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தைாதெற்ிறம் தாவயா வத ஜிங்கிறம் 

தத்துயச் ச ால்ாடல்கள் 

தொன்தரப 

எவ்சயாத  தோக உதயாக்கதொம் தைதின உணர்வுிரகர உற்த்திச ய்கின்.  

உகம் தொழுயதும் இக்குழுச்  தோகத்திறதந்து அபசு உதயாக்கம் சற்து, அதுயரப 

இல்ாத தைதின உணர்ிர யடியங்கர உற்த்தி ச ய்த. அத்தரகன உணர்ிர 

யடியங்கில் என்று தத்துயச் ச ால்ாடல். அவ்யவ் காத்தில் ழுகின் 

 ிக்கற்ாடுகர அதயப்டுத்தி ிகழ்த்தப்டும் உரபனாடல்கள் தத்துயச் 

ச ால்ாடல்காக அரநகின்.  அபசு உதயாக்க காக்கட்டத்தின்வாது இக்குழுச் 

 தோதானத்தின் யாழ்க்ரக சிதொரகளும் நதிப்தேடுகளும் இக்குழுச்  தொதானத்ரத 

நறுதறத்த உரடரநச்  தோகத்தின் யாழ்தொரகவாடு தொபண்ட்டு தைதின  தோகத் 

தகவுகர உதயாக்கி.  அத்தரகன ிரனிரப் தைாதெற்ிறம் தாவயா வத 

ஜிங்கிறம் காணதொடிகிது. தைாதெற்ின் எத துரனா சாதண்சநாமிக் காஞ் ினில் 

உள் திசழு ாடல்கிறம்  ீச்ச வ்யினல் இக்கினநா தாவயா வத ஜிங்கில் 

உள் ன்த்சதாத ாடல்கிறம் காணப்டும்  தோகத் தகவுகர எப்தேட்டு 

வாக்குயதின் யமினாக, தநிழ் –  ீ பப்தைகில் உரடரநச்  தோக ிகழ்வுப் வாக்கில் 

உதயா தத்துயச் ச ால்ாடல்கின் இனல்ரத் சதிவுடுத்திக் சகாள்யது 

இக்கட்டுரபனின் வாக்கம் ஆகும்.   

 

தத்துயச் ச ால்ாடல் 

 ண்ரடனத் தநிழ் இக்கினத்தில் காணப்டும் தத்துயச் ச ால்ாடல் குித்து . 

தொத்துவநாகன் குிப்ிடுயது, ‘தத்துயம் இபண்டு துரகரக் சகாண்டுள்து. என்று, 

கரட ிப் சாதட்கரத்ம் அறுதிப் சாதட்கரத்ம் டுத்துரபக்கிது.  இரத் 

தத்துயங்கில் இரயன் அறுதிப்சாதாகவும் ிபந்தபப்சாதாகவும் இதக்கிான்.  

இதற்கு திபாக உள் தத்துயங்கில் இனற்ரக கரட ிப்சாதாகச் 

ச ால்ப்டுகிது.  இவ்யிபண்ரடத்ம் ற்காதயர்கள் நித நம் அல்து ஆன்நா 

ன்து அறுதிப்சாதள் ன்று ச ால்யது உண்டு.  இத்தரகன அறுதிப்சாதள், 
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இறுதிப்சாதள்  ார்ந்த தன்ரநனிர இதப்ினல் அல்து சநய்னினல் (Ontology) க் 

குிப்ிடுயர்.  நற்சான்று (Axiology),  தோகத் தகவுகள் அல்து  தோக நதிப்தைகள் ற்ி 

டுத்துரபப்து.  எத  தோகத்தின் அல்து எத நாிடக் கூட்டத்தின் யாழ்யிற்கு 

ந்சதந்த தகவுகள் அச் ாணினாக யிங்குகின்வயா அயற்ர இத்துர னிறகிது. 

வநற்கண்டயற்ில் இதப்ினல்  ார்ந்த தத்துயம் தநிழ் இக்கினங்கில் 

காணப்டயில்ர ன்றும்  தோகத் தகவுகள்  ார்ந்த தன்ரநகள்  தோகத் தகவுகள் ார் 

தத்துயநாகத் தநிழ்ச்  தோகத்தில் காணப்டுகின். வநறம் இத்ததரகன தன்ரநகள் 

இக்குழுச்  தோகத்திறதந்து உரடரநச்  தோகநாக நாறும் நாறுடு காவந தகவுகள் 

(நதிப்தேடுகள்) சகாண்ட தத்துயங்கள் உதயாகக் காபணநாக அரநந்தது’(2017:251-253) 

