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ஆசிரியர் குறிப்பு
முனெவர் கு. வடிவவல்முருகன், திருச்சிராப்பள்ளி உருமு தனலெட்சுமி
கல்லூரித் தமிழ்த்துறையில் உதவிப்பபராசிரியராகப் பணியாற்ைி வருகிைார்.
முதுகறெ,
தமிழ்ப்

ஆய்வியல்

பல்கறெக்கழகத்தில்

அண்ணாமறெப்
படிப்றப முடித்துள்ளார்.

நிறைஞர்,

முறனவர்

பட்டங்கறளத்

முடித்துள்ள

பல்கறெக்கழக

லமாழியியல்

இவர்,
பாடத்திலும்

தஞ்சாவூர்
கூடுதொக
முதுகறெப்

முதுகறெ முடிக்கும்பபாபத பதசியத் தகுதித் பதர்வில் (UGC - NET)

பதர்ச்சி லபற்ைவர். “தமிழ் மரபிெக்கணங்களில் விறன வறககளும் விறன வறகப்பாட்டுக்
கூறுகளும்” என்ை தறெப்பில் முறனவர் பட்டம் லபற்றுள்ளார்.

இறசப்பயிற்சியில் பட்டயக்

கல்வி,

தமிழ்த்

பயாகா

கணிணிறய

முதுநிறெ

மிகச்சுெபமாகக்

பட்டயக்

கல்வி,

றகயாளும்

உயர்நிறெத்

திைன்,

தமிழ்ச்

சுவடியியல்

தட்டச்சு
பயிற்சி,

பயிற்சி,
தமிழ்க்

கல்லவட்டுப் பயிற்சி, கிரந்தம் மற்றும் லதலுங்கு லமாழிப்பயிற்சி பபான்ை பெ பயிற்சிகறளப்
லபற்று சிைப்புத் தகுதிகறளக் லகாண்டிருப்பவர்.
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ஆய்வுச் சுருக்கம்
சங்க

காெத்திற்குப்பின்

உட்லகாண்டு

எழுந்த

சமயங்களின்

லபருவரறவயும்

பதிலனண்கீ ழ்க்கணக்கின்

அக

அதன்

நூல்களுள்,

தாக்கங்கறளயும்
தமிழில்

நமக்குக்

கிறைத்திருக்கும் முதனூொகிய லதால்காப்பியத்துள் கூைப்பட்டிருக்கும் அகத்திறண மரபுகள்
பெ

பரவொகவவ

படிந்து

குறுக்கீ டுகறளயும்

காணப்படுகின்ைன.

கைந்து

லதால்காப்பியம்

காெங்கறளயும்
கூைியுள்ள

சமயச்

சிந்தறனக்

அகத்திறண

மரபுகறளக்

கீ ழ்க்கணக்கின் அக நூல்கள் பின்பற்ைியிருக்கும் சிெ மரபுகறள இக்கட்டுறர ஆராய்கின்ைது.

முன்னுரை
தமிழில்

லதான்றமயும்

லதால்காப்பியம்.

தறெறமயும்

அறமந்த

வபரிெக்கணமாகத்

திகழ்வது

இன்றுள்ள இெக்கண, இெக்கியங்களுக்லகல்ொம் ஊற்ைமளிக்கும் பெப்பெ

ஊற்றுக் கண்கறள உள்ளைக்கிய ஆற்றுப்லபருக்காய் அறமந்த பெ லதால்காப்பிய மரபுகள்,
பதிலனண்
பதிலனண்

கீ ழ்க்கணக்கின்
கீ ழ்க்கணக்கில்

திறணமாறெ
நூல்களின்

அகத்திறண
ஐந்திறண

நூற்றைம்பது,

பாைல்கள்

அடிலயாற்ைிவய

கார்

ஐம்பது,
நாற்பது,

அறனத்துவம

இயன்றுள்ளன.

நூல்களிலும்

பரவொகவவ

ஐந்திறண

எழுபது,

றகந்நிறெ

என்று

லதால்காப்பியத்தின்

அங்ஙனம்

புெப்படும்

காணப்படுகிைது.

திறணலமாழி
அறமந்த

அகத்திறண

அகப்லபாருள்

மரபுகளில்

ஐம்பது,

மரபுகளின்

சிெவற்றை

இங்வக

எடுத்துக் காணொம் (Varadarajan, 1966; Dakshinamurthy, 2010).

