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மலாயாப் பல்கலலக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துலையின் வருடாந்திர வவளியீடு இந்திய ஆய்விதழ்.
இவ்வாய்விதழ் பல்கலலக்கழகத்தில் பணிபுரியும் விரிவுலரஞர்கள் தங்களது பலடப்புகலள
வவளிப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பளிக்கும் தடமாக அலமகின்ைது. சிைந்த ஆய்வு மனப்பாங்ககாடு
உருவாக்கப்பட தரமிக்க கட்டுலரகலளத் கதர்ந்வதடுந்து பதிவுவெய்து, கல்வி உலகில் அவற்லைப்
பதிவுவெய்யும் முயற்சிக்கு இவ்வாய்விதழ் வழிவகுத்துக் வகாடுக்கின்ைது. மகலசிய மண்ணிலும், பிை
இடங்களிலும் இந்தியர், தமிழ், தமிழர், அவர்தம் வாழ்வியல் அலமப்பு, மாற்ைம், எழுச்சி ஆகிய
நுண்ணிய பார்லவயிலன வவளிக்வகாணரும் நல்ல கட்டுலரகலளப் பிரசுரிப்பது இவ்வாய்விதலின்
முதன்லம கநாக்கமாகும். கதசிய வமாழியான மலாய், ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வமாழிகளில்
எழுத்தப்பட்ட அத்தலகய தரமிக்க கட்டுலரகள் இவ்வாய்விதழில் பிரசுரிக்கப்படுகின்ைன.
இந்திய ஆய்வியல் துலையின் கல்வி வளர்ச்சிப்பணியில் ஒரு லமல்கல் இந்திய ஆய்வியல்
இதழ். கல்விமான்களும் துலையில் கல்விபயிலும் ஆய்வுமாணவச் வெல்வங்களும், பிைரும் தமது
சிந்தலனக்கருவில் உதித்த உயர்சிந்தலனகலளப் பிைகராடு பகிர்ந்துவகாள்ள தற்கபாது தடம்
வழங்கும்
இடமிதுவாக
அலமத்துக்
வகாண்டுள்ளது.
சிந்தலனமடல்களில்
மலர்ந்த
அச்சிந்தலனக்கருக்கள் தம்லமயும், தம் ெமுதாயத்லதயும், தம்கதெத்திற்கும் நன்லமலயப் பயக்கும்
வண்ணம் அலமந்திடுவது மிலகமுக்கியமாகிைது. இக்கருத்துகள் வபாதுவில் இரு பணிகலளச்
வெய்யும்; ஒன்று, தமது கருத்துகலளப் பிைகராடு பகிந்துவகாள்ள உதவுதல்; மற்வைான்று, தமது
கருத்துகலளப் பதிவுவெய்து அடுத்த தலலமுலையினருக்குக் வகாண்டுவெல்லுதல். இவ்விரண்டு
வெயல்களும்
கல்வியுலகில்
காலங்காலமாக
நடந்துவகாண்டு
வருகின்ைன.
இம்முயற்சி
தலடபடுமாயின், ெமுதாயத்தின் வளர்ச்சியும் ஏகதா ஒரு வலகயினில் தலடபடுவதாககவ
வபாருளாகும்.
இவ்வாண்டிற்கான இவ்விதழ் 15 ஆய்வுக் கட்டுலரகலளயும் 2 நாவல் விமர்ெனங்கலளயும்
வகாண்டு மலர்ந்துள்ளது. இவ்விதழில் காணப்படும் 15 கட்டுலரகளும் 2 விமர்ெனங்களும், 17
பல்வகை ஆய்வுப்புலங்கலள அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வரிலெயில்
சிறுவர் இலக்கியம், ஒப்பீட்டு வமாழியியல், பண்லடத் தமிழர் வாழ்வியல், ெங்க இலக்கியம், நவீன
இலக்கியம், ஒப்பீட்டு இலக்கியம், மகலசிய தமிழர் வாழ்வியல், சித்தர் இலக்கியம், திருக்குைள்,
ெமயம் மற்றும் ஒளிபதிவு இலக்கியம் (Media) என பல்வலகத் தலலப்புகளில் ஆய்வுக்கட்டுலரகள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் 15 ைட்டுகைைள் தமிழ் ம ொழியிலும் 2 ஆய்வுக் ைட்டுகைைள்
ஆங்கில ம ொழியிலும் பகைக்ைப்பட்டுள்ளன.
இவ் ஆய்விதழில் இைம்மபற்றிருக்கும் முதலொவது ைட்டுகை, சிறுவர்களிடமிருந்து
சிறுவர்களுக்காக உருவான சிறுவர் எழுத்துப் படிவங்களின் நலடயியல் ஆகும். ஆசிரியர் கமாகன
தாஸ் ராமொமி. மகலசிய தமிழ் வளர்ச்சிச் சூழலில் சிறுவர்/குழந்லத இலக்கிய வளர்ச்சி
அகைந்துள்ள வகையகைகயத் மதளிவுப்படுத்தி, அதன் நகையியல் தன்க ைகளயும் விளக்கி
உள்ளொர். குறிப்பிட எல்லலக்குள்களகய தற்கபாது வளர்ந்துவரும் சூழலில், இவ்விலக்கிய
வலகயிலனத் தமக்காக தாகம, சிறுவர்கள்/குழந்லதகள், வளர்க்கும் சூழல் தற்கபாது உருவாகி,
வளர்ந்துவகாண்டு வருவகத விளக்கி, அவற்றுள் குறிப்பொை சிறுவர்களிடமிருந்து சிறுவர்களுக்காக
உருவான சிறுவர் எழுத்துப் படிவங்களின் மவளிப்பட்டுள்ள நகையியல் அக ப்பிகன விளக்கிக்
ைொட்டியுள்ளொர். மகலசிய தினெரிகளில், குறிப்பிட்ட தினங்களில் மாணவர் அங்கம், சிறுவர் அரங்கம்
ஆகிய அங்கங்களில் இக்குழந்கதைள் இயற்றியுள்ள கலதகள், கட்டுலரகள், துணுக்குகள் மற்றும்
ஏலனய எழுத்துப்படிவங்ககள ஆய்வுமெய்து, அதன் நகையியல் தன்க ைள் ஆைொயப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் பலடப்புகலளப் பன்முக நலடயியல் தன்லமககளாடு இவர்கள் எழுதிப்பலடத்து வருகின்ைனர்
என இவர் குறிப்பிட்டுள்ளொர். ஒருவர் தனது கருத்துகலள அல்லது தகவல்கலளத் வதரிவிக்கப்
பயன்படுத்தப்படும் வமாழியின் அடிப்பலட நியதிகலளயும் இலக்கண விதிககளயும் விலக்ைொை
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ைொணும்பபொது, அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு, தனக்கக உரித்த பாணியில் வொற்களங்சியங்கலளப்
பயன்படுத்தி, கநர்த்தியான முலையில் தனது கருத்துகலளக் கனக்கச்சிதமாகவும் கவர்ச்சியாகவும்
பிைருக்கு வழங்கும் பாங்கிலனகய சிறுவர் நலடயியல் ைொணலொம் என இவர் ைொட்டியுள்ளொர். வமாழி,
இலக்கணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, சிறுவர்கள்/குழந்லதகள் சுயந்த நிலலயில், அறிந்தும்
அறியாமலும் விதர்ந்த நிலலயில் உருவாக்கும் எழுத்துப்படிவங்களில் அவர்களது தனிப்பட்ட
நலடயியல் வவளிப்பட்டிருப்பதலனக் காண முடிகிைது எனக் ைொட்டியுள்ளொர். அத்தலகய
தன்லமயிலன அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு, நொளிதழ்ைளில் மவளியொன 25 கட்டுலரகலளத்
வதரிவுவெய்து, அவற்றின்கண் காணப்வபறும் நலடயியல் சிைப்புகலள அலடயாளம் கண்டு,
அவற்றின் ம ொழிநகையிகன இக்ைட்டுகை வவளிப்படுத்திக் காட்டியுள்ளது எனலொம்.
அடுத்த ைட்டுகையின் தகலப்பு, வமாழியியல் கநாக்கில் திவபத்திய இலக்கணங்களில்
வதால்காப்பிய எழுத்தியல் கூறுகள் ஆகும். இக் ைட்டுகையின் ஆசிரியர் மு.ப ொதிலட்சுமி. உலை
ம ொழி இலக்ைணங்ைளுக்கு இகைபய உள்ள ஒற்றுக கயயும், தமிழ் இலக்ைணத்தின் ற்மைொரு
பரிணொ த்கதயும், ஆைொய பவண்டும் என்ை முயற்சிபய இக்ைட்டுகையின் பநொக்ை ொை
அக ந்துள்ளது. திமபத்திய இலக்ைணங்ைளின் எழுத்தியல் கூறுைள் பற்றியும், மதொல்ைொப்பிய
இலக்ைணத்தின் எழுத்தியல் கூறுைள் இைண்ைகனயும் ஒப்பீடு மெய்து, இகவ இைண்டிற்கும்
இகைபய உள்ள ஒற்றுக
குறித்தும், ெொன்றுைளுைன் ஆைொய்ந்து அறியவும் இக்ைட்டுகை
முற்பட்டுள்ளது. ப லும், மதொல்ைொப்பிய இலக்ைணத்தின் முன்கனய ைபு குறித்தும், அந்த ைபின்
நீட்சிபய திமபத்திய இலக்ைணம் பதொன்றுவதற்ைொன பதொற்றுவொய் என்பது குறித்தும், வைலொற்றுச்
ெொன்றுைள் வழியும், எழுத்தியல் கூறுைள் வழியும், ம ொழியியல் பநொக்கில் இக்ைட்டுகையின் நிரூபிக்ை
முற்பட்டுள்ளது.
மூன்ைொவது ைட்டுகை பழந்தமிழரின் நிமித்தங்கள் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் கெ. கரும்பாயிரம்
ஆவொர். இக்ைட்டுகை தமிழரின் அகமும் புைமும் வொழ்வியல் சிைப்புைகள விளக்கி அதனுள் நிமித்தம்
மபற்றுள்ள இத்திகன விளக்கியுள்ளொர். அக, புை வாழ்வியலில் வபாருள் ஈட்ட கவண்டி, தலலவன்
தலலவிலய விட்டுப் பிரிய கநர்ந்தது. குறிப்பாகச் ெங்கச் ெமூகத்தில் கபாரிடுதல், வபாருளீட்டுதல்,
கற்ைல், தூது கபான்ைவற்றிற்காகப் பிரிதல் என்பது தவிர்க்க முடியாத சூழலில் பிரிந்து வெல்பவரின்
பயணம் இனிதாக அலமயவும், பிரிந்து வென்ைவர் திரும்பி வருவதற்குரிய காலத்லதக் கடத்தும்
வபாழுதும் அவர் எப்வபாழுது வருவார் என்பலத அறியவும் நிமித்தங்கள் பார்க்கப்பட்டன என
ைட்டுகை விளக்குகின்ைது. அதன் வதாடர்ச்சி இன்ைளவும் பலர்தம் கமற்வகாள்ளும் முக்கியச்
வெயலுக்குமுன் நிமித்தம் பார்த்தலல வழக்கமாகக் வகாண்டுள்ளனர் எனவும் விளக்கியுள்ளொர்.
அத்தலகய நிமித்தத்லதப் பழந்தமிழர் எதற்வகல்லாம் பார்த்தனர் என்பலதயும், அவர்களுலடய
வாழ்க்லகச் சூழலில் எத்தன்லமயில் இடம்வபற்ைது என்பலதயும் அதன் விளக்கங்கலளயும், அதன்
வளர்ச்சிப் கபாக்குகலளயும் எடுத்துக் கூறுவதாய் இக்கட்டுலர அலமந்துள்ளது.
மதொைரும் ைட்டுகையின் ஆசிரியர் ெ.ைண் னி ைபணென், பண்லடத் தமிழருள் கவந்தர்,
கவளிர், திலணமாந்தருள் தலலவர் (The Features Differentiating Vēḷir, Vēntar and Leaders among
Tiṇaimāntar) எனும் தகலப்பினில் ஓர் ஆங்கிலக் ைட்டுகையிகன வழங்கியுள்ளொர். பண்லடத் தமிழருள்
கவந்தர், கவளிர், திலணமாந்தருள் தலலவர்
என்ை முத்திைத்தாலர கவறுபிரித்தறிய உதவும்
கூறுகலள
வலரயறுப்பது
கட்டுலரயின்
கநாக்கமாை
அக ந்துள்ளது.
எட்டுத்வதாலக,
பத்துப்பாட்டுகலள முதல்நிலலத் தரவாகக் வகாண்டு ஒப்பியல் ககாணத்தில் முத்திைத்துத்
தலலவலரயும்
பிரித்து
இக்கட்டுலர
விளக்குகிைது.
இரண்டாம்நிலலத்
தரவுகளாகச்
சிலப்பதிகாரமும், உலரயாசிரியர் ஆய்வாளரின்
கருத்துகளும் அலமகின்ைன. கவந்தலர அவரது
ஆடம்பரமான வாழ்க்லக, ககாட்லட, நிரந்தரமாக ஏற்ைப்பட்ட வகாடியிலுள்ள குறியீடு, நிலலயான
நால்வலகப் பலட, சூடிய மாலல ஆகியன அலடயாளப்படுத்துகின்ைன என விளக்கியுள்ளொர்.
இதபனொடு கவளிலர வநல் கவளாண்லம, குறியீடில்லா
நாட்வகாடி ஏற்றிய எயில்
ஆகியனவற்கையும்
அலடயாளப்படுத்துகின்ைது.
திலணமாந்தலர
அவரது
பாரம்பரியத்
வதாழில்களான கவட்லடயாடல், கால்நலட
கமய்த்தல், புன்வெய் கவளாண்லம ஆகியனவும்
கள்லளச் வெல்வவமனக் கருதுவதும் அலடயாளப்படுத்திக் ைொட்டியுள்ளொர்.
ெங்க இலக்கியப் பனுவலில் கவளாண்லமச் ெடங்குகள் எனும் தகலப்பினில் மதொைரும்
ைட்டுகையிகன ஆசிரியர் கரு.முருகன் வழங்கியுள்ளொர். கவளாண்லமத் வதாழில் வெய்யும் மக்கள்,
இயற்லகலய நம்பி வாழ்ந்து வந்தனர். கவளாண்மக்கள் இயற்லகக்காகச் வெய்து வந்த ெடங்குகள்
கால மாற்ைத்தில் வதய்வ வழிபாடாகவும், உருவ வழிபாடாகவும் மாற்ைம் வபற்ைன என
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விவரிக்கின்ைொர். நிலம் என்பதன் அடிப்பலடயில் அலமந்த உலகமானுடவியல் வாழ்க்லக நிகலயும்
இக்ைட்டுகையில் ஆராயப்படுகின்ைது. நிலத்தில் எவ்வாறு கவளாண்லமகள் உண்டாயின என்றும்,
அதலனத் வதாடர்ந்து ெடங்கியல் வாயிலாக நிலவுலகியல் மக்களின் வாழ்வியலில் புலப்படுத்த
ெங்கிலித் வதாடராக அலமயப் வபறுகிைது என்றும், அதில் உள்ள ெடங்குகள் அலனத்தும் இயற்லக
ொர்ந்கத உள்ளதலனச் ெங்கநூல்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிைது என்றும் ஆசிரியர் நிறுவ
முற்பட்டுள்ளொர்.
ெங்ை இலக்கியப் பொைல்ைளில்
க்ைளின் வொழ்விைம் எனும் ைட்டுகையின் ஆசிரியர்
ம .ைவிதொ, பண்கைக் ைொல தமிழரின் வொழ்விை இயல்புைகளயும் அதபனொடு மதொைர்புகைய
தன்க ைள் பற்றியும் விளக்கியுள்ளொர். உலகின் நாகடாடிகளாய் பிைந்த காலக்கட்டத்தில் மனிதன்
அகப்புைக்
காரணிகளின்
பாதிப்பிலிருந்து
தம்லமக்
காப்பாற்றிக்வகாள்ள
தற்காலிக
இருப்பிடங்கலளத் தீர்மானித்து இருக்க, பின்னர் அம்மனிதன் இடம்வபயர்ந்து ஆற்ைங்கலரகளில்
தங்கி பல இனக்குழுக்களாகப் பிரிந்து, ஒரு ெமுதாய நிறுவனமாக நில உலடலமச் ெமுதாயமாக
திகழ்ந்து ஒரு காலக்கட்டத்தில்தான் தனக்வகன நிலலயான ஓர் இருப்பிடம் ‘உலையுள்'
கதலவவயன நிலனத்து அதலனத் தீர்மானித்து இருக்கலாம்.
தனி மனிதனிைமிருந்பத ெமூக
வளர்ச்சிக்குரிய கிலளகள் கதாற்ைம் வபற்று, ெமூக வளர்ச்சிக்கு இது வித்திட்டிருக்கின்ைது என
ஆசிரியர் விளக்கியுள்ளொர். இவ்வொறு பல ெமுதாயங்கள் ஒன்றிலணந்து வாழத் தலலப்படும் கபாகத
வாழ்க்லக வநறி, பழக்க வழக்கங்கள், கலலயுணர்வு, சிந்தலன முயற்சி அலனத்தும் கதான்றி
இலணந்து ஒருவலக ெமுதாயச் சிந்தலனயாகப் பரிணமிக்கின்ைது.
இத்தலகய ெமுதாயச்
சிந்தலனகய ெமூகத்லத வமல்ல வமல்ல பண்பாடு என்னும் வழித்தடத்திற்கு இட்டுச் வென்று,
கதாற்ைம் வபற்ை வாழ்விடம், கால மாற்ைத்தாலும் நாகரிக புை வளர்ச்சியாலும் மிகப்வபரிய
மாற்ைங்கலளப் வபற்றுஇ பல வதாழில் நுட்பங்கலள உள்ளடக்கியதாய் இன்று நாம் காணும்
வளர்ச்சிலய அலடந்திருக்கின்ைது என விளக்கியுள்ளொர்.
ஆசிரியர் பைொ. ெதீஸ் ைருத்தில் லர்ந்த ைட்டுகையொை அக வது ெங்க இலக்கியமும்
இனவலரவியலும். இக்ைட்டுகை ெங்ககாலச் ெமூக அலமப்பின் இனவகையியல் நிலபாகுபாட்டின்
அடிப்பலடயில் வலரயறுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், அது ‘திலணச்ெமூகம்’ என்னும் வொல்லாடல் மூலம்
அகையொளம் ைொட்ைப்பட்டுள்ளது என விளக்குகின்ைொர். இதற்கு இலக்கியத் தரகவ அடிப்பலடயாக
அலமகிைது. இலவ தவிர நடுகற்கள், காசுகள் கபான்ை ொன்றுகள் இலக்கியத்திலும்
கிலடக்கின்ைன. இன்று வலர கிலடத்த தரவுகளின் அடிப்பலடயில் திலணச் ெமூகத்தின்
பண்பாடுகலள ஓரளவு மீட்டுருவாக்கலாம் என ஆசிரியர் விளக்கி உள்ளொர். ெங்க கால
இலக்கியத்தின் வழி ெமூகத்லத ஆராய்கின்ைகபாது அதனுள் பன்க அடுக்கு அலமப்பு (multi-layer
system) இருப்பலத உணரமுடிகிைது. இந்தக் கட்டுலர ெங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் ெடங்கின்
பன்லம அடுக்கு நிலலயிலன முன்லவக்கிைது.
திருக்குைளில் வண்ணக் பைொட்பொடு எனும் ைட்டுகையின் ஆசிரியர் ப.திருஞொனெம்பந்தம்.
பொவின் ஓகெ பவறுபொட்கைக் குறிக்கும் வண்ணம், ஒரு பொவின் உறுப்புைளொன எழுத்து, அகெ, சீர்
என்பன எல்லொப் பொக்ைளுக்கு ொன ஓகெைளுக்கும் அகைப்பகையொை அக கின்ைன. குறில், மநடில்,
வல்லினம், ம ல்லினம், இகையினம், அளமபகை, குற்றியலிைைம், குற்றியலுைைம் முதலிய எழுத்துைள்
பொக்ைளில் ஓகெ பவறுபொட்கை உருவொக்ை இகவ ைொைண ொகின்ைன. வண்ணங்ைள் குறித்து தமிழ்
இலக்ைணங்ைள் இரு பவறுபட்ை ைருத்திகன முன்கவத்தொலும், வண்ணங்ைள் இருபது எனத்
மதொல்ைொப்பியம் கூறுகின்ைது. அவிநயம், யொப்பருங்ைல விருத்தியுகை, பபைொசிரியர் உகை ஆகியன
வண்ணங்ைள் நூறு எனக் குறிப்பிடுகின்ைன. ெங்ை ைொலத்கதமயொட்டி பதொன்றிய திருக்குைளுள்
மதொல்ைொப்பியர் கூறும் வண்ணங்ைபள மிகுதியொை உள்ளன என்கிைொர் மு.ெண்முைம் பிள்கள.
திருக்குைளில் உள்ள வண்ணங்ைள் குறித்த மு.ெண்முைம் பிள்களயின் ஆய்கவ திப்பிடுவதொை
இக்ைட்டுகை அக கிைது.
இதகனத் மதொைரும் ைட்டுகையின் தகலப்பு கதவாரங்களில் வீரட்கடசுவரர் ககாயில் ஆகும்.
இதன் ஆசிரியர் ெ.ொந்தி. தமிழகத்தில் கி.பி.6ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் கி.பி.9ஆம் நூற்ைாண்டு வலர
பக்தி இலக்கியங்கள் லெவ, லவணவச் ெமயங்களின் அடிப்பலடயில் 63 நாயன்மார்களாலும், 12
ஆழ்வார்களாலும் வளர்ச்சியலடந்தன. இச்ெமயங்களின் மூலம் தமிழகவமங்கும் ககாயில்கள்
கதவாரப்பாடல் வபற்ை தலங்களாகத் கதாற்ைமலடந்தன.
இவற்றுள் திருநாவுக்கரெர்
வதாண்லடமண்டலம் மற்றும் கொழமண்டலக் ககாயில்களிலும், திருஞானெம்பந்தரும், சுந்தரரும்
கொழமண்டலம் மற்றும் பாண்டிய மண்டலங்களிலுள்ள ககாயில்களிலும் கதவாரப் பாடல்கலளப்
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பாடியுள்ளனர்
என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
இவற்றுள்
திருகுறுக்லக
என்னுமிடத்திலுள்ள
வீரட்கடசுவரர்ககாயில் திருநாவுக்கரெரால் கதவாரப் பாடல்பாடப்வபற்ை ககாயில் என்பலதத்
கதவாரங்களில் வீரட்கடசுவரர் ககாயில் என்னும் தலலப்பில் இலக்கியத் தரவுகளின் அடிப்பலடயில்
ஆசிரியர் விளக்கியுள்ளொர்.
தமிழில் சித்தர் ருத்துவ நூல்ைளின் பதொற்ைம் பற்றி ஆசிரியர் பால சிவகாட்ெகம் விளக்கி
எழுதி உள்ளொர். சித்த ருத்துவ முகைக்கு உரியன என அகையொளப்படுத்தக் கூடிய நூல்ைள்
மபரும்பொலும் தமிழில்
ட்டுப
இருப்பதொைக் கூைப்படுவதுண்டு. அைத்தியர், திருவள்ளுவர்,
தன்வந்தரி, திருமூலர், பபொைர், புலிப்பொணி, ைம்பளச்ெட்கைமுனி, பைொைக்ைர், ச்ெமுனி உள்ளிட்டு
சித்தர்ைளொை அறியப்பட்ை பலரினதும் மபயர்ைளில் இத்தகைய நூல்ைள் கிகைக்ைப்மபறினும்,
சித்த ருத்துவம் மதொைர்பொன நூல்ைள் ஆக்ைப்மபற்ை ைொலப்பகுதி குறித்த ஆதொைபூர்வ ொன அல்லது
நம்பை ொன தைவுைள் எதுவும் இற்கைவகை கிகைக்ைவில்கல என ஆசிரியர் விவொதிக்கின்ைொர். இன்று
கிகைக்ைக் கூடிய வைலொற்று ற்றும் இலக்கியச் ெொன்றுைளின் துகணபயொடு தமிழில் சித்த ருத்துவ
நூல்ைளின் பதொற்ைம் பற்றி இக்ைட்டுகை மீளொய்வு மெய்துள்ளது. அைத்தியர் முதலொன
சித்தர்ைளினதும் முனிவர்ைளினதும் மபயர்ைளில் அறியப்படும் தமிழ் ருத்துவ நூல்ைகள அவற்றின்
ம ொழிநகை ற்றும் யொப்பு நிகல என்பவற்றின் அடிப்பகையில் ட்டு ன்றி அந்நூல்ைளில் கிகைக்ைப்
மபறும் அைச்ெொன்றுைளின் துகணபயொடும் ஆைொய்ந்து, இம் ருத்துவ நூல்ைள் ஆக்ைப்மபற்ை
ைொலப்பகுதிகய 16ஆம் நூற்ைொண்டுக்கும் 19ஆம் நூற்ைொண்டுக்கும் இகைப்பட்ை ைொல ொை
உறுதிப்படுத்த முடியும் ஆசிரியர் விளக்கி உள்ளொர்.
மகலசியா திருநாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் வளப்பங்களுக்கும் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் பங்கு
எனும் தகலப்பிலொன ைட்டுகையிகன ஆசிரியர்ைள் அண்ணாதுலர முருலகயா ற்றும் கமாகன தாஸ்
ராமெொமி ஆகிபயொர் கைவண்ணத்தில் லர்ந்துள்ளது. இக்ைட்டுகை மகலசிய திருநாட்டின் வளர்ச்சி
மற்றும் முன்கனற்ைத்திற்கு உள்ளூர் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் பங்களிப்லப மதிப்பிடுவலத
கநாக்கமாகக் வகாண்டு பலடக்கப்பட்டுள்ளது. இலக்கியவொதிைளின் பகைப்புைள் தங்ைளது
இலக்கியப் பலடப்புகள் மூலம் இந்தத் திருநாட்டிலன ஒரு வளர்ந்த மற்றும் வளப்பமிக்க நாடாக
மாற்ைவும் பங்களித்துள்ளனர் என விளக்கியுள்ளனர். எழுத்தறிவு மற்றும் பிைவலக எழுத்துகள்,
இலக்கியப் பலடப்புகலள மட்டும் தயாரிப்பது மட்டுமல்லாது, இது வரலாற்று நிகழ்வுகலள
மலைமுகமாக பதிவுவெய்யும் களமாகவும் அலமகின்ைது. இந்நாட்டின் கலாச்ொரத்லதயும் அதன்
வளப்பத்லதயும் அதகனாடு இலணக்கிைது, இகவ மக்கலள, குறிப்பாக இலளஞர்கலள இயக்கும்
கண்ணாடியாக கருதப்படுகின்ைன. இச்சிந்தலனயின் அடிப்பலடயில்,
மகலசிய ெமூகமாக
வரலாற்லை நிரூபிப்பதில் மகலசிய தமிழ் எழுத்தாளர்களின் திைலனயும், அவர்களின் முன்கனற்ைங்கள்
மற்றும் வளர்ச்சிலய வடிவலமப்பதில் அவர்களின் எண்ணங்கள் எவ்வாறு உதவியது என்பலதயும்
பகுப்பாய்வு வெய்வதற்கான முன்முயற்சிலய இந்தக் கட்டுலர எடுத்துள்ளது.
தமிழ் திலரப்படங்களில் சித்தரிக்கப்படும் திருநங்லககள்: ஒரு பார்லவ எனும் ைட்டுகை
ரவிந்திரன்
மாலரயா
ற்றும்
கேமமீரா
ஆகிபயொைொல்
பகைக்ைப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்த்
திகைப்பைங்ைளில் திருநங்கைைளின் சித்தரிப்கபப் பற்றி இக்ைட்டுகை விளக்கியுள்ளது. தமிழ்த்
திகைப்பைங்ைள் எவ்வொறு திருநங்கைைளின் வொழ்க்கைகயயும், அவர்ைளது ைலொச்ெொைத்கதயும்
உணர்ந்துமைொள்ள இகவ உதவுகின்ைன. இந்திய ெமுதொயத்தில் மிைவும் புைக்ைணிக்ைப்பட்ை ற்றும்
ஓைங்ைட்ைப்பட்ை திருநங்கைைள் குறித்த பல்பவறு கருத்துகள் தமிழ்த் திகைப்பைங்ைளில்
மவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன
என்பதகன
அகையொளம்
ைொட்டும்
முயற்சியொை
இக்ைட்டுகை
அக கின்ைது. தமிழ்த் திகைப்பைங்ைளில் ட்டு ல்லொ ல், திருநங்கைைள் பற்றிய பொர்கவயும் ெமூைம்
ொற்றியுள்ளது என இவர்ைள் விளக்கி உள்ளனர். மைொடுக ப்படுத்துதல், ெகிப்புத்தன்க
ற்றும்
தப்மபண்ணம் ஆகியவற்கைத் தொங்கினொலும் திருநங்கைைள் பல நிகலைளில் ெொதிக்கின்ைனர்.
இைண்ைொம்நிகல தைவு ற்றும் இலக்கிய திப்புகைைளின் அடிப்பகையில், இந்த ஆய்வு தமிழ்த்
திகைப்பைங்ைளில் திருநங்கைைளின் சித்தரிப்பு மீது ைவனம் மெலுத்துகிைது.
மதொைரும் ைட்டுகையின் தகலப்பு தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியில் கிறித்தவத்தின் பங்கு.
இதகன லூ. க ான் சில்வியா பிகரமா எழுதியுள்ளொர். ஐகராப்பியர்கள் கிறித்துவ மதத்லதப்
பரப்பவதற்குத் தமிழகத்திற்கு வந்தபபொது, தமிழ் வமாழி, இலக்ைணம், இலக்கியம் ஆகியவற்கை
ஆர்வத்கதாடு
கற்றுத்
கதர்ந்து, தமிழின்
இனிலமலய
உணர்ந்து
தமிழ்வமாழிலயக்
வகாண்டாடினர். தமிழில்
பல நூல்கலள
இயற்றி, அதகன அச்சு இயந்திரம் வொயிலொை
அச்ெடித்துக் வகாடுத்து, பல்வகைைளில் தமிழ்ம ொழிக்குப் பங்ைொற்றி உள்ளனர். ஐகராப்பியர்களின்
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வதாண்டு தமிழ் எழுத்துச்சீர்த்திருத்தம், உலரநலட, அகராதி, கல்வவட்டுகலள வமாழிப்வபயர்த்தல்.
என நீண்டிருக்கின்ைன. அவர்களுள் வபரிதும் அறிமுகமில்லாத கவிஞர்கள் பற்றியும் அவர்கள்
ஆற்றிய பணிகள் குறித்து இக்ைட்டுகை ஆைொய்ந்து விளக்கி உள்ளது.
மபண்ைள் ற்றும் அவைது சிக்ைலொன ஆகெைள்: ஞ்சு ைபூரின் நொவலில் ஒரு திரு ண ொன
மபண் எல்கலக்கு அப்பொல் மெல்ல கதரியம் எனும் ஆங்கிலக் ைட்டுகையிகன ஆசிரியர் ைொ. அசீைொ
ஃபொதி ொ பகைத்துள்ளொர் (Women அnd Her Complicated Entangled Desires: Courage to Reach
Beyond The Horizon in Manju Kapur’s Novel A Married Woman, by R. Aseda Fatima). எல்லா
அம்ெங்களிலும் கவகமாக மாறிவரும் மற்றும் வளர்ச்சிலய கநாக்கி நகரும் உலகில் வபண்கள்
இன்னும் வெயலற்ைவர்களாகவும் வமன்லமயாகவும் கபெப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பை, தீவிர
நிகழ்வுகளில் அவர்கள் விரும்புவலத அணியகவா அல்லது அவர்கள் விரும்பும் விஷயங்கலளச்
வெய்யகவா கூட அனுமதிக்கப்படுவதில்லல. வபண்கள் பலவீனமான பாலினத்தவர்கள் என்றும்
அவர்கள் தங்கலள நிர்வகிக்க கபாதுமான திைன் இல்லல என்பதும் நமது மனநிலலயின் பின்தங்கிய
நிலலயில் இருப்பது நமது ெமூகத்தின் அலமப்பில் உள்ள தவறு மட்டுமல்ல; ஓர் இந்திய
ெமுதாயத்தில் வபண்கள் மற்றும் அவர்களின் கனவுகள் எவ்வாறு புைக்கணிக்கப்படுகின்ைன என்பலதச்
சித்தரிக்க மஞ்சு கபூர் என்ை எழுத்தாளர் தனது சிைந்த முயற்சிலய வழங்கியுள்ளார். வபண்கள்
திருமணத்தில் சிக்கிய விதம் மற்றும் கணவர்கள் அவர்கலளப் புரிந்து வகாள்வதில் கதால்வியுற்ை
விதம். வபண்கள் ெமமாகக் கவனித்துக் வகாள்ள கவண்டிய கனவுகலளயும் வபாறுப்புகலளயும்
வகாண்டிருக்கிைார்கள் அகத கநரத்தில் அவர்களின் பலடப்பாற்ைலல வளர்க்க சில இடங்களுக்கு
அவர்கள் தகுதியானவர்கள் எனவும் விளக்கியுள்ளொர். இந்தக் கலதயின் பின்னணியில் மஞ்சு கபூர்
ஓர் இலணயான வகாந்தளிப்லப ஏற்படுத்தியுள்ளார். இந்தக் கட்டுலர வபண்கள் மற்றும் அவர்களின்
அடிப்பலட நலன்கலளயும் அவர்களின் வாழ்க்லகலய வடிவலமக்கும் இருண்ட ஆலெகலளயும்
வதளிவாகச் சித்தரிக்கிைது.
மகலசிய இந்தியர்கள் மத்தியில் வவற்றிலல பயன்பாடு எனும் தகலப்பிலொன ைட்டுகையிகன
ஆசிரியர்ைள் பிைைொஷ் ைொ தொஸ் ற்றும் சீத லச்சுமி ஆகிபயொர் பகைத்துள்ளனர். ‘லபப்கரஸிகய’
குடும்பத்லதச் கெர்ந்த வவற்றிலல ஆங்கிலத்தில் Piper betel Linn என்று அலழக்கப்படும் மவற்றிகல,
ஆசியாவின் மிக முக்கியமான தாவரங்களில் ஒன்று. இதன் இலலகள், கவர்கள், காம்புகள் என
அலனத்தும் மருத்துவ கநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், வதன்கிழக்கு ஆசியா
நாடுகளில் உள்ள பல்கவறு பாரம்பரிய மற்றும் நாட்டுப்புை மருத்துவ முலைகளில் ஒரு முக்கியமான
மருத்துவப் வபாருளாகக் கருதப்படுகிைது என்கின்ைனர் ஆசிரியர்ைள். இந்த ஆய்வுக் கட்டுலர
மகலசிய இந்தியர்களிலடகய வவற்றிலலயின் பயன்பாட்லடப் பற்றி விளக்குகிைது. மலாயாவுக்கு
வந்த இந்தியர்கள் தங்கள் பண்பாட்டில் கலந்த இந்த வவற்றிலலயின் பயன்பாட்லடயும் இங்கு
கவறூன்ை வெய்தனர். இதய வடிவிலான இந்த இலல திருமண விழாக்கள், இலைவழிபாடு மற்றும்
மருந்தாக இன்ைளவும் மகலசிய இந்தியர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
குழந்லதகள்
முதல்
வபரியவர்கள்
வலர
அலனவருக்கும்
வவற்றிலல
மருந்தாகப்
பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பதகன இக்ைட்டுகை விவரித்துள்ளது.
நிகைவொை, இைண்டு நொவல் வி ர்ெங்ைள் இைம்மபற்றுள்ளன. ஒன்று ை லொபதவி
அைவிந்தனின் ‘மெம்பவொங்’ அறிமுை உகை எனும் தகலப்பில் ஆசிரியர் சித்திைொ ெங்ைைன் எழுதிய
ஆங்கிலக் ைட்டுகையிகன, எச் முைம் து ெலீம் ம ொழிமபயர்ப்பு மெய்துள்ளொர். சிங்கையில்
மெம்பவொங் எனும் ைைபலொடித் தள ொை அக ந்திருக்கும் முக்கிய இை ொை மெம்பவொங்
திைழ்கின்ைது. பல்வகை க்ைளின் ெந்திப்புக் கூை ொை திைழும் இவ்விைம், எவ்வொறு பல்நிகல ெமூை
நிகலைளில் வொழும் க்ைளின் நிகலைகளப் பற்றி உயிபைொட்ை ொை விளக்கி எழுதப்பட்ை நொவலொை
இட்ஃது அக ந்துள்ளது. இந்நொவலின் தனித்தன்க ைகளத் மதளிவொை இக்ைட்டுகை விளக்கி
உள்ளது. ெயொம் ைண ையில்-பபரூழியின் நிகனவுத்மதொழிற்ெொகல, நிகனவுச்சின்னம் எனும் நொவலும்
புலம்மபயர் அவலமும் குறித்த ஆய்வொை இவ்வி ர்ெனக் ைட்டுகை விளக்குகின்ைது. இதகன ஆசிரியர்
மத.மவற்றிச்மெல்வன் பகைத்துள்ளொர்.
பலசிய இந்தியர்ைளின்
ைக்ை இயலொத துயர்மிகு
நிகனவுக்ைல ொை அக ந்திருப்பது ெயொம் ைண இையில்பொகத அக ப்பில் அவர்ைளின் ஈடுபொைொகும்.
இப்பொகத நிரு ொணிப்பின் இவர்ைள் அகைந்த துயர்ைகளப் பற்றிய விளக்ைங்ைள் இந்நொவலில் விைவி
வருவகத துல்லிய ொை விளக்கிக் ைொட்டியுள்ளொர், இக்ைட்டுகையின் ஆசிரியர்.
இந்திய ஆய்விதழ் புதிய உத்கவகத்துடன் வளர, இந்த 14-ஆவது ஆய்விதழ் தடம்
அலமத்துள்ளது. தமிழ்ச் சிந்தலனகளுக்கும் இந்தியச் சிந்தலனகளுக்கும் இடமளிக்கும் வண்ணம்
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இவ்விதழ் தமிழ்-ஆங்கிலம் என இருவமாழிகளிலும் வவளிவந்துள்ளது. தமிழர் மற்றும் இந்திய
வம்ொவளியினர் என இருொராரது வமாழி, இலக்கியம், கலலகலாச்ொரம், ெமயம், பண்பாடு,
நாகரிகம்,
அரசியல்,
வபாருளாதாரம்,
ெமூகவியல்,
சித்தலவத்தியம்
என
பல்நிகலச்
சிந்தலனகலளயும், உலக ம ொழிைள் பிைவற்றுடன் இலணத்து எழுதப்பட்ை ஆய்வுக்கட்டுலரகள்
இவ்விதழ் பிரசுரித்துள்ளது. தமிழரின் சிந்தலனச் சிைப்புகலளயும் சித்தாந்தங்களின் சிைப்புகலளயும்
வவளியுலகிற்குக் காட்டும் வண்ணம் இவ்விதழில் இடம்வபறும் கட்டுலரகள் இருப்பதலனயும்
ஆற்றின் ஆய்வுத்தரமும் இனிவரும் காலங்களில் மிகுவாக உறுதிவெய்யப்படும்.
இக்காலப்பகுதியில் உலவகங்கும் பல பல்கலலக்கழகங்களில் தமிழ்-இந்திய ொர்பு ஆய்வுகள்
நடந்த வண்ணமாக உள்ளன; அவற்லையும் நம்கமாடு இலணத்து வளர இவ்விதழ் வாய்ப்பளிக்கும்.
ஆசிய-ஐகராப்பியப் பல்கலலக்கழகங்களில் பணியாற்றும் தமிழ்-இந்தியத்துலை அறிஞர்களின்
கருத்துகலளயும் பதிவுவெய்யும் தடமாக உருமாற்றிட முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்வழி
உலவகங்கும் நலடவபறும் தமிழ்த்வதாடர்பான ஆய்வுகள் நலடவபறுவதற்கும் தமிழறிஞர்கள்
கருத்துப்பரிமாற்ைங்கள் வெய்வதற்கும் நல்லவதாரு
களம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது
எனப்
வபருலமவகாள்ளலாம். தமிழறிஞர்களிலடகய ஆக்ககரமான கலந்துலரயாடல் நலடவபறுவதற்கு
இத்தடம் வலிலமகெர்க்கும் என்பது திண்ணம்.
ைைந்த ஆண்டுமுதல் இந்திய ஆய்விதழ் (2019) மின்னியல் ஆய்விதழாகவும் பதிகவற்ைம் காண
உள்ளது. இதன்வழி உலவகங்கங்கும் இருக்கும் தமிழ்-இந்திய ஆர்வலர்கள் இம்மடலிலனப்
பயன்படுத்தும் நிலலக்கு வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளது. எனினும், கடந்த 10 ஆண்டுகளாகத்
தலடபட்டு இருந்த இதன் வவளியீட்டுத் தலடயிலனக் கலளந்து, கல்வியுலகில் புதிய பரிணாமத்தில்
வளர மீண்டும் மலர்ந்த இவ்விதழின் இளலம எக்காரணத்திற்காகவும் என்வைன்றும் இழக்காமல்
காக்க எம் துலையினர் வபருஞ்சிரத்லதலயச் வெலுத்துவர் என எதிர்பார்க்கின்கைன்; நாம்
வீழ்ந்தாலும் தமிழ் வளரகவண்டும் என்பதலனச் வொல்லினால் அல்லாமல் வெயலில் பதித்துச்
வெயல்படுத்துகவாமாக.
இவ்விதழில்
வவளிப்படுத்தப்படும்
கட்டுலரக்
கருத்துகள்
பதிப்பாசிரியர்
குழுவின்
கருத்துகளாககவா இந்திய ஆய்வியல் துலையின் கருத்துகளாககவா இருக்க கவண்டிய
அவசியமில்லல.
மலாயாப் பல்கலலக்கழகத் துலணகவந்தர் கமற்பார்லவயில் இயங்கும் நாட்டுக்ககாட்லடச்
வெட்டியார் அைக்கட்டலள வாரியம் இவ்விதழ் வவளிவருவதற்கான மானியத்திலனக் கடந்த
காலங்களில் வழங்கிச் சிைப்பித்துள்ளது. எனினும், அத்துலணலமச் வெயல்பாடு கிலடக்கப் வபைாத
நிலலயில் இவ்வாய்விதலின் வவளியீடு தலடவபைா வண்ணம் மின்னிதழாக மறுபிரவாகம்
வபற்றுள்ளது. இம்முயற்சி இவ்வாய்விதல் பரந்த தமிழ் உள்ளங்கலளச் வெவ்வகன வென்ைலடயுவமன
நம்புகின்கைன்.
இக்கன்,
முலனவர் கமாகன தாஸ் ராமொமி
தலலலமப் பதிப்பாசிரியர்
இந்திய ஆய்வியல் துலை
மலாயாப் பல்கலலக்கழகம்
ூன் 30, 2021.
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Abstract
It can be assured that the children's literature is still at the level of finding its development path and
evolving in Malaysia. It is yet reached its matured level. With not many writers have explored to develop
his genre, there were new developing trend among the children is emerging now. This is what referred
to as Peer-to-Peer Assisted Children's Literature. Sort of write-ups developed by the children to other
children were published in the Malaysian dailies, in the forms of stories, articles, excerpts and other
scripts. These write-ups were meant to be a guide for other growing students, as they have been
producing these works with a variety of stylistic features. The children have chosen the best ways to
present their ideas elegantly and attractively to others, using vocabulary in their own style. Beyond the
language and grammatical restrictions, the children’s writing can be seen as a medium of expressing
their individual stylistics in writing, on a stand-alone basis. Based on this, about 25 articles published
in the dailies were selected, collected and analyzed to identify their stylistic features and reveal them
accordingly.

Keywords: Children's Literature, Malaysian Children's Literature, ‘Small Literature’ Works,
Children's Literature Stylistic

ஆய்வுச்சுருக்கம்
மகலசிய தமிழ் வளர்ச்சிச் சூழலில் சிறுவர்/குழந்லத இலக்கிய வளர்ச்சி குறிப்பிட்ட
எல்லலக்குள்களகய தற்கபாது வளர்ந்துவரும் சூழலில், இவ்விலக்கிய வலகயிலனத் தமக்காக
தாகம, சிறுவர்கள்/குழந்லதகள், வளர்க்கும் சூழல் தற்கபாது உருவாகி, வளர்ந்துவகாண்டு
வருகின்ைது. இதலனகய சிறுவர்களிடமிருந்து சிறுவர்களுக்காக உருவான சிறுவர் எழுத்துப்
படிவங்களின் (Peer-to-Peer Assisted Children Literature) எனக் குறிப்பிடுகின்கைாம். மகலசிய
தினெரிகளில், குறிப்பிட்ட தினங்களில் வவளிவரும் மாணவர் அங்கம், சிறுவர் அரங்கம் ஆகிய
அங்கங்களில் இவர்களின் கலதகள், கட்டுலரகள், துணுக்குகள் மற்றும் ஏலனய எழுத்துப்படிவங்கள்
வவளிவந்த வண்ணமாக உள்ளன. வளர்ந்த மாணவர்கள் வளரும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும்
வழித்தடமாக இலவ அலமந்துள்ளன. இந்தப் பலடப்புகலளப் பன்முக நலடயியல் தன்லமககளாடு
இவர்கள்
எழுதிப்பலடத்து
வருகின்ைனர்.
இவர்களது
எழுத்துப்படிவங்கள்
பன்முக
நலடத்தன்லமகலள வவளிப்படுத்திக் காட்டுகின்ைன. ஒருவர் தனது கருத்துகலள அல்லது
தகவல்கலளத் வதரிவிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் வமாழியின் அடிப்பலட நியதிகலள இலக்கண
விதிகளாக அலமத்திருக்க, அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு, தனக்கக உரித்த பாணியில்
வொற்களங்சியங்கலளப்
பயன்படுத்தி,
கநர்த்தியான
முலையில்
தனது
கருத்துகலளக்
கனக்கச்சிதமாகவும் கவர்ச்சியாகவும் பிைருக்கு வழங்கும் பாங்கிலனகய சிறுவர் நலடயியல் எனக்
ைொணலொம். வமாழி, இலக்கணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, சிறுவர்கள்/குழந்லதகள் சுயந்த
நிலலயில், அறிந்தும் அறியாமலும் விதர்ந்த நிலலயில் உருவாக்கும் எழுத்துப்படிவங்களில் அவர்களது
தனிப்பட்ட நலடயியல் வவளிப்பட்டிருப்பதலனக் காண முடிகிைது. அத்தலகய தன்லமயிலன
அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு, நொளிதழ்ைளில் மவளியொன 25 கட்டுலரகலளத் வதரிவுவெய்து,
அவற்றின்கண் காணப்வபறும் நலடயியல் சிைப்புகலள அலடயாளம் கண்டு, அவற்றின்
ம ொழிநகையிகன இக்ைட்டுகை வவளிப்படுத்திக் காட்டியுள்ளது.

1

சிறுவர் எழுத்துப் படிவங்களின் நலடயியல்-ப ொைன தொஸ்

தரவுச்வொற்கள்: சிறுவர் இலக்கியம், மகலசிய சிறுவர் இலக்கியம், ’சிறு இலக்கியப்’ பணிகள்,
சிறுவர் இலக்கியத்திய நலடயியல்.

முன்னுலர
குழந்லத இலக்கியங்கள் என்ைாலும் சிறுவர் இலக்கியங்கள் என்ைாலும் வபரும்பாலும்
வபரிகயார்ககள பலடத்து வழங்கும் பாங்கு வபரும்பான்லமயாக உள்ளது. மகலசிய தமிழ் வளர்ச்சிச்
சூழலில் சிறுவர்/குழந்லத இலக்கிய வளர்ச்சி குறிப்பிட எல்லலக்குள்களகய தற்கபாது வளர்ந்துவரும்
சூழலில், இவ்விலக்கிய வலகயிலனத் தமக்காகத் தாகம, சிறுவர்கள்/குழந்லதகள், வளர்க்கும் சூழல்
தற்கபாது
உருவாகி,
வளர்ந்துவகாண்டு
வருகின்ைது.
இதலனகய
சிறுவர்களிடமிருந்து
சிறுவர்களுக்காக உருவான சிறுவர் எழுத்துப் படிவங்களின் (Peer-to-Peer Assisted Children
Literature) எனக் குறிப்பிடுகின்கைாம்.
மகலசியத் தினெரிகளில், குறிப்பிட்ட தினங்களில் வவளிவரும் மாணவர் அங்கம், சிறுவர்
அரங்கம் ஆகிய அங்கங்களில் இவர்களின் கலதகள், கட்டுலரகள், துணுக்குகள் மற்றும் ஏலனய
எழுத்துப்படிவங்கள்
வவளிவந்த
வண்ணமாக
உள்ளன.
வளர்ந்த
மாணவர்கள்
வளரும்
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும் வழித்தடமாக இலவ அலமந்துள்ளன. இந்தப் பலடப்புகலளப் பன்முக
நலடயியல்
தன்லமககளாடு
இவர்கள்
எழுதிப்
பலடத்து
வருகின்ைனர்.
இவர்களது
எழுத்துப்படிவங்கள் பன்முக நலடத்தன்லமகலள வவளிப்படுத்திக் காட்டுகின்ைன.
நலடயியல் என்பதலனப் பல்வலககளில் விளக்கிச் வெல்லலாம். ஒரு வெய்திலய அல்லது
தகவலலத் வதரிவிப்பதற்கு ஒருவர் பயன்படுத்தும் வமாழிநலடமுலை எனச் சுருக்கமாகவும்
வொல்லலாம். ஒருவர் தனது கருத்துகலள அல்லது தகவல்கலளத் வதரிவிக்கப் பயன்படுத்தப்படும்
வமாழியின் அடிப்பலட நியதிகலள இலக்கண விதிகளாக அலமத்திருக்க, அந்த விதிகளுக்கு
உட்பட்டு, தனக்கக உரித்த பாணியில் வொற்களங்சியங்கலளப் பயன்படுத்தி, கநர்த்தியான முலையில்
தனது கருத்துகலளக் கனக்கச்சிதமாகவும் கவர்ச்சியாகவும் பிைருக்கு வழங்கும் பாங்கிலனகய
நலடயியல் எனக் குறிப்பிடலாம்.
வமாழி, இலக்கணக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, சிறுவர்கள்/குழந்லதகள் சுயந்த
நிலலயில், அறிந்தும் அறியாமலும் விதர்ந்த நிலலயில் உருவாக்கும் எழுத்துப்படிவங்களில் அவர்களது
தனிப்பட்ட நலடயியல் வவளிப்பட்டிருப்பதலனக் காணலாம். ஒகர வெய்தி, பன்கனாக்கு முலைகள்,
பன்முகச்
வெய்திகள்,
நானாவித
நலடகள்
என
குழந்லதகள்/சிறுவர்கள்
தங்களது
சிந்தலனச்ொரல்கலள வவளிப்படுத்திக் காட்ட முயல்கின்ைனர். இதன்வழி, இவர்களது வமாழி
ஆற்ைலலயும் வமாழித்திைன்கலளயும் கண்டுவகாள்ள வழிகயற்படும். அதன்வழி அவர்களுலடய
கதலவகள் யாலவ என்பதலனயும் அறிந்துவகாள்ள இயலும். இதன்வழி, மகலசிய குழந்லத/சிறுவர்
இலக்கிய வளர்ச்சி உலகின் முத்திலரப் பதித்துக்வகாண்டிருக்கும், சிறுவர்களிடமிருந்து
சிறுவர்களுக்காக உருவான சிறுவர் எழுத்துப் படிவங்கள் எனும் இவ்வலகச் ‘சிறு இலக்கியப்’
பணிகளின் பங்களிப்பிலன அலடயாளம் காண்பகதாடு, இதலன நன்முலையில் வளர்த்வதடுக்க
தடலமக்க இவ்வாய்வு உறுதுலணயாக அலமயும் என நம்பலாம்.

மகலசிய சிறுவர் இலக்கியம்: பின்புலம்
மகலசியாவில் சிறுவர் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட வரிலெயில் பல இதழ்கள், ெஞ்சிலககள்,
ஊடகங்கள் என இடம்பிடித்திருக்கின்ைன. 'கொலல' (கா. இராமநாதன்), தமிழ் முரசின் (ககா.
ொரங்கபாணி), 'தமிழ் முரசு மாணவர் மணிமன்ை 'மணிகயாலெ', தமிழ் கநெனின் "சிறுவர் அரங்கம்'
(1963 முதல்), 'தமிழ் மலரின்' 'சிறுவர் கபரலவ' 'மலலநாடு' -இன் (1965) சிறுவர்களுக்வகன
வவளியிடப்பட்ட நான்கு பக்கங்கள், தமிழ் கநென். தமிழ் ஓலெ, தினமணி ஆகிய நாகளடுகளின்
சிறுவர் அங்கம் சிைப்புப் பிரிவு என மகலசிய சிறுவர் இலக்கிய வளர்ச்சிக்குக் லகத்வகாடுத்து
வளர்த்த இதழ்கள் பல இருந்தன. இந்த வரிலெயில், திங்கள் (மாத இதழ்களும் ' கனாபகாரி',
'வவற்றி', 'வளர்ச்சி', 'உதயம்' கபான்ை இதழ்களும் சிறுவர் இலக்கியத்திற்கு ஊக்கமளித்து
வவளியிட்டன.
வதாடர்ந்து
'வபான்னி',
'மலலமகள்',
'முத்தமிழ்',
'அரும்பு
கபான்ை
திங்கள்
இதழ்களிலும் சிறுவர் இலக்கியப். தமிழகத்தில் 'பாலதீபிலக', 'பாலியர் கநென்'. 'பாப்பா மலர்', 'பாலர்
மலர்', 'அணில்', "கண்ணன்', 'ெங்கு', 'அம்புலிமாமா' கபான்ை பல சிறுவர் இலக்கிய இதழ்கள்
வவளிவந்தன. தமிழகத்தின் சிறுவர் இலக்கிய ஈடுபாடு மகலசியச் சிறுவர் இலக்கியத்திலும்
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தாக்கத்லத ஏற்படுத்தின. இவற்கைாடு மகலசிய வாவனாலிப் பிரிவும் இலணந்து வெயல்பட்டது.
இத்துலையின் வளர்ச்சிலயத்
துரிதப்படுத்தியது.
இந்தத்
வதாடர்ச்சியானது
இன்றுவலர
வதாடர்ந்தும், வளர்ந்தும் வந்துவகாண்டிருப்பதும் இத்துலை வளர்ந்து வகாண்டிருப்பதற்கான நல்ல
அறிகுறி (கமாகன தாஸ், 2018, ப. 347).
மகலசியாவில் சிறுவர் இலக்கிய வலககள் என பார்க்கும்கபாது முக்கியத்துவம் வபருபலவ
கவிலதகள், நாடகங்கள், சிறுகலதகள் மற்றும் கட்டுலரகள் ஆகும். இவ்வலக இலக்கிய வடிவங்கள்
ஒருவலகயில் தனித்துவம் வபற்ைலவயாக இருக்க, அலனத்திலும் தனிச்சிைப்புலட இலக்கியமாக
தனிச்சிைப்பு வாய்ந்ததாக அலமவது கவிலத இலக்கியகம. அதற்கடுத்த நிலலயில் கலத, கட்டுலர
வதாடர்கின்ைன. புதியதாக இத்துலையில் எழுத முயல்கவார் லகயில் எடுக்கும் துலையாகக் கட்டுலர
வடிவம் அலமவலதக் காணலாம்.
(மகலசியாவில் சிறுவர் இலக்கிய வளர்ச்சி பற்றி கமலும்
அறிந்துவகாள்ள குமரன் கப்பிரமணியம், (2018), மகலசியாவில் சிறுவர் இலக்கியம் மற்றும்
சி.சிவகுமார் 2018, மகலசியாவில் சிறுவர் இலக்கியம் ஆகிய இரு வவளியீடுகலளக்
கண்டுவகாள்ளலாம்.)
இவ்வாறு சிறுவர் இலக்கிய வளர்ச்சி ஒருபுரம் வளர்ந்திருக்க, மறுபுைம் சிறுவர்கள் தாமாககவ
உருவாக்கி இருக்கும் சில எழுத்துப்படிவங்கலளயும் காண்கின்கைாம். அவற்லை ஆராய்ந்து
கநாக்கும்கபாது, இச்சிறு இலக்கியவடிவங்களின் பலடப்பாளுலமயின் சிைப்பிலனச் சீர்தூக்கிப்
பார்க்க வழிகயற்படும். அத்தலகய சிறுபணிலய ஆற்றுவகத இவ்வாய்வின் முக்கிய கவலல.

ஆய்வுவநறிமுலை
இந்த ஆய்வு மாணவர்களின் பலடப்புகலள அடிப்பலடயாகக் வகாண்கட நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வாகும்.
மாணவர்கள் மாணவர்களுக்காக உருவாக்கிய பலடப்புகள் பலதரப்பட்டலவயாக உள்ளன. அவற்றுள்
ஆரம்பப் பள்ளி மானவர்களுள் குறிப்பாக, கமனிலல ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர்கள் எழுதி, மகலசிய
நாளிதழ்களில் வாராந்திரப் பலடப்புகளாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் பலடப்புகலள அலடயாளம்
கண்டு, அவற்றின் தனித்தன்லமகலள ஆராய்வகத இவ்வாய்வின் கநாக்கமாக அலமந்துள்ளது.
மகலசியாவில் வவளிவரும் மகலசிய நண்பன் எனும் பத்திரிலகயில் 1.7.2018 முதல் 28.4.2019
வலரயிலும்
வவளிவந்த
மானவர்களின்
பலடப்புகள்
இதற்காக
கதர்வு
வெய்யப்பட்டு,
ஆய்வுவெய்யப்பட்டன. அத்தலகய தன்லமயில் அலமந்து, இவ்வாய்விற்காக கதர்வுவெய்யப்பட்ட
கட்டுலரகளின் எண்ணிக்லக 24 ஆகும். அவ்வலக எழுத்துப்படிவங்கலள அலடயாளம் கண்டு,
அவற்றின்கண் காணப்படும் நலடயியல் தன்லமகலளப் பதிவுவெய்யும் கநாக்கமாக, அப்பத்தி
அத்தலகய தன்லமயிலன அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு எழுதப்பட்ட சுமார் 24 கட்டுலரகலளத்
வதரிவுவெய்து, அவற்றின்கண் காணப்வபறும் நலடயியல் சிைப்புகலள அலடயாளம் கண்டு,
வவளிப்படுத்திக் காட்டுவதும் இதன் கநாக்கங்களுள் அடங்கும்.
நலடயியல் ஆய்வின் பன்முகத்தன்லம
தமிழ்ப் பள்ளிகளில் கல்வி பயிலும் கமன்நிலல மாணவர்களின் நலடயியலில் பன்முகத் தன்லமயிலன
ஆராயும் கநாக்கினில் இந்தக் கட்டுலர உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் பட்ெத்தில் மாணவர்களது
கட்டுலரகள் நவீன ஆய்வின் ககாட்பாட்டுப் பாணியில் ஆராயப்பட்டுள்ளன. நாளிதழில்
பிரசுரிக்கப்பட்ட இக்கட்டுலரகள் தனிநிலல மாணவர்களின் வமாழிநலடயாக இருந்தாலும், ஒரு
குறிப்பிட்ட கமன்னிலலக் கூட்டத்லதச் ெமூகத்லதச் ொர்ந்த மாணவர்கள் இவர்கள் எனக்
குறிப்பிடும் அளவிற்கு ஒரு குழுமமாக இவர்கலளக் காணலாம். அத்தகு வலகயில் இவர்களது
கட்டுலரகளின் கதர்வுத் தலலப்பும் எழுத்தும் அலமந்துள்ளது. இவ்வலக நலடயியல் ஆய்வு
மாணவர்களது வமாழியில் வழங்கும் இலக்கிய வளத்லத முழுலமயாகக் கிரகித்துக்வகாள்ள உதவும்
துலையாக அலமவதால், இதன்வழி மாணவர்கள் உருவாக்கி இருக்கும், பலடப்புகளின்
தனித்துவத்திலனக் காணவும் வழியுள்ளது. இதன்வழி, மாணவர்களது உகைநலடகளின் காணப்படும்
வமாழிச்சூழலல விளக்கி, அவற்றின் ெமகால வமாழிச்சூழல் லகக்ககாண் முலையும் விளங்கிக்
வகாள்ளவும் இத்துலை உதவுகின்ைது. இந்த அறிவானது புலதநிலலச் வெய்திககளாடு வதரிநிலலச்
வெய்திகலளயும் உள்வாங்கிக் வகாள்ள நலடயியல் அறிவு வழித்தடமாக உள்ளது (முனீஸ்வரன்,
2018, ப.2).

நலடயியல் என்ைால் என்ன?
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சிறுவர் எழுத்துப் படிவங்களின் நலடயியல்-ப ொைன தொஸ்

நலடயியல் என்பது வொல் கதர்வு, வாக்கிய அலமப்பு எழுத்தாளரின் தனிப்பட்ட முலைலய அல்லது
நலடலயக் காண்பிப்பது ஆகும். விளக்கும் உத்தி, அழகியல் ககாட்பாட்டின் அலடவு நிலல,
எழுத்தாளரின் கருத்துத் வதரிவிக்கும் மகனாபாவம் என்பனவும் நலடயியல் எனப்படுகின்ைன
(முனீஸ்வரன், 2018, ப.11). கபச்சு வமாழி, பிைவமாழிச் வொற்கள், கலப்பாக்கச் வொற்கள்,
புரிதலுக்குச் சிக்கலான வொற்கள், உவலம அணி பயன்பாடு என தம் கருத்துகலளப் பிைருக்கு
எடுத்துச்வொல்ல பயன்படும் கருவிகளின் தகுந்த கலலவப் பயன்பாடு என்பது வபாதுவான கருத்தாக
ஏற்கலாம். இந்த நிலலயிகலகய இந்த ஆய்வும் மாணவர்களின் பலடப்புகலள ஆய்வுவெய்கின்ைது.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட
கட்டுலரகள் யாவும் மாணவர்களது சிந்தலன ஆற்ைலலப்
வபருக்குவதுடன் மட்டுமல்லாது, அவர்களின் வமாழி வளத்லதயும் வபருகுகின்ைது என்றுலரக்கும்
மலர்விழி (2013, ப.34) கருத்து இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது.
இக்கருத்திலனச் ெற்று உற்றுகநாக்குகவாமாயின், Hallliday (1986) அவர்களின் எழுத்து
வமாழிக் ககாட்பாட்டின் அடிப்பலடயில் கவவைாரு விதமாகக் காண வாய்ப்புள்ளது. இவர் ‘எழுத்து
வமாழி’ என்பது தரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நலட என்கிைார். எழுத்து வமாழியில் தயக்க நிலல,
உள்ளுணர்வுகள், ெந்கதகம் கபான்ைவற்லைக் வவளிப்பலடயாகக் காட்ட முடியாது; இதலன நாம்
எழுத்துவமாழியின் வாயிலாகக் காண்பது அவ்வளவு எளிதான விடயமல்ல. எனகவ, நலடயியலின்
எளிய தன்லமயாக, Hallliday (1986) ககாட்பாட்டின் அடிப்பலடயில் எழுத்து வழக்குச் வொல்,
வொற்வைாடர், வாக்கியம் என மூன்று வலகயாகப் பிரித்துப் பார்க்க வழியுள்ளது (முனீஸ்வரன், 2018,
ப.3). இந்த மூன்று வலகககளாடு, மானவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் சில மாறுபட்ட
வமாழிக்லகயாடல்கலளயும் வபாதுநிலலயில் இவ்வாய்வு கதர்வுவெய்து பார்த்துள்ளது.
பலடப்புகலள உருவாக்கும் மாணவர் தம் பலடப்பிற்குத் தகுந்த வமாழிக்கூறுகலளத்
கதர்வுவெய்கின்ைனர்.
அவ்வாறு
கதர்வுவெய்யப்படும்
அலனத்து
வமாழிக்கூறுகளும்
வபாருளுலடயலவயாக அலமகின்ைன என்று Halliday (1971) கூறுவார். இக்கூற்றுக்ககற்ப
மாணவர்களது பலடப்புகளில் பல்வாைான வமாழிக்கூறுகலளக் லகயாண்டுள்ளனர் என்பது
கண்கூடாகக் காணமுடிகின்ைது. அலவ முலைகய,
அ.
ஆ.
இ.
ஈ.
உ.
ஊ.

வொற்கதர்வு (எழுத்து வமாழி, கபச்சுவமாழி, வமாழிக்கலப்பு, உணர்ச்சிக்கிளவிகள்)
வதாடர்கள் (பிைவலகத் வதாடர்கள், வினாத்வதாடர்கள், தனிவாக்கியங்கள், வதாடர்
வாக்கியங்கள், கலப்பு வாக்கியங்கள்)
அலடகள் (வபயரலடகள், விலனயலடகள்)
வதாலககள்
வபான்வமாழிகள் / ொன்கைார் வமாழிகள்
பழவமாழிகள் / மரபுத்வதாடர்கள்

என வரிலெப்படுத்திக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களது பலடப்புகளின் வபாதுத் தன்லமகள்
இந்த ஆய்விற்காகத் கதர்வதடுக்கப்பட்ட கட்டுலரகளின் எண்ணிக்லக வமாத்தம் 24. அலவ
பின்வரும் தலலப்புகளில் இயற்ைப்பட்டுள்ளன.
அ. ஆசிரியர் பற்றி
• ஆொன் என் வதய்வம் (Sept 10, 2018)
• நான் ஓர் ஆசிரியரானால் (Nov 19, 2018)
• அன்பான ஆசிரியர் (Dec 17, 2018)
• எனக்கு பிடித்த ஆசிரியர் (Jan 21, 2019)
• என் ஆசிரியர் (Feb 4, 2019)
• எனக்கு பிடித்த ஆசிரியர் (Feb 18, 2019)

ஆ. இயற்லக

4

DIS OnlineJournal/இந்திய மின்னியல் ஆய்விதழ் 2021 XIV

•
•
•
•
•

வதன்லன மரம் (Oct 1, 2018)
காடுகளின் பயன் (Nov 26, 2019)
காடுகளின் பயன் (Jan 28, 2019)
ஆற்றின் பயன் (Feb 18, 2019)
காடுகளின் பயன் (Feb 25, 2019)

இ. தமிழ் வமாழி
• தமிழுக்குத் வதாண்டு வெய்கவார் (July 16, 2018)
• பாரினில் சிைந்த வமாழி (Aug 13, 2018)
• கனியிலட ஏறிய சுலவயும் (Dec 3, 2018)
• தமிழ் வமாழி (Mac 4, 2019)
• தமிழ் வமாழியின் சிைப்பு (Mac 4, 2019)
ஈ. தமிழர் கலாச்ொரம் – பண்பாடு
• தமிழ் மாதங்கள் (July 30, 2018)
• ஆகராக்கியமான வாழ்க்லகக்கு மூலிலககள் (Dec 10, 2018)
• வபாங்கல் திருநாள் (Jan 14, 2019)
• வபாங்கல் (Mac 11, 2019)
உ. வாசிப்பின் நன்லம
• இரா வமௌலி வாசித்த கலதப் புத்தகம் (July 1, 2018)
• வாசிப்பதால் ஏற்படும் நன்லமகள் (July 9, 2018)
• வாசிப்பதால் ஏற்படும் நன்லமகள் (July 19, 2018)
• வாசிப்பின் அவசியம் (Sept 3, 2018)

ஒரு மாதிரி ஆய்வு (என் ஆசிரியர்)
என் ஆசிரியர் எனும் கட்டுலர ஒன்று மாணவர்களது கட்டுலரத் தன்லமயிலன ஆராயப்
பயன்படுத்தப்பட்டது. இக்கட்டுலர, மாணவர்களின் வொற்களஞ்சியம் மிகவும் விொலமாக
இல்லாநிலலலயக் காட்டுகின்ைது. இருப்பினும், அது ஓரளவு பாராட்டும் அளவிற்குப் கபாதுமானதாக
இருப்பலதக் காண முடிந்தது. அவ்வலகயில் என் ஆசிரியர் எனும் கட்டுலரயில் அவர்களது
வொற்களஞ்சிய அலமப்பிலனப் பின்வருமாறு காணலாம். இந்த அட்டலணயில் வபரிய அளவில்
காணப்படும்
/என்/,
/அவர்/,
/ஆசிரியர்/,
/மிகவும்/
ஆகிய
வொற்கள்
அதிகமாகக்
லகயாளப்பட்டிருப்பலதக் காண முடிகின்ைது.

5

சிறுவர் எழுத்துப் படிவங்களின் நலடயியல்-ப ொைன தொஸ்

கீழ்க்காணும் அட்டவலணகயா, இந்த ஆய்விற்காகத் கதர்வுவெய்யப்பட்ட மாணவர்களது அலனத்துப்
படிப்புகளின் வொற்லகயாடல்கலளயும் விளக்கும் அலமப்பாக உள்ளது. வமாத்தம் 1812 வொற்களின்
பயன்பாட்டில் இக்கட்டுலரகள் பயன்பாடு கண்டுள்ளன. இந்த அட்டவலணயிலும் /அவர்/ எனும்
வொல்கல அதிகமாகக் லகயாளப்பட்டிருக்கின்ைது.

கமற்காணும் அட்டவலண மாணவர்களது பலடப்புகளில் தமிழ் வமாழியில் காணப்படும்
அலனத்துவலகச் வொற்களின் பயன்பாடுகலளயும் காண முடிகின்ைது. அந்த வரிலெயில்,
அ. வபயர்
• வபாருள், இடம், காலம், சிலன, குணம், வதாழில், பதிலிடுப்வபயர், ஆகுவபயர் என
அலனத்து வலகச்வொற்கலளயும் காண முடிகின்ைது.
ஆ. விலன
• விலனமுற்று, விலனவயச்ெம், வபயவரச்ெம், ஈறுவகட்ட எதிர்மலைகள் என பல்வலகச்
வொற்கலளயும் காண முடிகின்ைது.
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இ. இலட
• வொல்லளவில் வொற்களுக்கு அங்கங்களாகக் காணப்படும் இலடச்வொற்கள் (விகுதிகள்,
இலடநிலலகள்); வொற்ககளாடு இலணந்த இலடச்வொற்கள் (கவற்றுலமகள், உம், ஏகார
இலடச்வொற்கள்) அல்லது அடுத்த நிலல காணப்படும் இலடச்வொற்கள் (முன்வனாடுகள்
– முன் – பின்) ஆகியவற்லை ஆளுலமயுடன் லகயாளும் தன்லமயிலனயும் காண முடிந்தது.
ஈ. உரி
• மிகவும் குலைவாகக் லகயாளப்பட்ட வொல்வலக (அதி, மா)
கீழ்க்காணும் அட்டவலண மாணவர்களின் வொற்லகயாடல் திைலன விவரிக்கின்ைன. முதல்
அதிகமாக
பயன்படுத்தப்பட்ட
பட்டியல்
/அவர்/
எனும்
வொல்
எந்வதந்த
வலககள்
லகயாளப்படிருக்கின்ைது என்பதலனக் காண முடிகின்ைது. அகத கபால, மிகக் குலைவாக
லகயாளப்பட்ட /ஆசிரியரின்/ எனும் வொல்லின் பயன்பாடும் கீகழ காட்டப்பட்டுள்ளன. இலவயும்
மாணவர்களின் வமாழிநலடயின் ஆளுலமயாககவ காண முடிகின்ைது.

மிகக் குலைவாக லகயாளப்பட்ட வொல் - /ஆசிரியரின்/

திருத்தப்பட்ட ஆய்வாக, வவறுமகன /ஆசிரியர்/ எனும் வொல்லின் அடிப்பலடயில் ஆராய முற்படின்,
கீழ்க்காணும் கண்டுபிடிப்பிலனக் காண முடிகின்ைது.
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கீழ்க்காணும் அட்டவலணகள்
மாணவர்களின் இலடச்வொல் வொற்லகயாடல்
திைலன
விவரிக்கின்ைன. முதல் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் /எனகவ/ எனும் வொல் எந்வதந்த
வலககள் லகயாளபடிருக்கின்ைது என்பதலனக் காண முடிகின்ைது. இந்த இலடச்வொல்லின்
பயன்பாடு மிகவும் முக்கியமானதாகக் காண கவண்டிய இடத்தில் உள்களாம்; ஏலனய
இலடச்வொற்கள் கபாலன்றி இவ்வகை இலடச்வொல்லின் பயன்பாடு முக்கியமாக, கதலவப்படும்
இடங்களில் மட்டுகம இடம்வபறும். தமது கருத்துகலள நிலலப்படுத்தவும், உறுதிப்படுத்தவும் இதன்
லகயாடல் முக்கியமான இடத்லதப் பிடித்திருக்கின்ைது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒகர ஒருமுலை மட்டுகம பயன்படுத்தப்பட்ட வொல்லாக /வபருமக்கள்/ பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும்
முலையிலனயும் இவ்விடம் காணலாம்.

வொற்வலககளும் அவற்றின் பயன்பாடும்
நமக்குக் கிலடக்கப்வபற்ை தகவல்கலள ஆராய்ந்தகபாது கிலடக்கப்வபற்ை வொல்வலகக்
லகயாடல் திைன்கலள கீழ்க்காண்கபாம். இவற்லை ஒகரஒரு முலை இருமுலை, மூன்றுமுலை,
நான்குமுலை, ஐந்துமுலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள் என இவற்றின் எண்ணிக்லகலய
அடிப்பலடயாைக் வகாண்டு இவற்லை வலகப்படுத்திக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வரிலெயில் சுமார்
1812 வொற்களின் ஒட்டுவமாத்தப் பயன்பாட்டில் மாணவர்களது ஆக்கத்தன்லமயின் அடிப்பலடயில்
காண்கபாமானால் அதிகப்பட்ெமாக 21 வலககளில் இச்வொற்கலளக் லகயாண்டிருப்பலதக் காண
முடிகின்ைது. அதலனக் கீழ்க்காணும் அட்டவலணயின் மூலமாகக் காணலாம்.

வொல்
மு
எண்ணிக் லை
லக

ொன்ைாதாரம்

1
2

145
0
198

வபருமக்கள், வநஞ்ொர
வவற்றி, லவக்கும்,
லவத்துக்
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3

70

4

29

5

12

6
7

11
11

8
9
10

2
2
3

வாசிப்பு, வாய்ந்த,
வவள்ளம்
முன், வாசிக்கும்,
வாசித்தால்
வாழ, விலங்குகள்,
லவத்து
மீது, கமலும், வளரும்
நீர், கபான்ை,
வாசிப்பதால்
வகாண்டு, கபால்
என்பது, நம்
என்று. தமிழ்வமாழி

11
12
13
14
15
16
17
20
22
24
34

1
1
2
1
2
1
2
1
1
1

நான்
எனகவ
ஆசிரியர், காடுகள்
வமாழி
ஒரு, கவண்டும்
வபாங்கல்
தமிழ், மிகவும்
நாம்
என்
அவர்

மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் ஒகரஒரு முலைமட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட
வொற்கள் பட்டியல்
விலனச்வொல் வலக
அகப்பட்கடன்
அடர்த்தியாக
அலமப்பர்
அலங்கரித்துள்ளன
இலவெமாகப்
இைக்கினர்
இன்றியலமயாதது
உட்வகாண்டு
உணரகவண்டும்
உயரமுள்ள
உழன்று
உைங்கிக்
எடுத்துலரக்கும்
எய்திய
எரிப்பர்
எனச்
ஐயமில்லல
ஒட்டி
ஒளிர்ந்திட
கண்டலத
கவர்ந்த
கவனித்துக்
கழுவப்
காகிதமாய்
காக்க
காட்சியளிக்கும்
காப்கபாம்
குடிபுகுந்திடும்
வகாடுப்பார்கள்
வகாழிக்கும்
ெலமக்கவும்

ெரளமாக
ொப்பிட்டால்
ொரும்
ொவதில்லல
சுட்டிக்காட்டுவதுடன்
சுத்தகரித்து
சுறுசுறுப்பாகச்
கெர்க்கும்
கெலவயாற்றுகிைார்கள்
தாக்குவதில்லல
தாளுண்ட
திரிக்கலாம்
திைந்து
தீட்டுவது
துடித்கதன்
துலணயாக
தூொக்கப்படுவதாக
தூண்டும்
தூற்ைக்கூடாது
வதளிவாக
கதய்த்துக்
வதாங்கவிடுவதும்
வதாட்டலனத்தூறும்
கதான்ைா
நலரவயய்தி
நாெப்படுத்தாமல்
நிகழ்ந்திடும்
நிம்மதியாக
நிறுத்தும்
நிலைந்துள்ளன
நிலனவாக
வநகிழ்ந்துள்ளார்
வநஞ்ொர

கநசிப்கபாம்
படுகின்ைன
பயனளிக்கின்ைன
பைக்கச்
பாடுகின்ைனர்
பாதிப்பலடயவில்லல
பாதிப்பலடவதில்லல
பிராத்திக்கின்கைன்
புகழ்ந்துலரத்துள்ளார்
பூசி
பூத்திருக்கும்
வபாறிக்கப்படத்தக்கலவ
மயங்காதவர்
மாயும்
முற்றியதும்
ரசித்கதன்
வாரி
விடுவர்
இல்லந்கதாறும்
விலதக்கும்
விருந்தாகும்
விளக்ககற்றி
வீழ்கவன்
வவளியிட்டார்
வவளிகயறும்
வவள்ளிலடமலலயாக
திருநாளாகக்
ஆவர்
இரா
முன்கனை
கார்த்தமாக
இலடச்வொல் வலககள்
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அடுத்து
அவ்வப்கபாது
இன்னும்
சிறிதும்
சிறு
பல்கவறு
பின்
முன்
முன்பு
ஓர்
வதாலக/கூட்டுச்வொல்
வலககள்
அகல்விளக்கு
அடங்காதவர்கள்
அப்படிப்பட்ட
அைப்பணி
அைவாழ்வு
ஆத்திச்சூடி
ஆரஞ்சுப்பழச்ொறு
இலணப்பாட
இரவுபகல்
இலரவயன
இளஞ்சிவப்பு
இளவயதிதிருந்கத
உச்சிவவயில்
உலகப்புகழ்
உவலகயுடன்
எதிர்காலத்தில்
எழுத்தாற்ைல்
ஐம்வபரும்
கடற்கலரகயாரங்களில்
கண்டிப்பானவர்
கல்வவட்டுகளும்
காய்கறிகளுக்கும்
கிருமிநாசினி
வகாட்டாங்குச்சிலயப்
சுபகாரியங்கள்
சுற்றுப்புைத்லதத்
வெடிவகாடிகளுக்கு
வொந்தக்காரர்கள்
ஞானக்கண்ணாடி
திருநாள்
திருவிழா
தீந்தமிழ்
வதாலலக்காட்சியில்
நலகச்சுலவயாகவும்
வநல்வயலுக்கும்
பட்டதாரியாக்குவதில்

பலவலகயில்
பழந்தமிழர்கள்
பாடத்திைங்கலளப்
பிலழயின்றியும்
புத்தாலட
வபருநாவலர்
வபருமக்கள்
லபந்தமிழ்
வபான்வனழுத்துகளால்
மகாகவி
மணமாலலகள்
மாதானுபங்கி
மாநிலத்தில்
மாவிலலயால்
மாவீரர்
முக்கடல்
முதுவமாழி
முத்தமிழ்
முப்பாநூல்
முற்ைழிலவ
வமதுபயில்
லமயக்கருத்து
வமாழியாற்ைல்
வாயுலர
வவளிப்பாடு
வவற்றிலல
தனிச்வொல் வலககள்
அகத்திய
அகரமுதலி
அச்சு
அடி
அடிக்கடி
அடுப்லபயும்
அதற்குத்
அதிர்ஷ்டம்
அதிவீரராம
அப்வபாங்கலல
அப்கபாகத
அரிசி
அவசியம்
அவசியம்
அழுத்தமும்
அள்ளி
அைத்தின்
அற்புதமான
அன்லனயின்
ஆங்கிலத்தில்

ஆபரணங்களாகத்
ஆம்
ஆயுளுடன்
ஆகராக்கியம்
ஆவணி
ஆளுலம
இச்சிலல
இடங்களில்
இதழ்கள்
இத்தகு
இத்தலகய
இயலும்
இரத்த
இரா
இலட்சியத்துடன்
இலத்தின்
இவவளன
இவற்லை
இளங்ககாவன்
இளம்
இனங்களிலிருந்து
இனிதாவது
இனிலமயான
இன்ைளவும்
உங்களுக்குத்
உணவுகலளகய
உதாராணத்திற்கு
உரங்கள்
உலகத்தில்
உழவு
உஷ்ணமும்
எண்ணில்
எல்லாம்
எல்லாவற்றிற்கும்
எளிதில்
எறும்லபப்
எனது
ஏலக்காய்
ஐப்பசி
ஓலெயில்
ஓய்வு
ஓவியங்களாக
கடந்த
கடவுள்
கதிரவலனயும்
கம்பர்
கயிறு
கரிமிளவலய
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கருப்பு
கலா
கனச்
கனவுந்தின்
காப்பியங்கள்
காரணம்
கார்த்திலகயில்
காளகமகப்
காலளயரும்
கான்ஸ்டன்லடன்
கீர்த்தனா
குடும்பத்தில்
குண்டலககசி
குப்லபகலளப்
கும்மி
குரு
குலத்லத
குழந்லதகள்
கூலர
ககமரன்மலலயில்
ககள்வி
லகயில்
வகாடி
வகாலட
வகாம்புகளுக்குச்
வகாழுந்து
வகான்லை
ககாழிச்
ககாளாறுகள்
ெக்திலயக்
ெஞ்சிலககள்
ெட்டிச்
ெந்ததியினர்
ெமயங்களில்
ொயம்
ொரணர்
சிக்கலல
சிக்கனம்
சித்திலர
சிந்தலன
சிந்தாமணி
சிரம்பான்
சில
சிலப்பதிகாரம்
சிலலலய
சிவப்பு
சிறுகலதகள்
சிறுவர்

சீரகமும்
சுகமான
சுந்தரர்
சுரப்பலதப்
சுலவயான
சுலளயும்
வெடிகலள
வெரிமான
கெதுப்பிள்லள
கொறு
டின்
தலலயாகல
தவறு
தளிர்
தனது
தாகயா
தான்
திடீர்
திருமதி
தீய
தீவுகபால்
துலடப்பம்
துலவத்தல்
துன்பங்களும்
தூக்கம்
வதருவவங்கும்
வதன்ைல்
கதங்காய்
கதகராட்டம்
கதன்
வதாகுதிகலளகய
வதாண்டு
வதால்காப்பியம்
வதால்காப்பியரால்
வதால்லல
நடவடிக்லகயில்
நண்பர்பகலளயும்
நலமுடன்
நவீன
நாங்கள்
நாசி
நாலர
நாலடியார்
நானும்
நான்தான்
நிலைய
நிலனவு
நீண்ட

வநப்கபாலியன்
வநருப்பில்
கநாக்கம்
கநாய்கள்
பகவானுக்கு
பங்குனியில்
பசிலய
பகெல்
பச்லெ
படத்தில்
பதநீர்
பந்திங்கில்
பலகாரம்
பலரும்
பாகமும்
பாகுபலி
பாக்கு
பாடல்
பாண்டியன்
பாபு
பாரதிதாெனார்
பாரதியார்
பிதா
பிரச்சிலனகலள
பிரத்திகயக
பிரமித்துப்
பிரிவுகள்
பிைர்வாட
பின்னி
புகுதலும்
புரட்சிக்
புரட்டாசி
புராதன
புவியில்,
புள்ளிகலள
புைம்
பூங்குன்ைனார்
பூப்பந்து
வபகி
வபண்கள்
கபலழயில்
வபாக்கிஷமாகக்
கபாட்டிகளுக்கு
மரத்லத
மனப்
மாசியில்
மாசுகளும்
மாதா
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மார்கழி
முந்லதய
முழுலமயான
முலையாவது
முலைகய
முற்ைத்தில்
முனிவராலும்
வமௌலி
வெந்தங்களும்
வணங்கு
வயல்களில்
வயிற்றுக்
வரவுகள்
வருடத்திற்கு
வலர
வர்ணம்
வளம்
வாகனங்கலளக்
வாய்ப்பு
விக்கலல
விடுதிகலளக்
விதமான
விதம்
வித்தவன்
விரதம்
விகவக
விளக்கம்
விஷயங்கலளயும்
வீசும்
வீரமாமுனிவர்
வவண்பா
வவப்பத்லதக்
வவப்பம்
வவயிலல
வவல்லம்
வவள்ளம்
வவள்லள
வவற்றி
னகுமாரி
க ாெப்
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கமற்படி அட்டவலணயின்படி, மாணவர்கள் சுமார் 141 வொற்கலள ஒகரஒரு முலை பயன்படுதினர் எனக்
கண்கடாம். தனிச்வொல், கூட்டுச்வொல், வதாலகச்வொல், வரிலெயில் வபயர், விலன, இலட என
அலமந்துள்ளலதக்
காண்கின்கைாம்.
அச்வொற்கலள
குழும
அடிப்பலடயில்
கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின் அடிப்பலடயில் பிரித்து, அவற்லை கமலும் 2 முதல் எத்துலண
முலைகள் மீண்டும் லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண முற்பட்ட வபாழுது, அச்வொற்களின்
பயன்பாடு கமலும் சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய
வமாத்தம் 418 வொற்கலள மட்டுகம தனித்த முலையில் லகயாண்டுள்ளலதக் காண முடிந்தது.
கீழ்க்காணும் அட்டவலண இவர்களது வமாழியாளுலமயிலனச் சுருக்கமாகக் காட்டுகின்ைது.
வொற்கள்
எண்ணிக்லக
வபயர்ச்வொல் வலக
தனிச்வொற்கள்
250
கூட்டுச்வொற்கள்
63
விலனச்வொல் வலக
95
இலடச்வொல் வலக
10
உரிச்வொல் வலக
0
வமாத்தம்
418

மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் இரண்டு முலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள்
பட்டியல்
கமற்படி அட்டவலணயில் மாணவர்களது தனிச்வொல் லகயாளுலமத் திைன்கலளக் கண்கடாம்,
இந்த
அட்டவலண
அவர்கள்
சில
குறிப்பிட்ட
வொற்கலள
எவ்வாறு
இருநிலலகளில்
லகயாண்டுள்ளார்கள் என்பதலனக் காணலாம்.
133
அணிந்து
ஆகும்
எடு
எடுத்துக்காட்டாக
எனப்
கடலமயாகும்
குளி
ெமமாகும்
சூவாசி
கதடி
பற்று
மங்களமாகிடும்
முடியும்
வழங்குகின்ைன
வாய்ந்த
விலள
வபய்
வெய்
பலட
மதி

133
அணிந்து, அலணக்காவிட்டாலும்
ஆகாத, ஆகும்
எடுக்க, எடுத்த,
எடுத்துக்காட்டாக, எடுத்துக்காட்டாகக்,
எனப், எனப்படும்
கடலமயாகும்
குளித்துப், குளிப்பாட்டி,
ெமமாகும், ெமம்
சுவாசிப்பது, சுவாசிப்பாகும்
கதடி
பற்றுணரும், பற்றுண்ட
மங்களமாகிடும், மங்களம்
முடியும், முலடய (உகைய)
வழங்குகிைது, வழங்குகின்ைன
வாய்ந்த, வாய்ந்ததாக
விலள, விலளயாடுவது
வபய்கிைது, வபய்லகயில்
வெய்து, பலவெய்து
பலடக்க, பலடத்து
மதித்து
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இரசிக்க, இரசித்து
ஈர்த்துக்
ஈர்த்துக், ஈர்ப்பு
உறுதியாகக்
உறுதியாகக், உற்பத்தி

இரசிக்க, இரசித்து
ஈர்த்துக்
ஈர்த்துக், ஈர்ப்பு
உறுதியாகக்
உறுதியாகக், உற்பத்தி

ஆகிய
ஆனால்
இங்கு
மீது
பல

ஆகிய, ஆகியவற்லை
ஆனால், ஆனியில்
இங்கு
மீதிலான, மீது
பல

ஊவரல்லாம்
வொற்களஞ்சியம்
நூற்ைாண்டு
வபாய்யாவமாழி
மணற்ககணி
மனமகிழ்ச்சி

ஊவரங்கும், ஊவரல்லாம்
வொற்களஞ்சியத்லதப்,
வொற்களஞ்சியம்
நூற்ைாண்டுகளுக்கு, நூற்ைாண்டுக்கும்
வபாய்யாவமாழி, வபாய்யாவமாழிப்
மணற்ககணி, மணற்பாங்கான
மனமகிழ்ச்சி, மனமகிழ்வு

அக்கலை
அடி
அடி
அடிப்பலட
அடுக்கிக்
அட்லடலயக்
அமுதம்
அரொங்கம்
அவசியம்
அறிஞர்
ஆொன்
ஆடி
ஆண்டு
ஆர்வம்
ஆற்ைல்
இஞ்சியால்
இதற்கு
இப் பண்டிலகக்கு
இவ் அளவு
எங்கு
எலட
எலுமிச்லெச்
ஒன்று
ஓலடகள்
கல்வி

அக்கலை, அக்கலையும்
அடியார்களாலும், அடிகயன்
அடி, அடிகளால்
அடிப்பலடயாகத், அடிப்பபலடயாக
அடுக்கிக், அடுக்கினார்கள்
அட்லடலயக்
அமுதமான, அமுவதன்று
அரொங்கம், அரசு
அவசியம்
அறிஞர்களாலும், அறிஞர்களில்
ஆொன், ஆொலனகய
ஆடிப்பட்டம், ஆடியில்
ஆண்டுகளுக்குத, ஆண்டுக்கும்
ஆர்வத்துடன், ஆர்வம்
ஆற்ைலலப், ஆற்ைல்,
இஞ்சியால், இஞ்சிலய
இதற்கு, இதற்குப்
இப் பண்டிலகக்கு, இப் வபாழுது
இவ் அளவு, இவ் விழா
எங்குச், எங்கும்
எலட, எலடயும்
எலுமிச்லெச்,
ஒன்று ஒன்கை
ஓலடகள், ஓட்டம்
கல்வி, கல்வித்வதய்வமாகும்
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காலம்
கிணறு
குடி
குைள்
வகாலட
வகாழுப்பு
ொன்கைார்
சீர்
சுலபம்
சூடு
சூரியன்
கெமி
தகவல்கலள
தடிப்பான
தத்துவம்
தவலளகபால்
தனவலட்சுமி
த
னிி்
தன்
தாய்வமாழி
திருச்சி
தினம்

காலத்தில், காலத்திகல காலத்திற்கு
கிணற்று, கிணற்றுத்
குடிநீராக, குடிநீர்,
குைள், குைள்கலள,
வகாலட
வகாழுப்பு, வகாழுப்புகலள
ொன்கைார், ொன்கைாைார்
சீராகும், சீராக்கும்
சுலபமா, சுலபமாக,
சூடிட, சூடிடும்
சூரிய, சூரியலன,
கெமிக்கலாம், கெமித்து,
தகவல்கலள, தகவல்கலளயும்
தடிப்பான, தலடகள்
தலதப், தத்துவத்லத
தவலளகபால், தவலளயாகி
தனவலட்சுமி
தனி, தனித்து,

துணி
தூய/ய்
வதாழில்
வதான்லமயான
கதாண்டு
கதாரணம்
நடப்புகலளயும்
நடுக்கம்
நாடு
நாம்
நாவல்
நாள்
நான்
நான்கு
நிைம்
நுட்பம்
பணமும்
பதிப்பகத்தில்
பாரில்
பாலம்
பாலன

துணிகலள, துணிகலளத்
தூயத், தூய்லமப்படுத்துகவாம்
வதாழில், வதாழில்நுட்ப
வதான்லமயான, வதான்லமயானது,
கதாண்ட, கதாண்டத்
கதாரணமாகத், கதாரணம்
நடப்புகலளயும்
நடுக்கம், நடுகவாம்
நாட்டில், நாட்டு,
நாமும், நாம்,
நாவல், நாவல்கள்
நாட்களாக, நாட்களுக்குக்
நானும், நான்
நான்காயிரம், நான்கு
நிைத்தில், நிைம்,
நுட்பமும், நுட்பம்
பணமும், பணம்
பதிப்பகத்தில், பதில்
பாரிலுள்ள, பாரினில்,
பாலங்கலள, பாலாகமா
பாலனயில், பாலனலயயும்,

தன், தன்லம
தாய்வமாழி, தாய்வமாழியாம்
திருச்சிக்கு, திருச்சிலய
தினந்தின்று, தினமும்
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பூமி
கபண்
வபாது
வபாழுது
கபாகி
மஞ்ெலலப்
மணி
மதுலர
மரம்
மனம்
மாதம்
மாந்தர்
முகாம்
மூத்த
மூலம்
மூன்று
வடிவம்
விலங்குகள்
லவபவம், லவகபாகம்
பண்டிலக
பண்டிதன்
வலக

பூமியின், பூமிலயப்
கபணிக், கபணுகவாம்
வபாது, வபாதுமலை
வபாழுது, வபாழுதுகபாக்கு,
கபாகி,கபாகிபண்டிலக
மஞ்ெலலப், மஞ்ெள்
மணி, மணிகமகலல
மதுலரயில்
மரம்
மனம்
மாத, மாதத்தில்
மாந்தரின், மாந்தர்க்குக்
முகாமிற்கு, முகாம்கலள
மூத்த, மூத்தவமாழி,
மூலக்காரணமான, மூலம்
மூன்ைாவது, மூன்று
வடிவமாக, வடிவியலும்
விலங்குகள்,விலங்குகளின்
லவபவங்களிலும், லவகபாகம்
பண்டிலககளில், பண்டிலகயின்
பண்டிதனாக, பண்டிதன்
வலககளில், வலகயில்

கமற்படி அட்டவலணயின்படி மாணவர்கள் சுமார் 125 வொற்கலள இருமுலை பயன்படுத்தி உள்ளனர்.
அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின் அடிப்பலடயில் பிரித்து,
அவற்லை கமலும் 2 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும் லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண
முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும் சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த
வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 245 வொற்கலள மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட
திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.

மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் மூன்று முலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள்
பட்டியல்
1இயக்கினார்
1இயற்று
1காட்டு
1குறிப்பிடு
1ஊற்று
1புரி
1விளக்கு
1ெங்கமிக்கும்
1தந்து
1வதரி
1பிடி
1கபாதி

இயக்கினார், இயக்குநர், இயக்குனர்
இயற்ைப்பட்ட, இயற்றி, இயற்றியவர்
காட்டுகிைது, காட்டும், காட்டுகவன்
குறிப்பிடத்தக்கது, குறிப்பிடப்படுகிைது, குறிப்பிடவில்லல
ஊற்று, ஊற்ைவும், ஊற்றி
புரிந்து, புரியவில்லலவயன்ைால், புரியும்
விளக்கு
ெங்கமிக்கும், ெங்கம், ெங்கிலி
தந்து, தந்துள்ளார், தந்லத
வதரிகிைதா, வதரிந்து, வதரியாதப்,
பிடிக்கும், பிடித்த, பிடித்துவிட்டது
கபாதிக்கின்ைார், கபாதிக்கும், கபாதிப்பார்,
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1வாங்கு
1விரும்பு

வாங்கவில்லல, வாங்கித், வாங்கினார்
விரும்பி, விரும்புகிகைன், விரும்புபவனாக

2கழுவு
2அவற்றில்
2வபரிய
2கமல்
5உயிர்வளி
5எப்வபாழுதும்

கழித்தலும், கழுவுதல்
அவற்றில், அவற்றிற், அவற்றுக்குச்
வபரிதும், வபரியார், வபரிகயார்வலர
கமலாகத், கமலும், கமற்வகாள்ள
உயிர்வளியின், உயிர்வளிலய, உயிர்வளிலயயும்
எப்வபாமுது, எப்வபாழுதும்

அலட
அது
அலத
ஆய்வாளர்
உணர
என்
ஒன்ைாக
ஓலல
குளிர்லம
ெதுரகராதிலய
ொர்
சுத்தம்
தங்கச்
தயார்
தாவரம்
திருமணம்
வதாடர்
நிலம்
நிலல
நீங்கு
கநரம்
கநர்
படம்
பயிற்சிகலளக்
பருவத்லதயும்
பழக்கம்
பழுப்பு
பள்ளிக்கு
பற்றி
பால்
பிள்லள

அலட, அலடயும் அலடகிகைன்
அது, அதுமட்டுமா, அதுமட்டுமின்றி,
அலத, அலதக், அத்தலகய
ஆயாவார், ஆய்வாளர்கள்
உணர, உணர்த்துகின்ைன, உணர்ந்த
என்லனக், என்லனத், என்லனயும்
ஒன்ைாக, ஒன்ைாகும், , ஒன்றுகூடி
ஓலலகலள, ஓலலலயக், ஓலலலயச்
குளிரில், குளிர்ச்சியாகவும், குளிர்லமயான
ெதுரகராதிலய, ெதுரங்கம், ெதுரத்தில்
ொரும், ொர்ந்த, ொர்ந்தது
சுத்தமாகப், சுத்தமான, சுத்தம்,
தங்கச், தங்கள், தங்கும்
தயாரானவுடன், தயாரிக்கப்பட்கடன், தயாரித்தார்கள்
தாவரங்களின், தாவரங்களும், தாவரங்கலளயும்
திருமண, திருமணமாகி, திருமணம்,
வதாடர, வதாடர்ந்து, வதாடர்பு,
நில, நிலச்ெரிவு, நிலவைட்சி
நிலலக்கலன், நிலலநாட்ட, நிலலயத்திற்குச்,
நீக்கும், நீங்கி, நீங்கும்
கநரத்திலும், கநரத்தில், கநரத்திற்குப்
கநர், கநரிடும், கநரில்,
படமாக, படமாகத், படம்
பயில்கிகைன், பயிற்சிகலளக், பயிற்சிகலளச்
பருவத்லதயும், பருவம்
பழக்கத்லத, பழக்கத்லதச், பழக்கம்
பழுப்பு, பலழய, பலழயன
பள்ளிக்கு, பள்ளியின்
பற்றி, பற்றும், பற்லை
பாவலல்லாம், பாலலக்வகாண்டு, பால்,
பிள்லள, பிள்லளகலளப், 'பிள்லளலயப்,

கபால்
மனலத
மாற்று

கபாலகவ, கபாலாகும், கபால்
மனகத, மனலத
மாற்ைக், மாற்றிக், மாற்றிய
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மூலிலக
வமல்
ரா ம்
வண்ணம்
வயது
வலளயாபதி
வாெல்
விவொயம்
விழாக்கள்

மூலிலககலள, மூலிலககலளப், மூலிலககள்
வமல்லிய, வமல்லினத்லதச், வமல்லினம்
ரா ம், ரூபாய், கரா ாவில்
வண்ண, வண்ணக், வண்ணம்
வயதிலிருந்கத, வயது
வலளயாபதி, வள்ளுவம், வள்ளுவர்
வாெலில், வாெலில், வாெல்களில்
விவொயம், விவொயிகளுக்கு, விவொயிகள்
விழாக்கள், விழாக்காலங்களிலும், விழாவாகும்

கமற்படி அட்டவலணயின்படி, மாணவர்கள் சுமார் 122 வொற்கலள இருமுலை பயன்படுத்தி உள்ளனர்.
அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின் அடிப்பலடயில் பிரித்து,
அவற்லை கமலும் 2 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும் லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண
முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும் சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த
வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 366 வொற்கலள மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட
திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.

மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் நான்கு முலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள்
பட்டியல்
1அடி
1உயர்த்திக்
கண்டி
காண்
கூடு
ககள்
வகாண்டாடு
வகாள்
ெரிவதில்லல
வெல்
தருகின்ைன
நடத்துகவன்
படி
வரும்
அறி

அடிப்பார்கள், அடிக்கப்பட்டிருந்தது, அடித்து, அடிப்பார்கள்
உயர்த்திக், உயர்த்திப், உயர்த்துகவன், உயர்ந்து
கண்டிப்பாக, கண்டிப்பார், கண்டிப்புடன்
காணும், காகணாம், காண்கிகைாம், காப்பது,
கூடாது, கூடியவர், கூடும், கூட்டும்,
ககட்கும், ககட்டாலும், ககட்கபாம், ககமரன்
வகாண்டாடப்படுகிைது, வகாண்டாடப்படுகின்ைது, வகாண்டாடப்படும்,
வகாண்டாடுவார்கள்
வகாள்வது, வகாள்வார், வகாள்ள, வகாள்ளலாம்
ெரிவதில்லல, ெரிவு, ெருகு, ெருமத்தின்
வெல்ல, வெல்லும், வென்ைார், வென்று
தருகிைது, தருகின்ைன, தரும், தருகவன்
நடத்தி, நடத்துவார், நடத்துகவன்
படிக்க, படிக்கப், படிக்கும், படித்துப்,
வருங்கால, வரும், வருகிைது, வருகின்ைன
அறிந்த, அறிந்தகத, அறிந்து, அறிந்துவகாள்ள

2ஓர்
2கபாது
2கபான்ை

ஓர்
கபாது, கபாதும், கபாப், கபால,
கபான்ை, கபான்ைவர்களின், கபான்ைவர்கள், கபான்ைவற்லை,

அளவு
அறிவு
இரண்டா
இளநீர்

அளவாவது, அளவில், அளவு, அளவுவபருகும்
அறிவு, அறிவுகண்கலளயும், அறிவுக், அறிவாளியாக்குவதால்
இரண்டா, இரண்டாம், இரண்டு, இரண்லடயும்
இளநீர், இளநீர்'
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உடல்
ஏலழ
கல்/கல்
காற்று
ககாலம்
திருவள்ளுவர்
வதன்லன
லத
நமது
பக்கம்
பழலம
புது
மட்டுமின்றி
மரியாலத
மறும்
முதல்
வரி

உடலில், உடலின், உடல்
ஏலழ, ஏலழகளுக்கு
கல், கல்க்காத, கல்கதான்றி, கல்லலையில்
காற்று, காற்றுமண்டலத்தில், காற்றும், காற்லையும்
ககாலங்களும், ககாலமிட்டு, ககாலம், ககாலாகலமாகும்
திருவள்ளுவரும், திருவள்ளுவகர, திருவள்ளுவலரத், திருவள்ளுவர்
வதன்லன, வதன்லனயிலிருந்து, வதன்லனயின், வதன்லனலயப்
லதப், லதப்பிைந்தால், லதப்வபாங்கல், லதமாதத்தின்
நமது
பக்க, பக்கம், பக்குவத்லதப், பக்குவப்படுத்த
பழலம, பழலமயான, பழம்
புதிய, புதியன, புது, புதுப்புனல்,
மட்டுமின்றி, மட்டுகம
மரியாலதயுடனும், மரியாலதயும், மருத்துவ, மருந்தாகக்
மறுநாள், மற்ை, மற்றும்
முதல், முதல்பக்க, முதற்ெங்கம், முதற்பாவலர்,
வரிகளில், வரிகளுக்ககற்ப, வரிலெயில், வரிவடிவத்துடன்

கமற்படி அட்டவலணயின்படி மாணவர்கள் சுமார் 39 வொற்கள், 178 வொற்களாக திரிப்பாக்கம்
கண்டுள்ளன. அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின்
அடிப்பலடயில் பிரித்து, அவற்லை கமலும் 3 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும்
லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும்
சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 39 வொற்கலள
மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.

மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் ஐந்து முலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள் பட்டியல்
எண்ணி
தவிர்த்து
கதான்று
பாதுகாப்பு
வபருக
கபாற்று
வசிக்கின்ைன
வந்தலடந்கதாம்
வலியுறுத்துவார்
வகாடு

எண்ணி, எண்ணிலடங்கா, எண்ணினார்
தவிர்க்கப், தவிர்க்கலாம், தவிர்த்து
கதான்றி, கதான்றிய, கதான்றியதாகும், கதான்றியது, கதான்றும்
பாதுகாக்கின்ைன, பாதுகாப்பாக, பாதுகாப்கபாமாக, பாதுகாப்கபாம்
வபருக, வபருகத், வபருகினால், வபருகும், வபருக்கிக்
கபாற்ைப்பட்டது, கபாற்றி, கபாற்றிப், கபாற்றுகவன், கபாற்றுகவாம்
வசிக்கிைார், வசிக்கின்ைன, வசிக்கும், வசிப்பிடமாய், வசிப்பிடமாய்த்
வந்தலடந்கதாம், வந்ததும், வந்தார், வந்திடும், வந்து
வலியுறுத்துவார்,
வகாடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது, வகாடுக்கும், வகாடுங்கூற்றுக்கு, வகாடுத்து, வகாடுப்பார்

ஒவ்வவாரு

ஒவ்வவாரு, ஒவ்வவாருவரின்

இலடச்ெங்கம்

இலடச்ெங்கம், இலடயினத்லதச், இலடயினமாகும், இலடயினம்

அலவ
இவகர
ஒரு

அலவ
இவகர, இவலர, இவலரத், இவலரப், இவர்கள்
ஒரு, ஒருங்கக, ஒருமுகப்படுத்தி, ஒருவர், ஒகர

19

DIS Journal/இந்திய ஆய்விதழ் 2021 XIV

கண்
கன்னிப்
குலை
வெம்லம
திைலம
நம்
புகழ்
புலலம
வபருலம
கபர்
மரங்கள்
மலலயில்
மலழ
மனிதனுக்குத்
மிருகம்
வல்

கண்கண்ட, கண்களாய்த், கண்கலளத், கண்கூடாகக், கண்ணாடிப், கண்ணீர்
கனினிலட, கன்யாகுமரியில், கன்னிப், கன்னியரும்
குலைகலளத், குலைகிைது, குலைக்கலாம், குலைந்தது, குலையும், குலைவு,
வெந்தமிழ், வெந்கபாதர், வெம்லமப்படும்,
வெம்லமயான, வெம்வமாழி,
திைலமயாக, திைனும், திைலன, திைலனக், திைன்
நம், நம்மால், நம்மிடம், நம்முலடய, நம்லம
புகழுக்கு, புகழும், புகலழயும், புகழ்வாய்ந்தவர்கள்
புலப்படுகிைது, புலலம, புலவர்
வபருமிதம், வபருலம, வபருலமப்பட, வபருலமயுடன், வபரும்
கபர், கபரிடர், கபரிடர்கலளத், கபரிடர்கள், கபரும்
மரங்கள, மரங்களால், மரங்களின், மரங்கள்
மகலசியர்கள், மலலத்கதன், மலலயில்
மலழ
மனிதர்களின், மனிதர்களுக்குக், மனிதர்களுக்கும், மனிதர்கள், மனிதனுக்குத்
மிருகங்கள், மிருகங்களும், மிருகங்கலளயும், மிருகங்கள், மிருகம்,
வல்லினத்லதச், வல்லினம்

கமற்படி அட்டவலணயின்படி மாணவர்கள் சுமார் 33 வொற்கள், 194 வொற்களாக திரிப்பாக்கம்
கண்டுள்ளன. அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின்
அடிப்பலடயில் பிரித்து, அவற்லை கமலும் 4 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும்
லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும்
சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 33 வொற்கலள
மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.

மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் ஆறு முலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள் பட்டியல்
உதவும்
திகழ்
கபசு

உதவி, உதவிடும், உதவுகின்ைது, உதவுகின்ைன, உதவும்
திகழ, திகழ்கிைது, திகழ்கின்ைன, திகழ்ந்தது, திகழ்ந்தவர்கள், திகழ்பலவ
கபெக், கபெப்படுகின்ைன, கபசி, கபசிப், கபச்ொற்ைலும், கபச்சுத்

அந்த
இந்த
உரிய
பிை

அந்த, அந்தத், அந்தப்
இந்த, இந்தப், இந்திய, இந்நாள்
உரிய, உருவ, உருவத்லதயும், உருவம், உருவாக்கி, உலர
பிை, பிைகு, பிைக்கும், பிைந்ததில், பிைந்தார், பிைந்தால்

அதன்
இலக்கண
உணவு
தணிக்க
வதய்வம்
கதலவ
நாள்
நூல்
பாடம்

அதனால், அதலன, அதலனத், அதலனப், அதன்
இலக்கண, இலக்கணத்தில், இலக்கணமும், இலக்கணம், இலக்கியத்தில், இலக்கியமும்
உணவு, உணவுச், உணவும், உணலவ, உணலவப்
தணிக்க, தணிக்கப்படுகிைது, தணியும், தண்லடக், தண்ணீலர, தண்ணீர்விட்டு
வதய்வத்திற்குச், வதய்வத்லத, வதய்வநூல், வதய்வப்புலவர், வதய்வமாகக், வதய்வம்
கதலவகள், கதலவக்குப், கதலவப்படு, கதலவயற்ை, கதலவயான, கதலவயானது
நாள், நாளிதழ்கள், நாளும், நாகளடுகலள, நாகளடுகலளயும்,
நூலாகக், நூவலல்லாம், நூல், நூல்களில், நூல்களும், நூல்கலள
பாட, பாடங்கலள, பாடங்கலளப், பாடங்கள், பாடத்தின், பாடம்
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வபாருள்
மாடு
யார்

வபாருட்களால், வபாருட்கலளச், வபாருட்கலளப், வபாருளில், வபாருளின், வபாருள்,
மாடுகளுக்கு, மாடுகலளக், மாடுகலளயும், மாட்டுக்கு, மாட்டுப், மாட்டுப்வபாங்கல்
யாடுவது, யாமறிந்த, யாரும், யாவரன்ைால், யார்

கமற்படி அட்டவலணயின்படி மாணவர்கள் சுமார் 19 வொற்கள், 123 வொற்களாக திரிப்பாக்கம்
கண்டுள்ளன. அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின்
அடிப்பலடயில் பிரித்து, அவற்லை கமலும் 6 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும்
லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும்
சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 19 வொற்கலள
மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.

மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் ஏழு முலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள் பட்டியல்
அலழ
ஆவார்
உள்ள

அலழக்கலாம், அலழக்கிகைாம், அலழக்கின்கைாம், அலழத்த, அலழத்து,
அலழத்துச், அலழப்பர்
ஆவார், ஆவான், ஆகவன்
உள்ள, உள்ளடக்கியது, உள்ளது, உள்ளவர், உள்ளவர்களாக, உள்ளன

கருதப்படுகிைது
பழகு
பார்
லவ

கருத, கருதப்படுகிைது, கருதப்படுவது, கருதி,
பழகுவார், பழக்கமாகும்
பார்க்க, பார்க்காமல், பார்த்தார், பார்த்து, பார்த்துக், பார்த்கதன், பார்ப்பதற்கு
லவக்கும், லவத்த, லவத்து, லவத்துக்,
லவப்பர், லவப்பார், லவப்பார்கள்

இறுதியில்

இறுதியில்

இலை

இலை, இலைவனாகும், இலைவனாவான், இலைவனுக்கு, இலைவலன, இலைவன்

உலக
கவிஞர்
கவிலத
நல்ல
நீர்
புத்தகம்

உலக, உலகிகல, உலகிற்கக, உலகின்
கவிஞர்
கவிலத, கவிலதகலளயும், கவிலதகள்
நல்ல, நல்லவர், நல்லாரின், நல்வரவும்
நீரில், நீலர, நீலரச், நீலரதான், நீலரப், நீர், நீர்பாய்ச்ெ
புத்தகக்கலடயில், புத்தகங்களாகப், புத்தகங்கலள, புத்தகங்கள், புத்தகங்லள,
புத்தகத்லத, புத்தகப், புத்தகம்
மண், மண்ெரிவு, மண்கதான்ைா
மண்டலத்திலுள்ள
மிக, மிகச், மிகத், மிகவும், மிகவும், மிலகயாகாது, மிக்க

மண்
மிக

கமற்படி அட்டவலணயின்படி மாணவர்கள் சுமார் 17 வொற்கள், 121 வொற்களாக திரிப்பாக்கம்
கண்டுள்ளன. அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின்
அடிப்பலடயில் பிரித்து, அவற்லை கமலும் 6 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும்
லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும்
சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 19 வொற்கலள
மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.
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மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் எட்டுமுலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள் பட்டியல்
உண்டு
ஏற்படும்

உண்டு, உண்பதால், உண்பார்
ஏறிய,
ஏற்படாவலகயில், ஏற்படுகின்ைன, ஏற்படும், ஏற்படுவலதக், ஏற்றுமதி
வகாண்டார் வகாண்டார், வகாண்டிருக்கிைான், வகாண்டிருக்கும்கபாது, வகாண்டு, வகாண்ட,
வகாண்டவர்,
வகாண்டுள்ளன, வகாண்கட,
கபா
கபாகலாம், கபாகிக்கிைார், கபாக்காகவும், கபாக்கு, கபாடக், கபாடுவார்கள்,
கபாய்விடும் கபானார்,
இனிலம

பணி

இனிப்பாகவும், இனிலம, இனிலமயான, இனிலமயின், இனிலமலய, இனிய,
இன்பத்தமிழ், இன்பவாழ்வு
உண்டியலல
திரு, திருக்கும், திருக்குைள்கள், திருக்குைளின், திருக்குைளும், திருக்குைலள,
திருக்குைலளப், திருக்குைள்,
பணி, பணியாகும், பணிவாகவும்,

பண்

பண்பாடாகும்

உண்டி
திரு

வபயர்

வபயரில், வபயலர, வபயலரக், வபயலரச், வபயலரகய, வபயர், வபயர்கள்,
வபயர்த்தவரும்,
வபை, வபைலாம், வபறுவதற்கு, வபற்ை, வபற்ைால், வபற்றுத், வபற்கைாருக்கு,
வபற்கைார்கள்
மாணவர்
மாணவராகிய, மாணவர்களாகிய, மாணவர்களாக்குகவன், மாணவர்களின்,
மாணவர்களுக்கு, மாணவர்களுக்குத், மாணவர்களுக்குப், மாணவர்கலள,
மாணவர்கலளச், மாணவர்கலளப், மாணவர்கள், மாணவனின்
வீடு
வீடுகளுக்கு, வீட்டில், வீட்டிற்கு, வீட்டிற்குக், வீட்டுக்கு, வீட்டுப், வீட்லடக், வீட்லடச்
வகுப்பு
வகுப்பாசிரியரும், வகுப்பாசிரியர், வகுப்பினருக்கும், வகுப்பு
கமற்படி அட்டவலணயின்படி மாணவர்கள் சுமார் 13 வொற்கள், 116 வொற்களாக திரிப்பாக்கம்
கண்டுள்ளன. அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின்
அடிப்பலடயில் பிரித்து, அவற்லை கமலும் 6 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும்
லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும்
சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 13 வொற்கலள
மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.
வொற்கள்
எண்ணிக்லக
தனிச்வொற்கள்
116
கூட்டுச்வொற்கள்
0
வபயர்ச்வொல் வலக
91
விலனச்வொல் வலக
25
இலடச்வொல் வலக
0
உரிச்வொல் வலக
0
எண்ணிக்லகச் வொல்
0
வமாத்தம்
116
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மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் ஒன்பதுமுலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள்
பட்டியல்
அலம
கற்றுக்
கிலடக்க
அழகான

அலமகிைது, அலமகின்ைன, அலமக்கலாம், அலமதியாகவும், அலமத்து, அலமத்துள்ளது,
அலமந்துள்ளது, அலமப்பு, அலமகவன்
கற்க, கற்பித்தலல, கற்ைல், கற்ைலனத்தூறும், கற்றுக், கற்றுக்வகாடுக்கும்,
கற்றுக்வகாடுப்பார்
கிலடக்கப்வபற்று, கிலடக்காது, கிலடக்கிைது, கிலடக்கின்ைது, கிலடக்கின்ைன,
கிலடக்கும், கிலடத்த, கிலடத்தது, கிலடயாது
அழகாக, அழகாகக், அழகாகப், அழகான, அழகு, அழகுக்கு, அழகுச், அழகுபடுத்துவர்

ஆறு

ஆற்றிலிகல, ஆறு, ஆறுகளில்,
ஆற்றிலிருந்து, ஆற்றினால், ஆற்று, ஆற்றுநீலரக், ஆற்றுநீலரச், ஆற்றுநீலரத்தான்
இது
இதில், இது, இதுதான், இதுவலரயில், இலத,
எங்கள்
எங்களின், எங்களுக்கு, எங்களுக்குத், எங்களுக்குப், எங்களுலடய, எங்கலள,
எங்கலளக், எங்கலளத், எங்கள்
என்
எனக்கு, எனக்குத், எனக்குப், எனக்கும்
வபாங்கல் வபாங்கலன்று, வபாங்கலிடுவர், வபாங்கலுக்கு, வபாங்கலல, வபாங்கலலக்,
வபாங்கலலச், வபாங்கல், வபாங்கல்', வபாங்கிடும்,
வழி
வழி, வழிகளில், வழிகாட்டி, வழிகாட்டியாக, வழிபடுவார்கள், வழிபாடு, வழியில்
கமற்படி அட்டவலணயின்படி, மாணவர்கள் சுமார் 10 வொற்கள், 86 வொற்களாக திரிப்பாக்கம்
கண்டுள்ளன. அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின்
அடிப்பலடயில் பிரித்து, அவற்லை கமலும் 9 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும்
லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும்
சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 10 வொற்கலள
மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.
வொற்கள்
எண்ணிக்லக
வபயர்ச்வொல் வலக
61
விலனச்வொல் வலக
25
இலடச்வொல் வலக
0
உரிச்வொல் வலக
0
எண்ணிக்லகச் வொல்
0
வமாத்தம்
86

மாணவர்களது பலடப்புகளில் காணப்படும் பத்துமுலை பயன்படுத்தப்பட்ட வொற்கள் பட்டியல்
அழி

அழிக்க, அழிக்கப்பட்டால், அழிக்காமல், அழிக்கின்கைாம், அழித்தால், அழித்து,
அழிப்பதாகக், அழிப்பதால், அழிப்பது, அழிவதற்குச்,
இல்லல இலல, இலலயின்,
இல்லம், இல்லாமல், இல்லல, இல்லலவயன்ைால், இல்லலகயல்
அதி
அதிக, அதிகமாக, அதிகமாகப், அதிகமான, அதிகம், அதிகரிக்கச், அதிகாரங்களில்,
அதிகாலலயிகலகய, அதிகாலலயில்
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காடு
கூறு
வொல்
நமக்கு
நல்/நன்
வளர்

காடு, காடுகளிலிருந்து, காடுகளில், காடுகளினால், காடுகளின், காடுககள, காடுகலள,
காடுகலளப், காடுகள், காட்டில்
கூை, கூைப்படுகிைது, கூைப்படுகின்ைது, கூைப்படுகின்ைனர், கூைலாம், கூறியுள்ளார்,
கூறும், கூறுவதற்காக, கூறுவதில், கூறுவர், கூறுவார்,
வொல், வொல்லலாம், வொல்லி, வொல்லிக், வொல்லித், வொல்லில், வொற்களில்,
வொற்கலளத், வொற்கள், வொற்சிைப்பும்
நமக்கு, நமக்குக், நமக்குச், நமக்குப், நமக்கு
நன்லம, நன்லமகலள, நன்லமகலளத்,
நன்லமகள், நன்றி, நன்வனறிக்
வளரும், வளர்கிைது, வளர்ச்சி, வளர்ச்சிக்கும், வளர்ச்சிக்ககற்ப, வளர்ந்த,
வளர்ந்திருக்கும், வளர்ந்து, வளர்ப்கபாம், வளர்வதால்

கமற்படி அட்டவலணயின்படி மாணவர்கள் சுமார் 10 வொற்கள், 77 வொற்களாக திரிப்பாக்கம்
கண்டுள்ளன. அச்வொற்கலள குழும அடிப்பலடயில் கவர்ச்வொல்/அடிச்வொல்லின் மூலத்தின்
அடிப்பலடயில் பிரித்து, அவற்லை கமலும் 9 முலையாக எத்துலண முலைகள் மீண்டும்
லகயாளப்பட்டுள்ளன என்பதலனக் காண முற்பட்டவபாழுது, அச்வொற்களின் பயன்பாடு கமலும்
சுருக்கமலடவலதக் காண முடிந்தது. இந்த வலகயில் மாணவர்கள் முலைகய வமாத்தம் 10 வொற்கலள
மட்டுகம இருமுலைகளாகக் லகயாண்ட திைத்திலனக் காண முடிகின்ைது.
வொற்கள்
எண்ணிக்லக
வபயர்ச்வொல் வலக
51
விலனச்வொல் வலக
17
இலடச்வொல் வலக
0
உரிச்வொல் வலக
9
எண்ணிக்லகச் வொல்
0
வமாத்தம்
77

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 11
இயற்லக இயற்லக, இயற்லகப், இயற்லகலய,
உயிர்
உயிரினங்களுக்கு, உயிரினங்களுக்கும், உயிரினங்களும், உயிரினங்கள், உயிருக்கு,
உயிர், உயிர்களுக்கும்,

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 12
இதனால்
எனகவ
எழு

இதனால், இதனால்தான், இதலன, இதலனத், இதன்
எனகவ
எழுதலாம், எழுதியுள்ளார், எழுதினார், எழுதும், எழுதுவதில், எழுத, எழுத்தறி,
எழுத்தறிவித்தவன், எழுத்துகளில், எழுந்து
கட்டு
கட்டுலர, கட்டுலரகலளயும், கட்டுலரகள், கட்டுவதனால்தான், கட்டுவார்கள்
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன, கட்வடாழுங்லக
கலட
கலட, கலடக்கு, கலடச்ெங்கம், கலடப்பிடிக்க, கட்டிப்,
கலதலயப் கலத, கலதகலளயும், கலதகள், கலதப், கலதலய, கலதலயப்
மகிழ்
மகிழி, மகிழ்ச்சியாக, மகிழ்ச்சியாகவும், மகிழ்ந்த, மகிழ்வர், மகிழ்வார்கள், மகிழ்வின்
மக்கள்
மக்களும், மக்கள்
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அலன

அலனத்து, அலனத்தும், அலனவரிடமும், அலனவரிடம், அலனவருக்கும், அலனவரும்,
அன்பாகப், அன்பாகவும், அன்பானவர், அன்பும், அன்ைாட, அன்று

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 13 (வபயர்ச்வொல்)
சிைப்பு சிைந்த, சிைந்தது, சிைப்பாக, சிைப்பாகப், சிைப்பானது, சிைப்பிக்ககவ, சிைப்பித்து,
சிைப்பித்துக், சிைப்பு, சிைப்புகளில், சிைப்புப், சிைப்பும்,

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 14 (வபயர்ச்வொல்)
ஆசிரியர் 40 1.44 ஆசிரியர், ஆசிரியராக, ஆசிரியரானால், ஆசிரியரின், ஆசிரியருக்கு,
ஆசிரியருக்குச், ஆசிரியருக்குப், ஆசிரியர், ஆசிரியர்கலளப்,
ஆசிரியர்கலளகய, ஆசிரியர்கள், ஆசிரிலய, ஆசிரிலயப், ஆசிரிலயலய
வமாழி

வமாழி, வமாழிகளிகலகய, வமாழிகளில், வமாழிகள், வமாழிக்கு,
வமாழிவபயர்க்கப்பட்ட, வமாழியறிவு, வமாழியாக, வமாழியாகும்,
வமாழியாற்ைல், வமாழியில், வமாழியின், வமாழிலயப்,

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 16 (விலனச்வொல்)
இரு 4 61 2.19 இருக்க, இருக்கிைார், இருக்கிகைன், இருக்கின்ைன, இருக்கின்ைனர்,
இருக்கும், இருந்த, இருந்திட, இருப்பதால், இருப்பதால்தான், இருப்பது,
இருப்பார், இருப்பிடத்லத, இருப்பிடமாகத், இருப்பிடம்

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 16 (வபயர்ச்வொல்)
அவர் அவரின், அவருக்கு, அவருக்குச், அவருக்குப், அவருடகன, அவருலடய, அவலர, அவலரப்,
அவர், அவர்களின், அவர்களுக்குக், அவர்களுக்குத், அவர்களுள், அவர்கலள, அவர்கள்

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 18 (வபயர்ச்வொல்/விலனச்வொல்)
வாசி வாசிக்க, வாசிக்கலாம், வாசிக்கும், வாசித்தார், வாசித்தால், வாசித்து, வாசித்துக்,
வாசிப்பதன், வாசிப்பதாகும், வாசிப்பதால், வாசிப்பது, வாசிப்பலதத், வாசிப்பார்கள், வாசிப்பின்,
வாசிப்பு, வாசிப்புத், வாசிப்புப்
வாழ்

வாழ, வாழ்க, வாழ்கின்ைன, வாழ்க்லகக்கு, வாழ்க்லகத், வாழ்க்லகயிலும், வாழ்க்லகயில்,
வாழ்க்லகயும், வாழ்த்து, வாழ்ந்தாலும், வாழ்ந்துள்ளனர், வாழ்வதற்குத், வாழ்வதால், வாழ்வில்,
வாழ்வு, வாழ்வுக்கு, வாழ்கவாம்

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 20 (வபயர்ச்வொல் / விலனச்வொல்)
வெய்/வெயல்

வெயல்கள், வெயல்படுவார், வெயற்லக, வெய்கின்ைது, வெய்கின்ைன, வெய்த,
வெய்தார், வெய்தார்கள், வெய்தால், வெய்திகள், வெய்து, வெய்நூலாகமா,
வெய்பவர்கள், வெய்ய, வெய்யலாம், வெய்வதற்கும், வெய்வர், வெய்கவன்,
வெய்கவார்,

25

DIS Journal/இந்திய ஆய்விதழ் 2021 XIV

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 21 (வபயர்ச்வொல்)
என் எனும், என், என்கிகைாம், என்பதற்ககற்ப, என்பதலன, என்பதால், என்பது, என்பகத,
என்பலத, என்பவர், என்பார்கள், என்ை, என்ைால், என்று, என்றும், என்வைல்லாம், என்கை,
என்ன, என்னுள், என்லன

வொற்களின் திரிபாக்கம்: 33 (வபயர்ச்வொல்)
தமிழ் தமிழ், தமிழக, தமிழராகப், தமிழர், தமிழர்களின், தமிழர்களுக்கு, தமிழர்கள், தமிழன், தமிழில்,
தமிழின், தமிழுக்காக, தமிழுக்கு, தமிழுக்குத், தமிழுக்கும், தமிழுக்குள்ள, தமிலழப், தமிழ்,
தமிழ்ச், தமிழ்ப்பற்று, தமிழ்வமாழி, தமிழ்வமாழி,
தமிழ்வமாழிகளில், தமிழ்வமாழிக்கு, தமிழ்வமாழிக்குச், தமிழ்வமாழிகபால், தமிழ்வமாழிய,
தமிழ்வமாழியாகும், தமிழ்வமாழியில், தமிழ்வமாழியின், தமிழ்வமாழிலய, தமிழ்வமாழிலயப்கபால்

ஓர் ஒட்டுவமாத்தப் பார்லவ
கமற்படிக் காட்டப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகள் மாணவர்களது பலடப்புகள் பன்முகத்தன்லமகலளக்
வகாண்டலவயாக உள்ளன என்பதலனக் காண முடிந்தது. தமிழ் வமாழிக்கக உரித்தான அடிப்பலடச்
வொல்வலககளான வபயர், விலன, இலட, உரி என நானாவித வொல்வலககலளயும் இவர்களது
பலடப்புகளில் காண முடிந்தது. முதல் மூன்று வலகச்வொற்கலளப் பற்றி அறிந்திருப்பதும், பயன்பாட்டில்
ஏற்புலடய இடத்தில் பயன்படுத்துவதும் வபாதுவான எழுத்தறிவுமிக்க ஒருவருக்கு இயல்பாக அலமவது
எனலாம். நான்காவது வொல்வலகயான உரிச்வொல்லின் லகயாடல் அத்தலகய தன்லமயன்று. வமாழி
ஆளுலமயும் வமாழியாற்ைலும் ெற்கை அதிகம் இல்லாத நிலலயில் இதன் லகயாடலல விரவிவரும்
நிலலயில் காண்பது அரிதாகும். அந்நிலலகய இவர்களது பலடப்புகளிலும் காண கநரிட்டது.
வபயர்ச்வொல் வலககள் என்று பார்க்கின், அதிலும் ஒரு வலரயலைக்குட்பட்கட இவர்களது
பலடப்புகள் உருவாக்கம் கண்டுள்ளன. வபயர்ச்வொற்களின் வலகலமயான வபாருள், இடம், காலம்,
சிலன, குணம், வதாழில் ஆகியவற்றுள், இறுதியாகிய வதாழில் வபயர்கலள காண்பது குலைவாக
இருந்தது. இந்த வரிலெயில் /தல்/ (துலவத்தல்), /அல்/ (கதடல்) மற்றும் /அம்/ (கநாக்கம்) ஆகிய
விகுதிகளின் துலணகயாடு எழுந்த வதாழில்வபயர்கலளகய காண்கின்கைாம். இந்த வரிலெயில் /தல்/
விகுதிலயச் ொர்ந்த வதாழில்வபயர் மட்டுகம மாணவர் உணர்ந்து உருவாக்கிய வொல்லாக
அலமந்திருக்கின்ைது. மாணவர்களது லகவண்ணங்களில் ஆகுவபயர்களின் பயன்பாடு அதிகமாககவ
உள்ளது.
விலனச்வொற்களின் வரிலெயில் மாணவர்களது வமாழியாளுலம கபாற்ைத்தக்க நிலலயிகலகய
உள்ளது. இந்த வரிலெயில் விலனமுற்று, விலனவயச்ெம், எதிர்மலை, வினாமுற்று எனப் பல்வலக
நிலலகளில் இவற்றின் ஆளுலகலயக் காண முடிந்தது. தன்னிலல, முன்னிலல மற்றும் படர்லக
நிலலகளில்
ஒருலம–பன்லம
என
இருநிலலகளிலும்,
உயர்திலண-அஃறிலண
ொர்ந்த
விலனமுற்றுகலளப் பயன்படுத்துவதில் இவர்களது ஆளுலம வதளிவாக அலமந்திருப்பதலனயும் காண
முடிந்தது.
பல்வலக இலடச்வொற்கள் மாணவர்களது பலடப்புகளில் விரவி வருவலதக் காண முடிந்தது.
இலடச்வொற்களின் வரிலெயில் மாணவர்களது பலடப்புகளின் அதிகமாகக் லகயாளப்பட்டது
கவற்றுலம உருபுகளாகும். அலனத்து கவற்றுலம உருபுகளின் பயன்பாட்டிலனயும் காண முடிந்தது.
அதற்கடுத்த நிலலயில் தனிநிலல இலணப்பான்கள், உருபு இலணப்பான்கள் என இருவலக
இலணப்பான்களின் பயன்பாட்டிலனயும் கண்கூடாகப் பார்க்க முடிந்தது. இந்த வரிலெயில், இட, இய,
ஆய், என, ஆக, ஆன, உம், உடன், இருந்து, தல் ஆர், ஆர, ஆகிய, ஆல் கபான்ைவற்றின் பயன்பாடு
அதிகமாகக் காணப்படது.
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உரிச்வொல் பயன்பாடு
மானவர்களது வமாழிப்பயன்பாட்டில் உரிச்வொற்களின் லகயாடல் மிகவும் குகைவாக உள்ளது.
கதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட
கட்டுலரகளில்
சுமார்
4
உரிச்வொற்களின்
பயன்படு
மட்டுகம
லகயாளப்பட்டுள்ளலதக் காண முடிந்தது. அலவ: முதுவமாழி, மாநிலத்தில், அதிகாலலயிகலகய, மாவீரர்
என்பலவகய ஆகும்.

பிைவமாழிச் வொற்கதர்வு
மாணவர்களது பலடப்புகளில் தகுவமாழி வொற்கதர்வு நிலைவாைக் லகயாளப்பட்டிருப்பலதக்
காணமுடிந்தது. தகுந்த இடங்களில் கதலவ கருதி, கபச்சு வமாழிச் வொற்கலளயும், பிைவமாழிச்
வொற்கலளயும் பயன்படுத்தி இருந்தனர். "நாசி ஆயாம்” எனும் மலாய் வமாழிச் வொல்லும், மற்றும்
ககமரன் மலல எனும் கலப்புச் வொல்லும் மட்டுகம இந்த வரிலெயில் காண முடிந்தது. இயன்ை
வலரயிலும் மாணவர்கள் தூயச் வொற்கலளகய முழுலமயாகக் லகயாண்டு உள்ளனர் என்பது
பாராட்டப்பட கவண்டிய வெயலாகும்.

வதாடர்களின் பயன்பாடு
மாணவர்களது எழுத்துப் படிவங்களில் பல்வலகத் வதாடர்களின் பயன்பாடுகலளக் காண
முடிந்தது. எழுவாய்த்வதாடர், விளித்வதாடர், கவற்றுலமத்வதாடர், விலனமுற்றுத்வதாடர், விலனவயச்ெத்
வதாடர், வபயவரச்ெத்வதாடர், இலடத்வதாடர், உரித்வதாடர், அடுக்குத்வதாடர் ஆகியவற்றின்
பயன்பாடுகலள ஓரளவு பார்க்க வழிகயற்பட்டது. இந்த வரிலெயில் வபயரலட, விலனயலடகளின்
லகயாளுலமயிலனயும் காண முடிந்தது.
வாக்கியங்களின் பயன்பாடு வொல்லத்தக்க நிலலயில் இருந்தலதக் காண முடிந்தது.
மாணவர்கள் வபாதுவாககவ,
அ. தனிவாக்கியங்கள்
ஆ. வதாடர் வக்கியங்கள்
இ. கலப்பு வாக்கியங்கள்
ஆகியவற்லைப் பயன்படுத்தியுள்ளலதக் காண இயன்ைது. அவர்களது வாக்கிய ஆளுலமயிலன
விவரிக்கும் பட்டியல் கீழ்வருமாறு அலமந்துள்ளது.
ஆண்டு
20
1 : தனி வாக்கியங்கள்
16
2 : வதாடர் வாக்கியங்கள்
3
3 : கலலவ வாக்கியங்கள்

4 ஆண்டு 5 ஆண்டு
43
0
11
1
1
10

6
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வதாலகச்வொற்களின் பயன்பாடு
வொற்கலளக் லகயாளும் தன்லமயும் ஒரு கபார்வீரன் கபார்க்கருவிகலளக் லகயாளும்
முலையும் ஒன்கை. அதன் பயன்முலை எவ்வாறு இருக்க கவண்டும் என ஃபுல்பர்ட் பின்வருமாறு
குறிப்பிடுவார்.
நீ வொல்ல விரும்புவலத எடுத்துலரப்பதற்கு ஒகரவயாரு வொல்கல இருக்கிைது. அதற்கு உயிர்
வகாடுப்பதற்கு ஒகரவயாரு விலனகய இருக்கிைது. அதலன விகெடிப்பதற்கு ஒகரவயாரு
வபயரலடகய இருக்கிைது. அந்தச் வொல்லல, அந்த விலனலய, அந்தப் வபயரலடலய நீ
கதடிப் பிடிக்க கவண்டும். அதற்கு ஒத்த வொல்லல நீ இட்டுக்கட்டக் கூடாது. உனது
வகட்டித்தனத்லதயும் லகவண்ணத்லதயும் காட்டிச் ெமாளிக்கக் கூடாது. - (A letter from
Flaubert to Maupassant).
இத்தலகய வண்ணத்தில் மிகவும் நிதானமாக, கதலவயான வொல்லலத் கதலவயான இடத்தில்
லகயாளுவது தனிச் சிைப்பு எனக் குறிப்பிடுகின்ைார். தனிநிலலயாக ஆயுதத்லதக் லகயாளும் திைனும்,
இரண்டு கருவிகலள ஒருகெர லகயாளும் முலையும் அவனது கவகத்லதயும் விகவகத்லதயும் காட்டும்.
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அகதகபால இரண்டு வொற்கள் இலனந்தநிலலயில் வதாலககளாக அலமந்துவரும் வொற்கலளக்
லகயாளும் திைன்வபற்ை மாணவர்களின் வமாழித்திைன் தனித்துவமிக்கது என்பதில் ஐயமில்லல. அந்த
வரிலெயில்
கவற்றுலமத்வதாலக,
பண்புத்வதாலக,
இருவபயவராட்டுப்
பண்புத்வதாலக,
உம்லமத்வதாலக, உவலமத்வதாலக, விலனத்வதாலக, அன்வமாழித்வதாலக என இதன் எண்ணிக்லக
நீளமாக இருந்தாலும் மாணவர்களது பலடப்புகளில் அதிகமாகக் லகயாளப்பட்ட வலகயாக முதல்
மூன்ைாக நிற்கும் கவற்றுலமத்வதாலக, பண்புத்வதாலக, இருவபயவராட்டுப் பண்புத்வதாலக
ஆகியலவயும் ஓரிரு உம்லமத்வதாலக (இரவுபகல்), விலனத்வதாலக (குடிநீர்), வொற்கலளகய காண
முடிந்தது. பின்னிரண்டு வதாலககளான உவலமத்வதாலக, அன்வமாழித்வதாலக ஆகியவற்லைக் காண
இயலவில்லல. இந்த வலகயில் வமாத்தம் 134 வதாலகச்வொற்களின் பயன்பாட்டிலனக் காண
முடிந்தது.

1
2
3
4
5

வதாலகநிலலத் வதாடர்கள்
65
:கட்டுலரத் தலலப்புகள் = தமிழ் வமாழி
16
: கட்டுலரத் தலலப்புகள் = தமிழ் கலாச்ொரம்
40
: கட்டுலரத் தலலப்புகள் = ஆசிரியர்
37
: கட்டுலரத் தலலப்புகள் = இயற்லக
24
: கட்டுலரத் தலலப்புகள் = வாசிப்பின் நன்லம

வபான்வமாழிகள்/ொன்கைார் வமாழிகள்
மாணவர்களது பலடப்புகளில் ொன்கைார்களின் வமாழிகள் மற்றும் வபான்வமாழிகள் கூட விரவி
வருலதக் காண முடிந்தது. இதன் எண்ணிக்லக 19-ஆக இருந்தது. அவற்றுள் சிைப்புமிக்க
பயன்பாட்டிலனக் கீகழ காண்கபாம்.
1. பாவலல்லாம் நல்லாவின் பாலாகமா? பாரிலுள்ள நூவலல்லாம்
வெய்நூலாகமா?-உலர சிைப்பு என உயர்த்திப் பாடுகின்ைனர்,

வள்ளுவர்

2. தமிழ் வபருமக்கள், திருவள்ளுவலரத் வதய்வப்புலவர், வெந்கபாதர், வபருநாவலர்,
மாதானுபங்கி, முதற்பாவலர், வபாய்யாவமாழிப் புலவர் என சிைப்பித்து அலழப்பர்.
3. தமிழ்வமாழியின் அழகுக்கு
ஐம்வபரும் காப்பியங்கள்.

அழகுச் கெர்க்கும் வலகயில் ஆபரணங்களாகத் திகழ்பலவ

4. இதலனத் தவிர்த்து வகான்லை கவந்தன், ஆத்திச்சூடி, நாலடியார், திருக்குைள்
கபான்ை நூல்களும் நமக்குச் சிைந்த வழிகாட்டியாக இருக்கின்ைன.
5. கமலும், தமிழ்வமாழியில் திருவள்ளுவர், சுந்தரர், புலவர் கணியன் பூங்குன்ைனார்,
பாரதியார் கபான்ைவர்கள் புகழ்வாய்ந்தவர்கள் ஆவர்.
6. தமிழ்வமாழியின் இனிலமலய உலகிற்கக கூறும் வலகயில், "யாமறிந்த வமாழிகளிகலகய
தமிழ்வமாழிகபால் இனிதாவது எங்கும் காகணாம்” என தமிழ் வமாழிலயப் கபாற்றி
புகழ்ந்துலரத்துள்ளார் மகாகவி பாரதியார்.
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7. தமிழ்வமாழியின் இனிலமயின் மீது ஈர்ப்பு வகாண்ட "கான்ஸ்டன்லடன் க ாெப்
வபஸ்கி” என்பவர் வீரமாமுனிவர் என்று தன் வபயலரகய தமிழ்வமாழியில் மாற்றிக்
வகாண்டார்.
8. திருக்குைலள
இலத்தின் வமாழியில் வமாழி வபயர்த்தவரும் இவகர. வெந்தமிழ்
இலக்கணம், ஞானக்கண்ணாடி, கவத விளக்கம் கபான்ை நூல்கலள
இயற்றி
தமிழுக்குத் தந்துள்ளார்.
9. ஜி.யு.கபாப் தமிழ்வமாழியின் மீது உள்ள பற்லை நிலலநாட்ட, தன் கல்லலையில் ‘இங்கு
ஒரு தமிழன் உைங்கிக் வகாண்டிருக்கிைான்’ என்று வபருலமயுடன் எழுதியுள்ளார்.
இந்த வரிலெயில் ஒரு சினிமாப் பாடலின் லகயாடலும் இடம்வபற்றுள்ளது. அது:
1

பார்த்கதன் ரசித்கதன் பக்கம் வர துடித்கதன் அந்த மலலத்கதன் இவவளன
மலலத்கதன்" என்ை வரிகளுக்ககற்ப தமிலழப் பார்க்க படிக்க, இரசிக்க கவண்டும்
என்ை எண்ணம் கதான்றும்.

மரபுத்வதாடர்கள் / பழவமாழிகள்
மரபுத்வதாடர்கள்/பழவமாழிகளின்
பயன்பாட்டிலன
அதிகமாகக்
காண
இயலவில்லல.
அதிகப்பட்ெமாக வகாடிகட்டிப் பைக்கச் வெய்கவன், வவள்ளிலடமலலயாக, கிணற்றுத் தவலளகபால்
ஆகிய மரபுத்வதாடர்களின் பயன்பாட்டிலன மட்டுகம காண முடிந்தது. மரபுத்வதாடர்கள் வரிலெயிலும்
சில லகயாளப்பட்டுள்ளன. அலவ,
அ. கண்டலத கற்க பண்டிதன் ஆவான்
ஆ. லதப்பிைந்தால் வழி பிைக்கும்
இ. 'பிள்லளலயப் வபற்ைால் கண்ணீர், வதன்லனலயப் வபற்ைால் இளநீர்' என்பார்கள்.

முற்குறிப்புக் கூற்றுகள்
மாணவர்கள் சிலரது பலடப்புகளில் முன்குறிப்புச் வெய்திகள் சிலவும் விரவிவந்துள்ளன. இலவ
அவர்களது வமாழியாளுலமயிலன உயர்த்திக் காட்டுவதாக இருந்தாலும், அடிப்பலடயில் இந்த
நிலலயில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இத்துலண ஆளுலம இருக்க வாய்ப்புள்ளதா என ஐயப்படவும்
கநரிடுகின்ைது. இலணயங்களில் இருக்கும் கட்டுலரகள் அவற்றின் ொரங்கள் இங்கு மறுபதிகவற்ைம்
வெய்யப்பட்டலவயாககவ உள்ளன. கீழ்க்காணும் முற்குறிப்புக் கூற்றுகள் இதற்குச் ொன்று பகரும்.
அவர்களுள் நாம் அலனவரும் அறிந்த பாரதியார், கம்பர், கண்ணதாென், இரா.பி.கெதுப்பிள்லள,
காளகமகப் புலவர், ஆங்கிலத்தில் இருந்த தன் வபயலர தமிழில் மாற்றிய வீரமாமுனிவர்,
தந்லத வபரியார் கபான்ைவர்களின் வபயர்கள் வபான்வனழுத்துகளால் வபாறிக்கப்படத்தக்கலவ.
பாவலல்லாம் நல்லாவின் பாலாகமா? பாரிலுள்ள நூவலல்லாம் வள்ளுவர் வெய்நூலாகமா?உலர சிைப்பு என உயர்த்திப் பாடுகின்ைனர்,
தமிழ் வபருமக்கள், திருவள்ளுவலரத் வதய்வப்புலவர், வெந்கபாதர், வபருநாவலர்,
மாதானுபங்கி, முதற்பாவலர், வபாய்யாவமாழிப் புலவர் என சிைப்பித்து அலழப்பர்.
தமிழ்வமாழியின் அழகுக்கு அழகுச் கெர்க்கும் வலகயில் ஆபரணங்களாகத் திகழ்பலவ
ஐம்வபரும் காப்பியங்கள். அலவ சிலப்பதிகாரம், மணிகமகலல, குண்டலககசி, வதால்காப்பியம்
மற்றும் விகவக சிந்தாமணி.
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எடுத்தாளப்பட்ட வெய்திகள்
மாணவர்களது பலடப்புகளில் சில எடுத்தாளப்பட்ட வெய்திகள் விரவிவருவலதயும் காண
முடிந்தது. மூலிலகலயப் பற்றி எழுதப்பட்ட கட்டுலரயில் இதலனக் காண முடிந்தது.
•
•
•
•

இஞ்சியால் வயிற்றுக் ககாளாறுகள் நீங்கும்; இரத்த ஓட்டம் சீராகும்; மன அழுத்தமும்
குலையும்.
ஏலக்காய் வெரிமான ெக்திலயக் கூட்டும்; பசிலயத் தூண்டும்; விக்கலல நிறுத்தும்.
மஞ்ெள் கிருமிநாசினி. மஞ்ெலலப் பயன்படுத்துவதால் உடல் எலட குலையும்; வகாழுப்பு
குலையும்; ெருமத்தின் அழகு கூடும்.
சீரகமும் எலுமிச்லெச் ொறும் உடலில் கதலவயற்ை வகாழுப்புகலள நீக்கும்.

தனித்துவம் வாய்ந்த வொற்கள்
மாணவர்களது பலடப்புகளில் தனித்துவம் வாய்ந்த வொற்களாக ஒரிரு வொற்கலளயும் காண
முடிந்தது. அந்த வரிலெயில் /மகிழி/, /வமதுபயில்/, /அைப்பணி/, /உயிர்வளி/ கபான்ை குறிப்பிடத்தக்க
வொற்களாகும். இவற்றுள் உயிர்வளி ஆங்கிலச் வொல்லின் வமாழிவபயர்ப்பாக இருந்தாலும், தூயத்
தமிழ்ச் வொல்லாகக் லகயாளப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏலனய வொற்கள் அதிகமாைக்
லகயாளப்படாத சூழலில் இளவமழுத்தாளர்களின் லககளில் விரவிவருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கின்ைது.

இலக்கணப் பிலழகள்
மாணவர்களது பலடப்புகளில் சிற்சில இலக்கணப் பிலழகள் விரவி வருவலதயும் காண முடிந்தது.
இவற்றுள் ஒற்றுப் பிலழககள முக்கிய இடத்லதப் பிடித்திருக்கின்ைன, இது வளரும் பருவத்து
எழுத்துப்பலடப்புகளாக இருப்பதனால், இதற்கு முக்கியத்துவம் வெலுத்த கவண்டிய கதலவ உள்ளது.
இந்த இளம்வயதில் திருத்தப்படாத பிலழகள் கமனிலலக்கல்வி உலகிலும் பயணிக்கலாம். அகதாடு,
இதலன வாசிக்கும் ஏலனய மாணவர்களுக்கும் இதன் தாக்கம் பரவிவிட இடமுள்ளது. இலவ
மாணவர்கள் தங்கலளத் திருத்திக் வகாள்ள கவண்டிய இடங்களாககவ பார்க்க கவண்டியுள்ளது.
ஓரிடத்தில் கருத்துக்குற்ைமும் இடம்வபற்றுள்ளது:
•

தமிழ்வமாழியின் அழகுக்கு அழகுச் கெர்க்கும் வலகயில் ஆபரணங்களாகத் திகழ்பலவ
ஐம்வபரும் காப்பியங்கள். அலவ சிலப்பதிகாரம், மணிகமகலல, குண்டலககசி, வதால்காப்பியம்
மற்றும் விகவக சிந்தாமணி.

முடிவுலர
மாணவர் அங்கங்களில் வவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பலடப்புகள் உருவாக்கப்பட்ட பலடப்புகள்
யாவும் வவறுமகன வபாழுதுகபாக்குப் பலடப்புகளா என வினா எழுகின்ைது. இப்பக்கத்தில் அலமந்துள்ள
எழுத்துப்பலடப்புகள் சுருக்கமான கருத்துகலளக் வகாண்ட பகிர்வுகள் படிப்பவர்களின் சிந்தலனகலளத்
தூண்டும் ஒன்ைாக அலடந்துள்ளதால் அவர்களில் வாசிப்புத்திைலனயும் கமம்படுத்தத் துலணவெய்யும்
இளம்பலடப்பாளர்களின் இலக்கிய வடிங்களாககவ உள்ளன.
தாயின் கருவில் உருவாகும் குழந்லத எவ்வாறு உள்ளளவிலும் வவளியளவிலும் முழுலமத்
தன்லமக் வகாண்ட அற்புதப் பலடப்பாக உருவாக்கம் கண்டு, வவளிவந்து, நாவளாரு வண்ணம்,
வபாழுவதாரு கமனியாக வளர்ந்து வமருகுண்ட வளலமக்வகாண்ட வெல்வமாக வளர்கின்ைகதா,
அதுகபாலகவ மாணவர்கள் அங்கத்தில் இடம்வபற்ை மானவர்களின் கட்டுலரகலளக் காண முடிகின்ைது.
மாணவர்கள் ஒரு கட்டுலர உருவாக்கும் தன்லமலயப் வபற்று, தங்கலளப் பலடப்பாளிகள் எனும்
தகுதிக்கு உயர்த்திக் வகாண்ட நிலலயிலனகய காண்கின்கைாம். வமாழியாற்ைல் ஆளுலம நிலலயில்
இது நல்லவதாரு நிலலகய. கபாற்ைத்தக்க நிலலகய.
எனினும், முழுக எனும் தகுதிலய அலடயாத பலடப்புகளாககவ இலவ விளங்குகின்ைன
என்பதலன நாம் மறுக்க இயலாது. மாணவர்கள் வகாண்டுள்ள ஆளுலமயிலன கமற்படி ஆய்வின்
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முடிவுகள் காட்டுகின்ைன என்பதலனக் கண்கூடாகக் காண முடிந்தாலும், அலவகய அவர்களது இயல்
ஆளூலமயின் குலைவிலனயும் சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. குறுகிய வொல்லாட்சி வட்டத்தில் வளர்ந்துவரும்
சூழகல காணப்பட, மாணவர்கள் கூறியலதயும், ஆசிரியரிடம் கற்ைலதயும் மறுகூைல் வெய்துள்ளலம
தவிர்த்து, சுய பலடப்புகலள வவளிப்படுத்தும் நிலலக்கு வளர கவண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
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கமாகன தாஸ் ராமொமி. (2015). அடிப்பலடத் தமிழ் இலக்கணம். ககாலாலம்பூர்: மலாயாப்
பல்கலலக்கழகம்:
ப ொைன தொஸ் ைொ ெொமி. (2018). பலசிய சிறுவர் இலக்கியங்ைள் மதொைக்ைம் முதல் 2010 வகை:
ைருப்மபொருள்ைளும் அவற்றின் அக ப்புமுகைைளும். ப ொைன தொஸ் ைொ ெொமி (மதொகுப்பொசிரியர்),
முதலொம் உலைத் தமிழ்க் குழந்கத இலக்கிய ொநொட்டு ஆய்வைங்ைல் (பக். 342-353). ( லொயொப்
பல்ைகலக்ைழைம்: இந்திய ஆய்வியல் துகை. பலசியொ).
*ம ன்மபொருள் NVIVO -12 Plus

32

வமாழியியல் கநாக்கில் திவபத்திய இலக்கணங்களில் வதால்காப்பிய எழுத்தியல் கூறுகள்
மு. ப ொதிலட்சுமி / M.Jothi letchumi*
தமிழொய்வுத்துகை / Department of Tamil
பிஷப் ஹீபர் ைல்லூரி / Bishop Heepar College
lec.jothilakshmi@gmail.com
Manuscript received 15 April 2021
Manuscript accepted 30 May 2021
*Corresponding author / First Author

Abstract
World languages somehow share some common features. Linguist name them as universal grammatical
laws. The very same features of a language could be seen in other languages as well. Likewise, there were
some notable features could be seen shared by one of the classical languages, Tamil and Tibetian language.
Besides studying the way of living of the Tibetan people, the paper also explore the resemblances between
the languages, especially the basis of the phonetics of the Tibetan and Tamil languages as underlined by
the oldest grammatical treatise that could be seen in Tamil, the Tholkappiyam. The author has tried to
establish the similarities between these languages, by considering the historical references and from the
literature.

Keywords: Tibetan grammars, Tholkappiyam grammar, literary elements, Historical references,
Linguistics.

ஆய்வுச்சுருக்ைம்
உலை ம ொழி இலக்ைணங்ைளுக்கு இகைபய உள்ள ஒற்றுக கயயும், தமிழ் இலக்ைணத்தின் ற்மைொரு
பரிணொ த்கதயும், ஆைொய பவண்டும் என்ை முயற்சிபய இக்ைட்டுகையின் பநொக்ை ொகும். திமபத்
க்ைளின் வொழ்வியல் பற்றியும், திமபத்திய இலக்ைணங்ைளின் எழுத்தியல் கூறுைள் பற்றியும்,
மதொல்ைொப்பிய இலக்ைணத்தின் எழுத்தியல் கூறுைள் பற்றியும், இகவ இைண்டுக்கும் இகைபய உள்ள
ஒற்றுக
குறித்தும், ெொன்றுைளுைன் ஆைொய்ந்து அறியவும் இக்ைட்டுகை முற்படுகின்ைது. ப லும்,
மதொல்ைொப்பிய இலக்ைணத்தின் முன்கனய
ைபு குறித்தும், அந்த
ைபின் நீட்சிபய திமபத்திய
இலக்ைணம் பதொன்றுவதற்ைொன பதொற்றுவொய் என்பது குறித்தும், வைலொற்றுச் ெொன்றுைள் வழியும்,
எழுத்தியல் கூறுைள் வழியும், ம ொழியியல் பநொக்கில் நிரூபிக்ை முற்படுவபத இக்ைட்டுகையின்
ைருதுபைொள் ஆகும்.

குறிப்புச் வொற்கள்: திமபத்திய இலக்ைணம், மதொல்ைொப்பிய இலக்ைணம், வொழ்வியல், எழுத்தியல்,
வைலொற்றுச்ெொன்றுைள், ம ொழியியல்

முன்னுலர
உலக வமாழி இலக்கணங்களுக்கிலடகய உள்ள ஒற்றுலமலய ஆராய கவண்டும் என்ை
அவாவின், முதல் முயற்சி இக்கட்டுலர ஆகும். திவபத் இலக்கணம் மற்றும் வதால்காப்பிய
இலக்கணத்தில் ஒன்றுபட்ட மற்றும் கவறுபட்ட எழுத்தியல் கூறுகலள, உச்ெரிப்பு ஒலியியல்
அடிப்பலடயில் ஆராய்வகத இக்கட்டுலரயின் கநாக்கம் ஆகும்.
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திவபத் மக்களின் வாழ்வியல்
இந்தியாவின் வடக்கிலும் சீனாவின் கமற்கிலும் உள்ள பள்ளத்தாக்குகள் நிலைந்த பீடபூமி
திவபத் ஆகும். இந்த நாடு, கடல் மட்டத்திற்கு கமல் 5 ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது. கிபி
ஏழாம் நூற்ைாண்டில் இருந்து, இப்பகுதியில் மக்கள் குடிகயறியுள்ளனர். உலகின் கூலர என்று
அலழக்கப்படும் இந்த நாட்டில் இன்று வலர விமானங்கள் உயகர பைக்க இயலாது. இதலன ‘Air
traffic' பகுதி என்று அலழக்கின்ைனர்.
இந்த பகுதியில் வாழும் வமாத்த மக்கள் வதாலக எண்ணிக்லக 25 இலட்ெம் ஆகும். இவர்கள்
புத்த மதத்லதப் பின்பற்றி தலாய்லாமாக்கலளத் தன்குருவாக ஏற்கின்ைனர். இங்கு வாழும்
மக்களிலடகய கொதிட நம்பிக்லக அதிகம். 1959 இல், சீனா இவர்கலளத் தன்கட்டுப்பாட்டில் லவக்க
கபார் வெய்தது. அன்றிலிருந்து இன்றுவலர சீனாவிற்கும் திவபத்திற்கும் இலடகய அதிகாரப் கபார்
நடந்து வகாண்கட இருக்கின்ைது. மக்கள் தங்கள் சுதந்திரத்லதக் காப்பாற்றுவதற்காகப்
புலம்வபயர்பவர்களாகச் சிலரும், அங்கிருந்கத கபாராடுபவர்களாக சிலரும் வாழ்கின்ைனர். புத்த மதம்
வட இந்தியா முழுவதும் வெல்வாக்குப் வபற்றிருந்த வபாழுது,
பாலி வமாழியின் வெல்வாக்கும்
மிகுந்திருந்தது. இத்தகு சிைப்புமிகு திவபத்திய மக்களின் எழுத்து இலக்கணக் கூறுகலளத்
வதால்காப்பிய எழுத்து இலக்கணக் கூறுகளுடன் இக்கட்டுலர ஆராய முற்படுகின்ைது.

வரலாற்றுச் ொன்றுகள் வழி தமிழர்-திவபத்திய வாழ்வியல்.
தமிழகத்தில் இருந்து வென்ை புத்தத்துைவிகள் வழிகய திவபத் இலக்கணம் எழுதப்பட்டிருக்க
கவண்டும். வபௌத்த ெமயமும் பாலிவமாழியும் வடஇந்தியப் கபரரசுகள் மூலமாகவும், வதன்இந்திய
கபரரசுகள் மூலமாகவும் வதன்கிழக்காசிய நாடுகளுக்குப் பரவின, தமிழகத்தில் பல்லவப் கபரரசுக்கும்,
கொழப் கபரரசுக்கும் இதில் வபரும் பங்கு உண்டு. கடாரத்லத ஆண்ட சூளாமணிவர்மன் என்பவர்
முதலாம் ரா ரா னின் இலெவுடன் நாகப்பட்டினத்தில் வபௌத்தவிகாலர ஒன்லைக் கட்டத்துவங்கினான்.
இவ்விகாலர இவனுலடய மகன் வி ய துங்கவர்மனால் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இப்பள்ளிக்கு
இராெராென் மகனான, முதலாம் ராக ந்திரன் பள்ளிச் ெந்தமாக, 8943 கலம்வநல் வருவாய் உள்ள,
ஒன்பது கவலி நிலப்பரப்பு உலடய ஆலனமங்கலம் என்ை ஊலர வழங்கினான். இவ்விகாலர, "சூளா
மணிவிகாலர" மற்றும் "ரா ரா
வபரும்பள்ளி" என்னும் வபயர்களால் பிற்காலத்தில் விளங்கப்
பட்டுள்ளது (இராொராம், 2010, பக்.210).
வபளத்தப்பிக்குகள் இவ்விகாலரயில் இருந்து இலங்லக, கடாரம் கபான்ை நாடுகளுக்குச்
வென்று வபௌத்த ெமயத்லதயும் பாலிவமாழிலயயும் பரப்பியுள்ளனர். இப்பிக்குகளால் தமிழிலும்
சிங்களத்திலும், பாலிவமாழிச் வொற்கள் இடம்வபற்ைன. வபௌத்த ெமயத்லதச் கெர்ந்த கதரர்கள்
தம்குழுலவ இனம் காணும் வலகயில் இம்வமாழிலயத் தமக்குள் கருத்துப் பரிமாற்ைத்திற்காக,
பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் வபௌத்தப் பள்ளிகளில் உள்ள கூடங்களில் மகாகதரர்கள்
பாலிவமாழிவழிகய வபௌத்தெமயக் வகாள்லககலளயும் கற்பித்து வந்துள்ளனர். “ பலசியா-பர்மா
(இன்லைய மியான்மார்) இந்கதாகனஷியா, தாய்லாந்து, வியட்நாம், சீனா முதலிய நாடுகளில் வணிகத்
வதாடர்பு இருந்ததாகவும் பலர் அந்தந்த நாடுகளில் திருமணம், வபாருளாதாரம் கபான்ை
காரணங்களால் குடிகயறியதாகவும் அறிகிகைாம். ரா ரா ன், ராக ந்திரன் கபான்ை தமிழ் மன்னர்களின்
காலத்தில் பலடவயடுப்புகள் நடந்தலதயும், தங்கள் ஆட்சியின்கீழ் இந்நாடுகலள அவர்கள் வகாண்டு
வந்தலதயும் நாமறிகவாம். இவ்வாறு குடிகயறிய காலக்கட்டத்தில் பல நன்லமகள் விலளந்திருக்கின்ைன.
வாய்வமாழிகளாககவ இருந்த பாலினிய வமாழி, தாய், பர்மிய, சிங்கள வமாழிகளுக்கு, கிரந்த எழுத்லத
அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு இம்மன்னர்கள் வரிவடிவம் அளித்தது. அம்வமாழிகளில் எழுத்து
இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் வளர வழிவகுத்தது (நடராெபிள்லள, 2018). இதன்வழி நாம் அறிவது,
இங்கு இருந்து வென்ை புத்தமதத் துைவிககள திவபத்திய இலக்கணம் எழுதி இருக்க கவண்டும்.

திமபத்திய ம ொழியின் இலக்ைணம்
கி. பி. 1834 இல் அவலக்ொண்டர்சி. எஸ். ஓ கமாடி ககாரஸ் மற்றும் டிரன்சிகலாகவனியாவின்
பகுதிலயச் ொர்ந்த சிக்குகலாேங்ககரியன் என்பவரும் இலணந்து, 'திவபத்தியவமாழியின் இலக்கணம்'
என்ை நூலல எழுதி உள்ளார்கள். கல்கத்தா ஞானஸ்நான மிஷன் பிரஸ்ஸால், ஆசிய நாடுகளின்
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அரொங்கத்தின் ஆதரவில் இந்நூலல வவளியிட்டுள்ளனர் (GRAMMAR TIBETAN
LANGUAGE Alexander CS. OMA. D KOROS First Edition 1834). ொன்ஸ், நகமாரத்னா, த்ரயாயா என்ை
உதவியுடன்

மூன்று புத்ததுைவிகளுக்கு மரியாலத வெலுத்திவிட்டு ஆசிரியர் இலக்கணச் வெய்திகலளக் கூறியுள்ளார்.
திவபத்திய வமாழியில் "லபகாரானா" என்பது இலக்கணத்லதக் கூறுகிைது. உச்ெரிப்பு ஒலியியலில்
மிகவும் கடினமானப் பகுதி, "ஆர்த்கதாகிராபி" எனவும், அகராதிகள் பற்றிய வெய்திகள், "சிலபிக்திட்டம்"
என்ை
பகுதியிலும்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.
புத்தமதத்திலனப்
பரப்புவதற்காக,
கடிதங்கள்,
கபச்சின்பாகங்கள், வபயர்ச்வொல், விலனச்வொல், பற்றிய வெய்திகள், எண்கள், வதாடரியல், கபான்ை
வெய்திகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் எழுத்தியல் கூறுகள் மட்டுகம, இங்கு எடுத்துக்
வகாள்ளப்படுகிைது. 8 வரிலெயில் 30 எழுத்துக்களில் இவர்களின் எழுத்தியல் கூறுகள்
உச்ெரிக்கப்படுகின்ைது. கதவநாகரி எழுத்துக்ககளாடு இதன் வடிவ அலமப்பு ஒத்துள்ளது. உச்ெரிப்புத்
தன்லம நம் தமிழ் வடிவ ஒலிக் கூறுகலள உள்ளடக்கியுள்ளது.
முதல்வரிலெ
ཀ

ཁ

(ka)

(Kha)

க

ག

க்க

ཏ

(ga)

(ma)

ே

ம

முதல் வரிலெ குட்டூரல்ஸ் என்று அலழக்கப்படுகிைது.
வபாருலளத் தருகிைது.

இது குற்றியலுகரம் என்று நாம் குறிக்கும்

இதில் " க" என்பது "தூண்" என்ைவபாருலளயும்,
"க்க" என்பது "வாய்" என்ைவபாருலளயும்,
"ே" என்பது "என்ன" என்ைவபாருலளயும்,
"ம" என்பது "நான்" என்ைவபாருலளயும் குறித்துவருகிைது.

இரண்டாம் வரிலெ
ཅ
(tcha)

ཆ
(cha)
ச்ொ

ཇ

ཉ

(ja)

(nya)

ா

ஞா

இரண்டாம் வரிலெ முலையும் குட்டூரல்ஸ் என்று அலழக்கப்படுகிைது. இதில் " " என்று
அலழக்கப்படும் எழுத்து "வபாருள்" (Object) என்றும்,
"ச்ொ" என்ைலழக்கப்படும் எழுத்து "இலண" என்றும்,
" ா" என்பது "கதநீர்" என்றும்,
"ஞா" என்பது "மீன்" என்ை வபாருலளயும் குறித்து வழங்கப்படுகிைது.
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மூன்ைாம் வரிலெ
ད

ཐ

ད

ན

(dta)

(tha)

(daa)

(na)

டா

த

தா

நா

மூன்ைாம் வரிலெ முலை அரண்மலனகள் என்று அலழக்கப்படுகிைது.
இதில், "டா" என்பது, "டா" என்ை ஒலிலயயும்,
"த" என்பது "முடிவு" என்ை வபாருளிலும்,
"தா" என்பது "இப்வபாழுது" என்ை வபாருளிலும்,
"நா" என்பது "அப்படியானால்" என்ை வபாருளிலும் வழங்கப்படுகிைது.

நான்காம் வரிலெ
པ

པ

(pa)
ப

བ

མ

(pha)

(ba)

(ma)

ப்பா

பா

மா

இந்த வரிலெ முலை "பற்கள்" என்று அலழக்கப்படுகிைது.
இதில் "ப" என்பது "ஆண் " என்ை வபாருளிலும்,
"ப்பா" என்பது "அப்பா" என்றும்,
"பா" என்பது "பசுலவயும்",
"மா" என்பது "அம்மாலவயும்" குறிக்கின்ைது.

ஐந்தாவது வரிலெ முலை
ཙ

ཚ

ཛ

(tsa)

(tsha)

(dza)

ட்ெ

ச்ொ

ொ

ཝ
(wa)
வ

இந்த வரிலெ முலை. "கலபிள்கள்" என்ைலழக்கப்படுகிைது.
இதில் "ட்ெ" என்ை எழுத்து "கவர்" என்ை வபாருளிலும்,
"ச்ொ" என்ை எழுத்து "வவப்பம்" என்ை வபாருளிலும்,
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"ொ" என்ை எழுத்து "வவற்றி" என்ை வபாருளிலும்,
"வ" என்ை எழுத்து "நரி" என்ை வபாருளிலும் அலழக்கப்படுகின்ைது.

ஆைாவது வரிலெ முலை
ཉ
(zha)
ஸ்ய

ཟ

ཞ

ཡ

(za)

(a)

(ya)

க்ஷ

அ

யா

இந்த வரிலெ முலை "திரவ" என்று அலழக்கப்படுகிைது
"ஸ்ய" என்பது இலணப்புச் வொற்கள் என்ை வபாருளிலும், "க்ஷ" என்பது "ொப்பிடு" என்ை வபாருளிலும்,
"அ" என்பது "ோ" என்ை ஒலிலயயும், "யா" என்பது "ஒன்று" என்ை எண்லணயும் குறித்து
அலழக்கப்படுகின்ைது.

ஏழாவது வரிலெ முலை
ར

ལ

ཤ

(ra)

(la)

(shya)

ர

ல

ஷ்யா

ས
(sa)
க்ஷா

இந்த வரிலெமுலை "வபருமூலள"என்றுஅலழக்கப்படுகின்ைது.
இதில் "ர" என்பது "ஆடு" என்ை வபாருளிலும்,
"ல" என்பது "மலலகயாரம்" என்ை வபாருளிலும்,
"ஷ்யா" என்பது "மாமிெம்" என்ை வபாருளிலும்,
"க்ஷா" என்பது "பூமி" என்ை வபாருலளயும் குறித்து வழங்கப்படுகிைது.

எட்டாவது வரிலெ முலை
ད
(ha)
ோ

ཨ
(ah)
ஆ

இந்த வரிலெ முலை "ஒலிப்புமுலை" என்று அலழக்கப்படுகிைது. இதில் "ோ" என்பது "ோ"
என்ை ஒலிக்குறிப்லபயும், "ஆ" என்பது, "ஆ" என்ை ஒலிக்குறிப்லபயும் குறித்து வழங்கப்படுகிைது.
கமற்குறிப்பிட்டுள்ள 30 எழுத்துக்களின் வழி, திவபத்திய மக்களின் எழுத்தியல் கூறுகள் அலமகின்ைது.
வதால்காப்பிய இலக்கணக் கூறுகள் திராவிட வமாழிகளில் மட்டுமல்லாமல் பிை இந்திய வமாழிகளிலும்
ஊடாடியுள்ளன (மதிவாணன், 2019, பக்.2) என்ை கருத்தியலல முன்லவத்து ஆராய்கவாமானால்,
வதால்காப்பியத்திற்கு மூலநூலாக, ஐந்திரனார் இயற்றிய ஐந்திரம் என்ை நூலல முன்லவத்து ஆராய
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கவண்டும். காரணம், மதொல்ைொப்பியத்திற்கு சிைப்பு பொயிைம் எழுதிய பனம்பொைனொர் குறிப்பிடும் வழி
‘ஐந்திைம் நிகைந்த மதொல்ைொப்பியன் என தன் மபயர்த் பதொற்றி, பல்புைழ் நிறுத்த படிக பயொபன’
(மதொல்-சிைப்பு பொயிைம் பக்.1) ஐந்திைம் மதொல்ைொப்பிய சிந்தகனக்கு முன்பனொடி என்பகதயும், என் ,
என் னொர்புலவர் என 147 இைங்ைளில் மதொல்ைொப்பியர் பயன்படுத்தி உள்ள முந்து நூல் சிந்தகன வழியும்
இதகன அறிய இயலும். கமலும், பாலி, பிராகிருதம், திவபத்தியம் ஆகிய, இலக்கணநூல் ஆசிரியர்கள்,
தாம் ஐந்திர இலக்கணத்லதப் பின்பற்றி உள்ளதாக கூறியுள்ளார்கள் (இைொெொைொம், 2010, பக்.176).
கமலும், சிந்துவவளி அகழ்வாராய்ச்சி ொன்றுகள் உறுதுலணயாக நிற்கின்ைன. சிந்துவவளி
எழுத்தும், தமிழி எழுத்தும் கலந்து கீைல்வடிவில் எழுதப்பட்ட பாலனஓடுகள் வகாடுமணல்
அகழ்வாராய்ச்சியில் மிகுதியாகக் கிலடத்துள்ளன ( திவொணன், 2019, பக்.4). இவ்விதம் கலந்த
சித்திரவடிவில் தான் திவபத்திய எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்ைன. இவற்றின் ஒலிவடிவ உச்ெரிப்பு முலை
தமிழி எழுத்தின் உச்ெரிப்பு முலையுடன் ஒத்துப் கபாகின்ைன. வமாழியியலார் ஒலியின் அலமப்லப மூன்று
வலகயாகப் பிரித்து ஆராய்கின்ைனர்.
1) வபளதிகஒலியியல் (acoustic phonetics)
2) ககட்வபாலியியல் (auditory phonetics)
3) உச்ெரிப்வபாலியியல் (articulatory) (தமிழ்வமாழிவரலாறு பக்.16)
இந்த அடிப்பலடயில், உச்ெரிப்பு ஒலியியல் கநாக்கில்,
வமாழியின் அடிப்பலட அலகான
எழுத்துகள், ஒலியலமப்பு முலைலய அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு உருவாக்கப்படும் அறிவியல் அணுகு
முலைலயச் ொர்ந்தது.
‘கபச்சு வமாழி ஆராய்ச்சியில் முதற்படி ஒலியன்கலள வலரயறுப்பதுதான்’
(எழுத்திலக்கணக் ககாட்பாடு பக். 39) கமலும், உலக வமாழிகளுக்கிலடகய ஒரு வபாதுலமப் பண்பு
காணப்படுகிைது. வமாழியியலார் மனித வமாழியின் ஆழ்மனப் புலதவடிவங்கலளப் "வபாதுலம
இலக்கணம்" (Universal Grammar) என்று கூறுவர் (வமாழியியல் கநாக்கில் ஆய்வியல் சிந்தலனகள்,
பக்.1).
அந்த வலகயில், வதால்காப்பிய எழுத்து இலக்கணக் கூறுகள் 30 ஆகும்.
"எழுத்வதனப்படுப
அகர முதல் னகர விறுவாய்
முப்ப ஃவதன்ப ொர்ந்து வரல்
மரபின் மூன்ை லங்கலடகய " (வதால். எழுத்துநூற்பா. 1)
இதன் அடிப்பலடயில், திவபத்திய இலக்கணக் கூறுகளும் 30 ஆகும். கமலும், அ. இ, உ, எ,
ஒ - "குறில்" (வதா.நூற்-3) எழுத்துக்கள் என்றும் ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள என்ை ஏழும்
"வநட்வடழுத்துகள்" (வதா.நூற்-4) எனவும் வழங்கப் படுவலதப் கபால, குட்டூரல்ஸ், அரண்மலனகள்,
பற்கள் கலபிள்கள்.
திரவ மற்றும், வபருமூலளப் பகுதி என திவபத்திய எழுத்துக்கள் பிரித்து
வலகப்படுத்தப்படுகின்ைன. கமலும், நாம் ஓவரழுத்து ஒரு வமாழி என்று வபாருள் கூறும் பாங்கில்,
ஒவ்வவாரு எழுத்தும் ஒரு வபாருள் தாங்கி நிற்கின்ைது. கமலும் நாம், ககர வடிவத்தின்
மாற்றுவடிவங்களாக கா, கி, கு, கக. ககா என்று பயன் படுத்துவலதப் கபால அவர்களும்,
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ཀེ

(Ke)

கக

ཀོ

(Ko)

ககா

என்றும் வழங்குகிைார்கள். இந்த முலையில் 30 எழுத்துகளுக்கும் உயிர்வமய் வரிலெயாக நீளுகிைது.
"உட்வபறு புள்ளி உருவாகும்கம" (வதால். நூற்பா. 14) என்று பகர வமய்க்குத் வதால்காப்பியர் தரும்
இலக்கண முலைலமகய திவபத்திய இலக்கணங்களின் பகர வடிவத்திற்கும் பின்பற்ைப்படுகிைது. நாம்
அப்பா என்று அலழக்கும் முலை அவர்கள் "ப்பா" என்று அலழக்கிைார்கள். அவர்களின் எழுத்து உச்ெரிப்பு
முலை நம் தமிழ் வமாழி உச்ெரிப்பு முலைலயப் பலை ொற்றுகிைது.
ொன்ைாக,
நான் - I , திவபத்தில் - ཏ་ (நா)
ஆம் - yes, திவபத்தில் - རེར་
இது எனது

(கர)

- It's me, திவபத்தில் - ཏ ་

རེ ར་(நாகர)

இல்லல - No/Not, திவபத்தில் - མ་རེ ར་ (மாகர)
இது என்னுலடயது இல்லல

- It’s not me, திவபத்தில் - ཧ ་མ་ རེ ར་ (நாமாகர)

இருக்கிைது - have, திவபத்தில் - ཡོཏ་ (யு)
என்னிடம் இருக்கிைது - I have, திவபத்தில் - .ད ་ ལ་ ཡོ ད་ (நாலயு)
இல்லல - don’t have, திவபத்தில் - མེ ད་ (கம)
என்னிடம் இல்லல - I don’t have ,திவபத்தில் - ཏ་ ལ་ མེ ཏ (நாலாகம)
இது கபான்று இவர்களின் உச்ெரிப்பு முலை தமிழ் வடிவ எழுத்துகளுடன் ஒப்பிடத் தகுந்த
முலையில் உள்ளது. கமலும் முன்ஒட்டுக்கள் மற்றும் பின்ஒட்டுக்கள் என்று சில எழுத்துக்கலள
வலகப்படுத்துகின்ைனர். இவற்றில், பின்மனொட்டுகள் பயன்படுத்தப்படும் வலகப்பாட்டின் அடிப்பலடயில்,
மாற்ைக் கூடிய உயிர் எழுத்துகளாக ན (நா), ལ (லா) என்ை எழுத்லதயும் குறிக்கின்ைார்கள். மாற்ை
இயலா உயிர் எழுத்தாக, ག(ே), ང( ா), བ(பா), མ(மா), ར(ர) என்ை எழுத்துக்கலளக் குறிக்கின்ைார்கள்.
சில எழுத்துகள் உச்ெரிக்க இயலாத நிலலயில், ஆனால், பின்மனொட்டுகள் என்ை நிலலயில் அலமதியாக
ஒலிக்கின்ைன. அவற்றில் மாைக்கூடிய உயிர்எழுத்தாக, ས(க்ஷா) மாை இயலா உயிர்எழுத்தாக, ཞ(ஸ்ய)
என்ை எழுத்லதக் குறிக்கிைார்கள். கமலும், திவபத் எழுத்துக்களில் வொற்கள் வழி இலடவவளிகள்
பிரிக்கப்படவில்லல. சிறிய புள்ளியால் மட்டுகம எழுத்துகள் பிரித்துப் வபாருள் அறியப்படுகிைது.
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ொன்ைாக:
ཀ་(கான்) இது ஆண்பால் குறித்து வருகிைது.
མ་(மா) இது வபண்பால் குறித்து வருகிைது. கமலும்,
இவர்கள், འ(அ)
என்ை எழுத்லத உயர்ந்த மற்றும் குலைந்த வதானியில் உச்ெரிக்க
முன்ஒட்டுக்களாகப் பயன்படுத்துகிைார்கள். தமிழ் வமாழியில் ககர வரிலெ முழுவதும் (க்+அ)
முன்ஒட்டுக்களாக அலமந்து இருந்தாலும் அது அலமதி நிலலயில் உள்ளது. வாக்கியத்தின்
தன்லமக்ககற்ப நாம் பின்வனாட்டுக்கலளப் பயன்படுத்துகிகைாம். இவர்கள் அ என்ை எழுத்லத
உயர்ந்த/குலைந்த வதானியில் பயன்படுத்துவலதப் கபால நாம் வல்லின, வமல்லின,
இலடயின
அடிப்பலடயில் எழுத்துக்கலள இடம் ொர்ந்து உச்ெரிக்கின்கைாம். இவ்விதம் தமிழ் ஒலி உச்ெரிப்புக்
கூறுகள்,
இலக்கண
வலகப்பாடுகள்
திவபத்திய
எழுத்து
இலக்கணத்தில்
தாக்கத்லத
ஏற்படுத்தியுள்ளலத அறிய இயலுகிைது.
தமிழ் இலக்கணத்தின் மற்வைாரு பரிணாம வளர்ச்சிலய ஆராய கவண்டுவமனில், உலக
இலக்கணங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க கவண்டிய அவசியம் கநரிடுகிைது. வதால்காப்பியம் என்பலத
தனிவயாரு நூலாகக் வகாள்ளாமல் இது ஒரு சிந்தலனப் பள்ளி என்ை தளத்தில் ஆராய்ந்தால் மட்டுகம,
இதன் வநடிய சீர்மிக்க உன்னத மரபு, உலக இலக்கணங்களில் எழுத்தியல் கவர்களில், உச்ெரிப்புக்
கூறுகளில் ஊடாடியுள்ளலத உணர முடியும்.
ஆய்வு கநாக்கில் ொன்றுகளுடன் வவளிக்வகாணர
இயலும்.
உலக நாடுகளுக்கிலடகய தமிழ் வமாழியின் தாக்கம் இருந்திருப்பதற்கான மிக முக்கியமான
காரணம் கபார்ப்பலடவயடுப்பு, வணிகம், மக்கள் குடிகயற்ைம், புலம்வபயர்தல் ஆகியலவ முதன்லம
பங்கு வகித்தாலும் இலக்கணங்களுக் கிலடகய ஒரு வபாதுலமப் பண்பு காணப்படுகிைது. இது ஆய்ந்து
அறிதல் வழிகய உணர முடிகிைது. இதலன வமாழியியலார் (Universal grammar) என்று
அலழக்கின்ைார்கள். தமிழ் இலக்கணத்தின் மற்வைாரு பரிணாமத்லத ஆராய கவண்டுவமனில்,
கதராவமாகல்யானரின் ெத்தலக்கணத்லதயும், புத்த மித்திரரின் வீரகொழியத்லதயும், திவபத்திய பர்மிய
இலக்கணங்கலளயும் ஒப்பீட்டு ஆராய கவண்டும் என்ை கபராசியர் (இராொராம், 2010) கூற்லை
ஆராய்ந்து அறிய எழுந்த அவாவும், உலவகங்கிலும் தமிழர் நாகரீகம் பரந்து விரிந்தலத வதால்லியல்
ொன்றுகள் வமய்ப்பித்தது உண்லமவயன்ைால், அதன் எச்ெங்கள் அந்தந்த மக்களின் இலக்கிய
இலக்கண மரபுகளில் ஊடாடி இருத்தலல ஆராய கவண்டும் என்ை கநாக்ககம, இக்கட்டுலரயின் பயன்
ஆகும்.
திமபத்திய இலக்ைணக் கூறுைகள ஒப்பிட்டு ஆைொய்ந்ததில் மபைப்பட்ை முடிவுைள் பின்வரு ொறு:
1) 30 எழுத்துைளொை வகைப்படுத்தும் முகையில் ஒன்றுபைல்
2) தன்க அடிப்பகையில், வல்லின, ம ல்லின, இகையின எழுத்துைளொை நொம் வகைப்படுத்துதல்
பபொல, குட்டூைல்ஸ், அைண் கனைள், பற்ைள், பலபிள்ைள், திைவ ற்றும் மபருமூகளப் பகுதி
என்று பிரித்தல்
3) ஓமைழுத்து ஒரு ம ொழி பபொல மபொருள் தொங்கி நிற்ைல்
4) ைைை எழுத்தின் ொறிலிைள் பயன்படுத்தும் முகையில் ஒன்றுபைல்
5) ப ல்மைொம்பு வடிவத்கத குறில் எழுத்திற்கும், மைொம்பு இட்டு, சுழித்து விடுதகல மநடில்
எழுத்தொைவும் பயன்படுத்தும் தன்க
6) உயிர்ம ய் எழுத்துைகள உச்ெரிப்பின் அடிப்பகையில் பிரித்தல்
7) பைைம ய் வடிவம் ொைொ ல் பயன்படுத்தல்
8) அப்பொ, நொன், நொ என்று உச்ெரிக்கும் தன்க ஆகிய வற்றில் ஒன்றுபடுதல்
9) முன்ஒட்டுச் மெொற்ைள், பின்ஒட்டுச் மெொற்ைள் பயன்படுத்தும் முகையில் ஒன்றுபைல்
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10) மெொற்ைளுக்கு இகைபய இகைச் மெொற்ைகள உணர்த்த புள்ளிைபள உறுதுகணயொை நிற்ைல்
தன்க யில் ொறுபைல்
11) பெொழர்ைள் ைொலத்தில் வளர்த்மதடுக்ைப்பட்ை பொலிம ொழியின் மெல்வொக்கு. இங்கிருந்து மென்ை
புத்த தத்துைவிைளின் வழிபய திமபத்திய இலக்ைணம் எழுதப்பட்டுள்ளகத வைலொற்று ெொன்றுைள்
வழிம ய்க ப் படுத்தியிருத்தல்
ஆகியகவ ப ற்ைண்ை ைட்டுகை வழிமபைப்பட்ை முடிவுைள் ஆகும்.
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Abstract
It was well-established that the ancient Tamil have observed so-called Internal and external way of life
adequately. The literary evidence show that in order to gain the meaning of this Internal and external life,
one is meant to leave his partner and live in isolation for some reasons for a considerable time period.
Hence, journeys became unavoidable, especially for the sake of the war and materialistic purposes in the
classical community. Omens were seen to play significant role among in their life as well, especially when
the begun their journey or return home. They serve as significant indications to tip when one shall take the
journey or shall not. It is known facts that such practices were still practiced by present-day community.
There were a lot of instances showing such situations in the classical literatures, showing the importance of
Omen. This article offer descriptions and explanations related to the cause of the omens and its
developmental trends.
Keywords: Ancient Tamil, Belief, Omen, Bird

ஆய்வுச்சுருக்கம்
அகமும் புைமும் பண்லடய தமிழரின் வாழ்வியல் வநறியாக விளங்கியது. இந்த அக, புை வாழ்வியலில்
வபாருள் ஈட்ட கவண்டி, தலலவன் தலலவிலய விட்டுப் பிரிய கநர்ந்தது. குறிப்பாகச் ெங்கச் ெமூகத்தில்
கபாரிடுதல், வபாருளீட்டுதல், கற்ைல், தூது கபான்ைவற்றிற்காகப் பிரிதல் என்பது தவிர்க்க முடியாத
ஒன்ைாக இருந்தது. பிரிந்து வெல்பவரின் பயணம் இனிதாக அலமயவும் பிரிந்து வென்ைவர் திரும்பி
வருவதற்குரிய காலத்லதக் கடத்தும்வபாழுதும் அவர் எப்வபாழுது வருவார் என்பலத அறியவும்
நிமித்தங்கள் பார்க்கப்பட்டன. அதன் வதாடர்ச்சி இன்ைளவும் பலர் தாம் கமற்வகாள்ளும் முக்கிய
வெயலுக்குமுன் நிமித்தம் பார்த்தலல வழக்கமாகக் வகாண்டுள்ளனர். அத்தலகய நிமித்தத்லதப்
பழந்தமிழர் எதற்வகல்லாம் பார்த்தனர் என்பலத அறிந்து வகாள்ள கவண்டியுள்ளது. நிமித்தம்
அவர்களுலடய வாழ்க்லகச் சூழலில் எத்தன்லமயில் இடம்வபற்ைது என்பலதத் வதரிந்து வகாள்வதும்
அவசியமாகிைது. எனகவ, நிமித்தம் வதாடர்பான விளக்கங்கலளயும் அதன் வளர்ச்சிப் கபாக்குகலளயும்
எடுத்துக் கூறுவதாய் இக்கட்டுலர அலமந்துள்ளது.
குறிச்வொற்கள் :பழந்தமிழர், நம்பிக்லக, நிமித்தம், புள்

முன்னுலர
பழலமயான தமிழ்ச் ெமூகம் நம்பிக்லககள், ெடங்குகள் ஆகிய பண்பாட்டுக் கூறுகலள
மிகுதியாகக் வகாண்டுள்ளன. பண்பாடுகளுள் ஒன்ைான நம்பிக்லக பல வலககளாக உள்ளன. அவற்றுள்
நிமித்தமும் அடங்கும். நிமித்தம் என்னும் வொல்லுக்குச் ெகுனம், ஏது, காரணம், வபாருட்டுப் கபான்ை
பல வபாருள்கள் தருவலதயும் புள், குறி கபான்ை கவறுவபயர்கள் வழங்குவலதயும் காணமுடிகிைது.
இவற்றுள் ெகுனம் என்ை வொல்லுக்குப் பின் நிகழ்வலத முன்னகர அறிதல் என்பது வபாருளாகும்.
தற்காலத்தில் இந்தப் வபாருள் தரக்கூடிய ெகுனம் என்ை வொல்கல நிமித்தம் என்னும் வொல்லுக்கு
இலணயாக வழங்கப்படுகிைது. நிமித்தமானது நாள் நிமித்தம், புள் நிமித்தம் எனப் பல வலககளாக
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உள்ளன. அந்நிமித்தங்கள் பழந்தமிழர் வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்ைாக விளங்கியுள்ளன. அவ்வாைான
நிமித்தங்கலள ஆய்வு வெய்வகத இக்கட்டுலரயின் கநாக்கமாகும்.

நிமித்தத்தின் கதாற்ைம்
இயற்லககயாடு இலயந்து வாழ்ந்த வதாடக்ககால மனித இனத்திற்குப் புயல், இடி, விலங்குகள்,
ெக மனிதர்கள் ஆகியவற்றினால் அச்சுறுத்தல்கள் அதிகமாக இருந்தன. அச்சுறுத்தலானது தங்களுக்கு
அப்பாற்பட்ட ெக்தியால்தான் வருகிைது என்று நிலனத்தனர். அந்தச் ெக்தியிலிருந்து தங்கலளக்
காப்பாற்றிக் வகாள்ள நிலனத்தவர்கள் வழிபாடுகள், ெடங்குகள் கபான்ைவற்லைச் வெய்தனர்.
வழிபடுதல், ெடங்கு வெய்தல் என்னும் இலவகபான்ை பல்கவறு வெயல்கலள நல்ல கநரத்தில் வெய்தால்
அலவ நன்லமயில் முடியும் என்றும் வகட்ட கநரத்தில் வெய்தால் தீலமயில் முடியும் என்றும் எண்ணினர்.
இந்த நன்லமயும் தீலமலயயும் முன்கனார்கள் தங்களுலடய அனுபவத்தினால் அறிந்து வகாண்டனர்.
ொன்ைாக, முன்கனார்கள் வெயலல கமற்வகாள்ளும் கநரத்தில் பைலவயின் ஒலிலயக் ககட்டல் அல்லது
அது குறுக்கக வெல்லுதலலப் பார்த்தல் என்பது ஏகதா தங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ெக்தியினால்
நிகழ்கிைது என்று எண்ணினர். இந்நிகழ்வானது தனக்கு விடுக்கப்படும் எச்ெரிக்லக என நிலனத்தனர்.
இதன் காரணமாக அவர்கள் எந்த ஒவ்வவாரு வெயலலயும் நல்ல கநரத்தில் கமற்வகாள்ள கவண்டும்
என்பதற்கு நிமித்தம் பார்க்கும் பழக்கத்லத ஏற்படுத்திக் வகாண்டனர். இவ்வாைான நிமித்தமானது
இயற்லகலயப் புரிந்துவகாள்ள முடியாத வாழ்லகலய வாழ்ந்த பண்லடய காலத்தில் தவிர்க்க முடியாத
ஒன்ைாக இருந்தது என்று வொல்ல கவண்டும். ஆனால், தற்காலத்தில் நவீன அறிவியல் வளர்ந்த
நிலலயில் நிமித்தம் பார்த்துச் வெல்வது என்பது இன்லைய காலத்திற்குத் கதலவயா? என்று ஆராய்ச்சி
வெய்யக்கூடிய நிலலயில் தான் இருக்கிகைாம். எது எவ்வாைாயினும் நிமித்தமானது தற்வபாழுதும்
மக்களுலடய வாழ்வியகலாடு பின்னிப் பிலணந்த ஒன்ைாககவ இருக்கிைது.
முன்கனார்கள் நிமித்தத்லதக் கண்ணால் பார்த்தும், காதால் ககட்டும் வதரிந்து வகாண்டனர்.
பைலவ வலமிருந்து இடம்கபாகுவலதப் பார்ப்பலதயும், பைலவயின் ஒலியிலனக் காதால் ககட்பலதயும்
இதற்குச் ொன்ைாகக் கூைலாம். இதில் முதன்லமயாக அலமவது காதினால் ககட்டகல ஆகும்.
காதினால் ககட்டல் என்பது தனக்குத் தூரத்தில் வரும் அச்சுறுத்தலல முன்னகர அறியக் கூடியதாக
இருக்கிைது. அதனால் பண்லடய மக்கள் பைலவ முதலானவற்றின் குரல் ஒலிலய லவத்து நிமித்தத்லத
மிகுதியாகப் பார்த்தனர் என்பது வதளிவாகிைது. பைலவயின் குரல் ஒலிலயக் ககட்டலில் நல்ல
நிமித்தமாக இருந்தால் பயணத்லதத் கமற்வகாள்வர். அதுகவ, தீய நிமித்தமாக இருந்தால் கபாகும்
பயணத்லதத் தவிர்த்துவிடுவார். நிமித்தம் தலட இருந்தும் நிமித்தத் தலடலய நீக்கியும் பயணம்
கமற்வகாள்ளுவதும் உண்டு. எனகவ, நிமித்தம் என்பது நன்னிமித்தமாகவும் தீய நிமித்தமாகவும்
வவளிப்படுவலதக் காணமுடிகிைது.
நன்னிமித்தம் தீநிமித்தம் வவளிப்படும் விதத்தில் நிமித்தமானது பல வலககளாக இருந்துள்ளன.
அதலனத் வதால்காப்பியம் எடுத்துலரத்துள்ளது. அதாவது, புைத்திலணயில் பாடாண் திலணயானது
ஆண்மகனின் சிைப்பியல்புகலள எடுத்துக் கூறுவதாகும். நாடாளும் மன்னன் பாதுகாப்புடன் நீண்டநாள்
வாழ கவண்டும் என்பதற்காக மன்னனிடம் பரிசு வபற்ைவர்கள் ஓம்பலட கூறுவது மரபாகும். ஓம்பலட
என்பது மன்னலனப் பற்றிய அச்ெத்லதத் தவிர்த்து, நன்லம விலளவிக்கக்கூடிய கருத்துலரகலள
வழங்குதல் என்பதாகும். வதால்காப்பியர் காலத்தில் வாழ்ந்த புலவன் ஓம்பலட கூறுதலில் மன்னனுக்கான
நிமித்தத்லதயும் அறிந்து கூறியுள்ளான். அதாவது மன்னனிடம் பரிசுவபற்ை புலவன் அவ்வரெனுக்கு
ஓம்பலட கூறும்கபாது நிமித்தத்தால் அறியப்படும் அச்ெத்தலதப் கபாக்குமாறும் நன்லமக்கான மகிழ்லவ
ஏற்படுத்துமாறும் கருத்துலர வழங்கியுள்ளான். புலவன் ஓம்பலட கூறுதலில் வதால்காப்பியர் காலத்தில்
எவ்வலகயான நிமித்தங்கள் இருந்தன என்பலதப் பற்றி,
“அச்ெமு முவலகயு வமச்ெ மின்றி
நாளும் புள்ளும் பிைவற்றி னிமித்தமுங்
காலங் கண்ணிய கவாம்பலட யுளப்பட”

(வதால்.வபாருள்.91:16-18)
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என்ை நூற்பா அடிகள் எடுத்துலரக்கின்ைன. இந்நூற்பாவில் கூைப்பட்டுள்ள நாள் என்பது நாள்
நிமித்தத்லதயும் புள் என்பது பைலவ நிமித்தத்லதயும் பிைவற்றின் நிமித்தம் என்பது இயற்லக,
விலங்குகள், மனிதர்கள் முதலானவற்றின் வெயலினால் கதான்றும் பல்கவறு நிமித்தத்லதயும்
குறிப்பதாகும்.
மற்வைாரு நூற்பாவில் தலலவகனாடு தலலமகள் உடன்கபாக்கு கமற்வகாள்ளும் நற்ைாய்
தன்லனயும் தலலமக்கலளயும் எண்ணி நிமித்தம், விரிச்சி, கட்டு, கழங்கு முதலானவற்லைக் வகாண்டு
நன்லமயும் தீலமலயயும் அறிந்த பின்னர்த் கதாழியும் கண்கடாலரயும் கநாக்கிப் புலம்புகிைாள். இதலன,
“தன்னு மவனு மவளுஞ் சுட்டி
மன்னு நிமித்த வமாழிப்வபாரு வடய்வ
நன்லம தீலம யச்ெஞ் ொர்தவலன்று”

(வதால்.வபாருள்.36:1-3)

என்னும் நூற்பா அடிகள் கூறியுள்ளன. பழந்தமிழர்களால் பார்க்கப்பட்ட நிமித்தங்களான நாள் நிமித்தம்
பார்த்தல், பைலவ நிமித்தம் பார்த்தல், உன்னம் பார்த்தல், கட்டுப் பார்த்தல், கழங்கு பார்த்தல்,
ஆழியிலழத்தல் கபான்ைவற்லை ஆராய்கவாம்.

