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There are also a color to search for science and literature in literature. Segregation of
the scientific previews of the Tamil people has been explicitly examined. Ancient texts
are being explored in the highly growing ecosystem in science. The land and water will
be dependent on each other. The water and waters of water and waters have explained
the land resources that have been explained by the people of the people. The people of
the day was aware of the waste of marine water and shower. Plants were deducted on
the basis of the other quadratic lands, which was not considered a separate land of the
"Paalai 'during the commodity period. Crocodile, Idangar and Karam are flagged. The
temple is mentioned. The Monoon longifolium Tree, also known as 'Ashoku' during the
pocket, is completely different from the Tamil Nadu mountains and the forests from the
forests of the "Actual". The Ashoka tree union is mentioned in the trees and especially
hints, the Tamil Nadu has been overwhelming 80 inches per year, and the densely
developed forces are maintained to be maintained. It is possible to feel the forest lands
and water in Tamil Nadu.
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முன்னுரை
பத்துப்பாட்டு

நூல்களுள்

ஒன்றான

குறிஞ்சிப்பாட்டு

பண்டைத்

தமிழர்

தம்

அக

வாழ்வின்

கூறான காதல் திருமணத்தின் மமன்டமயிடனப் புலப்படுத்துகிறது. இதடனப் பாடிய கபிலர் நல்ல
இயற்டக

பூக்கடளத்

நுகர்வாளராகவும்,
ததாகுத்துப்

ஆய்வாளராகவும்

பட்டியலிடும்

இவர்

விளங்கியுள்ளார்.

நிடலத்

ஐவடக

திடணயியலின்

நிலத்தும்

முன்மனாடி

காணப்பட்ை

எனப்படின்

அது

மிடகயாகாது.
இலக்கியமும் அறிவியலும் எப்மபாதும்
அல்லது

எதிரும்

அறிவியடலத்

புதிருமானடவ

மதடுவதும்,

எனப்

அறிவியடல

வவவ்வவைானறவ.

தபாதுவாகக்

ஓன்றுக்தகான்று முரண்பட்ைடவ

கருதப்படுகிறது.

இலக்கியமாக்குவதும்

நிகழ்ந்த

ஆனால்,

இலக்கியத்தில்

வண்ணம்தான்

உள்ளன.

பண்டைத் தமிழ் மக்களின் அறிவியல் முன்மனாட்ைங்கடளச் சங்க நூல்கள் தவளிப்படுத்தும் பாங்கு
பலவாறு ஆராயப்பட்டுள்ளது, இதடன,
'பறடவ,

விலங்கு,

மபான்றவற்டறயும்

தாவரம்,

இவர்கள்

கூர்ந்து

குன்று,

மடல,

உணர்ந்து

ஏற்ற

யாறு,

இருசுைர்,

இைங்களில்

இயற்டகத்

உவடம

மதாற்றங்கள்

வாயிலாகவும்,

பல

சூழ்நிடலகடளச் சித்தரிக்கும் வாயிலாகவும் தபாதிந்து டவத்துள்ளனர். இவற்றால் பண்டை மக்களின்
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நிலவியலறிவு, பூத தபௌதிகம், தபாருள்கடளப் பற்றிய சிந்தடன, இயற்டகப் தபாருளின் இயல்புகடளக்
கூர்ந்தறிதல்

மபான்ற

அறிவியல்

வளர்ச்சிகடளயும்

காண்கிமறாம்

என

மு.சண்முகம்

பிள்டள

இருந்திருக்கிறார்கள்.

இதடன

கூறுவதும், 'நம் தமிழ் நாட்டில் முற்காலத்தில் இயற்டகயறிவு மிகுந்திருந்தது. ஆராய்ச்சி முடறயிலும்
அனுபவ

நிடலயிலும்

அக்காலத்

தமிழர்கள்

வளர்ச்சி

நிடலயிலும்

எண்ணற்ற நிடலகளில் நாம் கண்டுணர முடிகிறது. நமக்குக் கிடைத்துள்ள பழங்காலத் தையங்கள்

என்பவற்றுள் முதலிைம் தபறுவது நமது இலக்;கியங்கள்தாம். சுமார் ஈராயிரம் ஆண்டுகட்குப் பின்னர்
அறிவியல்

அறிஞர்கள்

ஆராய்ந்து

அறிந்துள்ள

தசய்திகடளயும்

நம்

சங்காகால

நூல்கள்

நமக்கு

எடுத்துக் கூறுகின்றன' எனப் பி.எல்.சாமி கூறுவதும் புலப்படுத்தும். இன்று அறிவியலில் தனிப்பிரிவாக
வளர்ந்து

வரும்

சூழலியல்

மநாக்கிலும்

பண்டைய

நூல்கள்

ஆராயப்பட்டு

வருகின்றன.

