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சங்ச் சசவ்லில் அறிலும் சசவ்லில் 

தற்சமொகில் 

பத்ச ொள்ரொிச்சசர்க்கபெம் 
 

சபொ.ச .சலற்மிச்சசல்லன், 

அயத் ிறில் துகம,  ிழ்ப்பல்கயக்றம். 

ஆய்வுச்சுபைக்ம்: 

அறில் அடிப்பகைில்சங்ச்சசவ்லில் தற்சமொகில் பத்ச ொள்ரொிம்சசர்க்ப்பட்ைது 

குமித்து ஆய்வுசசய்து,  ர்க் நிொங்லைனொன சய்ககர பன்கலத்து, இங்கு 

ட்டுகக்ப்படுிமது. 

 ிமவுச்சசொற்ள்: 

 அறில், தற்சமொக,அகல ீம்,லயொற்றுசொறிில். 

Synopsis :  

The Sangam Classics is familiarly known for its aestheticstructure. But the Muththollayiram is 

entirely differs from the main stream of Sangam Classics. This research article justifies how 

Muththollayiram is one among the classical Tamil Literature irrespective of its logical context. 

Keywords : 

 Aesthetics , Book Index, Non spiritual, Historical Linguistics   
 

அறிலும் சசவ்லிலும் 

சபொதுலொ அறில் ன்பது,ரி பொர்கலில் அறகு பற்மிது ன்று ண்ணுல ற்கு லொய்ப்பிபைக்ிமது. 

அது சொட்பொடு பற்மிது. ொர்க்வ அறில், ிொலிை அறில்,பைப்பர் அறில், சபண்ணி 

அறில்,  றத் ி அறில் னப் பய அறில் சொட்பொடுகர, நொம் அல ொனிக்ிசமொம். ொர்க்சி 

அறில் பற்மி ழு  லந்  ஆவ்னர்சிஸ், அறில்ன்பது, அறகுபற்மி பொர்கலஅல்ய. 

பகைப்பொக்ங்கரக்சொட்பொட்டு ொீ ிில் புொிந்துசொள்ல ற்ொன பற்சி ன்பொர்.  

அறகு ன்பது, படுந் ின்று ; சனனில் அந்  ொொன் அமிவுத் ைத் ில் 

அப்பட்டுக்சொண்ைது ன்ிமொர், சபொ செொசொ.  பகைப்பொரிக்கும் தர்சலொபைக்கும் இகைச 
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சசல்படும் இத் கு அறில் சொட்பொடு , பகைப்பின் உள்ரீட்டு நிகயப்பொட்கை, உத் ித் 

ச ொறிற்பொட்கை,சபப்பண்பொட்டு அசில் பின்புயத்க  பன்னிறுத் ி இங்குிமது. 

பகைப்பு அதபலத்க  பிழ்த்ச றச்சசய்பெம் உரநிகய,  தூண்ைல்-துயங்ல், னசலழுச்சி 

உரப்பொங்கு ப றலற்கம ஆய்வுசசய்லது அறில் ன்று சலும் துயக்குிமொர்,செொசொ.  

சசவ்லில் தற்சமொகொக்ம் 

ச ொல்ொப்பிம் ச ொைங்ி, பத்ச ொள்ரொிம் உட்பை 41 தல்கர சசவ்லில் ிழ் ன 

தற்சமொகொக்ம் சசய்ப்பட்டிபைக்ிமது. ிழ்ச்சசவ்லில் அறில், ிகணக்சொட்பொட்டுப் 

பின்புயத்க  அடிப்பகைொக்சொண்டு அகப்சபற்மது. அத் ிகணொவும் புமத் ிகணொவும் 

ொ கய, வீத்க , இற்கக, சொகைக,  றுண்ககப் சபொபைண்கரொக் சொண்ைது. 

அகல ீத்க யும் இனக்குழுச்சபம் கந்து அசுபைலொக் லடிசலடுக்கும் ொயட்ைத் ில் 

புயப்படுத் ப்படும் சம்சொொ லொழ்கலபெம் சங்ச் சசவ்லில் பகைப்புரில் ொண இலும்.  

ஆனொல், சசவ்லில்தற்சமொகஆக்ங்ரின்ொயட்ைங்லக்கு இகைசொன இகைசலரி 

பொதூொவும் லகறுக்ச் சிக்யொவும்உணப்படுிமது.  ர்க்ப் பூர்லொன லிலொ ங்லக்கு 

சலரிச்சபட்டும் ச கல சய ிொ உணப்படுல ொவும் லிொிவுசபறுிமது. 

