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முன்னுலர
பணா்றைதா்
தமிழகதா்துகா்
கிழ ரா்களினா்
சமூகநிறல
பைா் றிதா்
ததளிவுறுதா்துவதத
இகா் கைா்டுறரயினா் தந கா் கமா் ஆகுமா் . உ.தவ.ச மிந றதயரா் தனது புைந னூைா் றுபா் பதிபா் பிலா் கிழ ரா்களினா் ஊரா்,
ப ைைா் தசயா் தி
முதலியவைா் றை
ப ைலினா்
முதைா் குறிபா் ப கதா்
தருகிை ரா்.
புலவரா்
க .தக விநா் தனா்
ந ைா் பதா்தத ரு கிழ ரா்கறளதா் தனா் நூலிலா் வரிறசபா் படுதா்தி உளா் ள ரா். அவரா்களது வ ழா் விைமா் , ச ரா்நா்திருநா் த
தவநா் தரா் அலா் லது குறுநில மனா்னரா், அவரா்கறளபா்
பைா் றிய
ப ைைா் தப ருளா்
முதலியவைா் றைகா்
கூறியுளா் ள ரா். சில கலா் தவைா்டுகறள அடிதய ைா்டி
கிழ ரா் ய ரா் எனசா் தச லா் ல முறனகிை ரா்.
கிழ ரா்களினா் சமூகநிறல பைா் றிதா் தனிபா் பைா்ை
ஆயா் வுகளா் தவளிவரவிலா் றல. இவா் ஆயா் வுகா்குபா்
புைந னூதை முதலா் நிறல ஆத ரமா் ஆகுமா் . பிை
சஙா் க இலகா்கியஙா் களுமா் ஆயா் வ ளரா் கூைா் று களுமா்
இரணா்ை மா் நிறல ஆத ரம குமா் . மரபு வழிபா் பைா்ை
விளகா் கமுறை
ஆயா் தவ
பினா்பைா் ைபா் படுகிைது.
கிழ ர்களின் வ ழ் க் லக
கிழ ரா்களா்
தவள ணா்றமயிலா்
ஈடுபைா்தை ரா் ஆவரா். கிழ றரபா் ப டுமா் தப து
அவரது தத ைா்ைஙா் களினா்
வளமுமா் , புனா்தசயா்
வளமுமா் சுைா்ைபா் படுகினா்ைன.
சிறுகுடிகிழ னா் பணா்ணனா் தனா் தபயர தலதய மருதநிலகா் குடியிருபா் ப கிய
சிறுகுடியினா்
தறலவனா்
எனா்பது தவளிபா் பறை. அவனது உழவுதா்தத ழிலுகா்குரிய எருதுகறளயுமா் ,
ஏைா் ைதா்றதயுமா் ; கிறணபா் பறை தக ைா்டி இறசதா்து,
“......................பண்ணற் ணகட்டிர்அவன் ………

விலனப் பகடு ஏற் ற ம் எழீஇக் கிலணதத ட
ந தட றும் ப ணடன யின் ……..” (புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 388)

என மதுறர அளகா் கரா் ஞ ழல ரா் மகன ரா் மளா் ளன ரா் தனா் ப ைலிலா் குறிபா் பிைா்டுளா் ள ரா்.
பணா்ணனினா் பைபா் றபயிலா் விறளநா் த ம , தநலா் லி, ப திரிபா் பூ முதலியறவ அவதன டு
தசரா்தா்துபா் ப ைபா் பைா்டுளா் ளன.
“கழை் க ை் பண்ணன் க விரி வடவயின்

நிழை் கயம் தழீஇய தநடுங் க ை் ம வின்
தளிணரர் ஆகம் ”
(அகந னூறு, ப ைலா் எணா் 177)
எனா்னுஙா் க லா் தறலவியினா் இளறமயுமா் வளறமயுமா் தப ருநா் திய தமனிகா்குபா் பணா்ணனது தத ைா்ைதா்திலா்
விறளநா் த ம வினா் தளிரா் உவறமய க எடுதா்த ளபா் படுகிைது.
“பண்ணன் சிறுகுடிப் படப் லப நுண்ணிலைப்

