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Until the Sangam literary period (till 200 AD), Tamil language was secular and Tamil
literature was created with an emphasis on virtue in both internal and external life.
After that, religious literature started appearing in Tamil language. Tamil grammar
texts are based on literature that appeared in different periods. Thus the “Pulamai
ilakkanam” (grammar for scholarliness) composed by Vannacharabam Dantapani
swami reveals the literary context that prevailed in the 19th century when he lived.
Pulamai ilakkanam shows the author's religiosity and the religious beliefs and devotion
in the field of education and literature at that time. Grammar is the rules for creating
literature. If so, constructing Tamil scholarliness in relation to a particular religion
would be tantamount to narrow down the breadth of the Tamil language. Based on the
content of Pulamai ilakkanam and the literary context of the time, this article discusses
the dominance of the religions over Tamil literature and the use oflanguage by religions
for their development.
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முன்னுரை
19ஆம்

இைக்கணம்

நூற்றாண்டில்
நூைின்

ஒரு

வாழ்ந்த

வண்ணச்சைபம்

பகுதியாக

தண்டபாணி

அமமந்துள்ளது

சுவாமிகள்

இயற்றிய

அறுவமக

புைமமஇைக்கணம்ஆகும்.

தமிழில்

ததான்றுததாட்டு வரும் இைக்கண நூல்கள் ஐந்திைக்கணங்கமள மட்டும் அல்ைது ஐந்திைக்கணங்களுள்
சிைவற்மற

தண்டபாணி

மட்டும்

பகர்ந்து

சுவாமிகள்.

காணாபத்தியம்,

வந்த

இவர்

தகௌமாைம்

நிமையில்

அறுவமக

ஆகியவற்றின்

ஆறாவதாக

சமயங்களான
தநறிமயக்

புைமமக்கு

மசவம்,

இைக்கணம்

மவணவம்,

கமடப்பிடித்தவர்.

கூறியுள்ளார்

சாக்தம்,

அவற்றுள்

தசௌைம்,

முருகமன

யாதுமான கடவுளாக வணங்கும் தகௌமாை சமயத்மத ஏற்றுப்பபாற்றி வாழ்ந்தவர். சமயிகள் தங்கள்
சமயங்கமள

மக்களிடம்

தமிழ்ப்புைமமமயப்
தமிழ்ப்புைமமமய

பைப்பவும்,

பயன்படுத்தி

அணுகுவதில்

சமயப்பற்மற

வந்துள்ளனர்.

தண்டபாணி

அவர்களிடம்
புைமம

சுவாமிகளின்

வளர்க்கவும்

இைக்கண

சமயச்சார்பான

பன்தனடுங்காைமாகத்

நூற்பாக்களின்

பபாக்கு

மற்றும்

வழி,

அவர்

காைத்தில் புைமமத்துமறயில் நிைவிய சமயச்சார்பான சூழல் ஆகியவற்மறயும், அக்காைத்தில் கல்வி,
புைமம ஆகியவற்றில் ததய்வ பக்தி, சமயப்பற்று ஆகியமவ வகித்த பங்கு பற்றியும் இக்கட்டுமை
ஆைாய்கிறது.
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புலமை இலக்கணம் அமைப்பும் உள்ளடக்கமும்
1.

பதற்ற இயல்பு

2.

தவறியல்பு

3.

மைபியல்பு

4.

தசயல்வமக இயல்பு

ஆகிய நான்கு பகுப்புகளாகப் பகுத்து விளக்கப்பட்டுள்ளது புைமம இைக்கணம். இவற்றுள் பதற்ற
இயல்பு என்ற பகுதி, ஒருவர் தன்மன புைமம உமடயவைாக ஆக்கிக்தகாள்வதற்கான வழிமுமறகமளக்
கூறும் பகுதியாகும்.

தவறியல்பு

என்பது,

புைவர்களிடம் அணுகதவாண்ணாத

குற்றங்கமளக்

கூறும்

பகுதியாகும். மைபியல்பு என்பது, தனது புைமமத் திறனால் அதிசயங்கள் நிகழ்த்தியதாகக் கூறப்படும்

பல்பவறு புைவர்கமளப் பற்றிய தசய்திகமளக் கூறுகின்ற பகுதியாகும். தசயல்வமக இயல்பு என்ற
பகுதி,

ததாழில்நிமை,

விளக்குவதாக

உள்ளது.

நடுநிமை,

எதிர்நிமை,

புைமமமயத்

அருள்நிமை

ததாழிைாகக்

என

தகாண்படார்

நால்வமகச்

எவ்வாறு

தசயல்முமறகமள

முமறயாகச்

தசயல்பட

பவண்டும் என்பது ததாழில்நிமை என்கிற பகுதியில் கூறப்படுகிறது. புைவர்களுக்கு இமடபய பபாட்டி
ஏற்பட்டுவிட்டால்

அப்பபாட்டிக்கு

நடுவைாக

இருப்பவர்

ஒழுகபவண்டிய

நடுவுநிமைமம

பற்றிச்

சிறப்பாகவும், பபாட்டியாளர் நடந்துதகாள்ளபவண்டிய முமறகள் பற்றிப் தபாதுவாகவும் விளக்குவது
நடுநிமை என்ற பகுதியாகும். எதிர்நிமை என்ற பகுதி, எதிபை உள்ள புைவன் அல்ைது குறிப்பிட்ட
நூைின்

தன்மம

கூறுகின்றது.

பற்றியும்

புைவர்கள்

எதிர்காைத்தில்

பைர்

தம்

நிகழ

பவண்டுவதாக

புைமமத்திறத்தால்

ஆசிரியர்

நிமனத்தவற்மறயும்

நிகழ்த்திக்காட்டியதாகக்

கூறப்படும்

அதிசயங்கமள மைபியைில் கூறியது பபாைபவ, அதிசயங்கள் நிகழ்த்திய புைவர்களும் இமறவனின்
அருள்

சாதகமாக

இல்ைாத

காைத்தில்

பதால்வியுற்றதாகக்

கூறப்படும்

சிை

தசய்திகமள

அறிவுறுத்துவதாக அமமந்துள்ளது அருள்நிமை என்னும் பகுதி

புலமைக்கான வ ாது இலக்கணம்
இந்நூைின்
அக்காைத்தில்

ஆசிரியர்

இருந்த

வண்ணச்சைபம்

தமிழ்ப்

புைமம

தண்டபாணி

மைபிமனக்

சுவாமிகள்

19ஆம்

காட்சிப்படுத்தும்

நூற்றாண்டில்

வமகயிலும்,

வாழ்ந்து

அவைது

சமய

நம்பிக்மககமள ஏற்றியும் புைமம இைக்கணத்மதப் பமடத்துள்ளார். இந்நூல் புைமமக்கான பல்பவறு
வமையமறகமளயும் எடுத்துமைக்கின்றது. அவற்றுள்,
‘அறியும் தன்மமமயப் புைமம ஆம்எனப்
பற்பை தபரிபயர் பகர்ந்தனர் அன்பற’
(நூற்பா-644, அறுவமக இைக்கணம்)
என்னும் நூற்பாவில் புைமம என்பது அறிதல் என்று புைமமக்கான பநைடிப் தபாருமள முதைில்
விளக்கும் ஆசிரியர்,
‘அக்கைம் முதற்தகாண்டு அணிஈறு ஆகப்
பகரும் நூலும் பாவைர் முன்பில்
கற்மக நைம்எனக் காண்பது கடபன’
(நூற்பா-648, அறுவமக இைக்கணம்)
ஆகிய

என்னும் நூற்பாவில் புைமமமயப் தபற விரும்புபவார் எழுத்து தசால், தபாருள், யாப்பு, அணி
இைக்கண

தபறுவதற்கான

நூல்கமளப்

அடிப்பமடத்

பாவைரின்

பதமவயான

துமணக்தகாண்டு

கற்றமை

கற்க

பவண்டும்

வைியுறுத்துகிறார்.

