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கட்டுரைச் சுருககம்: 
சங்க இலக்கியத்தை, தைமிழின் ்கருததுக் 

்கருவூலமா்க பார்பபது பபாதுவான 
பார்வயா்க உள்ளது. சங்க இலக்கிய 
ஆய்வு்க்்ள அணுகினனாமானால், 
பபருமபாலும விதைநனதைாதும னபாக்கும, 
பாராட்டுவ்்கத திறனாயும அ்கசசாரபும, 
னமனலாஙகியிருக்்கக் ்காணலாம. பழநதைமிழ்ச 
சங்க இலக்கியம குறிததை சம்கால்பபார்வ 
தைமி்ழ, தைமிழ்ச சூழ்ல பண்டுபதைாட்டு 
உணரசசிபூரவமா்க அணுகியதைால் 
்கட்்ட்மக்்க்பபட்்டது எனலாம. சங்க 
்காலம, பாலாறும னதைனாறும பாய்நனதைாடிய, 
்க்டவுள்கன்ள கூ்ட பாவலரா்க பா பு்னநதை 
்காலமா்க, முன்னனார பசால் பபான்னன 
னபால் னபாற்றும மரபா்க, எவ்விதை 
விமரசனமும அற்றுச பசால்ல்பபட்டு 
வருகிறது. 

மறுவாசி்பபு, பதைான்மவிய்லச சம்கால 
வாழ்வியனலாடு பபாருததி, புதியன�ாக்கு 
புதியன்காணம புதியபரிமாணம என, 
மாறுபட்்ட ்க்ளங்களில் புரிநதுப்காள்ள 
முயலும முயற்சியாகும. பபரியாரிய / 
மாரக்சிய அழகியல் பவளிசசததிலிருநது 
சங்கசபசவ்வியல் இலக்கியத்தை மறுவாசி்பபு 
பசய்ய முயல்கிறது இக்்கட்டு்ர.

சங்கச் சசவ்வியல் மறுவாசிப்பு 
- செரியாரைத் துரைக்்காடல்
பேரா. முனைவர் சென்னவன சவற்றிச்சசல்வன

குறிச்்சொறகள்:  
மறுவாசி்பபு, சூழலியல், பழபமாழி, 

ஒததி்சவு, முரணியல்பு, வருணசசிநதை்ன, 
தி்ணக்ன்காட்பாடு, ்கரவுதபதைா்டரபியல்.

முகவுரை:
வாசி்ப்ப, திருவாசி்பபாக்கி்ப 

புனிதை்பபடுததி, பிரதியின் மீது எநதை 
விமரசனமுமற்று, முன்னனார பசால் 
பபான்னனனபால் னபாற்றி, ்காலமும ்கருததும 
குறிததை தைரக்்க நியாயங்க்்ளக் ன்காராமல், 
ப்்ட்பபுக்கு்பபின் இயஙகும உற்பததி 
உறவு்கள - உற்பததி சக்தி்கள சாரநதை 
்கருததியல் பற்றி துலக்்கம ப்காள்ளாமல், 
ஊடுருவி்பபாயும பார்வயல்லாமல் (Cosmic 
outlook) வாசிக்கும, பழ்மவாதை வாசி்பபு 
ப்காஞசம ப்காஞசமா்க உதிரநது வருகிறது.

இன்்றய ்காலசசூழலில் பபரிதும 
்கவனததிற்குள்ளாகி இருக்கும ஒரு பசால் 
‘மறுவாசி்பபு' என்பது. னமலாய்வும 
மீ்ளாய்வும கூடிமுயங்க்ப பிற்பபது 
மறுவாசி்பபு ஆகும. ‘ன்காபுர தைரிசனம 
ன்காடி புண்ணியம' என்பது வழிபாடு 
சாரநதை, பபாது்பபுததி வாசி்பபு. ஆனால், 
ஆலய வழிபாட்டுரி்ம மறுக்்க்பபட்ன்டார 
பதைா்லவிலிருநனதை வழிபாடு 
நி்கழ்ததுவதைற்்கான சமரச ஏற்பாடுதைான் 
அ்பபழபமாழி என்பது மறுவாசி்பபாகும.
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மறுவாசி்பபு, பதைான்மவிய்லச சம்கால 
வாழ்வியனலாடு பபாருததி, புதிய ன�ாக்கு 
புதிய ன்காணம புதிய பரிமாணம என, 
மாறுபட்்ட ்க்ளங்களில் புரிநதுப்காள்ள 
முயலும முயற்சியாகும. புதிய ன்களவி்கள 
மறுவாசி்பபின்னபாது எழு்பப்பபடும. 
புதிய தைரக்்க நியாயங்கள மறுவாசி்பபில் 
முன்்வக்்க்பபடும. பபாதுவாசி்பபில் 
பபாதுக்்கண்்களுக்கு்ப புலனா்காதை்வ, 
மறுவாசி்பபின் னபாது, மூன்றாவது 
்கண்ணுக்கு்ப புல்பபடும.

ம்காபாரதைத்தை, விடுதை்ல்ப 
னபாரின்னபாது, பாஞசாலி சபதைமா்க 
பாரதி மறுவாசி்பபு பசய்தைார. அநதை 
வ்்கயில் பாரதி, தைமிழ் மறுவாசி்பபு 
முன்னனாடி எனலாம. ம்காபாரதைம 
அய்ராவதி ்காரனவயால் மறுவாசி்பபு 
பசய்து �ாவலாக்்க்பபட்்டது. தைமிழில் 
உபபாண்்டவமா்க எஸ்.ராமகிருஷணனால் 
மறுவாசி்பபு பசய்ய்பபட்்டது. 
பெயனமா்கன், பிரபஞசன், பூமணி, 
ஆகினயாரும பதைா்டரநது ம்காபாரதைத்தைத 
தைமிழில் மறுவாசி்பபு பசய்தைவ்்கயில் 
குறி்பபி்டததைக்ன்கார ஆவர.

இராமாயணம இராவண ்காவியமா்க 
புலவர குழந்தையால் மறுவாசி்பபுச 
பசய்ய்பபட்்டது. இராமாயண அ்கலி்்க 
புது்ம்பபிததைனால் சாபவினமாசனமா்க 
மறுவாசி்பபுச பசய்ய்பபட்்டது. புதுக் 
்கவி்தைக் ்காவிய வடிவில் ்கல்லி்்கயா்க 
ஞானியால் மறுவாசி்பபுச பசய்ய்பபட்்டது. 
சரயு�தியில் சீ்தை குளிக்்கச பசல்லும 
்காட்சிச சிததிரம ம்காம்க சாபம 
ஆ்க பாவண்ணனால் மறுவாசி்பபு 
பசய்ய்பபட்்டது.

்காலநனதைாறும பல பனுவல்்களும 
மறுவாசி்பபுச பசய்ய்பபட்ன்ட வருகின்றன. 
உல்க இலக்கிய்ப பர்பபில் மறுவாசி்பபு 
என்பது மி்கமுக்கிய, இலக்கிய ஆக்்கமா்க 
பரவலாக்்கம பபற்று வருகிறது.

சில்பபதி்கார மறுவாசி்பபு, பாரதிதைாசன் 
பரமப்ரக் ்கவிஞர முடியரசனால் மாதைவி 
்காவியமா்கவும, ்கவிஞர யு்கசிற்பியால் 
எழுதைாச சிலமபா்கவும மறுவாசி்பபு 
பசய்ய்பபட்டுள்ளன. �ாம இநதைச சிநதை்ன 
்க்்ள்ப பகிரநது ப்காண்டிருக்கும 

இனதை னவ்்ள, உலப்கஙகும எததை்ன 
மறுவாசி்பபு்கள பசய்ய்பபட்டுக் ப்காண்டி 
ருக்கின்றன என்ப்தை �ாம அனுமானிக்்க 
முடியாது. அநதை அ்ளவுக்குத பதைா்டர 
ஓட்்டஙப்காளகிறது, மறுவாசி்பபு.

சிலப்பதிகொை மறுவொசிபபும்     
்்பரியொரைத் துரைககொடலும் 

சில்பபதி்காரத்தை, இது்காறும இயல் 
இ்ச �ா்ட்கக் கூறு்க்்ளக் ப்காண்டு, 
முததைமிழ்க்்கா்பபியம என்றும, ்காட்சி்ப 
புல்பபாட்டுத திறம னமனலாஙகிய 
பார்வயில், �ா்ட்கக் ்கா்பபியம என்றும, 
மூனவநதைர னசர, னசாழ, பாண்டிய ஆட்சி்ப 
பகுதி்களில் நி்கழ்்க்ளம அ்மநதைதைால் 
‘னதைசியக் ்கா்பபியம' எனவும, அரசர்கள 
அரசியர்க்்ள பாட்டு்்டத தை்லவர - 
தை்லவியராக்கிய பழம மரபு தை்கரதது, 
குடிமக்்க்்ள �ாய்க - �ாயகியராக்கிய 
வ்்கயில் 'குடிமக்்கள ்கா்பபியம எனவும, 
்க்டவுள வாழ்ததுக்கு்ப பதிலா்க, 'ஞாயிறு 
னபாற்றுதும' 'திங்க்்ள்ப னபாற்றுதும' 
'மாம்ழ னபாற்றுதும' 'பு்கா்ர்ப னபாற்றுதும' 
என இயற்்்க்ய்ப னபாற்றி வணஙகித 
பதைா்டஙகும வ்்கயில், ‘புரட்சிக் ்கா்பபியம' 
எனவும சுட்்ட்பபட்டு வநதுள்ளது. னமலும, 
சில்பபதி்காரம சமணக் ்கா்பபியம என்று 
உளளீட்டு அ்ம்பபில் அ்்டயா்ள்ப 
படுததை்பபட்டு வநதைது. ்க்டவுள வாழ்தது 
இ்டமபபறாதை புரட்சி்கரத தைன்்ம்ய 
விதைநனதைாதுபவரக்கு, இஙகு ஒரு ன்களவியும 
எழுகிறது. பலிப்காடு்பப்தை எதிரததை 
சமணம, ் சவம னபான்ற வ்்கயறாக்்க்ளால் 
்கழுவில் ஏற்ற்பபட்்டது ஒருபுறமிருக்்க, 
சமணத்தை அடியு்ற உண்்மயா்கக் 
ப்காண்்ட, சில்பபதி்காரததிற்குளன்ள பலி 
ப்காடுதது வழிபாடு பசய்யும சிததிரங்கள 
விமரசனமற்று இ்டமபபறுவதும, இநதிய 
சமயங்க்ளாகிய ஆசீவ்கம, உல்காயதைம, 
சமணம மற்றும பவுததைத்தை ்கபளீ்கரம 
பசய்தை ்சவம, ்சவ மநதிரங்க்்ளக் 
ன்கட்்கக்கூ்டாபதைன ்காது்களில் மணி்க்்ளக் 
்கட்டிக்ப்காண்டு தை்லயாட்டுவதைன் மூலம 
மணிபயாலி வழியா்க, ் சவ மநதிரங்களுக்கு 
பசவிமடுக்்காதை ்வணவம, ்வணவத்தை 
எதிரததை ்சவம, இஸ்லாம, கிறிததுவம, 
ஆகியவற்்றயும உறவாடிக் ்க்ளவாடுவதைன் 
மூலம பார்பபனியம தைன் ஆக்ன்டாபஸ் 
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்கரங்க்்ள நீட்டிக் ்கவ்விய வரலாறு தைானன 
இநதிய வரலாறு என்று நுண்கூரநதைாய்வு 
மிக்்க ஆய்வா்ளர ன்கட்்கமுடியும?

அன்றுத�ொட்டுப் பொண்டிய நொடு 
மழைவறங் கூர்ந்து வறுழமதயய்தி 
தவப்பு நநொயும் குருவும் த�ொடரக் 
த�ொறழ�யில் இருந்� தவறறிநவற தெழியன் 
நங்ழ�க்குப் தபொறத�ொல்்லர் ஆயிரவழரக் 
த�ொன்று �ளநவள்வியொல் 
விைொநவொ டுவந்� ெொந்தி தெய்ய 
நொடுமலிய மழைதபய்து 
நநொயும் துன்பமும் நீங்கியது
என்று 'உ்ரபபறு ்கட்டு்ர' பகுதியில் 

இ்டமபபறுகிற பசய்தி்ய ன�ாக்கு்்கயில், 
8000 சமணர்க்்ளக் ்கழுவினலற்றியதைா்க 
பபரிய புராணம பபரு்ம்பபட்டுக் 
ப்காளவ்தை்ப னபால, ப்காற்்்க்ய 
ஆண்்ட பவற்றினவற் பசழியன் என்ற 
பாண்டிய மன்னன், முன்பு பாண்டியன் 
ப�டுஞபசழியன் பசய்தை தைவறால், 
பபாஙகி எழுநதை ்கண்ணகியின், 
சினத்தைத தைணி்பபதைற்்கா்க்ப அ்பபாவி்ப 
பபாற்ப்கால்லர ஆயிரவ்ரக் ப்கான்று, 
பலியிட்டு, ்க்ளனவளவி நி்கழ்ததிச சாநதி 
பசய்விததைான், எனச சில்பபதி்காரம 
பபரு்ம்பபட்டுக் ப்காளகிறதைா?

பாண்டிய �ாட்டில் நிலவிய பஞசத 
திற்கும வறட்சிக்கும, குருவும பவ்பபுமாகிய 
ப்காள்்ள ன�ாய்்கள பரவியதைற்கும 
்கண்ணகியின் ஆறாசசினமும மாறாச 
சினமுமதைான் ்காரணமா? அவ்வுற் 
பாதைங்களுக்கும இயற்்்கக்கும பதைா்டரபு 
ஏதுமில்்லயா எனக் ன்கட்கிறது. 
'மறுக்்க்பபட்்ட நீதியும ம்றக்்க்பபட்்ட 
உண்்மயும' நூல். தைவிரவும,

‘பொர்ப்பொர் அறநவொர் பசுபத்தினிப் தபண்டிர் 
மூத்ந�ொர் குைவி எனும் இவழரக் ழ�விட்டு 
தீத்திறத்�ொர் பக்�நம நெர்�' 
என்று �ண்்ணகி, தீயொழ்ண இடுகிறொள்.
தைானம பபற வநதை பார்பபனக் கூன்ன 

மதையா்ன ஒன்று, தைன் துதிக்்்கயால் 
பற்றித துன்புறுததிய னபாழ்து, ன்காவலன் 
வி்ரநது பசன்று, யா்னயின் 
துதிக்்்கயில் இருநது அவ்ன விடுவிதது, 
அதைன் தைநதைங்களுக்கு இ்்டயில் புகுநது, 

அதைன் பி்டரமீது ஏறி விஞ்சயன் னபால 
அமரநதைான். அநதைண முதும்க்ன 
யா்னயின் துதிக்்்கயினின்றும விடுவிதது, 
அவனுக்கு்ப பபரும பபாருள தைானமா்கக் 
ப்காடுததைதைன் பயனா்கததைான், ன்காவலன் 
வானனார வடிவம பபற்றுத துறக்்கம 
புகுநதைான் என்று ்க்தைக்்க்பபடுகிறது.

்கண்ணகியின் தைாயும ன்காவலனின் 
தைாயும, மாதைவியும அததை்்கய பசய்லச 
பசய்திலர. அதைனால் அவர்கள துறக்்கம 
பு்கவில்்ல என்று மா்டலன் கூறினான். 
இதைன் பதைா்டரசசியா்க நி்றவு விழாக்்கள 
மற்றும பிறநதை�ாள, நி்னவு�ாள விழாக்்கள 
ப்காண்்டாடி மகிழும பபருஞ பசல்வர்கள, 
பிற ொதியருக்கு அன்னதைானம பசய்னவார 
வஸ்திரதைானம, சுவரணதைானம, ன்காதைானம 
முதைலிய தைானங்க்்ள பார்பபனருக்கு 
மட்டுனம வழஙகுகிறார்கள. ஏபனனில், 
அததை்்கய தைானம பார்பபனரக்கு 
வழஙகுவதுதைான் புண்ணியம என்று 
்கருதுகின்றனர. சில்பபதி்காரக் ்காலததில் 
னதைான்றிய அவ்வழக்்கம இன்றும 
�்்டமு்றயில் இரு்பப்தைக் ்காணமுடிகிறது 
என்கிறார பவ. பபருமாளசாமி 
(சில்பபதி்காரம மறுக்்க்பபட்்ட நீதியும 
ம்றக்்க்பபட்்ட உண்்ம்களும.)

தைவிரவும நீர்பப்்ட ்கா்தையில், 
இ்டமபபறும பசய்தி்ய எடுததுக் 
ப்காளனவாம. வ்டபுலததில் ்கன்க 
விசயர்களு்டன் நி்கழ்நதை னபாரில் பவற்றிபபற்ற 
தைன் வீரர்க்்ளச சிற்பபிக்்க விருமபிய 
பசஙகுட்டுவன், அவ்வீரர்களுக்்கா்க்ப 
பபான்னாற் பசய்ய்பபட்்ட வா்்க்ப பூக்்க்்ள 
பவற்றிவிழாவின் னபாது, பரிசளிதது்ப 
பபரு்ம்பபடுததினான். ஆனால், ்கங்்கக் 
்க்ரயில் குளிததுவநதை மா்டலனுக்கு தைன் 
நி்றய்ளவான 50 துலாம ஆ்ட்க்ப பசுமபபான் 
வழஙகுகிறான். அதைன் இன்்றய மதி்பபு 
45ன்காடினய 57 லட்சதது அறுபதினாயிரம 
ரூபாய். இவ்வ்ளவு மதி்பபு்்டய 
தைங்கத்தைனய மா்டல ம்றனயானுக்குச 
பசஙகுட்டுவ ம்்டயன் அறிவற்று ஈநதைான் 
என, அருளியார, நிழல் ்காண்மண்டிலம 
சங்கசபசவ்வியல் வாசி்பபும மறுவாசி்பபும 
(ஆசிரியர - பதை, பவற்றிசபசல்வன்) எனும 
நூலில் அணிநது்ரக்கிறார.
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இ்தைபயல்லாம ்வதது்ப 
பாரக்கின்றபபாழுது, பார்பபனியம தைன் 
பசல்வாக்்்க்ப பபறுவதைற்்கான எல்லா 
வழிவ்்க்களும திறநதுவி்ட்பபபற்ற 
நி்ல்யக் ்காண்கினறாம. சமணக் 
்கா்பபியமாகிய சில்பபதி்காரததுள 
இநதுததுவ்ப பார்பபனியம ஊடுருவியது 
எ்பபடி என்பது ன்களவி.

