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மலையாள இைக்கிய வரைாற்றில் தற்காைக் கவிலதயின் உயிர்மூச்சாகப்
பபாற்றப்படும் முப்பபரும் கவிஞர்களில் ஒருவர் குமாரனாசான். ஆசான் வாழ்ந்த
காைகட்டம் மலையாள இைக்கியத்தில் பபருங்காப்பியங்களுக்கு முக்கியத்துவம்
பகாடுத்த காைம். கவிலதத் துலறயின் எழுச்சிக்குக் காரணமாக அலமந்த ஆசான்,
உள்ளூர், வள்ளத்பதாள் ஆகிய முப்பபருங்கவிஞர்களும் மரபுக் கவிஞர்களாகக்
கவிலதச் பசாலையில் நுலைந்து படிப்படியாக பராமாண்டிக் கவிலதயின் பால்
திரும்பியவர்கள்.
இவர்கள்
இயற்றிய
உணர்ச்சிப்
பாடல்களும்,
சிறுகாப்பியங்களும் எண்ணற்றன.
ஆசான் ஓர் அறிமுகம் :
திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் காயிக்கர கிராமத்தில் புத்தன்கடவத்து
நாராயணனுக்கும், காளியம்லமக்கும் இரண்டாவது மகனாக 1873 ஆம் ஆண்டு
ஏப்ரல் 12 ஆம் நாள் குமாரனாசான் பிறந்தார். இவரது இயற்பபயர் குமாரன். குமாரு
என்று
அலனவராலும்
அலைக்கப்பட்ட
குமாரனாசானின்
குடும்பம்
பபாருளாதாரத்தில் நடுத்தர வர்க்கத்தில் பட்டதாயினும் பபயர்பகட்ட குடும்பமாக
விளங்கியது.
ஆசான் இளலமயிபைபய கவிபாடும் ஆற்றல் பகாண்டிருந்தார். பள்ளித்
தலைலம ஆசிரியரின் பணிநிலறவு விைாவில் வாழ்த்துக் கவிலத இயற்றி
அலனவரின் பாரட்லடயும் பபற்றவர். வடபமாழியிலும் ஆங்கிைத்திலும் வங்க
பமாழியிலும் புைலம பகாண்டவர். சிைருக்கு வடபமாழிலயக் கற்றுக்
பகாடுத்ததால் அலனவராலும் ‘ஆசான்’ என்றலைக்கப்பட்டார். ஆசான் தமது 18
ஆவது வயதில் நாராயண குருலவச் சந்தித்தார். ‘ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாைன
பயாக’த்தின் பசயைாளராகப் 14 ஆண்டுகள் சமூகப் பணியாற்றினார்.
‘விபவபகாதயம்’ என்ற இதழின் ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். பலடப்புக்
பகாடுத்த முக்கியத்துவத்லத ஆசான் பமாழிபபயர்ப்புக்கும் பகாடுத்துள்ளார்
எனைாம். பசௌந்தர்ய ைகரி, ப்ரபாத சந்த்பராதயம், ராஜபயாகம், லமத்பரயி
பபான்றலவ ஆசானால் பமாழி பபயர்க்கப்பட்டன.
ஆசான் கவிதைகளில் திதைக் ககாட்பாடு :
1 | தமிழ் மற்றும் அறிவியல் படைப்புகள் 2015

திலண என்பது ஒழுக்கத்லதச் சுட்டும். நிைத்திலன ஐவலகப்படுத்தி,
அகத்திலண, புறத்திலண என இரண்டாகப் பகுத்தனர் தமிைர். ஐந்திலணப்
பாகுபாட்டிலனத் பதால்காப்பியர் மூன்று வலகயாக அலமத்து விளக்குவார்.
அதாவது,
1. முதற்பபாருலள அடிப்பலடயாகக் பகாண்டலமதல்
2. உரிப்பபாருலள அடிப்பலடயாகக் பகாண்டலமதல்
3. கருப்பபாருலள அடிப்பலடயாகக் பகாண்டலமதல்
இவ்வடிப்பலடயில் குமாரனாசான் பாடல்களில் அலமந்துள்ள திலண
சார்ந்து அலமந்துள்ள கருத்துக்கள் ஆராயப்பட்டுள்ளது.
உள்ளுதை :
கவிஞன் தான் கருதும் எண்ணங்கலள பநரிலடயாகக் கூறாமல் கருதிய
பபாருலள உட்பபாதிந்து பாடுதல் உள்ளுலறயாகும். இத்தலகய உள்ளுலற
பதய்வம் ஒழிந்தலத நிைனாகக் பகாள்ளும் என்றும் (பதால்.பபாருள்.47)
கருப்பபாருளுடன் கருதிய பபாருள் ஒத்து முடியும் (பதால்.பபாருள்.48) என்றும்
விளங்குவர் பதால்காப்பியர். உள்ளுறுத்து உலரக்கும் இத்தன்லம ஆசானின்
கவிலதகளில் முத்திலர பதித்துள்ளது எனைாம்.
ஆசாலன புற உைகிற்குக் கவிஞனாக அறிமுகப்படுத்திய ‘வீணபூவும்’
(1908), ‘ஒரு கிராம விருட்சத்திபை குயில்’, ‘கருண’ பபான்ற பலடப்புகளும்
குறிப்பாகப் பபாருலள உணர்த்தும் பான்லமயில் அலமந்தன. வீணபூவில்
கருப்பபாருளான மைரின் வாழ்வின் பமல் மனித வாழ்வின் தன்லமலய ஏற்றிப்
பாடுகின்றார் கவிஞர். 141 பாடல்கள் பகாண்டது இக்காப்பியம்.
“ ஓ மைபர ராணியாய் – நீ
ஒய்யாரமாய் வீற்றிருந்தாய்
பிறப்பலவ எைாம் ஓர்நாள்
இறக்குபமன உணர்த்தபவா – உன்
அைகும் சுகமும் எைாம்
இைந்து மண்ணில் வீழ்ந்தாய் ”
என்று பதாடங்குகிறதுன் இக்காவியம். இக்கவிலதயில் மைரின் பிறப்பு, காதல்,
இறப்பு என ஒவ்பவாரு கட்டமும் பபசப்படுகின்றது. மற்பறாரு காவியமான
‘கருண’, அைகும் சிறப்பும் பசல்வமும் மனிதனுக்கு மன ஆறுதலையும்
அலமதிலயயும் நிலையான இன்பத்லதயும் தராது. உடைால் பபரும்
இன்பத்தினும் மனதால் பபறும் இன்பபம நிம்மதிலயத் தரும் என்பலத
உணர்த்துகின்றது.
கைாழி – பாத்திரப்பாங்கு :
‘பதாழி தாபன பசவிலி மகபள’ என்பார் பதால்காப்பியர். தலைவியின்
வாழ்வில் இன்றியலமயாப் பாத்திரமாகத் பதாழியின் பங்கு அலமகின்றது.
தலைவியின் மன உணர்வுகலள பைகாலும் பதாழிபய பவளிப்படுத்துகின்றாள்.
தலைவியின் களவு வாழ்விலன அறத்பதாடு நின்று கற்பு வாழ்வாக மாற்றுபவள்
பதாழிபய. ஆசானின் ‘லீை’ என்ற காவியத்தில் வரும் பதாழியின் பங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது. லீை தனது குைந்லதப் பருவ நண்பனும் காதைனுமான
மதனலனத் பதடி வருமாறு தன் பதாழி மாதவிலய அனுப்புகின்றாள். மீண்டு வந்த
மாதவி, லீைாவிடம் பின்வருமாறு கூறுவதாகக் காப்பியம் பதாடங்குகின்றது.
“ ப்ரணய பரவபச சுபம் நினக்
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குணருக உண்படாரு திக்கில் நின் பிரியன்
குணவதி பநடுபமாகினித்திரவி
ட்டுணருக, நான் சகி, நின்ட மாதவி ”
என்று சுயநிலனவற்றுக் கிடக்கும் பதாழிலயத் பதற்ற முயல்கிறாள். இத்தன்லம,
“ நம்மூர்ப் பார்ப்பனக் குறுமகப் பபாை
தாமும் குடுமித் தலைய மன்ற
பநடுமலை நாடன் ஊர்ந்த மாபவ ” (ஐங்.202)
என்ற ஐங்குறுநூற்றுப் பாடலும்,
“ நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின்
குடிமுலற குடிமுலற பதரின்
பகடுநரும் ஊபரா நம் காதபைாபர ” (குறுந்.130)
என்ற குறுந்பதாலகப் பாடலும் பவளிப்படுத்துகின்ற, தலைவியின் நிலையறிந்து
ஆற்றுப்படுத்தும் பதாழியின் புைலமலய நிலனவுபடுத்துகின்றது.
அன்பு நிதை :
தலைவன், தலைவியர் அன்பு நிலை பற்றிக் கூறுமிடத்து,
“ யாயும் யாயும் யாராகியபரா
எந்லதயும் நுந்லதயும் எம்முலறக் பகளிர்
யானும் நீயும் எவ்வழி யறிதும்
பசம்புைப் பபயல்நீர் பபாை
அன்புலட பநஞ்சம் தாம் கைந்தனபவ ”
என்று தலைவன் தலைவியரிலடபய அன்பு பதான்றுவதற்கு அறிமுகபமா,
உறபவா இருக்க பவண்டிய அவசியமில்லை என்பலதக் குறுந்பதாகப் பாடல்
உணர்த்துகின்றது. இப்பபாருண்லமபய ஆசானின் ‘சண்டாள பிக்ஷுகி’,
‘துராவஸ்தா’ ஆகிய இரு காவியங்களிலும் விளக்கம் பபறுகின்றது.
துராவஸ்லதயில் உயர்சாதி நம்பூதிரிப் பபண் தீண்டத்தகாதவன் எனக் கருதப்பட்ட
புலையனுக்கு மலனவியாகிறாள். சண்டாள பிக்ஷுகியில் புலைமகள் பபௌத்த
பிக்ஷுணியாவபதாடு, புத்த பிச்சுலவக் காதலிக்கிறாள். மனித வாழ்வின்
பதான்றும் அன்பு நிலைக்குச் சாதி உயர்வு தாழ்பவா, பிற ஏற்றத்தாழ்வுகபளா
தலடயாக அலமவதில்லை என்பலதக் கவிஞர் இக்கவிலதகளில் விளக்குகின்றார்.
தலைவன் தலைவியரிலடபய பதான்றும் அன்புநிலையின் தன்லம,
“ நிைத்தினும் பபரிபத வானினும் உயர்ந்தன்று
நீரினும் ஆரளவின்பற ”
என்றுணர்த்துவாள் குறுந்பதாலகத் தலைவி. இதலனபய,
“…… யார்
காதல் அன்பின் ஆைம் புரிவது ”
என்று வீணபூவிலும், பைகிய பசடிலய பவபறாரு இடம் நடைாம். ஒரு திலசயில்
ஓடும் நதிலயயும் பவறு திலசயில் மாற்றிவிடைாம். இலவ நலடபபறும். ஆனால்
மனதில் ஒருவலர விரும்பிய பின் மறப்பது அரிது என்று ‘லீை’விலும்
விளக்குகின்றார் ஆசான்.
நெஞ்கசாடு கிளத்ைல் :
அன்பு வாழ்வில் பிரிவு என்பது தவிர்க்க இயைாததாகபவ அலமந்து
விடுகின்றது. எனபவ தான் பதால்காப்பியர் பிரிவுக்பகனத் தனி இைக்கணம்
வகுத்துள்ளார். ஆசானின், ‘சிந்லதயில் மூழ்கிய சீலத’ தலைவலனப் பிரிந்து
பநஞ்பசாடு கிளத்தைாக அலமந்துள்ளது.
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“ எட்டுலண பபாலும் அந்த ராகவன் பிரிலவயாற்றாது
இதயபம காயமுற்றபதனத் தவித்திருப்பபன் ஓர்க்கால்
கட்டுலட விரியன் பாம்பு தலைதூக்கா துறங்கிற்பறன்ன
கண்துயில் பகாண்டது இன்பறன் கழிபபருங்காதல் தானும் ”
என்று ஏங்கும் சீலதக்கு இரவு பபரும் துன்பத்லதக் பகாடுக்கின்றது.
“ கணத்து நீங்கும் இரவு கழிதலைக்
காட்டும் சாமத் பதாலிகள் கணக்கிட ”
என்ற சீலதயின் வருத்தம்,
“ நள்பளன நன்பற யாமம் பசால்அவிந்து
இனிது அடங்கினபர மாக்கள் முனிவு இன்று
நனந்தலை உைகமும் துஞ்சும்
ஓர்யான் மன்ற துஞ்சாபதபன ”
என்ற குறுந்பதாலகத் தலைவிலயக் காட்சிப்படுத்துகின்றது. இது பபான்பற
‘சண்டாள பிக்ஷுகி’ நாயகியும்,
“ சிறகிைந்திலை மின்மினி பபாைபவ
பசன்று பமல்ை நகர்ந்தது மாலையும்
இரவு வந்தும் தவித்தனள், உண்டிைள்
இருகண் மூடி உறக்கமும் பகாண்டிைள் ”
என வருந்துகின்றாள்.
இயற்லகயின் நிகழ்வுகளில் தம் வாழ்விலன இலணத்துக் காணும்
திலணப்பாடல்களின் தன்லமலய ஆசானின் கவிலதகளிலும் காண முடிகின்றது.
புன்லன மரத்திலன தமக்லகயாகக் கருதி தன் காதைனுடன் பபசுவதற்கு நாணும்
தலைவிலய நற்றிலணயில் காண்கிபறாம். இப்பண்பு ஆசானின் ‘சிந்லதயில்
மூழ்கிய சீலத’யில் காண முடிகின்றது.
“ மரம் பசடி மான் முதல் மாக்கள் புள்பளாடு
மாந்தர் பதவர் உயிரினம் யாலவயும்
தாம் எனாதிவர் பநசித்து பநஞ்சினில்
தாங்கும் அன்பின் திறத்திலன எண்ணுபவன் ”
என்று இராமனின் இப்பண்புத் திறத்லத பவளிப்படுத்துகிறாள் சீலத.
நிதையாதம :
“ பாங்கம் சிறப்பின் பல்ைாற்றானும்
நில்ைா உைகம் புல்லிய பநறித்பத ”
என்ற
பதால்காப்பிய
காஞ்சித்திலண
வரிகள்
நிலையாலமலய
வலியுறுத்துகின்றது. ஆசானின் குறுங்காவியமான ‘வீண பூவு’ குறியீடாக வாழ்வின்
நிலையாலமலய உணர்த்துவதாகும்.
“ விழிபய நம்முைலகப் பார்
மைபரைாம் வாடி வதங்கிடுமாம்
வழிந்பதாடும் கண்ணீர் பவள்ளம்
மலறந்தபின் எண்ணுபவர் யாராம்?
அலனவரும் உணர்ந்து பகாள்ளுங்கள்
அவனி வாழ்வு ஓர் பபருங் கனவாகும் ”
இவ்வரிகள் தலைவலனச் பசைவழுங்குவித்தற்காக பதாழி வலியுறுத்தும்,
“ இளலமயும் காதலும் நின்பாணி நில்ைாது
கலடநாள் இதுபவன்று அறிந்தாருமில்லை ” (12)
என்ற கலித்பதாலகப் பாடலைப் பிரதிபலிக்கின்றது. பமலும்,
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“ தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா
பநாதலும் தணிதலும் அவற்பறாரன்ன
சாதலும் புகுவதன்பற….
…. நீர்வழிப் படூஉம் புலணபபாைாருயிர்
முலறவழிப் படூஉம்.. ”
எனும் புறநானூற்றுப் பாடல் உணர்த்தும் வாழ்வியல் உண்லம ஆசானின்
வீணபூவில் பின்வருமாறு அலமந்துள்ளது.
“ வாழும் உயிர் எைாம்
வாழ்விைக்கும் உண்லம
ஆழ்கடலும் நீள்மலையும்
வீழும் தன்புகழ் ஒழியும்
வாைாது எதுவும் என்றும்
சாயாது இவ்விதி உைகில் .”
ஆசானின் வீணபூவு வாழ்வின் நிலையாலம உணர்த்த , அைகு, பசல்வம் இவற்றின்
நிலையாலமலய உணர்த்துவதாகக், ‘கருண’ அலமந்துள்ளது.
தகயறு நிதை :
லகயறுநிலைலயத் தனித்துலறயாகபவ அலமத்த கவிலதக் களம் சங்க
இைக்கியம். வள்ளல்களும், மன்னர்களும் இறந்த பபாது கவிஞர்கள் தம்
பவதலனலயக் கவிலதயாக்கி அஞ்சலி பசலுத்தினர். ஏ.ஆர்.இராஜராஜ வர்மாவின்
இைப்பு ஆசானின் ‘ப்ரபராதனம்’ என்னும் கவிலதயக பவளிப்பட்டுள்ளது.
இத்தன்லம,
“ வல்பவல் சாத்தன் மாய்த்த பின்லற
முல்லையும் பூத்திபயா ஒல்லையூர் நாட்பட ”
என்ற புறநானூற்றூப் பாடலை நிலனவுபடுத்துகின்றது.
ஆசாபனா ஏ.ஆர்.இராஜராஜ வர்மாவின் மலறவால்
வாய்விட்டைறிக் கைங்குகிறது என்கிறார் தம் கவிலதயில்.

இயற்லகபய

“ பறலவகளும் விைங்குகளும் அழுகின்றன
நரியும் ஊலளயிடுகின்றது –பசந்
நாய்களும் ஓைமிடுகின்றன – சிறு
பூச்சிகளும் ரீங்காரமிடுகின்றன ஆந்லத அைறுகின்றது ”
என்கிறார். பமலும்,
“ தவித்தன விண் மீன்களும்
பபாழிந்தன கண்ணீரும்
பறந்து வந்தன குருவிகளும்
புைம்பித் தீர்த்தன பசாக பமைாம் ”
என்று இைப்பின் பசாகத்லத பவளிப்படுத்தும் தன்லம, பாரிலய இைந்த
பாரிமகளிர் புைம்பலை நிலனவு கூர்கின்றது.
ஆசானின் கவிலதகள் எளிலமயும், இனிலமயும், கவிலத நைமும் பபற்று
மிளிர்கின்றன. இவரது கவிலதகளில் திலண சார்ந்த பகாள்லககள் பைவும்
இயல்பாகபவ அலமந்துள்ளன. இயற்லகபயாடு இலணந்த கவிலத மைர்களாக
ஆசானின் கவிலதகள் மணம் வீசுவலதத் பதளிவாக உணர முடிகின்றது.
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பூமியில் முடளத்த முதல் தொவரமொக தபரணிகள் (Pteridophytes) அறியப்பட்டு உள்ளது. இந்த

தபரணிகள் பல்ைொயிரம் வருைங்களுக்கு (Jurassic Period) முன்னொல் இருந்து கொணபடுகிறது.
அப்மபொது இந்த தபரணி தொவரங்கள் தபரிய மரங்களொக கொணப்பட்ைது. தற்மபொது இந்த

தபரணிகள் குருதசடிகளொக, தண்ண ீர் நிடறந்த பகுதிகளில் தசழித்து வளர்கிறது. இது ஒரு

பூக்கொத தொவரமொக உள்ளது. இதன் இடழயின் பின்புறம் இனதபருக்க வித்துகள் (spores)
கொணபடுகிறன. இந்த இன வித்துகள் தொன் முடளத்து
இரு வடகயொக உள்ளது.

இந்தியொவில் தமொத்தம்
கொணபடுகின்றன
ததொைர்ச்சி

47513 தொவரங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 1200 தபரணிகளும்

(Singh & Dash, 2014).

மடையொகும்

வளர்கிறது. இதன் வொழ்டக சுழற்சி

(Western Ghats).

ததன் இந்தியொவின் மிக தபரிய மடை மமற்கு
மமற்கு

ததொைர்ச்சி

மடை,

கிமைொமீ ட்ைர் தூரம் வைற்மக குஜரொதில் உள்ள தப்தியில் இருந்து

ஏறக்குடறய

உள்ள கன்னியொகுமரி வடரக்கும் உள்ளது. மமற்கு ததொைர்ச்சி மடையில் சரொசரியொக
முதல்

1600

ததற்மக தமிழ் நொட்டில்

2000

6000 மி.மீ வடர மடழ தபய்யும். இந்த மடை ஒரு பசுடமயொன, அைர்ந்த கொடுகள்

நிடறந்த பகுதி ஆகும். இப்பகுதியில் பை நீ ர் ஓடைகளும், அைர்ந்த உயரமொக மரங்களும்,

அறிய வடக தொவரங்கள் மற்றும் விைங்குகளும் கொணபடுகின்றன. இவற்றில் மதொரயமொக

15,000 தொவரங்கள் கொணபடுகிறது. இவற்றில் 329 தபரணிகள்

கொணபடுகிறது. களக்கொடு

முண்ைந்துடற புைிகள் கொப்பகம், மமற்கு ததொைர்ச்சி மடையின் ததன் பகுதியொகும். இந்த
மடையில் தமொத்தம் 192 தபரணிகள் கொணபடுகிறது. அவற்றில் பை தபரணிகள் அழியும்

தருவொயில் உள்ளது. நொன் கைந்த பத்து வருைமொக மமற்கு ததொைர்ச்சி மடைகளில் உள்ள
தபரணிகடள

தபரும்பொலும்,

ஆரொய்ந்து

இடவகள்

வருகிமறன்.
மடழ

அவற்றில்

கொைங்களில்

பை

சிறப்பொக

வடககளொக

வளர்கிறது.

