண்முன் நிகழ்ைனபபால் 

பசால்லப்பட்டுள்ளன. காட்சிப்படுத்தும் கறலயில் பகபதரந்்த புலைராக 

நல்லுருத்திரன் முல்றலக்கலிப் பாடல்கள் மூலம் பைளிப்படுகிைார.்பதாழி கூை்ைாக 

அறமயும் முதை்பாடலில் காறளகள் மீது பாய்ைதை்கு இறளஞரக்ள் எதிபர பசல்ல, 

அக்காறளகளும் பகான்று குவிக்கும் வில்றலப்பபால அைரக்றளக் பகால்ைதை்கு 

அளைை்ை சினம்பகாண்டு பகாடுறமயாகப் பாய்கின்ைன. அதனால் எங்கும் தூசி 

எழக் காறளகளின் பகாம்புகறளத் தம் மாரப்ில் ஏை்க இறளஞரக்ள் தயாராய் 

நிை்கின்ைனர.் அைரக்றளக் கீபழ தள்ளி அைரக்ளின் மாரப்ில் தம் பகாம்புகறளத் 

தாழ்த்துகின்ைன. கண்படார ்  பநஞ்சு நடுக்குறும் இந்தக் காட்சிறய விறரைாகச ்

பசால்ல நல்லுருத்திரன் றகயாண்ட யாப்பு ைடிைமும் உணரச்ச்ிசப்சறிபைாடு 

பசால்கிைது. 

           “ எழுந்தது துகள்  

             ஏை்ைனர ்மாரப்ு  

             கவிழ்ந்தன மருப்பு  

             கலங்கினர ்பலர ்“ 

இந்த இறளஞரக்ளுள்  ஒருைன் தன் நீண்ட கரிய கரங்களால் காறளயின்கழுத்றத 

இறுகத் தழுவிச ் சில பநாடிகள் அதன் கழுத்தருபக மறைந்திருந்து சட்படன அதன் 

திமில் மீது ஏறிப் பபாரிட்டு அதறன அடக்கி விடுகிைான். இருைருக்கும் நடந்த பபாரில்  

பபரிதும் துன்புை்ைது காறள. அது கண்டு ஆை்ைாத அதன் உரிறமயாளர ் சினத்துடன் 

எழுந்தார.் இை்விடத்தில் பசாழன் நல்லுருத்திரன் “எைன்பகாபலா ஏறுறட நல்லார ்

பறக “ என் வினவுகிைார.் பகால்பலை்றை  பநை்றும் ஒருைன் அடக்கியது கண்டும் 

இன்று மீண்டும் இறளயர ்அதபனாடு  பபாரிட்டு அடக்கலாம் என்று பறையறைந்த 

ஆயரக்ள் அறியாறம உறடபயாபர என்று எண்ணறைக்கிைார ்நல்லுருத்திரன். 

 மை்பைாரு பாடலில் (103) பபாதுைரக்ள்  பைகமாகத் பதாழுவினுள் நுறழய 

அைரக்றள பைகமாகக் குத்துகின்ைன காறளகள். இக்காட்சியின் பைகத்துக்பகை்பச ்

பசாழன் நல்லுருத்திரனின் பசாை்களும் பாடலில் விழுகின்ைன ( பாடலடிகள் 22-24.)  

பகால்பலை்றை அடக்கிய வீரன் தனது குடறலக் காறளயின்  பகாம்பிலிருந்து 

எடுத்துத் தன் ையிை்றுக்குள் மீண்டும் இடும்பபாது அைன் எை்ைளவு பபருமிதத்துடன் 

காணப்படுகிைான் என்று பதாழி தறலவிக்குக் காட்டுகிைாள்.அை்விடத்தில் பசாழன் 

நல்லுருத்திரன் அக்காட்சிறய மிகவும் அழகாக ைருணிக்கிைார.்  

      “ பசந்நூை்  கழிஒருைன்  றகப்பை்ை  அந்நூறல  

        முந்நூலாக்  பகாள்ைானும் பபான்ம்” 

எனப் புனிதம் ைாய்ந்த முப்புரி நூலாகப் பாடுகிைார.் மை்பைார ்ஆயன் தான் அடக்கிய 

ஏை்றின்பமல்  ஏறி வீை்றிருந்து பைை்றிக்களிப்புடன் அதறனச ் பசலுத்துகிைான். 

அக்காட்சி மூலம்  பதப்பத்தில் அமரந்்துபகாண்டு பதப்பத்றத ஆை்றில் 

பசலுத்துபைன் ஒப்பிடப்படுகின்ைான். ஏை்றிறன அடக்கிய மை்பைாரு வீரறனச ்

சிைனுக்கு ஒப்பபிடுகின்ைாள் பதாழி. அைன் ஏை்றிறன அடக்கிய திைம் கண்டு  

மாபயான் என்று தன் பநஞ்சு உட்கியதாகத் பதாழி கூறுகிைாள். இை்ைாறு பலபடக் 
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பகால்பலறு அடக்கிய வீரறனப் புகழ்கிைாள் பதாழி.  முல்றலக்கலியின்  ஏழு 

பாடல்களும் பைை்பைறு கூை்றுகள்  ைாயிலாக ஏறுதழுவும் வீரரக்ளின் வீரசப்சயறலத்  

பதய்ைங்களின் பபாரத்்திைத்துடனும் மகாபாரதத் பதான்மங்களுடனும் ஒப்பிட்டுக் 

கூறுைது புறனந்துறரயாக அறமயாமல் உண்றமயில்  தமிழரக்ளின் வீரத்றதப் 

பறைசாை்றுைதாக உள்ளது.  

ஏறுேழுவலு ்  குரனவ அயரே்லு ்   

 ஆயரக்ள்  ஏறுதழுவும் மரறபக்குரறைப்பாடல்  மூலமாகத் தறலைனுக்கு 

எடுத்துக்காட்டி அதன்படி அைனும் ஏறுதழுவித் தறலவிறய மணம் பசய்து 

பகாள்ளும்படித் தூண்டுைதை்குத்  பதாழி முயை்சி பமை்பகாள்ைாள். ஆயரக்ுலப் 

பபண்கள் பரண்மீதிருந்து ஏறு தழுவும் விழாவில் ஆடைர ் நிகழ்த்தும் 

வீரசப்சயல்கறளக்  கண்டு அைருள் தம் மனம் விரும்புபைறரக் கணைராக அறடய 

முயல்ைர.்  அது மட்டுமில்லாமல் இயை்றகப்புணரச்ச்ியில் தறலவி சந்தித்த தறலைன் 

ஏறுதழுவினால் அைன்மீது தான் பகாண்ட காதல் நிறைபைைபைண்டும் என்று தறலவி  

விறழைாள். அதை்காக அைள் பதய்ைம் பராவுைாள்.பசாழன் நல்லுருத்திரன் குரறை 

அயரத்லின்பபாது பாடப்படும் பாடல்களில் ஆயரக்ுலப் பபண்கள் வீரத்துக்குக் 

பகாடுக்கும் மதிப்பிறனயும் வீரறன மணக்க விரும்பும் விறழறையும்  

பைளிப்படுத்துகிைார.் 

     “ பகால்பலை்றுக் பகாடஞ்சு ைாறன  மறுறமயும்  

       புல்லாபள ஆய மகள் “ 

     “ அஞ்சார ் பகாறலபயறு  பகாள்பைர ்அல்லறத  

       பநஞ்சிலார ் பதாய்தை்கு அரிய உயிரத்ுைந்து  

       றநைாபரா ஆயமகள் பதாள்” 

எனப் பாடுகிைார.்  பாடல் 104  இல் ஆயரக்ுல ஆடைர ்ஏறுதழுவுதலாகிய நிகழ்சச்ிறயத் 

தறலவிக்குத் பதாழி காட்டி இன்னின்னார ்இன்னின்ன ஏறுகறளத் தழுவினர ்என்று 

குரறை பாடும் மரபு உள்ளறதச ்சுட்டிக்காட்டி     அறதப்பபான்ை ஒரு குரறைப்பாட்டில் 

தறலைறனக் குறித்துப் பாடுைதை்குத் தறலவிறய அறழக்கிைாள் பதாழி. 

மரபுைழியாகப் பாடப்படும் குரறைப்பாட்டில் அைனுறடய பண்றப அறமத்துப் 

பாடினால் ஊராருக்குத் பதரியாது என்று பதாழி நிறனக்கிைாள். தறலவி அதை்கு 

இறசந்து ஊராரின் பழிசப்சால்லுக்குத் தான் அஞ்சவில்றல எனவும் தறலைன் 

தன்றன ைருத்தினான் எனவும்  பபாருண்றம பகாண்டு பாடப்படும் குரறைப்பாட்டில் 

கலந்துபகாள்கிைாள். அதன் பின்னரத்் பதாழி “நம் சுை்ைத்தார ் உன்றனத் 

தறலைனுக்கு மணமுடித்துக் பகாடுக்க இறசந்தனர”் என்று கூறுகிைாள்.  

ஏறுேழுவுேலு ் திரு ணமு ் 

 முல்றலக்கலியின் முதல் ஐந்து  பாடல்களும் திருமணம் நிகழ்ைதை்கு 

ஏறுதழுவுதல் ஒரு காரணமாக அறமயும் பபாக்கிறனக் காட்டுகின்ைன. 

முதல்பாடலில் 

       “அணிமாறலக் பகள்ைன் தரூஉமார ் ஆயர ் 

        மணிமாறல ஊதும் குழல்” எனவும்  

 “ ஏை்றை நீ பகாள்குறை ஆயின் படாஅறக  

         ஈன்ைன  ஆயமகள் பதாள்” எனவும்  

 “பகால்பலறு சாட இருந்தாரக்்குஎம் பல்லிரும் 

        கூந்தல் அறணபகாடுப்பபம் யாம்” எனவும்  
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தறலைன் தறலவி திருமணத்திை்கு நிமித்தமாக ஏறுதழுவுதல் இடம்பபறுகிைது. 

ஆனால்  ஆைாம் பாடல் ஏறுகறள அைை்றின் இயல்பான ைாழ்க்றகயில் 

பசலுத்துைதை்காக ஏறுதழுவுதல் நிகழ்ைறதக் குறிக்கிைது) 

 முல்றலநில மக்களாகிய ஆயரக்ள் தம் குடியில் பபண்மகவு பிைந்ததும் 

காறளக்கன்றை ைளரக்்கத் பதாடங்குைர.் அப்பபண் பருைம் எய்தும்பபாழுதில் 

காறளயும் ைளரந்்துநிை்கும். அதறன அடக்குபைனுக்பக அப்பபண் மாறல 

சூட்டுைாள் எனப் பறையறைந்து ஏறுதழுவுதல் நிகழ்றை நடத்தத் பதாடங்குைர.் 

அை்விழாவின் இறுதியில் ஏை்றைத்தழுவிய ஆடைனின் வீரத்றதப் பாராட்டிக் குரறை 

அயரை்ர.் பின்னரத்் தம் மகறள அைனுக்கு மணம் பசய்விப்பர ் என முல்றலநில 

மக்களின் ைாழ்வியல் கூைாக, பண்பாட்டு அம்சமாக ஏறுதழுவுதல் அறமகிைது.  

ஆயரக்ுல மகளிர ் தம் கணைர ் வீரமிக்பகாராய் விளங்குைறதபய விரும்பினர ்

என்பறத  

 “ பகால்பலறு பகாண்டான்  இைள்பகள்ைன்  என்றுஊரார ் 

   பசால்லும்பசாை்  பகளா அறளமாறி யாம்ைரும்  

   பசல்ைம்எம்  பகள்ைன் தருபமாஎம் பகபள” 

எனச ் பசாழன் நல்லுருத்திரன் பதிவுபசய்கிைார.்  ஆகபை ஏறுதழுவுதல் என்னும் 

வீரவ்ிறளயாட்டு வீரம் மிக்க ஆடைறர அறடயாளம் காண உதவியது. முல்றலநில 

மக்களின் ைாழ்வியலில் உள்ள பண்பாட்டுக் கூைாகவும் திகழ்ந்தது.  

 சங்ககாலத்தில் களபைாழுக்கத்தில் மலரும் காதல் சமுதாயத்தால் 

ஏை்றுக்பகாள்ளப்பட்டாலும் திருமணத்றதப் பபை்பைாரும் சுை்ைத்தாரும் 

முடிவுபசய்யும் ைழக்கம் இருந்தது.  பபண்ணின் காதறல அறிந்த பின்னரும் அந்த 

ஆடைறனப்பை்றி விசாரித்த பின்னபர முடிவு பசய்தனர ்என்பறத முல்றலக்கலியின்  

ஏழாம்பாடல் ைழி அறிகிபைாம். ஏறுதழுவுதல் இப்பாடலில் பதாழி அைத்பதாடு நிை்க 

உறுதுறணயாய் அறமந்தது. இப்பாடல் பதாழிக்கும் தறலவிக்கும் இறடபய 

நறடபபறும் உறரயாடலாகவும் அறமகிைது. 

முடிவுனர: 

 தமிழர ் ைாழ்க்றக இயை்றகபயாடு இறயந்த பண்பாடு மிக்க ைாழ்க்றக. 

அதன் அறடயாளங்களாக பல நிகழ்வுகள்,பசயல்கள் பபான்ைறை இன்றும் 

பதாடரக்ின்ைன. பபயர ் மாை்ைத்துடபனா அல்லது பைறு சில மாை்ைங்களுடபனா 

நிலவுகின்ைன. அறை இன்னும் ைழக்கில் இருப்பதன் மூலம் நாம் நம் 

பண்பாட்டுப்பபருறமயின்  நீட்சிக்குக் காரணமாகிபைாம். 
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திருமதி. பகீரதி தமொதசஸ் 

முதுெிறல பபராசிரியர ்

 மூகவியல் மை்றும் மானிடவியல் துறை 

கிழக்குப்பல்கறலக்கழகம், இலங்றக. 
  

தபை்த ய்வ வழிபொடு:  மிழ் இலக்கியங்கனள 

அடிப்பனடயொகக்தகொை்ட ஓர் ஆய்வு 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம்: 

 இனக்குழு  ்  முதாயத்தின் ததாடக்கக் காலெ்ததாட்டு  ் த ழுறமயின் 

அறடயாளமாகவும் வலிறமயின் குறியீடாகவும் தபண் கருதப்பட்டதால் தபண் 

வணங்குவதை்கும் வழிபாட்டிை்கும் உரியவளானாள். பண்றடத் தமிழ் 

இலக்கியங்களில் தபண் ததய்வப் தபயரக்ளும் தபண் ததய்வ வழிபாடுகள் பை்றிய 

குறிப்புகளும் ெிறைெ்து காணப்படுகின்ைறம இதை்கு  ான்ைாகும். இன்றைய 

சூழலிலும் தபண் ததய்வங்கள் முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுகின்ைன. ொட்டுப்புைத் 

ததய்வங்களில் தபண்ததய்வங்கபள அதிகமாகக் காணப்படுகின்ைன. அதனால், 

தபண்ததய்வங்கள் முதன்றம ெிறலயில் றவத்து வழிபடப்படுகின்ைன. 

இவ்வாைானததாரு வரலாை்று பொக்கில் ஆராயும்பபாது தபண்ததய்வ 

வழிபாட்டிறனப் பை்றிய ஆய்வின் அவசியம் உணரப்படுகிைது. அதன்காரணமாக 

இதறன ஆய்வுப்தபாருளாகக் தகாண்டு ஆக்கப்பட்டுள்ளபத இவ்வாய்வு. ஆய்வின் 

பொக்கத்திை்பகை்ப இலக்கிய மீளாய்வு பமை்தகாள்ளப்பட்டு தறலப்பானது 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அதை்பகை்ப தரவுகள் ப கரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டது. அதனூடாக தபைப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்பறடயில் விடயங்கள் 

கலெ்தாராயப்பட்டுள்ளன. 

திறவுசத்சொற்கள்: தபண்ததய்வம், வழிபாடு,  மயம், இலக்கியம், வரலாறு. 

அறிமுகம்: 

 பண்றடய வரலாறுகள், தத்துவங்கள் மை்றும் தமிழ் இலக்கியங்கள் 

பபான்ைவை்றை அடிப்பறடயாகக் தகாண்டு பொக்கும்பபாது சிெ்துதவளி ொகரிகம் 

முதல் இன்று வறர தபண்ததய்வ வழிபாட்டிறன காணமுடிகிைது. தாய்த ்ததய்வங்கள் 

மை்றும் கன்னித் ததய்வங்கள் என தபண் ததய்வங்கறள வழிபடும் பபாக்கு 

தமிழரிறடபய காணப்படுகிைது. மனித உயிரக்ள் அறனத்றதயும் தபை்தைடுத்தவள் 

என்ை அடிப்பறடயில் தாயாகவும், என்றும் மாைாத, அழியாத கன்னித் 

தன்றமயுறடயவள் என்ை அடிப்பறடயில் கன்னியாகவும் தபண் ததய்வங்கறள 

வழிபடும் மரபாக இதறனக் காணமுடிகிைது. உலகின் பல்பவறு ொடுகளிலும் கூட 

இம்மரபு இருெ்து வருவதறன அவதானிக்கலாம். தமிழரக்ளின் பண்பாட்டு 

வரலாை்றைக் கட்டறமப்பதில் தபரும்பங்காை்றுவன பழெ்தமிழ் இலக்கியங்களான 

 ங்க இலக்கியமும் ததால்காப்பியமும் ஆகும். பழெ்தமிழர ் வழிபாட்டு வரலாை்றை 

எழுதுவதிலும் இெ்நூல்கபள தக்க ஆதாரங்களாக உள்ளன. அவை்றினடிப்பறடயிலான 

பழெ்தமிழ் இலக்கிய  ்  ான்றுகறளக் தகாண்டு பழெ்தமிழர ்  மய வழிபாட்டுக் 

குறிப்புகறளத் திரட்டுவதில் ொம் மிகுெ்த கவனம் த லுத்தபவண்டியது காலத்தின் 

பதறவயுமாகும். சிவ வழிபாட்டுக்குரிய சின்னங்கள் சிெ்துதவளி ொகரிகத்திபல 

காணப்பட்டாலும், சிெ்துதவளி ொகரிகத்திபல முதலிடம் தபை்று விளங்கியது தபண் 

ததய்வம் அதாவது அன்றன வழிபாபட என்பது ஆராய் ச்ியாளர ்கருத்து. சிெ்துதவளி 

மக்கள் வழிபட்ட ததய்வங்கறள முக்கியத்துவத்தின்படி முறைப்படுத்திய மாரல்், 

முதலில் அன்றனத் ததய்வத்றதயும், அதை்கடுத்தபடியாக மும்முகமுறடய 

கடவுறளயும், மூன்ைாவதாக இலிங்கம் அல்லது குறிறயயும் எடுத்துக் கூறியுள்ளறம 

அவதானத்துக்குரியதாகும்.  
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 தமிழின் ததான்றம இலக்கியங்களான  ங்க இலக்கியங்கள் என்று ொம் 

குறிப்பிடும் பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்ததாறகயும் ஒபர காலத்தில் பறடக்கப்பட்ட 

இலக்கியங்களல்ல.  ை்பைைக்குறைய ஐெ்நூறு ஆண்டுக்கால (கி.மு. 3ஆம் நூை்ைாண்டு 

ததாடங்கி, கி.பி. 2ஆம் நூை்ைாண்டு வறரயிலான) அகப்புை இலக்கியங்களின் 

ததாகுப்புகளாக தகாள்ளலாம். அவ்வாைாக பொக்கும்பபாது  ங்க இலக்கியங்கள் 

பதிவுத ய்யும் பழெ்தமிழர ்வாழ்வியல் பதிவுகள் ஐநூறு ஆண்டுகாலத் தமிழரக்ளின் 

வாழ்வியலாக தகாள்ளத்தக்கறவ. இருெ்தபபாதிலும் இப்பாடல்கறள பொக்குறகயில் 

அறவ உருவான  மூகத்திை்கு முெ்றதய சுமார ் ஆயிரம் ஆண்டுக்காலத் தமிழர ்

வாழ்வியலின் பதிவுகள் காணப்படுகின்ைன. அவை்றில் தபண்ததய்வம் மை்றும் 

அதபனாடு ததாடரப்ுபட்ட வழிபாட்டு மரபுகளும் விரவிக் காணப்படுகின்ைன. அதன் 

ததாடர ்ச்ியாக இன்று வறரயான தபண்ததய்வம் மை்றும் வழிபாட்டு முறைகறளக் 

காணலாம். அதறன ஆராய்ெ்துறரப்பதாக இவ்வாய்வு அறமகிைது.  

முடிவுகளும் கலந் ொய்வும்: 

 ப கரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் மீதான பகுப்பாய்வின் அடிப்பறடயில் தபைப்பட்ட 

முடிவுகள் கலெ்தாராயப்படுகின்ைன. தமிழ் இலக்கியங்களின் பதாை்ைத்திை்கு 

முன்னரான சிெ்துதவளி ொகரிகத்திலும் தபண்ததய்வ வழிபாடு 

காணப்பட்டிருக்கிைது. ததான்றம இலக்கியங்களில் தபண்ததய்வ வழிபாடு 

அதிகமாகக் காணப்பட்டுள்ளது. இன்றைய சூழலிலும் தமிழர ் மத்தியில் 

இப்தபண்ததய்வ வழிபாடு அதிகளவில் காணப்படுகின்ைன. எனபவ இறவ 

கலெ்தாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இலக்கியங்களுக்கு முை்ைரொை தபை்த ய்வ வழிபொடு:  

 ததான்றம தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் முெ்திய காலத்திலும் தபண்ததய்வ 

வழிபாடு காணப்பட்டுள்ளது. சிெ்துதவளி ொகரிகத்றத பொக்கும்பபாது, அங்கு சிவ 

வழிபாட்டுக்குரிய சின்னங்கள் காணப்பட்டாலும் தபண் ததய்வ அதாவது அன்றன 

வழிபாபட முதலிடம் தபை்று விளங்கியது. இதறன பல ஆராய் ச்ியாளரக்ள் 

கூறியுள்ளாரக்ள். சிெ்துதவளி மக்கள் வழிபட்ட ததய்வங்கறள முக்கியத்துவத்தின்படி 

முறைப்படுத்திய மாரல்், முதலில் அன்றனத் ததய்வத்றதயும், அதை்கடுத்தபடியாக 

மும்முகமுறடய கடவுறளயும், மூன்ைாவதாக இலிங்கம் அல்லது குறிறயயும் எடுத்துக் 

கூறியுள்ளார.் 

 சிெ்துதவளி ொகரிகத்றத வளரத்்த மக்கள் தபண் ததய்வ வழிபாட்றட 

றகக்தகாண்டிருெ்தனர ் என்பது தவளிப்பறட. சிெ்துதவளி ொகரிகத்துக்கு  ்

 மகாலத்தனவான சிரியா, சின்னாசிய, எகிப்திய ொகரிகங்களிலும் தபண் 

ததய்வங்கள் முக்கியமானறவயாக விளங்கின. மார~்ல் புறததபாருளாராய் ச்ியின் 

விறளவாக  ் சில கருத்துக்கறளக் கூறுமுன்னர ்  ெ்தா என்பவர ் இவ்வுண்றமறய 

எடுத்துறரத்துள்ளார.் ‘சிரியாவிபல அகத்தாத் என்னும் தத்துவமும், சின்னாசியாவிபல 

சிதபபலயும், எகிப்திபல இசிஸ் பகாட்பாடும் பதான்றிய அபத  முதாய 

ெிறலயிபலதான் இெ்தியாவில்  க்தி வழிபாடு பதான்றியிருத்தல் பவண்டும்’ என்பது 

அவரது முடிவாகும்.  

 தபண்ததய்வ வழிபாடு பதான்றுவதை்கு அடிப்பறடக் காரணம் அது பதான்றிய 

 மூகத்திபல தாய்வழிமுறை ெிலவியபத என்பது ஆராய் ச்ியாளர ் காட்டும் 

உண்றமயாகும். சிரியா, சின்னாசியா, எகிப்து முதலிய இடங்களில் தபண்ததய்வ 

வழிபாடு பதான்றியதை்கும் இத்தறகய  மூக முறைபய காரணமாகும். பண்றடய 

திராவிட மக்களிை் தபரும்பகுதியினர ்தாய்வழி உரிறம, தாய்முறை முதலியவை்றைக் 

கறடப்பிடித்தனர.் இதன் காரணமாகப் தபண்ததய்வ வழிபாடு திராவிட 

மக்களிறடபய தபரு வழக்காயிருெ்தது என்று  மூகவியல் அறிஞரக்ள் கருதுகின்ைனர ்       
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 சிவ ம்பெ்தம் உறடயதாதல் பை்றிபய தமிழர ் மதம் ற வம் என்னும் தபயர ்

தபை்ைது. சிவம் என்பதை்கு மங்கலம், சுகம், பாக்கியம், பபரானெ்தம். என்னும் இன்பப் 

தபாருறளதயல்லாம் அடக்கும் தத்துவாரத்்தப் தபாருள் கூைப்படும்.  எனினும் 

பிை்கால  ் மயத்திபல சிவம் ஆண்ததய்வமாகபவ வழிபடப்பட்டு வெ்துள்ளது. சிவன் 

என்னும் ஆண்ததய்வ  ம்பெ்தமான ற வ  மயத்தின் பதாை்ைம் பதடி  ்சிெ்துதவளி 

ொகரிகத்றத அறடயும் பபாது, அங்கு அன்றனத் ததய்வபம முழுமுதை்தைய்வமாக 

இருப்பறதக் காணமுடிகிைது.  

 கிறிஸ்துவிை்கு முன் 2,500 ஆண்டளவில் சிைப்புை்று விளங்கிய சிெ்துதவளி 

ொகரிகம் கி.மு. 1,500ஆம் ஆண்டளவில் சீரக்ுறலெ்து சிறதவுை்ைது. சிெ்துதவளி 

ொகரிகத்துக்கும் திராவிடருக்கும் தெருங்கிய ததாடரப்ுண்டு என  ் சில 

வரலாை்ைாசிரியர ் கூறுவர.் அக்கூை்றுக்கு  ்  ாதக பாதகமான  ான்றுகள் உள்ளன. 

இதறன முடிெ்த முடிவான உண்றமதயன்று அறுதியிட்டுக் கூை முடியாது. எனினும் 

சிெ்துதவளி ொகரிகத்தின் சிறதவிை்குப் பின்னர ் வரலாை்றுத் ததாடர ்ச்ியானது 

அறுெ்து காணப்படுகின்ைது. கிழக்குப் பஞ் ாப்பில் உரூபர ் என்னுமிடத்திலும், 

த ௌராட்டிரத்தில் ரங்கபூர,் தலாதால் என்னுமிடங்களிலும்  மீப காலத்தில் 

அகழ்வாராய் ச்ி ெறடதபை்ைதன் பயனாக  ்சிெ்துதவளி ொகரிகத்தின் ததாடர ்ச்ிப் 

பின்னலின் சின்னங்கள் காணப்பட்டன என்பது உண்றமயாயினும் 

ததன்னிெ்தியாவிபல சிெ்து தவளி ொகரிகத்தின் ததாடர ்ச்ிபயா, வளர ்ச்ிபயா, 

ததாடக்கபமா இதுகாலவறர காணப்படவில்றல என்பறதயும் ஏை்றுக்தகாள்ள 

பவண்டும். அதாவது தமாகஞ் தறர, ஹரப்பா, தலாதால் முதலிய இடங்களில் 

காணப்பட்ட ெகர ொகரிகம், இதுவறர ததன்னிெ்தியாவில் அகழ்வாராய் ச்ியின் 

மூலம் புலப்படவில்றல. 

 தவளித் பதாை்ைத்திை்குப் புலப்படும் ெகர ொகரிக  ் சின்னங்கள் 

ததன்னிெ்தியாவிை்கும் சிெ்துதவளி ெகரங்களுக்கும் பெரடியான ததாடரற்பக் 

காட்டாவிட்டாலும்,  மய ெம்பிக்றக  ம்பெ்தமான ததாடரப்ுகள் இருப்பறதபய இங்கு 

ொம் கவனிக்க பவண்டும்.  

 தபண்ததய்வ குறிப்பாக  க்தி வழிபாடும் மூல ச்ிவ வழிபாடும் இருெ்தறதப் 

பாரத்்பதாம். இவை்றின் பிறணப்பாக இலிங்க, வழிபாடும் ெிலவியது. 

தமாகஞ் தறரயிலும், ஹரப்பாவிலும் கணக்கை்ை, ெீண்டு குவிெ்த அல்லது 

முக்பகாணக் கை்களும் களிமண் தபாருள்களும் கண்தடடுக்கப்பட்டன. மார~்ல் 

அவை்றை  ்சிவலிங்கங்கள் என எடுத்துக் காட்டினார.் இலிங்க வழிபாடானது உழவுத் 

ததாழிறல பமை்தகாண்டிருெ்த பல புராதன ொகரிகங்களிை் காணப்படும் வழிபாட்டு 

முறையாகும். ெீண்டு குவிெ்த கல்வடிவு ஆண்குறியின் அறடயாளமாகவும், 

அக்கல்றல  ் சூழ்ெ்த வட்டக் கல்வடிவு தபண்குறியின் அறடயாளமாகவுபம 

முன்றனபயாராை் கருதப்பட்டது. சிெ்துதவளி ொகரிகத்திை்கு  ் மமான பிை ொகரிக 

மக்களிறடயும் இவ்வழிபாட்டு முறை ெிலவியது. ஆண் தபண் குறி  ் ப ரக்்றகபய 

பண்றடக் காலெ்ததாட்டு இலிங்க வடிவில் அறமெ்தது என்பது பிை்கால  ்

ற வசித்தாெ்த  ாத்திர நூலாலும் அறியக்கிடக்கின்ைது. 

‘ க்தியுஞ் சிவமுமாய தன்றமயிவ்வுலகதமல்லாம் 

ஒத்ததாவ்வா ஆணும் தபண்ணும் உயரக்ுண குணியுமாக 

றவத்தனன் அவளால் வெ்த ஆக்கம் இவ்வாழ்க்றக தயல்லாம் 

இத்றதயும் அறியார ்பீட லிங்கத்தின் இயல்பும் ஓரார’்  

என  ் சிவஞானசித்தியார ் தத்துவ விளக்கத்பதாடு உறரப்பது பண்டுததாட்டு வெ்த 

உண்றமபய தயன்பதில் ஐயமில்றல. சிவறன உணரெ்்து அறிெ்து வழிபடுதை்கு  ்

சிைெ்த அறடயாளம் அல்லது குறி இலிங்கம் என இன்று வறர கருதப்படுவதும் 
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மனங்தகாளத்தக்கதாகும். ற வசித்தாெ்தத்தின் வளர ்ச்ிக் கிரமத்றதயும் 

படிமுறைறயயும் அறிெ்து தகாள்வதை்கும் இவ்வுண்றம அவசியமாகிவிடுகிைது.  

த ொை்னம இலக்கியங்களில் தபை்த ய்வ வழிபொடு:   

 அணங்குறட  ் சிலம்பு, அணங்குறட  ்  ாரல், அணங்குறட தெடுங்பகாடு, 

அணங்குறட தெடுவறர, சூருறட  ்சிலம்பு, சூர ்உறை தவை்பு, அணங்குறட முெ்ெீர,் 

சூருறட ெனெ்தறல  ் சுறன, ெிறை சுறன உறையும் சூரம்கள் முதலான  ங்க 

இலக்கிய  ் த ால்லாட்சிகள் மறல, மறல  ்ாரல், ெீர ்ச்ுறன, ெீரெ்ிறல முதலான 

இயை்றகப் பகுதிகளில் சூரும் அணங்கும் குடிதகாண்டிருெ்தன என்ை  ங்ககால 

மக்களின் ெம்பிக்றககளுக்கான அக  ்ான்றுகளாகும். 

  ங்க இலக்கியங்களில் கூைப்பட்டுள்ள சூர,் அணங்கு முதலான வருத்தம் 

மை்றும் அ  ்த்றதத் தரும் இயை்றக இகெ்த ஆை்ைல்கறளக் குறித்த ெம்பிக்றககபள 

பல்வறக வழிபாட்டு  ்  டங்குகளாகப் பரிணாமம் தபை்ைன. பழெ்தமிழ் மக்களின் 

தாய்ததய்வ வழிபாட்டின் ததாடக்கத்றத இத்தகு சூர,் அணங்கு முதலான இயை்றக 

இகெ்த ஆை்ைல்களிலிருெ்பத இனங்காண முடிகிைது.  

 உருவம் இனங்காண இயலா ெிறலயில் த ால்லப்பட்ட சூரும் அணங்கும் 

காலப்பபாக்கில் தபண்ததய்வங்களாகக் கை்பிக்கப்பட்டன. சூர ் என்பது சூரம்கள், 

சூரர மகளிர ்என்றும் அணங்கு என்பது அர மகளிர,் ஆரர மகளிர,் ஆரணங்கு என்றும் 

வழங்கப்பட்டது. 

‘ெம்படப்றப  ்

சூருறட  ்சிலம்பில் சுடரப்்பூ பவய்ெ்து 

தாம்பவண்டு உருவில் அணங்குமார ்வருபம .. ..’ (அகொனூறு. 158) 

என்ை அகொனூை்றின் பாடல் பகுதியில் அணங்கு தான் பவண்டிய உருதவடுத்து வரும் 

என்றும் இப்தபாழுது மறலப்பூக்கறள  ் சூடிக்தகாண்டு அணங்கு தபண்ணாக 

வெ்திருக்கின்ைாள் என்றும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளறமறய பொக்க அணங்கும் சூரும் 

விரும்பும் வடிவம் எடுத்து மக்கறள அ ச்ுறுத்தும் என்ை அடுத்த காலக்கட்டத்து 

ெம்பிக்றகறய அறிெ்துதகாள்ள முடிகிைது. 

  ங்க இலக்கியங்களில் பதிவாகியுள்ள இத்தகு சூர,் அணங்கு முதலான 

வருத்தம் மை்றும் அ  ்த்றதத் தரும் இயை்றக இகெ்த ஆை்ைல்கபள பின்னரப்் பல 

கிறளகளாகக் கிறளத்துப் பல்வறக ெம்பிக்றககள் மை்றும் வழிபாட்டு  ்

 டங்குகளாகப் பரிணாமம் தபை்ைன. குறிப்பாகப் பழெ்தமிழ் மக்களின் தாய்த்ததய்வ 

வழிபாட்டின் ததாடக்கத்றத இத்தகு சூர,் அணங்கு முதலான இயை்றக இகெ்த 

ஆை்ைல்களிலிருெ்பத இனங்காண முடிகிைது. 

 பழெ்தமிழர ்தாய்ததய்வ வழிபாட்டில் மிக இன்றியறமயாத இடம், தகாை்ைறவ 

வழிபாட்டிை்கு உண்டு. பழெ்தமிழர ் வழிபட்ட பல்பவறு தபண்ததய்வங்கள் பை்றிய 

குறிப்புகள்  ங்க அகப்புை இலக்கியங்களில் ஆங்காங்பக விரவிக்கிடக்கின்ைன. 

அத்தகு குறிப்புகறளத் திரட்டி ஒருங்கு றவத்து ஆய்றகயில்  ங்க இலக்கியங்களில் 

இடம்தபறும் தபண்ததய்வங்கள் கன்னித் ததய்வங்கள், தாய்த ் ததய்வங்கள் என 

இருபவறு ெிறலகளில் குறிப்பிடப்பட்டாலும் அறவ தாய்த் ததய்வங்களாகபவ 

மதிக்கப்படுகின்ைன. இதை்கு ஆதாரமாக  ங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடும் கடல்தகழு 

த ல்வியும் (அகம். 370) கானமர ் த ல்வியும் (அகம். 345) என்பவை்றைக் கூைலாம். 

இதறன பி.எல். ாமி, 

 ‘தாய்த்ததய்வத்றதத் தாயாகவும் கன்னியாகவும் உருவகப்படுத்திக் கூறுவது 

மிகப்பழங்காலத்திலிருெ்பத மரபாக உள்ளது. அவறள எல்பலாறரயும் தபை்ை 
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தாயாகக் கருதுவதும் அழியாக் கன்னியாகக் கருதுவதும் சுபமரியா, எகிப்து, அசீரியா, 

இெ்தியா ஆகிய ொடுகளின் பறழய ொகரிகங்களில் காணப்படுகின்ைது.’ 

(பி.எல். ாமி, தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய்த்ததய்வ வழிபாடு, ப.34) என்ை கூை்றும் 

ஆதாரமாகும்.  

  ங்க இலக்கியங்களில் இடம்தபறும் தாய்த் ததய்வங்கள் பை்றிய குறிப்புகள், 

அத்ததய்வம் காட்றட இருப்பிடமாகக் தகாண்டவள் என்ை தபாருளிபலபய றகயாளப் 

பட்டுள்ளன. பதிை்றுப்பத்தில் இடம்தபறும் அயிறர என்ை ததய்வம் மறலறய 

இருப்பிடமாகக் தகாண்டது. கடல்தகழு த ல்விறயத் தவிர பிை இடங்களிதலல்லாம் 

காடு, மறல, மறல  ்ாரல், மறல ச்ுறன  ாரெ்்பத தாய்த் ததய்வங்கள் பழெ்தமிழ் 

இலக்கியங்களில் பதிவாகியுள்ளறம அவதானத்திை்குரியதாகும்.  

 ததான்றம இலக்கியங்களில் அயிறரயும் தகாை்ைறவயும் பை்றிய தகவல்கள் 

அதிகமாகக் காணப்படுகின்ைன. அறவ பை்றிய த ய்திகறள பொக்கும்பபாது, ப ரர ்

இலக்கியம் என்ை தபருறமதபை்ை பதிை்றுப்பத்தில் மூன்று பாடல்கள் அயிறர என்ை 

ததய்வம் பை்றிப் பபசுகின்ைன (பதிை்றுப்பத்து: 79, 88, 90) இரண்டு பாடல்கள் அயிறர 

மறலறயக் குறிப்பிடுகின்ைன. (பதிை்றுப்பத்து: 21, 70) ப ரரக்ளின் அயிறர மறலயில் 

உறையும் ததய்வம் அயிறர என்ைறழக்கப்பட்டது. 

‘ெிைம்படு குருதி புைம்படின் அல்லது, 

மறடஎதிர ்தகாள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் 

கடவுள் அயிறரயின் ெிறலஇ, 

பகடு இலவாக, தபரும! ெின் புகபழ!.......’(பதிை்றுப்பத்து. 79) 

‘.. .. குருதி 

விதிரத்்த குவவு  ்ப ாை்றுக் குன்பைாடு 

உருதகழு மரபின் அயிறர பறரஇ, ….’-(பதிை்றுப்பத்து. 88) 

‘உருதகழு மரபின் அயிறர பரவியும், -…’ (பதிை்றுப்பத்து. 90) 

பதிை்றுப்பத்தின் இம்மூன்று பாடல்களிலும் இடம்தபறும் அயிறர வழிபாட்றடக் 

தகாை்ைறவ வழிபாடு என்பை பறழய உறரக்குறிப்றப ஒட்டி உறரயாசிரியர ்ஒளறவ 

துறர ாமிப் பிள்றள எழுதுகின்ைார.் 

 தும்றப சூடிப் தபாருதலில் அறமெ்த தமய்யிடத்பத யுண்டாகிய அற வு 

பை்றிப் பிைெ்த ஓய்  ்லுடன்; மாரப்ிை்பட்ட புண்ணிடத்ததாழுகும் குருதியாை் புைத்பத 

ததளிக்கப்பட்டாலன்றிக் தகாடுக்கப்படும் பறட  ்றல (பலிறய) பயை்றுக் 

தகாள்ளாத அ  ்ம் தபாருெ்திய முறைறம யிறனயுறடய தகாை்ைறவ 

வீை்றிருக்கின்ை அயிறர மறலபபால ெின் புகழ்களும் ெிறலதபை்றுக் தகடாது 

விளங்குவனவாக (ஒளறவ சு. துறர ாமிப்பிள்றள, பதிை்றுப்பத்து உறர) 

 பறழய உறரக் குறிப்றபக் தகாண்டு அயிறரறயக் தகாை்ைறவ என்று ஒளறவ 

அவரக்ள் எழுதும் உறரயின் தபாருத்தம் ஆய்வுக்குரியது. அயிறரறயப் தபண் 

ததய்வமாக அல்லது தாய்த்ததய்வமாகக் தகாள்வது ஓரளவு தபாருெ்தக்கூடியபத. 

ஆனால் தகாை்ைறவ என்று வலிெ்து தபாருள்தகாள்வதால் தாய்வழி  ்  மூகத்தின் 

வழிபடு ததய்வமான தகாை்ைறவ, ெிலவுறடறம  ்  மூகமாகவும் பபரரசு  ்

 மூகமாகவும் மாறிவிட்ட ப ர மன்னரக்ள் காலத்திலும் அபதெிறலயில் 

வழிபடப்பட்டது என்று தபாருள் தகாள்ளப்படுகிைது. தகாை்ைறவபயாடு ததாடரப்ு 

படுத்தக் கூடிய எெ்தவிதக் குறிப்புமை்று கடவுள் அயிறர என்றும் உருதகழு மரபின் 

அயிறர என்றும் த ால்லப்பட்டதன் பின்னணி கவனிக்கத்தக்கது.  
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 காடுகிழாள், காடுகிழபவாள், கானமர ் த ல்வி எனப் பழெ்தமிழரக்ளின் 

தாய்த்ததய்வம் அறழக்கப்பட்டாள். இனக்குழு மக்களின் பவட்றடயில் தவை்றி 

தருபவளாக இவள் இருெ்தாள். காடுகிழாள் உணவு ப கரிக்கும் காலத்தில் 

பயிரத்்ததாழிை் ததய்வம். பவட்றடயாடும் காலத்தில் தவை்றி தரும் ததய்வம். இது 

தகாை்ைறவயின் ததாடக்கெிறலயாக காணப்படுகிைது. இவபள குறிஞ்சிெிலத் தாய்த் 

ததய்வம். இத்தாய்த் ததய்வபம பின்னரக்் தகாை்ைறவ எனும் ததய்வமாக வளர ்ச்ி 

தபறுகிைது.  

 முல்றல ெிலத்தில் பமய்  ்ல் வாழ்க்றகயும் வன்புலப் பயிரத்்ததாழிலும் 

ஆரம்பமானபபாது மாடுகள் த ல்வமாயின. மாடுகறளக் கவரவ்து முல்றல ெிலப் 

பபாராகியது. தவட்சிக்குப் புைனாகக் தகாை்ைறவ ெிறலறயத் ததால்காப்பியர ்

கூறுகிைார.் முல்றலயும் குறிஞ்சியும் திரிெ்து பாறலயான பபாது 

பாறலெிலத்திை்குரிய தாய்த்ததய்வமானாள் தகாை்ைறவ. பவடரக்ளின், 

எயினரக்ளின், ஆைறலக்கள்வரக்ளின் வழிபடு ததய்வமான தகாை்ைறவபய பிை்கால 

இலக்கியங்களில் தபரிதும் இடம்தபை்ைாள். 

 மருத, தெய்தல்ெில ெிலவுறடறம  ்  மூகத்தில் பபரரசுகளின் காலங்களில் 

ஆரிய றவதீக மரபுகள் தமிழகத்துக்குள் நுறழகின்ைன. முருகன் தகாை்ைறவயின் 

சிறுவனானான். (திருமுருகாை்றுப் பறட) தகாை்ைறவ சிவனின் மறனவியானாள் 

(பரிபாடல்). ததாடரெ்்து காளி துரக்்றக பபான்ை ததய்வங்கள் தமிழகத்துக்கு 

அறிமுகமாகின்ைன. தமிழரின் பபாருக்குரிய ததய்வமான தகாை்ைறவயும் ஆரியரின் 

பபாருக்குரிய ததய்வமான காளியும் ஒன்ைாக இறணக்கப்படுகின்ைறம பின்றனய 

ஆய்வுகளில் தவளிப்படுகின்ைன.  

  ங்க இலக்கியத்தின் ததாடர ்ச்ியாக ஏறனய பழெ்தமிழ் இலக்கியங்களிலும் 

தபண்ததய்வ வழிபாட்றடப்பை்றிய த ய்திகறள காணலாம். மணிபமகறல மை்றும்  

சிலப்பதிகாரத்திலும் இறவ பை்றிய முக்கியக் குறிப்புகள் இடம் தபை்றுள்ளன. 

பழெ்தமிழரக்ளின் தாய் ததய்வம் தகாை்ைறவ என்பதும் இெ்திய - ஆரிய கலப்பால் 

பதான்றிய தாய் ததய்வமான காளி பை்றிய த ய்திகறளயும் இலக்கியத்தில் 

காணலாம். கன்னியாகுமரியில் இருெ்த குமரி ததய்வத்றதபய மணிபமகறல 

காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில்  ம்பாபதி என்று வணங்கினர.் கண்ணகி 

காளியின் அம் மாகவும் தாய் ததய்வமாகவும் மாறியது பபால மணிபமகறலயும் 

கடல் தகழு த ல்வியாக மாறி தாய் ததய்வமானறத அறியலாம்.  ங்க இலக்கியங்கள் 

தாய்த ்ததய்வத்றத காட்டில் உறைபவளாகபவ கூறுகிைது கானமரத் ல்வி அருளலின் 

என்கிைது அகப் பாடல். காட்டில் வாழும் தாய் ததய்வத்றதப் பை்றி மணிபமகறல 

மை்றும் கலித்ததாறக முதலிய பிை்கால  நூல்களும் கூறியுள்ளன. ‘வறல வலெ் 

தன்னதமன்னிழன்….’ எனத் ததாடங்கும் தபாருெராை்றுப்பறடயின் 41 - 42 ஆகிய 

பாடல்களும் ஆதாரமாகும். 

இை்னறய சூழலில் தபை்த ய்வ வழிபொடு:  

 இன்றைய சூழலில் அம்மன் என்ை தபாதுப் தபயரால் அறழக்கப்படும் தபண் 

ததய்வங்கள், தபண்றம மை்றும் தாய்றமக் குணங்கறள ஒருப ரப் தபை்ைறவயாக 

விளங்குகின்ைன. ததாடக்கக் காலத்தில் வளறம ததாடரப்ான  டங்குகள் 

தபண்கறளக் தகாண்பட பமை்தகாள்ளப்பட்டதால் பின்னாளில் தபண்கபள 

வளறமயின் குறியீடாகக் கருதி வழிபடப் பட்டனர.் இதுபவ, தாய்த ்ததய்வ வழிபாடு 

பதான்றி வளரவ்தை்குக் காரணமாய் அறமெ்தது. 

 ‘மறழயாகப் தபாழிெ்து மண்ணுயிரக்றளக் காப்பவள் மாரியம்மர ்ெதியாக ஓடி 

ெஞ்ற  புஞ்ற கறளக் காப்பவள் கங்றகயம்மர ்தீறமகள் அண்டாதவாறு காப்பவள் 

எல்றலயம்மா’ என்று, தபண் ததய்வங்கள் வளறமறய றமயமிட்பட வணங்கப் 

பட்டும் வழிபடப் பட்டும் வருகின்ைன. காவிரி, கங்றக, யமுறன,  ரசுவதி பபான்ை 
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தபரு ெதிகறளப் தபண் ததய்வங்களாகவும் தாய்த் ததய்வங்களாகவும் வழிபடுவது 

தமிழரின் மரபாகும். 

 கிராமப்புை  ்சிறுததய்வங்களாக மாரியம்மன், காளியம்மன், முத்தாலம்மன், 

சீறலக்காரியம்மன், திதரௌபறதயம்மன், ொ ச்ியம்மன், பப ச்ியம்மன், 

கண்டியம்மன், வீருசின்னம்மாள், உ ச்ிமாகாளி, மெ்றதயம்மன், ப ாறலயம்மன், 

ராக்கா ச்ி, எல்றலயம்மன், அங்காளம்மன், பப ச்ி, இ க்கி, பபரா ச்ி, ஜக்கம்மா 

பபான்ை தபண் ததய்வங்கள் வணங்கப்பட்டு வருகின்ைன. ென்றம அளிக்கும் 

ததய்வங்கள், தீறம அளிக்கும் ததய்வங்கள் என்று கூட இவை்றை 

வறகப்படுத்துவதுண்டு.  க்தியின் அவதாரமாக, வடிவமாகப் தபண் ததய்வங்கள் 

கருதப்பட்டு வணங்கப் படுகின்ைன. தபண் ததய்வங்களில் தபரும்பாலும் 

தமிழரக்ளால் பரவலாக வழிபடப்படுவது மாரியம்மன் எனவும் அறியமுடிகிைது.  

முடிவுனர: 

 ஆய்வின் பொக்கம் மை்றும் கருதுபகாள்களுக்கு அறமய எம்மால் 

ப கரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் மீதான பகுப்பாய்வின் அடிப்பறடயில் தபைப்பட்ட 

முடிவுகள் கலெ்தாராயப்பட்டன. தமிழ் இலக்கியங்களின் பதாை்ைத்திை்கு முன்னரான 

சிெ்துதவளி ொகரிகத்திலும் தபண்ததய்வ வழிபாடு காணப்பட்டிருக்கிைது. ததான்றம 

இலக்கியங்களில் தபண்ததய்வ வழிபாடு அதிகமாகக் காணப்பட்டுள்ளது. ததாடக்கக் 

காலெ்ததாட்டு  ் த ழுறமயின் அறடயாளமாகவும் வலிறமயின் குறியீடாகவும் 

தபண் கருதப்பட்டதால் தபண் வணங்குவதை்கும் வழிபாட்டிை்கும் உரியவளானாள் 

என்பதறன எமது ஆய்வு ெிரூபித்துள்ளது. அதை்கு பண்றடத் தமிழ் இலக்கியங்களில் 

தபண் ததய்வப் தபயரக்ளும் தபண் ததய்வ வழிபாடுகள் பை்றிய குறிப்புகளும் 

ஆதாரமாக அறமெ்துள்ளன. இன்றும்கூட தமிழர ்வழிபாட்டில் தபண்ததய்வ வழிபாடு 

முக்கியம் தபை்றுள்ளது. ஆகபவ மனித  மூக வாழ்வியலின் ததாடர ்ச்ியில் 

தபண்ததய்வ வழிபாடு தவிரக்்க முடியாதததாரு அம் மாகும் என்பது 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
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irtg;Gytu; ghy. ,e;jpuf;FUf;fs;  
rpl;dp 

M];jpNuypah. 
 

,yf;fpaq;fs; fhl;Lk; jpUkz tho;f;if 

Ma;Tr;RUf;fk; 

 kzk; vd;w nrhy;Yf;Ff; $Ljy; vd;gJ nghUs;. ,jd; Nth;r;nrhy; 
kz; vd;gjhFk;. ,d;W nghJ epiyapy; kzk; vd;gJ eWkzj;ijf; 
Fwpg;gpDk; goq;fhy tof;fpy; ,r;nrhy; gy nghUis cilajhf ,Ue;jJ. 
kz;Zjy; vd;w nrhy;ypd; nghUs; fOTjy;> neUq;Fjy;> fyj;jy;> $Ljy;> 
moFngWjy; vdg;gy jpUkzj;ijf; Fwpf;Fk; kzk; vd;w nrhy; vt;thW 
mike;jJ vd;gJ njhpatpy;iy. kz; ,aw;ifapNyNa kzk; cilaJ. 
Mjid kz; kzk; vd;gJ jkpoh; thf;F. ,y;ywj;jpd; Eio thapyhf 
miktjid kzk; vd;w nrhy;yhy; Fwpg;gpl;ljd; Nehf;fk; kz;izg; Nghy 
nghWik> mikjp vijAk; jhq;Fk; td;ik ,tw;iw kzkf;fs; ngWjy; 
Ntz;Lk;  vd;gNj mbg;gil vd;W $WNthUk; csh;. kdnkhj;J> tho;T 
KOtJk; kzk; ngw;W epfo;tjw;F VJthd ,e;epfo;r;rpia kzk; vd;W 
ngahpl;ldh;. rpwg;ghd Nkd;ikahd xd;iwf; Fwpg;gpl ‘jpU’ vd;w mil 
nfhLj;J miog;gJ jkpoh; kughifahy; ,y;yw tho;tpd; mbg;gilahf 
mikAk; kzk; jpUkzk; vd;W miof;fg;gLfpwJ. 

Kd;Diu 

 jpUkzk; xU r%f> cwTKiw mikg;G MFk;. FLk;gk;> ghYwT> 
,dg;ngUf;fk;> nghUshjhuk; Nghd;w gy fhuzq;fSf;fhf jpUkzk; 
nra;a;g;gLfpwJ. ,U my;yJ ,uz;Lf;F Nkw;gl;l kdpjh;fSf;F ,ilNa 
jpUkzk; eilngWfpwJ. kzk; vd;gJ xU kdpjDk;>  ,d;ndhU kdpjDk; 
,ize;J ,y;ywk; Nkw;nfhs;s elj;jngWk; xU tho;f;if xg;ge;jk; 
jpUkzk; MFk;. kdpjdhy; kdpj rKjhaj;jpd; eyd; fUjpg;gilj;Jf; 
nfhs;sg;gl;lNjhh; xOf;f Kiw MFk;. 

,yf;fpak; fhl;Lk; jpUkz tho;f;if 

jkpou; tho;tpy; jpUkzk; vd;gJ ,d;wpaikahjnjhd;whFk;. 
,y;ywju;kk; vd;Wk; ,J rpwg;ghfNghw;wg;gLfpwJ. ,ijj;jhd; ts;Stu;  

“,y;tho;thd; vd;ghd; ,ay;Gila %tu;f;Fk;  

ey;yhw;wpd; epd;wJid”                                                                            

Mjyhy; jhd; mjw;F cWJizahf xU ngz; ,Ug;gjhy; ,y;yhs; vdTk; 
r`ju;krhupzpvdTk; ju;kgj;jpdpvdTk;  ngau; ngWths;. 
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“,y;ywky;yJey;ywkd;W”vd;Wk;“fhjypUtu; fUj;njhUkpj;JMjuTgl;lNj 
,d;gk;”vd;Wk; mt;itapd; thf;FepidTnfhs;sj;jf;fNj.xUMZk; 
ngz;Zk; Nru;e;J tho;f;if elj;Jk; ed;ndwp Kiwfs; mjd;%yk; 
ey;ygps;isfisngw;WthOk;topfs; jpUkzj;jpy; mlq;Fk;.  

kz; vDk; Ntu;r;nrhy; fyj;jy;> ,izjy;>$Ljy; Nghd;wnghUisj;jUk;. 
jpUvd;gJnja;tj;jd;ikvd;WnghUs;gLk;.nja;tj;jd;igAld; $Lk; 
epiyNajpUkzkhFk;.njhy;fhg;gpaj;jpNy 

“fw;ngdg;gLtJfuznkhLGzuf; 

nfhsw;Fupkugpw; fpotd; fpoj;jpiaf; 

nfhilf;Fupkugpdu; nfhLg;gf; nfhs;tJNt” (140). 

vd;W   fw;NghL ,izj;Jf; $WfpwJ. fy;ahzk; vDk; nrhy; ehybahu; 
kw;Wk; Mrhuf;Nfhitg;ghly;fspy; jpUkzk; vd;w nghUspy; 
Fwpg;gplg;gLfpwJ.rPtfrpe;jhkzpapy; “fbNru; kzKk; ,dpepfOk; 
fhynkd;f”vDk; ghlyhy; fb>kzk;vDk; nrhw;fSk; jpUkzj;ijf; 
Fwpj;Jg;ghLfpwJ.      

  fb vDk; cupr;nrhy; ePf;Fjy;>fhg;Gvdg;nghUs;jUk;. kzg;ngz;zpd; 
fd;dpj;jd;ikia ePf;fp fw;Gtho;it Nkw;nfhs;Sk; epiyahff; fUjg;gLk;. 
NkYk; ‘fuzk;’vDQ; nrhy; njhy;fhg;gpaj;jpy; fhzg;gLfpwJ. fstpaypy; 
fhzg;gl;l jtWfs; fhuzkhfr; rlq;FKiwfisg; ngupNahu; 
tFj;jKiwiaj; njhy;fhg;gpau; nrhy;Yk; NghJ 

“ngha;Ak; tOTk; Njhd;wpagpd;du; [au;ahj;jdu;fuznkd;g” 

,q;Nf fuznkd;gjw;F er;rpdhu;f;fpdpau; Nts;tpr;rlq;Ffs; $bakzk; 
vd;Nw Fwpg;gpLfpwhu;. Mdhy; fbfuzk; vDQ; nrhw;fs; ,d;W tof;fj;jpy; 
,y;iy. fsTKiw> fw;GKiw vd ,uz;Ltifahd jpUkzr;rlq;Fgw;wpf; 
fhzg;gl;lhYk; kzpNkfiyapy; jhd; cwT(ikj;Jdd;) Kiwj;jpUkzk; 
gw;wpa Fwpg;Gf;fhzg;gLfpwJ. tzpfu;fs; xd;Wf;Fs; xd;whfj; jpUkzk; 
ele;jJ. jUkjj;jd; jd; khkd; kfs; tprhifiaj; jpUkzk; 
Kbj;jnra;jpmwpaKbfpwJ 

njhy;fhg;gpaj;jpy; vz; tifj; jpUkzq;fs; gw;wpf; Fwpg;gplg;gLfpwJ. 
“kiwNahu; Njvj;Jkd;wnyl;lDs;” mit kuG topkzk;> Nrit kzk;> 
Nghu; epfo;j;jpkzk;> Jzq;ifahbkzk;> guprk; nfhLj;J kzk;> 
VWjOtpkzk;> klNywpkzk;Nghd;witmq;Ffhzg;gl;ld. 
,tw;NwhLnjhlu;Gilagynra;jpfs; 
mfehDhW>GwehDhW>FWe;njhif>ngUq;fij>rPtfrpe;jhkzp>fypj;njhif  
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Nghd;w gy ,yf;fpa Ehw;fspy; fhzg;gLfpwJ. ,yf;fpaq;fspy; 
ehs;ghu;f;Fk; epfo;Tfs;> kzNkilmyq;fhuk;>ePuhl;Ljy;>rpyk;Gfopj;jy;>kyu; 
#Ljy;Nghd;w ,d;Ndhud;d epfo;Tfs; fhzg;gl;ld. Muk;gj;jpy; 
mfehD}w;wpy; jhd; jpUkzr;nra;jpfs; fhzg;gl;ld. Fwpg;ghf 

86k; nra;As; 136k; nra;As; jpUkzq;fis tptupf;fpwJ.  

“cOe;J jiyg;nga;jnfhOq; fspkpjit 

ngUQ; Nrhw;Wmkiyepw;gepiufhy; 

ja; ngUk; ge;ju;j; jUkzy;nQkpup-------khNahNs”86 

,jpy; Kjy; epfo;r;rpahf cOe;JtilAld; tpUe;Jeilngw;wJ.  

ge;jw;fhy; el;Lg; ge;jy; Nghlg;gl;L GJkzy; gug;gpkidapy; tpsf;Nfw;wp 
itf;fg;gl;lJ. khiyfs; njhq;ftplg;gl;L itfiwg; nghOjpy; jpq;fs; 
NuhfpzpAld; $ba ehspy; KJngz;bu; kzkfis ePuhl;Ltjw; FupaePiuf; 
Flq;fspy; Ve;jpte;jdu;. me;ePu;f;Flq;fspy;  kyUk; ney;Yk; J}tpg;gps;is 
ngw;wkhjurpfs; ehy;tu; kzkfis “fw;Gnewpapdpd;Wk; tOthJ 
gyeyd;fisr; nra;Jfztd; tpUk;gj;jf;fkidtpMFf” vd;W tho;j;jp 
kzePuhl;bdu;. ,it tJit ed;kzk; vdg;gl;lJ.  

mfehD}W 136k; ghly; $WtjhtJ> 

“ikg;G mwg;GOf;fpd; nea;f;fdp ntz; NrhWtiu ahtz;iknahL 
GiuNahu;g; NgzpGs;Sg; Gzu;e;J ,dpa Mfnjs; xspmk;fz; ,UtpRk;G 
tpsq;f -----kiw xspj;Nj” ,iwr;rpfye;j ntz;NrhW tpUe;fhff; 
nfhLf;fg;gl;J. Nkw;$wpatw;NwhL KoTk; KuRk; Koq;fpd. jiytpf;F 
kzePuhl;ly; eilngw;wJ. thifapiymWfk; Gy; ky;ypifnkhl;Lk; Nru;j;J 
E}ypy; fl;bakhiy #l;lg;gl;lJ. ,Ue;jhYk; Muk;gj;jpNy ,y;yhj rpy 
rlq;F Kiwfs; gpw;fhy ,yf;fpaq;fspy; rpwg;ghff; $wg;gLfpd;wd. 
Fwpg;ghf jhypfl;LtJ gw;wpa nra;jp Ma;Tf;FupajhFk;. rq;ffhy 
Muk;gj;jpy;; jhypvDk; nrhy; ifahsg;gl;lJ. MdhYk; rpyGytu;fs; 
mijfOj;jpy; fl;lg;gLk; jhypiaf; Fwpf;fhJ xU mzpfydhf 
,Ug;gjhfTk; fUj;Jj;njwptpj;jpUf;fpd;wdu;. (jkpou;jpUkzj;jpy;jhyp 
lhf;lu;kh.,uhrkhzpf;fdhu; gf; 23) 

“Gypg;gw; whypg; Gjy;tu” ; vd;w FWe;njhifapYk;> 

“epd;ndhL tpidty; Nfsha; nghd;ndhL Gypg;gw;Nfhj;j Gyk;Gkzpj;jhyp” 
vd;WmfehE}wpYk;> 



42 
 

“Kwq;nfhs; tag;Gyptha;gpse;Jngw;wkhiyntzlgw; 
whyp”vd;Wrpyg;gjpfhuj;jpYk;jhypgw;wpira;jpfs; te;jhYk; Gypg;gy; kw;Wk; 
ntz;gw;whypvDq;Fwpg;Gfs; Nehf;fj;jf;fNj.  

,JNtgpw;fhyj;jpy; nghd;NdhLNru;j;JNghLk; toikte;jjhff; 
fUJfpd;wdu;. “epd;ndhLtpdty; Nfsha; nghd;NdhLGypg;gw; 
Nfhj;jGyk;Gkzpj;jhyp” vDk; Fwpg;GmfehEhw;wpy;(20 fakdhu; 
ghbaJ)fhzg;gLfpwJ.neLey;thilapy; 
“Mue;jhq;fpamyu;KiyMfj;Jglgpd;Dk;neLtPo;jhKj; JizJwe;J” (136-
7) vdmurpapd; gpuptpd; NghJ $wg;gLfpwJ.  

,jw;Fer;rpdhu;f;fpdpahu; 
“nebajhypejnzhd;DNkJhq;f”vdciunaOjpdhu;.  

“<if mua ,ioazpkfspnuhL” (127)ghly;tupfspy; rpyFwpg;Gfs; 
fhzg;gLfpwJ. NkYk; “nky;ypay; kfspUk;  
,iofise;jdNu”vd;wGwehDhW(224)nra;jp ,ioazpgw;wpf; 
Fwpg;Gj;jUfpwJ.  

,f;fUj;Jf;fs; gpw;fhyrpyg;gj;fhuj;jpYk; fhzg;gLfpwJ.  

                            “mQ;nrQ; rPwbmzprpyk;Gxopa 

Nkd;Jfpy; my;Fy; NkfiyePq;ff; 

Nfhq;ifKd;wpy; Fq;Fkk; vOjhs; 

               kq;fymzpapy; gpwpjzpkfpohs;” 

jpUkzr;rlq;fpy; ,d;Wfhzg;gLk;  jPtyk; tUk; epfo;tpidrpyg;gjpfhuk; 
Fwpg;gpLfpwJ.  

“ePytpjhdj;Jepj;jpyg; G+g;ge;ju;f;fPo; 

  thd; Cu; kjpak; rflidathdj;Jr; 

  rhypnahUkPd; jifahisf; Nfhtyd; 

    khKJghu;g;ghd; kiwtopfhl;blj; jPtyk; 

nra;tJfhz;ghu; fz; Nehd;Gvd;id” 

Mdhy; mfehDhW 86>136 ghly;fs; Rw;wj;jhu;fs; 
kzkfismyq;fupj;JG+f;fSk; ney;Yk;fye;Jtho;j;Jk; 
epfo;TfNsfhzg;gl;ld.            
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rpyg;gjpfhu fhyj;jpd; gpd; fp.gp.9Mk; E}w;whz;bd; jhd #shkzpapy; 8k; 
gFjp fy;ahzr; rUf;fj;jpy; jptpl;ld; vDk; murDf;Fk; rak;gitvDk; 
murkfSf;Fk; jpUkzk; ele;jjhfTk; (nra;Al;fs; 273-280) $wg;gLfpwJ. 
,jpy; ngz;zpd; je;ijjhiuthu;j;jy; (fd;dpfhjhdk;) jPtyk; 
nra;jy;>mk;kpkpjpj;jy;>mUe;jjpfhl;ly;Mfpaiteilngw;wnra;jpfSz;L. 
jhiuthu;j;jy; (fd;dpfhjhdk;) Kjd;Kjypy; 
,q;Feilngw;wjhfmwpaKbfpwJ.  

fr;rpag;gupd; fe;jGuhzj;jpy;(11k;Ehw;)nja;thidapd; fOj;jpy; 
KUfg;ngUkhd; kq;fyehz; mzptpj;jnra;jpfhzg;gLfpwJ. 

“nrq;fkyj;jpiwrpe;ijapd; Mw;wpmq;ifapd; <e;jpl 

Mz;lifnfhz;lkq;fyehiakapf;fsk; Mu;j;J 

Eq;ifKbf;Nfhu; eWe;njhil #o;e;jhs;”  (247) 

vd;gJfe;jGuhzk;. 

jpUkzj;jpd; NghJkq;fyehz; vDk; jhypfl;lg;gl;ljhfKjd;Kjy; $wpa 
E}y; fr;rpag;gupd; fe;jGuhzkhFk;.  

fp.gp 11k; E}w;whz;by; fypq;fj;Jg;guzpapy; Kjw;FNyhj;Jq;fd; Nrhou; 
fhyj;jpy; ifg;gpbj;jNy(ghzpf;fpufzk;)Kf;fparlq;fhffUjg;gl;lJ.  

“mUkiwapd; vwpfhl;lmad; gae;jepykfismz;lq; fhf;Fk; cupikapdpw; 
ifg;gpbj;jcgaFNyhj;jkdgad; tho;fntd;Nw” (jhopir-2) 

ngupaGuhzj;jpy; Nrf;fpohu; (12k; Ehw;) (Fq;fpypaf;fiyaehadhu;Guhzk;) 
“Nfhjpy; kq;fy E}y; jhyp”vdf;Fwpg;gpLfpwhu;. 
NkYk;rk;ge;ju;>Re;juu;>jpUehTf;furu;(jpyftjp)>khdf;fQ;rhwehafhu;>fhiuf;f
hy; mk;ikahu; Nghd;wtu;fspd; tuyhWfs; %ykhfg; jpUkzepfo;Tfs; 
gy$Wfpwhu; Nrf;fpohu;. Fwpg;ghf 

ehs;ghu;j;jy;>ghypifNghLjy;>ifg;gpbj;jy;>mk;nghd;jhypkq;fsehz; 
vdg;gLk; jhypfl;Ljy;>mf;fpdptyk; tUjy; vd;gdeilngw;wd. ,jpy; 
K$u;j;jk; ghu;j;jiy“gOjpy; ew;nghOJ”vDe; njhluhy; Fwpg;gplg;gLfpwJ. 
rk;ge;ju; jpUkzj;jpy; “mUl;bUf; fhg;Gehz; mzptu;”vd;Wk; Re;juu; 
jpUkzj;jpy; “gid ujpak;gtho;j;jpg; igk; nghd; ehz; fhg;Gr; 
Nru;j;jhu;”vd;wk; Fwpg;Gfs; fhzg;gLfpd;wd. NkYk; “fhjypiaf; ifg;gw;wpf; 
nfhz;LtyQ;nra;jUsp”vdrk;ge;jupd;jpUkzk; 
ifg;gpbj;Jtyk;te;jnra;jpAk; “ke;jpuKiwahy; ca;j;jvuptykhfkhju; 
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je;jpUf;ifiag; gw;wpj; jhkiur; nrq;ifahsd;”vd;gjhy; jPtyk; te;jJk; 
mwpaKbfpwJ.  

jpUkzq;fspy; kq;fy ,irkoq;Fk; toik ,Ue;jJ. fp.gp 12k; 
E}w;whz;by;Njhd;wpafk;guhkhazfhyj;jpy;rq;nfhyp>giwnahypMfpadKo
q;Fk; tof;fj;ijf; fhzyhk;.  

                     “kq;fyKuR ,dk; kioapd; Mu;j;jd 

  rq;Ffs;Kud;wdjhiuNgupifnghq;fpd 

kiwatu; GfOk; ehd;kiwfq;Fypd; xypfSk; 

           khflYk; Nghd;wNj.”-1200  

,q;FjpUkzr; rlq;FfNshLjhiuthu;j;jy;>jPtyk; 
tUjy;>mk;kpkpjpj;jy;>mUe;jjpghu;j;jy; 
Nghd;witKf;fparlq;fhfepfo;j;jg;gl;ld. ifNfapiargpf;fepd;wfhyj;jpy; 
jrujd; $wpajhffk;gu; $Wfpwhu;.  

“epd; fOj;jpd; ehz;cd;kfw;Ff; fhg;gpd; ehzhk; vd;whd;” (efu; ePq;Fglyk; 
49)jhypgw;wpnra;jp ,q;FgjpTnra;fpwhu; fk;gu;. NkYk; Re;jufhz;lj;jpYk; 
“kq;ifau; kq;fyj;jhypkw;iwNahu; mq;ifapd;  thq;fpdhu; -----
”(fhl;rp48)vd;Wk; $WtJNehf;fj;jf;fNj. “Nfhkfd; Kd; rdfd; fpuey;ePu;  

  G+kfSk; nghUSk;vdePvd; 

khkfs; jd;ndhLk; kd;Djpvd;dh 

jhkiumd;djlf;ifapd; <e;jhd;” 

vDk; ghly; jhiuthu;j;Jf;nfhLj;jiyf; $WfpwJ. ,t;thW gy 
jpUkzr;rlq;FKiwfs; ,yf;fpa E}w;fspy; 
,Ue;Jmwpaf;$bajhfcs;sJ.  

KbTiu 

 kdpj ,dj;ijg; nghWj;jtiu jpUkzk;  vd;gJ xU cyfshtpa 
nghJikahf ,Ue;j NghjpYk; ntt;NtW gz;ghl;Lf; FOf;fspilNa 
jpUkzk;  njhlh;gpy; ntt;NtW tpjkhd tpjpfSk; newpKiwfSk; 
fhzg;gLfpd;wd. jpUkzk; r%fj;jhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Mz;>ngz; 
cwTepiyiaf; Fwpf;fpwJ. mNjhL XU Gjpa re;jjp Njhd;Wtjw;Fhpa 
xUtpjg; gpizg;ghfTk; mikfpwJ. Xh; MZk; ngz;Zk; Nrh;e;J 
xUtUf;nfhUth; fl;Lg;gl;L mth;fsJ tho;f;ifiaf; $l;Lg;nghWg;gpy; 
elj;Jtjw;Fg; gyh; mwpar; nra;Jnfhs;Sk;  nraNy jpUkzk; vdg;gLk;. 
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முனைவர் எஸ். தமொதசஸ் 

உதவி இயக்குனர ்

அரசு பதசிய ததாறலக்காட்சி ெிறுவனம், இலங்றக. 

 

சங்க இலக்கியங்களில் தபை் புலவரக்ள்: ஓர் ஆய்வு 

ஆய்வுசச்ுருக்கம்:  

தமிழர ் வரலாை்றின் முக்கிய குறியீடுகளாகவும் அறடயாளங்களாகவும் 

 ான்றுகளாகவும் பழங்கால இலக்கியங்கள்  திகழ்கின்ைன. அவை்றில் தமிழர ்

அறடயாளங்கள் பல காணப்படுகின்ைன. இது அறனத்து தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் 

தபாருெ்தும். தமிழில் கிறடக்கும் ததான்றம இலக்கியங்களாக  ங்ககாலப் 

பாடல்கறளக் குறிப்பிடலாம். இவை்றின் மூலம் சுமார ்இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 

முெ்றதய தமிழரக்ளின் அடிப்பறட வாழ்க்றக முறை> பழக்க வழக்கங்கறள அறிெ்து 

தகாள்ளமுடிகிைது. அப்பாடல்கள் இயை்றக ெிகழ்வுகறளயும் காட்சிகறளயும் 

பின்புலமாக தகாண்டிருப்பது அவை்றின் தனி ச்ிைப்பாகும். இதனூடாக தமிழரின் 

பல்பவறுபட்ட அறடயாளங்கறளயும் அறிெ்துதகாள்ளலாம். அெ்தவறகயில்  ங்க 

இலக்கியங்களின் ஊடாக தபண்புலவரக்ள் பை்றிய அறடயாளங்கறள அறிெ்து 

தகாள்ள இவ்வாய்வு முறனகிைது. ஆய்வின் பொக்கத்திை்பகை்ப தபண்புலவரக்ளின் 

எண்ணிக்றக,  ங்க காலத்தில் பவறு துறைகளில் தபண் புலவரக்ளின் ெிறல> 

தபண்பாை் புலவரக்ளின் பாடல்களில் அகம் எவ்வாறு தவளிப்படுகிைது ஆகிய 

விடயங்கறள பகுப்பாய்வு த ய்து கலெ்துறரயாடுவதாகவும் முடிவுகறள 

உறரப்பதாகவும் இவ்வாய்வு அறமகிைது.  

திறவுசத்சொற்கள்: அறடயாளங்கள்>  ங்ககாலம்> தபண்புலவரக்ள்> இலக்கியம்.  

அறிமுகம்: 

 தமிழில் கிறடக்கும் ததான்றம இலக்கியங்களான  ங்ககால 

இலக்கியங்களினூடாக அக்கால தபண்புலவரக்ளின் பன்முக விடயங்கறள 

அறிெ்துதகாள்ள முடிகிைது. அவை்றில், தபண்பாை் புலவரக்ளின் எண்ணிக்றக 

ததளிவின்றம காணப்படுகிைது.  ங்க காலத்தில்  கல துறைகளிலும் தபண்கள் 

சிைெ்து விளங்கியிருக்கிைாரக்ள். ஆண்புலவரக்றளயும்விட தபண்பாை் புலவரக்ளின் 

பாடல்களில் அகம் பை்றிய பாடல்கள் சிைப்பாக காணப்படுகின்ைன. எனபவ 

அவை்றிறனப்பை்றி ஆராய்ெ்துறரக்க பவண்டிய பதறவ எழுெ்துள்ளது. அதை்பகை்ப 

இலக்கிய மீளாய்வு பமை்தகாள்ளப்பட்டு> அவை்றின் அடிப்பறடயில் கருதுபகாள் 

முன்றவக்கப்பட்டு தரவுகள் ப கரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு த ய்யப்பட்டு முடிவுகள் 

தபைப்பட்டுள்ளன. தபைப்பட்ட முடிவுகறள கலெ்தாய்வு த ய்து விடயங்கறள 

வரன்முறைப்படுத்தி இவ்வாய்வு உறரக்கிைது. 

முடிவுகளும் கலந் ொரொய்வும்: 

 தபைப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்பறடயில் தபண்பாை் புலவரக்ளின் 

எண்ணிக்றக ததளிவின்றம>  ங்க காலத்தில்  கல துறைகளிலும் சிைெ்து விளங்கிய 

தபண் புலவரக்ள், தபண்பாை் புலவரக்ளின் பாடல்களில் அகம் ஆகிய தறலப்புகளில் 

கலெ்தாராய்வு இடம்தபறுகிைது. 

தபை்பொற் புலவரக்ளிை் எை்ைிக்னக த ளிவிை்னம: 

 பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்ததாறகயும் ெமக்குக் கிறடத்துள்ள  ங்கநூல்கள் 

ஆகும். அவை்றில் தை்பபாது கிறடத்துள்ள  ங்கப்பாடல்கள் 2381. அவை்றுள் 2279 

பாடல்களுக்கு மட்டுபம அவை்றைப் பாடிய புலவரக்ளின் தபயரக்ள் 

ததரியவருகின்ைன. ஏறனய பாடல்கறளப் பாடிய புலவரக்ளின் தபயரக்ள் 

ததரியவில்றல. ஆனால் அவை்றின் ெறட> உத்தி> த ால்லாடல்களும் மிக  ்
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சிைப்பானறவ. பத்துப்பாட்டு நூல்கள் ததாகுப்பில் உள்ள ஒவ்தவான்றும் தனித்தனி 

நூல். இெ்தத் ததாகுப்பு முழுறமக்கும் அவை்றுள் ஒன்ைான திருமுருகாை்றுப்பறட 

கடவுள் வாழ்த்றதப் பபால முதல் நூலாக றவத்துப் பத்து என்று எண்ணப்பட்டுள்ளது. 

எட்டுத்ததாறக நூல்களில் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல்கள் ப ரக்்கப்பட்டுள்ளன. அறவ 

நூல் ததாகுக்கப்பட்ட காலத்தில் ப ரக்்கப்பட்டறவ. அவை்றையும் ப ரத்்துதான் 

இக்கால பாடல்களின் எண்ணிக்றக 2381 ஆகும். தமாத்தமாக கிறடக்கப்தபை்றுள்ள 

பாடல்களில் ஆசிரியர ்தபயர ்ததரிெ்த 2279 பாடல்கறளப் பாடிய புலவரக்ள் 475 என 

அறியமுடிகிைது. அவை்றில்> எத்தறன தபண்புலவரக்ளின் உள்ளனர ் என 

ஆராய்ெ்தபபாது அவ்தவண்ணிக்றகயில் முரண்பாடுகள் காணப்படுகின்ைன.   

 அதிகமாபனார ்57 தபண்புலவரக்ள் காணப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடுகின்ைனர.் 

அவ்வாறு ததரிவிப்பவரக்ள் அதை்கு ஆதாரமாக தபண்களுக்பகயுரிய 57 

தபயரக்றளக் குறிப்பிட்டுக் கூறுகின்ைனர.்  

1. அ ச்ியத்றத மகள் ொறகயார ்

2. ஒளறவயார ்

3. அள்ளுரர ்ென்முல்றல 

4. ஆதிமெ்தி - குறுெ் 3 

5. இளதவயினி - புைம் 157 

6. உப்றப / உறுறவ 

7. ஒக்கூர ்மா ாத்தியார ்

8. கரீனா கண்கறணயார ்

9. கவியரசி 

10. கழார ்கீரன் எயிை்றியார ்

11. கள்ளில் ஆத்திறரயனார ்

12. காக்றக பாடினியார ்ெ ்த ௌ;றளயார ்

13. காமக்கணிப் ப றலயார ்

14. காறரக்காலம்றமயார ்

15. காவை்தபண்டு 

16. காவை்தபண்டு 

17. கிழார ்கீரதனயிை்றியார ்

18. குட புலவியனார ்

19. குமிழிொழல் ொப்ப றலயார ்

20. குமுழி ஞாழல் ெப்பற யார ்

21. குைமகள் / இளதவயினி 

22. குைமகள் / குறிஎயினி 

23. குை மகள் இளதவயினியார ்

24. கூறகக்பகாழியார ்

25. தமிழறியும் தபருமாள் 

26. தாயங்கண்ணி - புைம் 250 

27. ெக்கண்றணயார ்

28. ெல்லிற ப் புலறம தமல்லியார ்

29. ெல்தவள்ளியார ்

30. தெட்டிறமயார ்

31. தெடும்பல்லியத்றத 

32. ப றலயார ்

33. பாரிமகளிர ்

34. பூங்கண்ணுத்திறரயார ்

35. பூங்கண் உத்திறரயார ்

36. பூதபாண்டியன் பதவியார ்

37. தபண்மணிப் பூதியார ்

38. தபருங்பகாப்தபண்டு 

39. பபய்மகள் இளதவயினி 

40. பபயனார ்

41. பபதரதயன் முறுவலார ்

42. தபாத்தியார ்

43. தபான்மணியார ்

44. தபான்முடியார ்

45. பபாெ்தறலப் ப றலயார ்

46. மதுபவாறலக் கறடயத்தார ்

47. மாை்பித்தியார ்

48. மாை்பித்தியார,் இயை்தபயர ்பித்தி 

49. மாபைாக்கத்து ொப்ப றலயார ்

50. முள்ளியூர ்பூதியார ்

51. முன்னியூப் பூதியார ்

52. வரதுங்க ராமன் பதவியார ்

53. வருமுறலயாருத்தி 

54. வில்லிபுத்தூரக்் பகாறதயார ்

55. தவண்ணிக் குயத்தியார ்

56. தவள்ளி வீதியார ்

57. தவறிபாடிய காமக்கண்ணியர ்
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 பவறுசில ஆய்வாளரக்ள் 32 தபண்புலவரக்ள் காணப்பட்டதாகக் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர.் அவரக்ள் குறிப்பிடும் தபயரக்ள் பமலுள்ள தபயரப்்பட்டியலில் 

காணப்படுகின்ை தபயரக்ளாகபவ உள்ளன. பபரா. ஒளறவ. ெடராஜன் அவரக்பளா, 

இவரக்ளின் எண்ணிக்றக 41 என்று குறிப்பிட்டுள்ளார.் பபரா. ெ. ஞ்சீவி அவரக்ள் 

தமது, ங்க இலக்கிய ஆராய் ச்ி அட்டவறணயில் 36 தபண்பாை் புலவரக்றளக் 

குறிப்பிட்டுள்ளார.் ஒளறவயாறரத் தவிர ஏறனபயார ்அகப் பாடல்கறளபய அதிகம் 

எழுதியுள்ளனர ்எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார.்  

 பிை்காலத்தில் தபண்பாை் புலவரக்ளின் தபயர ்எவ்வாறு சுட்டப்பட்டததனின், 

அவரக்ள் எழுதிய இலக்கியங்களில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்ட த ாை்களிலிருெ்பத 

அவரக்ளுக்கு தபயர ்றவக்கப்பட்டது என்பபத உண்றம. எடுத்துக்காட்டாக த ம்புலம் 

பை்றி ஒரு புலவர ் பாடுகிைார.் அவர ் தபயர ் ஆய்வாளரக்ளால் அறியப்படவில்றல. 

ஆயினும் கவிறத இர ம் தகாட்டுகிைது. எனபவ அப்புலவருக்கு த ம்புலப்தபயனீரார ்

என்று தபயர ்சூட்டினர.் 

  ங்ககாலத்துப் தபண்பாை் புலவரக்ளின் எண்ணிக்றகறயப் தபாறுத்தளவில் 

அறிஞரக்ளிறடபய மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கின்ைன. தபரும் பபரா. உ.பவ. ா 

அவரக்ள்>  ங்கப் தபண்பாை் புலவரக்ள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பபர ் என்றும்> மை்ை 

புலவரக்ளின்த ாை்களுக்கு எவ்வளவு சிைப்பு உண்படா> அவ்வளவு சிைப்பு 

இவரக்ளுறடய த ய்யுட்களுக்கும் உண்டு எனக்குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 சிைெ்த பல தனிப்பாடல்கறள> ததாகுப்புக்கறள இப்தபண்பாை் புலவரக்ள் 

தமிழ் உலகுக்கு ஈெ்தபபாதும் அவரக்ளின் இயை்தபயர ் அத்ததாகுப்புக்களிபலா> 

தனிப்பாடல்களிபலா ஈண்டு குறிப்பிடப்படவில்றல என்பறத இலக்கியங்கறள 

ஆராயும்பபாது ததளிவாகிைது. 

 இவ்வாைான குழப்பங்கள் தபண்பாை் புலவரக்ள்  ாரெ்்து மட்டுமில்லாது 

ஆண்புலவரக்ள்  ாரெ்்தும் காணப்படுகிைது. ெை்றிறண ராஜம் பதிப்பு 

இத்ததாறகநூல் பாடல்கறளப் பாடிய புலவரக்ளின் எண்ணிக்றக 192 என்று 

காட்டுகிைது. றவயாபுரிப்பிள்றள 175 என்று குறிப்பிடுகிைார.் பின்னத்தூர ்

ொராயண ாமி ஐயர ் பதிப்பும் 175 எனக் காட்டுகிைது. இெ்த பவறுபாடுகளுக்குக் 

காரணம் ஒருசில புலவரக்ளின் தபயரக்ளுக்குள்ள அறடதமாழிகள் 

பவறுபட்டிருப்பபத ஆகும். பமலும் புலவரள்ின் தபயரக்ளில் காணப்படும் பாட 

பவறுபாடுகளும் காரணமாகும். குறுெ்ததாறக 79 ஆம் பாடறலப் பாடிய புலவர ்தபயர ்

குடவாயில் கீரனத்தன் என்றும், குடவாயில் கீரத்தனார ் என்றும் உள்ளன. 

குறுெ்ததாறக 131 ஆம் பாடறலப் பாடிய புலவர ்தபயர ்ஓபரர ்உழவன் என்பதை்குப் 

பதிலாக ெக்கீரன் என்றும் குறுெ்ததாறக 315 ஆம் பாடறலப் பாடிய புலவர ்தபயர ்

மதுறர பவளாத்தத்தன் என்பதை்குப் பதிலாக தும்பிப ர ்கீரனார ்என்றும் பதிப்புகள் 

புலவர ்தபயரக்றள மாறுபாடுகளுடன் காட்டுகின்ைன. 

 இவ்வாைாக ஆய்வாளரக்ள் கூறுவனவை்றின் ஊடாக தபண்பாை் புலவரக்ளின் 

எண்ணிக்றக ததளிவை்ைறவயாக உள்ளறம தவளிப்பட்டுள்ளது. இருெ்தபபாதிலும் 

ஒப்பீட்டளவில் ஆண்பாை் புலவரக்ளின் எண்ணிக்றகறய பொக்குறகயில் தபண்பாை் 

புலவரக்ள் எண்ணிக்றக அளவில் குறைவானவரக்ளாகபவ காணப்படுகின்ைறம 

எமது ஆய்வினூடாக தவளிப்பட்டுள்ளது. 

சங்க கொல ்தில் சகல துனறகளிலும் சிறந்து விளங்கிய தபை் புலவரக்ள்: 

 எண்ணிக்றக அடிப்பறடயில் தபண்பாை் புலவரக்ள் குறைெ்தளவில் 

காணப்பட்டிருெ்தாலும் பண்றடய தமிழக தபண்கள்  முதாயத்தில், கல்வியில் 

உயரெ்்த ெிறலயில் இருெ்துள்ளனர ் என்பறத  ங்க இலக்கியங்கள் மூலம் 

ததரிெ்துதகாள்ள முடிகிைது. தமிழ் இலக்கியத்தின் தபாை்காலம் என 

சித்திரிக்கப்படும்  ங்ககாலத்தில் ஆண் புலவரக்ளுக்கு ெிகராக தபண் புலவரக்ள் 
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இலக்கியத்தில் திைன் மிக்கவரக்ளாக இருெ்துள்ளறம ஆய்வுகளில் 

தவளிப்பட்டுள்ளன.  

 தபண் புலவரக்ளின் பாடல்களிலிருெ்து கல்வியில் சிைெ்து விளங்கினாரக்ள் 

என்பறத ததரிெ்து தகாள்ள முடிகிைது. இவரக்ள் கல்வியில் சிைெ்பதாங்கியது 

மட்டுமல்லாமல் அர றவகளிலும் அங்கம் வகித்தனர.் ஆண் புலவரக்ளுக்கு ெிகராகப் 

புலறம தபை்றிருெ்தாரக்ள். அர னுக்கு ஆபலா றனகள் கூறும் மெ்திரியாகவும், தூது 

த ன்று தவை்றியுடன் திரும்பும் மதிநுட்பம் தகாண்ட தூதுவராகவும், புலறமயுடன் 

 முதாயத்றதத ் திருத்தும் ஆளுறமத்திைன் தகாண்டவராகவும் இருெ்துள்ளனர ்

என்பறத  ங்க இலக்கியம் ததளிவாக எடுத்துறரக்கிைது.  

  ங்ககாலத்தில் தபண்கள் கல்வியிலும் பமம்பட்டிருெ்தனர.் அவ்றவயார,் 

காக்றகப்பாடினியார,் ெக்கண்றணயார,் தவள்ளி வீதியார,் ெப்ப றலயார,் 

தவண்ணிக் குயத்தியார,் மதுறர ஒறலக்கறடயத்தார,் காவை்தபண்டு, ஆதிமெ்தி 

முதலாபனார ்புலவரக்ளாக இருெ்து இலக்கியத் ததாண்டாை்றி உள்ளனர.் 

 பல வீரப் தபண்மணிகளும் வாழ்ெ்துள்ளனர.் தபான்முடியார ்

ொட்டுப்பை்றுறடய வீரம் த றிெ்த கருத்துகள் ெிறைெ்த பாடல்கறளப் பாடியுள்ளார.் 

அவ்றவ பாடிய பாடல்கள்  ங்க நூல்களில் இடம் தபை்றுள்ளன. அறவ, சிைெ்த ெீதி 

கூறுவதாக உள்ளன. அகொனூறு, குறுெ்ததாறக, ெை்றிறண, புைொனூறு 

பபான்ைறவகளில் தபண்பால் புலவரக்ளின் பாடல்கள் அதிகமாகக் 

காணப்படுகின்ைன.  

 தபண்கறள குறிப்பிடும் வறகயில்  ங்ககாலப் புலவரக்ள் பயன்படுத்திய 

த ாை்கள் வியப்றபத் தருகின்ைன. மாதர,் தபண், ெல்லார,் ஆயிறல, அணியிறழ, 

தமன் ாயலர,் பபறத, தபதும்றப, மங்றக, மடெ்றத, அரிறவ, ததரிறவ பபான்ை 

தபயரக்ள் இலக்கியங்களில் விரவிக் காணப்படுகின்ைன.  

தபை்பொற் புலவரக்ளிை் பொடல்களில் அகம்: 

 தமிழ் இலக்கியத்தின் தபாை்காலம் என  ் சித்தரிக்கப்படும்  ங்க காலம் 

தமிழ்ப் புலவரக்ள் ெிறைெ்து வழிெ்த காலம். அக்காலத்தில் ஆண்பாை் புலவரக்ளுக்கு  ்

 றளக்காமல் தபண்பாை் புலவரக்ளும் இலக்கிய ஆளுறம மிக்கவரக்ளாகக் 

காணப்பட்டுள்ளனர.்  ங்க காலத்தில், தபண் புலவரக்ளால் எழுதப்பட்ட பாடல்களில் 

அவரக்ளின் காதல், வீரம், தனிறமத் துயர,் றகம்றம, புலவரக்றளப் புகழும் 

தபருெ்தன்றம, வரலாை்ைறிவில் சிைெ்திருெ்தறம, அவரக்ளின் சுயமரியாறத, 

காதறல தவளியிடுவதில் அவரக்ளுக்கிருெ்த தயக்கம், பரத்தறம, தவறுப்பு பபான்ை 

பல்பவறு தகவல்களும் விரவிக் காணப்படுவதனூடாக இதறன உணர முடிகிைது. 

  ங்க காலப் தபண்பாை் புலவரக்ளில், ஒளறவயார ்முதன்றமயானவராவார.் 

தவள்ளி வீதியாரும், ென்முல்றலயாரும் அடுத்தெிறலயில் றவத்து 

எண்ணத்தக்கவரக்ளாவர.் கழாரக்் கீரன் எயிை்றியார,் க ச்ிப்பபட்டு ென்னாறகயார,் 

ெ த் ௌ;றளயார,் ஒக்கூரம்ா ாத்தியார,் தவண்ணிக்குயத்தியார,் மாை்பைாக்கத்து 

ெப்பற லயார,் தவறிபாடிய காமக்கண்ணியார,் ெக்கண்றணயார,்தபான்முடியார,் 

ெல்தவள்றளயார,் தாயங்கண்ணியார,் குைமகள் இளதவயினியார,் பாரிமகளிர,் 

ஆதிமெ்தி, காவை்தபண்டு,தபருங்பகாப்தபண்டு பபான்பைார ் குறிப்பிடத்தக்கவர ்

ஆவர.் 

 அகத்திறணயியல் முதல் சூத்திரத்திை்கு உறரதயழுத வெ்த 

ெ ச்ினாரக்்கினியர,் ஒத்த அன்பான் ஒருவனும், ஒருத்தியும் கூடுகின்ைகாலத்துப் 

பிைெ்த பபரின்பம், அக்கூட்டத்தின் பின்னர ் அவ்விருவரும் ஒருவருக்தகாருவர ்

தத்தமக்குப் புலனாகஇவ்வாறிருெ்தததனக் கூைப்படாததாய், யாண்டும் 

உள்ளத்துணரப்வ நுகரெ்்து இன்பமுறுவபதார ்தபாருளாதலின் அதறன அகம்என்ைார.் 

எனபவ அகத்பத ெிகழ்கின்ை இன்பத்திை்கு அகதமன்பது ஓர ் ஆகுதபயராம் என்று 
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விளக்கமாக கூறியுள்ளார.் எனபவ அகத்திறண என்ை த ால்லில் உள்ள அகம் என்ை 

த ால் வீடு, இல், மறன அல்லது குடும்பத்றதபய குறிக்கிைது. அக்குடும்பத்தில் 

வசிக்கும்தறலவன்-தறலவியின் வாழ்க்றகறயக் குறிக்கிைது எனக் தகாள்ளலாம். 

  ங்க காலப் தபண்பாை் புலவரக்ள் காதறல மிகவும் சிைப்புடன் எவ்விதமான 

பூ ச்ுக்களும் இல்லாமல் பாடி இருக்கின்ைனர.்தறலவி, தறலவன், பதாழி எனக் கூை்று 

யாருறடயதாக இருப்பினும் தவளிப்பறடயாகபவ ெிகழ்கிைது. காதலில் தவிக்கும் 

தறலவியின் மன ெிறலறய ஒளறவயின் பாடதலான்று அை்புதமாகப் கூறுகிைது. 

தறலவி காதல்பொயால் தகித்துக் தகாண்டிருக்க, ததன்ைல் வீசி அெ்பொறய 

அதிகமாக்குகிைது. ஊபரா அறமதியாக உைங்கிக்தகாண்டிருக்கிைது. தன் துயரத்றத 

உணராமல் உைங்கிக் தகாண்டிருக்கிைது. அதறன,  

முட்டு பவன்தகால் தாக்கு பவன்தகால் 

ஓபரன் யானும்ஓர ்தபை்றி பமலிட்டு 

ஆஅ ஓல்எனக் கூவு பவன்தகால் 

அலமரல் அற வலி அறலப்பஎன் 

உயவுபொய் அறியாது துஞ்சும் ஊரக்்பக (குறு: 28. ஒளறவ) 

தறலவன் ஒருவறன காறல, பகல், மாறல, யாமம், விடியல் என எல்லாப் தபாழுதும் 

காதல்ஃகாமம் வருத்திக் தகாண்டிருக்கிைது.ெிறனதவல்லாம் தபாழுததல்லாம் 

அவறள ெிறனத்துக் தகாண்டிருக்கும் அவன் தனது காதபல உண்றமக் காதல் 

என்கிைான். 

காறலயும் பகலும் றகயறு மாறலயும் 

ஊரத்ுஞ்சு யாமமும் விடியலும் என்றுஇப் 

தபாழுதிறட ததரியின் தபாய்பய காமம்  

என்கிைது அள்ளூர ் ென்முல்றலயாரின் (குறு. 32) பாடல். தன் மன விருப்பத்றதபய 

ென்முல்றலயார ் ொணம் காரணமாக தறலவன் பமல் ஏை்றிக் கூறினார ் என்று 

தகாள்ளலாம். 

 தறலவன் இல்லாத  மயத்தில் தபண்கள் அழகுபடுத்திக் தகாள்ளும் வழக்கம் 

அக்காலத்தில் இல்றல. இதறன க ச்ிப்பபட்டுென்னாறகயாரின் பாடலின் மூலம் 

அறிய முடிகிைது. 

ஈங்பக வருவர ்இறனபயல் அவரஎ்ன 

அழா அை்பகா இனிபய பொய்தொெ் துைவி! 

மின்னின் தூவி இருங்குயில் தபான்னின் 

உறரதிகழ் கட்டறள கடுப்ப மா ச்ிறன 

ெறுெ்தாது தகாழுதும் தபாழுதும் 

வறுங்குரை் கூெ்தல் றதவரு பவபன! (குறு: 162) 

என்பது பாடல். தபாருளீட்ட  ் த ன்ை தறலவன் விறரவில் திரும்பி வருவார ் என 

ஆறுதல் கூறும் பதாழிக்கு தறலவி, ொன்எவ்வாறு அழாமல் இருக்க முடியும்? 

தறலவன் இல்லாத காரணத்தினால் இெ்த இளபவனில் காலத்திலும் மலர ்இல்லாமல் 

வறிதாக இருக்கும் கூெ்தறலத் தடவுகிபைபன என வருெ்திக் கூறுகிைாள். 
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முடிவுனர: 

 தமிழில் கிறடக்கும் ததான்றம இலக்கியங்களான  ங்ககால 

இலக்கியங்களினூடாக அக்கால தபண்புலவரக்ளின் பன்முக விடயங்கறள 

அறிெ்துதகாள்ள முடிெ்துள்ளது. குறிப்பாக, தபண்பாை் புலவரக்ளின் எண்ணிக்றக 

ததளிவின்றம காணப்படுகின்ைறமயும் அதை்கான காரணங்களும் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன.  ங்க காலத்தில்  கல துறைகளிலும் தபண்கள் சிைெ்து 

விளங்கியிருக்கிைாரக்ள் என்பதும் எவ்தவவ் துறைகளில் சிைெ்து விளங்கியுள்ளாரக்ள் 

என்பதும் தபைப்பட்டுள்ளன. ஆண்புலவரக்றளயும்விட சிைப்பாக தபண்பாை் 

புலவரக்ளின் பாடல்களில் அகம் எடுத்துறரக்கப் பட்டுள்ளன என்பறத பாடல்களின் 

துறணபயாடு காட்டப்பட்டுள்ளன.  
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ஞானப கரன். பத. (1990). ொட்டார ் மயம் கிரியா பப்ளிபக ன்ஸ், த ன்றன. 
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ஆய்வு சுருக்க ் : 

கல்பதான்றி மண் பதான்ைாக்காலத்றத ைாபளாடு முன் பதான்றிய மூத்த 

சான்பைாரக்ள்  ைாழ்ந்த தமிழகத்திலிருந்து தான் நாகரீகம்,பண்பாடு , கலாசச்ாரம் 

பபான்ைறை பிை இடங்களுக்கு பசன்ைறத நாம் அறியலாம். உணவு சாரந்்த 

கலாசச்ாரம் உணறைபய மருந்தாக பயன்படுத்தியது கூட தமிழரக்ளின் ைாழ்வியல் 

அறடயாளங்களாக  இருப்பறத  சங்ககால இலக்கியங்களில் அறியமுடிகிைது. 

பண்றடக் காலத்தில் பதான்றிய மூல நூல்களுக்கு பல நூை்ைாண்டுகள் கழித்து 

உறரகள் பதான்றியறத காணமுடிகின்ைது. உறரகள் பதான்றிய பல நூை்ைாண்டுகள் 

கழித்து நாம் உறரகளின் மூலமாக மூல நூறல படிக்கின்பைாம்.  அை்ைாறு படிக்கும் 

சமயத்தில் உறரகளின் மீதும் மூல நூல்கள் சமகாலக் பகாட்பாடுகளின் நிறலறய 

காண்பது இயல்பானதாகும். இந்நிறலயில் தமிழ் இலக்கியங்களில் 

இயை்றுப்பட்டுள்ள  சங்ககாலத்தில் ைாழ்ந்த  தமிழரக்ளின் உணவு பண்பாட்டிறன  

குறித்தும், அக்காலத்பதாரின் உணவு மரபிறன இக்கால மக்கள் விளங்கிபகாள்ளவும்  

ஏதுைாக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது. 

சங்கக்கால ேமிழரிை் வாழ்வு  

சங்கக்கால மானிடரது ைாழ்வியல் அறடயாளங்களில் அைரக்ள் 

றகக்பகாண்ட  உணவுப்பழக்கம்  உயரந்்த இடத்றதப்பபறுகின்ைது.உண்ணுதல் 

என்பது ஓர ்  உடல் சாரந்்த  பதறையாக  இல்லாமல் சமூகத்றத சாரந்்த 

பசயலாக்கமாக அக்காலத்தில் இருந்துைந்தறத அறியமுடிகிைது. அக்காலகட்டத்தில்  

ைருறக தரும் விருந்தினருக்குக்பகாடுக்கபட்ட முதன்றமயும், குடும்பம் ஊர ்சாரந்்த  

நிகழ்சச்ிகளில் உணவு பபை்றிருந்த  முக்கியத்துைத்றத நம்மால் அறியமுடிகிைது. 

உணவு வனரயனர 

உண்,ஊன்,உணவு பபான்ை பசாை்களின் பைரச்ப்சால் “ உள்” என்பறத 

உட்பகாள்ளுதல் என்ை பசயலலிருந்து பிைந்தபத இந்த பைரச்ச்ுல் என ஆய்ைறிஞரக்ள் 

கூறியுள்ளறத அறியலாம். மனித குலத்தின் உணவு பதாடரப்ான பதடபல அைரக்ளது 

பண்பாட்டு ைலரச்ச்ிக்கு ைழி ைகுத்தது என்பர.் சங்க காலத்பதாரின் பைகுைாக 

ைளரந்்த ைளரச்ச்ியில் உணவுப்பாரம்பரியத்தின்  பங்கு முக்கியமான ஒன்ைாக 

இருந்துள்ளறத காணமுடிகிைது.  மனிதனது உணவுத்பதறையானது இருப்பின் 

பதறைறய நிறைவு பசய்த பபாதும் அது இனம் சாரந்்த பண்பாட்டாலும் நாம் 

ைாழ்கின்ை சுை்றுப்புை சூழல்களாலும் ைறரயறுக்கப்படுகின்ைது.  

சங்க இலக்கியங்களில் உணவு 

பநருப்றபக் கண்டறிந்து அறதத் தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் பகாண்டுைந்த 

பிைபக சறமயல் முறை பதாடங்கியறத அறியமுடிகிைது. பநருப்பு மூட்டிசச்றமக்கும் 

அடுப்புகள் பை்றிய குறிப்புகள்  இலக்கியங்களில் கூைப்பட்டுள்ளறத  

அறியமுடிகிைது.  சங்கக்காலத்தில் சறமயல் பசய்ைதை்கான அடுப்புகள் 
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பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ைன. அடுப்பு என்ை பசால்  அக்காலத்திலிருந்பத 

ைழக்கிலிருப்பது குறிப்பிட்தக்கதாகும்.   

அடுப்றப குறித்து காணும்பபாது  

“ முே்ேனல அடுப்பு “ (புைம் – 28.6), “ 

ஆடுநைி ைந்ே தகாடுயர் அடுப்பு” புைம்.164)  என்றும்,                                            

            “ஆண்டனல அணங்கடுப்பு “ (மதுறர .காஞ்சி) யிலும், “ 

முரியடுப்பு ”(பபரும்பாணாை்றுப்பறட) ,  

”களிபடுக்குழிசி கல்அடுப்பு “ (நை்றிறன) யிலும்  இருப்பறத அறியமுடிகிைது. 

அடுப்புகறள விடவும் பைட்றடக்கு பசல்பைரக்ள் தீறய எரித்து இறைசச்ிறய 

பைகறைத்து உண்ணும்  பழக்கம் இருந்தறத அறியமுடிகிைது.உணவு பண்பாட்டு 

ைளரச்ச்ியின் உயரந்்த நிறல வீடு பதாறும்  அறமந்துள்ள சறமயல் அறைகறள 

குறிப்பிடலாம். மனிதன் ைாழ்ந்த வீடுகளில் சறமயலறை  இருந்துள்ளது 

குறிப்பிடதக்கதாகும். 

பமலும் சறமயல் அறைறய  அகநானூறு   குறிப்பிடும்பபாது “”உதியனட்டில் 

பபால் ஒலிபயழுத்து அருவியாரக்்கும் “ பமலும் சிறுபாணை்றுப்பறடயில் ” 

புளிை்றுநாய் குறரக்கும் புல்பலன் அட்டில் என்றும், பட்டினப்பாறலயில் 

குறிப்பிடுறகயில்  “அைநிறல இய அகனட்டில் “ என சறமயல் அறைகறள பை்றி 

விைரிக்கபட்டுள்ளது. 

சங்கே்ேமிழரிை்பல்தவறு விே சன யலு ் உண்ணு ் முனையு ். 

 தமிழரக்ள் பல்பைறு விதமான சறமயல் முறைகறள பயன் படுத்தியுள்ளறத 

அறியலாம்.  நீரிலிட்டு அவித்தல் , அவித்து பைகறைத்தல், ைறுத்து அவித்தல் , சுடுதல் , 

ைை்ைல் பசய்தல் , பநய்யில்  பபாரித்தல் ,பைகறைத்து ஊரறைத்தல் பபான்ை 

 றமயல் முறைகள் இலக்கியங்களில் இருப்பறத அறியமுடிகிைது. அபத பபான்பை 

உணவு உண்ணும் முறைகறளத்தமிழரக்ள் 12 ஆக பிரித்துள்ளனர.்  அறவ கீழ் 

வருமாறு 

1) அருெ்துதல்  - மிக குறைவான அளவில் உட்தகாள்ளல். 

2) உண்ணுதல்  - பசி தீர  ாப்பிடுதல்  

3) உரிஞ் ல்        - வாறயக்குவித்துக்தகாண்டு ெீரியை் பண்டத்றத ஈரத்்து 

உட்தகாள்ளல். 

4) குடித்தல்  -  ெீரியல் உணறவ கூழ் கஞ்சி தகாஞ் ம் தகாஞ் மாக பசி ெீங்க 

 ாப்பிடுதல். 

5) தின்ைல்  - தின்பண்டங்கறள  ாப்பிடுதல். 

6) துய்த்தல் -  சுறவத்து மகிழ்ெ்து உட்தகாள்ளுதல். 

7) ெக்கல் – ொக்கினால் துலாவி சுறவறய ரசித்து  ாப்பிடுதல். 

8) நுங்கள் – முழுவறதயும் ஒபர  மயத்தில் உறிஞ்சி  ாப்பிடுதல். 

9) பருகல் – ெீரியை் பண்டத்றத சிறுக்குடிப்பது (ெீர ், பதநீர,் பாணகம்) 

10) மாெ்தல் – தபருபவட்றகயுடன் விறரவாக உண்ணுதல். 

11) தமல்லல் -  கடினமான பண்டங்கறள பல்லினால் கடித்து உண்ணுதல். 

12) விழுங்கல் – பல்லுக்கும் ொக்குக்கும் ததாண்றடவழியாக  ாப்பிடுதல்.  

 இவ்வாைாக  ங்கதமிழர ் வாழ்விடதமல்லாம் பலதரபட்ட உணவு முறைகள் 

இருெ்திருப்பறத அறியலாம்..  

தசொறு  
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 அக்காலகட்டத்தில்  இருெ்பத ப ாறு என்ை த ால்  வழக்கிலிருெ்தறத 

அறியமுடிகிைது. ப ாறு தான் அன்றும் முதன்றம உணவாக இருெ்துள்ளது. ஆயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னபர அரிசியின் பயன்பாட்றட அறிெ்துள்ளனர.் பழங்கால 

தமிழரது வாழ்றவ தவளிப்படுத்தும்  ான்றுகளாகத்திகழும் ஆதி  ் ெல்லூர ் 

ததால்தபாருட்கள்  தமிழரது அரிசியின் பயன்பாட்றட புலப்படுத்துவறத   அறியலாம். 

பதாபலாடு இருப்பின் தெல், குை்றி எடுத்தால் அரிசி, பவகறவத்த பின் ப ாறு என 

பயன்படுத்தபட்ட த ால் வழக்கங்கபள  அரிசியின் பயன்பாட்டின் சிைப்றப  

தவளிப்படுத்துவறத அறியலாம். தெல்லில் இருவறக 1. தவண் தெல் , 2.  த ெ்தெல் என 

வறகப்படுத்தியறத காணமுடிகிைது. அது மட்டுமின்றி தெல்லுக்கு வரி, 

த ஞ் ாலி,த ெ்தெல், த ால் இயறவ ஐவனம் என்ை தபயரக்ளும் ஆங்காங்கு 

புழக்கத்தில் இருப்பறத குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 ப ாறு என்பதை்கு அடிசில், அழினி,கூழ், அவிழ்,தகான்றி, ெிமிரல்,புழுங்கள் 

,தபாம்மன்,மிதறவ, பருக்றக, பிசி, அன்னம், என்ை தபயரக்ள் தபாதுவாக 

ததன்னிெ்தியாவில் அதுவும் திராவிடதமாழிகளான தமிழ்,ததலுங்கு, கன்னடா, 

மறலயாலம் ,பபான்ை தமாழிகளில் வழக்கில் இருப்பறத அறியலாம். ப  ்ரிசியால் 

தபாங்கபட்ட ப ாை்றை தபாங்கல் என்றும், புழுங்கல் அரிசியால் தபாங்கபட்ட 

ப ாை்றைப்புழுங்கள் என்றும் அறழக்கபட்டறத அறியமுடிகிைது. 

 ஆக்கிய ப ாறுடன் பிை உணவுப் தபாருட்கறள க் கலெ்து  ாப்பிட்டுள்ளனர.் 

கலக்கபட்ட தபாருட்களுக்கு ஏை்ப  பல தபயரக்ளால் அறவ கிபழ வருமாறு 

ஊன் ப ாறு  - ஊனும் ப ாறும் 

தகாழுஞ்ப ாறு – தகாழுப்பு ெிணம் கலெ்து ஆக்கியது 

த ஞ்ப ாறு – சிவப்பு அரிசி ப் ாறு 

தெய் ப் ாறு – தெய் கலெ்த ப ாறு 

புளி ப் ாறு – புளிக்குழம்பு கலெ்த ப ாறு 

பாை் ப ாறு – பால் கலெ்த ப ாறு 

தவண் ப ாறு – தவள்ளிய அரிசி ப் ாறு 

 அரிசிறய மூன்று ஆண்டுக்காலம் பாதுகாக்கும் முறை பை்றிய 

ததாழில்நுட்பம்பை்றிப் பழெ்தமிழரக்ள் பின்பை்றி வெ்தறத அறியலாம்.  

 மிழரிை் உைவு 

 பண்றடக்கால தமிழரக்ள் வாழ்ெ்த ெிலத்திை்பகை்பவும், குலத்திை்பகை்பவும் 

தமிழரக்ளிறடபய உணவுகள் மாறுபடுகின்ைன. தமிழரக்ள் ப ாறும் , மரக்கறியும், 

புலால் உணவும், மதுவும் விரும்பி உண்டறத அறியமுடிகிைது. கடுகு 

இட்டுக்காய்கறிகறள தாலிப்பது பசு தவண்தணயில் தபாரிப்பது , முளிதயிர ்

பிற ெ்து தயிர ்குழம்பு றவப்பது, பமாரில் ஈயறல ஊை றவத்து புளிக்கறி  றமப்பது 

பபான்ை பழெ்தமிழர ்  றமயல் வழிமுறைகறள ஆய்வியல் அறிஞரக்ள் வழி 

அறியமுடிகிைது. 

பலவனக பலகொரம் 

 தபாதுவாக வீட்டிை்கு விருெ்தினபரா அல்லது சுபெிகழ் ச்ிக்கு வாறழ 

இறலயில் கீழ் காணும் பல வறக பலகாரங்கள்  முறைபய, 

1. உப்பு 

2. ஊறுகாய் 

3.  ட்னிதபாடி 

4. பதங்காய்  ட்னி 

5. சித்ரண்ணம், 

6. பப்படம் 
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7. இட்லி 

8.  ாதம் 

9. பருப்பு 

10. தயிர ்தவங்காயம் 

11. ர ம் 

12. ப  ்டி 

13. கத்தரிக்காய் தபாரியல் 

14. கூட்டு 

15. தபாரியல் 

16. அவியல் 

17.  ாம்பார ்

18. இனிப்பு’ 

19. வறட 

20. காரதபாரியல் 

21. தயிர ்

22. பமார ்

23. பாய ம் 

பமை்கண்ட பலகாரதமல்லாம்  தமிழரின் முக்கிய ெிகழ்வுகளுக்கு பயன் படுத்துவறத 

அறியலாம். 

முடிவுனர 

இவ்வாறு தமிழரக்ளால் பபாை்ைபட்ட உணவு பண்பாடு இயை்றகயுடனுடன் 

கால ெிறலகளுடன் இறணெ்து கிராம சூழலில் ததாடங்கி இன்று அபார 

வளர ்ச்ியடெ்துள்ளறத அறியமுடிகிைது. பவக பவகமாக வளரெ்்து வரும் 

இெ்ெிறலயில்  ரியான உணவு பயன்படுத்தவில்றல எனில் பல பொய்கள்  தாக்கும் 

அபாயம் காத்துதகாண்டிருக்கிைது. ஆகபவ ெம் உடல் ஆபராக்கியத்திை்கு ஏை்ை 

உணறவ  ாப்பிட்டால்  அறனவரும்  பொயை்ை வாழ்வு வாழ ஏதுவாக இருக்கும். 

 

துனை நூற்பட்டியல் 

1.உ.பவ. ாமிொத ஐயர ் ெல்லுறரக்பகாறவ இரண்டாம் பாகம்  

2.மாத்தறல ப ாமு  வியக்க றவக்கும் தமிழர ்அறிவியல்  

3.மு.வரதரா ன் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு . 

4.அ.தட் ணாமூரத்்தி தமிழர ்ொகரீகமும் பண்பாடும் 

5.தபா.தவ. ப ாமசுெ்தரனார ் குறுெ்ததாறக 

6. உ.பவ. ாமிொத ஐயர ்  பரிபாடல் 

7.கெ்றதயாபிள்றள ெ.சி த ெ்தமிழ் அகராதி 

8.கதிறரபவை் பிள்றள .ொ தமிழ் தமாழி அகராதி 

9.வாழ்வியை்களஞ்சியம் தமிழ்ப்பல்கறலகழகம் தவளியீடு 
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Culture in Ancient Tamil, Chapter. In Tamil Identities in Tamil Literature, Edited by 

Sasireha P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani G., Vol. 1:52-55. 

Cauvery College For Women, Trichy.  
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விை்பசை்ட் பிரபு. அ 

தமிழாசிரியர ்

தூய மரியன்றன பமனிறலப்பள்ளி 

மதுறர 
 

 னலபடுகடா ் காட்டு ் ேமிழர் வாழ்வியல் அனடயாளங்கள் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

  ங்க இலக்கியங்கள் பண்றடத் தமிழரின் வாழ்றவப் படம் பிடித்துக் காட்டும் 

கண்ணாடியாய்த் திகழ்கிைது. அதனில் மறலபடுகடாம் நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

மறலவளம், பவளாண்திைன், விருெ்பதாம்பல் பண்பு ொட்டுவளம், ென்னனின் 

பறட ச்ிைப்பு, வீரம் தகாறட  ்சிைப்பு ஆகியன உறரக்கப்படவுள்ளது. 

 கூத்தரக்ள் ெவிர மறலறய பொக்கிப்பயணம் த ய்றகயில், பதாை்கருவி 

உள்ளிட்ட ொல்வறகக் கருவிகறளயும், பதாளின் இருபுைமும். காவடி பபால  ்சுமெ்து 

த ல்கின்ைனர.் அது மறலயில் உள்ள மிகப்தபரிய பலாமரம் எல்லாப் பக்கங்களிலும் 

காய்த்துத் ததாங்குவறத ஒத்திருக்கிைது. 

 தெடும் பயணம் த ல்லும் கூத்தரக்ள் வழியிறடபய, மறலவாழ் மக்கள் தம் 

குடியிருப்புகளில் தங்கி  ் த ல்கின்ைனர.் அப்பபாது அவரக்ள் தங்கள் ெிலத்தில் 

விறளெ்த, தபாருட்களால் த ய்யப்பட்ட உணறவயும், பவட்றடயாடிய விலங்குகளின் 

இறை ச்ிகறளயும் சுறவயுடன்  றமத்துப் பரிமாறுவது, இன்முகத்துடன் உப ரிப்பது 

யாவும் மனங்கவரும் வறகயில் அறமகிைது. 

 ெவிர மறலக்கு  ் த ல்லும் வழி முழுவதும் உள்ள காடுகளும் மறலகளும் 

அன்றைய தமிழரக்ளின் முயை்சியால் பண்படுத்தப்பட்டு ெல்விறள  ்ல் தருகின்ைன. 

அங்பக தவண்தணல், கரும்பு, இஞ்சி, கிழங்கு, வாறழ பபான்ைன, த ழித்து வளரெ்்து 

ொட்றட வளமுடன் திகழ  ்த ய்கின்ைன. 

 பயணம் கடுறமயானால் வாழ்வு இனிறமயாகும். கூத்தரக்ளின் பயணத்தில் 

மறல  ்ரிவுகள், பள்ளத்தாக்குகள், வழுக்கும் ெிலம் கூரிய கை்கள் ெிறைெ்த 

பாறதகள் ஆகியன ெிறைெ்துள்ளன. பமலும் தகாடிய விலங்குகள்,பாம்புகள், 

ஆரணங்குகள், ஆகியவை்றுக்கு அஞ்சியவாபை பயணிக்க பவண்டியுள்ளது. 

இன்னல்கறள எதிரத்காண்டவாபை ென்னறன அறடயும் இலக்றக பொக்கிப் 

பயணிக்கின்ைனர.் 

 மறலயிடத்தில் பல்பவறு விதமான ஓற கள் எழுகின்ைன. பூ விரியும் ஒலி, 

அருவி தகாட்டுதல், விறளெிலத்றதப் பாதுகாக்க கானவரக்ள் எழுப்பும் ஒலி, 

விலங்குகளால் துன்புை்று அறடயும் அவலம், மகளிரின் வள்றளப்பாட்டு, கரும்பு 

பிழிதல், இதுபபான்ை எண்ணை்ை ஒலிகள், மறலயிடத்தில் எழுகின்ைன. 

 குறிஞ்சி - மறலயினின்று புைப்படும் கூத்தரக்ள், முல்றல - காடு தாண்டி மருத 

ெிலம் அறடகின்ைனர.் த ல்வ வளம் மிக்க மருத ெிலம், எழில்மிகு தபாழில்களும், 

வயல்களும், சூழ்ெ்துள்ளன. வீட்டில் பராமரிக்கும் காட்டு விலங்குகள் விறளெ்த 

விறளதபாருட்கள் ஆகியன மறலபபால் குவிெ்து ெிை்கின்ைன. 

 கூத்தரக்ள் தாங்கள் காண விறழெ்த ென்னறனக் கண்டதும் பபருவறக 

தகாள்கின்ைனர.் தகாண்டு த ன்ை இற க்கருவிகறள உரிய வறகயில் மீட்டி 

விைலியரின் அற வுகளுடன் தபாருெ்தும் வறகயில் த விக்கும், காட்சிக்கும், 

கருத்துக்கும் விருெ்து பரிமாறுகின்ைனர.் 
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 கறடதயழு வள்ளல்களுடன் ஒப்பு கூைத் தக்க வறகயில் ென்னனின் 

தகாறடத்திைம் விளங்குகிைது. தபான்னும்  அணிமணியும், குதிறரயும் பதரும் 

வழங்கி, வருறகதரும் யாவரின் வறுறமத் துயர ் தீரக்்கும் மனதுடனும், ெிறைெ்த 

வளமுடனும் ஆட்சி த ய்கின்ைான் ென்னன். பழமரம் ொடும் பைறவ பபால் 

பதடிவருபவரக்ளின் வறுறமறயப் பசிறயப் பபாக்கும் உை்ை துறணவனாக ென்னன் 

விளங்குகிைான். 

 இவ்வாறு கூத்தரக்ளின் பாங்கு அவரக்ள் வழியிறடப் பயணத்தில் காண்பறவ, 

விருெ்பதாம்பறல எதிர ் தகாள்ளுதல், ென்னனின் ொட்டுவளம், தகாறடத்திைம் 

ஆகியன இங்பக எடுத்தாளப் தபை்றுள்ளன.  

முை்னுனர : 

 பதால் பழந்தமிழரின் அறடயாளங்கறள கண்படடுக்க பைண்டுமாயின் நாம் 

இந்தியப் பபருங்கடலின் அடியாழத்தில் பசன்று பதட பைண்டும். ஆனால் பலமூரியாத் 

தமிழறன இன்றைய இறணயத் தமிழன் கண்டறடய அை்ைளவு பபரு முயை்சி 

பதறையில்றல. காலத்தின் கண்ணாடியாய், கருவூலப் பபட்டகமாய் ஈராயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முந்றதய ைரலாை்றை அறிந்து பகாள்ள நம் சங்க இலக்கியங்கள் 

பபருதவி புரிகின்ைன. இருபதாயிரம் ஆண்டு கால மனித ைரலாை்றில் ஐயாயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முந்றதய பமாழி ைரலாை்றிறனத் தன்னகத்பத உறடய 

இலக்கியங்கள் பதிபனண் பமை்கணக்கு, கீழ்க்கணக்கு நூல்களாகப் 

பகுக்கப்படுகின்ைன.  

 பதிபனண் பமை்கணக்கு நூல்கள்  பாட்டும் பதாறகயுமாக அறமந்துள்ளன 

ைரலாை்றுக்கு முந்றதய காலத்றத அறிந்து பகாள்ள, இறை பயன்படுகின்ைன. 

பாட்டு-பத்துப்பாட்டு தனிப்பபரும் புலைரக்ள் பதின்மரால் இயை்ைப்பட்ட தனித்தனி 

நூல்கள். இறுதியாக ைறகப்படுத்தபட்ட மறலபடுகடாம்’ ஆை்றுப்பறட நூல்களுள் 

ஐந்தாைதாக அறமந்துள்ளது. கூத்தரக்றள கூத்தர ் ஆை்றுப்படுத்தும் பாங்கில் 

அறமந்தது. 

ஆை்றுப்பனட 

 

   “கூத்தரும் பாணரும் பபாருநரும் விைலியும் 

    ஆை்றிறடக் காட்சி யுைழத ்பதான்றி 

    பபை்ை பபருைளம் பபைாஅரக்் கறிவுறீஇச ்

    பசன்று பயபனதிரச ்பசான்ன பக்கமும்”1 

(பதால்.புைத்திறணயியல்.88) 

பரிசில் பபை்று, தன் ைறுறம நீங்கிய கறலஞன் தன்றனப் பபான்ை மை்பைாருைறன 

புரைலரிடத்பத பசன்று பாடி பரிசில் பபை்று ைறுறமத்துயர ் நீங்கிட ைழிகாட்டுைபத 

ஆை்றுப்பறட இலக்கியம் ஆகும். 

 னலபடுகடா ் (அ) கூே்ேராை்றுப்பனட 

 இன்றைய தமிழ் நிலப் பகுதியில் திருைண்ணாமறல அருகில் பசங்கம் அடுத்த 

மறலப்பகுதி அன்று நவிரமறல எனப்பட்டது. அதறன ஆட்சி பசய்த பசங்கண் மாத்து 

பைளிடம் - நன்னனிடம் பரிசில் பபை்றுத் திரும்பும் கூத்தன் மை்ை கூத்தரக்ளிடம் 

அைன் இல்லத்தின் ைழிறயக் காட்டுைதாக இந்நூல் அறமந்துள்ளது. பைண்பா யாப்பு 



58 
 

விரவி ைருைதாக, ஆசிரியப்பா யாப்பில் 583 அடிகளில் பாடப்பட்ட இை்விலக்கியம் 

சங்ககால ைாழ்வியறலப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிைது. இதறன இரணியமுட்டத்றத - 

இன்றைய நீலகிரிறயச ்பசரந்்த பபருங்குன்றூரப்் பபருங்பகளசிகனார ்தமிழ் கூறும் 

நல்லுலகுக்குப் பறடத்தளித்துள்ளார.் 

கூே்ேரக்ளிை் இனசக்கருவிகள் 

 தமிழ் இறச மிகத்பதான்றம ைாய்ந்தது. குரல், துத்தம், உறழ, இளி, விளரி, 

தாரம், றகக்கிறள என்பனைாக ஏழு இறசகளும், பதாை்கருவி, துறளக்கருவி, 

நரம்புக்கருவி, கஞ்சக்கருவி, என்ைைாறு நால்ைறகப் படுத்தப்பட்ட கருவிகளும், 

தமிழரிறடபய பயன்பாட்டில் இருந்து ைந்துள்ளன. கறலஞரக்றளயும், கூத்தர,் 

பாணர,் பபாருநர,் விைலி என்ைைாறு ைறகப்படுத்தியுள்ளனர.் இலக்கியங்களிலும் 

பதிவு பசய்துள்ளனர.் இதறன. இந்தக் கூத்தராை்றுப்பறட எண்பித்துக் 

காட்டியுள்ளறமறயப் பின்ைருமாறு காணலாம். 

   "விண்ணதிர ்இமிழிறச கருப்பு பண்ணறடத்துத் 

    திண்ைார ்விசித்த முழபைாடு ஆகுளி 

    ......     ......     .......     ....... 

    ......     ......     .......     ....... 

    கடிகைரப்ு ஒலிக்கும் ைல்ைாய் எல்லரி  

   பநாடிதரு பாணிய பதறலயும் பிைவும்  

   காரப்காட் பலவின் காய்த்துணர ்கடுப்ப”2 

நல்ல பசழுறம மிக்க மறழக்காலத்திபல மறலயிபல நிை்கும் பலா மரம் எல்லாப் 

பக்கங்களிலும் காய்த்துத் பதாங்குைது பபால, மறல ைழிபய, பைடுைர ் ைாழும் 

காட்டினில் பசல்லும் கூத்தரக்ள் தங்கள் இறசக் கருவிகறளச ்சுமந்து பசல்கிைாரக்ள். 

மத்தளம், சிறுபறை, கஞ்சதாளம், பநடுைங்கியம், தூம்பு, குழல், தட்றடப்பறை, தாளம், 

சல்லி முதலான இறசக் கருவிகறளக் ‘காைடி’ தூக்குைது பபால, இருபுைமும் பதாளில் 

சுமந்து பசல்கின்ைனர.் 

 இை்ைாறு, பல்பைறு இறசக்கருவிகறளத் தங்கள் ைாழ்க்றகயின் 

அறடயாளமாக - பிறழப்பின் அறடயாளமாகச ்சுமந்து பசல்ைறதப் பபரும் பபைாகக் 

கருதினர,் அன்றைய கூத்தரக்ள். 

வள ் மிகுந்ே நாடு 

 நாடு! ஆளுகின்ை ஆட்சியாளரக்ளால் ஒரு பபாதும் சிைப்பு அறடைதில்றல. 

அந்நாட்டின் மக்கள், அரண், ைளம், இயை்றகச ் சூழல், அைம் கூறும் சான்பைார ்

இைரக்ளால் மட்டுபம!  இைரக்றளக் பகாண்பட அரசனால் ைளமும் நலமும் மிக்க 

ஆட்சிறய நடத்த இயல்கிைது. 'சுைர ்இருந்தால் தான் சித்திரம் ைறரயலாம்' என்ை 

முதுபமாழிக் பகை்ப நாட்டின் ைளத்றத அறிந்தாபல மக்களின் ைாழ்க்றகத் தரத்றத 

அறியலாம். நன்னன் ஆட்சி பசய்யும் நவிரமறல நாடு, எத்தறகய ைளம் மிகுந்தது 

என்பறத உணரப்ைாம். 

   “ைாலிதின் விறளந்தன ஜைன பைண்பணல் 

   பைல் ஈண்டு பதாழுதி இரிவுஉை் பைன்னக் 

   ......     ......     .......     ....... 
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   ......     ......     .......     ....... 

   காழ்மண்டு எஃகம் களிை்றுமுகம் பாய்ந்பதனக் 

   ஊழ்மலர ்ஒழிமுறக உயரம்ுகம் பதாயத்”3 

திறனப்புனங்களில் கதிரக்ள் முை்றி அறுைறடக்குத் தயாராக இருக்கும் 

ஐைனபநல்லும் பைண்பநல்லும் விறளந்து முை்றி இருக்கும். பைல்பறட பகாண்ட 

வீரரக்ள் விழுந்து கிடப்பறதப் பபால, காை்றில் தறல சாய்ந்து கரும்புகள் 

பைட்டப்பட்டு, ஆறலக்குச ் பசல்லும் நிறலயில் இருக்கும்.பமட்டு நிலங்களில் 

பைண்கடுகு விறளசச்ல் மிகுந்திருக்கும். பநய்தல் பூக்கள் பநடுையல் நிறையப் 

பூத்திருக்கும். அழகுை இஞ்சி ைளரந்்து முதிரந்்திருக்கும். கைறல கிழங்குகள் 

மாைாகும், பதத்தில் முை்றியிருக்கும் குத்தும் அங்குசம் பபாலக் கூரிய முறன உறடய 

ைாறழப் பூக்கள் பக்கத்தில் உள்ள பாறையில் பமாதித் பதாங்கும். 

   “சுரம்பசல் பகாடியர ்முழவின் தூங்கி 

   முரஞ்சு பகாண்டு இறைஞ்சின 

   -அலங்குசிறனப் பலபை 

    ......     ......     .......     ....... 

   பைறிக்களம் அடுக்கும் வியல் அறை பதாறும்”4 

 கூத்தரக்ள் பகாண்டு பசல்லும் மத்தளம் பபால, பநடுமறலச ் சாரல்களில் 

மறழைளம் மிகப் பபை்ைதால் ைளரந்்துள்ள பலா மரத்தில் காய்கள் பதாங்கிக் 

கிடக்கும். பமலும் இறைசச்ித் துண்டு எனச ்பசங்காந்தள் மலரக்றளக் கை்விச ்பசன்ை 

பருந்துகள், பூபைனத ்பதரிந்ததும் அைை்றை விட்படறிந்தன. அறை சிதறிக் கிடந்த 

இடம் யாவும் பைறியாட்டு களம் பபாலத் பதான்றியது. 

இை்ைாறு, ைளறமயும் பசழுறமயும் மிகுந்திருந்த, நம் தாய்த் தமிழ் நிலம் 

இன்று ைளத்திை்காக ஏங்கும் நிறலயில் உள்ளது கண்கூடு. பதாடர ்சூழலியல், நகர ்

மயமாதல், மக்களடரத்்தி என்று இறையாவுபம நம் நிலத்தின் ைளறமறயக் 

பகள்விக்கு உட்படுத்துகிைது. 

பநய்ச ்தசாை்று விருந்து 

பழந்தமிழ் வீடுகளின் முை்ைமும் திண்றணயும், விருந்தினரக்்கான 

அறடயாளம் - விருந்பதாம்பலுக்கான அறடயாளம் ஆகும். ைந்தைர ் எைராயினும் 

அைரத்ம் கறளப்பு தீரத்்து, பசி தீரத்்து; அன்புபமாழி பபசி உபசரிப்பபத! தமிழர ்

உணரவ்ின் -  பண்பாட்டின் பைளிப்பாடு. தறலைாறழ இறலப்பபாட்டு 

அறுசுறையுடன், பலவித பண்டங்களுடன் விருந்தளிக்கும் பாண்றம நம் தமிழரக்்கும், 

தமிழ் நிலத்திை்கும் உரிய ஒன்ைாகும். 

   அலங்குகறழ நரலும் ஆரிப் படுகரச் ் 

   சிலம்புஅறடந்திருந்த பாக்கம் எய்தி 

   மான விைல்பைள் ையிரியம் எனிபன 

   ......     ......     .......     ....... 

   பரூஉக் குறை பபாழிந்த பநய்க்கண் பைறைபயாடு 

   குரூஉக்கண் இைடிப் பபாம்மல் பபறுகுவிர"்5 
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 மறலசச்ாரலில் ைசிக்கும் பைடரக்ள் ைாழும் இடத்றத அறடந்தால் அைரக்ள் 

மறலகளில் எடுத்த பதன், காடுகளில் பதாண்டிய கிழங்கு, மை்றும் பைட்றடயாடிய 

பன்றித் தறச ஆகிய உணவுகறளக் கூத்தரக்ளின் கறளப்பு தீர உண்ணத் தருைாரக்ள். 

அன்றைய பபாழுறத, அங்பகபய தங்கிக் கழிக்கலாம். அங்கிருந்து புைப்பட்டு 

மூங்கில் மரங்கள் உராய்ந்து ஒலி எழுப்பும் மறலசச்ாரலில் அருகிலுள்ள சிை்றூறர 

அறடயலாம். அங்கு பசன்று பபாரிடாமபல பயந்பதாடிய பறகைரக்றள பைன்ை 

பபருறம உறடய நன்னறன. நாடிச ்பசல்லும் கூத்தரக்ள் என்று கூறினால் அைரக்ள் 

கறளப்பு தீர, உைவினரக்ள் பபால பழகுைாரக்ள். அைரக்ள் தருகின்ை பநய்யில் ைறுத்த 

தறசபயாடு, பைகறைத்த திறனச ் பசாறும் தருைர.் உண்டு கறளப்பு தீரந்்து 

மகிழலாம். 

 இை்ைாறு தங்களிடம் இருப்பறத, ைருறக தரும் விருந்தினரக்்கு மனமுைந்து 

அளிப்பறதத் தம் ைழக்கமாக்கிக் பகாண்டனர,் நம் முன்பனாரக்ள் என்று அறியலாம். 

வீடுகள் தோறு ் விருந்து 

 யாபரனும் ஒருைர ் மட்டுமல்ல! அங்கு ைாழும் ஒை்பைாருைரும் 

விருந்தினரக்றள, எதிரப்நாக்கிக் காத்திருந்து, அைரக்றளக் கண்டதும் முகமலரந்்து, 

அன்புடன் உபசரிக்கும் ைழக்கமுறடயைரக்ளாக, விளங்கினர ்தமிழர ்

   “பைய்ப்பபயல் விறளயுள் பதக்கள் பதைல் 

    ைருவிறச தவிரத்்த கடமான் பகாழுங்குறை 

    முளவுமாத் பதாறலசச்ிய றபந்நிணப் பிளறை 

    பிணவுநாய் முடுக்கிய தடிபயாடு விறரஇ 

    குைமகள் ஆக்கிய ைாலவிழ் ைல்சி 

    மகமுறை தடுப்ப மறனபதாறும் பபறுகுவிர”்6 

பமலும் அந்த மறலசச்ாரலில் பதன், திறன, இறைசச்ி, மூங்கில் குழாயில் நீண்ட நாள் 

பசகரித்து, கள்பபான்று புளிக்க றைத்த பதன், பநல்லரிசியில் பசய்த கள், 

பலாக்பகாட்றட மாவு, புளி பசரத்்த பமாரக்்குழம்பு, மூங்கிலரிசிசப்சாறு, கடமான்கறி, 

நாய் கை்வி ைந்த உடும்புக்கறி ஆகியனைை்றைக் குறிஞ்சி நிலத் தறலமகளான 

குைமகள் தந்து, உைவு முறை பசால்லி உபசரிப்பாள். இது பபான்ை விருந்து முறை 

அங்கிருக்கும் எல்லா வீடுகளிலும் நிகழும். 

 இதறனபய ைள்ளுைனும்  

                        “பமாப்பக் குறழயும் அனிசச்ம் முகந்திரிந்து 

                          பநாக்கக் குறழயும் விருந்து”7 

என்று உறரக்கிைான். விருந்தினறர முகமலரந்்து ைரபைை்கும் பண்பு இருந்தது 

என்பறத ைள்ளுைமும் நிறுவுகிைது. 

துை்ப ் நினைந்ே இரவுப் பயண ் 

 இலக்றக பநாக்கிய பயணம் எல்பலாருக்கும் இன்றியறமயாதது. இலக்கை்ை 

பயணம், துடுப்பை்ை படகு பபாலச ்சுழலில் சிக்கி சிறதந்துவிடும். பயணம் துன்பம் 

நிறைந்ததாக அறமந்தால், எதிரை்ரும் ைாழ்வு இன்பம் தருைதாக அறமந்திடும், என்ை 

எதிரப்நாக்கு எல்பலாரிடமும் இருக்கும். அறதபய, அன்றைய கூத்தரக்ளும் உணரந்்து 

தங்கள் ைறுறமத் துயர ்நீங்குைதை்கான பயணத்றதத் பதாடரந்்தனர.் 
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   “நிறரயிகழ்க் குைறள கடிவீ பகாடினும் 

    ைறரயறை மகளிர ்இருக்றக காணினும் 

    விறளபுனம் நிழத்தலின் பகழல் அஞ்சிப் 

    புறழபதாறும் மாட்டிய இருங்கல் அடரஅ்ர ்

    கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்புமார ்உளபை 

    பகல்நிறல தவிரக்்கும் கைணுமிழ் கருங்கல்”8 

 மறலசச்ாரலில் இரவு பநரப் பயணம் இடர ் நிறைந்தது. அதறனத் தடுக்க, 

பின்ைருைனைை்றை அறிந்திருத்தல் அைசியமான ஒன்று. பதய்ைம்சூடும் குைறளப் 

பூவிறனப் பாரக்்கக் கூடாது. திறனப்புனத்தில் பன்றிகள் நுறழைறதத் தடுக்கப் 

பபாறிகள் அறமக்கபட்டிருக்கும். பமலும் பபாடிக்கை்கள் நிறைந்த குழிகள், பாறை 

இடுக்குகளில் பாம்புகள் பதுங்கியிருக்கும். முை்றிய கதிர ்விறளந்த திறணப்புனம் 

காக்க, உயரந்்த பரண்களிலிருந்து யாறனகறள விரட்டுைதை்காகக் கைண்கல் எறிைர ்

அது உயிர ்பபாகும் அளவுக்கு ைலிறம மிகுந்திடும். 

   “ைழும்புகண் புறதத்த நுண்ணீர ்பாசி 

    முழுபநறி பிணங்கிய நுண்பகால் பைரபலாடு 

    எருறை பமன்பகால் பகாண்டனிர ்கழிமிக”9 

 யாறன விழுங்கிப் பள்ளங்கள், இருட்டாகக் காட்சி தரும் பள்ளத் தாக்குகள், நீர ்

ஒடிய நிலம் ைழுக்கும் காட்டாறு, கடந்து பசல்ல தடித்த, மரங்களில் படிந்த 

பைரக்்பகாடிகறளப் பிடித்தபடி பசல்ல பைண்டும். விழுந்தால் மீண்டு ைர முடியாத 

குளங்களும், ைழுக்கும் பாசி, படரந்்த இடங்களும் உண்டு எனபை ஊன்றுபகால் ஊன்றி 

பாதுகாப்பாகப் பயணம் பசய்தல் பைண்டும். 

 “இழுக்கல் உறடயுழி ஊை்றுக்பகால் அை்பை 

              ஒழுக்க முறடயாரை்ாய்ச ்பசால்”10 

 ைள்ளுைனும் இை்ைாபை, ஒழுக்கமுறடய சான்பைாரக்ளின் அறிவுறரறயப் 

பின்பை்றி நடப்பதறன ைழுக்குகின்ை பசை்று நிலத்தில் ஊன்றுபகால் ஊன்றி 

நடப்பறதப் பபான்ைது என்று ைறரயறுக்கிைார.் 

வழி ேவறிைால் வாழ்வு ேவறு ். 

ைழிமாறிய பயணம் ைாழ்க்றகறய நிறலகுறலயச ் பசய்து விடும். பாறத 

மட்டுமல்ல நம் பண்பும் கூடத்தான் இங்பகயும் நம் சிந்தறனறய மறடமாை்றும் 

ைாய்ப்புகள் பகாட்டிக் கிடக்கின்ைன. ஆனால் அைை்றில் மனறதச ்பசலுத்தி மயங்கி 

விடாமல் ைாழ்றைக் காக்கும் பபாறுப்பு அறனைரக்்கும் உரியபத. 

   “கலறை மஞ்றஞ கட்சியில் தளரினும் 

    பநடுங்கறழக் பகாம்பர ்கடுைன் உகளினும் 

    சூரப்ுகல் அடுக்கத்துப் பிரசங் காணினும்  

    பஞபரபரன பநாக்கல் ஒம்புமின் உரித்தன்று”11 

 நவிர மறலயில், ஆை்ைங்கறரயில் யாறனப்பறடயயும், வில், அம்பு உறடய 

பறடவீரரக்றளயும், பைறலப்பாடுறடய பகாபுரத்றதயும் கண்டால் இறைைறன, 
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இறசக்கருவிகறள முழக்காமல் ைணங்கிச ்பசல்லுதல் பைண்டும். பமலும் பதாறக 

விரித்தாடும் மயில்கறளயும், மூங்கில் மரத்தில் தாவி விறளயாடும் குரங்குகறளயும் 

மறலஉசச்ியில் பதரச்ச்க்கரம் பபாலக் பதாங்கும் பதனறடகறளயும் கண்டு 

பைடிக்றக பாரத்்தைாபை, நின்று விடாது, பதாடரந்்து பசல்லுங்கள். நடந்த கறளப்பு 

தீர இரவில் மறலக் குறககளில் தங்குங்கள். 

 தங்கும் இடங்களின் தகுதி பாரத்்துத் தங்கினாபல நாம் எதிரப்காள்ளவிருக்கும் 

தறடகறள உறடத்து புது ைழிறயப் பிைக்கச ் பசய்யலாம் ைாழ்றைச ் சிைக்கச ்

பசய்யலாம். 

பானேகளில் பாடு ் பைனவகள் 

மனறத ைருடும் பைறைகளின் குரல்பமாழி அழிந்து ைரும் இன்றைய சூழலில் 

பைறை பாரப்்பைை்றுள், பாரக்்கும் ைாய்ப்புகள் அரிதாகி ைருகின்ைன. மானுடம் 

காக்க, ைனைளம் காக்க, பாடுபடும் ஓரினமாய் அந்த உயிரினம் விளங்குகிைது. அந்த 

மனறத மயக்கும், மந்த காச ஒலியில் நம் சிந்றதறய நாமும் பசலுத்த, இந்த 

'மறலபடுகடாம்' துறண நிை்கிைது. 

  

   “பகாடுபல முரஞ்சிய பகாளி ஆலத்துக் 

   கூடுஇயத்து அன்ன குரல்புணர ்புள்ளின் 

   நாடுகாண் நனந்தறல பமன்பமல் அகன்மின்”12 

 அதிகாறல கண்விழித்து துயில் நீங்கி எழுந்ததும் பநரான காட்டுப்பாறதயில் 

பயணம் பதாடரட்டும். அை்ைாறு பசல்லும்பபாது, ைழியில் மரம் விழுந்து கிடப்பது 

பபால மறலப்பாம்புகள் படுத்துக் கிடக்கும். அைை்றைவிட்டு விலகிச ்பசல்லுங்கள். 

அங்பக கிறளகள் பநருங்கிப் படரந்்த, பல இறசக் கருவிகள் முழங்குைறதப் பபால, 

பல ஒலி எழுப்பும் பைறைகள் இருந்து ைாழும் ஆலமரங்கள நிறைந்த பகுதிகறளக் 

கடந்து பசல்லுங்கள். 

புைலிை் ஓனச பூனவயர் ஓனச 

 பமாழி பிைக்கும் முன் பிைந்த ஒலிபய, இை்வுலக ைாழ்வின் ஆதாரம் பகட்கும் 

ஒலியில் எல்லாம், நீக்கமை நிறைந்திருக்கும் பரம்பபாருள். அதறன உணர-ஒலிறயக் 

பகட்க, இறசயாய் அறமந்திடும் ஓறசகறள ைறகப்படுத்துகிைார.் 

   “அருவி நுகரும் ைானர மகளிர ்

   பதரியிமிழ் பகாண்டநும் இயம்பபால் இன்னிறச 

   பசயறளப் பள்ளி எஃகுறு முள்ளின் 

   எய்பதை இழுக்கிய கானைர ்அழுறக 

   பநடுைசி விழுப்புண் தணிமார ்காப்பபன 

   அைல்ைாழ் கூந்தல் பகாடிசச்ியர ்பாடல்”13 

பலாப்பழத்றதச ் சுறளபயடுக்கத் பதனூறும் ைாசம் திறசபயங்கும் வீசும், 

அருவிநீர ்விழும்பபாது ைரும் ஒலி, பதய்ை மகளிர ்நீரில் முக்குளிக்றகயில் எழும் ஒலி, 

திறனப் புனம் பமயும் யாறனறய விரட்ட பரணிலிருந்து காணைர ் எழுப்பும் ஒலி, 

காட்டுப்பன்றியால் காய முை்ைைரக்ள் அழுகின்ை அழுறகஒலி, புலி தாக்கி ஏை்பட்ட 

விழுப்புண் ஆைப்பாடும் பாட்டின் ஒலி, பைங்றகப்பூச ் சூடி பபண்கள் விறளயாடி 



63 
 

எழுப்பும் ஆரைார ஒலி, கருவுை்ை பபண்யாறனறயப் புலி தாக்க, அது பிளிறித் தன் 

கூட்டத்றத அறழக்கும் ஒலி என்பனைாகப் பல வித ஒலிகள் எழும்புகின்ைது. 

 னலயிை் ஒனச “  னலயடுகடா ் இனச 

மறலயில் எழும் பல்பைறு ஓறசகள் இறசயாய் மாறி நம் பநஞ்றச 

நிறைத்திடும் மாறய எைராலும் முடியாதது, இயை்றகறயத் தவிர, அந்த மறலயின் 

ஓறசக்கு நாமும் பகாஞ்சம் இறசபைாம். 

   “உண்டுபடு மிசச்ில் காழ்பயன் பகாண்டர ்

    கன்றுகடாவு உறுக்கும் மகாஅர ்ஓறத 

    கறழகண் உறடக்கும் கரும்பின் ஏத்தமுன் 

    அைலவும் மிறசயவும் துைன்றிப் பலவுடன் 

    அறலறக தவிரத்்த எண்ணருந்திைந்த்த 

    மறலபடு  கடாஅம் மாதிரத்து இயம்ப”14 

 பநை்கதிரக்றளத் தாளடிப்பது பபால வீட்டு முை்ைத்தில் பலாசச்ுறளகளின், 

தின்று முடித்த பகாட்றடகறளச ்சிறுைரக்ள் கன்றுகறள விட்டு மிதித்துக் கடாவிடும் 

ஓறசயும், ஆறலகளில் கரும்றபப் பிழியும் ஒலியும், திறன அறுக்கும் மகளிரின் 

ைள்றளப்பாட்டின் ஒலியும், விறளந்த பகால்றலகளில் பன்றித் பதால்றலறய 

விரட்டக் காைலரக்ள் பகாட்டும் பறை ஒலியும், இறைமட்டும் அல்லாமல் இன்னும் இது 

பபான்ை பலவித ஒலிகளும் மறலமீது பமாதி எதிபராலிக்க மறலயாகிய யாறனயின் 

பிளிைலாய் – மறலபடு கடாமாக ஒலிக்கக் பகட்கலாம். 

நடுகல் வழிபாடு 

 இன்றைய ஆலய ைழிபாட்டிை்கு முன்பனாடி நம் முன்பனார ் ைழிபாடு, 

விழுப்புண்பட்டு இைந்த வீரரக்றளச ்சிைப்பிக்க நடுகல் ைழிபாடு நம் தமிழர ்ைாழ்வில் 

இன்றியறமயாத ஒன்று. 

  “ஒன்னாத் பதை்ைர ்உறலவிடத்து ஆரத்்பதன  

   நல்ைழிக் பகாடுத்த நாணுறட மைைர ் 

   பசல்லா நல்லிறசப் பபயபராடு நட்ட  

   கல் ஏசு கைறல எண்ணுமிகப்பலபை”15 

 கூத்தரக்ள் பசல்கின்ை ைழியில் பறகமன்னரக்ள் பலறர பைன்ை நன்னனின் 

பறடத்தறலைரக்ள் தறலறம ஏை்கும் காைலரரக்ள் பல உண்டு. மூங்கில் புதரக்றள 

விலக்கிச ் பசல்லும் காட்டு ைழியில் பநருக்கி நட்ட நடுகை்கள் நிறைய இருக்கும். 

அறை பறக பைல்ல பபாரிட்டு வீரமரணம் அறடந்தைரக்ளின் நிறனைாக அைர ்

பபயர ்எழுதி றைத்த புகழ்க்கை்கள். அறை யாவும் புைமுதுகிட்ட பறக வீரரக்றளப் 

பாரத்்து நறகக்கும் தன்றமயில் இருக்கும். எனபை அந்நடுகை்கறளத் 

பதய்ைங்களாகக் கருதி, யாழ் மீட்டி பாடி அை்வீரரக்ளுக்கு ைணக்கம் பசலுத்திப் 

பயணத்றதத் பதாடர பைண்டும். 

 இை்ைாறு நம் முன்பனார ்ைழிபாட்றட மூடநம்பிக்றகயால் பதாறலத்து, பபாலி 

பக்தியின் பின்னால் ைாழ்றை இழக்கும் நிறலயிலிருந்து மாை பைண்டும். 
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தோல்படுக்னகயில் தூக்க ் 

 உைக்கம் கூடத் பதறைதான் ஊக்கமுடன் உறழப்பைரக்்கு அது ஒர ்உபாயம்! 

ைழியிறடப் பயணக் கறளப்புதீர! பதாடர ் பயணத்திை்குத் துறண நிை்க!  அந்தக் 

கூத்தரக்ளுக்கு உைக்கம் பதறையாக இருந்தது. சுக ைாழ்வு ைாழ்பைரக்ள், பதக்கு 

மரக்கட்டில், பஞ்சறணயில் உைக்கமின்றித் தவிக்கும் பசல்ைந்தரக்ளுக்கு இறடயில் 

படுத்ததும் உைங்கும் பாமரத் பதாழிலாளரக்்கு அதுவும் ஓர ்ைரபம! 

  “பல்யாட்டு இனநிறர எல்லினர ்புகிபன  

  துய்ம் மயிர ்அடக்கிய பசக்றக யன்ன  

  பமய்யுரித்து இயை்றிய மிதிஅதள் பள்ளி”16 

 காட்டுப்பாறதயில் துன்பங்கள் பலைை்றைக் கடந்து இறடயரக்ள் ைாழும் 

இடத்றத அறடந்தால் அைரக்ள் கூத்தரக்ளின் கறளப்பும் ைருத்தமும் தீர பாலும், 

பாை்பசாறும் உண்ணத் தருைாரக்ள் பமலும் மயிர ் நீக்கிய ஆட்டுத் பதாலாலான 

படுக்றகறயத் தந்து அைரக்ள் உைங்க உதவுைாரக்ள் அங்பகபய அந்த இரறைக் 

கழிக்கலாம். இை்ைாறு கூத்தரக்ள் தம் பநடும் பயணத்தின் துயரம் தீர ஆங்காங்பக 

ஒய்ந்து, உண்டு, உைங்கி பதாடரும் நிறல இருந்தது. இன்று எை்ைாறு பரபரப்பான 

ைாழ்வு ஓய்ந்திட பநரமின்றி பபாருள் பதடி அறலைதிபலபய முடிந்துவிடுகிைது. 

 

குளிர்நீரக்் குளியல் 

 உடல்தூய்றமயும் உள்ளத் தூய்றமயும் இறணந்த ைாழ்பை சிைப்புறும் மனம் 

தூயறமயானால் சிந்தறன தூய்தாகும். சிந்தறன தூய்றமயானால் பசய்யும் 

பசயலும் தூய்றமயாகும்.பசயல் தூயதானால் ைாழ்வு சீராகும். இத்தறகய சீருறடய 

ைாழ்றை ைாழ்ந்த பழந்தமிழர ்ைாழ்றைத் திரும்பிப் பாரத்்தல் இன்றியறமயாதது. 

   “தளிபராடு மிறடந்த காமரு கண்ணி 

    திரங்கு மரல் நாரில் பபாலியச ்சூடி  

   முரம்பு கண் உறடந்த நடறை தண்பணன  

   உண்டனிர ்ஆடிக் பகாண்டனிர ்கழுமின்”17 

 ைறளந்தவில் ஏந்திய பைடரக்ள் கூறும் ைழியில் பசன்று பயணத்றதத் பதாடர 

பைண்டும். பைண்கடம்பு பூவும், 'யா' மரப்பூவும், கை்ைாறழ நாரில் முடிந்து அழகாகச ்

சூடிக்பகாண்டு குளிரந்்த நீறரப் பருகியும் ைழிப்பயணத்துக்கான குடிநீறரயும் 

எடுத்தும் பசல்லலாம். பமலும் திறனப்புல் பைய்ந்த குடிறசகளில் ைாழும் மக்கள், 

மூங்கில் அரிசி உணவு, பநல்லரிசி உணவு, அைறரவிறத புளிக்கறி, பநய்யும் திறண 

மாவும் கலந்து பசய்த உணவு ஆகியைை்றைத் தருைாரக்ள். அைை்றை உண்டு 

மகிழலாம். கூத்தரக்ளின் பயணத்தின் இறடபய பமை்காணும் நிகழ்வுகள் 

யாைருக்கும் மனத்தூய்றம பநாக்கி உந்தித்தள்ளும் 

 கிழ்சச்ி  லர் தூவு ்  ருேநில ் 

   “புல்லறரக்காஞ்சிப் புனல்பபாரு புதவின்  

   பண்ணுபபயரத்் தன்ன காவும் பள்ளியும் 

   நன்பல உறடத்து அைன் தன்பறண நாபட”18 
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 அழகிய புலரியில் பைறை கூறும் நல்பலாலி பகட்டு, பயணம் பதாடரந்்தால் 

காஞ்சி மரங்களும், ையல்களும், பசாறலகளும் நிறைந்த நன்னனுறடய மருத  

நிலப்பகுதிறய அறடயலாம். அங்பக பகல் பபாழுதினில் பநல்லரிசிச ் பசாறு, 

ைாறளமீன்கள், விரால் மீன் துண்டுகள், நண்டுக்கறி ஆகியனைை்பைாடு கள்றளயும் 

உண்ணத் தருைாரக்ள். 

 இை்ைாறு மருத நிலச ்சூழல், ஆங்கு திகழும் பசாறலகள், பாடும் பைறைகள், 

உயிரக்ாை்று உை்பத்தி பசய்யும் மரங்கள், உணவிறனப் பயிரப்சய்து தரும் ையல்கள் 

என்ைைாறு பபாலிவுடன் விளங்கிய மருத நில ைாழ்வில் இன்று பகள்விக்குறி?  மட்டுபம 

எஞ்சி நிை்கிைது. 

வீட்டு முை்ைே்தில் நாட்டுவள ் 

 நவிரமறலயில் பசழித்துக் கிடந்த நாட்டு ைளம் வீட்டுமுை்ைத்திலும் பகாட்டிக் 

கிடக்கும் இன்றைய நை நாகரிக உலகில் இந்நிறலயாவும் பைறும் கனைாக மட்டுபம 

நிறலத்திருப்பது நிதரச்னமான உண்றம. 

   “உடம்புணரப்ு தழீஇய ஆசினி யறனத்தும்  

    குடமறல பிைந்த தண்பபருங் காவிரி 

    கடல்மண்டு அழுைத்துக் கயைாய் கடுப்ப”19 

 நன்னனுறடய அரண்மறன முை்ைத்தில் மராமர நிழலில் மான்குட்டி 

யாறனக்கன்று, கரடியின் சிறுகுட்டி, மறலயாடு, மறரயான் குட்டி, பாம்பு பிடிக்கும் 

கீரி, பாறைஉடும்பு, மயில், காட்டுக்பகாழி, பசைல், பபான்ை உயிரினங்களும், முழவு 

பபான்ை பலாவும் சுறைசச்ாை்று மாங்கனியும், நூறைக்கிழங்கும், பளிங்குபபான்ை 

பல்உரு மணிகளும், யாறனத் தந்தங்களும், கை்பூரம் புன்றனமலர,் யாறனத் தந்தம், 

சந்தனம் மிளகு, பதளிந்தகள் பதாய்ந்ததயிர,் இைால் எனப் பலைறகயின யாவும் புகழ் 

ஒலிக்கும் காவிரி கழிமுகம் பபால நிறைந்திருக்கும். 

இனசக்குரல் இனணந்ே பாடல் 

 கூத்தரக்ளின் இலக்கு நிறைைறடகிைது. மன்னன் முன் தம் கறலறயக் 

காண்பித்துப் பரிசில் பபை்று மகிழ்வு பகாள்ளும் அந்தச ்சூழல் இனிறமயானதாக 

அறமகிைது. 

   “ மறழபயதிர ்படுகண் முடிவுகண் இகுப்ப 

     கறழைளர ்தூம்பின் கண்ணிடம் இமிர 

    மருதம் பண்ணிய கருங்பகாட்டுச ்சீறியாழ் 

    பதான்பைாழுகு மரபின் தம் இயல்பு ைழாஅது 

    பகாறடக்காண் இறுத்த பசம்மபலாய் என”20 

 இடிமறழ பபால் மத்தளம் முழங்க, பபருைங்கியம் என்னும் குழல் இறச தைழ, 

சிறிய யாழ் நரம்பின் இறசஒலி மிகாமல் மருதப்பண்றணப் பாடும் முறைப்படி பாட 

ைல்ல விைலியர,் குன்ைாப்புகழ் பறடத்த சான்பைார ்குடிப் பிைந்த நன்னறன ைாழ்த்தி 

இறசயும் பாடலும் இறணந்து பைை்றிப் புகறழப் பபாை்றிப் பாடுகின்ைனர.் 

 னழ எைப் பபாழியு ் பகானட 

 ைானத்திலிருந்து எை்விதப்பாகுபாடும் இல்லாது எல்பலாருக்கும் சமமாகப் 

பபாழியும் மறழ பபால, எந்தவித மறு பநாக்கும் இன்றி பகாடுப்பறத மட்டுபம தம் 
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ைாழ்வின் இலக்காகச ்பசயல்பட்டைரக்ள் ஏராளம். அைரக்ளாபலபய அன்று புலைரக்ள் 

ஒரளைாைது தம் ைறுறமத் துயர ்நீங்கி ைாழ்ந்து ைந்தனர.் 

   " இறழ மருங் கறியா நுறழநூை் கலிங்கம் 

      நீர ்இயக்கன்ன நிறரபசலல் பநடுந்பதர ்

           நிலம்தனக் கிடந்த நிதியபமாடு அறனத்தும் 

     மறழசுரந்தன்ன ஈறக நல்கிக் 

     குன்று சூழ் இருக்றக நாடு கிழபைாபன”21 

 நுட்பமாக பநய்த பைண்ணிை ஆறடறய உடுத்தத் தருைான் விலங்குகளின் 

பகாழுத்த தறசறய பைகறைத்து பைண்ணிை பநல் அரிசிச ்பசாை்றுடன் தருைான். 

பபான்மாறல அணிவித்து விைலியர ்சூடிக் பகாள்ள, அணிமணிகளும், அளிப்பான். 

பதன்பபான்ை யாறனகளும், ைலிறம ைாய்ந்த குதிறரகளும், மண்ணில் விறளந்த 

ைளறமகள் பலைை்றையும், ைறுறமயில் துயரறடந்த புலைரக்ளின் ைாழ்வில் ைளம் 

பசழிக்க, மூங்கில் தறழத்து ைளரும் நவிர மறலயில் மறழ பபாழிைது பபாலக் 

பகாறட ைழங்கி கூத்தரக்றள ஊர ் திரும்ப விடுபைன், நவிரமறலயிறன ஆட்சி 

பசய்யும் மன்னன் ஆைான். இை்ைாறு சிைப்புடன் பகாறடத்திைம் பறடத்து, ைாழ்ந்த 

நன்னன் பபான்ை எண்ணை்ை புரைலரக்ள் ைாழ்ைதாபலபய ”உண்டாலம்ம இை்வுலகம்” 

என்னும் புைநானூை்றுத் பதாடர ்நிரூபனம் ஆகிைது. 

முடிவுனர: 

 பசங்கண் மாத்துபைள் நன்னன் என்று அறியப்படும் நவிரமறலறய ஆட்சி 

பசய்த நன்னறன காணச ் பசல்லும் கூத்தரக்ளின் பநடும் பயணமும், அைரக்ள் 

ைழியிறடக் கண்ட ைளமிக்கச ் காட்சிகளும் உணரத்்தப் பட்டுள்ளன. மறலயின் 

பதாை்ைம்,அங்பக ைாழ்ந்த மக்களின் நிறல, அைரக்ளின் விருந்து உபசரிக்கும் முறை, 

அங்பக இயை்றகயாகவும், பசயை்றகயாவும், விறளந்த-விறளவிக்கப்பட்டறை. 

யாவும் உய்த்துணரப்பட்டது. அங்பக ைாழும் விலங்குகள், ைழியிறட நிலங்களில் 

பல்பைறு வித மக்களின் குடியிருப்புகள் அைரக்ளின் உணவுப் பழக்கம் ஆகியனவும் 

உறரக்கப்பட்டுள்ளன. பமலும் நூை்தறலப்றப ஒட்டிய, மறலைாழ் விலங்கினங்கள் 

மை்றும் காட்சிகளிலிருந்து எழும் ஒலிகள், கூத்தரக்ள் நன்றன ைாழ்த்திப்பாடும்- 

இறச மீட்டும் முறை, நன்னனுறடய பறடமைம், பகாறட மைம் ஆகியனவும் இங்கு 

பதளிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 இை்ைாறு சங்காலக் குறிஞ்சி, முல்றல, மருத ைாழ்றை முழுறமயாக உணரந்்த 

மனநிறைறை இதன்மூலம் அறடகின்பைாம். 

சாை்பைண் விளக்க ் 

1. பதால்காப்பிய எளியவுறர கருணாநிதி.ந.,உ.ஆ., ப.69 

2. பத்துப்பாட்டு மூலமும் விளக்கமும், ஞா மாணிக்கைாசகன், உ.ஆ.ப.385 

3. பமலது ப.314 

4. பமலது ப.396 

5. பமலது ப.398 

6. பமலது ப.400 

7. திருக்குைள் உறரைளம் பபா.பைல்சாமி உ.ஆ. ப. 127 

8. பத்துப்பாட்டு மூலமும் விளக்கமும் மா ப.402 

9. பமலது ப.404 
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10. திருக்குைள் உறரைளம் பபா.பைல்சாமி உ.ஆ. ப. 84 

11. பமலது ப.405 

12. பமலது ப.408 

13. பமலது ப.410,411 

14. பமலது ப.414 

15. பமலது ப.418 

16. பமலது ப.420 

17. பமலது ப.422 

18. பமலது ப.424 

19. பமலது ப.430 

20. பமலது ப.431 

21. பமலது ப.434,435 

 

துனணநூை் பட்டியல்: 
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பதிப்பகம், பசன்றன -5. 

மூன்ைாம் பதிப்பு மாரச் ்– 2016 
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3. பைலுசச்ாமி.பபா..உ.ஆ., 
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ரொ.கொர ்்திக். எம்.ஏ., எம்.பிஃல்., 

முறனவர ்பட்ட ஆய்வாளர ்(முழு பெரம்) 

இராணி பமரி கல்லூரி (தன்னாட்சி), த ன்றன 600 004.  

 

முல்னலப்பொட்டில்  மிழர் அனடயொளங்கள் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 முல்றலப்பாட்டில் முல்றலத்திறண ஒழுக்கம் சிைப்பித்து கூைப்பட்டுள்ளது. 

தபருமுது தபண்டிர ் ெை்த ால் (விரி ச்ி) பகட்டல், பா றை அறமப்பில் ெறடதபை்ை 

ெிகழ்வுகள், யாறன தமாழிறய கை்கும் பாகர,் முக்பகால் அெ்தணர,் அர னின் 

கூடாரத்தில் மதிலாக அறமக்கப்பட்ட துணி கண்டம், பா றையில் வீரமங்றகயர,் 

தபருமூதாளர ் (Body Guards), ொழிறகக்கணக்கர,் பகாட்றடக்காவலராய் யவனர,் 

பள்ளியறையில் காவலராக மிபல  ்ர,் எழுெிறல மாடம் பபான்ைறவ 

இக்கட்டுறரயில் இடம்தபை்றுள்ளன. 

முை்னுனர 

 இலக்கியங்களில் பண்றடய தமிழரின் அறடயாளங்கள் மிகுெ்து 

காணப்படுகின்ைன. தமிழர ்வாழ்வில் வீரம், தகாறட, பண்பாடு, வாழ்வியல் தெறிகள், 

 டங்குகள், மரபுகள் பபான்ை எண்ணை்ை அறடயாளங்கறள ொம் காணமுடியும்.  ங்க 

இலக்கியங்களில் பத்துப்பாட்டில் முல்றலப்பாட்டில் தமிழர ் அறடயாளங்கறளப் 

பை்றி இக்கட்டுறர ஆராய்கிைது. 

முல்னலப்பொட்டிை் குறிப்பு 

 பத்துப்பாட்டுள் மிக ச்ிறியது. 103 அடிகறள உறடயது. 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் தபான் வாணிகனார ் மகனார ் ெப்பூதனார ் பாடியது. 

முல்றலதிறணக்குரிய ஒழுக்கத்றத  ் சிைப்பித்துக் கூறுகிைது. முல்றலப்பாட்டின் 

தறலவி தெஞ்ற  ஆை்றுபடுத்தி ெிை்பதால் தெஞ் ாை்றுப்பறட என்றும் தபயர ்தபறும். 

கார ்காலத்தில் மாறலக்கால ெிகழ் ச்ிகள், பா றை அறமப்பு, பா றை காட்சிகள், 

காரக்ாலத ்ததாடக்கத்தில் முல்றல ெிலத்து வளம்,  ங்ககாலத் தமிழ் மக்கள் பழக்க 

வழக்கங்கள் ஆகிய த ய்திகறளக் கூறுகின்ைது.  

முல்னல ்தினை ஒழுக்கம் 

 வஞ்சி  ொதை முல்னலயது புறதை   த ொல். தபொருள். நூ.64 

முல்றல அகதவாழுக்கத்பதாடு இறயபு உறடய புைதவாழுக்கம் வஞ்சி. ஒரு அர ன் 

ொட்றட றகப்பை்ை பறடதயடுத்து த ல்வது வஞ்சி. இருத்தலும் இருத்தல் ெிமித்தமும் 

உரிப்தபாருளாக உறடயது முல்றல. முல்றலத்திறணக்குரிய ததய்வம் திருமால். 

தபரும்தபாழுது காரக்ாலம். சிறுதபாழுது மாறல. திருமால் அவதாரத்துடன் 

ஆரம்பிக்கிைது.  பின்னர ்காரக்ாலத்தில் மாறலப்தபாழுதில் தபண்கள் விளக்குகறள 

ஏை்றி வழிபடுவறதயும் முல்றலப்பாட்டு வழி காணமுடிகிைது. 

 கொரும் மொனலயும் முல்னல      த ொல். தபொருள். நூ.6 

 கூதிர் தவைில் எை்றிரு பொசனறக்  

 கொ லிை் ஒை்றிக் கை்ைிய வனகயினும்  த ொல். தபொருள். நூ.75 
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வாறடக்காலத்தும் பவனிை்காலத்தும் அர ரக்ள் பபாரப்மை்தகாண்டு பா றைக்கண் 

இருப்பது பண்றடக்காலத் தமிழ்ொட்டு வழக்கமாம் என்று ததால்காப்பியர ்

கூறுகிைார.் முல்றலப்பாட்டில் தறலவன் பபாருக்கு த ல்வதும், தறலவி 

தறலவனுக்காக காத்திருப்பதும் திறண ஒழுக்கத்றத சிைப்பிக்கிைது.  

தபருமுது தபை்டிர் நற்தசொல் (விரிசச்ி) தகட்டல்  

 ஒரு அர ன் மை்தைாரு ொட்டின்மீது பறடதயடுக்கக் கருதின், முதை்கண் 

பறகவர ் ொட்டு ஆெிறரறயக் கவரத்தன் பறடத்தறலவறர ஏவுவான். 

பறடத்தறலவன் ஏவலால், ெை்த ால் பகட்டை்குரியவர ் த ன்று ஒரு பாக்கத்தில் 

தங்கித்தம் அர ருக்கு வரும் ஆக்கத்றத அறிய ெை்த ால் (விரி ச்ி) பகட்பர.் 

முல்றலப்பாட்டில் காவல் மிகுெ்த பறழய ஊரின் பக்கத்தில் த ன்று வண்டுகள் 

ஆரவாரிக்கும் தெல்றலயும் முல்றல மலறரயும் தூவி ததய்வத்றத வழிபட்டு 

தபரிதும் முதிரெ்்த தபண்டிர ்ெை்த ால் பகட்டு ெிை்பர.் இபதபபால் ெை்றிறணயில் 40.4 

விரி ச்ி ெிை்ப என்றும், புைொனுை்றில் 280.6 விரி ச்ி ஓரக்்கும் என்றும் ெை்த ால் பகட்டல் 

குறிப்பிடப்படுகின்ைது. 

பொசனற அனமப்பு 

 ஒரு ொட்டின்மீது பபார ் ததாடுக்க  ் த ல்லும் அர னும் பறடகளும் 

தங்கியிருக்கத் தெ்ொட்டு எல்றலப் புைத்தில் பா றை அறமத்தல் இயல்பு. 

 காட்டாறு சூழ்ெ்த அகன்ை தெடிய காட்டில் இருெ்த பசிய தூறுகள் 

தவட்டப்பட்டன. பறகப்புலத்துக்குக் காவலாய் இருெ்த பவட்டுவருறடய சிறிய 

வாயில்கறளயுறடய அரண்கள் அழிக்கப்பட்டன. கடல் பபாலப் பரெ்த அவ்விடத்தில் 

முள்ளால் ஆன பவலியால் மதில் அறமக்கப்பட்டது. வீரரக்ள் இருக்கத் 

தறழக்கூறரயுறடய இல்லங்கள் அறமக்கப்பட்டன. பல ததருக்கள் அறமெ்தன. 

ொை் ெ்தியான முை்ைத்தில் காவலாக யாறனகள் ெிறுத்தப்பட்டன. 

பறடத்தறலவரக்ட்குக் கூடாரங்கள் அறமக்கப்பட்டன. அவை்றில் விை்கறள  ்

ப ரவு+ன்றி எறிபகால்கறளயும் ஊன்றிக் கிடுகுகறளயும் ெிறையாகக் குத்தி அரண் 

அறமக்கப்பட்டது. இங்ஙனம் அறமெ்த கரி பரி காலாட்பறட விடுதிகட்கு ெடுபவ 

அர னுக்கு இருப்பிடம் அறமக்கப்பட்டது. ெீண்ட குத்துக்பகால்கள் வரிற யாக 

ெடப்பட்டன. அவை்றை  ் சுை்றி மதில் திறர வறளத்துக் கட்டப்பட்டது. இல்லத்து  ்

சுவரத்்துணியில் புலி  ங்கிலியால் பிறணக்கப்பட்டறதக் குறிக்கும் ஓவியம் 

தீட்டப்பட்டிருெ்தது. அெ்த இல்லத்தினுள் புைவறையும் உள்ளறையும் 

அறமக்கப்பட்டன. உள்ளறையில் அர ன் துயில வ தி த ய்யப்பட்டது 

யொனைப் பொகர ்தசயல் 

 கனவமுட் கருவியிை் வடதமொழி பயிற்றிக் 

 கல்லொ இனளஞர் கவளங் னகப்ப   அடி.35-36 

 உரவுசச்ிைம்  ைி ்துப் தபருதவளிற் பிைிமொர் 

 விரவுதமொழி பயிற்றும் பொகர்   மனல. 326-327 
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யாறனப் பப  ்ான வடதமாழிகறளக் கை்ை பாகர,் பலகாை்த ால்லிக் கவளத்றதத் 

தின்னும்படி கறவத்த முள்றளயுறடய பரிக்பகாலால் குத்தினர.் மறலபடுகடாமிலும் 

யாறனப்பாகர ்பவை்றுதமாழி கை்ைதாகக் குறிப்பிடப்படுகின்ைது. 

முக்தகொல் அந் ைர் 

 கல்த ொய் ்து உடு ்  படிவப் பொர்ப்பொை்  

 முக்தகொல் அனசநினல கடுப்ப   அடி.35-36 

முக்பகால் (திரிதண்டம்) – உள்ளம் தமய் ொ அடக்கியவரக்ள். காவிக்கல் 

ெிைெ்பதாய்க்கப் தபை்ை ஆறட உடுத்திய தவெிறலப் பாரப்்பான் தனது முக்பகாறல 

ொட்டி துணிறய காய றவப்பது பபான்று பபாரவ்ீரரக்ள் விை்கறள ஒருப ர ெட்டு 

அதன்மீது துணிகறள ததாங்கவிட்டனர.் அெ்தணறரப் பை்றி பட்டினப்பாறல 78, 167 

அடிகளிலும், தபரும்பாணாை்றுப்பறட 119-120 அடிகளிலும், முல்றலப்பாட்டு 41 

அடியிலும் குறிப்புகள் காணப்படுகின்ைன. 

அரசைிை் கூடொரம் 

 தநடுங்கொழ்க் கை்டம்      அ.44 

கண்டம் - மதில் திறர. பா றையில் அர ை்குக் கூடாரம் அறமக்கப்பட்டது. 

கூடாரத்றத  ்சுை்றிலும் மதில் பபால வறளத்துக்கட்ட முரட்டுத்துணி பயன்பட்டது. 

அதை்கு கண்டம் என்று தபயர.் கண்டம் கண்டத்திறர, பல்வண்ணத்திறர எனவும் 

தபயர ்தபறும். 

பொசனறயில் வீரமங்னகயர் 

 குறுெ்ததாடிறயயும் கூெ்தல் அற ெ்து கிடக்கின்ை அழகிறனயுமுறடய 

மங்றகயர ் ஒளிவீசும் வாறள இடுப்பிை்த ருகியிருெ்தனர.் அவரக்ள் இரவில் 

விளக்குகளுக்கு எண்தணய் வாரத்்துக் தகாண்டும் அவிெ்த விளக்குகறள 

ஏை்றிக்தகாண்டும் சுறுசுறுப்பாய் இருெ்தாரக்ள். 

 குறுந்த ொடி முை்னகக் கூந் லஞ் சிறுபுற ்து 

 இரவுபகற் தசய்யும் திை்பிடி ஒள்வொள் 

 விரவுவரிக் கசச்ிை் பூை்ட மங்னகயர் 

 தநய்யுமிழ் சுனரயர் தநடுந்திரிக் தகொளஇீ அடி.45-48 

தபண்கள் இங்ஙனம் அர பராடு உடன்த ன்று அவனுக்குப் பணிபுரிதல் 

வடதமாழியிை் காளிதா ர ்இயை்றிய  ாகுெ்தல ொடகத்திலும் இடம் தபறுகிைது. 

தபருமூ ொளர் (Body Guards) 

 தபருமூதாளர ் - வயது முதிரெ்்த தமய்காப்பாளர.் அர ன் உைங்கும்பபாது 

அவனுக்குப் பறகவரால் எெ்தத் தீங்கும் பெராதவாறு அவறன  ்சூழ இருெ்து காக்கும் 

ததாழிறலக் தகாண்டவர ்தமய்காவலர ்எனபப்படுவர.் சிைெ்த ஒழுக்கமுறடயவர.்  

 துகிை்முடி ்துப் தபொர ்்  தூங்கல் ஓங்குநனடப்  

 தபருமூ ொளர் ஏமம் சூழப்    அடி.53-54 
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முல்றலப்பாட்டில் பமாசி மல்லிறகக் தகாடியிறனயுறடய சிறுதூறுகள், 

துவறலபயாடு வருகின்ை காை்றில் அற வது பபான்று பா றையின் தமய்காவலர ்

உைக்க மயக்கத்தில் ஆடி அற ெ்து காவல் காத்துக் தகாண்டிருெ்தனர.் 

நொழினகக்கைக்கர் 

 எறிநீர் னவயகம் தவலீஇய தசல்தவொய்நிை் 

 குறுநீரக்் கை்ைல் இனை ்த ை்று இனசப்ப   அடி.57-58 

குறுெீரக்் கன்னல் - குறுகிய ெீதராழுகும் ொழிறக வட்டில். கன்னல் - ொழிறக 

அளெ்தறியப் பயன்படும் கருவி. அதறன ொழிறக வட்டில் என்பர.் கன்னலும் 

கிண்ணமும் ொழிறக வட்டில் என்பது பிங்கலெ்றத சூத்திரம். சிறிய கண்ணாடி  ்

குடறவ ஒன்றிபலா, மட்குடுறவயிபலா ெீறர ெிரப்பி, அதன் அடிப்புைத்துள்ள சிறிய 

துறளவழிபய துளித்துளியாய் ெீர ்கசிய விடுவர.் அவ்வாறு கசிெ்த ெீரத்்துளிகறளக் 

தகாண்டு ொழிறகறயக் கணக்கிட்டு அறிவர.் குறுெீரக்் கன்னல் என்று 

அகொனூை்றில் 43.6 அடியிலும், ொழிறகக் கணக்கர ்என்று சிலப்பதிகாரத்திலும் 5.49 

வரியிலும் கூறுவதால் இவ்வழக்கத்றத உணரலாம். 

தகொட்னடக்கொவலரொய் யவைர் 

 இக்காலத்தில் தமிழகத்துப் தபரிய வணிக ெிறலயங்களில் கூரக்்கர ்

காவலராய் இருத்தறலப் பபாலபவ  ங்க காலத்தில் யவனவீரர ் பகாட்றடக் 

காவலராயும் அர னது ெம்பிக்றகக்குரிய பணியாளராயும் இருெ்துவெ்தனர.் (யவனர ்

என்பவர ் ப ானகர ் என்று ெ ச்ினாரக்்கினியர ் கூறுதல் தபாருத்தமுறடயதன்று. 

'ப ானகர'் என்னும் த ால் அராபியறரக் குறிப்பது. யவனர,் அபயானியர ்எனப்பட்ட 

கிபரக்க இனத்றத  ் ப ரெ்்தவர.் இவர ் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னும் பின்னும் கடல் 

வாணிகம் த ய்தவர.் இவ்வினத்தார ் தமௌரியர ் காலத்திலும் பிை்காலத்திலும் 

மகாராட்டிரம் முதலிய பகுதிகளில் ஆண்டு வெ்தனர ்என்பது இெ்திய வரலாறு கூறும் 

உண்றமயாகும்.) 

 ம ்தினக வனளஇய மறிந்துவீங்கு தசறிவுனட 

 தமய்ப்னப புக்க தவருவரும் த ொற்ற ்து 

 வலிபுைர் யொக்னக வை்கை் யவைர் 

 புலி ்த ொடர் விட்ட புனைமொை்   அடி. 59-62 

யவனர ்தமய்ப்றப என்று த ால்லப்பட்ட  ட்றட அணிெ்திருெ்தனர.் (தமய் என்பது 

உடம்பு, அதறன மறைக்கும்  ட்றட தமய்ப்றப எனப்பட்டது). ஆறடகறள  ்த றித்து 

இறுக்கமாகக் கட்டியிருெ்தனர.் அதன் பமல் மத்திறக என்னும் அறரக்க ற்  

அணிெ்திருெ்தனர.் அவரக்ள் வலிறம மிக்க யாக்றகறயப் தபை்றிருெ்தனர.் 

அவரக்ளின் பதாை்ைம் பிைருக்கு அ  ்ம் தருவதாக அறமெ்திருெ்தது. அவரக்ள் 

வன்கண் என்னும் முரட்டு குணம் உறடயவரக்ளாக  விளங்கினர.் அர னது 

பா றையில் இவரக்ளுக்கும் தனி இடம் இருெ்தது. அர னுக்கு இவரக்ள் புலிப்பறட 

ெடத்தி உதவிவெ்தனர.் பா றையில் இவரக்ள் புலிறய  ்  ங்கிலித் ததாடரால் 

பிணித்திருெ்தனர.் 

 யவைர்  ந்  வினைமொை் நை்கலம் 

 தபொை்தைொடு வந்து கறிதயொடு தபயரும்   அக. 149.8-10 
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யவனரக்ள் தமிழரக்ளுடன் வணிகத் ததாடரப்ு தகாண்டிருெ்தறத அகொனூை்றில் 

காணலாம். 

பள்ளியனறயில் கொவலரொக மிதலசச்ர் 

 மிபல  ் பதயத்திலுள்ள ஊறமகறள வருவித்துத் தமிழ் அர ரக்ள் தம் 

பள்ளியறைக்கு காவலாக றவத்தனர.்  

 உடம்பிை் உனரக்கும் உனரயொ நொவிை் 

 படம்புகு மிதலசச்ர்       அடி. 65-66 

படம் -  ட்றட (வட த் ால்). மிபல  ்ர ் என்பவர ் அயல்ொட்டார.் ஆரியரக்றளயும் 

மிபல  ்ர ் என்பை கூறுவர.் அவருள் சிலர ் பா றையில் அர னது இருக்றகறயக் 

காத்து வெ்தவர.் ஊறமயராகவும்,  ட்றட அணிெ்தும் இருெ்தனர.் பள்ளியறையில் 

ெிகழும் காரியங்கறள மை்ைவரக்்கு அறிவிக்காமல் இருக்கவும், பபசிக்தகாண்டு 

இருெ்தால் அர னின் உைக்கம் கறலெ்து விடும் என்பதாலும் ஊறமயறர காவலராகப் 

பயன்படுத்தினர.் 

எழுநினல மொடம்  

 இடஞ்சிறந்து உயரிய எழுநினல மொட ்து  அ. 86 

அர னது அரண்மறன பரெ்த ெிலத்தில் மாட மாளிறககபளாடும் பகாபுரங்கபளாடும் 

கட்டப்பட்ட மிகப்தபரிய இல்லமாகும். அரண்மறனயில் எழுெிறலமாடம் 

அறமெ்திருெ்தது. இதுவும் தமிழரின் அறடயாளம் ஆகும்.  

முடிவுனர 

 முல்றலப்பாட்டில் திறண ஒழுக்கம், ெை்த ால் பகட்டல், பா றை அறமப்பு, 

ொழிறக வட்டில், யவனர,் மிபல  ்ர,் வீரமிக்க மங்றகயர,் எழுெிறல மாடம், கண்டம், 

முக்பகால் அெ்தணர,் தபருமூதாளர,் யாறன தமாழி கை்கும் பாகர ் பபான்ைறவ 

தமிழரின் அறடயாளங்கள் ஆகும். 

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம் 
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ம.ரொஜொ 

உதவிப் பபராசிரியர ்

தூய வளனார ்கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி 

 

பை்னட ்  மிழரிை் நம்பிக்னககள் மற்றும் சடங்குகள் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 ெம்பிக்றககளும்  டங்குகளும் என்னும் இக்கட்டுறரயின் வாயிலாக 

மக்களால் பமை்தகாள்ளப்படும் ெம்பிக்றககள் அவரத்ம் வாழ்வில் உலாவரும் 

 டங்குகள்,  டங்குகளுக்கும் ெம்பிக்றககளுக்கும் உள்ள உைவுெிறல தமிழ் 

இலக்கியங்களில் பதிவுத ய்யப்பட்டுள்ளன. ெம்பிக்றககள் மை்றும்  டங்குகளில் 

மனித வாழ்வியலில் தகாண்டுள்ள பழக்கவழக்கங்கள் மூலம் பல்பவறு 

இலக்கியங்களில் பல்பவறு வறகயான ெம்பிக்றககள் மை்றும்  டங்குகளின் 

வறகப்பாடுகள் பபான்ைவை்றை அடிப்பறடயாகக்தகாண்டு இக்கட்டுறரயானது 

அறமகிைது. 

முை்னுனர 

 பண்றடக்கால முதல் மனிதன் இயை்றகபயாடிறயெ்து வாழ்ெ்து வருகிைான். 

இயை்றக மாறுதலுக்பகை்ப மனித மனமும் மாறுபடுகின்ைது. இயை்றகபயாடிறயெ்த 

மனித வாழ்க்றகயில் ெம்பிக்றககளும்,  டங்குகளும் பதான்ைலாயின. 

உலதகங்கிலும் வாழும் பழங்குடி  முதாய வரலாை்றை பொக்கினால் இவ்வுண்றம 

புலனாகும். பண்றடத் தமிழரிறடபய ெிலவிய ெம்பிக்றககறளயும்  டங்குகறளயும் 

இக்கட்டுறரயில் காண்பபாம்.  

 மிழரிை் நம்பிக்னககள்  

 ததால்காப்பியத்திபல ‘நொளும் புள்ளும் பிறவற்றி நிமி ் மும்’எனக் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘புள்’ எனக் குறிப்பிட்டது முன்னர ்பைறவறயயும் பிை்காலத்பத 

 குனங்கறளப் பை்றியும் குறிப்பனவாக அறமெ்துள்ளறத ‘வாய்ப்புள், பைவாப்புள்’ 

எனக் குறிப்பிடுவதிலிருெ்து அறிெ்து தகாள்ளலாம். 

  கூனக அலறிைொல் சொவு வரும்’ 

என்ை ெம்பிக்றக பண்றடத் தமிழரிறடபயயும் இன்றும் தமிழகத்தில் ெிலவி வருவறத 

அறியலாம். இதறனப் புைொனூறு ெமக்குக் காட்டுகின்ைது. 

  “அஞ்சுவரு குரொஅல் குரலுந் தூற்றும்”1 

         (புறம்.பொ.எ 280) 

‘காகம் கத்தினால் விருெ்தினர ் வருவர’் என்பது அக்கால முதல் இக்காலம் வறர 

தமிழரிறடபய ெிலவி வரும் ெம்பிக்றகயாகும். 

  “மறுவில் தூவிச ்சிறுகருங் கொக்னக 

 அை்புனட மரபிைிை் கினளதயொ டொர”2 

         (குறுந்.பொ.எ 391) 

ஏபதனும் ெல்ல காரியத்திை்குப் புைப்படும்தபாழுது காகம் இடப்பக்கத்திலிருெ்து 

வலப்பக்கம் த ல்லுதல் ெல்லது என ெம்புகின்ைனர.் பண்றடக்காலத்தில் 

காட்டிறடபய மக்கள் த ல்லும் பபாது ஆைறலக் கள்வர ் மிகுெ்த ததால்றல 

தகாடுத்துக் தகாண்படயிருப்பர.் ஆைறலக் கள்வர ்ெடமாட்டத்றதக் ‘கணெ்துள்’ என்ை 

பைறவ  த்தம் எழுப்பி மை்ைவரக்ட்கு எ  ்ரிக்றக விடுத்த த ய்திறயயும்  ங்க 

இலக்கியத்தில் காண்கிபைாம். 



75 
 

  “ஆற்றய லிருந்  இருந்த ொட் டஞ்சினற 

  தநடுங்கொற் கைந்துள் ஆளறி வுறீஇ 

  ஆறுதசல் வம்பலர் பனட னல தபயரக்்கும்”3 

         (குறுந்.பொ.எ 350) 

ஏபதனும் காரியத்திை்குப் புைப்படும்பபாது ெல்ல வாரத்்றத பகட்பதும் ெல்ல 

 குனமாகக் கருதப்பட்டது. இெ்த ெம்பிக்றக இன்றும் ெிலவுவறதக் காணலாம். 

ததால்காப்பியர ் இதறனப் ‘பாக்கத்து விரி ச்ி’ எனக் குறிப்பிடுகின்ைார.் இதறன 

விரி ச்ி, ெிை்ைல், வாய்ப்புள், பைவாப்புள், ெை்த ால், வாய் த் ால் என்றும் 

வழங்குகின்ைனர.் இதறன அ ரீரி என்றும் கூறுவர.் கனவு, காணல், பல்லி த ால்லுதல், 

கண் துடித்தல் பை்றிய ெம்பிக்றககறளயும் காண்கிபைாம். உடம்பிலுள்ள ஒரு பகுதி 

துடிப்பது முதலியவை்றைக் தகாண்டு எதிர ்காலத்றதக் கணிப்பதும் உண்டு. இடது 

கண் துடிப்பது தபண்களுக்கு ெல்லது என எட்கர் த ர்ஸ்டை் கூறுவதும் இங்குக் 

குறிப்பிடத்தக்கது. தறலவறன எதிரப்ொக்கும் தறலவிக்குக் கண் துடித்தால், 

தறலவன் விறரவில் வருவான் என ெம்புகிைான். 

  “நல்தலழி லுை்கணு மொடுமொ லிடதை”4 

         (கலி ்.பொ.எ 11) 

  “நுை்தைொர் புருவ ்  கை்ணு மொடும்”5 

         (ஐங்.பொ.எ 218) 

அடியாரக்்கு ெல்லார ் ‘கனாநூல்’ பை்றியும் குறிப்பிடுகின்ைார.் இரவில் காணும் 

கனவுகளுக்குப் பலன் கூறுவுறத இன்றும் காண்கிபைாம் 

 தன்றன ஒருவர ் ெிறனத்தால் தும்மல் வரும் என்ை ெம்பிக்றகறய  ்  ங்க 

இலக்கியங்களில் காண்கிபைாம். 

   “தசை்றவர் உள்ளிய  ை்னமயர் தபொலு மடு ் டு ்து 

  ஒள்ளிய தும்மல் வரும்”6 

      (ஐந்.எழு.பொ. எ. 40) 

 குழெ்றத தும்மினால் தாய் ‘நூறு’ எனக் கூறுவது ‘நூைாண்டு வாழ்க’ என்ை 

தபாருளில் ஆகும். 

 சுப காரியங்கறளப் பை்றிப் பபசிக் தகாண்டிருக்கும்பபாது விளக்கு 

அறணெ்தால், ெல்ல  குனமாகக் கருதுவதில்றல. இெ்த ெம்பிக்றக இெ்தியா 

முழுவதும் உள்ளது.  

  “தநடுநகர் வனரப்பிை் விளக்கும் நில்லொ”7 

(புறம்.பொ.எ. 280) 

 யாபரனும் ஒரு காரியத்திை்குப் புைப்படும்தபாழுது தறலவிரி பகாலமான 

தபண்றணக் கண்டால் தகட்ட  குனமாகக் கருதுகின்ைனர.் 

  ‘“தநடுஞ்சுவர்ப் பல்லியும் பொங்கிற் தறற்றம்”8 

         (நற்.பொ.எ 246) 

 ப ப் ாெ்தி இடமிருெ்து வலம் த ன்ைால், ெல்ல  குனமாகக் கருதினர.் 

  “நொவி சிசச்ிலி தயொந்தி ொை் – வலமொயிை் 

  வழிப்பயை மொனக நை்றொம்”9 

         (அறப்பளிசச் கம்) 
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தபண்களிறடபய கூடலிறழத்தல் இருெ்தது. காதலன் வருறகறய ெிறனத்துக் காதலி 

மணலில் விரலால் வட்டமிடுவாள். வட்டத்தின் இரு முறனகளும் பெராக  ் ெ்தித்தால் 

ெல்ல அறிகுறி என்றும் அப்படியில்லாவிட்டால் ெல்ல அறிகுறி இல்றலதயன்றும்  ங்க 

கால மக்கள் ெம்பினர.் 

 எதிரக்ாலத்றதக் குறி த ால்லுபவரம்ூலம் அறிெ்து தகாண்டாரக்ள் தமிழரக்ள். 

குறி த ால்லும் தபண்கறளக் ‘கட்டுவி ச்ி’ என்றும் ‘அகவன் மகள்’ என்றும் 

குறித ால்பவாறன ‘பவலன்’ என்றும் குறிப்பிட்டனர.் குறி பகட்கும் ெம்பிக்றகயுள்ள 

மக்கறள அன்று மட்டுமல்ல இன்றும் கிராமப்புைங்களில் காண்கிபைாம். 

 பண்றடத் தமிழர ்இயை்றகபயாடிறயெ்த வாழ்க்றகறய ெடத்தினர ்என்பதும் 

பைறவ, விலங்குகளின் ெடத்றதகறளக் கண்டுணரெ்்தனர ் என்பதும்  ங்க 

இலக்கியங்கள் மூலம் அறிகிபைாம். எனபவ, ெம்பிக்றக என்பது பன்தனடுங்காலமாக 

மக்கள் வாழ்விபல இருெ்து வெ்துள்ளறத ொம் அறிகிபைாம். தஹலன் ஜான் னின் 

கருத்து இங்கு ெிறனவுகூரத் தக்கது. ெம்பிக்றககள் எழக் காரணமாயிருெ்த 

ெிகழ் ச்ிகள் உண்றமயாகபவா, தபாய்யாகபவா இருக்கலாம். ஆனால் ெம்பிக்றக 

இருப்பது உண்றம. அறவ தமய்ப்பிக்கத் தக்கறவ. அெ்த அடிப்பறடயில் 

ெம்பிக்றககறள ஆராய பவண்டும். 

பழந் மிழரிை் நம்பிக்னககள் 

 உலகில் வாழும் எல்லா இன மக்களுக்கும் அவரக்ள்  மயம்  ாரெ்்த 

ெம்பிக்றககள் இருப்பது இயல்பு பழெ்தமிழரக்ள் தங்கள் வாழ்வில் பின்பை்றிய 

ெம்பிக்றககள் பலவிதமானதாகக் காணப்படுகிைது. அவை்றில் சிலவை்றை இன்றும் 

வழக்தகாழியாமல் பாதுகாத்து பின்பை்றி வருகின்ைனர.் தங்களது எண்ணத்திை்குத் 

தக்கபடி ஏை்படுகின்ை குறிப்பினுக்குத் தக்கவாறு ெம்பிக்றகறயக் தகாண்டிருெ்தனர.் 

அக்குறிப்புகள் ென்றம  ாரெ்்ததாகபவா அல்லது தீறம பை்றிய குறிப்பிறன 

தவளிப்படுத்துவனவாகபவா இருப்பதாக பழெ்தமிழரக்ள் கருதியும் வெ்துள்ளனர.் 

அறவகள் பை்றிய பதிவுகறளயும் இட்டு  ் த ன்றும் உள்ளனர.் தமிழரக்ளது 

இலக்கியங்களான  ங்க இலக்கியங்கள் மட்டுமல்லாது. பிை காப்பிய நூலான 

சிலப்பதிகாரம் உட்பட சில நூல்களிலும் இறவ காணக்கிறடக்கின்ைன அறவ பை்றி 

இப்பகுதியில் காண்பபாம். 

பல்லி சகுைம் பொர ்் ல் 

 பல்லியின்  த்தத்றதக் பகட்டு  குனம் பாரத்்தல், இன்றும் ெம்மிறடபய 

ததாடரெ்்து வருவறத ொம் அறிபவாம். தை்காலத்தில் அவை்றிை்தகன பஞ் ாங்க 

நூல்கள் கூட விை்கப்படுகின்ைன. அவை்றில் பமனியில் பல்லி விழுகின்ை இடத்திறனப் 

தபாறுத்து பலன் கூைப்படுகின்ைது. 

  ங்க கால நூல்களிலும் இறவகள் பை்றின ெம்பிக்றககறள மக்கள் 

தகாண்டிருெ்தனர ்எனப் பல  ான்றுகள் காணக்கிறடக்கின்ைன. அறவ 

  “னமயல் தகொை்ட ம ை் இருக்னகயள் 

  பகுவொய் பல்லி படுத ொறும் பரவி   

  நல்ல கூறுதகை நடுங்கி”10 

         (அகம்.பொ.எ 289) 

இவ்வரிகளானது தறலவறனப் பிரிெ்த தறலவி. தன் அன்புக் காதலன் வரும் 

ொறள எதிர ் பொக்கியிருக்கும் பவறளயில், பல்லியானது ெிறலக் கதவுகளிலும், 

சுவரக்ளின் மீதும் இருப்பதறனப் பாரத்்துக் தகாண்டிருக்கும் அவள், பல்லிறய 

பொக்கி ெல்ல பலன் மீதும் இருப்பதறனப் பாரத்்துக் தகாண்டிருக்கும் அவள். 

பல்லிறய பொக்கி ெல்ல பலன் கூறுதல் பவண்டும் என தன் மனதில் எண்ணிக் 

தகாள்கின்ை விதமாக அறமெ்திருப்பதிலிருெ்பத அக்கால மக்களின் 

ெம்பிக்றககளின் ஒன்றில் முக்கியமானதாக இறவ இருெ்துள்ளது எனவும் அறிய 

முடிகிைது. 
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கை்கள் துடி ் ல் 

 தபண்களுக்கு இடக்கண்ணும், ஆண்களுக்கு வலக்கண்ணும் துடித்தால் 

ென்றம என இன்றும் ெம் தமிழரக்ளின் வழக்குகளில் இருப்பறதக் காண்கிபைாம். 

சிலப்பதிகாரத்தில் இதை்குத் தகுெ்த  ான்று கிறடத்துள்ளது. அறவ. 

  “கள்ளுக நடுங்குங் கழுநீர் தசங்கணும் 

  கை்ைகி கருங்கணும் மொ வி தசங்கணும் 

  உை்ைினற சுரந் க ் த ொளி ்துநீர் உகு ் ை 

  எை்ணுனற இட ்தினும் வல ்தினும் துடி ் ை 

  விை்ைவர் தகொமொை் விழவுநொ ள ை்”11 

          (சிலம்பு) 

 பமை்கண்ட வரிகள், கண்ணகி பகாவலறனப் பிரிெ்து வருத்தமுை்றிருெ்தபபாது, 

இெ்திர விழாவில் பகாவலனும் மாதவியும் கலெ்து இன்புை்றிருக்கின்ை அவ்பவறளயில் 

கண்ணகிக்கு வலக்கண்ணும் அபத பெரத்தில் மாதவிக்கு இடக்கண்ணும் துடித்தன 

என ஆசிரியர ்குறிப்பிட்டுள்ளதன் மூலமும் பழெ்தமிழர ்வாழ்வில் ெீண்ட பழக்கத்தில் 

இருெ்திருத்தல் பவண்டும் எனினும் ஏறனய  ங்க நூல்களில் இதறனப் பை்றிய 

குறிப்புகள் காணக் கிறடக்கவில்றல என்பதும் கவனத்தில் தகாள்ளத்தக்கதாகும் 

எனினும் இெ்நூல் கி.பி 2ம் நூை்ைாண்டில் இயை்ைப்பட்டதாலும் இப்பழக்கமானது 

அம்மக்களிறடபய ததாடரெ்்து வெ்துள்ளறமக்கு கால ஆதாரபம  ாட்சியாக ெமக்குக் 

கிறடக்கின்ைது. 

குயிலும் கொக்னகயும் 

 தறலவிறயப் பிரிெ்து த ன்ை தறலவன் விறரவில் வருவான் என்று 

முன்னறிவிக்கும் த யலாக குயில் கூவுதல் ெல்ல  குனமாகப் 

பாரக்்கப்பட்டிருப்பதறன அறியலாம் அறவ, 

  “மனைமொ தநொசச்ி மீமினச மொசச்ினை 

  வினைமொை் இருங்குயில்; பயிற்றலும் பயிற்றும்”12 

          (நற்.பொ.எ 246) 

பபாருக்கு  ் த ல்லும் வீரரக்ள் சில பைறவகளின் ஒலிறயக் பகட்டும்  குனம் 

பாரத்்திருெ்தனர ்என  ்சில பதிவுகளின் வாயிலாக கிறடக்கின்ைது. பமலும் அறவ 

வீரரக்ளுக்கு உை் ாகத்றதயும் தகாடுத்துள்ளன என்பறத அறிகிபைாம். 

     “புள்ளினட  ட்பொ”13 

(புறம்.பொ.எ 124) 

  “புள்ளும் தபொழுதும் பழி ் ல் அல்லன ”14 

         (புறம்.பொ.எ 204) 

ஆகிய வரிகளிலிருெ்பத ெமக்கு ஆதாரங்கள் கிறடக்கின்ைன. 

விரிசச்ியும் உை்ைமும் 

 ஒரு த யறலத் ததாடங்குகின்ை தபாழுது பிைர ் கூறும் த ாை்கறளபய 

 குனமாகக் தகாள்வதாகும். இன்றைக்கும் ொம் இம்முறைறயக் காண்கின்பைாம். 

இம்முறையானது பழெ்தமிழரின் வாழ்வியலில் இருெ்துள்ளது எனத் ததரிகிைது. 

விரி ச்ி என்பதன் தபாருள் ெை்த ால் கூறுதல் என்பதாகும். 

  “தநல்நீர் விரிசச்ி தயொரக்்கும் 

  தசம்முது தபை்டிை் தசொல்லும் நிரம்பொ”15 
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         (புறம்.பொ.எ 280) 

ஆகிய வரிகள் ெமக்கு தக்க  ் ான்ைாக அறமெ்திருக்கின்ைன. முல்றலப் பாட்டிலும் 

இதை்கான  ான்றுகள் காணக்கிறடக்கின்ைன. அறவ 

  “நொழி தகொை்ட நறுவி முல்னல 

  அரும்பவிழ் அலரி தூஉய்க் னகத ொழுது 

  தபருமுது பை்டிர் விரிசச்ி நிற்ப”16 

        (முல்னலப்பொட்டு 9-11) 

 இன்றைக்கும் தமிழரக்ளது வீட்டின் ெிகழ் ச்ிகளில் முதலில் 

வாழ்த்துபவரக்ளாக முதுறம வயதான தபண்கபள இருக்கின்ைனர.் ஒரு த யறலத் 

ததாடங்கும் முன்  தபரிபயாரக்ளிடம் ஆசிதபறுதல் இதனுடன் ப ரெ்்ததாகும். 

இம்முறை இன்றும் வழக்கத்தில் இருெ்து வருவதறனயும் காண்க. 

சடங்குகள் எை்ப ை் வனரயனற 

 ெம்பிக்றக அடிப்பறடயில் தறலமுறை தறலமுறையாக  ்  த யல்படும் 

த யல்கள்  டங்குகள் எனப்படும் மக்கள் அறனவரிடமும்  டங்குகள் பல இன்றும் 

காணப்படுகின்ைன. பிைப்பு முதல் இைப்பு வறரயில் வாழ்வின் எல்லா ெிகழ்வுகளும் 

 டங்குகளுடன் பின்னிப் பிறணெ்துள்ளன. பழெ்தமிழரிடம் இருெ்ததாக அறியலாகும் 

 டங்குகறளப் பின்வருமாறு காணலாம். 

மொைிடவியல் அறிஞர் பொர்னவயில் சடங்குகள் 

  மூக முக்கியத்துவம் வாய்ெ்த  டங்குகறளப் பை்றி ஆராய்ெ்த ட ச்ு ொட்டு 

மானிடவியல் அறிஞரான அரன்ால்டு வான் தகன்னப் என்பவர”்வாழ்வியை் 

 டங்குகறள மிகவும் நுட்பமுடன் ஆராய்ெ்து தகுதிப் தபயர ்ச்ிப்  டங்குகள் என 

வறரயறை த ய்தார.் ஒவ்தவாரு தகுதிப் தபயர ்ச்ி  ்  டங்கும் மக்கறள ஒரு 

ெிறலயிலிருெ்து பிரித்து மறுெிறலக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிைது என முடிவு 

த ய்தார.்  ங்க காலத் தமிழர ் பண்பாட்டிலும் பல தகுதி தபயர ்ச்ி ெிறலகள் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை்றில்  தபண்ணிை்குரிய  டங்குகறள காண்பபாம். 

திருமைச ்சடங்குகள் 

  “தபொய்யும் வொழ்வும் த ொை்றிய பிை்ைர் 

  ஐயர் யொ ் ைர் கரைம் எை்ப”17 

        (த ொல்.தபொருள்) 

என்று ததால்காப்பியர ் கூறுவதால் அவர ் காலத்துக்கு முன்பப காரணம் என்ை 

திருமண  ்  டங்குகள் இருெ்தன  என்று அறியலாம். பழெ்தமிழரின் திருமய  ்

 டங்குகள் பின்வருமாறு 

  “பிறப்தப குடினம ஆை்னம ஆை்தடொடு 

  உருவு றிரு ் க் கொமம் வொயில் 

  நினறதய அருதள உை்தவொடு திருதவை 

  முனறயுனறக் கிளர்ந்  ஒப்பிை  வனகதய”18 

        (த ொல்.தபொருள்) 

என்று ததால்காப்பியர ் கூறுதலின் தபாருத்தம் பாரக்்கும்  டங்கு இருெ்தது எனத ்

ததரிகிைது தபண்ணுக்குப் ‘பரி ம்’ அளிக்கும் முறையும்  இருெ்தது. 

  “கடுங்கை் தகொசர் நியமம் ஆயினும்” 

உறும் எைக் தகொள்குநர் அல்லர் 



79 
 

நறு ல் அரினவ பொசினழ வினலதய”19 

      (அகம்.பொ.எ 90) 

என்பது அகொனூறு பரி ம் அன்று முறலவிறல, சிறுவிறல, பாசிறழ விறல பரியம் 

என்றும் அறழக்கப்பட்டது. பரியம் என்ை த ால்தான் ‘ பரி ம்’ என்று மருவி 

வழங்கப்படுகிைது. 

தபை்ைிக்குரிய சடங்குகளிை் படிநினலகள் 

 “அெ்பதாணி குட் என்னும் மானுடவியல் அறிஞர ் இன்றைய தமிழ்ப் 

பண்பாட்டின் ொன்கு முக்கிய வாழ்க்றக வட்ட  ் டங்குகள் மூலம் பின்வரும் ெிறல 

மாை்ைங்கள் ெிகழ்கின்ைன என குறிப்பிடுகிைார.் அறவ என்று வறகப்படுத்துகிைார.் 

இதன் அடிப்பறடயில்  ங்ககாலப் தபண்களின் வாழ்வானது 

1.தவறியாட்டு  டங்கு – சிறுதபண் 

2. திருமணவாழ்க்றக – கன்னிப்தபண் 

3. குழெ்றத பிைப்பு  டங்கு – மறனவி, தாய் 

4. கணவனின் இைப்பு  டங்கு – றகம்தபண் 

என்ை ெிறலயில் வறகப்படுத்தலாம். 

 “காதலின் வளரெ்்த மாதர ்ஆதலின்” 

வதுனவச ்சடங்கு 

 வதுறவ  ்  டங்கிறன வாலாய் கருத்தியல்  டங்காகக் குறிப்பிடுகிைார.் 

‘அெ்பதாணிகுட் என்பவர ்வதுறவ  ் டங்குகறளத் தாய்றம  ாரெ்்த மங்களகரமான 

 டங்குகளாகக் குறிப்பிடுகிைார.் தபண்ணின் களவு வாழ்க்றக வதுறவயின் கை்பு 

வாழ்க்றகயாகிைது. இரு வீட்டாரக்ளாலும், ஊரப்்தபரியவரக்ளாலும் 

தீரம்ானிக்கப்பட்டது வறரதல் அன்ைறய ெறடமுறைப் பண்பாட்டின்  டங்குகளாக 

இருெ்தது. 

“நனைவினை நறவிை்த றல் மொந்தி, 

  பனைவினை நல்இல் திருமைம் குனவஇ 

   தபொய்மல் ஓதி எம்மகள் மைொை் எை 

  வதுனவ அயர ்்திைர் நமதர”20 

         (அகம்.பொ.எ 221) 

என்ை பாடல் அடிகள் மூலம், தபண்வீட்டில் பரப்பப்பட்ட புதுமணலில் கூடிய 

தபரியவரக்ள் தங்கள் மகளுறடய மணத்றத முடிவுத ய்து மகிழ் ச்ியில் பதைல் 

மாெ்தி பின்னர ்வதுறவ என்ை  டங்கிறன அயரெ்்தாரக்ள் என்று பாடல் கூறுகிைது. 

சிலம்புகழிச ்சடங்கு 

 மணமாகும் வறர தபண்கள் பாதங்களில் சிலம்பு அணிெ்திருெ்தாரக்ள். 

மணவிறனத் ததாடங்குவதை்கு முன்னதாகத் தாய் வீட்டில் அவளுக்கு சிலம்பு கழியும் 

 டங்கு த ய்தனர.் சிலம்பு கழிப்பு  ்  டங்கிை்குப் பின்னர ் வதுறவ ெல்மணம் 

ெிகழ்ெ்தது. இதறன 

“நும் மனைச ்சிலம்பு கழீஇ அயரினும் 

  எம் மனை வதுனவ நல்மைங் கழிதகைச ்

  தசொல்லிை் எவதைொ மற்தற தவை்தவல் 

  னமஅற விளங்கிய கழல் அடி 

  தபொய்வல் கொனளனய ஈை்தற  ொய்க்தக”21 

         (ஐங்.பொ.எ 391) 
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என்ை அடிகள் கூறுவது தபண்வீட்டில் சிலம்பு கழித்தல்  டங்கு வதுறவயின் பபாது 

ெிகழ்த்தப்பட்டறத உணரத்்துகின்ைன.  

மைமும், சிலம்புகழி லும் 

 சிலம்பு கழித்தல் பை்றி உ.பவ. ா அவரக்ளுக்கு இருபவறுபட்ட கருத்து 

ெிலவியுள்ளதறனக் குறுெ்ததாறக பதிப்பின் வாயிலாக அறியமுடிகின்ைது அவர ்

குறுெ்ததாறக பதிப்பின் நூலாராய் ச்ி என்ை பகுதியில் வழக்கங்களில் ஒன்ைாக  ்

சிலம்பு கழிதல் பொன்பிறன சுட்டும் பபாது “மணம் த ய்த பின்னர ்மகளிர ்சிலம்பு 

கழிக்கும் ஒருவறக பொன்பு பண்றடய காலத்தில் த ய்யப்பட்டுள்ளது. என்று 

குறிப்பிட்ட பின்னர ் நூை்பகுதியின் விளக்கவுறரயில் மணம் புரிவதை்கு முன் 

மணமகளது காலில் தபை்பைாரக்ளால் அணியப்பட்ட சிலம்றப ெீக்குவதை்கு ஒரு 

 டங்கு த ய்யப்படும் அது ‘சிலம்பு கழித்தல் பொன்பு’ என்பர.் 

பூப்புச ்சடங்கு 

 ‘அெ்பதாணிகுட் என்னும் மானுடவியல் அறிஞர ் பூப்பு  ்  டங்கிறன தீட்டு 

 ாரெ்்த மங்களமான  டங்கு என்று வறகப்படுத்துகிைார”்தபண் உடல் ரீதியாகக் 

குழெ்றதப் பருவத்திலிருெ்து கருத்தரிக்கும் தகுதிறய அறடகின்ை ெிறலக்கு மாறி  ்

த ல்லுவறதக் குறிப்பறதப் பூப்பு என்கிபைாம்.  டங்குகறளப் பை்றி  ங்க இலக்கியம் 

குறிப்பிடுவதாவது. 

  “த ொள் புதிது உை்ட பர ்ன  இல் சிவப்புற 

  நொள் அைிந்து உவக்கும் கைங்கனற யதுதவ 

  தகள் அைங்குற மனைக் கிளந்துள்ள சுைங்கனற 

  சுைங்கனறப் பயனும் ஊடல் உள்ளதுதவ”22 

        (பரி.பொ.எ 20) 

என்ை அடிகள் மறனவி பூப்பறடெ்தறத, பரத்றத வீட்டிலிருக்கும் கணவனுக்கு 

த வ்வணி அணிெ்து குறிப்பால் உணரத்்தியறதக் காணலாம். பூப்பறடெ்த ஈராறு 

ொளில் கணங்கின்(புணர ்ச்ி) முக்கியத்துவம் இங்கு உணரத்்தப்படுகிைது. 

திருமை ்திற்கு தபை் தகட்டல் சடங்கு 

 பழங்காலத்தில் தறலவபன உைவினரக்ளுடன் ப ரெ்்த தறலவிறய தபண் 

பகட்டுப் பபாகும் பழக்கம் இருெ்துள்ளது, இதறன 

  “எந்ன யும் யொயும் உைரக்கொட்டி 

 ஒளி ்  தசய்தி தவளிப்படக்கிளர்ந் ப் பிை் 

 மனலதகழு தவற்பை  னலவந்து இரப்ப 

 நை்றுபுரி தகொள்னகயிை் ஒை்றொ கிை்தற”23 

         (குறுந் பொ.எ 374) 

என்ை குறுெ்ததாறக பாடல் வரிகள் உணரத்்துகின்ைன. இபத பழக்கம் இன்ைளவும் 

தமிழ் மக்களிடம் இருக்கிைது. 

 பமலும் வயது முதிரெ்்பதாறரப் தபண் பகட்க அனுப்பும் த ய்தி இல்லை 

வாழ்வில் தமிழ்மக்களின் உயரெ்்த  டங்கிறன உணரத்்துகிைத. தபண் பகட்க 

வரும்பபாது எல்லாம் ென்றமயாக முடிய பவண்டும் கருத்தில் ென்று ென்று என  ்

த ால்லிக்தகாண்பட வருவாரக்ள். அவரக்றள வரபவை்பபாரும் ெீங்கள் வெ்த ொள் 

“ென்னாள்” என்று த ால்லி வரபவை்பாரக்ள். இத்தறகய வாழ்த்தும் வரபவை்பும் 

அெ்ெிகழ்வு ெிறைபவறும் என்பதை்கான அறிகுறிகளாகபவ தகாள்ளப்பட்டன. இதறன, 

  “ ை்டுனடக் னகயர்; தவை் னலச ்சி வலர் 
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   நை்று நை்று எை்றும் மொக்கதளொ 

  இை்று தபரிது எை்னும் ஆங்கை னவதய”24 

         (குறுந்.பொ.எ 146) 

என்னும் குறுெ்ததாறகப் பாடல் வரிகள் உணரத்்துகின்ைன. இன்றும் வயது முதிரெ்்த 

ெல்ல அனுபவம் ெிறைெ்த முதியவரக்பளாடு தபை்பைாரும், தபண் பாரக்்க முதலில் 

த ல்கிைாரக்ள். அப்படி அவரக்ள் த ல்லும்பபாது பல வறகயான அறிகுறிகள் அல்லது 

ெிமித்தம் பாரத்்து  ்த ல்கின்ைனர.் 

மகப்தபறு கொலசச்டங்கு 

 “குழெ்றதப் பிைப்பிறன தீட்டு  ாரெ்்த மங்களகரமான  டங்கு என்கிைார.் 

அெ்பதாணிகுட் தபண் கருவுயிரத்்தல் குழெ்றத தபறுதல் பை்றிய த ய்திகளும், அறவ 

ததாடரப்ான  டங்குகளும்  ங்க இலக்கியத்தில் பாடப்பட்டுள்ளன. வீட்டில் குழெ்றத 

பிைெ்தால் குழெ்றத தபை்ை தபண்ணின் தறலயில் தவண்சிறுகடுறகத் தடவித் 

தறலமுழுக்கட்டும் ெிகழ்றவ  ்த ய்தனர.் இதறன, 

  “திருந்து இனழமகளிர் விரிசச்ிநிற்ப 

  தவற்உற விரிந்  அறுனவ தமல் அனைப் 

  புைிறு நொறு தசவிலிதயொடு பு ல்வை் துந்ச ்

  ஐயவி அைிந்  தரய்யொட்டு ஈரொைிப் 

  பசுதரய் கூர்ந்  தமை்னம யொக்னகச ்

  சீர்தகழு மடந்ன  ஈர்இனம தபொருந் ”25 

         (நற்.பொ.எ 40) 

என்ை பாடலடிகள் வழி அறிய இயலும் வீட்டில் குழெ்றத பிைெ்தால் , பிைெ்த 

குழெ்றதறயப் தபை்ை தாய் ஆகிபயாறரப் பபயிடமிருெ்து காக்க ஐயவி பூசுதறல  ்

 ங்ககால மக்கள்  டங்காக  ்த ய்தனர.் 

னகம்னமச ்சடங்கு 

 பபாரக்்களத்தில் இைெ்துவிட்ட வீரனின் மறனவிக்கு அக்கால  ்  மூகத்தால் 

விதிக்கப்பட்ட றகம்றம  ்  டங்குகள் அவறளப் பாலியல் வாழ்க்றகக்குத் தறட 

விதிப்பதாக  ் த ய்யப்பட்டன. இவ்வறகயிலான இைப்பு  ாரெ்்த  டங்கிறன 

அெ்பதாணிகுட் தீட்டு  ாரெ்்த அமங்கலமான  டங்கு என வறகப்படுத்துகிைார.் 

றகம்றமயில் ஒரு வழக்கமாகப் தபண்ணின் கூெ்தல் மழிக்கப்பட்ட த யறல. 

  “விரி உனளப் தபொலிந்  பரியுனட நை்மொை் 

  தவந் ர் ஒட்டிய ஏந்துதவல் நை்ைை் 

  கூந் ல் முரற்றியிை் தகொடித ”26 

         (நற்.பொ.எ 270) 

என்ை பாடல்கள் மூலம் அறியலாம். 

த ொகுப்புனர 

 தமிழர ்தம் வாழ்வில் ெம்பிக்றககளும்  டங்குகளும் முக்கியப் பங்கு வகித்தன. 

அவை்றை முறைபய பின்பை்றி வாழ்ெ்து வெ்தனர.் அதிலும் குறிப்பாக தபண்கள் 

 ாரெ்்த  டங்குகறள தறலமுறைகளாக பின்பை்றினர.்  ங்க இலக்கியத்தில் களவு, 

கை்பு என்று பிரிக்கப்பட்ட ெிறலயில் களவு வாழ்வில் கறடப்பிடிக்கப்பட்டு வெ்த 

வதுறவ  ் டங்குகளும், கை்பு வாழ்வில் த ய்து வெ்த திருமணத்திை்கு தபண் பகட்கும் 

 டங்கு முறைகளும் ததை்தைனத் ததரிகிைது. 

  



82 
 

சொை்தறை் விளக்கம் 
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Kidtu; nu. ey;yKj;J> 
cjtpg;Nguhrpupau;>  
jkpoha;Tj;Jiw> 

J}atsdhhu; jd;dhl;rpf; fy;Y}up> 
jpUr;rpuhg;gs;sp – 02 

 

“kUjepy kf;fspd; tho;tpay; tpOkpaq;fspy; gz;ghl;L 

milahsq;fs;” 

 

Ma;Tr;RUf;fk;: 

 gz;ghnld;gJ tho;f;if KiwahfTk; tho;Tf;fhd mu;j;jkhfTk; mikfpd;wJ. 

gz;ghl;bd; topahfNt kdpju;fs; jq;fis ntspg;gLj;Jfpwhu;fs;. mjd; topahfNt 

kdpj Nkk;ghLk; r%f Nkk;ghLk; KOik ngWfpd;wd. Nkk;ghL vd;gJ xU r%fk; 

fl;likj;jpw;Fk; nghUs;rhu; - nghUs;rhuhf; $Wfis cs;slf;fpa r%f KOikapd; 

Nky; Nehf;fpa mirthFk;. Ragz;ghl;L vOr;rpAk;> tsu;r;rpAk; ,q;F cau; 

,yf;Ffshf ,Uf;fNtz;Lk;. gz;ghL vd;Dk; nrhy; kdpjNdhL kl;LNk njhlu;GilaJ. 

,JNt gpw capupdq;fsplkpUe;J kdpjidg; gpupj;Jf; fhl;LfpwJ. “gz;ghL vd;gJ 

fw;fg;gLtJ”1 vd;ghu; [hu;[/gh];lu;. mijg;Nghd;W xU gz;ghl;ilr; Nru;e;Njhupd; 

tho;tpaYf;Fk;> nray;fSf;Fk;> elj;ijKiwfSf;Fk; (behavior pettern) vit vit 

mtrpankd;W fUjg;gLfpd;wdNth> mitNa mg;gz;ghl;bdupd; tpOkpaq;fs; (values) 

MFk;. kf;fs; jiyKiwahf FOthfr; Nru;e;J fw;w elj;ij KiwfSk;> 

gof;fq;fSk;> kuGfSk; Nru;e;j xU njhFjpNa gz;ghL MFk;. mt;tifapy; kUjepy 

kf;fspd; tho;tpay; tpOkpaq;fspy; fhzyhFk; milahsq;fis ,dk; 

fhzKay;tjhf ,f;fl;Liu mikfpwJ  

fiyr;nrhw;fs;: - 

 kUjepyk;> kUjj;jpiz> Ntshz;ik> coT> fyg;ig> eLjy;> ePu;g;ghrdk;> 

mWtil> Nghubj;jy;> #lbj;jy;> nghypapy;> fsku;> eLeu;> iftpid> Jkpj;j tpidQu;> 

muzpd; Kw;wk;> flhtply;> ney;yupjy;> VWjOTjy; 

Kd;Diu: - 

 kUjk; epyg;gFjp vd;gJ gz;ilj; jkpofj;jpy; gFj;J Muhae;J mwpag;gl;l 

Ie;J tifj; jpizfshFk;. taYk; tay; rhu;e;j ,lKk; kUjk; vd miof;fg;gl;lJ. 

,e;epyj;jpy; tho;e;j kf;fs; coTj;njhopy; Gupe;J te;jdu;. ,k;kf;fs; ,df;FOf;fshf 

tho;e;J te;Js;sdu;> ,k;kf;fspd; jiytu;fshf Nte;jd;> ks;su;> filau;> filrpau;> 

cotu;> coj;jpau;>kfpo;dd;> Cud;> fpotd; vd;W jq;fis milahsg;gLj;jp 

tho;e;Js;sdu;. Ntshz;ik nra;Ak; nghUl;L ,tu;fis Ntshsu; vd;Wk; 

miof;fg;gl;ldu;. kUjepy flTshf ,e;jpuid topg;gLk; Kiwia mwpaKbfpwJ. 
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kUjepyj;jpy; thOk; kf;fs; jq;fSila milahsq;fshfTk;> tho;tpay; 

tpOkpaq;fshfTk; fhzg;gLtdtw;iw gz;ghl;L milahskhf cs;s mtu;fspd; 

tho;tpay; newpKiwfis ,f;fl;Liu top Muhag;gLfpd;wJ. 

kUjepyk;:- 

 ehNlhb tho;f;iff;F Kw;Wg;Gs;sp itj;jJ Mw;Wg;gLifahd kUj epykhFk;. 

Mw;Wg;gLiffspy; epyq;fisj; jpUj;jp Ntshz;ik nra;j kf;fNs ehfupfg; 

gz;ghLfisf; fl;likj;jtu;fshf mwpg;gLfpd;wdu;. epyq;fisg; gz;gLj;jp> 

Ntshz;ik nra;J cog;ig cyfpw;F mwpKfk; nra;j epykhfTk; kUjepyj;ijf; $w 

KbAk;. 

 “fhL nfhd;W ehlhf;fp 

 Fsk; njhl;L tsk; ngUf;fp 

 gpwq;F epiy khlj;J cwe;ij Nghf;fpf; 

 NfhapnyhL FbepwP,”2( gl;bdg;ghiy: 283- 286) 

vd;Dk; ,yf;fpa tupfs; %yk; ,f;fUj;ij mwpaKbfpwJ. Ntl;ilr; r%fj;jpypUe;J 

czT cw;gj;jpf;F kf;fis khw;wpaNjhL> me;epyk; rhu;e;j kf;fisf; fiyfspYk;> 

jj;Jtq;fspYk; <Lglr; nra;jJ Ntshz;ikNa. kw;w epyq;fSf;F Kd;NdhbahfTk;> 

topfhl;bahfTk; ,Ue;Js;s kUj epyj;jpd; Ntshz;ik jdpj;JtkhdJ. gz;ilaj; 

jkpou;fspd; epyq;fisj; jpizapay; Nehf;fpy; gFj;jhYk;> mg;ghFg;ghl;by; kUj epyk; 

rhu;e;j Ntshz;ikAk; czT cw;gj;jpANk fzf;fpy; vLj;Jf;nfhs;sg;gl;Ls;sijj; 

njhy;fhg;gpak; tFj;Js;s fUg;nghUl;fshy; czuyhk;. 

Ntshz;ikAk; kUj epyKk;:- 

 Ntl;ilahLk; njhopiyf; nfhz;L epyj;ij mfd;W MSik nra;jikahy; 

‘Ntshz;ik’ vd;Dk; nrhy;yhSif te;Js;sij mwpaKbfpwJ. ,jid> 

 “Nts; +Ms; = Ntshz;ik. Nts; vd;w nrhy; gFjpahfp> kz; vd;w nghUisAk;> 

Ms; vd;w tpFjpiaAk; ngw;W> MSjy; vd;w njhopiyAk; ikakhff; nfhz;L 

mike;Js;sJ. Ntshz;ik vd;w nrhy; kz;iz MSjy; vd;Dk; nghUisj; 

jUtjhfTs;sJ”3 (tpd;RNyh.1920) 

,jidNa.> Ntshz;ik vd;w nrhy; nts;sj;ij(ePiu) Ms;gtd; vd;Dk; 

nghUSilaJ vd;fpwJ mgpjhd rpe;jhkzp. jkpopy;> Ntshz;ik. ‘tptrhak;> fkk;> 

coTj; njhopy;> Kjdpiyj; njhopy;> gapu;j; njhopy; vdg; gy ngau;fs; tof;fpy; 

cs;sij mwpa Kbfpd;wJ. Ntshz;ik vd;gJ gapu; cw;gj;jpia kl;Lky;yhJ> 

Ntshz;ik rhu;e;j fhy;eil tsu;g;G> czT Nrkpg;G> tptrhag; nghUl;fspd; 

cw;gj;jpiaAk; Fwpg;gjhf cs;sJ. 
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coT:- 

 coNt mwptpay;fspnyy;yhk; cau;e;j ‘mwptpay;’ vd;ghu; [hd;rd;. mj;jifa 

coitj; njhopyhff; nfhz;l kUj epy kf;fs; epyj;ijg; gad;gLj;j Nkw;nfhz;l 

Kiwapid kUjg;ghly;fs; gjpT nra;Js;sd. kUj epyj;jpy; tho;e;j cotu;fshfp 

ks;su;fs; epyj;ij gyKiw cOJ kz;izg; gz;gLj;jpaij> 

 “…….. cWngay; 

 jz;Jspf;F Vw;w gy cO nrQ;nra; 

 kz;Nghy; nefpo;e;J”4 (mfk;.ghl26) 

vd;Dk; kUjg;ghly; NgRfpd;wJ. mWtilKbe;J taypy; kW nts;shz;ikf;ifj; 

jahu; nra;Ak; nghUl;L> cOtjw;Ff; fyg;ig vLj;Jr;nry;Yk; cotd;> vU ,l;L 

cOtij ts;Stupd; Fws; top mwpayhk;. coTj; njhopypd; mbg;gilr; nray;fSs; 

xd;W vUtpLjy; MFk;. 

 “VupDk; ed;why; vUtpLjy;”5(ts;Stu;/1038) 

vl;Lj;njhif E}y; xd;wpy; ,r;nra;jpia mwpaKbfpwJ. 

 “kiy fz;ld;d epiy Gzu;eptg;gpd; 

 ngU new; gy;$l;L vUik cot”6(ew;wpiz.60) 

vd;Dk; ew;wpizg; ghly; NgrpAs;sJ. jhsbg; gUtj;jpy; vUikfisf; nfhz;L coT 

Nkw;nfhw;Wk; cotd; rj;jhd czit cz;L coT Nkw;nfhz;Ls;shd; vd;gij 

,g;gok;ghly; vLj;Jiuf;fpd;wJ. 

ehw;W eLjy;:- 

 gyKiw cOJ gz;gLj;jp ePu;g; gha;r;rg; ngw;w tay;fspy; ehw;Wfis mOe;j 

eLk; gzp ‘eLjy;’ MFk;. kUj epyj;jpy; elT nra;Nthiu ’eLeu;’ vd;W ew;wpizf; 

Fwpg;gpLfpd;wJ. Nrw;wpy; mOj;jp eLtij> 

 “ePu; cW nrWtpd; ehW Kb mOj;jepd; 

 eLenuhL Nrwp Mapd;”7(ew;.60:7-8) 

vd;Dk; ghly; top tpsq;fpf;nfhs;s KbfpwJ. rq;f fhyj;jpy; ehw;Wtpl;L> gpd; eLfpd;w 

tof;fk; ,Ue;Js;sikAk;> ePu; tsk; epiwe;j gFjpapy; Neubahf tpijf;f KbahJ> 

gpLq;fp elNtz;Lk; vd;w El;gKk; GydhfpwJ. 

Nghubj;jYk; #lbj;jYk;:- 

 taypy; mWj;Jf; fl;Lfshff;fl;b> Nkl;L epyj;jpw;Ff; nfhz;L te;J> ney;iyj; 

jdpNa gpupj;njLf;Fk; ,lk; ‘fsk;’ vdg;gLfpwJ. kUj cotu;fs; new;fjpu;fis mWj;J 

te;J Nghuhff; fsj;jpy; Ftpj;J itj;Js;sijAk;> gpwF flhf;fis tpl;Lg; 

Nghubj;jijAk;> 

 “……. Nghupd; KOKjy; njhiyr;rp 

 gfLCu;G ,ope;j gpd;iw……”8(ngUk;ghz;.237-238) 
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vd;Dk; ngUk;ghzhw;Wg;gil ghly;tupfs; top mwpayhk;> ,ijNa gok;ghly; xd;W 

‘ahidf;fl;b Nghubj;j fhyk; Nghr;R> fsk; fha;Q;r;R Nghr;R> ,g;Ngh l;uhf;lu; te;J 

nkhj;jKk; Nghr;R’ vd;W tha; tof;fhw;wpay; ghly; %yk; mwpaKbfpwJ. Nghubj;Jk; 

cjpuhj ney;kzpfis cjpu;g;gjw;fhf> kWehs; kPz;Lk; Nghubg;gu;. ,jw;Fr; #lbj;jy; 

vd;W ngau;. ney;yupe;J> Nghubj;J> ney;iy itf;Nfhypdpd;Wk; cotu;fs; 

gpupj;njLg;gu;. fsj;jpy; mbj;J> gpd; Nghubj;Jf; fhw;wpy; J}w;wp ney;iyf; Ftpg;gij 

J}a;ik nra;jy; vd;gu;. 

muzpd; Kw;wk;> fsku; :- 

 goq;fhyj;jpy; tpise;j tuFk;> jpidAk; Fjpu;fspy; Nrkpf;fg;gl;ld. 

Nrkpf;fg;gl;l mit midtUf;Fk; nghJthf ,Ue;jd. mjd; milahskhf 

mf;Fjpu;fs; nghJ ,lkhfpa muzpd; Kw;wj;jpy; mikf;fg;gl;bUe;jd. mit ahidf; 

$l;lk; Nghy fhl;rpaspdj;jd vd;W rq;f ,yf;fpaq;fs; $Wfpd;wd. ney; 

tpistpf;fg;gl;L me;ney; new; $Lfspy; Nrkpf;fg;gl;lJ. mf;$Lfs; tskidfspy; 

jhd; mikf;fg;gl;bUe;jd. Vzpf;F vl;lhj cauKila mf;$Lfspy;’fsku;’ jhk; 

tpistpj;j ney;iyf; nfhz;L Ngha;g; nga;J Nrkpj;jdu;. ,jid> 

 “Vzp va;jh ePnzLkhu;gpy; 

 KfL Jkpj; jLf;fpa gok;gy;Yztpw; 

 Fkup %j;j $Nlhq;F ey;ypy;”9(ngUk;ghz;.245-247) 

vd;w ngUk;ghzhw;Wg;gil tupfs; vLj;jpak;Gfpd;wd. 

KbTiu :- 

 rq;ffhy kf;fspd; tho;f;ifapy; Ntshz;ik Ie;J epyq;fspYk; ele;;Js;sJ 

vd;gij mwpayhk;. Mdhy;> kUj epy Ntshz;ikNa nry;t nropg;NghLk;> ehfupfk; 

nra;Ak; njhopyhfTk; ,Ue;Js;sJ. epy mikg;NghL> ePu; Nkyhz;ikAk;> Ntshz; 

njhopy; El;gq;fSk; kUj epyj;jpy; tsu;e;jd. czT Njitf;fhf Ntshz;ik 

nra;Js;sdu; vd;whYk; ,tu;fspd; tho;f;ifapy; fiyfSk;> ehfupfKk; 

Nkd;ikg;ngw;wd. czT cw;gj;jpapd; epykhf kUjk; mwpag;gLfpwJ. ,JfhWk; fz;l 

nra;jpfisj; njhFj;J Nehf;Fkplj;J jkpou;fspd; kuGrhu; coTj; njhopiy kUj epy 

kf;fNs fz;Lgpbj;jdu; vd;Wk;> mtu;fs; tho;tpaypy; gz;ghl;L tpOkpaq;fshf 

Ntshz;ik rhu;e;j njhopy;fSk;> fUtpfSk; mtu;fspd; milahskhf tpsq;fpl 

KbfpwJ. goe;jkpoupd; cotpay; rpe;jidfs; ,d;iwa mwptpay; rpe;jidf;Fg; 

gbf;fw;fshf ,Ue;Js;sik tpsq;FfpwJ. NkYk;> cotu;fs; ,aw;ifNahL ,iae;j 

coTj; njhopiyNa nra;J te;jdu; vd;gJ GydhfpwJ. 

rhd;nwz; tpsf;fk;:- 

1 .http://thoguppugal.wordpress.com. 

2. ,e;jpa Ntshz;ik> gf; 134. 
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முனைவர் சு.ச ்தியொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்மை்றும் துறைத்தறலவர ்

பான் த க்கரஸ்் மகளிர ்கல்லூரி 

தஞ் ாவூர.்   

 

புறநொனூற்றில்  மிழரிை் அனடயொளங்கள் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

கல்த ொை்றி மை்த ொை்றொக்  கொல ்த  வொதளொடு 

 முை்த ொை்றிய மூ ்   குடியொக ்  - திகழும்  தமிழர ் தமாழியாலும்  

பண்பாட்டாலும் உலகுக்பக அறடயாளமாய்த் ததான்றுததாட்டு வாழ்ெ்து வருபவரக்ள் 

என்ைால் மிறகயாகா!இதறன  ங்க காலம் முதல் இக்காலம் வறர பல்பவறு 

இலக்கியங்கள் எடுத்துறரக்கின்ைன.அவ்விலக்கியங்களுள் புைொனூறு தமிழரக்ளின் 

அறடயாளக் கருவூலமாகும். 

 யொதும் ஊதர யொவரும் தகளிர ் என்ை  மய  ாரப்ை்ை தபாதுவுறடறம  ்

சிெ்தறனயாளரக்ள் தமிழரக்ள் என்பறத அறடயாளப்படுத்தும் விதமாக 

ஐ.ொ. றபயில் பமை்கண்ட வா கம் இடம்தபை்றுள்ளபத இதை்கு  ான்ைாகும். ஒரு 

மனிதறன அறடயாளப்படுத்துவது அவனது தமாழியும் பண்புமாகும். அவ்வறகயில் 

 மய ாரப்ை்ை தபாதுவுறடறம விருெ்பதாம்பல் ஈறக பபாரும் அைமும் இல்வாழ்க்றக 

தெறி, கல்வி, ததாழில், மகளிரின் வீரம், உயரிய ெட்பு, என்று பல்பவறு வாழ்வியல் 

சிெ்தறனகறளத் தங்கள் வாழ்க்றகயாக்கிய ெம் முன்பனாரக்ளின் 

அறடயாளப்பதிவிறனப் புைொனூை்று வழி தவளிக்தகாணரவ்பத  இவ்ஆய்வுக் 

கட்டுறரயின் பொக்கமாகும். 

முை்னுனர 

 எட்டுத்ததாறக நூல்களுள் புைம் புைப்பாட்டு என அறழக்கப்தபறும் 

புைொனூறு மனிதன் வாழ்வாங்கு வாழ்வதை்கு வழிவகுக்கும் வரலாை்றுப் 

தபட்டகமாகும். மய ாரப்ை்ை தபாதுவுறடறம சிெ்தறனறயத் தங்கள்  வாழ்வியல் 

அைமாக்கி வாழ்ெ்துள்ள ெம் பழெ்தமிழரின் அறடயாளங்கறளப் புலப்படுத்துவதாக 

இக்கட்டுறர அறமவபதாடு இன்றைய மக்களின் வாழ்வாதாரங்களும் பல்பவறு 

அகழ்வாராய் ச்ிகளும்  இதறன அறடயாளப்படுத்தும் பாங்கிறனயும் முன் 

றவக்கிைது. 

சமயசொர்பற்ற தபொதுவுனடனம 

 இவ்வுலகில் உள்ள அறனத்து ஊரும் எமக்கு த ாெ்தமான ஊபர எல்லாரும் எம் 

சுை்ைத்தார ் பகடும் ஆக்கமும் பிைரத்ர வாரா பொதலும் அது தீரத்லும் பிைரால் 

வருவதன்று.துன்பமும் இன்பமும் தம்மாபல விறளவதாகும் என்ை 

தபாதுவுறடறமயுறடயவரக்ள் தமிழரக்ள் என்பதை்கு 

         யொதும் ஊதர யொவரும் தகளிர் 

         தீதும் நை்றும் பிறர்  ர வொரொ 
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         தநொ லும்  ைி லும் அவற்தறொரை்ை    (புறம் 192) 

எனும்  பாடபல1  ான்ைாகின்ைது. 

ஈனக 

 மனிதனாகப் பிைெ்தவர ் எவராயினும் தம்மிடம் தபாருள் இருக்றகயில் 

தன்றன ொடி வருபவருக்கு உதவுவபத பமலான அைமாகும்.த ல்வத்தின் பயன் ஈதபல 

என்பறத, 

          உை்பது நொழி உடுப்பனவ இரை்தட 

          பிறவும் எல்லொம் ஓர் ஒக்கும்தம 

          தசல்வ ்துப் பயை் ஈ ல்  (புறம் 189) 

இவ்வாறு உண்பது உடுப்பதுமாகிய த யல் இரண்டிலும் அர ன் முதல் ஆண்டிவறர 

அறனவரும் ஒன்பையாதலால் தபை்ை த ல்வத்தால் த ய்ய பவண்டுவது ஈதலைபம 

இதறன மானிடரக்ள் அறிெ்து அைம் த ய்ய பவண்டும் என்பறத இ  ்மூகத்திை்கு 

அறடயாளப்படுத்தியவரக்ள் தமிழரக்பள2 என்ைால் மிறகயாகா! 

த ொழில் 

 பழெ்தமிழரக்ள் மண்ணால் த ய்த பாறனகறளபய 

பயன்படுத்தியுள்ளனர.்உணவுக்கு மட்டுமின்றி இைெ்த உடல்கறளப் புறதப்பதை்கும் 

தாழிகறளப் பயன்படுத்தியறத, 

     வியை் மலர் அகை் தபொழில் ஈம ்  ொழி (புறம்256) 

என்ை பாடல் உறரப்பபதாடு இன்று ஆதி  ்ெல்லூர ் கீழடி அகழாய்வுகளில் 

மண்ணாலான பாறனகள் முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டறியப்பட்டதன் வழி  ெம் 

தமிழரக்ளின் அறடயாளங்கறள3 அறிெ்துதகாள்ள முடிகின்ைது.  

தபொரும் அறமும் 

 பசு முதலாகிய பலறரயும் காத்தல் அர ரக்ள் தங்கள் கடறமயாகக் தகாண்டு 

வாழ்ெ்தறதயும்; பபார ்முறைகளிலும் அைத்றதபய றகயாண்டுள்ளனர ்என்பதை்கும் 

கீழ்கண்ட பாடபல4  ான்ைாகும். 

    ஆவும் ஆை் இயற் பொர்ப்பை மொக்களும் 

    தபை்டிரும் பிைியுனடயீரும் தபைி ்  (புறம் 9) 

மைி தநயம் 

 மகாபாரதப்பபார ் ெறடதபை்ைபபாது இரு தரப்பினருக்கும்  தபருஞ்ப ாறு 

அள்ளி வழங்கிய மனிதபெயப் பண்பு தபறுஞ்ப ாை்று உதியஞ் ப ரலாதனுக்கு 

இருெ்தறத> 

 அலங்கு உனளப் புரவி ஐவதரொடு சினைஇ 

 நிலம்  னலக்தகொை்ட தபொலம் பூந்தும்னப 
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 ஈனரம்பதிை்மரும் தபொருது கள ்து ஒழிய 

 தபருஞ்தசொற்று மிகுப ம் வனரயொது தகொடு ்த ொய் (புறம் 2) 

என்ை பாடல்5 தமய்ப்பிக்கின்ைது.பமலும், 

 உை்டி தகொடு ்த ொர் உயிர் தகொடு ்த ொதர (புறம் 18) 

எனும் அடி பசிப்பிணிப் பபாக்கும் அைவாழ்க்றக முறைறய இவ்வுலகுக்கு 

அறடயாளப்படுத்துகிைது. 

விருந்த ொம்பல் 

 விருெ்பதாம்பல் பண்றப உலகுக்பக பறை ாை்றியவரக்ள் தமிழரக்பள 

என்பதை்கு கீழ்க்கண்ட பாடல்  ான்ைாகின்ைது. 

 வரகும் தினையும் உள்ளனவ எல்லொம் 

 இரவல் மொக்கள் உைக்தகை ் தீர்ந்த ை 

 குறி ்து மொறு எதிர்ப்னப தபறொஅனமயிை் 

 குரல்உைங்கு வின  ்தினை உரல்வொய்ப் தபய்து (புறம் 333) 

 இப்பாடல் வீரனின் மறனவி ஒருத்தி தன்வ ம் இருெ்த உணவுக்கான 

தானியங்கள் ொள்பதாறும் இரவலரக்ளுக்கு உணவிட்டு தீரெ்த ெிறலயில் விறதக்காக 

றவத்திருெ்த திறனறயயும் குை்றித் தம்றம ொடி வெ்தாருக்கு உணவளித்தாள்6 

என்பது அக்கால மக்களிறடபய விருெ்பதாம்பல் பண்பு அைமாகப் பபாை்ைப்படுவறத 

உணருவபதாடு இதன் அறடயாளம்தான் தபரியபுராணத்தில் இறளயான்குடி 

மாைனாரும் அவரது மறனவியும் விறததெல்றல வாரிவெ்து குை்றி விருெ்திட்ட 

ெிகழ்வு7 இதறன அடிதயாை்றியதாக அறமகிைது.  

சமூக உறவிை் அனடயொளம் 

 ஈை்று புறந் ரு ல் எை் னலக் கடதை 

 சொை்தறொை் ஆக்கு ல்  ந்ன க்குக் கடதை 

 தவல்வடி ்துக் தகொடு ் ல் தகொல்லற்குக் கடதை 

  ை்ைனட நல்கல் தவந் ற்குக் கடதை 

 ஒளிருவொள் அருசமம் முருக்கி 

 களிறு எறிந்து தபயர ்ல் கொனளக்குக் கடதை (புறம் 312) 

இப்பாடல் ஒருவர ் தபறும் உதவிகறளயும் அவர ்  முதாயத்திை்குப் பயன்பட 

வாழ்தலின் இன்றியறமயாறமறயயும் விளக்குவபதாடு அதறன அவரின் 

கடறமயாகவும் தகாள்ள பவண்டும்8 என்பறதத்  ததளிவாக எடுத்துறரக்கிைது. 

  



91 
 

தபை்ைிை் வீரமும் நொட்டுப் பற்றும் 

 புைொனூறு பல்பவறு பபார ் ் த ய்திகறளயும் வாழ்வியல் தெறிகறளயும் 

கூறுவபதாடு அக்காலப் தபண்களின் வீரத்றதயும் விபவகத்றதயும் 

விளக்கியுறரக்கிைது. ான்ைாக, 

 சிற்றில் நல் தூை் பற்றி நிை் மகை் 

 யொை்டு உளை் ஆயினும் அறிதயை் ஓரும் 

 புலி தசர்ந்து தபொகிய கல் அனள தபொல 

 ஈை்ற வயிதறொ இதுதவ 

 த ொை்றுவ ை் மொத ொ தபொரக்கள ் ொதை (புறம் 86) 

எனும் பாடல் ஒரு தாய் தன் மகறனப் தபை்ை வயிறு புலி இருெ்து பின் தபயரெ்்து 

த ன்ை கை்குறக  இதுபவயாகும9; என்பது அப்தபண்ணின் வீரத்றதயும் அவளது 

மகனின் வீரத்றதயும் புலப்படுத்துவதாக அறமகிைது. முை்தைாரு பாடல் ஒரு மகறன 

தபை்ை தாயிடம் உன் மகன் பபாரக்ளத்தில் புைப் புண்பட்டு வீழ்ெ்தான் என்ை த ால் 

பகட்டு அவன் பபாரில் அஞ்சி இைெ்தான் என்பது உண்றமயாயின் அவன் பாலுண்ட 

என் மாரப்கத்றத அறுத்ததறிபவன் என்று வஞ்சினம் கூறி வாதளாடு த ன்ைவள் 

இரத்தம் படிெ்த பபாரக்்களம் முழுவறதயும் பதடினாள்.பவறு பவைாக  ்சிறதெ்து தன் 

மகன் உடல் கிடெ்த ெிறல கண்டு அவறனப் தபை்ை ொளில் அறடெ்த மகிழ் ச்ியினும் 

பபருவறக தகாண்டாள் என்று கூறுகிைது. இதறனக் கீழ்வரும் பாடல்; 

தமய்பிக்கின்ைது. 

நரம்பு எழுந்து உலரிய நிரம்பொ தமை் த ொள் 

முளரி மருங்கிை் முதிதயொள் சிறுவை்  

பனட அழிந்து மொறிைை் எை்று பலர் கூற 

மை்டு அமரக்்கு உனடந் ைை் ஆயிை் உை்ட எை் 

முனல அறு ்திடுதவை் யொை் எைச ்சினைஇ 

தகொை்ட வொதளொடு படு பிைம் தபயரொ 

 தசங்களம் துழவுதவொள் சின ந்து தவறு ஆகிய  

 படு மகை் கிடக்னக கொணூஉ 

ஈை்ற ஞொை்றினும் தபரிது உவந் ைதள (புறம் 278) 

 பமலும் அக்காலப் தபண்களின் வீரத்றதயும் ொட்டுப் பை்றையும் 

அறியமுடிகிைது.10 இவ்வாறு புைொனூறு அைம்,தபாருள்,வீடுபபறு என்ை மூன்று 

ெிறலகளில் ெம் தமிழரின் அறடயாளங்கறள உலகுக்பக பறை ாை்றுகின்ைது. 
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த ொகுப்புனர 

 எட்டுத்ததாறக நூல்களில் புைொனூறு தமிழரின் புைவாழ்வியறலயும் அதில் 

காணலாகும் அைதெறிறயயும் எடுத்துறரக்கிைது. 

 இவ்வுலகில் மனிதனாகப் பிைெ்த அறனவரும்  மம் என்ை தபாதுவுறடறமறய 

உலகுக்பக அறடயாளப்படுத்திய வரலாை்றுப் தபட்டகமாகப் புைொனூறு திகழ்கிைது. 

 பசிப்பிணிறயப் பபாக்க பவண்டும் என்ை உயரிய அைத்துடன் எழுெ்த 

மணிபமகறலக்கு முன்பனாடியாகத் பதான்றிய நூல் புைொனூறு என்ைால் 

மிறகயாகாது! 

 இவ்வாறு தமிழரின் வாழ்வியலுக்குரிய பல்பவறு அறடயாளங்கறளப் 

புைொனூை்றின் வழி அறிய முடிகிைது. 

