
தமிழ்நாடு அரசு

தீண்டாைம மனித ேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துைற

ேமல்நிைல
முதலாம் ஆண்டு

அறவியலும்
இந்தியப் பண்பாடும்
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இந்தியக் குடிைமப் பணி முதன்ைமத் ேதர்வில் அறவியல்

ெபாதுப்படிப்புகள் : IV அறவியல், ஒருங்கிைணந்த பண்புகள் மற்றும் திறன்கள்

அறவியல் மற்றும் மானுடத் ெதாடர்புகள்

மனிதச் ெசயல்பாடுகளில் 
அறவியல் சார்ந்த 
இன்றியைமயாத கூறுகள், 
அவற்ைறத் தீர்மானிக்கின்ற 
ெசயல்களும் விைளவுகளும்; 
அறவியலின் பரிமாணங்கள்; 
தனியாள் ெதாடர்பு மற்றும் 
ெபாது மக்கள் ெதாடர்பு சார்ந்த 
அறவியல் கருத்துகள்.

மானுட விழுமியங்கள்

சிறந்த தைலவர்கள், சமூக 
சீர்திருத்தவாதிகள், நிர்வாகிகள் 
ஆகிேயாரின் வாழ்வில் 
நைடெபற்ற நிகழ்வுகளிலிருந்து 
ெபறக்கூடிய பட்டறிப் 
படிப்பிைனகள் வாழ்வியல் 
மதிப்புகைள வளர்த்ெதடுப்பதில் 
குடும்பம், சமூகம் மற்றும் கல்வி 
நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் 
பங்கு.

•  உள்ளடக்கம், அைமப்பு, ெசயல்திறன்: 
சிந்தைனயிலும் நடத்ைதயிலும் 
மனப்பான்ைமயின் தாக்கமும்   
ெதாடர்பும்: அறம் மற்றும் 
அரசியல் சார்ந்த மனப்பான்ைம: 
சமூகத்தாக்கமும் தூண்டலும்.

குடிைமப் பணிக்கான நாட்டமும்
அடிப்பைட விழுமியங்களும்
•  ேநர்ைம, நடுவுநிைலைம, ஒருபால் 

ேகாடாைம, ெபாதுப் பணியில் அர்ப்பணிப்பு, பிறர்நிைலயில் 
தன்ைன ைவத்துப் பார்த்தல், சகிப்புத் தன்ைம, நலிவைடந்த 
பிரிவினர் மீது கனிவு.

ெமய்ப்பாட்டு நுண்ணறிவு
கருத்தாக்கங்கள் அவற்றின் பயன்பாடு மற்றும் 
ஆளுைகயிலும் நிர்வாகத்திலும் அதைனச் 
ெசயல்படுத்துதல்.

•  உலக, இந்திய அளவிலான அறவியல் 
சிந்தைனயாளர்கள் மற்றும் தத்துவவாதிகளின் 
பங்களிப்புகள். 

•  ெபாது/குடிைமப்பணி விழுமியங்கள் மற்றும் 
ெபாதுநிர்வாகத்தில் அறம்: நிைலைமயும் 
பிரச்ைனகளும்: அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் 
அறவியல் சார்ந்த கவைலகளும் குழப்பங்களும்: 

•  அறவியல் வழிகாட்டு மூலங்களாகத் திகழும் சட்டங்கள், 
விதிகள், ஒழுங்குமுைறகள் மற்றும் மனச்சாட்சி: 
ெபாறுப்புணர்வும் அறம் சார்ந்த ஆளுைகயும்: 
ஆளுைகயில் அறவியல் மற்றும் ஒழுக்கவியல் 
வலுப்படுத்துதல்.

•  பன்னாட்டு உறவுகள் நிதி வழங்கல் மற்றும் நிறும 
ஆளுைகயில் அறம் சார்ந்த பிரச்சிைனகள்.

•  ஆளுைகயில் ேநர்ைம: ெபாதுச்ேசைவ குறித்த 
கருத்தாக்கம்: ஆளுைக மற்றும் ேநர்ைமக்கான 
தத்துவார்த்த அடிப்பைட.

•  அரசாங்கத்தில் தகவல் பகிர்வும் ெவளிப்பைடத் 
தன்ைமயும், தகவல் அறியும் உரிைம, அறம் சார்ந்த 
விதிகள், நடத்ைத விதிகள்.

•  குடிமக்கள்பட்டயங்கள், பணிப்பண்பாட்டு ேசைவ 
வழங்குதலின் தரம்,  ெபாது நிதிப் பயன்பாடு, 
ஊழலுக்ெகதிரான சவால்கள். 

ேமற்கண்ட கூறுகள் குறித்த தனியாள் ஆய்வு அடிப்பைட 
சார்ந்த வினாக்களாக அைமயும்.

மாணாக்கர்களின் மனப்பான்ைம மற்றும் அணுகு முைறைய 
அளந்தறியும் வைகயில் இத்தாளில் வினாக்கள் அைமயும். 
ெபாதுவாழ்வில் ஒழுங்கு, ேநர்ைம ஆகியவற்ைறக் 
கைடப்பிடிப்பதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கைள எதிர்ெகாள்ளும் 
திறன், சமுதாயத்தில் நிகழக்கூடிய பல்ேவறு சிக்கல்களுக்குத் 
தீர்வு காணும் திறன் ஆகியவற்ைற அளந்தறியும் வைகயிலும் 
வினாக்கள் அைமயும். இவ்வைகயான வினாக்கள், தனியாள் 
வாழ்வில் நடந்த நிகழ்வுகளின் அடிப்பைடயில் ேகட்கப்படும். 
கீழ்க்காணும் பகுதிகைள உள்ளடக்கியதாக இத்தாள் அைமயும்.

மனப்பான்ைம 

III
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வாழ்வியல் கூறுகளின் சிறந்த ெவளிப்பாடாகத் திகழும் அறத்ைதயும் பண்பாட்ைடயும் 
கருப்ெபாருளாகக் ெகாண்டு, நற்பண்புகைள விைதக்கும் 

ெபட்டகமாய் இப்பாடநூல்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
பாடப்ெபாருைள வைரயறுக்கும் 

குறிக்ேகாள்கள்

நுைழவு வாயில்
பரந்துபட்ட பாடக்கருத்தின் 

அறிமுகம்

உங்களுக்குத் ெதரியுமா?
புதிய ெசய்திகளின் 

அறிவுச்சுரங்கம்

நிைறவுைர
படித்த பாடப்ெபாருளின் 

ெதாகுப்பு

இைணயச்ெசயல்பாடு
பாடம்சார்ந்த இைணய 

வளங்கள் 

விைரவுக்குறியீடு
இைணயவழி விைரவுத் 

துலங்கல்

கைலச்ெசாற்கள்
உலகளாவிய பயன்பாட்டின் 

ஆக்கச்ெசாற்கள்

 பார்ைவ நூல்கள்
அறிைவ விரிவு ெசய்யும்   

கருவூலம்

பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீட்ைடப் (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
 •  உங்கள் திறன்ேபசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ெகாண்டு QR Code ஸ்ேகனர் ெசயலிைய இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் ெசய்து 

நிறுவிக்ெகாள்க.
 •  ெசயலிையத் திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தித் திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ QR Code-இன் அருகில் ெகாண்டு 

ெசல்லவும்.
 •  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம் திைரயில் ேதான்றும் உரலிையச் (URL) ெசாடுக்க, அதன் விளக்கப் பக்கத்திற்குச் ெசல்லும்.

IV

அறவியலும்
இந்தியப் 

பண்பாடும்
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V

ெபாருளடக்கம்

வ.எண்.  பாடத்தைலப்புகள் ப.  எண்

1 தமிழகப் பண்பாடு – ஓர் அறிமுகம் 01

2 சிந்துெவளி நாகரிகம் 18

3 தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் ெநறிகள் 33

4 தமிழர் கைலகள் 54

5 திருவிழாக்கள் 88

கைலச்ெசாற்கள் 107

V

மின் நூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்
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1

நுழைவு வாயில்
 பணழடைய தமிைர், பணபாட்டிலும் 

நாகரிகத்திலும் சிறந்து விளங்கினர். அவர்கள், 

தனிமனித வாழ்விலும் சமுதாய வாழ்விலும் 

ஒழுககத்ழதக  கழடைப்பிடித்து மமனழம 

பபற்றிருந்தனர் எனபழத இலககியங்கள் 

வாயிலாக அறியலாம்.

 இப்பகுதியில் பவளிநாட்டைவரின 

குறிப்புகள், பதால்பபாருள் சானறுகள், கல்பவட்டுச் 

பசய்திகள், நாணயங்கள், பட்டையங்கள் 

ஆகியவற்றின வாயிலாகத் தமிைகப் பணபாட்டின 

பதானழமழய அறியலாம். மமலும், தமிைர்களின 

அகவாழ்வு, புறவாழ்வு பற்றிய பசய்திகளும் 

விளககப்படுகினறன.

 சமுதாயத்தில் வாழ்கினற மககளின 

ஒருமித்த நடைத்ழதகழளயும் எணணங்கழளயும் 

பவளிப்படுத்துவது பணபாடு ஆகும்.   பணபாடு 

எனபது, குறிப்பிட்டை ஒரு நிலப்பகுதியில் வாழும் 

மககளின வாழ்கழக முழறயாகும். ஒவபவாரு 

மனித சமுதாயத்திற்கும் ஒரு பணபாடு உணடு. 

எனமவ, நமது பணபாட்டின பதானழமழயயும் 

சிறப்ழபயும் அறிந்து பகாள்வது 

இனறியழமயாததாகும்.

பணபாடு – பசாற்பபாருள் விளககம்
 ‘பணபடு’ எனனும் மவர்ச்பசால்லிலிருந்து 

மதானறியமத பணபாடு ஆகும். பணபடு 

எனபதற்குச் சீர்படுத்துதல், பசம்ழமப்படுத்துதல் 

எனபது பபாருள். பணபாடு எனற பசால்ழலத் 

தமிழில் முதனமுதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் 

டி.மக. சிதம்பரநாதனார். உைவன, பயிர் பசழிகக 

நிலத்ழதப் பணபடுத்துதல்மபால, மனிதவாழ்வு 

பசழிகக உயர்ந்த எணணங்களால் மனத்ழதச் 

பசம்ழமப்படுத்த மவணடும்.

 ‘உலகம் எனபது உயர்ந்மதார் மமற்மற’ 

எனகிறது பதால்காப்பியம். இங்கு, ‘உயர்ந்மதார்’ 

எனபது பணபாடு உழடையவர்கழளமய குறிககிறது. 

நல்ல வழிமுழறகழளப் பினபற்றி வாழ்வமத 

சிறந்தது எனபழதப் ‘பணபபனப்படுவது பாடைறிந்து 

ஒழுகுதல்’ எனறு கலித்பதாழக குறிப்பிடுகிறது. 

இவவுலகம், பணபுழடையவர்களால் மட்டுமம 

வாழ்ந்து பகாணடிருககிறது எனபழதப் 

‘பணபுஉழடையார்ப் பட்டுஉணடு உலகம்’ எனகிறார் 

வள்ளுவர். இதனமூலம், மனிதழன 

மமம்படுத்துகினற அனபு, ஈழக, புகழ், 

பபரிமயாழரத் துழணக பகாள்ளல், மனிதமநயம் 

மபானற உயரிய பணபுகழள மககள் 

அலகு

1 தமிழகப் பணபபாடு- ஓர் அறிமுகம் 

• பணபாடு எனற பசால்லின பபாருள் அறிதல்.

• தமிைரின பதானழம மற்றும் மாணபுகழள அறிதல்.

• தமிழ் வளர்த்த முச்சங்கங்கள் பற்றித் பதரிந்து பகாள்ளுதல்.

• தமிைரின அகப்புறவாழ்கழக முழறழய அறிதல்.

• பணழடைய தமிைகத்தின நிலவியல் பகுப்பு முழறகழளத் பதரிந்து பகாள்ளுதல். 

கற்றல் மநாககங்கள்

Unit 1.indd   1 25-06-2018   16:55:35
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



2

வளர்த்துகபகாள்ள மவணடும் எனபது 

புலனாகிறது. எனமவ, மனிதன மபசும் பமாழி, 

உணவு, உழடை, வாழ்கழக முழற, பசய்யும் பதாழில், 

எணணங்கள் ஆகியழவ பணபாட்ழடை 

பவளிப்படுத்தும் காரணிகளாகத் திகழ்கினறன. 

 தமிைர் பணபாடு தமிழ் பமாழியின 

வழியாகவும், தாயகப் பிழணப்பின வழியாகவும், 

தமிைர் மரபுகள், வரலாறு, விழுமியங்கள், கழலகள் 

ஊடைாகவும், சமூக, பபாருளாதார, அரசியல் 

தளங்கள் ஊடைாகவும் மபணப்படும் தனித்துவப் 

பணபாட்டுக கூறுகழளக குறிககும்.

 தமிைர் பணபாடு பல காலமாகப் 

மபணப்பட்டு, திருத்தப்பட்டு, மமம்படுத்தப்பட்டை 

கூறுகழளக குறித்து நினறாலும், அது பதாடைர் 

மாற்றத்துககு உட்பட்டு நிற்கும் ஒர் இயங்கியல் 

பணபாமடை ஆகும்.

பணபாடு (Culture) நாகரிகம் (Civilization)

பணபாடு எனபது, மாந்தனது அகவுணர்வு 
வளர்ச்சிழயயும் சீர்ழமழயயும் குறிப்பது

நாகரிகம் எனபது, மாந்தனது புறத்மதாற்ற 
வளர்ச்சியின பசம்ழமழயக குறிப்பது

மாந்தன தன அறிவுத்திறத்தாலும், 
உள்ளுணர்வுத் திறத்தாலும் உள்ளத்ழதப் 
பணபடுத்திப் பணபடுத்தி அனபுழடையவன 
– அருளுழடையவன – ஈழகயுழடையவன 
– இரககமுழடையவன – பணபுழடையவன 
– பககுவமுழடையவன – வீரமுழடையவன 
– தீரமுழடையவன – ஊககமுழடையவன – 
உணர்வு உழடையவன – மானமுழடையவன 
– மரியாழதயுழடையவன – பற்றுழடையவன – 
பணிவுழடையவன – தனனலங்கருதாதவன 
– பிறர் நலம் மபணுபவன – உழடைழமழய, 
உடைழல, உயிழர ஈபவன எனற வழகயில் 
பபயபரடுப்பது, அகத்மதாற்றப் பபாலிழவ 
உணர்த்தும் பணபாட்டினபாற்பட்டைதாகும். 
நாகரிக வளர்ச்சிககுப் பணபாடு துழணபுரியும்; 
அதுமபாலமவ பணபாட்டுவளர்ச்சிககு நாகரிகம் 
உறுதுழணயாக இருககும். 

மாந்தன தன அறிவுத்திறனாலும் ஆற்றல் 
திறனாலும், உள்ளுணர்வுத் திறனாலும் 
மபணப்பட்டு வளர்ந்து வருவன சுழவயான 
உணவு – அைகான உழடை – வசதியான உழறயுள் 
– வாய்ப்பான மபாககுவரத்துப்பபாறிகள் – 
வளம் மிகுந்த நாடு – நலம் மிகுந்த நகரங்கள் – 
கல்விச்சாழலகள் – கழலக கூடைங்கள் – இழச 
– கூத்து – நாடைகம் – நாட்டியம் – ஓவியம் – சிற்பம் – 
விழளயாட்டு – வளர்ந்து நிற்கும் வாணிகம் – சிறந்து 
பசயல்படும் பதாழிற்சாழலகள் – அைகான சாழல 
– வனப்பான பூஞமசாழல மபானறழவபயல்லாம் 
மாந்தனது புறத்மதாற்றப் பபாலிவுகழளக 
குறிககும் நாகரிகத்தின பாற்பட்டைழவயாகும்.

தமிைர்களின மதாற்றம்

 தமிைர் மதாற்றம் பற்றி நானகு வழகயான 

கருதுமகாள்கள் உள்ளன. தமிைர் 

குமரிககணடைத்தில் வாழ்ந்து  வந்தார்கள் எனபது 

ஒரு கருதுமகாள். பதன இந்தியாவின பைங்குடிகள் 

எனபது இரணடைாவது கருதுமகாள். ஆதியில் 

ஆப்பிரிககாவில் இருந்து அமரபிய கடைல் வழியாகத் 

பதனனிந்தியா வந்மதாரின வழித்மதானறல்கள் 

எனகிறது மூனறாவது கருதுமகாள். மத்திய 

ஆசியா, வடை இந்தியா நிலப்பரப்புகளில் இருந்து 

காலப்மபாககில் பதன இந்தியா வந்தனர் எனபது 

நானகாவது கருதுமகாள். எப்படி இருப்பினும், 

தமிழினம் பதானழம வாய்ந்த மககள் இனங்களில் 

ஒனறு. எனமவ, தமிைர்கள் கழல, நம்பிகழக, 

பைகக வைககங்கள், பமாழி, விழுமியங்கள் 

முதலான பணபாட்டுக கூறுகழளத் 

பதானறுபதாட்டு பபற்றிருந்தனர்.

பதானழமழய பவளிப்படுத்தும் சானறுகள்

 தமிைர்கள், பதானறுபதாட்டுப் பணபாட்டில் 

சிறந்து விளங்கினர் எனபதற்குப் பல சானறுகள் 

கிழடைத்துள்ளன. அவற்ழற   இலககியச்சானறுகள், 
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பவளிநாட்டைவரின குறிப்புகள், பதால்பபாருள் 

சானறுகள் என வழகப்படுத்தலாம்.

இலககியச் சானறுகள்

 தமிைகப் பணபாட்டின பதானழமழய 

அறிந்துபகாள்வதற்குப் பபரிதும் துழண புரிபழவ 

இலககண நூலாகிய பதால்காப்பியமும் சங்க 

இலககியங்களுமாகும். பதால்காப்பியப் 

பபாருளதிகாரம் பைந்தமிைரின அக, புற வாழ்கழக 

முழறகழளப் பற்றிக கூறுகிறது. சங்க இலககிய 

நூல்களாகிய எட்டுத்பதாழகயும் பத்துப்பாட்டும் 

அககால மககளின சமூக, பபாருளாதார 

வாழ்கழகழயப் படைம் பிடித்துக காட்டுகினறன.

 சங்க இலககியங்கள் அக வாழ்கழகழயக 

குறிஞசி, முல்ழல, மருதம், பநய்தல், பாழல என 

‘அனபின ஐந்திழணயாகப்’ பகுத்துள்ளன. இதன 

மூலமாக நிலம், பபாழுது ஆகியழவ 

முதற்பபாருளாகவும், வழிபடு பதய்வம், 

வழிபாட்டுமுழறகள், வாழ்கழகமுழற, விழளயும் 

பபாருள்கள் ஆகியழவ கருப்பபாருளாகவும், 

காதல் வாழ்வு, அதன வழியாகத்மதானறும் 

பல்மவறு உணர்வு நிழலகள் ஆகியழவ 

உரிப்பபாருளாகவும் பாகுபடுத்தி 

விளககப்பட்டுள்ளன.

ஐவகக நிலஙகள்
 ‘யாதும் ஊமர யாவரும் மகளிர்’ எனற 

உயரிய தத்துவத்ழத உலகிற்கு எடுத்துக கூறிய 

பபருழம, சங்ககாலப் புலவராகிய கணியன 

பூங்குனறனாழரச் சாரும்.

  மசர மனனர்களின வணிகமுழற, 

ஆட்சிச்சிறப்பு, மபார்த்திறம், பகாழடைத்திறம் 

முதலானவற்ழறப் பற்றிப் பதிற்றுப்பத்து விரிவாக 

விளககுகிறது.  இழசப்பாடைலாகிய பரிபாடைல், 

பாணடியர்களின தழலநகரமாகிய மதுழரயின 

சிறப்ழபயும், ழவழய ஆற்றின சிறப்ழபயும், 

திருமால், முருகன மபானற பதய்வங்கழள 

வழிபட்டை முழறகழளயும் பாடுகிறது. 

 பத்துப்பாட்டில் ஐந்து நூல்கள் 

ஆற்றுப்பழடை நூல்களாகும். ஆற்றுப்பழடை 

நூல்களுககு இலககணமாக,

“ஆற்றிழடைக காட்சி உறைத் மதானறிப்

பபற்ற பபருவளம் பபறாஅர்ககு அறிவுறீஇச்

பசனறு பயனஎதிரச் பசானன பககமும்“  

  (பதால். பபாருள். புறத்திழணயியல் 30)

 எனறு பதால்காப்பியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இதன மூலம் தம்ழமப் மபானறு வறுழமயில் வாடும் 

பிறரும் வளம் பபற்று வாழ்வதற்கான 

வழிமுழறகழளக கூறுகினற பபருமனம் 

பழடைத்தவர்களாகப்  புலவர்கள் திகழ்ந்துள்ளார்கள் 

எனபழத ஆற்றுப்பழடை நூல்கள் 

புலப்படுத்துகினறன. குறிஞசிப்பாட்டும் 

முல்ழலப்பாட்டும் நிலவளம், காதலின சிறப்பு 

ஆகியவற்ழறப் பற்றிப் மபசுகினறன. 

பநடுநல்வாழடை காதழலயும், வீரத்ழதயும் ஒருமசரப் 

மபசுகிறது. மதுழரககாஞசி, பாணடியன 

பநடுஞபசழியனின சிறப்ழபக கூறுகிறது. அதில் 

கூறப்பட்டுள்ள நிழலயாழம குறித்த 

கருத்துகள்கூடை, பாணடிய மனனன, காலத்தால் 

ஆற்ற மவணடிய கடைழமகளின 

நிழனவூட்டைலாகமவ அழமந்துள்ளன. மசாைநாடு, 

தழரவழி வணிகத்தாலும் கடைல் வழி 

வணிகத்தாலும் வளம் பபற்றிருந்ததழன ‘முட்டைாச் 

சிறப்பின பட்டினம்’ எனறு பட்டினப்பாழலச் 

பசாற்பறாடைர் குறிப்பிட்டுச் பசால்கிறது.

 இரட்ழடைக காப்பியங்களுள் ஒனறான 

சிலப்பதிகாரம், தமிைர் ஆட்சிமுழற, ஆடைல், பாடைல், 

கழலவளம் மற்றும் புகார், மதுழர, வஞசி ஆகிய 

தழலநகரங்களின சிறப்புகள், வணிகச்சிறப்பு,  
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சமய நம்பிகழககள், வழிபாட்டு முழறகள், 

தனிமனித ஒழுககம், நீதி வைங்கும் முழறழம 

ஆகியழவ பற்றி விரிவாகப்மபசும் வரலாற்று 

ஆவணமாகத் திகழ்கிறது.

 மணிமமகழல, சமய அறக 

கருத்துகழளயும் வாழ்வியல் பநறிகழளயும் 

எடுத்துழரககினறது. பல்மவறு குற்றங்களுககான 

அடிப்பழடைக காரணங்கழள ஆராய்வதன மூலமம 

குற்றச்பசயல்கழளத் தடுத்து நிறுத்தமுடியும் 

எனபது, மணிமமகழலயின ழமயக கருத்தாகும். 

பசிழயப் பிணியாக உருவகம் பசய்து, அழதப் 

மபாககமவணடிய அவசியத்ழதயும் கூறுகினற 

புரட்சிககாப்பியம் மணிமமகழலயாகும்.

பவளிநாட்டினரின குறிப்புகள்

 தமிைகத்தில் வணிகம் பசய்ய வந்த 

பவளிநாட்டைவரான யவனர்கள், பவளிநாட்டுத் 

தூதுவர்கள், புனிதப்பயணம் மமற்பகாணடைவர்கள் 

மபானறவர்களின குறிப்புகளில், தமிைகம் பிற 

நாடுகளுடைன பகாணடிருந்த பதாடைர்பிழன அறிய 

முடிகிறது.

• பல நூற்றாணடுகளுககு முனபு எழுதப்பட்டை 

‘எரித்திரியக கடைலின பபரிபுளூஸ்’ எனனும் 

நூலின பதிப்புழரயில், கிமரகக மககள் நாகரிக 

சமூகத்தில் அடிபயடுத்து ழவப்பதற்கு முனமப, 

எகிப்தும் பணழடைய இந்தியாவும் 

பநடுங்காலமாக வணிகத் பதாடைர்பு 

பகாணடிருந்தன எனக கூறப்பட்டுள்ளது.

• மராமாபுரி அரசன அகஸ்டைஸின 

சமககாலத்தவரான ஸ்டிராமபா (Strabo) 
எனபவர் எழுதிய ‘பூமகாள நூல்’, பிளினி 

எழுதிய உயிரியல் நூல், தாலமி எழுதிய 

பூமகாள நூல் ஆகியழவ பணழடைய 

தமிைகத்தின கடைல் வணிகம் பற்றிக 

குறிப்பிடுகினறன.

• மசரநாட்டுத் துழறமுகங்கள் அழனத்தும் 

கணணனூருககும் பகாச்சிககும் இழடையில் 

அழமந்திருந்தன. அமரபியாவிலிருந்தும், 

கிமரககத்திலிருந்தும் வணிகப் பபாருள்கழள 

ஏற்றிகபகாணடு வந்த எணணற்ற நாவாய்கள் 

முசிறியில் பசறிந்து கிடைந்தனபவனறு 

பபரிபுளூஸ் எனற நூல் கூறுகினறது. 

• பபாதுஆணடிற்குமுன ஐந்தாம் நூற்றாணடு 

முதல் கிமரககர்கள், தமிைகத்துடைன வணிகத் 

பதாடைர்பு பகாணடிருந்தனர். இதனால் பல 

தமிழ்ச்பசாற்கள் கிமரகக பமாழியில் இடைம் 

பபற்றிருந்தன. 

• ‘அரிசி’ எனனும் தமிழ்ச்பசால் கிமரகக 

பமாழியில் ‘அரிஸா’ எனறும், கருவா 

(இலவங்கம்) எனனும் தமிழ்ச்பசால் 

‘கார்ப்பியன’ எனறும், இஞசிமவர் 

சினஞிமபராஸ் எனறும், பிப்பாலி 

பபர்ப்பபரியாகவும் உருமாற்றம் அழடைந்தன. 

• சாலமன மனனனுககு அளிககப்பபற்ற துகிம் 

(மயில்மதாழக), ஆல்மக (அகில் மரங்கள்), 

சாலமன மனனனுககு அளிககப்பபற்ற 

மதிப்புயர்ந்த பபாருள்களின பபயர்கள் 

அழனத்தும் தமிழ்ப்பபயர்களின சிழதவுகமள 

எனபதில் ஐயமில்ழல.

• தமிைகத்திலிருந்து ஐமராப்பிய நாடுகளுககுப் 

பலவழகயான நறுமணப் பபாருள்கள் 

ஏற்றுமதியாயின. 

• அயல்நாடுகளுககுப் புலி, சிறுத்ழத, யாழன, 

குரங்கு, மயில், கிளி, மவட்ழடைநாய்கள் 

ஆகியவற்ழறத் தமிைகம் ஏற்றுமதி பசய்தது. 

அவற்றுள், தமிைகத்து மவட்ழடைநாய்கள், 

தரத்தில் மமலானழவ எனப் மபாற்றப்பட்டைன.

• மசரநாட்டுத் துழறமுகப் பட்டினங்களான 

பதாணடிழயத் ‘திணடிஸ்’ எனறும், முசிறிழய 

‘முஸிரிஸ்’ எனறும், பபாற்காட்ழடைப் ‘பகரி’ 

எனறும், குமரிழயக ‘பகாமாரி’ எனறும் 

மராமர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

• தமிைகத்தின கீழைககடைற்கழரத் 

துழறமுகங்களான பகாற்ழகழயக 
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‘பகால்சாய்’ எனறும், நாகப்பட்டினத்ழத 

‘நிகாமா’ எனறும், காவிரிப்பூம்பட்டினத்ழதக 

‘கமரா’ எனறும், புதுச்மசரிழயப் ‘பபாதுமக’ 

எனறும், மரககாணத்ழதச் ‘மசாபட்மா’ 

எனறும், மசூலிப்பட்டினத்ழத ‘மமசாலியா’ 

எனறும் அந்நூல்கள் குறிப்பிடுகினறன. 

• ஹிப்பாகிமரட்டைஸ் எனற புகழ் பபற்ற கிமரகக 

மருத்துவர் பபா.ஆ.மு. ஐந்தாம் நூற்றாணடில் 

வாழ்ந்தவர். இவர் இந்திய மருத்துவ 

முழறகழளயும், மருந்து வழககழளயும் 

ழகயாணடு வந்தார். இவர் மிளழக ‘இந்திய 

மருந்து’ எனமற குறிப்பிட்டுள்ளார். 

• பணழடைய தமிைகத்திலிருந்து மஸ்லின 

துணியும், ஏலககாய், இலவங்கம் மபானற 

நறுமணப் பபாருள்களும் ஏற்றுமதியாயின.

 தமிைகம் அயல்நாடுகளுடைன 

மமற்பகாணடிருந்த வணிக உறவானது தமிைரின 

நாகரிகம், பணபாடு, கழல ஆகியவற்றின 

வளர்ச்சிககு உதவின. 

பதால்பபாருள் சானறுகள்

 தமிைக வரலாற்ழற அறிய பதால்பபாருள் 

ஆய்வுகள் மூலம் கிழடைத்துள்ள பபாருள்கள் 

பபரிதும் துழணபுரிகினறன. அழவ, மூனறு 

வழகப்படும்.

• கல்பவட்டுகளும் பட்டையங்களும்
• நாணயங்கள்

• நிழனவுச்சினனங்கள்

கல்பவட்டுகளும் பட்டையங்களும்

 பணழடைய தமிைகத்தின மகாயில்களில் 

உள்ள கற்சுவர்கள், மகாயில் மணடைபத்துக 

கற்றூணகள் மபானறவற்றில் குறிப்பிடைத்தகக  

நிகழ்வுகழள  எழுத்துருககளாகப் பபாறித்து 

ழவத்துள்ளனர். இவற்ழறமய கல்பவட்டு எனபர். 

பபரும்பாலும் மனனர்களின ஆழணகள், 

அவர்களின சாதழனகள் மபானறழவ 

கல்பவட்டுகளில் இடைம்பபற்றுள்ளன.

 திருப்பரங்குனறம், நாகமழல, 

ஆழனமழல, கீைககுயில்குடி ஆகிய இடைங்களில் 

காணப்படும் கல்பவட்டுகள் சங்க காலத்தழவ என 

குறிப்பிடைப்படுகினறது.

 பல்லவர்காலக கல்பவட்டுகள் குழககள், 

இரதங்கள், மகாயில்கள், கற்பாழறகள், தூணகள் 

ஆகியவற்றில் காணப்படுகினறன. இவற்றில் 

மணடைகப்பட்டு, மமகந்திரவாடி, திருச்சி,  பல்லாவரம், 

மாமல்லபுரம், தளவானூர் மபானற இடைங்களில் 

கிழடைத்துள்ளழவக குறிப்பிடைத்தககன. காஞசி 

மகாயில்களில் காணப்படும் கல்பவட்டுகளில், 

பல்லவர்கால வரலாற்ழற அறியமுடிகிறது.

மசாைர் காலக கல்பவட்டு

 பராந்தகச் மசாைனின உத்திரமமரூர்க 

கல்பவட்டு, மசாைர்கால கிராம ஆட்சிமுழறழயத் 

பதளிவாக எடுத்துககாட்டுகிறது. இககல்பவட்டில் 

கிராம உறுப்பினர்களின தகுதிகள், 

மதர்ந்பதடுககப்படும்முழற ஆகியழவ பற்றி 

குறிப்பிடைப்பட்டுள்ளன. தஞழச, திருபவாற்றியூர், 

மமலப்பழுவூர், சிதம்பரம், திருவாரூர், மதுழர, 

கனனியாகுமரி மபானற இடைங்களில் காணப்படும் 

மகாயில்களிலுள்ள கல்பவட்டுகள் மககளின 

பணபாடு, அரசியல், வாழ்கழகமுழற, நீதி, சமூக 

உறவு, பபாருளாதாரநிழல மபானறவற்ழற 

எடுத்துழரககினறன.
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குடைமவாழல முழற

 கிராம ஊராட்சி சழப உறுப்பினழர 

மதர்ந்பதடுகக, மசாைர் காலத்தில் 

குடைமவாழல மதர்தல் முழற 

பயனபடுத்தபட்டைது. இத்மதர்தலில் குற்ற 

மற்மறாழரயும் தகுதியுள்மளாழரயும் நிற்கச் 

பசய்வார்கள். அவர்களின பபயர்கழள 

ஓழலயில் எழுதி மககள் எதிரில் அவற்ழறக 

குடைத்தில் இட்டுக குலுககுவார்கள். 

சிறுபிள்ழளழயக பகாணடு ஓர் ஓழலழய 

எடுககச் பசய்து அதில் வரும் பபயருழடைய 

நபழரமய மதர்ந்பதடுககப்பட்டைவராகக 

பகாணடு மபாட்டிப் பூசலினறி மதர்தல் 

நடைந்தது. இதழன, தற்கால மதர்தல் 

முழறககு முனமனாடியாகக கருதலாம். 

உங்களுககுத் பதரியுமா?

 பபான,  பசம்பு ஆகிய  உமலாகத்தகடுகளின 

மீது எழுத்துகள் பபாறிககப்பட்டிருந்தன 

அவற்றிற்குப் ‘பட்டையங்கள்’ எனறு பபயர். 

பட்டையங்களும், கல்பவட்டுகழளப் மபானமற 

காலத்ழதயும் ஆட்சி முழறழயயும் அறிய 

உதவுகினறன. பட்டையங்கள் அரசனின பபயர், 

அவனது காலம், பட்டையம் அளிககப்படும் மநாககம் 

முதலியன பற்றிக கூறுவதால், வரலாற்ழற அறிய 

அழவ பபரிதும் துழணபுரிகினறன.

பட்டயஙகள்
 அழவ பிராகிருதபமாழியிலும், 

வடைபமாழியிலும், தமிழிலும் காணப்படுகினறன. 

மவள்விககுடிப் பட்டையம், தளவாய்புரச்பசப்மபடு, 

சினனமனூர்ச் சாசனம், சிவகாசிச் பசப்மபடுகள் 

முதலிய பாணடியர்காலப் பட்டையங்களும், 

திருவாலங்காட்டுப் பட்டையங்கள், கரந்ழதச் 

பசப்மபடுகள், அனபில் பட்டையங்கள், பலய்டைன 

பட்டையங்கள் மபானற மசாைர்காலப்  பட்டையங்களும் 

குறிப்பிடைத்தககழவயாகும்.

 மனனர்கள் பகாழடையாக வைங்கிய 

இழறயிலி நிலங்கழளயும் அவற்ழறப் பபற்றுக 

பகாணடைவர்கழளப் பற்றியும் கல்பவட்டுகளும் 

பட்டையங்களும் கூறுகினறன. இழவ பிராமி, 

பிராகிருதம், தமிழ் ஆகிய பமாழிகளில் 

பபாறிககப்பட்டுள்ளன. 

நாணயங்கள்

 சங்க காலத்தில் பசப்பு நாணயங்கள் 

வைககில் இருந்தன. அழவ சதுர வடிவமானழவ. 

நாணயத்தின ஒருபுறத்தில் யாழனயும், 

மறுபுறத்தில் இரட்ழடை மீனகளும் காணப்பட்டைன. 

யவனர்கள் தமிைகத்தில் மதுழர, புகார் ஆகிய 

இடைங்களிலிருந்து, தங்க நாணயங்கழள 

பவளியிட்டைனர். அழவ, அவர்களுழடைய 

புைககத்திற்மக பயனபட்டைன. பல்லவர் காலத்தில் 

பவளியிடைப்பட்டை நாணயங்களில் இரட்ழடை மீன, 

கப்பல், நந்தி மபானற சினனங்கள் 

காணப்படுகினறன.

பழஙகபால நபாணயஙகள்
 முதலாம் இராஜராஜன காலத்தில் 

பவளியிடைப்பட்டை நாணயங்களில், புலியும் 

அதனருகில் இரட்ழடை மீன பகாணடை வடிவங்களும் 
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காணப்படுகினறன. இதனால், அவன 

பாணடியர்கழள அடைககி வலிழம பபற்றவனாக 

வாழ்ந்தான எனபது பவளிப்படுகிறது. இரணடைாம் 

வரகுணனின தங்க நாணயம், கிரந்த எழுத்தில் 

அவனுழடைய பபயருடைன காணப்படுகினறது. 

நாணயங்கள் வாயிலாக, வணிகத்தில் 

பணடைமாற்று முழறமயாடு பணப்பரிமாற்றமும் 

பதானறுபதாட்டுத் தமிைகத்தில் நிலவி 

வந்துள்ளழத அறிய முடிகிறது.

நிழனவுச் சினனங்கள்

 தமிைகத்தில் காணப்படும் குழககள், 

இரதங்கள், மகாயில்கள், அரணமழனகள்  

மகாட்ழடைகள் மபானறழவ வரலாற்ழற அறிய 

உதவிபுரிகினறன. மமகந்திரவர்மனின 

மணடைகப்பட்டுக கல்பவட்டில், அழியககூடிய 

பபாருள்களான மரம், பசங்கல், மண, சுணணாம்பு 

பகாணடு பல மகாயில்கள், சங்ககாலத்திலும் 

அதழனத் பதாடைர்ந்து களப்பிரர் காலத்திலும் 

கட்டைப்பட்டைதாகக குறிப்பிடைப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 

பல்லவரது காலம் முதற்பகாணடு  மகாயில்கள் 

கற்கழளக பகாணடு அழமககப்பட்டைதால் அழவ 

இனறும் நிழலத்து நினறு, தமிைரின பணபாட்ழடை 

பவளிப்படுத்துகினறன. திருப்பரங்குனறம், 

மணடைகப்பட்டு, மமகந்திரவாடி, மாமல்லபுரம் 

மபானற இடைங்களில் காணப்படும் குழகக 

மகாயில்களும், கற்களால் அழமககப்பட்டை 

இரதங்களும் குறிப்பிடைத்தககனவாகும். மமலும் 

காஞசியிலுள்ள ழகலாசநாதர் மகாயில்,  

வரதராஜப்பபருமாள் மகாயில், சிதம்பரத்திலுள்ள 

நடைராஜர் மகாயில் மமலும்  தஞழச, கங்ழகபகாணடை 

மசாைபுரம், தாராசுரம், திருபவாற்றியூர், லால்குடி, 

திருவாரூர், மதுழர, மவலூர், இராமமஸ்வரம் 

மற்றும் சுசீந்திரம் மபானற இடைங்களில் காணப்படும் 

மகாயில்கள் வரலாற்றுச் சிறப்புமிககழவ.

பிற ஆதாரங்கள்

 முதுமககள் தாழிகளில் இடைம்பபற்றிருந்த 

பல்வழகப் பபாருள்கள், இறந்தவர்களுககாகச் 

பசய்யப்பட்டை சடைங்குகளுககான சானறுகளாக 

உள்ளன.  வீரம், பகாழடை, புலழம முதலியவற்றில் 

சிறந்தவர்கழள நிழனவுகூரும் பபாருட்டு நடைப்பட்டை 

கற்பதுழககளும் நடுகற்களும் தமிழ்ப் 

பணபாட்டின பதால்பபாருள் சினனங்களாக 

விளங்குகினறன.

முதுமககள் தபாழி
 இழவ தவிர குழககள், இரதங்கள், 

மகாயில்கள், அரணமழனகள், மகாட்ழடைகள் 

மபானறழவ தமிைகப் பணபாட்ழடையும், 

வரலாற்ழறயும் அறிவதற்குத் துழணபுரிகினறன.

பஞ்ச பபாண்டவ ரதஙகள்
 திருப்பரங்குனறம், மணடைகப்பட்டு, 

மமகந்திரவாடி, மாமல்லபுரம், சித்தனனவாசல் 

மபானற இடைங்களில் குழககமகாயில்கள் 

உள்ளன. மாமல்லபுர ஒற்ழறககல் இரதங்கள், 

தமிைகத்தின சிறப்பான சிற்பககழலககு 

அழடையாளமாகத் திகழ்கினறன. சமண 

முனிவர்களின வாழ்விடைங்களாகக குழககள் 
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இருந்துள்ளன. தமிைகத்தின நிலப்பரப்பு முழுவதும் 

பரந்து கிடைககும் மகாயில்களில் 

காணககிழடைககினற சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் 

கட்டைடைங்களும் தமிைர்தம் கழலச் சிறப்புகழளப் 

பழறசாற்றுவனவாக உள்ளன. 

நிலவியல் கூறுகள்

 பைங்காலத் தமிைகம் வடைகமக 

மவங்கடைம்முதல் பதற்மக குமரிவழர பரவியிருந்தது 

எனபதழன ‘வடைமவங்கடைம் பதனகுமரி ஆயிழடைத் 

தமிழ்கூறும் நல்லுலகத்து’ எனற பதால்காப்பியப் 

பாயிரம் உறுதி பசய்கிறது. பமாழியின 

அடிப்பழடையில் இந்நாடு ‘தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் 

‘எனறும் ‘தமிழ்நாடு’ எனறும் வைங்கலாயிற்று.

 பணழடைய தமிைகம், மழலகளாகவும் 

காடுகளாகவும் சமபவளிகளாகவும் கடைழல ஒட்டிய 

நிலப்பகுதிகளாகவும் பரந்து விரிந்து 

காணப்பட்டைன. இவற்ழறக குறிஞசி, முல்ழல, 

மருதம், பநய்தல் எனறும் குறிஞசியும் முல்ழலயும் 

முழறழமயில் திரிந்த நிலத்ழத பாழல எனறும் 

இலககியங்கள் பகுத்தன.

 பாணடியநாடு, மசாைநாடு, மசரநாடு, 

பகாங்குநாடு மபானற அரசியல் பிரிவுகளுககு 

இங்குள்ள இயற்ழக அழமப்மப காரணமாக 

இருந்தது. மமற்குத் பதாடைர்ச்சி மழலகளும் 

கிைககுத் பதாடைர்ச்சி மழலகளும் இரு கடைற்கழர 

ஓரங்களிலும் அழமந்து, தமிைகத்தின நீலகிரி 

மாவட்டைத்தில் ஒனறாக இழணகினறன. இவவிரு 

பதாடைர்களிழடைமய சமபவளி ஒனறு 

அழமந்துள்ளது. மமற்குத் பதாடைருககு மமற்கிலும் 

கிைககுத் பதாடைருககுக கீழ்ப்புறத்திலும் 

சமபவளிகள் உள்ளன. நீலகிரிககுத் பதற்கிலும் 

சமபவளிகள் உள்ளன. இழவ அனறி, பல 

குனறுகழள அடுத்தும் சமபவளிகள் 

அழமந்துள்ளன. இச்சமபவளியில் வாழ்ந்த மககள் 

தனித்தனியாகமவ வாழ்ந்துள்ளனர்.

 பாணடியநாடு, மசாைநாடு, மசரநாடு, 

பகாங்குநாடு, பதாணழடைநாடு ஆகிய நாடுகள் 

இவவாறு அழமந்தழவமய ஆகும். இழவயனறிக 

குறுநில மனனர்களின அரசுகளும் 

தனியரசுகளாகமவ இயங்கிவந்தன. பைந்தமிைர் 

ஒனறுபட்டு வாைாமல் தனித்தனி அரசியல் 

சமூகங்களாகப் பிரிந்து வாழ்ந்ததற்கு நாட்டின 

இயற்ழக அழமப்மப காரணம் எனறால் 

மிழகயாகாது. நாட்டின பல இடைங்களில் 

மழலகளும் குனறுகளும் குறுககிட்டைதால், சங்க 

காலத்திலும் அதற்கு முனபும் குறிஞசி, முல்ழல, 

மருதம், பநய்தல், பாழல ஆகிய நிலப் பாகுபாடுகள் 

ஏற்பட்டு, அவற்றிற்மகற்ப மககளின ஒழுககமும்  

பணபாடும் வாழ்கழக முழறகளும் அழமயலாயின.

மாணபுகள்

 சங்க இலககியங்களில், மனனர்களுககும் 

மககளுககும் உரிய ஒழுககங்கள் வழரயறுத்துக 

கூறப்பட்டுள்ளன.

 பநறிபிறைாத மபார்முழற, மககள் 

நிழலயறிந்து வரி விதித்தல், மநர்ழமயாகப் 

பபாருளீட்டைல், சானமறார்கழள மதித்தல், அவர்தம் 

வழிகாட்டு பநறிமுழறகழளப் பினபற்றுதல் 

முதலியன அரசர்களுககுரிய மாணபுகளாகக 

கருதப்பட்டைன. இவற்றில் ஏமதனும் ஒனறில் 

பநறிபிறழ்ந்தாலும் சானமறார்கள், மனனர்கழள 

இடித்துழரத்து வழிப்படுத்தும் வாய்ப்பும் இருந்தது.

 தனிமனித வாழ்வியல் பநறிமுழறகளும் 

சங்க இலககியங்களில் காணககிழடைககினறன. 

இவவிலககியங்களில் ஆணகளுககுரிய 

பநறிகளும், பபணகளுககுரிய பநறிகளும் 

பிரித்துச் பசால்லப்பட்டுள்ளன. ‘விழனமய 

ஆடைவர்ககு உயிமர’ எனற குறுந்பதாழகத் பதாடைர், 

ஆணகளின நிழலழயயும் அவர்கள் தங்களின 

வாழ்விடைங்களுககுரிய பதாழில்கழளச் பசய்தனர் 

எனபழதயும் விளககுகினறது.  பபணகளுககு 

உயரிய பணபாகக கற்பபாழுககம் கருதப்பட்டைது. 

மககட்மபறு, விருந்மதாம்பல், பபரிமயாழர மதித்தல் 

முதலியன குடும்ப வாழ்கழகககுரிய அடிப்பழடைப் 

பணபுகளாக வழரயறுககப்பட்டைன.

முச்சங்கங்கள்

 பாணடிய மனனர்கள் தமிழை 

வளர்ப்பதற்காகப்  புலவர்  பலழரயும் 
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ஒருங்கிழணத்துத் தமிழ்ச்சங்கங்கழள நிறுவினர். 

இழவ, கால அடிப்பழடையில் முதற்சங்கம், 

இழடைச்சங்கம், கழடைச்சங்கம் என மூனறாக 

வழகப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.

முச்சங்கங்கள்

முதற்சங்கம்

பதனமதுழர

இழடைச்சங்கம்

கபாடைபுரம்

கழடைச்சங்கம்

இனழறய மதுழர

வளர்த்தவர்கள் 
காய்சினவழுதி 

முதல் கடுங்மகான 
வழர

வளர்த்தவர்கள் 
மவணமடைர்ச் 

பசழியன முதல் 
முடைத்திருமாறன 

வழர

வளர்த்தவர்கள் 
முடைத்திருமாறன 
முதல் உககிரப் 

பபருவழுதி வழர

 தமிைகத்தில் சமண சமயத்ழதச் சார்ந்த 

துறவிகள், சங்கம் ஏற்படுத்திக கல்வித் பதாணடும் 

சமயத் பதாணடும் புரிந்தார்கள். அச்சங்கங்கழளப் 

மபாலமவ, அதற்கு முந்திய காலத்திலும் சங்கம் 

இருந்திருகக மவணடும் எனறும், எட்டுத்பதாழக, 

பத்துப்பாட்டு முதலியழவ அச்சங்கங்கழளச் 

சார்ந்த புலவர்களால் இயற்றப்பட்டிருகக மவணடும் 

எனறும் அறிஞர்கள் கருதினர்.

 பைந்தமிைகத்தில் மூனறு தமிழ்ச் 

சங்கங்கள் இருந்தன எனறும், மதுழரயிலும் 

கபாடைபுரத்திலும் இருந்த முதல் இரணடு சங்கங்கள் 

மழறந்தபிறகு, மூனறாம் தமிழ்ச்சங்கம், 

மதுழரயில் பாணடியர்களின ஆதரமவாடு 

அழமககப்பட்டைது எனறும், எட்டுத்பதாழகயும் 

பத்துப்பாட்டும் மூனறாம் தமிழ்ச்சங்ககால நூல்கள் 

எனறும் கூறுகினறனர்.  எனமவ, அவற்ழறச் சங்க 

இலககியம் எனறு குறிப்பிடுகினறனர். 

 மதுழரயில், புலவர்கள் கூடித் தமிழை 

ஆய்ந்து வந்தார்கள் எனபதற்கும் பாணடிய 

மனனர்கள், அவர்களுககு ஆதரவளித்து 

வந்தார்கள் எனபதற்கும் சங்கப் பாடைல்களில் 

சானறுகள் உள்ளன. பாணடியழரப் மபாலமவ, 

மசாை மனனர்களும் மசர மனனர்களும் 

சிற்றரசர்களும் வள்ளல்களும் புலவர்களுககு 

ஆதரவளித்து வந்தார்கள் எனபதும் பதரிய 

வருகிறது. அவர்களின உதவியும் ஆதரவும் பபற்ற 

புலவர்கள், தம் உள்ளத்து உணர்வுகழளப் 

பாடியமதாடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களின 

நாடுகழளயும் ஆட்சிச் சிறப்புகழளயும் வாயாரப் 

புகழ்ந்து பாடினார்கள் எனபதும் பதளிவாகிறது. 

மமலும், சங்கங்கழளப் பற்றிய வரலாறு, நககீரர் 

எழுதிய இழறயனார் களவியல் உழரயிலும் 

கூறப்பட்டுள்ளது.  

அகத்திழண - புறத்திழண

 தமிைர்கள், தம்வாழ்கழகழய ‘அகம்’ 

எனவும் ‘புறம்’ எனவும் இரு கூறாகப் பிரித்தனர். 

இதழன, அனபின வழிப்பட்டைது ‘அகவாழ்வு’ 

எனவும், வீரத்தின பவளிப்பாடு ‘புறவாழ்வு’ எனவும் 

கூறுவர். 

அகத்திழண விளககம்

 உருவத்தாலும், அகழவயாலும், 

அறிவாலும் ஒத்த தழலவனும் தழலவியும் மசர்ந்து 

வாழ்வமத அகவாழ்வாகும். தழலவனும், 

தழலவியும் தாம்துய்த்த இனபம் இத்தழகயது 

எனப் பிறருககுப் புலப்படுத்த முடியாதமத 

அகவாழ்வாகும். இதுமவ அகத்திழணயாகும்.

 அகத்திழண ஐந்து வழகப்படும்.  அழவ 

முழறமய குறிஞசி, முல்ழல, மருதம், பநய்தல், 

பாழல எனப்படும். பபாருந்தாக காதழலப் 

பபருந்திழண எனவும், ஒருதழலக காதழலக 

‘ழகககிழள’ எனவும் புற ஒழுககத்ழத ஏழு 

திழணகளாகவும் கூறுவர். அகத்திழண, 

புறத்திழண சார்ந்த பசய்திகழளத் பதால்காப்பியப் 

பபாருளதிகாரம் விரிவாக விளககுகிறது.

 உரிப்பபாருளான காதழலக கற்பழன 

பசய்து பாடும்மபாது அதற்குரிய நிலம், பபாழுது, 

பறழவ, விலங்கு, பூ, மரம் முதலான 

கருப்பபாருள்கழளப் பினனணியாக அழமத்துப் 

பாடும் மரபு, பநடுங்காலமாக வைககத்தில் உள்ளது.
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ஐந்திழணககான முதற்பபாருளும் உரிப்பபாருளும்

திழண நிலம்
பபாழுது

உரிப்பபாருள்
சிறுபபாழுது பபரும்பபாழுது

குறிஞசி
மழலயும் மழல 
சார்ந்த இடைமும்

யாமம்
கூதிர்,

முனபனி
புணர்தலும் புணர்தல் 

நிமித்தமும்

முல்ழல
காடும் காடு 

சார்ந்த இடைமும்
மாழல கார்

இருத்தலும் இருத்தல் 
நிமித்தமும்

மருதம்
வயலும் வயல் 

சார்ந்த இடைமும்
ழவகழற

கார், கூதிர், 
முனபனி, 
பினபனி, 

இளமவனில், 
முதுமவனில்

ஊடைலும் ஊடைல் 
நிமித்தமும்

பநய்தல்
கடைலும் கடைல் 

சார்ந்த இடைமும்
எற்பாடு

கார், கூதிர், 
முனபனி, 
பினபனி, 

இளமவனில், 
முதுமவனில்

இரங்கலும் இரங்கல் 
நிமித்தமும்

பாழல
மணலும் 

மணல் சார்ந்த 
இடைமும்

நணபகல்
இளமவனில், 
முதுமவனில்,

பினபனி

பிரிதலும் பிரிதல் 
நிமித்தமும்

புறத்திழண விளககம்

 புறத்தார் யாவருககும் புலப்படும் 

ஒழுககத்ழதப் பற்றிக கூறுவது புறத்திழண 

எனப்படும். பதால்காப்பியம் புறத்திழணகழள ஏழு 

எனப் பகுகக, புறப்பபாருள் பவணபாமாழல 

பனனிரணடைாகப் பகுத்துள்ளது. பவட்சி, கரந்ழத, 

வஞசி, காஞசி, உழிழஞ, பநாச்சி, தும்ழப, வாழக 

ஆகிய எட்டுப் புறத்திழணகள் மபாருககான 

காரணங்கழளயும் மபார் நழடைபபறும் 

முழறகழளயும் கூறுகினறன.  மனனனின வீரம், 

பகாழடை, புகழ் முதலானவற்ழறச் சிறப்பித்துப் 

பாடுவது ‘பாடைாணதிழண’ ஆகும். மமற்கணடை 

ஒனபது திழணகளில் கூறாதனவற்ழறப் 

‘பபாதுவியல் திழணயில்’ அடைககிக கூறுவர்.

விருந்மதாம்பல்

 ‘விருந்மத தானும் புதுவது புழனந்த 

யாப்பின மமற்மற ‘ (பதால்.பபாருள். 540) எனற 

பதால்காப்பிய நூற்பாவில் இடைம்பபற்றுள்ள 

‘விருந்து‘எனனும் பசால் ‘புதியது’ எனற பபாருளில் 

ழகயாளப்பட்டுள்ளது. எனமவ, இதன 

அடிப்பழடையில் மதானறிய ‘விருந்தினர்’ எனற 

பசால்லும் அறிந்தவர், பதரிந்தவராகிய சுற்றத்தார் 

அல்லது முனபின அறியாதவர்கள், வீடு மதடி 

வருமவாழரயும் குறிப்பதாகும். இவர்கழள 

வரமவற்று உணவளித்து உபசரிககும் பணமப 

விருந்மதாம்பலாகும். பசிபயன வந்தவர்கழள 

வரமவற்று இனமுகத்மதாடு உணவளித்த சிறப்பு,  

நம் தமிைர்கழளமய சாரும். பதால்காப்பியக காலம் 

முதல் இப்பைககம் தமிைர்களிழடைமய இருந்து 

வருகிறது.

விருந்து புறத்ததாத் தானஉணடைல் சாவா

மருந்துஎனினும் மவணடைற்பாற் றனறு    (குறள் 82)

 எனனும் குறட்பா இககூற்ழற 

விளககுகிறது. இளங்மகாவடிகள் ‘பதால்மலார் 

சிறப்பின’ எனறு விருந்துககு அழடை பகாடுத்துக 
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கூறியதால், தமிைரின பதானழமயான பைககம் 

விருந்மதாம்பல் எனபழத அறியலாம்.

விருந்தபாம்பல்
 விருந்மதாம்பும் பணபு கணவன, 

மழனவியின தழலயாய கடைழம எனச் சங்க 

இலககியங்கள் குறிப்பிடுகினறன. பநடும்பயணம் 

மமற்பகாள்பவர்களால் தமககுத் மதழவயான 

உணவுப் பபாருள்கழள உடைனபகாணடு பசல்வது 

எனபது இயலாத பசயல். அவவாறு உணவினறிப் 

பயணம் மமற்பகாணடு வருபவர்களுககு 

வழியிலுள்ள வீடுகளில் உள்மளார் உணவளிப்பர். 

சங்க காலத் தமிைர்கள் பசிபயனறு வருபவர்கழள 

வரமவற்க, வீட்டு வாயிலில் காத்திருப்பர். இரவில் 

வாயில் கதழவ அழடைககும்முன விருந்தினர் 

யாமரனும் உள்ளனரா எனப் பார்ப்பர், அவவாறு 

இருப்பின வரமவற்று உணவளிப்பர் எனபழத 

நற்றிழணப் பாடைல் மூலம் அறியலாம்.

…..   ….. ….. ………… …… ….. …மகாவலர் 

மைவிழடைப் பூட்டிய குைாஅய்த் தீம்புளிச்

பசவிஅழடை தீரத் மதககிழலப் பகுககும்

புல்லி நல்நாட்டு   (அகம் 311, 9 – 12)

 விருந்தினர் இரவில் காலம் கழித்து வரினும் 

மனம் மகிழ்ந்து விருந்மதாம்பினர். இரவில் வீட்டிற்கு 

வரும் விருந்தினருககு பநய் கலந்த இழறச்சிழயச் 

சழமத்துக பகாடுப்பது அனழறய வைககமாகும். 

பசி எனறு வந்தவர்கழள பவளிமய நிற்க 

ழவத்துவிட்டுத் தாம் மட்டும் உணவு உணபழத 

விரும்ப மாட்டைார்கள். இதழனமய, விருந்மதாம்பல் 

முழற எனறு தமிைர்கள் வகுத்திருந்தனர். 

விருந்தினரிடைம் முகமலர்ச்சிமயாடு கூடிய இனிய 

பசாற்கழளக கூறி, கணணில் காணும்படி தமககு 

பநருககமாக இருககச் பசய்து, கனறு ஈனற 

பசுழவப் மபால அனபுகாட்டி பநகிைச் பசய்வர்; 

விருந்தினர் மனம் மகிழும்படி விணமீனகள் 

மபானற ஒளிவீசும் கிணணங்களில் பல வழகயான 

உணவிழனப் பழடைப்பர். 

 தமிைர்கள், தமது வீட்டிற்கு 

வருபவர்களுககு உணவளித்த பிறமக, தாம் 

உணணும் வைககத்ழதக பகாணடிருந்தனர். 

ஒருநாள் பசனறாலும், இருநாள் பசனறாலும் 

பலநாள் பலமராடு பசனறாலும் முதல் நாள் 

மபானமற இனமுகத்துடைன வரமவற்று 

விருந்மதாம்பினர் எனபழத ஔழவயார் பாடைல் 

மூலம் அறியலாம். ஆயர்கள், மாடு மமய்ககப் 

புறப்படும்மபாது உணவிழன மூங்கில் குைாயில் 

இட்டு, மாட்டின கழுத்தில் கட்டுவர்.  காட்டுவழிமய  

பசல்லும்மபாது, அவவழியாகப் பசிமயாடு 

வருபவர்களுககுத் தாம் ழவத்திருககும் 

உணவிழனப் பகிர்ந்து பகாடுப்பர். 

 பைந்தமிழ் இலககியத்தில் உணவு 

சழமககும் முழறகழள ‘மழடைநூல்’ 

குறிப்பிடுகிறது. உணவுப் பற்றிய பசய்திகள் 

சிறுபாணாற்றுப்பழடை, பபருங்கழத, மணிமமகழல 

மபானற நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. 

காலத்திற்கும், நிலத்துககும் ஏற்ற உணவுகழள 

அந்நூல்கள் மூலம் அறிந்துபகாள்ள முடியும்.

வள்ளனழம

 பபற்ற பபருவளத்ழதத் தகமகார்ககுப் 

பகிர்ந்தளிப்பமத வள்ளனழமயாகும். இப்பணபு, 

அரசர்கள் பினபற்ற மவணடிய பணபுகளுள் 

தழலயாயது எனக கருதப்பட்டைது. கல்வி, தறுகண, 

இழச, பகாழடை ஆகிய பபருமிதப் பணபுகளுள் 

ஒனறாக வள்ளல் தனழம விளங்குகிறது.
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 மசர, மசாை, பாணடியர் ஆகிய 

மூமவந்தர்களும் குறுநில மனனர்களாகிய 

கழடைபயழு வள்ளல்களும் வாரி வைங்கும் 

வள்ளல்தனழம பகாணடைவர்களாக விளங்கினர் 

எனபழத இலககியங்கள் பபருமிதத்துடைன 

கூறுகினறன.