கொணபடுகிறது.

தபரும்பொைொன

தபரணிகள் மகொடைகொைங்களில் அழிந்து விடிகிறது. ஒரு சிை தபரணிகள் முழுடமயொக

அழியொமல் தண்டு மற்றும் மவர் பகுதி மட்டும் அழியொமல் பொதுகொப்பொக பொடறகளிலும்
மட்டும் மரங்களும் பிடித்து தகொண்டும் அழியொமல் உள்ளது. குதபர்சியொ ( Huperzia species)

6 | தமிழ் மற்றும் அறிவியல் படைப்புகள் 2015

இனங்களில் (spore) விடதகள் சுமொர் பதிடனந்து வருைங்கள் முடளக்கொமல் இருக்கும்.
இதனொல், இடவகள்
மூைிடக

தொவரமொக

அழிவதற்கும் இதுவும் ஒரு கொரணமொகும். இந்தியொவில் தபரணிகள்
பயன்படுகிறது.

இவற்றில்

கொரணங்களுக்கொக, மருத்துவம், அமைொபதி, ம

பத்து

சதவதம்
ீ

தபரணிகள்

பை

ொமொபதி, யுனொனி, மற்றும் பூச்சி தகொல்ைி

மருந்துகள் தயொரிக்க முழு தபரணியும் பிடுங்கி அளிக்கபடுகிறது. மமலும் மபொதுமொன
மடழ இல்ைொமலும், கொைம் மொறி மடழ தபய்வதொலும்
கொரணமொக உள்ளது.

தபரணிகள் அழிவதற்கு முக்கிய

முடிவுடர
தபரணிகள் வொழ்விைம் நீர் நிடறந்த பகுதிகளில் தசல்வ தசழிப்புைன் வொழ்கிறது.
தபரணி தொவரங்கள் வொழ சிறந்த இைமொக மமற்கு ததொைர்ச்சி மடை உள்ளது.

இந்த
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சிலப்பதிகாரம் ககாட்பாடுகள் சார்ந்தும், மதம் சார்ந்தும், வாழ்வியல் சார்ந்தும் இது கபான்ற பல
முறறகளில்

வாசிக்கப்பட்டிருப்பினும்,

இளங்ககாவடிகளின்

மனம்

சார்ந்தும்

வாசிக்கப்படும்

கபாதுதான் சாதாரண ஒரு காப்பியக்கறதக்கு இயற்றக இறந்த நிகழ்வுகறள உள்ளடக்கியதன்
கநாக்கத்றதப் புரிந்துககாள்ள இயலும். அகத கபால ஒகர காலச்சூழலில் பறடப்புருவாக்கம் கபற்ற
மணிகமகறலயிலும் இவற்றின் கதாடர்ச்சி நீடிப்பதன் அர்த்தத்றத விளங்கிக் ககாள்ள இயலும்.
கமலும் இத்தறகய நம்பிக்றககள், இவர்களுக்கு மதம் சார்ந்த விஷயத்தினாலா? அல்லது சூழல்
சார்ந்து, சமுதாயத்தில் நிலவிய பற்பல எண்ணங்களாலா? என்பது கபான்ற கருத்தியல்கறள
விளங்கிக் ககாள்ள இயலும். இவ்வுலகில் நடக்கும் ஒவ்கவாரு நிகழ்வுகளுக்கும் மனித மனம்
ஒவ்கவாரு காரணங்கறளக் கட்டறமத்து உருவாக்கி றவத்திருக்கிறது. அதற்ககற்றாற்கபால்
இளங்ககாவடிகள் தன் உறரயாடறல எவ்வாறு நிகழ்த்தியுள்ளார் என்பறதயும், அறம் சார்ந்தும்
பத்தினி வழிபாட்றட உயர்த்தவுகம இவர் இறதப் பறடத்தார் எனின்


அதன் கதறவ என்ன?



அகத கபால மணிகமகறலறய அறச்கசல்வியாக்குவதில் சாத்தனாருக்கு என்ன அக்கறற?




சமுதாயத்றதச் சீர்திருத்த பல்கவறு வழிகள் இருப்பினும், இயற்றக இறந்த நிகழ்வுகறள
முன்னிறுத்தி அவற்றற முக்கியத்துவப்படுத்திக் காட்ட கவண்டியதன் கதறவ என்ன?
மனிதன் அக்காலச் சூழலில் நம்பிக்றக ககாண்டு அதற்கு ஆட்பட்டிருப்பறத அறிந்து
அவ்வாறு கசால்வகத கமல் எனக் ககாண்டனரா?



இல்றல இந்நம்பிக்றக இவர்களுக்கக இருந்துள்ளதா?
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என்பவற்றற அறிய ஆசிரியர்களின் மனம் சார்ந்து உளவியல் அடிப்பறடயில் அணுகும் கபாதுதான்,
அவர்கள் கமாழி சார்ந்து கட்டறமக்கப்பட்ட சில விஷயங்களுக்குள்ள அர்த்தத்றத விளங்கிக்
ககாள்ள இயலும். மட்டுமல்ல எந்கதந்த இடத்தில் எந்கதந்த நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம்
ககாடுத்து அறத எவ்வாறு நிகழ்த்திச் கசன்றிருக்கிறார்கள் என்பது சிந்தித்தற்குரியது.
இயற்றக

இறந்த

நிகழ்வுகறள

முன்னிறுத்தி

பாத்திர

உருவாக்கம்

அகதாடு

என்பது

எவ்வாறு

கட்டறமக்கப்பட்டிருக்கிறது? என்பதும் இங்கு விவாதத்திற்குரியதாக அறமகிறது.
சிைம்பு மணிமமகடை உருவாக்கம்
சமுதாயத்தில்

நிகழ்ந்த சாதாரண

நிகழ்வுகளுக்கு

உயிர்

ககாடுக்க

முறனந்த ஆசிரியர்கள்,

‘அந்நிகழ்வு கதாடர்ந்து நிகழ்ந்து ககாண்கட இருப்பதன் அடிப்பறடக் காரணம் என்ன?’ என்பறத
ஆராய்ந்து, அதறன சமுதாயத்தினின்று கறளய ஒரு கபருமுயற்சி கமற்ககாண்டிருக்க கவண்டும்.
அதன்

கவளிப்பாட்டு

வடிவங்ககள

சிலப்பதிகார

மணிகமகறலயின்

மூலம்

காட்டப்படும்

மறப்புரட்சியும், அறப்புரட்சியும். இறத கமய்ப்பிக்க உதவும் வறகயில் றவயாபுரி பிள்றளயவர்கள்
தமது காவிய காலம் என்னும் நூலில்,
”இளங்ககாவடிகட்கு முன்கன வழங்கப்பட்டு வந்த ஒரு பழங்கறதறய எடுத்துக்ககாண்டு, அதறன
இளங்ககாவடிகள் தனது மகனாபாவறனயில் சித்தரித்துள்ளகத சிலப்பதிகார காவியம்”
(இளங்ககாவடிகள் யார்?, ப.159)
என்று

குறிப்பிடுவதாக

ரகுநாதன்

காட்டும்

கருத்து

கநாக்குதற்குரியது.

இகத

கருத்து

மணிகமகறலக்கும் கபாருந்தும். இந்த விஷயத்றதப் பற்றிக் குறிப்பிடும் கபாது,
”உலகப்

புகழ்

கபற்ற

பறடப்புகள்

பறடக்கப்பட்டறவகறளவிட

எல்லாம்,

பறழய

புதிதாகக்

கறதறய

கதான்மங்களின்

உருவாக்கிப்

கமல்

மறுபறடப்பு

கசய்யப்பட்டறவகளாககவ இருக்கின்றன”
(www.srmuniv.av.in)
என்ற கரனிகவல்லக்கின் கருத்தும் இதறனகய வலியுறுத்துகின்றது.
காப்பியத்தில் மீ வியைின் இைம்

”சுறவறயப் கபருக்கியுதவும் வறகயில் எல்றல மீ றிய நிகழ்ச்சிகறள உத்தியாகக் றகயாள்வது
எல்லா நாட்டிலும் உள்ள மரபாகும்”
(சிலப்பதிகாரச் கசய்தி, ப.55)
என்னும் அடிப்பறடயில் பார்க்கும் கபாது, காப்பியத்தில் மீ வியல் நிகழ்வுகள் பாத்திரங்களின்
இயல்றப, ஆறசறய, விருப்பத்றதக் கூட்டுவதற்காக காப்பிய ஆசிரியனால் றகயாளப்படும் ஒரு
உத்தி முறறயாகும். இறத உளவியல் அடிப்பறடயில் பார்க்கும் கபாது,
”பறடப்பாளி என்பவன் தன் பறடப்றபக் கூட்டு நனவிலி நிறலயிலும் (COLLECTIVE UNCONSCIOUS)
பறடக்கலாம்.
பாரம்பரிய

நனவு

நிறலயிலும்

சக்திகளால்

பறடக்கலாம்.

உருவாக்கப்பட்ட

ஓர்

இங்கு

உளவியல்

கூட்டு

நனவிலி

பண்பு.

இதில்

எனப்படுவது

ஓர்

இனத்தின்

நம்பிக்றககள், கருத்துக்கள், புராணங்களினூடான மூலப்படிமங்கள் (ARCHYTYPES) படிந்திருக்கும்”
(Paalveli-athirvagal.blogspot.com/2011/08/blog-spot)
என்ற

கார்ல்

குஸ்டாவ்

யுங் (CARL GUSTAR YUNG) -கின்

கருத்தும்

இதற்கு

அரண்

கசய்வதாக

உள்ளது. இந்த அடிப்பறடயில் கநாக்கும் கபாது பறடப்பாளி என்பவன் தன்னுறடய கூட்டு
நனவிலி மனத்தினூடாகக் கண்ட உட்காட்சி அனுபவங்கறளகய தன்னுறடய பறடப்பினூடாக
கவளிப்படுத்துகின்றான். அந்த

வறகயில்

சிலப்பதிகார

மூலக்கறதத்

தவிர்த்த

அறனத்து

அனுபவங்களும் பறடப்பாளி உட்காட்சியினூடாகக் கண்ட கனவுககள.
கண்ணகியின் மீ வியல்பு அடிப்படை
பிகரஞ்ச்

கபன்ணியவாதி

றசமன்

–டி

–கபௌவயார்,

“கபண்

பிறப்பதில்றல

உருவாக்கப்படுகிறாள்” என்று கூறியது கபால கண்ணகியும் உருவாக்கப்படுகிறாள். இயல்பாககவ
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புகாரில்

அப்பாவியாகக்

காணப்படும்

கண்ணகி

சமுதாயத்தில்

வரப்பத்தினியாக
ீ

உயர்வது

எப்படி? இறத உளவியல் அடிப்பறடயில் அணுகும் கபாது,
துன்பத்றத,

”பிரிவுக்காலத்

ஞான

எண்ணங்கறள

உருவாக்கும்

காலமாக

வடித்து,

தன்

இன்பங்கறளத் தியாகம் கசய்து, காதலன் தனக்கு நாப்புலரவாடி, காதலன் கமல் வந்த பழிக்கு
வஞ்சினம்

ககாண்டு

வாழ்ந்த

வாழ்க்றகத்தன்றமகய

அவறளக்

கற்கபன்னும்

திண்றம

கநஞ்சம் ககாண்ட கபண்ணாக ஆக்குகின்றது”
(ஆய்வுக்ககாறவ, ப.315)
எனலாம். இதற்கு
காவிரியின்

நல்ல

ஒரு

கதன்கறரயில்

எடுத்துக்காட்டு, புகார்
மலர்

ககாவலறனயும், கண்ணகிறயயும்

சூழ்ந்த

யாகரன

காண்டத்தில்

கசாறலயில்

அறிய

வம்பப்

கமற்ககாண்டவள்), வறுகமாழியாளனும்

(பயனில

அவன்

இவர்

யாகரனக்

வழிவந்த

இவர்

கதவியுமாகக்

கவுந்தியடிகறள

காணப்படுகின்ற

அணுகி, ”நும்கமாடு

கபசும்

நாடுகாண்

இறளப்பாறத்

பரத்றதயும்

காறதயில்,
தங்கியிருந்த

(புதிதாக

காமுகன்) “இவ்விடத்துக்
ககட்டு

ஈங்கு

யார்?” எனக்

பரத்தறம
காமனும்

அறிகுவம்” என்று,

ககட்கின்றனர். அதற்கு

கவுந்தியடிகள், ”மக்கள் காணர்ீ மானிட யாக்றகயர்” என்கிறார். இதில் ‘மக்கள் காணர்’
ீ என்றதற்கு
‘இவர்கள் என்னுறடய மக்கள்’ என்பது கபாருள். இது அவர்கள் ககட்ட ககள்வியின் பதிலும்
கூட. அதிகலகய ”மானுட யாக்றகயர்” என்றது எதற்காக? இவ்விடத்தில் அவர்கள் ககாவலன்
கண்ணகியறர, “காமனும் அவன் கதவியும் கபால்வர்” என்றறத கவுந்தியடிகள் ககட்டிருக்க
கவண்டும். அவ்வாறு

இருந்தால்

மட்டுகம

அவர்,”இவர்கள்

நீர்

கூறிய

காமனும்

அவன்

கதவியுமல்லர். மானுட யாக்றகயர்” என்பதாகக் ககாள்ள இயலும். ஆனால் உறரயாடலில்,
”காமனும் கதவியும் கபாலும் ஈங்குஇவர்
ஆகரனக் ககட்டீங்கு அறிகுவம் என்கற
கநாற்றுணல் யாக்றக கநாசிதவத் தீருடன்
ஆற்றுவழிப்பட்கடார் ஆகரன வினவஎன்
மக்கள் காண ீர் மானிட யாக்றகயர்”
என்பதிலிருந்து

“மானுட

யாக்றகயர்” என

(நாடுகாண் காறத, 221-225)

கவுந்தியடிகள்

கூறியறத

இவ்வாறுதான்

புரிந்து

ககாள்ள இயலும்.
இவ்வாறு

கவுந்தியடிகள்

பிறந்கதார்

கணவனும்

குறும்பாகக்

ககட்டு

கூறியதற்கு, “கற்றறிந்தீர்! நும்
மறனவியுமாகக்

எள்ளி

கூடி

மக்கள்

வாழ்க்றக

நறகயாடுகின்றனர். இதனால்

என்றீர்! ஒரு

நடத்துதல்

ககாபம்

வயிற்றில்

உண்கடா?

ககாண்ட

எனக்

கவுந்தியடிகள்

அவர்கறள, “முள் நிறறந்த காட்டின்கண் முது நரியாகுக!” என சபிக்கிறார். இறதப் பார்த்துக்
ககாண்டிருந்த கண்ணகி, “ஒழுக்கத்தினின்றும் நீங்கிகயார் நீர்றம அல்லாத தீய கமாழிகறளக்
கூறினாலும் அறியாறம என்று அறிதல் கவண்டும்” என்று கூறி மீ ண்டும் கவுந்தியடிகறளத்
கதாழுது,

“கசய்தவத்தீர்!

உய்வதற்குரிய

நும்

காலத்றத

முன்

இத்தவறிறழத்த

அருள்வராக!”
ீ

என்று

இவர்க்கு

கூறும்

இக்கடிய

மகனாப்பக்குவம்

சாபம்

நீங்கி

கண்ணகிக்கு

எங்கிருந்து கிறடத்தது? கவுந்தியடிகளுக்கக அறிவுறர வழங்கும் திறம் எவ்வாறு வாய்க்கப்
கபற்றது? இது அவளுக்கு அவள் தனிறம கற்றுத் தந்த அறிவுப் பாடம் என்பதல்லாமல் கவறு
என்னவாக இருக்க இயலும்? அதுமட்டுமல்ல,
இந்த
காட்டி

தனிறமகய
அறத

அவறளத்

கநறிப்படுத்தும்

திண்றம
திறம்

கநஞ்சம்

ககாண்டவளாகவும், தவறுகறளச்

ககாண்டவளாகவும்

உருகவடுக்க

சுட்டிக்

றவக்கிறது. இறத

இன்னும் சரியாகக் கூற கவண்டுமாயின் கண்ணகிக்கு, தன் மனதில் ககாண்ட திண்றமகய
மதுறரறய எரிக்கும் ஆற்றறலப் கபறச் கசய்தது. இறதத்தான் வள்ளுவர்,
”எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் கபரின்”
(குறள்-666)
என்று கூறி றவத்துள்ளார். ஆககவதான் கற்புத் திண்றமறயக் கறடபிடிக்கும் எப்கபண்ணுக்கும்
இது வாய்க்கப்கபறும் என்பதில் எவ்வித சந்கதகமுமில்றல. ஆனால் இறத இளங்ககாவடிகள்
கவளிக்காட்டும் திறம் கநாக்குதற்குரியது.
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கண்ணகியில் மீ வியல்பு உருவாக்க முயற்சிகள்
கண்ணகி புகார் நகரில் இருக்கும் கபாது ஒரு கனவு காணுகின்றாள். அறத கதவந்தியிடம்
கூறும் கபாது, “கநற்று இரவு என் கணவன் கனவிகல வந்து என் இரு றககறளப் பற்றி
அறழத்துப் கபாக, ஒரு கபரிய நகரில் புகுந்கதாம்! அந்நகரிகல வாழும் மக்கள் இடு(கபாய்த்)
கதறளப் பிடித்து என் கணவன் மீ து கபாடுவது கபால, ஏலாத ஒரு பழிச் கசால்றல எங்கள்
மீ து

இட்டனர். அப்பழிகமாழியால், ககாவலனுக்குத்

தீங்கு

கநர்ந்தது

என்று

பிறர்

கசால்லக்

ககட்ட யான், அரசன் முன் கசன்று வழக்குறரத்கதன்! அதனால் அவ்வரசகனாடு அவ்வூருக்கும்
தீங்கு

கநர்ந்தது” என்று

கூறி,

ஏகனா

”அதனால்

என்

கநஞ்சம்

வருந்துகிறது” என்றும்,

”இறவயறனத்தும் தன்னுறடய தீவிறனப் பயன் கபாலும்” என கநாந்து ககாள்கிறாள்.
இத்தறகய
நிகழ்ந்து

தீங்கான

விடுகமா

கனவு

எனக்

காணும்

கவறல

கபாது, நம்றமச்

ககாள்வதும்,

சார்ந்தவர்களுக்கு

வருந்துவதும்

ஏகதனும்

இன்றுவறர

இருந்து

ககாண்டுதான் இருக்கிறது. இதற்கு கண்ணகி மட்டும் விதிவிலக்காக இருந்து விட முடியுமா
என்ன? இருப்பினும் இது இவ்வாறு இருக்க, இக்கனவின் இறுதி பற்றிக் குறிப்பிடும் கபாது,
”நற்றிறம் ககட்கின் நறகயாகும் கபாற்கறாடீஇ”
(கனாத் திறம் உறரத்த காறத-54)
என்று கூறியதன் காரணம் என்ன? அதாவது ககாவலன் இறந்தது கபாலவும், இறந்த கணவன்
மீ ண்டு

வருதலும்,

கண்டிருக்கிறாள்.

அவறள

இறவ

கதவந்தியிடம், இறத

வானவூர்தியில்

அறனத்தும்

ககட்டால்

அறழத்துச்

நடப்பியல்

சிரிப்புதான்

கசல்வது

நிகழ்வுக்கு

வரும்

என்பது

கபாலவும்

மாறானறவ.