நாள் நிமித்தம் பார்த்தல்
வானிலுள்ள ககாள்கள், விண்மீன்கலளக் வகாண்டு நாள் என்பலதக் கணித்துள்ளனர். நாளில்
நல்ல நாளும் வகட்ட நாளும் உண்டு என்பலதயும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். நாட்கள் பற்றி அறிந்து
வெயல்படும் நிமித்தத்தில் பலவலக உண்டு. அவற்றுள், பிைந்த நாள் பற்றிய நிமித்தமும் ஒன்ைாகும்.
ஒருவர் பிைக்கும் மாதத்தில் எந்த மீன் நிற்கிைகதா அந்நாகள அவர் பிைந்த நாளாகும். இதன்
காரணமாகச் சிலலர எந்த மீனில் பிைக்கிைார்ககளா அந்த மீன் வகாண்டு அலழப்பதுண்டு. ொன்ைாக
ஆதிலரயான், உத்திராடத்தான், திருகவாணத்தான் என நாள் வபயர்கள் வழங்குவதன்வழி
அறியமுடிகிைது.
பிைந்தநாலளக் வகாண்டு நிமித்தம் பார்க்கும் பழக்கம் பண்லடய காலந்வதாட்கட
இருந்துவருகிைது. குறிப்பாக, மன்னர் வாழ்வில் பிைந்த நாலளக் வகாண்டு நிமித்தம் பார்த்தலானது
தவிர்க்கமுடியாத ஒன்ைாக இருந்துள்ளது. அதனாகலகய மன்னரின் பிைந்த நாலளச் சிைப்பிக்கும்
விதமாக ‘நாண்மங்கலம்’ என்னும் புைத்துலைலயப் புைப்வபாருள் வவண்பாமாலல குறிப்பிட்டுள்ளது.
மாங்குடி மருதனாரும் பாண்டியன் வநடுஞ்வெழியலன, ‘நின்று நிலலஇயர்நின் னாண்மீன்’ (ெங்க
இலக்கியம், 2113, புைம்.24:24) என்னும் பாடலடியில், உன் வாழ்நாட்குரிய நாள் மீன் நின்று
நிலலக்கட்டும் என்று புகழ்ந்துள்ளார். இவ்வாறு பண்லடய காலத்தில் பிைந்த நாள் வகாண்டு நிமித்தம்
பார்த்தலானது இன்லைய காலத்திலும் பிைந்தநாலளக் வகாண்டு ொதகம் உருவாக்கி அதன்மூலம் நல்ல
நாள், வகட்ட நாலள அறிதலலக் காணமுடிகின்ைன.

பைலவ நிமித்தம் பார்த்தல்
புள் என்பது பைலவலயக் குறிக்கும் வபாதுச் வொல்லாகும். இச்வொல்லுக்குப் பைலவ நிமித்தம்
என்ை வபாருளுமுண்டு. ‘புள்ளுப்புணர்ந் தினிய வாக’ (கமலது, 2234, நற்.136:3) என்ை பாடலடியின்
வபாருள் பைலவ நிமித்தம் பார்த்தனர் என்பதாகும். ‘நாளும் புள்ளு நயத்தகு நன்னிலல’
(சீவகசிந்தாமணி, 1775:1) என்ை பாடலடியில் வரும் புள்ளும் என்ை வொல்லுக்குப் பைலவயால் அறியும்
நிமித்தம் என்ை வபாருலளப் வபைமுடிகிைது. ‘புள்ளும் வழிப்படர’ (சிலப்பதிகாரம், 12,கவறு, 13:2) என்று
கூறும் பாடலடி பைலவ நிமித்தமும் ஒத்துப் கபாக என்னும் வபாருலளக் குறிப்பிடுகிைது. எனகவ,
பைலவயின் வெயல் தன்லமலயக் வகாண்டு நிமித்தம் பார்த்தலால் அப்பைலவ நிமித்தத்திற்கும் புள்
என்னும் வபயர் வபைலாயிற்று. புள் நிமித்தம் பார்க்கும் நிமித்திகர்களும் இருந்துள்ளனர். அவருக்கு
மன்னன் பரிசில் வழங்கியலத,
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“வபாய்யாது புண்வமாழிந்தார்க்கு
லவயாது வழக்குலரத்தன்று”

(புைப்வபாருள் வவண்பாமாலல,18)

என்று கூறுவதன்மூலம் விளங்கிக் வகாள்ளமுடிகிைது.
காக்லக, ஆந்லத, கருடன், கரிக்குருவி, வெம்கபாத்து முதலான பைலவகள் வகாண்டு நிமித்தம்
பார்க்கும் பழக்கம் பண்லடக் காலந்வதாட்கட இருந்து வருகிைது. வபாதுவாகப் பைலவகளின் குரல்
ஒலி, அலவ பைந்து வெல்லுதல் ஆகியவற்லைக் வகாண்டு நிமித்தமாகப் பார்த்துள்ளனர்.
பைலவயின் குரல் ஒலி நிமித்தத்திற்குக் காக்லக, ஆந்லத, கரிக்குருவி கபான்ைவற்லைக்
குறிப்பிடலாம். காக்லக கலரந்தால் புதிய விருத்தினர் வருவர் என்னும் நன்னிமித்தத்லதக் குறுந்வதாலக
210ஆம் பாடல் வதரிவிக்கிைது. அதுகபாலக் காக்லக கலரந்தால் தீய நிமித்தமாகக் கருதப்பட்டலத,
‘காக்லககள், எதிவரதிர் சிலம்பின’ (சூளாமணி, 9:90:1,2) என்னும் பாடலடிகள் எடுத்துலரக்கின்ைன.
முன்கனார்கள் காக்லகலயக் வகாண்டு நிமித்தம் பார்த்தது கபாலகவ, ஆந்லதலயக் வகாண்டு நிமித்தம்
பார்த்துள்ளனர். ஆந்லத அலறினால் தீய நிமித்தமாகக் கருதியலத, ‘அஞ்சுவரு குராஅற் குரலுந்
தூற்றும்’ (ெங்க இலக்கியம்,2163,புைம்,280:5) என்னும் பாடலடி குறிப்பிட்டுள்ளது. எனகவ, பைலவகள்
ஒலிக்கும் சூழலலப் வபாறுத்து, அதலன நன்னிமித்தமாகவும் தீய நிமித்தமாகவும் வகாண்டிருந்தலத
அறியமுடிகிைது.
பைலவகளில் சில வலமிருந்து இடமும், இடமிருந்து வலமும் வெல்வது நிமித்தமாகக்
கருதியுள்ளனர். அந்த வலகயில் மயில் முதலான பைலவகள் வலப்புைமாகச் வெல்வது நல்ல
நிமித்தமாகவும் காக்லக முதலான பைலவகள் இடப்புைமாகச் வெல்வது தீய நிமித்தமாகவும்
கருதியுள்ளலத,
“ஏகும் அளலவயின் வந்தன வலமும் மயில் இடமும்
காகம் முதலிய முந்திய தலட வெய்வன கண்டான்”

(கம்ப.1267:1,2)

என்னும் பாடலடிகள் வவளிப்படுத்தியுள்ளன.
ஒரு வதாழிலலத் வதாடங்கும்கபாது கழுகு வட்டமிடுவது நல்ல நிமித்தமாகப் பார்க்கப்படுகிைது.
குறிப்பாகத் தற்காலத்தில் குடமுழுக்கு நடத்தும்கபாது கருடன் வட்டமிடுவது நல்ல நிமித்தமாகக் கருதி,
அந்கநரத்தில் கலெத்தில் தண்ணீலர ஊற்றுவலதக் காணமுடிகிைது. கமற்கூறிய நாள் நிமித்தம், புள்
நிமித்தம் தவிர இயற்லக, விலங்குகள், மக்கள் முதலானவற்றின் வாயிலாக வவளிப்படும் பல்கவறு
நிமித்தத்லதப் பிைவற்றின் நிமித்தம் என்கை வதால்காப்பியர் குறிப்பிடுவார்.
இயற்லக வழியாகச் சில நிமித்தங்கலள அறிந்துள்ளனர். கமகங்கள் இரத்த மலழ வபாழிதல்,
சூரியலனச் சுற்றிப் பரிகவடம் வகாள்ளுதல், பூமி அதிர்ச்சி அலடந்து நடுங்குதல், இடிகள் கமகல
விழுதல் ஆகியலவயால் தீய நிமித்தங்கள் கதான்றும் என்பலத,
“குருதிமா மலழ வொரிந்தன கமகங்கள் குமுறி
“பருதி வானவன் ஊர்வலளப் புண்டது பாராய்”

(கம்ப.2944:1,2)

‘உலகமும் கம்பிக்கும் உயர்வான், இடியும் வீழ்ந்திடும்’

(கம்ப.2946:2,3)

என்னும் பாடலடிகள் எடுத்துலரக்கின்ைன. இங்குக் கூறியுள்ள இயற்லகக்கு முரணான நிமித்தங்கலள
‘உற்பாதம்’ என்றும் அலழப்பதுண்டு.
விலங்குகள் கத்துதல், அலவ குறுக்கக வெல்லுதல், அதனுலடய வெயல்கள் மூலம்
நிமித்தங்கலள அறிந்துள்ளனர். நாய், நரி ஆகியலவ ஒன்று கெர்ந்து ஊலளயிடுதல் தீய நிமித்தமாகக்
கருதப்பட்டலத, “ஞாளிகயாடு நின்று உலளக்கின்ை நரிக்குலம் பலவால்” (கம்ப.2945:4) என்று
கூைப்பட்டுள்ளது. குரங்கு, பாம்பு, மூஞ்சூறு, பன்றி, கீரி, கலலமான், அட்லட, எலி, காட்டுப் பசு, பூலன,
புலி, உடும்பு இலவவயல்லாம் வலமிருந்து இடமாகச் வெல்லுதலல நல் நிமித்தமாக அைப்பளீசுர ெதகம்
62ஆம் பாடல் கூறியுள்ளது. வபண் யாலனகவளல்லாம் மதநீலரச் வொரிதல், ஆண் யாலனகளின்
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தந்தங்கள் ஒடிந்து விழுதல் ஆகியவற்லை தீய நிமித்தங்களாகக் கம்பராமயணம் 2946ஆம் பாடல்
குறிப்பிட்டுள்ளது.
பல்லி வீடுகளில் வாழக்கூடிய ஓர் உயிரினமாகும். மக்கள் இவ்வுயிரிலயத் வதய்வமாக
வழிபடுகின்ைனர். அதனால் பல்லி ஒலித்தலலக் வகாண்டு நிமித்தம் பார்க்கும் பழக்கமானது பண்லடய
காலந்வதாட்டு இருந்து வருகிைது. அதற்குக் காரணம் மக்கள் இதன் ஒலி எழுப்புதலல எச்ெரிக்லக
வெய்வதாய் நிலனக்கின்ைனர். இதன் ஒலிலயப் கவுலி அடித்தல் அல்லது கவுலி வொல்லுதல் என்று
கபச்சு வழக்கில் கூறுவர். பல்லி ஒலித்த திலெ நல்ல நிமித்தமாகக் கருதியலத, ‘பகுவாய்ப் பல்லிப்
பாகடார்த்துக் குறுகும்’ (ெங்க இலக்கியம்,281,அகம்.88:3) என்னும் பாடலடி கூறியுள்ளது. பல்லி ஒரு
பக்கத்திலிருந்து பல முலை ஒலித்தலதத் தீ நிமித்தமாகக் கருதிய பன்றி தான் கபாகும் வழியில்
வெல்லாமல் மாற்று வழியில் வென்ைது என்பலத,
“நூலல நுலழயும் வபாழுதிற் ைாழாது
பாங்கர்ப் பக்கத்துப் பல்லி பட்வடன
வமல்ல வமல்லப் பிைக்கக வபயர்ந்து”
(கமலது,290, நற்.98:4-6)
என்னும் பாடலடிகள் குறிப்பிட்டுள்ளன. இன்ைளவும் மக்கள் நல்ல வெய்திகலளப் கபசிக்
வகாண்டிருக்கும்கபாது பல்லி ஒலித்தலல லவத்து அச்வெய்தியின் நன்லம, தீலமகலள அறிவலதக்
காணமுடிகிைது.
மனிதர்களின் வெயல்கள் வழியாகவும் நிமித்தம் பார்த்துள்ளனர். மனிதரின் உடலுறுப்புகள் சில
கநரங்களில் துடிக்கும். அதாவது, வபண்களின் இடக்கண்ணும் இடத்கதாளும் துடித்தல் நல்ல நிமித்தம்
நிகழும் என்பலத, ‘ஏலழயர், கதாளுமங் கிடவயிற் றுடித்த’ (சூளாமணி,9:88:2,3) என்றும் நற்வெயல்
நிலனத்த வபாழுது தும்முதல் என்பது தீய நிமித்தத்லதக் குறிக்கும் என்பலத, ‘துலணகதிர் முகந்வதன
முகப்பத் தும்மினான்’ (சீவகசிந்தமாணி,323:3) என்றும் கூறுவதன்மூலம் விளங்கிக் வகாள்ளமுடிகிைது.
மனிதர்களுலடய தூக்கத்தில் நிமித்தங்கள் வவளிப்பட்டுள்ளன. அதலனக் கனவு என்பர். கனவில்
நல்லது நிகழ்ந்தால் வகட்டது நடக்கும். வகட்டது கனவில் வந்தால் நல்லது நடக்கும் என்ை நம்பிக்லக
மக்களிடம் இருந்து வருகிைது. இதுகபான்ை நிமித்தங்கள் பல மக்கள் வாழ்வியலில் இருந்து வருவலத
அறியமுடிகிைது.

உன்னம் பார்த்தல்
உன்னம் என்பது ஒரு வலக மரமாகும். இம்மரத்லத இலவமரம் என்று கூறுகின்ைனர்.
இவ்வுன்னமரத்தின் பூ வபான்னிைத்திலும் அதன் இலல சிறிய அளவிலும் இருப்பலத, ‘வபான்னி னன்ன
பூவிற் சிறியிலல’ (ெங்க இலக்கியம்,924,பதிற்.61:5) என்னும் பாடலடி கூறியுள்ளது. முன்கனார்கள்
கபாருக்குப் கபாகும் முன்பு இம்மரத்லதக் வகாண்டு நிமித்தம் பார்த்துள்ளனர். இம்மரத்லதப்
பார்க்கும்வபாழுது அதன் இலல நன்ைாகத் தலழத்திருக்குமாயின் கபாரில் வவற்றி கிலடப்பதும் அதுகவ
அம்மரத்தின் இலல கருகி வாடியிருக்குமாயின் கதால்வியுறுவதும் நிமித்தமாக அறியப்பட்டுள்ளது.
பண்லடய காலத்தில் கபார் என்பது மன்னர்களின் வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்ைாக இருந்ததால்
சில கநரங்களில் உன்னமரம் வாடியிருந்தும் மன்னர்கள் கபாருக்குச் வெல்வதுண்டு.
வதால்காப்பியப் புைத்திலணயியல் 5ஆம் நூற்பாவில் ‘உன்னநிலல’ என்று கூைப்பட்டுள்ளது.
உன்னநிலல என்பது உன்ன மரத்லதக் வகாண்டு நிமித்தம் அறிதகலாடு மன்னனுலடய புகழும்
கபெப்படும் ஒரு புைத்துலையாகும். இதலன,
“துன்னருஞ் சிைப்பிற் வைாடுகழற் மன்னலன
உன்னஞ் கெர்த்தி யுறுபுகழ் மலிந்தன்று”

(புைப்வபாருள் வவண்பாமாலல,243)

என்று கூறுவதன்மூலம் விளங்கிக் வகாள்ளமுடிகிைது. எனகவ, மன்னர்கள் உன்னமரத்தின் வழியாக
நிமித்தம் பார்த்த பிைகக கபாருக்குச் வென்றுள்ளனர் என்பது வதளிவாகிைது.
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விரிச்சி ககட்டல்
விரிச்சி என்பதற்கு, ‘வருங்காரியத்லத விரிவாய் முன்கன வதரிவிப்பது’ என்று வபாருள் விளக்கம்
தரப்பட்டுள்ளது (வித்தியானந்தம், 1971, பக்.196). அதாவது, ஒருவர் காரியம் வதாடர்பாக
நிலனத்திருக்கும் கநரத்தில் அக்காரியம் நன்லம அல்லது தீலமயில் முடியும் என்பலத அயலார்
தற்வெயலாகப் கபசிக் வகாள்ளும் வொற்களால் அறியும் ஒருவலக நிமித்தகம விரிச்சி ககட்டல்
என்பதாகும். அதனால், இதற்கு வாய்ச்வொல் என்ை வபயரும் வழங்கப்படுகிைது. பழங்காலத்தில் மக்கள்
நற்வொல் ககட்பதற்காகவ இந்நிமித்தத்லதப் பார்த்துள்ளனர். அதனால் இதற்கு நற்வொல்,
நன்னிமித்தம் என்ை வபயர்களிலும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிமித்தத்லத ஆண் வபண்வணன
இருபாலாரும் பார்த்துக் கூறுபவர்களாக இருந்துள்ளனர். இந்நிமித்தம் பார்த்துக் கூறும் ஆண்கலள,
‘விரிச்சிகன்’ (சீவகசிந்தாமணி,621:2) என்று அலழத்துள்ளனர்.
முன்கனார்களிடம் விரிச்சி பார்க்கும் பழக்கம் பரவலாக நிலவியுள்ளது. ‘ஒருொர்த், திருந்திலழ
மகளிர் விரிச்சி நிற்ப’ (ெங்க இலக்கியம், 1193,நற்.40:3,4) என்னும் பாடலடிகளில் தலலவலனச் சூழ்ந்து
மகளிர் விரிச்சி ககட்டு நின்ைார்கள் எனக் கூைப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாகப் கபாருக்குச் வெல்லும் முன்பு
விரிச்சி பார்க்கும் பழக்கம் இருந்துள்ளது. இதலன, ‘பாக்கத்து விரிச்சி’ (வதால்.வபாருள்.58:1) என்னும்
நூற்பா அடி கூறுகிைது. இதன் வபாருள் கபாருக்குச் வெல்லும்முன் வீரர்கள் சிற்றூர் வென்று
அவ்விடத்தில் உள்களார் கூறும் வாய்ச்வொல்லலக் ககட்பது என்பதாகும். இலக்கண விளக்கப்
புைத்திலணயியல் 232ஆம் நூற்பாவில் ‘பைவாப்புள்’ என்வைாரு வொல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இச்வொல்லுக்கு வவட்சி வீரரால் லகப்பற்ைப் பட்ட ஆநிலரகலள மீட்கக் கரந்லத வீரர்கள் பயணம்
கமற்வகாள்ளும்கபாது, வவற்றி கதால்விகலளப் பற்றி முன்னகர அறிய நிமித்தத்திற்குரிய வொற்கலளக்
ககட்டனர் என்பது வபாருளாகும்.
கபாருக்குச் வென்ை தலலவன் காலம் தாழ்த்தும்கபாது விரிச்சி பார்க்கும் பழக்கம்
இருந்துள்ளது. கபாருக்குச் வென்ை தலலவன் வராத நிலலயில் அவன் வருலகக்காகத் தலலவி
வருத்தத்துடன் காத்திருக்கிைாள். அந்கநரத்தில் வயது முதிர்ந்த வபண்டிர் ஊரின் புைத்கத வென்று
ஓரிடத்தில் வநல்லலயும் மலலரயும் தூவித் வதய்வத்லத வணங்கி நற்வொல் ககட்பர். இதலன விரிச்சி
ககட்கக் காத்திருந்தனர் என்பர். இதலன,
“வபரும்வபயல் வபாழிந்த சிறுபுன் மாலல
யருங்கடி மூதூர் மருங்கிற் கபாகி
யாழிலெ யினவண் டார்ப்ப வநல்கலாடு
நாழி வகாண்ட நறுவீ முல்லல
யரும்பவி ழலரி தூஉய்க் லகவதாழுது
வபருமுது வபண்டிர் விரிச்சி நிற்ப”

(ெங்க இலக்கியம்,1094,முல்லல.6-11)

என்ை பாடலடிகள் குறிப்பிட்டுள்ளன.
நற்வொல்லானது கூடியிருப்பவர்களில் சிலர் தற்வெயலாக வாயால் கபசும் வொற்களாகும்.
அச்வொற்கள் நன்லம விலளவிக்கக் கூடியதாகவும் தீலம உண்டாக்கக் கூடியதாகவும் இருந்துள்ளன.
“சிறுதாம்பு வதாடுத்த பெலலக் கன்றி
னுறுதுய ரலமர கனாக்கி ஆய்மக
ணடுங்குசுவ லலெத்த லகயள் லகய
வகாடுங்ககாற் ககாவலர் பின்னின் றுய்த்தர
வின்கன வருகுவர் தாய வரன்கபா
ணன்னர் நன்வமாழி ககட்டனம்”

(கமலது,1094,முல்லல.12-17)

என்னும் பாடலடிகளில் இளங்கன்றுகள் பசியின் வகாடுலமலய நிலனத்து வருந்திருக்கும் கநரத்தில்
ஆய்மகள் ஒருத்தி உன் தாலய இப்வபாழுகத ககாவலர் ஓட்டி வருவர் என்று கூறினாள். அதலனக்
ககட்ட முதுவபண்டிர் நல் நிமித்தமாகக் கருதினாள்.

47

DIS Journal/இந்திய ஆய்விதழ் 2021 XIV

நற்வொல் ககட்ட முதுவபண்டிர் தலலவியிடம் வந்து கபாருக்குப் கபான தலலவன் வவற்றிகயாடு
வருவான் என்று உலரக்கின்ைாள். இதலன,
“நல்ல நல்கலார் வாய்ப்புட் வடவ்வர்
முலனகவர்ந்து வகாண்ட திலையர் விலனமுடித்து
வருத ைலலவர் வாய்வது”

(கமலது,1094,முல்லல.18-21)

என்ை பாடலடிகள் உணர்த்துகின்ைன. இங்கு வாய்ப்புள் என்பது வாயால் கூறுகின்ை நன்னிமித்தத்லதக்
குறிப்பதாகும்.
விரிச்சி ககட்டலில் நற்வொற்கலளக் ககட்டும் அது தீலம தரக்கூடியதாகவும் இருந்துள்ளது.
இதலன,
“வநன்னீ வரறிந்து விரிச்சி கயார்க்குஞ்
வெம்முது வபண்டின் வொல்லும்”

(கமலது,2163, புைம்.280:6,7)

என்னும் பாடலடிகள், முதுவபண்டிர் வநல்லும் நீரும் எறிந்து கபாருக்குச் வென்ை வீரன் பிலழத்து
வருவான் என்று கூறிய நற்வொல் இன்று குலைபாடு ஆனது என்று குறிப்பிட்டுள்ளன.
வதய்வத்லத வணங்கி விரிச்சி ககட்டல் கபாலகவ சில கநரங்களில் தற்வெயலாக இருவர்
கபசிக் வகாள்வதும் விரிச்சியாகக் கருதப்பட்டுள்ளது. இதலன, “கபாவமன் வாய்ச்வொற் ககட்பினும்”
(கல்லாடம்,43:11) என்ை பாடலடியில் அயலார் கபசிக்வகாள்ளும்கபாது, ‘கபாவான்’ என்று கூைக்
ககட்பது தீய நிமித்தமாகக் கருதப்பட்டதன்வழி அறியமுடிகிைது.
குறுந்வதாலக 218ஆம் பாடலில் தலலவியானவள் பிரிந்து வென்ை தலலவன் நம்லம மைந்தான்
கபாலும் என்று நிலனக்கிைாள். இதனால் அவன் வருவானா? என்று நிமித்தம் பார்த்தலால் என்ன பயன்
என்று ககட்பது கபால் அலமந்திருக்கும்.
சில கநரங்களில் விரிச்சி ககட்காமலும் இருந்துள்ளனர். அதாவது, தலலவியானவள் பிரிந்து
வென்ை தலலவன் தன்லன மைந்தார் கபாலும் என்று நிலனக்கிைாள். அதனால் அவள் வருத்தமலடந்து
தலலவன் வருவாரா? என்று விரிச்சி ககட்காமலும் இருந்துள்ளாள். இதலன, ‘விரிச்சியு நில்லாம்’ (ெங்க
இலக்கியம்,1268,குறுந்.218:3) என்ை பாடலடி குறிப்பிட்டுள்ளது. கமற்கூறியவற்றிலிருந்து தலலவலனப்
பிரிந்த தலலவி அவனின் வருலகலய அறிந்துவகாள்ளகவ விரிச்சி பார்க்கப்பட்டது என்பலத
அறியமுடிகிைது.

வான்வமாழி
வான்வமாழியாலும் நிமித்தம் பார்க்கப்பட்டுள்ளது. இதலன, ‘அெரீரி’ என்றும் அலழக்கின்ைனர்.
இந்த அெரீரிக்கு உருவம் கிலடயாது. அதன் ஒலிலய மட்டும் காதால் ககட்கமுடியும். அது வானில்
கதான்றி வாக்கிலன வவளிப்படுத்தும். திருவள்ளுவர் திருக்குைலள அரங்ககற்ைம் வெய்த வபாழுது
அெரீரி வானில் இருந்து பாராட்டியலத,
“உருத்திர ென்ம வரனவுலரத்து வானி
வலாருக்ககவா வவன்ைகதார் வொல்”

(திருவள்ளுவமாலல,1:3,4)

என்று திருவள்ளுவமாலல குறிப்பிட்டுள்ளது.
சீவக சிந்தாமணியில் சீவகன் பிைந்திருந்த வபாழுது மரக்கிலளயின் மலைவில் ஏகதா ஒரு குரல்
வதய்வத்தால் ‘சீவிப்பாயாக’ என்று வாழ்த்தியலத, ‘சிலனமலைந் வதாருகுரல் சீவ வவன்ைகத’
(சீவகசிந்தாமணி,323:4) என்னும் பாடலடி கூறுவதன்மூலம் அறியலாம்.
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கட்டுப் பார்த்தல்
குறி பார்த்தலில் கட்டுப் பார்த்தல் என்பதும் ஒன்ைாகும். இந்தக் கட்டு என்னும் வொல்லலத்
வதால்காப்பியக் களவியல் 24ஆம் நூற்பா குறிப்பிட்டுள்ளது. இச்வொல்லுக்கு ‘நிகழ்வது வொல்லுங் குறி’
(தமிழ்ப் கபரகராதி, பக்.651) என்று விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. “வநன்முன் னிறீஇக், கட்டிற் ககட்கு
மாயின்” (ெங்க இலக்கியம்,1143,நற்.288:6,7) என்னும் பாடலடிகள் முைத்தில் வநல்லலப் பரப்பி லவத்து
அதிலுள்ள வநல்லிலன எண்ணினவழி அறிந்த வெய்திலயக் கட்டுப் பார்த்தல் மூலம் வதரிந்து
வகாள்வலதக் குறிப்பிட்டுள்ளன. வநல் தவிர அரிசி, திலன, கொழி முதலானலவயும் கட்டுப் பார்ப்பதற்குப்
பயன்படுத்தப்படும்.
கட்டு லவத்துப் பார்த்தலானது பண்லடய ெமூகத்தில் பரவலாக இருந்துள்ளது. குறிப்பாகத்
தலலவன்பால் களவில் ஈடுபட்ட தலலவிக்கு உடல் வமலிந்திருக்கும். தாயானவள் தன் மகளின்
வமலிவிற்கான காரணம் யாவதன அறிவதற்காகக் கட்டுப் பார்த்துள்ளாள்.
கட்டு லவத்துப் பார்ப்பவர் குறிஞ்சி நிலத்லதச் ொர்ந்தவர்களாக இருந்துள்ளனர். அவர்கள் பல
வபயர்களில் அலழக்கப்பட்டுள்ளலத இலக்கியங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன. அகநானூற்றில், ‘முதுவாய்ப்
வபண்டிர்’ (கமலது,2271,அகம்.22:7) என்று கூைப்படுவதற்குப் பின்நிகழ்லவ முன்னதாக உலரக்கக்கூடிய
வபண்டிர் எனப் வபாருள்படும். குறுந்வதாலகயில், ‘அகவன் மகள்’ (கமலது,626,குறுந்.23:1) என்று
குறிப்பிட்டுள்ளதற்கு அவள் வதய்வங்கலள அலழத்துக் கூறுவதால் இப்வபயர் வபறுகிைாள்.
வபருங்கலதயில், ‘கட்டறி மகடூஉ’ (வபருங்கலத,1:37:236) என்றும் கல்லாடத்தில் ‘குைத்தி’
(கல்லாடம்,7:11) என்றும் திருச்வெந்தூர்ப் பிள்லளத்தமிழில், ‘வகாடிச்சியர்’ (திருச்வெந்தூர்ப்
பிள்லளத்தமிழ்,80:5) என்றும் கச்சிக் கலம்பகத்தில், ‘குைமகள்’ (கச்சிக் கலம்பகம்,90:4) என்றும்
திருக்ககாலவயாரில் ‘கட்டுவித்தி’ (திருக்ககாலவயார், 285,வகாளு) என்றும் அலழக்கப்பட்டுள்ளனர். சில
கநரங்களில் ஆண்களும் குறி வொல்லியுள்ளனர். அவர்கலளக் கட்டுக்காரன் (தமிழ்ப் கபரகராதி, பக்.651)
என்று அலழத்துள்ளனர்.
கட்டுப் பார்க்குமிடம் களம் என அலழக்கப்பட்டுள்ளது. களத்திற்குக் குறி பார்க்கும் வபண்டிலர
அலழத்து வருகிைாள் தாயானவள். வபாதுவாக, எந்த ஒரு வதாழிலலத் வதாடங்கினாலும் இலைலய
வழிபடுவது மரபாக இருந்து வருகிைது. குறி வொல்லக்கூடிய வபண்டிரும் குறி வொல்வதற்குமுன்
முருகப்வபருமாலன நிலனத்து மனமுருகிப் பாடலலப் பாடுகிைாள். அம்மகளிர் முருகப்வபருமாலன
வாழ்த்தினது குறுந்வதாலக 23ஆம் பாடலில் இடம்வபற்றுள்ளது. அந்தப் பாடல் மலலயில் வீற்றிருக்கும்
முருகலனயும் அந்த ஊரில் இருக்கும் தலலவலனயும் பாடுவதாக அலமகிைது. இப்பாடலலக் ககட்ட
தலலவி புன்முறுவல் புரிகிைாள். தலலவி அக இன்பம் அலடந்தலத அறிந்த கதாழி குறி வொல்லும்
மகளிலரப் பார்த்து அந்த மலலலய மீண்டும் மீண்டும் பாடுமாறு கூறுவதாக அலமந்துள்ளது.
இலைவலன வழிபட்ட பின் முைத்தில் அரிசிலயப் பரப்பி லவத்தலல, ‘முதுவாய்ப், வபாய்வல்
வபண்டிர் பிரப்புளர்பு இரீஇ’ (ெங்க இலக்கியம்,2272, அகம்.98:8,9) என்னும் பாடலடி உணர்த்துகிைது.
இங்குப் பிரப்பு என்பது குறுணி என்னும் அளவு உலடயதாகும். அவ்விடத்தில் தாயானவள் மகலள
அலழத்து வந்து நிறுத்துகிைாள். அப்வபண்டிரிடம் கட்டுப் பார்த்து மகளின் நிலலலயச் வொல்லுமாறு
ககட்கிைாள் தாயானவள். இந்தக் கட்டுக் ககட்கும் முலையானது குறி ககட்டல் என்றும்
கட்டுப்படுத்துதல் என்றும் அலழக்கப்படுகிைது.
குறி வொல்பவர் வதய்வ ஆகவெங் வகாண்டு முைத்தில் சில வநற்கலள எடுத்து வீசி எறிகிைாள்.
இதலன,
“காரார்குழல் வகாண்லட கட்டுவிச்சி கட்கடறிச்
சீரார் சுளகில் சிலவநல் பிடித்வதறியா”

(நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்,3784-9)

என்னும் பாடலடிகள் கூறியுள்ளன. இங்குக் கட்டுவிச்சி என்பது குறி பார்த்துக் கூறுபவலளக் குறிக்கும்.
அவள் வீசி எறிந்த வநல்லல எண்ணிக் கணக்கிட்டுக் குறி கூறுவாள். அவள் அதலனப் பார்த்துக் குறி
உலரத்தலல, ‘கட்டுச் வொல்லுதல்’ (தமிழ்ப் கபரகராதி, பக்.652) என்று அலழக்கப்பட்டுள்ளது. அவள்
குறி வொல்லி முடித்த பின்பு வவறியாட்டு நிகழ்த்துவர். கட்டுப் பார்த்தவுடன் வவறியாட்டு நிகழ்த்தியலத,
அகநானூறு 33ஆம் பாடல் வதரிவிக்கிைது.
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இவ்வாைான கட்டுப்பார்த்தலானது சிற்சில மாற்ைங்களுடன் சிற்றிலக்கியம் கதான்றிய காலத்தில்
நிகழ்ந்துள்ளது. இதலனக் கலம்பகத்துள் ஒரு துலையாகக் குைம் என்ை வபயரில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்குைமானது குைத்தி, தலலவி தான் காதலித்த தலலவனின் வாய்ப்புகலள அறிந்து குறியாக எடுத்துக்
கூறுவலத எடுத்துலரக்கிைது. இக்குைகம பின்னர்க் குைவஞ்சி என்னும் சிற்றிலக்கியமாக
வளர்ச்சியுற்ைது. குைவனின் மககள குைவஞ்சி ஆவாள். இவள் குைப்வபண் என்று சுட்டப்படுகிைாள்.
இவள் மலலவாழ் மக்களின் குடியில் பிைந்ததால் இப்வபயர் வபறுகிைாள். இவலள முதன்லமப்
பாத்திரமாகக் வகாண்டு இந்நூல் இயற்ைப்பட்டதால் இவள் வபயகர இந்நூலுக்குப் வபைலாயிற்று.
இக்குைவஞ்சிக்கு இலக்கணமும் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதலன,
“இைப்பு நிகழ்வவதிர் வவன்னுமுக் காலமுந்
திைப்பட வுலரப்பது குைத்திப்பாட்கட”
(பன்னிரு பாட்டியல்,336)
என்ை நூற்பாவில் இைந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்னும் முக்காலத்திற்குரிய நிகழ்வுகலளத்
வதளிவாக எடுத்துலரப்பது குைத்திப்பாட்டு எனக் கூைப்பட்டுள்ளது. எனகவ, குறி கூறுவதாக
இயற்ைப்படும் நூல் வலக குைவஞ்சி என்பது வதளிவாகிைது.
இக்குைவஞ்சி நூலில் உலா வந்த தலலவலனக் காதலித்து ஏக்கமுற்று இருக்கும் தலலவியின்
நிலலலம அறிந்து அவளுக்குக் குறி வொல்வாள் குைவஞ்சி. அவள் குறி வொல்வதில் பலவலக உண்டு.
அவற்றுள் லகக்குறியும் ஒன்ைாகும். இக்குறிலயக் கும்கபெர் குைவஞ்சி 55ஆம் பாடல் குறிப்பிட்டுள்ளது.
லகக்குறி என்பது லகயில் உள்ள கரலக பார்த்து அறிவதாகும். இவ்வாைான குறி பார்க்கும் முலை
இன்ைளவும் இருந்துவருவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். கமற்கூறியவற்றிலிருந்து கட்டுப் பார்த்தல் என்பது
தலலவனால் காம கநாய்க்கு ஆட்பட்ட தலலவியின் நிலலலமலய அறிந்து அவற்றிலனத்
தீர்ப்பதற்காகப் பார்க்கப்பட்டது என்பலத அறியமுடிகிைது.

கழங்கு பார்த்தல்
கழங்கு என்பது கழற்சிக்காலயக் குறிக்கும் ஒரு வொல்லாகும். இதற்குக் ‘கழல்’ என்ை
வபயருமுண்டு. இக்காய் இருப்லப மரத்தின் பூ நிைத்தில் இருக்கும் என்பலத, ‘ஆடுதளி ரிருப்லபக்
கூடுகுவி
வான்பூக்,
ககாடுகலட
கழங்கின்’
(ெங்க
இலக்கியம்,1529,அகம்.135:8,9)
என்று
கூைப்பட்டுள்ளது. இந்தக் காய் வவண்ணிைமான முத்துக்கு உவலமயாகக் கூைப்பட்டுள்ளலத,
‘கழங்குைழ் முத்தவமாடு நன்கலம் வபறூஉம்’ (கமலது,1353,அகம்.126:12), என்னும் பாடலடியால்
அறியலாம்.
பழந்தமிழர் கழங்கு என்னும் காலயப் பல வலகயில் பயன்படுத்தியுள்ளனர். வபாய்ப்புலியின்
கண்ணுக்குப் வபாருத்தப்பட்டலத, ‘கன்முலக வயப்புலி கழங்குவமய்ப் படூஉ’ (கமலது,791ஐங்.246:2)
என்றும்
எண்ணுவதற்குப்
பயன்படுத்தியலத,
‘எல்லா
வமண்ணி
னிடுகழங்கு
தபுந’
(கமலது,1056,பதிற்.32:8) என்றும் கூறியுள்ளன. குறிப்பாக, இக்கழங்கிலனக் வகாண்டு இளம் வபண்கள்
விலளயாடினர் என்பலத, ‘குறுந்வதாடி மகளிர், வபாலஞ்வெய் கழங்கிற் வைற்றி யாடும்’
(கமலது,194,புைம்.36:3,4) என்னும் பாடலடியால் விளங்கிக் வகாள்ளமுடிகிைது. பிற்காலத்தில் கதான்றிய
பிள்லளத் தமிழில் பத்து வலகப் வபண்பாற்குரிய பருவங்களுள் ஒன்ைாக இந்தக் கழங்கு
இடம்வபற்றுள்ளது. இக்கழங்கு மகளிர் கழங்கு விலளயாடும் பருவத்லதக் குறித்தலாகும்.
இவ்வாைான கழங்லகக் வகாண்டு முன்கனார்கள் குறி பார்த்தலுக்கும் பயன்படுத்தினர். அதனால்,
இக்கழங்கின் வபயகர இக்குறி பார்த்தலுக்கும் வபயராயிற்று. குறிப்பாகத் தலலவனால் தலலவிக்குக்
காம கநாயான பெலல ஏற்படும்கபாது கழங்கு வகாண்டு குறி பார்த்தலலப் பண்லடய இலக்கியங்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளன.
தலலவிக்கு ஏற்பட்ட கநாலயக் கழங்கின் மூலம் அறிவதற்குமுன் முருகனுக்குரிய வவறியாட்டு
நிகழ்த்துவர். வவறியாட்லட வவறி என்ை வபயரிலும் அலழத்துள்ளனர். வவறியாட்டு நிகழ்த்துவதற்குரிய
இடத்லத முதலில் கதர்வு வெய்வர். அவ்விடம் களம் என அலழக்கப்படுகிைது. அலத நற்றிலணயில்
‘வவறிமலன’ (கமலது,1713,நற்.34:9) என்றும் திருமுருகாற்றுப்பலடயில்,
‘வவறியயர் களன்’
(கமலது,1380,திருமுரு.222)
என்றும்
கல்லாடத்தில்,
‘முன்றில்’
(கல்லாடம்,24:3)
என்றும்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
முன்றில்
என்பது
வீட்டின்
முன்பகுதிலயக்
குறிக்கும்.
இங்கு
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வவறியாட்டுக்களத்லதக் குறிக்கிைது. வவறியாட்டு நிகழ்த்த கதர்வு வெய்த இடத்தில் மணலலப் பரப்பி
அவ்விடத்லத மலர் மாலல முதலியவற்ைால் அழகுபடுத்துவர். இதலனக் ‘களன் இலழத்தல்’ என்ை
வதாடரால் குறிப்பிட்டுள்ளனர். பின்னர் அவ்விடத்தில் இலெக்கருவிகலள முழங்கச் வெய்வர். அலவ
‘வவறியாட்டுப்பலை’ என்று அலழக்கப்பட்டுள்ளது.
வவறியாட்டு
நிகழ்த்தக்கூடியவன்
கவலன்,
கவல்மகன்
என்னும்
வபயர்களால்
அலழக்கப்படுகிைான். அவன் முருகலன முழுமுதல் கடவுளாக வழிபடுவதால் இப்வபயர் வபறுகிைான்.
அவன் பின்னர் நிகழக்கூடியலத முன்னகர கூறும் கபரறிவுலடயவன் என்பலத, ‘ஆகுவ தறியு முதுவாய்
கவல’ (ெங்க இலக்கியம்,968, அகம்.195:14) என்னும் பாடலடி கூறியுள்ளது. இவ்கவலன் வவறியாட்டு
நிகழ்த்துவதால் ‘வவறியாட்டாளன்’ என்ை வபயர் வபறுகிைான். ஐங்குறுநூறு, ‘முதுகவலன்’
(கமலது,790,ஐங்.245:1) என்ை வபயலரக் குறிப்பிட்டுள்ளது. இப்வபயருக்கு ‘வயது முதிர்ந்தவன்’ என்பது
வபாருளாகும். வயது முதிர்ந்தவர் அறிவிலும் அனுபவத்திலும் சிைந்தவர்களாக இருப்பர். இவ்கவலனுக்குப்
படிமத்தான் என்ை வபயரும் வழங்கப்படுகிைது. இவன் தலலவியின் கநாயிலனத் தணிவிப்பதற்காகப்
படிமத்லதக் லகயிகல எடுத்து வருவதால் இப்வபயர் வபறுகிைான்.
இவ்வாைான பல வபயர் வபற்றுள்ள கவலலனத் தலலவியினுலடய தாய் வவறியாட்டு
நிகழ்த்துமிடத்திற்கு அலழத்து வருகிைாள். இதலன,
“வபாய்ம்மணல் முற்ைங் கடிவகாண்டு
வமய்ம்மலி கழங்கின் கவலற் ைந்கத”

(கமலது,2273,நற்.268:7,8)

என்ை பாடலடிகள் புலப்படுத்துகின்ைன.
மற்வைாரு பாடலில் அலர் மிகுதியால் தலலவன் தலலவிலய அலழத்துச் வென்று விடுகிைான்.
தலலவி வென்ைதற்கு வருந்திய நற்ைாய் கவலலன அலழத்துத் தலலமகன் என்ன நிலனக்கிைான் எனக்
கழங்கிலனப் பார்த்து எனக்குக் கூறுவாயாக? என்று வினவுகிைாள். இதலன, ‘கூறுக மாகதாநின்
கழங்கின் திட்பம்’ (கமலது,968, அகம்.195:15) என்னும் பாடலடிகளால் அறியமுடிகிைது.
கவலனிடம்,
தாயானவள்
தலலவிக்குத்
தலலவனால்
ஏற்பட்ட
கநாலயத்
தீர்க்க
எடுத்துலரக்கிைாள்.
கவலன், முருகனுக்கு ஆட்டிலன அறுத்தல், மலர் தூவுதல், நறுமணப் புலக
உண்டாக்குதல்
முதலானவற்லைச்
வெய்து
வழிபடுகிைான்.
இது
‘வவறியயர்தல்’
என
அலழக்கப்பட்டுள்ளது. அப்வபாழுது அவன் முருகலனத் துதித்துப் பல்கவறு பாடல்கலளப் பாடுவான்.
அப்பாடல்கள் வவறியாட்டுப் பாடல்கள் என அலழக்கப்படும். பின்னர் கவலன் முற்ைத்தில்
கழற்சிக்காய்கலளப் பரப்புகிைான். அவற்றிலன எண்ணிப் பார்த்துக் குறி வொல்லத் வதாடங்குதலல,
‘கழங்கு வமய்ப்படுத்துதல்’ (கமலது,790,ஐங்.245:2) என்றும் ‘கழங்கு படுத்துதல்’ (கமலது,794,ஐங்.249:1)
என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அப்வபாழுது முருகனின் அருள் அவ்கவலனின் கமல் எழுந்தருளி
ஆகவெங் வகாண்டு ஆடுகிைான். பின்னர்த் தாயிடம் தலலவிக்கு வந்த கநாய் முருகனால் வந்தது எனக்
கூறுகிைான். அவன் முருகலன வழிபட்டுக் கழங்கிலனக் வகாண்டு முருகனின் அருளால் வபற்ை
அவ்கவலன் கூறும் வொற்களால் தலலவியின் கநாய் தணிவது நன்ைாம் என்பலத,
“அணங்குறு கழங்கின் முதுவாய் கவலன்
கிளவியிற் ைணியின் நன்றுமன்”

(கமலது,1462,நற்.282:5,6)

என்ை பாடலடிகளால் அறியமுடிகிைது. தலலவிக்கு வந்த கநாகயா தலலவனால் வந்தது. இங்கக,
முருகனால் வந்தது எனப் வபாய் வொன்ன அக்கழங்கிலனப் வபாய்த்தல் அறியாத கழங்கு எனப்
பாராட்டுகிைாள் கதாழி. இதலன, ‘வபாய்படு பறியாக் கழங்கக’ (கமலது,795,ஐங்.250:1) என்னும்
பாடலடியால் அறியலாம். அதனால் இது வதய்வத்தால் அறியப்படும் கழங்கு அம்மாறுபாட்லடக் காட்டும்
என்பலத, அணங்கறி கழங்கிற் ககாட்டங் காட்டி’ (கமலது,1469,நற்.47:8) என்னும் பாடலடி
குறிப்பிட்டுள்ளது. இவ்வாைான கழங்கு பார்த்தலானது பின்னாளில் வவறி விலக்குதல் எனக்
கலம்பகத்தின் உறுப்புகளுள் ஒன்ைாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. விலக்குதல் என்பது விலக்கி விடுதல் என்று
வபாருள்படும்.

51

DIS Journal/இந்திய ஆய்விதழ் 2021 XIV

ஆழியிலழத்தல்
ஆழி என்னும் வொல் கடல், கமாதிரம், ெக்கரம் முதலான பல வபாருள்கலளக் குறிக்கும். பல
வபாருலளக் குறிக்கும் இச்வொல் நிமித்தத்லதக் குறிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிைது. இச்வொல்லுக்கு,
“கணவலனப் பிரிந்த மலனவி இலழக்குங் கூடற்குழி” (தமிழ்ப் கபரகராதி, பக்.253) என்று வபாருள்
விளக்கம் தருவதன்வழி அறியலாம். அதாவது தலலவன் கபாருக்ககா அல்லது வபாருள்
ஈட்டுவதற்காககவா தலலவிலய விட்டு நீண்ட நாள் பிரிந்திருக்கிைான். தலலவி, தலலவனுலடய
பிரிலவத் தாங்கமுடியாமல் தவித்துக் வகாண்டிருக்கிைாள். அந்கநரத்தில் தலலவி அவன் விலரவில்
வருவானா? என்பலத அறிய விரும்புகிைாள். அதற்காக அவள் கண்லண மூடிக் வகாண்டு விரலால்
மணலில் வட்டமாகக் ககாடு வலரகிைாள். அக்ககாடுகள் ஒன்ைாக இலணயுமாயின் தலலவன் விலரவில்
வருவான் என்பதும் ககாடுகள் ஒன்ைாக இலணய வில்லலயாயின் அவன் வருவது காலம் தாமதமாகும்
என்பதும் நிமித்தமாக அறியப்பட்டலதக் காணமுடிகிைது.
இந்த நிமித்தத்திற்கு கவறு விதமான வபாருள் உள்ளலத இங்குக் காண்கபாம். தலலவியானவள்
மணலில் விரலால் வட்டமாகக் ககாடு வலரகிைாள். அவ்வட்டத்திற்குள் பல ககாடுகலளக் கீறுகிைாள்.
அவள் கீறிய ககாடுகலள எண்ணி இரட்லடப்பலடயாக வந்தால் தலலவன் விலரவில் வருவான் என்பதும்
ஒன்லைப்பலடயாக
வந்தால்
தலலவன்
வருவது
காலதாமதாகும்
என்பதும்
நிமித்தமாகக்
கருதப்பட்டலதக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாைான நிமித்தமானது அக இலக்கிய பாடல்களில் இடம்வபற்றுள்ளது. ஐந்திலண ஐம்பதில்
தலலவகனாடு கெர விரும்பும் தலலவி ஆழி இலழத்தாள் என்பலத,
“தாழ்கடற் ைண்கெர்ப்பன் ைாரகல நல்குகம
லாழியாற் காணாகமா யாம்”

(ஐந்திலணலயம்பது,43:3,4)

என்னும் பாடலடிகள் கூறியுள்ளன.
பண்லடய நாளில் இருந்த இந்நிமித்தமானது பக்தி இலக்கியம் கதான்றிய காலத்திலும்
இருந்துள்ளது. வபண்கள் இலைவனின் அன்லபப் வபை கவண்டும் என்பதற்காக இந்நிமித்தத்லதப்
பார்த்துள்ளனர். சிவவபருமான் மீது அன்லபச் வெலுத்தும் வபண்வனாருத்தி மணல் குன்றுக்குச் வென்று
கூடல்
இலழத்தாள்
என்பலத,
‘கூட
லாக்கிடுங்
குன்றின்
மணற்வகாடு’
(கதவாரத்
திருப்பதிகங்கள்,5872:2) என்று பாடலடி குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆண்டாள் அரங்கனுக்குச் கெலவ
வெய்வதற்காகக் கூடல் இலழத்தாள் என்பலத,
“பள்ளி வகாள்ளும் இடத்தடி வகாட்டிட
வகாள்ளு மாகில்நீ கூடிடு கூடகல”

(நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்,534:3,4)

என்னும் நாச்சியார் திருவமாழி பாடலடிகள் குறிப்பிட்டுள்ளன. இங்கு, ‘கூடல்’ என்பது ஆழிலயக்
குறிக்கும் கவறு வொல்லாகும். கூடலிலழத்தல் மூலம் நடக்க இருப்பலத முன்கூட்டிகய அறிந்து
வகாண்டனர் என்பலத அறியமுடிகிைது.

முடிவுலர
இக்கட்டுலரயில் வதால்காப்பியர் குறிப்பிட்டதன்வழி நிமித்தத்தின் பல்கவறு வலககள்
எடுத்துலரக்கப்பட்டன. நிமித்தம் என்பது தலலமக்கள், மன்னர்கள் கபான்கைார் வாழ்வில் தவிர்க்க
முடியாத ஒன்ைாக உள்ளது என்பலத அறியமுடிந்தது. புள் என்னும் நிமித்தத்தின் வழியாகப் பல
பைலவகளின் நிமித்தத்லத அறிந்தனர் என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிந்து வென்ைவர் மீண்டும் வருதல்
வபாருட்டு விரிச்சியின் மூலம் நிமித்தம் பார்த்தது எடுத்துலரக்கப்பட்டுள்ளது. தலலவலனப் பிரிந்த
தலலவிக்கு கநாய் வந்ததலதக் கழங்கின் மூலமும் கட்டின் மூலமும் பார்த்தனர் என்பது
ஆராயப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு ஒவ்வவாரு நிமித்தமும் ஏகதா ஒரு வலகயில் பண்லடய தமிழர்
வாழ்விகலாடு பின்னி பிலணந்துள்ளலத அறியமுடிந்தது. அத்தலகய முன்கனார்கள் பயன்படுத்திய பல
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நிமித்தங்கள் இன்று வழக்கிழந்துள்ளன. இவற்றிலனத் வதாகுத்துப் பார்க்கும்கபாது ெமூக அலமப்பும்
கடவுள் நம்பிக்லகயும் எண்ண மாற்ைங்களும் தான் அடிப்பலடயாக அலமந்திருக்கிைது என்பலத
அறியமுடிகிைது.
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Abstract
The aim of this research paper is to find features to differentiate vēḷir, vēntar and leaders among tiṇaimāntar.
U.Ve.Saminathaiyar and A.Sa.Gnaanasampanthan have given a list of features attributed to vēntar.
Mu.Rahavaiyangar points out that vēḷir are outsiders without records regarding their identity. Though they
are often named with a prefix or suffix of vēḷ; there are instances; a few of which are viz. vandan, pindan,
muuvan, pittan, kadalan, kazhuvul etc.; where we are left in a dilemma whether the person is a vēḷ or
tiṇaimāntaṉ. So, we have to extract the features pertinent with each category for finalising the lists. A
comparative study of the vēḷir, leaders among tiṇaimāntar and vēntar is done with the eight anthologies and
the ten idylls as the primary source. Cilappathikaram, the statements of the commentators and the scholars
serve as the secondary source. vēntar are unique with their luxury owning four types of forces, a fort with
a flag bearing a specific emblem hoisted permanently and a specific garland. References related to paddy
cultivation and eyil with occasional flag without emblem prove to be the identity for vēḷir. Associating
toddy as the main wealth, occupations like hunting, cattle rearing and cultivation of dry crops prove the
identity for leaders among tiṇaimāntar. The fact that the defence tree of vēḷ Nannan was vaakai is
ascertained in contrast to the statement of Dr.George L.Hart in his article “Early Evidence for Caste in
South India''.

Keywords: vēntar, vēḷir, leaders among tiṇaimāntar, paddy cultivation in ancient Tamilnad, cultivation of
dry crops in ancient Tamilnad, fort and eyil.

ஆய்வுச்சுருக்கம்
பண்லடத் தமிழருள் கவந்தர், கவளிர், திலணமாந்தருள் தலலவர் என்ை முத்திைத்தாலர கவறுபிரித்தறிய
உதவும்
கூறுகலள
வலரயறுப்பது
கட்டுலரயின்
கநாக்கமாகும்.
உ.கவ.ொமிநாலதயரும்
அ.ெ.ஞானெம்பந்தனும் கவந்தருக்குரிய அலடயாளங்கலள மட்டும் ககாடிட்டுக் காட்டியுள்ளனர்.
மு.இராகலவயங்கார் 'கவளிர்
வந்கதறிகள்' என முடிபு கூறினும் அவரது
அலடயாளங்கலள
வலரயறுக்கவில்லல. கவள் என்னும் முன்வனாட்டு அல்லது பின்வனாட்கடாடு குறுநிலமன்னர்
காணப்படினும் பல கவலளகளில் குறிப்பிட்ட தலலவன் கவளா? அன்றித் திலணமாந்தனா? என்று முடிவு
வெய்ய இயலாமல் தடுமாை கவண்டியுள்ளது. (எ-டு) வண்டன், பிண்டன், மூவன், கடலன், கழுவுள், பிட்டன்
ஆகிகயார்; இன்னும் பலர் உளர். திலணமாந்தரினின்றும் கவளிலர கவறுபடுத்த அலடயாளங்கலளக்
கண்டறிந்தால் இவர் கவளிர்; இவர் திலணமாந்தருள் தலலவர் என்று பட்டியல்கள் தயாரிக்க இயலும்.
எட்டுத்வதாலக, பத்துப்பாட்டுகலள முதல்நிலலத் தரவாகக் வகாண்டு ஒப்பியல் ககாணத்தில்
முத்திைத்துத் தலலவலரயும் பிரித்து விளக்குகிைது இக்கட்டுலர. இரண்டாம்நிலலத் தரவுகளாகச்
சிலப்பதிகாரமும், உலரயாசிரியர்
ஆய்வாளரின் கருத்துகளும் அலமகின்ைன. கவந்தலர அவரது
ஆடம்பரமான வாழ்க்லக, ககாட்லட, நிரந்தரமாக ஏற்ைப்பட்ட வகாடியிலுள்ள குறியீடு, நிலலயான
நால்வலகப் பலட, சூடிய மாலல ஆகியன அலடயாளப்படுத்துகின்ைன. கவளிலர வநல் கவளாண்லம,
குறியீடில்லா நாட்வகாடி ஏற்றிய எயில் ஆகியன அலடயாளப்படுத்துகின்ைன. திலணமாந்தலர அவரது
பாரம்பரியத் வதாழில்களான கவட்லடயாடல், கால்நலட கமய்த்தல், புன்வெய் கவளாண்லம ஆகியனவும்
கள்லளச் வெல்வவமனக் கருதுவதும் அலடயாளப்படுத்துகின்ைன. முலனவர்
ார்ஜ் L.ோர்ட்
கருத்கதாடு மாறுபட்டு; கவள் நன்னனின் காவல் மரம் வாலக எனும் கருத்தும் நிலலநாட்டப்படுகிைது.
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கருச்வொற்கள்: கவந்தர், கவளிர், திலணமாந்தருள் தலலவர், பண்லடத் தமிழகத்து வநல்கவளாண்லம,
பண்லடத் தமிழகத்துப் புன்வெய் கவளாண்லம, ககாட்லடயும் எயிலும்.

Introduction
The aim of this research paper is to find features to differentiate vēḷir, vēntar and leaders among
tiṇaimāntar. On the basis of linguistics, archaeology, racial evidence and culture; the research paper "Who
are the Dravidians'' (Symposium on Dravidian Civilisation, 1971) published by Dr.Andrae 'e F.Sjoberg
concludes that the Dravidian society was multifaceted. As a proof for that conclusion the classical literature
bears three categories of leaders viz. vēntar, vēḷir and leaders among tiṇaimāntar. Mu.Rahavaiyangar points
in his statement that vēḷir who are by then capable of ruling the people of Tamilnadu; are outsiders (vēḷir
varalaaru, 1913). But the records regarding the identity of these vēḷir haven’t been available.
Kaa.Govinthan in his book 'Kizharp Peyar Perror' is listing the kizhars; but their identity is not dealt with
(1954). This hardens the task of providing a list of names who could fall under each category. Though vēḷir
are often named with a prefix or suffix of vēḷ; there are many instances like vandan, pindan, muuvan,
kadalan, kazhuvul, Pittan etc.; where we are left in a dilemma whether the person belongs to the list of vēḷir
or to the list of the heads among tiṇaimāntar. So, we have to extract the features pertinent with the vēḷir and
the leaders among tiṇaimāntar for procuring and finalising the lists.
Special features of vēḷir are discussed priorly. Their paddy cultivation and bitter terms with vēntar
are dealt in detail. Secondly differences between vēḷir and vēntar are drawn. Oreyil of the vēḷir and the fort
of vēntar are explained breifly. Flags of vēḷir and vēntar are compared. Army of vēḷir and vēntar are
contrasted. Similarities between vēntar and vēḷir i.e. kudai, chariot, war drum, defence tree and the Vedic
cult are pointed out. Crowns, garlands, kavari and other luxuries; the special features of vēntar are brought
out. Special features of leaders among tiṇaimāntar are dealt finally.

Literature Review
U.Ve.Saminathaiyar has given a list of features attributed to vēntar of all the three clans in his
edition of puranaanooru (1894). A.Sa.Gnaanasampanthan describes vividly about the luxury enjoyed by
them. (akamum puramum ilakkiyak katturaikal, "Thamizhar kanda arasar”, 1991). Mu.Rahavaiyangar
points in his statement that vēḷir; the outsiders are capable of ruling the people of Tamilnadu (vēḷir
varalaaru, 1913). The records regarding the identity of these vēḷir haven’t been available. Kaa.Govinthan
in his book 'Kizharp Peyar Perror' lists forty one kizhars; but their identity is not dealt with (1954).

Materials and methodology
A comparative study is done with the eight anthologies and the ten idylls as the primary source.
Cilappathikaram and the statements of the commentators as well as the twentieth century Tamil scholars
serve as the secondary source.

Special features of vēḷir: Paddy cultivation of vēḷir
The first and foremost feature to identify a vēḷ is his association with paddy cultivation which needs
a large amount of water as mentioned in akanaanooru (will be mentioned as akam. hereafter). ‘pazhampal
nellin veluur’ (akam. Manimidai pavalam, 2007, p.108, h.166) talks about the large heaps of old paddy
found in the town of vēḷir. Another hymn talks about a township that belongs to velir in the hills where they
have lived for generations. It illustrates how the watchmen of the velirs’ paddy fields; after enjoying a
sumptuous meal of tortoise meat caught in the wetlands supposed for the transplantation of seedlings; broke
the shells of the snails they caught on the shell of the tortoise (narrinai, 2007, p.346, h.280). The quote
from Puranaanooru (will be mentioned as puram. hereafter); ‘velir kuppai nellin muththuuru’ (puram. Part
l, 2007, p.69, h.24); elaborates the hamlet muththuuru the habitat of the vēḷir. It is described that the land is
picturised with the abundant quantity of paddy, thereby symbolizing their wealth.

56

Vēḷir, Vēntar and Leaders among Tiṇaimāntar-C.Kanmani

Bitter terms in between vēḷir and vēntar
The vēntar usually ablaze the paddy fields of the vēḷir to crush them down so that; they accept the
supremacy of the vēntar and fear them. They believed in expanding their boundaries through conquests and
acknowledgements. Seed beds, water filled fields for transplantation of seedlings, paddy stalks, sheaves of
the ripe paddy and paddy storage container of the vēḷir are often referred to during the firing projects of
vēntar.
Kumattoor kannanaar describes the fertile lands of those who indulge in paddy and sugarcane
cultivation being damaged by Imayavaramban in Pathirruppaththu (will be mentioned as pathir. hereafter).
The specific text gives us a glimpse of two scenes. Firstly, the readers are taken into a fertile field of paddy
and sugarcane with all its greenery. The fields are nearer to the confluence of the river and the sea. There
are coconut grooves nearby and a spacious open-yard where the thunangai dance performance took place.
An old cow visits to eat the fallen aambal flowers which have been worn by the ladies. There are the neythal
flowers which could be found in plenty on the furrow of the sugarcane field, which blocks the oxen from
eating the sugarcane plantation. The oxen fight among themselves in the plots of the paddy field which
turns the field into a seedbed fit for sowing. So the farmers sow the paddy without ploughing. The second
scene describes the destruction done to that scenic land. The above-said natural beauty has been burnt to
become a wasteland during the wars in which the Chera king Imayavaramban won. Trees with twisted
poisonous pods, thorny black udai trees and nerunji creepers are seen to grow. It shunned the people to pass
the area due to fear. Animals couldn’t live there because there is nothing green to feed upon (pathir., 2007,
p.16-17, h.13). The victory of a venthan is praised in such a way, that he burnt and collapsed everything to
prove his supremacy. There are similar narrations of such actions in the hymns pathir.15& 19. His
prolonged thirst for elongating his region has resulted in the destruction of the cultivation of vēḷir.
The Chozha king Karikalan is praised for digging ponds and transforming the forest area into land
for cultivation in the song pattinappaalai L.283-284. Also his deed of transforming the vēḷir's fields of
cultivation into a wasteland is picturised in L.240-270. This passage too visualises two different scenes.
The first one shows the fertile fields of sugarcane and paddy. The kuvalai and neythal flowers are entangled
between themselves in the large ponds which are the habitats of crocodiles. The second scene shows the
dense growth of grasses and shrubs like aruku and korai grown in the place where once ponds reigned. It
is after the conquest of karikaalan in the battle against the heads of the cultivators. The destruction is to
that extent that even a resident of the place could not recognize where in lies the cultivated fields and where
the ponds are. It enabled the wild deer to venture there in groups. Wild elephants occupy the previous places
of worship. Kookai and aandalai (owls) took the place of the parrots. The damage is so large that there is
no water left. It has turned the kazhani (paddy fields) and the cheru (wetlands for transplantation) into
wastelands.
Pandiyan Nedunjezhiyan indulging in the destruction of paddy fields is praised again and again in
Mathuraikkaanji (will be mentioned as mathu. hereafter); as it is considered as the sign of his valor. 'naadu
keda eri parappi' (mathu.L.126) is the precise statement that represents the destruction that has been meted
out at the hands of the Pandiyan. The term naadu in Cilappathikaaram (will be mentioned as cilap.
hereafter) stands for that part of the land which is beside a river that nurtures the paddy and sugarcane fields
(cilap., 1975, naadukaan kaathai, p.346-353). By setting it ablaze, he destroys the naadu and it is praised.
The vast area of the country which has never faced scarcity in any means has been swallowed by the red
flames lit by the Pandiyan. Destroying the city has given way to the formation of a forest (mathu.L.154156). This forest has no means to sustain life because of the scarcity of water. kaadu according to cilap. is
the part of the country away from the river i.e. the main source of water as illustrated in kaadukaan kaathai.
kuthir; the container in which the paddy would be stored has been set ablaze and charred to look
black. The place is then infested by an owl’s family which symbolically represents the destruction of peace
and prosperity and the sprouting of evil. Owl is considered as an evil omen by the Tamils. The ponds which
once served as the natural habitat for the beautiful kazhuneer flowers has now been turned barren and the
flowers are replaced with the grass species like vaatkorai and champangorai. They have grown to a height
which enables even elephants to hide in them. The fields which once ploughed by the oxen to cultivate
paddy are now occupied by pigs (mathu.L.169-176). This is the status of the place and the people living in
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it after Pandiyan's victory. It is high time for kudapulaviyanaar to give him the warning to think about the
basic needs of the public i.e. the food and water. Puram.18 emphasizes that if he wants to do well to the
people and gain his reputation; he has to take care of water management.

Differences between vēḷir and vēntar: Oreyil of the vēḷir and the fort of vēntar
The palace of vēḷir is secured with a strong door and surrounded by a huge and lengthy compound
wall. This is recorded as oreyil and it's different in the case of vēntar. It starts from the size of the castles
and goes along with the security. The castles of vēntar would be a fort with several bastions; surrounded by
a moat; or a dense reserve forest called kaavarkaadu; or both the moat and the reserve forest.
Vēḷ’s palace is described as being amidst paddy fields which have the full grown ripe grains with
sheaves that are hard. (puram.part ll, 2007, p.274, h.338) The palace of Neduvēḷ Aathan; resembles a ship
afloat in the ocean. The phrase oreyil mannan denotes the vēḷir who are mentioned as mannar by the poets.
But this fort of Neduvel Aathan has neither a moat nor a reserve forest as that of vēntar. Instead it is recorded
that the palace is amidst a large paddy field which procures evidence to the concept that vēḷir are petty kings
who indulged in paddy cultivation.
Paranar describes the eyil of a vēḷ as having a strong door made from the wood of the kanaiyam
tree with frames. It is surrounded by a compound wall made of sand and lime. Puram.341 refers to the land
fit for paddy cultivation and the abundance of water facilities resulting in the fertile gardens. It serves as
evidence to identify the eyil as a palace of vēḷ.
The absence of bastions in a vēḷ’s palace is prominent in puram.343. The eagles flew around the
palace of the vēḷ while there was a clash between the vēḷ and his enemies. The birds that have flown for a
long time take rest by residing on the compound wall while the soldiers are engaged in the war. They took
charge of the palace’s safety; guarding the same by standing and watching in between the tricky roads of
the large town. So it is clear that in a vēḷ’s palace there are no bastions, moat or a reserve forest.
There is a simile in a love song that compares the mental state of the sleepless heroine and the vēḷ
who has lost his palace to the vēntar in the war. The vēntaṉ who has conquered the palace of the vēḷ has
fought him with the help of his allies as a group against the oreyil mannan. It is due to the outnumbered
state of the soldiers, the efficient elephant corps and the spear of the enemies that the vēḷ was defeated. The
vēntar’s army has caught the vēḷ’s palace due to the collapse of the threshold by the elephant
(akam.niththilakkovai, 2008, p.160, h.373). The same situation is illustrated in another love poem
Narrinai43. The oreyil mannan resides in his palace securing it from the hands of enemies and at the same
time he is waiting for help from other vēḷir. But the expected assistance has not arrived in time leading to
the vēḷ to be assured of his sure defeat. He in his last moments of war feared that the elephants would easily
break his compound wall which would lead to a plunder of the palace by the forces of his enemy.
Pandiyan Nedunjezhiyan’s castle is described vividly in mathuraikkaanji as a fort with bastions and
many defence engines, which is secured by a tall strong door with frames and a deep moat (mathu.L.348355). The unique nature of the fort of Aadukotpaattuch cheralaathan is pictured with a reserve forest
encircling the walls which also possess way for the river to flow into the backwaters of the sea. This
architect has enabled the elephant to enter the city without passing through the door or threshold of the fort.
(pathir.53). In cilap. Pandiyan’s fort with numerous defence engines is elaborated in puranjeri iruththa
kaathai.
Vēḷ Nannan’s palace is exceptionally surrounded by a deep moat with crocodiles as he lived a
luxurious life on par with vēntar. (malaipadukadaam L.90-93).

Flags of vēḷir and vēntar
There is a flag hoisted atop the palace of vēḷir which is named as naatkodi. It serves as a symbol of
the victory over his enemies on a particular day. The line ‘araiman inji naatkodi nudangum’ (puram.341)
shows that the palace of vēḷir has no flag hoisted on its mast permanently except on some specific occasions.
There is also no specification of any emblem inscribed on that flag. Instead vēntar had specific emblems
drawn in their flags. Puram.38 specifies the flag with an emblem carried on the top of the elephant that
resembles a hill along with the large troops. The three vēntars are called together as; ‘korra venkudaik
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kodithther venthir’ (puram.367) because of the presence of their flag wherever they go. In cilap. Pandiyan’s
fort is elaborated with a permanent flag atop in puranjeri iruththa kaathai.

Army of vēḷir and vēntar
All the four divisions of the troops of the vēntar are mentioned in both the akam and the puram
poems. They are infantry, cavalry, chariot corps and elephant corps. puram.351 narrates the unique features
of the four fleets of the vēntar. The elephant corps wearing bells; the chariot corps and the cavalry with
high flown flags; and infantry assembled in the battlefield resembles the sea that is widespread. This has
brought victory to the vēntaṉ. The troops of the vēntaṉ are called; ‘maarrarunthaanai' (aingurunooru, 2009,
p.709, h.451) by the heroine while illustrating him in a love song. It denotes the strength of the troops of
the king which is quite hard to overcome by any enemy and it would never rest till it grabs hold of success.
Rich vēḷir owned an elephant; but they did not have an elephant corps. Evvi and his kins are praised
for owning an elephant; which is expressed in puram.24. Nannan has had an elephant as a symbol of luxury
which is mentioned as; ‘Chuuzhiyaanaich chudarppuun nannan’ (akam. Kalirriyaanai nirai, 2009, p.50,
h.15). But there is no evidence for Nannan having elephant corps as illustrated by po.ve.Somasuntharanaar.
(paththuppaattu part ll, 2008, malaipadukadaam, p.9)
Vēḷir had their employees in the fields fighting for them whenever it is needed. Puram.353 states
about their servants skilled in archery being paid with the paddy cultivated in their fields. Also Kongaanak
Kizhaan who served under the vēḷ of Kongaanam fought for his leader; won the vēntar and made them pay
the tribute to his vēḷ (puram.156).

Similarities between vēntar and vēḷir: kudai and a chariot
An umbrella and a chariot are the common features; a sign of reputation for both the vēntar and the
vēḷir. An umbrella could be seen fixed in their chariot; which is their mode of transport. The white umbrella
possessed by the vēntar is often referred to as ‘venkudai’ (puram.367). In the battle of vaakaipparanthalai;
karikaalan has defeated the combined armies of nine kurunilamannar. The victory is recorded in akam.125.
The message bears the evidence of the vēḷir owning kudai as a symbol of power and majesticity. As they
lose the battle with karikaalan the author says; they’ve lost their majestic.

The war drum and the defence tree
Both vēntar and vēḷir have their own war drums. According to the belief of the early Tamils the
sounds of the war drums is the main cause for the victory of the king and has added glory to him. The drums
of the vēntar are mentioned often; e.g. pattinappaalai L.293 and puram.351. The significance of a war drum
is illustrated in puram.50. Mosi kiiranaar praises the benevolence of the chera king for not condemning
him when he mistook the war drum drenched with flowers after worship; for a bed and slept. The drums of
the kurunila mannar are mentioned in; ‘Murasu kondu kalam vetta’ (mathu. L.129); as Pandiyan
Nedunjezhiyan has won them in the war and is victorious in seizing the drums. The fact revealed is that
there is a close relation between murasu i.e. war drum and victory in the war.
The vēḷir and the vēntar own a tree i.e. kaavalmaram as a symbol of their sovereignty. It is worthy
to call it a defence tree. The enemies on attack have to cut off this tree to ascertain their victory. A victorious
king cut down the enemy’s tree of defence which is highly guarded and once cut down; it is with the wood
of this tree the victorious king would make or refurbish a war drum. Pathir.44 speaks about
Kadalpirakkottiya chenguttuvan demolishing the neem tree, the defence tree of the king of mokuur and
making a war-drum out of it. They believe that those souls of the warriors who died in the battlefield attain
heaven protecting the tree by doing their duty. Those who have died defending their country earn the
eligibility to be worshipped by their offsprings and the society. Those souls are believed to lie in the drums
made from the kaavalmaram. So the drums are worshipped and special rituals are done to the spirits
remembering their sacrifice before each war. The paanar and porunar beat their drums to evoke the spirits
of those warriors who have died a heroic death in the battle-field to accept the offerings. They feel satisfied
if the crows have come and eat the offerings as they believe the crows are their ancestors. This practice is
narrated in detail in pathir.30.

59

DIS Journal/இந்திய ஆய்விதழ் 2021 XIV

The defence tree of Thithiyan is punnai (akam.45&135). Nannan vēḷ’s defence tree is mentioned
more than once in the anthologies. Pathir.88 relates Nannan with his defence tree vaakai which has the
brightest flowers. Pathir.40 confirms the same by elaborating the victory of Kalangaaykkanni naarmudich
cheral over Nannan. So associating Nannan vēḷ with his mango tree as a kaavalmaram by Dr.George L.Hart
in his research paper (“Early Evidence for Caste in South India”, 1987, p.17) is baseless. That mango tree
is just as common as other trees in his garden.

Vedic cult
The very name of Pandiyan Palyaakachaalai Muthukudumip Peruvazhuthi reveals the fact that he
has followed the vedic cult and performed velvi often. He is praised as the one who followed vedic rituals
(puram.15). Also Chozhan Iraasa chooyam vetta perunarkilli (puram.16) is recognised as a follower of
vedic cult by the epithet before his name. The fact that cheras have followed vedic cult is talked about in
the prologues II& III of pathir.
Vēḷir doing velvi is mentioned in Pattinappaalai (L.200-203). They accepted the supremacy of
the Brahmins and donated them the green products of their fields only. The hero of a love poem talks about
the father of his loveer; who is a velaalan; identified by the rice associated with him; feeding the Brahmins
first and then giving the rest of the food to other people (Kurunthokai, 2007, p.418 h.233).

Special features of vēntar
The vēntar would wear a specific crown and have their own specific garland of specific flowers.
They enjoyed the usage of kavari; a type of fan; and have led a luxurious life.

Crowns of vēntar
Kalangaaykkanni naarmudichcheral’s unique crown is highlighted in his name as; ‘naarmudi’
(prologue of the fourth pathikam in pathir.) which means it is made of palm fibres. ‘mudiththalai’
(puram.26) is a phrase used in the post-war happenings in which the victorious vēntaṉ is pictured as
celebrating his victory by destroying the dead’s head with his own crown.

Garlands
The specific garlands of the three vēntar is illustrated in puram.45 Kovuur Kizhaar talks to the two
Chozha brothers who are in the battlefield ready to attack each other in their fight for the throne. He talks
about the cheran’s garland made of palm flowers and the Pandiyan’s garland made of neem flowers; and
both the two Chozha brothers wearing a garland of aaththi. The fact is confirmed by Mudaththaamak
kanniyaar (paththuppaattu part l, 2007, Porunaraarruppadai p.20-21, L.143-146) Karikaalan is said to
have defeated and killed the king wearing a palm garland and another king wearing a neem garland in the
same warfield. Though he has not mentioned the names of the kings; there is no second opinion about the
garland of neem flowers denoting Pandiyan and the garland of palmyrah flowers denoting the Cheran.
Kalangaaykkanni naarmudichcheral’s garland is highlighted in his name as; ‘kalangaayk kanni’ (prologue
of the fourth pathikam in pathir.) meaning his garland is made of the fruits of kalaa.

kavari and cot
Vēntar enjoyed the luxury of kavari; a type of fan being flown. It is mentioned as ‘venthu veesu
kavari’ (narrinai 241). The luxurious cot and bed of the queen paandimaathevi is described by Nakkeerar
(nedunalvaadai L.115-135).
U.Ve.Saminaathaiyar lists the umbrella, fort, and the yagnaas as the features attributed to the arasar
in the vishaya soosikai of the prologue for his publication (puram., 1894, p.137-140).
A.Sa.Gnanasambanthan has mentioned about the arasar using kavari and leading a luxurious life. (akamum
puramum ilakkiyak katturaikal, "Thamizhar kanda arasar” 1991, p.171-223).
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Special features of tiṇaimāntar
They are hunters, cattle rearers or cultivators of dry crops and associated with toddy as their wealth
(puram. 177, 258, 316, 329; akam.76).

Tiṇaimāntaṉ as hunter
Ori the leader of the kolli hills is given an epithet valvil on the basis of his talent. in using his bow
for hunting. He has fed the guests who visited him, with the deer which he hunted himself (puram.152).

Tiṇaimāntaṉ as a cattle rearer
Thaamaan the leader of the forest of thonri is capable of donating oxen to Aiyoor Mudavanaar who
has requested him to assist his travel to the Chozha country, because he has been rearing the cattle (puram.
399).

Kizhars: Habitat of kizhars and place names
Kizhars living all over Tamilnad are associated with their place names always; e.g. Chirukudi
kizhaan Pannan, Kovuur kizhaar, Poraiyaarruk kizhaan, Konkaanak kizhaan. Here Chirukudi stands for
the hamlet he lived in; Kovuur states the township he belonged to; Poraiyaaru denotes the river he depended
on and Kongaanam is the geographical area associated with the life of the kizhaan.
Karumbanoor kizhaan- kurinji (puram.381)
Valaar kizhaan Pannan- mullai (puram.181)
Chirukudi kizhaan Pannan- marutham (puram.388& akam.177)
Poraiyaarrukkizhaan- neythal (puram.391)

Residence of kizhars and their economy
Kizhars are economically weak and are living in small hamlets called kurumbu; which is mentioned
in puram.177 praising Valaarkizhaan Pannan. A vivid picture of kurumbu is present in the hymn about
Mallikizhaan Kaariyaathi. It is easy for his kith and kin to enter in; but not so for his enemies as it had a
lock engineered. His residence is amidst many such small houses where his relatives lived. They are so near
that they are able to share toddy among themselves (puram.181).

Kizhars as leaders of farmers
They are leaders of farmers who indulged in traditional cultivation of dry crops and maintaining
gardens. Though Chirukudi kizhaan Pannan has lived on the banks of the river Kaaviri he cultivated dry
crops. (puram. 70, 388; akam. 54, 177).

Kizhars safeguarding the public
As they have cultivated dry crops they are able to help the public when the monsoon fails and when
drought hits the society. On such an occasion Killi Valavan praised Pannan as; 'Pasippini maruththuvan'
because Pannan was able to feed the hungry public using his products of dry land cultivation (puram.173).
The same situation is explained in puram.381 by Puraththinai Nannaakanaar; in which the hero is
Karumbanuur kizhaan.

Kizhars supporting vēḷir in paddy cultivation
Nakkiirar speaks about Pidavuur Kizhaanmakan Perunjaaththan as a cultivator who explisitely
work for Nedungai vēḷ who is a paddy cultivator (puram.395). Such relationships are dealt with
Poraiyaarrukkizhaan who ploughed for Komaan Periyan (puram.391, narrinai 131& akam.100) and
Karumbanoor Kizhaan who has sweated for Komaan Pulli (puram.381) also.
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Kizhars as warriors
Kizhars fought for the vēḷirs or vēntar depending on whom they made their living. Eernthuur
kizhaan was able to feed and donate the bards by indulging in wars helping the ruler he depended on
(puram.180). The close association of Pannan with the Chozha vēntan is due to his valor and courage which
brings victory as expressed in akam.177. The same reason may lie behind the intimacy between Kovuur
kizhaar and the Chozha king. Puram.181 speaks about Valaar kizhaan Pannan getting ready to take part in
a fight for his boss.

Conclusion
The prominent feature to identify vēḷir is their association with paddy cultivation which needs
abundant water. The flag hoisted atop the palace of velir is a naatkodi hoisted on special occasions. Their
palace is surrounded by a compound wall called eyil. Their employees fought for them. Vēntar usually
ablaze the paddy fields of the vēḷir.
The armies of vēntar have four divisions in it. They are wearing a specific crown and are having
their garland of specific flowers. They have enjoyed the usage of kavari and have led a luxurious life. They
have specific emblems drawn in their flags which are permanently flown atop their fort which had several
bastions; surrounded by a moat; or a dense reserve forest; or both the moat and the reserve forest.
Heads among tiṇaimāntar are kizhars, hunters, or cattle rearers. They are associated with toddy as
their wealth. Kizhars are always associated with their place names found all over Tamilnad. They are
economically weak and lived in small hamlets called kurumbu. They are leaders of farmers who indulged
in traditional cultivation of dry crops and are able to help the public when the monsoon has failed. They
have supported vēḷir in paddy cultivation.
Using the above said criteria one can be able to prepare a list of vēḷir; finalise the
list of the heads of tiṇaimāntar and identify the vēntar other than the mooventhar if any. The next step to go
forward in this direction is to have a deep study regarding the feature of food habits differentiating vēḷir,
vēntar and tiṇaimāntar.
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Abstract
The people of ancient Tamilnadu were practically farmers in nature. They have been heavily depended on
agriculture, for which they have heavily relied upon the nature and its grace for their livelihood. Whenever
they began their activities, there have been several rituals performed by the farmers to peace the mother
nature. Though the practices were still carried out till now, they have changed over time, from mere ritual
forms to the worship of deities and idols. Such formalization must have taken into consideration of various
facts and factors. The article is aimed at exploring such inputs in detail. The Madurai Tamil Grand
Dictionary gives many meanings for agricultural lands, such as "land means place, place, land, nation,
land". Global anthropological life basis on land is explored in this article as well. Geologicism is a series
of rituals that reveal agriculture came to be on the land and the rituals that follow. For this, the article has
consulted various evidence from Tamil classical literatures.

Keywords: Ancient Tamil, Agriculture in Ancient Tamil Nadu, Agriculture in Ancient Tamil Nadu,
Agricultural and Rituals

ஆய்வுச்சுருக்கம்
கவளாண்லமத் வதாழில் வெய்யும் மக்கள், இயற்லகலய நம்பி வாழ்ந்து வந்தனர். கவளாண்மக்கள்
இயற்லகக்காகச் வெய்து வந்த ெடங்குகள் கால மாற்ைத்தில் வதய்வ வழிபாடாகவும், உருவ
வழிபாடாகவும் மாற்ைம் வபற்ைன. “நிலம் என்பதற்கு இடம், தலம், நானிலம், கதெம், பூமி”1 என்னும் பல
வபாருள்களாகத் தருகிைது மதுலரத் தமிழ் கபரகராதி. நிலம் என்பதன் அடிப்பலடயில் அலமந்த
உலகமானுடவியல் வாழ்க்லக ஆராயப்படுகின்ைது. நிலத்தில் எவ்வாறு கவளாண்லமகள் உண்டாயின
என்றும், அதலனத் வதாடர்ந்து ெடங்கியல் வாயிலாக நிலவுலகியல் மக்களின் வாழ்வியலில் புலப்படுத்த
ெங்கிலித் வதாடராக அலமயப் வபறுகிைது. அதில் உள்ள ெடங்குகள் அலனத்தும் இயற்லக ொர்ந்கத
உள்ளதலனச் ெங்கநூல்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிைது.
கருச்வொற்கள்: பண்கைத் தமிழர், பண்லடத் தமிழகத்து கவளாண்லம, பண்லடத் தமிழகத்துப் புன்வெய்
கவளாண்லம, கவளாண்லமச் ெைங்குைள்

முன்னுலர
கவளாண்லமத் வதாழில் வெய்யும் மக்கள், இயற்லகலய நம்பி வாழ்ந்து வந்தனர்.
கவளாண்மக்கள் இயற்லகக்காகச் வெய்து வந்த ெடங்குகள் கால மாற்ைத்தில் வதய்வ வழிபாடாகவும்,
உருவ வழிபாடாகவும் மாற்ைம் வபற்ைன. “நிலம் என்பதற்கு இடம், தலம், நானிலம், கதெம், பூமி”2
என்னும் பல வபாருள்களாகத் தருகிைது மதுலரத் தமிழ் கபரகராதி. நிலம் என்பதன் அடிப்பலடயில்
அலமந்த உலகமானுடவியல் வாழ்க்லக ஆராயப்படுகின்ைது. நிலத்தில் எவ்வாறு கவளாண்லமகள்
1
2

. மதுலரத் தமிழ் கபரகராதி, ப-20.
. மதுலரத் தமிழ் கபரகராதி, ப-20.
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உண்டாயின என்றும், அதலனத் வதாடர்ந்து ெடங்கியல் வாயிலாக நிலவுலகியல் மக்களின் வாழ்வியலில்
புலப்படுத்த ெங்கிலித் வதாடராக அலமயப் வபறுகிைது. அதில் உள்ள ெடங்குகள் அலனத்தும் இயற்லக
ொர்ந்கத உள்ளதலனச் ெங்கநூல்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிைது.
ெடங்குகள் குறித்த சிந்தலனகள் அதனுலடய தன்லமகலளயும் வெயல்பாட்டிலனயும்
காரணகாரியம் கருதி பல்கவறு இனக்குழுக்களிடம் பல்கவறு நிலலயாக இருந்து வருகிைது. ெடங்கு
என்பலதக் காலங்காலமாகப் பின்பற்ைப்படும் நலடமுலை நிகழ்வு என்றும் குறிப்பிடலாம். தமிழ்
வலக்சிகன் அகராதி ெடங்கு என்பதற்குப் பல்கவறு விளக்கம் தருகிைது. அலவ, “1. Rite, Ceremony;
ொஸ்திரவிதி பற்றியும் வழக்கம் பற்றியும் அனுஸ்டிக்குங் கிரிலய, 2. Ceremony Performed at the
pubescence of a girl; முதற் பூப்புச் ெடங்கு, 3. Nuptials, Consummation; ொந்திக் கல்யாணம்”3
ஆகியலவயாகும். பண்லடயக் காலம் வதாட்டு இன்லைய காலம் வலரயில் தமிழர்கள் வாழ்வில்
ெடங்குகளுக்கு முக்கிய இடம் வகாடுத்து வருகின்ைனர். அதில் கவளாண்லமத் வதாடர்பான
ெடங்குகளும் அடங்கும். “உலகில் புகழ்வபற்ை பலழய நாகரிகங்கள் அலனத்தும் மருத நிலத்திகல
தான் கதான்றின.”4 என்று மா.இராெமாணிக்கம் கூறுகிைார். ெடங்கின் லமயக்கருத்திலன
வவளிப்படுத்தும் பக்தவத்ெல பாரதி என்பார், “ெடங்கு என்பது நிகழ்த்தப்படுகிைது (Ritual is performed)
அழகியல் வவளிப்பாட்டுடன் ஓர் அதீதப்புலம் பாட்டிலன வவளிப்படுத்துவது'Aesthetically marked and
weightened mode of Communication)’ (பக்தவச்ெல பாரதி, 2002, பக்.175) மட்டுமல்ல ெடங்வகன்பது
ஏகதா திடீர் என்று கண்டுபிடித்துப் புதிதாகச் வெய்யப்படுவதில்லல மாைாக மக்களிடம் காலம் காலமாக
நிலலவபற்று அலனவராலும் அறியப்பட்ட வலகயிகலகய அது நிகழ்ந்தப்படுகிைது. ெடங்வகன்பது
ஒன்லைச் வெய்து இன்வனான்லைப் வபறுவதற்காக நிகழ்த்தப்படுவதாகும் 'Ritual is a performance of
Something for someone’ (Bauman. 1989. P.262) இந்தச் ெடங்குகள் தனித்தன்லமயும்
வபாதுத்தன்லமயும் வகாண்டலவ.”5 என்கிைார். உலகப் புகழ் வபற்ை நாகரிகங்கள் வபரும்பான்லம
கவளாண்லமலய அடிப்பலடயாகக் வகாண்டலவயாகும். இக்கூற்றுத் வதாடரியலாக அலமயப் வபற்ை
கவளாண்லமச் ெடங்குகலளச் ெங்கப் பனுவல் வகாண்டுப் புலப்படுத்தகல இக்கட்டுலரயாகும்.

வபாதுவான கவளாண் ெடங்கு
பண்பட்ட நிலத்திலன உழுவதற்கு முன்பு நிலமகலளயும் கவளாண்லமக்கு உதவி வெய்கின்ை
வபாருள்கலளயும் வணங்கிய பின்பு விலதயிலன விலதக்கின்ைனர். சித்திலர மாதம் மலழ வபய்து நிலம்
குளிர்ச்சி அலடந்த உடன் ஆண்டு முழுவதும் கெமித்து லவத்திருந்த இயற்லக உரமான எரு, ொணம்
முதலானலவயிலனக் கூலடயில் லவத்து வயலுக்கு எடுத்துச் வென்று அதலனத் தூவி விடுகின்ைனர்.
தங்களது வயலிலன உழத் வதாடங்குவதற்கு முன்பு ஒவ்வவாருவரும் தமது குலவதய்வத்திலன வணங்கி
கலப்லப, தார்க்கம்பு, மண் வவட்டி, புலன தும்பு (காலளயிலனக் கலப்லபயில் லவத்து கட்டுவதற்குப்
பயன்படும் ஒரு வலகக் கயிறு), வகாலு முதலான வபாருள்கலள லவத்துக் கதிரவலனப் கநாக்கிக்
கடந்த வருடம் நல்ல விலளச்ெலலத் தந்தாய்! அகத கபான்று இந்த வருடமும் தரகவண்டும்! என
எண்ணிச் ொமி கும்பிடுகின்ைனர். இதலனத் வதாடர்ந்து வநல் விலதத்து வீடு திரும்புகின்ைனர். இதன்
பின்பு மலழக்காலம் அதாவது விலதப்புக் காலம் வரும் வபாழுது நிலத்திலன உழுது விலதத்து
வருகின்ைனர். இத்வதாழிலிலன விட்டுவிடாமல் இன்ைளவும் பின்பற்றி வருகின்ைனர். இதனால்தான்
வள்ளுவரும்,
“உழுதுண்டு வாழ்வாகர வாழ்வார் மற்வைல்லாம்
வதாழுதுண்டு பின் வெல்பவர்” குைள் - 1033
என உழவுத்வதாழிலின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கியுள்ளார். தற்கால மக்கள் வநல் விலதயில் பல
வலககலள லவத்திருப்பது கபால அக்காலத்திலும் இருந்துள்ளன. தற்காலத்தில் மக்கள் கதர்ந்வதடுத்த
விலத வநல்லிலனக் வகாண்டு நாற்றிலன உண்டாக்கி வருகின்ைனர். “பருவ கவலளகளிகலகய நாற்றுப்
3
4
5

. VOL.iii., University Of Madras. 1982, ப. 1240
. மா.இராெமாணிக்கம், வமாகஞ்வொதகரா சிந்துவவளி நாகரிகம், ப.58.
. பக்தவத்ெல பாரதி, தமிழர் மானிடவியல், ப.52.
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பிடுங்கி நடுவதுதான் மிகவும் நுட்பமான கவலல.”6 எல்லா வநல்லிலனயும் விலதயாகப் பயன்படுத்துவது
கிலடயாது. அலனத்தும் முலளத்து வராது என்பதால் நல்லனவற்றிலன மட்டும் எடுத்து லவப்பார்கள்.
விலதக்கான வநல்லிலன நன்கு காய லவத்த பின்கப அதலனப் பயன்படுத்துவர். பின்னர் அந்த
நாற்றுகள் உரிய அளவு விலளந்தவுடன் நாற்றுப் பாவிய அல்லது வளர்த்த இடத்தில் இருந்து எடுத்துச்
வென்று வயலில் மக்கள் இலணந்து நடுகின்ைனர். இகத வழக்கம் ெங்க இலக்கியத்திலும்
இருந்துள்ளதலன,
“நீர் உறு வெறுவின் நாறு முடி அழுத்த, நின்
நடுநவராடு வெறிஆயின், அவண” (நற். 60)
இப்பாடலின் வழி அறிய முடிகிைது. இகத பாடலில், நிலத்தில் சிறிது நீரிலனத் கதக்கிலவத்து நாற்று
நடும் வெயல் நலடவபற்ைதாகத் வதரிவிக்கப்வபற்றுள்ளது. அகத வழக்க முலைலயத்தான் இன்றும் நம்
உழவர்கள் பின்பற்றிவருகின்ைனர்.

விலளவபாருட்கள்
ஒவ்வவாரு திலண நிலலச் ெமுதாயத்திற்கு அடிப்பலடயான உணவுப் வபாருட்கள் உள்ளன.
இவ்வலக அடிப்பலட உணவுப் வபாருட்கள் அந்தந்த நிலத்தின் வளத்திலனக் குறிக்கிைது.
இத்திலணயிலன ஒவ்வவாரு நல்ல நிகழ்வுகளிலும் ெடங்குகளிலும் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர் நம்
முன்கனார்கள். தங்களது நிலத்தில் விலளந்த தானியங்கலள உணவாக உட்வகாண்டுள்ளனர். கவற்று
நிலத்தில் இருக்கும் மக்கள் தங்களுக்குத் கதலவயான வபாருட்கலள பண்டமாற்றின் மூலம்
வபற்றுள்ளனர். அந்ததந்த நிலத்தில் விலளயும் வபாருட்கலள தங்களது வழிபடு வதய்வத்திற்குப்
பலடயலாக லவத்துள்ளனர். இதலன,
“மறிக்கால் அறுத்து திலனப்பிரப் பிரீஇச்” (குறு. 263: 1-6)
திலனயில் இரத்தம் வதளித்து
விளக்கியுள்ளது. இதலன,

இருந்தனர்

என்ை

வெய்தியிலனத்

திருமுருகாற்றுப்பலடயும்

“உருவப் பல்பூத் தூஉய், வவருவரக்
குருதிச் வெந்திலன பரப்பி, குைமகள்” (திருமுருகு: 242)
திலனலய இரத்தத்துடன் கலந்து தூவி வழிபட்ட நிலல காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆட்டின் இரத்தம் அதிக
விலளச்ெலலக் வகாடுக்கும் ெக்தியாகக் கருதப்பட்டுள்ளது. இரத்தம் உயிர்ெக்தியின் அறிகுறி.
இரத்தத்தில் விலத நலனக்கப்பட்டால் பயிர் நன்ைாக வளரும் என்பது அக்கால மக்களின் நம்பிக்லக.
அகதகபால் வநல்லும் வழிபாட்டு முலைகளும் ஒன்ைாகக் கருதப்பட்டு வந்துள்ளது. இன்றும் ஒரு சில
இனத்தில் இத்தலகய வழிபாட்டு முலைகள் பழக்கத்தில் உள்ளன.

விலளவபாருள் உணவுகள்
தமிழகத்தில் மிகப் பழங்காலம் வதாட்கட உணவு தயாரிக்கப்பட்டு வந்த வெய்தியிலனச் ெங்க
இலக்கியங்கள் கூறுகின்ைன. வதால்காப்பியத்தில் வரும் உணா என்ை வொல் உணலவக் குறிப்பதாகும்.
உணாவுக்குத் தமிழில் உள்ள வொற்கலளப் பிங்கள நிகண்டு, “உணாகவ வல்சி உண்டி ஓதனம் அெனம்
பகதம் இலெ ஆொரம் உலை, ஊட்டம்” இலவ தவிர புகா, மிலெ என்னும் வொற்களும் உணலவக்
குறிக்கப் பயன்பட்டிருக்கின்ைன. இகத கருத்திலனத் வதால்காப்பியர் மரபியலில் கூறியுள்ளார்.
இதலன,
“வமய் திரி வலகயின் எண்வலக உணவில் வதாய்தியும் உலரயார்”
(வதால். வபாருள். 623).
6

. நா.வானமாமலல, தமிழர் நாட்டுப் பாடல்கள், ப.397.
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இங்கு எண்வலக உணவு குறிக்கப்படுகிைது. இளம்பூரணர் இதற்கு உலர கூறும்கபாது வநல், காணம்,
வரகு, இறுங்கு, திலன, ொலம, புல், ககாதுலம என எண்வலகத் தானியங்கலளக் குறிப்பிடுகிைார். ெங்க
காலத்தில் தமிழகத்தில் இருந்த ொலம, இறுங்கு, ககாதுலம கபான்ை தானியங்கள் வபரும்பாலும் உணவு
பயன்பாட்டில் இல்லல. ‘இறுங்கு’ என்பது இன்லைய காலத்தில் இல்லல. உணலவ ஐந்து வலகயாகக்
கூறுவது ஒரு மரபு. பிங்கல நிகண்டு கறித்தல், நக்கல், பருகல், விழுங்கல், வமல்லல் என ஐந்து
வலகயாகப் பகுத்துள்ளனர். உணவு நலடமுலையிலன உண்பன, தின்பன, வகாறிப்பன, நக்குவன,
பருகுவன என பகுக்கப்பட்டுள்ளது. உண்பன என்பதற்கு அரிசிச் ொதம், புழுங்கல், வபாங்கல் கபான்ைன
உதாரணங்கள். ெலமத்த காய்கறி கூட்டுகள் வரிலெயில் வபாரியல், அவியல், துவட்டல், துலவயல்
ஆகியனவும் வகாறிப்பன வரிலெயில் வற்ைல், வடாம் கபான்ைனவும் அடங்கும்.
வதால்காப்பியம், எள் தானியத்லத உணவுப் வபாருளாகக் கூறுகிைது. அகநானூற்றில்
வகாள்ளும் (காணம்) பாலும் கலந்து லவத்த கஞ்சி பற்றிக் குறிப்பு வருகிைது. அவலர விலதலய
அரிசியுடன் கலந்து தயாரித்த கஞ்சி பற்றிய குறிப்லப மலலபடுகடாம் தானியங்கலள வவயிலில் காய
லவத்துச் ெலமக்கும் பழக்கம் இருந்திருக்கிைது. இதலன,
“வெவ்வீ கவங்லகப் பூவின் அன்ன,
கவய் வகாள் அரிசி, மிதலவ வொரிந்து,
சுவல் விலள வநல்லின், அவலர அம்புளிங் கூழ்
அற்கு, இலட உழந்த நும் வருத்தம் வீட,
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிலடந்து இயற்றிய
புல்கவய் குரம்லபக் குடிவதாறும் வபறுகுவீர்;
வபான் அலைந்தன்ன நுண் கநர் அரிசி” (மலல. 435-440)
என்ை பாடலின் மூலம் அறிய முடிகிைது. பட்டினப்பாலலயில் கொறு வடித்த கஞ்சியின் நீர் ஆற்றில்
ஓடுகின்ை வவள்ளம் கபான்று ஓடியது. என்பலத,
“கொறு வாக்கிய வகாழுங் கஞ்சி
யாறு கபாலப் பரந்து ஒழுகி”, (பட். 44-45)
ொதம் எனப் வபாதுவாக இன்று வழங்கப்படும் அரிசிச் கொறு, வபாது வழக்கில் கொறு என்கை
வழங்கப்பட்டிருக்கிைது. இன்லைய காலத்தில் ொதம் என்பது உயர் வொல்லாகக் கருதப்படுகிைது. கொறு
என்பதற்கு அடிசில், அழினி, கூழ், அவிழ், வகான்றி, நிமிரல், புழுங்கல், வபாம்மன், மிதலவ எனப் பல
வொற்கள் இருந்தன.

