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வெநோழ்த்துரரை
மைநோனுடம தரழைக்க இலக்கியங்கள்
ஆணிநவெரைநோக விளங்குகின்றனை. அந்த
ஆணிநவெரின் கிரளகளநோக இலக்கியப் பிரிவுகள்
அரமைகின்றனை. அப்பிரிவுகளில் நவீனை உலகின்
கண்களநோக விளங்குவெது கணினி ஆகும. அகில
உலரகயும ஒரு குவெரளக்குள் அடக்கிக்
கநோட்டுவெது இதன் முக்கியச் சிறப்பநோகும. அதன்
பல பயன்பநோடுகளில் ஒன்று இரணையம
(INTERNET) என்பது. இன்று இரணைத்தின்
உதவியநோல் உலக நிகழ்வுகரள உடனுக்குடன்
அறிந்துவகநோள்ள முடிகிறது. மைனிதரனை உலகின்
மூரல முடுக்குகளிவலல்லநோம நதடவிட்டு
அறிரவெச் சநோரணை தீட்டுகிறது.
‘பல்நநநோக்குக் கட்டுரரைக் களஞ்சியம’
என்ற நூலில் 15 கட்டுரரைகள் உள்ளனை. இரவெ
அரனைத்தும மின்நூலில் வவெளியநோனைரவெ.
இவெற்றுள் ஐந்து கட்டுரரைகள் கணினித்
துரறயுடன் வதநோடர்புரடயரவெ, நீதிநூல்கள்
வதநோடர்பநோனைரவெ ஐந்து; சங்க இலக்கியம
வதநோடர்புரடயனை இரைண்டு;
நநோட்டுப்புறவியலுடன் வதநோடர்புரடயனை

மூன்று. இவ்வெநோறு வநடிய தமிழ்
இலக்கியப்பரைப்ரப உள்ளடக்கியதநோக இந்நூல்
அரமைந்துள்ளது. பநோரைநோட்டுக்குரியது.
இரணையம வதநோடர்பநோனை கருத்தநோக்கங்கள்
மிகவும அரியனை. தமிழில் இரணையம பற்றிப்
பலர் எழுதியிருந்தநோலும இந்நூலில் உள்ள
இரணையம பற்றிய கட்டுரரைகள் ஆழைமைநோனை
கருத்துக்கரள எளிய முரறயில்
வவெளிப்படுத்துமநபநோக்கில் அரமைந்துள்ளனை.
இரணையம பற்றியும, மின்னூல், மின்நூலகம
பற்றியும இரதவிட எளிதநோகச் வசநோல்ல
முடியநோது என்று கூறுமபடி மிகமிகத் வதளிவெநோனை
நரடயில் அரமைந்துள்ள கட்டுரரைகள்
படிப்நபநோர்க்கு உலகப் பயன் நல்குவெனை.
மைனிதரனை நல்வநறிப்படுத்தத்
நதநோன்றியரவெ அற இலக்கியங்கள்.
முக்கநோலத்திற்கும ஏன் எக்கநோலத்திற்கும
வபநோருந்தும தன்ரமையனை. அவெற்றிலுள்ள கல்விச்
சிந்தரனைகள், அறக் வகநோள்ரககள் தக்க
சநோன்றுகளின் அடிப்பரடயில் மிக நநர்த்தியநோக
விளக்கப்பட்டுள்ள பநோங்கு பநோரைநோட்டுக்குரியது.
இல்லறம கூறும அறங்களநோக மைரனைமைநோட்சி,
அன்பு, அடக்கமுரடரமை, புகழ், நல்வலநோழுக்கம

நபநோன்றவெற்ரற விளக்கியுள்ளரமை
சிறப்பநோனைதநோகும. எக்கநோலத்திற்கும ஏற்ற
கருத்ரத நல்கும நுண்நலம கநோட்டும
சமுதநோயத்தில் குடிவகநோண்ட பண்புகரளயும,
திருக்குறளில் இடமவபற்றுள்ள மைனித
வெநோழ்வியல் கூறுகளநோக விளங்கும ஆன்மீக
அறம, ஈதல் அறம, கநோதல் அறம பற்றிய
வசய்திகள் விழுமிய முரறயில்
விளக்கப்பட்டுள்ளனை.
குறுந்வதநோரகயும, குறிஞ்சியும பற்றி
விளக்கும கட்டுரரை மிகச் சிறப்பநோனைது.
நிலப்பநோகுபநோடு, வெட்டநோரைச் சநோயல்கள், ஐவெரக
நிலத்தநோர், திரணைபற்றிய விளக்கம,
குறுந்வதநோரகயில் இடமவபற்றுள்ள
குறிஞ்சித்திரணை அகச்வசய்திகள் பற்றிய
விளக்கங்கள் புதுமுயற்சியுடன் புதுப்
வபநோலிரவெத் தருவெதநோக அரமைந்துள்ளனை.
சங்க இலக்கியத்தில் களவும கற்பும
உறவெநோடிய நிரலரய விளக்கும கட்டுரரை
பநோரைநோட்டுமபடி உள்ளது. சங்க இலக்கியக்
கூறுகரள விளக்கி, அதில் ஐந்திரணைகளில்
கநோணைப்படும கநோதல் குறிப்பு, களவு, கற்பு,
இல்லறம, கநோதலின் வபருரமை, கற்புப் பற்றிக்

குறிக்கும வசநோற்கள், அதற்கநோனை விளக்கங்கள் மிக
நநர்த்தியநோக அரமைந்துள்ளனை.
அடுத்து, நநோட்டுப்புறவியல் வதநோடர்பநோனை
மூன்று கட்டுரரைகளில் முதலில் நநோட்டுப்புற
மைக்கள் இயற்ரகயுடன் வெநோழ்வெதநோல் அவெர்கள்
ரகக்வகநோண்ட வீட்டு ரவெத்தியம, பரைமபரரை
ரவெத்தியம, இயற்ரக ரவெத்தியம, மூலிரக
ரவெத்தியம, பச்சிரல ரவெத்தியம எனைப் பலவித
ரவெத்தியமுரறகரள மிகவும வதளிவெநோக
விளக்கியுள்ளரமை பநோரைநோட்டுக்குரியது.
அடுத்து நபநோயர் இனை மைக்களின் வதய்வெ
வெழிபநோட்டு மைரைபுகள், அவெர்களது நநோட்டுப்புற
விரளயநோட்டுக் கரலகளநோனை குரைங்கநோட்டம,
நபந்தநோ, வகநோத்தநோட்டம நபநோன்றரவெ பற்றிய
வசய்திகள் பட விளக்கத்துடன்
வவெளியிடப்பட்டுள்ளனை. இரவெகள் அரனைத்தும
தரைமைநோனை தரைவுகரள அடிப்பரடயநோகக் வகநோண்டு
அரமைக்கப்பட்ட பநோங்கு பநோரைநோட்டுதலுக்கும
நபநோற்றுதலுக்கும உரியது.
நூலநோசிரியர் வசல்வென் க. பிரைகநோஷ என்
அன்பு மைநோணைவெர். பணிவும ஒழுக்கமும மிக்கவெர்.
என் மைநோணைவெர் எனை இவெரரைச் வசநோல்லிக்