கபாலக்

கனவு

ஆககவதான்

கூறுகின்றாள். இங்கு

சாதாரண நிறலயில் இருக்கும் கண்ணகிக்கு நறக கதான்றுதல் என்பது இயல்பானது. ஆனால்
இது அத்தறகய நடவாத நிகழ்வுகறளயும் நடந்தது கபான்று நம்பச் கசய்ய இளங்ககாவடிகள்
றகயாண்ட மீ வியல் கசயல்பாடுகளின் முன்கனாட்டம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று.
பாத்திர

உளவியலின்படி

பார்க்கும்

கபாது, கணவன்

எப்கபாழுது

வருவான்

எனக்

காத்துக்

ககாண்டிருப்பவளுக்கு இது கபான்று எதிர்மறறயான எண்ணங்கள் எழுதல் என்பது இயல்பு.
எப்கபாழுதும்

மனதில்

ககாண்டிருத்தல்

நடக்காத

என்பது

ஒன்றற

அறனவருக்கும்

நடந்து

விடுகமா

என்று

நிகழக்கூடியகத. அதன்

நிறனத்து

கவளிப்பாட்டு

பயந்து

நிறலகய

கண்ணகியின் கனவு.
இவ்வாறு
காட்டி,

சாதாரண
அவறள

நிறலயில்

காட்டப்பட்ட

கதய்வத்தன்றமக்கு

ஒரு

கபண்றண

உயர்த்துதல்

மீ வியல்பு

என்பது

ககாண்டவளாகக்

நிறனத்த

மாத்திரத்தில்

நிகழக்கூடியறவ அல்ல. அறத நிகழ்த்துவதற்கு இளங்ககா றகயாண்ட வழிமுறறகள் மிக
நுணுக்கமானறவ. அவற்றில் ஒரு சில இங்கு எடுத்துக் காட்டப்படுகிறது.
கண்ணகிறய

மீ வியல்பு

மதுறரக்காண்டத்தில்

ககாண்ட

ஒருத்தியாகக்

இளங்ககாவடிகளால்

காட்டுவதற்குண்டான

கசயல்படுத்தப்படுகிறது.

முயற்சிகள்

கவட்டுவ

வரியில்

“இவ்வுலகிற்ககல்லாம் ஒப்பற்ற மாமணிகபான்று மிக்க ஒளிறயத் தரும் கதய்வமகள்” எனக்
கண்ணகிறயக் குறிப்பிட கதய்வகமறப்கபற்ற சாலினியின் மூலம்,,
”ககாங்கச் கசல்வி குடமறலயாட்டி
கதந்தமிழ்ப் பாறவ கசய்தவக்ககாழுந்
கதாரு மாமணியாய் யுலகிற் ககாங்கிய
திருமாமணி”
(கவட்டுவவரி, 47-49)
என்று கூற றவக்கிறார்., கவுந்தியடிகள் மூலம், “கற்பாகிய கடறம கமற்ககாண்ட இத்கதய்வகம
அல்லாது, கவறு கபாலிவுறடய கதய்வம் ஒன்றிறனயும் காணவில்றல” என்பறத,
கற்புக்கடம் பூண்ட வித்கதய்வ மல்லது
கபாற்புறடத் கதய்வம் யாங்கண்டிலமால்”
(அறடக்கலம் ககாடுத்த காறத, 143-144)
என்றும்

கபச

றவத்திருக்கிறார்.

“இம்மூதறிவுறடயாள்

ஏகதா

முன்னர்

மயக்கத்தால்

சாலினி

கசான்ன

இவ்வாறு
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புகழுறரகளுக்கு

கூறினாள்

கபாலும்”

கண்ணகி,

என்று

ஏற்க

மறுக்கிறாள். ஆனால் கவுந்தியடிகள் கூறியதற்கு மட்டும் எதிர்ப்பு கதரிவிக்கவில்றல. இதற்குக்
காரணம் என்ன? கற்புறடய கபண்டிருக்கு சாதாரண மாந்தரினின்று ஒரு கதய்வக
ீ சக்தி உண்டு
என்று நம்புகிறாள் அல்லது நம்பறவக்கப்படுகிறாள். இதற்கு ஆதாரமாக புகார் நகரில் வாழ்ந்த
ஏழு கற்புறடய கபண்டிறரப்பற்றி அவள் கூறுவதினின்கற அறிய இயலுகின்றது. இவ்வாறு
நம்பறவக்கப்கபறும் விஷயங்கள் உடகன நறடமுறறப்படுத்தப் கபறுவதில்றல.
ககாவலன்

ககாறலயுண்ட

கசய்தி

ககட்டதும்

முதலில்

சீறி

எழும்

கண்ணகி, சாதாரணப்

கபண்றணப் கபாலகவ அழுது புலம்பிக் ககாண்டு, தன் கணவன் கள்வன் அல்ல என்பறத
நிரூபிக்கும்

முகமாக

ஒற்றறச்

சிலம்றப

ஏந்தியவளாய்

நகருள்

கசல்கிறாள். அவ்வாறு

கசல்லும் கண்ணகிறயக் கண்ட மக்கள், “கசம்கபான்னாலான சிலம்பு ஒன்றிறனக் றகயிகல
ஏந்தியவாறு

புதிய

கபாருந்திய

கபரிய

கதய்வம்

கபருறமயுறடயவள்

வந்துள்ளகத!” என்றும், “இக்காரிறக
கபாலும்!”

என்று

மக்கள்

கதய்வத்தன்றம

கூறியறதக்

கண்ணகி

ககட்டிருக்கலாம். இறவ யாவும் கண்ணகிக்கு, தனக்கு தன்றன மிஞ்சிய ஒரு சக்தி உண்டு என்பறத
நம்ப

றவப்பறவயாககவ

எவ்விடத்திலும்

அறமகின்றன.

குறிப்புகள்

இல்றல.

ஆயினும்

இங்கு

இறத

பாத்திரத்தின்

கண்ணகி
உளவியல்

உணர்ந்தது
என்பது

கபான்று

நடத்றதசார்

முறறயில் கநாக்கப்படுவதால் அப்பாத்திரகம அறத உணர்ந்து கூறும் கபாதுதான், அறத கருத்தில்
ககாண்டு ஒரு முடிவுக்கு வர இயலும்.
ககாவலன்

இறந்த

கசய்தி

ககட்டதும்,

அச்சத்தாலும்,

விரக்தியாலும்

வதிவழிகய
ீ

புலம்பிச்

கசன்றவள், “காய் கதிர் கசல்வகன! என் கணவன் கள்வகனா?“ எனக் ககட்பது, அக்கால கட்டத்தில்
இயற்றகக்கு தன்றன மிஞ்சிய ஒரு சக்தி உண்டு என்ற நம்பிக்றகயில் கதிரவறன அறழத்து
புலம்பி அழுததாயிருக்கலாம். அவ்வாறு அழுதழுது மயங்கிய நிறலயில் விழுந்து கிடக்கும்
அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்து தன் கணவன் எழுந்துவிட மாட்டானா? என ஏங்கும்
நிறலயில் இருக்கும் அவள் உள்ளத்திற்கு, ககாவலன் தன்கனாடு எழுந்து கபசியது கபான்ற உணர்வு
ஒரு பிரறமயாகக் கூட இருக்கலாம்.
இறதக் கண்ணகி கூற்றின் வாயிலாககவ உணர்ந்து ககாள்ள இயலும். அதாவது, “இஃது என்ன
மாயகமா? மற்று யாகதா? என்னுள்ளத்றத மயக்கியது ஒரு கதய்வகமா?” என்று புலம்புவது எறதக்
காட்டுகிறது?

இது

கபான்ற

விஷயங்கறள

அவள்

இன்னும்

நம்பவியலா

நிறலயிகலகய

இருக்கிறாள் என்பறதகய காட்டுகிறது.
இவ்வாறு சாதாரண ஒரு கபண்ணிற்கு, கதய்வத்தன்றம இருப்பதாகப் பலரும், பலகட்டத்தில்
கூறும் கபாழுது ஒரு கவறள இருக்குகமா என்ற எண்ணத்தில் அவள் அதுவாககவ மாறிவிடுதலும்
கூடும். அல்லது அவள் கவறு ஒரு கற்பறன உலகிற்கு கசன்று விடுதலும் கூடும். இந்த ஒரு
முறறயில் கண்ணகிறய வாசிப்பதற்கு இடம்தருவதாக சிலப்பதிகாரம் அறமகின்றது.
கண்ணகி மதுறரறய எரிக்க சூழுறரத்திருக்கலாம் என்று உளவியல் அடிப்பறடயில் ஒரு காரணம்
கூறப்படுகிறது. இது அவளது பண்பு மீ ட்சிக்ககாரு அறடயாளமாக அறமந்து சமூகத்தில் நிலவும்
ஒழுக்கமற்ற கசயல்பாடுகறள அழித்கதாழிக்க கவண்டுகமன்பறதகய காட்டுகிறது.
இவ்வாறு மதுறரயினின்றும் நீங்கிய கண்ணகி கணவறன இழந்த கவதறனயாலும், எதிர்காலம்
குறித்த கனவு தகர்க்கப்பட்டதாலும், தன்றன ஒரு இருள் சூழ்ந்து ககாண்டது கபான்ற உணர்வில்
மனம் கபான கபாக்கில் கசன்று, இறுதியாக இவ்வுலக வாழ்றவ நீக்குதற்குண்டான முயற்சியில்
ஈடுபட்டிருக்கலாம். அல்லது கவடர்கள் கண்டது கபால் கவங்றக மரத்தடியில் உண்ணா கநான்பு
கமற்ககாண்டு உயிர் துறந்திருக்கலாம். இது வறர நிகழ்ந்த நிகழ்வுககள இளங்ககா கசவிவழியாகக்
ககட்ட

கறத.

மாறுபாடுகறள

இதற்கு

கற்பறன

கமற்ககாண்டும்

கமருககற்றியும்,
இதறன

தன்னுறடய

ஒரு

கநாக்கத்திற்ககற்ப

காப்பியமாக

சில

இளங்ககாவடிகள்

பறடத்தளித்திருக்கலாம். இவ்வாறு பாத்திரத்தின் மீ வியல் என்பது உளவியல் அடிப்பறடயில்
பார்க்கப்பட்டது.
கண்ணகி மீ வியல்பின் உச்சம்
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கமற்கூறிய நிகழ்றவக் காப்பிய கநாக்ககாடு பார்க்கும்கபாது கண்ணகி, “காய் கதிர் கசல்வகன!
என் கணவன் கள்வகனா?” எனக் ககட்கும்கபாது கதிரவன், “ஆம், இல்றல அல்லது இதற்கு
பாண்டியகன பதில் கூறுதற்குரியவன்” என விட்டிருக்கலாம். ஆனால்,
“கருங்கயற்கண் மாதராய்! ஒள்களரியுண்ணு மிவ்வூர்”
(துன்பமாறல-53)
என்று கூற கவண்டியதன் கதறவ என்ன? நிரபராதியான தன் கணவறன கள்வன் என்று பழி
சுமத்தி

ககான்றுவிட்டனகர

பகுதியிகலகய

என்ற

அழிந்துவிட்டகத

ஆதங்கமும்,
என்ற

எதிர்காலக்

ஆகவசமும்

கனவு

மனறத

முழுவதும்

இப்படி

எரித்துக்ககாண்டிருக்கும்

கவறளயில், அறதத் தூண்டிவிடுவது கபாலல்லவா இந்த பதில் அறமந்திருக்கிறது. ஆககவ
மதுறரறய

எரிக்க

கவண்டுகமன்ற

கிறடக்கிறது. கமலும்
அறமத்து

புகாரில்

கண்ணகியின்

அறனத்தும்

ஏவலும், துணிவும்

கண்ட

கனறவயும்

ஆகவசத்றத

ஒன்றிறணந்து

மூலகம

இவ்விடத்தில்

இன்னும்

கண்ணகிறய

கதிரவன்

நிறனத்துப்

மிறகப்படுத்திக்

மதுறரறய

கண்ணகிக்கு

எரிக்கும்

பார்ப்பதாக

காட்டுகிறார்.
அளவிற்கு

இறவ

ககாண்டு

கசல்வதாகக் காட்டுகிறார். இங்கு சிந்திக்க கவண்டியது என்னகவனில்,


ககாவலன்

ஆராயாது

ககால்லப்பட்டான்

என்பறத

அறிந்திருக்கக்

கூடிய

பூதக்கடவுளும், மதுறரறய அழிக்கும் கபாது முன் கதான்றிய மதுராபதி கதய்வமும் என்ன
கசய்து ககாண்டிருந்தன?


ஊழினால்

ககாறல

கசய்யப்பட்டான்

எனில்

மதுறர

எரியூட்டப்படுதலின்

முன்விறனதான் என்ன?
ஊழினால்



ககாறல

கசய்யப்பட்டாகனனில்

ககாவலனது

இறப்பு

ககாறல

அல்ல,

தண்டறனகய. இறதக் கதிரவன் உறரக்காதது ஏன்?


இறத

உணராமல்

நகறரத்

தீக்கிறரயாக்கிய

கண்ணகியின்

கசயல்தான்

எவ்வாறு

ஏற்றம் கபறும்?


கணவன்

இறந்த

அதிர்ச்சியினால்

இறத

ஆகவசம்

ககாண்டு

கசய்தாளாயினும்,

மதுறரறய எரிக்கும் ஆற்றல் கபறும் கபாகத அவள் கதய்வநிறலக்கு உயர்த்தப்படுகிறாள்.
அப்கபாது கூடவா அவள் உணரவில்றல?


ககாபாகவசத்தில்

இருந்ததனால்தான்

என்று

ககாண்டாலும்,

அக்னி

கதவன்

கண்ணகியிடம் தீயினின்றும் பிறழத்தற்குரிகயார் யார் யார்? என ககட்கும் கபாது, “அந்தணர்,
அறகவார், பசு, பத்தினிப்கபண்டிர், மூத்கதார், குழவி” என்று கூறியது மட்டும் எவ்வாறு?


இங்கு குறிப்பிடும் அந்தணர் அறனவரும் நல்லவர்கள் என்பறத எந்த அடிப்பறடயில்

ககாள்வது? மட்டுமல்லாது,
மதுறரறய அழிக்க அக்னிகதவன்,



“பால்புறர கவள்எயிற்றுப் பார்ப்பனக் ககாலத்து”
(அழற்படுகாறத-48)
கதான்றக் காரணம் என்ன?
கண்ணகியிடம் அக்னிகதவன் “சிறந்த பத்தினி கதய்வகம! நினக்கு மிகவும் தவறு இறழத்த
அந்நாளிகல, இந்நகரில் பரவி எரியூட்ட யாகனார் ஏவறல முன்னகர கபற்றுள்களன்!” என்கிறது.
அப்படி கண்ணகிக்கு இறழத்த தவறுதான் என்ன?
மதுராபதி

கதய்வம்,“ஆடித்திங்களில்

கார்த்திறகயின்

குறறயும்

கசர்ந்த

கபரிருறளயுறடய

கிருட்டிணப்

கவள்ளிக்கிழறமயன்று, ஒள்ளிய

பக்கத்து
கநருப்பு

அட்டமியும்,
உண்ண, புகழ்

வாய்ந்த மதுறரயுடன் அதறன ஆளும் மன்னனும் ககடு எய்துவான்!” என்ற கசாதிடச் கசால்
முன்னகர உள்ளது என்கிறது. இங்கு கசாதிடச் கசால் பலிக்கும் என்பறத மதுராபதி வாயிலாக
அறிவித்து, கண்ணகி மூலம் நிகழ்த்திக் காட்டச் கசய்திருக்கும் இளங்ககாவடிகள், ஏன் அறதத்
தம்

வாழ்வில்

மட்டும்

கபாய்யாக்கிக்

காட்டிவிட்டு, காப்பியத்தில்

காட்டியதன் பின்னணி என்ன?
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மட்டும்

கமய்யாக்கிக்

இங்கு

ககாவலன்

இறப்பதற்ககா

ககால்லப்பட்டதன்
மதுறர

சுட்டப்கபறுவதில்றல.
மதுராபதியால்

முன்விறனக்காரணம்

அழிந்ததற்ககா

ஆனால்

அழியும்

சுட்டப்கபறுகின்றது. இது

குறிப்பிடப்படுகிறது. பாண்டியன்

முன்விறனக்

என்ற

ஒரு

மதுறரறய

காரணங்கள்

உறர

உண்டு

அழித்ததற்கு

என்பது

காரணம்

எதுவும்
மட்டுகம

ஏகதனும்

கூற

கவண்டுகம என்பது கபால அறமந்துள்ளது. அகத கபால முற்பிறப்பு வரலாறுகளில் கபண்
எவ்வித தவறும் இறழக்காதவளாயினும், இப்பிறப்பில் தண்டறன அனுபவிப்பதற்கு அவளின்
முற்பிறப்பு

காரணம்

ஆகாது

கபாலும்.

தண்டறன

அனுபவிப்பதற்குக்

காரணகம

இல்றலயாயினும் அவளுக்கு தண்டறன மட்டும் நிரந்தரமாக நிறறகவற்றப்பட்டுக் ககாண்கட
இருப்பது மட்டும் எதனால்? கமலும் இறந்தவர்கள் மட்டுகம விண்ணுலகம் கசல்ல முடியும்
என்றிருக்கும் கபாது, கண்ணகி மட்டும் மனித உருவில் கசன்றது எவ்வாறு?
இது

இவ்வாறிருக்க

கவங்றக மர
வள்ளிகபால்

கண்ணகி

நிழலில்
விளங்கும்

நிற்கின்றீர்! நீவர்தாம்
ீ
அச்சமுற்று

நீங்கள்

எம்

யாகரா? என

றககுவித்து

விண்ணுலகம்

மதுறரறய

எரித்து

விட்டு

நிற்கும் கண்ணகிறய, குன்றக்குற
உள்ளம்

கசல்வறதக்

நடுங்கும்

வினவ, கண்ணகி

அவறள

வண்ணம்

நடந்த

வணங்குகின்றனர்.

கண்டுவிட்டு,

வஞ்சிக்கு

குலகதய்வமான

ஒரு

நிகழ்வுகறளக்

இங்கு

கபாலும்

“இவள்

வருகிறாள். அங்கு

மகளிர், “எங்கள்

அவள்

ஒரு

முறலயிழந்து
கூற

அவர்கள்

ககாவலகனாடு

கபரிய

கதய்வம்

நம்

குலத்துக்கு கவறு இல்றல” என்கின்றனர்.
இவ்வாறு

உடனுக்குடன்

தன்னுறடய

கதய்வத்றத

மாற்றும்

இயல்பினரா

குன்றக்குறவர்.

“சிறுகுடியீகர! சிறுகுடியீகர! இக்கற்புறடயாறளத் கதய்வமாக ஏற்றுக் ககாள்ளுங்கள்!” என்பது
யாறர கநாக்கி?

இவ்வாறு கூறுவது அல்லது கூறச் கசய்வது எதனால்? கண்ணகிறய நம்

நாட்டிற்குரியவளாக்கி, அவளுக்குக்

ககாவில்

எடுத்து, கசரர்

புகழறடய

கவண்டும்

என்ற

எண்ணத்தினாகலயாகும். எங்ககா பிறந்து, எங்ககா வளர்ந்து, எங்ககா ககாடுறமக்காட்பட்டு தன்
கணவறண இழந்து, தம் நாடறடந்த

ஒரு கபண்றண பத்தினிக் கடவுள் என்னும் நிறலக்கு

உயர்த்தி, அவளுக்கு படிமம் சறமக்க இறமயம் வறர கசன்று கல் ககாண்டு வர கவண்டிய
கதறவ என்ன? இது கசரறன உயர்த்த கவண்டும் என்ற எண்ணத்தினாகலயாகும். ஆயினும்
இது எறத கநாக்கி கசயல்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் கபண்றண என்றும் சாதாரணமானவளாக
நிறனக்கக்

கூடாது என்பதும், அவளால் அன்பிற்கு அடிபணியவும், அதிகாரத்திற்கு எதிராகக்

குரல் ககாடுத்து அறத அழிக்கவும் இயலும் என்பறத, சமுதாயத்திற்கு இப்’படிமம்’ என்றும்
நிறனவுபடுத்திக் ககாண்கட இருக்கும். எது எவ்வாறாயினும்,
”நூலின் பிற்பகுதியில் கண்ணகி ஒரு மீ றலின் பிரதிநிதியாகவும், தீவிரச்கசயலின் பிரதிநிதியாகவும்
விளங்குகிறாள்.

அவள்

கசயல்

ஒரு

சுத்தீகரிக்கும்

வன்முறறச்கசயலாகும்.

கண்ணகியின்

வன்முறற, அரசும் சமுதாயமும் நடத்தும் அறமப்பு ரீதியான வன்முறறகறளப் பற்றிச் சிந்திக்கச்
கசய்கிறது”
(nmuththumohan.wordpress.com) என்கிற ந,முத்துகமாகன் கருத்தும் சிந்தித்தற்குரியது.
இறவ

அறனத்றதயும்

விடுத்து

கண்ணகிறய

கதய்வமாகப்

பார்க்கும்

இளங்ககாவின்

பாத்திரங்களும், இது கபான்ற பிறரும் இளங்ககாவின் எண்ணத்றதப் பிரதிபலிக்கும் கருத்துப்
பாத்திரங்ககள.
மணிமமகடையின் மீ வியல்பு அடிப்படை
மணிகமகறலயில் கதான்றும் சில எல்றல மீ றிய சக்திகள் மணிகமகறலயின்

இறப்பு, நிகழ்வு,

எதிர்கால

அந்தவறகயில்

நிகழ்வுகறளத்

கதளிவுபடுத்தி

வழி

நடத்திச்

கசல்கின்றன.