ன்கிார்.  இயர் கூறும்  தோகத் தகவுகள் அல்து  தோக நதிப்தைகள் ற்ினது ன்து 

அத்திரக் குிக்கிது.  அம் ன்து சயறும் நதிப்தேடுகள் ற்ின வாதர அல்; 

உகின் தன்ரந இத்தரகனது, ஆகவய இவ்யாறு எழுக வயண்டும் ன்து ற்ினது 

ஆகும். இங்கு நதிப்தேடுகள் யமி உக இனல்தை ன்து உதயாகிதா? அல்து உக 

இனல்தை ன்திறதந்து நதிப்தேடுகள் உதயாகிதா? ன்து ிாித்தின இனாது 

இபண்டும் ின்ிப் ிரணந்துள்.  தைாதெற்றுப் சாதண்சநாமிக் காஞ் ிப் 

ாடல்கிறம் தவயா வத ஜிங்கிறம் இவ்யாா ச ால்ாடல்கள் 

காணப்டுகின்தரக் காண தொடிகிது.  

 

தைாதெறு - சாதண்சநாமிக் காஞ் ி 

 தைாதெறு கடவுள் யாழ்த்துப்ாடல்களுடன் வ ர்ந்து ாதெறு ாடல்கரக் 

சகாண்டுள்து.  இதரத் சதாகுத்தயர், சதாகுப்ித்தயர், சதாகுப்ித்த காம் ற்ின 

குிப்தைகள் கிரடக்கயில்ர.  இதில் காணப்டும் ாடல்கள் ல்வயறு தையர்கால் 

ல்வயறு நன்ர்கின் நீது ாடப்ட்டுள்.  இப்ாடல்களுக்குத் திரணகளும் 

துரகளும் யகுக்கப்ட்டுள்.  அத்திரணகாரய: சயட் ி, கபந்ரத, யஞ் ி, 

காஞ் ி, சாச் ி, உமிரை, தும்ர, யாரக, ாடாண், சாதுயினல், ரகக்கிர, 

சதந்திரண.  ‘ ங்ககா இக்கினங்கில் காணப்டும் திரண குித்த ாகுாடாது, 

அக்காச்  தோதானத்தில் ியின  தோக வயறுாடுகர யிக்குயதாக அரநந்துள்து’ 
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(2003:25-49) ன்று கா.  ியத்தம்ி குிப்ிடுகிார்.  தைாதெற்ில் ாடல்கில் 

காணப்டும் திரண, துரகின் தோம்  ீறூர் நன்ர், தொதுகுடி நன்ர், குறுி 

நன்ர், வயந்தர் ன்தம் ான்கு ிாியிர் இதந்துள்ரதத்ம் இயர்கிரடவன 

சதாடர்ச் ினாகப் வார், ி அகாிப்தை ிகழ்ந்தரதத்ம் அினதொடிகிது. குிப்ிட்ட 

தைத்துரகள் குிப்ிட்ட  தொதானத்திரச் வ ர்ந்தயாகவும்  ி  தொதானப் 

ின்ணிரன ரநனநிட்டுள்தாகவும் அரநந்துள் (2004:9-37) ன்று ச. 

நாரதனன் குிப்ிடுகிார்.  இயர்கின் கூற்றுகள்,  ங்ககாத்தில் ியின  நச் ீபற் 

தன்ரநரன யிக்குயதும் குிப்ிட்ட தைத்துரகள் குிப்ிட்ட  தொதானப் 

ின்ணிரனக் குிப்ிடுயதாகவும் இக்குழுச்  தோதானத்தின் அமிவு ிரரனத்ம் அபசு 

உதயாக்கத்தின் வதாற்த்திரத்ம் யிக்குயதாகவும் அரநந்துள்.  