வயலில் கிலடகபாடும் வழக்கம்
தற்கால வநற்பயிர்கலளப் கபாலச் வெயற்லக உரம் இட்டு வளர்ந்தலவ அல்ல, இயற்லக
உரங்களிலனப் பயன்படுத்தி வநல்லிலன வளர்த்துள்ளனர். இதலன எண்ணித்தான் வயல்களில் எருலம,
ஆடு, மாட்டிலனக் கிலட கபாட்டு இருக்கின்ைனர். ஆடு, மாடு, எருலமயின் ொனம் உரம் என்பதால்
இதலன வயலில் தங்க லவத்துள்ளனர். இதலனக் கிலட கபாடுதல் ஆடு, மாடு அலடத்தல் என்பர்.
இவ்வழக்கம் ெங்க இலக்கியதில் இருந்துள்ளது. ெங்க இலக்கியத்தில் எருலமயிலன லவத்துள்ளதாக
குறிப்பு உள்ளது. இதலன,
“ஆர்கலி முலனஇய வகாடுங்ககால் ககாவலர்
ஏறுலட இனநிலர கவறுபுலம் பரப்பிப்” (வநடு. 3-5).
தற்காலத்தில் ஆடு, மாடு, எருலம மாடு லவத்திருத்தல் ஒரு வதாழிலாகப் பார்க்கப்படுகிைது.
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ெங்க இலக்கியப் கவளாண்லமச் ெடங்குகள்-கரு.முருகன்

நன்வெய்ப் பயிர்கள்
நீராதாரம் உள்ள நல்ல நிலத்லத ‘நன்வெய்’ அல்லது ‘நஞ்வெய்’ என்ைனர். இதில்தான் வநல்லும்
கரும்பும் விலளவித்தனர். தரமான வநல்லல விலளவிக்க கவண்டுவமனில், நிலம் நன்கு பண்படுத்தப்
பட்டிருக்ககவண்டும்.
அக்காலத்தில்
நிலத்லத
எவ்வாறு
பண்படுத்தினர்
என்பதலனப்
வபரும்பாணாற்றுப்பலடயின்,
“குடிநிலல வல்சிச் வெஞ்ொல் உழவர்
நலடநவில் வபரும்பகடு புதவில் பூடி,
பிடிவாய் அன்ன மடிவாய் நாஞ்சில்
உடுப்பு முகமுழுக் வகாழுமூழக ஊன்றி
வதாடுப்பு எறிந்து உழுத துளர்படு துடலவ” (வபரும். 198-201)
வநல் வயலுக்கு அருகில் உணவுப் வபாருள்களால் நிலைந்த குடியிருப்புகலள உலடய உழவர்கள்
நிலத்லதப் பல முலை உழுதனர். உழவுத் வதாழிலில் நன்கு பயின்ை வபரிய எருதுகலளக் கலப்லபயின்
முன் பகுதியில் அலமந்துள்ள நுகத்தடியில் பூட்டி உழுவதற்குச் வெல்வர். ஒருமுலை உழுதலல “ஒரு
ொல் உழவு” என்றும் இருமுலை உழுதலல “இரண்டுொல் உழவு” என்றும் கூறுவர். எனகவ, “வெஞ்ொல்
உழவர்” என்ைதால் நிலத்லதப் பன்முலை உழுதனர் என்பது வதரியவருகின்ைது. பல முலை உழுதல்
என்பது மண் கட்டியாக இல்லாமல் புற்கள் அதாவது கலளகள் அதிகம் வராமல் தடுப்பதாகும். அத்கதாடு
ஆழ உழுவதலனயும் குறிக்கும். உழவு நன்ைாக அலமய கவண்டுவமனில் இரு எருதுகளும் ெரியாக
நடக்க கவண்டும். இதலனகய “நலட நவில் பகடு” என்று வபரும்பாணாற்றுப்பலட அடிகளில்
குறிக்கப்வபற்றுள்ளது. இன்லைய காலத்திலும் ஒரு ொல் உழவு, இருொல் உழவு என்பதுடன்
அதிகாலலயில் உழுதால் பகற்பூட்டு என்றும், ொயங்காலம் உழுதுதால் அந்திப்பூட்டு என்றும் குறித்து
வருகின்ைனர்.
அக்காலம் முதல் இக்காலம் வலர நாம் கலப்லபயின் அலமப்பிலனயும் வகாழுவின்
அலமப்பிலனயும் மாற்ைவில்லல. அகலமாக உழ கவண்டும் என்பதற்காக வடிவிலனத்தான் மாற்றி
இருக்கின்ைனர். வபரிய நிலத்லதப் பல ஏர்கலளக் வகாண்டு உழும்கபாது ஒவ்வவாரு ஏரும் ஒரு
வலளயமாகப் கபாட்டு நிலம் முழுவதும் உழுது முடிப்பது வழக்கம். அவ் வழக்கம் இன்றும் (இயந்திரம்
வகாண்டு உழுதாலும்) பின்பற்ைப்படுகின்ைது. அகத வழக்கம் அக்காலத்திலும் இருந்துள்ளது என்பதலன
“வளா ககாலுதல்” அல்லது “வதாடுப்வபறிந்து உழுதல்” என்ை வொற்களால் அறிய முடிகின்ைது.
“வதாடுப்வபறிந்து உழுதல்” என்பது, கலப்லபயால் வலளய உழுதல் என்று வபாருள்படும். அக்காலத்
தமிழர் உழவுக்கு எருதிலன மட்டுமல்ல எருலமயிலனயும் பயன்படுத்தினர் என்பதலன நற்றிலண
உணர்த்தியுள்ளது. இதலன,
“மலல கண்டன்ன நிலல புணர் நிவப்பின்
வபரு வநற் பல் கூட்டு எருலம உழவ!” (நற். 60).
இப்பாடல் குறிப்பிடுவது கபான்று தற்காலத்தில் எருலமயிலனப் பயன்படுத்தவில்லல. இன்லைய
காலத்தில் காலள மாட்டிலன மட்டுகம பயன்படுத்டுகின்ைனர். உழவு வெய்யும் கருவியாலும் உழுது
வருகின்ைனர். அடிக்கடி உழுது வந்தால் மண் கட்டியாக இல்லாமல் விவொயம் வெய்வதற்கு ஏதுவாக
இருக்கும். இதலன அறிந்த தமிழன் மலழ வபய்கின்ை வபாழுவதல்லாம் மாட்டிலனக் கலப்லபயில் பூட்டி
உழுது வந்தான். இன்றும் ககாலடயில் அதாவது சித்திலர லவகாசி மாதங்களில் மலழ வபய்தால் உழுது
வருகின்ைனர். இதலனக் ககாலட உழவு என்கின்ைனர்.

மலழ கவண்டுதல் ெடங்குகள்
விவொயம் வெய்வதற்கு நீர் இன்றியலமயாத ஒன்ைாகும். நிலத்திலன உழுது அதில் விலதயிலன
விலதப்பதற்கு தண்ணீர் கதலவப்படுகின்ைது. தண்ணீகர விவொயத்திற்கு இன்றியலமயாத ஒன்ைாகும்.
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இகத நீரியல் கருத்திலன ெங்க இலக்கியம் வதாடங்கி திருவள்ளுவர் வலர குறிப்பிட்டுள்ளனர். நீர்
என்பது எல்லாத் கதலவக்கும் பயன்படும் அத்தியாவசியப் வபாருளாகும். இதலன,
“மலல வான் வகாள்க! என, உயர் பலி தூவுய்,
மாரி ஆன்று, மலழ கமக்கு உயர்க! எனக்
கடவுட் கபணிய குைவர் மாக்கள்,” (புைம். 143. 1-3).
புைநானூற்றுப் பாடல் வழி அறிய முடிகிைது. மலலயில் வாழும் குைவர்கள் மலழ கவண்டும் என எண்ணி
தங்களது கடவுலள வணங்குகின்ைனர். மலலயில் உள்ள தங்களது கடவுளுக்குப் பலி வகாடுத்து மலழ
வபய்ய கவண்டுதல் வெய்கின்ைனர். இகத வழக்கம் இன்லைய காலத்திலும் இருந்து வருகின்ைது. ஒரு
சில ெமூகத்தினர் பலி வகாடுத்தும், லெவப் வபாருள்கலள பலடயலாக லவத்தும் மலழ கவண்டி
வதய்வத்லத வணங்கி வருகின்ைனர். மலழ கவண்டும் என்பதனால் கிடாய் முதலான உயிர்ப்பலி
வகாடுத்தும் கவண்டுதல் வெய்கின்ைனர். இதலன,
“அமர்க்கண் ஆமான் அருநிைம் முள்காது
புலணத்த பகழிப்கபாக்கு நிலனந்து கானவன்
அணங்வகாடு நின்ைது மலலவான் வகாள்வகனக்
கடவுள் ஓங்குவலர கவண்மலர் கவட்வடழுந்து
கிலளவயாடு மகிழும் கான நாடன்” (நற். 165)
என்ை பாடல் அடிகளின் வாயிலாக அறிய முடிகிைது. மலலநாடன் ஒருவன் தான் எய்த அம்பு குறி
தவறுவதற்குக் காரணம் மலலயில் வாழும் வதய்வம் வவளிவந்து நின்ைகத ஆகும் என்று கருதி,
அத்வதய்வத்தின் சினம் தணிய மலழ வபய்ய கவண்டும் என்று தன் சுற்ைத்தாருடன் கூடி உயர்ந்த மலல
கமல் வென்று பலியிட்டு நீர் வழிபாடு வெய்ததலன அறிந்துவகாள்ள முடிகிைது. தற்காலத்தில் மலழ
கவண்டும் என்பதன் வபாருட்டு பலியிடுவதில்லல. நரிக்குைவர் ெமூகம் மட்டும் மலழக்காகப் பலி
வகாடுத்து வருவதலன வழக்கமாக லவத்துள்ளனர். இவர்கள் கவளாண் வதாழில் வெய்யவில்லல
என்ைாலும் மக்களுக்காக இதலனச் வெய்து வருகின்ைனர். தங்களது வொந்த பணத்தில் எருலமக்
கிடாய் வாங்கி இதலனச் வெய்வதில்லல. மக்களிடம் பிச்லெ எடுக்கும் பணத்தில் எருலம வாங்கி பலி
வகாடுக்கின்ைனர்.
ஒரு சில ெமூகத்தினர் அய்யனாருக்குப் புரவி எடுப்பின் மூலமாக மலழ கவண்டுதல் ெடங்கிலனச்
வெய்து வருகின்ைனர். புரவி முதலான வபாருள் வெய்து லவத்து தங்களின் வழிபாட்டிலனச் வெய்து
வருகின்ைனர். மலழ வபய்யவில்லல எனில் தங்களது கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வவாரு வீட்டிலும் வென்று
கொறு குழம்பு கெகரித்து வந்து வபண்கள் அலனவரும் ஒன்று கூடி, பகிர்ந்து உண்ணுகின்ைனர்.
உண்டது கபாக மீதம் இருக்கும் கொற்றிலனக் கண்மாய்க்கலரக்கு எடுத்துச் வென்று, வபண்கள்
அலனவரும் வட்டமாக அமர்ந்து வகாண்டு மலழ வபய்ய கவண்டும் எனக் கூறி ஒப்பாரி லவத்து
அழுகின்ைனர். மலழ கவண்டி கொறு எடுப்பதால் இதலன மலழச்கொறு என்று அலழத்து வருகின்ைனர்.
இதன் பின்பு மலழ வபய்யும் என நம்பி வருகின்ைனர். மலழச்கொறு வதாடர்ந்து ஏழு நாட்கள்
எடுக்கப்படுகிைது. வபண்ககள இதலனச் வெய்து வருகின்ைனர்.

கவளாண்லமத் வதாழில் அல்லாகதார் மலழ கவண்டுதல்
தற்காலத்தில் ஒரு ெமூகத்தினர் கவளாண் வதாழில் வெய்யவில்லல என்ைாலும் மலழ கவண்டி
பலி வகாடுத்து வருகின்ைனர். இவர்கள் ஒவ்வவாரு கிராமமாகச் வென்று பாத்திரங்களின் ஓட்லடகலள
அலடத்தல் வதாழிலாலும், பாசி, சீப்பு முதலான வபாருள்களிலன விற்பலன வெய்வதன் மூலமாகவும்
வருமானம் ஈட்டி வருகின்ைனர். ெங்க இலக்கியத்தில் குைவர்கள் கவளாண் வதாழில் வெய்ததாகவும்
அதற்கு கவண்டிய மலழ வபைவும் பலி வகாடுத்து உள்ளனர். இதலன,
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“மலல வான் வகாள்க! என, உயர் பலி தூவுய்,
மாரி ஆன்று, மலழ கமக்கு உயர்க! எனக்
கடவுட் கபணிய குைவர் மாக்கள்” (புைம். 143. 1-3)
எனும் ெங்க இலக்கியப் பாடல் வழி அறிய முடிகிைது. தற்காலத்திலும் குைவர் ெமூக மக்கள் பலி
வகாடுக்கும் வழக்கத்திலனப் பின்பற்றி வருகின்ைனர். குைவர் மக்கள் மலழ கவண்டி ஆராவாரமான
ெத்தத்திலன எழுப்பினர் என்பதலன,
“குன்ைக் குைவன் ஆர்பின் எழிலி
நுண்பல் அழிதுளி வபாலியு நாட” (ஐங். 251)
எனும் ெங்கப் பாடல் மூலம் அறியலாகிைது. ெங்க இலக்கியத்தில் இருந்து ஏகதா ஒரு
கநாக்கத்திற்காகப் பின்பற்ைப்பட்ட பலியிடும் வழக்கம் இன்லைய காலத்திலும் வதாடர்ந்து வருகின்ைது.
இத்தரவிலனக் கள ஆய்வின் வழி அறிய முடிகிைது. தற்காலத்தில் இச்ெமூகத்தினர் கவளாண் வதாழில்
வெய்யவில்லல என்ைாலும் மலழ கவண்டி காளி வதய்வத்திற்கு எருலமக் கிடாய் பலி வகாடுத்து
வருகின்ைனர்.

காவல்முலை
விலளநிலங்கலள விலங்குகள் நாெம் வெய்து விடாமல் இருப்பதற்காக காவலர்கள்
நியமிக்கப்பட்டனர். வநல் முதலான பயிர் வலககளுக்குத் தண்ணீர் திைந்து விடுவதற்காக
கிராமத்தினரால் நியமனம் வெய்யப்படுகிைார். இதலன,
“மாரி கடி வகாள காவலர் கடு” (ஐங். 29: 1)
எனும் பாடலடி விலள நிலத்திற்காக காவலர் நியமித்த வெய்தியிலன விளக்குகிைது. விவொயம்
வெய்கின்ை மக்கள் தங்களது நிலத்தில் விலளந்த வபாருட்கலளக் கூலடகளில் எடுத்துச்
வெல்லுகின்ைதலன,
“அகன் வபருவட்டி நிலைய மலனகயாள்
அரிகாற் வபரும் பயறு நிலைக்கும் ஊர” (ஐங். 47: 2-3)
வபரிய பாத்திரத்தில் வநல்லிலன வீட்டிற்குக் வகாண்டு வந்தனர் என்ை விளக்கத்திலனத் தருகிைது.
பலன மட்லடயின் நாரால் வெய்யப்பட்ட வபாட்டியில் வநல்லிலனக் வகாண்டு வந்து வீட்டில் கெமித்து
லவக்கின்ைனர். பயிர்கலளத் திண்ண வருகின்ை மயில் முதலான பைலவகலள விரட்டிக் வகாண்கட
இருக்க முடியாது என்ை காரணத்தினால் மனிதன் தன்லனப் கபான்கை ஒரு வபாம்லமயிலன
வடிவலமத்து தங்களது நிலத்தில் லவத்தான். இதலனப் பார்க்கும் உயிரினங்கள் ஆள் காவலுக்கு
நிற்கின்ைனர் என்று எண்ணி விவொய நிலத்திற்குள் வருவதில்லல. இதலனச் கொளக்காட்டுப் வபாம்லம
என அலழத்து வருகின்ைனர். இதலன,
“கல்முலக வயப்புலி கழங்கு வமய்ப்படூஉ
புன்புலம் வித்திய புனவர் புணர்த்த
வமய்ம்லம அன்ன வபண்பாற் புணர்ந்து” (ஐங். 246: 2-4)
என்னும் ெங்கப் பாடல் கதிர்கலளத் திண்ண அல்லது நாெம் வெய்ய வருகின்ை பைலவகலள விரட்ட
அக்கால மக்கள் வெய்த உத்தி முலையிலன வவளிப்படுத்துகிைது. இகத கபான்றுவிலள நிலங்களுக்கு
வரும் பைலவகலள ஒலி எழுப்பியும்விரட்டி இருக்கின்ைனர். இதலன,
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“ொரற் புைத்த வபருங்குரற் சிறுதிலனப்
கபர் அமர் மலழக்கண் வகாடிச்சீஇ கடியவும்
கொலலச் சிறுகிளி உன்னும் நாட” (ஐங். 282: 1-3)
என விளக்கம் தருகிைது ெங்கப் பாடல். விலள நிலங்கலள வீணடிக்கும் பைலவ மற்றும் பிை
உயிரினங்கலளத் துன்புறுத்தாமல் விரட்டிவதற்காக இவ்வலக ஒலி எழுப்புதல் முலையிலனப்
பின்பற்றுகின்ைனர். இது ெங்க இலக்கியத்தில் இருந்த பண்பாட்டுக் கூறுகளில் ஒன்ைாக இருந்தாலும்
அதன் வதாடர்ச்சி இன்றும் இருந்து வருகின்ைது. தட்டு, கவலணக் வகாண்டு ஒலி எழுப்பி பைலவயிலன
விரட்டி இருக்கின்ைனர். இதலன,
“வெவ்வாய்ப் பாசினம் கடீஇயர், ‘வகாடிச்சி’
அவ்வாய்த் தட்லடவயாடு அவலண ஆக!’ என” (நற். 134. 4-5).
“தட்லடயும் புலடத்தலன, கவலணயும் வதாடுக்க என
எந்லத வந்து உலரத்தன்னாக, அன்லனயும்” (நற். 206: 5-6).
எனும் ெங்கப் பாடல்கள் விளக்கம் தருகின்ைன. தட்டு, கவண் என்பலவ மக்களின் புலங்கு
வபாருள்களாகும். கவண் என்பது கம்பினாலான ஒரு வலக மரக்கிலளயாகும். வளர்ச்சி அலடந்த
இன்லைய காலத்திலும் மக்கள் இந்தப் வபாருள்களிலன லவத்கத பைலவகளிலன விரட்டி வருகின்ைனர்.

கதிர் அடிக்கும் முலை
அக்காலத்தில் வநல் முற்றி கதிர் அடித்ததலன,
“பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்லை துகள்ப
லவயும் துரும்பும் நீக்கிப் லபது அை
குடகாற்று எறிந்த குப்லப வடபால்
வெம்வபான் மலலயின் சிைப்பத் கதான்றும்” (வபரும். 238-241)
எனும் ெங்கப் பாடல் வழி அறிய முடிகிைது. இகத நிலல இன்று கிராமப் புை மக்களிடம் இருந்து
வருகின்ைது. வநல் அடிப்பதும், காற்று அடிக்கும் திலெக்கு ஏற்ப வநல் தூற்றுவதும் வழக்கில் இருந்து
வருகின்ைன. இதன் மூலம் நல்ல மணிகள் ஒகர இடத்தில் குவிந்து வரும் பதர்கள் அதலன விட்டு
நீங்கிக் காற்றில் பைந்து விடும். வயலில் அறுவலட வெய்த கதிரிலன எடுத்து வந்து அடித்த பின்பு
நடுப்பகுதியில் சில வநல் மணிகள் உதிராமல் இருக்கும். லவக்ககாளில் வநல் ஒட்டி இருந்தால்
அதலனக் கீகழ விழச் வெய்வதற்காக காலள மாட்டிலன ஒன்ைாக இலணத்து கதிர் அடித்துப்
கபாடப்பட்ட இடத்திலன வளம் வரச் வெய்வர். இதலனச் வெய்கின்ை கபாது வநல் மணிகள் உதிர்ந்து
விடும். இதன் பின்பு லவக்ககாலிலனத் தனியாக உதறி எடுத்து அதலனச் கெகரித்து லவப்பர்.
இப்பண்பாடு ெங்க இலக்கியம் வதாடங்கி இன்றுவலர இருந்து வருகிைது என்பதலனக் காண
முடிகிைது. இவ்வழக்கத்திலன,
“கவங்லகக் கண்ணியர் எருது எறி கலிமர்
நிலம் கண்டன்ன அகன் கண் பாெலை,
வமன் திலன வநடும் கபார் புரிமார்” (நற். 125: 8-10)
“பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்லை துகள்ப
லவயும் துரும்பும் நீக்கிப் லபது அை
குடகாற்று எறிந்த குப்லப வடபால்
வெம்வபான் மலலயின் சிைப்பத் கதான்றும்” (வபரும். 238-241).
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எனும் ெங்கப் பாடல்கள் கதிர் மற்றும் கபார் அடிக்கும் முலையிலன எவ்வாறு வெய்து வந்தனர்
என்பதலன விளக்குகிைது.

லவக்ககாள்கபார் பற்றியது
கதிரிலன அறுத்து முடித்த பின்பு அடித்து வநல் தனியாகவும் லவக்ககாள் தனியாகவும் பிரித்து
லவப்பர். கெமித்து லவக்கப்படும் லவக்ககாள் ககாலடக் காலத்தில் மாடுகளுக்கு உணவாகப்
பயன்படுகிைது. இதலன ஒழுங்கு முலையில் அடுக்கி லவப்பர். மலழக் காலத்திலும் பிை கநரங்களிலும்
கெதம் ஏற்படாமல் பாதுகாப்பாக லவப்பதற்காக ஒரு சீரான முலையில் வரிலெப்படுத்தி லவத்திருப்பர்.
சிலர் பரன் கபான்று அலமத்து அதன் கமல் கெமித்து லவக்கின்ைனர். இதலன,
“நலத்தலகப் புலத்தி பலெகதாய்த்து எடுத்துத்
தலலப்புலடப் கபாக்கித் தண் கயத்து இட்ட
நீரின் பிரியாப் பரூஉ திரி கடுக்கும்” (குறு. 330: 1-3).
எனும் ெங்கப் பாடல் உணர்த்துகிைது. தற்காலத்திலும் கிராமப் புைங்களில் உள்ள விவொயம் ொர்ந்த
மக்கள் மாடு லவத்திருந்தால் லவக்ககாள் கெமித்து லவக்கும் வழக்கத்திலனப் பின்பற்றி வருகின்ைனர்.

நிலைவுலர
பஞ்ெ பூதங்கலளயும் வணங்கி வந்த மனிதன் தனக்கு உணவு தரக்கூடிய நிலமகலளயும்
நன்றிகயாடு நிலனத்து வழிபட்டான். அறுவலடக் காலம் முடிந்த உடன் இலலயுதிர் காலம் வதாடங்கும்.
இலல, தலளகள் அலனத்தும் உரம் என்பதலன உணர்ந்த மனிதன் பங்குனி மாதம் மலழ வபய்கின்ை
வபாழுது நிலத்திலன உழுது அதலனப் பக்குவப்படுத்துகிைான். உரம் வவளிகய வென்று விடாமல்
இருப்பதற்காக உழவு வெய்கிைான். உழவின் மூலம் கமகல உதிர்ந்த இலலகள் எல்லாம் மண்ணிற்குள்
வென்று உரமாக மாற்ைம் வபறுகிைது. பயிர் விலளவதற்கு நிலகம அடித்தளமாக இருக்கின்ைது. நீர்
அதற்கு உறுதுலணயாக இருந்தாலும் நிலகம அதன் உயிராகும். ெங்க இலக்கியப் பனுவல் கவளாண்
கூற்றிலன வாயிலாக இயற்லகயின் மகத்துவலத காலந்கதாறும் உள்ள தலலமுலைக்குப் பதியம்
வெய்யப் படுகிைது. நாகரிகத்தின் உச்சியில் வாழ்பவர்களிலடயிலும் எல்லாக் காலங்களிலும் ெடங்குகள்
நிகழ்த்தப்பட்டு வந்துள்ளன. உலக வமாழிகளில் இலக்கணச் வெறிவு, இலக்கியச் வெழுலமயும் வாய்ந்த
வமாழி நம் தாய் வமாழி ஆகும். தாய்வமாழியில் பண்பட்ட சிந்தலனகளும், வெம்மார்ந்த ெடங்கியல்
பண்புக்கூறுகள் மிகவும் வபாதிந்துள்ளன.

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்
1. ஐங்.
- ஐங்குறுநூறு
2. குைள்.
- திருக்குைள்
3. குறு.
- குறுந்வதாலக
4. திருமுருகு. - திருமுருகாற்றுப்பலட
5. வதால். வபாருள். - வதால்காப்பியம், வபாருளதிகாரம்
6. நற்.
- நற்றிலண
7. வநடு.
- வநடுநல்வாலட
8. பட்.
- பட்டினப்பாலல
9. புைம்.
- புைநானூறு
10. வபரும்.
- வபரும்பாணாற்றுப்பலட
11. மலல.
- மலலபடுகடாம்
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Abstract
Literature is like a time travel machine, which takes us to past, present and future through the writings. The
cluster of people had formed the society and developed the culture. The ancient culture is the basement for
our developing society. Humans have been building homes and structures for centuries. Ancient buildings
give us hints into cultural and religion motivates of these who build before us. There’s Certainly plenty of
evidence that early humans made use of naturally formed shelters such as caves we don’t know exactly
when humans first started constructing their own shelters what we know is pretty much based on
supposition and observing the way nomadic people still live in remote parts of the world. During the period
of Colonization, the refugees moved to different places and settled temporarily at those places for
survivability which led to the formation of different communities. They also divided the land among
themselves for their livelihood. Every individual had the responsibilty for creating a welfare society where
they had a good understanding and unity among themselves. This helped them in developing their life
style, way of thinking, habit and artistic view which paved the way for the development of culture. The
Industrial society has its evolution from these roots. The main cause for the development is because of the
ancient people. Though there are many witnesses of development in various fields, this research paper
mainly focuses on the traditional architecture. Initially, humans led their life as nomads for their survival.
After ages, they got settled at various places and constructed their own civilization. This paper aims to give
a descriptive study on the lifestyle of people during Sangam age.
Key words: Kalvettukal, Uraiyul, Thinaai, Maharameen , Karandhuvaral, Yezhune, Fine Arts

ஆய்வுச் சுருக்ைம்
உலகின் நாகடாடிகளாய் பிைந்த காலகட்டத்தில் மனிதன் அகப்புைக் காரணிகளின் பாதிப்பிலிருந்து
தம்லமக் காப்பாற்றிக் வகாள்ள தற்காலிக இருப்பிடங்கலளத் தீர்மானித்து இருக்கலாம். பின்னர்
அம்மனிதன் இடம்வபயர்ந்து ஆற்ைங்கலரகளில் தங்கி பல இனக்குழுக்களாகப் பிரிந்து ஒரு ெமுதாய
நிறுவனமாக நில உலடலமச் ெமுதாயமாக திகழ்ந்து ஒரு காலகட்டத்தில்தான் தனக்வகன நிலலயான
ஓர் இருப்பிடம் ‘உலையுள்' கதலவவயன நிலனத்து அதலனத் தீர்மானித்து இருக்கலாம். இது ஒரு
முககம. தனி மனிதகன ெமூகத்தின் ஆணிகவர். இவனுள்ளிருந்கத ெமூக வளர்ச்சிக்குரிய கிலளகள்
கதாற்ைம் வபறுகின்ைன. இக்கிலளகளின் ஒருங்கிலணப்பும் ெமூக வளர்ச்சிக்கு வித்திடுகின்ைது. பல
ெமுதாயங்கள் ஒன்றிலணந்து வாழத் தலலப்படும் கபாகத வாழ்க்லக வநறி, பழக்க வழக்கங்கள்,
கலலயுணர்வு, சிந்தலன முயற்சி அலனத்தும் கதான்றி இலணந்து ஒருவலக ெமுதாயச் சிந்தலனயாகப்
பரிணமிக்கின்ைது. இத்தலகய ெமுதாயச் சிந்தலனகய ெமூகத்லத வமல்ல வமல்ல பண்பாடு என்னும்
வழித்தடத்திற்கு இட்டுச் வெல்கின்ைது. இவ்வாறு கதாற்ைம் வபற்ை வாழ்விடம் பற்றிய சிந்தலனகள்
கால மாற்ைத்தாலும் நாகரிக புை வளர்ச்சியாலும் மிகப்வபரிய மாற்ைங்கலளப் வபற்று, பல வதாழில்
நுட்பங்கலள உள்ளடக்கியதாய் இன்று நாம் காணும் வளர்ச்சிலய அலடந்திருக்கின்ைது எனலாம்.
இத்தலகய வளர்ச்சி நிலலயிலன ஆராய்வகத இக்கட்டுலரயின் முதன்லம கநாக்கம்.
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Kd;Diu

cyfpd; ehNlhbfsha; gphpe;j fhyfl;lj;jpy; kdpjd; mfg;Gwf; fhuzpfspd; ghjpg;gpypUe;J
jk;ikf; fhg;ghw;wpf;nfhs;s jw;fhypf ,Ug;gplq;fis jPh;khdpj;J ,Uf;fyhk;. gpd;dh; mk;kdpjd;
,lk;ngah;e;J Mw;wq;fiufspy; jq;fp gy ,df;FOf;fshfg; gphpe;J xU rKjha epWtdkhf epy
cilikr; rKjhakhf jpfo;e;J xU fhyfl;lj;jpy;jhd; jdf;nfd epiyahd Xh; ,Ug;gplk;
‘ciwAs;’ Njitnad epidj;J mjid jPh;khdpj;J ,Uf;fyhk;. ,J xU KfNk.
jdp kdpjNd r%fj;jpd; MzpNth;.
,tDs;spUe;Nj r%f tsh;r;rpf;Fhpa fpisfs;
Njhw;wk; ngWfpd;wd. ,f;fpisfspd; xUq;fpizg;Gk; r%f tsh;r;rpf;F tpj;jpLfpd;wJ. Vnddpy;
gy rKjhaq;fs; xd;wpize;J thoj; jiyg;gLk; NghNj tho;f;if newp> gof;f tof;fq;fs;>
fiyAzh;T> rpe;jid Kaw;rp midj;Jk; Njhd;wp ,ize;J xUtif rKjhar; rpe;jidahfப்
ghpzkpf;fpd;wJ. ,j;jifa rKjhaச் rpe;jidNa r%fj;ij nky;y nky;y gz;ghL vd;Dk;
topj;jlj;jpw;F ,l;Lr; nry;fpd;wJ.
,t;thW Njhw;wk; ngw;w tho;tplk;> tho;tplk; gw;wpa
rpe;jidfs; fhy khw;wj;jhYk; ehfhPf Gw tsh;r;rpahYk; kpfg;nghpa khw;wq;fisg; ngw;W , gy
njhopy; El;gq;fis cs;slf;fpajha; ,d;W ehk; fhZk; tsh;r;rpia mile;jpUf;fpd;wJ vdyhk;.
jpl;lkplg;gl;l efuikg;GfSk;> thdshtp neb Jah;e;J epw;Fk; fl;blq;fSk; nraw;if eP&w;WfSk;>
fhy;tha;fSk;> ePh;j;Njf;fq;fSk;> fz;ftUk; fl;bl cs; myq;fhuq;fSk;> FbePh; kw;Wk; fopTePh;
Nghf;fpfSk;> kioePh; Nrfhpg;Gk; ek;ik vq;Nfh mjpra cyfpw;F ,l;Lr; nry;fpd;wd. ,j;jifa
khngUk;
tsh;r;rpf;F
goe;jkpo;
kf;fs;
kpfg
;nghpa
mbj;jsj;ij
ekf;Fj;
je;J;
nrd;wpUf;fpwhh;fs;.
,jid czh;e;J nfhs;s Ntz;Lnkd;why; ,yf;fpak; vd;Dk; fhy
vae;jpuj;jpy; rw;W gpd;Ndhf;fpg; gazpf;f Ntz;Lk;.
,yf;fpak; vd;Dk; fhyr; rf;fuj;ijg;
gpd;Ndhf;fpr; nrYj;jpdhy; ,d;W ehk; mile;Js;sJ tsh;r;rpNa. Gjpa fz;Lgpbg;Gfs; my;y
vd;gjidj; njw;nwd czh;e;J nfhs;s ,aYk;. rq;ff; fhyk; njhlq;fp ,d;W tiu epfo;e;j>
epfo;fpd;w> epfof;$ba midj;ijAk; gjpT nra;J fhl;Lfpd;w Nfhg;ghfNt ,yf;fpaq;fs;
mike;Js;sd.
coT> nerT> rpw;gk;> Xtpak;> fl;blk; vd gy epiyfspYk; njhopy; El;gq;fs; kpfr; rpwe;J
tpsq;Ftijf; fhz Kbfpd;wJ. rq;f ,yf;fpag; ghly;fspy; jkpoh;fspd; FbapUg;G>tho;f;if
mikg;GKiwg; gw;wp ,t;tha;Tf; fl;Liu Muhaj; jiyg;gLfpd;wJ.

rq;ffhy tPl;likg;GKiw

rq;f fhyj;jpy; jdpg;gl;Nlhh; tPL fl;Lk; nghOJ fl;ll tpjpKiwfisnay;yhk; gpd;gw;wpr;
nraw;gl;lhh;fsh vd;w IAwyhk;. Mdhy;> gz;ilf; fhyj;jpypUe;Nj kakjk; vDk; rpw;g E}y;
tof;fpypUe;Js;sJ. njd;dhl;by; kad; nfhs;ifAk; tlehl;by; tpRtfh;khtpd; nfhs;ifAk;
tof;fpypUe;J te;Js;sikf;Ff; Fwpg;Gfs; cs;sd. rpyg;gjpfhuk; ,e;jpu tpot+nuLj;j fhijapy;>
'Ez;tpidf; fk;kpah; fhzh kugpd;
Jau;ePq;F rpwg;gpdth; njhy;Nyh Ujtpf;F
kad; tpjpj;Jf; nfhLj;j kugpd mit jhk";
rpyg;gjpfhuk; (Gfhh; fhz;lk; - 106-108;)
vd tUk; mbfis Xh; vLj;Jf;fhl;lhff; nfhs;syhk;. ,dp> tPLfl;Lk; nghOJ gpd;gw;wf; $ba
rpy tpLKiwfisf; fhz;Nghk;.
rpW tPlhapDk; nghpa khspifahapDk; fl;lf; fiy mbg;gilapy; tPL fl;Lk; kidaplj;ij
tiuaiw nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. mLj;J> tPL gwpj;jy; (mbg;gil – mj;jpthuk; - mikf;fg;
gs;sk; Njhz;Ljy;)> fy;Yk; Rz;zhk;Gk; fye;J mOj;jkhf mbg;gil NghLjy;> Rth; mikj;jy;>
Kjy; thapy; (Kfg;G epiy) itj;jy;> fhyjh; ([d;dy;) mikj;jy;> tpl;lk; mikj;jy;>
Nkw;$iuiaj; Njh;e;J mikj;jy;> jsthpir mikj;jy;> Rth;fsf;Fr; Rz;zhk;Gf; fyit G+Rjy;>
nts;isabj;jy;> jr;Rf; fopj;jy; (fz;NzW glhjpUf;f Mtd nra;jy;)> GJkid GFjy; Kjypa
gyTk; fl;lf; fiyAld; njhlh;G nfhz;litahFk;. ,tw;iwnay;yhk; Kd;Ndhh;fs; mDgt kuGr;
nry;tkhf Vw;Wr; nraw;gLj;jp te;Js;sdh;.
kz; Rth;f; Fbirapy; tho;e;jtd; ehfhpfg;gb epiyapy; nrq;fw;fis mLf;fpr; Rtuikj;J
tPL fl;bAs;shd; vd;gJ>
'RLkz; Xq;fpa neLefh; tiug;gpd;" (ngUk;ghzhw;Wg;gil – 405) (RLkz; - Rl;lkz;> nrq;fy;)
',l;bif neLQ;Rth;" (mfehD}W 167 : 13) (,l;bif = nrq;fy;)
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vdtUk; nra;Al; gFjpahYk;> J}z; itj;Jf; fl;Lk; ,y;yk; ,Ue;jik gw;wpr;>
'rpw;wpy; ew;W}z; gw;wp"
(GwehD}W 86 : 1)
'fit Jw;w ehw;fhw; ge;jh;r; rpWkid tho;f;if" (GwehD}W : 29 : 19 – 20)
(fitJw;w = gphpT Njhd;w)
vdtUk; nra;Al; gFjpahYk;> Gy;yhYk; tuF itf;NfhyhYk; njd;dq; fPw;whYk; tPl;bd; $iu
Nta;e;j ghq;fpidg;>
Gy;Nta; Fuk;igf; FbnjhWk; gfh;e;J (GwehD}W 120 : 13)
gliyg; ge;jh; Gy;Nta; Fuk;ig (mfehD}W 87 : 3)
vd;w ghly; thpapd; %yk; fhzyhk;. kpfg; gz;ila fhyj;jpNyNa Xtpak; Nghd;w kidfs;
fl;lf;fiy Neh;j;jpAld; fl;lg;gl;bUe;jd. ,jid>
Xtj;jd;d ,lDil tiug;gpd;
Xtj;jd;d tpidGid ey;,y;
(Xtk; = Xtpak;)

(ew;wpiz : 182 : 2)
(mfehD}W 98 : 11)

vdtUk; nra;Al; gFjpfshy; njhpe;J nfhs;syhk;. ngUkidfs; fl;ba fhyj;jpy;> kf;fs; jk;
tsj;Jf;Fk; trjpf;Fk; Vw;g tPl;bd; gy gf;fq;fspYk; gbfSld; $ba jpz;izfisf; fl;b
tho;e;Js;sdh;.
khlk;> kz;lgk; Kjypa cah;jukhd fl;lq;fspy; Xtpaq;fs; jPl;lg;gl;bUe;jd. khlj;Jf;Fr;
rpj;jpuk; vopY}l;Lk; vd;gijg; gpw;fhyj;Jg; gtze;jp Kdpth; jk; ed;D}ypy;> khlf;Fr; rpj;jpuk; (55)
vdf; $wpf; fhl;baij epidtpy; nfhs;syhk;.
mofpa muz;kid khlj;jpy; jPl;lg;ngw;w Ntq;ifg; Gypapd; Xtpaj;ijf; fz;lJk; fhpa
ngz;ahid eLf;f KWfpwjhk;! ,seq;ifaUk; fz;L mr;RKw;w eLq;Ffpd;wduhk;! ,jidg;
ghpghlypy;>
'vopy; khlj;Jf; ifGid fpsh;Ntq;if fhzpa ntUTw;W ikGiu
klg;gpb kley;yhh; tpjph;g;Gw" ghpghly; (10 : 45 – 47)
vd;nwy;yhk; rq;f ,yf;fpag; ghly;fspy; tPL fl;Lk; mikg;G KiwfisAk;. kf;fs; vt;thW mjpy;
tho;;jpUe;jhh;fs; vd;gjidAk; ,g;ghly; thpfs; %yk; fhzyhk;.

kidf;fhd tpsf;fk;

'kid" vd;w nrhy;ypw;Ff; FbapUg;Gila tPL> FLk;gk;> ,y;> rpw;wpy;> Nghpy;> ew;wha;>
gRnjhOtk;> #jhL gyifapd; miw> epy msT tif> kidtp> tho;f;if> ntw;wplk;> Fop>
epyg;gFjpfs; vdg; gy nghUs;fs; fhzg;gLfpd;wd. 'kid" vd;w nrhy; gjpide;J nghUs;fis
Fwpg;gpLfpd;wJ". nghJthf kid vd;gjw;F tPL vd;Dk; nghUs;jhd; kpFjpahff; $wg;gLfpd;wJ.
kidtpapd; khl;rp> kid miktplr; rpwg;Gg; gw;wp ,yf;fpaq;fs; vLj;jpak;Gfpd;wd. ,g;gjpTfs;
%yk; kidfs; fl;lg;gl;bUe;j Kiwfs;> Rw;Wg;Gwr; #oy; Nghd;wtw;iw mwpaKbfpd;wd. Kiwg;
gLj;jg;gl;l xOq;fhd fl;likg;gpy; mike;j FbapUg;Gfis kid vd;W ,yf;fpaq;fspy;
Rl;lg;gLfpd;wd. ,jid>
'$iu ey;kidf; FWe;njhb kfsph;"
(ew; 79 : 2)
'……. espkid neLefh;"
(Iq;FW : 324 – 3)
'neL eh xs@ kzp fbkid ,ul;l"
(ew; : 40 : 1)
'jpUTilj; jpUkid IJ Njhd;W fko; Gif
tUkio kq;Fypd; kWFld; kiwf;Fk;
FWk;G mL Fz;L mfo; ePs; kjpy; CNu"
(Gwk; : 379 : 16-18)
'JQ;R kid neLefh; tUjp"
(Iq;FW.60)
vd;w ghlybfs; %yk; mwpaKbfpwJ.
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rpw;wpy;

'rpw;wpy;" vd;gjw;F rpWFby;> rpWtPL> rpWkpah; fl;b tpisahLk; kzy;tPL> rpw;wpy; gUtk;
vdj; jkpo; mfuhjp nghUs; $Wfpd;wJ. rpWtbtikg;igAila tPLfisr; rpw;wpy; vd
,yf;fpaq;fs; $Wfpd;wd. rpWkpfs; kzypy; fl;b tpisahLk; rpWkzy; tPLk; vd;W
miof;fg;gLfpd;wJ. ,jid>
'rpw;wpy; ey; J}z;………….." (Gwk;. 56 : 1)
'thpGid ghp rpwe;J Xb"
(ew;.123 : 8)
vd;w ghlybfs; ntspg;gLj;Jfpd;wd. ,j;jifa tPLfs; J}z;fSld; $ba
,Ue;Js;sd. tise;j fhy;fisj; J}z;fshff; nfhz;L fl;lg;gl;bUe;jd. ,jid>

mikg;Gld;

',LKs;Ntsp Klf;fhy; ge;jh;
GJf;fyj;J md;d nry;tha; rpw;wpy;" (mfk; 394 : 9-10)
tPl;bd; Kd; ge;jy; mikg;Gld; $ba fha;e;j Ks; Fr;rpfisf; Ntypahff; nfhz;L mikf;fg;
gl;l tPl;bd; fl;likg;igj; njspthf mwpa KbfpwJ. gh;lybfspy; nrt;tha; rpw;wpy; vd;W
$wg;gl;Ls;sjhy; nrk;kz; G+rg;gl;l rpwpa kidfshfj; njhpfpwJ.

Nghpy;

nghpa mstpy; fl;likf;fg;gl;bUe;j tPLfisg; Nghpy; vd ,yf;fpaq;fs; Fwpg;gpLfpd;wd.
FbapUg;gjw;Fhpa tPl;bd; cWg;Gfs; Fiye;J nry;fshy; rpijf;fg;gl;bUe;jhYk; xOfhj epiyapy;
nghpa mstpyhd tPLfs; ,Ue;Js;sd. ,jid>
'me;Njh! ve;ij milahg; Nghpy;"
(Gwk;. 261 : 1)
vd;w ghlybfs; %yk; mwpayhk;.
%d;wpy; mikg;Gk; gad;ghLk;
%d;wpy; vd;gJ tPl;bd; Kd;gFjpahFk;. tPl;bd; Kd;epy mikg;G ,d;iwa ehspy; ehfhpf
tho;tplj;jpd; cah;epiyahf tpsq;FfpwJ. goe;jkpo; kf;fs; gz;ghl;bid mwpAk; NghJ Kd;wpy;
gad;ghL kpFjpahf ,Ue;jpUf;fpwJ vdyhk;. Vnddpy; Kd;wpy; gad;ghL gw;wpr; rpwg;ghf tho;tplr;
#oYld; ,yf;fpaq;fs; ntspg;gLj;Jfpd;wd. Fuk;ig> Fby;> kid> tPL> muz;kid Nghd;w
FbapUg;Gfspy; fl;likg;gpy; Kd;wpy; mikg;igAk; mjd; gad; ghl;ilAk; ,yf;fpaq;fs;
vLj;jpak;Gfpd;wdd. ,g;gjpTfs; tPl;by; Kd; mikg;gpy; gaDs;s jpwe;jntsp ,lkhf ,Ue;jijr;
Rl;Lfpd;wd. epy ghFghl;bw;Nfw;g tho;e;j kf;fSf;F gad;gLkhW FbapUg;gpd; xU gFjpahfTk;
,Ue;jij mwpa KbfpwJ. tsh;r;rpf; fhyq;fspy; cs;s tPl;bd; fl;likg;Gfspd; ,lk; ngWfpd;w
,g;gFjp Kw;wk; vd;W miof;fg;gLfpwJ.
FwpQ;rp epyf;FbapUg;G fl;likg;gpy; Kd;wpy; mikg;Gfs; jpwe;jntsp ,lkhff;
fhzg;gLfpd;wd. ,t;tikg;gpy; nrb nfhbfs; tsh;e;J ge;jy; Nghy ,Ug;gjhy; cwq;fp
Xa;ntLg;gjw;Fhpa ,lkhf ,Ue;Js;sJ. Kd;wpypd; Kd; gyh> Ntq;if> ky;ypif Nghd;w jhtuq;fs;
,lk; ngWfpd;w nra;jpahy; ,f;fl;likg;Gfs; ,aw;ifr; #oYld; mike;jpUe;jij mwpa KbfpwJ.
,jid>
Kd;wpy; KQ;iQaL KRz;il gk;gp
ge;jh; Ntz;lh gyh; J}q;F ePoy;
(Gwk;. 320 : 1-2)
'…………………… nrt;Nth;r;
rpidnjhWk; J}q;Fk; gak; nfO gytpd;
fpisAila Kd;wpy;"
(ew;.77: 4-6)
'$jsk; ftpdpa Fstp Kd;wpy;
nrOq;Nfhs; thio mfy; ,iyg; gFf;Fk;"
(Gwk; : 168 : 12-13)
vd;w ghlybfs; %yk; mwpa Kbfpd;wJ. FwpQ;rp epyKd;wpy; fl;likg;gpd; gad;ghl;bid>
'Fwpapiwf; Fuk;igf; Fwth; khf;fs;
thq;fikg; gOtpdpa Njwy; kfpo;eJ
Ntq;if Kd;wpy; Fuit maUk;"
(Gwk;. 129 : 1-3)
'Njk; gpop ewtpd; Fwh; Kd;wpy;"
(mfk; : 78 : 7)
vd;w ghly;thpfs; tpsf;Ffpd;wd.
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vapdh; FbapUg;G

<e;jpd; ,iyahy; Ntag;gl;L Kd;dhy; Md Nkw;Gwkpl;l Fby; cyfpd; ehNlhbfshy;
jphpe;j fhyfl;lj;jpy; kdpjd; mfg;Gw fhuzpfspd; ghjpg;gpypUe;J jk;ik fhg;ghw;wpf; nfhs;s
jw;fhypf ,Ug;gplq;fis jPh;khdpj;J ,Uf;fyhk;.
Gpd;dh; mk;kdpjd; ,lk; ngah;e;J
Mw;wq;fiufspy; jq;fp gy ,df; FOf;fshfg; gphpe;J xU rKjha epWtdkhf> epyTilik
rKjhakhf jpfo;e;j xU fhyf;fl;lj;jpy; jhd; jdf;nfd epiyahd Xh; ,Ug;gplk; ciuAs; Njit
vd epidj;J mjid eph;khdpj;J ,Uf;fyhk;. ,J xU KfNk. FbapUg;ig Rw;wp Cfk; Gy;
kjpy;> Ks;kuNtyp> fz;zaku xl;Lf;fjT> neba fOf;fis cila Ch; thapy; mikj;jd
(ngUk;. 117-133).
,th;fsJ FbapUg;G mfd;w ,y;yq;fsha; tpsq;fpd. ,th;fsJ FbapUg;igg; gw;wp
kiyg;gLflhk;>
“mfDs; Mq;fz; fopkpile;J ,aw;wpa
GyNta; Fuk;ig...” (kiygL.> 438-439)
vd;W $WfpwJ.

kPdth; FbapUg;G

Ntof;Nfhy; vdg;gLk; Nga;f; fUg;ge; njl;ilia thpirahf itj;J> ,ilapilNa fhQ;rp
kuk; Nghd;w nkd;ikahd kuf;nfhk;Gfis itj;J jhio ehuhy; fl;ba jLg;ig Gy; Ntag;gl;l
Fby;. ,it midj;Jk; efuj;jpypUe;J njhiytpy; mike;j GwQ;Nrhpfshf ,Uf;fyhk;. ,th;fs;
mikj;Jf; nfhz;l ,y;yq;fs;.> njhopNyhL rhh;e;jitaha; ,Uj;jiy czu Kbfpd;wJ. ,d;Wk;
$l ,tw;iwg; gad;gLj;jp Fby;fis mikf;Fk; tof;fj;ijf; fhz Kbfpd;wJ. Resorts vd;W
nrhy;yg;gLk; jq;Fkplq;fspy; ,j;jifa Fby;fisf; fhz Kbfpd;wJ.

efh;g;Gwq;fspy; mike;j ,y;yq;fs;

efuq;fspy; fhzg;gl;l ,y;yq;fs; moFilajha;> fiy eaj;NjhLk; fw;gid tsj;NjhLk;
fl;lg;gl;ljha; ,Ue;jd. ,UkUq;Fk; ,y;yq;fs; mike;j tPjpfshaக்; fhzg;gl;ld. ,y;yq;fs;
midj;JNk fhw; Eioaf; $bajha; mikf;fg;gl;bUe;jd. ,r;nra;jpapid>
“MW file;j mfy; neLe;njU (neLey;.> 30)
ahnwd; fple;j njU” (kiygL. 481)
“rpy;fhw;W ,irf;Fk; gy;Gio ey;fpy;
ahW ,le;jd;d mfy;neLe;njU” (kJiuf;fhQ;rp 358-359)
“tsp EioAk; tha; nghUe;jp” (gl;bdg;. 157)
vd;Dk;
mbfspd; %yk; czuyhk;.
xU rpy efuq;fspy; ,y;yq;fs; kpf caukhdjhf
mike;jpUe;jd
vdyhk;.
Vnddpy;
gUe;JfSk;
jq;fpr;
nry;Yk;
jd;ikAilajha;
,Ue;jd. gUe;Jfs; vg;NghJNk caug; gwf;Fk; ,ay;Gilad. kJiuapy; tzpfh;j; njUtpy;
fhzg;gl;l ,y;yq;fs; Fwpj;J kJiuf; fhQ;rp NgRifapy;>
“FWk;gy; Fotpd; Fd;W fz;ld;d
gUe;jpUe;J cRf;Fk; gd;khd; ey;,y;”
vd;W Fwpg;gpLfpwJ. kioNkfq;fs;
cilaJ. ,jidg; gl;bdg; ghiy>

te;J

jq;fpr;

(501-502)
nry;Yk;

mstpw;F

cah;e;j

khlq;fis

“kio NjhAk; cah; khlj;J” (gl;bdg;ghiy> 145)
vd;W Fwpg;gpLfpwJ.
,y;yq;fspy; khlq;fSk;> epyh Kw;wq;fSk; mike;jpUe;jd vd;gjid kJiuf;fhQ;rp>
“njd; flw; jpiuapd; mirtsp Gilg;g
epiuepiy khlj;J mukpak; NjhWk;” (kJiuf;fhQ;rp> 450-451)
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vdக் Fwpg;gpLfpd;wJ.
,d;W fpuhkq;fspy; fhzg;gLk; Rw;Wf;fl;L tPLfisg; NghyNt> mf;fhyj;jpYk; kpfg;nghpa
neba Vzpfs; rhh;j;jg;gl;l xl;Lj; jpz;izfisAk;> gy fl;LfisAk; rpW ngU thapy;fisAk;
ePz;l ,il fopfisAk;> fhw;W cl;Gff;$ba rhsuq;fisAk; cah;e;j khlq;fisAk; cilajha;
jpfo;e;jd vd;gjid>
“FWe; njhil neLk; gbf;fhy;
nfhLe; jpz;iz gy;jifg;gpd;
Gio thapy; NghF ,ilfop
kio NjhAk; cah;khlk;” (gl;bdg;

142-145)

vd;w mbfspd; %yk; czuyhk;.
khlq;fs; czh;e;J epd;w kzy;kpf;f njUf;fs; (g.530) tpz;Nlhq; khlj;J tpsf;F Rth;
cFe;j ehL (g. 546) khlq;fs; Xq;fpa njUf;fspy; tho;gth; $jph;gUtj;Jf; mQ;r Ntz;bajpy;iy
(g. 279) Nghd;w fUj;J;fs; ngUk;ghzhw;Wg; gilapd; %yk; fpilj;Js;sd. tPLfs; nrq;fy;yhy;
fl;lg;gl;L> ntz;ik epwk; Cl;lg;gl;L thdth; Kjy; vy;yh caph; rpw;gq;fSk; jPl;lg;gl;ld vd
kzpNkfiy $WfpwJ.

nghJtplq;fs;

kf;fs; thOk; ,Ug;gplq;fs; kl;Lky;yhJ kf;fs; ,aq;Fk; ,lq;fSk; fl;blf;fiy
El;gj;NjL mikf;fg;gl;bUe;jd. fyq;fiu tpsf;fq;fs;> mizfs;> RUq;iffs;> Fsq;fs; Fwpj;j
njspe;j rpe;jid ,yf;fpaq;fspy; fhzg;gLfpd;wd.

fyq;fiu tpsf;fk;
“tpz;izj; jPz;Lk; cauk;> Vzp
rhh;j;jpAk; VWtjw;F mhpaJ
jl;L XL ,l;Lr; rhe;J g+rg;gl;l khlk;
cr;rpapy; tpsf;F
tpz;nghu epte;j khlk;> Vzp rhh;j;jpa
khlk; nrd;dpkhlk;> Ntah khld; vd
gy khlq;fs;” (ngUk;.> 349-357)
,f;fyq;fiu tpsf;fq;fs; fyq;fis top elj;jp flypw; ,aq;f top Nfhypd.
ehk; fhZk; etPd fyq;fiu tpsf;fj;jpw;F Kd;Ndhb vdyhk;.

,itNa ,d;W

ehlf muq;F

,d;W mike;Js;s
njhopy;El;gj;NjhL $ba ehlf muq;fq;fisg; NghyNt rq;f
fhyj;jpYk; mike;jpUg;gijf; fhzyhk;.
fz;Zf;Ff;fz; xU rhz; vd tsh;e;j %q;fpy; nfhz;L 24 tpuy; mstpdjhf
nra;ag;gl;ldJ. mf;Nfhyhy; 7 Nfhy; mfyk; 8 Nfhy; ePsk; 1 Nfhy; Fwl;L cauk;> cj;jug;
gyiff;Fk; jsg;gyiff;Fk; ,ilNa 4 Nfhy; msTk; cilajha;> ,Uthapy; 4 tif tUz
g+jq;fs; vOjg;gl;l Nkw;Gwk;> J}z;fspd; epoy; ehafg;gj;jp mitapy; tpohj epiy xsp (tpsf;F)
Cl;lg;gl;l Kiw xUKf> nghUKf> fue;Jtuy;> vopdp> Kj;Jkiy> rhpif> ehkk; vdj;
njhlq;ftplg;gl;l Kiw (rpyg;gjpfhuk; M.Nf. rz;Kfk; nrl;bahh;> ciu> g. 109) vd Kiwahd
njhopy;El;gj;Jld; mike;jpUg;gij czuyhk;.

ePh;epiyfSk; fopTePh; fhy;tha;fSk;

Fsq;fs; ntl;ba nra;jpiaAk;> mijf; fhj;j jd;ikiaAk; fPo;tUk; ,yf;fpaq;fs;
czh;j;Jfpd;wd.
“Eiuj; jiyf; Fiug; Gdy; tiug;G
mfk; GFnjhWk; (nghUeh;> 240)
FsePh; mau
Njhs;jho; Fsj;j NfhL fhj;jpUf;Fk;
nfhLKb tiyQh; Fbtapw; Nrg;gpd; (ngUk;.> 273-274)
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fhl;ilaopj;J> ehl;ilg; gz;gLj;jpa kd;dh;fs; mizfs; Nghd;wtw;iw eph;khzpj;J
,Uf;fyhk;. tUGdy; fw;rpiy (kJiuf;. 725) vd;w mb ,f;fUj;ij czh;j;Jfpd;wJ. ‘fw;rpiw’
vd;gjw;F ciuahrphpah;fs; fy;yiz vdf; Fwpg;gpl;Ls;sdh;. ,jpypUe;J fy;yhfpa miz
fl;bapUf;fyhk; vdj; Njhd;WfpwJ.
fl;blq;fis eph;khzpf;Fk; NghNj> mtw;wpypUe;J ntspNaWk; ePhpid vt;thW
ntspNaw;WtJ vd;gijAk;> Rfhjhu KiwNahL mjid mikg;gjpYk; Mh;tk; fhl;bath;fsha;
,yf;fpaq;fs; gilj;Js;sd.
“efhpd; eLtpy; Gij rhf;filfs; mike;jpUe;jd
nrq;fy; kw;Wk; fUq;fy;iy NJhz;b> efhpy;
ahUk; mwpahky; mjid mikj;jpUe;jdh;” (ghp. 20-104)
,jid neLkhy; RUq;if eLtopg; Nghe;J>
“fy;ypbj; jpaw;wpa

,l;Ltha; fplq;fpd; ey;nyapy; (kJiuf;. 730-731)

vd;gjd; %yKk; xOFePh; GFif xUj;jUk; mwpahjgb
mUk;gj ciuahrphpah;2 vd;gjd; %yKk; czuyhk;.

kJiu efuikg;G

kwj;JgLj;j

jw;fhy fzdp fhykhf khwpa epiyapy; vy;yh mwptpay;
epiyapy; efuikg;G ,d;Wk; rPh;nra;a Ntz;ba xd;whfj; jpfo;fpd;wJ.
jpl;lkplg;gl;l efuikg;igf; fhl;Lfpd;wJ.

tPjp tha;j;jiy vd;gh;

tsh;r;rpfisAk; vl;btpl;l
Mdhy; ghpghly; kJiuapy;

“khNahd; nfhg;g+o; kyh;e;j jhkiug;
g+nthL GiuAQ; rPUh; g+tpd;
,jofj; jida njUtk; ,jofj;
jUk; ngHFl; lidj;Nj mz;zy; Nfhapy;
jhjpd; midah; jz;lkpo;f; Fbfs;” (ghpghly; jpul;L 7 : 1-5)
jpUkhypd; nfhg;G+opy; cjpj;j jhkiug;G+g; Nghd;w CUk;>G+tpd; ,jo;fs; Nghd;w mofpa
njUf;fSk;>,jo;fspy; ,Uf;Fk; ,yf;FkpNjtp Nghy efhpd; eLNt mz;zyhfpa <rdpd;
NfhapYk;>G+e;jhJ Nghd;w jkpo;f;Fbkf;fSk;>G+w;jhJf;fis cz;Zk; gwitfs; Nghy efhpd;
thOk; kw;w kf;fSk; khefh; kJiu tho;e;jh;fs; vd;gjid ghpg;ghly; %yk; mwpe;J nfhs;syhk;.
fhtphpg;g+k;gl;bdk;,
kUt+h;g;ghf;fk;
gl;bdg;ghf;fk;
vd;w
,U
gphpT
Itif
kd;wq;fs; ehsq;fhb my;yq;fhb ehw;re;jp> NjNuhLk; nghpa tPjp> KLf;fh; vdg;gLk; rpwpa tPjp vO
epiykhlk;> mjpy; Njh; Nghd;w ‘Guk;’ vd;Dk; mikg;G vd jpl;lkplg;gl;l njhopy;El;gj;NjhL $ba
efuikg;ig rpyk;G fhl;Lfpd;wJ.

Nfhapy;fs;

goe;jkpo; ,yf;fpaq;fs; gytifahd Nfhapy;fis ekf;F ciuf;fpd;wd. rq;f fhyj;jpy;
nrq;fy; Nfhapy; fl;lg; gad;gl;bUf;fpwJ. RLkz; Xq;fpa neLepiyf;Nfhl;lk; Nfhapy; Nfhl;lk; vd
Fwpf;fg;gl;Ls;sJ.
mfehD}W
nrq;fy;yhy;
fl;lg;gl;L>
kutpl;lk;>
Rth;kPJ
Rz;zhk;G
g+rg;gl;bUg;gij>
,l;bid neLQ;Rth; tpl;lk; tPo;e;njd
Kzpg;Gwhj; Jwe;j kuQ;Nrh; khlj;J
vOjsp flTs; Nghftpw;… (mfk;. 167)
vd;w ghly; czh;j;Jfpd;wJ.
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KbTiu
md;Gk; mwDk; cilj;jhapd; ,y;tho;f;if
gz;Gk; gaDk; mJ.

(Fws;-45)

,y; vd;w tPl;by; md;Gk; mwKk; cilajhf tpsq;Fkhdy; me;j tho;f;ifapy; gz;Gk; gaDk;
mJNtahFk;. ,y;tho;f;if vd;gJ FLk;gj;jpYs;s kf;fSf;fhf thOk; tho;f;if vdTk;
,y;ywj;ij elj;JtJ ,d;g Efu;r;rpf;fhf kl;Lkd;W mJ gyUf;Fk; Jizahf epd;W
cjTtjw;Fwpa mwkhdr; nrayhFk;. ,y;ywj;jpy; khe;ju; jhk; jkf;F vdj; jd;dytho;T thohky;
Jiztp> gps;isfs;> ngw;Nwhu;>Rw;wk;> tpUe;jpdu;> twpatu; Mju;T ehLNthu; KjyhNdhu;f;fhf
Nkw;nfhs;Sk; mwtho;Nt FLk;g tho;f;if (my;yJ) ,y;tho;f;ifahFk;. ,t;thW midj;J
tifahd kf;fSf;fhf mwk; rhu;e;j nray;fisr; nra;a ,y; (kid) vd;w mikg;GKiwiaச்
rq;ffhy kf;fs; cUthf;fpdu;fs;.
kf;fshdtu;fs; kid mikj;J tho;e;j ,lj;ij tho;tplk; vd;Wk; ,t;tho;tplj;ij epy
mikg;Gf;Nfw;wthW tPLfl;b tho;e;J te;jhu;fs;.fhyg;Nghf;fpy; kf;fshdtu;fs; njhopy;El;g
gupkhztsu;r;rpf;Nfw;g
fjTf;Fg;gpb nghUj;Jjy;> kuf;fjTfs;itj;jy;> ,izg;Gf;fSf;F
ntz;rpWfLF rhe;Jg;G+Rjy;> kioePu; epyh Kw;wj;jpy; tpOk;gb mikj;jy;> Xtpaq;fs; tiujy;>
Rtw;wpw;F rptg;G kw;Wk; ntz;ik epw G+r;rpfs; G+RtJ> vd fl;Lkhdg; nghwpahsu;fs; kw;Wk;
tiug;glப் nghwpahsu;fs; cjtpAld; tPl;ilf;fl;bdhu;fs;. NkYk; kf;fs; Nfhapy;fs;>
fyq;ffiutpsf;fk;> mizfs;> Fsq;fs;> rj;jpuk;>ehlf muq;Ffs; Nghd;w nghJ ,lq;fisAk;
fl;b $b kfpo;e;jdu;. efuikg;gpy; kf;fs; Itif kd;wq;fs;> ehsq;fhb> my;yq;fhb> ehw;re;jp>
NjNuhLk;
ngupatPjpfs;>VOepiy
khlq;fs;
Nghd;w
mikg;G
epiyfisAk;
cUthf;fpdhu;fs;.,t;thwhf rq;ffhy kf;fs; jhd; thOfpd;w tho;tplj;ij epidTr; rpd;dkhfTk;>
vr;rkhfTk;> cjuhzkhfTk;> rhd;whfTk;> fhyj;jhy; mopahj ngl;lfkhfTk;> tUq;fhy
re;jjpadUf;F topf;fhl;bahfTk;> Kd;NdhbahfTk; jpfo;e;J ,Uf;fpd;whu;fs; vd;gjpy; Iag;ghL
,y;iy.

JizE}w;gl;bay;
•
•
•
•
•
•
•

rz;Kfk; nrl;bahh;> Mh;.Nf. (c.M) rpyg;gjpfhuk; (Gfhh; fhz;lk;) NfhaKj;J}h;> GJkyh;
epiyak;> Kjw;gjpg;G> nrg;. 46.
NrhkRe;judhh;.ngh.Nt> (c.M)> mfehD}W>GwehD}W> nrd;id> fof ntspaPL> Kjw;gjpg;G>
br. 1970.
NrhkRe;judhh;.ngh.Nt (c.M)> ew;wpiz> nrd;id> fof ntspaPL> Kjw;gjpg;G> [dthp>
1957.
NrhkRe;judhh;.ngh.Nt (c.M)> ghpghly;> nrd;id> fof ntspaPL> Kjw;gjpg;G> [dthp> 1957.
khzpf;fdhh;.m (c.M)> gj;Jg;ghl;L> ,uz;lhk; njhFjp> nrd;id> fof ntspaPL>
Kjw;gjpg;G> 1999.
rrpty;yp> tp.rp. gz;ilj; jkpoh; njhopy;fs;> nrd;id> cyfj; jkpohuha;r;rp epWtdk;>
Kjw;gjpg;G> 1989.
jpUehTf;fuR>f.j. (g.M)> jkpo;; gz;ghL> nrd;id cyfj; jkpohuha;r;rp epWtdk;>
Kjw;gjpg;G> 2001.
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Abstract
The Tamil Classical Sangam Literature is often treated as source to trace the social, cultural, and the
civilization of ancient Tamil. Though there has been many endeavors have been completed, there were still
much to be explored and studies. New studies offer new insights into acknowledging the ancient society in
detail. Still new arrival of extravagations extends the spectrum into another level. One that worthy of
studying is the social structure of the ancient society. It has well established that the ssocial structure of
Sangam society was classified based on local landscape and it has been designed using the concept of Tinai
and its classifications. An ethnic group living in specific eco-zone with unique culture can be called Tinai
culture. ait is delineated in Sangam classics. This can be attributed to empirical sources like hero-stones,
coins, and others. By way of analysing these sources, we can identify the different layers in Sangam society.
This article focuses on varied ritual systems that is described in Sangam Literature.
Keywords: Literary Anthropology, Sangam literature, Ethnography

ஆய்வுச்சுருக்கம்
ெங்ககாலச் ெமூக அலமப்பு நிலபாகுபாட்டின் அடிப்பலடயில் வலரயறுக்கப் பட்டுள்ளது. அதலனத்
‘திலணச்ெமூகம்’ என்னும் வொல்லாடல் மூலம் குறிக்கிகைாம். ஒருகுறிப்பிட்ட நிலவலரயலைக்கு
உட்பட்ட பகுதியில் வாழும் மக்கலளத் திலணச்ெமூகம் என்றும் அம்மக்களின் வழக்கங்கலளத்
திலணப்பண்பாடு என்றும் அலழக்கிகைாம். இதற்கு இலக்கியத் தரகவ அடிப்பலடயாக அலமகிைது.
இலவ தவிர பிைொன்றுகளும் உள்ளன. நடுகற்கள், காசுகள் கபான்ை ொன்றுகள் இலக்கியத்திலும்
கிலடக்கின்ைன. இன்று வலர கிலடத்த தரவுகளின் அடிப்பலடயில் திலணச்ெமூகத்தின் பண்பாடுகலள
ஓரளவு மீட்டுருவாக்கலாம். ெங்க கால இலக்கியத்தின் வழி ெமூகத்லத ஆராய்கிைகபாது அதனுள்
பன்க அடுக்கு அலமப்பு (multi layer system) இருப்பலத உணரமுடிகிைது. இந்தக் கட்டுலர ெங்க
இலக்கியத்தில் காணப்படும் ெடங்கின் பன்லம அடுக்கு நிலலயிலன முன்லவகிைது.
கருச்வொற்கள்: இலக்கிய

ொனிைவியல், ெங்ை இலக்கியம், இனவகைவியல்

முன்னுலர
மனிதகனாடு வதாடர்புலடய அலனத்துத் துலைகலளயும் உள்ளடக்கிய துலையாக மானிடவியல்
விளங்குகிைது. இலக்கிய மானிடவியல்,
மானிடவியலில் தற்கபாது வளர்ந்து வரும் ஒரு புதுத்
துலையாகும்.
இவ்வலகயான
ஆய்வுகள்
கமலலநாடுகளில்
சில
ஆண்டுகளுக்கு
முன்கப
வதாடங்கிவிட்டாலும்,
தமிழில்
மிகச்சில
ஆண்டுகளாக
இவ்வலகயான
ஆய்வு
கபாக்கு
வளர்ந்துவருகிைது. குறிப்பாகப் பக்தவத்ெலபாரதியின் பாணர் இனவலரவியலலக் குறிப்பிடலாம்.
மானிடவியல் ஆய்வுகலளச் ெங்க இலக்கியங்களுக்குச் வெய்யகவண்டும் என நகர்த்தியவர் கபராசிரியர்
இரா.ககாதண்டராமன் அவர்கள். இதலனப் பக்தவத்ெலபாரதி தன்னுலடய மானிடவியல் ககாட்பாடுகள்
என்னும் நூலின் முன்னுலரயில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இலக்கிய மானிடவியல் என்னும் பயில்துலைலய
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ஆழமாகவும் விரிவாகவும் வளர்த்வதடுக்க கவண்டும் என்றும் அம்முன்னுலரயில் குறிப்பிட்டுள்ளார்
(பக்தவத்ெலபாரதி, 2012, ப.xiii).
இலக்கியத்தின் வழி மானிடவியல், மானிடவியல் வழி இலக்கியம் என்னும் இருவழிப் கபாக்லக
அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு இலக்கியத்லதப் புரிந்து வகாள்ளவும் இலக்கியத்திற்கும் ெமூகம், பண்பாடு
ஆகியவற்றிற்கிலடயிலான உைவுகலள விளக்கவும் பல்புலம் ொர்ந்த அறிவு இன்றியலமயாதது. இதற்கு
மானிடவியல் மிகவும் துலணபுரியக்கூடியது. இலக்கியத்தின்வழி பண்பாட்லட அறிந்துவகாள்ள இயலும்
என்பது அண்லமக்காலக் கருத்தியலாகும். இலக்கியங்கள் வதால்லியல்ொர் மானிடவியல் (வரலாற்று
மானிடவியல்) தரவுகளாகக் கருதப்படுகின்ைன. இந்தப் பின்புலத்தில் இலக்கிய மானிடவியல் என்னும்
தனித்துலை தற்கபாது வளர்ந்து வருகிைது. வதால் ெமூகப்பண்பாட்டு வரலாற்லை மீட்டுருவாக்கம் வெய்ய
இத்துலை பயன்படுகிைது.
இலக்கியம் என்பது ஒகர ெமயத்தில் பண்பாட்டுப் பலடப்பாகவும் பண்பாட்லடப் பலடக்கக்
கூடியதாகவும் திகழ்கிைது மானிடவியல் உற்று கநாக்குவதாகவும் வாசிப்பதாகவும் விளக்கம்
வெய்வதாகவும் அலமகிைது (Angelis, 2003, ப.2 & தனஞ்வெயன், 2014, ப.6) எழுத்தறிவுப் பண்டாட்டில்
உருவாக்கப்படும் இலக்கியப் பலடப்புக்கலள முதன்லம ஆதாரமாக அணுகி அவற்றில் உலவும்
மக்கலளயும் அம்மக்களுலடய பண்பாடு நடத்லதகலளயும் மானிடவியல் தரவுகளாக இனம் கண்டு அதன்
அடிப்பலடயில் கமற்வகாள்ளப்படும் ஆய்வாக அலமவது இலக்கிய மானிடவியல் (தனஞ்வெயன், 2014,
ப.7).
இந்த ஆய்வின் அடிப்பலடயிலனத் வதாடங்கி லவத்தவர்கள் கலாநிதி க.லகலாெபதி,
கபரா.கா.சுப்பிரமணியன், ஆ.சிவவசுப்பிரமணியன் ஆகிகயார் வதாடக்க காலங்களில் பங்காற்றியுள்ளனர்.
அவர்கலளத் வதாடர்ந்து கபரா.க.ப.அைவாணன், கபரா.சிலம்பு ந.வெல்வராசு, கபரா. பக்தவத்ெலபாரதி
(இலக்கிய மானிடவியல்), கபராசிரியர் தனஞ்வெயன் (தமிழில் இலக்கிய மானிடவியல்), ஞா.ஸ்டீபன்
(வதால்காப்பியத்தில் இனவலரவியல்) கபான்ை அறிஞர்கள் இலக்கிய மானிடவியல் துலையில்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இனவலரவியல்
மானிடவியல் துலையில் வதாடக்க கால ஆய்வு முலை இனவலரவியல் ஆகும். மிகநீண்ட வநடிய
காலத்திலிருந்கத இவ்வாய்வு வளர்ந்துவருகிைது. இனவலரவியல் வபரும்பான்லம கள ஆய்வுகளின்
அடிப்பலடயில் வலரயறுப்பதாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் குலத்தின் மக்கலளப் பற்றிய வெய்திகலள
எழுதுதல் ஆகும். இன வலரவியல் ஒரு ெமுதாயத்லத அறிய உதவுகிைது. தனித்தனிச் ெமுகம் பற்றிய
இனவலரவியல் ஆய்வுகள் ஒன்றுபட்கடா கவறுபட்கடா இருக்கிைது. இதன் கவறுபட்ட தன்லமகலளக்
கருத்தில் வகாண்டு அலனத்துச் ெமுதாயத்திற்கும் வபாதுவிதிலய வகுப்பது தலலயாய கநாக்கம் ஆகும்.
மானிடவியல் பயில்கவார் வதாடக்கத்தில் இன வலரவு ஆய்விலன கமற்வகாளவர். தற்காலங்களில்
ஆய்வின் துலணப்பகுப்பிற்கு (sub discipline) ஏற்ப பல வலகயான மாறுதல்கலள அலடந்துள்ளது.
ொன்ைாகச் சுற்றுப்புைச்சூழலியல் (envermental studies) அலனத்துத் துலையுடனும் இலணத்துப்
பார்க்கப்படுகிைது. பக்தவத்ெல பாரதி, ‘ஒரு தனித்த ெமூகத்தின் பண்பாட்லடப் பற்றி மானிட
வியலாளர்கள் அச்ெமூகத்தாகராடு நீண்ட காலம் ஒன்றி வாழ்ந்து ஆய்வு வெய்து அதலன, எழுத்தில்
எழுதியளிக்கும் தனிவலரவு நூகல இனவலரவியல் எனப்படும். இத்தகு நீண்ட காலக் களப்பணியில்
உற்றுகநாக்கிப் பண்பாட்லட விவரிக்கும் தனிவலரவுகலள (monographs) எழுதும் மானிடவியலர்கள்
இனவலரவியலர் (ethnographer) எனப்படுவர்’ (பக்தவத்ெல பாரதி, 2005, பக்.387) என்று
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இனவலரவியல் கூறுகள்
ஓர் அயற்பண்பாட்லட விளக்க முற்படும் கபாது எந்த ஒரு சிைந்த இனவலரவியல் வதாகுப்பும்,
பின்வரும் முதன்லமயான கூறுகலளப் பற்றி விளக்குவதாக அலமயப் வபறுகின்ைன (பக்தவத்ெல பாரதி,
2003, ப.118-119). அலவ, 1. புவிச்சூழல், 2. சுற்றுச் சூழல், 3. காலநிலல, 4. குடியிருப்பு நிலல, 5.
வபாருள்ொர் பண்பாடு, 6. குடும்ப அலமப்பு, 7. திருமண முலை, 8. உலைவிட முலை, 9. வாழ்வியற்
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ெடங்குகள், 10. குழந்லத வளர்ப்பு முலை, 11. பண்பாட்டு வயமாக்கமுலை, 12. மக்களின் உளவியற்
பாங்குகள், 13. மணக்வகாலட, 14. மணவிலக்கு முலை, 15. வாழ்க்லகப் வபாருளாதாரம், 16. வதாழிற்
பகுப்பு, 17. உற்பத்திமுலை, 18. நுகர்வு முலை, 19. பங்கீட்டு முலை, 20. பரிமாற்ை முலை, 21.
லகவிலனத் வதாழில்கள், 22. அரசியல் முலை, 23. அதிகார உைவுகள், 24. ெமூகக் கட்டுப்பாடு, 25.
மரபுொர் ெடங்குகள், 26. ெமய நம்பிக்லககள், 27. ெடங்குகள், 28. வழிபாட்டு முலைகள், 29. மந்திரம்,
30. சூனியம், 31. விழாக்கள், 32. இலெ, 33. விலளயாட்டுகள், 34. அழகியற் சிந்தலனகள், 35.
வழக்காறுகள் 36. ஈமச் ெடங்குகள் 37. பிை வதாடர்புலடய வெய்திகள் எனும் வலகயில் இனவலரவியல்
கூறுகள் அலமயப் வபறுகின்ைன.

ெங்க இலக்கியமும் – பன்லம அடுக்கு அலமப்பும் (Multi Layer System)
உலக இலக்கியங்களில் தமிழ் இலக்கியங்கள் வதான்லமயான இலக்கியங்கள் ஆகும்.
வெயற்லகத் தன்லம இல்லாத இயற்லகயான வாய்வமாழி மரபிலனச் ெமஅளவு உள்வாங்கிக் வகாண்டு,
வதால்குடி மரபிலன நன்கு பதிவு வெய்துள்ளன. பண்பாட்டு அலடயாளங்கள் மிகுதியாக உள்ளன.
ெங்க கால இலக்கியங்கள் வவவ்கவறு காலத்தில் தமிழகத்தின் பல்கவறு பகுதிகளிலிருந்து
கதான்றியலவ. அதில் பல்கவறு ெமூக அடுக்குகளும் பண்பாட்டுப் பகிர்வும் அல்லது ஏற்ைலும் (cultural
adoptation) காணப்படுகின்ைன. வதால் மரபிலிருந்து புதிய ெமூக அலமப்பிற்கு மாறி வருகின்ை
(transitional period) ஒரு கால கட்டத்தில் ஏழுந்தலவ. இத்துலனத் வதான்லமயான இலக்கியமாக
இருந்தாலும் அலவ ஒரு காலக்கட்டத்தில் வதாகுக்கப்பட்டும், பிற்காலச் கொழர்காலத்தில் உலரகள்
எழுதப்பட்டன. அக்காலக்கட்டத்திலன ஒரு மறுமலர்ச்சி காலம் எனலாம். அதன்பின் வதால்காப்பியம்
நூலின் உலரயாசிரியர்கள் கமற்ககாள் காட்டி வந்துள்ளனர்.
ஐகராப்பிய வருலகயும் அச்சு இயந்திரங்களின் வளர்ச்சியும் ெங்க இலக்கியக் கல்வி
பரவலாக்கப்பட்டது.
சுவடியில்
இருந்த
பல
இலக்கியங்கலள
ஆறுமுகநாவலர்,
சி.லவ.
தாகமாதரம்பிள்லள, உ.கவ.ொ. பின்னத்தூர் நாராயணொமி ஐயர் தி.வெௌரிவபருமாள் அரங்கன் கபான்ை
தமிழ் அறிஞர்கள் அதன் அச்சில் பதிப்பிக்கலாயின.
ெங்ககாலச் ெமூக அலமப்பு நிலபாகுபாட்டின் அடிப்பலடயில் வலரயறுக்கப் பட்டுள்ளது.
அதலனத்
‘திலணச்ெமூகம்’
என்னும்
வொல்லாடல்
மூலம்
குறிக்கிகைாம்.
ஒருகுறிப்பிட்ட
நிலவலரயலைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வாழும் மக்கலளத் திலணச்ெமூகம் என்றும் அம்மக்களின்
வழக்கங்கலளத் திலணப்பண்பாடு என்றும் அலழக்கிகைாம். இதற்கு இலக்கியத் தரகவ அடிப்பலடயாக
அலமகிைது. இலவ தவிர பிைொன்றுகளும் உள்ளன. நடுகற்கள், காசுகள் கபான்ை ொன்றுகள்
இலக்கியத்திலும் கிலடக்கின்ைன. இன்று வலர கிலடத்த தரவுகளின் அடிப்பலடயில் திலணச்ெமூகத்தின்
பண்பாடுகலள ஓரளவு மீட்டுருவாக்கலாம். ெங்க கால இலக்கியத்தின் வழி ெமூகத்லத ஆராய்கிைகபாது
அதனுள் பலன அடுக்கு அலமப்பு (multi layer system) இருப்பலத உணரமுடிகிைது. இந்தக் கட்டுலர
ெங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் ெடங்கின் பன்லம அடுக்கு நிலலயிலன முன்லவகிைது.

ெடங்கு (Rituals)
ெடங்குகள் புனிதத் தன்லம என்னும் பிரம்லமலயத் கதாற்றுவித்து அதன்மூலம் ெமயம் என்னும்
முலைலய ஏற்படுத்திய நிகழ்வில் இரண்டாம் கட்டமாகச் ெடங்குகள் ஏற்பட்டன. ெடங்குகள் ெமயத்தின்
கருப்வபாருளாகக் கருதப்பட்டன. புனிதத் தன்லமகயாடு வதாடர்புவகாள்ள கமற்வகாள்ளப்படும்
முலையான வெயல்முலைகள். புனிதத் தன்லமலயப் பாதுகாக்கவும் தீயவற்றிலிருந்து தனிலமப்படுத்தி
தூய்லமயாக லவக்கவும் கமற்வகாள்ளப்படும் வெயல்முலைகள்.
வதய்வத்திற்கு மனம் உண்டு என்றும் அந்த வதய்வத்தின் மனலத நிலைவு வெய்யும் வபாருட்டு
கமற்வகாள்ளப்படும் வெயல் ெடங்கு என அலழக்கப்படுகிைது. ெமூக அலமப்பில் ெடங்கு வபரும்பங்கு
வகிக்கிைது. ெமய நிகழ்வு ெடங்கு அலனவலரயும் ஒன்றுபட லவக்கிைது. வதால்ெமயம் முதல் இன்லைய
வபரும் ெமய அலமப்பு வலர அலனத்திலும் இடம் வபரும் ெடங்குகள் மக்கலள இனக்கமுைச் வெய்து,
ஒன்றுபட லவக்கிைது.
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ெடங்குகளின் இருவலக
ெடங்குகள் ெமயச் ெடங்கு, வாழ்வியல் ெடங்கு என்ை இரு வபரும்பிரிவாகப் பிரிக்கலாம். ெங்க
காலத் தமிழர்களிடம் பல்கவறு வலகயான ெடங்குகள் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன. அவற்லை அலனத்லதயும்
வதாகுத்து “ெங்கத் தமிழரின் வழிபாடும் ெடங்குகளும்” என்னும் வபாருண்லமயில் மு.ெண்முகம்பிள்லள
எழுதியுள்ளார்.
ெங்க ெமூகத்லத ஆய்வு வெய்வதற்குத் தரவுகள் வதாகுப்புக்கள் நிலைய தமிழில் கிலடக்கின்ைன.
ஆனால், அலவ கமலும் ககாட்பாட்டுப் பின்புலத்தில் வபாதுலமப்படுத்தி ஆய்வு வெய்ய கவண்டும்.
அதற்காகக் களங்கள் தமிழில் மிகுதியாக உள்ளன. இதில் கூடுதலான பயனாகக் கருதகவண்டியலவ
ெங்க ெமூகத்தில் காணப்படும் பல நிகழ்வுகள் தமிழகப் பழங்குடிகளிடம் இன்றும் வழக்கில்
நிலவிருகின்ைன அதலன ஒப்புகநாக்கிப் பார்க்கவும் இடமுள்ளது.

மணச்ெடங்கும் முலைகளும்
திருமணநிகழ்வு இயங்கும் முலையிலன அலமப்பு அடிப்பலடயில் இருவிதமாகப் பிரிக்கலாம்.
ெங்க கால இலக்கியங்களிகல வதால்மணச் ெடங்குமுலை, பிைப்பண்பாட்டு ஏற்பு (cultural adoptation)
நடந்துள்ளன என்பலத அறியமுடிகிைது. ெங்கப் பாடல்களில் உள்ள திருமணமுலைகளில் வதால் கூறும்
அதனுலடய வளர்ச்சிலயயும் அறியமுடிகிைது அகத கபால் பிை பண்பாட்டு ஏற்பு ெங்க மருவிய
இலக்கியங்களில் காணமுடிகிைது குறிப்பாகச் சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படும் திருமணமுலை தமிழர்கள்
தாம் பின்பற்றி வந்த பண்பாட்டில் இருந்து பிைப் பண்பாட்டிலன ஏற்றுள்ளனர் என்பலத அறியமுடிகிைது.
ஆககவ, காலந்கதாறும் இதுகபால் பண்பாட்டு ஏற்பு பண்பாட்டு பரவலும் நிகழ்ந்துவகாண்கட
இருக்கின்ைன.

திருமண

வலககள்

திருமண வலககள் பல இருந்தாலும், அடிப்பலடயில்
திருமணமுலைகள் இரண்டாகப்
பகுக்கப்படுகின்ைது. 1. அகமணம் (endogamy), வநருங்கிய உைவில் திருமணம் வெய்துவகாள்வது
மற்வைான்று, 2. புைமணம் (exogamy) இது உலகத்தில் பரவலாக நலடவபற்றுக் வகாண்டு வருகிைது.
அகமணமுலை தன்னுலடய ொதி அல்லது குழுவிற்குள் மட்டும் மணம் வெய்து வகாள்வது.
அ)இந்தியச்
சூழலில்
ொதியத்
திருமணங்கலள
அகமணக்
குழுவாகக்
வகாள்ளலாம்.
ஆ)கமலலநாடுகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட வர்க்கத்தினர் மட்டுகம திருமணம் வெய்துவகாள்கின்ைனர் இதுவும்
ஒரு வலக அகமணகம. நிைம் வபாருளாதாரம், கல்வி, ஆகியலவ வர்க்க கவறுபாடுகளுக்குக் காரணமாக
அலமகின்ைன. இ)பழங்குடிகளில் [கதாடர்]➔[கதாடர்] திருமணம் வெய்துவகாள்கின்ைனர் இவர்கலளத்
தவிர பிை பழங்குடிகளான படகர், இருளர், ககாத்தர் கபான்ை குழுக்களில் மணம் முடிப்பதில்லல.
ஈ)நிலப்பரப்புச் ொர்ந்த அகமணம் அலமகின்ைது, உ). சிற்றூர் அகமணம் என அகமணம் பல நிலலகளில்
உள்ளது.
புைமணம் அகமணத்திற்கு கநர் எதிரானது. கவற்றுக்குழுவில் திருமணம் வெய்து வகாள்வது.
ஒரு ொதிக்குள் எந்த ஒரு வலரயும் திருமணம் வெய்து வகாள்ள முடியாது. கவற்று வலரவிலன (cast
exogamy)
நாம் புைமணமாகக் வகாள்ளலாம். பழங்குடிச் ெமுதாயங்களில் - குலங்கள் (clans)
ஒவவான்றும் புைமணக்குழு ஆகும்.

மணத் துலணலயத் கதடும் முலைகள்-8
‘மணத்துலணலயத் கதர்ந்வதடுக்கும் முலைகலள எண் வலக திருமணம் எனத்
தமிழ் இலக்கணத்தில் பதிவாகியுள்ளது மலைகயார் கதயத்து மன்ைல் எட்டனுள்’
(வதால்காப்பியம், வபாருளதிகாரம். ைளவியல் -1) அது வட இந்தியாவில் வழங்கப்பட்ட
திருமணமுலைகளாகும், அதனால் வதால்காப்பியர் மலைகயார் கதயம் எனக்
குறிப்பிடுகிைார். இதில் காந்தர்வ மணம் மட்டும் தமிழர்கள் கமற்வகாண்ட களவு
மணமாகும் என இலக்கண வல்லார் உலரத்துள்ளனர்.
மானிடவியல் துலைலயச்
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ொர்ந்தார்களும் எட்டு வலகயான திருமணமுலையிலனக் குறிப்பிடுகின்ைனர். அலவ;
1.தகுதிகாண் திருமணம், 2.கடத்தல், 3.கதர்வுத், 4.மணப்வபண் பணம்வகாடுத்துத்
திருமணம் வெய்தல், 5.பணிவெய் திருமணம், 6.பரிமாற்ைத் திருமணம், 7.உடன்கபாக்கு
(elopement), 8.வலிய மணம்
ஆகிய லவயாகும் இதில் தகுதிகாண் திருமணம்,
மணப்வபண் பணம்வகாடுத்துத் திருமணம், பணிவெய்/ கெலவ மணம், உடன்கபாக்கு
திருமணம் ஆகிய நான்கு வலககளும் ெங்க இலக்கியத்தில் காணப்படுகின்ைன.
முல்லலத்திலணயில் வரும் காலளலய அடக்கும் முலை தகுதிகாண் திருமணமாகும்,
காதல் வாழ்வில் ஈடுபட்டுள்ள இலளஞன் எவராக இருப்பினும் மணப்வபண்
வீட்டாருக்கும் பண்ம் வகாடுக்கும் வழக்கம் ெங்க காலம் முழுவது நிலவிய பண்பாடாக
இருந்திருக்ககவண்டும். கெலவ மணம் மிகச் சிறுபான்லமயாக ஒரு பதிவு மட்டும்
உள்ளது. களவு வாழ்வில் ஈடுபடும் இலளஞன் உடன்கபாக்கில் ஈடுபடுவர் இது
வதால்பண்பாடு மரபாகும். இதலனகய இலக்கணம் வகாடுப்கபார் இன்றியும் கரணம்
உண்கட எனக் கூறுகிைது.
ெங்க இலக்கியத்தில் திருமணம் என்னும் வொல் வதுலவ, மன்ைல், மணம் கபான்ை கவறு பிை
வொற்களாகும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மனிதனுக்கு மனிதன் வெய்யப்படும் ெடங்கு திருமணமாகும்.
‘வபாய்யும் வழுவும் கதான்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப’ (வதால்.வபாருள்.கற்பியல்-4)
‘மலைகயார் கதஎத்து மன்ைல்’ (வதால். வபாருள். களவியல்-1) என இலக்கணம் கூறுகிைது. ெங்க கால
திருமண அலமப்பிலன வபாதுவாக நான்காகப் பிரிக்கலாம் அலவ; 1.மணத்கதர்வு, 2.மணக் காலம் /
வபாழுது , 3.மண மரபு , 4.மணமுலை ஆகியலவ ஆகும்.

மணத்கதர்வு
பண்பாடு, மனப்கபாக்கு காலம் இவற்றுக்ககற்ப மணத்கதர்வு மாறுபடும். வதால் தமிழர் களவு
மணம் வபரும்பான்லமயன வழக்கமாகும் ஆனால் அதற்குள்ளும் ஒரு சிறுசிறு அலமப்பாக வளர்ச்சி
அலடந்து வருவலதப் பார்க்கமுடிகிைது. 1.வீரம் (ஏறுதழுவுதல்), 2.ெமுதாயப்பிரிவு (மகட்பாற்காஞ்சி)
3.கெலவமணம் ஆகிய மூன்று நிலலகளில் மணத்கதர்விலனச் வெய்துள்ளனர்.

1. வீரம் (ஏறுதழுவுதல்)
ஆயர் வாழ்வில் நிலவிய மணமுலை (கலி.101:39-42) வீரம் அல்லது தகுதிகாண்
திருமணமாகும். மல்லல் மழவிலட யூர்ந்தார்க்கு உரியள் இம் / முல்லலயம் பூங்குழல் தான்
(சிலம்பு:ஆய்ச்சியர் குரலவ:சுட்டு-3) வலிலம மிக்க இந்த இலளய காலளயிலன ஏறிச்
வெலுத்தியவர்களுக்கக இம் முல்லல மலரிலனச் சூடிய அழகிய கூந்தலல உலடயவள்
உரியவள் ஆவாள் என உலரயும் பகர்கிைது. வீரத்தின் அடிப்பலடயில் மணமகலனத் கதர்வு
வெய்துள்ளனர். இது முல்லலத் திலணயின் பாற்படும் களவவாழுக்க நிலல ஆகும்.
காலளலய அடக்கிய வெயல் கற்பு வாழ்விற்கு வழிவகுப்பது. காலளப் கபார் (bull – fight)
உலகம் முழுவதும் உள்ளது. தன்நிலம் ொர்ந்த பழக்கவழக்கம் உலடய முல்லலநில மக்கள்
அல்லது ஆயர்கள், மணமகலன ஒரு ெடங்கின் மூலம் அலடயாளம் காணுகின்ைானர்.
ஏறுதழுவுதல் ஏகதா ஒரு வீரவிலளயாட்டுப் கபாலத் கதான்றினாலும் இது ஒரு வலகயில்
புைமணமுலையிலனத் தலடவெய்கிைது. அகத கவலளயில் இது ஒரு தகுதி காண்
திருமணம் (Probationary Marriage) ஆகும்.
ஆயர் ெமூகத்த்துக்குள்களகய திருமணம்
நலடவபற்றுள்ளதற்கான ொன்ைாக பின் வரும் கலித்வதாலகப் பாடலலச் சுட்டலாம்.

‘ஆயர்மகனாயின், ஆய்மகள்நீயாயின்
நின்வவய்ய னாயின், அவன் வவய்லய நீ ஆயின்
அன்லன கநாதக்ககதா இல்லலமன் நின் வநஞ்ெம்
அன்லன வநஞ்ொகப் வபறின்’ (கலி.107)
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அவகனார் ஆயர்மகன் நீகயார் ஆயர்மகள் அவன் உன்லன விரும்புகிைான் நீயும் அவலன
விரும்புகின்ைாய் அன்லன வநாந்து வகாள்வதற்கு இதில் எதுவும் இல்லல. எனத் கதாழி
கூறுவதாக இப்பாடல் அலமந்துள்ளது.

2. இனக்குழுவும் உட்பிரிவுகளும் (திருமணம்)
ெங்க இலக்கியத்தில் பல் வலகயான வதால்குடிகள் காணப்படுகின்ைன. ஆனால்
அவற்றிற்குள் பலகிலள அல்லது படிநிலலகள் இருந்திருக்கின்ைன. ொன்ைாக முல்லல
நிலப் பகுதியில் வாழக்கூடிய ஆட்டிலடயன் மாட்டிலடயன் வாழ்ந்திருக்கின்ைனர். இவர்கள்
இருவலரயும் ஆயர் எனப் வபாதுவாக அலழத்தாலும் அதற்குள் சில உட்கிலளகள்
நிலவியுள்ளன. இவர்கள் இருவருக்கும் வபண்வகாடுத்து வபண் எடுக்கும் வழக்கம் இல்லல
என்பது புலனாகிைது. அதலன ஒரு ெமூக ஏற்ைத்தாழ்வாககவ (social hierarchy) பார்க்க
முடிகிைது. ‘இலடயர்கள் உள்ளும் ெமூகப் படிநிலலகள் இருந்துள்ளன என்பதற்குச்
ொன்றுகள் கிலடக்கின்ைன. பலக அஞ்ொத புல்லினத்து ஆயர் மகலன ‘நீ ஆயின், குடம்
சுட்டும் நல்லினத்து ஆயர் எமர்’ (கலி.113) என்னும் பதிவுகள் ஆடு கமய்ப்பவர்களுக்கும்
மாடு கமய்ப்பவர்களுக்கும் இலடயாலான ெமூகப் படிநிலலயிலன அறியமுடிகிைது’ (ெதீஸ்,
2016).