பததினி, பதிவிர்தை என்ற பசாற்்கள 
முட்்டாள தைனததிலிருநதும மூரக்்கத 
தைனததிலிருநதும னதைான்றிய பசாற்்க்ளாகும 
என்பனதைாடு, பதைா்டரநது பபரியார 
பசால்கிறார: தைமிழர சரிததிரம பதைா்டஙகிய 
்காலம முதைல் இன்றுவ்ர ்கற்பில் சிறநதை 
்கண்ணகி ஒருததி்யததைான் னபாற்ற்பப்ட 
னவண்டியவ்ளா்கக் ்கண்டு பிடிக்்க 
முடிநதிருக்கிறது என்றால், இது தைமிழ்்பபபண் 
சமுதைாயததிற்கு எவ்வ்ளவு இழிவும பழியும 
ஆகும என்று சிநதியுங்கள. தைமிழ்்ப பபண்்களில் 
ஒருததிதைான் பதிவிர்தை என்பது தைமிழ்்ப 
பபண் சமுதைாயத்தை இழிவு படுததியதும 
பவறுக்்கததைக்்க பசய்்்கயும ஆ்காதைா?

தைவிரவும, ‘உழுநது தை்ல்பபபய்தை 
ப்காழுங்களி மிதை்வ’ என சங்க்ப 
பா்டலில் இ்டம பபறுவது னபால, 
புதுமணல் பர்பபிய பநதைலில் பிசசி்பபூவும 
ப�ல்லும தூவி, உளுநதுக்்களி பரிமாறி 
முதுபபண்டிர வழி�்டததிய, தைமிழர 
திருமணம சில்பபதி்காரததுள வானின் 
்கண் பசல்லும சநதிரன் உனராகிணி்யச 
னசரநதை �ாளினல வானின் ்கண் வி்ளஙகும 
விண்மீனா்க உள்ள அருநதைதி னபாலும 
்கற்பு்்டயா்்ள, ன்காவலன் மாமுது 
பார்பபான் ம்றவழி ்காட்டி்டத தீவலம 
பசய்து திருமணத்தைச பசய்து ப்காண்்டான் 
என்று கூறியிரு்பப்தைக் ப்காண்டு, ஆரிய்ப 
பண்பாட்்்ட ஏற்றுக்ப்காளவது சரியா 
என்று பபரியார சில்பபதி்காரத்தை 
மறுவாசி்பபுச பசய்கிறார.

னமலும ்கண்ணகி ்கண்்ட தீக்்கனா 
பற்றி ன்காவலனி்டம உ்டனன 
கூறியிருநதிருக்்கலானம! பின்னர மது்ர 
நி்கழ்வு்கள தைடுக்்க்பபட்டிருக்்கலானம! 
அவன் ‘எழு்க' என்றதும அவனு்டன் 
பசன்றது கூ்ட பபண்ணடி்மத 
தைனத்தையும ஆணாதிக்்கத்தையும தைானன 

்காட்டுகிறது என்றும, (பபரியாரின் 
இலக்கியச சிநதை்ன்கள - இரா.மணியன்) 
அ்தைக் கூ்ட, ஒரு பபண்ணின் குரல் ஒலிக்்க 
முடியாதைபடி ஏன் பசய்ய னவண்டும? என்றும 
்கவுநதி, ்கண்ணகி, ன்காவலன் மூவரும 
ஒரு னசா்லயில் தைஙகியிருநதை னபாது, 
ஒருபபண்ணும ஆணும (வமப்பபரத்தை, 
வறுபமாழியா்ளன்) ்காமனும ரதியும 
னபால் ்காட்சியளிக்கும இவர யாவர என 
வினவ, அய்்ய, இவர்கள என்னு்்டய 
மக்்கள எனச பசால்ல, ஒருவயிற்றில் 
பிறநனதைார ்கணவனும ம்னவியும ஆ்கக் 
கூடிவாழ்க்்்க �்டததுதைல் உண்ன்டா எனக் 
ன்கட்்க, அது ன்கட்டு ்கண்ணகி �டுங்க, 
அது ்கண்்ட அய்்ய “முளளு்்டக் 
்காட்டின் முது�ரி யாப்கன" என அவர்கள 
இருவ்ரயும சபிக்கிறார. உ்டனனனய அநதை 
வமப்ப பரத்தையும, வறுபமாழியா்ளனும 
�ரி்க்ளா்க ஆகி ஊ்்ளயி்டத பதைா்டஙகி 
விட்்டதைா்கக் ்க்தை கூற்பபட்டுள்ளது. 
(�ாடு்காண் ்கா்தை) வழி பசால்லக்கூ்ட 
மாங்காட்டு்ப பார்பபா்ன வலிய்ப 
புகுததியிரு்பபதும, அவன் வழி்ய மட்டும 
பசால்லாது, புண்ணியச சரவணததில் 
மூழ்கினால் அய்நதிர நூ்ல அறியலாம. 
பவ்கரணியில் மூழ்கினால் உள்ளதது 
எண்ணியவற்்ற எல்லாம அ்்டயலாம 
என்றும, பார்பபனியத்தை்ப பிரசசாரம 
பசய்பவனா்க வருகிறான் என்றும தைமது 
மறுவாசி்பபின் தைரக்்கங்க்்ள்ப பபரியார 
முன்்வக்கிறார.

னபாலனவ, சில்பபதி்காரததின் 
22ஆவது பகுதியான அழற்படு ்கா்தையில் 
�ால்வ்்க வருணச சிநதை்னயும, 
ஒவ்பவாரு வருணததுக்கும ஒவ்பவாரு 
பூதைம பதைய்வமா்க உள்ளது என்று்ரதது, 
வருணபூதைங்கள �ான்கின் இயல்பு்களும 
விவரிக்்க்பபட்டுள்ளன. வருணக் 
்க்ட்மயாகிய ்வசியனும ஷததிரியனும 
சூததிரனும பார்பபா்னக் ்கண்்டால் 
முநதிக்ப்காண்டு வணஙகுதைல் னவண்டும 
எனும அடி்பப்்டயில் ன்காவலன், 
மா்டலன் எனும பார்பபான் வரும னபாது, 
வணஙகுவதும, பார்பபனன் 'ன்காவலன் 
தீதிலன்'; என்று அய்.எஸ்.அய் மற்றும அய்.
எஸ்.ஓ முததி்ரயிட்்ட சான்றிதைழ் தைருவதும 
முற்பிறவி �மபிக்்்க, எஙகும எதிலும 
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பார்பபனியம, ஆரியச சூழ்சசியுமா்க 
இ்பபனுவ்ல மறுவாசி்பபு நி்கழ்ததுகிற 
பபரியார, ்க்தை்ய வி்ட, மதைத்தை 
முன்னிறுததுவதும மதை்பபிரசசாரத்தை 
குறிக்ன்கா்ளா்கக் ப்காண்டிரு்பபதுவும 
மட்டுமல்லாது, சமணக் ்கா்பபியம என 
முததி்ர குததை்பபட்்ட, சில்பபதி்காரத 
துக்குள வருணாசிரம இநதுததுவம 
ன்கானலாசசுவது எ்பபடி? என முரண் 
�்்க்பபது ்கருதைததைக்்கது.

்�ொலகொபபியக ககொட்்பொடுகளும் 
நவீன ககொட்்பொடுகளும் - ஒத்திரசவும் 
முைணியலபும்:

‘இன்பமும் தபொருளும் அறனும் என்றொங்கு 
அன்தபொடு பு்ணர்ந்� ஐந்திழ்ண மருங்கின்’

என்கிற பதைால்்கா்பபியம, வ்டபமாழி்கள 
சுட்டும னவதைவழி்பபட்்ட வீடுனபறு பற்றி 
்கருததில் ப்காள்ளவில்்ல என்பனதைாடு, 
உல்கத னதைாற்றக் ்க்தை்கள பல்னவறு 
பமாழிக் கூட்்டததைாரி்்டனய பலவிதைமா்க 
மதைவழி்பபட்்ட, னவதைவழி்பபட்்ட ்வதி்கக் 
்கண்னணாட்்டம ப்காண்டிருக்்க,

‘நி்லந்தீ நீர்வளி விசும்நபொ ழடந்துங் 
�்லந்� மயக்� மு்ல� மொ�லின்'

என்று பகுததைறிவுக் ்கண்னணாட்்டம 
ப்காண்டிலஙகுகிறது.

எனனவ, இநதியசசூழலில் மட்டுமல்லாது. 
உல்கச சூழலில் இ்பபடி, பரநதுபட்்ட 
நி்லயில் ்வதது, பகுததைறிவு பமய்்ப 
பபாருளியல் சாரநது பதைால்்கா்பபியத்தை, 
அறிவியல் ்கண்னணாட்்டததில் பார்ப 
பதைற்குரிய விரிதைரவு்கள அதைற்குளன்ளனய 
இருக்கின்றன எனலாம.

பதைால்்கா்பபியத்தை, சூழலியல் பபாருததைத 
னதைாடு, அணு்கனவண்டும என்கிறார 
ப்க.அய்ய்பப பணிக்்கர. தி்ணக்ன்காட்பாடு, 
திராவி்ட அழகியலின் அதி்கார்ப பூரவமான 
பதினவடு. பபாரு்ளதி்காரம மனிதை 
வாழ்்வஅதைன் பின்னணியு்டனும, உநதுசக்தி 
யுமான நிலவியற்்்கனயாடும, உறவு்பபடுததிக் 
்காணும ஒரு முழு்மயான தைததுவமாகும. 
பதைால்்கா்பபிய்ப பபாரு்ளதி்காரம திராவி்ட 
இலக்கியச சிநதை்னயின் உயிர்ம - நுண்்ம 
வடிவமாகும. அதை்ன வ்ளரதபதைடுததைால் 
ஒரு னவ்்ள, உலகினல மி்கத பதைான்்மயான, 

விழுமியததைன்்ம ப்காண்்ட, ஒரு சூழி்டவியல் 
அழகியல் ன்காட்பாட்்்டயும பபறலாம.

இன்று, னமற்்கததிய பமாழி்களில் (Eco-
Critisism) என்ற்ழக்்க்பபடுகின்ற சூழலி 
யல் இலக்கியச சிநதை்ன உருவாகி 
வ்ளரநது வருகின்றது. 2000 ஆண்டு்களுக்கு 
முன்னர சங்க்கால்ப ப்்ட்பபு்களு்டன் 
பதைா்டரபுபடுததி, வ்ளரசசி பபற்ற 
தி்ணக்ன்காட்பாடு மாறிய சூழ்நி்லயில், 
பிறபமாழி இலக்கியங்களுக்கு்ப பபாருநது 
வதைாகும. ஒருனவ்்ள உலகினலனய னவபறநதை 
பமாழி்களிலும இதுனபான்றபதைாரு 
சூழலியல் இலக்கியக்ப்காள்்க, முற்்காலத 
தில் னதைான்றவில்்ல என்பதைால், திராவி்டத 
தி்ணக்ன்காட்பாடு �மமால் பயன்ப்காள்ள 
னவண்டிய ஒரு ன்காட்பா்டாகும.

எனினும இநநூற்பாக்்க்்ள இன்றுமகூ்ட 
திராவி்ட மக்்கள னபாதுமான அ்ளவு 
புரிநதுப்காள்ளனவா, இலக்கிய 
ஆய்வில் பயன்படுததைனவா மு்ன்பபுக் 
ப்காளவதில்்ல. சமஸ்கிருதை னமலாதிக்்கமும, 
னமற்்கததிய பாதி்பபு்களுனம இநநி்லக்்கான 
்காரணங்கள. அரிஸ்்டாட்டில் முதைல், 
எட்வரடு ்சயத வ்ரயான னம்லத 
திறனாய்வா்ளர்களின் ப்காள்்க்களுக்கு 
அளிக்கும முக்கியததுவததில் எள்ள்ளவுகூ்ட, 
இத திராவி்டக் ன்காட்பாடு்களுக்கு 
அளிக்்க்பபடுவதில்்ல. ்காலனிய 
ஆட்சியின் மாய்ப பாதி்பபுக்கு ஆட்பட்டு, 
மயஙகி்பனபான இநதிய அறிவுஜீவி 
வரக்்கனம, இநநி்லக்கு்ப பபாறு்பபாளி்கள. 
சமஸ்கிருதை இலக்கியச சிநதை்னயில், 
மி்க விரிவா்க விவரிக்்க்பபட்டுள்ள 
பதைானிக் ன்காட்பாட்்்டவி்ட, னம்லத 
திறனாய்வா்ளர்கள ்கவனம பசலுததிய 
படிமக் ன்காட்பாட்்்டவி்ட, ஆற்றல் மிக்்க 
வ்ளமான ஓர உணரசசியும பபாருளும 
இ்ணநதை நி்றனவ, பபாரு்ளதி்காரததில் 
உளளு்ற உவ்மயால் எடுததுக் 
்காட்்ட்பபட்டுள்ளது, என்று விரிதது்ரத 
துள்ளார பணிக்்கர. (ப்க.அய்ய்பப பணிக்்கர, 
இநதிய இலக்கியக் ன்காட்பாடு்கள, சூழல் 
பபாருததைம மாற்று பவளியீடு, பசன்்ன.)

வரலாறு னபணும பபாறு்பபின்்ம 
மற்றும ்சவ ஏற்பின்்ம ்காரணமா்கச 
பசமபமாழி இலக்கிய்ப பதி்பபும, பயில்வும 
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தைமிழில் தைளளி்பனபான வரலாறும, 
வாசி்பபுக்குக் ்காலபமடுததுக் ப்காண்்ட 
தைமிழ்ச சமூ்கம மறுவாசி்பபுக்கு வநதை்்டய 
எடுததுக்ப்காண்்ட முயற்சி குறிதபதைல்லாம 
மிகுதியும சிநதிக்்கனவண்டியிருக்கிறது.

னபாலனவ, ்கநதைரவ மணம பற்றித தைமிழும 
ஆரியமும னபசினாலும இரண்டும னவறுனவறு; 
ஒன்றல்ல எனும சு்பபு பரட்டியாரின் 
பார்வ மி்க நுணுக்்கமானதைாய் உள்ளது. 
ஆரிய மணமாகிய ்கநதைருவததிற்கும 
தைமிழரின் ்க்ளவு மணததிற்கும உள்ள 
னவற்று்ம ்கருதைததைக்்கது. ஒருவனும 
ஒருததியுமா்க எதிர்பபட்்டார இருவர, 
புனனலாடு புல் சாய்நதைார னபாலத தைம 
தை்ல்மக் குணங்க்்ள இழநது, பமய்யுறு 
புணரசசியிற் கூடி மகிழும இயல்னப ்கநதைருவ 
மணம என்பது. இங்ஙனம கூடினனார தைம 
வாழ்�ாள முழுவதும கூடி வாழ்வர என்ற 
்கட்்டாயமில்்ல. எதிர்பபட்்ட அ்ளவில் 
னவட்்்க மிகுதியால் கூடி்ப பின் அன்பின்றி, 
பிரிநது மாறும வரமபற்ற நி்லயும இவ்வ்்க 
மணததிற்கு உண்டு. இன்று உலகியல் வழக்கில் 
இததை்்கய நி்கழ்சசி்க்்ள �ாம ்காணததைான் 
பசய்கின்னறாம. ஆனால், தைமிழர கூறும 
்க்ளபவாழுக்்கனமா இருவருளளும உளநின்று 
சுரநதை அன்பின் பபருக்கினால், தைான் - 
அவள என்ற னவற்றி்மயின்றி இருவரும 
ஒருவராபயாழுகும உள்ள்ப புணரசசியாகும.

‘‘�ொநே அவநள �மியர் �ொ்ணக் 
�ொமம் பு்ணர்ச்சி இருவயின் ஒத்�ல்” 
(இ்றயனார ்க்ளவியல்)

இ்தைனய, பதைால்்கா்பபியர, ‘அன்பபாடு 
புணரநதை அய்நதி்ண மருஙகிற் 
்காமக்கூட்்டம' என்று குறி்பபிட்்டார. 
இதுனவ தைமிழியல் கூறும ்க்ளவு மணததிற்கும 
வ்டநூல் குறி்பபிடும ்கநதைரவ மணததிற்கும 
உள்ள உயிரநி்லயாய னவற்று்மயாகும. 
(பதைால்்கா்பபிய ்காட்டும வாழ்வியல் சு்பபு 
பரட்டியார பக் 62-63)

‘‘�றபும் �ொமமும் நறபொல் ஒழுக்�மும்
தமல்லியற தபொழறயும் நிழறயும் வல்லிதின்
விருந்து புறந்�ரு�லும், சுறறம் ஓம்பலும்
பிறவும் அன்ே கிைநவொள் மொண்பு�ள் 
மு�ம் ப�ல் முழறழமயின் கிைநவொறகு உழரத்�ல்
அ�ம் ப�ல் மரபின் வொயில் �ட்கு உரிய”  

 (த�ொல். தபொரு -1098  
 ெ.நவ.சு, மணிவொெ�ர் பதிப்ப�ம், பக்446 - 47)

்கணவனன தைன் தை்லவன் என்ற 
மனததிண்்மயும, மாறாதை அன்பும, 
�ன்றின்பால் உய்க்கும ஒழுக்்கமும, 
பமன்்மததைன்்மயும, ம்றபுல்பப்டாமல் 
ஒழுகும நி்றயும, ச்மயல் பதைாழில் 
வல்ல்மயால் விருநதின்ர்ப 
பாது்காததைலும, சுற்றததைா்ரக் ்காததைலும 
இ்வ னபான்றன தை்லவியின் பண்பு்கள.