தரைவரை இயற்பழித்த வதோழிக்குத் தரைவி இயற்பட ம

ோழிதல்

அகத்திறணக் களவுக்காதெில் தறெவன் தன் தறெவிறயக் காண்பதற்குப் பகற்குைி,
இரவுக்குைி என்னும் இரண்டு இைங்களிலும் மாைிமாைி வந்து அவறளக் கண்டுச் லசன்று தன்
காதறெ

நீட்டிப்பான்.

நாைைியத்

தறெவிறய

நன்மணம்

புரிந்து

லகாண்டு

அவளுைன்

இல்ெைம் நைத்தும் எண்ணமின்ைி, அவன் இவ்வாறு மறைந்து மறைந்து பகெிலும் இரவிலும்
வந்து

லசல்லும்

பண்பிறன

உறையவனாய் இருந்தான்.

இறத அவனுக்கு

வநர்முகமாக

எடுத்துக்கூைி மாற்றுவதற்குமுன் முதெில் மறைமுகமாக அவன் வகட்கும்படி, குைியிைத்தின்
அருகில் அவன் வந்திருப்பறத அைிந்தும் அறத அைியாதவள்வபால், வதாழி தறெவியிைம்
அவனுறைய

அக்குறைப்

பழிக்றகயில்

அதற்கு

தறெவன்

பண்புகறளப்

உணர்வூட்டுவறத
இெக்கண முறை.
தறெவி

எதிராகத்

அண்றமயில்

அவனுறைய

பண்புகறளப்

பழித்து

தறெவி

அவன்

இருக்கும்வபாவத
பழித்தும்

“இயற்பழித்தல்”

வதாழி

பண்புகறளப்

பாராட்டி

வதாழியும்

பாராட்டியும்

என்றும்,

லமாழிவாள்.

தறெவியும்

லமாழிந்து

“இயற்பை

தறெவறனப்
லமாழிவாள்.
மறைமுகமாய்

அவனுக்குத்

லமாழிதல்”

என்றும்

திருமண
கூறுதல்

இம்முறையில், தறெவனின் பண்புகறளத் வதாழி இயற்பழிக்றகயில்

இயற்பைலமாழிதறெத்

லதால்காப்பியக்

களவியலுள்

‘மறைந்து

அவற்காண்ைல்’

எனத் லதாைங்கும் தறெவி கூற்று நூற்பாவினுள்,
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“வழுவின்று நிறெஇய இயற்படு லபாருளினும்…
தன்வயின் உரிறமயும் அவன்வயின் பரத்றதயும்
அன்னவும் உளவவ ஓரிைத் தான”
எனவரும்
மட்டுமின்ைி,

பகுதியில்

‘இருவறகக்

(லதால்.லபாருள்.இளம்.நூ.109)

அறமத்து

குைிபிறழப்பு

விளக்குவர்
ஆகிய

இளம்பூரணர்.

இைத்தும்’

எனத்

இந்நூற்பாவினுள்

லதாைங்கும்

முந்றதய

நூற்பாவின்,
“வறரதல் வவண்டித் வதாழி லசப்பிய
புறரதீர் கிளவி புல்ெிய எதிரும்…
கிழவவாள் வமன என்மனார் புெவர்”

(லதால்.லபாருள்.நச்சி.நூ.107)

என்ை பகுதியிலும் தறெவி இயற்பை லமாழிதறெ விளக்குவார் நச்சினார்க்கினியர்.
லதால்காப்பிய

அகத்திறண

மரபுகளாகக்

கூைப்படும்

இயற்பழித்தல்,

இயற்பை

லமாழிதல்கறளத் வதாழியும் தறெவியும் நிறெறமகளுக்வகற்ப, மாைிமாைி வமற்லகாள்வர்.
இந்நிகழ்வுகறள

வமற்கணக்கு

நூல்களாகிய

சங்க

இெக்கியங்களில்

குைிப்பாகக்

குைிஞ்சிக்கெிப் பாைல்கள் (கெி.40, 41, 42) வபான்ைவற்ைில் பரவொகக் காணொம். அவற்றை
அடிலயாற்ைிக் கீ ழ்க்கணக்கு அகத்திறண நூல்களும் இத்லதால்காப்பிய மரபுகறள இனிவத
லதாைர்கின்ைன என்பறத இங்வக காணொம்.
“மன்ைப் பெவின் சுறளவிறள தீம்பழம்
உண்டுவந்து மந்தி முறெவருைக் கன்ைமர்ந்து
ஆமா சுரக்கும் அணிமறெ நாைறன
யாமாப் பிரிவ திெம்”