சசவ்லில் தற்சமொகப் பட்டிறல் இைம்சபற்றுள்ர பிற்ொய ஆக்ங்ரில்,அகல ீபம் 

சச்சொர்பற்ம நிகயபெம் ங்ிபெம், சொறி ல் சொர்ந்தும், இனக்குழுப் பண்புள் குகயந்து அ ீ த் 

 னினி  லறிபொட்டுணர்வு சசயொங்ிபெம் இப்படிப் பல்சலறு நிகயரில் ஊைொடி ன்பொற்பட்டு சங்த் 

 ிழ்ச்சசவ்லிறன்  னித்துலம் நீர்த் ிபைப்பக க்ொணபடிபெம்.  

கலொபுொிப்பிள்கர பத்துப்பொட்டில் இைம்சபறும்  ிபைபபைொற்றுப்பகை, பொிபொைல் இண்டும் 

ொயத் ொல் பிற்பட்ைகல ன்பக ச் சசொன்னசபொது, “அலர் லக்ீல் அப்படித் ொன் சபொய்சபசுலொர்” ன்று, 

சபொிமசபொக்ில் ட்கைடிொ றுத்  ிபத்   ிறமிஞக (நொொிம் பை ி சபர் 

 லிர்க்ப்படுிமது) ன்னசலன்பது?லிர்சனத்துக்ொ, கலொபுொிொகத்  ிழ்த்துசொி ன்று 

இறித்தும் பறித்தும் சபசுலக சியர்ற்மிப்சபொற்மி லந் ச ன்பது,லபைந் த் க்து. அண்கில் கமந்  

அமிலில்  ிழ் ஆலக, சபொசிொிர்இொசுந் ம், “நொதம் எபை  ிழ்த் துசொி ொன்”( ிழ்த்துசொி 

ன ட்ைம்  ட்ைப்பட்ை கலொபுொிப்பிள்கர பற்மி ஆய்வு சசய்  ொல்) ன்று சு ள்ரல் 

சசய்துசொண்டக ப் பயபைம் நிகனவுகூர்லர்.  
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னசல,ொய் ல் உலத் ல் இன்மி ச ொைர்ந்துொய ஆொய்ச்சிக பன்சனடுக் சலண்டி ன் 

ச கல சசயழுந் ிபைக்ிமது.  லிர்சனத்துக்கும்  ர்க்த்துக்கும்  சநிழ்ந்து சொடுக்ொ  சட்டி ட்டி 

இறுல் நிகயபெம், அமிலில் னப்பொன்கின் கூர்கின்கபெம்எபை சபத் ின் பின்னகைவுக்குப் 

சபபைங்ொணம்ஆிலிடும். கூர்ந் ொய்வுக்கு உட்படுத் ொல் சிலசன ன்று இபைந்துலிடு ல் 

பற்சபொக்குப்பொய்ச்சகய பைக்ிலிடும். சிலசபபைொதம் பபைப்சபபைொதம்  ிழ் லரர்த்  சச்சொர்கப 

லிட்டுலிட்டு, அமிலில் னப்பொன்கக ந் ிக்சொள்ரப் பிற்சபொக்குத்  ிழ்னம்   ங்ி 

நிற்ிமது.இகமனொர் ரலில்,இந்  லொிகசில் கலத்து ண்ணத் க்து.  

சொறிொைல்கரக் பைத் ில்சொண்டு, ொயட்ைங்கர லகறுக்கும் 

ஆய்லில்லயொற்றுசொறிிலும்(HistoricalLinguistics)நல்யபங்ரிப்கபச்சசய்இலும்ன்ிமநம்பிக்க

இபைக்ிமது. லககமகரத் துயக்ப்படுத் ி,றுட்ைகப்பொக்ம் சசய்,ஆய்வுயத் ின் 

பன்,ிப்சபொி ைப்பொடு ொத் ிபைக்ிமது. இனிலபைம்  கயபகம, அந்நிகய சநொக்ி நர்லது, ொயத் ின் 

ச கல ன்று உணர்சலொொ.இந் த்  ைத் ில் பத்ச ொள்ரொிம் சசவ்லில் தற்சமொகில் 

சசர்க்ப்பட்ைது குமித்து இக்ட்டுக ஆய்ிமது. 

பத்ச ொள்ரொிம் சிய சபொதுப்பொர்கலள்: 

 ‘‘பச்சங்ம், பசலந் ர், பம்பசு, பக்சொடி, பக்குகை ன பன்று பன்மொச் சிமப்பிக்ப்படும் 

பத் ிறின் சிமப்புக்குப் சபொறவூட்டும் சசொற்சித் ிொ, பத்ச ொள்ரொிம்  ிழ்லச ொடு, 

சலண்பொலிற்சொர் புசறந் ி ன்ம பொொட்டுக்கு சயொன சபபைகசபமத் க் புயலொ, இந்தயொசிொிர் 

 ிழ்ிமொர் ன்பக  சய்ப்பிக்ின்மது. பொைல்ள் எவ்சலொன்மிலும் நைிடும்  ொரக்ட்டும் சந் யபம் 

பொைல்ரில் எபை நொட்டி நொைத்க ச   நிழ்த் ிக்   ொட்டுின்மன’’  ன்றுலி ந்ச ொ ிச்   சசல்ிமொர்,  

ஞொ. ொணிக்லொசன். 