வகநோள்ளுமநபநோவதல்லநோம மைனைம மைட்டிலநோ
மைகிழ்ச்சி அரடகிறது. எந்தப் பணியிலும ஓர்
ஒழுங்கு, நநர்த்தியுடன் வசயல்படுபவெர். முதல்
மைநோணைவெர்க்குரிய அத்தரனை இலக்கணைங்களும
அரமையப் வபற்றவெர். படிப்பில் நபரைநோர்வெம
உரடயவெர். குறுகிய கநோலத்தில் பல நூல்கரளப்
பரடத்துள்ளநோர்.
இந்த நூரலப் வபநோறுத்தமைட்டில் அவெர்
விருமபும கணினித் துரறயுடன் அரதப்
பயன்படுத்தி நூலநோக்கம வசய்யும முயற்சியில்
முதல்படியில் நிற்கிறநோர். பல அரிய வசய்திகரள
ஆய்வியல் வநறிப்படி கட்டுரரையநோக்கம வசய்து
மின்னிதழில் வவெளியிட்டுள்ளநோர். ஒவ்வவெநோரு
கட்டுரரையும அதன் வபநோருண்ரமைரய விளக்கும
நநநோக்கில் ஒன்றிற்கு ஒன்று நபநோட்டியிடுகின்றனை.
வசநோல்லவெந்த வசய்திகரள நநரைநோக எளியமுரறயில் - படிப்நபநோர்க்குப் புரியும
வெண்ணைம முயன்று வவெளியிட்டுள்ளநோர்.
இரதப்நபநோல எளிய நரடயில் மின்னிதழ்
கட்டுரரைகள் வெருவெது கடினைம. க. பிரைகநோஷ
அவெர்கள் இத்தகு நமைன்ரமைகளுடன் சீரும
சிறப்பும மிக்க அரிய கட்டுரரைகள்
பரடத்துள்ளரமை எனைக்கு வியப்பளிக்கிறது.
இக்கட்டுரரைகரள மின் நூலநோக்கம வசய்து பல

வெழிமுரறகளில் இரதப் படிப்நபநோர்க்கு
இன்பம அளிக்கும வெரகயில் வவெளியிட
உள்ளநோர் என்பரத நிரனைக்குந்வதநோறும உள்ளம
பூரிப்பரடகிறது.
இன்ரறய கநோலச்சூழைலுக்கு ஏற்ப
இத்தரகய அரிய வபரிய புதிய பணிகரள அவெர்
நமைலும நமைலும வசய்ய நவெண்டும. எதிர்கநோலச்
சந்ததிகளுக்கு ஒரு முன்நனைநோடியநோகத்
திகழைநவெண்டும. பநோரைதி கூறியபடி,
“புத்தம புதிய கரலகள் - பஞ்ச
பூதச் வசயல்களின் நுட்பங்கள்”
பற்றிய அறிவியரலத் தமிழில் வகநோணைரை
எல்லநோமவெல்ல இரறவென் அரனைத்து
வெல்லரமைகரளயும அவெருக்குத் தரைநவெண்டும
எனை வெநோழ்த்தி நவெண்டிக்வகநோள்கிநறன். வெநோழ்வில்
எல்லநோ வெளங்களும வபற்றுப் நபரும
வபருரமையும வபற மைனைம நிரறந்த அன்புடனும
பநோசத்துடனும அக்கரறயுடனும வெநோழ்த்துக்கள்.
நன்றி.
அன்புடன்

(முரனைவெர் ஓ. பநோலகிருஷணைன்)
உதவிப் நபரைநோசிரியர்
பநோரைதியநோர் பல்கரலக்கழைகம
நகநோயமபுத்தூர்

வெநோழ்த்துரரை
முரனைவெர் ச. தங்கமைணி
உதவிப்நபரைநோசிரியர்
தமிழ்த்துரரை
பநோரைதியநோர் பல்கரலக்கழைகம
நகநோயமபுத்தூர்.
பநோரைதியநோர் பல்கரலக்கழைக
தமிழ்த்துரரையில் வதநோழில் நுட்பக் கள
ஆய்வுப்பணியநோளரைநோகப் பணியநோற்றி வெரும
க.பிரைகநோஷ அவெர்கள் எழுதியுள்ள ஆய்வுக்
கட்டுரரைகளின் வதநோகுப்பநோகும
இந்நூல்.இந்நூலிரனை படித்தறிந்நதன். மிக்க
மைகிழ்ச்சியரடந்நதன். என்மைனைம நிரறந்த
நல்வெநோழ்த்துக்கரளத் வதரிவித்துக் வகநோள்கிநறன்.
பல மைலர்கள் நசர்த்துக் கட்டப்படும
மைநோரல நபநோல் இரணையம, மின்னூல்,
நிரனைவெநோற்றலும நிரனைவெகமும, அற
இலக்கியங்களில் கல்விச் சிந்தரனை நபநோன்ற
தரலப்புகளில் அரிய வசய்திகரள
இந்நூலநோசிரியர் எளிரமையநோக விளக்கியுள்ளநோர்.

அன்புக்குரிய மைநோணைவெர் க.பிரைகநோஷ
அவெர்கள் பற்பல நூல்கள் எழுதி வெநோழ்வில்
எல்லநோ வெளமும நலமும வபற மீண்டும
வெநோழ்த்துகிநறன்.

அணிந்துரரை
உலக வெரைலநோற்றின் ஒவ்வவெநோரு
கநோலகட்டத்திலும வதநோழில்நுட்ப வெளர்ச்சி
ஏற்பட்டு வெந்திருப்பரதப் பநோர்க்கிநறநோம.
இவ்வெளர்ச்சி வபநோதுவெநோக சமூக வெளர்ச்சிநயநோடும,
அதன் வெநோழ்நவெநோடும வதநோடர்புரடயது. அச்சு
இயந்திரைம கண்டுபிடிக்கப்பட்டநபநோது
அக்கண்டுபிடிப்பு ஓர் இலக்கிய வெளர்ச்சிக்கு
வித்திட்டுச் வசன்றரத வெரைலநோறு நமைக்கு
உணைர்த்துகிறது. வதநோழில்நுட்பக் கருவிகள்
கண்டறியப்பட்டநபநோது மிகப்வபரிய வதநோழில்
வெளர்ச்சி ஏற்பட்டரதயும பநோர்க்கிநறநோம. ஆகநவெ
எந்தவவெநோரு புதிய கண்டுபிடிப்பும மைனித
வெளர்ச்சிக்கும, சமூக வெளர்ச்சிக்கும
துரணைபுரிந்துவகநோண்டு வெருவெரத நநோம
கநோணைலநோம. இன்ரறய சூழைலில் இரணையம
என்பது தவிர்க்க முடியநோத ஒரு சநோதனைம.
ஒவ்வவெநோரு நநோளும இரணையத்ரதப்
பயன்படுத்துநவெநோர் எண்ணிக்ரக
கூடிக்வகநோண்நட வெருவெரதயும பநோர்க்கிநறநோம.
அப்படி என்னைதநோன் இந்த இரணையத்தில்
உள்ளது? இப்படி ஒரு நகள்விரயக்
நகட்நடநோவமைன்றநோல், அதற்கு விரடயநோக

மைற்வறநோரு நகள்விரய நநோம நகட்க
நவெண்டியுள்ளது. அதநோவெது இரணையத்தில் என்னை
இல்ரல? என்பதுதநோன் அந்தக் நகள்வியநோகும.
எனைநவெ, இரணையம இன்று ஒவ்வவெநோரு
தனிமைனிதரனையும ஏநதனும ஒரு வெரகயில்
ஆக்கிரைமித்து உள்ளது என்றுதநோன் வசநோல்ல
நவெண்டும. இரணையம இல்லநோ கல்வி,
இரணையம இல்லநோ சமூகம, இரணையம இல்லநோ
உலகம என்பது இனிவெரும கநோலங்களில்
எண்ணிப்பநோர்க்க முடியநோது.
இந்தச் சூழைலில் இரணையத்ரத
இலக்கியப் பரைவெலநோக்கத்திற்கும, அதன்
வெநோயிலநோக இலக்கிய நுகர்விற்கும நன்கு
பயன்படுத்திக் வகநோள்ள முடியும. இரணையமும
இலக்கியமும என்ற இந்த நூலில்
இடமவபற்றுள்ள 15 கட்டுரரைகளும இரணையம
சநோர்ந்தரவெ. அரவெ, கணினி துரறநயநோடும, சங்க
இலக்கியத்நதநோடும, நீதிநூல்கநளநோடும வதநோடர்பு
வகநோண்டரவெ. இவெற்ரறவயல்லநோம
மின்நூலநோகவும, மின்நூலகமைநோகவும
மைநோற்றியரமைக்க நவெண்டியது நமைது
கடரமையநோகும. அதநோவெது தமிரழை
இரணையவெயமைநோக்குதல் என்ற குறிக்நகநோளின்
அடிப்பரடயில் வசயல்பட நவெண்டும.