புன்க ழ் தநை் லிப் லபங் க ய் தின்றவர்
நீ ர்குடி சுலவயிை் தீவிய மிழற் றி”
(அகந னூறு, ப ைலா் எணா் 54)
எனா்ை அடிகளிலா் ம ைா் றூரா் கிழ ரா் மகன ரா் தக ைா் ை ஙா் தக ைா் ைன ரா் தறலவி தபசுமா் தச லா் லினா் சுறவகா் கு
பணா்ணனா் தத ைா்ைதா்து தநலா் லிறயதா் தினா்ைபினா் நீ ரருநா் துமா் சுறவறய உவறமய கா் குகிை ரா்.
விைலியினா்
கூநா் தலா்
மணதா்திைா் கு
பணா்ணனா்
தத ைா்ைதா்துபா்
ப திரிபா் பூ
மணமா்
உவறமய கிைது. தக வூரா்கிழ ரா்,
”லகவள் ளல
ீ கப் பண்ணன் சிறுகுடிப்
ப திரி கமழும் ஓதி………. …. விறலி”
(புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 70)
எனா்கிை ரா்.
க விரியினா் வைகறரயிலா் வ ழா் நா்த பணா்ணனா் புனா்தசயா் பா் பயிரா்கறள விறளவிதா்த னா்.
“தவை் லும் வ ய் தம ழிப் புை் லுலட விலளநிைம்
தபயர்க் கும் பண்ணன் …”
(புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 388)
எனவருமா் ப ைலடிகளா் தவலா் கினா்ை வ யா் தம ழிறய உறைய புலவரா்கா்குபா் புலா் லினா் விறளநிலதா்ற ததா்
த னம ககா் தக டுகா்ககா் கூடியவனா் என உணரா்தா்துகினா்ைன. இஙா் கு சுைா்ைபா் படுமா் புலா் புனா்தசயா் பா் பயிரா்கறளகா்
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குறிகா்கிைது. தப துமகா் களா் தபசா்சு வழகா் கிலா் இனா்றுவறர கமா் பு த னியதா்றதபா் புலா் எனா்தை சுைா்டுகினா்ைனரா்
(தப னா்னீலனா்- கரிசலா் - சிறுகறததா்தத குபா் பு)
கிழ ரா்களா் தக றையிலுமா் சிைநா் து இருநா் தனரா். கிளா் ளிவளவனா் பணா்ணறன,
“பசிப் பிணி மருத் துவன் ”
(புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 173)
எனா்கிை னா்.
கிழ ரா்களுகா் குளா் தப தர , தப ைா்டிதய
இருநா் த த கபா் ப ைலா் ஏதுமிலா் றல; ஆன லா்
ஒருவறர ஒருவரா் புகழா் நா்து தபருறமபா் படுதா்தியறமகா்குசா் ச னா்றுணா்டு. விைகு தவைா்ைசா் தசனா்ைவனுகா்கு பா்
புறதயலா் கிறைதா்தது தப னா்ை தனா்றம இலா் ல மலா் தகுதி அறிநா் து ஈயகா் கூடிய சிறுகுடி கிழ னா்
பணா்ணனினா் தனா்றமறய,
”விறதக ய் ம க் கள் தப ன்தபற் றன்னணத ர்
தலைப் ப டன்றவன் ஈலக“
(புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 70)
எனா்று புகழா் கிை ரா் தக வூரா் கிழ ரா். இஙா் கு ஒரு கிழ ரினா் தக றைதா் தனா்றமறய; இனா்தன ரு கிழ ரா்
தச ழமனா்னனினா் அருகிருநா் து புகழுமா் சூழா் நிறல தந கா் கதா்த கா்கது.
கிழ ரா் தப ருள த ரதா்திலா் சுருஙா் கியவரா் ஆவரா். தக ணா்க னகா்
தப ைா் றுமா் தம சிகீரன ரா்,
“திலரதப ரு முந் நீர்க் கலரநணிச் தசலினும்