ஆனால்

என்று

புைமம

இதற்கு

அடுத்த
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ததய்வத்துமணபய

என்று

சமயம்

சார்ந்த

பக்தி

முமறகமளப் புைமமபயாடு ததாடர்புபடுத்தத் ததாடங்குகிறார் தண்டபாணி சுவாமிகள்.

புலமைக்கான இலக்கணத்தில் சையச்சார்பு
‘நூைின் துமணயினும் நூறுபங்கு அதிகம்
ததய்வத் துமணயாம் தசழுந்தமிழ்க் கவிக்பக’
(நூற்பா-649, அறுவமக இைக்கணம்)
என்னும்
ததய்வத்தின்

நூற்பாவில்

துமணபய

புைமமயிமனச்

‘கற்கும்

நூறு

சமய

நூல்கமளக்

காட்டிலும்,

அதிகம்

பதமவப்படும்’

மடங்கு

நம்பிக்மகபயாடும்

ததய்வ

தமிழில்

புைமம

என்னும்

தபறுவதற்கு

ஆசிரியரின்

நம்பிக்மகபயாடும்

கருத்து,

சார்புமடயதாகக்

கட்டமமக்கின்றது. தண்டபாணி சுவாமிகள் புைமம இைக்கணம் முழுவதும் ததய்வ அருள், அதிசயம்
நிகழ்த்துதல்,

சமயதநறி

ஆகியவற்மறக்

தகாண்பட

புைமமத்

திறமன

மதிப்பிடுகிறார்.

சமயக்

தகாள்மகமயப் தபாறுத்தவமையில் தண்டபாணி சுவாமிகள், ‘தமய்கண்டாரின் மசவ சித்தாந்தத்மதயும்,
சங்கைரின்

அத்மவதத்மதயும்

திருமால்,

விநாயகன்,

பண்புகமள

சிை

முருகன்,

என்னும்

உருவகப்படுத்தும்

அவ்வழிபாட்மட

ஏற்றுப்

இடங்களில்

ஏற்றுக்

அறுசமய

கற்பமனகள்

பயன்தரும்

பைம்தபாருள்

தகாள்பவர்.

வடிவங்களும்

என்றும்,

சூரியன்,

ஒபை

இவற்றுள்

ஒன்பற

என்பதும்,

சிவதபருமான்,

பைம்தபாருளின்
எதமன

அப்

சக்தி,

பல்பவறு

வழிபட்டாலும்

பைம்தபாருள்

தபயபைா

வடிவபமா இல்ைாத ஒன்று என்பது இவருமடய அடிப்பமடக் தகாள்மக ஆகும்’ (Nagarasan,1991). இவர்
மசவ

சித்தாந்தத்மத

தநறியாகக்

தகாண்டிருந்தமத

சிவன்

உமம

முதைிய

ததய்வங்கமளப்

பபாற்றுவதால் அறிந்தாலும் தனது நூைில் மசவசமயக் தகாள்மககமளப் புைமம மீ து திணித்து விதி
வகுத்துள்ளதாலும் அறிய முடிகிறது.
‘சுருதியும் புைபவார் தசால்பை என்றிடல்
நடுநிமை ஆம்என நவில்வர் தபரிபயார்’
(நூற்பா-756, அறுவமக இைக்கணம்)
என்னும்

நூற்பாவில்

புைவர்கபள

பவதத்மதக்

கூறினர்

என்று

உணர்ந்து

உமைப்பபத

நடுநிமைத்தன்மம என்று தபரிபயார் கூறுவர் என்கிறார். ‘பவதம் மனிதனால் ஆக்கப்பட்டது அல்ை.

அது எந்த புருசன் அல்ைது எந்த மனிதனாலும் ஆக்கப்படவில்மை. இதமன உணர்த்தபவ மீ மாம்சகர்
பவதத்துக்கு

அதபௌர்பேயம்

என்ற

ஒரு

தபயமையும்

இட்டிருந்தனர்.

பவதம்

இமறவனால்

ஆக்கப்பட்டது என்பமதயும் மீ மாம்சகர் ஒப்புக்தகாள்வதில்மை. இது மீ மாம்சம் என்ற ஒரு
சமயப்பிரிவினரின்

தகாள்மக.

மீ மாம்சகைது

இம்முடிபவாடு

மசவ

சித்தாந்திகள்

1960).

மசவ

மவதீக

தகாள்மககளாகிய

பவதம் இமறவனால் அருளப்பட்டது, இமறவன் சுத்த மாமயயிைிருந்து நாதத்மதத் பதாற்றுவிக்கிறான்
என்பன

பபான்றவற்மற

ஒப்பிடுவது

நைம்’

(Lakshmanan,

சித்தாந்தம்

இத்தமகய

தகாள்மகமய உமடயதாக இருந்ததால் தான் தண்டபாணி சுவாமிகள் புைவர்களால் அன்றி தானாக
பவதம் பதான்றவில்மை என்ற தகாள்மகயில் அந்நூற்பாமவச் தசய்துள்ளார். இமறவபன பவதத்மத
அருளினான்
என்னும்

என்னும்

தண்டபாணி

மசவ

சித்தாந்திகளின்

சுவாமிகளின்

கூற்று

தகாள்மகபயாடு,

புைவர்கபள

பவதத்மத

முைண்படுவதாத்

பதான்றினும்,

இதற்கான

உமைத்தனர்
நுட்பமான

விளக்கத்மத அந்நூற்பாவின் விளக்கவுமையில்அளிக்கும் புைவர் ப.தவ. நாகைாசன், “பைம்தபாருள் ஒரு
மனிதமன அல்ைது கடவுளரில் ஒருவமைக் கருவியாகக் தகாண்டு உள்நின்று உணர்த்துகிறார் என்பற
மவத்துக்தகாள்பவாம் - இப்படி இமறவனால் உள்நின்று உணர்த்தப் பட்டதாபைபய கருவியாகிய அவர்
முதைில்

எனினும்
விரித்து

புைமமதபற்றுப்

புைவரின்

ஆகிவிடுகிறார்.

வாய்தமாழிபய.

உமைத்தானும்

எடுத்துமைத்து,

புைவர்

புைவன்

இமறவபன

இது

என்று

பற்றிபய

உணைாப்

பவதத்திற்கு

மூை

உைகத்திற்கு
இவர்

புல்ைியர்

எட்டுவது

இமறவனின்

ஏழாமிைக்கணத்திலும்

காைணம்

பைபை’

என்றார்”

என்னும்

தசய்திபய

‘பவதபமாடாகமம்

(Nagarasan, 1991)

ஆசிரியரின்

என

கருத்திமன
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பவதங்கள்

இமறவனால்

இயற்றப்பட்டன
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என்ற

மசவ

சமயத்தின்தகாள்மகமய

நடுவுநிமைமம என்று நடுநிமைக்கு இைக்கணம் கூறுகிறார் தண்டபாணி சுவாமிகள். ஒரு சமயத்தின்
தகாள்மகமய நடுநிமை என்று கூறுவதில் இருந்து அக்காைத் தமிழ்ப்புைமம மைபில் சமயங்களின்
தாக்கத்திமன அறியமுடிகிறது. இமறவமனபய புைவன் என்று தகாள்ளும் மைபு
காணப்படுவமத

திருவிமளயாடற்

புைாணம்

முதைிய

நூல்கள்

வழி

அறியைாம்.