‘‘அவன் நெொர்பு �ொத்�ல் �டன் எேப்படு�லின்
ம�ன் �ொய் உயர்பும் �ன் உயர்பொகும் 
தெல்வன் பணிதமொழி இயல்பொ�்லொன்.”
(த�ொல். தபொரு 1120 ெ.நவ.சு, பக் 454, 455)
தை்லவன் னசார்வ்ப னபாக்கிக் 

்காததைல், தை்லவி ்க்ட்மயாதைலால், 
ம்கன் உயர்வத தைாய் ்கருதுவதுனபால, 
்கருதிசபசயல்படுவாள தை்லவி. அவள 
பணிநதை பமாழியின்ளா்க இருததைல் 
னவண்டும.

‘‘�ன்வயின் �ரத்�லும் அவன் வயின் நவட்டலும்
அன்ே இடங்�ள் அல்வழி எல்்லொம்
மடநேொடு நிறறல் �டன் எே தமொழிப”  

 (த�ொல் தபொரு 1151)
என்ற நி்லயில் பபண் 

நிறுததை்பபட்டிருக்கிறாள அசசமூ்கததில்.

‘‘�ன்னுறு நவட்ழ� கிைவன் முன் கிளத்�ல்
எண்ணுங் �ொழ்லக் கிைத்திக் கில்ழ்ல
பிறநீர் மொக்�ளின் அறிய ஆயிழடப்
தபய்ந்நீர் நபொலும் உ்ணர்விற தறன்ப”
என பதைால்்கா்பபியம அதைன் ்காலததில் 

பபண்ணுக்கு வ்ரயறுததிருநதை அசசமும 
�ாணும ம்டனும பயிர்பபும, அதைன் 
்காரணமா்க, அவ்ளது னவட்்்க்ய 
பவளி்பப்்டயா்கக் கூறமுடியா நி்லயும, 
ஒருனவ்்ள பவளி்பபடுததை ன�ரநதைால் 
மண்்கலததுள பபய்து ்வக்்க்பபட்்ட நீர 
பவளிதபதைரியாமல் பமல்ல்ப பரவுவது 
னபால, அவ்ளது னவட்்்க குறி்பபாலும, 
இதைர உ்டல் பமாழியாலும பவளி்பபடுததை 
னவண்டும என்ப்தை, �வீன்ப பபண்ணிய - 
தை்கவல் பதைா்டரபியல் ன்காட்பாடு்களு்டன் 
பாரக்கிறார - பபா.�.்கமலா.

ஒருவர தைாம ்கருதுவ்தை 
பவளி்பப்்டயா்கவும, துல்லியமா்கவும 
(perfect Clarity) உணரததை முடியுமானால் அது 
ன�ரதபதைா்டரபியலாகும (Direct communication) 
ஒன்்றத பதைரிவிக்்க எண்ணுபவர, 
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அக்்கருத்தை பவளி்பப்்டயா்கத 
பதைரிவிக்்காது, ம்றமு்கமா்க உணரததுதைல் 
ம்றமு்கத பதைா்டரபியல் அல்லது ்கரவுத 
பதைா்டரபியல் (Indirect Communication) 
ஆகும. பதைால்்கா்பபியம ன�ரத 
பதைா்டரபிய்ல ‘பவளி்பப்டக் கி்ளததைல்', 
'பதைரிவு னவறு நி்லயல்' எனவும 
ம்றமு்கத பதைா்டரபிய்லக் ‘குறி்பபில் 
னதைான்றல்' எனவும குறி்பபிடுவ்தை 
எடுததுக்்காட்டுகிறார. இது பமாழிவழி 
அல்லாதை (Non-verbal) பதைா்டரபியலா்க, 
பமய்்பபாட்டு பமாழியா்க (Body Language) 
அ்மவது. பசால்லும பபாருளும 
பசாற்பறா்டரும பபாருளும இ்யயாமல் 
உளளு்றயா்கனவா, இ்றசசியா்கனவா 
அ்மவன எழுதபதைாடும பசால்னலாடும 
புணராது பபாருட் புறததைனவா்கக் 
குறி்பபு பமாழியா்க, அ்மவன என்கிற 
இருநி்ல்களில் அ்மவ்தைச சுட்டுகிறார. 
ஆ்க, சங்கத தை்லவிக்்கான தை்கவல் 
பதைா்டரபியல், அல்லகூற்று பமாழியா்க 
அ்மகிறது என்கிறார. கூ்ழ விரிததைல், 
்காதைணி ்க்்ளதைல், ஊழணி ்தைவரல், 
உ்்ட பபயரததுடுததைல் னபான்ற அவ்ளது 
'நுட்பமான பமய்்பபாடு்களும' (powerful 
expression) அ்சவு்களும (gestures) ஆழமான 
உணரவு்க்்ள உ்ரக்கின்றன என்று 
மதி்பபிடுகிறார. (�வீன ன்காட்பாட்டு 
ஆய்வு்கள, பபா.�. ்கமலா, ்காவ்யா, 
பசன்்ன)

பதைால்்கா்பபியததில் ொதிமு்ற்ம்கள 
பு்லயன் ‘பதைாடுதீமபால்' விளி்பபு்கள - 
உ்ரயாசிரியர அரசியல், பதி்பபு அரசியல், 
பதைால்்கா்பபியர சமணரா? 

பதைால்்கா்பபியததில் மழிததைலும நீட்்டலும 
(பபாருள ன்கா்டலில் சங்க இலக்கியங்களில் 
ன்காளபாரததைல், ்கட்டுவிசசி, சகுனம, 
சில்பபதி்காரததில் மாமுது பார்பபான் 
ம்றவழி ்காட்்டல் னபான்ற்வ பிற்்காலச 
பசரு்கல்்க்ளா?) னபான்ற பபாருண்்ம்கள 
ஆய்வுக்குக் ்காததுக்கி்டக்கின்றன.

சமக்கிருதைம முதைலாய இநதிய பமாழிக் 
குடுமபங்களில் மட்டுமல்லாது, அதி�வீன 
�ா்கரி்கம ப்காண்்டதைா்க பு்ளகிக்்க்பபடும 
னம்லபமாழி்கள (பிபரஞச, பெரமன்) 
அஃறி்ணக்கு்ப பால் பாகுபாடு னபணுதைல் 

என்பனவற்றில் எததை்்கய தைரக்்க நியாயமற்ற 
மு்றயிலும அறிவியலுக்கு அ்பபாலும 
்கட்்ட்மக்்க்பபட்டுள்ளன. ்காட்்டா்க, 
வ்டஆரிய மற்றும சில னம்லபமாழி்களில், 
நீண்்ட னம்ச்ய ஆண்பாலா்கவும, 
�ாற்்காலி்ய்ப பபண்பாலா்கவும 
குறி்பப்தைச சுட்்டலாம. பமாழி எவ்வாறு 
ஆதிக்்க பமாழியா்க முடியும என்பது னபான்ற 
ன்களவி்களின் சஙகிலிக் ்கண்ணி்க்ளா்க்ப 
பி்ணநது கி்டக்கின்றது. இததைரவு்களில் 
அறிவியல் மய்பபட்்ட ஆய்வு்கள - 
னமலாய்வு்கள - மீ்ளாய்வு்கள பபரியாரியல் 
பவளிசசததில் னமற்ப்காள்ள்பப்ட னவண்டும.

விளிம்புநிரல கநொககில சஙகச்    
்சவ்வியல இலககியம்:

்கண்ணீரத திவ்ல்க்ளாய் ‘இரு மு்ல்கள' 
என்று பாரக்கும பபண்ணிய்ப பார்வ 
ப்காண்்ட குட்டி னரவதி னபாலல்லாது, 
பழநதைமிழ்ச சங்க இலக்கிய எட்டுதபதைா்்க 
நூல்்களுள ஒன்றான �ற்றி்ணயில், 
அண்ணாநது ஏநதிய வனமு்ல (பா்ல 
10) வ்்ளநது ஏநது இ்ளமு்ல (பா்ல 29) 
�ல் அ்க வனமு்ல (பா்ல 33) ஏர இ்ள 
வனமு்ல (குறிஞசி 160) வண்்டற் பா்ல 
வனமு்ல (ப�ய்தைல் 191) குவவு மு்ல 
(மருதைம 350) குறுநபதைா்்கயில், அருமபிய 
சுணஙகின் அமப்கட்டு இ்ளமு்ல (71) 
உறுதபதைழு வனமு்ல ஒளிபபற எழுதிய 
பதைாய்யில் (276) இன்னுறழ் இ்ளமு்ல(314) 
வீஙகு மு்ல (344) ஐஙகுறுநூற்றில் ்காதைற் 
குழவிக்கு ஊறுமு்ல (92) தும்ப 
மா்ல இ்ளமு்ல (127), அ்க�ானூற்றில் 
ஆ்கவனமு்ல அருமபிய (6) மு்ல 
மு்கம பசய்தைன முளப்ளயிறு இலஙகின 
(7) னதைமன்காள பமன் மு்ல (26) எனவும 
பதது்பபாட்டில், குவி முகிழ் இ்ளமு்ல 
(முருகு 35) ஈரக்கு இ்்ட னபா்கா ஏர 
இ்ளவனமு்ல (பபாரு�.36) அணிமு்ல 
(சிறுபாண்.2) ்க்வ மு்ல (பபருமபாண்.358) 
வீஙகு மு்ல ்கடு்பப (ப�டு�ல்.120) முகிழ் 
மு்ல (பட்டின. 296) வ்னபு்ன எழில் 
மு்ல (ம்லபடு.57) எனவும, பபண் உறு்பபு 
சாரநதை வரண்ன்கள �மக்கு பழநதைமிழ் 
இலக்கியச சூழலில் மி்க இயல்பான்வ. 
ஆனால், ்கல்லா்டம கூறும பருததை மு்ல 
பற்றிய அ்்டயா்ளம, ஒடுக்குமு்றயின் 
குரூரத்தையும, ஒடுக்்க்பபட்ன்டாரின் 
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எதைாரததைத்தையும ஒருனசர்ப பாரததைால், 
ொதி ஆதிக்்க ஆணாதிக்்கச சீழ் ஒழுகுவ்தை 
உணர முடியும. பபண்ணில் மு்ல்கள 
அ்ளவற்று்ப பருததிருநதைன. எவ்வாபறனில், 
கீழ் மக்்களுக்குக் ்கல்வி ்கற்பிததைால் எவ்வாறு 
குற்றங்கள பபருகுனமா அவ்வ்ளவு பபரிதைா்க்ப 
பருததிருநதைன என்கிறது அநநூல். ஓர உவ்ம 
பசால்லுமனபாது கூ்ட, ஒடுக்குமு்றயின் 
உக்கிரம ப்கா்பபளிக்்கச பசால்ல்பபடுவ்தை 
சான்று ்காட்்டனவ இமனமற்ன்காள்கள இஙகு 
எடுததைா்ள்பபட்்டன.

கீழ் இருததை்பபட்்ட மக்்களின் குரல்்கள 
பழநதைமிழ் இலக்கியததின் பபரும்ளவு 
புல்பப்டாது இருநதைனபாதும, ஆங்காஙன்க 
அவர்களின் வாழ்நி்ல பற்றிய பதிவு்கள 
பதைன்படுகின்றன. உததைர�ல்லூர �ங்்கயின் 
வரி்கள இவ்வ்்கயில் குறி்பபி்டததைக்்க்வ.

‘‘ஒருபனை இரண்டு பானை
ஒன்று நுங்கு ஒன்று கள்ளு
அறிவினில் அறிந்தபபர்க்கு
அதுவுங்கள் இதுவுங்கள்பை
பனையனை இகழ்வப்தபைா
பாய்ச்சலூர்ப் பதிகத்தாபர!”

என்று பாய்சசலூர பதி்கததுள ன்கட்கும 
ன்களவி, பழஙகுடி மக்்கள கூட்்ட்ம்பபின் 
தை்லவர பப.சண்மு்கததின் ன்களவினயாடு, 
்காலநீட்சி பபறுகிறது. பக்்கததுத 
பதைருக்்கார்ன ‘பதைா்டானதை, தைளளி நில்!’ 
என்று பசால்லிவிட்டு, உல்கம முழுவ்தையும 
பாரதது, 'யாதும ஊனர யாவரும ன்களிர' 
என்று னபசுவது எவ்வ்்கயில் நியாயம? 
என்று அவர ன்கட்கிறார. இ்வ சற்னற 
பிற்்காலத்தைய தைமிழ்ச சமூ்க்ப னபாக்்்க, 
அ்்டயா்ள்ப படுததுப்வ. பழநதைமிழ் 
இலக்கிய்ப பதிவு்கள, �மக்கு முன்னர்ப 
பலமு்ற பசால்ல்பபட்டு, புழங்க்பபட்்ட, 
பு்லயன் பதைாடுதீமபால் (இனி்மயான 
சு்வயு்்டய பாலானது பு்லயன் 
பதைாட்்டதைால் எ்பபடி தைரஙப்கட்்டது 
என்பதைான பபாருளில்) மற்றும துடியன் 
பாணன் ப்றயன் ்க்டமபன் என்று 
இந�ான்்கல்லது குடியுமில்்ல (புறம 
335) என்பன னபான்ற பதிவு்க்்ள �ாம 
அறினவாம.

சங்க இலக்கியத்தை, தைமிழின் ்கருததுக் 
்கருவூலமா்க்ப பார்பபது பபாதுவான 

பார்வயா்க உள்ளது. தி்ண்ப பின்புல, 
நிலததியல் ்கண்னணாட்்டமும, சூழலியல் 
மற்றும வானவியல் ்கண்னணாட்்டங்களும, 
இயற்்்கனயாடு இ்யநதை அறிவியல் 
்கண்னணாட்்டமும ப்காண்்ட பதிவு்கள, 
குறி்பபா்க்ப பபருவாரியான தைன்்ம 
�விற்சி்ப பதிவு்கள, பழங்காலத தைமிழ்ச 
சூழ்ல, தைமிழர தை்க்வ, அறிவாற்ற்ல, 
பண்பாட்டு விழுமியங்க்்ள்ப னபசவல்லன 
என்பதில் யாருக்கும எவ்விதை மறு்பபும 
இருக்்காது. ஆனால், சங்க இலக்கிய 
ஆய்வு்க்்ள அணுகினனாமானால், 
பபருமபாலும விதைநனதைாதும னபாக்கும, 
பாராட்டுவ்்கத திறனாயும அ்கசசாரபும, 
னமனலாஙகியிருக்்கக் ்காணலாம. பழநதைமிழ்ச 
சங்க இலக்கியம குறிததை சம்கால்ப 
பார்வ தைமி்ழ, தைமிழ்ச சூழ்ல பண்டு 
பதைாட்டு உணரசசிபூரவமா்க அணுகியதைால் 
்கட்்ட்மக்்க்பபட்்டது எனலாம. சங்க 
்காலம, பாலாறும னதைனாறும பாய்நனதைாடிய, 
்க்டவுள்கன்ளகூ்ட பாவலரா்க பா பு்னநதை 
்காலமா்க, முன்னனார பசால் பபான்னன 
னபால் னபாற்றும மரபா்க, எவ்விதை 
விமரசனமும அற்றுச பசால்ல்பபட்டு 
வருகிறது. உயரவு �விற்சியும, அதீதை 
தைற்்காமமும, உணரசசிமயமான தைன்னியல்பு 
அழுததைமும ்காரணமா்க ்கல்லும மண்ணும 
னதைான்றுவதைற்கு முன்னால், வாள எ்பபடி 
னதைான்றியிருக்்க முடியும என்ற ன்களவியற்று, 
்கற்்காலததிற்கு்ப பின்புதைான் உனலா்க 
்காலம என்கிற ்கால வரி்ச உணரவற்று, 
‘்கல்னதைான்றி மண் னதைான்றாக் ்காலதனதை 
வான்ளாடு முன் னதைான்றிய மூததைகுடி 
தைமிழ்க்குடி‘ எனும பழமபபரு்ம னபசுவது. 
்க்ள்பபிரர ்காலம இருண்்ட ்காலம என, 
தைட்்்டயா்க சமயவாதி்க்ளால் சமய 
சநதைர்பபம ்கருதி உண்்ம வ்்ளக்்க்பபட்டு 
பு்னவுக்கு ஆட்பட்்டது என, இநதை்ப 
னபாக்கு்க்்ள மயி்ல சீனினவங்க்டசாமி, 
�ா.வானமாம்ல, ்்கலாசபதி, சிவததைமபி, 
ன்கா. ன்கசவன், இ.முத்தையா, �.னவலுசசாமி, 
ராஜ்கவுதைமன், ஆ. சிவசு்பபிரமணியம, 
ஆ.தைனஞபசயன், ன்க்ப்டன் ்கலியபபருமாள 
னபான்றவர்கள விமரசன்ப னபாக்ன்காடு; 
னவறுபட்்ட பார்வனயாடு பழநதைமிழ் 
இலக்கிய வரலாற்்ற அணுகியவர்கள 
என்ப்தை மனம ப்காள்ள னவண்டும. 
திராவி்ட இயக்்கம சங்க இலக்கியம பற்றிய 
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னவறுபட்்ட பார்வ்ய முன்்வததை்தை 
அண்ணாவின் னமற்ன்காள கீழ்க்்கண்்டவாறு 
புல்பபடுததுகிறது.