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -1,பக்.464-465 

2. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -1,பக்.457-458 

3. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -2,ப. 587 

4. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -1,பக்.25-26 

5. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -1,பக்.4-5 

6. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -2,பக்.725-726 

7. தமிழர ்ொகரிகமும் பண்பாடும்,பக்.21-22 

8. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -2,பக்.683-684 

9. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -1,பக்.214-215 

10. புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -2,பக்.622-623 

துனை நூல்கள் 

1. முறனவர ்அ.மா.பரிமணம் புைொனூறு மூலமும் உறரயும் -1,2,ெியூ த ஞ்சுரி புக் 

ஹவுஸ் (பி)லிட், த ன்றன. 

2. டாக்டர ் அ.தட்சிணாமூரத்்தி,தமிழர ் ொகரிகமும் பண்பாடும்,யாழ் 

தவளியீடு,த ன்றன. 

 

Cite this book Chapter: S. Ramalakshmi and Sathya S., (2021) Identities of Tamils in 

Puranaanooru, Chapter. In Tamil Identities in Tamil Literature, Edited by Sasireha P., 

Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani G., Vol. 1:88-92. Cauvery 

College For Women, Trichy.  
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முனைவர் த .அைி ் ொ தமரி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி - 2  

 

சங்க இலக்கிய ்தில் தபொர் மரபுகள் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 பபாரக்்களம் என்பது மன்னனின் பபராண்றமறய மட்டும் காட்டாமல் 

மைவரக்ளின் வீரத்றதயும், உயிரத்் தியாகத்றதயும், தபருமிதத்றதயும் 

சுட்டிக்காட்டுகின்ைது. அதனாபலபய மக்களின் மனம் உணரெ்்து த ய்யும் பபார ்

சிைப்பிை்குரியதாக கருதப்பட்டது. எனபவ  ங்கப் பபாரக்ளில் தமிழர ் பின்பை்றிய 

மரபுகறள ஆராயும் விதமாக இெ்த ஆய்வு அறமகிைது. 

முை்னுனர 

      ங்ககாலப் பபாரக்ள் அைதெறிகளுடன் ெடெ்தன. பபாரிறன முறையாக 

அறிவித்து மக்களுக்கு இறடயூறு பெரா வண்ணம் பாரத்்துக்தகாண்டனர.் இடம், 

தபாருள், காலம் குறித்துப் பபாரிறன முடிவு த ய்தனர.் தபாருட்ப தத்றதயும் 

உயிரிழப்றபயும் தவிரக்்க குறிப்பிட்ட மரபுகறள வகுத்தனர.் 

தூது 

      பபார ் த ய்வதை்கு முன் பபார ் குறித்த த ய்திகறளப் பறக மன்னனுக்கு 

அனுப்புதல் புைத்தூது என்பர.் புலவரக்ள் தூதாக  ்த ன்று பபாறரத் தடுத்தறமறய, 

  “இவ்பவ பீலி அணிெ்து மாறல சூட்டிக் 

   கண் திரள் பொன் காழ் திருத்தி தெய் அணிெ்து 

                   …. ….. ….. …. ….. ……………………. . 

                 அண்ணலஎம் பகாமான் றவெ்நுதி பவபல” (புைம். 95) 

என்னும் வரிகள் புலப்படுத்துகின்ைன. 

ஒற்று 

 பறக பவெ்தரின் ொட்டு ெடப்புகறள அறிெ்து தகாள்ளவும் உள்ொட்டு  ்

சூழ்ெிறலகறளத் ததரிெ்து தகாள்ளவும் ஒை்ைர ் அக்காலத்தில் பவெ்தரால் 

ெியமிக்கப்பட்டிருெ்தனர.்  

வீரரக்ள் 

 ொட்டில் உள்ள வீரரக்றளப் பபாருக்கு வருமாறு தண்ணுறம என்னும் 

இற க்கருவிறய முழக்கி பபாருக்கான அறழப்றப மன்னன் விடுப்பான.; இதறன 

 “பபாரப்்புறு தண்ணுறம ஆரப்்பு எழுெ்து நுவல”(பதி.ப.84:15) 

என்ை பாடல் வழியாக பபாருக்கு வருக என்று அறழத்தறதக் காண முடிகிைது. 

தபொர் அறிவிப்பு 

 பண்றடய தமிழ் பவெ்தரக்ள் பபார ் ததாடங்குவதை்கு முன்னால் பபார ் ்

த ய்தியிறன முர றைெ்து ததரிவிப்பர.் இக்கருத்றத 

            “ஆவு மானியை் பாரப்்பன மாக்களும் 

 தபண்டிரும் பிணியுறட யீரும் பபணித் 

எனப் புைொனூறு காட்டுகிைது. 
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மொனல 

 பபாருக்தகழும் பவெ்தரும் வீரரும் அவரவரக்்குரிய மாறலயிறன  ் சூடுதல் 

மரபு. 

 “இரும்பனம் பபாெ்றத பதாடு கடுஞ்சிறன 

 அரவாய் பவம்பின் அங்குறழத் ததரியலும்  

                             (தபாரு.பறட.143 -148) 

என்ை பாடல் மூபவெ்தரக்ளும் வீரரக்ளும் அவரக்ளது மாறலறய  ் சூடிப் பபார ்

ததாடுக்க  ்த ன்ைறத சுட்டுகிைது. 

கொவல் மரம் 

பறகவனின் காவல் மரத்றத தவட்டுவது பபார ்மரபு என்ைால் அம்மரத்றதக் 

காப்பது மானமுறடய பவெ்தனின் கடறம. பவங்றக, புன்றன, பவம்பு முதலிய 

மரங்கறளத் தமிழ் பவெ்தரக்ள் தவை்றிறயக் குறிக்கும் மரங்களாக றவத்துப் 

பபாை்றினர.்  

 “கடிமரம் தடிதல் ஓம்பு – ெின் 

 தெடு ெல் யாறனக்குக் கெ்து ஆை்ைாபவ” (புைம்.57: 10-11) 

என்ை வரிகள் புலப்படுத்துகின்ைன. 

இனசக்கருவிகள் 

 பபாரின் பபாது பபாரிறன துவங்குவதை்கும் ெிறைவு த ய்வதை்கும் 

தவை்றியின் பபாதும் இற க்கருவிகறள இற ப்பர.் தடாரிப்பறை, பபாரப்்பறை, 

முரசு பபான்ைறவ பபாரக்்களத்தில் முழங்கும்.  

 “தவரூஉப் பறைநுவலும் பரூஉப் தபருெ்தடக்றக”                          (தபாரு.பறட -

171)  

என்று தபாருெராை்றுப்பறட ததரிவிக்கிைது.  

 வீரவுனரகள் 

 பபாருக்கு  ் த ல்லும்முன் பவெ்தரும், வீரரும் வஞ்சினம் உறரத்தல் மரபு. 

பவெ்;தர ்உறரக்கும் வஞ்சினம் பறடவீரரக்றள ஊக்கப்படுத்தி சிைப்பாகப் பபாரிட  ்

த ய்;யும்.  

         “ஒன்றுதமாழிக் பகா ர”்(அகம். 196:10) 

என்ை வரிகளால் அறியலாம்.  

உயிர் நீ ் ல் 

 பபாரக்்களத்தில் பபாரத் ய்து தபறும் புண் விழுப்புண். முதுகில் தபறும்  புண் 

புைப்புண் எனப்பட்டது. தபருஞ்ப ரலாதன் என்ை மன்னனும் ப ாழன் கரிகால் 

தபருவளத்தானும் தவண்ணிப் பைெ்தறல என்ை களத்தில் பபாரிட்டனர.் கரிகாலன் 

எறிெ்த பவல் ப ரலாதனின் தெஞ்ற த் துறளத்து முறன முதுகின் வழி 

ஊடுருவிவிட்டது. அது மாரப்ின் வழியாகப் தபை்ை புண்தான். ஆனாலும் முதுகிலும் 

புண் ஆகிவிட்டபத? இது இழிவு என்று கருதியவன் உண்ணா பொன்பிருெ்து 

உயிரவ்ிட்டான். 

 “திண்பதர ்இரவலரக்்கு ஈத்த தண்தார ்

 அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண்தடாடி  

 …….. ……. ……. ……. ……. …… 

 ஆரப்்தபழுெ் தன்ைால் விசும்பி னாபன” (புைம் - 241) 
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என்ை புைொனூை்றுப் பாடல் விவரிக்கின்ைது. 

குரனவக்கூ ்து 

 பபார ் ெிகழும் காலத்திலும் ஏபதனும் தீங்கு ெிகழுபமா என்ை அ  ்ம் 

அறலக்கழிக்கும் பவறளயிலும் தபாழுது பபாக்கிை்காகவும் குரறவக் கூத்து 

ஆடப்பட்டு வெ்தது. குரறவக் கூத்திறன ‘மறலெடனம்’ என்று அபிதான சிெ்தாமணி 

குறிக்கின்ைது. பபாரக்்காலத்தில் ஆடப்படும் குரறவக் கூத்தில் பகாபமும், வீரமும் 

மிக்குத் பதான்றும். இதறன  ் சினமாெ்தர ் தவறிக்குரறவ என புைொனூறு 

குறிப்பிடுகிைது. 

 “மிற  அலங்கு உறளய பறனப் பபாழ் த ரீஇ 

 சின மாெ்தர ்தவறிக் குரறவ”(புைம் 22:21-22) 

என்றும் 

 “தண் குரறவ  ்சீர ் தூங்குெ்து 

 தூவை் கலித்த பதம்பாய் புன்றன” (புைம் 24: 6-7) 

என்ை வரிகள் புலப்படுத்துகின்ைன.  

முடிவுனர 

  ங்ககாலப் பபாரக்ளானது உரிறம, அதிகாரம், புகழ், பவட்றக, குடி, மான 

உணரவ்ு, த ல்வ பமம்பாடு, எல்றல விரிவாக்கம் பபான்ை காரணங்களுக்காக 

ெறடதபை்றுள்ளன. சில பபாரக்ள் ஒரிரு ொட்களாகவும், சில மாதங்களாகவும், சில 

ஆண்டுகளாகவும் ெடெ்து பபரழிறவ ஏை்படுத்தின. அப்பபரழிவிறன தடுப்பதை்கு 

பபார ் தெறிகறள  ்  ான்பைாரக்ள் உருவாக்கினர.் அெ்தெறியானது மனித 

அழிவுகறளயும், தபாருள் அழிவுகறளயும் குறைத்தன என்பனவை்றை 

எட்டுத்ததாறகயும், பத்துப்பாட்டும் ததளிவுபடுத்துகின்ைன. 

சொை்தறை்விளக்கம் 

1. 1.புைொனூறு 95:1-5 

2. 2.பதிை்றுப்பத்து 84:15 

3. 3.தபாருெராை்றுப்பறட 143-148 

4. புைொனூறு 57 :10-11 

5. தபாருெராை்றுப்பறட -171 

6. அகொனூறு 196:10 

7. புைொனூறு – 241 

8. புைொனூறு 22:21-22 

9. புைொனூறு 24: 6-7 

துனைநூற்ப்பட்டியல் 

1.சுப்பிரமணியன் . .பவ     எட்டுத்ததாறக 

முலமும் ததளிவுறரயும் 

ததாகுதி-2 

(பதிை்றுப்பதத்ு,பரிபாடல்,கலித்ததாறக) 

மணிவா கர ்பதிப்பகம் 

31,சிங்கர ்ததரு, பாரிமுறன, 

த ன்றன-600108 

2.சுப்பிரமணியன் . .பவ                 எட்டுத்ததாறக 

முலமும் ததளிவுறரயும் 
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ததாகுதி-1 

(அகொனூறு,புைொனூறு) 

மணிவா கர ்பதிப்பகம் 

31,சிங்கர ்ததரு, பாரிமுறன, 

த ன்றன-600108 

3.அப்பத்துறர .கா             ததன்னாட்டுப் பபாரக்்களங்கள் 

        தமய்யப்பன்  பதிப்பகம் 

       53,புதுத்ததரு,சிதம்பரம் 

        முதல் பதிப்பு-2010 
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சி.பானு தி 

முறனைர ்பட்ட ஆய்ைாளர ்

                                                                                                             தமிழ் உயராய்வு றமயம், 

                                                                                                     அரசு கறலக் கல்லூரி 

                                                                                         பரமக்குடி - 623701 

சங்கப் புைப் பாடல்கள் சுட்டு ் வீர  களிர் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்க ்: 

 பதான்பனடுங் காலந்பதாட்டு இறடயைாது பதாடரந்்து ைளரந்்து ைாழ்ந்து 

ைரும் தமிழ் இலக்கியம் , இயை்றக, பபண்றம ஆகியைை்றைச ் சிைப்பித்து 

நிை்பதறனக் காணலாம். பதாடக்க காலம் முதபல பபண்றமறயப் பபாை்றிச ்

சிைப்பித்தாரக்ள். சங்க காலப் பபண்களின் வீரமும் , மனைலிறமயும் சிைந்து 

விளங்கின என்பதறன பபண்பாை் புலைரக்ளின் பாடல்கள் மூலம் அறிய முடிகிைது. 

முை்னுனர: 

 உலகப் பறடப்புகளில் உயரந்்த பறடப்பு பபண்பண.பபண்களின் 

பபருறமறய பல நூை்ைாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்பத அறிந்து பகாள்ளலாம்.புராண 

காலத்து காறரக்கால் அம்றமயார ்பபான்பைாரும் சங்ககாலம் தழுவிய சிலம்பு. சீைக 

சிந்தாமணி ஆகியைை்றில் உள்ள பபண் பாத்திரங்களின் ைரலாறுகள் பபண்ணிை்குப் 

பபருறமத்பதடி தந்துள்ளது. புைநானூை்றுப் பாடல்கள் பாடிய பபண்பாை் புலைரக்ள் 

ைாயிலாக சங்க காலப் பபண்களின் இயல்பும், வீரமும், கடறமயும் பை்றி 

எடுத்துறரக்கப் பட்டுள்ளது 

புைப்பாடல்கள் பாடிய பபண்பாை் புலவரக்ள். 

1. ஔறையார ்

2. உள்ளூர ்நன்முல்றலயார ்

3. ஒக்கூர ்மாசாத்தியார ் 

4. காக்றகப்பாடினி நசப்சள்றளயார ்

5. காைை்பபண்டு 

6. காமக்கண்ணி நப்பசறலயார ்

7. குைமகள் இளபையினியார ்

8. தாயங்கண்ணியார ்

9. நக்கண்றணயார ்

10. பாரி மகளிர ்

11. பபான்முடியார ்

12. மாை்பத்தி 

13. பூங்கறுத்திறரயார ்

14. பபருங்பகாப்பபண்டு 

15. முடத்தமாக்கண்ணியார ்

ஒக்கூர்  ாசாே்தியார:் 

 ஒக்கூரம்ாசாத்தியார ்பாடிய புைநானுை்றுப் பாடல் மைக்குடியில் பிைந்த மகள் 

ஒருத்தியின் துணிறையும் வீரத்றதயும் விளக்குைதாக அறமந்துள்ளது. முதல் நாள் 

நடந்த பபரில் இைளுறடய தந்றத யாறனறயக் பகான்று தானும் இைந்தான். பநை்று 

நடந்த பபாரில் இைள் கணைன் பசுக் கூட்டங்கறள பறகைர ்கைரா ைண்ணம் தடுத்து 

நிறுத்தி ஆங்குப்பட்டான். இன்றும் பபாரப்்பறை பகட்டு தன் குடிக்குத் தன் ஒரு 

மகறனயல்லாது பைறு இல்லாத அைறன அறழத்து  பைறலக் றகயிபல 

தந்தாள்,பைண்றமயான ஆறடறய அைனுக்கு உடுத்தினாள்.பரந்து கிடந்த குடுமித் 

தறலக்கு எண்பணய் தடவினாள்.பபாரக்்களம் பநாக்கிப் பபாய் ைா என்று கூறி 

அனுப்பினாள் என்பதறன, 
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"பகடுக சிந்றத: கடுக இைள் துணி பை 

மூதில் மகளிராதல் தகுபம 

பமல் நாள் உை்ை பசருவிை்கு இைள் தன்றன 

யாறன எறிந்து,களத்து ஒழிந்தனபன: 

............................................................................................ 

........................................................................................... 

ஒரு முகம் பநாக்கிச ்பசல்க எனவிடுபம." 

   ( புைம் - பா.எண் : 279 , ப.எண் - 624 ) 

 மாசாத்தியாரின் பாடல் ைழி சங்ககாலப் பபண்ணின் வீரமும் 

மனைலிறமறயயும் அறியமுடிகிைது. 

காக்னகப் பாடிைியார் நசப்சள்னளயார:் 

 முதுறமயால் நரம்பு பமபலழுந்து ைை்றி பமலிந்த பதாள்கறள உறடய 

முதியைள் நின் மகன் பறகைர ்பறடக்கு அஞ்சிப் புைங்பகாடுத்து மாண்டான் என்று 

பலரும் ைந்து அைளிடம் கூறினர.்பநருங்கிச ் பசய்யும் பபாரில் அஞ்சி இைந்தான் 

என்பது உண்றமயாயின் அைன் பாலூண்ட என் மாரப்கத்றத அறுத்பதறிபைன் என்று 

சினங்பகாண்டு ைாறளக் றகயிபலந்தி பபாரக்்களம் புகுந்தாள். வீழ்ந்து கிடக்கும் 

வீரரக்ளின் உயிரை்ை உடல்கறளப் புரட்டிப் பாரத்்துக்பகாண்பட தன் மகறன 

பசங்குருதி படிந்த பபாரக்்களம் முழுைறதயும் பதடினாள்.பைறு பைைாகச ்சிறதந்து 

தன் மகன் உடல் கிடந்த நிறல கண்டு அைறன பபை்ை நாளில் அைள் பகாண்ட 

மகிழ்சச்ியினும் பபருைறகக் பகாண்டாள் என்பதறன, 

"நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்ப பமன்பதாள் 

முளரி மருங்கின், முதிபயாள் சிறுைன்  

பறட அழிந்து,மாறிபனன் என்று பலர ்கூை 

மாண்டு அமரந்்து உறடந்தனன் ஆயின் உண்ட என் 

முறல அறுத்திடுபைன், யான் எனசச்ின 

.......................................................................................................... 

........... ……………………………………………………………………………………………" 

                         ( புைம் - பா.எண் : 278 ப.எண் - 622 ) 

 சங்க காலத்தில் ையது முதிரந்்த பபண்  கூட வீரம் மிகுந்து காணப்பட்டாள் 

என்பதறன காக்றகப்பாடினியார ்பாடல் மூலம் அறியமுடிகிைது. 

 பபாரிடும் காலத்தில் பபண்களும் சிலர ்ைாளிறன ஏந்தி புண்பட்டு கிடக்கும் 

மைைரக்ளின் புண்களுக்கு மருந்திட்ட பசய்திறய காண முடிகிைது. 

பாரி  களிர்: 

 பிரான்மறல என அறழக்கப்படும் பைம்புமறல சூழ்ந்த 300 ஊரக்றளக் கண்ட 

ைள நாட்டின் மன்னனாக இருந்த பாரி மன்னன் மகளிர ் இருைர.் பாரி மன்னன் 

பகால்லப்பட்டப் பின்பு மகளிர ் இருைரும் தன்னுறடய துன்பநிறலயிறன எதிரத்்து 

ைாழ்ந்ததறனயும். முன்பிருந்த மகிழ்சச்ிறயயும் , 

"அன்றைத் திங்கள் அை் பைண் நிலவின் 

எந்றதயும் உறடபயம்: எம் குன்றும் பிைரப்காளார ்

இை்றைத் திங்கள் இை் பைண் நிலவின் 
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பைன்று எறி முரசின் பைந்தர ்எம் 

குன்றும் பகாண்டார ்: யாம் எந்றதயும் இலபம! " 

     (புைம்-பா.எண்: 112 ப.எண் -263 ) 

 பாரி மகளிர ் தன் தந்றதயுடன் இருந்த மகிழ்சச்ி றயயும், அைர ் இல்லாத 

துன்பத்றதயும் பாடல் ைழி அறிய முடிகிைது. 

காவை்பபண்டு: 

 சங்ககால மகளிர ் பபாருக்கு அஞ்சாத வீர இயல்பிறன,சிறிய வீட்டில் உள்ள 

நல்ல தூறணப் பை்றிய ைண்ணம் உன் மகன் எங்கு உள்ளாபனா? என வினவுகிைான். 

என் மகன் எங்கிருந்தாலும் நானறிபயன். புலி இருந்து பின் பபயரந்்து பசன்ை கை்குறக 

பபால அைறனப் பபை்ை ையிறு இதுபையாகும்.அைன் பபார ் நிகழும் களத்தில் 

பதான்றுமியல்புறடயன் அைறன காண்பதை்கு அங்குச ் பசல் என அந்த தாய் 

கூறுகிைாள் என்பதறன, 

"சிை்றில் நல் தூண் பை்றி, நின் மகன் 

யாண்டு உளபனா? என வினவுதி: என்மகன் 

யாண்டு உளன் ஆயினும் அறிபயன்: ஓரும் 

புலி பசரந்்து பபாகிய கல் அறை பபால, 

ஈன்ை ையிறுஇதுபை 

பதான்றுைன்மாபதா, பபாரக்்களத்தாபன. 

     (புைம்-பா.எண்: 86 ப.எண்- 214  ) 

காைாை்பபண்டின் பாடல் ைரிகளின் மூலம் பபாருக்கு அஞ்சாத வீர இயல்பிறன 

அறிந்துபகாள்ள முடிகிைது. 

முடிவுனர: 

 சங்ககாலப் பபண்கள் வீரத்திலும்,மனைலிறமயிலும் ஆணுக்கு நிகராகச ்

சிைந்து விளங்கினாரக்ள் என்பதறன பபண்பாை் புலைரக்ளின் பாடல்கள் ைழி அறிந்து 

பகாள்ள முடிகிைது. 

பார்னவ நூல்கள்: 

 1. புைநானூறு               -   நியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்  

  ( மூலமும் உறரயும் ).              பசன்றன - 600 098 

 

2. சங்க கால மகளிர ்             -    பாரி நிறலயம் 

               பசன்றன - 600 108 

 

Cite this book Chapter: S. Ramalakshmi and Manumathi C., (2021) Instances of 

Heroic women portrayed in Ancient objective Poetry, Chapter. In Tamil Identities in 

Tamil Literature, Edited by Sasireha P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., 

Elizabethrani G., Vol. 1:97-99. Cauvery College For Women, Trichy.  
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மு.முே்துபலட்சுமி  

                                                                       உதவிப் பபராசிரியர ் 

                                                                         தமிழ்த்துறை  

                                                                         திருத்தங்கல் நாடார ்கல்லூரி  

                                                                         பசன்றன   

                                                                          9940023685 

    

விருந்தோ ்பலு ் ேமிழரு ் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 விருந்பதாம்பல், வீரம் இரண்றடயும் கண் எனக் பகாண்டு ைாழ்ந்தைரக்ள் நம் 

தமிழரக்ள். அைை்றுள் விருந்பதாம்பல் பபறும் சிைப்பிடம் குறித்து இங்கு 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. இல்லைம் நடத்தி  பபாருள் பசரப்்பது விருந்தினரக்்கு என்று 

கருதப்பட்டது.  விருந்தினர ்மனம் பநாகாது நடப்பபத உயரந்்த அைம் என்கிைது குைள். 

கணைபராடு ஊடல் பகாள்ளும் மறனவிக்கு  ஊடல் தீரக்்கும் மருந்தாக அறமைது 

விருந்தினர ் ைருறக என்கிைது சிலப்பதிகாரம். பகல் பபாழுது கடந்தும் இரவிலும் 

முகமலரச்ச்ிபயாடு விருந்து பறடக்கும் இல்லத்தரசி பை்றிக் குறிப்பிடுகிைது 

புைநானூறு. பமலும் பாணன்  துயர ்நீக்க தறலைன் ைாளிறனப் பணயமாக  றைத்த 

பசய்தியும் இந்நூல் ைழி அறியமுடிகிைது. விருந்பதாம்பலுடன் தமிழர ்  பின்னிப் 

பிறணந்திருந்த நிறலயிறன விளக்குைதாக இை்ைாய்வுக்கட்டுறர அறமகிைது. 

முை்னுனர  

 பழங்காலத்தில் இல்லம் பதடி ைரும் முன் பின் அறிமுகமில்லாதைர ்விருந்தினர ்

எனப்பட்டனர.் விருந்து என்பதை்கு புதுறம என்று பபாருள் தருகிைது பதால்காப்பியம். 

அமிழ்தபம கிறடத்தாலும் விருந்தினருக்கு பகாடுத்து உண்பபத தமிழர ்பண்பாடாக 

பபாை்ைப்பட்டது. குழந்றத பிைப்பு, பபயர ் றைத்தல், காதுகுத்து, திருமண நிகழ்வு, 

ைறளகாப்பு  என எல்லாைை்றிலும் விருந்து றைத்தல் தமிழரின் விருந்பதாம்பல் 

பண்பாட்றட பறைசாை்றுகின்ைது. பசிபயாடும்,  கறளப்பபாடும்  ைருபைரக்ளுக்கு 

உணைளிப்பது உயரந்்த புண்ணியமாகபை பாரக்்கப்பட்டது. பமலும் முதியைரக்ள்,  

ைறியைரக்ள்  பபான்பைாருக்கு உணைளித்தல் ஆகச ் சிைந்த அைம் என்கிைது 

மணிபமகறல.  இந்நூல் மட்டுமின்றி பிை இலக்கிய நூல்களிலும் விருந்பதாம்பல் 

பை்றிய கருத்துக்கள் பபாதிந்துள்ளன. அைை்றுள் திருக்குைள், சிலப்பதிகாரம்,  

புைநானூறு  உணரத்்தும் விருந்பதாம்பல் பண்புகறள விளக்குைதாக இக்கட்டுறர 

அறமகிைது. 

விருந்தோ ்பல் அை ்  

                   தமிழரக்ளின் தனித்துைமான அறடயாளங்களில் முதன்றமயானது 

விருந்பதாம்பல். விருந்தினறர முகமலரச்ச்ியுடன் ைரபைை்று இன்முகத்பதாடு 

உணவிடுைது விருந்பதாம்பலின் அடிப்பறடப் பண்பு. தமிழ் இலக்கியங்கள் 

அறனத்தும் விருந்பதாம்பறல முதன்றம அைமாக எடுத்தியம்புகின்ைன அதனால் 

தான் ஔறையாரும் அைம் பசய்ய விரும்பு என்கிைார.் அைத்தின் மூலமாகபை 

நிறலயான பசல்ைத்றதயும் சிைப்றபயும் அறடய முடியும் என்பது இலக்கியங்களின் 

ைழி புலனாகிைது. 

திருக்குைளில் விருந்தோ ்பல்  

                 ைள்ளுைர ் இல்லைத்தின் அடிப்பறடப் பண்பு விருந்பதாம்பல் என்கிைார.் 

ஆணும் பபண்ணும் இறணந்து விருந்பதாம்பலில் ஈடுபடுகின்ைனர.்  இது 

இல்லைத்தின் கடறமயாகப் பாரக்்கப்பட்டது. பபாருளீட்டி அதறனக் காத்து இல்லைம் 

நடத்துதல் விருந்தினறரப் பபணி அைரக்றளப் பாதுகாப்பதை்காகத் தான் என்கிைார ்

ைள்ளுைர.் 
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“இருந்பதாம்பி இல்ைாழ்ை பதல்லாம்   விருந்பதாம்பி                               

பைளாண்றம பசய்தை் பபாருட்டு”1 

              ைந்த விருந்தினறரப் பபாை்றி இனிைரும் விருந்தினறர எதிரப்ாரத்்துக் காத்து 

இருக்கும் பண்பாளறன ைானில் உள்பளார ்  சிைப்பு விருந்தினராக ஏை்றுக்பகாள்ைர ்

என்கிைார ்ைள்ளுைர.் இதறன பின்ைரும் குைள் ைழி ைள்ளுைர ்உணரத்்துகிைார .் 

“பசல்விருந்து ஓம்பி ைருவிருந்து பாரத்்திருப்பான்                                          

நல்விருந்து ைானத் தைரக்்கு”2  

              சாகா மருந்தாகிய அமிரத்மாக இருந்தாலும் விருந்தினராக ைந்தைறர 

பைளிபய விட்டு தான் மட்டும் உண்பறத பண்பாளரக்ள்  ஒருபபாதும் விரும்ப 

மாட்டாரக்ள். 

 “விருந்து புைத்ததாத் தானுண்டல் சாைா மருந்பதனினும் பைண்டை்பாை் ைன்று”3  

எனும் குைள் ைழி அறியலாம். விருந்தினருக்கு முதலில் உணவு பறடத்து பின் உள்ள 

உணறை உண்டு ைாழும் பண்பாளன் நிலத்தில் விறத விறதக்க பதறையா? அைன் 

சிைந்த நிறல அறடைான் என்று விருந்பதாம்பலின் சிைப்றப முன் றைக்கிைார ்

ைள்ளுைர.் விருந்பதாம்பலில் உபசரிக்கும் பாங்கு முதன்றமயானது. மலரினும் 

பமன்றமயானைர ்விருந்தினர.் அனிசச்ம் மலர ்  பமாந்து  பாரத்்த  அளவில் ைாடும்.  

அதுபபால் விருந்தினறர பநாக்கும் தன்றமயில் மாறுபாடு ஏை்படின் அைரக்ள்  முகம் 

ைாடும். இன்முக ைரபைை்பு கூழாக இருந்தாலும் சிைப்பாக அறமயும். 

“பமாப்பக்  குறழயும் அனிசச்ம் முகந்திரிந்து  

பநாக்கக் குறழயும் விருந்து”4 

சிலப்பதிகாரத்தில் விருந்பதாம்பல் 

 “உடன் உைவு மரீஇ ஒழுக்பகாடு புணரந்்த, 

 ைடமீன் கை்பின், மறன உறை மகளிர;் 

 மாதர ்ைாள் முகத்து, மணித் பதாட்டுக் குைறளப்                               

பபாது புைம் பகாடுத்துப் பபாகிய பசங்கறட 

விருந்தினர ்தீரந்்திலது ஆயின் , யாைதும்  

 மருந்தும் தரும்பகால்,  இம்மாநில ைறரப்பு?  எனக் றகயை்று நடுங்கும் 

நல்விறன நடுநாள்”5 

                   கணைபராடு கலந்திருந்த அருந்ததி பபான்ை சிைப்பிறன உறடய 

மறனவியர ்ஊடி சினந்தனர.்  அை்பைறளயில்  விருந்தினரால் அைள் பமலும் ஊடல் 

பாராட்ட  இயலாது ைந்திருந்த விருந்தினறர உபசரித்தாள்.  அழகிய ஒளிபபாருந்திய 

கண்களில் பகாபத்தால் பதான்றிய கருஞ்சிைப்பு, விருந்தினறர கண்டதால் 

மறைந்துவிட்டது. அைளின் பகாபம் நீங்காமல் பபாயிருந்தால் இந்த உலகில் அைள் 

பகாபம் நீங்க பைறு ஒரு மருந்றத தர பைண்டி இருக்குபமா என கணைன்மாரக்ள் 

நடுங்கி நின்ைதாக சிலப்பதிகாரம் கூறுகிைது. இதன் மூலம் விருந்பதாம்பலின் சிைப்பு 

பைளிப்படுகிைது. பமலும் பகாறலக்களக் காறதயில்,  

 “அைபைாரக்்கு அளித்தலும் அந்தணர ்ஓம்பலும்                                   

துைபைாரக்்கு எதிரத்லும் பதால்பலார ்சிைப்பின்                

விருந்பததிர ்பகாடலும் இழந்த என்றன”6  

          என்ை பாடல் ைரிகள் அைபநறி பசல்பைாரக்்கு உணவு ,உறட அளித்து 

அைரக்றளப் பபணிப் பாதுகாத்தல், நல் தைைாழ்வு பமை்பகாண்டைரக்றள ைரபைை்று 

உபசரித்தல், மிகச ்சிைப்புறடயதாகக் கருதப்படும்  விருந்தினரக்ளுக்கு உணைளித்து 
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காத்தல் பபான்ை விருந்பதாம்பல் முறைகறள பகாைலன் பிரிவினால் கண்ணகி 

பசய்யாமலிருந்தாள்  என்பதும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

புைநானூை்றில் விருந்தோ ்பல்  

            பகல் பபாழுது கடந்து இரவுப்பபாழுதில் தன் மறனவியுடன் ைந்த முதியைரான 

பாணறன ஒரு இல்லத்தரசி மிகவும் இன்முகத்துடன் ைரபைை்று விருந்பதாம்பல் 

பசய்ைதாக புைநாநூறு கூறுகிைது .     

                பழம் ஜாடியில் பசம்மண்  நிலத்து  ஊை்று நீர ்உள்ளது.  முை்ைத்தில் திறனச ்

பசாறும், சுட்ட முயல் இறைசச்ியும் உள்ளது. அதறன தை்பபாது உண்ணுமாறும் 

தறலைன் விறன முடித்து திரும்பிய பின் நிறைய பரிசு பபைலாம் எனவும் 

ைறுறமயுை்ை பாணனிடம் கூறுைதாக பின்ைரும் பாடல் ைரிகள் அறமகின்ைன. 

இை்ைரிகள் விருந்பதாம்பலின் பமன்றமறய பகரக்ின்ைது. 

          “முன்றில் இருந்த முதுைாய்ச ்சாடி 

            யாம் கஃடுஉண்படண,  ைறிது  மாசின்று; 

            படறல முன்றிை் சிறுதிறன உணங்கல் 

           புைவும் இதலும் அைவும் உண்பகனப் 

             பபய்தை்கு எல்லின்று பபாழுபத; அதனால், 

            முயல் சுட்ட ைாயினும் தருபைாம்; புகுந்தது  

            ஈங்குஇருந்  தீபமா முதுைாய்ப் பாண!”7 

 தம்றம நாடி ைந்தைறர உபசரிக்க பைண்டிய கடறம தறலைனுக்கு உள்ளதால் 

தன்னுறடய ைாளிறன பணயமாக  றைத்துத் திறனறயக்  கடனாகப் பபை்று 

பாணனின் பசிறயப் பபாக்கிய  தறலைனின் விருந்பதாம்பல் பசயறல,  

             “பநருநறந  ைந்த விருந்திை்கு மை்றுத் தன்  

              இரும்புறடப் பழைாள் றைத்தனன் “8 

என்ை பைண்ணாகனார ் பாடல் ைழி அறியலாம். 

முடிவுனர 

 தம்றம நாடி ைந்த புதியைரக்ளிடம் பமன்றமயான பசால் பபசி, அைரக்ள் 

உள்ளம் கலந்து உைைாடியைரக்ள்  நம் முன்பனாரக்ள். விருந்பதாம்பல் தமிழரக்ளுடன் 

ஒட்டிப் பிைந்த பண்பு என்று கூறினால் பபாருந்தும். உணவு பதடி ைந்தைரக்றள 

உைவினரக்ளாக ஏை்றுக்பகாண்டு உபசரித்தைரக்ள்  நம் தமிழரக்ள்.  மாை்ைாரின் 

பசிறய உணரந்்து அறத நீக்குைறத தங்கள்  கடறமபயன பண்பாபடனக் பகாண்டு 

ைாழ்ந்தைரக்ள். விருந்பதாம்பலில் தமிழரக்ள் தறல சிைந்தைரக்ள் என்பறதயும், தமிழ் 

இலக்கியங்களில் இசச்ிைந்த பண்பிறனக் காணலாம் என்பறதயும் இக்கட்டுறர ைழி 

அறியலாம். 

அடிக்குறிப்புகள் 
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முனைவர்  ொ.ல ொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனிதசிலுறவதன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ி– 2 

 

சங்க இலக்கிய ்தில் நடுகல் வழிபொடு 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

  ங்ககாலத்தில் பபாரில் இைெ்து பபான வீரரக்றளப் புறதக்கும் இடத்தில் 

ெிறனவிடமாக ஒரு கல் ஊன்றினர.் அக்கல்பல ‘ெடுகல்’ என்று அறழக்கப்பட்டது. 

விழுப்புண் பட்டு இைெ்த வீரரக்ளுக்கு அஞ் லி த லுத்த்வும் மரியாறத த ய்யவும் 

வணங்கவும் அவ்விடம் பயன்பட்டது. இத்தறகய ெடுகை்கள் 

தபருமதிப்பிை்குரியதாகக் கருதப்பட்டது. இைெ்தவரக்றள வழிபடும் மரபு 

பிை்காலத்தில் சிறு ததய்வ வழிபாட்டிை்கு முன்பனாடியாகத் திகழ்ெ்திருக்கிைது.  ங்க 

இலக்கிய  நூல்களில் ெடுகல் பை்றிய  த ய்திகள் பரவி இருக்கின்ைன. 

முை்னுனர 

 தமிழ் இலக்கியம் பதான்றுவதை்கு பன்தனடுங்காலம் முன்பபெடுகல் 

வழிபாடுதமிழகத்தில் இருெ்துள்ளது.  ‘ெடுகல்’என்பது இைெ்தவரக்ளின் 

ெிறனவாகஎடுக்கப்படும் ெிறனவுக்கல் ஆகும். ெிறனவுக் கை்கள் எடுக்கும் வழக்கம் 

ஒருகுறிப்பிட்டபண்பாட்டிறன  ்  ாரெ்்தவரக்ளுக்குஉரியவழக்கம்; அல்ல. உலகின் 

பலபகுதிகளிலும் கை்காலம் முதை் தகாண்பட இவ்வழக்கம் இருெ்திருக்கிைது. 

இ த் ய்திகறளததால்லியல் ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்ைன. 

ததால்காப்பியம் கூறும் ெடுகல்லின் வறககள் 

 ததால்காப்பியம் ஆறு ெிறலகறளெடுகல் எடுக்கும் முறையாகக் கூறுகிைது. 

 “கொட்சிகொல்தகொள் நீர்ப்பனடநடுகல் 

 சீர ்் குமரபில் தபரும்பனடவொழ் ் தலை்று 

 இருமூை்றுமரபிற் கல்தலொடு புைர”1 

1. காட்சி–தக்ககல்றலபதரவ்ுத ய்தல் 

2. கால்பகாள் - பதரெ்்ததடுத்தகல்றலக் தகாண்டுவருதல் 

3. ெீரப்்பறட–கல்றலத் தூய ெீராட்டுதல் 

4. ெடுகல் - கல்றலெடுதல் 

5. தபரும்பறட–ெடுகல்லுக்குமிகுதியானபலியுணவுபறடத்தல் 

6. வாழ்த்தல் - கல்றலவணங்குதல்,வாழ்த்தல் 

 ங்க இலக்கியத்தில் தபண்களுக்குெடுகல் ெிறுவியதை்கான ான்றுகள் எதுவும் 

இல்றல. 

ெடுகல்லின் சிைப்பு 

 பபாரில் ஈடுபட்டு மரணமறடெ்த வீரமைவனுக்கு ெடுகல் ெிறுத்தி 

சிைப்பு த் ய்தனர.் முகத்திலும் மாரப்ிலும் விழுப்புண்கறள ஏை்று. வீரத்பதாடு 

முன்னின்று பபாரப்ுரிெ்து இைெ்த வீரனுக்குஅவனுறடய தபயரும் தபருறமயும் எழுதி 

ெடுகை்கறள ெிறுவினர.் 

 “நல்லமரக்் கடந் நொணுனடமறவர் 
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 தபயரும் பீடும் எழுதிஅ ர்த ொறம்ஷ 

பீலி சூட்டியபிறங்குநினல நடுகல்”2 

ெடுகல்லின் மீது வீரனுறடய தபயரும், அவனுறடய புகழ்மிக்க வீர  ்

த யல்களும் தபாறிக்கப்பட்டிருெ்தறதயும், பமலும் அெ்ெடுகல்லிை்கு அணிமயிை் 

பீலியும் மலர ் மாறலயும் சூட்டப்பட்டிருெ்தறத அகொனூறு பாடலின் வழி 

அறியமுடிகிைது. 

நடுகல் அனமப்பு 

 ெடுகல் ஊறரவிட்டு தவகுததாறலவில் அறமெ்திருக்கும். இறவ பமடான 

பகுதியில் அறமக்கப்பட்டிருெ்தன. உயரெ்்த பவங்றக மரத்தின் மலரக்றளப் பறன 

ஓறலயால் விரவித ்ததாடுத்து மாறலயாகக் கட்டி பகாவலரக்ள் ஒரு வீரனுக்கு கல் 

ெட்டறத, 

 “ஊர்நைி இறந் பொர்முதிர் பறந் னல 

 ஓங்குநினலதவங்னகஒள்இைர் நறுவீப் 

 தபொந்ன அம் த ொட்டிை் புனைந் ைர் த ொடு ்துப் 

 பல் ஆை் தகொவலர் படனல சூட்டக் 

 கல்ஆமினைதய…..”3 

 மை்தைாரு வறகயான ெிறனவிடத்றத அகொனூறு குறிப்பிடுகிைது. 

இவ்விடம்‘அருஞ்சுரம்’எனும் த ால்லால் குறிப்பிடப்படுகிைது. 

 “பிடிமடிந்  ை்ைகுறும்தபொனறமருங்கில் 

 நட்டதபொலும் நடொஅதநடுகல்  

 அகலிடம் குயிை்றபல்தபயர் மை்ைி 

 நறுவினரமஞ்சள் ஈரம்புறம் தபொலிய 

 அம்புதகொை்டறு ் ஆர்நொர் உரினவயிற் 

 தசம்பூங் கரந்ன புனைந் கை்ைி 

 வரிவை் பொர்ப்பச ்சூட்டிக் கழற்கொல் 

 இனளயர் பதிப் தபயரும் அருஞ்சுரம்”4 

தபண் யாறனபடுத்திருப்பதுபபான்ைபதாை்ைமுறடயகுன்றின் அருகில்  

அகன்ை இடத்தில் வீரரக்ள் பலரினுறடயதபயரக்ள் தபாறிக்கப்பட்டிருெ்தன. 

அக்கல்றல இறளயவீரரக்ள் மஞ் ள் ெீராட்டிகரெ்றதப் பூவிறன  ்சூட்டிவழிபட்டனர ்

எனும் த ய்திறயஅகொனூறு வாயிலாகஅறியமுடிகிைது. 

பமலும் பட்டினப்பாறலயில் 

 “கிடுகுநினர ்து எஃகு ஊை்றி 

நடுகல்லில் அரை் தபொல”5 

அதாவது வீரன் ஒருவனுக்கு ெடுகல் ெடப்பட்டுள்ளது. அெ்ெடுகல்லின் 

முன்னிறலயில் பகடயம். ஈட்டி பபான்ை பபாரக்்கருவிகள் அரண் பபால அறமக்கப் 

பட்டிருெ்தறதப் பட்டினப்பாறல அடிகள் விளக்குகின்ைன. 

நடுகல் வழிபொடுமுனற 

 ெடுகை்களுக்குொள்பதாறும் தீப தூபம் காட்டிபூற த ய்யும் வழக்கமும் 

ஏை்பட்டது. இ த் ய்திறயபுைொனூறு மறலபடுகடாம் ஆகியபாடல்களின் வழி 

அறியமுடிகிைது. 
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 “வில் ஏர் வொழ்க்னகவிழு ்த ொனடமறவர் 

 வல்ஆை் பதுக்னகக் கடவுட் தபை்மொர் 

 நடுகல் பீலிசுட்டிதுடிப்படு ்து 

 த ொப்பிக் கள்தளொடுதுரூஉப் பலி தகொடுக்கும் 

…………………………………………………….”6 

வில்லிறன ஏராகக் தகாண்டு வாழும் வாழ்விறனக் தகாண்ட சிைெ்த 

அம்பிறனயுறடய கரெ்றத வீரரக்ள் பறகவரக்றள பபாரம்ுறனயில் தவன்று 

ஆனிறரறய மீட்டு வருகின்ைனர.் தம் வலிய ஆண்றமக்கு அறிகுறியான மணை் 

குன்றின் பமலுள்ள ெடுகல் ததய்வத்றத வழிபடுவதை்காக அக்கல்லில் மயிை் 

பதாறககறள சூட்டினர.் துடிறய முழக்கி தெல்லால்   குட்டிறயப் பலி தகாடுத்தனர ் 

என்ை த ய்தி  இப்பாடலின் மூலம் கிறடக்கிைது. 

பமலும் புைொனூை்றில் 

 “………அம் குடிச ்சீறூர் 

ஒலிதமை் கூந் ல் ஒள்நு ல் அரினவ 

நடுகல் னகத ொழுது பரவும்”7 

மைக்குடியினர ் வாழும் சிை்றூரில் தறழத்த தமல்லிய கூெ்தறலயும், ஒள்ளிய 

நுதறலயும்,  உறடய அரிறவ ெடுகல்லில் ததய்வமாய் ெின்ைவறனக் றகக்கூப்பி 

வணங்கி துதிப்பாள் என்று கூறுவதாக அறமகிைது. இறதப்பபான்று மை்தைாரு 

பாடலில் 

 “பரலுறடமருங்கின் பதுக்றகப ரத்்தி 

 மரல் வகுெ்துததாடுத்தத ம் பூங்கண்ணிபயாடு 

 அணிமயிை் பீலி சூட்டி தயர ்தபாறித்து 

 இனி ெட்டனபர”8 

 

பருக்றகக் கை்கறளக் தகாண்ட இடத்தில் பமடு அறமத்தனர.் மரறலக் 

கீறிஎடுத்தொரினால் சிவெ்தபூக்கறளக் தகாண்டகண்ணிறயக் ததாடுத்தனர.் 

அழகியமயிை்பீலிறய  ்சூட்டிப் தபயறரஎழுதி இப்தபாழுதுகல்லும் ெட்டனர.்  

ெடுகல்லுக்குொள்பதாறும் வழிபாடுத ய்துவணங்கியுள்ளனர ்என்பறத, 

 “இல்லடுகள்ளிை் சில்குடிச ்சீறூர்ப்  

 புனடநடுகல்லிை் நொட்பலியூட்டி 

 நை்ைீரொட்டிதநய்ந்நினறக் தகொளஇீய 

 மங்குை் மொப்புனகமறுகுடை் கமழும்” 

என்ை பாடல் அடிகளின் வழி அறிய முடிகிைது. ெடுகல்லுக்கு மயிை்பீலி சூட்டி 

இல்லங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட கள் பறடத்துொள்பதாறும்  உயிரினங்கறளப் 

பலியாகக் தகாடுத்து அெ்ெடுகல்றல விடியை்காறலயில் ென்னீராட்டி. 

தெய்விளக்பகை்றி வழிபட்டுள்ளறத இப்பாடல் மூலம் அறிெ்து  தகாள்ளலாம். 

நடுகல்னல வழிபட ஆற்றுப்படு ்து ல் 

 பாணரக்ளும் வழிப்பயணம் பமை்தகாள்கின்ை தபாழுது, வீரரக்ளின் 

ெடுகை்கறளக் கண்டு வணங்கி  ் த ல்லுமாறு ஆை்றுப் படுத்திய ெிகழ்வுகறளயும் 

 ங்க இலக்கியங்கள் ெமக்கு காட்டுகின்ைன. 

 “தபருங் களிற்றுஅடியிை் த ொை்றும; ஒருகை் 
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 இரும்பனற இரவல! தசறிஆயிை் 

  த ொழொ னைகழி ல் ஓம்புமதிவழொது 

……………………………………….. 

………………………………………….. 

வில் உமிழ் கடுங் கனை மூழ்க 

தகொல் புைல் சினறயிை் விலங்கிதயொை் கல்தல”10 

தபரிய யாறனயின் அடிபபாலத் பதான்றும் ஒரு கண்ணிறனயுறடய தபரிய 

பறையிறனயுறடய இரவலபன, ெீ பபாகின்ை பபாது பறகவரது வில்லில் இருெ்து 

தவளிப்பட்ட அம்புகள் மிகுதியா கறதக்கவும் எதிரெ்ின்று விலக்கியவனது கல்றலத் 

ததாழாமல் பபாவறதத் தவிரப்்பாயாக! என்று கூைப்படுவது பபான்ை த ய்தியும;, 

வழி த ல்லும் பாணரக்ள் வழியிறடக் காண ெடுகை்கறள வணங்கி யாறழ வாசித்து 

த ல்லுமாறு வழிப் படுத்தப் பட்டனர.்  

 “ஒை்ைொ ் த வ்வர் உனலவிட ்  ொர ்் த ை 

 நல்வழிக் தகொடு ் நொணுனடமறவர் 

 கல்சுகவனலதயை்ணுமிகப் பலதவ 

 இை்புறுமுரற்னகநும்பொட்டுவிருப்பொக ்  

 த ொை்றுழுகுமரபினும் மருப்பிகு ்தினைமிை்”11 

ஏவல் தபாருெ்தாத பறகவர ்புைமுதுகிட்ட அளவிபல தமது தவை்றி பதான்ை வீரரக்ள் 

ஆரவாரித்தாராக அது தபாைாமல் இவ்விடத்றத உயிர ் தகாடுத்தை்கு ெல்லகாலம் 

என்று உயிறரக் தகாடுத்த தபயரக்றள எழுதி ெட்டகை்கள் மிகுதியாக உள்ளன. 

இன்பம் மிகுகின்ை தாளத்றதயுறடய உங்கள் பாட்டு அெ்ெடுகல்லின் ததய்வத்திை்கு 

விருப்பம் உறடயதாதலின் ெீங்கள் உங்களுறடய யாறழ வாசித்து விறரெ்து த ல்வீர ்

என்று பாணரக்ள் ெடுகல்றலக் கண்டு வணங்கி  ்த ல்லுமாறு கூைப்பட்டனர.் 

நடுகல் குறி ் நம்பிக்னககள் 

 ெடுகல்றல ொள்பதாறும் வணங்கினால் விருெ்தினர ் எதிரப்்படுவர ் என்றும் 

பபாரில் கணவனுக்கும் அர னுக்கும் தவை்றி கிட்டும் என்றும் தபண்களிறடபய 

அர னுக்கும் தவை்றிகிட்டும் என்றும் தபண்களிறடபய ெம்பிக்றகக்கும் 

ெடுகை்கறளத் தவைாது வணங்கினால் மறழமிகுதியாகப் தபய்யும். மறழ தபய்தால் 

தகாடுங்கானம் வைட்சி ெீங்கிப் குளிரும். மரம் த டிகள் தளிரத்்துப் பூக்கும்,அதனால் 

வைட்சிமிக்க இக் தகாடிய வழியில் வண்டுகள் மிகுதியும் தமாய்க்கும் படியாக வளம் 

தபருகும் என்ை ெம்பிக்றகயும் மக்களிறடபய இருெ்தது. இதறனபய, 

“த ொழொ னைகழி தலொம்புமதிவழொது 

 வை்டுதமம்படூஉமிவ்வற நினலயொதற”12 

த ொகுப்புனர 

 வீரமிக்க பபாரவ்ீரனின் இைப்பு ெிகழ்விை்குப் பிைகு ெிறனவிடமாக 

றவக்கப்படும் ெடுகை்கள் பை்றிய த ய்திகள்  ங்க இலக்கியங்களில் பரவிக் 

கிடக்கின்ைன. சிைப்பாக ெடுகல்லின் அறமப்பு முறை, ெடுகல்லின் சிைப்பு, 

ெடுகல்லின் வழிபாட்டு முறை, பிைறர வழிபட ஆை்றுப்படுத்துதல், ெடுகல் குறித்த 

ெம்பிக்றககள் பபான்ைவை்றை அறிெ்தவை்றின் மூலம் உயிரிழெ்த வீரனுக்கு ெடுகல் 

எடுக்கப் பட்டததன்றும். அவ்வீரறனபய பின்ொளில் கடவுளாக வழிபட்டறதயும் 

அறியமுடிகிைது. 
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4. அகொனூறு பா.எ.269 

5. பட்டினப்பாறலபா.அடிகள் 78-79 
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     முனைவர் அ. அருள் சகொய அைிட்டொ 

     உதவிப் பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

     புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

     திரு ச்ிராப்பள்ளி – 02 

 

மதுனரக்கொஞ்சியில்  மிழர் அனடயொளங்கள் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 எட்டுத்ததாறகயும் பத்துப்பாட்டுமாகிய ததாகுப்பு நூல்கறளபய “ ங்க 

இலக்கியங்கள்” என்பர.் அத்தறகய  ங்க இலக்கியமான பத்துப் பாட்டினுள் 

ஒன்ைாகத ்திகழ்வது மாங்குடி மருதனார ்இயை்றிய மதுறரக்காஞ்சி. மதுறரக்காஞ்சி 

நூலின் சிைப்பும், நூலாசிரியர ்குறிப்பும், பாட்டுறடத்தறலவனின் பமன்றமறயயும், 

மதுறர மாெகரின் சிைப்பும் குறித்தும் இவ்வாய்வுக் கட்டுறர அறமகிைது. 

 மதுறர ெகரில் ெறடதபறும் விழாக்கள், ஏை்ைப்பட்டுள்ள தகாடிகளின் சிைப்பு, 

பகாவில்கள் அதன் அறமப்பு, பள்ளிகள் அறமெ்துள்ள விதம், அைங்கூைறவயம், 

ொை்தபருங்குழு, றவறக ெதியின் வளறம, விழாக்கள், தகாறட ச்ிைப்பு, 

பிணியில்லா வாழ்வு முறை என  ங்க கால வாழ்வியல் முறைறமகள் குறித்து 

மதுறரக்காஞ்சியின் வழி கூைப்படுகிைது. 

முை்னுனர 

  ெம் தமிழ் தமாழியுள் அறமெ்த  ங்க இலக்கிய நூல்கள் பாட்டும் 

ததாறகயுமாகும். அவை்றுள் பாட்தடன்று பத்துப்பாட்டுகளின் ததாகுப்பாகும். அறவ 

அகப்தபாருள் புைப்தபாருள் பை்றிய நூல்களாக அறமெ்துள்ளன. பத்துப்பாட்டில் இடம் 

தபை்றுள்ள மதுறரக் காஞ்சியின் அறமப்பு, மதுறர மாெகர ் சிைப்பு, பாண்டிய 

தெடுஞ்த ழியனின் சிைப்பியல்புகள். அவனது ஆட்சிக்காலத்தில் பமை்தகாள்ளப்பட்ட 

அை  ் த யல்கள், மக்களின் வாழ்க்றகமுறை, பவளாண்றம பபார ் அைம் 

பபான்ைவை்றை விளக்குவதாக இக்கட்டுறர அறமகிைது. 

தகொடிகள் 

 பண்றடய காலத்தில் தகாடிகறளபய விளம்பரக் கருவிகளாகக் 

தகாண்டிருெ்தனர.் இதறன  

  “னமஅறு சிறப்பிை் த ய்வம் தசர ்்திய 

‘  மலொஅைி வொயில் பலர்த ொழு தகொடியும்” 

  -------------------------------------------------------, 

  பல்தவறு உருவிை் பொ ொனக நீழல் 

  தசய்கதிர் நுனழயொச ்தசழுநகர் வனரப்பை்” 

என்னும் பட்டினப்பாறல 159-183 வறர உள்ள பாடல் வரிகள் பல்பவறு வறகயான 

தகாடிகள் மதுறரத் ததருக்களில் பைெ்தறம குறித்த த ய்திகள் இடம் தபை்றுள்ளன. 

மதுறரக் காஞ்சியில் விழாக் தகாடி, தவை்றிக்தகாடி, வியாபார விளம்பரக்தகாடி, என 

பலவறகயான தகாடிகள் மதுறர ெகரில் பைெ்து தகாண்டிருெ்தன என்னும் 

த ய்திகள் த ால்லப்பட்டுள்ளன. 

அர னுறடய தளபதிகள் அவன் ஆறண தபை்று  ்த ன்று எதிரிகளுடன் பபார ்

த ய்து அவரக்ளுறடய பகாட்றடறயப் பிடிக்கின்ைனர ்அவ்வாறு பிடிக்குெ்பதாறும் 

அவ்தவை்றிகறளக் காட்டுவதை்காகப் பல்தகாடிகள் பைக்க விடப்படுகின்ைன. 
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இக்தகாடிகள் பைெ்து தகாண்டிருக்கும் பதாை்ைம்  தபரிய மறலயிலிருெ்து விழும் 

அருவி ெீறரப் பபாலக் காணப்படுகின்ைன. இதறன, 

  “சொறு அயர்ந்து எடு ்  உருவப் பல்தகொடி 

  தவறு பல் தபயர் ஆர்எயில் தகொளக்தகொள, 

  நொள் த ொறு எடு ்  நலம்தபறு புனைதகொடி 

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

  பல்தவறு குழுஉக் தகொடி ப ொனக நினலஇ 

  தபருவனர மருங்கிை் அருவியிை் நுடங்க” 

என்ை வரிகளில் மதுறரயிபல பைக்கின்ை தகாடிகறள ெம் கண்முன்பன 

பட்டியலிட்டுக்காட்டுகின்ைார ்மாங்குடி மருதனார.் 

தகொவில்கள் 

 மதுறரெகரிபல இப்தபாழுதும் சிைப்பாக விளங்குவது த ாக்க ொதர ்பகாவில், 

இப்தபாழுதிருப்பது பபாலபவ நூலாசிரியர ் காலத்திலும் சிைப்பாக விளங்கிை்று 

மை்றும் பல ததய்வங்களுக்கும்  பகாயில்கள் இருெ்துள்ளன. பஞ்  பூதங்களால் 

இவ்வுலறகப் பறடத்த மழுப்பறடறயயுறடய பரமசிவறனத் தறலவனாகக் 

தகாண்டவரக்ள். குை்ைமை்ை ஒலிறயயுறடயவரக்ள் வாடாத மலர ் மாறலறயயும், 

இறமயாத கண்கறளயும் உறடயவரக்ள் மணம் வீசும் மது மாமி ங்கறளப் 

பழியாகக் தகாள்ளும் அஞ் த்தக்க தபரிய ததய்வங்கள் அவரக்ளுக்குத் தவைாமல் 

உயிரப்்பலி தகாடுப்பதை்காக அெ்திகால விழாவில் வாத்தியங்கள் முழங்கின. 

  “நீரும் நலனும் தீயும், வலியும் 

  ஆக விசும்தபொடு ஐந்துடை் இயற்றிய 

  மழுவொள் தநடிதயொை்  னலவைொக 

  மொசற விளங்கிய  சுழ்சுடர் 

  ………………………, 

  மொற்றரு மரபிை் உயிர்ப்பலி தகொழுமொர் 

  அந்தி விழொவில் தூரியம் கறங்க” 

எனும் மதுறரக்காஞ்சியின் வரிகள் மதுறரயிபல பல ததய்வங்களுக்குக் பகாவில்கள் 

இருெ்தறதயும், அறவகளுக்கு மாறலக் காலத்திபல தவைாமல் பூற கள் ெறடதபை்று 

வெ்தன எனத ்ததளிவுறுத்துகின்ைன. 

பள்ளிகள் 

 பண்றடக் காலத்தில் இ த் ால்  மண முனிவரக்ள். புத்தத்துைவிகள் வாழும் 

இடங்கறளபய குறித்தது அவரக்ள் தாங்கள் வாழும் இடங்களிலிருெ்து தகாண்டு 

தங்கறளக் காண வருபவாரக்்கு அறிவுறரகறளப் பபாதித்து வெ்தனர.் இவ்வாறு 

பபாதறன ெறடதபை்ை இடத்றதப் பள்ளிகள் என்று வழங்கியதனால் பிை்காலத்தில் 

கல்வி பபாதிக்கும் பாட  ாறலகறளயும் பள்ளிகள், பள்ளிக் கூடங்கள் என்ை தபயரால் 

வழங்கினர.் மதுறரயில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப தபௌத்தப் பள்ளிகள் 

இருெ்தன.  மணர ்பள்ளிகள் இருெ்தன. அறவகளிபல தபௌத்தத் துைவிகளும்,  மணத் 

துைவிகளும் வாழ்ெ்தனர.் அவரக்ள் தங்கள் மத தரம்ங்கறளப் பபாதித்து வெ்தனர.் 

அக்காலத்திபல மதுறரயிபல தபௌத்த  மணப் பள்ளிகறளப் பபால் அெ்தணர ்பள்ளி 

இருெ்ததாகவும், இவ்வாசிரியர ் கூறுகிைார.் அெ்தணரக்ள் உயரெ்்த உலகத்றத 

இங்கிருெ்தபடிபய தபைக்கூடிய சிைெ்த அைதெறிறயத் தவைாமல் 

பமை்தகாண்டவரக்ள் எல்பலாரப்ாலும் இரக்கங்காட்டும் இளகிய தெஞ் ம் 



111 
 

பறடத்தவரக்ள் மறலறய மாளிறகயாக  ்த ய்தது பபான்ை பள்ளியிபல இவரக்ள் 

வாழ்கின்ைனர.் அெ்தணர ்பள்ளியின் உயரற்வப் பை்றி 

  “சிறந்  தவ ம் விளங்கப் பொடி 

  விழுநீர் எய்திய ஒழுக்கதமொடு புைர்ந்து 

  ………………………………………., 

  தபரிதயொர் தமஎய் இைிதிை் உனரயும் 

  குை்று குயிை்றை்ை அந் ைர் பள்ளியும்” 

என்று மதுறரக்காஞ்சியின் வரிகள் ததளிவுறுத்துகின்ைன. ற வர,் றவணவர,் 

 மணர,் தபௌத்தர ் பபான்ை பல மதத்தினர ் அக்காலத்தில் மதுறரயில் அவரக்ள் 

ஒன்றுபட்டிருெ்தனர ்என்பறத இெ்நூல் உணரத்்துகிைது. 

அறங்கூறனவயம் 

 அைம் என்பதை்கு  தருமம், புண்ணிம், தகுதியானது,  மயம், ஞானம் எனப் பல 

தபாருள்கறளத் தருகின்ைது தமிழ் தலக்ஸிகன். மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் பிைன் 

பழிப்பது இல்லாயின் ென்று என்று அைத்திை்கு தபாருள் தருகிைார ்திருவள்ளுவர.் 

  “த ொல்லொனை நல்லொசிரியர் 

  புைரக்ூட்டுை்ைட புகழ்சொல் சிறப்பிை் 

  வியப்பும் சொல்பும் தசம்னம சொை்தறொர் 

  பலர்வொய் புகர்அறு சிறப்பிை் த ொை்றி” 

என்று மதுறரக்காஞ்சி அைத்திை்கு இலக்கணம் வகுக்கின்ைது. பழறமயான 

தமாழிகறள ஆறணகளாகத் தருகின்ை ெல்லாசிரியரக்ள் உறரக்கும் தமய்யறிவின் 

ததளிவு, வியப்பும்  ால்பும் உறடய த ம்றம மிக்க  ான்பைார ் பலரின் குை்ைமை்ை 

வாய்தமாழிகளும் அைம் எனப்படும் என்று மதுறரக்காஞ்சி ததளிவுப்படுத்துகிைது. 

அைம் என்பத காலத்திை்பகை்ப மாறும் தன்றம உறடயது என்றும் த ம்றமத் தன்றம 

உறடய  ான்பைாரக்ள் தன் வழித் தறலமுறைக்கு உறரக்கும் முறைறமயது 

என்பறத உணர முடிகிைது. 

அரசரக்்கொை அறங்கள் 

 பபார,் தவை்றி பபான்ைறவ ெிறலயில்லாதறவ என எடுத்துறரத்து உலகில் 

என்றும் ெிறலத்து ெிை்கும் அைத்திறன  ்த ய்ய வலியுறுத்தும் விதமாக 

  “பனைதகழு தபருந்திறல் பல்தவல் மை்ைர் 

  இனசதபொருது இரங்கும் சுனைஇரு முந்நீர் 

  தினரயிடு மைலினும் பலதர உனரதசல 

  மலர ்னல உலகம் ஆை்டு கழிந்த ொதர” 

 என்று வரிகளில் பபார ் தவை்றி தபை்ை மன்னரக்ள் பலர ் மண்ணாயினர ் என்றும், 

பபாரில் தவை்றி தபை்று புகழ்தபை்ை மன்னரக்ள் கடை்கறர மணலினும் பலர ்ஆனால் 

அது உண்றமயான புகழும் அைமும் இல்றல என்பறத எடுத்துறரக்கிைது. 

  “பரந்து த ொை்றொ வியை்நகரொல் 

  பல்யொகசொனல முதுகுடுமியிை் 

  ……………………………….., 

  பூ ்  அற்றதமொடு தபொலிந்து இைிது விளங்கிப் 

  தபொய்யொ நல்லினச நிறு ் ” 
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என்ை வரிகள் அர ரக்ளுக்கான அைங்கறள எடுத்துறரக்கிைது. அர ன் பவள்விகள் 

பல த ய்ய பவண்டும்,  ான்பைார ் பலரின் ெல்ல கருத்துக்கறள ஏை்று அதன் படி 

ெடக்க பவண்டும். குடிமக்களுக்குக் கிறடக்காத அரிய தபாருள்களாயினும் 

அவை்றைத் தெ்து காக்க பவண்டும், ெிறைய கை்க பவண்டும், சுை்ைத்றதக் காக்க 

பவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிைது. 

அந் ைரக்்குரிய அறங்கள் 

  ங்க காலத்தில் அெ்தணரக்ள் மதுறர மாெகரில் அவரக்ளுக்குரிய 

அைங்களுடன் வாழ்ெ்தனர ்என்பறத, 

  “சிறந்  தவ ம் விளங்கப் பொடி 

  விழுசச்ீர் எய்திய ஒழுக்கதமொடு புைர்ந்து 

  நிலம்அமர் னவய ்து ஒரு ொம் ஆகி 

  உயர்நினல உலகம் இவை்நிை்று எய்தும் 

  அறதநறி பினழயொ அை்புனட தநஞ்சிை் 

  தபரிதயொர் தமஎய் இைிதிை் உனறயும் 

  குை்றுகுயிை் அை்ை அந் ைர் பள்ளி” 

 அெ்தணரக்ள் வாழ்ெ்த இடம் அெ்தணர ் பள்ளி என அறழக்கப்தபை்றுள்ளது. 

அெ்தணரக்ள் பவதம் ஓத பவண்டும்.  அவரக்ளுக்கான ஒழுக்கங்கறளப் பபணி வாழ 

பவண்டும் அைதெறி பிைழாது அன்புறட தெஞ் த்பதாடு இருக்க பவண்டும். 

உயரெ்ிறலயான வீட்டுலகிறண இங்கிருெ்பத, அறடவதை்கான த யல்கறள த ய்து 

ஒழுகுதல் பவண்டும் என்று எடுத்துறரக்கிைது. 

வைிகரக்்குரிய அறங்கள் 

 தபருவணிகர,் சிறுவணிகர ் என்று குறித்துக்  காட்டப்பட்டுள்ளது. 

தபருவணிகரக்ள் மறல, ெிலம், ெீரப்டு தபாருள்கறள விை்பறன த ய்தனர ்என்றும் 

அவரக்ளின் வீடுகள் பருெ்துகள் வெ்து தங்கும் அளவிை்கு வலிறமறயயும் 

தபருறமறயயும் உயரமும் தகாண்டு விளங்கின என்றும் அவரக்ள் “அைதெறி 

பிறழயா ஆை்றின் ஒழுகி” வாழ்ெ்து வெ்தனர ் என்றும் சிறுவணிகன் என்பவரக்ள் 

வீடுபதாறும் த ன்று பூ, பண்ணியம் முதலானவை்றை விை்ை தபண்கறளயும் குறித்த 

த ய்திகள் காணப்படுகிைது. 

  “னகஇ தமல்லிதிை் ஒழுங்கிக் னக எறிந்து 

  கல்லொ மொந் தரொடு நகுவைர் தினரப்பப் 

  …………………………, 

  கமழ்நறும் பூதவொடு மனைமனை மறுக” 

என்றும் வரிகளில் தமல்ல ெடெ்து த ன்று கை்காத மக்கபளாடு கலெ்து, ஒவ்தவாரு 

வீடாக  ் த ன்று தபாருள் விை்றுக்தகாண்டிருெ்தனர ் என்பறத எடுத்துறரக்கிைது. 

கல்லாத மாெ்தருக்கும் ெல்ல தபாருள் விை்க பவண்டிய அைத்தின் கூறுபடு 

இவரக்ளிடம் இருெ்தது என்பறத அறிய முடிகிைது. இறவ தவிர பூமாறலகள், பூக்கள் 

தகாண்டு  தயாரிக்கப்தபை்ை சுண்ணம், பாக்கு, தவை்றிறல, சுண்ணாம்பு பபான்ை பல 

தபாருட்களும் அங்கு விை்கப்தபை்ைன. 

தவளொளரக்்குரிய அறங்கள் 

 பவளாளர ் குறித்த தனித்த த ய்திகள் இடம்தபைவில்றலதயனினும் 

ஆங்காங்பக சில இடங்களில் இவரக்ளுக்கான அைங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

  “இருவனகயொை் இனசசொை்ற 
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  சிறுகுடி தபருந்த ொழுவர் 

  குழகழீஇய நொல் நிலதவொரடு 

  த ொை்று தமொழிந்து த ொழில்தகட்ப” 

என்று வரிகளின் மூலம் பவளாளரக்்கான அைங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

இருவறகயான் என்பதை்கு உழவும் வாணிகமும் என்று தபாருள் தகாள்ளப்படுகிைது. 

சிறுகுடி என்பது உழவரக்றளயும், தபருெ்ததாழுவர ் என்பது உழவால் விறளெ்த 

தபாருள்கறள விை்பவராகவும் தபாருள் சுட்டப்தபறுகிைது. இதன்மூலம் உழவரும் 

வணிகரும் ொல்வறக ெிலத்தாரும் உைவு தகாண்டிருெ்ததாகக் குறிப்பிடுகின்ைது. 

ததான்று ததாட்டு உழவுமுறைகறள  ் த ால்லித் ததாழில் ெடத்துதல் அைமாக 

எடுத்துறரக்கிைது மதுறரக்காஞ்சி. 

தசல்வரக்ளிை் அறம் 

 தபாருள் ெிறலயில் ஏை்ைம் தபை்று விளங்கும் த ல்வரக்ளுக்கான அைத்றதயும் 

மதுறரக்காஞ்சி எடுத்துறரக்கிைது. அக்காலத்தில் த ல்வர ் பூெ்ததாழில அணிெ்து 

இருெ்தனர.் தபான்னால் த ய்த றகப்பிடிறய உறடய உறடவாளிறனக் 

தகாண்டிருெ்தனர.் பதர ் அவரக்ளின் வாகனமாக இருெ்தது. காை்றைப் பபாலக் 

குதிறரகறள த லுத்தி த ல்லும் பபாது அவரக்ளின் ஆறட பதரத்்தட்டில் பரவி 

இருெ்தன என்றும் வீரக்கழல் அணிெ்திருெ்தனர.் “வான வண்றக வளம்தகழு த ல்வர ்

ொள் மகிழ் இருக்றக காண்மார”் த ல்வத்தின் பயன் ஈதபல என்பறத உணரெ்்து 

வானம் பபால வறரயாது வறியவரக்ளுக்கு வழங்குதல் த ல்வரக்ளுக்கான அைம் 

என்பறத விளக்குகிைது. 

கனலஞரக்னள கொக்கும் அறம் 

 பாணர,் பாடினியர,் புலவர,் கூத்தர,் கறலஞரக்ளின் சுை்ைத்தார,் இரவலர ்

பபான்ை பலரும்  முதாய அடுக்கில் தமக்கான பகுதியில் வாழ்ெ்து வெ்துள்ளனர.் 

இவரக்றளக் காக்கும்படி பதரக்றள யாறனகளுடன் தபாருள்கள் பல வழங்கி 

காக்கும் முறைறம இருெ்தறத அறிய முடிகிைது. கறலஞரக்ள் அர னுக்கு 

த வியறிவுறுக்கும் ெிறலயில் ென்றமயான கருத்துக்கறள அவ்வப்பபாது 

தமன்றமயாக எடுத்துறரக்க பவண்டிய தபாறுப்பில் இருெ்துள்ளனர.்  அர றன அைம் 

தறலறமப்புலவர,் பாணர ் முதலிபயார ் இருெ்தனர ் என்றும் , அைமன்ைங்களும் 

இருெ்தன என்பறத மதுறரக்காஞ்சி விளக்குகிைது. 

  “அறம்கூறு அனவயம் 

  அசச்மும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கிச ்

  தசற்றமும் உவனகயும் தசய்யொது கொ ்து 

  தஞமை்தகொல் அை்ை தசம்னம ்து ஆகிச ்

  சிறந்  தகொள்னக அறங்கூறு அனவயம்” 

என்னும் வரிகள் அைங்கூறு அறவயத்தின் சிைப்பிறனக் காட்டுவதாக உள்ளது. 

அைங்கூறு அறவயத்தில் இருப்பபார ் அ  ்மில்லாதவரக்ளாகவும், அ  ்த்றத 

தராதவரக்ளாகவும் இருெ்துள்ளனர.்  பமலும் அவலம் மை்ைவரக்்கு ஏை்பட்டிருப்பின் 

அதறன அவலத்துடன் பொக்காது  மெிறலயில் பொக்கும் குணம் அவரக்ளிடத்தில் 

இருெ்துள்ளது. சினம், உவறக காட்டாது ெீதி வழங்கினர ் அதிலும் குறிப்பாக 

பை்றுள்ளம் இன்றி ெீதி வழங்குவதால் வருமானம் எதுவும் தனக்கு வருமா? என்று 

எதிரப்்பாக்காது துலாக்பகால்  பபால அைத்பதாடு இருெ்துள்ளனர.் 

விழொக்கள் 

 அர னின் ஒவ்தவாரு தவை்றியின் பபாதும் தவை்றி விழா ஏழு 

ொள்தகாண்டாடப்படும், அதை்கு ‘ஆடு துவன்று விழா’ என்று தபயர.் த ங்கழுெீர ்பூத்த 

குளத்தில் தவை்றி தெ்த பவல், வாள் முதலானவை்றைக் கழுவி  அக்குளக்கறரயில் 
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அெ்த ‘ஆடு துவன்று விழா’ தகாண்டாடப்படும். அெ்த விழா ொடு முழுவதும் 

ஆங்காங்பக தகாண்டாடப்படும். அெ்த விழாவின் பபாது எழும் ஆரவாரம் பபால 

மதுறர ெகரத்து கறடத் ததருவில் பகல் தபாழுதில் ஆரவாரம் எழுெ்து 

தகாண்படயிருக்கும். 

 சிவதபருமான் தெடிபயான், அவன் ெீர,் ெிலம், தீ, காை்று, ஆகாயம் என்னும் 

ஐெ்றதயும் பறடத்தவன் அவறனத் தறலவனாகக் தகாண்டவரக்ள் இறமயா 

ொட்டத்துப்பலர ் (பதவர)் அவரக்ள் உயிரப்லி தபறும் ொை்ை உணவிறன விரும்புவர.் 

அவரக்ளுக்குப் பலி தகாடுப்பதை்காக ஒருபுைம் மக்கள் ‘அெ்திவிழா’ தகாண்டாடி 

மகிழ்வர.் 

  “மொதயொை் தமய ஓை நை்ைொட் 

  தகொைந் திை்ற வடுவொழ் முக ்  

  சொைந் திை்ற சமந் ொங்கு  டக்னக 

  மறங்தகொள் தசரி மொறுதபொரு தசருவில் 

  மொறொ துற்ற வடுப்படு தநற்றி” 

என்னும் வரிகளில் திருபவாணத் திருொளில் யாறன அணிவகுப்புத் திருவிழா 

ெறடதபறும்  என்பறத எடுத்துறரக்கிைது. மன்னன் தன் ஆட்சியின் கீழ் வாழும் 

மக்கள் மகிழ் ச்ியுடன் வாழ்ெ்தனர ்என்பதன் தவளிப்பாபட விழாக்கள் அது பாண்டிய 

மன்னனின் ஆட்சிக் காலத்தில் சிைப்பாக  ெடெ்தது என்பதறன மதுறரக்காஞ்சி 

பாடல்கள் உணரத்்துகின்ைன. 

தகொனட 

  ங்க காலத்தில் ஆட்சியில் இருெ்த மன்னரக்ள் தங்கறள ொடிவரும் 

புலவரக்ளுக்கும் பாணரக்ளுக்கும் தகாறட ெல்கி சிவெ்த கரமுறடயவரக்ளாகத் 

திகழ்ெ்தனர.் என்பறத ஆை்றுப்பறட நூல்கள் ததளிவுபடுத்துகின்ைன. அவ்வறகயில் 

மதுறரக்காஞ்சியின் பாட்டுறடத் தறலவறன பாண்டிய தெடுஞ்த ழியனும் 

தகாறடயளித்தலின் பபாது  தக்கவர ் தகாதவர ் என்று றகம்மாறு கருதாது 

தகாறடயைம் ெிறைெ்தவனாக விளங்கினான் என்று, 

  “வனரயொ வொயில் தசறொஅ அதுஇருந்து 

  பொைர் வருக! பொட்டியொர் வருக! 

  யொைர் புலவதரொடு வயிரியர் வருக! எை 

  இருங்கினள புரக்கும் இரவலரக்் தகல்லொம் 

  தகொடிஞ்சி தநடுந்த ர் களிற்தறொடு வீசி” 

என்னும் பாடல் வரிகளின் மூலம் தன்றன ொடி வரும் இரவலரக்றள வாயிலில் தடுத்து 

ெிறுத்தாமல் அறனவறரயும் வருகதவனக் கூறி முறை பவண்டுெரக்்கும் , குறை 

பவண்டுெரக்்கும் எளிறமயாய் இருெ்து பாணர ்வருக! பாடிணி வருக! வரியன் வருக! 

எனக்கூறி அறழத்து, ெீர ்யார ்என்று வினவது பதர,் களிறு உள்ளிட்டப் தபாருட்கறள 

ெல்கினான் என்பறத மதுறரக்காஞ்சி விளக்குகிைது. 

பசிப்பிைி நீக்கு ல் 

 ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்பறடத் பதறவகள் உண்ண உணவு, உடுக்க உறட, 

இருக்க இருப்பிடம், இதில் முதன்றமயான பதறவ உணவு.”தனிதயாருவனுக்கு உணவு 

இல்றலதயனில் ஜகத்திறன அழித்திடுபவாம்” என்கிைான் பாரதி. “பசி வெ்திட பத்தும் 

பைெ்தும் பபாகும்” என்கிைது பழதமாழி. இவ்வரிகள் பசியின் தகாடுறமதறன 

உணரத்்துகின்ைன. 

 பாண்டிய மன்னன் தன்றன ொடிவெ்த மக்களின் பசிப்பிணியிறன ெீக்கினான் 

என்பறத 
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  “தநொய் இகந்து தநொக்கு விளங்க 

  த ொடுப்பிை் ஆயிரம் கிளர்ந்து விளங்க” 

என்னும் வரிகள் தன் ொட்டிலுள்ள மக்கறளப் பசி, பிணி, உள்ளிட்ட எத்தறகய பொயும் 

அண்டாது  காத்து வெ்தான். என்பறத புலப்படுத்துகிைது. தனது ஆளுறகக்கு உட்பட்ட 

பகுதிகளில் பல அை  ்ாறலகள் ெிறுவினான் என்பறத 

  “-----------பலவுடை் 

  தசொறும் நொற்றமும் பலவிை் சுனளயும் 

  தவறுபடக் கவிைிய த ம் மொங்கைியும் 

  …………………………………..,  

  அமிர்து இயை்றை்ை தீம் தசொற்றுக் கடினகதய 

  கீழ்தசல வீழ்ந்  கிழங்தகொடு பிறவும் 

  இசத்சொறு திருநகர் பலவிை் நகர”  

என்கிைது. அதாவது மா,பலா,வாறழ ஆகிய முக்கனிகளும் பல்பவறு உருவின் 

காய்களும் இறவகளும் கை்கண்டும்ஈ இறை ச்ி ப ாறும், கிழங்கும், இனிய 

பாை்ப ாறும் வழங்குகின்ை அை  ்ாறலகள் பல மதுறரயில் இருெ்தன என்பறத 

அறிெ்துக் தகாள்ள முடிகிைது. 

முடிவுனர 

 பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் மதுறரக் காஞ்சி முழுறமயும் தமிழரக்ளின் 

பண்பாட்டு கருவூலமாகத் திகழ்கிைது. தமிழகத்தின்  ங்க கால அை ச்ூழறல 

எடுத்துறரக்கும் பனுவலாக மதுறரக்காஞ்சி விளங்குகிைது. பாண்டிய 

மன்னரக்ளுறடய வீரத்றதயும், ஈறகறயயும் எடுத்துறரப்பதால் ெல்லததாரு 

வரலாை்று  ் ான்ைாகத் திகழ்கிைது எனில் தகும். 

பொர்னவ நூல்கள் 

1. பவங்கடராமன்,கா.பகா, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, கறலயக தவளியீடு, முதல் 

பதிப்பு சுறல 2001 

2. ொகரா ன்.வி,  ங்க இலக்கியம் பத்துப்பாட்டு பகுதி-2, ெியூ த ஞ்சுரி புக் 
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3. ொராயண பவலுப்பிள்றள (தத.ஆ),  ண்முகம் பிள்றள(ப.ஆ), 

பத்துப்பாட்டு மூலமும் ததளிவுறரயும் பகுதி – 2, முல்றல ெிறலயம், த ன்றன, 

முதை்பதிப்பு 1994 

4. கி.  ங்கர ொராயணன், பவ. ெிரம்லர ்த ல்வி(ப.ஆ) தமிழியல் ஆய்வுத்தடங்கள 
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முனைவர் அ. அனுடயொைொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி  

திரு ச்ிராப்பள்ளி - 02. 

புறநொனூற்றில் புகழ் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

  ங்க  இலக்கிய நூல்களில் ஒன்று புைொனூறு. புைப்தபாருள் பை்றிய ொனூறு 

பாக்கறளக் தகாண்டது இெ்நூல். புைம், புைப் பாட்டு, புைம்பு ொனூறு என்று பவறு 

தபயரக்ளும் இெ்நூலுக்கு உண்டு. புைொனூை்றுப் பாடல்களில் வீரம், தகாறட, புகழ் 

முறைகள் குறித்த த ய்திகள் அதிகம் இடம் தபை்றிருெ்தாலும் அவை்றில் 

இக்கட்டுறரயில் புகழ் குறித்த த ய்திகள் மட்டும் இக்கட்டுறரயில் 

எடுத்தாளப்படுகிைது. 

முை்னுனர 

  ‘த ொை்றிை் புகதழொடு த ொை்றுக' என்பது வள்ளுவர ்வாக்கு புகறழ. 

விரும்பாத மனிதரக்ள் இவ்வுலகில் இல்றல எனலாம். பிைரால் புகழப்படுதறல 

மனிதனின் தபாது இயல்பாகபவ இருப்பறத பின்வரும் பாடல் விளக்குகின்ைது. 

புகதழைிை் உயிரும் தகொடுக்குவர,்பழிதயைிை்  

உலகுடை் தபறினும் தகொள்ளலர,் அயர்விலர,்  

அை்ை மொட்சி அனைய ரொகி ்,  

 மக்தகை முயலொ தநொை் ொள்,  

பிறரக்்தகை முயலுநர் உை்னம யொதை.” (புறம்.182) 

 என்ை பாடலின் மூலம் இைப்றப ெீக்கும் இெ்திரர ் அமிழ்தம் கிறடப்பினும் 

இனிறமயாயிருக்கிைது என்று தாம் மட்டுபம தனித்து உண்ணாமல் பிைரக்்கும் 

அளித்பத உண்பர ் யாரிடத்தும் சினபமா தவறுப்பபா தகாள்ளாதவர,் ப ாம்பல் 

இல்லாத உறழப்பாளர,் அறனவரும் அஞ் க் கூடிய தீ த் யல்கறளத் தாமும் த ய்ய 

அஞ்சுபவர,் புகழான ெை்த யல் எனில் உயிறரயும் தகாடுத்தாயினும் அெ்ெல்லறதபய 

த ய்யக் கூடியவர,் பழிவரும் எனில் உலகம் முழுவறதயும் ஒருங்பக தரினும் 

ஏை்றுக்தகாள்ளாதவர,் துன்பத்றதக் கண்டு ப ாராதவர,் இன்ன பிை ென் மாண்புகறள 

உறடயவராகி, தம் ென்றமக்கு என ஒன்றும் முயலாமல், வலிய உறழப்புடன், பிைரது 

ென்றமக்காகபவ முயன்று பாடுபடும் தபரியாரக்ள் ஒரு சிலராயினும் உள்ளறமயால் 

தான், உலகம் ஒரளவாயினும் ஒழுங்காக இயங்குகிைது’.‘தம் ென்றமக்கு என ஒன்றும் 

முயலாமல் பிைரது ென்றமக்கு மட்டுபம வலிய உறழப்புடன் முயன்று பாடுபடுபவர ்

உள்ளறமயாபலபய உலகம் இயங்குகிைது” என்று பாடல் கூறுகிைது. 

பாடாண்திறணயில் அறமெ்துள்ள புைொனூை்றுப் பாடல்களின் மூலம் தவளியாகும் 

புகறழ வறகப்படுத்தி எடுத்துறரப்பபத இக்கட்டுறரயின் பொக்கமாகும்.  

புகழ்பொடும் துனறகள் 

த வியறிவுறூஉ, இயன்தமாழி வாழ்த்து, ஆை்றுப்பறட, குறட மங்கலம், 

வாள்மங்கலம், பரிசில்விறட, பரிசில் என்ை துறைகளில் அறமெ்துள்ள 

பாடாண்திறணப்பாடல்கள் எல்லாம் புகழ்பாடும் பாடல்களாக இருக்கின்ைன. 

இப்பாடல்களில் இடம்தபை்றுள்ள புகழ் தமாழிகறளப் புகழ் குறித்த விழுமியம், 

பறடப்புகழ், தகாறடப்புகழ், மறனப்புகழ், த ாை்புகழ், மைப்புகழ் என்று 

வறகப்படுத்தலாம் 
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புகழ்குறி ்  விழுமியம் 

புகழ் ஈட்டுதல் என்பது அக்கால  ்  முதாயத்தில் ஒரு மதிப்பு மிக்க 

விழுமியமாக அறமெ்து இருெ்தது. ஆள்விறளயுறடறம அைெம்பிக்றக, கறல 

உணர ்ச்ி, அஞ் ாறம ஆகிய பண்புகளில் அக்காலத் தமிழரக்ள் உயரப்பறுகறளப் 

தபை்ைனர.் 

இளங்குமணனின் தபருறமறயப் தபருெ்தறல  ்  ாத்தனார ் பின்வரும் 

பாடலில் விளக்குகின்ைார ்

மை்ைொ உலக ்து மை்னு ல் குறி ்த ொர் 

 ம்புகழ் நிறீஇ ்  ொமொய்ந்  ைதர 

துை்ைரும் சிறப்பிை் உயர்ந்  தசல்வர் 

இை்னமயிை் இரப்தபொரக்்கு ஈ யொனமயிை்" (புறம்.பொ.165) 

எனும் பாடலின் மூலம் இளங்குமணின் புகழிறனப் தபரிதும் பபசுகின்ைது. 

ெிறலயில்லா இவ்வுலகில் ெிறலதபை பவண்டும் என்று எண்ணியவர ் தம் 

புகறழ ொட்டித் தாம் இைெ்து பபாயினர.் இரவலரக்்கு அளிக்கும் குை்ைமில்லாத ெல்ல 

புகறழயுறடய வலிய குதிறரறயயுறடய அவறனப் பாடி ெின்பைன் என்று 

 ாத்தனார ்உறரக்கின்ைார.்  

பனடப்புகழ் 

ததாண்றடமான், ஒளறவயாரிடம் தன் பறடக்கலத்றததயல்லாம் காட்டி 

பபாரில் தாபன தவை்றி தபறுபவன் என்று த ருக்குக் தகாள்கிைான். அப்பபாது 

ஒளறவயார,் ததாண்றடமாபன, உன் பறடக்கருவிகள் எல்லாம் மயிலிைகு அணிெ்து 

மாறலசூடி அழகுடன் எண்தணய் பூ ப்தபை்று அரண்மறனயில் உள்ளன. ஆனால் 

அதியமானின் பறடக்கருவிகள் பபாரில் பறகவறரக் குத்திக் குத்தி நுனிமுறிெ்து 

பாழ்பட்டுக் தகால்லன் உறலக்களத்தில் உள்ளன என்று ததாண்றடமாறனப் 

புகழ்வது பபால் பழிக்கிைார.்  

இவ்தவ பீலி அைிந்து மொனலசூட்டிக் 

கை்திரள் தநொை்கொழ் திரு ்திதநய் அைிந்து 

கடியுனட வியை்நக ரவ்தவ அவ்தவ 

பனகவரக்் கு ்திக் தகொடுநுதி சின ந்து 

தகொல்துனறக் குற்றில் மொத ொ      (புறம்.பொ.95) 

என்று வீரத்திை்குத் துறணெிை்கும் பறடக்கலக் கருவிகள் புகழப்பட்டுள்ளன. 

தகொனடப்புகழ் 

கறடதயழு வள்ளல்களுள் ஒருவனான பாரி பபராண்றமயும் வறிபயாரக்்கு 

வழங்கும் வள்ளாண்றமயும் உறடயவன். இக்தகாறடத் திைத்றத இகழ்வறதப் 

பபாலப் புகழ்கிைார ்கபிலர.் 

த ெ்ொப்புலவர ்எல்லாரும், பாரி பாரி என்று அவறனப் புகழ்கிைாரக்ள். இெ்த 

உலகத்தில் பாரி ஒருவன் மட்டும் தானா வாரி வழங்குகிைான். உலறகக் காப்பதை்கு 

மறழயும் (மாரி) உள்ளது என்று கபிலர ்பாடுகிைார.் 

பொரி பொரி எை்று பல ஏ ்தி 

ஒருவர் புகழ்வர் தசந்நொப் புலவர் 

பொரி ஒருவனும் அல்லை் 

மொரியும் உை்டு ஈை்டு உலகுபுரப் பதுதவ”     (புறம்.பொ.107) 
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மறழ தபாழிெ்து மாெிலத்றதக் காத்தல் இயை்றகயானது. ஆனால் மன்னன் 

தகாடுக்கும் மனம் இருெ்தாபல உலக உயிறரக் காப்பாை்ை இயலும். இத்தறகய 

இயல்புறடய பாரிறய மறழறயப் புகழ்வது பபால் புலவர ்புகழ்ெ்துள்ளார.் 

மனைப்புகழ் 

மறனயைம் என்பது இன்றும் தமிழுரக்ளால் தபரிதும் மதிக்கப்படுவது 

அகை்புறட மறனவி ஒருத்திறயத் தவிர பிை தபண்கறள ொடாதவன். அவனுறடய 

'ஒருவனுக்கு ஒருத்தி' என்னும் பண்பாட்றடப் புகழ ெிறனத்த கபிலர,் 

வடமீை் புனரயும் கற்பிை் மடதமொழி 

அரினவ த ொள்அளவு அல்லன  

நிைதுஎை இனலநீ தபருமி ் ன தய     (புறம்.பொ.122) 

என்று பாடுகின்ைார.் கை்பில் சிைெ்த மறனவி ஒருத்திக்கு மட்டும் உரிறம பூண்டவன் 

என்பறதத் தவிர பவறு என்ன சிைப்பு உனக்கு உண்டு என்று வினவி அவன் புகறழப் 

தபருறமப்படுத்தியுள்ளார.் 

தசொற்புகழ் 

 ங்ககால மக்கள் த ால் வழுவாமல் காத்தறல மிகப்தபரிய அைமாகக் 

கருதினர.் 

“இயல்புஉளிக் தகொல்ஓசச்ும் மை்ைவை் நொட்ட 

தபயலும் வினளயுளும் த ொக்கு”.     (குறள். 545) 

என்கிைார ்வள்ளுவர.் பாண்டியன் கருங்றக ஒள்வாள் தபரும்தபயர ்வழுதி இத்தறகய 

த ால் மாைாத் திைம் பறடத்தவன். இவறனப் புகழ ெிறனத்த இரும்பிடத் தறலயார ்

என்னும் புலவர,்  

கருங்னக ஒள்வொள் தபரும்தபயர் வழுதி! 

நிலம் தபயரினும், நிை்தசொற் தபயரல்; 

தபொலங் கழற்கொற்,புலர் சொந்திை் 

விலங் ககை்ற வியை் மொர்ப! 

ஊர் இல்ல, உயவு அரிய, 

நீர் இல்ல, நீள் இனடய, 

பொர்வல் இருக்னகக், கவிகை் தநொக்கிற், 

தசந்த ொனட பினழயொ வை்கை் ஆடவர் 

அம்புவிட, வீழ்ந்த ொர் வம்பப் பதுக்னக ் 

திருந்துசினற வனளவொய்ப் பருந்திருந்து உயவும் 

உை்ை மர ்  துை்ைருங் கவனல, 

நிை்நனச தவட்னகயிை் இரவலர் வருவர்! அது 

முை்ைம் முக ்திை் உைர்ந்து, அவர் 

இை்னம தீர ்் ல் வை்னம யொதை. (புறம்.பொ.3) 

என்ை பாடலின் மூலம் ெிலபம மாறினாலும் ெீ த ான்ன த ால் தவைாமல் 

வாழபவண்டும். ெீ தபான்னாலான வீரக்கழறலக் காலில் அணிெ்தவன். ஈர  ்ெ்தனம் 

புலரெ்்த மாரற்ப உறடயவன். உன்றன ெயெ்து இரவலர ்வருவர.் ஊர ்இல்லாத, வாழ 

முடியாத, ெீர ் இல்லாத ெீண்ட வழிறயக் கடெ்து வருவர.் வன்கண் ஆடவர ்

பதுங்கியிருெ்து அம்பு விட வீழ்ெ்தவரக்றள உண்ணும் பருெ்து உன்னமரத்தில் 
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காத்திருக்கும் வழியில் வருவர.் அவரக்ளின் ெிறலறமறய எண்ணிப்பாரத்்து 

அவரக்ளின் வறுறமறயப் பபாக்குவதுதான் உன் வலிறம என்ை த ய்தயின் வழி 

அறியமுடிகின்ைது.  

மறப்புகழ் 

மைம் தமிழரின் அைம். வீரமும், காதலும் தமிழரின் இரு கண்கள். ஆண்றம 

பபாை்ைவும், ொடு காக்கவும், காடு தகான்று ொடாக்கவும், குளம் ததாட்டு வளம் 

தபருக்கவும் பபார ் அவசியமாயிை்று.  ங்க கால மன்னரக்ள் அறனவரும் வீரம் 

விறளெ்தவரக்ளாகக் காணப்பட்டனர.் தம் முயை்சியாலும், அறிவாை்ைலாலும் 

த ல்லும் இடதமல்லாம் தவை்றி தபை்றுத் திரும்பினர.் விழுப்புண் தபை்ைனர.் ெடுகல் 

ெட்டனர.் புவிறய விட்டு மறைெ்தாலும் புகழால் இன்னும் வாழ்கின்ைனர  ்

“ஊரக்்குறு மொக்கள் தவை்தகொடு கழஅலிை் 

நீர ்்துனற படியும் தபருங்களிறு தபொல 

இைினம தபரும எமக்தக மற்ற ை் 

துை்ைருங் கடொஅம் தபொல 

இை்ைொய் தபருமநிை் ஒை்ைொ த ொரக்்தக”        (புைம்.பா.94) 

என்னும் பாடல் மைப்புகறழப் பாடுகின்ைது.  

குற்றமில்லொ புகழ்  

 கீழ்வரும் பாடலில் ஒருவன் எெ்த  ்சூழ்ெிறல ஏை்பட்டாலும் தன்னுறடய ெிறல 

மாைாமல் இருத்தறல இப்பாடல்  சுட்டுகின்ைது.  

தசற்று வளர்  ொமனர பயந் , ஒை் தகழ், 

நூற் றி ழ் அலரிை் நினற கை் டை்ை, 

தவற்றுனம இல்லொ விழு ்தினைப் பிறந்து, 

வீற்றிருந் த ொனர எை்ணுங் கொனல, 

உனரயும் பொட்டும் உனடதயொர் சிலதர;  

மனரஇனல தபொல மொய்ந்திசிதைொர் பலதர: 

புலவர் பொடும் புகழுனடதயொர் விசும்பிை் 

……………………………………. 

வருந்தி வந்த ொர் மருங்கு தநொக்கி, 

அருள வல்னல ஆகுமதி; அருளிலர் 

தகொடொ அனம வல்லர் ஆகுக; 

தகடொஅ ் துப்பிை்நிை் பனகஎதிர்ந் த ொதர.           (புறம். 27) 

எனும் பாடலில் தாமறர ப ை்றில் பிைக்கிைது. அது நூை்றுக்கணக்கான இதழ்களுடன் 

தபாலிவாகத் பதான்றுகிைது. யார ்பிைப்பிலும் பவை்றுறம இல்றல. சிலர ்தாமறரப் 

பூப் பபால விளங்குகின்ைனர.் பாராட்டும் புகழும் தபறுகின்ைனர.் சிலர ்அதன் இறல 

பபாலக் கிடக்கின்ைனர.் த ய்யும் த யலால் புலவர ்பாடும் புகழுறடபயார ்வானத்தில் 

யாரும் ஓட்டாத வான ஊரத்ியில் த ல்வர ் என்று த ால்லப்பட்டுள்ளது. 

 ப ட்த ன்னி ெலங்கிள்ளி! பதய்தலும் வளரத்லும் இைத்தலும் பிைத்தலும் 

இயை்றக என்னும் உண்றம ததரியாதவரக்ளுக்குத் ததரியும்படி ெிலாத்ததய்வம் 

பதய்ெ்து வளரெ்்தும் மறைெ்து பதான்றியும் காட்டிக்தகாண்டிருக்கிைது. எனபவ 

வல்லவர ்ஆயினும் வல்லவர ்அல்லர ்ஆயினும் வருெ்தி வெ்பதாரின் ெிறலறமறயப் 
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பாரத்்து அருள் தருபவனாக விளங்குக! உன் பறகவர ் தகாடாத்தன்றம 

உறடயவராகிக் கிடக்கட்டும். 

நீடு விளங்கும் புகழ் 

‘காண்பபாரக்்கு அ  ்த்றதத் தரும் தகாடிய இடம் சுடுகாடு. ொடாண்ட 

மன்னரக்ள் கூட முடிவில் சுடுகாட்றடத்தான் த ன்ைறடகின்ைனர.் வாழ்க்றக 

ெிறலயில்லதாது. ஒருவன் த ய்த த யல்களுக்பகை்ப அவறன  ்  ாரும் பழியும் 

புகழும் அவன் இைெ்த பிைகும் ெிறலத்து ெிை்கும். ஆகபவ, இைப்பதை்குமுன், 

ெை்த யல்கறள  ் த ய்து புகறழத் பதடிக்தகாள்.’ என்று இப்பாடல் 

அறிவுறுத்துகின்ைது என்பறதப் பை்றி,  

பொறுபடப் பனறந்  பை்மொறு மருங்கிை் 

தவறுபடு குரல தவவ்வொய்க் கூனகதயொடு 

பிைந்திை் குறுநரி நிைம்திகழ் பல்ல 

தபஎய் மகளிர் பிைம் ழூஉப் பற்றி 

விளர்ஊை் திை்ற தவம்புலொல் தமய்யர்    

களரி மருங்கில் கொல்தபயர ்்  ொடி 

ஈம விளக்கிை் தவருவரப் தபரும் 

கொடுமுை் ைிைதர நொடுதகொை் தடொரும்; 

நிைக்கும் வரு ல் னவகல் அற்தற; 

………………………………., 

இனழகிளர் தநடுந்த ர் இரவலரக்்கு அருகொது          

தகொள்எை விடுனவ யொயிை் தவள்தளை 

ஆை்டுநீ தபயர்ந்  பிை்னும் 

ஈை்டுநீடு விளங்கும் நீ எய்திய புகதழ.”   (புைம் - 359) 

என்ை பாடலின் மூலம் விளக்குகின்ைது. சுடுகாடு உள்ள இடம் முை்றிலும் 

தகட்டுத் பதய்ெ்து அழிெ்து கிடக்கிைது. அங்கு, பல முட்கறளயுறடய இடங்களில் 

தகாடிய வாறயயுறடய ஆெ்றத தவவ்பவறு குரலுடன் கூவுகிைது. அது 

மட்டுமல்லாமல், பிணங்கறளத் தின்னும் குறுெரிகள் தற  ஒட்டிய பை்களுடன் 

காணப்படுகின்ைன. பபய்மகளிர ்பிணங்கறளப் பை்றித் தழுவி, தவளுத்த தற றயத் 

தின்ைதால், தகாடிய புலால் ொறும் உடலுறடயவராய்,  சுடுகாட்டுத் தீயின் 

தவளி  ்த்தில், களர ் ெிலத்தில் காறலறவத்துக் கூத்தாடுகிைாரக்ள். இெ்தக் 

காட்சிகள் காண்பபாரக்்கு  அ  ்த்றத தருகின்ைன. ொடுகறள தவன்ைவரக்ளும் 

அத்தறகய சுடுகாட்றடத்தான் த ன்ைறடெ்தனர.் உனக்கும் அெ்த ொள் வரும்.  

இவ்வுலகில் அவரவர ்த ய்த பழியும் ெிறலத்து ெிை்கும்; புகழும் ெிறலத்து ெிை்கும்.  

அதனால், பழிறய ெீக்கிப் புகறழ விரும்பி, விருப்பு தவறுப்பு இல்லாமல், 

ெடுவுெிறலயில் இருெ்து, ெல்லவை்றைபய பபசி, ஒளிறும் தெ்தங்கறளயுறடய 

களிறுகறளயும், தபான்னாலான அணிகலன்கறள அணிெ்த  குதிறரகறளயும், 

தபான்னிறழ அணிெ்த பதரக்றளயும் இரவலரக்்குக் குறையாது தகாடுத்து 

அனுப்பினால், தவளிப்பறடயாக, ெீ பமலுலகத்திை்கு  ் த ன்ை பின்னரும் உன் 

ஈறகயால் உண்டாகும் புகழ் இவ்வுலகில் ெீண்ட காலம் ெிறலத்து ெிை்கும். 

 சுடுகாட்டின் தகாடிய காட்சிகறளப் புலவர ்சித்திரிக்கிைார.் பின்னர,்  ‘காடு 

முன்னினபர ொடு தகாண்படாரும்’ என்று கூறி அெ்துவன் கீரனுக்கு ெிறலயாறமறய 

ெிறனவூட்டுகிைார.் அதன் பின்னர,் ஈறகயினால் அவன் தபறும் புகழ்தான் அவன் 
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இைெ்த பிைகும் ெிறலத்து ெிை்கும் தபருறம உறடயது என்று அறிவுறர கூறுகிைார.் 

இப்பாடலில் புலவர ்கூறும் கருத்துகளும் அவர ்அவை்றைக் கூறும் விதமும் மிகவும் 

சிைப்பாக உள்ளது என்பது புலனாகின்ைது.  

புகழ் தபருமி ம்  

   ங்க  காலம் புகழ் பவட்றக மிகுெ்த காலமாகும். பழிகளுக்கு அஞ்சுகின்ை 

உணர ்ச்ிகளுக்கு எதிரம்றையாக புகறழ விரும்பி ஏை்கின்ை உெ்துதல் பதான்றிய 

காலம். அைத்றதப் பின்பை்றிய  முதாயத்தில் அைமில்லாதறதப் த ய்தல் ஆகாது 

என்னும் தவிப்புணரவ்ும் ெிலவுதல் இயல்பய ஆகும். அைங்கள் பல த ய்வதால் புகழ் 

சிைெ்து விளங்கும். அைங்கள் பல த ய்தும் பபாரக்ள் பல ெடத்தியும் தவை்றி 

தபை்ைவரக்ளும் தம்றம  ாரெ்்தவரக்ளுக்கும், தம்றம ொடித் துன்பமுை்று 

வெ்தவரக்ளுக்கும் தம்மால் இயன்ை பல பபரைம் த ய்தவரக்பள மரணத்தின் 

பின்னும் பலரால் பப ப்படுகின்ைனர.் இவரக்றள  ான்ைாக முன் றவத்துக் தகாண்டு 

பிைர ்தம் வாழ்க்றகறய ெடத்தி  ்த ல்வதால்  ான்பைாரக்ள் என்றும் இவரக்றளக் 

குறிப்பிடுவர.் 

  வல்லொர் ஆயினும், வல்லுநர் ஆயினும், 

புகழ் ல் உற்தறொரக்்கு மொதயொை் அை்ை, - 

உனரசொல் சிறப்பிை் புகழ்சொல் மொற!  

நிை்தைொை்று கூறுவது உனடதயை் எை்தைைிை், 

நீதய, பிறர்நொடு தகொள்ளும் கொனல, அவர் நொட்டு        (புறம். 91) 

 என்று காரிக்கண்ணனார ்கூறுகிைார.் புகழ் வாழ்க்றக வாழ்ெ்த 

 ான்பைாரக்றளப் பை்றி து.சிவராகவன் குறிப்பிடும் தபாழுது  'வாழ்ெ்து 

மறைெ்தவரக்்கு ெிறனவாலயங்கள் அறமக்கப்படும் மக்கள் உள்ளத்தில் அவரத்ம்

 உறரகளில் தவளிப்படுதபல மிக  ் சிைெ்த ெிறனவாலயம் ஆகும்”எனக் 

கூறுவது கருதத்தக்கது. வாழும் பபாபத தபறுகின்ை புகழ் தான் மரணத்தின்  பின் 

உலகத்தில் ெிறலத்திருக்கும் என்னும் ெம்பிக்றகயும் புைொனூை்றுப் பாடலின் வழி 

காண முடிகின்ைது.  

முடிவுனர 

 புைொனூை்றில் புகழ் எனும்  தறலப்பில் அறமெ்த இக்கட்டுறரயில் புகழ் 

குறித்த விழுமியங்கள், புகழ்பாடும் துறைகள், மைப்புகழ், தகாறடப்புகழ், த ாை்புகழ், 

மறனப்புகழ், குை்ைமில்லா புகழ், ெீடு விளங்கும் புகழ், புகழ் தபருமிதம் என்ை பல்பவறு 

உட்தறலப்புகளில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. 
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KidtH kh. rq;fPjh 
jkpo; MHtyH 
ghisak; grhH 

ciwa+H 
jpUr;rpuhg;gs;sp - 3. 

 

gj;Jg;ghl;Lg; gfUk; jkpoH milahsq;fs; 

 

Ma;Tr; RUf;fk; 

gj;Jg;ghl;Lg; gfUk; jkpoH milahsq;fs; vDk; jiyg;gpd; fPPo; Muhag; 
ngwTs;sd. ,jpy; Itif epyq;fspy; tழ்fpd;w kf;fspy; Fwpg;ghf> FwpQ;rp epyj;jpy; 
வாழ்fpd;w kf;fspd; tho;tpay; milahsq;fshf tpsq;Ffpd;w FwpQ;rp epy kf;fspd; 
njhopy;fshf tpsq;Ffpd;w Ntl;ilahLjy;> jpid Kjypatw;iw tpijj;jy;> 
jpidg;Gdq;fisf; fhj;jy;> NjndLj;jy;> fpoq;F tiffisg; gapuhf;Fjy; 
Nghd;witAk;> FwpQ;rpepy kf;fs; nghJthf> fhdtH> FwtH> Fd;wtH vd;W 
miof;fg;gLtH. goe;jkpoHfs;  neLe;njhiytpYs;s  atdk;> flhuk;> Nghd;w ehLfspy; 
tho;e;jtHfNshLk; tzpfj;njhlHG nfhz;bUe;jdH. ,e;jpahtpy; ,kakiy tiuapy; 
nrd;W ve;jnthU அBg;gil trjpfs; ,y;yhj NghjpYk; thzpgk; nra;Js;sdH vd;gJ 
Fwpj;Jk; vLj;Jiuf;fg;gl;Ls;sd. Itif epyq;fspYk; tho;e;j kf;fspd; ,y;yq;fs; 
rpw;W}HfspYk;> Ng&HfspYk; vt;thW ,Ue;jd vd;gijg; gw;wpAk;> Nrho ehl;by; 
FwpQ;rpepy kf;fs; NjidAk;> fpoq;ifAk; cz;lhHfs;. Gpw epyj;jhHf;Fk; tpw;W kPd; 
nea;iaAk;> ewitAk; thq;fpr; nrd;whHfs;; gz;ilf; fhyj;jpy; ,iyfisAk;> 
jiofisAk;> gl;ilfisAk; cLf;fj; njhlq;fpdH. tpyq;Ffspd; Njhல;fisAk; 
Milfshfg; gad;gLj;jp te;jdH;. nerTj;njhopy; fz;lwpe;jg; gpwF gUj;jp 
MilfisAk;> gl;lhilfisAk; gad;gLj;jj; njhlq;fpdH. Kbapy; mzpAk; 
mzpfyd;fshf>  jhkk;> kFlk;> gJkk;> Nfhlfk;> fpk;Gup Mfpa Ie;JWg;Gfs; 
,Ue;Js;sij jpthfuk; kw;Wk;  gpq;fy epfz;Lfs; Fwpg;gpLfpwJ. ,t;ite;J 
cWg;GfSk; xUq;Nf mika ngw;w tpiy kjpg;gw;w> Ntiyg;ghL epiwe;j Kbia 
KUfg;ngUkhd; mzpe;jpUe;jjhf jpUKUfhw;Wg;gil $WfpwJ. NkYk; mtHfs; 
mzpe;jpUe;j  mzpfyd;fs;> kzp tiffs; flTs; topghL> flTSf;F mzptpj;J 
moF ghHj;j mzpfyd;fs; gw;wpa nra;jpfSk; gj;Jg;ghl;L topepd;W FwpQ;rp epyj;jpy; 
tho;fpd;w kf;fspd; tho;tpay; jkpoHfspd; milahskhf kpspHtij ,t; Ma;Tf; 
fl;Liuapy; Muhag; ngw;Ws;sd. 

Kd;Diu 

cyfpy; tho;fpd;w vz;zw;w kf;fspy; ,d;wsTk; jkpoHfs; jdf;nfd;W rpy 
milahsq;fisj; jf;f itj;Js;sdH. gz;ilj; jkpofj;ijr; NrHe;j kf;fspd; 
tho;tpaiyAk;> gz;ghl;ilAk;> mwptpay;  nry;tj;ijAk;> milahsq;fisAk; fz;Kd; 
epWj;JtJ GytHfspd; ghly;fNsyhFk;. mj;jifa ghly;fspy; ,d;W ekf;Ff; 
fpilg;gitg; gj;Jg;ghl;Lk; vl;Lj;njhifANkahFk;. vl;Lg; GytHfs; ghba gj;Jg; ngUk;  
ghly;fspd; njhFjpNa gj;Jg;ghl;L MFk;.  rq;f ,yf;fpaq;fspy; fhzg;gLfpd;w 
goe;jkpoHfshf tpsq;Ffpd;w FwpQ;rpepy kf;fspd; tho;f;ifapy; fhzg;gLfpd;w 
goe;jkpoupd; njhopy;fs;> thzpgk;> czT Kiwfs;> mzpfyd;fs;> mtHfs; thOk; 
,y;yq;fs;> topgl;l flTsH topghL Mfpait ,d;wsTk; jkpoHfspd; 
milahsq;fisg; giwrhw;Wfpd;wன vd;gij vLj;Jiug;gNj ,f;fl;Liuapd; Nehf;fkhf 
mikfpwJ. 

FwpQ;rpepy kf;fspd; njhopy;fs; 

fhd;ciw tho;f;ifauhfpa FwpQ;rpepy kf;fs; fhl;by; thOk; tpyq;FfNshL 
Nghupl;L nty;Yk; tpyq;fpduha; tpw;gapw;rp ngWjypdhNyNa Njhs; typik 
tha;e;jpUe;jdH. ,jdhy; ,tHfs; rpiy  etpy; vWs;j;Njhs; (ngUk;-145) cilatH 
vd;Wk; nfhLe; njhopy; எy;ypy; nfhiy,a  fhdtH (jpUKUF – 194) vd;Wk; 
rpwg;gpf;fg;gLfpd;wdH. Ntl;ilahLjy; ,tHfspd; Kf;fpaj;njhopy; tpy;Yk; mk;Gk; 
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,tHfsJ MAjq;fs;. Ntl;ilf;F cjtpahf ehiaAk; cld; mioj;Jr; nry;tH. 
eha;fSk; ,tHfSf;F cjTtij ew;wpizg; gjpT nra;fpwJ.  gif kd;dHfSila 
gRf;fisf; ftHe;J tUtJk; cz;L. ,tHfs; coTj; njhopYk; nra;tH. jpidAld; 
mtiu KjypadTk; gapupLtH. jpidg; gapH Kw;Wk; gUtj;J mjid ftutUk; fpsp 
Kjypa gwitfisf; FwtH kfspH guz; NkypUe;J ftz; vwpe;J Xl;bf; fhty; 
Gupe;jdH. ,utpy; jPf;nfhs;spfis vwpe;J ahidfis Xl;LtH vd;gij> 

Jizapd; jpupe;j fUq;fz; ahid 

miza fz;l mk;Fb FwtH 

fizaH fpizaH ifGiz ftzH 

tpspaH Gwf;Fb MHf;Fk; ehl (ew;wpiz -108) 

ahidia Xl;ba tiffSk;> kiyapYs;s Njd;fis vLj;J Njd; Nrfupj;jYk; 
nra;tH. NkYk;> FwpQ;rpepyj; njhopy;fspy; Kf;fpa ,lk; ngWtJ kiyney;> jpid 
Kjypatw;iw tpijj;jy;> jpidg;Gdq;fisf; fhj;jy;> NjndLj;jy;> Ntl;ilahly;> 
fpoq;F tiffisg; gapuhf;Fjy; Nghd;iwahFk;. kiyiar; Rw;wpAs;s mbthug; 
gFjpfspy; vs;> jpiz> tuF> %q;fpy; ney;> ntz; rpWfLF> ,Q;rpf;fpoq;F> 
ftiyf;fpoq;F> kiythio> kh> gyh Kjypad tpise;jd  vd;W kiyg;gLflhk;  
Fwpg;gpLfpwJ. (kiyg;gLflhk; - 102 – 139) kiy kPJ jpid gapHSk;> fpoq;F 
tiffSk;; gapuplg;gl;L ,d;wsTk; njhlHtJ kiytho; kf;fspd; milahskhfj; 
jpfo;fpwJ.  

FwpQ;rp epyj;jpy; thzpgk; 

FwpQ;rpepy kf;fs; nghJthf> fhdtH> FwtH> Fd;wtH vd;W miof;fg;gLtH. 
goe;jkpoHfs;  neLe;njhiytpYs;s  atdk;> flhuk;> Nghd;w ehLfspy; 
tho;e;jtHfNshLk; tzpfj;njhlHG nfhz;bUe;jdH. NkYk;> ,kakiyf;F 
kiyg;gFjpapy; tho;e;j tPug;ngUkf;fshtH. kiy tho;f;iff;Nfw;w jpz;zpa 
cly;typik tha;e;jtHfs;. kwk;g+z; tho;f;ifaH (ngUk; 134-136) vd;Wk; thl;Fbfs; 
(ngUk; 137) vd;Wk; Fwpf;fg;gLfpd;wdH.  FwpQ;rp epy kf;fs; Njd;> fpoq;F> khd;> jir> 
kJ Kjypatw;iw tpw;Wj; jq;fSf;F Ntz;ba czTg;nghUl;fis  thq;fpf; 
nfhz;lhHfs;. ,q;qdk; goe;jkpoHfs; gz;lq;fisf; nfhLj;Jg; gz;lq;fisg; ngw;Wf; 
nfhz;ldH. kpsF Nru ehl;by; tpise;jJ. gpw ehLfSf;Fk; nfhz;L nry;yg;gl;lJ. 
tzpfH kpsFg; nghjpfisf; fOijfspd; kPJ Vw;wp CH Cuha; செd;W tpw;W te;jdH 
vd;gijg; ngUk;ghdhw;Wg;gil பfHfpwJ. (ng.ghM. 80-81) jkpo;ehl;L tzpfHfs; 
gapHj;njhopy; NghyNt> cs;ehl;L tzpfj;ijAk;> ntspehl;L tzpfj;ijAk; tsk;ngw 
tsHj;jdH. jk; ehL KOtJk; tz;bfs; nry;yf; $ba ey;y ghijfis 
mikj;jpUe;jdH. tzpfg; nghUl;fisg; ghJfhf;f Mq;fhq;Nf fhtyiu 
epWj;jpapUe;jdH. ngUtopfspYk; ftHj;j topfspYk;> tpw;gil tPuHfs; fhty; fhj;jdH. 
(ngghM. 79-81) kiyapy; fplf;Fk; khd; jir> ahid NfhL> afpy;> re;jdk; 
Kjypatw;iw ,tHfs; ehl;by; tho;thHf;F tpw;W ney; ngw;W nrல்Yjy; tzpfH 
tho;f;ifahFk; என  (Gwk; 33;-1-7)   GwehD}W Fwpg;gpLfpd;wJ. 

FwpQ;rpepyj;jhupd;  ,y;yq;fs;     

 Itif epyq;fspYk; tho;e;j kf;fspd; ,y;yq;fs; rpw;W}HfspYk;> Ng&HfspYk; 
vt;thW ,Ue;jd vd;gijg; gj;Jg;ghl;L XusT giwr; rhw;WfpwJ. kiyAk; kiyr; 
rhHe;j ,lKkhfpa FwpQ;rp epyj;jpy; jpid Kjypa gapHfisj; jpd;d tUk; ahid> 
gd;wp Kjypa gapHfisj; jpd;d tUk;  tpyq;FfisAk;> fpsp Kjypa gwitfisAk;> 
tpul;Ltjw;fhf fhdtH caHe;j kuf;fpisfspy;  guz; fl;bdH. (ng gh M 51-52) 
FwpQ;rp epykf;fs; FWfpa fhy;fis el;Lj; jpidahpe;j jhshy; Nta;e;j Fbypy; 
tho;e;jd. (FwpQ;rpg; ghl;L 153 - 154) fopfis el;Lj; jpizaupe;j jhshy; Nta;e;j 
Fby;fspy; rt;thJ kiy kf;fs; tho;e;jdH. (kiygLflhk; 438-439) FwpQ;rpepy 
kf;fspd; tPLfs; rpwpa Fbirfshf ,Ue;jd. rpyk;gile;jpUe;j ghf;fk; (kiygLflhk; 
162) FwtH ghf;fk; (FWe;njhif - 319) rpWFb (KUF 196) fhy;fis el;L mjd; Nky; 
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Gw;fis Nta;e;jpUg;gH;. ,tHfspd; tPLfSf;F Kd;ghf Ntq;if Kjypa ngupa fhl;L 
kuq;fs; tsHe;jpUf;Fk;. 

FwpQ;rp epyj;jhupd; czT 

 kdpjd; capH tho ,d;wpaikahj nghUs; czthFk;. gz;il kdpjdpd; Kjy; 
NjitNa czthf ,Ue;jJ. mtd; ,aw;ifahff; fpilj;j fha;fisAk;> 
tpijfisAk;> fpoq;FfisAk; cz;lhd;. gpwF tpyq;FfisAk;> gwitfisAk;> 
Ntl;ilahb cz;zj; njhlq;fpdhd;. mjd; gpwF jPia fz;Lgpbj;jJk;. gf;Ftg;gLj;jp 
czTfis cz;zj; njhlq;fpdhd;.  

Nrho ehl;by; FwpQ;rpepy kf;fs; NjidAk;> fpoq;ifAk; cz;lhHfs;. gpw 
epyj;jhHf;Fk; tpw;W kPd; nea;iaAk;> ewitAk; thq;fpr; nrd;whHfs;; vd;W nghUeuhw;Wg; 
gil Fwpg;gpLfpwJ. nghMgil.214-215) NkYk; rpwg;G ehl;fspy; nea; kpFe;j  czit 
cl;nfhz;;ldH vd;gijf; FwpQ;rpg;ghl;L Fwpg;gpLfpwJ. (F.ghl;L-304) ed;dDila 
rt;thJ kiyapy; mbthuj;jpy; rpw;W}Hfspy; tho;e;j kf;fs; jpidNrhWk;> nea;apy; 
nte;j ,iwr;rpAk; cz;lhHfs; vd;gij kiygLflhk; vLj;Jiuf;fpwJ. (kiygLflhk; 
168 -169) ed;dDila rt;thJ kiyiar; NrHe;j FwpQ;rpepyj;jtH ngz;eha; fbj;j 
cLk;gpd; ,iwr;rpiaAk;> flkhd; ,iwr;rpiaAk;> gd;wp ,iwr;rpiaAk; cz;ldH. 
ney;yhy; rikj;j fs;isAk; Njdhy; nra;j Kq;fpw; fizAs; Kf;fpa fs;isAk; 
gUfpdH. gyhf;nfhl;il> kh> GspePH NkhH Mfpatw;iwf; nfhz;L jahupj;j Fok;igAk;> 
%q;fpy; muprp Nrhw;iwAk; cz;ldH. (kiygLflhk; 171 -183) kiy ehl;il fhty; 
Gupe;j tPuH ,iwr;rpiaAk;> fpoq;ifAk; cz;ldH. kiygLflhk; 425 – 426) kiy kPJ 
ele;J nrd;w $j;jH jpidg;Gdj;Js; fhtydhy; nfhy;yg;gl;l fhl;Lg;gd;wpapd; kapiug; 
Nghf;fp Kq;fpy; gw;wp vupAk; neUg;gpy; tjf;fp ,iwr;rpia cz;ldH. vQ;rpiag; 
gFjpia vLj;J  nrd;wdH vd;W kiygLflhk; Fwpg;gpLfpwJ. (kiygLflhk; -243 - 
249).;  

FwpQ;rp epyj;jtH jk;ik ehb tUk; tpUe;jpdiu cgrupj;J tpl;L kiyapy; 
ahNuDk; topj; jtwp jpifj;J epw;ghuhapd; mtHfSf;Fk;  ,tHfs; topfhl;LthH vd;W 
kiygLflhk; Fwpg;gpLfpwJ. (k.flhk; 278 - 279) tpUe;Njhk;gy; gz;GfspYk; mtHfs; 
rpwe;J tpsq;fpdH vd;gij mwpa KbfpwJ. 

FwpQ;rp epy kf;fspd; cilfs;  

gz;ilf; fhyj;jpy; ,iyfisAk;> jiofisAk;> gl;ilfisAk; cLf;fj; 
njhlq;fpdH. tpyq;Ffspd; Njhs;fisAk; Milfshfg; gad;gLj;jp te;jdH;. 
nerTj;njhopy; fz;lwpe;jg; gpwF gUj;jp MilfisAk;> gl;lhilfisAk; gad;gLj;jj; 
njhlq;fpdH.  

jio cil 

 Fwkfs; kuhkuf; nfhj;Jf;fis eLNt itj;J ,iyiaAila ewpa 
g+q;nfhj;Jf;fisr; Rw;wpYk; itj;Jj; njhLj;j  ngupa mofpa jioAilia 
cLj;jpdhd;. (jpUKUF 201 – 203) KUfg;ngUkhd; eyk;ngW fypq;fk; cLj;jpapUe;jhd; 
vd;W  jpUKUfhw;Wg;gil $WfpwJ. (jpUKUF – 109) KUfd; nrk;ik epwk; ngw;w  
Mil mzpe;jjhf  er;rpdhf;fpzpaH Fwpg;gpLfpwhH. KUfg;ngUkhd; ,ilapy; 
cjuge;jj;jpy; Nky; cL;j;jj; njhq;ftpl;l nkd;ikahd Jfpy; mtd; FwkfNshL 
Fuitf; $j;jhLifapy; epyj;jpy; nghUe;jpaJ vd;W jpUKUfhw;Wg;gilf; Fwpg;gpLfpwJ. 
(jpUKUF –213 214)  jpUg;guq;Fd;wj;J KUfdpd; rpwg;igg;ghb tpisahba #uu kfspH 
,e;jpuf;Nfhgj;ij xj;j epwk; gpbahj ,ay;ghd rptg;ghfpa g+ Ntiyg;ghL mike;jj; 
Jfpiy cLj;jpapUe;jdH.  

‘Nfhgj;jd;d Njhahg; g+e;Jfpy; (jpUKUF – 15) 

Jzq;iff; $j;jhba g+jq;fs; Jfpiy cLj;jpd Nghy vd;gJ ctikahff; 
$wg;gl;lJ. ,q;F Jfpy; vd;gJ nts;isahiliaf; Fwpg;gjhf er;rpghHfpzpaH 
Fwpg;gpLfpwhH. jpUthtp ed;Fbapy; KUfid topg;gl;l KdptH kuTupia 
cLj;jpapUe;jhH. (jpUKUF 126) fe;jtHfs; vdg;gLk; ,irthzHfs; Gifia Kfe;jhy; 
xj;j kpf nky;ypa mOf;Nfwhj J}a cilapid mzpe;jpUe;jdH.  
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‘GifKfe; jd;d khrpy; J}Til’ (jpUKUF - 138)  

Vufj;J KUfd; Nfhapy; mUr;rfH miwapy; fhofk; vDk; Milia cLj;jp ,Ue;jdH.  

Gyuhf; fhofk; Gyu TB, (jpUKUF - 184)   

Jfpy;> mWit>  fypq;fk; vd;git kpfTaHe;j nky;ypa  Ntiyg; ghlike;j 
MilfshFk;. ,JNghd;w Milfis murH> nry;tHfSk; cLj;jpdH. flTs; 
jpUTUtq;fSf;Fk; mzptpj;jdH. fhofk; vDk; Mil tifia mUr;rfH 
mzpe;jpUe;jdH. KdptHfs; kuTup jupj;jpUe;jdH. fhdtH> tPuH> fr;ir mzpe;jpUe;jdH.  
ehfupf tsHr;rpg; ngw;w ,d;iwa fhyf;fl;lj;jpy; $l kiyapy;  tho;;fpd;w kf;fs; 
jioahilfisAk;> KdptHfs; kuTupiaAk; jupj;jpupg;gijf; fhz KbfpwJ. kiytho; 
kf;fs; jhq;fs; jioahil mzpe;jpUe;jhYk;> jhq;fs; topgLk; KUfDf;F ed;F 
Ntiyg;ghlike;j tpiyAaHe;j  Milfis cLj;jp kfpo;e;jdH vd;gij mwpa 
KbfpwJ. 

mzpfyd;fs;  

  Kbapy; mzpAk; mzpfyd;fshf>  jhkk;> kFlk;> gJkk;> Nfhlfk;> fpk;Gup Mfpa 
Ie;JWg;Gfs; ,Ue;Js;sij jpthfuk; kw;Wk;  gpq;fy epfz;Lfs; Fwpg;gpLfpwJ. 
,t;ite;J cWg;GfSk; xUq;Nf mika ngw;w tpiy kjpg;gw;w> Ntiyg;ghL epiwe;j 
Kbia KUfg;ngUkhd; mzpe;jpUe;jjhf jpUKUfhw;Wg;gil $WfpwJ. (jpUKUF – 
84 – 85 ciu) jiyf;Nfhyk; KUfg;ngUkhd; vOe;jUspAs;s jpUg;guq;Fd;wj;Jr; 
Nrhiyapy; tpisahbf; nfhz;bUe;j #uu kfspH vd miof;fg;gLfps;w rPNjtp vd;gts; 
jiyf;Nfhyj;Jld; tyk;Gup tbthf nra;j jiyf; Nfhyj;ijAk; jiyapy; 
itj;jpUe;jhs;.  new;wpapd; fz; RwhtpdJ mq;fhj;j thiag; ghy; gz;zpd 
jiyf;Nfhyk; mzpe;jpUe;jhs;. 

 nja;t  Te;jpNahL tyk;Gup tapd;itj;Jj; 

 jpyfe; ij,a Njq;fko;  jpUEjo; 

 kfug; gFtha; jhokz; ZWj;J (jpUKUF – 23-25) 

KUfg;ngUkhd; nghyq;Fio vd;W miof;fg;gLk; kfuf;Fioiaf; fhjzpahf 
mzpe;jpUe;jhd;. (jpUKUF – 86) njhb vd;wiof;fg;gLk; ifazpfis Mltupd; gpd; 
ifapy; tPuj;jpw;F mwpFwpahf mzpe;jpUe;jdH.  KUfg;ngUkhd; ‘njhbazp Njhod;’ 
(jpUKUF – 212) vdmiof;fg;gl;lhd;.  ,ilapy; mzpAk; mzpfyd;fshf> 
KUfg;ngUkhd; FwkfspNuhL Fuitf; $j;jhLifapy; miuapy;  FWk;nghwp 
mzpe;jpUg;gtd; vd;W  jpUKUfhw;Wg; gil njuptpf;fpwJ.  

 FWk;nghwpf; nfhz;l eWe;jz; rhay;  

kUq;F. (jpUKUF – 213 - 214) 

FWk;nghwp vd;why; tapw;iwr; Rw;wp nghUe;jpAs;s mzpahFk;. rpy;fho; vd;Dk; 
mzpfyd;fisj; jpUguq;Fd;wj;Jr; Nrhiyapy; tpisahba #uu kfspH gy;fhy; 
epiwj;j rpy;fho; mzpe;jpUe;jdH vd;W  jpUKUfhw;Wg; gil njuptpf;fpwJ. mjhtJ 
gy kzpfs; NfhHj;j VO tlkhfpa Nkfiy vd;W nghUs; ciuf;fpd;whH.  gUkk; 
vd;Dk; jpUthtpdd;Fbapy; KUfidg; Gfo;e;Njj;jpa fe;jUt kfspH  ‘,d;difg; 
gUkk;’ vd;w mzpia ,ilapy; mzpe;jpUe;jhHfs;. gUkk; vd;gjw;F fz;Zf;fpdpa 
xspapidAila gjpnzd; Nfhitahfpa Nkfiy vdg; nghUs; ciuj;jhH. #uukfspH 
fhy;fspy; fpz;fpzp vDk; rpWrjq;ifia fhyzpfshf mzpe;jpUe;jdH vd;W 
jpUKUfhw;Wg;gilf; $WfpwJ.  

fOj;jzpfs;  

 fOj;jpy; njhq;ftplg;gl;L khHig mzp nra;Ak; mzpfisf; fOj;jzpfs; 
my;yJ khHgzpfs; vd;wioj;jdH.  nghd;dwp khiy vd;Dk; mzpfyid KUfg; 
ngUkhdJ CHjpahd gpzpKfk; vDk; ahid mzpe;jpUe;jjhfj; jpUKUfhw;Wg;gilj; 
njuptpf;fpwJ. (jpUKUF -79) KUfg; ngUkhdJ khh;gpy; nghd;khiy nghypTw;wJ vd;W 
jpUKUfhw;Wg;gilj; njuptpf;fpwJ. (KUF -104) Kj;J khiyAk; nghd;dup khiyAk; 
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fOj;ijAk; khHigAk; mzp nra;jhH NghyNt NtW rpy mzptiffSk; mzp nra;jd 
vd;W jfty;fSk; gy ,lq;fspy; ,lk; ngw;Ws;sd. mjhtJ g+z;> ,io> fyk; Nghd;w 
mzpfyd;fis mzpe;jdH. MdhYk; kw;w mzpfyd;fisg; Nghd;W xU KOikahdj; 
jfty;fs;  fpilf;ftpy;iy.  

 ‘#uu kfspH Ez;g+z; Mfj; jpisg;g’ (KUF -32) 

,t;tbapy; mjhtJ Ez;zpa Ntiyg;ghlike;j g+z;fs; khHgpy; mzpe;jpUe;jdH. vd;w 
nra;jp kl;LNk mwpa KbfpwJ. FwpQ;rpg; ghl;by;  

 ike;epiuf; nfhz;l kyHe;Nje; jfyj;Jj; 

 njhd;WgL  eWe;jhH g+nzhL nghypa (FwpQ;rpg;ghl;L 121 -122) 

,t;tbapy; FwpQ;rpepyj; jiytdpd; khHgpy; njhd;Wj; njhl;L tpsq;Ffpd;w Nguzpiaf; 
Fwpf;fpwJ. #uukfspH rhk;G+jfk; vd;Dk; caHe;j nghd;dhyhd mtpupiy vDk; 
,ioia mzpe;jpUe;jdH.  (KUF -18) FwpQ;rpepyj; jiytp> 

 Kj;jpDk; kzpapDk; nghd;dpDk; mj;Jiz 

 NeHtUq; Fiua fyk;  (FwpQ;rpg;ghl;L 13 – 14) 

,t;tbapy; fyk; vd;gJ g+z; vd;w nghUisj; jUfpwJ. KUfg; ngUkhDila 
ahidfs;  nghd;dwp khiyiaAk;> new;wpg; gl;lj;ijAk; mzpe;jpUe;jdH.  (KUF -
79)   gj;Jg;ghl;Ls; rpy nghd; tiffs; rpy ,lq;fspy; ntspg;gilahff; 
$wg;gl;Ls;sd. rhj&gk;> fpspr;rpiw> Mlfk;> rhk;g+jfk;> vdg; nghd; ehd;F tifg;gLk;. 
(rpyk;G fhij 14 201 - 203) vd;W  rpyg;gjpfhuk; gfHfpwJ.  rq;ff;fhyj;jpy; 
goe;jkpoHfs;  fpilf;Fk; epyj;jpw;Nfw;g nghd;dpd; ngaiur; #l;bapUe;jdH. kiyapy; 
fpilj;jg; nghd; rhjFk;gh vdg; ngaH ngw;wJ.  Ijd; epwk; jhkiu ,jopd; epwk; 
Nghd;wJ. [hk;G vd;w ejpapw; fpilj;jg; nghd; rhk;G ejk; vdg;gl;lJ. nghd; tiffspy; 
caHe;jJ rhk;G ejk; vd;W jpUts;St khiy (jpUts;St khiy -36) Fwpg;gpLfpwJ. 
mr;rhk;G ejk; nfhz;L nra;ag;gl;l  ,iofisr; #uu kfspH mzpe;jpUe;jdH. (KUF 
-18)  

kzp tiffs; 

 ituk;> Kj;J> kfujk;> khzpf;fk;> ePyk;> Gl;guhfk;> it^upak;> NfhNkjfk;> 
gtsk; Nghd;wit xd;gJ tifahd kzpfshFk;. ,it tpiy kjpg;G kpf;fitahFk;. 
,tw;Ws;> ituk;> Kj;J> kufjk;> khzpf;fk; vd;Dk; ehd;Fk; jiy kzpfs; vdg;gLk;.  
ePyk;> Gl;guhfk;> it^upak;> ,ilazpfs; vdg;gLk;. NfhNkjfk;> gtsk; ,uz;Lk; fil 
kzpfs; vdg;gLk;. Itif epyq;fspYk; xd;gJ tifahd kzpfs; rpw;rpy  ,lq;fspy; 
fhzg;gLfpwJ. gj;Jg;ghl;by; kzp tiffs; 

ePykzpg;NghYk; g+tpidAila fhah  (ngh.M - 200) 
Kj;jpDk; kzpapDk; mj;Jiz  
NeHtUq; Fiwa fyk; (F .ghl;L 13 – 14)  

,t;tbfs; Kj;JfSk;> kzpfSk; nfhz;l eiffs; ,Ue;jikia czHj;Jfpd;wd. 
nghd;dpd; mOj;jpd ePykzp Nghd;w rpwpa KJfplj;Jj; jho;e;J fple;j fupa $e;jy; 
(F .ghl;L 58 – 60) vd;W FwpQ;rpg; ghl;by;  te;Js;sJ. 

g&cf;fh ohuk; nrhupe;j Kj;jnkhL 
nghd;RL neUg;gpd; epyKk; nfd;d 
mk;nkd; FUk;igf; fha;gLg; gpwTk; (kJiuf; fhQ;rp 681 – 683) 

kJiuf; fhQ;rpapy; ,lk; ngw;Ws;s ,t;tbfspy; gpwTk; vd;gjw;F er;rpdhhf;fpdpaH 
Kj;J xope;j khzpf;fKk;> kufjKk;> nghd;Dk;> kzpfSk; vdg;  nghUs;  $wpAs;shH. 
,t;tbapy; kzp vd;gJ ePykzpaidf; Fwpf;fpwJ.  

 tlkiy gpwe;j kzpAk; nghd;Dk; (g. .ghiy 187)  

,t;tbapy; kzp vd;gJ khzpf;fk;  vd;w nghUspy; tUfpwJ.  

 mtiu gtsk; Nghy; g+j;jJ. (rpWghz; (164) 
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 g+k;GfhH efu nry;t kfspH gtsk; Nghd;w epwj;jpdH (g. .ghiy 148) 

gtsj;jpd; gpwg;gplk; fPo;fly; vd;Wk; gtsj;jpw;F JfpH vd;w ngaH cz;L vd;gijAk; 
gl;bdg; ghiyg; gfHfpwJ.  

flTs; topghL 

 FwtUk; FwkfspUk; kiyf;flTis tho;j;jp tzq;FtH. ,f;flTis Ntq;if 
kyuhy; g+rpg;gH. ,dpa gypfSk; ,LtH. Jk; FLk;gj;jhNuhL $b tho;j;Jf; $WtH.  

 Fd;wf; FwtH fhjy; klkfs; 

 kd;w Ntq;if kyHrpy  nfhz;L 

 kiy ciw flTs; FyKjy; tho;j;jp 

 Njk;gyp nra;j <HeWq; ifas; (Iq;FEW}W – 259) 

Iq;FE}w;wpy; Fwkfs; nra;j flTs; topghl;il mwpa KbfpwJ. KUfg; ngUkhNd 
,tHfs; thOk; epyj;Jg; ngUe;nja;tk;. njhy;fhg;gpaKk; ‘NrNahd; Nka iktiu 
cyfKk;’  KUfd; ngUkhd; nghUl;L ntwpahl;L vd;Dk; KUfg; g+irAk; nra;J 
Fuitf; $j;J Mb topgLtH.  ntwpahl;bd; NghJ ,tHfs; Kof;Fk; giw KUfpak; 
(KUF -243) vdg;gLk;. kbtha; jz;ZikAk; (ngghM - 144)> njhz;lr; rpWgiwAk; 
(KUF -297) ,tHfs; Kof;Fjy; cz;L. NfhL vd;Dk; CJ fk;gpdhy; Kof;fk; vOg;gp 
,irf; fUtpfis ,irf;fr; nra;tH. kiyg;gLflhk; Nrk;G> kQ;rs; Mfpatw;iw 
gd;wpfs; mfd;W tplhky; ,Uf;fg; giwf; nfhl;Lfpd;wdh;. ,g;gbahf   gy;NtW 
Xirfis ed;dDila kiyaplj;Nj Nfl;ff; $Lk;. ngUq;Fd;W}H nfsrpfdhH kiy 
Xir tUzidfSk; kiyAiw kf;fspd; tho;f;if $WfSk; gof;f tof;fq;fisAk; 
(kiyg;gLflhk; 292-348)  kiyg;gLflhk; njhFj;Jf; $WfpwJ  

KbTiu 

 gz;ilj; jkpoHfspd; tho;tpy; gw;wpa nra;jpfisr; rq;f ,yf;fpaq;fs; 
vLj;Jiuf;fpd;wdH. mjpYk; Fwpg;ghf gj;Jg;ghl;L ,yf;fpaq;fs; FwpQ;rpepy kf;fs; 
tho;e;j ,y;yq;fs;> mtHfs; nra;j njhopy;fs;> thzpg Kiwfs;> gz;lkhw;W Kiwfs;> 
mtHfs; cr;rp Kjy; ghjk; tiu mzpe;jpUe;j mzpfyd;fs; flTis topghL nra;j 
Kiwfs;>  FwpQ;rpepy kf;fspd; tho;tpay; Kiwfs;> ,d;wsTk; jkpoHfspd; 
milahskhf kpspHtij ,t;Ma;Tf; flLiu gfHfpwJ. 

Jiz E}w;gl;bay; 

1. ,uhrkhzpf;fdhH. kh.> gj;Jg;ghl;L Muha;r;rp> rhfpj;jpa mfhjkp>  ,utPe;jpu 
gtd;> 35. ngNuhrh rhiy> GJjpy;yp. 110 001 

2. rz;Kfk; gps;is> K.> rq;fj;jkpoH tho;tpay;> cyfj; jkpohuha;r;rp epWtdk;> 
,uz;lhk; Kjd;ikrhiy> rp.I.b tshfk;> nrd;id 600 113 

3. Rg;gpukzpad; .r.Nt.> gj;Jg;ghl;L KOtJk;> kzpthrfH gjpg;gfk;> 31. rpq;fH 
njU> ghupKid> nrd;id 600 008 

4. Rg;gpukzpad; .r.Nt.> vl;Lj; njhif KyKk; njspTiuAk;> njhFjp 1> 
kzpthrfH gjpg;gfk;> 31. rpq;fH njU> ghupKid> nrd;id 600 008 

5. Rg;G nul;bahH. e.> njhy;fhg;gpak; fhl;Lk; tho;f;if.> godpag;gh gpujH];> NfhdhH 
khspif> gPl;lH]; rhiy> nrd;id 600 014 
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கறடதயழு வள்ளல்களின் தகாறடத்தன்றம, காவிரி, ப யாறு ஆகிய ெதிகள் குறித்த 

பதிவு, விருெ்பதாம்பல் பண்பு, பண்டமாை்று முறை,  அைபவார ்மன்ைம், தமிழ் ங்்கம், 

யவனரின் வணிகம் ஆகியறவ எம்முறையில் அறமெ்து தமிழ்களின் அறடயாளமாக 

திகழ்கிைது என்பறத இவ்ஆய்வுக்கட்டுறர தவளிப்படுத்துகிைது. 

முை்னுனர 

அறடயாளம் என்பது ஓர ் இனத்றதபயா, தமாழிறயபயா கண்டறிவது 

எனலாம். ஒவ்தவாரு இனமும்,  மூகமும் தங்களுக்கும், தங்களுறடயதாகக் 

கருதப்படும் சில வாழ்க்றகப் பண்பாட்டு அறடயாளக் கூறுகள் இருக்கும். அவ்வாறு 

தங்களுறடய அறடயாளக் கூறுகளாகக் கருதப்படுபறவ, கருத்தாகபவா, 

தபாருள்களாகபவா என அறமயலாம். இவை்றுள் சிலபவா, பலபவா தமிழரக்ளுக்கு 

மட்டுபம உரித்தானது என்று கருத இயலாது. எனினும் தமிழரக்ள் அவை்றைத் தம் 

பண்பாட்படாடு ஆழமான தெருக்கம் உறடயவரக்ளாகக் கருதுகிைாரக்ள். 

இவ்வறகயில்,  ங்க இலக்கியப் பத்துப்பாட்டு நூல்களில் த ம்பாதியாக 

அறமெ்திருக்கும் ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் தமிழர ் குறித்த அறடயாளங்கள் 

எவ்தவவ் ெிறலயில் அறமெ்திருக்கின்ைன என்பறத ஆராய்வபத  

இவ்ஆய்வுக்கட்டுறரயின் பொக்கமாகும். 

 

அனடயொளம் - தபொருள்: 

அறடயாளம் என்பதை்குக் கழகத்தமிழ் அகராதி “அறிகுறி” (கழகப் புலவர ்

குழுவினர,் கழகத் தமிழ் அகராதி, ப.15. 1964) என்ை தபாருறளத் தருகிைது. தகௌராத் 

தமிழ் அகராதி, அங்கம், அ ச்ு, அறிகுறி”2  (எஸ்.தகௌமாரிஸ்வரி (ப.ஆ.), தகௌரா தமிழ் 

அகராதி, ப.14, 2010) என்று கூறுகிைது. தமிழ் தலக்சிகன், தமிறழத் தாய்தமாழியாக 

உறடயவன். ஆரியனல்லாத ததன்னாட்டான்”3 (தமிழ் தலக்சிகன் ) என்கிைது. 

1.வழிபொடு 

 தமிழரக்ளுறடய பண்பாட்டில் வழிபாடு என்பது முதன்றமயாகக் 

தகாள்ளப்பட்டது. தமிழரக்ள் தபண் ததய்வத்றத அதிகமாக வழிபடக்கூடியவரக்ள் 

என்ை அறடயாளமும் உண்டு.  மயம் என்பது உலக இனத்தவரக்ள் அறனவருக்கும் 

தபாதுவானது என்ைாலும் தமிழரக்ளின் அறடயாளத்தில் அறவ தனித்து 

விளங்குகின்ைன எனலாம். தமிழரக்ள் முதன்முதலாக வழிபட்டது தபண் ததய்வங்கள். 

காடுகளில் இயை்றகபயாடு வாழ்ெ்த மனிதன் இயை்றகக்கு அஞ்சியும் வழிெறடப் 

பயணம் பமை்தகாள்ளும் தபாழுதும் தன்றனப் பாதுகாத்துக் தகாள்ள தனக்கு மீறிய 

 க்தி உள்ளது என்று கருதியும் ததய்வங்கறள உருவாக்கினான். அறவ முதலில் காளி, 

கூளி என்ைறழக்கப்பட்டன. இத்ததய்வங்கறள வணங்கினால் த ல்கின்ை பயணம் 

ென்முறையில் அறமயும் என்று ெம்பிக்றகக் தகாண்டான். 
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கொடுனற த ய்வம்: 

காடுறை ததய்வம் குறித்து ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் ஒன்ைான 

தபாரெராை்றுப்பறடயில் காண முடிகிைது. ஆை்றுப்படுத்தும் தபாருென் 

ஆை்றுப்படுத்தப்படும் தபாருெனிடத்தில் பாறலெில வழியாக  ் த ல்லும் தபாழுது, 

யாறன உலா வரும் காட்டிடத்பத தங்கி வழிெறட வருத்தம் தாங்கி, தமல்லிய 

ெிழலிடத்பத தங்கி, காட்டகத்பத உறையும் ததய்வங்கள் மனம் மகிழும்படி 

அவை்றிை்கு  ் த ய்யும் முறைகறள  ் த ய்து விட்ட பின்னர ் த ல்க என்று 

ஆை்றுப்படுத்துவறத,  

  “களிறு வழங்க ரக்் கொை ்  ல்கி 

  இனலமிை் மரொ ்  எவ்வந்  ொங்கி 

  வனலவலந்  ை்ை தமை்ைிழை் மருங்கிற் 

கொடுனற கடவுட்கடை் கழிப்பிய பிை்னறப்” (தபொருநர். 49-52) 

என்ை அடிகள் எடுத்துறரப்பறதக் காண முடிகிைது. இக்காடுறைத் ததய்வம் காளி, 

கூளி என்ை தபயரில் அறழக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

கொரியுை்டிக்கடவுள்: 

 கூத்தராை்றுப்பறடயில் ஆை்றுப்படுத்தும் கூத்தன், ென்னன் மறலயில் 

மதிறலயுறடய திருக்பகாயில் உள்ளது. அங்கு காரியுண்டிக்கடவுள் இருப்பதாகக் 

கூறி அத்ததய்வத்றத வணங்கி  ்த ல்லுமாறு குறிப்பிடுறத; 225-231 என்ை அடிகள் 

வழி அறிய முடிகிைது.  

திருமொல்: 

 இலக்கியங்களில் முதன் முதலாக திருமால் பை்றிய குறிப்பு 

தபரும்பாணாை்றுப்பறடயில் இடம் தபறுகிைது. தபரும்பாணன் எதிரப்்பட்ட 

தபரும்பாணறன ஆை்றுப்படுத்தும் தபாழுது, இளெ்திறரயனின் பபாபுர வாயிறல 

அறடயும் முன், தப்பாமல் ெீர ் தபருகுதறலயுறடய பூக்கள் மிக்க துறையிடத்பத 

இளபவனிலின்பத்றத நுகரவ்ாபராபட தங்கி இறளப்பாறிப் பின்னர ்

அத்திருதவஃகாவறணயிை் பள்ளி தகாண்டுள்ள திருமாறல வாழ்த்திக் நும் யாறழ 

இயக்கி  ்த ல் என்று கூறுவறத, 

 “தபொய்யொ மரபிற் பூமலி தபருந்துனறச ் 

  தசவ்விதகொள் பவதரொ டனசஇ யவ்வயிை் 

  அருந்திறற் கடவுள் வொழ் ்திச ்சிறிதுநும் 

  கருங்தகொட் டிை்ைியம் இயக்கிைிர் கழிமிை்” (தபரும்பொை்: 389- 392) 

என்ை அடிகள் எடுத்துறரக்கிைது. 

மறவரிை் நடுகல் வழிபொடு: 

 ெடுகல் வழிபாடு என்பது தமிழரின் பண்பாட்டு அறடயாளங்களுள் 

இன்றியறமயாத ஒன்று. ஆை்றுப்படுத்தும் கூத்தன் ஆை்றுப்படுத்தப்படும் கூத்தனுக்கு 

ென்னனது ொட்டிை்கு வழி கூறும் பபாது மைவருக்கரிய ெடுகல் பை்றிய த ய்தி இடம் 

தபறுகிைது. 

 ஏவல் தபாருெ்தாத பறகவபராடு பபாரத் ய்து தம்பறட முதுகிட அதுகண்டு 

அப்பறகவர ் தம் தவை்றிக்களிப்பால் ஆரவாரித்தாராக. அதறனப் தபாைாபத 

இவ்விடம் உயிரவ்ிடுதை்பகை்ை ெல்ல காலம் என்று கருதி, மீண்டும் அப்பறகவபராபட 

பபார ் ஏை்று உயிரத்காடுத்தவரக்ள் ொணமிக்க மைவர.் அழியாத புகறழயுறடய 

தபயரக்றளப் தபாறித்து ெடப்பட்ட கை்கள், முதுகிட்டுப்பபானவறர இகழ்ெ்து ெிை்கும் 

பல வழிகள் எண்ணுதல் மிகுப்படி பலவாயிருக்கும்.  
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 இன்பம் மிகுகின்ை தாளத்திறனயுறடய நும்முறடய பாட்டு அெ்ெடுகல்லில் 

உறையும் மைத்ததய்வம் விரும்பும் படியாக பறழறம ெடக்கின்ை 

முறைறமயிறனயுறடய நும்முறடய யாறழ இயக்கி வணங்கி  ் த ல்லுக என்று 

கூறுவதாக இ த் ய்தி இடம் தபறுகிைது. (மறலபடு.384-393) 

 பமை்கண்ட கருத்திறன பொக்கும் தபாழுது காடுகளில் உறையும் காளி கூளி 

பபான்ை காடுறை ததய்வத்றத வணங்கியறமறயயும், மறலகளில் 

காரியுண்டிக்கடவுறளயும், மைவரின் ெடுகல் வழிபாட்றடயும் வழிபட்ட தமிழரின் 

வழிபாட்டு அறடயாளங்கறளக் காண முடிகிைது. பமலும் தபருெ்ததய்வாகமாகப் 

பபாை்ைக்கூடிய திருமாறலயும் தமிழன் வணங்கியுள்ள அறடயாளக் குறிப்றபயும் 

அறிய முடிகிைது. 

2. மை்ைரக்ளும் வள்ளகல்ளும்: 

 தமிழகத்றதப் பல மன்னரக்ள் ஆட்சி த ய்துள்ளனர.் இருப்பினும் அவரக்ளில் 

சிலர ்மக்களால் பபாை்ைக்கூடியவரக்ளாகவும், பிை பத  மக்களிடத்து தமிழரக்ளின் 

அறடயாள மன்னரக்ளாகவும் விளங்கியிருக்கிைாரக்ள். அவ்வறகயில் 

மூபவெ்தரக்ளும் கறடதயழு வள்ளல்களும் அடங்குவர.் இவரக்ள் குறித்த குறிப்பு 

ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் இடம் தபறுகிைது. 

மூதவந் ரக்ளும்  னலநகரங்களும்: 

 தமிழகத்தின் இன்றியறமயாத அறடயாளத்பதாடு விளங்கக்கூடிய முப்தபரும் 

மன்னரக்ளாகிய ப ரர,் ப ாழர,் பாண்டியர ் குறித்த குறிப்புகள், அவரக்ள் ஆட்சி 

த ய்த தறலெகரங்கள் பை்றிய த ய்திகள் சிறுபாணாை்றுப்பறடயில் இடம் 

தபறுகிைது. சிறுபாணன் எதிரப்்பட்ட பாணனிடத்தில், ெல்லியக்பகாடன் தரும் 

பரிசிலானது இம்மூபவெ்தரக்ள் தரும் பரிசிறல விட தபரிது என்று கூறுமிடத்து 

இக்குறிப்பு இடம் தபறுகிைது. 

பமை்றிற க் கண்ணுள்ள ெிலத்றதக் காக்கும் மன்னராகிய ப ரர ் குடியில் 

பிைெ்தவனும், குட்ட ொட்டுக்குத் தறலவனுமாகிய மன்னனது ஊராகிய வஞ்சி தரும் 

பரிசில் சிறியது. (சிறுபாண்.41-50) 

தகாை்றகக்கு பவெ்தனும் தமிழ் வீை்றிருெ்தறமயாபல மகிழ் ச்ி தருகின்ை 

ததருவிறனயுறடய மதுறர தரும் பரிசிலும் சிறியது. (சிறுபாண்.51-67) 

மருத ெிலம் சூழ்ெ்த அற யாத குடியிருப்பிறனயுறடய கிழக்கின் 

கண்ணதாகிய ெிலத்றதக் காத்தல் ததாழிறலயுறடய குடியிலுள்ளான் ப ாழனது 

குடிகள் ஒடாறமக்குக் காரணமான உைெ்றத தரும் பரிசிலும் சிறியது. (சிறுபாண்.68-

83) என்று சிறுபாணாை்றுப்பறட கூறுவதன் வழி மூபவெ்தரக்ள் குறித்த குறிப்பும், 

அவரக்ள் ஆட்சி த ய்த ப ரொட்டில் உள்ள வஞ்சி, ப ாழொட்டில் உள்ள உைெ்றத, 

பாண்டிய ொட்டில் உள்ள மதுறர ஆகிய தறலெகர ் குறித்த குறிப்பும் இடம் 

தபறுவறதயும் இறவ தமிழரின் அறடயாளமாக இன்ைளவும் திகழ்வறதயும் காண 

முடிகிைது. 

கனடதயழு வள்ளல்கள்: 

 கறடதயழு வள்ளல்கள் தம் வாழ்வில் அைத்தின் வழி  ்த ய்த தகாறடயினால் 

தமிழகத்தின் அறடயாளமாகத் திகழ்கின்ைனர.் சிறுபாணன் ெல்லியக்பகாடனின் 

பரிசில் சிைப்பிறனக் கூறுமிடத்து கறடதயழுவள்ளல்கள் குறித்த  ் த ய்தி இடம் 

தபறுகிைது.  

 கறடதயழு வள்ளல்களான பபகன், பாரி, காரி, ஆய், அதிகன், ெள்ளி, ஓரி என்று 

புகழ்ெ்து கூைப்பட்ட வள்ளல்கள் எழுவரும் பமை்தகாண்ட தகாறடயிறனத் தான் 

ஒருவபன தாங்கிய முயை்சிறயயுறடயவன் (சிறுபாண்.84-115) என்பறத  ்

சிறுபாணாை்றுப்பறட எடுத்துறரக்கிைது. 

 கறடதயழு வள்ளல்களுள், மயிலுக்குப் பபாரற்வ தெ்த பபகன், முல்றலக்குத் 

தர ் தகாடுத்த பாரி, ஒளறவக்கு தெல்லிக்கனி தெ்த அதியன் பபான்பைாரக்ள் 
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இன்ைளவும் தமிழரக்ளிடத்தும், பிை பத த்தாரிடத்தும் பப க்கூடியவரக்ளாக 

அறியக்கூடியவரக்ளாக தமிழரின் அறடயாளமாகத் திகழ்கின்ைனர.் 

3. நதிகள்: 

 ெதிகள் ஒவ்தவாரு இனத்தவருக்கும் அறடயாளமாகத் திகழ்கிைது. 

அவ்வறகயில் ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் காவிரி, ப யாறு என்ை இரு ெதிகள் 

குறித்த குறிப்புகள் இடம் தபறுகிைது. 

கொவிரி: 

 காவிரி ெதி தமிழரின் அறடயாளமாகத் திகழ்கிைது. இன்று கரெ்ாடகாவில் 

இருக்கிைது என்ைாலும் அது தமிழரின் அறடயாளம். தமிழகத்திலிருெ்து பிரிெ்ததுதான் 

கரெ்ாடகம். முன்பு இெ்தியா முழுவதுபம தமிழரக்ள் பரவியிருெ்தனர ் என்ை 

குறிப்புகளும் ெமக்குக் கிறடக்கின்ைன. அவ்வறகயில் காவிரி பை்றிய வளத்திறனப் 

தபாருெராை்றுப்பறடயில் முடத்தாமக்கண்ணியார ் 177 வது அடிகளிலிருெ்து 188 வது 

அடிகள் வறர மிக விரிவாகப் பபசுவறதக் காண முடிகிைது. 

தசயொறு: 

 ஒரு கூத்தன் எதிரிப்பட்ட கூத்தனிடத்தில், குயவன் வறனகின்ை உருறள 

பபான்று குமிழி பதான்றும் விறரெ்த த லவிறனயுறடய வாய்த்தறலயில் ஓடும் 

காண்பபார ் தபரிதும்  விரும்புகின்ை காட்சி இன்பமிக்க ப யாை்றினது புதிய 

வருவாறயயுறடய ஒரு கறரறய வழியாகக் தகாண்டு த ல்வீர ் என்று 

ஆை்றுப்படுத்தும் தபாழுது ப யாறு குறித்த  ் த ய்தி இடம் தபறுவறதக் காண 

முடிகிைது. இதறன, 

 “வறனகலத் திகிரியிை் குமிழி சுழலும் 

துறணத லை் ைறலவாய் ஓவிைெ்து வரிக்கும் 

காணுெர ்வயாஅங் கட்கின் ப யாை்றின் 

யாணர ்ஒருகறரக் தகாண்டனிர ்கழிமின்” (மறலபடு. 474-477) 

என்ை அடிகள் எடுத்துறரக்கிைது.  

ப யாறு பை்றி கண்ணன் ‘மறலபடுகடாம் பறடக்கும் விருெ்து’ என்னும் 

ஆய்வுக் கட்டுறரயில், “ப யாறு என்பது இன்று த ய்யாறு என்று வழங்கப்படுகின்ைது. 

அது வட ஆை்காடு மாவட்டத்திலுள்ள  வ்வாது மறலத்ததாடரின் வடக்கில் பதான்றி 

ததை்கு பொக்கி மறலகளில் பாய்ெ்து வருகின்ைது. அெ்த ஆறு வரும் வழியில் அதன் 

ததன்கறரயில் த ங்கம் (த ங்கம்மா) என்னும் ஊர ் அறமெ்துள்ளது. அெ்த ஊரக்் 

பகாயிலில் 11 கல்தவட்டுகள் இருக்கின்ைன. அறவ கி.பி. பதிபனாராம் நூை்ைாண்டு 

முதல் பதினாைாம் நூை்ைாண்டு வறரயில் அப்பகுதிறய ஆண்டு வெ்த ப ாழர,் 

பாண்டியர,் வி ய ெகர மன்னர ்காலத்துக் கல்தவட்டுகள் அவை்றுள் ஒரு கல்தவட்டு 

ெவிரமறல என்னும் தபயறரத் ததளிவாகக் குறிப்பிடுகிைது” (கண்ணன், 

மறலபடுகடாம் பறடக்கு விருெ்து, இரா.தஜகதீ ன் மை்றும் இருவர ் (ப.ஆ) 

பத்துப்பாட்டு ஆய்வுக்பகாறவ – மறலபடுகடாம், ப.46, 2012) என்று கூறுகிைார.்  

4. அறதவொர் மை்றம்: 

 அைபவார ் மன்ைம் என்பது ெீதி கூறும் மன்ைம். தை்பபாது ெீதிமன்ைம் 

என்ைறழக்கப்படுகிைது.  ங்க காலத்திபலபய ெீதி கூறுவதை்கு அதாவது மக்களின் 

குறைகறளக் பகட்டறிெ்து அவை்றிறனக் கறளய அைபவார ் மன்ைம் 

ஏை்படுத்தியிருெ்த தமிழனின் அறடயாளத்றதப் தபாருெராை்றுப்பறட 

எடுத்துறரக்கிைது.  

 முதிபயார ் ெீதிபவண்டி அைமன்ைம் ஏறியதபாழுபத தம் உள்ளத்பத மாறுபாடு 

அகல கரிகாலன் இருபறகயாளரக்ளிடம் பறக ெீங்கி, அன்பு த ய்து தகாள்ளுமாறு  

தீரப்்பு வழங்கியறமறய, 
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“இறளபயார ்வண்ட லயரவு முதிபயார ்

அறவபுகு தபாழுதிை்ைம் பறகமுரண் த லவும்” (தபாருெர.் 187-188) 

என்ை அடிகள் எடுத்துறரக்கிைது. பமை்கண்ட கருத்தின் வழி அைபவார ் மன்ைம் 

பண்றடய காலத்தில் இருெ்தததன்பதறன அறிய முடிகிைது. கரிகாலன் ெீதி வழங்கிய 

வரலாை்று  ்த ய்தி இங்பக சுட்டப்படுகிைது. 

5.  மிழ்சச்ங்கம்  

  தமிழ் தமாழிறய  ங்கம் றவத்து வளரத்்துள்ள அறடயாளக் குறிப்புகள் 

சிறுபாணாை்றுப்பறடயில் இடம் தபறுகின்ைது. ஆை்றுப்படுத்தும் சிறுபாணன் 

மதுறரயின் சிைப்றபயும் பாண்டிய மன்னனின் சிைப்றபயும் கூறும் தபாழுது 

மதுறரயில்  ங்கம் றவத்து தமிழ் தமாழிறய வளரத்ுள்ள த ய்திறயக் காண 

முடிகிைது. சிறுபாணாை்றுப்பறடயில், தகாை்றகக்கு பவெ்தனும் தமிழ் 

வீை்றிருெ்தறமயாபல மகிழ் ச்ி தருகின்ை ததருவிறனயுறடய மதுறர என்று 

வருணிக்குமிடத்து  ங்கம் பை்றிய குறிப்பு இடம் தபறுவறத ெத்தத்தனார,் 

 “ மிழ்நினல தபற்ற  ொங்கரு மரபிை் 

  மகிழ்நனை மறுகிை் மதுனரயும் வறித  அ ொஅை்று”(சிறுபொை்.66-67) 

என்று எடுத்துறரக்கின்ைார.் இக்கருத்தின் வழி ெம் தமிழரக்ள்  ங்கம் றவத்து தமிழ் 

தமாழிறய வளரத்்துள்ளனர ்என்பது புலனாகிைது.  

6. த ொை்மொ இலங்னக  

 ெல்லியக்பகாடனின் ொடு இலங்றக. இெ்ொடு தான் ெகரமாக உருவான 

காலத்திபலபய இலங்றக என்ை தபயறரபய (இராவணன் ஆண்ட ததான்மா 

இலங்றக) தன் தபயராகக் தகாண்டு விளங்கியது என்று கூைவரும் புலவர ் இரு 

இலங்றகறயயும் ததான்மா இலங்றக, ென்மா இலங்றக என்ை அறடதமாழிகளால் 

பவறுபடுத்துகிைார.் 

 இவ்விடத்துப் பறழய இலங்றகயாகிய இராவணன் ஆண்ட இலங்றகயின் 

இயை்றக வருணறன இடம் தபறுகிைது. ெறிய பூக்கறளயுறடய சுரபுன்றனறயயும், 

அகிறலயும்,  ெ்தனத்றதயும் குளிக்கும் துறையிபல தபை்ை ெீரெ்ிறலறயயும் 

உறடயது என்று வருணிக்கப்படுகிைது. இதறன,  

 “ெறுவீ ொகமும் அகிலும் ஆரமும் 

    துறையாடு மகளிரக்்குத் பதாட்புறண யாகிய 

   தபாருபுனல் தரூஉம் பபாக்கரு மரபின் 

    ததான்மா இலங்றகக் கருதவாடு தபயரிய 

    ென்மா இலங்றக ……….. ……………….”   (சிறுபாண்.116-120) 

என்ை அடிகள் வழி அறிய முடிகிைது. இக்கருத்துக்கள் வழி ெம் தமிழ் முன்பனாரக்ள் 

இலங்றக வறர பரவியிருெ்த வரலாை்றுக் குறிப்புகறளக் காண முடிகிைது. 

7. பை்டமொற்றுமுனற  

பண்டமாை்று முறை என்பது தமிழரின்  மூக ெல்லிணக்றதப் பிரதிபலிக்கும் 

அறடயாளம். ொன்குவறக ெில மக்களிறடபய ெிலவும் ெல்லிணக்க  ் சூழறலப், 

பண்டமாை்று முறையில் அறமெ்த த ய்தியிறன முடத்தாமக்கண்ணியார.் 

பதனாகிய தெய்பயாபட கிழங்றகயும் விை்று அதை்கு ஈடாக மீன் தெய்பயாடு 

ெைறவயும் பண்டமாை்ைாகக் தகாண்டு  ் த ல்வர.் இதன் மூலம் குறிஞ்சி ெில 

மக்களும் - தெய்தல் ெில மக்களும் பண்டமாை்று முறையில் ஈடுபட்ட த ய்தி 

புலப்படுகிைது. பமலும் இனிய கரும்பபாபட அவறல விை்பைார,் மானினது 

தற பயாபட கள்றளயும் பண்டமாை்ைாகக் தகாண்டு த ல்வர.் இ த் ய்தியில் மருத 

ெில மக்களும், குறிஞ்சி ெில மக்களும் பண்டமாை்று முறையில் தபாருறளப் 
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தபை்ைனர ்என்பது ததளிவாகிைது. இ த் ய்தி அெ்ொட்டில் விறளெ்த தபாருட்களின் 

வளத்திறன எடுத்துக்காட்டுகிைது. இதறன முடத்தாமக்கண்ணியார,் 

“பததனய்தயாடு கிழங்குமாறிபயார ்

மீதனய்தயாடு ெைவுமறுகவும் 

தீங்கரும்பபா டவல்வகுத்பதார ்

மான்கறைதயாடு மதுமறுகவும்”  (தபாருெர.்214-217) 

என்ை அடிகள் வழி விளக்குகிைார.் இக்கருத்திறனத் தத.தபா.மீ., “பததனய்தயாடு 

கிழங்கு மாறிபயார ் மீன் தெய்பயாடு ெைவு மறுகவும் என வரும் கூட்டுைவு 

வாழ்க்றகயிறன மக்களிடத்தும் ஏதுவாகத் பதான்றுவதுபபால் பாடுகிைார”் (மு. 

 ண்முகம்பிள்றள (ப.ஆ.), தத.தபா.மீ. பத்துப்பாட்டு ஆய்வு, (புைம்), ப.5., 1981) 

என்கிைார.்  

ஆய்மகளிரிை் பை்டமொற்று தசயல் 

 பமாரிறனயும், தயிரிறனயும் உண்டாக்கிய ஆய்மகள் அவை்றை விை்ை 

விறலக்குக் கட்டிப்பசும்தபான் தபைாமல் எருறமகறளயும் ெல்ல பசுவிறனயும் 

அவை்றின் கன்றுகறளயும் தபறுவாள்.  ங்க கால ஆயர ்மகளிர ்பசும்தபான் கட்டிக்கு 

முக்கியத்துவம் தராமல் அஃறிறணயான பசுவிை்கு முக்கியத்துவம் தகாடுத்து தன் 

ததாழிலில் பமம்பட்டுள்ளனர ் என்ை பண்பாட்டு த் ய்திறயப்  

தபரும்பாணாை்றுப்பறட 163-165 என்ை அடிகளில் பபசுகிைது. 

 பமை்கண்ட கருத்திறன பொக்கும் தபாழுது தமிழரக்ள் கூட்டுைவு 

வாழ்க்றகறய பமை்தகாண்டு இ  ்முதாயத்றத ஒன்றிறணக்கும் த யலாகவும், 

 மூக வளர ்ச்ிக்குரிய த யலாகவும் பண்டமாை்று முறைறய உருவாக்கி 

தமிழரக்்தகன்று ஒரு அறடயாளத்றத உருவாக்கியுள்ள ெிறலறய அறிய முடிகிைது.   

8. விருந்த ொம்பல் பை்பு 

 பண்றடத்தமிழரின் வாழ்வில் விருெ்பதாம்பல் இன்றியறமயாத இடத்றதப் 

தபறுகின்ைது. தமிழரின் பண்பாட்டு அறடயாளத்தில் தனித்து விளங்குகின்ைது. தம் 

வீட்டிை்கு விருெ்தினராக வருபவரக்ளுக்கு மனம் மகிழும் வண்ணம் அமுது பறடத்துத் 

தம் மகிழ் ச்ிறய ெிறலொட்டுவது விருெ்பதாம்பல் பண்பாகும்.  

ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் கூைப்படும் விருெ்பதாம்பல் குறித்து 

தத.தபா.மீ,“விருெ்தில் உண்பறதப் புறனெ்துறரப்பது சிைெ்த பண்பாடாகாது 

எனினும் உணவின்றி வாழ்கின்ை அெ்த குடும்பத்திை்கு, இன்றியறமயாததாகும். 

ெீங்கள் பபானால் இப்படியிப்படிதயல்லாம் உண்பீரக்ள் என்று விரிெ்துறரப்பது 

ொகரீகமல்ல. எனபவ அெ்த உணவிறனயும் அவரக்ள் உண்ணப் பபாவதாகக் கூைாமல் 

தாமுண்ட அனுபவமாகக் கூறி, இெ்த புறனெ்துறரயில் வரும் விரிவுறரதயல்லாம் 

தன்பமபல ஏை்றுக்தகாண்டு கூறும் பண்பாட்டின் மூலம் இெ்தப்பாட்டு ென்கு 

விளக்குகின்ைது” (மு.  ண்முகம்பிள்றள (ப.ஆ.),தத.தபா.மீ. பத்துப்பாட்டு ஆய்வு, 

(புைம்), ப.7. 1981) என்கிைார.் 

ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் திருமருகாை்றுப்பறடறயத் தவிர மை்ை ொன்கு 

ஆை்றுப்பறடகளிலும் இருவறகயான விருெ்பதாம்பல் பண்பு பப ப்படுகிைது.  

1. மன்னன் கறலஞரக்ளுக்கும் விருெ்பதாம்பும் பண்பு 

2. குடிமக்கள் கறலஞரக்ளுக்கும் விருெ்பதாம்பும் பண்பு 

மன்னன் கறலஞரக்ளிடத்தில் இனிய முகமன் பொக்கி பல வறக 

உணவுகறளக் தகாடுத்துள்ளான். குடிமக்களும் கறலஞரக்றள தம் விருெ்தினர ்பபால் 

உப ரித்து பால் கலெ்த ப ாறு பபான்ைவை்றைக் தகாடுத்து உப ரித்துள்ளறமறயக் 

ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் காண முடிகிைது.  
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விருெ்பதாம்பல் என்பது ெம் பண்றடய மக்களின் மரபுகளில் ஒன்ைாக இன்றும் 

கறடப்பிடித்து வரப்படுகின்ைது. ஆனால் தை்பபாது  ை்று குறைெ்து அறவ வணிக 

ரீதியாக கறடபிடிக்கப்பட்டு வருகின்ைன. கால  ்சூழல்களுக்பகை்ப மனிதன் மாறி 

விருெ்பதாம்பல் பண்பிறனயும் மாை்ைம் த ய்து அபத பண்புடன் இலாபத்றத ஈட்டும் 

மனம் தகாண்டவரக்ளாக பலர ்மாறிவிட்டனர ்என்பது உண்றம.   

9. யவைர், வடவர ்பற்றிய அனடயொளக்குறிப்பு: 

 ெீரப்்தபயை்றுத்துறைமுகமும், இவ்வழிபய யவனரக்ள் வெ்து வணிகம் த ய்த 

அறடயாளக் குறிப்பும் தபரும்பாணாை்றுப்பறடயில் காணப்படுகிைது.  

 ெீருண்ணும் துறைகளிபல மகளிர ் கூடி விறளயாடிப் பபாகவிட்டுப்பபான 

மகரக் குறழயிறன, ெீல ெிைமுறடய சி ச்ிலிப் பைறவ தனக்குரிய இறரயாகக் கருதி 

எடுத்துக் தகாண்டு பைறவகள் ெிறைெ்திருக்கும் பறனயிை் த ல்லாமல், 

மறைபவள்விறயயுறடய அெ்தணர ் யாக  ாறலயில் ெட்ட பவள்வித் தூணின் 

பமலிருக்கும்.  அது ப ானகர ்பாய்மரத்தின் பமபலை்றிய அன்ன விளக்றகப் பபாலவும், 

விடிதவள்ளிறயப் பபாலவும் ஒளிவிட்டு விளங்கும் என்று விளக்கப்படுகிைது. 

(தபரும்பாண்.311-319)  

 ெீரப்்தபயை்று துறைமுகத்திை்கு யவனர ்வெ்த குறிப்பு இங்கு சுட்டப்படுகிைது.  

இதறன  ம. த ல்வராசு தனது ஆய்பவட்டில், “பவாளாண்  மூகத்தில் உண்டாகும் 

கூடுதல் தபாருள்களின் தபருக்கத்தால் பவளாண்  மூகத்திலிருெ்து வணிக  ் மூகம் 

உருவாகிைது.  பமறல ொடுகளிலிருெ்தும், கீறழ ொடுகளிலிருெ்தும் பலர ்வணிகம் 

த ய்யத் தமிழகத்திை்கு வெ்துள்ளனர.்  யவனரக்ள் தமிழகம் வெ்தறதயும் அவரக்ளின் 

தபாருட் சிைப்பிறனயும் தபரும்பாணாை்றுப்பறட கூறுகிைது” (ம. த ல்வராசு, 

 மூகவியல் அடிப்பறடயில்  ங்க இலக்கியம் (ஆய்பவடு), பாரதிதா ன் 

பல்கறலக்கழகம், திரு ச்ி.) என்று விளக்குகிைார.் 

 இக்கருத்தின் வழி யவனர,் வடவர ் ஆகியபயார ் தமிழக ெீரப்்தபயை்றுதுறை 

வழியாக வணிகம் த ய்த வரலாை்றுக் குறிப்றப அறிய முடிகிைது. 

10. இனசக்கருவிகள்: 

 தமிழரின் அறடயாளங்களுள் ஒன்று இற க்கருவிகள். ஆதிமனிதரக்ள் 

பயன்படுத்திய இற க்கருவி பறை; என்பர.் இப்பறை இற க்கருவிபயாடு பல்பவறு 

இற க்கருவிகள் இயக்கப்பட்டது. ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் யாழ் இற க்கருவி 

முதன்றமயாகப் பப ப்படுகிைது. யாறழத ் தவிர பிை இற க்கருவிகளும் 

கறலஞரக்ள் றகக்தகாண்டிருெ்த முறைறயயும் ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்கள் வழி 

தபை முடிகிைது.  

 யாழ் என்ை இற க்கருவிறய பாணரக்ள் சிைப்பாக இயக்கக் கை்றிருெ்தனர.் 

எனபவ திருமுருகாை்றுப்பறடறயத் தவிர பிை ொன்கு ஆை்றுப்பறட நூல்களிலும் 

யாழ் குறித்த த ய்திகள் இடம் தபறுகிைது. அறவ சீறியாழ், பபரியாழ் என்பனவாக 

அறமகின்ைன.  

 பிை இற க்கருவிகளாக தடாரி (தபாருெர.் 69-73), முழவு (தபாருெர.் 109-110), 

ஆகுளி (மறலபடு.140-41), பாண்டில் (மறலபடு.144), தகாம்பு (மறலபடு.145), 

தெடுவாங்கியம்  (மறலபடு.146), கூம்பு (மறலபடு.147),  குழல் (மறலபடு.148), தட்றட 

(மறலபடு.149) எல்லரி,(மறலபடு.110),  பதறல, பறை (மறலபடு.170-71) துடி, (மறலபடு. 

210-11) குழல் தபரும். 177-81) ஆகியறவ ஆை்றுப்பறட இலக்கியங்களில் 

அறமெ்திருக்கிைது. இக்கருத்திறன பொக்கும் பபாது பல்பவறு இற க்கருவிகறள 

 ங்க காலத்தில் தழிரக்ள் இயக்கி இற யில் பமபலாங்கிய தமிழர ் என்ை 

அறடயாளத்பதாடு வாழ்ெ்திருெ்த தன்றமறய அறிய முடிகிைது. 

முடிவுகள்:  

1. தமிழர ்வழிபாடுகளுள், காடுகளில் உறையும் காளி கூளி பபான்ை காடுறை 

ததய்வத்றத வணங்கியறமறயயும், மறலகளில் காரியுண்டிக்கடவுறளயும், 
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மைவரின் ெடுகல் வழிபாட்றடயும் வழிபட்ட வழிபாட்டு அறடயாளங்கறளக் 

காண முடிகிைது. பமலும் தபருெ்ததய்வாகமாகப் பபாை்ைக்கூடிய 

திருமாறலயும் தமிழன் வணங்கியுள்ள அறடயாளக் குறிப்றபயும் அறிய 

முடிகிைது. 

2. மூபவெ்தரக்ளாக விளங்கிய ப ர, ப ாழ, பாண்டியரக்ளும், அவரக்ள் ஆட்சி 

த ய்த தறலெகரங்களாக வஞ்சி, உறையூர,் மதுறர பபான்ைறவயும் 

தமிழரக்ளின் அறடயாளங்களாக விளங்குகின்ைன என்பறதக் காண 

முடிகிைது. 

3. தமிழக ெதிகளுள்  அறடயாளமாக காவிரியும், ப யாறும் அறமெ்திருப்பறத 

அறிய முடிகிைது. 

4. அைபவார ்மன்ைம்,  ங்கம் றவத்து தமிழ் வளரத்்துள்ள தமிழ்  ்ங்கம், பறழய 

இலங்றக, பண்டமாை்றுமுறை, விருெ்பதாம்பல் பண்பு, யவனர,் வடவர ்

வணிகம் த ய்தறம, இற க்கருவிகள் ஆகியறவ தமிழரக்ளின் 

அறடயாளமாகத் திகழ்வறதயும் காண முடிகிைது.  
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முனைவர் தவ.பிதரமல ொ, 

உதவிப்பபராசிரியர,் 

தமிழாய்வுத்துறை, 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக்கல்லூரி, 

திரு ச்ிராப்பள்ளி – 620002 

 

இலக்கியங்களில் ஏறு ழுவு ல் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

  ங்ககாலத் தமிழரக்ளின் வாழ்வியல் அறடயாளங்கறள தமிழ் இலக்கியங்கள் 

பிரதிபலிக்கின்ைன. தமிழரக்ள் தங்களுறடய வாழ்க்றகயில் வீரத்திை்கு 

முக்கியத்துவம் தகாடுத்து சிைப்பாக வாழ்ெ்தனர.் வீரம் ஒரு ஆண்மகனின் 

அறடயாளம் என்பறத தமிழரக்ள் தபரிதும் ெம்பினர.் ஏறுதழுவுதல் என்பது ஒரு 

ஆண்மகனின் வீரத்திறன தமய்ப்பிக்கக் கூடிய ஒன்ைாக கருதப்படுகின்ைது. 

ஏறுதழுவுதல் என்பது தமிழரக்ளின் அறடயாளங்களுள் ஒன்ைாகத ்திகழப்படுகின்ைது. 

தமிழரக்ளின் முக்கிய அறடயாளமாகத் திகழும் ஏறுதழுவுதறல இலக்கியங்கள் 

எவ்வாறு பதிவு த ய்கின்ைது என்பறத எடுத்தியம்பும் விதமாக இவ்வாய்வுக் கட்டுறர 

அறமகின்ைது. 

கனலசத்சொற்கள் 

1. ஏறு       -   கொனள 

2. அரி    -   சிங்கம் 

3. பரி    -   குதினர 

4. களிறு    -   யொனை 

5. தகொனலவை்     -   உரு ்திரை் 

6. தகொவிைம்  -   பசுக்கூட்டம் 

7. புல்லிைம்   -   ஆட்டு ்த ொகுதி 

8. இமில்               -   கொனளயிை் முதுகிை் தமல் பரு ்து ்  

                                            த ொை்றும் ஓர் உறுப்பு                

முை்னுனர  

 தமிழ் இலக்கியங்கள் தமிழரக்ளின் பண்பாட்றடயும், 

வாழ்க்றகதெறிமுறைகறளயும் எடுத்தியம்பும் பண்பாட்டுக் கருவூலமாகத் 

திகழ்கின்ைது.  தமிழரக்ள் வீரத்றதயும் மானத்றதயும் இரு கண்களாகப் பபாை்றி 

வளரத்்தனர.் தமிழரக்ள் தங்களின் முக்கிய அறடயாளம் வீரம் என்று தன் தெஞ்ற  

ெிமிரத்்தி, மாரத்ட்டி தபருமிதமாகக் கூறிக்தகாள்வர.் தமிழரக்ளின் முக்கிய 

அறடயாளமாகத் திகழும் ஏறுதழுவுதறலப் பை்றி தமிழ் இலக்கியங்களான 

சிலப்பதிகாரம், மறலப்படுகடாம், கலித்ததாறக பபான்ை நூல்கள் எவ்வாறு 

சித்திரிக்கின்ைது என்பறத இக்கட்டுறரயில் காண்பபாம். 

ஏறு ழுவு ல் 

 ஏறுதழுவுதல் என்ை த ால் பழெ்தமிழ் இலக்கியங்களில் காறளறய அடக்கும் 

வீர விறளயாட்டின் தபயராகப் பயின்று வருகிைது. தகால்லக் கூடிய காறளறயத் 

தழுவிப்பபாரிட்டு அடக்குவதால் “தகொல்தலறு  ழுவு ல்” என்றும் சிைப்பித்துக் 

கூைப்படுகின்ைது. ஊரார ்கூடி ெிை்க வலிறம மிகுெ்த காறள பாய்ெ்து வருறகயில் 

ஆண்மகன் ஒருவன் தன் பலத்தால் அக்காறளயின் திமிறலப் பை்றி அதன் பவகத்றத 
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அடக்குதலாகிய ெிகழ்பவ “ஏறு  ழுவு ல்” என  ் சுட்டப்படுகின்ைது. இெ்தியப் 

பண்பாட்டின் முக்கியக் கடவுளான சிவதபருமானின் வாகனமாகக் காறள 

இடம்தபறுகின்ைது. இத்தறகய சிைப்பிறனக் தகாண்ட காறளயிறனக் தகாண்டு 

ஏறுதழுவுதல்  ங்க காலத்தில் ெிகழ்த்தப்பட்டிருப்பது சிைப்பான ஒன்ைாகும். 

ஏறு ழுவு லும்  மிழரிை் அறமும் 

 இலக்கியத் ததான்றமயும், பண்பாட்டுத் ததான்றமயும் தகாண்டபத தமிழர ்

வரலாறு. இயை்றகயும், பிை உயிரக்ளிடமும் இறணெ்பத  ங்ககாலத் தமிழரக்ள் 

வாழ்ெ்து வெ்தனர.் இதை்கு  ங்க இலக்கியங்களில் ‘ஏறு  ழுவு ல்’ ஒன்பை சிைப்பான 

 ான்று. இலக்கியங்கள் காண்பிக்கும் ஏறுதழுவுதலில் ஆண்மகன் எவபரனும் 

ஆயுதத்றத பயன்படுத்தக்கூடாது. ெிகழ்வின் ததாடக்கத்திலும், முடிவிலும் காறளக்கு 

வழிபாடு த ய்வர.் எவராலும் அடக்க முடியாத காறளகள் தவை்றி தபை்ைதாகக் 

கருதப்படும். அன்றபயும், வீரத்றதயும் ஒன்ைாக வளரத்்ததடுக்கும் 

இவ்விறளயாட்டில் காறளறய அரவறணத்து அடக்குபவபர வீரராகப் 

பபாை்ைப்படுவர.் 

கலி ்த ொனக 

 எட்டுத்ததாறக நூல்களுள் ஒன்ைான கலித்ததாறகயில் முல்றலக்கலி 

ஏறுதழுவுதலின் சிைப்றபப் பை்றி முழுறமயாக எடுத்துறரக்கும் நூலாகும். இதில் 

ஏறுதழுவும் இறளஞரக்ளின் வீரம், ஏறுகளின் வறககள் மை்றும் ெிைங்கள், 

ஏறுதழுவுதறல பரண் மீது அமரெ்்து பாரக்்கும் தபண்களின் பப ச்ுக்கள், ஆயரக்ுடி 

இறளஞர ்என்ை தபருமிதம் பபான்ைவை்றை சிைப்பாக எடுத்தியம்புகிைது. 

ஏறு ழுவும் முை் வீரரக்ளிை் தசயல் 

 ஏறுதழுவுவதை்காகப் பபாட்டியில் கலெ்து தகாள்ளும் ஆயரக்ுடி இறளஞர ்

இடிமுழக்கம் பபால் ஆரவாரித்துக் களத்தின் முன் பகுதியில் வெ்து கூடினர.் 

இறளஞரக்ள் ெீரத்்துறை, ஆலமரெிழல், மராமரெிழல் ஆகியவை்றில் உள்ள 

ததய்வங்கறள வணங்கிக் களத்தில் இைங்கினாரக்ள் என்பறத, 

 “அவ்வழி முழக்தகை இடிதயை முை்சம ்து ஆர்ப்ப 

  வழக்குமொறு தகொை்டு வருபுவருபு ஈை்டி 

  நனறதயொடு துகழ் எழ நல்லவர் அைிநிற்ப ் 

  துனறயும் ஆலமும் த ொல்வலி மரொ அமும் 

  முனறயுளி பொரொ அய பொய்ந் ைர் த ொழுஉ”1 

                                                                                                       கலி.முல்னல 101 10-15 

என்று ஏறுதழுவும் முன் ஆயரக்ுல இறளஞரக்ள் ததய்வத்றத வழிபட்டனர.்  

ஏறுகளிை் வனககளும் நிறங்களும் 

 பைக்கும் பட்டுப்பூ ச்ியின்  ாம்பல் ெிைங்தகாண்ட காறள, தெை்றியின் 

 ெ்திரறனப் பபான்ை அழறக உறடய கருெிைக்காறள, காதுகளுக்குப் பின்புைம் 

த ம்புள்ளிகறள உறடய தவள்றளக் காறள, மறலயருவி பபான்ை தவண்ணிைக் 

கால்கறள உறடய கருெிைக்காறள, சிவெ்த உடலில் தவண்புள்ளிகளுடன் விளங்கும் 

த வறலக் காறள, அழித்தல் கடவுளாக உருத்திரன் சூடிய இளம்பிறை பபான்று 

வறளெ்து பதான்றும் வளமான தகாம்புகறள உறடய த வறலக் காறள, 

 றடமுடியும் பிறை  ்ெ்திரனும், முக்கண்றணயும் உறடய சிவதபருமானது ெிைம் 

பபான்ை குரால் ெிைக்காறளகள் பபான்ை பலவறகயான காறளகளின் தகாம்புகறள 

சீவி ஏறுதழுவும் களத்தில் ெிறுத்தினர ்என்பறத, 

 “மைிவனர மருங்கிை் அருவி தபொல 

  ஆைிவரம் பரு ்  தவை்கொற் கொரியும் 
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  மீை்பூ ்து அவிர்வரும் அந்திவொை் விசும்புதபொல் 

  வொை்தபொறி பரந்  புள்ளி தவள்னளயும் 

  தகொனலவை் சூடிய குழவி ் திங்கள் தபொல் 

  வனளயுபு மலிந்  தகொடைி தசயும் 

  தபொருமுரை் முை்பிை் புகதலறு பலதபய்து 

  அரிமொவும், பரிமொவும், களிறும், கரொமும் 

  தபருமனல விடரக ்து ஒருங்குடை் குழீஇ”  2                                          

                                                                                                      கலி.முல்னல 103 11-19 

இவ்வாறு பல வறகயான காறளகறள ஏறுதழுவும் இடத்தின் பக்கத்தில் ஓரிடத்தில் 

ெிறுத்தி றவக்கப்பட்டிருக்கும் காட்சி பாரப்்பதை்கு சிங்கமும், குதிறரயும், 

யாறனயும், முதறலயும் ஒரு மறலக்குறகயில் ஒன்ைாகக் கூடிெிை்பது பபால 

இருெ்தது. 

ஏறு ழுவும் இனளஞரக்ளிை் வீரம் 

 பல வண்ணமுறடய அழகிய காறளகளின் மீது பாய்வதை்கு இறளஞர ்பலர ்

அவை்றின் எதிபர த ன்ைனர.் காறளகளும் தகான்று குவிக்கும் வில்றலப்பபால அதிக 

அளவு சினத்துடன் அவரக்ள் மீது பாய்ெ்தன. எங்கும் தூசி எழப் பாய்ெ்த காறளகளின் 

தகாம்றபத் தம் மாரப்ில் ஏை்பதை்கு ஆயத்தமாக ெிை்க, காறளகள் அவரக்றளக் கீபழ 

தள்ளிக் தகாம்புகறளத் தாழ்த்தின. அறதக்கண்டு பலரும் கலங்கினர ்என்பறத 

 “தகொனலமலி சினலதசறி தசயிர் அயர் சிைம்சிறந்து, 

  உரு ்து எழுந்து ஓடிை்று தமல், 

  எழுந் து துகள்; 

  ஏற்றைர் மொர்பு; 

             கவிழ்ந் ை மருப்பு; 

             கலங்கிைர் பலர்”3              

                                                                                                     கலி.முல்னல 102 19-24 

பமலும் மாறலயணிெ்த ஆயரக்ுடி இறளஞன் ஒருவன் தன் ெீண்ட கரிய றககளால் 

காறளயின் கழுத்றத இறுகத் தழுவி, மறைெ்து ெின்று  ட்தடன, அதன் திமில் மீது 

ஏறிப் பபாரிட்டு, அதன் வலிறமறய அடக்கினான். அப்பபாரில் துன்புை்று ெின்ைது 

காறள என்பறத, 

  “அவருள் மலர்மலி புகழ்எழஅவர் மலிமைிபுனர நிமிர்த ொள்பினைஇ 

  எரு ்த ொடு இமிலினட ் த ொை்றிைை்; த ொை்றி 

  வரு ்திைொை் மை்றஇ அவ்தவறு”4        

        கலி.முல்னல 102 25-28 

என்று காறளகறள அடக்கும் வீரனின் த யறல ஆயரக்ுடி மகளிரக்ள் அறனவரும் 

ஒன்று கூடிப் பாரத்்தனர.் 

ஆயர்குடி மக்களிை் தபருமி ம் 

 ஆயரக்ுடி இறளஞரக்ள் காறளகறள அடக்கும் த யலிறனக் கண்ட மக்கள், 

இவன் ஆயரக்ுடியில் பிைெ்த வீரத்திருமகபனா என்று தபருமிதம் தகாள்வறத,  

 “இருனள! இஃது ஒை்று கை்னட இஃது ஒரு ் ை் 

 தகொட்டிை ்து ஆயர்மகை் அை்தற!”  5     

                                                                                                      கலி.முல்னல 103 32-33 
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ஏை்றின் கழுத்தில் தாவிக் றகயால் ஒரு மாறலறயப் பபாலத் தழுவிக் 

தகாள்பவன் ெம் எருறமக் கூட்டத்றத உறடய ஆயர ்குடும்பத்தான் அல்லவா? 

 “இருனள! இஃது ஒை்று கை்னட இஃது ஒரு ் ை் 

 தகொவிை ்  ொயர் மகை் அை்தற!” 6  

                                                                                                      கலி.முல்னல 103 36-37 

ம  ்த்றத உறடய காறளயின் பமல் ஏறி வீை்றிருெ்து தவை்றிக் களிப்பால் 

த லுத்துகின்ை ஆயன், பசுக்கூட்டத்றத உறடய ெம் ஆயரக்ுடி இறளஞன் அல்லவா? 

 “இருனள! இஃது ஒை்று கை்னட இஃது ஒரு ் ை் 

  புல்லிை ் ொயர் மகை் அை்தற!” 7  

                                                                                                      கலி.முல்னல 103 46-47 

புள்ளிகள் ெிறைெ்த தவள்றளக் காறளயு;ம் அழகிய பமனியின் பமல் 

 ெ்திரனில் உள்ள மறுறவப் பபால் அகலாது தபாருெ்தித் பதான்றுகின்ை ஆயன், 

       ெம் ஆட்டுக் குழுவினுறடய ஆயர ்குடும்பத்து இறளஞன் அல்லவா? 

 மிகுெ்த பவகத்பதாடு ஓடிவெ்து தன்பமல் பாய்ெ்த த வறலக் காறளயின் 

தகாம்பின் அடிப்பாகத்றத இறுகப்பை்றி அதன் வலிறமறயப் பபாக்கிய  காயாம்பூக் 

கண்ணிறய அணிெ்துள்ள ஆயனின் மைப்பண்றபப் பார!் என்பறத, 

 “ஓவொ தவகதமொடு உரு ்து ் ை் தமல்தசை்ற 

  தசஎச ்தசவிமு ற் தகொை்டு, தபயர ்்து ஒற்றும் 

  கொயொம்பூங் கை்ைிப் தபொதுவை்!” 8      

                                                                                                      கலி.முல்னல 103 50-53 

என்று ஆயரக்ுடி மக்கள் தம் இறளஞரக்ளின் வீரத்றத ெிறனத்து தபருமிதம் 

தகாண்டனர.் 

ஆயர்குடி தபை்களிை் மைநினல 

 முல்றலெில மகளிர ்தம் வாழ்க்றகத் துறணறயத் பதரெ்்ததடுப்பதில் மிக்க 

கவனத்துடன் இருெ்தனர.் ஆயரக்ுல மகளிறர மணக்க விரும்புபவார ் அவளுக்காக 

வளரக்்கப்பட்ட காறளயிறன அடக்க பவண்டும் என்பது அக்கால வழக்கமாகும். 

எருதின் கூரிய தகாம்புகறளக் கண்டு அஞ்சி ஓடும் வீரமில்லா இறளஞறன 

ஆயமகளிர ் இப்பிைப்பிலும், மறுபிைப்பிலும் கூட கணவனாக அறடய 

விரும்பமாட்டாரக்ள் என்பறத, 

 “தகொல்தலற்றுக் தகொடஞ்சுவொனை மறுனமயும் 

  புல்லொதள, ஆய மகள் 

  அஞ்சொர் தகொனலதயறு தகொள்பவர் அல்லன , 

  தநஞ்சிலொர் த ொய் ற்கு அரிய – உயிர்துறந்து 

  னநவொரொ ஆயமகள் த ொள்”9   

                                                                                                      கலி.முல்னல 103 63-66 

தகால்கின்ை காறளயின் தகாம்புக்கு அஞ்சும் இறளஞறன ஆயரக்ுலத்து 

மங்றக மறுறமயிலும் கணவனாகக் தகாள்ள விரும்பமாட்டாள். எப்பபாதும் 

தவறுப்பாள். வீரம் மிக்க இறளஞர ் ஏறு தழுவி உயிரத்ுைப்பினும் மனம் வருெ்தாத 

ஆயரக்ுல மங்றகயின்  பதாள் காறளக்கு அஞ் ாமல் அதறனப் பிடிப்பவறரத் தவிர 

ஊக்கமில்லாதவரக்ள் தழுவக் கிறடக்காது. 

மனலப்படுகடொம் 
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 பத்துப்பாட்டு நூல்களில் ஒன்ைான மறலப்படுகடாமில் ஏறுதழுவுதல் பை்றிய 

த ய்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளறத கீழ்வரும் பாடலில் அறியலாம். 

 “இை ்திை் தீர்ந்  துளங்கு இமில் நல் ஏறு 

  மனல ் னல வந்  மனரயொை் க ழ்வினட 

  மொறொ னமந்திை் ஊறுபட ்  ொக்கி, 

  தகொவலர் குறவதரொடு ஒருங்கு இனயந்து ஆர்ப்ப 

  வள் இ ழ்க் குளவியும், குறிஞ்சியும் குனழய 

  நல்ஏறு தபொரூஉம் கல்தலை் கம்பனல”10  

                                                                                                மனலப்படுகடொம் 330 – 335 

தன்னுறடய கூட்டத்தினின்றும் பிரிெ்த அற யும் திமிறலயுறடய ஆபனறும், 

எக்காலத்தும் பபாரிட்டுப் பபாரத்்ததாழிலில் பயின்ை காட்டுப் பசுவின் விறரெ்த 

த லவிறனயுறடய ஏறும், முல்றலெிலக் பகாவலரும், குறிஞ்சி ெிலக் குைவரும் 

ஒருங்கு கூடித்தம் தவை்றி பதான்ை ஆரவாரிக்கும்படி, முதுகிடாத வலிறமயுடன் 

முட்டித்தாக்கும் கல்தலன்னும் ஓற தகாண்ட ஆரவாரமும், எருறமக்கடாக்கள், வளம் 

தபாருெ்திய இதழ்கறளயுறடய குளவியும், குறிஞ்சியும் வாடும்படி தம்மில் 

பபாரப்ுரியும் ஆரவார தவை்றிறய, குறிஞ்சிெில மக்களும், முல்றலெில மக்களும் 

தங்கள் தவை்றியாக எண்ணி மகிழ்வர.் 

சிலப்பதிகொரம் 

 ஆய் ச்ியரக்ுரறவயில் ஆயரக்ள் ஏழு வறகயான ஏறுகறள வளரக்்கின்ைனர.் 

இவ்பவழு வறகயான ஏறுகறள அடக்கியவனுக்பக இப்தபண் உரித்தாக்குகின்ைாள் 

என்பறத, 

         “தநற்றிச ்தசகினல அடர ்் ற்கு உரிய, இப் 

 தபொற்தறொடி மொ ரொள் த ொள் 

 மல்லல் மழவினட ஊர ்் ொற்கு உரியள், 

 முல்னலயொம் பூங்குழல் -  ொை் 

 நுை் தபொறி தவள்னள அடர ்் ொற்தக ஆகும், இப் 

 தபை்தகொடி மொ ர் -  ை் த ொள் 

 தபொற்தபொறி தவள்னள அடர ்் ொற்தக ஆகும் இந் 

 நற்தகொடி தமை்முல்னல  ொை், 

 தவை்றி மழவினட ஊர்ந் ொற்கு உரியள், இக் 

 தகொை்னறயம் பூங்குழ லொள், 

 தூநிற தவள்னள அடர ்் ொற்கு உரியள், இப் 

 பூனவப் புதுமல ரொள்”11       

                                                                                    சிலம்பு ஆய்சச்ியர் குரனவ 7-12 

தெை்றியிபல சிவெ்த சுட்டிறயயுறடய காறளறய அடக்கியவனுக்பக, 

இப்தபாண்ணாலாகிய ததாடியணிெ்த தபண்ணின் பதாள்கள் தழுவுதை்கு உரியன! 

வலிமிக்க அவ் இறளய ஏை்றிறனத் தழுவி அதறன ஏை்ஊரெ்்தவனுக்பக இம்முல்றல 

மலரிறன  ் சூட்டிய பூங்குழலாள் உரியவளாவாள்! நுண்றமயான 

புள்ளிகறளயுறடய தவள்றளபயை்றிறன தவன்ைவனுக்பக தகாடி பபான்ை 

இப்தபண்ணின் அழகிய பதாள்கள் உரியனவாகும்! அழகிய தபான்னிைப் 
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புள்ளிகறளயுறடய தவள்றள ஏை்றிறன தவன்ைவனுக்பக இெ்த அழகிய தகாடி 

பபான்ைவளின் தமன்முறலகள் தழுவுதை்கு உரியன! அறனவறரயும் தவை்றி 

தகாண்ட இெ்த இறளய ஏை்றிறன ஊரெ்்தானுக்பக இக்தகான்றைப்பழம் பபாலும் 

பூங்குழலாள் உரியவளாவாள். தூய ெிைமான அவ்தவள்றளறய தவன்ைவனுக்பக, 

இப்பூறவப் புதுமலராள் உரியவளாவாள் என்று சிலப்பதிகார ஆய் ச்ியரக்ுரறவ 

கூறுகிைது. 

த ொகுப்புனர 

  ங்ககால மக்கள் வீரத்றதயும், காதறலயும் இரு கண்களாகக் தகாண்டனர.் 

வீரம் என்பது ஆண்மகனின் அறடயாளமாகக் கருதப்படுகின்ைது. வீரமுள்ள 

ஆண்மகறனபய ஒவ்தவாரு தபண்ணும் விரும்புவர.் எனபவதான் தமிழ் 

இலக்கியங்களில் வீரத்திை்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்கும் வறகயில் கலித்ததாறக 

முல்றலக்கலி அறமெ்துள்ளது. முல்றலக்கலியில் ஆயரக்ுடி இறளஞரக்ளின் 

வீரத்றதப் தபரிதும் பபாை்றும் வறகயில் ஆயரக்ுல மகளிபரா வீரமுள்ள ஆண்மகறன 

மட்டும் தான் திருமணம் த ய்ய விரும்புவதாகவும், வீரமில்லாத ஆடவறன 

மறுபிைப்பிலும் ஏை்க மாட்டாரக்ள் என்னும் கூை்று தமய்ப்பிக்கிைது. 

சொை்தறை்விளக்கம் 
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முனைவர் ஆ.த வ ொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி - 2 

 

நற்றினையில் தபை்கள் வினளயொட்டுகள் 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 மனித  முதாயம் எவ்வளவு ததான்றமயானபதா அவ்வளவு ததான்றமயானது 

விறளயாட்டுகள். விறளயாடுவதால் உடல் புத்துணர ்ச்ி தபறுகிைது. 

விறளயாடுவதால் ஒை்றுறம வளரக்ின்ைது. மனிதன் இனக்குழுவாக ஒன்று ப ரெ்்து 

வாழத ்தறலப்பட்ட பபாது விறளயாட்டு ஒரு  முதாய ெிறுவனமாக உருவாகியுள்ளது. 

மனிதன் பதான்றிய ொள் முதபல விறளயாட்டும் பதான்றிவிடுகிைது. மனிதன் 

பிைெ்தது முதல் இைப்பு வறர வயதிை்கு ஏை்ைாரப்பால் ஏபதா ஒரு விறளயாட்றட 

ஆடும் வறகறய உருவாக்கி றவத்திருக்கிைான். விறளயாட்டு என்பது களிப்பறடய  ்

த ய்து இன்பமூட்டுகிைது. ொபடாடி வாழ்க்றகயின் எ  ்ங்களும் அவை்ைால் 

விறளெ்த சிெ்தறனகளுபம விறளயாட்டின் பதாை்ைத்திை்கு அடிப்பறட. 

 தமிழரக்ளின் வாழ்க்றகெிறல,  மூகஉணரவ்ு. குழுமனப்பான்றம பண்பாடு 

பழக்கவழக்கங்கள், பபான்ை அறனத்றதயும் உள்ளடக்கியதாக மக்களின் வாழ்க்றக 

முறைறயப் பிரதிப்பலிக்கும் ெிறலக்களன்களாக விறளயாட்டுகள் விளங்குகின்ைன.  

 தமிழரக்ள் அவரக்ள் விறளயாட்றடக் காலம், களம், பங்குதபறுபவார,் பால். 

வயது, பாடல், தன்றம, பபாட்டி, வறரபடம் என்ை அடிப்பறடகளில் வறகப்படுத்தும் 

அளவிை்கு ெமது விறளயாட்டுகள் விரிெ்த பரப்றபக் தகாண்டிருக்கிைது. 

முை்னுனர 

 இலக்கியங்களுள் மிகத் ததான்றமயானது  ங்க இலக்கியம்  ங்க இலக்கியம் 

தமிழரக்ளின் இலக்கியக் கருவூலம.;  தமிழரின் ொகரிகப் பண்பாட்டிை்கான 

அறடயாளம். கடல்பகாள்களாலும் கறையானாலும் மக்களின் அறியாறமயாலும் 

மிகப்தபரும்பகுதி அழிெ்துபபாக சிறிய அளவிலான எஞ்சிய ததாகுப்புக்கள் சிலபவ 

இன்று ெமக்குக் கிறடத்துள்ளன. ஆயினும்  ங்ககால ொடும் ெகரமும் மக்கள் வாழ்வும் 

அரசியல் வரலாறும் ொம் உய்த்துணருமாறு இவை்றின் வழி கிறடப்பதால் பழெ்தமிழர ்

ொகரிகப் பண்பாட்டு வரலாை்றை முழுறமயாய் அறிய இறவ வழிகாட்டுகின்ைன.  

 மக்களுக்காகபவ மக்கறளபய றமயப்தபாருளாக றவத்துப் பாடப்தபை்ை 

பாடல்கள்  ங்கஇலக்கியப் பாடல்கள் ஆகும்.  ங்க இலக்கியத்தில் உள்ள அகப்பாடல் 

கருத்துக்கள் வாழ்க்றகயில் உள்ளறவ. தகாள்றககளின் உயரெ்்த மரபுகறளப் 

பின்பை்றியறவ. மனித குலத்தின் பண்பாட்றடக் காதல் பாடுதபாருள் மூலம் 

தெறிப்படுத்தத் பதான்றியறவ. தமிழ்ப்பண்பாட்டின் கருவூலமாக விளங்குகின்ை 

 ங்கப்பாடல்கள் காலம் கடெ்து வாடும் திைத்தன.  ங்கத்து  ்  ான்பைார ் எழுதிய 

காதை் கவிறதகளில் மிக ச்ிைெ்த ததாகுப்பாக விளங்குவது ெை்றிறண ஆகும். இது 

ெை்றிறண ொனூறு என்றும் அறழக்கப்படும். இெ்நூல் எட்டுத்ததாறக நூல்களுள் 

முதலாவதாக றவத்து எண்ணப்படுகிைது. ெை்றிறணத் ததாகுப்பு ஒன்பது அடி முதல் 

பன்னிதரண்டடி வறரயில் உள்ள ொனூறு அகவை்பாக்கறளக் தகாண்டது. 

ெை்றிறணப் பாடல்கள் ஏறனறய அகப்பாடலினும் இயல்பான அளவாலும் 

பாடுதபாருள் முழுறமயாலும் சிைெ்தறவ. ெை்றிறணப் பாடல்களில் ஊடுதபாருளும் 

பதடுதபாருளும் உள்ளுறையாகவும் இறை ச்ியாகவும் பாடப்தபை்றுள்ளன. 

இத்தறகய சிைப்புக்குரிய ெை்றிறணயில் தபண்கள் விiளாயாட்டுகறள ஆராய்வபத 

பொக்கமாக அறமகிைது. 
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வினளயொட்டு 

 விறளயாட்டு என்பது தபாழுதுபபாக்குக்காகவும் மகிழ் ச்ிக்காகவும், சில 

பவறளகளில் கை்பித்தல் பொக்கத்துக்காகவும் ெடத்தப்படும் கட்டறமப்புக் தகாண்ட 

ஒரு த யை்பாடு ஆகும். விறளயாடுவதால் மனிதன் உடல்ெலத்றதயும். 

மனெலத்றதயும்  மூகெலத்றதயும் தபைலாம். 

 “ஓடிவினளயொடு பொப்பொ – நீ  

 ஓய்ந்திருக்க லொகொது பொப்பொ” 1 

என்று பாரதியார ் தம் கவிறதகளில் விறளயாட்டுக் குறித்து கூறியிருப்பது இங்கு 

ெிறனவு கூைத்தக்கதாய் உள்ளது. 

 “தசல்வம் புலதை புைர்வு வினளயொட்தடை்று 

 அல்லல் நீ ்  உவனக நொை்தக”2 

என்று தமிழரக்ளின் விறளயாட்டின் பழறமறய பமை்குறிப்பிட்ட ததால்காப்பிய 

நூை்பாவிலிருெ்தும் அறியலாம். 

1.புைல் வினளயொட்டு 

புனல் என்பது ஓடும் ெீர.் அருவியில் ெீராடுதல், குளத்தில் ெீராடுதல், ஆறுகளில் 

ெீராடுதல் எனப் பல ெிறலகளில் காணலாம். இவ்விறளயாட்றட விறளயாடும் பபாது 

தபண்கள் தனது அணிகலன்கறளக் கழை்றி றவத்துவிட்டு விறளயாடினர.் 

 “தபொருவில் ஆயதமொடு அருவி ஆடி 

 நீரனலச ்சிவந் தபரமர் மனழக்கை்”3 

தறலவி அருவியில் ெீராடியதால் அவள் கண்கள் சிவெ்திருப்பதாகத் தறலவன் 

கூறுகிைான். 

 “…………….எந்ன  

  ஓங்குவனரச ்சொரல் தீம்சுனை ஆடி”4 

என்று பதாழி தறலவனிடம் என்னுறடய தெ்றதயின் உயரமான குன்றில் சுறனயில் 

ொனும் தறலவியும் ெீராடிபனாம் என்று கூறுகிைாள். 

 “த ை்நீர் மைிசச்ுனை ஆடிை் 

 எை்தைொ மகளிர ்ம் பை்பு எை் தறொதள”5 

தறலவி சுறனயில் ெீராடினால்; எத்தறகய மாை்ைத்திை்கு ஆளாவாபளா என்று தாய் 

கூறுவதிலிருெ்து சுறன ெீர ்ஆடியறத அறியமுடிகிைது. 

“பீலி மஞ்னஞ ஆலும் தசொனலவனர 

அம்கை் அனறய அகல்வொய்ப் னபஞ்சுனை 

உை்கை் ஒப்பிை் நீலம் அனடசச்ி 

நீர்அனலக் கனலஇய கை்ைிச ்

சொரல் நொடதைொடு ஆடிய நொதள”6 

என்று தறலவி தறலவபனாடு ப ரெ்்து சுறன ெீராடி மகிழ்ெ்ததாகக் கூறுகிைாள். 

புனல் விறளயாட்டின் மூலம் தபண்கள் மகிழ் ச்ியறடெ்தறத இதனால் அறிய 

முடிகின்ைது. 

2. கழங்கொடு ல் 

தபண்கள் விறளயாடும் கழங்கு ஒரு றகத்திைப் தபாழுதுபபாக்கு 

விறளயாட்டாகும். தபான்னால் த ய்யப்பட்ட தபாை்கழங்குகள், மரக்கட்றடயில் 
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கறடெ்ததடுத்த உருண்றடகள் முதலானறவ மகளிர ் விறளயாட்டில் கழங்காகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. கழங்கு தறரயில் பரப்பி றகயால் பை்றித் தூக்கிப் பபாட்டுப் 

பிடித்து விறளயாடப்படும். 

  “சினறநொள் ஈங்னக உனறநைி திரள்வீ 

  கூனர நை்மனைக் குறுந்த ொடி மகளிர்  

  மைலொடு கழங்கிை் அனறமினச ்  ொஅம்”7 

என்ை வரிகள் தபண்கள் மணலில் கழங்கு விறளயாடியறத உணரத்்துகின்ைது. 

  “பந்தும் கழங்கும்  ந் ைர்பரசி”8 

கழங்கொடு மகளிர் ஓன  ஆய ்து”9 

என்று சிலம்பு கழங்கு குறித்துக் குறிப்பிடுவது இங்கு ஒப்பு பொக்கத்தக்கதாய் 

அறமெ்துள்ளது.  

3.ஓனரயொடல்  

ஓறர என்பது பகாறரப்புல்லால் த ய்த தபாம்றம. அதறனக் தகாண்டு 

மகளிராடும் விறளயாட்டு ஓறரயாடல் ஆகும். ஓறர என்பது மகளிர ்  ங்ககால 

மகளிரில் இறளபயார ்விறளயாடிய விறளயாட்டுகளில் ஒன்று. ஓறர விறளயாடும் 

பபாது மகளிர ்தம் காை்சிலம்பு ஒலிக்க ஓடுவர.் 

 “மனறந்  ஒழுக்க ்து ஓனரயும் நொளும் 

 துறந்  ஒழுக்கம் கிழதவொற்கு இல்னல”10 

எனத ்ததால்காப்பியம் ஓறர குறித்து எடுத்துறரக்கின்ைது. 

 “வினளயொ டொயதமொடு ஓனர ஆடொது 

 இனளதயொர் இல்லிட ்து இற்தசறிந் திரு ் ல்  

அறனும் அை்தற”11 

என்று தபண்கள் ஓறரயாட இருப்பது அைம் கிறடயாது என்று கூைப்படுகிைது. 

 “ ருமைல் தஞமிரிய திருநகர் முற்ற ்து 

 ஓனர ஆயமும் தநொசச்ியும் கை்ணும்”12 

என்ை வரிகள் தொ ச்ி பவலிக்கருகில் தபண்கள் ஓறர விறளயாடியறதப் 

புலப்படுத்துகின்ைது. 

 “நீர்அனலக் கனலஇய கூனழ வடியொச ்

 சொஅய்அவ் வயிறு அனலப்ப உடை் இனயந்து 

 ஓனர மகளிரும் ஊர்எய் திைதர”13 

ஓறர என்னும் விறளயாட்றட விறளயாடிய தபண்கள் அருவி ெீராடி 

மகிழ்ெ்ததாக இப்பாடல் தவளிப்படுத்துகின்ைது. ஓறர விறளயாட்டு 

விறளயாடப்படும் இடம் இங்கு சுட்டப்படுகின்ைது. 

4. பந் ொடு ல் 

 பெ்து  ங்க கால மகளிர ் விறளயாட்டுகளில் ஒன்று.  ங்ககால மகளிர ்

பெ்தாடுவதில் மிகவும் விருப்பம் காட்டினர.் பல பெ்துகறள பமபல தூக்கிப்பபாட்டு 

எெ்தப் பெ்தும் கீபழ விழாமல் பமபல தட்டி விறளயாடுவது  ங்ககால மகளிரின் 

பெ்தாட்டம். 

 “அரியனம சிலம்பு கழீஇப் பை்மொை் 

 வரிபுனை பந்த ொடு னவஇய தசல்தவொள்”14 
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என்ை வரிகள் தபண்கள் பெ்து  விறளயாடும்பபாது காலில் அணிெ்த சிலம்பிறனக் 

கழை்றி விட்டு விறளயாடுவதாக ெை்றிறண குறிக்கின்ைது. 

 “இல்எழு வயனல ஈற்றுஆ திை்தறைப் 

 பந்துநில ்து எறிந்து பொனவ நீக்கி 

 அவ்வயிறு அனல ் எை் தசய்வினைக் குறுமகள்”15  

என்று தன்மகள் பெ்து விறளயாடியதாகத் தாய் கூறுகின்ைாள். 

 “வரிஅைி பந்தும் வொடிய வயனலயும் 

மயில்அடி அை்ை மொக்குரல் தநொசச்ியும்”16 

என்ை வரிகள் பெ்தாடுவறதக் காணும் பபாததல்லாம் தன்மகள் ஞாபகம் வருவதாக 

ெை்ைாய் கூறுகிைாள். 

 “தசல்வ ்  ந்ன  இடனுனட வனரப்பிை் 

 ஆடுபந்து உருட்டுநள் தபொல ஓடி 

 அம்சில் ஓதி இவள் உறும்”17 

என்ை வரிகள் தெ்றதயின் அகன்ை முை்ைத்தில் மகள் பெ்து விறளயாடியறதப் 

புலப்படுத்துகின்ைது. 

 “பொனவயும் பந்தும் பவளவொய்ப் னபங்கிளியும் 

 ஆயமும் ஒை்றும் இனவநினையொள்”18 

என்று ஐெ்திறண ஐம்பதும், 

தபொை்ைிலங்கு பூங்தகொடி தபொலம்தசய் தகொன  வில்லிட 

 த ை்ைை் வொழ்க வொழ்க எை்று தசை்று பந் டி ் துதம 

த வர் ஆர மொர்பை் வொழ்க  எை்று பந் டி ் துதம”19 

என்று சிலப்பதிகாரமும், 

 “சூடக முை்னகயில் வொல்வனள கை்டிரு 

 த ொள்வனள நிை்றொடப்  

 பொடமுஞ்சிறு பொ மும் அங்தகொரு  

 பொவனை தகொை்டொட 

 நொடகம் ஆடிய த ொனக மயிதலை 

 நை்ைகர் வீதியிதல  

ஆடக வல்லி வசந்  தவொய்யொரி 

 அடர்ந்துபந்  ொடிைதள”20 

என்று வ ெ்தவல்லி பெ்தாடிய சிைப்றபக் குை்ைாலக்குைவஞ்சியும் குறிப்பிடுவது இங்கு 

ஒப்புபொக்கத்தக்கது.  

5. ஊஞ்சலொட்டம் 

  ங்கப்பாடல்களில் ஊ ல் என்பது ஊஞ் றலக் குறிக்கும் மரத்தில் கயிை்றை 

அல்லது துணிறயக் கட்டி விறளயாடுவது ஊஞ் லாட்டமாகும். குழெ்றத ஊஞ் லில் 

ஆடும்பபாது இன்பம் கண்டு தூங்குகிைது. தபரியவரக்ள் தாபம ஊஞ் லாடி 

மகிழ்கின்ைனர.் 

“நல்கூர் தபை்டிை் சில்வனளக் குறுமகள் 
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ஊசல் உறுத ொழிற் பூசல் கூட்டொ 

நயை்இல் மொக்கதளொடு குழீஇப் 

பயைிை்று அம்மஇவ் தவந்துனட அனவதய”21 

என்ை வரிகள் கரிய பறன ொரிபல திரித்த கயிை்றைப் பிணித்துத் 

ததாங்கவிடப்பட்ட ஊஞ் லில் விறளயாடியறத குறிக்கிைது. 

“வை்தசொல் யவைர் வளநொடு வை்தபருங்கல் 

த ை்குமரி ஆை்ட தசருவில் கயல் புலியொை 

மை்பன  கொக்கும் தகொமொை் மை்ைை் திறம்பொடி 

மிை்தசய் இனட நுடங்க ஆடொதமொ ஊசல் 

விறல்வில் தபொறி பொடி ஆடொதமொ ஊசல்”22 

என்ை சிலப்பதிகார வரிகள் இங்கு ஒப்புறமப்படுத்தப்படுகிைது. 

 “தபரும்புைம் கவரும் சிறுகிளி ஓப்பிக் 

 கருங்கொல் தவங்னக ஊசல் தூங்கி 

 தகொடுஏந்து அல்குல்  னழஅைிந்து”23 

திறனப்புனத்தில் புகுெ்து கதிரக்றளக் கவரும் கிளிகறள விரட்டிக் கருறமயான 

அடிமரத்றத உறடய பவங்றக மரத்தில் ததாங்கும் ஊஞ் லிபல அமரெ்்து இருெ்தறத 

ெை்றிறண குறிப்பிடுகிைது. 

 “ஓடரிக்கை் மடநல்லீர் ஆடொதமொ ஊசல் 

உ ் ரியப் பட்டொட ஆடொதமொ ஊசல் 

ஆடகப்பூை் மிை்ைொட ஆடொதமொ ஊசல் 

அம்தமை்மலரக்் குழல்சரிய ஆடொதமொ ஊசல்”24 

என்று ஊ ல் மகளிர ் ெெ்திவரம்ன் புகறழப்பாடியது இங்கு 

ஒப்புபொக்கப்படுகிைது. 

த ொகுப்புனர 

 உடல் புத்துணர ்ச்ி தபறுவதை்கு விறளயாட்டு உதவுகின்ைது. விறளயாட்டு 

ெிகழ்ெ்த காலம் சூழல் சுட்டப்படுகின்ைது. விறளயாட்டு மனம் மகிழ் ச்ிக்கு 

வித்தாகின்ைது. காண்பபார ் கண்ணுக்கு விருெ்தளிக்கக் கூடியதாகவும் உள்ளது. 

ஒை்றுறம வளரக்ின்ைது. பண்பாட்டிை்கும் பழக்கவழக்கத்திை்கும் ஊன்றுபகாலாய் 

அறமெ்துள்ளது.  

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. பாரதியார ்கவிறதகள் - பக். 251 

2. ததால்காப்பியம் - நூ. எ.3:255 

3. ெை்றிறண -44 

4. பமலது, 317 

5. பமலது, 339 

6. பமலது, 357 

7. பமலது, 79 

8. சிலப்பதிகாரம் - 12: 1-35 

9. பமலது, 27:245 

10. ததால்காப்பியம் நூ.எ. 133 

11. ெை்றிறண – 68 

12. பமலது, 143 
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13. பமலது, 398 

14. பமலது, 12 

15. பமலது, 179 

16. பமலது, 305 

17. பமலது, 324 

18. ஐெ்திறண ஐம்பது – பா.எ. 33 

19. சிலப்பதிகாரம் - 29:18 

20. குை்ைாலக்குைவஞ்சி – பா.எ. 3 

21. ெை்றிறண – 90 

22. சிலப்பிகாரம் - 29:26 

23. ெை்றிறண – 368 

24. ெெ்திக்கலம்பகம் - 9:29 

 

துனைநூற்பட்டியல் 

1. இளம்பூரணர ்   -  ததால்காப்பியம் தபாருளதிகாரம் 

ற வசித்தாெ்த நூை்பதிப்புக்கழகம் 

        த ன்றன 

2. முறனவர ்கதிர.்மகாபதவன்  -   ெை்றிறண 

        பகாவிலூர ்மடாலயம் 

        பகாவிலூர.் 

3. உறரயாசிரியர ்கதிரம்ுருகு  -   ெெ்திக்கலம்பகம் 

          ாரதா பதிப்பகம் 

         த ன்றன 

4. முறனவர ் .பவ.சுப்பிரமணியன்- பதிதணன்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 

         மணிவா கர ்பதிப்பகம், 

         பாரிமுறன, த ன்றன 

5. புலியூரக்்பகசிகன்   -   திருக்குை்ைாலக்குைவஞ்சி 

       பாரிெிறலயம் 

       த ன்றன 

6. ஞா. மாணிக்கவா ர ்  -   சிலப்பதிகாரம் 

      பதிப்பகம் 

      த ன்றன 

7. தமிழபவள்  .தமய்யப்பன் -    பாரதியார ்கவிறதகள் 

       ததன்ைல் ெிறலயம் 

       சிதம்பரம் 

 

Cite this book Chapter: S. Ramalakshmi and Thevatha A., (2021) Female sports in 

Nattrinai, Chapter. In Tamil Identities in Tamil Literature, Edited by Sasireha P., 

Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani G., Vol. 1:143-148. Cauvery 

College For Women, Trichy. 



149 
 

முனைவர் கு. டொலி ஆதரொக்கிய தமரி 

உதவிப் பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி – 620002 

 

 மிழ் இலக்கியங்களில் த ய்வ வழிபொடு 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 மனித  மூகம்  டங்குகள், ெம்பிக்றககள்,வழிபாடுகள் இவை்றின் கூட்டுக் 

கலறவயில் பதான்றிய ஒன்பை  மயம் ஆகும்.உலகில் உள்ள மக்கள் அறனவரும் 

ஏதாவததாரு  மயத்திை்கு உட்பட்பட ஆக பவண்டும். ொட்டுப்புை  ்  மய மரபிை்கு 

உட்பட்டறவ ொட்டுப்புை ததய்வங்கள் சிறு ததய்வங்கள் என்றும், தபருஞ் மய 

மரபிை்கு உட்பட்டறவ தபருெ்ததய்வங்கள் என்றும் பிரித்து வழங்கப் படுகின்ைன. 

இெ்த வழிபாடுகள் ஒரு தறலமுறையில் இருெ்து வழிவழியாக வழிபாடுகள் 

பின்பை்ைப்பட்டு வருகின்ைன. இதறன  ங்க இலக்கியங்கள் வழி பல்பவறு த ய்திகள் 

மூலம் ெம்மால் அறிய முடிகிைது. இதறன விளக்குவபத இக்கட்டுறரயின் 

பொக்கமாகும்  

முை்னுனர 

 மனிதனின் அ  ் உணரவ்ும் குை்ை மனப்பான்றமயுபம வழிபாடு பதான்ைக் 

காரணம் எனலாம். இயை்றகயானது இடி,மறழ,புயலின் வாயிலாக மனிதனுக்கு 

அ  ்மூட்டியது.தான் த ய்த குை்ைபம இயை்றகயின் சீை்ைத்திை்குக் காரணம் என்று 

ெம்பிய மனிதன்  அதறன வணங்கத் ததாடங்கினான்.அது அவனுக்கு ஆறுதறலயும் 

ெம்பிக்றகறயயும் ஊட்டியது.இதனால் இயை்றக வழிபாடு தான் வழிபாட்டின் 

ததாடக்கமாக அறமெ்தது. 

இயற்னக வழிபொடு 

 இயை்றக  க்திகள் பசுறமயான மரங்களில் குடி தகாண்டிருப்பதாக மனிதன் 

ெம்பினான்.அதுபவ மர வழிபாடாய் மலரெ்்தது. ொட்டுப்புைத் ததய்வங்கள் 

தபரும்பாலும் ஏதாவததாரு மரத்தின் கீழ் அறமெ்திருப்பறதயும்,மரத்பதாடு 

இறணத்து அறவ வழிபடுவறதயும் காணலாம். இம்மரம் தலமரம், தல விருட் ம் 

என்று அறழக்கப்படுவறதக் காணலாம். 

முை்தைொர் வழிபொடு 

வாழ்வாங்கு வாழ்ெ்து மறைெ்த தனது முன்பனாரக்றளயும் தாய் 

தெ்றதயறரயும் பபாை்றும் வறகயில் மனிதன் அவரக்றளத் ததய்வமாக வணங்கத் 

ததாடங்கினான். இதன் விறளவாகத் பதான்றியபத முன்பனார ் வழிபாடு ஆகும். 

பபாரில் மாண்ட வீரரக்ளுக்கு ெடுகல் எடுத்தல் ,பத்தினிக்கல் வழிபாடு,  மாதி 

றவத்தல் பபான்ைறவயும் இதபனாடு ததாடரப்ுறடயறவயாகும். இறவபய 

மனிதனின் ததாடக்க கால வழிபாடுகளாக விளங்குகின்ைன. 

“மொதயொை் தமய கொடுனற உலகமும் 

தசதயொை் தமய னமவனற உலகமும் 

தவந் ை் தமய தீம்புைல்  உலகமும் 

வருைை் தமய தபருமைல் உலகமும் 

முல்னல குறிஞ்சி மரு ம் தநய் தலைச ் 

தசொல்லிய முனறயொல் தசொல்லவும் படுதம.” 1 

 தூய ஆன்மீக தெறிபயாடும், பக்தி உணரப்வாடும், கடவுள் வழிபாட்டு 

வழிறய,ொட்டின் ெிலப்பகுப்பபாடு இறணத்துக் காட்டியவர ் ததால்காப்பியர.் 
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மாபயான், ப பயான், பவெ்தன், வருணன் என்று ொன்கு கடவுளறரப் பை்றி 

கூறி,அவரக்றளப் பின்பை்றி வணங்கிய ெிலங்கறளக் குறிப்பிடுகிைார.் 

நிலம்        த ய்வம் 

முல்னல மொதயொை் 

குறிஞ்சி தசதயொை் 

மரு ம் தவந் ை் 

தநய் ல் வருைை் 

 ெில இயை்றக அறமப்றப ஒட்டி இயை்றகபயாடு இறயெ்த ததய்வ வழிபாட்டு 

தெறிறயத் ததால்காப்பியம் மூலம் அறியலாம். ததால்காப்பியம் சூரியன், இெ்திர 

வழிபாட்றடக் குறிப்பிடுகிைது. சூரிய வழிபாடு தமிழக மக்களிடம் ெிலவியது 

என்பதறன, 

“தகொடிநினல கந் ழி வள்ளி எை்ற 

வடுநீங்கு சிறப்பிை் மு லை மூை்றும் 

கடவுள் வொழ் ்த ொடு கை்ைிய வருதம” 2 

 கீழ்த் திற யில் ெிறலப்தபை்றுத் பதான்றும் த ஞ்சுடர ் மண்டிலம்,பை்றுக் 

பகாடின்றி அருவாகித் தாபன ெிை்கும்,தத்துவம் கடெ்த தபாருள்,தண்கதிர ்மண்டிலம் 

என்று கூைப்பட்ட குை்ைம் தீரெ்்த சிைப்றப உறடய மூன்று ததய்வமும் பதவபராபட 

கருத்து மாை்ைாமல் பதான்றும். ததான்றம ,பழறம, மரபு பபான்ை த ாை்கள் 

முன்பனாரக்ளின் வாழ்வின் எ  ்ங்கறளக் குறிப்பனவாகும் .தமிழரக்ளின் 

மரபுகறளத் ததால்காப்பியர ்ென்கு பதிவு த ய்துள்ளார.் பண்றடத் தமிழர ்ஐவறக 

ெிலங்களில் திறண என்னும் ஒழுக்கம் ார ் வாழ்வியலில் உரிப்தபாருள்கறள 

முதல்,கருப்தபாருள்களின் துறணயுடன் அறமத்துக் தகாண்டாரக்ள் 

.கருப்தபாருறள  ்சுட்டும் தபாழுது ததய்வத்றத முதலாவதாகக் குறிப்பிடுகின்ைார.் 

“ த ய்வம் உைதவ மொ மரம் புள்பனற 

   தசய்தி யொழிை் பகுதிதயொடு த ொனகஇ 

             அவ்வனக பிறவும் கருஎை தமொழிப.”3 அக ்தினை 964 

 இதன் வழி ததய்வத்திை்கு அக்கால மக்களிடமிருெ்த  மூக 

ெிறலறயயும்,மதிப்றபயும் அறிய முடிகிைது. 

சிவை் வழிபொடு 

  ங்க இலக்கியத்தில் இடம் தபை்றுள்ள ததய்வ வழிபாடுகளுக்குள் 

தறலறமயானது சிவ வழிபாடு ஆகும். ஐங்குறுநூறு, கலித்ததாறக, அகொனூறு 

,புைொனூறு என்னும் ொன்கு ததாறக நூல்களில் அறமெ்த கடவுள் வாழ்த்துப் 

பாடல்கள் சிவதபருமாறனப் பை்றியனபவ. காவிரிப்பூம்பட்டினம்,மதுறர,வஞ்சி 

முதலிய தபருெகரங்களில் இக்கடவுளுக்குரிய பகாயில்கள் இருெ்தன.  ங்க நூல்களில் 

சிவறனப் பை்றிய குறிப்புகள் விரிவாக வெ்துள்ளன. ஆனால் சிவன் என்ை தபயர ்

அங்பக வழங்கப்படவில்றல. சிவறன அறடயாளங் காட்டும் வறகயில் ததாடரக்ள் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 மனவாழ்க்றகயில் ஈடுபட்டு மக்கறளப் தபை்று இன்ப வாழ்வு வாழ்ெ்ததும்  

தறலவனும் தறலவியும் கடவுறளப் பை்றி  எண்ண முை்பட பவண்டும்.அதுபவ 

வாழ்க்றகயின் குறிக்பகாளாகும் என்று ததால்காப்பிய நூை்பா கூறுகின்ைது.இதறன 

                   “கொமஞ் சொை்ற கனடக்தகொட் கொனல 

                   ஏமஞ் சொை்ற மக்கதளொடு துவை்றி 

     ஆறம்புரி சுற்றதமொடு கிழவனும் கிழ ்தியும் 
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                   சிறந் து பயிற்றல் இறந்  ை் பயதை” 4 

பழெ்தமிழரக்ள் முழுமுதை் கடவுறளபய தம் கருத்தில் 

தகாண்டிருெ்தனர.்இன்றும் பப ச்ு வழக்கில் ததய்வத்றதக் குறிப்பதாக உள்ள கடவுள் 

என்னும் த ால் எல்லாவை்றையும் கடெ்து  ெிை்பது என்னும் தபாருறளக் காட்டி 

ெிை்கிைது. 

                      “கொமப்பகுதி கடவுளும் வனரயொர் 

                       ஏதைொர் பொங்கினும் எை்மைொர் புலவர்”5 புற ்தினையியல் 81 

 இங்பக கடவுள் என்பது தத்துவப் தபாருளாக அறமெ்த கடவுளராவர.்மாபயான், 

ப பயான்,வருணன்,இெ்திரன் முதலிபயார ்திறணெிறலக் கடவுளர.் 

கலி ்த ொனக 

                 “இனமயலில் வொங்கிய ஈர்ஞ்சனட யந் ைை் 

                  உனமயமர்ந் துயர்மனல இருந் ைைொக 

                  ஐயிறு  னலயிை் அரக்கர் தகொமொை் 

                  எடுக்கல் தசல்லொது உழ்ப்பவை் தபொல”     கலி 32 

 இமயமறலயிடத்துப் பிைெ்த மூங்கிலாகிய வில்றல வறளத்தவனும் ஆகிய 

ஈரத்றத உறடத்தாகிய  றடயிறன உறடயவனும் ஆகிய இறைவன்  இறைவிபயாடு 

தபாருெ்தி,உயரெ்்த கயிறல  மறலயில் இருெ்தனன். அரக்கரக்்கு அர னாகிய பத்து 

தறலறய உறடய இராவணன் மறலறய எடுப்பதை்குக் றகறய கீபழ த ருகித் 

ததாடிப்தபாலிவு தபை்ை அத்தடக்றகயினாபல அம்மறலறய  எடுக்க  இயலாது  

வருெ்திய  ெிறலபபால  இருெ்தது. 

புறநொனூறு  

உண்டவறர ெீண்டொள் வாழ்விக்கும் அரிய தெல்லிக்கனிறய 

அதியமானிடமிருெ்து தபை்ை ஒளறவயார ்அவறன வாழ்த்தும் பபாது, 

“ பொல்புனர பினறநு ல் தபொலிந்  தசை்ைி 

  நீலமைிமிடற் தறொருவை் தபொல 

  மை்னுக தபரும நீதய.” புறம் 9 

பால்பபாலும் பிறை தெை்றியில் தபாருெ்திப் தபாலிெ்த திருமுடியிறனயும் 

ெீலமணிபபாலும் கரிய 

  திருமிடை்றிறனயும் உறடய ஒருவறனப் பபால (சிவன்) ெிறலதபறுவாயாக 

என்று வாழ்த்துகிைார.்இங்கு சிவன் அணிெ்திருக்கும் பிறையும் அவனுறடய 

ெீலமணிமிடறும் குறிப்பிடப்படுகின்ைன. 

சிலம்பில் த ய்வம்  

கண்ணகி பகாவலனுடன் இளங்காறலப் தபாழுதில் மதுறரக்குப் புைப்பட்டுப் 

பபாகிைாள். சில திருக்பகாயில்கறள கடெ்து த ல்கிைாள்.அழகிய பாம்பறன பமல் 

கள்ளி தகாண்டு அறிதுயிலில் உள்ள திருமாலின் பகாயிறல வலமாக  ெடெ்து  

வணங்கினாள். பபாதி மரத்தின் ெிழலில் எழுெ்தருளியுள்ள புத்தபதவன் அருளிய 

ஆகமத்றத ஓதி  பகாவலனுடன் கண்ணகி வழிபட்டாள் .மதுறரக்கு  ்  த ல்லும் முன்  

கண்ணகி திருமால், புத்தர,் அருகர ்ஆகிய புகார ் ெகரக்  பகாயில்களில்  வழிபாடு  

த ய்தாள்  என்பறத  அறிய  முடிகிைது. 

“தபொருள் இல் யொக்னக பூமியில் தபொருந் ொது 

  அருகர் அறவை் அறிதவொரக்்க அல்லது எை் 

   இருனகயும் கூடி ஒருவழிக் குவியொ” சிலம்பு 200 
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தபண்ணின் தபருறம பப  வெ்த காப்பியம் சிலப்பதிகாரமாகும் .மதுறர 

மாெகறரக்  காவல் த ய்த மதுராபதி ததய்வம் கண்ணகியின் துன் பதான்றுவதை்கு  

அஞசி பின்  பக்கமாக  ெின்று  பபசுகிைது. தீக்கடவுள்  அவள் ஏவல்  பகட்கின்ைது. 

பதவரக்ள்  விண்ணூரத்ியில்  வெ்து கண்ணகிறய அறழத்து  ்த ல்கின்ைனர.் இப்படி 

ததய்வங்கட்குத் ததய்வமாகக் கண்ணகிறய அறழத்து  ்த ல்கின்ைனர.் 

“வொைம் தபொய்யொதுவளம்பிழப்பு அறியொது 

  நீள்நில தவந் ர் தகொற்றம் சின யொது 

  ப ்திைிப் தபை்டிர் இருந்  நொடு.”143-147 

என்று கண்ணகிறய முழுமுதை் ததய்வமாக சிலப்பதிகாரம் காட்டுகிைது. 

த ொகுப்புனர  

 வழிபடு என்பதிலிருெ்து பிைெ்தது வழிபாடு என்னும் த ால். வழிபடு என்பதை்கு 

வணங்குதல், வழியில் த ல்லுதல், பின்பை்றுதல், தெறிப்படுத்துதல் ,பூ றன  முறை  

என்று அகராதிகள்  பல்பவறு விதமான தபாருறளத் தருகின்ைன.  இறைவனுடன்  

இரண்டைக்  கலப்பபத வழிபாடு என்றும், உள்ளத்தின் கதவுகறள இறைவனுக்காகத் 

திைெ்து றவப்பபத வழிபாடு என்றும் கருதப் படுகின்ைது. இயை்றகபயாடு இறணெ்து 

ததாடங்கிய மனித வாழ்வு பல்பவறு பரிமாணங்கறளப் தபை்று வெ்திருப்பறதப் 

பபால், ெம்பிக்றக அடிப்பறடயில்  பதான்றிய  வழிபாடும் வளரெ்்பத வெ்துள்ளது. 

இயை்றக வழிபாடு ததாடங்கி, இறை வழிபாடு,தனிமனித வழிபாடு என்று பல்கிப் 

தபருகி வாழ்க்றகயில் பிரிக்க முடியாத ஒரு கூைாக வழிபாடு ெின்று ெிறலத்துள்ளது. 

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. ததால்காப்பியம் -அகத்திறணயியல்  ப 35 

2. பமலது    ப 45 

3. பமலது  ப 60 

4. ததால்காப்பியம் கை்பியல் ப 25 

5. பமலது   ப 50 

6. கலித்ததாறக   ப32 

7. புைத்திறணயியல்     ப 40 

8. சிலப்பதிகாரம்   ப 200 

9. பமலது  ப143 
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முனைவர் பொ.இமொகுதலட் 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி – 620 002 

 

ஒளனவயொர் பொடல்களில் பை்பொட்டுசச்ிந் னைகள் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம்: 

 புைத்தில் பதான்றும் காட்சிகறளயும்; அகத்தில் பதான்றும் கருத்துக்கறளயும் 

புறனெ்து ெிை்கும் அழியாத அழகு ஓவியம்  ங்கப்பாடல்கள். ஓளறவயார ் உயரிய 

ஒழுக்கங்கறளயும், சிைெ்த ெீதிகறளயும் எளிதாகவும் இனிறமயாகவும் 

எடுத்தியம்பியுள்ளார.் தபண்பாை் புலவரக்ளில் கூரெ்்த அறிவும், தறக ால் 

புலறமயும் இவறர அதிகாரறமயத்தில் பகாபலா ச்ுவதை்கான ஆை்ைறல 

வழங்கியுள்ளது. தமிழர ் பண்பாட்டின் கூறுகளான விருெ்பதாம்பல், ஒழுக்கம், 

பபாரத்்திைம், ென்றிமைவாறம, ொட்டின் ஒை்றுறமறயப்பபணல் பபான்ைவை்றிறன 

ஒளறவயாரின் பாடல்கள் மூலம் இக்கட்டுறர எடுத்தியம்புகிைது.  

முை்னுனர: 

 ‘பண்தபனப்படுவது பாடறிெ்து ஓழகுல். ‘பண்புறடயார ் பட்டுண்டுலகம்’ 

என்கிைது. கலித்ததாறகயும் திருக்குைளும். இவ்வாறு மக்களின் இன்றியறமயாத 

பண்பாட்டிறன இலக்கியத்தில் எங்கும் காணலாம். ததான்றமயான ொகரிக 

வாழ்க்றகறய உறடயவரக்ள் ெம் தமிழரக்ள்.  ங்க இலக்கியங்கள் தமிழுக்கு 

தாய்றம இலக்கியம் எனலாம். இதறன இயை்றியவரக்ள்  ான்பைாரக்ளாவர.்பமலும் 

 ங்கப்பாடறல  ்  ான்பைாரக்ள் த ய்யுள் என அறிஞரக்ள் பபாை்றுவர.் ஈராயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக  ங்க இலக்கியத்தில் ஆண்புலவரக்ளுக்கு இறணயான 

புலறமபயாடும் பறடப்பாை்ைல் திைத்பதாடும் இப்பறடப்புத்தளத்தில் முப்பதிை்கும் 

பமை்பட்ட தபண்பாை்புலவரக்ள் இருெ்துள்ளனர.் அவரக்ளில் ஒறவயார ் சிைெ்த 

இடத்றதப்தபை்றுள்ளார.் அவரின் கூரெ்்த அறிவும் தறக ால் புலறமயும் அவறர 

அதிகாரறமயத்தில் சிைெ்து விளங்குவதை்கான ஆை்ைறல வளங்கியுள்ளது. ஒப்பாரும் 

மிக்காரும் இன்றித் திகழும்  ங்ககால ஒளறவயாரின் பாடல்கள் வழி தவளிப்படும் 

பண்பாட்டு தெறிகள் பை்றிய த ய்திகள் அவ்வாய்வுக் கட்டுறரயில் 

முன்னிறுத்தப்படுதிைது. 

ஒளனவயொர்: 

 ஒளறவ யார?் இவர ்ஆதி என்ை புல ச்ிக்கும், பகவன் என்ை அெ்தணனுக்கும் 

மகளாகப் பிைெ்ததாகவும், தெ்றதயின் கட்டறளபடி பிைெ்த மகறளப் பிைெ்த 

இடத்திபலபய விட்டுவிடுமாறு கூை தாய் ஆதி மனம்தபாைாது கலங்க அக்குழெ்றத 

      ‘இட்டமுடை் எை்றனலயில் இை்ைபடி எை்தறழுதி 

       விட்டசிவனும் தச ்து விட்டொதைொ? முட்டமுட்டப் 

        பஞ்சதம ஆைொலும்பொரம் அவனுக்கு அை்ைொய! 

       தநஞ்சதம அஞ்சொத  நீ’ 

 என்று தாறயத் பதை்றுவதாகவும் அக்குழெ்றதபய ஒளறவயார ் என புராணங்கள் 

கூறுகின்ைன. ஓளறவயார ் என்ை தபயரில்  ங்க கால ஒளறவயார,் இறடக்கால 

ஒளறவயார,் பிை்கால ஒளறவயார ் என மூன்று தபண்பாை் புலவரக்ள் ெம் 

தமிழகத்தில் வாழ்ெ்தனர ்என்று ஆராய் ச்ியாளரக்ள் கூறுகின்ைனர.்   

  ங்ககால ஒளறவயார ்  ங்க இலக்கியங்களான ெை்றிறண  குறுெ்nதாறக  

அகொனூறு புைொனூறு ஆகியவை்றில் பாடிய பாடல்கள் த ாை்த றிவும் 
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தபாருட்த றிவும் உறடயன. இறவகளின் தமிழரக்ளின் பண்பாட்Lக் களமாக 

விளங்குகின்ைன. இறவகளின் மூலமாக பண்றடக்கால மக்களின் வீரம், தகாறட, 

ொகரிகம், விருெ்பதாம்பல், ெீதிதெறிகள் முதலியவை்றை அறியமுடிகிைது.  

 இளறமக் காலெ்ததாட்டு முழுக் கல்விக் கை்று ; ான்பைாராக தpகழ்ெ்த 

தபண்டிறர முதுகுறைவி என்று பட்டமளித்து புகழ்வது இலக்கிய மரபு. mத்தறகய 

சிைப்பிறன ‘அஞ்சி மஞ்சு முகட்டில் மறலகளின் இடுக்கில் பறித்த துஞ்சுதல் 

பபாக்கிடும் தெல்லிக்கனியிறன’ ஒளறவக்கு தகாடுத்த அதியமாறன ஒளறவ 

 ‘பொல்புனர பினறநு ல் தபொலிந்  தசை்ைி 

 நீலமைி மிடற்று ஒருவை் தபொல் 

        தபருமனல விடரக ்  ருமினசக் தகொை்ட    

       சினறயினல தநலில ் தீங்கைி குறியொது  

        ஆ ல் நிை்ைக ் டக்கி 

       சொ ல் நீங்க எமக்கீ ்  னைதய’ 1  

என்ை பாடலில் அவனது அருஞ்த யலுக்கு ஒப்பாக விண்பணார ் வாழத் தாபன 

விரும்பி ெஞ்சிறன உண்ட சிவதபருமாபன ெிறனவுக்கு வருவதாக கூறுகிைார.் 

இதறன 

 ‘இைிய உளவொக இை்ைொ க் கூறல் 

           கைியிருப்பக் கொய்கவர்ந்  ற்று’ 2 

vd;w திருக்குைளில் வரும் கனி என்பதை்கு  ் சிைப்புறர வறரயும்பபாது, 

பரிபமலழகர ் இனிய கனிகள் என்ைது ஒளறவ உண்ட தெல்லிக்கனி, பபால 

அமிழ்தானவை்றை என்று கூறுகிைார.் 

           “கமழ்பூஞ் சொரல் கவிைிய தநல்லி 

          அமிழ்து வினள தீங்கைி ஒளனவக்கீந்   

         உரவுசச்ிைங் கைலும் ஒளி ்திகள் தநடுதவல் 

         அரவுக்கடல்  ொனை அதிகனும்”; 3 

என  ்சிறுபாணாை்றுப்பறடயில் இறடக்கழிொட்டு ெல்லூர ்ெத்தத்தனார ்அதியமான் 

ஒளறவக்கு தெல்லிக்கனி தெ்த த ய்திறயக் குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

விருந்த ொம்பல்: 

    தமிழரக்ளுக்பக உரித்தான தறல ச்ிைெ்த பண்புகளுள் ஒன்று விருெ்பதாம்பல் 

பண்பாகும். வீட்டிை்கு வரும் விருெ்தினறர முக மலர ்ச்ியுடன் அகமகிழ்ெ்து வரபவை்று 

வயிைார உணவு பறடத்து மகிழும் உயரப்ண்புறடயவரக்ள் தமிழரக்ள் என்பறத, 

   “ஒருநொள் தசல்லலம் இருநொள் தசல்லலம் 

        பை்ைொள் பயிை்று பலதரொடு தசல்லலினும் 

           னலநொள் தபொை்ற விரம்பிைை் மொத ”4 

இப்பாடல் விளக்குகிைது. இதில் பலொள் பலபராடு த ன்ைாலும் முதல் ொளிபல 

எத்தறகய அன்பபாடும், விருப்பபாடும் மகிழ்ெ்து வரபவை்ைாபனா அத்தறகய 

விருப்பமுடன் வரபவை்கும் பண்பினன் அதியமான் என்பறத தன்னுறட பாடல் மூலம் 

தவளிப்படுத்தியுள்ளார ்ஒளறவயார.் 

தபொர ்்திறம்: 

     அதியமானின் வீரத்திலும் ஈறகயிலும் மனம் மயங்கினாலும் மதி 

மயங்கவில்றல ஒறவயார.் எனபவதான் பபார ்ெறடதபறுதறலத் தவிரக்்க பவண்டி 
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அதியமானுக்காகத் ததாண்றடமானிடம் தூது த ன்ைார.் அதியமான் த ய்யும் 

பபாரக்ள் தவை்றிறயத் தருதல் உறுதி என்ைாலும் ததாடர ்ச்ியானப் பபாரக்ள் 

ொட்டின் வளத்றதயும் குடிகளின் ஆதரறவயும் தகடுக்கும் என்பதால் அதறனத் 

தவிரத்்தபல ெலம் என்றுணரெ்்து   ததாண்றட ொட்றட ஆண்ட ததாண்றடமdpடம் 

ஒறவயார ்த ல்கிைார.் 

   ததாண்றடமான் அழகிய  பறடக்கsத்திை்கு அறழத்து த் ன்று அங்பக 

வில்லும்;;> பவலும்  வீரக்கவ ங்களும் எண்ணிக்றகயை்று எழிலுடன் 

காட்சித்தருவறத ஒளறவக்கு காண்பித்து தன் பறடக்கsத்தின்மீது த ருக்குை்று 

அதியமான்மீது பபாரத்்ததாடுக்க எண்ணயிருெ்தான். அவனது அறியாறமறய 

உணரெ்்து, அதியனுடன் பபாரத்தாடுத்தால் அழிவு உறுதி என்பறத அறிவிக்குமிடத்து 

தூது த ன்ை ஒளறவயார,் 

 “இவ்தவ பீலி யைிந்து மொனலசூட்டி  

  ……. ……. ……. …….. 