அப்நபநோதுதநோன் உலக அளவில் தமிழின்
பயன்பநோடு பரைவெலநோக்கம வபறும. அதற்கு
இதுநபநோன்ற நூல்கள் வபரிதும பயனைள்ள
வெரகயில் அரமையும என்றநோல் அது
மிரகயநோகநோது. இன்ரறய நதரவெ தமிரழை –
தமிழ் இலக்கியத்ரத இரணையவெயமைநோக்குவெதற்கு
உரிய வமைன்வபநோருள் (ளுழைகவெறயசந), அதற்கநோனை
வெழிமுரறகள், அதன்வெழி பரைவெலநோக்கம வசய்தல்.
இந்நூல் தமிழ்வமைநோழி வெளர்ச்சியிரனை
அடுத்த கட்டத்திற்கு குறிப்பநோக அடுத்த
தரலமுரறக்கு எடுத்துச்வசல்வெதற்கு
பயன்படும ஒரு கருவிநூலநோக அரமைந்துள்ளது.
நல்ல பல கட்டுரரைகரளத் வதநோகுத்து அவெற்ரற
இன்ரறய கநோலகட்டத்திற்கு ஏற்றவெரகயில்
உருவெநோக்கியுள்ள ஆய்வெநோளர் திரு. க. பிரைகநோஷ
அவெர்கரள நநோன் வெநோழ்த்துகிநறன் பநோரைநோட்டுகிநறன். அவெர் இதுநபநோன்ற நல்ல பல
நூல்கரள சமுதநோயத்நதரவெ கருதி
எழுதநவெண்டும என்பநத என் விருப்பம.

முரனைவெர் நவெ. தயநோளன்

நபரைநோசிரியர் & தரலவெர்
வமைநோழியியல் துரற
பநோரைதியநோர் பல்கரலக்கழைகம
நகநோயமபுத்தூர் - 641 046

அணிந்துரரை
முரணைவெர் வெ.வஜெயநோ
தமிழ்ப் நபரைநோசிரியர் மைற்றும தரலவெர்
பநோரைதியநோர் பல்கரலக்கழைகம
நகநோயமபுத்தூர்
இலக்கியம என்பது வெநோழ்வியரல
எடுத்துக்கூறுவெது; இலக்கு + இயம. ஓர்
இலக்ரக அல்லது குறிக்நகநோரளச் சிறிது
கற்பரனை கலந்து இயமபுவெது. ஒவ்வவெநோரு
இலக்கியமும தனைக்வகனைத் தனித்திறன் வபற்று
விளங்கக் கூடியது. சங்க இலக்கியத்தில் கநோதலும,
வீரைமும அதிகமைநோகப் நபசப்பட்டனை. கநோதல், வீரைம
இரைண்ரடயும விளக்க இயற்ரக பின்புலமைநோக
அரமைந்து. அதனுடன் வெநோழ்க்ரகக்குத்
நதரவெயநோனை ஒழுக்க முரறகள் ஆங்கநோங்நக
எடுத்துக் கநோட்டப்பட்டுள்ளனை.
‘யநோதும ஊநரை யநோவெரும நகளிர்’
“எத்திரசச் வசல்லினும அத்திரசச்
நசநோறு”

‘நட்டவெர் வகநோடுப்பின் நஞ்சும உண்பர்
நனி நநோகரிகர்’
‘சுட்டி ஒருவெர் வபயர் வகநோளப் வபறநோஅர்’
என்பனை நபநோன்ற முத்தநோனை வெரிகள் அக்கநோலச்
சமுதநோயத்ரதப் படம பிடித்துக் கநோட்டும.
சமைணைர், வபளத்தரின் வெருரகக்குப் பின்னைர் நீதி
இலக்கியங்கள் அல்லது அற இலக்கியங்கள்
நதநோன்றலநோயினை. சமூகத்தில் புரரைநயநோடியிருந்த
சநோதி நவெற்றுரமைகரளரயக் கரளய
பநோடுபட்டது. அச்சமையங்கள் அரனைத்து
மைக்களுக்கும கல்விகற்க நவெண்டும என்று சநோதி
நவெறுபநோடு இருக்கக்கூடநோது. அரனைவெரும
வெரரையரறக்குட்பட்டு வெநோழை நவெண்டும என்ற
எண்ணைத்தில் பல அறக்கருத்துக்கரள
இலக்கியங்கள் வெநோயிலநோக எடுத்துக் கூறலநோயினைர்.
கல்வி, குடுமபம, வபநோருளநோதநோரைம, அரைசியல்,
நட்பு, வெணிகம, வதநோழில் முரறகள், வெநோனியல்,
நசநோதிடம, பல்நவெறு கரலகள் குறித்த
வசய்திகளும, வெநோழ்வியல் விழுமியங்கள் குறித்த
வசய்திகளும அவ்விலக்கியங்களில் இடம
வபற்றுள்ளனை. இன்ரறய கநோலகட்டத்தில்
அதிநவெகமைநோக வெளர்ந்து வெரும துரற
ஊடகத்தமிழைநோகும. ஊடகத்தில் இரணையம

இன்று அரனைவெரைநோலும பயன்படுத்தப்பட்டு
வெருகிறது. எழுதுவெது குரறந்து வெருகிறது.
இரணையத்தின் வெநோயிலநோக பல இலக்கியங்கரள
எளிதநோகப் பதிவிறக்கம வசய்து வகநோள்ள
முடிகிறது. இரணைய இதழ்கள் வவெளிவெந்து
வகநோண்டிருக்கின்றனை. மைக்களநோல் அதிகம
வெநோசிக்கப்படக்கூடிய பல நநோளிதழ்கள்
மின்னிதழ்களநோக வெந்து வகநோண்டிருக்கின்றனை.
இரணையத்திற்வகனைத் தனி பல்கரலக்கழைகமும
உருவெநோகியுள்ளது. இத்தரகய சூழைலில்
இந்நூலநோசிரியர் இரணையம குறித்த பல்நவெறு
கருத்துகரள இந்நூலில் வவெளிப்படுத்தியுள்ளநோர்.
நமைலும சங்க இலக்கியங்களில் கநோணைப்படும
கநோதல் வெநோழ்க்ரக குறித்தும, நீதி இலக்கியங்கள்
வவெளிப்படுத்தும அறக் கருத்துக்கரளயும
விவெரித்துள்ளநோர். இது இவெரைது மூன்றநோவெது
நூலநோகும இவெரைது முயற்சி பநோரைட்டுதற்குரியது.
இன்னும பல நூல்கரள எழுதி வவெளியிட
நவெண்டும என்று மைனைதநோரை பநோரைநோட்டுகிநறன்
ஏவனைனில் இந்நூலநோசிரியர் எனைது மைநோனைவெர்.
இளமவெயதிநலநய பல நூலுக்குச் வசநோந்தக்கநோரைர்.
ஆகநவெ அவெரைது எழுத்துப்பணி சிறக்க எனைது
வெநோழ்த்துக்கரளத் வதரிவித்துக் வகநோள்கிநறன்.

