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நுழைவு வாயில்

உலக நாடுகளுள் ஒன்ான இந்தியா, 
வளமையும், பெருமையும் மிககதாக 
விளங்குகி்து. அதன பெருமைககுச் சி்ப்பு 
சேரப்ெது இந்தியப் ெணொடாகும். இப்ெணொடு 
தனிச்சி்ப்புமடயது, ெமைமைமயயும், 
ெணொட்டுப் ொரம்ெரியதமதயும் பகாணடது. 
உலகளாவிய ெணொட்டுக கூறுகமளத 
தனனிடதசத பகாணடும், உலகிலுள்ள ைற் 
நாடுகள் பினெற்ததகக வமகயிலும் சி்ப்புறறு 
விளங்குவது இந்தியப் ெணொடாகும். 

இப்ொடப்ெகுதி, ெணொடு அதன 
விளககம், வமரயம்கள், இந்தியப் 
ெணொட்மட அறிய உதவும் பதானமைச் 
ோனறுகள், ெணொட்டின இயல்புகள், அதன 
சி்ப்புக கூறுகள், ெணொட்டுக கல்வியினால் 
நாம் அமடயும் ெயனகள் ஆகியவறம் அறிய 
உதவும் வாயிலாக அமைகின்து. 

பணபாடு – ச�ால் விளக்கம்
“ெணெடு“ எனனும் தமிழ்ச் 

போல்லிலிருந்சத ெணொடு 

சதானறியது. ெணெடுததுதல் எனெதறகு 
பேம்மைப்ெடுததுதல் அல்லது சீரெடுததுதல் 
எனெது பொருள். ெணெடுததுதல் எனனும் 
போல் வைககு, நிலதமதப் ெணெடுததுவதறகும், 
உள்ளதமதப் ெணெடுததுவதறகும் 
ெயனெடுததப்ெடுகி்து. 

‘Cultura‘ என் இலததீன போல்லுககுச் 
சூைலுககு ஏற் வளரச்சி (In conditions suitable 
for growth) எனறு பொருள். இச்போல்லின 
திரிசெ ‘Culture‘ என ஆங்கிலததில் 
கூ்ப்ெடுகி்து. இருெதாம் நூற்ாணடின 
பதாடககததில், 1937இல் ‘Culture‘ எனனும் 
போல்லுககு இமையாகப் ‘ெணொடு‘ எனனும்  
தமிழ்ச் போல்மல டி. சக. சிதம்ெரநாதனார 
ெயனெடுததியதாகப் செராசிரியர  
எஸ். மவயாபுரியார குறிப்பிடுகி்ார. 

பணபாடு - வழையழை்கள்
ெணொடு எனெது ெணெட்ட, 

ெககுவப்ெட்ட, சீரான, சநரிய வழியில் 
பேல்லும் ஒழுககவியல் சகாட்ொடாகும். 
இனறு நாம் ெணொடு எனனும் போல்லால் 
குறிப்பிடுவமத நம் முனசனாரகள் ெணபு, 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	ெணொடு எனனும் போல்லின பொருமள அறியச்பேயதல்.

�	ெணொட்டிறகுரிய வமரவிலககைதமதப் புரிந்துபகாள்ளச் பேயதல்.

�	இந்தியப் ெணொட்மட பதானமைச்ோனறுகள் வழியாக அறியச்பேயதல்.

�	ெணொட்டின இயல்புகமள அறிந்துபகாள்ளவும், அவறம்ப் பினெறறிச் சி்ந்த
ெணொளரகளாக உருவாகச் பேயதல்.

�	இந்தியப் ெணொட்டின சி்ப்புகமளயும் பெருமைகமளயும் அறியச்பேயது, அவறம்ப் 
சொற்வும் ொதுகாககவும் பேயதல்.

இந்தியப் பணபோட்டின் 
இயல்புகள்1

அலகு
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2 இந்தியப் பணபபாட்டின் இயல்புகள்

இலககியங்கள், ெைபைாழிகள், விடுகமதகள், 
முதுபைாழிகள், இமே, நாடகம், நாட்டியம், 
பேந்தமிழ், பகாடுந்தமிழ் அமைப்புகள், 
வளரச்சிகள் ஆகியவறறிலும் காைலாம். 
சைலும், ஓவியககமல, சிறெககமல, 
கட்டடககமல ஆகியவறறிலும் அவரவரின 
ெணொடு பவளிப்ெடும். 

வோழ்வியறகளஞ்சியம்: “ைககள் 
தமலமும் தமலமும்யாகக குழுவாகச் 
சேரந்து கற் நடதமத மும்களும், 
ெைககங்களும், ைரபுகளும் சேரந்தசத ெணொடு“.

ஆஙகில அகரோதி: “ெயிறசி, அனுெவம் 
ஆகியவறறினமூலம் உடல், உள்ளம், உைரவு 
ஆகியன அமடயும் வளரச்சிசய ெணொடு“.

பணபாடு பற்றிய அறிஞர்களின் வழையழை

விவேகானந்தர்

“ெணொடு அல்லது 
கலாச்ோரம் எனெது, 
ேையம், ொரம்ெரியம், 
ப ெ ா ரு ள ா த ா ர ம் 
ஆகியவறம்கபகாணடு 
நிரையிககப்ெடுகி்து“.

- விநவகோனந்்தர்

வ்தேவேயப் 
பாோணர்

“ெணெடுவது ெணொடு. 
ெணெடுதல் எனெது 
சீரெடுதல் அல்லது 
திருந்துதல். திருந்திய 
நிலதமதப் ெணெட்ட 
அல்லது ெணெடுததப்ெட்ட
நிலபைனறும், திருந்திய 
தமிமைப் ெணெட்ட 
பேந்தமிழ் எனறும், 
திருந்திய உள்ளதமதப் 

ெணெட்ட உள்ளபைனறும் போல்வது வைககம்.“ 

- ந்தவந�யப் போவோணர்

“ெணொடு எனெது, பொதுவாக 
நாகரிகததில் அடங்கியதாகும். காலப்சொககில் 
ைககள் தம் வளரச்சியின ைனநல ஆககசை 
ெணொடாகப் பெயர பெறுகின்து“.

- செ. வவத்தியலிஙகம்

ெணபுமடமை, ோல்பு, ோல்புமடமை, 
ோன்ாணமை சொன் போறகளால் 
குறிப்பிட்டுள்ளனர. இச்போறகள் பவவசவறு 
இடங்களில் சவறு சில ெணொட்டுடன 
பதாடரபுமடய பொருள்கமளக குறிததாலும், 
ெல இடங்களில் ெணொட்மடசய குறிககி்து. 
கலிதபதாமகயில், ‘‘பணசபனப்படுவது 
போடறிந்து ஒழுகு்தல்“ எனறும், வள்ளுவததில், 
“பணபுவடயோர்ப் பட்டுணடு உலகு“ எனறும் 
குறிப்பிடப்ெடுகின்ன.  ெணொடு உமடசயாமரச் 
ோனச்ார எனறும், ஒழுககமுமடசயார
எனறும், ைாேற் காட்சிகமள உமடசயார
எனறும் தமிழிலககியங்கள் குறிப்பிடுகின்ன.

ெணொடு எனெது, ஓர இனததாரின 
பகாள்மககள், சகாட்ொடுகள், சநாககங்கள், 
வாழ்கமகமும்கள், ெைககவைககங்கள், 
ேமூகச்ேட்டங்கள், ேையங்கள், 
வழிொட்டுமும்கள், களவு, கறபு, அக, 
பு்ததிமைைரபுகள், இலககியைரபுகள், 
அரசியலமைப்புகள், ஆமட, அணிகலனகள், 
திருவிைாககள், உைவுமும், 
பொழுதுசொககுகள், விமளயாட்டுகள் ஆகிய 
எல்லாவறம்யும், தனனுள்ளடககியசத 
ெணொடாகும் .

ஓர இனததாரின ெணொட்மட 
அறிந்துபகாள்ள எழுததிலககியங்கள் 
ெயனெடுவமதப் சொல, நாட்டுப்பு் 
இலககியங்களும் ெயனெடும். அதமன 
நாட்டுப்பு்ப் ொடல்கள், நாசடாடி 

ெணொடு எனெது, விழுமியங்களின 
பதாகுதி. அது கமல, இலககியம், ேையம், 
ேமூக நிறுவனங்கள் ைறறும் தனிைனிதச் 
பேயல்ொடுகள் மூலம் பவளிப்ெடுகி்து. 
(Culture is a characteristic way of life, inspired by 
fundamental values, according to which people live.)

ெணொடு எனெது, ைனிதனின அகம். 
அமத, பவளிப்ெடுததினால் நாகரிகம். 
(Culture is the state of inner Man. His ex-
ternal expression is Civilisation.) நாகரிகம் 
ைாறுதலுககு உள்ளாகும். ெணொடு, 
நிமலதது நிறகும்.
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3இந்தியப் பணபபாட்டின் இயல்புகள்

ெணொடு எனெது, ைககளால் 
ஆககப்பெற் கருவி. இந்த 
ஊடகதமதகபகாணசட ைககள் அவரகளின 
சதமவகமள நிம்வு பேயது பகாள்கின்னர“.