  பனகவரக்் கு ்தி தகொடுநுதி சின ந்து 

 ……. ……. ……. …… 

  அை்ைதலங் தகொமொை் னவந்நுதி தவதல”5   

என்ைப்பாடலில் ததாண்றடமானின் கருவிகறளக் கண்டவுடன், மயில்பதாறக 

அணியப்பட்டு மலரம்ாறலசூட்டி தெய்பூ ப்பட்டு ஒளிவீசுகிை ததாண்றடமானின் 

கருவிகறளக் கண்டவுடன், அங்பக பபாரக்்களத்றத அடிக்கடி  ெ்தித்தன் விறளவாக 

பறகவரின் மாரப்கங்கறள குத்தியதால் முறனமுறிெ்த கருவிகளும் ,கூரவ்ாள்கள்; 

உறடெ்த கருவிகளும், தகால்லன் உறலக்களத்திலும் உள்ளது என்று அதியமானின் 

பபார ் கருவிகறளப்பை்றி கூறுமிடத்தில் பழிப்பதுப்பபால புகழ்ெ்துள்ளார.் இதனால் 

ததாண்றடமானுக்கும் அதியமானுக்கும் ெடக்கயிருெ்த பபாரிறன தன் 

திைறமயினால் ெிறுத்தி மன்னரக்ளிடம் ஒை்றுறமறய ஏை்படுத்தியறமறய 

அறியமுடிகிைது.  

     இதன் மூலம் ஒளறவயார ் அர றவப்புலவராக மட்டுமல்லாமல் அதியமான் 

மாை்ைாறரத் பதாை்கடிக்க களம் புகும்பபாததல்லாம் பபாரக்்களப் புலவராகவும் 

இருெ்து அதியமானின் ஆை்ைறல அவறன எதிரத்்திடத்துணிெ்த மன்னரக்ளிடம் 

எடுத்துறரத்து இராஜதெ்திர முறையில் பபாரிறனத்தடுக்க முயன்ைதறனயும் 

அறியமுடிகிைது. 

ஒழுக்கம் : 

     ஆடவரக்ளின் ஒழுக்கபம அெ்ொட்டின் பண்பாட்டிை்கு அடிப்பறட என்பறத, 

 “நொடொ தகொை்றொ கொடொ தகொை்றொ 

 அவலொ தகொை்றொ மினசயொ தகொை்றொ 

 எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்  

 அவ்வழி நல்னல வொழிய நலதை”6  

என்ை பாடலில் ெிலமானது ொடாக இருெ்தாலும் காடாக இருெ்தாலும் பமபடா 

பள்ளபமா எவ்வாறு  இருெ்தாலும் ெல்லவரக்ள் இருக்கும் இடத்தில் ெிலமும் ெல்ல 

பலறனக் தகாடுக்கும் என்று ொட்டின் வளர ்ச்ிக்கு மக்களின் ஒழுக்கம் 

இனிறியறமயாதது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார.்  

நை்றி மறவொ ் ை்னம: 

   பாரி இைெ்துபட அவன் மகள்களான அங்கறவ,  ங்கறவ இருவறரயும் கபிலர ்

வி ச்ிக்தகான், இளங்பகாவன் என்ை இருவரிடமும் மணமுடிக்க பவண்டுகிைார.்  

அவரக்ள் மூபவெ்தரப்ால் தகாண்ட அ  ்த்தால் மணமுடிக்க மறுக்கின்ைனர.் 
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அப்தபண்கறளப் பாரப்்பார ்இல்லத்தில் அறடக்கலம் தகாடுத்துவிட்டு வடக்கிருெ்து 

உயிர ்ெீத்தார ்கபிலர.் 

    ஒருொள் தபருமறழ தபாழிய அவ்வழிபய வெ்த ஒளறவயார ் அவ்வீட்டினுள் 

நுறழய, ஒளறவயின் வரறவ அறிெ்த பாரி மகளிர ் தன் ெீல ச்ிை்ைாறடறயக் 

தகாடுத்து அணிய த் ய்து, தீ மூட்டி குளிர ்காயறவத்து தகால்றலயில் விறளெ்த 

கிறரறயப் பறித்து சுறவயுடன்  றமத்து பசியும் பபாக்கினர.் வெ்தவர ் இன்முகம் 

காணும்வறர வாரி வாரி வழங்கிய பாரியின் மகளிர ்என அறிெ்து தெ்றதapன்; வழிபய 

மகள்களும் ெிை்பறத, பறழய ெிறனவுகறளயும், ெிகழ் ச்ிகறளயும் ெிறனத்து, 

 “பொரிபறி ்  பறியும் பனழயனூரக்் 

        கொரி தகொடு ்  கனளக்தகொட்டும் - தசரமொை் 

  வொரொய் எை அனழ ்  வொர ்்ன யும்  

 இம்மூை்றும் நீலச ்சிற்றொனடக்கு தநர்” 7 

என்று பாரி தனக்கு த ய்த உதவிகறள ெிறனத்து அவர ்மகள்களிடம் ென்றி மைவாப் 

பண்பிறன ஒளறவயார ்தவளிப்படுத்தியுள்ளார.் 

த ொகுப்புனர: 

    ங்க கால  முதாயத்தில் பண்பாடு என்பது பல்பவறு வறகயான கூறுகறளக் 

தகாண்டதாக இருெ்துள்ளது. அவை்றைப் பின்பை்றிபய அக்கால மனிதரக்ள் 

வாழ்ெ்திருக்கிைாரக்ள். எனபவ விருெ்பதாம்பல் பண்பிலும், பபாரத்்திைத்தில் 

மனிதனின் மனப்பக்குவ மருெ்தாக ஒளறவயார ் திழ்ெ்துள்ளார.் ஒழுக்கம், 

ென்றிமைவாறம பாரி மகள்களிடம் காட்டி அன்பின் மூலமும்  பண்பாட்டுக் 

கூறுகறள  ங்க கால ஒளறவயார ்பாடல்கள் மூலம் அறியமுடிகிைது. 

அடிக்குறிப்புகள்: 

1. புைம் : 91 

2. குைள்-100 

3. சிறு.பாண்- 99-102 

4. புைம்-101 

5. புைம்-95 

6. புைம்-187 

7. குறுெ் 99 

   கனலசத்சொற்கள்: 

1. உரவு - தெஞ்சுரம் 

2. கவினி – அழகு ஒழுகும் 

3. பீலி  – மயில்பதாறக 

4. அவல் - பள்ளம் 

5. மிற  - பமடு 

 

பொர்னவ நூல்கள்: 

1.  ஒளறவ.துறர ாமி (உ.ஆ);        -  புைொனூறு 

                               திருதெல்பவலி, ததன்னிெ்திய 

                               ற வசித்தாெ்த நூை்பதிப்புக் கலகம் லிட்., 

                               522. டி.டி.பக  ாறல, ஆள்வாரப்பட்றட 

                               த ன்றன – 18. 

                               பதிப்பு: 2007 
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2. தபாதுவான் அடிகள்;(உ.ஆ)      -   சிறுபாணாை்றுப்பறட 

                              த ங்றக த் ல்வி 

                            22,ததரு13, தில்றல ெகர,் 

                              த ன்றன 620 061 

                                  பதிப்பு: 2000. 

3. பபா.பவ.ப ாமசுெ்தரனார;்(உ.ஆ)-  குறுெ்ததாறக 

                                 திருதெல்பவலி, ததன்னிெ்திய 

                               ற வசித்தாெ்த நூை்பதிப்புக் கலகம் லிட்., 

                               522. டி.டி.பக  ாறல, ஆள்வாரப்பட்றட 

                                த ன்றன – 18. பதிப்பு: 2007. 
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in Avaiyar Songs , Chapter. In Tamil Identities in Tamil Literature, Edited by Sasireha 

P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani G., Vol. 1:153-157. Cauvery 

College For Women, Trichy.  
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முனைவர் வி.கவி ொ 

இறணப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபவரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

திரு ச்ிராப்பள்ளி-18 

  

 

ஏறு  ழுவு ல்  - அை்றும் இை்றும் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் ; 

 ங்கத ்தமிழர ்தங்கள் உயிராகக் கருதியது வீரமும் மானமும். பபாரக்ள் வழி 

மட்டுமல்லாது வீரவிறளயாட்டுகள் வாயிலாக, தங்கள் வீரத்திறன பண்றடத்தமிழர ்

தவளிப்படுத்தி உள்ளனர.் அவை்றுள் ஒன்று ஏறுதழுவுதல். முல்றல ெில மக்களிடம் 

மட்டுபம காணப்பட்ட வீர விறளயாட்டு இன்று பலதரப்பட்ட மக்களும் பங்பகை்கும் 

விறளயாட்டாக மாறியுள்ளது. அன்று ஏறுதழுவுதுல் ெடெ்த வதத்திறனயும் இன்று 

தபை்றுள்ள மாை்ைத்திறனயும் எடுத்துறரப்பதாக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது. 

இலக்கியத்திலும் பண்பாட்டிலும் ததான்றம வாய்ெ்தது தமிழினம். அன்றைய 

தமிழரின் வாழ்வியல் மரபுகளும் பண்பாட்டு எ  ்ங்களும் இன்றைய தறலமறை 

அவசியம் அறிெ்துதகாள்ள பவண்டும். அவ்வறகயில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 

பமலாக ததான்று ததாட்டு தமிழரின் விறளயாட்டாக இருெ்து வரும் ஏறு தழுவுதுல் 

பை்றிப் பப  விறழகிைது இக்கட்டுறர. 

 ங்கத ்தமிழர ்தங்கள் உயிராகக் கருதியது வீரமும் மானமும். பபாரக்ள் வழி 

மட்டுமல்லாது வீரவிறளயாட்டுகள் வாயிலாக, தங்கள் வீரத்திறன பண்றடத்தமிழர ்

தவளிப்படுத்தி உள்ளனர.்  பவட்றடயாடல்  மல்லாடல் ஏறுதழுவுதல் பபான்ைறவ 

பழெ்தமிழரது வீரவிறளயாட்டுகள். இவை்றுள் ஏறுதழுவுதல் - மஞசு விரட்டு, மாடு 

பிடித்தல், தபால்தலருது பிடித்தல்,  ல்லிக் கட்டு எனப் பல தபயரக்ளால் 

அறழக்கப்படுகிைது. அன்றைய ஏறுதழுவுதல், இன்று  (ஜ)ல்லிக் கட்டு எனப்படுகிைது.  

‘ஏறு’ என்ை த ால் காறளறயக் குறிக்கம். தகால்லும் தன்றமயுறடய 

காறளறய அடக்குவதால் ‘தகால்பலறு’ தழுவுதல் என்று  ங்க இலக்கியங்களில் 

சுட்டப்படுகின்ைது. இதறன, 

 “தகொல்தலற்றுக் தகொடஞ்சுவொனை மறுனமயும் 

 புல்லொதள ஆயமகள்”1 

என்ை வரிகள் வழி அறியலாம். முல்றல ெில மக்களின் வீர விறளயாட்டாகவும் 

திருமணத்துடன் ததாடரப்ுறடயதாகவும் ஏறு தழுவுதல் அறமகிைது.  

முல்றல ெிலத்தில் பசுறமயான புல்றல பமய்ெ்து வளமுடன் விளங்கும் 

காறளகள் ஆயரக்ளின் த ல்வமாகப் பாரக்்கப்பட்டன. ‘மாடு’  என்ைால் த ல்வம் 

என்று தபாருள். ஆயுரக்ள் தம் அரும்தபருஞ் த ல்வத்றதப் பபாை்றி வளரத்்தறமயால் 

திண்றமயுடன் விளங்கின. தம் மாடுகளுடன் விறளயாடியும் வீரத்றத ஊட்டியும் 

வளரத்்தனர.் புலிறயயும் பெர ் தகாள்ளும் திைன் தகாண்ட எருதுகள் தம் வலிய 

தகாம்புகளால் உடறல ஊடுருவிக் தகால்லும் தன்றம வாய்ெ்தறவயாக விளங்கின. 

ஆறகயால் தகால்பலறு என்று அறழக்கப்பட்டன. 

 “மஞ்த னத் திரண்டபமனி வாய்ெ்த மாக்காறளகறளக்     கண்டு ஆயர ்குலத்து 

இறளஞர ்அஞ்சுவதில்றல. அவை்றின் தகாட்டத்றத அடக்க மாரத்ட்டி ெிை்பர”்2. 

காதறலயும் வீரத்றதயும் உலகளாவிய பொக்கில் உரத்துக் கூறியறவ 

தமிழிலக்கியங்கள்.  காதறல அன்பின் ஐெ்திறண வாயிலாக உலகுக்குக் காட்டியது 

பபால வீரத்றதப் புைத்திறணகளாகப் பறை ாை்றி ெிை்கின்ைன. வீரம் என்பது 
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ஆடவரக்்கு மட்டுமன்றி தபண்டிரக்்கும் உரித்தானது என்பதறன மூதின் முல்றல 

வாயிலாக அறிகிபைாம். தமக்குப் பிைக்கும் பிள்றளகள் வீரமுடன் விளங்க பவண்டும் 

என்று ெிறனத்த தபண்கள் பகாறழறயக் கணவனாக ஏை்பாரக்ளா என்ன?, 

 “தகால்பலறு தழுவுதல் உயிருக்கு உறல றவக்கும் ஆபத்தான த யல். ஆயினும் 

அ த் ய்றகயில் தவை்றி தபறுகின்ைவறனபய ஆயரக்ுலப் தபண்கள் ஆண்மகனாக 

மதிப்பர.் இல்லைத்றத இனிது ெடத்துவுதை்கு ஏை்ைவனாக எண்ணுவர”்3 என்ை கருத்து 

தபண்டிரின் வீரம் பை்றி எடுத்தறரக்கின்ைது. அப்படிக் காறளறய அடக்காத வீரறன 

இப்பிைவி மட்டுமல்ல மறுபிைவியிலும் ஆய மகள் தழுவ விரும்ப மாட்டாள்.  

 தமிழர ் இரு கண்களாகப் பபாை்றிய காதல் வீரம் ஆகிய இரண்டின் 

இறணப்பாகபவ ஏறு தழுவுதல் பொக்கப்படுகிைது. ஐெ்திறணகளாக வாழ்றவயும் 

ெிலத்றதயும் பகுத்து வாழ்ெ்த தமிழினத்தில் முல்றல ெில மக்களிடம் ஏறு தழுவுதல் 

ெிகழ்வு இருெ்துள்ளது. 

 ”ஓஓ! இவள் தபொருபுகல் நல்தலறு தகொள்பவர் அல்லொல் 

 திருமொ தமய் தீை்டலர் எை்று கருமமொ  

 எல்லொரும் தகட்ப அனறந்து எப்தபொழுதும்  

 தசொல்லொல்  ரப்பட்டவள்”4 

என்ை வரிகள் ஆயமகளின் திருமணம் வீரதத்ுடன் ததாடரப்ுறடயறத  ்சுட்டுகின்ைன. 

ஏறு தழுவுதல் ெடக்கும் முன்னர ்பறை அறைெ்து இெ்ெிகழ்வு பை்றி அறிவிக்கப்படும். 

”தசொல்லுக! ‘பொைிதயம்’ எை்றொர், ‘அனறக’ எை்றொர், பொரி ் ொர் 

மொைினழ ஆறொகச ்சொறு”5  

என்ை வரிகள் ஏறுதழுவுதல் விழாக் பகாலத்துடன் ெறடதபை்ைது பை்றி 

எடுத்துறரக்கின்ைன. ஏறுதழுவுதலுக்கு முதல் ொள் குரறவக் கூத்து ெறடதபறும். 

அதில் ஏறுதழுவுதலில் பங்கு தகாள்ளும் தம் மனங்கவரெ்்த ஆடவரின் தவை்றிக்காக 

முல்றல ெிலப் தபண்கள் பவண்டிக் தகாள்வர.் 

 ஏறு தழுவுதலில் இடம் தபறும்  பல வறகக் காறளகள் குறித்து, 

  “மைிவனர மருங்கிை் அருவி தபொல 

 அைிவரம்பு அறு ்  தவை்கொற் கொரியும், 

 மீை்பூ ்து அவிர்வரும் அந்திவொை் விசும்பு தபொல 

 வொை்தபொறி பறந்  புள்ளி தவள்னளயும் 

 தகொனலவை் சூடிய குழவி ்திங்கள் தபொல் 

 வனளயுபு மழிந்  தகொடு அைி தசயும் 

 தபொருமுரை் முை்பிை் புகல்ஏறு பலதபய்து 

 அரிமொவும், பரிமொவும், களிறும், கரொமும், 

 தபருமனல விடரக ்து, ஒருங்கு உடை் குழீஇ 

 படுமனழ ஆடும் வனரயகம் தபொலும் 

 தகொடிநனற சூழ்ந்  த ொழூஉ”6 

என்ை வரிகள் எடுத்துறரக்கின்ைன.  

 காறளயர,் ஏறுகறளப் பிடிக்றகயில் ெடக்கும் ெிகழ்விறனக் கூறுறகயில், 

 ”எழுந் து  துகள் 

 ஏற்றைர் மொர்பு 
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 கவிழ்ந் ை மருப்பு 

 கலங்கிைர் பலர்”7 

என்று ஏறு தழுவும் வீரரக்ள் சீறிப்பாயும் காறளகறள தம் மாரற்ப ெிமிரத்்திக் 

தகாண்டு அடக்கப் பாய்ெ்தறமறய அறிகிபைாம். 

  ங்க காலத்தில் ெடெ்த ஏறு தழுவுதல் ெிகழ்வு இன்று  (ஜ)ல்லிக் கட்டாக 

ெறடதபறுகிைது. ” ல்லி என்பது விழாவின் பபாது மாட்டின் கழுத்தில் கட்டப்படுகிை 

வறளயத்திறனக் குறிக்கும். புளியங் கம்பினால் வறளயம் த ய்து காறளயின் 

கழுத்தில் அணியும் வழக்கம் தை்பபாதும் வழக்கத்தில் உள்ளது. அபதாடு 50 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புழக்கத்தில் இருெ்த ‘ ல்லிக் காசு’ என்னும் இெ்திய 

ொணயங்கறளத் துணியில் றவத்து மாட்டின் தகாம்புகளில் கட்டிவிடும் பழக்கம் 

இருெ்தது. மாட்றட அறணயும் வீரருக்கு அெ்தப் பணமுடிப்பு த ாெ்தமாகும். இெ்தப் 

பழக்கம் பிை்காலத்தில் ‘ ல்லிக்கட்டு’ என்று மாறியது. பப ச்ு வழக்கில் அது திரிெ்து 

‘ஜல்லிக்கட்டு’ ஆனது என்றும் கூைப்படுகிைது.”8 

அன்று திருமணத்துடன் ததாடரப்ுபடுத்தி முல்றல ெில மக்களின் வீர 

விறளயாட்டாக இருெ்த ஏறு தழுவுதல், இன்று தமிழரின் பண்பாடு,  மயம்  ாரெ்்த 

விழாவாகப் பாரக்்கப்படுகின்ைது. குறிப்பாக ததன் தமிழகத்தில் உணரவ்ு பூரவ்மாகப் 

பாரக்்கப்படுகின்ைது.  

தை்பபாது மதுறர மாவட்டத்தில் அலங்காெல்லூர,் பாலபமடு, அவனியாபுரம், 

தபறரயூர ் பபான்ை இடங்களிலும், சிவகங்றக மாவட்டம் சிராவயல், சிங்கம்புணரி, 

புதூர,் அரளிப்பாறை பபான்ை இடங்களிலும், புதுக்பகாட்றட மாவட்டம் ொரத்்தாமறல 

பபான்ை இடங்களிலும்  ல்லிக்கட்டு ெறடதபறுகிைது. பமலும் திரு ச்ி, பதனி பபான்ை 

ததன் மாவட்டங்களிலும் இவ்விறளயாட்டு ெிகழ்கிைது.  

இங்ஙனம் பல்பவறு பகுதிகளில் ெறடதபறும் இவ்விறளயாட்டு பல விதமாக 

ெறடதபறுகிைது. 

பவலி மஞ்சுவிரட்டு என்பது ஒரு திடலில் காறளகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டு 

கட்டுப்பாடின்றி ஓட வீரரக்ள் விரட்டிப் பிடிப்பதாக அறமகின்ைது.  

அலங்காெல்லூரில் ெறடதபறும் ஜல்லிக்கட்டில் வாடிவா ல் வழியாக 

தவளிபயறும் காறளகளின் திமிலில் ததாங்கியப்படி த ன்று இறளஞரக்ள் 

அடக்குவதாக அறமகிைது. 

வட தமிழகத்தில், வடம் மஞ்சு விரட்டு, 20 அடி ெீல கயிை்ைால் காறளறயக் கட்டி 

இருபுரமும் இழுத்து பிடிக்க முன்பன ெின்று தகாம்புகளில் உள்ள பரிசு தபாருள்கறள 

எடுப்பர.்  

மஞ்சு விரட்டு என்பது மஞ்சி அதாவது கை்ைாறழ ொர ் தகாண்டு 

தயாரிக்கப்படும் றகயிை்றினால் மாடுகளின் தகாம்புகளில் கட்டப்படும் 

தபாருட்கறள எடுப்பதை்காக வீரரக்ள் மாடறட துரத்தி  ்த ன்று பிடிப்பது.  

அன்று காறளறய அடக்கி தபண்றணப் பரி ாகப் தபை்ைனர.் தை்தபாழுது 

பணமுடிப்பிறனப் பரி ாகப் தபறுகின்ைனர.் எவ்வாைாயினும் தமிழகத்தின் 

குறியீடாக, ததான்மத்தின் சுவடாக ஏறு தழுவுதல் பாரக்்கப்படுகிைது. இயை்றகபயாடு 

இறயெ்து வாழ்ெ்த தமிழர ்தங்களது உயிருக்கு ெிகராகக் காறளறயப் பபாை்றினர.் 

அன்றும் இன்றும் ஏறுதழுவுதல் தமிழரின் வாழ்வியபலாடு இறணெ்த ஒன்ைாகபவ 

காணப்படுகிைது. கால மாை்ைத்தில் எத்தறனபயா பண்பாட்டுக் கூறுகறள ொம் 

இழெ்தாலும் வடிவம் மாறி இருெ்தாலும் தமிழரின் அறடயாளமாகபவ ஏறுதழுவுதல் 

பாரக்்கப்படுகிைது. 

சொை்தறை் விளக்கம் ; 

1. கலித்ததாறக, பா.எ - 103  

2. தமிழரின் வீர விறளயாட்டுகள், ta.m.wikipedia.org 
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4. கலித்ததாறக, பா.எ – 101 

5. கலித்ததாறக, பா.எ – 102 
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முனைவர் மு.அனு 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபவரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

        திரு ச்ிராப்பள்ளி – 18 
        

 
 

மறம் தபொற்றும் மொனுடம் 

ஆய்வுச ்சுருக்கம்  

தமிழரக்ள் மிகவும் ததான்றம வாய்ெ்த ஓர ் இனத்றத  ்  ாரெ்்தவரக்ள். 

பாரம்பரியப் தபருறம உறடயவரக்ள். உலக ொகரிகங்களில் இடம் தபைத்தக்க 

உயரெ்்த ொகரிகத்றத உறடயவரக்ள். ‘மன்னும் இமயமறல எங்கள் மறலபய’ என்று 

மார ்தட்டிக் கூறியவனும்  ‘கங்றகயும் காவிரியும் எங்கள் ெதிபய’ என்று இருமாெ்து 

பாடியவனும் ‘பஞ் ெதி பாயும் பழனத் திருொடு எங்கள் ொபட’ என்று தெஞ் ம் 

ெிமிரெ்்து பபசியவனும் தமிழபன. உலகம் பபாை்றும் உயரெ்்த தெறிகறளயுறடய 

தமிழரக்ளின் தபருறமறயப் பறை  ாை்ை எண்ணிலடங்கா அறடயாளங்கள் பல 

உள்ளன. அவை்றுள், வீரம் ெிறரை்த மண்ணாகக் கருதப்படும் தமிழகத்தின் தமிழரின் 

அறடயாளங்களுள் முதன்றமயானது மைம். அம்மைத்றதப் பபாை்றும் மானுடம் பை்றி 

ஆய்வு பமை்தகாள்ளப்படுகிைது. 

முை்னுனர   

 தமிழ்மக்கள் உலகின் ததான்றமக் குடியினர.் பல ொடுகளில் ொகரிகபம 

பதான்ைாத ெிறலயில் தமிழன்  ங்கம் றவத்துத் தமிழ் வளரத்்தவன். ப ர ப ாழ 

பாண்டியர ்என மூன்று பிரிவினராக இருெ்தாலும் வீரத்திலும் ஈரத்திலும் சிைெ்தவராய் 

இருெ்தனர.் மூபவெ்தரும் இமயத்தில் வில், புலி, மீன் தகாடிகறளப் பதித்தவரக்ள். பிை 

ொடுகபளாடு வாணிக உைவும் தூதுவர ் உைவும் தகாண்டிருெ்த அறிவாரெ்்த 

 முதாயமாக இருெ்தனர.் அவரக்ளுறடய விறளயாட்டில் கூட வீரம் இருெ்தது. குளம் 

கண்டு வீரம் விறளத்தவருக்கு வீரக்கல் ெட்டனர.் தமிழரின் த யல் அறனத்தும் 

வீரத்தின் அடிப்பறடயில் தான் ெறடதபை்ைன. 

 “குழவி யிறப்பினு மூை்றடி பிறப்பினும் 

 ஆளை் தறை்று வொளிற் றப்பொர்”1 

என்ை புைப்பாடல் குழெ்றத இைெ்த ெிறலயில் அல்லது தற ப்பிண்டமாகபவ 

பிைெ்தாலும் அப்படிபய எடுத்துப் புறதத்து விடாமல் உடம்பில் கத்தியால் கீறி ஒரு 

வீரத்தழும்றப உண்டாக்கி விட்பட புறதக்க பவண்டும் என்ை மரபு  ங்ககாலத்தில் 

இருெ்திருக்கின்ைறத எடுத்தியம்புவதன் வழி மைம் பபாை்றும் மானுடமாகத் தமிழினம் 

தறல ெிமிரெ்்திருெ்தறத அறிய முடிகின்ைது. 

சொை்தறொனும் வீரதை  

  ங்க காலத்தில் வீரம் முதன்றமயாகப் பபாை்ைப்பட்டது. வீரம் மிக்கவரக்பள 

சிைப்புக்குரியவரக்ளாகக் கருதப்பட்டனர.் பழெ்தமிழரின் கறடறமகறளக் 

கூறும்பபாது, 

 “ஈை்று புறந் ரு தலை்றனலக் கடதை 

 சொை்தறொ ைொக்கு ற் றந்ன க்குக் கடதை 

 தவல்வடி ்துக் தகொடு ் ல் தகொல்லற்குக் கடதை 

 நை்ைனட நல்கல் தவந் ர்குக் கடதை 
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 ஒளிருவொ ளருஞ்சம முருக்கிக் 

 களிதறறிந்து தபயர ்ல் கொனளக்குக் கடதை”2 

என்று புைொனூறு கூறுகின்ைது. இப்பாடல் குறிப்பிடும் அறனவரின் கடறமகளும் 

பபாபராடு ததாடரப்ுறடயனவாக இருப்பது கருதுதை்குரியது.  ான்பைானாக்குதல் 

என்ை ததாடருக்கு ‘வீரனாக்குதல்’3 என்று தபாருள் தகாள்வர ்உ.பவ. ாமிொறதயர.் 

‘ ான்பைார ் என்னும் த ால் பழங்காலத்தில் வீரம்’4 என்னும் தபாருளிபலபய 

அறமெ்துள்ளது என்பார ்வ.சுப.மாணிக்கம். சுங்க இலக்கியத்தில்  ான்பைான் என்பது 

பண்பு ெலன்கறளயுறடயவன் என்ை தபாருளிலும் ஆளப்பட்டிருப்பினும், வுரம் என்ை 

தபாருளிலும் ஆளப்பட்டுள்ளது என்பது குறிக்கத்தக்கது. 

 பழெ்தமிழரின் பழக்கவழக்கங்கள், ததாழில், விறளயாட்டு ஆகியன யாவும் 

மைப்பண்புடன் திகழ்கின்ைன. தம் ததாழில் முயை்சியிலும் விறளயாட்டிலும் பழக்க 

வழக்கங்களிலும், இயை்றகப் பண்பிலும் தமிழரக்ள் பபாரக்்குணம் பறடத்தவராகபவ 

விளங்கினர.் ஆடவர ் மட்டுமன்றி மகளிரும் மைப்பண்புடன் விளங்கியறத 

அறியமுடிகின்ைது. தன் தறலவன் பபாரில் தவை்றிப் புகழ் எய்துவதை்குப் பபாரக்ள் 

ஏை்பட பவண்டும் எனப் தபாண்தணாருத்தி விரும்பவறத, 

 “ஓ……………………….. தவந் தைொடு 

 நொடு ரு விழுப்பன  தபய்துக தவைதவ”5 

என்ை இவ்வடிகள் மைக்குல மகளிர ்தன் கணவன் வீரம் மிகுெ்த பபாறர பமை்தகாள்ள 

இறைவறன பவண்டியது ததளிவாக்குகின்ைது. 

மறவுைர்விை் மொை்பு : 

  ங்க இலக்கியங்களின் ஒரு பகுதியான புைநூல்களில் முதன்றம தபறுவது 

மைவுணரவ்ாகும். மனித இனம் பதான்றிய ொளிலிருெ்து அவபனாடு வளரெ்்து வரும் 

உணரவ்ு இது. ததாடக்க காலத்தில் மனிதன் உணவு பதடுவதிலும் தன்றனக் காத்துக் 

தகாள்வதிலும் இப்பபாரப்்பண்றப வளரத்்துக் தகாண்டான். அதன் பின் கூட்டம் 

கூட்டமாய் வாழக்கை்றுக் தகாண்ட ெிறலயில் தமக்கு பவண்டிய தபாருள்கள் 

தம்மிடம் இல்லாத ெிறலயில் அப்தபாருள் தகாண்டிருக்கும் குழுறவக் கருவியாகக் 

தகாண்டு தாக்க முறனெ்தறமபய பபாரின் முதை்கட்டமாயிை்று. இத்தறகய 

மைவரக்ளிடம் பபார ்விருப்பமும் உடல் தினவும் வழிவழியாக வெ்துள்ளறமறய, 

 “மை்பன  புரக்கும் நை்ைொட்டுப் தபொருநை் 

 உட்பனகதயொரு திறம் பட்தடைப் புட்பனக 

 தகவொைொகலிை் சொதவம் யொதமை”6 

என்று கூறுவாரக்ளாம் மைவரக்ள். ளபபாறரபய ததாழிலாகவும், பபாரில் 

இைப்பறதபய புகழுக்குரியதாகவும் பண்றடத் தமிழரக்ள் கருதியிருெ்தனர.் 

 “இனடப்பனட யழுவ ்துச ்சின ந்  தவறொகிய 

 சிறப்பு னடயளொளை் மொை்பு கை்டருளி 

 வொடு முனல யூறிச ்சுரந் ை 

 ஓட்கொப் பூட்னக விடனல ்  ொய்க்தக”7 

என்ை இவ்வரிகள் பபாரில் பின்னிட்டு ஓடாத உறுதிமிக்க வீரன் ஒருவனின் உடறலக் 

கண்டு அவறன ஈன்ை தாய் அறடெ்த பபை்றிறன விளக்குகின்ைது. பபார ்புரிவதும், 

பபாரில் யாறனகறளக் தகால்லுவதும் வீரனுக்குரிய கடறமகளாக  ்  முதாயம் 

பொக்கின. பபாரில் இைெ்துபடுதறலப் தபருறமக்குரியதாப் பழெ்தமிழ்  ்  மூகம் 

பபாை்றியது. அர க் குடியினரக்ளாக இருெ்தாலும் பபாரக்்களத்தில் இைப்பறதபய 

தபருறமக்கும் புகழுக்கும் உரியதாக கருதியிருக்கின்ைனர.் 



164 
 

பகிர்ந் ளிக்கும் மறப்பை்பு: 

 ஆெிறர கவரத்லும், மீட்டலும் பபாருக்குரிய முதன்றமக் காரணங்களாகத் 

ததாடக்கத்தில் இருெ்தன. அவ்வாறு கவரெ்்து வெ்த ஆெிறரகறளயும் தமக்தகன 

றவத்திராது பலருக்கும் பகிரெ்்தளிக்கும் பண்புறடபயாராக மைவரக்ள் விளங்கினர.் 

 “மிகப் பலவொயினும், எை்ஆம் - எனை ்தும் 

 தவை் தகொள் த ொை்றொக் குழிசிதயொடு 

 நொள்உனற ம ்து ஒலிதகளொ த ொதை?”8 

என்ை அவ்வரிகள் மிகுதியான ஆெிறரகறளக் கவரெ்்த மைவன் அவ்வாெிறரகறள 

தவள்ளி என்னும் விண்மீன் பதான்றுவதை்கு முன்னரும், பாறனயில் மத்தூை தயிரின் 

ஒலி பகட்பதை்கு முன்னரும், பிைருக்குக் தகாடுத்தான் எனக் கூறுகின்ைது. சிக்மண்ட் 

பிராய்டு என்ை உளவியலாளர ் ‘தன்றனத்தாபன காத்துக் தகாள்ள பவண்டும் என்ை 

மன இளல்பப பபாருக்குக் காரணம்’9 என்று கூறுகின்ைார.் மானிட  மூகவியலாளர ்

அரிஸ்டாட்டில் ‘பபார ்இயை்றகயானது, பபாரிடுவது மனிதரக்ளின் ததான்றமயான 

பண்புகளில் ஒன்று என்றும் ஆனால் ொகரிகமறடெ்த இனத்தில் இப்பண்பு 

கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது’10 என்றும் கூறுகின்ைார.் 

தபொரும் பூசலும் : 

 பபாரக்்குரிய காரணங்களாகப் பை்பல கருத்துக்கள் கூைப்தபறுகின்ைன. 

இயல்பான மைப்பண்பு, மண்ணாற , இடஞ்சிறிததன்னும் ஊக்க பமலீடு, 

அர ரக்்தகல்லாம் அர ராகத் திகழ பவண்டும் என்ை உள்ள பவட்றக, அரசுரிறம 

யாரக்்தகன்னும் சிக்கல், மகள் மறுத்தல் பபான்ை காரணங்களால் பபாரக்ள் 

பதான்றின எனக் கூைலாம். ததால்காப்பியர ் காலத்திை்கு முன்பப மூபவெ்தரும் 

பபாரிட்டறத, 

 “தபொந்ன  தவதய ஆதரை வரூஉம் 

 மொதபருந்  ொனையர் மனலந்  பூவும்”11 

என்ை ததால்காப்பிய வரிகள் வழி அறியலாம். மூபவெ்தரும் பபார ்

பமை்தகாண்டதை்கான காரணங்களில் ஒன்ைாக, 

 “எஞ்சொ மை்ைனச தவந் னை தவந் ை் 

 அஞ்சுக ்  னலச ்தசை்றடல் குறி ் ை்தற”12 

அதாவது, தன் ொட்டில் வாழும் குடிகள் வளத்துடன் வாழ்வதை்குப் பபாதிய 

இடமின்றமயாலும், இடம் சிறிததன்னும் ஊக்க பமலீட்டினாலும் பவெ்தரக்ள் பபார ்

ததாடுப்பர ்என்கின்ைார ்ததால்காப்பியர.் 

 “னவயங் கொவலர் வழிதமொழிந் த ொழுகப் 

 தபொகம் தவை்டிப் தபொதுசத்சொற் தபறொஅ 

 திடஞ்சிறி த ை்னு மூக்கந் துரப்ப”13 

பூமி முழுதும் தாபன இருெ்து என்றும் ஆளும் இன்பத்றதப் பபாகம் என்பர ் புலவர.் 

ெிலம் என்பது தபாதுவாய் அறமெ்தது என்னும் த ால் தபாறுக்காது தன் ொடு சிறிது 

என்று விரிவுபடுத்தும் ஊக்கமுறடயவன் என மன்னனின் ெிலத்தாற றயயும் 

கூறியுள்ளனர ்ெம் முன்பனாரக்ள். 

 “அவற்று ஓர்அை்ை சிைப்தபொர் வழுதி 

 துை் மிழ் தபொதுஎைப் தபறொஅை், தபொர்எதிர்ந்து”14 
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எனப் பாண்டிய மன்னன் தமிழ்ொடு மூவரக்்கும் உரியது என ஏை்காது தனக்கு மடடும் 

உரியது என்ை தகாள்றகயுறடயவன். ஆகபவ தமிழ்ொடு தபாது என்ைால் 

தபாறுத்துக்தகாள்ளாதவனாக இருெ்திருக்கின்ைான். 

 “தபொதுதமொழி பிறரக்்கிை்றி முழு ொளும் தசல்வர்”15 

எனக் கூறுவதிலிருெ்து பூமிறய பிைர ் ஆள்வறதப் தபைாமல் தான் ஒருவபன ஆள 

பவண்டும் என்ை எண்ணமுள்ள மன்னரக்ள் பலர ் இருெ்ெிருக்கின்ைளர ் என்பறத 

அறியமுடிகின்ைது. 

விழுப்புை் புறப்புை் : 

 பபாரக்்களத்தில் முகத்திலும் மாரப்ிலும் புண்பட்ட வீரறன எல்பலாரும் 

பபாை்றுவர.் அப்புண்ணால் ஏை்பட்ட வடுக்கறளயுப் தபான்னினும் மணியினும் 

பமலாக பபாை்றுவர.் அவை்றைப் புகழின் சின்னமாகக் கருதி தபருறம தகாள்வர.் 

 “விழுப்புை் படொ  நொதளல்லொம் வழக்கினுள் 

 னவக்கும் நொனள எடு ்து”16 

என்கின்ைார ் வள்ளுவர.் அதாவது வீரன், கழிெ்த தன் வாழ்ொட்கறளக் கணக்கிட்டு, 

விழுப்புண் படாத ொட்கறள எல்லாம், பயன்படாமல் தவறிய ொட்களுள் ப ரக்்கின்ை 

மைப் பண்புறடயவனாக திகழ்கின்ைான். 

 விழுப்புண் தபை்ைவறன வியெ்து பபசுவர.் வீரக்கல் ொட்டி வணக்கம் 

த லுத்துவர.் ஆனால் புைத்திபல புண்பட்ட வீரறன எல்பலாரும் இகழ்வர.் 

பபாரக்்களத்தில் புைங்காட்டி ஓடியதை்கு அறடயாளமாகிய அப்புண்றணப் 

பாரக்்குெ்பதாறும் பழித்தும் இழித்தும் பபசுவர.் அதனாலபய மானமிக்க வீரன் 

ஒருபபாதும் புைப்புண் தாங்கி உயிர ் வாழ இற யார.் பவண்ணிப் பபாரக்்களத்தில் 

புைப்புண்பட்ட தபருஞ்ப ரலாதன் என்னும் ப ர மன்னன் அப்பபாபத உண்ணா 

பொன்பிருெ்து உயிர ்துைக்கின்ைான். 

 “களி இயல் யொனைக் கரிகொல் வளவ! 

 தசை்று அமரக்் கடந்  நிை் ஆற்றல் த ொை்ற 

 தவை்தறொய் நிை்ைினும் நல்லை் அை்தற 

 .......................................................................... 

 புறப்புை் நொைி வடக் கிருந்த ொதை”17 

என்ை புைொனூை்ைடிகளில் தவண்ணிப் பபாரில் தவன்ை கரிகாை் தபருவளத்தாறன 

விட, அப்பபாரில் புைப்புண் பட்டு அதை்காக ொணி அப்பபாரக்்களத்திபலபய 

வடக்கிருெ்து உயிர ்துைெ்த தபருஞ்ப ரலாதன் ெல்லவன் என்று பதிவு த ய்துள்ளார ்

புலவர ்தவண்ணிக் குயத்தியார.் 

அற வழியில் மறம் : 

 மைவரக்ளுக்கிறடபய பபார ் ெிகழ காரணங்கள் பல இருப்பினும் 

அப்பபாரக்ளில் அைத்றதயும், ெீதிறயயும், பெரற்மறயயும் அவரக்ள் 

கறடப்பிடித்துள்ளது தமிழரக்ளின் மை மாண்பிை்கு தபருறம ப ரப்்பதாகும். பபாரின் 

ததாடக்கத்தில் பறகவர ் ொட்டில் புகுெ்து அவரக்்குரிய பசுக்கறள கவரெ்்து வருதல் 

அக்கால மரபு என்கின்ைனர ்  ான்பைார.் ஆனால் ஒவ்தவாரு பபாரும் பசுக்கறளக் 

கவரவ்திபலபய ததாடங்கியததன்று கூைமுடியவில்றல. ஆனால் அக்காலத்தில் 

பபாருக்குரிய காரணங்களில் ஆெிறரகறளக் கவரத்லும் ஒன்ைாகும். பசு என்ைாபல 

த ல்வம், தபான் என்ை தபாருள்படுதல் காணலாம். பமலும்  மய  ் சின்னமாகவும், 

அறவ விளங்கின. இதனால் அவை்றுக்கு ஊறு விறளத்தலாகாது என்று கருதி 

அவை்றைக் கவரெ்்து வெ்ததாகப் பண்டுததாட்டுக் கூறி வருகின்ைனர ்ெம் புலவரக்ள். 



166 
 

 பாண்டியன் பல்யாக ாறல முதுகுடுமிப் தபருவழுதி என்ை மன்னனின் 

தபருறமறய எடுத்துறரக்கும் தபாழுது, 

 “ஆவும் ஆைியற் பொர்ப்பை மொக்களும் 

 தபை்டிரும் பிைியுனடயீரும் தபைி ் 

 த ை்புல வொழ்நரக்் கருங்கடை் இறுக்கும் 

 தபொை்தபொற் பு ல்வற் தபறொஅதீரும் 

 எம்அம்பு கடிவிடுதும் நும்மரை் தசர்மிை்”18 

எனப் பறகொட்டில் பறையறைவழத்துப் பின் பபார ் ததாடுத்ததாகப் பாராட்டிக் 

கூறியுள்ளார.் நு ச்ினாரக்்கினியர ்தமிழர ்பபார ்முறையிை் கறடப்பிடித்த பவறுசில 

முறைகளாக  ் சிலவை்றைக் குறிப்பிடுகின்ைார.் ‘பகாறழகறளயும், 

மயில்குறலெ்பதாறரயும், தபண் தபயர ் தகாண்படாறரயும், பறடக் கருவிகறளக் 

றக ெழுவ விட்டவறரயும்’19 தமிழ் மைவர ்தகால்லார ்என்கின்ைார.் 

மறம் நினறந்  மொ ர்: 

 தமிழ் ொட்டில் தபண்களும் மனத்திண்றமயும் வீரவுணரவ்ும் உறடயவராய் 

விளங்கினாரக்ள். தம் மக்கள் வீரப்புகழ்தபை பவண்டும் என்று ஆற ப்பட்டாரக்ள். 

பபாரக்்களத்தில் உயிர ்தகாடுத்துப் புகழ்தகாண்ட றமெ்தர ்த யல் கண்டு அவறரப் 

தபை்ை பபாதிலும் தபருமகிழ்வுை்ை வீரத்தாய் பலர ் தமிழ் ொட்டில் இருெ்தனர.் 

ஒருமுறை வீரன் ஒருவன் பபாரில் பறகவரக்ளால் வாளால் தவட்டப்பட்டு 

இைக்கின்ைான். ஆவன் உடல் பல துண்டுகளாக தவட்டப்பட்டுக் கிடெ்தது. ஆவன் 

எவ்வாறு இைெ்தான் என்பரத அறியாத பலர,் அவனுறடய வயதான தாயிடம் த ன்று 

உன் மகன் பறகவரக்்குப் புைமுதுகுகாட்டிப் பபாரில் இைெ்தான் என்று த ால்லக் பகட்ட 

அத்தாய், தன் மகன் புைமுதுகுகாட்டி இைெ்திருப்பானானால் அது தன் மைக்குலத்திை்கு 

இழுக்கு என்று கருதி, 

 “......................................................................... 

 மை்டமரக்்கு உனடந் ைை் ஆயிை் உை்டஎை் 

 முனல அறு ் திடுதவை் யொை் எைச ்சினைஇக்”20  

என்று வஞ்சினம் உறரக்கும் இவர ்மைம் ெிறைெ்த மாதருக்கு ஓர ்எடுத்துக்காட்மாகும். 

 “களிதறறிந்து பட்டைை் எை்னும் உவனக 

 ஈை்ற ஞொை்றினும் தபரித ”21 

பபாரக்்களத்தில் யாறனபயாடு பபார ் த ய்து, அவ்யாறயறயக் தகான்று, 

அவ்விடத்திபல தன் உயிர ் ெீத்த வீரனின் த யல் பகட்டு பிைவிப் பயறனப் தபை்ைது 

பபால் பபரின்பம் அறடயும் வீரத்தாயின் மைவுணரற்வ பதிவு த ய்கின்ைார ்பூங்கண் 

உத்திறரயார.் 

 முதல் ொள் பபாரில் தெ்றதறய இழெ்து, இரண்டாம் ைாள் பபாரில் 

கணவறனயும் இழெ்து, மூன்ைாம் ொள் பபாரம்ுரசு ஒலிப்பறதக் பகட்டு, தனது ஒபர 

மகறன, சின்னஞ்சிறு பாலகறன அறழத்து, தவண்றமயான ஆறட உடுத்தி, 

எண்தணய் தடவி  ் சீவிக் குடுமி முடித்து, பவறல எடுத்துக் றகயிபல கnhடுத்து, 

அவறனப் தபாரக்்களம் பொக்கிப் பபா என்று அனுப்பிறவத்த அத்தாயின் 

வீர த் யலுக்கு ஆயிரம் மைவரக்ளின் வீரமும் அடிபணியும், அவளின் வீரதெஞ்ற  

ெிறனத்து தமிழகபம வியெ்து ெிை்கும். 

 “.................................................................. 

 தவல்னகக் தகொடு ்து தவளிதுவிரி ் துஉபீஇப் 

 பொறுமயிரக்் குடுமி எை்தைய் நீவி 
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 ஒருமகை் அல்லது இல்தலொள் 

 தசறுமுகம் தநொக்கிச ்தசல்கஎை விடதம”22 

என்ை வரிகள் அவ்வீரத்தாயின் தபருறமயிறன எடுத்தியம்புகின்ைது. 

முடிவுனர: 

 கல் பதான்றி மண் பதான்ைா காலத்பத வாபளாடு முன்பதான்றிய மூத்தக் குடி 

தமிழ்க்குடி. இக்குடிமக்களின் தமாழி உலகின் ததான்றமயான தமாழிகளுள் ஒன்று. 

கிபரக்கம், இலத்தீன், ஈப்ரு, வடதமாழி பபான்ை ததான்றமயான தமாழிகள் இன்று 

வழக்கில் இல்றல. ஆனால் ததான்றமயானத் தமிழ் தமாழி இன்று வழக்கில் 

உயிரப்்புடன் இருப்பதை்குக் காரணம் தமிழிலக்கியங்களும் அவ்இலக்கியங்கள் 

கூறும் தமிழர ் அறடயாளங்களுபம!. தமிழறன உலகறிய  ் த ய்யும் 

அறடயாளங்களில் மறுக்க முடியாத மறைக்க முடியாத ஒன்று அவனுறடய வீரம். 

வீரத்தால் கடல் கடெ்து தடம் பதித்த தமிழனின் மைத்றத மானுடம் என்றும் பபாை்றும். 

 

சொை்தறை் விளக்கம் : 

1. புைொநூறு – பா.எண் - 74 

2. புைொநூறு – பா.எண் - 312 

3.  ாமிொறதயர ்உ.பவ, புைொனூறு மூலமும் உறரயும் - ப.எ – 112 

4. மாணிக்கம் வ.சுப., பழெ்தமிழிலக்கியத்தில் இயை்றக – ப.எ – 186 

5. புைொநூறு – பா.எண் - 306 

6. புைொநூறு – பா.எண் - 68 

7. புைொநூறு – பா.எண் - 195 

8. புைொநூறு – பா.எண் - 251 

9. சிக்மண்டு பிராய்டு,  மூகவியலின் அடிப்பறட பகாட்பாடுகன்    

(தமாழிதபயரப்்பு – தஜ.ொராயணன்), ப.எண் - 43 

10. அரிஸ்டாட்டில், உ  மூகவியலின் அடிப்பறட பகாட்பாடுகன் 

(தமாழிதபயரப்்பு – தஜ.ொராயணன்), ப.எண் - 43 

11. ததால்காப்பியர,் ததால்காப்பியம், தபாருளதிகாரம் - புைத்திறணயில் - 

நூ.எ – 64:4 -5 

12. ததால்காப்பியர,் ததால்காப்பியம், தபாருளதிகாரம் - புைத்திறணயில் - 

நூ.எ 64: 2-3 

13. புைொநூறு – பா.எண் - 8: 1-3 

14. பமலது 51: 5-4 

15. கலித்ததாறக பா.எண – 68 

16. திருக்குைள் 

17. புைொநூறு – பா.எண் -6 

18. பமலது – 9 

19. டாக்டர ்சு.தட்சிணாமூரத்்தி, தமிழர ்ொகரிகமும் பண்பாடும், ப.35 

20. புைொநூறு – பா.எண் - 278 

21. புைொநூறு – பா.எண் - 277 

22. புைொநூறு – பா.எண் -279 

 

துனைநூற் பட்டியல் : 

 ாமிொதயர ்உ.பவ.,   -  புைொனூறு மூலமும் உறரயும் 

                     தமிழ்ப்பல்கறலக்கழகம் 

                     மறுபதான்றி அ  ்கம், தஞ் ாவூர ்   

      12 - ம் பதிப்பு – 1971. 
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மாணிக்கம் வ.சுப.,    -  பழெ்தமிழிலக்கியத்தில் இயை்றக 

                     மணிவா கர ்பதிப்பகம் 

                     55 லிங்கியார ்ததரு, த ன்றன – 1   

      முதை்பதிப்பு – 1987. 

வரதரா னார.்மு.,     - திருக்குைள்,  

 கழகதவளியீடு த ன்றன 

176 – வது பதிப்பு – 2004. 

பாஸ்கல் கில்பரட்்   

(தமா.தப) ொராயணன்    -    மூகவியலின் அடிப்பறடக்    பகாட்பாடுகள் 

உலகத் தமிழாராய் ச்ி ெிறுவனம் 

                           இரண்டாம் முதன்றம  ்ாறல 

                           தரமணி, த ன்றன 

                           முதை்பதிப்பு – 1991 

ததால்காப்பியம்   -  இளம்பூரணர ்உறர, 

ததன்னிெ்திய ற வ சித்தாெ்த நூை்பதிப்பு 

                  கழகதவளியீடு த ன்றன  

                 முதை்பதிப்பு – 1978 

கலித்ததாறக   - ததன்னிெ்திய ற வ சித்தாெ்த நூை்பதிப்பு கழகம் 

                  (பி) லிமிதடட், த ன்றன - 1989 
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முனைவர் க.ராதிகா 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபைரி மகளிர ்கல்லூரி(தன்னாட்சி) 

திருசச்ி 

 

குறுந்போனகயில்  ை்ைராட்சி 

 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 குறுந்பதாறக அகநூல் என்று கூறினாலும் அம்மக்களின் பழக்கைழக்கங்கள், 

அரசரக்ளின் ஆட்சி முறைகள்,ைாழ்வியல் பநறி பபான்ை பசய்திகறள உள்ளடக்கிய 

நூலாக விளங்குகிைது. ஓரி, நன்னன், பபாறையன், மறலயன், ஆஅய் அண்டிரன், பாரி, 

எழினி பபான்பைாரக்ளின் ஆட்சிச ் சிைப்பிறனயும் சமுதாய உணரவ்ிறனயும் 

இக்கட்டுறர சுட்டிச ்பசல்கிைது. 

முை்னுனர 

 இலக்கியங்களில் காலத்தால் பதான்றம ைாய்ந்த இலக்கியங்களாகக் 

கருதப்பபறுைன சங்க இலக்கியங்களாகும். தமிழ்ப்பண்பாட்டின் கருவூலங்களாகக் 

பகாள்ளத்தக்கச ் சிைப்பிை்குரிய சங்க இலக்கியங்கள் என்றும் மனிதகுலம் மை்றும் 

மன்னரக்ள் கறடப்பிடிக்க பைண்டிய பநறிகறள ைளம்படக் கூறுகின்ைன. 

குறுந்போனகயில்  ை்ைராட்சி  

 கறடபயழு ைள்ளல்களும் குறுநில மன்னரக்ளும் அரசு புரிந்தறமறயப் பை்றிக் 

கூறுகிைது. இறைகள் பபரும்பாலும் புைநூல் கருத்தாக இருப்பினும் அகநூல்களில் 

உதாரணமாகவும் உைறமகளாகவும் உள்ளுறைகளாகவும் இடம் பபறுகின்ைன. 

அரசரக்ள் தனக்பகன ைாழாமல், நாட்டுக்காகவும், நாட்டு மக்களுக்காகவும், 

ைாழ்ந்ததால் அக்கால மக்களின் சமுதாய நிறலகறளயும், ஆட்சி புரிந்த சிைப்றபயும் 

உணரத்்துகின்ைன.  

ஓரி 

 இைன் கறடபயழு ைள்ளல்களில் ஒருைன். பகால்லி மறலயும் அதறனச ்சுை்றி 

உள்ள பகுதிகறளயும் ஆட்சி புரிந்தைன் இைன். வில்லாை்ைலில் சிைந்து விளங்கியைன். 

ஆதலால் ைல்வில் ஓரி என்ை பபயர ்பூண்டைன் ஆைான். பகால்லி மறலயின் பமை்குப் 

பக்கத்பத அறமந்த பாறைகளுக்கு உரியைனாக ைாழ்ந்தைன் என்பறத,  

            “வல்வில் ஓரி பகால்லிக் குடவனரப் பானவ” 1 

 பபான்ை அடிகளால் ஓரி தறலைனாக இருந்த பகால்லி மறலயில் பகால்லிப் 

பாறைறயயும், ஓரியின் வில் ஆை்ைலும் பகாண்டுள்ளறமறய உைறம நயம் பட 

கூறுகிைது. பமலும் ஓரி ைாழ்ந்த பகால்லிமறல பமை்கில் அறமந்த பாறை பபான்ைைள் 

பபறுதை்கு அரிது என்ை அடியால் பகால்லி மறலயில் பபண் உருைங்கறளக் பகாண்ட 

பபாம்றமகள் அறமந்தறமயும் வில்லாை்ைல் பகாண்ட ஓரி ைாழ்ந்தறமயும்  பை்றி 

கூைப்படுகிைது. 

நை்ைை் 

 இைன் பாழி, பாரம், பிரம்பு பபான்ை மறலகளுக்குரியைன். பபண் பகாறலப் 

புரிந்தைன். அைனது பசாறலயில் மாங்கனி ஓன்று நீரில் வீழ்ந்து ஆை்பைாடு பசன்ைது. 

அை்ைாை்றில் புனலாடியப் பபண் அக்கனிறய உண்டாள். அக்கனிறய உண்ட 

பபண்றனக் பகாறல பசய்தான் . அந்நன்னனுறடய பகாடுறமச ்பசயறல எண்ணிய 

பகாசரக்ள் முதிரந்்த ஆலமரத்தடியில் ைாழும் அைபைாரக்ள், நன்னனது பகாடிய 
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பசயலால் அம்மாமரத்றத யாறனயால் பகாண்டு ைரப்பட்டு பைட்டியைரக்ள் 

என்பறத. 

       “ நறு ா பகாை்று நாட்டிை் தபாக்கிய 

                 ஓை்று ப ாழிக் தகாசர்” 2  

                  “பபண் பகானல புரிந்ே நை்ைை”3  

பபான்ை அடிகளால், நன்னன் பபண் பகாறல புரியும் பகாடியைன் 

என்றும்,அக்பகாடியைனின் பசயறல அழிக்கும் பபாருட்டு பகாசரக்ளின் 

நீதிகறளயும் அக்கால மக்களின் நிறலகறளயும் உணரத்்துகிைது. பமலும் நன்னன் 

நாட்டுக் காைல் மரமாகிய மாமரத்றத பைட்டியழித்தறமயும், ஒை்பைாரு நாட்டு 

அரசரக்்கும் உரிய காைல் மரமாகக் காத்தறமறயயும் இதன் மூலம் உணர முடிகிைது. 

அக்காலத்தில் அரசனாக இருந்தாலும் தைறு பசய்தால் தண்டறன பபறுைர ்என்பது 

பதரிகிைது. 

பபானையை்  

 பசர நாட்டிறனச ் பசரந்்தைன் பறகைரக்ளால் பைல்ல இயலாத பதரை்லிறம 

பகாண்டைன் .பசர நாட்டுத் பதாண்டி என்னும் துறைமுக பட்டினத்றதக் பகாண்டைன். 

அத்தறகய ைலிறமயுறடயைனது ஊரில் பிைந்த தறலவிறயக் கூடுைது அரியது 

என்பது பபால கூறியதாகும். 

                “ திண்தடர்ப் பபானையை் போண்டி முை்றுனை”4  

என்ை அடியால், அக்கால மக்களில் உயரந்்தைரக்ளாகவும்,குடிசச்ிைப்பு 

பகாண்டைரக்ளாகவும் ைாழ்ந்தனர.் துறைமுகம் பகாண்டறமக்கு மூன்றுறை என்று 

அறழக்கும் ைழக்கம் இருந்தது. இதன் மூலம் பபாறையனின் ஆட்சிறயயும் 

ைளறமறயயும் அறிந்து பகாள்ள முடிகிைது. 

 னலயை் 

 மறலயன் என்ை மன்னன் முள்ளுரக்்கானத்றத ஆட்சி புரிந்தைன்.  எஃகு பபான்ை 

றகைலிறமக் பகாண்டைன். பைறலக் றகயில் பகாண்டைன். முள்ளுர ் கானத்தில் 

விறளந்த ைாசறன நிறைந்த சந்தனத்றத மாரப்ில் பூசுபைன். அத்தறகய 

மறலயறனப் பை்றி பல இடங்களில் கூைப்படுகிைது அதறன, 

   “எஃகு விளங்கு ேடக்னக  னலயை”5      

                                “முரண் பகாள் துப்பிை் பசவ்தவை்  னலயை்  

                                முள்ளுர் காை நாை் வந்து” 6  

என்ை அடிகளால் மறலயனது வீரமும் ைலிறமயும் கூைப்படுகிைது. அக்கால மக்களின் 

பழக்கைழக்கமாக சந்தனம் பூசுைறத இதன் மூலம் உணரக்ிபைாம். 

ஆஅய் அண்டிரை்  

 பபாதிய மறலக்குத் தறலைன். ைறியைரக்ளுக்கு ைழங்கும் பகாறடத்திைன் 

பபை்ைைன் .பதன் திறசயாகிய பபாதிமறல இல்றலபயன் இை்வுலகு பிைழ்ந்து விடும் 

என்ை சிைப்பும், குளிரச்ச்ியும் பபாருந்தியது. இைன் பைனிர ் குலத்தில் பகாறட 

ைழங்கும் தறலைன். பறகைருக்கு அஞ்சாமல் பபார ் புரிபைனும், பரிசுகறள மனம் 

மகிழ்ந்து தருபைனுமாக பபாதிய மறலயில் ைாழ்ந்தைன் . எனபை இைை்றில் பபாதிய 

மறலயின் சிைப்பும் குளிரச்ச்ியும் பை்றி கூைப்படுகின்ைன. அதறன, 

  “பேை்தினச ஆஅய்குடி இை்ைாயிை்  

  பிைழ்வது  ை்தைா ஈ ் வர் ேனல உலதக” 7                    

                                “இ ்ன  பசய்ேது  றுன க்கு ஆ ் எனு ்  

                                அைவினல வணிகை் ஆஅய் அல்லை்” 8  
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என்ை அடிகளால் ஆஅய் அண்டிரன் ைாழ்ந்த பபாதிய மறலயில் குளிரச்ச்ியும், 

பகாறடத்திைமும் கூைப்படுகின்ைன. பமலும் ஆஅய் ைாழக் கூடிய பபாதிய மறல 

குளிரச்ச்ிப் பபாருந்தியது பபான்று, தறலவியும் குளிரச்ச்ிப் பபாருந்தியைள் 

என்பறதயும் பபாதிய மறலயின் இயை்றகச ்சிைப்றபயும் அறிய  முடிகிைது. அதறன, 

                       “கழல் போடி ஆஅய்  னழேவழ் பபாதியில்  

                                தவய்னகயு ் காந்ேளு ் நாறி  

                                ஆ ்பல்  லரினு ் ோை் ேண்ணியதள” 9  

என்ை அடிகளால் பபாதிய மறலயில் பதான்றிய குளிரச்ச்ிறயப் பபான்று தறலவியும் 

குளிரச்ச்ிப் பபாருந்தியைள் என்பறதயும்,ஆஅய் ைள்ளலின் பகாறடயும் வீரச ்

சிைப்புக்கறளயும் அறிய முடிகிைது. 

பாரி 

 முந்நூறு ஊரக்றளக் பகாண்ட பைம்பு மறலக்கு தறலைன். மூபைந்தரும் 

முை்றுறகயிட்கும் பபை இயலாது. பைம்பு மறலறய ஆட்சி புரிந்தைன். மறழ பபான்று 

பகாறடைளம் ைழங்கியைன். தமிழ் நாட்டில் உள்ள பைம்பு மறல பாரியால் சிைப்பு 

பபறுகிைது. அதறன  

   “னே இே் திங்கள் ேண்கய ் தபால” 10               

                                “ஓரூர ்உண்ன யிை் இகந்போர் தபால”11  

என்ை அடிகளால் பாரியினது பைம்பு மறல அரியதும். குளிரச்ச்ி பபாருந்திய இனிய 

நீரும் பபை்ைறத அறிய முடிகிைது. பமலும் பகாறடக் காலங்களிலும் குளிரச்ச்ி 

நிறைந்த பனிசச்ுறன நீராக அறமயும் இயை்றக அழகும், அம்மக்கள் பபை்றுள்ள 

சிைப்றபயும் அறியலாம். அதறன,  

   “பாரி பை ்பிை் பைிசச்ுனைே் பேண்ணீர்  

                                னே இயை் திங்கள் ேண்ணிய”12   

என்ை அடிகளால் அக்கால மக்களின் பழக்கைழக்கங்கறளயும், குளிரச்ச்ியான சுறை 

மிகுந்த நீறர மக்கள் உண்டு களித்தறமறயயும் உணர முடிகிைது. இதனால் 

மக்களின் ைரலாை்றுச ்பசய்திகறளயும், சமுதாய நிறலகறளயும் இதன் மூலம் அறிய 

முடிகிைது. 

எழிைி 

 வில், பைல், ைலிறம பகாண்டைன். பறகைரிடம் நடுநிறலபயாடு பபாரிட்டு 

பைை்றி பபறுபைன். பறகைரக்றள பைன்று தன்னாட்டு பசுக்கறளக் காத்தைன். 

அஞ்சி என்னும் பைந்தன் ஆைான். அைறனப் பை்றி, பல நூல்களில் இடம் பபறுகின்ைன. 

                          “ பநடுபநறிக் குதினரக் கூர்தவல் அஞ்சி  

                                கடுமுனை அனலே்ே பகாடுவில் ஆடவர்  

                                ஆபகால் பூசலிை்” 13 

என்ை அடிகளால் அதியமான் அஞ்சி பசுக்கறளக் காத்த பபருறமயும்,வீரமும், 

ைரலாை்றுச ்பசய்திகளாக அறமகின்ைன. 

  “கூந்ேல் ஆ ்பல் முழுபநறி அனடசச்ிப்  

                                பபரு ்புைல் வந்ே இருந்துனை விரு ்பி பவ ்தபார்  

                                நுக ்படக் கடக்கு ் பல்தவல் எழிைி  

                                முனையாை் பபருநினர” 14 
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என்ை அடிகளால் சங்ககாலப் பபண்கள் புதுபுனல் ஆடறல ைழக்கமாக 

பகாண்டிருந்தனர.் ஆடைரக்ள் பரத்றதபயாடு பசல்ைதும் அைை்றை மறனவி சுட்டிக் 

காட்டுதலும் அறிய முடிகிைது. பரத்தறமயிடமிருந்து தம் கணைறன மீட்டு 

பகாள்ைாளாக என்று கூறுைதால், அதறன ைரலாை்றுச ்பசய்திபயாடு ஒப்பிட்டு எழினி 

தம் நாட்டுப் பசுக்கறளப் பறகைரிடமிருந்து மீட்டது பபால, தன்னிடத்திலிருந்து 

மீட்டுக் பகபள்ைாளாக என்று கூறுைது அறியத்தகும் . 

முடிவுனர 

 பண்றடய கால சமுதாயத்தில் அரசரக்ளின் ஆட்சி முறையும், 

பண்பாடுகறளயும் அைரக்ளின் பகாறட சிைப்புறயயும் குறுந்பதாறக ைழி அறிய 

முடிகிைது. கறடபயழு ைள்ளல்களும், குறுநில மன்னரக்ளும் நாட்டு மக்கறளக் 

காப்பபத கடறமயாக பகாண்டிருந்தனர.் இை்ைாறு அக இலக்கியங்களில் புைக் 

கருத்துக்கறள உைறமகள் மூலமும் உருைகத்தின் மூலமும் கூறுகின்ைன.   

சாை்பைண் விளக்க ் 
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4. குறுந்பதாறக, பா.128 

5. குறுந்பதாறக,பா.312  

6. பபருங்கறத ,பா.58 

7. புைநானூறு,பா.132 

8. புைநானூறு,பா.133 

9. குறுந்பதாறக , பா.84 
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முனைவர் க. அகல்யொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபவரி மகளிர ்கல்லூரி , திரு ச்ி – 17 

 

 

புறநொனூற்றில்  பை்பொட்டு அனடயொளங்கள் 

ஆய்வு சுருக்கம் :  

தமிழர ்பாரம்பரியம் பன்தனடுங் காலம் தகாண்டது அதறன வறரயறுத்துக் 

கூைமுடியாதது. அவ்வாைான ெீண்ட தெடிய வரலாை்றைக் தகாண்ட தமிழரக்ள் பல 

அறடயாளங்கறளக் தகாண்டுள்ளனர.் உலகின் பறழய ொகரிகங்களில் தமிழர ்

ொகரிகமும் ஒன்ைாகும். தமிழ்ப் பண்பாடு என்பது தமிழர ் அறடயாளங்களில் 

முக்கியமானது. அவ்வாைான பண்பாட்டில் ‘ெிமித்தம் பாரத்்தல்’ என்பது 

குறிப்பிடத்தக்க ஒன்ைாகும். ெிமித்தம் பாரத்்தல் என்பது ததால்காப்பியர ் காலெ் 

ததாட்டு இன்றுவறர மக்களிடம் ெிலவி வருகிைது. ெிமித்தம் பாரத்்தல் எனும் வழக்கம் 

குறித்த த ய்திகறள புைொனூை்றின் வழியாக அறிெ்து தகாள்வபத இவ்வாய்வின் 

பொக்கமாக அறமகிைது. ெிமித்தங்களின் வறககள், ெிமித்தம் பாரக்்கும் முறை 

பபான்ை பல த ய்திகறள இவ்வாய்வு விளக்குவதாக அறமகிைது. 

முை்னுனர  

தமிழர ்அறடயாளங்களில் முதன்றமயானது பண்பாடு. அவ்வாைான தமிழர ்

பண்பாட்டில்  ெம்பிக்றககள் விரவி இருெ்தன. மக்களிறடபய ெிலவிய பலவித 

ெம்பிக்றககளில் ஒன்று  ெிமித்தம் பாரத்்தல். ெை்த யல்கள் , தீயத யல்கள் என 

இருவறக த யல்களுக்கும் ெிமித்தம் பாரக்்கும் வழக்கத்றத  ்  ங்க கால மக்கள் 

தகாண்டிருெ்தனர.் மக்கள், ெிமித்தங்கள் வாயிலாக தங்களின் எதிரக்ால வாழ்றவ 

கணிக்கக் கூடியவரக்ளாக விளங்கினர.்  ங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் 

ெிமித்த  ் த ய்திகள் வழியாக மக்களின் வானியல் அறிவு, அறிவியல் த ய்தி, பிை 

உயிரக்ள் குறித்த பல த ய்திகறள ததரிெ்து றவத்துள்ள பாங்கிறன 

அறியமுடிகின்ைது.    

பை்பொடு விளக்கங்கள்:  பண்பாடு என்ை த ால்றலத் தமிழில் முதல் முதலாக 

இரசிகமணி டி.பக.சி. அவரக்ள் 1937ல் வழங்கியதாக பபரா. எஸ். றவயாபுரிப்பிள்றள 

குறிப்பிடுகிைார.் “Culture” எனும் ஆங்கில  ் த ால்லுக்கு இறணயாகத் தமிழில் 

பண்பாடு என்ை த ால் வழக்கில் உள்ளது. “Culture” எனும் ஆங்கில  ் த ால்லுக்கு 

மூல த் ால் “Cultura” எனும் இலத்தீன் த ால்லாகும்.  “பண்பாடு தனிமனிதறன 

மட்டும்  ாரெ்்து ெிை்பதல்ல. ஒரு குழுறவபயா, கூட்டத்றதபயா, இனத்றதபயா அது 

 ாரெ்்து ெிை்கும் மனித  முதாயத்தின் வளரெ்்த ெிறலறயக் காட்டுவபத 

பண்பாடாகும்”1 என்கிைார ்மரியசூற .  “பபரகராதி, பண்படுதல் எனும் த ால்லுக்கு 

அறமதல், உதவுதல், சீரத்ிருத்தல், த ம்மாதல் எனப் பல தபாருள்கறளத் தருகிைது”2.  

  “Culture” என்பறத பமலும் விளக்கும் பபாது ஒருவன் தன்  குணெலன்கறள 

ெிரப்புவதிலும் தன்றன  ்சூழெ்து ெிை்கும்   முதாயத்தின் ெலன்கறளப் பபணுவதிலும் 

பபரவா  தகாண்டு; இருக்கும் த ம்றமத் தன்றமபய பண்புறடறம”3  என்கிைார ்

பமத்யூ அரன்ால்டு.  

  “பண்தபனப்படுவது பாடறிெ்ததாழுகல்”  (கலி.133: 8) என்று தெய்தை்கலி 

தபருறம  ான்ைாண்றமகளில் தாம் வழுவாது ெின்று எல்லார ்இயல்புகளும் அறிெ்து 

ஒத்ததாழுகுதல் என பண்பிை்கு விளக்கம் தருகின்ைது.   

ஒருவரின் குணெலன்களும் பழக்க வழக்கங்களும் பிைப்பிபலபய பதான்றின என்று 

கூறுவதை்கில்றல. வளரும் சூழல், வாழும் சூழல், அரசியல் சூழல்,  மய  ் சூழல், 
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தபாருளாதார  ் சூழல் எனப் பல சூழல்களுக்கு ஏை்ப அறமயும். பண்பாடு வளரும் 

தன்றமயது. வளரெ்்து தகாண்பட த ல்லும் இயல்பினது.  

 பண்பாடு என்ைால் ஓர ் இனத்தாரின் தகாள்றககள், பகாட்பாடுகள், 

பொக்கங்கள், இலட்;சியங்கள், வாழ்க்றக முறைகள், பழக்கவழக்கங்கள்,  மூக  ்

 டங்குகள்,  மயங்கள், வழிபாட்டு முறைகள், களதவாழுக்கம், கை்தபாழுக்கம், 

அகத்திறண புைத்திறண மரபுகள், இலக்கிய மரபுகள், அரசியல் அறமப்புகள், ஆறட 

அணிகலன்கள், திருவிழாக்கள், உணவு, தபாழுதுபபாக்கு, விறளயாட்டுக்கள் 

ஆகியவை்றைதயல்லாம் குறிக்கும்.  “இன்று ொம் பண்பாடு எனும் த ால்லால் 

குறிப்பிடும் துறைகறள  ெம் முன்பனார ்பண்பு, பண்புறடறம,  ால்பு,  ான்ைாண்றம 

பபான்ை  த ாை்களால் குறித்துள்ளனர.் இ த் ாை்கள் தவவ்பவறு இடங்களில்  

பண்பாட்டுடன் ததாடரப்ுள்ள பவறு சில தபாருள்கறளக் குறித்தாலும்  பல இடங்களில் 

பண்பாட்றடபய குறிக்கின்ைன”4 என்ை தனிொயகம் அடிகளாரின் கூை்று 

ெிறனவுகூரத்தக்கது.  ஓர ் இனத்தின் பண்பாட்றட அறிெ்து தகாள்வதை்கு ொபடாடி 

இலக்கியங்கள், ொட்டுப்புைப் பாடல்கள், பழதமாழிகள், முதுதமாழிகள், இற , 

ொடகம், ஓவியம், சிை்பம், கட்டடக்கறல, பழக்கவழக்கங்கள் முதலியனவும் 

இன்றியறமயாதறவயாக இருக்கின்ைன.  தமிழர ் பண்பாட்டில் ஒன்ைான ெிமித்தம் 

பாரத்்தல் என்பதும் தமிழர ் அறடயாளங்களில் ஒன்று . அவ்வாைான ெிமித்தம் 

பாரப்்பதறன குறித்த புைொனூை்று  ் த ய்திகறள ஆராய்வபத இக்கட்டுறரயின் 

பொக்கம் ஆகும். 

நிமி ் ம் பொர ்் ல் :   பழெ்தமிழரது ெம்பிக்றகக் கூறுகள் பரெ்துபட்டறவ. அவை்றுள் 

ஒன்று  குனம் பாரத்்தல். இன்று மனித இனம் பல முன்பனை்ைங்கறள அறடெ்தாலும், 

அறிவியல் வளர ்ச்ிக்கு ஏை்ப வளரெ்்தாலும் ெிமித்தம் பாரப்்பறதக் றகவிடவில்றல. 

ெிமித்தம் குறித்துத் ததால்காப்பியரும்,   

“ொளும் புள்ளும் பிைவை்றி னிமித்தமும்    

காலங் கண்ணிய ஓம்பறட” (ததால். புைத். 36: 17-18)  

என்று குறிப்பிட்டு  ் த ல்கிைார.் தறலவன் ொள் ெிமித்தம்   புள் ெிமித்தம்   பிை 

ெிமித்தங்களால் ென்றம எய்தி ெீடு வாழ பவண்டும் என்று பரிசிலர ் கருதுவதாய்க் 

கூறியுள்ளார.் எனபவ ெிமித்தம் பை்றிய த ய்தி ததால்காப்பியர ் காலெ்ததாட்பட 

இருெ்து வருகிைது என்பறத  உணரமுடிகின்ைது. இெ்த பொக்கில் “ெிமித்திகர”் என்ை 

த ால் றகயாளப்பட்டுள்ளறதயும் பாரக்்க பவண்டியுள்ளது.   ெிமித்தங்கறள 

இருவறகயாகப் பிரிப்பர.் 1. ென்னிமித்தம்          2. தீெிமித்தம்   இதறன இன்று ‘ குனம்’ 

என்ை தபயரில் மக்கள் வழங்குகின்ைனர.்   

  ஒரு த யறலத் ததாடங்குவதை்கு முன் ெல்ல ொள், ெல்ல பெரம், ெல்ெிமித்தம் 

பாரத்்துத் ததாடங்குவது தமிழரக்ளின் வழக்கம்.  மனிதன் மகிழ் ச்ிறயவிடத் 

துயரமான பெரங்களில் தன்றன அறியாமபல ெிமித்தங்கறள ெம்புகிைான். இதன் 

மூலம்  முதாயத்தில் ெிமித்தங்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருப்பறத 

உணரமுடிகின்ைது.    

 நை்ைிமி ் ம் :  ெல்லவை்றை உணரத்்துவதாக இருக்கும் ெிமித்தங்கறள 

ென்னிமித்தம் என்று கூறுவர.் இவ்வாைான ெிமித்தம் புைொனூை்றில் ெிரம்பக் 

காணப்படுகின்ைன.   

புல் தமய் ல் :  “வீட்டில் கன்றை ஈன்ை ஆவின் கூட்டம் ெல்ல புை்கறள பமய்தறல     

ென்னிமித்தமாகக் தகாள்வர”்;5 என்பறத பி. எல். ாமி கூறுகிைார.் அதாவது,   “மாபுல் 

பமய்வது ொட்டில் அறமதி ெிலவும் என்பதன் அறிகுறி” என்கிைார.் இதை்கு 

எடுத்துக்காட்டாக,     

“றமம்மீன் புறகயினுெ்தூமெ் பதான்றினும்    

ததன்திற  மருங்கினும் தவள்ளி பயாடினும்  
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  வயலக ெிறையப் புதை்பூ மலர   

  .............. ............... ............... ...........  

  ஆய்ததாடி அரிறவயர ்தெ்றத ொபட”  (புைம். 117:1-10)  

என்ை கபிலர ்பாடல் அறமகிைது.   

நற்தசொல் தகட்டல் :  ஒரு த யறலத் ததாடங்குவதை்கு முன்  குனம் பாரக்்கும் 

வழக்கம் பண்டு ததாட்பட மக்களிடம் இருெ்து வருகின்ைது. இவ்வழக்கம் 

ெம்பிக்றகயின் அடிப்பறடயில் உண்டானதாகும்.  குனம் பாரக்்கும் வறககளில் 

ஒன்று விரி ச்ி. வருங்காரியத்றத விரிவாக முன்னபர ததரிவிப்பது விரி ச்ியாகும்.   

ஒருவர ்ஏபதனும் ஒரு த யறலப் பை்றி  ்சிெ்திக்கபவா த யலாை்ைபவா ெிறனக்கும் 

பெரத்தில் அருகிலிருப்பவரக்ள் தங்களுக்குள் பபசிக் தகாள்ளும் த ாை்கள், தான் 

சிெ்திப்பவை்றிை்கு  ்  ாதகமாகபவா அல்லது பாதகமாகபவா அறமெ்து, 

பமை்தகாள்ளப் பபாகும் த யலின் பயறன உறுதிப்படுத்தும் என ெம்பிக்றக 

தகாள்ளுதபல விரி ச்ி எனப்படும். ஆகபவ இது ெம்பிக்றகயின் அடிப்பறடயில் 

பதான்றியதாகும் எனலாம்.    

ததால்காப்பியப் புைத்திறணயில் தவட்சித்திறணக்கண் பபார ்

ெிகழ் ச்ிக்குரிய துறைகளில் ஒன்ைாகப்  “பாக்கத்து விரி ச்ி” சுட்டப்படுகின்ைது. 

பபார ்புரிய விரும்பும் பவெ்தன் முதலில் பறகவரின் ஆெிறரறயக் கவரெ்்து த ல்வது 

வழக்கம். அவ்வாறு ெிறர கவரத்லுக்குப் பபாகும்முன் தவை்றி கிறடக்குமா என்பறத 

அறிய பறடவீரரக்ள், மக்கள் பபசிக் தகாணடி;ருக்கும் வாய் ;் த ாை்கறள அவரக்ள் 

அறியாமபல பகட்டு ெிமித்தமாகக் தகாள்வா.;  “ெிறை பகாடை்கு எழுெ்பதார ்

பபாெ்துவிட்ட பாக்கத்துக் கங்குலின்  ெல்வாய்ப்புக் பகட்டலும் ெிறர மீட்டதை்கு  

எழுெ்பதார ் இறடப்புலத்துப் புைம் பபாெ்பதார ் கூறியவை்றை  வாய்ப் புள்ளாகக் 

பகட்டலும்”6 என்று ெ ச்ினாரக்்கினியர ்உறர குறிப்பிடுகிைது.   குறித்த தபாருளின் 

பயன் அறிதை்குப் பாக்கத்துக்கண் ெை்த ால் ஆய்தல் என இளம்பூரணரும் இதறனக் 

குறிப்பிடுகிைார.் விரி ச்ியிறனத் தை்பபாது மக்கள் “வான்வாக்கு” என்றும் 

அறழக்கின்ைனர.்   “விரி ச்ி என்பது விரி என்னும் த ால்லுடன் ததாடரப்ுறடயதாக   

இருக்கலாம். எனபவ வருங்காரியத்றத விரிவாய் முன்னபர   ததரிவிப்பது என்று 

இ த் ால்லிை்குப் தபாருள் தகாள்ளலாம். ஒரு  த யறல பமை்தகாள்ளுங்கால் 

அம்முயை்சி இன்ன ஞான்று றககூடும் என்பதறன அறிதை்பக இவ்வாறு த ய்வர.்”7 

என்பது சு. வித்யானெ்தனின் விரி ச்ி குறித்த கருத்தாகும்.    

தெல்லும் ெீரும் எறிெ்து ெின்று தபருமுது தபண்டிர ்விரி ச்ி பகட்டறல,   

  “தென்னீர ்தரறிெ்து விரி ச்ி பயாரக்்கும்    

த ம்முது தபண்டின் த ால்லு ெிரம்பா”  (புைம். 280:6-7)  

என்ை அடிகளில் இருெ்து விரி ச்ி, அ ரீரி என்ை இரண்டும் ஒன்ைா? பவைா? என்பறதப் 

புைப்பாடல் அடிகள்வழி ததளிவுபடுத்த முடிகிைது. பமலும் விரி ச்ி குறித்த 

த ய்திகறள,         

“புள்ளும் ஓபராம் விரி ச்ியும் ெில்பலாம்”  (குறுெ.; 218:3)  

  “திருெ்திறழ மகளிர ்விரி ச்ி ெிை்ப”   (ெை்.40:4)  

என்று குறுெ்ததாறக, ெை்றிறண அடிகள் மூலமாகவும் அறியலாம்.   விரி ச்ி 

பவண்டுங்கால் பதான்றும் ென்னிமித்தங்கறளயும் தீ ெிமித்தங்கறளயும் தகாண்டு; 

அதன் வாயிலாக வாழ்க்றகறய  ் த ம்றமப்படுத்திக் தகாள்ள  ங்ககாலப் 

தபாதுமக்கள் முயை்சி த ய்திருக்கின்ைனர.்   

தீநிமி ் ம் :  தீயனவை்றை உணரத்்துவதாக இருக்கும் ெிமித்தங்கறள தீெிமித்தம் 

என்று கூறுவர.் இவ்வாைான ெிமித்தங்கள் குறித்து புைொனூை்றுப் பாடல்கள் வழி 

அறியலாம்.  
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யொனை :  யாறனக்கட்ப ய் மாெ்தரஞ்ப ரல் இரும்தபாறை என்பவன் இைப்பதை்கு ஏழு 

ொட்களுக்கு முன் அவனுறடய ொட்டில் பல தீய ெிமித்தங்கள் பதான்றின. அவை்றைக் 

கண்டு மனங்கலங்கிய கூடலூர ் கிழார ் பாடலில், வளறமயுறடய யாறன றகறய 

ெிலத்பத றவத்துத் துஞ்சியதும், காை்றுப் பபால் த ல்லுகின்ை குதிறரகள் கதியின்றிக் 

கிடெ்ததும் தீ ெிமித்தங்களாக  ்சுட்டப்படுகின்ைன. இ த் ய்திறய,    

“றமெ்துறட யாறன றகறவத் துைங்கவும்    

திண்பிணி முர ங் கண்கிழிெ் துருளவும்    

காவல் தவண்குறட கால்பரிெ் துலைவும்    

......... ............... ................... ....................  

 பமபலா ருலக தமய்தின னாகலின்”   (புைம்.229: 18-22)  

எனும் பாடலடிகளின் மூலம் அறியமுடிகின்ைது.   

பை்றி :   பன்றி ஏை்றின் மீது ஏறுதலும் தீ ெிமித்தமாகக் தகாள்ளப்பட்டது. இதறன  ்

ப ாழன் குளமுை்ைத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவறனக் பகாவூரக்ிழார ்பாடிய பாடல்வழி 

அறியமுடிகிைது.   “களிறுபமல் தகாள்ளவும்”  (புைம். 41:9) எனும் ததாடருக்குப் “பன்றி 

ஏை்றை ஏைவும்” எனப் தபாருள் கூறி அக்காட்சிறயக் கனவிபலா ெனவிபலா காணுதல் 

தீ ெிமித்தமாகும் என்பறத உ.பவ. ா.வும் (ப. 107) மை்றும் ஒளறவ துறர ாமியும் (ப. 179) 

விளக்கியுள்ளனர.்   

வை்டு : பபாரக்்களம் த ன்று வெ்த வீரதனாருவன் மாரப்ில் புண்பட்டு மயங்கிக் 

கிடக்கின்ைான். அவன் உடம்பில் அதிகப்படியான விழுப்புண்கள் ஏை்பட்டிருக்கின்ைன. 

அவனுக்கு இைப்பு தெருங்கும் பவறளயில் அவறனக் காண பாணனும், விைலியும், துடி 

தகாட்டுபவானும் வீட்டின் புைத்பத காத்திருக்கின்ைனர.் இெ்ெிறலயில் அவனுறடய 

மறனவி சில ெிமித்தங்கறளக் கண்டு புலம்புகிைாள்.   ெண்பகலில் தும்பிகள் 

முரலுதலும், தெடிய மறனயில் ஏை்றி றவத்த விளக்குகள் அவிதலும், உைக்கமின்றி 

வாடும் தறலவியின் கண்கள் உைக்கத்றத ொடுதலும், அ  ்ம் தரும்படிக் கூறக 

அலறுதலும், தெல்லும் ெீரும் தூவி விரி ச்ி பகட்கும்பபாது ெை்த ால் 

கிறடக்காறமறயக் கூறி புலம்புவதாக உள்ளது.      

 “என்றன மாரப்ிை் புண்ணும் தவயய்   

  ெடுொள் வெ்து தும்பியும் துறவக்கும்   

 ............... .......................   

 இவணுறை வாழ்க்றகபயா வரிபத”   (புைம். 280:1-10) 

 பமலும், தறலவி இப்பாடலில் வண்டு முரலுதறல முதன்றமயாகக் கூறி 

வருெ்துவதறனக் காணமுடிகின்ைது.   

த ொகுப்புனர 

  தமிழ்  ்   முதாயத்தில் இன்றுவறர பலவறகயான ெம்பிக்றககள் இருெ்து 

வருகின்ைன.  ங்க காலம் ததாட்டு இன்று வறர, கனவில் வரும் ென்றம தீறமகறள 

ெம்புதல், ெிமித்தம் பாரத்்தல், ெை்த ால் பகட்டல், தீ ெிமித்தங்கறளக் காணுதல் 

பபான்ைவை்றைத்  தங்கள் வாழ்வின் முக்கிய ெம்பிக்றககளாகக் தகாண்டு 

வாழ்கின்ைனர.் வாழ்வின் மகிழ் ச்ியான தருணங்கறள முன்கூட்டி அறிய ெை்த ால் 

பகட்டு ததரிெ்து தகாள்வதும், வானில் உள்ள ெட் த்திரங்கறளக் கணக்கிட்டு ென்றம 

தீறமகறளக் கண்டறியும் அறிவியல் அறிறவப் தபை்றிருெ்தது என்ை பலவறகயான  

த ய்திகறள புைொனூை்றின் வழி தவளிப்படுத்துவது  இக்கட்டுறரயின்  பொக்கமாக 

அறமெ்துள்ளது..  ங்க கால மக்களின் ெம்பிக்றககள் வழியாக அவரக்ளின் அறிவியல் 

அறிவிறன அறிெ்து தகாள்ள முடிகின்ைது. 
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      திரு தி. பபா. அபிராமி 

                            உதவிப்பபராசிரியர ்

                          தமிழாய்வுத்துறை  

காபைரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

                    திருசச்ி 

 

சங்க இலக்கியே்தில் வழிபாட்டு முனைகள் 

ஆய்வுச ்சுருக்க ் 

 சங்க கால மக்கள் ைாழ்ந்த முறைகளின் ைரலாை்றிறனக் கூறும் நூல் சங்க 

இலக்கிய  நூல்களாகும். அக்கால மக்களின் பண்பாட்டுகளில் பதய்ை 

ைழிபாடும்,ைழிபாட்டு முறைகளும்  கூைப் படுகின்ைன. மக்கள் ைழிபட்ட 

பதய்ைங்கறளயும் ைழிபாட்ட முறையிறனயும் பை்றிக்  காணலாம். சுங்க இலக்கியத் 

பதய்ை ைழிபாட்டில் சிைபபருமானின் ைழிபாடு முதலிடம்  பபறுகின்ைது. சிைனும் 

சக்தியும் இறணந்த ைடிைத்திறன மன்ைங்களில் றைத்து ைழிபட்டனர.்  பமலும் 

குறிஞ்சித் திறண கடவுளான முருகன் தமிழ் கடவுளாகப் பபாை்ைப்படுகின்ைான்.  

பபண் பதய்ை ைழிபாடும் ஐைறக திறணகளுக்குரிய கடவுள் ைழிபாடும் 

இருந்திருக்கின்ைது.  இறைஅல்லாமல் அணங்கு, பபய் பை்றிய அசச்ங்களின் 

காரணமாகவும் மக்கள் ைழிபாடுகறள  நடத்தியிருக்கின்ைனர ் ஏன்பதறனத் 

பதளிைாகக் காணலாம்.   

முை்னுனர 

 பழந்தமிழ் நாட்டின் காலத்றதச ் சங்க காலத்திலிருந்து பதாடங்குைது 

ைழக்கமாகும். எட்டுத்  பதாறகயும் பததுப்பாட்டும் சங்க இலக்கிய நூல்களாகப் 

பபாை்ைப் படுகி;ன்ைன. சங்கம்  றைத்துதமிழ் ைளரத்்த பாண்டிய மன்னரக்ளின் 

காலத்தில் சங்கப் புலைரக்ளால் எழுதப் பட்ட   நூல்கபள சங்க இலக்கிய நூல்களாகும். 

இப்பாடல்கள் அக்காலத்தில் ைாழ்ந்த தமிழ் மக்களின்  ைாழ்க்றக முறையிறனத்  

பதௌ;ளத் பதளிைாகக் காட்டுகின்ைது. ைாழ்வியல் முறையின் ஒரு  பகுதி ைழிபாட்டு 

முறையாகும். சுpைன், திருமால், முருகன், பகாைைறை, இந்திரன் மை்றும் பிை  பதய்ை  

ைழிபாட்டு முறைகளும் இடம் பபை்றுள்ளன. பமலும் பபய், பூதம், யமன் பபான்ை  

அசச்த்திை்குரியசக்திகறளயும் பதய்ைங்களாகப் பிரித்து ைழிபட்டனர.் “மாபயான் 

பமய காடுறை உலகமும் 

 பசபயான் பமய றமைறர உலகமும்”1 

ஏன்று பதால்காப்பியமும் ஐந்திறணகளில் ைழிபட்ட பதய்ைங்கறளப் பை்றி 

உறரக்கின்ைது. எட்டுத் பதாறக நூல்களில் சிை ைழிபாடுபகாை்ைறை, துரக்்றக, 

காளி, மறலமகள் பபான்ை  சக்திகபளாடு பநை்றிக் கண்றண உறடய 

சிைபபருமானின் பபருறமகளும் கூைப்படுகின்ைன.  சங்க காலத்தில் சிைன் என்னும் 

பபயர ் குறிக்கப் பபைாமல் சிைனின பபருறமகள்  பபாை்ைப்படுகின்ைது. சிைனின் 

பபயரக்ளாகசங்க இலக்கியங்கள் கூறுைன – ஆலமர ்  பசல்ைன், காலக் கடவுள், 

தாழ்சறடப் பபருமாள்,முக்கட் பசல்ைன், நீலமிடை்ைன்  பபான்ைறைகளாகும். 

சக்தியுடன் இறணந்தும், பகாயில்அறமத்தும், ஊரின் நடுபை மன்ைம்  அறமத்தும் 

சிைறன ைழிபட்டனர.் 

      ஐங்குறுநூறு, கலித்பதாறக, அகநானூறு, புைநானூறு பபான்ை நூல்களில் கடவுள் 

ைாழ்த்து சிைபபருமாறனப் பை்றிபய இருக்கின்ைது. இதறன, 

 “நீல பமனி ைாலிறழ பாகத்து  

 ஒருைன் இரு தாள் நிழை்கீழ்”2 

என்று ஐங்குறுநூறு கூறுகிைது. 

 “கார ்விரி பகான்றைப் பபான் பநர ்புது 
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 மலரத்் தாரன்”3 

ஏன்று அகநானூறு கூறுகின்ைது. 

 “;;ஆலமர ்கடவுளன்ன நின் பசல்ைம் ;”4 

என புைநானூறு கூறுகின்ைது. இை்ைாைாக சிைபபருமாறன சங்க இலக்கியங்கள்  

கூறுகின்ைன.உமாபதவிறய ஒரு பாகத்தில் உறடயைன் என்றும், பநை்றியல் கண்  

உறடயைன் என்றும்,பகான்றைமாறல கூூ டியைன் என்றும், கழுத்தில் கருப்ப 

நிைத்றதக்  பகாண்டைன் என்றும் பபாை்ைப்படுகின்ைார.்  

 பமலும் ைானத்தில் பைந்து திரியும் இயல்பிறன உறடய பபான், பைள்ளி,  

இரும்பினால் மதில்கறளக் பகாண்ட நகரத்தில் ைாழ்ந்த அரக்கரக்றளச ்சிரிப்பினால் 

எரித்து  சாம்பலாக்கினார ்சிைபபருமான் என்னும் புராண ைரலாறு பரிபாடலில் இடம் 

பபை்றுள்ளது. 

பபண்  பேய்வ வழிபாடு 

 தன் இயல்பிலிருந்து மாைாத ஒன்றிறனபய இயை்றக என்று அறழப்பர.் 

ஆத்தறகய  இயல்பின் பதாை்ைத்திை்குக் காரணமானைை்றை சக்தி என்றும் 

கூறுைாரக்ள். ஒரு சக்திறய  பைபைாரு சக்தியாக மாை்ை முடியுபம தவிர அதறன 

அழிக்க இயலாது. ஆதலால் தான் நிலம் நீர,் காை்று, ஆகாயம், பநருப்பு பபான்ை பஞ்ச 

பூதங்கறளப் பபண்ணின் சக்தியாக  உறரக்கின்ைன.  

 “ நிலம் தீ நீர ்ைளி விசும்பபாடு 

 ஐந்தும் 

 கலந்த மயக்கம் உலகம் 

 ஆதலின்”5 

என்று பதால்காப்பியம் பஞ்சபூதங்களின் கலறைபய உலகம் என்று உறரக்கின்ைது. 

 “பசை்பைர ்பலவின் பயங்பகாழு 

 பகால்லித் 

 பதய்ைம் காக்கும் தீது நிர ்

 பநடுங்பகாட்டு”6 

என்று பரணரந்ை்றிறண நூலில் குறிப்பிடுகின்ைார.் இப்பாடலின் மூலம் பைரப்்பலா 

மரங்கள் அதிகம் காணலாகும் மறலப்பகுதிகளில் பமை்கு பக்க மறலயில் இடியுடன் 

கூடிய காை்று பலமுடன் அடித்ததாலும் சூறரக் காை்றுடன் மறழ பபாழிந்தாலும் தனது 

அழகிய உருைத்றத எந்தவித மாை்ைமுமின்றி இயை்றகப் பாறை பகாண்டு இருக்கும் 

என்று  கூறுகின்ைார.்இன்ைளவும் பகால்லி மறலப் பகுதி ைளம் நிறைந்தததாகக் 

காணப் படுகின்ைது பகால்லி மறலயில் இருக்கும் பகாலலிப் பாறையானது அங்கு 

இருப்பைரக்ளுக்கு ைரங்கறள அள்ளித் தரக் கூடியது. ஆனால் யாபரனும் தைறு 

இறழத்தால் அப்பாறையின் கண்களிலிருந்து கண்ணீரை்ழியும் என்ை நம்பிக்றக 

இன்ைளவும் நிலவுகின்ைது. 

 மறலயின் சக்திறய மறலமகளாகவும்,தீயின் சக்திறய காடுகிழாயாகவும், 

நீரின் சக்திறய கடல் பபழு பசல்வியாகவும், சூறரக் காை்றிறன சூரர மகளிராகவும், 

ஆகாயத்தின் சக்திறய பகால்லிப் பாறையாகவும் ைழி பட்டனர.். ஆறகயினால் 

பபண்றமறய சுக்தி என்று பபாை்றி ைழிபடுகின்ைனர.்  

 “ ைழிபடு பதய்ைம் நின்புைம் காப்பப் 

 பழிதீர ்பசல்ைபமாடு ைழிைழி சிைந்து 

 பபாலிசின் என்னும் புைநிறல ைாழ்த்பத”7 
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என்னும் பாடல் பதய்ைத்திறன ைழி பட்டடால் தன்றனக் காக்கும் என்ை நம்பிக்றக 

அன்றைய கால கட்டத்தில் நிலவி ைந்திருப்பறத உணரத்்துகின்ைது. 

 “அரசுைா ைறழப்பக் பகாடறுத் 

               தியை்றிய 

 அணங்குறட மரபிை் கட்டில் 

 பமலிருந்து”8 

ஏன்னு பதிை்றுப்பத்து பாடலில் யாறனயின் தந்தத்றத அறுது;துச ் பசய்யப்பட்ட 

கட்டிலானது அணங்குறட கட்டில் என்று கூைப்படுகின்ைது. அணங்கு என்பது பிைறர 

ைருத்தக் கூடிய  பபண் பதய்ைமாகக் கூறுகின்ைனர.்அணங்காக இருந்த பபண் சக்தி 

பசல்வி ைழிபாடாக மாறியறத, 

 கடல் பகழு பசல்வி கறர நின்ைாங்கு”  

என அகநானூறு சுட்டுகின்ைது. கடை்கறரயில்நின்ை கன்னித் பதயைம் என்று  

உறரக்கின்ைதுகன்னியாக இருந்த பபண் பதய்ைம் தாயாக மாறியறத பபரும் 

பாணாை்றுப்  பறட உறரக்கினைது. 

 “பைண்டிறரப் பரப்பின் 

 கடுஞ்சூர ்பகான்ை 

 றபம்பூட் பசஎய் பயந்மா 

 பமாட்டுத்  

              துணங்றகயஞ் பசல்வி”9 

கன்னியாக இருந்து முருகனின் தாயாக மாறியறத இப்பாடல் உறரக்கிைது. இக்கால  

கட்டத்திலும் சிைன், பாரை்தி, விநரய்கர,் முருகன் பபான்பைாரிறனக் குடும்பக் 

கடவுளாகப் பபாை்றுகின்ைனர.்  

முருகை் வழிபாடு 

 குன்று இருக்கும் இடபமல்லாம் குமரன் ைாழும் இடம் என்பதை்பகை்ப குறிஞ்சி  

நிலத்தின்கடவுள் முருகனாகப் பபாை்ைப் படுகின்ைார.் பசைலங்பகாடிபயான், பசய்,  

முதிரக்டவுள், பநடுபைள்,முருகு, மறலைான், விைல்பைள் பபான்ை பபயரக்ளால் 

முருகன்  அறழக்கப் படுகின்ைார.்  

திரு ால் வழிபாடு 

முல்றல நிலத்தின் கடவுளாகத் திருமால் பபாை்ைப்படுகின்ைார.் 

 “மாநிலம் பசைடி ஆக. தூநீர ்

 ைறள நரல் பபௌைம் உடுக்றக ஆக 

 விசும்பு பமய் ஆக… 

 …….. 

 பைத முதல்ைன்”10 

நை்றிறணயின் கடவுள் ைாழ்த்துப் பாடல்இடம் பபை்றுள்ளது. பபரிய நிலத்திறனச ் 

பசைடிகளாகக் பகாண்டைன், கடறல ஆறடயாகக் பகாண்டைன், ஆகாயத்றத 

உடலாகக்  பகாண்டைன்,திறசகறளக் றககளாகக் பகாண்டைன், சூரிய, 

சந்திரரக்றள தம் இரு  கண்களாகக் பகாண்டைன்எல்லாப் பபாருட்கறளயும் தன்னுள் 

அடக்கியைன் என்பதால்  பைதத்தின் முழுமுதை் கடவுளானைன், சங்கிறனயும் 

சக்கரத்திறனயும் றககளில் ஏந்தியைறன  நாம் ைணங்குபைாம்எனக் கூறி 

திருமாலின்; பபருறமகறளக் கூறுகின்ைார.்  
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இந்திரை் வழிபாடு 

 உலகங்கறளப் பறடத்தைனாக இந்திரறன ரிக் பைதங்கள் கூறுகின்ைன. மருத  

நிலத்தின் முழுமுதை் கடவுளாக இந்திரன் விளங்குகின்ைான். உயிரக்றளப் பறடக்கும் 

தன்றமயுறடயைன் இந்திரன் என்று பபாை்ைப் படுகின்ைான். முக்கள் மட்டுமல்லாமல் 

பயிரக்றள விறளவிக்கும் பதாழிறலயும் இந்திரன் பசய்ைதாகக் கூைப்படுகின்ைது.  

 பறடப்புப் பல பறடத்துப் 

 பலபராடுண்ணும் உறடப்பபருஞ் பசல்ைர1்1 

என்று இந்திரறன புைநானூறு உறரக்கின்ைது. பல உயிரக்றளப் பறடத்து பலபராடும்  

இறணந்து உண்ணக் கூடியைன் என்று இந்திரறனப் பை்றி அறிய முடிகின்ைது. 

வருணை் வழிபாடு 

 மறழக்கு உகந்த பதய்ைமான ைருணன் பை்றிய பசய்திகளும் இடம் 

பபை்றுள்ளன. முந்நீர ்என்பது நடல்நீறரக் குறிக்கக் கூடிய ஒன்ைாகும்.  

 முந்நீர ்விழவின் பநடிபயான்12 

ஏன்று புைப்பாட்டு உறரக்கின்ைது. ைருணனின் ைாகனமாக முதறல 

கூைப்படுகின்ைது. முதறல நீரிலும் நிலத்திலும் ைாழக் கூடிய ஒன்ைாகும். நிலத்திலும்  

நீரிலும் ைாழக் கூடியைன்  ைருணன் என்பதனால் பநய்தல் நிலத் தறலைனாகப் 

பபாை்ைப் படுகின்ைான். 

பகாை்ைனவ வழிபாடு 

 பாறல நிலத்தின் பதய்ைமாகக் பகாை்ைறை பபாை்ைப் படுகின்ைார.் 

பைை்றிறயத் தர  ைல்லைளாகவும்,பறட வீரத்களுக்கும் கள்ைரக்ளுக்கும்  துறண 

புரிபைளாகவும் பகாை்ைறை விளங்குகின்ைாள். சுpைனின் ஒரு பாகத்தில் 

இருப்பைளாகவும், முருகனின் தாயாகவும் பபாை்ைப் படுகின்ைாள். 

 பநை்றி விழியா நிறைத்திலகம் 

 இட்டாபள 

 பகாை்ைறைக் பகாலம் பகாண்டு ஒரு பபண்13 

என்று பரிபாடல் உறரக்கின்ைது. பகாை்ைறைறயப் பபான்று ஒரு பபண்ணிை்கு 

பநை்றியில்  திலகமிட்டு இருப்பது பநை்றி கண் பபால காணப்படுகின்ைது. 

முடிவுனர 

 புதிய சமூகம் உருைாக ஆரம்பித்த காலத்தில் பபாருளாதாரத்தில் உயரந்்த 

நிறலயில் இருந்திருக்கின்ைது. இனக்குழு ைாழ்க்றகயின் எசச்ங்கள், சங்க காலத்தில் 

பசல்ைாக்குடன் விளங்கின. இயை்றக மீது ஆளுறம பசலுத்தத் பதாடங்கியவுடன் 

இயை்றக இகந்த ஆை்ைல் இருப்பறதப் புரிந்து பகாண்டனர.் இக்காலத்தில் தான் 

கடவுள் பை்றிய புரிதல் இருந்தது. எனபை பல கடவுள்கறள பைண்டினர ்என்பதறன 

நாம் அறிந்து பகாள்ள முடிகின்ைது. 

சாை்பைண் விளக்க ் 

1. பதால்காப்பியம் - அகம்- 5 

2. ஐங்குநூறு – கடவுள் ைாழ்த்து 

3. அகநானூறு - கடவுள் ைாழ்த்து 

4. புைநானூறு - 198 

5. பதால்காப்பியம் - மரபியல் - 91 

6. நை்றிறண - 164 

7. புைநிறல ைாழ்த்து -  

8. பத்துப் பாட்டு - 79 

9. பபரும் பாணாை்றுப் பறட - 20 
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10. நை்றிறண - கடவுள் ைாழ்த்து 

11. புைநானூறு - 188 

12. புைப்பாட்டு - 9 

13. பரிபாடல் – 100 

துனணநூை் பட்டியல் 

1. பதால்காப்பியம் - சாரதா பதிப்பகம் - பசன்iன 

2. பரிபாடல் –பகௌதம் பதிப்பகம் - பசன்iன  

3. அகநானூறு – பைங்கடசாமி நாட்டடார ் உறர – தமிழ் மண் பதிப்பகம் - 

பசன்iன 

4. நை்றிறண - ஒளறை துறரசாமி – தமிழ் மண் பதிப்பம் - பசன்iன 

5. புைநானூறு –சுந்தர ்பதிப்பகம் - பசன்iன 
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முனைவர் வ.ஹரிஹரை் 

இறணப் பபராசிரியர ்தமிழ்த்துறை 

பசும்தபான் முத்துராமலிங்கத் பதவர ்கல்லூரி  

பமலெீலிதெல்லூர ்627953 

 

" மிழர் கனலகதள  மிழரிை் அனடயொளங்கள்" 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 'தமிழ் இலக்கியத்தில் தமிழர ் அறடயாளங்கள்' என்பது பன்னாட்டுக் 

கருத்தரங்கப் தபாருண்றம ஆகும் .. 'இலக்கியங்கள் காலம் காட்டும் கண்ணாடி' என்ை 

வாக்கிை்கிணங்கத் தமிழ் இலக்கியங்கள் தமிழரக்ளின் பண்பாடு, கலா  ்ாரம் 

,பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவை்றைப் பறை ாை்றுவதாக அறமெ்துள்ளன. 

ஆயகறலகள் அறுபத்தி ொன்கு இெ்திய அளவில் குறிப்பாகத் தமிழகத்தில் 

ெிறலதபை்று ெின்று புகழுடன் திகழ்கின்ைன.. 

 ததால்காப்பியம் ததாடங்கி பக்தி இலக்கியங்கள், காப்பியங்கள் 

அறனத்திலும் இயல், இற , ொடகம் குறித்த பதிவுகள் ஏராளமான அளவில் 

உள்ளன.சிலப்பதிகாரம் 'முத்தமிழ்க் காப்பியம்' என்னும் அறடதமாழிபயாடு 

விளங்குகிைது.  பக்க வறரயறை கருதி  கூத்துக்கறல,சிை்பக்கறல, ஓவியக்கறல, 

இற க்கறல ஆகியறவ குறித்த இலக்கியப் பதிவுகள் மட்டுபம இக்கட்டுறரயில் 

சுருங்க உரிய பாடல் வரிகள் துறணதகாண்டு எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

முை்னுனர: 

 தமிழ் மக்களின் வாழ்க்றகயின் பிரதிபலிப்புகள் தமிழ் இலக்கியங்களில் 

காணப்படுகின்ைன. ொட்டு மக்களின் பண்பாடு, கலா  ்ாரம், பழக்கவழக்கங்கள் 

யாவும் தமிழ் இலக்கியங்கள் வாயிலாகப் பதிவு த ய்யப்பட்டுள்ளன.. உலக அளவில் 

தமிழரக்றள இனம் காட்டும் முக்கிய அம் மாகப் பல்பவறு காரணிகள் உள்ளன. 

கட்டுறரயின்  அளவு கருதி 'தமிழரின் கறலகள்' இலக்கியங்களில் தபறுமிடம் 

குறித்து ஈண்டு சுருங்கக் காணலாம். 

 மிழர் கனலகள்: 

 காண்பபார ் கண்கறளயும் கருத்றதயும் கவரும் விதத்தில் ஓவியங்கள் 

சிை்பங்கள் காணப்படுகின்ைன. அயல்ொட்டினர ் ெம் ொட்டுக்கு வெ்து தமிழனின் 

அருறம தபருறமகறள அவனுறடய கறலப்பறடப்புகள் மூலம் அறிெ்து 

தகாள்கிைாரக்ள். வியெ்து பபாகிைாரக்ள். 

 பறழய கை்கால மனிதன் தாம் வாழ்ெ்த மறலக்குறகயில் பாறைகள் மீது சில 

ஓவியங்கறள வறரெ்து றகவண்ணத்றதக் காட்டியுள்ளான். உள்ளத்தில் பதான்றிய 

எண்ணங்கறளக்  கறல வடிவம் ஆக்குவபத பறடப்பாளன் பொக்கம். கவிறத 

கட்டுறர மட்டுமல்ல கை் சிை்பங்களும் அதில் அடங்கும். ஆய கறலகள் அறுபத்து 

ொன்கு என்று பல்பவறு நூல்களில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

சங்க கொல ்தில் கூ ்துக்கனல:: 

 இெ்தியாவில் பவதகாலத்திை்கு முை்பட்ட சிெ்துதவளி ொகரிகத்றத உணரத்்தும் 

புறதப் தபாருள்களில் தவண்கலத்தால் த ய்யப்பட்ட ெடன மாது வடிவம் ஒன்று 

கிறடத்துள்ளது…….. மிருதங்கம், வீறண, காலம் இவை்றைக் குறிக்கும் ஓவியங்கள் 

தீட்டப்பட்டுள்ளன இவை்றை  ்ப ரத்்து பொக்கும் பபாது சிெ்துதவளி மக்கள் கறலயில் 

அறிவு உறடயவராக இருெ்தனர ் என்பது தவளியாகிைதன்பைா?!"1 

என்று  மா.இரா மாணிக்கனார ்குறிப்பிடுவார.் 

 பழம்தபரும் இலக்கண நூலான ததால்காப்பியத்தில் பவலன் ஆடும் தவறிக் 

கூத்து, பபாரில் தவன்ை வீரரக்ள் தம் அறடயாளப் பூறவ  ்சூடி ஆடுகின்ை கருங் கூத்து, 
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தவை்றிறயப் பாராட்டிப் தபண்கள் ஆடும் வள்ளிக்கூத்து, இறளய வீரனுக்குக் காலில் 

கழறல கட்டி ஆண் தபண் இருபாலரும் ஆடுகின்ை கழெிறலக் கூத்து ஆகிய 

கூத்துக்கள் பை்றியும் த ால்லப்பட்டுள்ளன. இறவ ,தபரும்பாலும் பபார ்

ததாடரப்ானறவ. இறவ தவிர குறிஞ்சி, முல்றல, மருதம், தெய்தல் ஆகிய 

ொெிலங்களிலும் அெ்தெ்த ெிலத்திை்குரிய கூத்தரக்ள் இருெ்து 

வெ்துள்ளனர.்இலக்கியங்களில்  ான்றுகள் உள்ளன. 

 "குறிஞ்சி ெிலக் கூத்தரக்ள் முருகப்தபருமாறன வழிபட்டு ஆடும் கூத்து 

'குன்ைக்குரறவ' எனப்படும். முல்றல ெிலத்றத  ் ப ரெ்்த கடவுள் மாபயானின் 

வழிபாட்டில் ஆடுவது ஆய் ச்ியர ் குரறவ என்று தபயர ் தபறும்.. குரறவ என்பது 

எழுவர ் மங்றகயர ் த ெ்ெிறல  மண்டலக் கடகக் றகபகாத்து 

அெ்ெிறலக்தகாப்ப  ெின்று ஆடும் கூத்து ஆகும். 

 துணங்றக என்பது கூத்து வறககளுள் ஒன்று. அது முடங்கிய இரு 

றககறளயும் விலாப்புறடகளில் ஒை்றி அடித்துக்தகாண்டு அற ெ்தாடும் ஒருவறகக் 

கூத்து" 2 என்று மா. இரா மாணிக்கனார ்தம் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

"தெய்திரள் ெரம்பில் தெ்த மழறலயின் 

                                     இயன்ை பாடல் 

றதவரு மகரவீறண தண்ணுறம 

                                 தழுவித் தூங்கக் 

றகவழி ெயனம் த ல்லக் கண்வழி 

                                மனமும் த ல்ல 

ஐயநுண் இறடயார ்ஆடும் ொடக 

                          அரங்கு கண்டார"்       (கம்ப இராமாயணம்) 

என்ை கம்பரின் பாடல் வரிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் மாதவி ஆடிய ஆடல் குறித்த 

பாடலுடன் ஒப்புபொக்கத் தக்கது 

 "குழல்வழி ெின்ைது யாபழ;யாழ்வழித் 

தண்ணுறம ெின்ைது தகபவ, 

                                         தண்ணுறமப் 

பின்வழி ெின்ைது முழபவ: முழதவாடு 

கூடிெின் றிற த்த தாமெ் திரிறக…."3 

என்பது மாதவி ஆடிய விதம் குறித்த வரிகள். 

சிற்பக் கனல 

 தமிழரின் கறல அறடயாளங்கள் பை்பல.அவை்றுள் சிை்பக் கறல 

தனித்துவமான ஒன்று..கட்டிடக் கறலக்கு அடுத்த ெிறலயில் சிை்பக் கறல தமிழரின் 

பாரம்பரிய அறடயாளமாக  ் ான்று கூறுவன  

"கல்லும் உபலாகமும் த ங்கலும் மரமும் 

மண்ணும் சுறதயும் தெ்தமும்   

                                        வண்ணமும் 

கண்ட கருத்றதயும் தமழுகும் என்றிறவ  

பத்பத சிை்பத் ததாழிை் குறுப்பாவன""4 

                                ( திவாகர ெிகண்டு) 
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காவிரிப்பூம் பட்டினத்திலிருெ்த மாளிறகயில் சுறதயினால் த ய்யப்பட்ட சிை்ப 

பவறலப்பாடுகள் ெிறைெ்து காணப்படும்.இெ்திரவிழாவின்பபாது அெ்த ெகருக்கு வெ்த 

மக்கள் கண்டுகளித்ததாக மணிபமகறல வழி அறிய முடிகிைது 

"வம்ப மாக்கள் கப்பறல மூதூர ்

சுடுமண் ஓங்கிய வானவர ்முதலா 

றமயறு படிவத்து வானவர ்முதலா 

எவ்வறக உயிரக்ளும் உவமங் காட்டி 

தவண் கறத விளக்கத்து வித்தகர ்

.                                     இயை்றிய 

கண்கவர ்ஓவியம் கண்டு ெிை்குெரும்"5 

என்ை பாடல் மூலம் அறிய முடிகிைது. 

தமிழ்ொட்டு  ் சிை்பக்கறல  மயத்றத அடிப்பறடயாகக் தகாண்டு வளர ்ச்ி 

தபை்ைது.தபரும்பாலும் ததய்வ உருவங்கறள உருவாக்கும் விதத்தில் சிை்பக் 

கறலஞரக்ள் ஈடுபட்டனர.் ஆதிகாலத்தில் மரத்தினால், பஞ்  உபலாகங்களால் ற வ 

றவணவ  ் சிை்பங்கள் வடிவறமக்கப்பட்டன .கருங்கல் தகாண்டு கி.பி.ஏழாம் 

நூை்ைாண்டில் பல்லவ மன்னரக்ள் மகாபலிபுரத்தில் உருவங்கள் அறமத்தனர.் 

ஓவியக்கனல: 

 தபௌத்தரக்ள் காலம்தான் இெ்திய ஓவியக் கறலயின் வளர ்ச்ிக்கு ஒரு 

தபாை்காலம்.ஓவியங்கள் உயிறர உயிருக்குள் இருக்கும் ஆன்மாறவ தவளிப்படுத்த 

பவண்டும் என்று கூறுவர.் அஜெ்தா குறக ஓவியங்கள் அவ்வண்ணபம 

வறரயப்பட்டதாகும். 

 "ததன்னாட்டு இறடக்கால ஓவியங்கள், தமாகலாய ஓவியங்கள், இராஸ்தானி 

ஓவியங்கள், தஞ் ாவூர ் ஓவியங்கள் அறனத்தும் தமிழரின் பாரம்பரிய 

அறடயாளங்கள்""6  என்று பி.பகாதண்டராமன்  தான் எழுதிய 'இெ்தியக்கறலகள்' 

என்ை நூலில் விரிவாக எழுதியுள்ளார.் 

இனசக்கனல: 

 தமிழ் இலக்கியத்தில் பழங்காலெ் ததாட்டு இயல், இற , ொடகம் என்று 

முத்தமிழும் முகிழ்த்து வரும் என்பதை்குப் பல்பவறு  ான்றுகள் உள்ளன.இற யும் 

ொட்டியமும் இரண்டைக் கலெ்து ெிகழ்வறத சிலப்பதிகாரம் உலகிை்கு எடுத்துக் கூறி 

ெிை்கிைது. ங்க இலக்கிய நூல்களில் இற  நுணுக்கங்கள், இற க் கறலஞரக்ள், 

இற க் கருவிகள் இன்னபிை குறித்து ஏராளமான குறிப்புகள் காணப்படுகின்ைன. 

.உயிருள்ள மனிதரக்றளப் பபால மரம், த டி, தகாடிகள் கூட இற க்கு மயங்குவன 

என்றும் கூறுவர.் 

 தமிழில் இற ப் பாடல்கள் மமிகுதி பண்றடத் தமிழ் ொட்டில் பாணரக்ள் 

என்னும் வகுப்பினர ் இற  மை்றும் ொடகக் கறலயின் காவலராக 

விளங்கினர.்.திருஞான ம்பெ்தர ் 7 ஆம் நூை்ைாண்டில் தமிழிற ப் பாடல்களுக்குப் 

புத்துயிர ்அளித்தார.் 

 15 ஆம் நூை்ைாண்டில் அருணகிரிொதர ் இயை்றிய திருப்புகழ் என்ை பக்திப் 

பனுவலின் மூவாயிரம் பாடல் வரிகளும் தாளலயத்துடன் அறமெ்திருெ்தன.18 ஆம் 

நூை்ைாண்டில் முத்துத்தாண்டவர,் அருணா லம் கவிராயர ்ஆகிபயார ்கீரத்்தறனகள் 

பாடினர.். மாயூரம் பவதொயகம்பிள்றள  ரவ் மய  மர க் கீரத்்தறனகள் 

பாடினார.்இற க்கறல நுணுக்கங்கறள ஆராய்ெ்தறிெ்து இவரக்ள் பாடிய இற ப் 

பாடல்கள் தமிழரக்ளின் வரலாறு கூறுவன. 
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த ொகுப்புனர 

 'தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழர ் அறடயாளங்கள்' என்ை தபாருண்றமயில் 

ெறடதபறும் கருத்தரங்கில் "தமிழர ் கறலகபள தமிழர ் அறடயாளங்கள்"என்ை 

இக்கட்டுறர அறமெ்துள்ளது. 

 ஆயகறலகள் குறித்து விளக்கப் புகுெ்தால் இயலாது என்று பக்க வறரயறை 

கருதி சிை்பக்கறல, ஓவியக்கறல, இற க்கறல ஆகியறவ தமிழ் இலக்கிய உலகில் 

தமிழரின் பாரம்பரிய அறடயாளங்களாகத் திகழ்கின்ைன என்று ஈண்டு சுருங்கிய 

அளவில் பதிவு த ய்யப்பட்டுள்ளது. 

சொை்தறை் குறிப்புகள்: 

1. ’இரா மாணிக்கனார,்'தமிழகக் கறலகள்', ப.66 

2. பமலது,,ப.68 

3. சிலப்பதிகாரம், 'கடலாடுகாறத' 

4. திவாகர ெிகண்டு, 

5. மணிபமகறல,மலரவ்னம் புக்க காறத, வரிகள் 126--131 

6. பி.பகாதண்டராமன், 'இெ்தியக்கறலகள்' ,பக் 51-52 
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த ன்றன.98. மூன்ைாம் பதிப்பு ஆகஸ்ட் 2013 
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முனைவர் இரொ. வைி ொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபவரி மகளிர ்கல்லூரி, திரு ச்ி 

 

நற்றினையில் சங்க கொலப் தபொரக்் கருவிகள் 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 தமிழரக்ள் ததால்காப்பிய  காலெ்ததாட்பட பபாரக்ருவிகறள  றகயால்வதிலும் 

அவை்றை வடிவறமத்துக் தகாள்வதிலும் பழக்கமுறடயவரக்ளாக 

இருெ்துள்ளனர.்பமலும்  தமிழரக்ளின்  எயில்பபால் மிக  ் சிைப்பு வாய்ெ்ததாக 

இருெ்துள்ளது. எயிலிடத்து பறடக்கருவிகறளப் பரப்பிப்  பபார ்  த ய்துள்ளனர.்  

தமிழரக்ள்  பயன்படுத்திய  மரபு ார ்   பபாரக்்கருவிகறள  இரண்டு  வறககளாக 

பகுத்துக்  தகாள்ள இயலும். 

அறவ இயல்புப் பபாரில் பயன்படுத்தப்  தபறும் வாள், பவல், வில் ஆகிய முப்பபாரக்்  

கருவிகள் எயிை் பபாரக்் கருவிகள் என்பனவாகும். இவை்றுள் இயல்புப் பபார ்என்பது  

மட்டும் இங்கு  எடுத்துக்தகாள்ளப்  தபை்று விளக்கப்படுகிைது. 

முை்னுனர 

               மனித வரலாை்றில் ஒவ்தவாரு காலக்கட்டத்திலும்  ஒவ்பவார ்இயல்புகறளயும்  

சிைப்பாக பபாை்ைப்படுவதுண்டு. இவ்வியல்பிறன  அெ்தெ்தக்கால இலக்கியங்கள்  

எடுத்துக்காட்டுகின்ைன.  ங்க காலத்தில் காதலும் வீரமும் முதன்றமயாகப்  

பபாை்ைப்பட்டது. இவ்வியல்புகள்   ங்க  இலக்கியங்களில் இறணெ்தும் தனித்தும் 

காணப்படுகின்ைன. அவ்வறகயில் ெை்றிறண அகஇலக்கியமாக இருெ்தாலும் அதில் 

புை த் ய்திகள் இடம்தபைாமல் இல்றல. அகஇலக்கியமான ெை்றிறணயில் 

காணப்படும்  பபாரக்்கருவிகள் பை்றி ஆராயப்படுகிைது. 

தபொரக்்கருவிகள் 

 பபாரக்்கருவிகள் என்பது பறகவறர வீழ்த்துவதை்கு  பயன்படுத்தும்  ாதனம் 

ஆகும். அறவ பவல் வாள் வில் ஈட்டி பகடயம்   முதலியவை்றை  ்சுட்டலாம்.  

தவல் 

 வீரரின் வீரத்றத அளக்கும் அளவுபகாளாக பவல் விளங்கியறத  

 " பறழயன் பவல் வாய்ெ்தன்ன ெின் 

 பிறழயா  ெல்தமாழி பதறிய இவட்பக"1 

 என்றும் மை்தைாருப் பாடலில் 

                                                 ..  . . . தவன்பவல் 

 ததைல் அருெ்தாறனப் தபாறையன்" 2 

என்ைப் பாடல் வரிகள் பறழயனின் பவை்பறட சிைப்றபயும் கறணக்கால் 

இரும்தபாறையின் பவை்பறட  ்சிைப்றபயும் கூறுகிைது. 

 அதாவது இவ்விரு மன்னரக்ளின் பவை்பறடயும் தவை்றிறயயும் மட்டுபம சூடும் 

திைமிக்கறவகள் எனலாம்.பமலும் ஒரு பாடலில்  

"___  _    _ மறலயனது 

ஒரு விை்கு ஓடியாங்கு " 3 

மறலயன் என்ை மன்னனின் பவலுக்கு பறகவர ்திரள் அஞ்சி ஓடும் என்று  
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 மறலயனின் பவல்தகாண்டு பபார ் புரியும் தனித்துவம் பபாை்ைப்படுகிைது. 

மறலயன் பவை்பறட வலிறம மிக்கது என்பறத 

 " முரண்தகாள்  துப்பிை் த வ்பவல் மறலயன்" 4 

 குறுெ்ததாறகப் பாடல் அடிகளும் மறலயனின் பவை்பறடறயப் பை்றி 

குறிப்பிடுகின்ைறத அறியமுடிகிைது. 

"_______ _____ தெறிப்பட 

பவலும் இலங்கு இறலதுறடப்ப" 5 

என்ை ெை்றிறணப்பாடலில் பவல் பை்றிய குறிப்பு காணப்படுகிைது.ென்னனின் 

பவை்பறட  ்சிைப்றபயும்  பறகவர ்பதாை்பைாடியறதயும் 

" விரிஉறளப் தபாலிெ்த பரியுறட ென்மான் 

பவெ்தர ் ஓட்டி ஏெ்துபவல் ென்னன்" 6 

என்ை அடிகள் உணரத்்துகின்ைன. இதில் ஏெ்துபவல் என்பது பவறலப் பயன்படுத்தும் 

முறைறய உணரத்்துவதாகும்.பமலும் 

 " இலங்கு இறல வாழ்வில் விடறலறய"7 

என்ை அடிகள் இறல வடிவினதாக விளங்குகின்ை தவை்றிப் தபாருெ்திய பவை்பறட 

என்று கூைப்படுகிைது. இதில் பவலின் வடிவம் சுட்டப்படுவறத அறியமுடிகிைது. 

இ த் ய்தி ஐங்குறுநூை்றிலும்  

"தண்ணறு தெய்தை் கறள அவிழ் வான்பூ 

தவண்ணல் அரிெர ்மாை்றினர ்அறுக்கும்" 8 

 "முரண்தகாள் துப்பிை் த வ்பவல் மறலயன்" 9 

என்ை அடிகளால் உவறமயாகவும் பபார ் த ய்யும் முறையும் ததளிவாக 

கூைப்பட்டுள்ளறத அறியமுடிகிைது. 

வொள் 

 வாட்பறட வீரரப்வை்பறட விை்பறன வீரர ் பபால்ல்லாது அண்றமயில் 

பெருக்குபெர ் ெின்று பபாரிடுவர.்இவரக்றள வாள்மைவர ் வாளின் வாழ்ெர ் என்று 

இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்ைன. வாள் பை்றிய குறிப்புகள் ெை்றிறணயில் ொன்கு 

பாடல்களில் காணப்படுகிைது. அறவ 

 " பலரஉ்டன் கழித்த ஒள்வாள் மறலயனது" 10 

என்ை அடிகள் மூலம் மறலயனது உறையினின்று எடுத்த ஒள்ளிய வாள் என்று 

சுட்டப்படுகிைது.வாள் உரறையில் றவக்கப்பபட்டிருக்கும் என்பதும் ஒளியுறடய 

அழகுறடய வாள் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பமலும் ெை்றிறணயில்  

"தெல்ரி ததாழுவர ்கூரவ்ாள் 

உை்தைன"11 

வயலில் தெல்றல அரிகின்ை உழவரக்ள் பயன்படுத்தும் வில் பை்றியும் 

சுட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வடிகள் வாயிலாக அறியமுடிகிைது.பமலும் மை்தைாருப் 

பாடலில்  

 " வாறள வாஆளின் பிைழ் ொளும்" 12 

என்ை அடிகள் பபாரிடும் பபாது வாள் பிைழும் தன்றமறய  ் சுட்டுகிைது. இவை்றை  

வாளின் சுழை்சி என்றுக்கூட கூைலாம். இ த் ய்தி புைொனூை்றிலும்  

 " தெல்லரி ததாழுவர ்கூரவ்ாள் மழுங்கில்" 13 
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" வறலயவர ்முன்னாள் தபாங்கிவா 

தளன வாறளபாய" 14 

" வாறள பிைழும் கயங்கடுப்ப" 15 

 இெ்நூல்களிலும் வாள் பை்றிய த ய்திகள் இடம்தபை்றுள்ளதறத 

அறியமுடிகிைது. 

வில் 

        வில் என்பது ஒளி அம்தபய்யுங் கருவி என்ை தபாருண்றமகறள 

உறடயது.ெை்றிறணயில் வில் என்ை கருவி பை்றி ஏழு பாடல்களில் இடம்தபை்றுள்ளது. 

அறவ 

" ______ _______   ாரல் 

தகாடுவிை் கானவன் காட்டும் ததறல ச்ி" 16 

என்ை மாமூலனாரின் பாடல் அடிகள் வாயிலாக மறல  ் ாரலில் பவட்டுவன் 

வறளெ்த வில்றலக் தகாண்டு வரிகறளயுறடய பன்றிகறளக் தகாள்வதை்குப் 

பயன்படுத்தினான் என்பறத  ்உணரத்்துகின்ைது.பமலும் ெை்றிறணயில்  

"____ _______ ______  முறன ஊரப்் 

பல்ஆ தெடுெிறர வில்லின் ஒய்யும்" 17 

என்ை அடிகள் மூலம் ஆெிறரகறள கவரத்லில் விை்பபார ் த ய்த த ய்தி 

இடம்தபை்றுள்ளது.பமலும் 

" த ங்பகால் வாளிக் தகாடுவில் ஆடவர ்

வம்ப மாக்கள் உயிரத்ிைம் தபயரத்்ததன" 18 

ஆைறலக் கள்வரக்ள்  றவத்திருக்கும் வறளெ்த வில் பை்றி குறிப்பிடுகின்ைது. 

மறைெ்திருெ்து தாக்குவதை்கு இக்கருவி ஏதுவானதால் கள்வரக்ள் இதறனப் 

பயன்படுத்தியுள்ளனர ் என்பறத இவ்வடிகள் வாயிலாக அறியமுடிகிைது. பமலும் 

மை்தைாருப் பாடலில்  

 " வல்வில் அம்பின் எய்யா வண்மகிழ்த் " 19 

என்று கயமானார ் தன் பாடலில் வலிறமயான வில்லின் சிைப்பு தன்றமறய 

எடுத்துறரத்துள்ளறத அறியமுடிகிைது. பமலும் மை்தைாருப் பாடலில்  

 "கல்அதர ்அரும்புறழ அல்கி கானவன் 

 வில்லின் தெ்த தவண்பகாட்டு ஏை்றை" 20 

பவடன் கல்ெிறைெ்த அறிய வழியிறடபய தங்கி வில்லினால் அம்தபய்து ஆண் 

பன்றிறயக் தகாள்கின்ைத் தன்றமறயக் கபிலர ் தன் பாடலின் வாயிலாக 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளார.்பமலும் மை்தைாருப் பாடலில்; 

 "வல்வில் ஓரி கானம் ொறி" 21 

 என்ை அடிகள் விட்பபாரில் வலிறம மிக்க ஓரியின் சிைப்றப விளக்குகின்ைது. 

இ த் ய்தி அகொனூை்றிலும் குறுெ்ததாறகயிலும்  

 " வல்வில் ஓரி தகால்லி குடவறர" 22 

 " றகவள்பளாரி கானம் தீண்டி" 23 

என்ை பாடல் அடிகள் வில் பை்றிய த ய்திகள் இடம்தபை்றுள்ளன. 
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அம்பு 

ெீர,்பமகம்,தளிர ் எலுமி ச்ி மூங்கில் ணதிப்பிலி, வறளயல் உலகம், பாணம், 

கறண, பபான்ை தபாரிண்றமகறளக் கழகத் தமிழகராதி சுட்டுகிைது. வில்லினால் 

அம்பு எய்யப்படும். அம்றபமட்டுபம றவத்துக் தகாண்டு த யல்பட முடியும்.அம்பு 

பை்றிய த ய்திகள் ெை்ைறிறணயில் மூன்று பாடல்களில்இடம்தபை்றுள்ளன.அறவ 

 " வல்வில் அம்பின் வில்பலார ்தபருமகன்" 24 

என்ை அடிகளின் வாயிலாக கயமனார ் தன் பாடலில் வில்லும் அம்பும் 

வலிறமயுறடயறவகளாக இருக்க பவண்டும். என்பதுஉணரத்்தப்பட்டுள்ளறத 

அறியமுடிகிைது.பமலும் மை்தைாருப் பாடலில் " 

 வீறண அம்பின் வில்பலார ்தபருமகன்" 25 

பவட்றடயாடுதலுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது என்பறத எடுத்துறரக்கிைது.பமலும் 

வீறள ,அம்பு என்ைது அம்பின் ஒலிறயக் குறிக்கிைது.இதில் வில்லும் இறணெ்து 

த யல்படும் என்பறத உணரெ்்துதகாள்ளமுடிகிைது. 

முடிவுனர 

          வில்,பவல், வாள்,அம்பு ஆகிய கருவிகள் பை்றியக் குறிப்புகள் ெிரம்பக் 

காணப்படுகின்ைன. பமை்கண்டக் கருவிapன் அறமப்பும்,பயன்படுத்தும் முறையும் 

ததளிவாக  ் சுட்டப்பட்டுள்ளது.வில் என்ை கருவி பவட்றடயாடுதல், 

தகாள்றளயடித்தல்,பபாரிடுதல் ஆகியவை்றிை்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ஏதனன்ைால் வில் மறைெ்திருெ்து தாக்குவதை்கு ஏதுவான ஒன்ைாகும். ெை்றிறணயில் 

பபாரக்ருவிகள் பை்றிய குறிப்புகள் 22 பாடல்களில் காணப்படுகின்ைன. பவல்_ எட்டுப் 

பாடல்களிலும், வாள்_ ொன்காம் பாடல்களிலும்,வில்_    ஏழு பாடல்க்களிலும் , அம்பு _ 3 

பாடல்களிலும் காணப்படுகின்ைன. அகிலக்கியமான ெை்றிறணயிலும் 

புை த் ய்திகறளயும் தாங்கி ெிை்கும் தபட்டகம் என்று த ால்லும் சிைப்புறடயது 

எனலாம். 

சொை்றை் விளக்கம் 

1. ெை்றிறண  பாடல் : 10 

2. ெை்றிறண  பாடல்: 18 

3. ெை்றிறண  பாடல் : 170 

4. ெை்றிறண. பாடல் : 177 

5. ெை்றிறண  பாடல் : 270 

6. ெை்றிறண பாடல். : 305 

7. ஐங்குறுநூறு பாடல் :190 

8. ெை்றிறண பாடல் :86 

9. ெை்றிறண பாடல் : 334 

10. குறுெ்ததாறக பாடல் : 312 

11. ெை்றிறண பாடல் : 170 

12. ெை்றிறண பாடல் : 195 

13. ெை்றிறண பாடல் : 390 

14. பைொனூறு பாடல் : 379 

15. சீவகசிெ்தாமணி : 2583: 1180 

16. பைப்தபாருள் தவண்பாமாறல :147 
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17. ெை்றிறண பாடல் : 75 

18. ெை்றிறண பாடல் 100 

19. ெை்றிறண பாடல் 164 

20. ெை்றிறண பாடல் : 198 

21. ெை்றிறண பாடல்:  336 

22. ெை்றிறண பாடல் : 6 

23. அகொனூறு பாடல் : 209 

24. குறுெ்ததாறக பாடல் :199 

25. ெை்றிறண பாடல் :198 

26. ெை்றிறண பாடல் : 265 
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               முனைவர் ச.தகௌசல்யொ, 

உதவிப்பபராசிரியர,் 

தமிழாய்வுத்துறை, 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி, 

திரு ச்ி - 620 002. 

 

சங்க கொல மகளிர் வினளயொட்டுகள் 
 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 விறளயாட்டு  என்பது  உடல் ாரெ்்த த யல்பாடு.  ங்ககாலத்தில் 

தபாழுதுபபாக்காக  ததாடங்கிய விறளயாட்டு ொளறடவில் தவை்றி பதால்விறய 

ெிரண்யிக்கும் வறகயில் ததாடரெ்்து, பின் தபாருளாதார பொக்கத்தில் மாை்ைம் 

தபை்ைது. ஆடவர ் மட்டுமன்றி மகளிர ் பல விறளயாட்டுகறள விறளயாடியபதாடு 

விறளயாட்டுகறள ெடத்தியும் மகிழ்ெ்தனர.் ெீரிலும் ெிலத்திலும் பல விறளயாட்டு 

வறககறள விறளயாடியதன்வழி ஒை்றுறமயுணரவ்ு தபை்ைபதாடு ெல்ல 

ஆபராக்கியமான உடல்ெலமும் உள்ளெலமும் தபை்று வாழ்ெ்தனர.் இன்றைய 

காலத்தில் ொம் ஆடிவரும் பல விறளயாட்டுகள் அக்காலத்திபல பதாை்ைம் 

தபை்றிருெ்தன என்பது வியப்பிை்குரிய ஒன்ைாகும். விறளயாட்டுகளில் தபண்களின் 

பங்களிப்பு தபருறமக்குரியதாகும். அக்காலத்தில் பபாை்றி விறளயாடப்பட்ட 

விறளயாட்டுகறள அழியாமல் காக்க பவண்டியது  ெம் கடறமயாகும்.    

முை்னுனர 

 விறளயாட்டுகள் பவட்றட  ்  மூக வாழ்தளங்களிறடபய பதாை்ைம் 

தகாண்டிருெ்தன. பவட்றடயாடுதலும், ஆயுதங்கறளக் றகயாளுதலும் உடல் 

வலிறமறயப் பபணுதலும் விறளயாட்டுகளுக்கு வழிவகுத்தன. மனித குலமானது 

பண்பாட்டு வளர ்ச்ிதபைத் ததாடங்கிய காலத்திபலபய விறளயாட்டுகளும் 

முதன்றமதபைத் ததாடங்கின. ஓரினமானது மரபுத் ததாடர ்ச்ியின் வழியாகப் 

பின்பை்றி வரும் விறளயாட்டுகள், அவ்வினத்திறனப் புரிெ்துதகாள்ளவும், அக்கால 

 மூகத்க்தகாள்றககறள வறரயறுக்கவும்வல்ல இனம் ார ் அறடயாளங்களாகபவ 

திகழ்கின்ைன. இத்தகு சிைப்புமிகு விறளயாட்டுகளில்  ங்ககால மகளிர ்

விறளயாட்டுகள் குறித்து இக்கட்டுறரயில் காண்பபாம்.  

வினளயொட்டு  

 விறளயாட்டு என்பது அறனத்து மனிதரக்ளும் இயல்பாக விரும்பி ஈடுபடும் 

ஒரு த யல்பாடுகளுள் ஒன்று. இது தபாழுதுபபாக்கிை்காகவும், மகிழ் ச்ிக்காகவும், 

கை்பித்தல் பொக்கத்திை்காகவும் ெடத்தப்படும் கட்டறமப்பு தகாண்ட ஒரு த யல்பாடு. 

விறளயாட்டினால் உள்ளம் உவறக தகாள்வபதாடு உடலும் ஆை்ைல் தபறுகிைது. 

இவ்வண்ணம்  விறளயாடி மகிழ்ெ்த மனிதரக்ள் பின் அதறனப் பபாட்டியாக 

விறளயாட ஆரம்பித்தனர.் பபாட்டியில் தவை்றியும், பதால்வியும் இயல்பாக 

ஏை்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.  

வினளயொட்டு - விளக்கம் 

 விறளயாட்டு என்பதை்கான விளக்கத்றத  ்  ங்கப்புலபவார ் வறரயறுத்துக் 

கூைவில்றல. உவறக என்னும் தமய்ப்பாடு பதான்றுவதை்குரிய ொன்கு வறகக் 

களங்கறளத் ததால்காப்பியர ் குறிப்பிடுகின்ைார.் அதில் ஒன்று விறளயாட்டு.  

இதிலிருெ்து மன மகிழ் ச்ிறய விறளவிக்கும் ஒரு த யபல விறளயாட்டு என்பறத 

அறியமுடிகிைது. ததால்காப்பியரால் தகடவரல், பண்றண என்னும் இருத ாை்களால் 

விறளயாட்டு குறிப்பிடப்படுகிைது. 
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 'தகடவரல் பை்னை ஆயிரை்டும் வினளயொட்டு"1  

        (த ொல்கொப்பியம்-உரியியல் - 319) 

தகடவரல் - ெிலத்தில் விறளயாடும் விறளயாட்டு 

பை்னை - ெீரில் விறளயாடும் விறளயாட்டு  

  ங்ககாலத்தில் விறளயாட்டு என்பது ெிலத்தில் விறளயாடும் 

விறளயாட்டுகறளயும்,  ெீரில் விறளயாடும்  விறளயாட்டுகறளயும்  குறித்தன. 

சங்ககொல   மிழர்  வினளயொட்டுகள் 

 தமிழரக்ளின் வாழ்க்றக ெிறல,  மூக உணரவ்ு, குழு மனப்பான்றம, பண்பாடு, 

பழக்க வழக்கங்கள் பபான்ை அறனத்றதயும் உள்ளடக்கியறவயாக, மக்களின் 

வாழ்க்றக முறைறயப் பிரதிபலிக்கும் ெிறலக்களன்களாக விறளயாட்டுகள் 

விளங்குகின்ைன. தமிழரக்ள் விறளயாட்றடக் காலம், களம், பங்குதபறுபவார,்  பால், 

வயது, பாடல், தன்றம, பபாட்டி, வறரபடம் என்ை அடிப்பறடகளில் வறகப்படுத்தும் 

அளவிை்கு ெமது விறளயாட்டுகள் விரிெ்த பரப்றப தகாண்டிருக்கிைது. பவனிை்கால 

விறளயாட்டு, மறழக்கால விறளயாட்டு, வீட்டிை்கு உள்பள மை்றும் தவளிபய 

தனிெபர,் இருவர,் குழு, ஆண், தபண்,  இருபாலர ்எனத ்தமிழரக்ளின் விறளயாட்டு 

வறகப்பாடு ெீண்டு தகாண்பட த ல்லும். தமிழரக்ளின் விறளயாட்டின் பழறமறய, 

 “தசல்வம் புலதை புைர்வு வினளயொட்தடை்று 

 அல்லல் நீ ்  உவனக நொை்தக”2  

                  (த ொல்கொப்பியம்-தமய்ப்பொட்டியல் 1205) 

என்னும் ததால்காப்பிய நூை்பா வழி அறியலாம்.  ங்க காலத்தில் சிறுமியர ்தவளியில் 

த ன்று தம் பதாழியபராடு விறளயாடுவபத அைமாகக்  கருதப்பட்டது. மாைாக 

வீட்டிை்குள் இருெ்தால் அது அைமும் அல்ல. ஆக்கமும் பதய்ெ்துவிடும் என்று கருதினர.் 

இதறன, 

 'வினளயொடொ யதமொடு ஓனரயொடொது 

 இனளதயொர் இல்லிட ் திற்தசறி ் திரு ் ல் 

 அறமும் அை்தற ஆக்கமும் த ய்ம்தமை…"3  (நற்றினை - 68) 

  என்ை ெை்றிறணயின் பாடல்வழி அறியலாம். உவறக ஊட்டுதல் என்ை 

ெிறலயிலிருெ்து தபாருளியல்  ாரப்ுெிறலக்கு சில விறளயாட்டுக் கூறுகள் மாை்ைம் 

தபை்ைன. சில விறளயாட்டுகள் வாயிலாக தபாருறள இழப்பதும் தபறுவதும் 

இயல்பாயிை்று. றவறக ஆை்றில்  ெீராடிய மகளிர ்இற க்கருவிகள் முழங்க ஒருவர ்

தறலபமல் ஒருவர ்ெின்று உடல் வறளத்து வித்றத காட்டியிருக்கின்ைனர.் இதறன  ்

"தசை்ைியர் ஆடல்" என்று பரிபாடல் குறிப்பிடுகின்ைது. 

 மெ்தி தன் வயிை்றில் குட்டிறயப் பை்றிக் தகாண்டு மூங்கில் நுனிறயப் பை்றி 

வறளெ்து ஆடி தவ்வுவது கண்டு, குன்ைத்து குைவரின் புதல்வர ் தாமும் மூங்கில் 

தகாம்றபப் பை்றி வறளெ்து ஆடி தவை்றி தகாண்டவர ்றகக்தகாட்டி மகிழ்ெ்தனர.் 

இதறன, 

 "தசம்முக ் துய் ் னல மந்தி வை்பறழ் தூங்கிக் 

 கனழக்கை் இரும்தபொனறஏறிவினச ்து எழுந்து  

 குறக்குறு மொக்கள்  ொளம் தகொட்டும் அக் 

 குை்ற ் துதவ…"4                         (நற்றினை - 95)  

என்ை பாடல்வரிகள் மூலம் அறியலாம்.  
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புைல்வினளயொட்டு 

இதறன ெீர ்விறளயாட்டு என்றும் கூறுவர.்  ங்க காலத்தில் ஆடவர ்தபண்டீர ்

என்ை இருவரும் ெீர ் விறளயாட்டில் ஈடுபட்டிருெ்தாரக்ள் என்பதை்குப் பல்பவறு 

 ான்றுகள் காணப்படுகின்ைன. இவ்விறளயாட்டு அருவியில் ெிராடுதல், குளத்தில் 

ெீராடி மகிழ்தல், ஆறுகளில் ெீராடுதல் எனப் பல ெிறலகளில் காணலாம். 

இவ்விறளயாட்டு இன்று பமம்படுத்தப்பட்டு  ‘Water Diving’ என்று வழங்கப்படுவது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

வட்டொடு ல் 

 அக்காலத்தில் சிைெ்து விளங்கிய விறளயாட்டுக்களில் ஒன்று 

வட்டாடுதலாகும். இதை்தகன்று அரங்கிறழத்துக் காய்கறள ெகரத்்தி வட்டாடுவர.் 

பவப்பமரத்து ெிழலில் கல்லா  ் சிறுவரக்ள்  தெல்லிவட்டாடிய த ய்திறய 

இளங்கீரனாரின், 

 “தபொரியனர  தவம்பிை் புள்ளிநீழல் 

 கட்டனளயை்ை  வட்டரங் கினழ ்துக் 

 கல்லொச ் சிறொஅர்  தநல்லி வட்டொடும் 

 வில்தல ருழவர் தவம்முனைச ் சீறூர“்5   (நற்றினை - 3) 

என்ை ெை்றிறணப் பாடல் விவரிக்கின்ைது. 

பறழறமயான அழகிய காட்டிபல பளிங்கு பபான்று விளங்கும் உயரெ்்த தபரிய 

பாறைகளின் பமலாக்க் கிடக்கும் தெல்லி மரத்தின் பல காய்கள் கிடக்கும் அதறன  ்

சிறுமியரக்ளும்இ சிறுவரக்ளும் வட்டாட  ் ப ரத்்து றவத்துக் கழங்குகறளப் பபால 

விறளயாடுவர.்  

இதறன, 

 “…மூன யலம் கொட்டுப் 

 பளிங்க ்  ை்ை பல்கொய் தநல்லி 

 தமொட்டிரும் பொனற ஈட்டுவடட்ு ஏய்ப்ப"6  (அகநொனூறு - 5) 

என பாறல பாடிய தபருங்கடுங்பகா எடுத்துறரக்கின்ைார.் 

வட்டாடுதல் வல்லாடுதல் என்று வழங்கப்டுவது குறிப்பிடத்தக்கது. வயது முதிரெ்்த 

தபரிபயாரக்ள் சூதாடு கருவிறய இட்டு இட்டுக் குழிெ்து பபான பாழ்தபாதியில் 

விறளயாடுவர ்என்பது பை்றி, 

 “கலிதகழு கடவுள் சுந் ம் னகவிடல் 

 பலிகை் மொறிய பொழ்படு தபொதியில் 

நனர மூ ொளர ்நொயிடக் குழிந்  

 வல்விை் நல்லகம்"7      (புறநொனூறு - 52) 

எனப் புைப்பாடல் ெவில்கின்ைது. 

ந் ொட்டம்  

 இதறன மகளிர ் மட்டுபம ஆடினர.் இவ்விறளயாட்டு வீட்டிை்கு தவளியிலும் 

முை்ைத்திலும்  மாடத்திலும் மணல் பமட்டிலும் ஆடப்பட்டது. பெ்து நூலினால் 

த ய்யப்பட்டது. அறத  ்சுை்றிப் பல பவறலப்பாடுகள் அறமெ்திருெ்தன.  

 'வரிபுனை பந்து'8   (நற்றினை 305) 

இதறன  ்த ல்வக்குடி மகளிர ்விறளயாடினாரக்ள்.  ங்கப் பாடல்களில் வரும் 

ஆடுபெ்து, எறிபெ்து என்னும் ததாடரக்ள் விறளயாடும் முறைகறளத் 
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ததரிவிக்கின்ைன. காலால்  பெ்றதத்  தள்ளி விறளயாடியதாக ெை்றிறண 

குறிப்பிடுகின்ைது.   

 "ஆடுபந்து  உருட்டுநள்  தபொல  ஓடி 

 அம்சில் ஓதி  இவள்உறும் 

 பஞ்சிதமல் ஆடி  நனடபயிற் றும்தம"9   (நற்றினை 324:7-9) 

த ால்கிைது. எனபவ  ங்க காலத்தில் றகப்பெ்து, எறிபெ்து, கால்பெ்து ஆட்டங்கறள  

மகளிர ் ஆடினாரக்ள்  என்பறத அறியலாம். 

ஊஞ்சல்  

 பழங்காலத்தில் பருவப் தபண்கள் மகிழ்ெ்து விறளயாடிய ஆட்டங்களில் ஒன்று 

ஊஞ் ல் ஆட்டம். பறனமடலுக்குக் கருக்கு ெீக்கிப் பலறக இறணப்புப் பபால் பரப்பிப் 

தபருங்கயிை்ைால் பிறணத்து  ஊஞ் றல அறமத்தாரக்ள். கருங்கால் பவங்றக 

மரத்திலும் ஊஞ் ல் கட்டப்பட்டது. ஞாழல் மரத்தின்  உயரெ்்த கிறளயிலும் 

கட்டப்பட்டது. சுைாமீன் தகாம்பினால் பலறக த ய்தும் அதறனக்  கட்டி  

விறளயாடினாரக்ள். 

மல்லொட்டம்  

 இது இரண்டு ஆடவரக்ள் விறளயாடும் புை விறளயாட்டு. ப ாழன் 

பபாரற்வக்பகா தபருெை்கிள்ளிக்கும் முக்காவனாட்டு ஆமூர ் மல்லனுக்கும் 

ெறடதபை்ை மல்லாட்டத்றதப் பை்றி புைொனுை்றுப் பாடல்கள்  சித்தரிக்கின்ைன. 

பமலும் பட்டினப்பாறல, மைவரக்ள் றகயிலும் கலத்திலும்  ண்றட த ய்தனர ்என்று 

குறிப்பிடுகிைது. ஆகபவ  ங்க காலத்தில் மல்லாட்டம்,  றகக்குத்து  ் ண்றட ஆகிய 

இரண்டும் இருெ்திருக்கின்ைன என ததரியவருகிைது. சிலப்பதிகாரம் 

பதிதனாருவறகக் கூத்துகளுள் ஒன்ைாக மல்லாட்டத்றதக் குறிப்பிடுகின்ைது. 

பின்னர ்அறுபத்து ொன்கு கறலகளுள் ஒன்ைாகவும் ஏை்றுக் தகாள்ளப்பட்டது. 

கனழக்கூ ்து  

 இெ்த ஆட்டம் ஆரியக் கூத்து என்றும் கயிை்று ெடனம் என்றும் 

சுட்டப்படுகின்ைது. விழா ொட்களில் ஆடல்மகளிர ் உடை்பயிை்சி வித்றதகள் 

பலவை்றை  ் த ய்வாரக்ள். கறழக்கூத்து ெடக்கும் பபாது வாத்தியங்கள் பல 

ஒலிக்கப்படுகின்ைன. மகளிர ் கயிை்றில் ெடெ்தும் ஆடியும் தபாதுமக்கறள 

மகிழ்விக்கின்ைனர.் இதறன ஆரியர ்ஆடினர ்என்று குறுெ்ததாறக  கூறுகிைது. இது 

விழாகாலத்தில் ெறடதபை்ைததன குறிஞ்சிப்பாட்டு குறிப்பிடுகிைது. இது இன்று 

ததருக்கள் கூடுமிடத்திலும்  ரக்்கஸிலும் ஆடப்படுவறதக் காணலாம். நூலினால் 

வரிெ்து கட்டப்பட்ட ஒரு வறகயான பெ்திறனக் தகாண்டு ஆடுதல் அன்றைய களிர ்

வழக்கமாக இருெ்த்து. மாடிவீடுகளின் பமல் மாடங்களில் தபண்கள் வரிப்பெ்தாடியது 

பை்றி, 

 “பீலி  மஞ்னஞயிை்  இயலிக் கொல 

  மைியப் தபொற்சிலம் தபொலிப்ப  உயர்நினல 

 வொை் த ொய் மொட ்து வரிப்பந்து அனசஇக்"10  

       (தபரும்பொைொற்றுப்பனட  331-333) 

என்று ததளிவுறுத்துகின்ைது. 

கழங்கொடு ல் 

 மகளிர ் விறளயாட்டுக்களில் கழங்காடுதலும் ஒன்று. றகயிபல அணிெ்த 

தபான்வறளயல்கள் அற ய தமத்தமத்ததன்று தமதுவாக இருக்கும் முத்றதப் 

பபான்ை  தவண்மணலில் தபான்னால் த ய்த கழை்சிக் காறயக் தகாண்டு தபண்கள் 

கழங்காடி  மகிழ்ெ்தனர.் 
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 “னகபுனை குறுந்த ொடி  ந் ப் னபப்பய 

 மு ்  வொர்மைல் தபொற்கழங்கு ஆடும்“11         

       (தபரும்பொைொற்றுப்பனட 334-335) 

எனப் தபரும்பாணாை்றுப்பறட எடுத்துறரக்கின்ைது. 

வீட்டுத் திண்றணகளில் தபான்னாலான கழங்கிறன றவத்து விறளயாடியதாக,  

“தசறியரிச ்சிலம்பிை் குறுந்த ொடி மகளிர் 

 தபொலஞ்தசய் கழங்கிற் த ற்றியொடும்“12    (புறநொனூறு 36) 

என்ை புைொனூை்று வரிகள் தமாழிவது பொக்கத்தக்கது. 

ஊசலொட்டம் 

 மரக்கிறளகளில் கயிை்றிறன (அல்லது) தகாடிகறளக் கட்டி அதிலமரெ்்து ஆடி 

விறளயாடுவது ஊ லட்டமாகும். அ  ்மயத்தில் பாடும் பாடல் ஊ ல் வரியாகும். 

இவ்விறளயாட்றட ஊஞ் லாட்டம் என்றும் கூறுவர.் மகளிர ் விறளயாடிய 

ஊ லாட்டத்றத, 

 “தபருங்கயிறு நொலும் இரும்பைம் பினையில் 

 பூங்கை் ஆயம் ஊக்க ஊக்கொள்“13                                    ( நற்றினை 6-7) 

என்று ெை்றிறண குறிப்பிடுகின்ைது. 

புலிெகக் தகான்றையின் உயரெ்்த கிறளயிபல கயிை்றிபல கட்டித் ததாங்கவிடப் 

தபை்ை ஊஞ் லில் அமரெ்்து தபண்கள் விறளயாடிய த ய்தியிறன, 

 “ஞொழல் ஓங்குசினை ் த ொடு ்  தகொடுங்கழி ் 

  ொனழ வீழ்கயிற்று ஊசல் துங்கிக் 

 ……………….புை ்து அயல்"14                                  (நற்றினை 5-6) 

எனக் குறிப்பிடுவது பொக்கத்தக்கது. 

ஓனரயொடல் 

 மகளிர ் விறளயாட்டுக்களில் ஓறரயாடுதல் ஒன்று. இது ஆறம, ெண்டு 

ஆகியவை்றை  சிறிய பகால் தகாண்டு அறலத்து விறளயாடுவதாகும். 

  ொதிற் தசய்   ை்பைிப் பொனவ 

 கொனல வருந்தும் னகயொ தறொம்தபை 

 ஓனரயொம் கூறக் தகட்டும்“15    (குறுந்த ொனக 380 

 துரவுக்கடல் தபொறொ  விரவுமைல் அனடகனர 

 ஓனர மகளிர ்ஓரொங்கு ஆட்ட“16   (குறுந்த ொனக 310) 

 ஓனர மகளிர ்அஞ்சி யீர்தஞை்டு 

 கடலிற் பரிக்கும்“17      (குறுந்த ொனக 401) 

 “ஓனர ஆடினும் உயங்கும் நிை் ஏறி“18   (நற்றினை 60:10) 

 வினளயொட்டொயதமொடு ஓனர யொடொது“19 (நற்றினை 68) 

 “ஓனர யொய ் த ொை்தடொடி மகளிர“்20  (புறநொனூறு 176) 

என  ங்க இலக்கிய வரிகள் ஓறரயாடல் பை்றி ததளிவாக எடுத்துறரக்கின்ைன. 
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வை்டலினழ ் ல் 

வண்டல் மணலால் ஒரு பாறவ த ய்து அதை்குப் பூ ச்ூட்டி மகிழ்ெ்து 

விறளயாடும் விறளயாட்டிை்கு வண்டலிறழத்தல் என்று தபயர.் பசிய அவறல 

இடித்த கரிய வயிரம் தபாருெ்திய உலக்றகயிறன அழகிய கதிரக்றளயுறடய 

தெல்வயல்களின் வரப்பாகிய அணியிபல படுக்க றவத்து ஒள்ளிய ததாடியணிெ்த 

தபண்கள் வண்டல் விறளயாட்றட விறளயாடினர ்என்பறத, 

 “பொசவல் இடி ்  கருங்கொழ் உலக்னக 

 ஆய்கதிர் தநல்லிை் வரம்பு அனை ்துயிற்றி 

 ஒை்த ொடி மகளிர் வை்டல் அயரும்“ 21 (குறுந்த ொனக 238) 

எனக் குறுெ்ததாறக ெவில்கின்ைது. 

 பமலும் மானின் அடிபபான்ை கவட்டிறலறய உறடய அடும்பின் ஒள்ளிய 

பூறவ வண்டை் பாறவக்கு  ் சூட்டுவர ் என்ை த ய்திறயயும், 

 “மொைடி யை்ை கவட்டினல யடும்பிை் 

  ொர்மைி யை்ை தவொை்பூக் தகொழுதி 

 ஒை்தடொடி மகளிர் வை்டல் அயரும்“22   (குறுந்த ொனக 

243) 

என்ை குறுெ்ததாறக வரிகள் ததளிவுறுத்துகின்ைன. 

கழியிலுள்ள பூக்கறளப் பறித்துத் தெ்தும் கானை் ப ாறலயிபல ப ரெ்்திருெ்தும் 

வரிப்பட்ட மணலிடத்பத வண்டல் பாறவ  ாமத்து விறளயாடியறத, 

 “கழிப்பூக் கற்றுங் கொைல் அல்கியும் 

 வை்டற் பொனவ வரிமைல் அயர்ந்தும்“23  (அகநொனூறு 301-2) 

என அகொனூறும், 

 “வொலினழ மடமங்னகயர் 

 வரிமைல் புனை பொனவக்கும் 

 குலவுசினைப் பூக்தகொய்து“24     (புறநொனூறு 11:1-2) 

 “…….திைிமைல் 

 தசய்வுறு பொனவக்குக் தகொய்பூ ் ன இ ் 

  ை்கய மொடும் மகளிதரொடு”25     (புறநொனூறு 213:2-3) 

எனப்  புைொனூறு  எடுத்துறரக்கின்ைது. 

த ொகுப்புனர 

  ங்ககால மக்கள் விறளயாட்டிறன மகிழ்ெ்து தகாண்டாடினர.் பல்பவறு 

விறளயாட்டுகளின் வாயிலாக ஒன்றுகூடி ஒை்றுறமபயாடு வாழ்ெ்துவெ்தனர.் 

ஆண்கள் மட்டுமல்ல தபண்களும் தங்கள் உடல், உள்ள வலிறமகறளப் பபணுவதை்கு 

விறளயாட்டு தபருெ்துறண புரிெ்தது. இன்று ொம் உலகளவில் தபரிதும் 

தகாண்டாடிவரும் விறளயாட்டுகள் பலவும்  ங்க காலத்திபலபய தபண்களால் 

தபரிதும் விறளயாடப்பட்டிருக்கின்ைன. அக்காலத்தில் தபண்களால் பல 

விறளயாட்டுகள் ெடத்தபட்டன என்பது வியப்புக்கும் தபருறமக்குரியதாகும்.  மூக 

மாை்ைங்களின் காரணமாக தபாருறள றமயமிட்டதாக விறளயாட்டுகளின் 

தன்றமயும் மாைத்ததாடங்கின. இன்று வாழ்வியல் விழுமியங்கபளாடு பல 

பண்பாடுகறளயும், விறளயாட்டுகறளயும் ததாறலத்துக்தகாண்டிருக்கிபைாம். 

விறளயாட்டுகளில் தபண்களின்  பங்பகை்பு பமன்பமலும் தபருக பவண்டும். ெம் 
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பாரம்பரிய விறளயாட்டுகறள அழியாமல் பாதுகாக்க பவண்டியது ெம் 

ஒவ்தவாருவரின் கடறமயாகும்.  

 "ஓடி வினளயொடு பொப்பொ நீ  

 ஓய்ந்திருக்கலொகொது பொப்பொ"26  

என்ை பாரதியின் வரிகளுக்பகை்ப தபண்கள் அறனவரும் விறளயாட்டில் ஈடுபட்டு 

ெம் உடல் வலிறம மை்றும்  ொட்டின் வளத்றதயும் பமம்படுத்துபவாம்.    
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13.  ங்க இலக்கியம்-ெை்றிறண(ததாகுதி-1)  .பவ.சுப்பிரமணியன் ப. 36 
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முனைவர் பா.கவிோ, 

      உதவிப் பபராசிரியர,் தமிழாய்வுத்துறை, 

காபைரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருசச்ி. 

 

புைநானூை்றில் ஆனடகள் 
 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 மனிதனின் அடிப்பறடத் பதறைகளுள் உறட, உறையுள், இைை்றுள் ஆறட 

இன்றியறமயாததாகும். ஆறட மனிதனின் அறடயாளமாகவும் விளங்குகிைது. 

இலக்கியங்களில் ஆறடகள் பை்றிய பல பசய்திகள் இடம்பபை்றுள்ளன. 

எட்டுத்பதாறக நூல்களில் புைநானூை்றில் ஆறடகள் குறித்த கருத்துகள் 

அறமந்துள்ளன. ஆறடகறளக் குறிக்கும் பபயரக்ள், ஆறடகளின் ைறககள், 

குழந்றதகள், பபண்கள், அரசர,் வீரர,் பகாைலர,் பாணர ்என அறனத்துப் பிரிவினரும் 

அணிந்த ஆறடகள் மை்றும் ஆறடயின் பயன்பாடும், அை்ைாறடகள் கறல 

பநாக்குடன் ைடிைறமத்த பாங்கிறனயும் எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழரின் 

அறடயாளமாக நம் பமாழி, இனம், பண்பாடு பபான்று நம் தமிழர ் அணிந்த 

ஆறடகளும் அறடயாளமாக அறமந்துள்ளது. இதறன இனம் காட்டும் பநாக்குடன் 

இக்கட்டுறர அறமந்துள்ளது. 

முை்னுனர 

 இன்றைய தமிழர ்ைாழ்வில் இடம்பபை்றுள்ள பல்பைறு ைறகயான ஆறடகள் 

அழகுணரற்ை மட்டுபம பநாக்கமாகக் பகாண்டு அறமைதால் பதால் பதாடரப்ான 

பல்பைறு பநாய்கள் ஏை்படுைதுடன், புை்றுபநாய் பபான்ை கடுறமயான பநாய் 

உண்டாைதை்கு ைாய்ப்புகள் உள்ளறத மருத்துை ஆய்வில் குறிப்பிடுைர.் பழந்தமிழர ்

ைாழ்வில் பயன்படுத்தியறைகறள நாம் இன்று மைந்தும், மறுத்தும் ைாழ்ந்து 

ைருகிபைாம். மனிதன் “நாகரிகம் அறடைதை்கு முன்பு ஆறடயின்றி ைாழ்ந்தனர.் 

பின்னர,் தறழறய ஆறடயாகவும், மரப்பட்றடகளும் உடுத்தி ைந்துள்ளனர.் பின்பு, 

கால ைளரச்ச்ிக்கு ஏை்ப மனித நாகரிகத்திறன பைளிக்காட்டும் உறடறமகளில் 

ஆறடகளும் ஒன்று. தமிழரின் அறடயாளமாக விளங்கும் ஆறடகறள இன்று நிறனவு 

கூறும் ைறகயில் புைநானூை்றில் இடம்பபை்றுள்ள ஆறடகறளக் குறித்து கருத்துக்கள் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆனடனயக் குறிக்கு ் பபயரக்ள் 

 சங்க இலக்கியத்தில் ஆறடறயக் குறிப்பதை்கு பல பபயரக்றளக் 

றகயாண்டுள்ளனர.் அைை்றுள் விழைணி வியன்களம் அன்ன முை்ைத்து (4-390-4) ஆறட 

– பரி 21:62 அறுறை, துகில், கலிங்கம், உறட இறை அறனத்தும் காரணம் குறித்து 

அறமந்த பபயரக்ள். 

 ‘உண்பது நாழி உடுப்பறை இரண்பட’ (புைம் 89-5) எனும் புைநானூை்று அடி 

சங்ககாலத்தில் பமலாறட, கீழாறட என ஆறடகள் இரண்டாகக் கருதப்பட்ட 

நிறலறயத் பதளிவுபடுத்துகிைது. ைறுறமயின் விளிம்பில் ைாழும் புலைர ் (‘ஒன்ைன் 

கூைாறட உடுப்பைபர யாயினும்’) எனக் குறிப்பிடப்படுைதால், ஆறட உணறைக் 

காட்டிலும் முதன்றம பபை்ைதாக மதித்து ைாழ்ந்துள்ளனர ்என்பறத அறியமுடிகிைது. 

போல்காப்பியர் குறிப்பிடு ் ஆனட 

 பழந்தமிழரின் பண்பாட்டுக் கருவூலமாகத் திகழும் ஒல்காச ் சிைப்புறடயது 

பதால்காப்பியம். ‘உறட’ எனும் பசால் பதால்காப்பியத்தில் இடம்பபை்றுள்ளது. 

பநசவுத் பதாழிலின் பதான்றமறய நாம் நன்கு அறியமுடிகிைது. இதறன, 
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  ‘கூறழ விரித்தல் காபதான்று கறலதல் 

  ஊழணி றதைரல் உறடபபயரத்் துடுத்தபலா 

  குழி நான்பக இரண்படன பமாழிப’1 

ஆனட அணிவேை்காை காரணங்கள் 

 மக்கள் ஆறடகறளப் பல்பைறு சூழ்நிறலகளின் காரணமாக அணிந்துள்ளனர ்

என்பறதக் கு.பகைதி குறிப்பிடுறகயில் (1) மானவுணரவ்ும் துறணயாதல், (2) 

அழகிறன மிகுவித்தல், (3) தட்பபைப்ப நிறலயினின்றும் பாதுகாத்தல், (4) தன் 

தகுதியியம்பல், (5) உடுத்தைர ் தகுதியியம்பல், (6) கறலயுணரவ்ு எடுத்துக்காட்டல் 

பபான்ை பல்பைறு பயன்கறளத் தன்னில் பைளிப்படுத்தி நிை்கும் உறட நாட்டின் 

தட்பபைப்பம், நாட்டில் உை்பத்தியாகும் மூலப்பபாருள், உளவியல், சமுதாயநிறல, 

உடலில் தன்றம, பபாருளாதாரம் என்ை பல நிறலக்கிணங்க அறமயும் (பகைதி. 2003-

4) எனத் தம் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 சங்க கால மக்கள் தறழ, பருத்தி, பட்டு, பதால் ஆகியைை்ைாலான 

பபாருள்கறளக் பகாண்டு தயாரித்த ஆறடகறள உடுத்தியுள்ளனர.் இைை்றுள் 

பபண்கள் பபரும்பான்றமயும் தறழயாலான ஆறடகறளபய உடுத்தியுள்ளனர.் 

 சங்ககாலத்தில் குழந்றதகள், ஆண்கள், பபண்கள் என அறனைரும் 

ஆறடகறள உடுத்தியுள்ளனர.் இரவில் ஒரு ைறக ஆறடயிறனயும், பகலில் ஒரு 

ைறகயான ஆறடயிறனயும், நீராடுதலின்பபாதும், பபாருக்குச ் பசல்லும் பபாதும், 

விழாக்களின்பபாதும் என காலச ் சூழலுக்கு ஏை்ைைாறு பல்பைறு ைறகயான 

ஆறடகறள சிைார,் ஆண்கள், பபண்கள் என உடுத்தியுள்ளனர.் 

ஆறட அணியும் முறை: 

 ஆண்கள், பபண்கள், முதியைர,் சிறுைர,் சிறுமியர ் எனப் பலரும் ஆறடகள் 

அணிந்துள்ளனர.் அைை்றுள் ஆண், பபண் இருைரும் ஆறடகள் அணிைதை்கான 

முறைகள் உண்டு. அைை்றுள் ஆடைரக்ள் பபாதுைாக இரண்டு உறடகள் 

அணிந்துள்ளனர.் ஒன்றை இறடயில் கட்டி, பமலாறடறயத் பதாளில் முன்னும் 

பின்னும் பதாங்கவிட்டு அணிந்துள்ளனர ்என்பறத, 

  “இறழ மருங் கறியா நுறழநூை் கலிங்கம் 

  எள்ளறு சிைப்பின் பைள்ளறரக் பகாளஇீ”2 

இை்ைடிகள் சுட்டுகின்ைன. 

 உயரக்ுடியில் பிைந்த ஆண்கள் இறடயில் ஒரு பைட்டியும் பமலாறடயும் 

அணிைர.் அரசரும், பணியாளரும் சட்றட அணிைர.் இசச்ட்றடக்கு கஞ்சுகம் என்று 

பபயர.் பமலாறட என்பது ஆடைர ் பதாளில் அணியும் ஆறட. இசச்ட்றடக்கு 

சங்ககாலத்தில் ‘பமய்ப்றப’ என்னும் பபயர ்ைழக்கில் இருந்துள்ளது. 

 பமலாறடறயக் குடுமிறயச ் சுை்றித் தறலப்பாறகயாகக் கட்டிக்பகாள்ைது 

ைழக்கில் இருந்துள்ளது. இதறன, 

  “அறுறை பதாயும் ஒருபபருங் குடுமிச ்

  சிறுறை நாை்றிய பல்தறலக் பகாடுங்பகால் 

  ஆகுைது அறியும் முதுைாய் பைல”3 

என்ை அடிகள் பகரக்ின்ைன. 

  இளங்பகாைடிகள் பாண்டிய மன்னனின் பபாை்பகால்லன் அணிந்திருந்த 

சட்றடறய இளங்பகாைடிகள் பமய்ப்றப என்று சுட்டுகிைார.் உடறலத் தன்னுள் 

அடக்கியிருக்கும் றப என்ை கருத்தில் சட்றடக்கு இப்பபயர ்ைழக்கில் இருந்துள்ளது. 

மை்பைாரு பபயரும் இதை்கு உண்டு. ‘கஞ்சுகன்’. அரசாங்கத்தில் பணிபுரியும் 

பணியாளன் இதறன அணிைதால் கஞ்சுகன் என அறழக்கப்பட்டான் என்பறத, 
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  “காைலை் பைாழுது கஞ்சுகன் உறரப்பபான் 

  கஞ்சுகு முதல்ைர”்4 

 பாண்டியர ் அரசறைப் பள்ளியில் மிபலசச்ரக்ள் காைல்புரிந்தனர.் அைரக்ள் 

பமய்க்காப்பாளரக்ள் அறனைரும் உடுத்திய உறடறய அறடயளாச ் சட்றடயாக 

அணிந்துள்ளனர.் அைரக்ள் உடுத்தியதை்கான சான்றுகளாக சிலப்பதிகாரம் 

சுட்டுகின்ைன. 

ஆனடயிை் வனககள் 

பஞ்சானட 

 நகர மக்கள் பஞ்சாலும், பட்டாலும் ஒருைறக மறலபயலி மயிராலும், பைறு சில 

விலங்குகளின் மயிராலும் ஆறடகள் பநய்து அணிந்தனர.் துணிகளின் இறழகள் 

கண்ணுக்குப் புலப்படாதைாறு நுண்ணிய நூல்களினால் பநய்யப்பட்டன. அை்ைாறட 

பாம்புரிந்த பதாறலப் பபால இருந்தன என்பறத, 

  “பாம்புரியன்ன ைடிவிறன காம்பின் 

  கறழபடு பசாலிய னிறழயணி ைாரா ……”5 

என புைநானூறு விளக்குகின்ைது. இதறனபய, 

  “பநாக்குநுறழ கல்லா நுண்றமயடகக்கனிந்து 

  அரவுரி அன்ன அறுறை”6 

என்று பபாருநராை்றுப்பறடயும் உணரத்்துகின்ைன. 

பட்டானட, நூலானட 

 பண்றடக் காலத்தில் பட்டாறடகளும் பநய்யப்பட்டன. அறை சரிறக கலந்து 

பசய்யப்பட்ட மஞ்சள் நிைப் பட்டாறட பீதாம்பரம் என்றும் பபான்னாறட என்றும் 

பபயரப்பை்ைது. இந்தப் பபான்னாறட என்பது பழங்காலத்தில் மிகவும் உயரியதாகக் 

கருதப்பட்டது. திருமாலுக்குரியதாகவும் இருந்துள்ளது. இதறன, 

  “பபாலம்பூ ைாறடயிை் பபாலிந்து பதான்றிய 

  பசங்கண் பநடிபயான் நின்ை ைண்ணமும்”7 

என்ை இப்பாடல் அடி பபாலம்பூைாறட என்பதை்கு அடியாரக்்கு நல்லார ்

பபாை்பூைாறட என பபாருள் குறித்துள்ளனர.் பபாை்பூைாறட என்பது தை்காலத்தில் 

பபான்னாறட என ைழங்கப்பட்டு ைருகின்ைது. 

 பண்றடத் தமிழர ் பஞ்றசப் பயன்படுத்தி பநய்த ஆறட மட்டுமல்லாமல் 

பட்டுநூறலப் பயன்படுத்தி பட்டாறட பநய்தனர.் மரப்பட்றடயில் உள்ள நாரிறன 

எடுத்துப் பின்னி மறழைாழ் குைைரக்ள் ஆறடயாகப் பயன்படுத்தினர.் இதறன, 

  “மரம்நார ்உடுக்றக மறலயுறல குைைர”்8 

இை்ைரிகள் உணரத்்துகின்ைன. 

சிைார் உடுே்து ் ஆனடகள் 

 சங்ககால மக்களுள் ஆண்கள், பபண்கள் இைரக்ளின் ஆறடகறள அறியும் 

அளவிை்குச ் சிைாரக்ளின் ஆறடகறளப் பை்றிய பசய்திகள் நிறைந்து 

காணப்படவில்றல. ஓரிரு ஆறடகளின் பபயரக்றளபய அறியமுடிகின்ைது. துகில், 

அறுறை மை்றும் பைளிது (பைள்ளாறட) முதலிய ஆறடகறளப் 

பயன்படுத்தியதை்கான சான்றுகள் காணப்படுகின்ைன. அறுறை என்பதும் 

பைள்ளாறடயிறனக் குறிக்கின்ைது. 
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துகில் 

 பசல்ைசப்சழிப்பில் உயரந்்த நிறலயில் உள்ள குழந்றதகள் துகிலிறன 

உடுத்தியுள்ளனர.் இத்துகில் பமன்பட்டாறட என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குழந்றத 

அணிந்துள்ள அலங்காரங்கறளப் பை்றி விளக்குறகயில் “றகபைறலப்பாடறமந்த 

பபாை்காசுகறளயும் அதன் பமபல அழுக்கில்லாத சிைந்த பைள ைடங்கறளயும், 

அைை்றின் பமபல உடுத்தின தாய்க் கழல்கின்ை பமன்பட்டாறடகறளயும் இடுப்பிபல 

உடுத்தியுள்ளாய்” என்பறத 

 “உடுத்தறை றகவிறனப் பபாலிந்த காசுஅறம பபாலங்கால் பமல் 

 றமஇல் பசந்துகிரக்் பகாறை அைை்றின் பமல் 

 றதஇய பூந்துகில் ஓதுகழல் ஒருதிறர”9 

எனும் பாடல் ைரிகள் மூலம் அறியமுடிகின்ைது.  

அறுனவ 

 பபாரிபல இைந்த சிறுைனின் மீது தூய பைள்ளாறடயினால் மூடியுள்ளனர.் 

இதறன, 

  “தூபைள்ளருறை பபாரப்்பித்திபல”10 

என்ை ைரி சங்ககாலத்தில் இைந்தைரக்ளின் உடல் மீது தூய பைள்ளாறடறய 

பபாரத்்துதல் ைழக்கமாக இருந்துள்ளறமறய அறியமுடிகிைது. 

பவளிது 

 புைநானூை்றில் தாய் ஒருத்தி, வீரறர அழிக்கும் பபாரப்்பறைறயக் பகட்டு தன் 

மகறனப் பபாருக்கு அனுப்புகிைாள். பபாருக்குச ் பசல்லும் தன் மகனுக்கு 

பைள்ளாறடயிறன உடுத்தி அனுப்புகிைாள். இதறன, 

  ‘பசருப்பறை பகட்டு விருப்புை்று மயங்கி 

  பைல்றகக் பகாடுத்து பைளிதுவிரித் துட்கிப்’11 

எனும் பாடல் ைரிகள் பபாருக்குச ்பசல்லும்பபாது பைள்ளாறட உடுத்துதல் ைழக்கமாக 

இருந்துள்ளறத அறியமுடிகிைது. 

ஆண்கள் ஆனட 

 ஆண்களின் ஆறடகறள அரசரக்ள், வீரரக்ள், காைலரக்ள், துைவிகள், 

பாரப்்பான், அந்தணன், இறடயர,் ஆயர,் பகாைலர,் ைணிகர,் பதய்ைங்கள் எனப் பல 

நிறலகளில் அணிந்துள்ளனர ்என்பறத அறியமுடிகிைது. 

அரசர் ஆனட 

 பண்றடய காலத்தில் பசர, பசாழ, பாண்டிய மன்னரக்ள் சீபராடும், 

சிைப்புடனும், ைளமுடன் ைாழ்ந்துள்ளனர.் இைரக்ள் உயரந்்த ஆறடகறள 

அணிந்துள்ளனர.் அைை்றுள் கலிங்கம், கசச்ு, கசற்ச, துகில், அறுறை, படாஅம் முதலிய 

ஆறடகறள உடுத்தியுள்ளனர.் இைை்றுள் கலிங்கம், படாஅம் முதலியன பபாரக்்குச ்

பசல்லும்பபாது அணிந்துள்ளதாக பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 அம்பைாத்துணி தழுவிக் கிடக்கும் முதுகுறடயைன், பதரப்மல் நின்று, 

வில்லிறன கயிறு அழுந்த அம்றப பைகமாகச ்பசலுத்தும் காட்சிறய, 

  “ஆைம் பசரந்்த புைத்றத பதரம்ிறசக் 

  றூை பநான்ஞாண் ைடுக்பகாள ைழங்கவும்”12 

என்ை ைரிகள் புைநானூை்றில் அரசன் அம்பைாத் துணிறய அணிந்துள்ளறமறயச ்

சுட்டுகின்ைது. 

 பாண்டிய பநடுஞ்பசழியன் பாசறைறயப் பாரற்ையிடச ்பசன்ைபபாது  
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   “புறடவீழ் அந்துகிழ் இடையின் தழீஇச”்13 

சில பூந்துகில் ைறககள் மிகவும் ைழுைழுப்பாக இருந்துள்ளது என்பறத 

பநடுநல்ைாறட இை்ைரி சுட்டுகிைது. 

 பதாண்றடமான் இளந்திறரயன் தன்றன நாடி ைந்த இரைலரக்ளுக்கு நீப்பாசி 

பபால சுழிக்பகைறைந்து கிழிந்து இடுப்பில் உள்ள கந்தல் ஆறடறய நீக்கி பாபலடு 

பபால் நூலால் பநய்த புது உறடறய அணிந்து பகாள் ைழங்கினான் என்பறத, 

  “ஆவி அன்ன அவிர ்நூல் கலிங்கம்”14 

எனும் ைரி பகரக்ின்ைது. 

வீரரக்ள் ஆனட 

  பபாரவ்ீரரக்ள் கசற்ச, ஆறட முதலிய ஆறடகறள உடுத்தியுள்ளனர.் வீரரக்ள் 

அணிந்த ஆறடகறள குறிப்பிட்டுக் கூறும்பபாது அறை நீலநிைமுறடய பூ 

பைறலப்பாடு உறடய ஆறடறய இடுப்பில் கட்டியும், மயில் பதாறகபயாடு கூடிய 

மாறலயணிந்து பபாருக்குச ்பசன்ைறத, 

  “நீலக் கசற்சப் பூைா ராறடப் 

  மீலிக் கண்ணிப் பபருந்தறக மைைன்”15 

இப்பாடல் ைரிகள் சுட்டுகின்ைன. பபாரவ்ீரரக்ள் உடுத்தும் ஆறடறய குறிப்பிடும் 

பபாது கசற்ச எனும் ஆறடறய இறடயில் உடுத்துச ்பசன்றுள்ளறத அறிய முடிகிைது. 

பமலும், பபார ் புரிந்து மாண்ட வீரரக்ளுக்கு அறுறை எனும் தூய பைள்ளிய 

ஆறடறயப் பபாரத்்தியுள்ளனர.் இதறன, 

  “களரப்்படு கூைை்பைாண்டி நாளும் 

  புறலத்தி கழீஇய தூயபைள் ளறுறை”16 

எனும் பாடல் ைரிகள் சுட்டுகின்ைன. 

தகாவலர் ஆனட 

 பமய்தல் பதாழிலில் ஈடுபடும் ஆடைரக்ளுக்கு பகாவிலர ் என பபயர ்உண்டு. 

ஆநிறரகறள பமய்க்கும் ஆண்கறள ஆயன், இறடயன், பகாவிலன், பபாதுைன் என்று 

குறிப்பிடப்படுகின்ை பமய்த்தல் பதாழிறல உறடயைரக்ள் உடுக்றக, ஆறட, உறட 

முதலிய ஆறடகறள உடுத்தியுள்ளதாக இலக்கியங்கள் பதிவு பசய்துள்ளன. 

அைை்றுள், 

  “பாசிறலத் பதாடுத்த வுைறலக் கண்ணி 

  மாசு ணுடுக்றக மழைா யிறடயின்”17 

இை்ைரிகள் ஆறடகள் அழுக்பகறிய ஆறடயாக காணப்பட்டன என்பறதக் 

குறிப்பிடுகின்ைன. காரணம், பல்பைறு இடங்களுக்குச ்பசன்று பமய்த்தல் பதாழிறலச ்

பசய்ைதால் ஆறடகள் அழுக்குறடயதாக காணப்படுகின்ைன. 

பாணரக்ளிை் ஆனட 

 பரிசில் பபை விரும்பி மன்னனிடம் பசன்ைைறர முகமலரந்்து இனிதாக 

ைரபைை்று, இகழ்ந்து பபசாமல், இறழ நுறழந்த இடம் பதரியாத நுண்ணிய நூலினால் 

பநய்யப்பட்ட ஆறடகறள பரிசாக ைழங்கியுள்ளனர.் 

 றகயில் யாறழக் பகாண்டு ைறுறமயில் ைாடிய பாணரக்ள் பைறு துணி இன்றி 

றதத்த ஆறடறய அணிந்திருப்பர.் றதத்த ஆறடறய இறடயில் உடுத்தியதால் பைறு 

நூல் புகுந்த பைரற்ையும் நறனந்த கிழிந்த ஆறடறய பாணன் அணிந்திருப்பர.் 

அப்பாணனது ைறுறமறயப் பபாக்க கிள்ளிைளைன் பபாருள் ைழங்கினான். ைறுறம 

நீங்கி தன் சுை்ைத்துடன் இன்பமாக ைாழ உதவி பசய்தான். 
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  “அறரயது பைை்று இறழ நுறழத்த பைரந்றன சிதாஅர  ்

  ஓம்பி உடுத்த உயைல் பாண”18 

என்ை இை்ைரிகள் பாணனின் ைறுறமறயக் காட்சிப்படுத்துகின்ைது. 

புலவர் ஆனட 

 புலைன் ைறுறமயின் நிறலயில் பசியினால் உணவு உண்ணாது பமலிந்த 

பதகம், ைாட்டும் பசி, யாழின் பத்தர ்என்ை உறுப்பின் கருவிறய முதுகுப் பக்கத்துப் 

பல றதயல்கறள உறடய ஆறடயில் இறடபைளிறயப் பை்றிக் கிடக்கும் 

ஈரத்்திரபளாடு தங்கியிருக்கும் பபன் பபால ைறுறமயில் உள்ளார.் இந்த புலைனது 

ைறுறமறய கிள்ளிைளைன் பபாக்கினான். இதறன, 

  “யாழ் பத்தர ்புைம் கடுப்ப 

  இறழ ைலந்த பஃறுன்னத்து 

  இறடப் புறரபை்றிப் பிணிவிடாஅ 

  ஈரக்் குழாத்பதாடு”19 

என்னும் புைநானூை்றுப் பாடல் புலைரக்ள் இறழயாறடறய இறடயில் 

கட்டியிருந்தனர ் என்பறதச ் சுட்டுகிைது. பமலும், இத்தறகய புலைரக்ளுக்கு 

பபாருள்கறள மன்னன் ைழங்கியுள்ளான் என்ை பசய்திறயயும் அறியமுடிகிைது. 

பபண்கள் ஆனடகள் 

 தமிழரத்ம் பழக்கைழக்கங்கள், நம்பிக்றககள் குறித்து ஆராய்ந்த க.காந்தி, 

“பூப்பறடந்த மகளிர ் அணங்கினால் பாதிப்பறடயாமல் இருக்கும் பபாருட்டாகபை 

தறழயுறட அணிந்தனர”் எனக் குறிப்பிடுகிைார.் பூப்பறடந்த மகளிரின் உடலில் 

அணங்கு புகுந்து பகாள்ளும் எனவும், அது பபரும்பாலும் அைரக்ளின் 

மாரப்கங்களிலும் சிறுபான்றம அக்குலிலும் தங்கும் தன்றமயது எனவும் 

ஜி.எல்.ஹாரட்் றடயின் கருத்றத இைர ்பமை்பகாள் காட்டியுள்ளார.் 

 க.ப.அைைாணன் “மனிதனின் ஆதியுறட தறழகளாகபை இருந்தன. சமூக 

காலத்தில்கூட இப்பழக்கம் தமிழகத்தில் இருந்தது என்பறத “தறடயுறட தருதல்” 

என்ை அகத்துறை பதளிவுைக் காட்டுகிைது என்பர.் 

 தறழயாறட, பூங்கறர நீலம், தூசு என்பன பபண்கள் அணியும் ஆறடகளாகும். 

பபண்கள் பமன்றமயானைரக்ள் என்பதனால் பமன்றமயான பூக்களும் தறழகளும் 

அணிந்தனர.் இத்தறழயாறட இறளய பபண்களுக்கு மட்டுபம உரியதாக 

இருந்துள்ளன. இதறன, 

  “அளிய தாபம சிறுபைள் ஆம்பல் 

  இறளபாகத் தறழ ஆயினபை”20 

புைநானூை்று அடிகள் விளக்குகின்ைது. குறுந்பதாறக பபண்கள் தறழயாறடறய ஓர ்

அணியாக அணிந்தனர ்என்பறத, 

   “தறழயணிப் பபாலிந்த ஆயபமாடு துைன்றி”21 

 பசல்ைக் குடியில் பிைந்த பபண்கள் இரவு பநரத்திை்கு ஏை்ைாை்பபால 

ஆறடகறள அணிந்துள்ளறத, 

  “அகலாக் காதபலாடு பகல்விறளயாடி 

  …………………………………….. 

  துறணப் புணரந்்த – மடமங்றகயர ்

  பட்டு நீக்கித் துகில் உடுத்தும்”22 

என பட்டினப்பாறல அடிகறள அடிபயாை்றி, 
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  “மாறல மணிவிளக்கம் காட்டி இரவிை்பகார ்

  பகாலம் பகாடியிறடயார ்தாம் பகாள்ள”23 

என்ை ைரிகளுடன் ஒப்புபநாக்கத்தக்கது. 

ஆனடயு ் கனலநயமு ் 

 பஞ்சாறட, நூலாறட, பட்டாறட எனப் பல ஆறடகள் இருப்பினும் அைை்பைாடு 

பூ பைறலப்பாடுகள் பகாண்ட ஆறடயிறன மக்கள் அணிந்துள்ளனர ்என்பறத, 

  “புறகவிரிந் தன்ன பபாங்குதுகில் உடீஇ”24 

என்ை ைரி பூ பைறலப்பாடு பகாண்ட ஆறடகறள உடுத்தினர.் பாம்பு உரித்த சட்றட 

பபான்ை பூ பைறலப்பாடுகள் பசய்த உயரந்்த ஆறடகறள உடுத்தினர.் இதில் பாம்பு 

பபான்ை ைழுைழுப்பான ஆறடகள் என்ை குறிப்பு புைநானூை்றில், 

  “பாம்பு உரித்தன்ன ைான்பூங் கலிங்கபமாடு”25 

இை்ைரி சுட்டுைதன் ைழி சங்ககாலத்தில் பூ பைறலப்பாடுகளுடன் ஆறடகள் 

பநய்யப்பட்டறதப் புலப்படுத்துகிைது. 

 ஆறடகளுக்கு பல்பைறு பபயரக்ள் இடம்பபை்றுள்ளறதயும், சிறுைர,் 

சிறுமியரக்ள், ஆண்கள், பபண்கள், முனிைர,் பாணன், புலைர,் பபாரவ்ீரர,் அரசர ்எனப் 

பல்பைறு பிரிவுகறள உறடயைரக்ளும் தங்களுக்கான ஆறடகறள அணிந்து 

ைாழ்ந்துள்ளனர ் என்பறதயும், பசல்ைசப்சழிப்பபாடு ைாழ்ந்தைரக்ள் பட்டாறடயும், 

ைறியைரக்ளுக்கு அரசரக்ள் பநரத்்தியாக உயரந்்த ஆறடகறள ைழங்கி உள்ளறதயும் 

அறியமுடிகிைது. 

 பல்பைறு சமூகத்தினரும் ைாழ்ந்து ைந்தறமறய அறியமுடிகிைது. பாரம்பரிய 

பண்பாட்டின் அறடயாளமாக ஆறட பயன்படுத்தியுள்ளறம புைநானூை்றின 

ைாயிலாக அறியமுடிகிைது. 
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முறனவர ்தத.அகிலா 

உதவிப் பபராசிரியர ்

தமிழாய்வத்துறை 

காபவரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

திரு ச்ி -18 
 

புறநொனூற்றில் புழங்குப் தபொருட்கள் 
 

ஆய்விை் தநொக்கம் 

பண்றடய கால மக்களின் வாழ்வியல் முறைகறள அறிெ்து தகாள்ள 

இலக்கியங்கள் தபரிதும் துறண புரிகின்ைன. அவ்விலக்கியங்கறள இயை்றிய 

புலவரக்ள் அக்கால மக்கள் இயை்றகபயாடு இறயெ்த தபாருட்கறளயும்  பயன்படுத்தி 

வாழ்ெ்தறத தன் பாடல்களில் பதிவு த ய்துள்ளனர.் அவை்றுள் புைொனூை்றில்  

எவ்வறகயான புழங்கு தபாருட்கறளப் பயன்படுத்தியுள்ளனர ்என்பறத ஆராய்வபத 

ஆய்வின் பொக்கமாக திகழ்கிைது. 

முை்னுனர 

புழங்குதபாருட்கள் என்பறவ மனித வாழ்வில் மிக தெருங்கிய 

ததாடரப்ுறடயறவ. ெம் உணரவ்ுகள் வாழும் களமாகப் புழங்கு தபாருட்கள் 

விளங்குகின்ைன.  ங்ககால மக்கள் தங்களின் தபாருட்களில் கருத்துக்கறள 

உணரவ்ுகறள மதிப்பீடுகறள ஏை்றியுள்ளனர.் புைொனூை்றில் புழங்கு தபாருட்கள் 

பை்றி கூறுறகயில்  மன்னரக்ள் பபார ் புரிெ்த திைம், தகாறட, சிைப்பு ஆகிய 

த ய்திகறளக் கூறுவபதாடு விருெ்பதாம்பல் பண்றபயும் சுட்டுகின்ைனர.்  

புழங்குப் தபொருட்கள் விளக்கம் 

 புழங்கு என்பதை்குக் கதிறர பவை்பிள்றள தமிழ் தமாழியராதி (1990 :1047) 

வழங்குதல் என்றும், தமிழ் தலக்சிகன் (1982 : 2793) றகயாளுதல்;, புழங்குதல் என்றும் 

விளக்கம் தருகின்ைன. எனபவ புழங்கு தபாருள் என்பது மக்கள் அன்ைாடம் தங்கள் 

பதறவக்காகப் பயன்படுத்தி வெ்த வருகின்ை தபாருட்கறளக் குறிக்கின்ைது. மக்கள் 

தங்களின் பதறவக்கு ஏை்ப ததான்று ததாட்டு த ய்து வருகின்ை றகவிறனப் 

தபாருட்கள் யாவும் புழங்கு தபாருட்கள் பண்பாட்றட அறடயாளப் படுத்துகின்ைன. 

லூரத்ு (1997 : 297) இயை்றக வளங்கறளப் பண்பாட்டுப் பறடப்புகளாகவும், கறலப் 

பறடப்புகளாகவும் மாை்றிக் தகாள்வறதபய புழங்கு தபாருள் ார ்பண்பாடு என்றும் 

மானுடக்குழு ஒன்றின் ததாழில் நுட்பத்திைனும் புழங்குதபாருள்  ாரெ்்த 

கறலத்ததாழில் பவறலப்பாடறமெ்த தபாருட்களும் புழங்கு தபாருட்கள் பண்பாட்டில் 

அடங்குகின்ைன. ஏன்றும் குறிப்பிடுகின்ைனர.் 

குழிசி  

பிட்டங்தகாை்ைன் என்னும் அர ன் சிைெ்த வள்ளலாக விளங்கினான். அவன் தன் 

ொட்டு மக்களுக்கு விருெ்து பறடக்கும் தகாறடயாளியாக இருெ்தான். அவன் ொட்டு 

மக்களும் அவ்வாபை இருெ்தனர.் அவரக்ள் தன் வீட்டுக்கு வரும் விருெ்தினரக்ளுக்;கு  

ப ாறு  றமப்பதை்கு மை்றும் பால் ஊை்றி றவப்பதை்கு குழிசிறயப்  பயன்படுத்தினர;். 

குழிசி என்ை த ால்லுக்குப் பாறன என்று தபாருள். இதறன, 

இருங்கட் குழிசி கவிழ்ந்திழுது மறப்ப 

மொை் டி புழுக்கிய புலவுநொறு குழிசி 

என்னும் அடிகள் சுட்டும்.  பமலும,; குழிசியில்  றமத்து உண்டறத 

தசொறு அடு குழிசி இளக, விழுஉம்  

என்னும் அடியும் விளக்குகிைது. 
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தவல்  

புைொனூை்றில் மன்னரக்ளும் மைவரக்ளும் றகயில் றவத்திருக்கும்; பபாரக்் 

கருவியாக பவல் என்னும் கருவிறயப் பயன்படுத்தியுள்ளனர.் இக்கருவி இரும்பினால் 

த ய்யப்பட்டது. ெீண்ட காம்பிறனயும் தறலப்பகுதி இறல வடிவத்றதப் பபான்று 

கூரியதாகவும் இருக்கும். தகால்லரக்ள் பவல் த ய்வறதக் கடறமயாக 

தகாண்டிருெ்தறத, 

தவல்வடி ்து ்  ருவது தகொல்லரக்்குக் கடதை (புறம் 312:3) 

என்னும் அடிகள் விளக்கும். இக்கருவி  உறலக்களத்தில் உபலாகத்றத உருக்கி  

வடித்து  ்த ய்துள்ளறத,  

தவந்து வொய் மடி ்து தவல்  னலப் தபயரி (புறம் 295:2  

என்னும் அடிகளும் அவ்வாறு த ய்யப்படும் பவலின் வாய்ப்பகுதிறய தெருப்பில் 

கூரற்மயாகத் தீட்டப்தபை்ைறத 

என்னும் அடிகளும் பவலிறனப் பறகவரின் தெஞ்சிலும் யாறனயின் தெை்றியிலும் 

வீசியறத, 

இரும்புமுகஞ் சின ய நூறி தபொை்ைொர் (புறம்: 309: 1)  

என்னும் அடிகளும் சுட்டுகின்ைன. பமலும், இவ்பவலிறன வல்பவல் (புைம்:125 ) 

திருெ்துபவல் (புைம்: 171) தெடுபவல் (புைம்:63) கூரப்வல் (புைம்: 35) ெல்பவல் (புைம்: ) 

ஒளிறுபவல் (புைம்: 308) ஒளிறிறலய எஃகம் (புைம்: 26) சிறியிறல எஃகம் (புைம்: 308) 

என்னும் பாடல் அடிகள் பவல் பல அறடதமாழிகபளாடு அறழக்கப்படுவறத 

குறிப்பிடுகின்ைன. குன்று பபால் குவிெ்த தெல்லெ்தாளில் ொள்பதாறும் எருறமக் கடா 

பூட்டி அடித்ததடுத்த தெல்றலதயல்லாம் வில் வீரரக்ளுக்கு உணவாகத ்தரும் மன்னன் 

பெை்று அவன் மகறள யார ்மகள் என்று வினவியை்கு பதில் கூறும் வறகயில் அவள் 

ததால்குடி மன்னன் மகள் என்று கூறி தபண் பகட்டு  வெ்த பவெ்தறர எதிரத்்துப் 

பபாரி;ட்டு ஓட்டிவிட்டு அப்தபண்ணின் அண்ணனும் தெ்றதயும் தன் மீது பட்ட 

புண்ணில் றவத்துக்கட்டிய பஞ்ற க்கூட கறளயாமல் பவறலத் 

தீட்டிக்தகாண்டிருப்பறத, 

கதுவொய் தபொகிய துதிவொய் எஃகதமொடு (புறம்: 353 :15) 

என்னும் அடியில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக்காரிக் கண்ணனார ் குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

இப்பாடல்கள் வாயிலாக பவல் பயன்பாடு அக்காலத்தில் மிகுதியாக இருெ்தது 

என்பறத அறியமுடிகிைது. 

வொள்  

 ங்ககாலத்தில் வாள் என்னும் கருவி முக்கிய இடம் வகித்தது. மன்னரக்ள் 

றகயில் பிடித்திருக்கக்கூடிய பபாரக்்கருவிகளில்; ஒன்று. இவ்வாட்பறட 

பபாரப்றடகளில் சிைெ்த பறடயாக விளங்கியறத, 

ஆடுகுடி மூ ்  விழு ்தினைச ்சிறந்  

வொளிை் வொழ்நர்  ொள்வல் வொழ் ்  (புறம்:24:28-29) 

என்னும் அடிகள் விளக்கும். இவ்வாபளெ்திய வீரரக்ளடங்கிய பறடயானது பறனமடல் 

பபான்று காணப்படுவறத, 

வொள்மடல் ஓசச்ி (புறம்: 370: 16)  

என்றும் விளக்குவர.்; தபருெ்தறல  ்ாத்தனார ் என்னும் புலவர ் காட்டில் இருெ்த 

குமணனிடம் த ன்று தன் வறுறமெிறலறய எடுத்துறரத்து பரிசில் பவண்டிப் 

பாடியதில் குமணன் தன்னிடத்துப் தபாருள் இல்றலயாயினும் தன்னுடன் சிைெ்த 

தபாருளாதறலயும்  அதன் கண் தறல சிைெ்த உறுப்பாதறலயும் அதறனக் தகாண்டு 

வருவாரக்்கு தபாருள் தருவதாய் இளங்குமணன் அறிவித்திருெ்தான். அதை்கு தன் 
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தறலறய தவட்டி  ் த ன்று இளங்குமணனிடம் காட்ட பவண்டும். தபாருள் தபை்று 

வறுறமத் துயறரப் பபாக்கிக் தகாள்ள என்று தன் வாறள எடுத்து புலவர ் றகயில் 

தெ்தான். றகெடுங்க உள்ளம் பறதக்க வாறள வாங்கிய  ாத்தனார ்விறரெ்து வெ்து 

இளங்குமணனிடம் காட்டி அறிவுறுத்தினர.் இதறனக் பகட்டு ெல்லுணரவ்ு தபை்ை 

இளங்குமணன் தன்  பகாதரறன அறழத்து தன் தவறுக்கு வருெ்தி அவறன ொட்டிை்கு 

அறழத்து வெ்தான். இவை்றின் மூலம் புலவரக்ள் பரிசில் தபறுவது மட்டுபம 

பொக்கமாக அல்லாமல் அர ன் தவறு த ய்தால் அவறன இடித்துறரத்து 

ெல்வழிப்படுத்துவதை்கு வாள் பபான்ை கருவிறய பயன்படுத்தியறத பமை்கண்ட 

பாடலடிகளால் உணரமுடிகின்ைது. பபாரில் ஈடுபட்ட வீரன் ஒருவன் பபாரிட்டதனால் 

அவனது வாள் வறளெ்தது. வறளெ்த அவ்வாறள இைெ்து கிடக்கும் யாறனயின் 

தெ்தத்துக்கு இறடயில் விட்டு ெிமிரத்்துவறத,  

----------- முை்ைிை் தறறிந்  

ஒருனக யிரும்பிை ் த யிை் மினறயொக ் 

திரிந்  வொய்வொ பிருந் ொ ் ( புறம்: 289 5-7) 

என்னும் அடிகள் குறிப்பிடுகின்ைன. இவ்வாளால்  உண்டான வடு உடல் முழுவதும் 

காணப்பட்டறத, 

பனட விலக்கி எதிர் நிற்றலிை்  

வொஅள் வொய் ்  வடு ஆழ் யொக்னகதயொடு ( புறம்: 167: 2-3)  

என்னும் அடிகளில் மாடலன் மதுறரக்குமரனார ்குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

கடிப்பு 

 கடிப்பு என்பது குறுெ்தடியால் அடிக்கப்பட்டு தபரும் ஒலிதயழுப்ப றவக்கும் 

ஒரு தபாருள். இதறன அடித்து ஒலிக்க றவப்பறத, 

விழுக்கடிப்பு அனறந்  முழுக்குரல் முரசம் ( புறம். 366 :1) 

என்று பகாமதனார ்என்னும் புலவர ்பாடியுள்ளார.் அக்காலத்தில் மன்னரக்ள்  ொட்டு 

மக்களுக்கு அறிவுறர கூறுவதை்கும் அவரக்றள ஒருங்கிறணப்பதை்கும் கடிப்பிறன 

அடித்து பயன்படுத்தியறத அறியமுடிகிைது. 

முரசு  

பண்றடயத் தமிழர ் வீரம்,மானம்,புகழ் ஆகிய பண்புகறள உயிரினும் 

பமம்பட்டதாகக் கருதினர.்||இப்பண்புகறளக் காக்கும் அடிப்பறடயில் பபார ்

ததாடங்கியது.|| மன்னரக்ள் காலத்தில் பபாரில் பறகவறர தவன்று தவை்றி தபை்ை 

பின் ஒலிக்க தபறுவது முரசு. இம்முரசிறன தறலவன் ஒருவன் தன் மகறள மணம் 

த ய்விக்க மறுத்ததலால் அவறள மணெ்து தகாள்ள விரும்பிய மன்னரக்ளுக்கும் 

அவனுக்கும் இறடபய பபார ்ெறடதபை்ை பின் அப்பபாரில் தவை்றி முரசு தகாட்டியறத, 

தவை்தறறி முரசிை் தவந்  தரை்றும் ( புறம்: 351:5) 

என்னும் பாடல் அடிகளும் வாறக என்னும் திறணயில் அறமெ்த பாடல் ஒன்றில்  

தன்னுறடய தறமயறனக் தகான்ைவன் தம்பிறய பழிவாங்குவதை்கு ொறள பபார ்

த ய்து அவறன தகாள்பவன். அதுவறர உண்பதில்றல என்று சூளுறரத்து 

குதிறரறய விறரவாக  ்த லுத்தி அ த் ய்தி பகட்டவரக்ள் தவை்றி உண்டாக முரசு 

தகாட்டி முழக்குவறத, 

வலம்படு முரசிை் தவல்தபொர் தவந் ை் ( புறம். 304:9) 

என்னும் அடிகளும் தவை்றிறய தகாண்டாடுவதை்கும் பபாரத் ய்வதை்கு 

உை் ாகத்றதத் தூண்டுவதை்கும் முரசு பயன்படுத்தியறமக்கு  ான்று பகரக்ின்ைன.   
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நொை்  

 வில்லின் இரு முறனகறளப் பூட்டுவதை்கும் அம்றப வில்லிலிருெ்து 

எய்வதை்கும் உதக்கூடிய கருவியாக  ொண் என்னும் கயிறு விளங்கியது. வாறக 

திறணயில் 

வினசப்புறு வல்வில் வீங்குநொை் உனக ் ( புறம்.369:8) 

என்னும் அடியும் , 

சொப தநொை் ஞொை் வடுக் தகொள வழங்கவும் ( புறம்.14:9) 

என்னும் அடியும் ொண் என்னும் கயிறு இெ்ொண் வலிறமயுறடயதாக விளங்கியறத 

குறிப்பிடுகின்ைது. 

வொனழயினல 

பிட்டங்தகாை்ைறனக் கருவூரக்் கதம்பிள்றள  ்  ாத்தனார ் என்னும் புலவர ்

வாறழ இறலயில் உணவு உண்ணுவறத காட்சியாக்கி அதில் புழங்கு தபாருட்கள் 

பயன்படுத்தியறதக் குறிப்பிட்டுள்ளார.் மிளகுக் தகாடிகள் படரெ்்திருக்கும் காட்டில் 

பன்றிகள் காெ்தள் கிழங்குகறளக் கிண்டி உண்ணும் அப்புழுதியில் குைவர ் மக்கள் 

திறனறய உழாமபலபய விறதப்பர.் அதில் விறளெ்த திறனயில்  மறரயான் என்னும் 

காட்டுப்பசுக்கள் பமயும் அெ்த மறரயானி;ன் பாறலக் கைெ்து ஊை்றி , 

மொை் டி புழுக்கிய புலவு நொறு குழிசி  

வொை் தகழ் .இரும் புனட கழொது ஏற்றி 

சொந்  விறகிை் உவ ்  புை்கம் 

கூ ளம் கவிைிய குளவி முை்றில்  

தசழுங்தகொள் வொனழ அகல் இனலப் பகுக்கும் ( புறம்.168:2-8) 

என்று குறிப்பிட்டுள்ளார.் இவ்வாறு  றமத்த உணவிறன விருெ்தினர ்உண்டு மகிழ 

வாறழயிறல உணவு உண்ணும் புழங்கு தபாருளாக இருெ்துள்ளறத 

காணமுடிகின்ைது. 

சக்கரம்  

ப ாழொட்டில் ெல்லறிவு பறடத்த  

நல்மதி தவட்தகொச ்சிறொஅர் த ரக்் கொல் னவ ்  

பசுமை் குரூஉ ் திரள் தபொல ( புறம்.32:7-9)  

 என்னும் அடிகளில் குயவரக்ுல  ்சிறுவரக்ள் பாறன வறனய   க்கரம் என்னும் கருவி 

பயன்படுத்தியறத, பகாவூரக்்கிழாhர ் ப ாழன் ெலங்கிள்ளி என்னும் புலவர ்

குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 ொழி 

தாழி என்னும் தபாருறள குயவரக்ள் த ய்தனர.் அக்காலத்தில் இவர ் தாழி 

முதலியன வறனெ்தனர.்2 என்னும் தமிழர ் ால்பு நூல் வரிகள் இதை்கு வலு ப ரக்்கும்  

தபாதுவியல் என்னும் திறணயில் தபருஞ்சித்திரனாhர ்  த ம்பருெ்தும் தபாருவல் 

என்னும் பிணம் தின்னக் கழுகுகள் காட்டில் கிடக்கும் பிணத்றத இடுவதை்காக 

றவக்கப்பட்டிருக்கும் தாழியின் பமல் காத்திருப்பறதக், 

கவிதசந்   ொழிக் குறபுற ்து இறந்  

தசவிதசந் தசவனும் தபொருவிலும் தபருவொ 

வொய் வை் கொக்னகயும் கூனகயும் கூடி (238 1-3) 
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என்னும் வரிகள் இைெ்தவரக்றளத் தாழி என்னும் மண்ணால் த ய்த தபாருள் றவத்து 

மூடுவறதக்  குறிப்பிடுகிைது. 

அரிவொள் 

   ங்க காலத்தில் கணவறன இழெ்த தபண்கள் ற வ உணவிறன உண்பர.் 

அதில் தவள்ளரிக்காறய ப ரப்்பர.் அவ்தவள்ளரிறய அரிவாள் என்னும் இரும்பால் 

ஆன தபாருளால் அரிவர.் இதறன, 

அைில் வரிக் தகொடுங் கொய் வொள் தபொர்ந்திட்ட (4) 

என்று தபருெ்தறல  ்  ாத்தனார ் குறிப்பிடுகிைார.் குளத்தில் பமய்ெ்த ொறர 

றவக்பகாை் பபாரில் உைங்கும் தெய்தல் ெிலத்தில் தெல்றல அறுவறட த ய்யும் 

உழவரக்ள். தனது கறளப்றப பபாக்கி தகாள்ள ஆம்பல் இறலயில் மது உண்டு 

களிப்பறத, 

கூம்பு விடு தடை் பிைி அவிழ்ந்  ஆம்பல் 

ஆகல் அனட அரியல் மொந்தி (209 1-4) 

என்னும் அடிகள் விளக்குகின்ைன. 

த ொகுப்புனர 

  ங்ககால மக்கள் வாழ்வியல் முறைகறள அறிெ்து தகாள்வதை்கு புழங்கு 

தபாருட்கள் தபரிதும் துறணபுரிகின்ைன. 

 மன்னரக்ள் பபார ் த ய்வதை்கு இரும்பினால் ஆன கருவிகளாக பவல். வாள், 

ொண், கடிப்பு ஆகிய கருவிகறளயும் தங்களின் தவை்றிகறள தகாண்டாடுவதை்கு 

முரசு பபான்ை கருவிறயக் தகாட்டி மகிழ் ச்ி அறடெ்தும் தவை்றி உண்டாவதை்கு முன் 

ஆயத்தமாக முரசு கருவிறயக் தகாட்டி உை் ாகமாக பபார ்த ய்வதை்கும் முரசு  என்ை 

புழங்கு தபாருட்கறள மைவரக்ளும் மன்னரக்ளும் பயன்படுத்தியுள்ளனர.் 

 கணவறன இழெ்த தபண் ற வ உணவிறன உண்டு விரதெிறல 

பமை்தகாள்ளும் பபாது அதை்கு உணவிறன தயார ் த ய்வதை்கும் தவள்ளரிக்காய் 

அரிவதை்கும் அரிவாள் என்ை தபாருறளப் பயன்படுத்தியுள்ளறத அறிகின்பைாம். 

 இைெ்தவரக்றள புறதப்பதை்கு தாழி என்னும் கருவிகறளயும் உறழத்த 

கறளப்றபப் பபாக்கி தகாள்ள உழவரக்ள் மது உண்பதை்கு ஆம்பல் இறலறயயும், 

விருெ்தினரக்்கு உணவளிக்க வாறழயிறலறயயும் பயன்படுத்தியுள்ளறம வாயிலாக 

ெம் பண்பாட்றடயும் கலா  ்ார உணரற்வயும் அறி;ெ்து தகாள்ள முடிகிைது. 

 புைொனூை்றில் பழங்கு தபாருட்களாக பவல், வாள், கடிப்பு, முரசு, 

அரிவாள்,வாறழயிறல, ஆம்பல் ஆகிய தபாருட்கறளப் புலவரக்ள் 

றகயாண்டுள்ளனர.் 

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. கழகத் தமிழ் அகராதி, ப.641. 

2. தமிழ் தலக்சிகன், ப. 670. 

3. க்ரியாவின் தை்காலத் தமிழ் அகராதி,ப. 751. 

4. பத்துப்பாட்டு, தபரும்பாணாை்றுப்பறட,பா.எண்.366. 

5. தமிழர ்பழக்க வழக்கங்களும் ெம்பிக்றககளும், முறனவர ்க. காெ்தி,ப.334. 

6. தமிழர ் ால்பு, சு. வித்தியானெ்தன், ப.157. 

துனைநூற்பட்டியல் 

1.  ங்க இலக்கியம், புைொனூறு 1, 

ெியூ த ஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், 

த ன்றன- 600098 
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முதல் பதிப்பு - ஏப்ரல், 2004. 

2.  ங்க இலக்கியம், புைொனூறு 2, 

ெியூ த ஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், 

த ன்றன- 600098 

முதல் பதிப்பு - ஏப்ரல், 2004. 
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முனைவர் க.சுஜொ ொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனிதசிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி -2 

 

 மிழ் இலக்கியங்களில்  மிழர்அனடயொளங்கள் 

- னகவினைப்தபொருள்கள் 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 கறல எனப்படுவது நுட்பமானத் தன்றம மை்றும் திைறமறய உள்ளடக்கியது. 

கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் மகிழ் ச்ியளித்து ெை்பண்புகறள வளரப்்பது கறலகளின் 

இயல்பாகும். அறவ மனிதனின் தன்றமயான பண்பாட்டுக் கூறுகறள எடுத்துக் 

காட்டுகின்ைன. உடல் மை்றும் உள்ளத்தின் திைன்கறள ஒருங்கிறனெ்து கை்பறன 

வளத்றத ஊக்குவிப்பது கறலயாகும். மனிதன் தன் கை்பறன வளத்தினால் 

அன்ைாடப் பயன்பாட்டுக்காக அழகிய தபாருள்கறளத் ததாழில் முறையில் 

உருவாக்கும் கறலறய றகவிறனக்கறல எனலாம். இக்கறலகள் தழிழ் 

இலக்கியங்களில் பயின்று வெ்துள்ளறமறய எடுத்துக்கூறுவபத இவ்வாய்வின் 

சுருக்கமாகும். 

மை்சொர்ந்  கனலகள்  

 ொட்டுப்புை மட்பாண்டக் கறலயின் தாயகபம கிராமங்கள் தான். 

கிராமமக்கள் தங்கள் கறலத்திைறனக் காட்டி மண்பாண்டங்கள் த ய்து 

வருகின்ைனர.் மட்பாண்டம் என்பது களிமண் வறகறகளக் தகாண்டு தங்களுக்குத் 

பதறவயான பாண்டங்கறள வடித்தல் மட்பாண்டங்கள் த ய்வது என்பது உலகின் 

மிகப் பழறம வாய்ெ்த ததாழிலாக இருெ்து வருகிைது. இத்ததாழில் தமிழில் 

குலத்ததாழில் என்றும் மண்பாண்டம் த ய்பவரக்ள் குயவர ்என்றும் பவளார ்என்றும் 

அறழக்கப்படுகின்ைனர.் மண் ாரெ்்த ததாழில்கறள பமை்தகாள்பவாறர 

மணிபமகறலக்காப்பியம் மண்ணீட்டாளர ்என்று குறிப்பிடுகிைது. 

 ‘நுை்மொை் நுனழபுலம் இல்லொை் எழில்நலம் 

 மை்மொை் புனைபொனவ அற்று”1 

என்று பவளாரக்ளின் கறலநுட்பத் திைறன  ்சிைப்பிக்கின்ைார ்வள்ளுவர.் 

 தமிழகத்தில் மண்ணாலான புழங்கு தபாருட்கள் ததய்வ உருவங்கள் 

குதிறரகள் பபான்ைவை்றை கறலத்திைபனாடு த ய்தனர ்றகவிறனஞரக்ள். 

 ெீர ் தூரற்வயில் மண்ப ரத்்துக் குறழக்கப்பட்ட களிமண்றண பவண்டிய 

உருவத்தில் த ய்து அதறன சூறளயில் இட்டு உயரெ்்த தவப்பெிறலயில் சூடாக்கி 

மண்பாண்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்ைன. இவ்வாறு சூடாக்குவதன் மூலம் களிமண் 

இறுகுதல் பலம் கூடுதல் வடிவம் உறுதியாதல் பபான்ை ெிரெ்தரமான மாை்ைங்கள் 

த ய்வதை்குப் பயன்படும் களிமண் இடத்துக்கு இடம் பவறுபட்டு அறமவதால் 

மட்பாண்டங்கள் தனித்துவமான இயல்புகறளக் தகாண்டறவயாக அறமகின்ைன. 

இதன் ததான்றமறய திருக்குைள்,  

 கொல ் ொற் தபொருட் தசய்த  மொர ்் ல் பசுமட் 
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 கல ்துள் நீர் தபய்திரீ யற்று”2 

என்கிைது. 

சுடுமை் சிற்பங்கள் 

 சிை்பக்கறலக்குரிய பத்து  ் த ய்தபாருட்களில் மண்ணும் ஒன்று என்பறத 

திவாகர ெிகண்டு,  

 “கல்லும் உதலொகமும்; தசங்கலும் மரமும் 

மை்ணும் சுன யும்  ந் மும் வை்ைமும் 

 கை்ட சரக்்கனரயும் தமழுகும் எை்றினவ 

  ப ்த  சிற்ப ் த ொழிற்கு உறுப்பொவை.”3 என்பதன் வாயிலாக அறியலாம். 

 களிமண்றண எடுத்து வெ்து ென்ைாக காய றவத்துக் கல் தூசி ெீக்கி ெீருை்றிப் 

புளிக்க றவத்து ஆை்று மணல் றவக்பகால் ப ரத்்து மிதித்துக் குறழத்துப் தபரிய 

ததய்வ உருவாரங்களும் குதிறரகளும் த ய்வர.் பின்பு அவை்றை தெருப்பில் 

பபாட்டு  ் சுடுமண்  சிை்பங்களாக மாை்ைப்படுகின்ைன. பின் வண்ணங்கள் பூ ப்பட்டு 

பகாயிலில் ெிறலெிறுத்தப்பட்டு வழிபாட்டிை்குரியறவ ஆகின்ைன. குதிறர  ஓடுவது  

பபான்றும்  ெிை்பது பபான்றும் அதன்பமல் ததய்வங்கள் அர ரக்ள் அமரெ்்திருக்கக் 

கூடிய ெிறலயில் சிை்பங்கள் மண்ணால் வடிவறமக்கப்படுகின்ைன. 

 தமிழகத்தில் மண்ணில் சிறல வடித்து வழிபடும் வழக்கும் இன்றும் ெிலவி 

வருகிைது. சிறுததய்வங்களான அய்யனார ்முனியப்பன் மதுறரவீரன் முத்தலாம்மன் 

பப ச்ியம்மன் பபான்ை ததய்வங்கள் கறல பெரத்்தியுடன் த ய்யப்பட்டு 

வழிபாட்டுக்குரியறவயாகத் திகழ்கின்ைன. 

மை்தபொம்னமகள் 

 தபாம்றம ஒரு விறளயாட்டுப் தபாருளாகும். தபாம்றமகள் 

குழெ்றதகளுடனும் வளரப்்பு விலங்குகளுடனும் ததாடரப்ுறடயன. உலறக அறிெ்து 

தகாள்ளவும் வளர ்ச்ி அறடயவும் தபாம்றமகள் உதவுகின்ைன. தபாம்றமகள் 

களிமண் தெகிழி காகிதம் மரம் உபலாகம் முதலானவை்றிலும் த ய்யப்படுகின்ைன. 

 களிமண்றண அ  ்ாளில் பரப்பி த ய்யப்படும் சிறுசிறு மண்தபாம்றமகள் 

பல்பவறு வண்ணங்களில் த ய்யப்படும் தபாம்றமகள் வீடுகளில் அலங்காரப் 

தபாருட்களாகப் பயன்படுகின்ைன. மக்களால் த ய்யப்பட்ட றகவிறனக் கறலகள் 

ததாழில் நுட்ப வளர ்ச்ி ஆதிக்கத்தால் ெலிவறடெ்து வருகின்ைன. 

மரம்சொர்ந்  கனலகள் 

 மரம்  ாரெ்்த கறலகள் தமிழ்ொட்டில் மிக  ் சிைப்பாக வளரெ்்துள்ளன. 

இக்கறலயில் ஈடுபடுபவரக்றள கம்மாளர ்த  ்ர ்ஆ ாரி என்ைறழப்பர.் பரம்பறர 

பரம்பறரயாகத் ததாடரெ்்து ஒபர ததாழிலில் ஈடுபட்டு வருவதால் இத்ததாழிலில் 

இக்கறலஞரக்ள் பதர ்ச்ிப் தபை்ைவராகத் திகழ்கின்ைனர.் 

 ததய்வ ஊரவ்லங்களுக்கான பதரக்ள்  ப்பரம் உட்காரும் ொை்காலி கட்டில்கள் 

உழவுக்கருவிகள் இறவயறனத்தும் த  ்ரக்ளின் றகவண்ணபம ஆகும். இறவ 

மட்டுமன்றி பமலும் இற க்கரிகளான வீறண மத்தளம் ொதசுரம் மரப்பா ச்ிப் 

தபாம்றமகள் கட்டுமரங்கள் படகுகள் பதாணிகள் ஆகியனவும் இவரக்ளின் 

பறடப்புகள் ஆகும். 
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ஓனல 

 பண்றடக் காலெ்ததாட்டு ஓறலகள் எளிய வீட்டு உபபயாகப் தபாருட்களாகப் 

பயன்பாட்டில் இருெ்து வருகிைது. ஓறல என்பது ஒரு வித்திறலத் தாவரங்களான 

பறன ததன்றன கமுகு பபான்ைவை்றின் இறலகளாகும். ஓறலகள் பல இறல 

ெரம்புகறளக் தகாண்டிருக்கும். இறத ஈரக்்கு என்ைறழப்பர.் 

பனைஓனல 

 பறனமரத்தின் இறல பறனபயாறல எனப்படும் இவ்பவாறல விசிறி பபான்ை 

வடிவத்றதயுறடயது. இதனுறடய காம்பு உறுதியாக இருக்கும். அறரவட்ட வடிவமான 

குறுக்கு தவட்டுமுகம் தகாண்டது. இதன் விளிம்புகள் கருெிைமான வாளின் பை்கள் 

பபான்ை அறமப்பு உள்ளது. இது கருக்கு எனப்படும். யாழ்ப்பானத்தில் வாழ்ெ்த 

ப ாமசுெ்தரப் புலவர ்இெ்த கருக்றக மன்னரக்ளின் வாளுக்கு ஒப்பிட்டுள்ளனர.் 

 “உருக்கு வொதளந்திப் பனகதசற்றுலகினை  

 ஓம்பும் மைிமுடி மை்ைவை் தபொல்  

 கருக்கு வொதளந்திக் கலினய அழி ்திந் க் 

 கொசிைினயக் கொக்கும் ஞொைப் தபை்தை”4 

என்று இலக்கிய  ்சுறவயுடன் பாடியுள்ளார.் 

 பறனபயாறலகள் பவலியறடத்தல் கூறரபவய்தல் முைம் த ய்தல் 

பபான்ைவை்றுக்குப் பயன்படுகின்ைன. காய்ெ்து விழும் ஓறலகள் பயிரக்ளுக்கு 

உரமாகிைது. ப ற்  ஓறலகள் மாடுகளுக்கு உணவாகிைது. பமலும் கட்டடப் 

தபாருட்கள் வீட்டு உபபயாகப் தபாருட்கள் எனப் பல தபாருட்கள் பறனயிலிருெ்து 

தயாரிக்கப்படுகின்ைன. 

 “பனைமரதம பனைமரதம 

 ஏை் வளர்ந ொய் இ ்தூரம் 

 நொை் வளர்ந்  கொரை ்ன  

 நட்டொதர தசொல்லுகிதறை் 

எழுதுகிற பிள்னளகளுக்கு  

 எழு ்த ொனல நொைொதவை் 

 அழுகிை்ற குழந்ன க்குக்  

 கிலுகிலுப்னப நொைொதவை் 

 வை்ைக் தகொட்டொை் நொைொதவை் 

 நீர்நினறக்கக் கயிறொதவை்  

  குழல்  ரும் குடிலொதவை”5 

என்று பறனமரத்;தின் பயன்கறள ொட்டுப்புைப் பாடல் ஒன்று பட்டியலிட்டுக் 

காட்டுகின்ைது. 
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புல்சொர்ந்  கனலகள் 

 புல் வறக தாவரங்களில் மிகப் தபரியதாக வளரக் கூடியது. மூங்கில் குடிற  

வீடுகள் கட்டுவதை்கு மரமாகவும் கட்டிடம் கட்டும் ததாழிலில்  ாரமாகவும் 

சிறுததாழில் மை்றும் குடிற த் ததாழிலின் மூலப்தபாருட்களாகவும் பயன்படுகிைது. 

 உள்ளுரில் கிறடக்கும் மூங்கில்கறளக் தகாண்டு வறனயப்படும் 

கூறடகறளக் குைவர ் இனமக்கள் அன்ைாடம் விை்பறன த ய்வறதக் காணலாம். 

தபாருட்கறள  ் ப கரித்து றவக்கவும் பழக்கூறட பூறஜக்கூறட விறளயாட்டுப் 

தபாருட்கள் எனப் பல்பவறு வடிவங்களில் மூங்கில் தயாரிப்பு பிரசித்தி தபை்று 

விளங்குகிைத. தை்தபாழுது தெகிழிக்குப் பதில் மூங்கில் கூறடகள் பயன்படுத்துவது 

சிைப்புக்குரியது. 

பொய்முனட ல் 

 பறன ஓறல ஈ  ் ஓறல மூங்கில் ொணல் பபான்ை பல்பவறு வறகயான 

மூலப்தபாருட்கறளப் பயன்படுத்;;தி பாய்முறடவர.் இதில் பகாறரப்பாய் தனி  ்

சிைப்புறடயது. பகாறடக்காலத்தில் குளிர ்ச்ிறயயும் மறழக்காலத்தில் 

தவப்பத்றதயும் தரவல்லது. ஆை்பைாரங்களில் கிறடக்கும் தரமான புல்வறகறய  ்

 ாரெ்்த பகாறரகறளக் தகாண்டு தயாரிக்கப்படுகிைது. தமிழ் ொட்டில் பத்தமறட 

பாய் சிைப்பு வாய்ெ்தது. பல்பவறு வண்ணங்களில் எழுத்துக்களும் படங்களும் 

இடம்தபை்று விை்பறன த ய்யப்படுகின்ைன. 

பிரம்பு தகாடி வறகறய  ்  ாரெ்்தது. காவிரி கறரயில் ஆள் உயரத்திை்கு 

வளரெ்்து இருப்பறத காணலாம். பல வடிவங்களில் பிரம்றப பயன்படுத்தி ததாட்டில் 

பமற  ொை்காலி விதவிதமான கூறடகள் பபான்ைறவ த ய்யப்படுகின்ைன. பிரம்பு 

குளிர ்ச்ியுறடயது. அதிக ொட்கள் ெீடித்து உறழக்கக் கூடியது. வறளயும் தன்றமக் 

தகாண்ட பிரம்பு தண்டறன வழங்கும் பகாலாகவும் ஊன்றுபகால் வீட்டுக்கூறர 

புத்தக அலமாரி  பூ  ்ாடி முதலான அழகுப்தபாருட்கள் தயாரிக்க 

பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 சீரக்ாழி அருபக உள்ள றதக்கால் கிராம மக்கள் பிரம்பு தபாருட்கள் 

த ய்வறதபய பிரதானத் ததாழிலாகக் தகாண்டிருக்கிைாரக்ள். வாரன்ிஷ் 

அடிக்கப்பட்ட விதவிதமான பிரம்பு தபாருட்கறள கறடகளில் வரிற  கட்டி 

றவத்திருக்கின்ைனர.் 

தநசவு ்த ொழில் 

 பவட்டி புடறவ துண்டு பபான்ை உறடகறள தயாரிக்கும் கறல தெ வுக்கறல 

பருத்தியிலிருெ்து தக்ளி அல்லது  ாட்றடயின் மூலம் நூல் நூை்றைறலயும் 

றகத்தறிறயயும் றதயறலயும் பண்றடக்காலம் ததாட்பட தமிழர ்அறிெ்திருெ்தனர.் 

தமிழரக்ள் தெ வுத்ததாழிலில் தகாண்ட ததாழில் நுட்பத்றதயும் ஈடுபாட்றடயும் 

தவளிப்படுத்துகிைது. தட்ப தவப்பெிறலகள் உடம்றபத் தாக்காத வண்ணம் ஆறட 

பாதுகாத்து வெ்தது. 

 “ஆனடயுனடயொை் அனவக்கஞ்சொை்”6 

 “ஆனடயில்லொ மைி ை் அனர மைி ை்”7 என்ை முதுதமாழிகள் பல 

பதான்ைலாயின. 

 “உனடதபயர ்்துடு ் ல்” என்ைது ததால்காப்பியம். 
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 பண்றடக் காலத்தில் தபண்கள் நூல் நூை்ைாறமறய ‘பருத்திப் தபண்டு’ என்று 

புைொனூறு குறிப்பிடுகிைது. 

 “பரு ்திப் தபை்டிை் பனுவல் அை்ை”9  

 “பரு ்திப்தபை்டிை சிறுதீ விளக்க ்து “10 

என்கிைது. 

 நூலினு மயிரினு நுனழநூற்பட்டினும் 

பொல்வனக த ரியொ பை்னூறடுக்க ்து 

நறுமடி தசறிந்  வதுனவ வீதியும் 

என்கிைது சிலப்பதிகாரம். 

“புகழ்வனரச ்தசை்ைிதமற் 

பூனசயிற் தபரியை 

பவளதம பனையை பை்மயிர்ப்பதபதரலி” 

என்கிைது சீவகசிெ்தாமணி. 

பண்றடத்தமிழரின் தெ வின் தபருறமறய இலக்கியங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. 

திருமண ெிகழ்வுகளில் இன்றியறமயாத ஆறடயாக விளங்குவது பட்டுத்துணி. தறி 

தகாண்டு தெ வு த ய்யப்படும் பட்டுத் தனித்துவம் ெிறைெ்தது.   

த ொகுப்புனர 

 உலகபம தமிழறரக் கண்டு வியெ்து பாராட்டும் வறகயில் றகவிறனக் 

கறலப்தபாருட்கறளத் தயாரிப்பதில் சிைெ்து விளங்குகின்ைது தமிழகம் 

இப்தபாருட்கள் சுை்று ச்ூழறல பாதிக்காத வண்ணமும் குழெ்றதகளுக்கு 

ஆபத்தில்லாதனவாகவும் இருக்கின்ைன. இக்கறலப்தபாருட்கறள உை்பத்தி  ்

த ய்யும் ததாழிலாளிகளின் வாழ்க்றக மகிழ் ச்ியுை றகவிறனப்தபாருட்கறள 

வாங்குபவாமாக. 

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. திருக்குைள் கு.எண் 407 

2. பமலது, கு.எண் 660 

3. ப ா.இலக்குவன், கழகப் றபெ்தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ப. 25 

4. ப ாமசுெ்தரப் புலவர,் சூரிய வழிபாடு ப.60 

5. ொட்டுப்புை மண்ணுமு; மரபும் மக்களும் ப. 110 

6.  ண்முகொதன் தமிழனின் வரலாறு ப. 205 

7. ததால்காப்பியம் 166 

8. புைொனூறு பா. எண. 125 

9. அ.சீனிவா ன் தமிழ்  ் மூக வரலாறு ப. 113 

10. பமலது, ப.118 

துனைநூற்பட்டியல் 

1. ப ா.இலக்குவன்   கழகப் றபெ்தமிழ் இலக்கிய வரலாறு  

ற வ சித்தாெ்த நூை்பதிப்புக்கழகம் 
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 டி.டி.பக  ாறல த ன்றன 

2.   ண்முகொதன்   தமிழனின் வரலாறு 

      த ன்றன 

3. அ.சீனிவா ன்   தமிழ்  ் மூக வரலாறு 

      த ன்றன 

4.  ப ாமசுெ்தர புலவர ்   சூரிய வழிபாடு 

5.  ொட்டுப்புை மண்ணும்  

 மரபும் மக்களும்    பல்லவி பப்ளிபகஷன்ஸ் 

      ததன்இெ்தியா பி.லிட்  

 194, கண்ணா காம்ப்ளக்ஸ் பமட்டூர ்பராடு,  

 ஈபராடு 

6.  பரிபமலழகர ்உறர   திருக்குைள், 

                ெியூ த ஞ்சுரி புக்ஹவுஸ் திரு ச்ி 
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முனைவர் ம. அரும்பு 

உதவிப் பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி. 

 

அகநொனூற்றில் இனசயும் இனசக்கருவிகளும் 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 மனித உள்ளத்தில் உணர ்ச்ிறய எழுப்பி இன்பத்றதயும் மனெிறைறவயும் 

கை்பறன வளத்றதயும் அளிக்கின்ை கறலகளுள் இற  மிகவும் முக்கியமானததாரு 

கறலயாகும். ஓலிறய ஓரெ்்து அறியும் ஆை்ைலும் காலக் கட்டுக்குள் அறத முறையாக 

அடக்கி ஆளும் திைனும் நுட்பமாகப் தபை்ை தமிழரக்ளின் இற ப்புலறம சிெ்திக்க  ்

சிெ்திக்க வியப்பும் தபருறமப்படுவதாகவும் உள்ளது. ரசிக்கும் தன்றமயும் களிக்கும் 

திைறமறயயும் ென்கு இருெ்தறமயால் தமிழரின் இற  பமன்றமயுை்று 

விளங்கியுள்ளது. பண்றடத் தமிழர ் பல்பவறு கருவிகறளப் பலவறகயாகப் 

பயன்படுத்திப் பண்ணிற யாகவும், தாள இற யாகவும் இனிய முறையில் இற த்து 

வாழ்க்றக முறையில் ஒன்றுடன் ஒன்று கலெ்து வாழ்ெ்துள்ளனர.் அவ்வறகயில் 

எட்டுத்ததாறக நூல்களில் ஒன்ைான அகொனூை்றில் காணப்படும் இற க்கறல 

பை்றியும் இற க்கருவிகள் பை்றியும் ஆராய்வபத இக்கட்டுறரயின் பொக்கமாகும். 

முை்னுனர 

 தமிழரின் அறடயாளங்களுள் முதன்றமயாக திகழ்வது கறலகள்.  ஒரு 

ொட்டின் கலா  ்ாரம் பாரம்பரியத்றத அறிெ்து தகாள்ள பவண்டுமாயின் அெ்ொட்டின் 

கறலகறள முதலில் அறிெ்து தகாள்ள பவண்டும். மக்களின் உள்ள உணர ்ச்ி, 

குண ச்ிைப்பு, ொகரிக ெிறல, பண்பாட்டுப் தபட்டகங்கள் என ஒவ்தவான்றையும் 

எடுத்தியம்பும் திைன் கறலகளுக்கு மட்டுபம உண்டு. முத்தமிழ்க் கறலகளாவன 

இயல், இற , ொடகம் எனப் பபாை்ைப்படும் கறலகள் த ம்தமாழியாம் 

தமிழ்தமாழியின் இலக்கியங்களான  ங்க இலக்கியங்களில் இடம்தபை்று ெம் 

தமிழ்தமாழிக்கும் ொட்டிை்கும் தபருறம ப ரத்்துள்ள விதத்திறன உணர முடிகின்ைது. 

அத்தறகய சிைப்பு வாய்ெ்த முத்தமிழ்க் கறலகளுள் ஒன்ைான இற த்தமிழ் பை்றிய 

குறிப்புகறள அகொனூை்றில் அறமெ்துள்ள விதத்றத ஆராய்வதாக இக்கட்டுறர 

அறமகின்ைது. 

இனசக்கனல 

  ங்க இலக்கியப் பாடல்களில் இற  என்ை த ால் இன்னிற , இமிழிற , 

இரங்கிற , ெல்லிற , முழங்கிற , த ால்லிற , விளரிற  எனப் பலவாறு 

பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. உள்ளத்திறன வ ப்படுத்தி இற ய றவக்கும் கறலபய 

இற க்கறல. குறில் தெடிலாகும் பபாது இற  பிைக்கிைது எனத் ததால்காப்பியம் 

கூறுகிைது. த வ்வியல் இற யின்கண் வடிவம் முதலிடம் தபை உணரவ்ு அதை்குத் 

துறணயாய் அறமகிைது எனலாம் என்று  ாரதாம்பாள் அவரக்ள் த வ்வியல் 

கறலகள் எனும் நூலில் குறிப்பிடுகின்ைார.் 

 இற  என்னும் த ால் இற விப்பது, தன்வயப்படுத்துவது எனப் தபாருள்படும். 

இற , கல்மனறதயும் கறரெ்துருக  ் த ய்யும் தபருறம வாய்ெ்தது. இற யின் 

தபருறமறயயும் அருறமறயயும் உணரெ்்பத தமிழர ் இற த்தமிறழ முத்தமிழின் 

ெடுொயகமாக றவத்துள்ளனர.் 

“இனயதப புைரச்ச்ி”1 

         (த ொல்.உரி. 12) 
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என்ை ததால்காப்பிய நூை்பா கூறுகின்ைது. இறயபு என்றும் த ால்லிலிருெ்து இற ப்பு 

என்னும் த ால் உருவாயிை்று. 

“இனசப்பு இனசயொகும்”2 

(த ொல்.உரி. 12) 

இற ப்பு என்பதை்கும் தபாருெ்துதல் என்று தபாருள் தகாள்ளும் பபாது தாளம், பண், 

பாடல், த ால், தபாருள், பாடுபவான் குரல் முதலிய அறனத்தும் ஒன்பைாதடான்று 

இற ெ்து ெிை்ைல் எனக் தகாள்ளல் பவண்டும். 

  “யொழும் குழலும் சீறும் மிடலும் 

   ொழ்குரல்  ை்ணுனம ஆடதலொடு இவற்றிை் 

  இனசந்  பொடல் இனசயொகும்”3 

         (சிலம்பு :3 26-28) 

என்னும் வரிகள் விளக்குகின்ைன. பாடலில் அறமெ்த ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட 

இற வாக எழுெ்த இனிய ஓற தான் இற யாகும் என்று அறிஞர ்கூறுவர.் அவ்வாறு 

ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட ஓற பய இற யாகிைது என்பது இதன் மூலம் அறிெ்து 

தகாள்ள முடிகின்ைது. 

இனசயிை் தமை்னம 

 அகொனூை்றில் இற யின் பமன்றம விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பவட்டுவப் 

தபண் பாடிய குறிஞ்சிப்பண்றணக் பகட்டு தானியக் காடுகளில் நுறழெ்த 

யாறனயானது தானியங்கறளயும் உண்ணாது. ஓடவும் த ய்யாது. மாைாது ஆழ்ெ்த 

தூக்கத்திை்குள்ளாகும். அெ்த அளவிை்கு பவட்டுவப் தபண்கள் குறிஞ்சிப்பண் 

பாடுவதில் வல்லவராய் இருெ்தறத அகொனூறு குறிப்பிடுகின்ைது. 

“ஒலியல் வொர்மயிர் ஊரிைள் தகொடிசச்ி 

தபருவனர மருங்கில் குறிஞ்சி  பொட 

குரலும் தகொள்ளொது நினலயினு தபயரொது 

படொஅப் னபங்கை் பொடுதபற்று ஒய்தயை 

மறம்புகல் மழகளிறு உறங்கும்”4 

         (அகநொனூறு 102. 5-9) 

என்று வரிகள் மூலம் இற யின் பமன்றமறய அறிய முடிகின்ைது. 

இனச நூல் 

இற  பை்றிய இலக்கணத்றத அகொனூறு வறரயறுத்துக் கூறுகின்ைது. 

பாண்மகன் இற த்த இனிய பண் இற த்தமிழ் நூலின் எண்ணின் முறைப்படி 

அறமெ்த த ய்திறய, 

  “நல்லினச நிறு ்  நயம்வரு பனுவல் 

  த ொல்லினச நீறீஇய உனரசொல் பொை்மகை் 

  எை்ணுமுனற நிறு ்  பை்ைி னுள்ளும்”5 

         (அகநொனூறு 352.13-15) 

என்னும் வரிகள் இற  வளரக்்கும் பாணன் இற நூறல ென்குக் கை்றிருெ்தறத 

உணரத்்துகிைது. 

இனசக்கனலயிை் வளனம 

 இற யும் கூத்தும் மக்கள் வாழ்வில் ஒன்பைாதடான்று தெருங்கிய 

ததாடரப்ுறடயது எனலாம். இயை்றகயின் எழில்கள் மக்களுக்கு இன்பத்றதயும் 
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முருகியல் உணரற்வயும் ஊட்டின என்பை கூைலாம். ஏதனனில் மறழ தபய்யும் 

ஓற யும் அருவி விழும் ஓற யும், மலரெ்்த மலரக்ளில் பதன் பருகும் வண்டுகள் 

எழுப்பும் ரீங்கார ஓற யும் யாழிற றயப் பபான்ை இன்பத்றதத் தெ்தன என்பறத, 

  “வல்தலொை் ன வரும் வள்உயிர்ப் பொனல 

  நரம்புஆர ்்  ை்ை வை்புைம் முரலும்”6 

        (அகநொனூறு 355 4-5) 

ஏன்ை வரிகள் விளக்குகின்ைன. 

இனசக்கருவிகள் 

 இற க்கருவிகள் முதலில் பண்ணிற க் கருவிகளாகவும் தாள இற க் 

கருவிகளாகவும் வறகப்படுத்தப்பட்டன. மண்ணிற க் கருவிகளாகவும் குழலும், 

யாழும் அறமெ்திருெ்தன தாள இற க் கருவிகளாகப் பறை, தண்ணுறம, முழவு 

முதலியன விளங்கின பிை்காலத்தில் இற க்கருவிகறள 

1. நரம்புக் கருவிகள் 

2. கொற்றுக் கருவிகள் 

3. த ொற் கருவிகள் 

4. கஞ்சக் கருவிகள் 

எனப் பாகுபடுத்தினர.்  இவ்வடிப்பறடயில் அகொனூை்றில் காணப்படும் 

இற க்கருவிகறளப் பை்றி இனிக் காண்பபாம். 

நரம்புக் கருவிகள்      

அகொனூை்றில் ெரம்புக் கருவிகளாக யாழ்கருவி இடம் தபை்றுள்ளது. பாணரக்ள் 

யாழிற த்த முறையும், யாழின் சிைப்பும், அழகும், குழபலாடு இற க்கப்பட்ட பாங்கும் 

மிக  ்சிைப்பாக எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. 

 அர ரக்ள் யாழிற றயக் பகட்டு மகிழ்ெ்து பாணரக்ளுக்கும் பல பரிசில்கறளக் 

தகாடுத்து பாராட்டி உள்ளனர.் இவரக்ள் ஆதரவாய் இற  ென்கு த ழித்திருெ்தது. 

இதறன அகொனூை்றுப் பாடல், 

  “அருந்துனற முற்றிய கருங்தகொட்டு சீறியொழ்ப் 

  பொைர் ஆர்ப்ப பலகலம் உ வி 

  நொளனவ யிருந்  நனைமகிழ் திதியை்”7 

         (அகநொனூறு 331 10-12) 

திதியன் என்ை குறுெில மன்னன் சீறியாழ்க் கறலயில் சிைெ்த பாணரக்ளுக்குப் பல 

பரிசுகறள ொளறவயில் உவெ்து அளித்துள்ளனர.் 

“யொழினச மறுகிை் நீடுர் கிழதவொை் 

வொய்வொள் எவ்வி ஏவல் தமவொர்”8 

(அகநொனூறு 266 10-11) 

என்ை பாடலிலிருெ்து எவ்வி என்ை அர ன் யாழிற றயப் பபாை்றியறத அறிய 

முடிகின்ைது. யாழில் த வ்வழிப் பண்றண இற த்து இறைவறன வாழ்த்தியுள்ளனர.் 

இப்பண் யாழில் அதிகமாக இற ெ்திருப்பதால் த வ்வழி ெல்யாழ் என்று 

சிைப்பிக்கப்படுகிைது. 

  “தசவ்வழி நல்யொழினசயிதைை் னபதயைக் 

  கடவுள் வொழ் ்திப் னபயுை் தமய்ந் நிறு ்தி”9 

         (அகநொனூறு 34 15-16) 
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என்ை பாடலும் 

  “நயவை் ன வருஞ் தசவ்வழி நல்யொழ் 

  இனசதயொர ்்  ை்ை இை்தீங் கிளவி “10 

         (அகநொனூறு 212 6-7) 

என்ை பாடலின் மூலம் யாறழ  ்த வ்வழி ெல;யாழ் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன என 

அறிகிபைாம். பமலும் ஆெிறரறய பமய்த்து  ்த ல்லும் பகாவலரக்ள் யாழில் ஆம்பல் 

பண்ணுடன் த வ்வழிப் பண்றணயும் ப ரத்்து இற த்துள்ளனர.் 

கொற்றுக் கருவிகள் 

 அகொனூை்றில் குழல், தூம்பு, வயிர ் பபான்ை காை்றிற க் கருவிகள் 

கூைப்பட்டுள்ளன. 

குழல் 

 தமிழன் கண்தடடுத்த முதல் இற க்கருவி குழலும் யாழும் ஆகும். 

இயை்றகயில் மூங்கில் துறளகளில் வண்டு புகுெ்து உண்டாக்கிய துறளயின் 

வழியாகக் காை்று த ன்று ஏை்ைப்பட்ட ஒலியின் மூலமாக மனிதன் குழல் கருவிகறள 

உருவாக்கினான். அகொனூை்றில் ஒருவறகயான தகான்றைக்குழல் பை்றிய குறிப்பு 

உள்ளது. 

 “தகொடுமுடி யுனடயர் தகொற்னகக்  தகொவலர் 

 தகொை்னறயங் குழலர் பிற்னற ் தூங்க”11 

         (அகநொனூறு 54 10-11) 

இதில் பகாவலரால் இற க்கப்பட்ட தகான்றைக்குழல் பை்றிய த ய்தி 

இடம்தபை்றுள்ளது. 