என்னுரரை
இரணையம இன்று உலக முழுவெதும
பலநகநோடி மைக்களின் பயன்பநோட்டுத்
நதரவெகரளப் பூர்த்திவசய்யும
புதுக்கண்டுப்பிடிப்பு என்று கூறலநோம.
மிகப்பரழைய தகவெல்கரளயும, இன்று
புதிதநோகத்நதநோன்றக் கூடிய பலபுதிய
தகவெல்கரளயும வபற இரணையம
உதவிவெருகின்றது. தகவெல்கரள
அனுப்புவெதற்கும, தகவெல்கரளப்
வபறுவெதற்கும, கருத்துகரளத் வதரிவிக்கவும,
வெநோங்கவும, விற்கவும, கற்பரனைச் வசய்து பநோர்க்க
முடியநோத அளவிற்கு இரணையத்தில் தகவெல்கள்
குவிந்துகிடக்கின்றனை.
“எண்ணிய எண்ணியநோங்கு
எய்துப எண்ணியநோர்
திண்ணியர் ஆகப்வபறின்” (
குறள் - 666)

என்ற குறளில் எண்ணியவெர்
எண்ணியபடிநய வசயல் ஆற்றுவெதில்
உறுதியுரடயவெரைநோக, இருக்கப்வபற்றநோல் அவெர்
எண்ணியவெற்ரற எண்ணியவெநோநற அரடவெநோர்
என்று திருவெள்ளுவெர் குறிப்பிடுவெதுநபநோல்,
நீங்கள் எரதப்பற்றித் வதரிந்து வகநோள்ள
நவெண்டும என்று விருமபுகின்றீர்கநளநோ! அதரனை
இரணையத்தில் வசன்று ஒருசில வநநோடிகளில்
நதடித் வதரிந்து வகநோள்ளலநோம.
“கல்நதநோன்றி மைண்நதநோன்றநோ கநோலத்துக்கு
முந்ரதய வமைநோழி” எனைநபநோற்றப்படும
தமிழ்வமைநோழியநோனைது ஓரலச்சுவெடி கநோலம
வதநோடங்கி பல்நவெறு விதமைநோனை கநோலகட்டங்கரள
கடந்து இரணையம வெரரைவெளநோளா்ந்து நிற்கிறது.
இந்த விஞ்ஞநோணையுகத்தில் ஆங்கில வமைநோழிக்கு
நிகரைநோக தமிழ்வமைநோழியும கணினி மைற்றும
இரணையத்தில் வெளநோளா்ச்சியரடந்து விட்டது.
இன்ரறய வதநோழில் நுட்ப உலகத்தில்
அச்சிட்ட புத்தகங்கரளத் தவிர்த்துவிட்டு
மின்புத்தகங்கரள அதிகமைநோக வெநோசிக்கவும
உருவெநோக்கவும கற்று வகநோண்டனைர். ஒரு
புத்தகத்ரத கநோதநோல் நகட்டும, கண்களநோல்

பநோர்த்து படிக்கும அளவிற்கு வமைன்வபநோருட்கள்
இரணையத்தில் வெளர்ச்சியரடந்துவிட்டது.
இன்ரறய நிறுவெனைங்கள், கல்வி
நிறுவெனைங்கள், பல்கரலக்கழைகங்கள், ஊர்ப்புறம
நகர்புறம எனை பல நூலகங்கள் இருந்தநோலும
அரத படிப்பவெரின் எண்ணிக்ரக மிககுரறவு
தநோன். இரணைய வெளர்ச்சியின் கநோரைணைமைநோகவும ,
திறன்நபசி, மைடிக்கணினி ஆகிய கருவிகள்
வெளர்ந்து இருக்கும நிரலயில் இக்கருவிகளில்
பல இலட்சம புத்தகங்கரள உள்ளடக்கச்
வசய்து, நிரனைத்த நநரைத்தில் படிக்கும அளவிற்கு
வதநோழில் நுட்பம வெளர்ந்து இருக்கின்றனை.
எனைநவெ இரணையத்திலும பல நூலகங்கரள
அரமைத்து பல நூல்கரளப் பதிவு வசய்து
வெருகின்றனைர்.
ஒரு மைனிதன் வெரரையறுத்துக் வகநோண்ட
ஒழுக்க முரறகளின் வதநோகுதிநய முழுநிரற
வெடிவெநமை அறம என்று கூறுவெர். பிறவிநதநோறும
மைனிதரனைப் பற்றி நபசிக் வகநோண்டு வெரும
தீவிரனைரய அறுத்வதறிவெநத அறம என்று
ஆன்மீகம விளக்குவெதுண்டு. அது நபநோல்
இலக்கியங்களில் கூறும அற இலக்கியங்களின்
கல்விச் சிந்தரனை, நீதி இலக்கியங்கள் கூறும

அறக் வகநோள்ரககள், இல்லறம கூறும அறவியல்
நகநோட்பநோடு, வெள்ளுவெத்தில் சமுதநோயம,
திருக்குறளில் மைனிதவெநோழ்வியல் கூறுகள் என்ற
தரலப்புகளில் அற வெநோழ்வியரல
எடுத்துரரைக்கின்றது.
கிரைநோமைப்புற மைக்களிடநய கநோணைப்படும
நநோட்டுப்புற மைருத்துவெ முரறகரள வகநோண்டு
இயற்ரகயுடன் வெநோழ்வெதநோல் அவெர்கள்
ரகக்வகநோண்ட வீட்டு ரவெத்தியம, பரைமபரரை
ரவெத்தியம, இயற்ரக ரவெத்தியம, மூலிரக
ரவெத்தியம, பச்சிரல ரவெத்தியம எனைப் பலவித
ரவெத்தியமுரறகரள மைற்றும நபநோயர் இனை
மைக்களின் வதய்வெ வெழிபநோட்டு மைரைபுகள்,
அவெர்களது நநோட்டுப்புற விரளயநோட்டுக்
கரலகளநோனை குரைங்கநோட்டம, நபந்தநோ,
வகநோத்தநோட்டம நபநோன்றரவெ பற்றிய கள ஆய்வு
வசய்து தரைவுகளுடன் எடுத்துரரைக்கின்நறன்.