மணிகமகறலயின் பாத்திர உருவாக்கம் என்பது கதாடக்கம் முதல் இறுதிவறர எல்றல மீ றிய
சக்திகளாலும், நிகழ்ச்சிகளாலுகம கட்டறமக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்குக் காரணம் என்ன? சமயத்
தத்துவங்களின் உள்ளாற்றறல நவிற்சிப்படுத்திக் காட்டுவதில் கபாதறனககள முக்கியத்துவம்
கபற்று முன் நிற்கின்றன. இதறன,
“சமயம் என்று நிறுவனமாகின்றகதா அன்கற மந்திர மாயங்களும் இடம்கபற்கற தீரும்.
அந்த நிறலயில் மக்கள் அற்புத நிகழ்ச்சிகறள நம்புவர்; கபாற்றுவர்”
(சிலப்பதிகாரச் கசய்தி, ப.71)
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என்ற ஒரு தன்றமகய சிலப்பதிகாரத்தில் கதாடங்கி, மணிகமகறலயில் கால்ககாண்டு பக்தி
இலக்கியம்

வறர

அந்தவறகயில்

கதாடர்ந்து

மணிகமகறல

நிறலநின்றதற்குக்
கபௌத்த

காரணமாக

அறத்திறன

அறமகின்றது

பரப்புதற்குரிய

எனலாம்.

தகுதிகறள

கதய்வக
ீ

ஆற்றல்களால் கபற்றதறனயும், அதறன பல்கவறு வழிகளில் கசயல்படுத்தி கபௌத்த அறத்திறன
நிறலநாட்டியறதயுகம இது விவரிக்கின்றது. மணிகமகறலயில் கபாதறனகறளப் கபான்கற
இயற்றக இறந்த நிகழ்வுகளும் கணக்கிடற்கரிய அளவில் குவிந்து காணப்படுகின்றன. அதில்
மணிகமகறலயின் பாத்திர உருவாக்கத்திற்குத் துறண நின்ற ஒரு சில விஷயங்ககள இங்கு
எடுத்துக் ககாள்ளப்படுகின்றன.
மணிமமகடை துறவியாக்கப்படுதைின் பின்ைணி
சிலப்பதிகாரத்தில் அறடக்கலக்காறதயில் மாடலமறறகயானிடம் ககாவலன் தன் கனவு பற்றி
கூறியதில் “மலரம்புகறள கவற்று நிலத்தில் வசி
ீ
மன்மதன் கசயலற்று ஏங்குமாறு, அழகு
விளங்கும் கபாதி மாதவனிடத்து மணிகமகறலறய மாதவி அளித்தாள்” என்பறத கமய்ப்பிக்கும்
வறகயில்

ககாவலன்

இறப்பிற்குப்பின்

கமற்ககாள்ளுகின்றனர். இச்கசய்திறய

மாதவியும்,

கசங்குட்டுவனிடம்

மணிகமகறலயும்

துறவு

அடித்கதாழி அரற்றிக் கூறுவதாக

வாழ்த்துக்காறதயில் இளங்ககா எடுத்துக்காட்டுகிறார். இவ்வாறு ஒன்றிற்கு இரண்டு முறற
சிலம்பில் நிறனவுபடுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்றத தனக்குரிய கறதக் கருவாக சாத்தனார் எடுத்துக்
ககாள்கிறார். மணிகமகறலயில் துயிகலழுப்பிய காறதயில் மணிகமகலா கதய்வம் சுதமதியின்
கநரில் கதான்றி மணிகமகறலயின் துறறவப் பற்றித் தான் மாதவிக்கு

அவள்

தன்

மகள்

மணிகமகறலக்குத் தன் கபயர் சூட்டிய அன்கற கனவில் கதான்றி, “காமன் கசயலற்று ஏங்கும்
வண்ணம் ஆறசறய முற்றக் ககடுக்கும் தவமாறதப் கபற்றாய்” என்று உறரத்ததாகக் கூறுகின்றது.
இவ்வாறு கூறுவதினின்று சாத்தனார், சிலம்கபாடு கதாடர்புபடுத்துகிறார். ஆககவ ’மணிகமகறலத்
துறவு’ என்பது சாத்தனார் புதிதாகத் கதர்ந்கதடுத்துக்ககாண்ட ஒரு விஷயமல்ல. ஆனால் அறத
மனம், கற்பறன, சூழல், சமயம் சார்ந்து நிகழ்த்திக்காட்டுதலில் இளங்ககாவினின்றும் கவறுபட்டு
விளங்குகிறார்.
மணிமமகடைடய அறச்சசல்வியாக்குதைின் பின்ைணி
“ஒவ்கவாரு காத்திரமான சமூக கநருக்கடியும் பலவறகயான கனவு கதசங்கறள உற்பத்தி
கசய்வதுண்டு. அத்தறகய கனவு கதசங்களிலிருந்கத எதார்த்தம் தனது பாறதறய கதர்வு கசய்து
ககாள்ளும். அந்தவறகயில் மணிகமகறல அமுதசுரபிறயப் கபற்று பசி நீக்கினாள் என்ற கறதக்கரு
வணிகச் சமூகத்தின் மிகப்கபரிய கநருக்கடியிலிருந்து கதான்றிய அபூர்வமான கற்பறன அல்லது
கனவு கதசம்”
(nmuththumohan.wordpress.com) என்று ந.முத்துகமாகன் கூறும் கருத்து சிந்தித்தற்குரியது. இது வணிக
சமூகங்களின் கநருக்கடிக்குப் பிறகு, கவளாண்றமச் சமூகத்தின் எழுச்சி குறித்த ஒன்றாகக்
குறியீட்டுத்தன்றம

கபறுகிறது.

ஆககவ

மணிகமகறல

அமுதசுரபிறயப்

கபறகவண்டும்

என்பதற்காக மணிகமகலா கதய்வம் அவறள மணிபல்லவத்தீவிற்கு ஆகாயம் வழியாக மயக்கி
எடுத்துச் கசல்லலும், அங்கு புத்தபீடிறக கதான்றலும், பீடிறக கண்டு பிறப்புணர்தலும் நிகழுகின்றது.
காப்பியப்கபாக்கில் மணிகமகலா கதய்வம் மூலமும் மற்றும் கந்திற்பாறவயின் மூலமும் தன்
முற்பிறப்பு பற்றி அறிகிறாள். இத்தறகய முற்பிறவிச் சிந்தறன சமண, கபௌத்த சமயங்களின்
கசல்வாக்கால் தமிழகத்தில் பரவலானது என்பது கநாக்குதற்குரியது. இதற்குக் காரணம் என்ன?
நிகழும் மனிதப் பிறவியில் கூடுதலான அறப்பணிகறள கமற்ககாண்டு, முற்றும் முழுதான
அறச்சமுதாயத்றத
மணிகமகறலயின்

மலரச்

கசய்ய

முற்பிறவிக்

கவண்டும்

கறதயில்

வரும்

என்ற

கநாக்கத்தினாகலயாகும்.

இராகுலன்,

இலக்குமி

ஆகிகயார்

ஆனால்
அரசப்

பரம்பறரயினர். இதில் இராகுலன் கசய்த தவற்றிற்காக அவன் மறு பிறவி ககாள்கிறான். ஆனால்
எவ்விதத் தவறும் கசய்யாத இலக்குமிகயா மறுபிறப்பு ககாள்வகதாடு, கணிறகயின் மகளாகத்
கதான்றச் கசய்து அல்லல்படுத்துதலின் கநாக்கம் என்ன? அவ்வாறாயின் கபண்ணின் இன்ப,
துன்பங்களுக்கு கணவகன காரணம் எனில் கபண்றண உயர்வுபடுத்துவது கபான்ற பாவறன மட்டும்
எதற்கு?
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சமுதாய கட்ைடமப்பில் மணிமமகடை
“சமுதாயம் தம்முள் அடங்கிய கபண்றணத் கதய்வமாகவும் தம் எதிர்பார்ப்புகளினின்று விலகிய
கபண்றணப் கபயாகவும், பிடாரியாகவும் இனம் காண்கிறது”
(கபண்ணியச் சுவடுகள்-126)
என்ற

அடிப்பறடயில்

கசய்யக்கூடிய
மீ ட்கடடுக்கக்

பார்க்கும்

புரட்சிகய.
கூடிய

கபாது,

முயற்சிகய

இது

துறவு’

‘மணிகமகறலத்

கணிறகயறர,

சமூகத்தில்
எனலாம்.

சமுதாயத்றத

பாதிப்புக்குள்ளாகும்

இறத

கநரடியாககவா,

எதிர்த்து

நிறலயினின்றும்
அறமதியாககவா

கசான்னால் பழறமயான நம்பிக்றக சார்ந்த பண்பாட்டு மரபுக்குள் ஊறிப்கபான நம் சமுதாயம்
ஏற்றுக்ககாள்ளாது.

ஆககவதான்

சமயம்

சார்ந்த

நம்பிக்றக

ககாண்கட

அறத

கட்டுறடக்க

கமற்ககாண்ட முயற்சிகய மணிகமகறலக் காப்பியத்தில் மணிகமகறலயாக உருப்கபறுகிறது. அது
துறவி, அறச்கசல்வி என்னும் பல பரிமாணங்களில் உலா வருகிறது. இதற்கு உதவும் வறகயில் சில
நம்பமுடியா
மணிகமகலா

விஷயங்களால்
கதய்வம்

புறனந்துறரக்க

மணிகமகறலக்கு

கவண்டிய

கட்டாயம்

ஏற்படுகிறது.

கவற்றுருககாள்வதற்கும்,

ஆகாயம்

ஆககவ
வழிகய

சஞ்சரிப்பதற்கும், பசிறய கதாறலத்தற்குமான மூன்று மந்திரங்கறள உபகதசித்துச் கசல்வதும்,
அதன் வாயிலாக அவள் ஆண் மற்றும் காயசண்டிறக வடிவம் ககாள்வதும், சிறறக்ககாட்டத்தில்
அரசமாகதவியின்

துன்புறுத்தல்களினின்று

தப்பித்தற்காக

சில

மீ வியல்

கசயல்பாடுகறள

நிகழ்த்துவதும் , கநறி பரப்ப வான்வழிகய கசல்வதும் என்பது கபான்ற சில நம்ப முடியா
விஷயங்களால் மணிகமகறலப்பாத்திரம் உருக்ககாண்டிருக்கிறது.
சிலப்பதிகாரத்தினின்று ‘மணிகமகறலத் துறவு’ ஒன்றறன மட்டுகம எடுத்துக்ககாண்டு காப்பியம்
பறடத்த சாத்தனார் கபௌத்த சமயத்றதத் கதரிவு கசய்து ககாண்டது எதனால்? காரணம்,சமணத்றத
விட கபௌத்தகம கபண்களுக்கு இடமளித்தது என்ற தகவல் நூலிகலகய கூறப்பட்டிருப்பதால், இந்த
ஒரு காரணத்திற்காகக் கூட இவர் இச்சமயத்றதத் கதரிவு கசய்து ககாண்டு, தம் குறிக்ககாறள இதன்
மூலம் நிறறகவற்ற முடியும் எனத் துணிந்திருக்கலாம்.
இவ்விஷயத்துக்கு

மயிறல

சீனி

கவங்கடசாமி

கூறும்

கருத்றத

எடுத்துக்

ககாள்கவாம்.

என்னகவன்றால்,
”இந்த மதம் கமல்சாதி, கீ ழ்சாதி என்ற பிறப்பினால் உயர்வு தாழ்வு பாராட்டாதபடியினாலும்,
எக்குடியிற் பிறந்கதாராயினும் அன்னவர் கல்வி அறிவிற் சிறந்கதாராய்த் தம் மதக் ககாள்றகப்படி
ஒழுகுவாராயின்,

அவறரயுந்

ககாண்டிருந்தபடியினாலும்,

தங்குருவாகக்

அக்காலத்தில்

சாதி

ககாள்ளும்
பாகுபாடற்றிருந்த

விரிந்த
தமிழர்

மனப்பான்றம
இந்த

மதத்றத

கமற்ககாண்டனர் என்றும் கதான்றுகின்றது”
(கபௌத்தமும் தமிழும், ப-31)
என்ற கருத்தும் ஏற்புறடயதாககவ அறமந்துள்ளது. மட்டுமல்ல,
“இயற்றக இறந்த நிகழ்ச்சி என்பது தத்துவத்திலிருந்து பிரியாத ஒரு புறவடிவமாகக்
கசயல்படுகிறது”
(தமிழில் காப்பியக் ககாள்றக, ப.164) என்றும்,
”புத்த தத்துவ வரலாற்றிற்கு இவ்வற்புதங்கள் மிக முக்கியமானறவ; எனகவதான் இறவ
ஏராளமாக இடம்கபற்றுள்ளன”
(கமலது,ப.164) என்றும் கசால்லப்படுவன கபான்ற கருத்தியல்கள் சிந்தித்தற்குரியன.
நிடறவாக
சமுதாயத்தில்

சீர்ககடு

நிகழும்

கபாது

அங்கு

சீர்திருத்தம்

என்பது

முக்கியமானதாகிறது.

அந்தவறகயில் சமுதாயத்றதச் சீர்திருத்த மணிகமகறலத் துறவு என்பதும், பத்தினி வழிபாடு
என்பதும் முக்கியமான ஒன்றாகி விடுகின்றன. அதுவும் அச்சீர்திருத்தமுறற என்பது அந்தந்த
சமயம் சார்ந்ததாகவும் மாறி விடுகிறது. அந்தவறகயில் சீர்திருத்தக் கருத்துக்கள் சமயம் சார்ந்து,
அதன்

உள்ள ீடாக

புராண

மரபுக்கறதகறளயும்,

புகழ்மரபுக்கறதகறளயும்

ககாண்டு

கவளிக்காட்டப்படுகிறது. அது எந்த இடத்தில் எம்முறறயில் என்பகத இரட்றடக்காப்பியங்களில்
மறச்கசல்வியாகவும், அறச்கசல்வியாகவும் உருமாறி கவளிவந்துள்ளது. இறத நிகழ்த்திக்காட்டத்
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துறண நின்ற இயற்றக இறந்த நிகழ்வுகள் இல்றலகயனில் இரட்றடக்காப்பியங்களின் உருவமும்
உள்ளடக்கமும் இல்றலகயன்கற கசால்லலாம். அந்த அளவிற்கு இயற்றக இறந்த நிகழ்வுகள்
இரட்றடக் காப்பியங்களில் முக்கியமான இடத்றதப் பிடித்திருக்கின்றன.
துடண நின்ற நூற்கள்
1.

ஆய்வுக்ககாறவ, கதாகுதி-1, ஏழாவது கருத்தரங்கு, 1975.

2.

இளங்ககாவடிகள் யார்?, ரகுநாதன், மீ னாட்சி புத்தக நிறலயம், 1984.

3.

சிலப்பதிகாரச் கசய்தி, ம.ரா.கபா. குருசாமி, மல்லிகா கவளியீடு, 1967.

4.

சிலப்பதிகாரம் மூலமும் கதளிவுறரயும், கெ. ஸ்ரீசந்திரன், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 2001.

5.

தமிழில் காப்பியக் ககாள்றக, முதற்பகுதி, து.சீனிச்சாமி, தஞ்சாவூர் பல்கறலக்கழகம், 1985.

6.

திருக்குறள், சாரதா பதிப்பகம், 2006.

7.

கபண்ணியச் சுவடுகள், முறனவர் வாசுகி கெயரத்னம், அறிவுப்பதிப்பகம், 2009.

கபௌத்தமும் தமிழும், மயிறல சீனி. கவங்கடசாமி, றசவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்,
1972.
9.
மணிகமகறல, உ.கவ.சா பதிப்பு, 2008.
10. www.srmuniv.ac.in
11. nmuththumohan.wordpress.com
12. Paalveli-athirvagal.blogspot.com/2011/08/blog-spot
8.
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ePjp E}y;fspy; fy;tp
ப. சீனிவாசன்
தமிழ் துறை, பெஸ்ட் கல்வியல் கல்லுரி, மலியம், மயிலாடுதுறை,
தமிழ்நாடு, இந்தியா, ெின்ககாடு
மின்னஞ்சல்:

sribalu1986@gmail.com

Kd;Diu
jdp kdpj tho;itAk;> ehl;bd; tsh;r;rpiaAk; tsj;ijAk; cah;j;JtJ fy;tp. kdpjid gpw
tsj;ijAk; cah;j;JtJ fy;tp. kdpjid gpw caphpdq;fNshL NtWgLj;jpf; fhl;LtJ fy;tp.
fy;tpahdJ jd;Dila kjpg;ghYk; nfhs;ifahYk;> nray;KiwahYk; kdpj tsh;r;rpapid
jpUj;jp mikf;fpd;wJ. vjph;fhy tho;tpd; Fwpf;Nfhis milaTk; toptif nra;fpd;wJ.
“fy;tp xd;Nw mopahr; nry;tk;” vd;gJ rhd;Nwhh;fs; $w;W. ,j;jifa fUj;Jf;fis gjpndd;
fPo;fzf;F E}y;fspy; mike;Js;s ePjp E}y;fspd; top fhz;gNj ,f;-fl;LiuMFk;.
I.ePjp E}y;fs;: (gjpnzd; fPof
; zf;F)
1. jpUf;Fws;:
வs;Stu;

fy;tpapd; rpwg;G> fy;yhjhu; epiy gw;wp nghUl;ghypy; fy;tp vd;Dk; mjpfhuj;jpy;
tpsf;fpAs;shu;. kdpjd; vz;Zk;> vOj;ijAk; jk; ,U fz;fshf ghtpj;jdh; vd;gjid.
“vz;nzd;g Vid vOj;njd;W ,t;tpuz;Lk;
fz;nzd;g thOk; caph;f;F”
(Fws; - 392)
vd tpsf;Ffpwhh;. NkYk; kdpjdpd; Kaw;rpahy; ngw;w fy;tp gy gpwtpfSf;Fk; te;J cjTk;>
fw;Nwhh;f;F ,Ug;gNj fz; kw;wth;fSf;F ,Ug;gJ Gz; vd;gjid gpd; tUk; Fws;fspd; top
tpsf;Ffpwhh;.
“xUikf;fz; jhd; fw;wfy;tpxUtw;F
vOikAk; Vkhg;Gcilj;J”
(Fws; - 398)
“fz;ZilNahh; vd;Nghh; fw;Nwhh; Kfj;J ,uz;L
Gz;ZilNahh; cilahh; fy;yhjth;”
(Fws; - 393)
,t;thW fy;tp gw;wp tpsf;fpa ts;Sth;
“fy;yhjhd; - nrhy;fhKWKjy; Kiyapuz;Lk;
,y;yhjhd; ngz;fhKw; ww;W” (Fws; - 402)
nghUs;:
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fy;yhjtd; nrhy; Nfl;f tpUk;GtJ vd;gJ ,U khh;gfk;
nfhs;tjw;F rkk;.
“ey;yhh;fz; gl;ltWikapd; ,d;dhNj
fy;yhh;fz; gl;ljpU. (Fws; - 408)

,y;yh

ngz;Zld;

ikay;

nghUs;:
fy;yhjthplk; cs;s nry;tk; fw;wwpe;Njhhpd; tWikia tpl NkhrkhdJ. (Fws; -)
“tpyq;NfhL kf;fs; midah; ,yq;Nfhy;
fw;whNuhL Vid ath;” (Fws; 410)
nghUs;:
fy;yhjth;fSf;Fk;
fw;wth;fSk;
cs;s
Ntw;Wik
vd;gJ
tpyq;FfSk;
kdpjh;fSf;Fk; cs;s Ntw;Wik Nghy vd fy;yhjhh; epiyiaAk; tpsf;Ffpwhh;.
2. ehybahh;:
“neQ;rj;J ey;yk;ahk; vd;Wk; eLepyikahy;
fy;tp moNf moF”
(ehyb– 131)
nghUs;:
mjhtJ xU ngz; kQ;rs; G+RtJk;> mts; Ke;jhidapy; cs;s fiuapl;l moFk;.
jiy kapiu rPh;gLj;Jk; moFk; mofy;y. xOf;f tho;it jUk; fy;tpNa moF.
“vd;ikAyfj;Jk; ahk;fhNzhk; fy;tpNghy;
kk;kh; mWf;Fk; kUe;J”
(ehyb– 132)
nghUs; :
fy;tp ,t;Tyf ,d;gj;ij jUk;; ; gpwh;f;F nfhLj;jhy; FiwahJ> Gfio gutr;
nra;Ak;> caph; ,Uf;Fk; tiu mopahJ. mjdhy; fy;tpiag; Nghd;W mwpahik Nghf;Fk;
kUe;J cyfpd; ,y;iy.
“fy;tp fiyapy; fw;gth; ehs; rpy”
(ehyb– 135)
nghUs; :
fy;tp Kbtpy;yhjJ Mdhy; mjid fw;gth; tho;ehs; vz; FiwT> vdNt
mwpTilNahh; md;dg;gwitahy; ePiu gphpj;jwptJ Nghy; E}y; jd;ikia mwpe;Jfw; ey;y
E}y;fisNa fw;gh;.
3. ehz;kzpf;fbif:



“jdf;Fgho; fw;wwptpy;yhclk;G”(ehz;kzpf;fbif– 22)
“fw;wypd; tha;ej
; gpwg;gpy;iy” (ehz;kzpf;fbif– 31)
“fy;yhJKj;jhidf; iftpl;Lf; fw;wtd; ,sikghuhl;Lk; cyF” (ehz;kzpf;fbif–
63)
 “fw;wthplk; foptpuf;fk; ,y;iy” (ehz;kzpf;fbif– 10)
 “fw;whd; jshpd; vOe;jpUf;Fk;” (ehz;kzpf;fbif– 74)
 “fy;yhikFyidAk; FbiaAk; nfhy;Yk;” (ehz;kzpf;fbif - 7)
 “fy;yhxUtDf;Fmtd; nrhy;Ny $w;W” (ehz;kzpf;fbif– 84)
vd;WFwpg;gpLfpwJ.
4. ,dpaitehw;gJ:
“gpr;irGfpDk; fw;wy; ,dpNj” (,dpaitehw;gJ– 1)

nghUs;:
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gpr;ir vLj;jhtJ fy;tpia fw;f Ntz;Lk;.
“gw;gy ehSf;F cjTk; ey;y E}y;fis fw;gJ ,dpJ.”
Vd fy;tp gw;wp tpsf;FfpwJ.
5. jphpfLfk;:
 “fy;yhjth;f;F ,dkha; ,Uj;jy; mwpahik”
(jphpfLfk; - 1)
 “Mrphpah; ,y;yhjCuhy; ed;ik ,y;iy” (jphpfLfk; - 10)
 “ey;y khztd; Nfl;lij kWj;jy; $lhJ. (jphpfLfk; - 12)
 Vd jphpfLfk; fy;tp gw;wp tpsf;fk; mspf;fpd;wJ.
6. gonkhopehD}W :
 ,sikapy; fy;yhjtdhy; %g;gpy; fw;f KbAkh (gonkhop– 1)
 fw;Nwhh;f;F nrd;w ,lk; vy;yhk; rpwg;G mjdhy; fl;LNrhW
(gonkhop– 4)
 “Gyik kpf;ftiu rhpahf fw;NwhNu mwpth;” (gonkhop -5 )
Vd gonkhop thapyhf fy;tp gw;wp tpsf;FfpwJ.