குறிஞ்சிப்பாட்டும் இவ்வண்ணமம சூழலியல் மநாக்கில் ஆராயப்படுகிறது (Sami, 1981).

குறிஞ்சிப்பாட்டு-ஒரு பார்வை
நிலமும்

நீரும்

ஒன்டறதயான்று

சார்ந்மத

இருக்கும்.

இந்நிலத்தில்

உள்ள

காடுகளின்

அைர்த்தியால் மடழ தபாழிவதும் அந்நீர் நிலத்தினுள் மதக்கி டவக்கப்பட்டு ஊற்றாகப் தபருகிப் பின்னர்

அருவியாக, ஆறாக ஓடிக் கைலில் கலத்தல் இயற்டக. இந்நீமர மக்கள் வாழ்க்டகக்கும், மற்ற உயிரின
வாழ்க்டகக்கும்

அடிப்படையாக

உள்ளது.

நிலம்

மரங்களின்றிச்

தசழுடமயற்று

இருக்குமானால்

தபய்யும் மடழநீர் மண்ணுக்குள் தசல்லாமல் மண்டண அரித்துக்தகாண்டு கலங்கள் நீராக ஓடி வரும்.
அருவியிலும்,

ஓடையிலும்

ஓடிவரும்

நீரின்

நிறத்டதக்

தகாண்மை

நீர்ப்

பிடிப்புப்

பகுதியில்

மரங்களின்றி இருக்க மவண்டும் அல்லது மரங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்க மவண்டும் என்பது உணரப்படும்.

குறிஞ்சிப்பாட்டு காட்டும் நீரும், நீர்நிடலகளும் அக்காலத்து விளங்கிய நில வளத்டதயும் ஒருங்மக
விளக்குவதுைன்

அடவ

அக்காலத்து

மக்களால்

அக்கடறயுைன்

மபணப்பட்டுள்ளன

என்படதயும்

உணர்த்துகின்றன.
'அந்தீந் ததண்ண ீர் குடித்தலின்'

(குறிஞ்சிப்.211)

'அண்ண தனடுங்மகாட் டிழிதரு ததண்ண ீர்
அவிர்துகில் புடரயு மவ்தவள் ளருவித்
தவிர்வில் மவட்டகமயந் தண்ைா தாடிப்
பளிங்குதசாரி வன்ன பாய்சுடன குடைவுழி' (குறிஞ்சிப்.54-57)
'நுடரயுடைத் கலுழி பாய்தலி னுரவுத்திடர
அடுங்கடர வாடழயி னடுங்க'

(குறிஞ்சிப்.178-179)

'பழுமிள குக்க பாடற தநடுஞ்சுடன
முழுமுதற் தகாக்கின் றீங்கனி யுதிர்ந்ததன
புள்தளறி பிரசதமாடு ஈண்டிப் பலவின்
தநகிழ்ந்துகு நறும்பழம் விடளந்த மதறல்
நீர்தசத் தயின்ற மதாடக'
என்பனவற்றால்

பண்டைத்

தமிழ்

மக்கள்

அந்தீந்

ததண்ண ீர்

பருகியடதயும்,

அவர்களுக்கு

அவிர்துகில் தவள்ளருவியும், பளிங்கு தசாரிவன்ன நீர் பாய் சுடனயும் நீர் வழங்கியடமயும், அந் நீரும்
சுடனகடளச்

சுற்றியுள்ள

மா,

பலா,

மபான்றவற்றில்

இனிடமயாயிருந்தடமயும் புலப்படுகிறது (Shanmugam Pillai, 1997).

விடளந்த

மதறல்

கலந்து

'விசும்பாடு பறடவ வழ்பதிப்
ீ
பைரு
நிடரயிரும் தபௌவங் குடறபை முகந்துதகாண்
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ைகலிரு வானத்து வசுவளி
ீ
கலாவலின்'
என்பதிலிருந்து, கைல்நீர் முகக்கப் பட்டு

முகிலாகி மடழ தபாழியும் அறிவியற் தசய்திடய

அக்கால மக்கள் அறிந்திருந்தனர் என்பது தபறப்படுகிறது.
'அணிமிகு வரிமிஞி றார்ப்ப
டநவளம் பழுநிய பாடல வல்மலான்
டககவர் நரம்பின் இம்தமன விமிரும்
மாதர் வண்தைாடு சுரும்புநயந் திருத்த
தாதவி ழலரி'

(குறிஞ்சிப்.146-149)

என்பன மிஞிறு, வண்டு, சுரும்பு எனத் தாதுண் பறடவகளின் வடகப்பாட்டிடனக் கூறுகின்றன.
பயிரியலாரும், உயிரியலாரும் இன்று ஆய்ந்து கூறும் வடகப்பாட்டிடனப் பண்மை அறிந்திருந்தனர்
என்பது வியப்புக்குரியது.
'தண்ண ீருைன்

வளநிடலத்

உள்ள

தாவரங்கள்,

ததாைர்பின்

வறண்ை

பிரிக்கப்படுகின்றன '(Jadhav, 1994).