க.பிரைகநோஷ எம.ஏ., எம.பிஃல்., (பிஎச்.டி)
வதநோழில் நுட்பக் கள ஆய்வுப் பணியநோளர்

தமிழ்த்துரற
பநோரைதியநோர் பல்கரலக்கழைகம
நகநோயமபுத்தூர் - 46

இதுவெரரை நநோன்…………..
இந்நூலின் ஆசிரியர் க. பிரைகநோஷ
தருமைபுரி மைநோவெட்டம சந்தப்பட்டி என்னும
கிரைநோமைத்தில் பிறந்தவெர். தந்ரத க.கந்தசநோமி தநோய்
க.லநோதநோ. மைற்றும உடன் பிறந்த சநோநகநோதரைர்கள்
க.குமைநரைசன் க.சின்னைதுரரை. பநோரைதியநோர்
பல்கரலக்கழைகத் தமிழ்த்துரறயில் ஆய்வியல்
நிரறஞர் பட்டமும, முதுகரலப்பட்டமும
வபற்றவெர். இப்பல்கரலக்கழைகத்தில் வதநோழில்
நுட்பக் கள ஆய்வுப் பணியநோளரைநோகவும,
பகுதிநநரை முரனைவெர் பட்டமும நமைற்வகநோண்டு
வெருகிறநோர். இளங்கரலப் படிப்ரப அரூர்
முத்துமைநோசி கரல மைற்றும அறிவியல்
கல்லூரியிலும, உயர்நிரலக்கல்விரய
சந்தப்பட்டியிலும நமைல் நிரலக்கல்விரய
இரைநோமியமபட்டியிலும பயின்றவெர். இவெர்
தகவெல் வதநோடர்பியலிலும,
நநோட்டுப்புறவியலிலும மிகுந்த
ஆர்வெமுரடயவெர். இதுமைட்டுமைல்லநோமைல் சங்க
இலக்கியம, நீதி இலக்கியம, சிறுகரத, கவிரத
எனை இருபதுக்கும நமைற்பட்டப் பரடப்புகரள
இரணைய இதழ்களில் வவெளியிட்டுள்ளநோர்.

அதுமைட்டுமின்றி ஓவியப் நபநோட்டியில் நதசிய
அளவிலநோனை சநோன்றிதழ் வபற்றவெர். இவெருரடய
முதல் நூல் “தமிழ் இலக்கிய வெரைலநோற்றுக்
களஞ்சியம”.
இரைண்டநோவெது நூல் “தருமைபுரி வெட்டநோரை நநோட்டுப்
புற மைருத்துவெம”. மூன்றநோவெது நூல்"பல்
நநநோக்குக் கட்டுரரைக் களஞ்சியம" ஆகிய
நூல்கரளப் பரடத்துள்ளநோர்.

இரணையம
இரணையம இன்று உலக முழுவெதிலும
பலநகநோடி மைக்களின் பயன்பநோட்டுத்
நதரவெகரளப் பூர்த்திவசய்யும
புதுக்கண்டுபிடிப்பு என்று கூறலநோம. மிகபரழைய
தகவெல்கரளயும, இன்று புதிதநோகத் நதநோன்றக்
கூடிய பலபுதிய தகவெல்கரளயும வபற
இரணையம உதவிவெருகின்றது. தகவெல்கரள
அனுப்புவெதற்கும, தகவெல்கரளப்
வபறுவெதற்கும, கருத்துகரளத் வதரிவிக்கவும,
வெநோங்கவும, விற்கவும, கற்பரனைச் வசய்துபநோர்க்க
முடியநோத அளவிற்கு இரணையத்தில் தகவெல்கள்
குவிந்துகிடக்கின்றனை.
இரணையத்தில் பரடப்பநோளர்கள்
ஒவ்வவெநோருவெரும வவெவ்நவெறு தகவெல்கரளச்
நசமித்து ரவெத்துள்ளநோர்கள். அரவெ இலக்கியம,
இலக்கணைம, திரரைப்படம, வெரைலநோறு, புவியியல்,
வெநோனியல், அறிவியல், கணிதம, நசநோதிடம, பக்தி,
வபநோதுஅறிவு, மைருத்துவெம, சித்தம, நயநோகம,
சரமையல்குறிப்பு, ஓவியக்கரல, விரளயநோட்டு
நபநோன்ற எண்ணைற்ற தரலப்புகளில்

தகவெல்களநோகவும, நூல்களநோகவும
வவெளியிட்டுள்ளனைர்.
உலவகங்கும சிதறிக்கிடக்கும
தகவெல்கரள இரணையத்தில்
இரணைத்துவிட்டநோல் யநோரும எந்த நநரைமும
வசன்று அந்த தகவெல்கரளப் வபறமுடியும.
முற்கநோலத்தில் ஒன்ரறப்பற்றி அல்லது
ஒருவெரரைப்பற்றிவதரிந்து வகநோள்ள
நவெண்டுமைநோயின் நூலகங்களுக்குச் வசன்று
அரலயநவெண்டிய சூழைல் இருந்தனை.
இப்வபநோழுது நதரவெயநோனை ஒன்ரறநயநோ அல்லது
கருத்ரதநயநோ, ஒருவெர்பற்றிய தகவெல்கரளநயநோ,
வதறிந்து வகநோள்ள நநோம அன்றநோடம
பயன்படுத்திவெரும ரகயடக்க கருவியநோனை
அரலநபசி மைற்றும திறன்நபசி, நுண்ணைரிநபசி,
வில்ரல, மைநோத்திரரை, மைடிகணினி, கணினி
நபநோன்றவெற்றில் இரணைய வெசதிப்வபற்று
கருத்துகரளத் வதறிந்துவகநோள்ளலநோம.
இரணையத்தில் வசய்திகள் படிக்கலநோம,
படங்கள் பநோர்க்கலநோம, பநோடல்கள் நகட்கலநோம,
தகவெல்கள் பரிமைநோற்றலநோம, வபநோழுது
நபநோக்கலநோம, அறிரவெப் வபருக்கலநோம.
இதுநபநோன்ற பல தகவெல்கரளப் வபற்று

மைனைநிரறவு வபறவசய்வெது இரணையமைநோகும.
அந்த அளவிற்கு இரணையம இன்று வெளநோளா்ந்து
வகநோண்நடவெருகின்றது.
“எண்ணிய எண்ணியநோங்கு
எய்துப எண்ணியநோர்
திண்ணியர் ஆகப் வபறின்” (
குறள் - 666)
என்ற குறளில் எண்ணியவெநோர்
எண்ணியபடிநய வசயல் ஆற்றுவெதில்
உறுதியுரடயவெரைநோக இருக்கப்வபற்றநோல் அவெர்
எண்ணியவெற்ரற எண்ணியவெநோநற அரடவெநோர்
என்று திருவெள்ளுவெர் குறிப்பிடுவெதுநபநோல்
நீங்கள் எரதப்பற்றித் வதரிந்து வகநோள்ள
நவெண்டும என்று விருமபுகின்றீர்கநளநோ அதரனை
இரணையத்தில் வசன்று ஒருசில வநநோடிகளில்
நதடித் வதரிந்து வகநோள்ளலநோம.
இரணையம வசநோற்வபநோருள்
உலகம முழுவெதும உள்ள அரனைத்து
கணினிகரளயும ஒநரை மின்னைனு வெரலயில்
சங்கிலிப்பிரணைப்பு வசய்யப்வபற்று
ஒன்றநோக்கப்பட்டது தநோன் இரணையம.
உலவகங்கும கணிப்வபநோறியில் உள்ள

வசய்திகளின் இரணைப்நப இரணையம ஆகும.
உலகளநோவிய வெரல இதரனை ஆங்கிலத்தில் World
Wide Web என்பர். இதரனை சுருக்கமைநோக WWW
என்றும W3 The Web என்றும குறிப்பிடுவெதுண்டு.

