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Kurunthogai poems have spoken a lot about the soil and people of ancient Tamil Nadu.
Soil and soil based biological traditions have become the subject of the song. Soil is not
only a dwelling place in a material State but can also occur as an object o ownership.
The human race, which has constructed its life from the life of an animal, has made safe
places its habitat like that of animals. His wild life set the stage for the ariliseel
beginning of human life. The man who started lring down the mountain took the forest
as his abode. It was through the mangroves that mankind reached the pinnacle of
civilization, creating the art of taming the forest. The coastline, which is a see and seabased place is greatly depicted in the contest of the weaving land. The area where the
soil is found to be less suitable for human habitation is causing the sand duties to be
evacuated by the dairy people thus murder and robbery are shown as normal
occurrences in the region.
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முன்னுரை
தமிழ்க்கவிறதகளில்

ததான்றமயானதும்,

தெம்றமப்

தபாருள்

ெிைந்து

விளங்குவதும்

ெங்க

இைக்கியம் ஆகும். ஆழ்ந்த ெிந்தறன, ததளிவான கருத்துச் தெைிவு, நிறைவான பட்டைிவு, உயர்ந்த

நநாக்கு ஆகிய கூறுகறளச் ெங்கப் பாடல்களில் பரக்கக் காணைாம். கவிறதயின் தன்றம, தபாருள்,
நுண்றம,

கவிறதயாக்கப்

நபாக்குகள்

முதைானவற்ைில்

தெம்மாந்த

ெிைப்புறடயவர்களாகச்

ெங்கக்

கவிஞர்கள் விளங்குவதறன அவர்களது பறடப்பாக்கம் தவளிப்படுத்தி நிற்கிைது.
ெங்கச்

தெவ்வியல்

பாடல்கள்

பண்றடத்தமிழக

மண்றணயும்

மக்கறளயும்

தவகுவாகப்

நபெியுள்ளன. மண்றணயும் மண் ொர்ந்த வாழ்வியல் மரபுகறளயும் பாடற் தபாருளாக்கியுள்ளன. ெங்க
அகப்பாடல்களில் நிைமும் தபாழுதும் முதற்தபாருளாக அறமந்திருப்பது அைியத்தக்கதாகும். மண்றண
முதன்றமப்படுத்தி

அதன்வழி

வாழ்வியல்

மரபுகறள

உருவாக்கிய

ெிைப்புக்கு

உரியவர்கள்

ெங்கப்

புைவர்கள் என்பறத றமயப்தபாருளாகக் தகாண்டு இக்கட்டுறர அறமகிைது

மண்ணும் மரபுைளும்
மண்

என்பது

தபாதுநிறையில்

பூடகப்தபாருளாகக்

தகாள்ளாமல்

அதறன

மக்கள்

வாழ்வின்

தறைறமப்தபாருளாகக் கண்டது பண்றடத்தமிழகம் ஆகும். மண்ணாறெயால் பூெல்களும், நபார்களும்,
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நிகழ்ந்தறதப்

புைப்பாடல்கள்
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வழியாக

அைியைாம்.

மண்

என்பது

குைியீட்டுப்

வாழிடம்

என்பநதாடு

தபாருளாகவும் அறமந்துள்ளதறனச் ெங்கப் பாடல்கள்வழியாக அைியைாம்.
மண்/நிைம்
மட்டுமல்ைாது

அது

குைியீடாகவும்
மருதம்,

என்பது

தபாருள்தபாதிந்த

உரிறமப்

தவளிப்படுத்தக்

தநய்தல்,

பாறை

பறடக்கப்பட்டிருக்கின்ைன.

நிறையில்

தபாருளாகவும்
கூடியது.
என்ை

மனித

வாழ்வின்

வெிப்பிடம்,

திகழக்கூடியது.