- மோலிநனோசுககி

“ெணொடு எனெது ைககள் அமனவரும் 
கூட்டாகச் சேரந்து பேயறெடும்சொது 
உணடாகும் நடதமத மும்களின சேரைைாகும். 
இஃது, அந்தந்தச் ேமூகததிறகு ைட்டுசை உரியது; 
உயிரியல் நிமலயில் ைரபுரிமையாக வராதது“.

- ஆடம்ென் ஓபல்

“ெணொடு எனெது, சீரிய வாழ்வுமும். 
இவவாழ்வுமும், ைககள் நம்பிகமக 
மவததுள்ள அடிப்ெமட ைதிப்பீடுகளினால் 
ஊககுவிககப்ெடுகி்து“.

- நக. எம். முன்ஷி

“தனிச் சி்ப்புககூறுகள் நிம்ந்த தனி 
இனச் ேமுதாயததினரின ெணபுகசள ெணொடு 
எனக குறிப்பிடததககனவாகும்“.

- அசமரிகக மோனிடவியலோளர்கள்

இந்தியப் பணபாடழடை அறிய உதவும் 
சதான்ழமைச் �ான்று்கள்

இந்தியநாடு ெணொட்டுச் சி்ப்புமிககது. 
அமனவராலும் சொற்ததகக வமகயில் 
காைப்ெடும் அதன ெணொட்டுக கூறுகமள 
அறிந்துபகாள்வதறகுப் ெல ோனறுகள் 
உதவுகின்ன. இந்தியப் ெணொட்மட அறிய 
உதவும் ோனறுகளில் இலககியங்கள், 
பதால்பொருள்கள் ைறறும் அயல்நாட்டவர 
குறிப்புகள்  மிகவும் ெயனுள்ளதாக உள்ளன.

இலககியச் �ான்று்கள்
ஒவபவாரு காலககட்டததிலும் நடந்த 

நிகழ்வுகமள அறிந்துபகாள்ள இலககியங்கள் 
துமைபுரிகின்ன. அதனால்தாம் அமவ, 
காலக கணைாடிகள் எனச் சி்ப்பிததுக 
கூ்ப்பெறுகின்ன. நம் ெணொட்டுக கூறுகளின 
சி்ந்த வாயில்களாக இலககியங்கள் 
அமைந்துள்ளன எனில், அது மிமகயாகாது. 

“ைனிதன ேமுதாயததில் 
ஓர அங்கததினன. 
இந்நிமலயில் அவன 
அமடந்துள்ள அறிவு, 
நம்பிகமக, கமல ஒழுககக 
சகாட்ொடுகள், ேட்டம், 
ெைகக வைககங்கள் 
ஆகியவறம் தனனுள் 

அடககிய ஒரு முழுமையான பதாகுப்செ 
ெணொடு“.

- ஈ. பி. சடயலர்

ைககளின சிந்தமனயும், பேயலும், 
நடவடிகமகயும் ஒவசவார இனததவரிடமிருந்து 
சவறுெட்டுக காைப்ெடுவது ெணொடாகும்.

- ரூத் சபனிடிகட்

“அவரவர அன்ாடப் ெணிகமள 
சநரமையான ைனநிமலயுடனும், 
சநரமையான சநாககுடனும், ைகிழ்ச்சியுடனும் 
பேயவதில்தான ெணொடு மிளிரகி்து“.

- வோல்நடர்

“ெணொடு எனெது, இயறமகயினமீதும் 
தனமீதும் ைனிதன பகாணடிருககும் 
கட்டுப்ொடு, ைனிதனுமடய உமட, ஆயுதங்கள், 
கருவிகள், ைம்விடம், ஆனமிகம், பைாழி, 
இலககியம் சொன்வறம் உள்ளடககியது“.

- எல்வுட் மறறும் பிசரௌன்

“ைனிதன தனனுமடய சதமவகமளயும் 
விருப்ெங்கமளயும் நிம்சவறறிக பகாள்ள
உருவாககிய கருவி ெணொடு“.

- சி. சி. �ோர்த்

வேத்யூ ஆர்னால்டு

“ஒ ரு வ ர 
த ம் கு ை ந ல ன க ம ள
நிரப்புவதிலும், தம்மைச் 
சூழ்ந்த ேமுதாயததின 
ந ல ன க ம ள ப் 
செணுவதிலும், செரவா 
பகாணடிருககும் நிமல 
ெணொடாகும்“.

- நமத்யூ ஆர்னோல்டு

ஈ. பி. டெயலர்
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ஆகிசயாரின தததுவப் ொரமவ ெறறியும் 
எடுததுமரககின்ன. சைலும் வானநூல், 
ைருததுவம், பைாழிநூல் சொன்வறறில் 
அவரகள் பெறறிருந்த பேல்வாகமகப் ெறறியும் 
கூறுகின்ன. சவள்விகளின வமககமளயும், 
இல்ல், து்வ்ததாரின வாழ்கமக
பநறிமும்கமளயும் நனகு விவரிககின்ன. 

2. இதி்கா�ங்கள்
இந்தியாவின இருபெரும் 

இதிகாேங்களாக, இராைாயைமும், 
ைகாொரதமும் விளங்கின. இவறறின 
வாயிலாக நாசடாடிகளாக வாழ்ந்த 
ஆரியரகள், தங்களுகபகனக குடியிருப்புகமள 
ஏறெடுததிகபகாணடு வாழ்ந்தமைமய 
அறியமுடிகி்து. அககால அரசியல், ேமுதாயப் 
சொராட்டங்கள், நகர வாழ்கமக, வரிகள், 
தணடமனகள், ெல்சவறு ைாந்தரகளின 
வாழ்கமக மும்கள் ஆகியவறம்யும் 
அறியமுடிகி்து. பினசவத காலததில் சதானறிய 
‘நானகு வருைமும ‘் இககாலததில் வலிமை 
பெற்ன.

3. தருமை �ாத்திைங்கள்
வரலாறறுச் ோனறுகளாகவும், 

ெணொட்டுச் ோனறுகளாகவும், தருை 
ோததிரங்கள் விளங்குகின்ன. ைனு, யஜன 

ைனித வாழ்கமகமயப் 
பிரதிெலிததுககாட்டும் காலக 
கணைாடிசய இலககியம், ஆதலால், 
காலததின சகாலதமத அந்தந்தக 
கால இலககியங்களில் காைலாம்  

– ஜி. ஈ. படபரபவலியான

(Literature is allusive; each book is root-
ed in the soil of the time when it was written  

- G. E. Trevelyan)

இலககியச் ோனறுகமள எட்டுப் 
பிரிவுகளாகப் ெகுததுக காைலாம். அமவ 
பினவருைாறு:

1. வவதங்கள்
இலககியச் ோனறுகளில் மிகவும் 

பதானமை வாயந்தமவ சவதங்கள். ரிக, யஜூர, 
ோைம், அதரவைம் ஆகிய நானகு சவதங்களும் 
அககாலததில் பினெற்ப்ெட்ட ேடங்கு, 
மும்கமள விளககியுள்ளன. 

சவதங்கள் ைறறும் பிராைைங்கள், 
ஆரியரகளின வழிொடு, நம்பிகமககள் 
ெறறியும் ஆரணயங்கள், உெநிடதங்கள் 
முதலியன அககால ஞானிகள், து்விகள் 

வே்தஙகள்

இதிகாசஙகள்

புராணஙகள்

சேண 
நூல்கள்

்தனி 
இலக்கியஙகள்

ோட்டுப்புற 
இலக்கியஙகள்

இலக்கிய 
சான்றுகள்

டபளத்்த 
சேய 

இலக்கியஙகள்

்தருே 
சாத்திரஙகள்
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ெரவியிருந்தமத ைணிசைகமல முதலான 
காப்பியங்கள் வாயிலாக அறிலாம்.

5. �மைண நூல்்கள்
ேைை நூல்கள், ஆகை சிததாந்தங்கள் 

எனறும் அமைககப்ெடுகின்ன. இமவ
அங்கங்களாகப் ெகுககப்ெட்டுச் ேைை ேையக 
சகாட்ொடுகமள விளககுகின்ன. ேைை ேையம் 
சுசவதம்ெரர, திகம்ெரர என இரு பிரிவாகப் 
பிரிந்தாலும் ஒவபவாரு பிரிவிலும் சி்ந்த 
நூல்கள் சதானறின. தமிழில் எழுதப்ெட்ட 
சீவக சிந்தாைணி, சிலப்ெதிகாரம் முதலான 
ெல்சவறு காப்பியங்களும், இலககை நூல்களும் 
ேைைததின தததுவங்கமள அறிய உதவுகின்ன. 

6. தனி இலககியங்கள்
ேங்ககால இலககியங்களான 

ெததுப்ொட்டு, எட்டுதபதாமக ஆகியவறறின 
வாயிலாகத தமிைரகளின ெணொட்டுச் 
சி்ப்புகள் பவளிப்ெடுததப்ெட்டுள்ளன. 

வால்கியர, விஷ்ணு, பிரகஸ்ெதி, நாரதர 
ஆகிசயார எழுதியவறம்சய தருை ோததிர 
நூல்கள் எனகிச்ாம். இந்நூல்களின 
வாயிலாக நீதி, தணடமன வைங்கப்ெட்ட 
மும்கள், அககாலச் ேட்டதிட்டங்கள், ேமுதாய 
அமைப்புகசகற் பநறிமும்கள் ஆகியவறம் 
அறியமுடிகி்து. 