தூம்பு 

 தூம்பு என்பது மூங்கிறல அறுத்துக் குழல் பபான்று த ய்யப்பட்ட கருவியாகும். 

இதறன வங்கியம் என்றும் தெடுவங்கியம் என்றும் கூறியுள்ளார.் இது குழறல விடப் 

தபரியதாக இருெ்திருக்க பவண்டும் இதை்குத் துறளகள் இட்டு சுருதிறமத்து  ்சுரத ்

தாளங்கறள வகுத்துள்ளனர.் 

 பகாடியர ் என்ை இற க்கறலஞர ் தூம்பு என்ை இற க்கருவியிறன 

இற க்கின்ைனர.் இதறன அகொனூறு பின்வரும் பாடலின் மூலம் குறிப்பிடுகின்ைது. 

 “ஒள்கயிறு எடு ்  தநொயுனம தநடுங்னக 

 த ொகுதசொற் தகொடியர் தூம்பிை் உயிரக்்கும்”12 

         (அகநொனூறு 111 8-9) 

ஏன்று பகாடியர ் தூம்புக் கருவியிறன இற த்தறணக் குறிப்பிடுகிைது. பமலும் 

தூம்பின் இற  சில  மயங்களில் கடுறமயாக ஒலிப்பதறன 

“கடுங் குரல் தூம்பு”13 

         (அகநொனூறு 82 5) 

என்கிைது. 

வயிர் 

 வயிர ் என்ை துறளக்கருவி பபாரக்்களங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது 

விலங்குகளின் தகாம்பினால் த ய்யப்பட்டதாகவும் மரங்களின் வயிரப்் பகுதிறயத் 

துறளத்து  ்த ய்யப்பட்டிருப்பதால் வயிர ்என்ை தபயறரக் தகாண்டிருெ்தது. 
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 அகொனூை்றில் வயிரின் ஒலி அ  ்முை்ை ொறரயின் ஒலிப்பபாை்றும் மயில் 

பபறடயின் ஒலிக்கும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

  “கொை மஞ்னஞ கமஞ்சூல் மொப்தபனட 

  அயிரியொற் றனடகனர வயிை் நரலும்”14 

         (அகநொனூறு 177 10-11) 

ஏன்றும் 

“ ை்ணுனம தசரஇீய  டந் ொள் நொனர 

தசறிமனட வயிரற்ீ பிளிற்றும்”15 

         (அகநொனூறு 40 13-14) 

பமலும், அகொனூை்றில் ஆடுகளத்திலும் வயிர ் பயன்படுத்தப்பட்ட த ய்தியும் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

“ஆடுகள வயிரிை் இைிய ஆலி”16 

என்ை பாடல் வரியிலிருெ்து வயிரும் வறளயும் இறணயாக இற க்கப்பட்ட த ய்தி 

புலப்படுகிைது. 

த ொற்கருவிகள் 

 கால அளறவ றமயிட்டுத் தட்தடாலிறய  ் சிைப்பாகக் தகாண்டு 

பண்ணிற க்கும் தபாருெ்தும் வறகயிலும் இற க்கும் இற க்கருவி 

பதாை்கருவியாகும். இக்கருவியின் பதாளில் விரலாலும். சிறு குறுெ்தடி தகாண்டு 

தட்டியும் ஒலி எழுப்புவர.் அகொனூை்றில் முழவு, முரசு, பறை, கிறண, துடி, சில்லரி, 

தட்றட, இன்னியம் பபான்ை தாள இற க்கருவிகறளப் பை்றியக் குறிப்புகள் 

காணப்படுகின்ைது. 

முடிவு 

 முழவு பை்றிய த ய்திகள்  ங்க இலக்கியத்தில் அதிக இடங்களில் இடம் 

தபை்றுள்ளன. இதுவும் தண்ணுறம பபான்ை ஒரு கருவியாக இருெ்திருக்க பவண்டும். 

இதன் அறமப்பு தண்ணுறம மத்தளத்துடன் ஒப்புறடயதாக உள்ளது. 

 முழவு பலாப்பலத்துடன் ஒப்புறமப்படுத்தி அகொனூை்றில் கூைப்படுகிைது. 

“முை்றில் நீடிய முழவுறழ் பலவிை்”17 

         (அகநொனூறு 72 11) 

முழவிறன விரல் தகாண்டு அடித்து ஒலி எழுப்பினர.் அதன் கண்ணில் விரலால் அடித்த 

தழும்பு இருெ்துள்ளது என்பறத, 

“மை்ைொர் முழவிை் கை்ைக ்  னச ்  

விரலுை்று வருவிை் த ொை்றும்”18 

(அகநொனூறு 155 11) 

ஏன்ை வரிகளால் அறியலாம். 

முடிவுனர 

 அகொனூை்றில் இற யும் இற க்கருவிகளும் எனும் கட்டுறரயின் வாயிலாகப் 

பழெ்தமிழ் மக்கள் இற றயயும் கூத்றதயும் தம் வாழ்க்றகபயாடு இறணத்தும் 

பபாை்றியறத உணர முடிகின்ைது. அகொனூை்றில் பண், இற க் கறலஞரக்ள் பை்றிய 

த ய்திகள், இற க்கருவிகள் பை்றிய த ய்திகள் மிகுதியாக இடம் தபறுகின்ைன. 

இத்தறகய இற க்கருவிகள் பிை்காலத்தில் பல்பவறு வறகயாக வளர ்ச்ியறடெ்து 

சிைெ்த அரங்கிற க் கருவிகளாகத் திகழ்ெ்து வருகின்ைன. 
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முனைவர் ஆ.ஷர்மி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி - 2 

 

சங்க இலக்கியங்களில்  மிழர் அனடயொளம் - உறவுகள்    

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

  மனித வாழ்க்றகயில் உைவுகள் காலங்கறளதயல்லாம் கடெ்து ெிை்கின்ை 

ஒன்ைாகும்.  உைவுகள் சிக்கலில்லாமல் அறமய பவண்டுதமனில் பப ச்ும்  த யலும் 

உண்றமபயாடு ஒத்த தன்றமறய தபைபவண்டும்.  ங்க இலக்கிய அக நூல்களும் புை  

நூல்களும் தமிழரக்ளின் உைவிறனப் படம் பிடித்துக்காட்டுகின்ைன. பாலுைவுத் 

ததாடரப்ு உரிறம வாழ்க்றக  ்சூழலில் திருமணக்கட்டம் ஏை்படுகிைதபாழுது அெ்தத் 

திருமணத் ததாடரப்ினால் மணஉைவு  குடும்ப  பணிவிறடகள் தபாருளாதார 

ஒத்துறழப்பு  குடும்பம்  திருமண உைவுகள் கணவன் -மறனவி உைவு, கணவன் - 

மறனவி – சுை்ைத்தார,்  தறலவன் - தறலவி - பதாழி உைவு, தெ்றத - மகள் உைவு, தாய் 

- மகன் உைவு, அண்ணன் - தம்பி உைவு, தறலவன் பரத்தறம உைவு, அர ர ்புலவர ்

உைவு. குை்ைம்பாரக்்கின் சுை்ைம் இல்றல என்ை பழதமாழிக்கு ஏை்ப உைவுமுறை 

என்பது மனிதப்பண்புகள் மாைாமல் எவர ் மனமும் புண்படாமல் எண்ணங்களால் 

தங்கள் கருத்துக்கறள பரிமாறிக்தகாண்டு  ஒருவபராடு ஒருவர ் பழகும் முறைபய 

உைவு முறையாகும். கூடிப் பழகும் ெிறலபய  உைவு என்றும் உைவின் தெறியாகவும் 

அைமாகவும் அறமகிைது என்பறத இலக்கியத்தின் வாயிலாக அறிய முடிகின்ைது. 

மண்ணின் மரபுகறளப் பின்பை்றி தமிழரக்ள் உைவு என்ை அறடயாளத்பதாடு 

வாழ்ெ்து ெம் பண்பாட்றடயும் பாரம்பரியத்றதயும் பாதுகாத்து  வாழபவண்டும்  

என்பறத உணரத்்தும் வறகயில் இவ்வாய்வாய்வு அறமெ்துள்ளது. 

முை்னுனர  

  இன்றைய  ் முதாய  ்சுழலில் ஒரு மனிதன் தனிறமயாக வாழ்வது என்பது 

மிகவும் கடினமான ஒன்ைாகும். ஒருவறர ஒருவர ் ாரெ்்து வாழ பவண்டியிருப்பதால் 

அவரக்ளுக்கிறடபயயான உைவு முறைகறள அறிவது மனித  முதாயத்திறன 

அறிவதை்கு ஒப்பாக அறமகிைது. குடும்பபம  முதாயத்தின் அடிப்பறட அறமப்பாக 

இருெ்து வருகிைது.  ங்க காலத் தமிழகத்தின்  மூக வரலாை்றை அறிவதை்கு  ் ங்க 

இலக்கியம் தறலறம ஆதாரமாக அறமகிைது. குடும்ப  மூக உைவு ெிறலகறளப் 

பை்றி அகப் பாடல்களும் புைப்பாடல்களும் சித்திரிக்கின்ைன.  ங்க காலத்தில் 

தமிழகத்தில் அறமெ்துள்ள குடும்பங்களின் உைவுமுறைகறளப் பை்றியும் 

சூழ்ெிறலகள் பை்றியும் ொம் காண்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்ைாகும். 

குடும்பம்  

குடும்ப உைவானது அறனத்துத் தரப்பு மக்களிடமும் காணக்கூடியதாகும். 

திருமணத்தின் மூலம் பிறணக்கப்பட்டு  கணவன், மறனவி, தாய், தெ்றத, மகன், 

மகள், தம்பி, தங்றக பபான்ை உைவு முறைகளுடன்   வளமுடன் வாழ்வது 

குடும்பமாகும். குடும்பம் எல்லா  ்  மூகங்களிலும் உள்ள அடிப்பறடயான 

அறமப்பாகும். குடும்பத்தினின்று உைவு ஏை்படுகிைது.  மூகத்தின் பல்பவறு 

பிரிவுகட்கும் குடும்பம் அடிப்பறடயாக அறமகிைது. இக்குடும்பமானது  மூக 

வழக்காலும்  முதாயத்தாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது  

திருமை உறவுகள் 

மணெிறல ஒரு  முதாயத்றத உருவாக்கும் தபருெிறலயாகும்.  ங்க 

இலக்கியத்தில் பல்வறகயான மணமுறைகள் வழக்கிலிருெ்தன என்று அறிய 

முடிகிைது. அறவ அறனத்திலும் குடும்பப் தபரிபயாரின் விருப்பத்திை்கு  ்

சிைப்பிடமிருெ்தததன்றும் விளங்குகின்ைது. இன்ைளவும் ெீடித்துள்ள இம்மரபு  ங்க 
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காலத்திலும் இருெ்திருப்பது இயல்பாகும். ஆனால்  ங்கப் புலவரக்ள் களவு 

திருமணத்றதப் பாடுதறல இலக்கிய மரபாகக் தகாண்டறமயின் உைவு வழித் 

திருமணத்றதப் பாட்டுக்குப் தபாருளாகக் தகாண்டாதரனத் ததரிகின்ைது. 

அக்காலத்தில் இத்தகு தெருங்கிய உைவினர ்மனஉைவு தகாள்ளும் வழக்கம் இருெ்தது. 

இதறன, 

“யொயும் ஞொயும் யொரொகியதரொ 

  எந்ன யும் நுந்ன யும் எம்முனறக் தகளிர்”1  

என்னும் த ம்புலப்தபயரல் ெீராரின் வாக்கால் ென்கு உணரப்படுகிைது. 

“மங்கலம் எை்ப மனைமொட்சி மற்ற ை் 

  நை்கலம் நை்மக்கட் தபறு” 2  

என்ை குைள் இல்லைத்றத சிைக்க த ய்பவள் மறனவி என்பறத அறிய     முடிகிைது.  

கைவை் - மனைவி உறவு 

 ங்க அக இலக்கியங்களில் சிைப்பாகப் பப ப்படுவன தறலவன் தறலவியின் 

உைவு  ் த ய்திகபள தறலவனும் தறலவியும் ஒருவறர ஒருவர ் கண்டுக் காதல் 

தகாண்டு களதவாழுக்கம் ெடத்தி சில ொட்களுக்குப் பின்னர ் திருமணம் த ய்து 

தகாண்டதாக இலக்கியங்கள் கூறுகின்ைன. 

 குடும்பம் அதன் உறுப்பினரக்ளுக்குப் தபாதுவான உைவிடத்றத அளிக்கின்ை  

குழுவாகும்.  கணவன் மறனவியிறடபய ெிறுவப்பட்ட பாலின உைவும் புணர ்ச்ியும் 

ஏை்பட வழிவகுக்கிைது. அதன் உறுப்பினரக்ளிறடபய காணப்படுகின்ை ஒரு 

தெருக்கமும் பை்றும் பா முெ்தான் அதனுறடய இயல்பான ஒை்றுறமக்கும் கூட்டு  ்

த யலுக்கும் அடித்தளமாக அறமகின்ைன. 

ஒரு  மூகத்தின் பண்பாட்டு வளர ்ச்ிக்கும் பதறவக்கும் ஏை்பக் கணவன் - 

மறனவி உைவு பை்றிய தகாள்றககறள வகுத்துப் பபாை்றி வருகிைது. இல்லை 

வாழ்வில் மறனவிபய கணவனின் தபருறமக்கு ஆதாரம் என்பறத 

“மனைக்கு வரம்பொகிய வொனு ல் கைவை் 

மனைக்கு வரம்பொகி;ய தவை்தவல் தநடுந் னக” 3 

 முடவனார ்தபாருள் தபாதியப்பாடியுள்ளார.்  

கைவை்  -மனைவி –சுற்ற ் ொர் 

 கணவன் மறனவி தெருக்கம் பை்றிக் குறிப்பிடும் தபாழுது அவருள் ஒருவர ்

தவறி விடும்பபாது ததளிவாகத் ததரிகிைது. பபாரில் வீரமரணம் அறடெ்த 

தறலவறனக் கண்டு தறலவிப் புலம்புங்கால்  

“எை் திற ்து அவலங் தகொள்ளல் இைிதய  

இனளயுள் ஓய்வதல கூறுநிை் உனரதய”4   

என்று தான் உயிறர மாய்த்துக் தகாள்ள இருப்பறதக் குறிப்பால் புலப்படுத்தி உன் 

சுை்ைத்தார ் உன் பிரிறவ எப்படித் தாங்குவர ் என்ை வரிகள் தறலவியின் றகயறு 

ெிறலயிறன சுட்டுகிைது.  

தறலவன் பதடி வரும் தபாருறளப் பபணிப்பாதுகாப்பதும் பகுத்துக் 

தகாடுத்தலும் தறலவியின் உரிறமயாகவும் கடறமயாகவும் இருெ்தது. கணவன் 

பவட்றடயாடி தகாண்டு வெ்த முள்ளம் பன்றி இறை ச்ிறயயும்  அவன் மறனவி 

அகழெ்து எடுத்து வெ்த கிழங்றகயும்  சுை்ைத்தார ்  அறனவருக்கும் பகிரெ்்து 

தகாடுக்கிைாள் என்பறத 

“கொைவை் எய்  முளவு மொை் தகொழுங்குனற 
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தகம் கமழ் கதுப்பிை் தகொடிசச்ி கிழங்தகொடு 

கொந் ள்அம் சிறுகுடிப் பகுக்கும் 

ஓங்கு மனல நொடை் நிை் நனசயிைொதை”5 

என்ை பாடலின் வழியாக இல்லைத் தறலவறன ெம்பி மறனவி மட்டுமின்றி சுை்ைமும் 

இருெ்தது என்பதால் கூட்டுக்குடும்ப முறையானது ெிலவியிருப்பறத அறிய முடிகிைது. 

  கணவன் - மறனவி உைவுப் பை்றித் தமிழரக்ள் உருவாக்கியிருெ்த 

தகாள்றககள்  ங்க காலத்திபலபய ததான்றமயானறவகளாகக் 

கருதப்பட்டறமறயத் “த ொை்றில் மரபிை் மை்றல் அயர்”    என்று திருமணம் பை்றிய 

 ங்க இலக்கியங்களின் குறிப்பால் ென்கறியலாம். 

 னலவை் -  னலவி - த ொழி உறவு 

 ங்க இலக்கியங்களில் ஒரு குடும்பத்தில் தறலவனும் தறலவியும் இறணெ்து 

ெடத்தும் களதவாழுக்கம் கை்தபாழுக்கம் ஆகியவை்றுக்கு அ  ்ாணியாக  ெிை்பவள் 

பதாழியாவாள். தறலவன் தறலவியறரவிட பதாழி என்னும் பாத்திரத்திை்பக  ங்க 

இலக்கியத்தில் முதன்றம தபறுகிைது. குடும்பத் ததாடரப்ு உறடயவரக்ளிறடபய 

உள்ள உைவுகளில் தறலவி - பதாழி உைபவ தெருங்கிய உைவாக  ங்க 

இலக்கியங்களில் பப ப்படுகிைது. 

   மதியுடம்படு ல் 

குனறநய ் ல்  

   ஆற்றுவி ் ல் 

   அற ்த ொடுநிற்றல் 

 ங்க இலக்கியங்களில் தறலவி கூை்றை விட துறணப் பாத்திரமாகிய பதாழியின் 

கூை்பை மிகுதியாக உள்ளது. 

த ொழி  னலவி த ொடர்பு தநருக்கம் 

இளம்பருவம் ததாடங்கிபய தறலவியும் பதாழியும் “ஈருடல் ஓருயிர்” என்று 

பழகி வெ்தனர.் அதனால் தன் தனிெிறலக் காதலிலும் தபாதுெிறலயாகப் பபசிக் 

தகாள்கின்ைனர.் அவரக்ள் தறலவனுடன் தகாண்டிருக்கும் உைறவப் பிைர ்ஐயுறும் 

அளவுக்கு அவரக்ளின் ததாடரப்ு தெருக்கம் அறமெ்துள்ளது. பதாழி தறலவிக்பக 

உரிய காதலனாகிய தறலவறன ெம் காதலர ்என்பை குறிப்பிடுகிைாள். 

தறலவியின் ெலறனத் தனக்கும் உரியதாக்கிப் பபசுகிைாள். தறலவியின் 

உயிறரயும் ெம் உயிர ்என்று கூறுகிைாள். இடம் என்று குறிப்பிடும் பபாது ெம் என்ை 

ததாடரப்ின் தெருக்கம் தவளிப்படுகிைது. தறலவியும் பபசும்பபாது சில இடங்களில் 

பதாழிறய உளப்படுத்திபய தன் தெருக்கத்றத தவளியிடுகிைாள்  

“இைிய தசய்  நம் கொ லர்  

 இை்ைொ தசய் ல் தநொம் எை்தநஞ்தச ! “-6 

 என்று தனக்பக உரிய காதலறனத் பதாழிக்கும் உரிறமபடுத்தி  தறலவறனப் பை்றிப் 

பபசுகிைாள். 

 ந்ன  - மகள் உறவு 

தெ்றத மகன் உைவு சிைப்பான உைவாகும். பவள்பாரி பைம்பு மறலக்குத் 

தறலவன். இவன் அஃறிறண உயிரான முல்றலக்குத் பதர ் தகாடுத்த 

சிைப்புக்குரியவன். இவன் தகாறடத ் தன்றம மிக்கவன். இவன் மூபவெ்தரது 

சூழ் ச்ிக்கு இறரயாகி உயிரத்ுைெ்தான். இதனால் வருத்தமுை்ை பாரியது மகளிர ்

புலம்பி வருெ்தினர.் பாரி மகளிர ் தம் தெ்றத இருெ்த பபாது மகிழ்ெ்திருெ்தறதயும் 

இைெ்த பபாது துன்புை்று வருெ்தியறதயும், 
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“அற்னற ் திங்கள் அவ்தவை் ைலவிை் 

எந்ன யும் உனடதயம் எம்குை்றும் பிறர்தகொளொர் 

இற்னற ் திங்கள் இவ்தவை் ைிலவிை் 

தவை்தறறி முரசிை் தவந் தரம் 

குை்றுங் தகொை்டொர்யொம் எந்ன யும் இலதம”7 

என்ை பாடல் ததளிவாக  ்சுட்டுகிைது. தெ்றதயின் இைப்பிை்காக வருெ்தும் அவனது 

மகளிரின் பபரன்பிறன தவளிப்படுத்தும் சிைெ்த பாடலாகும். 

 ொய் - மகை் உறவு 

தாய் - மகன் உைவு பபார ்ெிகழ்ெ்த சூழலிபலபய சுட்டப் தபை்றுள்ளது. ஒரு தாய் 

தன் மகறன எங்பக என்று பகட்டவரக்ளிடம் புலி இருெ்து பபான குறகறயப் பபால 

என் வயிறு இங்பகயுள்ளது என் மகபனா பபாரக்்களத்தில் இருப்பான் என்று 

முழங்கியறத, 

“புலி தசர்ந்து தபொகிய கல்லனள தபொல  

 ஈை்ற வயிதறொ இதுதவ 

 த ொை்றுவை் மொத ொ தபொரக்்கள ்  ொதை”8 என்ை பாடல் உணரத்்துகிைது. 

பபாரில் கணவறனயும் தறமயறனயும் இழெ்த தபண் தன் ஒபர மகனிடம் 

பவறலக் தகாடுத்துப் பபாருக்கு அனுப்பியறத 

“ஒருமகை் அல்லது இல்தலொள் 

 தசருமுகம்; தநொகக்கிச ் தசல்தகை விடுதம”9  என்ை பாடலின் வழியாக  

உைவில் அன்பும் தெருக்கமும் அறிய முடிகிைது. 

அை்ைை் -  ம்பி உறவு 

 ங்க காலத்தில் அண்ணன் - தம்பி உைவு பை்றி அரிசில் கிழார ்என்னும் புலவர ் 

“த ொல் ொ  த ொல் ொ எை்றி த ொதலொடு 

துறுகல் மனறயினும் உய்குனவ தபொலொய் 

தநருநல எல்னலநீ எறிந்த ொை்  ம்பி 

அகல்தபய் குை்றியிை் சுழலும் கை்ைை் 

தபருர ்அட்ட கள்ளிற்கு 

ஓர் இல் தகொயிை் த ருமொல் நிை்தை” 10    

என்ை பாடலில்  பெை்று ெீ ஓரு வீரறன வீழ்த்தினாபய அவன் தம்பி உன்றனக் 

தகால்வதை்காகத் பதடிக்தகாண்டிருக்கிைான் அவன் உன்றனக் தகால்லாமல் விட 

மாட்டான் என்று அண்ணன் தம்பியின் பா  உணரவ்ிறன எடுத்துறரக்கின்ைது. 

குமணன் முதிர மறலறய  ்  ாரெ்்த ொட்டின் தறலவன். இவனது தம்பி; 

இளங்குமணன் தபாைாறமயும் சிை்றின் ப ரக்்றகயும் அவறனத் தீயவனாக்கித் தன் 

அண்ணறன ொட்றட விட்டு காட்டிை்குத் துரத்தும்படி த ய்தது. இளங்குமணன் 

குமணறனக் காட்டிை்கு அனுப்பிவிட்டு தாபன ஆட்சிப் தபாறுப்பபை்ைான். 

தபருெ்தறல  ்  ாத்தனார ் என்னும் புலவர ் தன் வறுறம காரணமாக அெ்ொட்டிை்கு 

வெ்து அங்கு ெிகழ்ெ்தவை்றை அறிெ்து மனம் வருெ்தினார.் புலவர ்இளங்குமணனின் 

மனவலிறம இல்லாதவன் என்பதறன உணரெ்்து தகாண்டார.் பின்னர ் புலவர ்

காட்டிை்;கு  ்த ன்று குமணறனப் பாரத்்துத் தம் ஏழ்றம ெிறலறய விளக்கிப் பரிசில் 

பவண்டினார.் குமணன் ஒரு வாறள எடுத்து புலவரிடம் தகாடுத்துத் தன் தறலறயக் 

தகாய்து த ன்று தன் தம்பி இளங்குமணனிடம் தகாடுத்தால் அவன் அவருக்குப் 

பரிசில் தருவான் என்று கூறினான். புலவரும் அவ்வாறள வாங்கிக் தகாண்டு 
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இளங்குமணனிடம் த ன்று காட்டில் குமணன் கூறியவை்றை எடுத்துறரத்தார.் 

இதனால் மனம் ததளிவறடெ்த இளங்குமணன் காட்டிை்கு  ்த ன்று குமணனிடம் தன் 

தவை்றிை்குத் தம்றம மன்னிக்கும்படி பவண்டினான். பின் குமணன் அரசுப் 

தபாறுப்பபை்று ெல்லாட்சி ெடத்தினான். 

 ‘‘மை்ைொ உலக ்து மை்னு ல் குறி ்த ொர் 

 ம்புகழ் நிறீஇ ்  ொமொய்ந்   ைதர 

துை்ைரும் சிறப்பிை் உயர்ந்  தசல்வர் 

.......................................... 

ஓடொப் பூட்னகநிை்  கிழனமதயொை் கை்தட”11 

எள்ை பாடலின்  அண்ணன் தம்பி இருவரும் தமக்குள் கருத்ததாருமித்து ஒன்றுபட்டு 

வாழ பவண்டும் என்ை உயரிய கருத்றத குமணன் இளங்குமணன் வரலாறு 

உணரத்்துகிைது. 

 னலவை் பர ் னம உறவு 

அகப்தபாருள் நுல்களில் காணும் பரத்றதயர ் ஒவ்தவாருவரும் ஒவ்தவாரு 

தறலவறனப் பை்றி ெின்ைவர ் என்று தகாள்ளலாம் பரத்றதறம இல்லாது ொம் 

இல்றல என்பதுதான் உண்றம இதறன ென்குணரெ்்த ததால்காப்பியர ்

    “இனமதயொர் த ய ்தும் எறிகடல் வனரப்பினும் 

    அனவயில் கொலம் இை்னமயொை”12  

என்னும் உண்றம இயல்பிறன உணரத்்திய தபருறம உணரெ்்து பபாை்றுதை்குறியது. 

சூரியன் த ல்லும் திற தயல்லாம் திரும்பும் தெருஞ்சியும் பிடிறய  ் ாரெ்்து 

அதன் பின்பன த ல்லும் களிறும் பரத்றதயின் பின்பன பபாகும் தறலவனுக்கு 

உவறம கூைப்பட்டுள்ளறம காணலாம். 

“யொைவை் வொரொமொதற வரிதை 

      வொைினடச ்சுடதரொடும் திரி ரும் 

   தநருஞ்சி தபொல எை்தைொடு திரியொ ைொயிை் “ 12 எனும் பாடல் தறலவன் 

பரத்தறம உைவிறன ததளிவாக  ்சுட்டுகிைது. 

“வருகதில் அம்ம எம் தசரி தசர ! 

.... ... ... .... 

த ொள்கந்  ொகக் கூர ்லிை் பிைி ்துஇஅவை் 

மொர்புகழ் தகொள்தளை் ஆகிை்இஆற்று”-13  

தறலவன் மாரப்ு பிைரக்்குரிறமயாகாது தனக்பக உரிறமயாகும் படிக்கு  ் சிறை 

த ய்யப் பபாவதாக பமை்காணும் பாடல் விளக்குகிைது. 

தறலவனுறடய பரத்தறமறயப் பாரத்்துப் பபசும் மருதப் பாடல்கள் 

தறலவபனாடு உைவு தகாண்ட பரத்றத வறும்பூத்துைக்கும் வண்டுபபால் பிை 

ஆடவறரத் பதடி  ்த ன்ைாள் என்று காட்டவில்றல. மாைாகத் தன்றனயும் விடுத்துப் 

பிை தபண்டிறர ொடி  ் த ன்ைறமக்காக வருெ்திப் பபசும் பரத்றதயறரபய 

காட்டியுள்ளன. இவ்வாறு தறலவன் பரத்றத உைவிறன இலக்கியம் ெமக்கு 

காட்டுகின்ைது. தனிமனித வாழ்விலும்  மூக வாழ்விலும் பாலுணர ்ச்ி மிக 

இன்றியறமயாத இடம்தபை்று ஆண் - தபண் உைவிறன சிைப்பு  ்த ய்கிைது. 

அரசர் புலவர் உறவு 

அர ர ் புலவரக்ளுக்கிறடயிலான உைவு பபாை்றுதை்குரியது. புலவரக்ள் 

அர ரக்பளாடு ெட்பு பூண்டு ஒழுகியபதாடல்லாது அர ரக்ள் தவறு த ய்யும்பபாது 
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அவரக்றளத் திருத்தியும் தூது த ன்றும் மறனவிபயாடு தகாண்ட ஊடலிறன 

ெீக்கியும் அர ரக்ளின் அகப்புை வாழ்க்றகயில் ஈடுபட்டு உதவி த ய்தனர ்என்பறதக் 

காண முடிகிைது. 

மயிலுக்குப் பபாரற்வ தெ்த பபகன் தன் மறனவி கண்ணகியுடன் கருத்து 

மாறுபாடு தகாண்ட பபாது பரணர ்என்னும் புலவர ்தான் விரும்பும் பரிசிலாக, 

“இைமைி தநடுந்த ர் ஏறி 

  இை்ைொது உனறவி அரும்படர் கனளதம”14  

என்று மறனவியுடன் ெீ இறணெ்து வாழ்வபத ொன் பகாறும் பரிசிலாகும் என்கிைார.் 

அர ரக்ளும் தனது புகழ்பாடும் புலவரக்றள உயரெ்ிறலயிபலபய 

றவத்திருெ்தனர.் பகாப்தபருஞ்ப ாழன் தன்னுடன் வடக்கிருக்க முன்வெ்த 

தபாத்தியார ் என்னும் புலவறரப் பாரத்்து “பு ல்வை் பிறந்  பிை் வொ“ என்ைான். 

ப ாழன் இைெ்தபின் அவனது ெடுகல்லின் முன்பு ெின்று  

“புகழ்சொல் பு ல்வை் பிறந் பிை் வொதவை 

 எை்ைிவ தைொழி ்  அை்பி லொள 

 எை்ைொ திருக்குனவ யல்னல 

 எை்ைிடம் யொதுமற் றினசதவய்தயொதய”15  

என்கிைார ் புலவர.் அர ன் புலவபனாடு கூடி உண்றமயான மகிழ் ச்ிறய 

ொள்பதாறும் தகாண்டிருெ்தான் என்பறத 

“ஆரல் தகொழுஞ் சூடு அம் கவுள் ஆடொஅ 

னவகு த ொழில் மடியும் மடியொ விழவிை் 

யொைர் நல் நொட்டுள்ளும் பொைர் 

னப ல் சுற்ற ்துப் பசிப் பனக ஆகி 

தகொழிதயொதை தகொப்தபருஞ் தசொழை் 

தபொ ்திை  ை்பிை் தபொ ்திதயொடு தகழீஇ 

வொய் ஆர்  தபரு நனக னவகலும் நக்தக”16 

என்ை பாடலில் புலவர ் பகாப்தபருஞ்ப ாழனுறடய பறடவீட்டில் தங்கி இருெ்தான். 

அவன் குை்ைமை்ை ெட்பிறன உறடயவன் என்றும் தபாத்தி என்னும் புலவபனாடு கூடி 

உண்றமயான மகிழ் ச்ிறய ொள்பதாறும் தகாண்டு இருெ்தான் என்று 

பகாப்தபருஞ்ப ாழறன பிசிராெ்றதயார ்புகழ்ெ்து பாடுகிைார.் 

உண்டாறர ெீண்டு ொள் வாழ றவக்கும் அதி ய தெல்லிக்கணியிறனத் தான் 

உண்ணாமல் ஒளறவக்கு ஈெ்து தமிழ் வாழ ெை்தபயர ் தகாண்டான் அதியமான். 

அதனாலன்பை ஒளறவயார,் 

“நீலமைி மிடற்று ஒருவை் தபொல  

  மை்னுக தபரும நீதய “17  என்கிைார ்

அதியமான் - ஓளறவயார ்ெட்புைவானது அதியமானின் அன்புள்ளம் முகம் சுருங்காத 

தன்றமயும் தகாறட மாண்பும் புலனாகிைது.   இதறன ஓளறவயார ்

“யொனை  ை் தகொட்டினட னவ ்  கவளம் தபொலக் 

னகயக ்து      ஆ  தபொய் ஆகொத  

அருந்த  மொந்  தநஞ்சம் 

வருந்  தவை்டொ வொழ்க அவை்  ொதள” 18   
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பாரி கபிலர ்ெட்பிறனப் பை்றி  கபிலர ்பாரிறயப் பை்றி பாடும் பபாது அவர ்ொட்டின் 

சிைப்பிறனப் பை்றியும் 

 “அருவி மொல்புனர தநடுவனரக் தகொடுத ொறு இழி ரும”’19  

பாரியின் மறல வளத்றதயும் அருவி ெீரினும் இனிய  ாயறல உறடவன் என்று அவன் 

குணங்கறளயும் பாரியின் தகாறட உள்ளத்றதயும் கபிலர ்எடுத்துறரக்கிைார ்

த ொகுப்புனர 

 மனித வாழ்க்றகயில் உைவுமுறைகள் தனி  ் சிைப்பிடம் தபறுகின்ைன. 

குடும்பம் என்ை அறமப்பு உலகம் முழுவதிலும்  ெிரெ்தரமானதாகும்.   முதாயத்தில் 

குடும்ப அறமப்பின் அம் ங்களாக மனிதப் பிறணப்புகளில் சிைப்பான இடம் 

உைவுக்குத்தான் இருக்கிைது. மனிதனுறடய வாழ்க்றகயில் அறனத்து ெிறலகளிலும் 

பிைப்பு முதலாக இைப்பு வறரயிலான எல்லா ெிறலகளிலும் உைவுதான் 

முதன்றமயான இடத்றதப் தபறுகிைது. தமிழரக்ள் எெ்தக் காலத்திலும் எெ்த 

ெிறலயிலும் இெ்த உைவு பிறணப்றப மறுக்கபவா ெீக்கபவா இயலாத 

ஒன்ைாகும்.வருங்கால  ெ்ததியினரும் தமிiரக்ளின் பண்பாடு பழக்க வழக்கத்திறனப் 

பின்பை்றி மண்ணின் மரபுகறளப் பின்பை்றினால் மகத்தான வாழ்றவப் தபைலாம் 

என்பது இவ்வாய்வின் மூலமாக எடுத்தறரக்கப்படுகிைது. 

சொை்தறை் விளக்;கம் 

1. குறுெ்ததாறக பா - 40 

2. திருக்குைள்  எண்  -  60 

3. புைனாநூறு – பா - 314 

4. புைனாநூறு – பா - 253 

5. ெை்றிறண   -  பா 85 

6. குறுெ்ததாறக –பா -  202 

7. புைனாநூறு – பா -112)  

8. புைனாநூறு – ; பா - 86) 

9. புைனாநூறு – பா -புைம் - 279) 

10. புைனாநூறு – பா - 300 

11. புைனாநூறு – பா -165 

12. அகனாநுறு – பா - 336 

13.  அகம் 271) 

14.  புைனாநூறு – பா -  145 

15.  புைனாநூறு – பா - 222 

16.   புைனாநூறு – பா – 212 

17.   புைனாநூறு – பா -  91 

18.   புைனாநூறு – பா - 101 

19.  புைனாநூறு – பா - 105 

துனைநூற்பட்டியல்  

1. இளம்பூரணர ் (உ.ஆ.)  - ததால்காப்பியம் 

      தபாருளதிகாரம் 

       ாரதா பதிப்பகம் 

      த ன்றன 600 014 

2. தட்சிணாமூரத்்தி. அ.  -  அகொனூறு 

      ெியூ த ஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் 

      41பிஇ சிட்பகா  

இண்டஸ்டிரியல் எஸ்படட் 
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      அம்பத்தூரஇ் த ன்றன – 98 

3. தமிழ்வாணன் பலனா  - குறுெ்ததாறக 

      மணிபமகறல பிரசுரம் 

      4இ தணிகா லம் ததரு 

      தியாகராயெகர ்

      த ன்றன - 600 017. 

4. தஜயம். ஆ.    - தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 

      ஜனகா பதிப்பகம்இ 

      63, தம்றபயா  ாறல 

      பமை்கு மாம்பலம் 

5. பாலசுப்ரமணியன்.கு.பவ -  குறுெ்ததாறக 

       ெியூ த ஞ்சுரிபுக் ஹவுஸ் 

       (பி) லிமிதடட்இ 41-பிஇ சிட்பகா  

                 இண்டஸ்டிரியஸ் எஸ்படட் 

       அம்பத்தூரஇ் த ன்றன. 

6. பாலசுப்ரமணியம்.கு.இ(உ.ஆ)  - புைொனூறு  

ெியூ த ஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் 

41 - பிஇ சிட்பகா  

இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்படட் 

அம்பத்தூரஇ் த ன்றன.  

முதை்பதிப்பு -2004  

7.இராறமயாபிள்றள.ொ.இ(உ.ஆ)  - ெை்றிறண  

வரத்்தமான் பதிப்பகம்  

ஏ.ஆர.்ஆர.் காம்ப்ளக்ஸ் 

41 - உஸ்மான்  ாறல 

த ன்றன.  

முதை்பதிப்பு - 1999  

8;. புலியூர ்பகசிகன்    -            திருக்குைள் - 

                                  ெியு த ஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் 

      91-பிஇ சிட்பக இன்டஸ்டீரியஸ் 

       எஸ்படட்இ அம்பத்தூரஇ் 

       த ன்றன. முதை்பதிப்பு ஏப்.2004. 
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                                  முனைவர் க.ஆைந்தி 

தமிழ்த்துறை உதவிப் பபராசிரியர ்

பான் த க்கரஸ்் மகளிர ்கல்லூரி 

தஞ் ாவூர.் 

 

அகப்பபாருள் கூறு ் வாழ்வியல் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

தமிழ்பமாழியில் இலக்கண ைறகப்பாடு கண்டைரக்ள் பபாருள் இலக்கணம் 

என்பதறன மூன்ைாைது இலக்கணமாகப் பறடத்துள்ளனர.் இலக்கியம் என்பது 

மக்களிடமிருந்து – மக்களுக்காக உருைாக்கப்பட்டது. பண்றடத் தமிழ் மக்களின் 

ைாழ்வியல் பிழிைாக அறமயும் பபாருள் இலக்கணம் ைாழும் ைழிைறககறள 

ைழங்குகிைது. இதனடிப்பறடயிபல பபாருளதிகாரம் ைாழ்க்றகக்கு ைழங்கப்பட்ட 

இலக்கணமாகவும், தமிழரக்்பக உரிய தனித்தன்றமயாகவும் விளங்குகிைது. 

தறலைன், தறலவி சந்தித்தல், களவு பகாள்ளுதல், களவு கை்பு நிறலறய அறடய 

உதவும் பதாழியின் பாங்கு, அதை்காக அைத்பதாடு நிை்கும் தன்றம உருைாகிைது. 

அைத்பதாடு நிை்ைல் என்பது யார ் யாருக்கு, எந்த சூழலில் நிகழ்கிைது அதன்ைழி 

ைாழ்க்றகயின் பண்பாட்டு பநறிமுறைகறள நாகரிகத்பதாடு தமிழன் 

ைழங்கியிருக்கும் பாங்கிறன விளக்குைதாக இக்கட்டுறர அறமகிைது. 

களவு 

 ஒத்த இயல்புகளுறடய தறலைனும், தறலவியும் பிைர ் அறியாதைாறு கூடி 

இன்புறுைது றகபகாள் புணரச்ச்ியாகும். தறலைனும், தறலவியும் பநரப்்படும்பபாது 

உடபன விருப்பம் பதான்றி விடுைதில்றல. தறலைன் ஒருதறலயாக அைறள விரும்பி 

அைள் குறிப்றப ஆராய்ைான். ஒத்த கருத்து ஏை்படின் இருைரும் யாரும் அறியா 

ைண்ணம் கூடி மகிழ்ைர.் இதுபை களவு ைாழ்க்றக, இதன்பின் கை்பு ைாழ்க்றக 

பதாடரும். 

 இயை்றகப் புணரச்ச்ி பதய்ைத்தால் நறடபபறுைது, தறலவியால் 

நறடபபறுைது என இரு நிறலயில் நிகழும். 

 “பேய்வ ் ேை்ைில் எய்ேவு ் கிழே்தியிை்  

  எய்ேவு ் படூஉ ் இயை்னகப் புணரச்ச்ி”   (அக ் : 32) 

என்று நம்பியகப்பபாருள் கூறுகிைது. 

ேனல க்கள் குணங்கள் 

  “பபாருவு இைந்தோை்குப் பபருன யு ் உரனு ் 

   நண்ணுேை்கு அசச்மு ் நாணு ்  டனு ்  

    ை்ைிய குணங்கள் ஆேலிை் முை்ை ்”  (அக ் :35) 

சிைப்பு மிக்க தறலமக்களாக விளங்கும் தறலைனுக்குப் பபருறமயும், அறிவும் 

இயை்றகயாக அறமந்த குணங்களாகவும், தறலவிக்கு அசச்மும் நாணும், மடனும்  

இயை்றகயாக அறமந்த குணங்களாகவும் அகப்பபாருள் கூறுகிைது. இதறனபய 

பதால்காப்பியர,் 

  பபருன யு ் உரனு ் ஆடூஉ த ை 

எனவும், 

  அசச்மு ் நாணு ்  டனு ் முந்துறுே்ே 

  நிசச்மு ் பபண்பாை் குரிய எை்ப  (போல்.பபாருள்.7,8)   
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எனவும் தறலைன், தறலவியின் குணங்கறளக் குறிப்பிடுகின்ைார.் 

களவுப்புணரச்ச்ி நிகழு ் இட ் 

 ஒத்த அன்புறடய தறலமக்கள் பகலிலும், இரவிலும் சந்திக்க ஏை்ை இடத்றத 

பதரந்்பதடுத்துத் தறலவி கூறுைது குறி எனப்படும். இை்விடம், 

 “பலைறகப்பட்ட மரங்களாலும் பபாலிவுறடத்தாய்ப் புைத்தார ்அகத்தாறரக் 

காண்பது அரிதாய், அகத்தார ் புைத்தாறரக் காண்பது பதளிைாய்.....”

 (இறை.கள.18 உறர) 

என, இை்ைாறு அறமயும் குறியிடம் என்று இறையனார ் களவியல் உறர 

குறிப்பிடுகின்ைது. 

இதறன, அகப்பபாருள் 

 “பகை்குறி இரவுக் குறிபயனு ் பாை்ன ய  

 புகை்சியிை் அன ந்ேதோர் புணரச்ச்ிநிகழ் இடதை”  (அக ்:37) 

என்கிைது. 

வனரவு நிகழு ் கால ் 

 களபைாழுக்க காலத்தில் இரண்டு நிறலயில் பிரிவு நிகழ்கிைது. ஒன்று ஓர ்

ஊருக்குள் அல்லது ஓர ் நாட்டிை்குள் தறலைன் பிரிந்து இருத்தலாகும். மை்பைான்று 

திருமணம் குறித்த பின் அதன் பபாருட்டுப் பபாருள் ஈட்டக் காட்றடயும், நாட்றடயும் 

கடந்து பசல்ைதாகும். இந்த பிரிவு நிகழ்ைதால் தறலைன், தறலவி திருமணம் களவு 

காலத்தில் உறுதி பசய்யப்படுகிைது. 

 இயை்றகப் புணரச்ச்ி, இடந்தறலப்பாடு, பாங்கை் கூட்டம், பாங்கியை் கூட்டம் 

என்னும் நால்ைறகச ்சூழலால் தறலவிபயாடு கூடும் தறலைன், தாபன பதளிவுை்று 

தறலவிறய மணத்தலும், பாங்கன், பாங்கியின் அறிவுறரப்படி மணந்து பகாள்ளுதல் 

என இரு நிறலகளில் களவு பைளிப்படுைதை்கு முன்னர ்ைரவு நிகழும். 

 களவு ைாழ்க்றக மை்ைைரக்ளுக்குத் பதரியத் பதாடங்கியபிைகு தறலைன் 

தறலவிறயத் தன்னூருக்கு அறழத்துச ்பசன்று ைறரதல். 

 தறலவிறயத் தன்னுடன் உடன்பபாக்காக அறழத்துச ் பசன்று மீண்டும் 

ஊருக்கு ைந்து ைறரதல். 

 உடன்பபாக்றகத் தவிரத்்து உைவினரக்றள அணுகி ைறரதல் என மூைறகயில் 

அறமயும். 

அைே்போடு நிை்ைல் 

 தறலைனும், தறலவியும் களவு ைாழ்க்றகறய பமை்பகாண்டிருக்கும்பபாது 

நிறலறமறய எடுத்துக் கூறுதல் அைத்பதாடு நிை்ைல் எனப்படும். 

  “ஆை்று ஊைஞ்சினு ் அவை்வனரவு  றுப்பினு ் 

   தவை்றுவனரவு தநரினு ் காப்புக்னக மிகினு ் 

  ஆை்றுைே் தோை்று ் அைே்போடு நினலதய”  (அக ்:47) 

என்கிைது அகப்பபாருள். இதறன இறையனார ்களவியல் உறர, 

 “அைம் என்பது தக்கது; தக்கதறனச ்பசால்லி நிை்ைல் ..... என்ைைாறு அல்லதூஉம் 

பபண்டிரக்்கு அைம் என்பது கை்பு, கை்பின் தறல நிை்ைல் என்பதூஉம்.” 

 (இறை.கள.உறர:29) 

 களபைாழுக்கத்திபலபய காலத்றத நீட்டிக்க முடியாத சூழல் ைரும்பபாது 

தறலவியுடனான தன் உைறைக் கூறி அடுத்துக் கை்பு ைாழ்க்றகக்குத் தறலவி 

ைழிைறக பசய்து பகாள்ைபத அைத்பதாடு நிை்ைலாகும். 
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அைே்போடு நிை்பாரு ் பநறியு ் 

 அைத்பதாடு நிை்ைல் தறலவியின் அடுத்த கட்ட கை்பு ைாழ்க்றகறய பநாக்கிய 

தன்றமயாகும். 

  “தறலவி பாங்கிக்கு அைத்பதாடு நிை்ைல் 

  பாங்கி பசவிலிக்கு அைத்பதாடு நிை்ைல் 

  பசவிலி நை்ைாய்க்கு அைத்பதாடு நிை்ைல் 

  நை்ைாய் தந்றத தன்றனயரக்்கு அைத்பதாடு  

நிை்கும் என்ப பநறிஉணரந்் பதாபர.”   (அகம்:48) 

இங்ஙனம் தறலவி தன்னுறடய பதாழியாகிய பாங்கிக்கும், பாங்கி தறலவியின் 

நிறலறய பசவிலிக்கும், பசவிலி நை்ைாயிடமும், நை்ைாய் தறலவியின் தந்றத, உடன் 

பிைந்பதாரக்்கும் எனக் கூறி அைத்பதாடு நிை்பர.் 

 தறலவியின் காதல் நிறலறய ஒை்பைாருைரிடமும் பதரிவிக்கும் தன்றம 

அைரக்ளின் ைாழ்க்றக பநறிமுறைகறள எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

ேனல கள் அைே்போடு நிை்ைல் 

 இயை்றகப் புணரச்ச்ி, இடந்தறலப்பாடு, பாங்கை் கூட்டம் என்னும் நிறலயில் 

ஏை்பட்ட நிகழ்வுகள் பாங்கியாகிய பதாழிக்குத் பதரியாதாறகயால் தறலவி, 

பதாழியிடம் தன் நிறலறமறயக் கூறி அைத்பதாடு நிை்கிைாள். 

  “ஒருபுணரவ்ு ஒழிந்தைை்று ஒருைழித் தணப்பவும் 

  ைறரவிறட றைத்துப் பபாருள்ையின் பிரியவும் 

  இறைைறனச ்பசவிலி குறிையின் காணவும்  

  மறனையின் பசறிப்பவும் ைருத்தம் கூறின்  

வினவியக் கண்ணும் வினைாக் கண்ணும்  

அனநறடக் கிழத்தி அைத்பதாடு நிை்கும்”  (அகம்:49) 

என்று தறலவி தான் எத்தறகய சூழலில் பதாழியிடம் அைத்ததாடு ெிை்கக் கூடிய 

ெிறல ஏை்படுகிைது என்பதறன விளக்குவதாக பமை்கண்ட பாடல் அறமெ்துள்ளது. 

 அதாவது, ஒருவழித் தணத்தல் என்னும் சில ொட்கள் தறலவறன 

பிரிெ்திருக்கும் பபாது, தபாருள் பதடத் தறலவன் பிரிெ்து த ன்ை பபாது, தறலவனும், 

தறலவியும் பகை்குறி, இரவுக்குறியில்  ெ்தித்தறத த விலி கண்ட பபாது, இல்லத்தில் 

தறலவி தவளிபய த ல்ல முடியாமல் காவல் மிகும்பபாது என இன்ன காரணங்களால் 

தறலவி பதாழியிடம் அைத்ததாடு ெிை்பதாகக் கூறியுள்ளனர.் 

 இதறனபய, 

  “வறரவிறட றவத்த காலத்து வருெ்தினும் 

  வறரயா ொளிறட வெ்பதான் முட்டினும் 

  உறரதயனத் பதாழிக்கு உறரத்தை் கண்ணும் 

  தாபன கூறும் காலமும் உளபவ.” 

எங்கிைார ்ததால்காப்பியர.் 
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பொங்கி அற ்த ொடு நிற்றல் 

 ப டி, இணங்கி, துறணவி, இருறள,  கி, சிலதி என்னும் தபயரக்ளால் 

அறழக்கப்படும் பாங்கி, தறலவிக்காக த விலியிடம் அைத்ததாடு ெிை்கும் சூழல் 

ஏை்படுகிைது. 

  “முை்ைினலப் புறதமொழி முை்ைினல தமொழிகளில்  

  சிை்தமொழிப் பொங்கி தசவிலிக்கு உைர ்்தும்”  (அகம்:50) 

என்று, தறலவியின் களதவாழுக்கத்றதப் பை்றி பிைர ் பெரடியாக  ் த ால்லாமல், 

புைங்கூறும் காலத்திலும்,  பெரடியாக களதவாழுக்கத்றதப் பை்றி கூறும் காலத்திலும் 

பதாழி அைத்ததாடு ெிை்பதாகக் கூறுகிைார ்ெம்பி. 

தசவிலி அற ்த ொடு நிற்றல் 

  “தசவிலிநற் றொய்க்குக் கவனலயிை்று உைர ்்தும்” (அகம்:51)  

 அதாவது, பதாழிவழி அறிெ்த தறலவி பை்றிய களதவாழுக்க  ்த ய்திகறள  ்

த விலி ெை்ைாய்க்குக் கூறி அைத்ததாடு ெிை்பதாக கூைப்பட்டுள்ளது. 

நற்றொய் அற ்த ொடு நிற்றல் 

 த விலி கூை்றின் வழித் தறலவியின் களதவாழுக்கத்றத அறிெ்த ெை்ைாய் 

இல்லத்தறலவனுக்கும் தறலவியின் தறமயன்மாரக்்கும் கூறி அைத்ததாடு ெிை்பாள். 

  “நற்றொய் அற ்த ொடு நிற்குங் கொனலக் 

  குரவனும்  ை்னையும் குறிப்பிை் உைர்ப”  (அகம்:52) 

 தறலவியின் களதவாழுக்க  ் த ய்தி பலவழிகளில் வருமாயினும் தெ்றத, 

தறமயன்மாரக்ளிடம் த ல்லும்பபாது ஒரு படி ெிறலபயாடு த ல்வதறன 

அறியமுடிகிைது. 

 பல்பவறு காரணங்களால் தறலவி தறலவனுறடய களவு வாழ்க்றக 

தவளிப்பட்டு ெின்றுவிடுகிைது. இத்தறகய சூழலில் தறலவியின் உடல் தமலிதல், 

ப றல படரத்ல் பபான்ை பவறுபாடுகள் ஏை்படுகின்ைன. இதறனக் கண்ட பாங்கி 

தறலவியிடம் வினவுவாள். த விலியும், ெை்ைாயும் பாங்கியிடம் வினவுவர.் 

 களவு வாழ்வில் ஈடுபட்ட தறலவனும், தறலவியும் கை்பு வாழ்க்றகக்குப் புக 

எண்ணும்பபாது உடன் பபாக்கில் ஈடுபடுவர.் இறதத் ததரிவிக்கபவ பாங்கி, 

த விலிக்கும், த விலி ெை்ைாய்க்கும், ெை்ைாய் தெ்றத, தறமயன்மாகளுக்கும்  என 

முறையாகக் கூறி அைத்ததாடு ெிை்பதாக அகப்தபாருள் விளக்கம் தருகிைது. 

துனை நூற்பட்டியல் 

1. அகப்தபாருள் விளக்கம் – ொை்கவிரா  ெம்பி, உறர-முறனவர ்  .சுபாஷ் 

 ெ்திரபபாஸ், இயல் தவளியீடு, ஏழாம் பதிப்பு 2020. 

2. ததால்காப்பியம் தபாருளதிகாரம் – தமிழண்ணல், மீனாட்சி புத்தக ெிறலயம், 

மதுறர, 2010 

3. இறையனார ் களவியல் – கா.ெம ச்ிவாய முதலியார,் சி.ஆர.்என் &  ன்ஸ், 
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முனைவர் தி.  ணிப ாழி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபைரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

திருசச்ிராப்பள்ளி – 620 018. 

 

குறுந்போனகயில்    இயை்னக 

ஆய்வுச ்சுருக்க ் 

 உலகம் நிலம், நீர,் தீ, ைளி, ைான்பைளி ஆகிய ஐம் பூதங்களால் ஆனது. 

இயை்றக பல்பைறு ைடிைங்களாய் பரிணமித்துள்ளது. மறல, காடு, ஆறு, சமபைளி, 

கடல், மணல்பைளி என்பைல்லாம் பரந்து விரிந்து இப்புவிப்பரப்பு அறமந்துள்ளது. 

பழந்தமிழர ் இயை்றகயின் புரிதபலாடு ைாழ்விறன பமை்பகாண்டனர.் 

இடங்களுக்பகை்ப நிலங்கறளப் பபயரிட்டு அறழத்தனர.் இயை்றகயான மரம், பசடி, 

பகாடி, மறல, மலர,் பைறை, விலங்கு, பபான்ைைை்றை புலைரக்ள் தம் பாடல்களில் 

நன்கு பதிவுபசய்துள்ளனர.் அை்ைாறு பதிைானதன் ைாயிலாக புலைரக்ள் 

பைளிப்படுத்தும் நிறலப்பாடுகறளயும் தன்றமகறளயும் சூழல்கறளயும் 

ஆராய்ைபத இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும். 

முை்னுனர 

ஆதிகாலம் முதல் இன்றுைறர மனித ைாழ்பைாடு இயை்றகயானது 

தவிரக்்கவியலாத இணக்கமான உைறைக்பகாண்டு திகழ்கிைது. மனித குல ைரலாறு 

என்பது இயை்றகறய றமயமாகக் பகாண்பட இயங்கி ைருகிைது எனலாம். 

இயை்றகறய இன்ைளவும் ைறரயறைக்குள் அடக்கிவிட முடியாதைாறு எல்றலயை்ை 

ஆை்ைலுறடயதாக விளங்கிைருகிைது. இயை்றக மனிதனுறடய ைாழ்க்றகக்கு 

மிகவும் இன்றியறமயாதது. இயை்றகயின் இன்றியறமயாத நிறலறய நம் 

இலக்கியங்கள் நன்கு பதிவு பசய்துள்ளன. மனிதறனச ் சுை்றியுள்ள இயை்றகப் 

பபாருட்கள் அைறனச ் சிந்திக்கச ் பசய்திருக்கின்ைன. அசச்ிந்தறனகளின் 

பைளிப்பாடு இலக்கியங்களாக உருைாகியிருக்கின்ைன. இயை்றகயின் அழறக 

பைளிப்படுத்தவும் தம் உணரச்ச்ிகறளக் காட்டவும் பல அரிய பசய்திகறள 

பைளிக்பகாணரவும் , தம்முறடய கருத்துக்கு ஒரு பின்னணி அறமக்கவும் புலைரக்ள் 

தங்கள் இலக்கியங்களில் சங்ககாலம் முதல் இன்றுைறர இயை்றகறய இனணத்துப் 

பாடியுள்ளனர.் அை்ைறகயில் சங்க இலக்கியமான குறுந்பதாறகயில் புலைரக்ள் 

தமிழரக்ளின் அறடயாளங்களில் ஒன்ைாகிய இயை்றகறய இனணத்துப் 

பாடியுள்ளறமறய இக்கட்டுறர  விளக்குகிைது. 

இயை்னகதயாடு  இனயந்ே  வாழ்க்னக  

மனிதனின் காதல் உணரவ்ுகளுக்கு மிகச ் சிைந்த பின்னணியாக அறமைது 

இயை்றகக் காட்சியாகும். அை்ைறகயில் சங்கப்புலைரக்ள்  ஐந்து 

நிலக்காட்சிகறளயும் சிைப்பாகப் பாடியுள்ளனர.் இருப்பினும் அைை்றைக் காதலுக்கு 

ஏை்ை அரங்கு என்ை அளபைாடு நில்லாமல் தறலைன் தறலவியர ்அகத்பத பதான்றும் 

திறளப்றபயும் இயை்றகக் காட்சிகளில் கண்டாரக்ள். சூழ்ந்துள்ள 

இயை்றகபயல்லாம் அைரக்பளாடு ஒன்றிவிட்டதாக உணரந்்தாரக்ள். தறலைன் 

தறலைரின் உள்ளத்து உணரவ்ுகறள இயை்றக உணரந்்து ஒன்றிவிட்டது பபால் 

அைரக்ள் உணரந்்தாரக்ள். அை்ைாறு உணரந்்தபபாது இயை்றகயும் 

மகிழ்ந்தது.அைரக்ள் துன்பப்படும் பபாது இயை்றகயும் துைண்டது என்ைனர.் 

இயை்றகப் பபாருள்களுக்கு உயிரும் உணரவ்ும் பகாடுத்துப் பாடுைதுண்டு. 

இதுபபான்ை பாடல்களில் உள்ளத்துணரவ்ின் ஆழமும், அதபனாடு பதாடரப்ுறடய 

நம்பிக்றகயின் உறுதிப்பாடும் புலப்படும். பமலும் மனித உணரவ்ின் 

மறுபதிப்பாகபை இயை்றக தமிழ் இலக்கியங்களில் ைருணிக்கப்படுகிைது. 
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பழந்ேமிழரிை் தினண ஒழுக்க ்                   

உலகம் பதான்றிய பிைகு உயிரக்ள் பதான்றின. பதான்றிய உயிரக்ளில் 

பதான்றமயான இனம் தமிழ் இனம். இயை்றகபயாடு இறயந்த ைாழ்றை 

பமை்பகாண்டுள்ளது. தாைரங்கறள தன்னுறடய இனமாகவும் பிை உயிரக்றள தமக்கு 

இறணயாக கருதி பசயல்பட்டும், இயை்றகக்கு எதிராக ஒருபபாதும் பசயல்படாத 

பழந்தமிழரின் ைாழ்வியறல இலக்கியங்களின் ைழியாக அறியலாம். 

இயை்றகபயாடு அறமந்த நிலத்திறன அதை்குரிய இயல்பிை்கு ஏை்ப பகுத்து அந்தந்த 

சூழலுக்கு ஏை்ப பபயரிட்டும் பதாழில் புரிந்தும் தமிழர ் தம் ைாழ்விறன 

பமை்பகாண்டனர.் 

  “ ாதயாை் த ய காடுனை உலகமு ்  

  தசதயாை் த ய ன வனர உலகமு ்  

  தவந்ேை் த ய தீ ்புைல் உலகமு ்  

  வருணை் த ய பபரு ணல் உலகமு ்  

  முல்னல குறிஞ்சி  ருே ் பநய்ேல் எைச ் 

  பசால்லிய முனையால் பசால்லவு ் படுத ”1 

என்ை நூை்பாவின் ைழியாக மறலயும் மறல சாரந்்த பகுதியும் குறிஞ்சியாகவும் 

காடும் காடு சாரந்்த பகுதியும் முல்றலயாகவும் ையலும் ையல் சாரந்்த பகுதியும் 

மருதமாகவும் கடலும் கடல் சாரந்்த பகுதியில் பநய்தலாகவும் பதால்காப்பியர ்

குறிப்பிட்டுள்ளார.்                             

 லரக்ளிை் வண்ணமு ்  ணமு ்  

இயை்றகயின் இயக்கத்தால் தான் இை்வுலகம் இயங்கிக்பகாண்டிருக்கிைது. 

ஐம்பூதங்களில் முதலாக அறமைது நிலமாகும். நிலபம உயிரக்ளின் 

ைாழ்ைாதூாரமாகும். “இயை்றக என்பது இயல்பான பபாருள் தன்றம உறடயது. 

மனித சக்தியால் அன்று உலகில் தாபன பதான்றிய பபாருட்கள் அறனத்தும் இயை்றக 

எனப்படும்”2  மரம் பசடி பகாடி பைறை விலங்கு ஆகிைை்றை அக ைாழ்க்றகபயாடு 

பதாடரப்ு படுத்தி புலைரக்ள் காட்சிப்படுத்தி உள்ளனர.் “தாைரங்களின் முக்கிய 

உறுப்பு பூ ஆகும். பூ இல்றல என்ைால் தாைர இனப்பபருக்கம் இல்றல”3 “பூக்கள் 

இயை்றகயின் ராகங்கள், பூமாறல அந்த ராகங்களால் உருைான பாடல். பூமாறல 

பமல் நாட்டைருக்கு ைராத கறல. தமிழரக்ளின் பூசப்சண்டு அயலைரின் 

பூசப்சண்டினும் கறலநயம் மிக்கது. தமிழரக்ளின் மலர ்அறிவியல் மகத்தானது.”4 

“ ை்ை தவங்னக  லர் பே ் தநாக்கி  

ஏைாது இட்ட ஏ ப் பூசல் “5 

என்ை பாடலில் இறடசச்ிறுைரக்ள் மன்ைத்தில் உள்ள பைங்றக மரத்தின் கீழிருந்து 

அதன் மீது ஏறி உதிரக்்காமபல பைங்றக மலரக்ள் உதிரை்தாகக் கூைப்பட்டுள்ளது. இது 

மலரக்ளால் பூமிறய அலங்கரிப்பது ைண்ண ஓவியமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

“கருங்கால் தவங்னக வீஉகு துறுக்கல்  

இரு ்புலிக் குருனளயிை் தோை்று ் காட்டினட”6 

ைலிய தாறளயுறடய பைங்றக மரத்தின் பூக்கள் உதிரந்்து கிடக்கின்ை 

குண்டுப்பாறையானது, பபரும் புலிக்குட்டிறயப் பபால பதான்றுகிைது  

“ஆங்கு அறிந்திசிதை தோழி தவங்னக  

வீயா ப ை்சினை வீயுகயானை  

ஆர்துயில் இய ்பு ் நாடை் “7 

 

என்ை பாடலில் ‘பைங்றகயது, வீழாத தமன் கிறளயிலிருந்து மலரக்ள் உதிரந்்து 

கிடக்கும். அை்விடத்தில் யாறன அரிதான துயிறலக் பகாள்ளும். அை்யாறனயது 

உயிரப்்பபாலியானது யாண்டும் ஒலிக்கும். அப்படி ஒலிக்கின்ை நாட்டினன் நம் 

தறலைன்’ என்று பதாழி தறலவியிடம் கூறுகிைாள். இை்ைாறு ஒை்பைாரு பாடலிலும் 
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இயை்றகறய மட்டும் கூைாது மனித ைாழ்க்றகயின் ஒை்பைாரு நிறலறயயும் 

இறணத்து தமிழரக்ளின் அறடயாளங்கறளயும் தம் பாடலில் நுட்பமாக புலைரக்ள் 

கூறியுள்ளனர.்  

பலாவிை் தோை்ை ்    

முடி மன்னரக்ளும் சிை்ைரசரக்ளும் மிகுந்த கைனத்பதாடு தமது 

அரண்மறனயின் முன்றிலில் ஒரு மரத்றத றைத்து பபாை்றி ைந்தனர.் அது ஒரு 

பதாை்ைச ்சின்னம். அது மிகப் பண்றடக் காலத்திலிருந்து ஆளும் குடிபயாடு பசரந்்து 

எண்ணப்படுைது. அக்கால மன்னரக்ளும் அதன் பதாை்ைம் பை்றியும் அது ஏன் தமது 

குலம், குடும்பம் என்பைை்பைாடு பதாடரப்ுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்பறதப் பை்றியும் 

பதரியாத அளவிை்கு அம்மரபு புராதனமானது. அம்மரம் அை்வூறரக் காக்கும் காைல் 

மரம் எனப்பட்டது. இை்ைாைாக மரங்களில் தமிழ்ச ்சமூகத்தின் மிகுந்த முக்கியத்துைம் 

தரப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.”8 குறிஞ்சி நிலப்பகுதியில் மிகுதியாக 

காணப்படும் பலாவின் பதாை்ைத்றத பலைாறு கூறியுள்ளார.் 

“தவரல் தவலி தவரக்்தகாட் பலவிை்   

சாரல் நாட பசவ்வினய ஆகு தி  

யார அஃது அறிந்திசிதைாதர - சாரல்  

சிறுதகாட்டுப் பபரு ்பழ ் தூங்கியாங்கு இவள்  

உயிர் ேவசச்ிறிது கா த ா பபரிதே”9   

என்ை பாடலில் மூங்கிறல பைலியாக உறடய பைரில் பல குறலகறளயுறடய பலா 

மரங்கள் பசறிந்த மறலப்பகுதி தறலைனின் நாடுஎன்று பதாழி கூறுைதாக கபிலர ்

பாடியுள்ளார.் தறலைனின் மறலயில் ைளரந்்துள்ள பலாவின் சிறிய பகாம்பில் 

பபரிய பழம் தன்றனத் தாங்கும், எை்ைறக பை்றுக்பகாடுமின்றி பதாங்குைது பபால 

இத்தறலவியின் உயிர ் பகாம்பு பபால சிறியதாக உள்ளது. அதன் கண்விளங்கும் 

காமபநாபயா மிகவும் பபரியதாக உள்ளது. இதில் உள்ளீடான பபாருளில் பலாப்பழம் 

தன் அளவின்றி பமலும் முதிரந்்தால் தன்றன தாக்கியுள்ள கிறளறயயும் முறித்து 

கீபழ விழுந்து பயன்படாது ஒழியும் அதுபபால தறலயின் காமம் மிகுதியாயின் 

தங்களுக்கு பயன்படாமல் அைள் உயிறரக் எடுத்து ஒழியும் என்பது பபாருள்.  

பலாவின் தன்றமபயாடு தறலவியின் ைருத்தத்றதயும் இறணந்து பாடியுள்ளார ்

கபிலர.் இயை்றகயின் ஒை்பைாரு தன்றமறயயும் குறிஞ்சி நில மக்களின் 

ைாழ்க்றகபயாடு இறணத்துப் பாடியுள்ளார.் தமிழரக்ளின் அறடயாளமான 

இயை்றக இப்பாடலில் பைளிப்படுைறத அறியமுடிகிைது.  

அனசயு ் மூங்கில்  

அன , கனழ, பனண, உந்தூழ், பவதிர், தவய் என்னும் பசாை்கள் சங்க 

நூல்களில் மூங்கிறல குறிப்பிடுகின்ைன. மூங்கில் புல் ைறகறயச ் சாரந்்ததாகும். 

ஆதலால் மறலப்பகுதிகளில் மூங்கிலானது ஓங்கி ைளரந்்து அங்குள்ள உயிரக்ளுக்கு 

உணைாகவும் அறமகிைது . 

“இரு பவதிர் நீடு அன  ேயங்கப் பாயு ்  

பபருவனர அடுக்கே்துக் கிழதவாை் ” 10 

 மறலசச்ாரலில் பபரிய மூங்கிலின் பகாம்பில் குரங்கு கூட்டம், பபாரக்்களத்தில் 

பைடுைனின் அம்புக்கு பயந்து குதிறரகள் குதிப்பது பபால எழுந்து பாயும் என்று 

தறலவி குறிப்பிடுகிைாள். அக ைாழ்வின் நிறலகறளக் குறிப்பிடும் பபாது பநரடியாக 

பசய்திகறளக் கூைாமல் உைறமயாக உள்ளுறையாக இறைசச்ியாக அறமைதுண்டு. 

இது பபான்ை காட்சிகள் அக ைாழ்வின் நிறலகறள விளக்குகின்ைன.  
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 னலயில் படரு ் மிளகு  

”தாைரங்கள் மனிதன் பைளியிடும் கரிய ைளிறய ஏை்றுக்பகாண்டு மாந்தரக்்கு 

பைண்டிய உயிர ் ைளிறய பைளிபயறுகின்ைன. மனிதனும் தாைரமும் இந்த 

அடிப்பறடயிபலபய பிறணப்புக் பகாண்டியங்குைறதக் காணலாம். ஆகபை 

பழந்தமிழரக்ள் மரங்கள் அளப்பரிய பகாறடயாகிய மூசச்ுக்காை்றை ைழங்கியதால் 

தமிழரக்ள் மரங்கறள பநசித்தாரக்ள்.”11 மறலப்பகுதியில் படரும் பசடிகளுள் மிளகும் 

ஒன்று. அதறன கபிலர ்தம் பாடலில் கூறியுள்ளார.்  

“கறிைளர ்அடுக்கத்து ஆங்கண் முறிஅருந்து  

குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பபருங்கல் நாடன்”12 

மிளகுக்பகாடி ைளரக்ின்ை மறலப்பக்கத்தில் தளிறர அருந்துகின்ை தன்றமக் 

பகாண்ட குரங்குகள் பலவும் ஒருங்பக திரண்டு இருக்கும் மறல நாட்றடச ் பசரந்்த 

தறலைன் என்று பதாழியிடம் தறலவி கூறுகின்ைாள்.  

மறலயின் பபபராலி                

மறலயில் எதிபராலி பதான்றுைது இயை்றகயின் விறளவு.  பரந்துபட்ட 

நிறலயில் மறலயிடந்பதாறும் ஒலி நில்லாது பகட்டுக்பகாண்பட  இருக்கும்.  

அருவியின் ஒலி, விலங்குகளின் பூசல் ஒலி, திறணக் காப்பபார ் ஒலி முதலியன 

மறலயிடத்து யாண்டும் பகட்கப் பபறுைனைாகும்.  

“கல்பலை் காைே்து கட ா ஆட்டி  

         எல்லு ்  எல்லிை்று  ஞ லியு ்  இனளே்ேை”13 

கல்பலன்னும் ஆரைாரத்றத உறடய காட்டுப்பகுதி என்று குட்டுைன் கண்ணன் 

தம் பாடலில் குறிஞ்சி நிலத்றத குறிப்பிட்டுள்ளார.் இதன்மூலம் மறலப்பகுதி 

ஆரைாரம் உறடயது என்பறத அறியமுடிகிைது. 

துகிலாய் தோை்றிய பவள்ளருவி  

மறலயிலிருந்து அழகு ஒழுக   ஓடிைரும் அருவி காட்சிறய  பகாபைங்றகப் 

பபருங்கதைன் குறிப்பிட்டுள்ளார.் அருவியின் பதாை்ைம், ஓடிைரும் அருவி எழுப்பும்  

ஒலி முதலியைை்றை அழகுபட கண்டு தம் பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

“குறு ்பபானை ேனடஇய பநடுந்ோள் தவங்னக  

 பூவுனட அலங்குசினை புல ்பே் ோக்கிக்  

 கல்பபாருது இரங்கு ் கேல்வீழ் அருவி “14  

இதில் பருத்து ைளரந்்த அடிறய உறடய பைங்றக மரத்தினது, பூக்கறள 

உறடயதாய் அறசயும் கிறளகள், பூக்களை்ைறையாய் தனித்துப் பபாகும்படியாக 

தூக்கிக் கை்கறள  ஒலிபயாடு விறரந்து விழும் அருவி என்று அருவியின் தன்றம 

கூைப்பட்டுள்ளது .  

“வனரயிை் ோழ்ந்ே வால்பவள் அருவி”15 

மறலயிடத்பத நின்றும் தாழ்ந்து வீழ்கின்ை தூய பைண்றமயான அருவி என்று 

மிறள பைள் தித்தன் பாடியுள்ளார.்  

“ ால்வனர இழிேரு ் தூபவள்அருவி  

 கல் முனக ேது ்பு ் பல் லர் சாரல்”16 

பபரியமறல இடத்திலிருந்து தூய பைண்றம நிைத்றத உறடய அருவிகள் 

விழும். அறை, பாறைகளின் பைடிப்புகளில் பட்டு ஒலிக்கின்ைது .பல மலரக்றள 

உறடய மறலப்பகுதியில் அருவி ஒலிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இை்ைாைாக 

அருவியின் ஒலியானது பல்பைறு ஒலிகறள பகாண்டிருப்பதாக  இயை்றகயிறன 

கபிலர ்நன்கு காட்சிப்படுத்தியுள்ளார.் 
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அசச் ் ேரு ் கூனக 

 இன்று நாம் ஆந்றத என்று கூறும் பைறைபய சங்க காலத்தில் நம் 

முன்பனாரக்ள் கூறக என்று அறழத்தனர.் கூறகயானது மரப்பபாந்துகளிலும், 

கை்குறககளிலும் இடிந்த கட்டடங்களிலும் காணப்படும். இது குறிஞ்சி நிலத்தின் ஒரு 

பைறையாகும். குறிஞ்சி நிலத்தில் உள்ள கூறகறய கபிலர ் குன்ைக் கூறக என்று 

சிைப்பித்துக் கூறியுள்ளார.்                     

“ குை்ைக் கூனக குழறினு ் முை்றிை்  

 பலவிை் இருஞ்சினைக் கனல   பாய்ந்து  உகளினு ்  

 அஞ்சு ் ை் அளிே்து -எை் பநஞ்ச ் இைிதய”17 

முன்பபல்லாம் குன்றின்கண் ைாழும் கூறக, தன்னுறடய பபறடறயக் கூவி 

அறழத்தாலும் முன்றிலில் உள்ள பலா மரத்தின் பபரிய இறலகளில் ஆண் குரங்கு 

தாவி விறளயாடினாலும் என் பநஞ்சு அசச்த்றத அறடயும் என தறலவி தறலைறன 

நிறனத்து அஞ்சி தன் கருத்றத தன் பதாழியிடம் கூறுைதாக இப்பாடல் 

அறமந்துள்ளது. இதில் கூறக குழறுைது அசச்ம் தரும் காரியம் நடக்கப் பபாகிைது 

என்ை நம்பிக்றக குறிஞ்சிநில மக்களிடம் உள்ள நம்பிக்றகயாகும். கிளியும் ஒரு 

பைறைதான் ஆனால் அறத தூது பசல்லும் நல்ல பசயலுக்கு பயன்படுத்துைதும், 

ஆந்றத தீய சகுனத்றதக் கூறுைதாக எடுத்துக் பகாள்ைதும் பண்றடய 

தமிழரக்ளிறடபய இருந்து ைரும் ைழக்கமாகும்.  

இன்றும் இந்த நம்பிக்றக மக்களிறடபய உள்ளது. இை்ைாைாக பைறைகளின் 

பசயல்பாடுகறள மனித ைாழ்க்றகபயாடு ஒன்றிறணத்து இயை்றக சூழறல 

குறிப்பிட்டுள்ளனர.்  

நடை ாடு ்  யில்  

மயில், பதாறகறய விரித்து ஆடி மறலப்  பகுதிகளுக்கு அழகூட்டுைறத சங்கப் 

புலைரக்ள் தம் பாடல்களில் குறித்துள்ளனர.் மயில் தன் நீண்ட பதாறகயுடன் மரத்தின் 

மீது அமரந்்த காட்சி  கபிலறர ஈரத்்திருக்கிைது. மாமரத்திலும், பைங்றக மரத்திலும், 

பலா மரத்திலும் அமரந்்து அழகுடன்  பதான்றும் காட்சி பூக்கறள பகாய்ய ைந்த 

மகளிர ்பபால காணப்பட்டதாகவும் கபிலர ்குறிப்பிட்டுள்ளார.்  

“கலி னழ பகழீஇய காை்யாை்று இகுகனர   

 ஒலிபநடு ் பீலி துயல் வர இயலி         

 ஆடு யில் அகவு ் நாடை் ந ்த ாடு  

 நயந்ேைை் பகாண்ட தகண்ன ”18   

என்ை பாடலில் ஆரைாரத்பதாடு பபய்கின்ை மறழ பபாருந்திய காட்டாை்றில் பைள்ளம் 

பாய்கிைது. அறல பமாதும் கறரகளின் பமல், தறழத்து நீண்ட பதாறக அறசயும் படி 

நடந்து ஆடுகின்ை மயில்கள் அகவுதறலச ்பசய்யும் அந்நாட்றட உறடய தறலைன் 

தம்பமாடு விருப்பம் உறடயைனாக பகாண்ட நட்பானது நாம் பசறலறய 

அறடந்தாலும் அந்த பசறலபயாடு நட்பானது பபாருந்திராது. தன் பநஞ்சம் தறலைன் 

பகாண்ட நட்றப உறுதியாக எண்ணி இருத்தலினாபல அறிந்து இருப்பபன் என்று 

தறலவி குறிப்பிடுகிைாள்.  

“அணங்குபகால் ஆய் யில் பகால்தலா கைங்குனழ  

  ாேர்பகால்  ாலு ்எை் பநஞ்சு”19 

என்ை குைளில் தறலவிறய மயிபலா என கூறும் பபாக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது.  

தேை் உண்ணு ் வண்டு  

சங்க இலக்கியங்களில் பைறைகள் மை்றும் விலங்குகள் பை்றிய பசய்திகள் 

காணப்படுைது பபால் ைண்டு பை்றிய பசய்திகளும் ஆங்காங்பக காணப்படுகின்ைன. 
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பபாதுைாக, இறை தறலவியின் அழகிறன ைருணிப்பதாகபைா அல்லது தறலைனது 

ஊரின் சிைப்பிறனக் கூறுைதாகபைா பாடப்பட்டுள்ளன.  

ைண்டுகள் உருவில் சிறியறை ஆயினும் புலைரக்ள் பாரற்ையில் விரிந்த 

காட்சிறய தந்துள்ளறத சங்கப் புலைரக்ளின் பாடல்களில் காணலாம்.   பைறைகளின் 

அன்ைாட ைாழ்வில் காணும் நிகழ்சச்ிகறள பசறிவுடன் கபிலர ்எடுத்துக் கூறியுள்ளார.் 

குறுந்பதாறகயில் ைண்டுகள் பதன் உண்ணும் நிறலயிறன, 

“குண்டு நீர்ப் னபஞ்சுனை பூே்ே குவனள        

வண்டுபயில் பல்இேழ் கனலஇே்                     

 ேண்துளிக்கு ஏை்ை  லர் தபாை்ைவ்தவ”20   

இதில் கிளி திறனப்புனத்திலிருந்து ஓடாமல் திரும்பத் திரும்ப ைருைறத 

கண்டு தறலவி அழுகிைாள் .அந்த காட்சி எை்ைாறு இருந்து எனில், அைள் கண்கள் 

ஆழமான, பசுறமயான சுறனயில்  பூத்த குைறள மலறர ைண்டுகள் கறலத்து பதன் 

உண்ண இயன்ை நிறலயில் துளிகபளாடு அம்மலரக்ள் பதாை்ைமளித்தன.  

அம்மலரக்றளப் பபான்று அைள் அழுத கண்கள் இருந்தன என்று இப்பாடலில் 

கூைப்பட்டுள்ளது.  

இரக்கமில்லா குருகு  

”ஒரு உயிர ்நிறல பைறு ஒரு உயர ்நிறலறய தாங்குகிைது. உணைானது ஒரு 

உண்ணும் நிறலயில் இருந்து பைறு உண்ணும் நிறலறய பசன்ைறடந்து ஒரு 

சங்கிலித் பதாடறர உருைாக்குகிைது. இதுபை உணவுசச்ங்கிலி என்கிைது 

சுை்றுசச்ூழல் அறிவியல்”.21 இறை உயிரியக்கங்கள் பதாடரச்ச்ியாக நிகழ்ந்திட 

அடிப்பறடயான ஒன்ைாகும். இந்த உயிரின இயக்கத்றத கவிஞர ் இயை்றக 

ைருணறனகளுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார.்  

“தினை ோள் அை்ை சிறு பசுங்காஅல    

 ஒழுகு நீர் ஆரல் பாரக்்கு ்                

 குருகு ் உண்டு ோை்  ணந்ே ஞாை்தை”22 

இதில் குருகின் கால் திறனத்தாபளாடு உைமித்து  சிறிய பசுறமயான 

கால்கறள உறடய குருகு,  நீர ் நிறலறய விட்டு பபயராது நின்ைது என்றும் ,அது 

உணவிை்காக காத்திருந்தது என்றும் இயை்றக கபிலர ்காட்சிப்படுத்தியுள்ளார.் அந்த 

நாறர தன் உணவின் பபாருட்டு ஆரல் மீனின் பநாக்கிய ைண்ணம் இருந்தது. பகாறல 

பசய்யக்கூடிய தன்றம உறடய குருகு என்று கூைக் காரணம் குருகு இரக்கமில்லாமல் 

மீறன பகான்று தன் பசிறயப் பபாக்கிக் பகாள்கிைது. சுயநலமாக  தனது பசிக்காக 

மட்டுபம மீறன குறிபாரத்்து இருந்த பகாக்கு இரக்கமை்ைது . இை்ைாறு 

பைறையினங்களில் ஒன்ைாகிய குருகினம் இருந்தறமறய இப்பாடலின் அறிய 

முடிகிைது.     

துள்ளி வினளயாடு ்  ாை்                         

மறலப் பக்கங்களில் ைாறழகள் பசறிந்த இடத்தில் ைருறட மான்கள் 

கூட்டமாகத் திரியும். பமட்டு நிலத்தில் மிகவும் விறரைாக ஓடக் கூடிய ஆை்ைல் உண்டு. 

மறலமிறச ைருறட குதித்துப்  பாயும் இயல்பிறனயுறடயதாகும். மானின் 

பசயல்பாடுகள் இந்த பாடலில் நன்கு பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

“பசவ்வனரக் தசக்னக  வருனட ாை்  றி  

 சுனர பபாழி  தீ ்பால் ஆர ாந்தி      

 பபருவனர நீழல் உகளு ் நாடை்”  23                  

இப்பாடலில் மறலப்பகுதியில் தங்கியிருக்கும் ைருறட மானின் குட்டி, தன் 

தாயின் மடியில் பபாழிந்த இனிய பாறல, ையிறு நிறைய குடித்து விட்டு, பபரிய 
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மறலப்பக்கத்தின்  நிழலில் துள்ளி விறளயாடும் என்று மானின் பசயல்பாடுகறள 

கூறியுள்ளார.்                           

 ைலிறமயான களிறு  

சங்க நூல்களில் யாறன பல இடங்களில் புலியுடன் பபாருந்தியிருக்கும் பாங்கு 

பசால்லப்படுகிைது. 

“ பபாருகளிறு மிதிே்ே  பநரி ோள் தவங்னக                

  குைவர்  களிர் கூந்ேை் பபய் ் ார்              

 நிை்று பகாய  லரு ் நாடபைாடு “24  

என்ை பாடலில் புலிபயாடு பபாரிட்ட ஆண் யாறன சினம் தணியாமல் 

பைங்றக மரத்றத சிறதத்ததால் மரமானது சை்று சாய்ந்தது. அதனால் குைைர ்மகளிர ்

தங்கள் கூந்தலில் அழகு பசய்ைதை்கு மலரக்றள நின்ைபடிபய பறிக்கும் அளவிை்கு 

பைங்றக மரம் சாய்ந்திருந்த நிறல காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் குறிஞ்சிநில 

மகளிர ் பைங்றக பூக்கறள பறிப்பதை்கு யாறன உதவியறத  அறியமுடிகிைது. 

  

பபாை்தபாை்ை ஆவார ் பூ                                   

மலர ் பண்பாடு தமிழ்ச ் சமூகத்தில் காலங்காலமாக இருந்து ைரும் 

நறடமுறையாகும். தறலைன், பதாழியின் உதவியால் தறலவிறய அறடய 

விரும்பும்பபாது, தனக்கு உதை மறுக்கிைாள் பதாழி, அப்பபாது தனது மடபலறும் 

முடிவிறன கூறுகிைான் தறலைன். 

“பபாை்தநர் ஆவினர புது லர் மினடந்ே       

 பல்நூல்  ானலப் பனைபடு கலி ாப்  

 பூண் ணி கைங்க ஏறி நாண்அட்டு                 

 பழிபடர்  உள்தநாய் வழிவழி சிைப்ப” 25   

பபான்றனபயாத்த ஆவிறரயின் புதுப் பூக்கறள பநருங்க கட்டிய பலைாகிய 

நூல்கறளயுறடய மாறலகறள அணிந்த பனங்கருக்கால் அறமக்கப்பட்ட 

குதிறரயில் ஏறியைனாக  மடபலறுதல் பசய்பைன் என்று தறலைன் பதாழியிடம் 

கூறுகின்ைான். மடபலறும் பபாது தறலைன் ஆைாரம்பூ அணிந்திருந்த பசய்திறய 

இதன் ைழி அறிய முடிகிைது.  

கடல் 

 தறலவி தன் ைருத்தத்றத கடலிடம் கூறுகிைாள் நள்ளிரவில் துயில் பபைாது 

ைருந்தி கடலிடம் பபசுைதாக பநய்தல் திறணயில் அம்மூைனார ்கூறியுள்ளார.்  

   “யார ்அணங்குை்ைறன கடபல பூழியர ் 

   சிறுதறல பைள்றள பதாடு பரந்தன்ன 

   மீன்ஆர ்குருகின் கானல் அம் பபருந்துறை” 26   

 இப்பாடலில் என் புலம்பலுக்குத் தறலைன் காரணம். உன் புலம்பலுக்கு யார ்

காரணம் என தறலவி கடறலப் பாரத்்துக் பகட்கிைாள். தம் ைருத்தத்றத 

இயை்றகயான கடலிடம் கூறியறத காணமுடிகிைது. 

முடிவுனர  

பழந்தமிழர ்இயை்றகயுடன் இரண்டைக் கலந்து ைாழ்ந்ததை்கான சான்றுகறள 

சங்க இலக்கியங்கள் பகிரக்ின்ைன. மனிதன் இல்லாமல் இயை்றக இயங்க இயலும். 

இயை்றக இல்லாமல் மனிதன் ைாழ்ைது என்பது இயலாத ஒன்ைாகும். மரங்கள் 

உயிரக்ளுக்குத் பதறையான உயிரை்ளிறய ைழங்கி ைருகிைது. உயிரினங்களின் 
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ைாழ்வுக்கு இன்றியறமயாத மரங்கறள தன் உைைாக உயரத்ிறணயில் சங்ககால 

மக்கள் எண்ணி இருக்கின்ைனர.் பமலும் மரங்கள், பசடிகள், பகாடிகள் 

ஆகியைை்றிறன அதன் ைடிைத்தில் புலைரக்ள் தங்கள் பாடல்களில் கூறியுள்ளனர.் 

பழந்தமிழர ் தாைரங்களுக்கு அளித்துள்ள முக்கியத்துைத்றத உணரலாம். சூரியக் 

குடும்பத்தில் புவியில் மட்டும்தான் எண்ணை்ை உயிரக்ள் ைாழ்ைதை்கான சூழல் 

அறமந்துள்ளது. எனபை அறனத்து உயிரக்ளும் இப்புவியில் ைாழ்ைதை்கான 

உரிறமகறள பபை்றுள்ளன அதறன உணரந்்து பழந்தமிழர ் பல்பைறு 

உயிரினங்களின் பசயல்பாடுகறளயும் குறிப்பிட்டுள்ளனர.் தாைரங்கள் பைறைகள் 

விலங்குகள் ைாயிலாக ைாழ்விை்குத் பதறையான சிந்தறனகறளப் புகுத்த புலைரக்ள் 

விறழந்துள்ளனர.்  

தறலைன் தறலவியின் உள்ளத்து உணரவ்ுகறள இயை்றக உணரந்்து 

விட்டதுபபால் புலைரக்ள் தம் பாடலில் உணரவ்ுகறளக் காட்சிப்படுத்தி உள்ளனர.் 

அைரக்ள் மகிழ்ந்த பபாது இயை்றகயும் மகிழ்ந்த்தாகவும், துயருை்ை பபாது 

இயை்றகயும் துயருை்று துைண்டது பபாலவும் தம் பாடல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளனர.் 

மனித ைாழ்க்றகறயயும் இயை்றகயும் பின்னிப் பிறணந்திருக்கும் நிகழ்வுகறள 

சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் நன்கு பதிவு பசய்துள்ளன என்பறத இக்கட்டுறரயின் 

ைழி அறிய முடிகின்ைது. 
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முனைவர் இரொ.பபி ்ரொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி -2 

 

அக இலக்கிய மரபுகளும் நொட்டுப்புறக் கொ ல் பொடல்களும் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 உலக உயிரக்ள் அறனத்திை்கும் தபாதுவானது காதல். உயிர ் வளர ்ச்ிக்கும் 

உலகத்தின் இயக்கத்திை்கும் துறணயாக இருப்பதும் இக்காதல் வாழ்வுதான், உலக 

ொகரிகம் மை்றும்; பண்பாடு ஆகியவை்றின் சிைப்பிை்கும் உயரவ்ிை்கும் 

அடிப்பறடயானதும் இக்காதல் வாழ்வுதான். தனி மனித வாழ்வு குடும்ப வாழ்வாக 

மலர ்ச்ியறடவதும்  முதாய வாழ்வாக உருப்தபறுவதும் காதலால்தான். காதல் 

பை்றிய பாடல்கள் அக இலக்கியத்தில் எண்ணை்ைறவ. அங்ஙனபம ொட்டுப்புை 

இலக்கியத்திலும் அதன் பங்கு மிகுதி அக இலக்கிய மரபுகபளாடு ஒத்த ொட்டுப்புை 

காதல் பாடல்கறள ஆராய்வபத இவ்வாய்வின் சுருக்கமாகும் 

அக ்தினை மரபுகள் 

 தமிழ்  இலக்கியத்தின் ெீண்ட தெடிய அகப்பாடல் மரபுத்ததாடர ்ச்ி 

இருெ்தாலும் அகப்பாடல் மரபுகறளக் கட்டறமப்பதில்  ங்க அகப்பாடல்களுக்கும் 

ததால்காப்பியத்திை்கும் மிகப்தபரிய பங்களிப்பு உண்டு. ஆயினும் ததால்காப்பியம் 

வறரயறுக்கும் சில மரபுகள்  ங்க இலக்கியங்களில் தபாருெ்தி வரவில்றல.  ங்க 

இலக்கியங்கள் முழுறமக்குமான தபாதுவான அகத்திறண மரபுகள் என்று திட்டமாக 

வறரயறுக்க இயலவில்றல.  ங்க இலக்கியங்களிபலபய பல்பவறு மரபுகளும் மரபு 

மீைல்களும் காணப்படுகின்ைன என்று ொ.இளங்பகா அவரக்ள் கூறுகின்ைார.் 

இை்பம் தபொது 

 அன்பபாடு தபாருெ்திய இன்ப வாழ்க்றகபய காதல் என்பர.் உலகத்துள்ள 

அறனத்து உயிரக்ளும் இன்பபவட்றக உறடயன என்றும் இன்ப பவட்றக அறனத்து 

உயிரக்்கும் தபாதுவாக இருப்பினும், ஆடவர ் மகளிர ் ஆகிய இருபாலார ் இடத்து 

ெிகழும் அன்பு, ொட்டம், காதல் என  ் சிைப்பித்து  ் த ால்லப்படும் இன்ப பவட்றக 

மனத்ததாடு தபாருெ்தி வருவது என்பார ்ததால்காப்பியனார ் 

 “எல்லா உயிரக்்கும் இன்பம் என்பது 

 தானமரெ்்து வரூஉம் பமவை்று ஆகும்”1  

இதை்கு உறர ஆசிரியராகிய இளம்பூரணர,்  

எல்லா உயிரக்ளுக்கும் இன்பம் என்பது மனம் தபாருெ்தி வரும் விருப்பத்றத உறடயது 

என்கிைார.் ஆறகயால் மனம் தபாருெ்தியவிடத்து பரத்றதயரிடமும் இன்பம் உள்ளது 

எனவும். மனம் தபாருெ்தாவிடில் மறனவியாக இருெ்தாலும் இன்பம் இல்றல எனவும் 

கூறுகின்ைார.் 

 பமலும். உ ச்ிபமை் புலவர ்ெ ச்ினாரக்்கினியர,்  

 உலக உயிரக்ள் அறனத்திை்கும் இன்பம் தபாதுவாயினும் அதன் சிைப்புகள் 

எல்லாம் த வ்வபன ெிகழ்வன மக்கள் இடத்துதான் என்கிைார.் 

கொ ல் 

 “காதல் என்பது ஆடவர ் மகளிர ் இருவரும் உலக வாழ்க்றகயில் அைதெறி 

பிைழாது இன்பம் நுகரத்ை்கு உரிய சிைெ்த குணமாகும். காதல். காமம் என்னும் 
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இரண்டனுள் காமம் இழிெ்த ெிறலயில் ெிகழ்வது என்றும் காதல் உயரெ்்த ெிறலயில் 

ெிகழ்வது என்றும் அக்காதலானது. தன்வயப்பட்டாறர எத்துறண இறடயூறுகள் 

பெரெ்்தாலும் பிைழவிடாது பிணித்து இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் பகிரெ்்து 

அனுபவித்து ெீண்ட காலம் ெிறலத்திருப்பர ் என்பதும் அறிஞரக்ள் கண்ட 

உண்றமகளாகும்”2 என்று மு.கதிபர   ்த ட்டிகார ்அவரக்ள் குறிப்பிடுகின்ைார.் 

சு. ண்முகசுெ்தரம் அவரக்ள் 

 “கொ லர்; உள்ளங்கள் இை்ப வொைில் சிறகு 

 அடிக்கும்தபொது இைிய பொடல்கள் பிறக்கிை்றை 

 நொட்டுப்புறங்களிலும் ஏற்படும் கொ ல்கள் 

 நகர்ப்புறம் கொ னலப் தபொை்று தபொலி 

 யொைனவ அல்ல .’பட்டிக்கொட்டுக் கொ லுக்குக்  

 தகட்டியொை உருவம் அப்பொ’ எை்று தசொல்வது 

 தபொல் இவரக்ளிை் கொ ல் சு ் மொைது. 

 இவரக்ள் பொடும் பொடல்கள் சுனவயொைது”3  

என்று ொட்டுப்புைக் காதலின் இயல்பிறனயும் காதல் பாடல்களின் இயல்பிறனயும் 

பாராட்டுகின்ைார.் 

கொ லிை் த ொற்றம் 

 “கொ லுக்கு கை் இல்னல” என்பது ொட்டுப்புை வழக்காகும். இவ்வழக்கு 

உணரத்்தும் தபாருள் என்னதவன்ைால்  ாதி  மயப் பபதங்கள் இன்றி த ல்வத்தால் 

உண்டாகும் ஏை்ைத்தாழ்வுகள் இன்றி அழகு அருவருப்பு என்ை காட்சி பவறுபாடுகள் 

இன்றி பதான்றுவதுதான் காதல் என்கிைது. தான் விரும்பும் தபண்றண பதவபலாக 

மங்றகயாக ெிறனத்து அவளுக்காக தன்றனபய அரப்்பணித்துக் தகாள்ளுவதும் 

த ல்வக்குடியில் பிைெ்த தபண் ஏறழ ஒருவறனக் காதலிப்பபதாடு அவறனபய தன் 

வாழ்க்றகபயாடு பிறணத்துக்தகாள்வதும் உலக மரபாகும். 

நொட்டுப்புறக் கொ லிை் த ொற்றம் 

 ொட்டுப்புைப்பாடல்களில் பப ப்படும் காதல் தபரும்பாலும் உைவின்  

அடிப்பறடயிபலபய ெிகழ்வதாகக் கூைப்படுகிைது.  இளறமக் காலெ்ததாட்டு பழகி 

வெ்த ஆணும் தபண்ணும் உரிய பருவம் எய்தியதும் ஒருவறர ஒருவர ்

காதலிக்கின்ைனர.் அவரக்ள் தனிறமயில்  ெ்தித்துப் பபசிக் தகாள்ளப் பல 

வாய்ப்புகள் ஏை்படுகின்ைன. ததாழிை்களங்கள், ெீராடும் இடம். திருவிழாக்கள் 

பபான்ைன காதலர ்உறரயாடவும் உைவாடவும் வாய்ப்பாக அறமகின்ைன. 

கொ ல் பொடல்களிை் வனகப்பொடு 

 ொட்டுப்புைக் காதல் பாடல்கள் மை்றும் அகப்பாடல்களும் தபாருள்  

அடிப்பறடயில் வறகப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

1. வருணறனப் பாடல்கள்  (தறலவன் தறலவிறய வருணிப்பது) 

 “தகொங்கு த ர் வொழ்க்னக அஞ்சினற ் தும்பி 

 கொமம் தசப்பொது கை்டது தமொழிதமொ 

பயிலியது தகழீஇய நட்பிை் மயில் இயல் 

 தசறி எயிற்று அரினவக் கூந் லிை்  

 நறியவும் உளதவொ நீ? அறியும் பூதவ?”4 
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தறலவனும் தறலவியும் இயை்றகப் புணர ்ச்ியில் இறணெ்த பின்னர ்தறலவியின் 

கூெ்தலில் இயை்றக மணம் உறடயது என்பறதத் தறலவன் வண்றட வினவுவதின் 

வழி புலப்படுத்தி அவளுறடய கூெ்தலின் அழறகப் பாராட்டுகின்ைான். 

இக்கருத்திறனபய, 

 ொட்டுப்புைப்பாடலில் ஓர ் இறளயவளின் கன்னங்கரிய காரப்மகக் கூெ்தல். 

காறள ஒருவறனக் கவரெ்்தது. அதன் ெீளம். அறத முடிெ்து தகாண்றட 

பபாட்டிருக்கும் அழகு, தகாண்றட வனப்பு, ஆறள மிரட்டும் தன்றம ஆகியறவ அெ்த 

இறளயவனின் கருத்தில் ெின்ைன. 

 “ஆலம் விழுதுதபொல 

அந் ப் புள்னள  னலமயிரு 

தூக்கி முடிசச்ொதள 

தூக்கைொங் கூடுதபொதல” 

      “வொனழயடி உை் கூந் ல்” 

2.அலர்தமொழி 

 பலர ்  அறிய ெிகழும் பழதமாழிபய அலர ் ஆகும். மலரெ்்த பூவின் மணம் 

பலராலும் அறியப்படுதல் பபாலத் தறலவன் தறலவியரின் காதல் வாழ்க்றக 

பலரால் அறியப்பட்டுப் பழிக்கப்படுதபல இதன் ெிறலயாகும். 

 களவு கை்பு ஆவதை்கு ஊராபர காரணம். ஊராரின் பப ச்ுக் காதலர ்

 ெ்திப்பிை்கு இறடயூறு ஆகிைது. காதலியின் தபை்பைார ்எ  ்ரிக்றக தகாள்கின்ைனர.் 

காதலி ஒருத்தி தன் காதலறன  ் ெ்திக்க ஊரார ்குறுக்பக ெிை்பறதக் கண்டிப்பதாக,  

 “ஆலமரம் உறங்க  

அடிமர ்துக் கிளி உறங்க  

உை்மடிதமல் நொை் உறங்க 

உலகம் தபொருக்கனலதய?”  

என்று கூறும் ொட்டுப்புைப்பாடல் இது. 

இதறனபய  ங்க இலக்கியமான ெை்றிறணயில் 

தறலவி தான் தன் ெலறனத் தறலவனால் இழெ்து ெிை்க. எதறன இழெ்ததனால் அலர ்

கூறும் தபண்டிர ்யாமத்திலும் துயிலாதிருக்கின்ைனர ் என வினாத் ததாடுப்பதாக, 

“யொதமந் நலைிழந் ைதம யொம ்து 

 அலர்வொய்ப் தபை்டிர் அம்பதலொதடொை்றிப் 

 புனரயில் தீதமொழி பயிற்றிய வுனரதயடு ்து  

 ஆைொக் தகௌனவ ்  ொக ் 

  ொதைை் இழந் விவ் வழுங்க லூதர”5 

3. இற்தசறிப்பு  

 தறலவன் வரவினாலும் அலர ்பதான்றுதலாலும் தறலமக்களிறடபய ெிலவும் 

களதவாழுக்கத்றத  ் த விலித்தாய் அறிகின்ைாள். இதனால் தறலவி 

இை்த றிக்கப்படுகிைாள். ெை்றிறண தறலவிதயாருத்தி, தறலவனுறடய பதர ்

இராக்காலத்து வெ்ததனால் ஊரில் அலதரழுெ்தது என்றும். அதன் காரணமாக 

அன்றன (த விலி) தன்றன உை்று பொக்கினாள் என்றும் களவு தவளிப்பட்டறத  ்

சுட்டி ‘ொறள, மணிப்பூ முண்டகம் தகாய்பயன்’ எனத் தான் 

இை்த றிக்கப்பட்டறதயும் குறிப்பாக உணரத்்துவறத, 

 “என்பனாக் கினபள அன்றன ொறள, 
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மணிப்பூ முணடகங் தகாய்பய னாயின்  

அணிக்கவின் உண்றமபயா அரிபத மணிக்கழி 

ெறும்பூங் கானல் வெ்தவர ்

வறுெ்பதர ்பபாத லதனினு மரிபத”6 

 ொட்டுப்புைப்பாடலில், காதலரக்ள் ொளும் ொளும்  ெ்தித்து மகிழ்வறத 

வீட்டார ்அறிெ்து விடுகின்ைனர.் காதலர ் ெ்திப்புக்குத் தறட விதிக்கின்ைனர.் காதலி 

வீட்டில் அறடக்கப்படுகிைாள். அவன் இயக்கம் கண்காணிக்கப்படுகிைது. 

வாழ்க்றகத் துன்பமாகிைது என்ை த ய்திறய கீழ்வரும் ொட்டுப்புைப் பாடல் 

விளக்குகிைது. 

 “ப ற்  பரங்கிக் காயாம் - யம்மா 

பாறதபயாரம் காய் ச்ிருக்க யம்மா 

பாறதபயாரம் காய் ச்ிருக்க யம்மா 

பாதுகாக்க பவணுமிண்ணு 

பாழா ெல்ல தகடுத்தீங்கபள –யம்மா 

பாழா ெல்ல தகடுத்தீங்கபள” 

4. உடை்தபொக்கு 

 ஊரர ்ஏ ச்ுக்கும் பப ச்ுக்கும் ஆளாகாமல் தப்பிக்க வழி என்ன என்று இளம் 

காதல் உள்ளங்கள் சிெ்திக்கின்ைன. தபை்பைாரும் மை்பைாரும் அறியாமல் 

ஊறரவிட்பட ஓடிவிட்டால் அவாகளின் ததால்றலயின்றும் விடுபடலாம் காதல் 

இன்பத்றதத் தறடயின்றி துய்க்கலாம்.  ெ்றதக்கு  ் த ன்று  ட்டிப்பாறன 

வாங்குவதாகப் பாவித்த ஊறர விட்டு ஓடிவிடலாம் என்று திட்டம் தீட்டுவறத, 

  “சந்ன க்கு தபொவமடி 

  சட்டிபொனை வொங்குதவொமடி 

  சந்ன  கனலயுமுை்தை 

   ப்பிடுதவொம் தரை்டு தபரும்”  

எை்று பொடப்படுகிை்றது.  

         “தபொக்கும் வனரவும் மனைவிகை்; த ொை்றும்”7 

 அகஇலக்கியங்களில் உடன்பபாகும் எண்ணமும் வறரவு பவட்றகயும் 

தறலவியிடத்பத தாம் எழும் எனத ்ததால்காப்பியர ்கூறுவர.் இதனால் தறலவனுக்கு 

இறவ பதான்ைாது என்பது புலப்படும். தறலவபனாடு தனக்குள்ள உரிறமறய 

ெிறலொட்டுமிடத்தும் பிரிவ  ்ம் பதான்றும் பபாதும் அம்பலும் அலரும் 

களதவாழுக்கத்றத தவளிப்படுத்தி விடுபமா என்ை அ  ்ம் பதான்றியவிடத்தும் பிை 

இறடயூறுகளின் காரணமாகவும் தறலவியிடத்து உடன்பபாதலாகிய விருப்பம் 

பதான்றும்.  

த ொகுப்புனர 

 ங்க இலக்கியம் அகம் புைம் எனப் பகுக்கப்பட்டுள்ளறதயும் அகமானது களவு 

என்றும் கை்பு என்றும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளறமயும் சிெ்திக்கத்தக்கன. 

நூை்றுக்கணக்கான பாடல்கள் கிறடக்கின்ைபபாது அகப்பாடல்கள் எல்லாம் ஏபதா 

ஒரு வறகயில் பகுத்பதமானால் அவை்றின் தனித் தன்றமயிறனக் காண இயலாது. 

எனபவ ொட்டுப்புை இலக்கியத்தில் காணப்படும் அகப்பாடல்கள் அறனத்றதயும் 

 ங்கஇலக்கிய  ் சுவட்டில் களவு. கை்தபனப் பகுத்துக்தகாண்டு ஆய்வது 

சுறவயிறனத்தரும். 
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 காதலன் காதலி  ெ்திப்பு, வருணறன, பிரிவுது; துயர,் காதலி காதலறன தன் 

வீட்டிை்கு அறழத்தல். தன்றன  ெ்திக்க வழி  ்த ால்லித் தருதல்,  ெ்திப்பதில் உள்ள 

இடரப்ாடுகள், அலர,் இை்த றிப்பு, உடன்பபாக்கு என்பனவாகிய களதவாழுக்கமானது 

அகஇலக்கிய மரபுகபளாடு ொட்டுப்புைப்பாடல்களில் இடம் தபறுவறத 

எடுத்துறரக்கப்படுகிைது. 

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. (ததால்.தபாருள். தபாருளியல் நூ;28) 

2. மு.கதிபர   ்த ட்டியார ்-உறரெறடக்பகாறவ 

3.  ண்முகசுெ்தரம் .சு ொட்டுப்புைப்பாடல் 

4. குறுெ்ததாறக பா.எண்.2 

5. ெை்றிறண பா.எண் 36:5-9 

6. பமலது பா.எண் 191:8-12 

7. ததால;..;; தபாருள.; தபாருளியல் சூத். எண் 31 
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3.  ாமிொத ஐயர ்          குறுெ்ததாறகமூலமும்  

உறரயும்          உ.பவ. ா.நூல்ெிறலயதவளியீடு   த ன்றன  2009 

4. ெ ச்ினாரக்்கினியர(்உ.ஆ)      ததால்காப்பியப்தபாருளதிகாரம் 

ற வ சித்தாெ்த நூை்பதிப்பு  கழக 

தவளியீடு த ன்றன -1 

ஐெ்தாம் பதிப்பு, மார ்ச்ு, 1970 

5. ொரயண ாமி ஐயர,்அ .  ெை்றிறண மூலமும் உறரயும் 
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முனைவர் பெ.பெயபிரியா 

உதவிப்பபராசிரியர ்

மை்றும் துறைத்தறலைர ்

தமிழ்த்துறை (சுயநிதிப் பிரிவு) 

சீதாலட்சுமி இராமசுைாமி கல்லூரி 

திருசச்ிராப்பள்ளி - 620002. 

 

புை இலக்கியங்களில் ஆளுன  அனடயாளங்கள் 

ஆய்வுச ்சுருக்க ்  

 தமிழரின் ைரலாறுகறளயும் பழம்பபருறமகறளயும் மன்னன் முதல் 

சாதாரண மானிடன் ைறர அைரக்ளுறடய பழக்கைழக்கங்கறளயும் பகாண்டுள்ள 

தமிழர ்அறடயாளங்கறள அறிந்துக் பகாள்ைதை்கு சிைந்த கருவியாக புைம் சாரந்்து 

கருத்தறமந்த இலக்கியங்கள் முதன்றமயாக விளங்குகின்ைன என இை் ஆய்வில் 

எடுத்துறரக்கப்ப டுகின்ைது. 

முை்னுனர 

 “சமுதாயத்தில் நிகழும் ஒை்பைாரு நிகழ்வுகளும் மக்களுக்குப் பாடமாக 

அறமகின்ைது. தாம் ைாழ்கின்ை சமுதாயத்திலிருந்து சந்திக்கும் சிக்கல்களிலிருந்து 

எை்விதம் கடந்து முன்பனறுைது என்ை பதடுதலில் விழிப்புணரவ்ு பபறுகின்ைனர.் இந்த 

பட்டறிவிலிருந்து மக்கள் பபை்றுக் பகாள்கின்ை படிப்பிறனகள் அறனத்தும் 

அைரக்ளுறடய புை ைாழ்க்றகறய பமம்படுத்திக் பகாள்ைதை்கும், அக 

ைாழ்க்றகயின் இன்பங்கறள உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளவும் உதவுகின்ைன என்பதில் 

ஐயமில்றல”1 என முறனைர ் கு. இராசபரத்தினம் அைரக்ள் தன் ஆய்வில் 

எடுத்துறரக்கிைார.் அை்விதம் தாம் ைாழ்ந்த ைாழ்வின் அடிப்பறடயில் பபை்ை 

அனுபைங்கறளயும் உலகியலில் தான் பகட்டுணரந்்த ைாழ்வியல் உண்றமகறளயும் 

சை்றும் மிறகப்படுத்தாமல் எதிரக்ாலச ் சமுதாயம் உணரந்்து, தம் ைாழ்வியறல 

அறமத்துக் பகாள்ள ஆன்பைார ் பபரும் புலைரக்ள் தங்கள் பாடல்களில் பதிவுச ்

பசய்துள்ளனர.் அதன் ைாயிலாக, புை ைாழ்வியல் உண்றமகறளக் கண்டறிய 

முடிகின்ைது. 

‘தனிப்பட்டைரக்ளின் ைலியாலும் திைத்தாலும் அரசுகள் உருைாகின்ைன’ எனக் 

கூறுைார ்மாக்கிய பைல்லி. குடும்பம், ஊர,் நாடு என்ை படிமுறை ைளரச்ச்ியில் அரசு 

என்ை அறமப்பப சமுதாய மதிப்றபயும் பநாக்கத்றதயும் காட்டும் உயரிய 

நிறுைனமாகும். காரல் மாரக்ஸ், ‘அரசு என்பது ஒரு ைரக்்க நிறுைனம் என்றும், 

பாட்டாளிகள் அதறனத் தமக்குரியதாக மாை்றியறமத்து பின் ைரக்்கமை்ை 

சமுதாயத்றத உருைாக்க பைண்டும் என்றும் கூறுைார.் “மக்கள் ைாழ்றைத் 

தூய்றமப்படுத்தி அைரக்ள் அைநிறல பபறுதை்குத் துறணபுரியபை அரசியல் 

முதன்முதல் ஏை்பட்டது”2 என்று குறிப்பிடுகிைார.் திரு.வி.க. எழுதப்பட்ட அரசியை் 

சட்டங்கபளா பமை்பகாள்ள பைண்டிய இயை்ைப்பட்ட சட்டங்கபளா இல்லாத நிறலயில் 

அைத்தின் ைலிவும், கனிவும் புரிந்து சங்க கால மன்னரக்ள் ஆட்சிப்புரிந்து 

தமிழகத்றதபய அைம் விறளநிலமாகப் பண்படுத்தியிருப்பது பபருறமக்குரியதாக 

அறமகின்ைது.  

     அரசன் இறைப்பபாருள் பகாள்ளும் பநறிறய அறிந்துக் பகாண்டால் நாடு மிகவும் 

தறழக்கும் என்று அறிவுறட நம்பி என்ை பாண்டிய மன்னனிடத்து பிசிராந்றதயார ்

கூறும் அறிவு பமாழிகள் ைரி விதிப்புமுறைக்கு றைக்கும் அதிகாரிகளுக்கு பாடமாக 

அறமகின்ைது.  

 அரசாங்க ஒழுக்கம், ஒை்றுறம, அருள், துைவு, ைாய்றம, கை்பு, நட்பு 

எண்ணிைந்த பண்புகளும், 
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            “நயனும் ைாய்றமயும் நன்னர ்நடுவும்  

  இைனின் பதான்றிய இறை எனஇரங்க”3 

அன்பு, நடுநிறலறம பபான்ை பண்புகளும் உலகில் ைாழும் ஒை்பைாரு மனிதனுக்கும் 

இருக்க பைண்டிய பண்புகளாக சுட்டிக்காட்டி விளங்க றைக்கின்ைது புை இலக்கியம். 

புைப்பபாருளில் அைபநறி: 

 புைப்பபாருறள உணரத்்தக் கூடிய இலக்கியப் பாடலின் ைழியாக நாட்றட 

ஆளும் தறலைன் மக்களுக்கு உயிர ் பபான்ைைன் என்பறத உணரத்்துகின்ைது. 

மக்களினம் முழுைதும் உைவினராக எண்ணி ைாழ பைண்டும். அரசனின் கடறம, 

நாட்றடக் காக்கும் முறைறம, ஆறட ைறககள், பதாழில்கள், புலைரக்ளின் 

மனத்திண்றம, இறசக்கறலகள் ஆக்கம் பபை்ை நிறல இறை பபான்ை பல 

கருத்துகறளப் புை நூல்களில் காணமுடிகின்ைது.  

 சங்ககாலத்தில் அரசன் எனும் ஒருைரிடபம அறனத்து அதிகாரங்களும் 

குவிந்திருக்கின்ை முடியாட்சி ஆகும். என்ைாலும், குடியாட்சியின் சிைப்புக் கூறுகள் 

குவிந்திருக்கின்ைன. நிலவுலறக ஆளும் மன்னன், மக்கறள உயிராகக் பகாண்டு 

ஆளுைதால் பைள்வியும் பைண்டுபமா என்பறத, 

  “றைய மன்னுயி ராகவும் மன்னுயிர ்  

  உய்யத் தாங்கு முடலன்ன மன்னனுக்கு 

         ஐய மின்றி யைங்கட ைாதருள் 

         பமய்யி னின்ைபின் பைள்வியும் பைண்டுபமா!”4 

நில உலறக உயிராக நிறனத்து உடல் பபான்று விளங்கும் மன்னன் பசய்த 

அைத்தினால் பைள்வியும் பைண்டுபமா! என மன்னன் தன் கடறமறய 

பசயல்படுத்துைறத கம்பராமாயணம் பமாழிைது பபால, குடிமக்களின் தந்றதயாக 

கருதப்பட்டபதாடு, உண்ணும் உணவு, பருகும் நீர ் இைை்றின் முக்கியத்துைத்பதாடு 

அறமந்து விடாது, பைந்தனின் இயக்கபம முதன்றமயானது அரசன் அறிந்து 

பசயல்படக் கூடிய கடறமயும் அதுபை என்பறத, 

              “பநல்லு முயிரன்பை: நீரு முயிரன்பை:  

  மன்னன்  உயிரத்்பத மலர ்தறல உலகம்:  

        அதனால், யான் உயிர ்என்பது அறிறக 

        பைல் மிகு தாறன பைந்தை்குக் கடபன”5 

என பழந்தமிழர ்கருதியறத எடுத்துக்காட்டுகின்ைது.  

அரசரிை்  ாண்புபநறி 

பதால்காப்பியம் அரசனின் கடறமகள் என ஐந்திறனக் குறிப்பிடுகின்ைது.     

“ஐைறக மரபின் அரசர ் பக்கமும்”6  .ஓதல், பைட்டல், ஈதல், பறட ைழங்குதல், 

குடிஓம்புதல் என ஐந்து கடறமகளுக்கான பபாருறள உறரக்கிைார ்உறரயாசிரியர ்

இளம்பூரணார.் 

கடறம உணரவ்ுடன் ஆண்டத் தன்றமயால் “அைபநறி முதை்பை அரசின் 

பகாை்ைம்”7 என்ை அைபநறிறயத் தறலக் பகாண்டு ைழுைாது ஆட்சிப் புரிந்துள்ள 

மன்னரக்றளப் பை்றிக் காண முடிகின்ைது. 

நம்மைர ்எனக்பகாண்டு அைரது தீய பசயல்கறளப் பபாறுத்தலும்  அைமன்று: 

அயலாபரனக் கருதி அைர ் குணங்கறளக் பகாள்ளாது மைத்தலும் அைமன்று: 

நடுநிறல நின்று அைத்றதக் காத்தபல சிைப்புறடய பசயலாகும். ஞாயிை்றைப் 

பபான்று பைம்றமயான ஆை்ைறலயுறடய ஆண்றமயும், திங்கறளப் பபான்று 
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குளிரந்்த பபரிதான பமன்றமப் பண்பும், ைானத்து மறழறயப் பபான்று ைழங்கும் 

ைள்ளண்றமயும் என்ை இந்த மூன்று பண்புகளும் உறடயைபர சிைந்தைர ்என்பறத, 

  “மாரி பபாய்ப்பினும், ைாரிகுன்றினும், 

          இயை்றக அல்லன பசயை்றகயில் பதான்றினும் 

          காைலரப்் பழிக்கும், இக்கண் அகல் ஞாலம்”8  

என்பதால் மன்னன் மக்களுக்கு தாரம்ீகப் பபாறுப்பபை்றுக் பகாள்ளும் நிறலகள் 

பபருகி நிை்பறத உய்த்துணர முடிகின்ைது. தனக்கும் பழி பநரந்்திடாது, தன் 

மக்களுக்கும் தீங்கு ைந்திடாது காப்பறத,“குடி பழி தூை்றும் பகாபலன் ஆகுக”9 

என்பதால் பழி நிறல ைராமல் குடிமக்கறளத் “தன்னுயிர ் பபாலத் தழீஇ”10 என 

காக்கபை மன்னரக்ள் அரசாட்சி பசய்ய விறழந்தனர ்என்பறத உணரத்்துகின்ைன.    

             பமலும், பைந்தரக்ளிடத்து, “ஆறு முட்டுைாது அைம் புரிந்பதாழுகும்”11 என 

அைநிறல கடைாத பண்பு மிகுந்து காணப்படுைறத அறியமுடிகின்ைது. ஆளப்படும் 

மக்களின் உலகத் தறலைன் மன்னபன என்பதால் தனது பண்பட்ட நடைடிக்றககளின் 

மூலம் தன் நாட்டு மக்களுக்கு,  “நன்னறட நல்கல் பைந்தருக்குக் கடபன”12 

என்பதால் பநரிய பநறியின் கடறமயும் மன்னனுக்கு ைகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ள கடறம 

உணரற்ை பைளிப்படுத்துகின்ைது. 

ஒரு பசயறல பசய்தபின் ஏபதனும் பிறழ உண்டானால் அதை்கு இரங்குபைாம். 

ஆனால் அை்ைாறு தைறு இறழக்காது திட்பமுறடய பசய்றகறய உறடயைன் 

மன்னன் என்பறத, “பசய்து இரங்கா விறன, பசண் விளங்கும் புகழ்”13 என முன் ஒரு 

பசயல் பசய்து பின் அது பசய்தறமக்கு ைருந்தாதபடி நிறல அறிந்து பசயல்புரிதல் 

பைண்டும். அை்ைாறு அல்லாது பசய்து விட்டு அந்நிறலக்கு இரங்குைது பசய்யை்க 

என, 

“எை்பைன் றிரங்குை பசய்யை்க பசய்ைாபனல் 

மை்ைன்ன பசய்யாறம நன்று”14 

திட்டமிட்டு பசயல்புரிய பைண்டிய நிறலயிறனக் குைளின் கருத்திபனாடு 

எடுத்துறரக்கின்ைது. கண்றண இறமக்காப்பது பபால, மன்னன் தன் குடிமக்களின் 

உயரற்ைக் கருத்தில் பகாண்டு நடுநிறலறமயுடன் நீதி காத்து ஆளபைண்டும். 

நாட்றட ஆளும் அரசன் தாம் பசய்யும் பசயறல உரிய பநரத்தில் பசய்ய பைண்டிய 

பசயல்திைறன எடுத்துக்காட்டுகிைது.   

 தம் நாட்றட திைம்பட ஆள்ைது மட்டுமன்றி, நாட்டு மக்களின் ைறுறமறயயும் 

பபாக்கும் படி அன்றைய மன்னரக்ள் நல்லாட்சி பசய்தனர.் சான்ைாக,  தாம் ஆளும் 

நாட்டில் ைறுறம ஒழிந்ததால் இரைலர ்இன்றமக் காரணமாக, அயல் நாட்டில் உள்ள 

இரைலரக்றளத் பதரில் ஏை்றிக் பகாண்டு ைந்து அைரக்ளின் பசிறயப் பபாக்கிய 

ஆடுக்பகாட்பாட்டுச ்பசரலாதனின் நாடு காக்கும் சிைப்றப, 

           “ைாரா ராயினும் இரைலர ்பைண்டித்  

      பதரிை் ைந்தைரக்் காரப்த றலக்கும்”15  

என்ை ைரி மூலம் மாபபரும் பறகயான ைறுறமறயத் தன்னாட்டிலுமன்றி 

பறகநாட்டிை்கும் பசன்று ைறுறம பறகறய அழித்த பசரலாதனின் உன்னதச ்

பசயறலக் கண்டுணர முடிகின்ைது. 

 ஒளி பபாருந்திய ஆபரணங்கறள அணிந்த விைலியர ் மன்னனின் வீரத்றத 

உயரத்்திப் பாடுைர.் அை்விதம் பாடிய இரப்பபாரக்ளின் ைறுறம துன்பம் தீர 

ஒை்பைாரு நாளும் பரிசுப் பபாருட்கறளத் தரும் ைள்ளல் பை்றி, பதிை்றுப்பத்து பாடல் 

மூலம், இை்ைளவு தான் என்று ைறரமுறையின்றி நல்கிய முறைறய 

எடுத்துறரக்கிைது. தான் பதடிய பசல்ைத்றதப் பலரக்்கும் பகுத்துக் பகாடுத்துத் 

தானும் உண்ண பைண்டும், ைருந்தும் உயிரக்ள் பலைை்றையும் காப்பாை்ை பைண்டும் 

என்று அைநூபலார ்பதாகுத்துக் கூறியிருக்கும்,  
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               “பகுத்துண்டு பல்லுயி பராம்புதல் நூபலார ் 

         பதாகுத்தைை்றுள் எல்லாம் தறல16  

என்ை அைங்களுக்குள்பள தறலசச்ிைந்ததான அன்னம் ைழங்கி பசியாை்றும் 

மன்னரக்ளின் பபருறமகறளயும் நம் முன்பனாரக்ளின் சிைப்புகறளயும் புை 

இலக்கியம் ைாயிலாக அறியலாம். 

முடிவுனர 

 பழந்தமிழ்  மக்களின் பண்பாடு, ைாழ்வியல், அரசியல் பபான்ைைை்றை 

உணரத்்தும் கருவியாக புை இலக்கியம் திகழ்கிைது. ைரலாை்று அறிஞரக்ளும் ஏை்றுக் 

பகாள்ளும் படி ைரலாை்றுச ்பசய்திகறள தன்னிடத்பத பகாண்டு விளங்குகிைது. 
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க. பகளரி,  

உதவிப் பபராசிரியர,்  

திருத்தங்கல் நாடார ்கல்லூரி,  

பசலைாயல்,   

பசன்றன -51.  

அறல பபசி : 9445813615 

 

சங்க இலக்கியங்களில் பழக்கவழக்கங்கள் 
 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 சங்க இலக்கியங்கள்   தமிழ்ச ் சமூகத்தின் நாகரிகம், பண்பாடு, அரசியல், 

பழக்க ைழக்கங்கறள  விளக்கும் ைரலாை்றுக் களஞ்சியமாக  திகழ்கின்ைன. 

ஒை்பைாரு இலக்கியமும் அை்ைக்கால சமூகத்றதத்  தன்னுள் பகாண்டுள்ளது.  

சமூகத்பதாடு பதாடரப்ுறடய இலக்கியம் சமூகத்தின் நிகழ்வுகறளப் படம் பிடித்துக் 

காட்டுகின்ைதன.  இதனடிப்பறடயில்  சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் பழக்க 

ைழக்கங்கறள முன்பனடுத்து உறரப்பதாக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது.  பமலும் 

இறை ைரலாை்று ஆய்விை்கும் சமூக ஆய்விை்கும்  முதன்றம நிறலச ்சான்றுகளாகக் 

கருதப்படுகின்ைன. 

முை்னுனர: 

உலகின் உயர ்தனி பசம்பமாழிகளான கிபரக்கம் , எபிபரயம் , இலத்தீன் சீனம் 

பபான்ை பமாழிகளின் ைரிறசயில் தமிழ் பமாழி இடம்பபறுைதை்கு பதான்றுபதாட்டு 

ைந்த இலக்கிய  இலக்கண பாரம்பரியமும் சங்க இலக்கியங்களும் காரணமாக 

அறமகின்ைன.  சமுதாயத்தில் ஒை்பைாரு காலகட்டத்திலும் விதவிதமான பழக்க 

ைழக்க முறைகள் ைந்தாலும் சங்ககால  முறையில் சடங்குகள், ைழிபாடுகள், மரபு 

பபான்ைைை்றைக் கறடப்பிடித்து பகாண்டு தான் இருக்கிபைாம். பண்பாட்டிலும் 

கலாசாரத்திலும் தன்னிகரை்று தறழத்து ஓங்கி நிை்பைன் தமிழன்.  

ைாழும் நிலத்தின் இயல்புக்கு ஏை்ைைாறு மக்களின் ைாழ்க்றக முறையும் 

அறமந்திருந்தது.  மக்களின் ஒழுகலாை்றை  அடிப்பறடயாகக் பகாண்ட 

அகத்திறணப் பாடல்கள் இயை்றகக்கும் மனிதனுக்குமான பநருக்கமான 

பதாடரப்ிறன பைளிக்காட்டுகின்ைன.  சமுதாயத்தின் நிகழ்வுகறளயும் 

மாந்தரக்ளின் உளவியறலயும் ஒருங்பக பகாண்ட சங்க இலக்கியங்கள் ைாயிலாக 

தமிழர ்தம் பழக்க ைழக்கங்கள் குறித்த  அறடயாளங்கறள பைளிக்பகாணரை்தாக 

இக்கட்டுறர அறமகின்ைது. 

உணவு 

 உயிர ்ைாழ்ைதை்கு பதறையான ஆை்ைறலத் தரும் பபாருறள உணவு என்று 

கூைலாம். அங்கங்கள் அழியாமல் பாதுகாப்பது.  இயக்க ஆை்ைறல பகாடுப்பது.  

பநாறயத்  தீரக்்கும் மருந்தாக பயன்படுைது என உணவின் சிைப்பிறன அறிஞரக்ள் 

கூறுகின்ைனர.்  

  “உணபவைப் படுவது  நிலே்போடு  நீதர”      (புை ்-18:21)  

பண்றடத் தமிழர ் அரிசி உணறைபய தம் அடிப்பறடயான உணைாகக் 

பகாண்டிருந்தனர.் தமிழகத்தில் பல ைறகயான பநல் விறளந்ததுள்ளது. தமிழரக்ள் 

புழுங்கலரிசிறய உண்பறத ைழக்கமாகக் பகாண்டிருந்தனர.்  இதறன,  

  “ இருங்காழ் உலக்னக இரு ்புமுக ் தேய்ே்ே  

            அனவப்பு ாண் அரிசி அ னல” (சிறுபாணாை்றுப்பனட 193-194)  

            இப்பாடலடிகளில் அறியலாம். பலவித பருப்பு ைறககறளயும் ஊறனயும் 

மதுறையும் உண்டு மகிழ்ந்திருந்தனர.் பைண்பணறயப் பதமாக சூடாக்கி பநய் 
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எடுத்து  பசாை்றில் பசரத்்து உண்டு மகிழ்ந்துள்ளனர.்  மிளகும் உப்பும் உணவில் 

பசரத்்து ைந்துள்ளனர.்  பசாறுடன் பசிய துண்டுகளாக்கிய பபாறிக் கரிறயப் 

சூட்டிறைசச்ியுடன்  உண்டனர ் என்பறத,  

            “பபருஞ்பசய் பநல்லிை் பகாக்கு உதிர் நிமிரல்  

              பசுங்கண் கருனண சூட்தடாடு  ாந்தி”     ( புைநானூறு ;395)  

இப்பாடலடிகள் உணரத்்துகின்ைன. 

அருவிநீர் 

 சங்க கால மக்கள் அருவிநீர,் சுறனநீர,் இளநீர,் பால், தயிர,் பமார ்

பபான்ைைை்றைப் பருகியுள்ளனர.் பலைறகயான உணவுகறள உண்ட பின்னர ்

குளிரந்்த மறலசச்ாரலில் இருந்து கீபழ பாய்ந்து ைரும் குளிரச்ச்ியான அருவி  நீறர 

மக்கள் அருந்திச ் பசன்ைனர ் என்பறத, 

             “ நல் ரை்  நளிய  நறுந்ேண்  சாரல்  

               கல்மினச அருவி ேண்பணைப் பருகி”     (புை ்-150:15-16) 

இப்பாடலடிகளில் அறியலாம். 

 ண்பாண்ட ் 

 மண்ணால் உருைாக்கப்படும் பபாருட்கள் அறனத்தும் மண்பாண்ட 

பபாருட்களாகும்.  குழிசி, மண்றட, குடம் , பபான்ை மண்பாண்டப் பபாருள்கறளச ்

சங்க இலக்கியங்களில் காண முடிகின்ைது. மண்றண நன்ைாக குறழத்து அதனுடன் 

நாட்டுச ் சரக்்கறர,கருப்பட்டி, பறன பைல்லம், உப்பு, கடுக்காய், நிைமூட்டிகள் 

பபான்ைறை கலந்து மண்பாண்டங்கள் உருைாக்கப் பபறுைதாகக் கருதப்படுகின்ைது.  

 சங்க காலத்திலும் இம்முறையிபலபய மண்பாறனகள் உருைாக்கம் 

நறடப்பபை்றுள்ளது. சங்க கால மக்கள் பல்பைறு ைறகயான மண்பாண்ட 

பபாருள்கறளப்  பயன்படுத்தினர.் பால், மீன் பபான்ை பபாருள்கறள மண்கலத்தில் 

றைத்து உபபயாகப்படுத்தி உள்ளனர ்என்பறத, 

 “பாணர்  பசுமீை்  பசாரிந்ே   ண்னட தபால “ (குறுந்போனக-169) 

         “ஊை் பகாண்ட பவண் ண்னட”                        (புை ்-386) 

என்ை பாடலடிகள் பதளிவுறுத்துகின்ைன.  பசாறு சறமப்பதை்கும் இறைசச்ி உணவு 

சறமப்பதை்கும் மண்பாண்டத்றதப் பயன்படுத்தினர.்  சறமயலுக்குப்  பயன்படும் 

மண்பாண்டம் குழிசி  என அறழக்கப்பட்டது.  

              “  ாை்ேடி புழுக்கிய புலவுநாறு குழிசி”  (புை ்-168) 

               “அட்ட  குழிசி  அழல்பயந்து   ஆஅங்கு”  (புை ்-237) 

இை்ைடிகள் ைாயிலாக மண்பாண்ட சறமயல் நிகழ்ந்துள்ளறத அறியலாம். எந்த 

பாத்திரத்தில் சறமக்கின்பைாபமா  அந்த பாத்திரத்தின் தன்றம உணவின் மீதும் 

பிரதிபலிப்றப ஏை்படுத்தும் என்பது உண்றமபய.  

             இரும்பு பாத்திரத்தில் சறமக்கும் பபாழுது இரும்பு உடலுக்குள் பசன்று 

ரத்தபசாறக பநாறய சரி பசய்யும். இதனடிப்பறடயில்   மண்  பாத்திரங்கள் 

மண்ணில் பசய்யப்படுைதால் அதில் சிலிக்கன் றட ஆக்றசடு இருக்கும். இந்த 

சிலிக்கன் றட ஆக்றசடு உள்ள மண் பாண்டத்தில் சறமக்கும் பபாழுது எந்த 

விதமான பாதிப்பும் ஏை்படுைதில்றல. இந்த மண்பாண்ட உணவுமுறை இன்றைய 

சூழலில் மீண்டும் புத்துணரவ்ு பபறுைது  ைரபைை்கத்தக்கது. 
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திரு ண ் 

               தமிழரிறடபய நிலவிய ஆதிகால மணமுறை எளிதாயும் இயல்பானதாயும் 

இருந்தது.  தறலைனும் தறலவியும் பசரத்ல் மணமாயிை்று.  பண்றட நாட்களில் சங்க 

இலக்கியங்கள் கூறும் திருமணமுறை சிைப்பு ைாய்ந்தது.   

         தறலைன் தறலவி  தனிபய சந்தித்து தன் காதறல ைளரத்்துக் பகாள்ைர .்  

“தறலைன் தறலவியர ்ஆகிய இருைர ் ஒப்புதலாபலபய  அது  நறடபபை்ைறமயின் 

பபை்பைார ் பிை உைவினர ் என்பபார ் அறியாமபல அம்மணம்   நிறைபைறிை்று.  

அதனால் அது களவின் பாை்பட்டது.  அதாைது தறலவிறயத் தறலைன் அைறளப் 

பபை்பைாரிடமிருந்து களைாடித்  தன்னைளாக்கிக்  பகாண்டான் என்பது கருத்து.”1 

 தறலவியின் களவு ைாழ்றை அறிந்த தாய் தந்றதயர ் தறலவி விரும்பிய 

தறலைனுக்கு மணம் பசய்து றைக்க இறசவு தந்துள்ளறத (௧லித்பதாறக-114) பாடல் 

சுட்டுகிைது. 

தவளாண்கருவிகள் 

 பைளாண் பதாழில் முறைகள் உழுதல், உரமிடுதல் ,விறத விறதத்தல், கறள 

எடுத்தல், பயிர ் காத்தல், தானியங்கறள அறுைறட பசய்தல் பபான்ை பல்பைறு 

கூறுகறள உள்ளடக்கியது . “காட்டுமிராண்டி நிறலயில் மனிதன் கண்டுபிடித்த 

பநருப்பும் இரும்பும் நாகரிக நிறலக்குப் பபாகப் பபரிதும் உதவின. வித்றதக் கண்டு  

விறதக்கத் பதாடங்கிக் கழனியும் ஊரும் கண்ட நிறலயில் நிறலத்த ைாழ்க்றகயில் 

நாகரிகம் எழுந்தது. மனித சமூகங்கண்ட முதல் நாகரீகம், பயிரத்்பதாழில் நாகரிகபம 

ஆகும்”2. 

 திறனப்புனத்றதக் காக்கும் பபாருட்டு பைறைகளிடமிருந்து கதிரக்றளப் 

பாதுகாக்க கைண், தழல், தட்றட முதலியைை்றை பயன்படுத்தினர.்  தண்ணுறம 

என்னும்  பறைறய  முழங்குைதும் உண்டு. 

       “ேட்னடயு ் புனடே்ேனை  கவைணயுந் போடுக்பகை” ( நை்றினண -206:5) 

இை்ைடிகளில் கிளிறய விரட்டுைதை்கு ‘தட்றட’ என்ை கருவிறயக் பகாண்டு 

விரட்டினர ் என்பறத  அறியலாம் .  

 “பவண்பணல் அரிநர் ேண்ணுன  பவரஇீப் 

            பழைப் பல்புள் இரியக் கழைி”          (நை்.350:1-2) 

சங்ககாலத்தில் அறுைறட பசய்யத் பதாடங்குமுன் ையல்களில் கூடறமத்து ைாழும் 

பைறைகறள விரட்ட தண்ணுறம என்னும் இறசக்கருவிறய இறசத்து உள்ளனர .்  

பமலும், 

 “தினையுண் தகழல் இரியப் புைவை் 

              சிறுபபாறி  ாட்டிய பபருங்கல் அடாஅர்”    (நை்.119:1-2) 

இை்ைடிகளில்  பன்றிறய  விரட்ட ‘அடார’் என்ை பபாறி றைத்து பிடித்தறத அறியலாம் 

. உழவுத்பதாழிலில்  தமிழரக்ள் கறடபிடித்து உள்ள அறனத்துபம அைரக்ளின் 

பழக்கைழக்கங்கள் மட்டுமன்றி பைளாண் பதாழில்நுட்பத் திைறனயும் 

பைளிப்படுத்துகிைது. 

பகிர்ந்துண்ணல் 

           சங்ககாலத்தில் பபண்கள் தங்கள் கணைருடன் நல்ல பகாழுப்பு மிக்க 

இறைசச்ிபயாடு கூடிய உணறை உண்டு மகிழ்ந்திருந்தனர ் .  திறணறயத் தின்ை 

பன்றிறயத் தறலைன் பகாணரந்்து பகாடுப்ப அைன் மறனவி அதறன ைாங்கிப் 

பகுத்துச ்சுை்ைத்தார ்பலருக்கும் முறைப்படி பகுத்துண்டு பகாடுத்தாள் என்பறத, 

               “ வில்லில் ேந்ே பவண்தகாட்டு ஏை்னைப் 
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                  புனையிருங்  கதுப்பிை்  னைதயாள் பகண்டிக் 

                  குடிமுனை  பகுக்கு ்  பநடு னல  நாட “ (நை்றினண – 336) 

என்ை பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம் . கணைன் பகாடுக்கும் பபாருள்கறள 

எதிரக்ாலத்திை்கு என்று எடுத்து றைக்காமல் சுை்ைத்தார ்அறனைருக்கும்  ைழங்கும் 

மறனவியின் பழக்கம் அைளது சமூக கடறமறயயும் உணரத்்துகின்ைது. 

 “அைப்  பபாருளியல் என்பது பகுத்துண்டு பல்லுயிர ்ஓம்புதல். அதாைது, குடும்ப 

ைாழ்வும் பபாதுைாழ்வும் சீராக இயங்க ஒருைர ் ஒழுக்கக் கண்பணாட்டத்துடன் 

கறடபிடிக்கக் கூடிய பநறிமுறை அல்லது கடறம என்று பபாருள் பகாள்ளப் 

பயன்படுகிைது”. 3 என்ை கருத்து  இங்கு  சிந்திக்கத் தக்கது. இத்தறகய சமூக அைம் 

சங்க காலத்தில் பின்பை்ைப்பட்டுள்ளது.  

விருந்தோ ்பல் 

 தமிழகப் பண்பாட்டில் விருந்பதாம்பல் என்பது நீண்ட பாரம்பரியத்றதக் 

பகாண்டது.    விருந்பதாம்பல் என்பது உயரந்்த பண்பாகும் . சங்ககாலத்தில் 

விருந்பதாம்பல் சிைந்த கறலயாகப் பபாை்ைப்பட்டது.  கணைனுடன் கூடிைாழும் 

மங்கள மகளிருக்குரிய  தனி உரிறமயாக கருதப்பட்டது.  தமிழ் மக்கள் விருந்து 

புைந்தரும் ைாழ்றை விரும்பினர.்  மனிதன் பபாருள்பதடி இல்லிருந்து ைாழ்ைது 

விருந்பதாம்புதல் பபாருட்பட என்று ைள்ளுைர ் விருந்பதாம்பலின் சிைப்றப 

விளக்கியுள்ளார.் 

           “ அல்லில் ஆயினு ் விருந்துவரிை் உவக்கு ் 

             முல்னல சாை்ை கை்பிை் 

             ப ல்லியல் குறு கள் “      (நை்றினண- 142) 

ைரக்கூடாத பநரத்தில் விருந்தினர ் ைந்தாலும் முகம் பகாணாது உபசரிக்கும் 

பண்பாட்றட நை்றிறண அழகாக உணரத்்துகின்ைது. மாறிக்பகாண்பட ைரும் 

இக்கால சமூகம் இதறன  உணரத்ல் அைசியமாகும். 

ந ்பிக்னக 

           திருமணம் ஆகாத பபண்கள் மாரக்ழி முழுமதி நாள் பதாடங்கி றத  முழுமதி 

நாள் காறலயில் நீராடி பநான்பு இருந்தால் திருமணமாகும் என்பது பபண்களின் 

நம்பிக்றக இதறன, 

            “னேயிைீ ராடிய ேவந்ேனலப் படுவாதயா”  (கலிே்போனக-59:13) 

என்ை கபிலரின் பாடலடிகள் உணரத்்துகின்ைன. 

முடிவுனர 

           தமிழரின் பண்பாடும் பழக்கைழக்கங்களும் பார ் பபாை்றியறை. தமிழ் பைறு 

தமிழர ்பைறு என பிரிக்க முடியாதபடி ைாழ்ந்து ைந்துள்ளனர.் தமிழின் புகழும் தமிழ் 

இலக்கியங்களின் சிைப்பும் என்றும் அழியாதறை. சங்ககால மக்களின் பழக்க 

ைழக்கங்கறள உணரத்ல் தனிமனித பமம்பாட்டிை்கும் சமுதாய பமம்பாட்டிை்கும்  

அைசியமானதாகும். பமலும் இயை்றகச ் சூழலுக்கு பாதகம் விறளவிக்காத 

நிறலயிறனயும் அறிய முடிகின்ைது. 
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இலக்கியங்கள் காட்டு ் பழந்ேமிழர் உணவியல் அனடயாளங்கள் 

பை்றிய அறிவியல் வி ரச்ைங்கள் 
 

Abstract 

 Tamil culture has been approved globally for its origin of several ethnic cultural practices. 

Literatures and archeological evidences mentions the usage of nature based dietary culture of Ancient 

Tamil people and methods of incorporating them in their daily life. Understanding traditional knowledge 

on food culture from ancestors can open up various avenues of health care. Learning food preparation 

tecniques and dietary remedies adopted by the ancestors can prescribe remedies to prevent current life 

style based illness.This research paper explains the scientific aspects of ancient food knowledge and 

their understandings on wellbeing, various methods of food recommendation in a detailed manner.  

Keywords: Traditional foods, Tamil literature, Food preservation, Ancient practices, Functional foods. 

முை்னுனர 

குமரிக்கண்டத்தில் இருந்து பதான்றியைரக்ளாகவும், ஆதியில் 

ஆப்ரிக்காவிலிருந்து அபரபிய கடல் ஊடாக பதன் இந்தியா ைந்பதாரின் ைழி 

பதான்ைல்களாகவும், பதன் இந்தியாவின் ஆதிபழங்குடிகளாகவும் கருக்பகாள்கள் 

பகாண்ட தமிழ் இனம் ஓர ் பதான்றம ைாய்ந்த மக்கள் இனங்களில் ஒன்ைாகும் 

என்பதில் ஐயமில்றல. ஆதிசச்நல்லூர ் அகழ்ைராய்சச்ியில் அகழ்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

மண்பாண்டங்கள் ஆதி தமிழரக்ள் கி.மு.1000 ஆண்டு காலத்றத பசரந்்தைரக்ள் என 

உறுதிப்படக் கூறுகின்ைது. [1] 

”தமிழர ் என்பைார ் இனமுண்டு தனிபய அவரக்்பகார ் குணமுண்டு” என்று 

நாமக்கல் கவிஞர ் பபாை்றும் அளவிை்கு சிைெ்த பல தனித்துவமான பண்புகறள 

தமிழ்மக்கள் தன்னகத்பத தகாண்டிருெ்துள்ளனர.்  அவை்றுள் குறிப்பாக மனித 

வாழ்க்றகக்கு இன்றியறமயாதனவாக விளங்குவது உணவு. அவ்வுணவின் 

பயன்பாடு குறித்த தமிழரின் பாரற்வ மை்றும் அவரக்ளின் பங்களிப்பு பபான்ைறவ 

உலக அளவில் உணவின் பல்பவறு பரிணாம வளர ்ச்ிக்கு தமிழரக்ள் தான் 

முன்பனாடியாக இருெ்துள்ளனர ்என்பறத காட்டுகிைது. 

“நீரின் ைந்த நிமிரப்ரிப் புரவியும் காலின் ைந்த கருங்கறி மூறடயும் 

ைடமறலப் பிைந்த மணியும் பபான்னும் குடமறலப் பிைந்த ஆரமும் 

அகிலும் பதன்கடல் முத்தும் குணகடல்துகிரும் கங்றக ைாரியும் 

காவிரிப்பயனும் ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் அரியவும் 

பபரியவும் பநரிய ஈண்டி ைளம்தறல மயங்கிய நனந்தறல மறுகு”- 

பட்டினப்பாறல, 185-193 [2] 

கடியலூர ்உருத்திரங் கண்ணாரின்  இை்ைரிகள் புகார ்நகரத்தின் பபருறமறய  

விளக்கும் ைண்ணம் தமிழரின் உணவு உை்பத்தி மை்றும் ஏை்றுமதி இைக்குமதி 

நிகழ்வுகறளயும்,  உணவுப்பபாருள் பரிமாை்ைத்தில் தமிழரின் முன்பனாடித் 

துைத்றதயும் பைளிப்படுத்துைதாக அறமந்துள்ளது.  
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பல்பைறு சங்க இலக்கியங்கள் தமிழர ் ைாழ்வியல் கலாசச்ாரங்கறள நில 

அடிப்பறடயிலும், பதாழில் மை்றும் சமூக அடிப்பறடயிலும் விைரித்துள்ளது நாம் 

அறிந்த ஒன்பை. உணவியல் கலாசச்ாரம் சாரந்்த தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுகறள 

அறிவியல் பநாக்கில் பகுத்தாய்வு பசய்தால் பநாயை்ை நீண்ட ைாழ்வு ைாழ 

பதறையான பல்பைறு சூத்திரங்கறள உணவின் மூலம் நம் முன்பனாரக்ள் 

றகயாண்ட விதம் கண்டறிய முடியும்.பமலும்,பநாறய  உண்டாக்குைதும், அந்பநாறய 

நீக்கும் கராணியாகவும் உணறை அைரக்ள் பாரத்்துள்ள விதம் வியப்பிை்குரியது. 

பமலும், உணவின் தன்றம அறிந்து அைை்றை பக்குைமாக றகயாளும் பபாழுது 

உணவின் மருத்துைக்குணம் அதிகரிப்பறதயும் அைரக்ள் கண்டுறைத்துள்ள விதம் 

பபாை்ை தகுந்தது. பதாை்று பநாய் மை்றும் ைாழ்வியல் முறை சாரந்்த பநாய்களின் 

பிடியில் சிக்கி தவிக்கும் இக்காலகட்டத்தில் நமக்கு சங்க தமிழிரின் உணவியல் 

மாண்பு ஒரு தீரை்ாக அறமயும் என்பதில் மாை்று கருத்து இல்றல. இக்கட்டுறர 

பழந்தமிழர ் உணவியல் கலாசச்ாரத்தின் அறிவியல் உண்றமறய பைளிப்படுத்தும் 

பநாக்கில் புறனய பபை்றுள்ளது.   

பழந்ேமிழர் உைவுகனளப் ப ப்படு ்தி பயை்படு ்திய முனற 

 பூமியின் மத்திய பரறகக்கு மிக அருபக அறமந்த ஆசியாவின் 

துறணக்கண்டமாம் இந்தியே்திரு நாட்டில் தீபகை்ப பகுதியில் அறமந்துள்ள நம் 

தமிழ்நாடு, ஆறுகளும் நதிகளும், மரங்கள் அடரந்்த ைனங்களும், அைை்றில் உறையும் 

விலங்கினங்களும், பசுறம பபாரத்்திய புல்பைளிகளும், பநல் ையல்களும் ஒருங்பக 

அறமய பபை்ை இயை்றக அன்றனயின் ைளமாக திகழ்ைது நம் பபருறமபய.  

 இை்ைளங்கள் பமபலாங்கி பசழித்திருப்பதால் இைை்றின் மூலம் 

உை்பத்தியாகும் உணவு பபாருட்களும் எண்ணை்ைறைபய. காலதட்பபைப்பத்திை்கு 

ஏை்ை ைண்ணம் காய்கறிகளும், பயிரக்ளும், பழங்களும் மை்றும் பிை 

உணவுப்பபாருட்களும் அளவிை்கு அதிகமாகபை உை்பத்தியாைதில் 

இை்வியை்றகயின் அருபள ஆகும். சங்க இலக்கியஙகளில் இைை்றைப் பை்றிய 

பதிவுகள் அதிகம் புலப்படுகின்ைது. இை்வியை்றகறய ைணங்கி, அறை ைழங்கும் 

உணவு பபாருட்கறள பக்குைமாக்கி உண்பறத மட்டும் அல்லாமல் அளவிை்கு 

அதிகமாக உை்பத்தியாகும் உணவுப்பபாருட்கறளப் பதப்படுத்தி நீண்ட நாள் 

பகட்டுப் பபாகாத ைண்ணம் பாதுகாக்கும் உபாயமும் அறிந்தைரக்ள நம் 

முன்பனாரக்ள் என்ை உண்றமறய புைநானூை்று அடிகளில் தமிழர ்  ‘உலர றைத்து 

பாதுக்காக்கும்’ முறையிறனக் றகயாண்டுள்ளது அறிய முடிகின்ைது. 

“”த ந்தோல் கனளந்ே தீங்பகாள் பவள்எள் 

சுளகினட உணங்கல் பசவ்வி பகாண்டு”- புைநானூறு, 32 [3] 

அறிவியல் பநாக்கில் ‘உணவுப்பதபடுத்துதல்’ என்பது கண்ணுக்குப் புலப்படாத 

நுண்ணுயிரிகள் உணவின் மீது பசயல்புரியாத ைறகயில் பாதுகாக்கப்படுைதும், 

பமலும் உணவில் உள்ள பகாழுப்பு ஆக்சிஜபனை்ைம் அறடயாமல் பசய்ைதும் ஆகும். [4] 

 இயை்றகயால் தருவிக்கப்பட்ட உணவுப் பபாருட்களானது அைை்றின் 

ஆதாரத்தில் இருந்து பிரித்பதடுக்கப்பட்ட நாள் முதை்பகாண்பட 

நுண்ணுயிரிகளாலும், அறை உண்டாக்கும் பைதிப்பபாருட்களாலும், அைை்றின் 

திசுக்களில் ஏை்படும் இயை்பியல் மாை்ைங்களாலும் பாதிக்கப்பட பதாடங்குகின்ைது. 

இை்வுயிர ் பைதியியல் மாை்ைங்களின் விறளைால் உணவுப்பபாருட்களின் திசுக்கள் 

சிறதக்கப்பட்டு அறை பயனை்றுப் பபாக ஆரம்பிக்கின்ைன. பமலும் இறை 

நசச்ுப்பபாருட்களாக மாறி உடலுக்கும் உயிருக்கும் பகடு விறளவிக்கவும் 

தயங்குைதில்றல. ஆருயிர ்அரு மருந்தாம் அமிரத்மான உணவின் தன்றம விடமாகி 

பபாைது இத்தறகய உயிர ்பைதி மாை்ைத்தினால் தான். இத்தறகய ஒரு தகாத மாை்ைம் 

ஏை்படாமல் தடுக்க நாம் றகயாளுைபத உணவுப்பதப்படுத்தும் முறைகளாகும். 

 பபாதுைாக உணவின் தன்றமயிறன விஞ்ஞானம் மூன்ைாக பகுக்கின்ைது. 

நீரச்ச்த்து அதிகம் நிறைந்த உணவுப்பபாருட்கள், நீரச்ச்த்து குறைந்த 
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உணவுப்பபாருட்கள் மை்றும் நீரச்ச்த்து அல்லாத உணவுப்பபாருட்கள் என்ை அறிவியல் 

ைறகப்பாட்டின் மூலம் நாம் அன்ைாடம் புழங்கும் உணவுகள் பிரிக்கப்படுகிைது. ஒரு 

உணவின் அழுகி பபாகும் தன்றமயானது அை்வுணவின் நீரச்ச்த்தின் அளறை 

பபாருத்பத நிரண்யிக்கப்படுகிைது. ஏபனன்ைால் உணறை தாக்கும் 

நுண்ணுயிரிகளின் ைாழ்வியல் ஆதாரமாக விளக்குைதும் இந்நீரச்ச்த்பதயாகும். 

எனபை தான், நீரச்ச்த்து அதிகம் நிறைந்த பால், பழங்கள், கீறர ைறககள், நீர ்

காய்கறிகள், மாமிச ைறககள் பபான்ை அறனத்தும் மிக எளிதாக வீணாகி 

விடுகின்ைன. [5] இந்த உணவுகளின் நீரத்்தன்றமறய ைை்றி பபாக பசய்ைதன் மூலம் 

இைை்றின் ஆயுள் காலத்றத அதிகரிக்க முடியும். இை்வுபாயம் தான் நம் புைநானூை்று 

முன்பனாரக்ள் உபபயாகித்த உலர றைத்த முறையாகும். 

 உணவின் அழுகி பபாகும் தன்றமக்கு நீரச்ச்த்து மட்டும் அன்றி அைை்றின் 

பநாதிகளால் ஏை்படும் உயிர ் பைதி மாை்ைங்களும், சுை்றுசச்ூழலின் 

தை்பபைப்பநிறலயும் நுண்ணுயிரிகள் ைளர பதறையான சூழறல 

ஏை்படுத்துகின்ைன. எனபை, ‘உலர றைத்தல்’, உப்பில் ஊை றைத்து உணவின் 

நீரச்ச்த்றத உறிஞ்சி எடுத்தல், பதன் அல்லது சரக்்கறர பாகில் ஊை றைத்து 

நீரச்ச்த்திறன உறிஞ்சி எடுத்தல், பகாதிக்க றைத்து ைை்ைச ்பசய்தல், புளிக்க பசய்தல் 

மை்றும் குளிரவ்ூட்டுதல் பபான்ை முறைகள் பதப்படுத்த உதவுகின்ைன. இத்தறகய 

முறைகறளக் றகயாண்டு நுண்ணுயிரக்ள் ைளர எதுைான சூழறல குறைத்து 

உணவின் ஆயுறள நீடிக்க பசய்ய முடியும். நம் சங்கத் தமிழரக்ளும் பமை்கூறிய 

உணவு பக்குைப்படுத்தும் முறைகறள றகயாண்டு இை்விஞ்ஞான அறிவிறன 

உலகிை்கு அறிமுகப்படுத்திய பாங்கு இரண்டாயிரம் நுை்ைாண்டுகளுக்கு முை்பட்ட 

இலக்கியங்களின் மூலம்  அறியப்படுைது சிைப்பு. 

”பழம் தசொற்று புக வரு ்தி” - (புறநொனூறு-395) [3] 

 ”வொடூை் புழுங்கல், வொடொ ் தும்னப”- (தபரும்பொைொற்றுப்பனட-100) [6] 

 “தநடுமரக் தகொக்கிை் நறுவடி விதிர ்்   னகமொை் கொடியிை்” - 

(தபரும்பொைொற்றுப்பனட) [6] 

“இரு ்புலி துைந்ே ஏை்று  ாை் உணங்கல்”- (அகநானூறு, 107) [7] 

“பனட மூை்றில் சிறுதினை உணங்கல்”- (புைநானூறு, 319) [3] 

 சங்க தமிழரக்ளின் உணவியல் கலாசச்ாரம் அறியும் பநாக்கில் 

இக்கட்டுறரயாளர ் பமை்பகாண்ட ஆய்வில் 14 % சங்க உணவுகள் 

உணவுப்பதப்படுத்தும் முறையிறன பைளிப்படுத்துைதாக அறமந்துள்ளது. 

சுைடிகளும், கல்பைட்டுகளும் காட்டும் உணவியல் உறரயில் இருந்து 

பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட உணவுகளில் பபயர ் குறிப்புகளின் மூலமாகபை அறை 

பக்குைப்படுத்தும் முறைகளும் பைளிப்படுைது அழகு.[8] 

பல நூை்ைாண்டுகளுக்கு முன்னர ் பஞ்சம், பைள்ளம், பபார ் பபான்ை 

சூழ்நிறலயில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பமலும் 

பநடுதூரம் கப்பலில் பயணம் பசய்பைார ்உண்பதை்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் 

பயன்பட்டுள்ளன. இம்முறைகள் உணவின் ஆயுறள மட்டும் நீட்டிக்காமல் 

நறுமணத்றதயும் சுறையும் ைழங்கைல்லது.  

அதுபபால, பதப்படுத்துதலின் முக்கிய முறையான ‘பநாதித்தல் முறை’ 

அை்வுணவில் உள்ள ஊட்டங்கறள அதிகரிப்பதாகவும் அறிவியல் தகைல்கள் 

பதரிவிக்கின்ைன. றைட்டமின் –பி பிரிவுகளில் அடங்கியுள்ள இரத்த அணுக்களின் 

பசறிவிறனயும், உடலின் ஆை்ைறலயும் கூட்டும் ஃபபாலிக் அமிலம், 

றசபனாபகாபாலமின், நிக்பகாடினிக் அமிலம், றரபபாஃப்பளவின் மை்றும் றதயமின் 

றைட்டமின்கறள  பநாதித்தல்  முறை அதிகப்படுத்துைதாக ஆய்வுகள் 

பதரிவிக்கின்ைன. [9]  
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 இைை்றிை்கும் பமலாக மனித உடலின் குடல் நுண்ணூயிரிகள் புளிக்க றைத்த 

உணவுகளிலிருந்து பபைப்படுைதாகவும், அதன் மூலம் உடலில் பநாய் எதிரப்்பு 

மண்டலம் தூண்டப்பட்டு பல்பைறு வியாதிகளுக்கு தீரை்ாகவும் இது அறமைது சிைப்பு. 

இை்ைாறு பநாதிக்கும் உணவுகளின் சிைப்புகறள அறிந்து தான் என்னபைா நம் 

பழந்தமிழரக்ள் ைண்டினால் புளிக்க றைத்த பதன், கள், பதைல், பதளிவு, மட்டு, நைவு 

பபான்ை மதுப்பானங்கறளயும் அன்ைாட ைாழ்வில் பயன்படுத்திருப்பாரக்பளா 

எண்ணபைா.  

 சமீபத்திய அபமரிக்க அறிவியல் ஆய்வு புளித்த பறழய பசாை்றில் எண்ணை்ை 

சத்துக்கள் உள்ளறதயும் அறத உட்பகாண்டால் கிறடக்கும் நன்றமகறளயும் 

கண்டறிந்து பட்டியலிட்டுள்ளது.[10] சுபைான் பல்கறலக்கழகம் நம் பழந்தமிழர ்

பதாை்றுவித்த பழஞ்பசாை்றிறன மருத்துை உணைாக அங்கீகரித்துள்ளது மிகுந்த 

பபருறமக்கும் ஆசச்ரியத்திை்கும் உரிய ஒரு தகைலாகும்.  இத்தறகய ெீண்ட 

ொட்களுக்கு பதறவயான உணவிறன ப கரித்து பதறவக்பகை்ப அதறன 

பயன்படுத்தி வாழும் பாங்கிறன நாம் முன்பனாரிடம் பபரும் அளவு காணமுடிகிைது. 

கொலம் அறிந்து ( வறொமல்) உைனவ உட்தகொள்ளல் 

 மனிதரக்ளின் அன்ைாட ைாழ்வியலின் நறடமுறைகளான உைக்கம், விழிப்பு, 

உண்ணல், விரதம் மை்றும் உடலியல் இயக்கங்களான இருதய பசயல்பாடு, 

ஹாரப்மான் சுரப்பு பபான்ை அறனத்து காரியங்களுபம ‘சிை்காடியன்’ கடிகாரம் 

என்ை  நம் உடலுக்குள புறதந்த ஓர ் பநர கட்டுப்பாட்டு இயக்கத்தின் மூலம் 

பராமரிக்கப்படுகின்ைது. இக்கடிகார அறமப்பின் மூலபம நம் எண்ணம், பசயல், 

சிந்தறன பபான்ைறை பமம்படுத்தப்படுகின்ைன. இத்தறகய வியத்தகு உயிரியல் 

கடிகாரம் நம் சுை்றுசச்ூழல் அறமப்பினாலும் அைை்றில் ஏை்படும் மாை்ைத்தினாலும் 

பபரிதும் பாதிப்பு அறடந்து,  உடலில் மூறல முடுக்குகளில் பநாய் காரணிகறள 

உருைாக்கும் மூலமாக விளங்குகின்ைது என்பது அதிரச்ச்ியறடய பசய்யும் 

தகைபலயாகும். [11] 

 இயை்றகயின் சாரலில் நறனந்து இயை்றகபயாடு ஒன்றிய ைாழ்வில் இன்பம் 

கண்ட நம் முன்பனாரக்ள் இந்த அதிரச்ச்ியுட்டும் தகைறல 

பகள்விப்பட்டிருக்கமாட்டாரக்ள். இக்கால ைாழ்வியல் முறையில் ஏை்பட்ட 

மாை்ைங்கபள மனித இனத்தின் பநாய் பரப்பும் காரணிகளாகும் என்ைபதில் எந்த வித 

ஐயமும் இல்றல. 

 பண்றடய சீனரக்ள் உணவு உட்பகாள்ளும் ைறரயறரகறள சூரியனின் 

அறசவுகளுக்கு ஏை்ப ைகுத்துள்ளனர.் சூரியனின் அறசவுகளுக்கு இறணயாக 

உடறலச ்சுை்றி ஆை்ைல் பாய்கிைது என்றும், அதை்பகை்ப நம் உணவு பநரமாக இருக்க 

பைண்டும் என்றும் அைரக்ள் நம்பினர.் சூரியனின் கதிரக்ள் அதிகம் பதான்றும் காறல 

7-9 என்பது அதிக உணறை உட்பகாள்ள உகந்த ையிை்றின் பநரம்  எனவும்,  மதியம் 

மை்றும் மாறல பிை உறுப்புகளின் ஆதிக்க அதிக பநரமாகவும், குறைந்த அளபை 

உணவு உட்பகாள்ளும் பநரமாகவும் அைரக்ள் நம்பினர.் இறத தான் நம் தமிழரக்ள் 

ைாழ்விலும் கறடப்பிடிக்கப்பட்ட ஒழுங்கு என்பது “அர றனப் பபாலக் காறல 

உணறவ உண்ணுங்கள், இளவர றனப் பபால மதிய உணறவ உண்ணுங்கள், இரவு 

பரம ஏழறயப் பபால உண்ணுங்கள்” என்ை பழபமாழி பதளிப்படுத்துகின்ைது. [12] 

 ொம் உண்ணும் உணவிறன குறித்தும், அவ்வுணவிறன எவ்வப்பபாததல்லாம் 

உண்ணபவண்டும், எவ்வாறு உண்ண பவண்டும் என்பதை்தகல்லாம் ஒர ்முறையியல் 

உண்டு என்ை பழெ்தமிழ் மக்களின் வாழ்வியல் அைங்கறளப் பதிவுத ய்து விளக்கும் 

நூல்கள் ததளிவுபடுத்துகின்ைன. ொம் உட்தகாள்ளும் உணவு மட்டும் 

தூய்றமயானதாக இருெ்தால் பபாதாது, அவ்வுணவிறன உண்ணும் மனிதரக்ளும் 

தூய்றமயாக இருத்தலின் அவசியத்றத, பபருைாயின் முள்ளியனார ் ைரிகள் 

விளக்குகின்ைன. 

 “நீரொடிக் கொல்கழுவி வொய்பூசி மை்டலம்தசய்து 
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 உை்டொதர உை்டொர் எைப்படுவர்; அல்லொ ொர் 

 உை்டொர் தபொல் வொய்பூசிசத்சல்வர்; அது எடு ்துக் 

 தகொை்டொர் அரக்கர் குறி ்து” – (ஆசொரக்தகொனவ) [13] 

 ஆசாரக்பகாறையின் இை்ைரிகள் உடல் சுத்தத்தின் முக்கியத்துைத்றதயும், 

சுகாதாரமின்றமயின் பகட்டிறனயும் எடுத்துறரக்கும் விதம், பதாை்று பநாயின் 

பிடியில் நாம் இருக்கும் காலக்கட்டத்தில் நம்றம முன்பனாக்கி சிந்திக்க றைக்கும் 

பசாை்பைாடரக்ளாக அறமந்திருப்பது சிைப்பு. 

பமலும் உணவு உட்தகாள்ளும் முறைறமகளில் எவ்வாைான உணவுகறள 

முதலில் உண்ணபவண்டும் அதன் பின் உண்ணபவண்டிய உணவுகள் எறவ என்பறத 

அதன் சுறவகளின் அடிப்பறடயில் வரிற ப்படுத்தி ஓர ் ஒழுங்குமுறையியறல 

ெமக்கு ததளிவுபடுத்திய தபருறம பழெ்தமிழ் மக்கறளபய  ாரும். உடலின் 

ஆபராக்கியத்றத தமன்பமலும் பாதுகாத்து றவப்பதை்கான வழிகளாகபவ 

இவ்தவாழுங்கு முறையியறல பாரக்்க முடிகிைது.  

 ‘னகப்பை எல்லொம் கனட;  னல தி ்திப்ப, 

தமசச்ும் வனகயொல் ஒழிந்  இனட ஆக, 

துய்க்க முனறவனகயொல் ஊை்.” –   (ஆசொரக்தகொனவ) [13] 

நாம் உண்ணும் உணவில் அறுசுறை கூறுகளும் இருப்பது மிகவும் அைசியம். 

இனிப்புப் பண்டங்கறள முதலில் எடுத்துக்பகாள்ளும்பபாது உமிழ்நீர ் சுரப்பு 

அதிகரிக்கும், பசரிமானம் தூண்டப்படும். இந்தச ் பசயல்கள் உண்ட உணவு நன்கு 

பசரிமானமாகி அடுத்த பைறள பசிபயடுக்க உதவும். கசப்பான பபாருள்கறள 

உண்ட பிைகு மை்ை பபாருள்கறள உண்ணுைது சிரமம். ஆதலால் கசப்புச ்சுறைறய 

கறடசியில் உண்ண பைண்டும். இதை்கிறடயில் மை்ை புளிப்பு, துைரப்்பு மை்றும் 

உைரப்்பு சுறையுறடய பபாருள்கறள உண்ணலாம். [14] 

அதுபபால, பதாரத்்தங்களின் குணங்கறளயும், அறைகறளப் புசிக்க 

பைண்டிய காலபபதங்கறளயும் பகுத்தறிந்து புசிப்பைபன பிணிகறளயும் 

காணாதைரக்ளாய் புத்திரரக்றளயும், மறலபபால் உறுதியான சரீரத்றதயும், நீண்ட 

ஆயுறளயும் பபை்று இன்புை்று ைாழ்ைார ்என்ை ைாழ்விறன பைல்லும் சூத்திரத்திறன 

பதறரயர ்சித்தர ்பதளிைாக எடுத்துறரக்கின்ைார.் [8] 

  திரவியலு ் தில்லுணர்ந்தே திை்ைனுப விப்பார் 

  பரவியதநாய் காணாராய்ப் பால-ரரிவயதேர் 

  ப ய்யங் களிே்ேடுதகாை் மிக்காயுள் பபை்றீதரழ் 

  னவயங் களிே்துடவாழ்வார்       -     போரே்்ே குண சிந்ோ ணி 

உைவுப்பை்டங்களில் பல்தவறு வனகனமகனள உருவொக்கு ல் மற்றும் உைவு 

 யொரிப்பதில் பல்தவறு முனறனமகனள பயை்படு ் ல் 

 பழங்காலத்தில் மனிதரக்ள் பவட்றடயாடி கிறடத்த மாமி  உணவுகள் மை்றும் 

காய், கனி, கிழங்கு வறககள் பபான்ைவை்றை எவ்விதமான தயாரிப்பு 

முறைகறளயும் அறியாமல் தமக்கு கிறடத்த உணவுகறள அவ்வாபை உண்டு 

வெ்திருெ்தனர.் அதன் பின் ஏை்பட்ட ொகரிகத்தின் வளர ்ச்ி அவை்றின் விறளவாக 

உருவான புதிய கருவிகளின் கண்டுபிடிப்புக்கள் ஆகியவை்ைால் உணவிறன 

 றமத்து உண்ணும் வழக்கத்திை்கு முன்பனறினர.் அதன் விறளவாக 

உணவுப்பண்டங்கறள  றமக்கும் முறையியலிலும் பல்பவறு வறகறம  ாரெ்்த 

உணவுகறள தயாரிப்பதிலும் ஆரவ்ம் காட்டி வெ்துள்ளனர.்  

 உணவு சறமத்தல் என்ை பசயலின் அறிவியல் பின்புலத்றத 

உை்றுபநாக்கினால் அது ஒர ் ஆை்ைறல உட்கிரகித்து, அணுக்கறள மாை்றிறமத்து, 

மனிதரக்ள் உடலுக்கு ஏை்ைம் தரும் ைண்ணம் அை்வுணவிறன உருமாை்றும் ஒரு 
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ஏை்ைமிகு பசயலாகும். இை்ைாறு பநருப்பின் உதவியுடன் உணவுப்பபாருட்கறள 

சறமக்கும் பபாது அைை்றின் நீரச்ச்த்துக்கள் பைளிபயறி உள்ளிருக்கும் நாசிக்கினிய 

நறுமண பைதிப்பபாருட்கறள உமிழ பசய்து அை்வுணவின் ஊட்டத்றத 

பசறிபைை்றுைதுடன், உடலுக்கு நன்றம பயக்கும் விதமாக பசயல்படுகிைது. 

இக்கறலயின் முழு ைடிைம், சறமப்பைரின் கலாசச்ார பின்னணிறயப் 

பிரதிப்பலிக்கும் மாண்பாகும்.  

உணவு அறிவியல் துறையின் பாரற்ையில், சறமக்கும் முறைகள் இருபிரிைாக 

ைறகப்படுத்தப்படுகின்ைது. நீர ்ஏை்றி சறமக்கும் முறை, நீர ்அன்றி சறமக்கும் முறை 

என்ை இருபிரிவுகளின் பல அங்கங்களாக பகாதிக்க றைத்தல், புழுக்கி சறமத்தல், 

ஆவியில் அவித்தல், பைக றைத்து ைடித்தல் மை்றும் சுண்ட காய்சச்ுதல், பபாரித்தல், 

ைதக்கல், ைறுத்தல், சுட்டு சறமத்தல், கறடதல், மசித்தல் பபான்ை பக்குை முறைகள் 

ைகுக்கப்பட்டன. இைை்றுள் சறமக்கும் முறைகளானது சறமக்கும் பபாருளுக்கு ஏை்ை 

ைண்ணம் உபபயாகப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் மட்டுபம அை்வுணவின் முழுறமயான 

குணங்கறளயும், மருத்துைப் பலன்கறளயும் பபைமுடியும். 

 உதாரணமாக, தானிய ைறககறள புழுக்கி சறமத்தால் தான் பசரிமான சக்தி 

கூடுைதுடன் நீரில் கறரயும் பி-றைட்டமின் பாதுகாக்கப்படுகின்ைன. அதுபபால, 

காய்கறிகறள பபரிதாக நறுக்கி சறமத்தால் தான் ஊட்டம் பசமிக்கப்படுகின்ைது. 

புரதம் நிறைந்த உணவுகறள சுட்படா அல்லது ைாட்டிபயா சறமக்கும் பபாது 

அைை்றின்  பசரிமானம் கூடுைதுடன் ஊட்டங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்ைன. 

இை்ைைான சறமயல் முறைகறள தான் சங்க இலக்கியங்களில் மிதறவ, துழறவ, 

நுவறண, புழுக்கல், சுடுதல், வாட்டுதல் பபான்ை பபயரக்ளில் உணவுகள் 

பக்குைப்படுத்தப்பட்டறமறய சுட்டிக்காட்டுக்கின்ைன.  

 “வொரொது அட்டவொடூை் புழுக்கல்” - (தபரும்பொைொற்றுப்பனட, 100) [6] 

 ”குறுமுயல் தகொழுஞ் சூடு கிழி ்  ஒக்கதலொடு” – (புறநொனூறு, 34) [3]  

உைனவ மருந் ொக உட்தகொள்ளும் முனறகள் 

உணபை மருந்து என்று கூை்று காலம் எடுத்துறரக்கும் அனுபைமாகும். 

இை்வுலகில் பதான்றும் ஒை்பைாரு  உயிருக்குமான அடிப்பறடத் பதறைகளில் முதல் 

பதறையாக உணவு விளங்குகின்ைது. இை்வுணவில் இருந்து பபைப்படும் பைதியியல் 

மூலக்கூறுகளினால் மட்டுபம ஒை்பைாரு உயிரின் பசல்களும் புத்தாக்கம் பபறுகிைது. 

இத்தறகய பைதியியல் மூலக்கூறுகறளத் தான் நாம் ‘ஊட்டம்’ என்று 

அறழக்கின்பைாம். இை்வூட்டங்களின் பதறை ஒை்பைாரு உயிருக்கும் 

பைறுபடுைதுடன் மட்டுமல்லாமல் அைை்றின் இருப்பிடம், காலம் மை்றும் பதறைக்கு 

ஏை்ப மாை்ைம் பகாண்டு பரிந்துறரக்கப்படுகின்ைது. இைை்றில் ஏை்படும் ஏை்ை 

தாழ்வுகளின் மூலபம பநாய் உருைாகுைதுடன் அைை்றின் பக்க விறளவுகளும் 

தூண்டப்படுகின்ைது. எனபை, இந்பநாய்களுக்கு காரணமான ஊட்ட குறைபாடு தான் 

அைை்றை பபாக்கும் மருந்தாகவும் விளங்குகின்ைது என்று கூறுைதில் ஐயமில்றல. 

ஆய்வு தகைல்களின் கருத்துப்படி, பநாய்கறள எதிரக்்க ைல்ல அல்லது பநாய் 

ஏை்படுத்து காரணிகறள தாக்கைல்ல உணவுகபள ‘பசயல்பாட்டு உணவுகள்’  

(Functional foods) என்று அறழக்கப்படுகிைது. [15] [16] சமீப காலத்தில் பைளியான 

அறிவியல் ஆய்வுகள், இறை மனித உடலில் மாை்ைத்றத ஏை்படுத்துைதாகவும், 

உறுதிறய கூட்டுைதாகவும் அைை்றில் உள்ள ஊட்டங்களின் அளவு சரிவிதமாகவும் 

உள்ளதால் ‘சிைப்பு உணவுகள்’ (Super foods) என்று அறழக்கின்ைன. [17] 

அன்ைாடம் ொம் உண்னும் உணவின் தன்றமறயப்தபாறுத்பத ெமது உடலின் 

ஆபராக்கியமும் அறமகிைது. உணவு உட்தகாள்ளும் முன்பும் பிைகும் மருெ்றத 

உண்ணும் இன்றைய சூழலில், ொம் அறிெ்துதகாண்டு பின்பை்ை பவண்டிய மிக 

முக்கியமான ஒரு முறையியலாகபவ பழெ்தமிழர ்உணவு உட்தகாண்ட முறை உள்ளது. 

இயை்றக  ாரெ்்த உணறவ அருமருெ்தாக எடுத்துக்தகாண்டு ஆபராக்கியமான ஒரு 
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சூழலில் மக்கள் வாழ்ெ்து வெ்துள்ளனர ் என்பறத ெமக்கு பழெ்தமிழ் மக்களின் 

வாழ்வியல்  ாரெ்்த பதிவுகள் விளக்குகின்ைன.  

  ” மருந்து எை தவை்டொவொம் யொக்னகக்கு அருந்தியது 

   அற்றது தபொற்றி உைிை்” -(திருக்குறள்)  [17] 

 என்ை ைள்ளுைரின் அடிகள் உடல் ஆபராக்கியத்தில் உணவு பசரிமானத்தின் 

முக்கியத்துைத்றத எடுத்துறரக்கும் விதமாக விளங்குகின்ைது. 

ொம் உட்தகாள்ளும் உணவு தான் பொய்க்கும் காரணமாக உள்ளது. ஆகபவ 

உணவிறன அளபவாடும் அதறன உட்தகாள்ளும் முறையியறலயும் பின்பை்ை 

பவண்டியதும் அவசியமாகிைது. இக்கட்டுறரயாளர ்பமை்பகாண்ட ஆய்வின் தகைல் 

படி, உடல் உபாறதகளுக்கு ஏை்ைைாறு மருந்துை பரிந்துறரகள் ைழங்கப்படுைது 

பபால உணவியல் பரிந்துறரகளும் உபாறதகறள விடுவிப்பதில் முக்கிய பங்கு 

ைகிக்கின்ைன. அந்த உணவின் தன்றமயும், பசரக்்றகயும் ஔவுடதமாக ஆக்கும் 

பபாது அதன் மருத்துை குணங்கள் பமருபகை்ைபட்டு பநாய் ெீக்கும் தன்றம 

அதிகரிக்கின்ைது என்ை உண்றம உறுதிப்படுத்தப்படுகின்ைது.  [8] 

முடிவுனர 

  உட ்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர் 

  திட ்பட ப ய்ஞ்ஞாை ் தசரவு ்  ாட்டார் 

  உட ்னப வளரக்்கு ் உபாய ் அறிந்தே 

  உட ்னப வளரே்்தேை். உயிர் வளர்ந்தேதை -  திரு ந்திர ், 724.  [19] 

திருமூலரின் இம்பமய்ஞான ைரிகளில் ஒரு மருத்துைரின் பரிந்துறரகறள 

எடுத்துறரக்கும் சூத்திரம் அடங்கியுள்ளது வியப்பிை்குரியது. உடல் என்ை ஆதாரத்றத 

உயிரால் காப்பது பபால் உயிரின் ஆதாரத்றத உணபை காக்கும் என்ை அறிவியல் 

தகைல் காலத்தால் முை்பட்ட சிந்தறனயாக இங்கு பைளிப்படுக்கின்ைது. இை்ைாய்வு 

கட்டுறரயின் பநாக்கபம தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழர ்அறடயாளமாக உணவியல் 

கலாசச்ாரம் அறமந்துள்ளறத சுட்டுைதாகும். கட்டுறரயின் ஆய்வு களத்தில் 

பைளிப்பட்ட தகைல்கள் தமிழ் முன்பனாரக்ள் உணவிறன, அதன் அறிவியல் 

தன்றமயிறன நன்கு அறிந்தைரக்ளாக விளங்கியறமக்கான சான்றுகளுடன் 

அைை்றின் மூலம் உணறை மருந்தாக்கும் சூத்திரத்திறனயும் பதளிைாக 

பைளிப்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிட்டத்தக்கது. உணவின் அறிவியறல உை்று பநாக்கி 

அைை்றின் குணநலன், மருத்துைபலன் அறிந்து பக்குைப்படுத்தி, அைை்றின் உண்ணும் 

பநரம், காலம், அளவு அறிந்து புசித்து, மித மிஞ்சிய உணவுப்பபாருட்கறளப் 

பக்குைமாகப் பதப்படுத்தி உணறை பாதுக்காத்து ைந்துள்ள மாண்பிறன இை்ைாய்வு 

பைளிப்படுத்துயுள்ளது. பமலும் பகாரானா பபரும் பதாை்று காலத்தில் நாம் 

கறடப்பிடிக்கும் ஒை்பைாரு உணவியல் கலாசச்ாரமும் நம் முன்பனாரின் 

ைழிபதான்ைல் என்று கூறும் விதமாகவும் அறமந்துள்ளது. ஆகபை, இக்கட்டுறரயின் 

சாரம்  இை்வுலகிை்கு ைழிக்காட்டும் ைாழ்வின் ஆதாரமாக நம் தமிழ் முன்பனாரக்ளின் 

உணவியல் கலாசச்ாரம் விளங்கியுள்ளது என்பதறன நிரூபிக்கிைது. 
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ஊழ்வினைக் குறிே்துே் திருவள்ளுவரிை் சிந்ேனைகள் ஒரு 

பார்னவ 
 

கட்டுனரச ்சுருக்க ் 

 திருக்குைள் அறனத்துக் காலத்திை்கும் ஏை்புறடய தறலசச்ிைந்த நூல். அது 

ைாழ்வின் இன்ப துன்பங்கறளப் பை்றி ஆராயும் நூலாகவும் பறடக்கப்பட்டிருகிைது. 

அை்ைறகயில், ஊழ்விறனப்பை்றி பல குைட்பாக்கறள ைள்ளுைர ் பறடத்துள்ளார.் 

நாம் நம் ைாழ்க்றகயில் அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பங்கறளப் பை்றியும், அறை ஏன் 

ஏை்படுகிைது என்பறத பை்றியும், நாம் நமது முை்பிைவியில் பசய்த கரம் விறனகளான 

நன்றம தீறமகளுக்குபகை்ப அதன் விறளவுகறள அனுபவிக்கபை இப்பிைப்பு 

என்பறதப் பை்றியும் அறியும் அறிபை ஊழ்விறன எனப்படுகிைது. இதறனத் 

திருைள்ளுைர ் அைரது திருக்குைளில்  பைளிப்படுத்தியிருக்கிைார ் என்பறத அறிய 

முை்படுைபத இக்கட்டுறர.  ஊழின் பதாை்ைம் பசயை்காரணம், அதன் எண்ணம், 

விறளவு, நீக்கும் விறளவு ஆகியைை்றை ைள்ளுைரின் திருக்குைறளக் பகாண்டு ஒப்பு 

பநாக்குைபத இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாக விளங்குகிைது. இது விளக்கமுறை ஆய்வு 

முறைறமறயப் பின்பை்றி பமை்பகாள்ளப்பட்டது. இக்கட்டுறரயின் ைாயிலாக நாம் 

இப்பிைப்பிறனச ் பசை்றையாக ைாழ்ந்தால் அடுத்தப் பிைப்பு நமக்குச ்

சிைப்பானதாகபைா அல்லது இதுபை கறடசி பிைப்பாகபைா இருக்க திருைள்ளுைர ்

கூறும் கருத்துக்கறள பைளிப்படுத்தியுள்ளது. 

 

முை்னுனர 

 ஊழ்விறன என்பது கரம் பலன். ஊழ்விறன முை்பிைப்பிபல பசய்த நல்விறன 

தீவிறனறயக் குறிக்கின்ைது. ஒை்பைாருைரும் முை்பிைப்பிபல பசய்த நல்விறன 

தீவிறனகளின் பலறன இப்பிைப்பிபலபய அனுபவித்துத்தான் தீர பைண்டும். ஊழ் 

என்ைால் ைரிறச, பதாடரச்ச்ி என்று பபாருள் பகாள்ளலாம். ஒருைர ் பசய்யும் 

எந்தபைாரு பசயலும் அதாைது விறனயும் அப்படிபய முடிவு பபைாது; பதாடரந்்து 

ைரும். விறனத் பதாடரச்ச்ி என்னும் இயை்றக நியதிறய பைல்லும் ஆை்ைல் எைருக்கும் 

இல்றல.  ைாழ்க்றகச ் சூழ்நிறலறய ஆராயும் பபாது, பபாதுைாகத் துன்பமான 

ைாழ்க்றக, சுகமான ைாழ்க்றக, ஆயுள் இபதல்லாம் ஊழ்விறனறயப் பபாறுத்தது 

என்பது சமயங்களில் நம்பப்படுகின்ைது. ‘விதியின் பிறழ நீ இதை்கு என் பகால் 

பைகுண்டது’ என்று இராமன் இலக்குைனுக்கு எடுத்துறரப்பதாகக் கம்பன் பசால்ைது 

ஊழ்விறனறயத் தான். உலகின் ஒப்பை்ை கருத்துக் களஞ்சியமாக விளங்கும் 

திருக்குைளும் விதி என்ை ஒன்று ஒை்பைாருைர ் ைாழ்விலும் பசயல்படுைறத ஒப்புக் 

பகாள்கிைது. ‘ஊழிை் பபருைலி யாவுள’ என்பறத ைள்ளுைன் உறுதியாகப் 

பகரக்ின்ைார.் தமிழ்ச ் சங்கப் பாடல், கம்பராமாயணம், நளபைண்பா உள்ளிட்ட 

பல்பைறு இலக்கியங்களும் மனித ைாழ்வில் விதி இயங்குைறத ஏை்கின்ைன. ஊழ் நம் 

ைாழ்வில் பசலுத்தும் அதிகாரத்றத யாராலும் மாை்ை இயலாது என்ை கருத்றத 

விளக்கி ஊழ் என்ை தறலப்பிபலபய முப்பத்பதட்டாம் அதிகாரத்றத எழுதுகிைார ்

ைள்ளுைர.் ஆகூழ், பபாகூழ் என இருைறக ஊழ்விறன உண்டு. நம் ைாழ்வில் ஆகூழ் 

பசயல்படும் காலத்தில் பபாருள் பசரப்்பதை்குத் பதறையான முயை்சி நம்மிடம் தாபன 

பதான்றும். பபாகூழ் பசயல்படுமானால் பபாருள் அழிைதை்குக் காரணமான பசாம்பல் 

பதான்றிவிடும்.  

ஆகூழால் பதான்றும் அறசவின்றம றகப்பபாருள் 

பபாகூழால் பதான்றும் படி (குைள் 371) 
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என்கின்ைார ் ைள்ளுைர.் கரம்ம் அல்லது விறனப்பயன் என்ை பசால்லுக்குச ் பசயல் 

என்பது பபாதுைான பபாருள். ஒை்பைாரு பசயலுக்கும் எதிரவ்ிறன ஏை்படும் என்பது 

உலகப் பபாது ைழக்கு. அந்த ைழக்குப் பபாலபை, இந்து சமயத்திலும் ஒை்பைாருைரின் 

பசயல் விறனக்கும் அதை்பகை்ைாை்பபால் பலன் கிட்டும் என்பறதக் குறிப்பதை்குக் 

'கரம்ா' பசன்ை பசால் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இதறனத் தமிழில் ”விறனப்பயன்” 

என்றும் கூறுைர.் 

கரம்ா என்பது ஒருைருக்கு விதிக்கப்பட்ட தறலவிதி அல்ல. அஃது அைரைர ்

விறனப்பயன் அல்லது கரம்விறன ஆகும். அைரைர ் கரம்ம் அைரைர ் பசய்யும் 

பசயலில்தான் இருக்கிைது. நல்ல பசயல்கறளச ்பசய்தால் அதன் பயன் நன்றம தரும். 

மாைாகத் தீவிறனபயா, துன்பம் தரும் என்பது பைதைாக்கு. ஒருைரின் அறனத்துச ்

பசயல்களின் பயன்கள், அைரைர ் முை்பிைவிச ் பசயல்பாடுகள் உட்பட, அைரது 

கரம்விறன தீரம்ானிக்கின்ைது. 

 

திருக்குைளில் ஊழ்வினைக் குறிே்ேக் குைட்பாக்கள் 

 ைள்ளுைர ் முன்விறன, பழவிறன என்பது பை்றிய பகாள்றகயுறடயைர ்

என்பதை்குக் குைள் எண்கள் 5, 10, 38, 62, 98, 107, 126, 319, 339, 345, 349,351, 356, 357, 358, 361, 

362,398, 459, 538,835, 972,1002,1042, 1315 ஆகியன சான்ைாக எடுத்துக்பகாள்ளலாம்.  

ஊழ்வினை தோை்ைக் காரண ் 

 ஒருைனின் ைாழ்விை்கும் பசயலிை்கும் பதாடரப்ுண்டு எனும் 

பசயை்பகாட்பாட்டிறனக் பகாண்டது  ஊழ்விறன பகாள்றகயாகும். இருப்பினும்,  

அைாபைன்ப பைல்லா வுயிரக்்குபமஞ் ஞான்றுந் 

தைாஅப் பிைப்பீனும் வித்து (குைள் 361) 

என்கிைார ் ைள்ளுைர.் ஆறசபய பிைப்பு என்னும் முறளவிட்டுப் பிைவி நிறலக்குக் 

காரணமாகிைது. ஆறச உறடயைருக்கு மறுப்பிைப்பு என்பது உண்டு. ஆறசபய 

பிைவித்துன்பங்களுக்குக் காரணமாகிைது. இங்பக ‘எல்லா உயிரக்்கும்’ என்று 

கூறியிருப்பது ஆராய்ந்து பநாக்கத்தக்கது. ஆறச என்பது பிைவித்துன்பத்றத எல்லா 

உயிரக்ளுக்கும் தரும் என்றும், எை்ைறகப்பட்ட மனிதரக்ளுக்கும் தரும் என்றும் 

பகாள்ளலாம். எஞ்ஞான்றும் என்று கூறியது, பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் காலமாை்ைம் 

உண்டாகியிருந்தாலும், பிைவித்துன்பத்திை்கு ஆறச என்ை ஒன்பை மூலகாரணமாக 

அறமகிைது. அதுபை பிைைாறம நிறலக்குத் தறடயாகவும் இருக்கிைது. 

பசயை்காரண ் 

 பசயலுக்கும் ஊழ்விறனக்கும் பநருங்கிய பதாடரப்ுண்டு. பசயலின் 

விறளவினால் ஒருைர ் பபை்ை துன்பங்கள் விளக்கப்படுகின்ைன. ஒருைன் தன் 

பசல்ைத்றத இழந்து குை்ைம் சாட்டப்பட்டுப் பழிச ் பசால்லுக்கு ஆளாகி துன்பப்பட 

பநரிடுைது தான் பசய்யும் பசயலாபல. அபதாடு ஒருைன் பசல்ை பசழிப்புடனும் 

அறனைரும் பபாை்ைத்தக்க  இன்பமான ைாழ்க்றகறய  ைாழ்ைதை்கும் தான் பசய்த 

நல்விறனபய காரணமாகின்ைது.  

ைகுத்தான் ைகுத்த ைறகயல்லால் பகாடி பதாகுத்தாரக்்கும் 

துய்த்தல் அரிது” (குைள் 377) 

பகாடிப்பபாருள் பசரந்்திருந்தாலும் இறைைன் விதித்த விதிப்படிதான் நாம் அறத 

அனுபவிக்க முடியுபம தவிர, நம் விருப்பப்படி அனுபவிப்பது கடினம். இதறன 

இறசத்தலும் உரிய பைறிடத்தான் (பதால்காப்பியம். பசால்.59) 

பபாருத்திப்பாரக்்கலாம்.  
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எண்ண ் 

 ஒருைன் எந்த ஒரு பசயறல, கருமத்றத, விறனறயச ்பசய்ைதை்கும் அைனது 

எண்ணபம அடிப்பறடயாக அறமகின்ைது. இை்பைண்ணங்கபள அைனைனது 

ஊழ்விறனக்கும் காரணமாக அறமகின்ைது என்று சமணம் கூறுகின்ைது. சமண 

சமயம் பசயல்கறள விட எண்ணங்கபள ஒருைனது ைாழ்வில் இன்பத் 

துன்பங்களுக்குக் காரணமாகின்ைன என்னும் பகாள்றகயுறடயது. சமண சமயத்தில் 

தீய எண்ணம் பகாண்படார ் விலங்குகளாகப் பிைப்பபடுப்பர ் என்று ஆழ 

நம்புகின்ைனர.் எடுத்துக்காட்டாக, தீய எண்ணம் பகாண்ட யபசாதரனும் அைன் 

தாயும் பல பிைப்புகள் எடுக்க அைரக்ளது எண்ணங்கபள காரணமாய் 

அறமந்துள்ளன. ஒருைன் எண்ணும் எண்ணத்தின் விறளைாபலபய அைனது 

பசயல்கள் அறமயும் என சமணர ்குறிப்பிடுகின்ைனர.் எண்ணம் நல்ல எண்ணமாக 

இருந்தால், அதன் விறளைாக நல்ல பசயல்கறளச ் பசய்ைர.் நல்ல நண்பரக்ளுடன் 

கலந்திருப்பர.் பபரிபயாரக்ளின் அன்புக்கும் ஆட்படுபைர.் இம்மனிதனால் 

சமூகத்திை்குச ் சீரக்ுறலவுகள் ஏை்படாது. ஆகபை, ஊழ்விறனக்கு எண்ணபம 

அடிப்பறடயாகத் திகழ்ைதாகச ்சமண சமயம் கூறுகின்ைது. 

அை்விய பநஞ்சத்தான் ஆக்கமும் பசை்வியான் 

பகடும் நிறனக்கப் படும் (169) 

பபாைாறம மனதானது பசல்ைமும், பபாைாறம பகாள்ளாத பசை்விய மனதானது 

ைறுறம அல்லது துன்பமும் ஏை்பட்டதை்கு என்ன காரணம் என்று ஆராயப்படும். இந்த 

இரு நிறலகளும் இயை்றகக்கும் அைம் சாரந்்த பகாள்றககளுக்கும் மாைாக 

இருப்பதால் அைை்றிை்குக் காரணம் பழவிறனபய என்பது ஆராய்சச்ியால் 

அறியப்படும். “இம்றமச ்பசயதன யானறி நல்விறன யும்றமப் பயன்பகா பலாருதனி 

யுழந்தித் திருத்தகு மாமணிக் பகாழுந்துடன் பபாந்து” என்ை சிலப்பதிகார கூை்றும் 

ஒப்பு பநாக்கத்தக்கது. 

ஊழ்வினையிை் வினளவு 

 சமண சமயத்தின் பகாள்றககறளயும் பண்பாட்றடயும் சமண 

காப்பியங்களின் ைழி நன்கு அறிய முடியும். சமண காப்பியங்கள் நல்விறனறய விட 

தீவிறனறயபய அதிகம் பபசுகின்ைன. தீவிறன பசய்தைன் பபறும் பலன்கறளச ்

சமணக் காப்பியங்களின் கறத மாந்தரக்ளின் ைழியாக அறிய முடியும்தீவிறனயின் 

பயறன யாராலும் பைல்ல முடியாது. விறனகளின் பயறன எைராலும் பைல்ைதை்கு 

முடியாது என்று கூைப்படுகின்ைது. தீவிறன பசய்தைனும் அை்விறனறயச ் பசய்ய 

தூண்டியைனும் பல பிைவிகளுக்கு ஆட்பட்டுத் துன்பப்படுைர ்என்பதறன விளக்கும் 

ைறகயில் சமண காப்பியமான யபசாதரன், சந்திரமதி ைாழ்க்றக ைரலாை்றின் ைழி 

அறிய முடியும். 

ஊழிை் பபருைலி யாவுள மை்பைான்று  

சூழினும் தான் முந்துறும்" (குைள் 380) 

'ஊழிை் பபருைலி' என்பது, ஊழ் என்பது ஆகூழ், பபாகூழ் என்ை இரண்டு ஊழ்களுக்கும் 

பபாதுைாகபை கூைப்படுகிைது. இறை இரண்டுபம பபருைலியுறடயன என்று பபாருள். 

இதில் 'முந்துறும்' என்ை பசால் ஏபதா பபாட்டி நடக்கிைது என்பதாகப் புரிந்துபகாள்ள 

பைண்டும். அப்பபாட்டி மனிதனின் மதிக்கும், மக்களறிவுக்கு இறடபய ஏை்படும் 

பபாட்டி எனலாம். அப்பபாட்டியில் மதிைலிறயக் கடந்து ஊழ்ைலிபய எப்பபாழுதும் 

முை்பட்டு நிை்கும் என்பபத இப்பாடலின் பபாருள். 'முந்துறும்' என்ை பசால்லில் ஓர ்

உறுதிப்பாடு காணப்படவில்றல. 'முன்ைந்து நிை்கும்' என்றுதான் திருைள்ளுைர ்

ைலிந்து குறிப்பிடுகிைார.்  
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ஊழ்வினை நீங்கு ் வழி 

 ஊழ்விறன ஒருைறன விட்டு நீங்க பைண்டுமானால் அதை்குச ் சில 

ஒழுக்கங்கறளக் கறடப்பிடிக்க பைண்டும் என்று சமணம் கூறுகின்ைது. அபதாடு 

அைபநறியில் நிை்பதனால் மீண்டும் விறனகள் ைராமல் தடுக்க முடியும் என்று சமண 

காப்பியங்களின் ைழி அறிய முடிகின்ைது.  

ஊறழயும் உப்பக்கம் காண்பர ்உறலவின்றித் 

தாழா துஞை்று பைர ்(குைள் 620) 

'ஊறழயும் உப்பக்கம் காண்பர'் என்கிைார ்திருைள்ளுைர.் எத்தறன முறை முயை்சி 

பசய்தாலும் ஊழின் விறளவுகறள மாை்ை முடியாது என்பறத உணரந்்தைராக இந்தக் 

குைளில் தன் கருத்றத பைளிப்படுத்துகிைார.் ஆயினும் 'எல்லாபம ஊழ் ைழித்தான் 

நடக்கும் எனும் பபாழுது நாம் ஏன் பசயலாை்ை பைண்டும்' என்ை எதிரம்றை எண்ணம் 

ஒருைனுக்கு உண்டாகக் கூடாது. அை்வித நம்பிக்றக ஒரு மனிதனின் மனத்திபல 

நிறலத்து விட்டால் அந்த மனிதன் எந்த முயை்சிறயயும் எடுக்காமல் 

எல்லாைை்றையும் ஊழின் ஆை்ைலுக்பக விட்டுவிட்டுச ் பசாம்பியிருப்பான். 

எல்லாைை்றிலும் தான் பதாை்று விடுபைாபமா? என்ை அசச்மும் ஏை்படும். விதி நம்றம 

நடத்துகிைது என்று எண்ணினால் எந்த முயை்சியும் இல்லாமல் எந்த ைருத்தமும் 

இல்லாமல் அந்த மனிதன் பசயலிழந்து காணப்படுைான். ஊழ்விறன மனித 

சமுதாயத்திறன முடக்கும் ஆை்ைல் பபை்ைது இல்றல, மனிதனின் முயை்சியால் 

அதறன பைல்ல இயலும் என்பபத இக்குைளின் பநாக்கம். 

முயை்சி உறடயைரக்ள் இயை்றகயின் ஆை்ைறல பைன்றிருக்கிைாரக்ள் 

என்பறதயும் முயன்ை அளவுக்குப் பயன் பபை்றிருக்கிைாரக்ள் என்பறதயும் ைள்ளுைர ்

அறிந்து றைத்திருக்கிைார.் எனபை, ஊழ் பபருைலியுறடயது என்பதை்காக நாம் மனம் 

உறடந்து பபாகாது அதறன எதிரத்்துப் பபாராட பைண்டும். ஊழ் அல்லது சுை்றுச ்

சூழ்நிறல ஒருைறன முயலவிடாது தறடஏை்படுத்தும்; முயை்சிப் பயறன நுகர விடாது 

தடுக்கும். ஆனால், தளராமல் இறடவிடாமல் ஒருமுறை, இருமுறை என்ைல்லாமல் பல 

முறை முயலும் பபரு முயை்சி பகாண்டைர ்ஊறழ பைல்லும் ஆை்ைல் பபை்ைைராைர.் 

ஆள்விறனறய பமலும் பமலும் பமை்பகாள்பைனால் ஊழின் தீய விறளவுகறளத் 

தடுக்க இயலும். 

இப்பாடலிலுள்ள தாழாது என்ை பசால்லுக்கு முயை்சியில் குறைவு இல்லாமல், 

நீட்டியாமல், காலம் தாழ்த்தாமல் எனப் பபாருள் பகாள்ைர.்  

பை்ைை்ை கண்பண பிைப்பறுக்கும்; மை்று 

நிறலயாறம காணப் படும் (குைள் 349) 

நம் ைாழ்க்றகறகத் துன்பம் நீங்க பைண்டும் என்ைால் அகப்பை்று, புைப்பை்று என்ை 

இருைறகப் பை்றை நீக்கி ைாழ பைண்டும். அந்தப் பை்று இல்லாத ைாழ்க்றகபய நம் 

பிைவித்துன்பத்றத நீக்கும். அந்தப் பை்று  நீங்கா விட்டால்  நிறலயை்ை ைாழ்பை 

நீடிக்கும். 

இல்லை ைாழ்க்றகறய முழுைதுமாக ைாழ்ந்த பின் உரிய காலத்தில் துைறை 

பமை்பகாள்ைார.் அதுபை இறைைறன அறடைதை்கு அல்லது உலக ைாழ்க்றகறய 

அறிந்து பகாள்ைதை்கு ஏை்ை ைழி என்பது நம்பிக்றக.  துைவு என்பது பை்றிறன 

விடுைது. பை்றுகள் நீடிக்கும் ைறர துைறை நம் ஏை்க முடியாது. பை்றை நீக்கினால் 

துைவுள்ளம் கிறடக்கப்பபறும்.இதனால், துன்பங்கள் இல்லாமல் பபாகும். நாம் 

ஒன்றின் மீது பை்றை றைக்கும் பபாது நம் மனம் நிறலயாமல் திரிந்து 

பதாடரப்ுகறளப் பபருக்கும்; இதனால், துன்பம் விடாது பதாடரும். பை்று 

நீங்காதைறரச ் பசல்ைம், யாக்றக, இளறம பபான்ை நிறலயை்ைறை உள்ளத்தின் 

அளவிலும் அறிவு நிறலயிலும் பதான்றிக்பகாண்பட இருக்கும். 

இறைைபன முழுமுதை் காரணி என்பறத அறிந்து அைரிடம் நாம் முழுறமயாக 

ஒப்புக்பகாடுக்கும் பபாழுது நம் பிைவி துன்பம் நீங்கும். இதறனத் திருைள்ளுைர ்
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இறைைன் அடி (பசரந்்தார)் பிைவிப் பபருங்கடல் நீந்துைர;் என்று குறிப்பிடுகிைார.் 

ஆனால்,  இங்குப் பை்று இல்லாத ைாழ்க்றகறய நாம் ைாழ்ந்தால் பிைவித்துன்பத்றத 

நீக்கலாம் என்றும் கூறுகிைார.் 

முடிவுனர 

 இக்கட்டுறர, ஊழ்விறனயின் சிைப்பிறனத் திருைள்ளுைரின் திருக்குைறளக் 

பகாண்டு பைளிப்படுத்தியுள்ளது. நம் ஊழ்விறனறய மாை்றியறமக்கும் சக்தி 

நம்மிடத்திபல உண்டு, அதறன  இறைைன் ைழியாகவும் நாம் அறடந்து விட இயலும் 

என்பறத இக்கட்டுறரயின் ைழி அறிய முடிகிைது. விதிறய பைல்ல எைராலும் 

முடியாது. அதறன, நாம் சந்தித்பத ஆக பைண்டும். அதனால், நாம் எடுக்கும் 

பிைவிகளில் பசய்யும் பசயல்களின் விறளபை இந்த ஊழ்விறனயின் அறமப்பு. இஃது 

இன்று நாம் ைாழும் சூழலுக்கு மிகப்பபரிய பங்கு ஆை்றுகிைது என்பறதத் 

திருைள்ளுைர ் பைளிப்படுத்தியிருக்கிைார.் நமது எண்ணமும் ஊழ்விறனயில் மிகச ்

சிைந்த பங்றக ஏை்படுத்துகிைது என்பறதப் பை்றியும் சிைப்பாகத் 

பதளிவுப்படுத்தியிருக்கிைார.் நாம் அகப்பை்று, புைப்பை்று என்ை இருைறக பை்றை 

முழுறமயாக நீக்கி ைாழ்ந்தால் நம் ைாழ்க்றகச ்சிைப்பானதாக அறமயும் என்பறத 

இந்த நீதி நூல் விளக்கி நம் ைாழ்க்றகயின் நீதி நூலாகவும் இஃது அறமந்துள்ளது. 
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முனைவர் துனைமுே்து சுப்ர ண்ய ், 

தறலைர ்பமாழியியை்புலம், 

பதங்கு அம்புைான் அப்சான் ஆசிரியர ்கல்வியியல் கழகம், 

                                                                   27200 பகாலா லிப்பீஸ், பகாங், மபலசியா 

 

ஆசாரக் தகானவ விள ்பு ் ேமிழர் வாழ்வியல் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 பதாடக்கக் காலத்திலிருந்பத அறிறைப் பபறுைதும் அை்ைறிறை 

விறளபயனாகப் பிரபயாகிப்பதும் முக்கியமாகக் கருதப்பட்டது. ஒை்பைாரு மனித 

ைாழ்க்றகயும் எை்ைாறு அறமய பைண்டும் என்பதை்கு கூடியளவு முக்கியத்துைம் 

பகாடுத்தாரக்ள். ஒழுக்க ரீதியான ைாழ்க்றக அைசியம் என்பறத ைலியுறுத்தினர.் 

தனிமனிதன் முதல் சமூகம் ைறர அன்ைாடம் கறடப்பிடிக்க பைண்டிய ைாழ்வியல் 

அம்சங்கறள நறடமுறை ரீதியாக. ைலியுறுத்துைதாகப் பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு 

நூல்களில் ஒன்ைான ஆசாரக்பகாறை அறமந்துள்ளது. இந்நூல் எடுத்துக் கூறும் 

ஒழுக்கக் கருத்துகள் மிகவும் பபருமதியானறைகளாகும் என்பறத இை்ைாய்வு 

முை்படுகிைது.  

 நல்ல ஒழுக்கபம நல்ல மனிதரக்றள உருைாக்கும். ஒழுக்க பநறிகறள 

அறிந்தால்தான் அைை்றைப் பின்பை்றி நல்ைாழ்வு ைாழமுடியும். பின்பை்ை பைண்டிய 

நை்பண்புகறள அை நூல்கள் ைடிவில் பறடத்தனர.் நம் முன்பனாரக்ளின் தூய 

பநாக்கத்றதபய இை்ைைநூல்கள் பிரதிபலிக்கின்ைன  

மனித ைாழ்வியுலுக்கும் ைாழ்ைாதாரத்திை்கும் இன்றியறமயாத 

ஒழுக்கங்கறள அழகாக மாறல பபால் பகாரத்்து பகாறை பபான்ை ஒரு நூல் 

மாறலயாகக் கருதப்படுகிைது. ஆசாரக்பகாறை என்னும் இந்நூல் பண்றடயத் 

தமிழரக்ளின் நல்ல ஒழுக்கங்களின் பதாகுதி என்ை பபாருறளயும் உணரத்்துகின்ைது. 

இந்நூல் பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நீதி நூல்களுள் சிைந்த நூல்களில் ஒன்பைனப் 

பபாை்ைப்படுகிைது .  

ஆசாரக்பகாறை என்பதை்கு 'ஆசாரக் கருத்துகளின் பகாறை' என்பைா, 

'ஆசாரங்கறளத் பதாகுத்துள்ள பகாறை’ என்பைா பபாருள் கூைலாம். 'ஆசார வித்து' 

(பா1) என்று பதாடங்கி, 'ஆசாரம் வீடு பபை்ைார'் (பா100) என முடியும் நூறு 

பசய்யுள்களில் தாம் கூைைரும் ஆசாரங்கறள ஒரு பநறிப்பட  பகாறை ைடித்துள்ளார.் 

பபாது ைறகயான ஒழுக்கங்கபளாடு தவிர நாள்பதாறும் ைாழ்க்றகயில் பின்பை்றி 

நடக்க பைண்டிய கடறமகறளயும் அல்லது நித்திய ஒழுக்கங்கறளயும் மிகுதியாகத் 

பதாகுத்தது ஆசிரியர ்தந்துள்ளார.் அகத்தூய்றமக்கு வித்திடும்  அைங்கபளாடு உடல் 

நலம் காக்கும் ைழிைறககறளயும் அைை்றைப் பபணும்பயறனயும் 

புைத்தூய்றமறயயும் ைலிந்து கூறும் பசய்யுள்களும் அதிகமாகபை காணக் 

கிறடக்கின்ைன.  

இந்நூல் ைடபமாழியிலுள்ள பைதாந்த கருத்துகறள ைலியுறுத்தியும் 

பின்பனாை்றியும் எழுதப்பட்டறைபயன்பறத, 

    ஆரிடத்துத் தான் அறிந்த மாத்திறரயான், ஆசாரம் 

     யாரும் அறிய, அைன் ஆய மை்ைைை்றை 

     ஆசாரக்பகாறை எனத் பதாகுத்தான் 

எனைரும் சிைப்புப் பாயிரச ்பசய்யுள் (பா101) மூலம் அறியக் காண முடிகின்ைது 

தமிழ் இலக்கியம் ைாயிலாக சங்கம் மருவிய காலத்தில் 

பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்ைாக ஆசாரக்பகாறை என்னும் நூலின் 

ஆசிரியரின் குறிப்பிறனக் காண்பபாம். இந்நூறல எழுதியைர ் பபருைாயின் 
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முள்ளியார ் என்ை பபரும்புலைர.் பபருைாயின் முள்ளியார ் இைரது சமயம் றசை 

சமயத்றத சாரந்்தைர ் இைர ் கிபி ஐந்தாம் நூை்ைாண்டு இைரின் முழுப் பபயர ்

பபருைாயின் முள்ளியார.். கயத்தூரப்் பபருைாயின் முள்ளியார ் இைர ் ைாழ்ந்த ஊர ்

கயத்தூர.் இை் ஊறரத் 'திரு ைாயில் ஆய திைல் ைண கயத்தூர'் என்று பாயிரப் பாடல் 

சிைப்பிக்கின்ைது. இது பகாண்டு பசல்ைமும், திைலும், ைண்றமயும் ஓங்கிய ஊர ்இது 

என்பது விளங்கும். இை் ஊர ் எங்குள்ளது என்பது பதளிைாகத் பதரியவில்றல. 'ஆர ்

எயில் மூன்றும் அழித்தான் அடி ஏத்தி' என்பதனால், இைர ்றசை சமயத்தார ்என்பதும் 

இங்கு விளங்கும். 

 ஆசாரக்பகாறை என்னும் இந்நூல் நல்ல ஒழுக்கங்களின் பதாகுப்பாகும் 

இந்நூல் பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று இன்னும் நூறு பாடல்கள் உள்ளன 

இந்நூலில் சிைப்புப் பாயிரம் தவிரத்்து, 100 பைண்பா பசய்யுள்கள் உள்ளன. 

பைண்பாவின் ைறகயாகிய குைள் பைண்பா, சிந்தியல் பைண்பா, பநரிறச பைண்பா, 

இன்னிறச பைண்பா, பஃபைாறட பைண்பா, சைறல பைண்பா, என இைை்றைத் 

பதாகுத்துப் பகுப்பாய்வு பசய்யத்தக்கது..  

இை்ைினச பவண்பா  (53) 

3 
தக்கறணமுதலியறை 

பமை்பகாள்ளல்                                                                  

 52 தளராத உள்ளத்தைர ்பசயல்                                                                         

5 எசச்ிலுடன் தீண்டத் தகாதறை                                                                            54 விருந்தினரக்்குச ்பசய்யும் சிைப்பு                                                                    

6 எசச்ிலுடன் காணக் கூடாதறை                                                                           59 சில தீய ஒழுக்கங்கள்                                                                             

7 எசச்ில்கள்                                                                                               60 சான்பைாருடன் பசல்லும் பபாது 

பசய்யத் தகாதறை                                          

8 எசச்ிலுடன் பசய்யக் கூடாதறை                                                                           61 நூல்முறை உணரந்்தைர ்துணிவு                                                                         

9 காறலயில் கடவுறள ைணங்குக!                                                                       62 சான்பைாரக்்குச ்பசய்யும் ஒழுக்கம்                                                                  

12 பசய்யாமல் தவிரக்்க 

பைண்டியறை                                                                     

 63 கை்ைைர ்கண்ட பநறி                                                                                  

15 உடறலப் பபால் பபாை்ைத் 

தக்கறை                                                                      

 65 தனித்திருக்கக் கூடாதைர ்                                              

19 கால்கழுவியபின் பசய்ய 

பைண்டியறை                                                                

 70 மன்னன் முன் பசய்யத் தகாதறை                                                                   

21 ஒழுக்கம் பிறழயாதைர ்பசய்ைது                                                                         71 மன்னன் முன் பசால்லக் கூடாதறை                                                              

22 பிை திறசயும் நல்ல                                                                                     72 ைணங்கக்கூடாத இடங்கள்                                                                         

23 உண்ணக் கூடாத முறைகள்                                                                              73 மன்னர ்முன் பசய்யத் தகாதறை                                                                 

24 பபரிபயாருடனிருந்து 

உண்ணும்முறை                                                                

 75 சான்பைார ் அறையில் பசய்யக் 

கூடாதறை                                                         

25 கசக்கும் சுறை முதலிய 

சுறையுறடய பபாருள்கறள 

உண்ணும் முறைறம                                              

 77 நல்ல குலப்பபண்டிர ்இயல்பு                                                                         
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28 நீர ்குடிக்கும் முறை                                                                                     78 மன்னர ் அறையில் பசய்யக் 

கூடாதறை                                                           

29 மாறலயில் பசய்யக் கூடியறை                                                                         81 ஆன்பைார ்பசய்யாதறை                                                                           

30 உைங்கும் முறை                                                                                         82 மறனவியின் உள்ளம் மாறுபடுதல்                                                                     

31 இறடயில் பசல்லாறம முதலியன                                                                       86 பபரியைறர 'உண்டது யாது'எனக் 

கூடாது                                                

39 சான்பைார ்இயல்பு                                                                                      87 கட்டிலில் படுத்திருப்பைருக்குச ்

பசய்யத் தகாதறை                                              

40 சான்பைார ்இயல்பு                                                                                        88 பபரிபயார ் பபால் ைாழ்பைாம் என 

எண்ணுபைர ்பசய்றககள்                                              

41 சில பசய்யக் கூடியறையும் 

பசய்யக் கூடாதறையும்                                                     

 89 கிறடக்காதைை்றை விரும்பாறம                                                                    

42 மறனவிறயச ் பசரும் காலமும் 

நீங்கும் காலமும்                                                   

 90 தறலயில் சூடிய பமாத்தல் 

முதலானறை                                                          

45 பந்தலில் றைக்கத் தகாதறை                                                                       91 பழியாைன                                                                                        

48 அைம் பசய்தை்கும் விருந்து 

அளித்தை்கும் உரிய நாட்கள்                                                 

 93 சான்பைார ் அறையில் குறும்பு 

முதலியன பசய்யாறம                                              

49 நறட உறட முதலியைை்றைத் 

தக்கபடி அறமத்தல்                                                 

 97 சான்பைார ்முன் பசால்லும் முறை                                                                    

51 தம் உடல் ஒளி விரும்புபைர ்

பசய்யத் தக்கறை                                                    

 98 புகக் கூடாத இடங்கள்                                                                              

   99 அறிவினர ்பசய்யாதறை                                                                    

 

.இை்ைினச பவண்பா (32) 

2 ஒழுக்கம் தைைாதைர ் அறடயும் 

நன்றமகள்                         

 50 பகள்வியுறடயைர ்பசயல்                                  

4 முந்றதபயார ்கண்ட பநறி                                    53 ஒழுக்கமுறடயைர ்

பசய்யாதறை                              

11 பறழறமபயார ் கண்ட 

முறைறம                             

 57 பநாய் பைண்டாதைர ்பசய்யக் 

கூடாதறை                      

13 பசய்யத் தகாதறை                                              58 ஒருைர ் புைப்படும்பபாது 

பசய்யத் தகாதறை                         

14 நீராடும் முறை                                                64 ைாழக்கடைர ்எனப்படுபைர ்                                    
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17 நல்லறிைாளர ்பசயல்                                        66 மன்னருடன் பழகும் முறை                                  

18 உணவு உண்ணும் முறைறம                              67 குை்ைம் ஆைன                                            

20 உண்ணும் விதம்                                       68 நல்ல பநறி                                                 

26 உண்ணும்கலம்                                             69 மன்னர ் பசய்றகயில் 

பைறுப்பறடயாறம 

முதலியன 

32 மலம், சிறுநீர ் கழிக்கக் கூடாத 

இடங்கள்                        

 74 ஆசிரியரிடம் நடக்கும் 

முறைறம                               

34 மலம் சிறுநீர ்கழிக்கும் முறை                                   76 பசால்லும் முறைறம                                             

35 ைாய் அலம்ப ஆகாத இடங்கள்                                          83 கறடபபாக ைாழ்பைாம் என 

எண்ணுபைர ் பமை்பகாள்ள 

பைண்டியறை    

38 எண்ணக் கூடாதறை                                                    84 பழகியறை என இகழத் 

தகாதறை                                      

43 உடன் உறைதலுக்கு ஆகாத 

காலம்                                     

 94 ஐயம் இல்லாத அறிவினர ்

பசய்றக                                    

44 நாழி முதலியைை்றை றைக்கும் 

முறை                               

 95 பபான்றனப் பபால் காக்கத் 

தக்கறை                                   

47 நூல் ஓதுதை்கு ஆகாத காலம்                                     96 எறும்பு முதலியறை பபால் 

பசயல் பசய்தல்                            

பஃபைானட பவண்பா (8) 

1 ஆசார வித்து                                                      46 வீட்றடப் பபணும் முறைறம                                      

10 நீராட பைண்டிய சமயங்கள்                                       55 அறிஞர ்விரும்பாத இடங்கள்                                   

27 உண்டபின் பசய்ய 

பைண்டியறை                                 

 56 தவிரை்ன சில                                                     

36 ஒழுக்கமை்ைறை                                            100 ஒழுக்கத்தினின்று 

விலகியைர ்                              

தநரினச பவண்பா (5)  

7 நரகத்துக்குச ்பசலுத்துைன                                                 85 பசல்ைம் பகடும் ைழி                                                    

79 பபரிபயாரிடம் உள்ள 

முசப்சயல்கள்                                      

 92 அந்தணரின் பசால்றலக் 

பகட்க!                                          

80 சான்பைார ் பபயர ்

முதலியைை்றைக் கூைாறம                             
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குைள் பவண்பா (1) சவனல பவண்பா (1) 

33 மலம் சிறுநீர ்கழிக்கும் முறை 16 யாைரும் கூறிய பநறி 

பழங்காலச ்சமுதாயம் ஒன்றில் ைாழும் ைாழ்க்றக ஒரு மக்கள் பதாகுதி, குழு, 

அல்லது மரபு என்னும் பபாருண்றமக்கு ைடிைம் பகாடுக்கலாயினர ் எனலாம். 

அதன்ைழி, மரபபாழுக்க நிறலக்கு உட்பட்டு பழங்காலந்பதாட்டு இன்று ைறர 

அறனத்து மக்களாலும் பபாை்ைப்படும் அை இலக்கியங்களில் ஒன்ைாகத் தமிழரின் 

ைாழ்வியறல எடுத்துறரப்பது ஆசாரக்பகாறை எனும் ஒப்பை்ை நூலாகும். இத்தறகய 

நூல் எடுத்தியம்பும் கருத்துகள் யாவும் தமிழர ் மரபபாழுக்க நிறலறய ஏை்று 

பின்பை்றியறையாகவும் உள்ளன எனுங் கருத்திறன உணரந்்திட இயலுகிைது. 

இந்நூலில் ஆசாரவித்து (பா1) பதாடரந்்து, சிைப்புப் பாயிரம் (பா101) எனும்  முதலும் 

முடிவுமாய் அறமந்த இை்விருச ் பசய்யுள்களும் பதள்ளத் பதளிைாய் நம்முள் 

விளக்குகின்ைன.அதபனாடு, மை்ைப்பிை பசய்யுள்கள் விளம்பும் உண்றமகறளயும் 

காண்பபாம். 

ஆசார விே்து 

 ஆசாரக் பகாறையின் முதை்பாடலில், நன்றி மைைாறம, பபாறுறம, இன்பசால், 

பிை உயிரக்றளத் துன்புறுத்தாறம, கல்வி, ஒப்புரவு அறிதல், அறிவுறடறம, நல்ல 

இயல்புள்ளைரக்ள் நட்பு இறை எட்டும் ஆசார வித்து பசால்லிய ஒழுக்கங்களாகும். 

இதறனபய, சான்பைாரக்ளால் அறிஞரக்ளால் பசால்லப் பட்டறை. நமது 

ைாழ்க்றகக்கு நன்றம தரக்கூடிய எட்டு விறதகளாகப் பபருைாயின் முள்ளியார ்

புலைர ்மிக அழகாக ஆசாரபகாறை பசய்யுள் ைரிகளில் எடுத்துறரக்கின்ைார .் 

இசப்சய்யுள் ைாயிலாக, ைாழ்வில் யாபரா ஒருைர ் பசய்த உதவிறய நாம் 

என்றும் மைத்தல் கூடாது; அடுத்து, பபாறையுறடறம எனப்பிைர ் நமக்குச ் பசய்யும் 

தீறமகறளப் பபாறுத்துக் பகாள்ளுதல் பைண்டும்;.எந்த சூழ்நிறலயிலும் 

பபாறுறமறயக் கறடப்பிடித்து அறமதியாய் இருத்தல் பைண்டும்;  விலங்குகளுக்கும் 

அல்லது மனிதரக்ளுக்கும் எந்த தீங்கும் பசய்ய கூடாது; எைபனாருைன் பசயறல 

எை்ைாறு பசய்ய பைண்டும் என்று அறிந்து பசய்கிைாபரா, அதுபை நல்ல அறிவு 

உறடயைரக்்கு அழகு.அந்நை்பண்பு உறடயைரின் நட்பு பகாள்ளுதல் பைண்டும் 

என்கிைார.் 

ஆை்மீகயியல் ஆசார ் 

 சிைப்புப் பாயிரம் (101) பாடல் பதிவு, முப்புைங்கறளயும் அழித்த 

சிைபபருமானின் திருைடிகறள ைணங்கி, ஆரியரிடம் தான் அறிந்த ஆசாரங்கறள 

யாைரும் அறிய ஆசாரக்பகாறை என்ை இந்நூறல திருைாயில் எனப் பபாை்ைப்படும் 

கயத்தூர ் அருகில் பபருைாயின் என்ை ஊரில் ைாழும் முள்ளியார ் பதாகுத்துக் 

பகாடுத்தான் அைபர ஒப்புதல் ைாக்குமூலம் தருைறத இங்பக காணயிலுகிைது . 

இதன்ைழி,பபருந்பதய்ை ைழிபாடு சங்க காலத்திை்கும் முன்பப இருந்திருக்கின்ைது 

என்பது நிரூபணமாகின்ைது 

பதாடரந்்து, இறைறயப் பபாை்றுதறலப் பை்றி கூறுகிைார.் பாடல் ஒன்பதில், 

விடியை்காறலயில் பல் சுத்தம் பசய்து, கண் கழுவி கடவுறள ைணங்கித் பதாழ 

பைண்டும்  .பின் நாம் பசய்ய பைண்டிய பசயல்கறளத் பதாடங்க பைண்டும் .

மாறலயில் கடவுறள ைணங்குதல் குை்ைமாகும்என்றும்,பாடல் 72-இல் அரசர ்

மாளிறகயிலும், பதைாலயங்களிலும், பபரிபயாறர ைணங்கமாட்டார.்அரசரும், 

பதய்ைங்களும் ஊரை்லம் ைரும்பபாதும் பபரியாறர ைணங்க மாட்டார ்என்பறதயும் 

சுட்டுகின்ைார.். 

ேைி ைிேவியலில் ஆசார ் 

 ஒை்பைாரு தனிமனிதனும் கறடபிடிக்க பைண்டிய ஆசாரமாக பாடல்4லில் 

விடியை்காறலயில் விழித் பதழுந்து, மறுநாள் பசய்ய பைண்டிய 
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அைசப்சயல்கறளயும், ைருைாய்க்கான பசயல்கறளயும்,சிந்தித்து, தாறயயும் 

தந்றதறயயும் பதாழுது  ஒரு பசயறலச ் பசய்ய அறிவுறடபயார ் பசால்லிய 

முறையாகும் என்று கூறுகின்ைார.் 

பாடல்16-இல் அரசனும், குருவும், தாயும் தந்றதயும், தனக்கு மூத்பதாரும், 

நிகரில்லா உைவினராைாரஇ்ைரக்றள பதைரக்றளப் பபால பதாழ  பைண்டும். 

இைரக்ள்   பசால்றல மீறி  பசய்யார,் அதறன மைந்தும் நடக்கமாட்டார,் நல்லறிைாளர ்

என்றும், பாடல் 96-இல் எறும்பு, தூக்கணாங் குருவி, காக்றக, ஆகியைை்றின் 

குணங்கறளப் பபால பசய்பைரக்்கு எப்பபாதும் சிைப்பு உண்டாகும் எனவும், பாடல்41-

இல் ஒருைன் தன் கண்ணிை்கு மருந்பதழுதிய பகால்பகாண்டு பிைர ் கண்ணிை்கு 

உபபயாகப்படுத்தல் கூடாது.  .காபலாடு கால் பதய்க்கக்கூடாது.   .புண்ணியப் 

பபாருள்கறளத் தறலயிலும், பிை உறுப்புகளிலும் ஒை்றிக் பகாள்ள பைண்டும் என்பர ்

நுட்பமான அறிவிறன உறடயைரக்ள் எனக்கூறியைர.் 

பமலும் பாடல்.49-இல் தங்களுறடய பதவிக்கும், கல்விக்கும், ஆை்ைலுக்கும், 

குடிப்பிைப்புக்கும் ஏை்பபை உறட, நறட, பசாை்கள், திட்டுதல் இறை அறமயும் 

என்கிைார.்பாடல் 89, உண்றமயாக ைாழ விரும்புபைர ் தமக்குக் கிறடத்தை்கு 

அரியைை்றை விரும்பார.்பதாறலந்து பபான பபாருறள நிறனத்து   ைருந்த 

மாட்டார.்மனம் கலங்க மாட்டார ்  என்றுறரக்கின்ைார.்பதாடரந்்து, பாடல்91 

காட்டினிடத்தில் தம்மினும் மூத்தன இருப்பதால்,உடலின் மீது பபாரத்்தலும், 

பசருக்பகாடு இருத்தலும் பாைமாகும் என்று எடுத்துறரக்கின்ைார ். 

பாடல்21ல், நல்பலாழுக்கத்தினின்று தைைாதப் பபரிபயாரக்ள், 

விருந்தினரக்்கும், மூத்பதாரக்ளு -க்கும், பசுக்களுக்கும், பைறைகளுக்கும், 

பிள்றளகளுக்கும் உணவு அளிக்காமல் தான் உண்ணமாட்டார.் என்று 

உறரக்கின்ைார.் பாடல்36ல், விளக்குக்கும் ஒருைருக்கும் நடுபை பபாக மாட்டார.் 

.சுைரின் பமல் உமிழார ் பநாய்ைரினும்பிைர ்   உடுத்த  அழுக்கு உட  படுக்கவும் 

பபாரத்்தவும் பயன்படுத்த மாட்டார.் பறட  ைந்தாலும், தம் ஆறட பிைரப்மல் படும்படி 

பசல்ல மாட்டார ் அறிவுறடயார.் பபரியைரக்ள பலர ் நடுவில் உறடறய 

உதைமாட்டா...ர.் பாடல் 37ல், ஒழுக்கம் அறிந்தைர.் பிைருறடய மறனயாறள 

விரும்புைதும், கள் குடிப்பதும், களவு பசய்ைதும், சூதாடுைதும், பகாறல பசய்தலும் 

ஆகிய தீய பசயல்கறள மனதாலும் நிறனயார ்எனச ்பசப்புகின்ைார.் 

பாடல் 52ல், நல்பலாழுக்கம் உறடயைர,் ைஞ்சறன பசால்றலயும், 

பயனில்லாத பசால்றலயும், பழிசப்சால்றலயும், புைங்கூறுதறலயும் பசால்ல 

மாட்டார.் பாடல் 53ல் ஒழுக்கமுறடபயார,் கல் எறிதல், கறனத்து அறழத்தல், 

ஒருைறனப் பபாலபை தாமும் இகழ்ந்து பசய்து காட்டுதல், தன் உறுப்புகறள 

அழித்தல், பகாபம், ஒளித்தல் ஆகியைை்றைச ் பசய்யமாட்டார.் பாடல் 83ல், 

எப்பபாதும் ஒபர தன்றமயாக ைாழ்பைரக்ள் ஒருைருறடய ைரிறசப்பட 

பபாகமாட்டார ் .ஒருைருறடய நிழறல மிதித்து நிை்க மாட்டார ் .பபசும்பபாது  நடுவில் 

ஆராய்ந்து பபசார,் ஊரார ் பைறுக்கத்தக்கறைகறளச ் பசய்யார,் அரசர ் பறடத் 

பதாறகறயயும் பசால்லமாட்டார.். 

குடு ்பவியலில் ஆசார ்  

 பாடல் 77ல், நை்குலப் பபண்டிர,் பிை ஆடைறரக் காண மாட்டார ் .தமது உடல் 

அழறகப்  பாரத்்துக் பகாள்ள மாட்டார.்   .தறல மயிறரக் பகாதுதல், றகறய 

பநாடித்தல் முதலியன பசய்ய மாட்டார.் பாடல் 46ல், நல்லது நடக்க பைண்டும் என்று 

நிறனப்பைரக்ள். அதிகாறல துயில் எழுந்து, வீடு பபருக்கி, கலங்கறளக் கழுவி நீர ்

நிறைக்கும் சாறலயும், கரகங்கறளயும் பூ அணிவித்து அடுப்பினுள் தீ உண்டாக்க 

பைண்டும். பாடல் 82ல், அறிவுறடயைரக்ள், தம்றம அழகு பசய்து பகாள்ளும் விறல 

மகளிர ்இல்லத்திை்கு அருகில் ைாழ மாட்டார,்  .அந்த இடம் தமக்கு உரிறமயுள்ள  இட  

என்ைாலும் மறனவியின் மனத்திை்காக அை்விடத்தில் ைசிக்க மாட்டார ்

பாடல் 90ல், தறலயில் முடிந்த பூறையும், பமாந்த பூறையும் அணியார ் .

பிராமணர ் தானமாக பசுவிறனக் பகாடுத்தாலும், பபரிபயார ் அதறன ைாங்க 
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மாட்டார ் .எசச்ிலுணறைக் பகாடுக்க மாட்டார.் பாடல் 42ல், தம் மறனவியரக்்கு பூப்பு 

நிகழ்ந்தால், நாள் மூன்றும் அைறர பநாக்கார,் நீராடியபின் பன்னிரண்டு நாளும் 

அகலாது இருத்தல் நன்றமயாகும் என்பர ் மிக்க ஆராய்சச்ியாளர.் பாடல் 65ல் 

அறிைால் மிகுந்தைரக்ள் ஐந்து புலன்கறளயும் தடுத்தல் அரிது என்பதால் தம்முறடய 

தாயுடனும், உடன் பிைந்தைளுடனும், மகளுடனும் தனியாகத் தங்க மாட்டார.் 

பாடல் 48ல், தன் கல்யாண நாளிலும், பதைரக்்குச ் சிைப்பான நாளிலும், 

பிதிருக்களுக்குச ் சிைப்பு பசய்யும் நாளிலும், விழா நாளிலும், பைள்வி பசய்யும் 

நாளிலும், விருந்தினரக்்கு பசாறிட்டுக் பகாறட அைம் பசய்ய பைண்டும். பாடல்  57ல், 

பநாயை்ை ைாழ்வு ைாழ விரும்புபைார,் பாழ் வீட்டிலும், பகாயிலிலும், சுடுகாட்டிலும், 

ஊரில்லாத இடத்தில் உள்ள மரத்திடமும் பகல் பபாழுதில் தூங்கமாட்டார.் பாடல்.64ல் 

அந்தணரும், தைசியரும், சுறமயுறடயைரும், பநாய்ைாய்ப்பட்டைரும், 

பபரிபயாரக்ளும், பிள்றளகளும், பசுக்களும், பபண்களும் மதிக்கப்பட 

பைண்டியைரக்ள்..இைரக்ளுக்கு ைழிவிட்டுப் பபானைரக்பள மக்களாகப் 

பிைந்தைரக்ளுள் மை்ைைரக்ளால்  பபாை்ைப்படுைர.்.... பாடல் 80ல், பகாபத்திலும் 

பபரிபயார ் பபயறர ைாயால் பசால்லமாட்டார ்  .வீட்டில் மறனவிறயக் பகாபித்து 

நீண்ட பபாழுது இருக்க மாட்டார ்  .பபரிபயாறரயும்  கீழ்மக்கறளயும் முறைறம 

பாராட்டிப் பபச மாட்டார.் 

கல்வியியலில் ஆசார ்  

 பாடல்1ல், நன்றி மைைாறம, பபாறுறம, இன்பசால், பிை உயிரக்றளத் 

துன்புறுத்தாறம, கல்வி, ஒப்புரவு அறிதல், அறிவுறடறம, நல்ல இயல்புள்ளைரக்ள் 

நட்பு இறை எட்டும் அறிஞரக்ளால் பசால்லப்பட்ட ஒழுக்கங்களாகும் என்ைைர ,் 

பாடல்.3ல், ஆசிரியரக்்கு தட்சறண பகாடுத்தலும், யாகம் பண்ணுதலும், 

 தைம் பசய்தலும், கல்வியும், இந்நான்கிறனயும் காத்து ைாழ பைண்டும். 

இல்றலபயன்ைால் எந்த உலகத்திலும் பயநுமில்றல என்கிைார.் பாடல்.43ல், 

நடுப்பகலிலும், மாறலயிலும், காறலயும், ஆதிறரயும், ஓணமும், அட்டமியிலும், 

பிைந்த நாள் அன்றும், பபௌரண்மியிலும், தம் மறனவியபராடுபசரந்்திருக்க மாட்டார ்

நல்பலார ்என்றும்,  

      பாடல் 47ல் அட்டமியும், அமாைாறசயும், பபௌரண்மியும், பதினான்காம் 

நாளும்அரசரக்்குத் துன்பம் ைரும் காலமாகும்.. இந்நாட்கள் பூமி அதிரச்ச்ி உள்ள 

நாட்கள், பமகமுழக்கமும் தூய்றம அல்லாத நாட்கள். என்றும் பாடல்  50ல் நன்கு 

கை்றுத் பதரந்்தைர,் பலருள் ஒருைறரத் தூை்ைார,் படுத்துத் தூங்கார,் தமக்குப் 

பபாருந்தாத பசயல்கறள ஒப்புக் பகாண்டு பின்னர ் பசய்யாது விடமாட்டார ,் 

ைறியைறர இழிைாகப் பபச மாட்டாரஎ்னபை அந்தணரக்ள் பைதம்  ஓதாத   

நாட்களாகும் என்றும் கூறுைறதக் காண முடிகின்ைது.. 

பாடல் 61ல் பைதங்கறள ஓதும் அந்தணறர, பபரிபயாறரப் பபால நடத்தல் 

கை்ைைரக்ளின் பகாள்றககளாகும் என்றும் பாடல் 63ல் துைவிகறளப் பபாை்றுதலும், 

பழிக்கு அஞ்சுதலும், பபரிபயார ் முன் தான் கை்ைைை்றைச ் பசால்லாது இருத்தலும் 

சிைந்த ஒழுக்கமாகும் எனவும் பாடல் 74ல் நல்ல மாணைரக்ள் அடக்கத்பதாடு 

ஆசிரியர ்கை்பிக்காத பபாது சும்மா இருக்க பைண்டும், அைர ்முன்பு அைர ்கட்டறள 

இல்லாமல் எழுந்து பபாகக் கூடாது, அைர ் பசால்லிக் பகாடுக்கும்பபாது பசவி 

பகாடுத்துக் பகட்டு ஒப்பிக்க பைண்டும் அைர ் ஒன்றும் பசால்லாவிட்டால் பகள்வி 

பகட்கக் கூடாது 

பாடல் 92ல் நை்பசயல்கறளச ்பசய்யும்பபாது, புறலயாரிடத்து நாள் பகட்டுச ்

பசய்ய மாட்டார ்  .அந்தணரிடத்பத நாை்பகட்டு, அைர ் ைாய்பமாழிப்படி நை்கருமம் 

பசய்ய பைண்டும் எனவும் பாடல் 94 அறிவுறடபயார,் பபரிபயார ்முன் றக காட்டிப் 

பபச மாட்டார ் .காலின் பமல் எழுதார,் கல்வியில்லாதைபராடு பமய்பயன சாதித்துப் 

பபசமாட்டார ் .பபரிபயார ் பகாடுப்பைை்றை  உட்காரந்்து பகாண்டு றகயில் ைாங்க 

மாட்டார.் என்றும் பாடல் 99 அறிவுறடயார ் ஆரைாரஞ் பசய்யுமிடத்தும், 
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மறடப்பள்ளியிலும், பபண்களிடமும், பாரக்்க மாட்டார ் .எடுத்து உறரக்க மாட்டார ் .

இல்லத்துள் பசல்ல மாட்டார ்என்றும் பதளிைாகப் பகன்றுள்ளார.் 

பபரிதயாரியலில் ஆசார ்  

 பபரிபயார ் பகண்றமறயப் பை்றி பாடல் 16ல், அரசனும், குருவும், தாயும் 

தந்றதயும், தனக்கு மூத்பதாரும், நிகரில்லா உைவினராைார ்  .இைரக்றள 

பதைரக்றளப் பபால பதாழ  பைண்டும்  .இைரக்ள் பசால்லிய பசால்றல கடந்து  

பசய்யார,் அதறன மைந்து நடக்கமாட்டார,் நல்லறிைாளர ்என்ைைர ் 

 பாடல் 17 அறிைாளர,் குரைரக்ள் பசால்லிய பசால்றல மீறி எதறனயும் 

பசய்யமாட்டார.்நிறை  அம்மாைாறச விரதத்றத மைக்கமாட்டார ்அன்று துறடப்பதும், 

மரம் பைட்டுதலும் பசய்ய மாட்டார.்      

பாடல் 39 பிைரக்்காக அன்றி தனக்காக உறல றையார,் உணவு உட்பகாள்ளார,் 

எசச்ிை்படுத்தார,் மறனயில் இருக்கும் பதய்ைங்களுக்கு ஊட்டினறத அறிந்து பின் 

தாம் உண்பார.் பதாடரந்்து,பாடல் 22 கிழக்கு திறசயும், ஏபதனும் இறடயூறு 

ஏை்பட்டால் மை்ை திறசகளும் நல்லறைகளாகும்.ைாயிை்படிக்கு  பநராகக்  கட்டிலிட்டு  

உைங்கக் கூடாது என்கிைார ் .உசச்ிப் பபாழுதில் உண்ணுதல் நலம்.  என்ைைர,் 

 பாடல் 40ல், புதிய சுை்ைத்தார ்தம்பமாடு பசரந்்து உண்ணும் பபாது பபரியார ்

உயரந்்த இடத்தில் அமரமாட்டார,் துன்பம் தரும் பசயல்கறளச ் பசய்ய மாட்டார,் 

முறை கடந்து இன்னாதைை்றைச ் பசய்யமாட்டார ் என்ைார.் பாடல் 55ல், 

அறிவுறடபயார,் பறகைரிடத்திலும், கள் குடித்து ஆடும் இடத்திலும், மனமில்லாத 

பைசியருடனும், பதருவிலும், நட்பு பகாண்டைர ்விலகிச ் பசல்லும் இடத்திலும், பலர ்

ஒன்று கூடும் தண்ணீரத்் துறையிலும் நிை்க விரும்ப மாட்டார ்  கூறிடக் 

காண்கின்பைாம் 

 அதறனத் பதாடரந்்து, பாடல் 66ல் அரசருறடய ைாயிலில் காைலர ்தடுத்தால் 

பகாபம் பகாள்ள மாட்டார ்  .அைருக்குக் பகாடுக்க பைண்டிய  இறை பபாருறளக் 

பகாடுக்காமல் இருக்க மாட்டார ்  .அரசன் பபாலத் தம்றம அணி பசய்து பகாள்ள 

மாட்டார ் .அரசறையில் நடுபை பசன்று  மை்பைாருைறனச ்பசர மாட்டார ்என்று கூைக் 

பகட்கின்பைாம். பாடல் 69ல் அரசன் பசய்பைை்றை பைறுக்கார ்  .அைபனாடு 

சண்றடயிட மாட்டார ்  .அரசன் தனிறமயாய் இருக்குமிடத்தில் தனது குறைறயச ்

பசால்ல  மாட்டார ் .நாம் அறிபைாம் என்று தாபன முன்ைந்து கூைமாட்டார  ் .காக்றக 

பைள்றள என்ைாலும் அன்பின்றி பைகுளுமாறு மறுத்து  உறரயார ்  .அரசன் 

பசாை்படிபய நடப்பர.் பதாடரந்்து பாடல் 62ல் பபரிபயாரக்்குச ் பசய்யும் ஒழுக்கம், 

காலில் பதாழுதலும், நிை்ைலும், அைறரக் கண்டவுடன் எழுந்திருத்தலும் ஆகும் 

என்ைைர,் பாடல் 67ல் தமக்கு உை்ை உறுதிபமாழிறயயும், அரசனால் பபரியராக 

மதிக்கப்பட்டைரக்ள் பசால்லிய பசால்றலயும், பிைரக்்குரிய உறுதிச ் பசால்றலயும் 

அரசனிடத்துச ்பசால்லுதல் பபரிய குை்ைமாகும் என எடுத்துறரக்கின்ைார.் 

 பமலும் பதாடரந்்து பாடல் 70ல், எசச்ில் உமிழ்தலும், உயரை்ாகிய இடத்தில் 

ஏறுதலும், தாம்பூலம் பபாடுதலும், தகுதியில்லாதறதச ் பசால்லுதலும், தூங்குதலும் 

ஆகிய இந்த ஐந்திறணயும் பபரிபயார ் அரசர ் முன்பு பசய்ய மாட்டாரக்ள் எனவும் 

பாடல் 71ல் நை்குடியில் பிைந்தார ் அரசர ் முன், பசல்ைத்றதயும், கல்விறயயும், 

விளக்கத்றதயும், குணங்கறளயும் பல முறை பரப்பிச ் பசால்ல மாட்டார.் என 

விளக்கம் தருகின்ைார.் இன்னும் பதாடரற்கயில் பாடல் 73ல், சிரிப்பும், பகாட்டாவி 

விடுதலும், காறியுமிழ்தலும், தும்முதலும், அரசர ் முன்பு பசய்தால் பழி நிறலக்கும் 

என்கிைார.் அபத பைறளயில் பாடல் 75ல், பபரிபயார ்கூடியுள்ள அறையில் உறடறய 

அவிழ்க்க மாட்டார,் காறதச ் பசாறிய மாட்டார,் றகறய உயர தூக்கிப் 

பபசார,்பபண்டிறரப் பாரக்்க மாட்டார.்  பிைர ் காதில் பசால்லுதறலயும்  பகட்க  

மாட்டார ் குறிப்பிடுகின்ைார.் 

 இன்னும் கூறுறகயில் பாடல் 78ல் பிைருடன் மறைைாக ஆராய மாட்டார,் 

அரசன் பிைருக்குச ்பசால்ைறதக் காது பகாடுத்துக் பகட்க மாட்டார ் . அப்படிப் பபசும் 
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பபாது பைபைான்றை ஆராய்ைார ் பபால் முகம் மாறி  நிை்பர ் என்ைைர,் பாடல் 81ல் 

நை்குணமுறடபயார ்பின் ைாயில் ைழியாக ஒருைர ்வீட்டில் நுறழய மாட்டார  ் .அரசன் 

அறை கூடியிருக்கு இடத்திலும், மறனவியுடன் இருக்கும்பபாதும் பபாய்ப் பாரக்்க 

மாட்டார.் எனக் கூறியைர,் பாடல் 79ல் துன்பம் ைந்த காலத்திலும், இன்பம் ைந்த 

காலத்தும் அறமதியாக இருத்தலும், அன்பினின்று பைறுபட்டைர ் வீட்டில் 

நுறழயாறமயும் பபரியாரிடத்தில் உண்டு என்கிைார.் அறத ைலியுறுத்திபய பாடல் 

97ல், பபரிபயார ்முன்பு, ைாய் புறதத்து நின்பைனும், ைணங்கியாைது, பபச பைண்டும்  

அன்றி அைர ் முன் ஆராய்ந்து  குை்ைம் எதுவும் உண்டாகாமல் பபச பைண்டும் 

என்கிைார.் பாடல்100ல், ஒழுக்கத்தினின்று விலகியைர,் அறியாறமயுறடயைனும், 

ைறியைனும், ையதில் முதிரந்்தைனும், சிறுைனும், உயிரிழந்தைனும், அஞ்சினைனும், 

உண்பைனும், அரசரது கட்டறளறயத் தாங்கினைனும், மணமகனும், ஆசாரம் 

நீங்கியைராைார ்என விளக்கமளிக்கிைார.் 

உைணவியலில் ஆசார ் ‘ 

 ‘ஆகாரம் இல்றலபயல் ஆதாரம் இல்றல’ என்பர.் அதறன முறையாக விளக்கப் 

பாடல் 18ல் நீராடி, காறலக் கழுவி, ைாய் துறடத்து, உண் கலத்றத சுை்றி, நீரிறரத்து 

உண்பைபர உண்பார ்  . இப்படி பசய்யாமல் உண்டாறரப் பபால் ைாறய கழுவி  

பபாைார ் ஊறன அரக்கர ் எடுத்துக் பகாள்ைார ் என்றும் பாடல் 20ல் ஒருைன் 

உண்ணும்பபாது கிழக்கு திறசயில் அமரந்்து, தூங்காமல், அறசயாமல், 

பைபைான்றிறனயும் பாரக்்காமல், பபசாமல், உண்கின்ை உணறை றகயாபலடுத்து 

சிந்தாமல் நன்ைாக  

 உண்ண பைண்டும் எனவும் பாடல் 23ல் படுத்பதா, நின்பைா, பைளியிடத்தில் 

நின்பைா உண்ணல் ஆகாது . 

  விரும்பி மிகுதியாக உண்ணலும் ஆகாது  .கட்டில் பமலிருந்து உண்ணுதல் கூட . 