(ஐந்திறண எழுபது,4)

“சான்ைவர் வகண்றம சிறதவின்ைாய் ஊன்ைி
வெியாகிப் பின்னும் பயக்கும் லமெிவில்
கயந்திகழ் வசாறெ மறெநாைன் வகண்றம
நயந்திகழும் என்னுலமன் லநஞ்சு”
என்பன,
அைிந்தும்

தறெவன்

(ஐந்திறண எழுபது, 5)

சிறைப்புைத்தானாய்

அைியாதவள்வபால்

வதாழி

வந்து

அவனுறைய

நிற்குமளவில்,

பண்புகறளப்

அவன்

வரவிறன

பழிக்கும்வபாது,

தறெவி

வதாழியின் கருத்துக்கறள மறுத்துத் தறெவனின் இயல்புகறள எடுத்துப் பாராட்டி இயற்பை
லமாழிதொய் அறமந்த பாைல்களாம்.
காட்டுப்பசு தன் கன்ைிற்குப் பால் சுரப்பது வபான்ை விருப்புைவன, மடிறய வருடிய
மந்திக்கும் பால் சுரந்து ஊட்டுதற்கிைமான அழகிய மறெ நாைனாகிய தறெவன் தன்றனச்
சார்ந்வதார்
அவலனாடு

அறனவறரயும்
பிரிவின்ைிக்

லவளியிடுகின்ைாள்

ஒப்பக்

கூடிவாழ

தறெவி.

காக்கும்

அருட்பண்புறையவன்

வவண்டுலமன்ை

‘நற்பண்புகள்

நிறைந்த

தன்

என்பறத

விருப்பத்றத

சான்வைார்களின்

உணர்த்தி,

முதற்பாைெில்

நட்பு

ஒருவபாதும்

குறையாமல் வமன்வமலும் வளர்ந்து வெிறமயாய்ப் பயன்படுவதுவபால், நீர் - நிெ வளங்கள்
குறைவின்ைி

இருக்கும்

நன்றமயாகவவ

திகழும்

சிைந்த
என்று

மறெநாைனான

தறெவனின்

நட்பாகிய

காதலும்

நமக்கு

என் உள்மனம் உணர்த்துகின்ைது’ எனத் தன் காதெனின்
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லதாைர்பு குைித்தத் துணிறவ இரண்ைாம் பாைெில் தறெவி எடுத்துறரக்கின்ைாள் (Kanimozhi,

2019; Rasamanikam, 1947; Tolkā ppiyar, 1999).
வதோழி தரைவனுக்கு இைவுக்குறி

றுத்தல்

களவுக் காதெில் தறெவன் தறெவிறய இரவுக் குைியிைத்தில் கண்டு தன் காதறெ
நீட்டிக்கக் கருதுகிைான். அதற்குத் வதாழிறயத் துறணயாகுமாறு வவண்டும்வபாது, அவறனத்
திருமணத்திற்கு லநருக்க நிறனக்கும் வதாழி, அவன் விரும்பும் இரவுக்குைிக்கு ஏற்பைொகும்
இறையூறுகறள எடுத்துக்கூைி மறுத்து விடுவாள். அவள் அவ்வாறு இரவுக்குைி மறுப்பதற்கு
எடுத்து லமாழியும் இறையூறுகளுள் இருள்லநைியில் (இருள்வழியில்) வரும்வபாது அவனுக்கு
வநரக்கூடும் ஏதப்பாடுகறள (துன்பங்கறள) எண்ணிக் கெங்கும் தறெவியின் கெக்கத்றதக்
காட்டுதலும்

ஒன்று.

‘நாற்ைமும்

வதாற்ைமும்’

எனத்

லதாைங்கும்

நூற்பாவில்

வதாழி

கூற்றுகறளலயல்ொம் லதாகுத்துக் கூறும் லதால்காப்பியம்,
“ஆற்ைது தீறம அைிவுறு கெக்கமும்…
தாங்கரும் சிைப்பின் வதாழி வமன”

(லதால்.லபாருள்.இளம்.நூ.112)