்பகன்                                                                            பபாரி

கழடைபயழு வள்ளல்கள்

குறுநில மனனர்கள்  
ஆட்சி பசய்த 

பகுதி
வள்ளல் தனழம

மபகன பைனிமழல மயிலுககுப் மபார்ழவ தந்தவர்

பாரி பறம்புமழல
முல்ழலக பகாடி படைர்வதற்குத் தம் மதழரமய 
தந்தவர்

திருமுடிககாரி மழலயமா நாடு குதிழரகழளப் பரிசாக வைங்கியவர்.

ஆய் அணடிரன பபாதிய மழல
நீல நாகத்தின உழடைழய இழறவனுககுப் 
மபார்த்தி மகிழ்ந்தவர்.

அதியமான தகடூர் அரிய பநல்லிககனிழய ஔழவககு ஈந்தவர்.

நள்ளி கணடீர மழல
மழலவாழ் மககளுககு அழனத்துப் 
பபாருள்கழளயும் வைங்கியவர்.

வல்வில் ஓரி பகால்லிமழல யாழ் மீட்டும் பாணர்களுககுப் பரிசு வைங்கியவர்.

நிழறவுழர

 சங்க இலககியங்கள் அகவாழ்கழகழய 
அனபின ஐந்திழணயாகப் பகுத்துக காணகினறன. 
தமிைரின வழிபடு பதய்வம், வழிபாட்டு முழறகள் 

ஆகியனவும்  விளககப்பட்டுள்ளன. சிலப்பதிகாரம் 
தமிைர் வாழ்வியலின ஆட்சிமுழற, வணிகச் சிறப்பு, 
சமய நம்பிகழக, தனிமனித ஒழுககம் ஆகியவற்ழற 
விரிவாகக கூறும் வரலாற்று ஆவணமாகத் 

திகழ்கிறது. 

Unit 1.indd   12 25-06-2018   16:55:39
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



13

 பவளிநாட்டைவர்களின குறிப்புகளிலிருந்து 

தமிைர்கள், மமழல நாடுகளுடைன பகாணடிருந்த 

வணிகத் பதாடைர்பு பல சானறுகளுடைன 

விளககப்பட்டுள்ளது. ஆணகளுககும் 

பபணகளுககும் உரிய தனிமனித வாழ்வியல் 

பநறிகள் பகுத்துக கூறப்பட்டுள்ளன. தமிைரின 

விருந்மதாம்பல் பணழபயும் கழடைபயழு 

வள்ளல்களின வள்ளல் தனழமழயயும் சங்க 

இலககியங்கள் பதிவு பசய்துள்ளழமழய அறிய 

மு டி கி ற து . 

மதிப்பீடு

சரியான விழடைழயத் மதர்ந்பதடுத்து எழுதுக

1. ‘பணபாடு’ எனற பசால்ழலத் தமிழில் முதனமுதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் --------

 அ) இளங்மகாவடிகள்   ஆ) டி.மக. சிதம்பரநாதனார்

 இ) பதால்காப்பியர்    ஈ) வ.உ.சிதம்பரனார்

2. கீழ்ககாணபனவற்றுள் பபாருந்தாத இழணழயக கணடைறிக.

 நிலம்   - சிறுபபபாழுது

 அ)  குறிஞசி -  யாமம்

 ஆ)  முல்ழல - மாழல

 இ)  மருதம் - ழவகழற

  ஈ )  பாழல - எற்பாடு

3. கீழ்ககாணபனவற்றுள் சரியாகப் பபாருந்தியுள்ள இழணழயத் மதர்ந்பதடுகக.

 அ) பாரி   -  முல்ழலககுத் மதர் ஈந்தவர்

 ஆ) மபகன  -  ஔழவககு பநல்லிககனி அளித்தவர்

 இ) ஆய் அணடிரன - மயிலுககுப் மபார்ழவ தந்தவர்

 ஈ) அதியமான  - நீல நாகத்தின ஆழடைழய இழறவனுககு அணிவித்தவர்

4. பபாருத்துக

 அ) பதாணடி  - 1. முஸிரிஸ்

 ஆ) முசிறி  - 2. பகாமாரி

 இ) பபாற்காடு  - 3. திணடிஸ்

 ஈ) குமரி  - 4. பகரி
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 அ)   அ-3     ஆ-2     இ-1     ஈ-4   ஆ)   அ-3     ஆ-1     இ-4     ஈ-2

 இ)   அ-4     ஆ-1     இ-2     ஈ-3   ஈ)   அ-2      ஆ-3     இ-4      ஈ-1

5. பபா.ஆ.மு. ஐந்தாம் நூற்றாணடில் வாழ்ந்த புகழ்பபற்ற கிமரகக மருத்துவர்

 அ) ஜி.யு. மபாப்    ஆ) ஸ்டிராமபா

 இ) அகஸ்டின    ஈ) ஹிப்பாகிமரட்டைஸ்

6. ‘பணபபனப்படுவது பாடைறிந்து ஒழுகுதல்’- இப்பாடைலடி இடைம்பபற்றுள்ள நூல் -----

 அ) நற்றிழண          ஆ) குறுந்பதாழக            இ) கலித்பதாழக           ஈ) அகநானூறு

7. பினவரும் கூற்ழறயும், அதன காரணத்ழதயும் படித்து விழடைககுறிப்ழபத் மதர்ந்பதடுகக.

 கூற்று:    ‘‘உலகம் எனபது, உயர்ந்மதார் மமற்மற“ எனத் பதால்காப்பியம் கூறுகிறது.

 காரணம்:   நல்ல வழிமுழறகழளப் பினபற்றிப் பணபாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்கமள உயர்ந்தவர்கள்.

 அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு   ஆ) கூற்று சரி, காரணமும் சரி

 இ) கூற்று தவறு, காரணமும் தவறு   ஈ ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

8. பத்துப்பாட்டிலுள்ள ஆற்றுப்பழடை நூல்களின எணணிகழக

 அ) 5  ஆ) 7  இ) 9   ஈ)10

9. பபான, பசம்பு ஆகிய உமலாகங்கள் மீது பபாறிககப்படுகினற எழுத்துகள் --------------

 அ) ஓழலச்சுவடிகள்          ஆ) பட்டையங்கள்         இ) பசப்மபடுகள்           ஈ) சாசனங்கள்

10. சரியான விழடைழயத் மதர்ந்பதடுகக.

 1) பதால்காப்பியம் கூறும் புறத்திழணகளின எணணிகழக பனனிரணடு.

 2)  புறத்தார் யாவருககும் புலப்படும் ஒழுககத்ழதப் பற்றிக கூறுவது புறத்திழண.

 3) மனனனின வீரம், பகாழடை, புகழ் முதலியவற்ழறச் சிறப்பித்துப்பாடுவது வாழகத்திழண

 4) பபாருந்தாக காதழலப் பபருந்திழண எனறு கூறுவர்.

 அ) 2, 4 சரி  ஆ) 1, 3சரி  இ) 2, 3சரி  ஈ) அழனத்தும் சரி

11. மசாைர்காலக கிராம ஆட்சிமுழறழயப் பற்றி அறிய உதவும் கல்பவட்டு

 அ) மணடைகப்பட்டு ஆ) தளவானூர்  இ) மாமணடூர்  ஈ) உத்திரமமரூர்
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குறுவினா

1.   பணபாட்ழடை பவளிப்படுத்தும் கூறுகள் யாழவ?

2.   அனபின ஐந்திழண – குறிப்பு வழரக.

3.   பதால்பபாருள் சானறுகழள எவவாறு வழகப்படுத்தலாம்?

4.   பைந்தமிைகத்தின நிலவியல் கூறுகள் யாழவ?

5.   புறப்பபாருள் பவணபாமாழல கூறும் புறத்திழணகள் யாழவ?

6.   கல்பவட்டு எனறால் எனன?

7.   பட்டையங்கள் – குறிப்பு வழரக.

8.   அகத்திழணகள் எனறால் எனன? 

சிறுவினா

1.   சிலப்பதிகாரம் எவவாறு வரலாற்று ஆவணமாகத் திகழ்கிறது?

2.   பணபாடு பசாற்பபாருள் விளககம் தருக.

3.   பணழடைய தமிைரின வணிகத்ழத அறிய உதவும் சானறுகள் யாழவ?

4.   தமிைகம் எந்பதந்த நாடுகளிலிருந்து பபாருள்கழள இறககுமதி பசய்தது?

5.   கழடைபயழு வள்ளல்கள் யாவர்?

6.   சங்ககால மனனர்களின மாணபுகளாகக கருதப்படுவன யாழவ?

7.   வள்ளனழம – குறிப்புவழரக.

பநடுவினா

1.   பணழடைய தமிைர்களின பணபாட்டுச் சிறப்பிழன இலககியச் சானறுகளின வழி விளககுக.

2.    தமிைகப் பணபாட்டிழன அறிய பவளிநாட்டைவரின குறிப்புகள் எங்்ஙனம் உதவுகினறன எனபழத 
விளககுக. 

3.   தமிைரின விருந்மதாம்பல் பணபிழன விளககுக.

4.   தமிைர்களின பணபாட்ழடை பவளிப்படுத்தும் காலககணணாடி கல்பவட்டுகளும் பட்டையங்களும் எனபழத 
நிறுவுக.

5.   முச்சங்கங்கள் பற்றி விவரிகக.
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இகணயச்ப்சயல்பபாடு 

தமிழ்ப் பண்பாடு இைணயப்பக்கத்தின் உரலி 
http://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-c031-c0311-html-c03114l5-17073#451

தமிழ்ப் பணபபாடு

* படங்கள் அைடயாளத்திற்கு மட்டுேம.

படிகள்
 ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விைரவுக்குறியீட்ைடப் பயன்படுத்தி tamilvu என்னும் 

இைணயப்பக்கத்திற்குச் ெசல்க.  
 திைரயின் இடப்பக்கத்தில் பண்பாடு ஒரு விளக்கம், ெமாழியும் பண்பாடும், பண்பாட்டு வரலாற்றுச் 

சான்றுகள், தமிழர் பண்பாட்டு அடிப்பைடகள் ேபான்ற ெதரிவுகள் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும். 
அவற்றுள் ேதைவயானைதத் ேதர்வு ெசய்து அதன் விளக்கங்கைள அறிக. 

 எடுத்துக்காட்டாக, தமிழர் பண்பாட்டு அடிப்பைடகள் என்பைதத் ேதர்வு ெசய்து, கீழ்ப்பகுதியில் 
உள்ள பாடஅைமப்ைபச் ெசாடுக்கியதும் தமிழரின் புகழ், வீரம், விருந்ேதாம்பல் ேபான்றைவ 
ேதான்றும். அவற்ைற அறிந்துெகாள்க.

ெசயல்பாட்டின் படிநிைலக்கான படங்கள் :

தமிழ்ப் பண்பாடு அறிேவாமா !
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இகணயச்ப்சயல்பபாடு 

ெதால்ெபாருள் சான்றுகள் இைணயப்பக்கத்தின் உரலி 
http://tamildigitallibrary.in/inscriptions-listing?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZh8&cat_id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZp1

பதபால்பபபாருள் ்சபான்றுகள் 

* படங்கள் அைடயாளத்திற்கு மட்டுேம.

படிகள்
 ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விைரவுக்குறியீட்ைடப் பயன்படுத்தி tamildigitallibrary என்னும் 

இைணயப்பக்கத்திற்குச் ெசல்க.  
 பழங்கால வட்ெடழுத்து முைறகளும் அைவ இடம்ெபற்றுள்ள கல்ெவட்டுகளும்  திைரயில் 

ேதான்றும்.
 கல்ெவட்டு உள்ள இடங்கைளச் ெசாடுக்கி, அவற்றின் வரலாற்ைறத் ெதரிந்து ெகாள்க.
ெசயல்பாட்டின் படிநிைலக்கான படங்கள் :

கல்லில் புைதந்திருக்கும் 
வரலாற்ைறக் கண்டறிேவாமா!
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நுழைவு வாயில்

 தற்ால மனித சமூ்ம், அறிவியல் 

ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ்ாரணமா், மி் 

உயரிய வாழ்கழ் நிழலழய அழைந்திரு்ககிறது. 

இச்சமூ்ம் ்ைந்துவந்த ்பல்்வறு ்ாலச் 

சூைல்்ழள அறிந்துத்ாளள, ததால்லியல் 

ஆய்வு்ள உதவுகின்றன. அவவழ்யில் 

சிந்துதவளிப் ்பகுதியின் ்பல்்வறு இைங்ளில் 

்மறத்ாளளப்்படை அ்ைாய்வு முடிவு்ள, 

சிந்துதவளி நா்ரி்ம் ்பறறிய தசய்தி்ழள 

தவளி்கத்ாணர்ந்தன. 

 இந்நா்ரி்ம், உலகில் ்தான்றிய சிறந்த 

நா்ரி்ங்ளுள ஒன்றா்்க ்ருதப்்படுகிறது. 

இந்நா்ரி் ந்ர அழமப்பு,  ்டைை்க்ழல, சமூ்ம், 

சமயம், த்பாருளாதாரம், வணி்ம் ஆகியவறறில் 

ம்க்ள சிறந்து விளஙகினர் என்்பழதப் ்பல 

அ்ழவாய்வு சான்று்ள தவளிப்்படுத்துகின்றது. 

 இந்தியாவில் ்தான்றிய ்பழைழமயான 

நா்ரி்ம், ‘சிந்துதவளி நா்ரி்ம்‘. இந்நா்ரி்ம், 

சிந்துநதி்க்ழரயில் தசழித்து வளர்ந்த ‘ந்ர 

நா்ரி்ம்’ ஆகும். இது, சிந்து ஆறறங்ழரயில் 

்தான்றி வளர்ந்தழமயால் ’சிந்துதவளி நா்ரி்ம்’ 

என்று அழை்க்ப்்படுகிறது. இஙகு வாழந்தவர்்ள 

இந்தியாவின் ்பைழமயான குடிம்க்்ள என்ற 

்ருத்ததாறறுழம நிலவுகிறது.  சுமார் ஐந்தாயிரம் 

ஆண்டு்ள ்பழைழமயான இந்ந்ர நா்ரி்ம், 

முதன்முதலில் 1921 இல் ்ண்ைறியப்்படைது. 

்பழைய ்பஞசாபின் மாண்டத்ாமரி மாவடைத்தில் 

(்பாகிஸதான்) இரவி-சடதலஜ் ஆறு்ளு்ககு 

இழையில் அ்ழந்ததடு்க்ப்்படை (1920) 
ததால்த்பாருள சின்னம் ‘ஹரப்்பா’ எனப்்படுவதாகும். 

1922 ஆம் ஆண்டு, சிந்து மா்ாணத்தில் 

(்பாகிஸதான்) லர்்க்ானா மாவடைத்தில் எழு்பது 

அடி உயரமுளள மண்்மடு ஒன்று 

அ்ழந்ததடு்க்ப்்படைது. இச்சின்னத்ழத 

‘தமா்ஞசதா்ரா’ என்்பர்.

அலகு

2 சிந்துவெளி நாகரிகம்

• சிந்துதவளி மறறும் ஹரப்்பா நா்ரி்ங்ள ்பறறி அறிதல்.

•  சிந்துதவளி நா்ரி்த்தின் சமயம் மறறும் வழி்பாடடு முழறழயத் ததரிந்து த்ாளளுதல்.

• சிந்துதவளி ம்க்ளின் வாழ்கழ் முழறயிழன அறிந்துத்ாளளுதல்

• தமிைர் ்பண்்பாடடு கூறு்ள சிந்துதவளி ம்க்ளால் பின்்பறறப்்படடுளளழதப் 

புரிந்துத்ாளளுதல்.

• தமிழநாடடிறகும் சிந்துதவளி நா்ரி்த்திறகும் இழை்ய உளள ததாைர்ழ்பப் புரிந்து 

த்ாளளுதல்.

்றறல் ்நா்க்ங்ள

Unit 2.indd   18 25-06-2018   16:57:05
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



19

்சர் ஜான ைார்ஷல்
 இந்த அ்ழவாய்விழன ்மறத்ாண்ை 

ததால்லியலாளர் ‘சர் ஜான் மார்்ஷல்’. இவர் 

ததால்்பைங்ாலத்தி்ல்ய சிறப்புறறு விளஙகிய 

திராவிை நா்ரி்த்துைன் சிந்துதவளி நா்ரி்த்ழத 

ஒப்பிடுகிறார். இவரின் கூறறுப்்படி, இந்த நா்ரி்ம் 

்வத்ாலத்திறகு முற்படைதா் உளளது எனவும், 

இதன் ்ாலம் த்பா.ஆ.மு 3250 முதல் த்பா.ஆ.மு 

2750 வழர எனவும் குறிப்பிடடுளளார். இழதப் 

த்பரும்்பாலான வரலாறறு ஆய்வாளர்்ள ஏறறு்க 

த்ாண்டுளளனர்.

ேைா்ததல் துமறமுகம்
 ்மலும் சாகுந்தா்ரா, ்்ாடடிஜி, 

்லாத்தல், ்ாளி்பங்ன் ்்பான்ற இைங்ளில் 

சிந்துதவளி நா்ரி்ச் சின்னங்ள 

்ண்டுபிடி்க்ப்்படைன. ஆதிச்சநல்லூர், 

அரி்க்்மடு ஆகிய இைங்ளில் 

்மறத்ாளளப்்படை ததால்த்பாருள அ்ைாய்வு்ள, 

தமிழநாடடிறகும் சிந்துதவளி 

நா்ரி்த்திறகுமிழை்ய ததாைர்பு இருப்்பழத 

தவளிப்்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் 

மி்ப்்பழைழமயான ந்ர நா்ரி்ம் தமிை்த்தில் 

இருந்திரு்க் ்வண்டும் என்்பழதத் 

ததால்லியலாளர்்ள உறுதிப்்படுத்துகின்றனர்.

சான்று்ள

 ம்க்ள ்பயன்்படுத்திய முத்திழர்ள, 

மட்பாண்ைங்ள, நீர் அருந்தும் குவழள்ள, 

்மாதிரங்ள, சுடுமண் த்பாம்ழம்ள, மணி்ள, 

உ்லா் வழளயல்்ள, இரத்தின்க்ற்ள மறறும் 

்டைைச் சிழதவு்ள ்்பான்றழவ சிந்துதவளி 

அ்ைாய்வில் ்ண்ைறியப்்படடுளளன. இழவ 

அஙகு வாழந்த ம்க்ளின் வாழ்கழ் முழறயிழன 

உலகிறகு அறிவி்ககும் சான்று்ளா்த் 

தி்ழகின்றன.

சிந்துதவளி நா்ரி்மும் தமிைர் நா்ரி்மும்

 தற்்பாது ததன்்்ாடித் தமிழநாடடில் 

்பயன்்படுத்தப்்படடு வருகின்ற இைப்த்பயர்்ள 

சிந்துதவளி நா்ரி்ம் ்தான்றி வளர்ந்த 

்பகுதியிலும் ்பயன்்படுத்தப்்படடு வந்துளளழம 

என்்பது குறிப்பிைத்த்க்தாகும். தமிழநாடடின் 

ஆரணி, த்ாறழ், ழமலம், மானூர், நா்ல், 

ததாண்டி, ்ண்டிழ் ்்பான்ற இைப்த்பயர்்ள 

தற்்பாழதய ்பாகிஸதானிலும் (்பண்ழைய 

சிந்துதவளி ்பகுதி) வை்க்த்தில் உளளன.  

 அ்த்்பால் தமிழநாடடிலுளள ஆலூர், 

ஆசூர், ்படூர், இஞசூர், குந்தா, நா்ல், தானூர், 

தசஞசி ்்பான்ற இைப்த்பயர்்ள தற்்பாழதய 
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ஆப்்ானிஸதானில் உளளன. திராவிைர்்ள 

்பஞசாப், சிந்து, ்பலுசிஸதான் ்்பான்ற ்பகுதி்ளில் 

வாழந்தனர் என்்பழத இதன் மூலம் அறியலாம்.

 ்பலுசிஸதானில் பிராகுயி என்ற திராவிை 

தமாழி இன்றுவழர ்்பசப்்படடு வருகிறது. 

தமிழபிராமி, வடதைழுத்து மறறும் வரிவடிவங்ளில் 

த்பாறி்க்ப்்படடுளள ததாை்க்்ாலத் தமிழ்க 

்ல்தவடடு்ளில் ்ாணப்்படும் ்பல இைப்த்பயர்்ள 

இன்ழறய ்பாகிஸதான் மறறும் ஆப்்ானிஸதான் 

்்பான்ற வை்மறகு நிலப்்பகுதி்ளில் 

நிழலத்திருப்்பது வியப்பு்ககுரியது. சிந்துதவளி 

நா்ரி்த்ழத விரிவா் ஆய்வு தசய்த சர் ஜான் 

மார்்ஷல் ஹரப்்பா, தமா்ஞசதா்ரா ந்ரங்ள 

இந்தியாவின் பிற ்பகுதி்ளுைன் ததாைர்பு 

த்ாண்டிருந்தழத உறுதிப்்படுத்தியுளளார்.

குடிம்க்ள

 திராவிைர்்ள, மத்தியத் தழர்க்ைல் 

இனத்தினர், முந்ழதய ஆஸட்ராலாய்டு்ள, 

ஆல்ழ்பன்்ள மறறும் மங்்ாலியர்்ள 

்்பான்்றார் சிந்துதவளிப்்பகுதியில் வாழந்ததா் 

ஆய்வு்ள ததரிவி்ககின்றன. ஆனாலும், 

இந்நா்ரி்த்ழத ்தாறறுவித்த த்பரும்க்ள யார் 

என்்பது இன்னும் திடைவடைமா் 

அறியமுடியவில்ழல. இவர்்ள திராவிைர்்ளா்த் 

தான் இரு்க் ் வண்டும் என்்பது சர் ஜான் மார்்ஷல், 

ஆர். டி. ்பானர்ஜீ, ஹீராசு ்பாதிரியார் 

்்பான்்றார்்ளின் ்ருத்தாகும்.  ்மலும், 

சிந்துதவளியில் ்்பசப்்படடு வந்த தமாழி, ்பண்ழைய 

தமிழதமாழி்ய என்்பதும் அவர்்ளது ்ருத்தாகும்.  

திராவிைர்்ள யார்?

 ்பண்ழைய ்ாலத்தில்,   தமிழநாடடு்ககு 

வந்த யவனர்்ள(கி்ர்க்ர்்ள), இந்நாடழைத் 

‘திரிமிளி்்’ என்று அழைத்தனர். ்ாஞசிழய 

ஆடசி தசய்த நந்திவர்ம ்பல்லவன் தமிழ 

அரசர்்ழள ‘திராவிை மன்னர்்ள’ என்்ற 

குறிப்பிடடுளளார்.  ்ங்ா்தவி என்்பவர் தாம் 

எழுதிய ‘மதுரா விஜயம்’ என்ற நூலில் 

தமிழநாடழைத் ‘திராவிை ்தசம்’ என்றும், தமிழ 

மன்னர்்ழள ‘திரமிள ராஜா்க்ள’ என்றும் 

குறிப்பிடடுளளார். ்பைங்ாலந்ததாட்ை ‘தமிழ’ 

என்ற தசால்ழலப் பிற தமாழியினர் திரமிளா, 

திரவிைா, திராவிைா என்ற தசாற்ளால் குறிப்பிடடு 

வந்துளளனர். 

 சிந்துதவளி நா்ரி்த் ததால்த்பாருள 

ஆய்ழவ ்மலும் விரிவு்படுத்தி அறிவியல் 

முழற்ழளயும், ததாழில்நுட்பங்ழளயும் 

ழ்யாண்ை பிரிடைானியத் ததால்லியல் அறிஞரான 

சர். மார்டிமர் வீலர் (Sir Mortimer Wheeler) அது 

‘ந்ர நா்ரி்ம்’ என்்பழத உறுதி தசய்தார். இது 

ஆரியர்்ள வருழ்்ககு முன்்பா்்வ  வளர்ந்து 

உச்ச நிழலயில் இருந்தது. ஆரியர் இந்தியாவு்ககு 

வந்த்்பாது திராவிைர்்ள சு்மரியா, ்பாபி்லானியா 

்்பான்ற நாடு்ளுைன் வணி்த் ததாைர்பு 

த்ாண்டிருந்தனர். திராவிைர்்்ள ்ழல 

நயத்திறகும், ்பண்்படை வாழ்கழ்்ககும் 

்பை்க்ப்்படடிருந்தனர். ஆ்்வ, சிந்துதவளி 

நா்ரி்மானது ஆரிய நா்ரி்த்திறகு முன்்்ப 

வளர்ச்சி அழைந்த ஒரு ந்ர நா்ரி்மா்த் 

தி்ழந்தது. 

 கீைடி ததால்லியல் ்ளம் என்்பது, 

இந்தியத் ததால்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தால் 

அ்ைாய்வு தசய்யப்்படடு வரும் ஒரு சங் ்ால 

வசிப்பிைம் ஆகும். இந்த அ்ைாய்வு ழமயம், 

தமிழநாடடில் மதுழர்ககுத் ததன்கிை்ககில் 

12கி.மீ. ததாழலவில் சிவ்ஙழ் மாவடைத்தில் 

கீைடி என்ற ஊரு்ககு அருகில் அழமந்துளளது.

ஆதிச்சநல்லூர் ததால்லியல் ்ளத்து்ககு 

அடுத்து, இந்தியத் ததால்லியல் ஆய்வு 

நிறுவனத்தால் தமிழநாடடில் 

்மறத்ாளளப்்படும் த்பரிய அளவிலான 

அ்ைாய்வு இது்வயாகும். 

உங்ளு்ககுத் ததரியுமா?
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ந்ர அழமப்பும் ்டைைங்ளும்

 சிந்துதவளியில் ழமயஅரசு 

இருந்தழம்க்ான சான்று்ள தமா்ஞசதா்ராவில் 

கிழைத்துளளன. இதறகுப் ்பல தூண்்ழளத் 

தாஙகும் மன்றம், த்பாது்ககூைம் முதலியழவ 

மு்ககியச் சான்று்ளா்த் தி்ழகின்றன. இஙகு 

வாழந்த ம்க்ள, வணி்த்தில் சிறந்து விளஙகினர். 

்மலும், இவர்்ள த்பரும்த்பாருள ்சர்த்து மாை 

மாளிழ்்ளில் வாழந்தனர்.

நகர அமைப்பு

 ந்ரத்தின் ததரு்க்ள அ்லமா்வும்,  

்நரா்வும்,  சு்ாதார வசதி த்ாண்ைனவா்வும் 

அழம்க்ப்்படடிருந்தன. ததரு்க்ள கிை்ககு 

்மற்ா்வும், வை்ககுத் ததற்ா்வும் 

அழமந்திருந்தன. த்பரிய ததரு்க்ள 33 அடி 

அ்லமும், சிறிய ததரு்க்ள 9 அடிமுதல் 12 
அடிவழர அ்லம் த்ாண்ைதா்வும் இருந்தன. 

த்பரிய ததரு்க்ளில் ம்க்ள நைந்துதசல்லும் 

நழை்பாழதயும் இருந்தது.  மூன்று வண்டி்ள ஒ்ர 

வரிழசயில் தசல்லும்வழ்யில் த்பரிய சாழல்ள 

அழம்க்ப்்படடிருந்தன. அழனத்து வீடு்ளிலும் 

கிணறு்ளும், குளியலழற்ளும் இருந்தன. 

அ்ககுளியலழற்ள, ்ழிவுநீர் தசல்வதறகு ஏறற 

வழ்யில் ததருவின் அருகி்ல்ய 

அழம்க்ப்்படடிருந்தன. இழதப் ்பார்்ககும்்்பாது, 

்பாபி்லானிய ந்ரங்ழள விஞசிய  சிறந்த 

ந்ரழமப்ழ்பச் சிந்துதவளி  ம்க்ள த்பறறிருந்தனர் 

என்்பழத அறிகி்றாம். 

்டைை்க்ழல

 சிந்துதவளியில் ஹரப்்பாவிலும், 

தமா்ஞசதா்ராவிலும் ஊரு்ககுப் புறத்்த 

்்ாடழை்க த்ாத்தளங்ள 

அழம்க்ப்்படடிருந்தன.  அவறறின் உள்ள 

மன்னரின் மாளிழ்்ளும், த்பரிய நீராடும் 

குளங்ளும், தநற்ளஞசியங்ளும் ்மைான 

சாழல்ளும் இருந்தன. ்மறகுத் திழசயில் 

்மைான நிலத்தில் ்்ாடழையும், கிை்க்்   

குடியிருப்புப் ்பகுதியும் அழமந்திருந்தன.

கட்ட்டககமை

 ஒவதவாரு வீடும் ்பல அடு்ககு மாடி்ழள்க 

த்ாண்ைதா் இருந்தது. ்டைைங்ள 

்டடுவதறகுச்  சுடைதசங்ற்ள   

்பயன்்படுத்தப்்படடிருந்தன. அச்தசங்ற்ள மி்வும் 

உறுதியா் இருந்தன. கிணறறுச்சுவர், 

சா்க்ழைச்சுவர் ்்பான்ற வழளந்த சுவர்்ழள்க 

்டடுதறகு ஆப்பு வடிவச் தசங்ற்ள 

்பயன்்படுத்தப்்படடிரு்ககின்றன. சுவர்்ளில், 

தசங்ற்ழள இழணப்்பதறகு ஒரு வழ்யான 

சாந்ழதப் ்பயன்்படுத்தி உளளனர். ்பண்ழைய 

தமிழம்க்ள ்பயன்்படுத்திய தசங்ற்ளின் 

தன்ழமயும், அளவும் சிந்துதவளி ம்க்ள 

்பயன்்படுத்திய தசங்ற்்ளாடு ஒத்துளளன 

என்்பது குறிப்பிைத்த்க்தாகும்.

நீச்சல் குளம்

 சிந்துதவளியில் கிழைத்துளள 

்டைைங்ளில் தழலசிறந்தது, 

தமா்ஞசதா்ராவிலுளள ‘த்பாது்ககுளியல் 

குளமாகும்’. இ்ககுளத்திலிருந்து தண்ணீழர 

தவளி்யறறவும், புதிய நீழர உள்ள 
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த்ாண்டுவரவும், தசங்ற்ளால் ்டைப்்படை 

நீர்ப்்பாழத்ள அழம்க்ப்்படடிருந்தன. குளத்தின் 

தழரப்்பகுதி நீழர உறிஞசாமல் இருப்்பதற்ா், 

‘நீல்ககீல்’ (Bitumen) என்ற ்பழசயால் 

பூசப்்படடிருந்தது.  ம்க்ள, குளித்தபின்பு உழைழய 

மாறறி்கத்ாளவதறகு்க குளத்தின் ்மல் 

ஓரங்ளில் ்பல அழற்ள இருந்தன. 

நீச்சல் குளம்

 குளத்ழதச் சுறறி நான்கு ்ப்க்மும் 

்படி்க்டடு்ள அழம்க்ப்்படடிருந்தன. நீச்சல் 

குளத்திறகுள தசன்றுவர நுழைவு வாயில்்ள 

இருந்தன. நீச்சல் குளத்தின் ததன்்மறகு 

மூழலயில் நீராவிப் ்பயன்்பாடடிறகு வசதி 

தசய்யப்்படடிருந்தது.

தானிய்க்ளஞசியம்

 சிந்துதவளி ம்க்ளின்  மு்ககியத்ததாழிலா் 

்வளாண்ழம இருந்தது. இவர்்ள எதிர்்ாலத் 

்தழவழய முன்னிடடு உணவுப் த்பாருள்ழளச் 

்சமித்து ழவத்திருந்தனர். இதறகு ஹரப்்பாவில்  

இரு்ககும் தானிய்க்ளஞசிய்ம சான்றாகும்.  

இது 168 அடி நீளமும், 135 அடி அ்லமும் 

உழையது.  இதன் சுவர்்ள 52 அடி உயரமும், 9 அடி 

்னமும் உழையழவ. இழவ இரண்டு 

வரிழச்ளா்்க ் டைப்்படடு இருந்தன.  இவவிரண்டு 

வரிழச்ளு்ககிழை்ய உளள தூரம் 23 அடியாகும்.  

இவவிரு தநடுஞசுவர்்ளுள ஒவதவாரு வரிழசயிலும் 

ஆறு மண்ை்பங்ள இருந்தன. ஒவதவாரு 

மண்ை்பத்திலும் மூன்று த்பருஞசுவர்்ள 

எழுப்்பப்்படைன. அதில் நான்கு அழற்ள 

இருந்தன. இம்மண்ை்பத்தின் தழரப்்பகுதி 

மரப்்பலழ்யால் ஆனது. ்பல அழற்ள த்ாண்ை 

இத்தானிய்க்ளஞசியத்தில் உணவு தானியங்ள 

மடடு்ம ்சமி்க்ப்்படைன என்்பது 

குறிப்பிைத்த்க்து.

தானியககளஞ்சியம்

சமுதாய நிழல

சிந்துதவளியில் ்பல்்வறு ததாழில் தசய்்வார் 

இருந்தனர். அவர்்ளுள, ்டைைம் ்டடு்வார், 

தநசவாளர், சிறபி, ஓவியர், தடைார், தச்சர் முதலிய 

ழ்விழனஞர்்ள இருந்தனர் என்்பதறகுப் ்பல 

சான்று்ள உளளன. வீடடு ்வழல்க்ாரர்்ளும்,   

கூழை முழை்வார், விவசாயம் தசய்்வார், மீன் 

பிடிப்்்பார் இஙகு வாழந்துளளனர். ்மலும், 

சிந்துதவளி ம்க்ள விவசாயம் மறறும் வாணி்ம் 

தசய்து வசதியுைன் வாழந்தனர் என்்பழத அறிய 

முடிகிறது.

த்பண்்ளின் நிழல

 சிந்துதவளியில் ஆண்்ளு்ககு நி்ரா்ப் 

த்பண்்ள மதி்க்ப்்படைனர். இவர்்ள, அைகு 

சாதனப்த்பாருள்ழளப் ்பயன்்படுத்தினர். 

அதறகுச் சான்றா் தவண்்லத்தால் ஆன மு்ம் 

்பார்்ககும் ்ண்ணாடி்ள, தந்தத்தால் தசய்யப்்படை 

சீப்பு்ள   ்்பான்ற த்பாருள்ள இஙகு 

கிழைத்துளளன. ்மலும், இப்த்பண்்ள ்ாதணி, 

ழ்வழளயல், ்மாதிரம், ்ாலில் ்ாப்பு, ்ழுத்தில் 

அடடிழ், ்ழுத்துமணி்ள ்்பான்ற ்பல 

அணி்லன்்ழளயும் அணிந்திருந்தனர்.
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அணிகைனகள்
 இழவயழனத்தும் தங்ம், தவளளி, தசம்பு, 

தவண்்லம் ்்பான்ற உ்லா்ங்ளால் 

தசய்யப்்படடிருந்தன. சிந்துதவளி ம்க்ள 

்பயன்்படுத்திய ்மறகூறிய அணி்லன்்ழளத் 

ததான்றுததாடடுத் தமிை்ப் த்பண்்ள ்பயன்்படுத்தி 

வந்துளளனர்  என்்பது குறிப்பிைத்த்க்து. இழவ, 

சிந்துதவளி ம்க்ளு்ககும் தமிை் ம்க்ளு்ககும் 

உளள  ்பண்்பாடடுத் ததாைர்ழ்ப  

உறுதிப்்படுத்துகின்றன.

உணவு வழ்்ள

 சிந்துதவளி ம்க்ள சிறந்த ந்ர 

வாழ்கழ்ழய ்மறத்ாண்ைனர். ந்ரத்தில் 

அரசனும், அதி்ாரி்ளும், ்பலவழ்த் 

ததாழிலாளர்்ளும், ்ழலஞர்்ளும் வாழந்தனர். 

்்ாதுழம, ்பார்லி, ்்பரீச்சம்்பைம், ்பால், இழறச்சி 

வழ்்ழள ம்க்ள உண்ைனர். நீர்வளம் மி்க் 

சிந்துதவளியில் தானிய வழ்்ளும், ்படைாணி 

முதலிய ்பருப்பு வழ்்ளும், முலாம்்பைம் முதலிய 

்பை வழ்்ளும், ஆழை்க்்றற ்பருத்தி 

வழ்்ளும் ்பயிராயின. ஆடு, மாடு, ்பன்றி முதலிய 

விலஙகு்ளின் இழறச்சியும், ஆழம, மீன் 

முதலியனவும் அவர்்ளு்ககு்க கிழைத்தன. 

எஞசிய உணவுத் தானியங்ழளயும், இழறச்சி 

வழ்்ழளயும் ்பதப்்படுத்தி ழவத்து அவர்்ள 

உண்ைனர். இஙகு்க கிழைத்துளள மாவு அழர்ககும் 

இயந்திரங்ள அம்மி, ஆடடு்க்ல், உரல், 

எண்தணய்ச் சடடி, இடடிலிச் சடடி மறறும் பிற 

த்பாருள்ழளயும் த்ாண்டு இவர்்ளின் உணவு 

வழ்்ழள நம்மால் அறிய முடிகிறது. இவர்்ள 

மரப்்பலழ், மண்சிப்பி, தவண்்ல்ககிண்ணி 

்்பான்றவறழற உண்்லங்ளா்ப் 

்பயன்்படுத்தினர் என்்பழத அறிய முடிகிறது.  

உழை்ள

 சிந்துதவளி ம்க்ள ்பருத்தி, ்ம்்பளி, 

நார்ப்்படடு ஆகியவறறால் ஆன ஆழை்ழள 

அணிந்தனர். ்மலாழை, கீைாழை என முழு 

ஆழை்ழள்ய அணிந்தனர். ்பருத்தி  

ஆழை்ள த்பரும்்பாலும் வண்ணங்ளுைனும்  

பூ ்வழலப்்பாடு்ளுைனும் இருந்தன. ்ம்்பளி 

ஆழை்ள தடித்திருந்தன. நார்ப்்படைாழை 

உை்லாடு ஒடடி, ஒளி ஊடுருவுமாறு இருந்தது. 

்ழுத்துப் ்படழையுழைய சடழை்ழளயும், 

த்பாத்தான் ழதத்த சடழை்ழளயும் இவர்்ள 

அணிந்திருந்தனர். 

 ஆண், த்பண் இரு்பாலரும் மங்்ாலியழரப் 

்்பால் தழலயில் முண்ைாசு்க ்டடி்கத்ாண்ைனர். 

வடடுழை அணிந்தவருமுண்டு. சிந்துதவளியில் 

்ண்தைடு்க்ப்்படை ஆண், த்பண் 

உருவங்ழள்கத்ாண்்ை நாம் அவர்்ள 

அணிந்திருந்த ஆழை அணி்லன்்ழளப்்பறறி 

அறிந்து த்ாளள முடிகிறது.

ந்ர நா்ரி்ம்

 சிந்துதவளி நா்ரி்த்தில் ந்ர 

வாழ்கழ்யின் ்பல்்வறு கூறு்ள த்பாதிந்துளளன. 

ஷில்்ை என்ற அறிஞர் ந்ர வாழ்கழ்யின் 

கூறு்ளா், அதி் ம்க்ள ததாழ், ்பல்்வறு 

ததாழில் புரி்வார், வணி்ர்்ள, ்பணியாளர்்ள, 

குடியிருப்பு்ள, த்பாது்க்டைைங்ள, 

எழுத்து்ககுறியீடு்ள, ்ழல வடிவங்ள 

்்பான்றவறழற்க குறிப்பிடடுளளார்.  ந்ரில் 

வணி்ர்்ள த்பருவாரியா் வாழந்தனர்.  

ந்ரங்ளு்ககு இழை்யயான உளநாடடு 
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வணி்மும், தவளிநாடடு வணி்மும் சிறப்்பா் 

நழைத்பறறுளளன. இந்ந்ரங்ள ்பல 

ததாழில்்ளின் ழமயங்ளா் இருந்தழமயால், 

ஏறறுமதி்க்ான த்பாருள்ள அதி்மா் உற்பத்தி 

தசய்யப்்படடுளளன.  இஙகுப் ்பல ந்ரங்ளில், 

ந்ராடசிமுழற ்பயன்்பாடடில் இருந்தது.  

இதிலிருந்து, ழமயஅரசு இருந்திரு்க் ்வண்டும் 

எனத் ததளிவாகிறது. ்மற்ண்ை சான்று்ளின் 

அடிப்்பழையில், சிந்துதவளி நா்ரி்ம் ‘ந்ர 

நா்ரி்ம்’ என்்பதும் புலனாகிறது.

த்பாழுது்்பா்ககு

  தமா்ஞசதா்ராவில் கிழை்க்ப் த்பறற 

விழளயாடடுப் த்பாருள்ளில், ்்ாலி்்ள 

அதி்மா்்க கிழைத்துளளன. ்ப்ழை்க்ாய், 

தசா்க்டைான், சதுரங்ம் ஆடுவது அவர்்ளுழைய 

சாதாரண த்பாழுது்்பா்க்ாகும். சதுரங் அடழை 

மரத்தாலும், சதுரங்்க்ாய்்ள ்ளிமண்ணாலும் 

தசய்யப்்படடு இருந்தன.  சிறுவர்்ள, ் ளிமண்ணில் 

த்பாம்ழம்ள தசய்து விழளயாடினர்.

சுடுைண் விமளயாடடு வ�ாம்மைகள்

 இத்தழ்ய விழளயாடடு்ள, 
ததான்றுததாடடுத் தமிை்த்திலும் பின்்பறறப்்படடு 
வருகின்றன. ஆ்்வ, சிந்துதவளி  
நா்ரி்த்திறகும் திராவிை நா்ரி்த்திறகும் 
தநருஙகிய ததாைர்பு இருப்்பழத அறியலாம்.  
்மலும், சிந்துதவளி ம்க்ள இழசயிலும், 
நாடடியத்திலும் அதி் ஆர்வம் உழையவர்்ளா் 
இருந்தனர். இவர்்ள ்ாழளச்சண்ழை, 
்்ாழிச்சண்ழை, ் வடழையாடுதல், ்பறழவவளர்ப்பு 
்்பான்றவறறில் மிகுந்த ஈடு்பாடு 

த்ாண்டிருந்தார்்ள. ்்ாழிச்சண்ழை 
விழளயாடடு, தமிை்ப் ்பண்்பாடடிலிருந்து 
சிந்துதவளி ம்க்ளின் ்பண்்பாடடிறகுப்  

்பரவியுளளழத ்ாணலாம். 

மருத்துவம்

 சிந்துதவளி ம்க்ள ்ண், ்ாது, 

ததாண்ழை, ்தால் ததாைர்்பான ்நாய்்ளு்ககுப் 

்பயன்்படுத்தும் மருந்து்ழளச் தசய்வதறகு்க 

்டடில் (cuttle) என்ற ஒரு வழ்யான மீனின் 

எலும்பு்ழளப் ்பயன்்படுத்தினர். மான், 

்ாண்ைாமிரு்த்தின் எலும்பு்ள, ்பவளங்ள,   

்வப்்பந்தழை்ள ்்பான்றழவ  மருந்தா்ப் 

்பயன்்படுத்தப்்படடு வந்ததற்ான ஆதாரங்ள 

கிழைத்துளளன. தமிை்த்தில், இன்றும் 

மருத்துவத்திறகு ்வப்்பந்தழை ்பயன்்படுவது 

குறிப்பிைத்த்க்து.

இறந்த உைழல அை்க்ம் தசய்தல்

 சிந்துதவளி ம்க்ள இறந்த உைழல 

அை்க்ம் தசய்வதில் மூன்று வழ்யான 

வழிமுழற்ழளப் பின்்பறறினர்.  முதலாவதா்,  

முழு உைழலயும் புழதப்்பது.  இரண்ைாவதா், 

எரிந்த உைலின் எஞசிய ்பா்ங்ழளயும் அவர்்ள 

்பயன்்படுத்திய த்பாருள்ழளயும் ்சர்த்து 

தாழி்ளில் ழவத்துப் புழதப்்பது.  இத்தாழி்ள, 

வீடு்ளி்லா வீடடின் அருகி்லா புழத்க்ப்்படைன. 

இறுதியா், இறந்த உைல்்ழள ஊரு்ககுப் புறத்்த 

திறந்த தவளியில் ்பறழவ்ளும், விலஙகு்ளும் 

உண்ணும்்படி ழவத்தனர். எஞசிய எலும்பு்ழள 

மடடும் எடுத்துப் பின்னர், மண்தாழி்ளில் ழவத்து 

அவறறுைன் ்வறு குடுழவ்ளில் இறந்தவர் 

்பயன்்படுத்திய சில த்பாருள்ழளயும் ்சர்த்துப் 

புழதத்தனர். இறந்த உைழல புழத்ககும்்்பாது, 

அவர்்ளு்ககுப் பிடித்த உணவுப்த்பாருள்ழள 

ழவத்து புழதப்்பதும் வை்க்த்தில் இருந்தது. 

இப்்பை்க்ம், தமிை்த்தின் த்பரும்்பகுதி்ளில் 

வை்க்த்தில் இருந்தது என்்பது, ்பல ஆய்வு்ளில் 

்ண்டுபிடி்க்ப்்படடுளளது. இது்்பான்ற தாழி்ள 

அத்திரப்்பா்க்ம், அரி்க்்மடு, ஆதிச்சநல்லூர், 

திரு்ாம்புலியூர், தாமிர்பரணி ஆறறங்ழர 
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்்பான்ற ்பகுதி்ளில் ்ண்டுபிடி்க்ப்்படடுளளன. 

்மலும், தமிை்த்தின் வை்ககிலும், த்க்ாணத்தின் 

ததறகிலும் இதற்ான சான்று்ள கிழைத்துளளன. 

இழவ, தமிழநாடடிறகும் சிந்துதவளி ம்க்ளு்ககும் 

உளள ததாைர்பிழன உறுதி தசய்கின்றன.

 இறந்தவர்்ழள வை்ககு ததற்ா்ப் 

புழத்ககும் வை்க்ம் சிந்துதவளி்ககும் ்பண்ழைய 

தமிை்த்திறகும் த்பாதுவான நழைமுழறயா் 

இருந்தது. உருண்ழை வடிவம் த்ாண்ை (Globular) 

ஈமத்தாழி்ள, சிந்துதவளியிலும் தமிை்த்திலும் 

்பயன்்படுத்தப்்படைன. இன அடிப்்பழையிலும் 

ததாழில்நுட்ப அடிப்்பழையிலும் சிந்துதவளி 

நா்ரி்த்திறகும் தமிை்ப் ்பண்்பாடடிறகும் இருந்த 

ததாைர்பு உறுதி தசய்யப்்படடுளளது.

த்பாருளாதார வாழ்கழ் முழற

சிந்துதவளி நா்ரி்ம் ஆறறங்ழரயில் 

்தான்றியதால், அஙகுளள ம்க்ள 

நீர்வழிப்்பயணம் ்மறத்ாண்டு உளநாடடு, 

தவளிநாடடு வணி்த்திலும் ஈடு்படைனர். இவர்்ள 

உளநாடடில் ்ாஷ்மீர், ழமசூர், நீலகிரிமழல, 

கிை்ககு இந்தியா, ்மறகு ஆசியா, மத்திய ஆசியா 

ஆகிய ்பகுதி்ளில் வணி்ம் தசய்தனர். ்மலும், 

இவர்்ள சு்மரியா, எகிப்து ்்பான்ற 

தவளிநாடு்ளிலும் வணி்த்தில் ஈடு்படடுப் 

த்பாருளீடடிச் சிறப்்பா் வாழந்தனர் என அறிய 

முடிகிறது.

விவசாயம்

 சிந்துதவளி ம்க்ளின் முதன்ழமத் 

ததாழிலா் ்வளாண்ழம இருந்தது. இவர்்ள 

்்ாதுழம, ்பார்லி, தநல், எள, ்ாய்்றி்ள ்்பான்ற 

்பயிர்்ழளப் ்பயிரிடைனர். இவர்்ளு்ககு உணவுப் 

த்பாருள்ழளச் ்சமித்து ழவ்ககும் ்பை்க்மும் 

இருந்தது. அதறகுச் சிறந்த உதாரணமா் 

‘தானிய்க்ளஞசியம்’ தி்ழகிறது. 

அ்ழவாராய்ச்சியின் ்்பாது சிழதந்து கிைந்த ்பல 

்ால்வாய்்ள இருப்்பதா்்க 

்ண்டுபிடி்க்ப்்படடுளளது.

 குடிநீர் மறறும் ்ழிவுநீர் வடி்ால் வசதியும் 

நன்கு திடைமிைப்்படடு அழம்க்ப்்படடிருந்தது. 

இவர்்ள, நிலத்ழத இரு வழியா் உழுததற்ான 

அழையாளங்ள ்ாளி்பங்னில் 

்ாணப்்படுகின்றன. ் வளாண்ழம்ககுத் திமிலுைன் 

இரு்ககும் ்ாழள்ள அதி்மா்ப் 

்பயன்்படுத்தப்்படைன. ்மலும், ஒடை்ங்ளும் 

எருழம்ளும்,  ்வளாண்ழம்ககுப் ்பயன்்படைன. 

விவசாயத்திறகுத் ்தழவயான நீர், 

சிந்துநதியிலிருந்து த்பறப்்படைது. 

அ்ழவாய்வின்்்பாது, ்ண்தைடு்க்ப்்படை 

்லப்ழ்ப்ளும், அரிவாள்ளும் சிந்துதவளி 

ம்க்ள ்வளாண்ழமயில் சிறந்து விளஙகினர் 

என்்பழத தவளிப்்படுத்துகிறது.

வீடடுவிலஙகு்ள

 சிந்துதவளி ம்க்ளிழை்ய ்ால்நழை 

வளர்ப்பு மி்வும் மு்ககியத்துவம் த்பறறிருந்தது.  

அவர்்ள தமது வீடு்ளில் ்பசு, தசம்மறியாடு, 

தவளளாடு, எருழம, எருது, நாய், ்பன்றி, ஒடை்ம்,   

்்பான்ற விலஙகு்ழள வளர்த்து வந்தனர். 

இதனால்,  இவர்்ளின் த்பாருளாதாரம்  ்மம்்படைது.  

வீடழைப் ்பாது்ா்க்வும், ் வடழை்க்ா்வும் நாழய  

்பயன்்படுத்தினர்.  ்மலும் பூழன, மான், மயில், 

வாத்து, கிளி ்்பான்வறழறயும் வளர்த்தனர்.  

ஆனால், இவர்்ள குதிழரழய 

அறிந்திருந்தார்்ளா என்்பது்பறறி இன்னும் 

உறுதிப்்படுத்த முடியவில்ழல.

்வடழையாடுதல்

 சிந்துதவளி ம்க்ள த்பாழுது ் ்பா்ககு்க்ா் 

மடடுமல்லாமல், வாழ்கழ்த் ்தழவ்க்ா்வும் 

்வடழையாடுவதில் ஈடு்படைனர். அவர்்ள யாழன, 

்ாண்ைாமிரு்ம், ்ரடி, மான், சிறுத்ழத ்்பான்ற 

விலஙகு்ழள ்வடழையாடியதா்ச்  சான்று்ள 

மூலம் அறிகி்றாம்.

 ்மற்ண்ை விலஙகு்ளின் உருவங்ள 

த்பாறித்த ்பல முத்திழர்ள அ்ைாய்வில் 

்ண்தைடு்க்ப்்படடுளளன.  இவர்்ள, 

விலஙகு்ளின் ்தால், முடி, எலும்பு ஆகியவறழற 
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விறறு வணி்ம் தசய்தனர். ்வடழை்ககு்க ்்ாைரி, 

ஈடடி, குத்துவாள, மழு, தண்டு, ்வண், அம்பு, வில், 

்்பான்ற ்ருவி்ழளப் ்பயன்்படுத்தினர்.  இழவ, 

தசம்்பாலும் தவண்்லத்தாலும் 

தசய்யப்்படடிருந்தன.

உ்லா்ங்ளும் தாதுப் த்பாருள்ளும்

 சிந்துதவளி ம்க்ள தங்ம், பித்தழள, 

தவளளி ்்பான்ற உ்லா்ங்ழளப்  

்பயன்்படுத்தினர். த்பரும்்பாலான உ்லா்ப் 

த்பாருள்ள தசம்பு மறறும் தவண்்லத்தால் 

தசய்யப்்படைழவ என்்பது அ்ைாய்வின் மூலம் 

ததரிகிறது.  ் ்பார்்க்ருவி்ள தசய்வது, இவர்்ளின் 

முதன்ழமத்ததாழிலாகும்.

சிந்துவெளி ைககளின கருவிகள்
 ்்ாைரி, ஈடடி, வில், அம்பு, ்தாயுதம், 

்வண், ்த்தி ்்பான்ற ஆயுதங்ழளப் ்்பாரில் 

்பயன்்படுத்தினர். ஈடடிமுழன 

மி்்ககூர்ழமயானதா்வும், அ்லமானதா்வும் 

இருந்தது.  சில வழ்யான ்த்தி்ள இரு்ப்க்மும் 

நன்கு தீடைப்்படடிருந்தன.  வீடு்ளு்ககுத் 

்தழவயான ்பாத்திரங்ள மண், ்ற்ள, தந்தம், 

தசம்பு,  பித்தழள ஆகியவறறால் 

தசய்யப்்படடிருந்தன. ஆனாலும், இவர்்ள 

இரும்பின் ்பயழன அறிந்திரு்க்வில்ழல.  

வணி்ம்

 த்பாதுவா் ஹரப்்பா, தமா்ஞசதா்ரா 

ந்ரங்ள வணி் ழமயங்ளா் இருந்தன.   

உளநாடடு, தவளிநாடடு வணி்த்திறகு நிலவழி 

மறறும் நீர்வழிப் ் ்பா்ககுவரத்ழதப் ்பயன்்படுத்தினர்.  

வணி்ம் ்பண்ைமாறறு முழறயி்ல்ய 

நழைத்பறறது.  சிந்துதவளி ம்க்ள 

வணி்த்திற்ா் மறற இைங்ளு்ககுச் தசன்று 

வர மாடடுவண்டிழய அதி்மா்ப் ்பயன்்படுத்தினர். 

  ததன்்பாரசீ்ம், ஈரா்க, சு்மரியா, சிரியா, 

எகிப்து ஆகிய நாடு்ளுைன் தழரவழி வணி்ம் 

தசய்யும் த்பாருடடு, ஏறத்தாை 3000-்ல் 

ததாழலவுவழர ்பயணம் ்மறத்ாண்ைதா் அறிய 

முடிகிறது.  தழரவழிப் ்்பா்ககுவரத்திறகு 

எருது்்ள அதி்மா்ப் ்பயன்்படுத்தப்்படைன. 

ஆனால், நீர்வழிப் ்்பா்ககுவரத்தும் 

வை்க்த்திலிருந்தது.  அது சிந்துஆறறின் வழி்ய 

நழைத்பறறது.  ்பண்ழைய சிந்துதவளி ம்க்ள 

த்பாருள்ழள்க ்ப்்பல்்ளில் ஏறறி்கத்ாண்டு, ்பல 

நாடு்ளுைன் வணி்ம்  தசய்தனர். ்பைகுப் 

்்பா்ககுவரத்தின் மூலம் உளநாடடு வணி்ம் 

சிறப்்பா் நழைத்பறறது. குறிப்்பா், பு்ராச், ் ாம்்்ப 

துழறமு்ங்ள வணி்த்தில் சிறப்புறறு இருந்தன 

என்்பழத அறிய முடிகிறது.

அளவீடு்ள

 சிந்துதவளி ம்க்ள வணி்த்தில் ஒ்ர 

சீரான எழை்க்ற்ழளயும் அளவீடு்ழளயும் 

்பயன்்படுத்தினர். ‘ஹரப்்பா’ ம்க்ள அள்ககும் 

்ழலழய அறிந்திருந்தனர். நீளத்ழத அள்க் 

அடிமுழறழயப் ்பயன்்படுத்தினர்.  அதறகுச் 

சான்றா், அளழவ்க குறி்ள இைப்்படை குச்சி்ள 

கிழைத்துளளன. தமிை்த்தில் நீளத்ழத அள்க் 

அடி முழறயானது ததான்றுததாடடு வை்க்த்தில் 

இருப்்பழத நாம் அறிய முடிகிறது. இவர்்ள 

நிலத்ழத அள்க் தவண்்ல அளவு்்ாழலப் 

்பயன்்படுத்தி உளளனர். இதிலிருந்து, சிந்துதவளி 

ம்க்ள அள்க்ப் ்பயன்்படுத்திய அளவீடடு 

முழற்ககும் தமிைர்்ள ்பயன்்படுத்தும் அளவீடடு 

முழற்ககும் ததாைர்பு இருப்்பழத நாம் அறியலாம். 

சமயம் மறறும் வழி்பாடு

 சிந்துதவளி ம்க்ள, சமய வாழ்கழ்்ககு 

மு்ககியத்துவம் த்ாடுத்தனர். அஙகு்க 

்ண்தைடு்க்ப்்படை முத்திழர்ளில் ்ாணப்்படும் 

உருவங்ள, வடிவங்ழள்க த்ாண்டு அவர்்ளின் 

சமயத்ழதப்்பறறி அறிய முடிகிறது. இவர்்ள 
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இயறழ்ப் ்பழைப்்பாறறலின் உருவமா்ப் 

த்பண்்ழள்க ்ருதி, அவர்்ழளத் ததய்வமா் 

வழி்படைனர். 

தாய்த்ததய்வ வழி்பாடு

 தாய்த்ததய்வ வழி்பாடு, சிந்துதவளி 

ம்க்ளின் மு்ககிய வழி்பாைாகும். ஹரப்்பாவில் 

த்பண் உருவம் த்பாறித்த ்பல முத்திழர்ள 

்ண்தைடு்க்ப்்படடுளளன.

தாய்தவதயெ ெழி�ாடு
 இது்வ, பிறகு ச்கதி வழி்பாைா் மாறியது. 

இன்றும், தமிை்த்தில் த்பண்்ழளத் ததய்வமா் 

வழி்படும் மரபு ்ழைப்பிடி்க்ப்்படடு வருகிறது. (எ்ா)      

்பார்வதி, ்ாளி ்்பான்ற ததய்வங்ள தமிை்த்தில் 

இன்றும் வணங்ப்்படுவழத்க ்ாணலாம்.

 ்பண்ழைய திராவிை ம்க்ளுள த்பரும் 

்பகுதியினர், தாய்த்ததய்வ உரிழம, தாய் முழற 

்்பான்றவறழற்க ்ழைப்பிடித்தனர். இவறறின் 

்ாரணமா் திராவிை ம்க்ளிழை்ய த்பண் 

ததய்வ வழி்பாடு த்பருவை்க்ா் இருந்தது என 

சமூ்வியல் அறிஞர்்ள கூறுவர். 

உங்ளு்ககுத் ததரியுமா?

்பசு்பதி வழி்பாடு

 ஹரப்்பாவில் கிழைத்த முத்திழர்ளில் 

அமர்ந்த நிழலயிலுளள ம்ா்யாகியின் உருவம் 

த்பாறி்க்ப்்படடுளளது. அதில் மூன்று மு்ங்ழள 

த்ாண்ை ் ைவுள, ் யா் நிழலயில் அமர்ந்திருப்்பது 

்்பாலவும், அதழனச்சுறறி யாழன, புலி 

ஆகியவறறின் உருவங்ள வலப்புறமா்வும், 

்ாண்ைாமிரு்ம், எருழம ஆகியவறறின் 

உருவங்ள  இைப்புறமா்வும் அழமந்துளளன.

�சு�தி ெழி�ாடு
 வரலாறறு ஆய்வாளர்்ள கூறறுப்்படி, இது 

சிவனு்ககுரிய “திருமு்ம்” (மூன்றுமு்ம்), 

்பசு்பதி(விலஙகு்ளின் ்ைவுள),   ்யா்்சுவரன் 

(்யாகி்ளின் ்ைவுள) ்்பான்ற ்பல்்வறு 

வடிவங்ழள உணர்த்துவதா் இவவழி்பாடு்ள  

உளளன.