சங்க்காலம பற்றிய அறிஞர 
அண்ணாவின் ப்ட்பபிடி்பபு ஆரிய ்வதி்க்ப 
பண்பாட்டிற்கு எதிரான, திராவி்டச 
சிநதை்ன்ய முன்்வக்கிறது. “எனது 
வாதைததிற்குத து்ணயா்க அ்க�ானூறு, 
புற�ானூறு, குறுநபதைா்்க, பட்டின்பபா்ல, 
பதைால்்கா்பபியம ஆகியவற்்றச சாட்சிக்கு 
அ்ழக்கினறன். இக்்காலததில் உலவும, 
�ாசத்தை வி்்ளவிக்கும �மபிக்்்க்க்்ள 
அக்்காலததில் எ்பபடிக் ்காணமுடியும? 
அ்க�ானூறு, புற�ானூறு்களில் எநதைத 
தைமிழ்�ாட்டு மன்னனாவது, னபாருக்குக் 
கி்ளமபும பபாழுது ப்்டகி்ளமபும முன், 
பரமசிவததி்டம பாசுபதைம பபற்றான் 
என்று எஙன்கயாவது பா்டல் உண்்டா? 
அல்லது ப்்ட கி்ளமபி, எதிரி்களு்டன் 
னபாரிடுமபபாழுதைாவது வரணாஸ்திரம, 
வாயுவாஸ்திரம, னமா்கனாஸ்திரம, 
அக்கினியாஸ்திரம ஆகிய அஸ்திரங்களில் 
எநதை அஸ்திரமாவது எதிரி்ய வீழ்ததிய னபாது 
உதைவியதைா்க, எங்காவது பா்டல் இரு்பபதைா்கச 
பசால்லமுடியுமா? என்று ன்கட்பனதைாடு, 
திராவி்ட மன்னர்கள தைரமராென் னபால் 
�ாட்்்டச சூதைாட்்டததில் னதைாற்றதில்்ல. 
அரிசசநதிரன் னபால், �ாட்்்ட முனிவருக்குத 
தைானம பசய்தைதில்்ல. திராவி்டக் 
்கவிஞர்கள அதைலசுதைல பாதைா்ளபமன்னும 
பபாய்யு்ர்கள எழுதியதில்்ல. திராவி்டர 
உயிரவாழ மானத்தை இழநதைதில்்ல, 
உறுதியின்றி உலுததைராய் இருநதைதில்்ல. சூது, 
சூழ்சசி்க்்ள ஆயுதைமா்கக் ப்காண்்டதில்்ல. 
சுதைநதிர வாழ்வுக்்கா்க உயி்ரயும தைநதைனர” 
என்று ஆணிததைரமா்கக் கூறுகிறார அண்ணா.

எனனவ னவதை்காலத்தை, வ்டபமாழி 
இலக்கியம னபான்ற ்வதி்க ப�றி்களுக்குத 
பதைாண்டூழியம பசய்தை ்காலத்தை்ப 
னபாலல்லாமல், தைமிழர அறிவு்பபூரவமான, 
ஆக்்க்ப பூரவமான இயற்்்கனயாடு இ்யநதை, 
வாழ்க்்்க்ய னமற்ப்காண்டிருநதைனர என்று 
திராவி்ட இயக்்கம பாரக்்க, விளிமபுநி்ல 
ஆய்வு்கன்ளா, திராவி்டர்களுக்குளளும 
உட்புகுநதை னவதை்வதி்க்ப பண்பாட்டு 
�்டவடிக்்்க்க்ளால், அடிநி்ல மக்்கள 
ொதிய்ப படிநி்லயின் கீழ் இருததை்பபட்்ட 

நி்ல குறிதது்ப னபசுகின்றன. எனனவ 
சமூ்கததின் விளிமபில் ஆதிக்்க்ப படிநி்லயில், 
்க்்டன்காடியில் ஒடுக்்க்பபட்ன்டாராய் 
நிறுததி ்வக்்க்பபட்டிருநதை தைமிழர்கள 
குறிததும, அக்்க்றனயாடு பழநதைமிழ் 
இலக்கிய வாசி்பபு நி்கழனவண்டியுள்ளது. 
சங்க்காலததில் விளிமபு நி்லயில் 
இருநதைவர்கள, வறு்மயில் உழன்ற 
பாணர மரபினர, பதைா்டரநது புலவர, 
்காதைற்பரத்தையர, னசரி்பபரத்தையர, னதைால் 
னவ்லயும சுடு்காடு ்காததைலும பசய்யும 
இழிசினர்கள, ப்காடிய வறு்மயில் 
வாடிய எயினர எயிற்றியர, அடி்ம்கள, 
ஏவிய னவ்ல்க்்ளச பசய்யும ஏவலர்கள, 
ப்காண்டி ம்களிர இவர்க்்ள்ப பற்றிய 
ஆய்வா்க பழநதைமிழ்ச சங்க இலக்கியம 
வாசிக்்க்பப்ட னவண்டியுள்ளது.

துடிபயறியும பு்லய, எறின்கால் 
ப்கால்லும இழிசின (புறம.287) எனவும, 
்்கவி்ன மாக்்கள (குறுநபதைா்்க.309) 
உழவர (�ற்.60, குறுந.10) ப�ல் அரிபவர்கள 
(�ற். 400, 275, 350) ்க்்டசியர (புறம.61) 
னவ்ளாண் வி்னஞர, குறுநபதைாழுவர்கள, 
ஏவல் ம்களிர, அடினயார்கள இ்பபடி 
நிலமற்றவர்க்ளா்க, ்கல்வியற்றவர்க்ளா்க, 
வறு்ம உ்்டயவர்க்ளா்க விளிமபு நி்ல 
மக்்கள ்காண்பபடுகின்றனர. இவர்கன்ளாடு 
்கல்லா மக்்க்ளா்க னவட்டுவரும ்கானவரும 
னசரநது ப்காளகின்றனர. எனனவ, வ்ளமான 
ஏழடுக்கு மாளி்்க, பருவததிற்கு ஒன்றா்கக் 
குடியிருக்்கக் ்கட்டிவாழ்நதை, பசல்வமிகு 
தைமிழர்கள இருநதை ்காலததில்தைான், 
சு்ரக்ப்காடி ப்டரநதை குடி்ச்களில் 
பசியால் ்கதைறும பசசி்ளம குழந்தைக்கு 
மு்ல்பபாலுக்கு்ப பதிலா்க, உதிரம ஒழுகும 
அ்ளவு, வறு்ம பீடிததைவர்கள வாழ்நதைார்கள 
என்ப்தையும, சங்க இலக்கியம ்காட்டுகிறது. 
பபாற் குவ்்ளயில் நீர அருநதினயாரும; 
பபான் அணியால் பற்வ விரட்டினயாரும 
இருநதை சமூ்கததில்தைான், ப்காடிய வறு்மயில் 
உழன்னறாரும, ்கஞசி குடி்பபதைற்கில்லாரும 
வாழ்நதைனர. ஒரு பக்்கம அடுபசி உழந்தை 
இருமனபர ஒக்்க்லக் ்காண்கினறாம. 
இன்பனாரு பக்்கம பதைால்பசி அறியா 
து்ளங்கா இருக்்்கயின்ரயும பாரக்கினறாம.

தூஙகுபவன் எழுமவ்ரயில் அவன் 
உணரமுடியாதை வ்்கயில், அவனி்டமிருநது 
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இரததைத்தைக் குடி்பபதைற்்கா்க அட்்்ட 
உறிஞசுவது மாதிரி மிருதுவா்கவும, வலி 
இல்லாமலும, வரி வசூலிக்்க னவண்டும 
என்கிறது, ம்காபாரதைம. பழநதைமிழ்ச 
சமூ்கததில் குடி்ம என்னும நிலவரி தைவிர, 
தைறியி்ற, பசக்கி்ற, ம்னயி்ற, அங்காடி்ப 
பாட்்டம, தைட்்டார்ப பாட்்டம, இ்்ட்ப 
பாட்்டம, வண்ணார்ப பா்ற, ்கன்னாலக் 
்காணம, னசக்்காணம, ஓ்டக்கூலி, நீரக்கூலி, 
�ாட்்டக் ்காணிக்்்க, அரசுனபறுபாண்்ம, 
பண்்டபவட்டி, சபாவிநினயா்கம 
னபான்ற வரி்கள பிற்்காலததிற் னபால 
இல்லாவிட்்டாலும, சங்க ்காலததில் வரி 
வாஙகுவது ப்காடு்மயா்க மாறிவி்டக்கூ்டாது 
என்பதைற்்கா்க, யா்னபுக்்க புலமனபால 
வரன்மு்ற இல்லாது வரிப்கா்ளாது 
ப�றியறிநது இ்றப்கா்ளனவண்டும என, 
பிசிராந்தையார பக்குவமா்க வரி வாங்க 
னவண்டியதைன் தைன்்ம்ய புறம 184ஆம 
பா்டலில் எடுததுக் கூறுகிறார. இது �ாம 
அறிநதைனதை. இ்தை்பனபால பவள்்ளக்குடி 
�ா்கனாரும வறு்மக் ்காலதது, வரிவசூல் 
�்டவடிக்்்க குறிதது மன்னருக்கு 
அறிவுறுததும பாஙன்காடு, பாட்்டாளி்கள 
பக்்கம நின்ற பாவலரா்கக் ்காணக் 
கி்்டக்கிறார என்கிறார, அ.ப.பா்லயன்.

ம்ல்களினல வாழும குறவர்களி்டம 
கூ்ட, ம்லபடு பபாருள்க்்ள வரியா்க 
அசசுறுததி்ப பபற்றான் மன்னன் �ன்னன் 
என்பது,

‘‘தபரும்பயன் த�ொகுத்� ந�ங்த�ொள் த�ொள்ழள
அருங்குறும் தபறிந்� �ொேவர் உவழ�
திருந்து நவல் அண்்ணறகு விருந்திழற ெொன்தமன்”
என்ற அடி்க்ளால் புலனாகும.

அடுததைதைா்க, ஆ்்ட அணிதைல் குறிததை 
பதிவு்க்்ளக் ்காணலாம.

‘‘நநொக்கு நுழை�ல்்லொ நுண்ழமய 
பூக்�னிந்து அரவுரியன்ே
அறுழவ தநய்யும் அளவிறகு”
மீன்வ்ல ்காய்நதை நிழ்ல்பனபால 

பமல்லிய ஆ்்ட மற்றும னமாதிரததில் 
மடிதது ்வதது வி்டக்கூடிய பட்்டா்்ட, 
பல நுட்பமான ஆ்்டவடி்ம்பபு 
என்ப பழங்காலததுச சிற்பப்ம்பபு்கள 
இருநதைனபாதிலும, சங்க ்காலதது்ப 

பபாரு�ராற்று்ப ப்்டயில், புலவரதைம ஆ்்ட 
குறிததுக் கூறுவது மி்க வின�ாதைமானது.

ஈரும னபனும கூடிக்குலவி என் உ்்டயில் 
அரசு புரிகிறது. அது னவர்வயில் �்னநது 
�ாற்றமடிக்கிறது. என் உ்்ட னவறு நூல்்கள 
நு்ழநதிருக்கின்ற ்தையல் னபாட்்ட கிழிநதை 
்கந்தை என்ப்தை,

‘‘ஈரும் நபனும் இருந்து இழற கூடி
நவநரொடு நழேந்து நவறறிழை நுழைந்�
துன்ேல் சி�ொர்” (பபாரு 80-82)

என்று, வறு்ம ப்டமபிடிக்்க்பபடுகிறது.

‘‘பருவ வொேத்துப் படுமழை �டுப்ப
�ருழவநவய்ந்� �வின்குடிச் சீறூர்” (பப.பா.190-91)
அடுதது எ்பபடி்பபட்்ட வறு்ம நி்ல 

துரததை, இவர சுரங்க்்ளக் ்க்டநது பசன்றார 
என அறிநதைால் அன்பு, பபரு்ம, சிறு்ம 
என்பபதைல்லாம எழுததுக்ப்கழுதது 
பபாருநதைா்ம புல்பபடும.

‘‘புனிறறுநொய் குழரக்கும் புல்த்லன் அட்டில்
�ொழநெொர் முதுசுவர்க் �்ணச்சி� ்லரித்�
பூழி பூத்� புைற�ொள மொம்பி
ஒல்குபசி உைந்� ஒடுங்குநுண் மருங்குல்
வழளக்ழ�க் கிழ்ணம�ள் வள்ளுகிர்க் குழறந்�
குப்ழப நவழள உப்பிலி தவந்�ழ�
மடநவொர் �ொட்சி நொணிக் �ழடயழடத்து.”
சில �ாள்களுக்கு முன்புதைான் 

குட்டினபாட்்ட �ாய், தைன் குட்டி்ய பமல்லிய 
குரலில் அ்ழக்கும அ்ளவுக்கு்ப புன்்ம 
உ்்டய வீடு, அ்பபாணன் வீடு. வீட்டுக் 
கூ்ரயின் மூஙகில்்கள எல்லாம, ்கட்டு்கள 
இற்று விழுநது ப்காண்டிருக்கின்றன. ப்ழய 
சுவர்களில் ்க்றயான் கூட்்டம அரிததுக் 
குவிததை புழுதிக் குவியல்்க்ளா்க உள்ளன. 
அவற்றில் ்கா்ளான்்கள பூததிருக்கின்றன. 
வருததைம தைநதை பசியானல, பாணன் ம்கள 
ஒடுஙகிய இ்்டனயாடும வ்்ளயல் அணிநதை 
்்கனயாடும, கு்ப்பயில் ன்கட்பாரற்று 
மு்்ளததை னவ்்ளக் கீ்ர்ய, உ்பபில்லாமல் 
(உ்பபுக்கும வழி இல்லாமல்) னவ்க ் வக்கிறாள. 
பிறகு என்ன பசய்கிறாள? வறு்ம கூறுவது 
இயல்பு என்று அறியாதைவ்ளாகிய அவள, 
தைங்கள குடுமபத்தை ஊர ன்கலி பசய்யுனம 
என்று, உளன்ள �்ட்பபது பவளினய 
பதைரியக்கூ்டாது என அஞசித தை்லவாயி்ல 
அ்்டததுக்ப்காண்டு நின்றிருக்கிறாள. 
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(பின்னர எளிய தைமிழ்க் குடுமபங்களில் 
்கதை்வச சாததிக்ப்காண்டு சா்பபிடும மு்ற 
இ்பபடிததைான் வநதிருக்்க னவண்டும எனக் 
ப்காண்டுகூட்்டலாம.)

இ்பபடி்பபட்்ட ்காட்சி்க்்ள நி்றயக் 
ப்காண்டிலஙகும சங்க்காலத்தை்ப 
பபாற்்காலம என்பதைா? வறு்ம்ய 
உண்்டாக்கிவிட்டு, பிறகு அனதை வறு்ம்ய 
நீக்குவது னபால் �்டவடிக்்்க னமற்ப்காண்்ட, 
முதைலாளிததுவ தைரபார்கள என்பதைா? என்று 
னபசுகிறார �.னவலுசசாமி. இவ்விதைம உணவு, 
உ்்ட, உ்றயுள என அடி்பப்்டத னதை்வ 
ரீதியா்க, விளிமபில் நிறுததி ்வக்்க்ப 
பட்டிருநதைவர்கள ப்காநதைளிதது வி்டக்கூ்டாது 
என்பதைற்்கா்கனவ, ‘பசல்வததின் பயனன 
ஈதைல்‘ என்பதைா்க ஈ்்கததிறம பரவலா்க்ப 
னபச்பபட்டிரு்பப்தையும பாரக்கினறாம.

ம்களிர நி்ல குறிதது ஆய்ப புகுநதைால், 
அஙகும ஆதிக்்கததின் ன்காரமு்கம �மக்குத 
பதைன்படுகிறது. பதைா்டக்்க்ப பததியில் 
பசான்ன்தை்ப னபாலனவ, உறு்பபு 
வரண்ன்களும, பாலியல் நு்கரவுச 
சாதைனமா்க்ப பபண்்ண்ப பாவிக்கும 
னபாக்கும, சங்க்கால ்கட்்டததில் பதைா்டஙகி 
விட்்ட்தை்ப பாரக்கினறாம. னமலாதிக்்கத 
தை்லவியின் ்காதைலுக்கு விழுநது விழுநது 
பணிவி்்ட பசய்யும னதைாழி என்்றக்்காவது 
்காதைலிததிருக்கிறா்ளா? என்று ன்கட்கும 
்வரமுததுவின் ன்களவி மி்க நியாயமானது. 
இ்தை்பனபால தை்லவியின் மூன்று�ாள 
மாதைவிலக்குக் ்காலத்தைக்கூ்ட, கூடி முயங்க 
வாய்்பபற்ற ப்காடுங்காலமா்கக் ்கருதி, 
தை்லவன் பரத்தைசனசரி ன�ாக்கி்ப னபாவதும, 
பரத்தையரின் பாடு்களும பழநதைமிழ் 
இலக்கியததில் பதிவாகியுள்ளது மிகுதி.