அதனால்தான்
மண்

மக்கள்

ொர்ந்த

ெங்க

பல்நவறு

அகப்பாடல்கள்

நிைங்கறளப்

ஒவ்தவாரு

தபாருண்றமகறளக்
முல்றை,

பின்னணியாகக்

நிறைப்பாடுகறள

இந்நிைங்கள்

குைிஞ்ெி,
தகாண்டு
குைியீடாக

உணர்த்துகின்ைன. நிைமும் தபாழுதும் ெங்கப்பாடல்களின் ெிைப்புக்கூறுகளில் ஒன்று. இந்த நிைங்கறள
வாெகன்

கண்முன்

நிறுத்துவதற்கு

அவர்கள்

றகயாண்ட

உத்திகள்

அவர்களது

கவிறதயாற்ைைின்

ெிைப்பிறன எடுத்துறரப்பனவாய் அறமந்திருக்கின்ைன.

குறிஞ்சி - மண்ணும் மரபும்
மறையும் மறை ொர்ந்த இடமும் குைிஞ்ெி நிைமாகும். விைங்கின வாழ்க்றகயிைிருந்து தன்
வாழ்க்றகறயக் கட்டறமத்துக் தகாண்ட மானுட இனம், விைங்குகறளப் நபான்று பாதுகாப்பு மிகுந்த
நமட்டிடங்கறளத்

தம்

வாழ்விடமாகக்

தகாண்டு

அறமந்தது.

அவ்வறகயில்

அறமத்துக்

தகாள்ளப்

தபற்ைநத மறையும், மறைொர்ந்த நிைப்பரப்புமாகும். மறை ொர் வாழ்க்றக அவர்தம் வாழ்வியநைாடு

தபாருந்தவரும் ஒன்ைாகவும், அதன்வழி பண்பாடு உருவாக்கப் தபற்ை ஒன்ைாகவும் விளங்குவதறனக்
காணமுடிகிைது. ொன்ைாக,
“அகவன் மகநள அகவன் மகநள
மனவுக் நகாப்பன்ன நன்தனடுங் கூந்தல்
அகவன் மகநள பாடுக பாட்நட
இன்னும் பாடுக பாட்நட அவர்
நன்தனடுங் குன்ைம் பாடிய பாட்நட”

(குறு. 21)

என்னும் குைிஞ்ெியின் தநடுங்குன்ைம் ெிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குைிஞ்ெி நிைத்றதப் பற்ைிய
குைிப்புகளன்ைி நவறு எதுவும் குைிக்கப்படவில்றை. மண் உயர்ந்த தன்றமதகாண்டது என்பதும், குன்ைம்
எல்நைாராலும்

காணத்தக்கது

என்பதும்,

வணங்கி

மகிழத்

தக்கது

என்பதும்

இதன்வழி

அைிவுறுத்தப்படுகிைது. இதில் ‘அவர் நன்தனடுங் குன்ைம்’ என்னும் ததாடர் தவளிப்பறடயாக முருகனது
குன்ைத்றதயும்,
இப்பாடைில்

தறைவன்

குைிஞ்ெி

நிைப்பின்னணியான

நிைத்திற்குரியவன்

‘குன்ைம்’

என்பதறனயும்,

தறைவறனக்

குைியீடாகக்

புைப்படுத்தி

நிற்கிைது.

காட்ெிப்படுத்துவதற்குப்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதறன அைியைாம் (Swaminathar, 1989).

முல்கை - மண்ணும் மரபும்
காடும்

காடு

ொர்ந்த

இடமும்

முல்றை

நிைமாகும்.

மானுட

வாழ்வின்

நாகரிகத்

ததாடக்கத்திற்குக் களமாக அறமந்தது அவனது காட்டு வாழ்க்றகநய. மறையினின்று கீ ழிைங்கி வாழத்
ததாடங்கிய
தபறும்

மனிதன்

பகுதியாக

காடுகறளநய

அறமந்தது.

தன்

வெிப்பிடமாகக்

ததான்றமச்

தகாண்டான்.