விலஙகு வழி்பாடு

 சிந்துதவளி ம்க்ள விலஙகு்ழளத் 

ததய்வமா் வழி்படைனர்.  தமிை்ப் ்பண்்பாடடில் 

்பண்ழைய ்ாலம் முதல் இன்றுவழர ்பசு, எருது, 

புலி, ்பறழவ ்்பான்ற விலஙகு்ள சமயச் 

சின்னங்ளா் இருந்து வருவழத்க ்ாணலாம். 

இது சிந்துதவளி நா்ரி்த்திறகும் திராவிைப் 

்பண்்பாடடிறகும் உளள ததாைர்ழ்ப 

தவளிப்்படுத்துவதா் உளளது. 

நீர் வழி்பாடு

 ஹரப்்பா, தமா்ஞசதா்ரா ந்ர ம்க்ள 

ஆறறங்ழரயின் அருகி்ல்ய வசித்ததன் 

்ாரணமா், நீழர்க ்ைவுளா்்க ்ருதி 

வழி்்படைனர். இவர்்ள, தமா்ஞசதா்ராவில் 
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உளள த்பரிய நீச்சல் குளத்தில் நீராடுதல் என்ற 

வை்க்ம் வாழவில் மு்ககியத்துவம் வாய்ந்த 

நி்ழவாகும். இஙகு வாயில் சிறுமீன்்ழள 

ழவத்துளள முதழல்ள, ஆழம ்்பான்ற 

உருவங்ள ஆறு்ளுைன் ்சர்த்துப் 

த்பாறி்க்ப்்படடுளளழத முத்திழர்ள மூலம் 

்ாணமுடிகிறது. ஆ்்வ, சிந்துதவளி ம்க்ள 

ஆறறுவண்க்ம் (அ) ஆறறுவழி்பாடு  தசய்து 

வந்துளளனர் என்்பது ததளிவாகிறது.  தமிை்த்தில் 

வழி்படுவதறகு முன் நீராடும் வை்க்ம் இருப்்பழத 

இன்றும் ்ாணலாம். ்மலும், நீர்நிழல்ழளத் 

ததய்வமா் வணஙகுவதும் தமிைர்்ளிழை்ய 

உளள ்பண்்பாைாகும்.

மர வழி்பாடு

 சிந்துதவளி ம்க்ளிைம் மரங்ழள 

வழி்படும் வை்க்மும் இருந்தது என்்பழத ஹரப்்பா, 

தமா்ஞசதா்ராவில் ்ண்தைடு்க்ப்்படை 

முத்திழர்ளின் வாயிலா் அறியலாம். இவறறில், 

அரசமர்ம முதன்ழமயா் உளளது.  மரத்தடியில் 

்மழை அழமத்தலும் விைா்க்ள நைத்துதலும் 

வை்க்மாகும். மரங்ழள ஆண் ்ைவுளா்வும், 

த்பண் ்ைவுளா்வும் ்ருதி வழி்படைனர். இன்றும், 

தமிை்த்தின் வழி்பாடடுத் தலங்ளில் 

்வப்்பமரத்ழத த்பண் ்ைவுளா்வும், அரசமரத்ழத 

ஆண் ்ைவுளா்வும் வணஙகுவது 

வை்க்மா்வுளளது.

சூரியன் மறறும் தநருப்பு வழி்பாடு

 சிந்துதவளியில் கிழைத்த முத்திழர்ளில் 

சூரியன், ்பாம்பு உருவங்ள ்ாணப்்படுகின்றன.  

ஆ்்வ, இவர்்ள சூரியழனயும் தநருப்ழ்பயும்  

்ைவுளா்்க ் ருதி வழி்படைனர் எனலாம்.  இன்றும், 

தமிை்த்தில் ்பஞசபூதத் தலங்ளுள ஒன்றான 

திருவண்ணாமழல அ்கனித்தலமா்வும்(தநருப்பு), 

சிவனின் வடிவமா்வும் வணங்ப்்படுகிறது.   

்மலும், சிந்துதவளி ம்க்ளிழை்ய ்ாணப்்படும் 

்பாம்பு வழி்பாடு, லிங் வழி்பாடு ்்பான்றழவ 

தமிை்ப் ்பண்்பாட்ைாடு த்பாருந்தியுளளழம 

குறிப்பிைத்த்க்தாகும்.

்ழல்ள

 சிந்துதவளி ம்க்ள நுண்்ழல்ளில் 

சிறந்து விளஙகினர். இவர்்ள ்பயன்்படுத்திய 

முத்திழர்ளில் ்ாணப்்படும் உருவங்ள, 

்பாழன்ளில் வழரயப்்படடுளள ஓவியங்ள, 

சுடுமண் த்பாம்ழம்ள, அணி்லன்்ள, 

தவண்்லத்தாலான நைனப்த்பண்ணின் உருவம், 

்யாகி சிற்பம் ஆகியழவ சிந்துதவளி ம்க்ளின் 

்ழல ஆர்வத்ழத தவளிப்்படுத்தும் சான்று்ளா்த் 

தி்ழகின்றன.

ந்டன ைாதுவின சிமை
எழுத்து்ள

 சிந்துதவளி முத்திழர்ளில் 

த்பாறி்க்ப்்படடுளள ‘சித்திர எழுத்து்ள’ 

சிந்துதவளி ம்க்ளின் தமாழி்ககுரிய 

எழுத்து்ளாகும்.  இந்த எழுத்து்ள இைமிருந்து 

வலமா் ஒரு வரியும், வலமிருந்து இைமா் 

மறதறாரு வரியா்வும் எழுதப்்படடுளளன.  

தமிை்த்தின் கீழவாழல, குளிர்சுழன, புற்க்ல், 

ஆலம்்பாடி, தசத்தவாழர, ்ந்னூர்்படடி ஆகிய 

இைங்ளில் ்ாணப்்படும் எழுத்து்ள, 

சிந்துதவளியிலுளள எழுத்து்்ளாடு ததாைர்புழைய 

ததால்தமிழ எழுத்து்ளாகும்.  வைபிராமி 

எழுத்து்ளும், ததன்பிராமி எழுத்து்ளும் 
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சிந்துதவளி எழுத்து்ளிலிருந்து வளர்ச்சி 

த்பறறழவயாகும்.  ததன்பிராமி எழுத்து்ள, 

சிந்துதவளி எழுத்து்ளிலிருந்து திராவிைரால் 

வளர்்க்ப்்படை ் நரான வளர்ச்சியுழைய எழுத்து்ள 

ஆகும்.  அவறறின் ஒருழமப்்பாடழைத் 

திருதநல்்வலியில் கிழைத்த மட்பாண்ைங்ள 

மீதுளள எழுத்து்ககுறி்ழளயும், நீலகிரியில் 

உளள ்ல்தவடடு்ழளயும் த்ாண்டு அறியலாம்.  

சிந்துதவளி எழுத்து்ழள்க த்ாண்ை தமாழி, 

திராவிை தமாழி என்்பதும், தமிழ ஒரு ததன் திராவிை 

தமாழி என்்பதும் குறிப்பிைத்த்க்தாகும்.

சிந்துவெளி எழு்ததுகள்

 உல் தமாழி்ள எவறறிலும் இல்லாத 

சிறப்பு தமிழதமாழி்ககு மடடு்ம உண்டு.  

எழுத்து்ளின் ஒலிப்பு முழறயான 

ை,ன,ள,ற,ண ஆகிய எழுத்து்ள சிந்துதவளி 

முத்திழர்ளில்  ்ாணப்்படுகின்றன.

உங்ளு்ககுத் ததரியுமா?

முத்திழர்ள

 சிந்துதவளி ம்க்ளின் ்பண்்பாடடில் மி்ச் 

சிறந்த ்ழல்பழைப்பு்ளா்த் தி்ழவன  

முத்திழர்ளாகும்.  அ்ழவாராய்ச்சியில்,  சுமார்  

இரண்ைாயிரத்திறகும் ்மற்படை  முத்திழர்ள 

்ண்தைடு்க்ப்்படடுளளன. இவறறில் 

த்பரும்்பாலானழவ  திமிலுைன் இரு்ககும் ்ாழள, 

எருழம, புலி, ்ாண்ைாமிரு்ம், தவளளாடு, யாழன 

்்பான்ற விலஙகு்ளின் உருவங்ள  

த்பாறி்க்ப்்படை முத்திழர்ளாகும். ்பல 

முத்திழர்ள எழுத்து்ககுறியீடு்ழள்க 

த்ாண்டுளளன.  ஆ்்வ, இழவ சிந்துதவளி 

ம்க்ளின் வரலாறழற அறிய உதவும் 

இன்றியழமயாத சான்று்ளா்த் தி்ழகின்றன.

சிந்துவெளி மு்ததிமரகள்
சிந்துதவளி நா்ரி்த்தின் அழிவு

 சிந்துதவளி நா்ரி்த்தின் அழிவு 

குறித்தும், அதற்ான சான்று்ள குறித்தும் 

வரலாறறு ஆசிரியர்்ளு்ககிழை்ய ஒருமித்த 

்ருத்து இல்ழல. இதுசார்ந்த ்பல்்வறு ்ருத்து்ள 

முன்ழவ்க்ப்்படுகின்றன.  இவவளவு த்பரிய, 

வளர்ந்த, ்பண்்படை ந்ர நா்ரி்மானது, திடீதரன 

அழிந்திரு்க் முடியாது.  இருந்தாலும், இது 

பின்வரும் ்ாரணங்ளால் அழிந்திரு்க்்க கூடும் 

என்க ்ருதுகின்றனர். 

• சிந்துதவளி நா்ரி்ம் ஆறறங்ழரயில் 

அழமந்துளளதால், தவளளப் த்பரு்ககினால் 

அழிந்திரு்க்லாம்.

• அஙகு்க ்ண்தைடு்க்ப்்படை மனித எலும்பு்க 

கூடு்ளின் அடிப்்பழையில் ்பார்த்தால் 

இயறழ்ப் ்்பரிைர் ஏற்படடு அழிந்திரு்க் 

வாய்ப்பிரு்ககிறது.
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• வரலாறறு ஆசிரியர் கிருஷ்ணா தரடடி 

என்்பாரின் கூறறுப்்படி  ஹரப்்பா, 

தமா்ஞசதா்ரா ஆகிய இரு ந்ரங்ள 

மி்ப்த்பரிய வணி்த்தலங்ளா் 

இருந்துளளன. இஙகுப் த்பாருளாதார 

்த்க்நிழல ஏற்படடு, ந்ரங்ழள விடடு 

ம்க்ள தவளி்யறி இரு்க்லாம்.

• சிந்துநதி தன்்்பா்கழ் மாறறி்க 

த்ாண்ைதால், ்டுழமயான வறடசி ஏற்படடு  

ம்க்ள அந்ந்ரங்ளிலிருந்து தவளி்யறி 

இரு்க்லாம்.

• தமா்ஞசத்ராவில் கிழைத்துளள மண்ழை 

ஓடு்ளில் ்ாணப்்படடுளள தவடடு்க 

்ாயங்ளின் அடிப்்பழையிலும்   

த்பரும்்பான்ழமயினரின் ்ருத்துப்்படி, ஆரியர் 

்பழைதயடுப்பினால் இந்நா்ரி்ம் முறறிலும் 

அழிந்திரு்க்லாம் என்க ்ருதுகின்றனர்.

இந்தியப் ்பண்்பாடடு வளர்ச்சி்ககுச் சிந்துதவளி 
நா்ரி்த்தின் த்ாழை

 ்பழைழமயும் த்பருழமயும் வாய்ந்த 

சிந்துதவளி நா்ரி்ம், இந்திய ்பண்்பாடடிறகுப் 

பின்வரும் த்ாழை்ழள வைஙகியுளளது 

அழவயாவன; 

• சிந்துதவளி ் ாலத்தில் ் தான்றிய ந்ரங்ளின் 

வடிவழமப்பு ்மம்்படைதா்வும் மறற ந்ர  

வடிவழமப்பிறகு முன்்னாடியா்வும் 

தி்ழந்துளளது. 

• ்டைை்க ்ழலயில் சுடை தசங்ற்ள, 

சுண்ணாம்ழ்பப் ்பயன்்படுத்தியதில் 

முன்்னாடி்ளா்த் தி்ழந்துளளனர். 

• ந்ரம் மாசழைவழத்க தடு்க் சுண்ணாம்பு்க 

்ால்வாய்்ள, ந்ரின் ஒது்ககுப்புறமா் 

அழம்க்ப்்படடிருந்தன.

• தூய்ழம மறறும் சு்ாதாரம் நன்கு 

்பராமரி்க்ப்்படைது.

• ்வின்்ழல்ள நன்கு ஊ்ககுவி்க்ப்்படைன.

• சிந்துதவளி ம்க்ள ்பயன்்படுத்திய தமாழி்ய 

ததன்னிந்திய தமாழி்ளு்கத்ல்லாம் தாயா் 

விளஙகுகிறது.

நிழறவுழர

சிந்துதவளிப் ்பகுதியில், ததால்லியலார்்ள ்பலர் 

ஆய்வு ்மறத்ாண்டிருந்த ்்பாதிலும் சர். ஜான் 

மார்்ஷல் அவர்்ள ்மறத்ாண்ை 

அ்ைாய்வில்தான் இந்நா்ரி்ம் ்பறறிய 

முழுழமயான விவரங்ள உலகிறகுத் 

ததரியவந்தன. இந்நா்ரி்ம் தமிைர்்ளின் 

நா்ரி்்ம என்்பழதச் சான்று்ளின் 

அடிப்்பழையில் உணர முடிகிறது. தற்ால ந்ர 

அழமப்பிறகு, இந்நா்ரி்ம் முன்்னாடியா்த் 

தி்ழந்துளளது என்்பழதயும் அறிய முடிகிறது. 

நீச்சல்குளம், தானிய்க்ளஞசியம்,  

த்பாது்க்டைைங்ள ஆகியவறறின் வாயிலா்ச் 

சிந்துதவளி ம்க்ள ்டைை்க்ழலயில் சிறந்து 

விளஙகினார்்ள என்்பழத அறிய முடிகிறது. 

்மலும், இவர்்ள ்பலநாடு்ளுைன் வாணி்த் 

ததாைர்பு த்ாண்டிருந்தழம த்பருழம்ககுரியதாகும். 

இவர்்ள, இறந்த உைல்்ழள எவவாறு அை்க்ம் 

தசய்தார்்ள என்்பழதயும் சான்று்ளுைன் ்ாண 

முடிகிறது.
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மதிப்பீடு

சரியான விழைழயத் ்தர்ந்ததடுத்து எழுது்

1. சிந்துதவளி நா்ரி்ம் குறித்து அ்ைாய்வு ்மறத்ாண்ை ததால்லியலாளர்

 அ) ைா்கைர். ஸமித்   ஆ) சர். ஜான்மார்்ஷல்

 இ) ஷில்்ை    ஈ) ்். எம். முன்ஷி

2.  சிந்துதவளி ம்க்ள  ்தால்்நாய்்ளு்ககு மருந்தா்ப் ்பயன்்படுத்திய த்பாருள ------

 அ) ்டடில் என்னும் மீனின் எலும்பு     ஆ) மானின் எலும்பு

 இ) ்ாண்ைாமிரு்த்தின்  எலும்பு   ஈ) குதிழரயின் எலும்பு

3. ்ங்ா்தவி எழுதிய நூலின் த்பயர்

 அ) மதுராவிஜயம்    ஆ) அர்த்தசாத்திரம்     இ) சாகுந்தலம்  ஈ) இண்டி்ா

4. த்பாருத்து்

 அ) நீல்ககீல்   - 1. ஹரப்்பா

 ஆ) ்டடில்   - 2. குதிழர

 இ) தானிய்க்ளஞசியம்            - 3. ்பழச

 ஈ) அறியாதவிலஙகு  - 4. மீன்எலும்பு

 அ) அ-3     ஆ-4   இ-1     ஈ-2  ஆ) அ-4    ஆ-3    இ-2     ஈ-1

 இ) அ-2    ஆ-3    இ-4      ஈ-1  ஈ) அ-1     ஆ-2    இ-4     ஈ-3

5. பின்வரும் கூறழறயும், அதன் ்ாரணத்ழதயும் ்படித்து விழை்ககுறிப்ழ்பத் ்தர்ந்ததடு்க்.

 கூறறு      : ஹரப்்பா ம்க்ள அள்ககும் ்ருவிழய அறிந்திருந்தனர்.

 ்ாரணம்   :  அளழவ்ககுறி்ள இைப்்படை குச்சி்ள அஙகு்க கிழைத்துளளன.

 அ) ்ாரணம்சரி ,         கூறறுதவறு  ஆ) ்ாரணம்தவறு,     கூறறுசரி

 இ) ்ாரணம்கூறறு,   இரண்டும்சரி  ஈ) ்ாரணம்கூறறு,   இரண்டும்தவறு

6. ்பசு்பதி என்றச் தசால்லில் இருந்து த்பறப்்படும் த்பாருள

 அ) த்பண்்ைவுள    ஆ) ்யாகி்ளின்்ைவுள

 இ) விலஙகு்ளின்்ைவுள  ஈ) இயறழ்்ைவுள
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7. பின்வரும் கூறறு்ளுள சரியான விழைழயத் ்தர்ந்ததடு்க்.

  1. சித்திர எழுத்து்ள இைமிருந்து வலமா் எழுதப்்படைழவ.

  2. சித்திர எழுத்து்ள வலமிருந்து இைமா் எழுதப்்படைழவ.

 3. சித்திர எழுத்து்ள ்மலிருந்து கீைா் எழுதப்்படைழவ.

 4. சித்திர எழுத்து்ள கீழிருந்து ்மலா் எழுதப்்படைழவ.

 அ) 1ம், 3ம்சரி   ஆ) 1ம், 2ம்சரி    இ) 1ம், 4ம்சரி   ஈ) 3ம், 4ம்சரி

8. சிந்துதவளி நா்ரி்ம் ்ண்டுப்பிடி்க்ப்்படை ஆண்டு

 அ) 1924   ஆ) 1930    இ) 1921  ஈ) 1923

9. சிந்துதவளி ம்க்ள தழரவழிப் ்்பா்ககுவரத்திறகு ்பயன்்படுத்திய விலஙகு

 அ) ்பசு  ஆ) குதிழர  இ) யாழன  ஈ) எருது

10. சிந்துதவளி ம்க்ள இம்மரத்ழதப் த்பண் ததய்வமா்்ருதி வழி்படைனர் ----

குறுவினா

1.   சிந்துதவளி ம்க்ள திராவிைர்்ளா்த் தாம் இரு்க் ்வண்டுதமன்று ்ருத்து ததரிவித்த அறிஞர்்ள யாவர்?

2.   சிந்துதவளி ம்க்ளின் தழரவழி வணி்ம் எந்ததந்த நாடு்ளுைன் நழைத்பறறது என்்பழத்க கூறு்.

3.   சிந்துதவளி ம்க்ள ்பயன்்படுத்திய தசங்ல்லின் அளவீடு யாது?

4.   சிந்துதவளி முத்திழர்ளில் இைம்த்பறறுளள விலஙகு்ள யாழவ?

5.   சிந்துதவளி நா்ரி்ச் சின்னங்ள ்ண்டுபிடி்க்ப்்படை இைங்ள யாழவ?

6.   சிந்துதவளி ம்க்ளின் அணி்லன்்ழள்க குறிப்பிடு்.

சிறுவினா

1.   சிந்துதவளி ம்க்ளின் த்பாழுது்்பா்ககு்ள யாழவ?

3.   தாய்த் ததய்வவழி்பாடு – குறிப்புவழர்.

4.   தானிய்க ்ளஞசியம் – குறிப்புவழர்.

5.   தமிை்த்தில் முதும்க்ள தாழி்ள ்ண்டுபிடி்க்ப்்படை இைங்ள யாழவ?

6.   சிந்துதவளி ம்க்ளின் வீடடுவிலஙகு்ள யாழவ?

தநடுவினா

1.   சிந்துதவளி ம்க்ளின் சமுதாய நிழலழய விவரி்க்.

2.   இந்தியப்்பண்்பாடடு வளர்ச்சி்ககுச் சிந்துதவளி நா்ரி்த்தின் த்ாழை யாது?

3.   சிந்துதவளி நா்ரி்த்தின் அழிவிற்ான ்ாரணங்ழள விள்ககு்.
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நுழைவு வாயில்

 புதிய கறகாலத்தில் பணபட்ட வாழழவத் 

த�ா்டங்கிய மனி� சமு�ாயம், நாளழ்டவில் பல 

வளர்ச்சிகழளக் கண்டது. இதில், குறிபபாக 

மக்களின் நாகரிகமும் பணபாடும் மமம்பட்டன. 

இ�றகு அடிபபழ்டயாக, இலக்கியங்களும் 

அவறறில் உளள விழுமியங்களும் காரணங்களாக 

அழமந�ன. இவறழறைப பறறி அறிவது நமது 

க்டழமயாகும். �மிைர்களின் விழுமியங்களான 

கா�ல், நடபு, உ�வி, வாயழம, விருநம�ாம்பல், 

வீரம், தகாழ்ட மு�லானழவ வழிமய தவளிபபடும் 

வாழவியல் தநறிமுழறைகள இபபகுதியில் விரிவாக 

எடுத்துழரக்கபபடுகின்றைன. இழவ அழனத்தும் 

�மிைர்களின் பணபாடடுச் சிறைபழபச் 

சுடடிக்காடடுகின்றைன.

 �மிைர்களின் பணபாடடு வளர்ச்சியின் 

ஊறறுக் கணகளாகத் திருக்குறைள, நன்னூல், 

நாலடியார், ஐம்தபருங்காபபியங்கள, 

கம்பராமாயணம் மறறும் வில்லிபார�ம் மு�லான 

நூல்கள அழமநதுளளன. �மிைர் பணபாடும் 

நாகரிகமும் உலகளவில் சிறைபபுப தபறறைழமக்கு 

இநநூல்களில் தசால்லபபடடுளள உயர்வான 

அறைதநறிக் கருத்துகமள காரணங்களாக 

அழமநதுளளன என்பழ� இபபா்டத்தில் 

விரிவாகக் காணமபாம். 

மனி� நாகரிகத்தின் வளர்ச்சி

 நிழலயான இருபபி்டமின்றி 

நாம்டாடிகளாகத் திரிந� மனி� இனம், �ாம் 

வாழந� இ்டத்திறகு அருகிமலமய விலங்குகழள 

வளர்த்து, நிலங்கழள உழுது, பயிரிடும் மவளாண 

சமூகமாக உருமாறியது. மவடழ்டச் சமூகமாகத் 

திகழந�மபாதும் மவளாண சமூகமாக மாறறைம் 

தபறறைமபாதும் மனி� இனம் குடும்பமாகவும் 

சமூகமாகவும் மசர்நது வாைத்த�ா்டங்கியது. 

அ�றமகறபப பல அகபபுறை மாறறைங்கழள அது 

சநதிக்க மவணடியிருந�து.

 இத்�ழகய மாறறைங்களுக்மகறப மனி�ன் 

�ன்ழனச் சுறறியுளள புறைச்சூைல்கழள 

மாறறியழமக்க மவணடிய நிழல ஏறபட்டது. 

மமயச்சல் நிலங்கழளத் ம�டிபமபாவ�றகு மாறைாக 

நிழலயான குடியிருபழப மனி�ன் ஏறபடுத்திக் 

தகாண்டான்; உணவுக்காக விழளநிலங்கழள 

உருவாக்கினான். ஆறறைங்கழர ஓரங்களிலும் 

அலகு

3 தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும்  
வாழ்வியல் நெறி்கள்  

• சங்ககாலம் ஒரு வாழவியல் தபாறகாலம் என அறிநது தகாளளு�ல்.

• சங்க இலக்கியங்களவழி வாழவியல் விழுமியங்கழள அறி�ல்.

• உலகப தபாதுமழறையான திருக்குறைள மூலம் வாழவின் தபருழமகழளத் த�ரிநது 

தகாளளு�ல்.

• �மிழ இலக்கியங்களின்வழி வாழவியலில் தபணகளின் நிழலழய அறி�ல்.

• �மிழ இலக்கியங்கள உணர்த்தும் வாழவியல் தநறிமுழறைகழளப புரிநது தகாளளு�ல்.

• இதிகாசங்கள மறறும் காபபியங்களில் கூறைபபட்ட வாழவியல் அறைதநறிகழளப புரிநது 

தகாளளு�ல்.

கறறைல் மநாக்கங்கள

Unit 3.indd   33 25-06-2018   16:58:40
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



34

சமதவளிபபகுதிகளிலும் கிராமங்களாகவும் 

நகரங்களாகவும் அழமந� குடியிருபபுகள 

நாளழ்டவில் நாடுகளாக வளர்ச்சி தபறறைன. 

இவவளர்ச்சிக்கு மனி�னால் கணடுபிடிக்கபபட்ட 

பல்மவறு உறபத்திக் கருவிகள உறுதுழணயாக 

இருந�ன. 

 சக்கரம், ப்டகு மபான்றை கருவிகள 

நிலத்திலும்  நீரிலும் மனி�னின் 

மபாக்குவரத்திறகுப பயன்பட்டன. 

இபமபாக்குவரத்துக் கருவிகள கிராமம், நகர், 

நாடுகளுக்கிழ்டமயயான உறபத்திப தபாருழளப 

பரிமாறறைம் தசயயும் வணிகத்ழ� வளரச்தசய�ன. 

இவவாறைாகப புறைநிழலயில் மவடழ்டச் 

சமூகத்திலிருநது மவளாண சமூகமாகவும் 

வணிகச் சமூகமாகவும் மாறறைம் தபறுவ�றகு 

மனி�இனம் �னக்குளளாகமவ உறைவுநிழலகழள 

மமம்படுத்திக்தகாண்டது. அம� மநரத்தில்  

ஒன்றுபடடு வாை, பல்மவறு தநறிமுழறைகழளயும்  

அது  உருவாக்கிக்தகாளள மவணடியிருந�து. 

 புறைவளர்ச்சிக்கு உறபத்திக் கருவிகள 

எவவளவு மு�ன்ழமயானழவமயா அது மபாலமவ 

உறைவு மமம்பாடடிறகு மனி�ர்கள �மக்குள 

வகுத்துக்தகாண்ட தநறிமுழறைகள �விர்க்க 

முடியா�ழவயாக விளங்கின. பல்மவறு 

இனக்குழுக்களாக வாழநதுதகாணடிருந� மனி� 

இனம் ஒன்று மசர்நது வாை உ�விய 

இநதநறிமுழறைகழள அடிபபழ்டயாகக் தகாணம்ட 

குடும்பம், சமூகம், நாடு மபான்றை நிறுவனங்கள 

ம�ான்றின. இநநிறுவனங்கழளச் 

தசழுழமபபடுத்துவ�றகுத் �னிமனி�ன், 

குடும்பத்தினர், சமூகத்தினர் அ�றகுத் �ழலழம 

�ாங்கிய �ழலவர்கள ஆகிமயார் �மது விருபபு 

தவறுபபுகழள தநறிபபடுத்திக்தகாளள 

மவணடியிருந�து. இநதநறிமுழறைகளுக்குத் 

�ன்னல மறுபபும் தபாதுநல விருபபுமம 

அடிபபழ்டயாக இருந�ன. இத்�ழகய 

விழுமியங்கழளப மபணிக்காத்துச் 

தசழுழமபபடுத்துவ�ன் மூலமம மனி� இனம் 

ஒறறுழமயாகவும் அழமதியாகவும் வாைமுடியும் 

என்றை சூைல் உருவானது.

 �மிழ இலக்கியங்கள 

த�ான்றுத�ாடடு அறைம் – அன்பு – அருள – 

அ்டக்கம் – அழமதி – அறிவு – ஆறறைல் – 

உணழம – உழைபபு – மநர்ழம – நாணயம் – 

உயர்வு – ஒழுக்கம் – இரக்கம் – ஈழக – வீரம் 

– தீரம் – கா�ல் – க்டழம – நீதி – தநறி 

மு�லானவறழறை உளள்டக்கிய�ாகும்.

உங்களுக்குத் த�ரியுமா?

 மக்கள �ம் சூழநிழலகளுக்கு ஏறப 

ஒன்றுபடடு வாழவ�றகான வழிமுழறைகழளயும் 

விழுமியங்கழளயும் ஏறபடுத்திக்தகாண்டனர்.  

இவவிழுமியங்கழள, அடிபபழ்டயானழவ;  

மாறறைத்திறகு உடபட்டழவ; மனி� இனம் 

முழுழமக்கும் தபாதுவானழவ; குறிபபிட்ட 

சமூகத்திறகு மடடும் உரியழவ என வகுத்துக் 

தகாண்டனர். இத்�ழகய விழுமியங்கழளக் 

காலநம�ாறும் �மிழிலக்கியங்கள பதிவு 

தசயதுளளன.

கா�ல்

 சங்க இலக்கியங்கள, �ழலவன் 

�ழலவிக்கு இழ்டமய ம�ான்றும் கா�ல் உணர்ழவ 

உயர்ந� இ்டத்தில் ழவத்துபமபாறறுகின்றைன. 

த�ால்காபபியம், “மனதமாத்� இருவருக்கிழ்டமய 

ம�ான்றும் கா�ல், நிழலமபறு உழ்டய�ாக 

அழமயும்” எனக் குறிபபி்டபபடடுளளது. இ�ழன,

 “பிறைபமப குடிழம ஆணழம ஆணம்டாடு

 உருவு நிறுத்� காம வாயில்

 நிழறைமய அருமள உணர்தவாடு திருதவன 

 முழறையுறைக் கிளந� ஒபபினது வழகமய”   

  (த�ால்: தபாருளதிகாரம்: 269)

எனப பத்துப தபாருத்�ங்களாக அது விரித்துக் 

கூறுகிறைது. ஒத்� அன்புழ்டய �ழலவனும் 

�ழலவியும் கா�ல் வயபபடும்மபாது ‘தசம்புலப 

தபயல் நீர்மபால’ அன்புழ்டய தநஞசங்கள 

கலந�வர்களாக இருநதுளளனர் எனக் 

குறுநத�ாழக குறிபபிடுகின்றைது.
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 மரு� நிலத்தில் �ாமழர மலர்நதிருக்கிறைது. 

வணடு அம்மலரிலிருநது ம�ழன எடுக்கிறைது. 

அத்ம�ழன யாராலும் த�ா்ட முடியா� குறிஞசிநில 

மழலஉச்சியில், ஓங்கி வளர்நதுளள சந�ன 

மரத்தில் ம�னழ்டயாக ழவத்துப பாதுகாக்கிறைது. 

அதுமபாலத் �ழலவியின் அன்ழபப பாதுகாத்து 

ழவபபவன் �ழலவன். மரு� நிலத்தில் வாழும் 

�ழலவியின் கா�ழலக் குறிஞசி நிலத் �ழலவன் 

பாதுகாத்து ழவக்கும் தநறிழய

“நின்றை தசால்லர் நீடும�ான்று இனியர்

என்றும் என்ம�ாள பிரிவு அறியலமர

�ாமழரத் �ண�ாது ஊதி மீமிழசச்

சாநதில் த�ாடுத்� தீநம�ன் மபாலப

புழரய மன்றை, புழரமயார் மகணழம 

    (நறறிழண 1:  1-5) 

என்னும் பா்டல் உயர்ந� அன்பின் தூயழமழயயும் 

மமன்ழமழயயும் ஒரு மசரப புலபபடுத்துகிறைது.

நடபு

 உளளத்�ால் ஒன்றியவர்களுக்கிழ்டயில் 

ம�ான்றும் அன்பின் உறைமவ நடபாகும். மனி� 

உறைவுகளில் மிகவும் தபருழம உழ்டய�ாகக் 

கரு�பபடுவது நடபு. நடபின் தபருழமழயச் சங்க 

இலக்கியங்கள மபாறறிப பதிவுதசயதுளளன. 

ஒருவருழ்டய உயர்வுக்கு உழைபபும், வி்டா 

முயறசியும் காரணமாக இருபபதுமபால, நல்மலார் 

நடபும் காரணமாக அழமகிறைது.

நடபின் இயல்பு குறித்து

உயிர்ஓர் அன்ன தசயிர் தீர் நடபின்

    (நறறிழண 72: 3)

……….. யாக்ழகக்கு

உயிர் இழயநது அன்ன நடபின் 

   (அகநானூறு 339: 11-12)

 எனச் சங்கபபா்டல்கள குறிபபிடுகின்றைன. 

எலிழயபமபால் சிறிய முயறசி உழ்டயவமராடு 

நடபுக் தகாளவதினும் புலிழயபமபான்றை  வலிழமயும் 

முயறசியும் உழ்டயவரு்டன் நடபுக் தகாளவம� 

சாலச் சிறைந�து என்ப�ழன,

புலிபசித் �ன்ன தமலிவி லுளளத்

துரனுழ்ட யாளர் மகணழம மயாடு

இழயந� ழவகல் உளவா கியமரா 

   (புறைநானூறு 190: 10-12)

என்றை பா்டல் அடிகள உணர்த்துகின்றைன. 

உயர்நிழல உலகம் அமிழத�ாடு தபறினும்

தபாயமசண நீங்கிய வாயநட பிழனமய 

  (மதுழரக் காஞசி – 196 -197)

 தபறைறகரிய தபரும்மபறு கிழ்டபப�ாக 

இருந�ாலும் தபாயழம கலந� நடபுப பழிதயாடு 

முடியும். எனமவ, வாயழம நிழறைந� நடமப 

தூயழமயானது, சிறைந�து, �குதியானது 

என்கிறைார் மாங்குடி மரு�னார்.

அதியமான்-ஔவவயார்
 அரி�ாகக் கிழ்டத்� தநல்லிக்கனிழய 

ஔழவக்குக் தகாடுத்� அதியமான், 

மகாபதபருஞமசாைமனாடு வ்டக்கிருநது உயிர்விட்ட 

பிசிராநழ�யார், பாரியின் இன்ப துன்பங்கழளப 

பகிர்நதுதகாண்ட கபிலர் மபான்மறைாழர நடபிறகு 

இலக்கணங்களாகச் சங்க இலக்கியங்கள பதிவு 

தசயதுளளன.

உ�வி

 பிறைருக்கு உ�வு�ல் என்பழ�ச் சிறைந� 

அறைமாகச் சங்க இலக்கியங்கள 

எடுத்துழரக்கின்றைன.

“பிறைர்மநாயும் �ம்மநாயமபால் மபாறறி அறைன்அறி�ல் 

சான்றைவர்க்கு எல்லாம் க்டன்”.

   (கலித்த�ாழக.139:2-3)
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என்று, பிறைர் துன்பத்ழ�த் �ம் துன்பமாகக் கருதி 

உ�வு�ல் பறறி நல்லநதுவனார் குறிபபிடுகிறைார்.

 உணழமயான தசல்வம் என்பது, 

‘பிறைர்துன்பம் தீர்பபது�ான்’ என்கிறைார் 

நல்மவட்டனார்.

சான்மறைார் தசல்வம் என்பது மசர்நம�ார் புன்கண 

அஞசும் பணபின் தமன்கட தசல்வம் என்பதுமவ  

(நறறிழண.210:7-9) 

உறைவினர் தக்ட வாழபவனின் தபாலிவு அழியும் 

என்று தபருங்கடுங்மகா குறிபபிடுகிறைார் 

(கலித்த�ாழக 34). உ�வும் பணபு, வாழவியல் 

தநறியாகத் திகழந�து என்ப�ழன இபபா்டலால் 

அறியமுடிகிறைது.

வாயழம

வாயழமழயச் சிறைந� அறைமாகச் சங்க 

இலக்கியங்கள மபசுகின்றைன. வாயழம மபசும் 

நாமவ உணழமயான நா என்ப�ழன , 

தபாயயாச் தசநநா  (புறைநானூறு 168:19)

தபாயபடுபு அறியா வயங்குதசந நாவின்     

   (பதிறறுபபத்து. 58: 9)

என்று இலக்கியங்கள குறிபபிடுகின்றைன.

 ‘பிழையா நன்தமாழி’ என்று 

வாயழமழயயும் தபாயழமழயப ‘தபாயதபாதி 

தகாடுஞதசால்’ என்றும் தபாயழமழயயும் 

நறறிழண குறிபபிடுகிறைது

    (நறறிழண. 200).

நிலம்புழ்ட தபயர்வது ஆயினும் கூறிய

தசாறபுழ்ட தபயர்�மலா இலமர

   (நறறிழண 289: 2-3)

நிலம்திறைம் தபயரும் காழல ஆயினும்

கிளந� தசால்நீ தபாயபபு அறியழலமய

   (பதிறறுபபத்து .63:6-7)

 நிலம் தபயரினும் நின்தசாற தபயரல் 

(புறைம்.3:14) மு�லான பா்டல் அடிகளில் நிலம் 

புழ்டதபயர்ந�ாலும் தபாயதசால்லக் கூ்டாது 

என்பது வலியுறுத்�பபடடுளளது.

விருநம�ாம்பல்

 விருநம�ாம்பல், இல்லறைத்�ாரின் 

�ழலயாய க்டழமயாகும். வீடடிறகு வரும் 

விருநதினர்கழள முகம் மகாணாது வரமவறறு 

உபசரிபபது �மிைர்களின் உயரிய பணபாகும்.   

இ�ழன,

“அல்லில் ஆயினும் விருநதுவரின் உவக்கும்

முல்ழல சான்றை கறபின் 

தமல் இயற குறுமகள உழறைவின் ஊமர

   (நறறிழண 142: 9-11)

என்று நறறிழண பாராடடுகிறைது. அமிழ�மம 

கிழ்டத்�ாலும் �ாம் மடடும் உணணாமல் 

விருநதினருக்கும் வைங்கி மகிழவர். ஏதுமில்லா 

நிழலயில் விழ�த் திழனழய உரலில் இடடு, 

இடித்து, உணவளித்� தசயதி குறிபபி்டபபடடுளளது 

(புறைம் 333). விருநதினருக்கு உணவளிக்க, 

வரகிழனக் க்டனாகப தபறறு வருவழ� ஒரு 

சங்கபபா்டல் காடடுகிறைது (புறைம் 327).

 உணவிடுவ�றகாக ஒருவன் �ன் 

வீரவாழளயும் ஈடுழவத்� தசயதி 

குறிபபி்டபபடடுளளது (புறைம் 316). விருநதினரின் 

த�ா்டர்ச்சியான வருழகயாலும் அவர்களுக்கு 

விருநம�ாம்புவ�ாலும் ஒரு �ழலவிக்கு ஊ்டல் 

தகாளள மநரமில்லாமல் மபான�ாக நறறிழணயில் 

குறிபபி்டபபடடுளளது (நற. 380). விருநம�ாம்பல் 

ழககூ்டா� வாழக்ழகழய ‘விருநது கணடு 

ஒளிக்கும் திருந�ா வாழக்ழக’ (புறைம் 266). எனப 

தபருங்குன்றூர்க்கிைார் கூறுகிறைார். �மிைர்களின் 

வீடடுவாசலில் அழமக்கபபட்ட திணழண, 

அவர்�ம் விருநம�ாம்பல் பணபுக்குச் சிறைந� 

அழ்டயாளமாகக் கரு�பபடுகிறைது.

தபணகளின் நிழல

 விருநம�ாம்பலும் கறதபாழுக்கமும் 

தபரிமயாழரப மபணு�லும் நன்மக்கடமபறும் 

இல்லறை வாழவின் க்டழமகளாகும். �ன்மகன் 
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மார்பில் விழுபபுணபடடு இறைநதுகி்டபபழ�க் கண்ட 

�ாய, அவழனப தபறறை நாளிலும் தபரிதும் 

உவந�ாள. மறதறைாரு �ாமயா, ‘நின் மகன் 

யாணடுளன்’ எனத் �ன்னி்டம் வினவிய 

தபணணி்டம் என் மகன் எங்கு இருக்கிறைான் என்று 

எனக்குத் த�ரியாது. புலியிருநது �ங்கிச் தசன்றை 

கறகுழகமபால, அவழன ஈன்றை வயிறு மடடும் 

இங்கு உளளது. அவழனக் காண மவணடுமானல், 

மபார்க்களத்தில்�ான் பார்க்க முடியும் (புறைநானூறு 
86: 2-6) என்று கூறினாள.  

 மக்கட மபறழறையும் சமூகக் க்டழமயாகமவ 

சங்க கால மகளிர் கருதினர். மக்கட மபமறை உயர்ந� 

மபறு என்பழ�, 

 மயக்குறு மக்கழள இல்மலார்க்குப

 பயக்குழறை இல்ழல �ாம்வாழும் நாமள

   (புறைநானூறு 188: 6-7)

என்னும் பா்டல் கூறுகிறைது. 

 சங்க காலத்தில் ஔழவயார், 

நச்தசளழளயார், நன்முல்ழலயார், ஆதிமநதியார், 

நபபசழலயார், மு்டத்�ாமக்கணணியார், 

காக்ழகபபாடினியார், ஒக்கூர்மாசாத்தியார், 

தபான்முடியார் மு�லான தபணபாற புலவர்களின் 

பா்டல்களிலிருநது சங்ககால மகளிர் கல்வி 

நிழலயிலும் மமம்படடு விளங்கினர் என்பழ� 

அறியமுடிகிறைது. தபணகள தபாதுவாழக்ழகயிலும் 

பங்மகறறைனர் என்ப�ழன அதியமான் தநடுமான் 

அஞசிக்காகத் த�ாணழ்டமானி்டம் ஔழவ தூது 

தசன்றைதிலிருநது அறிய முடிகிறைது. பாடினி, விறைலி 

மு�லாமனார் ஆ்டல் பா்டல் கழலகளில் சிறைநது 

விளங்கினர். 

சங்க காலம் ஒரு வாழவியல் தபாறகாலம்

 சங்க காலம் தபாறகாலமாகத் 

திகழவ�றகுப பல காரணங்கள இருபபினும் 

“எவவழி நல்லவர் ஆ்டவர் அவவழி நல்ழல வாழிய 

நிலமன” (புறைம் 187) என்றை ஔழவயின் பா்டல், 

‘நாடழ்ட மமன்ழமக்கு உரிய�ாக மாறறுவது, 

அரசனின் மாணபுகமள’ என்பழ� 

உணர்த்துகின்றைது. சங்ககால மன்னர்கள கல்வி, 

வீரம், தகாழ்ட, நடபு, சான்மறைாழரப புரத்�ல் 

மபான்றை மாணபுகழளப தபறறுத் திகழந�னர்.

வீரம்

 சங்க காலத்தில் ஒருவருக்தகாருவர் நாடடு 

எல்ழலகழளக் காபப�றகும் விரிவுபடுத்துவ�றகும் 

மபார்புரி�ல் �விர்க்க முடியா��ாக விளங்கியது. 

மபாருக்குத் �ழலழமமயறறு வழிந்டத்திச் 

தசல்லமவணடிய க்டழம மன்னனுக்கு இருந�து. 

விழுபபுண �ாங்கிப புறைபபுண நாணும் 

பணபுழ்டயவர்களாக அரசர்கள விளங்கினார்கள. 

 ஆவும் ஆனியிற பார்பபன மாக்களும்

 தபணடிரும் பிணியுழ்ட யீரும் மபணித்

 த�ன்புல வாழநர்க்கு அருங்க்டன் இறுக்கும்

 தபான்மபாற பு�ல்வர்ப தபறைாஅ  தீரும் 

 எம்மம்புக் கடிவிடுதும் நும்மரண மசர்மின்

    (புறைநானூறு 9: 1-5)

அ்ப்கபார் முவ்
என்னும் பா்டல் வாயிலாகப பசுக்களும், 

பார்பபனரும், தபணகளும், மநாயுறறைவர்களும், 

மக்கடமபறு இல்லா�வர்களும் பாதுகாபபான 

இ்டங்களுக்குச் தசன்றுவிடுமாறு மபார் 

த�ா்டங்குவ�றகு முன்னர் அறிவுறுத்தினர் என்றை 

தசயதி புலபபடுகிறைது. வீரம் தசறிந� மபாரிலும் 

அறைதநறி காத்�வர் �மிைர் என்ப�றகு இபபா்டல் 

எடுத்துக்காட்டாகத் திகழகிறைது.
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காவல் மரம்

 பைந�மிழ மவந�ர்கள 

ஒவதவாருவரும், ஒவதவாரு மரத்ழ�த் �ம் 

தவறறிழயச் சிறைபபிக்கும் மரமாகப மபாறறி 

வநதுளளனர்.  அம்மரம் இரவுபகலாக வீரரால் 

காவல் காக்கபபடுவ�ால், அ�றகுக் ‘கடிமரம்’ 

எனப தபயர். அம்மரத்ழ� தவடடுபப்டாமல் 

பாதுகாபபது மானமுழ்டய மவந�ர்க்கு 

மறைபபணபாகும். மவங்ழக, புன்ழன, மவம்பு 

மு�லிய மரங்கழளக் காவல் மரங்கதளனப 

மபாறறி வநதுளளனர். மவந�ன் ஒருவன், 

பழக மன்னழன தவறறிதகாண்ட�றகு 

அழ்டயாளமாக, அவன் நாடடுக் காவல் 

மரத்ழ� தவடடி வீழத்துவது மரபு. 

உங்களுக்குத் த�ரியுமா?

தகாழ்ட

 வீரத்தில் சிறைநது விளங்கிய மன்னர்கள, 

தகாழ்ட வளளல்களாகவும் திகழந�னர். 

இவவளளல் �ன்ழமழயப பா்டாணதிழணப 

பா்டல்கள விளக்குகின்றைன. இவர்களுள 

கழ்டதயழு வளளல்கள குறுநில 

மன்னர்களாயினும், வழரயாது தபாருள வைங்கும் 

இயல்பினர். ஆய அணடிரன் என்னும் குறுநில 

மன்னன், �ன்ழன நாடிவந� புலவர்களுக்கு வாரி 

வைங்கிய யாழனகளின் எணணிக்ழக ‘வான்மீன் 

பல பூபபினும் ஆனாது மன்மன’ என மு்டமமாசியார் 

என்னும் புலவர் புகழகிறைார்.

 அரசர்கள �ம்ழம நாடிவந� புலவர், 

பாணன், பாடினி, கூத்�ர், விறைலி மபான்மறைார்க்குப 

தபாருள தகாடுபபம�ாடு நின்றுவி்டாமல்,  உடுக்க 

உழ்டயும் உணண உணவும் தகாடுத்து  மகிழந�னர். 

மன்னர்களின் இத்�ழகய விருநம�ாம்பல்,  

புலவர்களால் தபரிதும் பாராட்டபபட்டது. இ�ழனச் 

சங்க இலக்கியம்,

    ……மாசுஇல்

 காம்புதசாலித் �ன்ன அறுழவ உடீஇப

 பாம்புதவகுண ்டன்ன ம�றைல் நல்கிக்

 ….. ……. ………. ……….

 பனுவலின் வைாஅப பல்மவறு அடிசில்

 ….. ……. ……… ………..

 இளங்கதிர் ஞாயிறு எளளுந ம�ாறறைத்து

 விளங்குதபாற கலத்தில் விரும்புவன மபணி

 ஆனா விருபபின் �ான் நின்று ஊடடித் 

  (சிறுபாணாறறுபபழ்ட: 235 – 245)

என்று விவரிக்கிறைது.

 இழ�ப மபாலப பதிறறுபபத்தில் மசர 

மன்னர்களது வளளல் �ன்ழமயும் விருநம�ாம்பல் 

பணபும் தபரிதும் மபசபபடுகின்றைன. ஆறறுபபழ்ட 

நூல்கள, அரசர்களின் வளளல்�ன்ழமழயப 

பாடுவ�றகாகமவ உருவாக்கபபட்டன மன்னரின் 

வளளல் �ன்ழம அநநாடடு மக்களி்டமும் 

இருந�ழ� இவவிலக்கியங்கள காடடுகின்றைன. 

அறைதநறி மபாறறைல்

 அரசர்கள, புலவர்கழளப பரிசில் 

தபறுமவாராக மடடும் கரு�வில்ழல. அறைதநறிகூறி 

வழிந்டத்தும் �குதி உழ்டயவர்களாகவும் கருதினர். 

இ�ழனப பழகநாடடு மன்னனின் பு�ல்வர்கழள, 

யாழனழயக்தகாணடு  இ்டறைச் தசயயும் 

மவழளயில், புலவர் தசால்மகடடு நிறுத்திவிடு�ல், 

புலவரின் அறிவுழரக்மகறப வரிவிதிபழபக் 

குழறைத்துக் தகாளளு�ல், மபாழரத் �விர்த்�ல், 

பழகநாடடு ஒறறைன் எனக் கருதி ஒரு புலவழரக் 

கழுமவறறும் மவழளயில், மறதறைாரு புலவர் 

தசால்மகடடு அழ� நிறுத்து�ல் மபான்றை பல்மவறு 

நிகழவுகள, அக்கால மன்னர்கழளத் திருத்தும் 

க்டழம, புலவர்களுக்கும் உணடு என்பழ� 

எடுத்துக்காடடுகின்றைன.

 அறைதநறி மு�றமறை அரசின் தகாறறைம்

 ………...    ………….   ……….  ………… 

    (புறைநானூறு 55: 10)

 நிலன்தநளி மருங்கில் நீர்நிழல தபருகத்

 �டம்டார் அம்ம இவண�ட ம்டாமர

 �ளளா ம�ார்இவண �ளளா ம�ாமர  

   (புறைநானூறு 18: 28-30)

எனப புறைநானூறறில் புலவர்கள பாடியுளளனர். 

இ�னால், அரசர்கள அறைதநறிழயமய 

மு�ன்ழமயாகக்தகாணடு அரசாள மவணடும் 
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என்பதும் உைவு தசழித்து, உணவு தபருக, 

நீர்நிழலகழள அழமத்துத் �ர மவணடியது 

அவர்களின் க்டழம என்பதும்  உணர்த்�பபட்டன. 

  ஏழைப தபணணின் மானம் காக்கத் �ன் 

ழகழயமய தவடடிக்தகாண்ட தபாறழகப 

பாணடியன், அழ்டக்கலம் புகுந� புறைாவிழனக் 

காக்கத் �ன்ழனமய �ராசுத் �டடில் ஏறறிய சிபி 

மன்னன், கன்றிைந� ஆவின் கணணீருக்கு நீதி 

வைங்கத் �ன்மகழனமய ம�ர்க்காலில் இட்ட 

மனுநீதிச்மசாைன் மபான்றை அரசர்களின் தசயல்கள 

நீதிக்கு முன் அழனவரும் சமம்; நீதி வைங்கும்மபாது 

�ாம், �மர், பிறைர் என்றை பாகுபாடு கரு�ாமல் நீதி 

வைங்கி, அறைதநறி வழுவாது, ஆடசி புரிய மவணடும் 

என்றை விதிமுழறைக்குக் கடடுபபடடு அரசாடசி 

ந்டத்தினர் என்பழ�ப புலபபடுத்துகிறைது.

பாண்டியன்
 வானம் தபாயபபினும், விழளச்சல் 

குழறையினும், எதிர்பாரா� இழ்டயூறுகள 

ம�ான்றினும் அரசன் நல்லாடசி தசலுத்�ா�ம� 

காரணம் எனக் கருதுவது அன்ழறைய மரபு. இபபழிச் 

தசால்லுக்கு அஞசி, நல்லாடசி தசலுத்தும் 

தபாறுபபு மன்னனுக்கு இருந�து. 

மாரி தபாயபபினும் வாரி குன்றினும்

இயறழக யல்லன தசயறழகயிற மறைான்றினும்

காவலர்ப பழிக்குமிக் கணணகன் ஞாலம். 

   (புறைநானூறு 35 :27-29)

என்றை பா்டலடிகள இ�ழன உணர்த்துகிறைது.

பிறைர்க்தகன வாழ�ல்
 சங்கத் �மிைர், பரந� மனபபான்ழம 

உழ்டயவராயத் திகழந�னர். �நநலம் கரு�ாது, 

பிறைர்நலம் மபணும் தபறறியுழ்டயவராய விளங்கினர். 

அழனவழரயும் �ம் உறைவினராகக் கருதும் 

அவர்�ம் மனபபாங்ழக,

‘யாதும் ஊமர யாவரும் மகளிர்’ 

எனப பாடிய பூங்குன்றைனாரின் புறைநானூறறுப 

பா்டல்அடி உணர்த்துகிறைது. இபபா்டல்,  கால 

எல்ழல, நில எல்ழலகழளக் க்டநது இன்றும் 

வாழகிறைது.

 ‘நல்லது தசய�ல் ஆறறீர் ஆயினும்

 அல்லது தசய�ல் ஓம்புமின்’’

   (புறைநானூறு 195: 6-7)

  உண்டால் அம்மஇவ உலகம் – இநதிரர்

 அமிழ�ம் இழயவது ஆயினும் இனிது எனத்

 �மியர் உண்டலும் இலமர முனிவுஇலர்

 துஞசலும் இலர் பிறைர் அஞசுவது அஞசிப

 புகழஎனின், உயிரும் தகாடுக்குவர் பழிஎனின்

 உலகு்டன் தபறினும் தகாளளலர் அயர்விலர்

 அன்னமாடசி அழனயர் ஆகித் 

 �மக்குஎன முயலா மநான்�ாள

 பிறைர்க்குஎன முயலுநர் உணழம யாமன

    (புறைநானூறு 182)

 என்றை புகழதபறறை புறைநானூறறுப பா்டல், 

சங்ககால மக்களுக்குத் ம�ழவயான பல்மவறு 

விழுமியங்கழள எடுத்துச் தசால்கின்றைன. சங்கப 

புலவர்கள அறைக்கருத்துகழளப மபா�ழனகளாகச் 

தசால்லவில்ழல. எளிய தசாறகளால்  

இனிய முழறையில் இலக்கியங்களாகப 

பழ்டத்�ளித்துளளனர். எணணறறை மபார்கள, 

அவறறின் காரணமாக ஏறபடும் உயிரிைபபுகள, 

ழகம்தபணகளின் ழகயறுநிழல, புலவர்கள 
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சித்திரிக்கும் வறுழமநிழல ஆகிய இன்னல்கள 

பலவும் சங்க இலக்கியங்களில் பதிவு 

தசயயபபடடுளளன. இவறழறையும் எதிர்தகாணடு 

சிறைந� விழுமியங்கமளாடு வாைமுடியும் என்பழ� 

உறுதிபபடுத்தியழமமய, சங்க இலக்கியங்களின் 

சிறைபபாகும்.

பதிதனணகீழக்கணக்கு நூல்கள

 பதிதனணகீழக்கணக்கு என்பது, 

பதிதனடடு நூல்கழளக் குறிக்கும். அவறறுள 

பதிதனாரு நூல்கள, அறைக்கருத்துகழளக் 

கூறுவ�னால் அறைநூல்கள எனபபடுகின்றைன. 

ஏழனயவறறில் ஆறு நூல்கள அகபதபாருள 

சார்நதும், ஒரு நூல் மடடும் புறைபதபாருள சார்நதும் 

அழமநதுளளன. 

‘நாலடி நான்மணி நானாறபது ஐநதிழணமுப

பால்கடுகம் மகாழவ பைதமாழி  மாமூலம்

இன்னிழலதசால் காஞசிமயா ம்டலாதி என்பமவ

ழகநநிழலய வாம்கீழக் கணக்கு’’

என்னும் தவணபா, பதிதனணகீழக்கணக்கு 

நூல்கழளப படடியலிடுகிறைது.

திருக்குறைள காடடும் அறைம்

 பதிதனணகீழக்கணக்கு நூல்களுள 

ஒன்றைாகிய திருக்குறைள, சிறைந� அறைநூலாகும். 

உலகம் முழுழமக்குமான வாழவியல் தநறிகழள 

வளளுவம் கூறுகிறைது. இந�த்�ன்ழமயால்�ான், 

திருக்குறைள பிறை தமாழிகளில் தமாழியாக்கம் 

தசயயபபடடுளளது. தபாறைாழம, மபராழச, சினம், 

இன்னாச்தசால் ஆகிய நான்கழனயும் தீயத�னக் 

கருதிப புறைந�ளளி வாழவம� அறைம் என வளளுவர் 

குறிபபிடுகிறைார். 

அழுக்காறு அவாதவகுளி இன்னாச்தசால் நான்கும்

இழுக்கா இயன்றைது அறைம்   (குறைள 35) 

இல்லறைத்தில் வாழபவர்கள இவவறைதநறிகழளப 

பின்பறறி வாழந�ால், அவவாழக்ழக 

துறைவறைத்தினும் சிறைந�து என்ப�ழன,

ஆறறின் ஒழுக்கி அறைன்இழுக்கா இல்வாழக்ழக

மநாறபாரின் மநான்ழம உழ்டத்து    (குறைள 48)

என்கிறைார். இல்லறைத்�ார்க்கு உரிய க்டழமகள பல 

இருபபினும், அவறறுள மு�ன்ழமயானது 

விருநம�ாம்பல் பணபாகும்.

அகன்அமர்நது தசயயாள உழறையும் முகன்அமர்நது

நல்விருநது ஓம்புவான் இல்  (குறைள 84)

 நல்ல  முக மலர்ச்சிமயாடு 

விருநதினர்கழளப மபணுபவர்கள இல்லத்தில் 

தசல்வம் நிழறைநதிருக்கும் என்பது வளளுவரின் 

நம்பிக்ழகயாகும்.

 தீயவழியில் தசல்லாமல் மனத்ழ� மநர் 

வழிபபடுத்துவம� அறிவு என்பதும் மன்னுயிரின் 

துன்பத்ழ�த் �ன்னுயிர்த் துன்பமாகக் கருதுவம� 

அறிவுழ்டழம என்பதும் வளளுவரின் கருத்�ாகும். 

கல்வியின் தபருழமழயக் கல்வி, கல்லாழம, 

மகளவி, அறிவுழ்டழம ஆகிய அதிகாரங்களில் 

குறிபபிடுகிறைார். நல்லனவறழறைப படிக்க மவணடும். 

படித்�ழ� வாழக்ழகயில் பின்பறறை மவணடும். 

அபபடிபபட்ட கல்விழயப தபறுபவனுக்கு எல்லா 

ஊரும் அவன் ஊமர, எல்லா நாடும் அவன் நாம்ட 

என்கிறைார். இ�ழன, 

யா�ானும் நா்டாமால் ஊராமால் என்ஒருவன்

சாநதுழணயும் கல்லா� வாறு  (குறைள 397)

 தசல்வம் வாழக்ழகக்கு 

இன்றியழமயா�து. அச்தசல்வத்ழ� 

அறைவழியிமலமய மசர்க்க மவணடும். 

பணபுழ்டயவரி்டம் மசர்ந� தசல்வம், பயன்மரம் 

உளளூர்ப பழுத்�து மபாலவும் ஊருணியில் 

நீர்நிழறைந�து மபாலவும் மருத்துவப பயன் நிழறைந� 

மரம் பலருக்கும் பயன்படுவது மபாலவும் பயன்�ரும் 

என்கிறைார். 

 அதுமபாலமவ பணபில்லா� தகாடிய மனம் 

பழ்டத்�வர் தசல்வம், நல்ல பாலானது �ான் 

ழவக்கபதபறறை பாத்திரத்�ால் திரிநது 

நஞசாவதுமபால மறறைவர்களுக்குக் மகடு 

விழளவிக்கும் என்கிறைார். இங்குச் 

தசல்வத்திறதகன்று �னி இயல்பு கிழ்டயாது, 

அ�ழனப தபறறிருபபவரின் இயல்புக்மகறப 

அ�ன் பயன்பாடு அழமகிறைது என்கிறைார். 

 நல்லவர்களுழ்டய வறுழம, அவர்களுக்கு 

மடடுமம மிகுந� துன்பத்ழ�த் �ரும்; ஆனால், 
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தீயவர்களி்டம் இருக்கின்றை தசல்வமமா 

மறறைவர்களுக்கும் பல ம்டங்கு தீழமகழள 

விழளவிக்கும். 