மசவ சமயத்தில்

இத்தமகய

மசவ

சமயக் கருத்திமன தண்டபாணி சுவாமிகள்,
‘ததய்வமும் புைமமத் திருவுருவாம் என்று
அறியும் தபரிபயார்க்கு அவர்தாம் இமணபய’
(நூற்பா-711, அறுவமக இைக்கணம்)
என்ற நூற்பாவில் வைியுறுத்தியுள்ளார்.
சங்க

இைக்கியங்களில்

(திருமுருகாற்றுப்பமட-261)
என்றும்

‘புமையுநர்இல்ைாப்

ஒன்றான

என்றும்,

புைமம

திருமுருகாற்றுப்பமடயில்

‘பைர்

புகழ்

பயாபய’

நன்தமாழிப்

‘மாமை

மார்ப

நூைறி

புைவ’

புைவபைபற’(திருமுருகாற்றுப்பமட-268)

(திருமுருகாற்றுப்பமட-280)

என்றும்

முருகக்

கடவுள்

புைவன் என்று பபாற்றப்பட்டுள்ளான். தண்டபாணி சுவாமிகளும்,
‘பாணனும் தருமியும் தபத்தானும் உய்யப்
பாடியது அன்றிப் மபந்தமிழ்க் கழகத்
தமைவமனப் பழித்தும் தனிக்கவி பகர்ந்த
பைமனும் புைவன் என்பது பண்பப’
(நூற்பா-712, அறுவமக இைக்கணம்)
என்ற நூற்பாவில்

தசய்தான்.

எனபவ

பாணப்பத்திைர்,

சிவமனத்

தமிழ்ப்

தருமி,

புைவன்

தபத்தான்

என்பபத

சாம்பான்

முமற

ஆகிபயார்க்கு

என்று

சிவபன

திருவிமளயாடற்

பாடல்

புைாணக்

கமதகமள அடிப்பமடயாகக் தகாண்டு கூறுகிறார்

சீெகாருண்யத்தில் முரண் ாடு
‘தகால்ைல் ஊன்சமமத்தல் ஆதிய விரித்துக்
கழறுந் துணிவுமடக் கவிப்புை பவாமைப்
பபயர்என்று உைகம் தபரிதுஇகழ்ந்திடுபம’ (Nagarasan, 1991)
என்னும் நூற்பாவில் புைவர்கள் தம் பமடப்புகளில் உயிர்க்தகாமை மற்றும் புைால் சமமத்தல்

முதைிய

தசயல்கமள

நயந்பதா

உயர்த்திபயா

பாடினால்

அவர்கமளப்

பபயர்கள்

என்று

உைகம்

இழிவாகக் கூறும் என்கிறார் தண்டபாணி சுவாமிகள். இவ்வாறு கூறுவது சீவகாருண்யக் தகாள்மகயால்

நூைாசிரியர் உயிர்கள் மீ து தகாண்ட கருமண பபாைத் பதான்றுகிறது. இதற்கான விளக்கவுமையில்,
மக்கட்கு

நன்தனறி

புகட்டுவபத

இைக்கியத்தின்

பநாக்கம்

என்பதால்

அமதப்

பமடப்பபார்

தகாமைமயயும் புைால் சமமப்பமதயும் உயர்த்திப் பாடுவது தவறு என்று தண்டபாணி சுவாமிகள்
கூறுவதாக திரு.ப.பவ. நாகைாசன் எடுத்துமைக்கிறார். ஆனால்,
‘வாதுக்கு ஆதைம் அகிய வண்ணமும்
விருதுக்கு ஆதைம் ஆயதவண் பாவும்
அறியாப் புைவருக்கு அமர்விமளந் திடுங்கால்
அவ்விரு புைவரும் அறிந்த பாடல்
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ததாமகயில்ஒன்று உயர்வது குறித்துக் காட்டிப்
பாடும் திறமமயில் பழுதுபட் படாமன
மற்றவன் புமடக்கச் தசய்து மகிழ்வது
தக்க பான்மம என்று உமைப்பது தைபம’ (Nagarasan, 1991)
என்னும்
தவண்பாப்

நூற்பாவில்

பபாட்டியில்

வண்ணச்

பதாற்றால்

தசய்யுள்

விருது

பபாட்டியில்

பறிக்கப்படும்.

பதாற்றவரின்

காது

அறுக்கப்படும்.

இவ்விைண்டும்

அறியாத

புைவர்களுக்கு

தகுந்த

என்று

இமடபய பபாட்டி ஏற்பட்டால் அவர்களுக்குத் ததரிந்த தசய்யுள் வமகயில் பபாட்டி நடத்தி, அதில்
பதாற்றவமை
என்கிறார்

தவன்றவர்

அடித்துத்

தண்டபாணி

துன்புறுத்தி

சுவாமிகள்.

மக்கட்கு

இைக்கியங்களில்

தகாமைமயயும்

புைால்

மகிழ்ச்சியமடயும்

அக்காைத்தின்

தகாடிய

தண்டபாணி

சுவாமிகள்,

இைக்கணமாக

அபத

வகுத்துள்ளார்.

நன்தனறி

சமமப்பமதயும்

புைவர்கள்

இது

மகிழ்வது

பதாற்றவமை

வழக்கத்மதச்

சீவகாருண்யத்திற்கு

முமற

கூறுவது

புகட்டபவண்டிய

உயர்த்திப்பாடக்
அடித்துக்,

சரியானது

புைவர்கள்

கூடாது

என்றுகூறி

முைண்பட்ட

என்று

காதறுத்துத்

விதியாகும்.

சரிபய

தம்

கூறிய

துன்புறுத்தி

வன்முமறமய

இவ்விடத்தில்

சீவகாருண்யத்மதக் காட்டிலும் பிமழயற்ற தமிழ்ப்புைமமபய முதன்மமயாகக் கருதப்பட்டுள்ளது.

கல்ெியில் சையச்சார்பு
‘தன்னுமடச் சமயத் தமைவமனப் பைவா
நூல்வழிப் புைமம நுவல்மகயும் தவபற’ (Nagarasan, 1991)
இந்நூற்பாவில், ஒரு புைவன், தான் சார்ந்துள்ள சமயத்தின் ததய்வம் அல்ைது தமைவமனப்
பபாற்றாத நூைிமனக் தகாண்டு மாணவர்க்குப் புைமமமயக் கற்பித்தல் தவறானது என்று தண்டபாணி
சுவாமிகள்

நூல்கமளக்
இறுதிவமை

கூறுகிறார்.

தமிழ்

கற்கக்கூடாது
சமயப்

இைக்கியத்துமறயில்,

என்று

புைவர்களால்

சிை

18ஆம்

மசவசமயிகள்;

நூற்றாண்டு

விதித்த

கமடபிடிக்கப்பட்டு

காைத்தில்

கட்டுப்பாடுகள்

வந்துள்ளது.

19ஆம்

‘சுவாமிநாத

பிற

சமய

நூற்றாண்டு

பதசிகர்

18ஆம்

நூற்றாண்டின் இமடப்பகுதியில் இருந்தவர். சிவஞான சுவாமிகள் அந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து 1785ஆம்
ஆண்டு காைமானார். இவர்கள் தசல்வாக்கமடந்திருந்த கல்வி வளர்ச்சிக்குத் தாயகமாயிருந்த மசவ
மடங்கமளச் பசர்ந்தவர்கள். இவர்கள் பைப்பிவந்த இந்தக் கருத்து சங்க இைக்கியங்கமளயும் சமண
தபௌத்த

இைக்கியங்கமளயும்

தசல்வாக்கமடந்திருந்தது.

மசவர்கள்

இவர்களிடம்

படிக்கக்

கல்வி

கூடாததன்னும்

பயின்ற

தகாள்மக

மாணவர்கள்

–

அந்தக்

பைரும்

காைத்தில்

இக்தகாள்மகமய

ஆதரித்துப் பின்பற்றினார்கள். மசவமடங்களும் இவர்கள் தகாள்மகமய ஆதரித்துச் சங்க நூல்கமளயும்
மணிபமகமை சிைப்பதிகாைம் முதைிய இைக்கிய நூல்கமளயும் மாணவர்களுக்குப் பாடஞ் தசால்வமத
நிறுத்திக் தகாண்டன இந்தக் தகாள்மக 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி வமையில் நிமைத்திருந்தது
(Vengadasamy.Seeni

உண்மமமயத்தான்

1962).

