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பிலடல்பியா 

சனவாி 21, 2018. 

     அணிந்துரை 

அய்யநாடார் ஜானகிஅம்மாள் கல்லூாியிலிருந்து வவளிவரும் 

இம்மின்னிதழ் தமிழாய்வுக்குப் பலவிதத்திலும் ஒரு முன்னனாடியாக இருக்கும் 

என்பதில் ஐயனமதும் இல்ரல.  தமிழாய்வில் பல தரலப்புகளிலும் மூன்று 

அல்லது நான்கு பக்க அளவினலனய வவளியிடப்படும் இக்கட்டுரைகளின் 

வதாகுப்பு தமிழாய்வின் எல்ரலகள் பலவற்ரை அறுதியிட்டுக் காட்டுவது 

வியக்கத்தக்கது.  சங்க இலக்கியங்கள், தமிழ் வைலாறு, சமய இலக்கியங்கள், 

இக்காலப் புதினங்கள், விலங்கினங்கள் வழி அைியும் அைிவியல் 

உண்ரமகள், இலக்கிய ஒப்பீட்டு ஆய்வு, தமிழ்க் கணினி ஆய்வு எனப் பல 

ஆய்வுகளின் துளிகரள ஆணித்தைமான எண்ணங்களின் வவளிப்பாடாகத் 

தமிழாய்வாளர்கள் பலர் இங்கு வவளியிட்டிருப்பது வைனவற்கத்தக்கது.  

இவ்வரும்புகள் இதழ்கள் ஆயிைம் வகாண்ட மலவைனும் நூலாக மலரும் 

முகத்தான் இருப்பரத இக்கட்டுரைகளின் ஆழத்ரதக் காணும் னபாது 

உணைலாம்.  

குறுந்வதாரகயில் காணும் ஓைரசச் வசாற்கள் எங்ஙனவமல்லாம் தமிழ்ச் 

சங்க இலக்கியங்களினூனட விைவிக் கிடக்கின்ைன அச்வசாற்கரள மயக்கமை 



 

 
820 Williams Hall, Philadelphia, PA 19104, USA 
 

 

 
 

UNIVERSITY Of PENNSYLVANIA   

எங்ஙனம் உணர்வது எனும் வரகயில் எழுதப்பட்டுள்ள கட்டுரையின் 

வதாடர்ந்த ஆய்வு பூவிாிப் புன்ரனயில் கூஉம் னதவமாழிரய நா 

நன்வமாழியாய் நவிலவும் வல்லனவா!   

கூத்து அைங்கு நாடக அைங்காக மாைிய விதத்தினின்று சங்கால 

ஒளரவ மற்றும் இன்குலாப் ஒளரவ எனும் இரு வரகப் வபண்ணியத்ரத 

ஒளரவயின் பாடலினின்றும் இன்குலாப் வழி ஒளரவயின் பாடலின்றும் 

ஒப்பிடுவது னபாற்ைத்தக்கது.  இது சங்ககாலத்தின் வபண்ணியத்ரதயும் 

இக்காலப் வபண்ணியத்ரதயும் ஒப்பிடும் வழியில் அரமவது சிைக்கத்தக்கது. 

பழரமத் தூசிரயத் துளக்கி முகத்தில் நிலரவத் துலக்கும் முயற்சினய தமிழர் 

முயற்சி என்ைால் அது மிரகயாகாது.  இந்தி மற்றும் தமிழ்ச் சிறுகரதகள் 

வழிப் வபண்ணியத்ரத அலசும் கட்டுரையும் இக்கருத்ரதனய 

வலியுறுத்துகிைது.   

 களிறு, வாவல் எனும் வவளவால், கூரக எனும் ஆந்ரத, கரல 

என்னும் கருங்குைங்கு னபான்ை பல விலங்கினங்களின் வாழ்ரவவயாட்டி 

எழுதப்பட்ட சங்கப் பாடல்கள் பல.  இவ்வினங்கிலங்கினங்கரளப் பற்ைி 

அைியானதார் இப்பாடல்கரளப் பற்ைியும் அைியானதாைாகனவ ஆவார்கள்.  

இவ்வரகயில் விலங்கினங்கள் வழி சங்கப் பாடல்கரள அணுகுவது என்பது 

ஒரு வரக ஆய்வு உத்தியாகும்.  இதுனவ மலர்கள், வபயல், வண்டினங்கள், 
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வசங்கால் வகாக்கு, பரன னபான்று அஃைிரணப் வபாருட்கள், 

பைரவயினங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் வழிச் சங்ககாலத் தமிழர்கரளயும் 