Njitapy;iy”

7. rpWgQ;r %yk; :
E}y;> murd;> Mrphpah;> jha;> je;ij vd;Wk; ItiuAk; “Iq;Fwth;” vd ghuhl;Lk;
rpWgQ;r%yk; khzf;fh;fs; vt;thW ele;J nfhs;sNtz;Lk; vd;gijAk; tpsf;FfpwJ.
“epd;wf;fhy; epw;f mlf;fh nyd;Wk;
,Ue;jf;fhy; Vthik Vfhh; - ngUe;jf;fhh;
nrhy;ypw; nrtpnfhLj;Jf; Nfl;Bfkpl;Lk;
tpdhtw;fnrhy; nyhope;jf; fhy;” (rpWgQ;r %yk; - 74)
KbTiu:
Nkw;fhl;ba rhd;Wfs; %yk; fy;tpapd; ngUik fw;wthpd; ,ay;G> fw;whh; xOf
Ntz;ba Kiw Mfpait gw;wp njspe;J mwpTilNahuhf rq;fhyj;jpy; tho;e;jth;fs;
tpsq;fpdh; vd;gJ ePjpE}y;fs; ntspg;gilahf mwpaKbfpwJ.
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மணிமமகடையில் மணிமமகடையின்
துறவு ஒரு கண்மணோட்ைம்
ர.ரதி

முடைவர் பட்ை ஆய்வோளர்,
தமிழ்த்துடற&ஆய்வு டமயம்,
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போைக்கோடு, மகரளம்.
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மணிமமகலை

காப்பியத்தில்

குறிப்பிடப்படும்

பபண்

துறவுகள்

மிகுதியும்

சந்தர்ப்ப

சூழல்

சார்ந்மத நிகழுகின்றன. அதில் மணிமமகலை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால், துறவு மமற்பகாண்டாக
மேண்டும் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டாலும், அேள் அதலன முற்று முழுதாக உணர்ந்து,
அறேண அடிகளிடம் தீட்லச பபற்ற பின்னர், இறுதிக் காலதயான பேத்திறமறுபகனப் பாலே
மநாற்ற

காலதயிமைமய

துறேியாகின்றாள்.

ஆகமே

மணிமமகலையில்

மணிமமகலைக்கு

பதாடக்கம் முதல் துறவு சார்ந்து பசால்ைப்பட்டு ேந்த ேிஷயங்கள் அலனத்தும் துறேிற்குள்
அேலள பசலுத்துேதற்குச் பசால்ைப்பட்டு ேந்த ஆயத்த நிலைபாடுகமள என்பலதப் புரிந்து
பகாள்ள

இக்கட்டுலை

ேழிகாட்டும்.

மமலும்

துறேியாதலுக்குள்ள

அேளின்

ஆயத்த

நிலைபாடுகளில் பசிபயாழிப்பு, பைத்லதபயாழிப்பு, சாதிபயாழிப்பு, சிலறபயாழிப்பு, மதுபோழிப்பு
என்பதான பசயல்பாடுகள், அேள் ோயிைாகமே நிகழ்த்தப்படுகின்றன. இலே யாேற்லறயும்
மமற்பகாண்டு
துறேின்

அறத்பதாண்டாற்றி,

உண்லமயான

இறுதியில்

நிலைபாடு.

துறேியாகின்றாள்

ஆனால்

என்பமத

சிைப்பதிகாைத்மதாடு

மணிமமகலைத்

பதாடர்பு

படுத்தி,

மணிமமகலைலய ஆைம்பம் முதல் ஒரு துறேியாகமே காணும் கண்மணாட்டம் தேறானது
என்பதலனயும் எடுத்துக் காட்டுேதாக இக்கட்டுலை அலமகின்றது.
துறவும் துறவின் நிடைகளும்
துறவு

என்பது

எதிலும்

குறிப்பிடப்படுகிறது.

பற்றற்ற

நிலை

அவ்ோறாயின்

அல்ைது

எல்ைாேற்லறயும்

துறத்தல்

என்பலத

துறந்த

ஒருேர்

நிலை

என்று

இவ்வுைகின்

அலனத்தினின்றும் தன்லன ேிடுேித்துக் பகாண்டு ஆன்ம நிலையில் சுதந்திைமாக இருத்தல்
என்று

ேலையலற

பசய்து

பகாள்ளைாம்.

சிைர்

ோழ்லே
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பேறுத்ததனால்

துறவு

மமற்பகாள்கின்றனர்.

சிைர்

துறேின்

ேழி

தன்லனக்

காத்துக்

பகாள்ேதற்காக

துறவு

மமற்பகாள்கின்றனர். சிைர் முதுலமயில் துறந்மத ஆக மேண்டும் என்று நியதி இருக்கின்றமத
என்ற

கடலமக்காகத்

துறக்கின்றனர்.

இவ்ோறு

பற்பை

காைணங்களாலும்,

சந்தர்ப்ப

சூழல்களாலும் துறத்தல் என்பது துறோகாது. ஆயினும் துறவு என்பது ஏமதா ஒரு காைணம்
பகாண்மட மமற்பகாள்ளப்படுகின்றது. ஆகமேதான் ைக்கானியம்,
“துறவு என்பது ஒரு ேிதத்தில் மேட்லகமய”

(raviaaivu.blogspot.com)

என்று குறிப்பிடுகின்றது. பபாதுோக துறேிற்கு பற்பை காைணங்கள் கூறப்படினும், எதிலும்
அளவு முலற, அனுபேிக்கக் கூடிய முலற ஆகியேற்லற அறிந்து ஒழுகும் மபாது துறவு
என்பது

தாமன

அலமந்துேிடும்.

காைணம்

‘துறவு’

என்பது

ஒரு

அறமாகமே

ேைியுறுத்தப்படுகிறது. அதுவும், சமுதாயத்துக்மகா அல்ைது பிறருக்மகா பயன்படும் மபாமத
அது

அறமாக

மதிக்கப்பபறுகிறது.

மமற்பகாள்ேதனாமைமயா
பகாண்டிருப்பதனாமைமயா

அலத

அல்ைது

ேிடுத்து

காட்டில்

அனுதினமும்

எவ்ேித

பயனும்

பசன்று

இலறேலன

நிகழ்ந்து

தேம்

நிலனத்துக்

ேிடப்

மபாேதில்லை.

இவ்ோறிருக்லகயில் மணிமமகலையில், மணிமமகலையின் துறவு குறித்தான நிலைபாடுகள்
எவ்ோறு பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது? அலத எவ்ோறு பார்க்க மேண்டும் என்பதான கருத்தியல்
நிலைகலள முன்லேத்து இக்கட்டுலைக்குள் பசல்ைைாம்.
இளடமத் துறவு
துறவு

என்பமத

கடினமானதும்,
இளலமயில்

ஒரு

கடினமான

பசயல்.

பசயற்கரியதுமான

துறவு

மமற்பகாள்ளக்

அதிலும்

இளலமத்

பசயலுமாகும்.
காைணம்

துறவு

என்பது

அவ்ோறிருந்தும்

என்னோக

இருக்கும்?

மிகவும்

மணிமமகலை

அதற்குக்

காைணம்,

துறேின் கடுலமலய ேிட அேளுக்கு சமுதாயத்தில் கணிலக குை மாது என்று அலடயாளம்
தாங்கி ோழ்தல் என்பதும், மகாேைன் இறப்பினால் மணிமமகலையும், அேள் தாயும் ஊைார்
பழிக்கு ஆளான காைணத்தினாலும், அத்தலகய சமுதாயத்தில் இனியும் நிலைபபற்று ோழ்தல்
என்பதும்

பகாடுலமயிலும்

பகாடுலமயாகமே

இருந்திருக்கும்.

ஆகமே

அத்தலகய

பகாடுலமயினும் இந்த கடுலம தன்லன என்ன பசய்து ேிடப் மபாகிறது என்ற எண்ணத்தின்
நகர்ோகக் கூட இருக்கைாம்.
இளலமயில்
காணப்படினும்,

துறவு

மமற்பகாள்ேதற்கு

உணர்ந்தறியாத

இளலமத்

மணிமமகலை
துறேில்

சிை

முன்

பற்பை

குலறபாடுகள்

காைணங்கள்

என்பதும்

தேிர்க்க

இயைாத ஒன்றாகமே அலமந்துேிடுகின்றன. ஆகமேதான்,
”துறவு ோழ்க்லகலயத் தாமன மமற்பகாண்ட மபாது ஒருேர் காதைில் புக ேிரும்புேதில்லை.
இளலமயில் துறவு திணிக்கப்பட்ட மபாது, இளலமக்காதல் அவ்ேப்மபாது தலைகாட்டுேதும்
மநரிடுகிறது”
(http://www.dinamani.com/weekly-mani/article656758.ece?service=print))
என்ற சைளா இைாசமகாபாைன் அேர்களின் கருத்து சிந்தித்தற்குரியது. இலத மணிமமகலையின்
ோழ்ேியல் மிகத் பதளிோக உணர்த்துகின்றது.


உதயகுமைனனின் ேைவு கண்டு மணிமமகலை சுதமதியிடம்,
“பறன்மமல் லேத்த வுள்ளத்தான்”

(4:80)

என்று கூறுமிடத்திலும்,


”இகழ்ந்தானாகி நயந்தான் என்னாது

புதுமோன் பின்லறப் மபானபதன் பநஞ்சம்”

(5:86-88)

என்று தன் உள்ளத்தியல்லப பேளிக்காட்டுமிடத்திலும்,


இலத நிரூபிக்கும் முகமாக மணிமமகைா பதய்ேம்,

”ஆங்கேன் அன்றியும்அேன்பால் உள்ளம்
நீங்காத்தன்லம நினக்கு முண்டாகைின்”
என்று கூறுமிடத்திலும்,
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(10:44-45)

உதயகுமைன் மணிமமகலையிடம் தேத்திற்குக் காைணம் மகட்கும் மபாது,



”என்னமர் காதைன் இைாகுைன்”
என நிலனந்து அேன் அடிலய

ேணங்குமிடத்திலும்

மணிமமகலையின்

மனநிலை

என்ன?

என்பது பதளிோக பேளிப்படுகின்றது. இங்கு மணிமமகலைத் துறவு என்பது மணிமமகலை
என்ற

பபண்ணின் மமல்

திணிக்கப்பட்ட ஒன்று

என்பலதத்

பதள்ளத் பதளிோக ேிளங்கிக்

பகாள்ள இயலுகின்றது. ஆயினும் இத்தலகய கட்டாயமான ஒரு நிலைலய அதாேது பபௌத்த
சமயத்

துறேி

என்ற

அலடயாளத்லத,

மணிமமகலையின்

மமல்

ஏற்றி

சாத்தனார்

கூற

ேிலளேதற்கான காைணம்தான் என்ன? என்று பார்க்கும் மபாது,
”சமயத் துயைங்கள் என்பலே சமூகத் துயைங்கள்; அலே சமூகத் துயைங்களுக்கான
எதிர்ப்பும் கூட”
(https://nmuthumohan.wordpress.com)
என்ற

மார்க்ஸின்

கருத்லத

இவ்ேிடத்தில்

நிலனத்துப்

பார்க்கப்பட

மேண்டிய

கட்டாயம்

ஏற்படுகின்றது.
இவ்ேிடத்தில் சங்க இைக்கியத்தின் அகம்,புறம் என்ற ேலகப்பாட்டு நிலை, காப்பிய
இைக்கியத்தில்

சற்று

இவ்ேிடத்தில்

மாற்றத்லத

பபண்ணின்

மணிமமகலைக்

காப்பியம்,

உள்ோங்கிய

நிலைலயக்

அகம்

என்ற

குடும்ப

‘துறவு’

என்ற

கருத்தாக்கத்தால்

அலமப்பின்

காண

இயலுகின்றது.

கட்டுப்பாட்டு

நிலைலய

கட்டுலடத்திருக்கிறது

என்று

கூறுேது பபாருத்தமாக இருக்கும்.
அதாேது பபண்லண ‘குடும்பம்’ என்ற குறுகிய ேட்டத்தினின்று ’துறவு’ என்ற ேிரிந்த
பேளிக்கு

அலழத்து

ேந்திருக்கிறது

எனைாம்.

இதன்

மூைமாக

மனிதர்கள்

தங்கலள

தனியர்களாக்கும் நிறுேன அலமப்பினின்று ேிடுபட்டு “சங்கம்” என்ற பபாதுலமயில் ஒன்று
கைக்க

மேண்டும்

என்பலதமய

மணிமமகலை

ோயிைாக

பபௌத்தம்

உணர்த்துகிறது.

மட்டுமல்ை கணிலக குை மாலதத் துறேியாக்கியதும் கூட அக்காைச் சமூக பநருக்கடிலயமய
காட்டுகிறது.
காைணம் சாதாைண நிலையில் ோழ மேண்டும் என்ற ேிருப்பம் மணிமமகலைக்கு
இருந்தும்,

அேலள

மாதேியின்
அக்காைத்தில்
மேலை

நிைேிய

என்ன?

துறேியாக்குதற்கு
மநாக்கும்

அக

ோழ்ேிற்குள்

எண்ணமா?

இல்லை
சமுதாய

என்ற
ஒரு

தடுத்தது
பதய்ேமா?

அலமப்மப

காைணம்.

எழும்.

அேர்கலளச்

ஐயம்
கருேி

பசல்ைாமல்

மணிமமகைா

மபான்மற

ஆயின்

எது?

மகாேைனின்

இலே

மமற்கூறிய

சாத்தனார்,

பலடத்தளித்திருக்கிறார்.

கனோ?

யாவுமம

அல்ை.

கர்த்தாக்களின்

மணிமமகலைலயத்
இக்கண்மணாட்டத்தில்

மபாது சிைப்பதிகாைத்லதயும், மணிமமகலைலயயும் இலணத்து மநாக்குமோருக்கு

மணிமமகலைலய துறேியாக்குதற்காகமே கூட சிைப்பதிகாை கலத நடந்தது மபான்ற எண்ணம்
எழும். ஆனால் ேஞ்சிக்காண்டத்தில், நீர்பலடக் காலதயில்,
”நற்றாய் தனக்கு நற்றிறம் படர்மகன்
மணிமம கலைலய ோந்துயர் உறுக்கும்
கணிலகயர் மகாைம் காணாபதாழிபகனக்”

(சிைப்பதிகாைம், 27:104-106)

மாதேி கூறி, புண்ணியம் தரும் தானம் புரிந்து துறேறத்லத மமற்பகாண்டாள் என மாடைன்
மசைன்

பசங்குட்டுேனிடம்

பேளிப்பலடயாகக்

கூறுகிறான்.

காட்டப்படுகின்றது.

இங்கு

ஆனால்

மாதேி

மணிமமகலை

துறவு
துறவு

மமற்பகாண்டது

மமற்பகாண்டதற்கான

எவ்ேித பதிவும் இல்லை. ஆனால் இவ்ேிடத்லத பற்றிக் பகாண்டு சாத்தனார் தனது கலதத்
தளத்லத, சமுதாய அலமப்புக்மகற்றாற் மபான்று நகர்த்தியிருக்கிறார்.
ஆகமேதான் உதயகுமைன், மணிமமகலையின் பின் பதாடர்ேலத சுதமதி, மணிமமகைா
பதய்ேம் என பை ோயிகளினூடாகத் தடுக்கிறார் சாத்தனார். காைணம்,
”லமயல்
மயக்கத்லத
அைசனுக்கு
மேண்டிய

என்பது

கணிலக

உலடயேமனாடு
ஆட்பட்டேள்
அபாயமும்

மீ து

பின்னாளில்

உள்ளது.

பகாண்ட

மணிமமகலை

காம

கற்புலடப்

அலனத்துத்

இந்நிலையில்

மயக்கமாகமே
பபண்ணாக

தைப்பினரின்

மணிமமகலை

உள்ளது.
ோழ

இச்லசக்கும்

என்ற

இந்த

முடியாது.
ஆட்பட

பாத்திைத்லத

பைர்

காணவும் ஆடச் பசய்யவும் முடியாமல், கற்புலடப் பபண்ணாக குடும்ப நிலைக்கு இட்டுச்
பசல்ைவும் முடியாமல் இருக்கும் சூழைில் மணிமமகலைலயத் துறேியாக்குேமத சரி என்று
மாதேிமயா அல்ைது சாத்தனாமைா முடிவு பகாள்கின்றனர்”
(puthu.thinnai,com)
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ஆயினும் இல்ைறத்தில் பசய்யும் அறமம மமைானது என அலனத்து இைக்கியங்களும்,
சாதாைண

நிலையில்

நிைவும்

அலனத்து

கருத்தியல்

ோதங்களும்

குறிப்பிடும்

மபாது,

துறேறத்தின் மூைம் அறச்பசயல்பாட்லட சாத்தனார் நிகழ்த்திக் காட்டக் காைணம் என்ன?
மணிமமகலை இல்ைறத்தில் சிறந்தேளாக ேிளங்கினாலும் சமுதாயம் அேலள பழி
தூற்றாமல்

இருக்காது.