நிலத்

அடிப்படையில்
தாவரங்கள்

தாவரங்கள்,

என

மூன்று

நீர்நிடலத்

வடகயாக

தாவரங்கள்,

இக்காலத்தில்

ஆனால்; பண்டைக் காலத்தில் வறண்ை நிலமான 'பாடல' தனி நிலமாகக் கருதப்பைவில்டல யாதலின்
மற்ற நால்வடக

நிலங்களின் அடிப்படையில் தாவரங்கள் பகுத்து உணரப்பட்ைடமடய,

'மடலயவு நிலத்தவுஞ் சிடனயவுஞ் சுடனயவும்
வண்ண வண்ணத்த மலராய்பு'

(குறிஞ்சிப்.113-114)

என்பது உணர்த்தும்.
இவ்வாமற இன்டறய விலங்கியல் அறிஞர்கள் முதடலயினத்தில் கூறும் மூன்று வடககடளக்
குறிஞ்சிப்பாட்டு,
'ஒடுங்கிருங் குட்ைத் தருஞ்சுழி வழங்கும்
தகாடுந்தாண் முதடலயு மிைங்கருங் கராமும்'

(குறிஞ்சிப்.256-257)

எனக் கூறுவது வியப்புக்குரியதாகும். இது குறித்து,
முதடல, இைங்கர், கராம் ஆகிய மூன்று வடககளில் முதடலமய தகாடியது. அது வாழும்
துடறகளில் ஆடு மாடுகடளயும் ஆட்கடளயும் இழுத்துச் தசன்று தகான்று தின்றுவிடும். ஆதலின் 'நாம
முதடல' என்றும், 'சுட்டுநர் பனிக்கும் சூருடை முதடல' என்றும் சங்க நூல்களில் இதன் தகாடுடமத்
தன்டமடயக்

கூறினர்.

சுட்டிக்காட்டுபவர்கள்

கூை

நடுங்கிக்

தகாண்மை

காட்டும்

தகாடிய

தன்டமயுடைய முதடல என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 'கடுமுரண் முதடல' என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. சங்க
காலத்தில்

கைற்கடரச்

இயற்டகச்

சூழலிலும்

சூழ்நிடர

இன்றுமபால

ஆறுகளிலும்

அழிக்கப்பைவில்டல

முதடலகள்

நிடறய

யாதலால்

இருந்திருக்க

ஆறுகள்

கலக்கும்

மவண்டும்.

ஆதலின்

முதடலகளுக்காக மக்கள் மிகவும் அஞ்சினர்' என்னும் பி.எல்.சாமியின் கருத்து எண்ணிப்பார்க்கத்தக்கது
(Sami, 1981).

தசயடல, பிண்டி, அமசாகம் எனச் சங்க நூல்களில் அடழக்கப்பட்ை 'அமசாகு' குறிஞ்சிப்பாட்டில்,
'எரியவி ருருவி னங்குழடலச் தசயடலத்
தாதுபடு தண்ணிழல்'
'--------

---------

(குறிஞ்சிப்.105-106)

---------தசந்தீ

ஓண்பூம் பிண்டி தயாருகாது தசரீஇ '(குறிஞ்சிப்.118-119)
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எனக்

---------- பல்பூம் பிண்டி'

குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால்

DOI: 10.34256/irjt21s140

(குறிஞ்சிப்.88)
இம்மரத்தின்

தளிரும்,

பூவும்

தீயிடன

தயாப்பச்

தசந்நிறமாயிருக்கும் என்பதும், பூக்கள் கூட்டுப் பூவாக அைர்ந்து காணப்படும் என்பதும் தபறப்படுகிறது.
சங்க இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அமசாகும், தற்காலத்தில் மக்களால் நட்டு வளர்க்கப்படும்

அமசாகும் வவறுமவறானடவ. 'தநட்டிலிங்கம்' எனப்படும் மரமம இப்மபாது 'அமசாகு' எனப் பிடழயாகக்
கருதி அடழக்கப்பட்டு வருகிறது.
'தநட்டிலிங்க மரம் உயரமாக வளரக் கூடியதும், எப்மபாதும் பசுடமயாக இருக்கக் கூடியதும்
ஆகும். 15 மீ ட்ைர் உயரம் அல்லது நல்ல சூழலிருப்பின் அதற்கு மமலும் கூை உயரமாக வளரும். பூ

இதழ்கள் பச்டசயாக இருக்கும். பழங்களும் முதலிய பசிய நிறத்துைமன காணப்படும்' என தநட்டிலிங்க
மரம் பற்றிக் குறிப்பிைப்படுகிறது.
'அமசாக மரம் சிறிய மரம், கூட்டிடலகடளக் தகாண்டிருக்கும். எப்மபாதும் பசுடமயாக விளங்கி
அைர்த்தி;யான

நிழடலத்

இளஞ்சிவப்பு

நிறத்தில்

நீளமானடவயாகவும்
பகுதியிலும்
இம்மரம்

தரும்.