பாடல் 24 தம்மிலும் பபரியாருடன் உண்ணும்பபாது அைரக்்கு முன்பன தாம் உண்ண 

மாட்டார.்  .முந்தி எழுந்திருக மாட்டார.்அைறர பநருங்கி அமரந்்து  உண்ணமாட்டார ் 

எல்லா பசல்ைமும்  பபறுைதாயினும் ைலப்புைம் அமரந்்து உண்ணார ்என்றும், பாடல் 

25ல் உணறை உண்ணும்பபாது கசப்பானறைகறள கறடசியிலும் தித்திப்பான 

பண்டங்கறள முதலாகவும் மை்ைறைகறள இறடயிலும் உண்ண பைண்டும் என்பபத 

ஒழுக்கம் எனக் கூறுகின்ைார ்

அதறனபயாட்டிபய பாடல்26ல் தம்றமவிட ஆமூத்தாருடன் உண்ணுதல் 

கூடாது  . அப்படி உண்ணும் பபாது ஒழுங்குப்படி சிறிய கலங்கறளக்  பகாண்டு 

ஒழுக்கம் தைைாமல்  உண்டு அக்கலங்கறள உடபன முறைப்படி நீக்க பைண்டும்  

எனவும் பாடல் 27ல் ைாறய நன்ைாகக் பகாப்புளித்து, நன்ைாகத் துறடத்து, முக்குடி 

குடித்து, முகத்திலுள்ள உறுப்புகறள மந்திரம் பசால்லி ைாய் துறடத்தல் பபரிபயார ்

அறிந்துறரத்த ஒழுக்கங்களாகும் என்று கூறுறகயில் பாடல் 28ல் இரண்டு 

றககளாலும் தண்ணீர ்குடியார ் .ஒரு றகயால் பபரிபயாரக்்குக் பகாடுக்க மாட்டார,் 

ைாங்க மாட்டார ். இரண்டு றககறளயும் றைத்து பசாறிய மாட்டார.் என்கிைார.் 

அதனினும் பாடல் 54ல், அறிவுறடபயார ்தம் நண்பரக்்கு, புன்சிரிப்புடன் கால் 

கழுை நீர ் அளித்து, உட்கார மறண பகாடுத்து, உணைளித்தபலாடு, படுக்க பாயும், 

இருக்க இடமும் பகாடுத்து உதவுைர ்என்றும் பாடல் 86ல், பபரிபயாறரக் கண்டால், 

நீங்கள் உண்டது யாது எனக் பகட்க மாட்டார.் .கீபழாறரக் கண்டால் முகம்  திரிந்து 

நீங்கள் உண்டது யாது என்று பகட்கமாட்டார.் என்றரத்தைர ் பாடல் 88ல், 

பபரிபயாறரப் பபால ஒழுக்கத்துடன் ைாழ விரும்புபைர ்உணறை இகழ்ந்து உறரக்க 

மாட்டார ் .அைசப்சயறலயும், தாம் பசய்த விரதத்றதயும் தாபம புகழ்ந்து உறரக்க 

மாட்டார ்.உதவியின் பயறனத் தாபம எடுத்து  பசால்ல மாட்டார ்

பபாருளியலில் ஆசார ் 

 பபாருளில்லாதைரக்்கு இை்வுலகமில்றல என்றுணரந்்து புலைர ் பாடல் 85ல், 

அறிவுறடபயார,் பசல்ைம் ைந்த காலத்தும் அைசப்சயல்கறளயும், 
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கல்யாணங்கறளயும், பசய்யும் முயை்சிகறளயும், வீட்றடயும் அரசன் பசய்ைறதயும் 

அதிகமாகச ்பசய்யாதிருக்க பைண்டும். பசய்ைாராயின் அசப்சலைம் அழிந்து விடும்   

சுகாோரவியலில் ஆசார ் 

 ‘சுத்தம் சுகம் தரும்’ என்கின்ை பழபமாழிக்பகாப்ப பாடல் 14ல், ஆராய்ந்த 

அறிவுறடயார ் நீராடும் பபாழுது நீந்தமாட்டார,் எசச்ிறல உமிழ மாட்டார,் 

அமுங்கியிருக்க மாட்டார,் விறளயாட மாட்டார,் எண்பணய் பதய்த்துக் பகாள்ளாமல் 

கழுத்தளவு அமிழ்ந்து குளிக்க மாட்டார ்  என்ைைர.் பாடல் 16ல் அரசனும், குருவும், 

தாயும் தந்றதயும், தனக்கு மூத்பதாரும், நிகரில்லா உைவினராைார ்  . இைரக்றள 

பதைரக்றளப் பபால பதாழ பைண்டும் இைரக்ள் பசால்லிய பசால்றல கடந்து 

பசய்யார.் அதறன மைந்தும் நடக்கமாட்டார,் நல்லறிைாளர.் என்று கூறியைர ்பாடல் 

19ல், கால் கழுவின ஈரம் உலரை்தை்கு 

 முன்பன உணவு உண்ண பைண்டும்.  கால் ஈரம் உலரந்்த பிைபக படுக்றகக்கு  

பசல்லலாம்  . இதுபை அறிைாளரக்ளின் பகாள்றகயாகும் என்ைார.் 

 பபருைாயின் முள்ளியார ் பாடல்5ல், பசு, பாரப்்பார,் தீ, பதைர,் உசச்ந்தறல 

ஆகியைை்றை எசச்ிறலயுறடயார ் எைரும் தீண்டார ் என்றும் பாடல்7ல் மல 

மூத்திரங்கள் இயை்றிய இயக்கம் இரண்படாடு, இறண எசச்ில், ைாயினால் ைழங்கிய 

எசச்ில் ஆகிய நான்கிறனயும் பாதுகாக்க பைண்டும் எனவும் பாடல் 8ல் இந்நான்கு 

எசச்ிறலயும் கறடப்பிடித்து ஒன்றிறனயும் ஒழுகாதைர,் ைாயால் எறதயும் 

பசால்லார,் கண்துயிலார ்எப்பபாதும் அறிவுறடயைராக இருப்பர ்என்கின்ைைர ்பாடல் 

10ல் பதய்ைத்றத ைழிபடும்பபாதும், தீய கனறைக் கண்டபபாதும், தூய்றம குன்றிய 

காலத்தும், ைாந்தி எடுத்த பபாதும், மயிர ் கறளந்த பபாதும், உண்ணும் பபாழுதும், 

பபாழுபதை உைங்கிய விடத்தும், புணரச்ச்ியான காலத்திலும், கீழ் மக்கள் தீண்டிய 

பபாதும், மலசலங் கழித்த காலத்தும் நீராட பைண்டும் என்பறத ைலியுறுத்துகின்ைார ்.  

பதாடரந்்து பாடல் 30ல், படுக்கும்பபாழுது கடவுறள ைணங்கி, ைடதிறசயில் 

தறல றைக்காமல், பமபல பபாரத்்துக் பகாள்ளப் பபாரற்ைறய பபாரத்்திப் படுத்தல் 

ஒழுக்கமாகும் என்பைர ்பாடல் 33ல் பகல் பபாழுதில் பதை்கு பநாக்காமலும், இரவில் 

ைடக்கு பநாக்காமலும், மலசலங் கழித்தல் நல்லது என்றும் பாடல் 32ல் அறிவுறடயார ்

புல்லின் மீதும், பயிர ் நிலத்தும், பசுவின் சாணத்தின் பமலும், சுடுகாட்டிலும், 

ைழியிலும், தண்ணீரிலும், ஆலயங்களிலும், நிழலுள்ள இடத்திலும், சாம்பலிலும் 

ஆகிய பத்து இடங்களில் எசச்ில் உமிழ்தறலயும், மலசலங்கழித்தறலயும் பசய்ய 

மாட்டார ்என்று ைழிகாட்டுகின்ைார.் 

பாடல் 34ல் பத்து திறசயிறனயும் மறைத்துக் பகாண்டு, அந்தரத்தில் 

பசய்ைதாக நிறனத்துக் பகாண்டு எசச்ில் உமிழ்தலும், மலங்கழித்தலும் பசய்ய 

பைண்டும்  . இந்திர பதவிபய கிறடத்தாலும் பைளிப்பறடயாகச ்

பசய்யக்கூடாதுஎன்றும் பாடல் 35ல் நீரிடத்தில் நடக்காமல் நின்று ைாயலம்புதல் 

கூடாது  .பதங்கியிருக்கும் நீரிலும்  ைாயலம்பார.்கலத்துள்  முகந்து பிைர ்  

முன்னிறலயில்  ைாறய அலம்ப முடியாது என்கின்ைார.் பாடல்51ல் தம் கண்ணின் 

ஒளியும் புகழும் பகடாமல் இருக்க, மின்னறலயும், எரிநட்சத்திரத்றதயும், பைசியரது 

ஒப்பறனறயயும், காறல ஒளிறயயும், மாறல ஒளிறயயும் பாரக்்கக் கூடாது என்றும் 

உறரக்கின்ைார.் 

முனைன யியலில் ஆசார ்  

 புலைர ் பபருமகனார ் அன்ைாட ைாழ்வியல் முறைகளப் பை்றிய 

ஆசாரங்கறளக் கூறுறகயில் பாடல் 11ல் நீராடும் பபாது ஓர ்ஆறடயும், உண்ணும் 

பபாது இரண்டு ஆறடயும் அணியாமல் இருக்கக் கூடாது  .நீரில் ஆறடறய 

பிழியமாட்டார ் .ஒரு ஆறட உடுத்தி அறையின்கண்  பசல்லக்கூடாது  .இது பறழபயார ்

கண்ட  முறைறமயாகும்.  என்ைைர ்  பாடல் 13ல், நீரில் தம் நிழறல விரும்பி 

பாரக்்கமாட்டார ்  .நிலத்றத கீை மாட்டார ்  .இரவில் மரத்தின் கீழ் நிை்கமாட்டார ் .

பநாய்பட்டபபாதும் நீறரத் பதாடாமல் எண்பணறய உடம்பில் பதய்க்க  மாட்டார ் .



284 
 

எண்பணய் பதய்த்த பின் தம உடம்பின் பமல் நீறரத் பதளித்துக் பகாள்ளாது 

புறலறயத் தம் கண்ணால் பாரக்்க மாட்டார ்என்கிைார.் பாடல் 15ல் நிலம் முதலிய 

ஐம்பூதங்கறளயும், பாரப்்பாறரயும், பசுறையும், சந்திரறனயும், சூரியறனயும் 

பபாை்ைாதைர,் உடம்பில் உள்ள ஐம்பூதத்றதயுறடய பதய்ைங்கள் அகன்று 

பபாய்விடும் என்றும் எசச்ரிக்றக விடுகின்ைார.் 

பமலும் பாடல் 31ல், இரண்டு பதய்ைங்களுக்கு இறடயிலும், பாரப்்பார ் பலர ்

நடுவும் பபாகக் கூடாது  .தும்மும்பபாது பபரியார ் ைாழ்த்தினால் அைறர  ைணங்க  

பைண்டும்  .பைளியில் பசல்லும் பபாது நண்பர ்  எதிரப்ட்டால் மனம்மகிழ்ந்து 

அைருடன்   பசல்ல  பைண்டும். என்று கூறியைர ்பாடல் 44ல், மறண பமல் நாழிறயக்  

கவிழ்த்து றைக்கக் கூடாது பலரப்சல்லும் இடத்தில் மறணறயக்  கட்டக்  கூடாது   

புத்தாறடறயத் தறலக்கடியில் றைக்கமாட்டாரஎ்ன்ைைர,்மாட்டார ்  .தம்றம 

அறியாதைபனதிரில் நிை்க  என்றும் பாடல் 45ல் துறடப்பமும், பூஜிதமும், 

கரிசச்ட்டியும், கிழிந்த கட்டிலும் மணப்பந்தலின் கீழ் பரப்பாதிருக்க பைண்டும் 

எனவும் பாடல் 68ல், பபரிபயாரக்ள் விரும்புைனைை்றைத் தாம் விரும்பமாட்டார  ்.

கீழ்மக்கறள வீட்டினுள் அறழத்துக் பகாண்டு ைரமாட்டார ் .தன்னுறடய பிள்றளபய 

ஆயினும் இழிைாகப் பபசமாட்டார  தம்பமாடு நட்பாக இல்றல என்ைாலும் 

மை்ைைரக்றள இகழ்ந்து பபசமாட்டார ்என்கிைார.் 

பதாடரந்்து குறிப்பிடுறகயில் பாடல் 76ல், விறரைாகப் பபசமாட்டார,் 

அடிக்கடி பல தடறை பபசார,் பபாய்றய விரிைாகப் பபசமாட்டார,் விளக்கிப் 

பபசமாட்டார,் சிறிய பசாை் பதாடரால் பசால்ல பைண்டிய பபாருள்கறள காலத்துக்கு 

ஏை்ைபடி பகட்பபார ் சமயம் அறிந்து பசால்ல பைண்டும் என்றும். பாடல் 95ல் 

தன்னுறடய உடலும், மறனவியும், அறடக்கலமாக ைந்த பபாருளும், தன் உயிரக்்கு 

உதவி என்று றைத்த பபாருளும் ஆதரித்துப் பாதுகாக்க 

பைண்டியறை .இல்றலபயனில் துன்பத்றதத் தரும் .என்கிைார.் 

பகாள்ள – ேள்ளே் ேக்கனவயியலில் ஆசார ்  

 இப்பபருமகனார ் பாடல் 2ல்,  நை்குடிப்பிைப்பு,  நீண்ட ைாழ்நாள், பசல்ைம், 

அழகுறடறம, நிலத்திை்கு உரிறம, பசால் பமன்றம, படிப்பு, பிணியில்லாறம இறை 

எட்றடயும் ஒழுக்கம் தைைாதைரக்ள் அறடைர.் 

 பாடல் 12ல்  தறலயில்  பதய்த்த  எண்பணயினால்  யாபதாரு  உறுப்றபயும்  

தீண்டக்கூடாது.பிைர ்   உடுத்திய   ஆறடயும், பிைர ்  பதாட்ட பசருப்பும்  அணிந்து 

பகாள்ளக்கூடாது. என்றும்  பாடல் 29ல் மாறலப்  பபாழுதில்  படுத்துத்  தூங்குைதும்,  

உண்ணுதலும், நடத்தலும் கூடாது  .மாறலயில் உண்ண  மாட்டார,் பகாபப்படமாட்டார.் 

முை்பபாழுது  விளக்கு   ஏை்றி   இரவில்  உண்டு   உைங்குதல்  நன்று   என்கிைார.்         

இம்மகனார ் பாடல் 38ல், அறிவுறடயார ் பபாய் பபசுதலும், பகாள் 

பசால்லுதலும், பிைர ் பபாருறள விரும்புதலும், பபாைாறம பகாள்ளுதலும் பசய்ய 

மாட்டார ்  .அப்படிச ் பசய்தால் இம்றமயில் ைறுறமயும், மறுறமயில் நரகமும் 

ைாய்க்கப்படும்; பதய்ைமும் அழிந்துவிடும். பாடல் 56 முை்றிய புல்லிடமும், 

காட்டினிடத்தும் பசரமாட்டார;் அைை்றை பநருப்பிலிட்டு அழித்து விடார;் மறழயில் 

ஓடமாட்டார;் காட்டில் தனியாக பசல்ல மாட்டார;் ைறுறமயிலும் தமது 

ஒழுக்கத்திலிருந்து மாைமாட்டார,் அறிவுறடபயார ் என்றும் பாடல் 59ல், பிைறரப் 

பாரத்்து, உமது உடல் நன்ைாயிருக்கிைபதன்று பசால்லமாட்டார ்  .விளக்றகயும், 

அடுப்பிலுள்ள பநருப்றபயும் அறணக்க மாட்டார ்  .அந்பநருப்பிடம் குளிர ் காய 

மாட்டார.்எனவும்  பாடல் 60ல், பபரியாருடன் பசல்லும்பபாது எதன் பமலும் ஏறிச ்

பசல்ல மாட்டார ்  .குறட பிடித்துச ் பசல்ல மாட்டார ் காலில்  பசருப்பு அணிய 

மாட்டாரஎ்ன்று எடுத்துறரக்கின்ைார.்.. 

பதாடரற்கயில் பாடல் 84ல் புை்றில் ைாழும் பாம்பும், அரசரும், தீயும், குறகயில் 

இருக்கும் சிங்கமும், சிறியறை என்றும், எளியனபைன்றும், பழகினபைன்றும் 

நிறனத்து இகழ்ந்தால் துன்பத்றதத் தருபமனவும் பாடல் 87ல் எப்பபாழுதும் 

படுத்திருப்பைரது காறலக் கழுைமாட்டார,் அைருக்கு பூப்புறனயார,் அைருக்குச ்
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சந்தனம் பூசார,் அருகில் நிை்கவும் மாட்டாபரன்றும். பாடல் 93ல், சான்பைார ்

அறையில் குறும்பு பசய்ய மாட்டார ்  .அழுக்றக உதிரத்்துக் பகாண்டு பசல்லார ்.

கடுறமயான பசால்றலச ் பசால்லார ்  .இரண்டு பபராய் நின்று  பபசுமிடத்திை்குப் 

பபாகமாட்டார ்  .ஆகபை இறைகறளச ்  பசய்யாதிருத்தல் பைண்டுபமன்றும் பாடல் 

98ல் சூதாடும் இடத்திலும், பாம்புகள் இருக்குமிடத்திலும் மூடரக்பள நுறழைர ் பல 

துன்பங்கறளயும் பபறுைாபரன ஞயம் பட உறரகின்ைார.் .. 

நினைவுனர 

 பபருைாயின் முள்ளியார ்ஆசாரக் பகாறையில் இன்னின்ன பசய்யத் தக்கறை, 

இதனால் இன்ன நலம் உண்டாகும் என்பறதயும் இன்னின்ன பசய்யத் தகாதன, 

அைை்றைச ் பசய்யின் இன்னின்ன பகடுகள் உண்டாகும் என்பறதயும் இந்நூலில் 

பதளிைாக விளக்கியுள்ளார.் அறை தமிழர ் அறனைராலும் ஏை்றுக் பகாள்ளத் 

தக்கறையாக அறமக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்ைழி, இை்ைைசப்சயல்கபள இன்ைளவும் 

சமுதாயத்தின் மரபுகளாக மனிதறனத் தனக்குள் கட்டுப்படுத்தி நிை்க றைகத்துப் 

பின்பை்ை உதவி ைருகின்ைன. இதன்கண் சமூகத்தில் ஒருவித ஒழுக்கநிறலறயக் 

கட்டறமத்துள்ளனர.் 

தவேே்னே விட்ட அை ் இல்னல தவேே்திை் 

ஓேே் ேகு ் அை ் எல்லா ் உளேரக்்க 

வாேே்னே விட்டு  திஞர் வளமுை்ை 

தவேே்னே ஓதிதய வீடுபபை் ைாரக்தள. 

     (திருமந்திரம்: 51) 

அவிழ்க்கின்ை ைாறும் அதுகட்டு மாறுஞ் 

சிமிட்டறலப் பட்டுயிர ்பபாகின்ை ைாறும் 

ேமிழ்சப்சால் வடபசால் எனு ்இவ் விரண்டு ் 

உணரத்்தும் அைறன உணரலு மாபம 

              (திருமந்திரம்:66) 

மாரியும் பகாறடயும் ைாரப்னி தூங்கநின்று 

ஏரியும் நின்ைங்கு இறளக்கின்ை காலத்து 

ஆரியமு ் ேமிழு ் உடதை பசால்லிக் 

காரிறக யாரக்்குக் கருறணபசய் தாபன 

                  (திருமந்திரம்:67) 

நன்ைாய்ந்த நீள்நிமிரச்றட 

முது முதல்ைன் ைாய் பபாகாது 

ஒை்று புரிந்ே ஈரிண்டில் 

ஆறுணர்ந்ே ஒரு முதுநூல் 

………………………………… 

                    (புை ்:166) 

வானவன் காண்; வானவரக்்கும் பமல் ஆனான் காண்; 

          வடதமொழியும் த ை்  மிழும் மனறகள் நொை்கும்  

       ஆைவை் கொை்; ஆன் ஐெ்தும் ஆடினான் காண்; ஐயன் 

                   (திருொவுக்கர ர ்பதவாரம், ஆைாம் திருமுறை) 

பதைரக்ுைளும் திருநாை்  னைமுடிவு ் 

மூைர ்தமிழும் முனிபமாழியும்- பகாறை 

திருைா சகமும் திருமூலர ்பசால்லும் 

ஒருைா  சகபமன்று உணர.் 

                  (ஒளறையார,் நல்ைழி 39) 
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பமை்கண்ட பசய்யுள்கள் எடுத்துறரக்கின்ை; ைலியுறுத்துகின்ைனைை்றைத் தந்த 

நம்முள் மூத்தத் தமிழ் மூதறிஞர ் பபருமக்கறள மனத்திை்பகாண்டு தமிறழயும் 

ைடபமாழிறயயும் பாகுபாடின்றி ஏை்று மானுடம் தறழக்க ைழி காண்பபாம். 

துனணநூை்பட்டியல் : 

1. பபருைாயின் முள்ளியார ் இயை்றிய ஆசாரக்பகாறை,பசல்ைபகசைராய 

முதலியார,் கலாரத்னாகரம் பிரஸ்,பசன்றன (மூன்ைாம் பதிப்பு 1916) 

2. அைவியல் -ஓர ்அறிமுகம்,வில்லியம் லில்லி (ஆங்கிலம்),காந்தி பகா.பமா (தமிழ் 

பமாழியாக்கம்),தமிழ் பைளியீட்டுக்கழகம்,பசன்றன (1964) 

3. ஆக்க இலக்கியமும் அறிவியலும், சண்முகதாஸ். அ, யாழ்ப்பாண ைளாகத் 

தமிழ்த்துறை பைளியீடு, யாழ்ப்பாணம், இலங்றக (1977) 

4. இலக்கியமும் உளவியலும், காஞ்சனா. இரா, விஷ்ணுப்பிரியா பதிப்பகம், 

மதுறர (1997) 

5. பக்தி இலக்கியத்தில் சமுதாயப் பாரற்ை, ஈசுைரப்பிள்றள. தா, 

தமிழ்ப்பல்கறலக்கழகம், தஞ்சாவூர ்(2000) 

6. பத்மபதைன்,தமிழ்ப்பிரியன் (உ.ஆ)  நீதி நூல் களஞ்சியம் பகாை்ைறை 

பைளியீடு பசன்றன -600017 முதை்பதிப்பு -2014 

 

Cite this book Chapter : S. Ramalakshmi and Duraimuthu Subramaniam., (2021) 

Asarak Kovai’s portrayal of tamil humanities, Chapter. In Tamil Identities in Tamil 

Literature, Edited by Sasireha P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani 

G., Vol. 1:274-286. Cauvery College For Women, Trichy.  
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ச.அ ்பிகா எ ்.ஏ., பி.எட்.,எ ்.பில், 

எக்ஸல் ைணிகவியல் மை்றும் அறிவியல்கல்லூரி, 

குமாரபாறளயம், 

நாமக்கல். 

 

திருக்குைள் உணரே்்து ் இல்லைபண்பாடு 
 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 உலகம் விளக்கமுை உதிக்கின்ை ஞாயிறுபபால் உள்ளங்களில் 

விளக்பகை்றியைர ் ைள்ளுைர.் ைாசுகி என்னும் கை்புக்கரசிறய மணந்து 

இல்லைபமனும் நல்லைத்றத உலகிை்கு உணரத்்திய உத்தமர.் 

ஆணும்பபண்ணும்லயமும்சுருதியும்பபால், சுடரும் கதிரும்பபால், மலரும் 

மணமும் பபால் இருைரை்ாழ்வும் ஒன்றுபட்டு,  ஒருைறர ஒருைர ்நன்கறிந்து, நயம்பட 

அன்பாய் ைாழ்வு நடத்துைதுதான் இல்லைம். காதல் இருைர ் கருத்பதாருமித்து 

ஆதரவுபட்டு ைாழ்ைதுதான் இல்ைாழ்க்றக. அன்பபபதய்ைம்என்பர.் மரஞ்பசடி 

பகாடிகளுக்கு ஆதைன்பபால், மனித இதயத்துக்கு அன்புமிக அைசியம். இைம் 

பசய்தால் அன்பு உண்டாகும். அன்பு உண்டானால் அருள் பபருகும். இல்ைாழ்க்றக 

நடத்தும் ஆணும் பபண்ணும் அன்புடன் ைாழ்ைதுடன் மை்றுமுள்ளார ்

அறனைரிடத்தும் அன்புபசலுத்த பைண்டும். அத்துடன் அைம்பட ைாழபைண்டும் . 

அைபமன்பது ைாழ்க்றகபநறி. அைமின்றித் தீயநிறலயில் இருப்பின் அது 

இல்லைமாகாது. இல்லைம், பிைரப்ழி பசால்லக்கூடிய அளவிை்கு அறமயலாகாது. 

அை்விதம் அறமயாதிருக்குமாயின் , அது நல்லபுகழுக்குரிய பபரும்நிறலயாகும். 

முை்னுனர 

மனிதன் மனிதனாக ைாழ மனிதன்  மனிதனுக்கு கூறிய அறிவுறர திருக்குைள். 

திருக்குைள் அைநூல் மட்டுமல்ல ைாழ்வியல் நூலாகும். அதனால்தான் இது 

உலகப்பபாதுமறை என்று அறழக்கப்படுகிைது. உலகில் அதிகபமாழியில் பமாழி 

பபயரக்்கப்பட்ட நூல் இதுைாகும். இந்நூல் கி.மு.வில் பதாடங்கி இன்றுைறர 

உயிரப்்புடன் ைாழ்கிைது. அைம் பபாருள் இன்பம் என்ை முப்பாலிலும் ைாழ்வியல் 

உண்றமகறள உணரத்்துகின்ைது.  

திருக்குைளிை்தேனவ 

மனிதன் விண்றணபயத்பதாடுமளவிை்கு உயரந்்துவிட்டான். பைை்றுக் 

கிரகங்களுக்குச ் பசல்லும் நிறலக்கு வித்திட்டு விட்டான். நிறனத்தப்படி எல்லாம் 

சாதித்து விட்டான். நிழலான கை்பறனகளுக் பகல்லாம் கூட ைடிைம் பகாடுக்க 

ஆரம்பித்து விட்டான். மனிதனின் இத்தறகய ைளரச்ச்ியினால் சமுதாயத்தில் அைன் 

மதிப்பு நாளுக்குநாள் கூடிைருகிைது.  

"மனிதன்மனிதனாக்கும்” 

முயை்சியிறனத் திருக்குைள் பமை்பகாண்டுள்ள காரணத்தால்தான் அது அன்றைய 

ைாழ்விை்கும் பபாருந்துைதாகிைது. மனிதன் ைாழும் காலந்பதாறும் திருக்குைள் 

ைாழம் என்பதில் ஐயமில்றல. காலமாை்ைத்தின் விறனைாக அளைை்ை பலதரப்பட்ட 

நூல்கறளயும் அறிவியல் பதாழிலில்நுட்ப நூல்கறளயும் படிக்கும் மனிதன் 

எளியநூலான திருக்குைறள பழக்கத்தில் பகாள்ளாமலிருப்பது ைருந்தத்தக்கது. 

 இன்றைய பரபரப்பான சூழ்நிறலயில் மனிதன் மனநலத்றதப் 

பபணமுடியாமல் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பபாதுமன அறமதிறயத்பதடி ஆன்மீகம் 

தியானம் பயாகா என்று பலைை்றிலும் பயிை்சிபபறுைதில் ஆரை்ம் காட்டுகிைான். 

திருக்குைள் பபான்ை அைநூல்கறளக் றகவிட்டதன் விறளபை இது. நம் ைாழ்க்றகயில் 

நமக்கு ஏை்படும் துன்பங்கள் சந்பதாசங்கள் ஆகியைை்றைப் பபாக்கிக் பகாள்ளவும் 

ைாழும் பநறிமுறைகள் பை்றித் பதளிவிறனப் பபைவும் ைாழ்வியல் ஆபலாசறனகள் 
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ைழங்கும் பபட்டகமாகத் திருக்குைள் விளங்குகிைது. எந்தக்காலக் கட்டத்திலும் எந்த 

இடத்திலும் எத்தறகய மனிதரக்ள் ைாழ்ந்தாலும் அைரக்ளின் இயல்புகள் நடத்றதகள் 

இந்நூலில் உள்ளபடிதான் இருக்கமுடியும் இருக்கபைண்டும். என்பறத உணரந்்து 

எழுதியிருக்கிைார ் ைள்ளுைர.் மனிதனின் இன்றைய"றஹக்கூ" கவிறத 

இரசறனக்பகை்ப அன்பை திருக்குைறளக் குறைந்த அடிகளில் தந்து நிறைந்த 

பபாருள்தரும் அளவில் நிை்கிைார ் ைள்ளுைர.் இத்தறகய திருக்குைள் காட்டும் 

இல்லைம் இன்றைக்கும் பபாருந்தும்நிறல இங்குசச்ிைப்பாக ஆக்கம்பபறுகின்ைன. 

இல்லைவியல் 

திருக்குைளில் பதாட்ட இடபமல்லாம் ைாழ்க்றக விளக்கங்கள் 

இடம்பபறுகின்ைன. எனினும் "இல்லைவியலில்"  இடம்பபை்றிருக்கும் 20 அதிகாரங்கள் 

இல்லத்தின் நல்லைத்றத எடுத்தியம்புைதாகச ் சிைப்புப்பபறுகின்ைன. ைள்ளுைரின் 

ைழிநின்று ைாழ்பைாரக்்குக் குைள்காட்டும் "இல்லைம்" இன்றுமட்டுமல்ல என்றுபம 

நலம்பயப்பதாகபை அறமயும் என்பது திண்ணம் 

                "இல்ைாழ்ைான்என்பான்இயல்புறடயமூைரக்்கும் 

நல்லாை்றின்நின்ைதுறண……(குைள்41)  

ஒருைன் தன்றனநாடி நிை்கும் பபை்பைார ்மறனவி மக்கறள பநறிதைைாமல் காக்கும் 

நிறலயானதுறணயாைான் என்று குறிப்பிடுகிைது. இன்றைய தறலைன் இல்லைக் 

கடறமறயத் துைந்துவிட்டான். அத்தறணயும் மைந்துவிட்டான் தன்றன மைந்து 

தைறிறழக்க ஆரம்பித்துவிட்டான். இதன் விறளைாகபை இந்நாளில் முதிபயார ்

இல்லங்கள் மணமுறைகள் குழந்றதகள் "மறியிறடப்படுத்தமாண்பிறண" பபால 

ைாழபைண்டிய நிறலமாறி அம்மாவிடம் சிறிதுகாலம் அப்பாவிடம் சிறிதுகாலம் 

என்று ைாழும் அைலங்கள்……இப்படி அறனத்துபம நிகழ்கின்ைன. இல்லத்தின் 

ஆபராக்கியம் சிறதக்கப்படுகின்ைன. ஆகபை பண்பிலிரந்து விலகாமலிருக்கத் 

திருக்குைளின் பசறை என்பது உணரப்படுகிைது. 

அன்பு என்கின்ை பண்றபயும் அைம் என்கின்ை பண்றபயும் சிைந்த 

இல்ைாழ்க்றக மூலமாகபை அறடயமுடியும். இதறன 

               "அன்பும்அைனும்உறடத்தாயின்இல்ைாழ்க்றக 

பண்பும்பயனும்அது"  

என்ை குைள் குறிப்பிடுகிைது. இத்தறகய அன்பும் அைறனயும் இன்றைய 

இல்லங்களில் பபணப்படாத காரணத்தாபல குடும்பங்களில் சண்றடசசச்ரவுகளும் 

குழந்றத ைளரப்்பில் சிக்கல்களும் நிறைந்த நிகழ்கால எதிரக்ாலச ் சமுதாயங்கள் 

பாதிப்புக்குள்ளாைறதக் காணமுடிகின்ைது. பமலும் அன்பும் அைனும் 

கிறடக்கப்பபைாத நிறலயில் இறளய சமுதாயம் மனமுறிவு உளசச்ிக்கல் 

பபான்ைைை்றிக்கு ஆளாகின்ைனர.் 

ஒருைனது இல்ைாழ்க்றகயானது தன்மறனவியிடத்த அன்பிறனயும் 

பிைரக்்குப்பகுத்துண்டலாகிய அைத்திறனயும் உறடயதானால் அதுதான் 

இல்ைாழ்க்றகக்கான பண்பும் பயனும் ஆகம் என்றுறரக்கின்ைார.் மறனவியிடம் 

அன்பிறனயும் மை்ைைரக்ளுக்கு அைத்திறனயும் அளிப்பதுதான் இல்ைாழ்க்றகயின் 

பண்பாடு என்பறத அறியமுடிகின்ைது. 

" அைபனனப்பட்டபதஅல்ைாழ்க்றகஅக்து 

பிைன்பழிப்பதுஇல்லரின்நன்று 

அைபனன்று சிைப்பித்துக் கூைப்படுைது இல்ைாழ்க்றகபய அதுவும் மை்ைைர ்பழிக்கும் 

குை்ைம் இல்லாமல் விளங்கினால் பமலும் நன்றமயாகும். இல்ைாழ்க்றக 

அன்றபசச்ாரந்்தது மறனவி கணைனிடத்தும், கணைன்மறனவியிடத்தம் அன்பு 

பகாண்டுைாழலாம் ைாழ்க்றகபய அைத்பதாடு ைாழும் இல்லைம் அதுதான் 

இல்லைத்தின் பண்பு அகும். அதுதான் இல்லைத்து ைாழ்பைரக்ளுக்கு பயறனத்தரும் 
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இல்றலபயன்ைால் பயனை்ை பண்பை்ை ைாழ்க்றகயாக மாறிவிடும் என்பறத 

உணரந்்து உறரத்துள்ளார ்திருைள்ளுைர ்அைம் என்பபத இல்ைாழ்க்றக தான்பிைரின் 

பழிசப்சால் இல்லாமல் ைாழ்ைபத நன்றமயிறனத் தரும் என்றும் 

ைலியுறுத்துகின்ைார.் 

இல்ைாழ்க்றகயில் அன்பும் அைமும் குறைந்து மை்ைைரக்ளின் 

பழிசப்சால்லுக்கு உள்ளாைது இன்றையக் காலக்கட்டத்தில் மிகுந்து ைருகின்ைது 

இல்லைத்தின் பண்பாட்டிறன மீறிகணைன் மறனவி பசயல்படுகின்ைபபாது ஏை்படும் 

குடும்பசச்ிறதவுகறளயும் சமுதாயசச்ீரக்் பகடுகறளயும் காணமுடிகிைது.    

சங்கஇலக்கியே்தில்வாழ்வியல்பநறிகள் 

 சங்க இலக்கியத்றத ைாழ்வியல் பநறிகள் பநாக்கில் ஆராய்ைதை்கு 

இடமுண்டு. அைம் சாரந்்த ைாழ்வியல்பநறிகள், பபாருள்சாரந்த ைாழ்வியல்பநறிகள் 

இன்பம் சாரந்்த ைாழ்வியல் பநறிகள் மூன்று நிறலகளாக ஆய்வு  

பமை்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

அை ்சார்ந்ேவாழ்வியல்பநறிகள் 

ைாய்றம,பபாய்யாறம,பசய்நன்றிஅறிதல் நடுவுநிறலறம, அடக்கமுறடறம 

ஒழுக்கமுறடறம, புைங்கூைாறம, இன்னாபசய்யாறம, ஈறக, கள்ளாறம, 

பகால்லாறம பை்றிய குறிப்புகள் திருக்குைளில் கட்டப்படும் ைாழ்வியல் 

பநறிகளாகும். 

பபாருளின் நிறலயாறமப் பண்றபப் பை்றிப்  பபசுைதுடன் நில்லாமல் 

பபாருளின் அருறமறயயும் பதறைறயயும், முதன்றமறயயும் 

ைலியுறுத்திக்கூறியிருப்பது சங்க இலக்கியத்தின் தனித்தன்றமஆகும். 

            "அருளில்லாரக்்குஅை்வுலகம்இல்றலபபாருளில்லாரக்்கு 

இை்வுலகம்இல்லாகியாங்கு" (குைள்) 

இன்பம்சாரந்்தஅைபநறிகள் 

சங்க இலக்கியத்றத நுணுகி ஆராயும்பபாது கிறடக்கும் ைாழ்வியல் 

உண்றமகள் திட்பமும், நுட்பமும் ைாய்ந்தறை ஆகும். பைறும் உடல் இன்பம் மட்டும் 

சங்க இலக்கியம்   பபசவில்றல. அைை்றிக்கு பமலாகத் தறலைன் தறலவி உள்ளப் 

புணரச்ச்ிக்கு இது முதன்றமதந்துள்ளது. 

  " அன்புறட பநஞ்சம் தாம் கலந்தனபை"(குறுந்பதாறக.40) 

அகத்திறணப் பாடல்களில் மட்டுமின்றி புைத்திறணப்பாடல்களிலும் ைாழ்வியல் 

பநறிகள் குறித்தான பை்பல அரியகருத்துக்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்ைன. 

பண்றடயச ் சமூகத்தில் மக்களிறடபய ைாழ்வியல் அைபநறிகள் எங்ஙகனம் 

ஓங்கியிருந்தன. அதில் அந்நாட்ட அரசரக்ளின் பங்கு எப்படியிருந்தன என்பறத 

    "நன்னறடநல்கல்பைந்தை்குக்கடபன" (புைத்திறண.312) 

எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருபாறன பசாை்றுக்கு ஒருபசாறு பதம் என்ை 

பழபமாழிக்பகை்ப பண்றடயக் காலத்தில் அரசரக்ள் மக்களின் ைாழ்வியல் 

அைபநறிகளில் எை்ைளவு அக்கறை பகாண்டிருந்தனர ் என்பறத பமை்படி பாடலின் 

ஒபர ஒரு அடியாயினும் அது பநை்றி அடியாய் உணரத்்துகிைது. இதுதமிழ் 

மரபில்பதான்று பதாட்டு ைருைறதக் காணலாம். 

     "பகான்எை்ைழிபயாகுடியும்அை்ைழிபய" 

என்னும் பழபமாழி ைாயிலாக மக்களின் அைபநறிகள் அசச்மூகத்றத ைழிைழியாக 

பதான்று பதாட்டுைழி நடத்திைரும் அரசரக்ளின் ைாழ்வியல் பநறிகறள அடிபயாட்டி 

ைருைன என்பறத ைலியுறுத்தி கூைப்படுகிைது. 
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இைியபசாை்கள் 

உள்ளத்து உணரவ்ுகறள பைளிப்படுத்தும் புலப்பாட்டுக் கருவிபமாழி. சமூகம் 

பமாழியின் ைாயிலாகக் கருத்துக்கறளப் பரிமாை்ைம் பசய்துபகாண்டு 

உைவுப்பாலங்கறள ைலுப்படுத்திக்பகாள்கின்ைது. "யாகாைாராயினம்நாகாக்க" 

என்னும் பாதுகாப்பு ைறளயத்றத அறமத்துக்பகாண்டு ைாழ்ைது நலம். நம்முறடய 

இனியபசாை்கள் பாைத்திை்கு கழுைாயாக அறமயும் அைத்திை்கு சமமானத என்பறத. 

                 "அல்லறைபதயஅைம்பபறுகும்நல்லறை 

நாடிஇனியபசாலின்"  

என்னும் குைட்பாக்கள் பதளிைாகச ்சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. 

இை்ப ் 

 இன்பமும் துன்பமும் இல்லாபன இறைைன் என்பது உண்றம. ஆனால் 

மனிதரக்ளுக்கு இன்பமும் துன்பமும் பிடிக்கமுடியாத ைாழ்வியல் அங்கம். 

இருப்பினும் மனிதமனம் துன்பத்றத பைறுத்து பைறுத்து இன்பத்றத மட்டுபம 

விரும்புகின்ைது. இளறம, பபாருள், பசல்ைாக்கு, புகழ் இைை்ைால் ைரும் இன்பம் 

நிறலயை்ைது. அழிவில்லாத இன்பத்திறன அைம்பசய்தால் மட்டுபம பபைமுடியும். 

             "அைத்தான்ைருைபதஇன்பமை்றுஎல்லாம் 

     புைத்தபுகழும்இல்" 

என்ை ஏழுசீரக்ளுள் பக்குைமாக அறிவுறரப் புகட்டிய ைள்ளுைன் காலந்பதாறும் 

இைைாதப் புகழுடன் நம்மிறடபய ைாழ்த்துக் பகாண்டிருக்கின்ைார.்  

              "அைபமனப்படுைதுயாபதனக்பகட்டபின் 

      மைைாதுஇதுபகள….." 

என்று பட்டினத்தார ்அைத்தின் பமன்றமறய ைலியுறுத்திக்குறிப்பிடுகின்ைார.் 

பசல்வ ் 

பபாருளில்லாரக்்கு இை்வுலகம் இல்றல என்பது நிதரச்மான உண்றம. 

மனிதசமூகம் உலகத்தில் மகிழ்சச்ியுடன் ைாழ்ைதை்கு பசல்ைம் இன்றியறமயாதது. 

இதறனத் 

                 "திறரக்கடல்ஓடியும்திரவியம்பதடு" 

                 "விறனபயஆடைை்குஉயிர"்(பதால்காப்பியம்) 

என்ை முன்பனாரின் கருத்து பமய்ப்பிக்கிைது. பசல்ைம் உறடய மனிதனுக்க 

சமூகத்தில் மதிப்பும் பசல்ைாக்கும் கிட்டும். இை்விரண்றடயும் அைத்தினால் மட்டுபம 

அறடயமுடியும் என்பறத.   

              "சிைப்பினும்பசல்ைமும்ஈனும்அைத்தினூங்கு 

ஆக்கம்எைபனாஉயிரக்்கு"   - என்னும்குைள்பதளிைபடுத்துகிைது. 

  "அைம் பசய விரும்பு" என்னும் ஔறையாரின் ஆத்திசச்ூடி அதறனைழி 

பமாழிகின்ைது. அரிதாய் அைபனய்தி அருளிபயாரக்்கு அளித்தலும் பபரிதாய் 

பறகபைன்றுப் பபணாறரத்பதறுதலும் என்று கலித்பதாறக குறிப்பிடுகிைது. 

பிைருக்குக்பகாடத்துமகிழபைபபாருறளசப்சரக்்கபைண்டும்என்பறத 

" பசல்ைத்துப்பயபனஈதல் 

துய்ப்பபம்எனிபனதப்பைபலபை" 

என்ை புைநானூறு தமிழரின் புைைாழ்வியல் புலப்படுத்தும் சிந்தறன. பமலும் 

தமிழரின் பைைாழ்வியல் புலப்பாட்டுச ் சிந்தறனகறள உடம்பால் மட்டும் ைாழாது 

உயிராலும் ைாழபைண்டுபமனில் அைம்பசய்ைறத கடறமயாகக் கருதுதல் 

பைண்டும். 
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விருந்தோ ்பல் 

நம் இல்லம்நாடி ைரம்விரந்தினரக்றள அன்புடன் ைரபைை்று உபசரிப்பது 

தமிழர ்   பண்பாடாகும். அைரக்ள் அகம்மகிழ மனமுைந்து அமுதுபடiப்பறத 

கடறமயாகப் பபாை்றினர.் பநய்பயாடு பைண்பணய் அரிசியால் சறமத்த 

பைம்றமயான பசாை்றையும் ஏழுகலங்களில் இட்டுகாக்றகக்க உணவுறைத்தல் 

பழங்கால மரபாகும். அை்ைழக்கம் இன்ைளவிலம் நறடமுறையில் உள்ளது. 

                "எழுகலத்துஏந்திணும்சிறிது-என்பதாழி 

பபருந்பதாள்பநகிழ்ந்தபசல்லை்கு 

விரந்துைரக்கறரந்தகாக்றகயது 

பலிபய "     (குறுந்பதாறக210) 

வறுன யில்விருந்து 

பபாருநர,்பாணர,்விைலியர,்கூத்தர ் பபான்ை இறசக்கறலஞரக்ள் மன்னரக்ள் 

மை்ைம் புலைரக்ள் ஆகிபயாறரப்பை்றி புகழ்ந்துபாடிபரிசில் பபை்று தம்மறடய 

ைறுறமறய பபாக்கிபகாள்ைதாக ஆை்றுப்பறட நூல்கள் ைாயிலாக அறியமுடிகிைது. 

இை்ைாறு ைறுறமயில் ைாழும்பாணன் மறனவிதன் வீட்டிை்கைரும் 

விருந்தினறர உபசரிக்கும் விதம் தமிழ்மக்களின் விருந்பதாம்பல் பண்பிை்குசிைந்த 

ஓரஎ்டுத்துக்காட்டு என்றுகூைலாம். 

  "குப்றபபைறளஉப்புஇலிபைந்தறத 

  மடபைாரக்ாட்சிநாணிக்கறடயறடத்து 

  இரும்பபரஅ்ஒக்கபலாடுஒருங்கு 

  உடன்மிறசயும்"   (சிறுபாணாை்றுப்பறட137-139) 

ைறுறமயில் ைாழ்ந்தைந்தாலும் தன்றனநாடி வீட்டிை்குைந்த 

உைவினரக்்குகுப்றபயிபல முறளத்திருந்த பைறளக்கீறரறயக் கிள்ளிைந்த 

உப்புக்கூடப் பபாடைழியில்லாத நிறலயிலும் சறமத்து உைவினரக்ளுக்கு விருந்து 

அளிந்த உபசரித்தார ்என்பதறன இதன்மூலம்அறியலாம். 

முடிவுனர 

இன்றைய மனிதனின் பதறைக்கஏை்ப, மனிதறன மனிதனாக்கம் கல்வி, 

சமுதாயக்கல்வி, இல்லைக்கல்வி, முதிபயாரக்ல்வி, உளவியல்கல்வி, நாட்டுக்கல்வி 

ஆகிய பலைறகயான கல்விக்கருத்துக்கறளத் திரக்குைள் nடுத்துக்கூறி சிைப்பும் 

பபறுைதாகிைத.ைாழ்க்றகயில் நமக்குசச்ிக்கல்கள் ஏை்படும் பபாழுபதல்லலாம் 

பதளிவுபபறும் பபாருட்டு திருக்கைறள எடுத்துைள்ளுைர ்கூறியுள்ள ைழிைறககறள 

பமை்பகாள்ளல் பைண்டும். இங்ஙனம் நாம்பசயல்படும்பபாது தான் திருக்குைள் 

உடல்நலம், மனநலம் பபணும்திருக்கைள் அதபபாதிக்கும் பாடம்அதன் பசறை 

என்பைன்றும் பதறை என்ைளவில் மனதில் நீங்கா இடம்பிடிக்கிைது. 

துனணநிை்ைநூல்கள் 
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கு. திலகவதி 

       பட்டதாரி ஆசிரியர ்

       அ.தப.பம.பள்ளி 

       ததாண்டாம்புத்தூர ்

       பகாறவ 

 

பொதவந் ரிை் குடும்ப விளக்கில்  மிழரிை் அனடயொளங்கள் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 தமிழரின் அறடயாளங்களாகக் கருதப்பட்ட அறனத்தும் தை்பபாது 

பாதுகாக்கப்படுகிைதா? என்ை பகள்விபய ஆய்விை்கான அடிப்பறட. பாபவெ்தரின் 

குடும்ப விளக்கு நூலில் ஒவ்தவாரு பகுதியும் குடும்ப முன்பனை்ைத்றத மட்டுமல்லாது 

ொட்டின் முன்பனை்ைத்றதயும் தமிழ்ப்பை்றையும் வளரப்்பதை்காக அறமெ்துள்ளது. 

தனிமனித ஒழுக்கபம  முதாய ஒழுக்கம் என்ை அடிப்பறட தத்துவம் 

வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிைது. 

‘குடும்ப முை்தைற்றதம நொட்டிை் முை்தைற்றம்’ 

  ‘நல்ல குடும்பம் பல்கனலக் கழகம்’    

 குடும்பம் சிைப்பாக இருெ்தால் ொடும் ென் முறையில் வளர ்ச்ி தபறும் 

என்பதை்காகக் குடும்பத்றத முன்பனை்ைக் கூடிய தமிழரின் பாரம்பரியங்கறள 

அழகாக எடுத்துக் கூறும் நூல் குடும்ப விளக்கு. எப்படி இருெ்தாரக்ள் தமிழரக்ள் எப்படி 

இருெ்திருக்கிைது. அன்றைய காலகட்டம் என்பறத ெம் கண்முன்பன ெிறுத்தும் ஓர ்

ஒப்பை்ை பறடப்பு. 

பொரதி ொசை் குறிப்பிடும்  மிழர ்அனடயொளங்கள் 

 பாரதிதா ன் ஒரு குடும்பத்தின் மூலமாக ஓட்டுதமாத்த தமிழரக்ளின் 

வாழ்க்றக ெிறலறயப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிைார.் குடும்பத்தின் உறுப்பினரக்ள் 

ஒவ்தவாருவருறடய பங்கும் அவரக்ளுறடய பவறலகளும் மை்ைவரக்ளுடன் கலெ்து 

பழகுதலும்,  முதாயத்துடன் ஒன்றிறணெ்து முன்பனை்ைத்துதலும் சிைப்பாக எடுத்துக் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. அவை்றுள் முக்கியமானறவகளாகக் குறிப்பிடப்படுபறவ. 

 மிழரக்ளிை் சுறுசுறுப்பு 

 காறலயில் சூரியன் வரவுக்கு முன்பப குடும்பத்தறலவி எழுவதும் 

சுறுசுறுப்பபாடு அெ்தப் தபாழுறத ஆரம்பிப்பதும் அன்றைய மக்களின் ெிறலறயக் 

காட்டுவனாக உள்ளன. வீட்டின் தறலவி அழகிய பகாலமிடுவது மிக சிைப்பாக 

எடுத்துக் கூறும் கவிஞர ் அவளின் அழகிய பகாலத்திை்கு சூரியன்  தன்னுறடய 

தபான்னிைக் கதிரக்றள ெீட்டி பரிசு வழங்குவதாகக் குறிப்பிடுகிைார.் 

கொனல எழுந் வுடை் படிப்பு 

 தமிழரக்ளின் முக்கிய கடறமயாக காறல எழுெ்தவுடன் த ய்யக்கூடிய  

பவறலகளும், குழுெ்றதகறளப் படிப்புக்குத் தயார ் த ய்வதும், இற  கை்றுக் 

தகாடுப்பதும் அழகாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளன. குழெ்றதகளுக்குக் கை்ைலின் 

அவசியத்றதப் தபை்பைாரக்ள் வலியுறுத்துவது பபாை்ைத்தக்கது.  

  “வீதடல்லொம் இனசதய வீட்டில் 

  தநஞ்சதலல்லொம் தமருதக தநஞ்தச 

  ஏதடல்லொம் அறிதவ ஏட்டில் 

  எழு ் த ல்லொம் களிப்தப”1 

          (கு.வி ப.எ 30)  
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இல்ல ் ரசிகளிை் கடனம 

 வீட்டின் அ  ்ாணியாக விளங்குவது குடும்பப் தபண்கபள, வீட்றட  ்சுத்தமாக 

றவத்துக்தகாள்ளுதல் கணவனுக்கு உதவுதல், பிள்றளகளுக்குப் பாடம் கை்று தருதல், 

வீட்டு பவறலகறள ெிறைவு த ய்தல், மாமன் மாமிறயக் கவனித்தல் பபான்ைறவ 

மிக  ் சிைப்பாக  ் த ால்லப்பட்டுள்ளன. வீட்டு தறலவியின் படிப்பறிறவப் பை்றிய 

முக்கியத்துவம் கூைப்பட்டுள்ளது. 

வொைிப திறனமயும் தநர்னமயும் 

  “மல்லினய அளப்பொர்; தகொம்பு 

  மஞ்சனள நிறுப்பர்; தநய்க்குச ்

  தசொல்லிய வினல குனறக்கச ்

  தசொல்லுவொர், தகொள்சரக்கிை் 

 நல்லியல் த ொனக தகொடுப்பொர் 

 சொதிக்கொய் நிற்கச ்தசொல்வொர்”2 

(கு.வி ப.எ 32) 

 பமை்கண்ட கூை்றில் பல ரக்கு கறடயின் அடிப்பறடக் கூறுகள் 

எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன. அபதாடு வியாபாரத்தில் பெரற்மயாக இருப்பறதயும் 

வாணிக திைறமறயயும் சிைப்பாகப் பதிவு த ய்திருக்கிைது இெ்த நூல். 

கைவை் மனைவியிை் தபொது நலம் 

 தபாதுவாக வீட்றடப் பை்றி மட்டும் கவறல தகாள்ளாமல் ொட்றடப் பை்றியும் 

சிெ்திக்கும் கணவன் – மறனவியாக தமிழரக்ள் இருெ்திருக்கிைாரக்ள் என்பறத 

பாரதிதா ன் சுட்டிக் காட்டுகிைார.் தமிழுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் ததாண்டாை்ை 

பவண்டிய கடறம உணரற்வ தறலவன் தறலவி மூலமாகக்  குறிப்பிட்டிருக்கிைார.் 

 மிழ் படிக்க தவை்டும் 

 தமிழ் படிக்க பவண்டும் என்பறத வலியுறுத்தி இருக்கிைாரக்ள். தன்னலம் 

பாராமல் தபாதுெலத்துடன் ெடெ்து தகாள்ள பவண்டிய அவசியத்றத வலியுறுத்தி 

இருக்கின்ைனர.் 

  “ மிழதரை்று தசொல்லிக்தகொள் கிை்தறொம் நொமும் 

   மிழ்நொட்டிை் முை்தைற்றம் விரும்பு கிை்தறொம் 

  எமத ை்று தசொல்லுகிை்தறொம் நொதடொறும்  ொை் 

எப்தபொதும்  மிழனுக்கு னகயொல் ஆை 

நமது உனழப்னப ஒரு கொனச தசலவு தசய்த ொம்” 

நொம் இ னை எை்தறனும் வொழ்நொள்  ை்ைில 

அனமவொக குந்தி நினை ் த ொதமொ? இல்னல 

அனைவரு ம்இவ் வொறு இருந் ொல் எது நடக்கும்”3 

         (கு.வி ப.எ 46)

         

 பமை்கண்ட அடிகள் தபாது ெலத்துடன் இருக்க பவண்டிய அவசியத்றத 

வலியுறுத்துகிைது. 

விருந்த ொம்பல் 

“பகு ்துை்டு பல்லுயிர் ஓம்பு ல் நூதலொர் 

த ொகு ் வற்றுள் எல்லொம்  னல”4 

         (திருக்குறள் 322) 
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 விருெ்பதாம்பல் இல்லைத்தில் தறலயாய தெறியாகும். விருெ்பதாம்பல் இல்லாத 

வாழ்க்றக இல்வாழ்க்றகயாகாது.  விருெ்பதாம்பலில் தபண்கள் தபரும்பங்கு 

தபறுகின்ைாரக்ள். ‘ெல்விருெ்பதாம்பலில் ெட்டால்’  எனத் திரிகடுகம்  வாயிலாக 

அறியலாம். தமிழரக்ளின் மிக  ் சிைெ்த பண்பாடு விருெ்பதாம்பல் ஆகும். 

வெ்தவரக்றள அகம் மலரெ்்து வரபவை்கும் சிைப்பான பண்பாட்றட பாபவெ்தர ்ஒரு 

பகுதி முழுவதும் குறிப்பிட்டிருக்கிைார.் 

  “தமொப்பக் குனழயும் அைிசச்ம் முகந்திரிந்து 

  தநொக்கக் குனழயும் விருந்து”5 

                                ( திருக்குறள் 90) 

என்ை திருவள்ளுவரின் வாக்கிை்பகை்ப வெ்த விருெ்தினரக்ளின் முகம் வடாதவாறு 

விருெ்பதாம்பல் த ய்வது தமிழர ்பண்பாடு. 

உைவு பரிமொறும் முனற 

    “வொனழ இனலயிை் அடி 

     உை்பொர் வலப்புற ்தில் 

    வீழ விரி ்துக் 

 கறிவனககள்  - சுழ னவ ்து ்து 

      ை்ைீர்தவந் நீனர  

 ைி ் ைிதய தசம்பில் இட்டு 

    தவை்தசொ றிடும் முை் 

     மிக இைிக்கும் - பை்ைியமும் 

 முக்கைியும் த ைில் 

      நறுதநய்யில் மூழ்குவி ்த  

ஒக்கநிை்தற உை்டவிை்  

தசொறிட்டு -  க்கபடி 

தகட்டும் குறிப்பறிந்தும்  

தகஞ்சியும் மிஞ்சும் அை்பொல் 

    ஊடட்ு ல் தவை்டும்  ொய் தபொல்“6   

         (கு.வி. ப. எ. 61)  

பமை்கண்ட அடிகறளக் பகாண்டு உணவு பரிமாறும் முறையும் விருந்பதாம்பலின் 

முக்கியத்துைமும் அழகாய் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இல்லறதம நல்லறம் 

    “ ொதை  ைி இை்பம்  

தகொள்ள ் கும்? நல் 

    த ைி ழொல் இை்றி ஒரு  

தசய்க்கிை்பம் ஆைதுை்தடொ?”7 

(கு.வி.ப.எ. 80) 

எல்லாைை்றையும் துைந்து தனித்து இருப்பறதக் காட்டிலும் இல்லைத்தில் இருந்து 

பபாதுத் பதாண்டாை்றுைபதமிகச ் சிைந்தது என்பபத தமிழரின் பண்பாடாக 

இருந்திருக்கிைது. 



295 
 

தபை் கல்வியிை் அவசியம் 

“கல்வியில் லொ  தபை்கள் 

கலர் நிலம்! அந்நில  ்தில் 

 புல் வினளந் திடலொம் நல்ல 

பு ல்வரக்ள் வினள ல் இல்னல! 

கல்வினய உனடய தபை்கள் 

திருந்திய கழைி, அங்தக 

நல்லறி வுனடதய மக்கள் 

வினளவது நவிலதவொ நொை்?”8 

         (கு.வி.ப.எ 100) 

பபண்கல்வியின் அைசியத்றத தமிழரக்ள் நன்கு உணரந்்திருந்தனர ் என்பது 

இப்பாடலின் ைாயிலாகப் புலனாகிைது. சறமயல் பசய்ைது என்பது பபண்களுக்குத் 

தவிரக்்க முடியாத கடறம என்றும் சறமயல் பசய்யும் பதாழிலானது மட்டுபம பைறல 

என்ை சட்டத்திறன விரட்ட பைண்டும். பபண்கல்வி எல்லா இடங்களிலும் பரை 

பைண்டும் என்ை பாபைந்தரின் ைரிகளில்  பபண் கல்வியின் அைசியம் 

ைலியுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. 

கொ ல் திருமைம் 

 சங்க காலம் பதாட்பட காதல் ைாழ்க்றக பபாை்ைப்பட்டு ைந்துள்ளது. 

ஆறகயினால் காதல் ஒன்றும் தைைல்ல என்றும், காதலிப்பைரக்றளப் பபரிபயாரக்பள 

ஒன்று பசரத்்த திருமணம் பசய்து றைத்திருக்கிைாரக்ள் என்பதும் இந்நூல் ைழி 

அறியலாம். 

 மிழ் தபயர் சுட்டல் 

 தமிழர ் இனத்தில் உள்ள ஒரு குடும்பத்தில் பிைந்துள்ள குழுந்றத தமிழ் 

குழந்றதயாகும். எனபை குழுந்றதக்கு நல்ல தமிழ் பபயறர றைத்து சிைந்த பசயல் 

என்பறதக் குறிப்பிட்டுள்ளனர.்  

“வொைிை்று மை்ைில் வந்து 

மக்கனள கொக்கும் அஃது 

தபதைை்று; கரும்பும் அை்று; 

தசந்தநல்லிை் தசொறும் அை்று; 

ஆை் அருள் பொலும் அை்தற; 

அ ை் தபயர் அமிர ்ொர்”9 

         (கு.வி.ப.எ. 224) 

  தாலாட்டு தமிழரின் மிகசச்ிைந்த  பண்பாடாகபை காக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

நிலொ கொட்டி தசொறு ஊட்டல் 

 இன்று அழிந்து பபான மிகச ் சிைந்த பண்பாடு. நிலவிறனக் காட்டி 

குழந்றதக்குக் பசாறு ஊட்டுதல் என்பது ஒை்பைாரு வீட்டிலும் நிகழ்ந்த நிகழ்வு. 

அழகழகான ைாரத்்றதகளால் நிலவிறனக் காட்டிக்காட்டி குழந்றதக்குச ் பசாறு 

ஊட்டுதல் என்பது மிகச ்சிைந்த கறலயாக இருந்தது. 

“வொைம் நீல த ொப்பு - நீ 



296 
 

மங்கொ  ம ்  ொப்பு 

கூைி மீை்கள் மிை்னும் - ஒளிக் 

குட்னட நீஎை் தறை்ணும் 

சீை ்து ப்பொல் தகொப்னப -நீ 

சிரிப்பு முக ்ன யும் சொய்ப்னப 

கொைல் தவளியும் குளிரும் - கை் 

கொை மைமும் ஒளிரும் 

நிலொ நிலொ வொ வொ -ஒளி 

நினறவி ளக்தக வொ வொ!”10 

          (கு.வி.ப.எ257)      

முதிதயொர் கொ ல்       

வீட்டின் கடறமகறளச ் பசை்ைபன பசய்து முடித்து ஓய்ைாக இருக்கும் 

பபரியைரக்ள் கறடசிைறர காதலரக்ளாகபை ைாழ்கின்ைனர.் ையது  அைரக்ளது 

அன்பிை்கு எை்ைறகயிலும் தறடயாக இல்றல. கறடசிைறர அைரக்ளுறடய காதலும் 

அன்பும் குறையாமல் பாதுகாப்பபத தமிழரக்ளின் அறடயாளமாக இருந்திருக்கிைது. 

உடல் பமலிந்து உயிர ்ஒட்டிக் பகாண்டிருக்கும் பைறளயிலும் கூட அைரக்ளது அன்பும் 

காதலும் குறையாமல் பாரத்்துக் பகாண்டனர.் 

நினறவொை வொழ்க்னக 

“னமந் ருக்கு கல்வி தசர ்்த ொம் 

மகள்மொரக்்கும் அவ்வொதறயொம் 

      எம் கக் கடை்மு டி ்த ொம் 

     இைி ொக வொழுகிை்தறொம் 

      முந்துறச ்சுற்ற ்  ொரக்்கும் 

 தசய்வை முழுவதும் தசய்த ொம்” 

    இந் நொள் வனரக்கும் வொய்னம 

       இம்மியும் மறந்  தில்னல”11 

       (கு.வி.ப.எ 272) 

இை்ைறகயில் பசய்ய பைண்டிய கடறமகறள முழுதாக பசய்து ஓய்வில் இருக்கும் 

முதியைரக்ளின் மனநிறல அழகாக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

நொட்டிற்கு நலை் தசய்வத   மிழர ்கடனம  

நாட்டின் நலன் பபருக பைண்டும் என்பதை்காக அைசப்சயல்கள் பசய்ைதும் 

யாருக்கும் தீங்கு பசய்யாமல் நன்றமபய பசய்ைதும்  தமிழரக்ளின் மிக முக்கிய 

கடறமயாக இருந்திருக்கிைது. அப்படி தன்னலம் கருதாமல் பபாது நலம் 

கருதுபைரக்ளாக, அக்கால தம்பதியினர ்இருந்திருப்பது பதரியைருகிைது. 

மகளிர ்ஒழுக்கம் 

 மகளிர ் எல்லாம் ஒழுக்கபநறி பூண்டால் மருத்துை நிறலயபம பைண்டாம் 

என்பது பாபைந்தரின் கருத்தாக உள்ளது. பபண்கள் அறனைரும் கல்வி அறிவு 

உறடயைராகவும் ஒழுக்கமுறடய ைாழ்விறனயும் பமை்பகாள்ைாரக்ள். ஆனால் 

அைரக்ளுக்கு மருத்துை உதவிகபல பதறைப்படாது பநாய்களும் ைராது. குடும்பமும் 

சமுதாயமும் சிைப்பாக நறடபபறும் என்பது முக்கிய கருத்தாக கூைப்பட்டுள்ளது. 
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தபை்களுக்கு அரசியல் வரதவற்பு 

 பபண்கள் அரசியலுக்கு ைந்தால் மாநிலங்களில் பபார ் என்ை நிறலபய 

ஏை்படாது என்பது பாபைந்தரின் கருத்து. குடும்பத்றத பசை்ைபன நடத்தும் 

பபண்களுக்கு நாட்றடயும் பசை்ைபன ைழிநடத்த பதரியும் என்பறத இந்நூல் ைழி 

அறியலாம். 

 மிழர் அனடயொளங்கள் 

 தமிழரக்ள் இப்படித்தான் இருக்க பைண்டும். இப்படி இருந்தால் சிைப்பாக 

இருக்கும். அன்றைய சுழலில் இருந்த தமிழரக்ளின் அறடயாளங்களாக பாரதிதாசன்  

பதிவு பசய்த பசய்திகள் குடும்ப விளக்கின் நூல் ைழி அறியமுடிகிைது. குடும்பத்தின் 

முன்பனை்ைம் நாட்டின் முன்பனை்ைமாகப் பாரக்்கப்படுகிைது. குடும்பத்தின் 

ஒை்பைாரு உறுப்பினரக்ளும் ஒை்பைாரு நிகழ்வுகளும் ஒை்பைாருைருறடய 

கருத்துக்களும் பபாறுப்புகளும் கடறமகளும் மிக அழகாகச ்பசால்லப்பட்டுள்ளன. 

 

 

த ொகுப்புனர 

இதன்ைழி தமிழரக்ளின் முக்கிய அறடயாளங்களான கல்வியறிவு, 

விருந்பதாம்பல், சுறுசுறுப்பான பாங்கு, வியாபாரத்தில் பநரற்ம, ைணிகத்தில் 

தூய்றம, நாட்டுப்பை்று, தமிழ்பை்று, தன்னலம் கருதாத பபாதுத்பதாண்டு, பிைர ்நலம் 

பபணுதல், தமிழில் பபயர ் றைத்தல், காதல் திருமணம் அங்கீகரித்தல், பபண் 

கல்வியின் முக்கியத்துைம், முதியைரக்ளின் காதல், நாட்டிை்காக உறழக்கும் பங்கு, 

நல்ல இல்லைம் ஆகியறை தமிழரக்ளின் மிகச ்சிைந்த பண்பாடாக அறிந்து பகாள்ள 

முடிகிைது. 

சாை்பைண் விளக்க ் 

1. பாபவெ்தர ்பாரதிதா ன், குடும்ப விளக்கு, ப.எ 30 

2. பமலது, ப.எ 32 

3. பமலது, ப.எ 46 

4. கமலா முருகன், திருக்குைள், குைள் எண்,322 

5. பமலது, குைள் எண்,90 

6. பமலது, ப.எ 61 

7. பமலது, ப.எ 80 

8. பமலது, ப.எ 100 

9. பமலது, ப.எ 224 

10. பமலது, ப.எ 257 

11. பமலது, ப.எ 272 

பொர்னவ நூல்கள் 

1. பாபவெ்தரின் குடும்ப விளக்கு மூலமும் உறரயும், கமலா முருகன்,  ாரதா 

பதிப்பகம், ஜி-4,  ாெ்தி அடுக்ககம், 3 ஸ்ரீ கிருஷ்ணாபுரம் ததரு, த ன்றன - 14 

2. திரிகடுகம், ொட்டுப்புைவியல் ஆய்வுகள், மணிவா கர ்பதிப்பகம்,  த ன்றன. 

3. திருக்குைள், பரிபமலழகர ்உறர, மணிவா கர ்பதிப்பகம், த ன்றன - 108 
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முனைவர்  . ணித கனல,  

தமிழ்ப் பபராசிரியர,்  

சமூக அறிவியல் துறை 

அன்பில் தரம்லிங்கம் பைளாண்றமக் கல்லூரி   மை்றும் ஆராய்சச்ி நிறலயம்,  

தமிழ்நாடு பைளாண்றமப் பல்கறலக்கழகம்,  

திருசச்ிராப்பள்ளி-  620027  

 

முனைவர் பச.இராதிகா, 

உதவிப் பபராசிரியர ்(உழவியல்),  

பயிர ்பமலாண்மத் துறை, 

அன்பில் தரம்லிங்கம் பைளாண்றமக் கல்லூரி மை்றும் ஆராய்சச்ி நிறலயம்,  

தமிழ்நாடு பைளாண்றமப் பல்கறலக்கழகம்,  

திருசச்ிராப்பள்ளி         

                         

பழப ாழி நானூறு ேடே்தில் தவளாண் அறிவியல் சிந்ேனைகள் 

    

ஆய்வுச ்சுருக்க ்  

 நம் முன்பனாரக்ள் இயல்பான ைாரத்்றதகளின் ைாயிலாக அக்காலப் 

பண்பாட்டு சிந்தறனகறளப் பின்ைரும் சந்ததியினரும் அறிந்துபகாள்ளும் பபாருட்டு 

மிக அழகாகப் பழபமாழிகளாக நமக்கு உருைாக்கித் தந்துள்ளனர.்இத்தறகய 

ைாய்பமாழி இலக்கியத்திறன ஏட்டில் எழுதும் இலக்கியமாக  “பழபமாழி நானூறு” 

எனும் தறலப்பில் பசய்யுளாக்கி ைடிைறமத்து அனுபைங்கறளப் 

பகிரந்்தளித்துள்ளார ் ஆசிரியர ் முன்றுறரயறரயனார.் தமிழரக்ளின் 

அறடயாளங்களுள் ஒன்ைாகிய பைளாண்றமக் குறித்துப் “பழபமாழி நானூறு” பதிவு 

பசய்த பைளாண்றம சாரந்்த பசயல்பாடுகள்  குறித்துத் தம் கருத்திறன உைர ்

நிலத்தின் இயல்பு , எருவிடுதல் நுட்பம், கறளபயடுத்தல்,  பருைம்,  விறத அறிவியல்  

பதாழில்நுட்பம், அறுைறட, சுங்க ைரி, மரம் ைளரத்்தலின் மாண்பு பபான்ை பைளாண் 

சார ் சிந்தறனகறளப் “பழபமாழி நானூறு” ைாயிலாகப் பழபமாழியாகப் 

பகரந்்ததறன இக்கட்டுறர ஈண்டு பதிவு பசய்கின்ைது. பைளாண் மாந்தரக்ள் 

அக்காலத்தில் பயன்படுத்திய பைளாண் சாரந்்த நிகழ்வுகளில், சில பசய்திகறள 

மட்டும்  இக்கட்டுறர விளக்கியுறரக்கின்ைது.  

முை்னுனர : 

  நம் முன்பனாரக்ள் தங்கள் அனுபைத்தில் கண்ட அப்பழுக்கை்ை 

உண்றமயிறன ைாய்பமாழியாகப் பழகி ைந்த, ைாய்பமாழி இலக்கிய ைறகபய 

பழபமாழி ஆகும். இதில் கை்பறனக்கு இடமில்றல. நறடமுறை அனுபைங்கறளத் 

தகுந்த கருத்துக்கபளாடு பபாருத்தி அதன் பதாடரற்பக் கண்டறிந்து விழிப்புணரவ்ு 

பபை முயலும் நம் முன்பனாரின் அரிய முயை்சிபய பழபமாழியாகும்.நம் 

முன்பனாரக்ள் இயல்பான ைாரத்்றதகளின் ைாயிலாக அக்காலப் பண்பாட்டு 

சிந்தறனகறளப் பின்ைரும் சந்ததியினரும் அறிந்துபகாள்ளும் பபாருட்டு மிக 

அழகாகப் பழபமாழிகளாக நமக்கு உருைாக்கித் தந்துள்ளனர.்ைழக்குபமாழியில் 

பழகிைந்த பழபமாழிகறள பழபமாழி நானூறு எனும் தறலப்பில் பசய்யுளாக்கி 

ைடிைறமத்து அனுபைங்கறளப் பகிரந்்தளித்துள்ளார ் கவிஞர.் பதிபனண் 

கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்ைாகிய பழபமாழி நானூறின் ஆசிரியர ்

முன்றுறரயறரயனார ்ஆைார.்ைாழ்வியல் குறித்தப் பழபமாழிகறளப் பபசும் அபத 

பைறளயில், பைளாண் சாரந்்த சில அனுபைங்கறளயும் ைாழ்வியபலாடு பிறணத்துக் 

கூை முை்பட்டிருக்கிைது பழபமாழி நானூறு. கி.பி.ஐந்தாம் நூை்ைாண்டில் 

இயை்ைப்பபை்ை பழபமாழி நானூறு, தமிழரக்ளின் அறடயாளங்களுள் ஒன்ைாகிய 

பைளாண்றமக் குறித்துப் “பழபமாழி நானூறு” பதிவு பசய்த மண்ணறிவியல், 
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எருவிடும் நுட்பம், கறளபயடுத்தல்,  பருைம்,  விறத அறிவியல்  பதாழில்நுட்பம், 

அறுைறட, சுங்க ைரி பபான்ை பைளாண் சார ் சிந்தறனகறள இக்கட்டுறர ஈண்டு 

பதிவு பசய்கின்ைது.அக்காலத்பத பயன்பாட்டிலிருந்த பைளாண்றம சாரந்்த 

பசயல்பாடுகறள அடுத்தடுத்தத் தறலமுறையினருக்குக்  பகாண்டுபபாய்ச ்

பசரக்்கும் பபாருட்பட, இறை பாடப்பபை்றுள்ளன என்பபத திண்ணமாகும்.  

 ண்ணறிவியல் : 

 முல்றல, குறிஞ்சி, மருதம், பநய்தல் என நிலத்றத நால் ைறகயாகப் பகுத்து 

மண்ணறிவியலின் முதல் விறதறய பைளாண் விஞ்ஞான யுகத்தில் முதன்முதலில் 

ஊன்றியைரக்ள் நம் முன்பனாபர ஆைர.் மண்ணின் இயல்பு, நீரத்்தன்றம 

ஆகியைை்றை அடிப்பறடயாகக் பகாண்டு மண்றணப் பகுத்த நம் முன்பனாரக்ள் 

களர ்உைர ்நிலத்தின் தன்றமறயயும் ஆய்ந்து அறிந்துள்ளாரக்ள். 

   “உைர ்நிலம் உட்பகாதிக்குமாறு”  (பழ.நா: 289)  

எனும் அடியிலிருந்து உைர ் நிலத்தின் தன்றமறய நாமறியலாம். உைர ் நிலமானது 

உள்ளிருந்து பைப்பத்றத பைளிபய கடத்தாது தனக்குள்பளபய இறுக்கி 

றைத்துக்பகாள்ளும் தன்றமறய உறடயது என உைரந்ிலத்தின் இயல்றப 

பழபமாழிநானூறு மிக அழகாக எடுத்துறரக்கின்ைது. உைர ் மண்ணானது, 

பைப்பத்றத பைளிபய அனுப்பாததினால், அம்மண்ணில் இடப்படுகின்ை விறதகள் 

அை்பைப்பத்தினால், தம்முறடய முறளக்கும் திைறன இழந்து பைந்து 

பைதும்பிவிடுகின்ைன. இதனால், முறள எழும்பாத விறதகள் அப்படிபய 

மண்ணிபலபய அழுகிவிடும் நிறலறய அறடகின்ைன. உைர ் மண்ணில் 

இடப்படுகின்ை விறதகள் முறளக்காமல் அழிந்துபடுைதினால் இம்மண், சாகுபடிக்கு 

ஏை்ை நிலமன்று என நம் முன்பனாரக்ள் உணரந்்திருந்த அறிவியல் நுட்பத்திறன 

இதன் மூலம் நாம் அறிந்து பகாள்ளலாம். இன்று ஆராய்சச்ியின் விறளைாகக் 

கண்டறிந்த இந்த அறிவியல் பசய்தியிறன, ஆைாம் நூை்ைாண்டிபலபய நம் 

முன்பனாரக்ள் அறிந்திருந்தாரக்ள் என்பது பதளிவு.  

எருவிடு ் நுட்ப ்: 

     நீண்ட நாட்களாக எரு இடப்பபை்ை ையல், எரு பபைாத நாட்களிலும் பபார ்

இடும்படியான கதிரவ்ிடுைது எை்ைாறு என வியந்து நிை்கும் நம் முன்பனாரக்ள், 

எருவின் தன்றம, எரு இடுைதின் பநாக்கம் ஆகிய எரு குறித்த ஒை்பைாரு கூறிறனயும் 

நன்கு ஆய்ந்திருக்கிைாரக்ள் என்பதறன நாம் கீழ்க்கண்டைாைாக அறிய ைருகிபைாம். 

மண்ணிபலபய தங்கியிருக்கும் எரு, உரம் ஆகியறை பயிரால் உறிஞ்சப்படும்ைறர 

அல்லது பைள்ளத்தினால் சத்துமண் அடித்துச ்பசல்லப்படும் ைறர அம்மண்ணிபலபய 

தங்கியிருக்கும் என்பறத அறிய முை்படுகின்ைனர ் என்பதறனப் “பழஞ்பசய் பபார ்

பின்று விடல்” (பழ.291) எனும் பழபமாழி விளக்குகிைது. முந்றதய சாகுபடியின்பபாது 

இடப்பட்ட எருைானது அதை்கடுத்த சாகுபடியின்பபாது எத்தறகய எருவும் 

இடாதபபாதும் முந்றதய எருவிறனக்பகாண்பட மீண்டும் பலறனத்தரும் என்கின்ை 

விளக்கத்திறனப் பபைலாம்.  

பருவ ் : 

  “பன்னாளும் நின்ைவிடத்தும் கணி பைங்றக 

   நன்னாபள நாடி மலரத்லால்”    (பழ.நா: 233) 

எனும் பழபமாழியின் அடியானது, பைங்றக மரமானது பல நாட்களும் தான் 

நின்ைவிடத்பத நின்றிருந்தாலும் தான் பூத்ததை்குரிய நல்ல நாறள அறிந்பத மலரும், 

என்னும் பசய்திறய விளக்குகிைது.  இளம் பருைமுறடய தாைரமாயினும் நன்கு 

ைளரந்்த மரமாயினும் ஒை்பைாரு தாைரமும் மரமும் தத்தமக்குரிய நீர ,் பைப்பம், 

மண்ணின் சத்து கிறடக்கப்பபறும் எரு, உரம் பபான்ைைை்றைக் பகாண்டிருந்தாலும் 

அத்தாைரத்திை்குரிய பருைம் ைாய்க்கப் பபறும் காலத்தில் மட்டுபம பூ பூத்தல், பிஞ்சு 

உருைாதல், காய் கனி பதான்றுதல், முதிரத்ல் பபான்ை ைளரச்ச்ி மாை்ைங்கள் 
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நறடபபறுகின்ைன. பருைபம இைை்றை நிரண்யம் பசய்கின்ைன. எை்வித 

ைளரச்ச்ியாயினும் அதை்குரிய காலத்பத அறை நிகழும் என்பதறனக் கண்டறிந்த நம் 

முன்பனாரக்ளின் பைளாண் பதாழில்நுட்பத்றத பமை்கண்ட அடிகளால் நாமறியலாம். 

பருைம் பாரத்்துப் பயிர ் பசய்தல் என்பபத பைளாண்றமயில் முக்கியமாகக் 

கறடப்பிடிக்க பைண்டிய அறிவியல் அணுகுமுறையாகும். இதனாபலபய 

அக்காலத்பத  சிறுபபாழுது, பபரும்பபாழுது என காலம் இரண்டாகப் 

பகுக்கப்பட்டதறனத் பதால்காப்பியம் ைழி அறியலாம். 

வினே அறிவியல்  போழில்நுட்ப ் :  

 நல் விறதயில்லாமல் நல் விறளசச்ல் பபைப்படுைதில்றல என்பதறன,“ 

வித்தின்றி சம்பிரதம் இல் ”(பழ.நா: 327) எனும் பழபமாழி விளக்குகின்ைது.நல் விறதபய 

நல் விறளவிை்குக் காரணம் என்பதும் நிரூபணமாகின்ைது. ‘விறத பாதி பைறல பாதி’ 

எனும் பழபமாழியுபம இக்கூை்றிறன ைலுப்படுத்தும் காரணியாக உள்ளது. 

பபாதுைாக எல்லா மரங்களுபம பூக்கும்; பூக்கின்ை அறனத்துபம காய்க்கும் 

என்பது எழுதப்படாத விதியாக எண்ணிக்பகாண்டிருந்த அந்தக் காலக்கட்டத்திபல   

பூத்தாலும் காய்க்காத தாைரங்களும் உள்ளன என்பறத நம் முன்பனாரக்ள் நன்கு 

கைனித்து அறிவியல்பூரை்மான உண்றமயிறன ஆய்ந்து கண்டிருக்கிைாரக்ள். 

இதறனபய பழபமாழிநானூறு, பாதிரி மரம் பூத்தாலும் காய் காய்ப்பதில்றல. ைரப்பு 

கட்டி நீர ் பாய்சச்ிய பாத்தியில் விறதறய விறதத்தாலும் அத்தறன விறதகளும் 

முறளப்பதில்றல. விறதக்கப்படுகின்ை விறதகள் அறனத்துபம முறளப்பதில்றல. 

இதை்கான காரணங்கறளத் தை்காலத்தில் பைளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து 

பைளியிட்டிருக்கின்ைனர.் 

“பூத்தாலும் காயா மரமுள மூத்தாலும் 

 நன்கறியார ்தாமும் நனியுளர ் -பாத்தி 

 விறதத்தாலும் நாைாத வித்துள”      ( பழ.நா:93) 

 பூத்தாலும் காய் காய்க்காத ‘பாதிரி’ பபான்ை மரங்கள் காணப்படுகின்ைன.  

ஏபதா பூக்கிைது, விறளகிைது என்று அலட்சிய பநாக்கில்லாது பாதிரி மரத்தில் பூக்கள் 

மட்டுபம காணப்படுகின்ைன.காய்கள் காய்ப்பதில்றல என்று கூரந்்து கைனித்த 

திைமும் பூக்களிலிருந்துதான் காய்களும் கனிகளும் பதான்றுகின்ைன; 

அைை்றிலிருந்துதான் விறதகள் பதான்றுகின்ைன என்று பூவிறனயும், பூவின் 

நுட்பங்கறளயும் அறிந்து பகாண்ட நம் முன்பனாரக்ளின் தாைரவியல் ஆய்வு 

அணுகுமுறையும் நம்றம வியப்பறடயபை பசய்கிைது.பமலும், விறதக்கின்ை 

விறதகள் எல்லாம் முறளக்கின்ைன என்று பமம்பபாக்காக எண்ணாது ைரப்பு கட்டி நீர ்

பாய்சச்ிப் பாத்தியாகப் பிரித்து எத்துறண பராமரிப்புப் பணிகறள 

பமை்பகாண்டாலும் தக்க சூழறல அறமத்துக் பகாடுத்தாலும் விறதக்கப்படுகின்ை 

விறதகள் அறனத்துபம முறளப்பதில்றல.  பைப்பம், காை்று, நீர,் சத்துள்ள  மண் 

பபான்ை அறனத்து விதமான நலன்களும் அறமந்திருந்தபபாதும் 

பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட நல் விறதகறள விறதத்திருந்தும் அறை முறள பகாள்ளாதது 

ஏன் என்று விறத குறித்து ஆராய்ந்த நம் முன்பனாரக்ளின் விறதத் பதாழில்நுட்பம் 

பபாை்றுதை்குரியதாகும். தை்காலத்தில் இதறன விறத உைக்கம் என்கின்ைனர.் 

விறதகள் உைக்கம் பகாள்கின்ைன. அறனத்து விறதகளுபம உைக்கம் 

பகாள்ைதில்றல. ஏபனா ஒரு சில விறதகள் மட்டுபம உைங்குகின்ைன.இதை்கான 

அறிவியல்பூரை்மான  காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்றல. இக்காலத்தில் நாம் 

பழகிப்பபான மிகமிகச ் சாதாரண இந்நுட்ப பசய்திகள் முதன் முதலாக 

பைளாண்றமத் பதாழில்நுட்பங்கள் ைளரச்ச்ியறடயாத முை்காலத்திபலபய எழுதி 

றைக்கப்பட்டிருப்பது வியப்பிறனத் தருகின்ைது. இதுபபான்ை ஒை்பைாரு சிறு 

பசய்திகளுபம இன்றைய பைளாண் ஆராய்சச்ிக்கும், முன்பனை்ைத்திை்கும் 

அடிப்பறடயாக அறமந்திருந்தன என்பது உண்றமபய.    
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கனளபயடுே்ேல் :  

 பநை்பயிர ் நன்ைாக விறளந்து நல்ல மகசூறலத் தரபைண்டுமாயின் 

கறளகறள முழுறமயாய்க் கறளதல் பைண்டும். இை்ைாைாக ையலில் உள்ள புல் 

(கறளகள்), தான் அழிந்து பநை்பயிர ்ைளரை்தை்கு இடம் பகாடுக்கின்ைது. கறளகறள 

அழித்தால் பயிர ் நன்ைாக ைளரும் எனும் பதாழில்நுட்பத்திறன நம் முன்பனாரக்ள் 

கண்டறிந்து பல காலமாக பசயல்படுத்தி ைந்திருக்கின்ைனர ் என்பறதப் 

பழபமாழியும் பதிவு பசய்கின்ைது.   

  “ பநல்பசய்யப் புல் பதய்ந்தாை்பபால பநடும்பறக  

       தை்பசய்யத் தாபன பகடும் ”  (பழ.நா: 53)  

ஒருைன் தன்றன ைன்றமபபைச ் பசய்தலால் அந்தப்பறக தாபன அழிந்துவிடும் 

என்பதறனக் கூை, புல் அழிைதால் பநை்பயிர ் தமக்குரிய எல்லாச ் சத்துக்கறளயும் 

எடுத்துக்பகாண்டு நன்ைாக ைளரும் என்று கவிஞர ் கூறுகின்ைார.்ஆதலால், கறள 

கறளைது என்பது பைளாண்றமயின் முக்கியப் பணியாகப் பாரக்்கப்படுகின்ைது.  

நீர்ப்பாசை ்  :  

 எத்தறகய நன்றம விறளவிப்பதாக இருப்பினும், அது அளபைாடும், 

பதறையானபபாதும் கிறடக்கப் பபறுைதில்தான் உண்றமயான பயன்பாடு 

இருக்கிைது. அந்த ைறகயில், நன்கு பபணிப் பாதுகாக்கப்பட்ட ையலில் 

பதறையில்லாத பநரத்தில், பதறைக்கு மீறியதாக நீரப்்பாய்சச்ும்பபாது, இளம் 

பயிரக்ளிறடபய கறள மண்டிப்பபாகின்ைது. “யாப்பினுள் அட்டிய நீர”் (பழ.நா:311) 

பதறைக்கு மீறிய நீரப்்பாய்சச்ல் என்பதும், அரபணாடும் ைளறமபயாடும் இருக்கும் 

ையலுள் இடப்பட்ட நீரானது, கறள ைளர ஏதுைாக அறமயும் எனப் பழபமாழி நானூறு 

குறிப்பிடுகின்ைது. பதறைறயத் தாண்டிய அதிக ைரத்து நீரானது பயிறர 

ைளரப்்பபதாடு அல்லாமல், பயிருக்குத் தீங்கு பசய்கின்ை கறளறயயும் ைளரச ்

பசய்யும் தன்றமயுறடயதாகும். ‘பாய்சச்லும் பைணும்; காய்சச்லும் பைணும்’ 

என்கின்ைப் பழபமாழி, பழபமாழி நானூறின் கூை்றை ைழிபமாழிைதாகக் கருத்தில் 

பகாள்ளலாம்.  

அறுவனட : 

 பதறைப்படும்பபாது நீறரத் பதக்கிறைப்பதும், பதங்கிய நீறர ைடிப்பதும் 

பைளாண்றமயில் இயல்பான ஒரு நிகழ்ைாகும். இருப்பினும், ஒை்பைாரு பைளாண் 

பணிக்கும் ஏை்ை காலமும், ஏை்ை பதாழில்நுட்பமும் உண்டு. அறுைறடயின்பபாது 

பசை்று நிலத்தில் கால் றைக்க இயலாது என்பபதாடு அறுக்கும்பபாது  நீரில் விழும் 

பநல்லும் பாழாகும் என்பதினால் ைடிகாலில் நீறர ைடியவிட்டுக் காய்ந்த பின்னர ்

அறுைறட பமை்பகாண்டனர.் இன்றைய பைளாண் நறடமுறையுள் மிக இயல்பாக 

நறடபபை்று ைரக்கூடிய பசயல்பாடாக இந்நிகழ்வு அறமந்துள்ளது. “விறளபநல் 

அரிநீர ் அறண திைக்கும் ஊர அறுபமா”, (பழ.நா.203) எனும் பழபமாழியானது, 

விறளந்த நிலத்றத அறுக்கும் பபாருட்டு நீரானது ைடியவிட ைடிகாறல உழைரக்ள் 

திைந்து விடுகின்ைனர ் என்றும் அக்காலத்பத நம் உழைரக்ள் பின்பை்றி ைந்ததாக  

இப்பாடலில் இடம்பபறுகிைது. 

      பமலும், “பகால் தறலபயயானினும் பகாண்டீக”, (பழ.நா.245) எனும் பழபமாழி 

அடியானது, அரியப்பட்ட தாளின் தறலயில் உள்ள பநல்பல என்ைாலும் அறதக் காலம் 

அறிந்து உடபன றகக்பகாள்ள பைண்டும்.  அறுைறட பசய்யப்பட்ட தாளில் உள்ள 

பநல் மணிகள் உடபன அடித்துத் தூை்றித் தக்கைாறு பசமித்து றைக்கப்பட பைண்டும். 

காலம் தாழ்த்தினால் பநல் மணிகள் கண்டைாறு சிறதந்து வீணாகிப்பபாைதை்கு 

ஏதுைாகும் என்று நம் முன்பனாரக்ளால் அறுைறடப் பணியின் முை்றுச ் பசய்றக 

ைலியுறுத்தப்படுகிைது.  பசடி, தன் தறலயிபலபய பநல்றலச ் சுமந்து 

பகாண்டிருந்தாலும் தகுந்த காலத்தில் அறுைறட பசய்யப்படும்பபாபத அதன் 

பலறன உரியைர ் துய்த்தல் இயலும்.  காலம் தாழ்த்தினாபலா அல்லது முன்னபர 

அறுைறட பசய்தாலும் அதை்கான பயன் ைந்து பசராது என்பதறனபய “பகால் 
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தறலபயயாயினும் பகாண்டு ஈக” எனும் பழபமாழி விளக்குகிைது.  தறலயிபலபய 

பநல்றலச ் சுமந்து பகாண்டிருந்தாலும் தகுந்த காலத்தில் அறுைறட பசய்தபல 

பயனளிக்கும்.   

சுங்க  வரி :   

 ஒரு இடத்திலிருந்து மை்பைாரு இடத்திை்கு விறளபபாருட்கறள 

ஏை்றிசப்சல்லும்பபாது, அரசின் ைழிகாட்டுதலின்படி சுங்கைரி ைசூலித்தல் என்பது 

அக்காலத்திபல பழக்கத்திலிருந்த அரசு நறடமுறையாகும். தை்காலத்திலும் இபத 

பபான்ை ைசூல்முறை நறடமுறையிபல உள்ளது.ைழியிறனக் கடந்து பசல்றகயில் 

அைரக்றள நிறுத்தி ைரி ைசூலிப்பர.்அதுபபாலபை, ஓடத்தில் ஏறும்பபாபத அதை்கானத் 

பதாறகயிறன ைசூல் பசய்துவிடுைர.் பதாறலறைக் கடந்த பின்னர ் யாரும் உரிய 

பணம் தருைதை்கு அலட்சியம் காட்டுைர.் ஆறகயால், ைழியிறனக் கடப்பதை்கு 

முன்பாகபை ைரியிறனப் பபை்றுவிடுைது அக்காலத்திய நறடமுறையாகும். 

தை்காலத்திலும் சாறலகளின் இறட இறடபய சுங்கம் ைசூலிக்கும் பழக்கம் அதாைது 

பதாறலவிறனக் கடப்பதை்கு முன்பாகபை ைரி (உல்கு) ைசூலிக்கப்படுகின்ைது 

  

  “ சுரம் பபாக்கி உல்கு பகாண்டார ்இல்றலபயயில்றல 

      மரம்பபாக்கிக் கூலிக்பகாண்டார”் (பழ.நா:1)  என விளக்குகின்ைது. 

இப்பழபமாழியானது அக்காலத்திய சுங்கைரி ைசூலிக்கும் முறைறய 

எடுத்தியம்புகின்ைது.  

 ரே்திை்  ாண்பு :  

 உணைாகப் பயன்படும் பழ மரங்கறளத் தனியாகத் பதாட்டங்களில் ைணிகம் 

பபாருட்டு சாகுபடி பசய்யாது, தங்கள் பதறைக்கானைை்றைத் தங்களுறடய 

பகால்றலப்புைங்களிபல தம் பதறைக்காக ைளரக்்கும் முறை பல்லாண்டு 

காலமாகபை நம் முன்பனாரக்ள் கறடப்பிடித்துைரும் நறடமுறையாகும். 

“பகால்றலயுள் கூழ் மரபம பபான்று” (பழ.நா: 256) நம் வீட்டுக் பகால்றலயிபல நாம் 

ைளரக்்கக் கூடிய உணைாகப் பயன்படக் கூடிய மரமானது நமக்குப் பபருதவியாகத் 

திகழும், பைண்டுபமன்கிை காலத்து உடபன நம் பதறைறய அம்மரம் பூரத்்தி 

பசய்துவிடும்.  ஆறகயினால், பயனுள்ள நன் மரங்கறள நம் வீட்டுத் பதாட்டத்திபலபய 

ைளரப்்பது மிகசச்ிைந்ததாகும் எனும் பசய்தி ைலியுறுத்தப்படுகின்ைது.  

 “மரத்தின் கீழ் ஆகாமரம்”, (பழ 251) எனும் பழபமாழியானது, ஒரு மரத்தின் கீழ் 

றைக்கப்பட்ட மரம் சிைந்து ைளராது எனும் பைளாண் பதாழில்நுட்பத்றதச ்சிைப்பாக 

எடுத்துறரக்கின்ைது.  மரத்தின் நிழலில் பைறு தாைரங்கள் நன்முறையில் ைளரந்்து 

பயன் நல்கும் என்பது நிகழாத பசயலாகும். சூரிய பைளிசச்ம் இல்லாததினாலும், 

மரத்தின் பைரக்ள் தனக்குத் பதறையான சத்துப் பபாருட்கறள உறிஞ்சிக் 

பகாள்ைதினாலும் அதன் நிழலில் ைளரும் தாைரத்திை்குத் பதறையான 

சத்துப்பபாருள் கிறடக்கப்பபைாததினாலும் பைறு தாைரங்கள் ஒரு மரத்தின் கீழ் 

நன்கு ைளரச்ச்ியறடைதில்றல எனும் நுட்பம் நம் முன்பனாரக்ளினால் 

ஆராய்ந்தறியப்பட்டுள்ளது.அதனாபலபய அக்காலத்பத மரங்கறள பைட்டி, 

நிலத்றதப் பாங்குைப் பண்படுத்தி விறளநிலங்கறள உருைாக்கிய பசய்திறயப் பல 

இலக்கியங்கள் உணரத்்துகின்ைன. 

 வீட்டின் பகால்றலப்புைத் பதாட்டத்தில் மரம் ைளரப்்பது என்பது நமக்கு 

அரிதான சமயங்களில்கூட மிகுந்த பயறன விறளவிப்பதாகும். நாம் துன்பமுை்று 

ைருத்தம்  அறடந்திருக்கும் பைறளயில் வீட்டின் பகால்றலப்புைத்தில் ைளரக்்கும் 

மரமானது பல்பைறு நிறலகளில் நம் துயர ்பபாக்கும் மருந்தாக அறமகின்ைது எனப் 

பழபமாழி குறிப்பிடுகின்ைது.    “மறனமரமாய மருந்து” (பழ.நா :350) நல்ல சத்தான 

சுறையான கனிகறள ஈந்து பசிப்பிணிக்கு சிைந்த மருந்தாகவும், உறைவிடத்றத 

இழக்றகயிபல வீடு கட்டுைதை்கான பபாருளாகப் பயன்படுைதாகவும், உடல் 

பநாய்க்கு மருந்தாகவும், றக முதை்பபாருறள இழக்றகயிபல மரத்றத விை்பறன 
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பசய்து பபாருளீட்டுைதாகவும் எனப் பல ைறககளில் நம் துன்பம் எனும் பநாறயத் 

தீரக்்கும் மருந்தாகக் பகால்றலப்புைத்திபல ைளரும் மரம் பயன்படுகின்ைது. தமக்குத் 

துன்பம் ைரும்பபாது பநருங்கிய உைவினபர அதறனத் தீரத்்து றைப்பர ்என வீட்டுத் 

பதாட்டத்தில் மரம் ைளரக்்கப்பட பைண்டுபமன்ை  பசயறல ைலியுறுத்துைதாகப் 

பழபமாழி நானூறு பதிவு பசய்கின்ைது.  

 பமை்கண்ட பழபமாழிகளிலிருந்து அக்காலத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்த 

பைளாண் பதாழில்நுட்பங்கள் அறடயாளம் காணப்பட்டன. குறிப்பிட்ட சில பைளாண் 

அணுகுமுறைகறள பதறைக்பகை்ப, நறடமுறைக்பகை்பத்  தகுந்த இடங்களில் 

பழபமாழிகளில் பயன்படுத்திக் பகாண்ட பகாணத்றதப் பழபமாழிநானூறு பதிவு 

பசய்துள்ளது அறிய ைருகின்ைது.  

 

துனண நூை்பட்டியல் : 

➢ பழபமாழி நானூறு- மூலமும் உறரயும் –புலைர ்அ.மாணிக்கனார ் 

➢ பயிர ் உை்பத்திக் றகபயடு -2005-பைளாண்றமத் துறை, தமிழ் நாடு அரசு, 

பசன்றன-5 ; தமிழ்நாடு பைளாண்றமப் பல்கறலக்கழகம், பகாயம்புத்தூர-்3     

 

Cite this book Chapter: S. Ramalakshmi and Manimegalai M. & Rathika S., (2021) 

Thoughts of Agricultural science in Pazhamozhi Naanooru, Chapter. In Tamil Identities 

in Tamil Literature, Edited by Sasireha P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., 

Elizabethrani G., Vol. 1:298-303. Cauvery College For Women, Trichy.  
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னவ. வைிோ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

திருத்தங்கல் நாடார ்கல்லூரி 

 

நாலடியார் காட்டு ் ேமிழர் அனடயாளங்கள் 
 

ஆய்வுச ்சுருக்க ் : 

 நாலடியார ்பதிபனண் கீழ்க்கணக்கு நூல் ைறகறயச ்சாரந்்த நீதி நூல் ஆகும். 

இது நான்கு அடிகறளக் பகாண்ட பைண்பாக்களால் ஆனது. இது சமண 

முனிைரக்ளால் இயை்ைப்பட்ட நானூறு தனிப்பாடல்களின் பதாகுப்பாகும். இறத 

நாலடி நானூறு என்றும், பைளாண் பைதம் என்றும் ைழங்குைர.் ைாழ்க்றகயின் 

எளிறமயான பபாருட்கறள உைறமயாகக் றகயாண்டு நீதி புகட்டுைதில் நாலடியார ்

தனித்துைம் பபை்று விளங்குகின்ைது. ஆலும் பைலும் பல்லுக்குறுதி; நாலும் இரண்டும் 

பசால்லுக்குறுதி, பசால்லாய்ந்து நாலடி நானூறும் நன்கு இனிது, பழகுதமிழ் 

பசால்லருறம நாலிரண்டில் என்னும் கூை்றுகள் திருக்குைளுக்கு இறணயாக 

நாலடியாறரப் பபாை்றுைறத உறுதி பசய்கின்ைன. அத்தறகய சிைப்பு ைாய்ந்த 

நாலடியார ் காட்டும் தமிழர ் அறடயாளங்களான சமூகக்கல்வி, பபாருளாதாரம், 

அரசியல், பசல்ைம் நிறலயாறம, அைன் ைலியுறுத்தல், சினமின்றம, 

பபாறையுறடறம, பிைன்மறன நயைாறம, ஈறக, சிைந்த அழகு, நல்லினம் பசரத்ல், 

நட்பில் பிறழ பபாறுத்தல், தன்மானம், கயறம பபான்ை கருத்துக்கறள இக்கட்டுறர 

விளக்கிைது. 

முை்னுனர: : 

 உலக பமாழிகள் அறனத்திலும் பதான்றம ைாய்ந்தது தமிழ் பமாழி. 

உருைத்தாலும் ஒலியாலும் பைறுபட்டு இன்று நிலவும் பல பமாழிகளின் மூல பமாழி 

தமிழ். சிை்ைரசரக்ளும் பபரரசரக்ளும் ஒருைபராபடாருைர ் பபாட்டியிட்டுக் பகாண்டு 

தமிறழ ைளரத்்தாரக்ள். பமாழிக்கு இலக்கணம் சறமத்து சங்கங்களில் ைளரத்்த 

பபருறம தமிறழ விட பைறு பமாழிகளுக்குக் கிறடக்காது. தமிழன் பைை்றி வீரனாக 

பசன்ை நாடுகள் பதாறும் கன்னித்தமிழ் பசன்ைது. பண்றடத் தமிழ் 

இலக்கியங்கறளப் படிக்குந்பதாறும் அன்று சீபராடும் சிைப்பபாடும் ைாழ்ந்த நம் 

இனத்தின் பபருறம நமக்கு புலனாகிைது.  அைம் தமிழ் மக்கள் ைாழ்பைாடு கலந்து 

கிடந்தது. மறனயைம் – மக்கள் அைம் – உயிரினும் பமலாக மதிக்கப்பட்டு 

ைந்திருக்கிைது. அப்படிப்பட்ட சிைந்த தமிழ் இலக்கியமான நாலடியார ் காட்டும் 

தமிழர ்அறடயாளங்கள் பை்றி இக்கட்டுறரயில் காண்பபாம்.  

கல்வி : 

 கல்வி கறரயில கை்பைர ்நாள்சில; 

 பமல்ல நிறனக்கின் பிணிபல - பதள்ளிதின் 

 ஆராய்ந்து அறமவுறடய கை்பபை நீபராழியப் 

 பாலுண் குருகின் பதரிந்து. (பாடல்-135) 

 கல்விகள் முடிவில்லாதன; ஆனால் கை்பைருறடய ைாழ்நாட்கள் சில! சை்றுப் 

பபாறுறமயாக நிறனத்துப் பாரத்்தால் அந்தச ் சில ைாழ்நாட்களிலும் பிணிகள் 

பலைாக இருக்கின்ைன. ஆதலால் நீறர நீக்கிப் பாறலப் பருகும் அன்னப் பைறைறயப் 

பபால அறிவுறடயார,் நூலின் தன்றமகறள அறிந்து நல்ல நூல்கறளபய கை்பர ்எனக் 

கூறுகிைது.  

பபாருளாோர ் : 

 நல்லாவின் கன்ைாயின் நாகும் விறலபபறூஉம் 

 கல்லாபர ஆயினும் பசல்ைரை்ாய்ச ்பசால்பசல்லும். 
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 புல்லீரப் பபாழ்தின் உழபைபபால் மீதாடிச ்

 பசல்லாைாம் நல்கூரந்்தார ்பசால். (பாடல்-115) 

 பசுைானது நல்ல பசு ஆனால் அதன் கன்றும் நல்ல விறல பபறும். கை்காதைன் 

ஆனாலும் பசல்ைம் பறடத்தைன் ைாயிலிருந்து ைரும் பசால் பசல்லுபடி ஆகும். 

சிறிபத ஈரம் இருக்கும் ையலில் உழவு பசய்யும்பபாது கலப்றபயின் பகாழு ஆழமாகச ்

பசல்லாதது பபால ைறுறமயில் ைாடுபைாரின் பசால் பசல்லுபடி ஆகாது என 

பசல்ைத்தின் பமன்றமறய நாலடியார ்எடுத்துறரக்கிைது . 

அரசியல் : 

 மன்னர ்திருவும் மகளிர ்எழினலமும் 

 துன்னியார ்துய்ப்பர ்தகல்பைண்டா - துன்னிக் 

 குறழபகாண்டு தாழ்ந்த குளிரம்ர பமல்லாம் 

 உறழதங்கட் பசன்ைாரக்் பகாருங்கு.   (பாடல்–167) 

 மன்னனின் பசல்ைத்றதயும், மகளிர ் பபை்றிருக்கும் அழகு நலத்றதயும், 

பநருங்கி ைாழ்பைர ்துய்ப்பர.் குறழத்துத் தறழத்துத் தாழ்ந்திருக்கும் மரத்தின் நிழல்,  

மணம், பழம் முதலானைை்றை-பயல்லாம் அதனிடம் பசன்ைைர ் தாபம துய்க்க 

முடியும்? அதுபபாலத்தான் அரசியலும் என்கிைது நாலடியார.் 

பசல்வ ் நினலயான  : 

 “துகள்தீர ்பபருஞ்பசல்ைம் பதான்றியக்கால் பதாட்டுப் 

 பகடு நடந்தகூழ் கல்லாபரா டுண்க 

 அகடுை யார ்மாட்டும் நில்லாது பசல்ைம் 

 சகடக்கால் பபால ைரும்” (நா-2 ப. 6) 

 பசல்ைம் ஒருைரிடம் மட்டுபம நிறலத்து நிை்காமல் ைண்டியின் சக்கரம் பபால் 

பலரிடமும் சுழன்று பசல்லக்கூடியது. எனபை மக்கள் ஏர ் பூட்டி உழவுத்பதாழிலால் 

நல்ைழியில் உை்பத்தி பசய்த பசல்ைத்றதயும் உணறையும் அறனைரக்்கும் பகிரந்்து 

பகாடுத்து தாமும் அனுபவிக்க பைண்டும் என்று கூறுகிைது. 

அைை் வலியுறுே்ேல் : 

 இன்றுபகால் அன்றுபகால் என்றுபகால் என்னாது 

 பின்றைபய நின்ைது கூை்ைபமன் பைண்ணி 

 ஒருவுமின் தீயறை ஒல்லும் ைறகயால் 

 மருவுமின் மாண்டார ்அைம்  (பாடல்-36) 

 நம் ைாழ்நாளில் இறுதி நாள் இன்பைா, நாறளபயா, பைறு எந்நாபளா என்று 

வீணாகச ் சிந்தித்துக் பகாண்டு இருக்காமல் உன் உயிறரப் பறிப்பதை்குக் காலன் 

காத்திருக்கிைான் என்பறத மட்டும் உணரந்்து இன்று முதபல தீய பசயல்கள் 

பசய்ைறத விடுத்துப் பபரிபயாரக்ள் கூறிய அைசப்சயல்கறளச ்பசய்யுங்கள் என்று 

கூறுகிைது. பமலும், சிறிய அளவிலான ஆலம் விறத தறழத்து எல்றலயை்று விரிந்த 

நிழறலத் தருைது பபால அைசப்சயல்களின் பயனாகிய புண்ணியமும் பசய்ைது 

சிறியதாக இருந்தாலும் தக்கைரிடம் பசன்று அறடந்தால் ைானபம சிறுத்துப் 

பபாகும்படி பபரிய புண்ணியப் பயறனத் தரும் என்று கூறுகிைது. 

சிை ் இை்ன  : 

 காைா பதாருைன்தன் ைாய்திைந்து பசால்லும்பசால் 

 ஓைாபத தம்றமச ்சுடுதலால் - ஓைாபத 

 ஆய்ந்தறமந்த பகள்வி அறிவுறடயார ்எஞ்ஞான்றும் 

 காய்ந்தறமந்த பசால்லார ்கறுத்து (பாடல்-63) 
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 பகாபம் பகாண்டு ஒருைன் அடக்கம் பகட்டுக் கூறிய பகாபசப்சால் 

எக்காலத்திலும் பசான்னைறனபய ைருத்தும். எனபை, ஆராய்ந்து பதளிந்த ஞானம் 

உறடயைரக்ள் அத்தறகய பகாப பமாழிகறளக் கூைமாட்டாரக்ள் என்கிைது. பமலும் 

கீழ்மக்கள் பகாண்ட பகாபமானது, நீண்ட காலமானாலும் தனியாமல் 

பபருகிக்பகாண்பட பபாகும். ஆனால் சான்பைாரக்ள் பகாண்ட பகாபமானது, 

பகாதிக்கும் பபாது பைப்பம் அறடந்த நீர ்பின்னர ்தாபன தணிந்து விடுைது பபான்று 

தணிந்து விடும் என்று கூறுகிைது. 

பபானையுனடன  : 

 “அறிை தறிந்தடங்கி அஞ்சுை தஞ்சி 

 உறுை துலபைப்பசப்சய்து- பபறுைதனால் 

 இன்புை்று ைாழும் இயல்பினார ்எஞ்ஞான்றும் 

 துன்புை்று ைாழ்தல் அரிது” (நா. 74 ப. 45) 

 நன்கு கை்று அறிய பைண்டியறத அறிந்து, அடக்கம் உறடயைராய் பயப்பட 

பைண்டியதை்குப் பயந்தும், தமக்குத் தகுந்தைாறு உரிய பசயல்கறள உலகம் 

மகிழுமாறு பசய்து அதனால் அறடயத்தகும் பயறனப் பபை்று இனிறமபயாடு 

ைாழ்பைர ்ைாழ்க்றகயில் எக்காலத்திலும் துன்பம் என்பபத இல்றல என்று கூறுகிைது. 

 

பிைை் னை நயவான  : 

 அைம்புகழ் பகண்றம பபருறமயிந் நான்கும் 

 பிைன்தாரம் நசச்ுைாரச் ்பசரா பிைன்தாரம் 

 நசச்ுைாரச் ்பசரும் பறகபழி பாைபமன் 

 ைசச்த்பதா டிந்நாை் பபாருள்.  (பாடல்-82) 

 தருமம், புகழ், நட்பு, பபருறம ஆகிய இந்நான்கும் பிைன் மறனவிறய 

விரும்புைரிடம் பசராது. அத்தறகபயாரிடம் பறக, பழி, பாைம், பயம் ஆகிய நான்கு 

தீயப்பண்புகள் தான் பசரும் என்கிைது. 

ஈனக : 

 தம்மிடம் பபாருள் இல்லாத பபாதும், பிைரக்்கு இயன்ை அளவு பபாருள் 

உறடயைர ்பபான்று பபரிதும் மகிழ்ந்து பகாறடத்தன்றமபயாடு விளங்கும் ஈறகக் 

குணம் பகாண்ட மாந்தரக்்கு அடுத்தப் பிைவியில் பபரின்பமாகிய வீட்டுக்குச ்

பசல்லும் கதவுகள் அறடப்படாமல் திைந்பத இருக்கும் என்கின்ைது. பமலும், 

 “இம்மி யரிசித் துறணயானும் றைகலும் 

 நும்மில் இறயை பகாடுத்துண்மின்…”  (பாடல்-94) 

 இம்மியளவு அரிசியானாலும், உம்றம அறடந்தைரக்்கு நாள்பதாறும் 

பகாடுத்து, அதன்பிைகு உணவு உண்ண பைண்டும். முை்பிைவியில் யாருக்கும் 

பகாடுக்காதைரக்ளாய் இருந்தைரக்பள கடல் சூழ்ந்த இை்வுலகில் ைறியைரக்ளாக 

இருக்கிைாரக்ள் என்று சான்பைாரக்ள் கூறுைதாகக் கூறுகிைது. 

சிைந்ே அழகு : 

 “குஞ்சி யழகும் பகாடுந்தாறனக் பகாட்டழகும் 

 மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல பநஞ்சத்து 

 நல்லம்யாம் என்னும் நடுவு நிறலறமயால் 

 கல்வி யழபக அழகு”  (பாடல்-131) 

 தறலமுடியின் அழகும், ைண்ணமிகு ஆறடயின் அழகும், ைாசறனப் பூசச்ின் 

அழகும் உண்றமயான அழகாகாது. நாம் நல்லைரக்ளாக இருக்கிபைாம் என்னும் 
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உறுதிப்பாட்டிறனத் தருகின்ை ஒழுக்கம் தரும் கல்விறயப் பபறுதபல சிைந்த 

அழகாகும். 

நல்லிை ் தசரே்ல்: 

 “பாபலாடு அளாயநீர ்பாலாகும் அல்லது 

 நீராய் நிைந்பதரிந்து பதான்ைாதாம்…” (பாடல்-177) 

 பாலுடன் நீறரக் கலந்தால், நீரானது தன் நிைம் பகட்டுப் பாலின் பைண்றம 

நிைமறடயும். அதுபபால, கீழ்மக்கள் ஆனாலும் பபரிபயாருடன் பசரும் பபாது 

பபருறம பபறுைர.் பமலும், ஊரிலுள்ள சாக்கறட நீர ்கடல் நீபராடு பசரந்்தால் அதன் 

பபயரும் மாறிப் புனிதம் நிறைந்த தீரத்்தமாகிப் பபருறம பகாள்ளும். அது பபால 

நை்குலப் பபருறம இல்லாதைரும், நல்ல மாட்சிறம உறடபயாறரச ் சாரும் பபாது 

அைரக்ளும் மறல பபான்ை சிைப்றப அறடைாரக்ள் என்கிைது. 

நட்பில் பினழ பபாறுே்ேல் : 

 நல்லா பரனத்தாம் நனிவிரும்பிக் பகாண்டாறர 

 அல்லா பரனினும் அடக்கிக் பகாளல்பைண்டும் 

 பநல்லுக் குமியுண்டு, நீரக்்கு நுறரயுண்டு 

 புல்லிதழ் பூவிை்கும் உண்டு. (பாடல்-221) 

 பநல்லில் உமியும், நீரில் நுறரயும், பூவில் ைாசறனயை்ை புை இதழும் ஆகிய 

பைண்டாப் பகுதிகள் இருக்கும். இறைபபாலபை, நாம் நல்லைர ்என மிகவும் விரும்பி 

நட்புக் பகாள்கின்ைைரிடமும், சிறுசிறு குறைகள் இருக்கும். இக்குறைகறளக் 

கண்டால் பபாறுத்து, அைறர நம்முடபன பசரத்்து றைத்துக் பகாள்ளபைண்டும் 

என்கிைது. 

ேை் ாை ் : 

 தன்மானம் உறடயைரக்ள் எலும்பு பதய்ந்து, தறச அழிந்தாலும் நை்குணம் 

இல்லாதைரிடம் தங்களுறடய துன்பங்கறளக் கூைமாட்டாரக்ள். தம் ைறுறம 

நிறலறயத் தாம் உறரப்பதை்கு முன்பப உணரந்்து உதை ைல்ல அறிவுறடயைரிடபம 

பசன்று தம் துன்பத்றதக் கூறி உதவி பைண்டுைர ்என்கிைது. 

கயன  : 

 தனக்கு ஒரு நன்றிறயச ் பசய்தைரக்ள், பின்பு நூறு பகடுதல்கறளச ்

பசய்தாலும் சான்பைார ் பபாறுத்துக் பகாள்ைர.் ஆனால் கயைரக்ளுக்கு எழுநூறு 

நன்றமகள் பசய்து பின்பு ஒன்று பகடுதியாக அறமந்தாலும் அை்பைழுநூறு 

நன்றமகளும் மைந்து அைரக்ளால் தீறமகளாகபை கருதப்படும் என்கிைது. 

முடிவுனர : 

 நாலடியார ் பல்பைறு தமிழர ் அறடயாளங்கறள எடுத்துறரக்கிைது.  

சான்பைாரக்ளின் பட்டறிந்த உண்றமகபள அைக்கருத்துகளாக நாலடியார ் நூல் 

முழுைதும் விரவிக்கிடக்கின்ைன. அை்ைைக் கருத்துக்கறள மக்கள் மனதில் நன்கு 

உள்ைாங்கிக் பகாண்டு ைாழ்விறன ைாழ முை்பட்டால் அைரக்ளின் ைாழ்வும் 

சமுதாயமும் பமன்றமயறடயும்.   

பயை்பட்ட நூல்கள்  : 

1. நாலடியார ்பாட்டும், உறரயும் - சாமி சிதம்பரனார,்  பாரி நிறலயம், பசன்றன 

– 108. 

2. இலக்கிய பபருறரகள் - கண்ணதாசன், கண்ணதாசன் பதிப்பகம், பசன்றன – 

17.  
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முனைவர் தச.நொை்சி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி - 2 

 

பதிதைை் கீழ்க்கைக்கு நூல்களில்  மிழர் அனடயொளங்கள் 
 

ஆய்வுசச்ுருக்கம்  

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப பண்பாட்டிலும், ொகரிகத்திலும் 

சிைெ்திருெ்தனர ் என்பறத தமிழ் இலக்கியங்கள் உணரத்்துகின்ைன. தமிழ் 

கலா  ்ாரம் தமாழி, இலக்கியம், இற , ெடனம், ொட்டுப்புைக்கறல. தை்காப்புக் கறல, 

ஓவியம், சிை்பம், கட்டிடக்கறல, விறளயாட்டு, ஊடகங்கள், ெறக ச்ுறவ, உணவு, 

ஆறடகள், தகாண்டாட்டங்கள், தத்துவம், மதங்கள், மரபுகள்,  டங்குகள் பபான்ைறவ 

தமிழரின் அறடயாளங்களாக காணக் கிறடக்கின்ைன. தமிழ் பண்பாடு தமிழ் 

தமாழியின் ஊடாகவும் தமிழ்க் தாயகப் பிறணப்பின் ஊடாகவும்.  மூக 

தபாருளாதார அரசியல் தளங்கள் ஊடாகவும் பபணப்படும் தனித்துவ பண்பாட்டுக் 

கூறுகறளக் குறிக்கும். 

தமிழர ் பண்பாட்டின் அறமப்தபாழுங்கானது அடிப்பறடயில் இரண்டு 

அம் ங்கறளக் தகாண்டதாகும். ஒன்று அதனளவில்  ாரப்ுறடயது  மை்தைான்று 

உலகளாவிய அறமப்பியல்புகபளாடு தபாருெ்தக் கூடியது.  அதாவது தமிழ்ப் 

பண்பாட்டின் உருவகத்றத தரக்கூடிய ‘புைக்கூறுகள்’ பண்பாடு  ாரெ்்தும் அவை்றின் 

அக்கூறுகள் உலகளாவிய அறமப்புகபளாடு ஒத்திற வு தபறுவதும் இதன் 

உட்தபாருளாகும் ெமக்கு கிறடத்திருக்கும் தமிழ் இலக்கியங்களிலிருெ்து தமிழரின் 

பண்பாட்றட அறியமுடிகின்ைது. பண்பாட்டின் கூறுகள் சிலவை்றை பை்றி இங்கு 

காண்பபாம். 

நம்பிக்னககள் 

ெல்விறனயால் தான் ஒருவருக்கு  ் த ல்வம் தபருகும் என்ை ெம்பிக்றக 

பண்றடத் தமிழரிடம் இருெ்தது. ‘வினை வினளயச ்தசல்வம் வினளவது தபொல்”1 

என்ை பாடலின் மூலம் பின்வரும் கருத்து தபைமுடிகின்ைது.  

ெல்ல ொளில் ததாடங்கும் காரியம் இறடயூறில்லாமல் தவை்றி தபறும் என்பது 

பழெ்தமிழர ் ெம்பிக்றக தபண் பகட்க  ் த ல்வார ் ெல்ல ொள் பாரத்்து அெ்ொளிபல 

புைப்படுவாரக்ள். 

 “நொள் தகட்டு ்  ொழொது வந் ொல் நீ எய்து ல் வொயொல்”2 ெல்ல ொள் 

பகட்டுக்தகாண்டு தாமதமில்லாமல் வெ்தால் இப்தபண்றண அறடவது உண்றம 

என்பது இதன் தபாருள். 

ப ாதிடரக்பள ெல்ல ொட்கறளக் குறித்துக் தகாடுப்பாரக்ள் அெ்த ெல்ல 

ொளிபல திருமணம் முதலிய மங்கலமான த யல்கறள ெடத்துவாரக்ள். இவ்வழக்கம் 

தமிழகத்தில் இருெ்தது. 

குறிபகட்கும் வழக்கமும் பண்றடக் காலத்தில் இருெ்தது. குறி த ால்பவார ்

கழங்குக் காய்கறள றவத்துக்தகாண்டு அவை்றை எண்ணிக் குறி த ால்வாரக்ள். குறி 

த ால்லுகின்ைவரக்ள் ததய்வத்தின் உதவியினாபலபய உண்றமறய அறிெ்து 

உறரக்கின்ைனர ்என்று ெம்பி வெ்தனர.் 

 “மனறந்  ஒழுக்க ்து ஓனரயும் நொளும் துறந்  

 ஒழுக்கம் கிழதவொற்கு இல்னல”3 
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 ஒவ்தவாரு தமிழனும் ப ாதிடத்றதப் பாரப்்பவபன. ொள்பதாறும் ெல்ல 

காரியங்கறள  ்த ய்வதை்கு ொளும் ஓறரயும் பாரத்்தவரக்ள் பழெ்தமிழரக்ள். ொள் 

என்ை தமிழ் வாரத்்றதபய ெட் த்திரத்றதக் குறிக்கும் என்பது ஒரு சுறவயான 

த ய்தியாகும். களதவாழுக்கத்தில் தறலவனுக்கு தீய ராசி தீய ொள் இல்றல 

என்பறத ததால்காப்பிய நூை்பா உணரத்்துகிைது. இதனாபல களதவாழுக்கம் 

இல்லாத இயல்பான ஒழுக்கம் உறடய தமிழர ் ொளும் ஓறரயும் பாரத்்து 

வாழ்ெ்தவரக்ள் என்பது ததளிவாக விளங்குகிைது. 

தபொய்னய தவறு ் ல் 

தபாய் த ால்வது தவறு. தபாய் த ால்வறத ெல்லவரக்ள் தவறுப்பாரக்ள். 

தபாய்யரக்றள மக்கள் மதிப்பதில்றல. அவரக்பளாடு முகங்தகாடுத்துப் பப வும் 

முன்வர மாட்டாரக்ள். இன்றும் தபாய் புகல்பவாறரப் தபாதுமக்கள் 

இகழ்ெ்துறரப்பறதப் பாரக்்கின்பைாம். இது பண்றடத் தமிழரின் பண்பாகும். 

காதலன் பரத்றதயர ் வீட்டுக்குப் பபாய்விட்டான். சில ொட்கள் கழித்து 

வீட்டிை்குத் திரும்ப  ெிறனத்தான். திடீதரன்று திரும்பி வெ்து வீட்டிை்குள் புகுெ்தால் 

காதலியின் வரபவை்றப தபை இயலாது என்பது அவனுக்குத் ததரியும். ஆதலால் 

அவன் பாணறன அனுப்பக் காதலிக்கு  ்  மாதானம் கூறும்படி த ய்தான். 

தறலவனால் தூதாக அனுப்பப்பட்டு வெ்த பாணன் தறலவிறய அறடெ்து ஏபதபதா 

தபாய்யும் புளுகும் அளெ்தான். “ னலவை் இைி ்  வறு தசய்ய மhட்டொை் அவை் 

இப்தபொழுது தசய்  குற்ற ்திற்கொக வருந்துகிை்றொை் இக்குற்ற ்ன  

மை்ைிக்கும் படி தவை்டுகிை்றொை். இைி தவனசயர் வொழும் திக்னக ் திரும்பிப் 

பொர்ப்பத  இல்னலதயை்று உறுதி கூறுகிை்றொை்” என்தைல்லாம் த ான்னான் 

பாணன். பாணன் இப்படி  ் த ால்வது புதிதன்று ஆதலால் பாணன் கூறுவது 

தபாய்யுறர என்பை அவள் ெிறனத்தாள் ெிறனத்ததும் அப்பாணறனக் கடிெ்து 

தகாள்கின்ைாள். 

“பயம்இல் யொழ்ப்பொை! பழு ொய கூறொது 

எழு! நீ தபொ நீடொது மற்று”4 

  பயனை்ை த ாை்கறளப் பபசும் யாழ் வாசிக்கும் பாணபன குை்ைமுள்ள 

தபாய்தமாழிகறளப் பப ாமல் ெீ எழுெ்து பபா, அங்பக தாமதிக்காபத என்று அவறன 

அனுப்பி றவக்கிைாள் தறலவி. இதன் மூலம் தபாய் பபசுவறதத் தமிழரக்ள் எவ்வளவு 

தவறுத்தனர ்என்பறதக் காண முடிகிைது. 

திருமைம்  

களவு மணம் தமிழர ் பரம்பறர வழக்கம். களவு இல்லாமல் கை்பு ெிகழாது. 

இதுபவ தமிழர ் தகாள்றக ஆயினும் ொளறடவில் கை்பு மனத்றதபய சிைப்பாக 

மதித்தனர.் களவு மணத்றதப் பழிக்கவும் ததாடங்கினர.் ஆதலால் கள்ள ெட்புள்ள 

காதலரக்ள் விறரவில் கை்பு மணத்தம்பதிகளாகப் பழிப்பின்றி வாழபவ விரும்பினர.் 

இெ்த ெிறல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப தமிழகத்தில் பதான்றி விட்டது. 

இவ்வுண்றமறய விளக்கும் த ய்யுட்கறள அகத்திறண நூல்களிபல காணலாம். 

“யொழும் குழலும் முழவும் அனயந் ை 

 வீழும் அருவி விறை்மனல நை்ைொட 

 மொனழமொை் தநொக்கியும் ஆற்றொை் இரவரிை் 

 ஊர்அறி தகௌனவ  ரும்”5 

யாழும். புல்லாங்குழலும், மத்தளமும் தம்முன் ஒத்து இற ப்பன பபால அருவி 

ெீர ்ஒலித்துக் தகாண்டு விழுகின்ைது. இத்தறகய சிைெ்த மறலொட்றட உறடயவபன! 

அழகிய கண்கறளயுறய தறலவியும் ெீ இரவு பெரத்திபல வருவதை்குப் 

தபாறுக்கமாட்டாள். ொனும்  ம்மதிக்க மாட்படன் உன் த ய்றகறய ஊரார ்

அறிெ்தால் பழிப்றப உண்டாக்கும். ஆதலால் விறரவில் தறலவிறயப் பலரும் அறிய 
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மணம்புரிெ்துக்தகாள் என்ை கருத்றதபய பதாழி தறலவனிடத்து இவ்வித்தில் 

உறரக்கின்ைாள். 

கை்புள்ள தபண்ணுக்குக் கணவபன ததய்வம். அவறன விட்டால் அவளுக்கு 

பவறு கதியில்றல. இதுபவ பழெ்தமிழர ் தகாள்றக. இக்தகாள்றகறய 

வை்புறுத்துகிைது இெ்நூல். 

மறனவி  ஊடியிருக்கிைாள் அவள் ஊடறலத் தணிக்கும்படி காதலன் 

பதாழியிடம் பவண்டிக் தகாள்கின்ைான். அப்தபாழுது அவனுக்குத் பதாழி 

விறடயளிக்கின்ைாள். அவ்விறடயிபல இக்கருத்து அடங்கியிருக்கின்ைது. 

“தசந் ொமனர மலரும் தசவ்வயல் நல்ஊர 

 தநொந் ொல் மற்று உை்னைச ்தசயப்படுவது எை் உை்டொம் 

  ந் ொயும; நீதய!  ரவல்ல நல்நலம் 

 தகொை்டொயும் நீ! ஆயக்கொல்”6 

இவ்வாறு காதலரக்ளின் அன்பு ெிறைெ்த வாழ்க்றக முறைறய எடுத்துக் 

காட்டுவபத இெ்நூலாகும். ஆணும், தபண்ணும் இறணெ்து ஒன்றுபட்ட உள்ளமுடன் 

வாழும் ெிறல ஏை்பட்ட பிைகுதான் மக்களிறடயிபல ொகரிகம் தறழத்தது. அைம், 

தபாருள், வீடு பை்றிய எண்ணங்கள் எல்லாம் பதான்றி வளரெ்்தன. இவ்தவண்ணங்கள் 

பதான்றி வளரவ்தை்கு அடிப்பறட ஆண் தபண்களின் அன்பிபல பதான்றிய குடும்ப 

வாழ்வுதான் என்பறத இலக்கியங்கள் பிரதிபலிக்கின்ைன. 

மனைவியிை் மொை்பு 

இல்லைத்திபல இன்பமுடன் வாழ பவண்டுமாயின் இல்லாள் 

கை்புறடயவளாயிருக்க பவண்டும். தன் காதலனுக்குக் கூட்டாளியாகவும். தாயகவும். 

மறனவியாகவும் இருெ்து உதவி த ய்வபத கை்புள்ள தபண்ணின் கடறம என்று 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

“நல்விருந்து ஓம்பலிை் நட்டொளொம் னவகலும் 

 இல்புறம் தசய் லிை் ஈை்ற ொய் - த ொல்குடியிை் 

 மக்கள் தபறலிை் மனைக்கிழ ்தி இம் மூை்றும் 

 கற்புனடயொள் பூை்ட கடை்”7 

ெல்ல விருெ்தினறரப் பாதுகாப்பதனால் கணவனுக்கு ெட்பினாளாம். 

இல்லைத்றத வழுவாது ெடத்தலால் தபை்ை தாயாவாள். தன் பழறமயான குடும்பம் 

விளங்குவதை்குரிய மக்கறளப் தபை்ைதனால் மறனயாள். இம்மூன்றும் கை்புள்ள 

மறனவி தகாண்ட கடறமயாகும. 

இ த் ய்யுள் ஒரு தபண்ணின் கடறம இன்னது என்று எடுத்துக் காட்டுகின்ைது. 

விருெ்தினறரப் பபணுதல் இல்லைத்றத ென்ைாக ெடத்துதல் பிள்றள தபறுதல் இதுபவ 

கை்புள்ள மங்றகயின் கடறம என்று கூைப்பட்டது. இது பண்றடத் தமிழ் இல்லைத்திபல 

மகிழ் ச்ியும் இன்பமும் தறழத்திருெ்தறத அறிய முடிகிைது. 

த ச ்த ொை்டு 

 மறழ குறைெ்த ொடுகளில் மரம் வளரக்்க பவண்டும் என்னும் கிளர ்ச்ி இன்று 

வலுத்து வருகின்ைது. இருக்கும் காடுகறள அழித்துவிடக் கூடாது அறவகறளப் 

பாதுகாக்க பவண்டும் ொதடங்கும் புதிய மரங்கறள வளரக்்க பவண்டும் என்ை 

உணர ்ச்ி எல்லா ொடுகளிலும் தறலதயடுத்திருக்கின்ைது. பண்றடய 

இலக்கியங்களிபல த டி ெட்டு மரம் வளரப்்பறத ஒரு கடறமயாகக் 

கூறியிருக்கின்ைனர.் திருமண  ் டங்கின் பபாது மரம் ெடுவறதயும் ஒரு  டங்காக ெம் 

தமிழரக்ள் றவத்திருக்கின்ைனர.் திருமணத்திபல அர ாணிக்காலாக இருெ்த ஒதிய 

மரத்றத ெட்டுப் பயிர ் த ய்வது வழக்கம். ஒவ்தவாரு மனிதனும் தன் ஆயுள் 
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காலத்திபல பால் தரும் ஐெ்து மரங்கறளயாவது ெட்டுப் பயிர ் த ய்ய பவண்டும் 

என்பறத ெம் முன்பனாரக்ள் ஒரு கடறமயாகக் தகாண்டிருெ்தனர.் ொட்டில் மறழ 

வளம் குறையாமலிருப்பதை்பக இவை்றை ஏை்பாடு த ய்திருெ்தனர.் 

 ொட்டு மக்கள் ென்ைாக வாழ ொட்டிபல ெீரவ்ளம் குறையரமலிருக்க உணவுப் 

தபாருள் உை்பத்தி தபருக, த ய்ய பவண்டிய காரியங்கறள த ய்தனர ் என்பறத 

சிறுபஞ் மூல ஆசிரியர ்கீழ்க்கண்டவாறு எடுத்துறரக்கின்ைார.் 

 “குளம் த ொட்டுக் தகொடு பதி ்து வழி சீ ்து 

 உளம் த ொட்டு உழுவயல் ஆக்கி – வளம் த ொட்டுப்  

பொகுபடும் கிைற்தறொடு எை்றுஇவ் ஐம்பொல் படு ் ொை்  

ஏகும் சுவரக்்க ்து இைிது”8 

தண்ணீர ் தட்டுப்பாடு ஏை்படாமல் இருப்பதை்காகப் தபரிய ஆழமான குளம் 

பதாண்ட பவண்டும். தளிரெ்்து வளரக் கூடிய மரக்கிறளகறள ெிலத்திபல ெட்டு 

ெீரவ்ிட்டு வளரக்்க பவண்டும். மக்கள் ெடப்பதை்கான வழிகள் முட்புதரக்பளா 

பமடுபள்ளங்கபளா இல்லாமல் ென்ைாக  ் த ப்பனிட்டு றவக்க பவண்டும். தரிசு 

ெிலத்றத தவட்டிப் பண்படுத்தி உழுது பயிர ் த ய்யத்தக்க ென்த ய் 

ெிலமாக்குவபதாடு ென்ைாக விறளயும் படி த ழிப்புள்ள ெிலமாக்க பவண்டும் 

சுை்றிலும் கறர கட்டப்பட்ட கிணறுகறளயும் பதாண்ட பவண்டும் இெ்த 

த யல்பாடுகறளயும் த ய்தவபன இனிய சுவரக்்கத்றத அறடவான். இறதப் 

பின்பை்றி ெடக்கும் ொட்டிபல பஞ் ம் ஏை்படாது என்ை த ய்தியிறன, 

 “அனறயும் தபொனறயும் மைந்   னலனய 

 எை்றொை் திங்கள் அனைய தகொடுங்கனர ்  

த ை்ைீர் சிறுகுளம் கீள்வது மொத ொ”9 

என்று புைொனூை்றுபு; பாடலில் ஒரு ஏரிறய றவத்துக்தகாள்ளும் முறைப்பை்றியும், 

ஏரிகள் ெீளம் குறைவாகவும் ெிறைய ெீர ்ப மிக்கும் வறகயிலும், பிறைவறகயிலும் 

இருக்கபவண்டும். அப்பபாதுதான் விவ ாயத்திை்கு பதறவயான ெீரிறனப் தபை்று 

பயிரக்ள்  ரிவர த ழித்து வளர முடியும் என்றுறரக்கின்ைது 

ஆள்தவொர் கடனம 

 அர ாள்பவார ் கடறமறயப் பை்றிப் பல பாடல்களிபல கூைப்பட்டுள்ளன 

அவை்றுள், 

 “வொரச்ொை்ற கூந் ல் வரம்புஉயர னவகலும் 

 நீரச்ொை்று உயரதவ தநல்உயரும் சீரச்ொை்ற 

  ொவொக் குடிஉயர ்  ொங்கும்சீரக்் தகொஉயரும் 

 ஓவொது உனரக்கும் உலகு”10 

ெீண்ட கூெ்தறலயுறடய தபண்பண! ெிலத்திபல ெீர ் தங்கும்படி கறர 

உயரெ்்திருக்க பவண்டும். கறர உயரமாயிருெ்தால் தான் ெிலத்திபல தண்ணீர ்தங்கி 

ெிை்கும். தண்ணீர ் பதங்கி ெின்ைால்தான் பயிர ் த ய்யப்படும். தெை்பயிர ் ஓங்கி 

வளரும். தெை்பயிர ் ஓங்கி வளரெ்்தால்தான் குடி மக்கள் உணவு பஞ் மின்றி  ்

த ல்வங்கள் எல்லாம் தபை்று உயரெ்்து வாழ்வாரக்ள். குடிமக்கள் உயரவ்ாக 

வாழ்ெ்தால் தான் அர ன் உயரவ்ாக வாழ்வான். அர ாட்சியும் சிைப்பறடயும். 

 ொட்டிபல உணவுப்தபாருள் உை்பத்தி தபருவதை்கான முயை்சியிபலபய 

அர ாங்கம் முதலிபல ஈடுபட பவண்டும் அப்தபாழுதுதான் பஞ் ம் தறலகாட்டாது. 

ொட்டில் அறமதி ெிறலக்கும். மக்களிடம் ஒை்றுறமக் குறையும். ஒழுக்கக் பகடும் 

பதான்ைாது மக்கள் அறனவரும் மகிழ்ெ்து வாழ்வாரக்ள். இது எக்காலத்திலும் எெ்த 

அர ாங்கமும் கண்ணும் கருத்துமாக  ்த ய்ய பவண்டிய கடறமயாகும். 
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த ொகுப்புனர 

 ‘ மிழை் எை்தறொர் இைமுை்டு  ைிதய அவனுக்தகொர் குைமுை்டு’ என்று 

தமிழறர அறடயாளப் படுத்தினார.் ொமக்கல் கவிஞர.் பவறு எெ்த இனத்திை்கும் 

தமாழிக்கும் இல்லாத தபருறம தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் உண்டு காரணம் மனித 

இனம் எப்படி வாழ பவண்டும் என்பறத விட எப்படி வாழக் கூடாது என்ை 

வாழ்வியறல கை்றுக் தகாடுத்த தமிழரின் பண்பாட்டு அடி ச்ுவடுகள் அன்றும் 

உலகம் முழுவதிலும் தடம் பதித்து இருக்கிைது. பண்பட்ட மண்ணில் தான் த டிகளும். 

தகாடிகளும் துளிரவ்ிடும். அதுபபால இெ்த  ் மூகம் பண்பட பவண்டும் என்ைால் ெல்ல 

பண்பாடு இருக்க பவண்டும் என்பதன் தமிழினம் இத்தரணிக்குக் கை்று தகாடுத்தது 

இருக்கிைது ொடாண்ட மன்னன் முதல் குடிற  வாழும்  ாரதாரண குடிமக்கள் வறர 

குலம் காக்கும் பண்பாட்றட கட்டிக் காத்து பார ்பபாை்ை வாழ்ெ்த ,இனம் தமிழினம் 

ொகரீகம் என்ை தபயரில் தறலமுறை கடெ்து விட்டாலும் தமிழரின் பண்பாட்டு 

எ  ்ங்கள் வாழ்வியலின் ஒவ்தவாரு தளத்திலும் பின் ததாடரெ்்து வருகிைது. 

சொை்தறை் விளக்கம் 
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பகுதிபெர முறனவரப்ட்ட ஆய்வாளர ்
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“திருக்குறளில் வொழ்வியல் அறங்கள்” 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 “திருக்குைளில் வாழ்வியல் அைங்கள்” என்பது இவ்ஆய்வுக்கட்டுறரயின் 

தறலப்பாகும். தமிழரக்ளின் அைங்கள் தமிழ் இலக்கியங்களில் ததான்று ததாட்டு 

பரெ்து காணப்படுகின்ைன. அெ்தெ்த காலக்கட்டத்தில் காணப்படுகின்ை தமிழ் 

மக்களின் வாழ்க்றக முறைகறளயும் , ெடத்றதகறளயும், வளர ்ச்ிகறளயும் 

காட்டும் கண்ணாடியாக இலக்கியங்கள் இருெ்து வருகின்ைன. அவ்வறகயில் 

அைநூலான, வாழ்வியல் நூலான திருக்குைளில் இடம்தபறும் தமிழர ்

அறடயாளங்களுள் விருெ்பதாம்பல், ென்றி பாராட்டுதல், ஒழுக்கம், ஈறக, மானம் 

ஆகியன இக்கட்டுறரயில் விளக்க முறையில் கூைப்பட உள்ளன. திருக்குைள் 

உறரயாசிரியரக்ள் பரிபமலழகர ் மை்றும் ொவலர ் தெடுஞ்த ழியன் ஆகிபயாரின் 

உறரகள் ஒப்பீட்டுடன் ஆராயப்பட உள்ளன. 

 திருக்குைள் வழி உணரப்படும் விருெ்பதாம்பலில் தமிழரக்ள் தம்மிடம் இருக்கும் 

உணவின் அளவு குறைவாக இருெ்தாலும் புதியவரக்்கும் - விருெ்தினரக்்கும் பகிரெ்்து 

உண்ணும் பண்பு விவரிக்கப்பட உள்ளது. ென்றி பாராட்டுதலில் பிைர ்த ய்த சிறிய 

உதவிறயக் கூடப் தபரியதாக மதிக்கும் எண்ணம் விளக்கப்பட உள்ளது. 

ஒழுக்கக்குணம் உயிறர விட பமலானது என்ை ெிறல தமிழரக்ளிடம் இருப்பது 

கூைப்பட உள்ளது. இரப்பவரக்்குக் றகம்மாறு கருதாமல் தகாடுப்பவர ்தமிழர ்என்பது 

“ஈறக” மூலம் ஆராயப்படவுள்ளது. தமிழரக்ள் மானம் இழக்க பெரிட்டால் மரணம் 

எய்துவர ் என்ை மான அறடயாளம் கூைப்பட உள்ளது. பரிபமலழகர ் கூறுகின்ை 

பாரப்்பான், பமல் உலகம் என்ை த ாை்களுக்குப் பாரப்்பவன்,வான்புகழ் 

தகாண்படாரின் புகழ் உலகம் என்று ொவலர ் தெடுஞ்த ழியன் கூறுகின்ை 

புத்துறரகள் பகிரப்பட உள்ளன. ஆய்வுக் கட்டுறரயின் ெிறைவில் ததாகுப்புறர, 

 ான்தைண் விளக்கம், துறணநூல்பட்டியல் ஆகியன தரப்பட உள்ளன. 

முை்னுனர 

 தமிழரக்ள் உலக ொகரிகங்களில் இடம்தபைத்தக்க உயரெ்்த ொகரிகத்றதயும், 

பாரம்பரியப் பண்பாட்றடயும் தகாண்டுள்ளனர.் தமிழரக்ளின் அன்பும் அைமும், 

பெரற்மயும் தபாறுறமயும், விட்டுக்தகாடுக்கும் குணமும் பரெ்து விரிெ்த மனமும் 

கவிஞர ்பலரால் பாராட்டப்பட்டு வருகின்ைன. 

 இதை்கு ொமக்கல் கவிஞரின்,  

  “தமிழன் என்பைார ்இனமுண்டு 

  தனிபய அவை்தகாரு குணமுண்டு 

  அமிழ்தம் அவனுறட தமாழியாகும் 

  அன்பப அவனுறட வழியாகும்.” என்ை பாடல் வரிகள்  ான்ைாக 

அறமகின்ைன. தமிழ்  ்  மூகத்திை்தகன்று தனிப்பட்ட அைங்கள் பல உண்டு. அெ்த 

அைங்கள் தமிழ் மக்களின் ஒருமித்த எண்ணங்கறளயும், பண்புகறளயும், 

ெடத்றதகறளயும் தவளிப்படுத்துவதாக அறமகின்ைன. 

 அவ்வறகயில் தமிழர ் வாழ்வியல் அைங்கறளத் திருவள்ளுவர ் தமது 

திருக்குைளில் எவ்வாறு இடம்தபை  ் த ய்கிைார ் என்பது விளக்க முறையில் 
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ஆராயப்படுகிைது. திருக்குைளுக்கு உறர தெ்த பரிபமலழகர,் ொவலர ்

தெடுஞ்த ழியன் ஆகிபயார ்உறரகள் இங்கு ஒப்பிட்டு ஆராயப்படுகின்ைன. 

விருந்த ொம்பல் 

 ததான்றம  ் சிைப்பு வாய்ெ்த தமிழ் மக்களின் அறடயாளங்களுள் மிக  ்

சிைெ்ததாக “விருெ்பதாம்பல்” இருெ்து வருகிைது. மனிதனின் அடிப்பறடத் 

பதறவகளான உணவு, உறட, உறையுள் ஆகியவை்றுள் உணவிை்குத் தான் முதலிடம் 

தகாடுக்கப்படுகிைது. ஏதனனில் உடலுக்கு பவண்டிய உயிர ் ்  க்திறய உை்பத்தி 

த ய்து தகாடுப்பது வயிறு; அதை்குத் பதறவ உணவு. அெ்த உணவிறனப் பிைருக்குக் 

தகாடுக்கும் பபாது மகிழ்வுடன் வழங்குபவரக்ள் தமிழரக்ள் என்பறதப் பாரதிதா ன் 

அவரக்ளின், 

  “ெை்ைமிழர ்ப ரத்்த புகழ் ஞாலத்தில் என்னதவனில்  

  உை்ை விருெ்றத உயிதரன்று – தபை்று உவத்தல்”   - 1 

 என்ை பாடல் மூலம் அறிய முடிகிைது. 

விருந்து – விளக்கம் 

 ததால்காப்பியர ் எண்வறக வனப்பிை்கு விளக்கம் தரும் பபாது “விருெ்து” 

என்பதை்குப் “புதுறம” என்று தபாருள் தருகின்ைார.் 

  “விருெ்பத தானும் புதுவது கிளெ்த யாப்பின் பமை்பை”  - 2 

 இதன்படி, புதுறமயாக  ் த ய்யப்பட்ட யாப்றப “விருெ்து” என்பது பபால 

வீட்டிை்குப் புதிதாக வெ்தவறர இன்முகத்துடன் வரபவை்று முகமலரெ்்து அகமலரெ்்து, 

பதறவயறிெ்து உணவு பரிமாறுவறதபய “விருெ்து” எனக் தகாள்ளலாம். 

  ங்ககாலத் தமிழ்மக்கள் விருெ்தினரக்்குப் பல வறகயான உணவுகறளத் 

தாபம எடுத்து றவக்கும் பழக்கத்றதக் தகாண்டிருெ்தனர ்என்பறத, 

  மீன்பூத் தன்ன வான்கலம் பரப்பி 

  மகமுறை மகமுறை பொக்கி  

  முகனமரெ்்து ஆனா விருப்பின் 

  தானின்றூட்டி” - 3 

 என்ை தபரும்பாணாை்றுப்பறட பாடல் மூலம் அறிய முடிகிைது. 

“விருெ்தததிர ்பகாடலும் இழெ்த என்றன” - 4 

என்ை சிலப்பதிகாரத்ததாடரில் கண்ணகி பகாவலறனப் பிரிெ்து தனியளாக 

இருெ்ததால் விருெ்தினரக்்கு வழங்க இயலவில்றல என்று கூறுவதிலிருெ்து கணவனும் 

மறனவியும் இறணெ்பத விருெ்து அளிப்பர ்என்ை த ய்தி அறியப்படுகிைது. 

திருக்குறளில் விருந்த ொம்பல் 

 உணவு உண்ணும் பபாது புதிபயார ் வெ்தால் அன்புடன் பகுத்து உண்ண 

பவண்டும் என்பபத வள்ளுவர ்உள்ளமாக அறியப்படுகிைது. 

  “விருெ்து புைத்ததாத் தான்உண்டல்  ாவா 

மருெ்ததனினும் பவண்டை்பாை்று அன்று” என்ை குைளுக்கு உறர தெ்த பரிபமலழகர,் 

உண்ணப்படும் தபாருள் அமிரத்பம எனினும், தன்றன பொக்கி வெ்த விருெ்து தன் 

இல்லின் புைத்ததாகத் தாபன உண்டல் விரும்புதல் முறைறம உறடத்தன்று’ 

என்கிைார.் 

 அபத குைளுக்கு உறர எழுதிய ொவலர ்தெடுஞ்த ழியன், ‘இல்லம் பதடி வெ்த 

விருெ்தினர ்தவளிபய உட்காரெ்்திருக்க, ஒருவன் தான் மட்டும் வீட்டுக்குள்பள இருெ்து 

உணவு உண்ணுவது என்பது, அப்படிப்பட்ட உணவு  ாவாறமக்குக் காராணமாக 
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அறமயக்கூடிய மருெ்தாகபவ இருெ்த பபாதிலும், அது விரும்பத்தக்கததாரு த யல் 

ஆகாது’ என்கின்ைார.் 

 விருெ்தினறர வீட்டுத் திண்றணயில் அமர த் ய்து விட்டுத் தான் மட்டும் 

வீட்டுக்குள் தனியனாக உண்ணக் கூடாது என்பதில் பரிபமலழகரும் 

தெடுஞ்த ழியனும் உடன்பட்பட உறர தருகின்ைனர.் 

 “ ாவா மருெ்து” என்பறதப் பரிபமலழகர ்‘அமிழ்தம்’ என்றும், ொவலர ்அதறன 

‘உணவு’ என்றும் தபாருள் தெ்துள்ளனர ் என்பறத உணர முடிகிைது. இருவரும் 

விருெ்பதாம்பறல முதன்றமப்படுத்தியுள்ளனர.் இவை்றுள் ொவலர ்புதுறமயாக உறர 

தெ்துள்ளார ்என்பது புலனாகிைது. 

 ொவலர ் கருத்துப்படி,  ாகாமல் உயிருடன் வாழ்வதை்கு உணபவ ஆதாரம் 

என்று ததரிகிைது. உணவு இல்றலதயன்ைால் பசி வாட்டும், வருத்தும் என்பறத 

உணரத்்தபவ உறுபசி, அழிபசி பபான்ை த ாை்களும், பசிப்பிணி என்ை ததாடரும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. பசிறய ”பொய்” என்று இலக்கியங்கள் கூறுவதால் 

உணறவ “மருெ்து” என்று கூறுவது இயல்பாகும். 

 பசிபொய் தீரக்்கும் மருெ்து உணவாகும். அெ்த உணவின் அளவு குறைவாக 

இருெ்தாலும் புதியவரக்்கும் பகிரெ்்து உண்ண பவண்டும் என்பது தபைப்படுகிைது. 

‘மருெ்பத ஆயினும் விருெ்பதாடு உண்க’ என்று தகான்றை பவெ்தன் கூறுகிைது. ‘மருெ்து’ 

உடல்ெலக் குறைபாட்றட ெீக்கக் தகாடுக்கப்படுகிைது. அதறன  ் சிறிதளபவ 

எடுத்துக் தகாள்ள பவண்டும். ஆக, விருெ்தினரக்்குத் தறலவாறழ இறல பபாட்டு 

அறுசுறவ உணவு பறடத்து உப ரிக்க இயலாவிட்டாலும், தான் உண்ணும் கூபழா, 

கஞ்சிபயா சிறிதளவு அவரக்ளுக்கும் தகாடுத்தபின் உண்ண பவண்டும் என்பபத 

தமிழர ்மரபாக இருெ்து வருகிைது என்பறத உணரலாம்.  

நை்றி பொரொட்டு ல் 

 தமிழரின் அைங்களுள் விருெ்பதாம்பலுக்கு அடுத்தபடியாக ென்றி 

பாராட்டுதறலக் கூைலாம்.  

 ‘ென்றியறிதல்’ என்பது உயரிய சிெ்தறனயாகவும் மகத்தான  க்தியாகவும் 

இருெ்து வருகிைது. வாழ உதவி த ய்யும் உலகத்திை்கு ென்றி கூறுவதும், அன்றன, 

தெ்றத, ஆ ான் ஆகிபயாரக்்கு ென்றி பாராட்டுவதும் தமிழரக்ளின் அறடயாளமாக 

இருத்து வருகிைது. 

திருக்குறளில் நை்றி பொரொட்டு ல் 

 வள்ளுவர ் ‘த ய்ென்றியறிதல்’ என்ை அதிகாரத்தில் பிைர ் த ய்யும் உதவி 

சிறியதாக இருெ்தாலும் தபரியதாக எண்ண பவண்டும் என்பறத, 

  “த ய்யாமல் த ய்த உதவிக்கு றவயகமும்  

  வானகமும் ஆை்ைல் அரிது.”      என்ை குைள் மூலம் தவளிப்படுத்துகிைார.் 

 இதன்வழி, பிைருக்கு எதுவும் தகாடுக்காத பபாதும் பிைர ்உதவி த ய்தால் அெ்த 

உதவிறயப் பூமிறய விடப் தபரியதாகவும், விண்றண உயரெ்்ததாகவும் தமிழரக்ள் 

கருதுவர ்என்பது தபைப்படுகிைது. 

 இக்குைளுக்கு பரிபமலழகர,் ‘தனக்கு ஒருவர ் ஓர ் உதவி த ய்யாதிருக்க, 

ஒருவன் பிைருக்கு  ் த ய்த உதவிக்கு விண்ணுலகும் மண்ணுலகும் றகம்மாைாகக் 

தகாடுத்தாலும் ஒத்தல் அரிது’ என்று விளக்கம் தெ்துள்ளார.் 

ஆனால் ொவலர,்’ஒருவர,் பிைர ் ஒருவரின் ெிறலறமறய அறிெ்து, அவனுக்கு 

தவளிப்பறடயாக உதவி த ய்வறதக் காட்டிக் தகாள்ளாமல், அவனுக்கு 

அவ்வப்பபாது மறைமுகமாக  ் த ய்து வரும் உதவிக்குக் றகம்மாைாக 

மண்ணகத்றதயும் விண்ணகத்றதயும் கூட ஈடு த ய்து காட்ட முடியாது’ என்று 

தபாருள் தருகின்ைார.் 
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தமிழரக்ளின் அைங்களுள் ஒன்ைான ென்றி பாராட்டும் குணத்றத இருவருபம 

தம் உறரயில் பதிவு த ய்துள்ளனர.் ஆக, பிைர ் பதறவயறிெ்து உதவும் மனமும், 

உதவியவறரப் பாராட்டும் குணமும் தமிழரக்ளின் அைங்களுள் ஒன்ைாக இருக்க 

பவண்டும் என்பது குைள்வழி வலியுறுத்தப்படுகிைது. 

ஒழுக்கம் 

 உயிரினும் பமலாகக் கருதப்படும் விழுப்பம் தரும் ஒழுக்கமும் தமிழரக்ளின் 

அைங்களுள் சிைப்பாக எண்ணப்பட பவண்டியதாக வள்ளுவரால் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 “ஒழுகுதல்” என்ை த ால்லின் தபாருள் “பின்பை்றுதல்” ஆகும். இதன்வழி, 

வாழ்வில் ெல்ல பண்புகறள ஒழுங்குடன் கறடப்பிடித்து, இப்படித்தான் வாழ 

பவண்டும் என்ை தகாள்றகயுடன் தமிழரக்ள் இருெ்து வருகின்ைனர.் ஒழுக்கத்றத 

விரும்பி ஏை்று, வறுறமயிலும் த ம்றம காத்து, எெ்ெிறலயிலும் வாய்றம பபசி, 

மன ாட்சிப்படி பெரற்மயாக வாழ்ெ்து வருபவரக்ள் தமிழரக்ள். 

திருக்குறளில் ஒழுக்கம் 

  “மைப்பினும் ஓத்துக் தகாளலாகும் பாரப்்பான் 

  பிைப்தபாழுக்கம் குன்ைக் தகடும்” – என்ை குைளுக்குப் ‘பாரப்்பான்’ தான் 

கை்ை பவதத்திறன மைெ்தானாயினும் அவ்வருணம் தகடாறமயின் பின்னும் அஃது 

ஓதிக் தகாள்ளலாம்; அெ்தணனது உயரெ்்த வருணம், தன் ஒழுக்கம் குன்ைக் தகடும் 

என்று பரிபமலழகர ்உறர கூறுகின்ைார.் 

 ஆனால் ொவலர ் தெடுஞ்த ழியன் ‘பாரப்்பான்’ என்ை த ால்லிை்குப் 

‘பாரப்்பவன்’ என்று புதுறமயாகப் தபாருள் தருகின்ைார.் அவர ் ‘பாரப்்பான்’ என்ை 

த ால்றல விறன த் ால் அடியாகப் பிைெ்த தபயர ்த் ால்லாகக் காண்கிைார.் இதன் 

காரணமாக, அைதெறி நூல்கறள ஆராய்ெ்து பாரப்்பவன், அவை்றைதயல்லாம் மைெ்து 

பபாய் விட்டாலும் மீண்டும் கை்றுத் ததரிெ்து தகாள்ளலாம். ஆனால் ஆைறிவு பறடத்த 

மனிதரக்ளின் ஒழுக்கம் குன்றிப்பபாகுபமயானால் அவன் தகட்தடாழிெ்பத பபாய் 

விடுவான்’ என்று ொவலர ்உறர பகரக்ிைார.் 

 ஆக, பாரப்்பனர ் உள்ளிட்ட அறனத்து மனிதரக்ளும் ஒழுக்கத்துடன் வாழ 

பவண்டும் என்பபத வள்ளுவர ்எண்ணமாக இக்குைளில் தவளிப்பட்டுள்ளது. 

ஈனக 

 தமிழர ் அைங்களுள் ஈறகயும் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிைது. ‘இல்றல’ என்று 

வருபவரக்்கு ‘இல்றல” என்று கூைாது தகாடுக்கும் அைபம ‘ஈறக’ ஆகும். வறியவரக்்கு 

உதவும் பபாது யாததாரு பயறனயும் எதிரப்ாரக்்காமல் வழங்க பவண்டும் என்பதில் 

தமிழரக்ள் உறுதியாக இருெ்து வருகின்ைனர.்  

 ஏறழ என்பதால்தான், ஒருவன் உதவி தபறுகிைான். அவனால் எவ்வாறு 

பதிலுதவி த ய்ய இயலும்? அதனால்தான் “வறியாரக்் தகான் றீவபத ஈறக” என்று 

வள்ளுவர ்குறிப்பிடுகிைார.் 

  திருமெ்திரம் தெ்த திருமூலர ்அவரக்ள் ஈறக குறித்து, 

   “யாவரக்்குமாம் இறைவை்கு ஒரு ப ச்ிறல 

   யாவரக்்குமாம் பசுவிை்கு ஒரு வாயுறை 

   யாவரக்்குமாம் உண்ணும்பபாது ஒரு றகப்பிடி 

   யாவரக்்குமாம் பிைரக்்கு ஒரு இன்னுறர தாபன”   - 5 

என்ை பாடலில் பபருதவி, தபரும்தபாருள் ஆகியன தகாடுப்பது தான் ஈறக 

என்றில்றல. உண்ணும்பபாது பசித்து வருபவரக்்கு ஒரு பிடி ப் ாறு தருவதும், 

ப ாரவ்ுை்ை மனத்றதப் பபாக்க இனிய த ாை்கள் பபசுவதும் ஈறக தான் என்கிைார.் 
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 ஈறகயின் சிைப்றப உணரத்்த ஔறவயும் “ஈவது விலக்பகல்” என்று 

கூறுகிைார.் இக்கருத்றத அடிதயாை்றி  ்சிவப்பிரகா ர,் 

  “றகம்மாறு உதவாமல் கை்ைறிெ்பதார ்தமய்வருெ்தித் 

  தம்மால் இயலுதவி தாம் த ய்வர.்” 

 என்று ென்தனறி நூலில் குறிப்பிடுவது இங்கு இறணத்து பொக்கத்தக்கது. 

 “தகாடுப்பது உயரவ்ு; யாசிப்பது தாழ்வு’ என்ை ஒரு கருத்தும் பழங்காலத்தில் 

இருெ்து வெ்துள்ளது என்பறத  

  “ஈதயன இரத்தல் இழிெ்தன்று, அததனதிர ்

  ஈபயன் என்ைல் அதனினும் இழிெ்தன்று” – 6 என்ை புைொனூை்றுப் பாடல் 

மூலம் அறிய முடிகிைது. ‘ஈதல்’ பை்றிப் பபசும் பபாது முல்றலக்குத் பதர ்தெ்த பாரி, 

மயிலுக்குப் பபாரற்வ ஈெ்த பபகன், ஔறவக்குக் கனி தகாடுத்த அதியன் 

பபான்பைார ்கண்முன்பதான்றி ஈறகயின் மகத்துவத்றத உணரத்்துகின்ைனர.் 

திருக்குறளில் ஈனக 

 “ெல்ஆறு என்னும் தகாளல்தீது பமல்உலகம் 

  இல்எனினும் ஈதபல ென்று”. என்ை இக்குைளுக்கு உறரயாசிரியர ்பரிபமலழகர,் 

‘ஏை்ைல் வீட்டுலகிை்கு ெல்ல தெறி என்பார ்உளராயினும் அது தீது; பமல் உலகம் இல் 

எனினும் ஈதபல ென்று’ என்று கூறுகின்ைார.் 

 தெடுஞ்த ழியன் அவரக்ளும் ‘ஈறக’ என்பது ென்றமபய பயக்கும் என்று உறர 

தருகின்ைார.் ஆனால் பமல் உலகம் என்பதை்கு வான்புகழ் தகாண்படாரின் புகழ் 

உலகம் என்று புத்துறர வழங்குகின்ைார.் ொவலர ்உறரப்படி, வாழும்பபாது 

ஈறக குணத்தால் உயரெ்்து வாழ்ெ்தவர ்மறைெ்த பிைகும் புகழ் உடம்பால் வாழ்வர ்

என்பறத வலியுறுத்தபவ வான்புகழ் தகாண்படாரின் புகழ் உலகம் என்று உறர 

கூறுவதாக எடுத்துக் தகாள்ளலாம். 

மொைம் 

 தமிழர ்அைங்களுள் ஒப்புயரவ்ை்ை தன்றம தகாண்டது மானப்பண்பு ஆகும். 

 தை்காலக்கவிஞர ்கண்ணதா ன் அவரக்ள் மானத்தின் மாண்பு குறித்து,  

  “மானம் ஒன்பை தபரிததனக் தகாண்டு 

  வாழ்வது ெமது  முதாயம் 

  மரண பயங்கரம் சூழ்ெ்து வெ்தாலும்  

  மாறி விடாது ஒரு ொளும்’ 

 என்ை பாடல் மூலம் தவளிப்படுத்தியுள்ளார.் 

 தன் ஒபர மகன் களத்தில் புைப்புண்பட்டு மாண்டான் என்ை த ய்தி பகட்டு 

தவகுண்ட தாய், அவ்வாதைனில் அவன் பாலுண்ட அங்கத்றத தவட்டி எறிபவன் என்று 

வஞ்சினம் கூறிக் களம் புகுகிைாள். மகன் விழுப்புண் தபை்றுக் கிடப்பறதப் பாரத்்து 

மகிழ்வுை்ைதான ெிறல மானத்தின் மீது தகாண்டிருெ்த உயரவ்ிறன 

தவளிப்படுத்துகிைது. 

 சிறைப்பட்ட ப ரன்கறணக்கால் இரும்தபாறை ெீர ் பகட்டு  ் ப வகன் 

தாமதமாகக் தகாணரெ்்து இடக்றகயால் றவத்ததால் அருெ்தாமல் உயிர ் விட்ட 

த ய்தியும் மானத்தின் சிைப்றப விளக்குகிைது. 

 அைநூலான ொலடியாரும் மானம் குறித்து, 

  “வானகம் றகயுறினும் பவண்டார ்விழுமிபயார ்
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  மானம் அழுங்க வரின்.”      என்ை பாடல் மூலம் தவளிப்படுத்தியுள்ளது. 

திருக்குறளில் மொைம் 

       “மயிரெீ்ப்பின் வாழாக் கவரிமான் அன்னார ்

    உயிரெீ்ப்பர ்மானம் வரின்.” 

 இக்குைளுக்குப்  பரிபமலழகர ்உட்பட உறரயாசிரியரக்ள் பலரும், ொவலரும் 

ஒபர உறரறயத் தெ்திருக்கின்ைனர.் கவரிமான் தன் உடலில் உள்ள மயிர ்ெீங்கினால் 

உயிர ் வாழாது, அறதப் பபால மானம் காக்க முடியாதவரக்ள், மானம் காக்க 

எண்ணுபவரக்ள் தம் உயிறரயும் விட்டுவிடுவர,் என்று தபாருள் கூறியுள்ளனர.்  

 “கவரி மா” என்ை உயிரினம் இமய மறலறய  ்  ாரெ்்தது. யாக்(Yak) என்ை 

மாட்டினத்றத  ்ப ரெ்்தது என்பது ெிறனவு கூைத்தக்கது. இதன் உடலில் இருெ்து மயிர ்

ெீங்கினால் குளிரால் உயிர ்வாழ இயலாது என்பது அறியப்படுகிைது. 

 மானம் இழெ்து விட்டால்  ான்பைார ் தம் உயிறர விட்டுவிடுவர ் என்பது 

ததளிவாகிைது. ஆக, மான உணரவ்ு மிக்க மாண்புறடயவரக்ளாகத் தமிழரக்ள் 

வாழ்ெ்து வருகின்ைனர ்என்று அறியப்படுகிைது. தமிழர ்அைங்களுள் ஒரு சிலவை்றைத் 

திருக்குைள் வழியாக ஆய்ெ்ததன் அடிப்பறடயில் கிறடத்த ஒரு சில முடிவுகள் 

ததாகுப்புறரயில் தரப்பட்டுள்ளன. 

த ொகுப்புனர 

 “திருக்குைளில் வாழ்வியல் அைங்கள்” என்ை இவ் ஆய்வுக் கட்டுறர தமிழ் 

இலக்கியமான திருக்குைளில் இடம் தபறுகின்ை தமிழர ்அைங்களுள் ஐெ்து பண்புகள் 

தகாண்டு விளக்கமுறையில் அணுகப்பட்டுள்ளது. பரிபமலழகர,் ொவலர ்

தெடுஞ்த ழியன் ஆகிபயாரின் திருக்குைள் உறரகள் ஒப்பீட்டு முறையில் 

ஆராயப்பட்டுள்ளன. 

 தமிழரக்ளின் தறலயாய அைமான விருெ்பதாம்பல் மூலம், இருக்கும் உணவின் 

அளவு குறைவாக இருெ்தாலும் தம்மிடம் வரும் விருெ்தினறர விடுத்துத் தமிழரக்ள் 

உண்ண மாட்டாரக்ள் என்பறத அறிய முடிகிைது. 

 “த ய்ென்றியறிதல்’ மூலம் மை்ைவரக்ளிடமிருெ்து தபைப்படும் உதவி 

மிக ச்ிறியதாக இருப்பினும் அதறன மண்ணின் பரப்றப விட; விண்ணின் விரிறவ 

விட உயரவ்ாக ெிறனப்பவரக்ள் தமிழரக்ள் என்று தபைப்படுகிைது. 

 “ஒழுக்கம்” என்ை அைம் மூலம் ஆைறிவு பறடத்த மனிதரக்ள் ஒழுக்கத்றத 

உயிரினும் பமலாக எண்ணிக் கறடப்பிடித்தனர ்என்பதும், ஒழுக்கம் தவைக்கூடாது 

என்பதில் உறுதியாக இருெ்தனர ்என்பதும் தபைப்படுகிைது. 

 தமிழரக்ளிடம் இடம் தபை்றிருக்கும் “ஈறக” என்ை அைம் அவரக்ள் 

வறியவரக்ளுக்குக் தகாடுப்பறத இயல்பாகக் தகாண்டிருக்கும் தன்றமறயயும், 

புகழுக்காகக் தகாடுக்காமல் ொடி வருபவரக்ளுக்தகல்லாம் உதவும் தன்றமறயயும் 

தகாண்டவரக்ள் என்பது புலனாகிைது. 

 “மானம்” என்ை அைம் தமிழரக்ளின் தனித்துவம் மிக்கது. மானபம உயிர;் உயிபர 

உயரம்ானம் என்பது பபால தன்மானம் இழெ்தால் உயிறரயும் துைப்பர ்என்ை கருத்து 

ததரிய வருகிைது. 

சொை்தறை் விளக்கம் 
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திருமதி க.தவை்ைிலொ, 

உதவிப்பபராசிரியர,்            

தமிழ்த்துறை, 

பான் த க்கரஸ்் மகளிர ்கல்லூரி, 

தஞ் ாவூர.் 

 

இைியனவ நொற்பது உைர ்்தும் வொழ்வியல் அறங்கள் 
 

ஆய்வு சுருக்கம் 

 தபறுதை்கரிய மானிடப் பிைவிறயப் தபை்ை மக்கள் மண்ணில் ெல்ல வண்ணம் 

வாழ்வதை்கு  ்சில தெறிமுறைகறளப் பின்பை்றுதல் அவசியமாகும். எப்படியாகிலும் 

வாழலாம் என்பறத விடுத்து இப்படித்தான் வாழபவண்டும் என்று தெறிப்படுத்திய 

ெமது முன்பனாரக்ள் அதறனப் பதிவு த ய்து அடுத்த தறலமுறைக்கு எடுத்து  ்

த ல்லவும் முை்பட்டனர.் அவ்வாறு கூறிய இலக்கியங்களில் பதிதனண்கீழ்க்கணக்கு 

நூல்களும் அடங்கும். இவை்றுள் ஒன்ைான ‘இனியறவ ொை்பது’ நூலின் வாழ்வியல் 

அைங்கறள முன்னுறர - பமை்கணக்கு கீழ்க்கணக்கு பவறுபாடுகள் - நூல் அறிமுகம் – 

இல்லைம் - குழெ்றதயின் சிைப்பு - கல்வியின் தபருறம –  முதாயக்கடறம - 

தனிமனித ஒழுக்கம் - அர னின் கடறம - உணவுமுறை பபான்ை தறலப்புகளில்  

இக்கட்டுறர விளக்கி த் ல்கிைது. 

முை்னுனர 

 ஓரறிவு உயிரியாய்ப் பரிணமித்த உயிரானது ஆைரறிவு தகாண்ட மனிதனாய் 

உருவம் தகாள்ள ெிகழ்த்திய ப ாதறனகளும்,  ாதறனகளும் பை்பலவாய் 

காணப்படுகின்ைன. அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிைத்தல் அரிது என்ை ஔறவயின் 

வரியில் பல அரத்்தங்கள் தபாதிெ்துள்ளன. மனிதன் பகுத்தறிவு தகாண்டு பகுத்தும், 

வகுத்தும் ஆராயத் ததாடங்கியதன் விறளவு குடும்பம்,  முதாயம் பபான்ை 

அறமப்பாகும்.  

 விலங்குகளாக வாழ்ெ்த மனிதன் தன்றன பவறுபடுத்திக்தகாள்ளும் 

அவசியத்றத உணரெ்்து தனக்தகன  ் சில ஒழுகலாறுகறளக் கறடபிடிக்கத் 

ததாடங்கினான். அவை்றுள் அன்பு, கல்வி, கூடிவாழும் பண்பு, தன்றன உணரத்ல் 

பபான்ை ஒழுக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கனவாகும். பிை தமாழியினர ் பப க்கை்கும் 

தபாழுபத, தமிழினம் இலக்கிய வளறமயும், இலக்கணப் புலறமயும் தபை்றிருெ்தது 

என்பர.் அவ்வாறு காலம் காட்டும் கண்ணாடியாகக் காணப்படும் இலக்கியங்கள் 

மனிதனின் ஒழுகலாறுகறளப் படம்பிடித்துக் காட்டுவதுடன் பின்வரும் இறளய 

தறலமுறைகறளயும் வளரத்்ததடுக்கும் கருவூலமாகத் திகழ்கின்ைன. அவ்வறகயில் 

பதிதனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் குறிப்பிடத்தக்கனவாய் அறமகின்ைன. 

அைஇலக்கியங்களுள் ஒன்ைான இனியறவ ொை்பதில் காணப்படும் வாழ்வியல் 

அைங்கறள விளக்குவதாக இக்கட்டுறர அறமகிைது. 

தமற்கைக்கு கீழ்க்கைக்கு தவறுபொடு 

 கணக்கு என்பது நூல் என்றும் ஒரு த யறல  ்  ரியாக  ் த ய்தல் என்றும் 

தபாருள் தகாள்ளப்தபறுகின்ைது. பல்பவறு நூல்களுக்கும் இலக்கணம் கூறும் 

பாட்டியல் நூல்களில் சிைப்பானதாய்க் கூைப்தபறும் பன்னிரு பாட்டியல்  

ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, பரிபாடல் ஆகிய பாவறககளில் மிகுதியான அடிகள் 

தகாண்டனவாக 50 முதல் 500 பாடல்கறளத் ததாகுத்தறமவது பமை்கணக்கு நூல்கள் 

என்றும், தவண்பா யாப்பிறனப் பயன்படுத்திக் குறைவான அடிகளால் 50 முதல் 500 

பாடல்கறளக் தகாண்டு விளங்குவது கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என்றும் 

பவறுபடுத்திக்காட்டுகின்ைது. இக்கருத்திறனத் தமிழ்விடுதூது 

 ‘மூ ்த ொரக்ள் பொடியருள் ப ்துப்பொட்டும்  

எட்டு ்த ொனகயும் தகடில் பதிதைட்டுக் 
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கீழ்க்கைக்கும்’ 1 

என்ை வரிகளில் விளக்குகிைது. 

கீழ்க்கைக்கு நூல்கள் 

 ‘நொலடி நொை்மைி நொைொற்பது ஐந்தினை முப் 

 பொல் கடுகம் தகொனவ பழதமொழி மொமூலம் 

 இை்ைினலய கொஞ்சியுடை் ஏலொதி எை்பைதவ’ 

என்று பிை்கால ஆசிரியரக்ள் தவண்பா பாடியதிலிருெ்து கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் 

வரிற கறள அறியமுடிகிைது. 

இைியனவ நொற்பது 

 மதுறரத் தமிழாசிரியர ் மகனார ் பூதஞ்ப ெ்தனாரால் இயை்ைப்தபை்ை 

இப்பாடல்கள் ொை்பதும் இனிய இன்பம் பயக்கும் த ய்திகறளக் தகாண்டுள்ளதால் 

‘இனியறவ ொை்பது’ என்னும் சிைப்பானப் தபயருடன் விளங்குகின்ைது. இெ்நூலின் 

முப்பத்ததான்பது பாடல்கள் ொன்கடி தவண்பாவாலும், 8ஆம் பாடல் மட்டும் ஐெ்தடி 

தவண்பாவாலும் அறமெ்த இெ்நூலின் கடவுள் வாழ்த்தில் சிவன், திருமால், பிரம்மா 

முதன்றம ததய்வங்களாகக் காட்சிபடுத்தப்தபை்றிருக்கின்ைனர.் 

இல்லறம் 

  ங்க காலத்தில் ஆை்றுதல், பபாை்றுதல், பண்பு, அன்பு, அறிவு, த றிவு, ெிறைவு, 

முறை, தபாறை முதலான இல்லை அைப்பண்புகள் வாழ்வியலில் 

பமை்தகாள்ளப்பட்டன. வாழ்க்றகயில் அைம்பல புரிவதை்கும், பிைர ் கறடவாயிை் 

த ன்று ெிை்காத ெிறலறமக்கும் தபாருள் இன்றியறமயாதது என்பதறன, 

 அறை்கனடப் படொஅ வொழ்க்னகயும் 

 பிறை்கனடச ்தசலொஅச ்தசல்வமும் இரை்டும்  

 தபொருளிை் ஆகும்2  

என்ை அகொனூை்றுப் பாடல் வரிகளின் மூலம் அறியமுடிகிைது. 

அைத்தில் சிைெ்தது இல்லைமாகும் – அறவ ெல்லைமாய் அறமய கணவனும் 

மறனவியும் ஒன்றுபட்டு வாழ பவண்டும் என்கிைார.் இதறன, 

       ………..ஒப்ப முடிந் ொல் 

மனைவொழ்க்னக முை்இைிது  

(இனி.ொ., பாடல் 2:1) 

என்ை அடிகளில் விளக்குகிைது. எப்பருவத்திை்கும் அைக்கருத்துக்கறள வழங்கும் 

திருக்குைளானது பாயிரத்திை்கு அடுத்தபடியாக அறமப்பது இல்லைவியலாகும். 

இல்லைத்றத ெல்லவழியில் பமை்தகாள்பவரக்றள விண்ணுலகமும் பாராட்டும் 

என்பதறன, 

 னவய ்துள் வொழ்வொங்கு வொழ்பவை் வொை்உனறயும்  

 த ய்வ ்துள் னவக்கப் படும் 3    

என்று திருவள்ளுவர ்விளக்குவதிலிருெ்து ததரிெ்து தகாள்ளலாம். பமலும் இனியறவ 

ொை்பது  

கொ ல் மனையொளும், கொ லனும் மொறுஇை்றி 

தீதில் ஒருகருமம் தசய்பதவ (இனி.ொ.பா.6:1-2) 

என்று விளக்குகிைது. இல்லைத்தில் வாழும் மகளிர ் கை்புடன் இருக்க 

பவண்டுதமன்பதறன  
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 ‘நினற மொை்டில் தபை்டினர 

 நீக்கல் இைிது’ (இனி.ொ.பா.11:2) 

என்ை வரிகள் விளக்குகிைது. 

குழந்ன யிை் சிறப்பு 

 குழெ்றதயும் ததய்வமும் குணத்தால் ஒன்று என்று கூறிய தபரிபயாரக்ளின் 

வழியில் குழெ்றதக்தகன்று பருவங்கள் அறமத்து இலக்கியங்கள் பாடிய மரபு ெம் 

தமிழரின் மரபாகும். குழெ்றதறயப் பபாை்றும் பண்பானது இனியறவ ொை்பதிலும் 

காணப்படுகிைது. அப்பண்பிறன, 

 ‘குழந்ன யிை் மழனலசத்சொல் தகட்டலிைிது (இனி.ொ.பா. 14:2) 

 குழந்ன யிை்  ளர்நனடயிைிது (இனி.ொ.பா. 14:1) 

 குழந்ன  தநொயிை்றி வொழ் லிைிது’ (இனி.ொ.பா. 12:1) 

என்ை வரிகளால் உணரமுடிகிைது.  

கல்வியிை் தபருனம 

 கல்வி மனிதறன முழுறமயறடய  ் த ய்கிைது என்பதறன உணரெ்்து 

இலக்கியங்கள் கல்வி என்பதறன மிக ச்ிைப்பானதாக எடுத்துறரக்கின்ைன. அதன் 

வரிற யில் இனியறவ ொை்பது கல்வி என்பதறனப் பிைரிடம் இரெ்தாவது கை்க 

பவண்டும் என்ை கருத்திறனப்  

 ‘பிசன்சப் புக்கொயினும் கற்றல் இைிது’ என்று விளக்குகிைது. பமலும், தான் 

கை்ைவை்றைக் கை்ைாரம்ுன் எடுத்துறரத்தல், ெை்கருத்துக்கறள  ் ப ாரவ்ின்றி 

எடுத்துறரத்தல், மூடறர  ் ப ராதிருத்தல், ென்தனறி கூறும் நூல்கறளத் 

பதரெ்்ததடுத்துப் படித்தல் பபான்ை குணங்கறளக்  கல்வி கை்பைார ் தபை்றிருக்க 

பவண்டும்’ என்று இனியறவ ொை்பது கூறுகின்ைது. 

சமு ொயக் கடனம 

  முதாயப் பிராணியான மனிதன் தான் மட்டுமின்றி பிைறரயும், மை்ை 

உயிரக்றளயும் பெசிக்க பவண்டும். தன்றன  ் ாரெ்்தவரக்ளுக்கும்,  முதாயத்திை்கும் 

தன்னுறடய கடறமகறளத் தவைாமல் த ய்ய பவண்டுதமன்ை கருத்திறன 

முன்றவக்கும் இனியறவ ொை்பது கடன்தபை்ைாவது ெல்லது த ய்யபவண்டும் 

என்பதுடன், உடல்வலிறம உறடயவரக்ள் த யல்வீரரக்ளாக வாழ்தல் பவண்டும். 

அறனத்து உயிரக்ளும் பயன்தபறும்படியாகக் குளம் தவட்டுதல் பவண்டும் என்ை 

உயரெ்்த சிெ்தறனகறள எடுத்துறரக்கின்ைது. 

 குளம் தவட்டுதல் இனிது என்பதறன, 

 ‘கொதவொடு அறக்குளம் த ொட்டல் மிகவிைித ” (இனி.ொ.பா.23: 1) 

என்ை வரி உணரத்்துகிைது. 

 ைிமைி  ஒழுக்கம் 

 ொடுெலம் தபை பவண்டுதமனில் வீடு சிைப்புை பவண்டும். அவ்வீட்டில் வாழும் 

ஒவ்தவாருவரின் பண்பும் பமன்றமயுை பவண்டும் என்பது  ான்பைாரக்ளின் 

எண்ணமாக இருெ்தது.  இதறன, இனியறவ ொை்பது முறைப்படி அறமத்துக் 

காட்டுகின்ைது. 

 தபை்பைாறர மதித்தல், தபை்பைாறர வணங்குதல், தபை்பைாறரப் பபாை்றி 

வாழ்தல் சிைெ்த அைமாகும் என்ை கருத்தானது, 

 ‘எஞ்சொ விழுசச்ீர் இருமுது மக்கனள 

 கை்தடழு ல் கொனலயிைிது’ (இனி.ொ பா 19: 3-4)  
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என்ை வரிகளில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 இனியத ால் கூறுதல், புன்முறுவல் த ய்தல், புைம் பப ாதிருத்தல், 

தபால்லாப்பு பப ாதிருத்தல், தபாைாறம தகாள்ளாதிருத்தல், அைம் பபசுதல், கடன் 

வாங்காமல் இருத்தல், வஞ் கறர  ் ப ராதிருத்தல், பிைன்மறன பொக்காதிருத்தல், 

மை்தைாருவன் றகப்தபாருறளப் பறிக்காமல் இருத்தல், ெண்பரக்ளுக்கு ெல்லன 

த ய்தல், ெண்பறனப் புைம் பப ாதிருத்தல், குழப்பவாதிகளுடன் ப ராமல் இருத்தல், 

அை்பரிடம் ெட்புதகாள்ளாதிருத்தல், ப ாம்பல் இன்றம, சினமின்றம, விரும்பியபடி 

வாழாமல் அைதெறிப்படி வாழ்தல், த ய்ெ்ென்றி மைவாமல் இருத்தல், ஐம்தபாறிகறள 

அடக்கி வாழ்தல், தன்றன ொடி வருபவரக்றள அழிக்காது இருத்தல், மானம் 

தகட்டபின் வாழாமல் இருத்தல் பபான்ை கருத்துக்கள் எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. 

த ய்ெ்ென்றி மைவாமல் இருத்தல் என்பதறன, 

‘நை்றி பயை்தூக்கி வொழ் ல் நைியிைித ’ (இனி.ொ.பா.30: 1) 

ஐம்தபாறிகறள அடக்கி வாழ்தல் என்பதறன, 

‘ஐவொய தவட்னக அவொ அடக்கல் முை்ைிைித ’  

(இனி.ொ.பா.25: 1)என்று சிைப்பாக எடுத்துறரக்கிைார.்  

மானம் தகட்டபின் வாழாமல் இருத்தல் என்பதறன, 

‘மொைம் படவரிை் வொழொனம முை்ைிைித ’ (இனி.ொ.பா.27: 2) என்று பதிவு 

த ய்கிைார.் 

வாழ்வியல் தெறிகறள த ம்றமயாக றவத்திருப்பபார ் ப ாம்பியிருத்தல் தகாது 

என்பபத ொம் கை்க பவண்டிய முதல் பாடமாகும் என்பதறனயும், புகழ், இன்பம், அைம் 

ஆகிய மூன்றும் ப ாம்பல் உறடயாரிடம் தவறிக்கூட உண்டாவதில்றல என்பறதயும் 

ெை்றிறண கீழ்க்காணம் வரிகள் மூலம் விளக்குகிைது. 

 ‘இனசயும் இை்பமும் ஈ லும் மூை்றும் 

 அனசவுடை் இருந்த ொரக்்கு அரும்புைர்வு இைதமை 

 வினைவயிை் பிரிந்  தவறுபடுதகொள்னக’ 5 

அரசரிை் கடனம 

 ங்க காலப் புலவரக்ள் அர னுக்கு அறிவுறர கூறும் ெிறலயில் இருெ்துள்ளனர.் 

ெீரின்றி உலகில் எவ்வுயிரும் ெிறலத்து வாழ இயலாது. வாழ உணவு தகாடுத்பதாரும் 

உயிறரக் தகாடுத்தவர ் ஆகிைார.் எனபவ, ெீரெ்ிறலகறள ஏை்படுத்தி, 

பவளாண்றமறயப் தபருக்கி மக்கறளக் காக்க பவண்டும் என்ை கடறமறய  

‘ஈை்று புறந் ரு ல் எை் னலக்கடதை 

சொை்தறொைொக்கு ல்  ந்ன க்குக்கடதை 

தவல்வடி ்துக்தகொடு ் ல் தகொல்லருக்குக்கடதை 

நை்ைனட நல்கல் தவந் ருக்குக்கடதை 

ஒளிருவொள் அருஞ்சமம் முருக்குக்  

களிதறறிந்து தபயர ்ல் கொனளக்குக் கடதை’  4 

புைொனூை்றுப் பாடல் வரிகள் உணரத்்துகின்ைன 

 ‘அர ன் எவ்வழிபயா மக்களும் அவ்வழிபய’ என்ைனர ் ெம் முன்பனாரக்ள். 

இனிய த ாை்கறள எடுத்துறரக்கும் இனியறவ ொை்பது அர னின் கடறமகறள 

விளக்கி  ் த ல்கிைது. மன்னன் த ங்பகாலாட்சி த ய்ய பவண்டும். ஆை்ைலுறடய 

பறடக்கருவிகறளப் தபை்றிருக்க பவண்டும். குதிறரப்பறட, யாறனப்பறடகறளக் 
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தகாண்டிருக்க பவண்டும். வலிறமயுறடயவரக்றளப் பறடயில் ப ரத்்திருக்க 

பவண்டும்.  

 பமலும் குடிமக்களிடம் அன்பு த லுத்துதல், ஒை்ைரக்றள உைவு அறிதல், 

பவெ்தரின் ப றனறயத் தடுத்தல், தவசிகறளப் பாதுகாத்தல் பபான்ை 

பண்புெலன்கறளக் தகாண்டிருக்க பவண்டும் என்று எடுத்துறரக்கின்ைது.  

புலொல் மறு ் ல் 

  மண  மய நூலான இனியறவ ொை்பது புலால் மறுத்தல் கூறுவது 

இயல்பானதாக இருெ்தாலும், உயிரக்றள பெசிக்கும் எெ்த மனிதனும் பிை உயிறரக் 

தகான்று தன் உயிறர வளரக்்க ெிறனக்க மாட்டார ் என்பபத உண்றமக் கூை்ைாக 

அறமகிைது. ஊழ்விறன, மறுபிைவி பபான்ைவை்றில் அதிக ெம்பிக்றக தகாண்ட 

 மண  மயமானது புலால் உண்பறத மறுத்துறரக்கும் என்பதறன 

 ஊனை ்திை்று ஊனைப் தபருக்கொனம முை்ைிைித   

(இனி.ொ.பா.4: 2) 

   என்ை வரி மூலம் அறிய இயலுகிைது. 

த ொகுப்புனர 

 சுருங்கக் கூறி விளங்க றவத்தல் த ய்யுள் இலக்கணத்றத  ் சிக்தகனப் 

பிடித்துக்தகாண்ட பூதஞ்ப ெ்தனார.் இனிது இனிது என்று கூறி இன்த ாலனாகக் 

காட்சியளிக்கிைார.் மனித குலம் சிைக்க பவண்டுதமனில் இல்லைம் சிைக்க பவண்டும். 

இல்லைத்தின் ெை்பயனாய் குழெ்றதகளின் பண்புெலம் சிைக்க பவண்டும். 

குழெ்றதகள் கல்வியில் பமன்றம தபை பவண்டும். கல்வி கை்ைவன், சிைெ்த 

புலவரக்றளத் தன்னருகில் றவத்துப் பபாை்றிப்பாதுகாக்க பவண்டும். தனக்கும், 

 முதாயத்திை்கும் பயனுறடயவனாய் வாழபவண்டும். அர ன் மக்களுடன் அன்பு 

பாராட்டி வீரம் மிக்கவனாய்ப் தபரும்பறட தகாண்டவனாய் வாழபவண்டும் முதலிய 

ெை்கருத்துக்கறள இனியறவ ொை்பது எடுத்துறரக்கின்ைது. 

முடிவுனர 

 மனிதகுலத்றத ென்தனறிப்படுத்தத் பதான்றிய பதிதனண்அைநூல்களுள் 

இனியறவ ொை்பது சிைெ்த இடத்திறனப் தபறுகின்ைது. தனிமனித ஒழுக்கத்திறன 

முதன்றமயாக எடுத்துக்தகாண்டு மனிதகுலம் பமன்றமயுை றகபிடித்து அறழத்து  ்

த ல்கின்ைது. மானம் பபானபின் வாழாறம முன்னினிது என்று ஒழுக்கங்கறள 

முன்னிறுத்தும் இனியறவ ொை்பது பபான்ை அைநூல்கறள வளரும் 

இறளஞரக்ளுக்கும், அடுத்த தறலமுறைகளுக்கும் எடுத்து  ் த ல்வறத ெமது 

கடறமயாக பமை்தகாள்ள பவண்டும். 

சொை்தறை் விளக்கம் 
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முனைவர் சு.மதகஸ்வரி, 

உதவிப்பபராசிரியர,்            

தமிழ்த்துறை, 

பான் த க்கரஸ்் மகளிர ்கல்லூரி, 

தஞ் ாவூர.் 

 

நொலடியொரில் உைவு 

ஆய்வு சுருக்கம் 

மூன்று பருவகாலங்களும் பருவம் தப்பாமல்  ரியாக அறமய, உயிரக்்காை்று 

ெிறைெ்த இெ்தத் தமிழர ் ெிலம், இங்கு வாழ்ெ்த மக்களால் ஐவறக ெிலங்களாகப் 

பகுக்கப்தபை்ைது. ஐவறக ெிலங்களின் தட்பதவப்பெிலயில் விறளெ்த, விறளவித்த, 

கிறடக்கின்ை உணவுப்தபாருட்கறளத் தமிழரக்ள் உட்தகாண்டனர.் 

தவளிொடுகறளப்பபாலப் பனிசூழ் பிரபத மாகபவா, ஆறுமாதம் குளரெ்ிறைெ்த 

பிரபத மாகபவா தமிழரக்ளின் ெிலம் இல்றல. ஆதலால், தமிழருக்கு இயை்றகறய 

எதிரத்்துப் பபாராட பவண்டிய அவசியம் இல்லாமல் பபாயிை்று. இயை்றகபய 

எல்லாமும் தகாடுத்தது. எல்லாம் தகாடுத்த இயை்றகறயபய தமிழரக்ள் 

ததய்வமாகவும்  வழிபட்டனர.் 

உலகத்தின் ொகரிகம், தமாழி, கறல, பண்பாடு எனப் பண்பட்ட 

தமிழ்  ்மூகம்தான் முதலில்  றமத்து உண்ட அறிவு ார ் இனமாக இருெ்திருக்கும். 

அதனால்தான் உணறவ, மரக்கறி உணவு, புலால் உணவு, கனி உணவு 

எனப்பிரித்தனர.் அபதாடு மட்டுமல்லாமல் உணறவத் தன்மானத்பதாடும், 

சுயமரியாறதபயாடும் இறணத்தும் உணவு உண்ணும் முறைறயப் பகுத்தும், 

உணவிலும் அைம்  றமத்தது தமிழ்  ்மூகம். 

பதிதனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்ைான ொலடியாரில், தமிழர ் உணவு 

குறித்தும், உணவு உண்ணும் முறை குறித்தும், எங்கு உண்ணலாம், எெ்த இடத்தில் 

உண்ணக்கூடாது என்றும் உணவு எப்பபாது சுறவ தகாடுக்கும், எவ்வளவு சுறவ 

மிகுெ்த உணவாயினும் எெ்த  ் சூழ்ெிறலயில் அவ்வுணவு சுறவயிழக்கும் 

என்பறதயும், வறிபயாரக்்கு உணவிடுதல் அைம் என்பறதயும் எடுத்தியம்புகிைது 

ொலடியில் ெல்லைம் கூறும் ொலடியார.் 

உனழப்பவரும் உரினமயொளரும் 

உை்பத்தி நுகரவ்ு ஆகியவை்றிை்கு இறடயிலான பாகுபாட்டின் காரணமாக 

அவசியமானதாக்கப்பட்ட ஒரு  மூக த் யல்பாபட பகிரவ்ு ஆகும். ஆதி  ்மூகமான 

தமிழ்  ்மூகம் அறதப் பகிர்ந்து உை் என்கிை அை த் யல்பாடாக்கியது. உை்பத்தி 

உபரி பதான்றியவுடன் உபரிப்தபாருள் விை்பறனப்தபாருள் விை்பறன  ்  ரக்காக 

மாறிவிடுகிைது. அதுவறர உை்பத்திப் தபாதுவாக இருெ்தது. உபரிக்குப் பிைபக 

பரிவரத்்தறனப் தபாருளாக மாை்ைமறடெ்தது.  

அப்பபாபத ஏை்ைத்தாழ்வுகளின் ததாடக்கத்தில் ெிை்கின்ை பறழய  மூக 

அறமப்றப ‘ஐயமிட்டு உை்’ என்று த ால்கிைது தமிழிலக்கியம். தமிழ் ெிலத்தில் 

தபௌத்தமும்,  மணமும் பரவத்ததாடங்கியதிலிருெ்து புலால் என்பறதத் தவிரக்்க 

பவண்டிய கட்டாயத்திை்கு ஆளாக்கப்பட்டனர.் தாவர உணவு புலாறல விட  ்சிைெ்தது 

என்ை கருத்து பரப்பப்பட்டது. ஆரிய வருறகயும், இெ்த ெிலத்தில் அவரக்ளின் 

ஆதிக்கமும் புலால் உணறவக் கீழான உணவாக மாை்றின. ஆனால், இக்கருத்துக்கள் 

மக்களிறடபய தவை்றிதபை முடியவில்றல. இன்று வறர, ற வமா? அற வமா? 

என்கிை பபாராட்டம் ததாடரெ்்து தகாண்டுதான் இருக்கின்ைது. 

 மூகத்தில் உறழப்பவர,் உரிறமயாளர ்என்ை தபரும்பிரிவு பதான்றிய பிைகு 

உறழப்பவரக்ள் உணவு நுகரவ்ிலிருெ்பத தள்ளிறவக்கப்பட்டனர.் அரிசி ப் ாறு, 

புலால் உணவு எப்பபாதாவது அவரக்ளுக்குக் கிறடக்கும் உணவாக 
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மாறிக்தகாண்டிருக்கிைது. உறடபட்ட தெல்லின் தொய்யரிசிக் கஞ்சியும், கூழும் 

எளிய மக்களின் உணவாகின்ைன. அவரகளுக்குப் புலால் உணதவன்பது அவரக்ள் 

உறழக்கின்ை இடத்தில் கிறடக்கும் ெண்டு, ெத்றத, எலி, மீன் என்பதாகக் குறுகின. 

ஆனால், ெம் தமிழிலக்கியங்கள் ‘ரொசொ அை்ைம்’ என்கிை ஒரு உயரவ்றக தெல் 

அர ரக்ள் ெண்டுக்கறிபயாடு ப ரத்்து உண்டனர ்என்று சிறுபாணாை்றுப்பறட பாடல் 

ஒன்று த ால்கிைது. 

பாரி வள்ளல் இரெ்து வரும் புலவருக்கு ஆட்டிறை ச்ிறயப் பறடத்தான். 

‘உை்டொட்டு’ என்னும் கள்ளுண்டு களிக்கும் தபருவிழாவில் மன்னன் தன் 

கரங்களாபலபய ஆட்டிறை ச்ிறய வழங்குவான் என்று புைொனூறு குறிப்பிடுகிைது. 

இதிலிருெ்து உயரெ்்பதார ் ஒரு வறக உணவும், உறழப்பபார ் ஒரு வறக உணவும் 

உண்டனர ்என்பது புலனாகும். ொலடியாரின் த ல்வம் ெிறலயாறமறய  ்த ால்ல 

வருகிை  

 அறுசுனவ  உை்டி, அமர்ந்து இல்லொள் ஊட்ட, 

 மறுசினக நீக்கி உை்டொரும் – வறிஞரொய்ச ்

 தசை்று இரப்பர் ஓரிட ்துக் கூழ், எைிை், தசல்வதமொை்று 

 உை்டொக னவக்கற்பொற்று அை்று  

(ொல.,த ல்வம் ெிறலயாறம பாடல் 1) 

இப்பாடல் காதல் மறனவி அருகமரெ்்து அறுசுறவகளுடன் கூடிய உணவிறன 

அன்புடன் வாயிபல எடுத்ததடுத்து ஊட்டிக்தகாண்டிருக்கும்பபாதும், அடுத்த 

உருண்றடறய பவண்டாதமன்றுத் தடுத்து உண்டு களிப்பவர ் சிைெ்த த ல்வ  ்

த ழுறமயிறனயும் இன்பவாழ்விறனயும் உறடயவரக்ள். அப்படிப்பட்டவரக்ளும் 

ஒரு மயத்பத வறுறமயாளரக்ள் ஆவர.் ஓரிடத்திபல த ன்று புன்றமயான 

கூழிறனயும் யாசித்து ெிை்பாரக்ள் என்று த ால்கிைது.  

உணறவ வீணாக்கினாலும், பதறவக்கதிகமான உணறவ  ்  றமத்து 

யாரிடமும் பகிராமல் வீண்த ய்தாலும் அ த் ல்வெ்தரின் த ல்வம் அழியும் என்று 

உணவின் முக்கியத்றதக் கூறினாலும், புன்றமயான கூழ் அஃதாவது இழிவான கூழ் 

என்று கூறுகிைது. எளிய மக்கள் உணவாகப் பயன்படுத்தும் கூழ் த ல்வெ்தருக்கு 

இழிவானதாகும் என்பறத இப்பாடலின் வழியாக பழெ்தமிழரின் உணவு 

பவறுபாட்றட அறிெ்து தகாள்ளலாம். 

ஆதி முதாயத்தின் (primitive society) மக்கள் தங்களது கூட்டு உறழப்பால் 

உை்பத்தி  ் த ய்யப்பட்டவை்றை  ்  ரிபங்குகளாகப் பிரித்துக்தகாள்வர.் அங்கு 

 ரி மதமன்பது கட்டாயமாகிைது. ஏதனனில், அப்பபாறதக்கு உயிரவ்ாழ்வதை்குப் 

பபாதுமானவை்றைபய உை்பத்தி த ய்தனர.் விலங்குகறளப் பயன்படுத்தியும், 

கருவிகறளப் பயன்படுத்தியும் உை்பத்தியில் ஈடுபட்டதபாழுது பதறவக்குப்பிைகு 

எஞ்சிய உை்பத்திப் தபாருட்கள்  மூகத்றதப் பிரித்தது. ெிலவுறடறமறயத் 

பதாை்றுவித்தது.  

உணவுப் தபாருட்கறளப் பகிரெ்்து உண்டது மாறி உணவுப் தபாருட்கறள 

மனிதன் ப மிக்கத் ததாடங்கிய காலகட்டத்தில் பசி ஒரு பிரிவினருக்கு 

ெிரெ்தரமாக்கப்பட்டது. அெ்தப்பசிபய கறலகறளயும், இலக்கியங்கறளயும் 

பதாை்றுவித்தபதாடல்லாமல் புதிய வறக நுகரவ்ுப் தபாருட்கறள நுகரவ்து என்கிை 

ெிறலக்குத் தள்ளியது. இப்பாகுபாட்றட  ்  ாடுகின்ை ொலடியாரின் த ல்வம் 

ெிறலயாறமயின் இரண்டாவது பாடல் 

துகள்தீர் தபருஞ்தசல்வம் த ொை்றியக்கொல் த ொட்டும் 

பகடுநடந்  கூழ் பல்லொதரொடு உை்க 

அகடுஉற யொர்மொட்டும் நில்லொது, தசல்வம் 

சகடக்கொல் தபொல வரும் 

 (ொல.,த ல்வம் ெிறலயாறம பாடல் 2) 
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 ெடுவுெிறலறம தபாருெ்த, எவரிடத்துபம த ல்வம் ெிறலயாக ெிை்பதில்றல. 

வண்டி  ்க்கரத்தின் ஆரக்்கால்கள் பபால, பமலும் கீழுமாக  ் சுை்றி ச்ுை்றி 

இடம்மாறிக்தகாண்பட பபாகின்ை இயல்பிறன உறடயது அது. அதனால், 

எருறமக்கடாக்கறள ெடத்திப் பபாரடித்துப் தபை்ை தெல்விறளவாகிய, குை்ைமை்ை 

தபருஞ்த ல்வமானது விறளெ்து பதான்றிய காலத்திபல, அதறன எவருக்கும் தராமல் 

ப மித்துப் பூட்டி றவக்காதீரக்ள். அது கிறடத்த காலெ்ததாடங்கி, அறனவரும் 

பசியின்றி வாழ பவண்டும் என்ை அைெிறனவுடன், பலபராடும் கூடிப் பகிரெ்்து 

உண்பீரக்ளாக என்று கூறுகிைது.  

உைவு எைப்படுவது நில ்த ொடு நீதர 

நீரும் நிலனும் புைரிதயொர் ஈை்டு 

உடம்பும் உயிரும் பனட ்திசி தைொதர1 

ெீறரயும், ெிலத்றதயும் ஒன்ைாக இறணத்து உை்பத்தியில் ஈடுபடுபவரக்பள 

உடம்றபயும், உயிறரயும் பறடப்பவரக்ள் என்று கூறுகிை இப்புைொனூை்றுப் பாடலின் 

வழியாக உணவு எெ்த ெில மக்களுக்குத் தங்குதறடயின்றிக் கிறடத்திருக்கும் 

என்ைால் மருதெில மக்களுக்பக கிறடத்திருக்கும்.  

மருதெிலத்தில்தான் ெீரும்ெிலமும் இறணெ்திருக்கும். ெம் தமிழரின் 

அறிவின்படி பிரிக்கப்பட்ட மை்ை ொன்கு ெிலங்களில் உணவு என்பது உை்பத்திக் 

குறைவாகவும், கிறடக்கின்ை தபாருறள உணவாக எடுத்துக்தகாள்ளும் முறை 

மிகுெ்திருப்பறதயும் ொம் அறியலாம்.  

மருதெிலத்திபலபய வன்ெிலம், தமன்ெிலம் என்ை இரு வறக ெிலங்கள் 

இருெ்ததாகப் புைொனூை்றுப் பாடல் 42 குறிக்கிைது. வன்ெிலம் என்பது ெீரற்மத்தன்றம 

குறைெ்த தமன்றமயை்ை ெிலமாகும். தமன்ெிலம் என்பது ெீரவ்ளமிக்கப் பண்பட்ட 

ெிலமாகும். பமை்த ான்ன புைொனூை்றுப் பாடல் வன்ெிலத்தார ் தமன்ெிலத்திை்கு 

வெ்து உணவு தபை்றுக்தகாண்டனர ்என்றும் குறிப்பிடுகிைது.  

ஆகபவ, ஒரு ெிலத்திபலபய இருவறகப் பாகுபாடுகள் இருெ்த சூழலில், 

உணறவ ொலடியார ்இளறம ெிறலயாறமயில் இவ்வாறு பதிவு த ய்கிைது. 

 பருவம் எனை ்துள? பல்லிை்பொல் ஏனை? 

 இருசினகயும் உை்டீதரொ? எை்ற – வரினசயொல் 

 ஊை்ைொட்டங் தகொள்ளப் படு லொல் யொக்னகக்தகொள் 

 எை்ைொர், அறிவுனடயொர் 

 (ொல.,இளறம ெிறலயாறம பாடல்18) 

  அதாவது, பிராயம் எவ்வளவு ஆகியுள்ளது? பல்லின் தன்றம எப்படியுள்ளனது? 

இரண்டு கவளமும் உண்டு விட்டீபரா? என்று வயது முதிர ்ச்ியிறன முறைறமயால் 

உள்ளத்திபல எண்ணி ஆராய்தறல  ்த ய்யப்படுவதனால், பதகத்தின் வலிறமறயப் 

பை்றி எண்ணி, அறிவு உறடயவரக்ள் அளவுக்குமீறி மகிழ மாட்டாரக்ள் என்று 

உணறவ விட அறிவு பமலானது என்கிைது ொலடியார.்  

உணவுக்கு அறலகின்ை ஒரு மக்கட் மூகம் இருக்றகயில் அறிபவ பமலானது 

என்று பபாதிப்பது பசிபயாடு இருக்கின்ை மக்கறளக் கலகம் த ய்யவிடாமல் தடுத்து 

அைஒழுங்கிை்குள் தகாண்டு வர முயை்சிக்கிைது இப்பாடல். ென்கு உண்ட  மூகப்பிரிவு 

மக்களுக்குத்தான் சிெ்திப்பதை்கும் உணவில் எது சிைெ்தது? எது பதறவயை்ைது? எது 

பதறவயுள்ளது என்ை சிெ்தறன பிைெ்திருக்கும். எதிரத்்தரப்பில் உள்ள மக்களுக்பகா 

உணவிறனத் பதடுவதுதான் சிெ்தறனயாக இருெ்திருக்கும். இப்பாடல் கூைவருகின்ை 

அைம்  ரிதயன்ைால், ஒரு பகுதி மக்களுக்கு ொம் அறிவு பபாதறன என்கிை தபயரில் 

அெீதி இறழத்திருக்கிபைாம் என்பதாகும்.  
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ஈயல்தபய்  ட்ட இை்புளி தவஞ்தசொறு 

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

பொலுனட அடிசில் த ொடீஇய ஒரு நொள் 

மொவை் த ொை்றல் வந் னை தசை்தமொ 2 

தறலவனுக்குப் பால் தகாண்டு த ய்யப்பட்ட இனிய உணவிறனயும், 

தறலவபனாடு வரும் ஏவலரக்ளுக்கு வரகரிசியுடன் ஈயறல இட்டு  ்  றமத்த 

உணவிறனயும் தறலவி வீட்டில் பறடப்பர ் என்று பதாழி கூறினாள். இப்பாடலின் 

மூலம் யாருக்கு எவ்வுணவு தகாடுக்க பவண்டும் அல்லது யார ்எவ்வுணறவ உண்ண 

பவண்டும் என்று வறரயறுக்கப்பட்ட ஏை்ைத்தாழ்வுள்ள  மூகமாகத் தமிழ்  ்மூகம் 

இருெ்திருப்பறத ொம் உணரெ்்தாலும், தனிப்பாடல்திரட்டில் ஔறவயார ்

உை்ைீர் உை்ைீதரை்று உபசரியொர் 

 ம்மனையில் 

உை்ைொனம தகொடி தபறும் 3 

உண்ணீர ்உண்ணீர ்என்று உப ரியாதவரக்ள் வீட்டில் உண்ணாமல் இருப்பது 

பகாடி தபறுவதை்கு  ்  மமானது என்கிை அை ச்ீை்ைத்தின் மூலம் 

தகாடும்பசியாயினும் உணவு உண்பறத  ் சுயமரியாறதபயாடு இறணத்துக் 

கூறுகிைார.் பமழும் கீழுமான  மூக உைவுகள் ஏை்பட்டபிைகு, உணவிலும் மிகப்தபரிய 

மாறுதறலத் தமிழ்  ்மூகம்  ெ்தித்திருக்கிைது. அதனால்தான் பசிறயப்பை்றிப் 

பாடுகின்ை  ங்கஇலக்கியப் பாடல்கள், பக்திஇலக்கியப்பாடல்கள், 

பதிதனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் காலம் வறரயிலும், பசித்த  மூக மக்களுக்காக 

உணவு தகாடுப்பறத அைம் எனக் தகாண்டாடியிருக்கிைது அறிவாரெ்்த 

தமிழ்  ்மூகம்.  பமலும், உணவிடுவது அைம் என்ைாலும், உணறவப் தபறுவது தமிழ் 

வாழ்வியலில் அவல ச்ுறவயாகபவ பதிவு த ய்யப்பட்டிருக்கிைது என்பறதக் 

கீழ்வரும் ொலடியாரின் தபாறைஉறடறம பாடல் உணரத்்துகிைது. 

 ொை் தகடினும்,  க்கொர்தகடு எை்ைற்க!  ை்னுடம்பிை்  

ஊை்தகடினும், உை்ைொர் னக ்து உை்ைற்க! – வொை்கவிந்  

னவயகம் எல்லொம் தபறினும், உனரயற்க, 

தபொய்தயொடு இனடமிடந்  தசொல்!  

   (நொலடியொர் தபொனறஉனடனம 80) 

தான் அழியபவ பெரெ்்தாலும் அதறன ெீக்கிக் தகாள்ளும் தபாருட்டு 

பமபலாரக்ளுக்குக் பகடு த ய்வறத ஒருவன் எண்ணாதிருப்பானாக. தன் உடம்பின் 

ஊபன வை்றி, உடபல அதனால் அழிெ்தாலும், உண்ணத்தகாதவர ் றகயிலிருெ்து 

கிறடக்கும் உணறவ ஒருவன் ஒருபபாதும் உண்ணாதிருப்பானாக. வானம் 

கவிெ்துள்ள உலகம் அறனத்துபம தபறுவதாயிருெ்தாலும், தபாய் இறடயிறடயிபல 

கலெ்த த ால்றல, ஒருவன் என்றுபம த ால்லாதிருப்பானாக! 

இம்மி  அரிசி ் துனையொனும், னவகலும் 

நும்மில் இனயவ தகொடு ்துை்மிை்; உம்னம 

தகொடொஅ  வதரை்பொர், குை்டுநீர் னவய ்து 

அடொஅ அடுப்பி ைவர்   ( பொடல் 94) 

 இம்மியளவான அரிசிபய ஆனாலும், உங்களுக்கு இற ெ்த மட்டிபல 

ொள்பதாறும் இரவலரக்ளுக்குக் தகாடுத்து, அதன் பின்பப ெீங்கள் உண்ணுங்கள். 

ஆழமான கடல் சூழ்ெ்த இெ்த உலகத்திபல  றமக்காத அடுப்றப உறடயவரக்ளான 

ப ாை்றுப் பி ற் க்காரரக்ள் என்பவரக்ள் எல்லாம், முை்பிைப்பிபல தம்மிடம் வெ்து 
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இரெ்தவரக்ளுக்கு ஏதும் உணவு தகாடாத உபலாபிகபளயாவர.் அதனால், அடுத்த 

பிைப்பில் ொமும் அெ்ெிறலயிறன அறடயாமல் இருப்பறதக் கருதியாவது தகாடுத்து 

உண்பதில் ஈடுபடல் பவண்டும். 

முடிவுனர 

இப்படியாக, உயரச்ிெ்தறன தகாண்ட தமிழர ் வாழ்வியல்முறைறய ொம் 

மிக  ்ரியாக ஆராய்ெ்பதாமானால் ஆதிக்குழு  மூகங்களில் உணவு பதடுததலன்பது 

தபாதுவாக இருெ்தது. ஈட்டி, வில், அம்பு பபான்ை கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிைகு 

தபண் கருவிகறளப் பயன்படுத்துவதிலிருெ்து விலக்கிறவக்கப்படுகிைாள். 

அப்பபாதிருெ்துதான் தபண் உணறவ  ் ப கரிப்பவளாக, உணறவ உை்பத்தி  ்

த ய்பவளாக மாறுகிைாள்.  

ஆண் தன் வலிறமயால் உணறவ  ்ப கரிக்க, தபண் தன் இனவிருத்திக்கான 

கருறணயிலும், பதறவயிலும் உணறவ  ்ப கரித்துப் பாதுகாக்கத் ததாடங்குகிைாள். 

 மூகம் வளரெ்்து ெிலவுறடறம  ்  மூகமாக மாறுகின்ை தபாழுது உணறவ  ்

 றமப்பது என்கிை அளவிை்குப் தபண்றண  ் சுருக்கி ஆண் ஆதிக்கம் 

தகாண்டவனாக உயரெ்்து ெிை்கிைான். தபாதுவாக ெமது இலக்கியங்கள் எல்லாமும் 

தமிழர ் தபருறம  ாை்றுவறதபய பொக்கமாகக் தகாண்டவயாக இருக்கின்ைன. 

ஆனால், ெிகழ்வில்  மூகம் அப்படியில்றல. மக்கறளபய வருணங்களாகப் 

பிரித்தவரக்ள் உணறவயும் பிரித்தாரக்ள். அல்லது ஒரு  ாரருக்கு ெல்உணறவபய 

மறுத்தாரக்ள். இதுதான் தமய்யான தமிழ்  ்மூகம் என்பறதக் கீழ்வரும் அகப்பாடல் 

ஒன்றின் வழி ொம் அறியலாம். 

 அைல்வரிக் தகொடுங்கொய் வொள் தபொழ்ந்திட்ட 

 கொழ்தபொல் நல்விளர் நறுதநய் தீை்டொது 

 அனடஇனடக் கிடந்  னகபிழி பிை்டம் 

 தவள்எள் சொந்த ொடு புளிதபய்து அட்ட 

 தவனள தவந்ன  வல்சி ஆக…. 4  

 இப்பாடலலிருெ்து,  ங்ககாலக் றகம்தபண்களுக்குரிய உணவு முறைறய 

அறிய முடிகிைது. ‘தெய்’ இம்மகளிருக்கு விலக்கப்பட்ட உணவாக இருெ்துள்ளது. 

‘ெீர ்ப் ாறும், தவள்றள எள் துறவயலும் புளி ப ரத்்து பவகறவத்த பவறளக்கீறரயும் 

றகம்றம மகளிருக்குரிய உணவாக இருெ்துள்ளதும் ததரிகின்ைது.  ங்ககால  ்

 மூகத்தின் தபண்களின் ெிறலறய, ‘உணவு’ குறித்த த ய்தியால் இப்புைப்பாடல் 

பதிவு த ய்கிைது. 

 அைநூலான ொலடியார,் உணறவ மானத்பதாடு இறணத்துக் கூறி, உணவு 

பதறவயுள்ள ஒரு  மூகத்றத மறைக்கிைது.  ங்க இலக்கியங்கள் எறத மறைக்க 

முயை்சித்தனபவா, அறத பக்தி இலக்கியங்களும், அை இலக்கியங்களும் த வ்வபன 

த ய்துமுடித்தன.  மூகத்தின் எதிரக்்கலகக்குரலாய் ஓயாமல் ஒலிக்கும் ஓங்காரம் 

பழெ்தமிழர ் இலக்கியங்கறளக் கூரெ்்து படிப்பவரின் காதுகளில் என்றைக்கு 

விழுகின்ைபதா அன்றைக்குத்தான் தமிழர ் அறடயாளங்கள் மிக  ்ரியாக ஆய்வு 

த ய்யப்படும். அப்தபாழுதுதான் கீழடிபபால் இலக்கியங்களும் புதிய தவளி  ்ம் 

தபறும். 

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. புைொனூறு, பாடல் 18:(21 – 23) 

2. அகொனூறு பாடல் 394 

3. ஔறவயார ்தனிப்பாடல் திரட்டு பாடல் 41:(3-4)  

4. புைொனூறு – 246 
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1. ொலடியார ்ததளிவுறர புலியூரக்்பகசிகன்,  ாரதா பதிப்பகம்,  

த ன்றன – 600 014 

2. புைொனூறு, ெியு த ஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் தவளியீடு, த ன்றன. 

3. அகொனூறு, ெியு த ஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் தவளியீடு, த ன்றன. 
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முனைவர் வி.சே்யவதி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபைரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

திருசச்ிராப்பள்ளி 

 

ஆை்றுப்பனட நூல்களிை் கட்டன ப்பு ் பாடுபபாருளு ் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 பழந்தமிழ் நூல்களிபல பத்துப்பாட்டு ஒரு சிைந்த நூலாகும். பண்றடத் தமிழர ்

நாகரிகத்றத விளக்கி காட்டும் ஒரு ஒளி விளக்கு. இந்நூலில் இயை்றகக்கு மாைான 

கை்பறனகறள எங்கும் காணமுடியாது. தமிழன் ைாழ்ந்த உன்னதமான ைாழ்விறன  

உலகிை்கு எடுத்துறரத்த நூல்.  இந்நூலில் பாடப்பட்ட ஆை்றுப்பறட நூல்கள் 

கறலஞரக்ளும், புலைரக்ளும் ைறுறமயிலும் கூட பசம்றமயான ைாழ்வு ைாழ்ந்த 

நிறலயிறன விளக்குகிைது. பண்றடய மக்கள் ைரும் விருந்தினரக்றள எதிர ்

பகாண்ட நிறல அைரக்றள உபசரித்த தன்றம ஆகியன சுட்டப்பட்டுள்ளன.  

ஒை்பைாரு நிலத்திலும் கிறடக்கும் உணவுப் பபாருட்கள் மை்றும் அங்கு ைாழும் 

மக்களின் ைாழ்க்றக முறைறயயும் பாணபனா, கூத்தபனா, பபாருநபனா ஒருைன் 

மை்பைாருைறன ஆை்றுப்படுத்திய நிறலயிறன காணமுடிகின்ைது. அரசரக்ளும் 

கறலஞரக்றள மதித்த திைத்திறன அறிய இயலுகிைது. இயை்றகறயப் 

பாடுபபாருளாகக் பகாண்டு பண்றடய மக்களின் பபாை்ைத்தக்க விழுமியங்கறள 

கட்டறமத்துக் கூறியுள்ளனர.் இதறன அறிைபத இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும். 

முை்னுனர 

ஆை்றுப்பறட என்பது சங்ககாலப் புலைரக்ள் பசய்த நூல்ைறககளில் ஒன்று; 

பரிசு பபை்ை ஒருைன், பரிசு பபை நாடிசப்சல்லும் மை்பைாருைனுக்கு, ைழி பசால்லி 

அனுப்புைபத ஆை்றுப்பறடயாகும். பத்துப்பாட்டுள் ஐந்துப் பாடல்கள் 

ஆை்றுப்பறடறயப் பை்றியறை ஆதலின், சங்ககால ஆை்றுப்பறட இலக்கியத்தின்  

இலக்கியத்தின் பதாை்ைத்றதயும் ைளரச்ச்ிறயயும் கட்டறமப்பு பை்றிய விைரங்கறள 

பை்றி இக்கட்டுறரயில் காண்பபாம். 

ஆை்றுப்பனட விளக்க ்  

 ஆை்றுப்பறட நூலுக்கு பதால்காப்பிம் இலக்கணம் கூறுகிைது. சங்ககால 

எட்டுத்பதாறக நூல்களில் ஆை்றுப்பறடப் பாடல்கள் உள்ளன. சங்கநூல் 

பத்துப்பாட்டில் ஐந்து பாட்டுகள் ஆை்றுப்பறட நூல்கள். பிை்காலத்தில் ஆை்றுப்பறட 

நூறலத் தமிழில் சிை்றிலக்கியங்கள் என்றும் ைழங்கலாயினர.் இதறன பாட்டியல் 

ைறககளுள் ஒன்ைாக்கினார.் ஆை்றுப்படுத்துதல் என்பது ைழிபடுத்துதல் என்னும் 

பபாருள் உறடயது. விைலியர,் பாணர,் கூத்தர,் பபாருநர ்என்பபார ்தமது ைறுறமறய 

பபாக்க ைள்ளல்களிடம் பசன்று பபாருள் பபறுைது அக்கால ைழக்கம். அை்ைாறு பரிசு 

பபை்றுச ் பசல்லும் பமை்கூறிய நால்ைறகப் பிரிவினருள் ஒருைன், பரிசு பபைச ்

பசல்லும் இன்பனாருைறன ைழிப்படுத்தும் முறையில் அறமைபத ஆை்றுப்பறட 

ஆகும். அகைை்பாக்களாக அறமயும் இப்பாடல்கள் தறலைனின் புகழ், பகாறட, 

பகாை்ைம் ஆகியறை பை்றி எடுத்துக்கூறுைாக அறமயும். 

ஆை்றுப்பனடயிை் கட்டன ப்பு 

 ஆை்றுப்பறட இலக்கியத்தில் கூத்தர,் பாணர,் பபாருநர ் விைலி ஆகிபயார ்

அறமந்திருக்கின்ைனர.் 

 கூத்தர ்– தனிக் கூத்திலும், கறத தழுவி ைரும் கூத்திலும் ைல்லைர.் 

 பாணர ்– இறசத் தமிழிலும், குழல், யாழ் முதலிய       
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இறசக்கருவிகபளாடும் பாடுைர.் 

 பபாருநர ்– ஏரக்்களம் மை்றும் பபாரக்்களம் பசன்று பாடும் கூத்தர.் 

 விைலி – உள்ளக் குறிப்றப மை்பைாருக்கு பைளிப்படும் ைறகயில்  

திைம்பட நடிப்பைள். 

 இைரக்ள் நால்ைரும் தமக்குத் துறணயாயினபராடு சிை்ைரசரிடமும் 

பபரரசிடமும் பசன்று தம் கறலத்திைறனக் காட்டி பரிசு பபை்று மீள்ைர,் அை்ைாறு 

மீண்டு ைருபைர ் ைள்ளல்கறள பதடிசப்சல்லும் தம்றமப் பபான்ை கறலைாணறர 

ைழியிை் கண்டால் அைர ் மீது இரக்கம் பகாண்டு அைரக்ளுக்கு  உதவி பசய்ய 

எண்ணுைார,் அதனால் தம்றம ஆதரித்த ைள்ளலிடம் பசன்று பரிசு பபை்று மகிழும்படி 

அைரக்றள ைழி கூறி அனுப்புைர ் இை்ைாறு ஆை்றுப்படுத்தபல “ஆை்றுப்பறட” 

எனப்படும்.  

 கூத்தன் ஒருைன் மை்பைாரு கூத்தறன ஆை்றுப்படுத்துதல் “கூத்தராை்றுப்பறட” 

எனப்படும். பாணன் ஒருைன் மை்பைாரு பாணறன ஆை்றுப்படுத்துதல் 

பாணாை்றுப்பறட என்று அறழக்கப்படுகிைது. பபாருநன் ஒருைன் மை்பைாரு 

பபாருநறன ஆை்றுப்படுத்துதல் பபாருநராை்றுப்பறட எனப்படுகிைது. 

 ஆை்றுப்பறட நூல்களுள் ஒன்றிை் கூறியது  பபால மை்பைான்றிை் பசய்திகள் 

முறைப்படி கூைப்படவில்றல இருப்பினும், இந்நூல்களில் ைள்ளலின் பபாரச்ச்ிைப்பு, 

பகாறடசச்ிைப்பு, அைன் மறனவிமார ்சிைப்பு, அைனது நாட்டுசச்ிைப்பு, ஊரச்ச்ிைப்பு, 

பாணன் அல்லது விைலியரது ைறிய  நிறலறம, அைரத்ம் இறசக்கருவிகள் ஆகியறை 

குறிக்கப்பட்டுள்ளன. சிைப்பாக ஒை்பைாரு பசய்யுளிலும் ைள்ளலது 

பகாறடசச்ிைப்பும் பபாரச்ிைப்பும் கூைப்பட்டுள்ளது. பபரும்பான்றமயான 

பசய்யுள்களில் பகாறடசிைப்பும்  பபாரச்ிைப்பும் கூைப்பட்டுள்ளன. புைநானூறு, 

பதிை்றுப்பத்து ஆகிய நூல்களில் பாடப்பட்ட ஆை்றுப்பறட பாடல்களில் “இன்ன 

ைள்ளலிடம் பசல்“ என்ை பசய்தி ஒை்பைாரு பசய்யுளிலும் இடம் பபை்றுள்ளது. ஆனால் 

புைநானூறும், பதிை்றுப்பத்தும் சிை்சில அடிகறளபய பகாண்டதாகலின், நாடு, ஊர,் 

பபாரக்ள், பகாறட, பரிசில் பபை்று மீண்டைர ்சிைப்பிக்கப் பபை்ை முறை முதலியன 

விைரமாகத் பதரிவிக்கப்படவில்றல. ஆனால் பத்துபாட்டில் உள்ள ஆை்றுப்பறட 

பசய்யுள்கள் பல அடிகறள பகாண்டுள்ளதால், பமை்கூறிய அறனத்தும் மிகத் 

பதளிைாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

பே்துப்பாட்டில் ஆை்றுப்பனடயிை் பாடுபபாருள்   

 பத்துப்பாட்டில் திருமுருகாை்றுப்பறட, பபாருநராை்றுப்பறட, 

சிறுபாணாை்றுப்பறட, பபரும்பாணாை்றுப்பறட, கூத்தராை்றுப்பறட என்னும் ஐந்து 

ஆை்றுப்பறட நூல்கள் இடம் பபை்றுள்ளன. இந்நூல்கள் அக்கால மக்களின் சமுதாய 

ைாழ்விறன எடுத்துக்காட்டும் ைண்ணம் பாடப்பட்ட நூலாகும். மன்னரக்ளின் 

பசங்பகாண்றம சிைப்பு, பகாறட, வீரம், ஈறக பண்பு முதலியைை்றையும் சங்க 

மக்களின் விருந்பதாம்பல் பண்பிறனயும் ஆை்றுப்பறட நூல்கள் எடுத்றரக்கின்ைன. 

திருமுருகாை்றுப்பனட 

 பபாருறள எைரிடத்திலும் இருந்தும் எந்த ைழியிலும் பபை முடியும் ஆனால் 

அருள் உள்ளம் என்பது கடவுளால் மட்டுபம அருளப்படுைது. அருறளப் பபறுைபத 

மறுறம ைாழ்வுக்கு சிைந்தது என்னும் உயரந்்த பநாக்கத்துடன் முருகனிடமிருந்து 

அருறளப் பபை்ை ஓர ் அரும்புலைன் மை்ைைனுக்கு அறத பபை ைழி பசால்ைதாக 

நக்கீரரால் இயை்ைப்பட்டபத இந்நூலாகும். 

 முருகன் மறல கடவுள் ஆைார.் அைரின் அறுபறட வீட்றடயும் அதன் 

சிைப்றபயும் இந்நூல் பாடியுள்ளது. இதில் கூைப்படும் பதய்ைங்கள் திருமால், 

பரமசிைன், இந்திரன், பிரம்மன் முதலிய பதய்ைங்கறள இந்நூலில் காணலாம். 

  ”பாம்புபடப் புறடக்கும் பல்ைரிக் பகாடுஞ்சிறை” 1           
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என்ை அடிகள் திருமாறல குறித்தும், 

  ”பைள்பளறு 

   ைலையின் உயரிய பலரப்ுகழ் திணிபதாள் 

   உறமயமரந்்து விளங்கும் இறமயாமுக் கண் 

   மூபையில் முருக்கிய முரண்மிகு பசல்ைன்” 2           

என்னும் அடிகள் சிைபபருமாறன குறித்தும், 

  ”நூை்றுப் பத்தடுக்கிய நாட்டத்து, நூறுபல் 

   பைள்வி முை்றிய, பைன்ைடு பகாை்ைத்து, 

   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   …… ………………………………………………………………………” 3                        

என்ை அடிகள் இந்திரன் குறித்தும் 

  ”தாமறர பயந்த தாவின் ஊழி 

   நான்முக ஒருைன்” 4                                                          

இை்ைடிகள் நான்முகன் குறித்தும், 

 இன்னும், ஆதித்தர,் பன்னிருைர,் உருத்திரர,் பதிபனாருைர,் அஷ்டைசுகள், 

மருத்துைர ் இருைர ் ஆகிய பதைரக்ளும் காணப்படுகின்ைனர.் விநாயகர ் ைழிபாடு 

மட்டும் காணப்படவில்றல. 

 தமிழரக்ள் முருகறன காட்டிலும், பசாறலயிலும், ஆை்றின் நடுவிலும் றைத்து 

ைழிபட்டனர.் கடம்ப மரம் முருக ைழிபாட்டில் முக்கியத்துைம் பபை்ைது. சங்க 

காலத்தில் இன்று இருப்பது பபால பபரும் பகாவில்கள் ஏதும் காணப்படவில்றல 

சிறுசிறு அரங்கிலும், மரத்தடியிலுபம இறைைழிபாடு நறடபபை்ைறதக் 

காணமுடிகிைது. ஏபனனில் அைரக்ள் இறைைன் எங்குமிருப்பதாக நம்பினர.் ஆகபை 

இயை்றகயின் ைடிைங்கறளபய பதய்ை ைடிைங்களாக ைழிபட்டனர.் உருை ைணக்கம் 

தமிழ்நாட்டில் தான் பதான்றியிருக்க பைண்டும் என்பறத பறழய 

நாகரிகத்திலிருந்பத பசால்ல இடமுண்டு. 

 அந்தணரக்ள் பசய்த பைள்விப் பை்றியும் பதய்ைங்களுக்கு மக்கள் பலியிட்டு 

ைணங்கியறம பை்றியும், பதய்ைத்திை்கு திருவிழாக்கள் எடுத்து மகிழ்ந்தது பை்றியும் 

இந்நூல் எடுத்துறரக்கின்ைது. 

பபாருநராை்றுப்பனட 

 உடலும் உள்ளமும் பசாரந்்த ைறிய பபாருநறனப் பரிசில் பபை்று ைந்த 

மை்பைாரு பபாருநன் ஆை்றுப்படுத்துைது. பரிசில் ைாழ்க்றக சிைப்புறடயதாகக் 

கருதப்பட்ட பண்றடக்காலத்தில் பபாருநரக்ள் பரிசில் பபை தான் மட்டும் தனித்து 

பசல்லாமை் மறனவி மக்கறளயும் உடன் அறழத்து பசல்ைர.் பபாருநரக்ள் யாழ் 

இறசப்பதிலும், இன்னிறசப் பாடுைதிலும் திைனுறடயைரக்ளாக இருந்தறமயாை் 

பாடினி என அறழக்கப்பட்டனர.் 

  ”ைருந்து நாய் நாவின் பபருந்தகு சீைடி 

   அரக்கு உருக்கன்ன பசந்நிலன் ஒதுங்கலின் 

   ……………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………” 5                    

 இை்ைடிகள் பாடினி பை்றியும் அைரக்ள் பரிசு பபை்ை திைன் பை்றியும் 

விளக்குகின்ைன. 
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 இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப தமிழகத்தில் பநசவுத்பதாழில் 

இருந்தறத, 

  ”பநாக்கு நுறழகல்லா நுண்றமய, பூக்கனித்து 

   அரவுரியன்ன அறுறை” 6                         

என்ை அடிகள் விளக்குகின்ைன. 

  ”பகாட்றடக் கறரய பட்டுறட நல்கி” 7        

 என்ை அடிகள் அக்கால தமிழர ்அழகிய பட்டாறடகறள பநய்து உடுத்தியிருந்த 

பசய்திறய உறுதிபடுத்துகின்ைது. 

 பசல்ை ைளம் பசழித்திருந்த தமிழகத்தில் மை்பைாரு புைம் ைறியைரக்ளும் 

ைாழ்ந்திருந்த நிறலறய அறியமுடிகின்ைது. விருந்பதாம்பல் பபரும் பண்பாக 

காணப்பட்டது மதுவிலக்கும், புலால் மறுத்தலும் பழங்காலத்தில் இல்றல. சங்க 

இலக்கியங்களில் இறை இரண்டும் மணம் வீசி கிடந்தறத காணமுடிகின்ைது. 

  ”இறழயணி ைனப்பின் இன்னறக மகளிர,் 

   பபாக்கு இல் பபாலங்கலம் நிறையப், பல்கால் 

   ைாக்குபு தரத்தர, ைருத்தம் வீட 

   ஆர உண்டு பபரஞர ்பபாக்கிச ்

   பசருக்பகாடு நின்ை காறல” 8                    

 என்ை அடிகள் மூலம் மது பபை்றிருந்த இடத்றத அறியமுடிகிைது. பண்றடத் 

தமிழரின் நாகரிகம் பலைை்றை இந்நூலின் ைழி அறிய முடிகின்ைது. உழவுத்பதாழில் 

மிகச ் சிைந்த முறையிபல நறடபபை்று ைந்தது. பசாழநாட்டின் சிைப்றப 

எடுத்துக்காட்டுைபத இந்நூலின் பநாக்கம். 

சிறுபாணாை்றுப்பனட 

 சங்ககாலத்தில் ஈறக குணம் சிைக்கப் பபை்ை ஏழு ைள்ளல்களின் பபருறம 

பை்றி இந்நூல் ைழி அறிய முடிகின்ைது. ஓய்மானாட்டு நல்லியக்பகாடன் புகழ் பாடிப் 

பரிசில் பபை்ை பாணன் ஒருைன் தன் எதிரப்ட்ட இன்பனாரு பாணனிடம் நல்லியக் 

பகாடனின்  நாட்டின் ைளத்றதயும் பசல்ைச ் பசழிப்றபயும் எடுத்துக் கூறுைாக 

இந்நூல் அறமயப் பபறுகிைது. நல்லியக்பகாடனின் புகறழ நத்ததனார ் சிைப்புை 

பாடிய பசய்யுள். நல்லியக்பகாடனிடம் பரிசுபபை்ை பாணன் ஒருைன் பாறலநிலத்தின் 

ைழிபய ைந்துபகாண்டிருந்தான். ைரும் ைழியிபல மை்பைாருப் பாணறனப் பாரத்்தான், 

அைனிடம் நல்லியக்பகாடனின் புகறழ பசால்லி அைனிடம் ஆை்றுப்படுத்தினான். 

 நல்லியக்பகாடனுறடய நாடு பசரநாட்றடக் காட்டினும் பசல்ைம் நிறைந்தது, 

பாண்டி நாட்றடக் காட்டிலும் பல்ைறக ைளங்கள் பகாழிப்பது, பசாழ நாட்றடக் 

காட்டிலும் பசழிப்புறடயது. அைன் நாட்டு மக்களும் விருந்து ஓம்பி அைசப்சயலில் 

ஈடுபட்டனர.் கறடபயழு ைள்ளல்களின் சிைப்பும் பாடப்பட்டுள்ளது. 

நல்லியக்பகாடனின் பபருறமறய இந்நூல் பறைசாை்றுகிைது. நல்லியக்பகாடன் 

தன்றனப் புகழ்ந்து பாடும் பபாருநரக்்கும், புலைரக்்கும் அருமறை பயின்ை 

அந்தணரக்ளுக்கும் எப்பபாழுதும் காட்சி தருைான். அைரக்ள் பைண்டுைனைை்றை 

விருப்புடன் பகாடுப்பான். இமயம் பபான்ை அைனுறடய உயரந்்த மாளிறகயின் கதவு 

இரைலரக்ளுக்காக எப்பபாழுதும் திைந்பதயிருக்கும். இதறன, 

  ”பபாருநரக்காயினும் புலைரக்்காயினும் 

   அருமறை நாவின் அந்தணரக்்காயினும் 

   கடவுள்மால் ைறர கண்விடுத்தன்ன 

   அறடயா ைாயிலைன்” 9      



335 
 

என்ை அடிகளால் அறியலாம். 

 இைன் அறிஞரக்றளக் கண்ட பபாது அன்புடன் றக குவித்து ைணங்குைான். 

இதறன, 

   ”முதுபைாரக்்கு முகிழ்ந்த றகயிறன” 10      

 என்பர.் இைன் உழைரக்்கு ஒரு துன்பமும் உண்டாகாமல் காத்து ைந்தான். 

அைரக்ள் ைறுறமயால் ைாடாமல் மனமகிழ்சச்ியுடன் ைாழ்ந்தால் தான் உணவுப் 

பபாருள் உை்பத்தி குறையாது, என்ை உண்றமறய உணரந்்திருந்தான். இதறன, 

  ”ஏபராரக்்கு நிழன்ை பகாலிறன” 11                    

 உழைரக்்கு நன்றமறயச ் பசய்யும் பசங்பகாறலயுறடயைன் நீ என்ைதனால் 

அறியலாம். 

 இந்நூலாசிரியர ் காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சிைன் பகாயில்கள் இருந்தன. 

தமிழ்நாட்டிபல நான்மறை பயின்ை அந்தணரக்ள் ைாழ்ந்தாரக்ள், அைரக்ள் 

நிலப்பிரபுக்களின் ஆதவிலும் ைாழ்ந்தனர.் 

 அந்தணர,் அரசர,் ைணிகர,் பைளாளர ் என்ை நால்ைறகப் பிரிவுகள் 

தமிழ்நாட்டில் இருந்தறத பதிவு பசய்துள்ளார.் தமிழ்நாட்டிபல பல சிைந்த 

பதாழில்களும், கறலகளும் ைளரந்்திருந்தன. இறை பபான்ை இன்னும் பல 

உண்றமகள் இந்நூலில் காணப்படுகிைது. 

பபரு ்பாணை்றுப்பனட 

 பத்துப்பாட்டுள் நான்காைது பாட்டு 500 அடிகறளக் பகாண்டது. 

ஆசிரியப்பாைால் ஆகியது. சிறுபாணாை்றுப்பறடறயக் காட்டிலும் இது பபரியது, 

பாணறர ஆை்றுப்படுத்தியது என்பது பபாருள். பபரும்பாணறர அதாைது பபரிய 

யாழ் ைாசிக்கும் பாணறர ஆை்றுப்படுத்துதல் என்று கூறுைது பபாருந்தும். இதன் 

ஆசிரியர ்கடியலூர ்உருத்திரங்கண்ணார.் 

 ஆசிரியர ் பபாதுமக்களுடன் நன்ைாகக் கலந்து பழகியைர.் அைரக்ளுறடய 

ைாழ்க்றக நிறலறயத் பதரந்்து பதளிந்தைர.் ஐைறக நிலமக்கள் பை்றியும், 

அைரக்ளின் பதாழில்கள் பை்றியும், உணவு ைறககள் பை்றியும் படம் பிடித்தது பபால் 

பாடியுள்ளார.் 

 ைறுறமயால் ைாடிய பாணன் ஒருைன் காஞ்சிக்கு பசன்ைான். 

இளந்திறரயறனப் புகழ்ந்து பாடினான் அைனிடம் பரிசில் பபை்ைான், ைறுறம 

நீக்கினான். அைன் தனது ஊருக்குப் பபாய்க் பகாண்டிருக்கும் ைழியிபல ைறுறமயால் 

ைருந்தி ைள்ளல்கறளத் பதடிசப்சல்லும் மை்பைாரு பாணறனப் பாரத்்தான், 

அைனுறடய ஏழ்றம நிறலக்கு இரங்கினான். உடபன அைனிடம்  அணுகி, அைனுறடய 

ைறுறம பயாழிந்து ைாழ்வு பபை ைழி கூறினான். 

 எயிை்றியர ்உணவு, எயினர ்உணவு, உழைர ்உணவு, ஆயர ்உணவு, பசல்ைர ்

உணவு, பாரப்்பார ் உணவு, பைளாளர ் உணவு என தமிழக மக்களின் உணவு 

ைறககறள உலகிை்கு பறை சாை்றியைர.் 

  ”நுண்புல் அடக்கிய பைண்பல் எயிை்றியர,் 

   பாரற்ை யாத்த பறைதாள் விளவின் 

   ……………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………” 12          

 இை்ைடிகளால் தனித்திருக்கும் பைடப் பபண்களின் உணறைக் காணலாம். 

புல்லரிசியும், உப்புக் கண்டமுபம அைரக்ளுக்கு எப்பபாழுதும் கிறடக்கும் உணவு 

என்று அறியலாம். 

  ”பநடுங்குரல் பூறளப்பூவின் அன்ன 
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   குறுந்தாள் ைரகின் குைள விழச ்பசான்றி, 

   புகர ்இணர ்பைங்றக வீகண்டன்ன 

   அைறர ைான் புழுக்கட்டிப் பயில்வுை்று, 

   இன்சுறை மூரல் பபறுகுவிர”் 13    

 ஏறழ உழைரக்ளின் இயை்றகயான உணவு இது தான் என்பறத இை்ைரிகள் 

காட்டுகின்ைன. மை்ை நிலத்து மக்கறளக் காட்டிலும் நீர ்ைளத்திலும் நில ைளத்திலும் 

பசழித்திருந்த மருத நிலத்து  மக்கள் உயரத்ரமான ைாழ்க்றகறய நடத்தினர ்சிைந்த 

உணவிறன உண்டனர.்  அக்காலத்து பாரப்்பன மக்கள் எல்பலாருடனும் இனிதுகூடிப் 

பழகினர.் ைகுப்பு பைை்றுறம பாராட்டவில்றல. தமது இல்லத்துக்கு யார ்ைந்தாலும் 

அைரக்றள ைரபைை்று உணவிடும் உத்தமரக்ளாயிருந்தனர.் 

 தமிழகத்திபல தசச்ுத்பதாழில், இரும்புத்பதாழில், உழவுத்பதாழில், நாடகம் 

இறச பபான்ை கறலகள் ைளரந்்திருந்தன. அரசர,் அந்தணர,் ைணிகர,் பைளாளர ்

உழைர,் ைறலயர,் பைடர,் பாணர ் பபான்ை பல பிரிவுகள் தமிழ் மக்களுக்குள்பள 

இருந்தன. இருப்பினும் அைரக்ள் பிைப்பிபல உயரவ்ு தாழ்வுகள் பாராட்டிக் 

பகாள்ளவில்றல. உள்ளைரக்ள் இல்லாதைரக்ள் என்ை பைை்றுறம பண்றட 

தமிழகத்தில் இருந்தது. 

 அரிய பசய்திகள் பலைை்றை இந்தப் பபரும்பாணாை்றுப்பறடயில் காண 

முடிகிைது. தமிழரின் நாகரிகத்றதயும், ைரலாை்றையும் காண இப்பாட்டுப் 

பபருந்துறண பசய்யும். பத்துப்பாட்டுள் இது ஒரு சிைந்த பாட்டு எனபை கூைலாம். 

கூே்ேராை்றுப்பனட 

 இந்நூலுக்கு மறலபடு கடாம் என்று மை்பைாரு பபயரும் உண்டு. மை்ை 

ஆை்றுப்பறட நூல்கள் எந்த முறையில் பாடப்பட்டுள்ளனபைா அந்த முறையிபல 

இந்நூலும் அறமந்திருக்கின்ைது. இந்நூலாசிரியர ்பகௌசிகனார ்ஆைார.் இைர ்சிைந்த 

புலைர.் காடு, மறல, முதலியறைகளின் இயை்றக ைளங்கறள அறிந்தைர.் 

அை்விடங்களில் எல்லாம் சுை்றித் திரிந்து அங்கு நடக்கும் நிகழ்சச்ிகறளக் கண் 

கூடாகக் கண்டறிந்தைர ்இை்வுண்றமறய  இைர ்பாடிய நூல் ைழி அறிய முடிகிைது. 

 கூத்தராை்றுபறடயின் பாட்டுறட தறலைன் நன்னன், இைன் பைளிர ் குல 

தறலைன், சிைந்த வீரன், பகாறட ைள்ளல், விருந்தினரக்்கும் இரைலரக்்கும் 

பைண்டுைன பகாடுக்கும் இயல்புறடயைன், இைறனப் பபாலபை இைனுறடய 

முன்பனாரக்ளும் வீரரக்ளாகவும் பகாறடைள்ளல்களாகவும் ைாழ்ந்திருந்தனர.் 

இப்பாடலில் ஒரு கூத்தன் நன்னனிடம் பபாய் பரிசு பபை்று ைருகிைான். அைன் ைரும் 

ைழியில் பரிசு பகாடுப்பபாறரத் பதடிச ் பசல்லும் மை்பைாரு கூத்தறன பாரத்்து 

அைனும் பரிசு பபறும் பநாக்கில் அைறனயும் அைனது சுை்ைத்றதயும் நன்னனிடம் 

பரிசில் பபை ஆை்றுப்படுத்துதல். 

 நன்னனிடம் கூத்தறன ஆை்றுப்படுத்திய மை்பைாரு பாணன் நன்னறன 

அறடய அைன் பசல்ல பைண்டிய ைழிகளின் தன்றமகறள எடுத்துக் கூறுகிைான். 

அப்பபாது ைழியில் காணப்படக்கூடிய இயை்றக ைளங்கறளயும், நடந்து பபாைதில் 

உள்ள இறடயூறுகறளயும், மறலயிபல தங்கி பசல்ல பைண்டிய இடங்கள், மறலைாழ் 

மக்களின் ைாழ்க்றக அைரக்ள் நன்னறனத் பதடிச ்பசல்பைாரக்்குத் தரும் உணவுகள் 

முதலியைை்றைக் கூறுகிைார.் மறலயில் பகட்கும் ஓறசகளின் சிைப்றப அழகுை 

இந்நூலில் ஆசிரியர ்கூறியுள்ளார.் 

 இந்நூலில் குறிஞ்சி நில மக்களான கானைரக்ளின் ைாழ்க்றகறய படம் 

பிடித்துக் காட்டியுள்ளார ்புலைர.் 

  ”மணஇல் கமழும் மாமறலச ்சாரல்  

   பதனினர ்கிழங்கினர ்ஊனார ்ைட்டியர,் 

   சிறுகண் பன்றிப் பழுதுளிப் பபாக்கிப், 
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   பபாருதுபதாறல யாறனக் பகாடுசீராகத் 

   தூபைாடு மலிந்த காய கானைர”் 14    

 கானைரக்ள் இயை்றகயாகக் கிறடக்கும் பதறனயும் கிழங்றகயும் உண்டனர.் 

தங்கள் முயை்சியாை் பபை்ை பன்றிக் கறிறயயும், பைறுபல மாமிசங்கறளயும் உண்டு 

ைாழ்ந்தனர.்  

 தமிழரக்ள் விருந்பதாம்பலில் சிைந்தைரக்ள் என்பது அறனைரும் அறிந்தபத 

விருந்தினறர உபசரிக்காமல் விட மாட்டாரக்ள். தாம் உண்ணும் உணவு எதுைாயினும் 

அறத விருந்தினரக்்கும் பகாடுத்து தாமும் உண்டு மகிழ்ைர.் தமிழ்நாட்டில் ைாழ்ந்த 

மக்கள் எல்பலாரிடத்திலும் இக்குணம் உண்டு.  இது தமிழரக்ளின் பரம்பறரக் குணம். 

தமிழரக்ளின் பண்பாட்றட  

  ”பைறுபுலம் படரந்்த ஏறுறடயினத்த, 

   ைறளஆன் தீம்பால், மிறளசூல் பகாைலர ்

   ைறளபயார ்உைப்பத் தருைனர ்பசாரிதலின் 

   பலம் பபறுநறசபயாடு பதிையின்தீரந்்தநும் 

   புலம்புபசண் அகலப், புதுவீர ்ஆகுவிர”் 15      

 இை்ைடிகள் ஆயரக்ளின் அன்பான விருந்பதாம்பறல விளக்குகின்ைன. 

சிை்றூரக்ளிபல ைாழும் மக்கள், ஆயரக்ள், மருத நிலத்திபல ைாழும் மக்கள், உழைரக்ள் 

ஆகிபயார ் ைாழ்க்றகறயயும், அைரக்ளுறடய விருந்பதாம்பும் சிைப்றபயும் 

குறிக்கின்ைன. தமிழ் மக்கள் விருந்பதாம்பும் பண்பாட்டிபல சிைந்தைரக்ள் என்பதை்கு 

இறைகபள சான்ைாம். 

 பழந்தமிழரக்ளிடம் குடிபகாண்டிருந்த பழக்கைழக்கங்கறள இந்நூலிபல 

காணலாம். நாகப்பாம்பிறன பதய்ைமாக ைழங்கும் பழக்கம் இருந்தறமறயக் 

காணமுடிகிைது. பைறைகள் சகுனம் பாரப்்பறதக் காணமுடிகிைது. மண்பாண்ட 

பதாழில் மிகுந்திருந்தறதக் காணமுடிகிைது. உபலாகங்கறள உருக்கிப் பாத்திரங்கள் 

பசய்யும் பதாழில் ைளரந்்திருத்தது. பதைரக்ள் அமுதம் பைண்டிக் கடல்கறடந்தது, 

பரமசிைன் நஞ்சுண்டது, ஆகிய ைரலாறுகள் தமிழ்நாட்டிபல ைழங்கியிருந்தன. இறை 

பபான்ை இன்னும் பல பசய்திகறளயும் பழந்தமிழர ் நாகரிகத்றதயும் இந்த 

மறலபடுகடாம் நமக்குக் கூறுகின்ைது. 

முடிவுனர 

 ஆை்றுப்பறடநூல்களின் கட்டறமப்றபயும் பாடுபபாருறளயும் காணும் 

பபாழுது நமது பண்றடத் தமிழரக்ளின் உயரிய நாகரிகமும் பண்பாட்டிறனயும் 

காணமுடிகிைது. நமது பறழய நாகரிகம்,  உயரந்்ததாயினும் சரி, தாழ்ந்ததாயினும் 

சரி அதறன அப்படிபய நாம் பதரிந்து பகாள்ள பைண்டும். நமது பறழய ைரலாறு 

நமது முன்பனை்ைத்திை்கு முட்டுக்கட்றடயாக நிை்காது. ஆகபை ஆை்றுப்பறட நூல்கள் 

தமிழரக்ளின் ைாழ்வியல் ஒழுக்கலாறுகறள உலகிை்கு படம் பிடித்து காட்டுகிைது. 

இன்றைய உலகில் எை்ைளவு பபாருள் பசரப்்பினும் தன்நிறைவு பபைாமல் 

பமன்பமலும் பபாருள் பதட விறழகின்ைனர,் ஆனால் அன்றைய பாணரக்பளா 

கூத்தரக்பளா தமக்கு கிறடத்த பபாருள் மை்பைாருக்கும் கிறடக்க பைண்டும் என்ை 

பநாக்கில் ஆை்றுப்படுத்தினர.் ைறுறமயுை்ை பபாதும் கூட பிைபராடு பகிரந்்து 

உண்ணும் பண்றப பகாண்டிருந்தனர.் இத்தறகய தறலயாய நூல்கறள ஆய்ந்தால் 

பழந்தமிழரின் ஆை்ைல்சால் பண்றப உலகறியச ்பசய்ய இயலும். 
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தமிழாய்வுத்துறை 

காபைரி மகளிர ்கல்லூரி  (தன்னாட்சி) 
திருசச்ிராப்பள்ளி 

 

திருக்குைளில்  ருே்துவ ் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 உலகப் பபாதுமறையான திருக்குைள் எக்காலங்களுக்கும் எந்நிறலக்கும் 

பயன்படும் ஒரு அை்புத நூலாகும். மனித ைாழ்க்றகக்கு முக்கியத்துைம் பகாடுக்கும். 