உள்ளத்தினின்றும்

மணிமமகலை

பேளிப்படும்

கிலடக்கேில்லை

ோர்த்லதகலள,

பபாருட்படுத்தேில்லையாயினும்,

அது

என்ற

காதல்

பின்னாளில்

ஆதங்கத்தில்,
மயக்கத்தில்

என்றுமம

ஒத்து

உதயகுமைன்
மணிமமகலை

ேைாது

என்பலத

சாத்தனார் ஆழ்ந்து சிந்தித்தேர் என்பலத ’மணிமமகலைத் துறவு’ என்னும் அேைது முடிமே
காண்பிக்கிறது. ஆகமே அறமும் அதன் ேழியிமைமய பசயல்படுத்தப்படுகிறது.
பபண்துறவில் பபௌத்தத்தின் இைம்
”எக்குடியிற்

பிறந்மதாைாயினும்

அன்னேர்

கல்ேி

அறிேிற்

சிறந்மதாைாய்த்

தம்

மதக்

பகாள்லகப்படி ஒழுகுோைாயின், அேலையுந் தங்குருோகக் பகாள்ளும் ேிரிந்த மனப்பான்லம
பகாண்டிருந்தபடியினாலும்,

அக்காைத்தில்

சாதி

பாகுபாடற்றிருந்த

தமிழர்

இந்த

மதத்லத

பாேித்தார்.

புத்தரின்

மமற்பகாண்டனர் என்றும் மதான்றுகின்றது”
(பபௌத்தமும் தமிழும், ப-31)
என்ற கருத்தாக்கமும்,
”புத்தர்

தன்லன

நாடிேரும்

மக்கள்

அலனேலையும்

சமமாக

இந்தக்குணம்தான் மற்ற துறேிகளிடமிருந்து மேறுபடுத்திக்காட்டியது”
(https://plus.google.com)
என்ற கருத்தாக்கமும் எலதக் காட்டுகிறது?
”இந்தத் தனி ஆறுகள் ஒவ்போன்றும் கடைில் கைந்து ஒன்றாேது மபாை, பபௌத்த
சங்கத்தில்

மசர்பேர்கள்

அலனேருமம

சக

தங்கள்

துறேிகளாக

சாதி,

அந்தஸ்து,

மாறுகின்றனர்.”

பிறப்பு

என்று

ஆகியேற்லறக்

புத்தர்

கூறிய

லகேிட்டு

ஒருலமப்பாடுலடய

நிலைலயமய காட்டுகிறது.
ஆகமேதான் ஆண், பபண், உயர்வு, தாழ்வு ஆகியேற்லறயும் தாண்டி அலனேலையும்
ஏற்றுக்

பகாண்டதனால்தான்,

இச்சமயத்லதத்

பதரிவு

கணிலகக்

பசய்து

குை

மாலதத்

பகாண்டிருக்கிறார்.

துறேியாக்குதற்கு

மமலும்

சாத்தனார்

பபண்துறலேப்

பற்றி

சிைப்பதிகாைம், சமணம் சார்ந்து முதன்முதைாகப் மபசியது என்றாலும் கூட, பபௌத்தமம பபண்
துறேிற்கு

அதிகப்படியான

இடம்

பகாடுத்திருக்கிறது.

அதன்

பேளிப்பாட்டு

நிலைலய

மணிமமகலை, மாதேி, சுதமதி, இைாசமாமதேி என மணிமமகலையில் பபண்களின் துறவுப்
பட்டியல் நீளுேதினின்று அறிய இயலுகின்றது.
மணிமமகடைத் துறவு
இந்திை ேிழாேில் ஆடுதற்பபாருட்டு அலழக்க ேந்த சித்திைாபதியிடம் மாதேி, “மணிமமகலை
தேேழியிற்

பசல்லுதற்கு

உரியேமளயன்றி,

மிகவுமிழிந்த

பைத்தலமத்

பதாழிலுக்கு

உரியேளல்ைள்” என்று கூறுேதினின்று மணிமமகலை இன்னும் துறவு மமற்பகாள்ளேில்லை
என்பலத மணிமமகலை காப்பியம் ஊைைருலைத்த காலத ோயிைாக உறுதி பசய்து பகாள்ள
இயலுகின்றது.

ஆனால்

மமற்பகாண்டதாக

மகாேைன்

சிைப்பதிகாைம்

இறந்ததும்

ோழ்த்துக்

மாதேியும்,

காலதயில்

மணிமமகலையும்

அடித்மதாழி

துறவு

பசங்குட்டுேனிடம்

பத்தினிக் மகாட்டத்தில் அைற்றுகின்றாள். இலத,
”மாதேி தன்துறவும் மகட்டாமயா மதாழீ
மணிமமகலை துறவும் மகட்டாமயா, மதாழீ ”

(சிைப்பதிகாைம், 29: 7)

என்னும் ேரிகள் ோயிைாக ேிளங்கிக் பகாள்ள இயலுகின்றது. ஆனால் மணிமமகலை துறவு
மமற்பகாண்டால் என்பதான பசய்தி, மணிமமகலைக் காப்பியத்தின் கலடசி ேரியான,
“பேத்திறம் அறுபகன பாலே மநாற்றனள்”
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என்ற

இடத்தில்

மட்டுமம

ேருகிறது.

இவ்ேிடத்தில்

சிைப்பதிகாைமும்

மணிமமகலையும்

முைண்படுேலத உணை இயலும்.
ஆனால்

மைர்ேனம்

புக்க

காலதயில்

மக்கள்,

“மிக்க

அழலகயுலடய

இேலளத்

தேேழியிற் புகுத்திய தாய் மிகவும் பகாடியேள்” என்பதினின்று, மணிமமகலைலய மாதேி
தேேழியிற்
கூற்றின்

புகுத்திேிட்டாமளா

உண்லம

நிலை

என

என்ன?

எண்ணத்

அமத

மதான்றுகின்றது.

மபாை

சுதமதியிடம்

அவ்ோறாயின்

உதயகுமைன்,

மக்கள்

மணிமமகலை

எத்திறத்தினள்?” எனக் மகட்க, “அேள் தேபோழுக்கமுலடயேள்” என்கிறாள். இது எவ்ோறு
சாத்தியம்?
துயிபைழுப்பிய

காலதயில்

மணிமமகைா

பதய்ேம்

உதயகுமைனிடம்,

“தேத்திறம்

பூண்மடாள் தன்மமல் லேத்த அேத்திறம் ஒழிக” என அறிவுலை கூறுகின்றது. சுதமதியிடம்,
“மணிமமகலைக்கு

புத்தன்

அேலளபயடுத்துச்

பசன்று

அற

பநறியிற்

பசல்லும்

மணிபல்ைேத்தில்

நற்பபாழுது

லேத்மதன்;

அேள்

ேந்துற்றதாகைின்

தனது

பழம்பிறப்பின்

நிகழ்ச்சிலய அறிந்து பகாண்டு இன்லறக்கு ஏழாேது நாளில் இங்கு ேந்து மசர்ோள். இந்நகரில்
மேறுேடிேம் பகாள்ோளாயினும் உனக்கு அேள் ஒழிப்பாளல்ைள்”
என்கின்றது. இதிைிருந்து மணிமமகலை எவ்ேித உருமாற்றமும் மமற்பகாள்ளாமல் இயல்பான
பபண்மணியாகத் தான் இருந்திருக்கின்றாள் என்பலத உறுதி பசய்து பகாள்ளைாம். ஆயினும்
சுதமதி

உதயகுமைனிடம்,

முன்னமம

கூறினாள்

மணிமமகலை
என்பதும்

தேபோழுக்கமுலடயேள்

மணிமமகைா

பதளிவுபடுத்திக் பகாள்ள இயலும்.

பதய்ேத்தின்

என்பலத,
கூற்று

எவ்ோறு

ோயிைாகமே

இங்கு அமத துயிபைழுப்பிய காலதயில் மணிமமகைா

பதய்ேம் சுதமதியிடம் கூறும் மபாது, “அேள் முன்னமை என்லனயறிோள்; மகாேைன், “நமது
குைபதய்ேத்தின் பபயலை இக்குழந்லதக்கு இடுக” என்று பசால்ைி, என் பபயலை இேளுக்கிட்ட
நாளின் இைேில் மாதேியின் கனேிற் பசன்று, “காமன் பசயைற்று ஏங்க மாபபறும் தேக்பகாடி
ஈன்றலன”

என்று

நனேிற்

கூறியது

மபாை

நான்

கூறியதுண்டு;

இதலனயும்

அேளுக்கு

நிலனப்பூட்டுதி” என்று கூறுேதினின்று மாதேி மணிமமகலைலய தே ஒழுக்கத்திற்குரியேள்
என்பலத முன்னமம அறிோள் என்பலத அறிய இயலுகின்றது. இலத மனதிற்பகாண்டு அேள்
முன்னமம, தன் மகளிடமும், பிறரிடமும்

இச்பசய்திலய உணர்த்தியிருக்க மேண்டும். அது

மக்கள் ேலை பைேியிருக்க மேண்டும். ஆனால் எந்த மநைத்தில் மணிமமகலைலய துறேிற்குள்
புகுத்துேது என்று அறியாதேளாக மாதேி இருந்திருக்க மேண்டும். ஆகமேதான் மணிமமகைா
பதய்ேம், அந்த சமயம் இப்பபாழுது ேந்திருக்கிறது என்பலத, முன்னர் நடந்த நிகழ்லேக் கூறி
சுதமதியிடம், மாதேிலய நிலனவுபடுத்தக் கூறுகின்றது.
அவ்ோறு

பழம்பிறப்லப

அறிந்து

அமுத

சுைபிமயாடு

அறேண

அடிகளிடம்

ேந்த

மணிமமகலைலய, பாத்திைங்பகாண்டு பிச்லச புக்க காலதயில் அறேண அடிகள், “இவ்ேமுத
சுைபிலய

நீ

சும்மா

லேத்திருத்தல்

தகுதியன்று”

என்று

கூற,

அேள்

அேலை

ேணங்கி,

பிக்குணிக் மகாைம் பூண்டு ேதிலய
ீ
அலடந்ததாக ஒரு பசய்தி குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஆனால்,
“பிக்குகள்

என்பேர்கள்

பபான்

மபான்ற

ஆலடலய

உடுத்தி,

மநான்பும்

தேமும்

மமற்பகாண்டு சிற்றிலும் மபரிலும் நாடிச் பசன்று ஐயம் ஏற்று உண்பேர்”
(பபௌத்தம், ப-58)
எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் இதில் தன்லன துறபோழுக்கம் பகாண்ட நிலைமபாை,
பிக்குணிக்

மகாைம்

பூண்டு

அேள்

உணேளிக்கச்

பசல்ைக்

காைணம்,

பிற

உயிர்களுக்கும்,

தனக்கும் ஒரு புனிதமான உறலே ேலுப்படுத்த, கருலணலய மதாற்றுேிக்க என பைபட்ட
காைணங்கள் இருக்கைாம். காைணம்,
”எல்ைாேற்லறயும் துறந்து துறேறம் மமற்பகாண்ட பின் பிற உயிர்களுக்கு உணேளித்தல்
என்பது

சாத்தியமற்றது.

மிகுதியான

உணலே

லேத்திருப்பேர்கள்,

மிகுந்த

பசல்ேர்கமள

உணேளிக்க இயலும். துறேறம் மமற்பகாண்டேர்களிடம் இதலன எதிர்பார்க்க இயைாது”
(keetru.com)
என்னும் கருத்து மநாக்கத்தக்கது. இமத மபான்று மாதேி துறேறம் மமற்பகாள்ளுதற்கு முன்,
புண்ணியம்

தரும்

பசங்குட்டுேனிடம்

தானம்

புரிந்து

கூறுகின்ற

துறேறத்லத

பசய்தி

மமற்பகாண்டாள்

சிைப்பதிகாைத்தின்

காட்டப்பட்டது. மமலும்,

25 | தமிழ் மற்றும் அறிவியல் படைப்புகள் 2015

மூைம்

என

மாடைன்

முன்னமம

மசைன்

எடுத்துக்

”இருபால்

துறேியரும்

சீைங்களும்

பேறும்

தானங்களும்

சமுதாயத்

ஏலனய

பதாண்டர்களாக

பாைமிலதகளும்

மட்டும்

நிைம்பி

இன்றி,

பபௌத்த

பத்துேலகச்

தருக்கம்,

தத்துேம்

முதைிய கல்ேியும் பயின்று உணர்தல் மேண்டும்”
(பபௌத்தம், ப-59)
என்ற அடிப்பலடயில் மநாக்கும் மபாது மணிமமகலை தன் உருக்கலள மாற்றிக் பகாண்டு
சமுதாயத் பதாண்டாற்றியிருக்கிறாள் என்பலதயும், பபௌத்த சமயக் பகாள்லககலளயும் மகட்டு
உணர்ந்த

பின்னமை

துறேியாக

இயலும்

என்பலதயும்

அறிய

இயலுகின்றது.

இறுதியாக

பேத்திறமறுபகனப் பாலே மநாற்ற காலதயிமை அறேண அடிகலள அலடந்து பபௌத்த தரும
உபமதசங்கலள கற்று, அேைால் ஞான தீப ேழிகாட்டப் பபறுகின்றாள். அவ்ோறு அவ்வுபமதச
பமாழிகலளக்

மகட்டு

ஐயந்திரிபறவுணர்ந்து,

பிறேித்

துன்பம்

ஒழிேதாகபேன்று

அந்நகைத்திமைமய மநாற்றுக் பகாண்டிருந்தாள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.
இவ்ேிடத்தில் அேள் பை அனுபேங்களுக்குப் பிறகு, ‘துறவு’ என்றால் என்ன என்பலதப் புரிந்து
பகாண்டு,

அலத

மநாக்கிச்

பசயல்படத்

பதாடங்குகிறாள்

எனக்

கூறைாம்.

இதிைிருந்து

துறவுக்குள் பசலுத்தப்பட இருந்த ஒரு கணிலக குைத்லதச் மசர்ந்த இளம்பபண், சமுதாயம்
மற்றும்

தன்லனச்

சுற்றி

நிகழும்

சூழல்கலளயும்

தாண்டி,

எவ்ோறு

துறேிற்குள்

பசலுத்தப்படுகிறாள் என்பலதமய மணிமமகலைக் காப்பியம் எடுத்துக் காட்டுகின்றது. இதில்
மணிமமகலை
தாண்டி

இளம்பபண்

பேளிேை

கலடபிடிக்க

என்பதனால்

இயைாமல்

இயைா

அப்பருேத்திற்குரிய

தடுமாறும்

நிலைலயக்

காண

இடத்தில்,

நிலைபாட்டு

அேளால்

இயலுகின்றது.

நிலைகலளத்

துறேிற்கான

இருப்பினும்

நிலைகலள

சாதாைண

நிலையில்

கட்டலமத்து லேத்துள்ள சமுதாய அலமப்லப கட்டுலடத்துக் பகாண்டு, தன் பைந்த பேளிலய
தனக்கானதாக மாற்றிக் பகாண்டு பேளிேரும் மணிமமகலையின் பசயல் அக்காைச் சூழமைாடு
ஒப்பிட்டு பார்க்கும் மபாது, அது சாதாைண காரியமல்ை. மமலும் மணிமமகலைக் காப்பியத்லத,
‘மணிமமகலைத்
ேிரிந்து

துறவு”

கிடக்கும்

என

ஒற்லறத்

பல்மேறு

தளத்தில்

சமுதாய

மநாக்குேலத

சிக்கல்கலளயும்,

ேிடுத்து,

அலத

அதனுள்

அது

பைந்து

கட்டுலடக்கின்ற

பான்லமயிலனயும் மநாக்குதல் மேண்டும்.
நிடறவோக
இவ்ோறாக,
துறோனது



உணர்ந்து

பசயல்பட

மேண்டிய

ஒன்று.

அது

பிறர்

கட்டாயத்தால்

மதான்றும் மபாது, அது குலறபாடுலடயதாகமே இருக்கும் என்பதும்,
மணிமமகலை, துறவு மமற்பகாள்ேதற்கு மாறான சிை மாறுபட்ட பசயல்பாடுகலளப்


புரியக்

காைணம்,

அேளது

இளலமயும்,

அனுபேமில்ைாலமயும்,

சமயம்

சார்ந்த

ேிஷயங்கலளக் கற்று உணைாததுமமயாகும் என்பலத பேளிப்பலடயாகக் காண இயலுகின்றது.
மணிமமகலையின் துறவு, தனிப்பட்ட நிலையினின்றும் பபாதுலமத் தன்லமக்கு ேை



ேற்புறுத்துகின்றது.

பபண்ணின்

பேளிலய

பைந்துபட்டதாக்குகின்றது.

இருப்பினும்

நிர்ோண

மமாட்சத்தில் மட்டும் பபௌத்தம் தன் ஆணாதிக்க நிலைலய தளர்த்த இயைா நிலையிமைமய
இருக்கின்றது. அதாேது நிருோணப் மபறு அலடய ஒரு பபண் அடுத்த பிறேியில் ஆணாகப்
பிறந்தால் மட்டுமம சாத்தியம் எனும் பகாள்லகலய இறுகப் பிடித்திருக்கிறது.
மணிமமகலையினூடாக சாத்தனார் கட்டலமத்திருக்கும் புைட்சிக்கான பேளிகள், அலத


பேறும்

மணிமமகலைத்

துறவு,

கணிலகயின்

கலத

என்பலதயும்

தாண்டி,

பைந்து

பட்ட

தளத்தில் அதன் பைப்லப இன்னும் ேிரிேலடயச் பசய்திருக்கிறது என்பலத மணிமமகலையின்
ஒவ்போரு கருத்து நிலைகளும் நிறுேி நிற்பலதயும் காண இயலுகின்றது.
துடண நின்ற நூற்கள்
1.

சிைப்பதிகாைம்

மூைமும்

பதளிவுலையும்,

பெ.ஸ்ரீசந்திைன்,

ேர்த்தமானன்

பதிப்பகம்,ஒன்பதாம் பதிப்பு, ஆகஸ்டு 2001.
2.

மணிமமகலை,

உ.மே.சாமிநாலதயபைழுதிய

அரும்பதவுலை,

நூல்நிலையம், எட்டாம் பதிப்பு, 2008.
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பபௌத்தம், மசா.ந.கந்தசாமி, பசன்லனப் பல்கலைக்கழகம், 1977.

4.

பபௌத்தமும்

தமிழும்,

மயிலை

சீனி.

மேங்கடசாமி,

லசேசித்தாந்த

கழகம், 1972.
5.

http://www.dinamani.com/weekly-mani/article656758.ece?service=print

6.

https://nmuthumohan.wordpress.com,

7.

https://plus.google.com, The Hindu, புத்தரின் பமௌனப்புைட்சி.
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keetru.com/index.php?option=com...2012...31...2012...
puthu.thinnai.com, மு.பழனியப்பன், பபண்ணிய ோசிப்பில் மணிமமகலை.