சிறு

சிறு

இக்காலத்தில்

மதல்

இருக்கும்.

பகுதியிலும்,

வளர்க்கப்படுகிறது

7

25தச.மீ

தகாத்துக்களாக

தட்டையாகவும்

கிழக்கிந்தியப்

இவற்றிலிருந்து

இடலகள்

என

அமசாகு

'அமசாகு'

என

இருக்கும்.

இது

ததற்கிலும்

நீளம்

இருக்கும்.

பழங்கள்

இமயமடலயின்

காணப்படுகிறது.

மரம்

பற்றிக்

அடழக்கப்படும்

பூக்கள்

15

மின்னும்

மதல்

25

நடுப்பகுதியிலும்,

இதன்

அழகிய

கிழக்குப்

பூக்களுக்காக

(Randhawa,

குறிக்கப்படுகிறது
தநட்டிலிங்க

தச.மீ

மரமானது,

1952)

பண்டைக்

காலத்தில் தமிழக மடலகளிலும், காடுகளிலும் இருந்து தசயடல என்னும் அமசாகு, மரத்தினின்றும்
முற்றிலும் மவறானது என்பது புலப்படும்.
அமசாகு,

எம்.எஸ்.ராந்தவா
நாடுகளில்

கைம்பு,

சண்பகம்,

'இந்நான்கு

ஆண்டுக்கு

80

சிறுநாகப்

மரங்களும்

பூ

இந்தியா,

என்னும்

பர்மா,

அங்குல மடழதபறும் பசுடம

மரங்கடளப்

சிமலான்,

மாறாக்

பற்றிக்

மமலசியா,

காடுகளில்

குறிப்பிடும்

சுமத்ரா

ஆகிய

காணப்படும் என்றும்,

இந்நான்கினுள்ளும் அமசாக மரம் வளரப் ஈரப்படச அதிகம் மதடவப்படும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.
மமலும், அனல்காற்று வசும்மபாது
ீ
இம்மரம் பாதிப்படையும் என்றும், இது ததன்னிந்தியப் பகுதிகளில்
தநட்டிலிங்க

மரம்

எனத்

தவறாகப்

புரிந்துதகாள்ளப்பட்டுள்ளது

என்றும்

குறிப்பிடுகிறார்.

நன்கு

அறிந்திருக்கக் கூடிய சமற்கிருத வாணர்களும் கூைக் கவர்ச்சியற்ற தநட்டிலிங்கத்டத அமசாகு எனத்
தவறாகப்

புரிந்து

பகுதியில்

உண்டமயான

டகயாண்டுள்ளனர்
அமசாக

என்றும்

மரம்

கூறுகிறார்.

அழிந்து

பல

விட்ைமத

நூற்றாண்டுகளுக்கு

இம்

மறதிக்குக்

முன்

காரணம்

மதுரா

என்றும்

குறிப்பிடுகிறார். இப்மபாது அமசாக மரம் இருக்கும் பகுதிகடளக் தகாண்டு பார்க்கும்மபாது மதுரா நகரம்

ஆண்டுக்கு 24 அங்குலம் அளவுக்கு மடழ தபறும் பாடலயாக மாறியுள்ளடத உணர முடியும்' என்றும்
குறிப்பிடுகிறார்.

முடிவுவை
இத்தடகய

குறிப்பிைப்பட்டிருப்பது
தபற்றுள்ளது

அமசாக

எனவும்,

தகாண்டு
அந்த

மரம்

சங்க

பண்டைத்

அளவுக்கு

நூல்களிலும்

தமிழகம்

ஆண்டுக்கு

அைர்த்தியாகக்

குறிப்பாகக்
80

காடுகள்

குறிஞ்சிப்பாட்டிலும்

அங்குலத்துக்கு

மபணப்பட்டுச்

மமல்

சூழல்

மடழ

வளம்

காக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் உய்த்துணர முடிகிறது. பண்டைத் தமிழகத்தில் காடுகடளப் மபணியதன்வழி
நிலவளமும்,

நீர்வளமும்

மிக்கிருந்த

என்படதயும்,

இவற்டறப்

மபணிை

மக்கள்

அக்கடற

தசலுத்தயிருக்க மவண்டும் என்படதயும் உணர முடிகின்றது.
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