ெமுதாயத்தின்

இதனால்

இருப்பிடமாகக்

காடு

கருதப்படும்

ெிைப்பிக்கப்
முல்றை

நிைத்தில் கால்நறடகறளச் ொர்ந்த மக்கள் வாழ்நிறை புைப்படுத்தப்படுதறைக் காண்கிநைாம்.
“பல்ைா தநடுதநைிக் ககன்று வருந்ததனப்
புன்ைறை மன்ை நநாக்கி மாறை
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மடக்கட் குழவி யணவந் தன்ன
நநாநய மாகுத ைைிந்துஞ்
நெயர் நதாழி நெய்நாட் நடாநர.”
என்னும்

பாடைில்,

பசுக்கள்

(குறுந். 64)
தம்

இறரறயத்

நதடி

தநடிய

இடத்திற்குச்

தென்ைனவாக,

மாறைநநரம் வந்துற்ைதால் அதன் கன்றுகள் தத்தம் தாய்ப்பசுக்கறளத் நதடி வருந்திக் காத்திருத்தல்
நபாைத், தறைவியும் தறைவன் வரறவ எதிர்நநாக்கிக் காத்திருந்த தெய்தி புைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
(ொமிநாறதயர், 1989). இதில் பசுக்கள் நீண்ட தூரத்திற்குச் தென்று இறரநதடப் நபாகும் தெய்தியும்,

அவற்ைின் கன்றுகள் காத்திருந்த தெய்தியும் முல்றைநிைப் பின்னணிநயாடு ெித்திரிக்கப்பட்டுள்ளதறன
அைியைாம்.

தறைவி,

உணர்த்துவதற்கு

தறைவனது

இங்கு

வருறகக்காகக்

பசுக்கூட்டங்களின்

வாழ்க்றக

காத்திருக்கும்

ஒப்பீடாக

பண்பாட்டுச்

அறமகிைது.

மனித

ெிைப்பிறன

நாகரிகத்தின்

இருத்தைியல் பண்பு இதன்வழி உருவாக்கப்படுகிைது

மரு ம் - மண்ணும் மரபும்
வயலும் வயல்ொர்ந்த இடமும் மருதநிைமாகும். காடுகறளத் திருத்தி, கழனிகறள உருவாக்கிக்
தகாண்ட

மனித

கழனிகளாக

இனம்,

மாற்ைம்

நாகரிகத்தின்
தபற்ைறம

உச்ெம் தபற்ைது

மானுடத்தின்

மருதநிைத்தின்வழியினநத

அைிவியல்

வளர்ச்ெியின்

ஆகும்.

காடுகள்

தபாருட்நட

ஆகும்.

அைிவியைைிவும், உைகியல் இன்ப நுகர்வும் மருதநிைத்தின் பண்பாட்டு வளர்ச்ெிக்கு இடமளித்தது.
தெல்வ
ெமுதாயத்தின்

வளம்

தபாருந்திய

இருப்பிடமாகக்

மக்கள்

கருதப்படும்

வாழிடமாக
மருதநிைம்

அறமந்தது
கால்நறடச்

மருதநிைம்.
ெமூகத்திைிருந்து

உறடறமச்
உழுகுடிச்

ெமூகமாக மாற்ைம் தபற்ை நிகழ்விறன,
“மறைகண் டன்ன நிறைபுணர் நிவப்பின்
தபருதநற் பல்கூட்டு எருறம உழவ;
கண்பறட தபைாஅது, தண்புைர் விடியல்,
கருங்கண் வராஅல் தபருந்தடி மிளிர்றவதயாடு
புகர்றவ அரிெிப் தபாம்மற் தபருஞ்நொறு
கவர்படு றகறய கழும மாத்தி
நீர்உறு தெறுவின் நாறுமுடி அழுத்த நின்
நடுநதராடு நெைிஆயின், அவண்
ொயும் தநய்தலும் ஓம்புமதி, எம்மில்
மாஇருங் கூந்தல் மடந்றத
ஆய்வறளக் கூட்டும் அணியுமார் அறவநய.”
எனும்

பாடல்

கட்டறமக்கிைது.

எடுத்துறரக்கப்படுகின்ைது.

இப்பாடைில்

இதில்

தறைவன்

(நற். 60)
வளப்பம்

தபாருந்திய

ெிறைப்புைமாக

மருதநிைப்

நிற்கின்ைான்.

பின்னணி

அப்தபாழுது

நதாழி

உழவர்களுக்குக் கூறுவது நபாைத் தறைவி இற்தெைிக்கப்பட்டு விட்டாள் என்பதறனயும் ஆகநவ, நீ
விறரவில்

திருமணம்

தெய்துதகாள்

என்பறதத்

தறைவனுக்கு

மறைமுகமாக

உணர்த்துகின்ைாள்.