10.

raviaaivu.blogspot.com.
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ghujpjhrd; ehlfq;fspy; rKjha rpe;jidfs;
முடைவர் உமா,
தமிழ் துறை பேராசிரியர்,
தமிழ் துறை, திருவள்ளுவர் ேல்கறை கழக கறை மற்றும் அைிவியல் கல்லுரி,
கழல் நாயக்கன்ேட்டி, திருப்ேத்தூர் -

635901

Kd;Diu:
jkpo; r%fk; jk; tho;f;ifia ikakpl;L gy rpf;fy;fs; epiwe;jJ. mth;fspd; rhjp,
rka NtWghL> kuGtop gof;ftof;fq;fs;> Kd;Ndhh;fspd; fl;LghLfshy; Vw;gLk; r%f
rpf;fy;fs; Mfpatw;iw ehlfq;fs; thapyhf mjDila Mrphpah;fs; fy;tp mwpT ,y;yhj
kf;fSf;F nfhz;L Nrh;f;Fk; tz;zk; mwpTWj;Jfpwhh;fs;. 19Mk; E}w;whz;by; ghujpahh;
mth;fs; Njrg;gw;iwAk;> ngz;fs; tpLjiyAk; gw;wp Ngrpa fhyj;jpy; ghujpjhrd; mth;fs;
jkpo; nkhopg;gw;iwAk; ngz;zpd; tpLjiyg; gw;wpAk; jk;Kila gilg;Gfshd ftpijfs;>
ehlfq;fs;> fl;Liufs; Mfpatw;wpd; topNa vLj;Jiuj;jhh;. Fwpg;ghf ehlfq;fs; topNa
fPo;epiy kf;fSf;Fk; jd;Dila nfhs;ifiaf; nfhz;L Nrh;j;jhh;.

ehlfk;:

“,aYk; ,irAk; Nrh;e;J fijia jOtp tUk; $j;Nj ehlfk; MFk;”1 vd;fpwhh;
vk;khh; milf;fyrhkp. Maf;fiyfs; 64 vd;why; mf;fiyfspd; xUkpj;j nkhj;j tbtkhf
epiyg; ngw;W jpfo;tjhy; jhd; fiyfSf;nfy;yhk; jiyahaf; fiy ehlff;fiy vd;W
mwpQh;fs; $Wfpwhh;fs;. NkYk; “ehlfk; ehl;bw;F mzpfyd; ehfhpfj;jpd; jpwTf;Nfhy;> ehl;bd;
gpujpgypg;G>
ghkuh;fspd;
gy;fiyf;fofk;>
rKjha
rPH;NfLfis
jfh;f;Fk;
ths;tr
P ;R.
,jaehjj;jpd; vOr;rp> fhyj;jpd; fz;zhb> yl;rpa fdTfis vy;yhk; <Nlw;wp itf;Fk;
mw;Gj rhjdk;”2 vd;fpwhh; F.rh. fpU~;z%h;j;j.p ehlfk; kf;fs; kfpOk; tifapy; czh;r;rpg;
G+h;tkhf Vw;Wf; nfhs;Sk; tifapy; fUj;Jf;fis ntspaPLfpwJ.

ehlfj;jpd; gad;

“ehlfk; rKjhaj;NjhL njhlh;Gila xU gz;ghl;Lf; fiy> ey;y $h;ikahdf;
fj;jpia Nghd;wJ mJ> fj;jpia fdp eWf;fTk; gad;gLj;jyhk;”3 gy E}y;fisf; fw;gij
fhl;bYk; xU ehlfj;ijg; ghh;g;gjhy; milAk; mwpT kpFjpahdJ> ghh;g;gth; cs;sj;jpy;
gRkuj;jhzpg;Nghy fUj;Jf;fis gjpa itf;Fk; Mw;wy; kpf;fJ ehlff;fiy MFk;. 20Mk;
E}w;whz;bd; ,ilf; fhyj;jpy; ehlff; fiyia
td;ik kpf;f tpsk;guf; fUtpahf ehlf
Mrphpah;fs; gad;gLj;jpdh;. Fwpg;ghf ghujpjhrd; mth;fs; ngz;zpa gpur;ridfisAk; rKjha
rPh;NfLfisAk; jd;Dila ehlfq;fs; thapyhf kf;fSf;F nfhz;L nrd;whh;.

rKjhak;:

rKjhak; vd;gJ gy;NtW epiyfspd; fl;likg;Ng MFk;. r%fk; vd;gJ gy
FLk;gq;fspd; $l;LwT. “rKjhak; xNu khjphpahd> xNu rPuhd mikg;gpid nfhz;ljy;y. mJ
NtWghLfshYk; Kuz;ghLfshYk; MdJ. Gw taj; jhf;fq;fs; ngWtJ ,j;jd;ikfs;
fhuzkhf mstpYk; gz;ghYk; mJ khWghL nfhs;fpwJ. ,k;khWghLfs; vg;NghJk;
Kd;Ndhf;fpa epfo;fpd;wd vd;gijg; ghh;f;f KbfpwJ”.4

rKjha rpe;jidfs;:

kdpjdpd; tho;;f;if Kiw mtd; thOk; rKjhaj;NjhL neUf;fkhd Kiwapy;
mike;j xd;W. mtdJ nray;Kiwfs; midj;Jk; r%ff; fl;Lg;ghLfSf;Nf cl;gl;Nl
,Uf;fpwJ. kdpjd; mtd; thOk; rKjhag; gz;ghl;bd; milahskhfNt fhzg;gLfpwhd;.
ghujpjhrd; ehlfq;fspy; fijaikg;G jdpkdpjdpd; tho;f;ifKiwia jk; ehlfj;jpw;F
fijahf vOjpAs;shh;.

ngz;zpar; rpe;jidfs;:
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“fhyq;fhykhf rKjhaj;jpy; ngz;fSf;F Vw;gLk; gpur;ridfs; Vuhsk;. mth;fs;
,d;iwa fhyf;fl;lj;jpYk; gy gpur;ridfSf;F Mshfpd;wdh; vd;gij eilKiw
cz;ikahFk;”5. ehlfq;fspd; ngz;fisg; gw;wpf; Fwpg;gpLk; Mrphpah;fs; Mz;fSf;F
mbikahf ngz;fs; ,Ug;gijNa fhl;bAs;sdh;. jkpopy; ngUk;ghd;ikahd ehlfq;fspy;
ngz;fspd; Kf;fpa gpur;ridfshd ngz; fy;tp> tujl;riz> tpjit jpUkzk;> nghUe;jh
kdg;gpur;ridfs;> ngz;zbik epiy Mfpait gw;wpNa Ngrg;gl;bUf;fpd;wd. ghujpjhrd;
ehlfq;fspy; ngz; kdk;> ngz;fy;tp> ngz; chpik> njhopyhsh; epiy> jkpOzh;T
Mfpaitg; gw;wp tpsf;fp cs;sijf; fPNo fhz;Nghk;.
ngz; kdk;:
ngz;fspd; tho;f;if vd;gJ kpfTk; Nghuhl;lk; kpf;fJ MFk;. ngz; kdk; nghpJk;
mfNehf;F rpe;jid cilaJ.
“ty;yik NgrpAd; tPl;by; - ngz;
thq;fNt te;jpL thh;fs;rpy Ngh;fs;
ey;y tpiy NgRthh; - cd;id
ehSk; eype;J Rke;J ngw;Nwhh;fs;
fy;nyd cd;id kjpg;ghh; - fz;zpy;
fy;ahz khg;gps;is jd;idAq; fhl;lhh;
ty;yp cdf;nfhU ePjp - ,e;j
tQ;rfj; jufh;f;F eP mQ;rNtz;lhk;”6
ngz; gw;wp ,j;jifa rpe;jid mf;fhyj;jpy; ,Ue;J fhyq;fhykhf fhzg;gLfpwJ. ,jo;fs;>
fijfs;> njhiyf;fhl;rp> fzpg;nghwp Mfpatw;wpYk; ngz;fis ,Nj Nghd;W vLj;Jf;fhl;b
tpkh;r;rpf;fg;gLfpd;wd. Mdhy; ngz;zpa rpe;jid ehlfq;fs; ,jpypUe;J khWgl;L ngz;zpd;
kdJ J}a;ikahdjhfTk; mth;fspd; cs;s jpwikfis ntspAyfpw;F vLj;Jf;fhl;LtjhfTk;
mikfpwJ. ghujpjhrdpd; ‘,d;gfly;’ ehlfj;jpy; tUk; jq;fk; filrp tiu jd;Dila
epiyapy; cWjpahf epd;W jd; fhjyid fuk; gpbf;fpd;whs;. ngz; kdjpd; jdpj;jd;ikia
ghujpjhrd; ,t;Tyfpw;F vLj;Jf;fhl;Lfpwhh;.

ngz; fy;tp:

‘gbj;jg;ngz;fs;’ ehlfj;ij ngz; fy;tp> ngz; tpLjiy Mfpatw;iw tw;GWj;Jk;
Nehf;fj;Jld; vOjpAs;shh; mjdhy; jhd; ,e;E}Yf;F ‘gbj;jg;ngz;fs;’ vd;Dk; jiyg;Gk;
nfhLj;Js;shh;. gbj;jg; ngz;fshd kpd;ndhsp> ,d;dKJ Mfpa ,UtiuAk; kpf
cah;ej
; th;fshfg; gilj;Js;shh;. ,th;fNs Kjd;ik fij khe;jh;fshfTk; fhzg;gLfpd;wdh;.
jd; fztd; ngz;fs; kPJ nfhz;l fPohd vz;zq;fis khw;wpaNjhL kl;Lkpy;yhky;>
r%fj;jpy; midtUk; kjpf;Fk; kdpjdhf khw;Wfpd;wdh;.
gbj;j ngz;fNs! nfhiy Kaw;rpapdpd;W vd;id ey;y epiy epWj;jpf; fhj;jPH;fs;
kz;> fy; vd;W epidj;NjNd> ngz; fy;tpia! fhl;lhW Nghyf; fz;l gb elf;Fk;
fhiaUf;Fk; ey;nyhOf;fk; Cl;lhky; Cl;b cah;epiyg;gLj;Jthh; fw;wwpe;j xd;nlhbahh;
vd;gJ fz;Nld; vd;W nghd;dd; $wpajpypUe;J ngz; fy;tpapd; Nkd;ikia cyfpw;F
ghujpjhrd; vLj;Jf;fhl;bAs;shh;.
NkYk; ‘gwitf;$L’ ehlfj;jpy; Gd;id vd;w
Kw;Nghf;F rpe;jid cilatuhfTk; gilj;Js;shh;.

ngz;iz

fy;tp

mwpTk;

kw;Wk;

ngz; chpik:

ngz;fSf;F rl;lj;jpd; %yNk chpikfs; ngwf; $ba #oy; jw;fhyj;jpy; cs;sJ.
jd;Dila tho;f;if Jizia Njh;e;njLf;Fk; chpikf;$l ngz;fSf;F ,y;yhj epiyNa
ngUk;ghYk; fhzg;gLfpwJ. jd;Dila ‘gwitf;$L’ ehlfj;jpy; fUk;ghapuk;> nrhf;F vd;gth;
%yk; kzg; Ngr;rpid vOg;gp Gd;idia kze;J nfhs;Sk; tpUg;gj;ij njhptpf;fpwhh;.
“ehd; mth; kfs;> vd; jfg;gdhh; jhk; ,th;> ehd; fUk;ghapuj;ij kze;J nfhs;s
epidj;jjpy;iy> epidf;fTk; khl;Nld;> vd; je;ijf;Fk; me;j fUj;jpy;iy”7 vd;w $w;wpypUe;J
Gd;id vd;w ghj;jpuj;jpd; topNa ngz;Zhpik rpe;jidia ghujpjhrd; vLj;Jiuf;fpwhh;.

njhopyhsh; epiy:

njhopyhsh; chpikfs; Kjyhspfshy; Ruz;lgLtijAk; mth;fSf;F fpilf;f
Ntz;ba $ypg; gzk; ,Oj;jbf;fg;gLtijAk; jk; ehlfkhd \nghUik flypDk; nghpJ’
topNa vLj;Jiuf;fpwhh;.
,e;j ehlfj;jpd; nghpa v[khdplk; tPl;L fzf;fd; jd; kidtpia ghk;G fbf;f
mjdhy; tUe;jp mthplk; te;J kUe;J Nfl;fpwhd;. mtd; #o;epiyia Ghpe;J nfhs;shky;
jd;Dila Ntiyia nra;Ak;gb mtdplk; $WtjpypUe;J Kjyhspfs; njhopyhspfs; kPJ
nfhz;Ls;s mf;fiuapd;ikia ghujpjhrd; vLj;Jiuf;fpwhh;.

29 | தமிழ் மற்றும் அறிவியல் படைப்புகள் 2015

jkpo; czh;T:

ghujpjhrdpd; jkpo; czh;tpid
“jkpOf;fk; mKnjd;W Ngh;! – me;jj;
jkpo; ,d;gj;jkpo; vq;fs; capUf;F Neh;”8
vd;w ghly; thpfs; %yk; jkpo; jd; capUf;F rkkhf fUjpaj; jd;ikia fhzyhk;.
,tUila ehlfq;fspy; fij khe;jh;fs; ngah;fs;> ‘,d;gf;fly;’ ehlfj;jpy; ,stofd;> vd;w
ngaUk; ‘gwitf;$L’ ehlfj;jpy Gd;id> nghd;duR Mfpa ngah;fSk;> gbj;j ngz;fs;
ehlfj;jpy; kpd;ndhsp> ,d;dKJ vd;w ngah;fSk; ,dpa jkpo; ngah;fshf mikj;jpUg;gjpy;
,Ue;J ,tUila jkpOzh;it mwpayhk;.

KbTiu:
ghujpjhrd; ehlfq;fspy; rKjha rpe;jidfspy; ngUk;ghYk; ngz; Kd;Ndw;wk;. ngz;
tpLjiy> gFj;jwpT fUj;Jf;fs;> jkpo;g;gw;W Mfpait Kjd;ik fUg;nghUshf mikfpwJ.
NkYk; vf;fhy #o;epiyf;Fk; Vw;w xU rpe;jidahfNt miktijAk; Nkw;$wpa fUj;Jf;fs;
topNa mwpayhk;.

Fwpg;Gfs;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vk;khh;.milf;fyrhkp> jkpo; ,yf;fpa tuyhW>
ftpQh; F.R.fpU~;z%h;j;jp> jkpo; ehlf tuyhW>
tho;tpay; fsQ;rpak; njhFjp – 11>
jp.R.eluh[d; jpwdha;T> mZFKiwfSk;> nfhs;iffSk;
Kidth; R.Uf;Fkzp> jkpo; ehlfj;jpy; ngz;zpak;
ghujpjhrd; ftpijfs;
lhf;lh; rh.R.,sq;Nfh> ghujpjhrd; Gjpa ehlfq;fs;>
ghujpjhrd; ftpijfs;>
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~njd;wypd; RtLfs;| ftpij njhFg;gpy; rKjhag;
gpur;ridfs;
uh.Nutjp>
KJfiyj; jkpo; Kjyhk; Mz;L>
v];.v/g;.MH kfspH fy;Y}hp> rptfhrp
மின்னஞ்சல்: revathiskrp@gmail.com

Kd;Diu
~njd;wypd; RtLfs;| (ngz;fs; i`f;$) vd;w E}iy fd;dpf;Nfhtpy; uh[h> epyhg;gphpad;>
jkpo;kfhyp Nghd;NwhH njhFj;J je;Js;sdH. ,e;E}ypy; fhzg;gLk; i`f;$ ftpijfs;
midj;ijAk;
ngz;fNs
vOjpAs;sdH.
,f;ftpijj;
njhFg;gpy;
fhzg;gLk;
ngz;
rpRf;nfhiy> KjpNahH ,y;yk;> tujl;riz> tWik> ngz;fSf;F Vw;gLk; rpf;fy;fs;>
kdpjNeakpd;ik Nghd;w rKjhag; gpur;ridiag; gw;wp Muha;tjhf ,f;fl;Liu mikfpwJ.
KjpNahH ,y;yk;
jd;id J}f;fp tsHj;j ngw;NwhHfis VNjh Rikfisg; Nghyf; fUjp mtHfis
KjpNahH ,y;yj;jpy; nfhz;L NrHf;Fk; nfh^ur; nray; ,r;rKjhaj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ. rHt
Njr KjpNahH jpdk; mf;NlhgH 1-k; ehs; cyfk; KOtJk; nfhz;lhlg;gLfpwJ.
“tpOJfs; NtHfshf
mbkuk; milf;fykhdJ
KjpNahH ,y;yj;jpy;” (fyhtpR-19)
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tpOJfshf ,Ue;j gps;isfs; NtHfshf khwp Ml;rp Ghpe;J nfhz;L> NtHfshf
,Ue;j jha;> je;ijfis KjpNahH ,y;yj;jpy; nfhz;L tpl;L tpLfpd;wdH. czHr;rpfis
Ghpe;J nfhs;shjJ tpyq;F MFk;. tpyq;F nra;fpd;w nraiyNa kdpjDk; nra;fpd;whd;.
kdpjNeakpd;ik
“md;gpd; topaJ caHepiy m/jpyhHF;f vd;GNjhy; NghHj;j clk;G” – jpUts;StH.
fzpad; G+q;Fd;wdhH “ahJk; CNu ahtUk; NfsPH” vd;W $wpdhH. “thbiag; gapiuf; fz;l
Nghnjy;yhk; thbNdd;” vd;whH ts;syhH. ,t;thW kdpjNeak; gw;wp $wpAs;sdH. ,j;jifa
kdpjNeak; ,d;W Fiwe;J tUfpwJ.
“Fiwe;jJ kdpj Neak;
ngUfpaJ
KjpNahH ,y;yk;” (kyHkfs;-22)

kdpjNeak; ,y;yhky; kfNd jd; jha;> je;ijia KjpNahH ,y;yj;jpy; nfhz;L NrHj;JtpLk;
mtyepiy jhd; fhzg;gLfpwJ. kdpjNeakpd;ikahy; KjpNahH ,y;yk; ngUfp nfhz;Nl jhd;
,Uf;fpwJ. %iyf;F %iy KjpNahH ,y;yNk fhzg;gLfpwJ.
ngz;fSf;fhdg; gpur;ridfs;
ngz;fSf;F vjpuhf gy nfhLikfs; r%fj;jpy; fhzg;gLfpd;wd. tujl;riz
nfhLik> ghypay; td;nfhLik Nghd;w ngz;fis ,opT gLj;Jk; rpy nray;fs; r%fj;jpy;
fhzg;gLfpd;wd.
“vg;NghJk; kPl;bdhy;
kw;wNtiy vd;dhtJ
ru];tjp ifapy; tPiz”(Qhd ghujp-17)
ngz;fis vg;NghJk; mbik gLj;jp nfhz;Nl ,Ue;jhy; mtHfs; Kd;NdWtJ
vf;fhyk;? ge;ij ePhpy; mOj;j mOj;j mg;ge;J ntspNa tujhd; Kaw;rpf;FNk jtpu cs;Ns
nry;yhJ. mJ Nghy jhd; ngz;fis mlf;f mlf;f ngz;fs; tpLjiy milaj;jhd;
Kaw;rpf;fpwhHfs;.
tujl;riz nfhLik
jpUkzk; vd;w ngahpy; Mz;> ngz; tPl;lhhplk; ,Ue;J eiffs; kw;Wk; ghpRg;
nghUs;fis ngWtNj tujl;riz MFk;.
“tujl;riz mLg;gpy;
,ytr tpwF
kUkfs;”
tujl;riz nfhLf;f tpy;iy vd;wJk; tPl;bw;F te;j kUkfis gy ,d;dy;fSf;F
Mshf;Ffpd;wdH.
tujl;rizahy;
rpy
ngz;fspd;
tho;f;if
kyHe;Jk;
rUfha;
fhzg;gLfpd;wd. ngz;fNs ngz;fSf;F jPq;F tpistpf;fpd;wdH. jd; kfSf;F nfhLj;j
tujl;rizia jd; kUkfs; topahf t#y; nra;fpwhs;.
tWik
Vio tPl;by; mioahj tpUe;jhspahf tWik cs;sJ. tWik epiy mf;fhyj;jpy;
,Ue;Nj fhzg;gLfpd;wd. tWik fhuzkhf kf;fs; rhiyNahuq;fspy; trpj;J> jq;fs; tapw;W
grpf;F kpfTk; Jd;gg; gLfpd;wdH.
“gzj;jpd; gpbapy;
rpf;fpj; jtpf;Fk;
Vo;ik” (,uh.uhzp-28)
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gzk; ,y;yhjtd; Vioahf fhzg;gLfpd;whd;. jpU\;bfhf cilf;fg;gLk; G+rzp
fha;fs; eilghijthrpfSf;F czthf cs;sd. jpdKk; tpujk; nfhz;L miu tapW fQ;rp
Fbj;J mikjpahd tho;f;if tho;fpd;wdH. cyf tWik xopg;G jpdk; (International Day for
the Eradication of Poverty) xt;NthH Mz;Lk; mf;NlhgH 17k; ehs; cyfk; KOtJk;
filg;gpbf;fg;gLfpwJ. cyfshtpa hPjpapy; tWik njhlHghd tpopg;GzHit Vw;gLj;jp
grpg;gpzpapy; ,Ue;J kf;fis tpLtpg;gjw;fhf If;fpa ehLfs; mikg;G 1992-k; Mz;L tWik
xopg;G ehis mjpfhuG+Htkhf Vw;Wf;nfhz;lJ.