‘எல்லா இஃவதான்று கூறிகுறும்பிவர்
புல்லினத்தார்க்கும் குடஞ்சுட்டவர்க்கு வமங்
வகால்கலறு ககாடல் குலைவயனக் ககாவினத்தார்
பல்கலறு வபய்தார் வதாழூஉ’ (கலி.107)
ஆயர் என்னும் முல்லலநிலப் பகுப்பிற்குள் ஆட்டிலடயர், பால்வகாடுக்கும் பசுவினத்தார்,
ககாவினத்தார் (ககாவினத்தார் அலனத்லதயும் குறிக்கின்ை அதிகாரம் வபற்கைாராக
இருக்கலாம்) என்னும் முப்பிரிவு உலடயவர் காணப்படுகின்ைனர். மணஉைவுக்கு தலட
இல்லல. இது அகமணஉைவுநிலல வபற்று இருந்துள்ளது.
மலலயாளிப் பழங்குடிகளிடமும் இவ்வலகயான வழக்கம் இன்றும் வழக்கில் உள்ளது.
தாங்கள் வாழும் பகுதிலய மலல முகடுகலள கமாடு என வழங்கப்படுகிைது. ஒரு
கமாட்டிற்கும் இன்வனாரு கமாட்டிற்கும் திருமண உைவு ஏற்பதில்லல. சில கவலளகளில்
கெலவ மணத்தில் மூலம் திருமணங்கள் நடந்துவந்துள்ளன. (கர.ககாவிந்தராஜ் தைவலொளர்
வ்வொது கல) இதுகபான்ை சூழலில் இனக்குழுக்குள் சில கிலளகளும் (band)
அவற்றிற்குள் சில ஏற்ைத்தாழ்வுகள் நிலவுவலத அறியமுடிகிைது.

3. ெமுதாயப்பிரிவு
மணத்கதர்வில் அரசு உருவாக்கம் மலர்ந்த பிைகு வபருகவந்தர்கள், முதுகுடி
மன்னர்களிடமும், குறுநில மன்னர்களிடமும் வபண்ககட்டுச் வென்றுள்ளனர் இவர்கள்
இனத்தூய்லம காப்பதற்கும் ெமூகத்தின் பிை காரணங்களுக்காவும் வபண் வகாடுக்க
மறுத்துள்ளனர். இதுகவ மகட்வகாலட மறுத்தல் ஆகும் கபார் வெய்து அப்வபண்லண
மணந்துள்ளனர் இது வதாடர்பாக மகட்பாற்காஞ்சி திலணப்பாடல்கள் விளக்குகின்ைன.
சீவக சிந்தாணி காலம் வலர இது வதாடர்ந்துள்ளது என்பலத அறியமுடிகிைது. ‘நலிவுஇல்

குன்கைாடு காடுலை நன்வபாருள் புலியனார் மகள் ககாடலும் பூமிகமல் வலியின் மிக்கவர்
தம்மகள் ககாடலும் நிலலவகாள் மன்னர் வழக்கு’ (சீவகசிந்தாமணி விமலலயார்
இலம்பகம்-பாடல்.11)
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4. கெலவ மணமும் - முலலவிலலயும்
ெங்கப்பாடல்களில் சிறுபான்லமயாக கெலவ மணம் நிகழ்ந்துள்ளது பற்றி குறிப்புகள்
கிலடக்கின்ைன. மணமகன் மணமகளின் வபற்கைாரின் வீட்டில் பணி வெய்து மணம்
முடித்தல் கெலவ மணம் ஆகும். ெங்க காலங்களில் வபண்ணிற்கு வபாருள் வகாடுத்து
மணம்முடிக்ககவண்டும் பரிெம் வகாடுத்து வபண்ணிலனப் வபை இயலாத கபாது அந்த
வபண் வீட்டில் தங்கி கெலவ வெய்து மணமுடிக்கும் ஒரு வழக்கம் இருந்துள்ளது. அப்வபண்
வீட்டிற்கு முலலவிலல சிறுவிலல பரியம், வகாடுக்கப்பட்டதாகவும் இலக்கியக் குறிப்பு
காணப்படுகின்ைது.
‘இரும்பிடம் படுத்த வடுவுலட முகத்தார்

கடுங்கண் ககாெர் நியம மாயினும்
உறுவமனக் வகாள்குநர் அல்லர்
நறுநுத லரிலவ பாசிலழ விலழகய’ (அகம். 90)

என்ை பாடலில், ‘பாசிலழ விலழ’ என்றும்,
‘சிறுவலள விலலவயன வபருந்கதர் பண்ணிவயம்
முன்கலட நிறீஇச் வென்றிசி கனாகன’ (நற்.300)
என்ை பாடலில், சிறுவலள விலல என்றும் கூைப்படுகின்ைது. இதன் மூலம் பரிொக வபாருள்
வகாடுக்கப்பட்டலத அறிய முடிகிைது. முலலவிலல என்பது தனக்குப் பிைக்கப்கபாகும்
குழந்லதக்குப் பால் வகாடுப்பதால் அதற்கு விலலயாக வபாருள்கள் வகாடுக்கப்பட்டன.
இங்கு முலல என்பது ஆகுவபயராக நின்று தாய்ப்பாலலக் குறிக்கிைது. இதற்கு கமலும்
ொன்ைாக பட்டினத்தார் பாடலில் தன் தாய் இைந்தகபாது இறுதிச்ெடங்கு வெய்கிைகபாது
அவர் பாடும் பாடலில் “வெய்ய இருலகப் புைத்தில் ஏந்தி கனகமுலல தந்தாலள எப்பிைப்பில்
காண்கபன் இனி” (பட்டினத்தார் அன்லன இைந்தகபாது பாடல்-1) என அவர்
கூறுவதிலிருந்து அறியமுடிகிைது.

மணக் காலம் / வபாழுது
ெங்க காலத் தமிழர்கள் வபரும்பாலும் பாடல்களின் அடிப்பலடயில் திருமணத்திற்கு உரிய
காலமாக கவங்லகமலர் மலரும் இளகவனில் காலத்திலனத் கதர்வு வெய்துள்ளனர். ‘கவங்லக
தந்த வவற்பணி நன்னாள்’ (நற்.336) ‘கவங்லக மலரின் சிைப்புக் கருதி நன்னாள் கவங்லக’
(நற்.384), ‘கணிவாய் கவங்லக’ (நற்.373) என அலழப்பட்டுள்ளது. கவங்லக அரும்பும் காலம்
திலனமுற்றும் காலம் அதலால் அம்மலர் அரும்பியலதக் கண்ட கானவர் திலனலயக் வகாய்ய
ஈடுபடுவர்.
உணவுக்குத்
கதலவயான
வபாருள்கள்
கெமிக்கப்படும்.
இயற்லகயின்
பண்புகூறுகலளக்
வகாண்டு
பருவத்லத
அறிந்துள்ளனர்.
அகத
கபால்
ெந்திரன்
உகராகிணிகயாடு கெர்ந்து இருக்கும் நாளில் திருமணம் வெய்துள்ளனர் ‘திங்கள் ெகடம் மண்டிய
துகள் தீர்க் கூட்டத்து’ (அகம் 136), இது அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிலயக் காட்டுகிைது. ‘வானூர்
மதியம் ெகடலணய வானத்து’ (சிலம்பு: மங்கல 5-7), ‘விடியற் காலம் திருமணம் நடந்தது’
(புள்ளுப்புணர்ந்து இனியவாக. அகம்.136).

மண மரபு
வபண்ககட்டு நிச்ெயம் வெய்து திருமணம் நடந்துள்ளது. வதால்காப்பியத்தில் ‘வகாடுப்கபார்
வகாடுப்கபார் ஆகிய வபற்கைார்கள்
இல்லாமல் உடன்கபாக்கிலும் திருமணங்கள் நலடவபறும் எனக் குறிப்பிடுகிைது. என் தந்லத வகாடுக்க
திருமணம் நலடவபற்றுள்ளது (ஐங்.6)1, திருமணம் வெய்துவகாள்வதற்கு வந்த தலலவலன நம்
சுற்ைத்தார் அவருக்கு மணம் வெய்துவகாடுதலல அவர் உடன்படுவார் (நற்.393)2, கமலும் என் தந்லதயும்

இன்றியும் கரணம் உண்கட’ (வதால் வபாருள்.கற்பியல்.2)”
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அவருக்கு மணம் வெய்துவகாடுக்க விரும்புவார் (குறுந்.51)3. வபண் ககட்க நல்ல நாள் பார்த்துள்ளனர்.
நன்னாள் வதுலவ கூடி நீடின்று’
(நற்.125:5-8), ‘வபண்ககட்பதற்கு மணமகன் வீட்டார்
முதியவர்கலளயும் அறிவலரயும் அலழத்து வந்துள்ளனர் (குறுந்.146, கலி.39:46-51), கவங்லக மரத்தின்
கீழ் மணம்கபசி முடித்துள்ளனர், மணம் ஆண் வீட்டில் நிகழ்ந்துள்ளது4. மணவிலனக்குமுன் நிகழும்
சிலம்பு கழி கநான்பு வெய்யும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. இது வபண் வீட்டில் நிகழ்ந்துள்ளது (ஐங்.99).
மணவீட்டில் புதுமணல் பரப்பி அலங்கரிந்துள்ளனர், ெகுணமாகிய புள் நிமித்தம் பார்த்துள்ளனர்,
பல வலகயான மங்கல முழவு முழங்கியுள்ளனர். கமலும் திருமணத்தின் கபாது இலைச்சி உணவிலன
அளித்துள்ளனர்5. இது எயினரின் கூட்டுண் வாழ்க்லகயின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி எனலாம் இது
நம்பிக்லகயின் பார்ப்படும் ஒரு நிகழ்விற்கு ெமூகத்தின் பல காரணிகள் கெர்ந்கத இயங்குகிைது. ெங்கப்
பாடலுக்குள் ஒரு நிகழ்விற்குள் பல துலணநிகழ்வுகள் அதன் அலமப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் பன்லம
அடுக்கு அலமப்பு இருப்பலத உணர முடிகிைது.

மணமுலை
திருமணத்தின் கபாது நல்ல நாள் பார்த்துள்ளனர். 1.நல்ல நாள் பார்ப்பது பருவம் அறிதலலகய
குறிக்கிைது. அதனால் கவங்லக மலரும் காலத்திலன அறிந்து திருமணம் நிகழ்த்தியது வதால்
அலமப்பாகும் அதற்கு அடுத்த நிலலயாக திங்கள்-கராகிணியுடன் கெந்திருக்கும் நாளில் திருமணம்
நடத்தியுள்ளனர். இதலனப் பன்லம அடுக்கு அலமப்பு எனலாம். 2.புள் நிமித்தம் அறிந்து , 3.கடவுள்
வணங்கி, 4.திருமணம் ஆண் வீட்டில் நிகழ்ந்துள்ளது, 5.திருமணத்தின் கபாதுப் பந்தர் அலமத்துள்ளனர்
அது இன்று வலர வதாடர்கிைது, கமலும் 6.புதுமணல் பரப்பி, மணவிழாவின் கபாது 7.விளக்ககற்ைல்
வழிபட்டுள்ளனர், 8.மண முரசு முழவு முழங்கப்பட்டு, குழந்லதப் கபறுலடய வாலிலழ வதுலவ மன்னிய
மகளிர் 9.மங்கல நீராட்டியுள்ளனர், திருமணத்தின் கபாது 10.புதிய ஆலட உடுத்த்தியும் அணிகலன்களும்
அணிந்துள்ளனர், 11.வநல் நீர் வொரிந்து மங்கல மகளிர் வாழ்த்தியுள்ளனர், விடியற் காலல
வபாழுதிகலகய 12. ஊன் கலந்த கொற்றிலன வலரயலை இல்லாமல் வள்ளல் தன்லமயுடன்
அளித்துள்ளனர் 5 என்பலத ெங்கப் பாடல்களின் வழி அறியமுடிகிைது.

ெங்க கால திருமணச் ெடங்கும் அர்னால்டு வான் வகன்னப்பின் அலமப்பும்
ஒவ்வவாரு ெடங்கிற்குப் பின்னும் உலக வாழ்க்லகப் பற்றியம் மக்களின் பார்லவயும் அவர்களின்
கருத்தாக்கமும் அடங்கியுள்ளன. அர்னால்டு வான் வகன்னப் என்னும் டச்சு நாட்டு அறிஞர் வாழ்க்லக
வட்டச் ெடங்குகலள மூன்ைாகப் பிரித்து அலமப்பு அலடப்பலடயில் ெடங்கு இயங்கு நிலலயிலன
விளக்குகிைார் அலவ;
1.பிரித்தல் ெடங்கு (rituals of sepration )
2.நிலலமாற்றுச் ெடங்கு (rituals of transition)
3.இலணத்தல ெடங்கு (rituals of incorporation)
இம் மூன்றும் ஒகர ெடங்கில் அலமயலாம்.

1.பிரித்தல்

A ======================== B
2. நிலல மாற்றுதல்
3.இலணத்தல்
C ++++++++++++++++++++++++D

1பிரித்தல்
சிலம்புகழிகநான்பு

2 நிலல மாற்ைம்
மணச்ெடங்கு

3 இலணத்தல்
கற்பு வாழ்க்லக
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தமிழர் திருமண அலமப்பில் வதாடக்க காலக்கட்டத்திலிருந்து பன்லம அடுக்குநிலல அலமப்பு
காணப்பட்டாலும், அதன் இயங்கு அலமப்பில் வபரிய மாற்ைங்கள் ஏதும் இல்லல. நும்மலன
சிலம்புகழிதல் என்னும் ெடங்கு பிரித்தல் ெடங்காகும், மணநிகழ்வு நிலலமாற்றுதல் ஆகும், உடன்கபாக்கு
முதல் எவ்வலகயான கற்பு வாழ்க்லகயிலன ஏற்று, கணவனுடன் வாழ்தல் இலணத்தல் அல்லது புதிய
தகுதிலய வழங்குதல் ஆகும்.

வழிபாடுமரபு (ெடங்கு)
வழிபாட்டு மரபிலும் வதால் வழிபாட்டு மரபும் பிை வழிபாட்டு மரபிலன ஏற்ைலும் நிகழ்ந்துள்ளது.
மலலயுலை அணங்கு, சூர் கபான்ைலவ வதால் வழிபாட்டு மரபாகும். சிவன் திருமால், இந்திரன் வருணன்
கபான்ைலவ வபருமரபுக்கு உரிய பண்பாட்டு ஏற்பாகும் இலவ இரண்டிற்கும் இலடயில் வகாற்ைலவ
உருவாகியிருக்க கவண்டும். வதால்தமிழர் பண்பாட்டில் கவலன் வவறி அயர்தல் மிக முக்கியமான
பண்பாட்டுக் கூைாக விளங்குகிைது. ெங்க இலக்கியத்தில் வவறி, வவறிக்களம், வவறியயர், வவறியாடு,
கவல் வல்லான், கவல் வலான் கவலன் ஆடுமகள் கபான்ை வொற்வைாடர்கள் பயின்று வந்துள்ளது.
வபரும்பாலும் அன்லனகய வவறிஆட்டு கவண்டி நிற்கின்ைாள், வதய்வத்தால் அறியப்பட்டு
மாறுபாடு இல்லாமல் வவறி ஆட்டு நிகழ்த்தகவண்டும் என உணர்ந்த தாய் ஆட்டிலன முருககவலல
வழிபடுகிைாள்6. (நற்.47), கடம்ப மாலலலய அணிந்த கவலன் வவறிமலனயில் கவண்டுதல்
நிகழ்த்துகிைான் (நற்.34), கழங்கு காணல்-ஒரு வலக குறிப்பறிதல் குறிப்பார்த்தல் ஆகும். கவலன்
உடலில் கதயும் வண்ணம் தலலயில் ஒரு துணி கட்டப்பட்டிருந்தது, சிறுலபகள் வதாங்கப்பட்டிருந்த
பல தலலகலள உலடய வெங்ககால் லவத்திருந்துள்ளனர். அறிவில் சிைந்தவனாக மக்கள் நம்பியுள்ளனர்
அதனல் அவர்கள் முதுவாய் கவலன் என அலழக்கப்பட்டுள்ளனர்7. (அகம்.195). வபரும்பாலும் மகளின்
காதல் நிலலயினால் உடல் மற்றும் உள்ளத்தில் கதான்றிய மாற்ைத்தினால் கவலனிடம் வென்றுள்ளனர்
சில அகத கநரத்தில் உடன்கபாக்கில் வென்ை தலலவிலனயின் நிலலயிலன அறிந்து வகாள்ள கவலலன
நாடியுள்ளனர்.
‘நலனமுதிர் புள்கின் பூந்தாழ் வவண்மணல்

கவலன் புலனந்த வவறியார் களந்வதாறும்
வெந்வநல் வான்வபாறி சிதறி’ (குறுந்.53)

வவள்ளிய மணல் பரப்பில் கவலனால் அலமக்கப்பட்ட வவறியாட்டு எடுக்கும் இடந்வதாறும்
வெந்வநல்லினது வவள்ளிய வபாறி சிதறும் (குறுந்.53). நீண்ட வநடிய மரபுலடய ெமூகத்தில் வதால்
வழிபாட்டு மரபு கட்டாயம் இருக்கும் வதால் மரபிலிருந்கத அதன் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி அலமயும்.
அணங்கு தாக்கிய வபண்லண அதலன விரட்ட கமடான பரப்பில் வெம்மறி ஆட்டிலனக் குரல்
வலளலய அறுத்து குருதி பலி சிந்தி திலனயிலனப் பரப்பி பல்கவறு வதய்வங்கலள வாழ்த்தி
இலெக்கருவிகள் முழங்க இந்தத் தீயச்ெக்திலய விரட்டினர் (குறுந்.263). வபண்லணத் தாக்கும்
முருகணங்கிலன ஓட்டுதல் / விரட்டுதகல கவலன் வவறியாட்டு ெடங்காகும். இது இன்றும் தமிழகப்
பழங்குடிகளிடம் காணப்படுகிைது. குறிப்பாக பழனி மலலப்பகுதியில் வாழக்கூடிய குன்னுவர், பளியர்
ஆகிகயாரிடம் இச்ெடங்கும் வவறியாட்டு என்னும் வொல்லாடமும் பயன்பாட்டில் உள்ளன. ெங்க கால
ெமய வழிபாட்டிற்குள் இரு விதமான நிலலகள் காணப்படுகின்ைன.

கவலன் வவறியாட்டு வபாது பண்பாடு
பண்பாட்டுக் கூறுகள் வபரும்பாலும் நில அலமப்பிலன லமயமாகக் வகாண்கட இயங்கும்.
குறிஞ்சித்திலணயில் நிகழும் கவலன் வவறியாட்டு என்னும் ெடங்கு வநய்தல் நில மக்களும்
பின்பற்றியுள்ளனர் என்பலத அறியமுடிகிைது.
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‘ஆடு அலர புலதயக் ககாலட இட்ட
அடும்பு இவர் மணல்ககாடு ஊர வநடும்பலன
குறிய ஆகும் துலைவலனப்
வபரிய கூறி ஆய் அறிந்தனகள’ (குறுந்.248)

வபரிய கூறி என்பதற்கு முருகனின் வபருலமபடக் கூறி வவறிப்பாட்டு அயர்ந்து, ஆய் அறிந்தனள்- தாய்
அறிந்து வகாண்டாள். புைநானூறு 375:19 ஆம் பாடலிலும் வபரிய கூறு வருவதாக உ.கவ.ொமிநாலதயர்
குறுந்வதாலகக் குறிப்புலரயில் குறிப்பிடுகிைார் (ொமிநாலதயர், 1947,ப்.516). முருகன் என்பது
இலடப்பட்ட காலமாக இருக்கலாம். இந்த கவலன் வவறி அயர்தல் ஒரு காலத்தில்
வபாதுப்பண்பாடாகத் வதால்மூலப் பண்பாட்டாக (proto culture) இருந்திருக்க கவண்டும்.
வதால்குடிகள் வழிபட்ட கடவுள் அச்ெம் தருவதாகவும் அது காடுகளிலும் மலலகளிலும்
வாழ்வதாக நம்பினர். மற்வைான்று திலணக்குடிகள் (நாகரிக மாற்ைத்லதக் குறிக்கிைது) கடவுலள ஊர்
மன்ைத்தில் உலையுமாறு வெய்து அதற்குப் பலியிட்டனர். கடவுலளக் குடிவகாள்ள வெய்தனர்
(அகம்.168;9-20) இது ஒரு முக்கியமான படிமலர்ச்சி ஆகும். வநடுஞ்சுவர் எழுப்பி, விட்டம் அலமத்து,
லவக்ககால் கூலர கவய்ந்து எழுது அணி கடவுள் தின்லன வமழுகி பலி வகாடுத்துள்ளனர் (அகம்.168).
வதால் ெமயத்தில் நீண்ட கால படிமலர்ச்சியில் கடவுலளக் ககாயில் கட்டி வணங்கும் நிலலக்கு
மாற்ைங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தக் காலக்கட்டத்தில் தான் அச்ெம் தரும் வதய்வம் (malevolent deities)
என்னும் கருத்தாக்கத்திலிருந்து அன்பு வெலுத்தும் வபாருளாகக் கடவுள் (benevolent deities)
மாறியுள்ளலத அறிந்துவகாள்ள முடிகிைது.
வதால் ெடங்கில் உயிர்ப்பலி இருந்தது அது இன்றும் வதாடர்கிைது. பூக்கலளக் வகாண்டு
வழிபடும் கடவுளாக மாற்ைம் அலடந்துள்ளது. வநல்லும் மலரும் தூய் லகவதாழுது (முல்லலப்பாட்டு 811) பலியிடுதல் லவதீக, ெமண வபௌத்த ெமயங்கலள ஏற்காக ெமயத்தில் தங்கி விட்டது. பூலெ லவதீக
ெமண வபௌத்த ெமயங்களில் பூ லவத்து வழிபடுவது ஏற்கப்பட்டு, பலியிடுதல் (Taboo) விலக்கப்பட்டது.
மணிகமகலலயில் வரும் நீகர் மலர் நீகய வகாணர்வாய் என மாதவி கூறுவதால் அறியமுடிகிைது.
வபரியபுராணத்தில் வரும் கவடர் குலத்லதச் ொர்ந்த திண்ணன் இலைச்சிலய இலைவருக்கு வழங்கும்
நிலலயின் மூல அறிந்துவகாள்ளலாம்.
எயினர் மைவர் கபான்ை வதால்குடிகளிடம்
பலிக்வகாடுக்கும் வழக்கம் இருந்துள்ளது.
லவதீகத்லதயும் வமல்ல தழுவியுள்ளனர். சிலம்பு கவட்டுவ வரியில் வரும் எயினர்களின் வழிபாட்டு மரபு
மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிைது. வதய்வத்திற்குக் வகாடுக்கும் வபாருள் அல்லது பலடத்தல்
இதில் இன்றும் இருவிதமான தன்லமகள் காணப்படுகின்ைன. (simple to complex) எளிய நிலலயிலிருந்து
கடினநிலலக்கு. 1.ெலமக்காத உணவுகள் வழங்குவது (raw offering) 2. ெலமக்கப்பட்ட உணவிலன
வழங்குவது (cooking offering) கதன் திலன, பழங்கள், கதங்காய், வவற்றிலல கபான்ைலவச் சுட்டலாம்.
வபாங்கல் லவத்தல் கபான்ைலவகள் ெலமக்கப்பட்ட உணவுகளாகும்.
ெங்க காலங்களில்
வதய்வத்திற்குப் பலடக்க ஆண் பூொரிகளும் வபண் பூொரிகளும் (ொலினி) இருந்துள்ளனர். சிலப்பதிகார
கவட்டுவ வரியில் வரும் ொலினி என்னும் வபண் பூொரி குறிப்பிடப்படுகிைாள். ஆண் பூொரிகள் பூலெ
கமற்வகாள்ளும் அகத நிலவுலடலமச் ெமுதாயத்தில் கட்டுப்பகுதியில் வாழும் எயினர்களிடம் வபண்
பூொரி வழக்கத்தில் இருந்துள்ளது.
வதால்ெமய மரபிலிருந்கத வதாடர்ச்சியான மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்து வந்துள்ளன. இதலனப்
படிமலர்ச்சி (evolution) எனலாம். இந்தப் படிமலர்ச்சியின் அலெவியக்கம் ஒரு சீரான மாற்ைத்லத
அடிப்பலடயாகக் வகாண்டிருக்கின்ைது. இயற்லகப் வபாருளின் மீது ஆற்ைல் உள்ளதாக பழங்கால
மனிதர்கள் நம்பினர், ெங்க இலக்கியத்திலும் இது கபான்ை இயற்லகப் வபாருளின் மீது உள்ள வழிபாட்டு
மரபு நன்கு புலனாகிைது. வதய்வம் கெர்ந்த பராலட கவம்பின் (அகம் 309-4), மன்ை மராஅத்த கபஎம்
முதிர்கடவுள் (குறுந்-87-10) கபான்ை ொன்றுகள் மரத்தில் அணங்கு உள்ளலத குறிக்கிைது.
வதால் தமிழர் ெமயத்தின் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்று இயற்லக வழிபாடு (naturism) கமகலாங்கி
இருந்துள்ளது. கபய்கள் கபாரில் புண்பட்டவர்களின் காயங்கள் வழியாக இரத்தத்லத உறுஞ்சும் என்றும்
அதனால் கபார்களத்தில் காயம் பட்ட வீரர்களுக்குக் கடுகிலனப் (ஐயவி) புலகத்து எருக்கம் தலழயுடன்
கவப்பிலலயும் மலனயில் வெருகப்பட்டது. காஞ்சிப் பண்லணப் பாடி கபய்கலள விரட்டியுள்ளனர்
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(புைம்.281-296). இது வீரயுக காலமா இருந்தாலும் வதால்பண்பாட்கட கலடபிடிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.
சிற்ைரெர்கள் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட எல்லலகலளப் பாதுகாக்க எல்லலப் புைங்களில் பழங்குடிகள்
கவடுவர்கலளக் காவல் அரணாக லவத்திருந்தனர் ‘கவட்டுப்புலழ அருப்பம் மாட்டிக் காட்ட’ முல்லலப்
பாட்டில் பதிவாகியுள்ளது.
➔

Malevolent deities
(அச்ெம் தரும் கடவுள்)
அணங்கு சூர்

➔

வகாற்ைலவ ➔

benevolent deities
(அன்பு வெலுத்தும் கடவுள்)
வகாற்ைலவச்சிறுவ, சிவன் திருமால்,

வகாற்ைலவ இலவ இரண்டிற்கும் இலடப்பட்ட வடிவமாக இருக்க கவண்டும். அணங்கு சூர், கபய்,
கபய்மகள், சூரரமகளிர், பூதம், கபான்ைலவ மீவியல் காலம் ஆகும் liminal period) அச்ெத்லத ஏற்படுத்தும்
வதய்வங்ககள மிகுதி. வதால்குடிகளின் ெமயத்தில் உயிர்ப்பாற்ைல் வழிபாடாக அணங்கு சூர் முதலியன
இருந்துள்ளலத அறியமுடிகிைது.
நாகம் கபான்ை விலங்குகளும் அஃறிலணப் வபாருள்களும் வழிபடு வபாருளாக இருந்துள்ளது
அதுகவ பிைகு மனிதப் பண்கபற்ைல் / மனித உருகவற்ைல் (Anthropomotphism) மூலம் தாய்த்வதய்வமாக
ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

நாகம் +

அம்மன் – நாகம்மன்
அம்மா – நாகம்மா
அம்லம – நாகம்லம
அப்பன் – நாகப்பன்
ரா ன் – நாகரா ன்

கபான்ை வபண்பால் ஆண்பால் வபயர்கள் வகாண்டு வதய்வ உருவங்களாக மாறியுள்ளது. அஃறிலண
வபயர்களில் உயர்திலணப் வபயர்கள் இலணந்து உயர்திலனயாக்கம் நிகழ்ந்துள்ளது.
மலழலய வழிபட்டனர் அது பால் காட்டாத தன்லனயிலிருந்து பின் நாட்களில் ,மனித
பண்கபற்ைம் நிகழ்ந்து உயர்திலனயாகம் நிகழ்ந்துள்ளது. இது
ெமூகநடத்லதயின் வாயிலாகவும்
பண்பாட்டு நகர்வுகளின் மூலம் வமாழியின் ஒரு பகுதி வளர்ச்சி அலடந்துள்ளலத காட்டுகிைது. சிலம்பில்
வரும் மாமலழ கபாற்றுதும் பின் நாட்களில் மாரியம்மன் வழிபாட்டக மாறியுள்ளது. இதற்குச் ொன்ைாக
கனநாத் உபயகெகர என்னும் இலங்லகலயச் கெர்ந்த மானிடவியல் அறிஞர் அங்கு வழங்கும்
பத்தினித்வதய்கயா வழிபாட்டிலனக் குறிப்பிடுகிைார். இந்த மலழ வழிபாடு அதகனாடு வதாடர்புலடய
கண்ணகி வழிபாகட பிற்காலங்களில் மாரியம்மன் வழிபாைொக மாறியதாகக் குறிப்பிடுகிைார்.
மன்ைம், ெதுக்கம், ெந்து ஆகியவற்றில் வதய்வம் உலையும் என நம்பினர் அதலன வழிபட்டனர்.
ெதுக்கத்தில் இருப்பது ெதுக்குபூதம் என அலழக்கப்பட்டது. சிலம்பில் இது வதாடர்பான கலத ஒன்று
வழங்கப்படுகிைது. அகத காலக்கட்டத்தில் ெம்பாபதி ககாயில் பூதம் இருந்தலனக் குறிப்பிடுகிைது. அந்த
வடிவம் இன்றும் இருக்கின்ைது. மணிகமகலல இந்தக் ககாயிலில் இருந்கத உலகில் உள்ள அலனவரின்
பசிப்பிணியிலனப் கபாக்க காயெண்டிலகயின் வடிவல் மாறி உணவளித்தாள் என மணிகமகலலயின்
வரியின்மூலம் அறியமுடிகிைது.

மலழச்ெடங்கு
பழந்தமிழர் இயற்லக ஆற்ைலலக் கடவுளாக மாற்றினர். ொன்ைாக மலழ அதிகமானாலும்
அல்லது குலைந்தாலும் அந்த இலையற்லக ஆற்ைல் கமல் மனித உணர்ச்சி ஏற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட
ெக்தியின்
ககாபத்தின் காரணமாககவ இவ்வாறு நடக்கிைது என நம்பினர். அதானல், அதலனச்
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ொந்தப்படுத்த ஒரு வலகயான
மலழச்ெடங்கு ஆகும்.

ெடங்கிலன

ஏற்படுத்திக்

வகாண்டனர்.

இவ்வாறு

உருவானகத

‘குன்ை குைவன் ஆர்ப்பின் எழிலி

நுண்பல் அழிதுளி வபாழியும் நாட
வநடுவலரப் படப்லப நும் ஊர்
கடுவரல் அருவி காணினும் அழுகம’ (ஐங்.251)
(குைவன் உழவு முதலாகிய விலனக்கு ஆர்ப்பின், அதற்கு இன்றி யலமயாத நீலர நுண்மலழ வபாழியும்
நாடன்)
‘மலலவான் வகாள்க என உயிர்பலி தூஉய்

மாரியான்று மலழ கமக்கு உயர்க எனக்
கடவுட் கபணிய குைவர் மாக்கள்
வபயல்கண் மாறிய உவலகயர்’ (புைம்.143)

இது கபான்று ெங்கப் பாடல்களில் ொன்றுகள் கிலடக்கின்ைன. இன்றும் மலழகவண்டி மலழச்ெடங்கு
நடத்தப்படுகிைது.
இன்றும் மலழலய வருவிக்க ெடங்குகள் நிகழ்த்தப்படுகின்ைன. குறிப்பாக பளியர்
பழங்குடிகளிடம் மலழலய வரலவக்கும் பளியலர மழக்கட்டி பளியர் என்கை அலழக்கப்படுகின்ைனர்.
வபாதுச்ெமூக அலமப்பிலும் இவ்வலகயான நம்பிக்லக இருந்துள்ளது. கார்காத்தார் என்னும் ெமூகம்,
தான் வெய்த அைத்தின் வெயலால் மலழலய கவண்டும்கபாது மலழலய வரலவப்பவர்கள் காரிலன
காத்தார் என வபாருள்படும். அந்த வழிபாட்டு மரபிலிருந்கத இன்று ஒரு ெமூகமாக மாறியுள்ளலத
அறியமுடிகிைது.

மானிடவியல் ஆய்வும் காலவலரயலையும்
ெங்க காலம் குறித்த பல ஆய்வுகள் வந்துள்ளன. வபரும்பாலும் வரலாற்றுப் பின்புலத்திகல
ஆராயப்பட்டுள்ளன. கபரா.லவயாபுரிப்பிள்லள வபரும்பாலும் வொற்கலள லவத்துக்வகாண்டு அந்தச்
வொல்லின் வபாருள் எந்த வரலாற்றுச் ொன்றுகளுடன் ஒத்துள்ளகதா அதலன லவத்துக் வகாண்டு
காலத்திலனக் கணித்துள்ளார். கபரா.வ.அய்.சுப்பிரமணியம் வமாழியின் அலமப்பிலனக் வகாண்டு
காலத்திலனக் கணித்துள்ளார் (Dating of Sangam Age 1970) ெங்க இலக்கியத்திற்கு ஒருங்கிலணந்த
துலையான மானிடவியல் ஆய்வுகளின் மூலம் காலக் கணிப்பிலன கமற்வகாள்ளும் கபாது துள்ளியமாக
கணிக்க இயலும்.
அ) பூர்வகுடிகள் வதாடர்பான வதால் வரலாற்றுச் ொன்றுகள் கிலடக்கின்ைன. ொன்ைாகக்
கல்திட்லட (dolmons cist), கல் பதுக்லககள், நடுகற்கள் (Hero stones) முதுமக்கள் தாழி, கபான்ை
வபருங்கற்கால வரலாற்றுச் ொன்றுகள் ெங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்ைன. கற்காலம் பற்றிய
குறிப்புகள் இல்லல இரும்பு பற்றிய குறிப்புக்கள் இலக்கியத்திலும் ொன்றுகள் கிலடப்பதால் ெங்க
கால ெமூகம் இரும்பு காலத்லத ஒட்டியது எனக் கருத இடமுள்ளது. இனவலரவியல் வகுக்கும்
கபாது கிலடக்கும் தரவுகளின் அடிப்பலடயில் கால வலரயலையும் அதலன ஒட்டிய பண்பாடுகலளயும்
ஆவணப்படுத்த கவண்டும். ெங்க இலக்கியத்தில் கல் திட்லட, கல் பதுக்லக கபான்ை வபருங்கற்கால
நிலனவுச்சின்னங்கள் கிலடத்தாலும் அது அந்த காலத்தியது எனக் கருத இயலாது.
வபருங்கற்காலத்தின் இறுதிக்காலத்தில் ெங்க காலம் நிகழ்ந்திருக்கலாம் என ரா ன் (2004, ப. 27)
குறிப்பிடுகிைார்.
ஆ) ெங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் ெடங்குகளில் மீவியல் தன்லம (limanal period)
காணப்படுகின்ைன. மீவியல் தன்லம வகாண்ட பாடல்கள் அதில் பின்பற்ைப்படும் ெடங்குகள் ஒரு கவலள
காலத்தால் முந்திய பாடல்களாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
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இ) ஒரு குறிப்பிட்ட ெடங்கிலன ஆராய்கிைகபாது அதில் பின்பற்ைப்பட்ட பலச் ெடங்குகள்
காணப்படுகின்ைன. குறிப்பாக மணச்ெடங்கில் வதான்லமயான சிலம்புகழி கநான்பு முதலாக மாலல
மாற்றிக்வகாள்ளும் திருமணமும், உடன்கபாக்கு திருமணங்களும் காணப்படுகின்ைன. சிலப்பதிகாரத்தில்
காட்டப்படும் திருமணம் பிைப் பாண்பாட்டு ஏற்பிலன அறியமுடிகிைது. மணச்ெடங்கின் படிமலர்ச்சிலயயும்
அறியமுடிகிைது.

அடிக்குறிப்பு
1. மலர்ந்த வபாய்லக முலகந்த தாமலரத்
தண்டுலை யூரன் வலரக
எந்லதயும் வகாடுக்க வவனகவட் கடகம

(ஐங்குறுநூறு.6)

2. வலரய வந்த வாய்லமக் ககற்ப

நமர்வகாலட கநர்ந்தன ராயினவருட
கனர்வர்வகால் வாழி கதாழிநங் காதலர்
புதுவராகிய வரவு நின்
வதுலவநா வணாடுக்கமுங் காணுங் காகல

(நற்றிலண. 393)

3. எந்லதயும் வகாடீஇயர் கவண்டும்.

(குறுந்வதாலக.5)

4. நும்மலனச் சிலம்பு கழீஇ யயரினும் /
எம்மலன வதுலவ நன்மணங் கழிவகன

(ஐங்குறுநூறு.99)

5. லமப்பு அைப் புழுக்கின் வநய்க் கனி வவண் கொறு
வலரயா வண்லமவயாடு புலரகயார்ப் கபணி,
புள்ளுப் புணர்ந்து இனிய ஆக, வதள்ஒளி
அம் கண் இரு விசும்பு விளங்க, திங்கட்
ெகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து,
கடி நகர் புலனந்து, கடவுட் கபணி,
படு மண முழவவாடு பரூஉப் பலண இமிழ,
வதுலவ மண்ணிய மகளிர் விதுப்புற்று,
பூக்கணும் இலமயார் கநாக்குபு மலைய,
வமன் பூ வாலகப் புன் புைக் கவட்டிலல,
பழங் கன்று கறித்த பயம்பு அமல் அறுலகத்
தழங்குகுரல் வானின் தலலப்வபயற்கு ஈன்ை
மண்ணு மணி அன்ன மாஇதழ்ப் பாலவத்
தண் நறு முலகவயாடு வவண் நூல் சூட்டி,
தூ உலடப் வபாலிந்து கமவரத் துவன்றி,
மலழ பட்டன்ன மணல் மலி பந்தர்,
இலழ அணி சிைப்பின் வபயர் வியர்ப்பு ஆற்றி,
தமர் நமக்கு ஈத்த தலலநாள் இரவின்,
‘உவர் நீங்கு கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி!
முருங்காக் கலிங்கம் முழுவதும் வலளஇ,
வபரும் புழுக்குற்ை நின் பிலைநுதற் வபாறி வியர்
உறு வளி ஆற்ைச் சிறு வலர திை ‘ என
ஆர்வ வநஞ்ெவமாடு கபார்லவ வவ்வலின்,
உலை கழி வாளின் உருவு வபயர்ந்து இலமப்ப,
மலை திைன் அறியாள்ஆகி, ஒய்வயன
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நாணினள் இலைஞ்சிகயாகள கபணி,
பரூஉப் பலக ஆம்பற் குரூஉத் வதாலட நீவி,
சுரும்பு இமிர் ஆய்மலர் கவய்ந்த
இரும் பல் கூந்தல் இருள் மலை ஔதத்கத.

(அகநானூறு. 136)

6.அணங்கறி கழங்கின் ககாட்டம் காட்டி
வவறிவயன உணர்ந்த உள்ளவமாடு மறுயறுத்து
அன்லன அயரும் முருகு”

(நற்றிலண. 47)

7. அறுலவ கதாயும் ஒரு வபருங்குடி /

சிறுலப நாற்றிய பல்தலலச் வெங்ககால் /
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் கவல கூறுக மாகதா
நின் கழங்கின் திட்பம் .

(அகநானுறு.195)
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ொமிநாலதயர், உ. கவ. (1947). குறுந்வதாலக மூலமும் உலரயும். வென்லன: மூன்ைாம் பதிப்பு கபீர்
அச்சுக்கூடம்.
சுப்பிரமணியஐயர், ஏ. வி. (2008). தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி. சிதம்பரம்: வமய்யப்பன் பதிப்பகம்.
சுப்பிரமணியன், க. (1993). ெங்ககாலச் ெமுதாயம். வென்லன: நியூவெஞ்சுரி புக்ேவுஸ்.
வெல்வராசு, சிலம்பு. நா. (2016). வதால்தமிழர் திருமணமுலைகள். வென்லன: காலச்சுவடு பதிப்பகம்.
தனஞ்வெயன், ஆ. (2014). தமிழில் இலக்கிய மானுடவியல். வென்லன: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.
பக்தவத்ெல பாரதி, (2003). பண்பாட்டு மானிடவியல். சிதம்பரம்: வமய்யப்பன் தமிழாய்வகம்.
பக்தவத்ெல பாரதி. (2013). பாணர் இனவலரவியல். வென்லன: உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.
பக்தவத்ெல பாரதி. (2002). தமிழர் மானிடவியல். சிதம்பரம்: வமய்யப்பன் தமிழாய்வகம்.
பக்தவத்ெல பாரதி. (2007). தமிழக பழங்குடிகள். திருச்சி: அலடயாளம் வவளியீடு.

94

ெங்க இலக்கியமும் இனவலரவியலும்-ககா.ெதீஸ்

பக்தவத்ெல பாரதி. (2011). பண்பாட்டியல் கநாக்கில் பண்லடத் தமிழர்ெமயமரபுகள். புதுச்கெரி:
வமாழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.
பக்தவத்ெல பாரதி. (2012). மானிடவியல் ககாட்பாடுகள். திருச்சி: அலடயாளம் வவளியீடு.
பக்தவத்ெல பாரதி. (2014). இலக்கிய மானிடவியல். திருச்சி: அலடயாளம் வவளியீடு.
மலைமலலயடிகள். (1919). முல்லலப்பாட்டுஆராய்ச்சி (3வது பதிப்பு). பல்லாவரம்: டி.எம். அச்சுக்கூடம்.
மாணிக்கம், வ. சு ப. (2002). தமிழ்க் காதல். சிதம்பரம்: வமய்யப்பன் பதிப்பகம்.
மாலதயன், வப. (2004). ெங்க இலக்கியத்தில் கவளாண் ெமூகம். வென்லன: நியூவெஞ்சுரி புக்ேவுஸ்.
மாலதயன், வப. (2004). ெங்ககால இனக்குழு ெமூகமும் அரசு உருவாக்கமும். வென்லன: பாலவ
பப்ளிககஷன்.
ரா ன், க. (2004). வதால்லியல் கநாக்கில் ெங்க காலம். வென்லன: உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.
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Abstract
Rhythmical feature (Vannam) refers to the sound variation of the ‘pa’. The elements of ‘pa’ such as letter,
syllable, and tune (Seer) form the basis of all syllables. The letters and sounds of words such as Kuril, Nedil,
Vallinam, Mellinam, Idayinam, Alapedai, Kuriyalikaram, Kurtiyalukaram, etc cause differentiations in
sounds of ‘pa’. Tamil grammars present two different perspectives on Rhythmical feature. Tolkappiyam
says that there are Rhythmical feature. Avinayam, Yapparungala Viruthiyurai and the text/lecture of the
professor represent one hundred Rhythmical feature. M. Shanmugam Pillai remarks that there are plenty of
references on Rhythmical feature that are said by Tolkappiyar in Thirukkural which appeared during the
Sangam period. The present paper aims to evaluate the concept of Rhythmical Feature introduced by
M.Shanmugam Pillai in one of the Tamil epic treatise, Thirukkural.
Keywords: Tolkappiyam, Tolkappiyar, Avinayam, Yapparungala Viruthiyurai, Thirukkural, Sound
echoes, Rhythmical feature.

ஆய்வுச்சுருக்ைம்
வண்ணம் என்பது பொவின் ஓகெ பவறுபொட்கைக் குறிக்கிைது. பொவின் உறுப்புைளொன எழுத்து, அகெ, சீர்
என்பன எல்லொப் பொக்ைளுக்கு ொன ஓகெைளுக்கு அகைப்பகையொை அக கின்ைன. குறில், மநடில்,
வல்லினம், ம ல்லினம், இகையினம், அளமபகை, குற்றியலிைைம், குற்றியலுைைம் முதலிய எழுத்துைள்
பொக்ைளில் ஓகெ பவறுபொட்கை உருவொக்ைக் ைொைண ொகின்ைன. வண்ணங்ைள் குறித்து தமிழ்
இலக்ைணங்ைள் இரு பவறுபட்ை ைருத்திகன முன்கவக்கின்ைன. வண்ணங்ைள் இருபது எனத்
மதொல்ைொப்பியம் கூறுகின்ைது. அவிநயம், யொப்பருங்ைல விருத்தியுகை, பபைொசிரியர் உகை ஆகியன
வண்ணங்ைள் நூறு எனக் குறிப்பிடுகின்ைன. ெங்ை ைொலத்கதமயொட்டி பதொன்றிய திருக்குைளுள்
மதொல்ைொப்பியர் கூறும் வண்ணங்ைபள மிகுதியொை உள்ளன என்கிைொர் மு.ெண்முைம் பிள்கள.
திருக்குைளில் உள்ள வண்ணங்ைள் குறித்த மு.ெண்முைம் பிள்களயின் ஆய்கவ
திப்பிடுவதொை
இக்ைட்டுகை அக கிைது.
ைருச்மெொற்ைள்: மதொல்ைொப்பியம், மதொல்ைொப்பியர், அவிநயம், யொப்பருங்ைல விருத்தியுகை, திருக்குைள்,
ஓகெ பவறு, வண்ணக் பைொட்பொடு

முன்னுகை
வண்ணம் என்பது பொவின் ஒகெ பவறுபொட்கைக் குறிப்பதொகும். பொவின் உறுப்புைளொை வருகின்ை
எழுத்து, அகெ, சீர் என்பன எல்லொம் பொவிற்குரிய ஓகெக்கு அடிப்பகையொகும். குறில், மநடில்,
வல்லினம், ம ல்லினம், இகையினம், அளமபகை, குற்றியலிைைம், குற்றியலுைைம் முதலிய எழுத்துைள்
எல்லொப் பொக்ைளிலும் ஓகெ பவறுபொட்கை ஏற்படுத்துவதற்குக் ைொைண ொை அக கின்ைன. திருக்குைளின்
குைள்மவண்பொக்ைளில் இைம்மபறும் வண்ணங்ைகள ஆைொய்வகத முதன்க பநொக்ை ொைக் மைொண்டு
இக்ைட்டுகை அக கிைது. மு.ெண்முைம் பிள்கள அவர்ைள் “திருக்குைள் யொப்பு அக தியும்
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பொைபவறுபொடும்” என்னும் ஆய்வு நூலின் ஒரு பகுதியொைத் திருக்குைளின் வண்ணங்ைள் குறித்து
ஆைொய்ந்துள்ளொர். அதகன அடிமயொற்றி இவ்வொய்வு அக கின்ைது.

ஆய்வுமநறிமுகைைள்
திருக்குைளில் இைம்மபற்றுள்ள வண்ணக் பைொட்பொடு குறித்து ஆைொயும் இக்ைட்டுகை, முந்கதய
ஆய்வுைகளத் மதொகுத்து விளக்குகையில் விளக்ைமுகைத் திைனொய்விகன அடிமயொற்றுகிைது.
மதொல்ைொப்பியம் முன்கவக்கும் இருபது வண்ணங்ைள் திருக்குைளில் இைம்மபற்றுள்ளனவொை எனப்
பகுத்துப் பொர்க்கையில் பரிபெொதகன முகைத் திைனொய்விகனயும் அடிப்பகையொைக் மைொண்ைக கின்ைது.

ஆய்வுத் தைவுைள்
திருக்குைள் முழுக யும், மதொல்ைொப்பியம், அவிநயம், யொப்பருங்ைலம் ஆகிய நூல்ைள், உகைைள்
குறிப்பிடும் வண்ணக் பைொட்பொடுைள் மதொைர்பொன கருத்துகள் முதன்க த் தைவுைளொை அக கின்ைன.
வண்ணங்ைள் குறித்த யொப்பியல் ஆய்வொளர்ைளின் ஆய்வு நூல்ைள் துகணக த் தைவுைளொை
அக கின்ைன.

தமிழ் இலக்ைண நூல்ைளும் உகைைளும் சுட்டும் வண்ணங்ைள்
வண்ணங்ைள் குறித்து இருபவறு ைருத்து நிகலைள் தமிழிலக்ைண வைலொற்றில் சுட்ைப்படுகின்ைன.
1. வண்ணங்ைள் இருபது
2. வண்ணங்ைள் நூறு
மதொல்ைொப்பியர் தனக்கு முன்பிருந்த இலக்ைணிைளின் கூற்று அடிப்பகையில் வண்ணங்ைள் இருபது
வகைப்படும் என்று வகையறுத்துள்ளொர். இகத,
‘வண்ணம் தொப

நொகலந்து என்ப’

(மதொல்.மபொருள்.மெய்.நூ.212)

என்னும் நூற்பொவின் வழி அறியலொம். இருபது வண்ணங்ைள் எகவமயகவ என்பகத அடுத்துவரும்
நூற்பொவில் மதொல்ைொப்பியர் (மதொல்.மபொருள்.மெய். நூ.213) பட்டியலிடுகின்ைொர். அகவ பொஅ வண்ணம்,
தொஅ வண்ணம், வல்லிகெ வண்ணம், ம ல்லிகெ வண்ணம், இகயபு வண்ணம், அளமபகை வண்ணம்,
மநடுஞ்சீர் வண்ணம், குறுஞ்சீர் வண்ணம், சித்திை வண்ணம், நலிபு வண்ணம், அைப்பொட்டு வண்ணம்,
புைப்பொட்டு வண்ணம், ஒழுகு வண்ணம், ஒரூஉ வண்ணம், எண்ணு வண்ணம், அகைப்பு வண்ணம், தூங்ைல்
வண்ணம், ஏந்தல் வண்ணம், உருட்டு வண்ணம், முடுகு வண்ணம் ஆகியன.
மதொல்ைொப்பியரின் ைருத்கதக் கையனொர் அப்படிபய பின்பற்றினொர். இவபைொடு பிற்ைொல
இலக்ைண நூல்ைளொன வீைபெொழியம், மதொன்னூல் விளக்ைம், இலக்ைண விளக்ைம், முத்துவீரியம் ஆகியன
வண்ணத்கத இருபது என்பை சுட்டுகின்ைன. இகைக்ைொல யொப்பிலக்ைணிைளுள் ஒருவைொன அவிநயனொர்
வண்ணத்கத நூறு வகைைளொைப் பகுத்தொர்.
வண்ணத்கதத் மதொகையொன் ஐந்தொைவும், வகையொன் இருபதொைவும், விரியொன் நூைொைவும்
விரித்து உகைத்தொர். விருத்தியுகைைொைர், பபைொசிரியர் நூற்றிருபதற்கும் ப பல உைழ்ந்து மபருக்குவதொல்
உண்ைொகுகின்ை வண்ணப் பொகுபொட்கைக் கூறியுள்ளொர். இவ்வொறு இருபதுக்கு ப லொைப் பகுப்பினும்,
மதொல்ைொப்பியரின் வண்ணப் பொகுபொபை அடிப்பகையொனது; ஒரு வண்ணத்திலிருந்து பிறிமதொரு
வண்ணத்கத பவறுபடுத்தக்ைது (பிச்கெ, பக்.322).
இக்ைருத்து அவிநயனொர், விருத்தியுகைைொைர், பபைொசிரியர் ஆகிபயொர் வண்ணத்கத நூறு என்று
பகுத்துக்
கூறினொலும்,
மதொல்ைொப்பியரின்
வகைப்பொபை
வண்ணக்
பைொட்பொட்டிற்கு
அடிப்பகையொனதொைவும் பின்பற்ைத் தக்ைதொைவும் அக ந்தகத உறுதிபடுத்துகின்ைது.
திருக்குைளின் யொப்பியகல முழுதும் ஆைொய்ந்த மு.ெண்முைம் பிள்கள மதொல்ைொப்பியர் கூறும்
இருபது வண்ணங்ைளில் தொஅ வண்ணம், வல்லிகெ வண்ணம், ம ல்லிகெ வண்ணம், இகயபு வண்ணம்,
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அளமபகை வண்ணம், மநடுஞ்சீர் வண்ணம், குறுஞ்சீர் வண்ணம், சித்திை வண்ணம், நலிபு வண்ணம்,
அைப்பொட்டு வண்ணம், புைப்பொட்டு வண்ணம், ஒழுகு வண்ணம், ஒரூஉ வண்ணம், எண்ணு வண்ணம்,
அகைப்பு வண்ணம், ஏந்தல் வண்ணம் ஆகிய பதினொறு வண்ணங்ைள்
ட்டுப
திருக்குைளில்
இைம்மபற்றுள்ளன (திருக்குைளின் யொப்பு அக தியும் பொைபவறுபொடும், பக்.68 - 79). திருக்குைளில்
உள்ள வண்ணங்ைள் குறித்த மு.ெண்முைம் பிள்களயின்
ஆய்கவ
திப்பிடுவதொை இக்ைட்டுகை
அக கின்ைது.

தொஅ வண்ணம்
இது தொவி வரும் வண்ண ொகும். அஃதொவது இகையீடுபைத் மதொடுக்ைப்படும். இதகனத்
மதொல்ைொப்பியர் ‘தொஅவண்ணம், இகையிட்டு வந்த எதுகைத் தொகும்’ (மதொல்.மபொருள்.மெய்.நூ.215)
என்கிைொர். ஆ.பழநியொண்டி தொஅ வண்ணம் பயிலும் முகையிகன எளிதொைக் குறிப்பிடுகின்ைொர். “தவகள
பொய்ந்தொற் பபொன்று ஓைடிவிட்டு ஓைடியில் தொவியக ந்த எதுகை உகையக யொல் தொஅ வண்ணம்
எனப்பட்ைது” (மதொல்ைொப்பிய வண்ணங்ைள், பக்.17).
பொைலின் அடிைளில் சீரிகையீடுபைத் மதொடுக்ைப்படும் மதொகையொைப் மபொழிப்பும் ஒரூஉம்
அக ந்துள்ளன. இவ்வகைத் மதொகைைகளப் மபற்று வருகின்ை அக ப்கபத் தொஅ வண்ண ொைக்
மைொள்ளலொம். ெொன்ைொைத் தொஅ வண்ணத்தில் அக ந்த குைள் மவண்பொக்ைள் பின்வரு ொறு:
(எ - டு)

தொளொண்க இல்லொதொன் பவளொண்க பபடிகை
வொளொண்க பபொலக் மைடும்.
முயற்சி திருவிகன ஆக்கும் முயற்றின்க
இன்க புகுத்தி விடும்.

(குைள்.614)
(குைள்.616)

முதல் குைளில், மபொழிப்பு எதுகைத் மதொகை (தொளொண்க , பவளொண்க ) அடிப்பகையில் தொஅ
வண்ணம் இைம்மபற்றுள்ளது. இைண்ைொவது குைளில் ஒரூஉ எதுகை (முயற்சி, முயற்றின்க ) அக ந்த
நிகலயில் தொஅ வண்ணம் இைம்மபற்றுள்ளது. திருக்குைளில் மபொழிப்பு எதுகையும், ஒரூஉ எதுகையும்
மபற்று வரும் குைள்மவண்பொக்ைள் அகனத்தும் தொஅ வண்ணத்தில் அக ந்தகவயொகும். 1330
திருக்குைளில் மபொழிப்பு எதுகை 18 இைங்ைளிலும், ஒரூஉ எதுகை 428 இைங்ைளிலும்
பயின்றுவந்துள்ளன (திருஞொனெம்பந்தம், பக்.564 & 565). ஆை ம ொத்தம் தொஅ வண்ணத்தில் அக ந்த
குைள்மவண்பொக்ைள் 446 ஆகும்.

வல்லிகெ வண்ணம்
வல்மலழுத்துைள் ஆறும் மிகுதியொைப் பயின்று வருவது வல்மலழுத்து வண்ண ொகும். இகதத்
மதொல்ைொப்பியர் ‘வல்லிகெ வண்ணம் வல்மலழுத்து பயிலும்’ (மதொல்.மபொருள். மெய்.நூ.216) என்கிைொர்.
வல்லிகெ, ம ல்லிகெ வண்ணங்ைளுக்குத் மதொல்ைொப்பியர் மபயர் கவத்த முகையிகன நுட்ப ொைப்
பழநியொண்டி திப்பிட்டுகைத்துள்ளொர். “மதொல்ைொப்பியர் வண்ணத்திற்கும் இகெக்குமுள்ள மதொைர்கப
வலியுறுத்தும் வகையில் வல்லிகெ வண்ணம், ம ல்லிகெ வண்ணம் எனப் மபயரிட்டுள்ளொர்”
(மதொல்ைொப்பிய வண்ணங்ைள், பக். 21 & 22) என்கிைொர்.
(எ - டு)

பபொற்றின் அரிகவ பபொற்ைல் ைடுத்தபின்
பதற்றுதல் யொர்க்கும் அரிது.

(குைள்.693)

இக்குைளில் வல்லின எழுத்துக்ைள் மிகுதியொைப் பயின்று வல்லிகெ வண்ண ொை உள்ளது.

ம ல்லிகெ வண்ணம்
ம ல்மலழுத்துைள் ஆறும் மிகுதியொைப் பயின்று வருவது ம ல்லிகெ வண்ண ொகும். இகதத்
மதொல்ைொப்பியர் ‘ம ல்லிகெ வண்ணம் ம ல்மலழுத்து மிகுப ’ (மதொல்.மபொருள்.மெய்.நூ.217)
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என்கிைொர். ை.மவள்களவொைணர் “ஒரு மெய்யுள் முழுதும் ஓரின எழுத்து பயின்றுவைச் மெய்தல்,
பைட்பபொர்க்கு இன்னொபவொகெத்தொகும். ஆதலொல் அங்ஙனம் ஓரின எழுத்பத முழுதும் வைொது, உறுப்பொய
எழுத்துைள் இகையிகைபய மிக்கும் பலவொய் வரும்” (மதொல்.மெய்.நூ.217 ஆய்வுகை அடிக்குறிப்பு) எனச்
சுட்டுகிைொர். ஒபை ம ல்லின எழுத்தொை
ட்டு ல்லொ ல், ம ல்லின எழுத்துைளுள் எகவ
பவண்டு ொனொலும் பயின்று வந்தொலும் அகத ம ல்லிகெ வண்ண ொைக் மைொள்ளலொம் என்று ம ல்லிகெ
வண்ணத்திற்கு அருக யொன விளக்ைத்கதத் தருகின்ைொர்.
(எ - டு)

இன்க யின் இன்னொதது யொமதனின் இன்க யின்
இன்க பய இன்னதொ தது.

இக்குைளில் மபரும்பொன்க

(குைள்.1041)

ம ல்லின எழுத்பத மிகுந்து வந்து ம ல்லிகெ வண்ண ொை உள்ளது.

இகயபு வண்ணம்
இகைமயழுத்துைள் ஆறும் மிகுதியொைப் பயின்று வருவது இகயபு வண்ண ொகும். இகதத்
மதொல்ைொப்பியர் ‘இகயபு வண்ணம் இகைமயழுத்து மிகுப ’ (மதொல்.மபொருள். மெய்.நூ.218) என்கிைொர்.
பபைொசிரியர் “ம ன்க வன்க க்கு இகை நிைைவொகிய எழுத்தொன் வருதலின் இகயபு வண்ணம்” என்று
இகயபு வண்ணத்திற்குத் தனி விளக்ைத்கதத் தருகிைொர்.
(எ - டு)

மெொல்லுதல் யொர்க்கும் எளிய அரியவொம்
மெொல்லிய வண்ணம் மெயல்.

(குைள்.664)

இக்குைளில் மபரும்பொன்க இகையின எழுத்துைள் மிகுந்து வந்து இகயபு வண்ண ொை உள்ளது.
ஆ.பழனியொண்டி திருக்குைளில் உள்ள ஊக்ைமுகைக அதிைொைத்தின் 6ஆவது குைள்மவண்பொகவச்
ெொன்றுைொட்டி, இகயபு வண்ணத்கதத் மதளிவுபடுத்துகிைொர்.
(எ - டு)

உள்ளுவ மதல்லொம் உயர்வுள்ளல்
தள்ளினும் தள்ளொக நீர்த்து.

ற்ைது
(குைள்.576)

இக்குைள்மவண்பொவில் யைை, ளைை, வைை எனும் இகையின ஒற்றுக்ைள் பயின்று வந்தொலும் ளைை ஒற்றின்
கைபய ஓங்கி உள்ளது. உரிய ஓகெகயத் தொங்கி உள்ளது என்ை சிைப்பொன விளக்ைத்கதயும்
ெொன்றிகனயும் பழநியொண்டி முன்கவக்கின்ைொர் (மதொல்ைொப்பிய வண்ணங்ைள், பக்.28). இச்ெொன்றுைள்,
விளக்ைத்தின் மூலம் இகையின ஒற்றுைள் மிகுதியொைச் மெய்யுளியலில் பயின்ைொல் அது இகயபு
வண்ண ொகும்.

அளமபகை வண்ணம்
அளமபகை எழுத்துைள் மபற்று வரும் வண்ணம் அளமபகை வண்ண ொகும். இகதத்
மதொல்ைொப்பியர் ‘அளமபகை வண்ணம் அளமபகை பயிலும்’ (மதொல். மபொருள்.மெய்.நூ.219) என்கிைொர்.
இந்நூற்பொவிற்கு உகைமயழுதிய பபைொசிரியரும் நச்ெரும் உயிைளமபகை, ஒற்ைளமபகை என்னும்
இைண்டு அளமபகைைளும் அளமபகை வண்ணத்திற்குரியன என்கின்ைனர்.
(எ - டு)

உைொஅர்க்கு உறுபநொய் உகைப்பொய் ைைகலச்
மெைொஅய் வொழிய மநஞ்சு.

(குைள்.1200)

இக்குைளின் முதலிைண்டு அடிைளின் முதற்சீரில் அளமபகை பயின்று வந்து அளமபகை வண்ண ொை
உள்ளது.
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உயிமைழுத்து அளமபழுந்து வருகின்ை 27 உயிைளமபகை மபற்ை குைள்மவண்பொக்ைள்
திருக்குைளில் உள்ளன. ஆனொல் ஒற்ைளமபகைகயப் மபற்றுவரும் குைள்மவண்பொக்ைள் திருக்குைளில்
இல்கல என்று மு.ெண்முைம் பிள்கள ஆைொய்ந்து குறிப்பிட்டுள்ளொர் (திருக்குைள் யொப்பு அக தியும்
பொைபவறுபொடும், பக்.71).
ஆ.பழனியொண்டி “அளமபகை வண்ணம் ஓகெ நயம் பற்றியது ட்டு ல்லொது அது மபொருளில்
அழுத்தம், நிகைவு, உறுதி முதலியவற்கை விளக்கி வருவது” என்கிைொர். திருக்குைளில் 98 இைங்ைளில்
அளமபகைத் மதொகை பயின்றுள்ளது. அவற்றுள் 25 குைள்மவண்பொக்ைளில் 2 முகை அளமபகை
வருகிைது. ஆை 123 இைங்ைளில் அளமபகைத் மதொகைைகளத் திருவள்ளுவர் அக ந்துள்ளொர்
(மதொல்ைொப்பிய வண்ணங்ைள், பக். 32).
மு.ெண்முைம் பிள்கள குைள் எண்ணிக்கையின் மூலம் உயிைளமபகைத் மதொகையிகனக் கூை,
ஆ.பழநியொண்டி ஒபை குைளில் ஒன்றிற்கும் ப ற்பட்ை நிகலயில் அளமபகைத் மதொகை பயில்வின்
எண்ணிக்கைகய திப்பிட்டுகைத்துள்ளொர்.

மநடுஞ்சீர் வண்ணம்
மநட்மைழுத்து மிகுதியொைப் பயின்று வருவது மநடுஞ்சீர் வண்ண ொகும். இகதத் மதொல்ைொப்பியர்
‘மநடுஞ்சீர் வண்ணம் மநட்மைழுத்துப் பயிலும்’ (மதொல். மபொருள்.மெய்.நூ.220) என்கிைொர்.
ஆ.பழநியொண்டி, “மதொல்ைொப்பியர் இதகன மநடில் வண்ணம ன்பைொ, மநட்மைழுத்து வண்ணம ன்பைொ
மபயரிைொது மநடுஞ்சீர் வண்ணம் என்ைது ஏன்? மநட்மைழுத்துச் சீர் மதொறும் வருவதினும் சீைொை
வைபல சிைப்பொகும் என்பபத ைொைணம்” (மதொல்ைொப்பிய வண்ணங்ைள், பக்.34, 35) என்கிைொர். மநடுஞ்சீர்
வண்ணத்திற்கு விளக்ைம் மைொடுக்கும்பபொது மதொல்ைொப்பியச் மெய்யுளியல் உகையொசிரியர்ைள் மூவரும்
மநட்மைழுத்து பயின்று வருவது என்று கூறுகின்ைனர்.
(எ - டு)

யொைொவொ ைொயினும் நொைொக்ை ைொவொக்ைொல்
பெொைொப்பர் மெொல்லிழுக்குப் பொட்டு.

இக்குைளில் மபரும்பொன்க

(குைள்.127)

மநட்மைழுத்பத மிகுந்து வந்து மநடுஞ்சீர் வண்ண ொை உள்ளது.

குறுஞ்சீர் வண்ணம்
குற்மைழுத்து மிகுதியொைப் பயின்று வருவது குறுஞ்சீர் வண்ண ொகும். இகதத் மதொல்ைொப்பியர்

‘குறுஞ்சீர் வண்ணம் குற்மைழுத்துப் பயிலும்’ (மதொல்.மபொருள். மெய்.நூ.221) என்கிைொர். மதொல்ைொப்பியச்
மெய்யுளியல் உகையொசிரியர்ைளொன இளம்பூைணர், பபைொசிரியர் இருவரும் குற்மைழுத்து பயில்வது என்று
குறுஞ்சீர் வண்ணத்கத வகையறுக்ை, நச்சினொர்க்கினியர் குற்மைழுத்து மிகுதியொை வருவது என்று
நுட்ப ொன விளக்ைத்கதத் தருகின்ைொர்.
(எ - டு)

ைற்ை ைெைைக் ைற்பகவ ைற்ைபின்
நிற்ை அதற்குத் தை.

இக்குைளில் மபரும்பொன்க

(குைள்.127)

குற்மைழுத்பத மிகுந்து வந்து குறுஞ்சீர் வண்ண ொை உள்ளது.

சித்திை வண்ணம்
மநட்மைழுத்தும் குற்மைழுத்தும் விைவி வருவது சித்திை வண்ண ொகும். இகதத் மதொல்ைொப்பியர்
‘சித்திை வண்ணம் மநடியவும் குறியவும் பநர்ந்துைன் வருப ’ (மதொல். மபொருள். மெய்.நூ.222) என்பொர்.
ை.மவள்களவொைணர் “ஓவியம்பபொல பல வண்ணம் மபொருந்தச் மெய்யப்படுதலின் சித்திை வண்ணம் எனப்
மபயர்த்தலொயிற்று” (மதொல்.மெய்.நூ.222 ஆய்வுகை) என்ை அழைொன விளக்ைத்கதத் தருகின்ைொர்.
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(எ - டு)

யொரினும் ைொதலம் என்பைனொ ஊடினொள்
யொரினும் யொரினும் என்று.

(குைள்.1094)

இக்குைளில் குற்மைழுத்தும் மநட்மைழுத்தும் ைலந்து வருவதொல் இது சித்திை வண்ண ொகும்.

நலிபு வண்ணம்
நலிபு என்னும் மெொல்லுக்கு ஆய்தம் என்று மபொருள். ஆய்தமவழுத்துைள் பயின்று வருவது நலிபு
வண்ண ொகும். இகதத் மதொல்ைொப்பியர் ‘நலிபு வண்ணம் ஆய்தம் பயிலும்’ (மதொல்.மபொருள். மெய்.நூ.223)
என்பொர்.
(எ - டு)

அஃைொக மெல்வத்திற்கு யொமதனின் மவஃைொக
பவண்டும் பிைன்கைப் மபொருள்.

(குைள்.178)

இக்குைளில் முதலடியின் முதற்சீரிலும் நொன்ைொம் சீரிலும் ஆய்த எழுத்து பயின்று வந்து நலிபு
வண்ண ொயிற்று. ப ற்சுட்டிய குைட்பொகவபய மதொல்ைொப்பியச் மெய்யுளியல் உகையொசிரியர்ைள்
இளம்பூைணரும், பபைொசிரியரும், நச்சினொர்க்கினியரும் ெொன்றுைொட்டுகின்ைனர். இளம்பூைணரும்
நச்சினொர்க்கினியரும் குைள் முழுவகதயும் ைொட்ை, பபைொசிரியர் முதலடியிகன
ட்டும் ெொன்று
ைொட்டுகின்ைொர். இளம்பூைணர், பபைொசிரியர் இருவரும் அடியின் சீர்க்குள் ட்டும் ஆய்த எழுத்துப் பயிலும்
வகையில் நலிபு வண்ணத்திற்குச் ெொன்றுைொட்டுகின்ைனர். நச்சினொர்க்கினியர் சீர்க்குள் ட்டு ல்லொது
அடிக்குள்ளும் ஆய்த எழுத்து பயின்று நலிபு வண்ண ொய் அக யும் ெொன்றிகனத் தருகின்ைொர்.
இதன்மூலம் நலிபு வண்ணம் என்பது அடியின் சீருக்குள்ளும் இைண்டு அடிைளுக்குள்ளும் பயின்று வரும்
என்பது மதளிவொகின்ைது. திருக்குைளில் இவ்வொறு அக யும் குைட்பொக்ைள் உள்ளன.
(எ-டு)

அஃகி அைன்ை அறிவுஎன்னொம் யொர் ொட்டும்
மவஃகி மவறிய மெயின்.

(குைள்.175)

இக்குைளில் இைண்டு இைங்ைளில் ஆய்தம் பயின்றுள்ளது. இது தவிை இக்குைள் பயிலும் மவஃைொக
என்ை அதிைொைத்தில் 13 இைங்ைளில் ஆய்தம் பயின்றுள்ளன.

அைப்பொட்டு வண்ணம்
மதொல்ைொப்பியர் ‘அைப்பொட்டு வண்ணம், முடியொத் தன்க யின் முடிந்ததன் ப ற்பை’ (மதொல்.
மபொருள்.மெய்.நூ.224) என்பொர். இந்நூற்பொவிற்கு விளக்ைந் தரும் பபைொசிரியர் ‘‘அைப்பொட்டு வண்ணம்
என்பது இறுதியடி இகையடி பபொன்று நிற்பது என்ைவொறு. அகவயொவன: முடித்துக்ைொட்டும் ஈற்ைகெ
ஏைொைத் தொனன்றி ஒழிந்த உயிரீற்ைொனும் ஒற்றீற்ைொனும் வருவன’’ என்கிைொர். ை.மவள்களவொைணர்
மெய்யுள் ஓகெ முடிவு மபைொதது பபொன்ை தன்க யதொய்ப் மபொருள் முடிந்து வருவது என்கிைொர் (நூ.
224 ஆய்வுகை).
(எ - டு)

நனவினொல் நல்ைொ தவகைக் ைனவினொல்
ைொண்ைலின் உண்மைன் உயிர்.

(குைள்.1213)

இக்குைளின் இறுதியடி முடிந்ததுபபொல் முடியொத் தன்க யில் ஒற்றீற்ைொன் அக ந்திருப்பதொல் இது
அைப்பொட்டு வண்ணம்.

புைப்பொட்டு வண்ணம்
அைப்பொட்டு வண்ணத்திற்கு பநர்

ொைொனது புைப்பொட்டு வண்ண ொகும். இகதத் மதொல்ைொப்பியர்

‘புைப்பொட்டு வண்ணம், முடிந்தது பபொன்று முடியொ தொகும்’ (மதொல்.மபொருள். மெய்.நூ.225) என்கிைொர்.

101

DIS Journal/இந்திய ஆய்விதழ் 2021 XIV

இந்நூற்பொவிற்கு விளக்ைந் தருகையில் பபொைொசிரியர், ‘‘புைப்பொட்டு வண்ணம் என்பது இறுதியடிப்
புைத்ததொைவும் தொன் முடிந்தது பபொன்று நிற்ைல்’’ என்பொர். அதொவது மெய்யுள் முடிநிகலயிலும் அதனொற்
மெொல்லக் ைருதிய மபொருள் மெய்யுளின் புைத்பதயும் விரிந்து நிற்பது பபொன்ை அக ந்த ஓகெத்திைம்
புைப்பொட்டு வண்ண ொகும் என்று விளக்ைந் தருகிைொர் மவள்களவொைணர் (நூ.225 அடிக்குறிப்பு).

புணர்ச்சி பழகுதல் பவண்ைொ உணர்ச்சிதொன்
நட்பொம் கிழக தரும்.

(எ - டு)

(குைள்.785)

‘அைப்பொட்டு வண்ணமும் புைப்பொட்டு வண்ணமும் மநடும் பொைல்ைளுக்கு மிைவும் அவசிய ொகும்.
குைட்பொபவொ அங்ஙன ன்று. மபரும்பொன்க யும் கருத்துகள்
சிறுமதொைர்ைளொபவ அக ந்து
விடுகின்ைன. ஒரு சில பொைல்ைளில் விகன முடிபொைச் சில மெொல் வருவித்து உகைக்ை பவண்டும்
நிகலக யும் உண்டு’.

ைைன்என்ப நல்லகவ எல்லொம் ைைன்அறிந்து
ெொன்ைொண்க ப ற்மைொள் பவர்க்கு.

(எ - டு)

(குைள்.981)

இங்பை என்ப என்பதற்கு ஏற்ை முடிபுச் மெொல்லொை, ‘என்று மெொல்லுவர் நூபலொர்’ எனப்
பரிப லழைர் ‘நூபலொர்’ என்னும் மெொல்கல வருவித்து முடிபு ைொட்டுகின்ைொர். இது
பபொன்ைவற்கைப் புைப்பொட்டு வண்ணம் என்று ஏற்றுக்மைொள்ளுதலும் அக வுகைத்தொகும்’
(திருக்குைள் யொப்பு அக தியும் பொைபவறுபொடும், பக்.74&75)
என்று மு.ெண்முைம் பிள்கள புைப்பொட்டு வண்ணம் குறித்துக் கூறும் ைருத்து ஏற்றுக்மைொள்ளதக்ைது.

ஒழுகு வண்ணம்
ஒழுகிய ஓகெயொல் நைந்து வருவது ஒழுகு வண்ண ொகும். இகதத் மதொல்ைொப்பியர் ‘ஒழுகு
ஓகெயின் ஒழுகும்’ (மதொல்.மபொருள்.மெய்.நூ.225) என்பொர். ை.மவள்களவொைணர்
ஆற்மைொழுக்குப் பபொல மதொைர்ந்து வருவது என்கிைொர். ஒழுகியபவொகெமயன்பது இயற்சீரும்
மவண்சீரும் ைலந்து வரும் ஒழுகிகெச் மெப்பபலொகெகயக் குறிக்கும். திருக்குைளில் ஒழுகிகெச்
மெப்பபலொகெயில் வருகின்ை குைள்ைள் அகனத்கதயும் இவ்வண்ணத்திற்கு உரியதொைச் சுட்ைலொம்.
“ஒழுகிகெச் மெப்பபலொகெகய 1229 குைட்பொக்ைள் மபற்றுள்ளன” (திருஞொனெம்பந்தம், பக்.243).

வண்ணம்

(எ - டு)

உழுதுண்டு வொழ்வொபை வொழ்வொர் ற் மைல்லொம்
மதொழுதுண்டு பின்மெல் பவர்.

(குைள்.1033)

இக்குைள்மவண்பொ இயற்சீரும் மவண்சீரும் ைலந்த ஒழுகிகெச் மெப்பபலொகெயில் உள்ளதொல ஒழுகு
வண்ணம்.

ஒரூஉ வண்ணம்
மதொல்ைொப்பியர் ‘ஒரூஉ வண்ணம் ஒரீஇத் மதொடுக்கும்’ (மதொல்.மபொருள்.மெய்.நூ.227) என்பொர்.
இந்நூற்பொவிற்கு விளக்ைந் தரும் பபைொசிரியர், ‘யொற்மைொழுக்குப் பபொலச் மெொல்லிய மபொருள்
பிறிமதொன்ைகன அவொவொக அறுத்துச் மெய்வது ஒரூஉ வண்ணம்’ என்கிைொர். “ஒரூஉ வண்ணம் நீங்கின
மதொகையொன் கிைப்பது. அது மெந்மதொகையொம்” என்பொர் ெ.பவ.சுப்பிை ணியன் (மதொல்ைொப்பியம்
மதளிவுகை, நூ.1483).
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(எ - டு)

முைநை நட்பது நட்பன்று மநஞ்ெத்து
அைநை நட்பது நட்பு.

(குைள்.786)

இக்குைள் ஆற்மைொழுக்ைொை அக ந்துள்ளதொல் ஒரூஉ வண்ண ொகும்.

எண்ணு வண்ணம்
மதொல்ைொப்பியர் ‘எண்ணு வண்ணம் எண்ணுப் பயிலும்’ (மதொல்.மபொருள். மெய்.நூ.228) என்கிைொர்.
எண்ணு வண்ணம் மெவ்மவண்ணினொலும், ‘உம்’க எண்ணினொலும், ‘என’ மவண்ணினொலும், ‘என்ைொ’
எண்ணினொலும், பிைவும் யொதொனுப ொர் எண்ணினொலும் வைப் மபறும் என்கிைொர் மு.ெண்முைம் பிள்கள.
(திருக்குைள் யொப்பு அக தியும் பொைபவறுபொடும், பக்.76). வண்ணத்திற்குப் மபயரிடுவதில் இகெ
நயத்திற்பை முதலிைம் தந்துள்ளொர் மதொல்ைொப்பியர் என்பது முன்பப கூைப்பட்டுள்ளது. ஈண்டும் எண்ணு
வண்ணமும் அதுபபொல்வபத ணைை ஈற்றுப் மபயர் உைைச் ெொரிகய மபற்று எண்ணு என வழங்ைலொயிற்று
என்று எண்ணு வண்ணத்திற்கு விளக்ைம் தருகிைொர் ை.மவள்களவொைணர் (நூ.76 அடிக்குறிப்பு).
(எ - டு)

உறுமபொருளும் உல்கு மபொருளும்தன் ஒன்னொர்த்
மதறுமபொருளும் பவந்தன் மபொருள்.

(குைள்756)

இக்குைள்மவண்பொ ‘உம்’ எனும் எண்ணினொல் அக ந்திருப்பதொல் எண்ணு வண்ணம்.

அகைப்பு வண்ணம்
விட்டு விட்டுச் பெைலும் எதிர் ம ொழிதலும் அகைப்பு வண்ண ொகும். இகதத் மதொல்ைொப்பியர்
‘அகைப்பு வண்ணம் அறுத்தறுத்துத் மதொழுகும்’ (மதொல்.மபொருள்.மெய்.நூ.229) என்பொர். இவ் அகைப்பு
வண்ணத்திற்குப் பபைொசிரியர் விளக்ைந் தருகையில் மநடிலும் குறிலு ொய் அறுத்தறுத்து வரும்
குறுந்மதொகை பொைகலச் ெொன்றுைொட்டுவொர்.
வொைொ ைொயினும் வரினும் அவர்ந க்கு
யொைொ கியபைொ பதொழி

(குறுந்.10)

இச்ெொன்றின் வழி, மநடில் எழுத்தும், குறில் எழுத்தும் மதொைர்ந்தும் விட்டுவிட்டும் மெய்யுளில் பயின்று
வருவது அகைப்பு வண்ண ொகும். பபைொசிரியர் ைொட்டும் ெொன்றிகன எடுத்துக் மைொண்டு அகைப்பு
வண்ணத்கத விளக்கும் மவள்களவொைணர். ‘வொைொ ைொயினும்’ என ஒரு வழி மநடிலும் ‘வரினும்’ என ஒரு
வழிக் குறிலும் பயின்று ஓகெ அறுத்து நிற்ைலின் அகைப்பு வண்ண ொயிற்று என்கிைொர் (நூ.229
அடிக்குறிப்பு).
(எ - டு)

பதறினும் பதைொ விடினும் அறிவின்ைண்
பதைொன் பைொஅன் விடின்.

(குைள்.376)

இக்குைள்மவண்பொவில் ‘பதறினும் பதைொ’ என ஒரு வழி மநடிலும், ‘விடினும் அறிவின்ைண்’ என ஒரு
வழிக் குறிலும் பயின்று அகைப்பு வண்ண ொனது.

ஏந்தல் வண்ணம்
மெொல்லுகின்ை மெொல்லினொல் மெொல்லப்படும் மபொருள் சிைப்பச் மெய்வது ஏந்தல் வண்ண ொகும்.
இதகனத் மதொல்ைொப்பியர் ‘ஏந்தல் வண்ணம் மெொல்லிய மெொல்லிற் மெொல்லியது சிைக்கும்’
(மதொல்.மபொருள். மெய்.நூ.231) என்பொர். இந்நூற்பொகவ விளக்கும் இளம்பூைணர் ‘ஏந்தல் வண்ண ொவது
மெொல்லிய மெொல்லினொபல மெொல்லப்பட்ைது சிைக்ை வரும்’ என்கிைொர். ெ.பவ.சுப்பிை ணியன் ‘மெொல்லிய
மெொல்லொபன மெொல்லப்பட்ை அடியின்ைண் மெொல்லியது சிைக்ை நிற்ைல்” என்பொர் (மதொல்ைொப்பியம்
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மதளிவுகை, நூ.1487). ஏந்தல் என்னும் மெொல்லுக்கு மிகுதல் என்று மபொருள். ஒரு மெொல்பல
மிக்குவருதகல ஏந்தல் வண்ணம் என்கிைொர் பபைொசிரியர். திருக்குைளில் ஒரு மெொல்பல மிகுந்து
வருகின்ைதன் அடிப்பகையில் ஏந்தல் வண்ணத்திற்குரிய ெொன்றிகனச் சுட்ைலொம்.
(எ - டு)

மபொய்யொக மபொய்யொக ஆற்றின் அைம்பிை
மெய்யொக மெய்யொக நன்று.

(குைள். 297)

இக்குைள்மவண்பொவில் ‘மபொய்யொக ’, ‘மெய்யொக ’ என்னும் மெொற்ைள் இைண்டுமுகை பயின்று வந்து
சிைக்ை நிற்ைலொல் ஏந்தல் வண்ணம்.

முடிவுகை
தமிழில் வண்ணங்ைள் குறித்து இலக்ைண நூல்ைள், உகைைளில் சில ைருத்து பவறுபொடுைள்
உண்டு. வண்ணங்ைள் இருபது என்பொர் மதொல்ைொப்பியர். பிை இலக்ைணிைளும் உகைைளும் நூறு என்று
வகையறுக்கின்ைன. இவ்வொறு வண்ணங்ைள் பற்றி இருநிகலப்பட்ை ைருத்துைள் இருந்தபபொதும்,
திருக்குைளில் மதொல்ைொப்பியர் கூறும் 20 வண்ணங்ைளில் தொஅ வண்ணம், வல்லிகெ வண்ணம்,
ம ல்லிகெ வண்ணம், இகயபு வண்ணம், அளமபகை வண்ணம், மநடுஞ்சீர் வண்ணம், குறுஞ்சீர்
வண்ணம், சித்திை வண்ணம், நலிபு வண்ணம், அைப்பொட்டு வண்ணம், புைப்பொட்டு வண்ணம், ஒழுகு
வண்ணம், ஒரூஉ வண்ணம், எண்ணு வண்ணம், அகைப்பு வண்ணம், ஏந்தல் வண்ணம் ஆகிய 16
வண்ணங்ைள் பயின்று வந்துள்ளன. நொன்கு வண்ணங்ைள் பயின்றுவைவில்கல. ஒட்டும ொத்த ொை ஆயிைத்து
முந்நூற்று முப்பது குைட்பொக்ைகளயும் மதொகுத்து மதொல்ைொப்பியர் கூறும் வண்ணங்ைகள ஆைொய வொய்ப்பு
மிகுதியொை உள்ளது. அவற்கைத் தனிபய ஓர் ஆய்வொை முன்மனடுக்ைலொம். அகவ பிறிமதொரு சூழலில்
விரிவொை ஆைொயப்படும்.
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Abstract
In Tamil Nadu, devotional literature from the 6th century AD to the 9th century AD was developed by 63
Nayanmars and 12 Alvars based on the Shaiva and Vaishnava religions. Through these times, temples all
over Tamil Nadu emerged as places of worship. It is noteworthy that Thirunavukkarasar sang Thevara
songs in the temples of Thondaimandalam and Cholamandalam and Thirugnasambandar and Sundara in
the temples in Cholamandalam and Pandya regions. It can be said that not only the history is compiled with
the findings of the literature collected in the temples, the Inscriptions and the Copper Plates, but also the
chronology of the temples with the artistic structures of the time. In this regard, the Veeratteswarar Temple
is located in Thirukurukkai, a small village in the Mayiladuthurai circle of the Nagapattinam district. The
history of the temple is explained by compiling the Thevara literature of the Thirukurukkai Veeratteswarar
Temple, one of the places where Thevaram was sung by Thirunavukkarasar.

Keywords: Thevaram, Thirunavukarasar, Thiruyanasambandar, Sundarar, Temple, Veerattesuvarar,
Thirukurukkai.