 தசல்வம் �வறைான இ்டத்தில் மசர்வழ�யும் 

நல்லவர்கள அல்லல்படுவழ�யும் காடடி வளளுவர் 

இது இபபடித்�ான் இருக்கும் என அழமதி 

அழ்டயவில்ழல; மாறைாக,

அவவிய தநஞசத்�ான் ஆக்கமும் தசவவியான்

மகடும் நிழனக்கப படும்.  (குறைள 169)

 என்று கூறி அது முழறையாக எணணிப 

பார்த்துக் கழளயபப்ட மவணடும் என்கிறைார்.  

இரநதும் உயிர்வாழ�ல் மவணடின் பரநது

தகடுக உலகுஇயறறி யான் (குறைள 1062) 

 என்றை குறைள மூலம் பலர் மநாக, சிலர் 

வாழும் ஏறறைஇறைக்கம் தகாண்ட வாழழவ 

வைங்குவது இழறை விருபபம் என்றைால், அந� 

இழறைவமன ம�ழவயில்ழல என்று கூறித் �ம் 

ஆறறைாழமழய தவளிபபடுத்துகிறைார். சமூகத்தில் 

நிலவும் ஏறறைத்�ாழவுகளுக்கு எதிரான குரலாகமவ 

இக்குறைடபா விளங்குகிறைது. 

  ஒரு நாடடின் வளத்ழ�ப தபருக்குவது 

அரசின் க்டழம. அ�றகான வழிவழகயாகப 

தபாருழள இயறறைல், ஈட்டல், காத்�ல் அ�ழனப 

பகிர்ந�ளித்�ல் ஆகிய பணிகழளத்  திறைம்ப்ட 

தசயல்படுத்� மவணடும்  என்கிறைார்.   அரசன் 

முழறைதசயது காபபாறறை மவணடும். 

இடித்துழரத்துத் திருத்தும் சான்மறைார்கழளத் 

�க்க துழணயாகக் தகாளள மவணடும்.  அரசன் 

முழறை�வறி ஆடசி ந்டத்தினால் அவன் நாடு 

தகடும்; வானம் தபாயத்துவிடும்; மக்கழள 

அச்சுறுத்தி, அளவுக்கு அதிகமாக வரிவிதிபபது 

அறைதநறியாகாது என்கிறைார்.

 அன்பு, நாணம், ஒபபுரவு, கணமணாட்டம், 

வாயழம, இனியழவகூறைல், தசயநநன்றி அறி�ல் 

மபான்றை நறபணபுகள மனி� வாழக்ழகக்கு 

இன்றியழமயா�ன என்று கூறும் திருவளளுவர், 

இத்�ழகய வாழக்ழகழயத் த�யவத்�ன்ழம 

தபாருநதியது என்கிறைார். இ�ழன,  

ழவயத்துள வாழவாங்கு வாழபவன் வான்உழறையும்

த�யவத்துள ழவக்கப படும்.      (குறைள 50)

என்றை குறைளவழி அறிய முடிகிறைது. 

நாலடியார் கூறும் அறைம்

 திருக்குறைளுக்கு அடுத்� நிழலயில் 

ழவத்து மதிக்கபபடும்  நீதிநூல், ‘நாலடியார்’ 

ஆகும். ‘நாலும் இரணடும் தசால்லுக்குறுதி’ என்றை 

பைதமாழி, நாலடியார் திருக்குறைமளாடு ஒத்� 

தபருழமயுழ்டய நூல் என்பழ� விளக்கும். இநநூல் 

சமண முனிவர்கள பலரால் பா்டபபடடுப ‘பதுமனார்’ 

என்பவரால் த�ாகுக்கபபட்டது. திருக்குறைளில் 

உளள கருத்துகள பலவறழறை நாலடியாரில் 

காணலாம். துறைவறைத்ழ�ப பாராடடிப மபசு�ல், 

உலக இன்பத்ழ� தவறுத்�ல், ஊழவிழன, 

மறுபிறைபபு, புலால் உணணாழம, உயிர்க்தகாழல 

புரியாழம மு�லிய சமண சமயக் தகாளழககழள 

நாலடியார் வலியுறுத்திக் கூறுகிறைது.

அறிவும் ஒழுக்கமும்

 வாழக்ழக நிழலயில்லா�து, தசல்வமும் 

நிழலயில்லா�து. எனமவ, அறைச்தசயல்கழளக் 

காலம், இ்டம் கரு�ாமல் த�ா்டர்நது 

தசயதுதகாணம்ட இருக்க மவணடும். கரும்பின் 

சாறழறைபமபால மறறைவர்க்குப பயன்படும்படி 

வாழக்ழகழய அழமத்துக்தகாளள மவணடும். 

தசல்வத்ழ� நல்வழியில் மசர்க்க மவணடும். 

அச்தசல்வத்ழ�ப பலருக்கும் பகிர்ந�ளிக்க 

மவணடும். கறறைறிந�வர்களுழ்டய நடபு, 

அடிகரும்ழப உணபது மபாலாகும், நறபணபும் 

அன்பும் இல்லா�வர் நடபு,  நுனிகரும்ழப உணபது 

மபாலாகும். 

 களர் நிலத்திமல விழளந�ாலும் உபழப, 

நல்ல விழளநிலத்தில் பிறைந� தநல்லுக்கு 

இழணயாகமவ கருதுவர். பிறைபழபக்தகாணடு 

மடடும் ஒருவழர உயர்ந�வராகமவா, 

�ாழந�வராகமவா கருதிவி்டக்கூ்டாது. எங்குப 

பிறைந�வராயினும் கறறைறிந�வமர சிறைந�வர். 

அறிவும் ஒழுக்கமுமம மக்களுக்கு மதிபழபத் 

�ருவன என்றை சிறைந� தகாளழககழள நாலடியார் 

எடுத்துழரக்கின்றைது.
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களர்நிலத்துப பிறைந� உபபிழனச் சான்மறைார்

விழளநிலத்து தநல்லின் விழுமி�ாக் தகாளவர்;

கழ்டநிலத்ம�ா ராயினும் கறறைறிநம�ாழர 

�ழலநிலத்து ழவக்கப படும்.

    (நாலடியார் 133) 

 அ றி வு த் த � ளி வி ல் ல ா � வ ர் க ளு ழ ்ட ய 

நடழபவி்ட, அவர்களின் பழகமய நல்லது. எவவழக 

மருநதினாலும் தீர்க்க முடியா� மநாய 

தகாடுழமயானது. ஒருவரி்டம் இல்லா� 

தபருழமகழளக் கூறிப புகழவழ�வி்ட, அவழரப 

பழித்�மல நல்லது மபான்றை எளிய கருத்துகள 

வாயிலாக நாலடியார் மனி�ர்களின் மனத்ழ� 

பணபடுத்துகிறைது.

பிறகால அறைநூல்கள

 திருக்குறைள மு�லான அறைநூல்களுக்குப 

பின்னரும், அறைக்கருத்துகழள எடுத்துழரக்கும் 

பல நூல்கள ம�ான்றியுளளன. ஔழவயார் பாடிய 

ஆத்திசூடி, தகான்ழறைமவந�ன், மூதுழர, நல்வழி 

ஆகியன அறைம் உழரக்கும் நூல்கள. அவழரத் 

த�ா்டர்நது, பலர் நீதிநூல்கழள இயறறியுளளனர். 

தவறறிமவறழக, நீதிதநறி விளக்கம், 

அறைதநறிச்சாரம், நீதி தவணபா மு�லானழவ 

அவறறுள சிலவாகும். ஔழவயாழரப பின்பறறிப 

பலர் ஆத்திசூடி இயறறியுளளனர். பாரதியார், 

பாரதி�ாசன் ஆகிமயாரின் புதிய ஆத்திசூடிகள, 

மாணாக்கர்களுக்குப பா்டமாகவும் பயிறறு 

விக்கபபடுகின்றைன. 

நன்னூல் கூறும் அறைம்

 த�ால்காபபியத்தின் வழிநூலாக 

விளங்கும் இலக்கணநூல், நன்னூல். பவணநதி 

முனிவரால் இயறறைபதபறறை இநநூலில் எழுத்து, 

தசால் என இரு அதிகாரங்கள உளளன. 

இநநூலின் தபாதுபபாயிரம், நூழலபபறறியும் 

நல்லாசிரியர், நல்லாசிரியர் ஆகா�வர், நல்ல 

மாணாக்கர், நன்மாணாக்கர் ஆகா�வர் 

இயல்புகள பறறியும் கூறியுளளது. மமலும் 

ஆசிரியர், நூழல மாணாக்கர்க்குக் கறபித்�ல், 

மாணாக்கர் கறறுக்தகாளளல் ஆகியன குறித்தும் 

விளக்கியுளளது.

நல்லாசிரியர் இயல்புகள

 ஆசிரியர் என்பவர், அருடகுணம் 

உழ்டயவராகவும் பல நூல்கழளக் கறறுத் 

ம�ர்ந�வராகவும் �ாம் கறறைழ� மாணாக்கருக்கு 

எளி�ாகப புரியும்வணணம் எடுத்துச் தசால்லும் 

தசால்வன்ழம உழ்டயவராகவும் இருத்�ல் 

மவணடும். 

ஆசிரியர் ஆகா�வர் இயல்புகள

 மாணவர் எளிதில் உணரும் வணணம் 

பா்டத்ழ� விரித்துழரக்கும் திறைழமயில்லா�வர், 

இழிவான பணபுகள உழ்டமயார், மாணவரின் 

கறறைல் திறைழனக்கணடு தபாறைாழமபபடுபவர், 

தபாருளாழச மிக்மகார், �வறைாக வழி ந்டத்துபவர், 

மாணவர் மனத்தில் அச்ச உணர்ச்சிழய 

உண்டாக்குபவர் மபான்மறைார் ஆசிரியர் ஆகும் 

பணபில்லா�வர்கள. 

நல்ல மாணாக்கர் இயல்புகள

• அல்லழ� நீக்கி நல்லழ� நாடும் 

இயல்புழ்டமயார்,  ஆசிரியர் கூறுவழ� 

மனத்தில் நிறுத்தி, மீணடும் மீணடும் 

நிழனவுகூர்நது சிநதிபபவர் ஆகிமயார்  

�ழலமாணாக்கர்.

• �ாம் கறறுக் தகாண்டழ�மய திருபபிச் 

தசால்லும் இயல்புழ்டமயார்  இழ்ட மாணாக்கர் 

• கறறைவறழறை மறைநதுவிடுபவர், கறபதில் 

முழுழமயாகக் கவனம் தசலுத்�ாமல் மனம் 

அழல பாயநது தகாணடிருபபவர், ஆசிரியழர 

வருத்திப பா்டம் மகடகும் இயல்புழ்டயவர், 

கறபனவறறில் உளள நறகருத்துகழள 

மறைநதுவிடடுத் தீய கருத்துகழளப 

பறறிக்தகாளபவர் ஆகிமயார் கழ்ட 

மாணாக்கர்.

மாணாக்கர் ஆகா�ாவர் இயல்புகள

 கள உணபவன், மசாம்மபறி, தசருக்கு 

உழ்டயவன், காமம் தகாண்டவன், திரு்டன், 
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மநாயாளி, அறிவில்லா�வன், மாறுபாடு 

உழ்டயவன், சினங்தகாளபவன், மிகுமநரம் 

உறைங்குபவன், அறிவுநுடபம் இல்லா�வன், பழைய 

நூல்கழளக் கணடு அஞசித் �டுமாறும் உளளம் 

பழ்டத்�வன், அஞச மவணடியவறறிறகு 

அஞசா�வன், தீயதசயல் புரிபவன், தபாய 

மபசுபவன் ஆகிமயாழர  மாணாக்கர் 

ஆகா�வர்கள என நன்னூல் குறிபபிடுகிறைது.

ஆசிரியர் மாணாக்கர் உறைவு

 தநருபபில் குளிர் காயவதுமபால ஆசிரியர் 

மாணாக்கர் உறைவு என்பது, அகலாமலும் 

அணுகாமலும் இருத்�ல் மவணடும். கறறைல் 

கறபித்�ல் பணி சிறைக்க இத்�ழகய உறைவு 

முழறைமய சிறைபபானது என்பது நன்னூலார் 

கருத்�ாகும்.

நூலின் மாணபு

 அறியாழம நீக்கி, அறிழவ வளர்த்து 

மனி�ரின் மனக்மகாணழல நீக்குவழ�மய 

நூலின் மாணபாக நன்னூலார் கருதுகிறைார். 

(தபாதுபபாயிரம் – 25)

கறறைல் முழறைழம

 ஒரு முழறைக்குப பலமுழறை படித்�ாமல முழு 

அறிவு கிழ்டக்கும் என்பம� நன்னூல் கருத்�ாகும். 

“ஆசிரியர் கூறுவழ� அபபடிமய உளவாங்கிக் 

தகாண்டால் கால்பகுதி அறிமவ கிழ்டக்கும். 

உ்டன் பயில்மவாரு்டன் அதுபறறி உழரயாடினால் 

கால்பகுதியும், உ்டன் பயிலும் மாணக்கருக்கும் 

கறமறைார் நிழறைந� அழவயிலும் விரித்து 

உழரக்கும்மபாது மீதி அழரபபகுதியுமாக அறிவு 

நிழறைவுழ்டயும்” என முழு அறிவு தபறுவ�றகான 

தநறிமுழறைகழள நன்னூல் எடுத்துழரக்கிறைது.

 நூலில் �ாம் கறறைறிந�வறறில் உளள 

கறபழனழயயும் நழ்டமுழறைழயயும் ஆயநது 

த�ளி�ல், படித்�வறழறைப பலமுழறை சிநதித்�ல், 

மகட்டறிந�வறழறை ஒபபிடடுப பார்த்�ல், 

ஆசிரியரு்டன் அழ�ப பகிர்�ல், கல்வியில் 

விருபபமுளள மாணவரு்டன் பைகு�ல், 

ஐயபபாடுகழளக் கூடிபமபசிக் கழளநது 

தகாளளு�ல் மபான்றைவறழறைத் திறைம்ப்டக் 

கறறைலுக்கான வழிவழககளாக நன்னூல் 

கூறுகிறைது.

சிலபபதிகாரமும் மணிமமகழலயும்

 காபபிய மரபில், மு�ன்ழமயான இ்டத்ழ�ப 

தபறறிருக்கும் சிலபபதிகாரம், �மிழப 

பணபாடழ்டயும் வாழக்ழக முழறைழயயும் 

கழலகழளயும் சிறைபபாகப பதிவுதசயதுளளது. 

சிலபபதிகாரத்தின் �ழலழம மாந�ர்களான 

மகாவலனும் கணணகியும், பூம்புகார் நகரத்தில் 

தபருவணிகக் குடும்பத்தில் பிறைந�வர்கள. 

மகாவலன் பல கழலகழளக் கறறைவன், உயர் 

பணபு்டன் திகழந�வன். 

 மகாவலனுக்கும் மா�விக்கும் பிறைந� 

தபணகுைநழ�க்குப தபயர் சூடடும் �ருணத்தில், 

‘ஒரு சமயம் என் மூ�ாழ�யர் ஒருவர் நடுக்க்டலில் 

தசன்றைமபாது மரக்கலம் உழ்டநது அழலக்டலில் 

�விக்க, மணிபல்லவத்தீவில் வாழும் தபண 

த�யவம் கழர மசர்த்�து. ஆ�லால், என் 

முன்மனாழரக் காபபாறறிய ‘மணிமமகலா’ என்றை 

த�யவத்தின் நிழனவாக மணிமமகழல என்னும் 

தபயழர என் மகளுக்குச் சூடடுக’ எனக் மகாவலன் 

கூறினான். இக்கூறறு மகாவலன் தசயநநன்றி 

மறைவாப பணபினன் என்பழ�ப புலபபடுத்துகிறைது. 

யாவையிடமிருந்து முதியவவைக் ்காத்த 
க்காவலன்

 மகாவலன் யாழனயி்டமிருநது 

முதியவழரக் காத்� கருழண மறைவனாகவும் 

பிரிந� கணவன் மழனவிழயப தபரும்தபாருள 
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தகாடுத்து இல்லறை வாழவில் இழணத்து ழவத்� 

தசல்லாச் தசல்வனாகவும் �ழலவழன இைநது 

�டுமாறும் குடும்பத்�ாழரயும் அவர்�ம் 

சுறறைத்�ாழரயும் ஆறு�ல் கூறி அரவழணத்� 

‘இல்மலார் தசம்மலாகவும்’ மா்டல மழறைமயானால் 

புகைபபடுகிறைான். இத்�ழகய மமம்பட்ட 

பணபுகழள உழ்டய மகாவலன் கா�ல் மழனவி 

கணணகிழய மறைநது, மா�வி என்றை 

கணிழகமயாடு வாழகிறைான். முன்மனார் �ந� 

தசல்வம் அழனத்ழ�யும் இைந� பின்பு, 

கணணகிமயாடும் அவள காறசிலம்மபாடும் புதிய 

வாழவு ம�டிப பூம்புகாழர விடடுப புறைபபடுகிறைான்.

 மதுழர மாநகரில் மா�ரியி்டம் 

அழ்டக்கலம் புகுநது காறசிலம்ழப விறகச் 

தசல்லும் மவழளயில் மகாவலன் �ன் �வழறை 

உணர்நது கணணகியி்டம் வருநதி, “கறகள 

நிழறைந� கானகத்தில் ந்டநதுவரும் துன்பத்ழ� 

உனக்குக் தகாடுத்ம�ன். தபறமறைார்களுக்கும் 

துன்பத்ழ�க் தகாடுத்ம�ன்; தபாழுழ�ப 

பயனின்றிக் கழிபபவர்கமளாடும் காமுகர்கமளாடும் 

கூடித்திரிநது பிறைர் பழிச்தசால்லுக்கும் 

ஆளாமனன்; நல்மலார் கூறிய அறைதநறி துறைந� 

எனக்கு நறகதி உண்டா? தபறமறைாருக்கு ஆறறை 

மவணடிய க்டழமழயயும் ஆறறைவில்ழல. 

உனக்கும் துன்பம் தசயம�ன்” என்று 

புலம்புகிறைான். மமலும் பரத்�ழம �விர பயனில 

மபசுமவாரு்டன் பைகிப தபாழுழ� வீமண கழித்துக் 

குன்றைமன்ன வான்தபாருள 

த�ாழலத்துவிட்டழ�யும் கூறிவருநதுகிறைான். 

இ�னால், அவழனப ‘மபாறறைா ஒழுக்கம் புரிநதீர்’ 

எனக் கணணகியும் குறறைம் சாடடுகிறைாள.

 மகாவலனின் ஒழுக்கப பிறைழவு களவுபபழி 

சுமநது, அவன் உயிரிைக்கக் காரணமாக 

அழமகிறைது. நறகுடிப பிறைபமபா, தபருஞதசல்வமமா 

ஒழுக்கம் பிறைழந�வழனக் காபபாறறை உ�வாது 

என்பழ�ப புலபபடுத்துவ�ாகக் மகாவலனின் 

வாக்குமூலம் அழமகிறைது. மகாவலனின் ஒழுக்கப 

பிறைழவு அவன் இல்லறைத்ழ�ச் சிழ�க்கிறைது; 

தபறமறைாழரத் துறைவுக்குத் �ளளுகிறைது; 

மா�விழயத் தீக்குளிக்கச் தசயகிறைது; 

கவுநதியடிகழள வ்டக்கிருநது உயிர்வி்டச் 

தசயகிறைது, பாணடியழனக் தகான்று மதுழரழயத் 

தீக்கிழரயாக்குகிறைது. �னிமனி� ஒழுக்கக் மகடு 

சமு�ாயத்ழ�ச் சீர்குழலக்கும் என்பழ� 

மகாவலனின் பாத்திரபபழ்டபபு வாயிலாக 

இளங்மகாவடிகள தவளிபபடுத்துகிறைார். 

அரசநீதி
 சிலம்பு, பல கருத்துகழளக் கூறினாலும் 

வைக்குழர காழ� மூலம் �மிழ மன்னர்களின் நீதி 

வழுவா� அறைச்சிறைபபிழனப பதிவுதசயகிறைது. 

அரசிக்குரிய தபாறசிலம்பிழனத் திருடினான் 

என்று குறறைம் சுமத்�பபடடுக் மகாவலன் 

தகால்லபபட்டான். இச்தசயதி அறிந� கணணகி, 

பாணடியனி்டம் �ன் கணவன் களவன் அல்லன் 

என்பழ�ச் சான்று்டன் தமயபபித்�ாள. பாணடியன் 

�ன் �வறழறை உணர்நது,

பாண்டிய மன்ைனிடம் நீதி க்கட்கும் ்கண்ணகி
 ‘யாமனா அரசன் யாமன களவன்” 

எனக்கூறி உயிர்விட்டான். இச்தசயதிழயச் 

தசவிவழியாகக் மகளவிபபட்ட மசரமன்னன், 

‘பாணடிய மன்னன், �னது  வழளநதுவிட்ட �னது  

தசங்மகாழல உயிழரத் துறைநது மநராக்கினான்’ 

என்று கூறுகிறைான். இதிலிருநது, �மிழ 

மன்னர்களின் நீதி �வறைா� ஆடசிமுழறை 

புலபபடுகிறைது.

 மழை தபாயத்�ாமலா, குடிமக்கள 

�வறிழைத்�ாமலா, மன்னழனமய பழிபபர், 

குடிமக்கழளப பசி, பிணி ஆகியவறறினின்று 

பாதுகாத்�லும், தகாடுங்மகாலன் என்றை பழிச் 

தசால்லுக்கு அஞசியும் மன்னர்கள ஆடசி ந்டத்� 

மவணடியிருந�து என்பழ�,
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 மழைவளம் கரபபின் வான்மபர் அச்சம்

 பிழையுயிர் எயதின் தபரும்மபர் அச்சம்

 குடிபுரவுணடும் தகாடுங்மகால் அஞசி

 மன்பழ� காக்கும் நன்குடிப பிறைத்�ல்

 துன்பம் அல்லது த�ாழு�கவு இல்.

(சிலபபதிகாரம்–வஞசிக்காண்டம்- காடசிக்காழ�,100-104)

 என்றை சிலபபதிகார அடிகள 

உணர்த்துகின்றைன.

 மணிமமகழல, அரசன் நீதி வைங்கும் 

முழறைழயப பறறிப மபசுகிறைது. மணிமமகழலழயப 

பின்த�ா்டர்ந� உ�யகுமாரன், காயசணடிழகயின்  

கணவன் காஞசனனால் தகால்லபபடுகிறைான். 

இழ�க் மகட்ட உ�யகுமாரனின் �நழ�, 

“அரசனது காவல் இல்லாழமயால் மாமுனிவர் 

�வமும் மகளிர் கறபும் இல்ழலயாகும், கன்ழறை 

இைந� பசுவின் துயரத்ழ�ப மபாக்க, �ன்மகழனத் 

ம�ர்க்காலில் இடடு முழறைதசய� மனுநீதிச் 

மசாைனின் மரபில் ஒரு தீவிழனயாளன் 

ம�ான்றினான் என்னும் இச்தசயதி, பிறை மவந�ரின் 

காதில் புகுவ�றகு முன்பு உ�யகுமாரன் உ்டழல 

ஈமத்தீயில் ஏறறி விடுக” என்கிறைான்.

 மனி� சமு�ாயத்திறகு அடிபபழ்டத் 

ம�ழவகளான உணவு, உழ்ட, உழறையுள 

ஆகியவறழறை வைங்குவம� அறைம் என்ப�ழன, 

 அறைதமனப படுவது யாத�னக் மகடபின்

 மறைவாது இதுமகள; மன்னுயிர்க் தகல்லாம்

 உணடியும் உழ்டயும் உழறையுளும் அல்லது

 கண்டதில்

 (மணிமமகழல, ஆபுத்திரமனாடு 

  மணிபல்லவமழ்டந� காழ�: 227- 230)

 என்றை அடிகள உணர்த்துகின்றைன. உலகில் 

நழ்டதபறும் பல குறறைச் தசயல்களுக்குப 

பசிபபிணிமய காரணம் என்பழ� உணர்நது 

அழ�ப மபாக்குவ�ன் மூலம் குறறைச்தசயல்கழளத் 

�டுக்கமுடியும் என்பது, மணிமமகழலயின் 

ழமயபதபாருளாகும். அரசனுக்கு நிகரான 

தசல்வச்தசழிபபு மிக்க மகாவலன் 

ஒழுக்கக்மகடடினால் �ானும் அழிநது �ன் 

 இளங்மகாவடிகள சிலபபதிகாரத்தில்,  (அழ்டக்கலக் காழ� 76- 85) கறபழனயாக ஒரு 

காடசிழய அழமக்கிறைார். அஃது என்னதவன்று த�ரியுமா? அது பூ� சதுக்கம் என்பது�ான். அதில், பூ�ம் 

ஒன்று அறைவழியிலிருநது விலகுபவழரத் �ணடிக்குமாம். யாழரதயல்லாம் �ணடிக்கும்? 

 கூ்டாதவாழுக்கத்தில் ஒழுகும் மபாலித்துறைவியர், தீதநறியில் ஒழுகும் தபணடிர், பிறைர் மழன 

நயபமபார், தபாயச்சான்று பகர்மவார், புறைங்கூறுமவார் ஆகிமயாழரக் கண்டால், பாசத்�ாற (பாசக்கயிறு)

கடடி, நான்கு கா�ம் சுறறைளவுவழர மகடகுமளவு கடுங்குரல் எழுபபி, நிலத்தில் புழ்டத்து, உணடுவிடும். 

 ஒருமுழறை, வறிமயான் ஒருவன் உணழமயறியாது கறபுழ்டய மங்ழகழயபபறறி, அவள 

கணவனி்டம் தபாயச்சான்று கூறிவிட்டான். அதுகண்ட பூ�ம், அவழனப புழ்டத்து உணப�றகாகக் 

கயிறறில் பிடித்து ழவத்திருந�து. அநநிழலயில் அவன் �ாய அழுது, புரணடு �ன் மகழன விடடுவிடுமாறும் 

அ�றகுப பதிலாகத் �ன் உயிழர எடுத்துக்தகாளளுமாறும் மவணடினாள. அ�றகுப பூ�மானது, ‘நரகன் 

உயிருக்குப பதில், நல்ல உயிழரக்தகாணடு மமலான கதிழய இைக்கும் �ன்ழம எனக்கு இல்ழல, உன் 

எணணத்ழ�க் ழகவிடு‘ என்று கூறிய பூ�ம், தபாயசாடசி பகன்றைவழனப புழ்டத்து உண்டது.

“நரகன் உயிர்க்கு நல்லுயிர் தகாணடு

பரகதி இைக்கும் பணபீங் கில்ழல“  

       (சிலம்பு, அழ்டக்கலக்காழ�, 84,)
 இந�ச் தசயதி கறபழனயாக  இருந�ாலும், அறைவழியிலிருநது விலகாமல்  மக்கழள 

தநறிபபடுத்துகிறைது. 

உங்களுக்குத் த�ரியுமா?
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சுறறைத்ழ�யும் அழிக்கிறைான். ‘கணிழகமகள’ 

எனச் மசாை மன்னனால் குறிக்கப தபறறை 

மணிமமகழல, ஒழுக்கத்தின் உயர்வினால் 

�ன்ழனயும் தவன்று, நாடழ்டயும் நல்வழிபபடுத்திச் 

சான்மறைார் மபாறறும் காபபியத் �ழலவி என்னும் 

உயர்நிழலழய அழ்டகிறைாள. 

ஒழுக்கத்தின் எயதுவர் மமன்ழம இழுக்கத்தின்

எயதுவர் எய�ாப பழி   (குறைள 137)

 என்றை குறைளுக்கு இலக்கணமாக இவவிரு 

காபபியங்களும் திகழகின்றைன. 

சீவக சிந�ாமணி

 �மிழில் விருத்�பபாவில் ம�ான்றிய மு�ல் 

காபபியம் சீவக சிந�ாமணி. இது சமண சமயக் 

கருத்துகழளத் த�ாகுத்துக் கூறுகிறைது. 

திருத்�க்கம�வர் ஒரு மசாழலயில் ந்டந� 

காடசியின் மூலம் ‘நிழலயாழம’ என்னும் கருத்ழ� 

விளக்குகிறைார். கடுவன் ஒன்று தபண குரங்கிறகுப 

பலாபபைத்ழ� நகத்�ால் கீறிப பிளநது, நல்ல 

சுழவமிக்க சுழளழயக் தகாடுத்�து. அ�ழன 

மநதி வாங்கியது. அநமநரத்தில் இரணடு 

குரங்குகழளயும் அடித்துத் துரத்திவிடடுத் 

ம�ாட்டக்காரன் பலாப பைத்ழ�ப 

பறித்துக்தகாண்டான். 

 இநநிகழச்சிழயக் கண்ட சீவகன், �ன் 

�நழ� சச்சந�னி்டம் இருநது கடடியங்காரன் 

�ங்களது நாடழ்டப பறித்துக் தகாண்டழ�யும் 

அவனி்டமிருநது �ான் �னது நாடழ்ட மீட்டழ�யும் 

நிழனவுகூர்கிறைான். தமலியவனி்டமிருநது 

வலியவன் நாடழ்டக் ழகபபறறு�ல் த�ா்டர்நது 

ந்டபபதும் அரச அதிகாரமமா தசல்வமமா 

நிழலயான�ல்ல என்றை எணணமும் அச்சமயத்தில் 

அவனுக்கு ஏறபடடு அரச ப�விழயத் துறைநது 

விடுகிறைான். 

 அரசன், அழமச்சழரப பலமுழறை 

ஆராயநது த�ளிய மவணடும்; பழகழய தவல்லக் 

கருதிமனான் உரிய காலமும் இ்டமும் 

வாயக்கும்வழர �ன் எணணத்ழ� 

தவளிபபடுத்�ாமல் காத்திருக்க மவணடும்; பிறை 

உயிர்களுக்குத் துன்பம்வரின் அழ�ப மபாக்க 

முயல மவணடும்; �ான் வருநதும்படி மநரினும் 

�னக்குப பழகயல்லா�வழரச் சிறிதும் வருத்து�ல் 

கூ்டாது; �ாய �நழ� தசால்ழல மதித்து ந்டத்�ல் 

மவணடும்; எல்லா உயிர்களி்டத்தும் எபதபாழுதும் 

அருள உழ்டயவனாக இருத்�ல் மவணடும்; 

பாத்திரம் அறிநது �ானம் தசய�ல் மவணடும்; 

தீயவழிச் தசல்மவாழரக் காணின், இரங்கி உ்டமன 

அவழர நல்வழிபபடுத்� முயல மவணடும்  மபான்றை 

அறைச்தசயல்கழள விளக்கும் காபபியமாகச் சீவக 

சிந�ாமணி திகழகிறைது. 

வழளயாபதி, குண்டலமகசி

 “தபாய கூறைாதீர்; புறைங் கூறைாதீர்; யாழரயும் 

இகழநது மபசாதீர்; தீயவறழறைப மபசி உ்டல் 

வளர்க்காதீர்; உயிர்க்தகாழல தசயது அ�ன் 

ஊழன உணடு உங்கள உயிழர வளர்க்க 

எணணாதீர்; களவரு்டன் நடபுக் தகாளளாதீர்; 

களவு தகாளளாதீர்” எனப பல அறைங்கழள 

வழளயாபதி த�ாகுத்துக் கூறுகிறைது.

 இளழமயும் நிழலயானது அன்று; 

அனுபவிக்கும் இன்பமும் நிழலயானது அன்று; 

தசல்வமும் நிழலயானது அன்று; நாளம�ாறும் 

துன்ப தவளளமம மிகுதியாக உளளது, அ�னால், 

இளழமயும் இன்பமும் தசல்வமும் நம்மி்டம் உளளது 

எனக் கரு� மவண்டா. உைவர்கள, �ாம் விழளவித்� 

விழளச்சலில் ஒரு பகுதிழய விழ�யாகச் 

மசமிபபதுமபால மறுபிறைவிக்கு நாளம�ாறும் அறைம் 

தசயய மவணடும். வாழக்ழக நிழலயில்லா�து, 

எனமவ, அறைம் ஒன்மறை நிழலத்து நிறகும் என்பம� 

வழளயாபதி காடடும் அறைமாகும்.

 நாம், �ாயாரின் வயிறறில் கருவாகி இருந� 

நிழல மு�றதகாணடு பருவங்கள பலவறழறைக் 

க்டநது மூபபழ்டகிமறைாம்; இறுதியில் 

இறைக்கபமபாகிமறைாம் என வாழவின் நிழலயாழம 

குறித்து 

 பாழளயாம் �ன்ழம தசத்தும் 

 பாலனாம் �ன்ழம தசத்தும்

 காழளயாம் �ன்ழம தசத்தும்
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 காமுறும் இளழம தசத்தும்

 நாளும் நாள சாகின்மறைா மால்

 நமக்கு நாம் அைா�து என்மனா

    (குண்டலமகசி -9)

 என்றை குண்டலமகசி காபபியப பா்டல் 

எடுத்துக் கூறுகிறைது.

கம்பராமாயணம்

 மசாைபமபரரசு எழுச்சிதபறறை காலத்தில் 

ம�ான்றிய காபபியம் கம்பராமாயணம். �ான் 

தகாடுத்� வாக்ழகக் காபபாறறுவ�றகாகத் �ன் 

உயிரழனய மகழனப பிரியும் �நழ� �சர�ன், 

�நழ� தசால் �வறைாமல் அரச ப�விழயத் துறைநது 

காடடுக்குச் தசல்லும் இராமன், முழறை �வறிக் 

கிழ்டத்� அரசப�விழய ஏறறுக்தகாளள 

மறுத்துவிடும் இளவலாகிய பர�ன், நடபிறகாக 

உயிழரயும் துறைபமபன் என்று தசால்லும் குகன், 

விருநம�ாம்பலுக்கு இலக்கணமாகத் திகழும் 

சபரி, பிரிவினும் தபருங்காடு சுடுமமா? எனக் 

கணவழனத் த�ா்டரும் சீழ�; அணணழனப 

பாதுகாபபம� �னது இலக்கு என வாழும் 

பாசமிக்க இளவல் இலக்குவன்; தகாண்ட பணிழய 

முடிக்க, க்டலாயினும் மழலயாயினும் எழ�யும் 

க்டக்கத் �யாராகும் த�ாணடுளளம் தகாண்ட 

அனுமன் மு�லான நறபணபாளர்கழள நமக்கு 

அறிமுகபபடுத்துகிறைது. .

இைாமனுக்கு விருந்து பவடக்கும் செபரி

ஏகம் மு�ல் கல்வி முழளத்து எழுநது, எணஇல் மகளவி

ஆகும் மு�ல் திணபழண மபாக்கி, அருந�வத்தின்

சாகம் �ழைத்து, அன்பு அரும்பி, �ருமம் மலர்நது,

மபாகம் கனி ஒன்று பழுத்�து மபாலும் அன்மறை.

 (கம்பராமாயணம்: பாலகாண்டம் (நகரபப்டலம் : 75) 

 இங்குக் கல்வி என்னும் வித்து, முழளத்து 

மமதலழுகிறைது; எணணறறை பல நூல் மகளவியாகிய 

கிழளகழளப பரவச் தசயகிறைது; அரிய �வமாகிய 

இழலகமளாடு �ழைக்கிறைது; பல உயிர்களி்டத்தும் 

தசலுத்தும் அன்பாகிய அரும்புகமளாடு அம்மரம் 

முகிழக்கிறைது; அறைச்தசயல்களாகிய மலர்கமளாடு 

விளங்குகிறைது; இன்ப அனுபவம் என்றை பைங்கள 

பழுத்� மரமம அமயாத்தி மாநகர் எனச் 

சிறைபபிக்கபபடுகிறைது. கல்வியால் அ்டக்கம் - 

அ்டக்கத்�ால் நல்வாழவு - நல்வாழவால் தபாருள - 

நல்வழியில் தபறறை அபதபாருளால் அறைம் - 

அவவறைத்�ால் இன்ப அனுபவம் கிழ்டக்கும், 

கல்விமய அழனத்து அறைத்திறகும் அடிபபழ்ட 

என்பது கம்பனின் உறுதிபபாடு. இவவளவு சிறைபபு 

மிக்க அமயாத்தி மாநகரில் பிறைந� இராமன் 

நறபணபுகளின் இருபபி்டமாகத் திகழந�வன்.

 இராமாயணத்தில் இராவணன், பல நல்ல 

குணங்கழளப தபறறைவனாகக் காட்டபபடுகிறைான். 

அவன் இழசயில் வல்லவன், சிறைந� சிவபக்�ன், 

ம�ாள வலிழம உழ்டயவன், எடடுத்திக்கு 

யாழனகளு்டன் மபாரிடடு மார்பில் விழுபபுண 

தபறறு தவறறி கண்டவன், அம�ாடு �ன் �னயன் 

தசய� �வறழறையும் இடித்துழரக்கத் �யங்கா� 

துணிவு மிக்கவனாகச் தசஞமசாறறுக் க்டனுக்காக 

உயிழரயும் துறைக்கத் துணிந� கும்பகர்ணழனயும், 

�நழ� தசால்லுக்குக் கடடுபபடடுப மபாரில் 

ஈடுபடும் இநதிரஜித்து, மமகநா�ன் மபான்றை 

வீரமிக்க பு�ல்வர்கள மு�லானாவர்கழளயும் 

�னது சுறறைமாகக் தகாண்டவன்.

 தசல்வ வளத்திறகுச் சிறைந� 

எடுத்துக்காட்டாகத் திகழும் நாடும் தகாறறைமும் 

சுறறைமும் உழ்டய அவன், தகடடு ஒழியப 

பிறைன்மழன நயத்�லாகிய அறைமறறை தசயமல 

காரணமாகிறைது.
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வில்லிபார�ம் காடடும் அறைம்

 இநதிய தமாழிகள அழனத்திலும் 

காணபபடும் இதிகாசங்களுள ஒன்று மகாபார�ம். 

வ்டதமாழியில் வியாசர் இயறறிய பார�த்ழ� 

அடிபபழ்டயாகக் தகாணடு மறறை தமாழிகளில் 

பார�க் கழ�கள இயறறைபபட்டன. �மிழில் 

வைங்கபபடும் பார�க் கழ�களில் வில்லிபுத்தூரார் 

பார�மும் ஒன்று. 

 மபாடடி, தபாறைாழம, சூது மபான்றை 

அறைத்திறகுப புறைம்பான தசயல்களில் ஈடுபடுபவர் 

ம�ால்வி அழ்டவர்; அ�றகு மாறைாகச் சான்மறைார் 

வகுத்� தநறியில் நிறமபார் அறைவழியில் தவறறி 

தபறுவர். நன்ழம தவல்லும்; தீழம ம�ாறகும் 

என்பம� இ�ன் ழமயக்கருத்து. உறைவினர்க்கு 

இழ்டமய ஏறபடும் தபாறைாழமப பணபானது, 

வஞசகம், துமராகம் மபான்றை இழி தசயல்களுக்கு 

இடடுச் தசன்று மபாரில் ஈடுப்ட ழவக்கிறைது. அதுமவ 

அழிவிறகுக் காரணமாக அழமகிறைது. இ�ழன,

அழுக்்காறு  எைஒரு  பாவி  திருசநசெற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்   (குறைள 168)

என்றை திருக்குறைள உணர்த்துகிறைது.

 எத்�ழனமயா இ்டர்பபாடுகள வந�தபாழுதும்  

�ருமன், அறைத்தின் மீது மாறைாபபறழறையும் 

ஒறறுழமயின் வலிழமழயயும் 

நிழலநிறுத்துகிறைான். பாண்டவர்கள ஐவரும் 

தவவமவறு சூைல்களில் பிறைந�னர். இருபபினும் 

சிறுவயது மு�மல ஒறறுழமயாக வளர்ந�னர். 

பலராலும் மபாறறைபபடும் நறபணபுகள 

உழ்டயவர்களாகத் திகழந�னர். பீமனது 

வலிழமயாலும் அருச்சுனனது வில்லாறறைலாலும் 

தவறறி பல கண்டனர். இ�னால் தபாறைாழம 

தகாண்ட துரிமயா�னின் சூழச்சியால் 

சூ�ாட்டத்தில் ம�ாறறைனர். அ�னால், 

வனவாசத்திலும் மழறைவாசத்திலும் 

துன்பபபட்டனர். மபார்க்களத்தில் �ம் 

பு�ல்வர்கழள இைந�னர். இத்�ழகய 

சூைல்களிலும் ஒறறுழமயாக இருநது இறுதியில் 

தவறறி தபறறைனர்.

பஞசெபாண்டவர்்கள்
 திரு�ராடடிரனின் நூறு பு�ல்வர்களும் 

தகளரவர்கள ஆவர். அவர்களுள மூத்�வன் 

துரிமயா�னன். �ன் தீயகுணங்களால் 

துன்பத்திறகு ஆளாகிறைான். “தீங்தகாரு வடிவமாம் 

திறைன் சுமயா�னன்” என்று துரிமயா�னழன 

வில்லிபுத்தூரார் அறிமுகபபடுத்துகிறைார். 

துரிமயா�னன் பாண்டவர்களி்டம் சிறுவயது 

மு�மல பழகழமழய வளர்க்கிறைான். இவன் 

மபராழசயால் நாடழ்டப பாண்டவர்களுக்குப 

பகிர்ந�ளிக்க விரும்பவில்ழல. துரிமயா�னன், 

சூழச்சி, வஞசம், தபணழமழய இழிவுபடுத்து�ல், 

தபரியவர்கழள அவமதித்�ல் ஆகிய தீய 

குணங்கழளப தபறறிருந�ான். எனமவ, அழிழவச் 

சநதித்�ான். துரிமயா�னன், விதுரன் உளளிட்ட 

சான்மறைார்களின் அறிவுழரகழளயும் �ருமன், 

பீமனின் இடித்துழரகழளயும் புறைக்கணித்�ான். 

பீஷமர், துமராணர், கிருபர், கர்ணன், விதுரர் 

மு�லிய சான்மறைார்கள மபார்க்களத்தில் 

துரிமயா�னன் பக்கம் நின்றைனர். இருபபினும் 

சகுனியின் கூ்டா நடபின் காரணமாக அறைமல்லாச் 

தசயல்களில் ஈடுபட்ட�னால் இறுதியில் 

ம�ால்விழயயும் மரணத்ழ�யும் �ழுவினான். 

 வில்லிபார�ம், ‘தபாறுழம’ என்னும் 

அறைத்ழ�த் �ருமன் மூலமாக தவளிபபடுத்துகிறைது. 

நடுநிழலழமயாக அறைவழியில் தசல்லக்கூடிய 

தபாயழம கூறைா� பணபுளளவனாகத் �ருமன் 

திகழகிறைான். அசுவத்�ாமன் மபாரில் 

இறைநதுவிட்ட�ாகப தபாய உழரக்கும்படி கணணன் 

�ருமனி்டம் கூறுகிறைான். இழ� மறுக்கும் �ருமன் 

இல்வாழக்ழகத் துழண, சான்மறைார்கள, 

தநருங்கிய உறைவினர்கள, அன்பு, நிழலயான புகழ, 

மிகுந� தசல்வம், திறைழம, அறிவு இவறறைால் 

கிழ்டக்கும் தபாருடகள, �வம், புணணியம் 
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ஆகியன தபாய உழரபப�ால் அழிநதுவிடும் என்று 

கூறுகிறைான் (பா்டல் 3687).

 கணணன் பாண்டவர்களுக்காகத் 

துரிமயா�னனி்டம் தூது தசல்கிறைான். அபதபாழுது 

விதுரனின் மாளிழகயில் �ங்குகிறைான். அ�றகான 

காரணத்ழ�த் துரிமயா�னன் வினவ கணணன்,

 ……………….. மதி அழமச்சர்

 ஆய அரசு அழிபபினும்

 குரவர் நல் உழர மறுக்கினும் பிறைர்

 புரிந� நன்றியது தகால்லினும்

 ஒருவர் வாழ மழனயில் உணடு பின்னும்

 அவரு்டன் அைன்று தபார உன்னினும்

 இரவி உளளளவும் மதியம் உளளளவும்

 இவர்கமள நரகில் எயதுவார். 

    (வில்லிபார�ம் 2445)

என்று கூறுகிறைான். “நல்லறிவுழ்டய அழமச்சராய 

இருநது அரசாடசிழய மவணடுதமன்மறை 

தகடுத்�லும், சான்மறைார் தமாழிழயப 

புறைக்கணித்�லும், பிறைர் தசய� உ�விழய 

மறைத்�லும், ஒருவர் வாழும் வீடடில் உணவு உணடு, 

அவரு்டமன சினநது மபார் தசயய நிழனத்�லும் 

ஆகிய இநநான்கு தசயல்கழளயும் தசயபவர்கள 

சூரிய சநதிரன் உளளவழர துன்பம் அனுபவிபபர்” 

என்று அவன் கூறும் விளக்கம் எக்காலத்திறகும் 

தபாருநதும் அறைமாகும். 

 சூ�ா்ட அழைத்� துரிமயா�னனுக்கு 

மறுதமாழியாகத் �ருமன் சினம் தகாளளு�ல், 

மறறைவரின் குறறைங்கழள எடுத்துக் கூறித் 

தூறறு�ல், ஒருவரி்டம் மு�லில் நடபுக் தகாணடு 

பின்பு அவரி்டம் ஐயம் தகாளளு�ல், மிகக் 

தகாடுழமயான தசயலான சூ�ாடு�ழல 

விரும்பு�ல், கூறிய உறுதிதமாழியிலிருநது 

�வறு�ல் ஆகியன தீழம பயக்கும் எனக் 

கூறுகிறைான். இ�ன் மூலம் சூ�ாடுவது பல 

தீயதசயல்களுக்கு நிகரானது என்பது 

த�ளிவாகிறைது. (பா்டல் 1103).

பார்த்தசொைதி
 பார�ப மபாரில் தநறிமுழறைகழள மீறி, 

பாண்டவர்களின் பு�ல்வர்கழளக் தகான்றை 

அசுவத்�ாமனி்டம் துரிமயா�னன், “பாலர் மகு்டம் 

துணிந�து இன்று என்ன வீரியம், என்ன நிழனத்து 

இச்தசயழலச் தசய�ாய, எங்கள 

குலக்தகாழுநதுகழளக் தகான்று விட்டாய. 

எங்களுக்குத் �ழலமுழறை இல்லாமல் மபாயிறறு 

மறறும் இது அறைச் தசயலும் அல்ல” என்று கடிநது 

தகாளகிறைான். இ�ன் மூலம் மபார்க்களத்திலும் 

அறைம் பிறைைா தநறிமுழறை வலியுறுத்�பபடுகிறைது 

(பா்டல் 4301,4302)

  இவவாறு வில்லிபுத்தூரார் �ம் 

காபபியத்தில் கழ� மாந�ர்கள, அவர்களின் 

கூறறுகள வாயிலாக அறைக்கருத்துகழளக் 

கூறியுளளார். 

�மிழ இலக்கியங்கள காடடும் வாழவியல் 
தநறிகள

 காபபியங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் 

பல்மவறு பணபுகளின் உருவங்களாகப பல 

பாத்திரங்கள இ்டம்தபறறுளளன. �ாயழமக்கு 

விழசழய, மா�வி, குநதி; கறபிறகுக் கணணகி, 

சீழ�, பாஞசாலி; �நழ� பாசத்திறகுத் �சர�ன்; 

தபாறுழமக்குத் �ருமன், இராமன்; நடபிறகுக் 

குகன், கர்ணன், த�ாணடிறகு இலக்குவன், 

அனுமன்; ஈழகக்குக் கர்ணன்; நீதி வழுவா 

அரசாடசிக்குப பாணடியன்; தியாகத்திறகுப 

பீஷமர், பர�ன்; விமவகத்திறகு விதுரன் மு�லான 

பாத்திரங்கழள இ�றகு எடுத்துக்காட்டாகக் 

கூறைலாம்.
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நிழறைவுழர

 சங்க இலக்கியங்கள மனதமாத்� 

�ழலவன் �ழலவிக்கு இழ்டமய ம�ான்றும் 

மமன்ழமயான அன்ழப,  உயர்ந� இ்டத்தில் 

ழவத்துத் மபாறறுவழ�த் த�ால்காபபியத்தின் 

வாயிலாக அறிய முடிகிறைது. மனி� உறைவுகளில் 

மிகவும் தபருழமயுழ்டய�ாக நடபு 

மபாறறைபபடுகிறைது. மக்கள வாயழமழயச் சிறைந� 

அறைமாகக் தகாணடிருந�னர் என்பழ�யும் 

மன்னர்கள தகாழ்ட வளளல்களாகத் திகழந�னர் 

என்பழ�யும் அறியமுடிகிறைது. உலகம் 

கு்கன்
 கூ்டா நடபிறகுக் கூனி, சகுனி, 

கடடியங்காரன்; ஒழுக்கப பிறைழவிறகுக் மகாவலன், 

இராவணன்; தபாறைாழமக்குத் துரிமயா�னன், 

சூர்பபணழக, காந�ாரி; வழி �வறிய மகழன 

நல்வழிபபடுத்�த் �வறிய திரு�ராடடிரன்; 

தபணழமழய இழிவுபடுத்திய துச்சா�னன் 

மபான்றை பாத்திரங்கள தீழமயின் உருவகங்களாகப 

பழ்டக்கபபடடுளளனர். 

 இலக்கியங்கள அறைக்கருத்துகழளப 

தபரும்பாலும் மநரடியாகப மபசாமல் கழ� 

மாந�ர்கள மூலமமா, நிகழச்சிப மபாக்கிமலா 

உணர்த்திச் தசல்கின்றைன. இ�ன் காரணமாகமவ 

இலக்கியங்களும் அழவ கூறும் தநறிமுழறைகளும் 

மக்கள மனத்தில் நீங்கா இ்டம் தபறறுவிடுகின்றைன.

 திருவளளுவர் காலத்திலும் அ�றகு 

முன்பும் பின்பும் முடியாடசிமய நிலவிவந�து. 

நாடழ்டயாளும் மன்னமன, �வறு தசயபவர்கழளத் 

�ணடிக்கவும் தசய�ான். மன்னன் �ணடித்�ாலும், 

நீதி வைங்குவத�றதகன அறைங்கூறு 

அழவயங்களும் இருந�ன என்பழ� இலக்கியச் 

சான்றுகள த�ரிவிக்கின்றைன. 

அறைங்கூறு அழவயம் – பத்துபபாடடு, 

மதுழரக்காஞசி,492.
அறைன்நிழல திரியா அன்பின் அழவயம் – 

புறைநானூறு, 71. 

மறைங்தகழு மசாைர் உறைநழ� அழவயத்து

அறைங்தக்ட அறியா �ாங்கு– நறறிழண, 400
அறைங்தகழு நல்லழவ– அகம், 93.
முழறையுழ்ட அரசன் தசங்மகால் அழவயத்து   - 

குறுநத�ாழக, 276.
அழரசுமகால் மகாடினும் அறைங்கூறு அழவயம்  - 

சிலம்பு 5 :135
 அறைநூல்கழள அடிபபழ்டயாகக் 

தகாணடு நீதி வைங்கியழமழய ‘அறைங்கூறு 

அழவயம்’ என்னும் தசால்லாடசி வாயிலாக 

அறிநதுதகாளளலாம்.

உங்களுக்குத் த�ரியுமா?

முழுழமக்குமான வாழவியல் தநறிகழளத் 

திருக்குறைள எடுத்து இயம்புகிறைது.

 சிலபபதிகாரம், மன்னர்களின் நீதிதநறி 

வழுவா� சிறைபபிழனப பதிவு தசயகிறைது. 

அறைத்திறகுப புறைம்பான தசயல்களில் ஈடுபடுபவர், 

ம�ால்விழயமய அழ்டவர் என்றும், மாறைாகச் 

சான்மறைார் வகுத்� தநறியில் இருபபவர், 

வாழக்ழகயில் அறைவழியில் தவறறி தபறுவர் 

என்றும் வில்லிபார�த்தின் மூலம் அறிய முடிகிறைது.   
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மதிபபீடு

சரியான விழ்டழயத் ம�ர்நத�டுத்து எழுதுக.

1. வாயழமழய பிழையாநன்தமாழி’ என்று் குறிபபிடும் எடடுத்த�ாழக நூல்களுள ஒன்று

 அ) குறுநத�ாழக    ஆ) நறறிழண

 இ) அகநானூறு     ஈ) புறைநானூறு

2. சங்ககால தபணபாற புலவர் வரிழசயில் இ்டம் தபறைா�வழரத் ம�ர்நத�டுக்க?

 அ) ஔழவயார்     ஆ) ஆதிமநதியார்

 இ) காழரக்கால்அம்ழமயார்   ஈ) நபபசழலயார்

3. ஆறறுபபழ்ட நூல்கள இயறறைபபட்ட�ன் குறிக்மகாள

 அ) அரசர்களின் மபார் �ன்ழமழயப பறறி பாடுவ�றகு இயறறைபபட்டது.

 ஆ) பாணர்கழளப பறறிப பாடுவ�றகு இயறறைபபட்டது.

 இ) பாடினிகழளப பறறிப பாடுவ�றகு இயறறைபபட்டது.

 ஈ) அரசர்களின் வளளல் �ன்ழமழயப பறறிப பாடுவ�றகு இயறறைபபட்டது.

4. ‘மகாவலன் தசயநநன்றி மறைவாப பணபினன்’ என்பழ� எக்கூறறு புலபபடுத்துகிறைது?

 அ) யாழனயி்டமிருநது முதியவழரக் காத்� கருழண மறைவன்.

 ஆ)  கணவனுக்கும் மழனவிக்கும் தபரும் தபாருள தகாடுத்து இல்லறை வாழவில்  
இழணத்து ழவத்� தசல்லாச் தசல்வன்.

 இ)  ‘மணிமமகலா’ என்றை த�யவத்தின் நிழனவாகத் �ன்மகளுக்குப மணிமமகழல  
என்று தபயர் சூடடியவன்.

 ஈ)  �ழலவழன இைநது �டுமாறும் குடும்பத்�ாழரயும் அவர்�ம் சுறறைத்�ாழரயும்  
ஆறு�ல் கூறி அரவழணத்� இல்மலார் தசம்மல்.

5. பின்வருவனவறறுள அக நூல் எது?

 அ) நாலடியார்        ஆ) குறுநத�ாழக 

 இ) இன்னாநாறபது    ஈ) திருக்குறைள

6.  சரியான விழ்டக் குறிபழப த�ரிவு தசயக

 அ) வாக்குத்�வறைாழம  - 1. சபரி

 ஆ)  தசயல்வீரர்   - 2. குகன்

 இ) நடபு     - 3. அனுமன்

 ஈ) விருநது   - 4. �சர�ர்
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 அ)   அ- 3     ஆ-4     இ-1     ஈ-2

 ஆ)   அ-4     ஆ-3     இ-2     ஈ-1

 இ)   அ-1       ஆ-2      இ-3    ஈ-4

 ஈ)   அ-4        ஆ-3      இ-1     ஈ-2

7.  தபாருந�ா� இழணழயச் சுடடுக.

 அ) �ருமன் - தபாறுழம   ஆ) அர்ச்சுனன் - வில்லாறறைல்

 இ) பீமன் - தகாழ்ட   ஈ) துரிமயா�னன் - தபாறைாழம

8. சரியான விழ்டக் குறிபழப த�ரிவு தசயக

 அ) பாணடு  - 1. காந�ாரி

 ஆ) இராமன்  - 2. மணம்டா�ரி

 இ) இராவணன்  - 3. சீழ�

 ஈ) திரு�ராடடிரன் - 4. குநதி

 அ)   அ-4   ஆ-3   இ-2   ஈ-1   ஆ)   அ-3   ஆ-4   இ-1   ஈ-2

 இ)   அ-2    ஆ-3   இ-4   ஈ-1   ஈ)   அ-1     ஆ-2   இ-3    ஈ-4 

9.  பின்வருவனவறறுள தபாருந�ா� இழண எது?

 அ) மகாபதபருஞமசாைன் - பிசிராநழ�யார்  ஆ) ஔழவயார் - அதியமான்

 இ) பாரி - கபிலர்     ஈ) கூனி - சகுனி

10.  �மிழில் விருத்�பபாவில் ம�ான்றிய மு�ல்காபபியம்

 அ) சிலபபதிகாரம்      ஆ) மணிமமகழல

 இ) வழளயாபதி      ஈ) சீவகசிந�ாமணி

குறுவினா

1.  மனி� இனம் மவளாண சமூகமாக எவவாறு வளர்ச்சியழ்டந�து?

2.  மணிமமகழலயில் ழமயபதபாருளாகக் கூறைபபடும் அறைக்கருத்துகள யாழவ?

3.  �மிழ மன்னர்களின் நீதி�வறைா� ஆடசி முழறை சிறைபபு இரண்டழன கூறுக.

4.  வில்லிபார�த்தின் ழமயக் கருத்து யாது?

5.  துரிமயா�னனுக்கு மறுதமாழியாகத் �ருமன் கூறியழவ யாழவ?

6.  பிறகால அறைநூல்கள யாழவ?
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சிறுவினா

1.  நல்மலார் கூறிய அறைதநறி துறைந� எனக்கு நறகதி உண்டா? எனக் மகாவலன் கூறியழவ யாழவ?

2.  சங்ககாலப தபணபாறபுலவர்களின் தபயர்கழளச் சுடடுக.

3.  அறைபமபார் முழறை – வழரயறுக்க.

4. சங்க கால மன்னர்களின் விருநம�ாம்பல் பணபுகழளக் கூறுக.

5.  மணிமமகழல - தபயர்க்காரணம் கூறுக.

6. “யாமனா அரசன் யாமன களவன்” இது யார் கூறியது? இக் கூறறு உணர்த்தும் தசயதி யாது?

7. வழளயாபதியில் கூறைபபடும் அறைங்கள யாழவ?

தநடுவினா

1.  �மிைர்களின் விருநம�ாம்பல் பணபிழனச் சங்க இலக்கியங்கள வாயிலாக தவளிபபடுத்துக.

2.  சங்க கால மன்னர்களின் தகாழ்டத்�ன்ழமழய விவரிக்க.

3.  மனி� மனங்கழளப பணபடுத்� நாலடியார் கூறும் அறைக்கருத்துகள யாழவ?

4.  சீவகசிந�ாமணியில் கூறைபபடும் அறைக்கருத்துகழள விளக்குக.

5. மகாவலன் மமம்பட்ட பணபுழ்டயவன் என்பழ�ச் சான்று்டன் விவரி?

 தமிழ்ொட்டில் நி்கழ்ந்த கபார்்களில் கபர் நதரியாப் நபருவீைர் பலர் உண்டு.  
அவர்்கவைப்பற்றித் நதரிந்துந்காள்கவாமா?
பாலாற்று நவன்்ான் : பாலாற்்ங்கவையில் நவம்கபார் புரிந்து நவற்றி நபற்் வீைவைப் 
‘பாலாற்று நவன்்ான்‘ எைப் பாைாட்டிைர். வடஆர்க்்காட்டு ஆைணி வட்டத்திலும், கவலூர் 
மாவட்டத்திலும் பாலாற்று நவன்்ான் என்னும் நபயருவடய ஊர்்கள் உள்ைை.
நசெய்யாற்று நவன்்ான்: நசெய்யாற்்ங்கவையில் நவன்் வீைனுக்குச ‘நசெய்யாற்று 
நவன்்ான்‘ எைப் கபருண்டு. வடஆர்க்்காட்டுச நசெய்யாற்று வட்டத்திலும் நதன் ஆர்க்்காட்டு 
விழுப்புை வட்டத்திலும் நசெய்யாற்று நவன்்ான் என்னும் நபயருவடய ஊர்்கள் உள்ைை.
செைந்தாஙகி: செைமாரி நபாழியும் கபார்க்்கைத்தில் செஞசெலமின்றி நின்று கபார் புரிந்தைர் 
தமிழ்ொட்டு நமய்வீைர். மாற்்ார் வில்லினின்று எழுந்து வந்த அம்பு்கவை மவலகபான்் 
தன் நெஞசிகல தாஙகி நிவலகுவலயாமல் நின்்ான் ஒரு வீைன். அவ்வீைத்வதக் ்கண்டு 
வியந்தவர்்கள், ‘செைந்தாஙகி‘ என்று சி்ப்புப் நபயர் அளித்துச சீைாட்டிைர். அ்ந்தாஙகிய 
சீலன் நபயர் தஞவசெ ொட்டிகல ஓர் ஊருக்கு அவமந்ததுகபால செைந்தாஙகிய வீைன் நபயர், 
பாண்டி ொட்டு நிலக்க்காட்வட வட்டத்தில் ஓர் ஊரின் நபயைா்க உள்ைது. (செைம் – அம்பு)

உங்களுக்குத் த�ரியுமா?
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நுழைவு வாயில்

 மனித நாகரிகத்தின் வளர்ச்சி நிழையே 

கழைகளின் வவளிப்ாடுகள். தமிைர் தம் உள்ளத்து 

உணர்வுகழள வவளிப்டுத்த,  கழைகள் 

வாயில்களாக அழமநதன.  வதாடகக நிழையில், 

அவர்கள் யமறவகாணட ஒவவவாரு வதாழிலுயம 

கழைோக உருவவடுத்தது. மணியமகழைக 

காபபிேம், கழைகழள அறு்த்து நான்கு எனக 

குறிபபிட்டுள்ளது. 