இவ்வாறு

தண்டபாணி

சமயம்

சுவாமிகளின்

சார்ந்த

பமற்கண்ட

கல்விமுமற
நூற்பா

வழங்கிவந்த

வைைாற்று

தவளிப்படுத்துகின்றது.

அதுபவ

தண்டபாணி சுவாமிகளின் கருத்தாயினும், அவர் சமயம் சாைாமல் புகழ்தபற்ற திருக்குறள் பபான்ற சிை
நூல்கமளப் பபாற்றியுள்ளார். இதமன,
‘தபாதுநூற் தசால்மையும் பபாற்றுநர் தமாழிமயயும்
சதுைை பவஎனச் சாற்றல்ஓர் தவபற’ (Nagarasan, 1991)
என்னும்

நூல்களின்

நூற்பாவில்,

கருத்துகமளயும்

எல்பைாைாலும்

அந்நூல்களின்

சிறப்புமடயதாக

சிறப்மப

எடுத்துப்

அறிவற்றமவ எனக் கூறுவது தபரும் தவறாகும் என்கிறார்.
காட்டப்பட்ட

சமைசத்

தன்மமயாகும்.

அறுசமயம்

தவிர்த்த

ஒருமித்து

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டுள்ள

பாைாட்டுபவர்களின்

கூற்றுகமளயும்

இது தபாதுவான நூல்களுக்கு மட்டுபம
மாற்றுச்சமய

நூல்களுக்கு

சமைசம்
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காட்டப்படவில்மை.

அமவ

மசவர்களால்

புறக்கணிக்கப்பட்பட
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இருந்தன

என்பமதயும்,

ஆசிரியரின்

தகாள்மகயும் அவ்வாபற இருந்தது என்பமதயும் அறியமுடிகிறது

ொக்குப் லிதம்
மைபியல்பில்

தம்

புைமமத்

திறத்தால்

பல்பவறு

அதிசயங்கமள

நிகழ்த்தியவர்களாகக்

குறிக்கப்படும் புைவர்கமள, புதிதாக வரும் புைவர்கட்கு முன்மாதிரியாகக் கூறியுள்ளார் தண்டபாணி
சுவாமிகள்.
‘என்பு தபண்ணாகவும், ஈனச் சமணர்
வன்கழு ஏறவும், மமறக்கதவு அமடக்கவும்
காழியூர்ப் புைவன் கழறினன் தமிபழ’
திருஞானசம்பந்தர்

உயிருள்ள

தம்

தபண்ணாகுமாறும்,

(Nagarasan, 1991)

புைமமயால்;

மதுமையில்

மயிைாப்பூரில்

பூம்பாமவயின்

எண்ணாயிைம்

எலும்புகமள

சமணர்கமளக்

மீ ட்டும்

கழுபவறுமாறும்,

திருமமறக்காட்டில் ஆையக்கதவு அமடபடுமாறும் பதவாைம் பாடினார் என்று இந்நூற்பாவில் கூறுகிறார்
தண்டபாணி

சுவாமிகள்.

பமலும்

ஒருவைது

புைமமமய

அவைது

வாக்குப்பைிதத்மத

மவத்து

மதிப்பிடுகிறார். ஆசிரியரின் இப் பபாக்கிமன அவைது பவறுசிை நூற்பாக்களிலும் காணமுடிகிறது.
‘காை மமழஎனப் புதுக்கவி கழறலும்
தசாற்படி நடக்கக் காண்டலும் பிறவும்
ததய்வத் தன்மமப் புைமம ஆபம’ (Nagarasan, 1991)
என்னும்

நூற்பாவில்,

“கார்

காைத்பத

தபய்யும்

தபருமமழ

பபாைப்

புதிய

தசய்யுட்கமள

வரிவடிவத்தின் துமணயுமின்றிக் கவனம் தசய்து வாயாபைபய தபாழிந்து தள்ளும் ஆற்றலும், வாக்குப்
பைிதமும்,

இம்மம

இமறவனின்

மறுமமப்

பயன்கமள

திருவருளாபைபய

அமடதலும்

மகவைப் தபறும்.

(தன்னுமடய

அதனால்

அறிவினால்

இந்நிமை

ததய்வத்

மட்டும்

அன்றி)

தன்மமப் புைமம

எனப்படும் என்றவாறு” (Nagarasan, 1991).
‘நவின்றும் அங்ஙனம் நடக்கக் காணாப்
புைமமத் தன்மமயும் தபாருவில் தமய்யருள்
ஆம் எனக் கருதும் அஃதும்ஓர் பிமழபய’ (Nagarasan, 1991)
இந்நூற்பாவில்,

“ஒரு

கவிஞனிடம்

வாக்குப்பைிதம்

இல்ைாவிடினும்

அவனிடமுள்ள

கல்வி

மற்றும் தமாழிப்புைமமபய இமணயற்ற இமறயருள் ஆகும்” என எண்ணுதல் தவறாகும் என்கிறார்.
இவ்வாறு, தங்குதமடயற்ற கவியாற்றமையும் கவிமதயின் வாக்குப்பைிதத்மதயும் ததய்வத்தன்மமப்

புைமம என்று தனியாக அமடயாளப்படுத்துகிறார் தண்டபாணி சுவாமிகள். இக்கருத்து “வர்க்கமற்ற

சமுதாயத்திலும் வர்க்க சமுதாயத்தின் ததாடக்கக் கட்டங்களிலும் தீர்க்கதரிசிமயப் பபாைபவா அல்ைது
புபைாகிதமனப்

பபாைபவா

எல்ைா

இடங்களிலும்

கவிஞனும்

மக்களால்

பபாற்றி

வணங்கப்படக்கூடியவனாக இருந்தான். அவனது வாழ்த்துக்களுக்கும் சாபங்களுக்கும் ஒரு தனி ஆற்றல்
இருப்பதாகவும் அது ஆவியுைகத்துடன் அவனுக்கிருந்த தநருக்கத்தின் காைணமாகக் கிமடக்கப்தபற்றது

என்றும் கருதப்பட்டது. கவிஞன் தனது கவிமதமயக் பகட்பதற்குக் குழுமியுள்பளாரிடம் எவ்வித முன்
தயாரிப்புமின்றி

அவனுமடயமவ

கவிமதமயப்

அல்ை

மாறாக

புமனந்துகாட்டுகிறான்
அவன்

மூைமாகப்

கவிமதமய

பபசும்

ஒரு

உருவாக்கும்

கடவுளின்

அல்ைது

தசாற்கள்

ஆவியின்

தசாற்கள்தான் என்று கருதும் வமகயில் அவனிடம் உணர்வு பூர்வமான முயற்சி ஏதும் இல்ைாமல்
வார்த்மதகள்

அவனிடமிருந்து

வருகின்றன.

ஒபை

வார்த்மதயில்

தசால்வததன்றால்

அவன்

ஆட்தகாள்ளப்படுகிறான்” (George Thomson, 1974) என்ற ஜார்ஜ் தாம்ஸனின் கருத்பதாடு தபாருந்துகிறது.
மருத்துவம் வளர்ச்சி அமடயாத பழங்காைத்தில் பநாய் நீங்கும்படி மந்திைம் கூறுவபத மருத்துவமாகச்
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தசயல்பட்டது.

“பின்தனாரு

வளர்ச்சியமடந்தவுடன்,

கட்டத்தில்,

இந்த

பமலும்

மந்திைவாதிக்
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அறிவுபூர்வமான

குழுக்கள்

மருத்துவ

தங்களது

சிகிச்மச

ஆதிகாைச்

முமறகள்

தசயற்பாடுகமளக்

மகவிட்டு, ஓரிடத்திைிருந்து மற்பறாரிடத்திற்குப் பயணம் தசய்யும் நடிகர்கள் குழுக்களாக மாறினர்.