 

  செர்னி நொட்டு சொசயொன் பல்கயக்றத் ில், ச ற்ொசி சொறிள் துகமப் சபொசிொிர் 

உல்ொிச்ன்ொிக்சொ நிக்சொயஸ் ன்பொொல், பத்ச ொள்ரொிம் பகனலர் பட்ை ஆய்வுக்கு டுத்துக் 

சொள்ரப்பட்டுள்ரது ன்பது, இங்கு ப ித் க்து. அலொல் 

பத்ச ொள்ரொிம்சொறிசபர்க்ப்பட்டிபைப்ப ொவும் ச ொிலபைிமது. 

 

பத்ச ொள்ரொிம் சொத் ம் இண்ைொித்து ழுதறுபொைல்ள் ன்று சபொதுலொவும், அலற்றுள் 

இப்சபொது ிகைத்துள்ரகல 99ன்று சியபைம், 108ன்று சியபைம், 130ன்று சியபைம், ண்ணிக்க 
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 பைல ில் சலறுபொடுள் உள்ரன.பத்ச ொள்ரொிச் சசய்பெள்ரில் 25 ல் 1 பங்கு ட்டுச ிகைத்துள்ரன 

ன்று கூமப்படுலது  சநொக்க் க்து. 

 

 ஊசொடு ச ொற்மம் உொித்ச னசொறிப 

 ஆகன ஆிம் அொிகைசலன்ம 

  ொணலதக்கு லகுப்பது பணி 

சபொன்ம தற்பொக்ள் லகறுக்கும் உயொ, பணி ற்றும் தூது சபொன்ம, சிற்மியக்ிங்ரின் 

லிகரச்சலுக்கும் பத்ச ொள்ரொிம் லித் ொ இபைந்துள்ரக ப் பொர்க்ிசமொம். 

 சிய பொைல்ள் றங்த்துப் பணிின் கைத் ிமப்கபபெம் இன்னபிம பகு ிகரபெம் 

நிகனவுறுத்துலதுசபொய, பின்னொரில் அகலஉபைலொ பன்சனொடிொவும், சிய பொைல்ள் உயொ இயக்ி 

பன்சனொடிொவும், சிய பொைல்ள் தூது இயக்ி பன்சனொடிொவும் சொள்ரபடிபெம். 

 ‘பட்டுசலன் சொல்  ொக்குசலன்சொல்’ தம் ஐகலின்பொைல் ‘ஆடுசொ ஆடுசொ  ொக் 

யந்து சொண்டு டுசொைொ ழுதுசொ’ ன பத்ச ொள்ரொித் ிலும், ‘பரி ிர் பிகசந்  ொந் ள் 

சல்லில்’ தம் சங்ப்பொட்டின் உட்ிைக்க, குங்கு  ஈர்ஞ்சொந் ின் சசறு இபைக்ி’ ன 

பத்ச ொள்ரொித் ிலும்; எத் ிபைக்ிமது னயொம். 

 

பொற்மினம் ஆர்ப்ப பபைந்து லறிப்பை 

நொல் ிகசபெம் ஏடி நொி  ிப்ப- ஆற்மின் 

அயங்யம் சபய் ரிர் ஆை லபைச 

இயங்ிகய சலல் ிள்ரி ரிறு 

ன்ம பொைல், நொிள் பபப்சபொடு உயல, சபய்ள் நைனிை உைன் லந்து ழுினங்ள் கூச்சறை, சலல் 

ந் ி சசொறனது ரிறு சபொறிமது னக்ொட்சிப்படுத்தும் இப்பொட்கை, 

நம்பைலிரக்லந் டிச.சிழுதுலொர் : ைொர்லின் ஆொய்ச்சிக்ொ ச ன் அசொிக்ொ சசல்யத்  ிட்ைிட்டுப் 

சபபைங்குழுலொப் சபொனசபொது , ப்பலுக்கு சயொ கூட்ைொக் ழுகுலம் லந் னலொம். 