பாடைின் கருத்து ஒருபுைம் இருப்பினும் இதில் மருதநிைக் காட்ெி ெிைப்புைச் ெித்திரித்துக் காட்டுவது
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அைியத்தக்கதாகும்.

பண்பாட்டு

என்பது

மானுடவாழ்வின்
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ததாழிைியல்

ொர்ந்தும்

அறமவது

ஆகும்

என்பது இதன்வழி காட்டப்தபறுகிைது.
வளம்தபாருந்திய
ஓட்டிக்தகாண்டு

உழவர்கள்

உழுதலுக்குச்

வாழ்க்றக

தெல்லுதலும்,

நிறையும்,
நீர்

உழவர்கள்

நிறைந்த

அதிகாறையில்

வயல்களில்

நாற்று

எருறமறய

நடுதலும்

ஆகிய

மருதநிை மக்களின் வாழ்க்றக நிைப்பின்னணியில் ெித்திரித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

தெய் ல் - மண்ணும் மரபும்
மறையில்

பகுதிகறளக்

உருவாகும்

களமாகக்

நீர்

தகாண்டு

கடநைாடு
தம்

கைக்கும்

இடம்

வாழ்க்றகறய

கழிமுகம்

அறமத்துக்

ஆகும்.

தகாண்ட

இத்தகு

மானுட

கழிமுகப்

ெமுதாயநம

தநய்தல் நிைமாக அறமந்தது.
தநய்தல்

நிைப்பின்னணியில்

ெித்திரிக்கப்படுகின்ைது.
பாடல்களில்

கடைின்

கடைிறட

ஓறெ

கடலும்
எழும்

கடல்ொர்ந்த

அறைகள்

ெித்திரிக்கப்படுகின்ைது.

இடமுமான

கறரதயாடு

இவ்வறை

கடற்கறரச்

நமாதிப்

ஓறெயினால்

ொர்நப

தபரிதும்

தபாருந்துவதாகப்
இரவிலும்

பை

பகைிலும்

இந்நிைங்களில் அறமதி என்பது இல்றை; அதுநபான்நை தறைவியின் உள்ளத்திலும் அறமதியில்றை;
அதனால், தூக்கமில்றை என்பதறன,
“யார் அணங்குற்ைறன கடநை! பூழியர்
ெிறுதறை தவள்றளத்நதாடு பரந்தன்ன
............................................................
நள்தளன் கங்குலும் நகட்கும் நின்குரநை!”

(குறுந். 163)

என்னும் பாடல் எடுத்துறரக்கின்ைது (ொமிநாறதயர், 1989). இதில், ‘இரவில் ஊர் முழுவதும் ஒைி

அடங்கி

இருக்க

நீ

வருத்தமுற்ைறன’

மட்டும்

என்று

ஓயாது

தறைவி,

ஒைித்துக்

கடறை

தகாண்டுள்ளாய்;

விளித்துக்

நீயும்

நகட்கின்ைாள்.

என்றனப்

இப்பாடைில்

நபால்

யாரால்

கடலும்

கடல்

அறமந்த

பகுதி

ொர்ந்த இடமும் நிைப்பின்னணியாகச் ெித்தரிக்கப்படுவ நதாடல்ைாமல் அது கருத்துப் புைப்பாட்டுக்கும்
பயன்படுத்தியுள்ளதறன அைியைாம்.

பொகை - மண்ணும் மரபும்
மக்கள்
பாறை

வாழிடத்திற்குத்

என்ைறழக்கப்

தகுதியற்ைதாகவும்,

தபற்ைது.

வறுறமயும்,

மண்

வைட்ெியும்

வளம்

குறைந்ததாகவும்

நிறைந்த

நிைம்

பாறை.

பாறை

என்பது

முல்றையும் குைிஞ்ெியும் முறைறம திரிந்த நிைப்பகுதி என்பது புைவர் கருத்து. ஆதைால், இதில்
வைண்ட

காட்டுப்பகுதியும்,

பின்னணியாகப்

பறடக்கப்

வைட்ெியும்,

தபறுவது

மக்கள்,

இயல்பான

விைங்குகளின்

ஒன்ைாக

உள்ளது.