்வதி்க்ப பண்பாட்டில் உள்ளபடி, 
சிசுமணனமா இன்னபிற பபண்ஒடுக்கு 
மு்ற்கன்ளா சங்கத தைமிழ்கததில் 
இல்்லபயனுமபடி, ஆரிய்ப பண்பாடு 
ப்காடுஙன்கான்்ம மிக்்கதைா்க, வி்ளஙகி 
யிரு்பப்தைக் ்காணமுடியும. உதைாரணமா்க, 
பிரமம்கததி னதைாஷம பற்றிய மனுஸ்மிருதியின் 
(ராமானுெர உ்ர) ப்ட்பபிடி்பபு இவ்வாறு 
உள்ளது. இநதிரனுக்கு பிரமம்கததி னதைாஷம 
கி்்டததைது. அவனு்்டய உ்டமபு அழுகி 
�ாறுகிறது. பூமியி்டம ப்கஞசி, தைன்னு்்டய 

னதைாஷத்தைக் ப்காஞசம ப்காடுக்கிறான். 
உ்டனன பூமியில் வறட்சி வநதுவிடுகிறது. 
மரம, பசடி, ப்காடி்களி்டம இ்றஞசி, 
தைன் னதைாஷததின் ஒரு பகுதி்யக் 
ப்காடுக்கிறான். மரங்களில் பால் பிசின் 
உண்்டாகிறது. மீதைத்தை்ப பபண்்களி்டம 
ப்கஞசி, ப்காடுக்கிறான். பபண்்களுக்கு 
மாதைவி்டாய் உண்்டாகி விடுகிறது. பபண் 
எக்குலததில் பிறநதைாலும பிரமம்கததி 
னதைாஷததிற்கு்ப பபாறு்பனபற்றுக் ப்காண்்ட 
தைால் அவள; தைாழ்குலததிற்குச சமமானவள. 
எநதை இன்ப பபண்ணுக்கும பசாரக்்கம 
பசல்ல வாய்்பபில்்ல. எட்டு வயதுக்குள, 
பபண்்ணக் ்கன்னி்காதைானம பசய்து 
ப்காடுததுவி்ட னவண்டும. அ்பபடி்ப 
பூ்பப்்டயும ்காலம வ்ர பசய்யாதிரு்பபது, 
குற்றததிற்குரிய தைண்்ட்னயா்க உல்க 
வரலாற்றில் ்கண்்டறியாதை - ன்கட்்டறியாதை 
ப்காடூரம இதுவா்கததைான் இருக்்கமுடியும 
எனும அ்ளவுக்கு �்்டமு்ற்கள. 
எழுதை்பப்டாதை சட்்டங்கள... அதைாவது 
பூ்பப்்டவதைற்குள பபண்்ணத திருமணம 
பசய்து ப்காடுக்்காதை தைந்தை, அ்பபபண்ணின் 
ஒவ்பவாரு மாதைவி்டாய்க் ்காலததிலும 
மாதைவி்டா்ய்ப பரு்கனவண்டும. அல்லது 
பிராமணனுக்கு ப்காழுததை பசு்வத 
தைானமா்கக் ப்காடுக்்க னவண்டும. 
இ்பபடி்பபட்்ட, ப்காடிய பண்பாட்டுக் 
கூறு்கள தைமிழ்சசங்க ்காலததில் பாரக்்க 
முடியாது. பபண்்கள ்கல்வி ்கற்று வல்லாரா்க 
்கவி பாடுவாரா்க, தூதுவரா்க, மன்னர்க்்ள 
இடிதது்ரததுத திருததும ஆற்றலா்ளரா்க, 
சங்க்ப பபண்டிர அவ்்வயார, ஒக்கூர 
மாசாததியர, பவளளி வீதியார, பவண்ணிக் 
குயததியார, குறம்கள இ்ளபவயினி என ்கற்ற 
பபண்்கள முற்்காலததினலனய இருநதைனர 
என்கிற பதி்வயும பாரக்்கமுடிகிறது. 
ஆனால், ்வதி்க்ப பண்பாட்டின் 
உட்பாய்சசல் ்காரணமா்க, விதை்வ னபான்ற 
பசால்லா்டல்்களும வாழ்மு்றயும தைமிழ்ச 
சமூ்கததிற்குள வநதுவிட்்டன.

பபண்பாலியல் நு்கரவு்பபண்்டமா்க 
பாரக்்க்பபட்்டது என்பது, தை்லமக்்களில் 
உள்ள பபண்்களும சரி, கீனழார என்ப 
பகுக்்க்பபட்ன்டாரில் உள்ள பபண்்களும சரி, 
யாரும தை்பபமுடியவில்்ல. முநநீர வழக்்கம 
ம்கடூனவாடு இல்்ல என்பதைா்கட்டும, பசால் 
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எதிர பசால்லாள (�ற்.201) என்பதைா்கட்டும, 
மறுபமாழிபபயரததைல் ஆற்றாள (�ற்.206) 
உயி்ரவி்ட �ாணமதைான் பபண்ணுக்குச 
சிறநதைது (�ற்.17) என்பதைா்கட்டும, நி்னததை 
- ்காதைலிததை பபண்்ண அ்்டயமுடியாதை 
ஆண் ம்டனலறுவதைா்க மிரட்டி்ப பணிய 
்வ்பபதைா்கட்டும, பபண் இவ்வாறான 
்க்ளங்களில், இரண்்டாமதைரமா்க �்டததை்ப 
பட்்ட்தைச சான்று்கள ்காட்டுகின்றன. 
பபண்ணினது நீரசசுழி னபான்ற ப்கா்பபூழ், 
பரநதை அல்குல், பருததை ப்காங்்க்கள 
என வருணிததுத தைளளிய புல்ம அறம 
எததை்்கயது என �ாம அறினவாம. 
்காதைற்பரத்தையர, ்காமக்கிழததியர, 
வரியலர, துடியர, ன்காடியர இ்பபடி்ப 
பலரும மன்னர மய்பபட்்ட சங்க்ப 
பனுவல்்களுக்கி்்டனய, னபசுபபாரு்ளா்க 
வநது னபாகிறார்கன்ளபயாழிய, முதைன்்ம்ப 
பதிவு்க்ளா்க எஙகும இ்டம பபறவில்்ல. 
்வதி்க ஆரிய்ப பண்பாடு - பூரவ தைமிழ்்ப 
பண்பாடு, இனக்குழு்ப பண்பாடு - 
அரசுருவாக்்க உ்்ட்மச சமூ்க்ப பண்பாடு, 
மற்றும பவன்பறழுதைல் - பணிநது அ்டஙகுதைல் 
இவற்றுக்கி்்டனயயான பண்பாடு, னபான்ற 
இ்்டயீடு்கள, ஆய்வுக்கு உட்படுததை்பப்ட 
னவண்டும. பதைா்டக்்கததில் பதைாழில் 
அடி்பப்்டச சமூ்க்ப பகு்பபு என்னுமாறு, 
சமநில சசசதுர நி்லயிலிருநது னமல் - 
கீழ் எனுமாறு வருணாசிரம ஏணி்பபடி 
நி்ல உருவாக்்கம பற்றி, ன்க்ப்டன் 
்கலியபபருமாள தைமது, 'தைமிழர உண்்ம 
வரலாறு நூலில் (அரிசசநதிரன் உண்்ம 
னபசுவ்தைச னசாதிக்்க ஆயிரம வழி்களிருக்்க 
பவட்டியானாய்்ப பணிததுச னசாதிக்கும 
புராணி்கம குறிதது இவர எழு்பபும 
ன்களவி மி்க முக்கியமானது) னபசுகிறார. 
இக்்கால்கட்்டம தைான் 'பார்பபுக்்கன்றி 
பணிபு அறிதினலனய' எனும குரல் ஒலிக்்கத 
பதைா்டஙகியது எனலாம. தைானம பற்றி்ப 
னபசுகிறனபாது, அரச ஈ்்க, வரி்சயறிநது 
பரிசில் வழஙகுதைல் முதைலியன னமல்தைட்டு 
சாரநது, நி்கழ்நதிரு்பப்தைக் ்காணலாம. 
தைானம வழஙகுனவாரும பபறுனவாரும 
நீரபசாரிநது ப்காடுததைனர; பபற்றனர. நீர 
தீட்டுக் ்கழி்பபதைற்்கானது என்ப்தை இஙகுக் 
்கருதைனவண்டும.

தை்லயில் குடுமி ்வததைார்கள 

(அய்ங.202) (ஏ்னய தைமிழர்கள கூநதைல் 
வ்ளரததைார்கள) ்காவிக்்கல்லால் னதைாய்ததுக் 
்காவியூட்்ட்பபட்்ட ஆ்்ட்ய அணிநது 
(மு.பா) ்்கயில் கு்்டபிடிதது, பி்டரியில் 
உறியும, ்கர்கமும, முக்ன்காலும அ்சந 
தைா்ட்ப பார்பபன்ப புனராகிதைர்கள, 
பயணம பசய்தைார்கள. (்கலி.9) உலகிலுள்ள 
மக்்க்்ளவி்டத தைாங்கன்ள புலன் அழுக்கு 
இல்லாதைவர்கள என்ற ்கட்டுக் ்க்தை்ய்ப 
பர்பபினார்கள (புறம.126). இநதைச சுததைக் 
ப்காள்்க்யத தைங்க்ளது உயரிய ப்காள்்க 
யா்க, நி்ல�ாட்டினார்கள. பிறர நீராடிய 
ஆற்றில் குளி்பப்தையும, ச்டஙகு பசய்வ்தையும 
தைவிரததைார்கள. புதுபவள்ளததில் தைமிழ் 
மக்்கள புது்பபுனலாட்்டம என்ற விழா்வக் 
ப்காண்்டாடிய னபாது, அநதை பவள்ளததில் 
அவர்கள ்கலநதை �றுமண்ப பபாருள்க்ளாலும, 
்கள்ளாலும ்கலங்கலா்க ஆனதைால் அதில் 
நீரா்டவும இல்்ல; வா்யக்கூ்டக் 
ப்கா்பபளிக்்கவில்்ல (பரி.6, பரி.திர.2) என்று 
ராஜ்கவுதைமன் கூறுகிறார. இதிலிருநதுதைான் 
உனக்கும எனக்கும ஸ்�ான்ப பிரா்பதிகூ்ட 
கி்்டயாது என்கிற இன்றுவ்ர புழஙகும 
வழக்்காற்றுக் ்க்தையா்டல் பிறநதிருக்கிறது 
எனலாம. தைானம பற்றிய வணி்கமயமான 
சூழலில்தைான், அறவி்லவணி்கன் என்ற 
பசால் உருவாக்்கம பபற்றிருக்கிறது எனலாம.

னபாரில் னதைாற்்கடிக்்க்பபட்்ட �ாட்டு்ப 
பபண்்க்்ள, ப்காண்டி ம்களிர என்ப 
பிடிதது வநதைதும, அவர்க்்ள அ்டக்கி 
ஒடுக்கியதும, ்காரணமா்கனவ, பின்னர 
தைமிழ்�ாட்டில் அடி்மமு்ற உருவா்க, 
வி்சயா்க இருநதைது என்பதும அறிவர 
ஆ.சிவசு்பபிரமணியன் கூற்றா்க உள்ளது.

சங்க இலக்கியம எழுதபதைண்ணி 
ஆய்பபட்்ட்தை்ப னபால, பல நி்ல்களில் 
இன்்றக்கு ஆய்வுக்குட்பட்டிருக்கிறது. 
'வலவன் ஏவா வான ஊரதி'(Aeroplane) 
முதைல் 'மயிற் கு்ற ்கருவி' (Shaving Blade) 
வ்ர விதைநனதைாதை்பபட்டுள்ளது. சங்க 
இலக்கியததில் னதைாடு, மூக்குததி, பாக்கு 
பவட்டி, குண்டு சட்டி என சலி்பபுத 
தைட்டும விதைததில் பதைாகு்பபாய்வு்கள..... 
சங்க இலக்கியததில் வயிற்று்ப னபாக்கு 
(பசமபமாழி மா�ாட்டுக்கு வநதை ஓர ஆய்(வு) 
்கட்டு்ரததை்ல்பபு) என �ாறடிததைல்்கள 
பதைா்டரநதுப்காண்ன்ட இருக்கின்றன. 
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இவற்றுள ஆரியவரவுக்கு முந்தைய, 
பூரவதைமிழ்க் ்க்லஞர்க்ளா்க பரிமளிததை 
கூததைர, பாணர, பபாரு�ர, விறலியர, 
இழிசனர, பு்லயர, ்கணி்்கயர, ்க்்டசியர, 
பதைாழுவர என்ப பல நி்ல்களில் ஆய்வு்கள 
பபரிய அ்ளவுக்கு நி்கழ்நது வி்டவில்்ல 
என்ப்தை ன�ாக்்க னவண்டியிருக்கிறது.

்கால்�்்ட்களும, ப�ல் 
விவசாயமும அன்று வ்ளரசசிய்்டநதை 
பபாரு்ளாதைாரத்தைக் குறிததைன. இநதை 
வ்ளரசசிபபற்ற சமூ்க்ப பகுதியில் உ்டலால் 
உ்ழதது்ப பி்ழததை ஆயர்களும, 
உழவர்களும ்காதைல் பா்டல்்களுக்கு உரிய 
மாநதைர்க்ளா்க்ப பா்ட்பப்டவில்்ல. 
மாறா்க, வயலுக்கு உரி்ம பூண்்டவர்களும, 
்கால்�்்ட்களுக்குச பசாநதைக்்காரர்களும, 
னபாரத தை்லவர்களும, னதைரில் பசன்ற 
பசல்வநதைர்களும, மா்டங்களில் வாழ்நதைவர 
்களும தை்லவன், தை்லவியரா்க்ப 
பா்ட்பபட்்டார்கள. அரசர்களும, 
அரசி்களும ்காதைல்தை்லவன், தை்லவியரா்க்ப 
பா்ட்பபட்்டார்கள (முல்்ல்ப பாட்டு, 
ப�டு�ல்வா்்ட) பதைால்்கா்பபியம 
என்ற இலக்்கண நூலில் கூற்பபட்்ட 
விதி்கள பலவற்றுக்கு்ப பபாருததைமா்க்ப 
பலபா்டல்்கள கி்்டக்்கவில்்ல. 
என்ன �்டநதைது என்பது சிக்்கலும 
குழ்பபமுமா்க இருக்கிறது. வ்டக்கிலிருநது 
வநதை ்வதி்க - ்வதி்கமல்லாதை 
பண்பாட்டுக்்காரர்க்ளால் அ்பனபானதை 
தைமிழ் வரலாறு மாற்ற்பபட்்டதைா்கத 
பதைரிகிறது. பா்டல்்க்்ளத பதைாகுததை, னதைரவு 
பசய்தை, தைணிக்்்க பசய்தை சான்னறார்கள 
தைததைம ப்காள்்கக்கு ஏற்றபடி, தைங்கள 
்்கவரி்ச்யக் ்காட்டியிருக்கிறார்கள 
என்றும பாரக்்கமுடியும. பசல்வர வீட்டு்ப 
பபண் பிரசவமான னபாது, அவ்்ளத 
தீட்டுக்்காலம வ்ர படுக்்க ் வ்பபதைற்்கான 
்கட்டி்ல்ப பின்னியவனும இழிசினன் 
என்று பழிக்்க்பபட்்டான். ஊசியால் 
னதைால் வா்ரக் ப்காண்டு இவன் ்கட்டில் 
பின்னியனதை இதைற்குக் ்காரணம. (புறம.82) 
(னதைால்வார என்று பாட்டில் குறிக்்கவில்்ல. 
உ்ர எழுதிய ்வதி்கனர குறிததுள்ளார.) 
இதை்ன விட்டுவிட்டு்ப பாரததைாலும 
கூ்ட, னச்வ்பபணி புரிபவன், குறி்பபா்க 
பிரசவத தீட்ன்டாடு பதைா்டரபுப்காளபவன் 

என்பதைற்்கா்க, இழிவானவனா்கக் 
்கருதை்பபட்்டது பதைரிகிறது. ஊராரின் 
அழுக்்கா்்டனயாடு சமபநதை்பபடுபவள 
பு்லததி; பிரசவத தீட்ன்டாடு 
சமபநதை்பபடுபவன் இழிநதைவன். இ்பபடி 
இவர்கள பழிக்்க்பபட்்டதைற்்கான ஒனர 
அடி்பப்்ட அசுததைம என்ற தீட்டுததைான். 
அசுததைத்தை்ப பார்பபன ்வதி்கம தீட்டு 
என்று ச்டஙகு மயமாக்கியுள்ளது. மக்்களில் 
ஒரு பிரிவின்ர, பசய்யும பதைாழிலால் 
இழிநதைவர்கள என்று ஆக்கியதில் பார்பபன 
்வதி்கததிற்கு முழு்பபபாறு்பபு உண்டு. 
இநதைக் குற்றசபசயலுக்கு்ப பார்பபனக் 
்கருததியனல பபாறு்பனபற்்க னவண்டும 
என்று னபராசிரியர ராஜ்கவுதைமன், தைமது 
தைலித பார்வயில் தைமிழ்்ப பண்பாடு என்ற 
நூலில் ஆய்கிறார.

மன்னர்கள, பதைாகு்பபிததை்மயாலும 
பதைாகுததைவர்களின் மற்றும 
பதைாகு்பபிததைவர்களின் சமய, வரக்்கசசாரபு 
னமலாதிக்்கம ்காரணமா்கவும, பல 
இ்்டசபசரு்கல்்களும, புறக்்கணி்பபு்களும, 
பதி்பபாசிரியர, உ்ரயாசிரியர ஆகினயாரது 
அரசியலாலும, தீயிட்டு எரிததைதில் 
ஆற்றலு்டன் எரியாமல் நின்ற்வ; நீரிலிட்டு 
அழிததைனபாது எதிரதது நீநதிய்வ என்றவாறு 
அனல்வாதைம, புனல்வாதைம என்கிற 
்க்தையா்டல்்களில் னபாக்்கடிக்்க்பபட்டு, 
அழிதபதைாழி்பபுக்கு உள்ளான பதிவு்கள 
னபா்க, கி்்டததுள்ளவற்்ற்ப பற்றிய 
- அவற்றுக்குள இருநனதை பழநதைமிழ்ச 
சமூ்கம குறிததை, பிமபத்தைக் ்கட்்ட்மக்்க 
னவண்டியிருக்கிறது. எனனவதைான் மயி்ல 
சீனி.னவங்க்டசாமியின் பபாற்்காலம 
இருண்்ட்காலம குறிததை மறு ஆய்வு்கள தைமிழ்ச 
சமூ்கததில் அதிரவு்க்்ள உண்்டாக்கின. 
பதைா்டரநது, பபா.னவல்சாமி னபான்னறார 
இநதைத தை்ளததிலிருநது இயஙகி வருகிறார்கள.

திருக்குறளும் பெரியாரியலும்:

‘‘திருக்குறள் �ல்்லொ�ொழேத்
திரும்ணம் தெய்துத�ொள்நளன்”
என்று வாதிடுகிறாள, உவ்மக் ்கவிஞர 

சுரதைாவின் ்கவி்தைததை்லவி. 'ப்கால்னலறு 
தைழுவுதைல்' வ்ரவு பசய்து ப்காள்ள்ப னபாகும 
தை்லவனுக்்கான அடி்பப்்டத தைகுதியா்க்ப 
பாரததை சங்க்பபபண் மரபிலிருநது, வீரம 
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சாரநதை தைகுதி்ய அறிவாராய்சசி சாரநதை 
- அறப�றி ஒழு்கலாறு சாரநதை தைகுதியா்க, 
சுரதைாவின் ்கவி்தை்ப பபண் இ்டம 
மாற்றியும பபாருள கூட்டியும பாரக்கிறாள. 
இது பபரியாரியல் ்கருததுருவாக்்கததைால் 
நி்கழ்நதை பார்வ எனலாம. எனனவ, தைமிழர 
வாழ்வில் திருக்குறளின் இ்டம, கூடுதைல் 
முக்கியததுவம பபறுகிறது. திருக்குற்்ளத 
திராவி்ட இயக்்கம விமரசனதனதைாடு 
அணுகினாலும அதைன் முக்கியததுவத்தைக் 
கூடுதைல் ்கவனபமடுதது்ப பரவலாக்குவதில் 
மி்க மு்னநதைது.