இவ்வாறுதான் முன்னாள் மந்திைவாதி கவிஞன் - நடிகனாக மாறினான்” (George Thomson 1974) என்று
கவிஞனின்

பதாற்றத்திற்கான

காைணத்மத

உணர்த்துகிறார்

ஜார்ஜ்

தாம்ஸன்.

கவிஞர்களுக்கு

வாக்குப்பைிதம் இன்றியமமயாதது என்ற கருத்து, ஆதிகாைத்தில் அவர்கள் மந்திைவாதிகளாய் இருந்து

கவிஞைாகப் பரிணமித்ததன் விமளவு என்று ஜார்ஜ் தாம்ஸனின் கூற்றால் அறியமுடிகிறது. அவ்வாறு
பல்பவறு

புைவர்கள்

வாய்தமாழியாகவும்

தம்

புைமமயால்

கூறப்பட்டுள்ள

தசய்து

அதிசயச்

காட்டியமவயாக

தசயல்கமளப்பற்றி,

தான்

இைக்கியங்களிலும்

எடுத்துமைப்பதற்கான

காைணத்மதயும் தண்டபாணி சுவாமிகள் மைபியல்பின் இறுதி நூற்பாவில் கூறுகிறார்.
‘புைமமமய இழிவுஎனப் புகல்வார் புந்தி
நாணுறும் தபாருட்டும் நண்ணுவார் தநஞ்சம்
களித்துக் காரியம் மகக்தகாள முயலும்
தபாருட்டும் மைபியல் இவ்வணம் புகன்றுஇனிச்
தசயல்வமக இயல்பிமனச் தசப்புதுந் ததளிந்பத’ (Nagarasan, 1991)
எனக்

என்னும் அந்நூற்பாவில், தமிழ்ப்புைமமயானது, நமடமுமற வாழ்விற்குப் பயன்படாத ஒன்று
கூறுபவார்

தவட்கமமடயவும்,

அவ்வாறு

கூறுவமத

ஒழிக்கபவண்டும்

என்பதற்காகவும்,

அப்புைமமமய விரும்புபவார் மன ஊக்கங்தகாண்டு அத்துமறயில் தவற்றி தபறுவதற்காகவும் தமிழ்ப்

புைவர்கள் தம் புைமமத் திறத்தால் தசய்ததாக நம்பப்படும் தசய்தற்கரிய தசயல்கமளத் ததாகுத்துக்
கூறியதாக

இமறயியல்

விளக்கமளிக்கிறார்
தத்துவம்

வழிமுமறயாகவும்
பயன்படுத்திக்

தம்

தகாள்வர்”

தண்டபாணி

என்பது

சமயத்தில்

குறித்தப்

சுவாமிகள்.

புரிதலுணர்வு

நிமைத்திருக்கச்

(Sivasubramanian,

இவைது

தசய்யும்

என்னும்

2019)

இந்நிமைப்பாடு

குன்றிய

மக்கள்திைமள

கருவியாகவும்,

கருத்பதாடு

“தம்

சமயத்தின்
ஈர்க்கும்

புைாணக்கமதகமளப்

இணங்குகிறது.

இதனால்,

புைாணச்தசய்திகளில் இருந்து தண்டபாணி சுவாமிகள் எடுத்துக்காட்டும் புைவர்களின் வாக்குப்பைிதமும்
அதிசயச்தசயல்களும்
இருக்கும்

மதிப்பு

அறுசமயம்

குமறயாமல்

மற்றும்

அது

தக்கமவத்துக்

சார்ந்த

கவிஞர்க்கும்

தகாள்வதற்காகக்

கவிமதக்கும்

கூறப்பட்டமவ

சமுகத்தில்
என்பமத

அறியமுடிகிறது. அத்தமகய வாக்குப்பைிதம் உமடய புைமமமய அமடவதற்குத் ததய்வத்தின் துமண
இன்றியமமயாதது என்பமத,
‘கருதிய ததய்வம் கண்முன் பதான்றிப்
பபசின் அல்ைது தபருந்தமகப் புைமம
எய்தாது என்றிடல் இயல்பாம் அன்பற’ (Nagarasan, 1991)
என்னும் நூற்பாவில் வைியுறுத்துகிறார் தண்டபாணி சுவாமிகள். தம்மால் தியானிக்கப்படுகின்ற
ததய்வத்தின்

திருவடிவம்

ஊனக்கண்

காண

எதிபை

காட்சியளித்தும்,

தம்

தசவி

பகட்குமாறு

உமையாடியும் ஆட்தகாண்டாைன்றி முழுப்புைமம அமடந்ததாகக் கூறமுடியாது எனல் மைபு என்று
அவர் கூறுகிறார். அவமைப் தபாருத்தவமை புைமம என்பது சமயதநறி நின்று இைக்கியம் பமடத்து
ததய்வத்மதக் காண உதவும் ஒரு கருவியாகபவ உள்ளது.
‘கருதிய ததய்வமும் கருமமும் கண்எதிர்
காணார் புைமமமயக் கண்டும் கயவர்
அஞ்சத் திகழ்நைத்து அவாவுறல் உயர்பவ’ (Nagarasan, 1991)
என்னும் நூற்பாவில் தபரும் புைமமயுமடய சான்பறார்கபள ததய்வத்மதக் காணமுடியாமலும்,
வாக்குப்பைிதத்தால் அதிசயங்கமள நிகழ்த்திக்காட்டமுடியாமலும் இருப்பமதக் கண்டு மனம் தளைாமல்
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முன்பனார்

கூறியுள்ளபடி

இமவதயல்ைாம்

நிகழ்த்தக்

DOI: 10.34256/irjt21419

கூடியமவதான்

என்று

உறுதியாக

நம்பி

முயற்சிப்பபத சிறப்பு என்கிறார் தண்டபாணி சுவாமிகள். இதன் வாயிைாக, வாக்குப்பைித்தல், ததய்வம்
பதான்றிப்

பபசுதல்

ஆகியன

தவறும்

“முன்பனார்

வைியுறுத்தப்படுகின்றன
இந்நம்பிக்மக
நம்பவில்மை

கட்டாயம்

என்றால்

நிகழக்

வாக்கு”

என்ற

என்பது

நிகழ்ந்திருக்குமா?

நம்பிக்மகமய

ததளிவாகின்றது.

என்பமத

பாவம்

கூடியமவயா?

உணர்த்துகிறது.

எய்திக்

மட்டுபம

ஆகிக்

புைமமதபற

முன்பனார்

தகடுவர்

ஆைாய்ச்சிகள்

அடிப்பமடயாகக்

இந்நூற்பா,

அவ்வாறு

கீ ழ்மமயர்

என்ற

தகாண்டு

விமழபவார்க்கு

வாக்கான

என்று

இன்றி

புைாணங்கமள

சபிக்கிறார்

தண்டபாணி

சுவாமிகள். “ததய்வம் கண்எதிர் திகழாது என்னும் புன்மமத் தவத்பதார் புைாணம் பைவற்று எண்ணில்

பைர் கண்டிட்டதாகச் தசால்ைல்முற்று இகழ்ந்த பதாடம் எய்திக் கீ ழ்மமயர் ஆகிக் தகடுவார் அன்பற”
என

தண்டபாணி

சுவாமிகள்

வன்மமயாகச்

சாபமிட்டுள்ளமதத்

தம்

உமையில்

எடுத்துமைக்கிறார்

(Nagarasan, 1991)

புலமைமய அங்கீ கரிக்கும் கூறுகள்
19ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்ப் புைமம என்பது தமாழி அறிவு, பமடப்பாற்றல் ஆகிய கூறுகளின்
அடிப்பமடயில்
புைமமமய

மட்டும்

மதிப்பிடப்படவில்மை.

அங்கீ கரிப்பதில்

முக்கியத்துவம்

ததய்வபக்தி,

தகாடுக்கப்பட்டது.