தைாதெற்றுக்குத் துரகள் யகுக்கும்வாது சதால்காப்ினத்ரதப் 

ின்ற்ித்ள்தா? தைப்சாதள் சயண்ாநாரனிரப் ின்ற்ித்ள்தா? ன் 

வகள்யி ழுகிது.  இதற்கு அண்ணாநரப் ல்கரக்கமகம் சயினிட்ட தைப்சாதள் 

சயண்ாநார தோதொம் உரபத்ம் தறன் திப்ா ிாினர் சு. இபாநாதின் 

அந்தறற்கு ழுதின ஆய்வுரபனில் தைாதெறு – சதால்காப்ினம் – தைப்சாதள் 

சயண்ாநார ஆகினயற்ில் காணப்டும் தைத்துரகர எப்தேடு ச ய்து, 

தைாதெற்ில் காணப்டும் துரப் குப்ாது, சதால்காப்ினத்திரவனா 

தைப்சாதள் சயண்ாநாரனிரவனா ின்ற்யில்ர (2003:16-17) ன்று 

யிக்கினிதப்து கயத்திற்குாினது. தைாதெற்ில் காணப்டும் தைத்துரனா 

சாதண்சநாமிக் காஞ் ித்துர சதால்காப்ின தைத்திரணனினறல் தினா 

துரனாக யிக்கப்டயில்ர ன்ாறம் உரபனா ிாினர்கா இம்தபணர், 

ச் ிார்கிினர் இதயதம் யாரகத்திரணனில் உள் 'சாதசாடு தைணர்ந்த 

க்கம்'(சதால்.தைத்.75:21) ன் தற்ாயிற்கு 188ஆம் ாடரத்ம் காஞ் ித்திரனில் 

‘கமிந்வதார் எமித்வதார்க்குக் காட்டின தொதுரநத்ம்’ (சதால்.தைத்.77:2) ன் தற்ாயிற்கு 

195ஆம் ாடரத்ம் டுத்துக்காட்டுகாகக் காட்டித்ள்ர். 

 தைப்சாதள் சயண்நாநாரனில் சாதுயினற் டத்தில் காஞ் ிப் சாது 

யினற்ாயில் சாதண்சநாமிக் காஞ் ிக் குிப்ிடப்ட்டுள்து. 
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ாிந்தி ங்கு  ரடதொடி தொியர் 

தைாிந்து கண்ட சாதண்சநாமிந் தன்று. (தை.சய.நா. 271) 

தொியர்கள் சதிந்து சாதரச் ச ால்றனது சாதண்சநாமிக் காஞ் ி ஆாது 

ன்கிது இந்தற்ா.  உ.வய. ா.யின் தைாதெற்றுப் திப்ில் சாதண்சநாமிக் 

காஞ் ிப் ாடல்கில் தொதல் இபண்டு ாடல்காகின ந்து, இதத்திான்கு ஆகின 

ாடல்கில் சாதண்சநாமிக் காஞ் ினாகப் இப்ாடல்கள் குிக்கப்டுயதற்கா 

காபணங்கள் குிப்ிடப்ட்டுள்.  நற்ாடல்கில் இத்தன்ரநனில்ர.  அரய 

தொரவன, 

அதளும் அன்தைம் ீக்கி ீங்கா ிபனங்சகாள்யசபாசடான்ாசதன்ரநனால் 

(1963:13) 

 இது ிரனாரந கூி, இிது எழுசகன்ரநனாற் (1963:73) 

ன்று கூப்டுகின்.  வநவ சாதண்சநாமிக் காஞ் ி குித்த நபார்ந்த 

கூற்றுகில், தொன்தை தத்துயம் ன்து ற்ின யிக்கத்தில் டுத்துக்காட்டின  தோகத் 

தகவுகள் இன்ினரநனாத இடத்ரதப் சறுயரதக் காணதொடிகிது.  

 

தாவயா வத ஜிங் 

 இந்தல் தைாதெற்ிரப் வா சதாகுப்தை தல் அல்.  தைாதெற்ில் 

காணப்டுயரதப் வா ல்வயறு தையர்கின் ல்வயறு குபல்கர இதில் 

காணதொடினாது.  இது ாவயா ட்சு ன் எத பால் ழுதப்ட்ட தத்துய தல்.  இதில் 

ண்த்சதான்று ாடல்கள் உள்.  ாவயா ட்சு தது காத்திற்கு தொன்தை இதந்த னின் 

னாங் தம் சநய்ப்சாதள், வூ-வயய் வகாட்ாடு வான் தத்துயங்கள் 

உள்ச ிந்துசகாண்டு தாவயா வத ஜிங் ன் தத்துய தறரப் ரடத்துள்ார்.  

‘தாவயா’ ன்தற்கு யமி ன்து சாதள், யமித்ம் அதுவய அரடத்ம் இடதொம் அதுவய; 

‘வத’ ன்தற்கு இனற்ரகனா ல்றனல்தை, ண்தை ன்று சாதுயாக யிக்கப்டுகிது; 

‘ஜிங்’  ன்தற்குச் ச வ்யினல் தல் ன்து சாதள். இதில் உள் கதத்துகரத் 

‘தாவயாயினம்’ ன்று அரமக்கின்ர்.(வ ா.. கந்த ாநி,2013:334-335)  தாவயா வத 

ஜிங்கில் ந்து சாதண்ரநனின்கீழ் ‘தாவயா’ ன் ச ால் னன்டுத்தப்ட்டுள்தாக A 
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Taoist Classic The Book of Lao Zi ன் தறக்கு அிதொகத்திர ழுதின சபன் ஜித் 

(Ren Jiyu) குிப்ிடுகிார். அரய, 1. வயறுாடற் தைபாதத் தன்ரந சகாண்டது, 2. 