Foe;ij njhopyhsHfs;
xt;nthU
Mz;Lk;
Foe;ij
njhopyhsH
xopg;G
jpdkhf
[_d;
12k;
ehs;
filg;gpbf;fg;gLfpwJ. ,j;jifa jpdk; ,Ue;Jk; Foe;ij njhopyhsH epiy xopaNt ,y;iy.
Foe;ijfis njhopypy; <LgLj;jf; $lhJ vd;W gy;NtW rl;lq;fs; nfhz;L tug;gl;lhYk;
mtHfs; r%fj;jpy; njhopyhsuhfNt fhzg;gLfpd;wdH. mjw;F fhuzk; mtHfspd; tWik.
“mlF itf;f
mfg;gl;lhd; kfd;
Foe;ijj; njhopyhsp” (rPuh.muq;f ehafp uht;-36)

FLk;gj;jpy; tWik fhzg;gLtjhy; Foe;ijfs; rpW tajpNy njhopypy; <LgLfpd;wdH.
~tPLNjhWk; nra;jpj;jhs; NghLfpwhd; gbf;fhjtd;|. rhjhuz kdpjdpd; fdT vd;d vd;dNt
,Uf;Fk;. Mdhy; Vior; rpWtdpd; gfy; fdT jl;L epiwa czT ,Ug;gjhfNt ,Uf;fpwJ.
Rikjhq;fpahf Foe;ijfs; cs;sdH. mtHfspd; fy;tp Nfs;tpf;Fwpahf cs;sd.
td;Kiw
r%fj;jpy; rhjp> kjg;gpur;ridfs; fhzg;gLfpd;wd. rhjp> kjg; gpur;ridfs; ek;
,e;jpahtpy; kl;Lk; jhd; fhzg;gLfpd;wd. tbAk; ,uj;jj;jpy; rhjp njhptjpy;iy vd;W ftpkzp
$wp nrd;whH.
“thdj;jpYk; fytuNkh
kpuz;NlhLk;
Nkff;$l;lk;” (Qhdghujp-17)
rhjp> kjg; gpur;ridahy; ehl;by; fytuk; fhzg;gLfpd;wd. ,jpy; gyH ,we;J
Nghfpd;wdH. td;Kiw nray;fs; fhzg;gLtjhy; kf;fs; mywp mbj;Jf; nfhz;L XLk;
nraiy Nkff; $l;lq;fs; tpsf;Ffpd;wd.
rhjpg;gpur;ridfs;
rhjpfs; vd;w ngahpy; ehl;by; td;Kiwfs; gy ntbf;fpd;wd. mjpy; gy capH gyp
Vw;gLfpd;wd. ‘rhjpfs; ,y;iyab ghg;gh’ vd;W ghujp $wpdhH. Mdhy; ,d;W rhjpfs; ngahpy;
gy td;Kiw nray;fs; fhzg;gLfpd;wd.
“nts;is cLg;Gfs;
fWg;G kdk;
rhjpj; jiytH.” (ghujh-30)
ntz;ik epwk; mikjpia Fwpf;Fk; epwk;. nts;is Milia mzpe;J nfhz;L rhjpg;
gpur;ridia Vw;gLj;Jk; fWg;G kdk; nfhz;l rhjpj; jiytHfs; gyH r%fj;jpy; cs;sdH.
ehl;by; jPtputhjk; jiy tphpj;J nfhz;L MLfpd;wd.
kjg;gpur;ridfs;
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murpayikg;G gb ,e;jpah xU kjr;rhHgw;w ehL. Mdhy; nghpa mstpyhd td;Kiw
,e;jpahtpy; fhzg;gLfpd;wd. vq;fs; flTs; jhd; caHe;jtH vd;W xt;nthU kjj;jpdUk;
rz;il Nghl;L nfhs;fpd;wdH. ,jdhy; ehl;by; jPtputhjk; Vw;gLfpwJ. ,jdhy; capH Nrjk;
Vw;gLfpwJ.
“$l;L topghL
Ntz;Ljy;fs;
jdpjdpNa.” (ftp.ntw;wpr;nry;tp rz;Kfk;-61)
$l;L topghL nra;fpNwhk; vd;W $Wfpd;wdH. Mdhy; jdpjdpNa jq;fs; flTis
topgLfpd;wdH. jpUtpoh vd;W xd;whf nfhz;lhl Muk;gpf;fpd;wdH. ,Wjpapy; jPtputhjj;jpy;
Kbfpd;wd.
,ae;jpu Nkhfk;
kf;fs; ,ae;jpu Nkhfk; nfhz;L ,ae;jpuj;jpy; jq;fs; tho;f;ifia njhiyj;Jf; nfhz;L
tho;fpd;wdH. mwptpay; tsHr;rpahy; rpy ed;ikfs; ekf;F Vw;gLfpd;wdH. Mdhy; mitahy;
gy jPikfSk; ekf;F Vw;gLfpd;wd.
“,izajs tiyapy;
rpye;jpfSk; NrhHe;jd
kdpjd; Kaw;rp” (eh.Rg;Gyl;Rkp-26)
,izajsj;jhy; kdpjdpd; Kaw;rp NrhHe;J nfhz;L tUfpd;wd. njhiyf;fhl;rpapy;
jq;fspd; nghOijnay;yhk; tPzhf;fpf; nfhz;Ls;sdH NkYk; njhiyfhl;rp njhlHfshy;
gl;lg; gfypy; mr;rkpd;wp jpUl;L eilngWfpwJ. njhiyNgrpapy; tho;j;Jf;fSk; tUfpd;wd>
tirfSk; tUfpd;wd.
Ntiyapy;yh jpz;lhl;lk;
r%fj;jpy;
,d;W
Ntiyapy;yhj;
jpz;lhl;lNk
mjpfk;
fhzg;gLfpd;wd.
Ntiyapy;yhjjhy; jpUl;L njhopiy nra;a Muk;gpf;fpd;wdH.
“epoy; je;j kuq;fis
Njbf; nfhz;bUf;fpwhd;
gl;ljhhp” (f.Njtp-56)
gbj;jhy; Ntiy fpilf;Fk; vd;W gbf;fpwhd;. gbj;Jk; Ntiy fpilf;ftpy;iy vd;wJk;
tho;tpy; kdpjd; NrhHe;J tpLfpwhd;. xU fl;lj;jpy; jhd; tho;tjw;F Njitahdij gpwhplk;
,Ue;J gwpj;Jf; nfhs;Sk; nraiy nra;a Muk;gpf;fpwhd;.
ntspehl;L Nkhfk;
gbj;J tpl;L may; ehl;LfSf;F nrd;W Ntiy nra;a Ntz;Lk; vd;fpd;w Nkhfk;
,d;iwa ,isQHfsplk; mjpfk; fhzg;gLfpd;wd.
“,e;jpa gzj;jpy;
,ja mWit epGzd;
,Ug;gJ mnkhpf;fhtpy;” (,uh.f];J}hp uhrh-114)
cs; ehl;by; gbj;J tpl;L cs;ehl;bNy Ntiy nra;jhy; me;j ehL Kd;NdWtjw;F
tha;g;G cs;sJ. mg;NghJ jhd; jd; ehL xU ty;yuR ehlhf khWk;.
KbTiu
NkYk; r%fj;jpy; ehfhpf Nkhfk;> kf;fs; tho;f;if Kiwapy; khw;wq;fs;> mbik Kiw>
,isQHfspd; nray;fs; Nghd;w gy gpur;ridfs; fhzg;gLfpd;wd.
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நாகர்யகாவில்
மின்னஞ்சல்: rajumaran@yahoo.co.in
முன்னுடர
பல்லாயிரக்கணக்கான

உயிர்கள்

தனித்துவமானது

அயத

யநரம்

அவற்றில்

கண்ணிகள்

வாழும்

ஒவ்வவான்றும்

இப்புவியில்
ஒன்டற

ஒவ்வவாரு

ஒன்று

உயிர்களும்

சார்ந்த

மிகசிறப்பாக

அடமந்த இயற்டக சங்கிலியின் கண்ணிகள். நவன
ீ
உலகின் வபாருளாதார எழுச்சியால்
சில

அழிந்து

வருகின்றது

அவற்றில்

கவனத்தில் வகாள்ளயவண்டிய ஓர் அழகிய பறடவ சிட்டுக்குருவி.

தவிர்க்க

முடியாத

காட்டு பகுதியின் வளத்டத அப்பகுதியில் வாழும் யாடன, புலி யபான்ற விலங்குகளின்
எண்ணிக்டகடய அறிகியறாம், அவற்றின் எண்ணிக்டக குடறந்தால் காட்டின் தன்டமயும்
வளடமயும்

குடறவதாக

அறிந்து

அப்பகுதிடய

காப்பாற்ற

கூடுதல்

கவனம்

வசலுத்துகின்யறாம்; மனிதனின் வாழ்வியல் சூழலுைன் வலுவான பிடணப்டப வகாண்ை
சிட்டுக்குருவிகள்

ஒருவடகயில்

மானியாக (indicator) வகாள்ளலாம்.

மனிதனின்

வாழ்வியல்

தரத்டத

சுட்டிக்காட்டும்

சிட்டுக்குருவிடய பற்றிய விவரணம்

ஆங்கிலத்தில் கவுஸ் ஸ்பாயரா (House sparrow) என்று அடழக்கப்படும் சிட்டுக்குருவி (Passer
domesticus)
யமற்பட்ை

இனமானது

வடககடள

பஸ்யேரியை

(Passeridae)

உடையது.

உலகம்

விலங்கியல்

வபரும்பாலான

சிட்டுக்குருவியானது இந்தியா முழுவதும் பரவியுள்ளது.

குடும்பத்டத

சார்ந்தது,

இைங்களில்

வபாதுவாக சராசரி அளவிலான சிட்டுக்குருவிகள் நீ ளமும் 15-16 cm

25

காணப்படும்

(6.3 inches) 24–39.5 gm

எடையும் வகாண்ைது. வபண் மற்றும் இளம் சிட்டுக்குருவிகள் வவளிறிய பழுப்பு மற்றும்
சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். ஆண் குருவிகளுக்கு சாம்பல் நிறத்துைன் அைர்த்தியான
கருப்பு,

வவள்டள

கால்கடள

மற்றும்

வகாண்ைது

இயல்புடையது.

பழுப்பு

வருைத்தின்

நிற

குறியீடுகள்

மூன்று

இருக்கும்.

பருவங்களிலும்

சிறிய

ஒல்லியான

இனப்வபருக்கம்

வசய்யும்

சிட்டுக்குருவிகளுக்கும் உழவர்களுக்குமான உறவு

கைந்த பத்துவருைங்களுக்கு முன்பு வடர வட்டு
ீ
முற்றங்கள் முதல் காடு கழனி வடர
எங்கும்

நீ க்கமற இருந்த

சிட்டுக்குருவிகடள

பாைாத

கவிஞர்கள் இல்டல,

ஏவனனில்

அவற்றின் கிள்டள குரலின் இனிடமயும் அழகும் அவ்வளவு கவர்ச்சியானது.
எழுவது

முதல்

உறங்கச்வசல்லும்

வடர

அவற்றின்
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குரல்

எப்யபாதும்

நம்டம

காடல
சுற்றி

இருக்கும்,

எனயவ

யநரங்களில்

மகிழ்ச்சியான

மனடத

தருணங்களில்

ஆற்றுப்படுத்தியும்

அடத

வந்த

அதிகப்படுத்தியும்

யதாழனாகவும்

துயரமான

மருத்துவனாகவும்

சிட்டுக்குருவிகடள வகாள்ளலாம். வபாதுவாக உலகில் பிறந்த நாகரீகங்கள் அடனத்தும்
நதிக்கடர நாகரீகங்கள் எனலாம். நதிகளால் நாகரீகங்கடள உருவாக்கி உலடக காத்த

உழவர்கள் இயற்டகயின் யமல் தீரா அன்பும் கருடணடயயும் வகாண்டு ஒன்டற ஒன்று

பிரிக்கவியலாமல் வாழ்ந்தனர். இயற்டகயுைன் பின்னிப்பிடணந்து வாழ்ந்த உழவர்களின்
காலம் சிட்டுக்குருவிகளின் வபாற்காலம் எனலாம்.

இடறவனுக்கு நன்றி வசலுத்தும் விதமாக அறுக்கும் முதல் வநல்வகாற்டற யகாவிலில்

கட்டிய உழவர்கள் சிறுபகுதி வகாற்டற தன் யதாழனான சிட்டுக்குருவிகளின் உணவுக்காக
‘’குருவிக்கதிர்’’ என்ற வபயரில் வட்டுவாசல்
ீ
பகுதியில் கட்டிவதாங்கவிட்ைார்கள்.

வபரும்பாலான சிட்டுக்குருவிகள் இனப்வபருக்க காலத்தில் எளிதில் கிடைக்கும் பூச்சிகள்
யபான்ற புரத உணவுக்காக வயல்களில் வநற்பயிடரயய ஆதாராமாக வகாண்டு தங்கள்
கூடுகடள அடமத்தன அதன்மூலம் இளம் குஞ்சிகளுக்கு அதிக புரதமும், பயிர்களுக்கு
தீடம

விடளவிக்கும்

பூச்சிகள்

கட்டுப்படுத்தப்பட்டு

விவசாயிகளுக்கு

இயற்டகயாக

அடமந்த ஒருங்கிடணந்த பயிர் பாதுகாப்பாக அடமந்தது (IPM).
அறுவடையின்

யபாது

வயலில்

கூடுகட்டி

வாழும்

சிட்டுக்குருவிகளின்

யபாதிய

வளர்

பருவம் எட்ைாத குஞ்சுகள் உள்ள கூடுகள் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த கூட்டையும் அடத
சுற்றி

சில

அடிகள்

வசன்ற

15 வருைங்கள்

கதிடரயும்

உணவுக்காக

வபருக்கத்திற்காக உதவி வசய்தனர்.
படனஓடல

முன்பு

முன்பந்தல்கள்

வடர

வடுகள்
ீ

விட்டு

காடரயாக

இருக்கும்,

ஊரின்

சிட்டுக்குருவி

இருந்தாலும்

அடனத்து

இனத்தின்

வவயிலுக்காக

வதாலுவங்களும்

படனஓடலயால் ஆனதாக இருக்கும் எனயவ சிட்டுக்குருவிகளின் தங்கும் இைமாக இடவ
இருந்தது.

அடுத்தடுத்து

விடளவிக்கப்பட்ை

வநல்

சிறுதானிய

வடககளால்

அடனத்துப்பருவங்களிலும் சிட்டுக்குருவிகளுக்கு யதடவயான உணவு கிடைத்தது.
அறுவடை

தானியங்கள்

அடனத்தும்
அடுத்த

பயன்பட்ைது.

இயந்திர

மடழயில்

உதவி

ஏன் அழிகின்றது சிட்டுக்குருவி ?
மனிதனாகிய
இனங்கள்

நம்டம

நமது

அழிவதற்கும்

காரணங்களில் சில.
வசன்ற

இரண்டு

பலவடகயில்

பத்து

மனிதனின்

இன்று

முடளக்கும்

வாழ்விைத்டத

நாம்

தாயன

ஆண்டுகளில்
வாழ்வியல்

வடர

நைந்ததால்

அதிகமாக

காரணமாக

நடைவபற்ற

வசதிகள்

தாக்கம் சுற்றுச்சூழடல வவகுவாக பாதித்துள்ளது.

களங்களில்

சிட்டுக்குருவிகளுக்கு

சார்ந்து

வாழும்

இருக்கமுடியும்

வதாழிற்

உயர்ந்துள்ளது

சிதறும்

உணவாக

சிட்டுக்குருவி

அப்படியான

புரட்சியின்

காரணமாக

அயதயநரத்தில்

அதன்

விவசாயத்தில் ஏற்பட்ை நவனம்
ீ
சிட்டுக்குருவிகளின் அழிவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
பூச்சிவகால்லிகள்

இனப்வபருக்க

காலங்களில்

வநற்பயிரில்

கூடுகட்ை

முடியாதபடி

வசய்துவிடுகின்றன. பூச்சிவகால்லிகள் தீடம வசய்யும் பூசிகடள அழிப்பது மட்டுமல்லாமல்
நன்டம

வசய்யும்

கிடைக்கும்

அயதசமயம்

பூச்சி

பூச்சிகடளயும்
உணடவ

அழிக்கின்றது

தடைவசய்து

அயதசமயம்

இயற்க்டக

சிட்டுக்குருவிகளுக்கு

சங்கிலிடய

அறுக்கின்றது

பூச்சி வகால்லிகளின் தாக்கம் சிட்டுக்குருவிகடள இனப்வபருக்கம்

விைாமல் தடுத்து மலைாக்குகின்றன.
இயந்திரம்

மூலம்

நடைவபறும்

அறுவடையில்

தானியங்கள்

சிதறுவதில்டல

வசய்ய

ஆகயவ

விவசாயிகளுக்கு நன்டம எனினும் அது சுற்றுசூழடல கவனத்தில் வகாண்ை நன்டம
இல்டல,

இம்முடறயில்

நடைவபறும்

அறுவடையில்
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டவக்யகால்

சிடதந்து

மாடுகளுக்கான

தீவனம்

தடைவபருகிறது.
அரிசி

உணவு

சிறுதானிய

கிடைப்பதில்டல

மதிப்புமிக்கது

உற்பத்திடய

என்ற

பாதித்து

சிட்டுக்குருவிகளுக்கான

கர்ப்பிதத்தால்

உைல்

நலத்டத

அதிகப்படியான

வகடுத்ததுைன்

உணவும்

வநல்

ஆண்டு

உற்பத்தி

முழுவதும்

சிட்டுக்குருவிகளுக்கு கிடைத்த உணடவ தடை வசய்து அவற்றின் அழிவுக்கு வித்திட்ைது.
வபருகிய கான்கிரீட் வடுகளால்,
ீ
குடறந்த கால்நடை வளர்ப்பால்

படன ஓடல பயன்பாடு

குடறந்து படனமரங்கள் அழிந்ததுைன் வட்டு
ீ
முன்பந்தல்கள், வதாழுவங்கள் மடறந்து
சிட்டுக்குருவிகளின் வசிப்பிைங்கள் குடறந்தது.

சமீ பத்திய ஆராய்ச்சிகள் வசல்யபான் யகாபுரங்களின் கதிர்வச்சு
ீ
சிட்டுக்குருவி இனங்களின்
அழிவில் முக்கிய பங்காற்றுவதாக வதரிவிக்கின்றன.
அதிகப்படியான

காற்று

மாசு மற்றும்

பங்காற்றுகின்றன.

ஒலி

மாசுகளும்

இவற்றின்

அழிவில்

முக்கிய

சிட்டுக்குருவிகடள எவ்வாறு காப்பது ?
சிட்டுக்குருவியினங்கள் வபருக முதலில் அவற்றின் வாழ்விைங்கடள உணடவ உறுதி
வசய்வதன் மூலம் அவற்றிற்கு வபரும் நன்டமடய வசய்யலாம்.

வட்டு
ீ
தாழ்வாரங்களில், மாடிகளில் தட்டுகளில் சிறு தானியங்கடள, நீ டர டவக்கலாம்.
நாம்

சிறுதானிய

பயன்பாட்டை

அதிகப்படுத்தினால்

நாம்

பல

யநாய்களில்

விடுபடுவதுைன் மிஞ்சிய தானியங்கள் சிட்டுக்குருவிகளுக்கு உணவாக அடமயும்.

இருந்து

வவயில் காலங்களில் வமாட்டைமாடிகளில் படனயயாடல கூடரகள் அடமப்பதன்மூலம்
வவயிலில்

இருந்து

வசிப்பிைமாக அடமயும்.

நம்டம

தற்காத்துவகாள்வதுைன்

சிட்டுக்குருவிகளுக்கு

அது

வட்டு
ீ
முன்னடறகளில் சிறிய அட்டைவபட்டிகடள வதாங்கவிட்டு சிட்டுக்குருவிகளுக்கு
தாங்கும் இைமாக்கலாம்.
அதிகப்படியான

யவதி

உரம்

யவளாண்டமயில் ஈடுபைலாம்.

மற்றும்

பூச்சிக்வகால்லிகடள

தவிர்த்து

இயற்டக

கூடரகளுக்கான படனயயாடல பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதன்மூலம் சிட்டுக்குருவிகளின்
தங்கும் இைங்கடள அதிகரிக்கலாம்.

ஒலி, காற்று மாசுபாட்டை குடறக்க அடனவரும் முயற்சிக்கயவண்டும்.
அதிக

பணம்

குடறந்த

வசலவழித்து

வசலவில்

சில

வவளிநாட்டு

பறடவகடள

அட்டைவபட்டிகடள

அழகுக்காக

நிறுவுவதன்மூலம்

வளர்ப்படதவிை

சிட்டுக்குருவிகள்

இயற்டகயாகயவ குடியயறி நம்டம மகிழ்விக்கும் நமக்கு இது சிறந்த வபாழுதுயபாக்காக
அடமயும்,

சுற்றுச்சூழல்

நம்

வட்டு
ீ

மீ தான

சிறுவர்கடள

ஆர்வமும்,

இதில்

உயிர்கள்

ஈடுபடுத்துவதன்

மீ தான

பரிவும்

மூலம்

கூடும்.

ஓய்வு

அவர்களுக்கு
யநரங்கடள

இவ்வாறான வசயல்பாட்டில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் அவர்களுக்கான கல்விச்சூழல் மன
அழுத்தங்கள் குடறயும், மனது அன்பால் நிடறந்து சமுதாயத்தில் தனித்துவமானவர்களாக
உருவாகமுடியும்.
முடிவுடர
சூரிய குடும்பத்தின் தனித்துவமான இந்த பூமி பந்தில் வாழ அடனத்து உயிரினத்திற்கும்
சமமான உரிடம உள்ளது. உயிரினங்கடள கண்ணிகளாக வகாண்ை இப்புவியின் மாவபரும்

இயற்டக வடலடய அறுத்து மனிதன் பாதுகாப்பாக உயிர்வாழ இயலாது. நாம் ஒன்டற

37 | தமிழ் மற்றும் அறிவியல் படைப்புகள் 2015

ஒன்று சார்ந்தவர்கள். இயற்டகடய அதிகமாக அனுபவிக்கும் மனிதன் குடறந்தபட்சம் தன்
சந்ததிகளுக்காகவாவது இயற்டகடய காக்கயவண்டும்.
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