அங்ிபைப்பலர்கரக் சட்ைசபொது, பன்சபல்யொம் நொங்ள் கூட்ைொப் சபொனொசய சபொபைக்குத் ொன் 

சபொசலொம். அப்சபொதும் ழுகுள் கூட்ைங் கூட்ைொய் லட்ைிடும். அதுசபொய நிகனத்து இப்சபொதும் 

லக்கூடும் ன்மொர்ரொம். லியங்ின நைத்க  உரலில் சபொபைத் த்க  இங்கு, டி.ச.சி ப ிிமொர். 
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சூறறல் ண்சணொட்ைபம் எட்ைகை அடித்  ொல் கூட்கைிறந்  சியந் ிக்கு இங்த் க் பொர்கலபெம் 

சொண்டியங்குிமது பத்ச ொள்ரொித் ின் இந் ப்பொைல்: 

அந் ணர் ஆசலொடு சபொன்சபற்மொர் நொலயர் 

ந் ம் சபொல் ொண்ை ரிறூர்ந் ொர்-ந்க  

இயங்ிகயசலல் ிள்ரி இசல ினொள் ன்சனொ 

சியம்பி  ன் கூடிறந்  ஆறு (85) 

சலறுக - ஆகன அறும்புல், ஊனொக்சொடி சபொன்ம  ொலலில் சொர் அொி ொன 

சசொல்யொைல்ள் இைம்சபறும் பொைல்லம்  ணக்ில் சொள்ரசலண்டின. 

 

ஆனொல் ப ிப்பில், சநல்கயப்சபச்சுத் ிழ்  ொக்த் ொல் டி.ச.சிலறந்து எற்மிடுிம சபொக்கக் 

குமிப்பிைசலண்டும். (சபொன் உகல்ப் சபொன்ம, நீய அகயில்க் 

ல்சபொல்,ள்ரொர்ச ொள்க்ிள்ரி,சலல்க்ண்ணொய்,ொர்க்ைல்க்சொற்கொர், 

அில்க் லம்,ில்க் லம் இப்படி அடுக்ிக்சொண்சை சசல்யயொம். 

 

சங்ச்சசவ்லில் அறிலும் புீமலும் 

   ன்தறுசலட்க ிறலன் பற்ிரத் ல் 

  ண்ணுங்ொகயக் ிறத் ிக்கு இல்கய  (ச ொல்.சபொபை.116) 

ன ச ொல்ொப்பிப் சபொபைர ிொ தற்பொலின்படி ,  ன் ொ லுணர்கல, சபண்  சநடிொ 

சலரிப்படுத்  உொிகில்கய. எபை சலகர அப்படி சலரிப்படுத்  சநர்ந் ொலும், 

  பிமநீர் ொக்ரின் அமி ஆிகைப் 

  சபய்நீர் சபொலும் உணர்லிற் சமன்ப  (ச ொல்.சபொபை.116) 

ன்ிம அடிப்பகைில், ண்யத் ில் உள்ர நீர், சல்யக் சிந்து சலரிில் ச ொிொல் 

பவுலக ப்சபொய, சலரிப்பை சலண்டும் சபண்ணின் ொ ல் ன்ிமது, ச ொல்ொப்பிம். இது அக்ொய 

லறக்சனிதம் இக்ொய ொதை லரர்ச்சிப்சபொக்ில், சபண்ணிக் சொட்பொடுள் லரர்ந்து, பொர்கலள் 

சீர்க சபற்றுள்ர சொயத் ில், ிபணொனதும் பிற்சபொக்ொனதுொத் ச ொன்றும். ஆனொலும் இது 

அக்ொயட்ைத்க சொட்டிப்பொர்க்ப்பைசலண்டி பு. 

 

 ிழ்க்ொந் பைலத்  ிபைணம், லைபு ொந் பைலத் ிறபைந்தும் ி ொறுபட்ைச ன்ிமொர்  

ந.சுப்புசட்டிொர். ண்லகத்  ிபைணங்ரில் சொயச்சிமந் து; புயொல் நொறும் சநய் ல்  கயலிக 

சலரொண் உற்பத் ி சொண்ை பை த்  கயலன் இல்பொ ற்றுக்சொள்லம் அப்பழுக்ற்மது; 
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 ிகணலக்ிகைச சொள்லிகன சொடுப்பிகனரில்ற்மத் ொழ்வு அற்மது; ணக்சொகை,  

ொபதுபொர்ப்பொன் கமலறி ொட்ைல் துவுற்ம ிி பற்சபொக்குப் பொத் ிம் சொண்ைது; அமத்ச ொடு 

நின்று ொ யொிக் சிந்துபைகுலது,  ிழ்க் ொந் பைலம் னயொம். அப்படிப்பட்ை ொயத் ில் சபண்ணொனலள், 

ொ ல் சொர் சய்ப்பொட்கைவு சய்ப்பொைொக் ொட்ை லறபெறுத்துலது ொன் பணொனது.  

 

இந்  லகில், பிம சசவ்லில் இயக்ிங்ரின் இங்கு ரம் சபண், ொ கய 

சலரிப்பகைொப் புயப்படுத் படிொ  நிகய இபைக்கில், பத்ச ொள்ரொிம் அப்படிப் 

புயப்படுத் ிஇபைப்பக க் லனம் சொண்ைொல்,எபைபுமம் இக்ொயச் சனநொ அடிப்பகைில் 

ற்புகைச .னிதம்,இன்சனொபைபுமம் அக்ொய புப்படி,வுசய்ப்பொடு  லிர்க்ப்பட்டிபைப்ப ொல் 

பத்ச ொள்ரொிம் பிற்ொயத்க ச் சசர்ந் து தம் படிவுக்கும் லசலண்டிபெள்ரது. 