இனற்ரகனின் இனக்கத்ரதச்  ார்ந்தது, 3. சதால் சாதள் தன்ரந சகாண்டது, 4. நிதக் 

கண்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் தைப்டாதது, 5. சாதள்கின் யிதினாக இதப்து 

ன் தன்ரநனில் சாதள்சகாள்ப்ட்டிதக்கிது.(1995:4-5)  ‘வத’ குித்து தாவயா வத 

ஜிங்கில் ‘காணக்கிரடக்கி உன்த வத ன்து தாவயாரயக் கரடப்ிடிப்துதான்’ 

(ா.21) ன்று குிப்ிடப்ட்டுள்து.   

 ீ யபாற்ில் வாாிடும் அபசுகின் காநா கி.தொ. 476 தொதல் கி.தொ. 221 

யரபனிா காத்தில் தாவயா வத ஜிங் தல் ரடப்ட்டது.  இக்காகட்டத்தில் 

 தோகத்தில் சதம் குமப்ங்களும்  ிற்ப ர்கிரடவன சதாடர்ச் ினா வார்களும் 

ாடுிடிக்கும் சகாள்ரககளும் ியின.  தாவயா வத ஜிங்ரகப் ற்ித்ம் அதர 

ழுதின ாவயா ட்சுரயப் ற்ித்ம் கூறும்வாது, ‘ச ௌ அப நபில் அப ாங்க ஆயணக் 

காப்கத்தில் ாவயா ட்சு வயரச் ச ய்துயந்தார்.  ச ௌ அப நபின் அமிவுகாம் 

சதாடங்கினரதக் கண்டதால் ாட்டிர யிட்டு சயிவனிார். ாட்டின் ல்ரனின் 

அதவக யதம்வாது, ல்ரக் காயர் நக்களுக்காக வததம் ழுதித்தபக் 

வகட்டுசகாண்டதற்காக னானிபம்  ித்திப ழுத்துகில் எத தரக் சகாடுத்துயிட்டுச் 

ச ன்ார்’ (சய.  ாநிாத ர்நா.2001:46-57) ன்று கூப்டுகிது.  இச்ச ய்தி தாவயா 

வத ஜிங் ன்தம் தல் வதான்ினதற்கா ின்தைத்திரச் சுட்டிக்காட்டுகிது.  ாவயா 

ட்சு தத்துய தாக தாவயா வத ஜிங்கிரப் ரடத்திதந்தாறம் அயர்கா  தோகத் 

தகவுகர அதன் யமிக் சகாடுத்துள்ார்.  இயர் தது காத்திற்கு தொன்தை 

இதந்தயர்கின் கதத்துகரத்ம் தது காச்சூமறல் உதயா  தோகம் ார் 

ிபச் ரகரத்ம் சகாண்டு இத்தத்துய தறரப் ரடத்துள்ார் ன்று கததாம். 

 

சாதண்சநாமிக் காஞ் ி – தாவயா வத ஜிங் எப்தேடு 

 சாதண்சநாமிக் காஞ் ினின் திசழு ாடல்கில் திசான்று ாடல்கள் 

த்துப் தையர்கால் இனற்ப்ட்டுள்.  நற் ஆறு ாடல்கர வயந்தர்கள் 

இனற்ித்ள்ர்.  இதில் தோன்று ாடல்கள் நட்டுவந நன்ர வாக்கிப் 
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ாடப்ட்டுள்.  அதில் காணப்டும் தோன்று நர்கில் இதயர் வயந்தர்காகவும் 

எதயர் குறுி நன்பாகவும் உள்ர்.  நற் ாடல்கள் னாரபத்ம் வாக்கிப் ாடாநல் 

சாதுயா தன்ரநனில் ாடப்ட்டுள்.  இத்தரகன தன்ரநகள் சாதண்சநாமிக் 

காஞ் ிப் ாடல்கள் இக்குழுச்  தோகம் அமிந்தின் அபசு உதயாக்கம் ரடசற் 

காத்தில் வதான்ினரய ன்ரத உணர்த்துகின்.  இப்ாடல்கள் எவப 

 ிந்தரனிரச்  ாபாத வயறுட்ட நிதர்கின் கதத்துகள் சகாண்டிதப்ரதக் 

காணாம்.  சாதண்சநாமிக் காஞ் ிப் ாடல்கரப் ாடினயர்கள் தங்கின் 

காகட்டத்தில் கதத்துதயாக்க ிரனில்  தோகத் தகவுகர உதயாக்க தொனன்றுள்ர் 

ாம்.  சாதண்சநாமிக் காஞ் ிப் ாடல்கிறம் தாவயா வத ஜிங்கிறம் 

இடம்சற்றுள் ஈதல், ச ல்யம், தைகழ், ிரனாரந, ிரவறு ன் கதத்தினல்கின் 

யமி இச் தோகத் தகவுகள் உதயாக்கம் சறுகின்.  