திருக்குைள் என்ை பகுத்து அதிகாரத்தில் அய்யன் திருைள்ளுைர ்மருத்தைம் பை்றி பத்து 

பாடல்கறள  எழுதியுள்ளார.் இது மருத்துை பபட்டகம் நிறைந்த அதிகாரமாகும். 

முை்னுனர 

 பதிபனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பதிபனாரு நூல்கள் நீதிநூல்களாக 

அறமந்தன. பகால்லாறம,  கள்ளுண்ணாறம, பபாய்யாறம, காமம் இன்றம, 

கள்ளாறம எனும் பஞ்சீலக் பகாள்றககறள இை்விலக்கியங்கள் உணரத்்தின. 

அக்காலப் புலைரக்ள் மருத்துைரக்ளாகவும் இருந்ததால் உடல்பநாறய, உள்ள பநாறய 

நீக்குைதை்கு இலக்கியத்றதபய மருந்தாகக்  கருதினார.் பரத்தறம ஒழுக்கம், கள் 

அருந்துதல், அளவுக்கதியமாய் உணவு அருந்துதல் பபான்ைைை்றை பநாய்க்கான 

காரணிகளாகக் கண்டறிந்தனர.் 

“மிகினும் குறையினும் பநாய்பசய்யும் நூபலார ்

  ைளிமுதலா எண்ணிய மூன்று” 

 மருத்துைர ்கூறும் ைாதம், பித்தம், கபம் மூன்றும் கூடினாலும் குறைந்தாலும் 

பநாய் தரும். 

  “ஊனப்பா உடலாசச்ு உயீரு மாசச்ு 

  உயிர ்பபானாை் பிணியாசச்ு உயிரப்பா முன்பன 

  பூணப்பா ைாத பித்த பசத்து மத்தாை் 

  பூண்படடுத்த பதக ைளம் புகலுபைபன” 

என்று நாடி  நூல்கள் கூறுைறத இலக்கியமாகத் தமிழில் தந்தனர.் பஞ்சபூதங்களில் 

ைாயுவின் கூைாக ைாதமும், பதயுவின் கூைாகப் பித்தமும், அப்புவின் கூைாகக் கபமும் 

ைருைதாகக் கூறிய முனிைரக்ள் பநாய் நீக்கும் மருந்துப் பபயரக்றளச ் சிறுபஞ்ச 

மூலம், ஏலாதி, திரிகடுகம் என்று பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுக்கு றைத்தனர.் 

திருக்குைள் கூறு ்  ருே்துவக் குறிப்புகள் 

 “நல்ல மருத்துைம் என்பது பநாறய நீக்குைது அன்று. பநாபய ைராமல் தடுப்பது” 

என்ை கருத்து திருைள்ளுைரின் மருத்துைச ்சிந்தறனயாக உள்ளது. 

“மருந்பதன பைண்டாைாம் யாக்றகக்கு அருந்தியது 

அை்ைது பபாை்றி உணின்” 

இக்குைளின் கருத்தாைது தான் முன்பு உண்ட உணவு பசரித்து விட்டது என்பறத 

அறிந்து அடுத்த பைறள உண்பைருக்கு மருந்து என்ை ஒன்று பதறையில்றல 

என்பதாகும். 

 உடறல பகடுக்கும் உணவுகறள, உடலுக்கு ஒை்ைாத உணவுகறள உண்ணக் 

கூடாது. இன்று நவீன உலகத்தில் கிறடக்கும் பபராட்டா, பீசா, பரக்ர,் பிராய்லர ்பகாழி 
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பபான்ை உணவுகள் நம் உடல் நலத்திை்கு பபரிதும் பகடு விறளவிக்கக்கூடியது. நம் 

மூதாறதயரக்ள் பின்பை்றிய கீறரகள் பழங்கள், காய்கறிகள் பபான்ைைை்றை நாம் 

உணவில் அதிக அளவில் பசரத்்துக் பகாள்ைது நலம் பயக்கும். 

“அை்ைால் அளைறிந்து உண்க அஃதுடம்பு 

பபை்ைான் பநடிதுய்க்கும் ஆறு” 

பசரித்தால் பசரிமானம் பாரத்்து  உண்க. அதுபை உடல் பபை்ைைன் நீண்டநாள் ைாழும் 

பநறியாகும். அறனத்து பநாய்களின் பிைப்பிடம் தைைான உணவுப் பழக்கைழக்கபம 

என்பது ைள்ளுைரின் கருத்தாகும். உணபை மருந்து எனும் பகாள்றக 

உறடயைரக்ளாகத் தமிழரக்ள் இருந்தனர.் சறமயல் அறையில் உள்ள 

அஞ்சறைப்பபட்டி மருத்துைரின் பநாய் தீரக்்கும்  பபட்டியாகத் தமிழரக்ள் கருதினர.் 

“பத்து மிளகு இருந்தால் பறகைன் வீட்டில் உண்ணலாம்” 

 என்பது நம் முன்பனாரக்ள் ைாக்கு. 

 மிளகு,சீரகம், மஞ்சள், இஞ்சி, பூண்டு, இைை்றை நம்  உணவில் பசரத்்த 

முன்பனாரக்ள் உணபை மருந்து என்ை பகாள்றகறய கறடபிடித்தனர.் 

  “தீயளவு அன்றித் பதரியான் பபரிதுண்ணின் 

  பநாயளவு இன்றிப் படும்” 

 பசியளவு பதரியாமல் மிகுதியாக உண்டால் பநாய் அளவில்லாமல் ஆகும். 

உடல்நிறல சரியில்லாத பநரத்தில், பசரிமானம் இல்லாத பநரத்தில் அதிகமாக 

உண்டால் பநாய் பபருகும் என்கிைார ்திருைள்ளுைர.் அண்டத்தில் உள்ளபத பிண்டம், 

பிண்டத்தில் உள்ளபத அண்டம் என்று ைாழ்ந்த சித்தரக்ள் உடல்நலம் 

பபணினால்தான் உள்ள நலம் பபணமுடியும் என்ைனர.் திருமூலர ்அைரக்ள், 

  “உயிறர ைளரக்்கும் உபாயம் அறிந்பத 

  உடம்றப ைளரத்்பதன் உயிர ்ைளரத்்பதபன” 

என்ைார.் 

  “அை்ைது அறிந்து கறடப்பிடித்து மாைல்ல 

  துய்க்கு துைரப் பசித்து” 

முன்பு உண்ட உணவு பசரித்தறத அறிந்து மாறுபாடில்லாத உணறைப் பசித்த பிைபக 

உண்ண பைண்டும். 

  “பசித்துப் புசி என்பது சான்பைார ்ைாக்கு” 

பசித்த பின்பப உணைருந்த பைண்டும். பசி இல்லாமல் உண்பது அஜீரணத்துக்கு ைழி 

ைகுக்கும். அஜீரணத்தால் உடல் இயக்கம் தறடபடும். இது பல பநாய்கள் உருைாக 

காரணமாகிைது. 

குழந்றதக்கு மாந்தம் ஏை்பட்டால், 

  “சீரச்ிைந்த மாசிக்காய் திப்பிலி பகாபராசனமும் 

  காரச்ிைந்த பகாட்டம் கருஞ்சீரகம் – பபர ்சிைந்த 

   அக்கார காரம் அறரத்துமுறலப்  பாலிலிட 

  இலக்கணபம தீரும் இது” 

என்று குணபாட நூல் கூறுகிைது. 

  “மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணிண் 

  ஊறுபாடு இல்றல உயிரக்்கு” 
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ஒத்துக் பகாள்ைறதயும் அளைாக உண்டால் உயிரக்்கு எந்த பநாயும் இல்றல. 

மூன்று பைறல கண்டிப்பாக சாப்பிட்பட ஆக பைண்டும் என்ை எண்ணம் 

பகாண்டைரக்ள் பலர.் ையிறு பசரிமானமாகாமல் இருந்தால் அடுத்த பைறள 

உணறை தவிரத்்து விடலாம். அதிலும் இரவு உணவு உண்பதில் எசச்ரிக்றக பைண்டும். 

40 ையதுக்கு பமை்பட்டைரக்ள் இரவு உணவில் மாமிசத்றதத் தவிரப்்பது நல்லது. 

“மறுப்ப துடல்பநாய மருந்பதன லாகும் 

மறுப்ப துளபநாய் மருந்பதனச ்சாலும் 

மறுப்ப தினிபநாய் ைாரா திருக்க 

மறுப்ப சாறலயு மருந்பதன லாபம” 

என்று திருமூலர ்கூறுகிைார.் 

 உலக மக்கள் இருைறக எண்ணம் பகாண்டைரக்ள். உயிர ் ைாழ்ைதை்காக 

உண்பைரக்ள், உண்பதை்காகபை உயிர ் ைாழ்பைரக்ள் என்று கூறுைர.் இதில் 

இரண்டாம் ைறகயினர.் 

சாப்பாட்டுப் பிரியரக்ள் 

 தினமும் விருந்தும் பகளிக்றகயுமாக உள்ளைரக்ள் தங்கள் ைாழ்றை அைரக்பள 

குறுக்கிக் பகாள்கிைாரக்ள். 

  “தணியாத பநாயுந் தணியப் புரியும் 

  மணிமந்திர ைவிழ்த மாரக்்கப் பிணிறய 

  உசாவி பசியை்றும் அறிவுள்ளைறரக் கண்டால் 

  மசாவும் பயப்படு மம்மா” 

என்று கூறுகிைார.் 

 உடலுக்கு ஏை்ைபடி உணறைக் குறைத்து ைாழ்ைறதக் திருைள்ளுைர ,் பநாய் 

ைராமல் தடுக்கும் முறையாகக் கருதுகிைார.் 

 “இழிைறிந்து உண்டான்கண் இன்பம்பபால் நிை்கும் குறைந்த அளவு 

உண்பைனிடத்தில் இன்பம் நிறலத்து நிை்கும். அளவுக்கு அதிகமாக  

உண்பைனிடத்தில் பநாய் நிை்கும். 

 உணவு உன்பதில் ஒரு ைறரமுறை பைண்டும். ஒரு கட்டுப்பாடு பைண்டும். கால 

இறடபைளி பைண்டும். 

“ஒரு பைறள உண்பான் பயாகி 

இரு பைறள உண்பான் பபாகி 

முப் பபாதும் உண்பான் பராகி 

    எப் பபாதும் உண்பான் துபராகி” 

இப்பாடலில் உணவு உண்ணும் முறை பை்றி பதளிைாக விளக்குகிைார.் உடல் தீறய 

1.சமாக்கினி, 2. விஷமாக்கினி, 3. தீஷணாக்கினி, 4. மந்தாக்கினி என்ை சித்த 

மருத்துைம் நான்கு ைறகயாகப் பிரிக்கிைது. 

ச ாக்கிைி 

 ஒருைன் பைண்டும் அளவு உட்பகாள்ளுகின்ை உணவு, நீர ்எல்லாம் முறைப்படி 

கால அளவுக்கு மாறுபடாமல் சான்ைாகச ் சீரணிக்கச ் பசய்யும் தீபய சமாக்கினி 

எனப்படும். 
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விஷ ாக்கிைி 

 இது உண்ட உணறை உடபன சீரணிக்காமல்  பநடுபநரம் கழித்துச ்பசரிக்கச ்

பசய்யும். அப்படிச ்பசரித்தாலும் அறை விஷமச ் சீரணமாகும். 

தீஷணாக்கிைி 

 பைந்ததும் பைகாததுமான உணவுப் பபாருட்கறளப்  புசித்தாலும் அதறன 

இரசத்பதாடும் (காரம்) கூடபை பசரிக்கப்படும். 

 ந்ோக்கிைி 

 விருப்பத்பதாடு உண்ட உணவுப் பபாருள்கள் உடபன பசரிக்காமல் ைாயுைால் 

ையிை்றிறரசச்ல், குடலிறரசச்ல், ையிைறுப்புசம், உடல் கறளத்தல் என்னும் 

தீறமகறள உண்டாக்கி பநடுபநரத்திை்குப் பிைகுச ்பசரிவிக்கும். 

(சித்த மருத்துை பநாய் நாடல் பநாய் முதனாடல் திரட்டு பாகம் – 1) என்ை நூல் 

குறிப்பிடுகிைது. 

இந்நான்கு தீயும் உணவினால் உண்டாகிைது என்பதால் திருைள்ளுைர ் பநாய் 

நீக்குதறல மருந்து என்ை அதிகாரத்தில் உணவுக் கட்டுப்பாட்டில் றைக்கச ்

பசால்கிைார.் பநாய்க்கக் காரணம் ைாய் என  உறரக்கும் திருைள்ளுைர ் பநாறய 

நீக்குைறத விட பநாய் விடும் காரணத்றதக் கண்டறிந்து நீக்குதல் பமலானது 

என்கிைார.் 

  “தீயளவு அன்றித் பதரியான் பபரிதுண்ணின் 

  பநாயளவு இன்றிப் படும்” 

பசியளவு பதரியாமல் மிகுதியாக உண்டால் பநாய் அளவில்லாமல்  ைரும். 

  “பநாய்நாடி பநாய் முதனாடி அதுதனிக்கும் 

  ைாய்நாடி ைாய்ப்பச ்பசயல்” 

 தறலைலி ைந்தால் தறலைலிக்கு மருந்து தராமல் தறலைலி உருைாகும் 

காரணத்திை்கு மருந்து தர பைண்டும் என்கிைார ்திருைள்ளுைர.் 

 அடிக்கடி உணவு உண்பைன் தனக்குத் தாபன துபராகம் பசய்து பகாள்கிைான். 

எப்பபாதும் உண்டு,பகாண்பட இருந்தான் ையிறு ஒரு அரறை இயந்திர மாகிப் 

பபாகிைது. ையிை்றுக்கு ஓய்வில்லாமல்  பபாகிைது. இது ையிை்றில் சுரக்க பைண்டிய 

சுரப்பி நீரக்றள அதிகமாகபைா குறைைாகபைா பநரம் பகட்ட பநரத்தில் சுரக்க 

றைக்கிைது. 

  “உை்ைான் அளவும் பிணிஅளவும் காலமும் 

  கை்ைான் கருதிச ்பசயல்” 

பநாயாளியின் நிறலறயயும், பநாயின் நிறலறயயும், காலத்றதயும் மருத்துைன் 

அறிந்து பசய்ய பைண்டும். 

முடிவுனர 

 ைள்ளுைம் ைாழ்க்றக பநறி, ைள்ளுைர ்உளவியல் அறிந்த மாமருத்துைர ்

  “புல்லும் மரனும் ஓரறிவினபம 

  பிைப்ப உளபை அக்கிறளப் பிைப்பப” 

என்ை மனிதரக்ளுக்கும் பிை  உயிரக்ளுக்கும் இலக்கணம் ைகுத்த பதால்காப்பியர ்

முதல் திருைள்ளுைர ்ைறர அறனைரும் உடல்  உளபநாய் தீரக்்கும் சித்தரக்பள. 

  “உை்ைைன் தீரப்்பான் மருந்துறழச ்பசல்ைான்என்று 

  அப்பால்நாை் கூை்பை மருந்து” 
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பநாயாளி, மருத்துைன், மருந்து, துறணயாளி என்ை நான்கும் மருத்துைத்தின் 

கூறுகளாகும். 

 உணறைக் கட்டுப்படுத்துதபல உண்றமயான பநாய்க் கட்டுப்பாடு என்ை 

ைள்ளுைரின் கூை்பை மருத்துைரக்ளின் கூை்ைாகும். 

குறிப்பு நூல்கள் 

1. குணபாடம்(பபாருட் பண்பு நூல்), றைத்திய இரத்தினம், க.ச முருபகசி 

முதலியார,் இந்திய மருத்துைம், ஒமிபயாட்சித்துறை, பசன்றன 600 106. 

2. குணபாடம், தாது சீை ைகுப்பு, டாக்டர,் ஆர.் தியாகராஜன், இந்திய மருத்துைம், 

பஹாமிபயாட்சித்துறை, பசன்றன 

3. சித்த றைத்தியத் திரட்டு, மரு.க.நா குப்புசாமி முதலியார,் மரு.க.சு 

உத்தமராயன் இந்திய மருத்துைம், பஹாமிபயாட்சித்துறை, பசன்றன 

4. திருக்குைள், பரிபமலழகர ்உறர, சாரதா பதிப்பகம், பசன்றன. 
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பட்டதாரிஆசிரிறய, (தமிழ்) 

அரசுஉயரெ்ிறலப்பள்ளி, 

கத்பதரி, 638183 

 ங்ககிரிவட்டம், 

ப லம் மாவட்டம். 
 

தபொருட்பொலில் திருவள்ளுவரிை் பை்முக ் ை்னம 
 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 உலகமக்களுக்கு தபாதுவான அைதெறிக் கருத்துக்கறள அளித்துள்ள 

ததய்வப்தபருமான் என்று அறழக்கப்படும் திருவள்ளவரின் உலகப்தபாதுமறையாம் 

திருக்குைள் என்னும் அைநூல் மிகவும் புகழ்வாய்ெ்தது. இவ்வாை தமிழ் 

இலக்கியங்களில் ஒரு அைதெறிக் கருத்றத பத்துவிதமாகக் கூறிய ஓபர தமிழர ்

திருவள்ளுவர ்ஆவார.் ஆகபவ தபாருட்பாலில் திருவள்ளுவரின் பன்முகத்தன்றமறய 

இவ்வாய்வுக் கட்டுறரயில் காண்பபாம். 

‘தினரகடதலொடியும் திரவியம் த டு’ 

 என்ைஒளறவயாரின் ‘தகான்றைபவெ்தன்’பாடல் வரிக்பகை்ப, 

இவ்வுலகவாழ்க்றகக்கும் தபாருள் மிக அவசியமாதலால், அப்தபாருறள அறலகடல் 

தாண்டி  ் த ன்ைாவது ஈட்ட பவண்டும். அறதயும் ெல்வழியில் ஈட்டபவண்டும் 

என்பறத, 

  ‘அறைீனும் இை்பமும் ஈனும் திறைறிந்து 

தீதிை்றிவந் தபொருள்’ 

        -குறள் எை்.754 

என்ை வள்ளுவரின் வாக்கிை்கிணங்க ததளிவுகிறடக்கின்ைது. ப ரக்்கும் திைம் 

அறிெ்துதீறம ஒன்றும் இல்லாமல் ப ரக்்கப்பட்டு வெ்த தபாருள் ஒருவனுக்கு 

அைத்றதயும் தகாடுக்கும்: இன்பத்றதயும் தகாடுக்கும் ஆகபவ, தன் வாழ்ொளில் 

இறுதிவறர, ஒருவன் ஒழுக்கம் முதலானஅை  ் த யல்களில் ஈடுபட்டு, ெல்வழியில் 

தபாருளீட்டி,த ல்வத்றதப் தபருக்கி, காமத ;துப்பாலில் கூைப்பட்டுள்ளவை்றை 

அனுபவித்து, இல்லைவாழ்வில் மறனவிமூலம் ென்றமகறளப் தபை்றுவாழ்வாங்கு 

வாழவழிவகுத்துக் தகாண்டு இன்பமாக வாழ்பவாமாக! இவ்வாய்வின் 

அடிப்பறடயி;ல் தபாருட்பாலில் திருவள்ளுவரின் பன்முகத் தன்றம 

குறித்துவிரிவாகக் காணலாம். 

அறிமுகவுனர: 

 திருவள்ளுவ தபருமான், முதல் பாலான அைத்துப்பாலுக்கும் பிைகு 

தபாருளீட்டலின் உள்ளாரெ்்த கருத்துகறள மக்கள் மனதிை்கு ஊட்ட“தபாருட்பாறல

”றவத்துப் பாடியுள்ளார.் சிைப்புவாய்ெ்த தபாருட்பாலில் 70 அதிகாரங்களில் 700 

குைட்பாக்கறளத் தெ்துள்ளார.் அறவமுறைபய39 இறைமாட்சியாகிய அர ாட்சியின் 

சிைப்பு முதல் கல்வி, தபரியாறரத் துறணபகாடல், த ங்பகான்றம, ஊக்கமுறடறம, 

விறனத யல்வறக, அறவயறிதல், தபாருள் த யல்வறக, ெட்பு, பறகத்திைம் 

ததரிதல், கள்ளுண்ணாறம, சூது ,குடிறம ,பண்புறடறம உழவு, இரவ  ்ம் 

,108,கயறமவறர தபாருளீட்டுதலும், இறடயில் ஏை்படும் இறடயூறுகளும் 

அவை்றைக்கறளயும் முறைகறளயும் பை்றியும் மிக அழமான சிெ்தறனகளுடன் 

வள்ளுவர ்அறமெ்துள்ள விதத்றதஎன்ன  தவன்றுறரப்பது? 
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ஆய்விற்கொை ரவுகள்: 

 தபாருட்பாலில்திருவள்ளுவரின்சிெ்தறனகறளஆராய்ெ்துபொக்குங்கால்,பன்

முகத்தன்றமதகாண்டுவிளங்குவதாகஉள்ளது. பன்முகத் தன்றமகறள உலகிை்கு 

ெவரத்தினமணிகளாக  ்சூட்டுவதில் தபருமிதம் தகாள்கின்பைன். 

1.அறிவிை் திறவுதகொலொக! 

2.தீவினை நீக்குவ ொக! 

3.நற்பை்புப் தபட்டகமொக! 

4.நட்பிை் கருவூலமொக! 

5.உழனவப் தபொற்றுவ ொக! 

6.வறுனமனய ஒழிப்ப ொக! 

7.வினையூக்கியொக! 

8.தபொருட்சிறப்பிை் சொை்றொக! 

9.த ொனலதநொக்குப் பொர்னவயொக! 

1.அறிவிை் திறவுதகொலொக! 

   ‘அறிதவதுனை’ 

 ‘த ொட்டனை ்துஊறும் மைற்தகைிமொந் ருக்குக்  

 கற்றனை ்துஊறும்அறிவு’ 

          -குறள் எை்.396 

பதாண்டும் அளவுக்குமணல் ஊை்றில் ெீர ் தபருகுவதுபபாலமக்கள் 

ததாடரெ்்துபடிக்கும் அளவுக்குஏை்ைவாறுஅறிவுதபருகும். மக்கள் தாங்கள் வாழும் 

கால  ்சூழலுக்குக்பகை்ப, 

 ‘எை்எை்ப ஏனை எழு ்த ை்ப இவ்விரை்டும் 

 கை்எை்பவொழும் உயிரக்்கு’ 

          -குறள் எை்.392 

என்றுபயன் தரும் கணக்குமுதலானஅறிவியல் நூல்களும், இலக்கண இலக்கிய 

நூல்களும்,எண்ணும் எழுெ்தும் என்று ான்பைாரால் பபாை்ைப்படக் கூடியறவகறளக் 

கை்றுத் பதரெ்்து‘அறிவுக்கண்”தபை்ைவரக்ளாகவாழ்தல் 

சிைப்புஎன்றுவள்ளவதபருமான் தபாருட்பாலில் 

கல்விதபறுதல்,கல்லாறமயின ;தீங்கு,அறிவுறடறம,ததரிெ்துததளிதல், 

அறவயறிதல்,அறவயஞ் ாறம, ான்ைாண்றமஆகியஅதிகாரங்கறள அறமத்துப் 

பாடியுள்ளார.் 

2.தீவினை நீக்குவ ொக! 

‘சூதும் வொதும் தவ னைதசய்யும்’ 

         -தகொை்னறதவந் ை் 

என்பதை்பகை்பதீயஎண்ணங்களும்,தீ த் யல்களுபமஒருமனிதன் தகட்டழியக் 

காரணமாகின்ைன. தீ த் யல்கள் புரியத்தூண்டுவதுமதிமயக்கும், மது அருெ்தும் 

பழக்கத்தின் பபாழ்துஆகும். ஆகபவ, 

 ‘ஈை்றொள் முக ்த யும் இை்ைொ ொல் எை்மற்றுச ் 

 சொை்தறொர் முக ்துக் களி’ 

          -குறள் எை்.923 
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எதுத ய்தாலும் மகிழும் தபை்ைதாயின் முன் கள்ளுண்டுகளித்தல் அவளுக்குதுன்பம் 

தரும்.அப்படியானால்,குை்ைம் புரியாத ான்பைாரின் முன் அதுஎன்னவாகும்? 

 ‘கயறியொனமஉனட ்த தபொருள் தகொடு ்து 

 தமய்யறியொனமதகொளல் ‘ 

          -குறள் எை்.925 

கல;றலதகாடுத்து,கள்ளுண்டுதன் உடம்றபத் தான் 

அறியாதெிறலறயபமை்தகாள்ளுதல்,த ய்வுதஇன்னததன்றுஅறியாத 

அறியாறமஉறடயதாகும். 

 கள்ளுண்டஒருவன் சூதில் ெி  ்யம் அகப்படுவான்., 

 ‘உனடதசல்வம்ஊை்ஒளிகல்விதயை்றஐந்தும் 

 அனடயொவொம் ஆயங் தகொளிை்’ 

          -குறள் எை்.939 

சூதாடுதறலஒருவன்பமை்தகாண்டால்புகழ்,கல்வி,த ல்வம்,உணவு,உறட,ஆகியஅவ

றன  ்ப ராமல் ஒதுங்கும். 

 ஆகபவ,வள்ளுவனார,்கள்ளுண்ணாறமக்குஅடுத்து சூது அதிகாரத்றதறவத்து 

இயை்றியுள்ளார.்பமலும் சிை்றினர ் ப ராறம,தவருவெ்தத ய்யாறம,தபா  ்ாவாறம 

(மைதி இல்லாதிருத்தல்),மடியின்றம, இகல்,தபரியாறரப் 

பிறழயாறம,தயண்வழி ப் ரல்,வறரவின் மகளிர,்பபான்ைஅதிகாரங்களில் 

தீவிறனஅகை்றும் விதமாகவிளக்கிக் கூறியுள்ளார.் 

3.நற்பை்புப் தபட்டகமொக! 

 ‘எை்ப  ் ொல் எய் ல் எளித ை்பயொர்மொட்டும் 

 பை்புனடனமஎை்னும் வழக்கு’ 

          -குறள் எை்.991 

எவரும் தன்றனஎளிதாகக் கண்டுபபசும் ெிறலயில் வாழ்ெ்தால் 

பண்புறடறமஎன்னும் ெல்வழிறயஅறடவதுஎளிதுஎன்று ான்பைார  ்கூறுவர.் 

‘பை்விலபிலொை் தபற்றதபருஞ்தசல்வம் நை்பொல் 

 கலந்தீனமயொல்திரிந் ற்று’ 

          -குறள் எை்.1000 

ெல்லபண்பு இல்லாதான் அறடெ்ததபருஞ்த ல்வம்,பாத்திடக் 

பகட்டால்,அதிலுள்ளெல்லபால் தகட்டுப் பபாவதும் பபாகலாம். ஆகபவ,உலகமாெ்தர ்

அறனவரும்ெை்பண்பு  ்த யல்களிபலஈடுபட்டுததை்வமாகலாம். 

   “நற்பை்புச ்தசயல்கதளஅறச ்தசயல்களொகும்” 

4.நட்பிை் கலுவூலமொக! 

 ெட்புஎன்ைால் என்ன? 

 யாருடன் ெட்புதகாள்வது? 

 “அகெகெட்பதுெட்பு” 

‘முகநகநட்பதுநட்பை்றுதநஞ்ச ்து 

   அகநகநட்பதுநட்பு’ 

          -குறள் எை்.786 
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‘மருவுகமொசற்றொர்தகை்னமஒை்றீ ்தும் 

ஒருவுகஒப்பிலொர் நட்பு’ 

-குறள் எை்.800 

மனத்தில் மாசு இல்லாதவரக்றளபயெண்பரக்ளாகப் தபைபவண்டும். 

மாசுஉள்ளவரக்ளின் ெட்றப,விறலக் தகாடுத்ததுவிலக்கிடபவண்டும். 

ெட்புஎன்பதுவாழ்ொள் முழுவதும் ததாடரும் உன்னதஉதவாகும். ஆகபவதான் 

ததய்வப்புலவர,்ெட்புபை்றிெட்பு,ெட்பாராய்தல்,தீெட்பு, 

கூடாெட்பு,எனொன்குஅதிகாரங்களில் அழகாய் கூறியுள்ளார.் 

5.உனழப்னபப் தபொற்றுவ ொக! 

  ‘உை்ைஉைவும்,உடுக்கஉனடயும் 

   ருவதுஉழவு ் த ொழில்’ 

எனஉழவின் சிைப்புகுறித்துவள்ளுவர ்“உழவு”அதிகாரத்றதப் பறடத்துள்ளார.் 

  ‘சுழை்றும் ஏர்பிை்ைதுஉலகம் அ ைொல் 

  ஊழந்தும் உழதவ னல’  

          -குறள் எை்.1031 

 உலகம் பலததாழில் த ய்துசுழன்ைாலும் ஏரத்்ததாழிலின் பின் 

ெிை்கின்ைது.அதனால் எவ்வளவுதுன்புை்ைாலும் உழவுத் ததாழிபலசிைெ்தது. பமலும், 

 உழுவொர் உலக ் ொரக்்குஅைி 

 ‘திருவள்ளுவர ்

வறரயறுத்தபகாட்பாடுகள்என்ைமுறனவர.்கு.பமாகனராசுஅவரக்ளின் நூலில் 

உழவு ார ்பகாட்பாடுகுறித்துகுறிப்பிட்டுள்ளார.் ொட்றடஆளும் அர ன் ஒருவன். 

  ‘பனடகுடி கூழ்அனமசச்ுநட்புஅரைொறும் 

  உனடயொை் அரசருள் ஏறு’ 

          -குறள் எை்.381 

பறட, குடி,உணவு,அறம  ்ர,்ெண்பன்,பகாட்றடஆகியஆறும் மார ் ் மாதத்தில் 

ஏை்பட்ட (பகாவிட்-19) ‘தகாரானா’ பொய் பரவியபபாது,தங்கள் உயிறரக் காப்பாை்றிக் 

தகாள்ள, இல்லத்திபலபயஅறடப்பட்டு,உடுத்து,உண்டு,உைங்கி,வாழ்ெ்தனர.் 

 “உை்டிக் தகொடு ்த ொர் உயிர் தகொடு ்த ொதர” 

6.வறுனமனய ஒழிப்ப ொக! 

 உழவிை்குஅடுத்ததாகெல்குரவுஅதிகாரத்றதறவத்துள்ளார.் ஏதனனில் 

உழவுசிைப்பில் ெல்குரவுஎன்னும் வறுறமெீக்கப்படுவதால்,பமலும் 

வறுறமெீக்கஇரத்தல் பவண்டப்படும். அெ்தஇரத்தலும் முறையானறவகள் 

என்பனபை்றியும் கூறியுள்ளார.்அதை்குஅடுத்ததாக இரவ  ்ம் பிைரிடம் 

பகட்டுப்தபறும் பபாதுதன்மானம் இழக்காதிருத்தல்,ஆகபவ, 

“த ை்ைீர் அடுபுற்னகஆயினும்  ொள் ந்து  

 உை்ைலிை் ஊங்குைியது இல்” 

          -குறள் எை்.1065 

ததளிெ்தெீரில் காய் ச்ியபுல்லரிசிக் கூழானாலும் ஒருவன் தன் உறழப்பால் 

ஈட்டியதபாருளால் உண்ணுவறதக் காட்டிலும் பவறுவறகதருவதுபவறுஎதுவும் 

இல்றல. பமலும் முதை்பாவலர,் 
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  “இடும்னபக்கு இடும்னபபடுப்பர்இடும்னபக்கு 

  இடும்னபபடொஅ வர்” 

          -குறள் எை்.623 

என்றுதாக்கத்திலும் ஊக்கம் தரும்படி,‘இடும்றபக்கு இடும்றபபடுப்பர’்எனக் 

கூறியுள்ளார.் 

7.வினையூக்கியொக! 

  “எை்ைதமதசயல்” 

என்பதை்பகை்பொம் எறதவிரும்புகின்பைாபமாஅறதஅறடயலாம். 

  “எை்ைியஎை்ைியொங்குஎய்தும் எை்ைியர் 

  திை்ைியர் ஆகப் தபறிை்” 

          -குறள் எை்.666 

ஒருத யறலெிறைபவை்ைத் திட்டமிடுபவர ் த யல்திைம் வாய்ெ்தவராகஇருத்தல் 

பவண்டும். பமலும், 

  “தபொருள் கருவிகொலம் வினைஇடதைொடுஐந்தும் 

  இருள்தீரஎை்ைிசத்சயல்”  

          -குறள் எை்.675 

ஒருத யறலபமை்தகாள்ளும்பபாதுதபாருள்,கருவி,காலம்,த ய்முறை,இடம் 

ஆகியஐெ்றதயும் ததளிவாகஆராய்ெ்துெிறைபவை்ைபவண்டும். 

8.தபொருட்சிறப்புனடய ொக! 

  “அறைீனும் இை்பமும் ஈனும் திறைறிந்து 

  தீதிை்றிவந் தபொருள்” 

          -குறள் எை்.754 

ப ரக்்கும் திைம் அறிெ்துதீறமஒன்றும் இல்லாமல் ப ரக்்கப்பட்டுவெ்ததபாருள் 

ஒருவனுக்குஅைத்றதயும் தகாடுக்கும் என்றுதபாருறளஅைவழியில் ப ரப்்பபத 

இன்பம் என்கிைார.் 

“நசச்ப்படொ வை் தசல்வம் நடுவூருள் 

 நசச்ுமரம்பழு ்  ற்று” 

          -குறள் எை்.1008 

 

பிைரக்்குஉதவாதகாரணத்தால் ஒருவராலும் விரும்பபடாதவனுறடயத ல்வம் ஊர ்

ெடுவில் ெ ச்ுமரம் பழுத்தார ் பபான்ைதுஎன்றுென்றியில் த ல்வம் குறித்துக் 

கூறுகிைார.் 

9.த ொனலதநொக்குப் பொர்னவயொக! 

 குைட்பாக்களின்கருத்துக்கள் 

எல்லாரக்்கும்,எெ்ொட்டவரக்்கும்,அர ருக்கும்,ஆண்டிக்கும்,அறம ச்ுக்கும்,குடும்பத்தி

ை்கும்,ஆணுக்கும்,தபண்ணுக்கும்,குழவிக்கும்,முதியவருக்கும்,காதலனுக்கும்,காதலிக்

கும்,அரண்மறனக்கும்,அலுவலகத்திை்கும்,மாை்றுத்திைனாளருக்கும்,பொயாளிக்கும்,

வாழ்க்றகயின்அறனத்துசூழலுக்கும் கருத்துகள் பகரெ்்துள்ளதால் “திருவள்ளுவர ்

ஒருததாறலபொக்குப் பாரற்வயாகக் தகாண்டு இயை்றியுள்ளார”்

என்பதறனஅறியலாம். 
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ஆய்விை் தீர்வு: 

 இவ்வாய்வுக்கட்டுறரயிலிருெ்துதீரவ்ாகக்கிறடக்கும் தபாருட்பாலின் 

பன்முகத்தன்றமப் பயன்கள் 

1. பல்துறைஅறிவுதபருகும் 

2. தீவிறன அகன்றுெல்விறனபுரிய  ்த ய்யும் 

3. ெை்பண்புகள் 108-ம் வளரும் 

4. ஆழ்ெ்த உன்னதமானெட்புபாராட்டும் 

5. உயிர ்காக்கும் உழவுசிைக்கும் 

6. பசிக் தகாடுறமெீங்கி,வறுறமஒழியும் 

7. ெல்விறனகறளதபருக  ்த ய்துஊக்கப்படுத்தும் 

8. தபாருட்  ்த ல்வம் உயரெ்்பதாங்கும் 

9. எக்காலத்துக்கும் வழிகாட்டியாய் விளங்கும் 

த ொகுப்புனர 

 தன் வாழ்ொளில் ஒருவன் ஒழுக்கம் முதலானஅை த் யல்களில் 

ஈடுபட்டு,ெல்வழியில் தபாருளீட்டி,த ல்வத்றதப் தபருக்கி,காமத்துப்பாலில் 

கூைப்பட்டுள்ளவை்றைஅனுபவித்து, இல்லைவாழ்வில் மறனவிமூலம் ென்மக்கறளப் 

தபை்று,வாழ்வாங்குவாழ,வழிவகுத்துக்தகாண்டு,இன்பமாய் வாழ்பவாமாக! 

இவ்வாய்வுக் கட்டுறர மூலம் தபாருட்பாலில் திருவள்ளுவரின் பன்முகத் 

தன்றமகுறித்துவிரிவாகக் கண்படாம்!  ங்க இலக்கியங்கள் பறடத்ததில் 

மிக ச்ிைெ்த தமிழர ்திருவள்ளுவர ்ஒருவபர! 

பொர்னவ நூல்கள் 

1. திருவள்ளுவர ்வறரயறுத்தபகாட்பாடுகள் - முறனவர.்கு.பமாகனராசு 

2. திருக்குைள் நூல் - முறனவர.்பா.வளனரசு 

3. இனியெீதி நூல்கள்- கவிஞர.்பத்மபதவன் 
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முனைவர் தப. னவரமூர ்்தி, 

இறணப்பபராசிரியர,் 

(அண்ணாமறலப்பல்கறலக்கழகம்) 

தமிழாய்வுத்துறை, 

அரசு கறலக்கல்லூரி, 

அய்யர ்மறல - 639 120 

குளித்தறல, கரூர ்மாவட்டம் 

             

 னலக்கொப்பியம் கொட்டும்  மிழர ் டங்கள் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 தமிழரின் முதை்காப்பியமாகவும் தறலக்காப்பியமாகவும் உள்ள சிைப்புமிக்க 

நூல்  சிலப்பதிகாரம். இெ்நூல் அக்கால மக்கள் வாழ்வியறல எடுத்துறரப்பதில் 

சிைெ்து விளங்குகின்ைது. அைத்றதயும், தபாருறளயும், இன்பத்றதயும் எடுத்துக் 

கூறும் நூல். இெ்நூலில் அைதெறி  ்சிெ்தறனகள் மிகுெ்து உள்ளன. அதில் அைம், கை்பு, 

 மூக ச்ிைப்பு, ெை்பண்புகள், கறல, இலக்கியம், துைவு, ெம்பிக்றககள் ஆகியவை்றை 

எடுத்து  ் த ால்லும் பல்சுறவ நூலாக உள்ளறத எடுத்துறரப்பபத இவ்வாய்வுக் 

கட்டுறரயின் பொக்கமாகும். ெை் மூக  ்சிெ்தறனகறள வளரப்்பதும் தபருக்குவதும் 

தறலக் காப்பியம் காட்டும் தமிழர ் தடங்கள் என்னும் இக்கட்டுறரயின் 

அடிப்பறடயாகும். 

முை்னுனர 

மனித வாழ்க்றகயின் வாழ்வியல் கூறுகறளப் பிரதி பலிக்கும் கண்ணாடியாக 

இலக்கியங்கள் திகழ்கின்ைன. அவை்றில் காப்பிய இலக்கியங்கள் வாழ்வியல் அைம் 

கூறுவதில் தபரும் பங்கு வகிக்கின்ைன. அதில் ஐம்தபருங்காப்பியங்களில் 

முதலாவதாக றவத்து பபாை்ைப்படும் நூல் சிலப்பதிகாரம். சீத்தறல  ் ாத்தனாரின் 

‘அடிகள் ெீபர அருளுக’ என்ை பவண்டுபகாளுக்கிணங்க அர த் துைவி 

இளங்பகாவடிகளால் அருளப்பட்ட நூலாகும். இெ்நூல் இயல் இற  ொடகம் என்ை 

முத்தமிழின் அடிப்பறடயில் அறமயப் தபை்ைறதக் காணலாம். முத்தமிழ் காப்பியம், 

குடிமக்கள் காப்பியம், ஒை்றுறமக் காப்பியம் பபான்ை பல சிைப்புப் தபயரக்ளால் 

அறழக்கப்படுகின்ைது. கண்ணகி, பகாவலன், கவுெ்தி அடிகள், பாண்டிய மன்னன், 

ஐறய, மாதிரி பபான்ை கதாப்பாத்திரங்கள் வழியாக பல வாழ்வியல்  தெறிகறள 

இளங்பகாவடிகள் கூறியுள்ளார.் வாழ்வியலின் அடிப்பறடகறள  ்சித்தரிக்கும்  மூக 

காப்பியமாக சிலப்பதிகாரம் விளங்குகின்ைது. 

 மிழர் வொழ்வில் சமயம் 

 சிலப்பதிகாரத்தில் ற வம், றவணவம்,  ாக்கதம், தகௌமாரம்,  மணம், 

தபௌத்தம் ஆகிய  மயங்கள் இடம் தபறுகின்ைன. இதில் கடவுள் வழிபாட்டு முறை 

சிைப்பாக கூைப்பட்டுள்ளது. முருகன், சிவன், த வ்பவள், திருமால், தகாை்ைறவ, கடல் 

ததய்வம், மதுராவதி ததய்வம், பபான்ை பல ததய்வ வழிபாடுகள் பை்றி பபாை்றிக் 

கூைப்பட்டுள்ளது. இதில்  மயங்கறளப் பை்றியும்  மய  ் ான்பைார ்கூறும் கருத்துகள் 

பை்றியும் இளங்பகாவடிகள் கூறியுள்ளார.்  மய விழாக்கள் மூலமும், ெை்கருத்துகள் 

மூலமும் அைக்கருத்துகறள எடுத்துறரத்துள்ளார.் 

முப்தபரும் உை்னமகள் 

“அரசியல் பிறழத்பதாருக்கு அைம் கூை்ைாகும் 

உறர ால் பத்தினிறய உயரப்தாபரத்துவர ்

ஊழ்விறன உருத்து வெ்து ஊட்டும்”1 
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 அரசியல் த ய்தவரக்ள் அைத்றதக் முதன்றமயானதாக கருத பவண்டும் 

என்றும், தபண்கள் பத்தினித் தன்றம தகாண்ட தபண்கள் உயரெ்்தவரக்ள் என்றும் 

அவரக்றளப் பபாை்ை பவண்டும் என்ை முப்தபரும் உண்றமகள்; மூலம் இன்றையக் 

காலத்திை்குப் தபாருெ்தும் வறகயில் தன் கருத்துகறளப் பதிவு த ய்துள்ளார.்  

மொைச ்சிறப்பு 

 மதுறரக்கு  ்த ல்ல ெிறனத்த பகாவலன்  ப ாழ ொட்டுக்குத் திரும்பவும் வரப் 

பபாவதில்றல என்ை முடிவுடபன த ல்கின்ைான். பகாவலன் சிைெ்த தன்மானம் 

தகாண்டவன். “பாடறம ப க்றகப் பள்ளியுள் புகுெ்தான்” என்கிைது சிலப்பதிகாரம். 

பகாவலபனா கண்ணகிபயா தன் தாய் தெ்றதயரிடம் த ன்று தஞ் ம் 

அறடெ்திருக்கலாம். அல்லது உதவி பகட்டிருக்கலாம். ஆனால் அதறன  ்த ய்யாமல் 

ஊறரவிட்டு இருவரும் கிளம்பி  ்த ன்ைது மானத்தின் தபாருட்டுதான்.   

கற்பிை் சிறப்பு 

 பகாவலன் மாதவிபயாடு த ன்ை பபாதும், மாதவியிடமிருெ்து பிரிெ்து வெ்து 

கண்ணகியிடம் தஞ் ம் புரிெ்த பபாதும் பகாவலறன மன்னித்து கண்ணகி ஏை்றுக் 

தகாள்கிைாள். அவன் மதுறரக்கு  ் த ல்லலாம் எனும் பபாதும் உடபன  ம்மதித்து 

உடன் த ல்கிைாள். கணவனின் முன்பனை்ைத்திை்கு தனது கால் சிலம்றபக் தகாடுத்து 

வாணிகம் த ய்து வர அனுப்புகிைாள். தன் கணவன் தகாறலயுண்டான் என்ை த ய்தி 

பகட்டு பாண்டிய மன்னனிடம் ெீதி பகட்பதும், மதுறரறய எரித்ததும் கண்ணகியின் 

கை்பின் திைத்றதக் காட்டுகிைது. இவ்வாறு கணவனுக்கு ஏை்ை ெல்ல மறனயாளாக 

கண்ணகி வாழ்கிைாள்.  

தகொவலைிை் நற்பை்புகள் 

 சிலப்பதிகாரத்தில் பகாவலன் மண் பதய்ெ்த புகழிறன உறடயவனாக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளான். முருகறனப் பபான்ை அழகுறடயவன். அறடக்கலக் 

காறதயில் மாடலன் என்பவன் பகாவலனது புகழிறனக் கூறுவது பபால 

இளங்பகாவடிகள் கூறியுள்ளார.் கருறண மைவன் (அறடக்கலக்காறத53) இல்பலார ்

த ம்மல் (அறடக்கலக்காறத90) த ல்லா  ் த ல்வன் (அறடக்கலக்காறத75) என்ை 

இடங்களில் சிைப்பிக்கப்படுகின்ைான். 

           “மண்பதய்ெ்த புகழினான் மதிமுக மடவாரத்ம் 

 பண்பதய்ெ்த தமாழியினார ்ஆயத்துப் பாராட்டிக் 

 கண்டு ஏத்தும் த வ்பவள் என்று இற  பபாக்கிக்காதலால் 

 தகாண்டு ஏத்தும் கிழறமயான் பகாவலன்”2 

இவ்வாறு பகாவலன் இங்கு மிக ச்ிைெ்த பண்பாளனாகப் பப ப்பட்டுள்ளான். 

துறவறம் தபைல் 

 கணிறகயர ்குலத்தில் பிைெ்தவளாக இருெ்தாலும் கை்பில் சிைெ்தவள் மாதவி. 

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ை பகாட்பாடுடன் வாழ்ெ்தவள். பகாவலறனபய ததய்வமாகக் 

கருதி வாழ்ெ்தவள். பகாவலன் இைெ்துபட்டான் என்ை த ய்தி பகட்டு தன் அழறக 

அழித்துக் தகாண்டவள். ஆடல் பாடல் கறலகறள விட்டு வெ்து தபௌத்த  மயத்தில் 

ப ரெ்்து துைவியானாள்.  தான் மட்டுமல்லாது தன்  மகள் மணிபமகறலறயயும் 

தபௌத்த  மயத்தில் ப ரத்்து துைவியாக்கினாள். இவ்வாறு பல சிைப்புகறள 

உறடயவளாகத் திகழ்கிைாள் மாதவி. 

சமூக வொழ்வு 

 சிலப்பதிகார  ்  மூகம் அர ர,் அெ்தணர,் பவளாளர,் என்ை அறமப்பு 

முறையிலும்  குழுெிறலயில் குைவர,் ஆயர,் பவட்டுவர ் என்ை ெிறலயிலும் 

பப ப்பட்டுள்ளனர.் பகாவலனும் கண்ணகியும் தபரு வணிக குல மாெ்தர.் மாதவி 

கணிறகயர ் குலம். இதில் அப்பம் விை்பபார,் பிட்டு விை்பபார,் பூவிறலயாளர,் 



352 
 

இறை ச்ி விை்பபார ் பை்றியும் பபசுகின்ைார ் இளங்பகாவடிகள். தபான்கறடவீதி, 

தானியம் விை்கும் கூல வீதி, இரத்தினக் கறடவீதி, துணி விை்கும் அறுறவ வீதி, 

ொளங்காடி, அல்லங்காடி பபான்ை  முதாய அறமப்புக் காணப்பட்டது.  மூகம் 

ததாழில்  ாரெ்்ததாக இருெ்தது. அறனவரும் தபாது என்ை தபாதுவுறடறமக் 

பகாட்பாட்றடக் அறமத்துள்ளார ்இளங்பகாவடிகள். 

கனல 

 சிலப்பதிகாரத்தில் கறல  ்த ல்வங்கள் தகாட்டிக் கிடக்கின்ைன. ொகரீகத்தின் 

தவளிப்பாபட கறல. இயல், இற , ொடகம், கூத்து, பகாயிை்கறல, சிை்பக்கறல, 

ஓவியக்கறல பபான்ை கறலகள் சிைப்பு தபை்றுத் திகழ்ெ்தன. அரங்பகை்றுக்காறத 

தமிழரின் சிைெ்த இற  மை்றும் ொட்டியக் கறலக்கு சிைெ்த  ்  ான்ைாக 

விளங்குகின்ைது. மாதவி ஆடல் மூலம் 11 வறகக் கூத்துகள் பை்றி அறிய முடிகின்ைது. 

மாதவி அணிெ்த அணிகலன்கள் பை்றியும், நுண்கறலகள் பல இருெ்ததுப் பை்றியும் 

அறிய முடிகின்ைது. மாதவி வாங்கிய தறலக்பகால் பட்டம் பை்றியும், ொட்டிய 

அரங்கத்தின் அறமப்பு, அதன் சிைப்பு பை்றியும் கூைப்பட்டுள்ளது. 

நம்பிக்னககள் 

 தபண்களுக்கு இடக்கண் துடித்தால் ென்றமயும், வலக்கண் துடித்தால் 

தீறமயும் ஏை்படும் என்பது ெம்பிக்றக. பகாவலன் தகால்லப்பட்ட பபாது தயிர ்உறை 

பால் உறையாது பபானது  குனமாகக் கருதப்பட்டது. பகாவலன் கண்ணகி தாயாரின் 

மறுபிைப்புப் பை்றிய த ய்தி, இறைவனுக்கு விழா எடுக்கவில்றல என்ைால் தீறம 

ெிகழும் என்பன பபான்ை பல ெம்பிக்றககள் உலவி வெ்தன. 

          “கண்ணகி கருங்கணும் மாதவி த ங்கணும் 

 உள்ெிறை கரெ்து அகத்து ஒளித்து ெீர ்உகுத்தன 

 எண்ணுமுறை இடத்தினும் வலத்தினும் துடித்தன”3 

பமை்கண்ட வரிகளில் பிரிெ்திருெ்த கண்ணகியின் வரிகளும், கூடியிருெ்த மாதவியின் 

கண்களும் கண்ணீர ்சிெ்தின. ஆனால் துடிக்கும் பபாது கண்ணகிக்கு இடக்கண்ணும், 

மாதவிக்கு வலக்கண்ணும் துடித்தன. கண்ணகி தன் கணவறன மாதவியிடமிருெ்து 

தபைப் பபாகின்ைாள், மாதவி பகாவலறன இழக்கிைாள் என்பறத இதன் மூலம் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழர ்வாழ்வில் இது பபான்ை பல  குன ெம்பிக்றககள் ெிலவி 

வெ்ததறன சிலப்பதிகாரத்தின் வழி அறியலாம். 

அறம் தசய் ல் 

 பகாவலறனப் பிரிெ்த காலத்தில் தன்னால் அைம் த ய்ய இயலவில்றல என்று 

கண்ணகி வருெ்திக் கூறுகின்ைாள். இல்லை வாழ்வு வாழும் கணவன்  மறனவி 

இருவருக்கும் ொன்கு முக்கிய அைங்கள் த ய்ய பவண்டும் என்று முன்பனார ்

கூறியறத கண்ணகி ெிறனவுபடுத்தி வருெ்துகிைாள். அறவ, 

         “அைபவாரக்்கு அளித்தலும் அெ்தணர ்ஓம்பலும் 

    துைபவாரக்்கு எதிரத்லும் ததால்பலார ்சிைப்பின் 

    விருெ்தததிர ்பகாடலும் இழெ்த என்றன”4 

 அதாவது அைம் த ய்பவாரக்்கு உதவுதல், அெ்தண மரபிறனப் பபாை்றுதல், 

துைவிகறள எதிரத்காண்டு அவரக்ளுக்கு பவண்டுவன த ய்தல், விருெ்தினறரப் 

பாதுகாத்தல் பபான்ை அைங்கறளத் தான் தனித்திருப்பதால் த ய்ய முடியவில்றல 

என்று வருெ்துகிைாள். தனித்து வாழ்வது சிைப்பல்ல என்ை அடிப்பறட இல்லை 

வாழ்வியல் பகாட்பாட்றட திருவள்ளுவரும், 

           “இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புறடய மூவரக்்கும் 

 ெல்லாை்றின் ெின்ை துறண”5 
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துவ்வாதவர,் இைெ்தவர,் துைெ்தார ்ஆகிய மூவருக்கும் இல்வாழ்க்றக வாழும் கணவன் 

மறனவி உதவ பவண்டும் என்கிைார.் 

முடிவுனர 

  மக்கள் வாழ்க்றகக்கு ஒளி ஏை்றும் ஓர ் பன்முக காப்பியமான  

சிலப்பதிகாரத்தில் பல வாழ்வியல் தடங்கள் அழகான கறல அறமப்புடன் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. தமிழரின் தறலக் காப்பியமான சிலப்பதிகாரத்தில் மக்களின் 

வாழ்வியல் கூறுகள், மனித ெடத்றதகள், உளவியல் த யல்பாடுகள், ெீதி, 

மனிதபெயம், காதல், ஒை்றுறம, ெம்பிக்றககள், கை்புதெறி, கறல, இலக்கியக் 

பகாட்பாடுகள்,  மூகப் பண்புகள் பபான்ை பல வாழ்வியல் சிைப்புத் தடங்கள் 

காணப்படுகின்ைன. இதன் மூலம் தமிழரின் வாழ்வியல் சிைக்கவும், சீர ் தபைவும் 

உரிய வழிகறள சிலப்பதிகாரம் சுட்டுவறத ொம் அறிெ்து தகாள்ளவும் முடிகின்ைது. 

இன்றும் என்றும் எக்காலத்திை்கும் ஏை்புறடய தமிழர ் வாழ்வியல் தடங்கறள 

உலகிை்குப் பறை ாை்றும் பொக்கில், உலக தறலக் காப்பியமாக அறமயக் கூடிய 

சிலப்பதிகாரம் தமிழன்றனயின் கழுத்தில் மணியாரமாக தவழ்வது தமிழறிஞரக்ள் 

கண்டு உணரெ்்த உண்றமயாகும்.  
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       முனைவர். மீ.த ளல ் தபகம் 

தமிழ்த்துறைத்தறலவர ்

மு. ா. .வக்பு வாரியக் கல்லூரி 

பக.பக.ெகர,் மதுறர 

 

இஸ்லொமிய இலக்கியங்களில்  மிழர் அனடயொளங்கள் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 இஸ்லாம் என்பது கீழ்படிதல் அல்லது அடிபணிதல் என்பது தபாருளாகும்.  

ஓரிறைக் பகாட்பாடு என்ை பகாட்டினுள் தகாள்றக ரீதியான தன்னுறடய பயணத்றத 

அறமத்துக் தகாண்டு பயணிக்கும் ஒரு மாரக்்கம் தான் இஸ்லாமிய மாரக்்கம். 

எத்தறனபயா ெபிமாரக்ள் எத்தறனபயா தூதரக்ள் இெ்த மண்ணுலகில் இைங்கி 

 மூகத்தின் மத்தியில் பாவங்கறள ெீக்குவதை்காக பல தருணங்களில் தன்னுறடய 

சிைெ்த மாரக்்க கருத்துக்கறள எடுத்து முன் றவத்த ெிறலயிலும், முழுறமயான 

வளர ்ச்ி அறடயாத இஸ்லாத்தின் உ  ்ெிறல ெபிகள்  தபரும்பானாருறடய 

வருறகக்கு பின்பும், தூதுவத்திை்கு பின்பும் தபரும் பயணத்றத பொக்கி  ்த ன்ைது. 

ெபிகளாரின் சிைப்புக்கறளயும் மாண்புகறளயும் தனது கவித்துவமான வரிகளில் 

யாவரும் அறிெ்த தமிழ் கூறும் ெல்லுலகில் தனக்தகன தனியிடம் தபை்ை வரிகள் 

மு.பமத்தாவின் கவி வரிகள் ‘ொயகம் ஒரு காவியம்’ என்னும் பறடப்பாக்கத்தின் 

சிைெ்தததாரு பதிறவ எடுத்துறரக்கின்ைார.் தமிழ் இலக்கியப் பரப்றப 

தபாறுத்துவறர அகம் புைம் என்ை இரு பிரிவுகள் தன்னுறடய இலக்கிய பயணத்றத 

அறமத்துக் தகாள்ளக்கூடிய  பழறம ெம்முறடய தமிழ் மரபிை்கு உண்டு. அெ்த 

வறகறமயில் தன்னுறடய புைம்  ாரெ்்த கருத்துக்கறளயும், ெபிதபருமானார ்தான் 

கண்ட பபார ் முறைகறளயும் மிக அழகிய ததளிெ்த ெறடயில் உவறம 

கருத்துக்கபளாடு தன் காவியத்தில் கவிஞர ்மு. பமத்தா பதிவிட்டுக் காட்டுகின்ைார.் 

 ஆக உலகம் என்பது பபாரினது ெிறலயில் ெின்று உயிரக்றள மாய்க்க  ்

த ய்யும் ஒரு தபரும் தகாடூரம் என்று எடுத்து  ்த ான்ன ெபிகள் தபருமானார.் அவபர 

சில தருணங்களில் ஆயுதங்கறள எடுக்க பவண்டிய சூழல் ஏை்பட்டது. அவர ்எடுத்துக் 

தகாண்ட ஆயுதம் என்பது எதிரியினுறடய உயிறர அழிப்பதை்காக அல்ல. மாைாக 

தன்றன  ாரெ்்திருக்கக் கூடிய ஈமான் தகாண்டவறர பாதுகாக்க பவண்டும் 

என்பதை்காக பமை்தகாள்ளப்பட்டது. ஆயுதத்தின் றகதயடுப்பு அல்லது பபாரின் 

வறகறம என்று தான் தகாள்ள பவண்டும். முடி ாரெ்்த மன்னரக்ளும் தம் பறட 

அறமப்பின் மூலமாக தமிழகத்தின் பகுதிறய, தன் தமாழியினது சிைப்றப 

எப்தபாழுது எல்லாம் அவசியப்படுகின்ைபதா அப்பபாது பபாரக்ளின் மூலமாக 

 ெ்தித்த வரலாறு பல தருணங்களில் ொம் காண முடிகின்ைது. 

 தறலயாலங்கானத்து த ருதவன்ை பாண்டியன் ஆரியப்பறட கடெ்த 

தெடுஞ்த ழியன் இப்படியாக, ப ரரக்ளும், ப ாழரக்ளும், பாண்டியரக்ளும், 

தன்னுறடய பறட அறமப்றபயும், தன் பறடயின் திண்றமறயயும் 

தபருக்குவதை்காக பல தருணங்களில் பபாராட்டங்கறள ெடத்த பவண்டிய வரலாறு 

ெம் தமிழ்  புலமும் அறிெ்தது. இெ்த வறகயில் ெபிதபருமானாரின் பபாரக்றளயும் 

பபார ் குறித்த சிைப்பு அம் ங்கறளயும் பபாரின் மாண்புகறளயும், பபாரில் 

கறடபிடித்த  ட்டதிட்ட ஒழுக்கங்கறளயும் தன்னுறடய தன் கவி வரியின் மூலமாக 

காவியத்தின் மூலமாகப் பதிவிடுகின்ைார.் தமிழரது மரறப எடுத்து த் ால்லக் கூடிய 

வீரத்றத கூைக் கூடிய புைம்  ாரெ்்த கருத்துக்கள் கவிஞரின் கவி வரிகள் மூலம் 

தவளிப்படுகின்ைது. இப்படிப்பட்ட கவி வரிகறள ஆய்வபத கட்டுறரயின் பொக்கம். 

முை்னுனர 

 இஸ்லாம் என்பத சிைெ்த வாழ்வியல்கறளயும், சிைெ்த வழித்தடங்கறளயும் 

கை்றுத் தரக்கூடிய உயரெ்்த மாரக்்கம். இப்படிப்பட்ட மாரக்்கத்தினுறடய ஓரிறை 
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இறைவனாகக் கருதப்படுபவர ் அல்லாஹ். இறைவனின் உயரெ்்த தூதுவத்றத 

எடுத்தியம்ப வெ்தவரக்ளுள் இறுதியாக வெ்தவர ் தான் ெபிகள் ொயகம். இவரது 

சிைப்புகறள பாடாத கவிஞரக்பளா, எழுதாத பபனாக்கபளா இல்றல என்றுதான் கூை 

பவண்டும். அெ்த அளவிை்க ெபிகள் தபருமானாருறடய வாழ்வியல் சிைப்புகள் பதிவு 

த ய்யப்படுகின்ைது. இதன் வழித்தடங்கள் ஆங்காங்கு இலக்கியங்களாக 

த றிவூட்டப்படுகின்ைது. சீைாப்புராணத்றத ததாடரெ்்து பல பறடப்புகள் 

பதான்ைப்பட்டு வெ்துள்ளது. அெ்த வரிற யில் மு.பமத்தா ொயகம் ஒரு காவியத்தின் 

மூலமாக ெபிகளாரின் சிைப்புகறள தம் கவி வரிகளில் பதிவு த ய்கின்ைார.் 

குறிப்பாக ஈமான் என்னும் இறை ெம்பிக்றகயானது மக்கறள உயரப்ாறதயில் 

அறழத்து  ் த ல்லும் அப்படி ெம்பிக்றக தகாண்ட மக்கள் பபார ் ெிறலயிலும் 

ெடுெிறலயாக ெின்று த யல்படபவண்டும் என்றும் பபாருக்கான வழிமுறைகறளயும், 

தெ்திரங்கறளயும், றவப்பு முறைகறளயும், கவிஞர ் பதிவு த ய்துள்ளறத 

இக்கட்டுறரயின் மூலம் காணலாம். 

இஸ்லொம் கொட்டும் வொழ்வியலும் தபொர்முனறகளும் 

  சிைெ்த பகாட்பாட்றடயும், ெல்லததாரு தகாள்றககறளயும் தகாண்டிருக்க 

கூடிய மாரக்்கம் இஸ்லாம் ஆகும். ஒபர வழித்தடத்தில் ஓரிறைக் பகாட்பாட்டில் 

பயணப்படக்கூடியது. வாழ்க்றகயில் பிைப்பு முதல் இைப்பு வறர தன்னுறடய 

வாழ்றவ எப்படி அறமத்துக் தகாள்வது என்றும், வாழ்வியல் தபாருள்  ாரெ்்த 

கருத்துக்கறளயும், பல்பவறு  தத்துவங்கறளயும் பதிவு த ய்கின்ைது. இப்படி உயரெ்்த 

கருத்துக்கறள தன்புைத்தில் இருெ்து த ால்வதை்காக இலட் க்கணக்கான 

இறைத்தூதரக்றள இறைவன் அனுப்பி றவத்தான். அப்படி அனுப்பிய இறைத்தூதருள் 

இறுதித்தூதர ் மாெபி முகம்மது ெபி. ெபிகளாரின் வருறகயும், ெபிகளாரின்  

தூதுத்துவமும் சில தருணங்களில் சில சு+ழ்ெிறலயில் பலருறடய உள்ளத்றதக் 

கவரெ்்தாலும், சில மக்களின் உள்ளத்தில் ஓரிறைக் பகாட்பாடு தபரும் தெருடறல 

ஏை்படுத்தியது. தெருடறல ஏை்படுத்தியவருறடய உள்ளம் அறமதி தகாண்டது. 

தெருடலின் உ ச்ிக்கு த ன்ை  உள்ளமானது அவரின் உயிறரப் பறிக்கும் அளவிை்கு 

த ன்ைது. எத்தறனபயா எதிரப்்புகள் வெ்தாலும் ெபிகளார ்தன் தூதுத்துவத்றத பதிவு 

த ய்து வெ்தாரக்ள். ெபிகளாருறடய உடம்பில் கல்லடிப்பட்டு இரத்தம் சிெ்தினால் கூட 

த ாட்டிய இரத்தம் தறரயில் சிெ்தவிடாது பமனியில் பதய்த்துவிட்டு ஓடிக்தகாண்பட 

இருெ்தாரக்ள். 

 இறைவன் ஒருவன் அவனுறடய கருத்துக்களும், பகாட்பாடுகளும் உயரெ்்தது 

என்ை கருத்துக்கறள பதிவிட்டுக் தகாண்பட த ன்ைாரக்ள். இதறன ெம் பறடப்பாளர ்

மு.பமத்தா தன் காவியத்தில் 

  “ஓரினறவை்! ஒை்று குலம்! மக்கள் எல்லொம் 

  உடை்பிறந் ொர்! உயர்வில்னல!  ொழ்வும் இல்னல! 

  தபரருளொளை் இனறவை்! அவனையை்றிப் 

  பிறர் எவரம் வைக்க ்திற் குரியொர் இல்னல”1 

என்று சிைெ்த முறையில் பதிவிட்டு காட்டுகிைார.் அதுமட்டுமல்ல  ாரெ்்தத்றதயும் 

அறமதிறயயும் தனக்குள் தகாண்டிருக்கக்கூடிய ெபிகளாருறடய இெ்த இயல்பு 

பலருறடய உள்ளத்றத ஈரத்்தது. இெ்த இயல்பின் காரணமாக பலர ் இஸ்லாத்தில் 

இயல்பாக இறணெ்து வாழத் ததாடங்கினாரக்ள். இஸ்லாமிய வாழ்வியல் சு+ழறல 

ததாடரெ்்து மக்கமா ெகரில் தனி மாரக்்கத்றத மட்டும் விரும்பி இருக்கக் கூடிய 

மக்கள் இஸ்லாத்றத  ாரெ்்த மக்கறள துன்புறுத்தல் த ய்தல் பபாய் அவரக்றள 

தகாறல த ய்யும் அளவிை்கு தகாண்டு த ன்ைது. இெ்ெிறலயில் தை்காப்பிை்காக 

தன்றனயும், தன் பதாழரக்றளயும் மக்காவில் இருெ்து அப்புைப்படுத்தி மதினமா ெகர ்

பொக்கி த ன்ைாரக்ள். இெ்ெிறலயில் பபாரிடுவதை்கான சு+ழ்ெிறல இல்றல. 

பபாரிடுதல் என்பது ெிறலயை்ைது என்பதால் தன் பதாழரக்றள அறழத்து தான் 
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த ல்வதை்குமுன்  அவரக்ள் பாதுகாப்புடன் வாழ்வதை்கு ஒரு  சு+ழறல ஏை்படுத்தி 

தகாடுத்தாரக்ள். 

  “ ை்னுயிர் தபரி ொய்க் கரு ொது 

   ை்னை நம்பி வொழ்ந்திருக்கும் 

  மை்ணுயிர் தபரி ொய்க் கருதும் நபி 

  மொரக்்க ் த ொழர் அனைவனரயும் 

  இை்னுயிர் கொக்க அனுப்பி னவ ் ொர் 

  இைிய ய ்ரிப் நகருக்தக”2 

என்று கருத்தாக்கத்றதப் பறடப்பாளர ்பதிவு த ய்து இருக்கின்ைார.் 

இஸ்லொம் கொட்டும் தபொரும் தபொரிை் அறங்களும் 

 ெபிகள் தபருமானாறர தபாறுத்த வறர ததாடரெ்்த சில பபாரக்றள  ெ்திக்க 

பவண்டிய கட்டாயம் ஏை்பட்டது. தன்னுறடய கரங்களில் வாறளப் பை்றிப் பிடிக்கக் 

கூடிய காரணம் என்பது எதிரிகறள வீழ்த்துவதை்கு அல்ல. தன்றன  ் ாரெ்்தவரக்றள 

பாதுகாப்பிை்காக என்ை வரியின் ததாடர ்ச்ியாக தன் பயணத்றத பபாறர பொக்கி 

அறமத்துக் தகாண்டாரக்ள். தவறும் 313 ெபரக்றள மட்டுபம தகாண்டு பமை்தகாண்ட 

இெ்த பபாருக்கு பத்ரு பபார ்என்று தபயர.் பத்ரு பபார ்ெிகழ்ெ்த காலக்கட்டம் என்பது 

இஸ்லாமியரக்ளின் வறுறம சு+ழ்ெிறல என்றுதான் கூை பவண்டும். புதிய இடத்திை்கு 

த ன்ை இஸ்லாமியரக்ளுக்கு ெல்ல வரபவை்றப மதினா ெகர ் மக்கள் தெ்தாலும், 

அவரக்ளது வாழ்க்றக ெிறலபட்டதாக அறமயவில்றல. மாைாக தபாருளாதாரத்தில் 

 ை்று பின் தங்கி இருெ்த ெிறலயிலும் இறைவனுறடய தூதுவர ்  பபாரக்்களத்திை்கு 

அறழத்தாரக்ள் என்ை தபருறமயுடனும், மகிழ் ச்ியுடனும் ஓடிவெ்த மக்களினுறடய 

உடலில் அதிகப்படியான வறுறமயின் தடம் மட்டுபம பதிவிடப்பட்டு இருெ்தது. 

   “ஒரு தகொள்னக வீரரிை் 

   வொழ்க்னகச ்சொனலயில் 

   வறை்ட பொனலயில்….. 

   இது ஒரு  தசொனல…… 

   எதிரிகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட 

   எசச்ரிக்னக ஓனல”3 

 ெம்முறடய பாதுகாப்பிை்காக இெ்த பபார ்உகெ்தது என்ை ெிறலயில் இறைவன் 

ெம்பமாடு இருக்கிைான். இப்பபாறர ொம்  ெ்திப்பபாம் என்று இறைத்தூதர ்வழங்கிய 

உயரெ்்த பபாதறனயின் மூலமாக பபாருக்கு தயாரானாரக்ள் பமலும் பபார ்என்பதும், 

பபாருக்கான அை தெறிகள் என்பதும்  ை்று உயரெ்்ததாபவ அறமத்துக் தகாண்டது 

இஸ்லாம். பபார ்என்பது முதுகிை்கு பின் காட்டக்கூடியது அல்ல.தெ்திரத்திை்குப் பின் 

பமை்தகாள்ளக்கூடியது அல்ல. மாைாக ெபி உரிறமக்காக தன் மக்களின் 

வாழ்விை்காக பெரடியாக பமாதக்கூடியது. 

   “முை்னூற்றுப் பதிை்மூை்றுதபர் 

   ஒரு வரலொற்றிை் 

   முை்னுனரனய எழுதிைொரக்ள் 

   அ ற்கு னமயொகப் 

   பதிைொை்கு தபர்  ங்கள் 

   பசன்ச ர ் ம் முழுவன யும் 

   பரிமொறிைொரக்ள்”4 
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 தன் உயிர ் பபானாலும், து  ்மாக மதித்துக் தகாண்டு தன்றன பபாரில் 

முழுறமயாக அரப்்பணித்தாரக்ள் என்ை த ய்தி தவளிப்படுகின்ைது. பபாரக்றள 

தபாறுத்தவறர யாருறடய உயிறரயும் எடுப்பதை்காக அல்ல. பலருறடய உயிறரயும் 

எடுக்கப்படாமல் இருப்பதை்காக என்ை ெிபெ்தறனறய மீண்டும் வலியுறுத்தும் 

வலியுறுத்தல் ஒவ்தவாரு இஸ்லாமிய உள்ளத்தில் பதிெ்து இருப்பறத இெ்த பத்ரு 

யுத்தம் காட்டுகிைது. 

நபிகளொரும் அவர் சந்தி ்  தபொரக்ளும் 

 ெபிகளார ் ெல்ல குணம் உறடயவராக இருெ்தாரக்ள். அதுமட்டுமல்லாது 

தன்றன  ாரெ்்தவரக்ள் ஒவ்தவாருவருக்கும் அழகிய வாழ்றவ அறமத்துத் தர 

பவண்டும் என்ை எண்ணத் பதாடும் இறைவபனாடு இரண்டை கலக்க பவண்டும் என்ை 

எண்ணம் மிகுெ்து இருெ்தது. பமலும் இறைவன் தெ்த இெ்த தீனுள் இஸ்லாத்றத உலகம் 

முழுக்க அனுப்பி அறத ஒளிர  ்த ய்ய பவண்டும் என்ை எண்ணம் அலர ்உள்ளத்தில் 

ஓடிக் தகாண்டிருெ்தது. அபத  மயம் இெ்த த யல்பாடுகறள ெிறைபவை்றுவதை்கு 

தன்றன பொக்கி வரக்கூடிய அெ்த எதிரிகறள தவன்ைாக பவண்டிய கட்டாயம் 

ெபிகளார ்றகயில் இருெ்தது. ஆதலால் தன் றகயில் எடுத்துக் தகாண்ட வாளிறன 

கீபழ ெழுவ விடாமல் ததாடர ்பணியாக பல பபாரக்றள த ய்ய  பவண்டியக் கட்டாயம் 

ஏை்பட்டது. பத்ரு பபாறர ததாடரெ்்து பல பபாரக்றள  ெ்திக்க கூடிய இெ்த பயணம் 

இஸ்லாமிய பரிமாணத்திை்கு ஒரு பபருதவியாக இருெ்தது. தபாதுவாக ஒரு பபாரின் 

தவை்றிறயப் தபாறுத்தவறர தவை்றி என்பது யாருக்கு என்பறதவிட அெ்த 

பபாரினுறடய காரணம் யாருக்கு என்பறத சுட்டக் கூடிய விதத்தில் தான் அெ்த 

பபாரானது அறமய பவண்டும். பபாரின் பயணம் என்பது இஸ்லாமியரக்ளுக்கு 

தபரும் தவை்றிறயத் தருவதாக இருெ்தது. அெ்த சுழலில் சில  காபக்கள் உலக 

தபாருள்களின் மீது ஆற ப்பட்டு விட்டு த் ன்ை எதிரிகளின் தபாருட்கறள எடுக்க 

முயன்ைாரக்ள். அெ்ெிறலயில் சுை்றி வறளத்த எதிரிகள் மறலகளின் பக்கமாக 

ெபிகளாறரயும் அவரக்ளின் பதாழரக்றளயும் தாக்கத் ததாடங்கினாரக்ள். இெ்தக 

பபாரில் தன்னுறடய பை்கறளயும் அழகிய திருவதனத்தின் த ெ்ெீறரயும் சிெ்த 

பவண்டிய ெிறல தபருமானாருக்கு எை்பட்டது.   

“னகப்பற்றிக் தகொைர்ந்திருக்கம் தசல்வம்  ை்னைக் 

      கை்தைடு ்தும் நொை் பொதரை்  எை்றொர் வள்ளல்“5 

ஆக உலகப் தபாருட்கள் மீது ஆற யும், பை்றும்  தகாண்டு பபார ்பமை்தகாண்டால் 

இறைவனுறடய உதவி ெம்றம விட்டு பபாய்விடும். ெமக்கு   பதால்வி கிட்டியது. 

அதனால் இெ்தப் பபாரின் பதால்விக்கு காரணம் யாறரயும்  ாரெ்்தது அல்ல.  

உங்கறளயும், உங்கள் உள்ளத்றதயும்  ாரெ்்தது. உலகின் மீதான ஆற றய 

விட்டுவிடுங்கள். இறைவனுக்கான பயணத்றத அறமத்தும் தகாள்ளுங்கள் என்ை 

முறையில், தான்  ாரெ்்த பபாரக்ளின் பல தருணங்கறள தன்னுறடய 

பதாழரக்ளுக்கும் ஈமான் தகாண்ட மக்களுக்கும் எடுத்து இயம்பி தகாண்பட 

வெ்தாரக்ள். இெ்த வழித்தடத்தில் பல பபாரக்றள  ெ்தித்த அெ்த பயணமானது 

இஸ்லாத்தினுறடய உறுதிக்கு பபருதவியாக இருெ்தது என்பறத அறியமுடிகின்ைது. 

பனடகள் அனமப்பும்  ொக்கு ல்  ை்னமகள் 

 பறடகள் என்பது தனக்கான தனி அறமப்புகறளயும், தனக்கான 

தன்றமபயாடு பறட எடுத்து  ்த ல்லும் சிைப்புகறளயும் கூறுகின்ைது.  

   “தநடுநல் யொனையும் த ரும் மொவும் 

   பனடயனம மறவரும் உனடயம் யொம்”6  

என்ை பாடல் வரிகள் மூலம் தமிழ் இலக்கியத்றதப் தபாறுத்தவறர ொை்பறடகறள 

இறணத்து பறட எடுத்து  ்த ன்ை ெிகழ் ச்ிறய அறிய முடிகிைது. இறதப் பபாலபவ 

அண்ணலாரும் தன் பறடயில் அறமப்புகறளயும், அணி வகுப்புகறளயும் 

தனித்தனியாக பிரித்து றவத்திருெ்தாரக்ள். குறிப்பாக தமிழ் மரபில் யாரும் எதிரிறய 
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முதலில் தாக்க கூடாது. எதிரி தன்றன தாக்கிய பின்பு தான் அவரக்றள தாக்க 

பவண்டும் என்று கூறுவது மரபு. அெ்த வறகயில் எதிரியின் தாக்குதலுக்காக 

காத்திருெ்தாரக்ள். 

  “தபருமொைொர்  ம்முனடய பனடவீரரக்்குப் 

  பிறப்பி ் ொர் கட்டனளகள் “கூசச்ல் தவை்டொம்” 

  “ஒருதபொதும் மு லில் நீர்  ொக்க தவை்டொம் 

  உயிர்ப்பனகவர்  ொக்கிய பிை்  ொக்கு வீதர”7 

தானாக முன் த ன்று றகயில் றவத்திருக்கும் ஆயுதத்றதக் தகாண்டு எதிரிகறள 

தாக்கும் எண்ணம் இல்லாதவரக்ளாக இருெ்தாரக்ள். இெ்த  எண்ணத்தின் சிைப்பு, பறட 

அறமக்கும் திைன், ெபி தபருமானாரின் ஒட்டுதமாத்த தனித்தன்றமறயறய 

தவளிப்படுத்துவதாக அறமகின்ைது. 

“ னலவரொய் எந்  நொளும் 

     னம அவர் நினை ்  தில்னல 

     னலவருள்  னலவர் எை்றொல் 

    சரி ்திரம் மறு ்  தில்னல”8 

 இெ்த வரிகளின்  மூலம் ஒரு பறடத்தறலவன் எப்படி இருக்க பவண்டும் என்பறத 

தவளிப்படுத்திக் காட்டுகின்ைார.் 

பொசனறயிை் சிறப்புகள்  

 இஸ்லாம் என்பது சிைெ்த உயரெ்்த குணங்கறளயும், பண்புகறளயும் 

எடுத்தியம்பக் கூடியது. இப்படிப்பட்ட சிைெ்த பண்புகறள இஸ்லாமிய இறைத்ததூதர ்

தபை்றிருெ்தார.் மக்கா-     மதினாவாசி இருருக்கும் இறடபய பபார ் ஏை்பட்டது. 

தன்னுறடய பறடபயாடு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தங்கி இருெ்தார.் அப்படி தங்கி 

இருெ்த இடமானது ெல்ல ெீருை்று உறடய பகுதியாக இருெ்தது. இ ச்ு+ழ்ெிறலயில் 

எதிரிகளின் பறடகள் தங்கி இருெ்த பகுதியில் ெீர ்வைண்ட ெிறல காட்சியளித்தது. 

இறத அறிெ்து தகாண்ட ெபி தபருமானார ் தன்னுறடய பதாழரக்றள அறழத்து 

அவரக்ளுக்கு ெீர ்தருவதை்கான ஏை்பாடு த ய்தாரக்ள். 

  “ஏரொளமொய் இங்தக  ை்ைீர்! அங்தக 

  எதிரிகளிை் பொசனறயில்  ொகம்! வள்ளல் 

   ொரொளமொய் அங்தக அனுமதி ் ொர் 

   ை்ைீனரப் பனகவீரர் எடு ்துசத்சல்ல!”9 

அவரக்றள எதிரிகள் என்று ெபிகளார ் பாரக்்க முடியவில்றல. முடிெ்த அளவிை்கு 

அவரக்ளுக்கு தண்ணீர ்தகாடுத்து உதவினாரக்ள். மறுொள் தன்பனாடு பமாதக் கூடிய 

காழ்ப்புணர ்ச்ி அவருறடய உள்ளத்தில் ஏை்படவில்றல என்ை த ய்திறய தன் கவி 

வரியின் மூலம் மு.பமத்தா தவளிப்படுத்துகின்ைார.் 

 பமலும்  ொறள ெறடதபை இருக்கும் பபாருக்காக பா றையில் தூங்கிக் 

தகாண்டு இருக்கக் கூடிய பதாழரக்றள,  பகாதரரக்றள அழகிய முறையில்  

கவனித்துக் தகாண்டாரக்ள். அவரக்றள எல்லாம் உைங்க றவத்து தான் ஒருவன் 

மட்டும் விழித்து இருெ்தார.் 

  “த ொழரக்னள வீரரக்னள ் தூங்க னவ ் ொர் 

  துளிப்தபொழுதும் தூங்கொமல்  ொம் விழி ் ொர் 

  தகொலமுகம் பினற தநற்றி  னர பதி ் ொர் 

  குளிர் இரவில் த ொழுதினறவை் புகழ் லுதீ ் ொர்”10 



359 
 

 தறலவன் பா றையில் பாதுகாக்க கூடியனவாகவும் தன்றன  ாரெ்்து 

இருக்கக்கூடிய வீரரக்ளுக்கு ப வகம் த ய்பவனாகவும் எதிரிகளுக்கு  கருறணக் 

காட்டக்கூடியவனாகவும் திகழக் கூடிய ெிறலயில் அவபன சிைெ்த தறலவன். இெ்த 

சிைப்புகறள ெபிப் தபருமானார ் தபை்றிருெ்தாரக்ள். இெ்ெிகழ் ச்ி 

தறலயானங்கானத்து த ருதவன்ை பாண்டியன் தெடுஞ்த ழியன் என்ை மன்னனின் 

சிைப்புகறள ெிறனவு கூைத்தக்கதாக உள்ளது. 

  “நள்தளை் யொம ்தும் பள்ளி தகொள்ளொை் 

  சிலதரொடு திரி ரும் தவந் ை் 

  பலதரொடு முரைிய பொசனற ் த ொழிதல”11 

 தன் மறனவிறய தன் இல்லத்தில் விட்டு விட்டு தன் பறடகளுக்கு சிைெ்த வழி 

காட்டுதல்கறள ஏை்படுத்த பபாரக்்களத்திை்கு த ன்ை பாண்டியன் தெடுஞ்த ழியன் 

இரவு பெரங்களில் உைங்காது பா றையில் உைங்கக் கூடிய தன் பறடகளுக்கு 

பாதுகாப்பதாக சுை்றி வருறகயில் தெடியவாறடயானது ெல்வாறடயாக பதான்றியது. 

அதுபபால ெபி தபருமானார ் தன்றன  ாரெ்்த பதாழரக்ளுக்கு இரவு பெரத்தில் 

அவரக்ளுக்கு பதறவயான  அத்தறன சிைப்புகறளயும் த ய்து தகாடுத்தார.் 

கருனை நபியும் னகதிகளும் 

 தன்னுறடய  பதாழரக்றள சிைெ்த முறையில் பபாரக்்களத்தில் 

ஈடுபடுத்தியபதாடு மட்டுமல்லாமல் அவரக்ளுக்கு பபார ்வழிமுறைகறளயும் பபார ்

தெ்திரங்கறளயும் கை்றுத் தெ்தார.் ஆனால் இெ்த பபாரின் பொக்கம் என்பது 

தபாருளுக்காகபவா தன் ொட்டின் வளர ்ச்ிக்காகபவா இல்றல. மக்களின் 

பாதுகாப்பிை்காக இெ்த பபாறர ொம் பமை்தகாள்வது  ரியா என்ை ெிறல அவருறடய 

உள்ளத்தில் அவ்வப்பபாது ஏை்படுவது வழக்கம். அவர ்தான் பமை்தகாண்ட பபாரில் 

பிறணயாமாக பல றகதிகள் கிறடத்தாரக்ள்.  அப்படி கிறடத்த றகதிகள் யாறரயும் 

தகாள்ளாமல் அவரக்ளின் வாழ்க்றகறய சீரழிக்காமல் சில ெிபெ்தறனகறள மட்டும் 

வழங்கினாரக்ள். 

  “னகதிகளில் பைம் தசலு ்  வசதி யில்லொர் 

  கற்றிருந் ொல் கல்லொரக்்குக் கல்வி நல்குச ்

  தசய் ொர்! பிை் விடு னலயும் தசய் ொர்! கல்வி 

   தசல்வ ்தும் தசல்வதமைச ்சிறப்புச ்தசய் ொர்”12 

 என்ை கவி மூலம் ெிபெ்தறனகளின் அடிப்பறடயில் ெீங்கள் கை்ை கல்விறய எம் 

பறடயில் இருக்கும் ஒவ்தவாரு பபார ்வீரருக்கும் கை்றுக் தகாடுங்கள்.அவரக்ள் கை்றுக் 

தகாண்டபின் உங்கறள ொன் விடுதறல  ் த ய்து உங்கள் ொட்டிை்கு அனுப்பி 

றவக்கிபைன் என்ைாரக்ள். இவ்வாரத்்றத தன்னுறடய எதிரிகளிடம் இருக்கக்கூடிய 

திைறமகறளயும் கல்விறயப் தபை்றுக் தகாள்வதை்கும் முத்தாய்பாய் த யல்பட்டார ்

என்பறத அறியமுடிகின்ைது.  தமாழிகறளயும் வாள் வீசும் தன்றமறயயும், 

கல்விறயயும் சிைெ்த முறையில் கை்றுக் தகாடுக்கும் றகதிகறள எெ்த விதமான 

துன்பங்களும் துயரங்களும் இன்றி விடுவிக்கப்பட்டாரக்ள். இப்படியாக பபாரக்ளும், 

பபாரின் தவளிப்பாடுகளும் உள்ளத்தில் ஒரு தபரும் மாை்ைத்றத ஏை்படுத்தியது. 

ஆயு ம் கொட்டிய அகிம்னச 

 ஆயுதம் என்பது ஒரு மனிதனின் உயிறரப் பறிப்பதை்கு பயன்படுத்தக்கூடிய 

ஒரு வன்றமயான தபாருள். உயிறரப் பறிக்கப் பபாகிபைாம் என்பது ஆயுதத்திை்கு 

புரியாது. ஆனால் ஆயுதத்றத பயன்படுத்துபவாருக்கு புரிெ்தால் மட்டும் ஆயுதத்தின் 

பயன்பாட்றட ெிறுத்த முடியும். ஆனால் அெ்த ஆயுதபம அகிம்ற றய றகயாள ொம் 

தயாராபவாம் என்ை எண்ணத்றத தகாண்டு வரக்கூடிய அளவிை்கு ஆயுதங்கறள 

அதிகப்படியாக பபாரக்்களத்திை்கு ொம் பயன்படுத்துகின்பைாம். 

   “ஆயு ம் ஏந்திய பிை் ொை் 
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   அவரக்ளுக்குப் புரிந் து 

   அஹிம்னசயிை் பலம்”13 

ஆயுதம் ஏெ்தி பபாரிடுவது சிைப்புக்குரியது தான். ஆனாலும் அது பல உயிரக்றள 

தகால்லும் பபாது வருத்தத்திை்கு உரியது. இறத தடுப்பதை்கான வழிறய த வ்வபன 

த ய்வது தான் மாண்புறடயது. இதன் வாயிலாக தன்னுறடய தூதுவத்றத 

ெிறுவபதாடு மட்டுமல்லாமல் தன்னுறடய ஆயுதங்கறள எதிரத்்து பபாராடிய தன் 

பறடவீரரக்றள த வ்வபன  ரியான அகிம்ற ப் பாறதயில் த யல்படுத்துகிைார.் 

தனக்தகன ஒரு  ரியான அரியா னத்றத அறமத்துக் தகாண்ட வள்ளல் ெபிகளின் 

சிைப்புகறள தம் கவி வரிகளில் பதிவு த ய்கின்ைார ்கவிஞர.் 

முடிவுனர 

 இஸ்லாம் என்பது அடிப்பறடயில் வாளால் பரப்பப்பட்ட மாரக்்கம் என்ை ஒரு 

தவைான புரிதல்களானது ெம்  மூகத்தில் ெிலவிக் தகாண்டு இருக்கின்ைது. 

அடிப்பறடயில் மக்கறளப் பாதுகாப்பதை்காக பயன்பட வாறளத் தவிர அெ்த வாள் 

மக்களின் உயிறரக் குடித்து இஸ்லாத்றத ெிறல ொட்டுவதை்கு என்று 

உருவாக்கப்பட்டது அல்ல. இப்படிப்பட்ட இஸ்லாத்தினுறடய பயணம் என்பது சிைெ்த 

வாழ்வியல்கறள கை்றுக் தகாடுக்கின்ைது. மாரக்்கத்தினுறடய எத்தறனபயா 

வலிமாரக்ள் வெ்து த ன்று இருக்கின்ைாரக்ள். இறுதியாக இருக்கக் கூடிய 

ெபிதபருமானாருறடய தூதுத்துவம் என்பது 1400 ஆண்டுகறளக் கடெ்தும் 

இன்ைளவிலும் உலக அளவில இஸ்லாமானது பரவி த ல்கின்ைது. இஸ்லாமானது 

பபார ்முறனயில் பரப்பப்பட்டது அல்ல. உண்றமயில் அது உயரெ்்த மாண்புகளால் 

பரப்ப்பட்டது. வாளால் பரப்பப்பட்டது அல்ல. அன்பால் பரப்பப்பட்ட மாரக்்கம். 

கவிஞறரப் தபாறுத்தவறர தன்னுறடய பறடப்புகளில் பறடப்பின்  ாரங்கறள தாம் 

த ால்ல வெ்த கருத்துக்கறள முழுறமயாக த ால்ல பவண்டும் என்ை எண்ணம் 

தகாண்டவர ்கவிஞர ்மு.பமத்தா. இவர ்ஆளுறமயாக எடுத்துக் தகாண்ட ொயகம் ஒரு 

காவியம் என்னும் இக்காவியத்தில் ெபிகளாறரயும் அவர ்வாழ்வியறலயும் இஸ்லாம் 

 ாரெ்்த உயரெ்்த மாண்புகறளயும் தன் கவி வரிகளில் சிைப்பாகக் கூறியுள்ளார.் 

பபாரக்ள் என்பது அைம்  ாரெ்்து இருக்க பவண்டுபம தவிர அது மைத்றத  ் ாரெ்்ததாக 

இருக்கக் கூடாது. மைம்  ாரெ்்ததாக இருெ்தாலும் அதில் அைம்  ாரெ்்பத இருக்க 

பவண்டும் என்ை கருத்றத தன் கவி வரிகளில் தவளிப்படுத்தியுள்ளார.் காலம் 

கடெ்தாலும் இவருறடய கவி வரிகள் றவர வரிகளாக ெிறலத்து இருக்கக்கூடியது 

என்பபத கட்டுறரயில் உயிர ்அறமப்பு எனக்கூைலாம். 
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ெிறலயம், 55,தவங்கட் ொராயணா பராடு, தி.ெகர,் த ன்றன -17. 

2. முறனவர ் சிலம்தபாலி,  சு.த ல்லப்பனார,் இசுலாம் இலக்கிய  ்  ாரல், 

முதை்பதிப்பு – 2011, பெஷனல் பப்ளிபகஷன்ஸ், 2, வடக்கு உஸ்மான்  ாறல, 

தியாகராய ெகர,் த ன்றன - 17 

3. சீைா  ்த ல்வ  ்சிலம்தபாலி, சு. த ல்லப்பனார,் தெஞ்ற யள்ளும் சீைா, மீரா 

பப்ளி பகஷன், யுநு – 103, அண்ணா ெகர,் த ன்றன  - 4, முதை்பதிப்பு - 1985 
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முனைவர்  .அமு தஜொதி 

தமிழ்த்துறை  உதவிப்பபராசிரியர ்

பான் த க்கரஸ்் மகளிர ்கல்லூரி 

தஞ் ாவூர ்613005 

                                                                                                                                                                                                                                               

சிலப்பதிகொர ்தில்   மிழரக்ளிை்  அனடயொளங்கள் 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 தமிழின்  பதசியக்  காப்பியம்  என்றும்  குடிமக்கள் காப்பியம் என்றும் 

பபாை்ைப்படும் சிலப்பதிகாரத்தில்  தமிழரக்ளின்  அறடயாளங்களாக இயை்றக 

வழிபாடு - மாறல வழிபாடு- திருமண  டங்குகள்- மன்ைங்கள்- களவுமணம் இறவ 

பபான்ை தறலப்புகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. திங்கள், ஞாயிறு,  மறழ, பூம்புகார ் என 

இயை்றகறய வணங்கியறம எடுத்துக் காட்டப் பட்டுள்ளன. சிலப்பதிகாரத்தில்      

மறல, காடு, வயல், கடல்  என ொனிலத்திலும்   ொன்கு வறக ததய்வங்களுக்கும் 

வழிபாடுகள் ெறடப் தபை்ைறம  சுட்டப்பட்டுள்ளன.   சிலப்பதிகார தபண்கள் மாறல 

காலத்தில் முல்றல  மலறர தெல்லுடன் தூவி  மாறல வழிபாடு ெடத்தியறம 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. ொள், ெட் த்திரம்  பாரத்்து திருமணம்  ெடத்தும்     தமிழரின் 

அறடயாளம்  சுட்டப்பட்டுள்ளன.  சிலம்பில் குைவர,் பரதவர ் ஆகிய குலங்களுள் 

திருமணம் ஆகாத  ஆடவரக்ளும், தபண்டிரக்ளும் ஒருவறர ஒருவர ் ெ்தித்துக் காதல் 

தகாண்டறம  விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஐவறக மன்ைங்கள் இருெ்தறமறயயும்  

அம்மன்ைங்கள் குறை தீரத்்தறமறயயும்  சுட்டப்பட்டுள்ளன. 

      தமிழின்  முதல் காப்பியம்  என்றும் முத்தமிழ்  காப்பியம் என்றும் பபாை்ைப்படும் 

சிலப்பதிகாரத்தில்  தமிழரக்ளின்  அறடயாளங்கள் ெிறைெ்து காணப்படுகிைது. 

இயை்றக வழிபாடு, மாறல வழிபாடு, திருமண  டங்குகள்,மன்ைங்கள், களவுமணம்,     

ஆகியறவ சிலம்பில்  தமிழரின் அறடயாளங்காளாக  இருெ்தறமறய ஆராயும்  

விதமாக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது. 

இயற்னகவழிபொடு 

 மனிதன் உலகில் பதான்றிய காலத்தில்  இயை்றகயாகிய ஐம்பூதங்கறளயும் 

வணங்க ததாடங்கினான்.  இடி, மின்னல்,  தீ, காை்று, ஆகியவை்றை  கண்ட மனிதன் 

அ  ்த்தின் காரணமாக இயை்றகறய  வணங்கத் ததாடங்கினான்.   

சிலப்பதிகாரத்தின்  ததாடக்கத்தில் இளங்பகா வடிகள்  இயை்றகறய வணங்குகிைார.் 

திங்கனளப் தபொற்றுதும்! திங்கனளப் தபொற்றுதும்! 

  தகொங்கு அலர ்ொரச் ் தசை்ைி குளிர்தவை்  குனடதபொை்றுஇவ்  

அம்கை் உலகுஅளி ்  லொை்.   1 

திங்கள், ஞாயிறு,  மறழ, பூம்புகார ்  என இயை்றகறய வணங்குவதறன காண் 

முடிகிைது.  இவ்வாறு காப்பிய ததாடக்கத்திபலபய தமிழனின் அறடயாளமான  

வழிபாட்டு  முறைறய காணமுடிகிைது. 

 பழெ் தமிழரக்ள்  முல்றல,குறிஞ்சி,மருதம், தெய்தல் எனும் ொன்கு 

ெிலங்களாகப் பாகு படுத்திக் தகாண்டனர.்  அெ்ெிலங்களில்  திருமால்,முருகன், 

இெ்திரன், வருணன் ஆகிய  ததய்வங்கறள முறைபய உருவாக்கிக் தகாண்டனர.்   

இதறனத் ததால்கப்பியர,் 

மொதயொை் தமய கொடுனற உலகம் 

தசதயொை் தமய னம வனர உலகம் 

தவந் ை் தமய தீம்புைல் உலகம் 

                      வருைை் தமய தபருமைல் உலகம்   2 
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என்ை நூை்பாவின் மூலம்  ொனிலத்திலும்   ொன்கு வறக ததய்வங்கள்  

இருெ்தறமறயக்   காட்டியுள்ளார.் 

 இவை்றிலிருெ்து பழெ்தமிழரக்ள்  இறைப்பை்று உறடயவரக்ளாக விளங்கினர ்

என  அறிய முடிகிைது. எல்லாவை்றையும் கடெ்து ெின்ை முழு முதை் கடவுள் ஒருவறனப் 

பை்றிய பகாட்பாட்டிறன உறடயவரக்ளாக விளங்கினர ் என  அறிய முடிகிைது. 

சிலப்பதிகாரத்தில்   ொனிலத்திலும்   ொன்கு வறக ததய்வங்களுக்கும் வழிபாடுகள் 

ெறடப் தபை்ைறமறய    காணமுடிகிைது 

மொனல வழிபொடு 

 மாறல வழிபாட்றட  ாயங்கால பூற  என்ைறழப்பர.் பகலவன் மறைவதை்கு 

முன்னும் பின்னும் ெறடதபறும்  வழிபாட்டில், ஆண்கறளக் காட்டிலும் தபண்கள் 

மிகுதியாக கலெ்து தகாண்டுள்ளனர.்  ங்க காலெ் ததாட்டு தபண்டிரக்ள் மாறலக் 

காலத்தில் இல்லங்களில் விளக்பகை்றி தங்கள் இல்லுறை ததய்வங்கறள தெல்லும் 

மலரும் தூவி  வழி பட்டனர.் இதறன தெடுெல்வாறட, குறுெ்ததாறக, 

மதுறரக்காஞ்சி,முதலிய நூல்கள்  குறிப்பிடுகின்ைன. சிலப்பதிகார தபண்கள் மாறல 

காலத்தில் முல்றல  மலறர தெல்லுடன் தூவி  வழிபட்டறமறய 

     சிறுகொற் தசல்வை் மறுகில்  தூற்ற 

      எல்வனள மகளிர் மைி விளக்கு  எடுப்ப  3    

பமலும், 

மலர ்அணிவிளக்கத்து மணிவிளக்கு எடுத்து, ஆங்கு 

                       அலர,்தகொடி-அறுகும்,தநல்லும் வீசி 

                         மங்கல ்  ொசியர்  ம்கலை் ஒலிப்ப 4    

எனும் பாடலடிகள்  எடுத்தியம்புகின்ைன. இதறன பின்பை்றிபய இன்றும் 

இல்லங்களில் மகளிர ்  மாறலக் காலத்தில்  வழிபாடு த ய்வதறனக் 

காணமுடிகின்ைது. 

திருமைம் 

 மனித     மூகத்தில் ொகரிகம்   வளர   வளர அவனின் பண்பாடும்  

வளரத்ததாடங்கியது . ொபடாடிகளாய்த்  திரிெ்த மனிதரக்ள் ஒரு    முதாயமாய் வாழ  

அடிப்பறடயாய் இருெ்தது திருமணம்.  ஒரு குடும்பம் என்ை  ெிறலயில் பல 

குடும்பங்கள் ப ரெ்்து  மூகமானது.  ங்க காலத்தில்  களவு  மணம் அதிகமாக 

காணப்பட்டது. இதறன  ்  ங்கப்பாடல்கள் பலவை்றின் மூலம்  அறியலாம். 

       திருமணமுறை,   டங்காக உருதவடுத்தன. இதறனபய  ததால்காப்பியர,் 

      தபொய்யும் வழுவும்  த ொை்றிய பிை்ைர் 

      ஐயர் யொ ் ைர்  கரைம் எை்ப  5  

 சிலப்பதிகாரத்தில் கூைப்படும்  திருமண  ெிகழ் ச்ியில்   பகாவலனின் 

தபை்பைாரக்ளும், கண்ணகியின் தபை்பைாரக்ளும் ஒரு ெல்ல ொளில்  மணவிழா காண 

பவண்டி   மிக சிைப்பான முறையில்     திருமணம்  ெிகழ்த்தினர ்   என்பறத, 

 நீல  வி ொை ்து , நி ்திலம் பூம்  பந் ரக்்கீழ், 

 வொை்ஊர் மதியம் சகடு அனைய, வொை ்துச ்

 சொலி ஒருமீை்  னகயொனளக்,தகொவலை் 

 மொமுது பொர்ப்பொை் மனறவழி    கொட்டிட ் 

    தீவலம் தசய்வது கொை்பொரக்ை் தநொை்பு எை்னை ! 6 
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எனும் பாடலடிகள்  எடுத்தியம்புகின்ைன.  ொள், ெட் த்திரம்  பாரத்்து திருமணம்  

ெடத்தும்     தமிழரின் அறடயாளத்றத  காணமுடிகின்ைது. 

திருமைச ்சடங்குகள் 

  டங்கு  என்பது மக்களால் மக்களுக்காக ஏை்படுத்தப் பட்ட ஒரு வரன்முறை 

ஆகும். மனிதனும் மனித  மூகமூம் வாழ்க்றகறய  தெறிபடுத்த ஏை்படுத்திக் 

தகாண்ட ஒரு வழிமுறை என்று கூட  தகாள்ளலாம். அவ்வறகயில்  திருமணத்திை்கு 

முன்பு த ய்யும்   டங்கு முறைகள் சில உள்ளன. அவை்றுள் ஒன்று  முறளப்பாரி 

றவத்தல் ஆகும்.திருமணத்திை்கு முன்பு ஒன்பதாம் ொள் பதியமிடுவர.் அது ெல்ல 

முறையில்  வளரெ்்து த ழித்திருப்பது பபால மணமக்களின்  வாழ்வும் த ழிக்கும் 

என்பது பழெ்தமிழரக்ளின் ெம்பிக்றகயாகும். 

 ெலங்கு றவத்தல்  என்தைாரு முறையும்  பின்பை்ைப்படுகிைது. 

மணப்தபண்றண மறனயில் அமர  ் த ய்து மங்கலப் தபாருட்களான  

மஞ் ள்,குங்குமம், பூ  ஆகியறவ  றவத்து அவளது  திருமண வாழ்வு வளம் தபை்று 

சிைெ்த முறையில்  அறமய மங்கல மகளிர ் வாழ்த்துவர.் இபத பபான்று சிலம்பில் 

பகாவலன்,கண்ணகியின்  திருமண ெிகழ் ச்ியில்  மகளிர ்  மங்கலப் தபாருட்கறள 

ஏெ்தியவராக   விளங்கினர ்என்பறத 

                        வினரயிைர,் மலரிைர,் விளங்கு  தமைியர,் 

                        உனரயிைர,் பொட்டிைர,் ஒசிந்  தநொக்கிைர் 

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

                       தபொத ொடு விரிகூந் ற் தபொலை்  நறுங்தகொடி அை்ைொர் 7 

எனும் பாடலடிகள்  எடுத்தியம்புகின்ைன.இ  ்டங்குகறள  வழி வழியாக  இன்றும்  

ொம் பின்பை்றி வருகின்பைாம். 

களவு மைம் 

    ங்க காலெ் ததாட்பட களவு மணம் வழக்கில் இருெ்து வெ்துள்ளது. சிலம்பில் 

குைவர,் பரதவர ்ஆகிய குலங்களுள் திருமணம் ஆகாத  ஆடவரக்ளும், தபண்டிரக்ளும் 

ஒருவறர ஒருவர ் ெ்தித்துக் காதல் தகாண்டறதக் காணலாம். 

   குறிஞ்சி ெிலத்றத  ் ாரெ்்த  குைமகளிர ்குருவி, கிளி  முதலிய பைறவகறள 

ஓட்டுவதை்காகத் திறனப் புனத்திை்கு  ் த ன்று வருங்கால்  மறல ொட்டு 

தவை்பரக்றள  ் ெ்திப்பர.் குைமகளிரும் தவை்பரக்ளும்  காதல் தகாண்டனர ்8 

   தெய்தல் ெிலக் காதலரக்ள் தங்கள் காதலியரக்்கு முத்துக்கறள  றகயுறையாக   

காதை்பரி ாக அளிப்பர.்9  களவின் பபாது காதலரக்ள் தம்முள் புணரவ்து  ெிகழும்.   

தமிழரக்ளின் களவு வாழ்க்றக  இவ்வாறு இருெ்தறமறய சிலம்பின் வழிஅறிய 

முடிகிைது. 

மை்றங்கள் 

 அக்காலத்தில்  ஒவ்தவாரு கிராமத்தின்  ெடுபவ  மன்ைங்கள் றவத்து இருெ்தனர.் 

சிலம்பில் ஐவறக  மன்ைங்கள்  இருெ்தது என்பறத அறியலாம். அறவயாவன  

வணிகரக்ள் பலரும்  தங்கள் பண்டங்கறள பாதுகாக்கும்   தவள்ளிறட மன்ைம், 

பொயினால் பாதிக்கப்பட்படாரும்,உடல் ஊனமுை்பைாரும் ெீராடும் தபாய்றகயின்   

அருபகயுள்ள   இலஞ்சி மன்ைம்  ,   பித்தரக்ள்  தபருெ்துன்பம் அறடபவார,்  பபயினால் 

துன்ப  படுபவார ்  பபான்பைாரின்   துன்பங்கறளப் பபாக்கும்     தெடுங்கல்  ெின்ை 

மன்ைமும், பிைருக்கு துன்பம்   த ய்யும் மனிதரக்றள புறடத்துதின்னும் பூத  ் துக்க 

மன்ைம், அரசியலில் அெீதி வரும் தபாழுது  துன்பக் கண்ணீர ்விடும்  பாறவ மன்ைம் 

என ஐவறக மன்ைங்கள்  இருெ்தறமறயக் காண முடிகின்ைது.  

இம் மன்ைத்தில்   மைவரக்ள் தாங்கள்  கவரெ்்து வெ்த  ஆெிறரகறளப் பகிரெ்்து   

தகாண்டனர.் இவ்வறகப்பட்ட மன்ைங்கள் அறனத்தும்  மரத்தடியின் கீழ் 
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அறமெ்திருெ்தன. வழி  ் த ல்பவார ் தங்கள் கறளப்பிறன பபாக்கும் 

இடமாகவும்,பாதிக்கபட்ட  மக்களுக்கு  ெீதி வழங்கும் இடமாக  இம்மன்ைங்கள்  

இருெ்தன. 

ெம் முன்பனாரக்ள்  காரண காரியத் ததாடரப்பாடு  எல்லா  ்த யல்கறளயும் 

பமை்தகாண்டுள்ளனர.்  

அடிக் குறிப்பு: 

1. சிலப்பதிகாரம்: 1,1-3 

2. ததால் .தபாருள்.நூ-5 

3. சிலப்பதிகாரம்:5,18-19 

4. பமலது நூல் கா.6: 123-125 

5.  ததால் கை்பு : 145 

6. சிலப்பதிகாரம் 1,49- 54  

7. பமலது நூல் 1:55-6 

8. பமலது நூல் 24: 4-6 

9. பமலது நூல்,7:6 

10. பமலது நூல் 7:29 

 

துனை நூற் பட்டியல்: 

1. சிலப்பதிகாரம் புலியூர ்பகசிகன் உறர 

2. ததால்காப்பியம்  இளம்பூரணர ்உறர 
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Tamilians in Silapathikaram, Chapter. In Tamil Identities in Tamil Literature, Edited by 

Sasireha P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani G., Vol. 1:362-365. 

Cauvery College For Women, Trichy. 
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முனைவர்.ஆ.இரொ.பொர ரொஜொ, 

பபராசிரியர,் தமிழ்த்துறை (EFL), 

எஸ்.ஆர.்எம்.பல்கறலக்கழகம், 

இராமாபுரம், த ன்றன-600089. 

 

திருக்குறளில்  மிழர் அனடயொளங்கள் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழர ் அறடயாளங்கள் என்ை தறலப்பின் கீழ் 

“திருக்குைளில் தமிழர ் அறடயாளங்கள்” என்ை தறலப்பில் இெ்த ஆய்வுக்கட்டுறர 

அறமகிைது.  தமிழரக்ள் தங்களுக்கான அறடயாளங்களாகப் பலவை்றை ெிறுவி  ்

த ன்ைாலும், வள்ளுவர ் வாயிலாக  ் சிலவை்றை மட்டும் ஆய்வு எல்றல கருதி 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இெ்த அறடயாளப்படுத்தும் தமிழர ்பண்பாட்டியல் கூறுகளாக அன்புறடறம, 

இனியறவ கூைல்,  ஒழுக்கம் உறடறம,  கல்வி ச்ிைப்பு-கல்லாறம இழிவு,  

அழுக்காைாறம,  புைங்கூைாறம,  ஈறக,  இன்னா த ய்யாறம,  தகால்லாறம-புலால் 

மறுத்தல்,  மானம்-புகழ்,  மருெ்து, விருெ்பதாம்பல் ஆகிய உட்தறலப்புகளில் 

திருக்குைள் தகாண்டும் இறண  ்  ான்ைாதாரங்கள் தகாண்டும் விளக்கப் 

தபை்றுள்ளன.  இத்தறலப்புகட்கு உட்பட்ட த ய்திகள், அக்காலத்தமிழரக்ள் 

உயிதரனப் பபாை்றிய உயரக்ுணங்கள் அவரக்ளுறடய வாழ்வியல் 

அறடயாளங்களாக் அன்று மட்டுமின்றி இன்றும் ததாடரக்ின்ைன. 

 எப்படி வாழ பவண்டும், எப்படி வாழக்கூடாது என்ை வாழ்வியல் வழிகாட்டும் 

அறடயாள தெறிமுறைகள் தமிழ் இலக்கியங்களில் மிகுெ்து கிடக்கின்ைன.  அவை்றை 

முழுதும் பட்டியலிட இயலாது என்பதால் பதறவயான சிலவை்றை  ் ான்று காட்டப் 

தபை்றுள்ளது.  திருக்குைள் தமிழர ்தம் வாழ்வியல் அறடயாளம் என்ை பொக்பகாடு 

அவை்றுள் சிலவை்றை மட்டும் தகாண்டு இெ்த ஆய்வில் ெிறுவப்தபை்றுள்ளது. 

பை்பியல் அனடயொளம் 

 தமிழரக்ளின் வாழ்வியலில், பண்பியல் என்ை ெை்குணவியல் பிரிக்க முடியாத 

அறடயாளங்களுள் ஒன்ைாகும். மை்றைய ொட்டினர,் தமாழியினரிடம் இல்லாத உயர ்

பண்புகள் தமிழரக்ளின் தனித்த அறடயாளங்களாக அன்று முதல் இன்றுவறர 

அறடயாளப் படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன.  இதறனபய 

   “ மிழை் எை்தறொர் இைமுை்டு! 

     ைிதய அவற்தகொரு குைமுை்டு! 

    அமிழ் ம் அவனுனட தமொழியொகும்! 

    அை்தப அவனுனட வழியொகும்”- எை 

என- ொமக்கல் தவ.இராமலிங்கனார ்ெவின்றுள்ளார.் 

பண்பியல் என்பதன் உள்ளடக்கங்களாகக் கீழ்க் காண் தறலப்புகளில் விளங்கக் 

காணலாம். 

அை்புனடனம 

 உலகில் உள்ள உயிரினங்கறளப் பபாை்றுகின்ை உயரெ்்த உத்தமக் 

குணத்திை்கும், அறனத்து  ்  மயங்களின் மூலக்கருத்திை்கும், துறண ெிை்பது 

அன்புறடறமபய! அஃது எல்லா இலக்கியங்களிலும் பபாை்ைப்படுகின்ைன எனினும் 

திருக்குைளில் ஓர ்அதிகாரம் முழுவதும் சிைப்பித்துப் பபாை்ைப்பட்டுள்ளது.  அன்பின் 

சிைப்றப அெ்த அதிகாரத்துள் பல குைட்பாக்களில் கூைப் தபை்றிருப்பினும், 

  அற ்திற்தக அை்புசொர்பு எை்ப, அறியொர் 
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      மற ்திற்கும் அஃத  துனை - (திருக்குறள்:76)  

என்ை குைள், “அன்பு அைம் த ய்தலுக்கு மட்டும் துறணயாக உள்ளது என்பர.்  இஃது 

அறியாதவர ் கூை்று.  மைம் என்று த ால்லக் கூடிய வீர  ் த யல்களுக்கும், 

மாை்ைானிடம் கருறண காட்டக் கூடிய பண்பாகிய அன்பப துறண ெிை்கிைது” 

என்பார ் வள்ளுவர.்  இது “மற ்திலும் அறம்” என்ை தமிழரின் தனித் தன்றமக்கு  

அறடயாள  ் ான்ைாகும். 

  “இல்லொனுக்கு அை்பு இங்கு, இடம் தபொருள் ஏவல் மற்றும்    

   எல்லொம் இருந்தும், அவரக்்கு எை் தசய்யும்?” -(நை்தைறி:15:1-2) 

 இஃது, அன்பு இல்லாதவரிடத்து இடம், தபாருள், ஏவலாளர ் முதலிய எல்லா 

வ திகள் இருெ்தும் அவை்ைால் என்ன பயன்? – என்பதாம். இெ்த அன்பு தமிழரின் 

முதன்றம அறடயாளங்களில் ஒன்று. 

இைியனவகூறல் 

 ஒருவன் எவ்வளவு ெை்த யல்கறள  ் த ய்தாலும் இனிய த ால் பப ாமல் 

கடுஞ்த ாை்கறளக் கூறுவது, இனிக்கும் இனிய கனி இருக்கும் பபாது, புளிக்கும் 

காய்கறளப் பபான்ை கடுஞ்த ாை்கறளப் பபசுவது ஏன்? – என வள்ளுவர ்வினவுகிைார.் 

  “இைிய உளவொக இை்ைொ  கூறல் 

    கைியிருப்பக் கொய் கவர்ந் ற்று -(திருக்குறள்:100) 

இன்த ால்யாருக்கும் இன்னல் விறளக்காது.  இதறன, 

  “இை்தசொல் இடர்ப்படுப்பது இல்”- (பழதமொழி-277:4.) 

 ான்பைார ்பழிக்கக் கூடிய த ாை்கறளப் பப ாபத என்பதறன     

  “பழிப்பைபகதரல்”- (ஆ ்திசூடி-77) எனக் கூறுகிைது. 

ஒழுக்கம் உனடனம 

 ஒழுக்கம் என்பது ெை்பண்புகளின் ததாகுப்பாகும்.  ஒழுங்குடன் பெரத்ெறி 

ெின்று வாழ்வதாம்.   

 “ஒழுக்கம்  எை்பது  பிடி ்  நை்தநறிகனள மறவொமல்  மரைொந் ம் 

  (சொவுவனர) மட்டும் தகொை்டு ஒழுகு ல்” 

(பரிதமலழகர்-அற இலக்கியக் களஞ்சியம்-281) 

  நை்றி அறி ல் தபொனறயுனடனம, இை்தசொல்தலொடு  

  இை்ைொ  எவ்வுயிரக்்கும் தசய்யொனம-கல்விதயொடு 

  ஒப்புரவு ஆற்ற அறி ல், அறிவுனடனம,  

  நல் இை ் ொதரொடு நட்டல்-இனவ எட்டும் 

  தசொல்லிய ஆசொரவி ்து-(ஆசொரக் தகொனவ-1) ஆசொரம்-ஒழுக்கம் 

 

 “ெை்பண்புகள் தபாருெ்திய உயர ்குணமாகிய ஒழுக்கம் உறடறமபய எல்பலாருக்கும், 

பமன்றமறயத் தருவதால், அதறன உயிரினும் பமலானதாகக் கருதிக்காக்க 

பவண்டும், என வள்ளுவர ்விளக்குவார.்   

  ஒழுக்கம் விழுப்பம்  ரலொை் ஒழுக்கம் 

  உயிரினும் ஓம்பப் படும் - (திருக்குறள்:131) 

கல்விசச்ிறப்பு-கல்லொனம இழிவு 
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 கல்வியிை் சிறப்பு, கல்லொனமயிை் இழிவு, தகள்வி ஞொைம், அறிவுனடனம-

என ொல்வறகத் தறலப்புகளில் கல்வி அறிவின் சிைப்புகறள எடுத்துறரப்பார ்

வள்ளுவர.் பவதக்காலெ்ததாட்டு-அர ர ் காலெ்ததாடரெ்்து இக்காலம் வறரயில் 

கல்வியறிவின் பதறவகளும் சிைப்புகளும் எடுத்துறரக்கப்படுகின்ைன.  கல்வி 

அறிவின் சிைப்றப எடுத்தியம்பாத இலக்கியங்கபளா, தபருமக்கபளா இல்றல 

எனலாம்.  அந்  அறிவுறு ் ல்களிை் அனடயொளதம இை்னறய  மிழக ்திை் 

கல்வி வளரச்ச்ியும் எழுசச்ியும் ஆகும்.  கல்வி அதிகாரத்தில் உள்ள எெ்தக் குைளும் 

ஒதுக்கிவிட முடியாத தபருறமதபை்ைறவ!  ெல்ல நூல்கறளக் கை்ைலும், கை்ைவழி 

ெிை்ைலும் ென்று என்று வள்ளுவர ்கூறுவார.்  அதறன 

  கற்க கசடறக் கற்பனவ கற்றபிை்  

  நிற்க அ ற்கு ்  க  - (திருக்குறள்:391)  

என தமாழிவார.்  

  கல்விக் கழகு கசடற தமொழி ல் -  (தவற்றிதவற்னக-2) 

கல்லாதவரக்ள் விலங்குகளுக்கு ஒப்பாவார ்என்பதறன வள்ளுவர,் 

  விலங்தகொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல் 

  கற்றொதரொடு ஏனை யவர்  -(திருக்குறள் -410) 

 ஓ ொரக்்கு இல்னல உைர்தவொடும் ஒழுக்கம்-(தகொை்னறதவந் ை்-91) 

த ல்வங்களில் சிைெ்தது த வி  ்த ல்வமாகும் என்பதறன வள்ளுவர,் 

  தசல்வ ்துள் தசல்வம் தசவிசத்சல்வம் அசத்சல்வம் 

  தசல்வ ்துள் எல்லொம்  னல -(திருக்குறள்-411) 

  கற்றலிை் தகட்டதல நை்று  -(பழதமொழி-143:4) 

அறிவுள்ளவபர எல்லா ச்ிைப்புகறளயும் உறடயவராவர ்

அறிவை்ைவரக்ள் எ த் ல்வம் உறடயவராயினும் 

அவர ்ஒன்றும் இல்லாதவபர என வள்ளுவர ்ெிறுவுவார.் 

  அறிவுனடயொர் எல்லொம் உனடயொர் அறிவிலொர் 

  எை்னுனடய தரனும் இலர்- (திருக்குறள்-430) 

  திருவினும் திட்பதம நை்று  -(பழதமொழி-136:4) 

அழுக்கொறொனம (தபொறொனமக்குைம்) 

 தீயகுணங்கள் எல்லாவை்றிலும் மிகத்தீய குணமாக அழுக்கொறு எனப்படும் 

தபாைாறமக்குணத்றத வள்ளுவர ் கடிெ்துறரக்கிைார.் “பிைருக்குக் தகாடுப்பறதப் 

பாரத்்துப் தபாறுக்காமல், தகாள்ளும் தகாடிய தபாைாறமக் குணம் அவறன 

அழிப்பது மட்டுமன்றி, அவனுறடய சுை்ைத்தாரும் உண்ண உணவும் உடுக்க உறடயும் 

இல்லாமல் தகட்டு அழிவர”் – எனக் கூறுகிைார.்  அத்தறகய தகாடிய தீக்குணம் 

தபாைாறமயாகும். 

  தகொடுப்பது அழுக்கறுப்பொை் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் 

  உை்பதூஉம் இை்றிக் தகடும்-  (திருக்குறள்:166) 

இதறன ஒளறவயார,் ஒளவியம் தபதசல்-(ஆ ்திசூடி-12) என்பார ்

தபாைாறம தகாண்டு பப ாபத என்பபத இதன் தபாருளாம்..(ஒளவியம்-தபாைாறம) 

  மை அனமதி உடல் நலம்  ரும் 

  தபொறொனமதயொ எலும்புருக்கியொகும் -விலியநீதிதமொழி-14:30)  
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புறங்கூறொனம 

 பண்றடக்காலத்தில் புைங்கூறுதல் தபருங்குை்ைமாகவும், மாபாதகங்களுள் 

ஒன்ைாகவும் சுட்டப் தபை்ைது,  

 “யொவனரயும் இகழ்சச்ியொைவற்னறப் புற ்து உனரயொனம” –    

 மைக்குடவர் (அ.இ.க-பக்-191) 

 “புறங்கூறு ல் மிகவும் தகொடுனமயொை இழிதசயல்” என்பதறன,  

“ஒருவன் புைம்பபசி வாழ்வறதவிட, (அெ்த இடத்தில் இல்லாத ஒருவறரப்பை்றி 

இழிவாகப் பபசுதல்) த த்துப் பபாதல் சிைெ்தது.  அ த் யல் அைநூல்கள் கூறும் 

ென்றமறயக் தகாடுக்கும்” – என வள்ளுவர ் வழுத்துவார.்  “புறங்கூறனலவிடச ்

தச ்துப்தபொ” என வள்ளுவர ் கூறுவது, அ த் யலின் இழிறவ ென்கு 

புலப்படுத்துகிைது.  இதறனபய ஒளறவயார,்,  

  பிறர்தமல் பழிதூற்று னல அகற்று எை்பொர் 

  தகளனவ அகற்று  -(ஆ ்திசூடி-43) (தகளனவ-பழிசத்சொல்) 

  புறஞ்தசொல் தபொற்றுமிை்-(சிலம்பு -வ.கொ:186) 

ஈனகப்பை்பு (தகொனட ் ை்னம) 

 “இல்னலதயை  யொசி ்துவந்த ொர் அனைவருக்கும் நிறு ் ொது     

   தகொடு ்துக்தகொை்தட இருப்பது ஈனக”-மைக்குடவர் -(அ.இ.க.பக்:479) 

இல்லாரக்்கு ஈவபத றக என்பார ்வள்ளுவர ்

 ஈனக, தகொனட, அறம், ஐயம், தவளொை்னம,  ொைம், வழங்கல், அளி ் ல்-

எனப் பலவாறு த ால்லப்தபறுகின்ை வழங்கும் தகாறடக் குணம் 

கறடபயழுவள்ளல்களின் வாழ்வியல் பண்றப தகாறடக்குணக் தகாள்றகறய 

ெிறலெிறுத்தும்.  பண்றடய அர ரக்ள் தகாறட தகாடுத்தறல அைத்ததாழிலாக,  

கடறமயாகக் கருதி  ் த ய்தனர.்  தமிழ் இலக்கியங்களும் ஈறக  குணத்றதப் 

தபரிதும் பபாை்றின.  இன்றைய கால கட்டத்திலும் தகாடுக்கும் குணம் தபரிதும் 

பபாை்ைப்படுகிைது. தவள்ளம், வறட்சி, பஞ்சம், பசி, தநொய், இயற்னகச ்சீற்றங்கள், 

கல்வி, மரு ்துவம் பபான்ை பல காரணிகளால் அவதியுறுபவாரக்்கு அரசு, தனியார ்

ததாண்டு ெிறுவனங்கள், தனிெபர ்எனப்பலவறகயிலும் உதவி த ய்து ஈறகக் குணம் 

– இைெ்து விடவில்றல என்பறத ெிறுவிக் தகாண்டிருக்கின்ைனர.் இறத அன்பை 

வள்ளுவர,் 

 

 சொ ல் தபொல ்துை்பம் ஏதும் இல்னல.  ஆைொல், வறியவர் ஒருவர் 

யொசிக்கும் தபொது இல்னல  எைச ்தசொல்லும் தகொடிய நினலவருமொைொல், சொ ல் 

கூட இைினமயொை தசயலொக இருக்கும் – என்பார.் 

 அதாவது, இரப்பபாரக்்கு இல்றல என்பறத விட இைெ்து மடிவது 

இனிறமயானது-எனக்கூறி ஈறகயின் பமன்றமறய ெிறுவுவார.் 

  சொ லிை் இை்ைொ  தில்னல இைி தூஉம் 

  ஈ ல் இனயயொக் கனட   -(திருக்குறள்:230) 

   ொைம் தசய்மிை் –(சிலம்பு-வ.கொ:190) 

  அறம் தசய விரும்பு-(ஆ ்திசூடி-1) 

  இட்டொர் தபரிதயொர், இடொ ொர் இழிகுல ் ொர்- (நல்வழி-2:3) 

  ‘ஈவது நை்று தீது ஈயொனம’ – (சிறுபஞ்சமூலம்-99:1) 
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தகாடுக்காத கருமியிடம் கிறடத்த த ல்வம், ொய் தபை்ை முழுத் பதங்காய் வீணாவது 

பபான்ைதாகும். 

  நொய்தபற்ற த ங்கம்பழம்-(பழதமொழி:151-4) 

தகாடுக்கக் தகாடுக்கக் குறையும் என்று ெிறனப்பவரக்ள்  

  இனறக்க இனறக்கக் கிைறு நீரச்ுரக்கும் எை்பன     

 அறியொர் தபொலும்.  கிைறுதபொல் தசல்வமும்  

  தகொடுக்கக் தகொடுக்கப் தபருகும் எை்ப ொம். 

  “இனற ்த ொறும் ஊறும் கிைறு-(பழதமொழி:44-4) 

  “ஒருவை் முயற்சி தசய்து தசரக்்கும் தபொருள்யொவும் 

    இல்லொரக்்கு ஈந்து உ வுவ ற்தக” – எை வள்ளுவர் 

  ‘தசல்வ ்திை் பயதை ஈ ல்’- எை்று விளக்குவொர். 

   ொளொற்றி ்  ந்  தபொருதளல்லொம்  க்கொரக்்கு 

  தவளொை்னம தசய் ற் தபொருட்டு   -(திருக்குறள்:212) 

பமை்காண் கருத்துகள் யாவும் ஈறகயின் சிைப்புகறள, தமிழரின் வாழ்வியல் 

அறடயாளங்கறள  ெிறுவுகின்ைன. 

இை்ைொ தசய்யொனம: 

 ஒருவர ் ெமக்கு எவ்வளவு தீறம த ய்யினும் ொம் அவருக்குத் தீங்கு 

த ய்யாமலிருத்தபல சிைப்பு.  அறதவிட அவர ் த ய்த தீறமகறள மைத்தலும் 

மன்னித்தலும் ென்றம த ய்தலும் மிகுெ்த சிைப்புறடறமயாம்.  மனிதகுலம் 

மட்டுமன்றி எெ்த ஒர ்உயிரக்்கும் தீங்கு த ய்யாறமபய அைம் ஆகும். 

 ஓர ் உயிருக்குத் துன்பம் பெரும்பபாது அவ்வுயிரப்டும் அவதிறயக் கண்டு 

வருெ்தி, தன் உயிருக்கு ஏை்பட்ட துன்பம் பபால் எண்ணிக் காப்பாை்ைாதவன், 

அறிவுறடயவனாக இருெ்தும் என்ன பயன் உண்டு? (எதுவுமில்றல) இதறன,  

  அறிவிைொை் ஆகுவது உை்தடொ பிறிதிை் தநொய் 

   ந்தநொய்தபொல் தபொற்றொக் கனட   -(திருக்குறள்:315) 

 

என வள்ளுவர ் வினவுவார.்  பமலும் தவறு ஒருவன் த ய்தால் அவனுக்கு உடபன 

தண்டறன தாபன கிறடத்துவிடும் என்பார.் 

  பிறரக்்கிை்ைொ முற்பகல் தசய்யிை்  மக்கிை்ைொ  

  பிற்பகல்  ொதம வரும்     -(திருக்குறள்-319) 

  முற்பகல் கை்டொை் பிறங்தகடு,  ங்தகடு 

  பிற்பகல் கை்டுவிடும்    -(பழதமொழி-130:3-4) 

இறவயாவும் இன்னா த ய்யாத  தமிழரின் அறடயாள அறிவுறுத்தல்களாம். 

தகொல்லொனம-புலொல்மறு ் ல் 

 எெ்த உயிரக்றளயும் தகால்லாறம, உயிரக்றளக் தகான்று உண்ணாறம 

ஆகியன ஒன்றுக்தகான்று ததாடரப்ுறடயனவாம். 

 ‘ஐயறிவு உனடயை மு ல் ஓரறிவு உனடயை  ஈறொய் உயிரக்னளச ்

தசொர்ந்தும் தகொல்லு னலச ் தசய்யொனமதய தகொல்லொனம – (பரிதமலழகர் 

(அ.இ.க.பக்க.568) 
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 ஊை் உை்டனல ஒழி ் தல – புலொல் மறு ் ல் -(பரிதமலழகர்-

(அ.இ.க.பக்:572) 

 பமை்காண் கூை்றுகள் மூலம் உயிரக்்தகாறலயும் இறை ச்ி உண்ணலும் 

தபரும்பாதக  ் த யல்களாகக் தகாள்ளப் பட்டு  ் த ால்லப்பட்டுள்ளன.  பு ் ம், 

சமைம் பபான்ை  மயங்கள் உயிரக்்தகாறலறயப் தபரிதும் தவறுக்கின்ைன. 

 தான் உயிர ் தப்பிக்கலாம் என்ை ெிறலவெ்தாலும், தன் உயிரப்பாகும் ெிறல 

வெ்தாலும் எவ்வுயிறரயும் தகால்லக்கூடாது என்பதறன வள்ளுவர,் 

   ை் உயிர் நீப்பினும் தசய்யற்க  ொை்பிறிது 

  இை்னுயிர் நீக்கும் வினை – (திருக்குறள்:327) 

இது “எவ்வுயிறரயும் தகால்லாதவறன, புலால் உண்ணுதறல மறுத்தவறன உயிரக்ள் 

யாவும் றககூப்பி வணங்கும்” என்பதாம்.. 

  தகொல்லொை் புலொனல மறு ் ொனைக் னகக்கூப்பி 

  எல்லொ உயிரும் த ொழும் -(திருக்குறள்:260) 

  ஊனூை் துறமிை்; உயிரக்்தகொனல நீங்குமிை்- (சிலம்பு-வ.கொ:190) 

மொைம் – புகழ் 

 தமிழரக்ளின் தனி த் ாத்து தன்மானம்.  அஃது இல்றலபயல் இைப்பபத சிைப்பு 

என எண்ணினர.்  தபொரொைொலும், வொழ்வொைொலும் மானத்றதபய உயிதரனப் 

பபாை்றினர.்  வள்ளுவரும் இதறனப் தபரிதும் பபாை்றியுள்ளார.் 

 “ ை்நினலயிலிருந்து  ொழொனமயும், த ய்வ ் ொல் 

   ொழ்வு வந்துழி வொழொனமயும் மொைம் ஆம்” -(பரிதமலழகர்-அ.இ.க.பக்:612) 

 மானம் இழக்கின்ை அளவிை்குத் தமக்குக் பகடு வெ்து விட்டபத, என ெிறனத்து 

உயிறர இழெ்தவர ்புகறழ,  உலகம் எெ்ொளும் பபாை்றும். 

  இளிவரிை் வொழொ  மொைம் உனடயொர் 

  ஒளித ொழுது ஏ ்தும் உலகு – திருக்குறள்:970 

 உயிறர விடவும் உடறல விடவும் மானபம தபரிது”- என ெீதிதெறிவிளக்கம் 

கூறுகிைது. 

  மொைம் தபரித ை உயிர்விடுவொை் 

     மற்றவரக்் கொக ் துயர்படுவொை் 

   ொைம் வொங்கிடக் கூசிடுவொை் 

      ருவது தமல் எைப் தபசிடுவொை் -(நொமக்கல் 

தவ.இரொமலிங்கைொர்) 

இக்கருத்துகள் தமிழரக்ள் மானத்தின் அறடயாளங்கறள ெிறல ெிறுத்துகின்ைன. 

 புகபழாடு வாழ்வதை்கு ெை்பண்பபாடு ெை்த யல்கறளயும் ஆை்றினால் 

மட்டுபம புகழ் தபை முடியும்.  “நினலயற்ற உலக ்தில் நினலயொக இருக்கக் 

கூடியது புகழ் ஒை்தற” என்பார ்வள்ளுவர.்  இதறன,   

  ஒை்றொ உலக ்து உயர்ந்  புகழல்லொல் 

  தபொை்றொது நிற்பத ொை்று இல் – (திருக்குறள்-233)  

எனக் கூறி உள்ளார.் 

 இனசயிை் தபரியது ஓர் எசச்ம் இல்னல -(முதுதமொழிக்கொஞ்சி 6:8) 
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மருந்து 

 தமிழரக்்தகன மருத்துவம் உண்டு.  சுமொர் 2000-ம் ஆண்டுகளுக்கு முை்பட்ட 

காலத்தில் இருெ்த சி ்  மரு ்துவம் இன்ைளவும் த யல் முறையில் உள்ளது.  ம ்திய, 

மொநில அரசுகள் அதி முன்னுரிறம அளித்துப் பபாை்றுகின்ைன.  பொயின் தன்றம 

அறிெ்து, அதன் காரணத்றத அறிெ்து, அறதப் பபாக்கக் கூடிய வழிறய அறிெ்து ஏை்ை 

மருத்துவத்றத  ் த ய்ய பவண்டும்.  மருெ்ததன எதுவும் பதறவயில்றல;  ரியான 

உணறவ முறைப்படி அருெ்தினால் பொபய வராது;  உைதவ மருந்து பபான்ை அரிய 

த ய்திகறளத் தமிழரக்ள் விட்டு  ்த ன்றுள்ளனர.்  இதறனபய வள்ளுவர,் 

  தநொய்நொடி தநொய் மு ல் நொடி அது ைிக்கும் 

  வொய்நொடி வொய்ப்பச ்தசயல்  – (திருக்குறள்-948) 

  தநொய்க்கு இடம் தகொதடல் – (ஆ ்திசூடி-76) 

  மருந்த ை தவை்டொவொம் யொக்னகக்கு அருந்தியது 

  அற்றது தபொற்றி உைிை் -(திருக்குறள்-942) 

  மீதூை் விரும்தபல் -(ஆ ்திசூடி-91) 

  அளவுக்குமிஞ்சிைொல் அமிர ்மும் நஞ்சு – (பழதமொழி) 

விருந்த ொம்பல் 

 வீட்டுக்குப் புதிதாக வருபவாறரயும், பசியால் வருபவாறரயும், 

விழாக்காலத்தும் உண்றம அன்பபாடு உணவிட்டு உப ரித்தபல விருெ்பதாம்பலாம்.  

விருந்த ொம்பனலப் பை்பொட்டிை் அனடயொளமொக, அை்பிை் உசச்மொகப் தபொற்றி 

வந் ைர்.  இறத எல்லா இலக்கியங்களும் இயம்புகின்ைன.  வள்ளுவர ் ஓர ்

அதிகரத்றதபய பறடத்து அளித்துள்ளார.்  அர ரக்ள் விருெ்தளித்து உப ரித்தலின் 

ததாடர ்ச்ியாக இன்றைய அரசுகளும் விருெ்பதாம்பறலப் பபாை்றி உப ரிக்கின்ைன. 

 அக்காலத்தில், வெ்த விருெ்தினறர உரிய விருெ்தளித்து, உப ரித்து 

அனுப்பிவிட்டு, அடுத்த விருெ்தினர ்எப்தபாழுது வருவார ்எனக் காத்திருப்பாரக்ளாம்.  

என்பன ஓர ்உயரிய பண்பாட்டுப் பரிணாம அறடயாளம் தமிழரக்ளுறடயது! இதறன, 

  தசல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பொர ்்திருப்பொை் 

  நல்விருந்து வொை ்  வரக்்கு –(திருக்குறள்-86) 

 இப்படி, உயரக்ுணம் உள்ளவரக்றள வானுலகத் பதவரக்ள் 

ெல்விருெ்தினரக்ளாக எதிரப்ாரத்்துக் காத்திருப்பராம்.  இதறனபய வள்ளுவம் 

ெிறுவுகிைது. 

விருந்து இல்தலொரக்்கு இல்னல, தபொருந்திய ஒழுக்கம் -(தகொை்னற தவந் ை்-83) 

நினறவுனர: 

 தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழர ் அறடயாளங்களாக, திருக்குைளில் தமிழர ்

அறடயாளங்கள் என, சில முக்கியத் தறலப்புகளில் கருத்துகள் பதிவு த ய்யப் 

தபை்றுள்ளன.  பமை்காண் திருக்குைள் க்ருத்துகளுக்பகை்ப பவறு சில இலக்கிய  ்

 ான்ைாதாரங்களும் தரப் தபை்றுள்ளன.  ஒவ்தவாரு தறலப்பின்  ாரங்களும் இன்றும் 

தமிழரத்ம் இதயங்களில் பதிவிடப் தபை்றுள்ளன.  தவளிநொடு வொழ்  மிழரக்ளொல் – 

 ம் மரபியல் பை்பொட்டு அனடயொளங்கனளப் தபொங்கல், ஆயு பூனஜ, 

இனறவழிபொடு, சடங்குகள், சம்பிர ொயங்கள் யொவும் இை்றும் பின்பை்ைப்பட்டுக் 

தகாண்டாடப் தபை்று வருகின்ைன.  ஏறு ழுவல் (ஜல்லிக்கட்டு) பை்றிய வீர  ்

த ய்திகள், பபாை்ைப்தபறுவபத, தமிழரக்ளின் வாழ்வியல் அறடயாளங்களாம்.  

அறவ இலக்கியங்கள் வாயிலாகபவ ததாடரெ்்து முன்தனடுத்து  ்

த ல்லப்படுகின்ைன எனின் அறவ மிறக ஆகா என்பபத உண்றம. 
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முனைவர்.தகொ.விஜயதலட்சுமி.                                                
உதவிப் பபராசிரியர.்                                                      
தமிழாய்வுத் துறை. 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி.                                 
திரு ச்ிராப்பள்ளி-2.                                                               

                            

கம்பரொமொயைம் புலப்படு ்தும் தபொர் தநறிகள் 
 

ஆய்வுசச்ுருக்கம்: 

 கம்பன் என்தைாரு மானிடன் பிைெ்த தபருறமக்குரியது.தமிழ்ொடு என்று 
தபருறமப்பட்டுக் தகாள்கின்ைான் பாரதி .ஆம்! கம்பன் மானுடத்றதப்  பாடிய 
கவிஞன்! “மானுடம் தவன்ைதம்மா”! என்று பாடுகின்ைான்.மனிதன் தவை்றி தபை 

பவண்டும் என்பது கம்பனின் குறிக்பகாள்! கம்பன் தனது பாத்திரங்கறள  ் ரா ரி 
மனித உணரவ்ுகளுறடய பாத்திரங்களாகப் பறடத்துள்ளான். பபாரக்்களத்தில் 
மாயா ஜாலங்கள் பப ப்பட்டாலும் மானுடபம உயரெ்்து விளங்குகின்ைது.  

 மைத்றதயும் அைத்றதயும் இரு கண்களாக பறடக்கப்பட்ட 
இராமாயணத்தில் இரண்டுபம உயிர ்உடல் பபால கம்பர ்அறமத்துள்ளார ்என்பது 
உண்றம. 

 மனித இனமாகிய பயிறர வளரக்்கின்ை ெதியாக தம்முன்பன அைதெறிக் 
கருத்துக்கறளயும் வாழ்வியல் கூறுகறளயும் தகாண்டதாகத் திகழும் 
இராமகாவியம். 

 “அற ்திை் வடிவொகிய இரொமை் மட்டுமல்லொது மற ்திை் பொற்பட்ட 
அரக்கரக்ளும் அறதவொழுக்கம் பற்றி தபசுகிை்றைர்.இது கொப்பிய ்திை் 
 ைிசச்ிறப்பொகும்”.(1) 

 பபார ் வீரரக்ள் பபாரில் பின்பை்ை பவண்டிய தெறிமுறைகள் பபார ்
புரிவதை்கு முன் வஞ்சினம் கூறும் திைன் பறகவறன அழிக்காமல் 
மன்னித்தருளும் மாண்பு பபார ்ததாடங்கும் முன்னர ்எதிரியின் பக்கம் ெியாயம் 
ததரிய அனுப்பும் தூது. தபண்ணுடன் பபார ்புரிதல் பபதறம அறடக்கலம் என்று 
வெ்தாறர கறடசி வறர காக்கும் பண்பு பபாரக்்கறலயின் பல்பவறு 
ெிகழ்வுகறளப் படம் பிடித்துக்காட்டி அைம் உறரக்கிைார ்கம்பர.்(2) 

முை்னுனர:  

                        “கல்த ொை்றி மை்த ொை்றொ கொல ்த  

                        வொதளொடு முை் த ொை்றிய மூ ் க்குடி” 

என்ை வரிகள் தமிழரின் இரு கண்களுள் வீரமும் ஒன்று என்பறத குறிப்பாக 
உணரத்்துகின்ைன.இெ்த வீரத்தின் அடிப்பறடயில் ெிகழ்வபத பபாராகும். 

 தருமத்திை்கும் அதருமத்திை்கும் ெடக்கின்ை பபாபர இராமாயணமும் 
மகாபாரதமும் ஆகும். இரண்டிலும் அைப்பபார ்முறைப் பறிறியும் பபார ்தெறிகள் 
பை்றியும் ெிரம்பப் பப ப்படுகிைது. ெமது ொட்டில் பபாரக்ள் ெிறைய ெடெ்தன. 
ஆயினும் ெமது அர ரக்ள் ெடத்திய பபார ் முறையில் தெறிமுறைகள் 
பின்பை்ைப்பட்டன. 

 இராமகாறதயிலும் பல பபாரக்ள் ெிகழ்ெ்துள்ளன.எல்லா பபாரக்ளும் 
அைதெறிப் பபாரக்பள ஆகும்.(3)“உலகில் பபார ் தவிரக்்க முடியாததுஎன்ை 
கருத்திறன அைப்பபாறரக் காட்டிலும் பவறு சிைப்பு அர னுக்கில்றல என்று கீறத 
தமாழிகின்ைது.”(4) இன்றைய காலக்கட்டத்தில் அறிவியல் வளர ்ச்ியினால் 
பபாரக்்கருவிகளும் பபார ் நுணுக்கங்களும் தபருமளவு வளரெ்்துக் தகாண்பட 
இருக்கின்ைன.இருெ்த பபாதிலும் மரபு ரீதியான பபாரக்பள தபரும்பாலும் 
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பபாை்ைப்படுகின்ைன. இனி “கம்பராமாயணம் புலப்படுத்தும் பபார ் தெறிகள்” 

குறித்து ஆய்வபத  இக்கட்டுறரயின் பொக்கமாகும். 

தபொர் அறம் 

 பண்றடத் தமிழர ்பபார ்பமை்தகாள்ளும் பபாது அைவழியிபல ெிகழ்த்தினர.் 
பபாரக்்களத்தில்  பறகவபராடு பபாரிடும் பபாது அைதெறிகறளபய 
பின்பை்றினர.்பபார ்ெடக்கும் காலத்தில் அஞ்சி முதுகு காட்டி  ்த ல்பவர,்ெடுங்கும்  
உள்ளம் உறடயவர,் பறடக்கலம் இழ்ெ்பதார.்தறலமயிர ் குறலெ்பதார.் பபாரில் 
புண்பட்படார.் தம்மினும் இறளபயார.் ஆகிய இவரக்ள் மீது பண்றடத் தமிழ் 
வீரரக்ள் அம்பிறன  ்த லுத்தமாட்டாரக்ள். (5) 

 பபார ் த ய்யப் புைப்படுவதை்கு முன்பப பசு, அைபவார,் தபண்டிர,் 

பிணியுறடபயார,் புதல்வறரப் தபைாபதார ் முதலாபனாறரப் பாதுகாப்பான இடம் 

பொக்கி  ்; த ல்லுமாறு அறிவிப்புக் தகாடுக்கும் அைப்பபார ்முறையும் அன்றிருெ்தது. 

இதறன, 

“ஆவும் மொைியற் பொர்ப்பை மொக்களும் 

தபை்டிரும்  பிைியுனட யீரும் தபைி ் 

த ை்புல வொழ்நரக்் கருங்கட ளிறுக்கும் 

தபொை்தபொற் பு ல்வர்ப் தபறொஅ தீரும் 

எம்மம்பு கடிவிடுது நும்மரை் தசர்மிை்”(6) 

என்ை புைொனூை்றுப் பாடல் மூலமாக சிைெ்த பபார ்வீரன் கறடபிடிக்க பவண்டிய 
தெறிகளாகும். 

 “பறட எடுக்கும் பவெ்தன் பறடதயடுப்புக்குஆளாகும் ொட்டிலுள்ள 
அைப்பண்பு மிகுெ்த உயிரினங்கறளப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குக் தகாண்டு 
த ல்லும்படி அறிவிப்பது அெ்ொறளய பபார ் அைமாகக் காட்டப்படுகிைது.”(7) 
கம்பன்காவியத்தில்>சீறத தனிறமயில் இருக்கம் தபாழுது அவறளத் தூக்கி  ்
த ல்லசூரப்்பணறக முை்படும் தபாழுது> 

“நில் அடிஇ எை கடுகிைை் தபை் எை நினை ் ொை்                                         
வpல் எடொது அவை் வயங்கு எரிஆம் எை விரிந்                                      
சில்வல் ஒதினயச ்தசங்னகயில் திருக்குறப் பற்றி                             
ஒல்னல ஈர ்்து உன  ்து ஒளிகிளர ்சுற்றுவொள் உருவி” (8) 

என்ை பாடல் வாயிலாக இலக்குவன் சூரப்்பணறக தபண் எனை காரணத்தால் 
தகால்லாமல் விட்டறத அறியலாம். பமலும்> 

 யுத்த காண்டத்தில் இராவணன் பதரில் மூ  ்ை்றுக் கிடக்கிைான். மாதலி 
இராமனிடம் இராவணறன தகால்ல தூண்டும் தபாழுது> 

“பனட துறந்து மயங்கிய பை்பிைொை் 

இனட தபறும் துயர் பொர ்்து இ ழ் நீதியிை் 

நுனட துறந்து உயிர்தகொடலும் நை்னமதயொ 

கனட துறந்து தபொர் எை் கரு ்து எை்றொை்”(9) 

என்ை பாடல் மூலம் இராமன் மூ  ்ை்றுக் கிடக்கும்  இராவணறனக்  தகால்வது 
ெீதியன்று  என்று கூறுகிைான். 

தூது 

 பழங்காலத்தில் பபார ்ெறடதபறுவதை்கு முன் தூது அனுப்பவது வழக்கம். 
புறகவன் மனம் திருெ்துவதை்கு ஒரு  ெ்தரப்்பம் வழங்கப்படும். எதிரியின் பக்க 
ெியாயம் என்னதவன்று ததரிெ்து தகாள்வதை்காக அனுப்பப்படுவது 



376 
 

தூது.பபாரக்்கறலயின் ஒரு பகுதியாகும். இராமாயணத்தில் “அங்கதன் தூதுப் 
படலம்” என்று கம்பன் வடிவறமத்திருக்கிைான். தூது என்பது புைத் 

ததாடரப்்பிை்குரிய ஒரு முக்கிய ெிகழ்வாகக் கம்பராமாயணத்தில் அறமகிைது. 
தூது ெிகழ் ச்ிகள் காப்பியம் முழுவதிலும் பரவலாகக் காணப்படுகின்ைன. 
சிறையிலிருெ்த சீறதயிடம் இராம தூதனாக அனுமன் த ல்வதும், பபாருக்குமுன் 
இராவணனிடம் அங்கதன் தூதாக  ் த ல்வதும் மிக  ் சிைப்பாகப் 
பப ப்படுகின்ைன. 

 இராமகாறதயில் சீறதறயத் பதடிப் பபான அனுமன் எதிரப்ாராத விதமாகத் 
தூதுவனாகவும் மாறினான்.அனுமன் இராவணனிடம் தன்றனத் தூதன் என்று 
அறிமுகப்படுத்திக் தகாள்கிைான்.தனது தறலவன் பரம்தபாருள்  மண்ணில் 
பிைெ்து ெடமாடும் பரம்தபாருள் என்று குறிப்பிடுகின்ைான்.அைதெறி  ாரெ்்த 
முயை்சி பலனளிக்கவில்றல.அனுமன் தன் வாலில் றவக்கப்பட்ட தீறயக்தகாண்டு 
இலங்றக எழில்கறள அழித்துவிட்டு இராமனிடம் மீண்டான். இதறன> 

“எய்திைை்  அனுமனும்  எய்தி ஏந் ல்  ை் 

தமய்கழல்  த ொழுகிலை் முளரி நீங்கிய 

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

ஐவயகம்  ழீஇ தநடிது இனறஞ்சி வொழ் ்திைொை்”(10) 

என்ை பாடல் வாயிலாக இராமனிடம் மீண்ட அனுமன் இராமன் முன்னிறலயில் 
சீறதயிருெ்த திற  பொக்கித் ததாழுத ெிறலயிறன  அறியமுடிகிைது. 

வஞ்சிைம் கூறல் 

 பபாருக்கு  ் த ல்லும் முன் பவெ்தனும். வீரரும் வஞ்சினம் உறரத்து  ்
த ல்வர.் தூம் எண்ணிய இலக்றக அறடவதை்கும். உள்ள உறுதி குறலயாமல் 
இருப்பதை்கும் வஞ்சினதமாழி பயன்பட்டது. பண்றடத் தமிழர ்பபார ்முறையில் 
இது சிைப்பிடம் தபை்றிருெ்தது.(11) கம்பராமாயணத்தில் இராம>இலக்குவபராடு 
பபாரிட வரும் இெ்திரசித்தன் மகரக்கண்ணன்> கும்பகருணன் ஆகிபயாரும் இராம 
இலக்குவரும் வஞ்சினம் கூறிப் பபாரிடுகின்ைனர.் இெ்திரசித்தன் “எம்பிறயக் 
தகான்ைவன் யாக்றகறய ெீக்கியல்லால் இலங்றகக்கு வாபரன!;வாழ்வும் 
பவண்படன். இலக்குவறனப் பபாரில் தகால்பவன். அன்தைனின் த ங்கண்மால் 
முதலான பதவரக்ளாகிய என் பறகவர ் என்றனக் கண்டு ெறகக்கட்டும். ொன் 
இராவணன் றமெ்தனுமல்பலன். பறக தவல்லாவிடின் ப ாறு உவெ்து வாபழன்” 

என்று பல வஞ்சின தமாழிகறளக் கூறினான். இராமாயணத்தில் பபார ்
ெடவாவிடினும் குகப்படலத்தில் பரதன் பறடயுடன் வருவறதத் தவைாக 
உணரெ்்தறத> 

“ஆழ தநடுந்தினர ஆறு கடந்து இவர ்தபொவொதரொ 

தவழ தநடும் பனட கை்டு விலங்கிடும் வில்லொதளொ”(12) 

என குகன் கூறிய வீரவுறர வஞ்சினத்திை்கு  ் ான்ைாகும்..பமலும், 

கும்பகருணன் வறதப்படலத்தில் இலக்குவறன  ் ெ்திக்கும் தபாழுது, 

“தபய்  வ ்திதைொர் தபை் தகொடி 

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

னக ்  வ ் னடக் கிடந்து தவை் கொக்குதி”(13) 

என்ை கும்பகருணன் கூை்றின் வாயிலாக வஞ்சின தமாழியிறன அறியலாம். 
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கம்பைில் தபொர் தநறிகள் 

 கம்பன் தன் காப்பியத்தின் கறத வளர ்ச்ியிலும்> தாடறக வறத> பவள்வி 
காக்க அரக்கரக்ளுடன் பபார.்பரசுராமர ் பபார.்கரன் வறத. வாலி வறத . டாயு 
பபார ்இராவணப்பபார ்இறவ பபான்ை பல பபாரக்ள்  இடம் தபை்றுள்ளன. கம்பர ்
பின்பை்றும் புைத்திறண மரபுகறள யுத்தகாண்டத்தில் ென்கு அறியமுடிகிைது.  
கம்பர ் காட்டும் பபாரக்ள் வான்மீகி காட்டும் பபாரக்ளிலிருெ்து   பவறுபட்டுத ்
தமிழர ்பபாரம்ுறைறய ஒட்டி அறமகின்ைன.        

 ொடனக வ ம் 

 பாலகாண்டத்தில் தாடறக வறதப்படலத்தில் இராமனின் வீரம் 
காட்டப்படுகிைது.இது ஒரு பவள்விப்பபார ்ஆகும். விசுவாமித்திரர ்தன் யாகத்திை்கு 
இறடயூறு த ய்து வெ்த தாடறகறய வறதக்கும் தபாருட்டு இராமனிடம் பகட்ட 
பபாது இராமன்  ை்று தயங்கினான். தபண் என்பதனால் இராமன் கறண 
ததாடுக்கவில்றல.வீர த் ம்மல் இராமன் என்ை பபாதும் அைவழிறய ொடுவதாகக் 
கம்பன்  காட்டுகிைார.் இதறன> 

“அை்ைல் முைிவரக்்கு அது இருந்து எை்னும் ஆவி 

உடை் எை வடிக்கனை த ொடுக்கிலிை் உயிரக்்தக                                    
- 

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

தபை் எை மை ்தினட தபருந் னக நினை ் ொை்” (14) 

என பபார ்  த ய்வதிலும் அைத்றதக் கறடபிடிக்கும் பண்பு காப்பியத்தில் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டு  உள்ளது. 

சடொயு தபொர் 

  டாயு அைவழிப்பபாறர ெடத்துகிைான். என்னால் முடிெ்த அளவு பபாரிட்டு 
தடுத்பதன். ஆனால் அைத்றத ஒதுக்கிய இராவணன் வஞ் கமாக மாறயயினால் 
பபார ்த ய்தான். இறுதிவறர அவபனாடு பெருக்கு பெராக  வீரத்றதக் காட்டிய 
 டாயு றவப் பை்றி வாலிவறதப்படலத்தில் காணும் தபாழுது> 

“சிந்ன  நல் அற ்திை் வழிச ்தசறலொல்                                              
---------------------------------------------------------------------------------------- 

ஏந்ன யும் எருனவக்கு அரசு அல்லதவொ”(15) 

ஏன்று அைவழியிபலபய  உள்ளம் த ன்ைதால் சீறதயின் துன்பத்றதத் தீரக்்கும் 
தபாருட்டு தகாடிய பபாரத்்துறையில் தன் திைறமறயக் காட்டினான் என்று 
 டாயுவின்  வீரத்றத அைப்பபாராகக் கம்பர ்சுட்டுகிைார.்     

வொலி வன  

 வாலிக்கும் சுக்கீரிவனுக்கும் இறடபய ெடெ்த பபாரில் அைத்தின் ொயகனாக 

விளங்கக்கூடிய இராமன் பிைன்மறன ெயெ்த தவறிறனப் பபாக்கவும் , மறைெ்து 

இருெ்து வாலிறயக் தகால்கிைான். இராமனின் வீரத்றத அைப்பபாராகக் காட்டத் தன் 

த ால்லாட்சிறயக் கம்பர ் பயன்படுத்துகிைார.்வாழ்க்றகத் தத்துவத்றத மக்கள் 

உணரும்படியாக இராமன்-வாலி பபாறர அைப்பபாராக கம்பர ்தன் த ால்லாட்சியில் 

சித்தரித்துக் காட்டுகிைார.் 

இரொவைப் தபொர் 

 இலங்றகயில் ெடெ்த இராம-இராவண முதல் ொள் பபாரில் இராவணன் 
ஆயுதங்கறளயும்> ப றனகறளயும் இழெ்து ெின்ைறதக் கண்ட இராமன் இப்படி 
யுhவும் இழெ்து இருக்கினைவறனக் தகால்லலாகாது என்று கருதி த ன்று  
பறடகறளயும்> ஆயுதங்கறளயும்  ரி த ய்து தகாண்டு ொறளக்குப் பபாரில் 
விருப்பமிருெ்தால் வா என்று இரக்கத்பதாடு கூறியனுப்பியறத> 
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“ஆனளயொ உைக்கு அனமந் ை மொரு ம் அனறந்  

பூனள யொயிை் கை்டனை இக்று தபொய் ,தபொரக்்கு 

நூனளவொ எை நல்கிைொை் நொகிளங் கமுகிை் 

வொனள ொவுறு தகொசனல நொடுனட வள்ளல்”(16) 

என்கிைார ்கம்பர.் இதனால் இராமனின் வீரத்தில் கருறணறயக் காணமுடிகிைது. 
பமலும் “இன்று பபாய் ொறள வா” என்று இராமன் கூறும் த ால் அவறனப் 

பபாரக்்களத்திலும் வள்ளலாக விளங்க  ்த ய்துள்ளறத உணர முடிகின்ைது. 

முடிவுனர 

 பண்றடய தமிழரின்  பபார ்முறையிறன ெிறனவிை்கு தகாண்டு வருவது 
பபால் உள்ளது.தபண்ணாக இருெ்தால் பபார ் த ய்வது அைமாகாது என 
சுட்டப்படுகிைது. உலகில் அறமதி ெிலவ பவண்டும். மாதானம் தறழத்பதாங்க 
பவண்டும்.ென்தனறி படரபவண்டும் .பறக தகாள்ளாமல் வாழ்ெ்து பபாறரத் 
தடுத்து உயிரக்றளக் காக்க பவண்டும்.மக்கள்  முதாயத்தின் அழிவுக்குக் 
காரணமாக உள்ளது பறக அதறன ஒழிக்க.கம்பன் “யாதராடும் பறக தகாள்ளக் 
கூடாது”என்ை வாழ்க்றக தெறிறய வலியுறுத்துகின்ைான். பறகறமறயத் 

தவிரத்்தால் “பபார ் ஒடுங்கும்” என்பது கம்பன் கருத்து. பபார ் ஒடுங்குவதால்  

பாருக்கும் புகழ் குறையாது என்று உறுதி கூறுகின்ைான். 

அடிக்குறிப்பு 
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முனைவர் வ.தகொபொலகிருஷ்ைை் 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழ்த்துறை 

ப ானா கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி 
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றகபபசி: 9488181733 

 

நம்மொழ்வொர் பொசுரங்களில்  மிழ்சத்சொல்லும் தபொருளும் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

ஒரு தமாழிக்கு அழகு ப ரப்்பது த ாை்கள். இறவ மிக  ் த றிவாக ஒரு 

தமாழியில் அறமகின்ைபபாதுதான் த ால் வளமும் தபாருள் வளமும் மிகுெ்து 

அறமெ்துவிடுகின்ைது. இதனால் தமாழியானது பமம்பட்டு பல்பவைான இலக்கிய 

இலக்கண வறகறமகள் பதான்ை வழிவகுக்கின்ைது. தமாழிக்கும் த ம்றம 

ப ரக்்கின்ைன. இத்தன்றமறய நுட்பமாக ஆராய்ெ்து த ால்வபத தமாழியியல் 

ஆய்வுகபளயாகும். அவ்வறகயில் தமிழ்தமாழிக்காகபவ ஏராளமான ஆய்வுகள் 

எழுெ்துள்ளன. இவ்வாய்வுகள் இலக்கியம், இலக்கணம், சிை்றிலக்கியம், காப்பியம் 

எனப் பல்பவறுபட்ட களங்களில் பதான்றியுள்ளன. அவ்வறகயில் றவணவத்தில் 

பதான்றிய பாசுரங்கறள ஆராய்ெ்து பாரக்்கும்பபாது, த ாை்களின் த றிவு, 

தபாருளிறன எடுத்துறரப்பதை்கு விரிவான விளக்கத்றதக் றகயாளுதல், 

விளக்கத்திை்குப் பயன்படுத்தும் த ாை்கள், வினாவிறட அறமப்பு, உறரயாடல் ெயம், 

த ாை்தபாருள் ெயம், உவறம ெயம் காட்டி விளக்கும் முறை, இலக்கணப் பயன்பாடு 

முதலிய பல்பவறுபட்ட நுட்பங்கள் புலப்படுகின்ைன. இதறனக் காணும்பபாது 

றவணவ  மய காலகட்டத்தில் தமாழியானது பயணித்த விதம், த ாை்தபாருள் 

பயன்படுத்திய விதம் முதலானறவ எவ்வாறு அறமெ்துள்ளது என்பறத 

எடுத்துறரப்பபத இக்கட்டுறரயின் பொக்கமாகும். 

கருசத்சொற்கள்: மணிப்பிரவாள ெறட, த ால்லாை்ைலும் தபாருளாை்ைலும், த ால் 

ெயம், தபாருள் ெயம், 

முை்னுனர 

  மய இலக்கியங்களில் த ால்லாய்வு என்பது மிக முக்கியமான 

கருத்தாக்கமாக உள்ளது. இதுகுறித்து ஆய்வுலகில் தபரிதும் பப ப்படாமல் உள்ளது 

எனலாம். தமிழ் தமாழிக்கான த ாை்கறள அறடயாளம் கண்டு இதுபபான்ை 

ஆய்வுகள் பல்கிப் தபருகுமாயின் ெம் தமிழ்தமாழியும் தமிழினமும் இன்னும் 

பமம்பட்டு விளங்கும் எனலாம். இவ்தவண்ணத்றத ஓரளவு தமய்பிக்க இதுதவாரு 

ததாடக்கப் புள்ளியாக இருக்கும் என்பை த ால்லலாம். அவ்வறகயில் பன்னிரு 

ஆழ்வாரக்ளில் தபருமதிப்புக்குரிய ெம்மாழ்வாரின் திருவாசிரியம் மை்றும் தபரிய 

திருவெ்தாதி ஆகியவை்றையும் இதை்கு உறரதயழுதிய தபரியவா  ்ான் பிள்றளயின் 

உறரயும் தகாண்டு இவ்வாய்வுத் தறலப்பிறன இனிக் தகாண்டு த ல்லும். 

மைிப்பிரவொள நனட - த ொற்றம் 

  பக்தியிலக்கிய காலகட்டத்தில் வடதமாழியானது பரவத்ததாடங்கியது 

எனலாம். இதை்கான  ்  ான்றுகள் கல்தவட்டுக்களில் அதிகம் காணப்படுகின்ைன. 

இவ்வாைாக வடதமாழியானது தமிழ்தமாழியில் சிறிது சிறிதாக கலக்கத் 

ததாடங்கியது. இதன் விறளவாகத்தான் மணிப்பிரவாள ெறட பதான்றியது என்பறத 

அகராதிகள் தருகின்ை தபாருளின் அடிப்பறடயில் அறிகின்பைாம். இத்தறகய 

ெறடயிறனக் குறித்து, “மணி என்பது முத்து: பிரவாளம் என்பது பவளம். முத்றதயும் 

பவளத்றதயும் மாறி மாறி ஒரு மாறலயிை் பகாத்தது பபால வடத ாை்கறளயும் 

தமிழ்  ்த ாை்கறளயும்  ரிக்கு  ்ரி கலெ்து எழுதிய ததாடரத்மாழி ெறடதயன்பது 

அதன் தபாருளாகும்.”1 என்று வி.த ல்வொயகம் குறிப்பிடுகிைார.் பலதரப்பட்;ட 
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தமாழிகறளப் பபசுகின்ை மக்கள் ஒர ் இடத்தில் கூடிவாழுகின்ைபபாது அவரக்ள் 

பபசுகின்ை தமாழி மை்தைாரு தமாழிபபசுகின்ை மக்கபளாடு கலப்பது என்பது 

இயை்றகயாகும். எனபவ, மணிப்பிரவாள ெறடயானது இயை்றகயாகக் 

கலெ்ததவான்று எனலாம். இத்தறகய ெறடக்கான  ான்று புைொனூை்றில் உள்ளது 

என்பறத, “ ங்ககால ததாடக்கமாக வடதமாழியாளரும் பாகத தமாழியாளருமாகிய 

பிராமணர,்  மணர,் தபௌத்தர ்என்பபார ்தமிழ் ொட்டிை் குடிபயறித் தமிழ் மக்கபளாடு 

கூடி வாழ்ெ்து வெ்திருக்கின்ைனர.் எனினும் அவரக்ள் பபசிய தமாழி த் ாை்கள் 

முை்காலத்தில் ஏட்டு வழக்குத் தமிழிை் தபருெ்ததாறகயாக  ் த ன்று கலக்க இடம் 

தபைவில்றல. ஒரு சில த ாை்கள் தமிழுருவம் தபை்றுத் தமிபழாடு கலெ்துவிட்டன 

என்பதை்குப் புைொனூை்று  ் த ய்யுட்கள்  ான்ைாக உள்ளன.”2 என்ை கூை்றின் 

வாயிலாகவும் இெ்ெறட குறித்து பமலும் அறிெ்துதகாள்ள முடிகிைது. இதன் மூலமாக 

மணிப்பிரவாள ெறடயிறனத் தமிழரக்ள் ஆதரித்து வெ்துள்ளனர ் என்பறதயும் 

அறியலாம்.இக்கருத்தின் மூலம் மணிப்பிரவாள ெறடக்குப் பல்லவராட்சிக் காலத்தில் 

ஆதரவு இருெ்தறதயும், வடதமாழிப் பப ச்ு வழக்கை்ை தமாழியாக இருப்பதால் 

தமிழ்தமாழிபயாடு எளிறமயாகக் கலெ்துவிட்டன என்பறதயும் பமை்கண்ட கூை்றின் 

வாயிலாக அறிெ்துதகாள்ளலாம். 

தசொல்லொற்றலும் தபொருளொற்றலும் 

 ொலாயிர திவ்யப் பிரபெ்தம் என்பது ஆழ்வாரக்ளால் இறையருள் தபை்று 

பறடக்கப்பட்டறவயாகும். இபதபபால் ொலாயிர திவ்யப் பிரபெ்தத்திை்கு எழுதப்பட்ட 

உறரகளும் இறையருளால் உண்டாக்கப்பட்டறவ என்று கூைலாம். அதனாபல 

ொலாயிர திவ்யப் பிரபெ்தம் இறைத்தன்றமக் தகாண்டதாக விளங்குகின்ைது. 

அபதாடு பிரெ்த உறரகளும் அருறம தபருறம உறடயதாக சிைப்புை்று  

விளங்குகின்ைது எனலாம். இதை்கு மிக முக்கிய காரணமாக ஒன்றைக் கூைலாம். 

ொலாயிர திவ்யப் பிரபெ்தத்திை்கு ஈடு இறணயாக அதனுறடய உறரகளும் விளங்க 

ததன்தமாழி, வடதமாழி ஆகிய இரண்டிலும் வல்லறம தகாண்டவரக்பள உறர 

இயை்றியதாகும். இதனால்தான் பிரபெ்த உறரகள் இறைத் தன்றமக்கு ெிகராகப் 

பபாை்ைப்படுகிைது. வியாக்கியானங்கள் என்று அறழக்கப்படுகின்ை இெ்ொலாயிர 

திவ்யப் பிரபெ்த உறரகள் மணிப்பிரவாள ெறடயில் அறமெ்துள்ளது. பாசுரங்கறளப் 

பாடப்பாட எவ்வாறு ெம் உள்ளத்தினுள் இறைவன் குடிதகாள்வறத 

உணரக்ின்பைாபமா! அபதபபான்ை உணரற்வ வியாக்கியானங்கறளப் 

படிக்கின்ைபபாதும் ஆராய்கின்ைபபாதும் உணரலாம். ஏதனனில் அவை்றில் 

த ால்லாலும் தபாருளாலும் த ால்லப்பட்ட கருத்துக்களும், த ால்லப்படுகின்ை 

விதமும் மிக ச்ிைப்பாகப் பதிவு த ய்யப்பட்டுள்ளது. 

ொலாயிர திவ்யப் பிரபெ்த பாசுரங்கள் ெயம் தகாண்டதாக உள்ளன. அதாவது, 

உறரயிறன கை்பபாருக்கு தமாழி இன்பத்றதயும், த ால்லாை்ைல், தபாருளாை்ைல் 

ஆகியவை்றைக் கண்டு வியக்கும் தன்றமயும் ஏை்படுகின்ைது. அபத  மயத்தில் 

சுருக்கமாகக் கூைபவண்டிய இடத்தில் வள்ளுவரின் குைளறமப்புப் பபான்று சுருங்க  ்

த ால்லியும், விளக்கமாக  ்த ால்லபவண்டிய இடத்தில் விளங்க றவத்தும் த ல்வதும் 

உறர ெயத்தின் ஒரு சிைப்பாகும். அதனாபல திவ்யப் பிரபெ்த உறரகறள இறைத் 

தன்றமக்கு ெிகராகவும், பரம்தபாருளுக்கு பமலாகவும் றவணவப் தபரிபயாரக்ள் 

கருதுகின்ைனர.் இத்தகு உறரெயத் தன்றமயிறனக் குறித்து, “கூைப்புகும் தபாருறள 

விளக்குவதை்குக் காட்டப்தபறும் பமை்பகாள்கட்குப் தபாருள் கூறும் முறை 

எத்தறகபயாரும் வியக்கத்தக்கது. பத  ்ாரம் கூறுவதில் ஈட்டாசிரியர ் பண்றடய 

உறரயாசிரியரக்ளாகிய ெ ச்ினாரக்்கினியர,் பபராசிரியர,் பரிபமலழகர ்

ஆகிபயாறரயும் விஞ்சி ெிை்பறத உறரறய ஆழ்ெ்து கை்பதால் அறியலாம்.”3 என்று 

பபராசிரியர ் ெ.சுப்புதரட்டியார ் கூறுவதிலிருெ்து மிகத ் ததளிவாக 

அறிெ்துதகாள்ளமுடிகிைது. எனபவ, பமை்கண்ட த ய்தியின் மூலமாக றவணவ உறர 

ெயமானது சுருங்க  ் த ால்லி விளங்க றவத்தல், த ால்லாை்ைல், தபாருளாை்ைல் 

பபான்ை அறமப்புகறளக் தகாண்டுள்ளறத அறிகிபைாம். 

  



382 
 

தசொல் நயம் 

 ஆழ்வார ் பாசுரங்களில் த ால் ெயத்திறனக் காணலாம். த ாை்கள் என்பது 

ஆை்ைல் வாய்ெ்தறவயாக உள்ளன. திருமாலின் தபருறமறயப் பை்றி தபரிய அளவில் 

எடுத்து த் ால்வதை்காக, 

“தமய்தபை ெடாய ததய்வம் மூவரில் 

 மு ல்வைொகி” (திருவாசிரியம்.3) 

எனும் பாசுர வரியிறன ெம்மாழ்வார ் பாடியிருக்கின்ைார.் அதாவது, சிவறனயும் 

பிரம்மறனயும் பிரளயகாலத்தில் தன்னுறடய வயிை்றில் றவத்து காத்தறமயாலும், 

இவ்விருவருக்கும் முதல்வனாக அறமெ்திருப்பவர ் திருமால் என்பறதயும், அபத 

 மயத்தில் அக்கடவுளின் உடறலயும், ஆத்மாறவயும் பாதுகாப்பவனும் திருமாபல. 

பமலும் பிரம்மன், சிவன், இெ்திரன் என மூவறரயும் காலங்காலமாக வரிற  

முறைப்படி கூறிவருவதாலும் இம்மூன்று ததய்வங்களுக்கும் முழு முதல்வனாகத் 

திருமால் விளங்குகின்ைார ் என்பறத தபரியவா  ்ான் பிள்றள உறர வாயிலாக 

அறிெ்துதகாள்ளலாம். 

 திருமாபல எல்லாவை்றிை்கும் முதன்றமயானவர ் என்பதறன 

ெிறுவிக்காட்டுவதை்காகப் தபரியவா  ்ான் பிள்றள, 

“…….ததய்வ ொன்முகக் தகொழுமுனள 

யீன்று முக்க னீ பனாடு பதவு பல” (திருவா.4) 

எனும் திருவாசிரிய அடிகறளக்தகாண்டு தக்க காரண காரியத்பதாடு விளக்க 

முை்படுகிைார ் என்று திருமாறல முன்னிறலப்படுத்தி உறரதயழுதியுள்ளார.் 

ததய்வங்களில் ஒருவனாக விளங்கும் தகாழுமுறள என்ைறழக்கப்படுகின்ை 

பிரம்மனுக்கு பறடத்தல்  க்திறயத் திருமால் தெ்திருக்கின்ைார.் இப்புவியில் 

உயிரினங்கறளப் பறடப்பதை்காக மட்டுபம பிரம்மறன திருமால் 

பறடத்துத்தெ்துள்ளார.் அவ்வுயிரினங்களுக்கு முடிவு என்ை ஒன்றைத் தருவதை்காக  ்

சிவறனயும் பறடத்துத்தெ்துள்ளார.் இ ச்ிவதபருமானுக்கு உதவியாகவும், உயிரினம் 

வாழ்வதை்கான ஆதாரங்கள் யாறவயும் தருவதை்காக இெ்திரன், வாயு, வருணன், 

யமன், அக்னி முதலானவரக்பளாடு பதவரக்ள் பலறரயும் உண்டாக்கினார ்திருமால் 

என்பபத தபரியவா  ்ான் பிள்றளயின் காரண காரிய தக்க உறரயாகும். 

 ‘தெடிபயான்’ எனும் த ால் தபாதுவாக திருமாறல குறிக்கும். ஆனால், 

திருவாசிரியத்தில் இடம்தபறுகின்ை, 

“தநடிதயொய்க் கல்லது மடியபதா வுலபக” (திருவா.5) 

எனும் பாசுர வரிக்கு, தன்னிடம் உள்ள குறை ெீங்கவில்றல என்பதாபல இவறன 

(திருமாறல) ெீண்டபெரம் ெிறனத்துக்தகாண்டிருக்கிபைாம் என்று உறர தருகிைார.் 

இ த் ய்திறய கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார ் என்பவரும், “ெிறனத்து தவள்கி 

ஒன்றும் த ய்யாதவனாய், தன் குறைறய ெிறனத்து இவனுக்கு  ் த ய்ய 

பவண்டியவை்றை ெீள ெிறனப்பவன் என்னும் கருத்துறடத்து ‘தெடிபயான்’ என்னும் 

பதம்.”4 என்று குறிப்பிடுகின்ைார.் எனபவ, ‘தநடிதயொை்’ என்பதை்கு தவகு 

நீை்டதநரம் சிந்திப்பது என்றும், திருமால் என்றும் இவ்விடத்தில் தபாருள் 

தகாள்ளப்படுகின்ைது. பமலும்,  

“…………………….. ொைறி 

 த ய்வம் பபணுதல்……….” (திருவா.6) 

என்னும் பாசுர வரிகளில் ‘பபணுதல்’ எனும் த ால்லுக்கு ெயமான தபாருள் 

தருவறதயும் உறரயில் காணமுடிகின்ைது. ‘தானறி ததய்வம்’ என்ை த ால்லுக்கு 

வீடுபபறு அளிக்கின்ை கடவுள் எனும் தபாருளாகும் என்பறத முன்புள்ள பாசுரங்கள் 

விளக்கி த் ன்றுள்ளன. அதறனத ் ததாடரெ்்து வருகின்ை ‘பபணுதல்’ எனும் 

த ால்லுக்கு ‘பனியிருங்குழலன்’ என்ை இறணயான த ால்லிறனப் பயன்படுத்தி 
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அதை்கு தபாருள் விளக்கத்றதயும் காணலாம். இதறன, “அறவ தனக்தகன்னதவாரு 

உத்கரஷ்மில்லாறமயாபல, தமாட்றடத்தறலயறன ‘பனியிருங்குழலன்’ என்று 

கவிபாடுவாறரப்பபாபல ஆஸ்ரயிக்கிை இவனுக்பக பரமாயிை்று அத்பதவறதகளுக்கு 

ஈஸ்வரத்வம் ஸம்பாதித்துக் தகாடுக்றகயும்”5 என்று உறர எழுதியுள்ளார ்

தபரியவா  ்ான்பிள்றள. பபணுதல் என்பதறன பனியிருங்குழலன் என்று 

கூறியுள்ளார.் இ த் ால்லிை்கு இயை்றகயில் எெ்ததவாரு பதறவகறளயும் த ய்து 

தகாள்ளாமல் இருக்கின்ை தமாட்றடத்தறலயன் என்று தபாருள் கூறுகின்ைார.் 

இறதக் கூறுவதை்கான காரணம் தன்னிடம் எதுவும் இல்றலதயன்ைாலும் திருமாறல 

ெிறனத்து வழிபாடு த ய்கின்ைபபாது வழிபடுகின்ைவறர திருமால் காத்து ெிை்பார ்

என்ை கருத்திறனபய வலியுறுத்தி ‘பைியிருங்குழலை்’ என்னும் புதிய த ால்லிறன 

இப்பாசுர உறரயில் எடுத்தாண்டுள்ளார.் 

 ‘பண்பு’ எனும் த ால்லுக்கு ெயத்தக்க உறர த ய்துள்ளறதக் காணலாம். 

பபரிய திருவெ்தாதியில், “……….பருகலொம், பை்புனடயீர்……”6 என்ை பாசுரத்தில் 

பருகலாம் என்பதை்கு திரவம் மை்றும் ெீரற்மயுறடயவர ் என்ை தபாருளுண்டு. 

பாசுரத்தில் உள்ள பண்பு என்பது சுறவப்பதை்கான தபாருள் என்பதாகும். ஆகபவ, 

இனிறமயான பதன், பால், தெய் முதலிய திரவங்கள் சுறவறயத் தருவதால் 

‘பருகலாம் பண்பு’ என்று உறர தருகின்ைார.் அதாவது திருமாலின் இனிறமறயப் 

பாரக்்கும்பபாது வாயாபல பருகக்கூடிய சுறவயுறடய திரவப்தபாருள் பபாபல 

இருெ்தார.் எனபவ ‘பண்பு’ என்பது ‘சுனவப்ப ற்கொை தபொருள்’ என்று 

அ த் ாை்களுக்குப் தபாருள் ெயத்றதத் தருகின்ைார.் அபத  மயத்தில், திருமாறல 

விட்டு அகல்பவரக்தளல்லாம் ‘அபயாக்யன்’ என்று கூறும் வழக்கு  ் த ால்றலயும் 

உறரயில் காணமுடிகிைது. இறத, 

“ெீயன்பை யாழ்துயரில் வீழ்விப்பான்……” (தபரிய திருவெ்தாதி.12) 

என்கிை பாசுர வரியில் ஆழ்துயர ் என்பது திருமாறல விட்டு அகல்கின்ை 

அபயாக்யரக்ளுக்கு பெரக்ின்ை துன்பத்றதக் குறிப்பதாகும். இவ்வாைான வழக்கு  ்

த ால்லிறனயும் உறரயில் காணமுடிகின்ைது. 

 ‘தானறி ததய்வம்’ எனும் த ால்லுக்கு தபாருள் ெயம் தெ்ததுபபால ‘ ொதை 

 ைி ்த ொை்றல்’ எனும் த ால்லுக்கு ெயவுறர அளிப்பதறனயும் றவணவ உறரயில் 

காணமுடிகின்ைது. இதறன, 

“தாபன தனித்பதான்ைல் தன்னளப்தபான்……” (தபரிய.திரு.24) 

அதாவது, திருமால் மட்டுபம ஒப்பை்ை அவதாரங்கறள  ் த ய்பவனாவான். 

மனிதரக்றளப் பபால கரம்த்தால் (த ய்விறனயால்) பிைக்காமல் தன் விருப்பத்திை்கு 

ஏை்ைாை்பபால் உயிரக்றளத் பதாை்றுவிப்பதால் ‘தனித்பதான்ைல்’ எனத ் திருமாலின் 

தபருறமயிறன உறர வாயிலாகக் காட்டுகின்ைார.் பமலும், ‘அவனாம் இவனாம் 

உவனாம் மை்றும்’ எனும் பாசுர வரிக்குப் தபாருள் கூறுகின்ை விதம் சிைப்பான 

இடத்றதப் தபறுவறதயும் இவ்வுறர வழி அறியலாம். திருமால் என்பவர ்

திருப்பாை்கடல் ொயகனாகவும், அர ் ்ாவதாரம் தகாண்டவனாகவும் 

விளங்குகின்ைான். பயாகிகளுக்கு எளியவனாகவும்,  மை்ைவரக்ளுக்கு 

எட்டாதவனாகவும் இருப்பவபனா என்கிைார.் இதில் அவன், இவன், உவன் எனும் 

த ாை்களுக்கு ெயமான தபாருளிறனயும் இவரது உறரயில் காணமுடிகின்ைது. 

‘அவன்’ எனும் த ால் தூரத்திலிருப்பவறனக் குறிப்பதால் திருமால் அணுகுவதை்கு 

அரியவன் என்றும், ‘இவன்’ எனும் த ால் அருகிலிருப்பவறனக் குறிப்பதால் திருமால் 

அணுகுவதை்கு எளியவன் என்றும், ‘உவன்’ எனும் த ால் இறடப்பட்ட தூரத்திறனக் 

குறிப்பதால் திருமால் அணுகுவதை்கு அரியனாகவும், எளியவனாகவும் 

இருக்கின்ைான் எனும் விதத்தில் அவருறடய உறர அறமெ்திருப்பறதக் 

காண்கிபைாம். 
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தபொருள் நயம் 

 ஒரு த ால்லுக்கு ஆழமாகக் கருத்திறனத் தெ்து விளக்கும்பபாது தபாருள் 

ெயமும் பிரதிபலிக்கின்ைது. இத்தறகய தபாருள் ெயம் ெம்மாழ்வார ் பாடிய 

பாசுரங்களில் ெிரம்பியுள்ளது எனலாம். குறிப்பாக, திருவாசிரியம் இரண்டாவது 

பாசுரத்தில் சிைெ்த த ாை்தபாருள் ெயத்றதப் பாரக்்கமுடிகிைது. அதாவது, 

“………திருதவாடு மருவிய 

 இயை்றக மாயாப் தபருவிை லுலகம்” (திருவா.2) 

எனும் பாசுரவரிகளில், துன்பம் ஏை்படுகின்ைது என்று உலகில் சில த யல்கள் 

இருெ்தாலும் அவை்றையும் விரும்புகின்ை மக்கள் இருக்கத்தான் த ய்கிைாரக்ள். 

இப்படிப்பட்ட அறிவிலிகறளப் பை்றிபயா ொன் பபசுகின்பைன்? ததளிவான 

அறிவுறடய அறிவாளிகள் இவை்றை மனதாலும் ஏை்றுக்தகாள்ள ெிறனப்பாரக்பளா? 

ஐஸ்வரய்த்பதாடு எப்பபாதும் இருப்பவனாகவும் அறத அனுபவிக்கக்கூடிய பலத்றத 

உறடயவனாகவும், மூன்று உலகங்கறளயும் தனக்பக உரிறம உறடது என்று 

தகாண்டவனாகவும் இருெ்தாலும் ஐஸ்வரய்ம் என்பது அை்பமான ெிறலயாகபவ 

கருதப்படுகிைது. ஒருவனுக்கு ஐஸ்வரய்ம் இயை்றகயாகபவ கிறடத்திருெ்தாலும் 

அதறன அனுபவிக்கமுடியாமல் இருெ்தால் ஐஸ்வரய்த்தினால் ஒரு பயனும் இல்றல. 

பமலும், ஐஸ்வரய்த்றத அனுபவிக்கும்  க்தி ஒருவனுக்கு கிராமத்தளவிபலா, 

பத த்தளவிபலா அடங்காமல் மூவுலகத்திை்கு அதிபதியாய் இருெ்து அனுபவிக்கும் 

 க்தி கிறடத்தாலும் அறிவாளிகள் அதறன ஏை்கமாட்டாரக்ள் என்று தபரியவா  ்ான் 

பிள்றள இப்பாசுர வரிக்கு ெீண்டததாரு உறர விளக்கம் தெ்து த் ல்கிைார.் 

இவ்வுறரயின் கருத்தானது த ல்வத்றதக்தகாண்டு இயங்கும் இவ்வுலகில் 

இறைவறன உணரெ்்தவரக்ள் த ல்வத்றதத் பதடி  ்த ல்லாமல் இறைவன் அளிக்கும் 

வீடுபபை்றை பொக்கி  ்த ல்வாரக்ள் என்பறதபய தபரியவா  ்ான்பிள்றள ெமக்கு 

உணர த் ய்ய திரு, இயை்றக, உலகம் எனும் மூன்று த ாை்கறள றவத்து தபாருள் 

விளக்கத்றதக் கூறுகிைார.்  திருமாறல உணரத்்துவதை்காகவும், இறைவன் என்பவன் 

எத்தறகய தன்றம வாய்ெ்தவன் என்பறத வலியுறுத்துவதை்காகவும் தபாருளாழம் 

தகாண்ட உறரயிறன மை்றுதமாரு இடத்தில் காணமுடிகின்ைது. இதறன, 

“ஓஓ உலகின தியல்பவ, ஈை்தறொ ளிருக்க 

 மனைநீ ரொட்டிப், பறடத்திட” (திருவா. 6) 

என்னும் பாசுர வரிகளுக்கு, இறைவன் என்பவன் தாய் பபான்ைவன் என்பறதக் 

கூறுவதை்காகபவ மிக விரிவான தபாருளுறரயிறன ஆசிரியர ் தெ்திருக்கின்ைார.் 

அதாவது, திருமால் இருக்கின்ைபபாது பவதைாரு கடவுறள வணங்குவது தபை்ை 

தாறய புைெ்தளுவதை்கு  ்  மமாகும் என்னும் தபாருளாழம் தகாள்ளும் வறகயில் 

இவரது உறர அறமெ்துள்ளது. அதாவது, திருமால் இருக்கின்ைபபாது பிை 

மதக்கடவுறள வணங்குகின்ை த யலானது தபை்ை தாறய பின் தள்ளி த ய்கின்ை 

ெை்காரியங்கள் பபாலாகும். ெம்றம தபை்தைடுப்பதை்காக முன்பப விரதம் இருெ்து, 

பிைகு ெிறைமாத காலத்திபல பத்துமாதம் ெம்றம தாங்கியிருெ்து பிர வ 

பவதறனறய அனுபவித்து குழெ்றதறயப் தபை்தைடுத்தப் பிைகும் தவறுெ்தறரயில் 

படுத்து பாலூட்டியும் சீராட்டியும் தான் தமலிெ்து ெம்றம பலப்படுத்தியவள். 

அப்பிள்றள தபரியவனாகி அறிவு தபை்று தாயின் உணரவ்ுகளுக்கு மதிப்பளித்து 

த யல்படும் தருணம் வெ்தபபாதிலும் அவள் த ய்த த யல்கறளதயல்லாம் 

மைெ்துவிட்டு அறிவில்லாதவனாக  ் த ய்கின்ை த யல்கதளல்லாம் வீணாகும். 

எவ்விதத்தாலும் குறைவை்ை உைவாக இருக்கும் எம்தபருமாறன (திருமாறல) விட்டு 

ஓர ் உைவும் அல்லாத மை்ை ததய்வங்கறளக் தகாண்டாடுகிைாரக்பள! என்று உறர 

எழுதி  ் த ல்கின்ை திைறனயும் இங்கு காணலாம். ஆகபவ ‘ஈை்தறொளிருக்க 

மனைநீரொட்டி’ என்ை த ாை்தைாடருக்கு தபரியவா  ்ான்பிள்றள தக்க தபாருள் 

ெயத்றத எடுத்துக்காட்டுவது  ால ச்ிைெ்ததாகும். 



385 
 

தாய்க்கு ெிகராக திருமாறல குறிப்பிட்டு பின் திருமால் எத்தறகய அருறளத் 

தருகின்ை கடவுள் என்பறத மை்தைாரு பாசுரத்திை்கான உறர விளக்கத்திலும் 

காணலாம். திருவாசிரியத்தில் “தானறி ததய்வம்” (திருவா. 6) என்பதை்கு 

வீடுபபை்றைத் தருகின்ை கடவுள் திருமால் மட்டுபம எனப் தபாருள் விளக்கம் 

தருவறதக் காணலாம். எனபவ, தன்றன அறிெ்துதகாள்ள பவண்டுமானால் வீடுபபறு 

ெல்கும் திருமாறல பரவபவண்டும் என்பபத ஆசிரியரின் கூை்ைாகும். 

ஆபராக்கியத்றதப் தபை பவண்டுதமன்ைால் சூரியபகவாறன வழிபடபவண்டும். 

த ல்வத்றதப் தபை பவண்டுதமன்ைால் அக்னி பதவறன வழிபடபவண்டும். 

ஞானத்றதப் தபை பவண்டுதமன்ைால் சிவறன வழிபடபவண்டும். அபதபபான்று 

வீடுபபை அறடயபவண்டும் என்ைால் திருமாறல வணங்கபவண்டும் என்ை பகவத் 

கீறதயின் த ய்திறய எடுத்துக்கூறி விளக்குவறதயும் உணரக்ிபைாம். எனபவ, 

‘தானறி ததய்வம்’ என்னும் த ால்லுக்கு வீடுபபை்றை அளிக்கும் திருமால் என்று 

தபாருள் தெ்து உறரயாசிரியர ்விளக்கியிருப்பறதயும் காண முடிகின்ைது. பமலும், 

‘மால்’ என்னும் த ால்லிை்குப் தபாதுவாக திருமால் என்பை அறனவரும் 

தபாருள்தகாள்வர.் ஆனால் உறரயாசிரியபரா, 

 “எங்கண்மால் த ங்கண்மால் சீைல் ெீ தீவிறனபயாம் 

  எங்கண்மால் கண்டா யிறவ.” (தபரிய. திரு 2) 

எனும் பாசுரத்தில் இடம்தபை்றுள்ள ‘மால்’ என்னும் த ால்லிை்கு தபரியவன், 

அன்புறடபயான், மயக்கம் என மூன்று விதமான தபாருளிறனக் றகயாள்வறதக் 

காணமுடிகின்ைது. ஆகபவ, மால் என்ைால் தபரியவன் என்னும் தபாருறள உறரக்க 

அபரி ப் த்யனானவன் என்ை த ால்றலயும், அன்புறடயவன் என்னும் தபாருறளக் 

கூறுவதை்கு றவலக்ஷண்யம் என்ை த ால்றலயும், மயக்கம் என்னும் தபாருறள 

எடுத்து த் ால்ல அபயாக்யன் எனும் த ால்றலயும் உறரயாசிரியர ்

றகயாண்டிருப்பறதக் கீழ்க்கண்ட பாசுரத்தின் வாயிலாக அறியமுடிகின்ைது. 

“…………கடல்புறரயும், சீலப் 

 தபருஞ்ப ாதிக் தகன்தனஞ் ாட் தபை்று” (தபரிய. திரு 4) 

எனும் பாசுர வரியில் உள்ள ‘புறர’ எனும் த ால்லிை்கு ஒன்ைாகக் கலெ்திருக்கும்; 

தன்றம எனப் தபாருள் தருகிைார.் எனபவ, ொலாயிர திவ்யப் பிரபெ்த உறரகளுக்குப் 

தபரியவா  ்ான் பிள்றள சிைெ்த முறையில் த ாை்தபாருள் ெயத்றத 

வடிவறமத்திருப்பது புலாகின்ைது. 

த ாை்தபாருள் ெயமானது ெம்மாழ்வாழ்வார ் பாசுரங்களிலும் மை்ை 

ஆழ்வாரக்ளின் பாரசுரங்களிலும் விரவி கிடக்கின்ைது. இவை்றுள் சில ஆய்வின் தரவு 

முடிவுகளாகப் பின்வரும் ததாகுப்புகறள எடுத்துக்தகாள்ளலாம். ‘ததய்வம் மூவரில் 

முதல்வனாகி’ எனும் ததாடரில் சிவன், பிரம்மன், இெ்திரன் ஆகிய மூவருக்கும் 

முதல்வனாக இருப்பவன் திருமால் என்றும், ‘தகாழுமுறள’ என்ைால் பிரம்மன் என்றும், 

பிரம்மன் பறடத்தால் சிவன் அழிப்பவராகவும், இதை்கு இறடப்பட்ட ெிறலயில் 

காத்தல் ததாழிறல திருமாபல த ய்கின்ைார ்என்றும், ‘தெடிபயான்’ எனும் த ால்லுக்கு 

திருமால் என்றும் ெீண்ட பெரம் அவறனபய ெிறனத்திருப்பதாகும் என இரண்டு 

விதமான தபாருறளக் கூறுவறதயும், ‘பபணுதல்’ எனும் த ால்லுக்கு இறணயாக 

‘பனியிருங்குழலன்’ என்ை த ால்றலப் பயன்படுத்துவறதயும், ‘பண்பு’ என்ை  

த ால்லுக்கு ெீரம்மான திரவங்கறளக் கூறுவறதயும், திருமாறல ெீங்கி துயரில் 

இருப்பவரக்றள ‘அபயாக்யன்’ என்ை வழக்கு  ் த ால்லில் கூறுவறதயும், அவன், 

இவன் மை்றும் உவன் என்ை சுட்டு த் ாை்களும், ‘திரு, இயை்றக, உலகம்’ எனும் மூன்று 

த ாை்களும் இடம்தபை்றுள்ள பாசுரவரிக்கு ஓர ்இறணப்பு உண்டாகும்படி தபாருள் 

ெயம் உறரத்திருப்பதும், ‘ஈபைாளிருக்க மறணெீராட்டி’ என்ை பாசுர த ால்லுக்குத் 

தாய்றமயின் உணரற்வக் குறித்து விளக்கியிருப்பதும், ‘தானறி ததய்வம்’ எனும் 

த ால்லுக்கு பமாட் த்றத அளிக்கின்ை இறைவன் என்றும், ‘மால்’ எனும் த ால்லிை்கு 

மூன்று விதமான தபாருள் ஆழத்றத உறரயாசிரியர ் உறரத்திருக்கின்ை விதமும் 

ெம்மாழ்வார ் பாசுரங்களில் மிகநுட்பமாகக் காணமுடிகிைது. இதுபபான்று 
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தமிழறரயும் தமிழினத்றதயும் விரிவுபடுத்த இதுவும் பபருதவி புரியும் என்பதில் 

ஐயமில்றல எனலாம்.   
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முனைவர் சு.அனுதலட்சுமி 

உதவிப் பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி – 02 
 

தபரியபுரொை ்தில்  மிழர் அனடயொளங்கள் 
 

ஆய்வுச ்சுருக்கம்  

தமிழர ்மிகவும் ததான்றம வாய்ெ்த ஓர ்இனத்றத  ் ாரெ்்தவரக்ள் பாரம்பரியப் 

தபருறம உறடயவரக்ள். உலக ொகரிகங்களில் இடம் தபைத்தக்க உயரிய 

ொகரிகத்றத உறடயவரக்ள். அவனது அறடயாளங்கபள அவறன உலகிை்கு உயரத்்தி 

காட்டுவன  மய  ்சிெ்தறனகறள மக்களிடம் ஊட்ட பவண்டும் என்ை பொக்கத்திலும், 

 முதாயத்றத ெல்வழியில் வாழ வழிகாட்டும் தபாழுதும், இறைப்பை்றிறன 

தவளிப்படுத்தும் பபாதும் கூட தமது அறடயாளங்கறள பதிவிட்டு த ன்றுள்ளனர.் 

தபரியபுராணத்தில் ொயன்மாரக்ளின் வரலாை்றை எடுத்துறரக்கும் ப க்கிழார ்

தபருமானார ் தமிழரின் பண்பாட்டு அறடயாளங்களான பழதமாழி, 

பழக்கவழக்கங்கள்,  டங்குகள், ெம்பிக்றககள் பபான்வை்றை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார.் 

முை்னுனர 

மனதில் பதான்றும் கருத்துக்கறள மை்ைவரக்்கு உணரத்்தும் கருவியாக 

மனிதன் பறடத்துக் தகாண்டது தமாழி அவனது வாழ்க்றகறய, வழக்கங்கறள, 

வளர ்ச்ிறய உணரத்்தும் ஒப்பை்ை ெிறலறய அறடெ்தது. ஒவ்தவாரு தமாழியும் 

அம்தமாழி பபசும் மக்களின் வாழ்வியறல உணரத்்துவதாயிை்று. தமிழனின் 

வாழ்வியறல பண்பாட்றட ொகரிகத்றத உணரத்்தக் கூடிய கருவியாக ெம் 

தமிழ்தமாழியின் கண் அறமெ்துள்ள இலக்கிய இலக்கணங்களிபல ததான்றம 

மிக்கது ததால்காப்பியம் ஆகும். மை்ைவரக்்கு ஒன்றை  ் த ால்ல விறழயும் பபாது 

த ாை்களின் பயன்பாட்டில் பண்பாடு காத்த தமிழனின் தனித்தன்றமக்கு  ான்ைாக 

அறமெ்துள்ளது. 

  “ அனவயல் கிளவி மனற ் ைர் கிள ் ல்”1 (த ொல்.தசொல்.நூ-46) 

எனும் நூை்பா ென் மக்களிறடபய கூைப்படாத த ாை்கறள மறைத்து பிை 

த ாை்கறளப் கூறுதல். படிப்படியாக பழக்கவழக்கங்களில் சிைெ்து வளரெ்்து 

பமம்பட்ட பண்பாட்டினால் உலகிை்பக உன்னதமான பண்பாட்டு சீரற்மறய 

உணரத்்தும் உயரெ்ிறலறய அறடெ்ததும் ெம் தமிழினம். அத்தறகய தமிழரின் 

அறடயாளங்கறள விவரிப்பபத இக்கட்டுறரயின் பொக்கமாகும். 

மங்கலச ்தசொற்கள் 

மங்கல  ் த ாை்கள் என்பது தமிழரின் பண்பாட்றட உணர ்ச்ிறய 

அறிவுறுத்துவது ஆகும். தபாது இடங்களில் கூைத்தகாத வாரத்்றதகறள கறளெ்து 

அதை்குரிய மங்கல  ் த ாை்கறளப் பயன்படுத்துவது ெம் மரபாகும். 

தபரியபுராணத்தில் ப க்கிழார ் தபருமான் அத்தறகய மங்கல  ் த ால்றலக் 

றகயாண்டுள்ளார.் என்பறத, 

                          “உலகு எலொம் புகழ்ந்து தபொற்றும்”2 (தப.புரொ.1:1) 

                            “உலகு எலொம் வியப்ப” 3 (தப.புரொ.1130:2) 

                            “உலகு எலொம் உய்ய வந் ” 4 (தப.புரொ.2546:2) 

பபான்ை அடிகளில் ‘உலகு’ என்னும் த ாை்கள் பயின்று வெ்துள்ளன. இறவ மங்கல 

தமாழிகளில் மிக  ் சிைெ்தது உலகு. அத்தறதய உலகு என்ை த ால்றல தமிழ் 
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புலவரக்ள் தாம் ததாடங்கும் நூலின் ததாடக்கத்தின் முதை்சீரிபலபயா 

இறுதியிபலபயா றவத்துப் பாடும் பண்பிறனயுறடயவர.் 

  “வடதவங்கடம் த ை்குமரியொயினட ்  மிழ் கூறும் நல்லுலகம்” 5 

(த ொல்.1) 

           “உலகம் உவப்ப” 6 (திரு.முருக. 44) 

          “ஆதிபகவை் மு ற்தற உலகு” 7 ( குறள்.1 ) 

பபான்ை இலக்கிய அடிகள் மங்கல  ்த ாை்களில் அதிகம் உலகு என்ை த ால் பயின்று 

வருவறதக் காணலாம். தமிழரிறடபய மங்கல  ் த ாை்கள் மீது அதீத 

ெம்பிக்றகயுடனும் உணரவ்ுபூரவ்மான வழக்கமாகவும் தங்களின் வாழ்வில் 

பயன்படுத்தி வெ்துள்ளனர.் 

பழதமொழிகள் 

 பழதமாழி என்பது ஏதாவது ஒரு த ய்றகறய குறிக்கபவா ஒரு த யலுக்கு 

விளக்கம் தரபவா பயன்படுகிைது. பபழதமாழிகள் அனுபவத்துடன் ப ரெ்்து 

அறிவுறரயும் த ால்லக்கூடியது. 

                                    “தபருகு த ை்கடல் உற்று உை் தபருநனச 

                                     ஒரு சுைங்கனள ஒக்கும்  னகனமதயை்” 8 (தப.புரொ.6:3-4) 

அதாவது அறிதை்கரிய சிைப்பிறன தகாண்ட திருத்ததாண்டரக்ளது ஒப்பை்ை 

தபருறமறய யான் த ால்லத் ததாடங்கியது என்பது ஊர ் ்சுை்றித் திரியும் ொயானது 

பபராற  தகாண்ட ொவினால் ெக்கிக் குடித்து விடும் த யலுக்கு ஒப்பாகும் என்கிைார.் 

பமலும், 

                                      “உற்ற தநொய் தீர்ப்பது ஊனுக்கு 

                                       ஊை் எனும் உனரமுை் கை்டொர்” 9 (தப.புரொ.177:7-8) 

சிவதபருமானின் கண்களில் சிெ்திய புண்ணீருக்கு ப ச்ிறல பிழிெ்தும் ெிை்காமல் 

தபருகியது. இ த் யறலக் கண்டு பதறிய திண்ணனார ் ‘ஊனினால் வரும் பொறயத் 

தீரப்்பது ஊபன” என பவடரக்ள் கூறிய வாக்கானது ெிறனவில் வெ்தன. பமலும்  

                               “ ொை் தநொய்க்கு ்  ொதை மருந்து” 10 (குறள். 1102) 

                               “முள்ளிைொல் முள் கனளயும் ஆறு”  11 (பழதமொழி.54:4) 

பபான்ை பழதமாழிகள் தமிழரக்ளின் வாழ்பவாடு பின்னிப் பினணெ்துள்ளன என்பறத 

தவளிக்காட்டுகின்ைன. 

வினளயொட்டுக்கள் 

விறளயாட்டு ஓரினத்தின் வீரத்றதயும், பண்றபயும் தவளிப்படுத்துகின்ைன. 

உடல்திைன் வளரக்்க உள்ளத்தில் ஆரவ்த்றத ஏை்படுத்த மகிழ் ச்ியில் திறளக்க 

விறளயாட்டு உதவுகின்ைது. விறளயாட்டுகளில் சிறியவரக்ள் முதல் தபரியவரக்ள் 

வறர எல்லா ெிறலயில் உள்பளாரும் ஈடுபடுகின்ைனர.் விறளயாட்றட ஆண்கள் 

விறளயாடுவது தபண்கள் விறளயாடுவது என பாகுபடுத்தியுள்ளனர.் 

                                        “அயல் ஆனம அடுப்பு ஏற்றி 

                                    ஆரக் குஆம்பல் தநருப்பு ஊதும் 

                                     வயல்மொ ர் சிறுமகளிர் 

                   வினளயொட்டு வரம்பு எல்லொம்” 12 (தப.புரொ.66:4-8) 

என்ை  அடிகள் வயல்தவளியில் உள்ள உழத்தியரின் சிறுதபண்கள் அங்பக ஆறம 

ஒடுகளான அடுப்பில் த வ்வாம்பல் மலறர தீயாக றவத்து அடுப்பூதுகின்ை 
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த ய்றகறய  ் த ய்து வயல் வரப்புகளில் விறளயாடுகின்ை விதத்றத 

எடுத்தியம்புகிைார.் பமலும் 

                                         “பொடும் அம்மனைகள் எங்கும் 

                                         பயிலும் அம்மனைகள் எங்கும்” 13 (தப.புரொ.83:3-4) 

காவிரியின் அழகிறனக் கூறும் இடத்தில் அங்கு  ் சிறுதபண்கள் விறளயாடும் 

அம்மாறனக் காய்கறளப் பை்றியும் திருொட்டு ச்ிைப்பு என்ை பகுதியில் ப க்கிழார ்

காட்சிப் படுத்தியுள்ளார.் பமலும் 

                                   “தசம்தபொை் நொை் அனரயில் மிை்ை ் 

                                     த ருவில் த ர் உருட்டும் நொளொல்” 14 (தப.புரொ.150:7-8) 

ஐம்பறடயும்,  தங்றகயும், அணியப்தபை்று அழகிய மணிகள் தகாண்ட சுட்டிறயயும் 

அணிவித்து த ம்தபான் ொண் அறரயில் விளங்க றவத்து ததருவில் சிறுபதர ்உருட்டி 

விறளயாடும் சுெ்தரரின் சிறுபருவ அழகிறன  ்சுட்டுகிைார.் 

                                            “ஆடும்தமை் கழங்கும் பந்தும் 

                                              அம்மனை ஊசல் இை்ை” 15 (தப.புரொ.281:3-4) 

பரறவயாரின் இளறமப் பருவத்திறனக் கூறுமிடத்தில் இனிய அழகு தபாருெ்திய 

தன்றம ொளுக்கு ொள் பமன்பமல் வளரெ்்து அதிகரித்திட ஆடுகின்ை தமல்லிய 

கழை்சிக் காய்களும், பெ்தும், அம்மறனயும், ஊ ல் பபான்ை விறளயாட்டுக்கறள 

பரறவயார ்தன் பதாழியருடன் விறளயாடிய  அழகிறனக் குறிப்பிட்டுள்ளார.் பமலும் 

                                              “மனை அக ்து மைிமுை்றில் 

                                              மைல் சிற்றில் இனழ ்து மைிக்” 16 (தப.புரொ.884:3-4) 

மானக்கஞ் ாை ொயனாரின் மகள் தன் வீட்டின் முை்ைத்தில் மலர ் பபான்ை 

தமன்றமயான றககளினால் மணலினால் சிறுவீடு கட்டியும், கழை்காய், பெ்து 

பபான்ைவை்றை ஆடும் சிறுவிறளயாட்டுக்கறளக் காட்சிப்படுத்துகிைார ்ப க்கிழார.் 

சடங்குகள்  

தமிழரக்ளின் விழாக்களும்  டங்குகளும் முக்கியமான தனி  ் சிைப்புகள் 

உண்தடனில் அது மிறகயாகாது. உலகத்தாரிறடபய தமிழறன அறடயாளப்படுத்த 

கூடிய தளங்களுள் இறவ முக்கிய இடத்றதப் தபறுகின்ைன. மரபு வழியாக ஏை்றுக் 

தகாள்ளப்பட்ட குறிப்பிட்ட சில த யல் முறைகளின் ததாகுப்பப  டங்காகும். 

அத்தறகய  டங்கு முறைகள் பை்றிய குறிப்புகறள ப க்கிழார ் தான் பறடத்த 

தபரியபுராணத்தில் ஆங்காங்பக பதிவிட தவைவில்றல. 

   “நீள்முனள சொ ்திைொரக்ள்” 17 (தப.புரொ.157:8) 

தடுத்தாட் தகாண்ட புராணத்தில் சுெ்தரரின் திருமணத்திை்கு முன்னர ்

முறளப்பாரிக்கு  ் த ய்யும்  டங்கிறனயும், மணமகளுக்கும், மணமகனுக்கும் 

திருமணத்தின் பபாது கட்டப்தபறும் காப்பின் சிைப்றபயும் அத்தறகய  டங்குகள் 

முறைபய பரறவயாருக்கும்  ெ்தரருக்கும் திருமண பெ்தலில் ெறடப்தபை்ைறமறய 

விவரிக்கிைார.் அபத பபான்று ெம்மிறடபய கண்பணறு கழித்தல் என்பறத ொம் 

இன்ைளவும் த ய்து வருகிபைாம். குழெ்றதகளுக்குப் பிைருறடய கண்பணறு 

பட்டுவிடக்கூடாது என்பதை்காக ெடத்தப் தபறுபறவ 

                                               “அலர்பகல் கழிந்  அந்தி 

                                                   ஐயவிற்ப புனகயும் ஆட்டிக்” 18 (தப.புரொ.676:1-2) 

திண்ணனாருக்குப் பகல்தபாழுது கழிெ்திட அெ்தி தபாழுதின் பபாது குைவர ்குலத்தில் 

உள்ள முதுகுைத்தியரக்ள் திண்ணனாருக்கு கடுகு புறகயினால் கண்ணுறு 

கழித்தறமறய  ் சுட்டுகிைார.் பமலும், 
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   “கொப்பு அைியும் இளங்குழவிப்” 19 (தப.புரொ.883:1) 

குழெ்றதறயக் காண்பபாரின் கண்பணறு ெீங்கிட தெை்றியில் தபாட்டு றவத்தும், 

காப்பணிெ்தும் குழெ்றதறயப் பாதுகாத்த தன்றமறயக் குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

பழக்கவழக்கம் 

தனிமனிதன் ஒருவன் பழகிப் பபான முறையில் திரும்ப திரும்ப  ்த ய்துவரும் 

ஒரு குறிப்பிட்ட த யறலப் பல மனிதர ்ஒன்ைாக  ்ப ரத்்து த ய்கின்ை தபாழுது அது 

வழக்கம் எனப் பபாை்ைப் படுகிைது. பபாருக்கு  ்த ல்லும் வீரரக்றள ஒன்று ப ரக்்க 

பறைதயாலி எழுப்பினர.் 

                                        “வந்து உறச ்தசனை  ை்னை 

                                         வல் வனரந்து எழமுை் சொற்ற” 20 (தப.புரொ.579: 3-4) 

எறிபத்த ொயனார ்புராணத்தில் பறகவருடன் பபாரிட  ்த ல்லும் முன் தன் ப றன 

கூட்டங்கறள ஓரிடத்தில் விறரவாக  ் ப ரும்படி பறையறிவித்தனர.் வீரரக்ள் 

தங்களின் கால்களில் வீரக்கழல் அணியும் வழக்கமானது இருெ்தன. 

                                 “கொல்கழல் கட்டிய மள்ளரக்ள்” 21 (தப.புரொ.623:1) 

காலில் வீரக்கழறலக் கட்டியிருக்க கூடிய பறடவீரரக்ள் தங்களின் உடல்கள் உள் 

அடங்க ஒளிமிகுெ்த பகடகங்கறளத் தங்களின் றககளில் ஏெ்திக் தகாண்டு 

பறடகளின் முன்பு ெின்று பபாரிடத் தயாராகினாரக்ள் என்ை த ய்திறயக் 

காணமுடிகிைது. குழெ்றதப்பபை்றிறன பவண்டி முருகறன வணங்கித் ததாழுதனர ்

அவ்வாறு ததாழும்பபாது 

                                     “வொரைச ்தசவதலொடும் 

                                        வரிமயில் குலங்கள் விட்டு ்” 22 (தப.புரொ.660:1-2) 

முருகறன வழிபடும் பபாது ப வை் பகாழிகள், மயிை் கூட்டங்கறளக் 

காணிக்றகயாக  ் த லுத்தினர.் பதாரணங்கறளக் கட்டியும், கடப்ப 

மலரம்ாறலகறளத் ததாங்கவிட்டும், குரறவக் கூத்திறன ெிகழ்த்தியும் வழிபட்டனர.் 

பமலும்  மணரக்றள கழுபவை்றும் வழக்கமானது காணப்பட்டறத,  

                                     “வொதில் த ொற்ற அமைனர வை்கழு ் 

                                      தீது நீங்கிட ஏற்று வி ் ொர் திறம்” 23 (தப.புரொ.1710: 1-2) 

வாதத்தில் பதால்வியுை்ை  மணரக்றள கழுமரத்திபல ஏை்றிய த யறல 

குல ச்ிறையார ்புராணத்தில் காணமுடிகிைது. இைெ்தவரக்ள் வீட்டில் தபரிபயாரக்ள், 

 ான்பைாரக்ள் உணவருெ்த மாட்டாரக்ள் என்பறத அப்பூதியடிகள் புராணத்தில் 

                              “அறஇது த ரியொ வை்ைம் 

                                அமுது தசய்விப்தபொம் எை்று” 24 (தப.புரொ.1816:5-6) 

வாகீ ர ் அமுது த ய்வதை்குத் தறட ஏை்பட்டுவிட்டபத என்ை வருத்தத்றத 

தவளிக்காட்டினர.் தபரிபயார ் அமுது த ய்யாமல் த ல்ல இ த் யல் தறடயாகும் 

எனக் கருதி தன் மூத்த மகன் இைெ்த த ய்திறயக் கூைாமல் அவறன வீட்டில் 

மூறளயில் கிடத்திவிட்டு அமுது பறடக்க தயாராகினர.் இறவ பபான்ை சில 

பழக்கவழக்கங்கள் ெம்மிறடபய இன்ைளவும் உள்ளறமறயக் காணமுடிகிைது. 

த ொகுப்புனர  

கரடுமுரடான ெிலத்றத  ் சீரத்ிருத்திப் பண்படுத்துவது பபாலக் கருத்து 

வளமை்ை அறியாறம ெிறைெ்த உள்ளத்றதப் பண்படுத்துவது  மய  ்சிெ்தறனகபள 

ஆகும். இறைப்பை்றிறன ெம்மிறடபய பபாதிக்கும் பபாது கூட பண்பாட்டு 

அறடயாளங்கறளத் தவைாது பயன்படுத்திய பாங்கிறனக் காணமுடிகிைது. 
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உலகத்தாபர வியெ்து பபாை்றும் ெம் அறடயாளங்கறளப் பபணி காப்பது ெம் 

கடறமயாகும்.  

சொை்தறை்விளக்கம் 

1. இளம்பூரணர(்உ.ஆ).,ததால்காப்பியம் த ால்லதிகாரம் ப.45 

2. புலவர ்பி.ரா.ெடரா ன்(உ.ஆ)., தபரியபுராணம் மூலமும் உறரயும் ப.30 

3. பமலது ப.80 

4. பமலது ப.485 

5. இளம்பூரணர(்உ.ஆ).,ததால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் ப.5 

6. ஞா.மாணிக்கவா கன் (உ.ஆ).,பத்துப்பாட்டு மூலமும் உறரயும் ப.28 

7. வ.சுப.மாணிக்கனார ்(உ.ஆ)., திருக்குைள் ததளிவுறர ப. 5 

8. புலவர ்பி.ரா.ெடரா ன்(உ.ஆ)., தபரியபுராணம் மூலமும் உறரயும் ப.37 

9. பமலது ப.158 

10. வ.சுப.மாணிக்கனார ்(உ.ஆ)., திருக்குைள் ததளிவுறர ப. 227 

11.  .பவ.சுப்பிரமணியன்(பதி.ஆ).,பதிதனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலமும் 

உறரயும் ப.208 

12. புலவர ்பி.ரா.ெடரா ன்(உ.ஆ)., தபரியபுராணம் மூலமும் உறரயும் ப.79 

13. பமலது ப.89 

14. பமலது ப.138 

15. பமலது ப.216 

16. பமலது ப.567 

17. பமலது ப.143 

18. பமலது ப.440 

19. பமலது ப.566 

20. பமலது ப.389 

21. பமலது ப.413 

22. பமலது ப.430 

23. பமலது ப.373 

24. பமலது ப.424 

பொர்னவ நூல்கள் 

1. புலவர ்பி.ரா.ெடரா ன் - தபரியபுராணம் மூலமும் உறரயும் 

                          உமா பதிப்பகம், த ன்றன – 01 

2. இளம்பூரணர ்  - ததால்காப்பியம்  

      ற வசித்தாெ்த  நூை்பதிப்புக்   கழகம்,  

       திருதெல்பவலி  

3. ஞா.மாணிக்கவா கன்; - பத்துப்பாட்டு மூலமும் உறரயும் 

                          உமா பதிப்பகம், த ன்றன - 01  

4. வ.சுப.மாணிக்கனார ் - திருக்குைள் ததளிவுறர 

      மணிவா கர ்பதிப்பகம், த ன்றன – 8 

5.  .பவ.சுப்பிரமணியன் - பதிதனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்       

                                மூலமும் உறரயும் 

      மணிவா கர ்பதிப்பகம்,                                  

      த ன்றன – 8 
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முனைவர் மு.பெயபலட்சுமி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபைரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

திருசச்ி – 18 

 

பபண்ணடியாரக்ளிை் பக்தியுணர்வு 
 

ஆய்வுச ்சுருக்க ்:- 

 றசை மதத்தின் பமன்றமறய உலகிை்கு உணரச ்பசய்த பபாை்காலம் பல்லைர ்

காலம் எனலாம். சங்கம் மருவிய காலத்தில் தான் றசை மதம் ைளரச்ச்ி பபை்ைது. 

இறைைன் குறித்து பாமாறலகள் பாடி மக்களிறடபய ஆன்மிக பநறிறய வித்திட்டு 

றசைமதத்திறன ைளரச்ச்ியறடயச ்பசய்தைரக்ள் நாயன்மாரக்ள். அறுபத்து மூன்று 

நாயன்மாரக்ளில் பபண்நாயன்மாரக்ள் மூைர ்இைரக்ளுள் கி.பி 3 – ஆம் நூை்ைாண்டில் 

ைாழ்ந்த காறரக்கால் அம்றமயார ் மூத்தைர ் ஆைார.் இரண்டாமைர ்

கூன்பாண்டியனின் மறனவி “ மங்றகயரக்்கரசி ஆைர.் மூன்ைாைது அடியார ்

இறசஞானியார ் ஆைார ் “. இைரக்ளின் ைாழ்க்றக நிகழ்வுகறளயும், 

மனைலிறமறயயும் பநாக்கும் பபாது பபண்களாலும் இறைைழிபாட்டில் 

முழுறமயாய் ஈடுபட முடியும் என்பது புலனாகிைது. அதுமட்டுமின்றி இறைைனால் 

அம்றமபய என்ை அறழக்கப்பட்ட சிைப்புறடய காறரக்காலம்றமயர ் நாட்றடபய 

தன் மனவுறுதியால் றசைமதத்திை்கு மாை்றிய மங்றகயரக்்கரயார ்ைாழ்நாள் முழுக்க 

ஆழ்ந்த சிைபை்றுடன் திகழ்ந்த இறசஞானியார ் ஆகிய மூைரின் பக்திவுணரவ்ின் 

ஆழம் அறடயாளங்களின் ஆணிபைராய்த் திகழ்கிைது. 

முை்னுனர : 

 மனிதனாகப் பிைந்ததன் பயபன பிைரின் நலம் நாடி இன்பம் பபறுைது ஆகும். 

“மக்கள் பதாண்பட மபகசன் பதாண்டு” என்று பிைருக்குத் பதாண்டாை்றி அதன் ைழி 

இறைைறன அறடதபல பபரின்பம் ஆகும். இை்விரு  தங்கள் ைாழ்றகறய 

அரப்ணித்து பக்திபநறிறயக் கறடபிடித்து பிைருக்கு ைழிகாட்டியாய் ைாழ்ந்தைரக்ள் 

(அடியைரக்ள்) நாயன்மாரக்ள் என்ைால் மிறகயாகாது. 

 மனிதனின் ைாழ்க்றகயில் நம்பிக்றகயின் அடிப்பறடயில் பதான்றும் 

உணரப்ை பக்தியாக மலரக்ிைது. “யாதும் ஊபர யாைரும் பகளிர”் என்ை ஒை்றை 

ைாரத்்றதயில் தமிழனின் பரந்துபட்ட உலகளாவிய பயணத்றத உணரலாம். 

அங்ஙனம் பநாக்கின் றசை சமய பபரியைரக்ளான நாயன்மாரக்ள் அறனத்து 

ஊரக்ளுக்கும் பசன்று பக்திப் பாசுரங்கள் பாடியும் பதாண்டாை்றியும் இறைபநறி 

பரப்பி மக்கறள நல்ைழிபடுத்தினர.் அறுபத்து மூன்று நாயன்மாரக்ளுள் மூைர ்

பபண்ணடியாரக்ள். பக்தியுணரவ்ிரக்்கு ஆண், பபண் என்ை பபதம் கிறடயாது. 

 இன்றைய சமூகத்தில் பபண்களுக்கான உரிறமகளும், சுதந்திரமும் 

எண்ணிலடங்காதறை.ஆனால் பக்திஇலக்கியங்களும், இயக்கங்களும் பதான்றிய 

காலக்கட்டத்தில் பபண்களுக்கான உரிறமகளும் சுதந்திரமும் மிகக்குறைபை. 

அத்தறகய சூழலிலும் தங்களின் பக்திபநறியால், தூயசிந்தறனயால், 

மனவுணரவ்ுகளால் இறைறமறய உலகுக்கு உணரத்்தி தங்கள் ைாழ்விறன தமிழர ்

அறடயாளங்களாய் பதிவு பசய்த பபண்ணடியாரக்ளின் பக்தியுணரற்ை ஆராய்ைபத 

இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாகிைது. 

னசவே்திை் த ை்ன  

 சமயம் என்ை பசால் பக்குைப்படுதல் என்னும் பபாருளிறனக் குறிக்கும். ஓர ்

ஆன்மா சிைபனாடு மனம், ைாக்கு, காயங்கள் இைை்ைால் பதாடரப்ு பகாண்டு , 

தன்றனப் பயன்படுத்திக் பகாள்ளும், ஆை்ைறலத் தரும் சமயமாக றசைசமயம் 

திகழ்கிைது. றசைசமயம் என்பது சிைபபருமாறன முழுமுதை் கடவுளாகக் பகாண்ட 
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சமயம் றசைம் என்ை பசால்லுக்குச ் சிைபனாடு சம்மந்தம் ஆகுதல் என திருமூலர ்

பபாருள் தருகின்ைார.் றசைசமயம் காலம்கடந்த பதான்றமயுறடயது. 

  “அமரக்ட்கும் வியன்தாறளத் 

  பதன்னைன் பபயரிய துன்னருந் துப்பின்  

  பதான்முது கடவுட் பின்னர ்பமய  

  ைறரத்தாழ்   அருைம் பபாருப்பிை் பபாருந.” – 
1

 

என்கிைது மதுறரக்காஞ்சி. 

 இயை்றகச ் சீை்ைங்களுக்கு அஞ்சிய மனிதன் இயை்றகறய ைழிபட 

பதாடங்கினான். பின்னர ் நிலத்திை்கு ஏை்ைைாறு பதய்ைங்கறள ைகுத்து நிறுவி 

ைழிபட்டு ைந்தான் என்பதை்குச ்சான்று பகரக்ிைது பதால்காப்பியம். 

  “மாபயான் பமய காடுறை உலகமும்   

  பசபயான் பமய றமைறர உலகமும் 

  பைந்தன் பமய தீம்புனல் உலகமும்  

  ைருணன் பமய பபருமணல் உலகமும்  

  முல்றல, குறிஞ்சி, மருதம் பநய்தல் எனச ்

  பசால்லிய முறையால் பசால்லவும் படுபம.” – 
2

 

என்கிைது பதால்காப்பியம். 

 பின்னர ்அறிவின் முதிரவ்ின் ைழி பதய்ைங்கள் பல என்றும், பதய்ைங்களுக்கு 

எல்லாம் முதன்றமயாய் விளங்குபைன் சிைன் என்றும் உணரந்்தனர.் சிைனுக்கு 

அறடயாளம் ைகுத்தனர.் 

 சிைன் என்ை பசால்லின் பைரச்ப்சால் “சிைம்” என்பதாகும். இதை்குச ் சாந்தம், 

மங்கலம் என்று இரு பபாருளும் உண்டு. உருைமாகவும், அருைமாகவும் விளங்குபைன் 

சிைன். இறைைனின் உருைம் என்பது உடை்கூறுகபளாடு கூடிய முழுறமத் தன்றம 

உறடயதாக கண்ணிை்கு புலப்படும் நிறலயாகும். கண்ணிை்குப் புலப்படாத நிறல 

அருைம் ஆகும். அதாைது உடல் உறுப்புகள் இல்லாமல் ஒரு அறடயாளமாய் பதான்றும். 

இத்தறகய அருவுருைத்திறனச ்சதாசிைம் அல்லது லிங்க ைடிைம் என்பர.் 

 பல்லைரக்பள சிைன்பகாயில்கறளக் கட்டினாரக்ள்.பல்லைர ் காலத்தில் 

சிைபநறிபய சமயமாக இருந்தது. பல்லைரக்ளது கல்பைட்டில்தான் முதன்முறையாக 

“றசை சித்தாந்தம்” என்ை பதாடர ் காணப்படுகிைது. பல்லைர ் காலத்தில் சிைன் 

அடியாரக்ளாக நாயன்மாரக்ள் ைாழ்ந்தனர.் இக்காலத்தில் தான் மக்களிறடபய 

சிைைழிபாடும், றசை சித்தாந்த  கருத்துக்களும் பரவிக் காணப்பட்டன. 

 பல்லைர ் காலத்தில் ைாழ்ந்த நாயன்மாரக்ள் தாங்கள் சிைபபருமானிடம் 

பகாண்டிருந்த அன்பிறனயும், சிைைழிபாட்டின் பநறிமுறைகறளயும், தங்களின் 

பாடல் ைழி உணரத்்தினர.் இப்பாடல்கள் அறனத்தும் திருமுறைகளாகத் 

பதாகுக்கப்பட்டன. றசைசமயத்தின் உயரவ்ிறன திருமுறைகளின் ைழி 

உணரமுடிகிைது. 

நாயை் ாரக்ள்: 

 சிைன் மீது அதிகப் பை்றுக்பகாண்டு சிைனன்று உலகில் பைறு ஏதுமில்றல 

என்ை அளவிை்கு முழுறமயான சரணாகதி உணரவ்ுடன் பக்திமாரக்்கத்தில் ஈடுபட்ட 

முக்தியறடந்த பபரியைரக்பள நாயன்மாரக்ள் என்று பபாை்ைப்படுகின்ைனர.் 

றசைசமயத்தில் அறுபத்து மூன்று நாயன்மாரக்ள் உள்ளனர.் இைரக்றளப் 

பபரியபுராணம் என்னும் நூல் றசை அடியாரக்ள் என்று குறிப்பிடுகிைது. 
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நாயன்மாரக்ள் காலம், குலம், நாடு, இயை்பபயர,் காரணப்பபயர ்என பலைறககளில் 

ைறகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர.் 

 இறைைன் மீது அன்பு பசலுத்துைதை்கு ஆண், பபண் என்கிை பபதம் 

ஏதுமில்றல. அறனைறரயும் கடவுள் ஏை்றுக்பகாள்ைார ்என்பதை்குச ்சான்ைாக மூன்று 

பபண்ணடியாரக்ள் திகழ்கிைாரக்ள். காறரக்காலம்றமயார,் மங்றகயரக்்கரசியார,் 

சமண மதத்திலிருந்த தன் கணைறரயும் தன் நாட்றடயும் றசைமதத்திை்கு மாை்றி 

பபருந்பதாண்டாை்றினார.் இறசஞானியார ் றசைகுரைரான சுந்தரமூரத்்தி 

நாயனாரின் அன்றன ஆைார.் 

 இம்மூன்று பபண்ணடியாரக்ளும் அன்பப சிைம் என்பறத உணரந்்து 

அதறனபய உலகிை்கு உணரத்்தினர.்  

  “அன்பும் சிைமும் இரண்படன்பர ்அறிவிலார ்

  அன்பப சிைமாை தாரும் அறிகிலார ்   

  அன்பப சிைமாை தாரும் அறிந்தபின்  

  அன்பப சிைமாய் அமரந்்திருந்தாபர.” – 
3
 (திருமந்திரம் – 270) 

என்று திருமூலர ் அன்புதான் கடவுள் என திருமந்திரத்தில் ைலியுறுத்தினார.் 

பபண்ணடியாரக்ளும் இைரிறனப் பபான்பை அன்பின் ைழியில் மனவுறுதியுடன் 

றசைம் தறழக்க தம் ைாழ்றைபய அரப்்பணித்தனர ் என்கிைது ைரலாறு. 

காறரக்காலம்றமயார:் 

 அடியைரக்ளில் மூத்தைர ் இைர.் பசாழநாட்டில் கடை்றுறரப் பட்டினமாகக் 

பகாண்டு திகழும் காறரக்கால் என்னும் ஊரில் தனதத்தன் என்ை ைணிகருக்கு 

மகளாகத் பதான்றினார.் பபரழகும், அன்பும், பண்பும் பகாண்டு ஊரார ்வியக்கும்படி 

நை்குணங்கறளப் பபை்றிருந்தார.் இைரின் இயை்பபயர ்புனிதைதியார.் இைர ்மணல் 

வீடு கட்டி விறளயாடும் சிறுபிள்றளப் பருைத்திபலபய சிைனின் திருைடிகறள 

ைணங்கும் பக்தியுணரவ்ுடன் திகழ்ந்தார.் 

  “ைணிகரப்பருங் குலம்விளங்க ைந்துபிைந் தருளியபின் 

  அணிகிளரப்மல் அடிதளரவ்ுை் ைறசயுநறடப் பருைத்பத  

  பணிஅணிைார ்கழை்கடிறம பழகிைரும்பாங்கு பபைத்  

  தணிவில்பபரு மனக்காதல் ததும்பைரும் பமாழியின்ைார.்” – 
4

 

என்ை பாடல் இைர ்பிைப்பின் சிைப்றபயும், இளம்பருைத்திபலபய நல்ல பசாை்கறளப் 

பபசும் நல்ல பண்புறடயைர ்என்பறதயும் எடுத்தியம்புகிைது. 

காறரக்கால் அம்றமயார ் பரமதத்தன் என்பைறர மணந்து இல்லை ைாழ்வில் 

ஈடுபட்டார.் ஒரு சமயம் பரமதத்தன் தனது கறடயிலிருந்து வியாபாரியிடம் பபை்ை 

மாங்கனிகறள தன் இல்லத்திை்குக் பகாடுத்தனுப்பினார.் அந்த பநரத்தில் அைரின் 

இல்லத்திை்குச ் சிைனடியார ் ஒருைர ் ைந்தார.் காறரக்கால் அம்றமயார ் அைறர 

இன்முகத்துடன் ைரபைை்ைார.் தயிர ் கலந்த அன்னத்றதயும், தன் கணைன் 

பகாடுத்தனுப்பிய மாங்கனியில் ஒன்றை றைத்து அடியாறர உபசரித்தார.் 

தமிழரக்ளின் தறலயாயப் பண்புகளில் ஒன்று விருந்பதாம்பல் என்பது. இங்கும் 

அம்றமயார ்ைந்த அடியாறர ைணங்கி, ைரபைை்று விருந்பதாபால் பசய்தார.்  

  “இருந்பதாம்பி இல்ைாழ்ை பதல்லாம் விருந்பதாம்பி  

  பைளாண்றம பசய்தை் பபாருட்டு.” – 5 

என்கிைது குைள். மதிய உணவு பைறளயில் இல்லம் ைருகிைார ்பரமதத்தன். பல ைறக 

பதாரத்்தங்களுடன் அன்னம் பரிமாறிய காறரக்கால் அம்றம சிைன் அடியாரக்்குப் 
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பறடத்தது பபாக மீதியிருந்த ஒரு மாங்கனிறய அைருக்குத் தருகிைார.் அதன் 

சுறையின் அருறமயால் இன்பனாரு மாங்கனிறயயும் தருமாறு பகட்கிைார ்கணைர.் 

திறகத்து விட்ட அம்றமயார ் சறமயலறைக்குச ் பசன்று சிைபபருமானிடம் 

பைண்டுகிைார.் ஒரு மாங்கனி அைர ்றகயில் கிறடக்கிைது. இக்கனியின் சுறை மிக 

அதிகமாக அம்றமயாரிடம் வினவுகிைார ் தத்தன். நடந்த உண்றமயறிந்த 

பமய்சிலிரத்்த பரமதத்தன் பதய்ைப் பபண்ணுடன் இல்லைம் நடத்தும் சிந்தறனறய 

விடுத்து ைணிக பநாக்குடன் கப்பலில் ஏறி பயணம் பசய்கிைார.்   

இங்கு கணைபர தன் மறனவிறய பதய்ைப்பபண் என்று பபாை்றினார ்என்ை 

பசய்தி காறரக்கால் அம்றமயின் ஆழ்ந்த பக்தியுணரவ்ிறன பைளிப்படுத்துகிைது. 

பமலும் கணைனுக்காக இறைைனிடம் மாங்கனி பைண்டி பபை்ை பசயல் அைர ்

சிைனின் மீது றைத்திருந்த அளைை்ை நம்பிக்றகறய உணரத்்துகிைது 

“............. மதுரமிக ைாய்ந்த கனி தறனநுகரந்்த இனியசுறை 

ஆராறமத்தார ்               ைணிகன் இறனயபதாரு ஒரு பழம் இன்னும் 

உளதறன இடுக என” – 
6 

பைண்டிய மாங்கனி பபை்ை அம்றமயின் மனவுறுதி பமய்சிலிரக்்க றைக்கிைது. சிறிது 

காலத்திை்குப் பின் கணைறனக் காண உைவினர ் சுை்ைத்தாபராடு பசன்ைார ்

அம்றமயார.் அங்கு பரமத்தனுக்கு மறுமணமாகியும் ஒரு பபண் குழந்றத 

இருந்தறதயும் கண்டார.் அம்றமயாறரக் கண்ட   

பரமதத்தன் மறனவி மக்கபளாடு காலில் விழுந்து ைணங்கினார.் கணைனின் 

பசயறல ஏை்றுக்பகாள்ள முடியாத அம்றமயார ்தன் இளறமறயத் துைக்க பைண்டி 

சிைபபருமானிடம் றகபதாழுதார.் 

“ஈங்குகிைன் குறித்த பகாள்றக இதுஇனி இைனுக்காகத் 

  தாங்கிய ைனப்புநின்ை தறசப்பபாதித்த கழத்திங் குன்பால் 

  ஆங்குநின் தாள்கள் பபாை்றும் பபய்ைடிை அடிபயனுக்குப்  

  பாங்குை பைண்டும் என்றுபரமர ்தாள்பரவி நின்ைார.்” – 
7 

என்று பாடல் ைரிகளின் ைழி காறரக்காலம்றமயார ்தன் இளறம நீங்க பைண்டுபமன 

சிைபபருமானிடம் பைண்டினார.் 

 பபண்கள் எப்பபாதும் இளறமயுடன் இருக்க பைண்டும் என்பை விரும்புைர.் 

ஆனால் இங்கு புனிதைதியாபரா உடம்பில் தறசயும் அதறன இடமாகக் பகாண்டு 

புறனந்த அழகுகள் நீங்க பைண்டினார ் என்பதன் ைழி பபண்ணின் மனவுறுதி 

எறதயும் சாதிக்கும் என்பது புலனாகிைது. அைரின் பைண்டுதல் ஏை்று 

சிைபபருமானும் அை்ைரத்திறன நல்கினார.் 

 இங்ஙனம் சிைைழிபாட்டிை்காக தன் ைாழ்றைபய அரப்ணித்த அம்றமயார ்

அைரின் பக்தியுணரவ்ு புலப்பட அை்புதத்திருைந்தாதி, திருவிரட்றட, மணிமாறல, 

திருைாலங்காட்டு, மூத்தத்திருப்பதிகம் ஆகிய மூன்று நூல்கறள பறடத்தருளினார.் 

 ஆதியும் அந்தமுமாய், எங்கும் நீக்கமை நிறைந்தைன் இறைைன். 

உலகப்பபாருள்களில் எல்லாம் கலந்து நின்றும், விலகி நின்றும் அைை்றின் 

உண்றமத்தன்றமறய அறிபைன். ஐம்பூதங்களின் ைடிைானைர.் இை்ைாறு 

உலகத்பதாடு இரண்டைக் கலந்த இறைத்தன்றமறய  

  “அைபன யிருசுடரத்ீ யாகாசம் மாைான் 

  அைபன புவிபுலன்காை் ைாைான் அைபன  

  இயமான னாய்அட்ட மூரத்்தியுமாய்  ஞான  
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  மயனாகி நின்ைானும் ைந்து.” – 
8 

என்ை பாடலின் ைழி உலகிை்கு உணரத்்தியுள்ளார.் எங்கும் இறைைறனக் கண்டும், 

உணரந்்தும், மகிழ்ந்தும் இறைசிந்தறனயுடபன ைாழ்ந்தைர ்காறரக்காலம்றமயார.் 

     இறைைன் தன்றனத் துதிபைரக்ளிடம் தாய் பபால் 

அன்பு காட்டும் தயாளன். இதறனபய  

“நாயிை்கறடயாய்க் கிடந்தஅடிபயை்குத் தாயிை்சிைந்ததாயாைான தத்துைபன” 

– 
9

 

என்ை ைரிகள் மூலம் மாணிக்கைாசகர ்தாய்க்கு நிகரான தயாபரன் இறைைன் 

என்கிைார.் இங்ஙனம் இறைைனிடம் ஆன்மாபைாடு ஒன்றினால் மட்டுபம 

இறையருறள உணரமுடியும். என்று தம் பசயலால் உணரத்்தியைர ் அம்றமயார ்

என்பதை்குச ்சான்ைாக அறமகிைது அைர ்கயிறல மறல பசன்ை நிகழ்சச்ி. 

பகான்றை மாறல சூடிய சூலம் ஏந்திய சிைபபருமான் வீை்றிருக்கும் 

திருக்கயிறல மறலறய பசன்ைறடந்த அம்றமயார ் மிகவும் புனிதம் ைாய்ந்த 

கயிறல மறலயில் காலால் நடந்து பசல்ைது தைறு. அை்ைாறு பசய்ைது அதன் 

புனிதத்றதக் குறலக்கும் எனக் கருதி அம்றமயார ் காலால் நடக்காமல் தனது இரு 

றககளால் நடந்து பசன்ைதறன 

“படபராளி றகறல பைை்பின் பாங்கு எறன தாங்கும் காலின் 

நறடயிறன தவிரந்்து பாரப்மல் தறலயினால் நடந்து பசன்ைார”் - 
10

 

என்ை பாடலடி உணத்துகிைது. இக்காட்சிறயக் கண்டு அம்றமயாரின் ஒப்பை்ை 

பக்திறய உணரந்்து இறைைபன புனிதைதியாறர “அம்றமபய” என்ை தம் 

பக்தியுணரை்ால் அறழத்தார.் இங்ஙனம் ஒப்பில்லா பபருறம பபை்று உலகின் 

அறனத்து பபண்களிலும் முதன்றமயானைராகத் திகழ்கிைார ்

காறரக்காலம்றமயார.் 

 ங்னகயரக்்கரசியார் :- 

 அறுபத்து மூன்று நாயன்மாரக்ளுள் இரண்டாமைர ் மங்றகயரக்்கரசியார.் 

பசாழனின் திருமகளான இைர ் இளம்ையது முதபல சிைபக்தி பகாண்டைர.் காணி 

என்பது இைருறடய இயை்பபயர.் பபண்களுக்பகல்லாம் தறலவியாக பபறு 

பபை்ைதனால் ஞானசம்பந்தரால் மங்றகயரக்ரசி என்று சிைப்பிக்கபடுைர.் பமலும் 

பசக்கிழாரால் “மங்றகயரக்்குத் தனியரசி” என்றும் புகழப்பட்டைர.் இைர ்

கூன்பாண்டியறன மணந்து குளத்திை்குப் பபருறம பசரத்்தைர.் மன்னன் சமண மதம் 

மீது தீராக் காதல் உறடயைன். தன் கணைறன றசை மதத்திை்கு மாை்ைபைண்டும் என 

மனவுறுதி பகாண்டார ்மங்றகயரக்ரசியார.் 

 ஒரு முறை பாண்டிய மன்னனுக்கு பைப்புபநாய் ஏை்பட்டது. எந்த மருந்துைமும் 

பலனளிக்கவில்றல. அசச்மயம் மிகுந்த மனபைதறனயறடந்த மன்னன் எந்த மதம் 

என்னுறடய பைப்புபநாறயப் பபாக்குகிைபதா அம்மதத்றதபய உயரந்்த மதமாக 

நான் ஏை்றுபகாள்கிபைன் என்று கூறினார.் அறனத்து மதமும் பதால்வியறடந்தது 

றசைபம பைன்ைது என்பறத 

“பசப்புைதியாம் என்னறிந்து பதன்னர ்பகாமான்  

மாசில்புகழ் பநடுமாைன் தனக்குத் றசை 

ைழித்துறணயாய் பநடுங்காலம் மன்னிபின்றன  

ஆசில்பநறி அமரந்்திருக்க அருளும் பபை்ைார.்” – 
11 
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என்ை ைரிகள் எடுத்தியம்புகிைது. பாண்டிய நாட்டில் சமண இருள் பபாக்கி றசை 

ஒளிபயை்றியைர ் மங்றகயரக்ரசியார.் இைர ் பநடுங்காலம் கணைருடன் இறணந்து 

றசைத் பதாண்டாை்றி சிைபபருமானின் திருைடியில் கலந்தார.் ஒரு நாட்றடபய 

றசைத்திை்கு மாை்றி உய்வித்த இைரின் மனவுறுதியும், பக்திவுணரவ்ும் இன்ைளவும் 

தனித்தன்றமயாய்த் திகழ்கிைது. 

இனசஞாைியார் :- 

 பபண் நாயன்மாரக்ளில் மூன்ைாமைர ் இறசஞானியார.் இைர ்

சறடயநாயனாரின் மறனவி சுந்தரருக்குத் தாயார.் சறடயனாரும் 

இறசஞானியாரும் அைம் பலபுரிந்து அடியைரக்ளின் அடிபபாை்றி சிைபபருமானின் 

திருைடி பதாழுது அன்பின் ைழி “அன்பப சிைம்” என்ை பநறிபை்றி ைாழ்ந்து ைந்தனர ்

என்பதறன 

 “இறசஞானி காதலன் திருநாைலூரக்் பகான் 

 அன்னைனால் ஆரூரன் அடிறமபகட் டுவிப்பார ் 

 ஆரூரில் அம்மாறுக் கன்பரா ைாபர” – 
12 

என்ை பாடலடி குறிப்பிடுகிைது. தைம் பல புரிந்து சுந்தரறர புதல்ைராய்ப் 

பபை்ைனர.் பன்னிரண்டாம் திருமுறையில் ஏழாம் பதைாரம் இயை்றியைர.் சமயக் 

குரைரக்ளுள் ஒருைரான சுந்தரமூரத்்தி நாயனாறர பபை்ைறமக்காகவும், 

றசபநறியில் நின்ைறமககாகவும் அைரது பபை்பைாரக்ள் சறடயநாயனர ்

இறசஞானியார ் இருைரும் நாயன்மாரக்ளின் ைரிறசயில் பசக்கிழாரால் 

பசரக்்கப்பட்டனர.் 

நினைவுனர :- 

 மூன்று பபண் நாயன்மாரக்ளின் ைாழ்க்றகறயயும் உை்றுபநாக்குங்கால் 

ஆண்களுக்கு இறணயாக பபண்களும் ஆன்மீக பதாண்டாை்றி 

முக்தியறடந்துள்ளரக்ள் என்பறத பமய்பிக்கிைது. பபண்களுக்கு எை்வித 

உரிறமகளும், சுதந்திரமும் இல்லாத காலம் இைரக்ள் ைாழ்ந்த கிபி – 3ம் நூை்ைாண்டு 

இருப்பினும் தன் மனைலிறமயால் பக்திவுணரை்ால் அம்றமபய என இறைைனால் 

பபாை்ைப்பட்ட காறரக்காலம்றமயாரும் தன் முயை்சியால் நாட்றடபய றசை 

மதத்திை்கு மாை்றிய மங்றகயரக்்கரசியாரின் ஆை்ைலும், சுந்தரமூரத்்தி நாயனாறரப் 

பக்திமாரக்த்தில் ஈடுபடச ்பசய்த இறசஞானியாரும் பக்தியின் அறடயாளங்களாய் 

தமிழ்வுலகில் என்றும் நிறலத்திருப்பர ்என்பது உறுதியாகிைது. 

சாை்பைண் விளக்க ்  

1. மதுறரக்காஞ்சி – பாடல் அடி (38 – 42)  

2. பதால்காப்பியம் (பபாருளதிகாரம்) – பா.எண் – 34 

3. திருமந்திரம் – பா.எண் – 270 

4. காறரக்கால் அம்றமயார ்புராணம் – பா.எண் – 1740 

5. திருக்குைள்- பா.எண் – 81 

6. காறர அம்றமயார ்புராணம் - பா.எண் – 1740 

7. காறர அம்றமயார ்புராணம் - பா.எண் - 1765 

8. அை்புதத் திருைந்தாதி – பா.எண் – 1 

9. திருைாசகம் - பா.எண் – 64 

10. காறர அம்றமயார ்புராணம் - பா.எண் - 1771 

11. மங்றகயரக்்கரசியாரப்ுராணம்  - பா.எண் – 21 

12. சிைன் அருள் திரட்டு - பா.எண் – 31 
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துனணநூை்பட்டியல்  

1) மு.ைரதராசனார ்

திருக்குைள்  

      142, ஜானி ஜான் கான் சாறல 

      இராயப்பபட்றட பசன்றன – 14 

      முதை்பதிப்பு  டிச 2005 

2) திருமந்திரம் மூைாயிரம் (உறரயுடன்) 

கழக பைளியீடு 

முதை்பதிப்பு 1942 

பசன்றன – 18 

3) பதால்காப்பியம் பபாருளதிகாரம் 

கழக பைளியீடு 

சாரதா பதிப்பகம்  

இராயப்பபட்றட 

பசன்றன 

4) பசாமசுந்தரனார ். பபா.பை 

மதுறரக்காஞ்சி( பத்துப்பாட்டு) 

திருபநல்பைலி பதன்னிந்திய றசை சித்தாந்த நூை்பதிப்புக் கழகம் 

பசன்றன – 600 018 

5) காறரக்கால் அம்றமயார ்பறடப்புகள் மூலமும் உறரயும் 

       சாரதா பதிப்பகம்  

இராயப்பபட்றட 

பசன்றன 

6) பபரியபுராணம்  

முல்றல நிறலயம் 

பாரதிநகர ்

பசன்றன 

7) திருைாசகமும் மூலமும் உறரயும் 

சாரதா பதிப்பகம்  

இராயப்பபட்றட 

பசன்றன 
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திருமதி தச.புைி ொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபவரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

அண்ணாமறல ெகர ்

திரு ச்ி - 18. 

 

சிவவொக்கியர் பொடல்களில் வொழ்வியல் சிந் னைகள் 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 இலக்கியங்கள் வரலாறுகறள பதிவுத ய்வதாை்காக மட்டும் 

பறடக்கப்படவில்றல. வரலாைாக வாழ்ெ்துக்காட்ட உதவும் சிைெ்த 

வழிகாட்டியாகவும் திகழ்கின்ைன. சித்தர ் இலக்கியங்கள் மாெ்தரக்ள் தம் 

சிை்றின்பத்றதத் துைெ்து பபரின்பத்றத அறடய  துறணபுரிகின்ைது. சித்தரக்ளுள் 

சிைெ்த சித்தர ் சிவவாக்கியர ்  ஆவார.் அவரத்ம் பாடல்களுள் உடம்பால் மனிதன் 

தபறும் இன்பம்  ரீர ெ்துஷ்டி, ஆன்மாவின் ெிம்மதி ஆத்ம ெ்துஷ்டி. உடம்றபயும் 

மனறதயும் மைதிக்குள்ளாக்கி அனுபவிக்கும் ஆத்ம இன்பபம ெிறலயானது என்றும், 

மூடெம்பிக்றககளுள் சிக்குண்டு தவிக்காமல் ,  ாதி மத பபதங்களால் முரண்பட்டு 

ெிை்காமல் ,  ெிறலயில்லாத தபாருள்கறள ெிறலயானறவ என்தைண்ணி காலத்றத 

வீபண கழிக்காமல், உடல் ெலறனப் பபணுவதில் பயாகத்தின் பங்கு என்ன என்ை 

உண்றமறய ென்கு அறிெ்து,  பக்குவப்பட்ட வாழ்க்றகறய பமை்தகாள்ள     உதவும்  

பல ஆபலா றனகறளத் தன் பாடல்களில் பதிவு த ய்துள்ள சிவவாக்கியரின் 

வாழ்வியல்  சிெ்தறனகறள உலகறிய  ் த ய்வபத இவ்வாய்வுக் கட்டுறரயின் 

பொக்கமாகும். 