கிழ றன

விதநா் து

அறியுநர்க் க ணின் ணவட்லக நீ க் கும்
சின்னீர் வினவுவர் ம ந் தர் அதுணப ை் ” (புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 154)

‘உனா்றன ந டி வநா் ததனா்’ எனா்கிை ரா். இபா் ப ைைா் பகுதி மிகுநா் த தசலா் வமா் இலா் ல தவனா் தக ணா்க னகா்கிழ னா்
எனா்பறத தவளிபா் பறைய கசா் தச லா் கிைது. ‘கைலுகா்கு அருதக இருநா் த லுமா் த கமா் தீரா்கா்க; அறிநா் தத ரிைமா்
சிறிதளவு நீ ரா் தகைா்பறதபா் தப ல’ எனா்பத லா் கிழ ரா் தப ருளா் வளமா் மிகா் கவரலா் லரா் எனா்பது உறுதி.
கிழ ரா் தமிழகதா்தினா் பூரா்வீககா் குடிகளா் . தவள ணா்றம நிகழா் நா்த குறிஞா் சி, முலா் றல, மருதமா்
ஆகிய மூனா்று நிலஙா் களிலுமா் பரவி வ ழா் நா்தனரா். தமிழகதா்திலா் தவள ணா்றமயிலா் ஈடுபைா்டிருநா் த தவளிரா்
வநா் ததறிகளா் எனா்று மு.இர கறவயஙா் க ரா் நிறுவியுளா் ள ரா். குடிபா் தபயருைனா் தசரா்தா்த த வழஙா் கபா் தபறுமா்
தவளிரினினா்றுமா் தவறுபிரிதா்து அறிவதைா் த கைா் ப கிழ ரா்களா் இைபா் தபயருைனா் தசரா்தா்தத சுைா்ைபா் படுகினா்ைனரா்
(S.Kanmani Ganesan- “பணா்றைதா் தமிழா் தவள ளரிலா் இரு பிரிவினரா்” - Aaivuchchudar- vol.2- issue-1- Jan.2019- An
International Multidisciplinary Research Journal- Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi.). தக ணா்க னகா்கிழ னா்
குறிஞா் சி நிலதா்ற தசா் தசரா்நா்தவனா். மலா் லிகிழ னா் க ரிய தி முலா் றல நிலதா்றதசா் தசரா்நா்தவனா். சிறுகுடி
கிழ னா் பணா்ணனா் மருதமா் ச ரா்நா்தவனா்.
கிழ ரா் தநருஙா் கிய குறிய பல குறுமா் புகளிலா் வ ழா் நா்தனரா்.
ப டுமா் ஆவூரா் மூலஙா் கிழ ரா்,
“தமதரனின் ய வரும் புகுப அமர்எனின்

மலா் லிகிழ னா் க ரிய திறயபா்

திங் களும் நுலழய எந் திரப் படுபுலழக்
கண்ம று நீ ட்ட நணிநணி இருந் த
குறும் பை் குறும் பிை் ததும் ப லவகி

……………………………………………….
தபரும் தபயர் ஆதி... “
(புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 177)
என அவனது வ ழிைதா்றத வருணிகா்கிை ரா். அத வது உைா் ை ருமா் , உைவினருமா்
புகுவதைா் தகளிது;
பறகவரா்கா்கு நுறழய அரிது; தப றிகளா் தப ருநா் திய வ யிறல உறையது; அதா் தறகய அளவிைா் சிறிய பல
குறுமா் பு களிறைதய; அவனது கிறளகளா் கூடி வ ழுமிைதா்திலா் அவனது மறன இருநா் தது; அறவ
ஒருவரா்கத
ா் க ருவரா் களா் றளபா் பகிரா்நா்து தக ளா் ள ஏதுவ க இருகா்கு மளவு அருகருதக இருநா் தன.
தவநா் தரினா் மநா் திரசா் சுைா் ைதா்துளா் கிழ ரா்களா் இருநா் தனரா். தச ழனா் நலஙா் கிளா் ளிகா் குமா் ,
தநடுஙா் கிளா் ளிகா்குமா் இறைதய பறக மிகுநா் து தப ரா்மூணா்ை தப து; தக வூரா்கிழ ரா் தப துமகா்களினா்
துனா்பதா்றத எடுதா்து கா்கூறி முைா் றுறகறயதா் தவிரா்கா்கசா் தசயா் த ரா் (புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 44). பினா்னரா்
உலக யததா்ற த எடுதா்துகா் கூறிசா் சநா் து தசயா் விகா் கிை ரா்.
“குடிப் தப ருள் அன்றுநும் தசய் தி தக டித் ணதர்