என்று இரவுக்குைி மறுப்பிறன எடுத்து லமாழியும். இதறன, ‘ஆறுபார்த்து உற்ை அச்சக்
கிளவி’ என்று வழிநூொகிய நம்பியகப்லபாருளும் (நூ.164) நவிலும்.
தறெவன் இரவுக்குைியிைத்திற்கு இருள்லநைியில் வரும்வபாது ஏற்படும் தீறமகறளக்
கருதும் தறெவியின் கெக்கத்றதத் வதாழி அவனுக்கு எடுத்துக்கூைி இரவுக்குைி மறுப்பது
திறணமாறெ நூற்றைம்பது நூெில் பின்வருமாறு அறமகின்ைது.
“கைிவளர் பூஞ்சாரல் றகந்நாகம் பார்த்து
லநைிவளர் நீள்வவங்றக லகாட்கும் - முைிவளர்
நன்மறெ நாை! இரவரின் வாழாளால்
நன்மறெ நாைன் மகள்”

(திறணமாறெ நூற்றைம்பது,7)

‘நல்ெ மறெநாைவன! தறெவிறயக் காண இரவுப்லபாழுதில் நீ வருதற்குரிய மிளகுக்
லகாடிகள் பைர்ந்த மறெச்சாரல் வழியிவெ யாறனகறளக் லகான்று தின்பதற்காக அவற்ைின்
வரறவ எதிர்பார்த்து நீண்டு வளர்ந்த வவங்றகப் புெிகள் சுற்ைித் திரியும். அத்தன்றமயான
லகாடிய வழியில் இருள் லசைிந்த இரவில் நீ வருவாயானால் உனக்கு வநரொகும் ஏதத்றத
அஞ்சி

நின்

காதெியாகிய

இத்தறெவி

உயிர்

தரிக்கமாட்ைாள்

(இைந்து

மடிவாள்)’

என்று

இப்பாைெில் வதாழி தறெவனுக்கு இரவுக்குைி மறுக்கின்ைாள்.
தறெவன்

இரவுக்குைி

இைத்திற்கு

வரும்வபாது

ஏற்படும்

ஏதங்கறள

எண்ணிக்

கெங்கும் தறெவியின் கெக்கத்றத எடுத்துக்கூைி, வதாழி அவனுக்கு இரவுக்குைி மறுத்தறெ
ஐந்திறண ஐம்பது நூலும் அழகுை அறமத்துள்ளது.
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“லநடுமறெ நன்னாை! நீள்வவல் துறணயாக்
கடுவிறச வாெருவி நீந்தி நடுவிருள்
இன்னா அதர்வர ஈர்ங்வகாறத மாதராள்
என்னாவாள் என்னுலமன் லநஞ்சு”

(ஐந்திறண ஐம்பது, 19)

‘லநடிது வளர்ந்து நீண்டு கிைக்கும் நல்ெ மறெகறளயுறைய நாைவன! நின் றகயில்
ஏந்திய

லநடுவவவெ

பாய்ந்திழியும்

துறணயாக,

அருவிறய

நீ

தறெவிறயக்

நீந்திக்

கைந்து

காண

லகாடிய

நடுவிருளில்

கடுவிறசவயாடு

வழிகளில்

வருவாயானால்,

அவ்விைங்களில் நினக்கு வநரும் இறையூறுகறள நிறனந்து நின் காதெியாகிய இவள் என்ன
நிறெறய எய்துவாவளா என்று என் லநஞ்சு கெங்குகின்ைது’ எனத் வதாழி தறெவனிைம்
இரவுக்குைிக்கு இறசயாமல் மறுக்கிைாள்.

தரைவியின் கோ ம்

ிக்க கழிபடர் கிளவி

களவுக் காெத்தில் தறெவறனக் காணப்லபைாத லபாழுதுகளில் தறெவிக்கு அவறனக்
காணவவண்டுலமன்ை ஆவல் மிகுவதும், அந்த ஆவெில் அவள் அவறன எண்ணி ஏங்குவதும்
இயல்பு. அவ்வாறு ஏங்குவதனால் உணறவ மைந்து உைக்கம் துைந்து தறெவறனக் குைித்த
நிறனப்வப

லபரிய

லசால்றெச்
வநாக்கி,

வநாயாய்

லசால்ெவும்

அவள்

தறெவியின்

திைனற்ை

வினவுவதும்

இந்த

அகத்துறையாய்,

வருந்தும்வபாது,

லசால்வறதக்

உயிரினங்கறளயும்

உறரப்பதுமாய்த்

வருத்தலமாழி
சங்கப்

தான்

லவளிப்பாவை

பாைல்கள்

லதாைங்கி

உயிரிொப்

தன்

“காமம்

வகட்கவும்

லபாருள்கறளயும்

வருத்தத்றத
மிக்க

அக

தனக்லகாரு

கழிபைர்

லவளியிடுவாள்.
கிளவி”