ெதிபனண கீழ்ககைககு நூல்களுள் 
ெதிபனாரு நூல்கள் அ்ககருததுகமள
வலியுறுததுகின்ன. ‘உலகப்பொதுைம ‘் என 
அமனவராலும் சொற்ப்ெடும் ‘திருககு்ள்‘, 
எககாலததுககும் ஏறபுமடயதாய உலக 
ைககளின வாழ்வியலுககு உகந்த அ்பநறிகமள 
எடுததுமரககி்து. ேைைமுனிவரகளால் 
ொடப்பெற் ‘நாலடியார‘ எனனும் நூலும் 
அ்ககருததுகமள பவளிப்ெடுததுகி்து. 
அ்பநறிச்ோரம் எனனும் நூல், ெணொட்டுக 
கருததுகமளப் புலப்ெடுததுகி்து. 
ஔமவயாரின நீதிநூல்களுள் ஆததிசூடி 
குறிப்பிடததககதாகும். இது ைககள் 
பினெற்ததகக ெணொட்டுக கூறுகமள 
எளிய ஓரடிப் ொடலாக பவளிப்ெடுததுகி்து. 
அவருமடய பி் நீதிநூல்கள், வாழ்வில் சொற் 
சவணடிய அ்பநறிகமள வலியுறுததுகின்ன.

4. சபௌத்த �மைய இலககியங்கள்
புததரின அறிவுமரகமளயும் 

கருததுகமளயும் எடுததுமரப்ெமவ பெளதத  
ேைய இலககியங்களாகும். ொலி, பிராகிருதம் 
ஆகிய பைாழிகளில் இமவ எழுதப்ெட்டுள்ளன. 
பெௌதத ேைய நூல்கள் முப்பிரிவாக உள்ளன. 
அமவ சுத்்த பீடகம், வி�ய பீடகம், அபி்தம்ம 
பீடகம் எனெனவாகும். சுதத பீடகம், புததரின 
அறிவுமரகமளக கூறுகி்து. விநய பீடகம், 
பெௌதத து்விகளுககான ேட்டதிட்டங்கள், 
ஞான ஒழுகக மும்கள் ஆகியவறம்ப்ெறறிக 
கூறுகி்து. அபிதம்ைபீடகம், புததரின 
தததுவங்கமள மிகச்சி்ந்த மும்யில் 
ஏழு ெடலங்களில் விரிததுமரககி்து. 
மிலிந்்தபோன்்ோ, லலி்தவிஸ்தரோ, வவபுல்ய 
சூத்திரஙகள், ந�த்திபிரகர்ணம், நப்தக 
உபந்தெம் சொன்மவ இச்ேையததின பி்  
நூல்களாகும். தமிழ்நாட்டில் பெௌதத ேையம் 

புைநானூற்றின் வாயிலா்க 
சவளிப்படும் வமைலும் சில 
பணபாடடுச் ச�ய்தி்கள் 
பின்வருமைாறு:
�	10 வமக ஆமடகள், 28 வமக 

அணிகலனகள், 67 வமக உைவுகள் 
ெறறிய குறிப்புகள்

�	கமடசயழு வள்ளல்களின 
பகாமடததி்ம், ொைர, வி்லியர, 
கூததர சொனச்ாரின கமலததி்ம்

�	ொரதப்சொரினசொது, உதியன 
சேரலாதன எனனும் ைனனன, 
வீரரகளுககு உைவு பகாடுததமை

�	இ்ந்தவமரத தாழியில் மவததுப் 
புமதததல், நடுகல், கைவர 
இ்ப்பிறகுப் பின, ைங்மகயர 
அணிகலனகமளக கமளதல், 
மகம்மை சநானபு சநாற்மை, 
உடனகட்மட ஏ்ல்.
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இமவயாவும் ெணொட்டுச் சி்ப்புகமள 
பவளிப்ெடுததுகின்ன.

8. நாடடுப்புைப் பாடைல்்கள்
�	காலததால் ைாறுெடாத ெணபுகள், 

ஒவபவாரு நாட்டிலும் உள்ளன. நம் 
நாட்டிலும் கடவுள் நம்பிகமக, ொவச் 
பேயல் பேயவதறகு அஞ்சுதல், ேையபநறிப் 
ெறறு சொன்மவ எககாலததுககும் 
உரியனவாக உள்ளன.

�	ைககளின வாழ்கமகயில் தாலாட்டுப் 
ொடல்கள்முதல், ஒப்ொரிப் ொடல்கள்வமர, 
அமனதது நிகழ்வுகளும் நாட்டுப்பு்ப் 
ொடல்களில் எதிபராலிககின்ன. 
நாட்டுப்பு் ைககளது உைரவுகமளயும் 
ொடல் புமனயும் ஆற்மலயும் கறெமன 
வளதமதயும் நாம் இப்ொடல்களில் 
காைலாம். 

�	ப த ா ல் க ா ப் பி ய ர  கு றி ப் பி டு ம் 
‘ ெ ண ை த தி ‘ எ ன ெ து  ெ ா ை ர ர 
ொடல்கமளக குறிததது. ெமைமையான 
ொடல்களிலுள்ள பொருமளசய
தனககுப் ொடுபொருளாககபகாணடு, 
ொட்டும் உமரயும் சொனறு 
பேயயப்ெடுவனவறம்ப் ெணைததி 
என்னர. ெண + நததி = ெணைததி 
எனெது, ெணமை விரும்புவது எனப் 
பொருள்ெடும். (ெண= ொடல்)

நாட்டுப்பு் ைககள், இயறமகமயத
பதயவைாகப் சொறறியுள்ளனர எனெதறகு 
எடுததுககாட்டாகப் பினவரும் ொடமலக 
கூ்லாம்.

‘சந்திரரர சூரியரர

சாமி பகவாரே

இந்திரரர வாசுரேவா

இபப மழை பபயயரவணும்

மந்ழேயிரே மாரியாயி

மழேரமே மாயவரர

இந்திரரர சூரியரர

இபப மழை பபயயரவணும்‘

எட்டுதபதாமகயுள் ஒன்ான அகநானூறறின 
வாயிலாகத தமிைர திருைை மும்கமளப்ெறறி 
அறிந்துபகாள்ள முடிகி்து. ‘யாதும் ஊசர 
யாவரும் சகளிர‘ எனனும் பொதுமை 
சநாககதமதப் பு்நானூறும், அனபின சி்ப்மெ
ஐங்குறுநூறும், இல்ல் வாழ்வில் சைறபகாள்ள 
சவணடிய விருந்சதாம்பும் ெணபு, பெரிசயாமர 
ைதிததல், வறுமையிலும் பேம்மை சொன் 
ெணபுகமள நறறிமையும், ைாரகழி சநானபு 
குறிதத பேயதிகமளக கலிதபதாமகயும் (59) 
குறிப்பிட்டுள்ளன. 

7. நாடடுப்புை இலககியங்கள்
ஏட்டில் எழுதா இலககியங்கள் 

எனப் சொற்ப்ெடுெமவ நாட்டுப்பு் 
இலககியங்களாகும். இமவ, ஒரு நாட்டு 
ைககளின வரலாறு, நாகரிகம், ெணொடு, 
ெைககவைககங்கள் சொன்வறம் 
எடுததியம்புகின்ன. ‘இலககியஙகள், 
கோலஙகோட்டும் கணணோடிகளோக விளஙக, 
�ோட்டுப்பு்ற இலககியஙகள் ெமு்தோய 
வளர்ச்சிவயககோட்டும் கோலக கணணோடிகளோக 
விளஙகுகின்்றன‘ எனறு, செராசிரியர சு. 
ேகதிசவல் தைது ‘நாட்டுப்பு் இயல் ஆயவு‘ 
எனனும் நூலில் கூறுகி்ார.

நாட்டுப்பு்வியமலக குறிககும் Folklore 
என் போல்மல, 1846இல் வில்லியம் 
ஜான தாைசு எனெவர உருவாககினார. 
‘பழஙகோலப் பணபோட்டின் எச்ெம்  
(Cultural Survival) �ோட்டுப்பு்றவியல்‘ எனெது 
அவரது கருததாகும்.

நாட்டுப்பு் இலககியங்கள், ைககளின 
நம்பிகமககள், பதயவ வழிொடுகள், 
திருவிைாககள், விமளயாட்டுகள், ைருததுவ 
மும்கள் முதலானவறம் அறிந்துபகாள்ள
உதவுகின்ன. இவவமக இலககியங்களில் 
ொடல்கள், கமதகள், கமதப்ொடல்கள், 
ெைபைாழிகள், விடுகமதகள், புராைக
கமதகள் சொன்மவயும் அடங்கும். 
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அரிச்ேந்திரன நாடகக கமதமயப் ொரதததால்  
அவரதம் வாழ்நாள் முழுதும் வாயமைமயக
கமடப்பிடிகக உதவியது. 

விககிரைாதிததன கமதகள், ெஞ்ே 
தந்திரக கமதகள், ைரியாமத ராைன கமதகள், 
பதனாலிராைன கமதகள், இராயர அப்ொஜி 
கமதகள், புததர ஜாதகக கமதகள், அகெர 
பீரொல் கமதகள், ைதன காைராேன கமதகள், 
சொன்மவ சில நாட்டுப்பு்க கமதகளாக 
உள்ளன. 