ஈதல், ச ல்யம், தைகழ் 

சாதண்சநாமிக் காஞ் ினில் ஈதரத்ம் ச ல்யத்ரதத்ம் இரணத்து அயற்ின் 

தன்ரநனிர க்கீபர் ாடித்ள்ார், 

 ச ல்யத்துப் னவ ஈதல்; 

துய்ப்வம் ிவ, தப்தை வய. (தைம்.189:8-9) 

இவ்யாிகில் ச ல்யத்தின் னன் ன்து ‘ஈதல்’ ன்றும் அவ்யாறு 

ச ய்னயில்ரசனன்ால்  துன்ங்கள் உண்டாகுசநன்று கூறுகிார்.  இக்குழுச் 

 தோகத்தில் ியின குத்துண்ணல் ன் ிர உரடரநச்  தோகத்தில் ஈதல் ன் 

ிரனிர அரடந்துள்ரதக் இதில் காணாம்.   

யாழ்யின் அரத்துத் தன்ரநகரத்ம் நன்ிடம் டுத்துக் கூறும் நற்சாத 

ாடறல் ‘இபயல் நாக்கள் ஈரக தய’  (தைம்.24:30) ன்று ஈரகரனக் குித்துக் 

கூப்ட்டுள்து.  ஈரக வயந்தாின் யாழ்யின் இன்ினரநனாத கூறுகில் என்ாகப் 

ார்க்கப்ட்டுள்து.  ‘ஈதல்’ ன்து வயந்ததக்குப் தைகமிர உண்டாக்குகிது.  

அவ்யாறு யாழ்வயார்தான் யாழ்யபாக அிவுரடவனார்கால் ற்றுக்சகாள்ப்டுயர் 

ன்கிது. 
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தாவயா வத ஜிங்கின் ழுத்சதமாம் ாடல் ஈதல் ற்ிக் குிப்ிடுகிது. 

அப்ாடல் ைாி, தன்ிடம் இதப்ரதக் சகாடுப்தன் தோம் அதிகநாகப் சறுகிான் 

ன் கதத்ரத தொன்ரயக்கிது.  அப்ாடல் ின்யதநாறு, 

 ….. ைாி துக்கிரயப்தில்ர. 

 நற்யர்களுக்கு 

 அயன் அதிகம் உதயஉதய, 

 தாவ அதிக ன்ரந சறுகிான்; 

 நற்யர்களுக்கு 

 அயன் அதிகம் சகாடுக்கக்சகாடுக்கத் 

 தாவ அதிகம் சற்றுக்சகாள்கிான். (ா.77) 

ச ல்யத்திரக் குித்து, ‘கர்யத்துடன் வ ர்ந்திதக்கின் ச ல்யதொம் சதரநத்ம் 

தம்வநாடு அமிரயக் சகாண்டு யதம்’  (ா.9), ‘வ ர்த்துரயத்த ச ல்யத்ரதப் சாின 

சகாள்ர ின்சதாடர்ந்து யதம்’ (ா.44) ன்று குிப்ிடப்டுகிது. நற்சாத ாடல் 

சகாடுத்தல் – சறுதல் குித்துப் வசுகிது, 

 ‘எத சாதரப் 

 ச வயண்டுசநன்ால் 

 அரத ிச் னம் தொதறல் சகாடுக்க வயண்டும்’ 

 சூட் ந ைாம் ன்று  

 இது அரமக்கப்டுகிது. (ா.36) 

இப்ாடல் வபடினாக ஈரகனிரப் ற்ிப் வ ாயிட்டாறம் சகாடுப்தின் தோம் தான் 

ச தொடித்ம் ன் கதத்துப் சாதண்சநாமிக் காஞ் ினில் உள் ஈரகனின் தோம் 

சப்டும் தைகழ் ன்தர எத்துள்ரதக் காணாம். 