 

 ஆனொல், இத் க இயக்ணங்கரக் ட்ைறுத்துபன்னச சசவ்லில் ொய சலள்ரிவீ ிொர், 

ஐகலொர் பொைல்ள் லி ிலியக்ொ சலரிப்படுத் ப் பட்டிபைக்ின்மன. 

   ஞொிறுொபெம் சலவ்லகம பைங்ில் 

   கில் ஊன் ண்ணில் ொக்கும் 

   சலண்சணய் உணங்ல்சபொய 

   பந் ன்று இந்சநொய் சநொன்றுசொரற்குஅொிச (குறு 58) 

 

   தம்சொடு நக் லொல்சலள் ிசம        (குறு 386) 

 

   ஆ ிந் ி சபொய சபதுற்று 

   அகயந் சனன் உறல் சலன் சொல்சயொ  (அம் 45) 

  

   ன்றும் உண்ணொது யத் ிதம் பைொது 

   நல்ஆன்  ீம்பொல் நியத்து உக்ொ அங்கு 

   னக்கும் ஆொது ன் க்கும் உ லொது 

    ி கய அல்குல் ன் ொகக் லிசன   (குறு 9) 

  

   ொம் உய்ொக நின்மது 
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   ொம் சபொிச  கயஞசொ இயச !   (நற் 335) 

   அொிச ொ  ொசன நொசண நம்சொடு 

   ொம் சநொி க் கந் நில்யொச           (குறு 149) 

   ொசய பொி ப் பினசல ண்சண 

   சநொக்ி சநொக்ி லொள் இறந் னசல         (குறு 44) 

இவ்லொமொ சலள்ரிவீ ிொர் இற்மி, சியபொைல்ள்  ‘ ன்தறுசலட்க ிறலன் பன் ிரத் ல் 

ண்ணுங்ொகயக் ிறத் ிக்ில்கய’ ன்ிம இயக்ணத்க  ீமிகல. ொம் குமித்  நொணம்ைத் கய, 

லிகறகல, புயம்பகய சலரிப்படுத்துபகல. 

 சபொயசல, ஐகலபெம் இப்படி இயக்ண புகர ீறுிம இைங்கரக் ொணயொம். 

 பட்டுசலன்சொல்  ொக்குசலன்சொல் 

   எசன்ொதம் ஏர் சபற்மிசறட்டு 

   ஆ எல்சயனக் கூவுசலன் சொல் 

   அயல் அகசலரி அகயப்ப ன் 

   உவு சநொய் அமிொது துஞ்சும் ஊர்க்ச (குறு 28) 

 

   பகயிகைத் ச ொன்மி சநொய் லரர் இரபகய 

   அகசவுக சநஞ்சத்து உவுத் ிமல் நீடி  

   ஊசொர் டுத்  அம்பல் அம்சிகன 

   ஆொக் ொ ல் அலிர் ரிர் பப்பி 

   புயலர் புழ்ந்  நொணில் சபபைம் 

   நியலக ல்யொம் நிறற்மி 

   அல் அபைம்பு ஊழ்ப்பவும் லொொ ச ொச (அம் 273) 

  

   உள்ரின் உள்ரம் சலச உள்ரொது 

   இபைப்பின் ம் அகரசலத்து அன்சம லபைத் ி 

   லொன்ச ொய் லற்சம ொம் 

   சொன்சமொர் அல்யர் ொம்ொீஇ சொச    (குறு 99)     

 

   இரநயம் இற்கை எறிச் 
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   சசறும் லொறிசொ ப ிர்ம் ொச         (நற் 295) 

 

சபொன்ம பொைல்ரில் உணபடிபெம்.அச சலகர சங்ச்சசவ்லில் இயக்ிப் சபபைம்பப்பில் இகல 

லி ிலியக்கும் சிறுபொன்கபெம் னக் ணிக்வும்வேண்டியிருக்கிறது. 

 

பத்ச ொள்ரொிபம் சங்ச்சசவ்லில் அறில் பு ீமலும் 
 

சலம்பு கயொத்  சநொன்ொழ் ஃம் ன்மலொறு, சலம்பு லந்  ொசயச, சுட்டி எபைலர் 

சபர்சொரப்சபமொர் தம் பண்கை அ புப்படி, இப்பொைகய புமத் ில் ொன் லகப்படுத்  சலண்டும் 

தம் உகொைல் இபைந் க ப்சபொல்,பத்ச ொள்ரொிச் சசய்பெள்ள் அகப ீமிச துயங்குின்மன.  