நாடடுப்புைக ்கழதப்பாடைல்்கள்
கமதமயப் ொடலாகப் ொடுவசத 

கமதப்ொடல். குறிப்பிட்டபதாரு ெணொட்டில், 
குறிப்பிட்டபதாரு சூைலில் ஒரு ொடகசரா, 
ஒரு குழுவினசரா சேரந்து, ைககள்முன 
எடுததுமரதது இமேயுடன நிகழ்ததுகின் 
ொடசல கமதப்ொடலாகும். இவவமகக 
கமதப்ொடல், ஒசர ஒரு கமதமயகபகாணசடா, 
ெல உள்கமதகமளகபகாணசடா அமையலாம். 
இப்ொடல்கள், ைககளின செச்சுவைககிசலசய 
அமைந்திருந்தன. 

காப்பியங்கள் சதானறுவதறகு 
மூலககாரைைாகக கமதப்ொடல்கள் 
அமைந்துள்ளன. இதிகாேத துணுககுகள், 
கிராை சதவமதகளின கமதகள், ேமூகக 
கமதகள், வரலாறறுக கமதகள் ஆகியன 
கமதப்ொடல்களாக இடம்பெறுகின்ன.

கமதப்ொடலுககுத தமிழில் ‘அம்ைாமன‘ 
எனறும் பெயருணடு. சிலப்ெதிகாரததில் 
‘அம்ைாமன‘ என் போல் முதனமுதலாகக 
மகயாளப்ெட்டுள்ளது. கமதப்ொடல் நானகு 
ெகுதிகமளக பகாணடுள்ளது. இம்வமன 
வழிெட்டுப் ொடமலத பதாடங்குவது 
கோப்பு அல்லது வழிபோடு. தனககுப் ொடம் 
போனன குருவுககு வைககம் பேயது 
ொடுவது குரு வணககம். பினனர, நடந்த 
நிகழ்மவக கமதப்ொடலாகப் ொடுவது 
வரலோறு. இறுதியாகக கமத சகட்சொரும், 
ைறச்ாரும் கடவுளர அமனவரின அருளும் 
பெறறு வாழ்க என வாழ்ததுவது வோழி. 
இந்நானகும் நாட்டுப்பு்க கமதப்ொடல்களில் 
இடம்பெறுகின்ன.

ேமூக நிகழ்வுகளில், ேமுதாயததில் 
உள்ள அமனவரும் கூடிப் ொடும் ொடல்கமளக
பகாணடாட்டப் ொடல்கள் எனெர. திருைை 
நிகழ்பவானறில் ொடப்ெடும் ொடபலானறு 
பினவருைாறு:

பிளழளை பதிோறும் பபற்றுப

பபருவாழ்வு வாழ்ந்திருஙகள

மககள பதிோறும் பபற்று

மஙகளைமாய வாழ்ந்திருஙகள

ஆலரபால ேழைத்து

அருகுரபால ரவரூன்றி

நேமுடரே எலோரும்

ஞாேமுடன் வாழ்ந்திடுவீர்.

இவவாறு, ைககளின வாழ்வில் 
ஒவபவாரு நிகழ்விலும் ொடப்ெடும் நாட்டுப்பு்ப் 
ொடல்கள், அவரகளின ெணொட்டுச் 
சிந்தமனகமள பவளிப்ெடுததுகின்ன.

நாடடுப்புைக ்கழத்கள்
இந்திய நாட்டில் ெல்சவறு இடங்களில் 

வாழ்ந்த பதால்ெைங்குடிைககள், உலகதமதப் 
ெறறியும், உலகதசதாற்தமதப் ெறறியும், 
கமதகளாகப் புமனந்துள்ளனர. இமவசய
காலப்சொககில் கறெமனக கமதகளாகவும், 
இதிகாேங்களாகவும், புராைங்களாகவும் 
சதாற்ம் பெற்ன. ெைங்காலச் ேமுதாயதமத 
அறிய இவவமகக கமதகள் நைககு 
உதவுகின்ன. 

‘பொருள் ைரபில்லாப் பொயம்பைாழி 
யானும் பொருபளாடு புைரந்த நமகபைாழி 
யானும்‘ எனனும் பதால்காப்பிய நூறொ, 
ெைங்காலததிசலசய கமதகள் வைககிலிருந்தன 
எனெமதச் சுட்டுகின்து.

பொழுதுசொககிறகாக உருவாககப்ெட்ட
கமதகள், வளரும் குைந்மதகளுககு நனபனறி 
ஊட்டுவதறகாக நீதிககமதகளாகவும் 
சதாற்ம் பெற்ன. ைராட்டிய வீரர சிவாஜி, 
இளம்வயதில் தம் தாயிடம் சகட்ட கமதகசள 
அவர சி்ந்த வீரராக உருவாக உதவின. 
அணைல் காந்தியடிகள், தம் இளம்வயதில் 
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‘திவன விவ்தத்்தவன் திவன அறுப்போன், விவன 
விவ்தத்்தவன் விவன அறுப்போன்‘, ‘முறபகல் 
செயயின் பிறபகல் விவளயும்‘ சொன் 
ெைபைாழிகள் நல்பலணைம் பகாணடு, 
அ்பநறியில் வாைசவணடியதன சதமவமய
எடுததுமரககின்ன.

ெைபைாழிகள், ைககளின 
வாழ்கமகசயாடு பினனிப்பிமைந்துள்ளன. 
உணெதறகுமுன இமலயில் உப்பு இடுவதும், 
உணட வீட்டுககு இரணடகம் (தீங்கு) 
பேயயககூடாது எனெமத உைரததுவதறகு 
‘உப்பிட்டவவர உள்ளளவும் நின‘ எனனும் 
ெைபைாழி சதானறியது. சைலும், 
‘நெோறறுககுமுன் உப்பு, நபச்சுககுமுன் 
பழசமோழி‘ எனெது ெைங்கால வைககில் 
இருந்தது. அககாலததில், ெஞ்ோயததுகளில் 
ஊரததமலவர ெைபைாழிமயச் 
போல்லிவிட்டுததான வைககு ெறறி ஆராயத 
பதாடங்குவார. அணைன, தம்பிககுள் 
ஏசதனும் சிககல் என ஒரு வைகமக ஆராயத 
பதாடங்குமுன, ‘கரும்பு கட்நடோடு இருந்்தோல், 
எறும்போல் ஒன்றும் செயய முடியோது ‘ எனறு 
போல்லிவிட்டுததான செேத பதாடங்குவார. 
இதனால், தங்களுககுள் ேணமடயிட்டுக 
பகாள்ளும் அணைன, தம்பிகள் ைனந்திருந்தி, 
ஒறறுமையுடன வாழ்வதறகுப் ெைபைாழிசய 
துமை பேயவதாய அமைந்திருந்தது.

ெைபைாழியும், பொனபைாழியும் 
பவவசவ்ானமவ. சி்றந்்த கருத்வ்தச் 
செோல்வது சபோன்சமோழி. உயர்ந்்த பணபோட்வட 
வலியுறுத்துவது பழசமோழி. ெைபைாழியிலும் 
எதுமக, சைாமன நயங்கள் உள்ளதால், 
அமவ சகட்சொர ைனததில் ஆைைாகப் 
ெதிந்துவிடுகின்ன. நைது ெணொட்டுககுச் 
சி்ப்புச் சேரப்ெது, முதிசயாரகமள ைதிததல் 
எனனும் ெணொகும். முதிசயார இருககும் 
வீட்டில் கலகம் ஏறெடாது எனறும் அவரகள் 
குடும்ெ ஒறறுமைமயப் ொதுகாப்ொரகள் 
எனறும் ெைபைாழிகளில் கூ்ப்ெட்டுள்ளது. 
‘மூத்ந்தோர் செோல் முது ச�ல்லிககனி‘ 
என் ெைபைாழி, மூதசதாமர ைதிகக 
சவணடும் எனனும் நல்ல ெணொட்மட
வலியுறுததுகின்து.

முததுப்ெட்டன கமத, நல்லதங்காள் 
கமத, காததவராயன கமதப்ொடல், 
வீரொணடியக கட்டபொம்மு ொடல், 
ெஞ்ேொணடவர வனவாேம், கானோகிபு ேணமட, 
சுடமலைாடன கமத, வில்லுப்ொட்டு சொன்மவ 
சில வரலாறறுக கமதப்ொடல்களாகும். 

கமதப்ொடல்களில் அககாலச் 
ேமுதாயநிமல புலப்ெடுகி்து. ெைங்குடி 
ைககளின நம்பிகமககள், ெைககவைககங்கள், 
ஆகியவறம் அறிந்துபகாள்ள முடிகி்து. 
ைாந்தரின உயரந்த ெணொட்டுக கூறுகமளயும், 
ேமூகததின சீரசகடுகமளயும் இப்ொடல்கள் 
விளககுகின்ன. இமவ, வீரகாவியங்களாகச் 
சிததிரிககப்ெடுகின்ன. இப்ொடல்களில் 
இடம்பெறும் கமதைாந்தரகள், ைம்வுககுப்பின 
பதயவங்களாகப் சொற்ப்ெடுகின்னர. 