இெக்கியங்களிலும்

என்னும்
பின்றன

இெக்கணங்களிலும் (நம்பி.நூ.164) இைம்லபறும்.
அகத்திறண வரொற்ைில் பிந்றத வளர்நிறெயாகிய இத்துறைப்லபயர்க் குைியீடு முந்து
நூொகிய லதால்காப்பியத்தில் முதல்நிறெக் குைிப்பாகவவ காணப்படுகின்ைது. களவியெில்,
‘மறைந்து

அவற்காண்ைல்’

லதால்காப்பிய

நூற்பாவில்

முதொகத்

தறெவி

கூற்றுக்கறளத்

(லதால்.லபாருள்.இளம்.நூ.109;

நச்சி.நூ.111)

லதாகுத்துக்
‘காமம்

கூறும்

சிைப்பினும்’

எனவரும் லதாைவர அக்குைிப்பாகும். காமம் என்பது நிறைந்த காதலுணர்வு; சிைத்தலென்பது
மிகுதல்.

எனவவ,

தறெவறனக்

காணப்லபைாத

நிறெயில்

அவன்மீ து

தறெவிக்குக்

காதலுணர்வு மிகுந்த வருத்த லவளிப்பாவை இத்துறையாம். காமம் மிக்க கழிபைர் கிளவி
எனும் லதாைரில் கழிபைர் கிளவி என்பது அளவு கைந்த நிறனப்பில் கூறும் கூற்ைாகும்.
பதிலனண்

கீ ழ்க்கணக்கு

அக

நூல்களுள்

ஐந்திறண

ஐம்பது,

ஐந்திறண

எழுபது,

திறணமாறெ நூற்றைம்பது, றகந்நிறெ ஆகிய நான்கு நூல்கள் தறெவியின் காமம் மிக்க
கழிபைர் கிளவிப் பாைல்கறளக் லகாண்டுள்ளன.

Int. Res. J. Tamil, 163-172 | 167

G. Vadivelmurugan / 2020

Vol. 2 Iss. 3 Year 2020

“லகாடுந்தாள் அெவ! குறையாம் இரப்வபம்!
ஒடுங்கா ஒெிகைற் வசர்ப்பன் லநடுந்வதர்
கைந்த வழிறயஎம் கண்ணாரக் காண
நைந்து சிறதயாதி நீ”
என்ை

பாைெில்,

(ஐந்திறண ஐம்பது, 42)

வதரில்

வந்து

தன்னுைன்

அளவளாவிச்

லசன்ை

தறெவனின்

நிறனவவாடு அவனது வதராழித் (வதர்ச் சக்கரத்) தைத்றதவய கண்ணாரக் கண்டு ஏக்கமுறும்
தறெவி, அத்தைத்தின்வமல் நைந்து சிறதக்கும் நண்டிறன வநாக்கி, தைத்றதச் சிறதக்காமல்
லசல்லுமாறு இரந்து வவண்டுகிைாள். வவண்டும்வபாது, அந்நண்டிறனக் ‘லகாடுந்தாள் அெவ’
என்று

அதன்

கால்கறளக்

குைித்து

விளிப்பதில்

அக்கால்களின்

வறளவு

லநளிவுகறளக்

குைிப்பவதாடு, தன் காதென் வந்துலசன்ை வதர்த்தைத்றத இருகால் நாற்கால் என்ைில்ொமல்
எட்டுக்கால்களால் நைந்து சிறதக்கும் லகாடுறமறயச் சினந்து குைிப்பதாகவும் அறமந்துள்ள
நயம் உணரத்தக்கதாய் உள்ளது.
“லதண்ண ீர் இருங்கழி வவண்டும் இறரமாந்திப்
லபண்றணவமல் வசக்கும் வணர்வாய்ப் புணர்அன்ைில்!
தண்ணந் துறைவற்கு உறரயாய், மைலமாழி
வண்ணம்தா என்று லதாடுத்து”
எனவரும்

பாைெில்,

(ஐந்திறண எழுபது, 64)

தறெவறனத்

லதாைர்ந்து

காணப்லபைாத

ஏக்கத்தினால்

உைல்

இறளத்து நிைம் விளர்த்துப் பசறெ பைர்ந்த வமனியளாகிய தறெவி, பறனமரத்தின்வமல்
காதல்

துறணவயாடு

கூடியிருக்கும்

அன்ைில்

பைறவறய

அன்புைன் விளித்து,

அதறனத்

தறெவனிைம் தூது லசன்று, அவறன வறளத்து நிறுத்தி அவனால் கவரப்பட்ை தன்னுறைய
பறழய உைல்நெத்றத மீ ளத் தரும்படி அவனிைம் கூறுமாறு வவண்டுகின்ைாள். ‘கைவொரக்
கழியிைங்களில்

வவண்டும்

பறனமரத்தின்வமல்

காதல்

வறகயில்
துறணயுைன்

வவண்டுமளவு
களிப்புற்றுக்

இறரறய

கூடியிருக்கும்

உண்டுவந்து

அன்ைிவெ!’