துயரமான

வளறம

வாழ்நிறையும்

குறைந்து

மக்கள்

வாழ்வதற்குத் தகுதியற்ைதாகி, ஊறரவிட்டு விைகிப் நபான மண்நமட்டில் அணில்கள் விறளயாடும்
நிறைக்குத் தள்ளப்பட்டுவிட்ட இழிநிறையிறன,
“காதை ருறழய ராகப் தபரிதுவந்து
ொறுதகா ளூரிற் புகல்நவன் மன்ை
அத்த நண்ணிய வங்குடிச் ெீறூர்
மக்கள் நபாகிய அணிைாடு முன்ைிற்
புைப்பில் நபாைப் புல்தைன்
ைைப்தபன் நைாழியவ ரகன்ை ஞான்நை.”

(குறுந். 41)
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என்னும்

பாடல்

இருப்பிடங்கறளவிட்டுப்

காட்ெிப்படுத்துகிைது
புைம்தபயர்ந்து

DOI: 10.34256/irjt21420

(ொமிநாறதயர்,

தெல்வதற்கு

அறமகிைது.

இதனால்

இப்பகுதியில்

தகாறையும்,

நிகழ்வுகளாக

இருப்பது

காட்டப்படுகிைது.

இப்பாடைில்,

1989).

மண்ணின்

வளக்குறைநவ

தகாள்றளயும்,
புைம்தபயர்ந்து

மக்கள்

காரணமாக

வழிப்பைியும்

நீங்கிய

தங்கள்
இயல்பான

மக்கள்

வாழிடங்கள்

ொர்ந்த

நிைங்கறளப்

தற்நபாது அணில்கள் விறளயாடுவதற்குக் களமாகியறதப் நபாை, தறைவியின் நிறையும் உள்ளது
என்பதறன உவறம காட்டுவதற்கு நிைப்பின்னணி பயன்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு

ெங்கப்

புைவர்கள்

தமது

பாடுதபாருளுக்கு

ஏற்ைவாறு

மண்

பின்னணியாகக் தகாண்டு தமது கவிறதகறளப் பறடத்துள்ளனர் என்பது ததளிவாகிைது. மண்ணின்
வளம்

வளத்றதக்

காட்டுவதற்கும்,

மண்ணின்

விறளச்ெல்

வளறமக்காட்டுவதற்கும்,

தபாைிறவக்

கூட்டுவதற்கும், மண்ணின் வைட்ெி வறுறமறயக் காட்டுவதற்கும் இடமளித்துள்ளதறன இப்பாடல்கள்
நமக்கு

உணர்த்துகின்ைன.

புைப்பாட்டுக்கும்

அறவ

காட்ெிச்ெித்தரிப்பு

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள

பாடுதபாருளுக்நகற்ை

சூழறை

திைம்

இவ்வாறு

என்பநதாடு

ெிந்தறனக்கு

அறமத்துக்

மட்டுமல்ைாது,

உரியதாக

தகாள்வதன்

கருத்துப்

அறமந்துள்ளது.

மூைம்

ெங்கக்

கவிஞர்கள்

தனது

தாம்

விரும்பிய உணர்விறனச் சூழநைாடு விறளக்கின்ைனர். நமலும், ஏற்ை இடங்களில் ஏற்ை தொற்கறளத்
பயன்படுத்தி தவற்ைி கண்டுள்ளனர்.
“தகுந்த சூழறையும் பின்புைத்றதயும் கற்பறன தெய்து தகாள்ள முடியாத நபாது தான் கவிஞன்

நதால்வி

அறடகிைான்”.