புததைருக்கு முந்தைய, ப்கவத ்கதயாயனர 
எல்லா நி்கழ்வு்களுக்கும ஏனதைனும ஒரு 
்காரணம இருநதைா்க னவண்டும என்ப்தைனய 
மறுக்கிறார. நி்கழ்வு்கள தைன்னிச்சயா்க 
நி்கழ்வதைாய் அவர கூறுகிறார. ம்காலி 
ன்காசலனரா ஒவ்பவாரு நி்கழ்சசிக்கும ஒரு 
்காரணம இருநதைா்க னவண்டும என்ப்தை 
ஒ்பபுக்ப்காளகிறார. ஆனால், அநதைக் 
்காரணம மனிதைனால் னதைான்றுவதைல்ல. 
மாறா்க அது இயற்்்கயால், அவசியததைால், 
தைற்பசயல் விதி்க்ளால் முன்னப முடிவான 
ஊழ்வி்னயால் அதுனபான்ற பிறவற்றால் 
என்னற னபாதிததைார அவர. இநதைக் 
ன்காட்பாடு்க்்ள்ப புததைர மறுததைார. 
ஒவ்பவாரு நி்கழ்வுக்கும ஒரு ்காரணம உண்டு 
என்பது மட்டுமின்றி, ஒவ்பவாரு ்காரணமும 
ஏதைாவபதைாரு மனிதைச பசயற்பாட்்டானலா, 
இயற்்்க விதியானலா வி்்ளவனதை என்றும 
அவர ்கருதினார.

'ஊழ் வலியது' என்று மரபா்கச 
பசால்ல்பபட்டு வநதைதைன் பதைா்டரசசியா்க, 
வளளுவரும 'ஊழிற் பபருவலி யாவு்ள' 
என்று ன்கட்கிறார. ஆனால், ‘ஊ்ழயும 
உ்பபக்்கம ்காண்பர‘ என்றும, ‘பதைய்வததைால் 
ஆ்காபதைனினும, முயற்சி பமய் வருததைததிற்கு 
வி்்ளவு உண்டு‘ எனவும பசால்லி ஊ்ழக் 
்க்டநது னபாகிறார வளளுவர.

'மழிததைலும நீட்்டலும னவண்்டா', 
எ்பபபாருள யார யார வாய்க் ன்கட்பினும', 
'எ்பபபாருள எததைன்்மதைாயினும', 
பரநது ப்கடு்க உலகியற்றியான்' னபான்ற 
குறட்பாக்்கள பமாழிகின்றன.

மூனவநதைர ்காலததில் ஒரு குறி்பபிட்்ட 
பிரிவினருக்கு வழங்க்பபட்்ட பபருவாரியான 

மானியங்க்்ள, ்க்ள்பபிரர ஆட்சிக் 
்காலததில் மீ்ள்பபபற்று எளிய மனிதைர்களுக்கு 
வழஙகிய ்காரணததைால், பாதி்பபுற்றவர்கள 
சாரபான ்கருததியல் நி்ல்பபாடு்்டனயார 
்க்ள்பபிரர ்காலம இருண்்ட்காலம என்று 
எழுதிச பசன்றனர. ்க்ள்பபிரர ்காலம 
இருண்்ட ்காலமல்ல என மயி்ல  
சீனி. னவங்க்டசாமி ்கழிநதை நூற்றாண்டில் 
பசால்லிச பசன்றபிறகும கூ்ட,  
இன்னும ்க்ள்பபிரர ்காலம இருண்்ட 
்காலம எனும ப்ழய பா்டத்தைனய 
பமாழியாசிரியர பசால்லிவரும நி்ல 
வருநதைததைக்்கதைாகும.

'பசம்ம' புலம என்கிற பண்புத 
பதைா்்கயில் 'பசம்ம' என்பது நிறம சாரநதை 
பண்பா? வ்ள்ம சாரநதை பண்பா? என்று 
நுணுகி ஆராயனவண்டியிருக்கிறது.

நிறம்சொர் ்பண்பு வளம்சொர் ்பண்பு
தெங்குன்றம் தெந்�மிழ
தெஞெழட தெம்பதிப்பு
தெம்மண் தெஞநெொறு
தெந்நீர் தெம்மொந்�நிழ்ல
தெந்நொய் தெம்பொ�ம் / தெம்பொதி
தெவவொய் தெங்குட்டுவன்
தெஞெொந்து தெஞசுருட்டிப்பண்
தெங்குருதி தெங்ந�ொல்
தெங்�டல் தெம்பு்லம்
தெங்�திர் தெங்�ொந்�ள் 
தெங்ழ�  தெங்ழ�  
(சிவந்� நிறத்தி்லொேழ�)  (த�ொடுத்து சிவந்�ழ�)

ஆ்க, உ்ர்காரர்க்ளால் நிற்பபண்பு 
அடி்பப்்டயில் பசமபுலம பாரக்்க்ப 
பட்்டதைால், பபாரு்ளாழமும விரிநதை 
நி்லயில் பசாற்பபாருள பயன்பாடும இன்றி 
மயஙகியனதைாடு, பமாழிபபயரக்்க்பபடும 
னபாது, உல்க்ளாவிய நி்லயில் அது 
மயக்்க்ப பபாருளினலனய சிவ்பபுமண் என்ற 
பபாருளில் பரவிவிட்்டது என்ப்தையும 
நி்னவுகூரனவண்டும. இநதை ன�ாக்கினலனய 
ஏ.ன்க.ராமானுெம, பசமபுலத்தை (Fertiled 
earth) என்று பபயரக்்காது (Red earth) 
என்னற பமாழிபபயரததிருக்கிறார 
என்பது, இநதை இ்டததில் ன�ாக்்கததைக்்கது. 
பசமபுலம - பசம்மயான புலம அனமா்க 
வி்்ளவுக்கு ஏற்ற வ்ளமான நிலததில் 
பபய்தை ம்ழநீர நிலத்தையும பண்படுததி 
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வி்்ளவுக்கும பயன்பட்்டாற்னபான்று 
தை்லவன் தை்லவி னசரக்்்க அ்மநதைது 
என்ப பபாருள ப்காளவனதை, சாலவும 
பபாருததை்பபடுவனதைாடு, சிறநதும வி்ளஙகும. 
இதுவும பபரியாரியல் ்கருததுருவாக்்கததைால் 
நி்கழ்நதை எனது ஆய்வு்ப பார்வ எனத 
துணியலாம.

்சவ வல்லாண்்மயின், அனல்வாதைமும 
புனல்வாதைமும தைமிழ்சசமூ்கச சிநதை்ன 
மரபில் பக்்கவாதைத்தை ஏற்படுததின. இ்்டச 
பசரு்கல்்களும, ன்காணல்்களும, திரு்கல்்களும, 
இருட்்டடி்பபு்களும, பா்டம மாற்றி, ஏடு 
பபயரததைல்்களும ஆ்க உண்்மத தைமிழ்ச சமூ்கக் 
்க்ல இலக்கிய்ப பண்பாட்டு வரலாற்றில் 
எழுதைமுடியாதை சவால்்கள உருவாக்்க்பபட்்டன

்பழ்மொழி நொனூறும்     
 ்்பரியொரியப ்பொர்ரவயும்:

மறுப்்ட்பபு என்கிற வ்்கயில் 
பதிபனண்கீழ்க்்கணக்கு நூல்்களுள, ஏன் 
சங்கச பசவ்வியல் இலக்கியங்களுள, 
தைனிததை்மநதை பாஙகு்்டயது, பழபமாழி 
�ானூறு. இது ஒருவ்்கயில் பமாழிக்குள 
பமாழிபபயர்பபாய் அ்மநதைது எனவும 
சுட்்டலாம.

பண்டுபதைாட்டு, பமாழி புழஙகு பவளியில் 
மக்்க்ளால் உருவாக்்க்பபட்டு, ்காலநனதைாறும 
பமருகூட்்ட்பபட்டு, பசாற்பசறிவு, பபாருட் 
பசறிவு, இ்யபு, எது்்க, னமா்ன, 
யா்பப்மதி எனச பச்பபம பசய்ய்பபட்டு, 
விருட்சத்தை வி்தைவடிவில் ்கட்்ட்மதது, 
வழஙகிவருதைனல பழபமாழி எனும வழக் 
்காற்று்ப ப்்ட்பபு.

பபாதுவா்க, �ாட்டு்பபுற வழக்்காற்றுக் 
கூறு்களின் தைாக்்கம, பசவ்வியல் இலக்கியங 
்களுக்குள உளளு்றநதிருக்கின்றது. குறி்ப 
பா்க, வழக்்காற்று்ப ப்்ட்பபான பழபமாழி, 
இலக்கிய்ப பனுவலாய், மறு்கட்்ட்ம்பபுச 
பசய்ய்பபட்்டதைன் ்காரணமா்க, அதைனால் 
வி்்ளநதை ஒரு புததிலக்கிய ஆக்்கனம, 
பழபமாழி �ானூறு என வ்ரய்ற 
பசய்யலாம.

பசவ்வியல் இலக்கிய்ப னபாக்கு்க்்ள 
விமரசன்ப பார்வயற்று, 'முன்னனார 
பசால் னபான்னன னபால் னபாற்றி' வரும 
வழக்்கம, இன்்றய �வீன அறிவியல் யு்க 

ஆய்வுலகில் மாறிவருவ்தைக் ்கவனிக்கினறாம.

சமூ்கம என்பது, எல்னலாருக்கும பபாது 
வான ஒனர சமூ்கமா்க இரு்பபதில்்ல, 
சமூ்கநீதியும எ்பனபாதும எல்னலாருக்கும 
பபாதுவா்க இருநதிருக்்க முடியாது. 
ஆளனவார - ஆ்ள்பபடுனவார, னமனலார - 
கீனழார, வருண்ப படிநி்ல்கள - – வரக்்க்ப 
படிநி்ல்கள என இரு்ம்களின் எதிரவு்ப 
னபாக்கு்க்ளால் சமூ்கம பி்ளவுபட்டுக் 
கி்ட்பப்தை்பனபால, சமூ்கநீதி மாறுபட்டு 
அ்மவதும, அதைன் வி்்ளவான ்க்ல 
இலக்கிய்ப ப்்ட்பபு்களும பவவ்னவறு 
நி்ல்களில் இயஙகுதை்ளமாகி, பபாருண்்ம 
மாறுபட்டு நிற்ப்தையும பாரக்்கமுடியும. 
எடுததுக்்காட்்டா்க, ‘ஊரு்டன் ஒதது 
வாழ்‘ என்பது, புதிய சிநதை்னக்கும, 
ன்களவி எழு்பபுதைல் தைரக்்கச சிநதை்ன 
வ்ளரசசி, புதியன ்காண வி்ழதைல் என 
எல்லாவற்றுக்கும முட்டுக்்கட்்்ட னபாடும 
சிநதை்னயா்க அ்மயும, ஊர எவ்வாறான 
னபாக்கிலும, பிற்னபாக்குச சக்தி்களின் 
பிடியிலும, னமலாதிக்்கததின் பிமபமா்கவும 
அ்மகிறனபாது, ஊரு்டன் ஒதது்பனபா்கச 
பசால்வது என்பது, ஊர இ்பபடிததைான் 
இருக்கும; அ்தை மாற்ற முடியாது. எனனவ, 
ஆதிக்்கததிற்கு அடிபணிநது ஒதது்பனபா 
என்ப பபாருள விரிவுபபற, இ்பபழபமாழி 
யாரு்்டய �லனுக்குச னச்வ பசய்யும என 
எண்ணினால், ஆளும வரக்்கததுக்குததைான் 
னச்வபசய்யும எனத துணியலாம. 
ஊரு்டன் ஒதது்பனபாயிருநதைால் பூமி 
தைட்்்ட என, ஊரஉல்கம எண்ணிக் 
ப்காண்டிருநதைனபாது, உருண்்்ட 
எனவும, சக்்கரம ்கண்டுபிடிதது வி்ரநதை 
னபாக்குவரததுத தை்கவல் பதைாழில்நுட்பம 
்காணவும, ன�ாய்்க்்ள வி்ன்பபயன் எனக் 
கூறிக்ப்காண்டிருநதை னபாது, மருததுவ 
வ்ளரசசி அ்தைச சீர்மததும சாதை்ன்கள 
பசய்ய முடிநதிருக்்காது.

வலி்மயுள்ளது தை்பபி்ப பி்ழக்கும 
(Survival of the Fittest) எனும சாரலஸ் 
்டாரவின் ்கருததுக்கூ்ட, 19 ஆம நூற்றாண்டு 
பதைாழிற்புரட்சிக்கு்ப பிந்தைய ்கமயூனிசக் 
்கருததியலால் மாறக்கூடியதைாகியது 
என்கின்றனர. இநதைக் ்கருததியலின்படி, 
முதைலாளிததுவமதைான் வலி்மயு்்டயது 
அதுதைான் தை்பபி்ப பி்ழக்கும என்பது, 
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்கமயூனிச்ப புரட்சியால் அ்டக்கி 
ஒடுக்்க்பபட்்ட, கீழ்்பபடி நி்லயில் கி்டநதை, 
பதைாழிலாளி வரக்்கம வலி்மபபற்று, 
முதைலாளிததுவத்தை வீழ்ததி மாற்றம 
பபற்ற்தை ஆய்வு ன�ாக்்கர்கள கூறுவர.

இ்தை்பனபாலனவ, சில பழபமாழி்களும 
்காலநனதைாறும மக்்கட்திரளின் ஏற்பி்சவு 
பபற்று வநதைனபாதும, சில பழபமாழி்கள 
்காலததின் னபாக்கிற்கு - அறிவியல் 
சிநதை்னக்கு அ்பபாற்பட்டு, பபாருண்்ம 
ப்காண்டு இலஙகுவ்தையும. அறியா்ம 
முடிசசு்களில் இறுக்்க்பபட்டிரு்பப்தையும 
கூரநதைாய்வு பசய்யலாம,

‘‘ெட்டியிலிருந்�ொ�ொன் ஆப்ழப்ல வரும்.”
‘‘ஊரொம்புள்ழளய ஊட்டி வளத்�ொத் �ன்புள்ள 
�ொநே வளரும்.”

இவ்வாறா்க, பழபமாழி்க்்ளக் ்கட்்டவிழ்தது 
ஆயனவண்டியுள்ளது. ்கட்்ட்ம்பபு 
்கல்வியின் இன்றிய்மயா்ம, ்கற்னறான் 
சிற்பபு, ்கல்லாதைாரின் இழிவு, அ்வயறிநது 
ஒழுகுதைல், தைரக்்கமு்ற ஒழுக்்கம, இன்னா 
பசய்யா்ம, பவகு்ளா்ம, பபரியா்ர்ப 
பி்ழயா்ம, பு்கழ், சான்னறார பசய்்்க, 
கீழ்மக்்கள பசய்்்க, �ட்பு, குறி்பபறிதைல், 
முயற்சி, வி்னததிறம, ம்றபிறரக்்கறியா்ம, 
பதைரிநது பதைளிதைல், பபாருள னசரததைல், 
ஆளதைல், �ன்றி, ஊழ், அரசியல், அ்மசசு, 
மன்ன்ரச னசரநபதைாழு்கல், ப்்கததிறம 
பதைரிதைல், ப்்டவீரர மாட்சி, இல்வாழ்க்்்க, 
உறவு, அறசபசயல்்கள, ஈ்்க, துறவு என்னும 
பபாருண்்ம்களில் பழபமாழி�ானூறு 
்கட்்ட்பபடிருக்கிறது.

முன்று்றய்ரயனார சமணச 
சாரபினராதைலின் பதைால்வி்ன 
பிற்பபறு்பபு, ஊழ், துறவு என்பன அழுததைம 
பபற்றிரு்பப்தை, பழபமாழி �ானூற்றில் 
பாரக்்கமுடிகிறது. �்்டமு்ற வாழ்வில் 
புழஙகும பழபமாழி்கள சற்னற, மாற்றம 
பபற்றும, பழபமாழி �ானூற்றில் பபாதிய்ப 
பபற்றுள்ளன. எளிதைாய் ்காரியமற்றாமல், 
்காலம தைாழ்ததுவதைற்கு ப்காக்கின் தை்லயில் 
பவண்பணய் ்வதது்ப பிடி்பப்தை்பனபால் 
என்னும பழபமாழி மயில் தை்லயில் 
பவண்பணய் ்வதது பிடி்பப்தை்ப னபால 
என்று 210ஆம பா்டலில், னபச்பபடுகிறது.

�ாய் ்கவ்வியதைாயினும, உடுமபின் 

தை்ச்ய உயரவா்க எண்ணித தின்பார , 
பார்பபார. இதுனபால கீழானவர வாயிற் 
பிறநதைாயினும, �ல்லு்ர இ்கழ்பப்டாது 
என்று பசால்லவருகிற இ்டததில், �ாய் 
்கவ்விய உடுமபு உளப்ட, பல்லாற்றானும 
புலா்ல்ப புசிததுள்ளனர பார்பபனர 
என்று அரியபதைாரு சான்றி்னயும தைருகிறது 
பழபமாழி �ானூறு. 