என்று

விளிப்பதில் இத்தறெவி தான் ஊண், உைக்கமின்ைி இறளத்துத் தறெவறனக் கூைப்லபைாத
ஏக்கத்திெிருக்கும் இரக்க நிறெறயக் குைிப்பாக உணர்த்தும் நயத்றத உணரொம்.
“மாக்கைல்வசர் லவண்மணல் தண்கானல் பாய்திறரவசர்
மாக்கைல்வசர் தண்பரப்பன் மார்பணங்கா - மாக்கைவெ!
என்வபாெத் துஞ்சாய்; இதுலசய்தார் யார்உறரயாய்!
என்வபாலும் துன்பம் நினக்கு”
என்னும்

பாைெில்,

தறெவனின்

(திறணமாறெ நூற்றைம்பது, 38)
மார்றபத்

தழுவப்

லபைாமல்

தனித்திருப்பதனால்

உைக்கமின்ைி நிறனவறெகள் புரண்லைழ உணர்வு செித்திருக்கும் தறெவி, தன்லனஞ்றசப்
வபாெவவ அறெயடித்து ஓெமிடும் கைறெ விளித்து, ‘கைவெ! என்றனப் வபாெவவ நீயும்
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துயிொமல்

தவிக்கின்ைாவய.

எனக்குத்

தறெவன்

லசய்த

துன்பத்றதப்வபால்

உனக்கு

இத்துன்பம் லசய்தவர் யாலரனக் கூறுவாய்!’ என்று பரிவவாடு வினவுகின்ைாள்.

நற்றோய் படி

த்தோைிடம் விைவுதல்

தறெவன்
நிறெயில்

வந்து

தறெவிறய

தறெவியின்

நற்ைாய்

உைன்வபாக்கிற்கு
கெக்கம்

எய்தித்

அறழத்துச்
லதய்வத்தின்

லசன்ைறத
குைி

அைிந்த

வகட்ைைிய

நிறனக்கிைாள். அதன்படி, வகாயிலுக்குச் லசன்று இறைறய வணங்கி அங்வக லதய்வமுற்றுக்
கூறும் பூசாரியாகிய படிமத்தானிைம் அருள்லமாழி வினவுவாள். இதறனத் லதால்காப்பியம்
அகத்திறணயியெில் “தன்னும் அவனும் அவளும் சுட்டி” (லதால்.லபாருள்.இளம்.நூ.39) எனத்
லதாைங்கும் நூற்பாவில் அறமத்துக் கூறும்.

லதால்காப்பியத்தின் இந்த அகத்திறண மரபில்

திறணமாறெ நூற்றைம்பதில் அறமந்த பாைல் வருமாறு:
“வவைாக நின்றன வினவுவவன் லதய்வத்தால்
கூைாவயா கூறும் குணத்தினனாய்! - வவைாக
என்மறனக்கு ஏைக் லகாணருவமா? எல்வறளறயத்
தன்மறனக்வக உய்க்குவமா தான்”
இப்பாைெில்

நற்ைாய்

(திறணமாறெ நூற்றைம்பது, 90)

படிமத்தாறன

வநாக்கி,

‘லதய்வம்

ஏைப்லபற்று

அருள்லமாழி

கூறும் குணமுறையவவன! யான் உன்னிைம் வினவுகின்வைன். என் மகறள உைன்வபாக்கில்
லகாண்டுலசன்ை

தறெவன்,

அவறள

மீ ண்டும்

என்

மறனக்கு

அறழத்து

வருவாவனா?

அல்ெது, தன் மறனக்குக் கூட்டிப் வபாவாவனா?’ என்று கெக்கத்துைன் வினவுகின்ைாள்.