 

 ிள்ரி, கூைல் சொொன், ொமன்,சொக ,சொறர் சொன் சசன், ச ன்னலன்,துகொர் 

சொொன், லரலன்,லழு ி, ொந்க ொர் ொக்டுங்சொ, ச ன் சொற்கக் சொொன், சபபைந் ண் 

உகமொர்சொ,அயங்கு ொர்ச் சசம்பின்,சநடுசலள் நயங்ிள்ரி னச்சுட்டிசொ, எபைலர் சபர்லிரித்ச ொ 

பொைப்பட்டிபைப்பதுலனிக்த் க்து. 

 

சசவ்லில் ிழ் பு ீமயொ, ரிர் ொ ல் ன்பதும், சபண்குல் லறி சலரிப்படுத் ப்படுலது 

ன்பதும், பத்ச ொள்ரொி உள்ரைக்த் ின் ொறுபட்டுக் ொணப்படும்எபை சபொக்ொகும். இது பை ிபெம், 

பத்ச ொள்ரொிம் சசவ்லில் ொய தயொ? பிந்க  ொய தயொ? ன்ம சள்லி ழுிமது. 

 

 சொம்பன்னொர் ொம், யலிரி ங்ிக்ொசணன்,  ண்ைப்படுப  ைசன் ச ொள் ,ன் சநஞ்சும் 

நொணும் நயதம் இகலசல்யொம் ன்னன் புனல் நொைன் லவ்லினொன், ச ொழுச கனத் ச ொள் நயபம் 

சொண்ைொன் , னலில் லந்து ன்கன அரிொன் , ன் ண் புகுந் ொன் இொ , ன்சபண்க பைொஆசம , 

ொமன்  ன் ொர்பம்  லம் சொண்டுொபம் ச ொற , சொட்டு ண் சொள்ர பகய , ன்சமல்யொம் லபைிம 

கூற்றுகர கலத்து, இப்பொைல்லம் இன்தம் சியவும் சபண்பொற்புயலொல் இற்மப்பட்டிபைத் ல் 

சலண்டுசன்பது சபொதுலொன எபை ஆய்வுக் ண்சணொட்ைொ, அகிமது.  

 

இ கன ொத்  புயலர் சபர் லிலம் ிகைக்ொத் ொல், எபைசலகர ‘ஆண் ழுத்துப் சபண்குயொ 

சிய அகந் ிபைக்குசொ ன ண்ணினொலும், சபபைம்பொலும் சபண் ழுத்துப் சபண்குயொசல அகந் ன 

சபொயசல,இப் பொைல்ள் ச ொற்மரிக்ின்மன. ஆ, ரிர்ொ ல் இங்கு சசவ்லில்  ிழ் புீமயொத் 

ச ொைங்ி, (சலள்ரிவீ ி , ஐகல,  பத்ச ொள்ரொிப் சபண்பொற்புயலர்) இன்கம ொயப் 
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சபண்ணியொரர் லிள் லக, எபை நீட்சிப் சபொக்கக் ொணயொம்.பத்ச ொள்ரொித் ின் ொயத்துக்கு 

பந்க , சங்க் லிக ரில் ஆங்ொங்ச சிறுபொன்கொக் ொணப்படும் ொம் சொர்ந்  சபண்ணின் 

சலரிப்பகைொன குல்ள், பத்ச ொள்ரொித் ில்  ீலிங்சொள்லக க் ொண்ிசமொம். 

 

புமப்புமம் ன்சமொ கக்ிகரப் பொைொண் ிகண ன்சமொ சசொல்யப்பட்ைொலும் 

சசவ்லில்ொயத்துக்கு பிற்ொயத்ச ழுந் து பத்ச ொள்ரொிம் ன்பக ச் சிந் ிக்கில் சிய 

பைதுசொள்ள் பன்லபைின்மன. 

 

“ச ொல்ொப்பி உகொசிொிர் சபொசிொிர், ப ிசனண்ீழ்க்ணக்கு தயொசிொிர்சரொடு 

பத்ச ொள்ரொித் ின் ஆசிொிகபெம் சசர்த்துப் பிம சொன்சமொர் னக் குமிப்பிட்ைொர். னசல இலர் சங்ப் 

புயலர் அல்யர் ன்பது சலரிப்பகைொகும். ஆொய்ச்சி அமிஞர்  ி.கல. ச ொசிலப் பண்ைொத் ொர், 

இந்தறன் உள்ர சிய அச் சொன்றுகர டுத்துக்ொட்டி, இந்தயொசிொிக ி.பி. 5ஆம் தற்மொண்கை 

எட்டி ொயத் லர் ன்ின்மொர். 