 இப்ாடப்குதியில், கழைகள் ்றறிே 

அறிமுகம், அைகுக கழைகளின் வழககள், 

காைநயதாறும் யதான்றிே புதிே கழைகள், 

அவறழறைத் தமிைர்கள் ய்ாறறி வளர்த்த முழறைகள் 

முதைான வெய்திகள் விளககமாகக 

கூறைப்டுகின்றைன.

 கழைகள் ஒரு நாட்டின் ்ன்முகப 

்ண்ாட்டு அழடோளஙகளாகத் திகழ்கின்றைன. 

மககளின் ்ைககவைககம், வாழ்விேல் முழறை 

மறறும் வ்ாருளாதார நிழைழே வவளிப்டுத்தும் 

விதமாகக கழைகள் அழமகின்றைன. தமிைகத்தில் 

அறு்த்து நான்கு முதன்ழமக கழைகள் இருநதன 

இழத ‘ஆே கழைகள் அறு்த்து நான்கழனயும் 

ஏே உணர்விககும் என் அம்ழம’ என்றை கம்்ரின் 

கூறறு வதரிவிககின்றைது. மனிதனின் வாழ்விறகுப 

்ேன்்டும் அழனத்துயம கழைகள். இழவ வ்ாதுக 

கழைகள், அைகுக கழைகள் என இரணடு 

வழகப்டும்.  காட்சி இன்்ம், யகள்வி இன்்ம் 

தருவன அைகுககழைகள்.  கட்டடககழை, 

சிற்ககழை, ஓவிேககழை, இழெககழை, 

காவிேககழை என அைகுககழைகழள ஐநதாகப 

வழகப்டுத்தித் தமிைறிஞர் மயிழை சீனி. 

யவஙகடொமி கூறியுள்ளார். 

கட்டடக கழை (Architecture)

  தமிைகத்தில் உள்ள வீடு, மாளிழக, 

அரணமழன, யகாயில்கள் ய்ான்றைழவ தமிைகக 

கட்டட கழைககு எடுத்துககாட்டுகளாகத்  

திகழ்கின்றைன. இவறறுள் யகாயில்கயள 

காைத்ழதக கடநது தமிைரின் கட்டடக கழைககுச் 

ொன்றுகளாக இன்றைளவும் திகழ்கின்றைன. 

ெஙககாைம் வதாட்யட முழறைோகக கட்டடஙகழள 

அைகுறை அழமப்தறகான ‘மழன நூல்கள்’ 

அைகு

4 தமிழர் கலைகள்

• தமிைர் கழைகழளப ்றறி அறிநது வகாள்ளுதல்.

• யகாயில் அழமபபின் தத்துவத்ழதத் வதரிநது வகாள்ளுதல் 

• சிற்க கழையின் வழககழள அறிநது வகாள்ளுதல்.

• ஓவிேஙகளின் வாயிைாகப ்ைஙகாைச் வெய்திகழளப புரிநது வகாள்ளுதல்.

• இழெத்தமிழின் வ்ருழமகழள அறிேச் வெய்தல்.

• நடனக கழையின் சிறைபபுகழளத் வதரிநது வகாள்ளுதல்.

• தமிைகக யகாயில் கழை நுட்்ஙகழளயும் வதாழில் நுணுககஙகழளயும் அறிநது 

வகாள்ளுதல்.

• தமிைர்களின் வீரவிழளோட்டுகழளத் வதரிநது வகாள்ளுதல்.

கறறைல் யநாககஙகள்
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இருநதன. இதழன ‘நூயைார் சிறைபபின் முகில் 

யதாய் மாடம்’ என்று இளஙயகாவடிகள் 

கூறுகின்றைார். 

மரககட்டடஙகள்

  ்ைஙகாைத்தில் யகாயில்கள் மரத்தினால் 

கட்டப்ட்டன.  இதறகுச் ொன்றைாகச் சிதம்்ரம் 

நடராெர் யகாயிலில் உள்ள ெ்ாநாேகர் 

மணட்த்ழத இன்றும் காணைாம்.  

மரககட்டடஙகள் இேறழகயினால் அழிநதுவிடும் 

தன்ழம உழடேன. இதன் யமற்குதி விழரவில் 

்ழுதாகிவிடும். அதனால் இழவ வெம்பு, வவள்ளி, 

வ்ான் தகடுகளால் யவேப்ட்டன. 

மரககட்டடஙகயளாடு களிமண கட்டடஙகளும் 

யதான்றின. களிமண கட்டடஙகளின் 

யமறகூழரகள் மரத்தால் யவேப்ட்டு இருநதன.  

பின்னர், மரககட்டடஙகளும் களிமண 

கட்டடஙகளும் சுடுமணணால் கட்டப்ட்ட உேர்நத 

கட்டடஙகளாக மாறின.

சிதம்பரம நடராஜர் ககாயில் ப்பான் கூலர
வெஙகல் கட்டடஙகள்

 ெஙக காைத்தில் இருநயத சுட்ட 

வெஙகறகளால் ஆன கட்டடஙகழளத் 

தமிைகத்தில் காணைாம். வெஙகற யகாயில்கள் 

மரக யகாயில்கழளவிட உறுதிோகவும் நீடித்த 

தன்ழம உழடேனவாகவும் விளஙகின. வ்ா.ஆ.  

ஆறைாம் நூறறைாணடிறகு முற்ட்ட யகாயில்கள் 

எல்ைாம் வெஙகல் கட்டடஙகளாகயவ இருநதன. 

இழவ மன்னர்களால் அவவபய்ாது 

வெப்னிடப்ட்டன. 

அரியலூர் பெஙகறககாயில்

குலடவலரக் ககாயில்கள்

மணடகப்பட்டு குலடவலரக் ககாயில்

 வ்ரிே ்ாழறைழேக குழடநது 

உருவாககப்ட்டழவ குழடவழரக யகாயில்கள் 

ஆகும்.  இழவ கருவழறை, முன் மணட்ம், தூணகள் 

என்றை அழமபழ்க வகாணடிருநதன. விழுபபுரம் 

மாவட்டத்தில் உள்ள மணடகப்ட்டு 

என்னுமிடத்தில் வ்ா.ஆ. ஏைாம் நூறறைாணடில் 

மயகநதிரவர்ம ்ல்ைவன், முதல் குழடவழரக 

யகாயிழை அழமத்தான். முறகாைப ் ாணடிேர்கள்  

அழமத்த முதல் குழடவழரக யகாயில் 

பிள்ழளோர்்ட்டி குழடவழரக யகாயில் ஆகும். 

குழடவழரக யகாயில்கள் நீணட மணட்ம் 

ய்ான்றை அழமபழ்ப வ்றறிருநதன.  எனயவ 

‘மணட்க யகாயில்கள்’ என்றும் ்ாழறைகழளக 

குழடநது அழமத்ததால் ‘்ாழறைக யகாயில்கள்’ 

என்றும் அழைககப்ட்டன.
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மாமல்ைபுரம
 ஓயர கல்லினால் ஆன ஒறழறைககற 

யகாயில்கள் தமிைகத்தில் காணப்டுகின்றைன. 

இவறழறை அழமகக, ்ாழறைகழள யமலிருநது 

்டிப்டிோகக கீயை வெதுககிக யகாயில்கள் 

அழமககப்ட்டன.  அவறறுள் மாமல்ைபுரத்தின் 

மகிொசுரமர்த்தினி யகாயிலின் முன் 

வதாடஙகப்ட்டு முறறுப வ்றைாமல் உள்ள 

ஒறழறைககல் யகாயில் இதறகுச் ொன்றைாகும்.

கறறைளிகள்

 கருஙகறகழள ஒன்றின்யமல் ஒன்றைாக 

அடுககிச் சுணணம் யெர்ககாமல் கட்டப்டும் 

கட்டடஙகளுககுக ‘கறறைளிகள்’ என்று வ்ேர். கி.பி 

ஏைாம்  நூறறைாணடில் நரசிம்மவர்மன் காைத்தில் 

கறறைளி அழமககும் முழறை ஏற்ட்டது. மாமல்ைபுரம், 

காஞ்சிபுரம், ்னமழை ஆகிே ஊர்களில் 

காணப்டும் கறறைளிகள் காைத்தால் முநதிேழவ. 

வ்ா.ஆ. எட்டாம் நூறறைாணடில் யதான்றிே 

கட்டடஙகளில், வ்ரும்்ான்ழம கறறைளிகளாகயவ 

இருநதன. பிறகாைச் யொைர்கள்  வெஙகறகளால் 

ஆன ்ழைே யகாயில்கழளக கறறைளிகளாக 

மாறறினர்.

மாமல்ைபுரம கடறகலரக் ககாயில்

திராவிடக கட்டடககழை

  இநதிேக யகாயில் கட்டிடககழை நாகரம், 

யவெரம், திராவிடம் என மூன்று வழகப்டும். 

சிகரத்தின் அழமப்ானது நான்கு ்ககஙகழளக 

வகாணடு ெதுரமாக அழமநதிருநதால் அநத 

விமானம் ‘நாகரம்’ எனப்டும். இதுயவ, வட இநதிே 

கட்டடககழைோகும்.  சிகரம் வட்டவடிவமாக 

இருபபின் அநத விமானம் ‘யவெரம்’ எனப்டும். 

இழவ, இநதிோவின் மத்திேப ்குதியில் 

அழமநதுள்ள வ்ௌத்த ெமேக கட்டடக 

கழைோகும். சிகரமானது எட்டுப்ட்ழட 

அழமபபுடன் இருநதால் அநத விமானம் 

‘திராவிடம்’ எனப்டும். திராவிடம் என்்து 

வதன்னிநதிேக யகாயில் கட்டடக கழை ஆகும். 

வடகயக கிருஷணா நதி முதல் வதறயக குமரி வழர 

திராவிடககழை ்ரவியுள்ளது.

பூரி பஜகநாதர் ககாயில்
 யமலும், இககட்டடககழை இைஙழக, 

்ர்மா,  மயைசிோ, கம்ய்ாடிோ ய்ான்றை 

நாடுகளிலும் ்ரவியுள்ளது. தமிைகக கட்டடக 

கழைழே ்ல்ைவர், ்ாணடிேர், யொைர், விஜேநகர, 

நாேககர் ஆகியோரின் காைகட்டத்தழவ எனத்  

தனித்தனிோக வழகப்டுத்தைாம்.

விமானம்

திருவதிலக ககாயில் விமானம
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 இநதுக யகாயில்களில் கர்ப்ககிரகம் 

என்னும் கருவழறையின் மீது அழமககப்டும் பிரமிடு 

ய்ான்றை கட்டடககழைழே விமானம் என்்ர். 

விமானத்ழதப வ்ாதுவாக ‘ஷடஙக விமானம்’ 

என்்ர். ஷடஙக விமானம் என்்து, ஆறு 

உறுபபுகழளக குறிககும். அழவ மனித உடலின் 

உறுபபுகளுடன் ஒபபுழமயுழடேழவோகும்.

1

2

1

1

2

1
8

ஸ்தூபி

சிகரம்

கணடம்

பிரஸ்தரம்

பித்தி

அதிட்டானம்
வமாத்தம்

ககாயில் விமானம

1. அதிட்டானம்  - ்ாதம்

2. பித்தி   - கால்

3. பிரஸ்தரம்  - யதாள்

4. கணடம்  - கழுத்து

5. சிகரம்  - தழை

6. ஸ்தூபி  - மகுடம்

 விமானத்தின் மீது வ்ரும்்ாலும் 

ஒயரவோரு கைெம் மட்டும் இடம்வ்றறிருககும். 

இவவிமானஙகள் யொைர் காைத்தில்தான் மிக 

உேரமானழவோக அழமககப்ட்டன.

யகாபுரம்
 யகாயில் உறுபபுகளில் மிக 

முககிேமானதும் அைகுழடேதுமாக விளஙகுவது  

யகாபுரம். ‘யகாபுர தரிெனம் யகாடி புணணிேம்’ 

என்்ர். இகயகாபுரம் சுறறுபபுறைச் சுவரில் 

ஊடறுத்துச் வெல்லும் நுழைவு வாயிலின் யமல் 

கட்டப்ட்டதாகும். யகாபுரத்தின் உச்சியில் 

ஒன்றுககு யமற்ட்ட கைெஙகள் 

இடம்வ்றறிருககும்.

ொரஙக்பாணி ககாயில் ககாபுரம - கும்பககாணம

 யகாயில்களில் யகாபுரம் அழமத்தல் 

்ல்ைவர் காைத்தில் வதாடஙகி, விஜேநகர 

மன்னர்கள் காைத்தில் மிகவும் உன்னத நிழைழே 

அழடநதது எனைாம்.

 இராஜசிம்மன் காைத்தில் கட்டப்ட்ட 

காஞ்சி ழகைாெநாதர் யகாயிலில்தான் 

முதன்முதைாகச் சிறுயகாபுரம் அழமககப்ட்டது. 

்ல்ைவர்களும், யொைர்களும் விமானத்திறகு 

முககிேத்துவம் அளித்தனர். விஜேநகர மறறும் 

நாேககர் காைத்தில் விமானஙகழளச் 

சிறிேனவாகவும் யகாபுரஙகழளப வ்ரிேனவாகவும் 

அழமத்தனர். கிருஷணயதவராேர் ஆட்சிக 

காைத்தில்தான் மிக உேர்நத யகாபுரஙகழள 

அழமககத் வதாடஙகினார். இவர், காஞ்சிபுரம், 

திருவணணாமழை, சிதம்்ரம் ய்ான்றை இடஙகளில் 

வ்ரிே யகாபுரஙகழள அழமத்தார். பிறகாைத்தில் 

இழவ ‘இராஜ யகாபுரம்’ என்று அழைககப்ட்டன. 

்ல்ைவர் காைக கட்டடககழை

 ்ல்ைவர்கள், காஞ்சிபுரத்ழதத் தழை 

நகராகக வகாணடு தமிைகத்ழத முநநூறு 

ஆணடுகள் ஆட்சி புரிநதனர். இவர்கள் மரம், 

சுழத, உயைாகம், வெஙகல் ய்ான்றை கட்டுமானப 

வ்ாருள்கள் இன்றிக காைத்தால் அழிகக இேைாத 

குழடவழரக யகாயில்கழள உருவாககினர்.

Unit 4.indd   57 25-06-2018   17:00:53
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



58

ொளுவன்குப்பம - புலிக்குலக

  மணடகப்ட்டு, ்ல்ைாவரம், மாமணடூர், 

வல்ைம், மயகநதிரவாடி, சீேமஙகைம், தளவானூர், 

திருச்சி ஆகிே ் குதிகளில் ் ழைழமோன ் ல்ைவர் 

காைத்துக யகாயில்கள் உள்ளன. இவறறில் 

மயகநதிரவர்மன் காைத்ழதச் யெர்நத யகாயில்கள் 

மிகவும் வதான்ழமோனழவ. மாமல்ைபுரக 

கடறகழரக யகாயில்கள் உைகப புகழ் வாய்நதழவ.  

‘ொளுவன் குப்த்தில்’ உள்ள குழககயகாயிலில் 

வவளிமுகபபு முழுவதும் ோளியின் முகம் 

வெதுககப்ட்டுள்ளது. இது குழககயகாயில்களின் 

அழமபபியையே விேககத்தகு வடிழவ உழடேது. 

இப்குதி, தறகாைத்தில் ‘புலிககுழக’ என்று 

அழைககப்டுகிறைது.

லகைாெநாதர் ககாயில் - காஞ்சிபுரம

 ்ல்ைவர்கள் குழடவழரக யகாயில்கள், 

ஒறழறைககல் இரதஙகள் அழமத்தயதாடு அன்றிக 

கட்டடக யகாயில்கழளயும் எழுபபியுள்ளனர்.  

இவறறுள், அைகும் வதான்ழமயும் வாய்நதது 

காஞ்சி ழகைாெநாதர் யகாயில். இது 

ராஜசிம்மனால் கட்டப்ட்டது. 

்ாணடிேர் காைக யகாயில்கள்

  ்ல்ைவர்கள், தமிைகத்தின் வட ்குதிழே 

ஆட்சி வெய்து வகாணடிருநத காைத்தில் வதன் 

்குதிழேப ்ாணடிேர்கள் ஆட்சி புரிநது வநதனர். 

வெழிேன்யெநதன் காைம்முதல் வீர்ாணடிேன் 

காைம்வழர அவர்கள் யதாறறுவித்த  குழடவழரக 

யகாவில்கள், ஒறழறைக கறறைளிகள், கட்டடக 

யகாயில்கள் ஆகிேன ்ாணடிேர்கள் காைக 

கட்டடக கழைககுச் ொன்றுகளாக 

விளஙகுகின்றைன.

   தமிைகத்தில் ்ாணடிேர்களின் 

குழடவழரக யகாயில்கள் சிற்ஙகள் மிகுநது 

அைகுடன் காணப்டுகின்றைன. பிள்ழளோர்்ட்டி, 

மழைேடிககுறிச்சி, ஆழனமழை, 

திருப்ரஙகுன்றைம், குன்றைககுடி, திருமேம், 

குடுமிோன்மழை, சித்தன்னவாெல், 

மகி்ாைன்்ட்டி, பிரான்மழை, அைகிே 

்ாணடிேபுரம், மூவழரவவன்றைான் ய்ான்றை   

ஊர்களில் ்ாணடிேர்கள்காைக குழடவழரக 

யகாயில்கழளக காணைாம்.

பவட்டுவான் ககாயில் - கழுகுமலை
 கழுகுமழையில் உள்ள வவட்டுவான் 

யகாயில்’ ்ாணடிேரது ஒறழறைக கறறைளிககுச் 

ொன்றைாகும்.  இது மழையின் யமலிருநது 

கீழ்யநாககிக குழடநது அழமககப்ட்டுள்ளது. 

இது ‘வதன்னகத்து எல்யைாரா’ என்று 

அழைககப்டுகிறைது.   திருப்த்தூர் 

திருககறறைளிநாதர் யகாயில் ்ாணடிேர் காைக 

கட்டடககழைககுச் சிறைநத ொன்றைாகத் 

திகழ்கிறைது.
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யொைர்காைக யகாயில்கள்

  தமிைகக கட்டடககழை வரைாறறில் 

பிறகாைச் யொைர் காைம் வ்ாறகாைமாகும். 

விஜோைேயொைன் முதல் மூன்றைாம் 

இராஜராஜயொைன் வழரயிைான மன்னர்கள், 

அைகு வாய்நத எணணறறை யகாயில்கழள 

எழுபபினர்.  வெஙகறகளால் கட்டப்ட்ட 

யகாயில்கழள எல்ைாம் கருஙகறகளாைான 

யகாயில்களாக மாறறி அழமத்தனர்.  

விஜோைேயொைனால் கட்டப்ட்ட புதுகயகாட்ழட 

மாவட்டம் நார்த்தாமழைக யகாயில் தனித்தன்ழம 

வாய்நதது. இகயகாயிலின் வவளிச்சுவர் ெதுர 

வடிவிலும் உட்சுவர் வட்ட வடிவிலும் உள்ளது.

நார்்ததாமலைக் ககாயில்

 ’ஆதித்தயொைன்’ காவிரி ஆறறின் இரு 

்ககஙகளிலும் ஏராளமான கறயகாயில்கழளக 

கட்டினார். இகயகாயில்கள் இன்றும் நிழைத்து 

நிறகின்றைன. ’்ராநதகயொைன்’ எழுபபிே 

பிரம்மபுரீசுவரர் யகாயில், எறும்பூர் 

கடம்்வயனசுவரர் யகாயில் ஆகிேன யொைர் 

காைக கட்டடககழையின் எழிழையும் 

எளிழமழேயும் விளககுவன. யொைர் காைக 

கட்டடக கழையில் ’வெம்பிேன்மாயதவியின்’ ்ஙகு 

குறிபபிடத்தககது. இவர் ்ாடல் வ்றறை ்ை 

தைஙகழளக கறறைளிகளாக மாறறிேழமத்துப 

வ்ரும் வ்ாருள்கழள வைஙகினார்.   

இராஜராஜயொைன் எழுபபிே தஞ்ழெப 

வ்ரிேயகாயில் ‘வதன்னகத்தின் யமரு’ என 

அழைககப்டும் சிறைபழ்ப வ்றறைது. இகயகாயியை 

தமிைகக கட்டடக கழையின் மணிமகுடமாக 

விளஙகுகின்றைது.  தஞ்ழெயின் சுறறு வட்டாரப 

்குதிகளில் கருஙகறகயள இல்ைாத நிழையில் 

முறறிலும் கருஙகறகழளக வகாணயட 216 அடி 

உேரமும் 13 அடுககுகழளயும் வகாணட 

விமானத்ழத அழமத்து ’இராஜராயஜசுவரம்’ எனப 

வ்ேரிட்டார் இராஜராஜன்.  இதன் முதல் வாெல் 

’யகரளாநதகன் திருவாெல்’ என்றும், இரணடாம் 

வாெல் ’இராஜராஜன் திருவாெல்’ என்றும்  

அழைககப்டுகின்றைன.

 இகயகாயிலின் உச்சியில் உள்ள 

எணயகாண வடிவிைான சிகரம் 80 டன் எழட 

வகாணடது. இதழன, 1987ஆம் ஆணடு ஐககிே 

நாடுகள் கல்வி, அறிவிேல், ்ண்ாட்டு அழமபபு 

(The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization – UNESCO) உைகப 

்ாரம்்ரிே சின்னமாக அறிவித்தது.

தஞ்லெப ப்பரிய ககாயில்

 மிக உேரமான விமானத்ழத 
உழடே தமிைகக யகாயில்கள்:

தஞ்ழெப வ்ரிே யகாயில் – 216 அடி உேரம்- 

முதைாம் இராஜராஜ யொைன் 

கஙழக வகாணட யொைபுரம் – 170 அடி உேரம் 

– முதைாம் இராயஜநதிர யொைன் 

திரிபுவனம் கம்்கயரசுவரர் யகாயில் - 126 அடி 

உேரம் – மூன்றைாம் குயைாத்துஙக யொைன் 

உஙகளுககுத் வதரியுமா?
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கஙலக பகாணட கொழபுரம
 இராயஜநதிரயொைன் தனது கஙழகப 

்ழடவேடுபபு வவறறியின் சின்னமாகக ‘கஙழக 

வகாணட யொைபுரம் யகாயிழை அழமத்தார்.  இது 

170 அடி உேரம் வகாணடது.  இகயகாயில் சிற்க 

களஞ்சிேமாக விளஙகுகின்றைது. 

விஜேநகரப ய்ரரெர் காைம் மறறும் நாேககர் 
காைம்

 விஜேநகரப ய்ரரசின் காைத்தில் தமிைகக 

கட்டடககழையில் குறிபபிடத்தகக மாறறைஙகள் 

ஏற்ட்டன. யொைர், ்ாணடிேர் காைக 

கட்டடககழையின் வதாடர்ச்சிோகயவ விஜேநகரப 

ய்ரரசுக காைக கட்டடககழை விளஙகுகிறைது.   

ஆனால் நுட்்மான அைஙகார யவழைப்ாடுகள் 

இககாைக கட்டடககழையின் சிறைபபுக 

கூறுகளாகும். இகயகாயில்களில், விமானஙகள் 

சிறிேதாகவும் யகாபுரஙகள் உேரமாகவும் உள்ளன. 

திருவணணாமழை, மதுழர, இராயமசுவரம் ஆகிே 

ஊர்களில் உள்ள யகாயில் யகாபுரஙகள் 

இககாைத்தழவோகும்.

ஜைகணகடஸவரர் ககாயில் - கவலூர்

 நாேககர் காைக கட்டடககழை விஜேநகரக 

காைக கட்டடககழைழேப பின்்றறியே எழுநதது. 

மதுலர நாயக்கர் மஹால்
நூறுகால் மணட்ஙகள், ஆயிரஙகால் 

மணட்ஙகள் எழுபபுதல் இவர்களின் தனிச் சிறைபபு. 

திருமழை நாேககர் மகால், இராயமசுவரம் 

இராமநாதொமி யகாயில் ஆயிரஙகால் மணட்ம், 

மதுழர மீனாட்சிேம்மன் யகாயில் புது மணட்ம், 

திருச்சி மழைமீது கட்டப்ட்டுள்ள தாயுமானவர் 

யகாயில் ஆகிேன இவர்களின் கட்டடககழைககுச்  

சிறைநத எடுத்துககாட்டுகளாகும்.   தமிைர் 

கட்டடககழையின்  வநடிே வரைாறு தமிைர் தம் 

்ழைழமழேயும் வளழமழேயும் உைகிறகுப 

்ழறைொறறுகின்றைன.

திருவரஙகம குதிலர மணட்பம
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தமிைகத்தில் ஆயிரஙகால் மணட்ஙகள் 
அழமநதுள்ள  யகாயில்களில்   
குறிபபிடத்தககழவ: 

 மதுழர மீனாட்சி அம்மன் யகாயில், 

திருவரஙகம் அரஙகநாதர் யகாயில், சிதம்்ரம் 

நடராஜர் யகாயில், திருவநல்யவலி 

வநல்ழைேப்ர் யகாயில், திருவணணாமழை 

அருணாச்ெயைஸ்வரர் யகாயில், 

இராயமஸ்வரம் இராமநாத சுவாமி யகாயில்

உஙகளுககுத் வதரியுமா?

சிற்ககழை (Sculpture)

ெஙககாைம்

 நடுகறகள், சிற்ககழையின் 

யதாறறுவாோகக கருதப்டுகின்றைன.  

வதால்காபபிேம், அகநானூறு, புறைநானூறு 

முதைானவறறில் நடுகல் ்றறிே குறிபபுகள் 

காணப்டுகின்றைன. ‘நடுகல்’ என்்து, ய்ாரில் 

வீரமரணமழடநத அல்ைது மககளுககாக உயிர் 

துறைநத வீரனின் வ்ேரும் வ்ருழமயும் எழுதி 

நட்டுழவத்து வழி்டும் கல் ஆகும். இது ‘வீரககல்’ 

அல்ைது ‘நிழனவுககல்’ என்றும் அழைககப்டும். 

வதால்காபபிேர் காைத்தில் வைககில் இருநத 

நடுகல் வழி்டும் முழறை, பிறகாைத்தில் வீரர்களின் 

உருவத்ழதச் வெதுககி வழி்டும் முழறைோக 

வளர்நதது. வதய்வஙகளுககுச் சுழத உருவஙகள் 

வெய்து வழி்ட்டனர். இதுயவ, கல்லில் சிற்ம் 

வெய்யும் கழைோக வளர்ச்சி வ்றறைது. 

விைாககாைஙகளில் களிமணணால் விைஙகுகள் 

மறறும் மனிதர்களின் உருவஙகழளச் வெய்து 

ழவத்து வழி்டுவது கதிழர எடுபபு, உருவாரம் 

எனப்டும். கல்லினால் வெய்ேப்டுவது 

கறசிற்ஙகள் எனவும் உயைாகத்தினால் 

வெய்ேப்டுவது ்டிம உருவஙகள் என்றும் 

அழைககப்டும். 

  ெஙக காைத்தில் மரச்சிற்ஙகள் 

அழமககப்ட்டழதப ்ரி்ாடல் மூைம் அறிேைாம் 

வகாறழக, அரிககயமடு, உழறையூர் ய்ான்றை 

இடஙகளில் நிகழ்த்தப்ட்ட அகைாய்வுகளில் 

அககாைச் சுடுமண ஓடுகளும் சிற்ஙகளும் 

கிழடத்துள்ளன.  காவிரிபபூம்்ட்டினத்தில் இருநத 

சுழதச்சிற்ஙகழள இநதிர விைாவில் கூடிே 

மககள் கணடு மகிழ்நதனர் என மணியமகழை 

காபபிேம் எடுத்துழரககின்றைது. சிற்க 

கழைஞர்கழள ‘மணணீட்டாளர்’ என அழைககும் 

வைககம் இருநதழத மணியமகழையின் (28:37) 
மூைம் அறிேைாம்.  வ்ா.ஆ. மூன்றைாம் நூறறைாணடு 

முதல் வ்ா.ஆ. ்த்தாம் நூறறைாணடு வழர 

தமிைகத்தில் வ்ளத்த ெமண ெமேஙகள் ்ரவி 

இருநதன. வதாடகக காைத்தில் வ்ளத்தர்கள் 

்ாதபீடிழக, தருமச்ெககரம் முதலிேவறழறை 

ழவத்து வணஙகினர். பின்னயர புத்தர் திரு 

உருவஙகழள வணஙகும் முழறை யதான்றிேது.  

ெமண ெமேத்தில் அருகபவ்ருமானின் 

உருவத்ழதயும் தீர்த்தஙகரர்களின் 

உருவஙகழளயும் வணஙகினர்.  

 “சுழத என்்து சுணணாம்ழ் நன்கு 

அழரத்துக கரும்புச்ொறு,  வவல்ைச்ொறு,    

வநல்லிககாய்ச்ொறு முதலிேவறழறைக கைநது 

அழரத்து வச்சிரம் ய்ால் வெய்து அழதக 

வகாணடு உருவஙகள் வெய்வது” என  

அ. தட்சிணாமூர்த்தி குறிபபிடுகிறைார்.

உஙகளுககுத் வதரியுமா?

சிற்ஙகள்

 இேறழக உருவஙகழளயும் கற்ழன 

உருவஙகழளயும் வடிப்து சிற்ககழை எனப்டும். 

கல், சுழத (சுணணாம்புக காழர), மரம், வமழுகு, 

அரககு, தநதம், உயைாகம் ஆகிேவறறைால் 

சிற்ஙகள் வடிககப்டுகின்றைன. இவறழறைப 

புழடபபுச்சிற்ஙகள், தனிச்சிற்ஙகள் என 

வழகப்டுத்துவர். கல், மரம், சுவர், ்ைழக 

ய்ான்றைவறறில் புழடப்ாக உருவத்தின் முன்புறைம் 

மட்டும் வதரியும்்டி அழமககப்டும் சிற்ம் 

புழடபபுச்சிற்ம் எனப்டும். ஓர் உருவத்தின் 

முன்புறைமும்  பின்புறைமும் முழுவடிவமாக வடித்தல் 

தனிச்சிற்ம் எனப்டும்.
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சுவர் புலடபபுச் சிற்பம

 தமிைகத்தில் கட்டடககழை மறறும் 

சிற்ககழைழேப ்யிறறுவிககும் அரசு 

கல்லூரி மாமல்ைபுரத்தில் உள்ளது. 

உஙகளுககுத் வதரியுமா?

தனி உருவச் சிற்பம - பு்ததர்

 தமிழ்நாட்டுச் சிற்ககழை, யகாயில்கழள 

அடிப்ழடோகக வகாணடு  வளர்த்வதடுககப்ட்டது. 

வதாடகககாைச் சிற்ஙகள் மரத்தினாலும் 

சுழதயினாலும் வெய்ேப்ட்டழவ. இபவ்ாழுதும் 

அத்தழகே சிற்ஙகழளக காணைாம். 

எடுத்துககாட்டாக சுநதர வரதராஜபவ்ருமாள் 

யகாயிலில் உள்ள கடவுள் உருவஙகள் மரத்தால் 

வெய்ேப்ட்டழவோக உள்ளன. திருவல்லிகயகணி 

்ார்த்தொரதிப வ்ருமாள், காஞ்சி ்ாணடவதூதப 

வ்ருமாள் முதலிே உருவஙகள் சுழதயினால் 

வெய்ேப்ட்டழவ.  கல்லினால் சிற்ம் அழமககும் 

முழறை ்ல்ைவர் காைத்திலும், உயைாகத்தினால் 

சிற்ம் அழமககும் முழறை பிறகாைச் யொைர் 

காைத்திலும் பின்்றறைப்ட்டன. 

பிரதிழமகள்

 தனிப்ட்ட ஒருவரின் உருவஅழமபழ் 

உள்ளது உள்ளவாயறை அழமப்து பிரதிழமகள் 

எனப்டும். பிரதிழம உருவஙகளில் ் ழைழமோனது 

்ல்ைவ அரெர் உருவஙகள் ஆகும். 

உயைாகஙகளினால் பிரதிழமகள் அழமககும் 

வைககம் யொைர் காைத்தில் யதான்றிேது.

உகைாகப பிரதிலம
்ல்ைவர் காைம்

 ்ல்ைவர் காைம், யகாயில் சிற்ககழையின் 

வதாடகக காைம் எனைாம்.   ்ல்ைவ மன்னன் 

முதைாம் மயகநதிரவர்மன் காைத்துக 

யகாயில்களில் உள்ள துவார்ாைகர்கள் என்று 

அழைககப்டும் வாயிறகாவைர்களின் உருவஙகள் 

புழடபபுச்சிற்ஙகளாக உள்ளன. இழவயே 

தமிைகத்தில் காணப்டும் முதல் 

கறசிற்ஙகளாகும். இவர் காைத்தில் 

வாயிறகாவைர்களின் சிற்ஙகள் மட்டுயம       

கறகளால் உருவாககப்ட்டழவ.  கருவழறையில் 

உள்ள சிற்ஙகள் மரத்தாயைா சுழதோயைா 
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வெய்ேப்ட்டிருநதன. ்ல்ைவர் காைத்தில் கடவுள் 

ய்ாையவ அரென் அரசி உருவஙகழளயும் 

உேரமாகச் வெதுககும் வைககம் இருநதது.

்பல்ைவர்காைச் சிற்பம
 மாமல்ைபுரத்தில் யகாவர்த்தன மழை 

மணட்த்தின் அருகில் 96 அடி அகைமும் 43 அடி 

உேரமும் வகாணட ்ாழறை உள்ளது. இப்ாழறையின் 

இழடயில் இேறழகோகயவ கீழ் யநாககிே ்ள்ளம் 

காணப்டுகிறைது. சிறபிகள் இநத இேறழகோன 

வடிவழமபழ்ப ் ேன்்டுத்தித் தம் கற்ழனழேயும் 

கைநது ‘்கீரதன் தவம்’ என்றை சிற்த்வதாகுதிோக 

வடிவழமத்துள்ளனர். கஙழக பூமிககு வர ்கீரதன் 

சிவவ்ருமாழன யநாககித் தவமிருககும் காட்சியும், 

அநதத் தவத்தின் ்ேனாகக கஙழக பூமிககு 

வரும் நிகழ்ழவயும் அப்ாழறைப ்குதியில் 

வடிவழமத்துள்ளனர். இவர்கள் காைத்தில் 

புராணச்வெய்திகழளச் சிற்ஙகளாக 

வடிவழமத்துள்ளனர். நாமககல்லில் உள்ள 

மழைகயகாட்ழடயின் இருபுறைமும் மயகநதிரவர்மன் 

காைத்துக குழடவழரக யகாயில்கள் 

காணப்டுகின்றைன. மழையின் கிைககுப ் குதியில் 

்ள்ளி வகாணட வ்ருமாள் யகாயிலும் யமறகுப 

்குதியில் நரசிம்மப வ்ருமாள் யகாயிலும் உள்ளன. 

ஒயர மழையில் இரணடு குழடவழரகயகாயில்கள் 

அழமககப்ட்டுள்ளழம இதன் சிறைபபு அம்ெமாகும். 

இதன் சிற்ஙகள் நுணணிே யவழைப்ாட்டுடன் 

கூடிேழவ. இஙகுத் திருமாலின் ்த்து 

அவதாரஙகளும் சிற்ஙகளாகச் 

வெதுககப்ட்டுள்ளன.  ்ல்ைவர்கள் காைத்து   

ஒறழறைககல் இரதஙகள், யகாயில் சிற்ஙகள் 

ய்ான்றைழவ தனித்துவமானழவோக உள்ளன.  

 ஆநதிராவில் உள்ள 

அ ன ந த ப பூ ர் 

மாவட்டத்தில் வை்ாஷி 

என்றை ஊரிலுள்ள நநதி 

சிற்ம் ஒயர கல்ைால் 

வடிககப்ட்டது. இதுயவ, உைகின்  

மிகபவ்ரிே நநதிோகும். 

உஙகளுககுத் வதரியுமா?

யொைர் காைம்

 ்ல்ைவர் காைச் சிற்ஙகளின் வளர்ச்சியுறறை 

நிழையே யொைர் காைச் சிற்ஙகளாக இருநதன. 

்ல்ைவர் காைத்தில் தாழ்நத புழடபபுச்சிற்ஙகளாக 

அழமககப்ட்டிருநதழவ, யொைர் காைத்தில் 

உேர்நத புழடபபுச்சிற்ஙகளாகவும் முழு 

உருவச்சிற்ஙகளாகவும் அழமககப்ட்டன. 

யொைர் காைத்தில் இச்சிற்ககழை உேர்நத 

நிழைழே அழடநதது. இககாைகட்டத்தில் 

தமிைகத்தில் மட்டுமன்றி கஜீராயகா, உதேபுரி, 

புவயனஷவர் ஆகிே ்குதிகளிலும் சிற்ககழை 

வளர்நத நிழையில் இருநதது.  உேரமான 

மகுடஙகள், வமல்லிே வநடிே உடைழமபபு 

ய்ான்றைழவ யொைர் காைச் சிற்ஙகளின் 

சிறைப்ாகும். பிறகாைச் யொைர்களின் சிற்ஙகளில் 

அணிகைன்களும் அைஙகாரஙகளும் மிகுநது 

காணப்ட்டன. யமலும், வட்டமான முக அழமபபும் 

ெறறு தடித்தும் குட்ழடோனதுமான உடல் 

அழமபபுகளுடனும் சிற்ஙகள்   காணப்ட்டன. 

 இராஜராஜ யொைன் எழுபபிே தஞ்ழெ 

பிரகதீசுவரர் யகாயிலின் வதறகு யநாககிே 

வாயிலின் கீழ்பபுறைம் புத்தரின் சிற்மும் 

இகயகாயிலின் விமானத்தின் வைப்ககம் ெமணர் 

உருவஙகளும் உள்ளன.  இகயகாயிலின் நநதி 

சிற்ம் இநதிோவில் உள்ள நநதிச் சிற்ஙகளில் 

இரணடாவது வ்ரிே சிற்மாகும்.

Unit 4.indd   63 25-06-2018   17:00:56
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



64

ெணகடெ அனுகிரக மூர்்ததி

 இதன் உேரம் 12 அடி, நீளம் 19.5 அடி, 

அகைம் 8.25 அடிோகும்.  இரணடாம் இராஜராஜன் 

கட்டிே தாராசுரம் யகாயிலில் நாேன்மார்களின் 

வாழ்கழகழேக     குறிககும் 90 சிற்ஙகள் 

உள்ளன. 

தஞ்ொவூர் நந்தி

வெபபுத் திருயமனிகள்

 தமிைர்கள் உைகத்திறகு வைஙகிே      

நன்வகாழட, வெபபுத்திருயமனிகள். ெஙக 

காைத்திலும் உயைாகச் சிற்ஙகள் 

இருநதிருககைாம் என்றை வெய்திழே 

மதுழரககாஞ்சி, குறுநவதாழக, ்ட்டினப்ாழை 

ய்ான்றை இைககிேஙகளின் வாயிைாக அறிேைாம். 

இருபபினும் யொைர் காையம உயைாகச் சிற்ஙகள் 

அல்ைது வெபபுத்திருயமனிகளின் வ்ாறகாைம். 

 விஜோைேன், ்ராநதகன், வெம்பிேன் 

மாயதவி, முதைாம் இராஜராஜன் ஆகியோரது 

காைத்தில் வெபபுத்திருயமனிகளின் வளர்ச்சிககு 

முககிேத்துவம் வகாடுககப்ட்டது. யொைர் காைச் 

வெபபுத் திருயமனிகளுள் நடராஜர் சிழை 

உைகபபுகழ் வாய்நதது.  யொை அரெர்களும் 

அவர்களது குடும்்த்தாரும் யகாயில்களுககுச் 

வெபபுத் திருயமனிகழளக வகாழடோகக வகாடுத்த 

வெய்திகழளக கல்வவட்டுகளிலும் வெபய்டுகளிலும் 

காணைாம்.  பிறகாைப ்ாணடிேர்களின் 

சிற்ககழை என்்து, யொைர் காைச் 

சிற்ககழையின் வதாடர்ச்சிோகயவ இருநதது. 

இவர்கள் யகாயில்களின் வவளிபபுறைச் 

சுவர்கழளயும் சிற்ஙகழளயும் வெம்ழமப 

்டுத்துவதிலும் கவனம் வெலுத்தினர். 

நடராஜர் உகைாக்த திருகமனி

விஜேநகர மறறும் நாேககர் காைம்

  விஜேநகர மன்னர்கள் கட்டடககழையில் 

வகாணடிருநத ஆர்வம் சிற்ககழையிலும் 

வவளிப்ட்டது. யகாபுரஙகளிலும், யகாயில் 

விமானஙகளிலும் ஏராளமான சிற்ஙகழள 
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அழமத்தனர். உேர்நத தூணகழளயுழடே 

மணட்ஙகள் அழமத்தல், மணட்ஙகளின் 

தூணகளில் ோளி, குதிழர, மனித உருவஙகள், 

புராணத் வதான்மஙகழள விளககும் சிற்ஙகள் 

ய்ான்றைழவ விஜேநகர நாேககர் 

காைச்சிற்ஙகளின் தனித்தன்ழம. இவர்கள் 

காைச் சிற்ஙகள் இரும்பில் வார்த்தது ய்ான்றை 

உறுதி உழடேழவ.  விெேநகரச் சிற்ஙகள் மூககுக 

கூர்ழமோனதாகவும் வயிறு வட்டமானதாகவும் 

இருககும். மனித உருவச் சிற்ஙகளில் 

அணிகைன்கள் வெதுககப்ட்டுள்ளன.  

இவர்களின் ஆட்சிக காைத்திறகுப பிறையக 

யகாயில்களில் சிற்ஙகள் அதிக அளவில் 

அழமககும் வைககம் ஏற்ட்டது.  யவட்ழடோடுதல், 

யகாைாட்டம், ்ாம்்ாட்டி நடனம் ய்ான்றை 

சிற்ஙகழளக யகாயில்களில் இடம்வ்றைச் வெய்தல் 

இவர்கள் காை வைககமாக இருநதது. இத்தழகே 

சிற்ஙகழள மதுழர மீனாட்சிேம்மன் யகாயில், 

இராயமசுவரம் இராமநாதசுவாமி யகாயில் ய்ான்றை 

இடஙகளில் காணைாம்.  தறகாைத்தில் வமழுகு, 

மணல், கணணாடி ய்ான்றைவறறினாலும் 

சிற்ஙகள் அழமககப்டுகின்றைன.  

ஓவிேககழை (Painting)

 கட்டடககழையும் சிற்ககழையும் 

ய்ான்யறை ஓவிேககழையும் கணணால் கணடு 

மகிைத்தகுநத கழைோகும்.  அைகிழனப ் ாராட்ட, 

புைவர்கள் ஓவிேத்ழத உவழமோகக கூறுவர். 

ஓவிேககழை வதான்ழமோன வரைாறறிழன 

உழடேது.  இேறழகயோடு கைநது வாழ்நத 

மககள், தாஙகள் கணட காட்சியிழனயும் 

யவட்ழடக காட்சிகழளயும் வழரநது மகிழ்நதனர்.  

வதால்வ்ாருள் ஆய்வில் கணவடடுககப்ட்ட 

மட்்ாணடஙகளின் யமல், எழுத்துகளும் ்ை 

உருவஙகளும் காணப்டுகின்றைன. வதாடகக 

காைத்தில் ஓவிே எழுத்துகயள வைககில் 

இருநதன.

  ‘ஒவவு’ என்றை விழனச்வொல்லில் இருநது 

யதான்றிேயத ஓவிேம். ஒவவு என்்தறகு ஒன்ழறைப 

்றறு அல்ைது ஒன்ழறைப ய்ாையவ இருத்தல் 

என்று வ்ாருள். இச்வொல்லிருநது யதான்றிே ஓவு, 

ஒவவு ய்ான்றை வொறகள் ஓவிேத்ழதக 

குறிககின்றைன. தான்கணட காட்சிழே அப்டியே 

வழரவது காட்சி ஓவிேம்,  மனத்தில் கற்ழன 

வெய்தழத வழரதல் கற்ழன ஓவிேம் ஆகும்.  

வதால் ்ைஙகாை மனிதர் வொறகழள அறியும் 

முன்ய் தம் எணணஙகழளக காட்சிகளாக 

உணர்த்தக கறறுகவகாணடனர். தமககு 

மகிழ்வளித்த யவட்ழடக காட்சிகழளயும் 

பிறைவறழறையும் ஓவிேஙகளாகக குழககளில் 

தீட்டியுள்ளனர். ்ச்சிழைச்ொறு, வெம்மண, 

விைஙகுகளின் வகாழுபபு ஆகிேனவறழறைக 

வகாணடு அவயவாவிேஙகளுககு வணணம் 

தீட்டினர்.  

 ஓவிேத்ழத வட்டிழகச் வெய்தி, சித்திரச் 

வெய்தி என்றும் இைககிேஙகள் ் திவு வெய்துள்ளன.    

்ைஙகாைத்தில் சுவர் ஓவிேஙகயள வ்ரிதும் 

காணப்ட்டன.  அதனால்தான் “சுவர் இல்ைாமல் 

சித்திரம் இல்ழை”, சுவழர ழவத்தல்ைவா சித்திரம் 

வழரே யவணடும் என்றை ்ைவமாழிகள் யதான்றின. 

வழளநதயகாடு, யகாணகயகாடு, யநர்யகாடு  

ஆகிேவறழறைக வகாணடு ஓவிேஙகள் 

எழுதப்ட்டன. இவவாறைான 

யகாட்யடாவிேஙகளுககுப ‘புழனோ ஓவிேம்’ 

என்று வ்ேர். இதழன ’வரி வடிவ ஓவிேம்’ என்றும் 

அழைப்ர். மடயைறுதலின் வ்ாழுது ்ழன 

ஓழையில் வழரநத யகாடுகளால் ஆன ஓவிேம் 

வரிவடிவ ஓவிேமாகும். வநடுநல்வாழடயில் 

முதன்முதைாக வரிவடிவ ஓவிேம் ்றறிே வெய்தி 

கிழடககின்றைது. புழனோ ஓவிேத்தில் ்ைவித 

வணணஙகழளப புழனநது அழமககும் ஓவிேம், 

‘முழுஓவிேம்’ எனப்டும். ஓவிேம் வழரயவாழர 

ஓவிேன், கணணுள்விழனஞர், ழகவிழனஞர், 

ஓவிேவல்யைான், ஓவிேபபுைவன் என்றும் 

அழைப்ர்.

 காவிரிபபூம்்ட்டினம், அரிககயமடு, 

காஞ்சிபுரம், வெஙகம் முதலிே ்குதிகளில் நடநத 

அகைாய்வுகளில் கிழடத்த காசுகள், ஓடுகள் 

முதலிேவறறின் மீது காணப்டும் புழடபபு 

ஓவிேஙகழளக வகாணடு வதான்ழமககாை 

மககளின் ஓவிேத் திறைழன உணரைாம். கீைடியில் 
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நடத்தப்ட்ட அகைாய்வில் கருபபு சிவபபு வணணம் 

தீட்டப்ட்ட ்ாழனகள் கிழடத்துள்ளன.

 மககள் கூட்டத்ழதக காட்டும் ஓவிேஙகள் 

பிரதிழம என அழைககப்டுகின்றைன. வதய்வ 

வடிவஙகழளக காட்டும் ஓவிேஙகள் ்டிழம 

எனப்டுகின்றைன.  அரணமழனகள், மாளிழககள், 

யகாயில்கள், வ்ரிே வீடுகள் ய்ான்றைவறறின் 

சுவர்களில் சித்திரஙகள் வழரேப்ட்டன.  யமலும் 

வவணழமோன சுழத பூெப்ட்ட சுவர்களில் சிவபபு 

அல்ைது கருபபு வணணத்தால் யகாட்யடாவிேஙகள் 

வழரேப்ட்டன. இவறறின் யமல் ் ை வணணஙகள் 

தீட்டும் வைககம் இருநதது.  வதால்காபபிேத்தில் 

ஓவிேம் ்றறிே வெய்தி கூறைப்ட்டுள்ளது. ய்ாரில் 

விழுபபுண்ட்டு இறைநத வீரனுககு நடுகல் 

ழவககப்ட்டது. நடுகல்லில் அவவீரனின் 

உருவத்ழதச் வெதுககும் முன்ய் ஓவிேமாக 

வழரநது வகாள்வர். அவயவாவிேத்ழதப ்ார்த்துக 

கல்லில் வெதுககுவர். எழுத்து என்றை வொல்லுககு 

‘ஓவிேம்’ என்யறை வ்ாருள் வகாள்வர்

 ்ணழடே தமிழ் மன்னர்கள் ஓவிேம் 

தீட்டுவதறகாகத் தஙகள் அரணமழனகளிலும் 

யகாயில்களிலும் ‘ஓவிேமாடம்’ என்றை 

தனிப்குதிழே அழமத்தனர்.  இச்வெய்தியிழன 

இைககிேஙகள் மூைம் அறிேைாம்.  

தழைோைஙகானத்துச் வெருவவன்றை ்ாணடிே 

வநடுஞ்வெழிேன் அரணமழனயில் சித்திர 

மணட்ம் இருநதழத வநடுநல்வாழடயில் நககீரர் 

குறிபபிடுகின்றைார். ெஙக காைத்திறகுப பின் 

்ல்ைவர் காைத்தில் கழைகள் தழைத்து ஓஙகின. 

்னமழை, காஞ்சிபுரம், திருமழைபுரம் ஆகிே 

இடஙகளில் காணப்ட்ட ஓவிேஙகள் ்ல்ைவர் 

காைக கழைத் திறைழனக காட்டுவனவாக 

அழமநதுள்ளன. தஞ்ழெயில் வழரேப்ட்டுள்ள 

சிவவ்ருமான், நாட்டிேமாடும் வ்ணகள், யெரமான் 

வ்ருமாள் நாேனார், இராஜராஜன், கருவூர்த்யதவர் 

ஓவிேஙகள் யொைர் காைத்தழவ ஆகும்.  விஜேநகர 

நாேககர் காைத்து ஓவிேஙகழளத் தமிைகத்தின் 

்ை ்குதிகளிலும் காணமுடிகின்றைது.

்ாழறை ஓவிேஙகள்

 தமிைகத்தில் கணடறிேப்ட்ட ்ாழறை 

ஓவிேஙகள், இநநிைப்குதியின் வதான்ழமழேக 

குறிககும் ொன்றுகளாக அழமகின்றைன. இழவ 

மககளின் கழைஈடு்ாடு, ெமூக வாழ்கழக 

ய்ான்றைவறழறை அறிநதுவகாள்ள உறுதுழணோக 

உள்ளன. மழைப்ாழறைகழளக குழடநது 

அழமத்த குழகச்சுவர்களின் யமல் ஓவிேஙகள் 

வழரேப்ட்டன.  இககுழககளின் சுவர்கள் கரடு 

முரடாக இருநத்டிோல் உமி, ொணம், களிமண 

முதைான வ்ாருள்கழளக வகாணடு ்தப்டுத்திே 

சுழதழேச் சுவர்களின் யமல் பூசினார்கள். பின்னர் 

அச்சுழதப பூச்சின் யமல் ஓவிேஙகள் 

வழரேப்ட்டன. ்ல்ைவ மன்னன் மயகநதிரவர்மன் 

்ை குழகக யகாயில்கழள அழமத்தான். 

அககுழககயகாயில் சுவர்களில் சித்திரஙகழள 

எழுதுவித்தான்.  அவயன ஓவிேக கழைழேப 

்யின்றைவன் என்்ழத “சித்திரககாரபபுலி” என்றை 

அவன் ்ட்டபவ்ேரின் மூைம் அறிேைாம். தருமபுரி 

மாவட்டத்ழதச் யெர்நத மல்ை்ாடியில் வென்ழனப 

்ல்கழைககைகத் வதால்லிேல் துழறையினரால் 

கணடுபிடிககப்ட்ட ்ாழறைஓவிேம் முககிேமான 

ஒரு கணடுபிடிப்ாக அழமநதது. இதழனத் 

வதாடர்நது தமிழ்நாட்டின் ்ை இடஙகளில் ்ாழறை 

ஓவிேஙகள் கணடுபிடிககப்ட்டுள்ளன. 

சித்தன்னவாெல் குழக ஓவிேஙகள்

சி்ததன்னவாெல் குலக ஓவியம
 தமிைகத்தின் புதுகயகாட்ழட மாவட்டத்தில் 

உள்ள சித்தன்னவாெலில் அழமநதுள்ள குழக 

ஓவிேஙகள் புகழ் வாய்நதழவ.  இழவ வ்ா.ஆ. 7 
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மறறும் 8ஆம் நூறறைாணழடச் யெர்நத ெமணர் 

காைத்து ஓவிேஙகள். இவயவாவிேஙகள் 

மூலிழககளால் ஆன வணணஙகழளக 

வகாணடழவ. சித்தன்னவாெலின் ஏைடிப்ட்டம் 

்குதியின் யமல்கூழரப ்குதியிலும் ஓவிேஙகள் 

காணப்டுகின்றைன.

சுவர் ஓவிேஙகள்

 இைககிேஙகள், சுவர் ஓவிேஙகழளப 

்றறிப வ்ரிதும் ய்சுகின்றைன. உதேணனின் 

்ள்ளிேழறைச் சுவர் ஓவிேம் ்றறியும், 

யகாபவ்ருநயதவியின் ்ள்ளிேழறைச் சுவர் 

ஓவிேஙகள் ் றறியும் இைககிேஙகளில் காணைாம். 

்ாணடிேன் நன்மாறைன், தனது சித்திர மாடத்தில் 

இருநத வ்ாழுது உயிர் துறைநதழமோல் 

“்ாணடிேன் சித்திர மாடத்துத்துஞ்சிே 

நன்மாறைன்” என அழைககப்ட்டழதப 

புறைநானூறறில் மாஙகுடி மருதனார் 

குறிபபிடுகின்றைார். நககீரரும் தமது 

வநடுநல்வாழடயில் ்ாணடிேனின் 

சித்திரமாடத்ழதப ்றறிக கூறுகிறைார். 

திருப்ரஙகுன்றை யகாயில் மணட்த்தில் “எழு 

வதாழில் அம்்ைம்” என்றை வ்ேரில் ஓவிேச்ொழை 

இருநத வெய்தியிழனப ்ரி்ாடலின் மூைம் 

அறிேைாம். இஙகு இரதி, காமன், பூழன வடிவம் 

வகாணட இநதிரன், அகலிழக, வகளதம முனிவர் 

முதைான ஓவிேஙகள் இஙகுக காணப்ட்ட 

வெய்தியிழன இைககிேஙகளில் காணைாம். இநத 

”எழு வதாழில் அம்்ைம்” பிறகாைத்தில் அழிநதது. 

உதேணனின் ் ள்ளிேழறைச் சுவர்களில் ஓவிேஙகள் 

வழரேப்ட்டிருநத காட்சிழேப வ்ருஙகழதயில் 

காணைாம். திருச்சி மாவட்டத்தின்  

திருவவறும்பூர் யகாயிலில் காணப்ட்ட 

சித்திரககூடம் ்றறிச் வெபய்டுகள்  

கூறுகின்றைன. 

 இழவ மட்டுமன்றிச் வெல்வநதர் வீட்டின் 

சுவர்களில் ஓவிேஙகள் தீட்டப்ட்டிருநதன.   புத்த 

தவச்ொழைகள் மறறும் யகாவைனின் தநழத 

மாொத்துவான் தவமிேறறிே ொழைகளிலும் 

ஓவிேஙகள் தீட்டப்ட்டிருநத வெய்தியிழன 

மணியமகழை கூறுகின்றைது.

துகியைாவிேம்

 ‘்டம்’ என்றை வொல் ‘்டாம்’ என்றை 

வொல்லில் இருநது யதான்றிேது. ்டாம் 

என்்தறகுத் துணி என்று வ்ாருள். ் ைஙகாைத்தில் 

துணிகளில் ஓவிேஙகழள வழரநதார்கள். 

அவறறிறகுச் சித்திரப்டாம், சித்திரத்திழர என்று 

வ்ேர். சித்திரம் எழுதும் யகாலுககுத் துகிலிழக 

என்று வ்ேர். மணியமகழையில், சீத்தழைச் 

ொத்தனார் காவிரிப பூம்்ட்டினத்து உவவனம் 

என்னும் யொழையின் காட்சி சித்திரப்டாம் 

ய்ான்று அைகுடன் காணப்ட்டது என்கிறைார். 

தகக நாட்டியை ஆஙகாஙயக தாமழரப பூககளும் 

தாமழர இழைகளும் அடர்நத குளஙகளும் 

காணப்டும் காட்சியிழனத் திருத்தககயதவர் 

வருணிககும் வ்ாழுது, துணியில் எழுதிே 

தாமழரககுளத்தின் காட்சிழேப ய்ாைக 

காணப்டுகிறைது என்கிறைார்.  இளஙயகாவடிகள் 

ஓவிேம் வழரேப்ட்ட துணிழே ‘ஓவிேஎழினி’ 

என்கிறைார். ்ைழககளிலும் ஓவிேஙகள் 

வழரேப்ட்டன. அவவாறு ஓவிேம் வழரேப்ட்ட 

்ைழக ‘வட்டிழகப்ைழக’ எனப்ட்டது.

தஞ்ொவூர் சுவர் ஓவியம
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துகிகைாவியம

தஞ்ொவூர் ஓவிேஙகள்

 யொைர் காைத்தில் தஞ்ொவூர் ஓவிேஙகள்  

யதாறறைம் வ்றறைன. மராட்டிே மன்னன் 

ெரய்ாஜியின் காைத்தில் தஞ்ொவூரில் இது 

வளரச்சி வ்றறைது.  இவயவாவிேஙகள் தமிைகத்தின் 

புவிொர் குறியீடுகளில் ஒன்றைாகும்.  இவவழக 

ஓவிேஙகள் வ்ரிே மரச்ெட்டத்தின் நடுயவ 

அழமநதிருககும். இச்ெட்டமும் ஓவிேத்தின் ஒரு 

்குதிோகயவ கருதப்டுகிறைது. கடவுளின் 

உருவஙகள் கித்தானின் வ்ரும் ்குதிழே 

நிழறைத்திருககும். மறறை உருவஙகள் சிறிதாக 

அதன் கீழ்ப்குதியில் அழமநதிருககும்.  இதில் 

காணப்டும் ஓவிேஙகளின் உருவஙகள் 

உருணழடோகவும் ்ருமனான  அழமபபுடனும் 

காணப்டுகின்றைன. இதன் உருவ அழமபபுகளில் 

வ்ணதன்ழம  மிகுநது நளினத்துடன்  காணப்டும்.

 இவயவாவிேஙகள்  நீைம், ்ச்ழெ, மஞ்ெள், 

வவள்ழள ஆகிே வணணஙகளில் ழமே ஓவிேம் 

அழமநதிருககும். கரும்்ச்ழெ, சிவபபு, அடர்நீைம் 

ய்ான்றை வணணஙகழளப பின்புைமாகக வகாணடு 

காணப்டும். அடர்த்திோன யகாடுகள் 

ஓவிேத்ழதத் வதளிவாகக காட்டும் விதமாக 

அழமநதிருககும். இவவுருவகயகாடுகள் 

வணணஙகளுககான எல்ழைோகவும்  

அழமயும்.