இரடச்சுைத்தில் மசவிைி குைோ

ைத்மதோடு புைம்பல்

தறெவனுைன் தறெவி புைப்பட்டுப்வபான நிறெயில் அவறளத் வதடிப் பின்லசல்லும்
லசவிெித்தாய், பாறெநிெ வழியாகிய சுரத்திறைவய குழந்றதகறளப் வபாலும் காய்கறளக்
காய்த்து

நிற்கும்

குராமரத்றத

வநாக்கித்

தன்

மகள்

லசன்ை

வழிறய

வினவுவாள்.

“சுரத்திறைச் லசவிெி குராலவாடு புெம்பல்” என்னும் இவ்வகத்துறைறயத் லதால்காப்பியம்
குைிப்பிட்டுக்

கூைவில்றெ.

ஆயினும்,

அகத்திறணயியெில்

கூற்றுக்குரிவயார்

சிெறரக்

குைித்துக் கூைியபின் “எஞ்சிவயார்க்கும் எஞ்சுதல் இெவவ” (லதால்.லபாருள்.நச்சி.நூ.42) என்று
லதாகுத்துச்

சுட்ைப்பட்ை

இத்துறைக்கூற்றைக்

பிை

குைிப்பிடும்

மாந்தருள்

லசவிெிறய

நச்சினார்க்கினியர்

சான்ைாக

அைக்கி,

அவளுறைய

எடுத்துக்காட்டும்

பாைல்

திறணமாறெ நூற்றைம்பதில் இைம்லபற்றுள்ளது.
“தான்தாயாக் வகாங்கம் தளர்ந்து முறெலகாடுப்ப
ஈன்ைாய்நீ பாறவ இருங்குரவவ - ஈன்ைாள்
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லமாழிகாட்ைாய் ஆயினும் முள்லளயிற்ைாள் லசன்ை
வழிகாட்ைாய் ஈலதன்று வந்து”
‘லபரிய
அருகிலுள்ள

குராமரவம!
வகாங்க

திறணமாறெ நூற்றைம்பது, 65)

குழந்றதகறளப்

மரம்தான்

வபாலும்

உன்

அக்குழந்றதகளுக்குத்

காய்கறள

நீ

தாய்வபாெத்

காய்த்தபின்,

தாழ்ந்து

தன்

முறெகள்வபாலும் மெர்கறளக் லகாடுத்துப் பாலூட்டி வளர்க்கவிட்ைாய். ஆதொல், குழந்றத
வளர்ப்பிறன

அைியாத

நீ

என்

மகளின்

மழறெ

லமாழிகறளக்

கூைிக்

காட்ைமாட்ைாய்;

ஆயினும், இளம் பற்கறளயுறைய அவள் தன் தறெவனுைன் கூடிச்லசன்ை வழிறயவயனும்
இதுதாலனன்று
அவள்

உவந்து

லசன்ை

காட்டுவாயாக’

பாறெநிெத்தில்

என்று

இப்பாைெில்

பின்லசன்று

தறெவியின்

இறைச்சுரத்வத

நிற்கும்

லசவிெித்தாய்
குராமரத்லதாடு

வினவுகின்ைாள்.

விரைமுற்றிய தரைவன் வதர்ப்போகனுக்கு உரைத்தல்
வபார்விறன

காரணமாகத்

தறெவிறயப்

பிரிந்து

வதரில்

லசன்ை

தறெவன்

அவ்விறனமுற்ைி முடிந்த நிறெயில் விறரந்து தறெவியிைம் மீ ண்டு வருவது குைித்துத்
வதர்ப்பாகனுக்கு உறரப்பது அவன் கூறும் அகத்திறணக் கூற்றுக்களுள் சிைந்த ஒன்ைாகும்.
ஆதொல், இதறனத் லதால்காப்பியம் அகத்திறணயியல், கற்பியல் ஆகிய இரண்டியல்களில்
தறெவன் கூற்றுக்கறளத் லதாகுத்துக் கூறும் நூற்பாக்களில் அறமத்து லமாழிகின்ைது.
“பாசறைப் புெம்பலும் முடிந்த காெத்துப்
பாகலனாடு விரும்பிய விறனத்திை வறகயினும்…
உறரத்திை நாட்ைம் கிழவவான் வமன”

(லதால்.லபாருள்.இளம்.நூ.44)

“வபரிறச ஊர்திப் பாகர் பாங்கினும்…
எண்ணரும் சிைப்பின் கிழவவான் வமன”

(லதால்.லபாருள்.இளம்.நூ.144)