முை்னுனர 

 மனிதரக்ளால் கட்டறமக்கப்பட்ட இவ்வாழ்வியல் அறமப்பு முறையில் மனம் 

தடுமாறி  கட்டுப்பாட்றட இழெ்தும்,  தளரத்்தியும் தவறிறழப்பது மனிதரக்ள் தான்.  

இதனால் மனிதரக்ளுக்குள் பல்பவறு விதமான பூ ல்கள் உண்டாகி பிளவுபட்டு 

ெிை்கின்ைனர.் இதறன சீரத் ய்ய தனிமனித ஒழுக்கம் தான் றகக்தகாடுக்கும் என்று 

அறிவால் விரிவறடெ்த ஆன்பைாரக்ளும் பண்பால் ெிறைவறடெ்த  ான்பைாரக்ளும் 

தங்களின் பறடப்புகளின்  வாயிலாக வலியுறுத்தியுள்ளனர.்  ொம் கறடபிடிக்க 

பவண்டிய வாழ்வியல் தெ்திரங்கறளத் தன் பறடப்பில் ததளிவுப்படுத்தியுள்ள 

சிவவாக்கியரின் தகவறமவுகறள இக்கட்டுறரயில் காண்பபாம். 

தயொக ்திை் பயை் 

 பயாகத்றத சித்தரக்ள் பிராணாயாமம் என்றும் வாசிபயாகம் என்றும் 

அறழப்பர.் இது உடல் ெலத்திை்கும் தன்னலத்திை்கும் அடித்தளமாக அறமெ்துள்ளது. 

பிராணாயாமம் பயில்பவாரக்்கு  ்  ாபவயில்றல என்பதும் மறுபிைப்பில்றல 

என்பதும் சித்தரக்ள் கூை்ைாகும். வாசிபயாகத்தால் இளறமறய மீட்டுருவாக்கம் 

த ய்ய இயலும் என்பறத,  

‘உரு ் ரி ்  நொடியில் ஒடுங்குகிை்ற வொயுனவக் 

க ்திைொல் இரு ்திதய கபொலம் ஏற்றவல்லீதறல் 

விரு ் ரும் பொலரொவர் தமைியும் சிவந்திடும் 

அருள் ரி ்  நொ ை்பொ ம் அம்னமபொ ம் உை்னமதய’1 

என்ை இப்பாடலில் மாததாருபாகன் மீதும், பாரவ்தியின் மீதும் ஆறணயிட்டு  

உண்றமறய விளக்க முயன்றுள்ளார.் 

         வாசிப்பயிை்சியினால் அறனத்து வல்லறமயும், தனமும் கிறடக்கும். இதறன, 
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‘வை்னமயொை வொசியுை்டு வொழ் ்தி தய ்  வல்லிதரல் 

 ை்னம தபற்றிருக்கலொம்  ைமும் வந்து தசரும் ‘ 2 

என்ை பாடலும், 

 மூ ற்  அடக்கும் வித்றதயினால் ொம் த ய்த தகாடிய விறனகறள 

விரட்டிடமுடியுதமன்பறத, 

‘னமயிலங்கு கை்ைிபங்கை் வொசிவொைிதலறி முை் 

தசய்  வல்வினைகளுஞ் சி றுமஃது திை்ைதம’3 

என்ை இவ்வரிகளின் வாயிலாகவும், 

 வாசிபயாகத்றத ொள்பதாறும் கறடபிடிப்பவரக்ள் மனதில்  இறைவன் 

குடியிருப்பான் என்பறத அறியாமல் இருப்பவரக்றள, 

‘மை்ைதிர விை்ைதிர வொசினய நடந்திடில் 

நை்ைிதயங்கள்  ஈசனும் நமதுடலில் இருப்தபதை’4 

இறைறயத் பதடி அறலயும் மூடரக்ள் என்று  ்சுட்டிக்காட்டியுள்ளார.் 

இக்கருத்துக்கறள அடிதயாை்றி தான், 

‘உடம்பினுக் குள்தள உறுதபொருள் கை்தடை் 

உடம்புள்தள உ ் மை் தகொயில்தகொை் டொதைை்று ‘5 

  உடறல இயக்குகின்ை பயாகமாகிய உறுதபாருறளக் கண்டுதகாண்டால்  

அதனுள் இருக்கும் இறைவறனயும் கண்டறடயலாம் என்கிைார ்திருமூலர.் 

‘வொயு வழக்கமறிந்து தசறிந் டங்கில் 

ஆயுட் தபருக்கமுை்டொம்’6 

என்னும் இக்குைளின் வாயிலாக  மூ ற் க் கட்டுப்படுத்தி இயக்கும் 

ஆை்ைலுறடயவரக்ளின் ஆயுட்காலம் அதிகரிக்கும் என்று ததளிவுப்படுத்தியுள்ளார.் 

 எனபவ பயாகத்தால் தனம் தபருகும், முன் த ய்த தகாடிய விறனகள் அகலும், 

இளறம திரும்பும், இறைவறன கண்டு உய்த்துணர முடியும் என்ை உண்றமறய 

சிவவாக்கியர ்பாடல்களின் வழி அறியமுடிகின்ைது. 

அறியொனமனய அகற்றல் 

 த யல் ஒன்று, எதிரப்்பதம் இரண்டு. இரண்டு எதிரவ்ிறளவுகளுள் ெிறலயானது 

எது? ெிறலயில்லாதது என்று பகுத்தறியும் ஞானிகபள சித்தரக்ள்.   பருவெிறல 

மாை்ைங்களால் சீரக்ுறழெ்துவிடக்கூடாததன்று எண்ணி உறையுளுக்கும், உடலுக்கும் 

பாதுகாப்புத் பதடி அறலயும் மானிடரக்பள! உடலும் உயிரும் பிளவுபட்டுப்பபானால் , 

பிணம் என்று சுட்தடரிப்பாரக்பளத் தவிர, சுட்ட மண்ஓட்றட உறடெ்தாலும் உதவும் 

என்தைண்ணி பத்திரப்படுத்துவது பபால் பாதுகாக்கமாட்டாரக்ள். எனபவ உடலும் 

உயிரும் ெிறலயில்லாதது என்பறத , 

‘நொடுதபற்ற நடுவர்னகயில் ஓனலவந்து அனழ ்திடில் 

ஓடுதபற்ற அவ்வினள தபறொதுகொை் இவ்வுடலதம’7 

என்னும் இப்பாடலும், 

‘நடுவை் வந்து அனழ ்  தபொதுநொறும் இந்  நல்லுடல்’8 

 ொடிகள் த யலிழெ்த பின் ொை்ைம் எடுக்கும் இெ்த உடறல, ெிைத்தின் 

அடிப்பறடயில் பபாை்றுவது வீண் என்பறத, என்னும் இப்பாடலின் வாயிலாகவும் 

ததளிவுபடுத்தியுள்ளார ்சிவவாக்கியர.்  
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 பல்பவறு வறகயான உடல்களாலும் உயிரக்ளாலும் ெிரப்பப்பட்டுள்ள இெ்த 

உலகமானது இயை்றகயின் பபரிடரக்றள எதிரத்காள்ள இயலாமல் 

உருண்படாடிவிடும் தன்றமயுறடத்து. ஆனால் மனிதரக்ள் இறத உணராமல் 

இருப்பறத, 

‘கொஞ்சி  ொதை தபருந்தினைப் புறதை 

பொங்கருஞ் சிறப்பிை் பல்லொற் றொனும் 

நில்லொ வுலகம் புல்லிய தநறி ்த ’9 

என்று ததால்காப்பியரும், 

‘நில்லொ வற்னற நினலயிை எை்றுைரும் 

புல்லறி வொை்னமக் கனட’10 

என்று திருவள்ளுவரும், 

 ஆைறிவுறடய மனிதரக்ளாக பிைெ்திருப்பினும் ஓரறிவு தபை்ை புல்லுக்கு 

ஒப்பானவரக்ள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர.் 

 எனபவ ொம் சிெ்தித்து த யலாை்ை பவண்டிய இடம் அறிெ்து, அறியாறம 

என்னும் இருறள அகை்றி, பகுத்தறிபவாடு த யல்பட வழிபகாலியுள்ளார.் 

சொதி மறுப்புக் தகொள்னக 

 மன ரீதியாக தாழ்றம மனப்பான்றமறய  உண்டாக்கவும், தபாருளாதார 

ஏை்ைத்தாழ்வுகறள விட, ெிை பாகுபாபட தபரிது என்று கிளர ்ச்ியூட்டி கலகத்திை்கு 

வழிவகுக்க றகயாளப்பட்ட தபரிய மெ்திரம் தான்  ாதிபாகுபாடு. இதறன  பல 

ஆன்பைாரக்ளும்  ான்பைாரக்ளும் எதிரத்்த வண்ணம் இருெ்தாலும் 

தீரவ்ுகிறடத்தபாடில்றல. ொம் அறனவரும் மனித ாதி என்ை எண்ணம் எழாதவறர 

இ ச்ிக்களுக்குத் தீரவ்ு இல்றல.  எனபவ அவரக்ளுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஊட்டும் 

வறகயில் சித்தரக்ள் தத்தம் கருத்துக்கறள பதிவிட்டுள்ளறமறய, 

‘சொதி தப ம் இல்னல’11 

 என்று அகப்பபய்  ்சித்தரும், 

‘சொதிப்பிரிவிைிதல தீனய மூட்டுதவொம்’12 

என்று பாம்பாட்டி  ்சித்தரும், 

‘சக்திஏது சம்புஏது சொதிஏது தப ம் அற்றத து’13 

என்று சிவவாக்கியர ் வினாதயழுப்பியுள்ளபதாடு, 

 ‘இனறசச்ி த ொல் எழும்பிலும் இலக்கமிட்டிருக்குத ொ’14 

இவரக்ள் இன்னின்ன  ாதி என்று மனிதரக்ளின் பதால்களிலும் எலும்புகளிலும் 

இலட்சிறனப் தபாறிக்கப்பட்டிருக்குபமா! என்ை ஐயமும்   சிவவாக்கியருக்கு 

ஏை்பட்டுள்ளறமறய பதிவுத ய்துள்ளார.் 

எனபவ மண்ணில் வாழும் வறர ொம் அறனவரும் மனிதரக்ள் என்ை 

ஒை்றுறமயுணரவ்ுடன் வாழபவண்டுபமதயாழிய  ாதிபபத முரண்பாடுகபளாடு 

வாழக்கூடாது என்று சிவவாக்கியர ்வலியுறுத்தியுள்ளார.் 

உருவ வழிபொடு 

 இறைவன் அன்பின் மறுஉருவமாகத் திகழ்கிைான். இறத ஏை்பதிலும் 

ெிராகரிப்பதிலும் தான் சிக்கல் ெீடிக்கிைது.  உள்ளத்தில்  களங்கத்றத சுமெ்து  

தகாண்டு இ ச்ிக்கல்களுக்குத் தீரவ்ு காண இயலாது. உடறலயும் உள்ளத்றதயும் 

துலக்கித் தூய்றமயாக றவத்திருப்பவரக்ளால் தான் உருவழிபாட்றட விட, 

அன்புவழிபாபட ஆக ச்ிைெ்தது என்பறத உய்த்துணரமுடியும் .   
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 உருவ வழிபாட்டால் உங்கள் ததால்றலகள் இடம்தபயராது.  என்பறத, 

‘கல்லுதவள்ளி தசம்பிரும்பு கொய்ந்திடும்  ரொக்களில்   வல்லத வ ரூப 

தப ம் அங்கனம ்துப் தபொற்றிடில்   த ொல்னலயற் றிடம்தபரும் 

சுகம் ருதமொ தசொல்லுவீர்’15 

என்னும் இப்பாடலின் வாயிலாக உணரத்்தியுள்ளார.் 

 எனபவ மக்களுறடய உள்ளுணரற்வ வளரக்்காமல் , த ம்றமப்படுத்தாமல்  

புை த் யல்கறளயும்  டங்குகறளயும் வளரப்்பதால் பயனில்றல. எனபவ தபாய்றம 

உணரவ்ுகறளயும், தவை்று  ்  டங்குகறளயும் வளரத்்துவிட்ட  மயவாதிகறள  ்

 ாடியுள்ளார ்சிவவாக்கியர.் 

முடிவுனர 

 இங்ஙனம் சிவவாக்கியர ்   காட்டிய  தெறியில்  வாழ முயை்சி 

த ய்பதாபமயானால் வன்முறையயை்ை, ெிதானமான உலறக உருவாக்கலாம் 

என்பது திண்ணம். 

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 5  

2. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 441 

3. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 443 

4. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 444 

5. திருமூலர ்- பா.எண் - 725 

6. ஔறவயார ்- ஞானக்குைள் - கு.எண் - 49 

7. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 26 

8. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 6 

9. ததால்காப்பியம் - தபாருள் - புைத்திறணயியல் - நூ.எண் - 76 

10. கு.எண் - 331 

11. அகப்பபய்  ்சித்தர ்- பா.எண் - 68 

12. பாம்பாட்டி ச்ித்தர ்- பா.எண் - 123 

13. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 45 

14. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 44 

15. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 520 

குறிப்புசத்சொற்கள் (Key words) 

1.  ரீர ெ்துஷ்டி - சிை்றின்பம் 

2. ஆத்ம ெ்துஷ்டி - பபரின்பம் 

3. பிராணாயமம், வாசிபயாகம் - மூ ற் க் கட்டுப்படுத்துதல் 

4. உறுதபாருள் - தாபன வெ்தறடயும் தபாருள்(அ) குடிமக்களிடமிருெ்து 

தபைப்படும் வரி 

துனைநூற்பட்டியல் 

1. சிெ்தறனக்குத் ததளிவு தரும் சித்தர ் பாடல்கள்               - ஆசிரியர ்

எஸ்.சூரியமூரத்்தி 

             ெரம்தா பதிப்பகம், 

             10 ொனா ததரு, 

             பாண்டிபஜார,் 

             தியாகராயெகர,்  

             த ன்றன - 600 017 
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2. ததால்காப்பியம் -  தபாருளதிகாரம் 

இளம்பூரணர ்உறர, 

 ாரதா பதிப்பகம், 

த ன்றன - 600 014 

3. திருக்குைள் -  பரிபமலழகர ்உறர, பதிப்பாசிரியர ்-  .தமய்யப்பன் 

4. ஞானக்குைள் - ஆசிரியர ்- ஔறவயார ்

தஜய் ெகர,் அருகம்பாக்கம், த ன்றன - 600 106 
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முனைவர் இர.கீர ்் ைொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

காபவரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

திரு ச்ிராப்பள்ளி - 18 

 

சி ் ரக்ள் கொட்டும் வொழ்வியல் சிந் னைகள் 
 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 தமிழ் இலக்கிய  ரித்திரத்தில் சித்தர ் நூலுக்கு  ் சிைப்பான இடம் உண்டு. 

உண்றம பை்றிய அறிவும் தன்றன உணரும் ததளிவும் வாய்க்கப் தபை்ைவரக்ள் 

சித்தரக்ள். சித்தி தபை்ைவரக்றள  ்சித்தரக்ள் என்பர.் சித்தி என்னும் த ால் அறிறவக் 

குறிக்கும். எல்லா  ் க்திறயயும் றகவரப் தபை்ைவரக்ள்.  

 "த த்தவர ்தம்றம எழுப்பித் தருகின்ை 

 சித்தர ்பிைெ்த தமிழ்ொடு" - பாரதியார ்

 மனித குலத்தின் வாழ்வியல் தெறிறய முறைப்படுத்தியவரக்ள், இயை்றகயின் 

ஒழுங்கு முறைகறளத் தம் வாழ்வில் கறடப்பிடித்து மக்கள் ததாண்டாை்றியவரக்ள், 

மருத்துவம், மெ்திரம், இர வாதம், பயாகம், ஞானம் முதலிய பல்பவறு துறைகளில் 

கறர கண்டவரக்ள், அன்பினும் உயரெ்்த மதபமா, உண்றமயினும் பமலான  மயபமா 

இல்றல என இயம்பியவரக்ள். எளிய தமிழில் யாப்பு மை்றும்  ெ்தங்களில் பாடல்கறள 

இயை்றித் தமிழ் இலக்கியத்திை்குப் தபருறம ப ரத்்தவரக்ள்.  முதாயத்தில் ெிலவிய 

கண்மூடிப் பழக்கவழக்கங்கறளயும் மூட ெம்பிக்றககறளயும், தபாருளை்ை 

த யல்கறளயும், பபாலி  ்  டங்குகறளயும்  ாடியவரக்ள்.  உடலின் 

இன்றியறமயாறமறய வலியுறுத்தியவரக்ள். மனமது த ம்றமயானால் வீடு பபறு 

அறடயலாம் என்பறத வலியுறுத்தியவரக்ள் சித்தரக்ள். இவரக்ள் பதிவுத ய்துள்ள 

வாழ்வியல் சிெ்தறனகறள இக்கட்டுறரயின் வாயிலாகக்   காண்பபாம். 

முை்னுனர 

 பொயை்ை வாழ்பவ குறைவை்ை த ல்வம் என்பது பழதமாழி. அெ்த குறைவை்ை 

த ல்வத்றதப் தபறுவதில் மனிதன் பபாதிய விழிப்புணரவ்ு தகாள்வதில்றல. பல்பவறு 

அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு மத்தியில் பொய்களும் தபருகி வருகின்ைன. 

த ெ்தமிழ் ொட்டு  ்சிெ்தறனயாளரக்ளாகிய சித்தரக்பள முதல் புரட்சியாளரக்ள். ஆம், 

 மயப் புரட்சியாளர ் என்றுக்  கூறினால் தபாருெ்தும்.  ாத்திர  ்  ெ்தடிகளிபல 

பதாத்திரக் குழப்பங்களில் தகாள்றகக் குறிக்பகாள்கறள மைெ்து வாழ்ெ்த மக்கறள  ்

சிெ்திக்கத் தூண்டிய சிெ்தறன  ் சிை்பிகள். ெமது ததான்றமயான சிெ்தறனக் 

பகாட்பாடுகள் கீறழ பமறல ொடுகறளக் கவரெ்்திருக்கின்ைன. தத்துவ ஞானத்தின் 

ததான்றமயான வழிகாட்டிகள் சித்தரக்பள. தங்கள் பாடல்களின் வாயிலாக 

உயிரெ்ாடியின் சூட் மங்கறளயும், வாழ்வின் ெிறலயாத் தன்றமறயயும், உயரிய 

சிெ்தறனகறளயும் புலப்படுத்தியுள்ளனர.் மனித  முதாயம் இன்பத்துடன் 

துன்பமின்றி ெலமாக வாழ்வதை்காக வாழ்வியல் தெறிகறளயும், தமய்ஞான 

ஆராய் ச்ிகறளயும் ஆராய்ெ்து வகுத்தவரக்ள் சித்தரக்ள். அவரக்ள் கூறிய தத்துவக் 

பகாட்பாடுகறளயும் வாழ்வியல் சிெ்தறனகறளயும் மனித  முதாயம் இன்னும் 

அனுபவித்துக் தகாண்டுதான் இருக்கின்ைது. மனிதன் தன்னிறைவான வாழ்வு வாழ 

சித்தரக்ள்  கூறும் வழிமுறைகறள அறிெ்து ஆய்ெ்துக் கூறுவபத இக்கட்டுறரயின் 

பொக்கம். 
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சி ் ரக்ள்  

 தமிழ் தமாழியில் இலக்கியங்கள் உருவாக மூலக் காரணமாய் இருெ்தவரக்ள் 

சித்தரக்ள்.  ததால்காப்பியம் ததாடங்கி பல இலக்கியங்களில் சித்தரக்ள் பை்றிய 

குறிப்புகள் காணக்கிடக்கின்ைன. அறவயாவன, 

"நினறதமொழி மொந் ர் ஆனையிற் கிளந்  

மனறதமொழி  ொதை மந்திரதமை்ப" 1 

என ததால்காப்பிய நூை்பா ெிறைதமாழி மாெ்தர ்எனக் கூறுவது சித்தரக்றளத் தான் 

என்பறதத் ததளிக.  

"அறிவிை் அறதவொை் அறிவு வரம்பு இகந்த ொை் 

தசறிவை் சிதைந்திரை் சி ் ை் பகவை் 

சி ் ை் தபரியவை் தசம்மல் திகதழொளி" 2  

என்னும் சிலப்பதிகார வரிகள் சித்தரக்றளப் பை்றியும் அவரக்ள் தபை்ை எட்டு 

சித்துக்கறளப் பை்றியும் எடுத்துக்காட்டுகின்ைது. 

"நினறதமொழி மொந் ர் தபருனம நில ்து 

மனறதமொழி கொட்டி விடும்" 3 

என்னும் குைட்பா பலிக்கும் த ாை்கறள  ்த ால்ல வல்ல மாெ்தரக்பள சித்தரக்ள் என 

புலப்படுத்துகின்ைது. 

 தபாதுவாக சித்தரக்ள் அர ரக்றளயும், பணம் பறடத்தவரக்றளயும் 

தபாருட்படுத்துவபத இல்றல. ஏறழ, எளிய மக்கபளாடு அவரக்ள் தெருங்கிய  

ததாடரப்ு றவத்திருெ்தனர.் தாம் தபை்ை ஆை்ைல்கறள  மனித குலம் அறடய 

பவண்டும் என ஓயாமல் உபபதசித்தாரக்ள்.  ஒன்பை குலம் ஒருவபன பதவன் என்ை 

கடவுள் தகாள்றகயுறடயவரக்ள். சித்தர ்தெறி என்பது வாழ்வியல் தெறி, வாழ்விை்கு 

ஒளிவிளக்காகும் வழி ஆகும். 

மை ்தூய்னம  

 மனத்தூய்றமபய அறனத்திை்கும் ஆதாரமாக அறமயும் என்பறதபய, 

”மை ்துக்கை் மொசிலை் ஆ ல் அனை ் றை் 

ஆகுல நீர பிற" 4 

 என்ை குைட்பா சுட்டிக்காட்டுகின்ைது. ென்னிறலயில் வாழ்ெ்து, அகத்தூய்றம 

த ய்ய  ்த ால்கிைது.  

"மைமது தசம்னமயொைொல் மந்திரம் தசபிக்க தவை்டொம்" 5 

தன்றன உணரெ்்து மனம் அறமதியுை்று பபரின்பம் அறடயும் ெிறலறய 

எடுத்துறரக்கின்ைது. 

 ை்னையறி ல்  

 தன்றனயறிதபல சித்தியின் முதல் ெிறல. தன்றன அறியாதவரக்்குத் 

தெ்றதயாகிய சிவனும் இல்றல. தாயாகிய  க்தியும் இல்றல என்பார ்

அழுகணி ச்ித்தர.்  

"  ை்னை அறிய ்  ைக்தகொரு தகடில்னல 

 ை்னை அறியொமல்  ொதை தகடுகிை்றொை் 

 ை்னை அறியும் அறினவ அறிந் பிை் 

 ை்னைதய அரச்ச்ிக்க ்  ொை் இருந் ொதை"6 
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என்னும் பாடல் ஆன்மா தன்றன அறிெ்தப்பின் கருவி கரணங்கபளாடு தபாருெ்தி 

மயங்க பவண்டிய ெிறல வராது என்பதறன  ்சுட்டிக்காட்டுகின்ைது. 

" ை்னை அறிய தவை்டும் - அகப்தப 

சொரொமல் சொரதவை்டும் 

பிை்னை அறிவத ல்லொம் - அகப்தபய் 

தபயறி வொகுமடி"  7 

என்னும் பாடல் தன்றன அறிெ்து தீய தெறியிபல பிளறவ, பிரிறவ, உண்டாக்கும் 

வழியிபல ப ராமல் உண்றம தெறியிபல ப ரபவண்டும் என்று உணரத்்துகின்ைது. 

ஆை்ம ஒருனமப்பொடு 

 சித்தரக்ள் பிை உயிரினங்கறளயும் தம் உயிறரப்பபால் பபாை்றித் ததாண்டு 

த ய்துள்ளனர.் அடுத்தவருறடய பணிறய, துன்பத்றத எப்படியாவது தீரப்்பது 

அவரக்ளின் தறலயாய கடறமகளில் ஒன்ைாகும். அன்பு ெிறல ஒழுக்கபம ஆன்ம 

அறிவு. இதறனபய, 

"யொதும் ஊதர யொவரும் தகளிர"் 8 

என்று கணியன் பூங்குன்ைனார ்சுட்டிக்காட்டுகின்ைார.் 

 "வொடிய பயினரக் கை்டதபொத ல்லொம் வொடிதைை்"9 

என்று வள்ளலார ் கூறுவதும் ஆன்ம பெய ஒருறமப்பாட்டிறனத் தான்  என்பது 

புலப்படுகின்ைது. 

" உயிரக்்கு உயிரொய் நிற்றல் ஒை்ஞொைப் பூனச 

உயிரக்்கு ஒளிதநொக்கல் மகொதயொக பூனச"10  

என்னும் பாடல் வரிகள் உயிரக்்கு உயிராய் ெிை்ைல் என்பது எல்லா உயிரக்றளயும் 

தன்னுயிர ்பபால் எண்ணுவறத உணரத்்துகின்ைது. தன்றனப் பபால் பிைறரயும் பெசி 

என்று  சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. 

வொழ்வியல் சிந் னைகள் 

 விஞ்ஞானம்  எட்டிப் பாரக்்காத, எெ்த ஒரு வானவியல் ஆராய் ச்ிக் கருவியும், 

கண்டறியப்படாத காலத்தில், எங்பகா அடரெ்்த காடுகளிலும், மறலக்குறககளிலும் 

வாழ்ெ்தபடி இெ்த பிரபஞ் த்றதப் பை்றிய உண்றமகறள துல்லியமாக  ்

த ான்னவரக்ள் சித்தரக்ள். 

"ஆனச தகொை்டு அனுதிைமும் 

அை்ைியர் தபொருளினை 

தமொசம் தசய்து அபகரிக்க 

முற்றிலும் அனலபவர்" 11 

என சிவவாக்கியர ்ஆற  தகாண்டு அறலபவரக்ள் இறைவழிபாடு த ய்தாலும் ெரகப் 

பலியிலிருெ்து தப்பமுடியாது என்றுறரக்கின்ைார.் 

" தவடிக்னகயும் தசொகுசும் தமய்ப்பகட்டும் தபொய்ப்பகட்டும் 

வொடிக்னக எல்லொம் மறந்திருப்பது எக்கொலம்?"12  

என்னும் வரிகள் சுகபபாக வாழ்விறன மைெ்து எளிய வாழ்விறன வாழ 

வலியுறுத்துகின்ைது. 

"பிசன்ச எடு ் ொலும் அகப்தபய்ப் 

பிறவி த ொனலயொத  



408 
 

இசன்ச அற்றவிடம் அகப்தபய் 

எம்மினற கை்டொதயொ"13  

பபயாக அறலயும் மனறத அடக்கி, ஆற யை்ை தபருவாழ்வு வாழ வழிவகுக்கின்ைார ்

அகப்பபய்  ்சித்தர.் 

சிந்திக்க னவக்கும் சிந் னைகள் 

 கட்றடயில் த ய்பத வரும், கல்லினால் த ய்பத வரும், மட்றடயில் த ய்பத 

வரும், மஞ் ளால் த ய்பத வரும்,  ட்றடயால் த ய்பத வரும் தபாய்ம்றமகள் வட்ட 

தவளியதன்றி பவறு ததய்வம் இல்றல என்பபத உண்றம. 

" தகொயிலும் மை ்துள்தள குளங்களும் மை ்துள்தள 

தகொயில் பள்ளி ஏ டொ வொயிைொல் த ொழுது நிை்ற 

மந்திரங்கள் ஏ டொ?"14   

என இறைவன் இருக்கும் இடம் மனம் என்பறத சிவவாக்கியர ்சுட்டிக்காட்டுகின்ைார.் 

" படமொடக் தகொயில் பகவற் த ொை்றீயிை் 

நடமொடக் தகொயில் நம்பரக்்கங் கொகொ 

நடமொடக் தகொயில் நம்பர் தகொை்றீயில்  

படமொடக் தகொயில் பகவற்க  ொதம"15   

என்னும் பாடல் பகாயிலுக்கு ெீ தகாடுப்பது பெரடியாக இறைவறன த ன்ைறடயாது. 

அடியாரக்ளுக்கு தகாடுப்பது, அவர ்உள்ளத்தில் உள்ள இறைவறன த ன்ைறடயும் 

என்பறத உணரத்்துகின்ைது. 

"சொ ்திரங்கள் ஓதுகிை்ற சட்டநொ  பட்டதர! 

தவர ்்தினரப்பு வந்  தபொது தவ ம் வந்து உ வுதமொ?"16 

என்று பவதத்றதயும் அறத ஓதுகின்பைாறரயும் பகள்விக்குட்படுத்துகின்ைார.் 

 ாதிய  ்  னாதன மறுப்பு மிகத ் துலக்கமாக தவளிப்படுத்தும் சித்தர ் பாடல்கள் 

குறிப்பிடத்தக்கறவ, 

"சொதி தப ம் இல்னல அகப்தபய்"17  

பமலும்  

"சொதிப்பிரிவிைிதல தீனய மூட்டுதவொம்"18   

எை்றும் 

"சமய தப மும் ஆனசயடி கங்கொ 

ஸ்நொை பூனசயும் ஆனசயடி" 19  

இவ்வாறு  மயத்துறையில் சித்தரக்ள் பலரும் புரட்சிகரமான கருத்துக்கறள 

எடுத்துறரப்பறத காணமுடிகின்ைது. 

முடிவுனர 

 மக்கள் ெல்வாழ்க்றக வாழ்வதை்கான ெறடமுறைகறள  ் சித்தரக்ள் கூறி  ்

த ன்றுள்ளனர.் விஞ்ஞான வளர ்ச்ியில் ொம் உய்த்துணரும் பல்பவறு 

கருத்துக்கறளப் பல நூை்ைாண்டுகளுக்கு முன்பப சித்தரக்ள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர.் 

அவரக்ள் அனுபவித்த தமய்ஞ்ஞானமும் எல்லா ொட்டு மக்களுக்கும் எல்லா 

மதத்தவரக்்கும் தபாதுவானறவயாகும். மனிதரக்ளின் மன ஆற றயப் பபாக்குவபத 

சித்தரக்ளின் ததாழிலாகும். அவரக்ள் வழங்கிய ஞான  ் த ல்வங்கள் ெம்றம 

தமன்பமலும் ெல்ல தெறியில் அறழத்து  ் த ல்லும். தன்னலமை்ைவரக்ளாக வாழ 
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பவண்டும் என வலியுறுத்தினர.் மனித பெயம் மிக்கவரக்ள் சித்தரக்ள். எப்படி வாழ 

பவண்டும் ? எப்படி வாழக்கூடாது? என்று சிெ்தறனறய ததளிவாக விளக்கியுள்ளனர.் 

'றகப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி பதறவ இல்றல' என்பது பபால வாழ்வியல் 

சிெ்தறனயில் எவை்றைக் கறடப்பிடிக்க பவண்டும் எவை்றைதயல்லாம் 

கறடபிடித்தல் கூடாது என்பறத ெம்றம அறிய  ் த ய்வபத இக்கட்டுறரயாகும். 

சித்தரக்றள பை்றி த ால்லிக்தகாண்பட பபாக த ய்திகள் ஏராளம் அவரத்ம் 

பாடல்களில் உள்ளன. சித்தரக்ள் காட்டும் வாழ்வியல் சிெ்தறனகள் எக்காலத்திை்கும் 

தபாருெ்தும் என்பதில் ஐயமில்றல. 

சொை்தறை் விளக்கம் 

1. ததால்காப்பியம் நூ.எண் - 480 

2. சிலப்பதிகாரம் – பாடலடிகள் 180 - 182 

3. திருக்குைள் – கு.எண் - 28 

4. பமலது - 34 

5. திருமெ்திரம் -  பா.எண் - 1577 

6. திருமெ்திரம் – எட்டாம் தெ்திரம் – பா.எண் - 1 

7. அகப்பபய் சித்தர ்– பா.எண் - 68 

8. புைொனூறு  - பா.எண் – 192 

9. திருவருட்பா – பா.எண் - 3471 

10. திருமெ்திரம்  - பா.எண் - 1444 

11. சிவவாக்கியர ்– பா.எண் - 536 

12. பத்திரகிரியார ்– பா.எண் - 235 

13. அகப்பபய் சித்தர ்– பா.எண் - 78 

14. சிவவாக்கியர ்- பா.எண் - 35 

15. திருமெ்திரம் -  பா.எண் - 1857 

16. சிவவாக்கியர ்– பா.எண் - 14 

17. அகப்பபய் சித்தர ்- 60 

18. பாம்பாட்டி ச்ித்தர ்- 123 

19. ஞானக் கும்மி - 144 

துனை நூற்பட்டியல் 

1. சித்தர ்பாடல்கள் மூலமும் உறரயும்  

 அறிதவாளிவரத்்தமான்ன் பதிப்பக தவளியீடு, த ன்றன - 2007 

2. திக்குைள்  

 பரிபமலழகர ்உறர 

  ாரதா பதிப்பகம் 

3. திருமெ்திரம் 

 திருதெல்பவலி ததன்னிெ்திய ற வசித்தாெ்த நூை்பதிப்புக்கழகம் 

  த ன்றன - 2009 

4. ததால்காப்பியம் 

 திருதெல்பவலி ததன்னிெ்திய ற வசித்தாெ்த நூை்பதிப்புக்கழகம் 

 த ன்றன - 2001 

5. பரசுராமன்.பி.என்.  

 சித்தரக்ள் வாழ்க்றக  
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முனைவர் இரொ.குைதசகரை் 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

தபரியார ்ஈ.தவ.ரா.கல்லூரி(தன்னாட்சி) 

திரு ச்ி. 

 

கொப்பியங்களில் கடி ம் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

                  தமிழ் தமாழி ததான்றமக்கு  ்  ான்ைாக அறமவது தமிழ் இலக்கியம். 

இலக்கியம் பல்பவறு கூறுகறளயும் உத்திகறளயும்  உள்ளடக்கியது. அவ்வுத்திகளில் 

ஒன்று  கடிதம் வறரதல். தூது இலக்கியம் அஃறிறணப் தபாருட்கறளயும் 

உயரத்ிறணப் தபாருட்கறளயும் தூதாக அனுப்பியது. இது கடிதப் பபாக்குவரத்தின் 

ஒரு வறகயாகும். கடிதம் வறரதல் பல்பவறு காலக்கட்டங்களில் தவளி வெ்த 

இலக்கியங்களில் தவளிப்படுவறதக் காணலாம். இதில் காப்பியங்களில் கறதயின் 

ஓட்டத்திை்கும் கறதயின் திருப்புமுறனக்கும் கடிதம் முக்கியமான பாடுதபாருளாக 

அறமெ்துள்ளறத காணலாம். சிலப்பதிகாரம்,சீவகசிெ்தாமணி, 

தபருங்கறத,சூளாமணி பபான்ை இலக்கியங்களில் கடிதம் பை்றிய த ய்திறய 

இக்கட்டுறர ஆராய்கிைது.  

முை்னுனர 

            காப்பியம் என்பது இலக்கிய வடிவங்களில் ஒன்ைாகும். அைம், தபாருள், இன்பம் 

,வீடு என்பவனவை்பைாடும் வாய்தமாழி இலக்கியம் தன்னுணர ்ச்ிப் பாடல்கள் 

கறததபாதி பாடல்கள் என்று இது விரிெ்து வளரக்ிைது. தமிழ் இலக்கிய வறகறமயில் 

ததான்றமயானதாக கருதப்படும் காப்பியப் பண்புகளில் ஒன்ைாக கடிதத்தின் மூலம் 

கருத்துக்கறளத் ததரிவிக்கும் மரபு இருெ்தது ததரிய வருகிைது. அறதப் பை்றிய 

கருத்துக்கறள இக்கட்டுறரயில் காண்பபாம்  

கடி க் கனல 

          எட்ட இருக்கும் பபாது மனதில் உதிக்கும் எண்ணங்கறள எழுத்தில் எழுதி 

அனுப்புவபத கடிதம். இதறன மடல்,முடங்கல், திருமுகம் எனவும் கூறுவதுண்டு. 

எண்ணங்களுக்கு உணரவ்ூட்டித் தருவது கடிதம்.அதில் தை் ாரப்ுக் கடிதங்கள் ஒரு 

வறகயாகும். இதனால் கடிதம் எழுதப்பட்ட அவ்விருவருக்பக தவிர பிைருக்கு ஏதும் 

பயனில்றல. மை்தைாரு வறகயான தை் ாரப்ில்லாத கடிதங்கள் எல்லாரக்்கும் 

எக்காலத்திை்கும் பயன்படக்  கூறுவதால் ஒரு கவர ்ச்ியும் சுறவயும் தபறுகிைது 

எனலாம். எனபவ இஃபதார ்உத்தியாகக் தகாண்டு உள்ளக் கருத்துக்கறள உணரத்்தி 

விடலாம். அப்படி அறமெ்த புகழ் பூத்த மடல்கள் சில உண்டு. அறவ பெரு மகள் 

பிரியதரச்ினிக்கு எழுதியறவ, அண்ணா தம்பிக்கு எழுதிய கடிதங்கள் என்பனவாம். 

ஆங்கிலத்தில் வில்லியம் கூப்பர,் கிபர, வால் பபால் த ஸ்டர ் பீல்டு ஆகிபயாரின் 

கடிதங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன . லத்தீனில் சி பரா, தஜரம்னில் சில்லர,் பிதரஞ்சில் 

மதாதமபத த விஞ் ஆகிபயார ்குறிப்பிடத்தக்கவர ்ஆவர ்

சிலம்பில் கடி ம் 

            இயல்,இற ,ொடகம் என்ை மூன்றும் ஒருங்பக இறணெ்த முத்தமிழ் காப்பியம் 

சிலப்பதிகாரம் ஆகும். இதறன இயை்றிவர ் இளங்பகாவடிகள். முத்தமிழ் 

காப்பியமான சிலப்பதிகாரத்தில் மடல்கள் இரண்டு. இரண்டு மடல்களும் காப்பிய 

ொயகனுக்குக் காதலி ெடன மங்றக மாதவி அனுப்பியன. ஒன்று பவனிை் காறதயிலும் 

மை்தைான்று புைஞ்ப ரியிருத்த காறதயிலும் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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கடி ம் எழுதும் முனற 

            மாதவி கடிதம் எழுதிய காலம் ஏடு, எழுத்தாணி தகாண்டு கடிததமழுதிய 

காலம். கறல ஆரவ்ம் மிகுெ்த தபண் என்பதை்கு  ்  ான்ைாக தமது கடிதத்றத 

எழுதுவதை்குப் புது முறைறயக் றகயாண்டாள். கடிதம் எழுதும் முறையில் யாருக்கு 

மடல்கள் எழுதுகிபைாம் என்பறதப் தபாறுத்தும், எெ்த மனெிறலயில் எழுதுகிபைாம் 

என்பறதப் தபாருத்தும் அதன் அறமப்பும், தபாருளும்,அழகும் இருக்கும். மாதவி 

எழுதியது தன் கண்மணி அறனயாை்கு ஆறகயால் கறல ெயத்பதாடும் மிகுெ்த 

ஈடுபாட்படாடும் முதை் கடிதத்றத எழுதுகிைாள்.மாதவி தன் மாறலயின் ெடுவிடத்பத 

ததாடுக்கப்பட்டிருெ்த  முதிரெ்்த தவள்றளத் தாழம்பூவின் இதறழக் காகிதமாகக் 

தகாள்கிைாள். அதை்கு அருகிலிருெ்த பித்திறகயின் கூரிய முறனறய 

எழுத்தாணியாகக் தகாண்டு அதறன  ் த ம்பஞ்சுக் குழம்பில் பதாய்த்து 

எழுதுகிைாள்.முதல் கடிதம் எழுதிய பபாது மாதவி காம உணரப்வாடு இருெ்ததால் 

அவளின் கறல ஞானத்றதப் பயன்படுத்தி அழகு ெயம் மிக்க மடறல பல 

அலங்காரங்கபளாடு அனுப்பினாள். இரண்டாம் கடிதம் உண்றம ெிறலறய 

உணரத்்துவதாக மட்டும் இருெ்தது. அலங்காரம் தவிரத்்து கவிக்கு அழகு கூட்டி 

எழுதினாள். 

சீவக சிந் ொமைி 

              குவறள மலரிதழில் எழுதிய பபாது அதன் தாபள  லாறகயாக இருெ்தது 

 லாறக என்ைால் இரும்புக் கம்பி என்று விளக்கம் தருகிைார ் ப ாம சுெ்தரனார.் 

பமலும் இல ச்ிறன இட்டறதயும். 

                                 “ ஏட்டிை் தமல் தீட்டி ் திருதவமுந்திட்டொங்” 1 

                                “ஆலங்குரக் கொரரக் கிட்ட ை் மீமினசப் பூங்குiநுடியொற் தபொறி 

தயொற்றுப்பு”2 

என்றும் முத்திறரயாக திருதவழுத்திட்டறதயும்,அரக்கிட்டு மூடி பூங்குழயால் 

இல ச்ிறன  இட்ட த ய்திறயயும் ததரிவிக்கிைது. 

தபருங்கன  

            அரக்கிடும் பபாதும் மணம் தபாருெ்திய அரக்கிறன இட்டறதயும் தறல சிைெ்த 

இல ச்ிறன இட்டறதயும் தபருங்கறத, 

                               “ அரக்கு தபொறி தயொற்றி யொனையிற்தபொக்கி” 3 

என்னும் தபரும் தபாறியண்ண லரும் தபாறி தயாை்றி என்றும் கூறுகிைது. 

பிர ப் ாதன மன்றன; உதயணனுக்கு எழுதிய ஒறல என்பறத 

                              “ பிரசத்சொ  ைதைை்னும் தபருமக தைொனல 

                            உனரசத்சர் கழ்ற்கொ லு யைை் கொை்க”.4 

என்ைடிகள் மூலம் கடிதம் தபறுபவரின் சிைப்றப  ் சுட்டுவறதக் காணலாம். 

உதயணன் மானனீறகக்கு எழுதிய காதல் கடிதத்தில், 

                               “ஒடியொ  விழுசச்ி ரு யொை தைொனல 

                          தகொடிதயர் மருங்கிற் குயிை் தமொழிச ்தசவ்வொய் 

                          மொைைீனக கொை்க” 5 

என்ைடிகள் மூலம் தான் காதல் தகாள்வதை்குக் காரணமான மானனீறகயின் 

அழறகக் கூறுகின்ைான். அவனது காதறல இரெ்து ெிை்கும் தன் தன்றமறயயும் 

தவளிப்படுத்துகிைான். பகா ல மன்னன் வா வதத்றதக்கு அனுப்பிய ஒறல 

என்பறத, 

                             “தகொசல ்  ரச தைொனல மங்னக” 6 
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வா வ தத்றத காண்க என்ைடிகளால் அறியலாம் 

சூளொமைி 

             சூளாமணி இரதநூபுர ெகரத்றத அர ாட்சி புரிகின்ை கவலன டி மன்னன் 

பபாதன ெகரத்து அர னாகிய பயாபதிக்கு எழுதியறத. 

                            “தபொ ை ் தினறவை் கொை்க விர  நூபுர ்ன  

                         கொதுதவை் மை்ை தைொனல”7 

என்ைடிகளால் சுட்டுகிைது. 

பதிதைொரொந்திருமுனற:- 

                 சிவதபருமான் ப ரமானுக்கு பாணபத்திரருக்காக எழுதிய த ய்யுள் 

பாசுரத்தில் தான் யார ்என்பறதயும், ப ரமான் எப்படிப்பட்ட மன்னன் என்பறதயும், 

பாணபத்திரது திைறனயும் கூட்டி விளக்கமாக எழுதியதன் மூலம் பரிெ்துறர 

த ய்பவன் உயர ் ெிறலயில் உள்ளவராக இருக்க பவண்டுதமன்பறத அக்கடிதம் 

மூலம் அறியலாம். 

                                           “மதிமலி புரினச மொடக் கூடற் 

                                     பதிமினச நிலவ பொல் நிற வரிசச்ிற 

                                     கை்ைம் பயில் தபொழில் ஆலவொயில் 

                                     மை்ைிய சிவை்யொை் தமொழி  ருமொற்றம்”8 

                        என்ைடிகள் பரிெ்துறரப்பவராகிய சிவதபருமான் 

கூடதலன்றும்,ஆலவாதயன்றும் அறழக்கப்தபறும் மதுறர மாெகரில் ஆட்சி புரிெ்து 

அறனத்துயிரக்றளயும் பாதுகாக்கும் தன்றமயுறடயவர ்என்பறத  ்சுட்டுகிைது. 

திருவினளயொடற் புரொைம் 

                பாண்டிய மன்னறன,தன் அறம  ்ராகிய மாணிக்கவா கருக்குப் பரி 

வருவதை்குக் காலதாமதபமன் ? என்று பகட்டுக் கடித தமழுதிய பபாது. 

                                     “ த ை்ைவ ைரச தைொனல த ை்ைவை் பிரமரொயை் 

                                 எை்று நல்லனமசச்ை்கொை்க”9 

என்று ெல்லறம  ்பன என அர பன குறிப்பிடுவறதக் காணலாம். 

மு ்தினரயிடல் 

              ஓறலயில் எழுதிய கடிதங்கறள யாரும் அறியாவண்ணம் அரக்கு 

முத்திறரயிட்ட த ய்திறயயும் அவரவருக் தகன்று தனி இல ச்ிறன இருெ்தறதயும் 

இலக்கியங்கள் மூலம் அறிகின்பைாம் . சிலம்பில் மாதவி தான் இரண்டாவது 

கடிதத்றத  ்சுருளாக்கி மண்ணால் மூடி அதில் கூெ்தலிலுள்ள தபாறியால் முத்திறர 

இடுகின்ைாள். இறத ‘மண்னுறட முடங்கல்’ என்பதாலும் அறியலாம். வடொட்டு 

மன்னரக்ளுக்கு ப ரன் வருகின்ை த ய்திறயத் ததரிவிக்கும் கடிதத்திலும், 

                                  “ த ை்றமிழ்  ை்ைொட்டுச ்தசழுவிற்கயற்புலி 10 

மண்டறல பயை்ை ததன்னாட்டு மூபவெ்தரக்ளின் வில், கயல், புலி முத்திறரகறளப் 

தபாறிக்கின்ைனர.் 

மை்ைிப்புக் கடி ம் 

             மாதவியின் இரண்டாவது கடிதம் பகாவலனிடம் மன்னிப்பு பகட்பதாகவும், 

அபத கடிதத்றத அவன் தன் தபை்பைாரக்்கு அனுப்புவதன் மூலம் பகாவலன் தன் 

தபை்பைாரிடம் மன்னிப்புக் பகட்பதாகவும் அறமகிைது. 

                                      “ அடிகள் முை்ைர் யொனட வீழ்ந்த ை் 
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                                வடியொக் கிளவி மைங்தகொளல் தவை்டும் 

                                குறவர் பைி அை்றியும் குலப்புறப் பொட்டிதயொடு 

                                இரவினடக் கழி ற் தகை்பினழப் பறியொது 

                                னகயறு தநஞ்சம் கடியில் தவை்டும்”11  

இவ்வாறு கடிதங்கள் இலக்கியங்களில் கறதபயாட்டத்திை்கு ஒர ் உத்தியாகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ததரிய வருகிைது. 

முடிவுனர 

            இலக்கியங்கள் காட்டும் கடிதங்கள் மூலமாக  அக்கால கடிதக் கறலகளும் 

அக்கடிதக் கறலறய இலக்கிய ஆசிரியரக்ள் ெயம்பட றகயாண்ட திைனும் ெம் 

முன்பனாரக்ளின் கறலத்திைனுக்கு  ்  ான்ைாகின்ைன. இன்று எழுதப்படும் 

கடிதங்களுக்கு அன்று எழுதிய கடிதங்கபள முன் மாதிரிகளாக இருெ்தறத 

உய்த்துணரலாம். அக்காலக் கடிதங்கள் யார ்யாருக்கு எழுதியது என்பறத முதலிலும், 

அதறன அடுத்து  ் த ய்திறயயும், இறுதியில் எழுதியவரக்ளின் தனித்தன்றம 

தவளிப்படும் வண்ணம் இல ச்ிறனயிட்டறதயும், பின் சுருளாக்கி யாரும் எளிதில் 

பிரித்திடா வண்ணம் அரக்கு முத்திறரயிட்டு  ்த ய்திறயப் பாதுகாத்தறதயும் அறிய 

முடிகிைது. 

சொதறை் விளக்கம்  

1) சீவகசிெ்தாமணி – 362 

2) சீவகசிெ்தாமணி – 485 

3) தபருங்கறத – 125 

4) தபருங்கறத – 201 

5) தபருங்கறத – 219 

6) தபருங்கறத -227 

7) சூளாமணி – 111 

8) பதிபனாராெ்திருமுறை – 213 

9) திருவிறளயாடை் புராணம் - 423 

10) சிலப்பதிகாரம் - 412 

11) சிலப்பதிகாரம் – 415 
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முனைவர் அ.  லர்விழி 

இறணப்பபராசிரியர ்

தமிழ்த்துறை 

திருத்தங்கல் நாடார ்கல்லூரி 

பசன்றன-51 

 

கம்பரொமொயை ்தில்  சர ைிை் ஆட்சிக்தகொட்பொடு 

 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

கம்பராமாயணத்தில் தசரதன் ஆட்சி முறைகறளக் குழந்றதறயப் பபை்ை 

தாய் எை்ைளவு பாதுகாப்புடனும் கடறம யுடனும் பாரப்்பாபளா அை்ைாபை  தசரதனும் 

தன் நாட்டு மக்கறள  சீரும் சிைப்புமாக பாதுகாத்துைந்தான். மக்களுக்கு ஏை்படும் 

இடரப்ாடுகறள எல்லாம் தன்னுறடய துன்பங்களாகக் கருதி பசய்து 

ைந்தான்.  இறைைனாகிய பரம்பபாருள் மக்கள் அறனைறரயும் 

ஒன்ைாகபாதுகாப்பது பபால தசரதனும் தன் நாட்டு மக்கறள எந்த பைை்றுறமயும் 

இல்லாமல் ஒன்ைாகபை பாதுகாத்து ைந்தான். அைன் ஆட்சி பசய்த முறைகளும். 

அரசியல் சாரந்்த சிந்தறனகளும். மக்களின் ைாழ்வியல் ஒழுகலாறு களும். 

ைாழ்வியல் நியதிகளும் நீதிறயப் பிரதிபலிப்பனைாக உள்ளன. எனபை இத்தறலப்பு 

ஆய்வுப் பபாருளாக எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டது.  

முை்னுனர 

காப்பியங்களுள் தறலசிைந்து விளங்கும் கம்பராமாயணம் ஆறு 

காண்டங்களாக ைகுக்கப்பபை்றுள்ளது. இதறன தமிழில் இயை்றிய பபரும்புலைர ்

கம்பர.் அைரது கவிச ் சிைப்பு தமிழிலக்கிய ைரலாை்றில் தறலசச்ிைந்ததாக 

அறிஞரக்ளால் பபாை்ைப்படுகிைது. கவிசச்க்கரைரத்்தி கம்பறரப் பை்றி மகாகவி 

பாரதியார ் தமது சுயசரிறதயில் கம்பர ் என்பைாரு மானுடம் ைாழ்ந்ததும் என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளார.் கல்வி சிைந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிைந்த தமிழ்நாடு என்றும் 

அைர ் பாராட்டியுள்ளார.் அைரது கம்பராமாயணத்தில் முதல் காண்டம் ஆகிய 

பாலகாண்டத்தில் இடம்பபை்றுள்ள அரசியல் படலத்தில் பகாசல நாட்டின் 

மன்னனான சக்கரைரத்்தியினது ஆட்சிச ் சிைப்றபக் கூறுைபதாடு அைரது 

பபருறம.பகாறட சச்ிைப்பு அரசு பசய்யும் திைம். ஆட்சி பகாட்பாடு ஆகியைை்றை 

விளக்குைபத இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும்.  

ேசரேைிை் ேைிப்பபரு ் சிைப்புகள் 

பகாசல நாட்டின் சக்கரைரத்்தியாகவும் ஏழு உலகங்களிலும் சிைப்பான 

ஒப்பில்லாத பசங்பகால் ஆட்சி ஆகிய ஆட்சிறயச ்பசய்தைன் தசரதன்.  

பமய்யறிவும்.. அருளும். அைபநறி தைைாறமயும். சாந்த குணமும். வீரமும். 

பகாறடயும். நீதியின் கண் நிை்ைலும். பபான்ை நை்பண்புகள் யாவும் தசரத 

மன்னனுக்பக ஏைல் பகட்டு நிை்பன ைாக இருந்தன. 

ேசரேை்  க்களிட ் பகாண்ட அை்பு 

தானம் பசய்பைனாகவும். யாகங்கள் பைறு எைரும் பசய்ய இயலாத ைறகயில் 

பசய்துள்ளான். அைன் குடிமக்களிடம் அன்பு பசலுத்துைதில் பபை்ை தாய்க்கு 

ஒப்பாைான். நன்றம பசய்ைதில் தைத்றத பபான்ைைன் ஆைான். பசைகன் ஆகவும் 

மன்னனாகவும். மகனாகவும் மருந்து பபான்ைைன் ஆகவும் விளங்கினான். தன் 

பசங்பகால் ஆட்சியால் அைம் தைைாது தம் மக்கறள பாதுகாப்பதில் கண்ணும் 

கருத்துமாக இருந்து புகபழாடு பகாசல நாட்றட ஆண்டு ைந்தான்.  
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பவண்பகாை்ைக் குனடயிை் சிைப்பு 

வின்மதி விண்ணில் நின்று பதரய்தலும் ைளரத்லும் உறடயதாய் உலகின் புை 

இருள் பபாக்கி தன் ஒளிபரப்பும் தறகறம உறடயதாக விளங்கியது. இறட மதிபயா 

பதய்தலும் ைளரத்லுமின்றி மண்ணிறட யும் விண் விறடயும் ைாழும் உயிரக்ள் 

எல்லாைை்றின் உறடய அக புை இருள் கறள நீக்கி தன் நிழறல பரப்புைறத பபான்று 

மாமன்னன் பைண்பகாை்ைக் குறடயின் சிைப்பும் விளங்குகின்ைது என்கிைார ்கம்பர.் 

இதறன.  

மண்ணிறட உயிர ்பதாறும் ைளரந்்து பதய்வு இன்றி 

தண் நிழல் பரப்பும் இருறளத் தள்ளவும் 

அண்ணல்தன் குறட மதி அறமயும் ஆதலான் 

விண்ணிறட மதியிறன மிறச இது என்பபை 

என்ை பாடல் அடிகளின் மூலம் உணரலாம்.  

அரசு பசய்யு ் திை ் 

சிங்கம் பபான்ை ைலிறம உறடய தசரதன் மன்னுயிர ் அறனத்றதயும் தன் 

உயிர ்பபால கருதி ைருபைனாக விளங்குகின்ைான். இதறனக் கம்பர.்  

குன்ைன உயரிய குைவுத் பதாளினான் 

பைன்றி அம்திகிரி பைம்பருதி யாம் என 

ஒன்பைன உலகிறட உலாவி மீமிறச 

நின்று நின்று உயிரப்தாறும் பநடிது காக்குபம.  

என்கிைார.் 

 பரம்பபாருள் ஒன்ைாக நின்று உயிரக்றள காப்பது பபால தசரதன் நாட்டு 

மக்கறளக் காத்து ைந்தான். 

 மறல பபான்று ைளரந்்து ஓங்கிய திரண்டபதாள்கறளக் பகாண்ட 

தசரதனுறடய பைை்றி மிக்க ஆறணசச்க்கரம் ஆனது பைம்றம உறடய சூரியபனா 

என்று எண்ணும்படி மிக உயரமான ைானிபல நின்று ஒளி தருைது பபாலவும் 

எை்விடத்திலும் விறரந்து எழுகின்ை பறகைரக்ள் இல்லாறமயால் பபாரத்் பதாழிபல 

பபாைாறமக் பகாண்டதாகவும் மத்தளம் பபான்ை திரண்ட பதாள்கறள உறடய 

அை்ைரசன் உலகில் ைாழும் உயிரக்ள் அறனத்றதயும் ைறியைன் தனக்குள்ள ஒபர 

ையறலக் கண்ணும் கருத்துமாக பாதுகாப்பது பபால பாதுகாத்து இனிறமயான 

ஆட்சி பசய்து ைந்தான் என்கிைார ்கம்பர.் இபத கருத்றத ைள்ளுைரும்,  

பறடகுடி கூழ்அறமசச்ு நட்பரண் ஆறும் 

உறடயான் அரசரு பளறு(குைள்_381)  

 ஒரு அரசன் பறடயும் குடியும் கூழும் அறமசச்ும் நட்பும் அரனும் ஆகிய ஆறு 

அங்கங்கறளயும் என்கிைார.் நடுநிறலறம தைைாதைன் 

 தசரதன் தன்றன நாடி ைருபைரக்ளுக்கு பபாருள் பகாடுத்து அனுப்பும் 

இயல்புறடயைன் உயரந்்த நூல்கறள கை்றுத் பதளிந்த அறிவுறடயைன் எத்தறன 

பறகைரக்ள் திரண்டு ைந்தாலும் வீரத்பதாடு எதிரத்்து நிை்பைன். சக்கரைாள கிரி 

மறலறய மதில் ஆகவும் நிலப்பரப்பு பபரிய கடலாகவும் அபயாத்தி தறலநகரம் 

விளங்கியது. அத்தறகய அபயாத்தி நகறர தன் பைண்பகாை்ைக் குறடயின் கீழ் சீரும் 

சிைப்புமாக இளறம தைைாமல் காத்து ைந்தான். இதறன ைள்ளுைர,் தன்கீழ் ைாழ்ைார ்

குை்ைம் பசய்தால் அக்குை்ைத்றத கண்டறிந்து நடுநிறலறமபயாடு பசயல்பட 

பைண்டும். அை்ைாறு பசயல்படுபைறன மக்கள் பதய்ைமாக கருதுைர ்என்கிைார.்  
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ேசரேைிை் வீர ் 

எதிரத்்து ைரும் பறகைரக்ளுக்கு ஈடுபகாடுத்து பநருக்கு பநர ் நின்று பபார ்

பசய்யும் ஆை்ைல் பறடத்தைன். மக்கறளக் காப்பதில் பபராை்ைல் மிக்கைனாக 

திகழ்ந்ததால் அைனது ைாள் பதய்ந்து காணப்படும் என்றும் பறகைரக்ள் அைனது 

காலில் வீழ்ந்து ைணங்குைதால் அைனது வீர கழல்கள் பதய்ந்து காணப்படும் என்று 

தசரதனின் வீர சிைப்றபப் புகழ்கின்ைார.் இபத கருத்றத ைள்ளுைரும், 

இறைகாக்கும் றையகம் எல்லாம் அைறன 

முறைகாக்கும் முட்டா பசயின்(குைள்_547)  

 உலகத்றத எல்லாம் அரசன் காப்பான். அைன் தன்றன பசங்பகாபல காக்கும். 

எந்த இறடயூறு ைந்தாலும் இந்து பசயல்படுைான் என்கிைார.்  

 தசரதன் மன்னுயிர ்அறனத்றதயும் தண்ணி தன்னுயிர ் பபால கருதி காத்து 

ைந்தான். அபதாடு மக்களுறடய துன்பங்கறள பபாக்குபைன் ஆகவும் அன்பாலும் 

அருளாலும் உயிரக்ள் அறனத்தின் விருப்பம் நிறைபைறுகின்ைன உடலாகவும் இருந்து 

மக்களின் ைாழ்வுக்காக பைல் ைாழ்ந்து காட்டுகிைான்.  

ேசரேைிை் புகழ் 

அரசரக்ளுக்பகல்லாம் அரசனாக நீக்க முடியாத பபரும் புகழ் பறடத்த 

தசரதனின் ஆட்சியானது தண்ணீரும், பைறைகளும், விலங்குகளும், விறலமாதர ்

உள்ளமும் ஒபர ைழியில் பசல்லாமல் இருப்பறதப் பபான்று தம் மக்களுக்காக ஒபர 

ைழியில் தம் எல்றலறயக் கடக்காமல் பல ைழிகறளத் பதடி மக்களுக்காக 

பசயலாை்றி தன் புகழ் நிறலத்து நின்ைான். இதறன ைள்ளுைர,்  

குடிப்புரங் காத்பதாம்பிக் குை்ைங் கடிதல் 

ைடுைன்று பைந்தன் பதாழில்(குைள்_549)  

மக்கறள பிைர ் நலியாமல் காத்துத் தானும் நலியாது பபணிஅைரம்ாட்டுக் குை்ைம் 

நிகழின் அதறன ஆய்ந்து நடப்பைபன அரசன் என்கிைார.்  

 க்களுக்கு எளியவை் 

மக்களின் அன்புக்குக்  கட்டுப்பட்டைன் தசரதன். உலகில் ைாழும் உயிரக்ள் 

அறனத்றதயும் கண்ணும் கருத்துமாக தூங்காமல் துணிபைாடு மக்களின் 

எளியைனாக இருந்து காத்து ைந்தான். இதறன ைள்ளுைர,்  

தூங்காறம கல்வி துணிவுறடறம இம்மூன்றும் 

நீங்கா நிலளாள்  பைை்க்கு(குைள்_385)  

 நிலத்றத ஆளும் மன்னனுக்கு தூங்காறம கல்வி துணிவுறடறம இம்மூன்றும் 

நீங்காமல் இருக்க பைண்டும். அக் காரியங்களில் விறரவுறடறமயும் அறை அறிதை 

பகை்ை கல்வி உடறமயும் ஆண்றம உடறமயும் என்கிைார.்  

முடிவுனர 

கம்பராமாயணத்தில் தசரதனின் ஆட்சி சிைப்புகறள கம்பர ்

பதள்ளத்பதளிைாக சித்தரித்துக் காட்டுகின்ைார.் மக்கறள காக்கும் அரசன் எந்பதந்த 

நிறலகளில் ைாழ பைண்டும் என்ை தன்றமகறளயும், தனக்காக அல்லாமல் 

மக்களுக்காக ைாழ்பைபன சிைந்த அரசன் என்பறதயும், மிக அழகாக பகாட்பாட்டு 

சிந்தறனபயாடு  விளக்கியுள்ளார.்  
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சாை்பைண் விளக்க ் 

1.  கம்பராமாயணம்_ ராமாைதாரம் 

 பால காண்டம் 

 கம்பன் அைநிறல 

 பகாறை.  

2.  கம்பராமாயணம்_ பால காண்டம் 

 டாக்டர.் பூைண்ணன் உறர 

3.  கம்பன் கண்ட ஆட்சியில் அரசியல் சமூகம் 

 தைத்திரு. குன்ைக்குடி அடிகளார ்

4.  கம்பனின் அரசியல் பகாட்பாடு 

 டாக்டர.் எஸ். அப்துல் ரகுமான்.  

5.  திருக்குைள் பதளிவுறர 

 டாக்டர ்மு ை 

 றசை சித்தாந்த நூை்பதிப்பு கழகம் 

 பசன்றன.  

6.  திருக்குைள் 

 பரிபமலழகர ்உறர. 

 

Cite this book Chapter: S. Ramalakshmi and Malarvizhi A., (2021) Administrative 

Principles of Dhasaradha in Kambaramayana, Chapter. In Tamil Identities in Tamil 

Literature, Edited by Sasireha P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani 

G., Vol. 1:415-418. Cauvery College For Women, Trichy.  
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முனைவர் ொ.பபஞ்சமிை் ஆதராை் னடட்டஸ் 

உதவிப்பபராசிரியர,் தமிழாய்வுத்துறை 

தூய ைளனார ்தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திருசச்ிராப்பள்ளி – 2 

 

‘கிறிஸ்து ப ாழிக் குைள்’ கூறு ்  ானுட அனடயாளங்கள் 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 கிறித்தைர ்அல்லாத இலக்கியப் பறடப்பாளரின் உன்னதப்பறடப்பப ‘கிறிஸ்து 

பமாழிக் குைள்’ என்னும் கிறிஸ்தை இலக்கிய நூலாகும். ைழித் துறணயாய் சமரச 

சன்மாரக்்கத்றதக் பகாண்ட தமிழ்த் பதன்ைல் என்று அறழக்கப்படும்  திருைாரூர ்

விருத்தாசச்ல கல்யாணசுந்தரனார ் என்பைர ் மனிதன் ஈபடறுைதை்கான 

ைழிமுறைகறளச ் பசான்ன இறைமகன் இபயசு கிறிஸ்துவின் பபாதறனகளால் 

கைரப்பட்டு பபாதறனகறளச ்சுருக்கி குைள் ைடிவில் பறடத்துள்ளார.் ஒரு பறடப்பு 

என்பது தமிழுக்கும் தமிழரின் விழிப்புணரச்ச்ிக்கும் பண்புக்கும் ைடிகாலாக இருக்க 

பைண்டும். அதுபை உண்றமயான மறுமலரச்ச்ி ஆகும். அை்ைறகயில் தமிழனுக்குரிய 

அறடயாளத்றத கிறிஸ்து பமாழிக் குைள் எடுத்துக் கூறுகிைது. மனிதத் தன்றமபய 

மனிதனுக்குரிய சிைந்த அறடயாளமாகக் பகாண்டு அன்பு, இரக்கம், மன்னிப்பு, 

உண்றம, நீதி, தூய்றம, முன்மாதிரிறக, எளிறம, நை்பபறு ஆகியைை்றை ஆசிரியர ்

திரு.வி.க. எடுத்துக் கூறியுள்ளார.் பபாழிவு, மறலப்பபாழிவு என இரு பபரும்பிரிைாக 

கிறிஸ்து பமாழிந்த பமாழிகறள குைள் உருவில் ஆசிரியர ் எங்ஙனம் 

எடுத்தாண்டுள்ளார ்என்பறதப் பை்றிக் கட்டுறரயில் காண்பபாம். 

முக்கியச ்பசாை்கள் 

 மானுடம் – மனிதத்தன்றம – மறலபமாழி – மணிபமாழி – மந்தணம்  

1.0 முை்னுனர 

  ‘விடுதல் அறியா விருப்பினன் ஆயினன்’ என்று சிலப்பதிகார கறதநாயகன் 

பகாைலறன இளங்பகாைடிகள் குறிப்பிடுகின்ைார.் உலகத்தில் ைாழ்கின்ை ஒை்பைாரு 

மனிதனும் ஏபதா ஒரு விருப்பத்திை்கு அடிறமயாக ைாழ்ந்து பகாண்டு ைருகின்ைான். 

அது அடிப்பறடத் பதறையாக இருக்கலாம் அல்லது ஆடம்பரத் பதறையாக 

இருக்கலாம். அபதசமயம் மனிதரக்ள் இப்படித்தான் ைாழ பைண்டுபமனவும் 

இலக்கியங்கள் கூறுகின்ைன. பை்ைை்ை நிறலயில் ைாழ பைண்டும் என சித்தர ்

இலக்கியமும் இறைத்பதடபலாடு இயங்க பைண்டும் என பக்தி இலக்கியமும் 

ைாழ்வியறல இரசித்து ைாழ பைண்டுபமன சங்க இலக்கியமும் அைவியறல 

முன்னிறலப்படுத்தி ைாழ பைண்டும் என அை இலக்கியமும் எறதயும் அழகியல் 

பண்பபாடு அணுக பைண்டுபமன தை்கால இலக்கியமும் கை்றுக்பகாடுக்கின்ைன. 

ஆயிரம் கை்றுக் பகாடுத்தாலும் அடுத்த பநாடிபய மைந்துவிடும் மைதி என்கின்ை 

பநாய் மனிதனுக்கு இருக்கும்ைறர இதுபபான்ை இலக்கியங்கள் மண்ணில் உலவிக் 

பகாண்பட இருக்கும். அந்த ைரிறசயில் கி.பி.19 ஆம் நூை்ைாண்டில் திருைாரூர ்

விருத்தாசச்ல கல்யாணசுந்தரனாரின் றகைண்ணத்தில் 1948 – ஆம் ஆண்டில் குைள் 

ைடிவில் இபயசுகிறிஸ்துவின் பபாதறனகறளத் பதாகுத்து அழகுத் தமிழில் ‘கிறிஸ்து 

பமாழிக்குைள்’ என்ை தறலப்பில் புத்தகமாக பைளியானது. கிறித்தைருக்கு 

மட்டுமல்லாமல் அறனைருக்கும் அைருறடய பபாதறன ஏை்புறடயதாகும். 

இபயசுகிறிஸ்து கூறிய மறலப்பபாழிறையும் மை்ை பபாழிவுகளில் சிலைை்றைத் 

தழுவியும் எழுதப்பட்ட இந்நூலில் எம்மதப் பிரிறைச ் சாரந்்தைராக இருந்தாலும் 

அைருக்குத் பதறையான, அைறர மனிதராக அறடயாளப்படுத்தும் 

மனிதத்தன்றமமிக்க அறடயாளங்களான மன்னிக்கும் பண்பு, பகிரத்ல் மை்றும் 

சகமனிதறர பநசிக்கும் தன்றம, தாழ்சச்ி, பபாறுறம ஆகியறை குறித்தச ்

பசய்திகளின் பதிறையும் அதுகுறித்தப் பாரற்ைறயயும் இக்கட்டுறர 

பைளிப்படுத்துகிைது.  
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1.1  ானுட ் 

  “மானுடம் பபால் ஒரு பமய்றம இல்றல அதுபை இயை்றகயின் எதிபராலிச ்

சின்னம்”1 என்ை உபலாகாயுதச ் சித்தரின் கூை்றிை்கிணங்க மானுடம் என்னும் 

மனிதத்தன்றமயானது அறனைராலும் உண்றமத் தன்றமயாய்ப் பாரக்்கப்படுகிைது. 

க்ரியாவின் தை்காலத் தமிழ் அகராதி மானுடம், மானிடம் என்ைால் மனிதத்தன்றம 

(Humanity) என்று பபாருள் விளக்கம் தருகிைது. மானுடம் > மானிடம் > மானிடன் > 

மனிதன் என்ை ைளரந்ிறலயில் மனிதத்தன்றமயுடன் ைாழும் மனிதறன மானுடம் 

என்ை பசால் குறித்து நிை்பதாகக் பகாள்ளலாம். மானுடம் தறழத்தது என்று 

பசால்பைாமானால் மக்கள் மனிதத்தன்றமபயாடு ைாழ்ந்து ைருகிைாரக்ள் என்று 

அரத்்தம். 

1.2  ைிேே்ேை்ன  

 மனிதனுக்கு மிகவும் முக்கியமாக இருக்க பைண்டிய குணங்கறள 

உள்ளடக்கியத் தன்றமபய மனிதத்தன்றமயாகப் பாரக்்கப்படுகிைது. அன்பு என்ை 

ஒை்றைச ் பசால்லுக்குள்  மனிதத்தன்றம முழுைறதயும் அடக்கி விடலாம். அன்பு, 

இரக்கம் பபான்ை பண்புகறளக் பகாண்டிருக்கும்  மனிதத்தன்றமறய ஆங்கிலத்தில் 

Human quality, Humanity என்று அறழப்பர.் 

1.3 அனடயாளங்கள் 

 அறடயாளம் என்பது ஒன்றின் நிறலத்தக் குறியீடு ஆகும். ஒன்றை 

மை்பைான்றிலிருந்து பைறுபடுத்த அறடயாளம் உதவுகிைது. அறடயாளம் என்பதை்குச ்

சுைடு (Trace), தடம் (Way), ஒருைறர அல்லது ஒன்றிறன இனம் கண்டறிய உதவும் குறி 

(Identification) என விக்சனரி அகரமுதலி கூறுகிைது.   அகத்தின் அழகு முகத்தில் 

பதரியும் என்பது பழபமாழி. அகத்தின் ஆபராக்கியத்றத முகமாகிய அறடயாளம் 

பைளிப்படுத்துகிைது. முகமாக  குணநலன்கறளச ் பசால்லலாம். ஒருைரது 

பண்புகறள றைத்துக் பகாண்டு அைரது மன ஓட்டத்றதத் பதரிந்து பகாள்ளலாம். 

என்றன நம்பாவிடினும் என் பசயல்கறளயாைது நம்புங்கள் என இறைமகன் 

இபயசுகிறிஸ்து கூறியதாக பயாைான் எழுதிய நை்பசய்தியில் அதிகாரம் பத்து, 

திருைசனம் முப்பத்து எட்டு கூறுகிைது. 

1.4 கிறிஸ்து ப ாழிக் குைளிை் அன ப்பு ் சிைப்பு ் 

 இந்தியாவில் முதன்முதல் பதாழிை்சங்கம் அறமத்தைரும் பல்ைறக நூல்கறள 

எழுதியைருமான திருைாரூர ்விருத்தாசச்ல கல்யாணசுந்தரனார ் 

 குைள் ைடிவில் எழுதிய நூபல கிறிஸ்து பமாழிக் குைளாகும். கிறிஸ்துவின் 

அருளைம் எங்கும் பரை பைண்டும் என்ை பநாக்கில் எழுதப்பட்ட இந்நூலில், நூலின் 

பதாை்ைம் குறித்தக் குறிப்பு, மறலபமாழி, மணிபமாழி என்று மூன்று பிரிைாக 

பிரிக்கப்பட்டிருக்கிைது. புதிய ஏை்பாடு மத்பதயு நை்பசய்தியில் அதிகாரம் ஆறு, ஏழு, 

மை்றும் எட்டில் இடம்பபறும் பபாதறனகறள மறலபமாழி என்றும் இபயசு கூறிய 

மை்ை பபாழிவுகறளத் பதாகுத்து மணிபமாழி என்றும் கூறுகிைார.் மனிதபநயம் 

பைளியாகும் இபயசுவின் பபாதறனகளின் ைழி இப்படித்தான்  மனிதன் ைாழ 

பைண்டும் என்ை அறடயாளத்றதயும் அதை்குத் பதறையான குணங்கறளயும் 

இந்நூலின்ைழி விளக்குகிைார.் 

1.5  னலப ாழியில்  ானுட அனடயாளங்கள் 

 மறலபமாழியில் பமாத்தம் இருபத்து ஐந்து உட்தறலப்புகளில் மனிதனுக்குத் 

பதறையான அறடயாளங்களாம் குணங்கள் குறித்துக் கூறுகிைார.் மறலபமாழி 

என்பது மறலப்பிரசங்கத்றதக்  குறிக்கிைது.  

1.5.1 தபறு 

 அறனத்து மதங்கறளச ்சாரந்்தைரக்ளும் இறுதி ைாழ்வுக்குப் பிைகு விண்ணக 

ைாழ்றை அறடய பைண்டுபமனபை நிறனக்கின்ைாரக்ள். கடவுளின் சாம்ராஜ்யத்தில் 
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இருக்க பைண்டும் என்பை ஆறசப்படுகின்ைாரக்ள். இறைைனின் சன்னிதானத்தில் 

அமர பைண்டும் என விரும்புபைரக்ளுக்காக ஓர ்அறடயாளத்றதத் தருகிைார.்  

          “ஆவி எளின  அனடந்ேவர் வாழிபர ்  

           த வரசை் ைாருனட  த ல்” (திரு.வி.க.,1948) 

பரபலாக அரறச ஒருைர ்தனதாக்க பைண்டுபமன்ைால் உலகப் பபாருள் மீது அளைை்ை 

ஆறச பகாள்ளாமல் மனறதப் பை்ைை்ை நிறலயில் றைத்திருக்க பைண்டும் எனக் 

கூறுகிைார.் ஆறசபய துன்பத்திை்குக் காரணம் என்று புத்தர ்கூறுைறத ஒப்பு பநாக்க 

பைண்டும். பபராறசக்கு இட்டுச ்பசல்லும் ஆறச கூடாது எனப் பபாருள் பகாண்டால் 

கருத்து மயக்கம் ஏை்படாது. 

1.5.2 ஒளி 

        இப்படியாக இருக்க பைண்டும் என அறடயாளப்படுத்தாமல் இப்படித்தான் 

மனிதரக்ள் இருக்கிைாரக்ள் என அறடயாளப்படுத்திக் கூறியிருப்பது மனித 

இனத்தின் மீது இபயசு பகாண்டிருந்த பபரண்றபயும் பநரம்றை எண்ணத்றதயும் 

பைளிப்படுத்துகிைது. 

         “ உலகுக் பகாளியாய் ஒளிர்கிை்றீர் ஓரூர ் 

            னலஇலங்கிை் ஏது  னைவு” (திரு.வி.க.,1948) 

உலகிை்கு ஒளியாய் இருக்கும் மனிதரக்ள் மறல பமலிருக்கும் ஊர ்பபால் எந்தபைாரு 

மனிதருக்கும் மறைவில்லாமல் அறனைருக்கும் ஒளிறயக் பகாடுக்க பைண்டும். 

அதாைது மனிதன் என்பைன் பிைரக்்கு ைழிகாட்டியாக, மை்ைைர ் ைாழ்வில் ஒளி 

ஏை்றுபைராகத் திகழ பைண்டும் என திரு.வி.க. கூறுகிைார.் 

1.5.3 நீதி 

        மனிதனுக்குரிய மிகச ் சிைந்த அறடயாளங்களுள் ஒன்று நீதியுறடயைனாக 

இருப்பது. நீதி என்பது நிதிக்காகபை என்று பசால்லும் அளவுக்குத் தை்காலம் பீடு நறட 

பபாட்டுக் பகாண்டிருக்கிைது. நீதி என்பது நிதிக்காக ைறளந்து கிடக்கும் 

இை்பைறளயில், நீதிக்கு உயிரூட்டம் அளிக்கும் ைறகயில் கிறிஸ்து பமாழிக் குைள் 

அறடயாளப்படுத்துகிைது. 

         “ பகர்கிை்தைை் தகளு ் பரிதசயர் தவேர் 

           பசகநீதி த பலாழுகல் சீர்” (திரு.வி.க.,1948) 

கல்வியிலும் பைதங்களிலும் ைல்லைரான பதய்ைபயம் அை்ை யூதரக்ளான 

பரிபசயரக்ள், மறைநூல் அறிஞரக்ளான பைதரக்ள் ஆகிபயாறரக் காட்டிலும் 

மக்களின் நீதி சிைந்திருக்கட்டும், அப்பபாதுதான் மனிதரக்ள் 

அறடயாளப்படுத்தப்படுைாரக்ள் எனக் கூறுகிைார.்  

1.5.4  ைே்தூய்ன  

 மனிதறன மாண்புைச ் பசய்யும் காரணிகளுள் ஒன்று மனத்தூய்றமயாகும். 

அகந்தூய்றம ைாய்றமயால் காணப்படும் என்ை குைளுக்பகை்ப உண்றம என்பறத 

உறரகல்லாகக் பகாண்டு மனறதத் தூய்றமப்படுத்த பைண்டும். உண்றம என்ை 

உபபதசத்றத ஊருக்கு மட்டுபம பசால்லாமல் உள்ளுக்குள்ளும் ஒை்பைாரு மனிதனும் 

பசால்லிக்பகாள்ள பைண்டும். அை்ைாறு கறடப்பிடித்தால் எந்தக் குை்ைமும் நிகழாது. 

குறிப்பாக பாலியல் ைன்முறை நிகழாது எனக் கூறுகிைார.் 

        “ஒருே்தினய இசன்சயுை ஊை்றிதய பாரே்்ோல் 

          கருே்திைில் கை்பழிவு காண்” ( திரு.வி.க.,1948) 

ஒரு பபண்றண இசற்சயுடன் நிறனத்துப் பாரத்்தாபல மனதளவில்  அைறள 

பலைந்தப்படுத்தியறமக்குச ் சமம் என்று கூறுைதிலிருந்து மனறதத் தூய்றமயாக 

றைத்துக் பகாள்ள ைழி முறைறயயும் கூறுகிைார.் அை்    ைழிமுறையிலிருந்து 
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ைழுைாமல் பாரற்ைறயப் பக்குைப்படுத்த பைண்டும் எனவும் இபயசு கிறிஸ்து 

கூறுகிைார.்  

1.5.5 வாடா  லர் 

 மலரக்ள் மலரந்்தால் கருகி விடும். ஆனால் மலரந்்தாலும் கருகாத பூ ஒன்று 

உண்டு, அதுபை மன்னிப்பு என்ை மிகப் பபரிய ைாடா மலராகும். இபயசு கிறிஸ்து 

மன்னிப்புக்குத் தனி இலக்கணம் ைகுக்கிைார.் ைலக் கன்னத்தில் அறைந்தால் 

இடதுபுை கன்னத்றதயும் காட்டு என்ை இபயசுவின் புரட்சிகரமான சிந்தறனறய 

உள்ைாங்கிக் பகாண்டு 

          “ஒருவபைாரு கை்ைே்தில் ஓங்கி அனைந்ோல் 

             றுகை்ைங் காட்டி  கிழ்” (திரு.வி.க.,1948) 

           “ ாை்ைானர தநசியுங்கள் வாழ்ே்துங்கள் சூளனரப் 

            தபாை்ைாரக்்கு ் ஆை்றுங்கள் தபாை்று” (திரு.வி.க.,1948)                       

என திரு.வி.க. கூறுகிைார.் பழிக்குப்பழி உணரற்ை விடுத்து பிைர ் நமக்குச ் பசய்த 

தீறமக்குப் பதில் தீறம பசய்யாமல் பபாறுறம காத்து நன்னயம் பசய்து விட 

பைண்டும். அதுபை மனிதனுக்குரிய மிகச ் சிைந்த அறடயாளம் எனக் 

கூறுகிைார.்அதுமட்டுமல்ல பறகைரிடமும் அன்பு காட்ட பைண்டும் எனவும் 

கூறுகிைார.் எங்களுக்கு எதிராக் மிகுதியானச ் பசயல்கள் பசய்பதாறர நாங்கள் 

மன்னிப்பது பபால எங்களிடமுள்ள குை்ைம் குறைகறள நீர ் மன்னித்தருள 

பைண்டுபமன இறைைனிடம் பைண்டுதல் பசய்யக் கை்றுக்பகாடுக்கிைார.்  

          “ ை்ைவர் மீசப்சயல்யா ்  ை்ைிப் பதுதபால் 

            உை்ைபே ்பால்  ை்ைிக்க ஓர்ந்து” (திரு.வி.க.,1948)                                            

இறதத்தான் ைள்ளுைரும் “இன்னா பசய்தாறர ஒறுத்தல் அைர ் நாண நன்னயம் 

பசய்து விடல்” (பரிபமலழகர(்உ.ஆ.),2013) எனக் கூறுகிைார.் 

1.5.6  ந்ேண ் 

 மந்தணம் என்ை பசால் மறைபபாருள் (Secret) என்று பபாருள் தருகிைது. 

மனிதரக்ள் தங்கறளத் தாங்கபள அறடயாளப்படுத்திக் பகாள்ள பைண்டாம். மாைாக 

அைரத்ம் பசயல்கபள அைரக்ளுக்கான அறடயாளத்றத ஏை்படுத்தும்.  

         “வலக்னக வழங்கல் வயங்குமிடக் னகக்குப் 

          புலப்படா வாறு புரி” (திரு.வி.க.,1948) 

தரம்ம் பசய்யும்பபாது ைலக்றக பசய்ைது இடக்றகக்குத் பதரியாதைாறு பசய்ய 

பைண்டும் என்கிைார.் அதாைது விளம்பரம் பதடாது பசயல்கறள மந்தணமாகச ்

பசய்ய பைண்டும் எனக் கூறுகிைார.். 

1.6  ணிப ாழியில்  ானுட அனடயாளங்கள் 

 மணிபமாழியில் உள்ள இருபது உட்தறலப்புகள் மனிதனுக்குரிய 

இன்றியறமயாப் பண்புகறளக் கூறுகிைது. மணிபமாழி என்ை பிரிைானது 

மறலப்பிரசங்கம் தவிர கிறிஸ்துவின் பபாதறனகறளத் தாங்கி ைருகிைது. 

1.6.1 அன்பு 

 மனிதறனப் புனிதனாக மாை்றும் மானுட அறடயாளங்களுள் 

தறலறமயானது அன்பு என்ை கருவியாகும். அன்பு என்ை மூன்பைழுத்து 

மந்திரத்தினால் இை்வுலகம் சீராக சுழல்கிைது எனக் கூைலாம். அன்பு இல்றலபயனில் 

சகப்பிறணப்பில் உறுதியாய்ச ்சுழலும் பூமிப் பந்தானது உருக்குறழந்துப் பபாகும். 

ஒருைன் தன் பமல் ஒை்பைாரு நாளும் பதாடரச்ச்ியாய் அன்பு பசய்ைதுபபால் அடுத்து 

இருப்பைரிடமும் அன்றப பைளிப்படுத்த பைண்டும். 
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        “ நாைை்பு கூர்வதுதபால் நாளுத  உங்களிட ் 

          வாைை்பு கூரக்உ ்முள் வாய்ந்து” (திரு.வி.க.,1948) 

       “ ஒருவரக்் பகாருவர்நீர் ஓங்கை்பு கூர்ந்ோல் 

         கருதுவபரை் சீடபரைக் கண்டு” (திரு.வி.க.,1948) 

        “ அடுே்ேதுை்  ாட்டுநீ அை்புகூர் ேல்தபால் 

           டுே்துக்கூர்  ை்ைவர்  ாட்டு” (திரு.வி.க.,1948) 

1.6.2 அரு ருந்ோய்.. 

 நலம் குன்றியைரக்றள நலமும் பலமும் ைளமும் மிக்கைரக்ளாக மாை்றும் 

பணிபய சிைப்புறு பணியாகும். அகபநாய் புைபநாய் நீக்கும் மகத்தானப் பணிறயச ்

பசய்யும் மருத்துைரக்ள், ஆபலாசறனயாளரக்ள், ஆண்மிகைாதிகள் என பணம் 

பபை்றுக் பகாண்டு பசயல்படும் வீரரக்றள விஞ்சி ஒை்பைாரு மனிதனும் இலைசமாய் 

அப்பணிறயச ்பசய்ய பைண்டும் என இபயசு பமாழிந்தறத உள்ைாங்கிக் பகாண்டு 

தம் நூலில் பதிவு பசய்துள்ளார.் 

        “ தநாயர் பிணிதபாக்கு ் பநாந்ோர் உயிபரழுப்பு ் 

          தபயழுகல் தநாய்தீரு ் தபரே்்து” (திரு.வி.க.,1948) 

        “ இலவச ாய்ப் பபை்றீர் இலவச ா ஈயு ் 

          நிலவளச ்பசந்பநறியில் நிை்று” (திரு.வி.க.,1948) 

       “ கசன்சயிை் பபாை்பவள்ளிக் காசுகனளக் கட்டாதீர் 

         பசன்சயாய்ச ்பசல்லு ் பரிந்து” (திரு.வி.க., 1948)  

1.6.3 சார ை்ை வாழ்க்னக.. 

 உப்பில்லாப் பண்டம் குப்றபயிபல என்று கூறுைதை்கிணங்க உப்பின் 

தன்றமயாம் உயிரப்்பும் உயிரத்்தன்றமயும் இல்றலபயனில் அப்பபாருளின் 

ைாழ்நாள் வீபண. இக்கருத்து இரண்டு திறணகளுக்கும் பபாருந்தும். மகத்தான 

அறடயாளம் மனிதருக்கு இருக்க பைண்டுபமனில் அைரிடத்தில் உயிரப்்பு இருக்க 

பைண்டும். அதாைது ஒரு இயந்திரம் உயிரப்்புத்தன்றம இல்லாமல் பழுதாகிக் 

கிடந்தால் அதனால் அந்த இயந்திரத்துக்கும், அறத றைத்திருப்பைரக்்கும் எந்தப் 

பயனுமில்லாமல் பபாகிைது. அதுபபால் நாமிராது நம்றமயும் பிைறரயும் உயிரப்்புடன் 

றைத்திருக்க பைண்டும். 

         “உப்புனடய ராகுங்கள் ஓங்குச ா ோைே்தில் 

          ஒப்புரவுக் தகை்க உனழப்பு” (திரு.வி.க.,1948) 

1.6.4 உண்ன யுள்ளவராய்.. 

 சிறிய பபாறுப்புகளில் உண்றமயுள்ளைன் பபரிய பபாறுப்புகளிலும் 

உண்றமயுள்ளைனாக இருப்பான். சிறிய பபாறுப்புகளில் உண்றமயாய் இருந்தால் 

பபரிய பபாறுப்புகள் தானாய் ைரும் என்று பதரிய ைருகிைது. ஆகபை உண்றம 

என்பது மனிதறன உயரத்்தக் கூடிய உன்னத அறடயாளமாயிருக்கிைது. 

       “ சிறிதிதல ப ய்யை் பபரிதிலு ் ப ய்யை் 

         சிறுதநர்ன  தசரக்்கு ் பபரிது” (திரு.வி.க.,1948) 

1.7 போகுப்புனர 

 தமிழிலக்கியமாம் கிறித்தை இலக்கியத்தில் குைள் பைண்பா ைடிவில் 

எழுதப்பபை்ை கிறிஸ்து பமாழிக் குைள் என்னும் நூலில் பரிசுத்த பைதாகமத்தில் 

காணப்படும் இபயசுவின் பபாதறனகளான மனிதறனப் பாைச ் பசை்றிலிருந்து 
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மீட்கும் உயர ் குணங்களாம் அன்பு, பபாறுறம, உண்றம, நீதி, மன்னிப்பு 

ஆகியறைகள் பகுப்பாய்ந்து தரப்பட்டுள்ளன.  
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முனைவர்.அ. இரா.தகா தி 

தமிழாய்வுத் துறை 

 இறணப்பபராசிரியர ்

காபைரி மகளிர ்கல்லுரி(தன்னாட்சி) 

திருசச்ி. 18 

 

ஆண்டாளிை் பக்தி பநறி 
 

ஆய்வுசுருக்க ்  

 ஆண்டாள் பக்தித் திைத்தினால் இறைைறனபய கணைனாக அறடயும் 

பபறுபபை்ைைள்  இறைைறனபய ஆண்டதால் ஆண்டாள் எனப் பபயர ்பபை்ை இைள், 

ஆண்கள் மட்டுபம பக்தி இலக்கியத்தில் தறழத்பதாங்கிய காலத்தில் ஒரு 

பபண்ணாக தனது பக்தி நிறலறய உலகிை்கு பதிவு பசய்தைள். ஆண்டாளின் 

பாசுரங்களில் பாறை பநான்பின் சிைப்பும், பநான்பு றைக்கும் முறையும், 

கண்ணபிரானின் ைரலாறும் சிைப்புை பாடப்பட்டுள்ளது. பாறை பநான்பின் 

மகத்துைத்றத அறனைருக்கும் அறியசப்சய்து, ஆண்டாளின் பக்தி நிறலறய 

உணரத்்துைபத இக்கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும்.  

முை்னுனர  

 இலக்கியங்கள் பக்தியிறன றசைம் றைணைம் என இரு 

நிறலப்படுத்துகின்ைன. தமிழ் பமாழியிறன, சமயங்களின் பமாழி, சமயங்கறள 

ைளரத்்த பமாழி எனவும் கூைலாம். றசைத் திருமுறைகள்  பன்னிரண்டும், றைணை 

ஆழ்ைரக்ளின் நாலாயிரத் திை்விய பிரபந்தமும் பக்தி இலக்கியத்தின் முன்னிறல 

எனலாம். மக்களிறடபய றைணை பக்தி இயக்கத்றத பரைசப்சய்தைரக்ள் 

ஆழ்ைாரக்ள். 

 திருமால் ைழிபாடு பதால்காப்பியம், கலித்பதாறக,  பரிபாடல் பபான்ை சங்க 

நூல்களில் இடம் பபறுகின்ைன. திருமாறல மட்டுபம கடவுளாகக் பகாண்ட சமயம் 

றைணைம். றைணைத்தில் ைடகறல, பதன்கறல என இரு பபரும் பிரிவுகள் உள்ளன 

கம்பராமாயணம், வில்லிபாரதம், நளபைண்பா, பள்ளுப்பாடல், இைை்றில் எல்லாம் 

றைணைக்கருத்துக்கள் இடம் பபை்றுள்ளது. 

 திருமாலின் திருக்குணங்களில் ஆழ்ந்து மகிழ்ந்த றைணை அடியாரக்ள் 

ஆழ்ைாரக்ள் எனப்பட்டனர.் பன்னிரு ஆழ்ைாரக்ளில் பபண்பக்றதயாக (ஆழ்ைார)் 

விளங்குபைள் ஆண்டாள். திருமாறலத் தறலைனாகவும் தன்றனத் தறலவியாகவும் 

எண்ணி, நாசச்ியார ் திருபமாழி (40 பாடல்கள்) திருப்பாறை (30 பாடல்கள்) என்ை 

நுல்கறள பறடத்துள்ளார.் திருப்பாறைக்கு ஆண்டாள் றைத்த பபயர ்சங்கத் தமிழ் 

மாறல முப்பது என்பதாகும்.  

ஆண்டாள் 

 ஸ்ரீவில்லிபுத்துரில் பபரியாழ்ைருறடய துளசி பதாட்டத்தில் குழந்றத பபறு 

இல்லாத பபரியாழ்ைாரால் கண்டு எடுக்கப்பட்டைள் பகாறத எனும் பபயரிட்டு 

ைளரத்்து ைந்தார.்  

 இறைைனுக்கு சூடறைத்திருந்த மாறலறய தன் பபண் அணிந்தது  தைறு என 

ைருந்த, ைடபபருங் பகாயியலுறடயான் கனவில் பதான்றி, அம்மாறலபய தனக்கு 

உகந்தது எனவும் பகாறத சூடிக்கறளந்த மாறலபய பைண்டும் எனவும் பணித்தார.் 

அன்று முதல் பபரியாழ்ைார ் (விஷ்ணுசித்தர)் எம் பபருமானின் பதவிகளில் ஒருத்தி 

என நிறனத்து ஆண்டாள் எனவும் பபயரிட்டார ் பகாறத அணிந்த மாறல 

இறைைனுக்கு அணிந்த காரணத்தினால் சூடிக்பகாடுத்த நாசச்ியார ் என்றும் 

அறழத்தார.் 

 ஆண்டாள் எட்டாம் நூை்ைாண்றடசப்சரந்்தைர,் அைதாரம் பசய்த நாள் – நள 

ைருடம் ஆடிமாதம் பூரநட்சத்திரம். 
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 சிறுையது முதல் றைணை சமயம் சாரந்்த தனக்குத் பதரிந்த அறனத்றதயும் 

பபரியாழ்ைார,் பசால்லிக் பகட்ட. ஆண்டாளுக்கு கண்ணன் மீது அளவு கடந்த பக்தி 

பபருகி, பபாகப்பபாக அது கண்ணன் மீது காதலாக மாறியது.  

 பாறை பநான்பு என்பது கன்னிப்பபண்களுக்கானது. தனக்கு ஏை்ைார ் பபால் 

ைாழ்க்றகத் துனணறய அறடயவும், திருமணம் ஆன பபண்கள் மன ைாழ்வு நீட்டிக்க 

பைண்டியும், குடும்பநலன் கருதியும் இை்விரதம் பமை்பகாள்கின்ைனர.் 

 பக்தியின் மிகுதியால் தன்றனயும் ஆயர ் பாடியில் பிைந்த ஒரு பபண்ணாக 

பாவித்து, தான் மிகவும் பநசித்த கடவுளான கண்ணறனபய பாறை பநான்பு 

பமை்பகாண்டு ஆண்டாள் பாடிய பாடல்கபள திருப்பாறை. கண்ணன் மீது பகாண்ட 

பக்திறய அைளால் காதலாகவும் ைழங்க முடிந்தது. 

இப்பானவ தநாை்பினை  

 பநரிறழ மகளிர ்ைார ்மணல்  

 இறழத்த ைண்டல் பாறை என நை்றிறனயும்   1 

 ைண்டல் பாறை ைரிமணல் பாறை என்று அகநானூறும் 2 கூறுைபதாடு 

கடை்கறரயில் பநய்தல் நில மகளிர ் மணலால் பாறை பசய்து விறளயாடியறத 

உணரத்்துகின்ைது.. 

 ாரக்ழியிை் சிைப்பு   

 மனிதரக்ளுக்கு ஓர ்ஆண்டு என்பது, பதைரக்ளுக்கு ஓரந்ாள். இந்த ஒரு நாளின் 

றைறகறை பபாழுதாக பிரம்ம முகூரத்்தத்தில் உருைாைதனால் மாரக்ழி 

விபசஷமான மாதமாக பபாை்ைப்படுகின்ைது. 

 பாறைறய பூக்களால் அலங்கரித்து றைணைக் கன்னியரக்ள் கவுரி 

பதவியாகவும், றசைக் கன்னியரக்ள் பாரை்தி பதவியாகவும் பபாை்றி 

ைழிபடுகின்ைனர.் பாறை பநான்பு 2000 ஆண்டுகள் பழறம ைாய்ந்தது. பபண்களால் 

பபண்களுக்காகபை எடுக்கப்படும் பநான்பு. 

 கண்ணறன மணக்க பைண்டி மாரக்ழி மாதத்தில் பாறை பநான்பு இருந்த 

ஆண்டாளுக்கு அருள் புரிந்த பபருமாள் பங்குனி உத்திரத்தில் ஆண்டாறள மணந்து 

பகாண்டாள்.  

திருப்பானவ – பபயரக்்காரண ்  

 திரு என்ைால் மரியாறதக்குரிய என்று பபாருள். பாறை என்ைால் பபண் 

பதய்ைப் பபண்ணான ஆண்டாள் பாடிய பாமாறலபய திருப்பாறை. 

பானவ பாட்டு வனககள்  

 ஒை்பைாரு பாசுரத்தின் இறுதியில் ஏபலார,் எம்பாைாய் என முடிகிைது. 

முப்பதாம் பாசுரம் மட்டும் இன்புறுைர,் எம்பாைாய் என நிறைைறடகிைது. ஐந்து முதல் 

ஒன்பது ையதுறடய பபண்கள் இந்பநான்பிறன பநாை்ைதாகத்  திருப்பாறை 

பாடல்கள் குறிப்பிடுகின்ைன.  

திருப்பானவ அன ப்பு முனை  

 திருப்பாறை பமாத்தம் 30 பாடல்கறளக் பகாண்டது. முதல்பாடல் 

திருப்பாறையில், பதாகுப்பு பாடப்பட்டதன் பநாக்கத்றதயும், 2 முதல் 5 ைறரயான 

பாடல்களில், பள்ளி பகாண்ட பபருமாளின் சிைப்பும், 6 முதல் 15 ைறரயான பாடல்கள் 

ஆழ்ைாரக்ளுக்கு ஒப்பாக பபண் பதாழியர\்கறள கை்பறன பசய்து பகாண்டு 

அைரக்றள எழுப்பி நிராடி விட்டு பகாவிலுக்கு பசல்ைறதயும், அடுத்து ைரும் 15 

பாடல்களும் உன்றனபய கணைனாகக் பகாண்டுள்ள என்றன ஏை்றுக் பகாள் என்று, 

கண்ணறன நிறனத்து உருகிப் பாடுைதாக அறமந்துள்ளது,. 
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பாடல் பாடு ் முனை  

 மாரக்ழி மாதம் அதிகாறல 4.30 மணிக்குள்ளாக எழுந்து நிராடி பகாவிலுக்குச ்

பசன்பைா அல்லது வீட்டில் இருந்பதா திருப்பாறைப் பாடல்கறள மூன்று முறை 

பாராயணம் பசய்தல் பைண்டும். மாரக்ழி 29 நாட்கள் என்பதால் முதல் நாள் ஒரு 

பாடல் வீதம் பாடி 29ம் நாள் இரண்டு பாடல்களாக மும்முறை பாடி முடிக்க பைண்டும்  

திருப்பானவச சிைப்பு  

 றைணை சமய ைழிப்பாட்டில் ஒன்ைைக்கலந்து விட்ட, ஒன்று 

திருப்பாறையாகும். மாதைனாகிய எம் பபருமானுக்கு உகந்த மாரக்ழி மாதக் காறல 

பைறளயில் அறனத்து றைணைக் பகாயில்களிலும் இறசக்கப்படுைபத இதன் தனிப் 

பபரும் சிைப்பு. மாதங்களில் நான் மாரக்ழியாக இருக்கிபைன் என்று பகைான் 

ஸ்ரீகிருஷ்ணனால் முன்பமாழியப்பட்ட மாதம் மாரக்ழி ஆகும். 

திருப்பானவயில் குறிப்புப் பபாருள்  

 திருப்பாறையில் எளிதாக விளங்கும் பபாருளும், ஆழ்ந்து பநாக்கின் 

உள்ளுறைப் பபாருளும் உண்டு. துயில் எழுப்புதல், நிராட அறழத்தல், மறழ 

பைண்டியும். நல்ல கணைன், பைண்டியும் கிறடத்த கணைன் நன்ைாக இருக்க 

பைண்டியும் பாறை பநான்பு பநாை்ைல், பநான்பில் கறடப்பிடிக்க, பைண்டியறை 

திருமாறல சிைப்பித்தல் முதலியன இடம் பபறுகின்ைன.  

தோழியனர நீராட அனழே்ேல்  

 மாரக்ழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்  

 நீராடப் பபாது வீர ்பபாதுவீர ்பபாதுமிபனா பநரிறழயீர ்....  

 ............    ....... .......     .......     ....... ............ 

 நாராயணபன நமக்பக பறை தருைான்  

 பாபரார ்புகழப் படிந்பதபலார ்எம்பாைாய் - 3 

 அழகிய அணிகலன்கறள அணிந்த கன்னியபர, சிைப்பு மிக்க ஆயர ்பாடியில் 

ைசிக்கும் பசல்ை ைளமிக்க சிறுமிகபள, மாரக்ழியில் முழுநிலா ஒளி வீசும் நல்ல நாள் 

இது. இன்று நாம் நீராடக் கிளம்புபைாம் நாராயணனின் அம்சமான கண்ணபிரான் 

நமக்கு அருள் தர காத்ததிருக்கிைான் அைறன நாம் பாடிப் புகழ்ந்தால் இந்த உலகபம 

நம்றம ைாழ்த்தும்.  

பானவ தநா ்பு முனை  

 றையத்து ைாழ்வீரக்ாள்!  நாமும் நம் பாறைக்குச ்

 பசய்யும் கிரிறசகள் பகளீபரா, பாை்கடலுள்  

 றபயத்துயின்ை பரமன் அடிபாடி  

 பநய்யுண்பணாம் பாலுண்பணாம் நாட்காபல நீராடி - 4 

 ஆயர ் பாடியில் ைாழும் சிறுமிகபள நாம் இை்வுலகில் இருந்து விடுபட்டு 

பரந்தாமனின் திருைடிகறள அறடைதை்காக, பாறைறய ைணங்கி விரதமிருக்கும் 

ைழிமுறைகறளக் பகளுங்கள். அதிகாறலபய நீராட பைண்டும். பநய் 

உண்ணக்கூடாது. பால் குடிக்கக் கூடாது. கண்ணில் றம இடக் கூடாது, மலர ் சூடக் 

கூடாது, (மாரக்ழி பூக்கள் மாதைனுக்பக பசாந்தம்) தீய  பசாை்கள் பசால்லக் கூடாது 

பிைறைப்பை்றி பகாள் பசால்லல் ஆகாது எளிபயாரக்்கு பபாதும் என்று பசால்லுமளவு 

தரம்ம் பசய்ய பைண்டும்,  

தநாை்பு முனை ( ாண்பு) 

 மாயறன மண்ணு ைடமதுறர றமந்தறன  
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 தூய பபரு நீர ்யமுறனத் துறைைறன 

 ............................................................................... 

 ைாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க  

 தீயினில் தூசாகும் பசப்பபபலார ்எம்பாைாய் - 5 

 வியப்பிை்குரிய பசயல்கறளச ் பசய்பைனும். பகைானும். மதுராபுரியில் 

அைதரித்தைனும். பபருகிபயாடும் தூய்றமயான நீறரக் பகாண்ட யமுறன 

நதிக்கறரயில் விறளயாடி மகிழ்ந்தைனும், ஆயர ்குலத்தில் பிைந்த அழகிய விளக்கு 

பபான்ைைனும், பதைகி தாயாரின் ையை்றுக்குப் பபருறம அளித்தைனும், இைனதுப் 

பசஷ்றட பபாறுக்காத யபசாறத தாய் இடுப்பில் கயிறைக்கட்ட அது அழுத்தியதால் 

ஏை்பட்ட தழும்றப, உறடயைனுமான கண்ணறன, தூயறமயாக நீராடி, மலரக்ளுடன் 

காண புைப்படுபைாம். அைறன மனதில் இருத்தி அைன் புகழ் பாடினாபல பபாதும் 

பசய்த பாை பலன்களும் பசய்கின்ை பாை பலன்களும் தீயினில் புகுந்து தூசு பபால 

காணாமல் பபாய்விடும்.  

தோழியனர எழுப்புேல் 

 புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளறரயன் பகாயிலில்  

 பைள்றள விளிசங்கின் பபரர்ைம் பகட்டிறலபயா 

 ..................................................................................................  

 உள்ளம் புகுந்து குளிரந்்பதபலார ்எம்பாைாய்  

அன்புத்பதாழிபய! நீ உடபன எழுந்திரு பைறைகள், அதிகாறலயில் எழுந்து கீசச்ிடும் 

ஒலி எம்பிரானின் பகாயிலில் பைள்றள நிை யாறன எழுப்பும் முழக்கம் பயாகிகளும், 

முனிைரக்ளும், ஹரி ஹரி என்ைறழக்கும் குரல் எட்ட வில்றலயா!  

 ைலியன் குருவிகள் கீசச்ிடும் குரல், பபண்கள் மத்து பகாண்டு தயிர ்கறடயும் 

ஓறச, அைரக்ள் கழுத்தில் அணிந்துள்ள அசச்ுத்தாலி – ஆறமத்தாலி இறணந்து 

எழுப்பும் ஒலி பகட்கவில்றலயா!  

 கிழக்கு பைளுத்து எருறமகள் பமய்சச்லுக்காக நிை்கின்ைன. எல்லாப் 

பபண்களும் நீராடுைதை்கு  ைந்து விட்டாரக்ள். அைரக்றளத் தடுத்து உன்றனக் கூவிக் 

கூவி அறழக்கின்பைாம். விறரவில் ைருைாயாக, உன் வீட்டுக்கதறைத் திை, இன்னும் 

உைங்கும் மரம்பமன்ன. எழுந்து ைாருங்கள் என்கிைாள். பமலும், பகாயில் காப்பைன், 

ைாயில் காப்பைன், நந்த பகாபன் யபசாறத, நப்பின்றன கண்ணன், பலராமன் 

ஆகிபயாறரயும் துயில் எழுப்புகின்ைாள். 

சமூகச ்சிந்ேனை  

 ஆழி மறழக்கண்ணா! ஒன்று நீ றககரபைல் -7  

மறலக்கண்ணா, நாங்கள் பநான்பு பநாை்கிபைாம், எங்களுக்கு நல்ல மறழ, தாருங்கள் 

பாரக்ள் பசழிக்கட்டும், பால் ைளம் பபருகட்டும், என நாட்டு மக்களுக்காகவும் 

ஆண்டாள் பைண்டி நிை்கின்ைாள்.  

திரு ால் பபருன க்கு நிகர் எது!  

 கண்ணன் கரிய பைறலக்பகாண்டு காைல் காக்கும், பகாடுந்பதாழிறல பமை் 

பகாள்ளும் நந்த பகாபனுறடய மகன். அழகிய கண்கறளயுறடய யபசாறதயின் 

இளம் சிங்கம். கரிய திருபமனி, சிைந்த கண்கள் பகாண்டு ஒளிக்கும் கதிபரானாகவும் 

குளிரச்ச்ிக்கு முழுமதிபயானாகவும் காட்சிதருபைன்.  

 கூரப்ைல் பகாடுன்பதாழிலன் நந்த பகாபன் குமரன்  

 ஏராரந்்த கண்ண யபசாறத இளஞ்சிங்கம்  

 கார ்பமனிசப்சங்கண் கதிர ்மதியம் பபால் முகத்தான்  
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 நாராயணபன நமக்பக பறை தருைான்  

 பாபரார ்புகழ்ப படிந்பதபலார ்எம்பாைாய் – 8  

பாறை பநான்பிை்கு பறை என்னும் ைாத்தியம் பதறை அறத நாராயணபன நமக்குத் 

தருைான் அைனால் மட்டும் தான் தரமுடியும்.  ஏபனனில் அைனிடம் ஆரா அன்பு 

பசலுத்தி பாறை பநாை்கும் நமக்கு மட்டுதான் அருள் பசய்ைான் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பபர ்பாடி  

 நாங்கள் நம் பாறைக்குசாை்றி நீராடினால்  

 தீங்கின்றி நாபடல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பபய்து  

 ..................................................................................................... 

 ைங்கக் குடம் நிறைக்கும் ைள்ளல் பபரும் பசுக்கள்  

 நீங்காத பசல்ைம் நிறைந்பதபலார ்எம்பாைாய் - 9 

பிைருக்காகத் தன் ைடிறைக் குறுக்கித் பதைரக்றளயும், மனிதரக்றளயும் ைாழ்வித்த 

திைத்தால் பநடுமால் உத்தமன் ஆகின்ைான். அைன் அருளால் உலகம் முழுைதும் 

மாதம் மும்முறை மறழ பபய்து தண்ணிர ்பபருகவும், ையல்களில் பசந்பநல் பசழித்து 

ைளரவும், மீன்கள் ையலில் பாய்ந்பதாடி மகிழவும், ைண்டுகள் பதன் குடிக்கவும், 

பசுக்கள் பாறல நிரம்பத்தருைதை்கும், ைை்ைாத பசல்ைத்றதத் தருைதை்கும் 

காரணமாக அறமகின்ைன. பமலும்  

 தீயுனுள் பதைல் நீ பூவினுள் நாை்ைம் நீ  

 கல்லினுள் மணியும் நீ பசால்லினுள் ைாய்றம நீ - 10 

 தீ உமிழ் திைபலாடு முடிமிறச அணைர - 11 

 தீர ்பசங்கண் - 12 

என பரிபாடலில் திருமலின் புகழ் பபசப்படுகின்ைது. 

 பதால்காப்பியர ் காலத்தில் முல்றல நிலத்பதய்ைமாக மட்டும் விளங்கிய 

திருமால், பரிபாடல்களில் காலத்தில் எல்லா மக்களாலும் ைழிபடப் பபை்று திறண 

கடந்த பதய்ைமானார ்என்பறத அறிய முடிகின்ைது.  

 திருப்பாறையில் முதை்பாசுரம் முதலாக இருபத்தாைாம் பாடல் முடிய 

உள்ளைை்றில் பபருமாள் திருநாமங்களாகக் கூைப்படுைன நாராயணான், 

கிருஷ்ணன், பத்மநாபன், தாபமாதரன், விக்கிரமன், ஹரி பகசைன், மாதைன், 

பகாவிந்தன், பபருமாபள என்பறை ஆகும். 

 ைாழ்க்றகறய உண்றமயான இறைக்காதல் பநான்பிை்கு இட்டுசப்சல்லும் 

பாலமாக, பாறை பநான்பின் நிறைவில். அைன் அருளால்  

 கூடாறர பைல்லும் சீரக்் பகாவிந்தா உன்தன்றனப்  

 பாடிபாறைக்பகாண்டு  யாம் பபறு சம்மானம்  

 நாடு புகழும் பரிசினால் நன்ைாக  

 சூடகபம பதாள் ைறளபய பதாபட பசவிப்பூபை 

  பாடகபம என்ைறனய பல்கலனும் யாம் அணிபைாம்  

 ஆறட உடுப்பபாம் அதன்பின்பன பாை் பசாறு  

 மூடபநய் பபய்து முழங்றக ைழிைாரக்  

 கூடியிருந்து குளிரந்்பதபலா பரம் பாைாய் – 13  
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  எை்றைக்கும் ஏபழழ் பிைவிக்கும் உன் தன்பனாடு  

 உை்ைாபம ஆபைாம் உனக்பக நாம் ஆட்பசய்பைாம் 

  மை்றை நம் காமங்கள் மாை்பைபலா பரம்பாைாய். - 14  

 எதிரிகறள பைை்றிக்பகாள்ளும் பகாவிந்தபன, உன்றன நாங்கள் பாடி அருள் 

பபை ைந்பதாம். அருபளாடு – பபாருளும் தருைாயாக, றகயில் அணியும் சூடகம் 

பதாளில் அணியும், பாஹுைலயம், காதில் அணியும் பதாடு, கரன்ப்பூ காலில் 

அணியும் பாடகம், ஆகிய அணிகலன்கறள எங்களுக்குக் பகாடு, புத்தாறடகறள 

ைழங்கி. பின்னர ் விரதத்றத நிறைவு பசய்யும் ைறகயில் கூட்டமாக உன்னுடன் 

அமரந்்து றகயில் பநய் ைழிய பால் பசாறு உண்பபாம்.  

 ஏழு பிைவிகளிலும் நீ எங்கள் குலத்தில் பிைக்க பைண்டும். எங்கறள உன் 

உைவினரக்ளாக ஏை்கபைண்டும். உனக்கு மட்டுபம பசறை பசய்யும் பாக்கியத்றதத் 

தர பைண்டும். இது தவிர மை்ை விருப்பங்கறள பயல்லாம் நீபய அழித்து விடு. 

முடிவுனர  

 மனம் பமய் பமாழி என்ை மூன்ைாலும்  இறைைறன ைழிபடும் பபாது, தம் 

பிறழகள்யாவும் அகன்று முழுறமயாக இறைைறன உணர முடியும் என்பறத 

திருப்பாறையால்  அறிய முடிகின்ைது. 

 ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாறை ைாழும் ைாழ்க்றகக்கு ஒரு தனி விளக்கத்றத 

ஏை்படுத்துைபதாடு, ஆங்காங்பக அைம் சாரந்்த பநறிமுறைகறளயும், 

அறிவியறலயும் தாங்கியிருக்கின்ைது.  

சாை்பைை் விளக்க ் 

சாை்பைை் விளக்க ் 

1. நை்றிறன 191 

2. அகநானுறு 330 

3. திருப்பாறை 1 

4. திருப்பாறை  5 

5. திருப்பாறை 6 

6. திருப்பாறை 4 

7. திருப்பாறை  1 

8. திருப்பாறை 4 

9. பரிபாடல் 3 

10. பரிபாடல் 1 

11. பரிபாடல் 4 

12. திருப்பாறை 27 

13.   திருப்பாறை 29 

துனணநூை் பட்டியல் 

 நை்றிறண  –  பாரத்்திபன் பதிப்பகம், திருசச்ி. 

 அகநானுறு  -  பாரத்்திபன் பதிப்பகம், திருசச்ி. 

 திருப்பாறை  - பகௌதம் பதிப்பகம், பசன்றன. 

 பரிபால் - பகௌதம் பதிப்பகம், பசன்றன. 
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Principles of Andal, Chapter. In Tamil Identities in Tamil Literature, Edited by Sasireha 

P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani G., Vol. 1:425-430. Cauvery 

College For Women, Trichy.  



431 
 

முனைவர் கு.புஷ்பாவதி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழ்த் துறை, 

சீதாபலட்சுமிஇராமசுைாமி கல்லூரி. 

திருசச்ி – 2. 

 

ேமிழரக்ளிை் அனடயாள ் காட்டு ் திரு ந்திர ் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்க ் 

             ஆதி முதல் மனித குலத்திை்கு ெல்வழிகறளக் காட்டி மனிதன் மனிதனாக வாழ 

வழி த ய்யும் பக்தி இலக்கியம், தமிழரக்ளின் அறடயாளங்கறளப் பிரதிபலிக்கும் 

கண்ணாடியாக அறமகின்ைது. தெை்றியில் பூசிக்தகாள்ளும் திருெீறு தமிழரக்ள் 

அறடயாளமாக விளங்குகிைது. அவை்றின் சிைப்றப பக்தி இலக்கியங்கள் 

சிவதெறியில் ெின்று பபாை்றுகின்ைன. மனித பநயம், இல்லைச ் சிைப்புகள்,, 

விருந்பதாம்பல், மக்கட் பபறு பை்றி பப ாத இலக்கியங்கபள இல்றல. ற வ 

இலக்கியங்களும் இதன் சிைப்றபப் பபசுகிைது. இவை்றில் திருமெ்திரம் பல 

த ய்திகறளத் தன்னகத்பத தகாண்டு விளங்குகின்ைது என்பறத  ஆராய்ைபத இக் 

கட்டுறர பநாக்கமாகும். 

முை்னுனர 

      “எை்னை நை்ைாக இனைவை்      பனடே்ேைை் 

 ேை்னை  நை்ைாகே்  ேமிழ் 

                 பசய்யு  ாதை” (திரு ந்திர ் - 25) 

என்ை திருமூலரின் இை்ைரிகள் தமிழின் பபருறமறய உணரத்்துைது மட்டுமன்றி, 

இைர ் தமிழ் மீதும், இறைைன் மீதும் பகாண்ட ஆரை்த்றதயும் உணரலாம். 

இறைைனால் முழுறமயாக ஆட்பகாண்ட இைர,் ஒரு பாடறலப் பாடுைார.் மீண்டும் 

தைத்தில் மூழ்கிவிடுைார.் ஒரு ைருடம் முடிந்ததும் தாம் பபை்ை அனுபைத்றத ஒரு 

பாடலாகப் பாடுைார.் இை்ைாறு மூைாயிரம் ஆண்டுக்கு ஒரு மந்திரமாய்ப் பாடி 

மூைாயிரம் திருமந்திரப் பாடல்களால் பதாகுக்கப்பட்டபத திருமந்திரம். இனி 

திருமந்திரம், தமிழரக்ளின் அறடயாளமாக எை்ைாறு திகழ்கின்ைது என்பறதக் 

காணலாம். 

பக்தி இலக்கிய ் 

 சமயத்றதயும் பக்திறயயும் அடிப்பறடயாகக் பகாண்டு எழுந்த பக்தி 

இலக்கியம் பைறும் இறையுணரற்ை ஊட்டும் இலக்கியம் என்ை நிறலயில் மட்டும் 

அறமயாது, அது பதான்றிய காலத் தமிழகத்தின் சமுதாய, பபாருளாதார, 

பண்பாட்டுத் துறைகறளக் காட்டும் காலக்கண்ணாடியாகவும் விளங்குகிைது. பமலும் 

பபாருளாதாரச ் சமத்துைச ் சிந்தறனகறள மக்களிடத்து பைளிப்படுத்தும் புரட்சி 

இலக்கியமாகவும் விளங்குகிைது. அறை மட்டுமன்றி பக்தி இலக்கியம் நமது 

கண்ணால் காணப்படும் உலகத்றதயும், அனுமானத்றதயும் அறியத் தகுந்த 

ஆன்மாவிறனயும், இறைைறனயும் இனிது காட்டும் ஞான ஒளியாக விளங்குகிைது. 

நம் முன்பனாரக்ள் சரிறய, கிரிறய, பயாகம், ஞானம் என நான்கு ைறககளில் 

இறைைனின் அருறளப் பபை்ைது மட்டுமன்றி, சமுதாயத்திை்கு நல்ைழி காட்டியும் 

பசன்றுள்ளனர ் என்பறத உணர முடிகின்ைது.  இன்றைய காலம் 

இயந்திரமயமானதாக அறமகின்ைது. இக்கால கட்டத்தில் மனித மனங்கறள 

ஒருமுகப் படுத்துைது என்பது பகள்விக்குரியதாகபை அறமகின்ைது. ஆனால் 

இை்ைறகக் காலத்திலும் மனிதனிடத்து ஒை்றுறமறயயும், 
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ஒருறமப்பாட்டுணரற்ையும் பைளிப்படுத்துைதில் ைழிபாட்டு முறையில் பக்தி 

இலக்கியம் சிைப்புை்று விளங்குகிைது. 

திரு ந்திரே்திை் சிைப்பு 

 “தேவர் குைளு ், திருநாை் னை முடிவு ் 

  மூவர் ேமிழு ், முைிப ாழியு ் - தகானவ 

  திருவாசகமு ், திருமூலர் பசால்லு ்  

  ஒருவாசக ் எை்று உணர் -     (ஒளனவயார் - நல்வழி. பக். 101) 

 திருைாசகம், திருக்பகாறையார,் திருமந்திரம் ஆகிய 11 நூல்களின் கருத்தும் 

மனிதறரப் புனிதம் ஆக்கும் ஒபர ைழிறயபய காட்டுகின்ைன என்ை ஒளறையாரின் 

பாடல் திருமந்திரத்தின் சிைப்றப உணரத்்துைதாகபை உள்ளது. திருமந்திரம் றசை 

சமய நூலாக மட்டுமன்றி அைத்றதயும், ஆன்மீகத்றதயும், மருத்துைத்றதயும் 

எடுத்துறரக்கும் நூலாகபை அறமகின்ைது. 

 ‘நான் பபை்ை இன்பம் பபறுக இை்றையகம்’ என்னும் உயர ் பநாக்கில், தான் 

பபை்ை ஞானத்றத நமக்கு அளித்து மகிழ்ந்தார ் திருமூலர.் பமலும் இைரது 

ைரலாை்றையும், பபாதுறமச ் சிந்தறனகறளயும் பபரியபுராணத்தில் பசக்கிழார ்

பாடிய பாடல்களின் ைழி உணரலாம். 

ேமிழரக்ளிை் வழிபாட்டு பநறி 

 எல்லா உயிரக்றளயும் பநசிக்க பைண்டும். ஏறழகளுக்கு ஒரு கைளம் உணவு 

தர பசய்ைது, துன்பத்திள் உள்ளைரக்ளுக்கு ஆறுதல் பசால்ைது, பபை்பைாறரக் 

காப்பது பபான்ைன தரம்ங்களாகும். இைை்றை எல்பலாரும் பபை்று பயனறடய 

பைண்டும் என்ை மனிதனின் பக்திக்கான அறடயாளத்றதத் திருமந்திரம் 

காட்டுகின்ைது. ஏபனனில், மனிதன் இயை்றகறய பதய்ைமாகத் ைழிபடுகின்ை 

காலத்து மனிதன் மனிதனாகத் திகழ்ந்தான். இன்று இயை்றகறய அழித்து, 

மாசுபடுத்துைதால் இயை்றக பபரிடரக்ள் உருைாகின்ைன. மனிதன் இயை்றகயின் 

சீை்ைத்தில் சிக்கித் தவிக்கிைான். ைழிபாடு என்பது தமிழரக்ளின் முக்கியமான 

அறடயாளமாகக் காணப்பட்டது. ைழிபடுதல் முறையில் நம் முன்பனாரக்ள் மனறத 

ஒருநிறலப்படுத்தி மிகுந்த பயத்துடன், நாடு பசழிக்க, பின்ைரும் தறலமுறைகள் 

சிைப்புை்று இருக்க இறைைறன ைணங்கி நின்ைனர.் அதனாபல பல பகாடி 

பசாத்துக்கறளச ் பசலவு பசய்து திருக்பகாயில்கறளக் கட்டினர.் ‘பகாயில் இல்லா 

ஊர ் பாழ்’ என்ை ைரிகறள உணரந்்து பகாண்ட முன்பனாரக்ள் விறல மதிப்பில்லா 

பபாருள்கறளயும், இடங்கறளயும் பகாடுத்து மகிழ்ந்தனர.் ஆனால் இன்று 

முன்பனாரக்ள் விட்டுச ் பசன்ை பபாருள்கறள அபகரிப்பபத பநாக்கமாக பலர ்

உலகத்தில் திரிகின்ைனர.் அதனாபல இன்று இயை்றக ைளம் குன்றிப் பபாகும் படி 

மறழறய இழந்து, துன்பங்கறள மட்டுபம அனுபவிக்கிபைாம். இறதத் தான் அன்று 

திருமூலர,் 

 “ஆை்ைரு பநாய்மிக்கு அைனிமறழ இன்றிப் 

  பபாை்ை அருமன்னரும் பபாரை்லி குன்றுைர ்

  கூை்று உறதத்தான் திருக்பகாயில்கள் எல்லாம்  

  சாை்றிய பூறசகள் தப்பிடில் தாபன” (திருமந்திரம் - 517) 

 சிைபபருமான் திருக்பகாயில்களில் பநறிநூலும் துறைநூலுமாகிய பைத 

ஆகமங்களில் விளம்பும்படி நாள்ைழிபாடு, சிைப்பு ைழிபாடுகள் தைைாது பசய்தல் 

பைண்டும். இல்றலபயல் பகாடிய பநாய்கள் உண்டாகும், மறழ பபய்யாது, மன்னன் 

பசங்பகால் ைலிறம குன்றி மைமும், மானமும் இழந்து சீரழிைர.் இது மட்டுமன்றி, 

 “மன்னரக்்குத் தீங்குள ைாரி ைளங்குன்றுங் 

               கன்னங் களவு மிகுத்திடுங் காசினி 
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 என்னரு நந்தி எடுத்துறரத் தாபன” (திருமந்திரம் - 501) 

மறழ பபய்யாது, களவு பபருகி, களவு எடுக்க சுைரில் பதாண்டுங்கருவி மிகுந்திடும் 

என்றும், எனபை இறை ைழிபாட்றடத் தமிழரக்ள் சிைந்த முறையில் பமை்பகாள்ள 

பைண்டும் என்கிைார.் 

 இந்த இறை ைழிபாட்டில் பிை உயிரக்றளப் பழி பகாடுப்பறத எதிரக்்கின்ைார ்

திருமூலர.்  

 “பை்றுஅய நை்குரு பூறசக்கும் பன்மலர ்

  மை்பைார ்அணுக்கறளக் பகால்லாறம ஒண்மலர ்

  நை்ைார ்நடுக்கை்ை தீபமும் சித்தமும் 

  உை்றுஅரும் ஆவி அமரந்்து இடம் உசச்ிபய” (திருமந்திரம் - 197) 

 பூறசக்குரிய பபாருளாகிய மலரக்றளத் தூவி இறைைறன ைணங்கினால் 

பபாதுமானதாகும். ஆனால் பிை உயிரக்றளக் பகான்று அதன் ைழிபய இறைைன் 

அருறளப் பபறுைது தைறு. பிை உயிரக்றளப் பாதுகாத்து அைை்றின் ைழிபய 

இறைைனின் அருறள எளிறமயாகப் பபைலாம்.  

 ைழிபாட்டு முறைகளில் முக்கியமாக இறைைறன ைணங்கும் முறைறயக் 

கூறுகின்ைார.் பதய்ைம் உனக்குள் இருக்றகயிபல நீ பைளிபய பதடி அறலைது வீபண 

என்கிைார.் எனபை இருகரம் றககூப்பி, மனறத ஒருநிறலப்படுத்தி மனதிை்குள் 

இறைைறன ைரைறழத்து ைணங்க பைண்டும் என்று கீழ்ைருமாறு கூறுகிைார.் 

 “பதனுக்குள் இன்பம் சிைப்பபா கறுப்பபா 

 ைானுக்குள் ஈசறனத் பதடும் மதியிலீர!் 

 பதனுக்குள் இன்பம் பசறிந்திருந் தாை்பபால் 

 ஊனுக்குள் ஈசன் ஒளிந்திருந் தாபன!  (திருமெ்திரம் - 170) 

 பமலும் ைழிபாட்டு பநறி முறைகளில் மனிதரக்ள் ஏறனய மனிதரக்ள்பால் 

பசலுத்தும் அன்பில்தான் உலகம் நிறலத்து நிை்கின்ைது.  அது மட்டுமன்றி 

அை்விடத்பத இறைைனும் குடி பகாண்டிருப்பான். இறதத் தான் நீங்கள் பிைர ் மீது 

அன்பு பசலுத்தினால் இறைைன் உங்கள் பமல் அன்பு  பசலுத்துைார ் என்று பக்தி 

அறடயாளத்றதத் திருமூலரும் ைலியுறுத்தியுள்ளார.் 

           “அன்பும் சிைமும் இரண்டு என்பர ்அறிவிலார ்

      அன்பப சிைம்ஆைது ஆரும் அறிகிலார ்...” (திருமந்திரம் - 270) 

இறைைறன அறடைதை்கு இரண்டு முறை உண்டு. ஒன்று அக ைழிபாடு, மை்பைான்று 

புை ைழிபாடு. புை ைழிபாடு என்பது இன்றைய காலக் கட்டத்தில் அடிப்பறட 

ைசதியில்லாத ஏறழ மக்கள், உணவு இல்லாது ைறுறமயில் ைாடி நிை்க, அறத 

உணராது இறைைனுக்குப் பூறஜ பசய்ைதும், பால் அபிபசகம் பசய்தும் இறைைனின் 

அருறளப் பபை நிறனப்பைரக்ள். இந்தப் புை ைழிபாட்றட எதிரத்்து அகைழிபாட்டிை்கு 

முக்கியத்துைம் தந்தைர ்திருமூலர.்  

               உள்ளம் பபருங்பகாயில் ஊனுடம் பாலயம் 

      ைள்ளை் பிரானாரக்்கு ைாய்பகா புரைாசல்   

      பதள்ளத் பதளிந்தாரக்்குச ்சீைன் சிைலிங்கங் 

      கள்ளப் புலறனந்துங் காளா மணிவிளக்பக” (திருமந்திரம் - 1792) 

என்கிைார.் மலரக்றளக் கூறட கூறடயாகக் பகாயிலுக்கு பூறஜ பசய்ைறத விட, 

உள்ளன்பபாடு கடவுறள ைணங்கினால் பபாதுமானது இறைைனன் அருறளப் 

பபைலாம், இறதபய, 
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                                    அன்பபாடு உருகி அகம் குறழைாரக்்கு அன்றி 

                                     என்பபான் மணியிறன எய்த ஒண்ணாபத –  (திருமந்திரம் - 272) 

என்கிைார.்  

 ஒரு நாமம் ஓருருைம் ஒன்றுமில்லாச ் சிைறன ைானைரக்ள் ஆயிரம் 

திருநாமங்கள் பாடி ைழிபடுகின்ைனர.் அச ்சிைபபருமாறன ைழிபட்டால் அகமகிழ்ந்து 

ைணங்க பைண்டும் என்று எண்ணினாபல  உனக்கு அருள் பசய்ைார ்என்பறத,  

                    “அண்ணறல ைானைர ்ஆயிரம் பபர ்பசால்லி 

       உன்னுைர ்உள்மகிழ்ந் துண்ணின் ைடிபதாழக்  

   கண்ணை பனன்று கருது மைர ்கட்குப் 

   பண்ணைன் பபரன்பு பை்றிநின் ைாபன”  (திருமந்திரம் - 1478) 

 பாடல் ைழி உணரலாம். 

ேமிழர் தபாை்று ்  ருே்துவ ்  

 விண்பைளிறயயும், பகாள்கறளயும் ஆராய்ந்து பகாண்டிருக்கும் இக்காலக் 

கட்டத்தில் நவீன ைாழ்வில் தன்றன யார ் என்பறத முதலில் உணரந்்து, பின்பு 

மை்ைைரக்ளின் நிறலறய உணர பைண்டும் என்கிைார.் உன்றனயறிந்தால் நீ 

உன்றனயறிந்தால் உலகத்தில் பபாராடலாம். உயரந்்தாலும், தாழ்ந்தாலும் யாருக்கும் 

தறல ைணங்காமல் ைாழலாம் என்ை பாடல் ைரிகளுக்கு ஏை்ப முதலில் உன்றன நீபய 

அறிந்து பகாள், அை்ைாறு அறிந்து பகாண்டால் அறனத்தும் அறியலாம் என்கிைார ்

திருமூலர.் 

               “என்றன அறிந்திபலன் இத்தறன காலமும் 

  என்றன அறிந்தபின் ஏதும் அறிந்திபலன்..”  (திருமந்திரம் - 2366) 

 ஆன்மீகமும் அறிவியலும் பைைன்று. இரண்டும் ஒன்பை. இறதபய திருமூலரும் 

ைலியுறுத்துகின்ைார.் ஆன்மீகத்தின் ைழி தான்பபை்ை அறிவியல் கருத்துக்கறள 

விறதத்தார.் இன்றைய அறிவியலாளரக்ளும் வியக்கும்படியாக மருத்துைக் 

குறிப்புகள், அறிவியல் அை்புதங்கள் பபான்ைைை்றை இைருறடய பாடல்களில் 

காணலாம். ‘கரு உை்பத்தி’ என்னும் தறலப்பில் உள்ள இைர ் பாடல்கள் மகப்பபறு 

மருத்துை அறிவியலுக்கு முன்பனாட்டமாக அறமகின்ைது. சான்ைாக, பபண்ணின் 

ையிை்றில் மலம் மிகுந்திருந்தால் பிைக்கும் குழந்றத மந்தமாகவும், சிறுநீர ்அதிகமாக 

பதங்கியிருந்தால் குழந்றத குருடாகவும், பசவிடாகவும் பிைக்கும் என்ை அறிய 

பசய்திகள் கீழ்ைரும் பாடல்களின் ைழி உணரலாம். 

 “விஞ்ஞானர ்ஆணை பகைல பமவுபைார ்

  விஞ்ஞானர ்மாறயயில் தங்கும் இருமலர ்

  அஞ்ஞானர ்அசச்க லத்தர ்சகலராம் 

  விஞ்ஞான ராதிகள் ஒன்பான்பை றுயிரக்பள.” (திருமந்திரம் - 481) 

இறைைன் மனிதனுக்கு மட்டுமன்றி ஓரறிவுயிரக்ட்கும், பிைவுயிரக்ட்கும் 

சிைபபருமான் இன்பம் நல்குைான் என்பறதயும் தம் பாடல்கள் ைழி  விளக்குகின்ைார.்   

திருநீை்றிை்  கின  

 “மந்திரமாைது நீறு ைானைர ் பமலது நீறு”  என்று ஞானசம்பந்தர ்

திருநீை்றுப்பதிகத்தில் மந்திரச ் பசாை்களுக்கு நிகரானதாக திருநீை்றின் சிைப்றபக் 

கூறுகிைார.் றசைரக்ளால் பநை்றியில் இடும் புனித அறடயாளம் இது. ‘நீறில்லா 

பநை்றிப் பாழ்’ என்பது ஒளறையின் ைாக்கு. அை்ைறகச ் சிைப்புப் பபை்ை திருநீறு 

தமிழரக்ளின் அறடயாளமாகவும், புனிதசச்ின்னமாகவும் கருதப்படுகிைது. ‘நீறு’ 

என்ைால் சாம்பல். திருநீறு என்ைால் மகிறம என்று பபாருள். பிைப்பு, இைப்பு என்னும் 
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பகாடுறமயான பிைவிச ்சூழலிலிருந்து விடுவித்து, ஈசனின் திருைடிகளில் நம்றமக் 

பகாண்டு பசரக்்கும் மாமருந்து திருநீறு என்கிைார ் ஞான சம்பந்தர.் இைருறடய 

கருத்றதபயாட்டிபய,  

       “பத்தர ்சரிறத படுபைார ்கிரிறயபயார ்

    அத்தகு பதாண்டர ்அருள்பைடத் தாகுபைார ்

    சுத்த வியாதி சாதகர ்தூபயாகர ் 

    சித்தர ்சிைஞானஞ் பசன்பைய்து பைாரக்பள” (திருமந்திரம் - 1419) 

பத்தர,் பநான்பு பநறியில் பசல்பைார,் சித்தர,் சிைபயாகர,் சிைஞானியர ்பபான்பைார ்

இறைைனின் நாமத்றதக் கூறி பநை்றியில் திருநீறு அணிந்து பசல்லும் 

திருக்பகாலமுறடயைரக்ள். இைரக்ள் அடக்கம், நடக்றக, இருக்றக, நிறனவு, சமாதி 

பபான்ை நிறலகறள அறடயும் தன்றமயுறடயைர.் ஏபனனில் உலகின் பமல் பை்ைை்ை 

ஒரு நிறலறய உருைாக்கும் இத்திருநீறு. அதனாபல எங்கும் காண முடியா பக்தி 

பநறிறயக் பகாண்ட தமிழரக்ளின் அறடயாளமாக திருநீறு திகழ்கின்ைது. 

விருந்தோ ்பல் 

 தமிழர ் பாரம்பரியங்களில் தறலயாயப் பண்பு விருந்பதாம்பல். உலகத்தில் 

பைறு எந்த இடத்திலும் பாரக்்க முடியாத ைந்பதாறர உபசரித்து ைழி அனுப்பும் பண்பு 

தமிழரக்ளுக்கு மட்டுபம உரியது. மை்ைைரக்றள உபசரித்தல், அைரக்ளுக்குத் 

பதறையான பணிவிறடகறளச ் பசய்தல், அன்பாக உறரயாடுதல் பபான்ைறை 

விருந்பதாம்பலில் சிைந்த பண்பாகக் கருதப்படுகிைது. இச ் பசயலால் நம் மனம் 

மட்டுமன்றி இறைைனின் அருறளயும் பபைலாம் என்பது தமிழரக்ளின் நம்பிக்றக. 

இந்த நம்பிக்றகபய பக்தி இலக்கியத்தின் ைளரச்ச்ிக்கும் காரணமாகின்ைது. இன்று 

விருந்பதாம்பல் பண்பு அருகி பபாய்விட்டது. அடுத்தைரக்றள உபசரிக்கும் பண்பு 

குறைந்து பபாய், உைவுகளிறடபய ஒை்றுறமயில்லா பபாலி ைாழ்க்றகறய பலர ்

இன்று ைாழ்ந்து ைருகின்ைனர.் ‘பகுத்துண்டு பல்லுயிர ் ஓம்புதல்’ என்று உலகுக்கு 

பசான்ன எம் இனம் பநறி தைறி பசல்ைது கண்டு மனம் பைதறன பகாள்கிைது.  

 சங்க காலத்தில் விருந்பதாம்பல் பண்பு மக்களிறடபய முக்கிய பண்பாடாகக் 

கருதப்பட்டது.  

                “இருந்பதாம்பி இல்ைாழ்ை பதல்லாம் விருந்பதாம்பி 

  பைளாண்றம பசய்தை் பபாருட்டு” (திருக்குைள் - 81 

என்ை ைள்ளைரின் ைாக்கிை்கிணங்க, விருந்பதாம்புபைரின் பசல்ைம் நல்ைழிப் 

படுதலால் மகிழ்சச்ியும் விறளயும், வீடுபபறும் கிறடக்கும்.  

 அை்றுநின் ைாருண்ணும் ஊபண அைபனன்னுங் 

 கை்ைன பபாதங் கமழ்பைர ்மானிடர ்

 உை்றுநின் ைாங்பகாரு கூைை் குளத்தினிை் 

 பை்றிைந் துண்ணும் பயன்அறி யாபர” (திருமந்திரம் - 110) 

என்ை ைரிகளில் திருமூலர ் இபத கருத்றதச ் சை்று மாறுபட்ட பகாணத்தில் 

ைலியுறுத்துகின்ைார.் இல்லை ைாழ்க்றகறயத் துைந்து துைவு ைாழ்க்றகறய 

பமை்பகாண்ட ஞானிகளுக்கு உண்ண உணைளிப்பபத பமலான தருமமாகும். தன் 

இல்லத்றத நாடி ைரும் ஞானிகளுக்குத் தன்னால் இயன்ை உதவிகறளச ் பசய்தல் 

பைண்டும். ஐந்தறிவு பறடத்த காகம் சிறிதளவு உணவுக் கிறடத்தாலும், தன் 

இனங்கறள அறழத்து உணறைப் பகிரந்்து உண்டு ைாழும். அதுபபால் மனிதன் 

உணவு மை்றும் பிை பபாருள்கறளயும் பகிரந்்து உண்டு ைாழ்ந்தால் இறைைனின் 

அருறளப் பபைலாம். இை்ைாறு ைாழத் பதரியாதைரக்ள் ைாழும் காலத்தில் மிகுந்த 

துன்பத்றத அனுபவிப்பர ்என்கிைார ்திருமூலர.்  
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 “பதை்ைத் பதளிமின் பதளிந்தீர ்கலங்கன்மின் 

 ஆை்றுப் பபருக்கிை் கலக்கி மலக்காபத 

 மாை்றிக் கறளவீர ்மறுத்துங்கள் பசல்ைத்றதக் 

 கூை்ைன் ைருங்கால் குதிக்கலு மாபம” (திருமந்திரம் - 216) 

திருைடியுணரவ்ு றகைந்த நல்பலார ் பசல்ைத்தின் உண்றமயிறனத் பதளிவிக்கத் 

பதளிந்து, ‘பசல்ைம் ஆறிடும் பமடும் மடுவும் பபாலாம்’ தன்றமத்தது என்பறதயும் 

உணரந்்து, பசல்ைத்தின் மீது பமாகம் பகாள்ளாது, பிைருக்குத் பதறையான 

உதவிகறளச ் பசய்தல் சிைப்பு. உலக ைாழ்க்றகறய விட்டுவிட்டு சிைபலாகம் 

பசல்லும் பபாது நாம் பசய்த பாை புண்ணியங்கள் மட்டுபம கூட ைரும் என்பறதக் 

கருத்தில் பகாண்டு இருக்கின்ை ைறர பிைருக்குத் பதறையானப் பபாருள்கறளத் 

தரபைண்டும். தன்றன நாடி ைருபைரக்ளுக்கு இல்றலபயனாது ைாரி ைழங்க 

பைண்டும். ஞானிகளுக்கு இன்முகத்துடன் பணிைான ைாரத்்றதகறளக் கூறி 

உபசரித்தல் என்பது மனிதனின் தறலயாயப் பண்பாகும்.  

முடிவுனர 

 பதாத்திரத்திை்கு திருைாசகம், சாத்திரத்திை்குத் திருமந்திரம் என்பது 

சான்பைார ்கருத்து. இதன் படி பத்தாம் றசைத் திருமுறையாக விளங்கும் திருமந்திரம் 

திருைாைடுதுறையிலிருந்து எழுதப்பட்டதாகக் கருதுைர.் தூய்றமயாக இருத்தல், 

பநரற்மயுடன், பபாறுறமயுடன், காமத்றத பைறுத்து, களறை பைறுத்து, பகாறல 

பசய்யாமலும் இருத்தல் மனிதன் கறடப்பிடிக்க பைண்டிய முறையாக மந்திரம் 

விளக்குகின்ைது. இை்ைாறு ைாழ்க்றக ைழிகாட்டி நூலாகவும், சாத்திர நூலாகவும், 

மனித ைளரச்ச்ிக்கு உகந்த தியானம், குண்டலினி பயாகம், மருத்துைம், 

நல்பலாழுக்கம் பபான்ைைை்றை விளக்கும் அரிய நூலாக அறமைது திருமந்திரம். 

பிைப்பு முதல் இைப்பு ைறர தமிழன் கறடப்பிடிக்கும் அறனத்துபம தமிழரக்ளின் 

அறடயாளமாக விளங்குகின்ைது என்பறத யாராலும் மறுக்க முடியாது.  இைை்றை 

அடிப்பறடயாகக் பகாண்டு மனிதன் ைாழும் முறைறய அழகுடன் விளக்குகின்ைது 

திருமந்திரம் என்ைால் அது மிறகயாகாது. 

   ேமிழ் வாழ்க!   ேமிழை் வாழ்க!     ந்திர ் தபாை்றுக! 

                     ---------------------------------- 
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முனைவர். க. கரும்பொயி 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழ்த்துறை (சுயெிதிப்பிரிவு) 

சீதாலட்சுமி இராமசுவாமி கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி -2 

 

 மிழை் மறந்  வளரி 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம்       

            வளரி  வீசுதல்  பண்றடத்  தமிழரின் தை்காப்புக் கறலயாகும்.  பண்றடயத்  

தமிழரக்ள்  பயன்படுத்திய  ததான்றமயான ஆயுதங்களில் ஒன்று வளரி.  வளரி 

பவட்றடயின்பபாது  பயன்படுத்தும்  ஒரு ஆயுதமாகும். பண்றடய பபார ்வறககளிலும் 

பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது. சீனரக்ள் தங்களுறடய தை்காப்பு கறலகளில் 

பயன்படுத்தும் அபத பவறளயில் தமிழரக்ளின் பாரம்பரிய தை்காப்பு கறலயும்  

ஆயுதங்களும் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் தவறும் கண்காட்சி தபாருளாக மட்டுபம 

ஆகிப்பபாயுள்ளது. வளரி குறித்த த ய்திகறள விளக்குவதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுறர  

அறமெ்துள்ளது. 

முை்னுனர        

           வளரி என்பது ஓடித்தப்பிப்பவரக்றளப் பிடிப்பதை்கும், கால்ெறடகறளத் 

திருடி த் ல்லும் திருடரக்றளப் பிடிக்கவும் பண்றடய தமிழரால் பயன்படுத்தப்பட்ட 

ஒருவறக வறளதடி பபான்ை ஆயுதம் ஆகும். ஆஸ்திபரலிய ஆதிவாசிகளால் 

உபபயாகப்படுத்தப்பட்ட பூமராங் வறக ஆயுத வடிவறமப்றப உறடயது. பூமராங் 

எறிெ்தவனுக்பக திரும்பி வெ்துவிடும். அறதப்பபாலபவ தமிழனால் 

பயன்படுத்தப்பட்ட வளரியும்  ரியான சுழல் வீ ச்ில் இலக்றகத் தாக்கிவிட்டு  

திரும்பும் வறகயில் வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது. 

வளரி 

     வளரி மரத்தாலும், இரும்பினாலும் ஆன எரிதடியாகும். இறத  வறலயரத்டி என 

அறழக்கின்ைனர.் வறலயரக்ள் ஆதிகாலத்தில்  பவட்றடயின்பபாது  மான், புலி, கரடி 

பபான்ை  தகாடிய  மிருகங்கறளக் காலில் தாக்கி,  ஓடவிடாமல்  தடுக்கப்  

பயன்படுத்தினர.் 

வளரியிை் தபயரக்ள் 

        வறளதடி, வறளயாம், சுழல்பறட,   திகிரி, பாைாவறள, சுழல்பறட, பறடவட்டம், 

பகாதலறி,  எரிபகால், குறுங்பகால், தடி என பல தபயரக்ளில் வளரி  

குறிக்கப்படுகிைது. 

வளரி வனக 

     வளரி மரத்தாலும்,  இரும்பினாலும் ஆனறவ. மரத்தில்  ஆன வளரி மிகவும் 

பழறமயாகும். வறலயர ் வீடுகளில் மட்டும் உள்ளது. மரவளரி ஆதியில் 

பயன்படுத்தப்பட்டறவ. இரும்பு வளரி வறலயர ்  மூகத்தினர ் பகாவில்களிலும்,  

அருங்காட்சிகளிலும்  காணமுடிகிைது. 
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மரவளரி 

       புதுக்பகாட்றட மாவட்டம் தபான்னமராவதி அருபக உள்ள  கிராமத்தில் வறலயர ் 

 மூகத்தினர ் வீட்டில் மரத்தில்  ஆன வளரிறய  றவத்துள்ளார.் இது  வறலயர ் 

 மூகத்திை்கும்  வளரிக்கும் உரிய ததாடரற்ப அறியமுடிகிைது.  

வளரி வீசு ல் 

        ஓடுபவரக்றள உயிருடன் பிடிக்க, மரத்தால் ஆன வளரிறயப் பயன்படுத்துவது 

உண்டு. கால்களுக்குக் குறிறவத்து சுழை்றி, விசிறி, வீசி  விட பவண்டும்.  சிலவை்றை  

இரும்பிலும் கூட த ய்வாரக்ள். பட்றடயான கூரான  வளரிறய வசீனால்  சுழன்று  

தகாண்பட த ன்று, தவட்டுப்படக்கூடிய இலக்காக  இருெ்தால் சீவித்தள்ளி விடும்.   

வளரிறய கனமை்ை  நுனிறயக் றகயில்  பிடித்துக் தகாண்டு  பதாளுக்கு  பமபல 

பலமுறை  பவகமாக  ்  சுழை்றி  விறரவாக  இலக்கிறன  பொக்கி எறிெ்திட அது 

இலக்கிறனத் தாக்கிவிட்டு எறிெ்தவரிடபம திரும்பவும் வெ்து ப ரும். எதிரிறயத்  

தாக்கி  எறிெ்தவரிடபம வெ்து ப ரக்கூடிய அை்புதமான  ஆயுதம். திரும்ப 

வரும்தபாழுது கவனமாகக் றகயில் பிடித்துக்தகாள்ள பவண்டும். இல்றலதயனில்  

வீசிதயறிெ்தவறரத்  தாக்கும்  வாய்ப்பு உள்ளது. 

புதுக்தகொட்னடயில் வளரி 

         புதுக்பகாட்றட மாவட்டத்தில் வளரி அதிகமாக காணப்படுகிைது. ஆலங்குடி, 

திருமயம், தபான்னமராவதி, வறலயப்பட்டி, ததாட்டியம்பட்டி. பதனிமறல, 

ததம்மாவூர ் பபான்ை பல ஊரக்ளில் வளரியின் அறடயாள சின்னங்களும்,  

வளரிகளும் உள்ளது. தபான்னமராவதி அருபக வறலயப்பட்டி என்னும் ஊரில் 

அறமெ்துள்ள வறலயப்பட்டி சுவாமி அறடக்கலம் காத்த ஐய்யனார ் பகாவில் 

வாயிலில் அறமெ்துள்ள குதிறர சிறலயினுள் பல வறலயர ்வீரரக்ள் சிறல உள்ளது. 

அவை்றுள் ஒரு வறலயர ் ஒரு றகயில் துப்பாக்கியும், மறு  றகயில் வளரியும் 

றவத்துள்ளார.் இவ்வறலயரின் சிறல பவட்றடறய குறிக்கும்.  வறகயாகவும், 

காவறல குறிக்கும் வறகயாகவும் அறமெ்துள்ளது. என்பது தமழர ் வரலாை்றில் 

பபாை்றுதலுக்குரிய வரலாை்றுதல் ஒன்ைாக உள்ளது. 

வளரி பயை்பொடு 

        முை்காலத்தில் பபாரப்ுரியும் வீரரக்ள் தம் தகாண்றடயில் வளரிறய  ் த ாருகி  

றவத்திருப்பர.் பபார ் மூளும்பபாது தகாண்றடயிலிருெ்து உருவி வளரியின் மூலம் 

எதிரிகறளப் பபாரிட்டு வீழ்த்துவர.் பூற க்குரிய தபாருளாக வளரிறயப் 

பயன்படுத்துகின்ைனர.் வறளதடிறய அனுப்பிப் தபண்றணக் தகாண்டு வரும் 

வழக்கமும் இருெ்துள்ளது. 

இலக்கியங்களில் வளரி 

            மகாபாரதப்பபாரில் கிருஷ்ணன் பயன்படுத்திய சுதர ்ன  ்  க்கரம் 

தமிழரக்ளிறடபய  வழங்கி  வெ்த  என்னும் ஆயுதமாகும். இ ச்ுதர ்ன என்னும்  

 க்கராயுதம்  குறித்து  ்  ங்க  நூலான  கலித்ததாறக  சுட்டுகிைது. 

           “மல்லறரமைம்   ாய்த்த மலரத்்தண்தார ் அகலத்பதான் 

           ஒல்லாதார ் உடன்று ஓட  உருத்துஉடன்  எறிதலின் 
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          தகால்யாறன  அணிநுதல்  அழுெ்திய  ஆழிபபால் 

          கல்ப ரப்ு  ஞாயிறு  கதிரவ்ாங்கி  மறைதலின் - (134 பாடல்) 

என்னும் அடிகள் மூலம் அறியலாம். 

புறநொனூறு 

         “எரிபகால்  அஞ் ா  அரவின்  அன்ன” (புைம். 89) 

          எரிபகால்  என்பது வளரிறய  ் சுட்டும். 

      “குறுங்பகால்  தலறிெ்த  தெடுஞ்த விக் குறுமுயல்” (புைம். 339) 

       “அகுறதக்  கண்  பதான்றிய  தபான்புறன 

           திகிரியிை் தபாய்யாகியபரா” (புைம் 233) 

அகுறத என்ை குறுெிலத் தறலவன் ஒருவன் தபான்புறண திகிரி (உபலாகத்தாலான 

 க்ராயுதம்) என்ை ஆயுதத்றதக் கண பெரத்துக்குள், கண்டது உண்றமபயா 

தபாய்பயா என்று மருளும் வண்ணம் கண்பாரற்வக்குத் பதான்றி மறைெ்து 

விடக்கூடிய வறகயில் விறரெ்து த லுத்தவல்ல ஒரு வீரன் என்று கூறுகிைது.     

ஐங்குறுநூறு 

     “மாறல  தவண்காழ்  காவலர ் வீ  

      ெறும்பூம்  புைவின்  ஒடுங்கு முயல்  இரியும்” (421) 

தவண்காதழன்ைது மாறலக்காலத்து முயதலறியும் தடிறய என்னும் வளரியாகிய  

வறள தடியாகும்.  

கலிங்க ்துப்பரைி 

              “களித்த  வீரர ் விரட்ட  பெமி 

              கண்டு வீசு தண்டிறடக் 

              குளித்த  பபாழ்து   றகப்பிடித்த 

             கூரம்ழுக்கள்  ஒக்குபம”  (418  பாடல்)   

னநட ம் 

        “தகாடுங்  குணில்  தபாருெ  தவை்றிப் 

          பபாரப்் பறை  குளிை தவம்பபாரக்் 

          கடுெ்திைல்  வாயவ் வில்ொண் 

        புறடப்தபாலி  கடலின்  ஆரப்்பது” (றெடதம் 729) 

எனும் அடிகளில் காணமுடிகின்ைது. குணில் என்பதை்கு வறளெ்த குறுெ்தடியால்  

ஆக்கப்தபை்ை தவை்றிறயக் தகாடுக்கின்ை பபார ்முரசு ஒலிக்க என்பதாகும் என்றும் 

பபாரக்்களத்தில் ெிறைய பபர ் இைக்கும்படி  ் த ய்யும் பபாரப்்பறைறய  

அடிப்பதனால் குணில் என்னாது தகாடுங்குணில் என்ைனர.் 

சிலப்பதிகொரம் 
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         “தபான்னிமயக்  பகாட்டுப்  புலிதபாறித்து  மண்ணாண்டான் 

           மன்னன்  வளவன்  மதிை்புகார ் வாழ்பவெ்ெதன் 

           மன்னன்  வளவன்  மதிை்புகார ் வாழ்பவெ்தன் 

              தபாரு பறடயா தனன்பரால்” 

ப ாழ  மன்னன் தபான்னால்  த ய்த  அழகிய வளரி என்னும் பபாரப்்பறடறய  

உறடயவன். 

ஆங்கிதலயர் அஞ்சிய வளரி 

               ஆங்கிபலய அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் அதிகம் அஞ்சிய ஒரு ஆயுதம் 

உண்தடன்ைால் அது வளரி தான்.  பஜம்ஸ் தவல்ஷ் என்ை ஆங்கிபலய பகணல் தனக்கு 

பகாதலறியும் பயிை்சிறயக் கை்றுக்தகாடுத்தது சின்ன மருது என்றும் அதில் 

வித்தகரான சின்ன மருது 300 அடி வறர உள்ள இலக்றகத் துல்லியமாக வளரி 

தகாண்டு  தாக்கும் தன்றம ததரிவிக்கிைார.்  தபரிய மருதுவும் வளரி வீ ச்ில் வல்லவர ்

என்கிைார.் ஆங்கிபலயரக்ள் மருதிருவர ் மரணத்திை்கு  பிைகு 1801 ல் ஆயுத தறட 

 ட்டம் தகாண்டு வெ்து வளரி பபான்ை ஆபத்தான ஆயுதங்கள் றவத்திருெ்தால்  மரண 

தண்டறன என்ை  ட்டம் தகாண்டு வெ்தனர.் அப்படி றகப்பை்ைப்பட்டு  அழிக்கப்பட்ட 

வளரிகளின் எண்ணிக்றக 22000.  

முடிவுனர 

         பபாரில் பயன்படுத்திய பண்றடய கறலகளான,  சிலம்பம், களரி, 

பபான்ைவை்றை  ஒரு  வீர விறளயாட்டாகவும்  தை்காப்பு கறலயாகவும் கை்று 

வருகின்ைனர.் அதுபபால மக்கள் வளரி வீசுதல்  என்னும்  தை்காப்புக் கறலறயப்  

புதுப்பிக்க பவண்டும்  என்ை  பொக்கத்தில்  ஆராயப்பட்டுள்ளது. 

துனை நூற் பட்டியல் 

1. ஐங்குறுநூறு  மூலமும் பறழய உறரயும் - டாக்டர ்உ.பவ.  ாமிொறதயர ்  நூல்  

 ெிறலயம்,  த ன்றன,  ஆைாம் பதிப்பு. 

2. கலித்ததாறக – உறரயாசிரியர ் பபராசிரியர ் புலவர ் அ. மாணிக்கம் – 

 வரத்்தமானன்  பதிப்பகம்,  த ன்றன -17.  

3. புைொனூறு - – உறரயாசிரியர ் பபராசிரியர ் புலவர ் அ. மாணிக்கம் - 

 வரத்்தமானன்  பதிப்பகம்,  த ன்றன -17.  

4. கலிங்கத்துப்பரணி – உறரயாசிரியர ் ஞா.மாணிக்கவா கன், த ன்றன 600 

 001, முதை்பதிப்பு.  டி ம்பர ் 1998. 

5.  றெடதம் - அதிவீரராமபாண்டியன்- பாரி புத்தக ெிறலயம், த ன்றன-108. 

6. சிலப்பதிகாரம் - உறரயாசிரியர ் முறனவர ்  .பவ.சுப்பிரமணியன், கங்றக 

 புத்தக ெிறலயம், தியாகராய ெகர,் த ன்றன-600 017. முதை்பதிப்பு மார ் ்1998.   
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முனைவர் ம. மைிதமகனல 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழ்த்துறை 

சீதாலட்சுமி இராமசுவாமி கல்லூரி 

திரு ச்ிராப்பள்ளி -2 

 

பக்தி இலக்கியங்களில் பை்பொட்டு அனடயொளங்கள் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம்  

 பழெ்தமிழரது வழிபாடு ஆரம்ப காலத்தில் இயை்றக  ் ாரெ்்ததாக அறமகிைது. 

குறிஞ்சி முல்றல, மருதம், தெய்தல், பாறல, என்னும் ஐெ்து வறக ெிலத் 

தன்றமகளுக்பகை்ப மக்களிடம் கடவுள் வழிபாடு அறமயப் தபை்ைது. மனித இனம் 

பதான்றி ெீண்ட கால வளர ்ச்ிக்குப் பிைகு குழுவாக வாழத ்ததாடங்கிய ெிறலயில் 

தமது கருத்துக்கறளப் பறிமாறிக்தகாள்ள தமாழிறயயும், தமது அ  ்த்றதப் 

பபாக்கிக் தகாள்வதன் தபாருட்டாகபவா கடவுள் வழிபாட்றடயும் பமை்தகாண்டனர.் 

பழங்காலத் தமிழ்  ்  முதாயத்தில் பக்தி இலக்கியங்களின் வாயிலாக 

பண்பாட்றடயும் பலவாறு அறிெ்து தகாண்டனர;்;;. என்பறத இக்கட்டுறரயின் 

வாயிலாக  எடுத்து இயம்பப் படுகிைது 

முை்னுனர 

          இறைவன் தன்றன தமிழில் பாடபவ என்றனப் பறடத்தான் எனக்கூறும் 

திருமூலர ்  மூலபம சில தமிழ்த ாை்கள் மெ்திரம்பபால் வாழ்க்றகறய 

தெறிப்படுத்துவதாக அறமெ்துள்ளன. கடவுறள வணங்க பக்தி பதறவ இல்றல. 

 ங்கத ் தமிழ் இலக்கியம் ததரிெ்திருெ்தால் பபாதுமானது. அெ்த அளவுக்கு பக்தி 

உணரவ்ுடன் கூடியதாக  ங்கத ் தமிழ் இலக்கியங்கள் உள்ளன. ஆன்மிகமும் கடல் 

பபான்ைது அதில் மூழ்கிக் குளிக்கலாம்.  ங்க கால திருமணங்களில் தெ்துபி, 

தவண் ங்கு,  ல்லபிபல்லவி, மத்தளம் ஆகிய இற க்கருவிகள் 

பயனபடுத்தப்பட்டறத ஆண்டாள் பாடல் மூலம் அறிய முடிகிைது. அெ்த 

இற க்கருவிகளின் ஒலி துன்பம் தீரக்்கும் மெ்திரமாக இருெ்தறதயும் அறியலாம். 

இறைவன் அருட்கடலில் மூழ்கினால் தமிழால் அமிழ்தம் பருகலாம். குழெ்றதகளுக்கு 

 ங்கத ் தமிறழக் கை்பித்தால் பண்பாடும் தன் ஆளுறமயும் வளரும் என்பறத 

உணரலாம்.  

         ஒரு  ொட்டில் மக்களால் பப ப்படும் தமாழிவளறம, விருெ்பதாம்பல் பாங்கு 

கறலவளம் ஆகியவை்றை றவத்பத அெ்த ொட்டின் பண்பாட்றட அளவிட இயலும். 

ஏதனனில் தமாழி, விருெ்பதாம்பல், கறல, மனித  மூகத்தின் பரிணாம வளர ்ச்ியின் 

உயிரெ்ாடியாக இருெ்து வெ்துள்ளது. ஓர ் இனத்றதயும் அவ்வினத்தின் 

அறடயாளங்கறளயும் அழித்து விட பவண்டுதமன்ைால் அெ்த இனத்தின் மீது 

இரத்தத்றத உறைய றவக்கும் அணுகுண்டுகறள வீ த் பதறவயில்றல. அெ்த 

இனத்தின் தமாழிறய மட்டும் அழித்தால் பபாதும். அெ்த இனம் தன்றனத்தாபன 

அழித்துக்தகாள்ளும் என்பாரக்ள். அவ்வாறு  ஒரு தமாழி தன் ஆை்ைறல 

இழக்கும்பபாது அம்தமாழி பபசும் மக்களின் கறலகள் கலா  ்ாரப் பதிவுகள் 

வாழ்க்றக அனுபவ பதிவுகள் தகாஞ் ம் தகாஞ் மாக மங்கத் ததாடங்குகிைது.     

        பக்தி இலக்கியம் ஒரு தனி உலகம். இதில்தான் எண்ணிலடங்கா ஞானிகளும், 

பயாகிகளும், சித்தரக்ளும், அருளாளரக்ளும் பதான்றி மண் ெிறைெ்த இெ்தப் 

பூமிறயப் புண்ணியபூமியாய் புனித பூமியாய் மாை்றி இருக்கின்ைாரக்ள். 

வாழ்றகயில் வறுறம வாட்டுகின்ைது. பொய் துயரம் த ய்கின்ைது. வயது மூப்பு 

முதுறமயாக்குகிைது. மரணம் அ ச்ுறுத்துகிைது. உண்றமதான் ஆனால் அதை்காக 

ஒதுங்குவதா? ஓடுவதா? இது கூடாது.  இன்பமும், துன்பமும் இறையருபள தீறம, 
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ென்றம முழுவதும் அவன் த யபல. வறுறமயும் த ல்வமும் அவன் இன்னருபள 

பொறயத் தருவதும், அெ்பொறய ெீக்கி ெம்றம ஆட்தகாள்வதும் அவன் கடறமபய. 

 இறலகள் காய்ெ்து  ருகாவது பபால் மூப்பும் இயை்றகயானதுதான். 

மரணத்றதக் கண்டு ஏன் அஞ்  பவண்டும். இன்று முதல் தகாண்பட இறைவறன 

வழிபட்டால் அவன் ெம்மிடம் வெ்து காத்தருள்வான் என்பபத அவரக்ளின் ெம்பிக்றக. 

இெ்த ெம்பிக்றகதான் பக்தியின் பண்பாடு. ததால்காப்பியக் காலத்தில் இறைவன் 

உருவ வழிபாடு என்னும் பக்தி ெம்பிக்றககள் இல்றல. முதல் எனப்படுவது ெிலம் 

தபாழுது இரண்டின்  இயல்தபன தமாழிப ெிலம், தபாழுது இரண்டுக்கு மட்டுபம 

தமிழ்ப் பண்பாட்டில் முக்கியத்துவம் இருெ்தது. 

 ஆழ்வார,் ொயன்மார ் பாடல்களில் துைவைம் பழிக்கப்படவில்றல. இல்லைம் 

தவறுக்கப்படவில்றல. ெிறலயாறம உணரத்்தப்படுகின்ைது. கறலகளும் 

பபாை்ைப்படுகின்ைது. இெ்த உலக இன்பங்கறள நுகரெ்்தவாபை இறைவனிடத்தில் 

பக்தி த லுத்தலாம் என்ை ததளிறவப் பக்தி இலக்கியம் தருகிைது. உலக வாழ்றவக் 

கண்டு அஞ்சும் அ  ்ம் ெீங்கி, மக்கள் கூடி கூட்டு வழிபாடு த ய்து பக்தி உணர ்ச்ியில் 

திறளத்திருக்க ஊக்கமூட்டுகிைது. மண்ணில் ெல்ல வண்ணம் வாழலாம் என்கிைது.  

  மணத்துைவியாக, துைவிகளின் தறலவராக இருெ்து ற வ  மயத்திை்குத் 

திரும்பியவர ்என கூைப்படும் திருொவுக்கர ர ்பாடியுள்ள பின்வரும் இயை்றக தரும் 

இன்பங்களும் கறல இன்பங்களும் எல்லாம் இறைவன் தரும் இன்பங்கபள  என்ை 

உண்றம விளங்குகிைது. ஆழ்வார,் ொயன்மாரக்ளின் பக்திப் பாடல்கள் விறளத்த 

புரட்சி ஒன்று. கடவுளுக்கு முன் மக்கள் எல்பலாரும்  மமானவரக்ள். கடவுள் ஒருவபர 

எல்லா மக்களுக்கும் தறலவர ்  என்ை கருத்றதப் பரப்ப அெ்தப் பாடல்கள் உதவின. 

அதனால்  அர ரக்றளயும், த ல்வரக்றளயும்  பாடுவதை்கு மட்டுபம பயன்பட 

பவண்டும் என்ை தகாள்றக வளரெ்்தது. அரண்மறனயில் ெிகழ்ெ்துவெ்த விழாக்கள் 

பல பகாயில்களில் கடவுளுக்கு உரிய திருவிழாக்களாக மாறின திருொவுக்கர ர,் 

திருஞான ம்பெ்தர,் சுெ்தரர ் ஆகிய மூவரும் பாடிய பாடல்கள்  எண்ணாயிரமும் 

பதவாரம் என்ை தபயரால் சிைெ்த பக்தி இலக்கியமாக விளங்குகின்ைன. இன்ன பண் 

என்று குறிப்பிடப்பட்டு அறவ பாடப்படுகிைது. இவ்வளவு பழறமயான 

இற  த் ல்வம் பவறு தமாழிகளில் இல்றல எனலாம். திருொவுக்கர ர ்தாண்டவம் 

பாடுவதில் வல்லவராகத் திகழ்ெ்தார.்  

 உருக்கமான திருவா கப் பாடல்கபள பாடிய மாணிக்கவா கர,் அக்காலத்தில் 

மக்களிறடபய இருெ்த சில ொட்டுப்பாடல் வடிவங்கறளயும் பயன்படுத்திக் 

தகாண்டிருக்கிைார.் சிைப்பாக இளம்தபண்கள் ஆடிப் பாடும் பாடல் வடிவங்கறளத் 

பதரெ்்ததடுத்து அவரக்ளின் விறளயாடல்களுடன் பக்தி உணரற்வ கலெ்து 

அறமத்துத் தெ்திருக்கிைார.் திருவா கத்தில் உள்ள திருவம்மாறன, 

திருப்தபாை்சுண்ணம், திருக்பகாத்தும்பி, திருத்பதள்பளணம், திருத்பதாபணாக்கம், 

திரு  ்ாழல், திருப்பூவல்லி, திருப்தபான்னூ ல் ஆகியறவ அவ்வாறு பாடப்பட்டது. 

வழிபொட்டு முனற.  

 மக்கள் இறைவன் மீது “அவன் இன்றி அணுவும் அற யாது” என்ை ெம்பிக்றக 

தகாண்டிருக்கின்ைனர.் மனித வாழ்க்றகயில் இறை ெம்பிக்றகறய ஏை்படுத்தி 

ென்தனறியில் த லுத்தும் இயல்பிறனப் தபை்ைனர.் இெ்ெம்பிக்றக மாெ்தரக்ள் 

வாழ்வுக்கு ெல்வழி காட்டும் இறை ெம்பிக்றகபய பதவார பதிகங்களில் 

திருொவுக்கர ர ் எடுத்துறரப்பதை்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக அறமகிைது. இறை 

ெம்பிக்றக என்பது “ெம்பிக்றகயின் அடிப்பறடயில் வழிபாடு ஆை்றுவதும், கடறம 

உணரெ்்து த யல் ஆை்றுவதும், கடவுள் உணரவ்ு தபை்று வாழ்வது  மயப் 

பண்பாட்டிை்கு அடித்தளமாக அறமகிைது.  முதாய வாழ்வுக்கு வழிகாட்ட 

வல்லதாகவும் வாழ்வுக்கு உரிய ஒழுக்கத்றத அறிவுறுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கக் 

கூடிய ஆை்ைறலப்தபை்றுள்ளது.”  



443 
 

 மனித வாழ்வில் ஏை்படும் துன்பங்கறளயும், எதிரவ்ரும் இடரக்றளயும் 

கறளெ்து காப்பவன் இறைவன் சிவதபருமான். இவ்விறைவன் மீது ெம்பிக்றக 

தகாண்டு மனதில் மாசில்லாமல் தம் குறைகறள விண்ணப்பித்து அருளுமாறு 

பவண்டுதல் பவண்டும் என்னும் ெம்பிக்றகறய, 

       “அள்ளறலக் கடக்க பவண்டில் 

       அரறனபய ெிறன மின்னீரக்ள்” 

என்ை பாடல் உணரத்்தும். 

 எத்ததாழில் த ய்தாலும் இறையாகபவ காணும் அடியாரக்ளின் அன்புக்கு 

ஈ ன் அடியவனாகபவ உள்ளான். வழிபாட்டு முறை அறிெ்திடாமல் கண்ணப்பர ்

த ய்த பூற யில் மகிழ்ெ்து, பிைப்பும், இைப்புமை்ை ஈ ன் ‘கண்ணப்ப’ என்ைறழத்தார.் 

த ருப்புக் காலால் சிவனுக்கு  ்சூட்டப்பட்ட மலரக்றளத் தள்ளுதல், வாயில் ெீதரடுத்து 

வெ்து ெீராட்டல் சூடிய மலறர  ் சூட்டுதல், ருசி பாரத்்த உணறவப் பறடத்தல், 

அன்பினால் ெிறனத்து முகமும், அகமும் மலரெ்்து கூறும் தமாழிகள் என 

கண்ணப்பரின் எல்லா  ் த யல்களுபம ஈ னால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் 

மூலம் பவதங்கறளக் கை்றுணரெ்்தவர ்மட்டுபம அவனருள்  தபைமுடியும் என்பதன்றி 

உண்றமயான அன்றபக் காட்டுதபல அவனருள் தபறும் வழிபாட்டு முறை என்பது 

புலனாகின்ைது. 

பொனவ தநொை்பு 

 பழங்காலத் தமிழகத்தில் ெறடதபை்ை பொன்புகளில் ‘மாரக்ழி பொன்பும்’ 

ஒன்று. திருமணம் ஆகாத  கன்னிப்தபண்கள் தபாய்றகக் கறரக்கு  ்த ன்று ெீராடி 

மண்ணால் த ய்த பாறவறய றவத்து வழிபாடு ெடத்திப் பாடுவது 

‘பாறவப்பாட்டாகும்’. திருப்பாறவயில் மூன்று இடங்களில் மட்டுபம “பாறவ பொன்பு” 

பொை்ைதை்கான குறிப்பு காணப்படுகிைது. 

     “பாறவக்கு  ்த ய்யும் கிரிற கள்” 

      “பாறவக்கு  ் ாை்றி ெீராடினால்”; 

      “பிள்றளகதளல்பலாரும் பாறவக் களம்புக்கார”் 

என்ை பாடல் வாயிலாக அறியமுடிகிைது. 

     ாதி, ததாழில், தபாருளாதாரம், ஊர,் காலம், ஆண், தபண், வயது பாகுபாடில்லாமல், 

         “எெ்ெிறலயில் ெின்ைாலும் எக்பகாலம் தகாண்டாலும் 

          மன்னியசீர ் ங்கரன்தாள் மைவாறம தபாருள்” 

என வாழ்ெ்த சீரம்ிகுப் பண்பாளரக்றள உலகம் உணரெ்்துதகாள்வதை்குக் கிறடத்த 

பக்தி, பண்பாட்டுக் கருவூலம்; ஆகும். 

அை்தப தவல்லும் 

 வறுறமயுை்ைபபாதும் காதலில் த ழித்து வாழ்ெ்து, ஒருப்பட்ட மனத்தினராய் 

உயரெ்்து ெின்ை தம்பதியரக்ள்  காப்பியத்துள் பபாை்ைப்படுகின்ைனார.் 

மறழதபாழியும் ெள்ளிரவில் அரிசியும் காயும் இல்லாதபபாதும் மாைொயனார ்

மறனவியும், இளறமயால் தவறு த ய்து வெ்த தன கணவரிடம் எம்றமத் 

தீண்டுவராயின் திருெீலகண்டம் என்று  பதமிட்ட மறனவிறய, மதித்து எெ்ொளும்  

உன்றன மட்டுமின்றி எப்தபண்றணயும் மனதினாலும் தீண்படன் என வாழ்ெ்த 

திருெீலகண்டரும் வாழ்க்றகத் துறண ெலம் பபாை்றிய மாண்பினர ்ஆவர;். 
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முடிவுனர 

 பக்தி இலக்கியங்கள் வாயிலாகத் தமிழரின் பண்பாட்டு  அறடயாளங்கள்  

குறித்து வழிபாட்டு முறை,  பாறவபொன்பு, அன்பப தவல்லும,;  என்ை 

தறலப்புகளிலிருெ்து  ஆராய்ெ்துணரப்படுகிைது. 

துனை நூல் பட்டியல் 

1. தமிழ் வளர ்ச்ிக்கு  ் மயங்களின் பங்கு    பதிப்பாசிரியர ் . மருதத்ுவர ்தபா. 

த ல்வராஜ் த ம்மூதாய்ப் பதிப்பகம், தெ. 17,தாகூர ் ததரு எம்.எம்.டிஏ ெகர ்

சிட்லபாக்கம், த ன்றன  - 64 

2. பன்முகப் பாரற்வயில்  மய இலக்கியங்கள்  - ததாகுதி 2, தமிழ்த்துறை, 

இலபயாலா கல்லூரி, (தன்னாட்சி), த ன்றன  -  34 
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Culture in Spiritural Literature, Chapter. In Tamil Identities in Tamil Literature, Edited 

by Sasireha P., Yasodha A., Jesintharani A., Prema M., Elizabethrani G., Vol. 1:441-

444. Cauvery College For Women, Trichy.  
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முனைவர். சி. ஜஸ்டிை் தசல்வரொஜ் 

உதவிப் பபராசிரியர ்& தறலவர ்(தபா.) 

நுண்கறலகள் மை்றும் அழகியல் துறை 

ெிகழ்த்துககறலப் புலம் 

மதுறர காமரா ர ்பல்கறலக்கழகம் 

மதுறர – 625021 

 

வலங்னக  ானலயில் காணலாகு ் இட ்பபயரே்லு ், சமகொல 

இடப்தபயர்வும் 
 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

இக்கட்டுறரயானது வலங்றக மாறல என்னும் ொட்டுப்புைக் கறதப்பாடலில் 

காணலாகும் இடம்தபயரத்றலயும், இன்றைய தமிழகத்திலுள்ள நாடாரக்ளின் 

இடம்பபயரத்லிறனயும், அதன் விறளவாக  மூகப் பண்பாட்டுத் தளத்தில் ஏை்பட்ட 

அறமப்பியல் மாை்ைத்திறன வரலாறு மை்றும் இனவறரவியல் தரவுகளின் 

அடிப்பறடயில் ஆராய்கிைது. நாடாரக்ள் தமிழகத்திலுள்ள கன்னியாக்குமரி, 

திருபநல்பைலி, இராமநாதபுரம், விருதுநகர,் தூத்துக்குடி ஆகிய பதன்மாைட்டங்களில் 

பபரும்பான்றம சமூகமாக ைாழ்ந்து ைருகின்ைனர.் பமலும் மதுறர, பதனி, பசலம், 

பகாறை, தஞ்சாவூர,் பதன் மை்றும் ைடஆை்காடு பகுதிகள், பசன்றன பபான்ை 

மாைட்டங்களில் குறைைான அளவிலும் காணப்படுகின்ைனர.்  

 தமிழகத்தின் ைடமாைட்டங்களில் நாடாரக்ள், ‘கிராமணி’ என்றும் 

அறழக்கப்படுகின்ைனர.் நாடார ் சமுதாயத்தில் இந்துக்களும், கிறித்தைரக்ளும் 

காணப்படுகின்ைனர.் பபரும்பான்றமபயார ் ‘இந்து’ சமயத்பதாடு 

இறணக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதிலிருந்து முை்றிலும் மாறுபடுகின்ை அய்யாைழி 

சமயத்றதப் பபரும்பாலும் பின்பை்றுபைார ்நாடார ்சமூகத்தைரக்பள. கிறித்தைரக்ள் 

அதிகமாகக் காணப்படும் மாைட்டங்களாக திருபநல்பைலி, தூத்துக்குடி, 

கன்னியாகுமரி மாைட்டங்கள் அறியப்படுகின்ைன. ொட்டுப்புை மக்களின் ஓரற்மயும், 

வரலாை்று ஆவணங்கபள என்னும் முறையியல் ெிறலப்பாட்றடக் கவனத்தில் 

தகாண்டு, இக்கட்டுறரயானது ொட்டுப்புை வழக்காறுகள் குறிப்பாக 

கறதப்பாடல்களில் காணலாகும் கருத்துக்கறள எவ்வாறு ஆதாரங்களாகக் 

தகாள்ளலாம் என்ை முறையியல்  ாரெ்்த பகள்விறய முன்றவத்து, மாை்று ஆய்வு 

வரலாை்று முறையியல் அணுகுமுறையில் வாய்தமாழி வரலாை்றின் 

முக்கியத்துவத்றதயும் பபசுகின்ைது. அதபனாடு இடப்தபயரவ்ு குறித்த 

கருத்துக்களிறன வரலாை்றுத் தகவல்கபளாடும், இனவறரவியல் தகவல்கபளாடும் 

இறணத்து இவ்வாய்வுக் கட்டுறரயில் விவாதிக்கப்படுகின்ைன. பமலும் இங்கு 

ொட்டுப்புை மக்கள், ஓரற்மயின் தவளிப்பாடாக இருெ்து வரும் வழக்காறுகள், 

அவரக்ளின் வாய்தமாழி மரபு பபான்ைறவ குறித்த ததளிவிறனக் காணவும் 

இக்கட்டுறர முயை்சிக்கின்ைது. 

கனலச ்தசொற்கள்: கறதப்பாடல், இடப்தபயரவ்ு,  ாதியறமப்பு, ொடார,் மரபு 

முை்னுனர 

 ொட்டார ்வரலாறு (அ) வாய்தமாழி வரலாறு என்று த ால்லும் பபாது அதில் ஒரு 

குழுவின் பங்களிப்பு இருப்பதறனக் காணமுடியும். இன்னுபமார ் உதாரணமாக, 

வாய்தமாழி வரலாை்றில் தரவுகள் ப கரிக்கும் முறைறயக் குறிப்பிட 

பவண்டுதமன்ைால், ஒரு ததாழிை் ாறல பதான்றினது, அழிெ்தது அல்லது ஒரு 

பறடதயடுப்பு ெடெ்தது என்பன இதுபபான்ை ெிகழ்வுகறள மக்களின் வாய்தமாழி 

மரபிலிருெ்து ப கரிப்பது ஆகும். ென்ைாக த ால்லுவததன்ைால் வாய்தமாழி வரலாறு 

என்பது  மூக அறிவியல் ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுள்ள அறனத்து ஆய்வாளரக்ளால் 

மாை்று வரலாை்று முறையியலில் பயன்படுத்தும் த ால்லாகபவ உள்ளது என்பதும் 

குறிப்பிடத்தக்கது.  ஒரு குழுவின் பதாை்ைம் குறித்தும்,  ாதியின் இடப்தபயர ்ச்ி 
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குறித்தும், புராணங்களும், கறதகளும் ொட்டார ் வரலாைறுக்கு வலு ப ரக்்கிைது. 

அதுமட்டுமில்லாது உலகில் வாழும் அறனத்து இனக்குழுக்களும் தாங்கள் எங்கிருெ்து 

வெ்தவரக்ள் என்பதை்கான கறதகறளயும் றவத்துள்ளாரக்ள்.  ாதியின் 

இடப்தபயர ்ச்ி, ஒரு சில  ாதிகள் சில தபாருட்கறளப் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிைது. 

இறவ அறனத்தும் இனவரலாை்றிை்கான அடிப்பறடத் தரவுகளாகக தகாள்ள முடியும். 

 ாதிகளின் இடப் தபயர ்ச்ிறய ஆய்வுக்கு எடுத்துக்தகாள்ளும்பபாது பின்புலமாகத் 

ததரியவருவது பாலியல் தகாடுறமகள், பவறலக்காக ஓரிடம் விட்டு ஓரிடம் 

வெ்தவரக்ள், வறுறமகாரணமாகப் பிறழப்புத் பதடி வெ்தவரக்ள் என்றும் 

காரணங்கள் அதிகமாக இருப்பதறனக் காணமுடியும். இதறன ொடாரக்ளின் 

பதாை்ைக்கறதகறளக் குறிப்பிடும் தவங்கலரா ன் கறதயும் அது குறித்தப் 

பதிவுகறளக் தகாண்டுள்ளது. பமலும், வாய்தமாழி வரலாறு என்பது குறிப்பிட்ட 

 ாதிகளுக்கான வரலாறு என்று மட்டும் த ால்லிவிட முடியாது. வாய்தமாழியாகக் 

கூறியது என்பது ஒரு சில  ாதிகளாக இருக்கலாபம தவிர, வாய்தமாழி வரலாறு 

என்பது  ாதி வரலாை்றிறனத் பதடும் முயை்சி என்று த ால்வதாய் இருக்க முடியாது. 

ொட்டுப்புை மக்களின் ஓரற்ம பல்வறகப்பட்டது. உதாரணமாக ஒரு ததாழிறல  ்

த ய்யமாட்படாம், இன்தனாருத் ததாழிறலத் பதரெ்்ததடுப்பபாம் என்பதிலும்; அரசு 

விதித்த வரியினால் ஓரிடத்திலிருெ்து இன்தனாரு பகுதிக்கு  ் த ல்வது என்பதும் 

இடம்தபயரத்ல் குறித்த ஓரற்மகறளக் குழுவினரிடம் காண முடியும். இடப்தபயர ்ச்ி 

என்பறத ஒரு குழுவினர ்இன்தனாரு குழுவிறன ஒடுக்கியதால்தான் ெடக்கிைது என்று 

தபாதுவிதியாகக் கூறிவிட முடியாது. பறகறமறய இன்தனாருவர ் ஏை்படுத்தி 

றவத்திருப்பர.் இெ்தப் பறகறம யாரால் ஏை்படுத்தப்பட்டது என்பதறன 

ஆய்வாளரக்ள் கண்டுபிடிக்க பவண்டும். அது மட்டுமல்லாமல்   ெமது ொட்டில் 

ஏராளமான மதமாை்ைங்கள் (Conversion) ெறடதபை்றிருக்கின்ைன. அதிலும் குறிப்பாக, 

தபருெ்திரளாக மக்கள் தங்களின்  மயம் மாறிய ெிகழ்வும் வரலாை்றிலும்  ரி அது 

குறித்தப் பதிவுகள் மக்கள் மரபில் பாடலாகவும், கறல தவளிப்பாடாகவும் 

கிறடக்கின்ைன. 

I.  க்களு ் இட ்பபயரே்லு ் 

இடம்பபயரத்ல் என்பது ஆதிகாலம் பதாட்டு மனிதபனாடு 

பின்னிப்பிறணந்துள்ள ஓரப்சயல்பாடாகும். இந்த இடம்பபயரத்ல் என்பது பல்பைறு 

சூழ்நிறலகளில் இன்றும் நிகழ்ைறதக் காணமுடிகின்ைது. குறிப்பாக பதாழில் 

ைழியாலும், இயை்றக சீை்ைங்களான பைள்ளப்பபருக்கு, பூகம்பம், பகாள்றள 

பநாய்களின் தாக்கம், பஞ்சம் ஆகியைை்றினாலும், அரசியல், 

சமூகக்காரணங்களாலும் இடம்பபயரத்ல் நிகழ்கிைது. சுருக்கமாகக் கூறுைபதனில் 

மனிதன் தன் ைாழ்க்றக நலன் கருதி இடம்மாறுதலிறன பமை்பகாள்கிைான். 

இடம்பபயரத்ல் என்பது ஒரு கூட்டு பசயல்முறை. இந்த பசயல்முறையானது மக்கள் 

குடியமரை்தை்காகபைா அல்லது பைறு பல காரணங்களுக்காகபைா மக்களின் இடம் 

பபயரத்ல் இடம்விட்டு இடம் நறடபபறுகின்ைது. பமலும், பைறல ைாய்ப்புக்காகவும் 

ைாழ்வியல் பிரசச்றனகளுக்காகவும் இடம் பபயரத்ல் நறடபபறுகின்ைது.i 

தமிழகத்தில் ஒை்பைாரு அரசகாலங்களில் ஏை்பட்ட பறடபயடுப்பு, சமயப் பரப்புதல், 

ைாணிகம் பபான்ைைை்ைால் காலந்பதாறும் ஏை்பட்ட மக்களின் இடம்பபயரை்ால் 

தமிழகத்தின் மக்கள் பதாறக அறமப்பப மாை்ைம் பபை்றுள்ளது.ii 

II. நாடாரக்ளிை் இடப்பபயர்வு 

திருசப்சந்தூர,் திருபநல்பைலி, சிைகாசி, கமுதி, தூத்துக்குடி, 

அருப்புக்பகாட்றட, இராமநாதபுரம், திருசச்ி ஆகிய பகுதிகளிலிருந்தும் மை்றும் 

அறதச ்சாரந்்த ஊரக்ளிலிருந்தும் ‘நாடார ்சமூக ைணிகரக்ள்’ விருதுநகர ்பகுதியில் 

குடிபயறியுள்ளனர.் இதன் விறளைாகபை விருதுநகர ்நாடார ்சமூகத்தில், சுமார ் 257 

ைறகயைாக்கள் உருைானது என்பது கைனிக்கத்தக்கது.iii பண்றடய பதன் 

திருவிதாங்கூரில் ‘தறலைரி’ விதிக்கப்பட்ட சாதிகள், குறிப்பாக நாடாரக்ள் (முன்பு 

சாணாரக்ள் என்று அறியப்பட்டனர)் தங்களது எதிரப்்றப இடம்பபயரத்ல் மூலமாகக் 

காட்டியுள்ளனர.் அை்ைாறு இடம் பபயரந்்தைரக்ள் அண்றட பகுதியான திருபநல்பைலி 
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மாைட்டத்தில் பல்பைறு பகுதிகளில் குடிபயறியுள்ளனர.்iv அை்ைாறு இடம்பபயரந்்த 

நாடாரக்ளின் கிராமங்கள் ‘விறள’ என்று முடியும் படியான பபயரக்ளாக இருப்பதும் 

இங்கு கைனிக்கத்தக்கது.v 

கனேப்பாடல்களில் இடப்பபயரச்ச்ி 

நாடாரக்ளின் இடப்பபயரச்ச்ிறயக் குறிப்பிடும் நாட்டார ்கறதப்பாடல்களான, 

குலபசகர ராஜாகறத (மக்கள் ைழக்கில் ஐைர ்ராசாக்கறத என்று அறியப்படுகிைது), 

உலகுறட பபருமாள் மை்றும் சரியகுல பபருமாள் கறத, சிைனறணஞ்ச 

பபருமாள்கறத, பைங்கலராசன் கறத, குமாரசாமி நாடான் கறத பபான்ைறைகளில் 

நாடாரக்ள் குறித்த இடப்பபயரவ்ுத் தகைல்கள் அதிகமாகபை 

கிறடக்கப்பபறுகின்ைன. கறதப்பாடல்களில் பசால்லப்படும் இடப்பபயரவ்ு என்பது 

திருமணம் எனும் நிறலயில் மகள் மறுத்தல் (பைங்கலராஜன் கறத) மை்றும் பிைரின் 

தூண்டுதறல ஏை்கமறுத்தல் (குலபசகர ராஜாகறத) ஆகியைை்ைால் குடும்பபம பைறு 

இடத்திை்குக் குடிபபயரந்்ததாக அறியமுடிகிைது. அதை்கடுத்தாை்பபால் பிை 

சாதியினபராடு பகாண்ட திருமணம், மறனவிக்கு துபராகம் பசய்ததின் விறளைால் 

அந்தக் குடும்பம் மை்றும் சமூகம் முடிபைடுத்துத் தண்டிப்பதன் மூலமும் குடும்பம் 

தண்டித்ததன் அடிப்பறடயில் பங்காளிகள் சண்றட பமலும் ைளர பைண்டாபமன்று 

பைறு இடங்களுக்குச ் பசல்ைறதயும் கறதப்பாடல்கள் ைழி அறிய முடிகின்ைது 

(உதாரணமாக… சிைனறணஞ்சபபருமாள் கறத, குமாரசாமி நாடான் கறத 

பபான்ைைை்றைக் கூைலாம்). பமை்கூறிய கறதப்பாடல்களின் ைழி அறியப்படும் 

கருத்து என்னபைன்ைால், கறதகளுக்கான கறதமாந்தரக்ள் பபரும்பாலும் 

ைாழ்ந்ததாகச ் பசால்லப்படும் இடமானது ‘பதரிக்காடுகள்’ ஆகும் (இன்றைய 

திருசப்சந்தூர ்ைட்டம், ஸ்ரீறைகுண்டம் ைட்டத்தின் ஒரு சில பகுதிகள், சாத்தான்குளம் 

மை்றும் நாங்குபனரி ைட்டத்தின் நிலப்பரப்றபக் குறிக்கிைது). 

கறதப்பாடலில் பசால்லப்படும் இடப்பபயரச்ச்ிக் குறித்தப் பகுதிகள் 

பபரும்பாலும் பதை்கு மை்றும் பமை்கு பநாக்கியதாகபை காணப்படுகிைது. 

கறதப்பாடல்களுக்கான காலம் என்று பநாக்கும் பபாழுது பதினாைாம் மை்றும் 

பதிபனழாம் நூை்ைாண்டுகளில் நடந்பதைப்பட்டதாகபை அறிய முடிகிைது.vi 

சாதியிை் அன ப்பியல்  ாை்ை ் 

பமை்கூைப்பட்ட கறதப்பாடல்கள் ைழி இடப்பபயரவ்ுகள் மை்றும் காலனியக் 

காலத்தில் ஏை்பட்ட ைாணிபத்திை்கான இடம்பபயரத்ல் என்பது சுமார ்இருநூறு முதல் 

முந்நூறு ைருடகால மாை்ைத்றத நமக்கு உணரத்்துகிைது. அதன் ைழிசாதியின் ஒட்டு 

பமாத்த அளவிலும் சரி, தனிநபர ் நிறலயிலும் சரி இடப்பபயரை்ால் சமூக-

பண்பாடுகளில் ஏை்பட்ட மாை்ைம் குறித்த ஆய்வு என்பது மிகவும் அைசியமாகிைது. 

இக்கட்டுறரயானது சாதியின் அறமப்பியறலயும் அதனில் ஏை்பட்ட 

மாை்ைத்திறனயும் சில களப்பணித் தரவுகபளாடு ஆய்வு பசய்கிைது. 

1. நாடாரக்ளின் மத்தியில் ஏை்பட்ட குறிப்பிட பைண்டிய முதல் மாை்ைபம பூரவ்ீகத் 

பதாழில் என்று அறியப்படும் ‘பறனபயை்ைம்’ என்பறத விட்டு புதிய பதாழில் 

பநாக்கிய நகரப்ை ஆகும். 

2. இடம் பபயரந்்த நாடாரக்ள் மத்தியில் ஏை்பட்ட இரண்டாைது மாை்ைம், சமூக 

மாை்ைமாகும். பபாருளாதார நிறலயில் முன்பனை்ைம் கண்டபின் அைரக்ள் பசய்தது 

சமூக நிறலயில் பமம்பாடறடய தங்களுக்கான புராணங்களில் புதிய 

உள்ளடக்கங்கறள ஏை்படுத்தியபதயாகும். அதாைது தங்கறளச ் சத்திரியரக்ள் 

எனவும், பமல்நிறலயாக்கத்றதத் தழுவியறதயும் குறிப்பிடலாம்.vii 

 இை்ைாறு புதிய சாதிய நிறலக்கு மாைத்துவங்கும் முன்னும், மாறிய பின்னும் 

அைரக்ளுக்கான அறமப்புகறள நிறுவி ைந்துள்ளனர.் நாடார ்மகாஜன சங்கம் (1910), 

தக்்ஷணமாை நாடார ்சங்கம் (1948) பபான்ைைை்றைக் குறிப்பிடலாம். பமலும், பல சிறிய 

அறமப்புகள் தங்கள் கிராமத்தின் பபயரிலும், தாங்கள் சாரந்்த மாைட்டத்தின் 

பபயரிலும் உருைாயின. இசச்ங்கங்கள் சமூகத்தின் ஒருறமப்பாட்டிை்கும் மை்றும் 



448 
 

சமுதாயத்தின் பல முன்பனை்ை நடைடிக்றககளுக்கும் முக்கியப் பங்காை்றியது. 

ஆகபை நாடாரக்ளின் ைளரச்ச்ி, ைரலாறு, பண்பாடு குறித்த ஆய்வுகள் பதாடங்கு முன், 

பின் ைருமாறு பகாண்ட பகுப்றபக் பகாள்ளுதல் அைசியம் எனப்படுகிைது.  

1. மரபுநிறலக் காலக்கட்டம் (ஆரம்பக்காலம் / மரபானகாலம்) 

2. ஒருறமப்பாட்டுக் காலம் 

3. பன்முக நிறலக்காலம் 

இனி ஒை்பைாரு காலத்திறனக் குறித்த விளக்கத்திறனக் காணலாம்.  

 ரபுநினலக் காலக்கட்ட ் 

நாடார ் சமுதாயமானது ஐந்து பபரும் அகமணக் குழுக்களாக 

அறியப்படுகிைது. அதாைது நிலறமக்காரர,் கருக்குமட்றட, நட்டாத்தி, பகாடிக்கால், 

சிறுகுடி நாடார ் பபான்ை பிரிவுகள். இதறனபய பபரும் பிரிைாகக் 

கூைபைண்டுமாயின் ‘நிலக்கிழாரக்ள்’ மை்றும் ‘பறனபயறிகள்’ என்ை இரு 

பபரும்பிரிைாகக் கூை முடியும். இந்த மரபுநிறலக் காலக்கட்டத்றதக் குறிப்பிடும் 

பபாழுது இராபரட்் ஹாரட்்கிபரை் கூறுைது யாபதனில் “நாடாரக்ள் மத்தியில் 

ஒை்றுறம குறித்த நனவு என்பது இல்லாதிருந்தது” என்பபத ஆகும்.viii பமலும், 

நிலக்கிழாரக்ள் மத்தியில் காணப்பட்ட ஒரு அரசியல் விழிப்புணரவ்ு பறனபயறும் 

நாடாரக்ள் மத்தியில் இல்றல என்பதும் குறிப்பிட பைண்டிய ஒன்ைாகும். 

பதரிக்காடுகறளத்தான் நாடாரக்ள் தங்களின் பூரவ்ிகமாக அறடயாளப்படுத்திக் 

பகாண்டனர.் அதை்கு அைரக்ள் பகாண்டிருந்த கறதப்பாடல்கபள சாட்சியம் எனலாம்.  

ஒருன ப்பாட்டுக்கால ் 

இந்தியாவில் ஆங்கிபலய ஆட்சிக்கு முன்னர ் ஐபராப்பிய மி னரிகள், 

சமூகத்தில் மிகவும் பின் தங்கிய நிறலயிலிருந்தைரக்றளக் கண்டறிந்து அைரக்ளிடம் 

பணிபசய்யலாம் என்ை எண்ணத்தில் பதன் தமிழகத்தில் பணி பசய்யத் 

பதாடங்கினர.் அதன் விறளைாகபை பத்பதான்பதாம் நூை்ைாண்டின் 

ஆரம்பக்காலக்கட்டத்தில் நாடாரக்ள் மத்தியில் கிறித்தை சமயத்தழுைல் என்பது 

‘கூட்டம் கூட்டமாக’ நறடபபை்ைது. இதறனபய ஹாரட்ுகிபரை் 1840-களில் 

அதிகப்படியான மதமாை்ைத்றதத் திருபநல்பைலி சந்தித்தது என்கிைார.் இதில் 

குறிப்பிட பைண்டிய கருத்து என்னபைன்ைால், இபதகாலக்கட்டத்தில் ைழங்கப்பட்ட 

கல்வி ைாய்ப்பும் நாடாரக்ளுக்குப் புதிய பபாருளாதார ைாய்ப்புகறளத் பதட ைழி 

ைகுத்தது.  

 பபாக்குைரத்து ைசதிகள் அறிமுகமும் உறுதுறணயாகபை இருக்கபை நாடார ்

ைணிகரக்ளின் இடப்பபயரற்ை அதிகப்படுத்தியது. பதை்கிலிருந்து அதிக 

எண்ணிக்றகயிலான நாடாரக்ள் ைடக்கு பநாக்கி குறிப்பாக, இன்றைய விருதுநகர,் 

மதுறர பகுதிகளுக்கு இடம் பபயரந்்துள்ளனர.் இடம்பபயரந்்து ைாணிபம் பசய்யத் 

துைங்கியைரக்ளுக்குத் தாங்கள் புதிய இடங்களில் சிறுபான்றமக் குழுக்களாக 

உணரத் பதாடங்கியவுடன் பபட்றடகறள உருைாக்குகின்ைனர.் பபாருள்கறளப் 

பாதுகாக்க பபட்றடகறளயும் கூடபை சமூக உறுப்பினரக்றளப் பாதுகாக்க 

‘உைவின்முறை’ என்ை அறமப்றபயும் அதறன ைலுப்படுத்த ‘மகறம’ என்ை 

நிதியறமப்பு முறைறயயும் உருைாக்குகின்ைனர.்  

உைவிை்முனை –  கன  

நாடார ் சமுகம் தமது சமுதாய நலன்கறள ஒருமித்துப் பபணிக்பகாள்ளவும் 

பிை சமூகத்தினரால் அை்ைப்பபாது ஏை்படும் ஆபத்துகளிலிருந்து தமது சமூக 

மக்கறளப் பாதுகாக்கவும் திட்டம் இடப்பட்டது.ix ஆக தம் நலன்களில் 

அக்கறைகாட்டவும், ைளரக்்கவும் அறமத்துக் பகாண்ட நிறுைனபம “உைவின்முறை” 

ஆகும். உைவின் முறைறய ைளரக்்க அைரக்ள் அறமத்த சிைந்த பபாருளியை் 

பகாட்பாட்டுத் திட்டபம “மகறம” என்பதாகும். மகறம என்பது தருமக்பகாறட, 

தருமநிதி என்றும் அறழக்கப்படுகிைது.  
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 உைவின்முறை என்ை பசால் ஒருைர ் ஒருைருடன் ைாழத்தறலப்பட்டனர ்

என்பறத பைளிப்பறடயாகக் காட்டுகின்ைது. ‘உைவிை்முனை’ மை்றும் ‘ கன ’ 

குறித்து பு. இராசதுறர, “உைவின்முறை, மகறம அறமப்புகளும் தமிழகத்பத இருநூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னபர எழுந்தனைாகும்” என்று குறிப்பிடுைது கைனிக்கத்தக்கது.x 

பகாவில்பட்டி வட்டத்திலுள்ள றைப்பாை்றிை்குத் பதை்கில் ைாழ்ந்த நாடாரக்ள் தம்றம 

தக்்ஷணமாை நாடார ்என்றும் ைடக்கில் ைாழ்ந்தைரக்ள் உத்திர நாடார ்எனவும் கூறிக் 

பகாள்ளுகின்ைனர.் இதன்படிபய பதை்கில் உள்பளார ்அறமத்த ைரத்்தக தலங்கறளத் 

தக்்ஷண மாை நாடார ் மகறமப் பபட்றடகள் என்றும் ைடக்கில் உள்பளார ்

அறமத்தைை்றை உத்திர மாை நாடார ் மகறமப் பபட்றடகள் என்றும் அறமத்துக் 

பகாண்டதன் மூலம் அறிய முடிகிைது. 

ஆக, உைவின்முறை அறமப்பு மிகப் பயனுள்ள ஒன்ைாகக் கருதப்பட்டதால், 

நாடாரக்ள் பசல்லுமிடங்களிபலல்லாம் இத்தறகய முறைறயத் பதாடரந்்து 

ைளரத்்பதடுக்கபை பசய்துள்ளனர.் பபாருளாதார தளத்தில் தங்கறள ைளப்படுத்திக் 

பகாண்ட நாடாரக்ள் சடங்கியல் தளத்திலும் ைளப்படுத்த பைண்டி, பமல்நிறலயாக்க 

நடைடிக்றககறள ஏை்றுக்பகாண்டனர.் இதறனத் பதாடரத்ு தனது சமூகத்தின் 

பதாை்ைம் குறித்த விசயங்கறளப் புராணாங்கள் ைாயிலாக உருைாக்கினர.் 

நாடாரக்ளின் பதாை்ைம் குறித்த புராணாங்கள் ஏராளமாகக் கிறடக்கப் பபறுகின்ைன. 

அறைகளில் ஏழு கன்னிமாரக்றத, பத்திரகாளியம்மன் கறத, ைலங்றகயர ்மாறல 

(அ) ைலங்றகக்கும்மி / ைலங்றகப்பாடல், பைங்கலராசன் கறத என்ை ைடிைங்களில் 

அறியப்படும் நாட்டார ் கறதப்பாடல்களும் குறிப்பிடத்தக்கறை. இறுதியாக, 

பமல்நிறலயாக்க முயை்சியின் மூலம் தங்கறளச ் சத்திரியரக்ள் என்றும் 

கூறிக்பகாண்டனர.்  

பை்முக நினலக்கால ் 

பதை்கிலிருந்து இடம்பபயரந்்த நாடார ் ைணிகக் குழுக்கறளப் பபான்பை 

இருபதாம் நூை்ைாண்டின் பதாடக்கத்தில் மீண்டுபமாரு இடப்பபயரவ்ு 

அறியப்படுகிைது. குறிப்பாக பண்றடய திருபநல்பைலி பகுதிகளிலிருந்து இன்றைய 

பசன்றன, மதுறர பகுதிகளுக்குக் குடிபயறுகின்ைனர.் இறை பபரும்பாலும் 1914க்குப் 

பிைபக நறடபபறுகின்ைது என்று அறிய முடிகின்ைது.xi இை்ைாறு நடந்த 

இடம்பபயரவ்ின் விறளைால் நாடாரக்ள் சிறு சிறு குழுக்களாகவும் அபத சமயத்தில் 

பிை குழுக்களுடனும் பதாடரப்ில்லாத தன்றமயிபலபய அைரக்ள் காணப்பட்டனர.்  

மண உைவுகள் தங்களின் பூரவ்ீகப் பகுதிகபளாடு தான் ஆரம்பக்காலத்தில் 

பகாண்டிருந்தனர.்xii பின்னர ் பமதுைாக ‘உைவின்முறை’ முக்கியத்துைம் 

ைலுப்பபை்ைதும், புலம்பபயரந்்த நாடாரக்ளுக்கு உள்ளூர ் அளவில் ஒரு அறமப்பும் 

(உைவின்முறை) அறைகறளபயல்லாம் இறணக்கின்ை பபாதுைான அறமப்பாக 

அதுவும் பபரறமப்பாக நாடார ்மஹாஜன சங்கம் உருபைடுத்ததன் விறளைாகவும் 

புலம் பபயரந்்த நாடாரக்ளின் பூரவ்ீக ஊரின் பதாடரப்ானது பமதுைாகத் 

துண்டிக்கப்படுகிைது. ஆக, சாதியத்தின் புதிய நிறலயாக்கமானது புலம்பபயரந்்த 

பகுதிகளில் உருப்பபை்ைது என்பறத பமை் கூறியைை்றிலிருந்து பபை முடிகின்ைது. 

இக்காலக்கட்டத்தில் தான் அரசியல் ரீதியாக சமுதாயத்தின் பபயறர “ ாணான்” 

என்பதிலிருெ்து “சாணார”் என்றும்; “ ாணார”் என்பதிலிருந்து “நாடார”் என்று 

மாை்றியதும் இப்பபாழுதுதான் நறடபபறுகின்ைது.  

III. அன ப்பியல்  ாை்ைமு ் சாதிய நினலப்பாடு ் 

பமபல விைாதித்த மூன்று நிறலக் காலக்கட்டத்றதப் பின்ைருமாறு பபாருத்திப் 

பாரக்்கலாம்.  

1. முதலாம் நிறலயான மரபு நிறலயில் சாதிக்பகன்று எந்த அறமப்பும் இருந்ததாக 

அறிய முடியவில்றல. அறமப்பு ரீதியான ஒருங்கிறணவு என்பது இல்லாதறதப் 

பாரக்்கிபைாம். சிதறிய நிறலயிபலபய சமுதாயம் உணரப்படுகிைது.  

2. இரண்டாம் நிறலயான ஒருங்கிறணவு பபை்ைக்காலத்தில் ‘நாடார’் என்ை ஒை்றை 

அறடயாளம் அைரக்ளுக்குத் தரப்படுகிைது. மரபு நிறலயில் அறியப்பட்ட அைரக்ளின் 
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அகமணக்குழுக்களான ஐந்து பிரிவுகள் இப்பபாழுது தை்காலிகமாக நீங்கி, ‘நாடார’் 

என்ை ஒை்றை அறடயாளம் பபறுகின்ைது. பமலும் பபாருளாதார நிறலயிலான 

மாறுபாடுகள் இக்காலக்கட்டத்தில் தான் ைலுப்பபை்ைது எனலாம்.  

3. மூன்ைாைது கட்டமான பன்முக நிறலக்காலம் என்பது புவியியல் ரீதியிலான 

மாறுபாடுகறள ஏை்படுத்தியது எனக் பகாள்ளலாம்.  

எை்ைாபைன்ைால், இடம் பபயரந்்த நாடாரக்ள் அரசு ஊழியரக்ள், ைணிகரக்ள், 

தினக்கூலிகள் மை்றும் இன்ன பிைபதாழில் முறனபைாரக்ளாக அறியப்பட்டாலும் 

இடம் பபயரந்்த நாடாரக்ள் ைடக்கு நாடாரக்ள்/ உத்திர நாடாரக்ள் எனவும், தங்களது 

நிலத்திபலபய பதாடரந்்து இருந்தைரக்ள் பதை்கு நாடாரக்ள் எனவும் 

அறழக்கப்படுகின்ைனர.் இதை்கு உைவின்முறை குறித்துக் கூறும் பபாழுது 

பு.இராசதுறர அைரக்ள் குறிப்பிட்ட ‘றைப்பாறு’ அறடயாளம் என்பது இங்கு நிறனவு 

கூரை்து குறிப்பிடத்தக்கது. இை்ைாறு புதிய ‘உைவின்முறை’ அறமப்புகள் உருைாகும் 

பபாழுது அறை நகரின் புதிய பகுதியாகப் பாரக்்கப்பட்டது. அபத பநரம் புவியியல் 

ரீதியான ைட்டார அறடயாளம் என்பது இங்கு பமபலாங்குகிைது.  

இங்கு குறிப்பிடப்படபைண்டியது என்னபைன்ைால், பமை்கூறிய மூன்று 

ைடிைங்களும் ஒரு சமூகத்தில் பதாடரச்ச்ியாக நறடபபை பைண்டுபமன்பது இல்றல. 

மரபு நிறலயிலிருந்து பன்முக நிறலபநாக்கி நகரவும் முடியும். ஆக, இங்கு 

சாதியானது இரண்டு நிறலப்பாடு பபை்ைதாகப் பாரக்்க முடிகின்ைது. சாதியானது 

கிராமத்தில் பகாண்டுள்ள நிறலப்பாடு, மை்றும் அபதசாதி, புலம் பபயரந்்த 

பகுதிகளில் தகாள்ளும் நிறலப்பாடு என்பது ஆகும். கிராமத்தில் இருந்த சாதியின் 

பகாள்றக, மரபு என்பதுைறர முறைகளுக்குட்பட்டும், சடங்கியலுக்குட்பட்ட 

ஒன்ைாகத்தான் காணமுடியும். அதுபை புலம் பபயரந்்த பகுதிகளில் அதுவும் 

நகரமயமாக்கச ் சூழலில் ஒரு குழுைாக மாறி அகமணக் குழுக்களின் ஆதிக்கம் 

குறைந்து இருப்பறதக் காணமுடிகின்ைது. சாதி என்பது இங்கு ஒரு பல 

இனகுழுக்கறளக் பகாண்ட ஒரு பகுதியில் ஒை்றை அறடயாளமாகத்தான் 

உருபைடுக்கிைது. உதாரணமாக, அபமரிக்காவில் ‘இனம்’ என்னும் அறடயாளம், 

ஆப்பிரிக்காவில் ‘பழங்குடிகள்’ என்னும் அறடயாளம்.xiii இை்ைாறு நாடாரக்ளிடம் 

அடிப்பறடயிபலபய ஒருவித பநருக்கத்றதயும், இறுக்கத்றதயும் உருைாக்கிய 

சாதியறமப்பு, நகரமயசச்ூழலில் தனது குழுக்களிடம் ஒரு சுய-நனவு நிறலறய 

உருைாக்கி விட்டுச ்பசல்லுகின்ைது.  

நாடாரக்ள் மத்தியில் காணப்படுகின்ை சாதிய நடத்றதச ்

 சாரந்்த நடைடிக்றககள் அதிகம் காணப்படும் பபாழுது அைரக்ளின் 

மரபுநிறலயான பூரவ்ீகம், ைட்டாரம், சாதி என்ை நிறலயில் இருப்பறதயும், 

அகமணமுறை அதிகமாக ஆதரிக்கப்படுைறதயும் காணமுடிகிைது. உதாரணமாக 

பதன் மாைட்டங்களில் குறிப்பாக திருபநல்பைலி, கன்னியாக்குமரி, தூத்துக்குடி 

பகுதிகளில் ைாழும் நாடாரக்ள் மத்தியிலுள்ள அகமணமுறை, பூரவ்ீகம், ைட்டார 

நிறலப்பாடு. இதுபை உத்தர நாடாரக்ள் மத்தியில் நடத்றத சாரந்ிறலறயவிட 

பபாருளியல் நடைடிக்றகயின் அதாைது ைரக்்கநிறலப்பாபட 

முதன்றமயாகிவிடுகிைது. ஆக, இங்கு சாதி நடத்றத முறைறயத் தாண்டி, 

பபாருளியல் நடைடிக்றகயானது முதன்றமப் பபை்றுவிடுகிைது. அது புலம் பபயரந்்த 

நாடாரக்ளிடம் காணப்படும் பபாருளாதார அளவுபகால் என்பது திருமணங்களில் 

முன்னிறலப்படுத்தப் படுைறதக் காணமுடிகிைது.  

 பதன்பகுதி நாடாரக்ள் மத்தியில் அதாைது திருபநல்பைலி, கன்னியாக்குமரி, 

தூத்துக்குடி பகுதிகளில் காணப்படுகின்ை ைரதட்சறணமுறை என்பது 

திருமணத்திை்கு முன்பப அறனத்தும் ைழங்கப்பட்டுவிடும். ஆனால் அதுபை 

உத்திரநாடாரக்ள்/ ைடக்கு நாடாரக்ள் என்று பசால்லப்படும் சிைகாசி, விருதுநகர,் 

திருத்தங்கல், மதுறர, பதனி, பசன்றன பபான்ை பகுதிகளில் காணப்படும் 

ைரதட்சறண முறைகறள ஆராய்ந்பதாபமன்ைால் திருமணத்திை்குப் பின்னும் அது 

பதாடரக்ிைது. அதாைது, தைறண முறையில் தருைதாகபை இருக்கும். புலம் பபயரந்்த 
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நாடாரக்பளாடு திருமண உைவு பமை்பகாள்ளுைதில் அதிக அக்கறைகாட்டுைதில் 

குறைந்தாலும் சாதி அறடயாளம் என்பது குறைய ைாய்ப்பில்றல என்பறதத்தான் 

காணமுடிகிைது. ஏபனன்ைால் ‘உைவின்முறை’ அறமப்புகள் உருைாகத் 

பதாடங்கியபத ‘நாடார’் என்ை ஒை்றை அறடயாளத்துடன் என்பபத காரணம். இை்ைாறு 

உைவுமுறை, திருமணம் குறித்த ைழக்காறுகறளப் பண்பாட்டு பநாக்கில் ஆய்வுக்கு 

உட்படுத்தும் பபாழுதும், பமை்கூறிய அறமப்பியல் மாை்ைக் கூறுகறளக் கைனத்தில் 

பகாள்ளும் பபாழுதும் சாதியின் அடிப்பறடயான இயங்கியல் தன்றமகறளயும், 

அதறனத் பதாடரந்்த சமூக அறமப்பில் ஏை்படும் மாை்ைங்கறளயும் புரிந்து 

பகாள்ளைாய்ப்புள்ளது.   
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முனைவர் ச.புைி ொ 

உதவிப்பபராசிரியர ்

தமிழாய்வுத்துறை 

புனித சிலுறவ தன்னாட்சிக் கல்லூரி 

திரு ச்ி – 02 

 

முக்கூடற்பள்ளு  இலக்கிய ்தில் பழதமொழிகளிை் ஆளுனம 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 பழதமாழிகள் ஒரு  முதாயத்தில் ெீண்ட காலமாகப் புழக்கத்தில் இருெ்து வரும் 

அனுபவக்குறிப்புகளாகும். ெம் மக்கள் எதை்கு எறத பயன்படுத்த பவண்டுபமா, 

அதை்கு அறத பயன்படுத்தாமல், அறத பவறு ஒரு விஷயத்திை்கு 

பயன்படுத்துவாரக்ள். கிராமப்புைங்களில் ஒரு சில த ய்றகறய குறிக்கவும், அதன் 

மூலம் கருத்து த ால்லவும், விழிப்புணரவ்ு ஏை்படுத்தவும் ெம் முன்பனாரக்ள் 

பழதமாழிகறள  ்த ால்லி வெ்தனர.் அத்தறகய பழதமாழிகள் தமிழ் இலக்கியத்தில் 

சிைப்புை்று விளங்கும் முக்கூடை்பள்ளில் ஆளுறம தபை்றுள்ளன. இதில் கறதத் 

தறலவனான பள்ளன் என்பவன் இரு மறனவிகறள மணெ்து தகாள்கிைான். இதனால் 

மூத்தப்பள்ளியின் ஏ ச்ுக்களுக்கும் பப ச்ுக்களுக்கும் ஆளாகிய இறளய பள்ளயின் 

வீட்டிபலபய தங்கி விடுகிைான். இதறன அறிெ்த மூத்த பள்ளி பண்றணயாரிடம் 

முறையிடுகிைாள். இருவரும்  ெ்திக்கும்தபாழுது ஒவ்தவாருத்தரும் தன்னுறடய 

ஊரின் சிைப்பிறன பழதமாழிகளால் பரிமாறிக்தகாள்கின்ைனர.் பண்றணயாரின் 

மிரட்டலுக்குப் பயெ்து பள்ளன் என்பவன் முறைப்படி திருமணம் த ய்து தகாண்ட 

மூத்த பள்ளியுடபன வாழ ஆரம்பத்துவிட்டான். இதறனப் முக்கூடை்பள்ளு 

இலக்கியத்தின் பாடல் வரிகளில் அறிெ்து தகாள்ள முடிெ்தது. 

முை்னுனர 

தமிழ் இலக்கியத்தின் மூல ஊை்று ொட்டுப்புை இலக்கியம். ொட்டுப்புை 

இலக்கியம் தறலமுறை தறலமுறையாக வாய்தமாழியாய் வழங்கி வருவனவாகும். 

இதறன ஆங்கிலத்தில் என்கின்ைனர.் இதை்கு ொட்டு மக்கள் அல்லது ொட்டுப்புை 

மக்களின் அறிவு அல்லது அவரக்றளப் பை்றிய அறிவு எனப் தபாருள்படும். 

பன்தனடுங்காலமாக இம்மக்களிறடபய வளரெ்்து வரும் ொகரிக  ்சின்னங்கறளப் 

பை்றியது என்று தபாருள் தகாள்ளலாம். பல்லாண்டுகளாக மக்கள் பலரால் ஒரு 

 முதாயத்தில் வாறழயடி வாறழயாக வழங்கப்பட்டு வெ்தபத இெ்தப் பழதமாழி. 

இத்தறகய பழதமாழிகள் முக்கூடை்பள்ளு இலக்கியத்தில் பயன்பட்டுள்ள விதத்றத 

விளக்குவபத இக்கட்டுறரயின் பொக்கமாகும். 

பழதமொழிகள் த ொற்றம் 

  “கல்த ொை்றி மை்த ொை்றொக் கொல ்த  வொதளொடு  

முை் த ொை்றிய மூ ் க்குடி  மிழ்க்குடி” 

“வடதவங்கடம் த ை்குமரி ஆயினட 

 மிழ் கூறும் நல்லுலகம்” 

என்ை சிைப்பு ெம் தமிழறரயும் தமிழ் தமாழிறயயும்  ாரும் என்பர ் அறிஞர ்

தபருமக்கள். அத்தறகய தமிழ்தமாழி பதான்றிய தபாழுபத பழதமாழியும் 

பதான்றிவிட்டது எனலாம். பழதமாழிகள் மக்கள் மனதில் பதான்றிய இனிய மலரக்ள். 

பழதமாழிகள் பழுத்த பட்டறிவின் அடிப்பறடயில் பதான்றிய அறிவுறரயாகவும், 

சிெ்தறனயின் திரண்ட  ாரமாகவும் விளங்கி வருகின்ைன. திைவுபகாறலக் தகாண்டு 

தபட்டிறயத் திைப்பது பபால பழதமாழிகறளக் தகாண்டு ஒரு ொட்டின் பண்பாட்டு 

தபட்டகத்றதத் திைக்க இயலும். பாமரர ் என்று தள்ளப்படும் பழதமாழியாளரக்ள் 

வறரெ்தளிக்கும் வாழ்க்றகத் தத்துவம் வாய்தமாழி இலக்கியத்தின் ஆை்ைறல உணர 

றவக்கிைது. 
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 “கறதகள் கூறி மகிழ்வது ததான்ததாட்டுத் தமிழ்க்குடி மக்களிறடபய இருெ்து 

வரும் பழக்கமாகும்.  ங்க இலக்கியத்தில் பாரத இராமாயணக் கறதக்குறிப்புகள் 

உள்ளன. இக்காவியங்களுக்கு அடிப்பறடபய அறவகள் நூலாக எழுதப்படுவதை்கு 

முன்பு வழங்கிய கறதகபள எனலாம். அறவ வரலாை்றை அடிப்பறடயாகக் 

தகாண்டும் இருக்கலாம். கை்பறனயில் உதித்தறவகளாகவும் விளங்கலாம். 

கறதகறளக் கூறிவிட்டு இறுதியில் “அதை்குத் தான் கூடி வாழணும்னு த ால்ைது” 

என்று ஒரு தபரியவர ் முடிப்பார.் அவர ் இறுதியில் த ான்ன ெீதி த் ாை்கள், 

ொளறடவில் கறத பரவ பரவக் கூடபவ பரவுகின்ைன. பிைகு அெ்தத் ததாடபர வளரெ்்து 

‘கூடி வாழ்ெ்தால் பகாடி ென்றம’ என்ை பழதமாழியாக மலரக்ின்ைது. இறடபய அெ்தக் 

கருத்றத தமாழிெ்தவரக்ளும், ததாடக்கத்தில் அறத  ் த ான்னவரக்ளும் 

பழதமாழிறய உருவாக்குகிைாரக்ள். 

 முதலில் ஒருவர ்ஒன்றை  ்த ால்ல, அவருக்குப் பின் வருகிை மக்கள் திரும்பத் 

திரும்ப அறதக்கூறி பதய்த்துத் பதய்த்து  ்த துக்கி  ்த துக்கி அறதப் பழதமாழியாக 

உருவாக்குகிைாரக்ள். எனபவ தான் பழதமாழிக்கு ஆசிரியர ் கூை இயலாது 

பபாகின்ைது. இப்பபாதும் ஒரு பழதமாழிறயக் கூறிவிட்டு ‘அெ்தக் கறதயாக 

இருக்கின்ைது’ என்று கூறுவாரக்ள். அதாவது அவர ்த ான்ன அெ்தப் பழதமாழிக்குப் 

பின்பன பண்றடக்காலத்தில் ஒரு கறத இருெ்திருக்கிைது என்பது தபாருள் ஆகும். 

கறதயின் பின்பன பழதமாழி கருக்தகாண்டு வளரக்ின்ைது. அறதப் பபாலபவ பல 

பழதமாழிகளுக்குப் பின்றனயும் மக்களால் கை்பறனயாகப் பல கறதகளும் 

புறனயப்படுகின்ைன.”1 தமிழ் மரபின் தாக்கம் காரணமாகவும் பல்பவறு தமிழ்ப் 

பழதமாழிகள் பதான்றியுள்ளன.  

• பழதமாழிறயப் பபால் மனதில் பாய்ெ்து பதியக்கூடியது பவறு எதுவும் 

இல்றல. 

• மணலில் முத்துகறளப் பபாலவும், சுரங்கத்தில் தங்கத்றதப் பபாலவும், 

 ரித்திரத்தில் பழிதமாழிகள் இருக்கின்ைன. 

• வியாபார உலகில் தங்க ொணயங்கள் எப்படிபயா, அப்படி  ் சிெ்தறன 

உலகில் பழதமாழிகள். இரண்டும் அளவில் சிறியறவ. எல்லா 

மக்களிடத்தில் புழக்கத்தில் உள்ளறவ.  

 பழதமாழி என்பது ஏதாவது ஒரு த ய்றகறய குறிக்கபவா, ஒரு த யலுக்கு 

விளக்கம் தரபவா த ால்லப்படுகிைது. பழதமாழிகள் அனுபவத்துடன் ப ரத்்து, 

அறிவுறரயும் த ால்லும். பழதமாழியிறனக் குறிக்கும் ஆங்கில த் ால் proverb 

என்பதாகும். இது proverblum என்னும் இலத்தீன் தமாழி  ்  த ால்லிலிருெ்து 

பதான்றியதாகும். பழதமாழிகள் குறுகியறவ. எளிதாக ெிறனவில் 

றவத்துக்தகாள்ளக் கூடியறவ. ஒரு பரம்பறரயிலிருெ்து அடுத்த பரம்பறரக்கு 

வாய்தமாழியாக அனுப்பப்படுறவயாகும். 

 “பழதமாழி எனப்படுவது உலகுக்கு உணரத்்தும் உண்றமறய ஒரு சிறிய 

வாக்கியத்தின் மூலம் சுருக்கிக் கூறுவது ஆகும். பழதமாழி முழுறமயாக 

இல்லாவிடினும் அறத விளக்கிக் கூறும்; பபாது முழுக்கருத்தும் தவளிப்படக் கூடிய 

வாய்ப்புள்ளது. பழதமாழி தமிழில் பழதமாழி, முதுதமாழி, முதுத ால், த ால்விறட, 

தெடுதமாழி, உலகதமாழி, த ால்விறட என்று பல தபயரக்ளால் அறழக்கப்படுகிைது. 

 gonkhop =   goik    + nkhop  இறதப் பண்புத்ததாறகயாகக் தகாண்டு பழறமயான 

தமாழி எனக்கூைலாம். gonkhop = gok;   + nkhop உவறமத்ததாறகயாகக் தகாண்டு பழம் 

பபான்ை இனிறமயான தமாழி எனவும் கூைலாம்”2 பழதமாழியானது காலத்தால் 

ததான்றமயானது; சுறவயினால் பழம் பபான்ைது; விறனவினால் பயனுள்ளது; 

வாயினால் தமாழியப்படுவதாகும். 

 மிழில் பழதமொழியிை் தவறு தபயரக்ள் 

 பழதமாழிறயக் குறிக்கத் தமிழில் பல த ாை்கள் உள்ளன. அறவயாவன, 

மூதுறர, ததால் கிளவி, கட்டுவாக்கியம், வழக்கு த் ால், ெீதிதமாழி, தபரியவன் 

த ால், தபரியவன் பழதமாழி, பறழய வாக்கு, பழவாரத்்றத, வழக்கு  ் த ால், 
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முதுதமாழி, றவயகத்தார ் வழக்கு, முதுத ால், பழஞ்த ால், முன்த ால், உலகெ்தி, 

வழக்கு என்பனவாகும். 

அறிஞரக்ளிை் கரு ்து 

▪ “பறழய தமாழிபய காலத்தால் பண்பட்டது. அறவ, பழறமயும் எளிறமயும் 

இனிறமயும் ெிறைெ்தறவ. பழதமாழிகறளக் தகாண்டு மக்களின் 

பண்பாட்றடயும், ொகரித்றதயும் அறியலாம் என திருமதி. கிருஷ்ணா  ஞ்சீவி 

பழதமாழிக்கு விளக்கம் தருகிைார.் 

▪ பராஜாவிலிருெ்து அத்தர ் பிைெ்தது பபான்று வாழ்வின் சிைப்பிலிருெ்து 

துள்ளித்ததறிெ்த இர ம் பதாய்த்த மாதுறள முத்துக்கள் பழதமாழி என 

திரு.சுகி.என்.சுப்பிரமணியம் கூறுகிைார.் 

▪ சீன ொட்டவர ் பழதமாழிறயப் “தபாது மக்களின் பப ச்ு” என்பர.் அபரபிய 

ொட்டவர ்பழதமாழிறய “உணவுக்கு உப்பு எப்படிபயா, பப ச்ுக்குப் பழதமாழி 

அப்படி” என்கின்ைனர.் பறழய த ாை்கள் அறிவுக் களஞ்சியங்கள் என்றும் 

கூறும் அதமரிக்கா “இருளில் தீவரத்்திகள் எப்படி பயன்படுகிைது. அது பபால 

பப ச்ில் பழதமாழிகள் பயன்படுகிைது என்று த ால்கின்ைனர.் 

▪ பழதமாழிகள் அறிவின் வளர ்ச்ியில் பிைப்பறவ. சுருக்கம், ததளிவு, 

தபாருத்தம், ஆகிய சிைப்புகறளப் தபை்றிருப்பறவ. ொள் பதாறும் இைெ்து 

தகாண்டிருக்கும் இவ்வுலகில் என்றும் இைவாமல் வாழ்கின்ைன பழதமாழிகள் 

என அரிஸ்டாட்டில் சுட்டிக்காட்டுகிைார.்”3 

பழதமொழியும் தபொருளும் 

1.“அகப்றபக் குறைத்தால் தகாழுப்றப அடக்கலாம் 

 அகப்றபயான இறரப்றபக்கு  ்த ல்லும் உணறவ அளவு மை்றும் திைனறிெ்து 

குறைத்தால் மட்டுபம தகாழுப்றப அடக்கலாம். 

2.உப்பு அறியாதவன் துப்பு தகட்டவன் 

 உணவில் அளபவாடு உப்பு ப ரத்்தால் பசிறய  ் சீராக்கும். ஜீரணிக்கும். 

அதிகப்பட்டால் உமிழ்ெீறர அதிகரித்து குமட்ட றவக்கும். 

3.வாறழ வாழ றவக்கும் 

 வாறழப்பழம் உடறலத் பதை்றும் வாறழக்காய் மெ்தம் என்ைாலும் அளவறிெ்து 

 ாப்பிட்டால் உடலுக்கு ஊட்டம் தரும். சிறுெீரகக் கல்றல வாறழப்பூ ெீக்கும். சிறுெீறர 

வாறழத்தண்டு தபருக்கும் 

4.கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது 

 கடுறக அறரத்து வலியுள்ள பகுதியில் பபாட்டால் வலி ெிவாரணியாக 

த யல்படும்.”4 

பழதமொழியும் விளக்கங்களும் 

 ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஒரு  முதாயத்தில் ஒரு பண்பாட்டில் 

உருவான ெம்பிக்றககறள, புத்திமதிகறள, எண்ணங்கறள, கருத்துக்கறள, 

அனுபவங்கறள ெறுக்குத்ததரித்தாை்பபால ொலு வாரத்்றதகளில் த ால்வபத 

பழதமாழி. இது  இலக்கிய ெயமான த ாை்களில் இருக்க பவண்டிய அவசியமில்றல. 

கிராமத்தான் த ாை்களிலும் இருக்கலாம். 

  “திருநீறிட்டொர் தகட்டொர்; இடொ ொர் வொழ்ந் ொர்” 

கடவுளின் திருெீை்றை அணிெ்தவன் யாரும் தகட்டுப்பபாவதில்றல. இடாதவரக்ள் 

யாரும் வாழ்ெ்ததாக  ் ரித்திரம் இல்றல என்பது இதன் தபாருளாகும். 

“மை்குதினரனய நம்பி ஆற்றில் இறங்கொத ” 
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உண்றமயிபல “மண்குதிறர ெம்பி ஆை்றில் இைங்காபத” என்பபத  ரி. மண்குதிர ்

என்பது ஆை்று ெீரின் சுழை்சியால் ஏை்படும் மணல்பமடுதான். இது பாறை பபால் 

காட்சியளித்தாலும் அதன் மீது ஏறினால் அது ெீரில்  அமிழ்ெ்து விடும். குதிர ்என்பது 

குதிறர என திரிெ்து விட்டது. 

“ஆயிரம் முனற தபொய் தசொல்லி கூட ஒரு கல்யொைம் பை்ைலொம்” 

ஆயிரம் தபாய் த ால்லியாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணலாம் என்பதல்ல. ஆயிரம் 

முறை பபாய் த ால்லி ஒரு கல்யாணம் பண்ணலாம். அதாவது ெம் 

உைவினரக்ள்,ெண்பரக்ள் ஆகிபயாருடன் ொம் பறகறமக் தகாண்டு ெம் வீட்டில் 

ெடக்கும் கல்யாணம் பபான்ை சுபதினங்களில் ொம் அறழக்காமல்  இருப்பபாம். 

ஆனால் அவரக்றள விட்டுவிடாமல் ஆயிரம் முறை பபாய் த ால்லியாவது அவரக்றள 

அறழத்து ெம் வீட்டில் திருமணம் ெடத்த பவண்டும். அப்படி ெல்ல பொக்கத்திை்காக  ்

த ால்லப்பட்ட பழதமாழிகள் பின்னாளில் மருவி அல்லது மாறி இப்பபாது 

உள்ளதுபபால் ஆகிவிட்டது. 

“அடியொ  மொடு படியொது” 

மாட்டின் கால்களுக்கு லாடம் அடித்தால் தான் அதனால் கடுறமயான பவறலகறள 

த ய்ய முடியும். பமலும், 

  “நுை்னமயும் சுருக்கமும் ஒளியுனட னமயும் 

  ஒை்னமயும் எை்றினவ விளங்க ் த ொை்றிக் 

  குறி ்  தபொருனள முடி ் ற்கு வரூஉம் 

  ஏது மு லிய பழதமொழி எை்ப”(ததால்.தபாரு.479) 

என்று ததால்காப்பியம் பழதமாழியின் நுண்றமயான சிைப்பிறன எடுத்துறரக்கிைது. 

அதாவது கருதிய தபாருறள விளக்கும் வறகயில் நுண்றம, சுருக்கம், ததளிவு, 

தமன்றம ஆகிய இயல்புகள் விளங்கும் தன்றம உறடயது பழதமாழியாகும். 

ததால்காப்பியர ் நுட்பம், சுருக்கம், விளக்கம், எளிறம ஆகிய இயல்புகளுடன் 

குறிப்பிட்டப் தபாருறள காரணத்துடன் உணரத்்த வல்லது என பழதமாழிக்கு 

வறரயறை த ய்கிைார.் ஒரு கருத்றத உணரத்்துவதும், அது காரணத்துடன் அறிவுக்கு 

ஏை்ைதாகவும் நுட்பம், சுருக்கம், விளக்கம், எளிறம உறடயதாகவும் இருக்க பவண்டும். 

“கூரியதாய்  ்சுருக்கி விழுமியதாய் எளிதாகி இயை்ைப்பட்டுக் குறித்தப் தபாருறள 

முடித்தை்கு காரணமாகிய தபாருளிறனக் கருதுவன முதுதமாழி என்ப” எனப் 

பராசிரியர ்பழதமாழிக்கு விளக்கம் தருகிைார.்  

பழதமொழிகளிை் சிறப்பு 

  “நை்று தசய் மருங்கில் தீது இல் எை்னும் 

  த ொை்றுபடு பழதமொழி”(அகம்:101) 

என்று அகொனூறு தான் முதலில் ‘பழதமாழி’ என்ை த ால்றலக் குறிப்பிடுகிைது. 

‘ததான்றுபடு பழதமாழி’ என்பதால் நூல் எழுதப்பட்ட  ் ங்க காலத்திை்கு முன்னபர 

பழதமாழி வழக்கில் இருெ்தறத இவ்வடிகள் உணரத்்துகின்ைன. 

பமலும், 

 “பல்தலொர் கூறிய பழதமொழி எல்லொம் 

 வொதய யொ மு ல் வொய் ் ைம் த ொழி” (அகம்.66) 

என்ை ததாடரின் வழியாகப் பழதமாழி தபாய்க்காது என்ை உண்றமறயக் 

கூறுகின்ைது.  

 “இரக்குங்கொல் முகனும்  ொம் 

 தகொடுக்குங்கொல் முகனும் தவறொ ல்” (கலி ்த ொனக) 
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என்ை கலித்ததாறகப் பாடல் அடிகளின் கடன் பை்றிய பழதமாழி இடம் தபை்றுள்ளது. 

 தபாருெராை்றுப்பறடயில் முடத்தாமக் கண்ணியார ்‘பழுமரம் உள்ளிய பைறவ 

பபால’ என்ை பழதமாழிறயக் றகயாளுகின்ைார.் இபத பழதமாழி 

உருத்திரங்கண்ணனாரின் தபரும்பாணாை்றுப்பறடயிலும் மாங்குடி மருதனாரின் 

மதுறரக் காஞ்சியிலும் காணப்படுகிைது. அறவ, 

 “ ை்கடல் வனரப்பிற்  ொங்குநர்ப் தபறொது 

 தபொழிமனழ துறந்  புனகதவய் குை்ற ்துப் 

 பழுமரந் த ரும் பறனவ தபொலக் 

 கல்தலை் சுற்றதமொடு கொல்கிளர்ந்து திரி ரும்”(தபரும்.18-21) 

 “பழுந்த ர் வொழ்க்னகப் பறனவ தபொலக் 

 தகொழுங்குடிச ்தசல்வரும் பிறகு தமஎய”(மதுனர.57:6-7)  

இத்தறகய பழதமாழிகள் பள்ளு இலக்கியத்தில் ஆளுறம த ய்வபத காண்பபாம். 

பள்ளரக்ளிை் தபருனமகள்: 

 மருதூரில் வாழ்கின்ை இறளய பள்ளியானவள் வயலில் இைங்கி ொை்று ெடவு 

த ய்தால் ஒரு பபாத்துக்காக  ் (பபாகம்) த ய்த பயிரில் ஐெ்து பபாகம் விறள  ்ல் 

கிறடக்கும் என்று தபருமிதம் தகாள்கிைாள். 

“பள்ளிமரு தூரினளயொள் 

தசொதிமுக மள்ளருக்தக த ொை்றிவய லுற்றுநட்ட 

தபொதிதலொரு பூவில்ஐந்து பூவும் பயிரொதம” (பொடல்.9) 

இவறளப் பபாலபவ மூத்தப்பள்ளியும், 

  “அ ் னை கொலமுந் த ொட்டு 

  இ ் னை கொலமுங் கை்டு 

  அடியடி வொனழயொை  

  குடியில் வந்த ை்”(பொடல்.13) 

என்கிைாள். அதாவது தன்னுறடய குடும்பத்தின் பழறமயான பரம்பறரறய 

பழதமாழி வாயிலாக எடுத்துறரக்கிைாள். இத்துடன் பள்ளபனாடு தனக்குள்ள உைவு 

பை்றிக்கூை வருறகயில், 

  “ப ்திதல பதிதைொை்றொக 

  னவ ் ொ ைில்னல குடும்பை் 

  பை்தட சரடு கட்டிக் 

  தகொை்டொை் எை்னை”(பொடல்.13) 

என்று தன் தபருறமறய எடுத்துறரக்கிைாள். 

மனழக்குறி 

 மறழப்தபய்வதை்கான அறிகுறிகள் ததன்படுவதால், அங்கு வாழக்கூடிய 

பள்ளரக்ள் அறனவரும் இரவு பெரம் என்றும் ெள்ளிரவு பெரம் என்றும் பயா றன 

த ய்யாமல் தாமிர பரணியில் தவள்ளம் வரும் பபாது இெ்தக்கறரப் பக்கம், 

அெ்தக்கறரப் பக்கம் என்று சிெ்தறன த ய்யாமல் புைப்பட்டு  ்த ல்ல வ தியாகத் 

தகுதியுள்ள படகிறனப் படகுத் துறையில் பத்திரமாகக் கட்டி றவயுங்கள். 

அறடப்பதை்குப் பயன்படும் படல், மறழயில் ெறனயாமல் காத்து தகாள்ளப் 

பயன்படும் தாறழமடல்களால் த ய்யப்பட்ட குறட, தகாங்காணி ஆகியவை்றை 
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எடுத்து றவயுங்கள். கறரகறள அறடக்கப் பயன்படும் கழிகறள விறரவாக வாங்கி 

றவயுங்கள். தவளி  ்த்திை்காகப் பயன்படும் துணி சுை்ைப்பட்ட தீப்பெ்தத்றதயும், 

பெ்தம் தகாளுத்துவதை்கான விளக்தகண்றணயிறனயும் தயாராக றவத்திருங்கள் 

என்று தங்களுக்குள்பளபய ஆபலா றன  ்த ய்து தகாள்கின்ைனர.் இதறன, 

  “இக்கனரக் கொலிற் தபொருனந 

  யக்கனரக் கொலிை் - மனழக் 

  தகமமிை்றிச ்சொம மிை்றி 

  நொமல்தலொ தவொதவொம் 

  ----------பந் மும் விளக் தகை்தையும்” (பொடல். 36) 

என்ை வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்ைன.  

பை்னையொரிடம் முனறயிடு ல் 

 பள்ளன் பண்றணயில் பவறல  ் த ய்வதாக  ் த ால்லிவிட்டு, 

இறளயப்பள்ளியின் வீட்டிை்கு த ன்று அங்பகபய தங்கி விடுகிைான். இதனால் 

பண்றணயில் பவறலகள் எல்லாம் அப்படிபய தங்கிவிடுகிைது. இதறன கண்ணுை்ை 

மூத்த மறனவி பண்றணயாரிடம் எ த் யறலயும்  ரியான காலத்தில் 

த ய்யாவிட்டால் பின் என்ன பாடுபாட்டாலும் அதறன ெிறைபவை்ை முடியுமா? என்ை 

பழதமாழிறய முன்ெிறுத்தி பள்ளறனப் பை்றி முறையிடுகிைாள். 

  “தூக்குைிப் பள்ளை் - ஏய்க்கிற ஆட்ட ்ன  ் 

   துக்குைிக் தகளும் - முக்கொலுஞ் தசொை்தைை் 

  கொக்குங் கொலனை – பொரக்்கவுஞ் தசய்யொை் 

   கொலஞ் தசய்வது – தகொலஞ் தசய்யுதமொ” (பொடல்.56) 

மூ ் ப்பள்ளியிை் புலம்பல் 

  “ ொனுட்னக தபொலுஞ் - சளஞ்தசய்து 

   மீனுக்கு வொலும் - பொம்புக்கு ் 

       னலனயயுங் கொட்டி – எைக்கொனச 

   வனலனயயும் பூட்டி ் 

  த னுக்குள் பொலொய் - அவள் மஞ்சள் 

   தமைிக்கு மொலொய்ப் - பைதமல்லொம் 

  சிந்திதய தகட்டொை் - எனையிை்று 

   சந்தியில் விட்டொை்”(பொடல் - 87) 

அதாவது பள்ளன் இவ்வாறு த ய்வதை்தகல்லாம் இறளயபள்ளி உடெ்றதயாக 

இருக்கிைாள் என்றும், மாயம் த ய்து மீனுக்கு வாறலயும், பாம்புக்குத் தறலறயயும் 

காட்டும் விலாங்கு மீன்பபால அவள் பமல் அன்பு றவத்துக் தகாண்டு எனக்கும் ஆற  

வறல விரித்தான். பதனும் பாலும் ஒன்ைாய்க் கலெ்தது பபால இறளய பள்ளியின் 

மஞ் ள் ெிை உடம்புக்கு மயக்கம் தகாண்டு பணத்றததயல்லாம் த லவு த ய்து 

தகட்டுப்பபானான். என்றனயும் ததருவுக்குக் தகாண்டு வெ்துவிட்டான். என் வீட்டில் 

காறலக் கூட றவக்க மாட்டான். ஆனால் அவறளக் கனவில் கூட பிரியமாட்டான் 

என்று பண்றணயாரிடம் தன் ெிறலறமறய  ்த ால்லி புலம்புகிைாள். பமலும், 

 “ஆனைக் குட்டினயப் தபொல் - எருனமனய 

 ஞொைிச ்தசட்டி னகக்தக – பைம் பதி 

  னைஞ்சுக்குக் தகொடு ் ொை் - தகொழுந்தியொர் 
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  குஞ்சுக்கிட் தடடு ் ொை் 

 மீனைக் தகொை் டளிப்பொை் - கருவொட் 

 டூனைக் தகொை் தடொளிப்பொை் - நொை் தசொை்ைொல் 

  வீம்புகள் அடிப்பொை் - அவள் தசொை்ைொல் 

  பொம்னபயும் பிடிப்பொை்” (பொடல்.89) 

யாறனக் குட்டிறயப் பபால் இருெ்த எருறமறய ஞானி  ் த ட்டியிடம் 

பதிறனெ்து பணத்திை்கு விை்று அதில் கிறடத்த பணத்றத அவனுறடய 

தகாழுெ்தியார ்குஞ்சு என்பவளுக்கு  ்சீரவ்ரிற  த ய்துவிட்டான். அவளுக்கு மீறனக் 

தகாண்டுபபாய்க் தகாடுப்பான். எனக்குக் கருவாட்றடக் கூடக் காட்டமாட்டான். ொன் 

ஏதாவது த ான்னால் எதிரவ்ாதம் பபசி என்றனப் பபாட்டு அடிப்பான். ஆனால் அவள் 

த ான்னால் பாம்றபக் கூடப்பிடிப்பான் என்றும் புலம்புகிைாள். 

பமலும், பள்ளன் திட்டு வாங்குவதை்தகன்பை பிைெ்தவபனா? அவனுக்கு 

தவட்கம் என்பது சிறிது கூட இல்றல. பள்ளியின் இளறமயில் மட்டுபம அவனது 

கவனம் இருக்கிைது. வயது கூடும் என் இளறம ெலத்றதயும் பறித்துக் தகாண்டான். 

எல்றல மீறிப் பபானபின் இனி என்ன பப ச்ு பவண்டி இருக்கிைது? வயலில் உழவு 

த ய்வறதப் பை்றி  ் ை்று ெிறனத்துப் பாரப்்பதுமில்றல. என் மீது ஆற  தகாண்டு 

கிளர ்ச்ியாகக் குரல் எழுப்புவதும் இல்றல. தீயால் சுட்ட புண் ஆறிவடும். ஆனால் 

அவனால் ொன் தவை்ை பழி  ்த ாை்கள் புண்ணாகப் புறரபயாடிப் பபாயிருக்கின்ைன. 

அவறன மனதில் இருெ்து ஒதுக்கிவிட்படன். மரத்தில் விறளெ்த கணுறவ தவட்டினால் 

தான் பபாகும். அவன் பயப்படும்படி விடாமல் பிடித்து ததாழுவத்தில் அறடத்து 

றவயுங்கள் பண்றணக்காரபர என்று புலம்புகிைாள். இதறன, 

 “ஏசச்ுக்குப் பிறந் ொை் - வரவரக் 

 கூசச் ்ன  மறந் ொை் - இனளயவள் 

  இளனமனயக் குறி ் ொை் - முதிருதமை் 

  வளனமனயப் பறி ் ொை் 

 நீசச்ுக்கு தமதல – நினலப்தபை்ை 

 தபசச்ுக் னகயொதல – உழச ்சற்தற 

  நினைப்பதுமில்னல – எனை ்த டிக் 

  கனைப்பது மில்னல 

 தீசச்ுட்ட  ொறும் - பழி ்திடும் 

 நொசச்ுட்ட த றும் - அவனை முை் 

  சீதயை்று தபொட்தடை் - நொை் இைி 

  வொதயொை்றுங் கொட்தடை் 

 தபசச்ிட்டுப் பொரும் - மரக்கணு 

 வொசச்ிக்கு ் தீரும் - பயப்படப் 

  பிடி ் து பிடியொய்க் - குட்னடயில் 

  அடி ்திடு மொை்தட” (பொடல்.90) 

என்ை பாடல் அடிகள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. 

இளனயபள்ளியிை் புலம்பல் 

 “பழிகொரி முக்கூடற் பள்ளி – சரடு தசய்  
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  பள்ள தளை்றுமுகம் பொரொமல் 

 வழிதய தபொகுங் களதவல்லொம் -  னலயிை் தமல் 

  வலி ்திடட்ுப் பற்றுக் குறி ் ொள் 

 தகொழிய லரிசி யிட்டொலுங் - குப்னப கிை்டும் 

  தகொழி எை்பன ப் புதுக்கிைொள் 

 அழியொ  கொசழியுதமொ நொை் - ஏது தசய்தவை்” (பொடல். 94) 

பழிகாரியான முக்கூடலில் வாழும் மூத்தப்பள்ளி தாலிகட்டிய கணவன் என்று 

கூடப் பாராமல் எங்கிருக்கும் பழிகறளதயல்லாம் உன் தறலயில் சுமரத்்தி விட்டு 

உன்பமல் தகாண்ட அன்றபக் காட்டிவிட்டாள். தீட்டப்படாத வளம்மிக்க அரிசிறயப் 

பபாட்டாலும் பகாழி கிளறித்தான் தின்னும் என்னும் பழதமாழிறய ெிரூபித்து 

விட்டாள். த ல்லாது என ஒதுக்கப்பட்ட காசு மீண்டும் த ல்லுபமா? இனியா அவள் 

உன்றன ஏை்றுக்தகாள்ளப் பபாகிைாள்? இனி ொன் என்ன த ய்பவண்டும் என்று 

இறளயபள்ளி புலம்புவதாகப் இப்பாடல் அறமெ்துள்ளது. 