சமயச்சார்பு

ஆகிய

சமயச்சார்பற்ற,

கூறுகளுக்கும்

ததய்வத்

துதியற்ற

பமடப்புகமள தபரும் புைவர்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளாமல் மறுதளிக்கும் நிமை இருந்துள்ளமத,
‘ததய்வத் துதிவழி பதறாப் புைமம
மநவும் சிறுமமயும் நாணமும் தருபம’ (Nagarasan, 1991)
என்னும்

நூற்பாவால்

உணைமுடிகிறது.

இதில்,

ததய்வத்மதத்

துதிப்பதன்

வழியாகத்

பதர்ச்சிதபறாத கவிமதபுமனயும் ஆற்றைானது, தளர்ச்சிமயயும் பழிமயயும் அவமதிப்மபயும் தரும்
என்று

கட்டுப்பாடு

இந்நூற்பா

விதிக்கிறார்

வாயிைாகப்

ததய்வங்களுக்கும்

தண்டபாணி

புைமமக்கான

தபாருந்துபமா

சுவாமிகள்.

பண்புகளாகத்

எனில்,

ஆசிரியர்

அவைது

சமயப்பற்றும்,

திணிக்கப்படுகிறது.

இது

அறுசமயங்களுள்

ததய்வபக்தியும்

அமனத்து

மட்டுபம

சமயத்

சமைசப்பபாக்கு

உமடயவைாக உள்ளார். சமணர்கமள “ஈனச் சமணர்” (Nagarasan, 1991) என்றும், தபௌத்தர்கமள “பபசும்நா
இன்றிப் பிணம்பபால் இருக்கக் கண்டது அருள் எனக் கழறுதல் முமறபய” என்றும் பிற சமயத்தினமை
தவறுத்து

இகழ்கிறார்.

எனபவ

இந்நூற்பா

அமனத்து

சமயத்

ததய்வங்களுக்கும்

தபாருந்தும்படிக்

கூறப்படவில்மை.
அந்நாளில்

ததய்வபக்தியும்

சமயப்பற்றும்

எவ்வாறு

புைமமமய

அங்கீ கரிப்பதில்

ஆதிக்கம்

தசலுத்தின என்பமத உணர்த்தும் ஒரு நிகழ்மவ, புைமம இைக்கணத்பதாடு தபாருத்திப் பார்ப்பது நைம்.
‘நாடகம் தகாச்சகம் ஆதிய ததாட்டுப்
பாடல் இனிதுஎனப் பகர்வது முமறபய’
(நூற்பா.658அறுவமக இைக்கணம்)
என்னும்

நூற்பாவில்,

தாமாக

முயன்று

புைமம

அமடவதற்கான

முதல்

படியாக

பதம்

கீ ர்த்தமன எனப்படும் நாடகத்தமிழ்ப் பாடல்கமள முதைில் இயற்றத் ததாடங்கிப் பழகுவது சிறப்பாகும்
என்பது

மைபு

என்று

உமைநமடயாகவும்,

கூறுகிறார்

தண்டபாணி

தமளக்கட்டுப்பாடுகள்

சுவாமிகள்.

ஏதுமின்றி,

இதில்

கீ ர்த்தமன

எழுதுவதற்கு

என்பது

எளிமமயாகவும்

தபரும்பாலும்
இருப்பதால்,

முதைில் இதமன இயற்றிப்பழகுக என்றார். எனினும் இவ்வமகக் கீ ர்த்தமனகள் இயற்றுவதற்கு மிகுந்த
இமசயறிவு பதமவப்படும் என்றும், யாப்பு நிமையில் மட்டுபம கீ ர்த்தமன எளிமமயானது என்றும்
புைவர்

ப.பவ.நாகைாசனின்

உமைவிளக்கத்தின்

வாயிைாக

அறியமுடிகிறது.

இந்நூற்பாவில்

புைமம

தபறுவதற்கான முயற்சியில் முதற்படியாகக் கூறப்படுவதாபைபய கீ ர்த்தமன இயற்றத் பதமவப்படும்
இமசயறிவுக்கு

அறியமுடிகிறது.

முதன்மமயளிக்காமல்,
அக்காைப்

யாப்புக்கு

தபரும்புைவர்கள்

மட்டுபம

கீ ர்த்தமனப்

முதன்மம

பமடப்புகமள

அளிக்கப்பட்டுள்ளமத

இழிவாகபவ

கருதினர்.
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இதற்தகாரு

சிறந்த

எடுத்துக்காட்டு

என்பவர்

இயற்றிய

“நந்தனார்

சரித்திைம்

தசய்துமுடித்த

கீ ர்த்தமன

சரித்திைக்

உைகில்

கீ ர்த்தமன”

DOI: 10.34256/irjt21419

புகழ்தபற்ற
என்ற

பகாபாைகிருஷ்ண

பனுவைாகும்.

பாைதியார்

“இக்கீ ர்த்தமன

நூல்

அமடந்திருந்த புகழிமன உ.பவ.சா அவர்கள் கூறியுள்ளார். ‘அவர் (பகாபாைகிருஷ்ண பாைதியார்) நந்தன்
பபாது

அந்தச்

சரித்திை

அமமப்பும்

ஹிந்துஸ்தானி

சம்பந்தமான

சங்கீ தப்

பகுதிகள் பை அதில் நன்றாக அமமந்திருந்தமதயும் அதில் காணப்படும் பக்திச் சுமவமயயும் அறிந்து

பைரும் பாைாட்டுவாைாயினர். இமசப் பயிற்சியுள்ள ஏமழ ஜனங்கள் அதிலுள்ள கீ ர்த்தனங்கமளப் பாடல்
பண்ணிப் பிறரிடம் பாடிக்காட்டி தபாருள் வருவாயமடந்து கவமையின்றி வாழ்ந்து வந்தனர்’.

அந்த

சரித்திைத்மதப் பற்றிய பபச்சு தமிழ்நாடு முற்றும் அக்காைத்தில் பைவி இருந்தது” (Govindarajan.N2016).
“இந்தக்

கீ ர்த்தமனக்கு

பாைதியார்.

மகாவித்துவானிடம்

ஆனால்

அவைது

நூல்

சிறப்புப்

பாயிைம்

தபற

தபரியபுைாணத்திலுள்ள

விரும்பினார்

பகாபாைகிருஷ்ண

திருநாமளப்பபாவார்

புைாணப்படி

அமமயாமலும், தமிழ் இைக்கண வழுக்கள் இருந்தது பற்றியும் மகாவித்துவான் சிறப்புப் பாயிைம் தை
விரும்பவில்மை.

அவரிடம்

சிறப்புப்

இவர்

பபாததல்ைாம்

பாயிைம்

வாங்க

பைமுமற

அமைந்தார்

பகாபாைகிருஷ்ண

பாைதியார். தகுதியில்மை என்றாலும் சிை வரிகளாவது பாயிைம் எழுதிக் தகாடுக்கும் மகாவித்துவான்,
பகட்கும்

அனுப்பிக்தகாண்டிருந்தார்.
மகாவித்துவான்

மற்தறாரு

பாைதியாபைா

நித்திமையிைிருந்த

பபாது

சமயம்

பார்த்துக்

விடுவதாக

இல்மை.

தகாள்ளைாம்

என்று

ஒருநாள்

பாைதியார் திண்மணயில்

தசால்ைி

உணவருந்திவிட்டு

அமர்ந்துதகாண்டு

தன்னுமடய

நந்தனார் சரித்திைக் கீ ர்த்தமனமயப் பாடத் ததாடங்கினார். இவர் பாடுவமதக் பகட்டு மகாவித்துவான்
விழித்துக்தகாண்டார்.