தைகழ்க் குித்தப் சாதண்சநாமிக் காஞ் ினின் 182ஆம் ாடறல் தைகழுக்காக 

உனிரபத்ம் சகாடுப்ரதக் குிக்கிது. ‘தைகழ் ின், உனிதம் சகாடுக்குயர்’(தைம்.182:5) 

ன்று குிப்ிடப்ட்டுள்து. நற்சாத ாடறல் ல்து ச ய்னயில்ரசனன்ாறம் 

அல்து ச ய்னாநல் இதக்க வயண்டும் ன்ரத, 

 ல்து ச ய்தல் ஆற்ீர் ஆனிதம், 
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அல்து ச ய்தல் ஏம்தைநின்; அதுதான் 

ல்ாதம் உயப்து; அன்ித்ம், 

ல் ஆற்றுப் டூஉம் சித்ம்நார் அதுவய. (தைம்.195:6-9) 

அவ்யாறு இதந்தால் னாயதம் தைகழ்யார்கசன்றும் ல் சினின் யமிச் ச றத்தும் 

தன்ரந இது தான் ன்றும் கூப்டுகிது.  நற்சாத ாடறல் ல்யிரகரச் (இந்த 

ல்யிர ன்தில் ஈதறம் உண்டு) ச ய்யதால் தைகழ் இநனம் வால் ன்றும் 

ிரத்திதக்கும் ன்கிது, 

  …..        இநனத்துக் 

வகாடு உனர்ந்தன் தம் இர  ட்டு, 

தீது இல் னாக்ரகசனாடு நாய்தல் தயத் தரவன. (தைம்.214:11-13) 

அவ்யாறு ிரத்த தைகவமாடு இப்து தான் தரனானது ப்டுகிது.  ஆால் 

தாவயாயினப் ாடல் ‘உனர்ந்த தைகழ் ன்து தைகழ் துவும் சாநல் இதப்தாகும்’ 

(ா.39) ன்று குிப்ிடுகிது. 

 தாவயா வத ஜிங்கின் 44ஆம் ாடல் தைகழ், உடல், ச ல்யம் ன் தோன்ில் 

உடாது தைகழ், ச ல்யம் ஆகினயற்ிரயிட சதக்கநாது அதரநனாது ன்றும் 

தைகழ், ச ல்யம் ஆகினரய ிரனற்து ன்றும் கதத்திர குிப்ிடுகிது. 

வநற்கண்ட ாடல்கில் ஈரக, ச ல்யம், தைகழ் ன் ச ால்ாடல்கின் யமி 

 தோக நதிப்தேடுகர உதயாக்கம் ச தொனன்றுள்.  ச ல்யம் ன்து ிரனற்து, 

அதால் துன்ம் உதயாகும் ஆால் ச ல்யத்திர ஈதால் ிரத்த என்ாகின தைகழ் 

ன்தரப் சாம் ன்று சாதண்சநாமிக் காஞ் ிப் ாடல்கள் ன்று 

குிப்ிடுகின்.  ஆால் தாவயாயினப் ாடல்கள் ச ல்யம், தைகழ் ன்ரய 

ிரனற்து ன்று குிப்ிடுகின். 

 

ிரவறு – ிரனாரந  

 யாழ்யிரக் குித்த ார்ரய சாதண்சநாமிக் காஞ் ினிறம் தாவயா வத 

ஜிங்கிறம் ிரவறு, ிரனாரந ன் ச ால்ாடல்கின் யமி இடம்சற்றுள்.  

ிரனாரந, ிரவறு ன்ரய எத  தோகத்தில் கதத்துிரனாகச் 
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ச னல்டுகின்.  அச் தோகத்தின் ண்ணங்கிறம் ச னல்ாடுகிறம் 

இக்கதத்துிரகள் தொக்கின இடம்சறுகின்.  இத்தரகன கதத்துிரகள் 

உதயாயதற்கு அச் தோகசூமல் ின்தைநாக அரநகின்து ாம்.  சாதண்சநாமிக் 

காஞ் ினில் கணினன் தங்குன்ன் ாடின ாடல் யாழ்க்ரக ன்து ிரனாரநனிால் 

ஆாது ன் கதத்திரப் தைப்டுத்துகிது. அப்ாடல் யாிகள்,  

 ாதறம் தைதுயது அன்வ; யாழ்தல்    

இிது  நகிழ்ந்தன்றும் இவந; தொியின், 

இன்ாது ன்றம் இவந; 'நின்சாடு 

யாம் தண் துி தர இ, ஆாது 

கல் சாதது இபங்கும் நல்ல் வர் னாற்று 

ீர் யமிப்டூஉம் தைரண வால், ஆர் உனிர்   

தொர யமிப்டூஉம்'    (தைம்.192:4-10) 

இப்ாடல்  ாதல் ன்து தைதினது அல் ன்றும், யாழ்யில் இன்தைற்ிதத்தறம் இல்ர 

யதத்தடுதறம் இல்ர ன்றும் யாழ்க்ரக ன்து வபாற்ில் யிழும் 

நரமத்துிப்வால் ச ல்க்கூடினது ன்று கூறுகிது.  இவ்யிடத்தில் யாழ்க்ரக ன்து 

துவுவந அற் எத ிர ன் கதத்திரக் குிப்ிடப்டுகிது ாம்.  இவத 

தன்ரநனில் கீழ்யதம் தாவயாயினப் ாடல்யாிகள் ிரனாரநனிரச் 

சுட்டிகாட்டுகின்.   