 

பத்ச ொள்ரொித் ின் ொய லககம ற்றும் பொைல் ண்ணிக்கில் ஆய்லொரர்ரிகைச 

பல்சலறு பைத்து சலறுபொடு உண்டு. இ கனப் பல்சலறு அமிஞர்ள் பயபைம் பல்சலறு  ப்பில் 

உகக்ின்மனர்.  

ொ.சொ. சலங்ைொன்     -ி.பி.5ஆம்தற்மொண்டு 

கலொபுொிப்பிள்கர      -ி.பி.9ஆம்தற்மொண்டு 

லி. சசல்லநொம்      -ி.பி.6ஆம்தற்மொண்டு 

நொொண சலலுப்பிள்கர    -ி.பி. 5ஆம் தற்மொண்டு 

ன இயக்ி லயொற்று ஆசிொிர்ள் பத்ச ொள்ரொிக் ொயத்க க் குமிப்பிடுின்மனர். 

 

பத்ச ொள்ரொிம் , கக்ிகரொகய(சிற்மியக்ி)லக  னி இயக்ி லககொ ன் 

இபைக்க்கூைொது?  

இங் லபைலது ங்ி சலொபை கய 

ிகந்  சநமிது கக்ிகரொகய 

ன்று இயக்ணம் கூறுிைம்  இங்கு லனிப்புக்குொிது.ஆண்பொற் கக்ிகர, சபண்பொற்கக்ிகர –

இப்படிப் பிற்ொய லடிலக்கூறுள் லிலொ ப்புள்ரிில்  ட்டுப்படுலக த்  லிர்க் 
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படிலில்கய.சிற்மியக்ித்  ொக்ம் ிகுந்  ொயத்ச ழுந்  இயக்ி ஆக்ொ இபைக்யொம். 

சிற்மியக்ிக்கூறுள் ிக்குக் ொணப்படுலது பிற்ொயத்க ச் சசர்ந் து னச்சுட்ை 

லொய்ப்பரிப்ப ொிபைக்ிமது. 

 

“லச்சத்ச ொள்ரொிபம்எட்ைக்கூத் ர் ழு ி அபைம்கபத் ச ொள்ரொிபம் இம் பத்ச ொள்ரொி 

சநமிச  ழுலிபெகக்ப்பட்ைனலொசன ஊிக்ப்படுின்மன” ன்று ொ.ொகலங்ொர் 

பைத்க சொட்டி சொசிக்கில்,லச்சத்ச ொள்ரொிம்அபைம்கபத்ச ொள்ரொிம் 

ஆினலற்சமொடுபத்ச ொள்ரொிபம் சசவ்லில் ொயத்துக்கு ிப்பிற்பட்ைொயப்பகைப்பு ன 

சிந் ிக்யொம். இ.ொரீஸ்லொி சபர்சுட்ைொ பு வீழ்ந் து னக்குமிப்பிடுல ிறபைந்து புநிகயலழுலி 

பிந்க  ொயட்ைத்க ச் சசர்ந் து னக்பை ிப் பொர்க்யொம். சபர்சுட்ைொ பு ொமினொலும் பற்மிலும் 

பொைொண் புமப்புமத் ிகண லக ன்று ொ.ொகலங்ொர் லகறுத் ொலும் சநடிப்சபர்ள் 

 லிர்க்ப்பட்டு குயப்சபர்சர சுட்ைப்பட்டிபைப்ப ொல் ொயட்ைத்க த் துல்றொக் ணிப்ப ில் 

இைர்ப்பை சலண்டிிபைக்ிமது.  லிவும் இப்படி,  கயலன் லபைகில் அலகனக்ண்ணொக்ண்டு 

ொ ல்க்குறுலது உயொ தம் சிற்மியக்ி அடிப்பகை ன்ப ொல், சிற்மியக்ிக் ொயப்பகைப்பொக்ம் 

ன்று எபை பைதுசொலம் இங்கு கூர்கப்படுிமது. 

 

“இந்தறன் ஆசிொிகக்குமித்து இண்சைொபை குமிப்புசர ிகைக்ின்மன. ன்னி நொன்ீன் 

ன்தம் ைவுள்லொழ்த் ினொலும் புழ் ன்ம அ ிொத்துள் லபைம் ைங்ொ ிலூர் ி, சசங்சணடிொன் 

சல் ன்று ச ொைங்கும் சசய்பெட்ரொலும் இலர் கசலசத் ினொ ல் சலண்டும்.” ன ப ிப்புள் 

ச ொிலிக்கும்படி, கசலசச்சொர்பு பை ிப்பொர்க்ிமசபொது, பிற்ொய ஆக்ம் ன 

பைத்துபைலொயொம்.சபொசிொிர் இலகப் பிம சொன்சமொபைள் கலத்து ன்தின்மகொல் சங்த்துச் 

சொன்சமொர்ட்குப் பிற்பட்ை ொயத் ில் லொழ்ந் லசன்பதும் புயனொம்” ன கலொபுொிப்பிள்கர 

குமிப்பிடுலது இங்குலனிக்த் க்து”. 