இரணைய வெரைலநோறு
இன்ரறய உலகம இரணைய
வெழிகநோட்டுதலின்படி பீடுநரடநபநோடுகிறது
எனில் அதுமிரகயன்று. 1950 ஆம ஆண்டிற்கு
அண்ரமையில் வதநோடர்பியல் ஆய்வெநோளர்கள்
கணினி மைற்றும பல்நவெறு வதநோரலத்வதநோடர்பு
வெரலயரமைப்பின் பயன்கள் வபரிது
வெநோன்வதநோடர்பு மைற்றும தகவெல் பரிமைநோற்றம
வகநோள்ள ஆவெனை வசய்ய நவெண்டும எனை
எண்ணினைநோர்.
இதன் விரளவெநோக ரமையக்
கட்டுப்பநோடற்ற வெரலயரமைப்புகள்
வெரிரசப்படுத்தும முரறகள் மைற்றும தரைவுப்

வபநோதுநிரல மைநோற்றம நபநோன்ற துரறகளில்
ஆய்வு வசய்யத் வதநோடங்கினைநோர்.
இரணையத் தந்ரதயநோக
நஜெ.சி.ஆர்.லிக்ரலடர் என்பவெரரை
அரழைக்கின்றனைர்.
அரிய கண்டுபிடிப்புக்கு வித்திட்டவெர்கள்
பிரிட்டநோனிய நநோட்டு அறிஞர்களநோனை
“சநோர்லஸகநோவ் மைற்றும ஜெநோர்ஜ்ஸ
ஹநோக்நமைன்”ஆகிநயநோர் ஆவெநோர். 1996
இல்ஃரபபர் நூலிரழையின் உதவியநோல்
தகவெல்கரள ஒளிப்பிமபங்களநோக மைநோற்றி
வநடுந்வதநோரலவு அனுப்பமுடியும என்று கண்டு
பிடித்தனைர்.
1980 இல் பிரைநோன்ஸ நநோட்டில் மினிவடல் என்பவெர்
வதநோரல நபசிக் கமபிவெழியிலநோனை தகவெலறியும
நசரவெரயத் துவெக்கினைநோர். 1992 நவெமபர் மைநோதம
வடல்ஃபி என்ற நிறுவெனைம வபரிய அளவிலநோனை
தகவெல் நசரவெரயத் வதநோடங்கியது.
1993 வசப்டமபர் 15 இல் மிகப்வபரும
அளவிலநோனை நதசியத் தகவெல் பரைவெலுக்கநோனை
திட்டம ஒன்ரற அவமைரிக்க அரைசு வெரரைவு
வசய்தது.

1993 இல் இல்லினைநோய்ஸ
பல்கரலக்கழைகத்தின் (National Centre For Super
Computing) என்ற ரமையத்ரதச் சநோர்ந்த
மைநோணைவெர்கள் பலவெசதிகள் வகநோண்ட இரணையத்
நதடலுக்கநோனை வமைன்வபநோருள் திரரைரயக்
கண்டறிந்தனைர். இது வமைநோரசக்
என்றரழைக்கப்பட்டது. இதரனை மைநோர்க்
ஆண்டர்சன் வமைநோரசக் என்பவெர் கண்டறிந்தநோர்.
வெரலப்பின்னைல் ரமையம
வெரலப்பின்னைல் என்பது
மீள்கருவிரமையம என்று குறிப்பிடுவெநோர்.
பலசுருளிரணைகள் ஒளியிரழை, ஈத்தர்வநட்
கருவிகரள ஒன்றநோக இரணைத்து அவெற்ரற
ஒற்ரற வெரலப்பின்னைல் கூறநோகச் வசயல் பட
உதவும கருவியநோகும.
1994 இல் WWW என்ற வெரலப்பின்னைலநோக
அரமைந்த அரமைப்பு உலகின் பல்நவெறு
பகுதிகரள இரணைக்கும கருவியநோக உரு
மைநோற்றம வபற்றது. இதன் மூலம தகவெல்கரள
மைட்டுமமைல்லநோத படங்கரளயும பநோர்க்க
முடிந்தது. சுவிட்சர்லநோந்து நநோட்டில் உள்ள வசநோளா்ன்
என்னும அணுத்துகள் இயற்பியல் நிறுவெனைம

உலகு தழுவிய விரிவுவெரல முரறரயக்
வகநோண்டு வெந்தது.
1995 இல் வகநோரிய நநோட்டில் பிறந்தபின்
அவமைரிக்கநோநநோட்டில் குடியுரிரமை வபற்ற நநோம
ஜீன்வபய்க (Nam Jun Paik) என்பவெர் (Yber Town)
என்ற ஒன்ரற நிறுவி அதன் மூலம பல்லநோயிரைக்
கணைக்கநோனை மைக்கரள இரணைத்தநோர்.
இரணையத்ரத வெழிநடத்து நவெநோர்
இரணையத்ரத தனிமைனிதநனைநோ அல்லது
குழுநவெநோ கட்டுப்படுத்து வெதில்ரல எனினும
இரணையத்திரனை வெழிநடத்த இரணையக்
கழைகத்ரதக் கணினி வெல்லுநர்கள்
இலநோபநநநோக்கமின்றி நடத்தி வெருகின்றனைர்.
அவெற்றுள் iab, ietf ஆகிய இரைண்டு கழைகங்கள்
குறிப்பிடத்தக்கனை.
IAB
IETF

-

Internet Architecture Board
Internet Engineering Test

Force
IAB என்பது கணினிகரள இரணையத்தில்
இரணைப்பதற்கநோனை வெரரைரற ஆகும.
இரணையத்தில் இரணைந்துள்ள கணினிகளுக்கு

முகவெரிகரள இது வெழைங்குகிறது. நமைலும
நதரவெப்படுகின்ற நநரைங்களின் நதரவெநகற்ப
வெரரையரறகரள மைநோற்றி அரமைக்கும
பணிரயயும இக்கழைகம வசய்கிறது.
IETF என்பது கணினியின் வதநோழில் நுட்ப
வெளர்ச்சி குறித்தும அதனைநோல் இரணையத்தில்
ஏற்படுத்த நவெண்டிய மைநோறுதல்கள் குறித்து
முடிவுவசய்கிறது.
இரணைய விதிமுரறகரளக்
கண்கநோணிப்பதற்கநோக The Internet Society Overseas
for the Development of the Internet என்ற அரமைப்பும
இரணைய தளங்கரள நமைற்பநோர்ரவெயிடுவெதற்கநோக
World Wide Web Consortium என்ற அரமைப்பு
வசயல்பட்டுவெருகின்றனை.
இரணைய வெசதி வெழைங்குநவெநோர்
இரணைய வெசதிகரள வெழைங்கும
நிறுவெனைங்களிடமிருந்து கட்டணைம வசலுத்தி
இரணைய இரணைப்புப் வபற்றுக்வகநோள்ளலநோம.
இத்தரகய நசரவெரய வெழைங்கும நிறுவெனைங்கள்
ஆங்கிலத்தில் Service provider என்று
அரழைக்கப்படும. தமிழில் நசரவெ வெழைங்குநர்
என்று கருதப்படுவெதுண்டு.

அவமைரிக்கநோவில் GTR, MCI, SEINT, UUNET,
AOL ஆகிய நிறுவெனைங்கள் இரணைய நசரவெரய
வெழைங்குகின்றனை. இந்தியநோவில் VSNL, BSNL,
DISHNET, STFY, AIRTEL, RELIANCE, TATA INDICOM
முதலிய பல நிறுவெனைங்கள் இச்நசரவெரய
அளிக்கின்றனை. இரணைய நசரவெ வெசதி என்று
குறிப்பிடுவெதுண்டு.
இரணைய இரணைப்பு வபற நதரவெயநோனைரவெ
இரணைய இரணைப்பு வபறுவெதற்குக்
கணினி, வதநோரலநபசி, இரணைப்பு (Modem)
பநோங்கு ஆகிய மூன்று இருந்தநோல் நபநோதும.
இரணைய வெசதிவபற்றிடலநோம. இரணைய வெசதி
வெழைங்கும நிறுவெனைங்களிடம கட்டணைம வசலுத்தி
இரணைப்ரபப் வபற்றுக் வகநோள்ளலநோம. நநோம
பயன்படுத்தும அளவிற்நகற்ப உரிய
வதநோரகயநோனைது முன்வதநோரகயநோக நவெநோபின்
வதநோரகயநோக நவெநோவசலுத்தப்பட நவெண்டும.
இரணைய முகவெரி
ஒவ்வவெநோருவெருக்கும ஒருவபயர் மைற்றும
முகவெரி இருப்பதுநபநோல் ஒவ்வவெநோரு இரணைய
தளத்திற்கும ஒருவபயர் மைற்றும முகவெரி
இருக்கிறது. இதரனை இரணைய முகவெரி என்று

கூறுவெதுண்டு. http;//www.prakashtamil.blogspot.com
இம முகவெரியில் ஐந்து பகுதிகள் உள்ளனை.
http
என்பதன்

Hypertext transport protocol
சுருக்கமைநோகும.
(மீயுரரைப் பரிமைநோற்றவநறி

முரற)
www சுருக்கமைநோகும.