 ்ைஙகாை மககள், அன்றைாடம் 

்ேன்்டுத்தும் வ்ாருட்களின் மீது ஓவிேம் வழரநது 

மகிழ்நதிருநதனர். அன்றைாடம் ்ேன்்டுத்தும் 

்ாத்திரஙகள், யகடேம், கட்டில், வாள் 

ய்ான்றைவறறில் ஓவிேஙகழள வழரநதனர். 

தமிழின் நாறகவிகளில் சித்திரகவியும் ஒன்றைாகும். 

சித்திரகவி ய்ாையவ சித்திரநதி, சித்திரெழ், 

சித்திரதடாகம் எனப வ்ேர் சூட்டிேதில் இருநது 

ஓவிேத்திறகுத் தமிைர்கள் அளித்த 

முககிேத்துவத்ழத அறிேைாம்.    தறகாைத்தில்  

எணவணய் ஓவிேம், வன்ணகயகால் ஓவிேம், 

வெேறழக வணணக கூழ்ம ஓவிேம், நீர் வணண 

ஓவிேம், ழம ஓவிேம், பூச்சு ஓவிேம், சூடான வமழுகு  

ஓவிேம், நீரில் கழரயும் எணவணய் ஓவிேஙகள் 

ய்ான்றை ஓவிேஙகள் காணப்டுகின்றைன.

 தமிைர்களின் மிகத் வதான்ழமகளுள் 

ஒன்று ஓவிேம்.  எழுத்தால் உணர்த்தப்ட இேைாத 

இழடவவளிகழள ஓவிேஙகள் நிரபபின.  

காைநயதாறும் ஓவிேக கழையிலும் வளர்ச்சிப்டி 

நிழைகள் உருவாகின.     ்ாழறை ஓவிேஙகளில் 

வதாடஙகி இன்று ்ல்யவறு நாடுகளின் ஓவிே 

நுட்்ஙகழள உள்வாஙகிப ்டிநிழை மாறறைம் 

வ்றறு வளர்நதுள்ளன.

இழெக கழை ( Music)
 இேறறைப்ட்ட வெய்யுழள உரிே 

ஓழெயோடு இழெப்தால் இதறகு இழெ என்று 

வ்ேர். எனயவ, இழெ என்னும் வொல் 

தஞ்ொவூர் ஓவியம
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காரணபவ்ேர் ஆகும். இவவிழெககு 

அடிப்ழடோனழவ ஓழெ என்று கூறுவர்.

 ‘ஏழிழெயேழ் நரம்பின் ஓழெழே’ என்றை 

திருப்திகத்வதாடர் மூைம் இழெ ஏழு என்்ழதயும் 

இழவ தனித்தனி நரம்புகளில் இழெககப்ட்டன 

என்்ழதயும் அறிேைாம். குரல், துத்தம், 

ழகககிழள, உழை, இளி, விளரி, தாரம் என்்ன 

ஏழு இழெகள் ஆகும். ஏழிழெகளுள் தாரம் 

என்னும் இழெயே, இழெ வளர்ச்சிககு 

ஆதாரமானது என்்ர். 

 மிடறறினால் குரலும் நாவினால் துத்தமும் 

அணணத்தால் ழகககிழளயும் சிரத்தால் 

உழையும் வநறறிோல் இளியும் வநஞ்ொல் விளரியும் 

மூககால் தாரமும் யதான்றுவதாக இழெ 

இைககண நூல்கள் கூறுகின்றைன. இவவிழெகள் 

்டிப்டிோக யமல் உேர்நது வெல்லும் இழெநிரழை 

‘ஆயராழெ’ எனவும் தாழ்நது வெல்லும் 

இழெநிரழை ‘அமயராழெ’ எனவும் யெககிைார் 

கூறுகிறைார். ஆயராழெ, அமயராழெ ஆகிேவறழறை 

இககாைத்தில் ஆயராகணம், அவயராகணம் 

என்்ர். 

இழெககருவிகள்

 இழெககு உரிே கருவிகழளத் 
யதால்கருவிகள், துழளககருவிகள், 
நரம்புககருவிகள், கஞ்ெககருவிகள் என 
வழகப்டுத்துவர்.

கதால்கருவிகள்
 ்ணழடே நாளில் வாழ்நத இழெக 

கழைஞர்கள் குைழையும் ோழையும் வகாணயட 

ஏழிழெத் திறைஙகழள இழெத்துள்ளனர். இழவ 

தனிச் சிறைபபுழடேனவாகக கருதப்ட்டழதக 

‘குைலினிது ோழினிது என்்’ என்றை வள்ளுவரின் 

வதாடர் மூைம் அறிேைாம். 

 இழெக கழைஞர்கள் துழளககருவிகளில் 

வதான்ழமோனது குையை ஆகும். இது புல் 

வழகோகிே மூஙகிலில் வெய்ேப்ட்டதால் 

யவய்ஙகுைல் என்றும் புல்ைாஙகுைல் என்றும் 

அழைககப்ட்டது. 

துலெக்கருவிகள்

 முறகாைத்தில் மூஙகிலிலும் ெநதனம், 

கருஙகாலி, வெஙகாலி ஆகிே மரஙகளிலும் 

வவணகைத்திலும் வெய்ேப்ட்டது. ‘யவய்ஙகுைல்’ 

முல்ழை நிைத்தவரின் முதன்ழம இழெக 

கருவிோக விளஙகிேது.

நரமபுக்கருவி
 வில் நாணின் ஓழெழேக யகட்டு, அதன் 

இழெ நுட்்த்ழத உணர்நது, நாணின் நீளத்ழதக 

கூட்டியும் குழறைத்தும் ்ல்யவறு இழெ ஒலிகழள 

உருவாககினர். இவவாறு இழெகழளத் தரும் வில் 

்ைவறழறை ஒன்றைாக இழணத்து அழமககப்ட்ட 

நரம்புககருவியே, ‘வில்ோழ்’ ஆகும். 
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நரமபுக்கருவி
 ஆநிழரகழள யமய்ககும் ஒருவன் 

குமிைமரக வகாம்புகழள வில்ைாக வழளத்து 

அதில் மரல்நாரிழன நரம்்ாகக கட்டி வில்ோழ் 

அழமத்துக குறிஞ்சிப ்ணழண வாசித்தான் 

என்று வ்ரும்்ாணாறறுப்ழட குறிபபிடுகிறைது. 

இநத வில்ோழை அடிப்ழடோகக வகாணடு 

ய்ரிோழ், மகரோழ், ெயகாடோழ், வெஙயகாட்டிோழ் 

ஆகிேழவயும் வ்ருஙகைம் என்னும் ஆதிோழும் 

அழமககபவ்றறைன. 

  வதால்காபபிேர் கூறும் யதால் இழெக 

கருவிகளில் ஒன்று ்ழறை.  இது யதால் இழெக 

கருவிகளின் தாோகவும் கருதப்டுகிறைது. 

 ய்ரிழக, ்டகம், இடகழக, உடுகழக, 

மத்தளம், சிறு்ழறை, வ்ரும்்ழறை, நாழிழகப்ழறை 

எனத்யதால் கருவிகள் முப்து உள்ளதாக 

அடிோர்ககு நல்ைார் உழர கூறுகிறைது. இவறறில் 

அதிகமாகப ்ேன்்டுத்தப்ட்ட யதால் கருவி 

மத்தளம் ஆகும்.

 இழெககும்ய்ாது மத்தளத்ழத 

முதறகருவிோகக வகாள்வர். இழடயிழடயே 

வாசிககச் ெலிழக என்னும் கருவிழேப 

்ேன்்டுத்துவர். அதனால், இககருவிழே 

இழடககருவி என்றும் வொல்வர். 

 முதைாம் இராஜராஜயொைன் கட்டிே 

இராெராயெச்சுரக யகாயிலில் உடுகழக 

வாசிப்வரும் வகட்டியமளம் வாசிப்வரும் 

இருநதனர் எனத் வதன்னிநதிேக கல்வவட்டுகள் 

கூறுகின்றைன.

இழெ நூல்கள்

 இழறைேனார் களவிேல் உழர மூைம் 

முதுநாழர, முதுகுருகு ஆகிே நூல்கள் இருநதன 

என்்ழத அறிேமுடிகிறைது. இநநூலின் 

உழரப்ாயிரம் சிறறிழெ, ய்ரிழெ ஆகிே 

நூல்கழளப ்றறியும் குறிபபிடுகின்றைது. 

வ்ருநாழர, வ்ருஙகுருகு, ்ஞ்ெ்ாரதீேம், 

இநதிரகாளிேம் முதைான நூல்கழளப ்றறி 

அடிோர்ககு நல்ைார் கூறுகிறைார். இழெ நுணுககம் 

என்னும் நூல் ெேநதன் என்னும் ்ாணடிே 

இளவரெனால் இேறறைப்ட்டது என்று 

கூறியுள்ளார். 

 ோப்ருஙகைககாரிழக உழரப்ாயிரத்தில், 

குயைாத்துஙகன் இழெநூல் என்றை நூழைப 

்றறிே குறிபபுக காணப்டுகிறைது. இழெ 

வதாடர்்ான ்ை நூல்களின் வ்ேர் கிழடத்த 

ய்ாதும் அறிவனார் இேறறிே ‘்ஞ்ெமரபு’ என்னும் 

நூல் தறய்ாது நமககுக கிழடத்துள்ளது. ்.

சுநதயரெனார் என்்வர் இநநூழை உழரயோடு 

வவளியிட்டுள்ளார். 

இழெத்தூணகள்

 தமிைகத்தில் திருவநல்யவலி, ஆழ்வார் 

திருநகரி, வெண்கநல்லூர், மதுழர, 

தாடிகவகாம்பு, அைகர் யகாயில், 

கிருஷணாபுரம், வதன்காசி, குறறைாைம், 

சுசீநதிரம், களககாடு ய்ான்றை இடஙகளில் 

இழெத்தூணகள் காணப்டுகின்றைன.

உஙகளுககுத் வதரியுமா?

இழெக கழைஞர்கள்

 ்ாணர், ் ாடினி ஆகியோர் வாய்ப்ாட்டிலும் 

இழெககருவிகழள இழெப்திலும் வல்ைவர்களாக 
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விளஙகினர். ்ாணர் என்்வர், ஆண 

இழெககழைஞர்; ்ாடினி என்்வள், வ்ண 

இழெககழைஞர் ஆவர்; இவவிழெக கழைஞர்கள் 

இழெப்ாணர், ோழ்ப்ாணர், மணழடப்ாணர் 

என வழகப்டுத்தப்ட்டனர். 

 துழளககருவி வாசிபய்ார், யதால்கருவி 

வாசிபய்ார், நரம்புககருவி இழெபய்ார், 

கணடத்தால் ்ாடுயவார் எனவும் 

வழகப்டுத்தப்ட்டுள்ளழதச் சிைப்திகார 

இநதிரவிைவூவரடுத்த காழத கூறுகிறைது.

 இழெப்ாணர்கள் வாய்ப்ாட்டுப ்ாடுவதில் 

வல்ைவர்களாக இருநதனர். ோழ் என்னும் இழெக 

கருவிகழள மீட்டுவதில் வல்ைவர்கழள 

‘ோழ்ப்ாணர்’ என அழைத்தனர். 

சிறு்ாணாறறுப்ழட, வ்ரும்்ாணாறறுப்ழட 

ஆகிே இைககிேஙகளில் ோழ்ப்ாணர் ்றறிே 

வெய்திகள் மிகுதிோக உள்ளன. மணழட 

எனப்டும் ஓட்டிழனக ழகயில் ஏநதிப ் ாடிேவர்கள், 

மணழடப்ாணர் என அழைககப்ட்டனர்.

 இககழைஞர்கள் திருவிைாககளிலும் 

அழவககளத்திலும் ்ாடிப பிறைழர மகிழ்வித்தனர். 

தழைமககளுககு இழடயே தூதுவர்களாகவும் 

இருநதுள்ளனர். 

ெஙக இைககிேமும் இழெயும்

 ெஙககாைத்தில் நிைத்ழத 

அடிப்ழடோகக வகாணடு இழெககுப வ்ேர்கள் 

வொல்ைப்ட்டன. குறிஞ்சி நிைத்திறகுக 

குறிஞ்சிப்ண, முல்ழை நிைத்திறகுச் ொதாரி, 

்ாழைககுப ்ஞ்சுரப்ண, வநய்தலுககுச் 

வெவவழிப்ண, மருதத்திறகு மருதப்ண என 

ஐவழகப ்ணகள் இழெககப்ட்டன.

 மழைச்ொரல் ்குதியில் விழளநதிருநத 

திழனப்யிழர உணணவநத காட்டுோழன, 

அப்யிழரக காவல் காத்த வ்ண இழெத்த 

குறிஞ்சிப்ணழணக யகட்டுப ் யிழர உணணாமல் 

இழெயில் வமய் மறைநது நின்றைழத அகநானூறு 

கூறுகின்றைது.

 ய்ாரில் புண்ட்ட வீரழரப 

ய்ய்களிடமிருநது காப்ாறறை காஞ்சிப்ண 

்ாடப்ட்டதாகப புறைநானூறு கூறுகிறைது. ோழ் 

என்னும் இழெக கருவிகளால் கழைஞர்கள் 

மருதப்ணழணப ்ாடிப வ்ாழுது விடிநததாக 

மதுழரககாஞ்சி கூறுகிறைது. யமலும் அது ஆகுளி, 

முைவு என்னும் கருவிகழளக வகாணடு 

வெவவழிப்ணழண மாழையநரத்தில் இழெத்தனர் 

என்்ழதயும் சுட்டுகிறைது. இச்வெவவழிப ் ணழணக 

யகட்டுத் தழைவழனப பிரிநத தழைவி மிகவும் 

வருத்தம் வகாணடாள் என்றை வெய்தியும் உணடு.

 நிைத்ழத அடிப்ழடோகக வகாணட 

்ணகழளத் தவிர காமரம், ழநவளம் ய்ான்றை 

்ணகளும் ெஙக காைத்தில் இருநதுள்ளன. 

வணடின் ஓழெய்ால் இருப்து காமரம் என்று 

அழைககப்ட்டழமககான குறிபபுகளும் 

கிழடககின்றைன.

 ்ரி்ாடலில் வவறிோட்டப்ாடல், 

வள்ழளப்ாடல் முதலிே இழெப்ாடல்கள் 

உள்ளன. ஒவவவாரு ் ாடலின் இறுதியிலும் ் ாடழை 

இழெப்தறகுரிே ்ணணும் இழெ வகுத்த இழெக 

கருவிகள் ய்ான்றை தகவல்களும் இநநூலில் இடம் 

வ்றறுள்ளன.

சிைம்பும் இழெயும்

 இழெ ஆசிரிேன், மத்தளம் இழெககும் 

தணணுழம ஆசிரிேன், யவய்ஙகுைல் ஊதுயவான், 

ோழ் ஆசிரிேன் எனப ்ைரும் மாதவி நாடக 

அரஙகில் ஆடும் ஆடலுககுத் துழண நின்றைார்கள் 

எனச் சிைம்பு கூறுகிறைது.

 இழெயின் இேககஙகழள அடிப்ழடோகக 

வகாணடு முதல்நழட, வாரம், கூழட, திரள் என 

இழெ வழகப்டுத்தப்ட்டுள்ளது. அழவ, மநத 

நழடோகத் தாழ்நது வெல்லும் முழறையில் 

இழெககப்டுவது முதல்நழட. முடுகிச் வெல்லும் 

விழரநத நழட உழடேது திரள். இவவிரணடுககும் 

இழடப்ட்ட இழெ நழடழே உழடேது வாரம். 

வொற வெறிவும் இழெச் வெறிவும் உழடேது கூழட 

ஆகும்.
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 அரஙயகறறுககாழத, ஆய்ச்சிேர்குரழவ, 

கானல்வரி, யவனிறகாழத, கடைாடுகாழத, 

புறைஞ்யெரியிறுத்தகாழத முதலிே ்குதிகள் 

இழெககுறிபபுகள் நிரம்பிேழவ. யமலும் ோழ் 

அழமபபு, ோழ் இழெயின் அழமபபு முதலிேனவும் 

கூறைப்ட்டுள்ளன. யமலும், வ்ருஙகழத ய்ான்றை 

காபபிேஙகளிலும் இழெ ்றறிே குறிபபுகள் 

காணக கிழடககின்றைன.

்கதி இேககமும் இழெயும்

 வெய்யுழளப ்ண அழமபய்ாடு, 

்ழடப்ாளயன ்ழடப்து ஒருவழக.  வெய்யுழள 

எழுதிப பின் யவவறைாருவர் ்ணணிழெப்து 

மறவறைாரு வழக. யதவாரம் முதல்வழகழேச் 

யெர்நதது என்்ர். மாணிககவாெகர் 

யதவாரஙகழளப ‘்ண சுமநத ்ாடல்’ என்று 

கூறுகிறைார். எனயவ, இழறைவனின் அருழளச் 

வொறகளாககி இழெப்டுத்திேவர்கள் 

திருஞானெம்்நதர், திருநாவுககரெர், சுநதரர் 

ஆகியோர் எனைாம்.

 ஆநிழரகழள யமய்ககும் ்ணிழே 

யமறவகாணட வ்ாழுது காழையில் யமய்ச்ெலுககுப 

ய்ாவதும் மாழையில் வீடு திரும்புவதும் வைககம். 

ஒருநாள் மாழையநரம் வநதவுடன் ஆநிழரகளும் 

எருழமகளும் வநதுவிட்டன. ஓர் எருழம மட்டும் 

காணவில்ழை. யதடிப ்ார்ககிறைார். கணணுககுப 

புைப்டவில்ழை. எனினும், அவவவருழமயின் 

கழனபவ்ாலி மட்டும் யகட்கிறைது. 

கழனபவ்ாலிழேக யகட்ட அவர், தன்ழகயில் 

இருநத யவய்ஙகுைழை எடுத்து ஊதி இழெழே 

எழுபபினார். அவவிழெழேக யகட்ட அநத எருழம 

இழெ எழுப்ப்ட்ட இடத்திறகு வநது, மறறை 

மாடுகயளாடு யெர்நது வீடு அழடநததாகத் 

திருஞானெம்்நதர் ்ாடுகிறைார்.

 திருநாவுககரெர் திருவதிழக என்னும் 

ஊருககுச் வென்று இழறைத்வதாணடு புரிநது 

வநதார். அவவூரில் உள்ள சிவவ்ருமாழன 

வணஙகச் சுநதரர் ஒருமுழறை வெல்கிறைார். 

திருநாவுககரெர் வநதுவென்றை அவவூழரத் தாம் 

காைால் மிதிககககூடாது என எணணிே சுநதரர் 

ஊருககுள் ய்ாகாமல் ஊருககு வவளியே உள்ள 

‘சித்தவடமடத்தில்’ தஙகி உறைஙகுகிறைார். 

அபய்ாது சுநதரர் தழைமீது சிவவ்ருமான் தன் 

்ாதஙகழள ழவத்து அருள்புரிநதார். சிவனின் 

இநத அருழள எணணித் ‘தம்மாழனேறிோத’ 

என்னும் ்திகத்ழதப ்ாடினார் என்்து வரைாறு. 

இப்திகம் வகால்லிக வகௌவாணம் என்னும் 

்ணணில் அழமநததாகும். 

 பின்வனாரு தருணத்தில் திருவாரூரில் 

உள்ள சிவவ்ருமாழனப ்றறிப ்ாடிே ்திகம் 

வகால்லிப ்ணணில் அழமநததாகும். வகால்லிக 

வகௌவாணம், வகால்லிப்ண ஆகிே இவவிரு 

்ணகளும் நள்ளிரவில் ்ாடப்ட்டதாகச் 

யெககிைார் கூறுகிறைார். இழவ  

்ைஙகாைத்தில் வைஙகப்ட்டிருநத ்ணகயளாடு 

வதாடர்புழடேன.

 இப்ாடல்களும் இவறறின் ்ண 

அழமபபுகளும் மழறையும் நிழையில் இருநதன. 

அபய்ாது திருமுழறைகணடயொைன் ோழ்ப்ாணர் 

மரபில் வநத ்ாடினிழேக வகாணடு 

அப்ாடல்களின் ்ழைே ்ண அழமபபுகளுககுப 

புத்துயிர் அளித்தான். சிை புதிே ்ணகளும் 

யதாறறுவிககப்ட்டன. இச்வெய்திழேத் 

திருமுழறைகணட புராணம் கூறுகிறைது. 

இப்ணகழளக யகாவிலில் ்ாட ஓதுவார் என்னும் 

இழெக கழைஞர்கழளயும் நிேமித்தவனும் 

இம்மன்னயன. இவயவாதுவார்களின் ்ணி 

இன்றும் வதாடர்கிறைது.

 முதைாம் மயகநதிரவர்மன் இழெ, நாடகம், 

ஓவிேம் முதலிே கழைகளில் வல்ைவனாக 

இருநதுள்ளான். இம்மன்னனால் வ்ாறிககப்ட்ட 

குடுமிோன்மழைக கல்வவட்டின் முடிவில் 

‘எட்டிறகும் ஏழிறகும் இழவயுரிே’ என்றை வதாடர் 

உள்ளது. இத்வதாடர் ‘ெஙகீரணம்’ என்னும் 

இழெழேப ்றறிக குறிப்தாகும்.  யதவாரஙகளில் 

காணப்டாத ‘ொளர்ாணி’ என்றை ்ண 

திருவிழெப்ாவில் உள்ளது.
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 ஆனால், யதவாரஙகளுககுப ்ண 

வகுககப்ட்ட காைத்தில் நிைவிே இழெயும் 

யெககிைார் காைத்தில் நிைவிே இழெயும் 

‘ொரஙகயதவர்’ குறிககும் யதவாரப ்ணகளின் 

இழெயும் இழடககாைத்தில் யதான்றிே 

‘இழெமரபு’ என்கிறைார் வவள்ழளவாரணர்.

 கீர்த்தழனகள் என்றை இழெப்ாடல் வடிவம் 

பிறகாைத்தில் யதான்றின. யகா்ாைகிருஷண 

்ாரதிோர், அருணாெைக கவிராேர் முதலியோரால் 

எழுதப்ட்ட கீர்த்தழனகள் 

குறிபபிடத்தகுநதழவோகும்.

 ்ணழடே காைநவதாட்யட தமிைர்களின் 

வாழ்விேயைாடு கைநது இழெககழை வளர்நது 

வநதுள்ளது.  ெஙக காைத்துப ்ாணர்களும், 

்ாடினிகளும், விறைலிேரும் இழெழே வளர்த்து 

வநதுள்ளனர்.   ஐவழக நிைபபிரிவிறகு ோழ், ்ண, 

்ழறை முதலிேன அழமநதிருநதன.   ெஙகம் மருவிே 

காைத்துத் தமிைகத்ழத ஆட்சி வெய்தவர்கள் 

களபபிரர்கள்.  களபபிரர்கள் ெமண ெமேத்ழதத் 

தழுவினர்.   அறை இைககிேஙகள் ெஙகம் மருவிே 

காைத்தில் யதான்றின.  இழவ வ்ரும்்ான்ழமயும் 

வவண்ா ோபபியையே அழமநதன.  ஆனால் ெஙக 

காைத்தில் வவண்ா ோபபு வைககில் இல்ழை.  

்திவனண கீழ்ககணககு நூல்களில் திருககுறைள், 

நாைடிோர், நான்மணிககடிழக முதலிேவறறில் 

இழெககருவிகள் ்றறிச் வெய்திகள் 

காணககிழடககின்றைன. யொைர்காைக 

காபபிேஙகளும் நாேககர் காைச் 

சிறறிைககிேஙகளும் தமியைாடு இழெழேயும் 

சுமநது வநது நால்வர் இழெ மரழ் உருவாககிேது.  

இன்று ்ணயனாடு இழெககூறுகழளயும் 

உள்ளடககிேதாக வளர்ச்சி வ்றறுள்ளது.

நடனககழை (Dance)

 நடனககழை, ஆடல்கழை கூத்துககழை 

என்றும் அழைககப்டுகிறைது. ்ைநதமிழ் 

இைககண நூைான வதால்காபபிேத்தில் சிை 

கூத்து வழககள் கூறைப்ட்டுள்ளன. அழவ, 

யவைன் ஆடும் வவறிககூத்து, வீரர்கள் ஆடும் 

கருஙகூத்து, வ்ணகள் ஆடும் வள்ளிக கூத்து, 

இழளே வீரனின் வவறறிழேப ் ாராட்டி இரு்ாைரும் 

ஆடும் கைனிழைக கூத்து ய்ான்றைழவோகும்.

நடன மரச்சிற்பம

 ெஙக காைத்தில் கூத்துககழைழே 

வளர்த்தவர்கள் கூத்தர்கள் எனப்ட்டனர். கூத்தர் 

இனப வ்ணகள் விறைலி, ஆடுமகள், ஆடுகளமகள் 

என்றும் கூத்தர் இன ஆணகள் கூத்தன், 

ஆடுமகன், ஆடுகளமகன் என்றும் 

அழைககப்ட்டனர். ்ணழடே அரெர்கள் 

கூத்தர்கழளப ் ாராட்டிப ் ரிெளித்தனர். அரெர்கள் 

விறைலிேர்ககுப ்ரிெளித்த வெய்தியிழனச் 

யகாவூர்ககிைார், மாஙகுடி மருதனார் ய்ான்றை 

புைவர்கள் ்ாராட்டிப ்ாடியுள்ளனர். 

சிைப்திகாரத்தில் இளஙயகாவடிகள் கூறும் 

நாடக மகளிர் என்னும் வதாடர் நடன மகளிர், 

கூத்த மகளிர், விறைலிேர் என்னும் வ்ாருழளயே 

அளிப்தாக மா. இராெமாணிககனார் 

கூறுகின்றைார்.

 நடனம் கறகும் வ்ண தனது 7 ஆம் வேது 

முதல் 12 ஆம் வேது வழர ஏறைத்தாை ஆறு 

ஆணடுகள் நடனககழைப ்யிறசி வ்றறிருகக 

யவணடும்.  நடனககழைழேக கறபிககும் 

ஆசிரிேர் தழைகயகால் ஆொன் என்று 

அழைககப்ட்டார். இவர், யவத்திேல், வ்ாதுவிேல் 

என இருவழகக கூத்துகளிலும் சிறைநதவராக 

இருத்தல் யவணடும். 

 அடிோர்ககுநல்ைார் கருத்துப்டி கூத்து 

நான்கு வழகப்டும். அழவ, வொககம்,  

வமய்ககூத்து, அபிநேம், நாடகம் என்்ன. இதில் 

வொககம் என்்து இழெயுடன் கூடிே தூே நடனம். 
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வமய்ககூத்து என்்து இழெயுடன் கூடிே அகம் 

ொர்நத  நடனம்.  அபிநேம் என்்து இழெயுடன் 

கைநத ்ாடலுககு ஏறறை நடனம். நாடகம் என்்து 

இழெயுடன் கழத தழுவி வரும் ் ாட்டிறகான நடனம். 

ஆடல் என்்து எல்ைா வழகக கூத்துகழளயும் 

குறிககும் என்கிறைார் அடிோர்ககுநல்ைார். 

ஆடல் வழககள்
 

சிைப்திகாரத்தில் மாதவி ்தியனாரு வழக 

ஆடல்கழள ஆடினாள். அழவோவன;  

1. அல்லிேம் 2. வகாடுவகாட்டி  3. குழடககூத்து   

4. குடககூத்து 5. ்ாணடரஙகம்  6. மல்லிேம்   

7. துடி  8. கழடேம் 9. ய்டு  10. மரககால்  11. ் ாழவ 

என இழவ வதய்வஙகளால் ஆடபவ்றுவதால் 

‘வதய்வவிருத்தி’ என்றும் அழைககப்டுகின்றைன.

முத்திழரகள்
 அகககூத்து, புறைககூத்து எனக கூத்து 

இரணடு வழகப்டும்.  இருவழகக கூத்துகளுயம 

ஆடல் என அடிோர்ககு நல்ைார் கூறுகின்றைார். 

நடனத்தின் வ்ாழுது ஒரு ழகயினால் காட்டப்டும் 

முத்திழரகளும் இரு ழககளினால் காட்டப்டும் 

முத்திழரகளும் கூறைப்ட்டுள்ளன.  பிணடி, 

பிழணேல், எழிறழக, வதாழிறழக எனப 

்குககப்ட்டுள்ளன. பிணடி, பிழணேல் இரணடும் 

புறைககூத்தில் காட்டப்டுவன. எழிறழக, 

வதாழிறழக இரணடும் அகககூத்தில் 

காட்டப்டுவன. இவறறில் பிணடி ஒரு ழகோல் 

காட்டப்டும் முத்திழர. இது 24 வழகோக 

அழமயும். பிழணேல் இரணடு ழககளாலும் 

காட்டப்டுவது. இது 13 வழகோக உள்ளது.

நடன நூல்கள்
 நாட்டிே நன்னூல் நன்கு கழடபபிடித்து’, 

‘வநத முழறையின் வழிமுழறை வைாமல்’ என்று 

சிைப்திகாரம் கூறுவதிலிருநது சிைப்திகாரக 

காைத்திறகு முன் நாட்டிே நூல்கள் இருநதழம 

்தியனாராடல்கள்

நின்றைாடல் (6) வீழ்நதாடல் (5)

  அல்லிேம்

  வகாடுவகாட்டி

  குழடககூத்து

  குடககூத்து 

  ்ாணடரஙகம்

  மல்லிேம்

துடி

கழடேம்

ய்டு

மரககால்

்ாழவ

அல்லிேம் : கணணன் ோழனயின் தநதத்ழத ஒடித்தழதக காட்டும் ஆடல்

வகாடுவகாட்டி : சிவவ்ருமான் முபபுரத்ழத எரித்த வ்ாழுது வவறறியில் ழகவகாட்டி ஆடிே ஆடல்

குழடககூத்து : முருகன் அவுணழர வவன்றை ய்ாதுஆடிே ஆடல்

குடககூத்து : கணணன் தன் ய்ரனான அநிருத்தழன அசுரரிடமிருநது  மீட்்தறகாகக 
குடத்ழத ழவத்துக வகாணடு ஆடிே ஆடல்.

்ாணடரஙகம் : சிவவ்ருமான் முபபுரத்ழத எரித்த பின்னர் நான்முகன் காணும்்டி ஆடிே ஆடல்

மல்லிேம் : கணணன் வாணன் என்னும் அசுரருடன் ய்ார் வெய்தழதக காட்டும் கூத்து.

துடி : சூர்துமழன வவன்றை பிறைகு கடலிழன யமழடோகக வகாணடு  முருகன் 
ஆடிேழதக கூறும் கூத்து.

கழடேம் : இநதிரன் மழனவி அயிராணி உைத்தி உருவத்யதாடு ஆடிேது. இது 
உைத்திககூத்து என்றும் அழைககப்டுகிறைது.

ய்டு : காமன் தன்மகனான அநிருத்தழன சிழறை மீட்்தறகாக வாணனுழடே யொ 
என்னும் நகரத்தில் ய்டியுருவம் வகாணடு ஆடிேது.

மரககால் : வகாறறைழவ தன்ழன எதிர்த்து ்ாம்பு, யதளாக வநத அசுரழரக வகால்வதறகாக 
ஆடிே ஆடல்.

்ாழவ : அசுரழர வவல்ை திருமகள் ஆடிே ஆடல்.
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வதளிவாகின்றைது.   ்தியனாரு வழகோன 

ஆடல்களும் அவறறின் உறுபபுகளும் ் ாடல்களும் 

ோப்ருஙகைம் நூலின் உழரயில் கூறைப்ட்டுள்ளன. 

்ரதம், அகத்திேம், முறுவல், ெேநதம், குணநூல், 

வெயிறறிேம், இழெநுணுககம், இநதிரகாளிேம், 

்ஞ்ெமரபு, ்ரதயெனா்திேம், மதிவாணர் நாடகத் 

தமிழ் நூல், கூத்தநூல் ஆகிேன கூத்து ்றறிே 

நூல்கள் ஆகும். இவறறில் ்ரதமும்  

அகத்திேமும் அடிோர்ககு நல்ைார் காைத்தியையே 

மழறைநதன. இநநூல்கள் இன்று  

கிழடககவில்ழை.  

குரலவக்கூ்தது
 மகளிரால் ஆடப்டுவது குரழவககூத்து.  

ஏழு முதல் ஒன்்து ய்ர் வட்டமாக நின்று 

ழகயகாத்து ஆடுவது. இது குன்றைககுரழவ, 

ஆய்ச்சிேர் குரழவ என இரு வழகப்டும்.  

குன்றைககுரழவ என்்து குறிஞ்சி நிைத்தில் வாழும் 

மகளிர் முருகனுககாக ஆடும் ஆடல். ஆய்ச்சிேர் 

குரழவ முல்ழை நிைத்தில் வாழும் மகளிர் 

திருமாலுககாக ஆடும் ஆடல். 

்ல்ைவர் காைம்
 ்ல்ைவர் காைத்தில் நடனககழை 

சிறைப்ான இடத்ழதப வ்றறிருநதது. முதைாம் 

மயகநதிரவர்மன் ‘மத்தவிைாெப பிரகெனம்’ என்றை 

தனது நூலில் சிவவ்ருமானின் தாணடவஙகள் 

்றறிக குறிபபிட்டுள்ளார். ராஜசிம்மன்     கட்டிே 

காஞ்சி ழகைாெநாதர் யகாயிலில் சிவவ்ருமான் 

ஆடிேதாகக கூறைப்டும் ்தாழக நடனம், 

ைதாவிருச்சிக நடனம், ஊர்த்துவ தாணடவம், 

ஆனநத தாணடவம் ஆகிேன சிற்ஙகளாகச் 

வெதுககப்ட்டுள்ளழமழேக காணைாம்.

 காஞ்சி ழவகுநதப வ்ருமாள் யகாயிலில் 

கூத்தன் கூத்திேர் உருவஙகள் சிற்ஙகளில் 

வெதுககப்ட்டுள்ளன.  ்ல்ைவர் காைத்தவரான 

சுநதரர், நடன மாதரான ்ரழவ நாச்சிோழர 

மணநதுவகாணட வெய்திழே இைககிேஙகளில் 

காணைாம். தில்ழையில் உள்ள சிவவ்ருமான், 

‘கூத்தபவ்ருமான்’ என நாேன்மார்களால் 

்ாடப்ட்டார்.  ்ல்ைவர் காைத்தில் நடனமாதர் 

மாணிககத்தார், கணிழகேர் எனப்ட்டனர். 

அககாைத்தில் காஞ்சிபுரம் முகதீச்சுரர் யகாயிலில் 

மட்டும் 42 நடன மாதர் இருநதனர் என்றை 

வெய்தியிழன ஆவணஙகள் வதரிவிககின்றைன.  

்ல்ைவர் காைத்தில் நடனம் வகித்த இடத்ழத 

இவறறின் மூைம் அறிேமுடிகின்றைது. 

யொைர் காைம்

 யொைர் காைம் கழைகளின் வளர்ச்சிோல் 

வ்ாறகாைமாகத் திகழ்நதது. ழெவ ழவணவ 

ெமேஙகள் இககாைத்தில் வளர்ச்சி வ்றறைன. 

யகாயில்கள் வ்ரும்்ான்ழம கறயகாயில்களாக 

யவத்திேல், வ்ாதுவிேல் எனக கூத்து இரு 

வழகப்டும். யவத்திேல் கூத்து  வழெககூத்து, 

வரிககூத்து, ொநதிககூத்து, இேல்புககூத்து, 

ஆரிேம் என்று ்ல்யவறு வ்ேர்களாலும் 

அழைககப்டுகின்றைது. 

 வ்ாதுவிேல் கூத்து புகழ்ககூத்து, 

வரிச்ொநதிக கூத்து, வியனாதககூத்து, 

யதசிேககூத்து, தமிழ்ககூத்து என்று 

்ல்யவறு வ்ேர்களாலும் 

அழைககப்டுகின்றைது. 

உஙகளுககுத் வதரியுமா?

நடனம்
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மாறறைப்ட்டன. யகாயில்களில் நடனம் உட்்ட 

அழனத்துக கழைகளும் வளர்ககப்ட்டன. 

யகாயில் கருவழறைகளின் அடிப்குதியில்கூட, 

நடன வழககள் வெதுககப்ட்டிருநதன. இதறகு 

சிதம்்ரம், தஞ்ழெ, கஙழக வகாணட யொைபுரம், 

திருவணணாமழை ஆகிே யகாயில்கள் ொன்று. 

இவர்கள் காைச் சிற்ஙகளில் கூத்திேர் மட்டும் 

தனித்து நடனம் ஆடும்்டிோன சிற்ஙகழளப 

வ்ரிதும் காணைாம். 

 தஞ்ொவூர்ப வ்ரிே யகாயில் கருவழறையின் 

புறைச்சுவரில் நடன மாதர்களின் ஓவிேஙகள் 

வழரேப்ட்டுள்ளன. இவயவாவிேத்தில் நடனப 

வ்ணகளின் கூநதல் ஒப்ழன, உழட, 

இழெககருவிகள், முகபவ்ாலிவு, உருவ அழமபபு 

ஆகிேன நடனப வ்ணகள் வ்றறிருநத சிறைபழ்க 

காட்டுகின்றைன.  இராஜராஜ யொைன், தஞ்ழெப 

வ்ரிே யகாயிலில் ஆடல் நிகழ்த்துவதறகாகப 

்தியிைார் எனப்டும் நடனத்தில் சிறைநத 

வ்ணகழள நாவடஙகிலும் இருநது யதர்நவதடுத்து 

வரச் வெய்தான். இவர்கள் ஒவவவாருவருககும் ஒரு 

வீடும் ஒரு யவலி நிைமும் அளித்தான். 

இச்வெய்தியிழனத் தஞ்ழெக கல்வவட்டில் 

காணைாம்.  திருவிழட மருதூருககு அருகில் 

உள்ள காமரெவள்ளி என்னும் ஊரில், சிறைப்ாகச் 

ொகழகக கூத்தாடும் ஒருவருககு ‘ொகழக 

மாராேன்’ என இராயெநதிரன் ்ட்டம் வைஙகிே 

வெய்தியிழனக கல்வவட்டுகள் கூறுகின்றைன. 

பிறகாைம்

  நாேககர் காைத்தில் கர்நாடக இழெவடிவம் 

தமிைகத்தில் வளரத் வதாடஙகிேது. இககாைத்தில் 

வடவமாழி நடன நூல்கள் தமிழில் வமாழிவ்ேர்த்து 

எழுதப்ட்டன. 

 மகா்ாரத சூடாமணி, அபிநேதர்ப்ணம், 

அபிநேதர்ப்ண விைாெம், ்ரவராக தாளம், 

சுத்தானநதப பிரகாெம், ஆதிமூை ்ாரதம், ்ரத 

ொத்திரம், ்ரத யெனா்திேம் முதலிே 

வமாழிவ்ேர்ககப்ட்ட நடன நூல்கழள மா. 

இராொணிககனார் ்ட்டிேலிடுகின்றைார்.

்பரத நாட்டியம

 தமிைர்களால் வதான்றுவதாட்டு 

வளர்ககப்ட்டு வரும் கழை ்ரதநாட்டிேம். 

இழெப்ாட்டிறயகற் அபிநேம் காட்டிப ்ாவகம் 

யதான்றை ஆடப்டுவது. இதறகுக ழகககுறியீடுகள் 

இன்றிேழமோதன.  இழவ, இளஙயகாவடிகள் 

கூறுவழதப ய்ான்யறை ஒரு  ழக முத்திழர, இருழக 

முத்திழர என இரணடு வழகப்டுகின்றைது.  ஒருழக 

முத்திழர இழணோ விழனகழக என்றும், 

பிணடிகழக என்றும் அழைககப்டுகின்றைது. 

இருழக முத்திழர இழணகழக, இரட்ழடகழக, 

பிழணகழக என்றும் அழைககப்டுகின்றைது.  

இம்முத்திழரகள் ்ரதத்திறகு உயிர் ய்ான்றைழவ. 

இம்முத்திழரகழளப புரிநதுவகாள்ளாமல் 

்ரதத்ழதச் சுழவத்து இன்புறுவது கடினமாகும்.  

இவவாறு காைநயதாறும் தமிைகத்தில் 

நடனககழை தழைத்து வநதுள்ளது.

 மனித இனம் நாயடாடிோக வாழ்நத 

காைத்திலிருநயத தஙகளின் உணர்வுகழள 

நடனத்துடன் வவளிப்டுத்தி உள்ளனர். 

முறகாைத்தில் சிறைபபுப வ்றறிருநத நடனககழை 

்றறிே வெய்திகழள இைககிேம், சிற்ம், 

ஓவிேஙகள் மூைம் அறிேைாம். தமிைர்களின் 

வதான்ழமக கழைோன ்ரதம் ்ை வழகோன 

முத்திழரகழளயும் ்ாவஙகழளயும் 

உள்ளடககிேது. இஃது உைகின் அதிக 
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மககளால் விரும்பிப ய்ாறறைப்டும் கழைோகவும் 

உள்ளது.

நாட்டுபபுறைக கழைகள் (Flok Art)

 நாட்டுபபுறை விழளோட்டுகள் என்்து, 

நாட்டுபபுறைக கழைகளில் ஒன்று. இழவ நாட்டுபபுறை 

மரபில் சிறைபபிடம் வ்று்ழவ. ய்ாைச் வெய்தல், 

உடல்திறைம் காணல், அறிவு வவளிப்ாடு, ெமூக 

உறைவு, வாழ்கழகப ்யிறசி, சிநதழன ஆறறைல் 

முதலிேவறழறை உள்ளடககிே இவவிழளோட்டுகள் 

்ண்ாட்ழட வவளிப்டுத்துவன ஆகும். 

உடல்வலிழம, மனவலிழம ஆகிேவறழறை 

நிழைநாட்டுவயத இவறறின் முதன்ழம யநாககம். 

மரபு அடிப்ழடயிலும் இவவிழளோட்டுகள் 

விழளோடப்ட்டுள்ளன. ஏறுதழுவுதல், 

ஓட்டபய்ாட்டிகள் முதலிேன மரபு ொர்நதழவ. மரபு 

ொர்நது ஆடப்டும் இவவிழளோட்டுகள் வீரத்ழத 

வவளிப்டுத்துவழத யநாககமாகக 

வகாணடுள்ளன. 

தமிைக விழளோட்டுகள்

 விழளோட்டு என்்து விரும்பிோடும் ஆட்டு. 

விழள - விருப்ம், ஆட்டு - ஆட்டம். தமிைர் மரபில் 

சிறைபபிடம் வ்று்ழவ விழளோட்டுகள். வகடவரல், 

்ணழண ஆகிே இரணடு வழகோன 

விழளோட்டுகள் ்றறி

 வகடவரல் ்ணழண ஆயிரணடும் 

விழளோட்டு (வதால். உரி 21)

 எனத் வதால்காபபிேம் கூறுகின்றைது.  

சிறுமிகழள விைஙகுகளிடம் இருநது காப்து 

ய்ாை நடித்து விழளோடுவது வகடவரல் என்றும் 

உைவர்கள் ்யிர் வெய்வது ய்ாை நடித்து 

விழளோடுவது ்ணழண விழளோட்டு என்றும் 

யதவயநேப்ாவாணர் கூறுகின்றைார். மகிழ்தழை 

யநாககமாகக வகாணடது விழளோட்டு. எணவழக 

வமய்ப்ாட்டில் ஒன்றைான உவழக, நான்கு 

வழிகளில் யதான்றும் எனத் வதால்காபபிேர் 

கூறுகின்றைார். 

 வெல்வம் புையன புணர்வுவிழள ோட்வடன

 அல்ைல் நீத்த உவழக நான்யக

  (வதால். வமய்ப்ாட்டிேல் – 255)

 தமிைக விழளோட்டுகள் அழனத்துயம 

இரணடு குழுவாகப பிரிநது விழளோடும் வ்ாதுத் 

தன்ழமழேப வ்றறு இருககும். விழளோட்டின் 

வவறறி யதால்வியின் காரணமாக ோரும் 

பிறைருககுத் துன்்ம் விழளவிககக கூடாது. 

விழளோட்டில் பிறைருககு ஏற்டும் துன்்த்ழதயும், 

எதிர் அணிோக இருபபினும் தம் துன்்ம் ய்ால் 

கருதுதல் யவணடும். இது தமிைக 

விழளோட்டுகளுககான வ்ாது விதிோகும்.

 பிள்ழளத்தமிழ், குைநழதகளுககான 

்த்துப ்ருவஙகழளக கூறுகின்றைது. பிள்ழளத் 

தமிழ் ஆண்ாற பிள்ழளத் தமிழ், வ்ண்ாற 

பிள்ழளத் தமிழ் என இரணடு வழகப்டுகிறைது. 

முதல் ஏழு ்ருவஙகள், ஆண்ால் பிள்ழளத் 

தமிழுககும் வ்ண்ாற பிள்ழளத் தமிழுககும் 

வ்ாதுவானழவ. இறுதி மூன்று ்ருவஙகள் 

விழளோட்டுகள் ்றறிக கூறுகின்றைது. சிறறில், 

ஊெல் என்்ன வ்ணகள் விழளோடும் 

விழளோட்டுகள் ஆகும். சிறைார்கள் சிறு வீடு கட்டி 

விழளோடுவது சிறறில்; வதருவில் ்ழறைேடித்து 

விழளோடுவது சிறு்ழறை; சிறு யதர் வெய்து 

விழளோடுவது சிறுயதர் ஆகும். வ்ணகள் 

இல்ைத்தில் அமர்நது விழளோடும் 

விழளோட்டுகள் மட்டுயம வ்ண்ாற பிள்ழளத் 

தமிழில் கூறைப்ட்டுள்ளன. அம்மாழன என்்து, 

சிறுமிகள் வட்டமாக அமர்நது ்ாடல் ்ாடி 

விழளோடுவது. கைஙகு என்்து, சிறுமிகள் கல் 

ழவத்து விழளோடும விழளோட்டாகும். ஊெல் 

என்்து, சிறுமிகள் ்ாடல் ்ாடிக வகாணடு ஊஞ்ெல் 

ஆடுவதாகும்.

 பிள்ழளத் தமிழ் கூறுவழதப ய்ாையவ 

தமிைக நாட்டுபபுறை விழளோட்டுகழளயும் 

ஆணகள் விழளோட்டு, வ்ணகள் விழளோட்டு 

என இரணடு வழகோகப பிரிககைாம். வ்ரும்்ாலும் 

ஆணகள் விழளோடுவன வீர 

விழளோட்டுகளாகயவ உள்ளன. 
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வீர விழளோட்டுகள்

 விழளோட்டு என்்ழத உவழகச் சுழவயில் 

ஒன்றைாகத் வதால்காபபிேர் கூறுகிறைார். எனயவ, 

விழளோட்டு என்்து, மகிழ்ச்சிழேத் தரும் வெேல் 

ஆகும். 

 வீர விழளோட்டு, உயிழர ஈடாக ழவத்து 

ஆடப்டுகிறைது. நாட்டுபபுறை வீரவிழளோட்டாக 

ஏறுதழுவல், சிைம்்ாட்டம், ெடுகுடு, இளவட்டககல், 

உரிமரம் ஏறுதல் எனப ்ை விழளோட்டுகழளச் 

சுட்டைாம். 

 இவவழக விழளோட்டுகள் மனிதனுககும் 

விைஙகிறகும் இழடயில், மனிதனுககும் 

மனிதனுககும் இழடயில் என இரணடாகப பிரிப்ர். 

முதல் வழகககு ஏறுதழுவழையும் ்ாரியவட்ழடயும் 

ொன்றைாகச் சுட்டைாம். சிைம்்ாட்டம், புலியவடம் 

முதலிேழவ இரணடாம் வழகககுச் 

ொன்றுகளாகும். 

 மன எழுச்சி, குறிகயகாழள அழடதல், 

தன்னிழை நிறுத்துதல், குழு மனப்ாஙகு, 

நட்புறைவு, உடல் நைம் ய்ணுதல் ய்ான்றை 

்ணபுகழள விழளோட்டுகள் வளர்ககின்றைன.    

அவறழறை நம் முன்யனார்கள் உணர்நது 

வாழ்நதிருநதனர் என்்தறகுச் ொன்றுகளாக நம் 

வீர விழளோட்டுகள் உள்ளன.

ஏறுதழுவுதல்

 மஞ்சுவிரட்டு அல்ைது ஏறுதழுவுதல் 

என்்து தமிைர்களின் வீர விழளோட்டுகளில் 

ஒன்று. முல்ழைககலியில் ஏறுதழுவுதல் ்றறிே 

குறிபபுகள் காணப்டுகின்றைன. அதனால் 

இவவிழளோட்டு, ்ணழடக காைம்முதல் உள்ளது 

என்்ழத அறிேைாம். வீரத்ழத வவளிப்டுத்தும் 

இவவிழளோட்டுகளுள் இது முதன்ழமோகக 

கருதப்டுகிறைது.

ஏறுதழுவுதல்

 காழளயின் வகாட்யடறி என்னும் திமிழைப 

பிடித்து அடககுவது ெஙக காை முழறை.  வகாம்ழ்ப 

பிடித்து முறுககி அடககுவதும் உணடு. 

நாணேஙகள் அடஙகிே ழ்ழேக காழளயின் 

வகாம்பில் ழவத்துக கட்டிவிடும் ்ைககம் 

பிறகாைத்தில் யதான்றிேது. நாணேத்ழதச் ெல்லி 

என்று கூறுவர். அதனால் இவவிழளோட்ழடச் 

ெல்லிககட்டு என்றும் அழைப்ர்.  

 வாடி வாெல், திட்டி வாெல் முதைான 

்குதிகழளக வகாணட இவவிழளோட்டு யவலி 

மஞ்சுவிரட்டு, வாடிவாெல் மஞ்சுவிரட்டு, வடம் 

மஞ்சுவிரட்டு என வட்டாரத்திறகு ஏறறைாறய்ால் 

நடத்தப்டுகின்றைது. 

 சிறுவதய்வ வழி்ாட்டுடன் 

வதாடர்புழடேதாகவும் இவவிழளோட்ழடக 

கருதுகின்றைனர். அம்ழம, ழவசூரி ய்ான்றை வகாடிே 

யநாய்கள், மழையின்ழம முதலிே குழறைகள் 

நீககப்ட்டால் வ்ாஙகல் நாளன்று ெல்லிககட்டு 

விடுகியறைாம் என்றை யவணடுதலின் அடிப்ழடயிலும் 

இவவிழளோட்டு நடத்தப்டுகிறைது.
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 இவவிழளோட்டில் கைநதுவகாள்ளும் 

காழளழேச் ெல்லிமாடு என்றைழைப்ர். 

இககாழளழேக கன்றுப ்ருவத்திலிருநயத சிறு 

துணடிழனக காட்டிப ்ாய்ச்ெலுககுப ்ைககுவர். 

இச்வெேல் ‘உர்ரி காட்டுதல்’ என்று 

அழைககப்டுகிறைது.

 ஏறுதழுவல் விழளோட்டுககுக 

காழளழேப ்ைவழககளில் ஒப்ழன வெய்வர். 

கால், கழுத்து முதலிே ்குதிகளில் ெைஙழககள் 

கட்டப்டும். வநறறியில் காசுமாழையும் வகாம்பில் 

சிறுவழளேமும் அணிேப்டும். திமில் ்குதியில் 

வணணப வ்ாட்டு இட்டும் ஒப்ழன வெய்ேப்டும். 

இவவாறு ஒப்ழன வெய்ேப்ட்ட காழளயின் 

வகாம்பில் கட்டப்ட்டிருககும் ெல்லிககட்டுத் 

துணிழே மீட்்வயர வவறறி வ்றறைவராவர்.

சிைம்்ாட்டம்

 தமிைர்களுழடே நாட்டுபபுறைக கழைகளில் 

சிைம்்ாட்டமும் ஒன்றைாகும். சிைம்பு என்னும் வொல் 

்ைவ்ாருள் குறித்த ஒரு வொல்ைாக உள்ளது. 

இஙகு இச்வொல் கம்புகழளக குறித்து நிறகிறைது. 

கம்புகழள அடித்து ஒலிவேழுபபும் 

விழளோட்டுககுச் சிைம்பு எனப வ்ேர். கம்புகளின் 

ஒலிழேத் தவிர இரும்பு ஆயுதஙகளின் ஒலியும் 

இவவாட்டத்தின்ய்ாது எழுப்ப்டும்.

சிைம்பாட்டம
 யநர்த்திோகக கம்புகழளச் 

சுைறறினால்தான் எதிரிழே வீழ்த்த இேலும் 

என்்தால் ய்ார் முழறைகளுககு உரிே சிை விதி 

முழறைகளும் சிைம்்ாட்டத்தில் இடம்வ்றறுள்ளன. 

உடற்யிறசி, தறகாபபு, ய்ாராட்டம் ஆகிே முககிே 

யநாககஙகழளக வகாணடது சிைம்்ாட்டம். 

நடொரி என்று கூறைப்டும் ஓழைப ்ட்டேச் 

வெய்தியில் சிைம்்ாட்டத்தின் யதாறறைம் ்றறிக 

கழதோகக கூறைப்ட்டுள்ளது. 

 கம்ழ் யவகமாகச் சுைறறுவதிலும் 

முன்பின் திரும்பி ஆடுவதிலும் கழை நேத்ழதப 

புகுத்தி உருவவடுககிறைது இச்சிைம்்ாட்டம். 

இவவாட்டத்தில் ்ைவிதமான சுவடுமுழறைகள் 

ழகோளப்டுகின்றைன. உடலிலுள்ள வர்ம 

நாடிகழள யநாககி அடிககும் சுவடுமுழறைககு 

தட்டுவர்மச் சுவடு என்று வ்ேர். 

 இதில் அடிச்சுபபிரிவு, பூட்டுபபிரிவு ஆகிே 

விழளோட்டு முழறைகளும் உள்ளன. ஒருவர் இடம் 

்ார்த்து அடிப்தும் அவவடிழே இன்வனாருவர் 

தடுப்தும் அடிச்சுபபிரிவு ஆகும். ஒருவர் 

ழகவகாணடு அடுத்தவழரப பூட்டிப பிடிப்தும் 

அபபூட்டிலிருநது பிடி்ட்டவர் தம்ழம 

விடுவித்துகவகாள்வதும் பூட்டுபபிரிவாகும்.

 குமரி மாவட்டத்தில் சிைம்்ாட்டம் 

சிறைப்ாகக வகாணடாடப்டுகிறைது. விைாககளில் 

சிைம்்ாட்டம் ஆடி மகிழ்வர். அப்குதியில் சிைம்்டி 

ஆொன்கள் இன்றும் வாழ்நது வருகின்றைனர். 

தமிைரின் வீரத்திறகும் நுட்்மான 

வெேல்திறைனுககும் எடுத்துககாட்டாக விளஙகுவது 

இச்சிைம்்ாட்டம் ஆகும். 

ெடுகுடு

ெடுகுடு

 ்சுழவக கவர்நது வருவதும் கவர்நது வநத 

்சுககழள மீட்டு வருவதுமான வவட்சி, கரநழத 
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ஆகிே திழணகளில் வரும் ய்ார் முழறையின் 

வதாடர்ச்சிோகச் ெடுகுடுழவக குறிப்ர். 

இவவிழளோட்டு, ்ாணடிே நாட்டில் குட்டி என்றும் 

யொை நாட்டில் ்ளிச்ெபபிளான், ்லீன் ெடுகுடு 

என்றும் வதன் யொை நாட்டில் ெடுகுடு என்றும் 

அழைககப்டுகிறைது.

 மூச்சுப பிடித்துக வகாணடு ்ாடிச் வென்று 

மீள்வதும் ்ாடி வரு்வழரப ்ைரும் சூழ்நது 

பிடிப்தும் பிடி்ட்டவர் தம்ழம 

விடுவித்துகவகாள்வதும் இவவிழளோட்டின் திறைம் 

ஆகும். மூச்சுபபிடிப்ழதப ்ாட்டம் என்று 

அழைப்ர். ்ாடிச் வெல்்வழரக வகாம்பு சுறறிப 

்ாடு்வன் என்று வொல்வது உணடு. ்ாடிச் 

வெல்லும்ய்ாது தனி வீரமும் பிடிககும்ய்ாது கூட்டு 

வீரமும் உழடேது இவவிழளோட்டு. க்டி என்று 

இககாைத்தில் அழைககப்டுகிறைது.

 பிடி்ட்டவழர விைககாமயை பிடி்ட்டவரின் 

எணணிகழகழே மட்டும் ஆட்ட இறுதியில் 

கணககில் வகாள்ளும் ஆட்டத்ழதச் ெஞ்சீவி 

ஆட்டம் என்றும் பிடி்ட்டவழரக கழடசிவழர 

யெர்ககாமல் ஆட்டத்ழத முடித்துகவகாள்வழத 

ஆடாது ஒழியும் ஆட்டம் என்றும் கூறுவர்.

 இவவிழளோட்டில் இழடகயகாடு மட்டும் 

ய்ாட்டு விழளோடும் ்ைககம் ்ாணடிே நாட்டில் 

உள்ளது. பின்யகாடு, ்கககயகாடு, நடுயகாடு 

முதைான அரஙக அழமபபில் விழளோடும் 

்ைககம் வகாஙகு நாட்டில் காணப்டுகிறைது.

்பட்டான் ்பட்டான் என் தமபி
்பலடயிகை ்பட்டான் என் தமபி
பந்ததி கமகை குணடு வச்சு கநகர வாடா 
என் தமபி
என் தமபி  என் தமபி….
்பட்டாருக்காய் ்பலடபயடு்தது வாகரன்
துட்டாபெல்ைாம தூரபக்பா தூரபக்பா…

எனப ்ாடிச் வெல்லும் ெடுகுடு ்ாடல்கள் நிழறைே 

உள்ளன.  

இளவட்டககல்

 ்ணழடே மனிதன் குழககளில் 

வாழ்நதய்ாது கல்ழைத் தூககுதல், நகர்த்துதல் 

முதலிே ் ைககஙகள் நாளழடவில் வாழ்கழகயோடு 

இழணநத ்ைககஙகளாக மாறியிருககைாம். பின் 

நாகரிக வளர்ச்சியில் உடல்திறைழன வவளிப்டுத்தும் 

விழளோட்டாக அழவ மாறியிருககைாம் என்்ர்.

இெவட்டக்கல்
 இவவிழளோட்டு, தான் விரும்பிே 

வ்ணழண மணப்தறகாக ஆடப்ட்டிருககிறைது. 

தறகாைத்தில் வீரத்ழத வவளிப்டுத்தும் ஆட்டமாக 

மாறியிருககிறைது. திருவிைாககளின்ய்ாது 

ஊர்பவ்ாது இடத்தில் இது நடத்தப்டும். 

 இவவிழளோட்டில் கைநதுவகாள்்வர் 

இளவட்டக கல்ழைத் தழைககுயமல் தூககிப 

பிடித்துப பின் கீயை ய்ாட யவணடும். அப்டிச் 

வெய்்வர் வவறறி வ்றறைவராகக கருதப்டுவர். 

இபய்ாட்டிககுக கிராமத்துப வ்ரிேவர்கள் 

நடுவராக இருப்ர்.  

 மணமகனாக வரு்வருககுப வ்ான், 

வ்ாருள் ய்ான்றை ஆடம்்ரப வ்ாருள்கழளவிட 

உடல் திறைன் இன்றிேழமோதது என்்ழத 

இவவிழளோட்டு வவளிப்டுத்துகிறைது எனைாம். 

உரிமரம் ஏறுதல்
 ்ட்ழட உரிககப்ட்ட மரத்ழதயே உரிமரம் 

என்்ர். இவவுரிமரத்தில் ஏறி விழளோடுவயத 
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உரிமரம் ஏறுதல் என்று அழைககப்டுகிறைது. 