‘இதத்தல் ன்து இதத்தறன்ரநனிரச் சுட்டிக்காட்டுகிது’ (ா.2)  

‘அரத்தும் இதத்தல் சகாள்கின்; ிகு, அரயசனல்ாம் இதத்தறறதந்து 

திதம்ிச் ச ல்கின்.’ (ா.16) 

‘யாகதொம் ரயனகதொம் ிபந்தபநாக ீடிக்க தொடினாதவாது நிதன் ப்டி ீடிக்க 

தொடித்ம்?’ (ா.23)  

‘எற்ர நாணிக்கம் நாதாி ிபநாக இதப்து யிதம்த் தக்கதல்; அறப்தை 

ததகி யிதத்தில் சயறும் கற்கள் நாதிாி பாநாக இதப்தும் யிதம்த் 

தக்கதல்’ (ா.39)  
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‘ிபஞ் த்தில் உள் அரத்தும் இதத்தறறதந்து யதகின்; இதத்தல் 

இதத்தறன்ரநனிறதந்து யதகிது’ (ா.40)  

‘யாழ்ரய ீட்டித்துக்சகாள்யது சதம் வகட்டுக்கு இட்டுச்ச ல்றம்’ (ா.55) 

‘துன்த்தின் நீதுதான் நகிழ்ச் ி அரநகிது; நகிழ்ச் ினின் அடினில்தான் துன்ம் 

கிடக்கிது.’ (ா.58)  

 நற்சாத சாதண்சநாமிக் காஞ் ிப் ாடறல், 

 அதள் ிந்தன் சடு சயண் காின் 

எதயன் ஆட்டும் தைல்யாய் வா, 

ஏடி உய்தறம் கூடும்நன்; 

எக்கல் யாழ்க்ரக தட்கும்நா காவ. (தைம்.193:1-4) 

சடு சயண்காின் வயடின் குினிறதந்து தப்தையதற்கு நான் ஏடுயரதப் வா 

யாழ்க்ரகனாது ன்கிார் தையர்.  தாவயாயினப் ாடல், 

 நக்கள்  ாரயப் சாதட்டுத்துயதில்ர 

 நக்கள் யாழ்ரயத் வதட தொனல்கிார்கள். 

 வய, நக்கள்  ாரயப் சாதட்டுத்துயதில்ர. (ா.75) 

ன்கிது.  நற்சாத ாடறல் 

 யாழ்ரய யிட்டு சயிவனி 

  ாயிற்குள் நிதர்கள் தரமகிார்கள் 

  

 யாழ்யின் யிகிதம் த்தில் தோன்று; 

  ாயின் யிகிதம் த்தில் தோன்று; 

 ிப்ிறதந்து  ாவு நண்டம் வாகி 

 நிதர்கின் யிகிததொம் த்தில் தோன்று 

 

 யாழ்யதற்கு துவும் ச ய்னாத நிதர்கள் நட்டுவந 

 சாிதாகத் தங்கள் யாழ்க்ரகரன நதிக்கி 

 நிதர்கரயிடச்  ிந்தயர்கள். (ா.50) 
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இத்தரகன தன்ரநனில் யாழ்யின் ிரனாரந குித்து சாதண்சநாமிக் காஞ் ினிறம் 

தாவயா வத ஜிங்கிறம் யியாிக்கப்ட்டுள்.   