ஆய்வுச்ெொைம்
தமிழகத்தில் கி.பி.6ம் நூற்ைாண்டு முதல் கி.பி.9ம் நூற்ைாண்டு வலர பக்தி இலக்கியங்கள் லெவ,
லவணவச் ெமயங்களின் அடிப்பலடயில் 63 நாயன்மார்களாலும், 12 ஆழ்வார்களாலும் வளர்ச்சியலடந்தன.
இச்ெமயங்களின் மூலம் தமிழகவமங்கும் ககாயில்கள் கதவாரப்பாடல் வபற்ை தலங்களாகத்
கதாற்ைமலடந்தன. இவற்றுள் திருநாவுக்கரெர் வதாண்லடமண்டலம் மற்றும் கொழமண்டலக்
ககாயில்களிலும்,
திருஞானெம்பந்தரும்,
சுந்தரரும்
கொழமண்டலம்
மற்றும்
பாண்டிய
மண்டலங்களிலுள்ள ககாயில்களிலும் கதவாரப் பாடல்கலளப் பாடியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவற்றுள் திருகுறுக்லக என்னுமிடத்திலுள்ள வீரட்கடசுவரர்ககாயில் திருநாவுக்கரெரால் கதவாரப்
பாடல்பாடப்வபற்ை ககாயில் என்பலதத் கதவாரங்களில் வீரட்கடசுவரர் ககாயில் என்னும் தலலப்பில்
இலக்கியத் தரவுகளின் அடிப்பலடயில் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்படுகின்ைன.
குறிச்மெொற்ைள்: பதவொைம், திருநொவுக்ைைெர், திருஞொனெம்பந்தர், சுந்தர், பைொவில்ைள், வீரட்கடசுவரர்

முன்னுகை
தமிழகத்தில் கதவாரம் என்னும் பக்தி இலக்கியமானது லெவெமயக் கடவுளான சிவன் மீதிருக்கும்
பக்திமார்க்கத்தின் லமயப்வபாருளாகப் பாடப்வபற்ை பன்னிருதிருமுலைகளில் முதல் ஏழு திருமுலைகள்
திருஞானெம்பந்தர், திருநாவுக்கரெர், சுந்தரர் என்னும் மூவரால் பாடப்பட்ட திருமுலைகள் ஆகும்.
இதில் முதலில் திருநாவுக்கரெர் பாடியது கதவாரம், ெம்பந்தர் பாடியது திருக்கலடக்காப்பு, சுந்தரர்
பாடியது திருப்பாட்டு எனக் குறிப்பிடப்வபறுகின்ைது. இம்மூவருள் திருநாவுக்கரெரால் கதவாரம்
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பாடப்வபற்ை
தலங்களுள்
ஒன்ைான
திருக்குறுக்லக
வீரட்கடசுவரர்
ககாயிலின்
கதவார
இலக்கியங்கலளத் வதாகுத்து இக்ககாயிலின் வைலொற்கைப் பற்றி விளக்கப்படுகின்ைன.
ககாயில்களில் கெகரிக்கப்படும் இலக்கியங்கள், கல்வவட்டுக்கள், வெப்கபடுகள் கபான்ை
ொன்றுகளின் மூலம் கண்டறியப்படும் வெய்திகலளக் வகாண்டு வரலாைானது வதாகுப்படுவது மட்டும்
அல்லாமல் எக்காலத்லதச் கெர்ந்த ககாயில் என்பலதப் பற்றியும் ககாயில்களின் கலல அலமப்புகலளக்
வகாண்டு காலத்லத நிர்ணயம் வெய்வது ஒருவிதச்ொன்ைாக அலமகிைது என்கை கூைலாம்.
இதனடிப்பலடயில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், மயிலாடுதுலை வட்டத்தில் உள்ள குக்கிராமமான
திருக்குறுக்லக என்னும் ஊரில் காவிரியின் வடகலைதலங்களில் 26-வதுதலமாக அட்டவீரட்ட
தலங்களுள் ஒன்ைாகத் திருநாவுகரெரால் கதவாரப்பாடல் வபற்ைதலமாக வீரட்கடசுவரர்ககாயில்
அலமயப்வபற்றுள்ளது.
திருக்குறுக்லக
வீரகடசுவரர்
ககாயில்
கமற்குதிலெலய
கநாக்கிய
ககாயிலாக
அலமயப்வபற்றுள்ளது. இவ்வூர் மாயிலாடுதுலை வட்டத்தில் இருந்து மணல்கமடு வெல்லும் ொலலயில்
12கி.மீ வதாலலவிலும், நீடூரிலிருந்தும் வகாண்டல் என்னும் ஊரிலிருந்தும் 3கி.மீ வதாலலவிலும் இவ்வூர்
அலமந்துள்ளது. இவ்வூருக்குச் வெல்வதற்கு நகரப்கபருந்து வெதிகளும் உள்ளன. கமலும் இக்ககாயில்
அலமந்துள்ள திருக்குறுக்லகயின் எல்லலகளாக வடக்குப்புைத்தில் பட்டவர்த்தி எனும் கிராமமும்,
வதற்குப்புைத்தில் நீடூர் எனும் கிராமமும் கிழக்குப்புைத்தில் பாலக்குடி எனும் கிராமமும், கமற்குப்புைத்தில்
ஐவநல்லூர் எனும் கிராமமும் இவ்வூரின் எல்லலகளாக அலமயப்வபற்றுள்ளன. இவ்வூர் காவிரியின்
வடகலையில் அலமந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தலப்புராணங்களின் அடிப்பலடயில் இவ்வூலரப் பற்றிய தைவுைகளச் கெகரிக்கும் வபாழுது
தீர்க்கவாகு முனிவர் இக்ககாயிலின் இலைவலன அபிகஷகம் வெய்வதற்காக, தம் நீண்ட கரங்களால்
ஆகாயகங்லகயின் நீலர எடுத்துவருவதற்கு கரங்கலள நீட்டிய கபாது முனிவரின் நீண்ட கரங்கள்
குறுகியதால் குறுக்லக என்னும் வபயர் வபற்றுள்ளது. கமலும் இக்ககாயிலல இலைவனுக்கு வீரம் வந்த
தலமாகவும் மற்றும் அட்டவீரட்ட தலங்களில் காமலன வநற்றிக்கண் விழியில் அழித்த தலமாகவும்
குறிக்கப்படுகின்ைது. இக்ககாயிலில் தலவிருட்ெமாை கடுக்காய்மரம் காணப்படுவதால் கடுகவனம் என்றும்,
இலைவன் அம்பிலகலயப் பிரிந்த தலமாதலின் கயாககஸபுரம் என்றும், இலக்குமியின் நடுக்கத்லதப்
கபாக்கியதனால் கம்பகரபுரம் என்றும், காமதகனபுரம் என்றும், மன்மதலன மீண்டும் உயிர்ப்பித்ததால் ரதி
அனுக்கிரகபுரம் என்றும் அலழக்கப்படுகின்ைது.
ெங்ககால இலக்கியங்களில் குறுக்லக என்றும், பக்தி இலக்கியங்களில் திருக்குறுக்லக என்றும்,
கல்வவட்டுகளில் விருதுரா ப்பயங்கர வளநாட்டில் காவிரியின் வடைகையின் உட்பிரிவான குறுக்லகநாடு
என்றும், குறுக்லகநாட்டு கடலங்குடியான கங்லகவகாண்டகொழ ெதுர்கவதி மங்கலம் என்றும்,
குறுக்லக நாட்டினுள் ரா நாராயண ெதுர்கவதிமங்கலம், விக்கிரமச்கொழ ெதுர்கவதிமங்கலம் என்றும்
குறிப்பிடப்படுகின்ைன. பிைஊர் கல்வவட்டுகளில் வடகலை குறுக்லகநாட்டு திருகவல்விகுடி என்னும்
வெய்திகளும் காணக்கிடக்கின்ைன. தற்கபாது இவ்வூர் திருக்குறுக்லகயில் இருந்து வபயர்மருவி
வகாற்லக மற்றும் திருக்வகாற்லக எனும் வபயரில் அலழக்கப்பட்டு வருகின்ைது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

திருநாவுக்கரெர்
திருநாவுக்கரெர் கதவாரப்பாடல் வபற்ை மூவருள் ஒருவராவார். திருவாமூரில் புகழனாருக்கும்,
மாதினியாருக்கும் மகனாகத் கதான்றினார். எண்பத்திஓைொண்டு காலம் வாழ்ந்த நாவுக்கரெர் கதவாரப்
பாக்களாக 313 பதிகங்கலளயும், 3066 பாடல்கலளயும் பாடியுள்ளார். இத்திருநாவுக்கரெரின் காலத்லதப்
பற்றி சில ஆசிரியரின் கருத்துக்களாக ஔலவ துலரச்ொமிப்பிள்லள என்பவர் திருஞானெம்பந்தருக்கு
முந்தியவர் என்றும், கி.பி650-651ம் ஆண்டு சித்திலரத் திங்கள் ெதயநாளில் திருப்புகலூரில் உயிர்நீத்தார்
என்றும், தணிகாெல முதலியார் கி.பி.5ம் நூற்ைாண்லடச் கெர்ந்தவவரன்றும், சீனிவாெப்பிள்லள கி.பி.650
காலத்தவர் என்றும், கா.சுப்பிரமணியபிள்லள என்பவர் கி.பி.580க்கும் 660க்கும் இலடப்பட்டவவரன்றும்,
வவள்லளவாரணார்
கி.பி.7ம்
நூற்ைாண்லடச்
கெர்ந்தவவரன்றும்
குறிப்பிடுகின்ைனர்
(ஔலவ.துலரொமிப்பிள்லள, 2012). இவர்களுள் வவள்லளவாரனாரின் கூற்று ஏற்புலடயதாக உள்ளன
என அறிவுலடநம்பி தம் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் (அறிவுலடநம்பி, 1986). இவ்வாறு திருநாவுக்கரெரின்
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காலத்லதப் பற்றி இன்றும் ஆசிரியர்களிடம் கருத்து விவாதங்கள் கதாற்ைம் கண்டவாறு
காணப்படுகின்ைன. இவரால் கதவாரப்பாடல் வபற்ை லெவக் ககாயில்களுள் ஆய்விற்குட்பட்டுள்ள
திருக்குறுக்லகயும் ஒன்ைாகும். இக்ககாயிலலப் பற்றிய பாடல்கலள 49-வது பதிகத்தில் ஒன்று முதல்
பத்துப் பாடல்கலளயும் 59வது பதிகத்தில் ஒன்று முதல் இரண்டாவது பாடல்கலளயும் பாடியுள்ளார்.
ஆதியிற் பிரம னார்தாம்
அர்ச்சித்தார் அடியி லணக்கீழ்
ஒதிய கவத நாவர்
உணருமாறு உணர லுற்ைார்
கொதியுள் கடராய்த் கதான்றிச்
வொல்லிலன இைந்தார் பல்பூக்
ககாதிவண்டு அலையும் கொலலக்
குறுக்லகவீ ரட்ட னாகர
(திருமுலை,476)
நந்தவனத் கதாட்டத்தின் பூக்களில் வண்டுகளின் ெத்தம் இலெ பாடுவலதப் கபால உலரக்கும் இடத்தில்
அமர்ந்துள்ள குறுக்லக வீரட்கடசுவரர் என்றும், நான்கு கவதங்கலள உள்ளுணர்ந்த பிரம்மன்
சிவவபருமானுக்கு மலர்கலளத் தூவி பூலெவெய்து வழிபட்டார் என்றும் குறிப்பிடுகின்ைார்.
நீற்றிலன நிலையப் பூசி
நித்தலும் நியமம் வெய்து
ஆற்றுநீர் பூரித் தாட்டும்
அந்தன னாலரக் வகால்வான்
ொற்றுநாள் அற்ைவதன்று
தருமரா ெற்காய் வந்த
கூற்றிலனக் குலமப்பர் கபாலும்
குறுக்லக வீரட்டனாகர
(திருமுலை, 477)
இக்ககாயிலில் மார்கண்கடயர் தம் வநற்றியில் திருநீற்கைப் பூசிக்வகாண்டு சிவவபருமாலனத் தினமும்
காலலயில் தூயநீரால் திருமஞ்ெனம் வெய்து வணங்கிவந்தார். ஒருநாள் சிவபூல யில் எமன் தனது
கடலமலயச் வெய்வதற்காக மார்க்கண்கடயனின் மீது பாெக்கயிற்லை வீசினார். இதலனக் கண்ட
மார்க்கண்கடயர் பயந்தவாறு சிவலிங்கத்லதத் தழுவிக்வகாள்ளகவ எமனால் வீெப்பட்ட பாெக்கயிறு
சிவலிங்கத்தின் மீது விழுந்து விட சிவவபருமான் லிங்கத்லதப்பிளந்து வகாண்டு வவளிப்பட்டு தம்
இடதுகாலால் எமலன உலதத்து அழித்த குறுக்லக வீரட்கடசுவரர் எனவும் குறிப்பிடுகின்ைது.
தலழத்கதார்ஆத்தியின்கீழ்
தாபரம்மணலாற்கூப்பி
அலழத்தங்ககஆவின்பாலலக்
கைந்துவகாண்டாட்டக்கண்டு
பிலழத்ததன்தாலததாலளப்
வபருங்வகாடுமழுவால்வீெக்
குலழத்தகதார்அமுதம்ஈந்தார்
குறுக்லகவீரட்டனாகர (திருமுலை, 478)
விொரெர்மன் ஆத்திமரத்தின் நிழலில் மணலால் சிவலிங்கத்லதச் வெய்து பசுவின் பாலால் அபிகஷகம்
வெய்தலதக்கண்ட விொரெர்மனின் தந்லத யக்கஞாதத்தன் ககாபம் வகாண்டு மதியாமல் லிங்கத்லதத்
தம் காலால் உலதத்தார். இதலனக் கண்ட விொரெர்மன் தந்லதயின் காலல வவட்டி வீழ்த்தினார்.
இதலனக் கண்டு சிவவபருமான் விொரெர்மனின் பக்தி வநறிலய பாராட்டி ெண்கடசுவரர் எனப் வபயர்
வபைச் வெய்தார் குறுக்லக வீரட்டனாகர எனவும் குறிப்பிடுகின்ைார்.
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சிலந்தியும் ஆலனக் காவில்
திருநிழல் பந்தர் வெய்து
உலர்ந்தவள் இைந்த கபாகத
ககாட்வெங்குணாமாகக்
கலந்தநீர்க் காவிரி சூழ்
கொணாட்டுச் கொழர் தங்கள்
குலந்தனிற் பிைப்பித்திட்டார்
குறுக்லகவீ ரட்ட னாகர

(திருமுலை, 479)

திருவாலனக்கா என்னும் தலத்தில் உள்ள சிலந்தியானது சிவவபருமானின் மீது சூரிய ஒளிபடாமல் நிழல்
தருவலதப் கபால தனது உமிழ் நீரால் நிழல் அலமத்தது. அச்சிலந்தியானது சில நாட்களில்
இைந்துவிடகவ சிவவபருமான் ககாவெங்கச்கொழனாக பூகலாகத்தில் பிைப்வபடுக்க என அருளிய
குறுக்லக வீரட்டனாகர என்றும் குறிப்பிடுகின்ைார்.
ஏறுடன் ஏழ டர்த்தான்
எண்ணி ஆயிரம்பூக் வகாண்டு
ஆறுலடச் ெலடயி னாலன
அர்ச்சித்தனர் அடிய லணக்கீழ்
கவறுகமார் பூக்கு லைய
வமய்ம்மலர்க் கண்லண ஈண்டக்
கூறுகமார் ஆழி யீந்தார்
குறுக்லகவீ ரட்ட னாகர

(திருமுலை, 480)

விஷ்ணு சிவவபருமானுக்கு ஆயிரம் தாமலர மலர்களால் பூகெ வெய்யும்கபாது தான் லவத்திருந்த ஒரு
மலர் குலைந்ததும் உடகன விஷ்ணு த(னது)ம் உடம்பில் வெந்தாமலரமலலரப் கபான்ை தம் கண்மலரால்
பூகெ வெய்தார். இதலனக் கண்ட சிவவபருமான் விஷ்ணுவுக்குப் கபார்க்காலங்களில் உதவுமாறு
ெக்கராயுதத்லதக் வகாடுத்து அருள்புரிந்த குறுக்லக வீரட்டானகர என்றும் குறிப்பிடுகின்ைார்.
கல்லினால் எறிந்து கஞ்சி
தாமுனும் ொக்கி யனார்
வநல்லினார் கொறு ணாகம
நீள்விசும்பு ஆள லவத்தார்
எல்லியாங்கு எரிலக கயந்தி
எழில் திகழ் நட்டம் ஆடிக்
வகால்லியாம் பண்ணு கந்தார்
குறுக்லகவீ ரட்ட னாகர

(திருமுலை, 481)

ொக்கிய நாயனார் உணவு உண்டதற்கு முன் தவைாமல் சிவபூகெ வெய்தவர். சிவனுக்குப் பூகெ வெய்யும்
கபாது கல்வலறிந்து வழிபாடு வெய்தார். இதலனச் சிவவபருமான் மனமகிழ்ச்சிகயாடு ஏற்றுக் வகாண்ட
சிவன் கஞ்சிலய உண்ணும் நாயனாருக்கு வநற்கொறும், அமிர்தமும், அருந்துமாறு வெய்து முக்திப்
கபற்றிலனக் வகாடுத்துக் கரங்களில் அக்னி ஏந்தி நடனம் புரிந்த குறுக்லக வீரட்டனாகர என்றும்
குறிப்பிடுகின்ைார்.
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காப்பகதார் வில்லும் அம்பும்
லகயகதார் இலைச்சிப் பாரம்
கதாற்வபரும் வெருப்புத் வதாட்டுத்
தூயவாய்க கலெம் ஆட்டித்
தீப்வபருங் கண்கள் வெய்ய
குருதிநீர் ஒழுக்கத் தன்கண்
ககாப்பதும் பற்றிக் வகாண்டார்
குறுக்லகவீ ரட்ட னாகர

(திருமுலை, 482)

கண்ணப்பநாயனார் ஒருலகயில் வில்லும் அம்பும் வகாண்டு மற்வைாரு கரத்தில் மாமிெத்லதத் தாங்கியும்,
காலில்கதால் பாதுலககயாடும், உமிழ்நீரால் சிவலனப்
பூசித்துக் காவல்காத்த வபாழுது சிவனின்
முகத்தில் ஒருகண் குருதி வகாட்டுவலத அதிர்ச்சிகயாடு பார்த்த கண்ணப்பனார் தம் கண்லண எடுத்துச்
சிவனின் முகத்தில் குருதி வருவலதத் தடுத்துக் கண்லணப் வபாருத்தினார். இவ்வாறு கண்ணப்பரின்
பக்திவநறிலயச் கொதித்த குறுக்லக வீரட்டனாகர என்றும் குறிப்பிடுகின்ைார்.
நிலைமலைக் காடு தன்னில்
நீண்வடரி தீபம்தன்லனக்
கலைநிைத்து எலிதன் மூக்குச்
சுட்டிடக் கனன்று தூண்ட
நிலைகடல் மண்ணும் விண்ணும்
நீண்டான் உலகம் எல்லாம்
குலைவைக் வகாடுப்பார் கபாலும்
குறுக்லகவீ ரட்ட னாகர

(திருமுலை, 483)

மகாசிவராத்திரியன்று எலிக்கு முக்தியளித்து மாவளி கவந்தனாக மனிதப்பிைவி எடுத்ததும், தீச்சுடர்
கபால் எரியும் விளக்கிலிருந்து ெப்தத்துடன் கதான்றிய சிவவபருமாலனக் கண்டு மகிழ்ந்த மக்களின்
குறுக்லக வீரட்டனாகர என்றும் குறிப்பிடுகின்ைார்.
அணங்குலம பாக மாக
அடங்கிய ஆதி மூர்த்தி
வணங்குவார் இடர்கள் தீர்க்கும்
மருந்துநல் லருந்த வத்தி
கணம்புல்லார்க்கு அருள்கள் வெய்து
காதலாம் அடியாருக்கு என்றும்
குணங்கலளக் வகாடுப்பர் கபாலும்
குறுக்லகவீ ரட்ட னாகர

(திருமுலை, 484)

சிவன் ஒரு பகுதி உலமயாகவும் மற்வைாரு பகுதி சிவவபருமானாகவும் அடியவர்களின் துன்பங்கலளத்
தீர்ப்பவராகவும், ெத்துவ குணங்கலளயும் சிவனின் வமய்யடியார்களுக்குக் வகாடுப்பவகர குறுக்லக
வீரட்டனார் என்றும் குறிப்பிடுகின்ைார்.
எடுத்தனன் எழிற் கயிலல
இலங்லகயர் மன்னன் ைன்லன
அடுத்வதாரு விரலால் ஊன்ை
அலறிப்கபால் அவனும் வீழந்து
விடுத்தனன் லகந ரம்பால்
கவதகீ தங்கள் பாடக்
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வகாடுத்தனர் வகாற்ைவர் வாணாள்
குறுக்லகவீ ரட்ட னாகர

(திருமுலை, 485)

இராவணன் சிவலன கநாக்கி ஆயிரம் ஆண்டுகள் தவம் வெய்து நான்குமலைகலள இலெக்கவும்,
அரொட்சி வெய்யவும் அருள்புரிந்தவர் குறுக்லக வீரட்டனாகர என்றும் குறிப்பிடுகின்ைார்.
வநடியமால் பிரமகனாடு நீவரனும் பிலயங் வகாள்ள
அடிவயாடு முடியும் காணார் அருச்சுனற்கு அம்பும் வில்லும்
துடியுலட கவடராகித் தூயமந்திரங்கள் வொல்லிக்
வகாடுவநடுந்கதர்வகாடுத்தார் குறுக்லகவீரட்ட னாகர
(திருமுலை, 486)
இலிங்ககாத்பவரின் புராண நிகழ்லவக் குறிப்பிட்டு திருமாலலயும் பிரம்மாலவயும் பற்றித் திருநாவுக்கரெர்
பாடியகதாடு, அர்ச்சுனர்க்கு வில்லு, அம்பு, பாசுபத அஸ்திரம் வகாடுத்தவர் குறுக்லக வீரட்டனாகர
என்றும் பாடியுள்ளார் இத்கதவாரப்பாடல் 59ம் பதிகத்தில் இடம்வபற்றுள்ளது.
ஆத்தமாம் அயனும் மாலும் அன்றிமற் வைாழிந்த கதவர்
கொத்தம் எம் வபருமான் என்று வதாழுது கதாத்திரங்கள்
வொல்லத் தீர்த்தமாம் அட்டமீமுன் சீருலட ஏழுநாளும்
கூத்தராய் வீதிகபாந்தார் குறுக்லகவீரட்ட னாகர
(திருமுலை, 487)
காமலன அளித்த புராணக்கலதகயாடு சிவன் ெக்திகயாடு இலணந்து காமலன அழித்த இடகம
திருகுறுக்லக வீரட்டனாகர என்றும் திருநாவுக்கரெரால் பாடப்வபற்ை திருக்குறுக்லக என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

முடிவுலர
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மயிலாடுதுலை வட்டத்தில் காவிரியாற்றின் வைைகையில் உள்ள
திருக்குறுக்லக என்னும் இவ்வூர் புராணக்காலங்களில் அட்டவீரட்டத் தலங்களுள் ஒன்ைாகவும்
ெங்ககாலத்தில் அன்னிக்கும், திதியனுக்கும் ஏற்பட்ட கபாரில் அன்னிகபார்க்களத்திகல இைந்துபடகவ
ஓர் புன்லனமரத்லத மட்டுகம வகாண்டு நடந்த புன்லனப் கபார் நடந்கதறிய குறுக்லக என்னும்
இவ்விடம் சிைப்புக்குரிய ஒன்ைாகும். இச்ெங்ககாலத்தில் மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட கருப்புநிைப்பாலன
ஓடுகள் களப்பணியின் கபாது இக்குறுக்லகயிலும் கிலடக்கப்வபற்ைது முக்கியத்துவம் வபற்ைச்ொன்ைாக
அலமகின்ைது. ெங்ககாலத்லதத் வதாடர்ந்து கி.பி 6ம் நூற்ைாண்டில் பக்தி இயக்கத்தில் லெவ
ெமயத்தின் வளர்ச்சியில் பன்னிரு திருமுலைகளில் திருநாவுக்கரெரால் கதவாரப்பாடல் வபற்ைதலங்களுள்
ஒன்ைாகத் திருக்குறுக்லகயும் குறிப்பிடப்வபற்றுள்ளது. இப்பக்தி இலக்கியச்ொன்றுகளின் அடிப்பலடயில்
கநாக்கும் கபாது திருநாவுக்கரெரின் காலத்திலிருந்கத இத்தலம் இருந்திருக்கக்கூடும் பின்னர்
கொழர்களின் காலத்தில் இக்ககாயில் முழுவதும் தகர்த்தப்பட்டு இச்கொழர்களின் கலலப்பாணியில்
கட்டப்பட்டிருக்கலாம்.
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Abstract
The texts that can be recognized as belonging to the Siddha system of medicine are found mostly in Tamil.
Such texts are available under the names of many known Siddhas, including Agastier, Thiruvalluvar,
Dhanvantari, Thirumoolar, Bogar, Pulippani, Kambalachattaimuni, Korakkar, and Machchamuni.
However, there is no conclusive or reliable data on the time period in which these texts related to Siddha
medicine were written. This article reviews the origins of Siddha medical texts in Tamil with the help of
historical and literary evidence available today. By examining the Tamil medical texts available in the
names of Siddhas, not only on the basis of their linguistic status but also on the basis of internal evidence
available in those texts, it is possible to confirm the age of composition of these texts to a period between
the 16th century and the 19th century.
Keywords: Siddha medicine, Alchemy, Rasayana Tantra, Rasa medicine, Syphilis, Chobchini, Agastier
books, Bogar 7000
ஆய்வுச் சுருக்ைம்
சித்த ருத்துவ முகைக்கு உரியன என அகையொளப்படுத்தக்கூடிய நூல்ைள் மபரும்பொலும் தமிழில்
ட்டுப இருப்பதொைக் கூைப்படுவதுண்டு. அைத்தியர், திருவள்ளுவர், தன்வந்தரி, திருமூலர், பபொைர்,
புலிப்பொணி, ைம்பளச்ெட்கைமுனி, பைொைக்ைர், ச்ெமுனி உள்ளிட்டு சித்தர்ைளொை அறியப்பட்ை பலரினதும்
மபயர்ைளில் இத்தகைய நூல்ைள் கிகைக்ைப்மபறுகின்ைன. எனினும் சித்த ருத்துவம் மதொைர்பொன
நூல்ைள் ஆக்ைப்மபற்ை ைொலப்பகுதி குறித்த ஆதொைபூர்வ ொன அல்லது நம்பை ொன தைவுைள் எதுவும்
இற்கைவகை கிகைக்ைவில்கல. இன்று கிகைக்ைக் கூடிய வைலொற்று ற்றும் இலக்கியச் ெொன்றுைளின்
துகணபயொடு தமிழில் சித்த
ருத்துவ நூல்ைளின் பதொற்ைம் பற்றி இக்ைட்டுகையில் மீளொய்வு
மெய்யப்படுகின்ைது. அைத்தியர் முதலொன சித்தர்ைளினதும் முனிவர்ைளினதும் மபயர்ைளில் அறியப்படும்
தமிழ் ருத்துவ நூல்ைகள அவற்றின் ம ொழிநகை ற்றும் யொப்பு நிகல என்பவற்றின் அடிப்பகையில்
ட்டு ன்றி அந்நூல்ைளில் கிகைக்ைப் மபறும் அைச்ெொன்றுைளின் துகணபயொடும் ஆைொயுமிைத்து
இம் ருத்துவ நூல்ைள் ஆக்ைப்மபற்ை ைொலப்பகுதிகய 16ஆம் நூற்ைொண்டுக்கும் 19ஆம் நூற்ைொண்டுக்கும்
இகைப்பட்ை ைொல ொை உறுதிப்படுத்த முடிகின்ைது.
ைருச்மெொற்ைள்: சித்த ருத்துவம், இைெவொதம், இைெொயன தந்திைம், இைெ ருந்துைள், பைங்கிபைொைம்,

பைங்கிப்பட்கை, அைத்தியர் நூல்ைள், பபொைர் ஏழொயிைம்

முன்னுகை
இந்திய சுபதெ ருத்துவமுகைைளுள் ஆயுர்பவதம், யுனொனி என்பவற்றுைன் சித்த ருத்துவமும்
ஒன்ைொைக் கூைப்படுகின்ைது. இம் ருத்துவமுகைக்குரியன என அகையொளப்படுத்தக்கூடிய நூல்ைள்
தமிழில் ட்டுப இருப்பதொைவும் கூைப்படுவதுண்டு. எனினும் சித்த ருத்துவம் மதொைர்பொன நூல்ைள்
பற்றிபயொ அகவ ஆக்ைப்மபற்ை ைொலப்பகுதி குறித்பதொ ஆதொைபூர்வ ொன, நம்பை ொன தைவுைள் எதுவும்
இதுவகை கிகைக்ைப்மபைவில்கல. சித்த ருத்துவ நூல்ைளின் பதொற்ைம் பற்றிய முகையொன ஆய்வுைள்
ப ற்மைொள்ளப்பைொக க்குச் சித்தர்ைள் என அறியப்படுபவொர் பற்றிக் கூைப்படும் நம்பைத்தன்க யற்ை
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ைபுக்ைகதைளும்
த நம்பிக்கைைளும் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளன என்பகத
றுப்பதற்கில்கல.
எனினும் இன்று கிகைக்ைக்கூடிய வைலொற்று ற்றும் இலக்கியச் ெொன்றுைளின் துகணபயொடு தமிழில்
சித்த ருத்துவ நூல்ைளின் பதொற்ைம் பற்றிய ஒரு மீளொய்வொை இக்ைட்டுகை அக கின்ைது.

சித்த

ருத்துவமும் இைெ ருத்துவமும்

சித்த ருத்துவத்தின் தனித்துவ ொன அகையொள ொை முன்னிற்பகவ பொதைெம் உள்ளிட்ை
உபலொைங்ைளும் ைனியுப்புக்ைளும் உபைெங்ைளும் மைொண்டு தயொரிக்ைப்படும் இைெ ருந்துைள் ஆகும்.
சித்தர் பொைம்பரியத்தில் வந்தவர்ைளின் ைண்டுபிடிப்பொை இகவ ைருதப்படுவதொல் இவற்கைச்
சித்த ருந்துைள் என்கிபைொம். இத்தகைய ருந்துைகளப் மபரிதும் பயன்படுத்தும் ருத்துவ முகையிகன
இைெ ருத்துவம் என்று அகழக்கும் வழக்ைமும் உண்டு. ஆயுள்பவதத்தில் இைெ ெொஸ்திைம் அல்லது
இைெொயன தந்திைம் எனப்படுவது ஆயுகள நீடிக்ைச் மெய்யும் ருந்துைள் பற்றிய பொை ொகும். எனினும்
ஆயுள்பவதத்கதப் பபொல் அல்லொது சித்தர்ைளின் ஆயுகள நீடிக்ைச் மெய்யும் ருந்துைள் மபரும்பொலும்
பொதைெம் (இைெம் அல்லது இைதம்), ைந்தைம் உள்ளிட்ை ைனிப்மபொருள்ைகள முதன்க யொைக் மைொண்டு
மெய்யப்படும் ருந்துைளொகும். பயொகிைளின் ஆயுகள நீடிக்ைச் மெய்யும் ருந்துைள் குறித்து ொர்பைொ
பபொபலொ முதற்மைொண்டு ஐபைொப்பியர் பலரும் த து அவதொனிப்புைகளப் பதிவு மெய்துள்ளனர். ஆயுகள
நீடிக்ைச் மெய்யும் ருந்துைள் பற்றிய ஆய்வுைளுக்கும் மெம்பு இரும்பு பபொன்ை உபலொைைங்ைகள
இைெகுளிகைைளின் மூலம் மபொன்னொைவும் மவள்ளியொைவும்
ொற்ைமுடியும் என்னும் இைெவொத
நம்பிக்கைைளுக்கும் நீண்ைைொலத் மதொைர்பு உண்டு (White, 1996).
இைெ
ருத்துவத்தின் முன்பனொடிைளுள் ஒருவைொை அறியப்படுபவர் நொைொர் ுனர் ஆவொர்.
நொதசித்தர்ைள் ஒன்பதுபபரில் நொைொர் ுனரும் ஒருவர். இலங்கை ன்னன் இைொவணன், ெந்திைபெனர்,
ொண்ைவியர், சுைபெனர், ைம்பளர், பைொவிந்தர், இலம்பைர், ஹரி ற்றும் இலக்ைண நூலொசிரியர் வியொதி
என்பபொர் இைெவொதத்தின் பபொதனொசிரியர்ைளொைக் கூைப்படுகின்ைனர். இவர்ைளுைன் கூைபவ
இைெொங்குெர், கபைவர், நந்தி, ந்தொன கபைவர், ைொைெண்டி (ைொைபுசுண்ைர்), வொசுபதவர் என்பபொரும்
மூலநூல் ஆசிரியர்ைளொைக் கூைப்படுகின்ைனர். எனினும் இவர்ைளொல் எழுதப்பட்டிருக்ைக்கூடிய
பண்கைய நூல் எதுவும் இன்று இல்கல (Ramachandra Rao, 1985). தமிழில் சித்தர்ைளின் மூலகுருவொை
எண்ணப்படும் திருமூலர் ஆக்கிய திரு ந்திைம் என்னும் நூல் உண்டு. எனினும் இந்நூலிகன இைெவொதம்
ற்றும் ருத்துவம் மதொைர்பொன நூல்ைளுள் ஒன்ைொைக் ைருதமுடியொது.
கி.பி. 13ஆம் நூற்ைொண்டின் பின்னபைபய பொதைெம் உள்ளிட்ை இைெொயனங்ைகளப் பயன்படுத்தித்
தயொரிக்ைப்படும் ருந்துைள் பற்றிக் கூறும் நூல்ைள் ெ ஸ்கிருத ம ொழியில் பதொற்ைம் மபறுவகதக்
ைொணமுடிகின்ைது.
இவற்றுள் பெொ பதவரின் இைபெந்திை சூைொ ணி (13ஆம் நூற்ைொண்டு),
நித்தியனொதசித்தரின் இைெைத்னொைைம் என்னும் நூல்ைகளச் சிைப்பொைக் குறிப்பிைலொம். 14ஆம்
நூற்ைொண்டில் ஆக்ைப் மபற்றுள்ளதொைக் ைருதப்படும் ெொைங்ைதொைரின் ெொைங்ைதொை ெம்கிகதயிலும் 16ஆம்
நூற்ைொண்டில் ஆக்ைப்மபற்ை பொவமிஸ்ைொவின் பொவப்பிைைொெம் என்னும் ஆயுள்பவதநூலிலும் சித்தர்ைள்
உபைரித்த இைெ ருந்துைள் ற்றும் நொடிப்பரிபெொதகன பற்றிய விபைங்ைள் தைப்படுகின்ைன. கி.பி. 16ஆம்
நூற்ைொண்டிற்குப் பின்னர், சித்தர்ைளின் இைெ ருந்து தயொரிப்புைள் பற்றி விளக்கும் ஏைொள ொன நூல்ைள்
தமிழிலும் ெ ஸ்கிருதத்திலும் ஆக்ைப்மபற்றுள்ளகத அவதொனிக்ை முடிகின்ைது.
தமிழில் சுபதெ ருத்துவ நூல்ைளின் பதொற்ைம்
சித்தர் கவத்திய நூமலன்று இன்று மைொள்ளப்படுபகவ, யொப்பு நிகலயிலும், ம ொழிநிகலயிலும்
பொர்க்கும்மபொழுது 14ம், 15ம் நூற்ைொண்டுைளுக்கும் அதற்குப் பிந்திய ைொலத்துக்கும் உரியனவொைபவ
மைொள்ளப்பைபவண்டியுள்ளன என்கிைொர் பபைொசிரியர் சிவத்தம்பி (சிவைைொட்ெம், 2009).
பண்கைக்ைொலத்து முனிவர்ைளினதும் புலவர்ைளினதும் மபயர்ைளில் பிற்ைொலத்தவர் த து
நூல்ைகள, குறிப்பொை ருத்துவம் மதொைர்பொன நூல்ைகள, எழுதிகவப்பது மநடுங்ைொல ொை நைந்துவரும்
ஒரு நிைழ்வு. த து ைருத்துக்ைளும் ைண்டுபிடிப்புைளும் பலைொலும் ஏற்றுக் மைொள்ளப்பைபவண்டும் என்னும்
ஆர்வம் ைொைண ொை இவ்வொறு எழுதிகவத்தொர்ைள் எனக் ைருதலொம். மூலநூல் ஆசிரியரின் மபயர்
அறியப்பைொதபபொது நூல்ைகள அச்சிட்டு மவளியிட்பைொர் புைழ்மபற்ை முனிவர்ைள், சித்தர்ைள் மபயரில்
அவற்கை மவளியிட்டு கவத்தொர்ைள்.
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ருத்துவ நூல்ைள்-பால. சிவகடாட்ெம்

அைத்தியர், தன்வந்தரி, திருமூலர், பபொைர், புலிப்பொணி, ைம்பளச்ெட்கைமுனி, பைொைக்ைர், ச்ெமுனி
உள்ளிட்டு
சித்தர்ைளொை
அறியப்பட்ை
பலரினதும்
மபயர்ைளில்
இத்தகைய
நூல்ைள்
எழுதிகவக்ைப்மபற்ைன. இலங்கை பவந்தன் இைொவணனின் மபயரில் ைொணப்படும் நூல்ைளும் வள்ளுவரின்
மபயரில் ைொணப்படும் தமிழ் ருத்துவ நூல்ைளும் இவ்வொறு பிற்ைொலத்தவர் எழுதிகவத்த நூல்ைபளயொகும்.
அைத்தியர் மபயரில் ஏைொள ொன தமிழ் ருத்துவ நூல்ைள் கிகைக்ைப்மபறுகின்ைன. தமிழ்முனி
எனப் பபொற்ைப்படும் அைத்தியருக்கும் தமிழ்ம ொழிக்கும் இகையிலொன மதொைர்பு மநடுங்ைொல ொை
வலியுறுத்தப்பட்டுவரும் ஒரு விைய ொகும். எனினும் இன்று இவர் மபயரில் கிகைக்கும் தமிழ் ருத்துவ
நூல்ைகள இவைது ஆக்ைங்ைளொைக் ைருதமுடியொது. இன்று கிகைக்ைப்மபறும் தமிழ்
ருத்துவ
நூல்ைளுள் ைொலத்தொல் முந்தியகவ எனக் ைருதப்பைக்கூடிய நூல்ைளுள் ஒன்று தஞ்கெ ெைஸ்வதி
ஹொல் நூல் நிகலயத்பதொைொல் மவளியிைப்மபற்றுள்ள அைஸ்தியர் இைண்ைொயிைம் என்னும் நூலொகும்.
எனினும் இந்நூலில் ைொணப்படும் பொைல்ைள் மபொது ஆண்டு 1500 க்குச் ெமீப ொை யொழ்ப்பொணத்கத
ஆண்ை சிங்கைச் மெைைொெபெைைன் என்னும்
ன்னனின் தூண்டுதலின்பபரில் எழுதப்மபற்ை
மெைைொெபெைைம் என்னும் நூலுக்கு உரியன என்பது மூலநூற் சுவடிைளின் துகணபயொடு
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (சிவைைொட்ெம், 2020).
அைத்தியர் மபயரில் இன்று கிகைக்ைப்மபறும் அைஸ்தியர் இைண்ைொயிைம் தவிர்ந்த ஏகனயகவ
பதிபனழொம் நூற்ைொண்டில் அல்லது அதன்பின்னர் எழுதப்பட்ை சித்த ருத்துவ நூல்ைகள ஒத்திருப்பகத
அவதொனிக்ை முடியும்.

சித்தர் நூல்ைள் ஆக்ைப்மபற்ை ைொலத்கத நிர்ணயிக்ை உதவும் ெொன்றுைள்
சித்தர் ருத்துவ நூல்ைள் என அறியப்படும் நூல்ைள் ஆக்ைப்மபற்ை ைொலப்பகுதிகய அவற்றின்
யொப்பு நிகல, ம ொழிநிகல ஆகியவற்றின் அடிப்பகையில்
ட்டு ன்றி அந்நூல்ைளில் கூைப்படும்
பநொய்ைள் ற்றும் ருந்துப்மபொருள்ைள் முதலியவற்றின் துகணமைொண்டும் மதரிந்துமைொள்ள முடியும்.
திருக்குைகள எ க்குத் தந்த திருவள்ளுவர் எழுதியதொைப் பத்துக்கும் ப ற்பட்ை ருத்துவ
நூல்ைளின் மபயர்ைள் தைப்படுகின்ைன. திருவள்ளுவ நொயனொர் இயற்றிய ஞொனமவட்டியொன் என்னும்
தமிழ் ருத்துவநூல் அச்சிலும் மவளிவந்துள்ளது. இந்த நூலில் இைம்மபற்றுள்ள பொைல் ஒன்றில்

"ெொயொ ல் அதிவீை ைொ பொண்டியன் மெொல்லும்
த யந்தி ெரித்திை கநைதமும்"
என்னும் வரிைள் ைொணப்படுகின்ைன. கநைதம் என்னும் தமிழ் நூலிகன ஆக்கிய அதிவீைைொ பொண்டியன்
கி.பி. 1564க்கும் 1604க்கும் இகைப்பட்ை ைொலப்பகுதியில் திருமநல்பவலிப்பகுதிகய ஆண்டுவந்த
ன்னன் ஆவொன். தமிழ்ப்புலக மிக்ை இம் ன்னன் பற்றியும் இவனது ஆக்ைங்ைளுள் ஒன்ைொன கநைதம்
பற்றியும்
குறிப்பிடும்
ஞொனமவட்டியொன்
கி.பி.
16
ஆம்
நூற்ைொண்டின்
பின்னபைபய
எழுதப்பட்டிருக்ைமுடியும் என்பதும் திருவள்ளுவர் இந்நூலிகன எழுதியிருக்ை முடியொது என்பதும்
மதளிவொகும்.
இலங்கை ன்னன் இைொவணன் ஆக்கியதொைக் கூைப்படும் ருத்துவ நூல்ைள் உள்ளன என்பது
பலருக்கும் ஆச்ெரியம் தரும் விைய ொை இருக்ைலொம். கு ொைதந்திைம், நொடிப்பரீட்கெ, அர்க்ைப்பிைைொெம்
ஆகிய மூன்று நூல்ைளின் ஆசிரியொை இைொவணன் கூைப்படுகின்ைொன். ருந்துத் தயொரிப்புைளுள் ஒன்ைொன
அர்க்ைம் (arrack) பற்றிக் கூறும் அர்க்ைப்பிைைொெம் என்னும் நூல் இைொவணனுக்கும் அவனது கனவியொன
ண்பைொதரிக்கும் இகையிலொன உகையொைலொை அக ந்துள்ளது. இந்த நூலில் கூைப்படும்
ருந்துப்மபொருள்ைளுள் அபினும் ஒன்று. ப லும் பைங்கிபைொைத்துக்கு ருந்தொைப் பரிந்துகைக்ைப்படும்
பொதைெ ருந்துைளுள் ஒன்ைொன ெங்ை திைொவைம் (sankha-dravaka) பற்றி இந்நூலில் கூைப்படுகின்ைது.
எனபவ இந்த நூல் கி.பி. 16ஆம் நூற்ைொண்டுக்குப் பின்னர், ஆக்ைப்மபற்றுள்ளது என்பகத உறுதியொைக்
கூைமுடியும் (Ramachandra Rao, 1985).
சித்தர்ைள் மபயரில் கிகைக்கும் ஏைொள ொன தமிழ் ருத்துவ நூல்ைள் ஆக்ைப்மபற்ை ைொலத்கதத்
தீர் ொனிக்கும் பல ைொைணிைளுள் பைங்கிபைொைமும் பைங்கிப்பட்கையும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைன.
16ஆம் நூற்ைொண்டில், முதன்முதலொை இந்தியொவில் பதிவுமெய்யப்பட்ை பநொய்தொன் இந்தப் பைங்கிபநொய்.
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பபொர்த்துக்பையைொல் இந்தியொவுக்குக் மைொண்டுவைப்பட்ை இந்தப் பொல்விகனத் மதொற்றுபநொய்
பைங்கிபைொைம் என்று அறியப்பட்ைதில் ஆச்ெரியம் இல்கல. இதகன சிபிலிஸ் (syphilis) என
ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவர். இந்தக் மைொடிய பநொய்க்கு சீனபவர் (chobchini) என அறியப்பட்ை மூலிகை
ருந்தொைப் பயன்படும் என்னும் மெய்தி 1540 ஆம் ஆண்ைளவில் பபொர்த்துக்பையருக்கு எட்டியது (Garcia
de Orta, 1913). பைங்கி பநொய்க்குச் சிைந்த ருந்தொை அறியப்பட்ைதன் ைொைண ொைபவ தமிழ் ருத்துவர்
த்தியில் சீனப்பொகு என்றும் சீனக்கிழங்கு என்றும் அறியப்பட்டுவந்த இம்மூலிகை பைங்கிப்பட்கை
என்னும் மபயகைப் மபற்றிருத்தல் பவண்டும் (ைதிைபவற்பிள்கள, 1918).
ப ைசூகல, மவட்கை பபொன்ை மபயர்ைளிலும் பைங்கிபைொைம் தமிழ் ருத்துவ நூல்ைளில்
குறிப்பிைப்மபறுகின்ைது. பைொமெல்ெஸ் (Paracelsus) என்னும் ஐபைொப்பிய ருத்துவர் 1535-இல் இந்த
பநொயின் குறிகுணங்ைள் பற்றி எழுதிகவத்தொர். பொதைெம் இந்தப் பொல்விகன பநொய்க்கு ருந்தொைலொம்
என்பகதயும் இவர் வலியுறுத்தி வந்துள்ளொர். தமிழை ருத்துவர்ைள் பைங்கி பநொய்க்கு ருந்தொைப்
பைங்கிப்பட்கை, பொதைெம் ஆகிய இைண்கையுப பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்.
பைங்கி பநொயும் பைங்கிப்பட்கையும் இைம்மபற்றுள்ள எந்த ஒரு நூலும் 16 ஆம் நூற்ைொண்டுக்கு
முற்பட்ைதொை இருக்ைமுடியொது. அைத்தியர் கவத்திய ைொவியம் 1500, அைத்தியர் கவத்திய சிந்தொ ணி
584, பதகையர் ைொப்பியம் ஆகிய நூல்ைளில் பைங்கிப்பட்கை பெர்த்துத் தயொரிக்ைப்படும் பைங்கிப்பட்கைச்
சூைணம், சீனப்பதங்ைம் ஆகிய ருந்துைளின் மெய்முகைைள் விளக்ைப்பட்டுள்ளன.
அைத்தியர் கவத்திய ைொவியம் 1500 என்னும் நூலில் பைங்கிப்பட்கைச் சூைணம் பற்றிக் கூறும்
பொைல் ஒன்கை இங்கு பநொக்குபவொம்.
பபொ ப்பொ ைைப்பமனொடு கிைந்திசூகல
புண்மபொடிைள் கிைந்தி மவட்கை குட்ைம் பபொை
நொ ப்பொ பட்கையிபல சூைணஞ் மெொல்பவொம்
நல்லவுரு வொனதொய் புதுெொய் வொங்கி
ஆ ப்பொ பைங்கி மயன்ை பட்கை அஞ்சு பலந்தொன்
அப்பபன தூக்கியபின் அமுக்கிைொ ெங்கு
பவ ப்பொ சிறு பிைப்பங்கிழங்கு மைொன்கைப்பட்கை
மவற்றிபுரி ெொைகணபவர் மைொடிபவலி பவபை

(பொைல் 775)

அைத்தியர் நூல் திைட்டில் உள்ள அைத்தியர் பச்கெ என்னும் பொைற்மதொகுப்பில் பைங்கிச்சூகல பற்றிக்
கூைப்பட்டுள்ளது. அைத்தியர் கவத்திய பூைணம் 205 என்னும் நூலில் பைங்கி பநொய்க்கு ருந்தொைக்
மைொடுக்ைப்படும் இைெபற்பம் தயொரிக்கும் முகை தைப்பட்டுள்ளது.
பைங்கிச்ெக்கை ப ைபநொய்க்குச் சிைந்த ருந்தொகும் என்னும் ைருத்துத் பதகையர் ைொப்பியம்
என்னும் நூலில் கூைப்படுகின்ைது.

பைங்கிச் ெக்கைகயப் பச்கெயொய்க் மைொள்ளினும்
உைங்கு ப ைப்பிணி உள்ள பநொயினம லொம்
பதனதற் ைக ச்மெனச் மெப்பும் ஆயுண்முகை
சூைம் இபலகியந் பதொயநற் கிருத ொய்ப்
பொைணஞ்மெய்யவும் பொக்கிய ொகும ய்
வொைொய் இதன்மபயர் வயித்தியர் மெொல்வது
ப ைொரி என்னுப ொர் ப தகு நொப
பைங்கிப்பட்கை பற்றிக்கூறும் பதகையர் ைொப்பியம் 17ஆம் நூற்ைொண்டில் அல்லது
அதற்குப்பின்னர் ஆக்ைப்மபற்றுள்ளது என்பை ைருதபவண்டும். பதகையர் மபயரில் இருபத்கதந்துக்கு
ப ற்பட்ை நூல்ைள் கிகைக்கின்ைன. இகவ அகனத்துப
ஒருவைொல் எழுதப்பட்ைகவபபொல்
மதரியவில்கல. இந்நூல்ைள் ம ொழிநகையிலும், யொப்பு நிகலயிலும் பவறுபட்டுக் ைொணப்படுகின்ைன.
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தமிழில் சித்தர்

ருத்துவ நூல்ைள்-பால. சிவகடாட்ெம்

தமிழ்ம ொழி அைைொதிகயத் மதொகுத்துத் தந்த நொ. ைதிைபவற் பிள்கள அவர்ைளின் ைருத்துப்படி
இன்று பதகையர் மபயரில் கிகைக்ைப்மபறும் தமிழ் ருத்துவ நூல்ைளுள் பதொர்த்த குண சிந்தொ ணி,
தயிலவர்க்ைச் சுருக்ைம், ைஷொயம் நூறு, சிகிச்கெ ஆயிைம் என்பனபவ ைொலத்தொல் முந்தியனவொகும்
(ைதிைபவற் பிள்கள, 1918). இவற்றுைன் பதகையர் மபயரில் கிகைக்கும் நீர் நிைக்குறி மநய்க்குறி
ெொத்திைத்கதயும் பெர்த்துக் மைொள்ளலொம். இந்நூலில் நித்தியனொதசித்தரின் இைெைத்னொைைம், சித்தெொைம்,
இைெொர்னவம் ஆகிய வைம ொழி நூல்ைள் ப ற்பைொள் ைொட்ைப்மபறுகின்ைன. பதகையர் ைொப்பியம்,
பதகையர் ைொைரிெல் உட்பை பதகையர் மபயரில் வழங்ைப்படும் பிைநூல்ைள் கி.பி.17 அல்லது 18ஆம்
நூற்ைொண்டில் எழுதப்பட்டிருத்தல் பவண்டும்.
பதகையர் ைொ ைரிெல் என்னும் நூல் மதலுங்குப்புலவர் பவ னர் என்பவர் பற்றிக் குறிப்பிடுவதொல்
இந்நூல் கி.பி. 15ஆம் நூற்ைொண்டில் ஆக்ைப்மபற்றிருக்ைலொம் என்பது தமிழ் இலக்கிய வைலொற்று
அறிஞர் அருணொெலம் அவர்ைளின் ைருத்து (அருணொெலம், 1970). எனினும் ஆய்வொளர்ைள் த்தியில்
பவ னர் ைொலம் குறித்த ஒத்த ைருத்து இல்கல.

உத்த ஞ்சிவொடுசுமி நீமவன பவ னர் வடுகில் உகைத்ததுபபொல்
அத்தம் அஞ்சிவொடும் இருநொடியினும் ஈசுைத்கதப் பபொல் அ ைர்தம்மில்
சுத்தம் அஞ்சி வொடு பவல் விகெகய இந்நூகலக் ைொக்ைச் சுங்ைபனொடு
ெத்த ம் சிவொடு மபொன்பபொல் கவத்தியர்க்குக் ைரிெல் என்ைொல் ெைெந்தொபன
பவ னரின் மதலுங்குக் ைவிகதைகள ஆங்கிலத்தில் ம ொழிமபயர்த்த சி.பி. பிைவுண் என்பொர்
பவ னரின் பொைல்ைகள ஆதொை ொைக் மைொண்டு இப்புலவர் கி.பி. 1652 இல் பிைந்தொர் என்றும் இவைது
எழுத்துக்ைள் 17ஆம் நூற்ைொண்டின் பிற்பகுதிக்கு உரியகவ என்றும் கூறியுள்ளொர் (Brown, 1829).
பவ னொகை ப ற்பைொள் ைொட்டும் பதகையர் ைொ ைரிெல் என்னும் நூல் 18ஆம் நூற்ைொண்டில் அல்லது
அதற்குப்பின்னர் எழுதப்மபற்றிருத்தல் பவண்டும்.
பதகையரின் சீைைொைத் தம்க க் கூறிக்மைொள்ளும் யூகி முனி என்பவரின் சிகிச்ெொெொைம் அல்லது
கவத்தியசிந்தொ ணி என்னும் நூலில் பதகையரின் நூல்ைளின் மபயர்ைளும் பபொைரின் நூல்ைளின்
மபயர்ைளும் தைப்பட்டுள்ளன. கவற்பலொ ஐன்ஸ்லி பட்டியலிட்டுள்ள தமிழ் ருத்துவ நூல்ைளுள்
பதகையரின் ஒரு நூல்கூை இைம்மபற்றிருக்ைவில்கல (Ainslie, 1826).
பதகையர், யூகி, பபொைர் பபொன்ை சித்தர்ைள் மபயர்ைளில் இன்று பல நூல்ைள்
கிகைக்ைப்மபறினும் இவற்றுள் ஒருசில 19ஆம் நூற்ைொண்டில் ஆக்ைப்மபற்றிருப்பகத அவதொனிக்ை
முடிகின்ைது. ஐன்ஸ்லியும், எட்வொர்ட் பல்பபொரும் தந்துள்ள தமிழ் ருத்துவ நூற்பட்டியலில் பபொைர் 700
இைம் மபற்றுள்ள பபொதிலும் பபொைர் 7000 இைம்மபற்றிருக்ைவில்கல என்பதும் குறிப்பிைத்தக்ைது
(Ainslie, 1826 & Balfour, 1885).
பபொைர் ஏழொயிைம் (பபொைர் 7000) என்னும் மபயரில் இன்று கிகைக்ைப்மபறும் மபருநூலில்
சித்தர்ைள் பற்றிய பல மெய்திைள் கூைப்பட்டுள்ளன. சித்தர்ைள் ஒவ்மவொருவரினதும் வயது, ெொதி, பிைந்த
நட்ெத்திைம்
ற்றும் அவர்ைள் மெய்துைொட்டிய அற்புதங்ைள் பற்றிய பல தைவல்ைகள இந்நூலில்
ைொணமுடிகின்ைது. யொக்பைொபு என்னும் சித்தரின் க்ைொ வி யம், அவர் இஸ்லொம் தத்கத தழுவியக ,
பபொைர்
ற்றும் ைொலொங்கிநொதர் ஆகிபயொரின் சீனத்மதொைர்பு பபொன்ை ஒன்றிைண்டு
ைபுவழிச்
மெய்திைளுைன் சித்தர்ைளின் ெொதி, பிைந்த நட்ெத்திைம் பபொன்ை விையங்ைகளயும் இட்டுக்ைட்டி இந்தப்
மபருநூல் ஆக்ைப்பட்டுள்ளது. பபொைர் ஏழொயிைத்தில் கூைப்பட்டுள்ள விையங்ைகள ஓைளபவனும்
உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ெொன்றுைள் எதகனயும் தமிழில் அல்லது பிைம ொழிைளில் உள்ள சித்தர் நூல்ைளில்
ைொண முடியவில்கல.
சித்தர்ைளுள் மபரும்பொலொபனொர் ெொதி பவறுபொடுைகளக் ைண்டித்தவர்ைள். இவர்ைளுக்கும் ெொதி
ைற்பிக்கின்ைொர் பபொைர் ஏழொயிைம் என்னும் நூகல ஆக்கியவர். பதகையர் என்னும் ஆயுள்பவத
நூலொசிரியகைப் பிைொ ணன் என்றும் புலிப்பொணிகய பவைர் என்றும் ை லமுனிகயக் குைவர் என்றும்
குதம்கபச்சித்தகை இகையர் என்றும் சுந்தைொனந்தகை அைமுகையொர் என்றும் ெொதி அகையொளம்
ைொட்டுகின்ைொர்.
ச்ெமுனிகயயும்
ெட்கை
முனிகயயும்
சிங்ைளவர்
என்றும்
பைொைக்ைகை
ைொட்டியர் என்றும் கூறுகின்ைொர்.
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கலயொன ெட்ைமுனி ெொதிபபதம்
ைத்தொன சிங்ைளவன் என்னலொகும்
சிகலயொன பைொத்திைங்ைள் பதினொன்ைொகும்
சிற்பைபன ைண்ை நூல் அறிந்த ட்பை.

(பொைல் 5700)

சித்தர்ைள் பற்றிய மெய்திைகளத் தொம் சித்தர் நூல்ைளில் ைண்ைறிந்ததொக் கூறுகின்ைொர். எனினும்
சித்தர்ைளின் ெொதி ற்றும் பிைந்த நட்ெத்திைங்ைள் பற்றிப் பபொைர் 7000 தவிர்ந்த பவறு எந்த நூலும்
கூறியதில்கல.

பூ ொன்ைள் சித்தவர்க்ை நூல்ைள்தன்னில்
புைட்ைவில்கல ொதிபபதம் புைலொர் தொப

(பொைல் 5700)

என்று சித்தர்ைள் ெொதி பவறுபொடு பபெ ொட்ைொர்ைள் என்பகத ஒரு பொைலில் வலியுறுத்தும் நூலொசிரியர்
அடுத்த பொைலில்

தொனொன சில நூலில் மெொன்னொைப்பொ
தன்க யுள்ள சில நூலில் மெொல்லவில்கல

(பொைல் 5701)

என்று முன்னுக்குப்பின் முைண்பைக் கூறுகின்ைொர்.
சித்தர்ைள் ஒவ்மவொருவரினதும் வயகத மிை மிை நீண்ைதொைக் ைொட்ை பபொைர் ஏழொயிைம்
முகனகின்ைது. உதொைண ொைப் புலிப்பொணிச் சித்தரின் வயது 600 என்றும், ெட்கை முனியின் வயது 800
என்றும், பதகையரின் வயது 300 என்றும், ைொலொங்கி நொதரின் வயது 3000 என்றும் என்றும் இந்நூலில்
பதிவுமெய்யப்பட்டுள்ளது.

புரிகுவொர் வயதினுை ொர்க்ைந்தன்கன
புைலுபவன் ைொலொங்கி நொதருக்கு
ெரியுைபன மூவொயிைஞ் மெொச்ெ ப்பொ
ெங்ைமுைன் வயதுதொன் என்னலொகும்

(பொைல் 5743)

சித்திகை ொதம் அஸ்வினி நட்ெத்திைம் நொலொம் பொதத்தில் ைொலொங்கி நொதர் பிைந்தொர் என்கிைது பபொைர்
ஏழொயிைம்.

நூலொன நூலதுதொன் நுணுக்ைம் ம த்த
நுட்பமுைன் ைொலொங்கி பிைந்த வண்ணம்
பொலொன சித்திகையொம் ொதம் அப்பொ
பொங்ைொன அசுவினியொம் நொலொம்ைொலொம்

(பொைல் 5869)

மூவொயிைம் ஆண்டுைளுக்கு ப ல் வொழ்ந்த சித்தர் ஒருவர் சித்திகை ொதத்தில் அஸ்வினி நட்ெத்திைம்
நொலொம் பொதத்தில் பிைந்தொர் என்னும் மெய்திகயப் பபொைர் ஏழொயிைத்தின் ஆசிரியர் எவ்வொறு
அறிந்திருக்ைமுடியும் என்னும் பைள்வி எழொ ல் இருக்ைமுடியொது. சித்தர்ைளின் ெொதி, வயது, பிைந்த
நொள் என்பகவ பற்றிப் பபொைர் ஏழொயிைம் என்னும் நூல் தரும் தைவல்ைள் அகனத்தும் ஆதொை ற்ை
மவறும் ைற்பகனச் மெய்திைளொைபவ ைொணப்படுகின்ைன.
பபொைர், புலிப்பொணி ஆகிபயொர் மபயர்ைளில் இன்று கிகைக்ைப்மபறும் கவத்திய நூல்ைள் பற்றி
நொ. ைதிைபவற்பிள்கள அவர்ைள் கூறுவகத இவ்விைத்தில் ைவனத்தில் மைொள்பவொம்.

“பபொைரிைத்தில் கவத்தியம் ைற்ை
ொணவர் ஒருவர் அவர் கூறிய முகைைகளச்
மெய்யுளுருவொைப் பொடிப் பபொைர் நூமலனப் மபயர் புகனந்தொர். பிற்ைொலத்து கவத்திய
பண்டிதர்ைளும் தொம் அநுபவத்தொல் ைண்ைறிந்த முகைைகளப் பொடிக் ைொலந்பதொறும் அந்த
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ருத்துவ நூல்ைள்-பால. சிவகடாட்ெம்

நூலில் நுகழத்தும் விட்ைொர்ைள். பிைகு அச்சிைப் புகுந்பதொரும் கூட்டியும் திருத்தியும்
ொற்றியும் அதகன அடிபயொடு பிைழ கவத்தொர்ைள். புலிப்பொணிமயன்பவர் பபொைபைொடு
சீனபதெத்திலிருந்து வந்து அவர் மீளும்பபொது அவருைபன பபொைொ ல் தமிழ் நொட்டிபலபய
தங்கிவிட்ைவர். அவர் பொைமலன்று உள்ளன யொவும் அவைொல் பொைப்பட்ைனவன்று, அதுவும்
புைட்டு நூபலயொம். தமிழ் நொட்டுக்கு ஆதியிபலபய கவத்திய நூல்ைகள உபைரித்தவர்ைள்,
அைஸ்தியர்,
பதகையர்
முதலிபயொர்ைபள.
அவர்ைளுள்பள
மபரும்பொலொனகவ
அழிந்தனபவனும் எஞ்சி நின்ை சில நூல்ைகள பநொக்குமிைத்து அகவயொவும் வை
நூல்ைளுக்கு இணக்ை ொய் இருப்பது பிைத்தியட்ெ ொகும், பபொைர் புலிப்பொணி நூல்ைபளொடு
சிறிதும ொவ்வொ.”
(ைதிைபவற்பிள்கள, 1918)
பழனி முருைன் பைொவிலின் ைருவகையில் உள்ள மூலவர் சிகலகய ஒன்பது வகையொன பொஷொணங்ைகளக்
மைொண்டு வடிவக த்துப் பிைதிட்கை மெய்தவர் பபொைர் என்னும் சித்தபையொவர் என்பது நீண்ைைொல ொைப்
பபெப்பட்டுவரும் ஒரு ைபு. இந்தப் பபொைரின் ெ ொதியும் பழனியில் இருப்பதொைக் கூைப்படுகின்ைது.
அப்படியொனொல் ைதிைபவற்பிள்கள குறிப்பிடும் சீனத்துப் மபௌத்த துைவியொன பபொைரும் பழனி முருைன்
பைொவில் மூலவகை நவபொஷொணத்தொல் உருவொக்கிய பபொைரும் ஒருவைொை இருக்ைமுடியொது.
பபொைர் என்னும் மபயருகைய சித்தர்ைள் ஒன்றுக்கு ப ற்பட்ைவர்ைள் இருந்துள்ளொர்ைளொ?
திருமூலரின் சீைர்ைளுள் ஒருவைொன ைொலொங்கி நொதரின் சீைைொன பபொைரும் பழனி மூலவர் சிகலகய
உருவொக்கிய பபொைரும் ஒருவைொ அல்லது இருபவறு நபர்ைளொ என்பது பபொன்ை பைள்விைளுக்கு
விகைைொண்பதற்குத் தற்பபொதுள்ள சித்தர் நூல்ைள் உதவவில்கல. ைொல முைண்பொடுகைய மெய்திைள்
பல சித்தர் நூல்ைளில் ைொணப்படுகின்ைன.
இைொ பதவர் என்னும் சித்தர் அபைபியொ மென்று இஸ்லொம் தத்துக்கு
ொறி யொக்பைொபு
என்னும் மபயருைன் ம க்ைொ என்னும் புனித நைருக்குச்
மென்ைதொைவும் பின்னர் இந்தியொ
திரும்பியதொைவும் பிை சித்தர் நூல்ைளில் கூைப்படும் மெய்தி பபொைர் ஏழொயிைத்திலும் கூைப்பட்டுள்ளது.
இந்த யொக்பைொபு சித்தகைப் ‘பக்கிரி’ என்று இந்நூல் குறிப்பிடுகின்ைது.

தொப பைள் இன்னம ொரு ொர்க்ைஞ்மெொல்பவன்
தயவொன பொலைபன க ந்தொ பொரு
பபொப தொன் பக்கிரி யொக்பைொபுமவன்றும்
மபொங்ைமுைன் ெொத்திைத்தின் உகைத்தவொர் பபொல்
பந முைன் வயததுவுப மதன்ைக்ைொல்
நிகலயொன வொண்ைதுவும் இரு நூற்றுச்மெொச்ெம்
நொ முைன் நபி நொயைன் தன்கனக்ைொண
நன்னய ொய் க்ைபுரி பபொனொர்தொப .

(பொைல் 5700)

இஸ்லொம் ொர்க்ைத்தில் இைந்துண்ணும் துைவிைகளக் குறிக்ைப் பயன்படும் அைபும ொழிப் மபயைொன பக்கீர்
(Fakir) என்னும் மெொல்லில் இருந்து பிைந்தபத ‘பக்கிரி’ என்னும் தமிழ்ச் மெொல்லொகும். இந்து ற்றும்
முஸ்லீம் துைவிைகளக் குறிக்கும் பக்கிரி என்னும் மெொல் இந்தியொவில் பதிபனழொம் நூற்ைொண்டிபலபய
வழக்கில் வந்தது. பதிபனழொம் நூற்ைொண்டின் பிற்பகுதியில் ஆக்ைப்மபற்ை பிைபுலிங்ைலீகல என்னும் நூல்
பற்றி பபொைர் ஏழொயிைம் பபசுகின்ைது. பதிபனழொம் நூற்ைொண்டில் இந்தியொவுக்கு அறிமுைப்படுத்தப்பட்ை
புகையிகலப் பற்றிய குறிப்கபயும் பபொைர் ஏழொயிைத்தில் ைொணமுடிகின்ைது. நீைொவிக்ைப்பல். புகையிைதம்,
பைசூட் பபொன்ை ைண்டுபிடிப்புக்ைள் பற்றிய விளக்ைங்ைள் பபொைர் ஏழொயிைத்தில் தைப்பட்டுள்ளன. உலகின்
முதலொவது பயணிைள் புகையிைதம் இங்கிலொந்தில் 1825 ஆம் ஆண்டிபலபய முதன்முதலொை ஓடியது
என்பகத இவ்விைத்தில் நிகனவு கூைலொம்.
பபொைர் என்னும் சித்தர் தம் சீைைொன புலிப்பொணிக்குக் கூறுவது பபொல் எழுதப்பட்டிருக்கும்
பபொைர் 7000 என்னும் நூல் பத்மதொன்பதொம் நூற்ைொண்டுக்கு முற்பட்ைதொை இருக்ை முடியொது. இந்நூல்
எழுதப்பட்ை ைொலப்பகுதியில் சித்தர்ைள் மபயரில் வழங்ைப்பட்ை, பகழய ஏட்டுச்சுவடிைளில் இருந்து
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கிகைக்ைப்மபற்ை தைவல்ைகளயும் ஒரு சில
ைபுவழிக் ைகதைகளயும் திைட்டியும் கூட்டியும்
ஆக்ைப்மபற்ை ஒரு நூபல பபொைர் ஏழொயிைம் ஆகும். பல நூற்ைொண்டுைளுக்கு முன்னர் வொழ்ந்த சித்தர்ைள்
பற்றிய உண்க யொன வைலொற்கை அறிவதற்கு இன்று கிகைக்ைப்மபறும் பபொைர் ஏழொயிைம்
எவ்விதத்திலும் உதவமுடியொது. ொைொை, மவறும் ைற்பகனச் மெய்திைகள வைலொைொைப் பொ ை க்ைகள
நம்பகவக்கும் முயற்சியில் இந்நூல் மவற்றி ைண்டுள்ளது என்பகத ஒப்புக்மைொள்ளத்தொன் பவண்டும்.

முடிவுகை
சித்தர் ருத்துவ நூல்ைள் என அறியப்படும் நூல்ைள் ஆக்ைப்மபற்ை ைொலப்பகுதிகய அவற்றின்
யொப்பு நிகல, ம ொழிநிகல என்பவற்கை ஆதொை ொைக்மைொண்டு ஆைொயுமிைத்து அவற்றுள் மிைப்
மபரும்பொலொனகவ பதினொைொம் நூற்ைொண்டுக்கு முற்பட்ை ைொலத்தில் எழுதப்மபற்றிருக்ைமுடியொது
என்பது மதளிவொகின்ைது. ப லும் இந்நூல்ைளில் கூைப்படும் பைங்கி பைொைம், பைங்கிப்பட்கை என்பகவ
பற்றிய குறிப்புைள் இவற்கைப் பதினொைொம் நூற்ைொண்டுக்குப் பிந்தியைொலத்துக்கு உரியனவொைபவ
மைொள்ளகவக்கின்ைன. பதினொைொம் நூற்ைொண்டுக்குப் பின்னர் எழுதப்பட்ை கநைதம் முதலொன நூல்ைள்
பற்றிய குறிப்புைளும் பிற்ைொலத்தவரின் ைண்டுபிடிப்புக்ைளொன நீைொவியொல் இயங்கும் இயந்திைம் பற்றிய
மெய்திைளும் சித்தர் நூல்ைள் சிலவற்றில் இைம்மபற்றுள்ளக இம்முடிபுக்கு ப லும் வலுபெர்க்கின்ைது.
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120

மகலசியா திருநாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் வளப்பங்களுக்கும் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் பங்கு
அண்ணாதுலர முருலகயா / Annadurai Murugoiah,
முலனவர் பட்டப்படிப்பு மாணவர், இந்திய ஆய்வியல் துலை / PhD Scholar, Department of Indian
Studies
மலாயாப் பல்கலலக்கழகம் / University of Malaya
annaduraimurogaiah@yahoo.com
&
கமாகன தாஸ் ராமெொமி / Mohana Dass Ramasamy*
இந்திய ஆய்வியல் துலை / Department of Indian Studies
மலாயாப் பல்கலலக்கழகம் / University of Malaya
rmohana_dass@um.edu.my
Manuscript received 11 April 2021
Manuscript accepted 14 June 2021
*Corresponding author

Abstract
This study is aimed at studying the contribution of the local Tamil writers towards the development and
progress of Malaysia. The Tamil writers played an important role in nation building of Malaysia and turning
the nation into a developed and prosperous one, through their literary works. Nation building is not solely
reliant on material progress, but it must also be in tandem with the development of the peoples’ maturity of
thought, especially the development of national identity through literature works. Literature and other
writings are not just about production of literary works alone; but it also indirectly records historical events
and encapsulates the nation's culture, a clash of creative ideas and facts that inform the uninformed.
Literature is also considered to be the mirror that enables people, especially the young. It allows them to
learn from the mistakes of the past. Literature is one of the best ways to shape the thinking of society. This
paper takes the initiative to analyze the ability of Malaysian Tamil writers in demonstrating the history as
a Malaysian community and how their thoughts flow helped in shaping up the progress and development
of the country.
Keywords: Literary Tamil writers, Nation building, Scietal Issues, Malaysian Tamil Writers, Malaysian
tamil Literature

ஆய்வுச் சுருக்ைம்
இக்ைட்டுகை மகலசிய திருநாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்கனற்ைத்திற்கு உள்ளூர் தமிழ்
எழுத்தாளர்களின் பங்களிப்லப மதிப்பிடுவலத கநாக்கமாகக் வகாண்டு பலடக்கப்பட்டுள்ளது. மகலசியா
எனும் கதெத்லதக் கட்டிவயழுப்புவதில் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளனர். கமலும்,
அவர்களது இலக்கியப் பலடப்புகள் மூலம் இந்தத் திருநாட்டிலன ஒரு வளர்ந்த மற்றும் வளப்பமிக்க
நாடாக மாற்ைவும் பங்களித்துள்ளனர். கதசிய இலையாண்லம எழுச்சி என்பது வபாருள்
முன்கனற்ைத்லத மட்டுகம நம்பியிருக்கவில்லல; ஆனால், அது மக்களின் சிந்தலனயின் முதிர்ச்சியுடனும்
வளர்ச்சியுடனும், குறிப்பாக இலக்கியப் பலடப்புகள் மூலம் தனது
அலடயாளத்லத நிறுவுவதன்
மூலமாகவும் இலணந்திருக்க கவண்டும். எழுத்தறிவு மற்றும் பிைவலக எழுத்துகள், இலக்கியப்
பலடப்புகலள மட்டும் தயாரிப்பது மட்டுமல்லாது, இது வரலாற்று நிகழ்வுகலள மலைமுகமாகச்
பதிவுவெய்யும் களமாகவும் அலமகின்ைது. இந்நாட்டின் கலாச்ொரத்லதயும் அதன் வளப்பத்லதயும்
அதகனாடு இலணக்கிைது. இத்தலகய பலடப்பாற்ைல் கருத்துகள் அதலனப் பற்றி அறியாதவர்களுக்குத்
வதரிவிக்கும் உண்லமகளின் கமாதல்கலளச் சுமந்திருக்கும் களமாகவும் இலக்கிய வடிவங்க
அலமகின்ைன. மக்கலள, குறிப்பாக இலளஞர்கலள இயக்கும் கண்ணாடியாக இலக்கியமும்
கருதப்படுகிைது; இதுகவ, கடந்த காலத் தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்வகாள்ள அவர்கலள அனுமதிக்கிைது.
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இதன்வழி ெமுதாயத்தின் சிந்தலனலய வடிவலமக்க இலக்கியம் ஒரு சிைந்த வழியாக அலமகிைது.
இச்சிந்தலனயின் அடிப்பலடயில்,
மகலசிய ெமூகமாக வரலாற்லை நிரூபிப்பதில் மகலசிய தமிழ்
எழுத்தாளர்களின் திைலனயும், அவர்களின் முன்கனற்ைங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிலய வடிவலமப்பதில்
அவர்களின் எண்ணங்கள் எவ்வாறு உதவியது என்பலதயும் பகுப்பாய்வு வெய்வதற்கான முன்முயற்சிலய
இந்தக் கட்டுலர எடுக்கிைது.
குறிப்புச் வொற்கள்: இலக்கிய தமிழ் எழுத்தாளர்கள், கதெத்லதக் கட்டிவயழுப்புதல், மகலசிய இந்திய
ெமூகம், தமிழ் இலக்கியம்

முன்னுலர
மகலசியத் திருநாடு, மலலவளங்வகாண்ட வளநாடு. திரும்பிய திலெவயல்லாம் இயற்லகயன்லன
எழில்முகங்காட்டிச் சிரித்திடும் வபான்னாடு. மலலயுச்சியிலிருந்து வீழும் அருவிகளின் ெலெலப்பும்
பச்லெக் கம்பளத்லதத் விரித்தாற் கபான்ை பசுலம நிலைந்த காட்சியும் பார்ப்கபாரின் உள்ளத்லத
அள்ளும். நாவடன்ைால் இதுவல்லவா நாடு என்று கவற்று நாட்டவர் கபாற்றுமளவிற்கு மூவின மக்களும்
ஓரினமாகச் கெர்ந்து உலழத்து ஒருவர் கரத்தின் மீது மற்ைவர் லகககார்த்து உறுதியுடன் நின்று வபற்ை
சுதந்திரக் காற்று வீசும் மாண்பிலன உலகிற்குக் காட்டிடும் இந்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் வளப்பத்திற்கும்
தமிழ் எழுத்தாளர்கள் ஆற்றிய பங்கு அளப்பரியதாகும்.

தாய்நாடு
தமிழகத்லதத் தாயகமாகக் வகாண்ட தமிழர்கள் பிலழப்பு கதடி இந்நாட்டுக்கு வரவில்லல.
ஆங்கிகலயர்களால் ஆடு மாடுகலளப் கபாலக் கப்பலில் ஏற்றிக் கடல் கடந்து வகாண்டு வரப்பட்டனர்.
திக்குத் வதரியாத திலெயில் வெய்வறியாது வந்திைங்கிய மக்கள் கால் பதித்த இடத்லதகய தாயகமாகக்
வகாண்டார்கள். அன்று வதாடங்கிய தமிழரின் வரலாற்று நிகழ்வுகலள எழுதத் வதாடங்கிய தமிழ்
எழுத்தாளர் வபருமக்கள் இன்று வலர எழுதிக் வகாண்டுதான் இருக்கின்ைனர்.
இது நம் தாய்நாடு. இங்குதான் நமது வாழ்வும் தாழ்வும். இங்குதான் நமது ெந்ததிகள் வாலழயடி
வாலழயாக வாழப் கபாகிைார்கள். எனகவ, நமக்கு நாட்டுப்பற்று என்பலத ஏடுகளில் எழுதத்
வதாடங்கினார்கள். தாய்நாட்டின் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபடுவதற்குத் தமிழ் வநஞ்ெங்கள் முலனப்பாக
உலழக்க கவண்டும் என்னும் உணர்வுத் தீலய ஏற்றியவர்கள் தமிழ் எழுத்தாளர் வபருமக்ககளயாவர்.

கபனா முலன
வாள்முலனக்கு இல்லாத வலிலம கபனா முலனக்கு உள்ளது என்று கூறுவர். மகலசியத் தமிழ்
எழுத்தாளர் வபருமக்கள் மகலசிய நாட்டின் காடுகலள அழித்து வளமான நாடாக்கிய தமிழ்ப்
வபருமக்களின் அறிவுப் பசிக்குத் தீனி கபாடும் இலக்கியப் பலடப்புகலள அன்கை எழுதிடத்
வதாடங்கினர். ரப்பர்த் கதாட்டங்களிலும், காப்பி, கரும்புத் கதாட்டங்களிலும் வநஞ்வொடியப் பாடுபட்ட
தமிழர்கள் தங்களின் சூழலல மைந்து விடாதிருக்கத் தங்களின் எழுத்துப் பணிகளின் மூலம் எழுச்சிலய
ஏற்படுத்தினர்.

தமிழ்ப் பத்திரிலககள்
வதாடக்கக்
காலங்களில்
மகலசியத்
திருநாட்டில்
பத்திரிலககள்
வதாடங்குவதற்கு
நகர்ப்புைங்களில் குடிகயறிய தமிழ் முஸ்லிம்கள், கு ராத்தியர், தமிழ்ச் வெட்டியார்கள், பஞ்ொபியர்,
வங்காளத்லதச் ொர்ந்தவர்ககள காரணகர்த்தாக்களாக இருந்தனர். 1921இல் நரசிம்ம ஐயங்கார்
‘தமிழகம்’ என்ை பத்திரிலகலயத் வதாடங்கினார். 1924இல் ‘தமிழ்கநென்’ பத்திரிலகலயயும்
வதாடங்கினார். 1938களில் ககா.ொரங்கபாணி தமிழ் முரசு பத்திரிலகலயத் வதாடங்கினார்.
இப்பத்திரிலககளின் வதாடக்ககம இந்நாட்டிலுள்ள தமிழர்கள் நாட்டில் நடக்கும் வெய்திகலள
உடனுக்குடன் படித்துத் வதரிந்து வகாள்ளப் கபருதவியாக இருந்தது. தமிழ் இலக்கியவாதிகள்
கதான்றுவதற்கும், தமிழ்வமாழி வளர்ச்சிக்கும் இது அடித்தளமிட்டது (சீனி லநனா முகம்மது 2007, பக்.
231).
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தமிழ் எழுத்தாளர்கள்
அன்லைய சூழலில் எழுத்துத் துலையில் மிகச் சிலகர ஈடுபட்டனர். வபரும்பாலான
எழுத்தாளர்கள் கதாட்டப்புைங்களில் இருந்துதான் கதான்றினர் என்பது மிகவும் முக்கியமான
குறிப்பாகும். பால்மரம் வவட்டும் வதாழிலாளியும் பகுதி கநரத்தில் பத்திரிலககளுக்கு எழுதியக் காலம்
அது. பால்மரக் காட்டிலிருந்து வகாண்கட பாரில் நடக்கும் வெய்திகலளப் பாமரரும் படித்து உணரும்
வண்ணம் எழுத்துத் துலையில் எழுத்தாளர்கள் ஈடுபட்டு பல பலடப்புகலளச் வெய்தனர் என்பது மறுக்க
முடியாத உண்லமயாகும்.

சுதந்திரமும் ஒற்றுலமயும்
நாடு சுதந்திரம் வபற்ைது ஆகஸ்ட்டு திங்கள் 31-ஆம் நாளாகும். நாட்டின் சுதந்திரம் என்பது
நாம் விடும் மூச்சுக் காற்றுக்கு இலணயானது. அன்லைய சூழலில் இன்றுள்ளது கபான்ை தகவல்
வதாடர்புச் ொதனங்கள் இல்லல. பத்திரிலகயும் வாவனாலியும் மட்டுகம இருந்தன. கதாட்டப்புை
மக்களால் அதிக விலல வகாடுத்து வாவனாலிப் வபட்டிகலள வாங்க இயலாது. அங்வகான்றும்
இங்வகான்றுமாகச் சிலர் மட்டுகம வாவனாலிப் வபட்டிகலள லவத்திருந்தனர்.
எனகவ, பத்திரிலககள் மட்டுகம மக்களால் எளிதில் வபைக்கூடிய ொதனமாக இருந்தது.
எழுத்தாளன் தனது நாற்காலியில் அமர்ந்தவாகை லகயளவு கபனாவின் லம வகாண்டு நாட்டின்
தலலவிதிலயகய அளந்தான். நாட்டு மக்களுக்குச் சுதந்திர கவட்லகலய ஊட்டிய எழுத்தாளர்கள்
நாட்டின் வளர்ச்சிலயப் பற்றிய வெய்திகலளப் பத்திரிலகயில் படம் கபாட்டுக் காட்டினர்.
நாடு சுதந்திரம் வபற்ைது. மக்களிலடகய ஒற்றுலம உணர்வு கமகலாங்கி நிற்பதற்கும்,
முக்கியமாகத் தமிழர்களிலடகய நாட்டின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் பற்றிய வெய்திகலளச் கெர்ப்பதற்கும்
நாகளடுகளின் மூலமாக எழுத்தாளர்கள் ஆற்றிய பங்கு மிகப் வபரியதாகும்.

கல்வி வளர்ச்சி
இந்நாட்டின் வளர்ச்சியில் ெம அளவிற்குத் தமிழர்களும் தங்களது பணியிலன ஆற்றிட கல்விகய
அடித்தளமாக உள்ளது. இல்லலகயல் தமிழர்கள் வீழ்ச்சிலயகய காண்பர் என்பதால் தமிழர்களின்
பிள்லளகள் சிைந்த கல்விலயப் வபறுவதற்கு நாட்டிகலகய எழுதப்படும் பாட நூல்கள் முகலமயாகத்
கதலவப்பட்டன. எனகவ, இந்நாட்டின் சூழலல லமயமாகக் வகாண்டு பாடப் புத்தகங்கலளத் தயார்
வெய்வதற்கு மகலசியத் தமிழ் எழுத்தாளார்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தது. அன்லைய
சூழலில் தமிழ்வமாழி, கணிதம், பூககாளம், ெரித்திரம், அறிவியல், சுகாதாரம் கபான்ை பாடங்களலனத்தும்
தமிழ்வமாழியிகலகய கற்பிக்கப்பட்டதால் அந்நூல்கலள மகலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர்ககள பாடங்கலள
வலரயறுத்து தமிழ்ப் பாட நூல்கலளத் தயாரித்தளித்தனர்.
மகலசிய நாடு, மாநிலங்கள், நகரங்கள், நாட்டின் கதாற்ைம், அரசியல் தலலவர்களின் பங்கு,
நாட்டுப்பற்றுப் பாடல், நாட்டின் வரலாறு, சுற்றுலாத் தளங்கள், விலளயாட்டு கபான்ை அலனத்துத்
துலைகலளயும் அலசி ஆராய்ந்து பாட நூல்களில் கட்டுலரகளாகப் பலடத்து உதவினர்.

ஆசிரியர் பயிற்சி
தமிழாசிரியர் பயிற்சி வபறும் ஆசிரியர்களுக்குத் கதலவயான பாடத் துலண நூல்கலள
வலரந்தவர்களும் தமிழ் எழுத்தாளர் வபருமக்ககள ஆவர். கல்விமான்களின் துலண வகாண்டு பாடத்
திட்டங்கலள வலரயறுத்து வழங்கிட எழுத்தாளர்கள் உதவினர். கல்வித் துலைக்குத் கதலவயான பல
லககயடுகலளயும் பயிற்சி நூல்கலளயும் ஆய்வு வெய்து வலரயறுத்து வழங்கும் பணியில் அன்லைய தமிழ்
எழுத்தாளர்களின் பங்கும் இருந்துள்ளது என்பது நிலனவுக் கூரத்தக்கது. ஆரம்பப்பள்ளிகள் வதாடங்கி
இலடநிலலப்பள்ளிகள், பயிற்சிக் கல்லூரிகளுக்கும் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் அரிய பல பலடப்புகள்
பாடங்களாகவும், துலண நூல்களாகவும் பயன்பட்டுள்ளன.
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இதழ்கள்
மகலசிய நாட்டின் முதல் தமிழ் இதழ்கள் 1920களில் நாட்டின் முக்கிய நகர்களில் வந்த
கவகத்திகலகய மலைந்துள்ளன. ‘ெத்தியவான்’ என்னும் வார இதழும் ‘பாதுகாவலன்’ என்னும் கிழலம
இருமுலை ஏடும் 1919-இல் பினாங்கில் வவளிவந்துள்ளன. 1928-இல் ‘கலியுக நண்பன்’ என்னும் வார
ஏடு ஈப்கபாவிலிருந்து வவளிவந்துள்ளது. வதாடர்ந்து ப்பானியர் ஆட்சி காலத்தின்கபாது (1942-1945)
கநதாஜி தலலலமயில் இயங்கிய இந்திய சுதந்திர கழகத்தின் ஆதரகவாடு ெந்திகராதயம், யுவ பாரதம்,
யபாரதம், புது உலகம், உதய சூரியன் கபான்ை வார மாத இதழ்கள் வவளியிடப்பட்டுள்ளன.
அன்கை தமிழ் எழுத்தாளர்கள் மக்களுக்குக் கல்வியூட்டும் அரும்பணிலயத் வதாடங்கிப்
வபரும்பணி வெய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. தமிழர்கள் அவ்வப்கபாது நாட்டின் நடப்புகலளத்
வதரிந்து லவத்திருக்க கவண்டும் என்பகதாடு தமிழ் இலக்கியத்லதயும் வளர்த்திடும் பணிலயச்
வெம்லமயுைச் வெய்து வந்துள்ளனர்.
மக்கள் என்பவர் குழந்லதகள், இலளஞர்கள், மகளிர், வபரியவர்கள், முதிகயார்கள் எனப்பல
பிரிவினலரயும் வகாண்டலமந்த ெமூக அலமப்பாகும். எனகவ, ஒவ்வவாரு பிரிவினருக்கும் ஏற்ைார்
கபாலச் வெய்திகள் பாடங்களாகவும், கட்டுலர வடிவிலும், கலதகள், கவிலதகள் வடிவிலும் வென்ைலடய
கவண்டியதன் அவசியத்லத உணர்ந்து வார, மாத இதழ்களிலும், பத்திரிலககளிலும் பலடத்துள்ளனர்.
பலடத்தும் வருகின்ைனர்.
1941இல் வபண்கள் முன்கனற்ைத்லத வலியுறுத்தும் வலகயில் பினாங்கில் ‘வெந்தமிழ்ச் வெல்வி’
என்னும் மகளிர் மாத இதழ் வவளியிடப்பட்டது. பின்னர் வவளிவந்த தமிழ்ச்சுடர், கொலல, நவரெம்,
புதுயுகம் கபான்ை மாத வார இதழ்கள் அக்காலத்தில் இலக்கியம் வளரத் துலண புரிந்துள்ளன. பின்னர்
வானம்பாடி, நயனம், வதன்ைல், மயில், மன்னன் கபான்ை இதழ்கள் வதாடர்ந்து வவளி வந்து பல்கவறு
வெய்திகலளயும், இலக்கியம் ொர்ந்த பலடப்புகலளயும் வவளியிட்டு வருகின்ைன (ெந்திரகாந்தம், 2011).

வபாருளாதாரம்
வபாருளாதாரகம வாழ்விற்கு ஆதாரம் என்பதால் மகலசிய நாட்டின் வபாருளாதார வளர்ச்சியில்
நமது பங்கும் இருக்க கவண்டும் என்ை புத்துணர்லவ மகலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் மைவாமல்
கட்டுலரப் பலடப்புகளின் மூலம் ஊட்டி வந்துள்ளனர். இரப்பரும் வெம்பலனயும் கதயிலலயும்
வதன்லனயும் ஈயமும் மகலசிய நாட்டின் வபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அலமந்தலவ
என்பலத மறுக்க முடியாது. அந்த வளத்திலன ஏற்படுத்திட மகலசியத் தமிழர்கள் தங்களது உயிலரகய
பணயம் லவத்த வரலாற்லை இவ்வுலகம் மைந்திடாது. அந்தப் வபாருளாதார வளத்திற்குச் வெப்பமிட்ட
நமது தமிழ் மக்களுக்கு ஊக்கமூட்டும் வலகயில் வலக வலகயான கவிலதகலளயும், கட்டுலரகலளயும்,
சிறுகலதப் பலடப்புகலளயும் பலடத்து ஊக்கமூட்டியவர்கள் மகலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர்
வபருமக்களாவர்.
எழுத்துலையில் ஈடுபட்டிருந்த மகலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் கூரிய கபனா முலனயானது
நாட்டின் வபாருளாதார வளர்ச்சியில் தமிழர்கள் பங்கு கவண்டும் என்று தங்களது எழுத்துகளின் மூலமாக
வலியுறுத்தி வந்தனர். கூட்டுைவு இயக்கங்களில் கெமிப்பிலனத் வதாடங்குவது முதல் வங்கிகளில்
கெமித்து லவத்தல் பற்றியும் தங்களது பலடப்புகளில் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர்.
ககாவி மணிதாென் எனும் கவிஞர் பின்வருமாறு பாடுகின்ைார்.
“வதாழில்பலவாய் வபருகிவரும் இந்தநாளிகல – நாம்
வதாடங்கிவிட்டால் உயர்வுவரும் நமது வாழ்விகல
விழி திைந்து வவளியில் வந்து விடியல் காணடா – தம்பி
கவறுபட்டுப் பிரிந்துநின்ைால் எல்லாம் வீணடா”
என்கிைார். இவ்வாறு கவிலத வடிவில்
எழுத்தாளர்கள் ஊட்டத் தவறியதில்லல.

பல

முன்கனற்ைகரமான

வெய்திகலள

அவ்வப்கபாது
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கவிஞர் சீனி லநனா முகம்மது அவர்கள் தமது ‘நீ உயர...’ என்னும் கவிலதயில் பின்வருமாறு
பாடுகின்ைார்.
“உயரத் துடிக்கிைாய் உரிய வழிவயது
உனக்குத் வதரியுமா தம்பி – வகாஞ்ெம்
உட்கார்ந்து முதல் சிந்தி”
என்கிைார்.
நாட்டில் அவ்வப்கபாது வகாண்டு வரப்பட்ட முதலீட்டுத் திட்டங்களிலும் தவைாமல் பங்கு
வகாள்ளுமாறு எழுத்தாளர்கள் தூண்டியுள்ளனர். அமானா ெோம் கநெனல், யூனிட் ட்ரஸ்ட் வாவாொன்
கபான்ை இன்னும் பல திட்டங்களில் பங்கு வபறுவதற்குத் தங்களது எழுத்துகளின் மூலம்
எடுத்துலரத்துள்ள கட்டுலரப் பகுதிகள் மகலசியத் தமிழ் நாகளடுகளில் இடம் வபற்றுள்ளன.

கலல
தமிழர்கள் இயல்பாககவ கலலயார்வம் வகாண்ட மக்களாவர். நாட்டின் வளர்ச்சியில் கலலயும்
முக்கிய இடம் வபற்று வருகின்ைது என்பது உண்லமயாகும். கலல என்பது ஆடல், பாடல் மட்டுமன்றி
நாடகத் துலை, திலரப்படத் துலை கபான்ைவற்லையும் குறிப்பிடுவதாகும்.
கலலத்துலையின் வளர்ச்சிக்கு எழுத்தாளர்கள் ஆற்றிய பங்கு அளவிடற்கரியது என்கைச்
வொல்ல கவண்டும். இந்நாட்டில் கால் பதித்த நாட்கள் முதலாக இங்கு கலலத்துலை வளர்ச்சி
வபறுவதற்குத் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் எழுத்தாணி வபரிதும் துலண புரிந்துள்ளது.
நமது எழுத்தாளர் வபருமக்கள் எல்லாத் துலைகளிலும் தங்களுலடய முத்திலரலயப்
பதித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மகலசிய நாட்டில் குறிப்பாகத் சினிமா மற்றும் நாடகத்
துலையின் வளர்ச்சி என்பது சிைந்த வளர்ச்சி வபறுவதற்கு எழுத்தாற்ைல் மிக்க எழுத்தாளர்களின்
துலண அவசியமாகும். கவிஞர்கள் பாடல்கலள எழுதி உதவுவது கபால நாடகங்களுக்கும்
திலரப்படங்களுக்கும் வெனங்கள் எழுதிட எழுத்தாளர்களின் துலண அவசியமாகின்ைது.
அந்த வலகயில் அமரர் ொ. ஆ. அன்பானந்தன், மனுராமலிங்கம், எம். எஸ். மணியம், டத்கதா
ஸ்ரீ ெ. ொமிகவலு, ஜி. எஸ். மணியம், ஆழி அருள்தாஸ் கபான்ை இன்னும் ஏராளமான கலலஞர்கள்
நாடக வளர்ச்சிக்குப் வபரும் பங்காற்றியுள்ளனர். இவர்களில் ொ. ஆ. அன்பானந்தன் கபான்ை இன்னும்
பல எழுத்தாளர் வபருமக்களும் வபரும் பங்கு ஆற்றியுள்ளனர்.
வபண்களில் திருமதி ெரஸ்வதி, கலாகா நாயுடு, திருமதி கதவராணி, திருமதி மலலவிழி கபான்ை
பலரும் நாடக்த்துலை வளர்ச்சிக்குப் பாடாற்றியுள்ளனர். இவர்களுக்குப் பின்னால் நாடகத் துலைக்குத்
கதலவயான வெனத்லதத் தயார்வெய்து தருவது எழுத்தாளர்களின் முக்கியப் பங்காகும்.
இவ்வாறு மகலசிய மண்ணில் கலல வளர்வதற்கும் கலலத்துலை தலழத்து ஓங்குவதற்கும்
எழுத்தாளர்கள் பாடுபட்டுள்ளனர். வதாடர்ந்து நல்ல பலடப்புகலளயும் வெய்து வருகின்ைனர்.
எழுத்தாளர்களின் லகப்படாமல் நாடகங்கள் சிைப்பலடவதற்கு வழியில்லல. அல்லி அரசியின்
கலத, நல்ல தங்காள் கலத, அரிச்ெந்திரன் கலத பவளக்வகாடி கபான்ை கலதகலள மகலசிய நாட்டின்
சூழலுக்ககற்ப கலத வெனங்கலள மாற்றியலமத்து எழுத்தாளர்கள் துலண புரிந்துள்ளனர். மகலசியச்
சூழலலப் பிரதிபலிக்கும் பல உள்நாட்டு நாடகங்களுக்கும் உலரயாடல்கலள எழுதியுள்ளனர். எனகவ,
எழுத்தாளர்களின் துலணயின்றி நாடகங்கள் அரங்ககற்ைம் காண்பது மிகவும் சிரமமான ஒன்ைாகும்.

அரசியல்
மகலசிய அரசியல் துலை வளர்ச்சிக்குத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் நிலைவான பங்கிலன
ஆற்றியுள்ளனர். மகலசிய அரசியல் வானில் ஒளிவீசிய பல அரசியல் தலலவர்களின் வளர்ச்சிக்குப்
பின்புலமாக எழுத்தாளர்களின் பணி மிலகயாக இருந்துள்ளது என்பது உண்லமயாகும்.
மகலசிய இந்தியர்கலளப் பிரதிநிதிக்கும் மகலசிய இந்தியர் காங்கிரஸ் (ம.இ.கா) என்னும்
கட்சியின் வெயற்பாடுகள் மக்கலளச் வென்ைலடவதற்குத் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் எழுதுககால்
முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. அவ்வப்கபாது ம.இ.காவில் கபாடப்படும் திட்டங்கள் எழுத்து வடிவில்
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பத்திரிலககளிலும், இதர இதழ்களிலும் இடம் வபறுவதற்கு எழுத்தாளர்களின் லகவண்ணகம
முக்கியமான ஆயுதமாக இருந்துள்ளது.
ம.இ.கா மட்டுமன்றி மகலசிய அரசியலில் இடம் வபற்றுள்ள இதர கட்சிகளுக்கும் அவர்களின்
வகாள்லககலளப்
பரப்புவதற்கும், திட்டங்கலளச் வெயல்படுத்துவதற்கும் எழுத்தாளர்களின்
எழுதுககாலினுலடய வலிலம கதலவப்பட்டு வருகின்ைது. நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது முலையாக
இருப்பதற்கும் காரியங்கள் சிைப்பாகச் வெயல்படுத்தப்படுவதற்கும் பாலத வகுப்பது எழுத்தாளர்களின்
எழுதுககால் தான் எனில் மிலகயாகாது.

மக்கள் வதாடர்பு
தமிழ் எழுத்தாளர்கள் இந்நாட்டில் ஒரு நூற்ைாண்டு காலத்திற்கு கமலாக எழுதி வருகின்ைனர்.
மக்களுடன் வதாடர்பு வகாண்டு பல்கவறு நடப்புகள் பற்றி எழுதுவது அவர்களின் அன்ைாடப் பணியாக
உள்ளது. எழுதும் வபாழுது யாலரயும் புண்படுத்தா வண்ணம் எழுதுவது கடலமயாகப் பின்பற்ைப்பட
கவண்டும். நாளிதழ்கள் அல்லது பிை இதழ்களில் தங்களது எழுத்துகலள இடம் வபைச் வெய்யும்கபாது
அது மக்கள் வதாடர்பிலன ஏற்படுத்தி மதிப்லப உயர்த்துவதாக அலமவலதப் வபாறுப்புடன் கவனிக்க
கவண்டிய தலலயாய கடலம தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு உள்ளது. ஏவனனில், ஒட்டுவமாத்த மகலசியத்
தமிழ்ச் ெமுதாயத்தினலரப் பிரதிநிதித்து அவர்களின் பலடப்புகள் வவளியிடப்படுகின்ைன என்பலத
மனதில் இருத்திச் வெயல்பட கவண்டிய உன்னதமான கடப்பாடு அவர்களுக்கு உள்ளது.

சுதந்திரமாக எழுதுதல்
எழுத்தாளர்களுக்கு எழுத்துச் சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டாலும் அதுவும் ஒரு எல்லலலய மீறிப்
கபாகாமல் பார்த்துக் வகாள்ள கவண்டியது அவசியமாகின்ைது. தங்களது எழுத்து எவ்வலகயிலும்
நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தலட ஏற்படாமல் ஒட்டுவமாத்த மக்களின் கதசிய உணர்வுத் தன்லமலய மதித்து
குறிப்பிட்ட எல்லலக்குள் இருக்க கவண்டியது அவசியமாகின்ைது.
அவ்வலகயில் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அன்று வதாட்டு இன்று வலர தங்களின் எழுத்துச்
சுதந்திரத்லத ஒரு எல்லலக்குள் லவத்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் வளப்பத்திற்கும் துலண நிற்கும்
வண்ணம் சிைப்பாககவ எழுதி வருகின்ைனர்.

நாட்டின் நலலனப் பாதுகாத்தல்
மூவின மக்களும் ஒன்றுபட்டு வாழும் மகலசிய நாடு அதனுலடய வளர்ச்சிப் பாலதயில் பல கரடு
மரடான நிலலகலளச் ெந்தித்து கமல் கநாக்கி வளர்ந்து வருகின்ைது. உலக அரங்கில் நாட்டின்
நன்மதிப்பு சிைந்து விளங்குகிைது.
மகலசிய மக்கள் வதாலகயில் முக்கியமான ஒரு பகுதியினராக விளங்கும் தமிழர்களின்
எண்ணகவாட்டத்லதப் பிரதிபலிப்பது தமிழ் எழுத்தாளர்ககள ஆவர். மக்களின் நலகம நாட்டின்
நலமாகும். ஆககவ, தமிழ் எழுத்தாளர்களும் தங்களின் மனப்கபாக்கின்படி தங்களது எழுதுககால்கலளப்
பயன்படுத்திவிட முடியாது. நாட்டு நலலனக் கருதி நிதானந் தவைாமல் சிந்தித்துச் வெயல்படும்
மிகப்வபரிய கடப்பாடு அவர்களுக்கு உள்ளது. அலதத்தான் இன்றுவலர அவர்கள் பாதுகாத்து
வருகின்ைனர்.
தமிழ் எழுத்தாளர் வபருமக்கள் நடுநிலலயற்ை வெய்திகலள வவளியிட முடியாது. சுயநல
கவட்லகக்கு அவர்கள் இடந்தராமல் வபாதுச் சிந்தலனயுடன் நாட்டு நலலனயும் பாதுகாப்லபயும்
மனதிற் வகாண்டு எழுதும் வபாறுப்பும் கடலமயும் அவர்களுக்கு இருப்பதால் அதலனப் பாதுகாத்து
வந்துள்ளனர்.
தவைாமல் வெய்திகலள வவளியிட்டால் அது நாட்டின் வளர்ச்சிக்குப் பங்கத்லத ஏற்படுத்திவிடும்
என்பலத முழுலமயாக உணர்ந்துள்ள காரணத்தால் இன்றுவலர சிைப்பாககவ வெயல்பட்டு வருகின்ைனர்.
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“கடனறிந்து காலங்கருதி இடன்அறிந்து
எண்ணி உலரப்பான் தலல”
- குைள் 687
எனும் குைட்பா கூறும் நியதிக்ககற்ப தமிழ் எழுத்தாளர்கள் பணிவெய்து வருகின்ைனர்.

பலடப்பாளி
எழுத்தாளன் ஒரு சிைந்த பலடப்பாளியாக இருக்க கவண்டுமானால் தான் வாழும் நாட்டிற்கும்
ெமூகத்திற்கும் ஏற்புலடய நல்ல பலடப்புகலளச் ெலமத்துத் தருதல் கவண்டும். ஆம்! பலடப்பாளன்
மக்களின் உள்ளம் அறிந்து, அவர்களின் கதலவயறிந்து சுலவயறிந்து பலடப்புகலளச் வெய்ய கவண்டும்.
நாட்டின் வளர்ச்சியிலும் வளப்பத்திலும் பங்கு வகாள்ளுமளவிற்கு எழுத்தாளனின் பலடப்புகள் அலமய
கவண்டும்.
தமிழ் எழுத்தாளர்கள் இதுவலர ஏராளமான பலடப்புகலளச் வெய்துள்ளனர். அவர்களின்
பலடப்புகள் ஏராளமான அறிவாளிகலள உருவாக்கியுள்ளன. ொதாரணத் கதாட்டப் பாட்டாளியின்
மகனும் அரசியல் கமலடயில் அமர்ந்து கெலவயாற்றுவதற்குத் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் எழுத்துகள்
உதவியுள்ளன. கருவலையிலிருந்து கல்லலை வெல்லும் வலரயிலும் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் அற்புதமான
எழுத்கதாவியங்கள் தவைாமல் வழிகாட்டியுள்ளன. நாட்டின் வெல்வ சுகத்லத அனுபவிக்கச் வெய்துள்ளன.
கல்வி, வபாருளாதாரம் கபான்ை அடிப்பலடத் கதலவகலளப் பூர்த்தி வெய்து வகாள்ள தமிழ்
எழுத்தாளர்களின் எழுத்தாற்ைல் அடித்தளம் கபாட்டுள்ளது. சுதந்திரக் காற்றிலனச் சுவாசித்த
வண்ணகம சுகந்தமான வாழ்க்லகயும் வாழ்ந்திட தமிழ் எழுத்தாளர் அளப்பரிய பங்காற்றியுள்ளனர் எனில்
மிலகயாகாது.