நும் தம ரன்ன ணவந் தர்க்கு
தமய் ம் மலி உவலக தசய் யுமிவ் இகணை. ” (புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 45)
எனா்ை ப ைலா் அடிகளா் கிழ ரா்களினா் நிறலறயயுமா் , தவநா் தரா் பைா் றிய அவரா்களது நிறலபா் ப ைா்றையுமா்
புலபா் படுதா்துகினா்ைன. ‘ஆதா்திம றல அணிநா் திருகா் குமா் அணா்ணனா் தமா் பி இருவரிலா் ய தரனுமா் ஒருவரா் த னா்
தவலா் ல முடியுமா் . தத ைா் பவரா் ய ர க இருபா் பினுமா் அது உஙா் களா் குலதா்திைா் கு தா் த னா் இழுகா்றகதா் தருமா் .
உமா் றமபா் தப னா்ை பிை தவநா் தரா்களா் உஙா் கறளபா் ப ரா்தா்துசா் சிரிகா்கபா் தப கிை ரா்களா் . உஙா் களா் குடியினா்
தபருறமறயகா் க பா் ப ைா் றுஙா் களா் ’ எனா்று தச லா் லதா்த கா்க தசமா் ம நா் த வ ழா் கா்ற க கிழ ரா்களுறையது.
இருதவறு தவநா் தருகா்கிறையிலா் ம றுப டு ஏைா் ப டினுமா் அஙா் த க தக டுறம நிகழ மலா் ;
மனிதமா் நிறலகா்க கிழ ரா் முயனா்ைனரா். க ரிறய அழிதா் த கிளா் ளி வளவனா் அவனது மகா்களா் இருவறரயுமா்
ய றனகா்க ல லா் இைறிகா் தக றல தசயா் யதா் துணிநா் த தப து, ‘நீ தய
புை வினா் துயரா் துறைதா்த
தச ழமரபினனா்; இவதர
புலவரா்களா் துயரா் துறைகா்குமா் வளா் ளலா் வழிதா்தத னா்ைலா் களா் ; ய றனறயகா்
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கணா்ைவுைனா் அழ மைநா் த சிறுவரா்களா் ; எனா் தச ைா் கறளகா் தகைா்ப ய யினா் ந னா் விருமா் புவறதசா் தசயா் க’ எனா்று
நயம கபா் தபசிகா் குழநா் றதகறளகா் க பா் ப றியறம க ணா் கிதை மா் . (புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 46)
நலஙா் கிளா் ளிறயபா் ப ரா்தா்த பிைகு தனா்றனகா் க ணவநா் த புலவறர ஒைா் ைனா் எனா்று ஐயுைா் றுகா்
தக றல தசயா் யதா் துணிநா் த தநடுஙா் கிளா் ளியிைமா் ; தவறைசா் சுைா்டிகா் க ைா்டிபா் புலவறர மீைா்கிை ரா் தக வூரா்
கிழ ரா். ((புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 47)
தவநா் தரினா் அனா்பிைா் குரிய வீரர கவுமா் கிழ ரா் இருநா் தனரா்.
”.............................................தவன்ணவை்