அப்பபாது

‘கனகசபாபதி

தரிசன

தமாருநாள்

கண்டால்

கைிதீரும்’

என்ற

கீ ர்த்தனத்மத பாைதியார் பாடத்ததாடங்கினார். மகாவித்துவான் மனம் கனிந்துவிட்டது. பக்தி மிகுதியால்
கண்ண ீர் தவளிப்பட்டது. உடபன எழுந்துபபாய் ஒரு பாடமை எழுதிக்தகாடுத்து இமதப் பயன்படுத்திக்
தகாள்ளபவண்டும்

என்றும்,

அவமை

அமைக்கழித்ததற்குப்

தபாறுத்துக்தகாள்ள

பவண்டும்

என்றும்

பகட்டுக்தகாண்டார் மகாவித்துவான்” (Govindarajan, 2016). ‘ஊர் ஊைாகச் தசன்று பாடப்படும் கீ ர்த்தமனமய
வழுக்கள்

நிமறந்து

காணப்படுவதாகவும்,

பின்பற்றப்படுவதுமான
மகாவித்துவான்

தபரியபுைாணத்மதப்

அமத

அங்கிகாைத்துக்காக
வாங்கமுடிந்தபத

பின்பற்றி

நிைாகரித்திருக்கிறார்.

ஏங்கி

ஒழிய

நின்றபபாது
அந்த

அது

நூலுக்கான

தசய்யுளில்

மக்கள்

இயற்றப்பட்ட

அமமயவில்மை

இைக்கியம்

தைப்படவில்மை.
தகுதிமய

ஒன்று

என்பதற்காகவும்

தபரும்புைவர்

பின்னால்

நிருபித்து

மசவர்களால்

பக்திமயக்

அல்ை’

ஒருவரின்

தகாண்டுதான்

(Govindarajan.N

2016).

இவ்வைைாற்று நிகழ்வு, சமயப் தபருநூல்களில் இருந்து மாறுபட்ட கருத்துமடய மக்கள் இைக்கியப்
பமடப்புகள்

எவ்வாறு

ஒதுக்கப்பட்டன

அங்கீ காைம்

என்பமதயும்,

பக்தி

இன்றி

என்ற

மசவசமயப்

ஒற்மறக்

தபரிபயார்களாலும்

கூறுக்காகபவ

புைவர்களாலும்

பிமழகளும்

அவர்களால்

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டன என்பமதயும் ஒருபசை உணர்த்தும் நிகழ்வாக அமமந்துள்ளது.

தைிழ்ப் புலமைத்துமையில் ெர்க்க ஆதிக்கம்
தமிழ்ப்

புைமமத்துமறயில்

மசவ

சமயம்

எத்தமகயத்

தாக்கத்மத

ஏற்படுத்தியது

என்பமத

அறியும் அபத பநைத்தில், அச் மசவ சமயத்தில் குறிப்பிட்ட நிைவுமடமம வர்க்கமான பவளாளர்கபள
ஆதிக்கம்

தசலுத்தினர்

என்பமதயும்

அறியமுடிகிறது.

சமயம்

பைப்புவதிலும்

பாண்டித்தியம்

அமடவதிலும் இவ்வகுப்பினபை முதன்மம வகித்தனர். ‘மசவசமபகளும் மசவசித்தாந்த சங்கங்களும்
கழகங்களும் மசவப்பிைகாச சமபகளும் பதான்றிச் தசயல்பட்டன. இவற்றின் புைவைர்களும், இவற்றில்
தசாற்தபாழிவாற்றியவர்களும்
எடுத்துக்தகாண்டால்

பவளாளர்களாகபவ

சம்பந்தர்,

சுந்தைர்,

சிை

இருந்தனர்’.

ஆழ்வார்கள்

‘தமிழ்க்

கல்வி,

ஆகிபயாமைத்

இைக்கியம்,

தவிை

என்று

தபரும்பாைான

புைவர்களும், பக்தர்களும் பார்ப்பனைல்ைாதாைாக, குறிப்பாக பவளாளைாக இருந்துள்ளமதக் காணைாம்.

ஒட்டக்கூத்தனின் பைம்பமையினர் என்று தசங்குந்த முதைியார்களும், கம்பனின் பைம்பமை என்று பவறு
சிை

பவளாளர்களும்

உரிமம

தகாண்டாடி

வந்துள்ளனர்.

இருபதாம்

நூற்றாண்டின்

ததாடக்கம்

வமையிலும் தமிழகத்தில் நிைவிய ஆசிரிய – மாணவப் பைம்பமைகள் பிள்மள, தசட்டி, முதைியார்
ஆகிய

பவளாளப்

மீ னாட்சிசுந்தைம்

பைம்பமைகபள.

பிள்மள,

காஞ்சிபுைம்

பசாமசுந்தைம்

மகாவித்துவான்

பிள்மள,

முத்துவைீ

சபாபதி

முதைியார்,

உபாத்தியாயர்,

மகாவித்துவான்

கூமழத்

தம்பிைான்,
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நீர்பவைி சங்கை பண்டிதர் ஆகிபயார் பிைபைமான பவளாளப் பண்டித ஆசான்களாவர்’ (Raj Gowthaman, 2005).
வண்ணச்சைபம் தண்டபாணி சுவாமிகளும் நிைவுமடமம வர்க்கமான பவளாளர் சாதிமயச் பசர்ந்தவர்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு தமிழ்ப் புைமமத்துமறயில் மசவ சமயத்தின் ஆதிக்கமும் அதன்

காைணமாக அச் சமயத்மதத் தாங்கிப்பிடித்த ஒரு நிைவுமடமம வர்க்கத்தினரின் ஆதிக்கமும் பைவைாக
நிைவிவந்துள்ளது ததரியவருகிறது

தைிழ்ப்புலமைத் துமையில் சையங்களின் ெிமளவு
ததான்றுததாட்டு
தசல்வந்தர்கள்

வரும்

தமிழ்ப்புைமமத்துமற

ஆகிபயாமைச்

சார்ந்து

ததாடக்ககாைத்தில்

இயங்கிவந்தபபாதும்

அைசர்கள்,

அமனத்து

வள்ளல்கள்,

மக்கட்கும்

தபாதுவாக

இைக்கியங்கள் பமடக்கப்பட்டன. சங்க இைக்கியங்களும் பதிதனண் கீ ழ்கணக்கு நூல்களும் அத்தமகய
பைந்த

தபாதுத்தன்மமயும்

அறவுணர்வும்

தகாண்டு

பமடக்கப்பட்டமவ

ஆகும்.

பிறகு

பக்தி

இயக்ககாைத்தில் இந்நிமை முற்றிலும் மாறியபதாடு, சமயச்சார்பான இைக்கியங்கள் பமடக்கப்பட்டன.
பிற்காைத்தில்

தசல்வச்

சீமான்களும்,

பவந்தர்களும்

களிப்புடன்

சுமவப்பதற்காகபவ

இைக்கியங்கள்

பமடக்கப்படும் சூழல் நிைவியது. அபத காைத்தில் சமயங்களின் தமைமமப் பீடங்களான மடங்கள்
தமிழ்ப்புைமமமயத்

தம்

இைக்கியத்துமறக்குப்
அறுசமயங்கமள
தமிழுக்கு

சமயவளர்ச்சிக்காகப்

தபரும்

ஏற்கும்

தமளயாக

இருந்தது.

இைக்கியங்கமளயும்

உரியமவயாகக்

குறிக்கிறார்.

பயன்படுத்தி

வண்ணச்சைபம்

சமயச்சார்பற்ற

ஆனால்

வந்தன.

மாற்றுச்

சிை

இந்நிமை

தமிழ்

தண்டபாணிசுவாமிகள்

இைக்கியங்கமளயும்

சமயத்தவர்களின்

மட்டுபம

நூல்கமள

அவர்

ஏற்கவில்மை. தனது புைமம இைக்கணம் வாயிைாக அவர் கட்டமமக்க முயன்றமவ “புைமம என்பது
ததய்வத்தன்மம

உமடயது,

அமடயஉதவும்

கருவி,

இமவதயல்ைாம்

அறுசமய

அது

அறுசமயங்களின்

அவ்வருளால்

ததய்வங்களால்

கிமடக்கும்

அருளிமன

தசவிவழிக்கமதகளிலும்

அறியப்பட்ட

தசய்திகபள

அதிசயங்கள்

இைக்கியங்களிலும்

நிகழ்த்தக்கூடியது”

என்பமவயாகும்.