முடிவுலர
இக்ைட்டுகை மகலசிய திருநாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்கனற்ைத்திற்கு உள்ளூர் தமிழ் எழுத்தாளர்கள்
எவ்வலகயான பங்கிலன ஆற்றியுள்ளனர் என்பதகன ஒட்டும ொத்த ொை அலசி ஆைொயும் தன்க யது.
நாட்டின் வளர்ச்சியும் வளப்பமும் நாட்டு மக்களுக்குப் வபாதுவான வொத்தாகும். ஒரு நொட்டின் வளர்ச்சி
என்பது மவறு பன அதன் மபொருளொதொை வளர்ச்சிகய ட்டும் குறிப்பதற்கில்கல. அதகனயும் தொண்டி,
ைல்வி, சிந்தகன வளர்ச்சி விகிதம் அதன் பகைப்புலகின் வொயிலொைபவ மவளிப்படுகின்ைது. அத்தகைய
உண்க யொன நிகலயிகன நிைல்படுத்தி, தன்வயப்படுத்தி, இலக்கியச் ெொற்றுைன் வொெைர்
னதில்
பதிக்கும் ஆற்ைல் இலக்கிய வளங்ைளுக்கு உண்டும். அத்தகைய றுநிகல ஆழ்நிகல வளர்ச்சிக்கு
இந்நொட்டு இலக்கியவொதிைள் ஆற்றியுள்ள மபரும்பங்ைளிப்பு யாவரும் அறிந்த உண்லமயாகும். அதலன
உருவொக்கிக் மைொடுப்பதில் முழுலமயான பங்கு எழுத்தாளர்களுக்கும் உள்ளது.
இந்த வரிகெயில் பலசிய தமிழ் எழுத்தாளர் வபருமக்களுக்கும் அதில் கணிெமான பங்கு
உண்டு என்பலத மறுக்கவியலாது. அவர்ைளது அத்தகைய பங்களிப்லப மதிப்பிடுவலத கநாக்கமாகக்
வகாண்டு இக்ைட்டுகை பலடக்கப்பட்டுள்ளது. பலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அவர்களது இலக்கியப்
பலடப்புகள் மூலம் இத்கதெத்தின் இகையொண்க யிகனக் கட்டிவயழுப்புவதில் முக்கியப் பங்கு
வகித்துள்ளனர். அதன்வழி இந்தத் திருநாட்டிலன ஒரு வளர்ந்த மற்றும் வளப்பமிக்க நாடாக மாற்ைவும்
தங்ைளுகைய பங்களிப்பிகன நிகைவொை பகைத்தளித்துள்ளனர். கதசிய இலையாண்லம எழுச்சி என்பது
வபாருள் முன்கனற்ைத்லத மட்டுகம நம்பியிருக்கவில்லல; ஆனால், அது மக்களின் சிந்தலனயின்
முதிர்ச்சியுடனும் வளர்ச்சியுடனும், குறிப்பாக இலக்கியப் பலடப்புகள் மூலம் தனது அலடயாளத்லத
நிறுவுவதன் மூலமாகவும் இலணந்திருக்க கவண்டும். எழுத்தறிவு மற்றும் பிைவலக எழுத்துகள்,
இலக்கியப் பலடப்புகலள மட்டும் தயாரிப்பது மட்டுமல்லாது, இது வரலாற்று நிகழ்வுகலள
மலைமுகமாகப் பதிவுவெய்யும் களமாகவும் அலமகின்ைது. இந்த வரிகெயில், பலசிய தமிழ் க்ைளின்
வொழ்வொதொைங்ைளயும் சுைத்துக்ைங்ைகளயும் மெவ்வபன முழுக யொைப் பதிவு மெய்துள்ள சிைப்பு
இவர்ைகளச் ெொறும்.
இந்நாட்டின் கலாச்ொரத்லதயும் அதன் வளப்பத்லதயும் அதகனாடு இலணத்து, இத்தலகய
பலடப்பாற்ைல் கருத்துகள் அதலனப் பற்றி அறியாதவர்களுக்குத் வதரிவிக்கும் உண்லமகளின்
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கமாதல்கலளச் சுமந்திருக்கும் களமாகவும் இவர்ைள உருவொக்கியுள்ள இலக்கிய வடிவங்கள்
அலமகின்ைன. இந்த வரிகெயில், குறிப்பாக இலளஞர்கலள இயக்கும் கண்ணாடியாக இவர்ைளது
இலக்கியப் பகைப்புைள் திைழ்ந்து, அவர்ைளது கடந்த காலத் தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்வகாள்ள
அவர்கலள அனுமதி அளித்து, அதகன ப லும் பிந்மதொைைொ ல் இருக்ை வழியும் வகைைகளயும் வழங்கிச்
மெல்கின்ைது. இதன்வழி ெமுதாயத்தின் சிந்தலனலய வடிவலமக்க இலக்கியம் ஒரு சிைந்த வழியாக
அலமந்துள்ளது என்பதகனயும், இச்சிந்தலனயின் அடிப்பலடயிபலபய, மகலசிய ெமூகமாக வரலாற்லை
நிரூபிப்பதில் மகலசிய தமிழ் எழுத்தாளர்கள் தங்ைள் திைன்ைகளயும், அவர்களின் முன்கனற்ைங்கள்
மற்றும் வளர்ச்சிலய வடிவலமப்பதில் அவர்களின் எண்ணங்ககளயும் பங்ைளித்து உதவியுள்ளனர்
என்பலதயும் இக்கட்டுலர எடுத்துக்ைொட்டியுள்ளது.
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Abstract
The aim of the paper is to offer an analysis of transgenders portrayals in selected Tamil movies.
The Tamil Cinema, as an effective tool of entertainment tends to influence the viewers in many
ways for its magnatic nature through moving images, music, dialogue, sound and special effects.
The combined effets help one to easily exchange the sensation of actions and feelings casted by
the role players. This in return, helping gradually the others in understanding the lives of others,
like the transgenders. In particular, the movies and the storyline help us to understand their
struggles and other societal norms revolveing around them. There were not many studies have been
carried out on Transgender issues though they were noted to be one of the class of citizens who
were often facing neglection and humiliation, either from the members of the family, peers, and
society. It could not be deied that their rights were not paid proper care by the government as well
in many cases. Within the Indian society, they were identified as one of the most neglected and
marginalized community, too. This descriptive study aimed at giving a general outllok of transgender
aoutlook in the Tamil movies. There were a few attempts were seen in these movies to portray Transgender
with different perspectives with view to change the worldview of society against the transgenders. These
movies have shown them achieviers in many spectrums, despite of long-lasting bullying, intolerance, and
prejudice subjected towards them. On the other hand, there were a few movies that have portrayed the
transgenders in an insensitive in an inaccurate ways. This paper in general aimed at giving a general outlook
of the transgenders portrayed in the movies, especially their nature and their living environment, livelihood
and together with other related issues.
Keywords: Transgender, Tamil cinema, society, culture, livehood.
ஆய்வு சுருக்ைம்
இந்த ஆய்வு தமிழ்த் திகைப்பைங்ைளில் திருநங்கைைளின் சித்தரிப்கபப் பற்றி ஆய்வு மெய்கிைது.
பைங்ைள், இகெ, உகையொைல், ஒலி ற்றும் சிைப்பு விகளவுைளின் ஒருங்கிகணந்த தொக்ைம் ஆழ்ந்த
உணர்வுைகளப் பிரித்மதடுத்து, நம் வொழ்க்கைகயப் பிைதிபலிக்ை உதவும் என்பதொல் தமிழ் சினி ொ நம்மில்
பலகைச் ெக்திவொய்ந்த முகையில் பொதிக்கிைது. சினி ொ என்பதொல், ெமூைத்தில் ஒரு ெக்திவொய்ந்த ஊைைம்
க்ைகள ஒபை பநைத்தில் பொதிக்கிைது, அகவ திருநங்கைைளின் வொழ்க்கைகயயும், ந து ெமுதொயமும்
ைலொச்ெொைமும் எவ்வொறு அவர்ைகளச் சுற்றி வருகின்ைன என்பகத நன்கு புரிந்துமைொள்ள உதவுகின்ைன.
திருநங்கைைள் குடும்பத்தினரிைமிருந்தும் அைெொங்ைத்திலிருந்தும் புைக்ைணிப்கப எதிர்மைொள்கின்ைனர்.
இந்திய ெமுதொயத்தில் மிைவும் புைக்ைணிக்ைப்பட்ை ற்றும் ஓைங்ைட்ைப்பட்ை ெமூைங்ைளில் ஒன்ைொை
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அவர்ைள் அகையொளம் ைொணப்பட்ைனர். திருநங்கைைள் குறித்த பல்பவறு கருத்துகள் தமிழ் சினி ொவில்
பல பைங்ைளில் மவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மபரும்பொலொன பைங்ைளில் ஒன்று அல்லது இைண்டு பைங்ைள்
கூை திருநங்கைைளுக்குப் மபருக
பெர்க்கும் வகையில் மவளியிைப்படுகின்ைன. தமிழ்த்
திகைப்பைங்ைளில்
ட்டு ல்லொ ல், திருநங்கைைள் பற்றிய பொர்கவயும் ெமூைம்
ொற்றியுள்ளது.
மைொடுக ப்படுத்துதல், ெகிப்புத்தன்க
ற்றும் தப்மபண்ணம் ஆகியவற்கைத் தொங்கினொலும்
திருநங்கைைள் பல நிகலைளில் ெொதிக்கின்ைனர். சில திகைப்பைங்ைள் திருநங்கைைகள அவர்ைளின்
வொழ்க்கையின் உணர்ச்சியற்ை ற்றும் தவைொன முகையில் சித்தரித்தன. இைண்ைொம்நிகல தைவு ற்றும்
இலக்கிய திப்புகைைளின் அடிப்பகையில், இந்த ஆய்வு தமிழ்த் திகைப்பைங்ைளில் திருநங்கைைளின்
சித்தரிப்பு மீது ைவனம் மெலுத்துகிைது. இது அவர்ைளின் வொழ்க்கைச் சூழல், வொழ்வொதொைம் ற்றும் பல
சிக்ைல்ைகள மவளிப்படுத்துகிைது.
ைருச்மெொற்ைள்: திருநங்கைைள், தமிழ் சினி ொ, ெமூைம், ைலொச்ெொைம், வொழ்வொதொைம்

முன்னுலர
ஆணாக பிைந்து பின்னர் தம்லம வபண்ணாக உணர்ந்து வபண்களாக வாழ முற்படுகவார்ககள
திருநங்லககள் ஆவர். வவளிப்புை உடற்கூறிய பரிகொதலனயின் மூலம் பிைந்த குழந்லதயின்
பாலினத்லத அலடயாளம் கண்டு வகாண்டு ஆணா வபண்ணா என்பலத முடிவுவெய்வது எளிது.
இருப்பினும் 'பாலினம்' என்பது சுயத்தின் உளவியல் அங்கீகாரமாகும். கமலும் மற்ைவர்களால்
கருதப்படகவண்டிய ஒன்ைாகும்.
ஒருவருக்கு ஏற்படும் பாலின இணக்கமின்லம உணர்வு 'Gender
dysphoria’ என்று அலழக்கப்படுகிைது. இந்த உணர்வின் மிக தீவிரமான வடிவம் திருநங்லக. இந்த
நபர்கள் தாங்கள் தவைான உடலில் சிக்கியிருப்பதாக உணர்கிைார்கள் (திருநங்லக நிகழ்வு). அவர்கள்
தங்கள் சுரப்பிகள்/ோர்கமான்கள் மற்றும் அறுலவ சிகிச்லெயுடன் தங்கள் பாலினத்லத மாற்றியலமக்க
கவண்டும் என்ை எண்ணம், உள்ளார்ந்த உணர்வுகளுக்கு இடமளித்து தங்களுலடய பாலினத்லத
அலடயாளப்படுத்திக் வகாள்வலத அல்லது வபண்களாக அலடயாளப்படுத்தபடுத்த முற்படும்
வழிமுலைகளுடன் ஒத்துப்கபாகிைது (Asscheman, 2008). பாலின மாற்ை அறுலவ சிகிச்லெக்ப் பாலின
மறுசீரலமப்பு அறுலவ சிகிச்லெ, பாலியல் புனரலமப்பு அறுலவ சிகிச்லெ, பாலியல் உறுதிப்படுத்தல்
அறுலவ சிகிச்லெ என பல வபயர்கள் உள்ளன.
வபரும்பாலான
வவளி
நாடுகளில்,
திருநங்லககள்
மிக
உயர்ந்த
நிலலயிகலகய
பார்க்கப்படுகின்ைனர். அவர்களுக்வகன்று பாலின மாற்று அறுலவச் சிகிச்லெ ெட்டபூர்வமாக
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. நார்கவ திருநங்லககளின் வொர்க்க பூமியாககவ உள்ளது. இங்குச் ெராெரி மனித
இனம் கபான்கை எல்லா விஷயங்களிலும் திருநங்லககளுக்கு முழுச் சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கமலும், அறுலவ சிகிச்லெ முடிந்த பின்பு, வபண் என்ை அலடயாளத்துடன் மருத்துவச் ொன்றிதழ்
தருகின்ைனர். அதனால் அவர்கள் முன்பு பார்த்த அகத கவலலலய மீண்டும் வதாடரலாம்.
1972 ஆம் ஆண்டில் கமற்கு ஐகராப்பாவில் மக்கள் தங்கள் பாலின அலடயாளத்லத மாற்ை
அனுமதிக்கும் ஒரு நலடமுலைலய அறிமுகப்படுத்திய முதல் நாடு ஸ்வீடன் ஆகும். மக்கள் தங்களின்
பாலின அலடயாளத்லத மாற்றுவதற்குச் ெட்டத்தில் இடமளித்த ஸ்வீடன் மற்ை நாடுகளுக்கு ஒரு
முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தது. அர்வ ன்டினாவில், 2012 ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட “சுயநிர்ணய”
பாலின அலடயாளச் ெட்டம் மூன்ைாம் பாலினத்தவருக்கு புதிய வழிமுலைலய அலமத்தது; கமற்கு
அலரக்ககாளத்தில் உள்ள நாடுகளில் அர்வ ண்டினா நாகட முதல்முலையாக, தனிநபர்கள் ஒரு
படிவத்லத நிரப்புவதன் மூலம் தங்கள் பாலினத்லதச் ெட்டப்பூர்வமாகப் பிரகடப்படுத்திக் வகாள்ளலாம்
என்ை வழிமுலைலய அமல்படுத்தியது. இதைக்கு அறுலவச் சிகிச்லெ அல்லது மருத்துவரின் அனுமதி
கதலவயில்லல. ஐகராப்பாவில் நான்கு நாடுகள் அர்வ ன்டினாலவ மாதிரியாக சுய பாலியல்
பிரகடனப்படுத்திக் வகாள்ளும் ெட்டங்கலள ஏற்று அமல்படுத்தியுள்ளன. அவ்வகையில், இவர்ைளின்
வொழ்க்கை சூழகல துள்ளிய ொை அறிவதிலும் இவர்ைள் எதிர்பநொக்கும் ெமுதொயப் பிைச்சிகனைகளயும்
அச்ெமூைத்தினர் மதரிந்திருப்பது அவசிய ொக்ை ைருதப்படுகின்ைது. இதகனத் தமிழ்த் திகைப்பைங்ைள்
எவ்வகையில் திருநங்கைைளின் வொழ்க்கைச் சூழகலச் சினி ொவின் மூலம் க்ைளுக்கு மவளிப்படுத்தி
வருகின்ைன என்பகதயும் ைொணபவண்டிய சூழல் அக ந்திருக்கின்ைது.
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ைட்டுகையின் பநொக்ைம்
குடும்ப உறுப்பினர்களாகலகய ஒதுக்கப்பட்ட திருநங்லககள் ெமுதாயத்தில் பல சிக்கல்கலள
எதிர்வகாள்கின்ைனர். இவர்களின் வாழும் சூழல், வாழ்வாதாரம் மற்றும் பல எண்ணற்ை கருத்துகலளத்
தமிழ்த் திலரப்படங்கள் பல வழிகளில் எடுத்துச் வொல்லுகின்ைன.
ஆரம்பக்காலங்களில் வவறும்
ககளிக்லகப் பாத்திரமாக காட்டப்பட்ட திருநங்லககள், இன்று னரஞ்ெக் கதாப்பத்திரங்களில் தமிழ்த்
திலரப்படங்களில் வலம் வருகின்ைனர் மற்றும் காட்டப்படுகின்ைனர். தமிழ்த் திலரப்படங்களில்
பிரதிபலிக்கும்
திருநங்கைக்
ைதொபாத்திரங்கலளயும்
உண்லம
வாழ்வில்
வாழ்ந்து
வரும்
திருநங்லககபளொடு உள்ள மதொைர்புைகளக் ைண்ைறிவபத இந்த ஆய்வின் தகலயொய பநொக்ை ொகும்.

ஆய்வு மநறி
இவ்வாய்வு தரப்பகுப்பாய்வு வநறிலய அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு கமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
ெமூகவியல், பண்பாடு, உளவியல் ொர்ந்த துலைகலள ஆய்வு வெய்வதற்கு இந்வநறி ஏற்புலடயதாகும்
(Sabith Marican, 2005, p.12). தரப்பகுப்பாய்வு முலையில் ஆய்வுப்வபாருளின் உள்ளடக்கக் கருத்துகளின்
உண்லம நிலலலயக் கண்டறிய இந்வநறி வழிவகுக்கும். இந்தத் தரப்பகுப்பாய்வு நான்கு
நடவடிக்லககள் பின்பற்ைப்படும் (Lawrence Neuman, 2007, p.122). அலவ பின்வருமாறு அலமகின்ைன.
ஆராய்ச்சி ஆவணங்கலள அலடயாளம் காணல் (identification and documentation), தரவுகலள
ஆராய்ந்து பகுத்தாய்தல் (investigation and compartmentalization), வெயல்முலை விளக்கத்துடன்
பகுத்தாய்தல் (interpretation and analysis), தரவுகலள ஒருங்கிலணத்து ஆய்வின் முடிவுகலளக் காணல்
(integration and conclusion).

ஆய்வு முன்பனொடி
திருநங்கைைகளப் பற்றி பல்பவறு பைொணங்ைளில் ஆைொய்ந்தறிய முந்கதய ஆய்வுைள்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அருண்கு ொர்
ற்றும் தணிகைபவலன் (2019) ஆங்கிலத்தில் எழுதிய
“Transgender People in Tamil Literature and Epics” என்ை ஆய்வுக்ைட்டுகையில் ெங்ை ைொலத்தில்
திருநங்கைைள் பற்றிய குறிப்புைளும் ற்றும் தமிழ்நொட்டில் வொழ்ந்து வரும் திருநங்கைைள், அவர்ைள்
ைலொச்ெொைம் பற்றியும் மதொகுத்தளிக்கின்ைன.
2013-ஆம் ஆண்டில் குர்விண்ைர் ைல்ைொ எழுதிய “The Cultural, Psychiatric, and Sexuality Aspects
of Hijras in India” எனும் ஆய்வுக்ைட்டுகையில் மும்லப நகரில் வொழும் திருநங்கைைளின் கலாச்ொர,
மனநல மற்றும் பாலியல் அம்ெங்கலளப் புரிந்துவகாள்வலத கநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. அவர்ைளின்
பாலின அலடயாளக் ககாளாறு மற்றும் மனநலக் குலைபாடுகள் பற்றியும் இந்த ஆய்வு
எடுத்தியம்பியுள்ளது.
தமிழ்த்திகையுலகில் பைங்ைள் ற்றும் பொைல்ைளின் வழியும் பல்பவறு நிகலைளில் திருநங்கைைள்
எவ்வொறு சித்தரிக்ைப் படுகின்ைனர் என்பகத ங்கையர்க்ைைசி (2019) எழுதிய “Portrayal of Transgender
people in Tamil Cinema” எனும் ஆய்வுக்ைட்டுகை விவரிக்கிைது. தமிழ்த் திகைப்படங்களில்
சித்தரிக்கப்பட்ட மூன்ைாம் பாலினம் வதாடர்பான குறித்த பல்கவறு சிக்கல்கலள ஆராயும் பநொக்கில்
இந்த ஆய்வுக்ைட்டுகை எழுதப்பட்டுள்ளது.

திருநங்லககள் வரலாறு
பல நூற்ைாண்டுகளாகத் திருநங்லககள் இந்திய ெமுதாயத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்து
வந்துள்ளனர். “மூன்ைாம் பாலினம்” அல்லது ஆண், வபண் பாலினம் என உறுதிப்படுத்தாத நபர்கலள
அங்கீகரித்ததற்கான வரலாற்றுச் ொன்றுகள் உள்ளன. “திரிதியபிரகிருதி” அல்லது “நபும்ெகா” என்ை
வொற்கள் புராண இலக்கியங்கள், நாட்டுப்புைக் கலதகள், காவியம் மற்றும் ஆரம்பக்கால கவதங்களில்
இடம்வபற்றுள்ளன (Williams, 2003). இந்து தத்துவத்தில் திரிதியா-பிரகிருதி என்ைால் "மூன்ைாம் இயல்பு
அல்லது மூன்ைாம் பாலினம். ஆண் மற்றும் வபண் இயல்புகலளக் வகாண்ட ஆண், ஆண்பால் வபண்கள்,
திருநங்லககள் எனும் பிரிலவ ொர்ந்தவர்கலளக் குறிப்பிடுகிைது. இத்தலகய நபர்கள் பாரம்பரிய இந்து
மதத்தில் முழுலமயாக ஆணாககவா வபண்ணாககவா கருதப்படுவதில்லல. இவர்கள் இருபாலரின்
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கலலவயாகும். இது அவர்கள் பிைப்பிலிருந்கத அலமயப்வபற்ைதால்
இயற்லகயாககவ மூன்ைாம்
பாலினமாகக் குறிப்பிடப்படுகிைார்கள் (Bühler, 1886).
முகலாயர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் “ஹிஜ்ராஸ்” அல்லது “கவா ா சிரா” எனும் அலழக்கப்பட்ட
திருநங்லககள் பிரபலமான பாத்திரத்லத வகித்திருந்தனர். கமலும் அவர்கள் மகத்தான ெக்திலயயும்
மரியாலதலயயும் வகாண்டிருந்தனர். ஹிஜ்ராக்கள் மிக புத்திொலிகளாகவும், நம்பகத்தன்லம
வாய்ந்தவர்களாகவும் மற்றும் அதீத விசுவாெமுள்ளவர்களாக கருதப்பட்டதால் அக்காலத்தில் முக்கியப்
பதவிகளில் பணி அமர்த்தப்பட்டிருந்தனர். அவர்கள் அரசியல் ஆகலாெகர்கள், இராணுவ தளபதிகள்,
அரெ ஆசிரியர்கள் மற்றும் நீதிமன்ை ஆகலாெகர்கள் நிர்வாகிகள் குறிப்பாக ேகரம்களின்
பாதுகாவலர்களாக அங்கம் வகித்தனர் (Gul, 2018).
இந்திய புராணங்களில் மாறுபட்ட மற்றும் மாற்ைப்பட்ட பாலின நிலலகள் பற்றிய பல குறிப்புகள்
இடம்வபற்றுள்ளது. திருஞானெம்பந்தர் இயற்றிய ககாளறு பதிகத்தில் "கவயுறு கதாளி பங்கன்" எனும்
வொல் சிவனின் உருவ திருகமனிகளில் ஒன்ைான அர்த்தநாரிசுவரலரக் குறிப்பிடுகிைது (The Editors of
Encyclopaedia Britannica, 2015). அர்த்தம் என்பது பாதி; நாரி என்பது வபண். சிவனின் ஆண் உருவம்
பாதியும், பார்வதியின் வபண்ணுருவம் பாதியும் வகாண்டு ஆண் கூறு வலப்பக்கமும்,வபண் கூறு
இடப்பக்கமும் அலமகின்ைது. சிவனின்றி ெக்தி இல்லல, ெக்தி இன்றி சிவனில்லல என்பதலன
விளக்குகின்ை உருவாகும். இராமாயணத்தின் பல்கவறு பதிப்புகளில் இலா எனும் மன்னர் அவர்
வாழ்நாட்களில் பாதி ஆணாகவும் பாதி வபண்ணாகவும் வாழ்ந்து வந்ததாைக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன
(Williams, 2003). மகாபாரதம் காப்பியத்தில் இடம்வபற்ை “சிகண்டி” எனும் கதாப்பாத்திரம் வபண்ணாகப்
பிைந்தார். ஆனால் ஓர் ஆலணப் கபால வளர்ந்து கபாரில் பயிற்சி வபற்ைார். ஒரு யட்ெனுடன்
ெந்திப்புக்குப் பிைகு, சிகண்டி ஓர் ஆணாக திரும்பி வந்தான், சிகண்டி என்று அலழக்கப்பட்டான்,
குழந்லதகலளப் வபற்ைான் (Shenoy, 2019). கமலும், அக்ஞாதவாெ காலத்தில் அர்சுனன் வபண்
கவடமிட்டலதயும் மகாபாரதம் சுட்டுகிைது.
மன்னர் பங்கஸ்வான், அவர் புண்படுத்திய இந்திரனால் ஒரு வபண்ணாக மாற்ைப்பட்டார் என
புராணக்குறிப்பும் உள்ளது (Rakesh, 2014). பாரதப் கபாரில் பாண்டவர்கள் வவற்றி வபறுவதற்கு
காளிக்குப்
பலிவகாடுக்க
கவண்டியிருந்தது.
அர் ுனனின்
மகன்
அரவாலன
அதற்கு
கதர்ந்வதடுத்தார்கள். அரவான் அதற்குச் ெம்மத்தித்தார், ஆனால் பலியாகும் முன் அவரது விருப்பத்லதப்
பூர்த்திவெய்ய கவண்டிய ஓர் அவசியம் உண்டாகும் கபாது கிருஷ்ண பரமாத்மாகவ கமாகினியாக
அவதாரம் எடுத்து அரவாலனத் திருமணம் புரிகிைார் (வித்யா, 2007).

தமிழ் திலரப்படங்களில் திருநங்லககள்
தமிழ்த் திகைப்பைங்ைள் பல ைொல ொைபவ னித வொழ்கவ அவர்ைள் வொழும் வொழ்க்கைகயயும்
நி உலகிற்கு எதொர்த்த ொை அதன் உண்க ைகள மவளிப்படுத்தி வருகின்ைது. திகைப்பைம் என்பகதக்
ைொட்டிலும் வொழ்வின் பிைச்சிகனைகளயும் ெ ைொலச் சிந்தகனைகளயும் ைொலத்திற்பைற்ப
க்ைளின்
அனுபவங்ைகள அதன் நுணுக்ைத்பதொடு மவளிப்படுத்தி வருவகத நம் ொல் ைொண முடிகின்ைது.
அவ்வகையில் திருநங்கைைளின் வொழ்க்கைக் கூறுைகளயும் க்ைளுக்கு மவளிப்படுத்த பவண்டும் என்ை
ஒரு சிந்தகனயில் தற்ைொலத்தில் தமிழ்த்திகைப்பைங்ைள் முகனப்பு ைொட்டி வருவகத நம் ொல் பொர்க்ை
முடிகின்ைது. திகைப்பைங்ைளின் தயொரிப்பொளர்ைள் திருநங்கைைகள அவர்ைள் வொழ்வொதொைத்கதச்
ெொர்ந்பத ைகதைளும் அக ய பவண்டும் என்பதற்ைொை திருநங்கைைள் வொழும் வொழ்க்கைச் சூழலிபலபயப்
பைங்ைகளத் தயொரிக்கின்ைனர். திருநங்லககள் வபரும்பாலும் தங்களுக்வகன்று வொந்தமான
இடங்களில் வசித்து குறிப்பிட்ட வதாழில்கலளச் வெய்கிைார்கள். வதன்னிந்தியாவில் இருக்கும்
திருநங்லககள் வபரும்பாலும் வட மாநிலங்களில், குறிப்பாக பம்பாய், வடல்லி, புகன, வகால்கத்தா
கபான்ை பகுதிகளில் தஞ்ெம் அலடயக்காரணம் உண்டு. அங்கு மக்கள் திருநங்லககலள கிருஷ்ண
அவதாரமாகப் பார்க்கிைார்கள். அவர்களிடம் வாழ்த்து அல்லது ஆசிவபறுவது தங்களுக்கு நல்லது என்று
ஒரு நம்பிக்லக (வித்யா, 2007). வபாதுவாக இவர்களின் வாக்கு வதய்வீக அந்தஸ்லதப் வபற்றுள்ளது
என்ை நம்பிக்லகயில் மத விழாக்களில் மற்றும் வீட்டு நிகழ்வுகளில் அவர்கள் பங்ககற்பது விகெஷமாைக்
கருதப்படுகின்ைது.
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இதலன கவறுவிதமாகவும் கூைலாம். திருநங்லககள் ெபித்துவிட்டால் அது பலித்துவிடும்.
தங்களுக்குக் கஷ்டம் வரும் என்கிை அச்ெம். மக்கள் திருநங்லககலள சிைப்புப் வபற்ைவர்களாகக்
கருதுவதால் அவர்களின் ஆசிர்வாதமும் ொபமும் ெக்தி வாய்ந்ததாக நம்புகின்ைனர் (Jeyalakshmi, 2020).
இக்கூற்றிகனத், ‘தர்பார்’ எனும் திலரப்படத்தில் இடம்வபற்ை ஒரு காட்சியில் திருநங்லககலள
அலழத்து ஆசிர்வதிக்க கூறுவார் படத்தின் நாயகன். திருநங்லககளிடம் ஆசிவபறுவதானால் பல
நன்லமகள்
வபருகும்
என்ை
நம்பிக்லகலயச்
சுட்டிக்காட்டும்
வலகயில்
இக்காட்சி
அலமக்கப்பட்டிருக்கும்.
கமலும், பிச்லெ எடுப்பலதத், திருநங்லககள் உலகம் ‘கலடக் ககட்டல்’ என்று வொல்லும்,
லகத்தட்டி கலட கலடயாக ஏறி,
பிச்லெக் ககட்பலதகய இந்தியாவில் பல திருநங்லககள்
வாடிக்லகயாக் வகாண்டுள்ளனர். மும்லபயில் வபாதுவாக திருநங்லககள் பாலியல் வதாழிலும், பிச்லெ
எடுக்கிை வதாழிலும் வெய்வார்கள். பாலியல் வதாழிலில் ஈடுபட விரும்பாதத் திருநங்லககள் கவறி
வழியின்றி, பிச்லெ எடுக்கும் வதாழிலுக்குத் தள்ளபடுகின்ைனர் (வித்யா, 2007). 2019ஆம் ஆண்டில்
வவளிவந்த “சூப்பர் டிலக்ஸ்” எனும் திலரப்படத்தில் ஷில்பா எனும் கதாப்பாத்திரம் ஒரு கலடயில்
லகத்தட்டி பிச்லெப் வபறும் காட்சி படமாக்கப்பட்டிருக்கும். இக்கலதயில் வரும் ஷில்பா எனும்
கதாப்பாத்திரம், மும்லபயில் இருந்து ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து தன் மகலனக் காண வந்திருப்பார். ஆக,
மும்லபயில் வாழும் திருநங்லககளின் அன்ைாட வாடிக்லகலய எடுத்துச்வொல்லும் வலகயில் ஷில்பாவின்
கலத அலமக்கப்பட்டிருக்கும்.
அதுமட்டுமின்றி, திருநங்லககலளக் வகாச்லெயான வார்த்லதகளில் இழிவுப்படுத்தப்படுவலதயும்
இப்படம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. திருநங்லக, மூன்ைாம் பாலினம் என்று கூைப்பட்ைொலும் அவர்கலள
இழிவுபடுத்தும் வகாச்லெ வார்த்லதகள் சிறுவர்கள் மத்தியில் புழக்கத்தில் இருப்பதும், ெர்வ
ொதாரணமாக அவர்கள் ககலிகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதும் நலடமுலையில் நிகழ்ந்து வரும்
அவலமாகும். இது திருநங்லககளின் உள்ளக் குமுைல்களில் ஒன்ைாகும். இப்படத்தில் வரும் இக்காட்சி
வதாகுப்பு இதலனகய ொடுகிைது. அை, திகைப்பைங்ைள் இவ்வகையொன விளும்புநிகல சூழகல
க்ைளுக்கு மவளிச்ெம் பபொட்டுக் ைொட்டுகின்ைது என்பகத றுக்ைவில்கல என்பை ைொணமுடிகின்ைது.
மும்லபயில் ஆரம்பத்தில் பிச்லெ எடுத்து பிலழக்க கவண்டிய சூழ்நிலலக்குத் தள்ளப்பட்ட ஜீவா
என்ை திருநங்லக தற்கபாது `transgender rights association' என்கிை அலமப்பின் இயக்குநராக
இருக்கிைார். “லக, கால் நல்லா இருக்கும்கபாது நாம ஏன் பிச்லெ எடுக்கனும்?” என்ை எண்ணம் வந்த
பிைகு சுயமாக உலழத்து இன்று 350 திருநங்லககள் வாழ்வாதாரத்திற்கு அவரால் முடிந்த உதவிகலளச்
வெய்துவகாண்டுதான் வருகிைார். கல்வி வாய்ப்பு அலமயப்வபைாதத் திருநங்லககள் சுய வதாழில் வெய்து
வதாழில் முலனகவார்களாக வரலாம் என்ை கூற்லை நிரூபிக்கும் வலகயில் ஜீவா கபான்ை
திருநங்லககள் சிைந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்ைனர் (காயத்ரி, 2019). மகலசியாவில் பல
திருநங்லககள் சிலக அலங்காரம் மற்றும் முக ஒப்பலன கலலஞராகவும் சுயவதாழிலில் ஈடுபட்டு, சிைந்த
முலையில் வளர்ந்து வருகின்ைனர். மகலசியாவின் முன்னணி ஒப்பலனக் கலலஞர்களில் ஒருவரான ஐஷு
பல மாறுபட்ட விமர்ெனங்கலளக் கடந்து ஒரு இலட்சியமிகு திருநங்லகயாகச் ொதித்துள்ளார்
(Selladurai, 2020).
வதாடர்ந்து, தற்கபாது தமிழ்த் திலரப்படங்கள் மட்டுமல்லாது, வபாதுவாகவ ெமூகத்திலும்
திருநங்லககள் மீதான பார்லவ மாறியுள்ளது. மருத்துவம், ெட்டத்துலை, அரசியல் எனப் பல துலைகளில்
திருநங்லககள் இயங்கிவருகின்ைனர் (India Today, 2018). மகலசியா நாட்லடச் கெர்ந்த திருநங்லக
கமிலா கமாருடின், இங்கிலாந்தில் உள்ள கதசிய சுகாதாரச் கெலவயில் (என்.எச்.எஸ்) முப்பது
வருடங்கள் பணியாற்றிய அனுபவமுள்ள மருத்துவராக உள்ளார். கமலும், ெமூகத்திற்கு அவர் வெய்த
பங்களிப்புகளுக்காக பல விருதுகலளயும் வவன்றுள்ளார் (Mokhtar, 2020). 2011ஆம் ஆண்டு வவளிவந்த
“காஞ்ெனா” எனும் திலரப்படத்தில் கீதா எனும் திருநங்லக மருத்துவத்தில் பட்டம் வபற்ைவராக
சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார். இப்படத்தில் ஒரு காட்சி வதாகுப்பில் “நடனக்கலலயிவல முன்னணிகல
இருக்கிை நர்த்தகி நடராஜ் ஒரு திருநங்லகதான்! ஐ.தி (IT) உலகத்திகல ொதிச்சுட்டு இருக்கிை கல்கி
ஒரு திருநங்லகதான்! மீடியாவிகல கராஸ், உத்தரபிரகதெத்துகல எம்.பி கரவதி, டாக்டர் எஞ்சினியர்
என எத்தலன கபரு ொதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கக. எங்களாலயும் ொதிக்க முடியுங்க” என்ை வெனம்
பல்கவறு துலைகளில் திருநங்லககள் ொதித்தலதயும் ொதிக்க இயலும் என்பலதயும் எடுத்துச்வொல்லும்
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வண்ணம் அலமந்துள்ளது. அதுபபொலதொன் மனம் உண்டானால் மார்க்கம் உண்டு என்பலத உணர்த்தும்
பாணியில் திருநங்லககள் பல நிலலகளில் ொதித்து வருகின்ைனர். இந்தியாவின் முதல் திருநங்லக
மருத்துவரான அக்ொ ஷாவயக் தற்கபாது வடல்லியில் ககாைனி சுகாதார லமயத்தின் தலலவராகப்
வபாறுப்கபற்றுள்ளார் (Bhat, 2021). இச்சூழலில் பொர்க்கும்மபொழுது திருநங்கைைளின் வளர்ச்சிகயச்
சினி ொத் திகைப்பைங்ைள் எவ்வகையில் சித்தரித்துக் ைொட்டுகிைது என்பகத உணைமுடிகின்ைது. சினி ொ
என்பது ஒரு தனிப்பட்ை
னிதனின் வளர்ச்சிகய
ட்டும் ைொண்பிக்ைொ ல் திருநங்கைப் பபொன்ை
ெமுதொயம் எதிர்பநொக்கியுள்ள சிக்ைல்ைகளயும் அதற்கு எவ்வொறு அவர்ைள் தீர்வு ைண்டுள்ளனர்
என்பகதயும் கூைக் ைொட்டுகின்ைது.
அடுத்து, திருநங்லககளின் திருமணம லவபவகங்களும் தற்கபாது பரவலாக நிகழ்ந்து வருகிைது.
இதலனப் பார்க்கும் கபாது, ேரினா எனும் திருநங்லக தன் மாமா கருப்புொமி என்பவலரக் காதலித்து
திருமணம் வெய்துள்ளார் (காதல் திருமணம் வெய்துவகாண்ட திருநங்லக - இலளஞர் இலண, 2020).
இச்சுழகல, 2018-இல் வவளிவந்த கபரன்பு எனும் திலரப்படத்தில் மீரா எனும் திருநங்லக ஒரு ெராெரி
வபண் கபாலத்தான் அமுதவாணலனக் காதலித்து, திருமணம்வெய்து வகாள்வலதக் காண முடிகின்ைது.
அதுமட்டுமின்றி மீரா பாலியல் வதாழிலில் ஈடுப்படுபவராக சித்தரிக்கப்படுவாராகவும், தன் வதாழிலில் பல
இன்னல்கலள அனுபவிப்பாராகவும் சித்தரிக்கப்படுகின்ைார். உண்லமயில் பாலியல் வதாழிலில் ஈடுபடும்
திருநங்லககலளப் பிரதிபலிக்கும் வாக்கில் மீராவின் கதாப்பாத்திரமும் காட்சிகளும் அலமயப்
வபற்றிருக்கும். மதொைர்ந்து, ‘வானம்’ திலரப்படத்தில் நம்பிக்லகக்குப் பாத்திரமான கதாழியாக கற்பூரம்
என்ை கதாப்பாத்திரம் திகழுகின்ைது. உணர்வளவில் ொதாரண மக்ககளாடு திருநங்லககள் எந்த
வலகயிலும் கவறுபட்டவர்கள் அல்ல என்பகத உணர்த்தும் வகையில் தமிழ்த்திகைப்பைங்ைள்
இவ்வகையொன கூற்றுைகளயும் உண்க ைகளயும் மவளிபடுத்துகின்ைன. பலலும், ‘பாவக் கலதகள்’
எனும் திலரப்படத்தில் சித்தரிக்கப்படும் தங்கம் எனும் கதாப்பாத்திரம் உணர்வுப்பூரமாக ஒரு
திருநங்லகயின் சிக்கல்கலளயும் உள்ள கருத்துகலளயும் வவளிப்படுத்தும் வலகயில் அலமந்துள்ளது.
இதுபபொன்ை சூழலில் திகைப்பைங்ைளில் பல இன்னல்ைளுக்குப் பிைகு திருநங்கைைளும்
அவர்ைளின் வொழ்க்கைச் சூழலும் எவ்வொறு அவர்ைகள ஓர் அடி ட்ை நிகலக்குக் மைொண்டு மென்றுள்ளது
என்பகத உணர்த்துகின்ைது. இச்சூழல் ைொலப்பபொக்கில்
ொறி வந்துள்ளகதயும் திகைப்பைங்ைள்
நிரூபித்துள்ளன. திருநங்கை என்ை ஒரு ைதொப்பொத்திைத்கத மநறிப்படுத்தி அவர்ைளின் சிந்தகனைகள
க்ைள் த்தியில் மைொண்டு மெல்ல பவண்டும் என்பதகனயும் தொங்ைளும் னித பிைவிபய என்பகதச்
ெொதொைண க்ைளுக்கு மதளிவுபடுத்த பவண்டும் என்பகதயும் தமிழைத்தில் ட்டுமின்றி ற்ை நொடுைளிலும்
வொழும் திருநங்கைைள் தங்ைளுக்கும் வொழ ஒரு வொழ்க்கை உள்ளது என்பகதத் தமிழ் திகைப்பைங்ைள்
நிரூபிக்கின்ைன.

முடிவுலர
தற்காலத்தில் திருநங்லககள் தமிழ் திலரப்படங்களில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் இடம்
வபறுவது வரகவற்கத்தக்க ஒன்ைாகக் கருதப்படுகின்ைது. திருநங்லககள் வவறும் பாலியல் வதாழிலில்
ஈடுபடும் ஒரு காட்சிப்வபாருளாகச் சித்தரிக்கும் கதாப்பாத்திரமாக அல்லாமல் தற்கபாது அவர்களின்
ஆளுலமக்கும் உணர்வுக்கும் மதிப்பளித்து தமிழ்த் திலரப்படங்களில் அவர்கலள ெராெரி மனிதர்களாகச்
சித்தரிப்பது பாரட்டுக்குரியது. ெமுதாயத்தில் இவர்களும் ஓர் அங்கத்தினகர என்பலத உணர்ந்து
இவர்கலள அங்கிகரிக்க கவண்டும். அதற்குச் ொன்ைாக, மகலசியாவில் திருநங்லககளின்
உரிலமகளுக்காகப் கபாராடி வருபவரான நிஷா ஆயுப், 2016-ம் ஆண்டிற்கான அலனத்துலக ‘வீரமங்லக’
விருலதப் வபற்றுள்ளார் (மகலசியத் திருநங்லக நிஷா ஆயுப்புக்கு அவமரிக்காவில் அலனத்துலக
‘வீரமங்லக’ விருது!, 2016). அவமரிக்காவின் இந்த அலனத்துலக ‘வீரமங்லக’ விருலதப் வபறும் முதல்
திருநங்லகப் வபண் என்ை வபருலமலயயும் நிஷா ஆயுப் வபற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு மகலசியாலவச்
கெர்ந்த முன்னாள் வபர்கெ 2.0 அலமப்பின் தலலவர் டத்கதா அம்பிகா ஸ்ரீனிவாெனுக்கு இந்த விருது
வழங்கப்பட்டது. உலக அளவில் அலமதிக்காகவும் நீதிக்காகவும் மனித உரிலமகளுக்காகவும் ஆண்வபண் ெம உரிலமக்காகவும் வபண்களின் முன்கனற்ைத்திற்காகவும் துணிச்ெலுடன் கபாராடும்
வபண்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டு வருகின்ைது. திருநங்லக என்ை காரணத்தால் பல
சிக்கல்களுக்கு ஆளானாலும் இவரின் துணிச்ெல்மிகுப் கபாராட்டத்தால் தனக்கான அங்கீகாரத்லத
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உலக அளவில் வபற்றுள்ளார். அவ்வகையில் தமிழ்த் திகைப்பைங்ைள் அகனத்து வொழ்வு முகைகயச்
ெொர்ந்த
க்ைளுக்கும் தங்ைளின் வொழ்வியல் சிந்தகனகய மவளிப்படுத்திக்மைொள்ள ஒரு முக்கிய
ஊைை ொை அக ந்துள்ளது என்பது றுக்ை முடியொத உண்க .
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Abstract
As early as 14th century, there have been continuous connections were established between the European
nations and Indian sub-continent in the name of spreading the trinity concepts of Glory-Gold-Gospel.
Several Christian Missionaries have reached India from Europe in order to wide-spread the Christianity.
The learned and well-trained missionary personals chose to learn the local languages as soon as they reached
to ease their activities. As a result of this, they indulged with the beauty of the Tamil language and its
literary heritage. Soon, they became profound use of the language. In return, they also have made significant
contributions to the development of the language and literature. It is well-known fact that one of them was
the printing mechanism, which have paved ways for easier and fast printing in high volume than before.
As a result of this, there were many books published with introduction of new Tamil font system, covering
many genres like Prose, Modern Literature, Grammar, Inscription, Translation, Linguists, Dictionary and
on. Along this, there have been so many poems were written and introduced into Tamil by Christian Poets
as well. This article is aimed at studying such not well-discussed literatures within the Christian Literature
domain.

Keywords : Missionaries, Tamil Literature, Christian Literature, Classical Intellectual
ஆய்வுச்சுருக்கம்:
ஐகராப்பியர்கள் கிறித்துவ மதத்லதப் பரப்பவதற்குத் தமிழகத்திற்கு வந்தனர். அவர்கள் தமிழ்
வமாழிலய இலக்கணப் பிலழயின்றி ஆர்வத்கதாடு கற்றுத் கதர்ந்தனர். தமிழின் இனிலமலய
உணர்ந்து தமிழ்வமாழிலயக் வகாண்டாடினர். தமிழில் பல நூல்கலள இயற்றியும் அலத அச்சு
இயந்திரம் வகாண்டு அச்ெடித்துக் வகாடுத்தனர். ஆசிய அளவில் முதன் முதலில் அச்சில்
ஏற்ைப்பட்ட வமாழி தமிழ் வமாழியாகும். ஐகராப்பியர்களின் வதாண்டு அளவிடமுடியாதது. தமிழில்
எழுத்துச் சீர்த்திருத்தம், உலரநலட, அகராதி, கல்வவட்டுகலள வமாழிப்வபயர்த்தல் ஆகியவற்கைப்
சீர்த்திருத்தம் வெய்து தமிழ்வமாழிக்குத்
வதாண்டாற்றினர். இவர்கலளப்
பின்பற்றி, தமிழ்
அறிஞர்களும்
தமிழ்வமாழிக்குப்
பல
இலக்கியங்கலளத் வதாண்டாற்றியுள்ளனர். அவர்களுள்
வபரிதும் அறிமுகமில்லாத கவிஞர்கள் பற்றியும் அவர்கள் ஆற்றிய பணிகள் குறித்து இங்கு
காணலாம்.

திைவுச்வெற்கள்:

அருட்வதாண்டர்கள், கிருஸ்துவ

இலக்கியம், இலக்கிய நயம்.

முன்னுலர
உலகில் கதான்றிய ெமயங்கள் பலவாகும் தமக்குரிய ெமயக் கடவுளலரப் கபாற்றும்
வண்ணமாக இலைக்ககாட்பாடுகலள எடுத்துக் கூறும் விதமாக புனித நூல்கலளக் வகாண்டுள்ளன
இன்லைய உலக வழக்கில் உள்ள ெமயங்களுள் குறிப்பிடத்தக்கது கிறித்தவச் ெமயமாகும்.
கிறித்தவத்லத
இம்மண்ணில்
அறிமுகப்படுத்தியவர்கள்
ஐகராப்பியர்கள்
ஆவர், அவர்களுள்
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என்றிஎன்றிக்ஸ், சீகன்பால்கு, வபப்ரீசியஸ், வீரமாமுனிவர், கால்டுவவல் ஆகிகயார் தமிழ்வமாழிலய
இலக்கண இலக்கியத்லத ஆர்வத்கதாடு கற்கத் கதர்ந்தனர். தமிழின் இனிலமலய உணர்ந்து
தமிழ் வமாழிலயக் வகாண்டாடினர். மக்களுக்கு ஆற்றும் ெமூகப் பணிலய இன்றியலமயாதது எனக்
கருதி இலைவனின் கெலவகய வபரிதாக எண்ணி அரும் வபரும் பணிகலள ஆற்றி வந்துள்ளனர்.
தமிழ்க் கிறித்தவ இலக்கியம் ஏைத்தாழ நானூறு ஆண்டுகால வரலொற்றிலனக் வகாண்டது.
இந்வநடிய வரலாற்றில் தமிழ் ஆர்வமும், புலலமயும் வகாண்ட கமலல நாட்டுப் வபரிகயார்களும்
அவர்களுக்கு இலணயாகத் தமிழகத்லதச் ொர்ந்த கிறித்தவச் ொனகைார்களும் பல்கவறு விதமான
பலடப்புகளின் வாயிலாகத் தமிழ்வமாழிலய உயர்தனிச் வெம்வமாழியாக உலகிற்கு அறிமுகம்
வெய்துள்ளனர். புதுப்புது
இலக்கண
இலக்கிய
நூல்கலளப்
பலடத்து, தமிழ்வமாழிக்கு
வதாண்டாற்றியுள்ளனர். இவர்களுள்
கவதநாயகொஸ்திரி, எச்.ஏ.கிருட்டிணப்பிள்லள, மாயூரம்
கவதநாயகம்பிள்லள தமிழ்
அறிஞர்கள்
நன்கு
அறிவர் இவர்கலளப்
பின்பற்றி,
வபரிதும்
அறிமுகமில்லாத தமிழ்
அறிஞர்கள் அந்கதாணிகுட்டி அந்கதாணியார், நயனப்ப முதலியார், பிலிப்புவத-வமல்கலா, இன்பகவிராயர், திட்டூர்கதசிகரின் கபான்கைார்
அறிமுகமில்லாத கவிஞர்கள்
ஆற்றிய இலக்கிய வதாண்டுகள் இலக்கிய பணிகள் பற்றியும் இக் கட்டுலரயில் காணலாம்.

கமலலநாட்டு

கிறித்தவர்களின்

தமிழ்த்வதாண்டு

மலைப்பரப்பும் கநாக்ககாடு இந்தியாவிற்கு
வந்த
கமனாட்டார் தமிழுக்கும் தமிழகத்தும்
வெய்த பணிகள்
அளப்பரியன,
தமிலழத் தரணிவயங்கும் பரப்பியப் வபருலம கமனாட்டு
மலைத்வதாண்டர்கலளச்
ொரும்.
தமிழகம்
வந்த
கிறித்தவ
அருள் வதாண்டர்கள்
சிலர்
தமிழ்வமாழிலயத வதள்ளத் வதளிவாக கற்றுக் வகாண்டனர். நன்கு தமிழில் வமாழிப்புலலம
வபற்ைனர், கிறித்தவ ெமயம் பற்றிய நூல்கலள எழுதி மக்களிலடகய பரப்பினர், வெந்தமிலழ
கற்று அதில் ஈடுபட்டு தம்லமகய மைந்து தமிழ்த்வதாண்டும் வெய்தனர். அவர்களுள் குறிப்பிடத்
தக்கவர்கள் தமிழுக்கு வெய்த இலக் கியத் வதாண்டுகள் பற்றியும்.
இக்கட்டுலரயில் காணலாம்

மறுமலர்ச்சிக் காலம்
ெங்க காலத்திற்கு அடுத்தாற் கபால் கமலலநாட்டுச் ெமய ொன்கைார் வாழ்ந்த
காலத்தில்தான்
குறிப்பாக ஐகராப்பியர்களின்
காலத்தில்
தான்
தமிழ்
வமாழி
மாவபரும்
வளர்ச்சியலடந்தது
எனலாம். உலரநலட
வெய்யுள், இலக்கியம்,
இலக்கணம், கல்வவட்டு,
வமாழிப்வபயர்ப்பு, வமாழியியல் அகழ்வாராய்ச்சி, திைனாய்வு,
அகராதிக்கலல,
ஆகியவற்லை
புத்திலக்கியப்
பலடப்புகளாக
தமிழில்
நன்கு
அறிமுகம் வெய்து வதாண்டாற்றினர். அச்சு
இயந்திரங்களின் வருலகயால்
பதிப்புத்துலையில் மாவபரும் புரட்சியலடந்தது. குழந்லத
இலக்கியங்கள், வாழ்க்லக வரலாறுகள் ஆகியலவ அறிமுகம் வெய்யப்பட்டன.

என்றி

என்றிக்ஸ் (1520 -1600)

இந்தியாவிற்கு கிறித்தவச் ெமயத்லதப் பரப்ப வந்த அருளாளர்களின் வரிலெயில் என்றி
என்றிக்ஸ் (Henry Henriquez) என்னும் கபார்த்துக்கல் நாட்லடச்
கெர்ந்தவர்
கத்கதாலிக்க
மதக்குருவானவர் தமிழ்நாட்டிலுள்ள கடற்கலரப் பகுதிகளில் வதாண்டாற்றினார். இவர் இயற்றிய
நூல்கள் பதினான்கு இவற்றுள் இலக்கணம், அகராதி ஆகியனவும் அடங்கும். முதன் முதலில்
இவர்
எழுதிய நூல்கள்
தம்பிரான்
வணக்கம், கிரித்தயானி
வணக்கம் ஆகியன
1600-ல்
புன்லனக்காயலில் உயிர்நீத்தார். என்றி என்றிக்ஸ் எழுதிய நூலல 1950-ல் தனிநாயக அடிகளாரின்
சீரிய முயற்சியால் கண்வடடுத்து இன்று நாம் காணும் படியாக வகாடுத்துள்ளார்.

முதல்

அச்சு தமிழ்

நூல்

“தம்பிரான் வணக்கம்” என்னும் நூல் கபார்த்துக்கீசிய வமாழியில் எழுதப்பட்ட கிறித்துவச்
ெமய கபாதலன நூலின் தமிழாக்கம் இந்திய வமாழிகளிகல முதன் முதலில் வவளிவந்த தமிழ்
வமாழியில் அச்சிடப்பட்ட முதல் நூலாகும். புன்லனக்காயிலில் தந்லத
ான்வதபாரியா என்பவரால்
அச்சிடப்பட்டு வவளியானது. பதித்த இடம் வகால்லம். நாள் (20.10.1578) சீன காகிதத்தில் லம
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வகாண்டு அச்சிடப்பட்டது. தம்பிரான் வணக்கம் பன்னிவரண்டு பக்கங்கலளக் வகாண்ட மிகச்
சிறிய நூல் ஆகும். டாக்டரினா கிறிஸ்டினா என்ை எளிய நூலல
தம்பிரான் வணக்கம் என்று
தமிழ் மக்கள் எளிதாக அறியும் வலகயில் சூட்டினார். தம்பிரான் வணக்கம் என்ைால் கடவுளுக்கு
வணக்கம் என்ை வபாருளாகும். மலலயாள வமாழியில் வபருலமக்குரியவன்
என்பதாகும். மூல
நூலுக்கு முன்னுலரகயா
அணிந்துலரகயா கிலடயாது. அவகரதான் வழிகாட்டி தான் அறிந்த
வார்த்லதகலள
வகாண்கட
வமாழிப்வபயர்ப்லப
கமற்வகாண்டார். கூடுமானவலரயில்
தமிழ்
இலக்கண முலைகலளகய பின்பற்றியிருக்கிைார். ஒவ்வவாரு பக்கத்திற்கும் தமிழ் எண்கலளப்
பயன்படுத்தியுள்ளார்.
இரண்டு
வலகயான
எழுத்துகளும்
தம்பிரான்
வணக்கத்தில்
பயன்படுத்தியுள்ளார். அக்கால வழக்கப்படி,
தமிழ்
எழுத்துகள்
உருவாக்கப்பட்டதால்
வமய்
எழுத்துகள்மீது புள்ளி இல்லல குறில், வநடில் கவறுபாடு வதரியவில்லல. இருப்பினும், தமிழ்
ஆர்வலர்கள்
தம்பிரான்
வணக்கத்லதப்
படித்து
மகிழ்ந்தனர். கூைப்பட்ட
கருத்துகள்
புதுலமயாக இருந்தது.

உலரயாடல்

இலக்கியம்:

கிரிசித்தியானி வணக்கம் என்னும் நூல். குருவும் சீடனும் உலரயாடுவது கபான்ை
மிகச்சிைந்த நூலாகும் பதினாறு பக்கங்கலள வகாண்டுள்ளது. கத்கதாலிக்க மதத்தின் அடிப்பலடப்
பிரார்த்தலனகலளயும் ெமயம் ொர்ந்த ககள்வி பதில்கலளயும் உள்ளடக்கியதாக இந்நூல்
அலமந்துள்ளது. 16 ,17 ஆம் நூற்ைாண்டுகளில்
திருமலைக்கருத்துகலள உலரயாடல் கபான்று
வவளியிடும் நல்லவதாரு உத்திலய லகயாண்டுள்ளது. அந்த வலகயில் இதலனப் பின்பற்றி பல
தமிழ் நூல்கள் வவளிவந்துள்ளன. இது ஒரு வழிகாட்டி நூலாகும் மற்றும் தமிழ் உலரநலட
வளர்ச்சியில் லமல்கல் எனலாம்.

கிறித்தவ அடியார்களின்

வரலாற்று இலக்கியம்:

அடியார்களின் வரலாறு என்னும் இந்நூல் 16 ம் நூற்ைாண்டின் கிறித்தவக் கருத்துகள்
வகாண்ட தமிழ் உலரநலட நூலாகும். வமாத்தம் 668 பக்கங்கள் வகாண்டது. இந்நூலல
இருட்குலகயில் கண்வடடுத்த புலதயவலனப் கபாற்றி, வத்திகன் நூலகத்தில் பாதுகாப்பாக
லவக்கப்பட்டிருந்தது, தவத்திரு இராெமாணிக்கம் அடிகள் வவளியிட்டுள்ளார், இந்நூலில் 160
பழங்காலப் புனிதர்களின் வரலாறு இடம் வபற்றுள்ளது. பதினாைாம் நூற்ைாண்டிகலகய
தமிழில்
வரலாற்று
இலக்கியம்
வவளியாகிருப்பது விந்லதக்குரியதாகும், பின் வரும்
நூல்களுக்கு
முன்கனாடியாக அலமந்துள்ளது.
சீகன் பால்கு ஐயர் (1682-1719 )
வ ர்மனி
நாட்லடச்
கெர்ந்த
“சீகன் பால்கு ஐயர்” மலைப்பணி ஆற்றுவதற்காக
வதன்னிந்தியாவிலுள்ள தரங்கம்பாடிக்கு கடல் வழியாக தமிழகம் வந்து கெர்ந்தார். தமிழில்
எழுதவும் கபெவும் நன்கு பயிற்சி எடுத்துக்வகாண்டார். இவர் சீர்திருத்த திருச்ெலபலய
கெர்ந்தவர், (protestand) பதினாைாம் நூற்ைாண்டில்
ஏற்பட்ட
கிறித்தவச்
சீர்திருத்த
இயக்க
வகாள்லகலளப் பின்பற்றுபவர் முதல் கிறித்தவ அருட்வதாண்டர் ஆவார். இவரின் சீரிய முயற்சியால்
தரங்கம்பாடியில் ககாயில் கட்டியும், பல பாடொலலகலள நிறுவியும், தமிழக மக்களுக்குப்
பயன்படும் வலகயில் தமிழ்ப் புத்தகங்கலள அச்சிட்டு வவளியிட்டு வதாண்டாற்றினார். இவர்
வெய்த நற்காரியங்கலளப் பாராட்டிய மயிலல சீனி கவங்கடொமி அவர்கள் தமிழ்நாட்டில்
“கதாட்டி முதல் வதாண்லடமான்” வலரயில் எல்கலாரும் எளிதாக புத்தகத்லத லகயாளும் படி
வெய்தவர் என்று கூறுகிைார்.
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இலக்கியப் பணி
1708 ஆம் ஆண்டு சீகன் பால்கு புதிய ஏற்பாட்லடத் தமிழில் வமாழிவபயர்த்தார், நான்கு
ஆண்டுகளாக அயராது பாடுபட்டு நிலைவுவெய்தார். பலழய ஏற்பாட்டிலும் வபரும் பகுதிலய
வமாழிவபயர்த்துள்ளார்,
எனினும் இதலன முடித்து அச்சில் காண்பதற்குள் இவ்வுலக வாழ்லவ
நீத்தார். திருமலை வமாழிப்வபயர்ப்பில்
சீகன் பால்குவின் முயற்சியும் உலழப்பும் கபாற்றும்
வமாழிவபயர்ப்பாளர்கள் பலர்.
இவர்
வதாகுத்த
அகராதியானது
வபரும்
வியப்புக்குரியது.
தமிழ்ச்வொல் அலத உச்ெரிக்கும் முலை வ ர்மனியில் அதன் வபாருள் ஆகிய மூன்று கூறுகள்
அடங்கப் வபற்ைது
இவர்காலத்திற்குப்
பின்வந்த ஐகராப்பியர்களுக்கு
இவ்வகராதி
வபரிதும்
உதவியாக இருந்தது. இவர் Bibliotheca Malaurica, Geneology of Malabari Gods, Malabarian Religion,
Malabar Words and phrases, என்ை நூல்கலளயும் எழுதியுள்ளார்.

இலெஞானம்
பக்தி இலக்கியம் என்ைாகல துதிப்பாடல்களும் நன்றிப்பாடல்களும் அலடக்கலப் பாடல்களும்
தவைாமால் இடம்வபறும். அந்த
வலகயில் கிறித்தவ இலக்கியமும் அதற்கு விதிவிளக்கல்ல
கிறித்தவ இலக்கியம் பலடத்த கவிஞர்கள் தம் பலடப்புகளில் இலைவனுக்குப் பல பக்தி
பாடல்கலள எழுதியுள்ளனர்.
இவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர் சீகன் பால்கு இலெஞானம்
மிக்கவர். இலைவலனத் துதிக்கும் பக்திப் பாடல்கலள முதன்முதலில் தமிழ்க் கிறித்தவர்களுக்கு
அறிமுகம் வெய்தார். வ ர்மன் வமாழியில் இருந்த 48 பாடல்கலள வமாழிவபயர்த்து 1713ஆம்
ஆண்டு வவளியிட்டார்.
பாெமுள்ள இகயசுகவ கதவரீர் அன்பாக இன்று தந்த
கபாதலன கவனமாய் ககட்கடாம். (ஞான.பா, 391 பக் 437)
அனாதியாம் பராபரா எல்லாவற்றிற்கும் நீர்கர்த்தா
என் ஸ்வாமி,என் பிதாகவ. (ஞா.பா.400. பக்447)
இதுகவ
தமிழ்
வமாழியில் முதன்முதலில்
இயற்ைப்பட்ட ஞானப்பாடல்களின்
வதாகுதியாகும்.
இலவயாவும் இவரின் முயற்சியால் தமிழ் வமாழி, இனம், பண்பாடு ஆகியலவகலள உலகிற்கு
உணர்த்துகின்ைன.

வபப்ரீசியஸ்

(1710-1791)

வ ர்மனியில் பிைந்த வபப்ரீசியஸ் 1740 ஆம் ஆண்டு தரங்கம்பாடிக்கு வந்து, தம் ெமயப்
பணிலயத் தமிழகத்தில் வதாடங்கினார். பல கிறித்தவப் பாடல்கலள வ ர்மன் வமாழியிலிருந்து
தமிழில்
வமாழிவபயர்த்துள்ளார்.
நிகண்டுகளுக்குப்
பதில் தமிழில்
அகராதிக் கலலலயத்
கதாற்றுவித்தார். தமிழ்-ஆங்கில
அகராதி
மற்றும் ஆங்கிலம்-தமிழ் அகராதி தமிழர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்தினார். புதிய ஏற்பாடு, பலழய ஏற்பாட்லட வமாழிவபயர்த்தார் பின் வந்த எல்லாத்
தமிழ் வமாழி
வபயர்ப்புக்கும்
முன்கனாடியாகத்
திகழ்ந்தார்
இவைது
பணி
மிகவும்
கபாற்றுதற்குரியது;
ஆ என்னில் நூறுவாயும் நாவும் - இருந்தால், கர்த்தர்
எனக்கு - அன்பானச் வெய்த நன்லமயாவும்… (ஞான.பா.250 பக்173)
அலங்கார வாெலாகல - ககாவிலுக்குட்கபாகிகைன் - வதய்வ
வீட்டின் நன்லமயாகல-ஆத்துமத்தில் பூரிப்கபன்,.. (ஞான.பா.5 பக்175)
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வளர்ச்சியில் கிறித்தவம்- சில்வியா பிகரமா

எல்லிஸ்
இவர் ஓர் ஆங்கிகலய அரொங்க அலுவலர் ஆவார். இவைது முழுப் வபயர் பிரான்சிஸ் லவட்
எல்லிஸ். வென்லனயில் கவலக்டராகப் பணியாற்றினார். தமிழ்ச் ெமஸ்கிருதம் ஆகிய வமாழிகளில்
நன்கு கதர்ச்சி வபற்ைார். 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்கப திருவள்ளுவருக்கு முதன் முதலாக உருவகம்
வகாடுத்து தங்ககாசு வவளியிட்டார். வதால்லியல் மற்றும் வரலாற்று பாதுகாப்பு லமய நிறுவனர் ரா குரு
கூறியது
இந்திய நாட்டு வமாழிகலள ஆங்கிகலயருக்குப் பயிற்றுவிக்க புனித ார்ஜ் ககாட்லடயில்
தி வமட்ராஸ் காகலஜ் நிறுவப்பட்டது. எல்லிஸ் பிரபுவால் வென்லனயில் கல்விச் ெங்கம் நிறுவப்பட்டது.
இதுகவ, பின்னாளில் எல்லிஸீன் வமாழி ஆய்வுக்களமாக விளங்கியது. இக்கல்லூரியில் தமிழ்த்துலைத்
தலலவராகப் பணியாற்றிய முத்துொமி பிள்லள என்பவலரக் வகாண்டு வீரமாமுனிவர் எழுதிய நூல்கலளத்
கதடிப் பாதுகாக்கச் வெய்தார்,
அவற்லைத்
தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதி
வவளியிட்டார்.
திருக்குைள் அைத்துப்பால் முதல் 13 அதிகாரங்கலள ஆங்கிலத்தில் வமாழிப்வபயர்த்து உலர எழுதி
அச்சிட்டார். இவருலடய வமாழிவபயர்ப்கப ஆங்கிலத்தில் முதல் வமாழிவபயர்ப்பாகும்.
வடவமாழிச் கெர்லகயால் தமிழ் உருவானது. அன்று தனித்துவம் மிக்கது என்று முதன்முதலில்
கூறினார். தமிழின் மீது வகாண்ட காதலால் தன் வபயலர எல்லீென் மாற்றிக்வகாண்டார்.
வென்லனயில் உள்ள எல்லிஸ் ொலல இவர் வபயரால் அலமந்துள்ளது
மதுலரயில்
எல்லிஸ் நகர் இவர் வபயரால் உருவாக்கப்பட்டதுதான். கி..பி.1818இல் வென்லனயில் குடி நீர்த்
தட்டுபாட்டிலனப் கபாக்க எல்லிஸ் வவட்டிய கிணறுகளில் ஒன்று வென்லன இராயப்கபட்லட
வபரிய பாலளயத்தமன்
ககாயிலில் இன்றும் உள்ளது. 1818ஆம் ஆண்டில் வவட்டி
லவத்த
கல்வவட்டு இன்றும் உள்ளது வதலுங்கு,கன்னடம், மலலயாளம், துளு, வதன்னிந்திய வமாழிகள்
தனி வமாழிக்
குடும்பத்லதச் கெர்ந்தலவ எனவும் அலவகளுக்கான மூலவமாழி தமிழ் எனவும்
கூறினார். அதன் பின் 40 வருடம் கழித்துதான்
இவருக்குப் பின்வந்த கால்டுவவல் தமிழ்
வமாழியானது
எம்
வமாழிக்கும்
தாழ்ந்து
வலளயாது
தலல
நிமிர்ந்து
நின்று
தனது
தனித்தன்லமலயக் காத்து தன்லன அழிக்க வந்த வடவமாழிலய வலுவிழக்க வெய்து வாழ்ந்து
வளர்கிைது
என்னும்
கபருண்லமலய
உலகிற்கு
எடுத்துக்காட்டியவர்
கால்டுவவல் தமிழின்
தனித்துவத்லதத் திராவிடவமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் நூல் முலம் முதன்முதலில் உலகத்தாருக்கு
விளக்கி,
தமிழ்வமாழிக்குத் வதாண்டாற்றினார். ஞானக்காயில் நற்குணத்தியானமாலல கபான்ை
நூல்கலள இயற்றியுள்ளார் (மு.வ.தமிழ் இலக்கிய வரலாறு).

தமிழக கிறித்தவர்களின்
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தமிழ் வமாழிக்கு
கமலலநாட்டவர்
வெய்த
வதாண்டுகலளப்
கபாலகவ
தமிழ்க்
கிறித்தவர்களும் பல்கவறு துலைகளில் வதாண்டாற்றியுள்ளனர். தமிழ்க் கிறித்தவர்கள் எழுதிய
இலக்கியங்களில் பல அச்ொகி வவளிவந்துள்ளன. மக்கள் அதலனப் பாராட்டியும் கபாற்றியும்
வந்தனர். ஆனால்,
இவற்றுள்
மிகச்
சிைந்த நூல்களும்
கூட
அழிந்தும்
கதய்ந்தும்
கபாயிருக்கின்ைன. இதற்குச் ொன்ைாக “வெண்பகராமன் பள்ளு” என்னும் கிறித்தவ இலக்கிய
நூல் இன்று முழுலமயாக்ை கிலடக்கவில்லல. பள்ளு இலக்கியங்களில் இது ஒரு தனிவலக
இலைவலனப் பாட்டுலடத் தலலவராக்ை வகாள்வதற்குப் பதிலாக மக்களுள்
சிைந்தவலரப்
பாட்டுலடத் தலலவராகப் பாடலாம் என்பதற்குச் வெண்பகராமன்பள்ளு ொன்ைாக அலமந்துள்ளது
என்கிைார். ந.வீ.வெயராமன். Church History of Travence என்ை நூலில் குமரி மாவட்டத்லதச்
கெர்ந்த கிறித்தவ இலக்கியங்கள் பல இனங்காண முடியாமல் அழிந்திருக்கின்ைன. ஆனாலும்,
தமிழ்க் கிறித்தவர்களின் பலடப்புகலளக் காணும்கபாது, ஒரு சில கவிஞர்களின் பலடப்புககள
மக்களிலடகய வெல்வாக்குப் வபற்றுத் திகழ்ந்தன. அவர்களுள் தமிழ்க் கிறித்தவர்களில் தமிழ்
இலக்கியங்கலளப் பலடத்தச் சிைந்தவர்கள் பலர் உள்ளனர். அவர்களுள் எச்.ஏ.கிருட்டிணப்பிள்லள,
கவதநாயக ொஸ்திரியர், கபான்கைாரும் நன்கு அறிவார். இவற்றுள்
வபரிதும்
அறியப்படாத
புலவர்களும் அவர்கள் இயற்றின இலக்கியங்களும் அடங்கும்.
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அந்கதாணிகுட்டி அண்ணாவியார்
மணப்பாடு என்னும் ஊரில் பிைந்தவர், வீரமாமுனிவரின் ெமகாலத்தவர் சிைந்த தமிழ்ப்
புலவர் இகயசுநாதர் மீது பல பாடல்கலளப் பாடியுள்ளார். அதற்கு “கிறித்தவ ெங்கீதம்” வபயர்
லவத்தார் கிறித்தவ ெங்கீதத்தில் ஆலெப்பத்து, அருள்வாெகம், ஆனந்த மஞ்ெரி, திருப்புகழ் முதலிய
பகுதிகளில்
பாடிள்ளார். (வபரிதும்
அறிமுகமாகாத
கிறிஸ்தவத்
தமிழ்
இலக்கியங்கள்த.இகயசுதாஸ்).

நயனப்ப முதலியார்
புதுச்கெரியில் பிைந்தவர் நூல்கலள அச்சிட்டு வவளியிடும் பணியிலன
கமற்வகாண்டார்
நாலடியார்,
திவாகரம், சூடாமணி, ஏட்டுப்பிரதிகளிருந்து ஆராய்ந்து அச்சிட்டு வவளிட்டார்.
ஏடுகதடும் பணிக்கு நயனப்ப முதலியார் முன்கனாடியாவார்.

பிலிப்பு-வத-வமல்கலா
இவர் இலங்லகயில்
வாழ்ந்தவர். இவருக்கு
தமிழ், இலத்தின், எபிகரயம், கிரீக், டச்சு,
கபார்ச்சுக்கல் ஆகிய வமாழிகள் நன்கு அறிவார் “ெத்தியத்தின் வ யம்” மருதப்ப குைவஞ்சி
சிற்றிலக்கியத்லத எழுதியுள்ளார்.

இன்பகவிராயர்
மணப்பாலை எனும் ஊலரச் கெர்ந்தவர் இகயசு வபருமாலனப் பக்திகயாடு புகழ்ந்து
மனமுருகி பாடுவார்.
இவைது இயற்வபயர் ெவிகயார் வேன்றி வலகயன் இவரின் பாடல்
இனிலமலயக் ககட்ட மக்கள் இன்பகவிராயர் என்று அன்கபாடு அலழத்தனர் எண் வலகயான
நிலனவாற்ைல் உண்டு ஆலகயால் இவலரப் “அட்டாவதானி இன்ப கவி என்றும் அலழப்பர்.
இகயசு வபருமான் புகழ் பரப்பிய இன்பகவிராயர் குைவஞ்சி நாடகம் பாடியும் தமிழிலக்கியத்திற்கு
வளம் கெர்த்துள்ளார். வபரிதும் (வபரிதும் அறிமுகமாகாத கிறிஸ்தவத் தமிழ் இலக்கியங்கள்த.இகயசுதாஸ்).
அந்த வலகயில்
வபரிதும் அறிமுகமில்லாத மிகச் சிைந்த கவிஞர்களுள் ஒருவகர
”திட்டூர்கதசிகர்” என அலழக்கப்படும் ஈசுவர பாக்கிய ஈொக்கு அவரால் எழுதப்பட்ட “வெௌமியத்துலை”
இவரின் வமாழிப் புலலமயும், ெமயத் வதாண்டும், ெமூக கமம்பாட்லடயும் ஏலழ எளிய மக்களுக்கு
இலைப் பக்திலயயும், குடிகாரர்கலள கண்டித்தார். இவர் பலடப்புகளில் காணலாம்.

வெௌமியத்துலை ஓர் அறிமுகம்
தமிழ் இலக்கிய உலகிற்குக் திட்டூர்த் கதசிகரின் நூல்களும் கிலடத்துள்ளன. கி.பி.1894ஆம்
ஆண்டு முதல் 1910 ஆண்டு வலர சிறுகச் சிறுக இயற்ைப்பட்டு, பின்னர் ஒரு முழுநூலாகத்
வதாகுக்கப்பட்ட கபரிலக்கியகம வெௌமியத்துலை ஆகும். வெௌமியத்துலை என்ைால் “வெௌமியம்ொந்தம்”; “துலை-வழி”. ஆககவ, மகனாொந்தத்லத அலடந்து வகாள்ளும் வழிலயக் கூறும் நூல்
என்பது கருத்தாம் என்று கூறியுள்ளார்.
“ பரகலாக ராஜ்யம் அவர்களுலடயது”
(மத். 5.5)
“உங்கள் ொந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் வதரிந்திருப்பதாக” (பிலிப் 4.5)
என்னும் திருமலைப் பகுதிகலளக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விண்ணுலக
வாழ்விலன அலடவதற்குரிய
வலகயில் மனதில் அலமதி நிலவ கவண்டுவமன்பதலன வலியுறுத்தி, இந்நூலிலனப் பாடியுள்ளார்.

இலக்கியப் பணி
ெமயக் கல்விகயாடு நின்றுவிடாது தமிழ்வமாழியில் நாட்டமுள்ளவரய் தமிழ் இலக்கணம்,
இலக்கியம், மற்றும் தமிழ்க்கலலகள் அலனத்லதயும் தாமாகக் கற்கத் வதாடங்கினார். அவருலடய
தமிழார்வமிகுதியால் தமிழ் இலக்கியங்களிலும் காப்பியங்களிலும் ஈடுபட்டு, வபரும்புலவராக மாறினார்.
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வளர்ச்சியில் கிறித்தவம்- சில்வியா பிகரமா

இவர் முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான நூல்கலளப் எழுதியுள்ளார். கவிலத, இலக்கியம், மருத்துவம்,
விவிலியம் முதலியவற்றின் விளக்கம் ஆகியன இவற்றுள்
அடங்கும் வெந்தமிழ்க் கவிலதயரெராகிய
கதசிகலர “விசுவாெ நாவலர்” என்றும் கபாற்றுவர். அவர் ஆக்கித்தந்த நூற்களின் எண்ணிக்லக சுமார்
172 ஆகும். ஆயினும் இவ் வவண்ணிக்லக முற்றுப் வபற்ைது எனக் கூை இயலாது.
இவ்வவண்ணிக்லகயுள் அவர் தம் மருத்துவ நூல்கள் 36 அடங்கும் தமிழ் மருத்துவத்தில் தாம் வாழ்ந்த
காலத்தில் மிகச் சிைப்புற்ைவராய்த் திகழ்ந்தார்.
இவரின் மருத்துவ நூல்கள் சில 1.ஒளஷதசிந்தாமணி 2.ஆதிொஸ்திரம் 3.கலகியவாகடம்
4.ஞானலவத்தியம் 5.இகயசுகிறிஸ்து தியானம். ஆகியன. இவருலடய மருத்துவச் சிகிச்லெ முலைகள்
இன்றும் குமரிமாவட்டத்தில் பின்பற்ைப்படுகின்ைன. திட்டூர் கதசிகரின் பலடப்புகள் அலனத்தும் அவரின்
இலையனுபவத்லத வவளிப்படுத்துவனவாக உள்ளன. காதலுணர்வு கதலவயற்ை வருணலனகள் இவரது
பாடல்களில் குலைந்து காணப்படும். ெமூகத் வதாண்லட முதன்லமப்படுத்தும் கநாக்கில் பாடல்கலளப்
புலனந்துள்ளார். கிறித்தவத் தமிழிலக்கியம் தகளக்க
கதசிகர் வெய்த வதாண்டு வபரும்
மதிப்பிற்குரியது. பல ஆண்டுகளுக்கு முன் கதசிகர் மலைந்தாலும் அவரது இலக்கியங்கள் இன்றும்
நிலலத்து நிற்பதற்கு அவரின் கவிலதபுலனயும் ஆற்ைலும் இலைப்பக்திலயயும் அறியலாம். (வபரிதும்
அறிமுகமாகாத கிறிஸ்தவத் தமிழ் இலக்கியங்கள்- த.இகயசுதாஸ்)

முடிவுலர
பதினாைாம் நூற்ைாண்டிலிருந்து
இன்றுவலர
பல
கிறித்தவத்
தமிழ்
இலக்கியங்கள்
கதான்றியுள்ளன. அவற்கைப் பலடத்தளித்த வபருலம கமலலநாட்டுக் கிறித்தவர்களுக்கும், தமிழகக்
கிறித்தவர்களுக்கும் வபரும்பங்கு உண்டு. அவர்களின் வபயர்பட்டியல் நீண்டு வகாண்கட கபாகிைது.
அவர்கள் வெய்த வதாண்டு அளவிடமுடியாதது. எழுத்துச் சீர்த்திருத்தம், உலரநலட
வளர்ச்சி,
தமிழ் அகராதி, அச்சு இயந்திரம் மூலமாக பல அறிய நூல்கலளப் பதிப்பித்தனர். இன்று நாம்
அவற்லைப் படித்து இன்புை முடிகிைது என்ைால் தமிழுக்கும் தமிழ்வமாழி வளர்ச்சிக்கும் ஐகராப்பிய
கிறித்தவர்களின் பங்கு மிகவும் சிைப்பானதாகும். இன்னும் வபயர் பிரபலமாகாத பல ஐகராப்பியரும்
தமிழ்க் கிறித்தவப் புலவர்களும் உள்ளனர். அவர்களின் பலடப்புகலளக் கண்டுபிடித்து, தமிழுக்கு
ஆற்றிய வதாண்லட வவளிவகாணர கவண்டும். அவர்கள் எழுதிய இலக்கியங்கள் மக்களிலடகய
கபாய்ச் கெர கவண்டும் என்பகத இக்கட்டுலரயின் முக்கியக் கருத்தாகும்.

அடிக்குறிப்புகள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.

புதிய ஏற்பாடு
புதிய ஏற்பாடு
ஞானப்பாடல்
ஞானப்பாடல்
ஞானப்பாடல்
ஞானப்பாடல்

மத்கதயு அதிகாரம் 5.5 பக்கம் 7.
பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4.5 பக்கம் 273.
பாடல் 391 பக்437.
பாடல் 400 பக்447.
பாடல் 250 பக்கம் 173.
பாடல் 5 பக்கம் 175.

Footnotes
1. New Testament Matthew chapter 5.5 page 7
2. New Testament Philippian chapter 4.5 page 273
3. Nganapaadal song 391 pg437
4. Nganapaadal song 400 pg447
5. Nganapaadal song 250 page 173
6. Nganapaadal song 5 page 175
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ABSTRACT
In a world that is fast changing and moving towards development in all aspects, women are still expected
to be dormant and soft spoken. In extreme cases they are not even allowed to wear what they prefer nor do
the things that they like the most. It is not just the fault in the system of our society rather in the
backwardness in our mindset that women are weaker sex and that they are not capable enough to manage
themselves. Manju Kapur, a writer par excellence has given in her best to picturizes how women and their
dreams are disregarded in an Indian society. The way women are trapped in matrimony and the ways their
husbands fail in understanding them. Women equally have dreams and responsibilities to be taken care of
and at the same time they deserve some space to cultivate their creativity. Manju Kapur has a parallel
turmoil set in the backgrounds of this story, the political unsettlement amidst the Hindu-Muslim regarding
a plot of land in the city of Ayodhya. The confusion and struggle are very much evident. This paper clearly
depicts women and their basic interests and their darkest desires that shape their lives.
Key Words: Women, Suppressed, Inferior, Desires, Dreams.

ஆய்வுச்சுருக்கம்
எல்லா அம்ெங்களிலும் கவகமாக மாறிவரும் மற்றும் வளர்ச்சிலய கநாக்கி நகரும் உலகில் வபண்கள்
இன்னும் வெயலற்ைவர்களாகவும் வமன்லமயாகவும் கபெப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. தீவிர
நிகழ்வுகளில் அவர்கள் விரும்புவலத அணியகவா அல்லது அவர்கள் விரும்பும் விஷயங்கலளச் வெய்யகவா
கூட அனுமதிக்கப்படுவதில்லல. வபண்கள் பலவீனமான பாலினத்தவர்கள் என்றும் அவர்கள் தங்கலள
நிர்வகிக்க கபாதுமான திைன் இல்லல என்பதும் நமது மனநிலலயின் பின்தங்கிய நிலலயில் இருப்பது
நமது ெமூகத்தின் அலமப்பில் உள்ள தவறு மட்டுமல்ல; ஓர் இந்திய ெமுதாயத்தில் வபண்கள் மற்றும்
அவர்களின் கனவுகள் எவ்வாறு புைக்கணிக்கப்படுகின்ைன என்பலதச் சித்தரிக்க மஞ்சு கபூர் என்ை
எழுத்தாளர் தனது சிைந்த முயற்சிலய வழங்கியுள்ளார். வபண்கள் திருமணத்தில் சிக்கிய விதம் மற்றும்
கணவர்கள் அவர்கலளப் புரிந்து வகாள்வதில் கதால்வியுற்ை விதம். வபண்கள் ெமமாகக் கவனித்துக்
வகாள்ள கவண்டிய கனவுகலளயும் வபாறுப்புகலளயும் வகாண்டிருக்கிைார்கள் அகத கநரத்தில்
அவர்களின் பலடப்பாற்ைலல வளர்க்க சில இடங்களுக்கு அவர்கள் தகுதியானவர்கள். இந்தக் கலதயின்
பின்னணியில் மஞ்சு கபூர் ஓர் இலணயான வகாந்தளிப்லப ஏற்படுத்தியுள்ளார் அகயாத்தி நகரத்தில்
ஒரு நிலம் வதாடர்பாக இந்து-முஸ்லீம்களுக்கு இலடயிலான அரசியல் குழப்பம். குழப்பமும்
கபாராட்டமும் மிகவும் வதளிவாகத் வதரிகிைது. இந்தக் கட்டுலர வபண்கள் மற்றும் அவர்களின்
அடிப்பலட நலன்கலளயும் அவர்களின் வாழ்க்லகலய வடிவலமக்கும் இருண்ட ஆலெகலளயும்
வதளிவாகச் சித்தரிக்கிைது.
திைவுச்வொற்கள்: வபண்கள், அடக்கப்பட்ட, தாழ்ந்த, ஆலெகள், கனவுகள்.
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Introduction
Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come.
She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue.
-Proverbs 31:25-26
Women in our society are practically stereotyped to be calm, soft-spoken, submissive, obedient,
and receptive. The novel A Married Women (2002), is all about how Astha, a middle-class girl in the 1970s
Delhi, born and grows into an artistic person and sheds off everything possible to reach her dreams. Manju
Kapur, as an acclaimed writer with her feministic visualization sketches the character of her novel with a
keen eye towards all the necessary details. Her novels create a tight spot in which all women are stuck like
glue in the name of socially adjusting to all norms that draw a line of percussion to their lives.

Review of Related Literature
Kalasalingam University, International Journal of Research of Education Vol.5 issue 1, January
2017. Feministic analysis of Manju Kapur’s A Married Woman by Hariharan - traces the tribulations in
life, set against the background of communal riots and Ram Janma Bhoomi – Babri Majid. Astha’s life
from her childhood with various hopes and miseries has made her a rival against men with a staunch tinge
of Feministic idea, which led her to deviate her path of female bond with her friend. The author’s work
may not have been accepted by conservatives but in fact it’s the new norm in society.
Protest and Reconciliation in Manju Kapur’s A Married Woman – by Ganesan.M.P., Sourashtra
College, Madurai, Tamil Nadu, India. Devanga Arts College Manas, A Multidisciplinary Research Journal
Vol 9, No.1, December 2017 has elaborated on the revolutionary ideas and concepts visualized in the
society. Family turmoils especially her dissatisfaction with her husband forces her to have a lesbian living
with her friend Pipeelika. Astha found solace and comfort in her living with Pipeelika. There too, fate
intervene and Pipeelika leaves abroad for higher studies. Unwillingly Astha returns to her family life and
reconciles, which is her own decision. Though she protested for her identity in the male dominated society
finally reconciled to her family life.
The Reflection of new woman by S.Deviga Journal of Natural Remedies 21(7), 176,181. The New
Woman in Manju Kapur, novels the protagonist avoid being a rubber doll and wants to be independent.
Though they want to take family responsibilities they want to wander beyond it. They are strong individuals,
bold and outspoken do not want to depend on others for survival. Their education lead them for freedom
but in the real sense the new women concept is not real. Though they dare to prove empowered there free
spirits are cut and finally adjust to compromise.

Research Methodology
This Paper advocates the Summative analyses of the characters Astha and her emotional bond
friend. It undertakes a thematic approach of how women’s suffering make them strong to search for their
identity and lead a life of their own trodding a new path.

Objectives of the Study
This is the Study of Astha, with the following objectives;
•
•
•

To Analyse complicated Marital Life of Women.
To Search Beyond the horizon.
To find their Space.

Astha’s Life
Astha, who grew up with a great zeal towards life and her dreams, was locked under the roof of her
own house in the name of marriage. She was a dutiful wife and loved her stranger- husband, Hemant with
all her heart. They shared a steamy bed and he was not as bad as she thought in handling her tenderly.
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Hemant was as simple a guy with an ordinary mindset and he genuinely liked Astha’s paintings. They made
love and lived like normal couples and had kids of their own. It was after becoming a mother of two kids
she realised that she was capable of doing better than just housekeeping.

Marital Struggles
Hemant let her work as a teacher at a local primary school, and it was during this time of her life
she started outgrowing her married life and this started causing crackle. There was visible detachment
between the husband and the wife. Making this situation worse Astha joined a theatre troupe which was
run by Aijaz, a local political activist. Hemant was completely against all her extrovert activities. He wanted
her to just be a dutiful wife and a mother to his children. There were frequent arguments over this issue
“you seem to have forgotten that your place as a decent woman is in the house and not in the streets” (168).

Astha’s Transformation
She kept over seeing all these situations and one fine day Aijaz is murdered due to his involvement
in a controversial case. Astha was deeply hurt by his death and kept weeping for his absence. While all this
was causing ransack in her own life, she decided to find her true self through things she loved doing. Astha
started writing and painting through which she unveiled her true self and all her pressure. Astha undergoes
some transformation at this phase of her life, where she creates poem of her own in the course of selfexploration. Though she finds little space to breathe, she is yet suffocated by pressure that keeps building
in every time her Mother-in-law or her husband has something or the other to contribute in her mentalbreakdown.

New Relationship
Astha’s encounter with Pipeelika Khan, Aijaz’s wife, has a serious change in her emotional level.
They have an explicitly sexual and emotional relationship. They find comfort in each other and act as a
tower of refuge. This doesn’t make them lesbians; it’s a desire for passion and care that they felt safe to
share between them. Through this Manju Kapur, pinpoints that there is no gender restriction to be confirmed
when one needs to feel secure and loved. In an interview accentuating “India’s woman and the writing
process” by
Lisa Lau, Manju Kapur states:
The lesbian relationship in “A Married Woman” grew out of a number of factors. My initial
intention in writing the book was to show the strength of female friendship, how often it can be a
source of companionship and joy. It is not only marriage that caters to one’s emotional needs. Of
course, this is a truism, no one relationship can cater to every need, and in India there is a whole
supportive network around marriage that can both sustain it and destroy it, depending on the people
involved.
To state this as an understatement is an understatement for itself, women no matter how weak they
are portrayed they are beyond ones understanding. The character Astha, seemingly a person with heightened
senses and ambition and desires beyond one’s imagination, could not sought out her emotional quotient.
The only sensible reason to that is she was not ready to accept the fact of who she was or declare her own
emotional state.

Emotional Bond
Astha risking her marital life for her own emotional clinging that she seeks solace in, something
that makes her feel comforted and emotionally in a state of ecstasy is what she finds with Pipeelika. The
struggle is real, both from the inside and the outside. While all this swirling around the life of Astha is quite
unbearable, the shift in the backdrop is evident. At this very parallel timeline, the political-communal rio
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that causes an outburst has the same intensity. The land of Ayodhya causing concern over the Muslim and
Hindu brotherhood.

Her Inhibition
Social unrest, political disorder, religious anarchy and beyond all, the pain and suffering of a
married woman. The War between what she wants and what she needs to give-up is of a greater intensity
while in comparison to riot out there. Astha’s life was a backburner for her own preference, while all her
husband expected from her was “A willing body at night, a willing pair of hands and feet in the day and an
obedient mouth” (AMW 231) it was hard for Hemant or his mother to understand Astha and her emotional
state of mind.

Astha’s Choice
Astha had to choose her footing, it was whether being a conventional dutiful wife or explore further
in her journey to self-discovery. One would pull her deep into horrid domesticity, and the other into the
unknown abyss. To both Astha and Pipeelika, their emotionally- frustrating life came to a still when they
had each other to embrace. The two women had a connection that they never felt with their husbands, a
bond that fed their starving souls.

Astha’s Newness
This is something to be perceived, women feel complete only when their thoughts and action please
their inner soul. Women feel satiated only when the soul’s hunger is fed, it takes a lot more than pleasing
the flesh. Astha’s love beyond her own religious boundary, beyond her marital status, beyond her family,
beyond the society, beyond the gender was something that touched her in a way no men have ever touched
or even the feeling was something that made her feel complete and something dangerously new and
addictive.

Search of Self
Both the women in this novel are in search of their own identity to affirm with and they seek
comfort in each other’s arms beyond the social restrain. Their quest takes them to unknown lands and a
journey of self- actualization. Astha completely finds her liking towards painting and by which she creates
her own comfort space and so does Pipeelika. In the end it was all about what they created and the solace
they so very much earned for amidst the chaos.

Conclusion
This paper was aimed at studying the Identity Search of women in the male dominated world. The
author has suggested the women should thrive to their best to equip themselves all those necessary values
to find a space for them. The space can be achieved by breaking the barriers laid for women constructively
in a new untrodden path.
In general, the followings were the main findings of the study can be summarized as;
1. Women should strive to create identity and fight for their space in a patriarchal world.
2. Barriers to be removed to make strong Women is not against nature.
3. No way- leads to diversion and not to quit definitely, it has another road to destination.
4. Change of tactics of women will lead rights in a rightful way.
It is women’s very personal pursue to find and establish what they want; how to gain it is absolutely their
individual endeavor.
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ABSTRACT
Piper betel Linn (betel vine; family Piperaceae) is also known as ‘Vettriliai’ in Tamil is one of the most
important plant in Asia. As the leaves, roots and stems are all used for medicinal purposes, it is also an
important medical agent in the various traditional and folk systems of medicine in Southeast Asia countries.
This paper discussed about the uses of Piper betel Linn among Indians in Malaysia. Indians brought their
culture of using the Piper-Betel to Malaysia. It has been found that the heart-shaped leave of Piper betel
Linn is used in Indians wedding functions, prayers and also as medicine. This research has found that
Indians in Malaysia using the Piper-Betel in their daily life widely. Piper-Betel is being used as medicine
for everyone.
Key Words: Leaf use, Malaysian Indians, history of Betel Leaf

ஆய்வுச்சுருக்கம்

‘லபப்கரஸிகய’ குடும்பத்லதச் கெர்ந்த வவற்றிலல ஆங்கிலத்தில் Piper betel Linn என்று
அலழக்கப்படுகிைது. ஆசியாவின் மிக முக்கியமான தாவரங்களில் இதுவும் ஒன்று. இதன் இலலகள்,
கவர்கள், காம்புகள் என அலனத்தும் மருத்துவ கநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுவதால்,
வதன்கிழக்கு ஆசியா நாடுகளில் உள்ள பல்கவறு பாரம்பரிய மற்றும் நாட்டுப்புை மருத்துவ முலைகளில்
இஃது ஒரு முக்கியமான மருத்துவப் வபாருளாகக் கருதப்படுகிைது. இந்த ஆய்வுக் கட்டுலர மகலசிய
இந்தியர்களிலடகய வவற்றிலலயின் பயன்பாட்லடப் பற்றி விளக்குகிைது. மலாயாவுக்கு வந்த
இந்தியர்கள் தங்கள் பண்பாட்டில் கலந்த இந்த வவற்றிலலயின் பயன்பாட்லடயும் இங்கு கவறூன்ை
வெய்தனர். இதய வடிவிலான இந்த இலல திருமண விழாக்கள், இலைவழிபாடு மற்றும் மருந்தாக
இன்ைளவும் மகலசிய இந்தியர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குழந்லதகள்
முதல் வபரியவர்கள் வலர அலனவருக்கும் வவற்றிலல மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது.

கருச்வொற்கள் : வவற்றிலலயின் பயன்பாடு, மகலசிய இந்தியர்கள், வவற்றிலலயின் வரலாறு
முன்னுலர
வவற்றிலலலய, ‘வவற்று + இலல’ எனப் பகுப்பத இலக்கண முலையில் பிரித்துப் வபாருள்
காணலாம். மிளகு இலலயிலுள்ள காரத்தன்லம நீங்கலாக ஏலனய பண்புகள் வவற்றிலலயில் உள்ளன
. எனகவதான், காரம் இல்லாத (வவற்று) இலல என்னும் கருத்தில் வவற்றிலல எனும் வபயர் பிைந்தது.
கமலும், வவற்றிலல ெலமயலுக்கு உதவாத இலல என்பதாலும் வவற்றிலல என்று அலழத்தனர்
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(ெந்திரமூர்த்தி, 1977). வவற்றிலலலய ஆங்கில வமாழியில் ‘லபப்கபர் வபட்கல’ (Piper- Betle), ‘ெவிகாபீடல்’ (Chavica-Betel) என்று குறிப்பிடுவர். தாவரவியல் நூல்களில்
வவற்றிலலயின் குடும்பத்லத
‘லபப்கரஸிகய’ என்று குறிப்பிடுகின்ைன (SC Ahuja, 2011).
வவற்றிலல இதயத்லத ஒத்த வடிவில் இருக்கும். இதன் இலல மூன்று முதல் ஒன்பது அங்குல
நீளம் உலடயது. வவற்றிலலக் காம்புகள் அகை முதல் இைண்டு அங்குல நீளம் வகாண்டலவ.
வவற்றிலல வகாடியாகப் படர்ந்து வளரும் தாவர வலகயாகும். வவற்றிலலக்வகாடி ஏைத்தாழ 15
மீட்டர் உயரம் வலர ஓங்கி வளரும் (SC Ahuja, 2011). வவற்றிலலக்வகாடிக்குத் தாம்பூலி, தாம்பூல
வலி, நாகவலி, மூலவல்லி இலலக்வகாடி என்று பல வபயர்கள் உள்ளன. வவற்றிலலயில் ஆண், வபண்
என்று இரண்டு வலக இலலகள் உள்ளன. ஆண் வலக வவற்றிலல நீளமாகவும்; வபண் வலக
வவற்றிலல அகலமாகவும் இருக்கும்.
வவற்றிலலலய மரக்வகாடி, கல்லாஸ்வகாடி, கம்மாறு வவற்றிலல, சித்துக்வகாடி, ல்லிக்காம்பு,
கற்பூர வவற்றிலல என்று பலவாைாக வலகப்படுத்திக் கூறுவர். வபாதுவாக, வவற்றிலல மிகுந்த
மணத்துடன் சிறிது காரத்துடன் ஓரளவு வவளிர் நிைத்தில் இருக்கும். கம்மாறு வவற்றிலல கறுப்பு
நிைத்திலும் அதிக காரமாகவும் இருக்கும்; கற்பூர வாெலனயுடன் சிறிது காரமாக இருப்பது கற்பூர
வவற்றிலல
ஆகும்
(சுவாதி,
2013).
மகலசிய
இந்தியர்கள்
மட்டுமின்றி
மகலசியாவில்
வபரும்பான்லமயினரான மலாய்ச்ெமூகத்தினர் மத்தியிலும் வவற்றிலலயின் பயன்பாடு காணப்படுகின்ைது.
மகலசிய இந்தியர்கள் வவற்றிலலலய மங்கலச் சின்னமாகக் கருதுகின்ைனர் (அலகமலுமங்லக,
2015). முப்வபருத்கதவியர்களில் வெல்வத்திற்குரிய வதய்வமான மகாலட்சுமி வாெம் வெய்யும் மங்கலப்
வபாருள்களுள் வவற்றிலலயும் ஒன்று என இந்து ெமய நூல்கள் குறிப்பிடுகின்ைன. ஆககவ, மகலசிய
இந்தியர்கள் மத்தியில் வவற்றிலலயின் பயன்பாடு அதிகம் காணப்படுவது உறுதியொகின்ைது.

ஆய்வின் பின்புலம்
மகலசிய இந்தியர்கள் வவற்றிலலலயத் தமிழ் இலக்கண இலடப்கபாலி அடிப்பலடயில்
‘வவத்திலல’ என்று வழக்கு வமாழியில் குறிப்பிடுவர். அதாவது, வவற்றிலல எனும் வொல்லிலுள்ள ‘ற்’
மற்றும் ‘றி’ ஆகிய இரு எழுத்துகளும் ‘த்’ மற்றும் ‘தி’ ஆக மாறி ஒலிப்பதால் இலடப்கபாலி
எனப்படுகிைது. தமிழ் அகராதிகள் வவற்றிலலக்குத் தாம்பூலம், திலரயல், நாகவல்லி, வமல்லிலர,
வமல்லிலல என்று பல வபயர்கலளத் தருகின்ைன (ெந்திரமூர்த்தி, 1977).
பண்லடய காலந்வதாட்கட வவற்றிலலயின் பயன்பாடு தமிழர் வாழ்வியலில் கவரூன்றியுள்ளது
என்பது
தமிழ்
இலக்கியக்
குறிப்புகளின்வழி
நன்கு
அறிய
முடிகிைது.
ொன்ைாக,
ஐம்வபருங்காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம், மணிகமகலல ஆகிய நூல்களில் இடம்வபற்றுள்ள,
‘அம்மன் திலரயகலா டலடக்கா யீத்த’ (சிலப்பதிகாரம், 16, 55),
‘பாசிலலத் திலரயலும் பளிதமும் பலடத்து’ (மணிகமகலல, 28, 243),
என்ை வரிகளின்வழி நன்கு அறிய முடிகிைது. ஆைாம் நூற்ைாண்டுக்கு முன், வவற்றிலலலய அடகு,
ொகம், அலட, பன்னம், பாக்கிலல, பாசிலல, தாம்பூலம், திலர, திலரயல் என்று பல வபயர்களில்
குறிக்கப்பட்டுள்ளதாகத்
தமிழ்
இலக்கிய
நூல்களின்
உலரயாசிரியர்கள்
குறிப்பிடுகின்ைனர்
(ெந்திரமூர்த்தி, 1977). ஆதலால், வவற்றிலல என்ை வொல் வதரிநிலலயாகத் தமிழ் இலக்கிய நூல்களில்
காணப்படவில்லல ொைொை பவறு மபயர்ைளில் அறியப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில்
உலையூர்,
திருக்காம்புலியூர்
ஆகிய
இடங்களில்
நடத்தப்பட்ட
அகழ்வாராய்ச்சிகளில் இரும்பாலான பாக்குவவட்டிகள் கிலடக்கப்வபற்றுள்ளன. இப்பாக்குவவட்டிகள்
கி.பி.10 - கி.பி.14ஆம் நூற்ைாண்லடச் கெர்ந்தலவ என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்ைனர். பாக்குவவட்டி
என்பது பாக்லக வவட்டுவதற்குப் பயன்படும் கருவியாகும். துவர்ப்புச்சுலவயுலடய பாக்லக வவறுமகன
வாயில் கபாட்டு வமன்ைால் இரத்த கொலக கநாய் ஏற்படும். ஆககவ, பாக்குடன் வவற்றிலலலயயும்
கெர்த்து வமல்லும் வழக்கம் கி.பி.10ஆம் நூற்ைாண்டிகலகய இருந்திருக்கின்ைது
என்பது
ஆய்வாளர்களின் கூற்று (ெந்திரமூர்த்தி, 1977).
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வவற்றிலல, பாக்கு, சுண்ணாம்பு ஆகியவற்லை ஒன்ைாகச் கெர்த்து வமல்லுவலதத் தாம்பூலம்
தரித்தல் என்று கூறுவர். தாம்பூலம் தரிப்பதற்கு முன் வவற்றிலலலய வவறுமகன வமல்லுவது மிக்க
நன்று.
தாம்பூலத்லதத் தரிக்கும்கபாது முதன்முதலில் ஊறும் உமிழ்நீர் நஞ்சு தன்லமயுலடயது என்பதால்
அந்த உமிழ்நீலரக் காரி உமிழ்ந்துவிடல் கவண்டும். இரண்டாவதாக ஊறும் உமிழ்நீர் புத்தி மந்தத்லத
ஏற்படுத்தும் என்பதால் அதலனயும் காரி உமிழ்ந்துவிடல் கவண்டும். இதலனத் வதாடர்ந்து,
மூன்ைாவதாக ஊறும் உமிழ்நீர் அமிர்தத்தன்லம வகாண்டது. ஆககவ, மூன்ைாவதாக ஊறும் உமிழ்நீலர
விழுங்கிவிடல் கவண்டும். நான்காவதாக ஊறும் உமிழ்நீர் இனிப்பானதாய் இருக்கும். இவ்வாறு தாம்பூலம்
தரிப்பதால் உண்டாகும் உமிழ்நீரின் தன்லம குறித்து நம் தமிழர்கள் மிக நுட்பமாக ஆராய்ந்து
அறிந்துள்ளனர் (சுவாதி, 2015).
தாம்பூலம் தரிப்பதால் உடலிலுள்ள கிருமிகள் நீங்குவகதாடு வநஞ்சில் சூழ்ந்துள்ள ெளி,
வதாண்லடக்கட்டுப் கபான்ைலவயும் நீங்கும். கமலும், நாவைட்சி, தாகம் தீரும்; பசி உண்டாக்கும்;
நாவின் தன்லமலய கமம்படுத்திச் சுலவயுணர்ச்சிலயச் சீர்படுத்தும்; மலச்சிக்கல் நீங்கி வயிறு, குடல்
முதலொன பகுதிகள் தூய்லமயாகும். ஏழு உடற்கட்டுகளும் வலிலமயலடயும். இத்தலகய சிைப்பு வாய்ந்த
வவற்றிலலலய மகலசிய இந்தியர்கள் தங்கள் வாழ்வியலில் எவ்வகையில் பயன்படுத்தி வருகின்ைனர்
என்பதகன ஆய்ந்தறியும் பநொக்ைத்கத அடிப்பகையொைக் மைொண்டு இந்த ஆய்வுக் ைட்டுகை
அக கின்ைது.