 

ச ொக தல்ரில் லயொற்கமபெம், பிமசொறித் ச ொக தல்ரின் சபொக்குகரபெம் 

சுட்டி,புமத் ிட்டுதலுக்கு கலொபுொிப்பிள்கரழு ிபெள்ர ஆறபம் லிொிவும் சொண்ைப ிப்புக 

சசவ்லில்ொயத்ச ொக தல்லக்கும் பிற்ொயத் ச ொக தல்லக்கும் அடிப்பகை சலறுபொட்கைச் 

சுட்டுிைம் லனிப்புக்குொிது. அந் ப்ப ிப்புககப் படிக்கில் சச்சொர்பற்ம ச ொக தயொக்ம், 

சச்சொர்புத் ச ொக தயொக்ம் ன சொடு ிறித்துப் பொர்க்சலண்டி அலசிம் உணப்பைசலண்டும் 
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னத்ச ொன்றுிமது.ல்யொ தல்கரபெம் லம்பின்மி லி ந்ச ொதும் சபொக்க 

charlatanism(சபொறப்புயக) ன்ம சசொல்யொல் குமித்துக்ொட்டுலொர், த்ச பெ ஆர்னொல்டு தம் 

சகயக்லி ன்ிமொர், கலொபுொிப்பிள்கர. னசல ச ொகொக்த் ிலும் உணர்ச்சி நிகயில் 

அணுொது உணர்வு நிகயில் அணுகுலச  சொிொ இபைக்கும். 

 

இவ்லொமொச் சசவ்லில் ொயத்துக்குப் பின் லந் து, பத்ச ொள்ரொிம் ன்ப ற்ொன 

சொன்றுகரச் சுபைக்ித் ச ொகுத்துக்சொள்ரயொம்:  

1.ி சலரிப்பகைொவும் துயக்ொவும் சபண் ொத்க ப் புயப்படுத் த்  ங்ொக… 

2. சசவ்லில்ொய சிறுபொன்கக்கக்ிகர பத்ச ொள்ரொித்துள் சபபைம்பொன்கொ அகலது… 

3. பின்னர் லந்  சிற்மியக்ிங்லக்குக் ொல்சொரிடுலது… 

(பிற்ொயச் சிற்மியக்ிங்லக்கும் பத்ச ொள்ரொித்துக்குொன ொயதூம் 

ிக்குகமலொிபைக்யொம் தம் பைதுசொள்- ஆ, ொயத் ொல் ிப் பிற்பட்ைது ) 

4. சலறுசன ன்னர்ப்பட்ை ொண்புலம் ன்னர் ீ ொன ொ லும் (கக்ிகரக் ொ லும்) ன, 

சங்ச்சசவ்லில்பு சுபைங்ி நிகயில் இக்ங்சொள்லது…  

5. ஆமில் என்மன்சமொ புலயர் சொள்லம் சபொபைள் தம் பொைறல் (ஆமில் எபை பங்கு லொி ன 

டி.ச.சி குமிக்கும் உக) லொி சங்ச்சசவ்லில் ொயத்க ச் சுட்ைொது, பிற்ொயத்க ச 

சுட்டுொப்சபொய அகலது.. லிகரச்சறல் ஆமில் எபை பங்கு லொிொ லொங்ப்பட்ைது ன்ம பைத்து 

பலயொக் கூமப்படுிமது.ஆனொல் சங் இயக்ிங்ரில் இ ற்குச்சொன்று 

துவுில்கய.(ஆ.சிலசுப்பிணின், ீற்று.ொம்,11 ஆஸ்ட் 2011) 

6. பொ ீடும் உண்ைொட்டுச நது சசவ்லில் பு.ஆனொல் அந் ணர் ஆசலொடு சபொன்சபற்மொர் 

ன்மபொைற்குமிப்பு பயம் இது, பிற்ொயத் ிலழ்லில் சசன்ககக் குமித்துக்ொட்டி நிற்ிமது. 

இப்படிப் பல்யொற்மொதம், பத்ச ொள்ரொிம் ொயத் ொல் பிந்க  பய பொலடிலங்லக்கும், 

பொடுசபொபைள்லக்கும் பன்னத்து ொய் லிரங்ினொலும்,அ ன் அறில், சங்ச்சசவ்லில் 

ொயத் ின் சபொபைண்கள் சுபைங்ி, பிந்க  ொயத் ின் பி ிொ 

அகந் லொறு,பத்ச ொள்ரொித்க ச் சசவ்லில் தற்சமொகில் அைக்படிபெொ தம் 

சசம்ொந்  சள்லி ொத் ிொ ழுிமது. 
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