பைசமைாழி்கள்
உலக பைாழிகள் அமனததிலும் 

ெைபைாழிகள் உள்ளன. பதானமைககாலம் 
முதல் வைங்கிவரும் இப்ெைபைாழிகள், 
ைககளின ெணொட்டு உயரமவக 
கைககிட்டுககாட்டும் அளவுசகாலாக 
விளங்குகின்ன. இககாலததில் ைககமளக
கட்டுகசகாப்ொக மவப்ெதறகு அ்நூல்களும் 
ேட்டதிட்டங்களும் உள்ளன. ஆனால், 
இமவ எதுவுசை இல்லாத பதானமைக 
காலததில், கட்டுகசகாப்ொன நனபனறியில் 
ைககமள வாைமவப்ெதறகுப் ெைபைாழிகசள 
அடிப்ெமடயாக அமைந்தன.

ஒழுககசை ேமூகப் ெணபுகளுள் 
தமலசி்ந்தது விளங்குகி்து. ேமுதாயததில் 
ைககள் நல்பலாழுககததுடன வாைசவணடும் 
எனெமத, ‘ஒழுககம் உயர்வு்தரும், 
ஒழுககம் உயர்குலத்தினும் உயர்வு‘ 
சொன் ெைபைாழிகள் உைரததுகின்ன. 
பி்ருககுக பகாடுதது உதவசவணடும் 
என் நறெணபிமனப் ‘பழுத்்தமரமும் 
செழித்்தசெல்வமும் பசியோற்றநவ‘ எனனும் 
ெைபைாழி உைரததுகி்து. விருந்சதாம்ெலின 
ெணமெ, ‘அன்நபோடு அளிககும் கஞ்சி, 
அறுசுவவ உணவவ மிஞ்சும்‘ என் ெைபைாழி 
விளககுகி்து. ‘சகடுவோன் நகடு நிவனப்போன்‘, 
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வாழ்வியல் அனுெவங்களின அடிப்ெமடயில் 
சிந்திததுள்ளனர. வானதமத ஆைாகவும், 
பூமிமயப் பெணைாகவும், முழுநிலமவ 
(பெௌரைமி) வாழ்வின குறியீடாகவும், 
ைதிைம்மவ (அைாவாமே) இ்ப்பின 
குறியீடாகவும் கருதினர. சூரியமனயும் 
ேந்திரமனயும் ொம்பு விழுங்குவதால், 
கிரகைம் நிகழ்வதாகத பதானைக கமத 
வைங்குகி்து. வானவில்மலக கடவுளின ைந்திர 
வில்லாகக கருதுகின்னர. ைமை மிகுதியாகப் 
பெயயும்சொது, இந்த ைந்திர வில் சதானறினால் 
ைமை நினறுவிடும் எனப் புராைககமத 
கூறுகி்து.

ோனவில் 

அமனதது உயிரினங்களும், 
பவள்ளததால் அழிககப்ெட்டுப் பினனர, 
கடவுளால் மீணடும் ெமடககப்ெட்டன. 
இது சொன் கருததுருவாககம் உள்ள 
புராைககமதகள் உலபகங்கும் உள்ளன. 
நாட்டுப்பு்த பதயவங்கள், ைககமளவிட 
ஆற்ல் பெற்மவ. ைனிதப் ெணபுகள் 
பகாணடமவ. ைனித உருவில், ைககசளாடு 
இமைந்து வாழ்ெமவ. அவரகளுககு 
ஏறெடும் இனனல்களுககுத தீரவுகாை 
உதவுெமவ என் கருததுருவாககம் 
புராைககமதகளில் மிகுதியாகக 
காைப்ெடுகின்ன. இமவ, நாட்டுப்பு் 
ைககளின நம்பிகமககள், பதயவ வழிொடுகள், 
ேையச் ேடங்குகள், ெைககவைககங்கள் 
ஆகியவறம் உைரததுகின்ன. அறிவியல் 
காலததுககு முறெட்ட பேயதிகமள 
அறிந்துபகாள்வசதாடு, ேமூகப்ெணொட்டு 
வரலாறம் மீட்டுருவாககம் பேயயவும் 
இமவ ெயனெடுகின்ன.

ஆகசவ, ெைபைாழிகள் நாட்டின 
ெணொட்மடயும், நாகரிகதமதயும், 
வரலாறம்யும் உள்ளடககிய கருததுக 
கருவூலங்களாகத திகழ்கின்ன.

புைாணங்கள்
ெணமடய பதால்கமதகமளசய

புராைங்கள் எனகிச்ாம். இமவ கறெமன 
கலந்து இருந்தாலும், இந்தியப் ெணொட்மட
அறிந்துபகாள்ள உதவுகின்ன. மவதீக 
ேையததின வளரச்சி, அதன தததுவங்கள், 
உருவ வழிொடுகள், மூடநம்பிகமககள், 
ோததிரங்கள் சொன்வறம்ப் புராைங்கள் 
வாயிலாக அறியமுடிகி்து. நம் நாட்டிலுள்ள 
சகாயில்கள், அவறறில் நமடபெறும் விைாககள், 
ைககள் பினெறறும் சநானபுகள், ேடங்குகள், 
ஆகிய யாவும் புராைங்கமள அடிப்ெமடயாகக 
பகாணடமவசய. வாயு புராைம், விஷ்ணு 
புராைம், ைச்ே புராைம், பிரம்ை புராைம், 
ெவிஷிய புராைம் முதலியன அவறறுள் 
சிலவாகும். 

புராைக கமதகள் குறிததுப் ெல்சவறு 
அறிஞரகள் வமரயம் தந்துள்ளனர. 
ஈ. பி. படயலர எனொர. ‘புராைக கமதகள், 
தங்கமள உருவாககிய முனசனாரகள் 
ெறறியும் ெயனெடுததுசவாமரப் ெறறியும் 
கூறுகி்து‘ எனகி்ார. ைாகஸ்முல்லர என் 
அறிஞர, ‘ஒவபவாரு புராைமும் ஏசதா ஓர 
உணமைமயக கூ் விமைகி்து எனறு 
குறிப்பிடுகி்ார. 

புராைங்களில் இயறமக கடந்த 
கமதகள் இடம்பெற்ன. கடவுளரகள், 
சதவரகள், விலங்குகள், ெ்மவகள் ஆகிய 
ெல்சவறு உயிரினங்கமளப் பிமைதது 
இயககுகின் கமதகசள, புராைங்கள் 
எனப்ெட்டன. அறிவியல் வளரச்சியில்லாத 
காலததில் ைாந்தர எதிரபகாணட சிககல்கள், 
முரணொடுகள், இயறமகமீது பகாணட 
அச்ேம் ஆகியவறறுககுத தீரவு காணும் 
கருவியாகப் புராைககமதகள் அமைந்தன. 

இயறமகயாக நமடபெறும் 
நிகழ்வுகளான சூரியகிரகைம், 
ேந்திரகிரகைம் சொன்வறம்த தங்கள் 
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தனமன ைாறறிகபகாள்ளும். ஆனால், 
ெணொடு ைாற்ததிறகு உட்ெட்டாலும் தன 
அமடயாளதமத விட்டுச்பேல்லும் எனெமத 
உைரமுடிகி்து.

3. �வடமுவ்ற வோழ்விறகுப் பயன்படு்தல்

அன்ாட நமடமும் வாழ்வில் ெணொடு 
உறுதுமையாக இருககி்து. தனி ைனிதமனயும் 
ேமுதாயதமதயும், முனசனறறுவதறகு உதவும் 
குறிகசகாள்கமள அமடயவும் ெணொடு 
வழிபேயகி்து. 

4. முழுவளர்ச்சிககு உ்தவு்தல்

ஒரு ைனிதனின முழுமையான வளரச்சி 
எனெது உடல் ைறறும் உள்ளம் ோரந்தது. 
இவவிரணமடயும் பெறுவதறகுப் ெணொடு 
உதவுகி்து. இதனமூலம், ேமுதாயததில் 
உள்ளவசராடு இைககைாக வாழும் 
ெணபிமனயும் இயறமகசயாடு பொருந்தி 
வாழும் இயல்பிமனயும் பெறறுச் சி்ந்த 
குடிைககளாகத திகை, இந்தியப் ெணொடு 
உதவுகி்து.

5. அனுபவ அறிவு

ஒரு தமலமும்யினர தைககு முந்மதய 
தமலமும்யினரிடமிருந்து கறறுகபகாணட 
வாழ்வியல் தி்னகமளயும், வாழ்கமக 
மும்கமளயும் தங்களின பேம்மையான 
வாழ்வியலுககுப் ெயனெடுதத அனுெவ 
அறிவு உதவுகி்து. இதன வாயிலாக இந்தியப் 
ெணொட்டின இயல்புகமள இனம்ய 
இளந்தமலமும்யினர புரிந்துபகாள்ள
முடிகி்து.

இந்தியப்பணபாடடின் சிைப்புக கூறு்கள்
இந்தியப்ெணொடு பதானமையானது. 