இவவிழளோட்டுககு எல்ைா மரஙகழளயும் 

்ேன்்டுத்துவது இல்ழை. ழகபபிடிககு அடஙகாது 

்ருத்திருககும் உதிேமரத்ழத மட்டுயம 

்ேன்்டுத்துவர். ்ட்ழட உரிககப்ட்ட மரம் 

வழுவழுப்ாக இருககும். ஏறவகனயவ 

வழுவழுப்ாக இருககும் அம்மரத்தில் 

விளகவகணவணய் தடவப்ட்டு யமலும் 

வழுவழுப்ானதாக மாறறைப்டும். இவவாறு 

மாறறைப்ட்ட மரத்தின் உச்சியில் ்ரிசுப 

வ்ாருழளயும் கட்டி நட்டுவிடுவர். இம்மரத்தில் ஏறி 

உச்சியில் இருககும் ்ரிசுப வ்ாருழளக 

ழகப்றறு்வர் வவறறி வ்றறைவராகக கருதப்டுவர்.

உரிமரம ஏறுதல்

 வெஙகுத்தான ்ாழறைகள்மீது ஏறுதல், 

வழுககுப ் ாழறையமல் ஏறுதல் முதலிே ் யிறசிகழள 

உழடேவர்கள், மழைவாழ் மககள் ஆவர். இவர்கள் 

ெமவவளிப ்குதியில் வாை யநர்நதய்ாது 

இப்யிறசிகள் அவசிேமில்ைாமல் ய்ாகயவ 

விைாககாைஙகளில் உடல்திறைழன வவளிப்டுத்தும் 

வீர விழளோட்டாக இது மாறிேது. இவவிழளோட்டு 

மதுழர மாவட்டத்தில் ்ரவைாக 

விழளோடப்டுகிறைது. தறய்ாது வ்ரிே இரும்புக 

குைாய்கள் ்ேன்்டுத்தப்டுகின்றைன. 

 யமலும், அறிவுக கூர்ழமழே 

வவளிப்டுத்தும் விழளோட்டுகளும் வீர 

விழளோட்டுகளாகயவ கருதப்டுகின்றைன. கட்ட 

விழளோட்டு, ்திழனநதாம் புலி, நட்ெத்திர 

விழளோட்டு, திரிகுத்து, வ்ாம்ழமச்சீட்டு, மூணு 

கட்ழட, ்ாழன உழடத்தல், உறிப்ாழன 

விழளோட்டு ய்ான்றைழவ இவவிழளோட்டுகள் 

ஆகும்.

கில்லி
 இவவிழளோட்டு தமிைக நாட்டுபபுறை 

விழளோட்டில் ஒன்றைாகும். இழதச் சிறுவர்களும், 

ஆடவர்களும் விழளோடுவர். இது கில்லி, 

புல்லுககுச்சி, கில்லிதாணடு, சில்ைாஙகுச்சி எனப 

்ல்யவறு வ்ேர்களில் அழைககப்டுகிறைது. சிறிே 

குச்சி கில்லி எனவும் வ்ரிே குச்சி தாணடல் 

எனவும் கூறைப்டும். இவவிழளேட்டில் குழறைநதது 

இருவர் இருப்ர்.  விழளோடுயவார் அதிகமாக 

இருபபின் அணிோகப பிரிநது விழளோடுவர். 

 இவவிழளோட்டில் இரணடு குச்சிகள் 

்ேன்்டுத்தப்டும். ஒரு முைம் நீளத்தில் ஒரு குச்சியும் 

ஒரு ொண நீளத்தில் மறவறைாரு குச்சியும் இருககும். 

சிறிே குச்சியின் இரணடு முழனயும் 

கூர்ழமோககப்ட்டிருககும். வ்ரிே குச்சியின் ஒரு 

முழன மட்டும் கூர்ழமோககப்ட்டிருககும். 

நிைத்தில் இரணடு விரல் இழட அளவிறகுச் சிறிே 

்ள்ளம் ்றிககப்டும். அப்ள்ளத்தின் நடுவில் 

குறுககாகக கில்லி ழவககப்டும். இவவாறு ழவத்த 

குச்சிழேப வ்ரிே குச்சிழேக வகாணடு 

தள்ளிவிடுவர். தள்ளிவிடப்டும் கில்லிழே எதிர் 

அணியினர் எவரும் பிடித்துவிட்டால், கில்லி 

தள்ளு்வர் விழளோட்டில் யதாறறைவராவர் அல்ைது 

கில்லி ழவககப்ட்ட குழியிலிருநது தாணடி 

மிதிககும் வதாழைவில், கில்லி விழுநதிருநதாலும் 

விழளோட்டில் யதாறறைதாகக கருதப்டும். கில்லி 

விழுநத இடத்திலிருநது எதிர் அணியினர் 

கில்லிழேப ்றிககப்ட்ட குழிழே யநாககி எறிவர். 

அநதக கில்லி குழியில் விழுநதாலும் எதிர் 

அணியினர் யதாறறைவர் ஆவர். இதன் பின்பு கில்லி 

மூன்று முழறை அடிககப்டும். அதன் வதாழைவு 

கில்லிக குழியிலிருநது தாணடைால் அளவிடப்டும். 

அதுயவ அவவணியினர் எடுககும் புள்ளிகளாகும். 

 இவவிழளோட்ழட விழளோடப ்ரநத 

திடல் யவணடும். யமலும், இதுய்ான்றை 

்ைவிழளோட்டுகழள விழளோடி மகிழ்நதார்கள். 

அழவ, யகாலி, ய்நதா, அஞ்ெை குஞ்ெம், வநாணடி 

விழளோட்டு, சில்லி, தாேம், ்ரம்தம், 

ஆடுபுலிோட்டம், பூப்றித்தல், ்ாணடிோட்டம், 

அச்ொஙகல், கணணாம்மூச்சி, ்ல்ைாஙகுழி 

ய்ான்றைழவோகும்.
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்ச்ழெககுதிழர

 இவவிழளோட்டு, சிறுவர்கள் ஒத்த 

்ருவத்தினயராடு நிைா வவளிச்ெத்தில் விழளோடும் 

விழளோட்டாகும். இதன் முதல்்டி பிறைருழடே 

காழைத் தாணடுவதில் வதாடஙகும். அதனால், 

இநத விழளோட்ழடக கால்தாணடி விழளோட்டு 

என்று அழைப்ர். குனிநது இருப்வர் ் டிப்டிோகத் 

தம்நிழைழே உேர்த்துவதால், தாணட யவணடிே 

உேரம் கூடிக வகாணயடய்ாகும்.

்பச்லெக்குதிலர
கால் தாணடல்
 ஒரு கால் ்ாதம், ஒன்றின் யமல் ஒன்றைாக 

இரணடு கால் ்ாதம், இரணடு ்ாத உேரத்தின் 

யமல் ஒரு ொண, இரணடு ்ாத உேரத்தின் யமல் 

இரணடு ொண எனக கால் தாணட யவணடிே 

உேரம் உேர்நது வகாணயட ய்ாகும். 

ஆள்தாணடல்
 கால் தாணடலுககுப பின் ஆள்தாணடல் 

நழடவ்றும். இதில் குனிநதுவகாணடு நிற்வழர, 

அவர் முதுகில் ழகழே ஊன்றித் தாணட 

யவணடும். குனிநது வகாணடு நிற்வர் தழைழேத் 

வதாஙக விட்டுக வகாணடு குனிநதிருகக யவணடும். 

தழைழே உேர்த்தினால் தழைழேத் தட்டிக 

குனிேச்வெய்வர். தாணடு்வர் தம் 

இருகால்கழளயும் அகறறி ஒரு கால் அவரது 

தழைழேயும் மறவறைாரு கால் அவரது இடுபழ்யும் 

தாணடி வருமாறு தாணடுவர். தாணடு்வர் ஓடிவநது 

தாணட இேைாது. 

 கால் கட்ழட விரழைப பிடித்துக வகாணடு 

நிறறைல். கணுககாழைப பிடித்துக வகாணடு நிறறைல் 

(கரணழட), முைஙகாழைப பிடித்துக வகாணடு 

நிறறைல்(யமாளி), வதாழடழேப பிடித்துக வகாணடு 

நிறறைல், ழககழளக கட்டிக வகாணடு அல்ைது 

கும்பிட்டுக வகாணடு குனிநது நிறறைல் என ஆள் 

தாணடியின் உேரம் ்டிப்டிோக உேரும்.

குனிதல்
 தாணடு்வர், தாம் தாணடி முடிநத பின்னர், 

பிறைர் தாணடுவதறகாக முழறைப்டி அனுமதிகக 

யவணடும்.

தவறிேவர்
 ஒருவர் எநத நிழையில் தாணட 

இேைவில்ழையோ, அநத நிழையிலிருநது 

தாணடும் வாய்பழ் இைப்ார். எனினும், அவர் பிறைர் 

தாணடுவதறகுக குதிழர ஆகி நிறக யவணடும்.

நிழறைவுழர
 தமிைகத்தில் அறு்த்து நான்கு 

முதன்ழமக கழைகள் இருநதன என்்ழத 

‘ஆேகழைகள் அறு்த்து நான்கு’ என்றை கம்்ரின்  

கூறறின் மூைமாக அறிே முடிகிறைது. 

இககழைகளுள் ஐநதழன மட்டும் அைகு 

கழைகள் அல்ைது நுணகழைகள் என்்ர். ் ல்ைவர் 

காைத்தில் கட்டப்ட்ட யகாயில்கயள தமிைகக 

கட்டடக கழைககுச் சிறைநத ொன்றுகளாகத் 

திகழ்நதன என்்ழத அறிேமுடிகிறைது.

 தமிைகத்தில் மிக உேரமான விமானம் 

யொைர் காைத்திலும், மிக உேர்நத யகாபுரம், 

விஜேநகர காைத்திலும் நாேககர் காைத்திலும் 

கட்டப்ட்டுள்ளன என்்ழதக கல்வவட்டுகள் மூைம் 

அறிே முடிகிறைது.

 சிற்க கழையின் வழககழளயும், 

சிற்ஙகள் வடிககப ்ேன்்டுத்திே 

வ்ாருள்கழளயும் அறிேமுடிகிறைது. சுழதச் 

சிற்ஙகள் முதலில் யதான்றின என்்ழதயும் 

்ல்ைவர் காைத்தில் நளினத்துடன் கூடிே அைகிே 

சிற்ஙகளும், நாேககர் காைத்தில் ோழன, 

குதிழர ய்ான்றை புராணத் வதான்மஙகளும் 

வடிககப்ட்டுள்ளன என்்ழதயும் அறிே முடிகிறைது.

 ்ைஙகாை ஓவிேஙகழளயும், ஓவிேத்தின் 

சிறைபபுகழளயும் அவர்கள் ்ேன்்டுத்திே 
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வணணஙகழளயும் காைநயதாறும் 

ஓவிேககழையில் ஏற்ட்ட வளர்ச்சி நிழைகழளயும் 

காண முடிகிறைது. 

 மனித வாழ்கழகயில், இழெ இரணடறைக 

கைநதுள்ளது என்்ழதயும் இழெககருவிகளின் 

வழககழளயும், இழெ நூல்களின் வழககழளயும் 

இழெத்தூணகள் ்றறியும் தமிைர் கழைகள் 

வாயிைாகக கணடறிே முடிகிறைது. நாட்டுபுறைக 

கழைகளுள் நாட்டுபுறை விழளோட்டுகளின் 

்ழைழமழேயும் வ்ருழமழேயும் அறிே முடிகிறைது.

மதிபபீடு

ெரிோன விழடழேத் யதர்நவதடுத்து எழுதுக

1. “ஆேகழைகள்அறு்த்துநான்கழனயும் ஏேஉணர்விககும் என்அம்ழம” என்று கூறிேவர்----

 அ) இளஙயகாவடிகள் ஆ) கம்்ர்  இ) ொத்தனார்  ஈ) திருத்தககயதவர்

2. கீழ்ககாணும் கழைகளுள் நுணகழை அல்ைாதது எது?

 அ) கட்டடககழை ஆ) சிற்ககழை இ) ்ரதககழை  ஈ) ஓவிேககழை

3. “நூயைார் சிறைபபின் முகில்யதாய் மாடம்” என்று கூறிேவர் ------ 

 அ) புகயைநதி  ஆ) இளஙயகாவடிகள் இ) ொத்தனார்    ஈ) நாதகுத்தனார்

4. ்ைஙகாைத்தில் கட்டடஙகள் மரத்தால் கட்டப்்ட்டழவ என்்தறகு எடுத்துககாட்டாக விளஙகும் 

யகாயில் அழமநதுள்ள இடம்

 அ) திருபுவனம்  ஆ) தாராசுரம்  இ) சிதம்்ரம்  ஈ) கும்்யகாணம் 

்பணணாஙகுழி
 பநல் கு்ததும ்பணலணக்பால் வட்டமான ்பள்ெம அல்ைது குழி பவட்டி, அதில் 
கறகலெ இட்டு ஆடும ஆட்டம, ்பணணாஙகுழி. ்பணலண என்்பது, ்பள்ெம. ்பணலண 
்பறி்ததல் என்்பது, குழி கதாணடுதல்.

 ்பணணாஙகுழி என்்பலதப ்பல்ைாஙகுழி, ்பள்ொஙகுழி, ்பன்னாஙகுழி என்னும 
ப்பயர்கொல் வழஙகுகின்்றனர். ப்பரும்பாலும ்பதினான்கு குழிகலெ லவ்தது ஆடுவதால் 
்பதினாஙகுழி, ்பன்னாஙகுழி என்த திரிந்ததாகக் கூறுவர். ்பன்னான்கு என்்பகத இைக்கிய 
வழக்காக இருப்பதனால், ்பணணாஙகுழி அல்ைது ்பள்ொஙகுழி என்்பகத திருந்திய 
வடிவமாகும. இவ்விலெயாட்லட இருவர் ஆடுவர். நிை்ததில் ெமமான இரு ்படுக்லக 
வரிலெயாக்த கதாணடப்பட்ட குழிகளுள் கழறசிக்காய்/ புளியஙபகாட்லட/ கூழாஙகறகள் 
ஆகியவறறுள் ஏகதனும ஒன்ல்ற ஐந்லதந்தாய் இட்டு விலெயாடுவர். 

-தமிழநாட்டு விலெயாட்டுகள், ஞா. கதவகநயன், 1952.

உஙகளுககுத் வதரியுமா?
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5. முதன்முதலில் மயகநதிரவர்மனால் அழமககபவ்றறை குழடவழரகயகாயில் ---------------

 அ) மாமணடூர்  ஆ) மணடகப்ட்டு இ) திருச்சி  ஈ) வல்ைம்

6. பின்வருவனவறறுள் இநதிேக யகாவில் கட்டடககழை ்ாணிழேச் ொராதது எது?

 அ) நாகரம்  ஆ) யவெரம்   இ) காநதாரககழை  ஈ) திராவிடம்

7. கீழ்ககாண்னவறறுள் ெரிோன விழடககுறிபழ்த் வதரிவு வெய்க

 அ) சிற்ககழைஞர்  - 1. துகிலிழக

 ஆ) வாயிறகாவைர்கள்  - 2. மணணீட்டாளர்கள்

 இ) சித்திரம் எழுதும் யகால்  - 3. புழனோஓவிேம்

 ஈ) யகாட்யடாவிேம்   - 4. துவார்ாைகர்கள்

 அ) அ-2    ஆ-4     இ-1      ஈ-3  ஆ) அ-4     ஆ-2     இ-3     ஈ-1

 இ) அ-3     ஆ-1     இ-4     ஈ-2  ஈ) அ-1     ஆ-3     இ-2     ஈ-4  

8. கீழ்ககாண்னவறறுள் ்ல்ைவர்காைக குழடவழரக யகாவில் இடம்வ்றைாத ஊர் எது?

 அ) வல்ைம் ஆ) மாமணடூர்   இ) ்ல்ைாவரம்   ஈ) பிள்ழளோர்்ட்டி

9. ‘வதன்னகத்து எல்யைாரா’ என அழைககப்டும் யகாவில் அழமநதுள்ள இடம் ------

 அ) திருமேம் ஆ) கழுகுமழை இ) திருப்ரஙகுன்றைம்  ஈ) குன்றைககுடி

10. ‘வதன்னகத்துயமரு’என அழைககப்டும் யகாவிழைக கட்டிேவர் ----------

 அ) ராயஜநதிரயொைன்     ஆ) ராஜராஜயொைன்

 இ) குயைாத்துஙகன்    ஈ) விஜோைேயொைன்

11. கீழ்ககாண்னவறறுள் வ்ாருநதாத இழண எது?

 அ) யொைர்கள் - தஞ்ொவூர்   ஆ) ்ல்ைவர்கள் - காஞ்சிபுரம்

 இ) ்ாணடிேர்கள் - மதுழர   ஈ) நாேககர் - புதுகயகாட்ழட

12. கீழ்ககாண்னவறறுள் ெரிோன விழடக குறிபழ்த் யதர்நவதடுகக.

 1) முதைாம் இராஜராஜயொைன் - கஙழகவகாணடயொைபுரம்

 2) முதைாம் இராயஜநதிரயொைன் - பிரகதீஸ்வர்யகாவில்

 3) மூன்றைாம் குயைாத்துஙகன் - திருபுவனம்கம்கயரஸ்வர்யகாவில்

 4) விஜோைேயொைன் - நார்த்தாமழை யகாவில்

 அ) 1, 3 ெரிோனழவ ஆ) 3, 4 ெரிோனழவ இ) 1, 2 ெரிோனழவ ஈ) 1, 4 ெரிோனழவ

13. முல்ழை நிைத்தவரின் முதன்ழம இழெககருவி

 அ) மத்தளம் ஆ) யவய்ஙகுைல்   இ) ோழ்   ஈ) உருமி

14. கீழ்வருவனவறறுள் வ்ாருநதாதழதக கணடறிக.

 அ) ஓவிேவல்யைான்     ஆ) ழகவிழனஞர் 
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 இ) கணணுள்விழனஞர்     ஈ) வட்டிழகச்வெய்தி 

15. ஏழிழெகளுள் ---------------- என்னும் இழெயே இழெவளர்ச்சிககு ஆதாரமானது என்்ர்.

 அ) குரல்  ஆ) துத்தம்   இ) விளரி  ஈ) தாரம்

16. வ்ாருத்தமான இழணழேத் யதர்நவதடுகக.

 அ) ்ாணடரஙகம் - முருகன் அவுணழர வவன்றைய்ாது ஆடிே ஆடல்.

 ஆ) அல்லிேம் - சிவவ்ருமான் முபபுரத்ழத எரித்தபின்னர் நான்முகன் காணும்்டி ஆடிேஆடல்

 இ) குழடககூத்து - கணணன் ோழனயின் தநதத்ழத ஒடித்தழதக காட்டும் ஆடல்

 ஈ) துடி - சூர்துமழன வவன்றைபிறைகு கடலிழன யமழடோகக வகாணடு முருகன் ஆடிே ஆடல்

17. சிற்ககழையின் யதாறறுவாோகக கருதப்டு்ழவ

 அ) கறறைளிகள்  ஆ) குழடவழரகள்  இ) நடுகறகள்  ஈ) மணட்ஙகள்

18. தமிைகத்தில் அகைாய்வு யமறவகாள்ளப்டாத இடம்

 அ) தாராசுரம்  ஆ) அரிககாயமடு இ) வகாறழக  ஈ) உழறையூர்

19. தமிைகத்தில் மிகஉேர்நத விமானத்ழத உழடே யகாவில் ----------

 அ) கஙழகவகாணடயொைபுரம்    ஆ) தஞ்ழெப வ்ரிேயகாயில்

 இ) திருவில்லிபுத்தூர்ஆணடாள்யகாயில்   ஈ) திருவரஙகம் அரஙகாநாதர்யகாயில்

20. யகாவிலில் விமானம் என்்து

 அ) அர்த்தமணட்த்தின் மீது கட்டப்டும்  அழமபபு

 ஆ) கருவழறையின் மீது கட்டப்டும்  அழமபபு

 இ) மகாமணட்த்தின் மீது கட்டப்டும்  அழமபபு

 ஈ) முகமணட்த்தின் மீது கட்டப்டும்  அழமபபு

21. கறறைளி என்்து

 அ) வெஙகறகளால் கட்டப்ட்ட கட்டடம்

 ஆ) கருஙகறகளால் கட்டப்ட்ட கட்டடம்

 இ) வெஙகறகள் மறறும் கருஙகறகளால் கட்டப்ட்ட கட்டடம்

 ஈ) ்ளிஙகுக கறகளால் கட்டப்ட்ட கட்டடம்

22. இநதிோவில் ஒயரகல்ைால் ஆன மிகபவ்ரிே நநதியின் சிற்ம் அழமநதுள்ள இடம்

 அ) கஙழகவகாணடயொைபுரம்    ஆ) திருவதிழக

 இ) வை்ாக்ஷி      ஈ) தஞ்ழெபவ்ரிேயகாவில்

23. “விரும்பி ஆடும் ஆட்டம் விழளோட்டு” என்றை கூறறைானது ோருழடேது?

 அ) இராெமாணிககனார்    ஆ) யதவயநேப்ாவாணர்

 இ) அ. தட்சிணாமூர்த்தி     ஈ) யவ.தி. வெல்வம்
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குறுவினா

1.   ஓவிேம் - வொறவ்ாருள் விளககம் தருக.

2.   புழனோஓவிேம் என்றைால் என்ன?

3.   இழெககருவிகளின் வழககள் ோழவ?

4.   ெஙகஇைககிேஙகள் கூறும் ஐவழகப்ணகள் ோழவ?

5.   ்தியனார்ஆடல் வழகயில் விழுநதாடும் வழகழே ்ட்டிேலிடுக.

6.   ஜல்லிககட்டு – வொறவ்ாருள் விளககம் தருக.

7. தமிைகத்தில் அகைாய்வு நழடவ்றறை இடஙகள் ோழவ?

சிறுவினா

1.   அைகுககழைகழள மயிழை சீனி.  யவஙகடொமி எவவாறு வழகப்டுத்தியுள்ளார்?

2.   இநதிேகயகாவில் கட்டடககழைழே எவவாறு வழகப்டுத்தைாம்?

3.   ்ாணடிேர்காைக குழடவழரக யகாவில்கள் காணப்டும் இடஙகள் ோழவ?

4.   நாேககர் காைக கட்டடககழைககு எடுத்துககாட்டுத் தருக.

5.   சுழத என்்தறகு அ. தட்சிணாமூர்த்தி தரும் விளககம் ோது?

6.   பிரதிழமகள் – வழரேறு.

7.   சித்தன்னவாெல் ஓவிேஙகள் குறிபபுத் தருக.

8.   தஞ்ொவூர் ஓவிேத்தின் சிறைபபுகள் ோழவ?

9.   குரழவககூத்து – குறிபபுத்தருக.

10.   மா. இராெமாணிககனார் ்ட்டிேலிடும் வமாழிவ்ேர்ககப்ட்ட நடனநூல்கள் ோழவ?

11.   நாட்டுபபுறை விழளோட்டாக எவறழறை எல்ைாம் சுட்டைாம்?

12.   இழெநூல்கள் ்றறி அடிோர்ககு நல்ைார் கூறுவன ோழவ?

13.   இளவட்டககல் ்றறி நீவிர் அறிவன ோழவ?

14.   உரிமரம் ஏறுதல் – குறிபபு வழரக.

15.   ்ல்ைவர்காைச் சிற்த்திறகும் யொைர்காைச் சிற்த்திறகும் உள்ள யவறு்ாடுகள் ோழவ?

வநடுவினா

1.   யொைர்காைக யகாவில் கட்டடக கழைககும், விஜே நகரக கட்டடக கழைககும் உள்ள யவறு்ாடுகழள 

ஒபபிட்டு ஆய்க.

2.   தஞ்ொவூர் ஓவிேஙகள் இன்றைளவும் ய்ாறறுப்டுவதறகான காரணஙகழள விளககுக.

3.   நின்றைாடலில் இடம்வ்றறுள்ள ஆடல்வழககழள விளககுக.

4.   ்ைநதமிைர் வீரவிழளோட்டுகளில் ஏறுதழுவுதலின் சிறைபபிழனத் வதாகுத்து எழுதுக.

5.   இழெககருவிகழள வழகப்டுத்தி உதாரணத்துடன் விளககுக.

6.   சிைப்திகாரம் கூறும் ்தியனாரு வழக ஆடல்களின் வ்ேர் - விளககம் தருக.
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இலணயச்பெயல்்பாடு 

கைலகள் இைணயப்பக்கத்தின் உரலி 
http://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-d051-d0511-html-d0511ind-21912

கலைகள்

* படங்கள் அைடயாளத்திற்கு மட்டுேம.

்படிகள்
 ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விைரவுக்குறியீட்ைடப் பயன்படுத்தி tamilvu என்னும் 

இைணயப்பக்கத்திற்குச் ெசல்க.  
 பழங்காலக் கட்டடக்கைல, பிற்காலக் கட்டடக்கைல, பல்லவர், ேசாழர் ேகாவிற்கைல ேபான்ற 

ெதரிவுகள் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றுள் ேதைவயானைதத் ேதர்வுெசய்து அதன் 
சிறப்புகைள அறிக. 

 எடுத்துக்காட்டாக, ேகாவிற்கட்டடக்கைல நுட்பங்கள் என்பைதத் ேதர்வு ெசய்து, கீழ்ப்பகுதியில் 
உள்ள பாடஅைமப்ைபச் ெசாடுக்கியதும் நிலஅைமப்பு, ேகாபுரம், ஆலயவடிவம் ேபான்றைவத். 
ேதான்றும் அவற்ைற அறிந்துெகாள்க.

ெசயல்பாட்டின் படிநிைலக்கான படங்கள் :

நம் பண்பாட்டின் தனிச்சிறப்புமிக்க 
கைலகைள அறிேவாமா!
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நுழைவு வாயில்

 விைாக்கள் என்பழவ, சமுதாயத்தின 

கூட்டுச் சசயல்்பாட்ழடையும் வளத்ழதயும் ்காட்டும் 

குறியீடு்கள். தமிைரின விைாக்கள் ்பலவழ்கயா்கக 

ச்காணடைாடைப்படுகின்றன. இவ்விைாக்கள் 

்பண்பாட்டு மரபு்கழளயும் ்பாரம்்பரிய 

அழடையாளங்கழளயும் விளககும் வழ்கயில் 

உள்ளன. இப்பகுதியின வாயிலா்க, விைாக்கள் 

மக்களின அ்றசெறிவாழ்வுககு உதவுகின்றன 

என்பழத அறியலாம் .

 திருவிைா என்பது, மக்கள் ஒனறுகூடிக 

ச்காணடைாடும் நி்கழ்்வ ஆகும். திருவிைாக்கள் 

்ப ல் ் வ று  ்க ா ர ண ங ்க ளு க ்க ா ்க க 

ச ்க ா ண டை ா டை ப ்ப ட் டை ா லு ம்  ம க ்க ளி ழ டை ் ய 

ஒ ற் று ழ ம ழ ய  உ ண டை ா க கு வ ் த  முதல் 

்ொக்கமாகும். இவ்விைாக்கழள இயற்ழ்க 

சார்நதழவ,  இனம் சார்நதழவ, சமயம் சார்நதழவ 

என வழ்கப்படுத்தலாம். 

 மக்கள், ்பருவ்கால மாறு்பாடு்களுககு ஏற்்ப 

விைாக்கழளக ச்காணடைாடினர. இவ்விைாக்கள் 

இயற்ழ்க சார்நதழவ. ஓர இனத்தின அழடையாளம் 

மற்றும் வழி்பாட்டு செறிமுழ்ற்களுடைன 

ச்காணடைாடைப்படும் விைாக்கள், இனம் சார்நதழவ. 

்்காயில்்களில் ொள்்தாறும் வழி்பாடு்கள் 

ெடை்நதாலும் ஆணடிற்கு ஒரு முழ்ற  சி்றபபு வழி்பாடு 

ெழடைச்பறும். அவ்வழி்பா்டை ‘திருவிைா’ எனறு 

அழைக்கப்படும். ்்காயில் சார்நத விைாக்கள்  

அழனத்து மக்களுககும் ச்பாதுவானழவயாகும். 

திருவிைாக்கள், சமுதாயத்தின ்பண்பாட்ழடையும் 

மரழ்பயும் சவளிப்படுத்துகின்றன. என்வ, 

விைாக்கள் ஒருழமப்பாட்டு உணரவிழன 

வளரப்பதற்கும் ்வற்றுழமயில் ஒற்றுழமழய 

நிழலநிறுத்துவதற்கும் ்பயன்படுகின்றன. ஆ்க்வ,  

விைாக்களின சி்றபபு்கழளத் சதரி்நது ச்காள்வதும் 

இனறியழமயாததாகி்றது. 

 திருவிைாக்கழளப ச்பாதுவா்கச் சிறியவர 

முதல் ச்பரியவர வழர ஆரவத்துடைன 

வர்வற்கின்றனர.  திருவிைாக்கள் ஓர இடைத்தில் 

வாழும் மக்களின ொ்கரி்கம், ்பண்பாடு, ்பாரம்்பரியம் 

ஆகியவற்ழ்ற சவளிப்படுத்துவனவா்க உள்ளன. 

இழவ, மதம் சார்நதழவயா்க்வா ஏ்தனும் 

நி்கழ்ச்சி்கழள நிழனவுகூரவனவா்க்வா 

இயற்ழ்கககு ெனறி சசலுத்துவனவா்க்வா 

ச்காணடைாடைப்படுகின்றன. இ்நொள்்களில், 

அலகு

5 திருவிழாக்கள்

• திருவிைாக்கள் ச்காணடைாடைப்படுவதற்்கான ்காரணத்ழத அறிதல்.

• திருவிைாக்கள் சமூ்க ஒற்றுழமக்கான வழி என்பழத அறி்நது ச்காள்ளுதல்.

• திருவிைாக்கள் மூலமா்கப ்பண்பாட்டுக கூறு்கழளத் சதரி்நது ச்காள்ளுதல்.

• இயற்ழ்க சார்நத திருவிைாக்களின வழி ெம் முன்னார மரழ்பப பின்பற்றுதல்.

• பி்ற சமயத் திருவிைாக்கழளப ்பற்றித் சதரி்நது ச்காள்ளுதல்.

்கற்்றல் ்ொக்கங்கள்

Unit 5.indd   88 25-06-2018   17:03:07
athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



89

சவளியூரில் இருப்பவர்கள் கூடை,  தங்கள் சசா்நத 

ஊருககு  வ்நது,  உ்றவினர மற்றும் ெண்பர்களுடைன 

விைாக்கழளக  ச்காணடைாடி மகிழ்கின்றனர.

ஐ்நதிழண விைாக்கள்

 சங்க்காலத்தில்   தமிை்கம் குறிஞ்சி, 

முல்ழல, மருதம், செயதல், ்பாழல என  ஐவழ்க 

நிலங்களா்கப ்பகுக்கப்பட்டிரு்நதது. ஒவ்சவாரு 

நிலத்திற்கும் வழி்படு சதயவங்களும் 

திருவிைாக்களும் சி்றப்பான முழ்றயில் 

அழம்நதிரு்நதன என அறிகி்்றாம்.

  “மா்யான ்மய ்காடுழ்ற உல்கமும்

 ்ச்யான ்மய ழமவழர உல்கமும்

 ்வ்நதன ்மய தீம்புனல் உல்கமும்

 வருணன ்மய ச்பருமணல் உல்கமும்” 

(சதால். ச்பாருள். அ்கம்)

 எனத் சதால்்காபபியர ்பாழல நிலம் தவிர 

ொல்வழ்க நிலத்துககுரிய சதயவங்கழளக 

குறிபபிட்டுள்ளார. ஆனால், ்பாழலநில மக்கள் 

‘ச்காற்்றழவழயத்’ சதயவமா்க வழி்படுகின்றனர. 

குறிஞ்சி நில விைா

 மழலயும் மழல சார்நத ்பகுதியும் குறிஞ்சி 

நிலம் ஆகும். குறிஞ்சி நிலக ்கடைவுள்  ்ச்யான, 

முரு்கன, ்வலன  எனப ்பல ச்பயர்களில் 

அறியப்படுகி்றார. இ்நநிலப்பகுதியில் 

்வலனசவறியாட்டு விைா ெழடைச்பற்்ற 

சசயதியிழனத் திருமுரு்காற்றுப்பழடை, 

குறிஞ்சிப்பாட்டு, ஐஙகுறுநூறு, ்பட்டினப்பாழல 

்்பான்ற இலககியங்கள் வழி அறிகின்்றாம். 

குறிஞ்சி நிலப ச்பண்களின ்ொயிழனத் 

தீரப்பதற்்கா்கப ்பராயக்கடைனா்க  நி்கழ்த்தப்பட்டைது 

்வலனசவறியாட்டின ச்பாழுது குறிஞ்சி நிலத்தவர 

்பல வழ்க மலர்களால் சதாடுக்கப்பட்டை மாழலழய 

அணி்நதுச்காணடு ழ்கயில் ்வழல ஏ்நதி தனமீது 

முரு்கக ்கடைவுள் ஏறியது ்்பால ஆடுவர. இவ்விைா 

ெழடைச்பறும் இடைம் ‘சவறியாடு்களம்’ எனப்படும்; 

அஙகுச் ்சவல் ச்காடி ெடைப்பட்டிருககும். ்பல 

வழ்கயான ெறுமணபபுழ்க்கள் எழுப்பப்படும். 

்பலவழ்கயான இழசக்கருவி்கள் இழசக்கப்படும் 

என இவ்விைாழவப ்பற்றிப ்பரி்பாடைல் கூறுகின்றது. 

இவ்விைாவின ்்பாது, குறிஞ்சி நில மக்கள் 

சதாணடை்கப்பழ்ற இழசக்க ெடைனமாடுவர. இது்வ, 

‘குன்றக குரழவக கூத்து’ எனப்பட்டைது. 

முல்ழல நில விைா

 ்காடும் ்காடு சார்நத நிலப்பகுதியும் முல்ழல 

நிலம் ஆகும். முல்ழல நிலக்கடைவுள் ‘மா்யான’ 

ஆவார. இ்நநில மக்களின முககியத் சதாழில் 

்கால்ெழடை வளரபபு ஆகும். முல்ழலநில மக்கள் 

்பால் சுரககும் மரமான ்வப்ப மரத்ழதத் தாயத் 

சதயவமா்க உருவகித்து  வழி்பட்டைழத அ்கொனூறு 

(309) கூறியுள்ளது. இ்நநிலப்பகுதியின 

உழடைழமயான ்கால்ெழடை்கழள 

எயினர்களிடைமிரு்நதும் ்வடைர்களிடைமிரு்நதும்  

வழிதவ்றாமலும் ்காப்பவர ்கருப்பசாமி; இருணடை 

்கான்கத்திற்கு உரியவர, ்கரிய நி்றம் உழடையவர 

என்ற ச்பாருளில்  இபச்பயர ்பயன்படுத்தப்பட்டைது.  

இவர மா்யான எனவும் அழைக்கப்பட்டைார. 

இழத்ய ‘மா்யான ்மய ்காடுழ்ற உல்கம்’ எனறு 

சதால்்காபபியம் கூறுகின்றது. ஆயர குல 

மக்களுககும் ஆநிழர்களுககும் துன்பம் ்ெராமல் 

்காககும்்படி திருமாழலக (மா்யாழன)  குரழவக 

கூத்தாடி வழி்பட்டைனர. இவ்வழி்பா்டை ‘ஆயச்சியர 

குரழவ’ ஆகும். 

மருத நில விைா (இ்நதிர விைா)

 மருத நிலத்தில் ச்காணடைாடைப்படும் 

மி்கபச்பரிய விைா ‘இ்நதிரவிைா’. ்பசி, பிணி, ்பழ்க 

்்பாககுவதற்்கா்க இ்நதிரழன மக்கள் வழி்பட்டைனர. 

இவ்விைா சா்நதிப ச்பருவிைா, தீவ்கச்சா்நதி எனறும் 

அழைக்கப்பட்டைது.  சிலப்பதி்காரத்தில் 

இ்நதிரவிைவூசரடுத்த ்காழதயிலும் 

மணி்ம்கழலயில் விைாவழ்ற்காழதயிலும் 

இ்நதிரவிைா ெழடைச்பற்்றழம ்பற்றிக  

குறிபபிடைப்பட்டுள்ளது. இவ்விைா 28 ொள்்கள் 

ெழடைச்பற்்றது. சமயக்கணக்கர, ்காலம் 

்கணிப்்பார, சான்்றார்கள், ஐம்ச்பரும்குழுவினர, 

எண்்பராயத்தினர ஆகி்யார  

ஒனறுகூடி இ்நதிரவிைா  ெடைககும் ொழள முடிவு 

சசயவர.
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 ொல்வழ்கப ்பழடையினரும் சூழ்்நது வர 

‘இ்நதிரவிைா’ ெழடைச்பறும் சசயதியிழன முரசு 

அழ்ற்நது மக்களுககு அறிவிப்பர. மக்கள் 

வீதி்களிலும் ் ்காயில்்களிலும் பூரண கும்்பங்களும் 

ச்பாற்்பாலிழ்க்களும் ்பாழவ விளககு்களும் 

ழவத்தனர.  வாழை, ்கரும்பு, ்கமுகு, வஞ்சிகச்காடி , 

பூஙச்காடி முதலானவற்ழ்றக ச்காணடு ெ்கழர 

அலங்கரித்தனர. வீதி்களிலும் மன்றங்களிலும் 

்பழைய மணழல மாற்றிப புதுமணல் ்பரபபினர. 

பூதசதுக்கம் முதலான சதயவங்களுககுச் சசயய 

்வணடிய  வழி்பாட்டு முழ்ற்கழளச் சசயதனர. 

விைா ொளில் ச்பாது இடைங்களில் சான்்றார 

ெல்லுழர ஆற்றினர. ்பட்டிமணடை்பங்கள் ெ்கரின 

்பல இடைங்களில் ஆங்காங்்க ெழடைச்பற்்றன. 

இவ்வாறு பு்கார ெ்கரில் இ்நதிர விைா ெழடைச்பற்்ற 

சசயதியிழனச் சிலப்பதி்காரம் கூறுகின்றது. 

இந்திர விழா
 பு்கார ெ்கரில் மட்டுமல்லாமல் மதுழரயிலும் 

இ்நதிரவிைா ெழடைச்பற்்றதா்கச் சினனமனூரச் 

சசப்்படு  சதரிவிககின்றது. ஐஙகுறுநூற்றிலும் 
(52) இ்நதிரவிைா ்பற்றிய சசயதி்கள் ்காணக 

கிழடைககின்றன. சதாடித்்தாட்சசம்பியனால் 

எடுக்கப்பட்டை ்காமன விைாவிழன இ்நதிரவிைா, 

விரு்நதாட்டுவிைா ஆகிய ச்பயர்களில் 

மணி்ம்கழல குறிபபிடுகின்றது.

 மருதநில மக்கள் ்்பாருககுச் சசல்லும் 

்்பாது, தங்கள் அரசழன வாழ்த்தி விைாக 

ச்காணடைாடுவர. இவ்விைாவில், தங்கள் வாழள 

உயரத்திப பிடித்துத் ‘தணணுழம’ எனனும் 

்்பாரப்பழ்ற ஒலிக்க ஆடியும் ்பாடியும் குரழவ 

நி்கழ்த்துவர. 

செயதல் விைா

 ்கடைலும் ்கடைல் சார்நத ்பகுதியும் செயதல் 

ஆகும்.  இ்நநிலத்துககு உரிய ்கடைவுள் ‘வருணன’. 

இ்நநில மக்களால் ச்காணடைாடைப்படும் விைா, மு்நநீர 

விைா, ொவாய விைா என சங்கஇலககியங்களில் 

்பதிவு சசயயப்பட்டுள்ளது. ்பல்யா்கசாழல  

முதுகுடுமிப ச்பருவழுதிப ்பாணடியன 

இவ்விைாவிழனக ச்காணடைாடிய  சசயதியிழனயும் 

்கரி்காலனின முன்னார ொவாயத் திருவிைா 

ச்காணடைாடிய சசயதியிழனயும் பு்றொனூற்று(36) 
உழரயின மூலம் அறிய முடிகி்றது. 

 வருணன - ்ம்கம், மழை, ்கடைல், ஆறு 

ஆகியவற்றுடைன சதாடைரபு ச்காணடைழமயால் இவர 

நீரக்கடைவுளா்க அறியப்பட்டைார. இவழர, உல்கம் 

முழுவதும் ்பர்நது இருப்பவர, உல்கத்ழத்ய 

ஆள்்பவர எனறும் கூறுவர. செயதல் நில மக்கள் 

முத்து்கழளயும், வலம்புரிச் சஙகு்கழளயும் 

்காணிகழ்கயா்கச் சசலுத்தி, தங்கள் ்கடைல் 

சதயவத்ழத வழி்பட்டைனர.

்பாழல நில விைா

 குறிஞ்சியும் முல்ழலயும் முழ்றழமயில் 

திரி்நத நிலம் ்பாழல எனப்பட்டைது. ச்காற்்றம் 

என்றால் சவற்றி. இ்நநிலமக்கள், சவற்றிழயத் 

தரு்பவள்  என்ற ச்பாருளில் ‘ச்காற்்றழவ’ எனனும் 

ச்பணசதயவத்ழத வழி்பட்டைனர.  

 சிலப்பதி்காரத்தில் சாலினி என்ற சதயவம் 

ஏ்றப்பட்டை ச்பணணிற்குக ச்காற்்றழவயின ்்காலம் 

புழனயப்பட்டைது. இவ்வாறு ச்காற்்றழவழயப ்்பால 

அலங்கரிக்கப்பட்டை சாலினிழய, மானமீது 

அமரச்சசயது  உலாவரச் சசயதனர. அவ்வாறு 

உலா வரும்்்பாது ்பல்்வறு ்காணிகழ்கப 

ச்பாருள்்களுடைன ச்பண்கள் பினசதாடைர்நதனர.  
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வழிப்பறியின ்்பாது ச்காட்டும் ்பழ்ற; 

சூழ்றயாடும்்்பாது ஊதப்படும் ச்காம்பு, 

புல்லாஙகுைல் ்்பான்றழவ அச்சமயத்தில் 

இழசக்கப்பட்டைன.  இவ்வாறு ்பாழல நில மக்கள் 

தங்கள் நிலக்கடைவுளான ச்காற்்றழவககு விைா 

எடுத்தனர.  

ெடு்கல் வழி்பாடு

 தமிைர ்பண்பாட்டின உயரிய விழுமியமான 

வீரத்ழத அடிப்பழடையா்கக ச்காணடை்த ெடு்கல் 

வழி்பாடு. இவ்வழி்பாட்டு முழ்றழயப ்பற்றி அறிய 

சங்க இலககியங்களில் ்பல சானறு்கள் உள்ளன. 

்்பாரக்களத்தில் விழுபபுண்பட்டு வீரமரணம் 

அழடை்நத வீரனது உடைழல அடைக்கம் சசயயும் முன, 

அவன ்பயன்படுத்திய ்்பாரக்கருவி்கழளயும் 

ச்பாருள்்கழளயும் புழத குழியிலிட்டு அடைக்கம் 

சசயதனர. பி்றகு அவ்விடைத்தில் ஒரு ்கல்ழல 

ெட்டைனர. இது ‘ெடு்கல்’ எனப்பட்டைது. அக்கல்லின 

மீது அவ்வீரனது உருவம், ச்பயர, வீரம், பு்கழ், 

தியா்கம் ்்பான்றவற்ழ்றப ச்பாறித்தனர. ்மலும், 

அவனது வீரத்ழதப ்்பாற்றுகின்ற வழ்கயில் 

ஆணடு்தாறும் விைா எடுத்து வழி்பட்டைனர. 

தற்்்பாதும் கிராமங்கள்்தாறும் மக்கள் வழி்படும் 

்காவல் சதயவங்கழள இ்நெடு்கல் வழி்பாட்டின 

சதாடைரச்சியா்கக ்கருதலாம்.

நடு்கல்
்பத்தினி வழி்பாடு

  சிலப்பதி்காரத்தில் ொடு்காண்காழதயில் 

(224-225) ்கணணகிக்கா்கப   ்பத்தினிக ்்காட்டைம் 

அழமக்கப்பட்டைழத,

‘்ம்லார விழளயும் நூல்செறிமாக்கள்

்பால்ச்ப்ற வகுத்த ்பத்தினிக ்்காட்டைம்'

 எனறு குறிபபிடைப்படுவதிலிரு்நது ்பத்தினி 

வழி்பாட்டின சதானழமழய  அறிகி்்றாம்.  ்பத்தினி 

வழி்பாடு என்பது ்கணணகி வழி்பாட்ழடை்ய 

குறிபபிடுகி்றது. இவ்வழி்பாடு இலஙழ்கயில் வாழும் 

தமிைர்களால் இனறும் சி்றப்பா்கக 

ச்காணடைாடைப்பட்டு வருகி்றது.   ்கணணகி என்பவள் 

தமிை்கக்காபபிய வரலாற்றில் முககிய இடைம்ச்பற்்ற 

்கற்புக்கரசியா்கத் தி்கழ்கி்றாள்.

்கண்ணகி க்காயில்

 சிலப்பதி்காரத்தின ்காபபியத் தழலவி, 

ச்பாயயான குற்்றச்சாட்டின மூலம் தனது ்கணவன 

்்காவலன ச்காழலத்தணடைழனககு உட்்பட்டைழத 

அறி்நது சினமுற்்றாள். ்பாணடிய அரசன 

செடுஞ்சசழியனிடைம் வாதிட்டு, தன்கணவன 

குற்்றமற்்றவன என்பழத நிழலொட்டினாள்.  

அரசனின பிழையால் சீற்்றம் அழடை்நத ்கணணகி, 

தன ்கற்பின வலிழமயால் மதுழர ெ்கழர்ய 

எரித்ததா்கச் சிலப்பதி்காரம் குறிபபிடுகின்றது. 

்கணணகி ்சாை ொட்டில் பி்ற்நதாள், ்பாணடிய 

ொட்டில் வீரத்ழத நிழல ொட்டினாள், ்சரொட்டில் 

்பத்தினித் சதயவமா்கப ்்பாற்்றப்பட்டு 

வழி்படைப்படுகி்றாள்”.

்பாழவ ்ொனபு

 மார்கழி மாதத்தில் ச்பண்கள் ்பாழவ 

்ொனபு ்ொற்்பர. இது ‘மார்கழி ்ொனபு’ 

என்றழைக்கப்படும். ்பாழவ ்ொனபுக ்காலத்தில் 

ஆணடைாள் இயற்றிய ‘திருப்பாழவ’ழயயும், 

மாணிக்கவாச்கர அருளிய ‘திருசவம்்பாழவ’ழயயும் 

்பாடி இழ்றவழன வழி்படுவர.
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 ்கனனிபச்பண்கள், ெல்ல ்கணவன 

கிழடைக்க ்வணடுசமனவும். மணமான ச்பண்கள் 

தங்கள் ்கணவனுககு நீணடை ஆயுள் 

்வணடுசமனவும்  விரதம் ்மற்ச்காள்வார்கள். 

இ்ந்ொனபு ்பைங்கால்நசதாட்டுக 

்கழடைபபிடிக்கப்பட்டு வருகி்றது.

 மாத்ந்தாறும்  மழை ச்பயது ொடு 

சசழிக்கவும், மக்கள் வளமுடைன ்ொய சொடியினறி 

வாைவும், ்பசு மற்றும் ்கால்ெழடை்கள் சி்றக்கவும் 

்வணடி, ஆணடைாளும் மாணிக்கவாச்கப 

ச்பாருமானும் ்பாடிய ்பாடைல்்கழளப ்பாடுவார்கள்.

 ்பாழவ ்ொனபு இருப்பவர்கள் 

அதி்காழலயில் எழு்நது நீராடி, உணவு 

உணணாமல், மலர சூடைாமல், தம்ழம 

அைகு்படுத்திக ச்காள்ளாமல், இழ்றவழன 

நிழனத்து ் ொனபு இரு்நது தங்களால் இயன்றளவு 

தானமும் தருமமும் சசயது அ்றவழியில் நிற்்பர 

எனப ்பாழவ ்ொனபு குறித்து திருப்பாழவ 

இரணடைாம் ்பாடைல் கூறுகி்றது.

இயற்ழ்க சார்நத விைாக்கள்

ச்பாங்கல் திருவிைா

 ச்பாங்கல் விைா,  உலகில் வாழும் தமிைர்கள் 

அழனவராலும் சி்றப்பா்கக ச்காணடைாடைப்பட்டு 

வருகி்றது. ்பயிர்கள் சசழிக்கவும் விழளச்சல் 

ச்பரு்கவும் ்கதிரவ்ன முதனழமக ்காரணமா்க 

விளஙகுகி்றான. என்வ, உைவர ச்பருமக்கள் 

்கதிரவனுககு ெனறி சசலுத்தும் விதமா்கப 

ச்பாங்கல் திருவிைாழவக ச்காணடைாடி 

வருகின்றனர. இப்பணடிழ்க ்்பாகி, ச்பாங்கல் 

திருொள், மாட்டுப ச்பாங்கல், ்காணும் ச்பாங்கல் 

எனக ச்காணடைாடைப்பட்டு வருகி்றது.

்்பாகிப ்பணடிழ்க

 இப்பணடிழ்க, ஒவ்்வார ஆணடும் மார்கழி 

மாதத்தின ்கழடைசி ொளனறு 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. ்பயனற்்ற ்பழைய 

ச்பாருள்்கழளயும் மனித மனத்தில் உள்ள 

்தழவயற்்ற எணணங்கழளயும் ்்பாககுவ்த 

்்பாகிப்பணடிழ்கயின ்ொக்கமாகும்.

 இப்பணடிழ்க ொளனறு வீட்ழடைச் 

சுத்தப்படுத்தி, வீட்டின தழலவாசல் உள்ளிட்டை 

நிழலக்கதவு்களுககு மஞ்சளும் ச்நதனமும் 

பூசுவர. அனழ்றய மாழலப ச்பாழுதில் 

வாசற்கூழரயில் ்வபபிழல, பூழளபபூ, ஆவாரம்பூ 

ஆகியவற்ழ்றக ச்காணடு ்காபபுக ்கட்டுவர. 

ச்பாங்கல் திருொள்

 உைவர ச்பருமக்கள் ஆடி மாதத்தில் 

விழதத்த ்பயிர்கழளத் ழத மாதம் அறுவழடை 

சசயவர. முதல் விழளச்சழல ்கதிரவனுககுக 

்காணிகழ்கயா்கப ்பழடைப்ப்த ச்பாங்கல் திருவிைா 

ஆகும். ச்பாங்கல் அனறு ்பயன்படுத்தப்படும் 

ச்பாருள்்கள் அழனத்து்ம புதியனவா்க இருக்க 

்வணடும் என்பதற்்கா்கப புதிய ்கற்்களாலான 

அடுபபு, புதிய மண்பாழன, புதிய அ்கபழ்ப, 

தூய்பசுஞ் சாணத்தாலான வ்றட்டி 

்்பான்றவற்ழ்றப ்பயன்படுத்துவார்கள்.

ப�ாங்கல் திருநாள்

 வீட்டு வாசலில் ச்பாங்கலிடும் இடைத்ழதப 

்பசுஞ்சாணத்தால் சமழுகிக ்்காலமிடுவார்கள். 

அன்றலர்நத மலர்கழள்ய வழி்பாட்டிற்குப  

்பயன்படுத்துவார்கள்.  ச்பாங்கல் ழவககும் 

்பாழனழய மஞ்சள் குஙகுமம்,  இஞ்சி, மஞ்சள் 

ச்காத்து ஆகியவற்்றால் அலங்கரிப்பர. புதிதா்க 

அறுவழடை சசயத செல்லின ்பச்சரிசியுடைன சவல்லம், 

்கற்்கணடு, செய, ்பால், மு்நதிரி, திராட்ழச 

முதலியவற்ழ்றக ச்காணடு ச்பாங்கல் இடுவர. 

தங்கள் விழளநிலங்களில் விழள்நத  சசங்கரும்பு, 

வாழை, மஞ்சள், இஞ்சி, ்கருழணககிைஙகு 

்்பான்றவற்ழ்றயும் ்சரத்துக ்கதிரவனுககு 

ழவத்து வழி்படுவார்கள்.
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மாட்டுப ச்பாங்கல்

  உைவுககும் உைவனுககும் உறுதுழணயா்க 

இருககும் ்காழள்களுககும் ்பசுக்களுககும் ெனறி 

சசலுத்தும் விதமா்க மாட்டுப ச்பாங்கல் 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.

 மாட்டுப ச்பாங்கல் அனறு மாடு்கழள 

அலங்கரித்து அவற்றுககுப ச்பாங்கழலக 

ச்காடுத்து மகிழ்வர. இதழனத்சதாடைர்நது, 

மாழலயில் மஞ்சுவிரட்டு எனப்படும் ‘ஜல்லிக்கட்டு 

விைா’  ெழடைச்பறும். அபச்பாழுது, இழளஞர்கள் 

்காழள்கழள அடைககித் தமது வீரத்ழத 

சவளிப்படுத்துவர.

மஞ்சு விரட்டு

மாட்டுப் ப�ாங்கல்

“ச்கால்்லற்றுக ்்காடைஞ்சுவாழன மறுழமயும் 

புல்லா்ள ஆயம்கள்”  

 என்ற சங்க இலககியப ்பாடைல் மூலம் 

இவ்வீரவிழளயாட்டின சதானழமழய அறியலாம். 

 ்பைங்காலத்தில் ்கால்ெழடை்க்ள ெமது 

சசல்வத்தின அழடையாளமா்கத் தி்கழ்்நதன. 

‘ஆயிரம் ்பசுவுழடைய ்்கா ொய்கர’ என்ற ்பட்டைப 

ச்பயர்கசளல்லாம் புைக்கத்தில் இரு்நதன. ‘ஏரின 

பினனால் தான உல்க்ம சுைல்கின்றது’ எனகி்றார 

வள்ளுவர. அ்நத ஏர முழனழய முன்ன்நதிச் 

சசல்்பழவ மாடு்க்ள. இதன மூலம் மாடு்க்ள 

உைவர்கழள உயிரப்்பாடு ழவத்துள்ளன எனறு 

கூறினாலும் மிழ்கயா்காது. 

்காணும் ச்பாங்கல்

 ்காணும் ச்பாங்கல்,  ்பழ்கழமழய ம்ற்நது 

உ்றவு்கழளப புதுபபிககும் ொளாகும். அனழ்றய 

தினம் மக்கள் தமது உற்்றார உ்றவினர மற்றும் 

ெண்பர்களின வீடு்களுககுச் சசனறு அஙகுள்ள 

ச்பரியவர்கழள வணஙகி  வாழ்த்துச்பறும் 

ொளாகும். இவ்விைா ொளில் ்பட்டிமன்றங்கள் 

ெடைத்தியும் ்பாரம்்பரிய விழளயாட்டு்கள் 

விழளயாடியும் மகிழ்வார்கள்.

்காணும் ப�ாங்கல்
 இவ்வாறு ்பணழடைய ்காலம் முதல் இனறு 

வழர ச்பாங்கல் திருொள், தமிைர திருொள் எனறும், 

உைவர திருொள் எனறும் சி்றப்பான முழ்றயில் 

உல்கத் தமிைர்களால் ச்காணடைாடைப்பட்டு வருகி்றது. 
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சித்திழரத் திருவிைாசித்திழரத் திருவிைா

 ழசவமும் ழவணவமும் இழண்நது 

ச்காணடைாடும் தமிை்கத்தின மி்கபச்பரிய திருவிைா 

மதுழர சித்திழரத் திருவிைா. ழசவ சமய விைாவான 

மீனாட்சி சு்நத்ரசுவரர திருமணமும் ழவணவ 

சமய விைாவான ்கள்ளை்கர ஆற்றில் இ்றஙகும் 

விைாவும் ஒன்றா்க ெழடைச்பறுவது. திருமழல 

ொயக்கர ்காலத்தில் இவ்விரு சமய விைாக்களும் 

ஒன்றாக்கப்பட்டுக ச்காணடைாடைப்பட்டைன. சித்திழர 

மாதம் வளரபிழ்ற ஐ்நதாம் ொள் இவ்விைா 

சதாடைஙகித் சதாடைர்நது ்பத்து ொள்்கள் 

ெழடைச்பறுகி்றது. 

ஆடிப ச்பருககு
 ஆடி மாதத்தில் ச்பயயும் சதன்மற்குப 

்பருவ மழையினால்  ஆறு்களில் புதுபபுனல் ச்பாஙகி 

வரும். இதழன்ய ‘ஆடிபச்பருககு’ எனறு கூறுவர. 

்காவிரி ்பாயும் ்பகுதி்களில் வாழும் மக்கள் 

்காவிரியாற்ழ்ற அனழனயா்கவும் சதயவமா்கவும் 

நிழனத்து வழி்படுவர.

ஆடிப் ப�ருககு விழா

சித்திழரத் திருவிைா-மதுழர

 அதற்்கா்க வற்்றாத ெதி்கழளத் தங்கள் 

்கடைவுளா்கப ்்பாற்றி மகிழ்்நது, வழி்பட்டு உைவு 

்வழலழயத் சதாடைஙகுவார்கள். இதன 

அடிப்பழடையி்ல்ய ‘ஆடிப ்பட்டைம் ்தடி விழத’ 

என்ற ்பைசமாழி உருவானது. இப்பகுதி்களில், ஆடி 

மாதம் ்பதிசனட்டைாம் ொளனறு “ஆடிப ச்பருககு”  

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.

ம்கா ம்கத்திருவிைா

 மாசி மாதத்தில் குரு, சிம்ம ராசியில் 

இருககும் ் ்பாது, ம்க ெட்சத்திரமும் ச்பௌரணரமியும் 

்சர்நது வரும் ொ்ள மாசிம்கம் ஆகும்.

ம்கா ம்கத்திருவிழா கும்�க்கா்ணம்

 ெவககிர்கங்களில் குரு ஓர இராசியில் 

இரு்நது மற்்்றார இராசிககு இடைம்ச்பயர ஒரு 

வருடைம் ஆகி்றது. இதன ்காரணமா்க ஒவ்்வார   

ஆணடும் குரு ச்பயரச்சி விைாவும்,  மாசிம்க 

விைாவும் ெழடைச்பறுகி்றது. இது்்பால்வ, 

்பனனிரணடு இராசி்கழளயும் குரு ்கடை்நது வர 

்பனனிரணடு ஆணடு்கள் ஆகும். ஆ்க்வதான, 

்பனனிரணடு ஆணடு்களுககு ஒருமுழ்ற வரும் 

மாசிம்கம், ‘ம்காம்கம்’ எனறு அழைக்கப்படுகி்றது. 

அனழ்றய தினம் புனித இடைங்களில் நீராடுவது 

மி்கவும் சி்றப்பானதாகும். என்வ, கும்்ப்்காணம் 

ம்காம்கக குளத்தில் தீரத்தவாரி அனறு ்பகதர்கள் 

புனித நீராடுகி்றார்கள்.  ்மலும், வடைொட்டில் 

ெழடைச்பறும் ‘கும்்ப்மளா’ழவப ்்பானறு 

இதழன, ‘சதனன்கத்தின கும்்ப்மளா’ எனறும் 

அழைப்பர. 
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ழசவத் திருவிைாக்கள்

 சிவழன முழுமுதற் ்கடைவுளா்க 

வணஙகு்பவர்கள் ழசவர்களாவர. சிவழன வழி்படும் 

திருவிைாக்கள் ழசவத் திருவிைாக்கள் ஆகும். 

ம்காசிவராத்திரி

 ‘ம்காசிவராத்திரி’ விைா ஒவ்்வார  

ஆணடும் மாசி மாதத்தில்  ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. 

இ்நொளில் இரவு முழுவதும் உ்றங்காமல் 

விழித்திரு்நது சிவழன வழி்படுவர.

அனறு ெழடைச்பறும் ொனகு ்கால பூழஜ்களில் 

சிவபுராணங்கழளப ்பாடை ்வணடும். ்மலும், ஒரு 

வருடைத்தில் ்பனனிரணடு மாதங்களிலும் வரும் 

சிவராத்திரி்களில் மாசி மாதத்தில் வரும் 

சிவராத்திரி்ய ‘ம்கா சிவராத்திரியாகும்’.