ஆகும். எனபவ இமவ அறுசமயப் தபருமமக்குப் பயன்படுவதன்றி பவறில்மை. தண்டபாணி சுவாமிகள்,
புைமம

இைக்கணத்தின்

தபரும்பகுதி

நூற்பாக்களில்

அறுசமயம்

சார்ந்பத

தமிழ்ப்புைமமமய

மதிப்பிட்டிருப்பது, தமிழ்ப் புைமமத்துமற சமயம் சார்ந்ததாகபவ பமலும் ததாடர்வதற்கு வழிவமக
தசய்வதாகும். சுதந்திைமான இைக்கியப் பமடப்புகள் உருவாவமத இது தடுக்கக்கூடியதாகும். ‘பண்மடத்

தமிழர் நாகரீகமும், பண்பாடும் என்னும் திைவிட தமாழிநூல் ஞாயிறு பாவாணர் அவர்களின் நூலுக்கு
அளித்துள்ள
வழ்ச்சிக்கு
ீ

முன்னுமையில்

தபருஞ்சித்திைனார்

அைசியல்காைர்களும்,

குமுகாயச்

எழுதியுள்ள

வரிகமளப்

சீர்திருத்தக்காைர்களும்,

பாருங்கள்:-

எத்தமனபயா

தமிழனின்

காைணங்கமளத்

தத்தம் வைைாற்று அறிவிற்பகற்பக் கூறினாலும், உண்மமயான காைணங்கள் இைண்டு. ஒன்று தமிழனின்
குமுகாயச் சரிவு; இைண்டு தமிழனின் தமாழிச் சரிவு. இவ்விைண்டு சரிவுகளும், ஆரியர்கள் என்று இத்

தமிழக மண்ணில் காைடி மவத்தனபைா, அன்பற ததாடங்கின. இச் சரிவுக்குத் தடுப்புச் சுவர் கட்டக்
கடந்த

மூவாயிைம்

ஆண்டுகளாகபவ

தமிழன்

முயன்றான்.

ஆனால்

ஆரியத்தால்

ஏற்பட்ட

சரிமவ

ஆரியத்மதக் தகாண்பட சரிதசய்ய முயன்றதால் பதால்விபய கண்டான். இந்த இைண்டு சரிவுகளுக்கும்,
இந்நாட்டில் உள்ள சமயங்கபள மண்தவட்டிகளாகப் பயன்பட்டன’ (SubaVeerapandian, 2012).
இத்தமகய

சரிவுநிமையில்

சமயச்சார்பற்றதாகக்

கட்டமமக்க

இருந்த

தமிழ்ச்

பவண்டிய

பதமவ

சமுகத்மத

இருந்தது.

மீ ட்பதற்கு,

அதற்கான

சமயங்களால்

தமிழ்தமாழிமயச்

பணியில்

இருபதாம்

நூற்றாண்டில் தபரியார் ஈ.பவ. ைா தமைமமயிைான திைாவிட இயக்கத்தின் பங்கு மிகப்தபரியதாகும்.

அதன் பயனாக, மக்கமளச்சார்ந்த ஒன்றாக, மக்களின் பண்மப பமம்படுத்தி அவர்களது உரிமமகமளக்
பகட்கும் ஒன்றாகத் தமிழ்ப் புைமமத்துமற மாறத்ததாடங்கியது. துதிப்பாடல்களால் ததய்வங்கமளயும்
சமயங்கமளயுபம
ஆதிக்கத்பதாடும்
பாைதிதாசனின்

பாடிப்பைப்பிவந்த

முைண்பட்டுப்

“இைணியன்

தமிழ்ப்

பபாைாடும்

அல்ைது

புைமமத்துமறயில்,

இைக்கியங்கள்

இமணயற்ற

வைன்”
ீ

சமயங்கபளாடும்

உருவாகத்

என்னும்

ததாடங்கின.

நாடகம்,

புைவர்

சனாதன

புைட்சிக்கவிஞர்
குழந்மதயின்

“இைாவண காவியம்” என்ற தபருங்காப்பியம் முதைிய இைக்கியப்பமடப்புகள் திைாவிட இயக்கத்தின்
பகுத்தறிவு,

தன்மான

உணர்ச்சி,

சமத்துவம் முதைிய முற்பபாக்கான

தகாள்மககளின்

விமளவாகத்

பதான்றின. அமவ, தமிழ் மீ திருந்த சனாதன, சமயத் தமளகமளக் கட்டுமடத்து தமிழின ஓர்மமமய,
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விடுதமைமய

தமிழ்ச்சமுகத்தில்

முன்மவத்துப்

கருத்தியல்

புைட்சி

பமடக்கப்பட்ட
ஏற்பட்டது.

புைட்சி

‘19-ஆம்

DOI: 10.34256/irjt21419
இைக்கியங்களாகும்.

நூற்றாண்டின்

இவ்வாறு

பிற்பகுதியிலும்,

20-ஆம்

நூற்றாண்டிலும் மக்களின் கருத்திபை மாற்றம் ஏற்பட்டதால் புைாணங்கமள தவறுக்கத் ததாடங்கினர்’
(Meenatchi

Sundaram,1982).

ஆரிய

ஆதிக்க

எதிர்ப்பு

இைக்கியங்கள்

பதான்றியதாலும்,

அறிவியல்

வளர்ச்சியாலும், தமிழ் புைமமத்துமறயில் 19ஆம் நூற்றாண்டு இறுதி வமை நிைவிவந்த சமயங்களின்
ஆதிக்கம் குமறந்தது. சமயம் சார்ந்த பமடப்புகளும் தமிழிைக்கியப் பைப்பில் தசல்வாக்மக இழந்தன.

முடிவுமர
சங்க

இைக்கிய

சமயநிறுவனங்களின்

காைத்திற்குப்

தாக்கத்திற்கு

பிறகு

உட்பட்பட

தமிழ்தமாழியின்

வந்துள்ளது.

புைமமத்துமற

வண்ணச்சைபம்

பல்பவறு

தண்டபாணிசுவாமிகளின்

புைமம இைக்கணம் அதற்கான சான்றாக உள்ளது. தமிமழ, அறுசமயம் சார்ந்த தமாழியாக இந்நூைில்

கட்டமமக்க முயன்றுள்ளார் தண்டபாணிசுவாமிகள். இது தமிழ்தமாழிமயயும், தமிழ்ச் சமுகத்மதயும்
மதம் என்னும் குறுகிய எல்மைக்குள் அமடக்கக்கூடியதாகும். அறிவியல் வளர்ச்சியாலும், திைாவிட

இயக்க இைக்கியங்களின் தாக்கத்தாலும் அது நிகழாமற்பபானது. தமிழால் சமயங்கள் அமடந்த பயன்,
சமயங்களால் தமிழ் அமடந்த பயன், எளிய மக்களின் தமாழிக்கும் புைமமக்கும் இமடபய காணப்படும்
இமடதவளி, முைண்பாடு ஆகியவற்மற ஆைாய்ந்து அறிவதன் வாயிைாக, அக்காைச் சமூகநிமைமய
அறியமுடியும். அவ்வாறு அறிவதன்மூைம் சமயபவறுபாடு, வர்க்க பவறுபாடு, சாதி பவறுபாடு, சமூக
தனிமனிதச்

சிக்கல்கள்

ஆகியவற்பறாடு

பபாைாடும்

எளிய

மக்களுக்கான

ஊடகமாகத்

தமிழ்ப்

புைமமத்துமறமய வளர்த்ததடுக்க பவண்டும்.
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