இலைநிறம் தபயர ஓச்சி ம ற் ணற ர்
மலைமருள் ய லன மண்டமர் ஒழித் த
கழை் க ை் பண்ணன்”
(அகந னூறு, ப ைலா் எணா் 177, தசயலூரா் இளமா் தப னா் ச தா்தனா் தக ைா் ைன ரா்)
இபா் ப ைலா் பறகவரது குருதிய லா் பணா்ணனது தவலா் சிவநா் து இருநா் தது எனா்று தச லா் வதனா் மூலமா் அவனது
தப ரா்வனா்றமறய வருணிகா்கிைது. தச ழனா் கிளா் ளிவளவனினா் அனா்பிைா் கு உரியவன கபா் பணா்ணனா்
இருநா் தறமறய முனா்னரா் கணா் தை மா் .
கிழ ரா்களா் தவளிருகா் க க உழுத உழவரினா் தறலவருமா் ஆவரா். தத ழிலா் அடிபா் பறையிலா்
தவளிருமா்
கிழ ருமா்
தநருகா் கமா்
தக ணா்டிருநா் தனரா்.
வனா்புலம கிய
புனா்தசயா் கா்
க ைா்டுைனுமா்
,
தமனா்புலம கிய நனா்தசயா் வயலுைனுமா் கிழ ரா் ஒருஙா் கு தத ைரா்புறுதா்தபா் தபறுமா் க ரணமா் இதுதவ.
கருமா் பனூரா் கிழ றனபா் ப டுமா் நனா்ன கன ருமா் , பிைவூரா் கிழ னா்மகனா் தபருஞா் ச தா்தறனபா் ப டுமா்
நகா்கீரருமா் தவளிரா் தவள ணா்றமகா்குபா் ப டுபைா்டுபா் தபைா் ை நனா்தசயா் வளதா்துைனா்; அவரா்தமா் ப ரமா் பரியம ன
புனா்தசயா் விறளசா்சறலசா் தசரா்தா்தத ப டுகினா்ைனரா். (புைந னூறு, ப ைலா் எணா்களா் 384, 395)
க .தக விநா் தனா் ‘கிழ ரா்பா்தபயரா் தபைா் தை ரா்’ எனுமா் நூலிலா் ந ைா் ப தா்தத ரு கிழ ரா்கறள
வரிறசபா் படுதா்துகிை ரா்.
அறனவருமா்
ஏததனுமா்
ஓரா்
ஊரா்,
ந டு
அலா் லது
இைபா் தபயருைனா்
தத ைரா்புபடுதா்தபா் பைா்டுளா் ளனரா். இவா் வ று சுைா் டுமா் முறைகா்கு கா் க ரணமா் ; அவரா்களா் த மா் வ ழா் நா்த ஊரினா்
தறலவரா்கள யா் இருநா் தறம எனல மா் . உழுவிதா்த தவளிரினா் நிலஙா் களிலா் உழுதவரா்களா் சிறுகுடியிலா் வ ழ
அவரா்களுகா் குதா்
தறலவரா்
ஆயினறமய லா்
தறலவரா் எனா்று தப ருளா் படுமா் கிழ ரா் எனா்ை
தச லா் ல லா் அறழகா் கபா் பைா்டுளா் ளனரா்.
ஆயா் வ ளருமா் ‘பதிகா்குரிதய ரா்
எனா்னுமா் தப ருளா் தக ணா்ை கிழ ரா்’ எனா்தை
விளகா் கமா் அளிகா்கினா்ைனரா் (க .தக விநா் தனா்,
கிழ ரா்பா்
தபயரா் தபைா் தை ரா், பகா்கமா்
21).
ஒருபுைமா்
தவநா் ததர டுமா் ;
இனா்தன ருபுைமா்
தவளிதர டுமா் கிழ ரா்கா்கு இருநா் த தத ைரா்பு;
குனா்றூரா்
கிழ ரா்
மகன ரா்
ப டிய
மகைா்ப ைா் க ஞா் சிபா் ப ைலிலா் ததரிகிைது.
“ணவம் பும்
ஆரும்
ணப ந் லதயும்