ஏற்படவில்றை

(Marudhanayagam,

என்பதற்கு

அவன்

2008)

தனது

இவ்வாைான

சூழலுக்குத்தக

நதால்வி

என்பது

ெங்கக்

அறமத்துக்தகாண்ட

கவிஞனுக்கு

மண்

ொர்ந்த

நிைப்

பின்புைமும் ஒரு கருவியாக அறமந்திருந்துள்ளது.
“உவறமகளாகநவா, உருவகங்களாநவா அல்ைது காட்ெி உருக்களாகநவா பயன்படுத்தப்படுபறவ

எல்ைாம்

நாம்

அன்ைாட

வாழ்க்றகயில்

காணுகின்ை

தபாருள்களாக

இருத்தல்

ெிைப்தபன்றும்,

இல்தபாருள் உவறமகள் அவ்வளவு பீடு உறடயன அல்ைதவன்றும், எந்தக் கருத்றதயும் கருத்தாகநவ
கூைிவிடாது

காட்ெி

கடறமதயன்றும்
பாடல்களாகச்

உருவின்

நமறைநாட்டுத்

ெங்கப்பாடல்கள்

மூைம்

மனக்கண்ணிற்கு

திைனாய்வாளர்கள்

திகழ்வதறன

ஓவியமாக்கித்

கூறுவர்”

அைியைாம்

இத்தகு

(Marudhanayagam,

தருதநை

கவிஞனின்

ெீர்றம

தபாருந்திய

2008).

நதறவயற்ை

தொற்கறளப் பயன்படுத்துதநைா, மிறகக் கற்பறனநயா ெங்கக் கவிஞனுக்கு உடன்பாடன்று. நிைமும்
தபாழுதும்,

கரு,

தபாருளாகக்

உரிப்தபாருள்களும்

காட்டுவதில்

அவர்கள்

அவனைிந்த

நதாடல்ைாமல்

மிகுதிைன்

தகாண்டவர்களாக

அவனது

வாெகனும்

விளங்குவது

அைிந்திருந்த

ெங்கப்பாடல்களின்

தனிச்ெிைப்பு.
இங்ஙனம்,

ெங்க

இைக்கிய

நிைப்பின்னணியானது,

ெங்ககாை

மக்கள்

இயற்றகநயாடிறயந்து,

அதற்குத்தக வாழ்ந்த ெமூகத்திறனநய ெித்திரிக்கின்ைது. அறவ “நிைச் சூழ்நிறைகநள தமிழ் மக்களின்
வாழ்க்றகறயயும்

இைக்கியத்றதயும்

உருப்படுத்தின”

என்னும்

கருத்திறன

தவளிப்படுத்துவ-தாக

அறமந்திருப்பதறன அைியமுடிகிைது (Manickanar, 1990).

முடிவுகர
ெங்கப் புைவர்கள் காட்ெியுருக்களுக்கு அளித்த ெிைப்பும், மக்கள் அன்ைாட வாழ்வில் காணுகின்ை

எளிய தபாருள்கறளநய உவறமயாக்குகின்ை ெிைப்பும் ெங்கச் தெவ்வியைின் கூறுகளில் ஒன்ைாகும்.
உள்ளுறை உவமம், ஏறன உவமம் ஆகியறவகட்தகல்ைாம் அவ்வந் நிைத்து மண்றணக் கருவாகக்
தகாண்டு எழும் கருப்தபாருள்கறளப் பயன்படுத்திக் தகாள்ளநை பழந்தமிழ் மரபாகும்.
நிைம்

என்பதறனச்

ெித்திரிக்கும்நபாது

அந்நிைவியற்றகறயக்

குைிப்பநதாடு

மட்டுமல்ைாது

அந்நிை மக்களின் வாழ்க்றக, ததாழில், பண்பாடு முதைானவற்றையும் எடுத்துறரப்பது பறடப்பாக்கக்
கூறுகளில் ஒன்ைாக அறமந்திருக்கின்ைது.
குைிஞ்ெி,

முல்றை,

மருதம்,

தநய்தல்,

பாறை

நபான்ை

ஐந்து

நிைங்களின்

அறமப்பும்,

அவ்வந்நிைங்களின் உரிப்தபாருள்களுடன் இறயந்து நின்று ெிைப்பிப்பதுடன், மக்களின் ததாழில் முறை
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நபான்ை வாழ்க்றக அறமப்பிறனயும் சுட்டி நிற்கிைது. நிைப்பின்னணிக்கு ஏற்ப அறமந்துள்ள ெங்க
மக்களின்

ெமுதாய

வாழ்க்றக

அறமப்பும்

அகப்பாடல்களின்

பின்னணியாக

அறமந்திருப்பதறன

அைியமுடிகின்ைது.
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