யாழ்க்ரக ன்து எத ிரவாக ார்க்கும் தன்ரநத்ம் தநிழ்ச்  தோகத்தில் 

இதந்துள்து. ி ிபாந்ரதனார் ஆண்டுகள் யாகித்ம் ரப இல்ாநல் இதப்தற்கா 

காபணநாக அயர் கூறுயது, 

 னான் கண்டரனர் ன் இரனதம்; வயந்ததம்   

அல்ரய ச ய்னான், காக்கும்; அதன்தர 

ஆன்று அயிந்து அடங்கின சகாள்ரகச் 

 ான்வார் ர், னான் யாழும் ஊவப.  (தைம்.191:4-7) 

இப்ாடறல் தான் நாட் ித்ரடன நரயி, அம் நட்டுவந ச ய்த்ம் நன்ர்,  ான்வார் 

உரடன ஊர் இயற்ிால் தான் ரபத்திபாநல் இதப்தாகக் குிப்ிடுகிார்.  யாழ்வு 

ன்து ிரவறுத் தன்ரநனிரக் சகாண்டது ன்ரத இப்ாடல்யமி 

அினதொடிகிது.  ஆால் தாவயா வத ஜிங்கில் யாழ்யின் ிரவறுக் குித்தப் 

ாடல்கள் இடம்சயில்ர.   

 வநற்கண்ட ாடல்கர எப்தேட்டு வாக்கினதில், தநிழ்ச்  தோகத்தின் இக்குழுச் 

 தோதானத்தில் ியின ‘குத்துண்ணல்’ ன்தம் ிகழ்வு நரந்து ‘ஈதல்’ ன் ிகழ்யாக 

உரடரநச்  தோகத்தில் உதநாற்ம் சற்றுள்து. தையர்கள் ‘ஈதல்’ ன் 

ச னல்ாட்டின்யமினாகப் சதம் ச ல்யத்திற்குப் திறடாகப் ‘தைகழ்’ ன்தம்  தோக 

நதிப்தேட்டிர நன்ர்களுக்குக் சகாடுத்துள்ர்.  தையர்களுக்கு யறுரநனிர 

ீக்கும் ‘ச ல்யம்’ வயந்தர்களுக்கு தைகமிர ஈட்டி ததகிது.  தைகழ் ன்து அமினாத 

தன்ரநத்ரடனது க் குிப்ிடப்டுகிது. தாவயா வத ஜிங்கில் தைகழ், ச ல்யம் 

ஆகினரய ிரனற்து ன்று குிப்ிடப்டுகிது.      

சாதண்சநாமிக் காஞ் ிப்ாடல்கில் யாழ்யின் ிரவறு குித்துப் 

வ ட்டுள்தற்கா காபணநாக, தநிழ்ச்  தோகத்தில் ியின இக்குழுச்  தோதானத்தின் 

ச் ங்கள் அபசு உதயாக்க காக்கட்டத்திறம் ிரத்திதந்த ன்று கததாம்.   ீச் 

 தோகத்தில் தாவயா வத ஜிங் ாடல்கள் உதசற்வாது ியின  தோகப்ிபச் ிரகள் 
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அப்ாடல்கில் யாழ்யின் ிரனாரநனிரக் குித்து அதிகநாக இடம்சற்தற்கா 

காபணங்காக அரநகின் ன்று ண்ண யாய்ப்தைள்து.   

சாதண்சநாமிக் காஞ் ிப் ாடல்களும் தாவயா வத ஜிங்கில் உள் ாடல்களும் 

காணப்டும் ஈதல், ச ல்யம், தைகழ், யாழ்யின் ிரனாரந ஆகின ச ால்ாடல்கள் 

உதயாக அபசு உதயாக்கம் வதான்ினவத காபணநாக அரநகின்.  இதில் ஈதல், 

ச ல்யம், தைகழ் ன் ச ால்ாடல்கள் அபசு உதயாக்கம் சதாடர்ச் ினாக 

ிரவறுயதற்கா அச் ாணினாகச்  தோகத்தில் ச னல்டுகின் ன்றும் யாழ்யின் 

ிரனாரந ன்து அபசு உதயாக்கத்திர ற்காநல் தொபண்ட்டு ச னல்ட்டுள்து 

ன்றும் கததாம்.  

 

தொடிவுரப 

ஈதல், தைகழ், ச ல்யம், ிரனாரந ஆகின ச ால்ாடல்கள்  ீ – தநிழ்ச் 

 தோகங்கில் உரடரநச்  தோகத்திரச்  ார்ந்த  தோக நதிப்தேடுகாக யிங்குகின்.  

எத  தோக உதயாக்கத்தின்வாது ழும் தைதின  தோக நதிப்தேடுகள் எத யரகனில் 

அச் தோகத்திர ிரத்திக்சகாள்வும் நற்வாத யரகனில் அதன்நீதா தொபண்ட்ட 

தன்ரநகர டுத்துரபக்கவும் ச ய்கின்.  தைாதெற்ின் சாதண்சநாமிக் 

காஞ் ிப் ாடல்கிறம் தாவயா வத ஜிங் ாடல்கிறம் இத்தரகன தன்ரநகள் 

இடம்சற்றுள்.  
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