Worldwide web என்பதன்

(ரவெயவெரிவெரல)
prakashtamil - குறிப்பிட்ட ஓர்
இரணையதளத்திற்கு
வெழைங்கப்படும வபயர்
ஆகும.
blogspot -

தனியநோர் நிறுவெனைத்தின் வபயர்

com
Commerce என்பது
சுருக்கம. இதன் வபநோருள்
இரணையதளத்தின் தன்ரமைரயக்
குறிப்பிடுவெதநோகும.
“சுவிட்சர்லநோந்து நநோட்டில்‘வசர்ன் என்னும
அணுத்துகள் ஆரைநோய்ச்சி நிரலயம உள்ளது.

அங்கும வபர்னைர்லீ என்ற இயற்பியல் வெல்லுநர்
பணியநோற்றினைநோர். இவெர் 1989 இல் உலகளநோவிய
வெரலப்பின்னைலுக்கு WWW world wide web என்ற
வபயரிட்டநோர்.”
டிமவபர்னைநோளா்லீ இரணையத்துக்கு
அடிப்பரடயநோனை மூன்று கருத்துக்கரள
கண்டுபிடித்தநோர்.
அரவெ
http
url
html
httpHypertext transfer protocol என்பதன்
சுருக்கநமை ஆகும. (மீவுரரைப் பரிமைநோற்ற வநறி
முரற) ரவெயக வெரலபிதழ் தகவெரலப்
வபறுவெதற்கநோனை விதிமுரற புநரைநோட்நடநோக்கநோல்
எனைப்படும. வதநோடக்கம வசய்திபடம எழுத்து
முடிவு இரவெவயனை இந்த விதி முரறகள் மூலம
முன்நப தீர்மைநோனித்தநோர்.
URL - Uniform Resource Locator
என்பதன் சுருக்கநமை ஆகும. சீரைநோனை வெள
இடங்கநோட்டி இரணையத்தில் உள்ளத் தகவெலின்
இருப்பிடம கநோட்டும முகவெரிநய இதுவெநோகும.

இந்த முகவெரிரயப் பயன்படுத்திநய உலநோவிகள்
இரணைய தலங்கரளக் கண்டறிகின்றனை.
http;//www.Google.com என்பது சீரைநோனை வெள
இடங்கநோட்டிகளுள் ஒன்று ஆகும.
HTML - Hyper Text Markup Language
என்பதன் சுருக்கம ஆகும. மீயுரரைக்
குறிப்புவமைநோழி இரணையத்தில் ஓரிடத்திலிருந்து
நவெவறநோர் இடத்திற்குத் தநோவிச் வசல்ல
குறிப்புகள் எழுத நவெண்டும. இந்தக் குறிப்புகள்
எழுதும வமைநோழிநய மீயுரரைக் குறிப்பு வமைநோழி
ஆகும. ஆவெணைத்தில் இரு பகுதிகள் உண்டு.
அரவெ
தரல
உடல்
தரலப் பகுதியில் ஆவெணைத்தின்
தரலப்பும உடல் பகுதியில் ஆவெணைமும
இருக்கும. 1991 நமை மைநோதம இந்த ரவெயக விரிவு
வெரல அறிமுகமைநோனைது. கநோலநோகநோலத்திற்கு
நசமிக்க முடிவெதநோல் இப்வபநோழுது வெரலநய கதி
என்ற சூழைல் ஏற்பட்டு விட்டது.
இரணைய முகவெரியும இரணையச் வசயல்பநோடும

ஒவ்வவெநோரு வதநோரலநபசி
இரணைப்பிற்கும ஓர் எண் இருப்பதுநபநோல
இரணையத்தில் இரணைந்துள்ள ஒவ்வவெநோரு
கணிப்வபநோறிக்கும ஓர் அரடயநோள எண் உண்டு.
இந்த எண்ணில் நநோன்கு பகுதிகள் இருக்கும.
சநோன்றுக்கு 456-12-25-78 என்பது ஒரு முகவெர்
கணிப்வபநோறியின் அரடயநோள எண் ஆகும. இந்த
அரடயநோள எண்கரள நிரனைவில்
ரவெத்திருப்பது கடினைம. எண்ணிற்குப் பதிலநோக
எழுத்திலநோனை வபயரரைப் பயன்படுத்துகிநறநோம.
நமைக்குத் நதரவெயநோனை முகவெரிரய
உள்ளிட்டநோல் நதடுமவபநோறி
அந்தக்கணிப்வபநோறிரயக் கண்டுபிடித்து நம
கணிப்வபநோறித் திரரையில் கநோட்டும. இதற்கு யநோகு,
கூகிள், அல்டநோவிஸடநோ எனைப்பல நதடும
வபநோறிகள் உள்ளனை.
இரணையச் வசயல்பநோடு
இரணைய இரணைப்ரபப் வபறத்
நதரவெயநோனை சில கருவிகள் உள்ளனை. அரவெ
கணிப்வபநோறி
வதநோரலநபசி
மைநோற்றி

Computer
Tele communication
Modem

வதநோடர்புவமைன்வபநோருள்
Communication Software
இரணையச் நசரவெ வெழைங்குபவெர்
Internet Service Provide
இது நபநோன்ற கருவிகளின் மூலம
இரணைய வெசதிகள் வபற முடிகின்றனை.
வதநோரலநபசி வெழிநய இரணையத்ரதப்
பயன்படுத்துவெதில் வதநோடர்பு வமைன்வபநோருள்கள்
வபரிதும உதவுகின்றனை. இப்வபநோழுது
ஒளியிரழைத்தடங்கள் வெழிநய இரணைய
இரணைப்ரப எளிதிலும விரரைவெநோகவும
வபறமுடிகிறது.
கணிப்வபநோறியில் இரணைய நசரவெ
வபறுவெதற்கு முன்நப இரணையம
வசயல்படுவெதற்கநோனைப் வமைன்வபநோருள்கரள
வபநோருத்தி இருக்க நவெண்டும. Landline net
வதநோரல நிகரைவெசதியநோகவும, Modem மைநோற்றி
நபநோன்ற முரறயிலும இரணைய நசரவெ
கணிப்வபநோறியில் வபறமுடியும.
இரணையகுறியீடுகள்