ெனமுகததனமை பகாணடது. ெல 
நூற்ாணடுகளாகப் ெல்சவறுெட்ட 
ேமூகங்கமள, ேையங்கமளச் ோரந்த ைககள் 
நல்லிைககததுடனும், ஒறறுமையுடனும் 
வாழும் சூைமலக பகாணடது. ெல வரலாறறு 
அனுெவங்களிலிருந்தும், ெல்சவறு 
நிகழ்வுகளிலிருந்தும், இனம்யப் ெணொடு 
பெ்ப்ெட்டுள்ளது. 

ைகாபுராைம், கந்தபுராைம், விநாயகப் 
புராைம், ொகவதம் சொன்மவ புராைக 
கமதகளுள் சிலவாகும்.

இந்தியப் பணபாடடின் இயல்பு்கள்
ஒவபவாரு ேமுதாயததுககும் 

குறிப்பிட்ட ெணொட்டு இயல்புகள் உள்ளன. 
அமவ, காலங்காலைாகப் பினெற்ப்ெடும் 
ைரபுகள், ேமுக நல்லிைககக பகாள்மககள், 
ெைககவைககங்கள், கற்ல் நிமலகள் 
ஆகியவறம்க பகாணடுள்ளன. சைலும், 
ெனபனடுங்காலைாகக கமடப்பிடிததுவரும் 
வாழ்வியல் ெணபுகசளாடு கால 
ைாற்ததிறகு ஏறெப் புதிதாக உருவாககிக 
பகாள்ளப்ெடும் வாழ்வியல் ெணபுகமளயும் 
பு்ககணிப்ெதில்மல. அதனால்தான, ெணொடு 
பநகிழ்வுத தனமையுமடயதாய விளங்குகி்து. 

ேமுதாயததிலுள்ள ஒவபவாருவரும் 
உயரந்த எணைங்களுடனும், சி்ந்த 
பகாள்மககளுடனும் வாைசவணடும் எனெசத 
ெணொட்டின அடிப்ெமட சநாககைாகும். ைனித 
நடதமதயில் ைாற்தமதயும், பெருமைமயயும் 
உணடாககுவது ெணொடு. சைலும், அவனது 
சதமவகமளயும் நிம்வு பேயகி்து. இந்தியப் 
ெணொட்டின குறிப்பிடததகக இயல்புகள் 
பினவருைாறு:

1. நிவலத்்த ்தன்வம 

ெணொட்டுச் சி்ப்புககுப் பெருமை 
சேரப்ெது, அதன நிமலதத தனமையாகும். பு் 
வளரச்சி எனக குறிப்பிடப்ெடும் நாகரிகம், ைாறும் 
தனமையுமடயது. ஆனால், அக வளரச்சியாகிய  
ெணொடு எனறும் ைா்ாதது. ்தவலமுவ்ற 
்தவலமுவ்றயோக ஒரு ெமு்தோயத்தினரிடமிருந்து 
அடுத்்த ெமு்தோயத்துககுக சகோணடு 
செல்லப்படுவது, பணபோநடயோகும்.

2. ச�கிழுந் ்தன்வம

ெணொடு பநகிழும்தனமை பகாணடது. 
ஏசதனும் ஒனம் விடாப்பிடியாகப் 
ெறறிகபகாள்ளாைல், சூழ்நிமலககு 
ஏற்ாறசொல் வமளந்துபகாடுககும் 
தனமையுமடயது. நாகரிகம் எந்த நிமலயிலும், 
எந்த சநரததிலும் முழுமையாகத 

XII Ethics_Lesson 1.indd   10 16-03-2020   14:38:49



1 1இந்தியப் பணபபாட்டின் இயல்புகள்

எ டு த து க க ா ட் ட ா க , 
எகிப்தில் மிகப்பெரிய 
அளவில் உருவாககப்ெட்ட
‘ பி ர மி டு க ள் ‘ 
இககாலததில் மீணடும் 
உ ருவாககப்ெடவில்மல. 
ஆனால், நம் 
இந்தியப் ெணொடு 
பதானமை மிககது. காலங் காலைாக 
ஒரு தமலமும்யினரிடமிருந்து அடுதத 
தமலமும்யினருககுக பகாணடு 
பேல்லப்ெடுவதால் எனறும் நிமலபெறறு 
அழியாததனமை பகாணடு விளங்குகி்து. 

�கிப்புத்தன்ழமையும் நல்லிணக்கமும்
இந்திய நாட்டில் ெல்சவறு ேையம், 

பைாழி, இனம், ெைககவைககம், நம்பிகமக 
எனப் ெல சவறுொடுகள் காைப்ெட்டாலும் 
அவனவரும் இந்தியர் என்னும் ஒறறுவம 
உணர்வவ நமநலோஙகச் செயவது, அ்தன் 
பணபோட்டுச் சி்றப்போகும். நாட்மடப் 
ொதுகாப்ெதில் ஒறறுமையுடன பேயல்ெடும் 
எணைம், நல்லிைககததிறகு வழிவகுககி்து. 
ஒருவருகபகாருவர விட்டுகபகாடுதது வாழும் 
உயரந்த எணைம், ேகிப்புததனமைமய
உருவாககி அமனவமரயும் ஒனறிமைந்து 
பேயல்ெட மவககி்து.

மைனிதவநயம்
தம்மிடம் பி்ர அனபுகாட்டசவணடும் 

எனறு எணணுவதுசொல், தாமும் பி்ரிடதது 
அனபு பேலுததசவணடும் என் இரகக 
உைரசவ ைனிதசநயததிறகு அடிப்ெமடயாகும். 
இததமகய ைனப்ெககுவம் பகாணடவமரசய
ெணொடுமடசயார எனப் சொறறுவர. இனம், 
பைாழி, ேையம் ஆகியவறம்க கடந்து 
ஒவபவாருவரும் பி்ரிடம் அனபு பேலுதத 
சவணடும் என் உயரிய ைனிதசநயப் 
ெணபும், பொதுமைமய வரசவறகும் ெணபும், 
இந்தியப்ெணொட்டுககு சைலும் சி்ப்மெத
தருகின்ன.

இனம்யப் ெணொட்டுப் ெரவல்களின 
தனமையும் அளவும் முந்மதய காலங்கமளவிட 
மிகசவகைாக வளரந்துவிட்டன. தகவல்பதாடரபு, 
இமையம், ைககளின ஊடகங்கள் சொன் 
நவீனத பதாழில்நுட்ெங்கள் சொன்வற்ால் 
ெணொடு வளரச்சி பெறறுள்ளது. நம் 
இந்திய நாட்டிறகுப் பெருமையும் சி்ப்பும் 
சேரககும் இனறியமையாத ெணொட்டுச் 
சி்ப்புககூறுகளாவன:

ஆன்மி்க அடிப்பழடை
இ ந் தி ய ப் ெ ண ெ ா ட் டி ன 

ஆணிசவராக ஆனமிகம் விளங்குகி்து. 
ஆனைசநய ஒருமைப்ொட்மட உைரததி, 
இம்ததனமை பெறுவமத இந்தியப்ெணொடு 
வலியுறுததுகி்து. இந்தியாவிலுள்ள
ஆலயங்கள்யாவும் ெகதி இயககததின 
பெருமைமயப் ெம்ோறறுகின்ன. நம் 
நாட்டில் ெல ேையங்கமளப் பினெறறுசவாரும் 
வாழ்கின்னர. அவரகளின நம்பிகமக, 
ெைககவைககம், வழிெடும் மும் ஆகியமவயும் 
சவறுெடுகின்ன. ஆயினும், அமனததுச் 
ேையங்களும் உடல், உள்ளம், ஆனைா 
ஆகியவறறின தூயமைமய வலியுறுததுகின்ன. 
அழிவுககுக காரைைாக விளங்கும் ஆமேமய
விட்படாழிததுத தூய இம்யுைரமவப் 
புரிந்துபகாள்ளச் பேயகின்ன. தருைம், 
தருைபநறி, ைறுபி்வி, அவதாரக சகாட்ொடு 
சொன்வறம்ப் பு்ககணிககாைல் 
சொறறுகின்ன. ‘ஒனச் குலம், ஒருவசன 
சதவன‘ திருமூலரின கூறறுப்ெடி  
ஒறறுமையுைரவுடன வாைச்பேயகின்ன. 
ஆகசவ, ேையமும் ெணொடும் ஒனச்ாடு 
ஒனறு பினனிப் பிமைந்துள்ளன. “எல்லாரும் 
இனபுறறிருகக நிமனப்ெதுசவ அல்லாைல் 
சவப்ானறும் அறிசயன ெராெரசை“எனறு 
தாயுைானவர கூறுவது, ஆனைசநயததின 
உயரசிந்தமனயாகும்.

அழியாத்தன்ழமை
உலகில் சி்ந்த ெணொட்டுக கூறுகமளக

பகாணடனவாகக கிசரககம், சராம், ொபிசலான, 
எகிப்து, ொரசீகம் ஆகியவறம்க கூறுவர. 

்தாயுோனேர்
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தரமைம்
இப்பிரெஞ்ேம் இயங்கி பகாணடிருப்ெசத 

தரைததின அடிப்ெமடயிசலயாகும். பி்ருககு 
உதவுவது (வறியவருககு) தமிழில் அ்ம், ஈமக 
எனப் பொருள் பகாள்ளப்ெடுகி்து.

அகிம்ழ�
பகால்லாமை எனெசத அகிம்மேயாகும். 

எணைம், போல், பேயல் இமவகளின மூலம் 
பி்ருககுத துனெம் பேயயாமை.