கட்டவிழ்பபு
கீழ் - னமல் ்கருததியல் பழபமாழி 

�ானூறு மூலம பவளி்பபடுததியுள்ள 
பாடுபபாரு்்ளக் ்கட்டு்்டதது்ப 
பாரக்்கலாம. அசசனம கீழ்்க்ளது ‘ஆசசாரம‘ 
என்று பாரதி னபசுகிற இ்டததில் 'கீழ்' 
என்பது கீழ்ொதியா்ரக் குறி்பபதில்்ல. 
�்டத்தையில் கீழானவ்ரக் குறிதது நிற்கும 
பசால்லா்டலா்க உள்ளது. கீழ்மக்்கள 
இயல்பு என்று பழபமாழி�ானூறு னபசுவது 
அய்யததிற்கி்டமா்கவுள்ளது. இன�லம 
�ன்கு்்டயவாயினும என்றும மன�லம 
ஆ்காவாம கீழ் என்கிற இ்டம, இதுனபால 
அ்மய்ப பபற்ற ஒன்று, எனலாம.

கீழானவன் ்கள்்ளக் ்கண்டு மகிழ்வான்; 
ம்ற்பபினும ஆ்கானதை தைஞசாதி மிக்குவிடும; 
சு்ரயாழ அமமி மிதை்பப (�ல்ல குடிமரபில் 
னசராதைவரான கீழானவர பசல்வததைால் 
பபருகுதைல் என்னும அது நீரினல 
சு்ரக்குடுக்்்க ஆழ்வ்தையும அமமிக்்கல் 
மிதை்பப்தையும ஒக்கும) குணத்தைக் குலததைால் 
அறியலாம குல ஒழுக்்கம குலவித்தைக் 
்கல்லால் வர்பபபறும, முயற்சியால் 
பயனில்்ல; முன்வி்ன்ப பயன்; மன்ன்ன 
இ்கழ்வார ப்கடுவார; �ாணமின்றி்ப 
பபண்்கள இல்்ல; வி்ன்பபய்ன 
அனுபவிதனதை தீரனவண்டும; ம்களி்ரச 
சார எழுதைக் கூ்டாது – �சசு்ப பாம்பயும 
�மபலாம; பபண்்க்்ள �மபக்கூ்டாது 
என்பன னபான்ற இ்டங்கள பிற்னபாக்குக் 
்கருததியல் சமூ்கததில் எவ்வாறு வழக்்காறா்க 
இருநது வநதுள்ளன என பழபமாழி�ானூறு 
எடுததுக்்காட்டுகிறது. மனிதை �்டத்தை 
மாற்றததுக்கு, மரபு நி்ல மட்டுமல்ல; 
சூழ்நி்லயும பபருமபஙகு வகிக்கிறது எனும 
புளும - ன்கால்மன் ஆய்வு்கள பகுததைறிவு்ப 
பார்வ்கள இஙகு முரண்ப்ட ன�ரகிறது.

‘நுனி்பபுல் னமயானதை‘ எனும 
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பழபமாழி்ய எடுததுக் ப்காளனவாம. 
சிததை மருததுவம மற்றும பதைாரததை குண 
சிநதைாமணி னபான்ற மக்்கள வழக்்காற்றிலும 
சரி, அறிவியலடி்பப்்டயிலும சரி, சில 
தைாவரங்களில் னமல் பகுதி்ய மட்டுனம 
பயன்ப்காள்ள னவண்டும. அவற்றின் 
னவர்பபகுதி ்கடு்மயான விஷததைன்்ம 
வாய்நதைதைா்க இருக்்கக்கூடும. ்காட்்டா்க, 
பாமபு்கடிக்்கான விஷ முறிவா்கவும 
இ்றவழிபாட்டில் முக்கிய இ்டம 
பபறுவதைா்கவும உள்ள அரு்கமபுல் 
மிகுநதை மருததுவ்ப பயன்பாடு ப்காண்டு 
வி்ளஙகினாலும, அரு்கமபுல் சாறு 
தையாரிக்குமனபாது, விஷததைன்்ம 
்காரணமா்க அதைன் னவர்பபகுதி்ய 
நீக்கிவிடுவர. எனனவ ்கால்�்்ட்கள 
புல்்ல அடினயாடு னமய்வதில்்ல. இநதை 
அடி்பப்்டயில் பாரததைால், நுனி்பபுல் 
னமய்வதுதைான் சரி என்றும, இநதை்ப 
பழபமாழி ்காரண ்காரிய அடி்பப்்டயில் 
இல்்ல என்பனதைாடு, எதிரான பபாருளிலும 
புழங்க்பபட்டு வருகிறது என்பார 
பசால்லாய்வறிஞர அருளியார. இனதை 
னபால, சீரன்ப பிரசசி்ன்க்்ள அரு்கம 
புல்்லச சா்பபிட்டு, வாநதி மூலமா்கச 
சரிபசய்து ப்காளளும நுட்பம ப்காண்்ட்வ 
புலி, பூ்ன, �ாய் முதைலியன. எனனவ, புலி 
பசிததைாலும புல்்லத தின்னாது எனும 
பழபமாழி்யக் ்கட்்டவிழ்்பபர விலஙகியல் 
�்டத்தை ஆய்வர. பாம்பச சண்்்டயிட்டு 
முடிததைவு்டன், அரு்கமபுல்லில் தைான் புரளும 
கீரி என்பர.

எருதின் ன�ாவு ்காக்்்கக்குத பதைரியுமா? 
என்கிற பழபமாழியிலும இததைகு 
இ்டர்பபாடு உள்ள்தை்ப பாரக்கினறாம. 
அதைாவது மற்றவர துன்பத்தை்ப பற்றிக் 
்கவ்ல்ப ப்டாதைவர்க்்ளக் ்கண்்டனம 
பசய்யும குரல் இதில் ஒலிக்கிறது. ஆனால், 
இயற்்்கயில் எளிய உயிரினங்கள இ்்டனய, 
ஒன்றற்ப்கான்று பரிமாற்றத தை்கவ்ம்பபு 
அடி்பப்்டயினலனய, எருது்களின் 
்காது்களில் னசரும அழுக்்்க மற்றும 
உண்ணி்க்்ள, அ்னததுண்ணி்க்ளா்க 
இருக்கின்ற ்கா்கங்கள ப்காததித தின்பதைன் 
மூலம எருது்களுக்கு உதைவுவதைா்கச 
பசால்ல்பபடுகிறது. இநதை அடி்பப்்டயில் 
பாரததைால், இநதை்ப பழபமாழியும 

எதிரநி்லக் ்கருததைா்டலா்க அ்மகிறது 
எனலாம. னபாலனவ, மு்டவன் ப்காமபுத 
னதைனுக்கு ஆ்ச்பபட்்ட்தை்ப னபால‘ 
எனும பழபமாழி்ய ‘முதுவர பழஙகுடி 
வழக்்காற்றியல் ்கண்னணாட்்டததில் ்கானுயிர 
ஆய்வா்ளர தினயா்டர பாஸ்்கரன் ‘முதுவன் 
ப்காமபுதனதைனுக்கு ஆ்ச்பபட்்ட்தை்பனபால‘ 
எனக் ்கட்்டவிழ்க்கிறார.

• பழறயன் தபொங்� வச்ெொ ப�வொனுக்கு ஆவொ�ொ?
• ெக்கிலியக் குடி நொய் ெமயத்துக்கு உ�வொது
• நொயக்குளிப்பொட்டி நடுவூட்்லவச்ெொ வொ்லக்த�ொைச்சுகிட்டு 

பீத்திங்�த்�ொே நபொவும்
• பன்றிநயொடு நெர்ந்�ொல் �ன்றும் ம்லம் தின்னும்
• நொய் ஏன் ந�ொயிலுக்குப் நபொ�ணும் ந�ொயில் �ொத்�வன் 

ஏன் த�ண்டம் �ட்டணும்
• ஆட்டொம்புழுக்ழ�தயல்்லொம் நொட்டொழம பண்ணுது;  

த�ொட்டு மம்பட்டி த�ொ்லழவ நபொடுது
• என்ேநமொ தெொன்ே �ழ�யி்ல எலி ரவுக்ழ� ந�ட்டுச்ெொம் 

ெழபயி்ல
• எல்்லொரும் பல்்லொக்கு ஏறிேொ தெொமக்குறது யொரு
• ஆழேக்கு நீதி தெொல்்ல பூழே நபொவ்லொமொ
• �ளிகிண்டும் துடுப்நப உேக்கு என்ே தவழறப்நபொ
• மொேங்த�ட்ட ெஞெேக்கு மொட்டுக்�றிக்கு வுழுந்து நக்கு
• ென்னியொசிக்கும் ஜொதிமொேம் நபொ�ொது
• வேத்து்ல நமஞெொலும் இேத்து்ல நெரணும்
• ெக்�ளத்திக்கும் ெக்�ளத்திக்கும் ெண்ட என்ேொடி
 ஜொதித�ட்ட மொப்பிள்ழளக்கு த�ொண்ட என்ேொடி
 என்பே நபொன்ற பைதமொழி�ள் வரு்ண இழிழவயும்
• ப்ணக்�ொர அவுெொரி பந்தியிந்ல
 ஏை அவுெொரி ெந்தியிந்ல
• �ல்லு வீட்டுக்�ொரி நபொேொ �முக்�ம்
 கூர வீட்டுக்�ொரி நபொேொ கூச்ெம்
• ஆப்ழபக்கு உருவங்குடுத்�வன் ஆெொரி
 அள்ளிப் நபொட்டு குைம்பு ஊத்துேவன் பூெொரி
• அழரய்ணொ மந்திரி அைச்ெதும் எந்திரி
 முக்�ொத் துட்டு மந்திரி முக்கிகிட்நட எந்திரி
• அஞெேக் �ொரன் முதுகில் வஞெேக்�ொரன் ஏறுவொன்
• ென்னியொசியக் �டிச்ெநொய்க்குப் பின்ேொல் நர�மொம்
 ென்னியொசிக்கு முன்ேொல் மர்ணமொம்
• மடப்பய ந�ொயிலுக்கு �டிப்பய பூெொரி
 ஆக்�ங்த�ட்ட ந�ொயிலுக்கு அருள்த�ட்ட பூெொரி
• அ�திக்கு ஆ�ொயம் துழ்ண
• முறறுந்துறந்�வழே விட �றறுச் சிறந்�வநே நமல்
• �ட்டிழ்லத் திருப்பிப் நபொட்டொ �ழ்ல வலி தீருமொ?

னபான்ற பழபமாழி்கள பபாரு்ளாதைார 
ஏற்றததைாழ்வு சாரநதை இழி்வ்ப ப்கடி 
பசய்தும மூ்ட�மபிக்்்க்யக் ்கண்டிததும 
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்கழிவிரக்்கத்தை்ப பதிநதும நீதி 
பு்கட்டுகின்றன.

்காலநனதைாறும சமயவாதி்கள சமயததுக்குத 
தைகுநதைாற் னபால இ்்டயீடு பசய்வ்தையும 
பாரக்்கமுடியும. ‘பளளித தைலம்னததும 
ன்காயில் பசய்குனவாம‘ எனும பாரதி 
பா்ட்ல இநதுததுவ மன்பபான்்மனயாடு, 
பளளிவாச்ல இடிததுவிட்டு ன்காயில் 
்கட்்டசபசால்லியிருக்கிறான் ம்கா்கவி பாரதி 
என்று புரிநதுப்காண்்ட்தை்பனபால!

‘ெட்டியிலிருந்�ொ�ொே ஆப்ழப்ல வரும்'
எனும சாதைாரண்ப பபாருளநி்லயில் 

ஆ்ள்பபடும பழபமாழி மனதில் உணரவும 
மூ்்ளயில் அறிவும உள்ள அ்ளவுக்குததைான் 
பவளி்பபடுததை்பபடும என்கிற ன�ர்ப 
பபாருள விடுதது, சமயவாதைம சாரநது 
அனுமானமான பபாருளில் சஷடியில் 
விரதைம இருநதைால்தைான்; அ்க்ப்பயுள 
(்கரு்ப்பயுள ) குழந்தை �ன்கு வ்ளரும 
என்று வலிநது பபாருள ப்காள்ள்பபடுவ்தை 
மலினமான ்்கத தைட்்டல்்களுக்்கா்க 
பட்டிமண்்டப வாய்வா்ட்்கயர பர்பபி 
வருவ்தையும பாரக்கினறாம.

‘ஊராம புள்்ளய ஊட்டி வ்ளததைாத 
தைன்புள்ள தைானன வ்ளரும' எனும 
பழபமாழி்யயும இவர்கள விட்டு 
்வக்்கவில்்ல. பிறருக்கு உதைவி்கள பசய்யும 
பபாதுத பதைாண்்டாற்றினால் இநதைச சமூ்கம 
உனது அடுததை தை்லமு்ற்யயும கூ்ட 
ஏநதிக்ப்காளளும எனும தைமிழ்மரபின் 
ஈ்்கத திறத்தை விரிநதைபபாருளில், 
தைன்ன்கதனதை ப்காண்்ட இ்பபழபமாழி்யக் 
குறுக்கி. ஊரான் வீட்டிலிருநது வநதுள்ள 
உன்ம்னவி்ய ்கர்பப்காலததில் நீ �ன்கு 
னபணுவாயாகில் அவள வயிற்றிலிருக்கும 
உன்பிள்்ள �ன்கு வ்ளரும என்று 
ப்காண்டு கூட்்டக் ்காணலாம. இவ்வாறு 
அவரவர வசதிக்ன்கற்ப குறுக்கியும திரிததும 
ப்காண்டு கூட்டும பபாருளன்கா்ட்ல 
ஆய்வுக்குட்படுததை னவண்டியிருக்கிறது.

‘மரததைாலி ்கட்டி அடிசச மாதிரி‘ 
எனும பழபமாழியில் வரி்கட்்டாதை 
விவசாயி வீட்டு்ப பபண்்களின் தைாலி்ய 
அறுததுவிட்டு மரக்்கட்்்ட்ய அவர்கள 
்கழுததில் ்கட்டிவிடும ப்ழய அரசாங்க 

வன்மு்ற்ய்ப பதிவு பசய்யக் ்கா ணலாம.

‘சுவரிருநதைால் தைான் சிததிரம வ்ரய 
முடியும‘ எனும பழபமாழி உததை்பபுரம 
ொதியவாதி்க்ளால் எழு்பப்பபட்்ட சுவர 
இடிக்்க்பபட்்டனபாது, சுவரிருநதைால் 
சிததிரம வ்ரய முடியும என மறுவாசி்பபு 
பசய்ய்பபட்்ட்தை இஙகு ஒ்பபு ன�ாக்்க, 
்காலநனதைாறும ்கருததை்ம்பபு்களில் ன�ரும 
மாற்றங்க்்ளயும ்கணக்கில் ப்காள்ள 
னவண்டும.

எனனவ, பழபமாழி �ானூறு, 
்காலங்காலமா்க வழஙகி வநதை 
விழுமியங்களின் பிழிவா்க, மனிதை்ப 
பண்பாட்்்ட்ப னபசுவனதைாடு ஆளும வரக்்கச 
சார்பயும, அ்டக்கி ஒடுக்்க்பபட்்டவர 
எதிரக்ன்களவி ன்கட்டு, எழுநது வி்டாமல் 
சமரசம ப்காளளும னபாக்்்கயும, உனக்கு 
விதிக்்க்பபட்்ட நியதி என, ப்கட்டிதைட்டி்ப 
னபான மரபு்க்்ள ஏற்்கச பசய்யும 
சிநதை்னத தைக்்க்வ்ப்பயும, ்கட்்டவிழ்தது்ப 
பாரக்்கனவண்டியுள்ளது.

‘வாலறிவன் �ற்றாள பதைாழார‘ என்ப்தை 
‘பதைய்வம பதைாழுதைல்‘ என்ற பபாருளில் 
பாரக்்காது, குற்றமற்ற அறி்வத பதைாழுதைல் 
(வி்னயின் நீஙகி வி்ளஙகிய அறிவு)... 
‘இநதிரனன சாலும ்கரி' என்ப்தை இநதிரக் 
்க்டவுள அல்லாது அய்நதிரம நூற்புல்ம 
மிக்ன்கான் என்ப பாரததைல்...

இ்பபடிச சங்கச பசவ்வியல் பபரியா்ரத 
து்ணக்ன்கா்டல் மூலம ்காட்சித 
துலக்்கங்கள �மக்குக் கிட்டுவனதைாடு, தைமிழ்ச 
சமூ்க்ப புததுயிர்பபுக்கு வழின்கால முடியும.

சஙகச் ்சவ்வியல ்பதிபபும் மறுவொசிபபும் 
ஆறுமு்க�ாவலர பதி்பபிததை நூல்்கள - 

உ்ரயு்டன் பதி்பபிததை்வ ன்காயிற் புராண 
உ்ர, திருவளளுவர - பரினமலழ்கர, 
�ன்னூல் விருததியு்ர, திருசபசநதில் 
நீனராட்்ட யம்க அநதைாதி உ்ர, பிரனயா்க 
வினவ்க உ்ர, திருசசிற்றமபலக் ன்கா்வயார 
உ்ர, பதைால். (பசால்). மருதூர அநதைாதி 
உ்ர, சூ்டாமணி நி்கண்டு்ர, �ன்னூல் 
்காண்டி்்கயு்ர, உபநி்டதை உ்ர ஆகிய 
நூல்்க்்ள்ப பதி்பபிததைார என்பனதைாடு, 
1851இல் ஆறுமு்க �ாவலர எழுதிய பபரிய 
புராண வசனம தைமிழ் பமாழியில் முதைன் 
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முதைலா்க பவளிவநதை உ்ர�்்ட நூல்்களில் 
முதைன்்மயான பபரிய நூலாகும என்பது 
குறி்பபி்டததைக்்கதைாகும.