ஆய்வுச் சிக்கல்
மகலசியவாழ் இந்தியர்களின் மூதாலதயர்கள் இரு காரணங்களுக்காகத் தங்கள் பிைந்த
நாட்டிலிருந்து மலாயாவிற்குப் புலம் வபயர்ந்து வந்தவர்கள். முதல் வலகயினர் 14ஆம் நூற்ைாண்டு
வதாடங்கி 19ஆம் நூற்ைாண்டு வலர தங்களின் சுய முயற்சியில் வணிகம் வெய்வதற்காக மலாயா
வந்தவர்கள். இரண்டாம் வலகயினர் ஆங்கிகலயர்களின் காலணித்துவ ஆட்சியின்கபாது ஒப்பந்தத்
வதாழிலாளிகளாகவும் ஆங்கிகலயர்களின் ஆதிக்கத்தின்கீழ் இயங்கும் அரொங்கப் பணிகளில் கவலல
வெய்வதற்காகவும் மலாயா வந்தவர்கள் (வ க்ென், 2014). இவர்கள் தங்கள் பழக்க வழக்கங்கலளயும்
பண்பாட்டுக் கூறுகலளயும் உடன் வகாண்டு வந்தனர். தங்களின் எதிர்காலச் ெந்ததியினர் தங்களின்
பண்பாடுகலளயும்
பழக்க
வழக்கங்கலளயும்
மைவாமல்
வதாடர
கவண்டுவமன்பதற்காகத்
கதாட்டப்புைங்களில் ஆலயங்கலளயும் தமிழ்ப்பள்ளிகலளயும் நிர்மாணித்தனர். இதன்வழி, வளரும்
தலலமுலையினருக்குப் பண்பாட்டுக் கூறுகலளயும் பழக்க வழக்கங்கலளயும் கற்றுக் வகாடுத்தனர்.
இவற்றில், வவற்றிலல குறித்த வாழ்வியல் வழக்கமும் ஒன்ைாகும்.
மலாக்கா வெட்டிகள் 14ஆம் நூற்ைாண்டில், தமிழ்நாட்டிலுள்ள பண்லண எனும் கலிங்கப்
பட்டணத்திலிருந்து மலாக்கா துலைமுகத்திற்குப் வபாருள் ஈட்டுவதற்காக வந்த இந்திய வணிகர்கள்
ஆவர். இவர்கள் மலாயா நாட்டுப் வபண்கலளத் திருமணம் வெய்து தங்களுக்வகன நிரந்தரக் குடிகலள
அலமத்துக் வகாண்டனர். இவர்களால் உருவான புதிய ெந்ததிதான் மலாக்கா வெட்டிகள்
(முத்துகிருஷ்ணன், 2017). மலாக்கா வெட்டிகளின் புைத்கதாற்ைம் மலாய் ெமூகத்தினலரப் கபான்று
இருந்தாலும் இவர்களின் வாழ்வியல் பழக்கவழக்கங்கள் இந்தியர்கலள ஒத்திருப்பது அறியதக்ைது.
வவற்றிலல, பாக்கு வமல்லும் பழக்கத்லத மலாக்கா வெட்டிகளும் பின்பற்றினர். அக்காலத்தில்
இவர்ைள் தங்கள் இல்லங்களுக்கு வந்த விருந்தினர்கலள உபெரிக்கும் விதமாக வவற்றிலலப்பாக்கு
வழங்கினர். கமலும், இவர்களின் வவற்றிலலப்பாக்குப் வபட்டிகள் மிகுந்த கலல கவலலப்பாடு
நிலைந்தலவயாக இருந்துள்ளன. விருந்தினலர வவகுவாகக் கவரக்கூடிய இந்த வவற்றிலலப் வபட்டி,
உபெரிப்பவர்களின் வெல்வம் மற்றும் வெல்வாக்லகப் புலப்படுத்தக்கூடியதாகவும் விளங்கியது.
இல்லங்களுக்கு
வருகின்ை
விருந்தினர்கள்
வவற்றிலலப்பாக்லக
எடுத்துக்
வகாண்டால்
உபெரிப்பவர்களின் உபெரிப்லப ஏற்றுக் வகாண்டதாகப் வபாருள் வகாண்ைனர். ஒரு கவலள,
விருந்தினர்கள் வவற்றிலலப்பாக்லக நிராகரித்தால் எதிர்மலையான கருத்லதக் கூை வந்ததாகப்
வபாருள் வகாண்ைனர் (ெொலி, 2010).
19ஆம் நூற்ைாண்டில் காலரக்குடி, திருச்சி, இராமநாதபுரம் கபான்ை நகரங்களிலிருந்து
கலவாகதவி வதாழில் வெய்வதற்காக நகரத்தார்கள் என்ை ஒரு புதிய இந்தியச் ெமூகத்தினர்
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ஈப்கபாவிற்கு வந்தனர். இவர்கள் நகரத்தார்கள் அல்லது வெட்டியர்கள் என்று அலழக்கப்பட்டனர்.
மலாயாவிலிருந்த மலாய் மற்றும் சீன ெமூகத்தினர் வட்டித்வதாழில் வெய்த நகரத்தார்கலளச்
வெட்டியார்கள் என்று அலழத்தனர் (முத்துகிருஷ்ணன், 2017). நகரத்தார் வெட்டிகள் உள்நாட்டு
வங்கிகளுக்குப் பணவுதவி வெய்கின்ை அளவிற்குச் வெல்வாக்குப் வபற்றிருந்தனர். 1940ஆம்
ஆண்டுகளில் எம்.எஸ். வமய்யப்பச் வெட்டியார்கள் ஈப்கபாவில் ‘எம்.எஸ்.எம்.எம்’ எனும் வபயரில் ஒரு
வங்கிலய நிர்வகித்து வந்தனர் என்ை வரலாற்றுச் ொன்றுகள் உள்ளன (Correspondent, 1940).
வதன்னிந்திய தமிழர்கலளப் கபான்று நகரத்தார்களின் திருமண விழாவிலும் வவற்றிலலயின்
பயன்பாடு அதிகம் காணப்படுகின்ைது. நகரத்தார்களின் திருமணச் ெடங்குகளில் மணமகள் வீட்டார்
மணமகன் வீட்டாருக்குச் வெல்லும்கபாது ஒரு வவற்றிலல கவுளி எடுத்துச் வெல்வது வழக்கம்.
வதாடர்ந்து, திருமணம் முடிந்து புகுந்த வீட்டிற்குச் வெல்லும் மணமகள், ‘வபண் வொல்லிக்
வகாள்ளுதல்’ ெடங்கு முலைப்படி தன் வபற்கைாரிடமும் உைவினரிடமும் வவற்றிலலப்பாக்குக்
வகாடுத்துக் காலில் விழுந்து வணங்குவாள் (பிச்ெம்மாள், 1900). இந்த வழக்கம் தமிழகம் மட்டுமின்றி
மகலசியாவில் வாழ்கின்ை நகரத்தார்கள் மத்தியிலும் நிலவி வருகின்ைது.
1870இல் ஆங்கிலக் காலணித்துவ ஆட்சியின்கபாது அதிகமான வதன்னிந்தியர்கள்
கங்காணிகள் மூலம் ஒப்பந்தத் வதாழிலாளிகளாக மலாயாவிற்கு அலழத்து வரப்பட்டனர். ரப்பர்
கதாட்டத்தில்
பணி
புரிவதற்கும்
நகர
வளர்ச்சிக்கான
கட்டலமப்புப்பணிகளில்
கவலல
வெய்வதற்காகவும்,
இரயில்
பாலத
அலமத்தல்,
கட்டுமானப்பணிகள்
கபான்ைவற்றிக்காகத்
வதன்னிந்தியர்கள்
ஒப்பந்தத்
வதாழிலாளிகளாக
மலாயா
வந்தனர்.
இவ்வாறு
ஒப்பந்தத்
வதாழிலாளிகளாக மலாயா வந்தவர்கள் வபரும்பாகலார் நாகப்பட்டினம், வதன்னாற்காடு, வட ஆற்காடு,
தஞ்லெ, புதுச்கெரி, வெங்கல்பட்டு, கெலம் கபான்ை பகுதிகலளச் கெர்ந்தவர்களொவர் (வி யகுமார்,
2015).
வதன்னிந்திய
தமிழர்கள்
மலாயா
வந்தகபாது
தங்களுடன்
மவற்றிகலப்வபட்டி அல்லது வவற்றிலலச் வெல்லத்லதக் (Betel container) வகாண்டு வந்தனர். இது
தமிழகத்தில் தாம்பூலம் தரிக்கும் வழக்கம் வகாண்டவர்கள் லவத்திருக்கும் வபட்டியாகும். இந்த
மவற்றிகலப்வபட்டியானது
தகரம், பித்தலள, வவள்ளி,
பலனபயொலல
ஆகியவற்ைால்
வெய்யப்பட்டதாகும். இந்த மவற்றிகலப்வபட்டிக்குள் பாக்குகலளயும் சுண்ணாம்புக் கூட்லடயும்
லவப்பதற்வகன்று தனித் தனிகய சிறிய அலைகளுைன் அந்த அலைகலளத் திைக்கவும் மூடவும்
கதவுைளும் இருக்கும்.
வவற்றிலல
கபாடுபவர்கள்
எங்குச் வென்ைாலும்
முதலில்
இந்த
மவற்றிகலப்வபட்டி நிலைய வவற்றிலல, பாக்கு, சுண்ணாம்பு முதலியவற்லை எடுத்து லவத்துக்
வகாண்டு வெல்வர். அதுகபான்று மலாயா வந்த நம் வதன்னிந்திய தமிழர்கள் தங்களுடன்
மவற்றிகலப்வபட்டிலய உடன் வகாண்டு வந்துள்ளனர் (ொமுகவல், 2018).
இந்தியாவிலிருந்து பல நாடுகளுக்குப் புலம் வபயர்ந்த இந்தியர்கள் அந்நாடுகளில் தங்கள்
வாழ்வியல் பழக்க வழக்கங்கலளயும் பண்பாட்டுக் கூறுகலளயும் முலையாகப் பின்பற்றியுள்ளனர்.
மகலசியாவிற்குப் புலம் வபயர்ந்த இந்தியர்களும் தங்கள் வாழ்வியல் பழக்க வழக்கங்களில் முக்கிய
இடம் வபற்றிருந்த வவற்றிலல வமல்லுதல், தாம்பூலம் தரித்தல் கபான்ை வழக்கங்கலள அவ்வாபை
மைவாமல் பின்பற்றியுள்ளனர். ஆககவ, மகலசிய இந்தியர்களின் மத்தியில் வவற்றிலல பயன்பாடு எந்த
அளவிற்கு கவரூன்றியுள்ளது என்பகதக் ைற்றுணர்வதற்கு இந்த ஆய்வுக் ைட்டுகை வழிவகுக்கின்ைது.

முந்கதய ஆய்வுகள்
வவற்றிலல பயன்பாடு குறித்து அதிகமான ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்படவில்லல. ஆயினும்,
‘வவற்றிலல பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விலளவுகள்’ (Uses impact of betel leaf on public health) எனும்
தகலப்பில் ஃபாரிட் ஊகென், முஸ்தாப அன்வார் ஆகிய ஆய்வாளர்கள் ஆங்கில வமாழி ஆய்வுக் ைட்டுகை
ஒன்ைகன எழுதியுள்ளனர். வவற்றிலலயில் வபாதிந்துள்ள மருத்துவக் குணங்கள் பற்றி இந்த ஆய்வுக்
ைட்டுகை நன்கு விளக்கியுள்ளது.
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மகலசிய இந்தியர்கள் மத்தியில் வவற்றிலல பயன்பாடு எனும் தலலப்பில் அக ந்துள்ள இந்த
ஆய்வுக் ைட்டுகைக்குத் திரு. ெந்திரமூர்த்தி எழுதிய ‘வரலாற்றில் வவற்றிலல’ எனும் தமிழ் நூலும்
வழிககாலாக விளங்குகின்ைது.

ஆய்வு வநறிமுலை
இந்த ஆய்வுக் ைட்டுகை நூலை ஆய்வு ற்றும் ைள ஆய்வு ஆகிய இரு அணுகுமுகைைளின்
அடிப்பகையில் அக கின்ைது. மவற்றிகல குறித்த விவைங்ைள் அைங்கிய நூல்ைளிலிருந்து தைவுைகளச்
பெைரிக்ை நூலை ஆய்வு கையொளப்பட்ைது. இந்த நூலை ஆய்வில் தமிழ், ஆங்கிலம், லொய் ம ொழி
நூல்ைள், ஆய்வுக் ைட்டுகைைள் பபொன்ைகவ தைவுைகளச் பெைரிக்ை ஊன்றுபைொலொை விளங்கின.
மதொைர்ந்து, மவற்றிகல குறித்த கூடுதல் தைவல் அறிய கள ஆய்வில் 10 நபர்கள் கநர்காணல்
வெய்யப்பட்டனர். இந்த 10 நபர்களும் மகலசிய குடியுரிலம வபற்ை மகலசிய இந்தியர்கள் ஆவர்.
இவர்கள் வயது அடிப்பலடயில் இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். முதல் குழுவினர் - ஐந்து நபர்கள்
20 வயது முதல் 40 வயது நிரம்பியவர்கள். இரண்டாம் குழுவினர் - ஐந்து நபர்கள் 41 வயது முதல் 60
வயது வகாண்டவர்கள். கமலும், வவற்றிலல குறித்து எந்தப் பாலினத்தவர்கள் அதிகம் அறிந்துள்ளார்கள்
என்பலத அறிந்து வகாள்ளவும் இவ்வாய்வு கமற்வகாள்ளப்பட்டது. இந்த ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்ட
10 நபர்களில் ஐந்து கபர் ஆண்கள்; ஐந்து கபர் வபண்கள். கமலும், இந்த ஆய்வின் பிரதான களம்
மகலசிய நாடாகும். மகலசியாவில் அதிகமான இந்தியர்கள் வாழ்கின்ை வ ாகூர், மலாக்கா, சிலாங்கூர்,
கபராக், வகடா ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் உள்ளவர்கள் மத்தியில் இந்த ைள ஆய்வு
ப ற்மைொள்ளப்பட்டது.

மகலசிய இந்தியர்கள் மத்தியில் வவற்றிலல பயன்பாடு
மகலசிய இந்தியர்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகளில் பிைப்பு முதல்
அலனத்துச் சுகத்துக்கங்களிலும் வவற்றிலலயின் பயன்பொடு அளப்பறியது.
மபற்றுள்ள மவற்றிகல திரு ண விழொ, இகை வழிபொடு ற்றும் ருத்துவம்
கூறுைளில் எவ்வகையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது என்பதகனப் பின்வரு ொறு

இைப்பு வலர மனிதனின்
இத்தகைய முக்கியத்துவம்
ஆகிய மூன்று பண்பொட்டுக்
ைண்ைறியலொம்:

திருமண விழாவில் வவற்றிலல
மகலசிய இந்தியர்களின் திருமணச் ெடங்குகளில் நிச்ெயதார்த்தம் என்பது முதல் படிநிலல
ஆகும். இந்த நிச்ெயதார்த்தம் என்பது மணமகன் மற்றும் மணமகள் வீட்டார் இருவரும் ஒருமித்த
மனத்துடன் தமது மகன் அல்லது மகலளத் திருமணம் வெய்து லவப்பதாகச் ெம்மதம் வதரிவிக்கும்
மங்கல விழாவாகும். இவ்விழாவின்கபாது மணமகனின் வபற்கைாரும் மணமகளின் வபற்கைாரும்
ஒருவருக்வகாருவர் தாம்பூலத்தட்லட மாற்றிக் வகாள்வது வழக்கமாகும் (பாரதிதாொ, 2021). அந்தத்
தாம்பூலத்தட்டில் பாக்கு, கதங்காய், பழம், பூ ஆகிய மங்கலப் வபாருள்களுடன் மங்கலத்தின் தலலயாய
சின்னமாகக் கருதப்படும் வவற்றிலலலயயும் இைம்மபற்றிருக்கும் (SC Ahuja, 2011).
அடுத்ததாக, திருமண அலழப்பிதழ் அச்சிடப்படாத காலப்பகுதியில் வீட்டுப் வபரியவர்கள்
தங்களின் உற்ைார் உைவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் சுற்ைத்தார்கள் வீட்டிற்குச் வென்று வவற்றிலல,
பாக்கு, வாலழப்பழம் வகாடுத்து தங்கள் மகன் அல்லது மகள் திருமணத்திற்கு அலழப்பது வழக்கமாக
இருந்தது. இன்லைய நவீன காலத்தில் கண்கவரும் வலகயில் பலதரப்பட்ட வடிவலமப்புகளுடனான
திருமண அலழப்பிதழ் வகாடுத்துத் திருமணத்திற்கு அலழக்கின்ைனர். ஒரு சிலர் ெமூக
வலலத்தளங்களில் திருமண அலழப்பிதலழப் பதிகவற்ைம் வெய்து தங்கள் உைவினர்கள் மற்றும்
நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து வகாள்கின்ைனர். ஆனால், தாய்மாமன், மாமன் முலையுள்ளவர்களுக்குப்
பணம்பாக்கு லவத்துத் திருமணத்திற்கு அலழக்கும் வழக்கத்லத மகலசிய இந்தியர்கள் இன்ைளவும்
கலடப்பிடிக்கின்ைனர். அப்பணம்பாக்குத் தட்டில் வவற்றிலல, பாக்கு, பழம், குங்குமம் கபான்ை மங்கலப்
வபாருள்களுடன் பணத்லதயும் திருமண அலழப்பிதலழயும் லவத்து திருமணத்திற்கு அலழப்பர்
(தமிழ்ச்வெல்வி, 2021).
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வதாடர்ந்து, திருமணத்திற்கு முதல் இரண்டு நாள்களும் நலங்கு லவத்தல் விழா நலடவபறும்.
இவ்விழாவில் மணமகன், மணமகள் ஆகிய இருவருக்கும் ெந்தனம், நல்வலண்வணய் பூசி நலங்கு
லவப்பர். நலங்கு லவக்கும் ஒவ்வவாருவருக்கும் மணமகன் அல்லது மணமகள் வவற்றிலல, பாக்கு,
வாலழப்பழம் வகாடுத்து நன்றி கூறுகின்ை வழக்கத்லத இன்ைளவும் அலனத்துத் திருமண
இல்லங்களிலும் காணலாம் (குப்புொமி, 2021). மகலசிய இந்தியர்கள் மட்டுமின்றி உலகவாழ் அலனத்து
இந்தியர்களின் திருமணத்திலும் வவற்றிலலயின் பயன்பாடு அதிகம் காணப்படுகிைது. வவற்றிலல
மங்கலச் சின்னம் மட்டுமன்று; அது மரியாலத உணர்லவ வவளிப்படுத்தும் வபாருளாகவும்
விளங்குகின்ைது.
இந்த ஆய்வுக் ைட்டுகைக்ைொன ைள ஆய்விலிருந்து மபைப்பட்ை தைவுைள் அடிப்பகையில் மகலசிய
இந்தியர்கள் திருமண விழாவில் வவற்றிலலலய பயன்படுத்துகின்ைனர் என்று 41 வயது முதல் 60 வயது
வலரயிலான நபர்கள் 60%-உம் (ஆறு கபர்), 21 வயது முதல் 40 வயது வலரயிலான நபர்கள் 40%-உம்
(நொன்கு கபர்) என்பது உறுதியொகின்ைது. கமலும், ஆண் மற்றும் வபண் பாலின அடிப்பலடயில்
பகுத்தாய்தலின் மூலம் மகலசிய இந்தியர்களுள் வபண்கலளக் காட்டிலும் ஆண்கள் 80% (எட்டு கபர்)
திருமண விழாவில் வவற்றிலலலயப் பயன்படுத்துகின்ைனர் என்பது நிரூபன ொகின்ைது.

இலை வழிபாட்டில் வவற்றிலல
பண்டிலக நாள்கள், பிைந்த நாள் மற்றும் சிைப்பு நாள்களில் ஆலயம் வென்று இலைவலனத்
வதாழுவகதாடு அர்ச்ெலன வெய்வது மகலசிய இந்தியர்களின் வழக்கமாகும் (அறிவிந்திரன், 2021).
இவ்வாறு அர்ச்ெலன வெய்ய பயன்படும் வபாருள்களில் வவற்றிலல முதலிைம் மபறுகிைது. அர்ச்ெலன
வெய்கவாருக்கு இலைவன் பாதங்களில் லவத்து அர்ச்சிக்கப்பட்ட வவற்றிலல, பாக்கு, பழம், பூக்கள்,
திருநீறு ஆகிய மங்கலப் வபாருள்கள் வழங்கப்படுவது வழக்ை ொகும்.
மகலசிய இந்தியர்களுள் சிறுபொன்க யினர் ெனிக்கிழலம, வியாழக்கிழலம மற்றும் நவமி திதியில்
ஆஞ்சுகநயருக்கு வவற்றிலல மாலல ொற்றி வழிபடுகின்ைனர் (சிவபாக்கியம், 2021). இராவணன்
சிலைப்பிடித்து வென்ை சீலதலயச் சிலை மீட்க இராமர் இராவணனுடன் கபாரிட்டார்; வவற்றியும்
கண்டார். இந்த வவற்றி வெய்திலயச் சீலதயிடம் வதரிவிக்கச் வென்ை ஆஞ்சுகநயருக்குச் சீலத
வவற்றிலல மாலலலயப் பரிொக அளித்தார் (ஆசிரியர்குழு, 2017). வவற்றிலல வவற்றியின் சின்னம்
என்பதலன இப்புராணக் குறிப்புவழி அறிய முடிகிைது. ப லும், ஆஞ்சுகநயருக்கு வவற்றிலல மாலல
ொற்றுவதன் மூலம் நாம் நம் வாழ்வில் முன்கனற்ைம் காண்பதற்காக எடுக்கின்ை அலனத்து முயற்சிகளும்
எந்தவவாரு தலடயுமின்றிக் லகக்கூடும் என்பது மகலசிய இந்தியர்களின் நம்பிக்கையொகும்.
ம ொத்தத்தில், 41 வயது முதல் 60 வயது வலரயிலான நபர்கள் 70%-உம் (ஏழு கபர்), 21 வயது
முதல் 40 வயது வலரயிலான நபர்கள் 30%-உம் (மூன்று கபர்) இலை வழிபாட்டில் வவற்றிலலலயப்
பயன்படுத்துகின்ைனர் என்பது ைள ஆய்வின் தைவுைளின்வழி புலனொகின்ைது. கமலும், ஆண் மற்றும் வபண்
பாலின அடிப்பலடயில் பகுத்தாய்தலின் மூலம் மகலசிய இந்தியர்களுள் ஆண்கலளக் காட்டிலும்
வபண்கள் 70% (ஏழு கபர்) இலை வழிபாட்டில் வவற்றிலலலயப் பயன்படுத்துகின்ைனர் என்பது
உறுதியொகின்ைது.

மருத்துவத்தில் வவற்றிலல
வவற்றிலல அற்புதமான மருத்துவக் குணங்கள் அடங்கிய இலலயாகும். வவற்றிலலகயாடு
வவற்றிலலயின் காம்பு, வவற்றிலலக் வகாடியின் கவர் கபான்ைலவயும் மருத்துவக் குணம் மிகுந்தது
(அலகமலுமங்லக, 2015). மகலசிய இந்தியர்ைளின் பொைம்பரிய மருத்துவத்தில் வவற்றிலல வவளிப்பூச்சு
நிவாரணி மற்றும் உள்பூச்சு நிவாரணி என்று இரு முலைகளில் லகயாளப்படுகின்ைது.
வவளிப்பூச்சு நிவாரணி என்பது உடலின் புைப்பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ை வலி, காயம்
கபான்ைலவக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்து. உதாரணத்திற்கு மவற்றிகலகயக் மைொண்டு பத்துப்
கபாடுதல், மவற்றிகலச் ெொற்கைச் ெருமங்களில் பூசுதல், உருவுதல் கபான்ைவற்லைக் குறிப்பிடலாம்.
உடலினுள் ஏற்படும் கநாய்கலளக் குணப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகலள உள்பூச்சு
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நிவாரணி என்று கூறுவர். உதாரணத்திற்கு, மவற்றிகலச் ெொற்கைக் கொயம் மெய்து பருகுதல், கண்,
காது துவாரங்களில் மருந்தொை ஊற்றுதல் கபான்ைலவயாகும்.

கண், காது, தலல வலிகளுக்கு நிவாரணி
மகலசிய இந்தியர்கள் கண், காது வலி ஏற்பட்டால் வவற்றிலலச் ொற்லைக் கண்ணிலும்
காதிலும் இட்டுக்வகாள்கின்ைனர். இவ்வாறு வெய்வதால் கண் வலியும் காது வலியும் நீங்கும். கமலும்,
காதில் ஏற்படும் சீழ் குணமாகும் (லட்சுமி, 2021). வவற்றிலலச் ொற்றில் சுக்லக உலரத்து கண்ணில்
இட்டால் விடா இலம துடித்தல் நின்றுவிடும் (சுந்தரமூர்த்தி, 1977). இன்லைய நவீன காலத்தில்
தலலவலி ஏற்பட்டால் கமலலநாட்டு வலி மருந்தான ‘வபரசிதகமாலல’ (Paracetamol) நாடி வெல்வது
வழக்கமாக இருக்கின்ைது. ஆயினும், சில மகலசிய இந்தியர்கள் தங்களின் முன்கனார்கள் லகயாண்ட,
வவற்றிலலலயயும் கற்பூரவள்ளி இலலலயயும் அனலில் காட்டி, ொறு பிழிந்து வநற்றியில் பூசும்
மருத்துவலதச் வெய்து தங்களுக்கு ஏற்படுகின்ை தலல வலிலயக் குணப்படுத்திக் வகாள்கின்ைனர்.
அதுமட்டுமின்றி, வவற்றிலலயின் முலனலயக் கிள்ளி வநற்றியின் இரண்டு வபாட்டுகளிலும் ஒட்டினால்
உடல் வவப்பத்தால் ஏற்பட்ட தலல வலி நீங்கும் (சுகரந்திரன், 2021).

கபம், இருமல், வாயு வதால்லலகளுக்கு

நிவாரணி

மகலசிய இந்தியர்கள் காலப்பருவ மாற்ைங்களால் ஏற்படுகின்ை கபம், இருமல் கபான்ை
கநாய்கலளக் குணப்படுத்த வவற்றிலலயில் எண்வணய் பூசி, அகல் விளக்கில் இளஞ்சூடாக்கி,
வநஞ்சுப்பகுதியில் ஒட்டிக்வகாள்வர். இவ்வாறு வெய்வதால் கபம், இருமல் நீங்கி நலம் மபை இயலும்.
மண்ணினால் வெய்யப்பட்ட அகல்விளக்கில் ஒளிரும் ஒளியின் தன்லம எரிவாயுவழி உண்டாகும் ஒளியில்
கிலடயாது. ஆககவ, இச்வெய்முலை வெய்யும்கபாது அகல்விளக்லகப் பயன்படுத்துவது சிைப்லபத் தரும்
(குப்புொமி, 2021).
வதாடர்ந்து, வவற்றிலல, சுக்கு, மிளகு ஆகியவற்லை வமன்று விழுங்கி வவந்நீர் குடித்தால்
வாயுத்வதால்லல நீங்கி ஆகராக்கியமாக வாழலாம். கமலும், கபம், சீதளம் கபான்ை கநாய்களுக்குக்
காரமுள்ள கருப்பு வவற்றிலலயின் (கம்மாறு வவற்றிலல) இரெத்லதப் பருகுகின்ைனர் (சூர்யபிரொந்,
2021).

வாதத்திற்கும்

ெருமத்திற்கும்

நிவாரணி

மகலசிய
இந்தியர்கள்
வாதகநாலயக்
குணப்படுத்த
வவற்றிலலலய
அதிகம்
பயன்படுத்துகின்ைனர். ஒரு பாத்திரத்தில் சிறிது விளக்வகண்வணய்யுடன் நீர்விடாமல் அலரத்த
வவற்றிலல விழுலதச் கெர்த்து நாள்கதாறும் பத்தாகப் கபாட்டு வந்தால் கீழ்வாதம், விலரவாதம் ஆகிய
வாதகநாய்கள் குணமாகும். வதாடர்ந்து, ெருமங்களில் ஏற்படும் சிரங்கு, பலடகள் குணமாக
அலரக்குவலள கதங்காய் எண்வணயில் ஐந்து வவற்றிலலகலளப் கபாட்டுக் வகாதிக்கவிட்டு,
வவற்றிலல நன்ைாகச் சிவந்ததும் எண்வணலய வடிகட்டி சிரங்கு, பலடகளின்மீது பூசுகின்ைனர்
(லட்சுமி, 2021).

கட்டிகளுக்கும்

வீக்கங்களுக்கும்

நிவாரணி

உடல் அதிக வவப்பமாவதாலும் இதர காரணங்களாலும் உடலில் ஏற்படுகின்ை கட்டிகலளக்
குணப்படுத்த இரவில் உைங்குவதற்கு முன் வவற்றிலலயில் சிறிதளவு விளக்மைண்மணய் தடவி, அனலில்
காட்டி கட்டிகளின்மீது லவத்து, வவள்லளத்துணியால் கட்டுகின்ைனர். இவ்வாறு வெய்வதால் கட்டிகள்
உலடந்து சீழ் வவளிவரும். வதாடர்ந்து, கால் வீக்கம் குணமாக அழிக்வகாடிக்கால் வவற்றிலல, அரிசி,
மிளகு, வவந்தயம் ஆகியவற்லைச் கெர்த்து அலரத்து, நீரில் கபாட்டு வகாதிக்க லவத்து, அதன் ஆவிலய
நுகர்கின்ைனர். பிைகு, அளகவாடு அந்நீரில் பசும் வவண்வணலயக் கலந்து குடிக்கின்ைனர்
(தமிழ்ச்வெல்வி, 2021).
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மகட்கபறு அற்ை வபண்கள், கபருகால வபண்கள், பச்சிளம் குழந்லதகள் ஆகிகயாருக்கு
நிவாரணி
மகலசிய இந்தியர்கள் வவற்றிலலலயக் மைொண்டு வபண்களுக்கும் பச்சிளம் குழந்லதகளுக்கு
ஏற்படுகின்ை கநாய்கலளக் குணப்படுத்துகின்ைனர். வவற்றிலலக்காம்பு, மிளகு ஆகிய இரண்லடயும்
அலரத்து, பசுவின் ககாமியத்தில் கலந்து, வடிகட்டி, அச்ொற்லைக் கர்ப்பசூலல சிக்கலுலடய
வபண்களுக்கு நாள்கதாறும் மூன்று கவலள வகாடுத்தால் மலடு நீங்கி கர்ப்பசூலல வலுப்வபறும்;
மகப்கபறு கிட்டும் (சிவபாக்கியம், 2021).
குழந்லதப்கபருகால
கவலளயில்
அவதியுறும்
வபண்களுக்கு
ஐந்து
அல்லது
ஏழு
வவற்றிலலலயக் வகாடுத்து வமல்ல வெய்கின்ைனர் (தமிழ்ச்வெல்வி, 2021). இவ்வாறு வெய்வதால் ½
மணி கநரத்தில் சுகப்பிரெவம் ஏற்படும். கமலும், குழந்லத பிரெவித்த தாய்மார்களின் மார்பில் பால்
கட்டிக்வகாண்டு வீக்கமும் வலியும் ஏற்படுத்தும். இதற்கு வவற்றிலலலய அனலில் வாட்டி மார்பில்
லவத்து கட்டுகின்ைனர். இவ்வாறு வெய்வதால் மார்புப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வீக்கமும் வலியும் நீங்கி, அதிக
தாய்பால் சுரக்கும் (சுவாதி, 2013).
வதாடர்ந்து, பச்சிளம் குழந்லதகளுக்கு ஏற்படும் ெளி, கபம், சுரம், உப்புெம், மாந்தம் ஆகியலவ
நீங்க கற்பூர வவற்றிலலலயப் பயன்படுத்துகின்ைனர். கற்பூர வவற்றிலலலய விளக்வகண்வணய்யில்
வாட்டி, ொறு பிழிந்து, ெம அளவு கதன் கலந்த கலலவயில் சூடத்லத எரிய லவக்கின்ைனர். சூடம்
அலணந்த பின் அக்கலலவலயக் குலழத்து அளகவாடு குழந்லதகளுக்குக் வகாடுத்து பிடிகதாெம், சுரம்,
உப்புெம், மாந்தம், ெளி, கபம் ஆகிய கநாய்கலளக் குணப்படுத்துகின்ைனர். குழந்லதகள் வாந்தி
எடுத்தால் கம்மாறு வவற்றிலலயின்மீது சுண்ணாம்பு தடவி, சிறிது மிளகு கெர்த்து, அலர ஆழாக்காகக்
காய்ச்சி குழந்லதகளுக்குக் வகாடுத்து வாந்திலய நிறுத்துகின்ைனர் (ொரதா, 2021).

வயிற்று வலிக்கு நிவாரணி
வபாதுவாக, வயிற்று வலி, வயிற்று உப்புெம், ஜீரணக்ககாளாறுகளுக்கு ஓம நீர் அருந்துவது
வழக்கம். மகலசிய இந்தியர்கள் வயிற்றுப்கபாக்கின்கபாது ஓமத்லதயும் வவற்றிலலயும் ெம அளவொகச்
கெர்த்து இடித்து, ொறு பிழிந்து, அச்ொற்றுடன் கதன் கலந்து பருகுகின்ைனர். அதுமட்டுமின்றி,
வவற்றிலலயில் சிறிது கல் உப்பு லவத்து மடித்து வமல்லுகின்ைனர். இதனால், வயிற்றில் ஏற்படுகின்ை
குத்து வலி நீங்கும் (அலகமலுமங்லக, 2015).
மகலசிய இந்தியர்கள் ஜீரணக்ககாளாறுகள் நீங்கி ஜீரணச்ெக்தி அதிகரிப்பதற்கு வவற்றிலல,
பாக்கு, சுண்ணாம்பு, வால் மிளகு ஆகியவற்லை ஒன்ைாகச் கெர்த்து வமல்லுகின்ைனர். வவற்றிலலயில்
விளக்வகண்மணலயத் தடவி, அனலில் வாட்டி உந்திலயச் சுற்றி அடிவயிற்றில் தடவுகின்ைனர். இவ்வாறு
தடவுவதால் உடல் வவப்பத்தால் உண்டான வயிற்று வலி, வயிற்று உப்புெம் நீங்கும் (மகனாகரன், 2021).

வாந்திக்கு நிவாரணி
மகலசிய இந்தியர்கள் வாந்தி மற்றும் குமட்டல் வருவலத நிறுத்த கம்மாறு வவற்றிலலயுடன்
மிளலகயும் கறுக்கித் கதனில் கலந்து ொப்பிடுகின்ைனர். வதாடர்ந்து, வவற்றிலலயின் காம்பிலன
மருந்துண்ட பிைகு வாயிலிட்டு வமன்ைால் மருந்தின் கெப்புத் தன்லமயால் உண்டாகும் குமட்டலலத்
தடுத்து வாந்தி வருவலதத் தவிர்க்கலாம் (குப்புொமி, 2021).

உடல் பருமனுக்கு நிவாரணி
இன்லைய காலக்ைட்ைத்தில் மகலசியர்கள் மத்தியில் உடல் பருமன் சிக்கல் அதிகரித்து
வருகிைது. மகலசிய இந்தியர்கள் உடல் எலடலயக் குலைப்பதற்கு இரண்டு மாதங்கள் வலர 2
வவற்றிலலயில் 5 மிளகு லவத்து வவறும் வயிற்றில் வமன்று ொற்லை மட்டும் விழுங்கி வந்தால் உடல்
எலட குலையும். கமலும், உடல் ஆகராக்கியமாக இருப்பதற்கு வவற்றிலல ொற்றுடன் கதன் கலந்து
பருகப்படுகின்ைது (ொரதா, 2021).
இந்த ஆய்வுக் ைட்டுகைக்ைொன ைள ஆய்விலிருந்து மபைப்பட்ை தைவுைள் அடிப்பகையில் மகலசிய
இந்தியர்கள் ருத்துவத்தில் வவற்றிலலலயப் பயன்படுத்துகின்ைனர் என்று 41 வயது முதல் 60 வயது
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வலரயிலான நபர்கள் 80%-உம் (எட்டு கபர்), 21 வயது முதல் 40 வயது வலரயிலான நபர்கள் 20%உம் (இைண்டு கபர்) என்பது உறுதியொகின்ைது. கமலும், ஆண் மற்றும் வபண் பாலின அடிப்பலடயில்
பகுத்தாய்தலின் மூலம் மகலசிய இந்தியர்களுள் ஆண்கலளக் காட்டிலும் மபண்கள் 90% (ஒன்பது கபர்)
கைகவத்தியத்தில் வவற்றிலலலயப் பயன்படுத்துகின்ைனர் என்பது நிரூபன ொகின்ைது.

ஒப்பாய்வு
ம ொத்தத்தில், இந்த ஆய்வுக் ைட்டுகைக்ைொன ைள ஆய்விலிருந்து மபைப்பட்ை தைவுைள்
அடிப்பகையில் மகலசிய இந்தியர்கள் திருமண விழா, இலை வழிபாடு, சித்த மருத்துவம், லகலவத்தியம்
கபான்ைவற்றிற்கு வவற்றிலலலய அதிகம் பயன்படுத்துகின்ைனர் என்பது வதரிய வருகிைது. பலசிய
இந்தியர்ைளுள் 41 வயது முதல் 60 வயது வலரயிலான நபர்கள் மட்டுகம வவற்றிலல பயன்பாடு குறித்து
நன்கு அறிந்துள்ளனர் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 21 வயது முதல் 40 வயது நிரம்பியவர்களுக்கு
வவற்றிலல குறித்த பயன்பாடுகலள நன்கு எடுத்துலரக்க ஆவணம் மெய்தல் கவண்டும். இதன்வழி,
எதிர்காலச் ெந்ததியினருக்கு வவற்றிலல பயன்பாட்லடக் வகாண்டு வெல்ல முடியும் என்பது திண்ணம்.
அடுத்த நிகலயில், பலசிய இந்தியர்ைளுள் ஆண்கலளக் காட்டிலும் வபண்கள்தாம் வவற்றிலல
பயன்பாடு குறித்து நன்கு அறிந்துள்ளனர் என்பது ைள ஆய்விலிருந்து மபைப்பட்ை மெய்தி ஆகும்.
குறிப்பாக, வவற்றிலலலயக் வகாண்டு லகலவத்தியம், சித்த லவத்தியம் வெய்வதில் பலசிய இந்தியப்
வபண்கள் லகத்கதர்ந்தவர்களாக இருக்கின்ைனர். ஆககவ, இந்தக் லகலவத்திய முலைகள்
அழிந்துவிடாமல் பாதுகாக்க மகலசிய இந்தியர்கள் ஒன்றுபட்டு, தகுந்த நடவடிக்லககலள
கமற்வகாள்ள கவண்டும்.

முடிவுலர
மகலசிய இந்தியர்கள் மத்தியில் திருமண விழா, இலை வழிபாடு, சித்த மருத்துவம்,
லகலவத்தியம் கபான்ைவற்றிற்கு வவற்றிலலலய அதிகம் பயன்படுத்துகின்ைனர் என்பது நூலை
ஆய்விலிருந்தும் ைள ஆய்விலிருந்தும் மபைப்பட்ை தைவுைளின் வழி வதரிய வருகிைது. இருமனங்கலளயும்
திருமணப்
பந்தத்தில்
இலணத்து
லவப்பதற்கு
வவற்றிலல
ஆதாரமாக
விளங்குகின்ைது.
வவற்றிலலகயாடு அதன் கவர், காம்பு ஆகிய பகுதிகளும் கநாயற்ை வாழ்விற்கு வழிவகுக்கின்ைன.
கமலும், வவற்றிலலயின் மூலம் தயாரிக்கப்படும் வவளிப்பூச்சு மற்றும் உள்பூச்சு நிவாரணிகளுக்குப் பக்க
விலளவுகள் ஏதும் கிலடயாது. ஆககவ, மருத்துவக் குணம் நிலைந்த வவற்றிலலலய அலனத்துத்
தரப்பினரும் எந்தவவாரு தலடயின்றிப் பயன்படுத்துகின்ைனர். ஆககவ, வவற்றிலலயின் பயன்பாடு
மகலசிய இந்தியர்களின் வாழ்வியகலாடு ஒன்றியிருப்பது வவள்ளிலடமலலயாகும்.
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ை லொ
பதவி
அைவிந்தனின்
மெம்பவொங்
உயிபைொட்ைமுள்ள
ைகதவடிவில்
புகனயப்பட்டுள்ள சிங்ைப்பூரின் ைக்ைப்பட்ை ஒரு முக்கியச் ெமூை வைலொற்றுக் கூறின்
பதிவு. அடித்தட்டு
க்ைளின் உகையொைலொய் ஒரு வைலொறு ெொர்ந்த புகனவொை
பதிவுமெய்யப்பட்டுள்ள மெம்பவொங் அடித்தட்டு க்ைளின் வைலொற்றுத் மதொனியொய்
உருவொக்கித் தைப்பட்டிருக்கும் நொைைத்தன்க மிளிரும் பதிவு.
அடித்தட்டு க்ைள் குறித்துப் பபசும் இத்தொலிய இைதுெொரிச் சிந்தகனயொளர்
அந்பதொனிபயொ கிைொம்சி இவர்ைகள ெமூைப் புைட்சியில் மவற்றிமபை அைசியலில் திைள
பவண்டிய உதிரிைள் என்று குறிப்பிடுவொர். தனது இத்தொலிய வைலொற்றுக் குறிப்பு
என்னும் பதிவில் இத்தகைய அடித்தட்டு க்ைகளக் குறிப்பிடுகையில் இவர்ைகள
இத்தொலிய இைொணுவத்தின் கீழ்நிகலப் பணியொளர்ைகள ஒப்புபநொக்கி அந்நொட்டு பவளொண்குடிைகளக்
குறிப்பிடுவொர்.
அடித்தட்டு க்ைளின் குைல் குைலற்ைவர்ைளின் குைல். இவர்ைள் எப்பபொதுப அவர்ைகளப்
பிைதிநிதிப்பபொைொல் ப ம்பபொக்ைொைபவ பிைதிநிதிக்ைப்பட்டு வந்துள்ளொர்ைள். வைலொற்று உகையொைல்ைளில்
அடித்தட்டு க்ைள் மபொதுவொைபவ ஒதுக்ைப்பட்ை மபொருளொய், மபொதுமவளி உகையொைல்ைளில் பநைடிப்
பங்பைற்பொளர்ைளொய் இல்லொ ல் பொவகனப் மபொருள்ைளொை ட்டுப பொர்க்ைப்பட்டு வந்துள்ளொர்ைள்
1980ல் இந்தியொவின் முற்பபொக்கு வைலொற்ைொய்வொளர்ைள் சிலர் அடித்தட்டு க்ைள் குறித்த
ஆய்வுக்குழு ஒன்றிகன நிறுவி, உரிக ைள் றுக்ைப்பட்ை இம் க்ைள் குறித்த ஆய்விகன முன்மனடுத்துச்
மெல்லும் முயற்சியில் ைவனம் மெலுத்தத் மதொைங்கினொர்ைள். லொயொவின் கூலித்மதொழிலொளர்ைள் இந்த
ஆய்வில் தனிக்ைவனம் மபற்ைொர்ைள். மதற்ைொசிய வைலொற்றில் அடித்தட்டு க்ைள் குறித்து பல்பவறு
பைொணங்ைளில் இவ்வொய்வுக்குழு தனிக்ைவனம் மைொண்டிருந்தனர். அடித்தட்டு
க்ைள் குறித்த
ஆய்வுக்குழுவிற்கு ைொத்திை ொன மெல்மநறிப் பங்ைளிப்பொளைொய் ைருத்தப்பட்டுைம் ைணஜிட் குஹொ
இக்குழுவின் பநொக்ைம் இம் க்ைள் குறித்த ஆய்வுக்ைட்டுகைைகள மவளியிடுவபதொடு நின்றுவிைொ ல்
அடித்தட்டு நிகலக்ைொன ைொைணங்ைகள வழக்ை ொன பொர்கவகயப் புைந்தள்ளி ைவனம் மைொள்ளபவண்டும்
என்று குறிப்பிடுவொர். அடித்தட்டு க்ைள் குறித்த ைவன மும் தொக்ைமும் பல எல்கலைள் ைைந்து
ைொணப்படுகிைது ப ட்டிக க் குழுவினரின் அணுகுமுகை பதசியக் மைொள்கைைள், ைல்விப் புலங்ைள்,
இலக்கிய பதிவுைள், ஆவணப் பிைதிைள், ம ொழி என்று எல்லொ எல்கலைளும் ைைந்ததொய் அடித்தட்டு
க்ைள் குறித்த பிைக்கஞ ைவனம் மபறுவதொை ைஞ்சித் குஹொ குறிப்பிடுவொர்.
இந்தக் ைருத்தியகல ஒப்புக்மைொள்ளும் ஆய்வொளர் ெொந்தினி பிள்கள
பலயக் கூலித்
மதொழிலொளர்ைள் குறித்த த து உகையொைலில் இைண்டு ைருத்துைகள முன்கவக்கிைொர். முதலொவது
அடித்தட்டு க்ைள் குழுவினர் குறித்த ைருத்தியலின் தொக்ைம் பல்பவறு ஆய்வு எல்கலைகளக் ைைந்து
ைொணலொகிைது என்பது அவர்ைள் குறித்த வைலொற்றுப் பதிவுைள் மதளிவுபடுத்துகின்ைன. இைண்ைொவது
ம ொழியும் இலக்கியங்ைளும் அடித்தட்டு குழுக்ைள் குறித்து ைவனம் மைொள்வபதொடு இக்ைவனம்
இம் க்ைளிகைபயயும் விகனயொற்றுவதொைவும் பபசுகிைொர். இவ்வகையில் மெம்பவொங் புதினம்
அடித்தட்டு க்ைளின் வொழ்வியல் மநருக்ைடிைள் ெொர்ந்த ஒரு விவைகணக் ைளஞ்சிய ொைவும் வைலொற்றுப்
பதிவொைவும் புதினவடிவில் தைப்பட்டுள்ளது. அடித்தட்டு க்ைளின் வொழ்வியல் ெவொல்ைள் குறித்த பதிவுைள்
ைொலனிய அைசு ைொலங்ைளில் அவர்ைளின் பநொக்கிபலபய பதிவுமெய்யப்பட்டு வந்துள்ளதொைவும், அத்தகுப்
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பதிவின் பநொக்ைம் இம் க்ைளின் அடித்தள நிகலக ெொர்ந்த இருத்தகல உறுதிப்படுத்தும் வகையிபலபய
அக ந்துள்ளதொைவும் ஆய்வொளர் ெொந்தினி பிள்கள குறிப்பிடுகிைொர். மபரும்பொலும் மதன்னிந்தியொகவச்
ெொர்ந்த கூலித்மதொழிலொளர்ைளொன அடித்தட்டு க்ைகளச் மெம்பவொங் அவர்ைளின் வொழ்கவயும் பழக்ை
வழக்ைங்ைகளயும் மைொண்ைொடும் பதிவொைக் ைொண்கிபைொம்.
ஒப்பந்தத் மதொழிலொளர்ைளொய்த் பதொட்ைங்ைளில் பணிபுரியவும் ெொகலப் பணிைளுக்கும்,
ப ம்பொலங்ைள் ைட்டு ொனம் பபொன்ை ைடின ொன பணிைளுக்கும் லொயொ வந்த இத்மதொழிலொளர்ைள்
ைொலனித்துவக்ைொலத்து முதலொம் தகலமுகை புலம்மபயர்வு இந்தியர்ைளொகும். மெம்பவொங் பதிவுமெய்வது
பபொல இவர்ைளின் வொழ்க்கை ைடின ொனதொை இருந்தது. பவகலயிைங்ைளில் அவர்ைள் மிைக் ைடுக யொை
நைத்தப்பட்ைொர்ைள். ஆப்பிரிக்ை அடிக ைள்பபொலச் சுைண்ைப்பட்ைொர்ைள்.
ைந்துபபொன இந்த
அடித்தட்டு க்ைளின் வொழ்க்கை மநருக்ைடிைகளயும் அவர்ைளின் வொழ்நிகலச் சூழல்ைகளயும்
மவளிக்மைொணர்ந்து
அவற்கைப்
பற்றுறுதிமிக்ை
ஈடுபொட்டுைன்
றுஉருவொக்ைம்
மெய்து
பைம்பிடித்துக்ைொட்டும் அற்புதத்கத மெம்பவொங் ஆசிரியர் இப்புதினத்தில் நிைழ்த்திக் ைொட்டியுள்ளொர்.
இக்ைகதயொைல் ைொலனித்துவ நொட்ைளில் வொழ்ந்த ஒரு குடிைொைத் மதொழிலொளியின் கனவியொன
ைொளி என்னும் அடித்தட்டுப் மபண்கணச் சுற்றி பின்னப்பட்டுள்ளது. ைகத ெந்திைன் என்பவனுைனொன
ைொளியின் தைொத உைவு பற்றியும் அவபனொடு ைொளி சிங்ைப்பூருக்கு ஓடிப்பபொனதும் மெம்பவொங்கிலுள்ள
மபொதுமவளிக் குடியிருப்பில் அவள் மென்று பெர்வதும் அங்கு தங்கி வொழ்வகதயும் பபசுவதொய்த்
மதொைர்கிைது. ைற்பகனப் புகனவுைபளொடு உள்ளபடிபய நைந்பதறிய புலொவ் சினொங்கின் 1963ல்
நகைமபற்ை ைலவைம் குறித்தும் ைகதயொைல் பபசுகிைது.
ஐரிஷ்ைொைைொன ைொனியல் ைொட்ைன் என்னும் ப லதிைொரி மதொழிலொளர்ைளிைம் மிைக் ைடுக யொை
நைந்துமைொண்டும் அவர்ைகள அைக்கியொள்வதற்ைொை மைொடூை ொன அைக்குமுகைைகளக் கையொண்டு
வந்தொன் ஒருநொள் அவன் ைண்ைம் துண்ை ொை மவட்ைப்பட்டுக் மைொகலயுறுகிைொன்.
குடியிருப்பு
தீக்கிகையொகிைது. அதுபபொல 1960 ல் மெம்பவொங்கில் நகைமபற்ை கூட்டுக் ைற்பழிப்பு ெம்பவமும் பதிவு
மெய்யப்படுகிைது. மெம்பவொங் 14ஆம் ைல்லில் அப்பபொது தொைொள ொய் கிகைத்துவந்த ைள் ற்றும்
பபொகதப்மபொருகளப் பயன்படுத்திய நொல்வர் அங்க்கு மெயல்பட்டுவந்த 24 ணிபநை ருத்துவச் பெகவ
க யத்தில் புகுந்து ைலவைம் மெய்கிைொர்ைள் அங்கு பணியிலிருந்த இைண்டு
தொதியகை கூட்டுக்
ைற்பழிப்பு மெய்கின்ைொர்ைள். இந்த உண்க
நிைழ்வுைகள ஒரு வைலொற்றுக்குறிப்பின் ம ய்ம்க
உணர்வுைன் பதிவு மெய்யும் இப்புதினம் அங்கு வொழ்ந்திருந்த அடித்தட்டு க்ைளின் வொழ்முகைச் சூழகல
பைம்பிடித்து ைொட்ைக் ைொண்கிபைொம். இச்மெய்திைள் ைொவல்துகை ஆவணங்ைபளொ அல்லது நீதித்துகை
ஆவணங்ைபளொ தழுவி எழுதப்பட்ைதல்ல. இது மெய்விவழி நீண்டுநிற்கும் புழங்கு ைகதயொைல்ைளில்
உலவிய நிைழ்வுப் பதிவு.
ஆய்வொளர் ைொயத்ரி ஸ்பீவொக் ‘அடித்தட்டு க்ைள் பபசுவொர்ைளொ’ என்னும் பைள்விகயத் தனது
புைழ்மபற்ை ஆய்வுகையில் பின் ைொலனிய இலக்கிய மவளியில் முன்கவக்கிைொர். ெமூைவய ொக்ைப்பட்ை
மூலதனத்திலிருந்து உலை ய ொன மதொழில் பகுப்பு ைொைணிைளொல் ஆதிக்ைச் ெட்ைம் ற்றும் ைல்விமுகை
ஏற்படுத்திடும் ஒருவகை அறிவுெொர் வன்முகை பபொன்ை சூழலில் அடித்தட்டு க்ைள் பபெமுடியு ொ என்று
பைட்கிைொர். அவர் இதுமதொைர்பொை ப லும் கூறுகையில் அடித்தட்டு க்ைளின் வைலொறு ஆதிக்ைக்
குைல்ைளொல் கைக்ைப்பட்டு அகவகுறித்த முழு விவைங்ைளும் அறியப்பைொ ல் அதிைொை ஏடுைளில் சிறு
குறிப்புைளொைபவ
குறுகிவிைக்
ைொண்கிபைொம்.
இவர்ைளின்
வைலொறு
ப ட்டிக
வைலொற்று
ப லொண்க யொல் மூழ்ைடிக்ைப்படுவபதொடு
ட்டு ல்லொ ல் அடித்தட்டு
க்ைளின் பிகழப்பு அைசியல்
ைொைண ொை முக்கியத்துவம் வொய்ந்த பல அரிய வைலொற்று நிைழ்வுைள்கூை ப ட்டிக வைலொற்றின்கீழ்
ங்கிய சிறுநிழலொைக் ைொட்ைப்படுகிைது. மெம்பவொங் நம்பைத்தன்க யுள்ள அன்கைய வொழ்வின்
நிைழ்வுைகளச் சிங்ைப்பூரின் அடித்தட்டு க்ைளின் வொழ்வின் குைலொைப் பதிவுமெய்கிைது.
இப்புதினத்தில் ைண்ணுறும் இன்மனொரு வியப்புக்குரிய பைொணம் மபண் வைலொற்கைப் பதிவிடும்
எழுத்துத்தந்திைம்.
இதில்
ைொட்ைப்படும்
மபண்ைள்
கைவொை
வொழும்
வீட்டுத்தகலவிைள்
வன்முகைக்குள்ளொகும் மபண்ைள்
ற்றும் ஆணொதிக்ைத்தின் திணிப்புைளொல் தீர் ொனிக்ைப்படும்
கீழ்படிதலில்லொதவர்ைளொய் ைருதப்படும் மபண்ைள். இந்தச் ெொதொைணப் மபண்ைள் ஒன்றும் ஆதர்ெ ைளிர்
அல்லர்.

162

கமலாகதவி அரவிந்தனின் ‘வெம்பவாங்’ நாவல்-சித்திரா ெங்கரன் & எச் முகம்மது ெலீம்

இதில் அறிமுை ொகும் ைொளி முனிெொமி என்பவரின் கனவி. ைொசுவின் தொய். இவர் ஆண்க யச்
ெமூைம்
அறிமுைப்படுத்தும்
ஆதர்ெப்
மபண்ைளிலிருந்து
பவறுபடுகிைொள்.
அவள்
ஒரு
ைடுங்பைொபக்ைொரியொன கதரிய ொன மபண். அவள் தனது நிர்ைதியொன நிகலகயச் ெகித்துக்மைொள்ள
ொட்ைொதவளொய் ெந்திைன் என்பவபனொடு ஓடிப்பபொய்விடுகிைொள். ைொளிகயப் மபொறுத்த ட்டில் அவள்
ஓடிப்பபொனதற்கு ெந்திைன்மீது அவளுக்கு அதீதக் ைொதபலொ ஈடுபொபைொ ைொைண ல்ல. தனது இருத்தகல
நிகலநிறுத்திக்மைொள்ளவும் பொதுைொப்பு பதடியும்தொன் அவள் அவபனொடு ஓடிப்பபொகிைொள். இங்கு அவள்
வழக்ை ொன தொய்க பிைதிபிம்பத்கதக் ைட்டுகைக்கிைொள். பிரிவினொல் ஏற்படும் னவருத்தம் இருந்தொலும்
ைன் ைொசு ஒரு குடிைொைத் தந்கதயின் சூழலில் சிக்கி வகதபடுவகதவிை எங்ைொவது ஊறிப்பபொய்
பிகழத்துக்மைொள்ளட்டும் என்று னத்கதத் பதற்றிக்மைொள்கிைொள். ைொளி மெம்பவொங் பதின் மூன்ைொம்
வட்ைொைத்தின் மபொதுக்குடியிருப்புப் பகுதியில் ைகைசியொை வந்து தஞ்ெ கைந்தபபொது அங்குள்ள
மபண்ைள் அவளுக்கு அன்கபயும் கிழ்ச்சிகயயும் பகிர்ந்துமைொள்ள முன்வருகிைொர்ைள். அந்த மபண்ைள்
எல்லொருப தத்தம் குடிைொைக் ைணவன் ொர்ைளின் அடி உகதைளிலிருந்து தப்பி ஒடி த க்மைன ஒரு
வொழ்க்கைகயத் பதடி ஒடி வந்தவர்ைள் தொன். அவர்ைளிகைபய ைொலப்பபொக்கில் லர்ந்த அன்பும் பரிவும்
ைனிவும் ெொதி த ம ொழி பவறுபொடுைள் ைைந்தது.
இந்தக் குட்டிக்பைைளத்தில் கலயொளிப் மபண்ைள் தமிழ்ப்மபண் ைொளிகய அன்புைன் ஏற்று
அைவகணத்துக் மைொள்கிைொர்ைள் இந்துவொன அஞ்சுவின் அம் ொ முத்து,
கலயொளி கிறித்துவப் மபண்
ொர்ைமைட் என்று எல்லொப் மபண்ைளும் ைொளிகய அன்பொல் அைவகணக்கிைொர்ைள். எல்லொரும்
ஒன்ைொைச்பெர்ந்து அருகிலிருக்கும் குடிநீர் ஊற்றிற்கு தண்ணீர் ம ொண்டுவைப் பபொய்வருகிைொர்ைள்.
அவர்ைள்
தத்தம் விதிகய மநொந்து
எப்பபொதுப
வருந்திக்மைொண்டிருக்கும் மபண்ைளொை
நைந்துமைொள்வதில்கல.
ொைொை,
அவர்ைள்
எல்லொருப
உறுதிமிக்ை
மபண்ைளொைப்
பிைதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிைொர்ைள். ஆண்க யத் தகலமுகையொல் றுதலிக்ைப்பட்ைதொய்க் ைருதப்படும்
பொலியல் உரிக ைள் ைகதயொைலில் மதன்படும் வொழ்க்கையின் அன்ைொைச் சின்னஞ்சிறு நிைழ்வுைளினூபை
தொக்குப்பிடிக்கும் ெவொல்ைளொைக் ைொத்திை ொைப் பதிவுமெய்யப்படுகிைது.
எடுத்துக்ைொட்ைொை,
முத்துலட்சுமி பொலுணர்வுக்குகையுள்ள
ைணவன்
சுப்புைொமுலுவுக்குத்
மதரியொ ல்
தன்
பொலுணர்வுத்பதகவக்கு
வடிைொலொய்
அப்புண்ணியுைன்
ைள்ளத்மதொைர்பு
கவத்துக்மைொள்கிைொள். ஆய்வொளர் ைொப ஸ்வரி சுந்தைைொ ன் குறிப்பிடுவது பபொல் அடித்தட்டு க்ைள்
தம்க
ொய்த்த்துக் மைொள்வது உள்ளிட்ை பல்பவறு வழிைளில் த து உள்ள மநருக்ைடிைகள
நிைொகெைகளத் பதொல்விைகள மவளிப்படுத்திக் மைொள்கிைொர்ைள் பபசுகிைொர்ைள். முத்துலட்சுமியின்
இத்தகைய அடித்தட்டு க்ைள் பனொபொவம் மவளிப்படுகிைது. அவள் அப்புண்ணியுைனொன ைள்ள உைவின்
ைொைண ொை ைருவுருகின்ைொள். இகத அறிந்த அப்புண்ணி ஆதைவளிப்பதற்குப் பதிலொய் அவகளக்
கைவிடுகிைொன். நிைொைரிக்ைப்பட்ை முத்துலட்சுமி ஏ ொற்ைப்பட்ைகத உணர்ந்து வருந்தி எரியூட்டி,
தன்கனபய
ொய்த்துக் மைொள்கிைொள். அந்த முடிவுக்கு வரும் முன் தனது நிைொகெகயயும்
துன்பநிகலக்குறித்தும் தன் பதொழி ைொளியுைன் மநடுபநை ொைப் பபசித் தீர்ப்பொள்.
மெம்பவொங் புதினத்தின் இன்மனொரு ைவனம் மபறும் நுவன்முகை உத்தி மபண்ைளின்
உகையொைல்ைளில் இகழபயொடும் ம ல்லிய நகைச்சுகவ உணர்கவ அழைொைப் பதிவுமெய்துள்ள பொங்கு.
இந்த உகையொைல் பதொல்விைண்பைொரின் எள்ளல் நகையொைல் அல்ல. மீண்மைழ முயலும் மபண்ைளின்
பவடிக்கைச் மெொல்லொைல். புதினத்தின் ஒரிைத்கத இதற்குக் ைட்ைொைச் மெொல்லலொம். முத்து
லட்சுமியின் ைணவன் ஒருநொள் அக்ைகை ைொட்டும் பொவகனயில் தொன் ப ொகூர் மெல்லவிருப்பதொைவும்
திரும்பிவரும்வகை தனியொை இருப்பதில் அவளுக்கு பிைச்சிகன ஓன்றும் இல்கலபய என்று வினவுகிைொன்.
இகதச் மெவி டுக்கும் முத்துலட்சுமியின் ன ஓட்ைம் ‘இங்பை இருந்திட்ைொ ட்டும்’ என்று பைட்பகத
வொெைன் உணரும் உகையொைல் நகைச்சுகவ மிளிைப் பதிவுமெய்யப்படுகிைது. ஆனொல், இந்த உள் ன
எண்ண ஓட்ைம் மவளிப்பைொ ல் தனது அக தி தவழும் முைத்பதொற்ைத்தொல் கைத்துக்மைொள்வொள்.
இந்தக் கிண்ைல் ைலந்த ம ல்லிய நகைச்சுகவச் சூழலும் உகையொைலுப ஆணொதிக்ை அழுத்தமும்
வறுக யின் தொக்ைமும் ைலந்த மநருக்ைடியொன வொழ்க்கைச் சூழலில் இத்தகைய அடித்தட்டுப்
மபண்ைளுக்கு கிகைக்கும் சின்ன வடிைொல் இகைமவளி.
புதினத்தில் இைம்மபறும் இன்மனொரு நகைச்சுகவ மிளிரும் பதிவு ைொளி ஓடிப்பபொன மெய்தி
ைொட்டுத்தீயொய்ப் பைவியபபொது மெய்தியறிந்த ொண்பைொர் ொரிமுத்து ைடுங்பைொப கைகிைொன். ஒரு
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கூலித்மதொழிலொளியின்
கனவி ைற்மபொழுக்ை மநறிமுகைகயக் ைொற்றில் பைக்ைவிட்டுவிட்டு
இன்மனொருவனுைன் ஓடிப்பபொய்விட்ைொபள என்ை ைொைணத்தொல் வந்ததல்ல அவனது ைடுங்பைொபம்,
ொைொை தொன் எத்தகனபயொ முயன்றும் தனக்கு இணங்ை றுத்துவிட்ை அவள் ெந்திைனுைன்
ஓடிப்பபொய்விட்ைொபள என்ை ஏ ொற்ைப
ண்டூரின் பைொபத்திற்கு உண்க க்ைொைணம் என்னும் பதிவு
சுகவயொன நகைச்சுகவ. இவ்வொறு ெமூை விளிம்புநிகல ைளிர் ெந்திக்கும் உள் னம் ெொர்ந்த ற்றும்
புை அழுத்தங்ைளின் பல்பவறு முைண் பைொணங்ைகள மெம்பவொங் புதினம் பதிவுமெய்கிைது.
அடித்தட்டு வொழ்நிகலச் சிக்ைல்ைளில் அன்ைொைம் சிக்குண்டு உழலும் மபண்ைள் இச்ெமூைக்
ைட்டுக்ைகள உகைத்து எவ்வொறு மவளிபயைத் துடிக்கின்ைொர்ைள் என்பகதச் மெம்பவொங் நுட்ப ொைப்
பதிவு மெய்கிைது. இப்மபண்ைள் த க்கு வகையப்பட்டுள்ள எல்கலக்பைொடுைகள மீறும் வொய்ப்புக்ைகள
எதிர்பநொக்கிக் ைொத்திருக்கின்ைொர்ைள். ஏன் எப்பபொதுப அக தியொை இருக்கும் மீனொட்சிப்பொட்டி கூை
தினந்பதொறும் பைொவிலுக்குத் தனிபய பபொய்வருவகத வழக்ை ொக்கிக் மைொள்கிைொள். ைொைணம்
பைொவிலுக்குப் பபொவகத அவள் ைணவன் தடுக்ை முடியொதல்லவொ. ஆனொல் அந்தக் பைொவில் பபொக்கு
அவள் விடுதகலக் ைொற்கைச் சுவொசிக்கும் தருணங்ைள்.
மெம்பவொங்
மபொதுக்குடியிருப்பு
வட்ைொைம்
ம துவொை
நைர் ய ொைவும்
நவீனத்துவ
நகைமுகைைகள பநொக்கியும் நைைத் மதொைங்குகிைது. ஆனொல் அங்குள்ள ஆதிக்ைக்குழுக்ைள்
இததகைய ொற்ைங்ைகள வைபவற்பதில் தயக்ைம் ைொட்டுகின்ைன. குளிப்பகை ற்றும் ைழிவகைைகள
உள்ளைக்கிய உயர்ந்துநிற்கும் பல அடுக்கு
ொட்டி வீடுைள் மைொண்ை குடியிருப்புப் பபட்கைைள்
உருவொைத் மதொைங்கியபபொது அங்குள்ள ஆதிக்ைக் குழுக்ைளிைம் அகவ அவ்வளவு உைனடி வைபவற்பு
மபைவில்கல. த து ெமூைக் குழு ஆதிக்ைமும் மநருக்ைமும் ம துவொைக் கைநழுவுவதொைப்
பொர்க்கிைொர்ைள். சீனர்,
ொலொயர் ற்றும் இந்தியர் என்னும் பல்பவறு இனம் ற்றும் ம ொழிைள் பபசும்
க்ைள் இணங்கி வொழும் ெமூை ஒருங்கிகணப்பு பநொக்கில் உருவொகி உயர்ந்து வரும் பல ொடி
குடியிருப்புப் பபட்கைைள் குறித்து, மெம்பவொங் ைவனத்துைன் பதிவு மெய்கிைது. புதுவகை வெதிைகளக்
மைொண்டுபெர்க்கும் இப்பபட்கைைள் அடித்தட்டு க்ைள் த து கூட்டுச்ெமூை வொழ்வில் அன்ைொைம்
அனுபவித்துவந்த இயல்பொன உகையொைல்ைகளயும் ஆதைவொன மநருக்ைங்ைகளயும் விட்டு இத்கதகைய
பபட்கைைளின் வொழ்க்கை விலகிச் மெல்வதொை ஆதங்ைப்படுவதொை புதினம் நுட்ப ொைப் பதிவு மெய்கிைது.
இத்தகைய அடித்தட்டு க்ைளின் ஆதங்ைம் நவீனத்துவப் பொய்ச்ெலில் உைத்துக்பைட்கும் மூன்ைொம்
உலைத்தைத்திலிருந்து முதலொம் உலைத்தைத்கதபநொக்கி என முன்கவக்ைப்படும் மபருங்குைலில் முன்
மவறும் முனைல்ைளொை அமிழ்ந்து பபொவகதயும் மெம்பவொங் புதினம் பதிவு மெய்கிைது. ஆனொல்
இத்தகைய பொர்கவயொல் ட்டு ன்றி புதினத்தின் சுகவயொன ம ொழிநகையொலும் மெம்பவொங் தனித்துவம்
மபறுகிைது.
ஆய்வொளர் அனிதொ ெக்ைவர்த்தி குறிப்பிடுவதுபபொல் ெ ைொல வைலொற்ைொய்வொளர்ைள் குறிப்பொை
பிரித்தொனிய ைொலனித்துவக் ைொல வைலொற்கை ஆைொய்பவர்ைள் ஒருசிலகைத் தவிை மபரும்பொபலொர்
ஆங்கில ம ொழியில் பதிவுமெய்யப்பட்டுள்ள ஆவணங்ைகளபய த து ஆய்வுக்குச் ெொர்ந்திருக்கும்
வளக கயப் பொர்க்கிபைொம். இவ்வணுகுமுகையிலிருந்து முதன்முகையொை அடித்தட்டு க்ைள் ெொர்ந்த
ஆய்வில் முகனப்பு ைொட்டிய ஆய்வறிஞர் ைணஜிட் குஹொ பபொன்ைவர்ைள் இந்த வழக்ை ொன வைலொற்று
விவைப்பதிவுப்
பொட்கைச்
ெொர்பிலிருந்து
விலகி
பதிவுமெய்யயப்பட்ை
அல்லது
இதுைொறும்
ஒதுக்கிகவக்ைப்பட்டிருந்த உகையொைல் தைவுைகளக்த் பதடும் முகைைகளக் ைொலனித்துவ வைலொற்றுப்
பதிவுைளுக்கு மவளிபய பதடும் முயற்சிகயத் மதொைங்கினொர்ைள். ஆனொல் இததகைய அடித்தட்டு
க்ைளின் குைல் பதிவுைகளத் பதடும் முயற்சியின் குகைபொடு இந்திய ம ொழிைளின் விகைைொண முடியொத
புதிர்ைளில் ஒன்ைொைபவ இருந்து வருகிைது. ஆனொல் ஆய்வொளர்ைள் எல்லொரும் ஒத்துக்மைொள்ளும்
மபொது உண்க மபரும்பொன்க இந்தியர்ைள் ஆகிங்கிலத்தில் ட்டுப சிந்திக்ைவும், உகையொைவும்
எதிர்விகனயொற்ைவும்
மெய்வதில்கல
என்பதுதொன்.
இந்த
அடிப்பகையில்தொன்
வைலொற்று
ஆவணங்ைளுக்கு இகணயொை இலக்கியம் ெொர்ந்த பதிவுைளும் முக்கியத்துவம் மபறுகின்ைன.
மெம்பவொங்
புதினத்தில்
இவ்வகையில்
அன்கைய
அடித்தட்டு
க்ைளின்
அன்ைொை
வொழ்க்கைச்சித்திைங்ைகள உற்ெொைத்துைன் உகையொைல் வகைக யொய் பதிவுமெய்யும் பநர்க கயக்
ைொணமுடிகிைது. இப்பதிவில் ஆளப்படும் அடித்தட்டு க்ைளின் நொட்ைொர் ம ொழிநகை இப்புதினத்கத
தனித்துவமிக்ை இலக்கிய ொைக் ைொட்டுகிைது. ஆய்வளர் ெக்ைைவர்த்தி மெொல்வதுபபொல் பபச்சும ொழி
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அவைவர் தனித்தன்க கயப் பிைதிபலிப்பது. சிங்ைப்பூர் வைலொற்றின் ஒரு சின்ன இகழயொைக் ைருதத்தகும்
இப்புதினம் அதில் உலவும் ைதொ ொந்தர்ைளின் மெொல்லொைல்ைள் அவர்ைளின் தமிழைம், பைைளம், லொயொ
பபொன்ை பதெ, இன, ம ொழி எல்கலைகள இனங்ைண்டுமைொள்ளும் வகையில் பதிவு மெய்யப்படுகிைது.
ைொசுவின் ‘ எப்பொ ! ைலர் முட்ைொயி !’ (இயல் : 2) பொைங்ைொடி வந்தொச்சு! பொைங்ைொடி வந்தொச்சு!
(இயல்:1) பபொன்ை மெொல்லொைல்ைள் இங்கு ைொட்ைலொம். பபபைடு, கிைொணி பபொன்ை மெொல்லொைல்ைள்
அவர்ைள் வொழ்ந்திருந்த ைொலம், இைம்
ற்றும் மெய்துவந்த மதொழில்ைளின் குறியீைொைத்
மதன்பைலொகிைது.
ை லொ பதவியின் மெம்பவொங் ப ட்டிக
வைலொற்றுக்குக் குறிப்புெொர் அணுகுமுகைகயக்
பைள்விக்குட்படுத்தும் சிங்ைப்பூர் பகைப்புமவளியில் ஒரு வைலொற்றுப் புதின வகைவியல் பதிவு என்னும்
வகையில் தனித்துவம் மபறுகிைது. ஆசிரியர் தனது
ொற்றுப்பொர்கவயொல் சிங்ைப்பூகைத் த து
வொழிை ொைக்மைொண்டு இங்கு புலம்மபயர்ந்த அடித்தட்டு க்ைளின் வொழ்முகை வைலொற்றுக்குக் கூறுைகள
ப ட்டிக
வைலொற்றுப் பதிவிலிருந்து
ொறுபட்டு
க்ைள் அைசியல் பநொக்கில் பதிவு மெய்கிைொர்.
இப்பதிவின் மூலம் ஆசிரியர் அடித்தட்டு க்ைளின் கீழக நிகலப்பொட்டின் விடுதகலக்குக் குறியீட்டு
உகையொைல்ைகள வலிக மிக்ை குைல் பதிவுைளொை பநர்க யுைன் பதிவு மெய்கிைொர்.
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முன்னுகை
ஐபைொப்பியர் ைொலனிய ஆதிக்ைத்துக்குள் ஆசியொகவக் மைொண்டுவந்தபபொது,
அதன் ைபொன பயிர்த்மதொழில், உணவுப்பயிர்த் மதொழிலொை இருந்தது. இகதப்
பணப்பயிர்த்
மதொழிலொை
ொற்றி,
இயற்கைக்கு
முைணொன
வகையில்,
வனவிலங்குைளுக்கும் மூலிகைைளுக்கும் அழி ொனம் உண்ைொக்கி, கலவொசிைள்வனவொசிைளின் வொழ்வொதொைம் சிகதத்து, எஸ்பைட் வொழ்க்கை எனும் மெயற்கை
வொழ்வுமுகை உருவொக்ைப்பட்ைது. நிகனவுச்சின்னம் நொவல், ெயொம் ைண ையில்
வொழ்வனுபவத்கத
எவ்வொறு
புலப்படுத்துகின்ைது
என்பகத
ஆய்வபத,
இக்ைட்டுகையின் பநொக்ை ொகும். விளக்ைமுகை ற்றும் ஒப்பொய்வுமுகைத் திைனொய்வு
முகையிலும் வைலொற்று அணுகு முகையிலும் இக்ைட்டுகை அக கிைது.
புலப்மபயர்வு – இடித்தல் ஈர்த்தல் ைொைணிைள்
நொட்டில் அக்ைொலத்தில் பஞ்ெத்தில் அடிபட்பைொர் ெொதி இழிவுக்கு ஆளொபனொர், குற்ை
நைவடிக்கையில் ஈடுபட்டு கைந்து வொழ்ந்பதொர், பபொன்பைொகைக் ைொலனியப் மபொருளொதொைம் மநம்பித்
தள்ளியது. 18-19 ஆம் நூற்ைொண்டுைளில் இலங்கை- கலயைம்,
பலசியொ, சிங்ைப்பூர், பர் ொ,
தொய்லொந்து, இந்பதொபனசியொ, ைம்பபொடியொ, ொவொ, சு த்திைொ, ம ொரீசிஸியஸ், ரியூனியன், டிரினிைொட்,
மதன்ஆப்பிரிக்ைொ பபொன்ை பல நொடுைளுக்குச் மென்ை தமிழர் புலப்மபயர்வு இத்தகு வகையினது.

புலம்மபயர்ந்த இைத்திலிருந்தும் புலம்மபயர்தல்
ைொலனி ஆதிக்ை மநருக்ைடி முற்றிய உச்ெத்தில் உலைப்பபொர்ைள் நைந்தன. ஏைொதிபத்தியப்
பபொட்டி உருப்மபருக்ைம் அகைந்தது. முதலில் ஆங்கிபலய ஏைொதிபத்தியத்தின் பதொட்ைத்மதொழிலுக்குத்
தமிழ் நொட்டிலிருந்து பலசியொ உள்ளிட்ை பல்பவறு நொடுைளுக்குப் புலம் மபயர்ந்து மெல்ல பவண்டிய
பதகவ தமிழர்ைளுக்குத் தவிர்க்ை முடியொததொை இருந்தது.
ப்பொன், ஆங்கிபலயருக்மைதிைொன
நொடுபிடிக்கும் பபொரில், ெயொம் ையில்பொகத அக ப்பகதப் பபொர்த்தந்திை ொக்ை கையொண்ைது. பதொட்ைத்
மதொழிலுக்ைொைப் புலம் மபயர்ந்த இைத்திலிருந்து ெயொம் ைண ையில் பொகத அக க்கும் பணிக்கு
வலுக்ைட்ைொய ொை தமிழர்ைள் புலம்மபயர்ப்பிக்ைப்பட்ைனர். றுபடி றுபடி
பநர்ந்த ைட்ைொய ொன
புலப்மபயர்வுைளொல் தமிழ் க்ைளுக்கு வொய்த்த அவலம் மெொல்லி ொளொதது. இந்தப் பணியில் ப்பொனிய
ஏைொதிபத்தியம், சிறுபொன்க யொை ஐபைொப்பியகையும், சீனர்ைகளயும், பர்மியர்ைகளயும், ெயொமியர்ைகளயம்,
மபரும்பொன்க ஆை
தமிழர்ைகளயும் வகதத்தது. இந்த வைலொற்கை துயை வைலொைொை-நிகனவுச்
சின்ன ொை ைொட்சிப்படுத்துகிைது, அ.மைங்ைெொமி ( பலசியொ) எழுதிய ‘நிகனவுச்சின்னம்’ புதினம்.
ப ற்கிளம்பி எழுச்சியுை முடியொத ெனொதனச் ெைதிக்குள்ளும், மூைநம்பிக்கைப் புகதகுழிைளிலும், அதீத
தனிநபர் வழிபொட்டுத் திருப்பலியிலும், ெரியொன தகலக யற்ை நிகல,முகன ழுங்கிய பபொர்க்குணம்
எனப்பல ைொைணிைள் கிகளத்துச்மெல்லும் கீழிருத்தப் பட்ை தமிழ்ச்ெமூைத்கத பபரூழியின்

ெயாம் மரண ரயில்–வத.வவற்றிச்வெல்வன்

நிகனவுத்மதொழிற்ெொகல என்று வருணிக்ைப்படும் வகையில் ஆதங்ைத்பதொடு எடுத்துக்ைொட்டும் முகை
துலக்ை ொை மவளிப்படுகிைது, நிகனவுச்சின்னம் நொவலில்.

ம ொழிநகையும் ைகதயொக்ைமும்
தமிழ்ச்ெமூைம் நிகனவில் சு ந்துமென்ை தமிழைத்தின் பலவட்ைொை ம ொழிப் புழங்ைொற்ைல்,
பலசியொ வந்தபின் தமிழில் ைலந்த லொய்-சீனச் மெொற்ைள், பின்பு ப்பொனியக் மைொடுங்பைொலர் வழி
மபற்ை சில
ப்பொனியச் மெொற்ைள், பர் ொ, தொய்லொந்து ம ொழித்தொக்ைம் இவற்கைக்மைொண்ை ஒரு
ம ொழிநகை இப்புதினத்தில் தவிர்க்ை முடியொதுதொன். பஞ்ெத்துக்கு ஆண்டியும் பைம்பகை ஆண்டியு ொை
தமிழ் க்ைள் பயணம் ெயொம் ைண ையில்பொகதகய
அக த்த ைகதயும் னிதவளத்கத முழுவதும்
இழந்துநின்ை ைகதயும்தொன் இப்புதினம்.
“1943-ஆம்
ஆண்டு
ெனவரித்திங்ைள்
ஒருநொள்
அந்தியில்
பைொலொலம்பூர்
இையில்
வண்டிநிகலயத்தில் இந்தியப் பொட்ைொளிைளின் கூட்ைம் நிைம்பி வழிந்து மைொண்டிருந்தது.”
(அ.மைங்ைெொமி,நிகனவுச்சின்னம்,பக்-1)என்று மதொைங்குகிை புதினம், மபண்டு பிள்களைள் ைதைக்ைதை
பிரிந்து வந்த குடும்பத் தகலவர்ைளும், மபற்ைவர்ைகள அநொகதைளொக்கிவிட்டு வந்திருந்த பிள்களைளும்
சூழ, பகழய ெஞ்சிக்கூலி வொழ்க்கை நிகனவுைபளொடும் என்ன நைக்குப ொ எனும் தவிப்பபொடும் பகழய
பதொட்ை வொழ்வின் ைங்ைொணிைளின் இைத்தில் இப்பபொகதய குருத்பதொக்ைளின் (குருத்பதொ என்ைொல்
ப்பொனிய ம ொழியில் ைங்ைொணி) அட்டூழியங்ைளும் ஆடு ொடுைகளவிைக் பைவல ொன முகையில் கூட்ஸ்
வண்டியில் தண்ைவொளக் ைட்கைைளுக்கிகையில் அள்ளிபபொைப்பட்டு அகைவயிற்றுக் ைொல்வயிற்றுக்
ைஞ்சிகுடித்து-அவெை
ஆத்திைத்துக்கு
உபொகதைகளக்
ைழிக்ை
முடியொதபடி
லெலத்துக்குப்
பக்ைத்திபலபய உண்டு உயிர்த்து வழியிபலபய பநொயில்-விஷக்ைடிைளில்-ெொகலபபொை பொகைைகள
மவடிகவத்துத் தைர்க்கையில் என, ைணத்தின் பலவிதங்ைகள எதிர்மைொண்டு, அப்படி ொண்ைவர்ைகள
அைக்ைம் மெய்யக் கூை வழியின்றி….அப்படி அப்படிபய பபொட்டுவிட்டு…பவகலத்தளத்தில் கைைொல்
முை ொகும்பபொது, யக்ை ருந்பதொ ருத்துவ சிகிச்கெபயொ இன்றி ைம் அறுக்கும் இைம்பம் மைொண்டு
முறிந்த-அழுகிய ைொல்ைகள அறுத்து…இப்படிப் பதிவொகும் பல சித்திைவகதைள் விவைகணக்கு
அப்பொற்பட்ைகவ.
பதொட்ைப்பணிைள் குகைக்ைப்பட்டு ஏற்ைனபவ வறுக
நிகலயில் வொழ்ந்து மைொண்டிருந்த
தமிழர்ைளுக்குச் ெயொம் பர் ொவில் மூன்று ொதம் ட்டுப பவகல-ஒரு ைொலர் ெம்பளம் , தங்குமிைம்,
உணவு, ருத்துவம் இகவ இலவெம் என ஏைொள ொன மபொய்ப் பிைச்ெொைங்ைளுைன் தமிழர்ைள் ெயொம்
பர் ொ பொகத பபொைப்பட்ைொல் எளிதொை ெயொம் வழிபய இந்தியொ பபொய்விைலொம் என்ை ஆகெயும்
பைப்பப்பட்ைது.

ைணத்திற்ைொன பயணம்?
‘‘ ப்பொனியர்ைளின் கூற்றிகனயும் இகைத்தைைர்ைளின் பபச்சிகனயும் உண்க மயன நம்பி,
ஆகெபயொடு ெயொமிற்கும் பர் ொவிற்கும் பல்லொயிைம் தமிழர்ைள் மென்ைொர்ைள். பதொட்ைப்புை க்ைளின்
நம்பைத்தன்க யிகனயும்
அறியொக யிகனயும்
பயன்படுத்திக்மைொண்ைனர்,
ப்பொனியரும்
இகைத்தைைரும். இகைத்தைைர்ைளுக்கு தகலக் ைணக்குக் கூலி மைொடுக்ைப்பட்ைது. ஓர் ஆளுக்கு
ஒரு ைொலர் மைொடுக்ைப்பட்ைதொைப் மபரியவர்ைள் மெொல்கின்ைனர். தன்னலத்திற்ைொை தன்னினத்தொகைப்
பலிைைொ ஆக்கியவர்ைள் இவர்ைள்.’’ என்று எழுதுகிைொர், ’ெயொம் ைண ையில்’ நூலில் அருண்.
இைொணுவ வண்டிைளில் குடும்பத்துக்கு ஒருவர் என்று ைட்ைொயப்படுத்துவதும், பிள்களைகள
அனுப்ப னமின்றி தந்கதயும், ைணவகன ைடும் அனுப்ப னமின்றி கனவியும் மென்ைதும், வீட்டில்
மபரியவர்ைள் இல்லொதபபொது சிறுவர்ைகளப் பிடித்துவந்து கூகையில்லொத மதொைர்வண்டிைளில் ஏற்றி,
மைொண்டு மென்ைதும், அப்பணிைளின்பபொது புலியடித்து இைந்தவர்ைள், ைொட்டுயொகன மிதித்து
இைந்தவர்ைள், பொம்பு மைொத்தி ொண்ைவர்ைள், பதள்மைொட்டி உயிர் துைந்தவர்ைள், பொகைமவடித்துச்
சிதறியதொல் இைந்தவர்ைள், ைடும்பணியொல் சு ந்த தண்ைவொளக் ைட்கைைள்
ற்றும்
ண்ணின்
ைனத்தொல் இைந்தவர்ைள், ைொல் இைறி மபரும்பள்ளத்தில் விழுந்தவர்ைள்,
கழக்குளிருக்கு
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உயிர்மைொடுத்தவர்ைள், தப்பிபயொடும்பபொது துப்பொக்கியொல் சுைப்பட்டு இைந்தவர்ைள், குடும்பத்தொகைப்
பிரிந்த ஏக்ைத்தில் இைந்தவர்ைள்,
ப்பொனியர் மைொடுக ைகளத் தொங்ைவியலொ ல் தற்மைொகல
மெய்துமைொண்ைவர்ைள் எனப் பல்பவறு ைொைணங்ைளொல் மதொழிலொளர் இைந்தனர். ெற்பைைத்தொழ 70-80
விழுக்ைொட்டுத் மதொழிலொளர்ைள் இைந்திருக்ைலொம். அதிலும் பலரியொ, மபறிமபறி, ைொலைொ, வொந்திபபதி,
மபல்லக்ைொ, ஒடி ொ, வயிற்றுப்புண் பபொன்ை பநொய்ைளொல் பல்லொயிைம் மதொழிலொளர்ைள் ைணமுற்ைொர்ைள்.
என்று வைலொற்ைொசிரியர் அருண் கூறியுள்ளகத நிகனவுச்சின்னம் புதினம் இலக்கிய நகையில்
உருக்ை ொைப் பதிவுமெய்கிைது.
அத்துைன் அங்கு வழக்ைத்திலிருந்த தண்ைகனைள் பற்றி ப்பொனிய அதிைொரி மெொன்னகதத்
தமிழன் ஒருவன் ம ொழிமபயர்த்துச் மெொன்னதொை புதினத்தில் இைம்மபறுகிை தைவமலொன்று
அதிைகவக்கிைது. “தகலகய மவட்டுைது. ைொகலக் கைகய மவட்டுைது, முள்ளு ைத்துல ைட்டிவச்சு
ெொகும்வகை அடிக்கிைது, ைொட்டு
ைத்கதத் தூக்கிவச்சிகிட்டு மவயிலுபல நிக்கிைது. இப்படிப்
பலவித ொன தண்ைகனங்ை இருக்கு. அதனொபல நீங்ை எல்லொம் ைவன ொ இருந்துக்ைணும்.”
(அ.மைங்ைெொமி,நிகனவுச்சின்னம் பக்-147) தமிழ்ப் மபண்ைள் பலரும்
ப்பொனிய அதிைொரிைளுக்கு
இகையொக்ைப்பட்ைனர். அவர்ைளின் பைளிக்கைப் மபொழுதுபபொக்கிற்ைொை நிர்வொண நைன ொைக்
ைட்ைொயப்படுத்தப்பட்ைனர் என, பின்னர் நைந்த விெொைகணைளில் ெொட்சியங்ைள் கூைப்பட்டிருப்பகத
ெயொம் ைண இையில் பதிவுமெய்கிைது.
பநதொஜி வந்து ைண ையில் மதொழிலொளிைகளச் ெந்திப்பதுபபொல புதினத்தில் இைம் மபறும்
ைொட்சியில் முதியவர் ஒருவர் பநதொஜியிைம் இவ்வொறு பபசுகிைொர்: “இங்பை நீங்ை இப்பதொன்
வந்திருக்கிறீங்ை. ஆைம்பக் ைொலத்தில வந்திருந்தொல், இங்ை நம் ெனங்ை பட்ைப்பொட்ைப் பொர்த்து
நீங்ைபள ைத்தக்ைண்ணீரு வடிச்சிருப்பீங்ை. நம்க மயல்லொம் ஒரு னுெனொ திக்ைொ , ொட்ை அடிக்கிை
ொதிரி அடிச்சிக் மைொன்னொனுங்ை. புழப்புழுத்த பெொத்தத் தின்ன வச்ெொனுங்ை. பநொய்வந்தொல் அடிபட்ைொல்
ஒரு கவத்தியமும் இல்ல. ஓய்வு இல்ல. இப்படி மைொடுக ப்படுத்தினதொபல நம் ெனங்ை, லட்ெலட்ெ ொ
இந்தக் ைம்பிச்ெைக்குல மெத்துக்கிைக்குைொங்ை. நீங்ை இந்தியொவுக்குச் சுதந்திைம் வொங்ைப் பபொைதொ
மெொல்றிங்ை. முதலிபல இங்ை எங்ைளுக்கு இந்தக் மைொடுக யிலிருந்து சுதந்திைம் வொங்கிக்குடுங்ை.”
(அ.மைங்ைெொமி,நிகனவுச்சின்னம் பக்-460) ைண்ணீர் மபருை ஒரு கைகய இழந்த ஒருவர் ஒற்கைக்
கைகயத் தூக்கிக்ைொட்டினொர்.
அபதொடு இன்மனொரு அதிர்ச்சி “இங்ை வந்து பபசிட்டுப்பபொனவரு ெத்திய ொ நம் தகலவரு
பநத்தொஜி இல்லிங்ை. இந்தக் ைட்ைப்பயல்ை யொபைொ ஒருத்தருக்கு பவெம் பபொட்டுக் மைொண்டுவந்து
ைொட்டி ெனங்ைகள ஏ ொத்திப்புட்ைொனுங்ை”. (அ.மைங்ைெொமி, நிகனவுச் சின்னம் பக்- 462) என்று ஒருவர்
மெொல்வதில் மவளிப்படுகிைது.
ரிச்ெர்டு ஃபிளொனைன் எழுதிய The Narrow Road to the Deep North நொவல் புக்ைர் பரிசு
மபற்ைபபொது,
அதன்
ைருப்மபொருள்
எனக்கு
அதிெய ொைத்
பதொன்ைவில்கல.
அபத
மைொடுங்பைொன்க கயத் தமிழ்ச்ெமூைம் அனுபவித்த வைலொறு, நம் தமிழிலும் பத்தொண்டுைளுக்கு முன்பப
நிகனவுச்சின்னம் நொவலில் (2005) பதிவொன மெய்தி, தமிழைக் ைல்விப்புலத்திலும், பகைப்புத்தளத்திலும்
பைவலொை அறிமுை ொகி இருக்ைவில்கலபய என்பதுதொன் ஆதங்ை ொை இருந்தது. ஃபிளொனைன் நொவல்
ப ற்குலைத்கதக் ைவர்ந்ததற்கும் அபத ைகதக்ைருகவக் மைொண்ை தமிழ்ப்புதினம் நிகனவுச்சின்னம்
ைவனம் மபைொ ல் பபொனதற்கும் தமிழ்ப் பகைப்புைள் பிைம ொழிச் சூழலில் புழங்ைொக கயத்தொன் ைொைணம்
மெொல்ல பவண்டியிருக்கிைது.

முடிவுகை
ைகைசியில் யுத்த முடிவு, ெொவூரிலிருந்து ெக்கையொை மீளும் தமிழ்ச் ெமூைத்தின் எச்ெம்,
பபரூழியின் நிகனவுத் மதொழிற்ெொகலயில் இழந்த வொழ்கவ அகெபபொடுவதொைவும் மிச்ெமிருக்கும்
வொழ்கவ வொழ விகைவதொைவும் முடிகிைது. ெரியொன தைவுைகளயும் புள்ளிவிவைங்ைகளயும் ைொட்டி, ெயொம்
ைணையில் பொகத பபொைப்பபொய் உயிரிழந்பதொரின் வொரிசுைளுக்கும், ஆைொத இைணங்ைளுைன் வொழ்ந்து
வருபவொருக்கும் உரிய நிவொைணத்கதப் மபற்ைனர், சீனர்ைள். ஆனொல்
னெொட்சிகய உலுக்கும் இந்த
னித உரிக மீைல் பபொது ொன இழப்பீடுைகளபயொ நீதிகயபயொ மபைமுடியொதபடி தமிழ்ச்ெமூைத்துக்பை
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உரிய ெரியொன தகலக யின்க , வைலொற்று ஆவணமின்க ைளொல் இருட்டில் தள்ளப்பட்ை அவலம்
நிகனவுச்சின்ன ொை நின்றுமைொண்டிருக்கிைது.
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JABATAN PENGAJIAN INDIA
Jabatan Pengajian India telah ditubuhkan sebagai sebuah Jabatan di dalam Fakulti Sastera dan Sains Sosial
di Universiti Malaya pada tahun 1956. Kini Jabatan ini menawarkan kursus dalam dua aliran, iaitu, Aliran
A yang terdiri dari kursus-kursus yang berkaitan dengan Bahasa dan Kesusasteraan Tamil dan Aliran B,
yang terdiri dari kursus-kursus mengenai aspek-aspek persejarahan dan sosio-budaya masyarakat India dan
masyarakat orang-orang keturunan India di Malaysia pada zaman purba, pertengahan dan moden. Kursuskursus Aliran A diajar dalam Bahasa Tamil, manakala kursus-kursus Aliran B diajar dalama Bahasa
Malaysia bagi tempoh selama 7 semester untuk Sarjana Muda Sastera (B.A). Kursus-kursus ijazah dasar
yang ditawarkan oleh Jabatan ini juga diambl pelajar-pelajar sebagai subjek elektif yang mengambil mata
pelajaran lain. Jabatan ini juga menyediakan rancangan pembelajaran untuk ijazah-ijazah Sarjana Sastera
(M.A) dan Kedoktoran (Ph.D) melalui penyelidikan.
மலாயாப் பல்கலலக்கழகக் கலல-ெமூக அறிவியல் புலத்தின் ஒரு துலையாக இந்திய ஆய்வியல் துலை
1956-ஆம் ஆண்டு கதாற்றுவிக்கப்பட்டது. இளங்கலளப் பட்டத்திற்கான மூன்ைலை ஆண்டுகாலப்
படிப்பில் இத்துலை இரு பிரிவுகளிலான பாடங்கலள வழங்கி வருகின்ைது. தமிழ் வமாழி, இலக்கியம்
ஆகிய பாடங்கள் முதற்பிரிவில் உள்ளன. மகலசிய இந்திய ெமூகம் உள்ளிட்ட இந்திய ெமூகத்தின்
பழங்கால, இலடக்கால, தற்கால வரலாற்று, ெமூகப் பண்பாட்டுக் கூறுகள் வதாடர்பான பாடங்கள்
மகலசிய வமாழியான மலாய்வமாழியில் வாயிலாகப் பயிற்றுவிக்கப்படும் இரண்டாம் பிரிவில் உள்ளன.
இத்துலை பட்டப்படிப்பிற்கு அளிக்கும் பாடங்கலள ஏலனய துலைகளில் பயிலும் மாணவர்களும் விருப்பப்
பாடங்களாக ஏற்றுப் பயில்கின்ைனர். வபாருளாய்வின் மூலமாக முதுகலல, முலனவர் (கலாநிதி) ஆகிய
உயர்பட்டங்கலளப் வபறுவதற்குக் கல்வித்திட்டங்கலளயும் இத்துலை வழங்குகின்ைது.
The Department of Indian Studies was established as a department of the Faculty of Arts and Social
Sciences of University of Malaya in 1956. The department is offering two strems of courses, namely Stream
A and Stream B, courses on Language and Literature and Socio-Culture, respectively. The former is related
to courses in language and literature. It is thought in the medium of Tamil language. The latter is related to
courses in Socio-cultural aspects of Indians in Malaysia and general. It is thought in the medium of Malay
language. The A Stream courses expose students to various aspects of language and literature of Tamil and
its development covering various periods; the ancient, medieval, and modern through these courses. The A
Stream courses expose students to various aspects of historical and socio-cultural of the Indians in Malaysia
and its developments of the Indians throughout various eras; ancient, medieval and modern. The department
also offers undergraduate and postgraduate programmes. The undergraduate degree, B.A., could be
obtained within three to four years. The postgraduate degrees, M.A and Ph.D by research, usually take two
to three years, minimum.