விொய்கர சதுரத்தி

 ஆணடு்தாறும் ஆவணி மாதத்தில் 

விொய்கர சதுரத்தி விைா ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. 

இவ்விைாழவ ஆலயங்களிலும் ஆலயமில்லாத 

இடைங்களிலும் வீடு்களிலும் ச்காணடைாடுவர.

விநாய்கர் சதுர்த்தி விழா

ம்காசிவராத்திரி விழா 

 ஆலயமில்லாத இடைங்களிலும் 

தற்்காலி்கமா்கக ்களிமணணால் விொய்கர உருவம் 

சசயது வழி்படுவர. இவ்விைாழவ வடைஇ்நதியாவில் 

‘்க்ணஷசதுரத்தி’ என்ற ச்பயரில் 

ச்காணடைாடுகின்றனர.

தீ்பத்திருவிைா
 ்காரத்திழ்க மாதம் முழுநிலவு ொளில் 

வீடு்களிலும் ்்காயில்்களிலும் விளககு ஏற்றி 

வழி்படுவார்கள். இது்வ, ்காரத்திழ்கத் 

திருவிைாவாகும். இவ்விைா சதானறுசதாட்டுக 

ச்காணடைாடைப்பட்டு வருகி்றது. அனழ்றய தினம் 

திருவணணாமழல மழல உச்சியில் தீ்பம் ஏற்றி 

இழ்றவழன ஒளி வடிவில் வழி்படுவர. ்மலும், மற்்ற 

சிவத்தலங்களிலும் முரு்கன ஆலயங்களிலும் 

சி்றபபு வழி்பாடு ெழடைச்பறும்.

திருவண்ணாமலை தீ�ம்
 நிலம், நீர, செருபபு, ்காற்று, ஆ்காயம் 

ஆகிய இயற்ழ்கப ச்பாருள்்கழளப ச்பரும் 

ஆற்்றலா்கக ்கருதி மக்கள் வழி்பட்டு வ்நததன 

சதாடைரச்சியா்க்வ இவ்விைா 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.

ஆதிழரத் திருவிைா

 திருவாதிழர என்பது, ஆணடு்தாறும் 

மார்கழி மாத முழுநிலவு ொளில் ச்காணடைாடைப்படும் 

விைாவாகும். இவ்விைாவிழனப ்பற்றி 

மாணிக்கவாச்கர திருவாச்கத்திலும், சம்்ப்நதர, 

ொவுக்கரசர ்தவாரத்திலும் ்பாடியுள்ளனர. 

சிதம்்பரம், மதுழர, திருவாலங்காடு, 

உத்திர்்காசமஙழ்க, திருக்கழுககுன்றம், 
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திருமுல்ழலவாயில் ்்பான்ற பு்கழ்ச்பற்்ற 

சிவத்தலங்களில் திருவாதிழர விைா மி்கச் 

சி்றப்பா்கக ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. 

திருவாதிலர திருநாள்

 திருவாதிழரயனறு சிவச்பருமானுககுக 

‘்களி’ழயப ்பழடைத்துப ்பகதர்களுககும் வைஙகுவர. 

இதனால், ‘திருவாதிழரக ்களி’ என்ற சி்றபபுப 

ச்பயர ஏற்்பட்டைது. ்மலும், சிதம்்பரம் ்்காயிலில் 

இழ்றவழன ஆடைல் ்்காலத்தில் ்கணடு வழி்படுவர.

சிவச்பருமானுககுரிய ஐ்நது சழ்ப்கள்:

ச்பாற்சழ்ப - ெடைராஜர ்்காயில் - சிதம்்பரம் 

சவள்ளிசழ்ப - மீனாட்சி சு்நத்ரசுவரர 

்்காயில் - மதுழர 

இரத்தினசழ்ப - வடைராண்யசுவரர ்்காயில் - 

திருவாலங்காடு 

தாமிரசழ்ப  - செல்ழலயப்பர ்்காயில் - 

திருசெல்்வலி

சித்திரசழ்ப - குற்்றாலொதர ்்காயில் - 

குற்்றாலம் 

உங்களுககுத் சதரியுமா?

ழவணவத்  திருவிைாக்கள்

 திருமாழல முழுமுதற் ்கடைவுளா்க 

வணஙகு்பவர்கள் ழவணவர்களாவர. திருமாழல 

வழி்படும் திருவிைாக்கள் ழவணவத் திருவிைாக்கள் 

ஆகும். 

ழவகுணடைஏ்காதசி

 மார்கழி மாதம் வளரபிழ்ற ்பதி்னாராம் 

ொள் ‘ழவகுணடைஏ்காதசி’ ஆகும். இது 

ழவணவர்கள் மற்றும் திருமாழல வழி்படு்பவர்கள் 

அழனவராலும் சி்றப்பா்கக ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. 

ழவகுணடை ஏ்காதசி அனறு விரதம் 

இருப்பவர்களுககு ஆணடு முழுவதும் ஏ்காதசி 

விரதம் இரு்நத ்பலன கிழடைககும் என்பது 

ெம்பிகழ்கயாகும். திருவரங்கம் அரங்கொதர 

ஆலயத்தில் ழவகுணடை ஏ்காதசி சி்றப்பா்கக 

ச்காணடைாடைப்பட்டு வருகி்றது. (்படைம்)

திரு்வாணம்

 திருமாலின பி்ற்நதொளான ஆவணி 

மாதம் முழுநிலவு ொளில் ச்காணடைாடைப்படும் விைா 

திரு்வாணம் ஆகும். இது, திருமாலுககு உ்க்நத 

ொளா்கக ்கருதப்படுவதால் அ்நொளில் மக்கள் ்பல 

்்காயில்்களுககும் சசனறு திருமாழல வழி்படுவர. 

ஓ்ணம் �ணடில்க

 இ்நொளில், ம்கா்பலி மனனர வருவதா்கக 

்கருதி மக்கள் வீதி்களிலும் வீட்டின முற்்றத்திலும் 

்பல வணணபபூக்களால் ச்பரிய ்்காலங்கழளப 

்்பாட்டு அவழர வர்வற்்பர. இழத “அத்தபபூ” 

என்றழைப்பர.  இவ்விைாழவப ்பற்றிய சசயதி்கள் 

மதுழரக்காஞ்சியிலும் ்தவாரத்திலும் ொலாயிரத் 

திவ்வியபிர்ப்நதத்திலும் இடைம் ச்பற்றுள்ளன.

தீ்பாவளி

  ஒவ்்வார ஆணடும் ஐப்பசி மாதம் 

்தயபிழ்ற ொளில் அமாவாழசககு முதல் ொளில் 

ச்காணடைாடைப்படும் ்பணடிழ்க்ய தீ்பாவளியாகும். 
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தீ்பாவளி என்றால் ‘தீ்பங்களின வரிழச’ என்பது 

ச்பாருள். இருழள நீககி ஒளிழயக ச்காடுககும் 

திருொ்ள தீ்பாவளித் திருொளாகும். முனச்பாரு 

்காலத்தில் ெர்காசுரன ்தவர்கழளயும் 

மக்கழளயும் ச்காடுழம சசயததா்கவும். அவனது 

ச்காடுழமழய மக்களும் ்தவர்களும் ச்பாறுக்க 

முடியாமல் திருமாலிடைம் முழ்றயிட்டைதா்கவும், 

திருமால் சக்கராயுதத்தால் ெர்காசுரழன வதம் 

சசயது மக்கழளயும் ்தவர்கழளயும் 

்காத்ததா்கவும் கூறுவர. ெர்காசுரன தான  

இ்றககும் தறுவாயில் தனது நிழனவு ொழள 

அழனவரும் மகிழ்வுடைன ச்காணடைாடை 

்வணடுசமனக   ்்கட்டுகச்காணடைதா்கவும் 

கூறுவர. அ்நொ்ள, தீ்பாவளியா்கக 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.  இவ்விைா, தமிழ்ொட்டில் 

மட்டுமனறி இ்நதியா முழுவதும் மி்கச் சி்றப்பா்கக 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.

தீ�ாவளித் திருநாள்

 இத்திருொளனறு அதி்காழலயில் 

எணசணய ்தயத்துக குளித்து, வீடு முழுவதும் 

விளக்்கற்றிப பூழஜ சசயது,  ்பட்டைாசு்கள் 

சவடித்துப புத்தாழடை அணி்நது இனிபபு்கள் 

வைஙகிக ச்காணடைாடுகின்றனர. வடை இ்நதியாவில் 

இத்திருொழளத் தீ்பஒளித் திருொளா்கக 

ச்காணடைாடுகி்றார்கள்.

ெவராத்திரி விைா

 வீரம், சசல்வம், ்கல்வி ஆகியவற்ழ்றத் 

தரும் முபச்பரும் ்கடைவுளா்க முழ்ற்ய மழலம்கள், 

அழலம்கள், ்கழலம்கள் ஆகி்யாழரப ்்பாற்றி 

வணஙகும் விைா்வ ெவராத்திரி திருவிைாவாகும். 

ெவராத்திரி என்பதற்கு ‘ஒன்பது இரவு்கள்’ என்பது 

ச்பாருளாகும். இவ்விைா புரட்டைாசி மாதத்தில் 

அமாவாழசககுப பினவரும் ஒன்பது ொள்்களும் 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. ஒன்பதாவது ொள் ெடைககும் 

வழி்பாடு ்கழலம்களுககு உரியதா்கக ்கருதி 

புத்த்கங்கள், இழசக்கருவி்கள் மற்றும் ்பல 

சதாழில் சார்நத ்கருவி்கழளயும்  ழவத்து 

வழி்படுவர.  ‘சசயயும் சதாழி்ல சதயவம்’ என்ற 

்கருத்தில் மக்கள் தமது சதாழிழலப ்்பாற்றிக 

ச்காணடைாடுவ்த இவ்விைாவின ்ொக்கமாகும்.  

்பத்தாம் ொள் விைாவா்க “விஜயதசமி” 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.  விஜயதசமி என்றால் 

‘சவற்றிழயத் தருகின்ற ொள்’ என்பது ச்பாருள். 

அனறு குை்நழத்களுககுக ்கல்விழயத் 

சதாடைஙகினால் வாழ்வு சி்றககும் என்பது 

ெம்பிகழ்கயாகும்.  வடைொட்டிலும், சதனனாட்டிலும் 

உள்ள எல்லா ஆலயங்களிலும் இவ்விைா 

சி்றப்பா்கக ச்காணடைாடைப்பட்டு வருகி்றது.

நவராத்திரி ப்காலு

அம்மன திருவிைா

 அம்மன வழி்பாடைானது, ஊர்தாறும் 

ெழடைச்பறும் முககிய வழி்பாடைாகும். மாரி என்றால் 
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மழை எனறு ச்பாருள். ்்காழடைக்காலத்தில் 

சவப்பத்தின ்காரணமா்க மக்களுககு அம்ழம 

்்பான்ற ்பல்்வறு ்ொய்கள் ஏற்்படுகின்றன. 

இ்ந்ொய்கள் வராமல் தடுப்பதற்்கா்க மழைதர 

்வணடி மாரியம்மனுககு விைா எடுத்து 

வழி்படுகின்றனர.

தீமிதி திருவிழா

 ்பல ்ொய்களுககு மரு்நதா்க உள்ள 

்வப்பமர்ம மாரியம்மனுக்கான ‘தல 

விருட்சமாகும்’. இவ்விைா, ்காபபுக்கட்டுதல் 

சதாடைஙகி ஏழு ொள்முதல் ்பதிழன்நது ொள்வழர 

ெழடைச்பறும். பூ்வாடு எடுத்தல், பூவாரி ச்காட்டுதல், 

அலகு குத்துதல், சாட்ழடை அடித்தல், சமாட்ழடை 

அடித்தல், மாவிளககு எடுத்தல், தீமிதித்தல்  

்்பான்றழவ மாரியம்மன திருவிைாவின முககிய 

நி்கழ்வு்கள் ஆகும். ஈ்ராடு மாவட்டைத்தில் உள்ள 

்பணணாரியம்மன ்்காயில் தீமிதித் திருவிைா 

குறிபபிடைத்தக்கதாகும். இவ்விைா, மஞ்சள் 

நீராட்டுதலுடைன நிழ்றவழடையும். இவ்விைா, 

கிராமங்கள்்தாறும் உள்ள மக்கள்  

அழனவராலும் சி்றப்பா்கக ச்காணடைாடைப்பட்டு 

வருகி்றது. 

ஆடிபபூரம்
 அம்மனுககு உ்க்நத திருொள்்களில் 

ஆடிமாதம் பூர ெட்சத்திரத்தில் ச்காணடைாடைப்படும் 

ஆடிபபூரத்திருொள் மி்கவும் சி்றபபுழடையது. சிவத் 

தலங்களில் அம்மனுககும், திருவில்லிபபுத்தூரில் 

ஆணடைாளுககும் இவ்விைா ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. 

இ்நொளில், அம்மனுககு வழளயல்்களால் 

அலங்காரம் சசயது ஆடிககூழ் ்பழடைத்து 

இவ்விைாழவ மக்கள் ச்காணடைாடுகின்றனர.

ொட்டைார திருவிைாக்கள்
 ொட்டைார சதயவங்கள் கிராம மக்களால் 

வணங்கப்படு்பழவ ஆகும். இழவ சிறுசதயவங்கள், 

கிராம ் தவழத்கள் எனறும் அழைக்கப்படுகின்றன. 

ொட்டைார சதயவ வழி்பாடு்கள் கிராம மக்களின 

்பண்பாட்டுடைனும் ்பைக்க வைக்கங்களுடைனும் 

ஒனறிழண்நதழவயா்க உள்ளன. ச்பானனியம்மன, 

்்பாத்திராஜா, அணணமார, அயயனார, 

்காத்தவராயன, ொடியம்மன, ்கருப்பசாமி, 

சுடைழலமாடைன, இசககியம்மன ்்பான்ற ்பல்்வறு 

ொட்டைார சதயவங்கழள மக்கள் தங்கள் 

முன்னார்களா்க்வ ்கருதுவர. இவ்விைாக்கள் 

மூலம் இனறும் ொட்டுபபு்றக்கழல்கள் 

உயிரத்திருக்க இவ்விைாக்கள் ்்பருதவி 

புரிகின்றன.

நாட்்ார் சிற�ங்கள்
்க்நத விரத விைாக்கள்
 தமிழ்க ்கடைவுளான முரு்கழன வணஙகும்  

விைா்வ  ்க்நத விரத விைா ஆகும்.

• ஐப்பசி மாதம் வளரபிழ்ற ஆ்றாம் ொள் சஷடி்ய 

“்க்நத சஷடி” விைாவாகும்.  முரு்கப ச்பருமான 

அரக்கழன ஒடுக்கப ்்பார புரி்நத நி்கழ்ழவ்ய 

்க்நத சஷடி எனகி்்றாம்.

்க்நத சஷடி திருவிைா
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• ழவ்காசி மாதம் முழுநிலவு ொளில் ழவ்காசி 

விசா்கம் ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.  முரு்கன 

ஆலயங்களில்  இவ்விைா ெழடைச்பறுகி்றது.

• ்பஙகுனி உத்திரம் என்பது, ்பஙகுனி மாதத்தில் 

முழுநிலவு ொளில் ச்காணடைாடைப்படும் 

விைாவாகும். இது முரு்கனின 

திருமணொளா்கக ்கருதப்படுகி்றது.

• ஆடி மாதம் ்காரத்திழ்க ெட்சத்திரத்ழத 

முரு்கனுககுரிய ொளா்கக ்கருதி வழி்படுவர. 

இ்நொளனறு, அறு்பழடை வீடு்களுள் ஒன்றான 

திருத்தணியில் ஆடிககிருத்திழ்க விைா 

சி்றப்பா்கக ச்காணடைாப்படுகின்றது.

 முரு்கனுககுரிய அறு்பழடை வீடு்கள்:

1.  திருப்பரஙகுன்றம்

2.  திருச்சச்நதூர அல்லது திருச்சீரழலவாய

3.  திருவாவினனகுடி (எ) ்பைனி

4.  திரு்வர்கம் (எ) சுவாமிமழல

5.  திருத்தணி அல்லது குனறு்தா்றாடைல்

6.  ்பைமுதிர்சாழல

உங்களுககுத் சதரியுமா?

்்காயில் சார்நத விைாக்கள்

்தரத்திருவிைாக்கள்

 தமிை்கத்தில் உள்ள ்்காயில்்கள் ்தாறும் 

திருவிைாக்கள் ெழடைச்பறுகின்றன. 

இத்திருவிைாக்களில் சதயவங்கழளத் ்தரில் 

அமர ழவத்து ஊரவலமா்க அழைத்து வருவது 

முககிய நி்கழ்வாகும். ஒவ்சவாரு ்்காயில் 

திருவிைாவிலும் ்தரத்திருவிைா குறிபபிடைத்தக்க  

நி்கழ்வாகும். ்பத்துொள்்கள் ெழடைச்பறும் 

திருவிைாவின இறுதி ொளில் மஞ்சள் நீராட்டிற்கு 

முதல் ொள் ்த்ராட்டைம் ெழடைச்பறும்.  முதனழமத்  

சதயவத்திற்குப ச்பரிய ்தரும், பி்ற 

சதயவங்களுககுச் சிறிய ்தரும் இருககும்.

திருவாரூர் கேர்
 ்தரில் ச்பரிய ்கயிறு்கள் இழணக்கப்படும். 

அவற்ழ்ற ‘வடைம்’ எனறு கூறுவர. இவ்வடைத்ழதப 

்பற்றி இழுத்துச் சசல்வழத ‘வடைம் பிடித்தல்’ என்பர. 

்்காயிலுககுச் சசனறு இழ்றவழன வழி்படை  

முடியாதவர்களான முதி்யார்கள், 

மாற்றுத்தி்றனாளி்கள் ்்பான்றவர்களுககு உதவும் 

வழ்கயிலும் அழனவரும் ஒனறு கூடி வழி்பாடு 

சசயயவும் இழ்றவழன வீதி உலாவா்க அழைத்து 

வருவர.  இவ்வாறு இழ்றவன தனழன ொடி வ்நத 

அடியவர்களுககு அருள் புரிவ்தாடு, தான 

அவர்கழள ொடிச் சசனறும் அருள்புரிவார 

என்பழதத் ்தரத்திருவிைா உணரத்துகி்றது.

 திருவாரூரில் தியா்கராசப ச்பருமான 

்்காயில் ச்காணடுள்ளார. இக்்காயிலின ்தர 

ஆசியாவி்ல்ய மி்க உயரமான ்தர என்ற 

ச்பருழமககு உரியது. இத்்தர 96 அடி உயரமும் 

360 டைன எழடையும் ச்காணடைது. ொனகு 

நிழல்கழளக ச்காணடைதா்க உள்ளது.   ஒவ்்வார    

ஆணடும் சித்திழர மாதம் இக்்காயிலின ்தரத் 

திருவிைா ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.

 கீழை ொடு்களின லூரது ெ்கர என 

அழைக்கப்படுவது ்வளாங்கணணி ஆகும். 

்வளாங்கணணிமாதா ் தரத்திருவிைா அழனத்து 

சமய மக்களும் ்கல்நதுச்காள்ளும் ஒரு விைாவாகும்.  

 இராமாயண, ம்கா்பாரதம் ்்பான்ற 

புராணக்கழத்கழளயும் சமுதாயத்தில் ெழடைச்பறும் 

முககிய நி்கழ்வு்கழளயும் சிற்்பங்களா்கச் 

சசதுககித் ்தழர அைகு்படுத்துவர. என்வ, ்தர 

என்பது ெடைமாடும் ்கழலக்கருவூலமா்கத்   

தி்கழ்கி்றது.
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 தமிை்கத்தில் திருவாரூர, ்பைனி, 

அவினாசி, திருவில்லிபபுத்தூர, சிதம்்பரம், 

கும்்ப்்காணம், மதுழர, திருவல்லிக்்கணி, 

திருவரங்கம், திருவணணாமழல, திருசெல்்வலி 

்்பான்ற இடைங்களில் ெழடைச்பறும் 

்தரத்திருவிைாக்கள் மி்கவும் சி்றபபு 

வாய்நதழவயாகும் 

கிறித்துவத் திருவிைாக்கள்

கிறிஸ்துமஸ்

 மக்கள் ெலனுக்கா்கத் தம்ழம 

அரப்பணித்துக ச்காணடை, இழ்றத்தூதரா்க ஏசு 

ச்பருமாழனக ்கருதி வழி்படுவர. ஈராயிரம் 

ஆணடு்களுககு முனபு, இஸ்்ரல் ொட்டில் 

ச்பத்தல்்கம் எனனும் ஊரில் மாட்டுத்சதாழுவத்தில் 

ஏசு ச்பருமான பி்ற்நதார.

 ஏசுச்பருமான பி்ற்நத ொளான டிசம்்பர 

மாதம் 25 ஆம் ொள் உல்க அளவில் கிறிஸ்துமஸ் 

ச்காணடைாடைப்படுகின்றது.

கிறிஸ்துமஸ்
 இத்திருொளில் மக்கள் 

்தவாலயங்களுககுச் சசனறு வழி்படுவர. 

கிறித்துவர்கள் வீடு்கள்்தாறும், ெட்சத்திர 

விளககு்கழள அழமத்தும் புத்தாழடை அணி்நதும் 

இனிபபு்கள் வைஙகியும் ச்காணடைாடி மகிழ்வர. 

புனித சவள்ளி

 புனித சவள்ளி (Good Friday), ச்பரிய 

சவள்ளி அல்லது ஆணடைவருழடைய திருப்பாடு்களின 

சவள்ளி எனறும் கிறித்துவர்கள் இதழன 

அழைப்பர. ஏசு ச்பருமாழனச் சிலுழவழயச் 

சுமக்கச் சசயது, சவுக்கால் அடித்துக ்கழடைசியா்க 

அ்த சிலுழவயில் அவழர அழ்ற்நது 

ச்காடுழமப்படுத்தினார்கள். மனனனின 

ஆழணககுப ்பய்நத யூ்தயா ொட்டு மக்கள், 

எழதயு்ம சசால்லமுடியாமல் ்வதழனயுடைன 

்கணணீர விட்டைனர. ஏசு ச்பருமான அழடை்நத 

துன்பங்கழளயும் சிலுழவயில் அழ்றயப்பட்டு உயிர 

து்ற்நதழமழயயும்  நிழனவுகூரும் நி்கழ்்வ ‘புனித 

சவள்ளி' ஆகும். ஏசு ச்பருமான சிலுழவயில் 

அழ்றயப்பட்டை இ்நொழள கிறித்துவர்கள், நிழனவு 

ொளா்கக ்கருதி வழி்படுகின்றனர.

புனித ஞாயிறு

 ஏசு ச்பருமான இ்றப்பதற்கு முனனார 

’ொன மீணடும் உயிர ச்பற்று வரு்வன’ எனத் தமது 

சீடைர்களுககுச் சசால்லிச் சசன்றார. சிலுழவயில் 

ச்காடியவர்களால் உயிருடைன அழ்றயப்பட்டை ஏசு 

பிரான மூன்றாம் ொள் உயிரச்பற்று மக்களுககு 

ஆசியும் சீடைர்களுககு அறிவுழரயும் வைஙகி 

மீணடும் மழ்ற்நதார. அவர உயிரத்சதழு்நத 

மூன்றாவது ொழளப ‘புனித ஞாயிறு’ என்பர. 

இசுலாமியத் திருவிைாக்கள்

சமா்கரம் ்பணடிழ்க

 சமா்கரம் என்ற மாதம் இசுலாமிய 

ொள்்காட்டியின (அரபு) மாதங்களில் முதல் 

மாதமாகும். இது இவர்களின புத்தாணடைா்கக 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. இசுலாமிய ொள்்காட்டி 

ச்நதிர ொள்்காட்டியாகும். இம்மாதத்தில் 

சணழடை்கள், புனிதப்்பார்கள் தவிரக்கப்படை 

்வணடும் எனத் திருககுரான கூறுகின்றது. 

இப்பணடிழ்க தியா்கத் திருொளா்கக 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.

ரமலான (ரம்ஜான) ்பணடிழ்க

 ரமலான ்பணடிழ்கழய ஈழ்கத் திருொள், 

ஈத்  ச்பருொள் எனறும் அழைப்பர. ‘ஈத்’ எனனும் 
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அரபுச் சசால்லிற்குத் ‘தடுத்து விடுவது’ என்பது 

ச்பாருள். இ்ந்ொனபு தங்கழளத் தீழம்களில் 

இரு்நது தடுத்துக ்காப்பதா்கக இசுலாமியர்கள் 

்கருதுகி்றார்கள்.

ரமைான் �ணடில்க

 ழ வ ்க ழ ்ற ப  ச ்ப ா ழு தி ன 

சதாடைக்கத்திலிரு்நது ச்பாழுது மழ்றயும் வழர 

அல்லாழவ நிழனத்த்படி இசுலாமியர்கள் ்ொனபு  

்மற்ச்காள்ளுவர.

 இ்ந்ொனபில் முதல் ்பத்துொள்்கள் 

இழ்றயருள் கிழடைப்பதற்்கா்கவும், இரணடைாவது 

்பத்துொள்்கள்  இழ்றவனிடைத்தில் மனனிபழ்பப 

ச்பறுவதற்்கா்கவும், மூன்றாவது ்பத்துொள்்கள் 

ெர்கத்திலிரு்நது விடுதழல ச்பறுவதற்்கா்கவும் 

்ொனபு ்கழடைபபிடிககின்றனர. இ்ந்ொனபின 

இறுதி ொ்ள ரமலான திருவிைாவா்கக 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது.

்பகரீத் ்பணடிழ்க

 இப்பணடிழ்க இசுலாமியர்களின 

்பனனிரணடைாவது மாதமான “துல்்ஹஜ்” என்ற 

மாதத்தில் வருகின்றது. இசுலாமியர தமது 

வாழ்ொளில் ஒரு முழ்றயாவது சமக்காவிற்கு 

“்ஹஜ்” ்பயணம் ்மற்ச்காள்ள ்வணடும். 

இப்பயணத்தினால், தாம் தாயின வயிற்றிலிரு்நது 

பி்ற்நத ்பால்கர ்்பானறு புனிதமா்கவும் தீழம 

நீஙகியவரா்கத் திரும்பிவிடுவதா்க அவர்கள் 

்கருதுகி்றார்கள்.

 ்ஹஜ் ்பயணம் ்மற்ச்காணடைவர்கள் 

‘்ஹாஜிக்கள்’ என அழைக்கப்படுகி்றார்கள். 

்ஹாஜிக்கள் அல்லாவின வீட்டிற்கு 

விரு்நதாளியா்கச் சசல்கி்றார்கள். இப்பயணம் 

்மற்ச்காள்ள இயலாதவர்கள் “ குர்பானி” 

ச்காடுத்துப ்பகரீத் சதாழுழ்க சசயவார்கள்.

சமணத் திருவிைா

ம்காவீர சஜய்நதி

 ம்காவீரர, ச்பா.ஆ.மு. 546 இல் ழவசாலி 

ொட்டில் ‘குணடைாகிராமம்’ எனனும் இடைத்தில் 

பி்ற்நதார. அரசகுமாரனாகிய இவர அழனத்ழதயும் 

து்ற்நது ொட்ழடை விட்டு  சவளி்யறித் தியானம் 

சசயது,  உயரநிழலழய அழடை்நதார. இவர, தாம் 

்கணடைறி்நத உணழம்கழள மக்களுககு 

எடுத்துழரத்து ெல்வழிப்படுத்தினார. இவர அனபு, 

அழமதி, அகிம்ழச ்்பான்ற ெற்குணங்களுககு 

இலக்கணமா்கத் தி்கழ்்நதார. இவரது பி்ற்நத ொள் 

‘ம்காவீர சஜய்நதி’யா்கக   ச்காணடைாடைப்படுகின்றது.

ம்காவீர் பெயந்தி

(சமண சமயத்தில் 24வது தீரத்தங்கரர – ம்காவீரர)

 சமண மதத்தில் தி்கம்்பரர, சு்வதம்்பரர 

என்ற இரு பிரிவு்கள் உணடு.

தி்கம்்பரர – திழச்கழள்ய ஆழடையா்க அணி்பவர

சு்வதம்்பரர – சவணணி்ற ஆழடை அணி்பவர 

உங்களுககுத் சதரியுமா?
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ச்பௌத்தத் திருவிைா

புத்தபூரணிமா

 புத்தபூரணிமா ழவ்காசி மாதம் முழுநிலவு 

ொளில் உலகில் உள்ள அழனத்து 

ச்பௌத்தர்களாலும் ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. 

ழவ்காசி மாதம் விசா்க ெட்சத்திரத்தில் முழுநிலவு 

ெனனாளில் ்ெ்பாள ொட்டில் ்கபிலவஸ்துவிலுள்ள 

‘லும்பினி’ எனனும் கிராமத்தில் அரச குடும்்பத்தில் 

புத்தர  பி்ற்நதார.  மக்கள் ெலன ்கருதிப 

ச்பற்்்றாழரயும் மழனவிழயயும் ம்கழனயும் 

அரசாட்சிழயயும் து்ற்நதார.

புத்ேபூர்ணிமா
 புத்தரின வாழ்வில் நி்கழ்்நத முககிய 

நி்கழ்வு்களான ச்பரு்நது்றவு, நிருவாண நிழல 

அழடை்நதது, முதல் ்்பாதழனழய நி்கழ்த்தியது, 

்பரிநிருவாண நிழலழய அழடை்நதது என 

அழனத்தும் நி்கழ்்நத இ்நொழள்ய ‘புத்த 

பூரணிமா’ எனறு ச்பௌத்த சமயத்தினர ச்காணடைாடி 

வருகின்றனர.  ச்பௌத்தர்கள் புத்தபூரணிமா 

அனறு சவணணி்ற ஆழடை அணி்நது ச்பௌத்த 

வி்காரங்களுககுச் சசனறு மலர்கழளத்தூவி 

வழி்பாடு சசயகின்றனர. 

   இவ்விைா பீ்காரில் உள்ள புத்த ்கயாவிலும், 

உத்திபிர்தசத்தில் உள்ள சாரொத்திலும் மி்கச் 

சி்றப்பா்கக ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. இ்நதியா 

மட்டுமல்லாது ்ெ்பாளம், இலஙழ்க, தாயலா்நது 

உள்ளிட்டை உல்க ொடு்களிலும் ச்காணடைாடைப்பட்டு 

வருகி்றது.

 புத்த ச்பருமானின இபபுனித ெனனாள் 

குறித்த சசயதி மணி்ம்கழல என்ற ்காபபியத்தில் 

இடைம்ச்பற்றுள்ளது. அக்காபபியத்தில் தீவதிலழ்க 

என்பாள், மணி்ம்கழலயிடைம் தனனுழடைய 

வரலாற்ழ்றக கூறிய்தாடு ஆபுத்திரழனயும் 

அமுதசுரபிழயப ்பற்றியும் எடுத்துழரத்துப 

‘்பசிபபிணி ்்பாககும் அமுதசுரபியானது 

ச்பௌத்தர்களின புனித ெனனாளான புத்தபூரணிமா 

அனறு மணி்ம்கழலயிடைம் வ்நது்சரும்’ எனறும் 

கூறுகி்றாள். 

குருொனக சஜய்நதி

 குருொனக பி்ற்நத ொள் சீககியர்களால் 

‘குருொனக சஜய்நதியா்கக’ 

ச்காணடைாடைப்படுகி்றது. குருொனக, லாகூருககு 

அரு்்கயுள்ள ‘தால்வணடி’ என்ற கிராமத்தில் 

பி்ற்நதார. இளம்வயது முத்ல 

இழ்றயனு்பவங்களில் திழளத்திரு்நதார.  தமது 

முப்பதாவது வயதில் ஞானம் ச்பற்்றார. 

சதாடைக்கத்தில் ்பல்்வறு அருள்சசயல்்கழள 

நி்கழ்த்தி மக்கழள ெல்வழிப்படுத்தினார. 

ஆனமீ்கக ்கருத்து்கழள மக்களிழடை்ய 

்பரபபினார. மத ஒற்றுழமககு ம்கத்தான ்சழவ 

சசயதார. இவர அனபுசெறிழய வலியுறுத்தினார. 

இவரது அருளுழர்கள் அடைஙகிய புனித நூல் 

‘ஆதிகிர்நதம்’ ஆகும்.

 குருொனக சஜய்நதிககு இரணடு 

ொள்்களுககு முன்பா்க்வ குருத்வாராக்களில் 

சதாடைர்நது ொற்்பத்சதட்டு மணி ்ெரம் புனித 

நூலான ‘ஆதிகிர்நதம்’ வாசிக்கப்படும். குருொனக 

பி்ற்நதொள் அனறு அதி்காழல ொனகு மணி 

முத்ல ்பகதிப்பாடைல்்களும் புனித உழர்களும் 

வாசிக்கப்பட்டு விைா சதாடைஙகும்.  அனழ்றய ொள் 

முழுவதும் குருத்வாராக்களில் மக்களுககு  

அறுசுழவ உணவு வைங்கப்படும். இ்நொளில் 

உலச்கஙகும் உள்ள சீககிய குருத்துவாராக்கள் 

வணண  வணண விளககு்களாலும் மலர்களாலும் 

அலங்கரிக்கப்படும்.
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குருநானக பெயந்தி

 அமிரதசரசில் உள்ள ச்பாற்்்காயில் 

சீககியர்களின புனிதத்தலமாகும். ்பஞ்சாப, 

்ஹரியானா ்்பான்ற மாநிலங்களில் இ்நத ொளில் 

சி்றபபு அணிவகுபபு்களும் ஆடைல் ்பாடைல் 

நி்கழ்ச்சி்களும் ெழடைச்பறும். இழ்ற வழி்பாட்டில் 

்கல்நதுச்காள்ளும் அழனத்துச் சீககியர்களும் 

தமது வைக்கப்படி தழலப்பாழ்க, வாள், புத்தாழடை 

அணிவார்கள்.  பினனர, ஊரவலம் ெழடைச்பறும். 

நீணடை, ்பட்ழடை தீட்டைப்பட்டை வாள்்கழள ழவத்துக 

ச்காணடு, அழதச்சுைற்றிப ்பல்்வறு வீரதீரச் 

சசயல்்கழளச் சசயதுச்காணடு ஊரவலமா்கச் 

சசல்வார்கள்.

நிழ்றவுழர

  குடும்்பத்திலுள்ள அழனவரும் ஒன்றா்கச் 

்சர்நது ்வற்றுழம்கள் அழனத்ழதயும் ம்ற்நது 

மகிழ்ச்சியுடைன வாை ்வணடும் என்ற உயர்நத 

்ொக்கத்தில் ்பணடிழ்க்களும் விைாக்களும் 

ச்காணடைாடைப்படுகின்றன.

 ச்பாது நி்கழ்வு்களா்க ெழடைச்பறும் 

விைாக்களின்்பாது  மக்கள் ஒனறுகூடித் 

தம்முழடைய ்வற்றுழம்கழள ம்ற்நது 

ஒனறு்படுகி்றார்கள். ்பணடிழ்க்களும் விைாக்களும் 

வாழ்விற்கு இனறியழமயாத மனஅழமதிழயயும் 

மனநிழ்றழவயும் தருகின்றன. ஒவ்சவாரு 

்பணடிழ்கயும் மக்களுககுப  புத்துணரழவத் 

தருகின்றது. 

மதிபபீடு

சரியான விழடைழயத் ்தர்நசதடுத்து எழுது்க.

1. ழவகுணடை ஏ்காதசி எ்நதத் சதயவத்்தாடு சதாடைரபுழடையது?

 அ) முரு்கன  ஆ) மா்யான  இ) வருணன   ஈ) சிவன

2. ச்பாரு்நதாத இழணழயத் ்தர்நசதடு

 அ) ம்காம்கம் - கும்்ப்்காணம்  ஆ) ஆடிபச்பருககு - திருச்சி

 இ) ்தரத்திருவிைா - பூம்பு்கார  ஈ) ழவகுணடை ஏ்காதசி - திருவரங்கம்

3. சரியா்கப ச்பாருத்தப்பட்டுள்ள விழடைககுறிபழ்பத் ்தர்நசதடு.

 அ)  ெடு்கல் வழி்பாடு - 1. ்்கரளா  

 ஆ) சூரசம்்ஹாரம் - 2. ்ெ்பாளம்

 இ)  திரு்வாணம் - 3. முரு்கன  

  ஈ)  சித்தாரத்தர    - 4. வீரரவழி்பாடு

 அ) அ-4    ஆ-3      இ-1      ஈ-2  ஆ) அ-1     ஆ-2     இ-4     ஈ-3

 இ) அ-3     ஆ-2     இ-4     ஈ-1  ஈ) அ-3     ஆ-4     இ-2     ஈ-1  
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4. முபச்பரும் ்தவியழரப ்்பாற்றி வணஙகும் விைா

 அ) சிவராத்திரி  ஆ) ெவராத்திரி   இ) தீ்பத்திருவிைா ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்ழல

5. ‘துல்்ஹஜ்’ என்ற இசுலாமிய மாதத்தில் ச்காணடைாடைப்படும் ்பணடிழ்க

 அ) ்பகரீத்்பணடிழ்க    ஆ) சமா்கரம்

 இ) ரம்ஜான்பணடிழ்க    ஈ) மிலாதுெபி

6. ஏசுகிறிஸ்து உயிரத்சதழு்நத ொள்

 அ) புனிதஞாயிறு ஆ) ச்பரியவியாைன இ) புனிதசவள்ளி ஈ) சாம்்பல்புதன

7. சரியா்கப ச்பாருத்தப்பட்டுள்ள விழடைககுறிபழ்பத் ்தர்நசதடு.

 அ) மருதநிலம்  - 1.  வருணன

 ஆ) முல்ழலநிலம் - 2.  ச்காற்்றழவ

 இ) ்பாழலநிலம்  - 3.  இ்நதிரன

 ஈ) செயதல்  - 4.  மா்யான

 அ) அ-4    ஆ-3      இ-1      ஈ-2  ஆ) அ-1     ஆ-2     இ-3     ஈ-4

 இ) அ-2     ஆ-3     இ-4     ஈ-1   ஈ) அ-3     ஆ-4     இ-2     ஈ-1  

8. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் ச்பாரு்நதாத  இழண எது?

 அ) சிவராத்திரி - ழசவசமயத் திருவிைா

 ஆ) திரு்வாணம் - ழசவசமயத் திருவிைா

 இ) ஆருத்ராதரிசனம் - ழசவசமயத் திருவிைா

 ஈ)்காமன்பணடிழ்க - ழசவசமயத் திருவிைா

9. ச்பாரு்நதும் இழணழயக ்கணடைறி்க.

 அ) ம்காவீரர - திரிபீடை்கம்   

 ஆ) புத்தர - திருககு்றள்

 இ) குருொனக - ஆதிகிர்நதம்   

 ஈ) மு்கம்மதுெபி - திரிரத்தினங்கள்

10. தவ்றான கூற்ழ்றக ்கணடைறி்க.

 அ) ்பஙகுனி உத்திரம் முழுநிலவு ொளில் ச்காணடைாடைப்படுகி்றது

 ஆ) ்பஙகுனி உத்திரம் முரு்கனின திருமணொளா்கக ்கருதப்படுகி்றது.

 இ) ்பஙகுனி உத்திரம் ‘முரு்கனுககு உ்க்நதொள்’ என்பர

 ஈ) ்பஙகுனி உத்திரம் ‘இ்நதிரனுககு உ்க்நதொள்’ என்பர

குறுவினா

1.   தமிழ்ொட்டில் வணங்கப்படும் ்காவல் சதயவங்கள் சிலவற்ழ்றப ்பட்டியலிடு்க.

2.   ‘அத்தபபூ’ என்றால் எனன?

3.   ழசவசமயம் கூறும் மும்மலங்கள் யாழவ?
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4.   சமணசமயத்தின இருபிரிவு்கள் யாழவ?

5.  ்க்நதவிரத விைாக்கழளக குறிபபிடு்க.

6.   இசுலாம் சமயத்தவர்கள் ச்காணடைாடும் முககிய விைாக்கழளக கூறு்க.

சிறுவினா

1.   ெடு்கல்வழி்பாடு என்றால் எனன?

2.   ஆதிழரத்திருவிைா - குறிபபு வழர்க.

3.   ்பாழவ ்ொனபு ச்காணடைாடைப்படும் ்ொக்கம் யாது?

4.   ஆடிபச்பருககு – குறிபபுவழர்க.

5.   ்தரத்திருவிைா ்பற்றி நீவிர அறிவன யாழவ?

6.   சமா்கரம் – குறிபபு வழர்க.

செடுவினா

1.   ெவராத்திரி விைாவின சி்றபபு்கழளக கூறு்க.

2.   குருொனக சஜய்நதிழய விவரிக்க.

3.   இ்நதிர விைாவிழனப ்பற்றி விவரிக்க.

4.   திருவிைாக்கள் ச்காணடைாடைப்படுவதன ்ொக்கங்கள் யாழவ?

5.   கிறித்தவ சமய விைாக்கழள விளககு்க.

6.   ரமலான ்ொனபு ்மற்ச்காள்ளப்படும் விதத்ழத விவரிக்க.

7.   ்க்நதவிரத விைாக்களுள் எழவ்யனும் இரணழடை விளககு்க.
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இல்ணயச்பசயல்�ாடு 

திருவிழாக்கள் இைணயப்பக்கத்தின் உரலி:
http://www.tamilvu.org/ta/%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D

�டி்கள்
 ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விைரவுக்குறியீட்ைடப் பயன்படுத்தி tamilvu என்னும் 

இைணயப்பக்கத்திற்குச் ெசல்க.  
 நூலகம் என்னும் ெதரிவுக்குள் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் பண்பாட்டுக் காட்சியகத்ைதத் ெதரிவு 

ெசய்க. 
 திருத்தலங்கள், வரலாற்றுச் சின்னங்கள், கைலகள் ேபான்ற ெதரிவுகளில் திருவிழாக்கள் 

என்னும் ெதரிைவத் ேதர்வு ெசய்து, அதில் இடம்ெபற்றிருக்கும் விழாக்கள் குறித்த 
காெணாலிகளின்வழி அவ்விழாக்களின் சிறப்புகைள அறிக.

ெசயல்பாட்டின் படிநிைலக்கான படங்கள் :

மண்வாசம் மணக்கும் விழாக்கைளக் 
கண்டுகளிப்ேபாமா!

திருவிழாக்கள்

* படங்கள் அைடயாளத்திற்கு மட்டுேம.
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Aesthetics - அழகியல்

Altruistic - பிறர் நலம்

Ambition - இலட்சியம்

Ancestry - பரம்பரர

Anklet - காற்சிலம்பு/ ககாலுசு

Appreciation - பாராட்டு

Archaeology - க�ால்லியல்

Architecture - கட்்ட்டககரல  

Argument - வாதிடு�ல்

Art Gallery - கரலககூ்டம்

Astrology - ஜ�ாதி்டம்

Astronomy வானவியல்

 Bamboo - மூங்கில்  

Barn - �ானியக களஞ்சியம்

Barter / Commodity Exchange - பண்டமாற்று

Battle field - ஜபார்ககளம்

Bitumen / Asphalt - நீலககீல்

Bravery / Heroism / Valor / 
B older

- வீரம்

Brotherhood - சஜகா�ரத்துவம்

 Cameos - பிரதிரமகள்  

Canvas - கித்�ான்  

Cave Temples - குரககஜகாயில்

Character - பணபு

Chariot - ஜ�ர்

Charity - க�ாணடு

Civic - குடிரம

Civilization - நாகரிகம்

Classic - கசவ்வியல்

Committed - ஈடுபாடுமிகக

கரலசகசாற்கள்
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Community Architect - சமூ�ாயச சிற்பி

Compassion - இரககம்

Complex - சிககலான

Conduct - ந்டத்ர�

Conduct / Morality / Discipline - ஒழுககம்

Conscience - மனசாட்சி

Consumer - நுகர்ஜவார்

Contrasts - ஜவற்றுரமகள்

Copper Coins - கசப்பு நாணயங்கள்

Copper Plate - கசப்புப் பட்்டயம்

Courage - துணிவு

Cowards - ஜகாரழகள்

Creative - ஆககத்திறன் மிகக

Crescent moon - பிரற நிலவு

Crew/Group staggering - குழுவினர்

Crime - குற்றம்

Culture - பணபாடு

Curved horn - வரளவான ககாம்பு

Customary - பழககமான

Customs - சம்பிர�ாயங்கள்

Dedicated - அர்ப்பணிப்பு

Definition - வரரயரற

Destinations - இலககுகள்

Determination - தீர்மானம்

Devotion - பகதி

Dignity - கணணியம்

Disaster - ஜபரழிவு

Discrimination - பாகுபாடு

Discussions - விவா�ங்கள்

 Document - ஆவணம்  

Domestic Business - உள்நாட்டு வணிகம்

Donation / Contribution - ககார்ட

Draft - வரரவு

 Drill Pipe - துரளககருவி  
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Duties - க்டரமகள்

Economic power - கபாருளா�ார சகதி

Electronic Device - மின்னணு சா�னங்கள்

Emperors - ஜபரரசர்கள்

Entrepreneur - க�ாழில் முரனஜவார்

Environment - சுற்றுசசூழல்

Epic quintet / The five great epics - ஐம்கபருங்காப்பியங்கள்

Equality - சமத்துவம்

Ethics - அறவியல்

Excavation - அகழாய்வு

Exhausting - தீரககூடிய

External Life - புறவாழ்வு

Extremism - தீவிரவா�ம்

Factory - க�ாழிற்கூ்டம்

Fasting - ஜநான்பு

Fatally / Fate - ஊழ்விரன

Feminist - கபணணுரிரமயாளர்

Festival - திருவிழா

Field - கழனி

Fine Arts - கவின்கரலகள்

Flower garden / Paradise / Oasis - பாரலவனசஜசாரல

Forecast - முன்னறிவிப்பு

Forest / Jungle - கானகம்

Geographical Code - புவியியல் குறியீடு

Golden Age - கபாற்காலம்

Golden Temple - கபாற்ஜகாவில்

Good character - நற்பணபு

Government Treasury - அரசுக கருவூலம்

 Granites - கருங்கற்கள்  

Greatness / Honour / Goodness 
/ Norms 

- மாணபுகள்

Habitual/Habit - பழககம்

Hero Stone - நடுகல்

Highs and lows - உயர்வு �ாழ்வு
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Hospitality - விருநஜ�ாம்பல்

Human rights - மனி� உரிரமகள்

Humanity - மனி�ஜநயம்

 Hunting - ஜவட்ர்டயாடு�ல் 

Hymn - பாசுரம்

Immortality of soul - உயிரின் இறவாத் �ன்ரம

In memory - நிரனவாக

Inappropriate nature - �கா� குணம்

Independent power - சு�நதிர உரிரம

Indeterminism - தீர்மானிககப்ப்டா�

Industry - க�ாழிற்சாரல

Information - �கவல்

Inoffensive - புணபடுத்�ாமல்

Inscription - கல்கவட்டு

Inseparable - இரணபிரியா�

Instinctive - இயல் பூககம்

Integrated - ஒருங்கிரணந�

Intellectually - அறிவுபூர்வமாக

Intention - எணணம்

Internal Life - அகவாழ்வு

Involvement - ஈடுபாடு

Justice - நீதி

Labour - க�ாழிலாளர்

Legal - சட்்ட/நீதி

Literature - இலககியம்

Livestock - கால்நர்டகள்

Logic - அளரவயியல்

 Logo - சின்னம்  

 Lutes - யாழி  

Maintain - பராமரித்�ல்

Martyrdom - வீரமரணம்

Material Culture - புறப்பணபாடு

Measurement - அளவீடு

Medical Insurance - மருத்துவக காப்பீடு
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Merciful - கருரணயுள்ள

 Metal Sculpture - உஜலாகச சிற்பங்கள்  

Mistake - பிரழ

Monitors - கணகாணித்து

Monolithic - ஒற்ரறககல்

Mood - மனநிரல

Moral action - அறசகசயல்

Motive - உள்ஜநாககு

 Mural Art - சுவர் ஓவியம்  

 Musicians - இரசக கரலஞர்கள்  

National Unity - ஜ�ச ஒற்றுரம

Nemesis/Retributive - பழிககுப்பழி

Neutral slack - நடுநிற்றல்

Non Material Culture - கபாருள்சாரா� பணபாடு

Norms - கநறிகள்

Numismatics - நாணயவியல்

Ore / Mineral - �ாதுப்கபாருள்

Origin - பூர்வீகம்

 Ornament - அணிகலன்

Overseas Business - கவளிநாட்டு வணிகம்

Patriot - நாட்டுப்பற்றுமிககவர்

Peepal Tree - அரசமரம்

Penal - �ண்டரனககுரிய

Personality - ஆளுரம

Philosophy - �த்துவம்

Physical property - உ்டற்பணபு

Pictography - சித்திர எழுத்து

Pilgrimage - புனி�ப்பயணம்

 Pillars - தூணகள்  

Political - அரசியல்

Potency - ஆற்றல்

Prison - சிரற

Professional - க�ாழில்சார்

Proliferated - பல்கிப்கபருகி
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Property - கசாத்து

Psychology - உளவியல்

Psychotic behaviour - உளந்டத்ர�

Public Welfare - கபாதுநலம்

Punishment - �ண்டரன

Quantity - அளவு

Rational - பகுத்�றிவு

Reclamation - மீட்்டல்

Reflective - மனசசான்று

Reform - சீர்திருத்�ம்

Reformative - சீர்திருத்�

Reformer - சீர்திருத்�வாதி

Regeneration - மீட்டுருவாககம்

Registrars பதிவாளர்கள்

Rejuvenation - புத்துணர்வு

 Relief Sculpture - புர்டப்புச சிற்பம்  

Religion - ம�ம்

Religious Harmony - ம� நல்லிணககம்

Renaissance - மறுமலர்சசி

Renunciation - துறத்�ல்

Repetitive - க�ா்டர்நது கசய்�ல்

 Repository - களஞ்சியம்  

Resolving - தீர்த்�ல்

Revolution - புரட்சி

Rights - உரிரமகள்

Rituals - ச்டங்குகள்

 Rock Art - பாரற ஓவியம்  

Roof - கூரர

Rules/Regulations - விதிகள்/கட்டுப்பாடுகள்

Sacrifice - தியாகம்

Savor - நறுமணம்

 Sculpture - சிற்பம்  

Seal - முத்திரர

Self determinism - சுயதீர்மானம்
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Self respect - சுயமரியார�

Self sympathy - சுய இரககம்

Selfishness - �ன்னலம்

Sense of Humility - புலன்டககம்

Service Industry - ஜசரவத்துரற

Simulations - பாவரனகள்/ ஜபாலச கசய்�ல்

Sin - பாவம்

Social Decay - சமூகச சீரழிவு

Social grassroots - சமூக அடித்�ட்டு நிரலகள்

Social Inequality - சமூக ஏற்றத்�ாழ்வுகள்

Social moral character - சமூக அறகநறிப்பணபு

Social work - சமூகத்க�ாணடு

Sodic Land - களர் நிலம்

Solidarity - ஒருரமப்பாடு

Sovereignty - இரறயாணரம

Spirituality - ஆன்மீகம்

Spy - ஒற்றன்

Standard - �ரநிரல

 Statue - �னிச சிற்பம்  

 Stone Carving - கல்ஜவரலப்பாடு

Technique - க�ாழில்நுட்பம்

Technology - க�ாழில்நுட்பவியல்

Tents - பந�ல்கள்

The legacy of community - சமு�ாயத்தின் மரபு

Tiara - �ரலப்பாரக

Traditional - க�ான்றுக�ாட்டு

Treatment - சிகிசரச

Truthfulness - வாய்ரம

Uninterrupted / Unrestricted - �ர்டயற்ற

University - பல்கரலககழகம்

Unreasonably - காரணமற்ற

Untouch ability - தீண்டாரம

Valor - வீரம்

Values - விழுமியங்கள்

Vice - குற்றம்

Virtues - நல்கலாழுககங்கள்

Voluntary - விரும்பிஜயற்றல்

Wisdom - ஞானம்

Worship - வழிபாடு
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மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு-அறவியலும் இந்தியப் பண்பாடும்  
ஆக்கம்

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
தலைலம ஒருங்கிலைப்்பாளர் 
வடிவலமப்பு - ஆக்கம்
சீனிவபாசன் நடரபாஜன்

வலர்டம் 
க.த. கபாந்திரபாஜன், ஆய்வு வளலமயர் 
தமிழ் இலையக் கல்விக்கழகம், சசன்லனை.
சு.சவ. ககபாகுைகிருஷைன், சசன்லனை.
ச. சகௌதம், சசன்லனை.  
தனைஸ் தீ்க் ரபாஜன், சசன்லனை. 
நளன் நபான்சி ரபாஜன், சசன்லனை. 

வலரகலை & வடிவலமப்பு 
விஜயசபாரதி, ரகு, சி.சுகன்யபா

In-House - QC 
ககபாபு ரபாசுகவல், சசன்லனை.
மகனைபாகர் இரபாதபாகிருஷைன்
சஜரபால்டு வில்சன், மதன்ரபாஜ், அஸ்கர் அலி
அடலட வடிவலமப்பு      - கதிர் ஆறுமுகம் 

ஒருங்கிலைப்பு 
ரகமஷ முனிசபாமி

கணினித் சதபாழில்நுட்ம்
த. மேவதி, ்டடதபாரி ஆசிரியர், 
ந.உ.நி.். இரபாஜககபா்பாைபுரம், புதுக்ககபாடலட.
பபா. சின்னத்துலே,
இலடநிலை ஆசிரியர், ஊரபாடசி ஒன்றிய சதபாடக்கப்்ள்ளி, 
டி.சபானைபார்்பாலளயம், திருப்பூர் மபாவடடம்

்ணிவபாய்ப்பு வழிகபாடடல் 
முலனைவர் மத. சங்கே சேவணன, துலை இயக்குநர், 
தமிழ்நபாடு ்பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் ்ணிகள் கழகம், சசன்லனை.

வல்லுநர் & ஒருங்கிலைப்்பாளர்
முலனைவர் நா. அருள்முரு்கன, துலை இயக்குநர், 
தமிழ்நபாடு ்பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் ்ணிகள் கழகம், சசன்லனை.

ஒருங்கிலைப்பு 
ந. இோேலிங்கம், உதவிப் க்ரபாசிரியர், 
மபாநிைக் கல்வியியல் ஆரபாய்ச்சி மற்றும் ்யிற்சி நிறுவனைம், சசன்லனை.

ஒருங்கிலைப்பு உதவி 
இோ. கீதாோணி, ்டடதபாரி ஆசிரியர்,  
ஊ. ஒ. ந. நி. ்ள்ளி, ச்ரிய கவடடுவ்பாலளயம், ச்ருந்துலை , ஈகரபாடு.

நூைக வளம்
இோ. பெயந்தி, நூைகர், 
மபாநிைக் கல்வியியல் ஆரபாய்ச்சி மற்றும் ்யிற்சி நிறுவனைம், சசன்லனை.

தடடச்சர்
அ. ்கமணஷ் தடடச்சர், மபாவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ்யிற்சி நிறுவனைம், குமுளூர்,  
திருச்சி மபாவடடம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகண்ட கமப்லித்கதபா தபாளில் அச்சிடப்்டடுள்ளது
ஆப்சசட முலையில் அச்சிடகடபார்:

கமைபாய்வபாளர் குழு
முலனைவர் ்கேைா கிருஷ்ணமூர்த்தி, 
இலைப்க்ரபாசிரியர் (்.நி) 
நந்தனைம் கலைக்கல்லூரி, நந்தனைம்,  சசன்லனை.
முலனைவர் மு. சுதந்திேமுத்து,
இலைப்க்ரபாசிரியர் (்.நி) 
மபாநிைக்கல்லூரி, சசன்லனை .

்பாடநூல்  வல்லுநர் குழு
முலனைவர்  சீ. தங்கோசு,
இலைப்க்ரபாசிரியர் மற்றும் துலைத்தலைவர், 
இந்தியப் ்ண்்பாடு மற்றும் சுற்றுைபாவியல் துலை, 
அரசினைர் கலைக்கல்லூரி (தன்னைபாடசி) – கும்்ககபாைம்,  
தஞசபாவூர் மபாவடடம்.
முலனைவர் பா. ஷீைா
கலைப்புைத்தலைவர்,  
க்ரபாசிரியர் மற்றும் துலைத்தலைவர், 
சிற்்த்துலை, தமிழ்ப்்ல்கலைக்கழகம் – தஞசபாவூர்.
முலனைவர் சி. ஸ்ரீோொ, 
உதவிப் க்ரபாசிரியர் மற்றும் இந்தியப் ்ண்்பாடடுத் துலைத்தலவர்,   
அருள்மிகு ்ழனி ஆண்டவர் கலை மற்றும்  ்ண்்பாடடுக்கல்லூரி,  
்ழனி, திண்டுக்கல் மபாவடடம்.
முலனைவர்  இே. இந்திோ, 
உதவிப்க்ரபாசிரியர் மற்றும் துலைத்தலைவர். 
தத்துவம் சமயம் மற்றும் ்ண்்பாடடுத் துலை, 
பூம்புகபார் கல்லூரி (தன்னைபாடசி), கமலையூர், நபாகப்்டடிைம் மபாவடடம்.
முலனைவர் இோ. பாைசுப்ேேணியன,
உதவிப்க்ரபாசிரியர், இந்தியப்்ண்்பாடடுத் துலை, 
அருள்மிகு  ்ழனி ஆண்டவர் கலை மற்றும் ்ண்்பாடடுக்கல்லூரி, 
்ழனி, திண்டுக்கல் மபாவடடம்.
முலனைவர் மு. பேணி,
உதவிப்க்ரபாசிரியர்,  
தத்துவத் துலை, அண்ைபாமலைப் ்ல்கலைக்கழகம்,  
சிதம்்ரம், கடலூர் மபாவடடம்.

்பாடநூல் உருவபாக்கக் குழு
இோ. பெ்னமேபெயன,
முதுகலை ஆசிரியர், அரசினைர் ஆண்கள் கமல்நிலைப்்ள்ளி, 
ச்பான்கனைரி, திருவள்ளூர் மபாவடடம்.

கி. அனபழ்கன,
முதுகலை ஆசிரியர், அரசினைர் கமல்நிலைப்்ள்ளி, 
க்ரளம்,  திருவபாரூர்  மபாவடடம்.

ம்கா. பாககியைட்சுமி,
முதுகலை ஆசிரியர், வ.உ.சி. அரசினைர்  கமல்நிலைப்்ள்ளி, 
ஒடடப்பிடபாரம்,  தூத்துக்குடி மபாவடடம்.

மு. பழனிசசாமி,
முதுகலை ஆசிரியர், அரசினைர் கமல்நிலைப்்ள்ளி, 
கிைத்துக்கடவு, ககபாயம்புத்தூர் மபாவடடம்.

இோ. ்கண்ணன,
முதுகலை ஆசிரியர், அரசினைர் மகளிர் கமல்நிலைப்்ள்ளி, 
சசங்கல்்டடு, கபாஞசிபுரம் மபாவடடம்.

கு. ்கந்லதயா,
முதுகலை ஆசிரியர், அரசினைர் கமல்நிலைப்்ள்ளி, 
கழுகுமலை, தூத்துக்குடி மபாவடடம்.

ோ. இோதாகிருஷ்ணன,
முதுகலை ஆசிரியர், எஸ். ஆர். அரசினைர் கமல்நிலைப்்ள்ளி, 
நபாங்குகநரி, திருசநல்கவலி மபாவடடம். 

ம்கா. பெ்கநாதன,
முதுகலை ஆசிரியர், இந்து கமல்நிலைப்்ள்ளி,  
திருவல்லிக்ககணி, சசன்லனை.

பசா. பால்ோஜ்,
முதுகலை ஆசிரியர்,  அரசினைர் கமல்நிலைப்்ள்ளி,  
மகபூப்்பாலளயம்,  மதுலர  மபாவடடம். 

சு. சந்திேன, 
முதுகலை ஆசிரியர், 
ஆவிச்சி கமல்நிலைப்்ள்ளி, சபாலிகிரபாமம், சசன்லனை. 
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