பள்ளை் த ற்று ல் 

 “முடுகவொ ரொசிய முை்டு – குை்டுைிக்கொரி 

  மூ ்  பள்ளி பொரக்்க வருவொள் 

 நடுதவ த ய்வஞ் தசொதிசச்ுன தயொ – பை்னை 

  நயிைொரக்்குஞ் தசவிகை் ைொசத்ச 

 கடுகநீ தபொய்விடு சும்மொ – சகதியிதல 

  கல்தலறிந்  கன  யொக்கொத  

 வடுவந் ொல் மனறக்கப் தபொதமொ – வருவத ல்லொம் 

  வந்துதீரும் மருதூர்ப் பள்ளி”(பொடல்.95) 

 

இறளயபள்ளிபய என்னிடம் விறரெ்து வருவாயாக, ரகசியம் ஒன்று 

இருக்கிைது. தபாய் த ால்கின்ைவளான மூத்தபள்ளி என்றனப் பாரக்்க வருவாள். 

இதை்கு இறடயில் கடவுள் என்றன  ் ப ாதித்து விட்டான். பண்றணக்காரருக்குக் 

காதும் கண்றணப் பபான்ைது. ெீ இங்கிருெ்து விறரவாகப் பபாய்விடு.  கதியில் எறிெ்த 

கல்பபால அறனவருக்கும் ெம் பழக்கத்றதத் ததரியப்படுத்திவிடாபத. காயம் பட்டால் 

அதனால் உண்டான தழும்றப மறைக்க முடியுபமா? வருவது வெ்பத தீரும் என்று 

அவறளத் பதை்றுகிைான். 

மூ ் பள்ளியிை் வரு ் ம் 

 உன்றன மருெ்திட்டு வசியம் த ய்த கள்ளத்தனமான மருதூரில் வாழும் 

இறளயபள்ளிறய விட்டு ெீ வெ்த பின், திருெ்துவதை்காக ொன் த ான்ன 

வாரத்்றதகறளக் பகட்கவில்றல. ொன் என்ன த ான்னாலும் அதை்கு எதிராகத்தான் 

த யல்பட்டாய். தபருெ்துன்பம் தகாண்டு குழியில் அகப்பட்ட யாறன பபால மரத்தில் 

கட்டுண்டாய். அவரவர ்த ய்தவிறன அவரவரக்றளத் தண்டித்பத தீரும். பலிக்காமல் 

பபாகுபமா? என்று பள்ளனிடம் பபசுகிைாள். இதறன, 

 “மருந்துக் கள்ளி மருதூரிற் பள்ளி 

  வடகனர விட்டு வந்  பிறகு 

 திருந்துப் தபசிை வொர ்்ன யுங் தகளொய் நொை் 

  த ற்தக பொர ்் ொல் வடக்தக நீ பொர்ப்பொய் 
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 பருந் ொட்டங் தகொை்ட தகொப்ப ்தில் ஆனை 

  பட்டொப் தபொல் அகப்பட்டொய் மர ்தில் 

 தபொருந்  ்  ை்வினை  ை்னைச ்சுற்றும் விதி 

  தபொய்க்குதமொ தசொல்லொய் மூக்கூடற் பள்ளொ”(பொடல்.98) 

என்ை அடிகள் எடுத்தியம்புகின்ைன. 

பள்ளிைிை் தவை்டல் 

 முடிெ்துபபான த யல்கறளப் பை்றி எதை்காகப் பப  பவண்டும்? விருெ்து 

உப ரித்தபின் விருெ்தினரக்றளத் தண்டிப்பவரக்ள் உண்டா? சிறுறமயான 

பப ச்ுகறளப் பப ாபத. வாயில் தகாண்ட ெீறரக் குடித்தாலும் குடிக்கலாம். தவளிபய 

உமிழ்ெ்தாலும் உமிழலாம். அதுபபால்தான் ெீ என்றன விடுவிப்பதும் விடுவிக்காமல் 

பபாவதும். பஞ்சில் பை்றிய தெருப்பு உள்ளிருெ்து அதறன எரிப்பதுபபால் உன் மனதில் 

பறழய பறகறய வளரக்்காபத. பண்றணக்காரரிடம் தகஞ்சி மன்னிப்புக் பகட்டு 

விடுவிப்பாய் மூத்தபள்ளியிடம் பள்ளன் பபசுவது பபால் பின்வரும் பாடல் 

அறமெ்துள்ளது. 

 “மிஞ்சிப் தபொைன  ஏை்தசொல்ல தவணும் 

  விருந்து விட்டபிை் தவட்டிைொ ருை்தடொ 

 தகொஞ்சப் தபசச்ுகள் தசொல்லொத  வொய் ் ை்ைீர் 

  குடி ்  லுங்தகொப் புளி ் ொலும் ஆதம 

 பஞ்சில் பற்றும் தநருப்புப் தபொல் தநஞ்சில் 

  பழம்பனக யிை்னும் பற்றனவ யொத  

 தகஞ்சிப் பை்னை நயிைொனர மை்ைிப்புக் 

  தகட்டுப் பொரடி மூக்கூடற் பள்ளி” (பொடல்.99) 

பை்னைக்கொரரிடம் மை்ைிப்புக் தகட்டல் 

 “ ை்ம ்துக் கிந் ப் பினழனயப் தபொறும் எங்கள் 

  ஆை்தட – முனல 

 சொய்ந் ொல் வயிறல்தலொ  ொங்க தவணும் பை்னை 

  ஆை்தட 

 வை்ம ்ன ப் பொர ்் ொல் அவை் இலக் கல்லதவ 

  ஆை்தட 

 மருதூரிற் பள்ளியொல் வந் தபொல் லொப்புக்கொை் 

  ஆை்தட”(பொடல். 104) 

தருமமாக ெிறனத்துப் பள்ளன் த ய்த குை்ைங்கறளப் தபாறுத்துக் தகாள்ள 

பவண்டும். எங்களுக்குக் காவலாக இருக்கும் பண்றணக்காரபர! முறல தளரெ்்து 

பபானால் அறத வயிறுதான் தாங்கிக் தகாள்ள பவண்டும். பள்ளன் த ய்த 

குை்ைங்கறள மனதில் தகாண்டு தண்டிக்க அவன் எதிரி அல்ல. ததன் மருதூரில் 

வாழும் இறளயபள்ளியால் ஏை்பட்ட குை்ைம் தன் பண்றணக்காரபர என்று தன் 

பள்ளனுக்காகப் பண்றணக்காரரிடம் மூத்தபள்ளி மன்னிப்புக் பகட்கிைாள். 

இனளயபள்ளியிை் தபொறுனம 

 “உழக்கிற் கிழக்கு தமற்தகொ 

  மூக்கூடற்பள்ளி – மறி ்து 
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 உை்னைக் தகொை்டொை் எை்னைக் கை்தடை் 

  னூரிதல வந் ொை்”(பொடல்.155) 

உழக்கிை் கிழக்கு பமை்பகா மூக்கூடை்பள்ளி. ெமக்குள் என்ன பவறுபாடு 

இருவருக்கும் அவன் கணவன் தாபன, மறித்து உன்றனக் தகாண்டான். பள்ளனின் 

மாமன் மகள் என்று உன்றன பிைருக்கு மணம் முடிக்கவிடாமல் தாபன மணெ்து 

தகாண்டான். என்றன என் அழறகப் பாரத்்து என் ஊருக்கு வெ்து என்னுடன் 

தங்கிக்தகாண்டான் என்று இறளயபள்ளி மூத்தபள்ளியிடம் பபசுவறத இப்பாடல் 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

நினறவுனர 

வாய்தமாழி இலக்கியங்களில் மிகப்பழறமயான பழதமாழிகள் மக்கள் 

மனறதப் பிரதிபலி;ப்பன.  முதாயத்தின் அறிவிறன தவளிப்படுத்துவன. 

அனுபவத்தின்  ாரம், அதன் அடிப்பறடயில் எழுகிைது. குறுகிய வடிவமுறடயது. 

மனிதன் ெிறனக்கின்ைறவ பழதமாழிகளாக தவளிப்படுகின்ைன. தினெ்பதாறும் 

வாழ்க்றகயில் ஏை்படும் அனுபவங்களின் திரட்பட பழதமாழியாகும். அறவ மக்கள் 

பபசும் தமாழியில் அறமெ்துள்ளன. பழதமாழி என்ை த ால்பல மிகப் 

பழறமயானவை்றை உணரத்்துவதாகும். பலருறடய அறிறவயும் ஒருவரது 

நுண்ணுணரவ்ுகறளயும் அறியமுடிகின்ைது. தமாத்தமாக அறிவின் சுருக்கபம 

பழதமாழி என்ைால் மிறகயாகாது. 

சொை்தறை் விளக்கம் 
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ச.சந்திரா த ரி  

ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரிறய, 

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிறலப்பள்ளி, 

வில்லிபத்திரி, 

அருப்புக்பகாட்றட ஒன்றியம், 

விருதுநகர ்மாைட்டம் – 626109, 

 

 

பார ்பரிய ் தபாை்று ் பாட்டி னவே்திய ் 
 

ஆய்வுச ்சுருக்க ் 

  மீபகாலமாக துரித உணவின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதால் மாணவரக்ள் 

அடிக்கடி பொய்வாய்படுதல் இயல்பாகி விட்டது. உடல் ெலக்குறைவினால் படிப்பின் 

மீது ஆரவ்ம் குறைெ்து காணப்பட்டது. கிராமங்களில் கூட தபை்பைாரக்ள் ஆங்கில 

மருத்துவத்றத ொடி  ் த ல்லும் அவல ெிறல காணப்படுகிைது. இதனால் ஏை்படும் 

பக்க விறளவுகளும் மாணவரக்றள அடிக்கடி பள்ளிக்கு விடுப்பு எடுக்கும் துயர ெிறல 

ஆசிரியறர இெ்த ஆய்றவ பமை்தகாள்ள உெ்திதள்ளியது. பாட்டி றவத்தியத்றத 

மீட்தடடுக்க பமை்தகாண்ட முயை்சிதான் இெ்த ஆய்வுக் கட்டுறர. ஆய்வின் 

பொக்கத்திை்கு ஏை்ப இலக்கிய மீளாய்வு பமை்தகாள்ளப்பட்டு தறலப்பானது 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அதை்பகை்ப தரவுகள் ப கரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டது. அதனூடாகப் தபைப்பட்ட முடிவுகளின் அடிப்பறடயில் 

விடயங்கள்  கலெ்தாராயப்பட்டுள்ளன.  

முை்னுனர 

”உடம்பிறன முன்னும் இருக்பகன்று இருந்பதன் 

உடம்பினுக்குள்பள உறுபபாருள் கண்படன் 

உடம்பிபல உத்தமன் பகாயில் பகாண்டாபனன்று 

உடம்பிறன யான் இருந்து ஓம்புகின்பைபன !” 

-திருமூலர ்

மன் + இதன் = மனிதன். மன் என்ைால் நிறலத்திருப்பது , இதன் என்ைால் 

இன்புை்றிருப்பது. அப்படியானால் மனிதன் என்ை பசால் இன்புை்றிருக்க பைண்டும் 

என்பதை்காக ைழங்கப்பட்ட பசால். ஆனால் இன்றைய மனிதனிடம் இன்பம் இல்றல. 

காரணம் பநாய். 

நம் முன்பனாரக்ள் இயை்றக தாைரங்கறள பநாய்க்கான மருந்தாகப் 

பயன்படுத்தினர.் அதுபை தறலமுறை தறலமுறையாகப் பின்பை்ைப்பட்டு ைந்தது. 

இதறனக் குடும்பத்திலுள்ள மூத்தைரக்ள் எடுத்துச ்பசால்லியதால் பாட்டி றைத்தியம் 

என்று பபயர ் பபை்ைது.இயை்றகயிலிருந்து கிறடக்கும் தாைரங்கறள மருந்தாகப் 

பயன்படுத்துைதால் இயை்றக றைத்தியம் என்று கருதப்படுகிைது. 

இயை்றக றைத்தியம் இயை்றக நமக்கு அளித்த பரிசு. நாம் அன்ைாட உணவில் 

நமக்கு அதன் மருத்துை குணம் எதுவும் பதரியாமபல உட்பகாண்டு அதன் மருத்துை 

பலன்கறள நாம் பபை, நம் முன்பனாரக்ள் அறிந்து இருந்தாரக்ள். ஆபராக்கியத்துடன் 

ைளமாக ைாழ்ந்தாரக்ள். இதில் மருந்து, அறுறை சிகிசற்ச மை்றும் பக்க விறளவுகள் 

எதுவும் இல்றல. நமக்காக நம் பாட்டிமார ்அளித்த பகாறடதான் இது. 

வீட்டில் நம் பாட்டிமார ் நமக்கு சிறுையதில் பசால்லிபகாடுத்தபத இயை்றக 

றைத்தியம். அதுபை பசவிைழிச ்பசய்திகளாகப் பபைப்பட்டு நமது முன்பனாரக்ளின் 

ைாழ்வில் ஒரு அங்கமாகத் பதான்று பதாட்டு காலங்காலமாக றைத்திய முறைகளாக 
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இருந்து ைந்துள்ளன. இன்றைய தனிக்குடித்தன ைாழ்வில் பாட்டிமாரக்பள 

குடும்பங்களில் இல்றல என்பதுதான் நிதரச்னமான உண்றம. 

பாட்டிகள் நமக்கு எடுத்து கூறிய ஒை்பைாரு விஷயங்களும் அரிய மருத்துைப் 

பபாக்கிஷங்கபள. இயை்றகபயாடு இறணந்த்பத நம் உடல். நம் உடலுக்குள்பளபய 

ஒரு மருத்துைச ் சுழை்சி நறடபபை்றுக் பகாண்டிருக்கிைது. பபாதுைாகப் பிைந்த 

குழந்றதகள் மலம் கழிக்கவில்றல என்ைால் அதை்கு ஒரு றைத்தியம், குழந்றதகள் 

சிறுநீர ் ஒழுங்காகப் பபாகவில்றல என்ைால் அதை்கு ஒரு றகப்பக்குைம் என 

பாட்டிமாரக்ள் அடிப்பறடயில் மருத்துைரக்ளிடம் பசல்லாமபல குழந்றதகளின் 

நலறனக் காத்து ைந்தனர.் முடியாத பட்சத்திை்கு தீராத வியாதி என்ைால் மட்டுபம 

கிராமங்களில் ஆங்கில மருத்துைத்றத நாடுைாரக்ள். 

ஆனால் இன்று நிறலறம தறலகீழாக மாறியுள்ளது. குழந்றதகள் பலசாக 

இருமினாபல, ஏபதா மிகப்பபரிய வியாதியாகக் கருதி மருத்துைரிடம் 

அறழத்துசப்சன்று விடுகிபைாம். அதை்பகை்ைாை்பபால் புதிது புதிதாய் பநாய்களும் 

உருைாகக் காரணங்கள் பல உள்ளன. 

எனபை இயை்றகபயாடு இறணந்த பக்க விறளவில்லாத பாட்டி றைத்திய 

முறைறய நான் பமை்பகாண்ட ஆராய்சச்ியில் இருந்து இக்கட்டுறரயில் கூை 

விறளகிபைன். 

இலக்கியங்களில் பாட்டி னவே்திய ்: 

” பநாயை்ை ைாழ்பை குறைைை்ை பசல்ைம்” 

என பநாயில்லாத தன்றமறயபய நம் முன்பனாரக்ள் மிகப்பபரிய பசல்ைமாக 

கருதினர.் ஒரு நாட்டில் தட்பபைப்ப நிறலகளால் ஏை்படும் பநாய்களுக்கு அந்தந்த 

நாட்டில் கிறடக்கும் மூலிறகப் பபாருட்கறளக் பகாண்டு பாமர மக்கள் தம் 

பட்டறிைால் பசய்து ைந்த மருத்துைத்றத பதால்காப்பியர ்இை்ைாறு கூறுகிைார.் 

” ைாயுறை ைாழ்த்த ையங்க நாடின் 

  பைம்பும் கடுகும் பூபால பைஞ்பசால்” 

இஃது ைாயால் பசால்லப்பட்ட மருந்து என்பதாகும். காயப்பட்ட புண்ணுக்குப் 

பஞ்சு றைத்து கட்டும் மருத்துை ைழக்கும் அக்காலத்தில் இருந்தது என்பதாகும். 

இதறன 

” பஞ்சியும் கறளயாப் புண்ணர”் 

( 353, ைரி.16) 

என்று புைநானூறு கூறுகிைது. பழபமாழி நானூறு என்ை நூலில் புறழக்கறடப் 

பசச்ிறல பை்றி ஒரு பாடல் உள்ளது. 

” அல்லல் ஒருைை்கு அறடந்தகால் மை்ைைரக்்கு 

  நல்ல இறளகள் எனப்படுைார ்– நல்ல 

  விறனமரபின் மை்ைதறன நீக்கு மதுபை 

  மறனமரம் ஆய மருந்து”  - (பா.53) 

அக்காலத்தில் வீட்டுக்பகால்றலப் புைத்தில் மூலிறகச ் பசடிகறள றைத்து 

ைளரத்்தாரக்ள் என்பது இப்பாடலிலிருந்து புலனாகிைது.பழந்தமிழர ்மூலிறககறளக் 

பகாண்ட மருத்துை முறைகறள நன்கு அறிந்திருந்தனர ்என்பறத இளங்பகாைடிகள் 

சிலப்பதிகாரத்தில் இந்திரவிழா ஊபரடுத்தக் காறத 43,44 ல் கூறியுள்ளார.் 

பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களான திரிகடுகம், ஏலாதி, சிறுபஞ்சமூலம் 

ஆகிய மூன்றும் தம் பபயரிபலபய மருத்துை குறிப்புகறளக் பகாண்டு நாட்டு 

மருத்துை நூல்களாகத் திகழ்கிைனர.் மக்களிறடபய நீரழிவு பநாய் பபருகிவிட்ட 

இக்காலச ் சூழ்நிறலயில் பநல்லிக்காய் அருமருந்தாகப் பயன்படுகிைது. அதை்கு 
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ைாழ்நாறளக் கூட்டும் மருத்துைக் குணம் அதிகம். அதனால் தான் அதியமான் 

அை்றைக்கு பநல்லிக்கனி பகாடுத்தார.் 

” உன்னுறடய சாறைக் கூடக் கருதாமல் நீண்டநாள் ைாழ பைண்டும், என்று 

அறத எனக்குக் பகாடுத்தாபய” 

என்று அை்றை பாட்டி அதியமாறன புகழ்கிைார.் 

( (புைநானூறு) 91: 6-9) 

”அரும்பிணி உறுநரக்்கு பைட்டது பகாடாஅது 

   மருந்தாய்ந்து பகாடுத்த அைபைாள்” ( நை் – 126) 

என்று நம் பாட்டி மருதத்ுைசச்ிறய புகழ்கிைது நை்றிறண பாடல். 

சங்கப்புலைர ் மருத்துைர ் தாபமாதரனார ் திருைள்ளுைமாறலயில் 11 ஆம் 

பாடலில் சீந்திை் சருக்கறரயும் சுக்குப்பபாடியும் பதனுங்கலந்து பமாந்தால் 

தறலக்குத்து நீங்கும் என்பறத இை்ைாறு பாடுகிைார ்பாைாணர.் 

”சீந்தினீரக்் கண்டம் பதறிசுக்குத் பதனளாய் 

 பமாந்தபின் யாரக்்கும் தறலக்குத்தில்....” 

-திருைள்ளுைமாறல பசய்யுள் : 11 

திருைள்ளுைர ்திருக்குைளில் மருந்து என்ை அதிகாரத்தில் முறையான, சீரான, 

பநறிப்படுத்தப்பட்ட உணவு உண்பது பை்றி கூறுகிைார.் புறக, மது பபான்ை பகட்ட 

உணவுகறளத் தவிரக்்குமாறு அறிவுறுத்துகிைார.் 

ஆை்மீகே்தில் பாட்டி னவே்திய ்: 

” கல்லானாலும் கணைன் புல்லானாலும் புருசன்” 

என்று கருதி ைாழும் பபண்களுக்கு உண்ணா பநான்பின் மகத்துைத்றத 

எடுத்துறரக்க பசாம ைார விரதம் இருந்தால் கணைனுக்கு நல்லது என்று கூறி 

அறிவியல் உண்றமறய உட்புகுத்துைது நம் ஆன்மீகம். 

” பூமி தன் கனிறய தரும்; நீங்கள் திருப்தியாகச ்சாப்பிட்டு அதில்       சுகமாய் 

குடியிருப்பீரக்ள்” – பலவி 25.19 

என்று றபபிள் கூறுகிைது. 

நமது உடலில் பசரும் அழுக்குகள், கழிவுகறள பைளிபயை்ைவும் உடல் 

தூய்றமயறடயவும் பநாய் ைரும் முன் காப்பதை்கும் தான் ஒை்பைாரு மாதத்திலும் 

சஷ்டி, காரத்்திறக, ஏகாதசி, அமாைாறச,பபளரண்மி பபான்ை நாட்கறள 

ஆன்மீகத்தின் அடிப்பறடயில் விரத நாட்களாக்கினாரக்ள் நம் பாட்டிமாரக்ள். 

 ைிேனுக்கு ஏை்படு ் பபாதுவாை தநாய்கள்: 

நீரழிவு, சிறுநீரகக்பகாளாறு, ரத்த அழுத்தம், ஆஸ்துமா, புை்றுபநாய், 

மாரறடப்பு, நரம்புத்தளரச்ச்ி, றதராய்டு, உடை்பருமன், பகாலஸ்ட்ரால், மூட்டுைலி, 

ஆண்றமக்குறைவு,இருமல் , விக்கல் , பநஞ்சு சளி, தறலைலி, பதாண்றட கரகரப்பு, 

ைாயு பதால்றல, ையிை்றுைலி, சரும பநாய்கள்,மூக்கறடப்பு, கண் எரிசச்ல், உடல் சூடு, 

பை்கூசச்ம், ையிை்றுக்கடுப்பு, கபம், தாய்ப்பால் சுரக்காறம, தறலக்குத்து 

பபான்ைறைகளாகும். 

 ஒை்னைச ்பசால்லில் பாட்டி னவே்திய ்: 

ஆண்றமக் குறை நீங்க முருங்றக. 

இரத்தக்பகாதிப்பிை்கு அருகம்புல். 

காமாறலக்கு கீழாபநல்லி. 
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சிறுநீரக்் குறைபாடு பபாக்க பீரக்்கங்காய். 

சிறுநீரகக் கை்கறள நீக்கும் ைாறழத்தண்டு. 

நிறனைாை்ைல் பபருக அரசு. 

மாரப்ுசச்ளிக்கு தூதுைறள. 

மாரறடப்புக்கு மாதுளம்பழம். 

முடி உதிரை்றதத் தடுக்க புடலங்காய். 

முகப்பபாலிவிை்கு திராட்றசப்பழம். 

மூட்டு ைலிக்கு முடக்கறுத்தான். 

மூல பநாய்க்கு சப்பபாட்டாப்பழம். 

புை்றுபநாய்க்கு சீத்தாப்பழம். 

 சரக்்கறர பநாய் உள்ளைரக்ள் கீழ்கண்டைாறு உணவு உண்ண பாட்டி பசான்ன 

றைத்தியத்றத இயை்றக றைத்தியம் இப்படியாக கூறுகிைது. 

 

 

பநஞ்சு சளி 

 பதங்காய் எண்றணயில் கை்பூரம் பசரத்்து நன்கு சுட றைத்து ஆர றைத்து 

பநஞ்சில் றைக்க சளி குணமாகும். 

ேனலவலி 

 ஐந்தாறு துளசி இறலகளும், சிறு  துண்டு சுக்கு, 2 இலைங்கம் நன்கு அறரத்து 

பநை்றியில் பை்றுப்பபாட்டால் தறலைலி நீங்கும். 

போண்னட கரகரப்பு 

 சுக்கு, பால், மிளகு, திப்பிலி ஆகியைை்றை ைறுத்து பபாடி பசய்து பாலில் 

கலந்து சாப்பிட பதாண்றட கரகரப்பு குணமாகும். 

  

எண்ணைய்

தினமும்

20 மி.லி

பால், ம ார் ,தயிர் 250 கிராாம்
வணரா

தானியங்கள் தினமும் 250 கிராாம்
வணரா

பழங்கள் தினமும் 250 கிராாம் முதல் 300 
கிராாம் வணரா

பயிறு வணககள் தினமும் 400 கிராாம் வணரா

காய்கறி, கீணரா வணககள் தினமும் ½கிம ா
முதல்

முதல்

1 
1 

கிம ா

கிம ா

வணரா
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வாயுே்போல்னல 

 பைப்பம் பூறை உலரத்்தி தூளாக பைந்நீரில் உட்பகாண்டால் ைாயுத்பதால்றல 

நீங்கும். 

வயிை்றுவலி 

 பைந்தயத்றத பநய்யில் ைறுத்து பபாடி பசய்து பமாரில் கலந்து குடிக்க 

ையிை்றுைலி நீங்கும். 

சரு  தநாய்கள் 

 கமலா ஆரஞ்சு பதாறல பையிலில் காயறைத்து பபாடி பசய்து உடம்பில் 

பதய்த்துக் குளித்தால் சரும பநாய்கள் நீங்கும். 

மூக்கனடப்பு  

 மஞ்சறள சுட்டு மூக்கில் றைத்து நுகரந்்தால் மூக்கறடப்பு நீங்கும். 

கண் எரிசச்ல், உடல் சூடு 

 பைந்தயத்றத இரவில் ஊைறைத்து பைறும் ையிை்றில் சாப்பிட்டால் உடல் சூடு, 

கண் எரிசச்ல் பபாபய பபாய்விடும் 

பை்கூசச் ் 

 புதினா விறதறய ைாயில் பபாட்டு பமன்று  பகாண்டிருந்தால் பை்கூசச்ம் 

பபாய்விடும். 

வயிை்றுக்கடுப்பு 

 புழுங்கல் அரிசி ைடித்த தண்ணீரில் சிறிதளவு உப்றபயும் பைண்றணயும் 

பசரத்்துக் குடித்தால் ையிை்றுக்கடுப்பு நீங்கும். 

கப ் 

 ைால்மிளகின் தூறள ஒரு சிட்டிறக பதனில் குறழத்து சாப்பிட கபம் நீங்கும். 

ோய்ப்பால் சுரக்க 

 அரிசியுடன் பைந்தயத்றத பசரத்்து கஞ்சியாக்கி காய்சச்ி பருகி ைந்தால் 

தாய்ப்பால் சுரக்கும். 

இந்த கணிணி காலத்தில் கூட கலியுகத்தில் பகாசுக்கள் மூலம் பரவிய படங்கு 

காய்சச்லுக்கு ஆங்கில மருத்துை முறை றகறய விரித்த  பநரத்திலும், பாட்டி 

றைத்தியம் மூலம் நிலபைம்பு கசாயம் இலைசமாக விநிபயாகம் பசய்து காய்சச்றல 

கட்டுக்குள் பகாண்டு ைந்தனர.் கால்நறடகறள ைாட்டி ைறதத்த பகாமாரி 

பநாய்க்கும் கூட மூலிறக மருந்பத ஆறுதலாக அறமந்தது. 

முடிவுனர: 

 பைளிநாட்டு குப்றப உணறைத் தவிரத்்தால், பதாப்றப இல்லாத ைாழ்க்றக 

ைாழலாம். பாரம்பரிய உணவுகளுக்கு முக்கியத்துைம் பகாடுக்க பைண்டும். பாட்டி 

றைத்தியம் பாரம்பரிய முறைப்படி ைாழபை பரிந்துறரக்கிைது. பாட்டி றைத்திய 

முறை மீட்படடுக்கப்பட பைண்டும். அது காலத்தால் அழிக்க முடியாத பபாக்கிஷம். 

பாரம்பரியத்பதாடு விஞ்ஞானமும் பசரந்்தால் பைை்றி நிசச்யம். 

”தாத்தாக்கறள விடச ்சிைந்த ஆசிரியரக்ள் இல்றல 

பாட்டிகறள விடச ்சிைந்த மருத்துைரக்ளும் இல்றல.” 
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துனணநூல் பட்டியல்: 

1. உலக நல்ைாழ்வு ஆசிரமம், கல்யாணிபுரம் சிைறசலம் , ஆழ்ைாரக்ுறிசச்ி. 

அம்பாசமுத்திரம் ைட்டம். பதன்காசி மாைட்டம். 

2.  திருமதி. சீ. பாலம்மாள் பாட்டி, வில்லிபத்திரி, அருப்புபகாட்றட ஒன்றியம், 

விருதுநகர ்மாைட்டம். 

3. பதால்காப்பியம் – பசனாைறரயனார.் 

4.புைநானூறு – சங்க இலக்கியங்களுக்கு விளக்கவுறர  

                                                             - முறனைர.் பிராபாகரன்  

5. பழபமாழி நானூறு – அடியாரக்்கு நல்லார ்உறரதிைன் 

6.சிலப்பதிகாரம் – இந்திரவிழா ஊபரடுத்த காறத 

7. திரிகடுகம் – உறரயாசிரியர.் பாலசங்கர.் எம்.ஏ , பி. எட் 

8.ஏலாதி – Tamil e Book Org  

9. சிறுபஞ்ச மூலம்- தமிழ் விக்கிமூலம் 

10. பழபமாழி – கிராமத்து பழபமாழிகள் – திருநாவுக்கரசு 

11. நை்றிறண – தமிழிறணயம் மின் நூலகம் 

12. திருைள்ளுை மாறல - விக்கிபீடியா 

13. றபபிள் – பலவியராகமம் 

14. திருக்குைள் – தங்க. பழமறல 

15. இயை்றக உணவின் அதிசயம் ,ஆபராக்கிய உணவின் ரகசியம் 

- பபராசிரியர.்டாக்டர.் மூ. ஆ. அப்பன்,   இயை்றக 

உணவு  ஆராய்சச்ியாளர.் 

16. டாக்டர.் பகளசல்யா , BSMS., MD (Sitha) , MD (alternate Medicine),                

                                                                  சுபா கிளினிக் ,விருதுநகர ்  
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நொட்டுப்புற இலக்கியம் கொட்டும்  மிழர் அனடயொளங்கள் 
 

முை்னுனர 

 ொட்டுப்புை இலக்கியம் என்பத மக்களின் இலக்கியம். அது பதான்றிய 

காலத்றத அறுதியிட்டுக் கூை முடியாது. ஒரு ொட்டின் வாழ்றவயும் வரலாை்றையும 

குறைகறளயும் ெிறைகறளயும் ததளிவாகக் காட்டுவன ொட்டுப்புை இலக்கியங்கள். 

ொட்டுப்புை மக்களின் உணரவ்ுகறளயும் கவிறத புறனயும் ஆை்ைறலயும் கை்பறன 

வளத்றதயும் ொட்டுப்புைப் பாடல்களில் காணலாம். இறவகள் ஏட்டிலும் எழுத்திலும் 

பாட்டிலும் இடம் தபைாவிடினும் ெம் தெஞ்சில் இருெ்து மட்டும் ெீங்காது ெிை்கும். 

ொட்டுப்புைம் என்பது கை்காத கிராமியப் பகுதிறயபய குறிக்கும். இவரக்றள 

கிராமத்தான், பட்டிக்காட்டான், பாமரன், ொட்டுப்புைத்தான் என பலவாறு தபயரிட்டு 

அறழக்கின்ைனர.் இறவ அறனத்தும் கிராமப்புைங்களில் வாழும் மக்கறள 

குறிக்கும். இவரக்றளப் பை்றிய இலக்கியங்கள் வாய்தமாழி இலக்கியம் என்று 

அறழக்கப்படுகின்ைன. 

இவ்வறக இலக்கியங்களுக்குத் தனித்த ஆசிரியரும் இல்றல. படிக்கின்ை 

வா கனும் இல்றல. படிப்பபாரும் பறடப்பபாரும் மக்கபள. தறலமுறை 

தறலமுறையாக வளரெ்்த வருகின்ை தாய்தமாழி இலக்கியங்கள். ொட்டுப்புை 

மக்களின் பழக்கவழக்கங்கறளயும் பண்பாடுகறளயும் ெம்பிக்றககறளயும் 

இலக்கியங்கறளயும் ஆராயும் இயல் ொட்டுப்புைவியல் ஆகும். தமிழ் மக்களின் 

ொட்டுப்ை புை வாழ்வியல் கூறுகறள ஆயும்  இயபல தமிழர ்ொட்டுப்புைவியல் ஆகும். 

இலங்றகயில் இத்துறை தமிழா ொட்டாரியல் என்று தபரிதும் அறியப்படுகிைது. 

தமிழர ் ொட்டுப்புை வழக்காை்றியல் என்றும் குறிப்பிடப்படுவதுண்டு. தமிழரின் 

அன்ைாட வாழ்வில் தபரும்பாலும் வாய்தமாழியாக வழங்கி வெ்த பாட்டுக்கள், 

கறதகள், பழதமாழிகள், விடுகறதகள், ெம்பிக்றககள் ஆகியறவயும் பாரத்்து  ்

த ய்தல் மூலம் பகிரப்பட்ட ஆடல்கள் , கூத்து, இற , விறளயாட்டுக்கள், வழக்கங்கள், 

றகத்ததாழில்கள், நுட்பங்கள் மை்றும் கறலகள் ஆகியறவயும் தமிழர ்

ொட்டுப்புைவியலில் அடங்கும். இவை்றில் சிலவை்றை ொம் தனித்தனிபய 

பொக்குவமாயின். 

நொட்டுபுறப் பொடல்கள் 

 மடியில் கண்விழித்து மரணத்தில் கண் மூடும் வறர மனிதபனாடு ொட்டுப்புை 

மக்கபளாடு அறவ விண்றணயும் மண்றணயும் விரித்து பாடுகின்ைன. மறலகளும் 

தபாழில்களும் அதில் ெிழலாடுகின்ைன. மனித மனங்கள் படம் பிடித்துக் 

காட்டப்படுகின்ைன. பிைெ்த குழெ்றதறயத் தாலாட்டி தூங்க றவக்கும் தாலாட்டுப் 

பாடல்கள், றகதட்டி மகிழ் ச்ிறயக் தகாண்டாடும் கும்மிப்பாடல்கள், பகாலாட்டப் 

பாடல்கள், ததாழிை்பாடல்கள், காதல் பாடல்கள்,  டங்குப் பாடல்கள், ஒப்பாரிப் 

பாடல்கள், என ொட்டுப்புைப் பாடல்கள் கிராம மக்கள் வாழ்வின் அறனத்து 

ெிறலகளிலும் ஒன்று கலெ்து அதன் தவளிப்பாடாகப் பாடப்படுகின்ைது. 

நொட்டுப்புறக் கன கள் 

 கறத த ால்வதும் பகட்பதும் மனிதரக்ளின் இயல்பு. மனித வாழ்வின் 

ஒவ்தவாரு ெிகழ் ச்ியும் கறதயாகிைது. மனிதனின் ஆற கள், அவலங்கள், 

பதறவகள், விருப்பு தவறுப்புகள், கனவுகள், கை்பறனகள் அறனத்தும் 

கறதகளாகின்ைன. வாழ்க்றகயில் ஏை்பட்ட பாதிப்பு, ெடெ்த ெிகழ் ச்ிகள், உயரவ்ு 

தாழ்வு மனப்பான்றம, அைமுறரத்தல் மகிழ்வூட்டல், பவடிக்றக, ெீதிகறள 

எடுத்துறரத்தல், வாழ்வில் ெடக்கும் தவறுகறள  ்சுட்டிக்காட்டல், தவறு த ய்தவறர 
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திருத்துதல், இறவ பபான்ை பல கருத்துக்கறள உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 

ொட்டுப்புைக் கறதகள் குறிப்பிட்ட ஒருவரால் எழுதப்படாதன.ஏட்டில் இடம்தபைாதன. 

வாய்தமாழியாக வாழ்வன, உருவம்  பதய்ெ்தும் வளரெ்்தும் ெிறலயை்ை வடிவம் 

தகாண்டது. 

ெீதிக் கருத்துக்கள், தீறமறய அளித்தல் கருறண, உதவி த ய்தல் தவைான 

ெடத்றதகள், ஆற கள், பகாபம், தபாைாறம பபான்ை பண்புகறள 

தவளிப்படுத்துவதாகவும் இக்கறதகள் அறமெ்திருக்கும். கறத மாெ்தரக்ளாக 

 ாதாரண மனிதரக்ள் முதல் துைவிகள், கிழவிகள், கள்வரக்ள், மெ்திரவாதிகள், 

ததய்வங்கள், பபான்பைார ் கறத பாத்திரங்களில் வருவாரக்ள். இவரக்பளாடு 

பைறவகள் விலங்குகள் உயிரை்ை தபாருட்கள் முதலானறவ பபசுவது பபாலவும் 

அறமெ்திருக்கும் இறவபய ொட்டுப்புைக் கறதகள் எனப்படும். 

பழதமொழிகள் 

 மூபதாரிலிருெ்து பதான்றிய தமாழி பழதமாழி ஆகும். ொகரிகம் வாய்ெ்த 

மக்களிடமும் ொகரிகத்தில் முன்பனைாத இனக்குழு மக்களிறடயிலும் சுருங்கிய 

வடிவம் தகாண்ட உருவாக பண்புறடய அறிவுக் கூரற்மயான பழதமாழிகள் 

காணப்படுகின்ைன.ெிறனப்பிை்கும் எட்டாத காலத்திலிருெ்பத மக்கள் வாழ்வில் 

வாழ்ெ்து வருபறவ என்பறதப் பழதமாழியிலுள்ள தமாழி என்னும் த ால் 

உறுதிப்படுத்துகிைது. பழதமாழி எனப்படுவது உலகிை்கு உணரத்்தும் உண்றமறய 

ஒரு சிறிய வாக்கியத்தின் மூலம் சுருக்கி கூறுவது ஆகும். பழ தமாழியானது 

தவளியில் கவனிக்கக்கூடிய ப கரிக்கக்கூடிய ததான்றம வாய்ெ்த கருத்தாகும். 

இருப்பினும் எளிதில் புரிெ்து தகாள்ளக் கடினமானதும் ஆகும். தமிழில் பழதமாழிக்கு, 

மூதுறர, முதுறம, தமாழிறம, முன் த ால், முதுத ால், பழஞ்த ால் எனப்பல்பவறு 

தபயரக்ள் உள்ளன. ொள்பதாறும் வாழ்க்றகயில் ஏை்படும் அனுபவங்களின் திரட்பட 

பழதமாழிகள் ஆகும். பழதமாழிகள் அனுபவத்தின் அடிப்பறடயில் எழுெ்தறவ. 

அறிவின் சுருக்கபம பழதமாழிகள் எனலாம். வாழ்க்றகயில் உயிரப்்பும் 

உணரவ்ுப்பண்பும் அறிவுப்பண்பும் பழதமாழிகளில் கருவாக அறமெ்த வாய்தமாழி 

இலக்கியங்களில் சிைெ்ததாகக் கருதப்படுகின்ைது. பழதமாழி சிெ்தறனக்கு 

ஆை்ைலுக்கும் அறிவு வளர ்ச்ிக்கும் தபரும் துறணயாக உள்ளது. 

பல தமாழிகறள உலகில் உள்ள அறனத்து  ்  முதாயங்களும் 

பயன்படுத்துகின்ைன. அைக்பகாட்பாடுகறள வலியுறுத்தவும், தவறு த ய்யும் பபாது 

இடித்துறரக்கவும்,  முதாயத்தில் இதறன  ்த ய்யக்கூடாது. என்று கட்டறளயிடவும், 

பழதமாழிகறளப் பயன்படுத்துகின்ைனர.் மக்கள் வாழ்வில் அனுபவித்த  ாரம் 

என்பதால் மக்களிறடபய அதை்தகாரு த ல்வாக்குண்டு. “பழதமாழி தபாய்யின்னா 

பழயதும் சுடும்” என்பதிலிருெ்து மக்கள் பழதமாழி மீது றவத்துள்ள ெம்பிக்றக 

புலனாகின்ைது. 

விடுகன கள் 

 விடுகறத என்பது விடுவிக்கப்பட பவண்டியது. மறை தபாருளிலிருெ்து 

விடுவிக்கப்பட பவண்டிய கறதபய விடுகறதயாகும். வினா எழுப்பும் வறகயாகவும், 

விறடதகாடுக்கும் தன்றமயாகவும் விடுகறதகள் உள்ளன. தமிழில் புதிரப்் பண்றப 

அடிப்பறடயாகக் தகாண்டு எதிரம்றையில் தபரும்பாலும் விடுகறதகள் 

பதான்றுகின்ைன. அறிவு ஊட்டுவதும், சிெ்தறனறய தூண்டுவதும், விடுகறதயின் 

குறிக்பகாளாகும். இது கறதக்கு ஆதாரமாகவும், த ய்யுளுக்கு உயிராகவும், 

தபாழுதுபபாக்கு  ்  ாதனமாகவும் உள்ளது. தபரிபயாருக்கும் சிறியவரக்ளுக்கும் 

இறடபய ததாடரற்ப ஏை்படுத்துகிைது. விடுகறத என்ை த ால் விறனத்ததாறகயில் 

அறமெ்துவிட்ட கறத, விடுகின்ை கறத, விடும் கறத என்று முக்கால தபாருறளயும் 

தருகிைது. விடுகறத என்ை த ால்லிபல ஒரு புதிருக்கான தபாருள் அடங்கிக் 

கிடக்கிைது. புதிர ்தகாண்ட கூை்பை விடுகறதயாகும். விடுகறத என்பது விடுவிக்க 

பவண்டியது தபயருக்பகை்ப அதில் புதிரும் அடங்கி இருக்கின்ைது. அறத 

கண்டுபிடிக்கும் முயை்சி சிெ்தறனக்கு ஒரு பயிை்சி. அறிவுக்கு உறரகல்லாகும். 
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சிெ்தறனக்குத் தூண்டுபகாலாகவும் அது ெிலவி வருகின்ைது. பகள்வி விடுபவன் 

விறடறய மனதில் றவத்துக் தகாண்டு விறட தகாடுப்பவறனத் திண்டாட த ய்து 

அவனுறடய திண்டாட்டத்றதக் கண்டு மகிழ்வது இதன் பொக்கமாகும். 

ொட்டுப்புைங்களில் சிறுவரக்ள், வயது முதிரெ்்பதார,் கை்பைார,் கல்லார ் எனப் 

பபதமின்றி விடுகறத பபாடுவார.் மாணவரக்ள் பள்ளிக்கூடம் முடிெ்த பெரங்களில் 

புதிரக்ள் பபாடுவர.் தபரிபயாரக்ள் தபாது  ்ாவடியிலம், அர மரத்து பமறடயிலும் 

உட்காரெ்்து தபாழுது பபாக்கும் பெரங்களில் தபாடிபயாடு பபாடுவது புதிரக்ள் ஆகும். 

சிறுமிகள் பல்லாங்குழி ஆடும் பபாது ெடுத்தர தபண்மணிகள் தங்கள் 

ம ச்ினிகளுக்கும், அண்ணிகளுக்கும் உைவு முறையாக வெ்திருக்கும் காலங்களில் 

அவரக்றளக் பகலி த ய்றகயில், மாப்பிள்றளமாரக்ள் பண்டிறககளுக்கு 

வெ்திருக்கும் காலங்களில் விடுகறதகள் பபாடுவார.் விடுகறதகள் சிெ்தறனக்கு 

விருெ்து ஆகின்ைன, த யலுக்கு மருெ்தாகின்ைன. இறவகபள ொட்டுப்புை இலக்கியம் 

காட்டும் தமிழர ்அறடயாளங்கள் ஆகும். 
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 மிழ் மைி புலவர் முனைவர் நிர்மலொ சிவரொசசிங்கம் 

பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர ்

சுவிஸ் பாட ாறல 

சுவிட் ரல்ாெ்து 

 

 

புகலிட  நொடுகளில் ஈழ ்து   மிழரக்ளிை்  அனடயொளங்கள் 
  

 புகலிட ொடுகளில் தமிழர ்குடிபயை்ைம் பல்பவறு காரணங்களால் இடம் தபை்று 

உள்ளது .அதில் இலங்றகயில் இருெ்து ஆயிரக்கணக்கான தமிழர ் குடி 

தபயரெ்்தறமக்குக் காரணம் அங்கு ெறடதபை்றுக் தகாண்டிருக்கும் இனப் பிர  ்றன 

என்பை கூைலாம் .ஆரம்ப காலத்தில் அகதிகளாக அகதி முகாம்களில் தங்கி இருெ்து 

தமக்கான வாழ்விடத்றதயும் இருப்பதை்கான அனுமதி உரிறமகறளயும் 

தபறுவதை்காகப் பபாராடினாரக்ள் .காலப் பபாக்கில் அறவகள் எல்லாம் கிறடத்த 

பின்பு தமாழிறய வாழும் ொட்டில் தமிழ் தமாழிறய வளரக்்க முன் வெ்தனர.் 

 வாழும் இடங்களில் அயலில் வசிக்கும் ெண்பரக்ளுடன் ப ரெ்்து தமிழ்  ் ங்கம் 

உருவாக்கினார ். பை்பல இடங்களிலும்   ங்கங்கள் உருவாகி பல்பவறு தபயரக்ளுடன் 

இயங்கத்  ததாடங்கின .இ  ் ங்கங்கள் தங்கள்  இடங்களில் வாழும் சிறுவரக்ளுக்குத் 

தாய்தமாழிக்கல்வி அவசியம் எனக் கருதி உதவி ெிறுவனங்களின் உதவிபயாடு  

பள்ளிக்கூடங்களில்  மாறல பெரத்தில் தமிழ்ப் பள்ளிகள் ஆரம்பமாகின .தாய் ொட்டில் 

கை்பித்த ஆசிரியரக்ள் ஆரம்பத்தில் இலவ மாகக்  கை்பித்தனர ்.இறவ தமல்ல தமல்ல 

விருட் மாக வளரத் ததாடங்கின .பாட ாறலகளில் ஆண்டு பதாறும் பதரவ்ுகள் 

றவத்து வகுப்பபை்ைங்களும் த ய்யப்பட்டன .பள்ளிகள் எல்லா இடங்களிலும் 

இருப்பதால் பபாக்குவரத்து  ் சிக்கல்கள் ஏதும் மாணவரக்ளுக்கு இருக்கவில்றல. 

இதனால் பல மாணவரக்ள் ஆரவ்மாக தாய்தமாழிறயக்  கை்கத் ததாடங்கினார ். 

 தாய்தமாழிக் கல்விபயாடு இற , ெடனம் பபான்ை கறலகளும் வாத்தியக் 

கருவிகள் மிருதங்கம் .வயலின் ,வீறண பபான்ை வகுப்புகளும் ஆரம்பமாயின 

.இறவயும் தாய்தமாழி வளர வித்திட்டன .ஆண்டு பதாறும் ஆண்டு விழாக்கள் 

,முத்தமிழ் விழா பபான்ை விழாக்கள்  ங்கங்கள் றவக்கத் ததாடங்க அதில் 

பட்டிமன்ைம் ,கவியரங்கம் ,இற  ,ெடனம் ொடகம் பபான்ை ெிகழ்வுகள் றவத்தனர ்

.இறவயும் தமிழரக்ளின் அறடயாளத்றத பல்பவறு மக்கள் காண்பதை்கு ஏதுவாக 

இருெ்தன .இவை்றை விட கறலகளில் பபாட்டி ெிகழ்வுகள் பல்பவறு இடங்களில் 

ெறடதபை்ைன . தமிழரக்ளின் பண்டிறககறளக்  தகாண்டாடுவதில் தமிழரக்ள் 

மும்முரமாக ஈடுபட்டனர ் .தபாங்கல் விழா  எல்பலாரும் கூடி தகாண்டாடுவறதயும் 

காணலாம் அவை்றிலும் யாவரும் ஆரவ்மாக கலெ்து தகாண்டனர ். 

 தமிழன் என்பைார ் இனமுண்டு தனிபய அவை்தகாரு குணமுண்டு' என்று 

தமிழறர அறடயாளப்படுத்தினார ் ொமக்கல் கவிஞர.் பவறு எெ்த இனத்திை்கும் 

தமாழிக்கும் இல்லாத தபருறம தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் உண்டு. காரணம் மனித 

இனம் எப்படி வாழ பவண்டும் என்பதறன விட எப்படி வாழக் கூடாது என்று 

வாழ்வியறல கை்றுக் தகாடுத்த தமிழரின் பண்பாட்டு அடி ச்ுவடுகள் இன்றும் 

உலகம் முழுவதிலும் தடம் பதித்து இருக்கிைது என்ைால் உயரெ்்த சிெ்தறனகறளயும், 

உயரவ்ான எண்ணங்கறளயும்  மூகம் எனும் மணை்பரப்பில் விறதத்து  ்

த ன்றிருக்கிைது என்று தாபன அரத்்தம். 

 புகலிட  ொடுகளில்  பவறுபட்ட கலா  ்ாரம் பண்பாடுகளில் இறணெ்து 

வாழ்ெ்தாலும் தமிழரக்ள் ஒன்ைாக கூடும் விழாக்கள் .திருமண ெிகழ் ச்ிகள் 

பபான்ைவை்றில் கலெ்து தகாள்ளும் பபாது தமது பாரம்பரிய ஆறடகறள  தபண்கள் 

ப றல ,ஆண்கள் பவட்டி   விரும்பி அணிெ்தனர ் . பாரம்பரிய உணவுகறள ஒன்ைாக  

ப ரெ்்து   றமத்து உட் தகாண்டனர ்.  

 த ல்விருெ்து ஓம்பி வருவிருெ்து பாரத்்திருப்பான் 
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 ெல்விருெ்து வானத் தவரக்்கு 

 (அதிகாரம்:விருெ்பதாம்பல் குைள் எண்:86) 

வெ்த விருெ்தினறரப் பபாை்றி, இனிவரும் விருெ்தினறர எதிர ் பாரத்்திருப்பவன், 

வானுலகத்தில் உள்ள பதவரக்்கும் ெல்ல விருெ்தினனாவான் என்பது பபால புகலிட 

ொடுகளிலும் விருெ்துக்கு வெ்த அறனவறரயும் அன்பாக கவனித்து உணவு தகாடுத்து 

மகிழ்வாக அனுப்பி றவப்பாரக்ள் இவை்றைக் கண்டு பமறல ொட்டவர ்வியெ்தும் எம் 

உணவுகறள விரும்பியும் உண்டனர ்என்பதும் குறிப்பிடத் தக்கது . 

 தமிழரின் தறலசிைெ்த பண்பாடுகளில் ஒன்று விருெ்பதாம்பல். 

 குைள் 227: 

 பாத்தூண் மரீஇ யவறனப் பசிதயன்னும் 

 தீப்பிணி தீண்டல் அரிது. 

தான் தபை்ை உணறவ பலபராடும் பகிரெ்்து உண்ணும் பழக்கம் உறடயவறன பசி 

என்று கூைப்படும் தீயபொய் அணுகுதல் இல்றல என்ை வள்ளுவன் வாக்கிை்பகை்பத்  

தமிழரக்ள்  இல்லத்துக்கு வரும் விருெ்தினரக்ளின் மனம் மகிழ்வுறும்படி ெடெ்து 

தகாள்வாரக்ள் இல்லம் பதடி வரும் விருெ்தினரக்றள இன்முகத்பதாடு வரபவை்று 

அனி  ்ப்பூ பபால் வாடாமல் பதெீர ்தகாடுத்து உப ரிக்கும் பழக்கமும் ததாடரெ்்து 

இருெ்து தகாண்டு வருகிைது .வீதியில் தமிழரக்ள் ஒருவறரதயாருவர ் கண்டால்  

வணக்கம் த ால்லும் மரபும் பல்பவறு ொடுகளில் இருக்கிைது .அபத பபால ெட்புடனும் 

அன்புடனும் அறனவரும் பழகினார ் 

 குைள் 788: 

 உடுக்றக இழெ்தவன் றகபபால ஆங்பக 

 இடுக்கண் கறளவதாம் ெட்பு. 

 உறடதெகிழ்ெ்தவனுறடய றக, உடபன உதவிக்காப்பது பபால் (ெண்பனுக்குத் 

துன்பம் வெ்தால்) அப்பபாபத த ன்று துன்பத்றதக் கறளவது ெட்பு. 

 இன்பத்தில் மட்டுமல்ல  துன்பத்தில் ெண்பரக்ள் மட்டுமல்ல அயலவரக்ள் 

எல்பலாரும் ப ரெ்்து உதவி த ய்யும் பழக்கமும் தமிழரக்ளின் அறடயாளத்றதக் 

காட்டுகிைது, 

 ஆலயங்கள் பல இடங்களில் அறமத்தனர ் .அங்கு தினமும் பூற கள் , . மய 

விழாக்கள் பபான்ைறவயும் ெறடதபை்ைன .பதவார பபாட்டிகள் .திருக்குைள் மனனம் 

பபான்ை பபாட்டிகளும் ெறடதபறுகின்ைன ..இறவ எமது இறளய  முதாயம் பக்தி 

தகாள்வதை்கும் வழி அறமத்தன .ஆலயங்களில் பண்பாடுகள் கலா  ்ாரங்கள் 

பபணப்பட்டன .பூற  முடிெ்தவுடன் எல்பலாருக்கும் உணவு வழங்கும் ெிகழ் ச்ி மூலம் 

அறனவரும் ஒை்றுறமயாகவும் ஒன்ைாக கீபழ அமரெ்்து உண்ணுதலும் எமது 

பண்பாட்றட அழியாமல் காக்கின்ைன. 

 இறணயவழித்  தளங்கள் அதிகரித்துக் தகாண்டிருக்கும் காலகட்டத்தில் ெவீன 

கவிறதகள் ,மரபு கவிறதகள் துளிப்பாக்கள் ,சிறுகறதகள், ொவல்கள் கட்டுறரகள் 

,பழெ்தமிழ் இலக்கியங்கறள ஆய்வு த ய்தல் பபான்ை பல்பவறு வறகப்பட்ட 

பகாணங்களில்  எழுதும் ஆை்ைல்கள் அதிகரித்து வருகின்ைனர ்  .அதனால் பல் பவறு 

வறகயான நூல்களாகவும்  மின்னிதழ்களாவும் தவளியிடுவதிலும் தமிழரக்ள் ஆரவ்ம் 

காட்டி வருகின்ைனர ்.  ஆகபவ தமிழரக்ள் இலக்கியத்துறையில் ஆழமாக தடம் பதித்து 

வருவறதயும் காணக் கூடியதாக இருக்கிைது .. 

 தீதும் ென்றும் பிைரத்ர வாரா எனும் உயரிய பண்பாட்றட உரக்க  ்

த ால்லியதும் தமிழினம் தான் . ொம் என்ன த ய்கிபைாபமா அது தான் ெம்மிடம் 

திரும்பிவருகிைது. ொம் எறத விறதக்கிைபமா அது தான் முறளத்து ெமக்கு பலன் 

தகாடுக்கிைது. ெல்லது ெிறனத்தால் ெல்லபத ெடக்கும். தகட்டது ெிறனத்தால் 
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தகட்டபத ெடக்கும்; இது தான் வாழ்வியல் யதாரத்்தம். ஆக ெமக்கு ெடக்கும் 

ெல்லவை்றிை்கும், தகட்டவை்றிை்கும் பிைறரக் குறை கூைாதீரக்ள்.அது உன்னிடம் 

இருெ்து தான் முறளக்கப்படுகிைது என தமிழ்ப்பண்பாடு தான் கை்றுக்தகாடுத்தது. 

அத்தறகய  ஒழுக்கத்பதாடு வாழ்பவரக்ள் பலர ் உள்ளனர ் .மாைாக தீய வழியில் 

த ல்பவரக்றளயும் அறிவுறரகள் கூறி திருத்துபவரக்ளும் இருக்கின்ைனர ் .இரு பவறு 

கலா  ்ாரங்களுக்கு மத்தியில் வாழும் இறளபயாரக்ள் சிலர ் திற  மாறி  ்

த ன்ைாலும் உரிய பருவத்தில் திருெ்தி தமிழரக்ளின் வாழ்வியலுடன் ஒத்துப் 

பபாவறதயும் காணலாம் 

 யாதும் ஊபர யாவரும் பகளீர ் என்று ஒை்றுறமயில் தமிழரக்ள் ஓன்று கூடி 

வாழ்ெ்தாலும் ஆங்காங்பக ஏை்ைத்  தாழ்வுகள்  பவறுபாடுகளுக்கு ஊடாக சிை்சில 

இடங்களில் தவடிக்கத்தான் த ய்கிைது .காலப் பபாக்கில் இறவ மறைெ்து விடவும் 

வாய்ப்பு இருக்கிைது .பழெ்தமிழ் இலக்கியங்களிலும் இத்தறகய பமாதல்கள் 

இருப்பறதயும் காணலாம் .வள்ளுவனின் கருத்து  

குைள் 409: 

பமை்பிைெ்தா ராயினும் கல்லாதார ்கீழ்ப்பிைெ்தும் 

கை்ைார ்அறனத்திலர ்பாடு. 

 கல்லாதவர ் உயரெ்்த குடியில் பிைெ்தவராக இருப்பினும் தாழ்ெ்த குடியில் 

பிைெ்திருெ்தும் கல்விக் கை்ைவறரப் பபான்ை தபருறம இல்லாதவபர. 

 ஆகபவ எல்பலாரும் கை்று உயர ் பதவியில் இருெ்தால் பமாதல்களுக்கு 

வழிபயதும் இல்றல. 

 பமலும் தமிழரக்ள் வாதனாலி ப றவகள் ஆரம்பித்து அதன் ஊடாகவும் 

தமிழரக்ளின் ஆை்ைல்கறள தவளிப்படுத்தி வருகின்ைனர ் .தகாரானா பொய் பரவும் 

இக் காலக்கட்டங்களில் இறணய வழி ஊடாக கவியரங்கம் ,பட்டி மன்ைம் 

,கருத்தரங்குகள் நூல் தவளியீட்டு ெிகழ்வுகள் பபான்ை பல்பவறு ெிகழ் ச்ிகளின் ஊடக 

தமிழரக்ள் தடம் பதித்து வருகின்ைனர ்  

 தமிழரக்ளின் புகழ் இன்று உலதகங்கும் பப ப்பட்டு வருகிைது ,றககறள 

வீசிக்தகாண்டு புகலிட  ொடுகளில்  

 தஞ் ம் புகுெ்தாலும் இன்று தம் தமாழிறய ஒங்க  ் த ய்து புகழுடன் 

வாழ்கின்ைனர ். 

பதான்றின் புகதழாடு பதான்றுக அஃதிலார ்

பதான்ைலின் பதான்ைாறம ென்று 

(அதிகாரம்:புகழ் குைள் எண்:236) 

 ஒரு துறையில் முை்பட்டுத் பதான்றுவதானால் புகபழாடு பதான்ை பவண்டும்; 

அத்தறகய சிைப்பு இல்லாதவர ் அங்குத் பதான்றுவறதவிடத் பதான்ைாமலிருப்பது 

ெல்லது. 

ஆய்வுச ்சுருக்கம்  

தறலப்பு - புகலிட  ொடுகளில் ஈழத்து  தமிழரக்ளின்  அறடயாளங்கள் 

புலம் தபயரெ்்த காரணம்  

ஆரம்பகால வாழ்வு  

தாய்தமாழி கை்ைல்  

கறலகள்  

இலக்கியம்  

பண்பாடு  
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சொை்றுகள்   

திருக்குைள் -86. 227 .778 , 409 ,236 

மு.தஜயமணிஉதவிப்பபராசிரியரஇ்ராம ாமி தமிழ்க்கல்லுாரிகாறரக்குடி அவரக்ள் 

தினமலரில் எழுதிய "தரணி பபாை்றும் தமிழர ்பண்பாடு"கட்டுறர  

 

தமிழ் ஆசிரியர ்ெிரம்லா சிவரா சிங்கம் 

தமிழ்மணிப்புலவர ். 

Doctor of Literature 

சுவிை் லாெ்து 
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தவ. சிவக்குமொர் 

உதவிப்பபராசிரியர ்

அறிஞர ்அண்ணா கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி 

புது ப் ரி 

 

 மிழிலக்கிய ்தில் முல்னல ்தினை தபொருளொ ொர  

வொழ்வில் பொலிை தவறுபொடு:  

சு. மிழ்சத்சல்வியிை் ‘கீ ொரி’ நொவனல முை்னவ ்து 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

மனித வாழ்க்றகக்குப் தபாருபள ஆதாரம். அதுபவ தபாருளாதாரம் என்ை 

த ால்லாக்கத்தின் அடிப்பறடயாகும். மக்களின் வாழ்க்றகத்தரம் 

தபாருளாதாரத்தின் அடிப்பறடயில் அளவிடப்படுகிைது. மனிதன்  மூக 

மதிப்பீட்றடப் தபைவும் குடும்பத்றத வழி ெடத்தவும் தபாருளாதாரம் என்பது மிக 

முக்கியமானதாகும்.  முதாயத்தில் வாழும் மக்கறளப் பல்பவறு காரணிகள் 

அடிப்பறடயில் பாகுபடுத்தும் ெிறல உள்ளது. தபாருளாதாரத் பதறவகளும் 

மாறுபட்டு அறமகின்ைன. அத்தறகயத் பதறவகள் ெிறைபவை்ைப்படாத 

ெிறலயிபலபய அறவ  முதாய  ் சிக்கல்களாக உருதவடுக்கின்ைன. அ  ்முதாய  ்

சிக்கல்கள் ொவல்களில் பிரதிபலிக்கின்ைன. சு.தமிழ் த் ல்வி தனது ொவலான ‘

கீதாரி’ ொவலில் திறண  ாரெ்்து தவளிப்படுத்தும் தபாருளாதாரத் தன்றமயிறன 

தவளிப்படுத்துகிைார.் 

 ஐெ்திறண அறமப்பியல் தகாண்ட தமிழரக்ளின் வாழ்வியலில் 

ததால்காப்பியர ் முன்றவக்கும் முல்றல திறண மக்களின் வாழ்வியறல 

தவளிப்படுத்தும்  ங்க இலக்கியக் குறிப்பிறன காணமுடிகிைது. 

ஊர ் ஊராக கிறடபபாட்டு ொபடாடி வாழ்க்றக வாழும் ஆட்டிறடயரக்ளின் 

தபாருளாதார வாழ்விறன  ் சுட்டுவதாக கீதாரி ொவல் அறமகிைது. வலற யில் 

றபத்தியக்காரப் தபண்தணாருத்தி சிவப்பி, கரி  ்ா என்கிை இரட்றடப் தபண் 

குழெ்றத தபை்றுவிட்டு இைெ்துவிடுகிைாள். கரி  ்ாறவ இராமு கீதாரி - இருளாயி 

தம்பதியினர ் தன் த ாெ்த மகறளப் பபால வளரக்்கிைாரக்ள். தவள்றள  ்ாமி 

என்பவன் கீதாரியால் சிறுவயது முதல் எடுத்து வளரக்்கப்பட்டவன் கரி  ்ா 

தவள்றள  ்ாமிறய சித்தப்பா என்பை அறழத்தாள். கீதாரிக்கு வயதாகிவிட்டதால் 

தவள்றள ாமிக்கு தனியாக தகறடதகட்டி அவனுக்கு உதவியாக கரி  ்ாறவ 

விட்டுவிட்டார.் தவள்றள  ்ாமி, கரி  ்ா இவரக்ளின் வாழ்க்றகயானது ஆடுகளுடன் 

வாழ்வபதாடு மட்டுமில்லாமல் இவரக்ளின் தபாருளாதார வாழ்வும் ஆடுகறள 

ெம்பிபய அறமெ்து விடுவதாக ொவலாசிரியர ்சுட்டுகிைார.் இபத ெிறலயிறன  ங்க 

இலக்கியத்திலும் காணமுடிகிைது. 

முை்னுனர: 

 மனித வாழ்க்றகக்குப் தபாருபள ஆதாரம். அதுபவ தபாருளாதாரம் என்ை 

த ால்லாக்கத்தின் அடிப்பறடயாகும். மக்களின் வாழ்க்றகத்தரம் 

தபாருளாதாரத்தின் அடிப்பறடயில் அளவிடப்படுகிைது. மனிதன்  மூக 

மதிப்பீட்றடப் தபைவும் குடும்பத்றத வழி ெடத்தவும் தபாருளாதாரம் என்பது மிக 

முக்கியமானதாகும்.  முதாயத்தில் வாழும் மக்கறளப் பல்பவறு காரணிகள் 

அடிப்பறடயில் பாகுபடுத்தும் ெிறல உள்ளது. தபாருளாதாரத் பதறவகளும் 

மாறுபட்டு அறமகின்ைன. அத்தறகயத் பதறவகள் ெிறைபவை்ைப்படாத 

ெிறலயிபலபய அறவ  முதாய  ் சிக்கல்களாக உருதவடுக்கின்ைன. அ  ்முதாய  ்

சிக்கல்கள் ொவல்களில் பிரதிபலிக்கின்ைன. சு.தமிழ் த் ல்வி தனது ொவலில்  திறண 

 ாரெ்்து தவளிப்படுத்தும் தபாருளாதாரத் தன்றமயிறன இக்கட்டுறரயில் 

காணலாம்.   



478 
 

முல்னல ்தினை தபொருளொ ொர வொழ்வு: 

“ஆயர ்பவட்டுவர ்ஆடுஉத் திறணப்தபயர ்

  ஆவயின் வரூஉம் கிழவரும் உளபர”1 

என்ை நூை்பாவின் வழியாக முல்றல ெிலத்தில் ஆண்கறள உணரத்்தும் 

திறணப்தபயராக ஆயர,் பவட்டுவர ் எனத ் ததால்காப்பியர ் கூறுகின்ைார.் 

இப்தபயரக்ள் ததாழிலின் அடிப்பறடயாகவும் அதன் வழியாக அவரக்ள் அறமத்துக் 

தகாண்ட வாழ்விறன தவளிப்படுத்துபறவயாக உள்ளதிறன அறியமுடிகிைது. ஆடு, 

மாடுகறள பமய்க்கும் ததாழில் முல்றல ெிலத்தவரின் தறலயாய ததாழிலாகும்.  

இறடயரக்ள் ஆடுகறளயும், மாடுகறளயும் பமய்த்து அதில் இருெ்து வரும் 

தபாருள்கறளபய தங்கள் தபாருளாதார வாழ்க்றகக்காண ஆதாரமாக் தகாண்டனர ்

என்பதிறன, 

“படுமணி மிடை்ை பயெிறர ஆயம் 

தகாடு மடி உறடயர ்பகாை் முறகக் பகாவலர ்

தகான்றை அம்குழலர ்பின்றைத் தூங்க” 2  

என்னும் வரிகளில் வழியாக அறியலாம். மறழயானது இறடவிடாது தபய்தறமயால் 

இறடயரக்ள் தபரும் மகிழ் ச்ி அறடெ்தனர.் அதனால் தங்களுறடய காட்றட 

உழுதனர ்என்பதிறன, 

“பழமறழக் கலித்த புதுப்புன வரகின் 

இரறல பமய்ெ்த குறைத்தறலப் பாறவ” 3  

என்று இடம்தபறும் அடிகளில், உழுத புன்த ய் ெிலத்தில் வரகுப் பயிறர 

விறதத்தறதயும், விறதக்கப்பட்ட வரகானது ென்கு வளரெ்்து வெ்தறதயும், அறுவறட 

த ய்யப்பட்ட கதிரக்ளின் இளெ்தளிரக்றள மான்கள் உண்ணுவறதயும் காண 

முடிகிைது. முல்றல ெில மக்கள் தரி ாகக் கிடக்கும் ெிலத்றத உழுது, அவை்றில் 

புதுப்பயிர ் த ய்து மாறலயில் வீடு திரும்பினாரக்ள். ஒபர ெிலத்தில் ஆயரக்ள் 

பலமுறை வரகு விறதத்தனர.் பலமுறையும் வரகு முதிரெ்்த 

ெிறலயிபலபய காணப்பட்டது. இவ்வாறு  ங்க இலக்கியத்தில் முல்றலத்திறண 

மக்களின் பல்பவறுவிதமான தபாருளதார வாழ்க்றகயிறன காணமுடிகிைது. 

கீ ொரி நொவலில் முல்னல வொழ்வியல்: 

ஊர ் ஊராக கிறடபபாட்டு ொபடாடி வாழ்க்றக வாழும் ஆட்டிறடயரக்ளின் 

தபாருளாதார வாழ்விறன  ் சுட்டுவதாக கீதாரி ொவல் அறமகிைது. வலற யில் 

றபத்தியக்காரப் தபண்தணாருத்தி சிவப்பி, கரி  ்ா என்கிை இரட்றடப் தபண் 

குழெ்றத தபை்றுவிட்டு இைெ்துவிடுகிைாள். கரி  ்ாறவ இராமு கீதாரி - இருளாயி 

தம்பதியினர ் தன் த ாெ்த மகறளப் பபால வளரக்்கிைாரக்ள். தவள்றள  ்ாமி 

என்பவன் கீதாரியால் சிறுவயது முதல் எடுத்து வளரக்்கப்பட்டவன் கரி  ்ா 

தவள்றள  ்ாமிறய சித்தப்பா என்பை அறழத்தாள். கீதாரிக்கு வயதாகிவிட்டதால் 

தவள்றள ாமிக்கு தனியாக தகறடதகட்டி அவனுக்கு உதவியாக கரி  ்ாறவ 

விட்டுவிட்டார.்  

“ ச்ூ... ச்ூ...த்பத...த்பத...“ என்று ஆடுகறள பவகமாய் விரட்டிக் 

தகாண்டிருெ்தாள். கம்பால் தறரறய அடித்து சிதறி ஓடிய ஆடுகறள வறளத்து 

ஓட்டினாள். ஆடுகறள “ெீங்க நூத்தம்பது பபர ் இருக்குறிய. ொன் மட்டும் 

ஒண்டியாதான இருக்குைன். மின்னாடி பபாைாத பாக்குைதா பின்னாடி வரத்த 

பாக்குரதா? தபாழுது பவை பபயிட்டு இருட்டுரதுக்குள்ள ஓங்களதயல்லாம் 

தகாண்டுபபாயி பட்டில அறடக்க பவண்டாமா? அதுக்கு பமல தவௌக்கு தகாளுத்தி 

அடுப்பு மூட்டி எப்ப ப ாறு, தகாளம்பு ஆக்கி திங்கிைது என்று ஆடுகளிடம் ெியாயம் 

பகட்டபடிபய வெ்தாள்“4 இவ்வாைாக தவள்றள  ்ாமி, கரி  ்ா இவரக்ளின் 

வாழ்க்றகயானது ஆடுகளுடன் வாழ்வபதாடு மட்டுமில்லாமல் இவரக்ளின் 



479 
 

தபாருளாதார வாழ்வும் ஆடுகறள ெம்பிபய அறமெ்து விடுவதாக ொவலாசிரியர ்

சுட்டுகிைார.் இபத ெிறலயிறன  ங்க இலக்கியத்திலும் காணமுடிகிைது. 

முல்றல ெிலத்தில் ஆடுகறள பமய்க்கும் இறடயன், ஆடுகள் ஒன்று ப ரெ்்து 

கூட்டமாக கூடுவதை்கு பவை்று இடம் பொக்கி  ் த ல்லாமல் இருப்பதை்கு ொறவ 

மடித்தபடி ‘வீறள’ ஒலிறய எழுப்புவான். இரவில் உைங்கும் தன் படுக்றகறய பறன 

ஓறலப் பாதயாடு ஆட்டுக்கிறட அருகிபலக் கட்டிலில் உைங்குவான். இறடயன் பால் 

கரெ்து ஊர ்மக்களிடத்தில் விறலக் கூறி விை்று வருவான். 

“பறிப் புைத்த இட்ட பால் தொறட இறடயன்” 5  

“பாதலாடு வெ்த கூதழாடு தபயரும் 

ஆடுறட இறடமான் த ன்னி” 6  

என   ஆயர ்குலப்தபண்கள் அெ்தி காறலப் தபாழுதிபலப் பைறவ எழும் முன்பப துயில் 

எழுபவரக்ள். பமார ்கறடெ்து அருகில் உள்ள ஊரில் த ன்று விை்கக் கூடியவள். அதை்கு 

இறணயான உணவுகறளப் தபை்றுவருவாள். ஆயர ்குலப் தபண்கள், தான் தபை்ை 

பணத்திை்கு ஈடாகப் பசுக்கறள வாங்கி வளரப்்பாரக்ள். தங்கம் தகாடுத்தாலும் 

தபை்றுக்தகாள்ள மாட்டாள்7 என்பதிறன  ங்க வரிகளின் மூலம் அறியமுடிகிைது.    

தபொருளொ ொர ்ன  உற்ப ்தி தசய்யும் திருமை வொழ்க்னக 

தவள்றள  ்ாமியின் மறனவியானதால் தாங்கமுடியாத  ெ்பதா ம் 

தகாண்டாள். தவள்றள  ்ாமியும் கரி  ்ாவும் ஒருவர ் மீது ஒருவர ் அன்பும், 

அக்கறரயும், காதலும் தகாண்டிருெ்தனர.் “இப்படிதயல்லாம் ெடக்குமுன்னு ெீ 

தென ச்ிபாத்தாயா சின்னாயா? இல்ல பவை எங்கயா ச்ும் ஒன்னக் 

கட்டிக்குடுத்திருெ்தா என்ன த ஞ்சிருப்ப? ொஞ் த த்துப் பபாயிருப்பபன்” என்ைாள். 

பதிலுக்கு தவள்றள  ்ாமியும் “‘ெீயில்லாட்டி ொனும் தராம்ப ொளக்கி 

இருக்கமாட்டன்”8   என்ைான் தவள்றள  ்ாமி. திருமண வாழ்க்றக தங்களுக்குள் 

அன்றப உணரத்்தியது மட்டுமல்லாது கீதாரி தவள்றள  ்ாமிக்கும் கரி  ்ாவிை்கும் 

தனியாக ஆடுகறள ஒதுக்கிவிட்டார.் தனியாக கிறட பபாடுவதை்கும் வழிவறக 

த ய்தார.் தவள்றள  ்ாமி கரி  ்ாவின் கடின உறழப்பால் கிறட தபருகிைது. 

அவரக்ளின் வாழ்வில் தபாருளாதாரம் உயரெ்்தது.  

 உளுெ்தூரப்பட்றடறய அடுத்துள்ள பகாட்றடக்காட்டிை்கு த ன்று 

கிறடபபாட்டாரக்ள். இங்குவெ்து ொன்கு வருடமாகிைது. இங்கு வருவதை்கும் கரி  ்ா 

தான் காரணமானாள். இெ்த ொன்கு வருடத்தில் இயல்பான வாழ்க்றகயில் பல 

மாை்ைங்கள், கல்யாணமாகி ொன்கறர வருடமாகியும் கரி  ்ாவிை்கு குழெ்றத 

பிைக்கவில்றல. இதுபவ, தபரும் குறையாக இருெ்தது. இவரக்ளது தபாருளாதார 

வளர ்ச்ியிறனக் கண்ட தவள்றள  ்ாமியின் அண்ணன் மறனவியும், அவள் 

அண்ணன் ஓறடயப்பனும் எப்படியாவது தவள்றள  ்ாமிக்கு தன் தங்றகறய 

திருமணம் த ய்துறவத்துவிட பவண்டும் என்ை எண்ணத்தினால் கரி  ்ாறவ 

குழெ்றத இல்லாத காரணம் காட்டி துன்பப்படுத்தினாரக்ள்.  

தவள்றள  ்ாமி இப்பபாததல்லாம் கரி  ்ாவிடம் முகம் தகாடுத்து பபசுவது 

இல்றல. தனக்கு வரும் பணத்றததயல்லாம் தன் அண்ணன் குடும்பத்திை்பக த லவு 

த ய்தான். தன் குடும்பம் பை்றியும் கரி  ்ா பை்றியும் ெிறனத்துப்பாரப்்பபத இல்றல. 

இறததயல்லாம் ெிறனத்து ெிறனத்து கரி  ்ாவிை்கு மனம் பாரமானது. யாரிடம் 

த ால்லி முறையிடுவது என்று ததரியவில்றல. தவள்றள  ்ாமிக்கு ஓறடயப்பனின் 

இரண்டாம் தங்க ச்ிறய திருமணம் த ய்ய முடிவு த ய்து கரி  ்ாறவயும் 

தவள்றள  ்ாமிறயயும் பிரிக்கத்திட்டமிட்டு கரி  ்ாவின் மனம் பொகும்படி 

பபசிக்தகாண்பட இருெ்தாரக்ள். தவள்றள  ்ாமி எறதயுபம கண்டுக்தகாள்ளாமல் 

இருெ்தான். சிதம்பரத்றத அடுத்துள்ள குமாரமங்கலத்தில் றமயமான ஓரிடத்தில் 

வலற  கட்டியிருெ்தான் தவள்றள  ்ாமி. இவரக்ளின் தகாடுறமறயத்தாங்காமல், 

“இரண்டு ொட்களாய் அன்ன ஆகாரம் ஏதுமின்றி வங்தகாறலயாய் பட்டினி கிடெ்தாள்

”9 இரண்டு ொட்களாய் ப ற் த் தண்ணிறயப் பல்லில் ஊை்ைாமல் கிடப்பது 
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ததரிெ்தும் கூட கட்டிய புரு ன் அவறள திரும்பியும் பாரக்்கவில்றல. 

யாருமை்ைவளாக உணரெ்்த கரி  ்ா கீதாரிறயவிட்டால் தனக்கு பபாக்கிடம் 

பவறுயில்றல என்பதனால் கீதாரியிருக்கும் இடம் பதடி  ்த ன்ைாள்.   

பொலிைம் சொர் தபொருளொ ொர மீட்டுருவொக்கம் 

 தவள்றள  ்ாமியுடனான திருமண வாழ்வில் உடன் உறழத்து தன் 

குடும்பத்தின்  தபாருளாதாரத்றத வாழ்விறன உயரத்்திய தபாழுதும் கரி  ்ாவிை்கு 

அது பயனளிக்கமால் பபாய்விடுகிைது. இதனால் தன் தெ்றதயான கீதாரியிடம் 

த ன்று விடுகிைாள். அங்கு கீதாரியின் மறனவியான இருளாயிறய 

மருத்துவமறனயில் ப ரத்்து இருெ்தனர.் அப்தபாழுது கூடபவ கரி  ்ாவும் இருெ்தாள். 

இருளாயிறனப் பரிப ாதிக்கவரும் ெரச்ிடம் தனக்கு அடிக்கடி தறலசுை்றுவதாகவும் 

தறல ச்ுை்ைல் ெிை்கும்படி மருெ்து ஏதாவது தரும்படி கூறினாள். கரி  ்ாறவ 

ப ாதித்துப் பாரத்்த மருத்துவர,் மூன்று மாதம் கரப்்பமாக இருப்பதாக கூறினார.் 

அவளால் ெம்பமுடியவில்றல அவளுக்கு வியப்பாகவும்  ெ்பதா மாகவும் இருெ்தது. 

கீதாரி மை்றும் அவறர  ்  ாரெ்்தவரக்ளும்  ெ்பதா ப்பட்டதுடன், கரி  ்ாறவ 

தவள்றள  ்ாமியுடன் ப ரத்்துவிட பவண்டும் என முடிவு த ய்தாரக்ள். ஆனால் 

கரி  ்ா, இனி ஒருபபாதும் தான் தவள்றள  ்ாமியுடன் ப ரெ்்து வாழபவ 

மாட்படதனன்று  த்தியவாக்கு த ய்து தகாடுத்தாள். இருளாயி உடல்ெிறல 

பமா மானதால் மருத்துவப் பயனின்றி இைெ்துப்பபானாள். கரி  ்ாவிை்கு 

ஆண்குழெ்றதபிைெ்தது. தவள்றள  ்ாமி இதுவறர வெ்து பாரக்்கவில்றல.  

 றவராக்கியமும் உறழப்பும் தன்னகத்பதக் தகாண்ட கரி  ்ா தனது  வாழ்வில் 

தபாருளாதாரத்றத உயரத்்திக்தகாள்ள அப்பாவான கீதாரியுடன் வாரத்திை்கு 

ஆடுகறள வாங்கி தனியாக கிறட கட்டினாள். ஆட்டுக்காரரக்ளிடம் தபை்று வரும் 

ஆடும் அறவபபாடும் குட்டிகறளயும், மறுவருடம் ஆட்டுக்காரரிடம் ஒப்பறடக்க 

பவண்டும் ஆடுகள்பபாடும் புளுக்றகபய இவரக்ளுக்கு த ாெ்தம். அெ்த புளுக்றகறய 

விை்று வாழ்ெ்து வெ்தாரக்ள். கரி  ்ா தன்மகன் மீது மிகுெ்த ெம்பிக்றக 

தகாண்டிருெ்தாள். தன் அப்பாவிடம் என்றனப்பபால் ஆடுபமய்க்க விடமாட்படன் 

அவறன பள்ளியில் ப ரத்்து படிக்க றவக்கப்பபாவதாகவும், என் பிள்றள 

எல்பலாறரப்பபாலவும் இருக்கமாட்டான் அவன் படிப்பான் என்று மிகுெ்த ெம்பிக்றக 

தகாண்டிருெ்தாள். ஆடுகறள கண்ணும் கருத்துமாக பகதலல்லாம் பமய்த்துவிட்டு 

இரவு ாப்பாடு முடிெ்து கூண்டிை்குள் தன் குழெ்றதயுடன் படுத்துக்தகாண்டிருெ்தாள். 

அறடமறழயாய் தபாழிெ்தால் கூண்டிை்குள் தண்ணீர ் தவள்ளப் 

தபருக்தகடுத்து ஓடியது. அதறன, தவளிபய தள்ளினால் குழெ்றத ெறனயாதபடி 

கூண்டிை்குள் பாதுகாப்பாய் றவத்தாள். தண்ணீறர றகயால் தள்ளிக்தகாண்பட 

இருெ்தாள். எங்கும் ஒபர இருட்டாக இருெ்தது. தண்ணீறர தவளிபய தள்ளிக் 

தகாண்டிருெ்த கரி  ்ாவின் றகயில் ஏபதா கடித்தது. பறனமட்றடத்தான் 

குத்தியிருக்கும் என்று ெிறனத்து தண்ணீறர தவளிபயை்றினாள். கரி  ்ா தண்ணீறர 

ஏத்தியபபாது அடிபட்ட குட்டிப் பாம்புதான் கரி  ்ாவின் விரலில் கடித்திருெ்தது. 

இருட்டில் பறனபயாறலக்கும் பாம்புக்குட்டிக்கும் விதத்ியா ம் ததரியாத கரி  ்ா 

மறழவிட்டதும் பறழயபடிபய  ம்மம்பாறய விரித்துப் பபாட்டுக் தகாண்டு 

படுத்துவிட்டாள். விரலில் விஷம் ஏறியதிலிருெ்து தறலவலியும் தறல ச்ுை்ைலும் 

அதிகமானது பக்கத்து வலற ப் தபண்களிடம் ஓடிப்பபாய் கூறினாள் அவரக்ள் 

மறழதபய்கிைது விடியட்டும் பாரத்்துக் தகாள்ளலாம் ெீ பபாய் தூங்கு என்ைனர.் 

தறலக்கு குளித்துவிட்டு தறல ஆைாமல் மறழயில்பவறு ெறனெ்பதாம் எது ஆனாலும் 

ஆகட்டும் காறலயில் பாரத்்துக் தகாள்ளலாம் என்று பிள்றளயுடன் 

படுத்துக்தகாண்டாள். கரி  ்ாவின் கூண்டிலிருெ்து விடியை்காறலயில் விடாமல் 

பிள்றள அழும்  தத்ம் பகட்டுக்தகாண்டிருெ்தது. ெீண்ட பெரமாகியும் குழெ்றதயின் 

அழுறக அடங்காமல் இருக்க பக்கத்து வளற க்காரரக்ள் ஓடிப்பபாய் பாரத்்தனர.் 

“வளற க்குள் அற வை்றுக் கிடெ்தாள் கரி  ்ா. பக்கத்தில் படுத்திருெ்த பிள்றள 

மட்டும் அழுது தகாண்டிருெ்தது”10 கரி  ்ாவின் மீண்தடழுெ்த தபாருளாதார வாழ்வும் 

பயனளிக்காமல் பபாய்விட்டது. 
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ஜ.ஜொை்சிரொைி, 

ஆய்வு வளறமயர,் 

உலகத் தமிழ்  ் ங்கம், மதுறர 

 

மதலசிய ்  மிழரக்ளிை் வொழ்வியல் சிறுகன களிை் ஊடொக.... 

 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 மபலசியாவில் சிறுகறத இலக்கியத்தில் தபண் பறடப்பாளரக்ளின் 

பறடப்புகளில் மபலசியத் தமிழரக்ளின் வாழ்வியறல ஆய்ெ்து அறிவபத 

இக்கட்டுறரயின் பொக்கம். இல்ல ச்ூழல், பணி ச்ூழல் எனப் தபண்கள் இருவறக  ்

சூழல்கறளயும் எதிரத்காள்ள பவண்டியுள்ளது. புலம்தபயரெ்்த தபண்கள் பவறு 

வறகயான சிக்கல்கறளயும்  ெ்திக்க பவண்டிய ெிறல ஏை்படுகிைது. அத்தறகய 

சூழறல  ் ெ்திக்கும் தபண்கள், தங்களின் மன உணரவ்ு, எழு ச்ி, ஆை்ைல், ப ாரவ்ு, 

அழுத்தம், சிக்கல் ஆகியவை்றின் வடிகாலாக சிறுகறதகறளப் பறடக்கின்ைனர.் 

இத்தறகய சிறுகறதகளில் தவளிப்படும் தமிழர ் வாழ்வியல் பதிவுகள் 

குறிப்பிடத்தக்கறவயாக உள்ளன. மபலசியா வாழ் புலம்தபயரெ்்த தபண்களின் 

சிறுகறதப் பறடப்புகள் பல்பவறு பரிமாணங்கறளக் தகாண்டுள்ளன. அவை்றில் 

மபலசியத் தமிழரக்ளின் வாழ்வியறல ஆய்வதாக ‘மபலசியத் தமிழரக்ளின் 

வாழ்வியல் சிறுகறதகளின் ஊடாக...’ என்ை இக்கட்டுறர அறமகிைது. 

முை்னுனர 

 மனிதறனப் பிை உயிரக்ளின் வாழ்வியல் முறைகளிலிருெ்து பவறுபடுத்திக் 

காட்டுவது அவரக்ள் தகாண்டிருக்கிை பண்பாட்டுக் கூறுகபள ஆகும். ததான்றம  ்

சிைப்புமிக்க தமிழர ்பண்பாடு உலகத்தில் தறலசிைெ்த பண்பாடாக அறனவராலும் 

பபாை்ைத்தக்கது. தமிழரக்ள் பல்பவறு காரணங்களுக்காக உலதகங்கும் பல 

ொடுகளில் புலம்தபயரெ்்து வாழ்ெ்து வருகின்ைனர.் அதிலும் குறிப்பாகப் 

பத்ததான்பதாம் நூை்ைாண்டில் மபலசியாவிலுள்ள இரப்பர ்பதாட்டங்களுக்குக் கூலித் 

ததாழிலாளிகளாகப் பணியமரத்்துவதை்காக அறழத்து  ் த ல்லப்பட்ட தமிழரக்ள் 

தை்பபாது அெ்ொட்டின் மண்ணின் றமெ்தரக்ளாக வாழ்ெ்து வருகின்ைனர.் இருப்பினும் 

தங்களின் தாய்தமாழிறயயும் பண்பாட்றடயும் கறலறயயும் தக்கறவத்துக் 

தகாண்டு உலக ொடுகளில் வாழும் தமிழரக்ளில் மபலசியத் தமிழரக்ள் 

தனி ச்ிைப்புடன் திகழ்கின்ைனர.் அத்தறகய சிைப்புமிகு மபலசியத் தமிழரக்ளின் 

வாழ்வியறல மபலசியத் தமிழ்  ் சிறுகறதகளின் அதிலும் குறிப்பாகப் தபண் 

பறடப்பாளரக்ளின் சிறுகறதகளின் ஊடாக ஆராய்வபத இக்கட்டுறரயின் 

பொக்கமாகும்.  

மதலசிய ்  மிழ்ச ்சிறுகன களில்  மிழர ்வொழ்வியல் 

 தமிழர ் பண்பாட்றட ஈராயிரத்து அறுநூறு ஆண்டுகளாகத் தமிழ் மக்களின் 

இலக்கியங்களும் கவின்கறலகளும் எடுத்துக்காட்டுகின்ைன. பத்ததான்பதாம் 

நூை்ைாண்டின் இறுதியில் தபரும்பான்றமயாகப் புலம்தபயரெ்்த மபலசியத் 

தமிழரக்ள் தங்களது வாழ்வியபலாடு தமிழர ் பண்பாட்டிறன இரண்டைக் 

கலெ்துள்ளனர.் இதறன, “ஏைக்குறைய இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்

மலாயாவுக்குக் குடிபயறியவரக்ளின் பழக்க வழக்கப் பண்பாட்டுக் கூறுகள் யாவும் 

ததன்னகத்திலிருெ்து வெ்து குடிபயறியவரக்பளாடு ஒன்றியது. புலம்தபயரெ்்து 

வருபவார ் ததாறக தபருகபவ அவரக்ள் யாவரும் கூட்டங்கூட்டமாகத் 

பதாட்டப்புைங்களில் வாழலாயினர.் மை்ைவபராடு பழகும் வாய்ப்பின்றித் தனித்பத 

வாழ்ெ்தனர.் தாய் ொட்டின் பழக்க வழக்கங்கறளப் பண்பாட்டு முறைகறளத் 

ததாடரெ்்து பின்பை்றினர”்1 என்பதிலிருெ்து அறிய முடிகிைது. பமலும், தங்களின் 

உணவுமுறை, ஆறடகள், தமாழி, மத, இன, பழக்கவழக்கம்,  ாதி, திருமணம், 
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வழிபாட்டு முறைகள், பிைப்பு இைப்பு  ் டங்கு முறைகள், முடியிைக்குதல், காதுகுத்தல், 

மஞ் ள் ெீராட்டுதல் முதலியயாவும் தமிழகத்றதப் பபான்பை ததாடரெ்்தன. 

 அவை்றைத் தங்களது இலக்கியங்கள், கறலகள் வாயிலாகப் பதிவு த ய்தும் 

றவத்துள்ளனர.் அதிலும் குறிப்பாக, மபலசியத் தமிழ் இலக்கியங்களில் மிக  ்

சிைப்பான இடத்றதப் தபை்றுள்ள சிறுகறத இலக்கியத்தில் தமிழர ் வாழ்வியல் 

முறைகள் பரவலாகப் பதிவு த ய்யப்பட்டுள்ளறதக் காணமுடிகின்ைது. 

 ொய்தமொழிப்பற்று 

 மபலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர ்  ங்கத்தால் 2010ஆம் ஆண்டு தவளியிடப்பட்ட 

‘எழுதாத ஒப்பெ்தம்’ என்ை சிறுகறதத் ததாகுப்பில் ொபகசுவரி சுப்ரமணியத்தின் 

‘சுதெ்திர ஏதிலிகள்’2 என்ை கறத இடம்தபை்றுள்ளது. ‘சுதெ்திர ஏதிலிகள்’ என்னும் 

தறலப்பு மபலசியத் தமிழரக்றள  ் சுட்டுவதாக அறமகிைது. கறதத ால்லியாக 

வரும் தபண் தன் உணர ்ச்ிகறள தவளிக்காட்டுவதில் இ ச்ிறுகறத தவை்றி 

தபறுகிைது. மபலசியத் தமிழரக்ளின் இன்றைய ெிறலறய இக்கறத 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. ஒபர மபலசியா, தமிழ்தமாழிக் கல்வி, தபண் அடிறம, 

பிைதமாழி பமாகம் என மபலசியாவின் இன்றைய  மூக ெிறலகுறித்து பகாபம், 

வருத்தம், கவறல, எள்ளல் எனத ் தன் உணரவ்ுகறள மனக் தகாதிப்பபாடு 

கறதத ால்லி கூறுவது பபால் கறத அறமெ்துள்ளது. 

 காறலயில் ெறடப்பயிை்சிக்கு  ் த ல்லத் திட்டமிடும் ஒரு தபண் மறழயின் 

காரணமாக தவளியில் த ல்ல முடியாமல் வாதனாலி பகட்கிைாள். அதில் 

அறிவிப்பாளர ் “வணக்கம்... ஒபர மபலசியா” எனக் கூறுவறதக் பகட்டு அவளின் 

ெிறனவு அறத பொக்கி  ்த ல்கிைது. ‘ஒபர மபலசியா’ என்பது வரபவை்கக்கூடியது 

என்ைாலும் தங்கள் இனத்தின் தாய்தமாழிறய மைெ்து ஒபர தமாழி ஒபர ொடு 

என்பறத ஏை்றுக்தகாள்ள முடியுமா? ஆங்கிபலயரிடமும் ஜப்பானியரிடமும் 

அடிறமயாக இருெ்து பாடுபட்டுக் காடுகறள அழித்து ொடாக, மக்கள் வாழும் இடமாக 

மாை்றியும் பால் மரங்கள் ெட்டு ொட்டின் வளர ்ச்ிக்கு வித்திட்டு உலகபம திரும்பிப் 

பாரக்்க  ் த ய்த மபலசிய ொட்டின் உருவாக்கத்தில் தமிழரின் பங்களிப்பிறன 

மைெ்து விட முடியுமா? அப்படி ெம் முன்பனார ் உருவாக்கிய ொட்டின் மீது பை்று 

இல்லாமல் பபாய்விடுமா? ஆனால், அதை்காகத ் தாய்தமாழிறய மைக்க முடியுமா? 

என்று அவள் சிெ்தறன ஓட்டம் த ல்கிைது. 

 எண்ணங்கள் தமிழ்தமாழி பமல் ஓடிக்தகாண்டிருக்கும் பெரத்தில் மகாகவி 

பாரதியின் கவிறதகறள எடுத்துக்தகாண்டு தவளியில் ஊஞ் லில் அமரெ்்து 

தகாண்டாள். பக்கத்து வீட்டு ஐெ்து வயது சிறுமி ஓடிவெ்தாள். “டாவுன் கறி தகாடுங்கள் 

என் அம்மா வாங்கி வர த் ான்னார”் என்று கூறுகிைாள். பகாபத்துடன் சிறுமிறய 

உை்று பொக்க... அவளும் விழித்துக் தகாண்டு ெின்றிருெ்தாள். அவறள அவள் அம்மா 

சீனப் பள்ளியில் தான் ப ரத்்திருெ்தாள். சீன தமாழியில் படித்தால் உடபன பவறல 

கிறடத்துவிடும் என்று ெம்பிக்றக. ‘டாவுன் கறி’ என்ைால் தமிழில் என்னதவன்று 

ததரியுமா? எனக் பகட்டதை்குத் ததரியாது என்ைாள் அெ்த  ் சிறுமி. சீனதமாழியில் 

ததரியுமா? எனக் பகட்டவுடன் கண்கள் ததரிெ்து மகிழ் ச்ியுடன் ஓ... ததரியுபம! என்று 

ஏபதா கூறினாள். ஒன்றும் புரியவில்றல. அவறள முறைத்துப் பாரத்்து விட்டுக் 

கறிபவப்பிறலறய ஒடித்து தெகிழிப்றபயில் பபாட்டு அணி  ்ல் துண்டு ஒன்றையும் 

தகாடுத்தனுப்புகிைார ்கறதத ால்லி தபண் (அணி  ்ல் என்ைால் ரிப்பன்). 

 தமிழ்ப் பள்ளியில் ப ரக்்காமல் ஏபதபதா காரணங்கறளக் கூறி பவை்று 

தமாழிகறளப் படிக்க றவக்கும் ெம் இனத்தவரக்றளப் பை்றி எண்ணிக்தகாண்பட 

மீண்டும் பாரதியின் கவிறதகளுக்குள் மூழ்க  ட்தடன்று கண்ணில்பட்டது அப்பாடல். 

‘கும்மியடி தபண்பண கும்மியடி... ஆனெ்த  ்சுதெ்திரம் அறடெ்து விட்படாதமன்பை’ 

என்னும் பாடலில் மகாகவி பாரதி தபண் விடுதறலறயயும் ொட்டின் 

விடுதறலறயயும் ஒருப ர பாடி  ்த ல்கிைார.் என்பன அவரது கவித்திைறம என்று 

பாடலில் திறளத்துக் தகாண்டிருக்கும்பபாபத, பக்கத்து வீட்டு முனியம்மா பாட்டியின் 

 த்தம் காறதக் கிழிக்கிைது. ஏன் இப்படி  த்தம் பபாடுகிைார?் எனக் காது 
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தகாடுத்தால், ொரா மாக பாட்டியின் குரல். “எெ்த  ்சிறுக்கீன்னு ததரியல! ொ ெட்டு 

வ ச்ிருெ்த அறுவவாம்பட்சி’ த டியிபல தீட்படாட றக வ ச்ிருக்கா! பெத்து வறரக்கும் 

ெல்லா தளதளன்னு இருெ்த த டி இன்றனக்கு வாடி வதங்கி பபாயிட்டது! எவடீ அவ 

எஞ்த டிய தீட்படாட ததாட்டது?” என்று முனியம்மா பாட்டி தகா ற்  தமாழியில் 

கத்தியது பகட்டு உடல் கூசிப்பபாய் றகயிலிருெ்த பாரதியின் கவிறதப் புத்தகம் கீபழ 

ெழுவியது. புத்தகத்றத எடுக்க மனமின்றி ெம் இனத்துப் தபண்களின் ெிறலறய 

எண்ணிக் கண்களில் ெீர ்ததும்பியது. இன்னும் எத்தறன காலம்... தபண் அடிறமயாக 

இருெ்து இத்தறகய ஏ ச்ுப்பப ச்ுகறளக் பகட்டுக் தகாண்டிருக்க பவண்டுபமா? 

தபரியாரும் பாரதியும் வழிவெ்த இெ்த இனம் இன்னும் கூடவா இதுபபான்ை 

மூடக்கழிவுகறள  ்சுமெ்து தகாண்டிருக்கிைது.  

 பகள்விகள் கறணகளாய் மனதில் பாய்ெ்து தகாண்டிருெ்த பபாது, ததருவில் 

இரண்டு சீனப் தபண்கள்  த்தம் பபாட்டுப் பபசிக் தகாண்டும் இறடயிறடபய 

சிரித்துக் தகாண்டும் த ல்கிைாரக்ள். ஏபதா ெறக ச்ுறவ த ால்லி  ்சிரிக்கிைாரக்ள் 

என்று மட்டும் புரிெ்தது. இெ்த மண்ணில் தாபன ொங்களும் வாழ்கிபைாம். எங்கள் 

உடல் ாரெ்்த மாை்ைங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இெ்த  ்  முதாயம் இத்துறண 

ஆரப்்பாட்டங்கள், இத்துறண பகலிக் கூத்துகறளயும் ெடத்துகிைது? ‘மாதர ் தம்றம 

இழிவு த ய்யும் மடறமயிறனக் தகாளுத்துபவாம்’ என்ைார ் பாரதி. இது மடறம 

இல்றலயா? என்று மனம் ஆழ்ெ்து சிெ்திக்கத் ததாடங்கும்பபாபத தவளியில் யாபரா 

அறழப்பு மணிறய அழுத்த, யார ் என்று எட்டிப் பாரத்்தவுடன் பழக்கப்படாத 

முகங்களாக ஐவர ்வா லில் ெின்றிருெ்தனர.் “பகாவில் திருவிழாவிை்காக வசூலிை்காக” 

என்று கூறினர.் அவரக்ளுக்கு ஐெ்து தவள்ளியிறன ென்தகாறடயாகக் தகாடுத்து 

விட்டு, அறழப்பிதறழப் தபை்றுக் தகாண்டு உள்பள த ன்று பாரத்்தால் 

இரண்டாயிரத்ததாரு தவள்ளி ததாடங்கிக் கிட்டத்தட்ட ொை்பதுக்கும் பமை்பட்படார ்

பணமாக ென்தகாறட தகாடுத்திருப்பது பபாக, அரிசி மூட்றடகள், எண்தணய்ப் 

புட்டிகள், உருறளக்கிழங்கு, தவங்காயம், பூற ப் தபாருள்கள் என்று ென்தகாறட 

தகாடுத்பதாரின் தபயர ்பட்டியல் ெீண்டிருெ்தது.  

 அப்பபாது த ன்ை மாதம் ெடெ்தது ெிறனவில் வெ்தது. இபதபபால், சீனரக்ள் 

பத்து பதிறனெ்து பபர ்வெ்திருெ்தனர.் ென்தகாறட வாங்க வெ்திருப்பதாக ெிறனத்து 

இரண்டு தவள்ளியிறன எடுத்துக் தகாண்டு பபானால் ென்தகாறட பவண்டாம். 

எங்கள் இனத்தவரக்ள் ென்தகாறட வழங்கி ஒரு சீனப்பள்ளி கட்டியுள்பளாம். அதன் 

திைப்பு விழாவிை்கான அறழப்பு தகாடுக்க வெ்பதாம் என்று அறழப்பிதறழக் 

தகாடுத்தனர.் தாங்கள் ென்தகாறட தகாடுக்க விரும்பினால் பள்ளியில் வ தியை்ை 

மாணவரக்ள் கல்விக்காக ஒரு உண்டியல் றவக்கப்பட்டுள்ளது அதில் த லுத்தலாம் 

என்று கூறி  ்த ன்ைனர.்  

 குறிப்பிட்ட ொளில் சீனப் பள்ளி திைப்புவிழாவிை்கு  ்த ன்று பாரத்்த பபாது, ஒரு 

அறுநூறு, எழுநூறு பபர ்அங்குக் கூடியிருப்பாரக்ள். ஆளும்கட்சி, எதிரக்்கட்சி என்ை 

பாகுபாடு சிறிதும் இன்றி அறனவரும் ஒபர இனமாய் றகபகாரத்்து ெின்று ‘தவை்றிக் 

களிப்பு’ என்று தபாருள்படும் அணி  ்றல (ரிப்பறன) தவட்டினர.் 

கூடியிருெ்தவரக்ளின் றகத்தட்டல் வாறனப் பிளெ்தது. மனதில் இன்னும் ஆவணமாக 

அெ்ெிகழ்வு பதிெ்துள்ளது. பள்ளித் தறலறமயாசிரியர ்உறரயாை்றும்பபாது, “இது ஒரு 

தனிப்பட்டவரின் தவை்றியல்ல ெம் இனத்தின் தவை்றி!” என்று கூறினார.் ஐம்பது 

தவள்ளிகறள அங்கிருெ்த உண்டியலில் த லுத்திவிட்டு வீடு வெ்து ப ரெ்்த ெிறனவு 

ஓடிக்தகாண்டிருெ்தது.  

 கறதத ால்லி இங்கு த ால்லவருவறத மறைமுகமாக உணர முடிகிைது. 

தமிழரக்ள் எங்கு த ன்ைாலும் அங்குக் பகாயிறல முதலில் கட்டி விடுவர.் அதை்கு 

அளிக்கும் முக்கியத்துவத்றத ெம் தமிழ்தமாழிக் கல்விக்குக் தகாடுத்தால் அரற பய 

எதிரப்ொக்கிக் காத்திராமல் தமிழ்ப் பள்ளிகறள ொபம வளரத்்ததடுக்கலாம் என்பபத 

அப்தபண்ணின் மனபவாட்டமாக இருெ்தது. 

 எண்ணங்கள் இப்படித் தமிழ்தமாழிக் கல்வியின் வளர ்ச்ி குறித்து ஓடிக் 

தகாண்டிருக்கும் பபாபத, மணி இரவு பதிறனெ்து ொை்பத்றதெ்தாகி விட்டிருெ்தது. 
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பன்னிரண்டு மணியானால் ஆகத்து 31ஆம் ொள். மபலசியாவின் விடுதறல ொள். 

வானபவடிக்றகயுடன் தறலவரக்ள் வாழ்த்து, உறர என தகாண்டாட்டங்களுடன் 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் கடெ்து த ல்லும். ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தாய்தமாழிக்கான 

பபாராட்டம், கூடுதல் பள்ளிக்கூடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள், ெம் இனத்தவரிடபம, 

“உங்கள் பிள்றளகறளத் தமிழ்ப் பள்ளிக்கு அனுப்புங்கள்” என்ை தகஞ் ல், என ெடெ்து 

அடுத்த ஆண்டு விடுதறல ொளும் வெ்திருக்கும். ஆனால், எதுவுபம மாைப் 

பபாவதில்றல. ொம் மாறினால் அன்றி... என்ை ஏக்கத்துடன் கறதத ால்லியான தபண் 

சிறுகறதயிறன முடிக்கின்ைார.் 

 உண்றமயில் இது மபலசியத் தமிழரக்ளின் இன்றைய ெிறலறயக் காட்டும் 

சிறுகறத. பகாபம், வருத்தம், கவறல ஆகியவை்றை இ ச்ிறுகறத உள்ளடக்கி 

இருெ்தாலும் சில இடங்களில் எள்ளறலயும் காண முடிகின்ைது. அதுபவ, 

இ ச்ிறுகறதக்கு  ் சிைப்பு  ் ப ரக்்கின்ைது. இ ச்ிறுகறதயின் ஒட்டுதமாத்த 

கருத்றதயும் அறிெ்து தகாள்ள இதன் இறுதிப் பத்திறயப் படித்தாபல பபாதுமானது.  

 பாறவயின் ‘தங்கக் கூண்டில் தாமறர மலர’்3 என்ை சிறுகறதயில் தன் மகன் 

ஆற யாக வளரத்்த ொய்க்குட்டிறயப் பாரத்்தவுடன், “இதுக்குப் பபரு என்னடா 

வ ச்ிருக்க?...” என்று பகட்கிைார ் தாய். அதை்கு மகன் உை் ாகமாய், “முெ்தி 

வளரத்்தவங்க ஜிம்மின்னு வ ச்ிருெ்தாங்க, அது தராம்பப் பறழய பபரா இருக்குன்னு, 

லக்கின்னு கூப்புடுபைாம்” என்ைறதக் பகட்றகயில் சும்மா இருக்க முடியாமல் 

சிலிரத்்தது மனக்குரங்கு. 

 “ஏன்டா... தவை்றி - தவள்றள - வீரன்னு ஒரு தமிழ்ப்பபரு வ ச்ிருக்காம்ல...” என்ை 

பபாது தறலறய  ் த ாறிெ்தவறனப் பாரத்்து தமௌனமாபனன். பிள்றளகளுக்பக 

தமிழில் தபயர ்றவக்காதவரக்ள் வளரப்்புகளுக்கா றவப்பாரக்ள்? என்று அெ்தத் தாய் 

எண்ணுவதாக ஆசிரியர ்சுட்டுகின்ைார.்    

உைவுமுனற  

 பண்றடத் தமிழரக்ளின் உணவுமுறை அவரக்ளின் வாழ்வியபலாடு 

கலெ்திருெ்தது. “உணபவ மருெ்து; மருெ்பத உணவு” என்ை பகாட்பாட்படாடு 

வாழ்ெ்தனர.் உணவு முறையிலும் தங்களுக்தகன தனிக்பகாட்பாடுகறளயும் 

கட்டுப்பாடுகறளயும் வகுத்திருெ்தனர.் இன்று காலத்தின் மாை்ைத்தால் பண்றடத் 

தமிழரின் உணவு முறைகளிலிருெ்து ொம் விலகி வெ்திருக்கிபைாம் என்பபத உண்றம. 

இதில் மபலசியத் தமிழரக்ள் மட்டும் விதிவிலக்கல்ல. ஆனால், இன்றைய காலத்தில் 

தமிழகத்தில் ொம் பமை்தகாண்டிருக்கும் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களும் மபலசியத் 

தமிழரக்ளின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களும் தபரும்பாலும் ஒன்றுபட்டதாகபவ 

இருக்கின்ைன என்பறதப் பல சிறுகறதகள் ெமக்குத் ததளிவுபடுத்துகின்ைன. 

 பதவராணி கிருஷ்ணன் அவரக்ளின் ‘அெ்த மனிதர’்4 என்ை சிறுகறத இதை்கு 

ஒரு ெல்ல எடுத்துக்காட்டு. பவறலயின் காரணமாக ஊர ் மாை்ைலாகிப் புதிய 

ஊருக்கு  ் த ல்லும் குடும்பத்தினருக்கு ஏை்பட்ட அனுபவத்றத  ் சுறவபட 

விவரிப்பதாக இெ்தக் கறத அறமெ்துள்ளது. “விறன விறதத்தவன் விறன 

அறுப்பான்” என்ை கருத்றத முன்னிறுத்துவபதாடு அதனால் ஏை்படும் 

பின்விறளவுகறளயும் ததளிவுபடுத்துகின்ைது கறத. இக்கறதயில் புதியதாகக் 

குடிவெ்திருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு வலிய வெ்து உதவி த ய்யும் பக்கத்து 

வீட்டுக்காரர.் அவரது கனிவான பப ச்ும் உதவும் மனமும் இவரக்றளக் கவரக்ிைது. 

அவரின் ெல்ல மனறத உணரெ்்து அவரது எட்டு வயது மகன் மனவளர ்ச்ி குன்றிய 

ெிறலயில் இருப்பறத எண்ணி மனம் வருெ்துகின்ைனர.் பின்பு தான் ததரியவருகிைது. 

அெ்தப் தபண்மணி அவரது தம்பிறய ஏமாை்றி அெ்த வீட்றடப் தபை்றிருப்பறதயும் 

அதனால் அவருறடய தம்பி மன ச்ிறதவு ஏை்பட்டு ஊறர  ் சுை்றுவறதயும் அறிய 

முடிகிைது.  

 இக்கறதயில், புதியதாக இடம்தபயரெ்்து வெ்திருக்கும் குடும்பத்தினர ்வீட்றட 

ஒழுங்கு த ய்யத் தாமதமாகும் என்ை காரணத்தால், அவரக்ளுக்குப் பக்கத்து 

வீட்டுக்காரரான திலகவதி பதத்தண்ணியும் உளுத்தம் வறடயும் த ய்து தகாண்டு 
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வெ்து தருகிைார.் பதத்தண்ணி என்ைால் பதெீர.் உளுெ்த வறடயும் பதெீரும் 

தமிழகத்தில் தை்பபாதும் வழக்கத்தில் உள்ள உணவுப்பண்டங்கள். பமலும், இது 

“தரடிபமடா ெீங்கபள ஊை றவ ச்ி ஆட்டினதா?” என்று பகட்டவுடன், “ெமக்கு தரடிபமட் 

ஒத்து வராதுக்கா வீட்டு பவறலகறள முடி ச்ிட்டா சும்மா தாபன இருப்பபன். ொபன 

உளுெ்றத ஊரப்பபாட்டு ஆட்டுக்கல்றல ஆட்டி சுட்டதுக்கா ஆட்டுக்கல்லு மாமியார ்

விட்டுப் பபானது” என்று தபருறமயாக  ் த ான்னார.் இதிலிருெ்து தமிழரக்ளின் 

உணவுமுறை மபலசியத் தமிழரக்ளிடமும் இருக்கிைது என்பறத அறிய முடிகிைது. 

இனளஞரக்ளிை் நினல 

 பல்லின  ்சூழலில் அறமயப்தபை்ை வாழ்க்றகறய இறளய தறலமுறையினர ்

எவ்வறகயில் வாழ முை்படுகின்ைனர;் ததளிெ்து சீரிய முறையில் அறமத்துக் 

தகாள்கின்ைனர;் எவ்வாறு தடம்மாறி  ் த ல்கின்ைனர ் என இறளஞரக்ளின் 

வாழ்வியல் ெிறலறய மபலசியத் தமிழ்  ் சிறுகறதகள் மிக அழகாகப் பதிவு 

த ய்துள்ளன என்பை கூைலாம்.  

 ஆதிலட்சுமியின் ‘த ல்வம்’ என்ை கறதயில்5 லட்சுமி என்ை ஏறழத்தாயின் 

மகன் த ல்வம் தீயபழக்கங்கள் தகாண்ட ெண்பரக்ளுடன் பழக்கம் தகாள்கிைான். 

அவரக்ள் த ய்யும் கடத்தல் ததாழிலில் இவனும் கூட்டாளி என்ை  ெ்பதகத்தின் பபரில் 

த ல்வம் றகது த ய்யப்பட்டு சிறையில் அறடக்கப்படுகிைான். படிக்க  ் த ன்ை 

றபயன் சிறையில் காவலரக்ளிடம் அடிஉறத வாங்கி  ் சுருண்டுக் கிடப்பறதப் 

பாரத்்துத் தாய்க் கதறி அழுவதாகக் கறத ததாடங்குகிைது.  

 என்ன த ய்வததன்று அறியாமல் ெிறல தடுமாறி கிள்ளான் பபருெ்து ெிறுத்தும் 

இடத்திை்கு  ் த ல்லும் வழியில் மாரியம்மன் பகாயில் வா லில் வெ்து ெிை்கிைாள். 

அம்மன் அவறள ‘வா’ என்று அறழப்பறதப் பபால் உணரபவ பகாயிலுக்குள் 

த ல்கிைாள் லட்சுமி. உள்பள த ன்ைவள் அழுது புலம்பி மயங்கி விழுகிைாள். 

விழுெ்தவறள அருகில் இருெ்தவரக்ள் தூக்கி  ் சுவரில்  ாய்த்து உட்கார 

றவப்பதை்குள் அம்மறனப் பாரத்்ததும் மருள் வெ்துவிட்டபதா, என்று எண்ணி 

குருக்கள் திருெீறு தட்டுடன் ஓடி வருகின்ைார.் அதை்குள் இன்தனாருவர ்லட்சுமியின் 

முகத்தில் தண்ணீர ் அடித்து, மயக்கம் ததளிவித்து, குடிக்கத் தண்ணீரும் 

தகாடுக்கிைார.்  

 மயக்கம் ததளிெ்த லட்சுமி, “என் மகன் திருடப் பபாகல... அய்பயா அவறனப் 

புடி ச்ுக்கிட்டுப் பபாயி அடிபயா அடினு அடி ச்ு சித்ரவறதப் பண்ைாங்கபள...” என்று 

கதறுகிைாள். 

 புைம்பபாக்கு ெிலத்தில் குடியிருெ்து, அங்குள்ள வீடுகதளல்லாம் ஒருொள் 

தீப்பை்றிக் தகாண்டதபாழுது... குடிபபாறதயில் வீடு எரிவதும் ததரியாமல் 

படுத்துக்கிடெ்த லட்சுமியின் புரு னும் தீயில் தவெ்து கருகிப்பபாக அபதாடு எல்லா 

உடறமகறளயும் இழெ்த ெிறலயில், அர ாங்கம் தகாடுத்த ‘ரூமா பாஞ் ாங்’ வீட்டில் 

இருெ்து தகாண்டு இரண்டு, மூன்று பங்களாக்களில் வீட்டு பவறல த ய்பவளுக்கு 

இதை்கு பமல் தன் மகறன எப்படிக் காப்பாை்ைப் பபாகிபைாம் என்று புரியாமல் 

தவிக்கும் பபாது, அவள் பவறல த ய்யும் வீட்டுக்காரர ்சிவா பகாயிலுக்கு வருகிைார.் 

 லட்சுமி உட்காரெ்்து புலம்புவறதயும் அவளருகில் பலர ் கூடியிருப்பறதயும் 

பாரத்்த சிவா, அவளின் அருகில் வெ்து என்ன பிர ச்ிறன என்று வி ாரிக்கிைார.் 

வி யம் அறிெ்ததும் கவறலப்படாபத உன் மகறன ொறள ஜாமீனில் தவளியில் 

தகாண்டு வெ்துவிடலாம் என ெம்பிக்றக அளிக்கிைார ்வழக்கறிஞரான சிவா.  

 மறுொள் ெீதிமன்ை வா லில் பதை்ைத்துடன் ெிை்கிைாள் லட்சுமி. 

த ான்னதுபபாலபவ சிவா அங்கு வெ்துவிடுகிைார.் இருவரும் த ன்று த ல்வத்றத  ்

 ெ்திக்கின்ைனர.் அவனிடம் லட்சுமி வி ாரிக்கின்ைாள். “த ால்லுடா யாரு... அெ்த 

ரங்கன். உனக்கும் அவனுக்கும் என்ன சிபெகம்” என்று லட்சுமி பகட்க அவளின் 

கண்ணீறரப் பாரத்்துப் பப த் ததாடங்கினான் த ல்வம். “ரங்கன் என் பதாழன்” எனத ்

ததாடங்கி அவறனத் தான்  ெ்தித்தறதயும் ெட்பு வளரெ்்தறதயும் த ான்னான். 
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ரங்கன் சிலம்பம், ததக்குவாண்படா உள்ளிட்ட தை்காப்புக் கறலகளும் கை்று 

றவத்திருெ்தான். ஆனால், இக்கறலகள் அவன் திருடுவதை்பக பயன்பட்டன. ரங்கன் 

ஒரு கதாொயகனாக, வீரனாக த ல்வத்தின் மனதில் பதிெ்திருெ்தான். சிவா த ால்லும் 

அறிவுறரகள் த ல்வத்தின் காதுகளில் விழுெ்ததாகத் ததரியவில்றல. ெீதிமன்ைத்தில் 

சிவா த ல்வத்திை்காக வாதாடி அவனுக்கு விடுதறலப் தபை்றுத் தருகிைான்.  

 தவளியில் வெ்த த ல்வம் தன் தாறயப் பாரத்்து அழுகிைான். அவனுறடய 

ெிறலறயயும் பதாை்ைத்றதயும் பாரக்்றகயில் சிவாவிை்கு வருத்தமாக இருெ்தது. 

பாரதி கூறியறதப் பபால, “மாெிலம் பயனுை ொம் வாழ முடியாவிட்டாலும் இவன் 

ஒருத்தறன வாழ றவக்கத் தன்னால் ஆன முயை்சிகறள  ்த ய்ய பவண்டுதமன்ை 

எண்ணத்தில் அவனது றககறள  ் சிவா ஆதரவாகப் பிடித்துக் தகாள்ள ஒன்றும் 

புரியவில்றலயாயினும் அவரது றகக்குள் அறடக்கலமாகிைான் த ல்வம்” என்பதாக 

இெ்தக் கறத முடிகிைது. 

 எெ்த  ்சூழலுக்குள் ொம் சிக்கிக் தகாண்டிருக்கிபைாம் என்பறத அறியாமபல 

தன் வாழ்க்றகயில் தடம்புரண்டு விடுகின்ைனர ் இறளஞரக்ள். அவரக்றள 

ெல்வழிப்படுத்துவது ஒவ்தவாருவரின் கடறம என்பறத அழகாக 

எடுத்துறரத்துள்ளார ்ஆதிலட்சுமி.  

த ொகுப்புனர 

❖ தாயகத்றத விட்டு  ்த ன்று நூை்ைாண்டுகள் கடெ்தாலும் தாய்தமாழியின் மீது 

தகாண்ட பை்று மபலசியத் தமிழரக்ளுக்கு  ் ை்றும் குறையவில்றல. தங்களது 

தாய்தமாழிறய அடுத்த தறலமுறைக்குக் தகாண்டு த ல்லும் எண்ணம் 

ெிறைெ்து காணப்படுகிைது என்பறத அறிய முடிகிைது. 

❖ பாரம்பரிய உணவுப் பழக்கங்கள் ெம்மிறடபய மாறியிருெ்தாலும் தை்பபாது 

தமிழகத்தில் உள்ள உணவுப் பழக்க முறைகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள உணவுப் 

தபாருள்கள் மபலசிய மக்களிடத்திலும் புழக்கத்தில் உள்ளன. 

❖ தமிழகத்திலிருெ்து புலம்தபயரெ்்து த ன்று ொன்கு, ஐெ்து தறலமுறைகறளக் 

கடெ்துவிட்ட மபலசியத் தமிழரக்ளின் இளம்தறலமுறையினரான பல்லின  ்

சூழலில் வாழும் இறளஞரக்ளின் வாழ்வியல் பல சிக்கல்கள் ெிறைெ்ததாக 

அறமெ்துள்ளது என்பறத  ்சிறுகறதகளின் வழி உணரமுடிகிைது.  

நினறவுனர 

 மபலசிய மண்ணின் றமெ்தரக்ளாகத் திகழும் தமிழரக்ளின் வாழ்வியலில் 

தாய்தமாழிப்பை்று, உணவுமுறை, இறளஞரக்ளின் ெிறல என்ை மூன்று 

தபாருண்றமகறள மபலசியப் தபண் பறடப்பாளரக்ளின் சிறுகறதகளின் ஊடாக 

இக்கட்டுறரயில் ஆராய்ெ்ததன் மூலம் மபலசியத் தமிழரக்ளின் வாழ்வியறல 

ெம்மால் அறிய முடிகிைது. தமிழ் உணரவ்ிறன தபண் பறடப்பாளரக்ளின் எழுத்துகள் 

உணரத்்துகின்ைன. பமலும், தபண் பறடப்பாளரக்ள் நுணுக்கமான, தனித்துவமிக்க 

மபலசியத் தமிழரக்ளின் வாழ்வியறலத் தமிழ்  ் சிறுகறதகளின் வழி ததாடரெ்்து 

ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் பதிவு த ய்ய பவண்டும் என்ை விருப்பத்துடன் 

இக்கட்டுறர ெிறைவு த ய்யப்படுகிைது.  

துனைநூற்பட்டியல் 

1. அ.இராமானுஜம், மபலசிய வாழ் தமிழரக்ளும் தமிழும், முறனவர ் பட்ட 

ஆய்பவடு, த ன்றனப் பல்கறலக்கழகம், ெவம்பர,் 2012, பக்.86-87. 

2. எழுதாத ஒப்பெ்தம், மபலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர ்  ங்க தவளியீடு, முதல் 

பதிப்பு: 2011, மபலசியா 

3. ொமா  யா த ல்வி, மபலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர ்  ங்க தவளியீடு, முதல் 

பதிப்பு: 2011, மபலசியா, ப.32-40 
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சு.பசல்வகு ாரை் 

இறணப்பபராசிரியர,் 

தமிழ் உயராய்வு றமயம் 

அரசு கறலக் கல்லூரி, 

பரமக்குடி – 623701 

 

ஈழே்ேமிழரக்ளிை் துயர வாழ்னவப் புலப்படுே்து ்  

வ.ஐ.ச.பெயபாலைிை் ஈழே்து  ண்ணு ் எங்கள் முகங்களு ் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்கம் 

 ஈழத்து கவிஞரக்ளில் முக்கியமானவர ் ை.ஐ.ச.பஜயபாலன். அவரின் ஈழத்து 

மண்ணும் எங்கள் முகங்களும் எனும் குறுங்காப்பியத்றத (1987) றமயப்படுத்தி பபார ்

எவ்வாதைல்லாம் ஈழத் தமிழரக்ளின் ைாழ்றை துயரப்படுத்தியுள்ளன என்பறத 

புலப்படுத்துவதாக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது.  காப்பியத்தில் ை.ஐ.ச.பஜயபாலன், 

ரதி உள்ளிட்ட சில முக்கியமானப் பாத்திரங்களின் ஊடாகத் தமிழீழ 

விடுதறலப்பபாரின் பைை்றிக்கு பன்றமத்துை பதறையின் அவசியத்றதயும், தமிழீழ 

விடுதறல இயக்கங்களின் அதிகாரத்துைம் சாரந்்த பன்றமத்துை மறுப்றபயும் 

அறடயாளப்படுத்துகின்ைார.் பமலும் பபார ்  ாரெ்்த  மூக அவலங்களின் 

ெிறலயிறன விவரிக்கின்ை பபாது பபார ் எவ்வாதைல்லாம் பபண்ணுக்கான 

இருப்பிறன சுதந்திரமை்ைதாக ஆக்கியுள்ளது என்பதறனயும் வலியுறுத்துகின்ைது. 

அதுபபாலபவ  மூகத்தில்  ாதி, மதம், மூடெம்பிக்றககள் உள்ளிட்டறவ எத்தறகய 

பபரவலத்றத மக்களிடம் உருவாக்குகின்ைன என்பதான விமர ்னங்களாகவும், 

விவ ாயத்தின் பதறவயிறன முதன்றமப்படுத்துகின்ை ஒன்ைாகவும் காப்பியம் பதிவு 

த ய்யப்பட்டுள்ளது. அதறன எடுத்துறரப்பதாக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது. 

முை்னுனர 

 ஈழத்து கவிஞரக்ளில் முக்கியமானவர ் ை.ஐ.ச.பஜயபாலன். அவரின் ஈழத்து 

மண்ணும் எங்கள் முகங்களும் எனும் குறுங்காப்பியத்றத (1987) றமயப்படுத்தி பபார ்

எவ்வாதைல்லாம் ஈழத் தமிழரக்ளின் ைாழ்றை துயரப்படுத்தியுள்ளன என்பறத 

புலப்படுத்துவதாக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது.   

காப்பிய ் - விளக்க ்   

 தமிழிலக்கியம் பதாடக்க காலத்தில் தனிப்பாடல் இயை்றுதல், கறதபசால்லல், 

எனும் நிறலகளில் இயங்கின. ஒரு கட்டத்தில் இந்த தனிப்பாடல்கள் பதாடரந்ிறலச ்

பசய்யுள் எனும் புதிய ைடிைத்றத அறடந்தன. அதன் பதாடரச்ச்ியான இயங்குதலுக்கு 

கறதகள் பபரும் பங்களிப்பு பசய்தன. கறதறய றமயப்படுத்தி பைளிைந்த இை் 

இலக்கிய ைறகறமறயத் பதாடரந்ிறலச ் பசய்யுள் அல்லது கறதப்பாடல் என 

அறழக்கலாயினர.் இறைபய பின்னர ் “காப்பியம்” எனவும் குறிப்பிடப்பட்டது. 

காவியம் என்பது கவி என்ை பசால்லின் அடியாகப் பிைந்தது கவிஞரக்ளிடமிருந்து 

பதான்றியது என்பது இதன் பபாருள். இதுபை காப்பியம் என்று தமிழில் திரிந்து 

ைளரலாயிை்று என்பபத தமிழறிஞரக்ளின் கருத்தாகின்ைது. இத்தறகய 

நிறலயிபலபய காப்பிய இலக்கியங்கள் ஐம்பபரும் காப்பியங்களாகவும், 

ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களாகவும், நவீனக் காப்பியங்களாகவும் பபரும் ைளரச்ச்ி 

கண்டுள்ளன.  

ஈழே்து ண்ணு ் எங்கள் முகங்களு ் கனேயு ் - ன யமு ் 

 இலங்றகயிலுள்ள பாலியாை்றின் கறரயிறன களமாகக் பகாண்டு 

எழுதப்பட்டுள்ள இக்காப்பியமானது காப்பியத்றத ஆசிரியர ் எட்டுப்பிரிைாக 

கட்டறமத்துள்ளார.் இலங்றக முல்றலத்தீவு மாைட்டத்தில் உள்ள மல்லாவிக்குளம் 

எனும் கிராமம் சிங்கள இராணுைத்தால் தாக்கப்பட்டபபாது மறைந்துபபான ஒரு 
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பபண்பபாராளி ரதி காப்பியத்தின் முதன்றம கறத மாந்தராக ைருகிைாள். ரதி 

பாலியாை்றின்கறரயில் உள்ள ஒரு மணல் முகட்டில் பதான்றி ஆசிரியபராடு 

உறரயாடுைதாகக் காப்பியம் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்ைது. ரதியின் பபாரின் 

மூலமாக  துயரத்துக்குள்ளான ரதியின் ைாழ்வியல் மூலம் ஒட்டு பமாத்த 

ஈழத்தமிழரக்ளின் இருப்பு இனங்காணப்பட்டுள்ளது. கறதயில் ைரும்  

பண்டாரைன்னியன் காப்பியத்தின் நாயகனாக விளங்குகிைான். இைன் ைன்னி 

மண்ணின் விடுதறலப்பபாரில் முதன்றமயான ஒரு பபாராளியாக விளங்கியைன். 

1803 - ல் கை்சிறல மடுப் பபாரக்ளத்தில் பைள்றளயறர வீழ்த்தியைனாக 

அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ைான். பண்டாரைன்னியனும் பாலிஆை்றின் 

மண்முகட்டிபலபய பதான்றி மறைபைனாக பறடக்கப்பட்டுள்ளான். இங்கு மண்ணுள் 

மறைந்துபபான இரு பபாராளிகள் காப்பியத்தின் முதன்றம மாந்தரக்ளாக 

விளங்குகின்ைனர.் காப்பியத்தின் சிைப்பாக மண்ணும், மரங்களும், குதிறரயும் 

நாயும், ஆறும் மறைந்த பபாராளிகளின் கூை்றும் திகழ்கின்ைன. இக்கூை்றுகள் 

தமிழின் மரபிலக்கியமான சங்கப் பாடல்களின் கூை்றுகபளாடும் பபாருத்திப் 

பாரக்்கத்தக்கன.   

      “நூறு நூைாண்டுகள் இபத இபத கறரகளில் 

      பைரும் விழுதுமாய் ைாழ்பைர ்நாங்கள் 

      நூறு நூைாண்டாய் உன்ைரலாறு 

      நமக்குத் பதரியும்”                   (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-245)  

என்பதாக மருதமரங்கள் பபசுைதும் 

     “விடுதறலப் பபாரில் 

      நாம் தனித்திடல் என்ை பபசப்ச இல்றல”  (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-248)  

என மறைந்து பபான பபாராளிகள் பபசுைதும் மரங்கள், ஆறு என்பனைை்பைாடு 

மண்ணுள் புறதந்த பபாராளிகளுக்கும், பமலும் மக்களுக்குமான பதாடரப்ு 

முன்றைக்கப்படுகின்ைது. காப்பியத்தில் ரதிபதவி பை்றி குறிப்பிடுகின்ை பபாது, 

     “பபண்கள் விடுதறலயும் எங்கள் தாய் 

      மண்ணின் விடுதறலயும் - இரு 

      கண்கள் என ைாழ்ந்தாள் நமது 

      காலத்றத பைன்றுவிட்டாள்”            (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-249)  

 

என்பதாக பதிவு பசய்ைதன் மூலம் காப்பியத்தின் பநாக்கம் புலப்படுத்தப்படுகின்ைது. 

மட்டுமின்றி ைன்னி மண்ணின் ைரலாறு, யாழ்பாணத்தாரின்  பமலாதிக்க நிறல, 

சுமார ்1950 - களிலிருந்பத மிகக்கடுறமயாக தமிழ்மக்கள் மீது சிங்கள அரசு எந்திரம் 

பபாறரத் திணித்த ைரலாறு, மறலயகத் தமிழ் மக்களின் குடியுரிறம 

பறிக்கப்பட்டறம, 1970-களில் பகாண்டுைரப்பட்ட கல்விதரப்படுத்தல் சட்டத்தின் 

மூலமாக தமிழ் மாணைரக்றள ஒடுக்கியறம மை்றும் எதிரந்ிறலயிலான 

பபாராட்டங்கள், தமிழ் முஸ்லீம்கறள பைறுபடுத்திப்பாரத்்தல் என்பதாக அது 

நீள்கிைது. அத்துடன் பபண்பை்றிய ஆண் சமூகத்தின் மதிப்பீடுகளும் அதறன 

விைாதத்தின் மூலம் கட்டுறடப்பு பசய்தலும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பமலும் 

மண்சாரந்்த சடங்குகளும் உணவுமுறைகளும் நம்பிக்றககளும்  மூடநம்பிக்றகச ்

சாரந்்த அைலங்களும் பபாரில் நிறல மாறும் ைாழ்வும் இயக்கங்களின் மக்கள் 

விபராதப்பபாக்கும் என ஒன்று விடாது பதிவு பசய்யப்பட்டிருக்கிைது. இத்தன்றம 

குறுங்காப்பியமாயினும் ஈழம் குறித்த முழுறமயான புரிதலுக்கு ைழிைறக 

பசய்கிைது.  

   “பபாரின் உள்ளும் 

    மரணதத்ுள்ளும்  

    ஆயிரத்துன்ப சுறமகளினுள்ளும் 

    ைாழ்வுதான் எத்தறன இனிறமயானது.”      (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-309)  

என்பதும், 
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     “பதாறல தூரத்துக் கிராமங்களிபல  

      பசைல் கூவும்”                           (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-320)  

என்பதுமாய் பைளிப்படும் ைரிகள் பபாரியல் சூழறலயும் தாண்டி ைாழ்வின் மீது ஒரு 

நம்பிக்றகயிறன உருைாக்குைபதாடு விடியல் எனும் பசால்லின் ஊடாய்  

பைளிசச்த்றத குறியீடாக்கி காட்டுகிைார.் இது பபருங்காப்பிய இலக்கணக் 

கூறுகளின் அம்சங்கறளயும் பிரதிபலிப்பதாய் உள்ளது.  

விவசாய ் குறிே்ே பதிவுகள் 

 மக்கள் ைாழ்வின் ஆதாரமாகத் திகழ்ைது விைசாயம். அந்த விைசாயமானது 

பபாரச்ச்ூழலால் எை்ைாறு பாதிக்கப்படுகிைது என்பது குறித்தும் காப்பியத்தில் 

ை.ஐ.சா பபசுகின்ைார.் அந்த ைரிகள் மிக முக்கியமானறையாக அறமகின்ைன.  

     “ையல்கறள நீங்கள் றகவிட்டு விட்டால் 

      ைரலாபைம்றம றகவிட்டுவிடுபம 

      ஏர ்நடக்காபத எங்கள் விடுதறலப் பபார ் 

      நடக்காபத என மனம் பநாந்பதன்”    (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-269)  

 

பதாடரச்ச்ியாக பபாரின் உக்கிரத்தால் விறளவித்த பபாருளிை்கு சந்றதயில்லாத 

நிறலயும் பபாருள் விறளவிப்பதை்கு பதறையான இடுபபாருள் அல்லது 

மூலப்பபாருள்கள் இன்றமயும் விடுதறல இயக்கங்கள் நடத்துகின்ை ைரி ைசூல் 

பைட்றடயும் ைாழ்வின் விளிம்பு நிறலக்குத் தள்ளப்படுகின்ை விைசாயிகளின் 

இருப்பாக பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இறை விைசாயம் சாரந்்த மக்களின் ைாழ்றை 

பபருத்த பகள்விக்குள்ளாக்குகின்ைது.  

சமூக வி ரச்ைங்கள் 

 ைட்டாரம், சாதியம் குறித்த மக்களின் மனப்பான்றமகறளயும் 

யாழ்ப்பாணத்து கந்தசாமி ைாத்தியாரின் கூை்ைாக காப்பியத்தில் ஆசிரியர ்

முன்றைக்கின்ைார.்  

     “ஈழத்தமிழ் ஒை்றுறம முழங்குைர ்

      மாடு பமய்க்கும் ைன்னிப்பயலுக்கு 

     கல்வி எதை்பகன கிண்டலும் பண்ணுைார.்   (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-268)  

இது தமிழ் பதசியம் பபசுபைரக்ளின் முரண் மனநிறலறய அறடயாளப்படுத்துகின்ை 

சமூக விமரச்னமாக அறமகின்ைது.           

 பமலும், காப்பியத்தில் ரதியின் ைாழ்வியல் பபசப்படுைதின் ஊடாக அைளது 

பாட்டனின் ைாழ்வியல் பபசப்படுகின்ைது. ரதியின் பாட்டனும் கண்ணறக அம்மன் 

பகாவில் பூசாரியுமான குஞ்சுத்தம்பியின் முதல் மறனவி இைந்து பபாகிைாள். 

இரண்டாைது மறனவிக்கு குழந்றதயில்றல. கண்ணறக அம்மனிடம் பைண்டியும் 

பலனில்றல. இந்நிறலயில் கண்ணறக அம்மன் பகாவில் பபாங்கல் திருவிழாவில் 

குறிபசால்லும் குஞ்சுத்தம்பி அதிகம் குழந்றதகள் பபை்றிடும் ைன்னியசிங்கம் 

பரம்பறரயில் ஒரு பபண்றண எடுத்திட  மனதினுள் தீய எண்ணம் பகாள்கின்ைான். 

மக்களின் பகள்விகளுக்கு குறிபசால்லும்  குஞ்சுத்தம்பி,  

 நல் மறழ பபய்யும், நானிலம் பசழிக்கும் பால்ைளம் சுரக்கும், காட்டில் 

மறைந்த புதல்ைன் மீளுைன், கழனிகள் பதாறும் பபான்னாய்க் குவியும், என்கிைைாறு 

நை்குறி உறரத்தைன் ஊடாகபை தன் தீய எண்ணத்றத பசயல்படுத்த ைன்னிய 

சிங்கம்! ைன்னிய சிங்கம்!  இபதா உன் அழகிய மகள் பசல்லமுத்துவுக்கு 

கண்ணறகத்தாயின் கருறண என்ைைன்  மின்னலாய்த் தனது பைட்டியுள் இருந்பதாரு  

தாலிறய எடுத்து அைள் கழுத்தில் சூடினான்.  பசல்லமுத்து ஒருகணம் துணுக்குை்று 

உறைந்து   இடிந்து பபாகிைாள்.  கனவுகள் நிறைந்த  அந்த சின்னம் சிறுபபண் 

முந்தாறனத் தறலப்பால் தன் முகத்றத மூடி  கண்களில் பபாங்கிய கண்ணீர  ்



492 
 

துறடத்தாள். பதறிப்பபான ைன்னியசிங்கபமா தாலிறயப் பிய்த்து எறிய 

முறனறகயில் பபாறு பபாறு என்று தடுத்தனர ்முதிபயார ்சிலபபர ்ஊரழிவுக்கு இடம் 

பகாடுக்காதீர ்கண்ணகி சித்தம் இதுைா இருக்றகயில்  மனிதர ்பமாதிக் பகாள்ைதில் 

என்ன நியாயம் என்ைனர.்    பசயலிழந்து பபாகிைார ்ைன்னியசிங்கம் என்பதாக பதிவு 

பசய்ைதன் மூலம்     கண்மூடித்தனமாக பமை்பகாள்ளப்படும் பதய்ை நம்பிக்றகயின் 

அைலத்றத காப்பியத்தில் சுட்டுகின்ைார.்  

 பமலும், குறிபசால்லுதல் எனும் நாட்டுப்புை நம்பிக்றக மீதான அைலமும், 

பூசாரி, பபரியைரக்ள் எனும் முக்கியஸ்தரக்ளின் அைலமுமாக இறணந்து ஒரு 

பபண்ணுக்கு நிகழ்ந்த பபரைலத்றதக் காப்பியத்தில் பஜயபாலன் 

அறடயாளப்படுத்திக் காட்டுகின்ைார.் பசல்லமுத்துவுக்கும் ஐந்து ஆண்டுகள் 

குழந்றத இல்லாமல் பபாகிைது. இந்நிறலயில் யாழ்ப்பாணத்தில் ைசிக்கும் பள்ளர  ்

சமூகத்றதச ் பசரந்்த பைலன் என்பைனின் பதாடரப்ு பசல்லமுத்துவுக்கு கிறடப்பது 

குறியீடாய் காட்டப்படுகின்ைது. பின்னர ் பசல்லமுத்து ஏராளமாக குழந்றதகள் 

பபை்றுக் பகாள்கின்ைாள். இந்நிகழ்வு தமிழ்ச ் சமூக பண்பாட்டுக்கு எதிரானதாக 

விளங்குகிைது. எனினும் தலித்திய, பபண்ணியச ் சிந்தறன சாரந்்த எழுத்தாக 

ைாசிக்கிைபபாது சமூக மாை்ைத்தின் அைசியமாகவும் எண்ணிப்பாரக்்க 

பைண்டியதாய் உள்ளது. இந்நிறலயில் பைலனுக்கும் பசல்ல முத்துவுக்கும் பிைந்த 

ஏழாைது குழந்றதயாக ரதியின் தாய் எழிலி தங்கம்மாள் காட்டப்படுகிைார.் 

இப்பபண்றணயும் ஆசிரியர ்ஆணுக்கு நிகரான ஜனநாயகத்தன்றம பகாண்ட ஒரு 

பபண்ணாக சித்தரித்துக் காட்டுகின்ைார.் ரதி தனது தாயாரின் திருமணம் 

பதாடரப்ாக கூறுறகயில்,  

      “இலங்றக மக்கறள விடவும் என் அம்மா 

      துணிசச்ல் மிக்கைள் 

      கண்காணாதைன் பதைன் எனினும் 

      கழுத்றத நீட்படன் என்று நிமிரந்்தைள்”    (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-261)  

என்பதாகக் குறிப்பிடுகின்ைார.் இப்பதிவு பபண்கள் தன்னிசற்சயாகவும், 

சுதந்திரமாகவும் பசயல்படபைண்டிய அைசியத்றத ஒரு பபண்ணியைாதிறயப் 

பபாலபை இப்பாத்திரம் மூலம் எடுத்துறரக்கப்படுகின்ைது. இன்பனாரு நிறலயில் 

ஆசிரியர ்ரதியுடன் நிகழ்த்துகின்ை உறரயாடலில் பபண்றணப் பை்றிய ஆண்மனம் 

மை்றும் சமூகமனத்றத கட்டுறடத்துக் காட்டுகின்ைார.்  

  “பார ் பார ் பபாராட்டத்தில் ஆண் ைறதப்பட்டால் தியாகம் என்பதும் பபண் 

ைறதப்பட்டால் கை்பிழப்பபன்பதும் ஆண்தறலப்பட்ட சமூக நியாயம்” 

                                                                                                           (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-251)  

பமலும் காப்பியத்தில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தமது பசாந்த ஊரான ைன்னிக்கு 

ஆசிரியர ் ைருறகதந்த பபாது பசாமசுந்தரத்தார ்உடனான நலம் விசாரிப்பில் கறுப்பி 

அக்கா சுகமா என்ை பகள்விக்கு ஊபரல்லாம் சாவு வீடும், ஒப்பாரிப் பாட்டும் 

கறுப்பிக்கு மட்டும் என்ன கலியாண வீடும் பதம்மாங்குப் பாட்டுமா இருந்துவிடப் 

பபாகிைது? அடுக்கறளக்குள்பள உறிறயப்பபால அைள் இருக்கிைாள் என்பதான 

பசாமசுந்தரத்தாரின் பதில் ஈழத்துப்பபாரச் ் சூழலில் பபண்ணின் சமூக அைலம் 

சாரந்்த இருப்பு குறித்த சமூக முக்கியத்துைம் ைாய்ந்த பதிைாகிைது.  

தபொரச்ொர் சமூக அவலம் 

 காப்பியத்தில் ரதியின் பசாந்த மண்ணான ைன்னிக்குளத்தில் சிங்களைரக்ள் 

ஒரு அறண எழுப்புைதும், தமிழரப்குதியின் ைளம் அதன் மூலம் திட்டமிட்டு 

தடுக்கப்படுைறதயும் பாரக்்க முடிகின்ைது. பமலும் ைன்னிப்பகுதியில் தமிழரக்றள 

இனஅழிப்பு பசய்து 1958 - ல் சிங்களைரக்றள குடிபயை்றிய கலைரத்தில் ரதியின் தாய் 

இைந்து பபாைதாகவும் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. ரதி தாயில்லாத பிள்றளயாக தன் 

மாமி வீட்டில் அறடக்கலமாகின்ைாள். அங்கு மாமிமகன் மாப்பாணணும் ரதியும் 
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ஒருைருக்பகாருைர ்அன்பு பகாண்டு ைளரந்்து ைந்தனர.் யாழ்ப்பாணத்தில் உயரக்ல்வி 

பபறும் ரதி கல்லூரி ைாழ்வில் ஒரு பபாராளியாக மாறிப்பபாகிைாள். ஒருமுறை 

பபாராளியான மாணைத் தறலைன் குண்டடிப்பட்ட நிறலயில் விடுதியில் ரதியின் 

அறையில் நடு இரவு ரகசியமாகக் பகாண்டு பசரக்்கப்படுகின்ைான். இது அைளின் 

ைாழ்விறன இன்பனாரு விதமாக மாை்றி விடுகிைது. ரதி, கிருபா 

இருைருக்கிறடயிலும் காதல் ஏை்படுகிைது.  

      “அசச்ுறுத்தப்பட்ட அைனது இருப்பும் 

      சாவு நிழலாய்த் பதாடரக்ின்ை ைாழ்வும் 

      எனது பநஞ்சிறன இரக்கப்படுத்தும் 

      கருறணயினால் எறன அைனிடம் இழந்பதன்”   (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-296)  

 பபாரச்ச்ூழல். இயக்க விதிமுறைகள், இயக்கச ்பசயல்பாடுகளின் இடாப்ாடுகள் 

காரணமாக காதல் உசச்த்றதத் பதாடும் நிறலயில் கிருபா தம்றம மைந்துவிடக் 

கூறுகிைான். பபண்கள் பதாடரற்ப அைன் சாரந்்து இருக்கும் புலிகள் இயக்கம் 

முை்றிலும் நிராகரிப்பறதயும், மீறினால் மரணதண்டறனயின் உறுதிப்பாடும் அைன் 

அந்த நிறலறய எடுக்கபைண்டிய  திணிப்புக்குள்ளாகிைான். இங்கு இயக்க 

அதிகாரத்தின் இறுக்கமும்,  இயக்கத்திை்குள் பபண்கள் இரண்டாம் தரப் 

பபாராளியாகப் பாரக்்கப்படும் சமத்துைமை்ை அைலமும் புலப்படுத்தப்படுகின்ைது. 

 ஈழத்தமிழர ் ைாழ்றை இயக்குகின்ை சக்திகளில் இரண்டு றமயங்கள் 

முதன்றமயானது. ஒன்று சிங்கள அரசு எந்திரங்களில் ஒன்ைான ராணுைம். 

இன்பனான்று ஈழத்தமிழ் விடுதறல இயக்கங்கள். சிங்கள அரசு எந்திரத்தின் ைன்மம் 

காப்பியத்தில் சுட்டப்பட்டிருப்பினும் அறை மிக அதிகமாக காட்சிப்படுத்தப் 

படவில்றல. மாைாக ஈழத்தமிழரக்ள் சாரந்்த உள்விமரச்னங்கபள காப்பியத்தில் 

ஆசிரியரால்  அதிகமாக முன்பனடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

 “துப்பாக்கிகள் ரறைகறள மட்டுபம அறிவீர ் நீங்கள் உங்கள் உலகம் உமது 

முகங்களாய் சுருங்கிப்பபானது எதிரிறய விடவும் உமது கண்களுக்கு சக 

இயக்கத்தைர ்சத்துருைானார”் (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-271)  

 இது இதை்கு முன்னரும் பின்னரும் பசரன், சி.புஷ்பராஜா, பஷாபாசக்தி பபான்ை 

பல பறடப்பாளிகளால் பப ப்பட்டிருப்பினும் இெ்த உள்விமர ்னப்பபாக்கு தமிழீழ 

விடுதறலயில் ததாய்றவ ஏை்படுத்துகின்ை ஒரு முயை்சியாக இனங்காணத்தக்கது. 

 பமலும், ரதியின் மூலமாக இயக்கத் பதாழரக்ளிடம் பபசும் பபாது தம்பி நீங்கள் 

ஒை்றுறமப்பட்டால் உயிரும் தருைார ் எமது மக்கள். ஏன் உட்பகாறலகள்? ஏன் சக 

இயக்கங்கபளாடு பமாதல் என்பதாக றைக்கப்படும் பகள்விகளும், பசாமசுந்தரத்தார ்

மூலமாக பபசும் பபாது, இறளஞரக்ள் நீங்கள் ஆயுதம் தரித்தீர ்ைலது காலால் எங்கள் 

எதிரிறய உறதத்தீர ்என்பதனாபல இடது காலால் எங்கறள மிதிக்க உரிறம தந்தது 

யார?் என்பதாக றைக்கப்படும் பகள்விகபளாடு முள்ளிைாய்க்கால் இறுதிப்பபாரின் 

பதால்வியும், கருணாவின் பிரிவும் முதன்றமக் காரணிகளாக ததாடரப்ுபடுத்திப் 

பாரக்்க பவண்டியதாகிைது.  

 பமலும், ஈழப் பபாராட்டத்தின் இன்றைய பதக்கங்களுக்கு முக்கிய 

காரணங்கள் என்ன என்ை ஒரு பகள்விக்கு பசரன் அளிக்கும் பதிலானது, காப்பித்தில் 

தமிழீழ விடுதறல இயக்கங்களின் விமரச்னம் சாரந்்து முதன்றம தபறுகின்ைது.  

“ஈழப் பபாராட்டத்தின் ஆரம்பக் கட்டங்களிலும் அதை்குச ் சை்றுப் பின்னரும் 

எமது பபாராட்டத்தில் தாரம்ீக ைலுவும் தாரம்ீக பமலாட்சியும் எமக்பக இருந்தது. நான் 

முன்பும் விபரித்தபடி அநியாயங்கள், திட்டமிட்ட பபாதுமக்கள் படுபகாறலகள், 

கருத்து பைறுபாடுகறள அழித்பதாழிப்பு மூலமாகத் “தீரத்்து” றைப்பது என்பன 

பபருமளவுக்கு இடம்பபைவில்றல. அப்படி இடம்பபை்ைாலும் அறை பை்றிய 

விமரச்னங்கள் ைாதங்கறள எழுப்பக் கூடியதாக இருந்தது. இந்த நிறல 

விடுதறலப்புலிகள் பமலாதிக்க சக்தியாக எழுந்தறமயுடன் முை்றுப் 



494 
 

பபை்றுவிடுகிைது. ஒரு நியாயமான விடுதறலப் பபாராட்டம் என்ை நிறலயில் உலகின் 

பல பகுதிகளிலும் எமக்கு இருந்த தாரம்ீக ஆதரறை இப்பபாது பபருமளவுக்கு நாம் 

இழந்துவிட்படாம். சிறுபான்றம மக்களின் அடிப்பறட உரிறமகள் மீைல், மனித 

உரிறமகள் மீைல் என்ை தளங்களிலும் எமக்காக ைாதிட்ட பல சரை்பதச ைாதிகள் 

இப்பபாது பின்ைாங்கி விட்டாரக்ள். உமது தரப்பிலும் விடுதறலப் புலிகள் புரியும் 

படுபகாறலகறள மறைத்துவிட்டு இலங்றக அரறச மட்டுபம குை்ைம் சாட்டி 

(அளவிலும், தரத்திலும்  அரச ைன்முறை எை்ைளபைா மடங்கு அதிகம் எனினும்) உலக 

அரங்கில் சிறுபான்றம மக்களின் உரிறமகள், மனித உரிறமகள் மீைல் என ைாதிட 

பநரை்தில் எமது தாரம்ீக பலம் குன்றிவிட்டது” (கண்ணை், சிங்கே்திை் நகங்களு ் 

அதசாகச ்சக்கரமு ், ப–95, காலசச்ுவடு, முேல்பதிப்பு, டிச ்பர் 2009)    

 இயக்கம் குறித்த ஜீலி - ரதியுடனான உறரயாடலில் விடுதறல அறமப்புகள் 

ஒை்றுறமப்படவும், பமலும் இயக்கங்கள் மக்களுக்குள்பள இயக்க முதன்றமறய 

நிறுை முயல்ைறத விடுத்து இயக்கத்துக்குள்பள மக்கள் முதன்றமறய நிறுவுைதை்கு 

முயை்சிக்க உணரத்்தப்படுகின்ைது. அத்துடன் இரண்டாம் தர பபாராளிகளாய் 

பபண்கறளத் தாழ்த்தும் பபாக்றகத் தகரக்்கவும் என அறனத்திை்கும் மாதர  ்

எழுசச்ிபய ைழி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதன் மூலம் பபண்களின் விடுதறலக்கும், 

ஈழமண்ணின் பன்முகப்பட்ட விடுதறலக்கும் பபண்எழுசச்ியின் அைசியம் குறித்து 

ைலியுறுத்தப் படுவதும் கவனத்தில் தகாள்ள பவண்டியதாகிைது. 

 காப்பியத்தின் இறுதியாக ைன்னி பசல்லும் ரதி காலபைளியின் பைறுறமச ்

சுைரக்றளத் தகரத்்பதறிந்து மாப்பாணறன திருமணம் பசய்து பகாள்கிைாள். 

கிராமிய மணம் கமழ பதாடரந்்த உல்லாச ைாழ்வின் எதிரப்்புைமாய் படரந்்து கிடந்த 

பபாரின் உக்கிரத்தில் ஒருநாள் முறுகண்டி பகுதியிபல இராணுை இரயில் ஒன்று 

தகரக்்கப் பட்டத்தின் எதிபராலியாய் நடந்த இராணுைத் தாக்குதலில் ையலுக்குச ்

பசன்றிருந்த மாப்பாணன் சாகடிக்கப்படுகிைான். இது ரதியின் ைரலாை்றில் மீளவும் 

ஒரு இருள் நிறைந்த பகுதியாக மாறுகிைது. 

 பபாரின் துயர ைாழ்வில் இரத்தினபுரம் கிராமம் சாரந்்த ஒரு பதிவிறன 

பைளிப்படுத்தும் தீபசப்சல்ைன் “பபாரினால் இந்த மக்கள் மூன்று முறை 

இடம்பபயரந்்தாரக்ள் எப்பபாழுதும் அழிவுக்கும் பறடபயடுப்புக்களுக்கும் முகம் 

பகாடுத்த கிளிபநாசச்ி நகரத்தின் சனங்கள் இைரக்ள். கடந்த ைன்னி யுத்தத்தின் 

பபாழுது றகயிலிருந்த துரும்றபக் கூட முள்ளி ைாய்க்காலில் ஒட்டுபமாத்தமாக 

விட்டு விட்டு முகாம்களுக்குச ் பசன்றிருக்கிைாரக்ள். இங்குள்ள பல குடும்பங்கள் 

யுத்தம் காரணமாக பல்பைறு இழப்புக்கறள சந்தித்திருக்கிைாரக்ள் உயிரக்றளயும் 

அங்கங்கறளயும் இழந்திருக்கிைாரக்ள். பல உைவுகள் காணாமல் 

பபாயிருக்கிைாரக்ள். இந்த கிராமத்தில் உள்ள ஊனமறடந்த தமிழைன் என்ை 

குழந்றத தன் தந்றதறய பஷல்லுக்கு பலிபகாடுத்திருக்கிைான். தாயாரின் 

தறலயிலும் பஷல்துண்டுகள் இருக்கின்ைன. பபாரில் காணாமல் பபான சுதரஜ்கன் 

என்ை தன் பிள்றளறய இராணுை முகாம்கள் பதாறும் பதடிக் பகாண்டிருப்பதாக 

தாயார ் புைபனஸ்ைரி பசால்கிைார.் இப்படிப் பல கறதகள் இரத்தினபுரம் 

கிராமத்திலிருந்து” (தீபசப்சல்வை், ேமிழர் பூமி, ப – 22, எதிர் பவளியீடு, பசை்னை, 

முேல்பதிப்பு, டிசை ்பர் 2016) எை்ப ொக குறிப்பிடுகிறொர். 

.      “நிறனறை இழந்பதன் 

       மாப்பாணறனச ்பசருவில் இழந்பதன் 

       எமது மதறலறயக் கருவில் இழந்பதன் 

 தனித்த மரமாய் பநடுநாட்கிடந்பதன்”    (வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி, பக்-312)  

எனும் காப்பியம், ரதிறய ஈழத்துப் பபாரச்ச்ூழலில் ஒரு சூழ்நிறலக் றகதியாய், 

ைாழ்வில் பதாடரச்ச்ியாக துயரத்றத அனுபவித்து ைரும் ஒரு பபண்ணாகக் 

காட்சிப்படுத்திடினும் இப்பதிவு பபண்ணிய பநாக்கு சாரந்்தும், ஈழப்பபார ்சாரந்்தும், 

குறிப்பாக மக்கள் – விடுதறல இயக்கங்கள் சாரந்்தும் அைதானிக்கப்பட பைண்டிய 

ஒன்ைாகிைது. 
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 ரதிபதவிறய தஜயபாலன் காப்பியத்தில் சமூகம் உருைாக்கித் தந்த 

கட்டறமப்பு சாரந்்த இருப்பிறன தகரத்்து சூழ்நிறலக்பகை்ப ஒை்பைாரு பபாழுதும் 

புதிதாய் ைாழ்றை தகைறமத்துக் பகாள்கின்ை ஒரு பபண்மணியாக பறடத்துக் 

காட்டுகின்ைார.் இந்த பாத்திர உருைாக்கம் பபண்ணின் பைை்றிறய 

உறுதிப்படுத்துைபதாடு ஈழத்து மக்களின் பைை்றிறயயும் உறுதிப்படுத்துகிைது.  

இங்கு,  

 “குடும்பம், அரசியல், பபாருளாதாரம், பாலுைவு ஆகியைை்றில் ஆண்கள் 

தங்களது ைலிறமறயயும் பமலாதிக்கத்றதயும் ைன்முறைகள் ைாயிலாக நிறல 

நிறுத்தி ைருைது உலகறிந்த உண்றம நிறல, சமூக மறு உை்பத்தி, தாய்றம, பமன்றம, 

பபண்றம பபான்ைறை பபண்றண அடிறம இருட்டறையில் இட்டு றைத்திருப்பன. 

குடும்பம் என்னும் நிறுைனத்தில் ஆண் முதலாளி பபாலவும், பபண் அைனது அடிறமத் 

பதாழிலாளி பபால ஊதிய மதிப்பை்ை உறழப்பாளியாகவும் உழன்று ைருகிைாள். 

அத்தறகய நிறலயிலிருந்து பபண் மீட்சி பபைல் பைண்டுபமனில் சுயைருைாய் 

உறடயைளாகத் தை்சாரப்ுறடயைளாகப் பபண் மாை்ைம் கண்டிட பைண்டும்.” (வாசுகி 

பெயரே்திை ், பபண்ணியச ்சுவடுகள், ப - 7) எனும் கருத்து ஏை்புறடயதாகிைது. 

 பமலும், இறுதியாக கவிஞனுக்கான பகாதிப்பிபனாடும் மாணைப் 

பருைத்துக்கானத் துடிப்பிபனாடும் ஒரு பபண்ணாய் துரக்்றக பபால் எழுந்பதன் எனக் 

குறிப்பிடும் ரதியின் பசயலில் முரண்களை்ை மிகப் பபரிய மாை்ைத்றத அல்லது ஒரு 

புரட்சிறய பஜயபாலன் நிகழ்த்திக் காட்டுகிைார.்  

  “எல்லா விடுதறல இயக்கத்தைரக்்கும் எனது வீடு ஆதரைானது. நடுசச்ாமத்தில் 

யார ் யாபரா ைருைார ் அடுப்றப மூட்டுபைன், ஆயுதங்கறளப் பதுக்கி றைப்பபன், 

கிழிந்துபபான உறடகள் றதப்பபன், தகைல் றமயமாய், றைத்திய சாறலயாய், 

உணவு விடுதியாய் எத்தறன புதிய பரிமாணங்கள் எனது வீட்டுக்கு.” 

(வ.ஐ.ச.பெ.பா.கவி,பக்-313)  

 கால நகரத்லில் இயக்கத் தளபதி காஸ்பரா ஒருைர ் ஒருநாள் வீட்டிை்கு 

ைருைதாய் இயக்கத்பதாழரக்ள் கூை அங்கு கிருபா ைருகிைான். இதனால் 

கிருபாவுடனான  நட்பு மீண்டும் பதாடரை்தும், கிருபா இயக்கத்தில்  இப்பபாது காதல் 

பசய்ய தறடயில்றல என்பதும், ரதிக்கு மாப்பாணன் குறித்த கனவுகள் ைருைதும் 

சமூக இயங்கியறலயும் மாை்ைத்றதயும் பிரதிபலிக்கிைது. பதாடரும் உறரயாடலில் 

பபாராட்டம் பை்றி குறிப்பிடுறகயில், 

      “நாடுகள் என்று இறணதலும் பிரிதலும் 

      சுதந்திரமாக 

 மானிட இருப்றப உறுதி பசய்திடபை”  (ை.ஐ.ச.பஜ.பா.கவி, பக்-315)  

என்கிைார.் இறை உலகில் ஒை்பைாரு பபாழுதிலும் ஒை்பைாரு திறசயிலும் 

நறடபபறும் பபாராட்டங்களும் பபாட்டிகளும் சூட்சுமங்களும் அந்தந்த மனிதனின் 

தை் சுதந்திரமான ஒரு இருத்தலுக்காகபை என்பறத அறிய இயலுகிைது. இங்கு 

மனிதன் கழிவிரக்கம் பகாள்ளப்பட பைண்டியைன் என்ை அைலபம முன்நிை்கின்ைது.  

முடிவுனர 

 காப்பியத்தில் ை.ஐ.ச.பஜயபாலன், ரதி உள்ளிட்ட சில முக்கியமானப் 

பாத்திரங்களின் ஊடாகத் தமிழீழ விடுதறலப்பபாரின் பைை்றிக்கு பன்றமத்துை 

பதறைறயயும், இயக்கங்களின் அதிகாரத்துைம் சாரந்்த பன்றமத்துை மறுப்றபயும் 

அறடயாளப்படுத்துகின்ைார.் பமலும் பபார ்ாரெ்்த  மூக அவலங்களின் ஊடாக 

பபண்ணுக்கான சுதந்திரமை்ை இருப்பு,  ாதி, மதம், மூடெம்பிக்றக உள்ளிட்ட 

விமர ்னங்களும், விவ ாயத்தின் பதறவறயயும் முதன்றமப்படுத்தி பதிவு 

த ய்யப்பட்டுள்ளறம காப்பியத்தின் சிைப்புக்குரிய காரணிகளாக அறமகின்ைன. 
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ோலாட்டுப் பாடல்களு ் ோய்ன  உணர்வு ் 

 

ஆய்வுசச்ுருக்க ் 

 மனிதனின் பிைப்பு முதல் இைப்பு ைறர அறனத்து சடங்கு முறைகளுக்கும் 

பாடல்கள் உள்ளன. தாலாட்டில் சிைந்த கை்பறனகறளக் காணலாம். அக்கை்பறன 

ஆகாசக் பகாட்றடகள் என்ைாலும், அன்றனயைள் காட்டும் அன்பு பகாட்றடகளாகும். 

மக்களின் பழக்க ைழக்கங்கள் பலைை்றைத் தாலாட்டில் பாரக்்க முடிகிைது. 

தாலாட்டுகளில் தாய் மாமனுக்குத் தான் முதன்றமயான இடம். குழந்றதயின் 

அறனத்துச ்சிைப்பு விழாக்களிலும் அைர ்சிைப்பிக்கப்படுகிைார .்  குறிப்பாக, தந்றத, 

சபகாதரன், கணைன் ஆகியைரக்றளப் பபருறமயுடன் பபாை்றுைதுண்டு. 

முை்னுனர 

 மனிதனின் பிைப்பு முதல் இைப்பு ைறர அறனத்து சடங்கு முறைகளுக்கும் 

பாடல்கள் உள்ளன. ‘பாட்டிறனப்பபால் இன்பம் பாரின்மிறச இல்றலயடா’  என்ைார ்

பாரதி. நாட்டுப்புைப் பாடறலப் பல ைறகயாகப் பாகுபடுத்துகின்ைனர.் அைை்றுள் 

முதன்றமயானதும் முக்கியமானதுமான தாலாட்டுப் பாடல்களில் தாய்றம 

உணரற்ை பன்முகப் பாரற்ையில் காண்பபத இை்ைாய்வுக் கட்டுறரயின் 

பநாக்கமாகும். 

இல்லை ்  

 “நல்லபதார ்குடும்பம் பல்கறலக் கழகம்” என்ை முதுபமாழிக்கு ஏை்ப குடும்பம் 

என்ைால் கணைன்,  மறனவி,  மக்கள்  என அறனைரும் ஒருைறர ஒருைர ்அனுசரித்து 

ைாழ்ைதாகும். இத்தறகய இல்லைபம சிைந்த இல்லைம் என பசந்நாபபாதகர ்

கூறுகின்ைார.் இல்ைாழ்க்றகயில் பதாடங்கி புகழ் ைறர உள்ள இருபது 

அதிகாரங்களில் அழகாக விளக்கியுள்ளார.் 

 இல்ைாழ்க்றகயில் உள்ளைரக்ள் அன்பு,  ஒப்புரவு,  ஈறக, புகர ்

ைாழ்க்றகத்துறணநலம், மக்கட்பபறு, விருந்பதாம்பல், பசய்நன்றியறிதல், 

இனியறை கூைல், நடுவுநிறலறம, அன்புறடறம, ஒழுக்கமுறடறம, பிைனில் 

பசால்லாறம,  பபாறையுறடறம, அழுக்காைாறம, பைஃகாறம, தீவிறனயசச்ம், 

பயனிறல பசால்லாறம, புைங்கூைாறம பபான்ை குைட்பாக்களின் கருத்துக்கறள 

பின்பை்றி  நடந்தால் ைாழ்க்றக சரக்்கறரப் பந்தலில் பதன் மாரி பபாழிந்தது பபான்று 

இனிக்கும். 

ோலாட்டுப் பாடல்களில் ோய்ன  உணர்வு  

 தாலாட்டு பகள்வி ஞானம் பபை்ை தாய்மாரக்ளால் பாடப்பபை்று 

பகள்விசப்சல்ைம் பபை்ை தாய்மாரக்ளால் ைளரந்்த இறசத் பதாகுப்பாகும். தாலாட்டு 

என்பது மக்களின் ைாழ்க்றகபயாடும் அைரக்ளின் உணரவ்ுகபளாடும் பிண்ணிப் 

பிறனந்த பாடலாகும். தாலாட்டுப் பாடல்கள் இனிறமயான இறசறயத் தன்னகத்பத 

பகாண்டது. 

 தாயின் நாைறசவில் தாலாட்டு என்னும் நல்முத்துப் பிைக்கின்ைது. எனபை 

தான் ‘தாய்றம உலகிை்கு ைழங்கிய முதல் பரிசு தான் தாலாட்டு’ என்பார ்

தமிழண்ணல்.  தாய் ஆழம் காணமுடியாத அன்புக் கடலில் விறளந்த ைலம்புரிச ்

சங்பக தாலாட்டாகும். தால் என்பது நாறைக் குறிக்கும். நாவினால் ஒறச எழுப்பிப் 

பாடுைதாலும், நாறை ஆட்டிப்பாடுைதாலும்  தாலாட்டு என்று ைழங்கலாயிை்று. 
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குழந்றதயின் அழுறகறய நிறுத்தவும் தூங்க றைக்கவும் பாடப்படும் பாட்டு 

தாலாட்டாகும். 

  தாலாட்டின் பதாடக்கத்திலும் இறடயிலும் முடிவிலும் ராராபரா, ஆராபரா, 

ஆரிராபரா என்ை பசாை்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு நீலாம்பரி என்ை இன்பமூட்டும் 

இராகத்திபலபய தாலாட்டுப் பாடல்கள் பபரும்பாலும் பாடப்படுகின்ைன. தாயின் 

அன்றபயும், பசறயச ் சுை்றி எழும் கை்பறனறயயும் பாடலாக ைழங்கும் பாட்டு 

ைடிைபம எனலாம். 

 குழந்றதயின் அழுறகறய நிறுத்தவும் தூங்க றைக்கவும் பாடப்படும் பாட்டு 

தாலாட்டாகும். தாலாட்டுப் பாடல்களில் குழந்றதயின் அருறம, விறளயாட்டுப் 

பபாருட்களின் சிைப்பு,  அழுறகக்கான காரணங்கள், மாமன் பபருறம, தாய்மாமன் 

சிைப்பு, குலப்பபருறம, தாய்மாமன் சீரை்ரிறசகள் தாலாட்டுப் பாடல்களின் 

ைாயிலாக பைளிக்காட்டுைதாக அறமகின்ைது.  

  தாலாட்டுப் பாடல்கள்  தாயின் இன்ப துன்பங்களுக்கு ைடிகாலாக அறமகிைது. 

தாய் தன் குழந்றதறய உயிராகவும் உணரை்ாகவும் கருதி ைளரக்்கிைாள். எத்தறடகள் 

ைந்தாலும் தன் குழந்றதயின் நலன் பைண்டி நிை்பைளாகவும் விளங்குகிைாள் 

என்பதறன திருைள்ளுைரும், 

 “ஈன்ை பபாழுதின் பபரிதுைக்கும் தன்மகறனச ்

  சான்பைான் எனக்பகட்ட தாய்”1 

என்ை குைட்பாவின் ைாயிலாக பசந்நாப்பபாதகர ்அழகாகத்  பதளிவுபடுத்தியுள்ளார.் 

ோலாட்டிை் பல்தவறு பபயரக்ள் 

 தாலாட்றட ராராட்டு, தாபலபலா, தாராட்டு, ஓராட்டு, ஓலாட்டு, பராராட்டு, 

பதாட்டில் பாட்டு, திருத்தாலாட்டு எனப் பல்பைறு பபயரக்ள் இன்றைய உலக 

ைழக்கிலும் இலக்கிய ைழக்கிலும் ைழங்கி ைருகின்ைன. மறலயாளத்தில் தாராட்டு 

என்றும், பதலுங்கில் ஊஞ்பசாதி என்றும், கன்னடத்தில் பஜாகுல என்றும் கூறுைர.் 

இலக்கியங்களில் ோலாட்டு 

 இலக்கியத்துக்பக இலக்கியமாகத் தாலாட்டுப் பாடல்கள் விளங்குகின்ைன. 

இைை்றில் இலக்கியச ் சுறைகறளயும், இலக்கிய ஒப்புறமகறளயும் இலக்கியக் 

குறிப்புகறளயும் காணலாம். 

 “ஊமன் தாராட்ட உைங்கிை்பை” 2 

என்ை பமை்கண்ட இலக்கிய ைரிகள் முத்பதாள்ளாயிரத்தில் தாலாட்டு “தாராட்ட” 

என்று அறழக்கப்பட்டறத உணரமுடிகிைது. 

கம்பர ்கம்பராமாயணத்தில் தாலாட்டு என்ை பசால்றல 

 “பசற்சத் பதறர தாலாட்டும் பண்றண” 3 

என்றும் தாலாட்டுப் பாடல் ஓறச இனிறம மிகுந்தது என்பறத திருஞானசம்பந்தர,் 

 “பண்ணமரும் பமன் பமாழியார ்

 பாலகறரத் தாலாட்டும் ஒறசபகட்டு 

 விண்ணைரக்ள் வியப்பபய்தி 

 விமானத்பதாடும் இயும் மிழறலயாபம” 4 

என்று கூறியுள்ளறத அறியமுடிகிைது.பமலும் 

 “காட்டில் விலங்கறியும் றகக்குழந்றத தானறியும் 

 பாட்டின் சுறையதறன பாம்பறியும் என்றுறரப்பர”் 5 
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என்ை ைரிகள் தாலாட்டுப் பாடலின் சுறையிறன குழந்றத தானாகபை அறிந்து 

பகாள்ளும் என்று மகாகவி பாரதியார ் கூறுகிைார.் பமலும் கண்ணதாசனும் தன் 

கிருஷ்ண கானத்தில் 

 “ஆயர ்பாடி மாளிறகயில் 

 தாய் மடியில் கன்றிறனப்பபால் 

 மாயக்கண்ணன் தூங்குகிைான் 

 தாபலபலா” 6 

என்ை பாடல் பதளிவுபடுத்துகின்ைன.  

 “மாணிக்கம் கட்டி 

 ையிரம் இறடக்கட்டி 

 ஆணிப் பபான்னால் பசய்த  

 ைண்ணச ்சிறுபதாட்டில் பபணி 

 உனக்கு பிரம்மன் விடுதந்தான் 

 மாணிக் குரலபன தாபலபலா 

 றையம் அளந்தாபன தாபலபலா” 7 

என்று பபரியாழ்ைார ் கண்ணறண குழந்றதயாக பாவித்துப் பாடியுள்ளறதக் 

காணலாம். 

 புண்ணியத் தலங்களுக்குச ் பசன்று குழந்றத ைரம் பைண்டி இறைைனின் 

அருளால் குழந்றத பிைந்தறதயும் தாலாட்டுப்பாடலில் பக்தியுடன் கூறியுள்ளாள். 

ஏறழத்தாய் தன் குழந்றத பசல்ைமும் சிைப்பும்  நிறைந்த வீட்டில் பிைந்திருந்தால் 

அைன் ைாழ்வு பசழிப்பாகவும் சிைப்பாகவும் என்று எண்ணியறத  

 “முத்துச ்சிரிப்பழகா 

 முத்து பல்ைரிறச அழகா 

 பைத்துக் குடிறசயிபல 

 விறளயாட ைந்தாபய” 8 

ஏறழத்தாய் பைதறனகறளக் காணலாம். 

ோலாட்டு - இலக்கியப் பார்னவ 

 நறடயழகில் பஜயங்பகாண்டாறனயும், இனிறமயில் இளங்பகாறையும், 

கை்பறனயில் கம்பறனயும், பசால்லாட்சியில் மணிைாசகறரயும், நாகரீக 

விளக்கத்தில் சங்கப் புலைரக்றளயும், ஒப்புறமயாகப் பபை்று பபருறமயுடன் 

விளங்குகிைது தாலாட்டு.   

 இலக்கியத்துக்பக இலக்கியமாகத் தாலாட்டுப் பாடல்கள் விளங்குகின்ைன. 

இைை்றில் இலக்கியச ் சுறைகறளயும், இலக்கிய ஒப்புறமகறளயும் இலக்கியக் 

குறிப்புகறளயும் காணலாம். தாலாட்டில் சிைந்த கை்பறனகறளக் காணலாம். 

அக்கை்பறன ஆகாசக் பகாட்றடகள் என்ைாலும், அன்றனயைள் காட்டும் அன்பு 

பகாட்றடகளாகும். 

முடிவுனர 

 மக்களின் பழக்க ைழக்கங்கள் பலைை்றைத் தாலாட்டில் பாரக்்க முடிகிைது. 

தாலாட்டுகளில் தாய் மாமனுக்குத் தான் முதன்றமயான இடம். குழந்றதயின் 

அறனத்துச ் சிைப்பு விழாக்களிலும் அைர ் சிைப்பிக்கப்படுகிைார .் குழந்றத 

குடும்பத்துக்கு முக்கியமான உைவு. தாய், தந்றத, பிள்றள மூன்றும் பசரந்்தறத 

குடும்பம் என்றும் அறழப்பர.் எனபை தான் குழந்றதக்காகத் தைமிருக்கின்ைனர.் தாய் 
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தன் தாலாட்டில் சிலறரப் புகழ்கிைாள். குறிப்பாக, தந்றத, சபகாதரன், கணைன் 

ஆகியைரக்றளப் பபருறமயுடன் பபாை்றுைதுண்டு.  

தாலாட்டுப் பாடல்கள் குறித்தும், தாலாட்டுப் பாடல்களின் பைறு பபயரக்ள் பை்றியும், 

தாலாட்டுப் பாடல்களின் அறமப்புக் குறித்தும் இலக்கியப் பாரற்ை, எனப் பல்பைறு 

ைறககளில் அணுகலாம் என்பறத அறியலாம். 

துனணநூை்பட்டியல் 

1. திருக்குைள் எளிய உறர., புலைர.்சி.இராசியண்ணன், குைள் - எண்      69 

2. முத்பதாள்ளாயிரம் மூலமும் உறரயும்., டி.பக.சிதம்பரநாத முதலியார ் , பாரி 

நிறலயம் ,பசன்றன , பாடல் எண் - 62  

3. கம்பராமாயணம் ,அபயாத்திய காண்டம், டாக்டர ்பூைண்ணன், பாடல் எண்; 13 

4. பதைாரம், முதல் திருமுறை, பாடல் எண் 10 

5. குயில்பாட்டு,  பாரதியார,் குயிலும் குரங்கும் , பாடல் எண் 60 

6. ஆயரப்ாடிமாளிறகயில், கண்ணதாசன், குறுஞ்சி 

7. நாலாயிரதிை்ய பிரபந்தம், பபரியாழ்ைார ் திருபமாழி,  மூன்ைாம் பாசுரம் 

திருபமாழி  - 1 

8. நாடு பபாை்றும் நாட்டுப்புைப் பாடல்கள்,முறனைர.் நல்லாமூர ்

பகா.பபரியண்ணன், (டாக்டர ் ராதாகிருஷ்ணன் விருது பபை்ைைர)், பஜாதி புக் 

பசண்டர,் பசன்றன. 
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முனைவர் ந . சுபா 

இறணப்பபராசிரியர ்தமிழாய்வுத்துறை 

காபைரி மகளிர ்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 

திருசச்ிராப்பள்ளி  - 18 

 

குடு ்ப விளக்கு காட்டு ்  னையை ் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்க ் 

நல்ல குடும்பம் ஒரு பல்கறலக்கழகம். குடும்பம் என்பது சமூகத்தின் சிறிய 

அங்கம். தனிமனித ஒழுக்கபம சமுதாய ஒழுக்கம். அந்த நல்பலாழுக்கத்றத 

மனிதனுக்குப் பசுமரத்தாணியாய் இளம் ையதில் புகட்டுைதில் தறலயாய 

பங்காை்றுைது குடும்பம். குடும்ப முன்பனை்ைபம நாட்டின் முன்பனை்ைம் அன்பிறன 

ஆதாரமாகக் பகாண்டு பிறணக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் ஒை்பைாருைருபம தத்தமது 

கடறமகறளப் புரிந்துபகாண்டு ைாழ்ந்தால்  இல்லைம் நல்லைமாகின்ைது. 

                                  

   “ விறனபய ஆடைரக்்கு உயிபர ைாள்நுதல் 

மறனயுறை மகளிரக்்கு ஆடைர ்உயிர ்” – 1 

எனக் குறுந்பதாறக கூறுகின்ைது. ஆனால் இன்று விறனயும் மறனயும் இருைருக்கும் 

உரித்தானது. ஆண்கறள விடப் பபண்கள் அதிகமாக ஊதியம் பபறும் நிறலயிலும், 

தங்களுக்குரிய கடறமகறளத் திைம்பட ஆை்ைவில்றல எனில்  குடும்பம் எனும் 

கட்டுக்பகாப்பு சீரக்ுறலந்து பபாகும். கூட்டுக்குடும்பம் தனிக்குடும்பம் என்னும் நிறல 

கடந்து தனிமனித நிறலக்குத் தள்ளப்படும். பபண்கள் முன்பனை்ைத்றத 

முன்பனடுத்துச ்பசன்ை பாரதிதாசன் குடும்ப விளக்கில்  பபண்களின் கடறமகறளத் 

துல்லியமாகக் காட்டுகின்ைார ் . கல்வி இல்லாத பபண்கள் களர ் நிலம் என்ைைர ்

அக்கல்வி ைாழ்வின் பமன்றமக்குப் பயன்பட பைண்டும் என்பறதயும் இங்கு 

பதிவிடுகின்ைார ்  

முை்னுனர 

 உலகம் பதான்றிய காலம் பதாட்டு மக்கள் இனக் குழுைாக பிரிந்து 

அைரைரக்ளுக்கு என சில பண்பாடு, நாகரிகங்கறள ைடிைறமத்துக் பகாண்டனர.் 

ைாழும் இடமும் பின்பை்றும் பண்பாடுகளுபம அைரக்ள் ஒை்றுறமயுடனும் 

கூட்டுைவுடனும் ைாழ உதவியது. அை் இனக்குழுச ் சமூகத்தின் பல்பைறு பணிகள் 

தறடயின்றியும் பமாதல் இன்றியும் நிகழ குடும்பம், கல்வி, பபாருளாதாரம், அரசியல், 

சமயம்  ஆகிய நிறுைனங்கள் உதவின. மக்கள்  தங்களுக்குத் தாங்கபள 

ைடிைறமத்துக் பகாண்ட கட்டுப்பாடுகளும் பண்பாடுகளும் அைரக்றள பைறு இனக் 

குழுவில் இருந்து பிரித்து தனித்து அறடயாளம் காட்டியது. 

 பலமூரியாக் கண்டம் பதான்றிய காலம் பதாட்டு, நிறல பபை்றுள்ள 

தமிழ்சச்மூகம் தனக்பகன சில தனித்த அறடயாளங்கறளக் பகாண்டுள்ளது. நாணல் 

பபால் ைறளந்து பகாடுத்து தங்கறள நிறல பபைச ் பசய்ைதில் குடும்பம் பபரும் 

அங்கம் ைகிக்கின்ைது. இந்நிறுைனம் சிறதயாது இருத்தபல தமிழரக்ளின் நாகரீகம் 

நிறலத்திருக்க அடிப்பறடக் காரணம். குடும்பத்தின் அடிப்பறட அலகாகத் 

திகழ்பைள் தறலவி. அந்த அசச்ாணி  குடும்பம் எனும் சக்கரத்றதயும் சமுதாயம் 

என்னும் பதராகிய  பபரும் நிறுைனத்றதயும் சிைப்புை நகரத்்திச ்பசல்கிைது.  

ேமிழரிை் அனடயாளங்கள் 

 தனிமனிதனின் அறடயாளத்றத சுட்டுைதில் முதன்றம இடம் ைகிப்பது 

அைனுறடய முகச ்சாயலும்  பபயரும் ஆகும். பதாை்ைம் இயல்பாக மரபில்  ைருைது. 

குடும்ப விளக்கில் பாரதிதாசன் தன் பாத்திரங்களுக்கு ைடபமாழி கலைாத தூய 
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தமிழ்ப் பபயரக்றளச ் சூட்டியுள்ளார.் மணைழகன், தங்கம், மாைரசு, மலரக்்குழல், 

நாைரசு, நறகமுத்து, பைடப்பன், அமிழ்தம்றம, இளஞ்பசரன், சின்னான், 

கருப்பண்ணன், பபான்னி என்ை பபயரக்ள் தமிழரின் பபயர ்சாரந்்த அறடயாளங்கள். 

 சமூகத்தின் அறடயாளத்றதச ் சுட்டுைது அைரத்ம் பண்பாடும் ைாழ்வியல் 

பநறிகள். ஓர ்இனத்தின் பண்பாடு என்பது அை்வினத்தின் கறல, நாகரிகம், கடவுள் 

நம்பிக்றக, உணவு, பழக்கைழக்கங்கள் அறனத்றதயும் உள்ளடக்கியது. “தமிழன் 

குழுைாக ைாழ்க்றக நடத்திய காலம் முதை்பகாண்பட பபாரஅ்ைம் மிக்கைன்: காதல் 

ைலி அறிந்தைன்: களவும் கை்பும் அைன் கண்டறிந்த ைாழ்வியல் பநறிகள் ஆகும் 

அன்பு, பகாறட, இரக்கம், கடறம, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்பன ைாழ்வியல் 

பநறிகளாகும். இயை்றகபயாடு இறயந்த ைாழ்க்றக ைாழ்ந்தைன் அகப்புை  

இலக்கியங்களில் முழுறம கண்டைன்.தனித்தியங்கும் பிை பமாழிகளுக்குத் 

தறலறம தாங்கும் பக்குைமும்  ைழிகாட்டலும் பகாண்டைன்.”2 

 இல்லைத  நல்லை ்  

 இல்லைத்றத நல்லைமாக துைைைத்தினும்  பமலாகக் கண்டைன் தமிழன். 

குடும்பத்தில் ஒரு பபண் சிைப்புை விளங்கினால் குடும்பம் விளக்காக ஒளிரும் 

என்கிைார ் பாரதிதாசன். தமிழரின் மதமாகிய  இந்து மதம் துைைைத்தில்  இருந்து 

பாைம் பசய்ைறதக் காட்டிலும் இல்லைத்தில் இருந்து தன் கடறமறய சிைப்புை 

ஆை்றுைது   பைள்விறயவிட உயரந்்தது என்கிைது. 

                                     “   ஞாலத் பதாடரப்ினால் நல்லின்பம் காணலன்றி 

                                         ஞாலத்துைவில் இன்பம் நிறலப்பதும் ஏலுபமா  “ – 3 

அைன் எனப்பட்டபத இல்ைாழ்க்றக ைாழ்க்றகயில் அைபநறிப்படி ைாழ்ந்து 

பிைறரயும் அை்ைழி ைாழச ்பசய்பைன்  பதய்ை நிறலக்கு உயரத்்தப்படுைான்  

ோலாட்டு 

 இல்லைத்தின் பயனாக மக்கட்பபறு பபை்ைவுடன் தாலாட்டு பாடுதல் தமிழரத்ம் 

மரபு. நாவிறன அறசத்துத் தமிழ்த் பதன் குறழத்து தமிழர ் தம் பபருறமறயப் 

பறைசாை்றி தாலாட்டுப்பாடல் பாடுைதாகக் காட்டியுள்ளார ்பாபைந்தர.் 

“பாடினியார ்நசப்சள்றள பாரப்ுகழும் மூதாட்டி....... 

                            ......முன்பதான்றிய மூத்த குடியின் திருவிளக்பக”  - 4 

என்ை தாலாட்டுப் பாடலின் மூலம் ைரலாை்றுப் பபருறமகளும் மூத்பதாரின் 

சிைப்புகளும் கூைப்படுகின்ைன. இளம்பிராயத்தில் இருந்து புகட்டப்படும் இந்த 

நை்சிந்தறனகபள நம்பண்பாடு இன்று ைறர நிறல பபைக் காரணமாகியுள்ளது. 

பபாருளாதார முன்பனை்ைத்றத கருத்தில் பகாண்டு பணிக்குச ்பசல்லும் பபண்கள் 

இக்கருத்றத மனதில் பகாண்டு குடும்பத்றத ைடிைறமப்பதிலும் சை்று கைனத்றதச ்

பசலுத்துைதும் ஆண்கள் அைரக்ளுக்கு துறண நிை்ைலும் சிைந்தபதாரு சமுதாயம்  

உருப்பபை ைழிைகுக்கும்.  

காேல் 

 தமிழர ்அக  ைாழ்வின் இரு கூறுகள் களவு,கை்பு. பதால்காப்பியர ்எண் ைறக 

மணங்கறளச ் சுட்டுகின்ைார.் ஆனால் சங்க இலக்கியம் களவு, கை்பு மணத்றத 

மட்டுபம றமயப்படுத்துகின்ைது. குறுந்பதாறக காதலர ் உள்ளம் இரண்டைக் 

கலந்ததறன,  

                                       “ பசம்புலப் பபயல் நீர ்பபால 

        அன்புறட பநஞ்சம் தாம் கலந்தனபை “ – 5 

என்று உறரக்கின்ைது. கம்ப ராமாயணத்திலும் திருமணத்திை்கு முன்பப ராமன் சீறத 

இருைரும் மாறிப் புக்கு இதயம் எய்தினர ்என்கிைார ்கம்பர ் 
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    “கண்பணாடு கண் இறண கை்வி ஒன்றை ஒன்று  

 உண்ணவும் நிறலபபைாது உணரவ்ும் ஒன்றிட  

   அண்ணலும் பநாக்கினான் அைளும் பநாக்கினாள் “ – 6 

 பாரதிதாசனும் எளிய உைறம மூலம் களவுக் காதறல கண்முன் நிறுத்துகிைார .் 

 “ைாட்டிய பசி பநாயாளி ைட்டித்த பசாை்றிபல கண்  

  நாட்டுதல்பபால என்பமல் கண்நாட்டினான் இறமத்தலின்றி “ - 7 

 என்று நறகமுத்து பைடப்பன் காதறலக் காட்டுகின்ைார.்  

முதிதயார் காேல் 

 குடும்ப விளக்கு இறளபயார ் காதறல மட்டுமின்றி முதிபயார ் காதறலயும் 

கண்முன் நிறுத்துகிைது. அறுபது ஆண்டுகாலம் நிறைவுை்ை பின் குழந்றதகள் 

பபை்பைாரக்றள மணக்பகாலத்தில் நிறுத்திப் பாரக்்கும் மரபு இன்றைய தமிழரக்ளின் 

மரபாக உருபைடுத்துள்ளது. இளறமயில் ஒருைர ் உள்ளத்தில் ஒருைர ் அன்றப 

விறதத்ததால் முதுறமயில் உயிருடன் இருக்கும் இருப்பிபலபய இன்பம் 

காணவிறழகின்ைது. 

   “புதுமலர ்அல்ல காய்ந்த புை்கட்பட அைள் உடம்பு.....  

   .........எது எனக்கு இன்பம் நல்கும் இருக்கின்ைாள் என்பது ஒன்பை “ -8  

என்று மணைழகர ்உறரக்க மூதாட்டி தங்கம், 

         “அைம்பசய்த றகயும் ஓயும் மக்கறள அன்பால் தூக்கி....  

  ..........சுமக்கும் என் மனம் மட்டும் ஓய்தல் இல்றல “ - 9 

என்ை மூதாட்டி கூறுகிைார.் முதுறமயிலும் இறணந்து ைாழும் தமிழர ் பண்பாடு 

உலகம் பபாை்றும் பண்பாடாக என்றும் பாரக்்கப்படுகின்ைது. 

திரு ண ்  

 பபை்பைாரின் சிறு ஊடலுக்குப் பின் களவு கை்பாக நிறல பபறுகின்ைது. 

மணமகன் வீட்டில் மாறல மாை்றிட இருைருக்கும் திருமணம் நடந்பதறியதும் 

 ”இை்றைநாள் பபால்   என்றைக்கும் மகிழ்க  

 பமலும் உம் ைாழ்பை ஆபலனச ்பசழித்து  

அறுகுபபால் பைரப்பை! குறைவில்லாத மக்கட்பபறு மல்குக” - 10 

என்ை உயரந்்தைரக்ளுறடய ைாழ்த்பதாடு  சந்தனம், பைை்றிறலபாக்கு,  விருந்து 

பறடத்தல் ஆகிய தமிழர ் பண்பாடு காட்டப்படுகின்ைது. திருமணம் முடிந்த பின் 

பபாறுப்புகறள ஏை்க பைண்டி தனிக்குடித்தனம் றைக்கும் தமிழர ் மரபு 

சிலப்பதிகாரத்றதப் பபாலபை இந்நூலிலும் பறடத்துள்ளார ்பாரதிதாசன். 

 “ எங்கள் மனம் முடித்து 

    தட்டாமல் ஈக தனி இல்லம் “ – 11 

என்று பபண்பண முன்பமாழிைது பபால் சுட்டுகின்ைார ் புரட்சிக்கவி. 

திருமணத்திை்குப் பின் பபாறுப்புணரவ்ு, சுதந்திரம் என்னும் அடிப்பறடயில் 

தனிக்குடித்தனம் ைலியுறுத்தப்படுகிைது. சிறிது காலத்திை்குப்பின் பபை்பைார ்

முதுறம எய்தியதும் கூட்டுக் குடும்பமாய் ைாழும்  தமிழர ் மரபு  முழுறமயாக 

சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளது . 

விருந்தோ ்பல்: 

  தமிழரின் சிைந்த பண்பாடு அறடயாளங்களில் ஒன்று விருந்பதாம்பல் 

இல்லத்தரசி என் கடறமயாக விருந்பதாம்பல் பைறு எந்த இனமும் கூைவில்றல. 
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“இருந்பதாம்பி இல்ைாழ்ை பதல்லாம் விருந்பதாம்பி 

   பைளாண்றம பசய்தை் பபாருட்டு.” - 12 

என்கிைது ைள்ளுைம். 

 குடும்ப விளக்கின் தறலவிக்கு மாமனார ் உறரக்கும் ைாசகங்கள் 

விருந்பதாம்பறல மட்டுமின்றி முன்பனாரு பசால் பபான்பனபபால் பபாை்றும் 

தமிழனின் அறடயாளத்றத காட்டுகின்ைது விருந்தினறர உபசரிக்கும் முறைறய 

நான்கு பக்கங்களில் பட்டியலிட்டு மாமியார ் உறரப்பதுவும் பசல்விருந்து ஓம்பி 

ைருவிருந்து பாரத்்து இருக்கும் தமிழனின் அறடயாளம்.  திருமணம் முடிந்தபின் 

தறலைாறழ இறல பபாட்டு விருந்து பறடத்த தமிழர ்மரபும் சுட்டப்படுகிைது. 

 தமிழகத்தின் அறடயாளங்களாக திகழும் அைரக்ளுறடய பண்பாட்டுக் 

கூறுகறள உலகம் முழுைதும் பல்பைறு இடங்களில் பரவிக் கிடந்தாலும் அைரக்றள 

ஒருங்கிறணய பசய்கின்ைன. பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக காத்து ைந்த 

தமிழரக்ளின் உயரிய பண்பாடுகள் இனிைரும் தறலமுறை யால் காக்கப்படும் பபாது 

தமிழர ்பமன்பமலும் பமன்றம அறடைர.்  

சாை்பைண் விளக்க ்: 

1. www.tamilvu.org/http - குறுந்பதாறக பாடல் எண் – 135 

2. ைாழ்வியல் பண்பாட்டுத் தாளிறககள் – முறனைர ்ச.ைனிதா ப – VIII 

3. குடும்ப விளக்கு மூன்ைாம் பகுதி – பாரதிதாசன் ப – 57 

4. பமலது ப – 74,75 

5. http://sangacholai.in – குறுந்பதாறக பாடல்.எண் – 40 

6. http://dinamalarnellai.com கம்பராமாயணம் 

7. குடும்ப விளக்கு மூன்ைாம் பகுதி – பாரதிதாசன் ப – 11 

8. பமலது ப – 100,101 

9. பமலது ப – 104,105 

10. குடும்ப விளக்கு முதல் பகுதி – பாரதிதாசன் ப – 40 

11. பமலது ப - 31 

12. https://www.valaitamil.com திருக்குைள் 81 

13. குடும்ப விளக்கு முதல் பகுதி – பாரதிதாசன் ப – 42 

14. குடும்ப விளக்கு மூன்ைாம் பகுதி – பாரதிதாசன் ப – 41 

துனணநூை் பட்டியல் :  

1)  பாரதிதாசன்  

   குடும்ப விளக்கு 

   பாரி நிறலயம், பசன்றன - 108 

 

2)  முறனைர ்ச.ைனிதா 

          ைாழ்வியல் பண்பாட்டுத் தாளிறககள்  

          முதல்பதிப்பு 2015, காை்யா பதிப்பகம் 
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முதுமுனைவர் மு.ஐயப்பை், 

பல் துறைத் தமிழியல் ஆய்ைாளர ் மை்றும் பபராசிரியர ்(உதவி), 

தமிழ்த்துறை, ை.உ.சிதம்பரம் கல்லூரி, 

தூத்துக்குடி மாைட்டம், தமிழ்நாடு – 628008. 

 

ஆபிரகொம் பை்டி ரிை் ஆதி ்  மிழினச ஆய்வு மீட்தடடுப்புகள் 

ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

 

'தமிழிற  ஆய்வுகறள இெ்திய-தமிழக அளவில் முதன் முதலாகத ்

ததாடங்கி றவத்தவர ் ஆபிரகாம் பண்டிதர'் என்ை கருதுபகாளின் 

அடிப்பறடயில் "ஆபிரகாம் பண்டிதரின் தமிழிற  ஆய்வுகளும்-ஆய்வு 

மீடத்டடுப்புகளும்" எனும் தறலப்பில் எழுதப்பட்ட இெ்த ஆய்வுக் 

கடட்ுறர,ஆபிரகாம் பண்டிதரின் ஆய்வு  ்த யை்பாடுகள் வழிெின்று, 

 

1) தமிழ் தமாழிக்கு இயை்றகயான இற மரபு உண்டு. 

 

2) தமிழ் தமாழியில் மரபான இற த் தமிழ் நூல்கள் உண்டு, 

 

3) பிைதமாழி இற  மரபின்  வளர ்ச்ி என்பது தமிழிற  மரபிறன 

உள்வாங்கிபய வளர ்ச்ி தபை்றிருக்கிைது. 

    

என்ை வரலாை்று உண்றமகறள ஆய்வுலகிை்கு தவளிப்படுத்தும் 

விதமாகபவ பமை்தகாள்ளப் பட்டிருக்கிைது. 

 

முை்னுனர 

 

'கருணாமிரத்  ாகரம் மை்றும் கருணாமிரத்  ாகரத் திரடட்ு' என்ை 

இரு தமிழிற  நூலாய்வுக் களஞ்சியங்கறளத் தமிழுலகிை்கு தெ்து, 

இவை்றின் வழியாகபவ தமிழில் இற த்தமிழ் வரலாை்று 

ஆய்வுகறளயும்,ஆய்வு மீடத்டடுப்புகறளயும்,தமிழிற  ஆய்வு 

மறுகட்டறமப்புகறளயும் இெ்திய-தமிழக அளவில் முதன் முதலாகத ்

ததாடங்கி றவத்தவரும்,தாய்த்தமிழ் இற பய வடக்கில் தபருமளவில் 

இெ்துஸ்தானி இற யாக மரபாக உருதவடுத்தது என்று யாரும் 

மறுக்கவியலாதபடி தீரக்்கமான ஆய்வுகளின் 

வழிெின்று  உறரத்தவரும்,சிலம்பில் காணப்படுகிை தமிழிற  குறிதத் 

தகவல்கள் தான் இன்றையக் கருொடக, இற , இலக்கண 

நூல்களுக்கான அடிப்பறட ஆதார மூலங்களாகி இருக்கின்ைன என்று 

ெிறுவியதுடன்,ெமது பழெ்தமிழ் இற  மூலங்கறள அடிதயாை்றித் தான் 

உலகின் வழக்காகியிருக்கிை இற  மரபுகள் அறனத்தும் 

உருவாக்கப்பட்டன என்று ஆணித்தனமாக முறையான ஆய்வுகளின் 

வழிெின்று  அறிவியல் பூரவ்ாக அறிவித்த 

வருமாகிய தஞ்ற  தமிழ்த்திரு ஐயா ராவ் ாபகப் ஆபிரகாம் பண்டிதர ்

அவரக்ளின் தமிழிற   ாரெ்்த வரலாை்று ஆய்வுகறளயும்-ஆய்வு 

மீடத்டடுப்புகள் மை்றும் மறு கட்டறமப்புகறளயும் குறித்து விரிவாக 
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மீளாய்வு த ய்யும் பொக்கில் இெ்தக் கடட்ுறரப் பின் வருமாறு 

ெகரக்ின்ைது. 
 

• தமிழ் பமாழிக்கு இயை்றகயான இறசமரபு இல்றல,   

• தமிழ்பமாழியில் மரபான இறசநூல்கள் இல்றல, 

• பிை பமாழியிலிருந்து இறச சாரந்்து தமிழன் யாசகம் பபை்ைறைபய மிகுதி  

              என்பைல்லாம் ஒரு காலக்கட்டம் ைறரயிலும் குருட்டுத் தனமாகக் கூைப்பட்டு 

ைந்தது. இக் குருட்டுக் கருத்துகளுக்கு முடிவு கட்டும் ைறகயில், பழமரபு 

இறசத்தமிழின் ைளரச்ச்ிறயயும், அதன் கறலயியல் நுட்பங்கறளயும் உலகிை்கு 

எடுத்துறரக்கும் விதமாகத் தமிழ்த்தாத்தா ஐயா உ.பை.சாமிநாறதயர ்1892-இல் முதல் 

பபருங் காப்பியமானச ் சிலப்பதிகாரத்றத அசச்ில் பதிப்பித்து பைளியிட்ட நிகழ்வு 

இயல்பாக நடந்பதறியது. 

                முத்தமிழ்க் காப்பியமான இந்நூலுக்கு பின்னர ் எழுந்த அரும்பத உறர, 

அடியாரக்்கு நல்லார ்உறர பபான்ை பிை உறர நூல்களும் நமது இறசத்தமிழின் காலப் 

பழறம மிகுந்த தனித்துை அறடயாள மரபின் சிைப்புகறள உலகிை்கு எடுத்து 

உணரத்்தின. இயல், இறச, நாடகபமன்ை மூன்றையும் அகத்பத பகாண்ட 

பபருங்காப்பியமானச ் சிலப்பதிகாரத்றதயும் அதை்பக உரித்தான அரும்பத உறர, 

அடியாரக்்கு நல்லார ்உறர பபான்ை உறர நூல்கறளயும் ஆய்வுக்களமாகக் பகாண்டு 

தான் முதன்முதலில் மரபு இறசத்தமிழ் மீட்படடுப்பு மை்றும் மறுக் கட்டறமப்புச ்

சாரந்்த ஆய்வுகள் பரைலாகத் பதான்றின. 

இை்ைறகயில், 

• தமிழில் இறசத்தமிழ் ைரலாை்று மீட்படடுப்றபயும் மறு கட்டறமப்பு 

பநாக்கிலான ஆய்வுகறளயும் முதல் நபராகத் பதாடங்கி றைத்தைரும், 

• தாய்த்தமிழ் இறசபய  ைடக்கில் பபருமளவில்  இந்துஸ்தானி இறசயாக 

முன்பனடுக்கப்பட்டு ைருகின்ைது என்றும்,  

• சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படும் தமிழ் இறச குறித்த தகைல்கள் தான் 

இன்றைய கருனாடக இறசயில் உள்ள மூல இலக்கணங்களாகி இருக்கின்ைது 

என்றும், 

• நமது பழந்தமிழ் இறச இலக்கணத்திலிருந்பத உலகின் ைழக்காகியிருக்கிை 

பிை இறசமரபுகள் அறனத்தும் ைந்தன என்றும் ஆணித்தனமாக யாரும் 

மறுக்கவியலாதபடி முறையான ஆய்வுகளின் ைழி நின்று அறிவியல் 

பூரை்கமாக அறிவித்தைர ் தான் தஞ்றச தமிழ்த்திரு ஐயா ராை்சாபகப் 

ஆபிரகாம் பண்டிதர ்அைரக்ள். 

 இைர ் தன் ைாழ்நாள் முழுறமயிலுமாக ஆய்வுகள் பசய்து அதன் பயனாக 

எழுதி பைளியிட்ட “கருணாமிரத் சாகரம்” என்ை நூல் தான் தமிழிறசறய றமயமிட்ட 

இன்றையச ்சமகாலத் பதாடர ்ஆய்வுகளுக்கு எல்லாம் முதல் முன்பனாடி ைழிகாட்டி 

நூலாக விளங்குகிைது. மட்டுமின்றி, இறசத்தமிழ் ஆய்விறனத் பதாடங்கி 

றைத்தபதாடு நின்றுவிடாமல் தமிழில் இறசப் பயிை்சி நூல்கள் இல்றல என்ை 

ைரலாை்று ைாதத்றத உறடக்கும் விதமாகத் தமிழில் உள்ள பண்கள், 

இராகங்களுக்கான இறசக் குறிப்புகளுடன் கூடிய பயிை்சிப் பாடல்கள் அடங்கிய 

“கருணாமிரத் சாகரத் திரட்டு” என்ை நூறலயும் கூடுதலாக தமிழிறச உலகிை்கு  

இறசக் களஞ்சியமாகபை உருைாக்கி ைழங்கினார.் 

தமிழிறச ஆய்வுலக ைரலாை்றின் முதல் முன்பனாடி என்கிை அறடயாளம் 

மட்டும் இைருக்குரியது அல்ல. 

ஆங்கிபலயரக்ளிடம் அடிைருடிகளாக, அல்லக்றககளாக, றகக்கூலிகளாக 

இருந்தைரக்ளுக்கும், இன்ன பிை ஜமீன்தாரக்ளுக்கும் மட்டுபம பகாடுக்கப்பட்ட 

ராை்சாபகப் பபான்ை உயரிய பகளரைப் பட்டத்றத, பைளாண்றமக் 

கண்டுபிடிப்புகளுக்காகப் பபை்ை நம் தமிழ்நாட்டின் முதல் முன்னறடயாள விைசாயி 



507 
 

என்கிை அறடயாளமும் தான் ஐயா ஆபிரகாம் பண்டிதருக்கு உரியபதன்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. பண்டிதர ்ஐயா அைரக்ள் அன்றையத் திருபநல்பைலி மாைட்டம், 

(இன்று பதன்காசி மாைட்டம்) பதன்காசி ைட்டத்தில் உள்ள சாம்பைர ்ைடகறர என்னும் 

ஊரில் தமிழ்த்திரு ஐயா முத்துசச்ாமி - தமிழ்த்திரு அம்மா அன்னம்மாள் 

தம்பதிகளுக்கு முதல் மகனாக 2.8.1859 இல் பிைந்தார.் 

இளம் ையது முதலாகபை தனக்பக உரித்தான இயல்பானப் பாரம்பரியத் 

தன்னறிவின் எழுட்சியால் உலகிபலபய அதிகச ்சுறை நிறைந்த ைணிகப் பயிராகிய 

“ராஜகரும்பு” எனும் புதியக் கரும்பு ைறகறய உருைாக்கியதாலும், முை்றிலும் 

இயை்றக முறையில் விைசாயத்தில் அதிக மகசூல் உை்பத்திறயத் தரும் 

பதாழில்நுட்பத்றத அறிமுகம் பசய்ததாலும் ஆங்கிபலய அரசு நம் தஞ்றச மண்ணின் 

விை ாயியாகிய இருந்த ஐயா ஆபிரகாம் பண்டிதருக்கு ராை்சாபகப் என்ை உயரிய 

பட்டத்றத கடந்த நூை்றி அறுபத்து இரண்டு (162) ஆண்டுகளுக்கு (படம் 1917 ) முன்பப 

ைழங்கி பகளரவித்திருக்கிைது. 

     முழுறமயாக நூை்றி அறுபத்தி இரண்டு (162) ைருடங்களுக்கு முன்னால், 

பல்பைறுபட்டத் துறைகளிலும் ஆழங்கால் பட்ட அனுபை பமறதயாகத் திகழ்ந்து 

பைை்பைைானச ்சரித்திரச ்சாதறனகறளயும், புதிய புதியக்  கண்டுபிடிப்புகறளயும் 

நிகழ்த்திக் காட்டியப் புகபழாங்கியத் தமிழர ்தான் ஐயா ஆபிரகாம் பண்டிதர.்    
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இைர ்ஈடுபடாத துறைகபள இல்றல எனும் படிக்கு, 

1) இயை்றக விைசாயம்,  

2) இயை்றக மருத்துைம்,  

3) தமிழ் ஆசிரியர,்  

4) ைானியல்ஆய்ைாளர,்  

5) பசாதிடர,்  

6) பாரம்பரியச ்சித்த மருத்துைர,்  

7) சித்த மருந்து உை்பத்தி நிபுணர ்

8) புத்தகப் பதிப்பாளர,்  

9) அசச்க உரிறமயாளர,்  

10) புறகப்படக் கறலஞர,்  

11) சிைந்தப் பாடலாசிரியர,்              

12) பன்பமாழிப் புலைர,்  

13) இறசக்கருவி ைடிைறமப்பாளர,் 

14) நிலத்தியல் அறிஞர ் 

15) அரசின் உயரிய விருதுகறளப் பபறும் அளவிை்கான பைளாண்றம விஞ்ஞானி  

என மிக நீண்டபதாரு பல்துறை அறிவு சாரந்்த ஆை்ைறலத் தன் சுய ஆராய்சச்ித் 

பதடபலாடும், அதன் ைழிப்பட்ட ஆதாரப்பூரை்மானக் கண்டுபிடிப்புகளுடன், உண்றம 

ஆய்வுத் தகைல்கபளாடும் நிருபித்து  தனக்பகயான ஆழமான முத்திறரகறள கால் 

பதித்த இடங்களிபலல்லாம் பபாறித்திருந்தார.் இப்படியான ஆை்ைலுறடயப் பன்முக 

ஆளுறமயாளராக ைாழ்ந்து தமிழிறச மரறப மீட்படடுத்து மீண்டும் கட்டறமத்த ஐயா 

பண்டிதர ் அைரக்ளுக்கு நம் தமிழ்கூறு நல்லுலகம்  நன்றிக்கடன் பசலுத்தக் 

கடறமப்பட்டுள்ளது.    
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இைர ் ைழியாகத் தான் தமிழிறசத்துறையில் இன்று ஏழிறசைானர ் ஐயா 

ந.மம்மது ஐயாவில் பதாடங்கிப் பல்பைறு அறிஞர ்பபருமக்கள் பதான்றி எண்ணை்ை 

ஆக்கப்பூரை்மான ஆய்வுகறளயும், அதன் ைழிப்பட்டப் பல்பைறு 

கண்டுபிடிப்புகறளயும் பைை்பைறு ைடிைங்களில் தருைதன் ைழியாகத் பதாடரந்்து 

தமிழிறசக்பக உரியப் புதிய ைரலாை்றுக் கட்டறமப்புகறள பமம்படுத்தியும், 

மீட்டறமத்தும் ைருகின்ைனர ்என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பல்பைறு துறைகளில் பமறதயாக இருந்து பல்பைறு சாதறனகறளயும் புதியக் 

கண்டுபிடிப்புகறளயும் நிகழ்த்திக்காட்டியத் தமிழிறச ஆய்ைறிஞர ்ஐயா ஆபிரகாம் 

பண்டிதர.்அைருறடய நிறனவு நூை்ைாண்டில் நாம் நம்றமத் தமிழிறசஆய்வுகறள 

நவீனத்துை  பநாக்கில் கட்டறமத்துக்  பகாள்ளும் விதமாகத் தயார ் படுத்திக் 

பகாள்ைபத  ஐயாவிை்கு பசய்கிை சரியான நன்றிக்கடனாக இருக்க முடியும் என்பறத 

இங்கு ைலியுறுத்த விறழகிபைன். 

 ஒரு மிகசச்ிைந்த இறசக்கறலஞராகத் தன்றன ைளப்படுத்திக் பகாண்ட ஐயா 

ஆபிரகாம் பண்டிதர ் ஏராளமானப் பண்களிலும், ராகங்களிலும் ஆழமான 

ஆய்வுகறள நிகழ்த்திக் பகாண்பட இருந்தார.் இதனால் ஏைக்குறைய  நூறு ராகங்கள் 

ைறரயிலும் தனது சுய உறழப்பின் ைழி முழுறமயாக அறிந்திருந்தார.் 

 இப்படி ஓய்வின்றித் தமிழிறச மீட்படடுப்றப தமிழிலக்கிய-இலக்கணங்கள் 

ைழி நின்று இைர ்நிகழ்த்த, கரன்ாடக இறசயின் பபாதாறமறயயும் பபாலிப் புறனவு 

ைரலாறுகறளயும் நன்கு உணரந்்தது தான் பிரதானக் காரணமாகிைது. 

 இந்த உணரத்றல, நம் தஞ்றசறய ஆண்ட நாயக்க மன்னரக்ளின் 

அரசறையில் இருந்த பகாவிந்ததீட்சிதர ் என்பைர ் மகன் பைங்கிடமகி என்பைர ் 300 

ைருடங்கள் முன் எழுதிய சதுரத்்தண்டிப் பிரகாசிறக எனும் நூலில் பமளகரத்்தா 

ராகங்கள் 72 இருக்கிைது என்று எடுத்துக் காட்டி உறரத்தக் கருத்றதக் குருட்டுத் 

தனமாக நாயக்க மன்னரக்ள் ஏை்றுக்பகாண்டச ்பசயல் என்பது பமலும் கூர ்தீட்டியது. 
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திண்டுக்கல்லில் ஐயா அைரக்ள்  ஆசிரியராகப் பணியாை்றிக் பகாண்டிருந்த 

அன்றையச ் சூழலில், இறசறய முறையாகக் கை்றுக்பகாண்டார.் பின் காலத் 

பதாடரச்ச்ியில் தஞ்றச மண்ணிை்கு ைந்தப் பிைகு தமிழிறசயின் மீதுள்ளத் 

தீராக்காதலினால் பல்பைறு ைாத்தியங்கறள  இறசப்பதிலும் பதரச்ச்ிப் பபறுகிைார.்  

 இயல்பாகபை எறதயும் அப்படிபய ஏை்றுக் பகாள்ளாமல் நுணுக்கமாகப் 

பகுப்பாய்வு  பசய்திடும் பண்டிதருக்கு கரன்ாடக இறசயின் அடிப்பறடகள் குறித்து 

சதுரத்்தண்டிப் பிராகாசிறக நூலில் பைங்கிடமகி பசால்லிய 72 ராகங்கள் இருக்கிைது 

என்ை கருத்தின் மீதும் அதறன அப்படிபய ஏை்றுக் பகாள்ைதின் மீதான மபனாபாைம் 

மீதும் பல்பைறு பகள்விகள் இைருக்குள் பைகு யதாரத்்தமாக  எழுகிைது.  

 எங்பகங்பகா இது குறித்த ைரலாை்றுச ் சான்றுகறளத் பதடி நீண்ட ஆய்வுத் 

பதடறலச ் பசய்கிைார.் பின் தன் பநடியத் பதடலில் எதுவும் ஆதாரப்பூரை்மாக 

கிறடக்காறமயால், அதை்கான விறடகறளத் பதடி நம் தமிழ்ப் பபருங்காப்பியமானச ்

சிலப்பதிகாரத்றத முன் றைத்து ஆராய முை்படுகிைார.் 

 இதன் மூலம் சிலப்பதிகாரம் என்பது பைறும் கறதப் பனுைல் மட்டும் 

அல்ல,அது  இறச மை்றும் நடனம் குறித்த விரிைான ைரலாை்றுத் தடயங்கறளக் 

பகாண்டி ருக்கும் நிகரை்ை பபருங்காப்பியம் என்பறதயும் உள்ைாங்கிக் பகாண்டு, 

அதில் உள்ள மாதவியின் நடன அரங்பகை்ைக் காறதப் பகுதியிலும்ஆய்சச்ியர ்குரறை 

மை்றும்  ைட்டப்பாறல பபான்ை இன்னபிை பகுதிகளிலும் நுட்பமான ஆய்வுகறள 

பமை்பகாள்கிைார.் 

இதன் இறுதியில் தான் கரன்ாடக இறச பசால்லும் 72 பமளகரத்்தா 

(தாய்ப்பண்கள்) ராகங்களுக்கு அறிவியல்பூரை்மாக ஒரு பபாதும் ைாய்ப்பில்றல 

என்பறதக் கண்டறிகிைார.் பமலும், ராக-தாள ைறககளில் இருக்கிை சுத்த மத்திமம், 

பிரதி மத்திமம் என்ை இரண்டிலும் தலா ஒை்பைான்றிலும் 16 ராக-தாளங்கள் 

கிறளகளாக இருக்க  பமாத்தமாக 32 தாய்ப் பண்களுக்பக ைாய்ப்பி ருக்கிைது என்ை 

ஆய்வு உண்றமறய பைளிப்படுத்தினார.் இபதாடு விட்டுவிடாமல், இந்த 32 தாய்ப் 

பண்களில் (ராகங்கள்) உருைாகக்கூடிய ஜன்ய ராகங்கள் எனும் பசய்ப் பண்கள் 

உருைாகும் முறை குறித்தும் விரிைானத் தளத்தில் பதாடர ் ஆய்வுகறளயும் 

பமை்பகாள்கிைார.்  

இப்படியான பநடிய ஆய்வுகளின் இறுதியில் தான் தமிழ்ப் பண்களுக்குள் 

நுட்பமாக ஒளிந்திருக்கும் கணித முறைறய உை்று பநாக்குகிைார.்அதை்கு தகுந்த 

ஆய்வின் ைழி நின்று அந்தக் கணித முறைறய விரிவுபசய்து புதிய ராகங்கறள 

எப்படி உருைாக்கிட முடியும்? என்பதை்கான விறடறயக் கண்டறிகிைார.்  

கண்டறடந்தறத ஒரு கணிதச ்சமன்பாட்டு ைடிவில் உருைாக்கிப் பின் அதை்கு 

“ராகப் புடக் கணிதம்” என்று பபயர ்சூட்டினார.் பண்டிதர ்அைரக்ள், தான் கண்டறிந்த 

இந்தக் கணித முறைறய முழுறமயாகப் பயன்படுதினால் பறழயத் தமிழ் 

இறசயாசிரியரக்ள், பசால்ைது பபாலப் புதியப் பல்பைறு ராகங்கறள ஆயிரக் 

கணக்கில் உருைாக்கிட முடியும் என நிறுவினார.்  

தமிழிறசக்குரிய இலக்கணத்திறன இலக்கிய-இலக்கண நூல்களின் ைழி 

நின்று  தமிழிறச மீட்படடுப்பு மை்றும் கட்டறமப்பிை்கான விஞ்ஞான ைழிறய ைகுத்த 

பபரும் இறச அறிவியல் - ஆய்வியல் பபரறிஞர ்ஆபிரகாம் பண்டிதர ்ஐயா அைரக்ள் 

கிட்டத்தட்ட 12,000 தனித்துைமான ராகங்கள் தமிழிறசயில் உள்ளன எனத் தமிழ் 

இலக்கிய - இலக்கண நூல்கள் குறிப்பிடுைது உண்றம என நிறுவி முடிப்பதை்குள் 

பபால்லாத காலம்  அைறர 1919 ஆகஸ்ட் 31 அன்று தன்ைசம் ஏை்று இயை்றகக்குள் 

இருத்திக் பகாண்டது.  குறிப்பிடுைது உண்றம என நிறுவி முடிப்பதை்குள் பபால்லாத 

காலம்  அைறர 1919 ஆகஸ்ட் 31 அன்று தன்ைசம் ஏை்று இயை்றகக்குள் இருத்திக் 

பகாண்டது.  
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தமிழுலகத்திை்கும் தமிழிறசக்கும் மட்டுமன்றி உலக இறச மரபிை்பக  

பபரிழப்றப உணரத்்தி விட்டு ராை்சாபகப் ஆபிரகாம் பண்டிதர ்ஐயா அைரக்ள்  அைர ்

உருைாக்கியப் பண்டிதர ் பதாட்டத்திை்குள் ைரலாை்றுப் புகபழாடு பநடிய துயில் 

பகாண்டு ைருகிைார ்

 

நாபமா அைரின் ஈடு இறணயை்ைத் தமிழிறச ஆய்வு மீட்படடுப்பு மை்றும் 

ைரலாை்றுக் கட்டறமப்பு அரப்்பணிப்புகறள நன்றிபயாடு நிறனத்துப் பாரத்்து 

அைருறடய நிறனறைக் பகாண்டாடி நம்றமத் தமிழிறச மீட்படடுப்பு  மை்றும் மறு 

கட்டறமப்பு சாரந்்த ஆய்வுகறள பநாக்கிக் கூரற்மப்படுத்திக் 

பகாண்டிருக்கின்பைாம்.  

 

இதன் படி, ஐயா ஆபிரகாம் பண்டிதரின் தமிழிறச ைரலாை்று மீட்படடுப்புகபளனச ்

சில முக்கியத் தடயங்கறளப் பின்ைருமாறு ைரிறசப்படுத்தலாம். 

1. பத்பதான்பதாம் (19) நூை்ைாண்டின் இறுதியில் பபரும் பகுதி மங்கியிருந்தத் 

தமிழிறச மரறபத் தனக்பக உரித்தானத் தமிழ் இலக்கிய ஆய்வு அறிவுடன் 

கட்டறமக்க முயன்ைது. 
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2. தஞ்றச ஆபிரகாம் பண்டிதர ் இந்திய இறச ஆராய்சச்ி மை்றும் இலக்கிய 

ஆராய்சச்ியின் ைழியாகத் தமிழிறசபய இன்று தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவின் 

பிை   பகுதிகளிலும் பைை்பைறு  ைடிைங்களில் ைழங்கி ைரும் இறச என்ை 

பதளிைான உண்றமயிறனக் கண்டறடந்தது. 

3. திண்டுக்கல் வித்துைான் சறடயாண்டி பட்டரிடம் இறசபயின்ை பண்டிதர,் பின் 

தஞ்றசயில் ஒரு நாதஸ்ைர வித்ைானிடமும்  இறசறயக்  கை்றுத் பதரந்்தார.் 

பமலும் பல இறசக் கருவிகறள இறசக்கவும் பயின்ை பண்டிதர,் 

ஆரப்மானியம், வீறண, பிடில், முதலிய ைாத்தியங்களில் புலறமப் 

பபை்றிருந்தார.் இை்ைாறு எல்லா நிறலகளிலும் பபை்ைப் புலறமயின் ைழி 

நின்று  தமிழகத்தில் பதலுங்கு,  மஸ்கிருதம் பமாழிறய முக்கியமாகக் 

பகாண்டு கரந்ாடக சங்கீதம் என்ை பபயரில் பிரபலமாக இருக்கும் இறசமரபு 

உண்றமயில் பழந்தமிழ் இறசமரபப என்பறத ஆணித்தனமாக உணரந்்து, 

உணரத்்தவும் தறலப்பட்டது.   

4. தான் உை்று உணரந்்தத் தமிழிறசயின் பன்பனடுங்காலத் பதான்றமறய, 

அதன் ைரலாை்றுப் நீட்சிறய பமய்ப்பிக்கும் ைறகயில்,ஓய்ைறியாது பழந்தமிழ் 

இறச நூல்கள் அறனத்றதயும்  கை்றுணரந்்துடன் ஐபராப்பிய இறச 

ைல்லுநரானப் பபராசிரியர ் தஞ்றச ஏ.ஜி. பிசற்சமுத்து  அைரக்ளிடம் 

பமை்கத்திய இறசறயயும் கை்றுத் பதரந்்தார.்தமிழிறசபய உலக 

இறசகளுக்பகல்லாம் மூத்தது என்ை முடிறை ைலுப்படுத்த இப்படியான 

இறசப் பங்பகடுப்புகபளாடு கூடிய ஆய்வு உை்றுபநாக்குதறல 

முன்பனடுத்தது. 

5. தமிழ் இறச மரறப மீட்படடுக்க பைண்டும் என்ை தீராத பைட்றகயினால் 1910 

முதல் 1914 ைறரயிலானக் காலகட்டத்தில் ஆறு இறச மாநாடுகறளத் 

தஞ்றசயில் நடத்தியது.  

6. 1912-ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 27-ஆம் நாள் தஞ்றசயில் சங்கீத வித்யா மகாஜன 

சங்கத்றத தமிழிறச மரபு மீட்படடுப்றப மனதில் பகாண்டு நிறுவியது. 

7. இந்த மகாஜன சங்கத்தின் ைழி உலகின் பல்பைறு பாடகரக்றளயும்,இறச 

நிபுணரக்றளயும், பமை்கத்திய இறச ைல்லுநரக்றளயும் அறழத்து ைந்து 

விரிைாகத் தாம் பகாண்ட உள்ளக் கருத்றத முன்னிறுத்தி உறரயாடியது.  

8. தமிழிற  மரறப மீட்தடடுப்பதை்காகபவ தனிப்பபரும் இறச   மாநாடுகறள 

முழுக்க முழுக்கத் தன் பசாந்தச ்பசலவில் நடத்தியது. 

9. பரதரின் *நாட்டிய சாஸ்திரம்* சாரங்க பதைரின் *சங்கீத இரத்தினாகாரம்* 

முதலியப் பிை பமாழி இறச நூல்கறளயும், சிலப்பதிகாரம், சங்க 

இலக்கியங்கள், கல்லாடம், தண்டியலங்காரம் உள்ளிட்டப் பண்றடயத் தமிழ் 

இலக்கிய-இலக்கண நூல்கறளயும் விரிைாகக் காை்றும்,நுணுக்கமாக 

ஆராய்ந்தும் ஆதித் தமிழிறச ைரலாை்றுக் கட்டறமப்றப மிகச ் சரியாணத் 

திறசயில் ைலுப்படுத்தியது.    

10. சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பபறும் இறசகுறித்த பசய்திகபள இன்றையக் 

கருநாடக (பதலுங்கு/சமஸ்கிருதம்) இறசக்கு மூல இலக்கணங்களாக 

இருக்கிைது என்று ஆய்வுப் பூரை்மாக எடுத்துறரத்தது. 

11. இன்றையச ் சாஸ்திரியச ் சங்கீதப் பபருமரபு இறச  ைழக்கில் இருக்கிை 

ராகங்கள் தான் அன்றைய ஆதித் தமிழிறச மரபில் பண்களாக, ராகங்களாக 

இருந்தன என்று சுைரங்களின் மூலத்றத றமயமிட்ட ஆய்வுகள் மூலம் பைட்ட 

பைளிசச்மாக்கியது.  

12. பழந்தமிழ் இலக்கணங்களின் ைழி நின்று, பைை்பைறு இராகங்கறள 

உருைாக்குகிை முறைறயக் பகாண்டு ைந்தது.  

13. ராகங்கறளயும் பண்கறளயும் அடிப்பறடயில் எப்படி முறையாகப் பாடுைது 

என்பது குறித்து நீண்டபதாரு ஆய்வு பசய்து,தான் அறிந்தறதக் 

காலங்கடந்தாலும் யாைரும் பயன்படுத்தும் படி நிகழ்த்துதல் முறையில் 

விளக்கியும் காட்டியது. 
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14. ஆதித் தமிழிறசபய திறசகள் பல கடந்து ைடக்கில் இந்துஸ்தானி இறச என்ை 

பபயரில் விளங்குகிைது என்று மறுக்கமுடியாமல் ஆய்வு ரீதியாக நிரூபித்தது. 

15. 20/3/1916 - 24/3/1916 ைறர நான்கு  (4) நாட்கள்  பபராடாவில் நறடபபை்ை அகில 

இந்திய இறச மாநாட்டிை்குச ் பசன்று தன் நீண்ட கால ஆதித் தமிழிறச 

ைரலாை்று ஆய்வின் தீரக்்கமான முடிவுகறளப் பை்றித் பதளிைக 

உறரயாை்றியது.  

16. தமிறச சாரந்்தத் தனது இறசப் பண்கள், ராகங்கள், பாடல்கள் பபான்ை  

கண்டுபிடிப்புகறள, தனது இரு மகள்கள் வீறணயில் இறசத்துக் காட்ட அதன் 

இறணயை்ைத் தனித்துைத்றத மை்ை இறசயறிஞரக்ளிடம் நிரூபித்தது. 

17. தனக்கிருந்த அகில இந்திய இறசயுலகத் பதாடரப்ுகறள,தனது தமிழிறச 

ஆய்வு மீட்படடுப்பிை்கானத் பதாடரப்ுக் களமாகப் பயன்படுத்தி முதன்முதலாக 

அகில இந்திய இறச மாநாட்றடத் தஞ்சாவூரில் நடத்தியது. 

18. பதாடரந்்து ஆறு தனிப் பபரும் இறச மாநாடுகறளத் தனது பசாந்தச ்பசலவில் 

நடத்தியது. 

19. ைாழ்நாள் முழுறமயிலுமாக ஆதித் தமிழிறச ைரலாை்று கட்டறமப்பு மை்றும் 

மீட்படடுப்பு என்ை பநாக்கில் பண்டிதர ் பசய்த பநடிய ஆய்வுகளின் 

விறளைாக,உலக பமாழிகளிபலபய இறணயை்ை இறச ஆராய்சச்ி முதல் 

நூலாகக் *கருணாமிரத் சாகரத் திரட்டு* என்பது தமிழ் இறச ைரலாறு, தமிழ் 

மருத்துைம், இறசைானரக்ள் என்பன பபான்ை பல்பைறு தரவுகள் அடங்கிய ஒரு 

கறலக்களஞ்சியமாக இன்று நமக்கு கிறடத்திருக்கிைது என்பது. 

20. இறசயறிவு உறடயைரக்ளிறடபய கூடப் பபரிதும் அறியப்படாமல் இருந்த 

எண்ணை்ைத் தமிழிறச இராகங்கறள ஆராய்சச்ி பசய்து,ஏைக்குறைய 95 

பாடல்களாக அைை்றை உருைாக்கி பைளியிட்டது.  

21. தன்னால் உருைாக்கப்பட்ட பாடல் ஒை்பைான்றுக்கும் சுயமாக இறசயறமத்து 

அைை்றின் சுைரங்கறளயும் கூடுதலாக  பைளியிட்டது. 

22. இறசயின் ைரலாறு, அறிவியல், இலக்கியம், இறசைாணரக்ள் குறித்த 

தகைல்கள் என பலப் பிரிவுகளில் ஏராளமான ைரலாை்றுச ் பசய்திகறள 

விரிைாகவும் நுபமாகவும்  அலசி ஆராய்ந்து 1250 க்கு பமலானப் பக்கங்கள் 

பகாண்ட நூறலத் தந்தது.என ஏராளமான ஆய்வுச ் பசயை்பாடுகள் 

ைரிறசயிட்டுக் பகாண்பட இருக்கின்ைன. 

            ராை்சாபகப் ஆபிரகாம் பண்டிதர ் ஐயா ைகுத்துத் தந்த ஆதித் தமிழிறச 

மீட்படடுப்பு மை்றும் மறு கட்டறமப்பு  ் சாரந்்த ஆய்வுத் தடத்தில் பயணித்து 

ஒை்பைாரு இறச ஆய்ைாளரக்ளும் பண்டிதரின் ைழியில் பதாடரந்்து மீட்படடுப்பு 

மை்றும் மறு கட்டறமப்பு பநாக்கில் நம் ஆதித் தமிழிறசறய இன்னும் தீவிரமாக 

ைலுப்படுத்த பைண்டும் என்பறத ைலியுறுத்தி இந்த அறிமுக ஆய்றைத் 

தை்காலிகமாக நிறைவு பசய்கிபைன். 

துனை நூற்ப்படட்ியல் 

 

1. மு.அருணா லம், 

தமிழ் இற  இலக்கிய வரலாறு,2009. 

 

2.ஏழிற வானர ்ொ.மம்மது,ஆபிரகாம் பண்டிதர-் ாகிதய் அகாததமி 

தவளியீடு/தமிழிற  பவரக்ள்-எதிர ்தவளியீடு மை்றும் ஆபிரகாம் 

பண்டிதர ்குறித்த பிைக் கடட்ுறரகள். 

 

3.வி.டி. த ல்லத்துறர, 

ததன்னக இற யியல்,றவகறைப் பதிப்பகம்,திண்டுக்கல்,2009. 



514 
 

 

4) மாத்தறள ப ாமு, 

வியக்க றவக்கும் தமிழர ்அறிவியல்,தமிழ்க்குரல் 

பதிப்பகம்,திரு ச்ி,2005. 

 

5) அ. ண்முகதாஸ், 

தமிழின் பா வடிவங்கள்,உலகத் தமிழாராய் ச்ி 

ெிறுவனம்,த ன்றன,1998 

 

6) கூகுள் மை்றும் விக்கித் தரவுத் தளத்தில் தபை்ை ஆபிரகாம் பண்டிதர ்

குறித்த ஆய்வுக் கடட்ுறரகள் மை்றும் காட்சிப் படங்கள். 
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 ா.  ணி,  

முறனைர ்பட்ட ஆய்ைாளர,்  

புனித அன்னாள் கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி,  

திண்டிைனம் 

 

முனைவர். திரு தி. பரத ஸ்வரி,  

தமிழ்த்துறை தறலைர,்  

புனித அன்னாள் கறல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி,  

திண்டிைனம் 

 

ேமிழ் இலக்கியங்களில் சிறுகனேயிை் ப ாழி ஆளுன ப் பண்புகள் 

 

ஆய்வுச ்சுருக்க ் 

 தமிழ் இலக்கியங்களில் சிறுகறதயின் பமாழிநறட ஆளுறம மிகவும் 

சிைப்பான முறையில் அறமகிைது. பமாழிநறட என்பது கவிஞரக்ள் பறடப்பின் 

தரத்தினால் பைை்றி அறடகின்ைனர.் ஆளுறம என்பது கறத பசால்லும் முறைக்கும், 

கருத்துப் புலப்பாட்டிை்கும் பயன்படுத்தப்படும் பசாை்பைாடர ் அறமப்பாகும். 

ைள்ளுைரும், கம்பரும், பாரதியும் கவிறதத் தமிழ்பமாழி ைரலாை்றில் பமாழி 

ஆளுறமறயத் திைம்படசப்சய்துபைை்றி கண்டைரக்ளாைாரக்ள். 

அறுதியிட்டுக் கூை இயலாதது கறத இலக்கியத்தின் பதாை்ைமாகும். கறத 

பசால்லும் மரபு மனித குலம் பதான்றிய நாள் முதபல ைளரந்்து ைந்தறத அறியலாம். 

ஆதிகாலத்தில் இயை்றகறயயும், மிருகங்கறளயும் கண்டு அஞ்சிய நிகழ்றை 

குழுவினரிடம் எடுத்துக்கூறும் முறைபய கறதபசால்லும் மரபின்பதாடக்கமாகக் 

கூைலாம். பதாடரந்்து நாகரீக காலத்தில் அனுபைங்கறள பகட்பபாருக்கு 

ஏை்ைாை்பபான்று இன்பதுன்ப உணரவ்ுகறள உள்ளைாபை உணரத்்த கை்பறனறயயும், 

நறகசச்ுறைறயயும் பசரத்்துக் கூறுைர.்  

பபாருள் மரபில்லா பபாய்பமாழி யானும் 

      பபாருபளாடு புணரந்்த நறகபமாழி யானும் 

        (பதால். பசய். 173.) 

என்று கூறியுள்ளார.் 

 ைாய்பமாழியாக ைழங்கப்பட்டு ைந்த கறதகள், நாளறடவில் பசய்யுள் 

இலக்கியத்திை்கான றமயப் பபாருண்றமகளாக அறமந்தன. மிக நீண்ட 

கறதைடிைங்கள் காப்பியங்களாகவும், மிகசச்ிறிய கறத நிகழ்வுகள் 

தனிப்பாடல்களாகவும் உருப்பபை்ைன. இதறன “பழங்காலத்தில் தன்னுணரச்ச்ிப் 

பாடல்கள் பபை்றிருந்த இடத்றத இக்காலத்தில் சிறுகறத என்ை இலக்கிய ைறக 

பபரும்பாண்றம பங்குபபை்றுள்ளன. 

ேமிழ் இலக்கியங்களில் கனே  ரபுகள்: 

 ஐபராப்பிய ைருறகக்குப் பின்பு குறிப்பாகப் பத்பதான்பதாம் 

நூை்ைாண்டுக்குப் பிைகு யதாரத்்தம் எனப்படும் நடப்பியல் கூறுகள் இலக்கியங்களில் 

முதன் முதலில் றகயாளப்பட்டன என்று கருதுைர.் ஆனால் பழந்தமிழ் 

இலக்கியங்கறள அணுகும்பபாது அதிலுள்ள புறனவுகறளயும் கை்பறனகறளயும் 

விலக்கி அதறன ஆராய்பைாபமனில், அை்விலக்கியங்கள் நடப்பியறல உள்ளது 

உள்ளைாபை பதிவுபசய்துள்ளறமறய அறிந்து பகாள்ள முடியும். சான்ைாக, சங்க 

இலக்கியங்களில் ைரும் அகப்பாடல்களில் தறலைன், தறலவி இறடபய நிகழும் 

நிகழ்வுகறளச ் பசால்லலாம். அந்நிகழ்வுகளுக்குச ் பசால்லப்படும் உைறமகள் 

மிகுந்த கை்பறன ைளத்பதாடு பசால்லப்பட்டிருக்குபமபயாழிய அைரக்ள் 
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இருைருக்குமிறடயிலான நிகழ்வுகள் நடப்பியல் தன்றமபயாடு பதிவு 

பசய்யப்பட்டிருக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 தறலைன் தறலவி அக நிகழ்வுகறளப் புலைரக்ள் தம்முறடய பாட்டில் 

பசால்லியதன் அைசியம் அக்காலத்திபல நடப்பியபலாடு கூடிய அறிய கறதறய 

அல்லது ஒரு சிறு நிகழ்றைச ்பசய்யுளாகசப்சால்ல முயன்ைனர ்என்பைண்ணுைதை்கு 

இடமளிக்கிைது. இபத நிறலயிறனச ் சங்க இலக்கிய புைப்பாடல்களிலும் 

காணமுடியும். காதறலசப்சால்ல முை்பட்ட நிகழ்வுகறளப் பபாலபை, வீரம், பகாறட, 

அைம் ஆகியைை்றைசப்சால்லுமிடங்கறளயும் சிறுகறதக் கூறுகளாகபை பகாள்ள 

இடமுண்டு. 

எளின யாை நனட: 

 பறடப்புகள் எளிய நறடயில் அறமயபைண்டும். பறடப்பாளன் தான்பசால்லக் 

கருதியைை்றில் ஒருபதளிவும் உண்றமயும் உறுதியும் ைறரயறையும்பபை்று 

இருந்தால் அப்பறடப்பு எளிறமயாக அறமயும் என்று மு.ைரதராசன் கூறுகிைார.் 

மானுடம்பைல்லும் கறதயில் “சீசச்ி றபத்தியக்காரா! உனக்குப் பிடிசச்ிருந்தாப் 

பபாதுமா? பரிமளத்றதக் பகள்ரா பநதானமாகக் பகளு! அைசரபம இல்றல.  

மாப்பிள்றளத்தான் நிசச்யம் பண்ணி ஒரு ைருசங்கழிசச்ு கல்யாணத்றத 

ைசச்ிரலாம்ங்கிைாபர! பகசைன் புருைங்கள் பகள்விக்குறியாக ைறளந்தன. 

இதறனப்பபான்று ஆசிரியரக்ள் தங்கள் கறதகளில் எளிறமயான பபசச்ு 

ைழக்கிறனக் றகயாளுகிைார.் 

 நறட என்பது பறடப்பாளரின் ஆளுறமறயப் புலப்படுத்துகின்ை ஒன்று 

மட்டுமன்று. அைருறடய அறிவுக் கூரற்மறயயும், ஆன்மீக உணரவ்ுகறளயும் 

பைளிப்படுத்தும் முறையிறனக் பகாண்டுதான் அறமயும் என்கிைார.் 

சிறுகனே  ரபு: 

 பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் நீண்ட கறதகளும் சிறிய கறத 

ைடிைங்களும்பசய்யுள்களாகத்பதாடரந்்து ைந்த நிறலயில், பத்பதான்பதாம் 

நூை்ைாண்டின் இறுதியில் ஐபராப்பியரின் ைருறகயால் ஏை்பட்ட மாை்ைம் மாபபரும் 

திருப்பத்றத ஏை்படுத்தியது. உறரநறட, கவிறத, கறத ஆகியைை்றின்பபாருண்றம 

சரரந்்தும், ைடிைம் சாரந்்தும் குறிப்பாக நாைறலக் காட்டிலும் சிறுகறத 

இலக்கியத்தின் மீது ைாசிப்பாளனின் ஆரை்ம் பமபலாங்கி இருப்பதும் 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

பழப ாழி: 

 பழபமாழி மக்கள் அனுபைத்தின் திரண்டசாறு மூதறிவிலிருந்து பதான்றிய 

பமாழி பழபமாழி. “பழபமாழிறய நீண்ட அனுபைத்தில் பிைந்த குறுகிய 

ைாக்கியங்கள்” என்று பசாைன்டசு கூறுைதாக த. தட்சிணாமூரத்்தி கூறுகிைார.் 

முடிைறரயறை இல்லாதபசய்யுள் ைறககளுள் ஒன்ைாகப் பழபமாழிறயத் 

பதால்காப்பியர ்அடக்குகிைார.் 

  நுண்றமயும் சுருக்கமும் ஒளியுட றமயும் 

பமன்றமயும் என்றிறை விளங்கத் பதான்றிக் 

குறித்த பபாருறள முடித்ததை்கு ைருஉம் 

ஏது நுதலிய முதுபமாழி – (பதால் 180) 

என இலக்கண ைறரயறையும் கூறுகிைர ்புலியரக்் பகசிகன், 

 “அடி உதைைாப்பல அண்ணன் தம்பி கூட உதை மாட்டாங்க” (ப.236) 

 “கிணறு பைட்ட பூதம் கிளம்பியது பபால”      (ப.238) 

 “எலி ைறளன்னாலும் தனி ைறளபய பமல்”      (ப.238) 
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 “பபய்க்கு ைாக்கப்பட்டா புளியமரம் ஏறித்தாபன ஆைனும்”    (ப.247) 

 “கள்ளிக்குப் புள்ள சாக்கு கத்தாறழக்கு பைறு சாக்கு”     (ப.254) 

பபான்ை திலகைதியாரின் பழபமாழிகள் பாமர மக்களின் அன்ைாட ைாழ்க்றகயில் 

பயன்படுத்தும் முறையில் கருத்துக்கறள படிப்பபாரிடம் பகாண்டு 

பசலுத்துகிைாரக்ள். 

முை்தைாடிகள்: 

 சிறுகறத இலக்கியத்தின் முன்பனாடிகளாகப் பலறரக் குறிப்பிடலாம். 

அை்ைறகயில் ை.பை.சு. ஐயர,் மாதைய்யர,் ராஜம் ஐயர,் பாரதி, பைதநாயகம் பிள்றள, 

ைரகபநரி பைங்கடசுப்பிரமணி ஐயர ் ஆகிபயார ் குறிப்பிடத்தக்கைரக்ள். 

முன்பனாரக்ளின் அரிய ைழிகாட்டுதலின் பபரில் இருபதாம் நூை்ைாண்டின் 

எண்ணை்ை சிறுகறத ஆசிரியரக்ள் உருபைடுத்துள்ளனர.் பமலும், புதுறமப்பித்தன், 

பாரத்்தசாரதி, கு. அழகிரிசாமி, கு.ப.ரா, சு. சமுத்திரம், பஜகநாதன், பஜயகாந்தன், 

நாரணதுறரக்கண்ணன், விந்தன், அகிலன், அபசாகமித்திரன் ஆகிபயார ்

முன்பனாடிகளின் ைழிறயப் பின்பை்றி, அைரக்ளின் அடிதளத்றதக்பகாண்டு 

சிறுகறதக்கான கறதக் களங்கறள அறமத்தனர.் 

உவன கள்: 

 பறடப்பாளன் தன் உள்ளத்துள் எழுந்த உணரவ்ின் ஊை்றுகறளயும் எழுசச்ிகள் 

நிறைந்த இன்ப துன்ப உணரவ்ுகறளயும் சிறதவின்றி மக்களுக்குத் பதரிவிக்க 

உைறமறயப் பயன்படுத்துகின்ைனர.் அணிகளின் தாய் எனப்பபாை்ைப்படும் 

உைறமக்குத்பதால்காப்பியர ் ஓர ் இயல் அறமத்திருப்பதிலிருந்து உைறமயின் 

சிைப்புப் புலனாகிைது. உைறமறயத் பதால்காப்பியர ்பதாழில், பயன், நிைம், ைடிைம் 

ஆகிய நான்காகப் பாகுபடுத்துகிைார.் 

  “உலகுக்பகல்லாம் ஒளிதரும் சூரியறன 

   அடுப்புக்கு பநருப்பாக்கியது பபால”  (ப.109) 

  “சந்திரன் வீட்டுக்கு விளக்காக்கியது பபால” (ப. 109) 

எனச ் சூரிய சந்திரரக்றள உைறமயாகக் காட்டும் திலகைதியின் திைன் 

பபாை்ைத்தக்கது. சக்கர வியூகம் கறதயில் இளம் விஞ்ஞானி சரளாவின் பரந்து பட்ட 

அறிறை உலகிை்கு எடுத்தியம்ப முடியாத நிறலறய விளக்கிக்காட்ட 

இை்வுைறமகறளத் திலகைதி பயன்படுத்துகிைார.் 

பபாதுவுனடன ச ்சிந்ேனைகள்: 

 ஆரம்பகாலத்தில் சிறுகறதகள் காதல், வீரம்,பகாறட, ஆன்மீகம் ஆகிய 

பபாருண்றமகறள அடிப்பறடயாகக் பகாண்டு பைளிைந்தன. ஆனால் இக்காலச ்

சிறுகறதகள்,பதாழிலாளா நிறல, ைறுறம, அரசியல், பதசப்பை்று, காதல், சாதி, 

பபண்ணியம், சமத்துைம், தலித்தியம் பபான்ை பபாதுவுறடறமச ்சிந்தறனகறளப் 

பிரதிபலிப்பதாக அறடகின்ைன. 

இலக்கியப் பாடல்கள்: 

 பறடப்பாளரக்ள் தம்முறடய நறடயிபல இன்பமும் சுறையும் தரக்கூடிய 

முன்பனார ் இலக்கியத்றதப் புகுத்தி ைாசகறரக் கைருகின்ை ஒரு ைறகயான 

உத்திமுறையும் பயன்படுத்தி ைருகின்ைனர.் 

   “ஒரு இறலயில் ஒரு காயில் 

    தீறம காணின் 

    உயர ்காய்கள் அத்தறனயும் 

   பைறுப்பதுண்படா?”    (பாரதிதாசன்) 
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என்பது புரட்சிக் கவிஞரின் பசால்பலாவியம். இப்பாடல்ைழித் தாய் தந்றதறயப் 

புரிந்து பகாள்ளாத மனநிறலறய உறடயபபண்றணக் குறிக்கிைார.் 

 

பபண்ணியச ்சிந்ேனைகள்: 

 18ம் நூை்ைாண்டில் ஐபராப்பிய நாடுகளில் பல பபண்கள் ஒன்ைாகச ் பசரந்்து 

பபண்ணுரிறமகறளக்பகாரி பபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர.் அதன் விறளைாகப் 

பபண்களுக்பகன்று பல உரிறமகறளப் பபை முடிந்தது.பபண்களுக்கு எதிராக 

ஏை்படும்பகாடுறமகள், ஆணாதிக்கம், பாலியல் பகாடுறமகள் என்ப பல 

இன்னல்களுக்கு எதிராகபபண் எழுத்தாளாகள் உருைாகினாரக்ள், பறடப்புகளும் 

பைளிைரத் பதாடங்கின. 

போகுப்புனர: 

 19ம் நூை்ைாண்டுக்குப் பிைகு பமறல நாட்டரின் உறரநறட ைடிைத் 

தாக்கத்தினால் சிறுகறத என்று புதிய மரபு பரைலாக்கப்பட்டது. காதல், வீரம், 

ஆன்மீகம், ஆகிய பபாருண்றமறய பறழய இலக்கியம் எடுத்துறரத்தன. தை்காலச ்

சிறுகறதகள், அறிவியல், பபாதுவுறடறம சமத்துைம் ஆகியறை உணரத்்தும் 

ைறகயில் பைளிைருகின்ைன. பறடப்பாளி இனிறமயுை எளிய நறட, பழபமாழிறய 

ஆளுதல், உைறம கூறுதல், கறதக்பகை்ை முன்பனார ்பமாழிகறளப் பயன்படுத்துதல் 

பபான்ைறை இலக்கியப் பறடப்பாளியின் பரந்துபட்ட அறிறைப் புலப்படுத்தும். 

இை்ைறககளில் பறடப்பாளரக்ளின் பறடப்பு தனித்தன்றம பபை்று விளங்குகிைது. 

துனண நூல்கள் 

1. பதால்காப்பியம்  – புலியூர ்பகசிகன் 

2. மானுடம் பைல்லும்  – மு. ைரதராசன் 

3. பழபமாழிகள்  - திலகைதியார ்

4. சக்கர வியூகம்   – திலகைதியார ்

5. பசால்பலாவியம்  – புரட்சிக் கவிஞர ்
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