அவர்கள் வைலாற்ரையும் அைியும் உத்தியாகும்.  இவ்ஆய்வின் ஆழத்ரத 

யாரனகள் மற்றும் வவளவால் பற்ைி விளம்பும் கட்டுரைகளினின்று 

அைியலாம். குறுஞ்சிரன னவம்பின் நறும்பழம் உணீஇய வாவல் உகக்கும் 

மாரலயும் என வரும் ஐங்குறுநூறு பாடலினின்று வவளவால்கள் னவம்பு 

மைத்தின் பழம் உண்ணும் னநாக்னகாடு பைவிப் பைக்கும் அழகான காட்சிரய 

நம்மால் உணை முடிகிைது.  இவ்வண்ணனம களிறு நிரைந்த னபார்க்களம், 

விைவு வமாழி பயிற்றும் பாகர்கள், கள்ளுரடப் வபருஞ்னசாறுண்ட தமிழர்கள் 

னபான்ை வைலாற்று உண்ரமகரள அைியும் உத்திகரள இவ்விதழில் 

வவளியிட்டுள்ள பல கட்டுரைகள் விளம்புகின்ைன.  பழங்காலத்தில் 

விலங்கினங்களின் உறுப்புகரளப் பல்னவறு னகாணங்களில் கண்டரமக்கும் 

முரைரயயும், இக்காலத்தில் உறுப்புகளின் மாற்றுச் சிகிச்ரசக்கு உள்ள 

வதாடர்ரபயும் விளக்கும் கட்டுரை புதுக் கருத்ரத விளக்குவதாக உள்ளது.  

 சமய இலக்கியங்களுக்கு வழிவிட்டது சங்க இலக்கியங்கள். சங்க 

இலக்கியங்களின் உத்திகள் பலவற்ரைனய பயன்படுத்தி வளர்ந்து 

வந்துள்ளது சமய இலக்கியங்கள் என்பது நாம் அைிந்த உண்ரம.  நீதி 

நூல்களினின்று தத்துவ நூல்கள் வளர்ந்த விதத்ரத இவ்விதழின் சில 
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கட்டுரைகள் விளக்குவது குைிப்பிடத்தக்கது.  புத்த மதத்தின் ஒரு பிாிவான 

வஜன் மதத்தின் அடிப்பரடத் தத்துவங்கரள விளக்கும் முகத்தான் 

அரமந்திருக்கும் கட்டுரை, திருத்தங்கல் நகாில் அரமந்துள்ள நவகண்டச் 

சிற்பத்தின் மகிரம, இவ்வூாின் வைலாற்றுச் சிைப்பு, ரசவ சமயம் வளர்த்த 

நாயன்மார்கனளாடு இவ்வூனைாடு வதாடர்பு, சங்ககாலப் புலவர்கனளாடு 

இவ்வூருக்குள்ள வதாடர்பு ஆகியனவற்ரைத் வதள்ளத் வதளிவாக விளக்கும் 

கட்டுரை ஆகியன தமிழக வைலாற்ரையும் தமிழ்ச் சமய வளர்ச்சிரயயும் 

அைியும்வரகரயத் வதாிவிக்கின்ைன.   

 ஓரலச்சுவடிகளும் கல்வவட்டுகளும் ஆண்டாண்டு காலங்களாகத் 

தமிழர்களுக்கு வைலாற்று ஆவணங்களாக இருந்து வந்துள்ளது கண்கூடு.  

தமிழகத்தின் எல்லா ஊர்களிலும் கல்வவட்டுகள் மற்றும் ஓரலச்சுவடிகள் 

னகாவில்கள் மற்றும் அரவ சார்ந்த பழக்கவழக்கங்கரளத் தம்மகத்னத 

வகாண்டுள்ளன என்பதற்கான சான்று சிவகாசியில் கண்வடடுக்கப்பட்ட 

ஓரலச் சுவடிகள் பற்ைி விளக்கும் கட்டுரை.  திருவிழா மற்றும் வதருவீதி 

தாிசனங்கள் மட்டுமல்லாது நஞ்ரச, புஞ்ரச, னதாட்டம், துைவு, மாவரட, 

மைவரட ஆகியவற்ைின் மானியம் பற்ைியும் அைியமுடிகிைது 

இவ்னவாரலச்சுவடிகள் வழி.  
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நீர்க்குமிழியினின்று னபருலரகக் காணும் வரகயாய் 

வவளியிடப்பட்டுள்ள இவ்விதழின் கட்டுரைகள் பல சங்ககாலத்தில் ஆாிருட் 

கங்குலில் குன்ைக் கூரக குழைியரதயும் பலவின் இருஞ்சிரன கரல 

பாய்ந்து உகள்வரதயும் மகிழ்ச்சி நிரைந்த மனனதாடு அைியும் வரகயில் 

அரமந்துள்ளன என்பது குைிப்பிடத்தக்கது.  தமிழ் ஆய்வு விரும்பிகள் 

அரனவரும் படித்துத் தங்கரளயும் இவ்வரக ஆய்வில் ஈடுபடுத்திக்வகாள்ள 

ஊக்குவிக்கும் வரகயில் உள்ள இக்கட்டுரைகள் தமிழ் மற்றும் தமிழர்களின் 

வைலாற்ரைத் வதள்ளத்வதளிவாய் அைிந்துணரும் வரகரய ஏற்படுத்தும் 

என்பது உண்ரம. இம்மின்னிதழின் வளர்ச்சிக்கும் தமிழாய்வின் 

வளர்ச்சிக்கும் வழிவரக புாியும் சிவகாசியின் அய்யநாடார் ஜானகி அம்மாள் 

கல்லூாித் தமிழ்த்துரையினருக்கு எனது அன்பு வாழ்த்துகள்.  

 

அன்புடன், 

வாசு அைங்கநாதன் 

வதற்காசியத் துரை 

வபன்சில்னவனியாப் பல்கரலக் கழகம்.  

 