மூன்றும்
மலைந் த
தசன்னியர்
அணிந் த
விை் ைர்
தக ற் ற ணவந் தர் வரினும் தன்தக
வணங் க ர்க்கு ஈகுவன் அை் ைன்”
(புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 338)
மூதவநா் தருமா் தப ரா் தமைா் தக ணா்டு வரினுமா் தமா் ற மபா் பணிநா் து தபணா் தகைா்க தவணா்டுமா் எனா்று
எதிரா்ப ரா்தா்தத கபா் ப டி தநடுதவளா் ஆதனினா் மனநிறலறயபா் பைமா் பிடிதா்துகா் க ைா்டி உளா் ள ரா். இநா் த
தநருகா்கதா்தினா் க ரணமா் அவரா் தநடுதவளா் ஆதனுகா்க க உழுத உழவரினா் தறலவனா் ஆயினறம எனல மா் .
.
தமா் அதிக ரதா்றதகா் க ைா்டி கிழ ரினா் மகறள தவநா் தரா் தபணா் தகைா்கு ஙா் க லா் ; துணிநா் து
மறுதா்து எதிரா்தா்தனரா். தபருஞா் சி கா்கலா் கிழ னா் மகனா் மறுதா்தத க மதுறர மருதனிள ந கன ரா் ப டியுளா் ள
ப ைலா்
றகயிலிருகா்கு மா்
தவறலகா் தக ணா்டு தநைா் றி வியரா்றவறயதா் துறைகா்குமா்
தவநா் தறனகா்
க ைா்சிபா் படுதா்து கிைது.
“நுதிணவை் தக ண்டு நுதை் வியர் துலடய க்

கடிய கூறும் ணவந் ணத தந் லதயும்
தநடிய வை் ைது பணிந் து தம ழியைணன “

(புைந னூறு, ப ைலா் எணா் 349)
எனா்று தத ைஙா் கி எதிதரதிரா் நிைா் குமா் தவநா் தறனயுமா் , தனா் தச லா் லிலா் மறுபா் றபபா் பிடிவ தம ககா் க ைா்டுமா்
கிழ றரயுமா் வருணிகா்கிைது. பதிைா் றுபா் பதா்துசா் தசரரினா் தபருஞா் தசரலா் இருமா் தப றை றமயூரா் கிழ னினா்
மகறள மணநா் தறம பைா் றி ஒனா்பத மா் பதா்தினா் பதிகமா் தபசுகிைது .
அரசரா், அநா் தணரா், வணிகரா், தவள ளரா், ஆயரா்
தமைா் தக ணா்டு சிைநா் த ரா் அறனவருமா் கிழ ரா் எனா்கிை ரா் ஆயா் வ
தபைா் தை ரா், பகா்கஙா் களா் 5&6) இமா் முரணா்பைா்ை கூைா் றிைா் கு கா் க ரணமா்
இகா் கூைா் றிைா் கு கலா் தவைா்டுதா் தத ைரா்கறள எடுதா்துகா் க ைா்டுவதுமா் தந

ஆகிய குடிகளிலா் உழவுதா் தத ழிலா்
ளரா். (க .தக விநா் த னா், கிழ ரா்பா் தபயரா்
எனா்ன எனா்று க ண தவணா் டி உளா் ளது.
கா் கதா் தகா் கது.