என்பன அந்நூற்பாக்களின் பகுதிகள்.
பதிலனண்கீ ழ்க்கணக்கில் ஐந்திறண ஐம்பதில் ஒரு பாைலும் (10), கார்நாற்பதில் ஐந்து
பாைல்களும் (19-22, 32) ஆக ஆறு பாைல்கள் இத்துறையில் அறமந்துள்ளன.
“நூல்நவின்ை பாகவதர் லநாவ்விதாச் லசன்ைீக!
வதன்நவின்ை கானத்து எழில்வநாக்கி - தான்நவின்ை
கற்புத்தாள் வழ்த்துக்
ீ
கவுள்மிறசக் றகயூன்ைி
நிற்பாள் நிறெயுணர்கம் யாம்”

(ஐந்திறண ஐம்பது, 10)

என்ை பாைெில், விறனமுற்ைிய தறெவன் தன் வரவிறனத் தறெவி ஆர்வத்துைன்
எதிர்வநாக்கிக்
‘பாகவன!

என்

காத்திருக்கும் நிறெயின் அழகிய கற்பறனறயப் பாகனிைம்
பிரிவினால்

உண்ைான

துயரில்

தன்

உயிர்

பிரியாதவாறு

கூறுகின்ைான்:
கற்லபன்னும்

Int. Res. J. Tamil, 163-172 | 170

G. Vadivelmurugan / 2020

Vol. 2 Iss. 3 Year 2020

தாளிட்டுக்

காத்தவாறு,

கன்னத்தில்

றகறவத்துத்

தாங்கியபடி,

கானகத்தின்

கார்ப்பருவ

எழிறெ வநாக்குபவள்வபால், அவ்வழியில் வரும் என் வரவிறன எதிர்வநாக்கி நிற்பவளின்
ஆர்வ நிறெறய நான் காண்பதற்கு, நீ நன்கு பயின்ை முறையில் வதறர விறரந்து லசலுத்தி
உதவுவாயாக’ என்று தறெவனின் அன்பு வவண்டுவகாறள இப்பாைல் உறரக்கிைது.
“வறுசால்
ீ
வவந்தன் விறனயும் முடிந்தன;
ஆறும் பதம்இனிய வாயின ஏவைாடு
அருமணி நாகம் அனுங்கச் லசருமன்னர்
வசறனவபால் லசல்லும் மறழ”
எனும்

பாைல்,

வபார்விறன

(கார் நாற்பது, 20)
முற்ைிப்

பாசறையிெிருந்து

புைப்படும்

நிறெயில்

தறெவன் பாகனிைம் கூறுவதாகும். ‘பாகவன! வவந்தனின் வபார்ச்லசயல்களும் லவற்ைியாய்
முடிந்தன; நாம் மீ ண்டு லசல்வதற்குரிய வழிகளும் இனிய பதம் லபற்ைன. வபார்வவந்தர்களின்
வசறனகறளப் வபாெவவ கூட்ைம் கூட்ைமாய் முழங்கியவாறு கார்காெத்து மறழவமகங்களும்
இடிகளுைன் விறரந்து லசல்கின்ைன’ என்பது தறெவன் கூற்று.
நம்

வரறவ

எதிர்வநாக்கித்

தறெவி

ஏங்கியிருப்பாள்.

‘கார்ப்பருவ வரறவ அைிந்து

ஆதெின்,

நாம்

புைப்படுவவாம்;

நீ

வதரிறன விறரந்து லசலுத்துவாயாக’ என்பது தறெவன் கூற்ைில் அறமந்த குைிப்பு.

முடிவுரை
சங்க

காெத்திற்குப்பின்

உட்லகாண்டு

எழுந்த

சமயங்களின்

லபருவரறவயும்

பதிலனண்கீ ழ்க்கணக்கின்

அக

அதன்

நூல்களுள்,

தாக்கங்கறளயும்
தமிழில்

நமக்குக்

கிறைத்திருக்கும் முதனூொகிய லதால்காப்பியத்துள் கூைப்பட்டிருக்கும் அகத்திறண மரபுகள்
பெ

பரவொகவவ

குறுக்கீ டுகறளயும்
கீ ழ்க்கணக்கின்

அக

படிந்து
கைந்து
நூல்கள்

காணப்படுகின்ைன.
லதால்காப்பியம்

காெங்கறளயும்
கூைியுள்ள

பின்பற்ைியிருப்பறத

ஆராயப்

சமயச்

அகத்திறண
புகுந்தால்,

சிந்தறனக்
மரபுகறளக்

அறவ

விரிந்த

ஆய்விற்கு இட்டுச் லசல்லும் என்பறத உணர முடிகிைது.
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