�ாந்தம்
ைன நிம்ைதிசய ோந்தைாகும். ைன 

நிம்ைதிசய ைன அமைதிககு வழிவகுககி்து. 
ஒருவன இம்வனிடததில் தனமன 
அரப்ெணிககும்பொழுது ோந்தம் கிமடககி்து.

�வ்காதைத்துவம்
ைனித ேமூகததில் அமனவரும் 

ேசகாதரசர. எல்லாரும் ஓரினம், எல்லாரும் 
ஓரநிம் எனெது தம் ேசகாதரததுவதமத 
எடுதது இயம்புவசதயாகும்.“யாதும் 
ஊசர யாவரும் சகளிர“, என் கணியன 
பூங்குன்னாரின கருததும் இதுசவ.

்கருழண
பி் உயிரகளிமடததுக காட்டும் அனசெ 

கருமை. ைரம், பேடி, பகாடி, புழு, பூச்சி, 
விலங்கு சொன் அமனதது உயிரகளிடததும் 
பேலுததப்ெடும் ‘இரககசை‘ கருமையாகும்.

பணபாடும் நா்கரி்கமும்

நா்கரி்கம்
ைனித வாழ்வின பதாடகக காலைாகிய 

ெமைய கறகாலம், புதிய கறகாலததில் ைன 
வளரச்சி ைறறும் அறிவு வளரச்சி இல்லாைல் 
விலங்குகமளப் சொல ைனிதன வாழ்ந்தான
ெமைய கறகாலததில் கரடுமுரடான கறகமளக
கருவிகளாக ெயனெடுததினான. புதிய 
கறகாலததில் கூரமையும், வழுவழுப்பும் 
உமடய கறகமளக கருவிகளாகப் ெயனெடுதத 

தத்துவகவ்காடபாடு்கள்
இந்தியப் ெணொட்டின சி்ப்புககு, 

அதன தததுவக கருததுகளும் சகாட்ொடுகளும் 
வலிமை சேரககின்ன. ெமைமை வாயந்த 
ெணொட்டுச் சி்ப்புமிகக நம் இந்திய நாட்டில் 
ஞானிகள், முனிவரகள், ரிஷிகள், சிததரகள் 
முதலான அருளாளரகளின உயரசிந்தமனகள் 
பினெற்ப்ெட்டு வருகின்ன. ைனிதனின 
பு்ச்சிந்தமனமயயும் அகச்சிந்தமனமயயும் 
தூயமைப்ெடுததி, அவறறின வளரச்சிககு 
தததுவக கருததுகள் உதவுகின்ன. 

சவதங்கள், உெநிடதங்கள், காவியங்கள், 
புராைங்கள், ெகவதகீமத சொன் தததுவ 
ைம்கள் ைனிதப் ெணொட்டின சி்ப்புகமள 
பவளிப்ெடுததுகின்ன. ேைைம், பெௌததம், 
கிறிததுவம், இஸ்லாம் முதலிய ேையங்களில் 
சதானறிய ெகதி இலககியங்கள் தததுவததின 
ைம்பொருமள விளககிச் போல்கின்ன. 
“நமன்வமயோன சிந்்தவனகள் எல்லோப் 
பகுதிகளிலிருந்தும் �ம்மிடம் வரட்டும்“ எனறு 
‘ரிக சவதம்‘ கூறுகி்து. அதறசகறெ அமனததுப் 
ெணொடுகளிலும் உள்ள நல்ல கருததுகமள 
உள்வாங்கி, உலக அரங்கில் உயரந்து நிறெது 
நம் இந்தியப் ெணொடாகும். 

அழிவில்லாத மைதிப்பீடு்களின் நிழல

அன்பு
ஒருவர மீது ஒருவர பேலுததும் 

ொேசை அனபு எனப்ெடும். இஃது இரககம், 
ெரிவு, கருமை சொன் ெல போறகளால் 
அமைககப்ெடுகின்து. அருளின அடிப்ெமடசய
அனொகும்.

�த்தியம்
ேததியம் எனெது உணமை 

எனப்ெடுகி்து. உள்ளததிலிருந்து வருவது 
உணமைபயனவும், வாயிலிருந்து வருவதால் 
வாயமை எனவும் அமைககப்ெடுகி்து. 
உடலால் வருவது பையமை. இம்மூனம்யும் 
உள்ளடககிய போல் ேததியைாகும்.
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பு்வளரச்சி நாளுககு நாள் வளரச்சியமடந்து 
வருவமதக காணகிச்ாம்.

பணபாடு – நா்கரி்கம் – ஒற்றுழமை – 
வவற்றுழமை்கள்

நாகரிகமும் ெணொடும் ஒனச்ாடு 
ஒனறு பதாடரபுமடய இரு ைாறுெட்ட கூறுகள் 
எனலாம். நாகரிகம் எனெது பு்வளரச்சிமயக 
கூறுகின்து. ெணொடு எனெது 
அகவளரச்சியாகிய ஆனமிக உயர வளரச்சிககு 
உறுதுமையாக அமைகி்து.

ைனித வாழ்வின இரு அடிப்ெமடக
கூறுகள் மும்சய உடலும் உயிரும் 
ஆகும். இதில் நாகரிகதமத உடல் எனலாம். 
பு்தசதமவகளின வளரச்சியால் ஒரு 
நாடு இனறுள்ள சூைலில் வாழ்வின 
எல்லாத தும்களிலும் உலகப்புகழ் 
பெறறு முதலிடதமதப் பெ்லாம். அந்நாடு 
அமடந்துள்ள அறிவியல்தும், பதாழில்தும் 
ைறறும் ெல்சவறு கணடுபிடிப்புகள் அந்நாட்டு 
ைககளின வாழ்கமகத தரதமத உயரததலாம். 
பதாழில் வளரச்சியால் பொருளாதார உயரவும் 
ஏறெடலாம். இவவளரச்சிகள் அமனததும் 
பு்வளரச்சியாகும்.

ெணொடு உயிருககு இமையானது. 
இப்ெணொடு ைககளின அகவளரச்சியாகும். 
ைககள் ைனதில் சதானறி ஒளிரகின் உயர 
குைங்களின பதாகுப்ொகும். இச்சீரிய 
ெணொடு ைககளின எணைம், போல், பேயல் 
இவற்ால் பவளிப்ெடுகி்து. ைனித வாழ்வில் 
பு் வளரச்சிககிமடசய அகவளரச்சியாகிய 
ஒழுககம், ெணிவு,வாயமை, தூயமை, இரககம் 
ைனிதசநயம் முதலான அகவளரச்சிக 
கூறுகளின பேயல்ொசட ‘ெணொடு‘ எனலாம்.

எனசவ ‘உடலினறி உயிர அமையாது‘ 
எனெதறசகறெ நாகரிகமும் ெணொடும் 
ஒனறுடன ஒனறு பதாடரபுமடய இரு 
அடிப்ெமடக கூறுகள் எனலாம்.

வவற்றுழமை்கள்
�	நாகரிகம் பு்வளரச்சி – ெணொடு 

அகவளரச்சி.

முறெட்டான. இதிலிருந்து ைனிதரிமடசய 
ெடிப்ெடியான அறிவு வளரச்சி சதானறியமத 
அறியலாம்.

இததமகய ைனிதன அடுதது 
உசலாகங்கமள அறிந்து உசலாகங்களால் ஆன 
கருவிகமளப் ெயனெடுததினான. பதாடககததில் 
சவட்மடயாடிசய வாழ்ந்த ைனிதன ெடிப்ெடியாக 
கால்நமட வளரப்பு, ெயிரத பதாழில், பநேவுத 
பதாழில் என ெல பதாழில்களில் ஈடுெட்டான. 
பொருளாதார முனசனற்ததால் வேதியான 
வீடுகமள அமைதது வாைத பதாடங்கினான. 
சைலும் தன பு்வாழ்மவச் சி்ப்ெமடயச் 
பேயயும் ஆமட, அணிகலனகள், ஒப்ெமனப் 
பொருள்கள், உைவு வமககள், ொததிரங்கள் 
வானளாவிய சகாபுரங்கள், ைாட ைாளிமககள், 
அைகிய பநடுஞ்ோமலகள், ஊரதிகள், 
பதாழிறோமலகள், வாபனாலி, பதாமலசெசி, 
பதாமலககாட்சி, மினனஞ்ேல் சொன் 
தும்களில் வளரச்சியமடந்துள்ளான. 
எனசவ ைனிதன தன அன்ாடத சதமவகளின 
அடிப்ெமடயில் வாழ்கமக வேதிகமள 
பெருககிக பகாணடான. இப்பு்த சதமவகளின 
வளரச்சிசய நாகரிக வளரச்சிசயயாகும்.