www.anjacaaivuchudar.in

ஆய் வுச்சுட ்: பன்ன ட்டு பன்முகத் தமிழ் மி்ன்-ஆய் விதழ்

ISSN NO.2581-5938

மல -ா் 2, இதழா் -2, சூனா் 2019

ANJAC, SIVAKASI, TAMILNADU, INDIA

கிழ ரா் எனா்னுமா் தச லா் லினா் அடிய க அறமவது; ‘தறலறம’ எனா்று தப ருளா் படுமா் ‘கிழ-’
எனா்னுமா் கூை குமா் . கிழவனா், கிழதா்தி, கிழதவ னா், முதலிய தச ைா் களா் சஙா் கஇலகா்கியதா் திலா் ‘தறலறம’ எனா்ை
தப ருளிலா் மிகுதிய கபா் பயினா்று வருகினா்ைன. வரல ைா் றுகா் க லதா்திலா் ஏைா் பைா்ை தப ருளா் ம ைா் ைதா்த லா்
அரசரா், அநா் த ணரா், வணிகரா், தவள ளரா், ஆயரா் என எகா் குடியிலா் பிைபா் பினுமா் தறலறமசா் ச னா்தை றரகா்
கிழ ரா் எனா்று அறழகா்கதா் தறலபா் பைா்ைனரா் எனல மா் .
நிலறவுலர
கிழ ரா்களா் தவள ணா்றமயிலா் ஈடுபைா்தை ரா் ஆவரா். தவநா் தரினா் அனா்பிைா் குரிய அவரா்
வீரதா்திலுமா் தக றையிலுமா் சிைநா் து இருநா் தனரா். கிழ ரா் தப ருள த ரதா்திலா் சுருஙா் கியவரா் ஆவரா். தநருஙா் கிய
குறிய பல குறுமா் பு களிலா் தமது சுைா் ைதா்துைனா் மனம றுப டினா்றி தநருஙா் கி வ ழா் நா்தனரா். உழுவிதா்த
தவளிருகா்க க உழுத உழவரா்களினா் தறலவர க விளஙா் கினரா். அவரா்களா் ப ரமா் பரியம க விறளவிதா்த
புனா்தசயா் பா் பயிருைனுமா் , தவளிரா்கா்க க விறளவிதா் த தநலா் லுைனுமா் தசரா்தா்தத புகழபா் படுகினா்ைனரா். தமிழா்
மணா்ணினா் பூரா்வீககா் குடிகளா் ஆதலினா்; அவரா்கறளசா் சுைா்டுமா் தப ழுததலா் ல மா் அவரா்களா் ச ரா்நா்த
ஊரா்பா்தபயருைனா் தசரா்தா்தத .அறழபா் பரா். தத ழிலா் அடிபா் பறையிலா் தவளிருமா் கிழ ருமா்
தநருகா்கமா்
தக ணா்டிருநா் தனரா். தமா் அதிக ரதா்றதகா் க ைா்டிகா் கிழ ரினா் மகறள தவநா் தரா் தபணா் தகைா்குஙா் க லா் ; துணிநா் து
மறுதா்து
எதிரா்தா்தனரா்.
தவநா் தரினா்
மநா் திரசா்சுைா் ைதா்திலா்
கிழ ரா்
இருநா் தனரா்.
கிழ ரா்
தமிழகதா்துதா்
திறணம நா் தர யா் கா் குறிஞா் சி, முலா் றல, மருத நிலஙா் களிலா் வ ழா் நா்து தவநா் தரா் ஆைா்சி யிலா் அரசியலிலா் இைமா்
தபைா் ைனரா். வயலிலா் இைஙா் கி உழுத உழவரினா் தறலவர வரா்.

SOCIAL STATUS OF KIZHAARS
S. Kanmani Ganesan
The aim of this research paper is to bring out the social status of kizhaars as
represented in puranaanooru. There are 41 kizhaars found in the Sangam literature as
stated by kaa.Govinthan. He gave the instances where they are present; tried to explain
their native place and explained the subject matter of the songs breifly.
U.Ve.Saaminaathaiyar in his publication of puranaanooru has given the geographical
details of the eleven kizhaars’ places of living; who were sung in praise of their generousity.
Sociological study about kizhaars is yet to be done. Their status in the early Tamil society,
habits and habitats, lifestyle and their occupation gives a clear picture of the then
prevailing Tamil society.
Puranaanooru is the primary source. Subject matter of the other anthologies serve
as the secondary sources. Traditional descriptive methodology is followed. We are able to
come to a conclusion that kizhaars the original inhabitants of Thamizhakam; traditionally
cultivated millets and started cultivating paddy for the velirs.
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