சிவாலய தைரிசனவிதி, கு்ளததூர 
அமுதைாமபி்்க பிள்்ளததைமிழ், ்கநதைரலங்காரம, 
ஏபரழுபது, திருக்்்க வழக்்கம, புட்பவிதி, 
ம்றப்சயநதைாதி, திருக்்கரு்வ்ப பதிற்று்ப 
பததைநதைாதி, பட்்டணதது்ப பிள்்ளயார 
பா்டல், அருணகிரி�ாதைரவகு்பபு, திருச 
பசநதூர அ்கவல், வி�ாய்க ்கவசம, சீவ்க 
்கவசம, சக்தி்கவசம, னசது புராணம, தைருக்்க 
சஙகிர்கம, இலக்்கணக்ப்காதது, ்கநதைபுராணம, 
பதினனாராநதிருமு்ற, �ாவலர �ான்மணி 
மா்ல, இரததினச சுருக்்கம, சிதைமபர 
மான்மியம, வாதை்பபிரதிவாதை எழுதது்கள: 
்சவதூஷண பரி்காரம,யாழ்்பபாணச 
சமயநி்ல (தை்கவல் பவ.்கன்கரததின 
உபாததியாயரின் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமு்க�ாவலர 
சரிததிரம)

இவ்வாறா்க ்கனதியான 
பதி்பபாசிரியரா்கவும தைமிழறிஞரா்கவும, 
பு்கழ்பபற்ற �ாவலர, தைாம எழுதிய 
நூல்்க்்ளத தைானம அசசுக்கூ்டம நிறுவி 
பவளியிட்்டார என்பது குறி்பபி்டததைக்்கது. 
1851இல் யாழ்்பபாணததில் உள்ள 
வண்்ண �்கரததில் விததியாநுபாலன 
எநதிரசா்ல என்ற பபயரில் அநதை 
அசசுக் கூ்டம பதைா்டங்க்பபட்்டது. 1870ஆம 
ஆண்டி்ன அடுததை பகுதியில் அனதை 
பபயரில் பசன்்னயிலும ஓர அசசுக்கூ்டம 
பதைா்டங்க்பபட்்டது என்று பதைரியவருகிறது.

ஆனால் ்சவம, சங்கச பசவ்வியல் 
மர்ப அதைன் சமயச சாரபற்ற பின்புலத்தை 
ஒவ்வா்மனயாடு பாரததைது, தைமிழ்ச 
சமணம, பவுததைம, ஆசீவ்கம னபான்ற்வ 
இலக்கியம, இலக்்கணம, அ்கராதி, நி்கண்டு, 
மருததுவம, பழபமாழித திரட்டு, ்கா்பபிய்ப 
பங்களி்பபு என, தைமிழ்ச பசவ்வியலுக்கு 
ஆற்றிய அருஙப்கா்்டயின் வீச்ச முநதிக் 
ப்காண்டு ்காலச சக்்கரத்தை்ப பின்னனாக்கி 
நீட்டி, பசவ்வியல் ்காலததிலிருநனதை 
்சவம தை்ழததிருநதைது எனும ஒரு 
மா்ய முயற்சிக்்கா்க பல உள்ளடி 
னவ்ல்க்்ளச பசய்தைதைா்கத பதைரிகிறது. 
சங்கச பசவ்வியல் சுவடி்களிலிருநதும 
பதி்பபிக்்க வா்ளாவிருநதைது, விதிவிலக்்கா்க 

திருக்குற்்ள, அதுவும ்காலம ்க்டநது 
பரினமலழ்கர உ்ர்யததைான் ஆறுமு்க 
�ாவலர பதி்பபிததைார. (முன்னனம 
அனயாததிதைாசரின் தைாததைா எல்ல்பபன் 
ப்காடுததை சுவடி்ய எல்லீசர பதி்பபிததைதும 
தைஞ்சயிலிருநது ஞான்பபிர்காசர 
பதி்பபிததைதும நி்கழ்நனதைறிய பிறகு) 
்சவம. ஆரியமா்ய குறிதது மட்டுமல்ல 
்சவமா்ய குறிததும மி்கக்்காததிரமா்க 
ஆய்வு்கள னமற்கி்ளமப னவண்டியிருக்கிறது,

"சமயம என்ற பழமசரக்கு புதிய 
ஊ்ட்கததில் புற்றீசபலன உருவான 
வரலாற்்ற்ப பாரக்கினறாம. பபரிய 
புராணம, திருமுரு்காற்று்பப்்ட முதைலான 
்சவ சமய நூல்்களுக்கு உ்ர எழுதுதைல் 
மற்றும பதி்பபிததைல் ஆகியவற்்றச பசய்தை 
�ாவலர, சங்க நூல்்கள மீது ்கவனம 
பசலுததைாமல் னபானது, �ாம ்கவனததில் 
ப்காள்ள னவண்டிய பசய்தியாகும. இதை்ன 
�ாவலர பசய்தை வரலாற்று்பபி்ழ என்னற 
மதி்பபி்டலாம. 1850்களில் தைமமி்டம இருநதை 
சங்க இலக்கியச சுவடி்க்்ளத தைமிழ் 
்சவ்ப பாரமபரியததில் உருவாகி வநதை 
�ாவலர பதி்பபிதது பவளிக்ப்காண்டு 
வநதிரு்பபானரனயானால், பின்னர ‘தைமிழ்த 
தைாததைா' உருவா்க னவண்டிய அவசியம 
ன�ரநதிருக்்காது. தைமிழ்த தைாததைாவிற்கு 
வாய்்பபளிதது, ஆறுமு்க �ாவலர 
்கண்்ண ம்றததைது மதைம. மதைம எல்லாக் 
்காலங்களிலும மதைம பிடிதனதை பசயல்படுவது 
‘வரலாற்றின் முடிவு' எனத திறனாய்கிறார 
வீ.அரசு.

இநதை ஆறுமு்க�ாவலரதைான் 
சமணசபசட்டிசசி ்கண்ணகிக்கு ஏன் சி்ல 
என்று ன்கட்்டவர என்பதும, இவரு்்டய 
்சவ வாரிசு ்கதி்ரனவற்பிள்்ளதைான், 
"இவ்வ்ளவு புராண்ப புளுகு்கள 
ப்்ட்பபு்களுக்குள வநதைது பற்றிபயல்லாம 
உங்க்்ள்பனபான்ற அறிஞர்கள சிநதிக்்க 
மாட்டீர்க்ளா?" என்றவாறு ன்கட்்டதைற்்கா்க 
"உம்மச சநதிக்்க வநதை்மனய தைவறு" 
அதுவும நீர ப்காடுததை பா்ல வாஙகிக் 
குடிததைது அ்தைவி்டத தைவறு என்று 
பசால்லி, பபரியார ப்காடுதது உபசரிததை 
பா்ல விரல்விட்டு வாநதியா்க எடுததைவர 
என்பதும, இநதை மரபினலதைான் ்்கலாசபதி, 
சமக்கிருதைததிற்கும தைமிழுக்கும இருநதை 
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அக்்காள தைங்்க உற்வ்ப பாதிரிமார்கள 
ப்கடுததைார்கள என்று புலமபியதும, இநதை 
வரி்சயில்தைான் திராவி்ட இயக்்கம 
்கதைா்காலட்னசப வடிவில் தைமிழ்மரபில் 
புகுநது தைமிழ்ச சிநதை்ன மர்ப்ப 
பிற்னபாக்்காக்கிய இராமாயணத்தை 
எதிரதது இயங்க, ப.ஜீவானநதைம 
இராமாயணத்தை்ப பர்பப மு்னநது 
மாபபரும வரலாற்று்ப பி்ழபசய்தைார 
என்ப்தையும பாரக்்கனவண்டியுள்ளது.

்கண்்ணத திறநதிருக்குமனபாது மண்ணள 
ளிக் ப்காட்டுவ்தை்ப னபால 4489 ஆண்டு்கள, 
489 புலவர்கள, இ்றவனன இருநது லாடு 
சிவா அண்டு சன் ஆ்ப லாடு சிவா 
ஆகினயார சங்கனமறி தைமிழ் வ்ளரததைார்கள 
எனும பபாய்யும பு்னவும ப்காண்்ட 
இ்றயனார ்க்ளவிய்ல பசமபமாழி்ப 
பட்டியலில் னசாணகிரி்கள னசரததைது... 
வ்்ளயாபதியும குண்்டலன்கசியும சரிவரக் 
கி்்டக்்காதைதைால் பபரியபுராணத்தையும 
்கமபராமாயணத்தையும அய்மபபரும 
்கா்பபிய்ப பட்டியலில் னசரக்்க 
அஞஞானங்கள தினமணியில் எழுதியது 
.....(10 சதைவிகிதை இ்ட ஒதுக்கீடு னபால 
்சவ ்வணவ இ்டஒதுக்கீடு) ஊசிமுறி 
பூரணமபிள்்ள சங்கநூல் மாதிரினய 
னபாலி்மயாய் எழுதிய இன்னி்ல 
்்கநநி்ல திரிபாக்்கம னபாலனவ எழுதிச 
னசரததை வரலாறுள்ள தைமிழ் மண்ணில் 
திருமுரு்காற்று்பப்்ட, பரிபா்டல் சங்க 
நூல்்களுக்கு்ப பிற்பட்்ட்வயா்க இருக்்கலாம 
என ் வயாபுரி்பபிள்்ள பசால்ல அதுபற்றி, 
தைரக்்க நியாய விவாதைமின்றி, வக்கீல்்கள 
இ்பபடிததைான் பபாய் பசால்வார்கள என, 
தைண்்டமிழாசான்்கள ்க்டநது னபானது ... 
மாற்றுச சிநதை்ன்ய அழிதபதைாழிததை 
அனல்வாதைம புனல்வாதைம பற்றி்ப 
பபரிதும தைரக்்க நியாய உ்ரயா்ட்லத 
தைமிழ்சசமூ்கம நி்கழ்ததை னவண்டியதைன் 
அவசியம... ஆ்சாரக்ன்கா்வ தைமிழ் மரபின் 
அபசாரக் ன்கா்வ என பபரியாரியல் 
பவளிசசததில் �ான் எழுதிய ்கட்டு்ர.... 
என்பபல தை்ளங்களில் ஆழமும விரிவும 
னதைடி்ப பயணமா்க னவண்டியிருக்கிறது.

இநநி்ல்யததைான் ்காலஞபசன்ற 
அறிஞர்களும ்காலஞபசல்லாதை பல 
தைமிழறிஞர்களும எனும பபரியாரின் பதைா்டர 

சுட்டுகிறது. (இன்னமும ஆக்்க்ப பூரவமா்கக் 
்காலததிற்கும பயனளிக்்க னவண்டுபமனனவ 
இததைகு பசால்லா்டல்்க்்ள்ப பபரியார 
பயன்படுததினார. ்காலஞபசல்லாதை எனும 
பதைா்ட்ர்ப பபரியாரதைான் முதைன்்மயா்க 
உருவாக்கி்ப பயன்படுததியிருக்கிறார என்று 
னதைான்றுகிறது.)

நிரறவுரை:
தைனி�ாய்க அடி்களின் தைமிழ் பக்திபமாழி 

எனும வ்ரய்ற மீதைான எதிரீடு இஙகு 
அழுததைமா்க்ப பதிய னவண்டியிருக்கிறது, 
சமயசசாரபற்ற வ்ளமான புல்ம மரபு 
�மமி்டம இருக்்க, பக்தி என்பது நீளப�டும 
தைமிழிலக்கிய்ப பர்பபில் ஒரு சிறுபகுதி. 
அவ்வ்ளனவ! அதுவும பசவ்வியல் 
்காலததிற்கு்ப பிந்தைய ஒரு பகுதி. அவ்வ்ளனவ! 
ஆனால், இதில் முரணிக்ப்காண்டு பிபரஞசு 
பமாழி - ்காதைலின் பமாழி, இததைாலி 
பமாழி - வணி்கததின் பமாழி, தைமிழ் 
- பக்தியின் பமாழி என, தைனி�ாய்கர 
வ்ரய்ற பசய்தைது பபாருததைமற்றதும 
முழு்மயற்றதும தைரக்்கமற்றதும ஆகும 
என அறுதியி்டலாம. இ்பபடி, விரிநது 
பரநது ஆய்வுக் ்க்ளம ்கண்முன்னன விரிநது 
கி்டக்கிறது. பபரியா்ரத து்ணக் ன்கா்டல் 
எனும பவளிசசததிலிருநது, னமலாய்வு்களும 
மீ்ளாய்வு்களும பமன்னமலும துலங்க்பப்டல் 
னவண்டும.

மொட்கடறறுக குறிபபு நூலகள் :
1. பசவ்வியல் தைமிழ், ம.னவ.பசுபதி (பதி), 

தைமிழ்்பபல்்க்லக் ்கழ்கம, தைஞசாவூர, 
2010

2. இநதிய இலக்கியக் ன்காட்பாடு்கள, 
சூழல்பபாருததைம, ப்க.அய்ய்பப 
பணிக்்கர, (பமா.பப) மனனா்கரன், 
மாற்று பவளியீடு,பசன்்ன, 2015

3. ்கல்லா்டம, பா்ட நூல், 
தைமிழ்்பபல்்க்லக்்கழ்க பவளியீடு, 2016

4. சில்பபதி்காரம மறுக்்க்பபட்்ட நீதியும 
ம்றக்்க்ப பட்்ட உண்்ம்களும, பவ. 
பபருமாள சாமி, பாரதி புததை்காலயம, 
2017
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5. பபரியாரின் இலக்கியச சிநதை்ன்கள 
- இரா.மணியன், புரட்சி்பபா்தை்ப 
பதி்பப்கம, 10, சவ்கரலால் ன�ரு 
சா்ல,ன்காயமனபடு, பசன்்ன , 2007.

6. நிழல் ்காண்மண்டிலம 
-சங்கசபசவ்வியல் வாசி்பபும 
மறுவாசி்பபும, பதை,பவற்றிசபசல்வன், 
முக்கூ்டல் பவளியீடு,2015

7. பசாலவ்்ட்களும பசான்னவர்களும, 
ச.மா்டசாமி, எதிர பவளியீடு, 
பசன்்ன, 2018

8. �வீன ன்காட்பாட்டு ஆய்வு்கள, பபா.�. 
்கமலா, ்கால்யா, பபங்களூர , 1999

9. பழநதைமிழில் புதிய பார்வ, 
அ.ப.பா்லயன், சீ்தை 
பதி்பப்கம,பசன்்ன,2007

10. தைமிழர உண்்ம வரலாறு,ன்க்ப்டன் 
்க லி ய ப ப ரு ம ா ள , ப ா ல ம 
பவளியீடு,பசன்்ன 2010

11. தைலித பார்வயில் தைமிழ்்ப பண்பாடு, 
ராஜப்கௌதைமன், அ்்டயா்ளம 
பதி்பப்கம, 2018.

12. இருண்்ட ்காலங்களும பபாற் 
்காலங்களும, பபா.னவல்சாமி, 
்காலசசுவடு, 2009.

13. பதைால்்கா்பபியம ்காட்டும வாழ்வியல் 
, �.சு்பபுபரட்டியார, 1995.

14. ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமு்க�ாவலர சரிததிரம, 
பவ.்கன்கரததின உபாததியாயர, 
இலங்்க, 1882.

15. தைமிழ்கததில் அடி்மமு்ற , 
ஆ.சிவசு்பபிரமணியன், ்காலசசுவடு 
பவளியீடு, 2017.

16. பழபமாழி்களும வி்ளக்்கங்களும, 
மஞ்ச வசநதைன், சுயமரியா்தை்ப 
பிரசசார நிறுவன பவளியீடு, 
பசன்்ன, 2018.

17. பழபமாழி்களும வி்ளக்்கங்களும, 
புஷபவனம கு்பபுசாமி,பசன்்ன, 2015.

18. ஈ.பவ.ராமசாமி என்கிற 
�ான், பசு ்கவுதைமன், பாரதி 
புததை்காலயம,பசன்்ன, 2018.

19. தைமிழர இயஙகியல், ்க. ப�டுஞபசழியன், 
மனிதைம பவளியீடு, திருசசிரா்பபளளி, 
2000.

ஆசிரியர் குறிபபு:
னபரா.பதைன்னவன் பவற்றிசபசல்வன் 

்கவி்தை, சிறு்க்தை, ்கட்டு்ர, என 25 
நூல்்களின் நூலாசிரியர; இரு குறுமப்ட, 
ஆவண்பப்ட இயக்கு�ர; ்கற்்்க மற்றும 
ஆய்வு ப�றியா்ளர; பா்டததிட்்ட வல்லு�ர; 
பபாழிவா்ளர என்ப பன்மு்கத தை்ளததில் 
்கால் நூற்றாண்்டா்க்ப பணியாற்றி வருபவர. 

அபமரிக்்கா, ஆஸ்தினரலியா, இஙகிலாநது, 
்கன்டா, ப்டன்மாரக், �ாரனவ, ப�தைரலாநது, 
பிரான்ஸ், னெரமனி, ஸ்வீ்டன் னபான்ற 
�ாடு்களின் பு்கலி்டத தைமிழ்க் ்கவி்தை்கள 
குறிதது, தைமிழில் 2004-இல், தைமிழ்்ப 
பல்்க்லக் ்கழ்க அயல்கத தைமிழியல் 
து்றயில் முதைன்்மயான ஆய்்வ நி்கழ்ததி, 
அதது்றயில் னபராசிரியரா்க்ப பணியாற்றி 
வருபவர.

இலங்்க, மனலசியா, சிங்க்பபூர, 
பமாரீசியஸ், பரமா னபான்ற �ாடு்களில் 
்க்ள்பபயணம  னமற்ப்காண்டும, 
்கருததைரஙகு்கள / ஆய்வரஙகு்களில் ஆய்வு்ர 
யாற்றியும, அயல்கத தைமிழாசிரியர்களுக்கும 
மாணவர்களுக்கும ஆழ்நி்லத தைமிழ்்ப 
பயிற்றியும  பன்னாட்்ட்ளவிலான தைமிழ் 
வ்ளரசசி்ப பணி்க்்ள னமற்ப்காண்டு 
வருபவர. சிறநதை நூலாசிரியர விருது, சிறநதை 
ஆவண்பப்ட இயக்கு�ர விருது, ஆசிரியச 
பசமமல் விருது னபான்ற விருது்கள இவரது 
பணி்களுக்கு ஏற்பி்சவு அளிததுள்ளன.
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