ஜம்புவகஸேரர் வகாயில்

நா்கரி்கம் –ச�ால் விளக்கம்
நாகரிகம் என் போல் நகர எனனும் 

போல்லடியாகப் பி்ந்தது. நகர + அகம் – நகரம் 
– நகரிகம் –நாகரிகம். சிறறூர ைககளினும்
நகர ைககள் பு்வாழ்விறகுரிய வேதிகள் 
அமனததும் பெறறு விளங்குெவரகள். நகர 
வாழ்கமகசய நாகரிக வாழ்கமக எனெது 
கருதது. நாகரிகம் நகரும் தனமையுமடயது. 
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நாகரிகததிறகும் ெணொட்டிறகு 
மிமடசய சவறுொடுகள் காைப்ெடினும் சி்ந்த 
பு் வாழ்கமகமய அடிப்ெமடயாகக பகாணட 
நாகரிகம் இல்மலபயனில் சி்ந்த ெணொட்மடக
காை இயலாது. அமைதியினமை, அச்ேம், 
குைப்ெம், பொ்ாமை, பூேல், உடலிலும், 
உள்ளததிலும், முதிரச்சியற் நிமல அல்லது 
ஒவவாதநிமல காைப்ெட்டால் ெணொடு 
வளரச்சிமயக காை முடியாசதா அசத நிமல 
தான நாகரிக வளரச்சிககும் ஏறெடும்.

சுருங்கககூறின ெணொடாகிய 
அகவளரச்சியின அடிப்ெமடயில் ஆனை 
சவட்மகமய நிம்வு பேயது பகாணடு 
பு்வளரச்சியாகிய நாகரிகக கூறுகளில் 
சி்ந்தனவறம் ஏறறு அல்லாதனவறம் நீககி 
வாழ்ந்தால் இவவுலக வாழ்கமக இனிதாகும். 
எடுததுககாட்டாக இனறு அணு ேகதித 
தும்யில் பெரும் ைாறுதலும் வளரச்சியும் 
ஏறெட்டுள்ளது. இந்த வளரச்சிமய மினேகதி 
ைறறும் ெல்சவறு நலப் ெணிகளுககு 
ெயனெடுததலாம். ைா்ாக அணுேகதிமய 
அழிவிறகு ெயனெடுதத சவணடாம்.

வவற்றுழமையில் ஒற்றுழமை
நம் நாட்டில் ெல்சவறு பைாழி செசுசவார

வாழ்கின்னர. இனம், பைாழி, ேையம், உைவு, 
உமட, ெைககவைககம், வாழிடம், பதாழில், 
விைாககள், வழிொடுகள் சொன்மவ 
சவறுெட்டாலும் தாம் இந்தியர எனனும் 
உைரவில் அமனவரும் ஒறறுமையுடன 
வாழ்கின்னர. இததமகய ெணொட்டுச் சி்ப்பு, 
‘சவறறுமையில் ஒறறுமை‘ எனனும் கருதமத 
பவளிப்ெடுததுகி்து. 

பணபாடடுக ்கல்வியின் பயன்்கள்
இந்தியநாட்டின ெணொட்டுக 

கூறுகமளயும், சி்ப்புகமளயும் 
இளந்தமலமும்யினருககுக பகாணடு 
சேரப்ெதில், கல்வி நிறுவனங்கள் 
பெரும்ெங்காறறுகின்ன. ெணொடு 
குறிதத விழிப்புைரமவ ஏறெடுததியும் 
அதமனப் ொதுகாககும் மும்கமளயும் 

�	பு்வளரச்சிமயக குறிககும் நாகரிகததின 
காலதமத, தனமைமய அளவிட்டுக 
கூ்லாம். ஆனால் சூழ்நிமலகளுககு 
ஏறெ ைாறுெடுகின் அகைாற்தமத 
ஏறெடுததும் ெணொட்மட அளவிட 
முடியாது.

�	நாகரிக வளரச்சி சவகைானது. ெணொடு 
ஒரு மும்யான சீரான வளரச்சிமயக
பகாணடது.

�	நாகரிக ைாற்ங்கள், வளரச்சிகள் 
உலகில் எந்த நாட்டில் எந்த இடததில் 
எறெட்டாலும் அவறம் எவவித கடினமும் 
இல்லாைல் எளிதாக எல்சலாரும் 
அறிந்து பினெற்லாம். ெணொடு எனெது 
மிகுந்த முயறசியின அடிப்ெமடயில் 
ைனம் ஒனறியவரகள், ஒருமிததக 
கருததுமடயவரகள் ைட்டுசை பினெற்க 
கூடியது. 

தகவல் பதாடரபு ோதனங்களின 
ெயனொடு இப்ெரந்த உலகின எந்தப் 
ெகுதியிலும் ைா்ாத ஒனறு. ைாற்ங்கமள
உடனுககுடன அறிந்து பினெற்லாம். 
ைா்ாக கமலகள், இலககியங்கள், 
ேையகசகாட்ொடுகள் ஆகிய 
அககசகாட்ொடுகளில் ஒவபவாரு நாட்டிறகும் 
இனததிறகும் இமடசய சவறுொடுகள் 
நிலவுகின்ன. எனசவ அவறம் ஏறகுமிடதது 
சவணடியன, சவணடாதனவறம் ஆராயந்து 
சைறபகாள்ள சவணடியுள்ளது.

வேற்றுமேயில் ஒற்றுமே காணும் இநதியா
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5. இயறவகநயோடு இவயந்து வோழச்செய்தல்

நம் முனசனாரகள் இயறமகமயத
பதயவைாகப் சொறறியும் இயறமக 
உைவுமும்கள், இயறமக ைருததுவ 
மும்கள் ஆகியவறம்க கமடப்பிடிததும் 
பநடுநாள் சநாயினறி வாழ்ந்தனர எனெமத 
நம் சவதங்களும் புராைங்களும் பதளிவாகக 
குறிப்பிட்டுள்ளன. உணநவ மருந்து மருந்ந்த 
உணவு என் தமிைரின வாழ்வியல் ொரமவ 
இங்கு சநாககததககது. ஆகசவ, இவறம்க 
கறகச்பேயது, இயறமகசயாடு இமயந்த
வாழ்மவப் பினெற்ச் பேயயலாம். இதனமூலம், 
நம் இந்தியப்ெணொட்டின பதானமைச் சி்ப்மெ
அறிவதறகும், ெமைமையில் புதுமைமய 
இமைததுச் சீரிய வாழ்வு வாழ்வதறகும் 
ெணொட்டுக கல்வி உதவுகி்து.

நிழைவுழை

இந்திய நாட்டின ெணொட்டுச் சி்ப்மெ
அறிந்துபகாள்வதறகு அடிப்ெமடயாக, 
இப்ொடப்ெகுதி அமைந்துள்ளது. இந்தியப் 
ெணொட்மட அறிந்துபகாள்ள உதவும் 
பதானமைச் ோனறுகள் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளன. 
இந்தியப் ெணொட்டின கூறுகள், சி்ப்பியல்புகள், 
ெணொட்டுககல்வியின ெயனகள் ஆகியனவும் 
சுட்டிககாட்டப்ெட்டுள்ளன.

இமளய ேமுதாயததினர, நாட்டின 
சி்ந்த குடிைககளாக விளங்குவதறகு இந்தியப் 
ெணொடு வழிகாட்டுகி்து. அததமகய இந்திய 
நாட்டின ெணொட்டுச் சி்ப்புகமள அறிந்து 
பகாள்வசதாடு ைட்டுைல்லாைல் அவறம்ப் 
சொறறிப் ொதுகாககச் பேயவதும் நம் 
கடமையாகும்.

எடுததுமரககின்ன. இனி ெணொட்டுக 
கல்வியினால் எனபனனன ெயனகள் 
விமளகின்ன எனெமதப் பினவரும் 
தமலப்புகளில் காணசொம். 

1.  வோழ்வின் உறுதிப்சபோருள்கவள 
அறியச்செய்தல்

அ்ம், பொருள், இனெம், வீடு எனென 
வாழ்வின உறுதிப்பொருள்களாகும். அவறம் 
அறிந்து, அ்வாழ்வு வாை ெணொட்டுக கல்வி 
உதவுகி்து.

2. வோழ்வியல் உணவமகவள அறியச்செய்தல்

பி்மர ைதிததல், மகம்ைாறு கருதாது 
உதவுதல், எந்நிமலயிலும் வாயமைமயக
கமடப்பிடிததல், ேகிப்புத தனமையுடன 
விட்டுகபகாடுதது வாழ்தல் சொன் ெல 
வாழ்வியல் உணமைகமள அறிவதறகுப் 
ெணொட்டுக கல்வி உதவுகி்து.

3.  ெரியோன  ச�றிமுவ்றகவளப்  பின்பற்றச் செய்தல்

வாழ்வியல் பநறிமும்கள், ெணெட்ட 
வாழ்கமக வாை உதவுகின்ன. தாம் பேயயும் 
பேயல்களில் ேரி எது, தவறு எது என ஆராயந்து, 
தவ்ான பேயல்கமளத தவிரததும் ேரியான 
பேயல்கமள சைறபகாணடும் வாை உதவுகி்து. 

4.  சிககல்களுககுத் தீர்வு கோணச்செய்தல்

ேமுதாய நிகழ்வுகளில் காைப்ெடும் 
சிககல்களுககுத தீரவுகாணும் ஆற்மலப் 
ெணொட்டுக கல்வி தருகி்து. திருககு்ள் 
முதலான அ்நூல்களில் அரசியல், 
பொருளாதாரம், ைருததுவம் சொன் ெல 
கருததுகள் அமைந்துள்ளன. இந்நூல்கமளக
கறெதனால், பிரச்ேமனகளுககு எளிதாகத தீரவு 
காைச் பேயயலாம்.
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