இரணைய குறியீடு என்பது ஒவ்வவெநோரு
நிர்வெநோகத்திற்கும அரைசநோங்கத்திற்கும
வவெளிநநோட்டிற்கும, கல்வி, பல்கரலக்கழைகம,
இரைநோணுவெம நபநோன்ற பல நிறுவெனைங்களின்
விரிவெநோனை வபயர்கரளதநோன் இப்வபநோழுது
இரணையத்தில் சுருக்கமைநோக வெடிவெரமைத்து
குறிப்பிட்டுள்ளனைர்.
அரவெ
கல்வி
பல்கரலக்கழைகம

edu

அரைசுசநோரைநோநிறுவெனைம
இரைநோணுவெம

org

வெரலப்பரைநோமைரிப்பு
அரைசநோங்கம
தமிழ்நநோடு

net
gor

univ
mail

tn
இந்தியநோ
in
சிங்கப்பூர்
sg
கனைடநோ
இங்கிலநோந்து

ca
uk

ஒருவெருக்கு எழுதப்படுகின்ற
கடிதங்களில் சரியநோனை முகவெரி இருந்தநோல்
அக்கடிதம உரியவெருக்கு உரியநநரைத்தில் வசன்று
கிரடக்கும. முகவெரி சரியநோக இல்ரல என்றநோல்
அக்கடிதம உரியவெருக்குச் வசன்று நசர்வெதில்
கநோல தநோமைதம ஏற்படும. பலநநரைங்களில் அது
உரியவெருக்குக் கிரடக்கநோமைநலநய நபநோய்விடும.
கடிதத்தில் முகவெரிநய இல்ரலவயன்றநோல்
அக்கடிதம யநோருக்குநமை வசன்றுநசரைநோது.
இரணையதள முகவெரி சரியநோக இருந்தநோல்
அத்தளத்ரதச் சரியநோகச் வசன்றரடயலநோம.
முகவெரி சரியநோக இல்ரலவயன்றநோல் உரிய
இரணைய தளத்ரத உரிய நநரைத்தில்
வசன்றரடவெது கடினைம. முகவெரிநய
இல்ரலவயன்றநோல் இரணைய தளத்ரத
அரடயநவெ முடியநோது.
ஒவ்வவெநோரு இரணையதளமும எளிதில்
அரடயும வெரகயில் ஒவ்வவெநோரு இரணையதளம
முகவெரிரயக் வகநோண்டு விளங்குகின்றனை. நநோம
எளிதில் மைனைதில் பதியரவெத்து வகநோள்ளும
வெரகயில் முகவெரிகள் அரமைந்திருந்தநோலும
கணினிக்கு முகவெரிகள் வதரியநோது.

முகவெரிகரளக் கணினி எண்கரளக்
வகநோண்நட அரடயநோளம கநோட்டுகிறது.
எடுத்துக்கநோட்டநோக 212.58.240.32 என்ற எண் ஒரு
முகவெரியின் இரணையதளத்ரதக் குறிக்கிறது.
இதரனை IP முகவெரி என்று கூறுவெதுண்டு. Internet
Protocol என்பதன் சுருக்கநமை IP ஆகும.
இரணையத்தில் தகவெல் நதடுமவெசதிகள்
விரிந்து பரைந்த இந்த உலகத்தில்
ஒருவெருக்கு நவெண்டிய தகவெல்கரளத்
நதடிப்பிடித்தல் என்பது எளிதன்று. ஆரைநோய்ச்சி
வதநோடர்பநோக ஒருவெர் நூலகத்திற்குச் வசன்று
தனைக்கு நவெண்டிய ஒரு நூரல நதடினைநோல்
அந்நூல் அங்கு இருக்கலநோம, இல்லநோமைல்
நபநோகலநோம,இருந்து யநோரைநோவெது எடுத்துப்
நபநோயிருக்கலநோம இருந்தும கூட நம
பநோர்ரவெக்கும ரவெத்தும கிரடக்கநோமைல்
நபநோகலநோம.
இரணையம என்பது அவ்வெநோறு அல்ல
நதடியநநரைத்தில் நதடியரதக் கண்முன்நனை
வகநோண்டுவெந்து குவித்துவிடும. சில
நவெரளகளில் நநோம ஒன்ரறத் நதட அதரனைக்
வகநோண்டு வெந்து தருவெநதநோடு மைட்டுமைன்றி

அதநனைநோடு வதநோடர்புரடய நமைலும
பலதகவெல்கரள அள்ளித் தந்து நமரமை
வியக்கரவெக்கும வெரகயில் இருக்கின்றனை.
ஆய்வுப்பணியில் ஈடுபடுநவெநோருக்கு
இரணையம மிகச் சிறந்த வெழிகநோட்டுதலநோகவும
அரமைகிறது.
நவெண்டிய நவெண்டியவெநோறு மைட்டுமைன்றி
கூடுதலநோகவும அநதநவெரளயில் தனிவயநோரு
மைனிதநனைநோ? அல்லது ஒரு குழுவினைநரைநோ?
நதடிக்கண்டுபிடிக்க முடியநோதவெற்ரறயும
மிகுந்தகநோலம நதரவெப்படுகின்ற
நதடுதல்கரளக்கூடமிக எளிதநோகவும விரரைந்தும
வசய்து முடிகின்ற ஆற்றல் வெநோய்ந்ததுதநோன்
இரணையம.
சிறப்புமிக்க நதடுதல் வெசதிகரளப்
பலநிறுவெனைங்கள் இரணையப்
பநோர்ரவெயநோளர்களுக்கு இலவெசமைநோக
வெழைங்குகின்றனை.
நதடுவபநோறிகள்
அவலக்ஸநோ
Alexa

கூகிள்
Google
யநோகு
Yahoo
ஸடநோர்வெர்
Starware
தமிழ்நதடல்
tamil Search
வமைநோசிலநோஃரபயர்பநோக்ஸ
Mozilla Firefox
எம.எஸ.என்
Msn
அல்டநோவிஸடநோ
Alta vista
பிங்கு
bing
ஆஸக்.கநோம
Ask.com
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இவ்வெநோறு நதடுப்வபநோறிகளில் நவெண்டிய
வசய்திகரளச்சில வநநோடிப்வபநோழுதில் இருந்த
இடத்தில் இருந்தவெநோநற எளிதில் வபறமுடியம.
நதடுப் வபறியினைநோல் விரளயும சில
நன்ரமைகள் இருக்கின்றனை. அரவெ கநோல
விரையத்திரனைத் தவிர்க்கலநோம வசலவுகுரறவு

தகவெல்கரள விரரைந்து வபறலநோம. கூடுதல்
தகவெல்கரளயும வபறலநோம தமிழ்வமைநோழி
வெழியநோகவும நதடலநோம.
இரணையத்தில் கலந்துரரையநோடல்
இரணையவெழிக் கலந்துரரையநோடல்
இரணையவெழி அளவெளநோவுதல் இரணையவெழி
வபநோழுது நபநோக்குதல் என்று கூறுவெர்.
வபநோழுதுப்நபநோக்கிற்கநோக நண்பர்கள்
ஒன்றுகூடி பல தகவெல்கரள பற்றி
வபநோழுதுநபநோக்கநோகப் நபசிமைகிழ்வெது ஆகும.
இதில் மைகிழ்ச்சியும வபநோழுதுப்நபநோக்குநமை
முதன்ரமை நநநோக்கமைநோக இருக்கும.
இரணைய வெழிக்கலந்துரரையநோடல் என்பது
ஏநதனும ஒருவபநோருள் பற்றி ஆக்கப்பூர்வெமைநோனை
முரறயில் ஒன்றுக்கு நமைற்பட்டவெர்கள்
இரணையம வெழிக்கூடிப்நபசுவெது ஆகும.
இக்கலந்துரரையநோடலுக்கு இ - குழு (e - Group)
என்று குறிப்பிடுகின்றனைர். இக்குழுவில்
நண்பநோர்கள் ஓய்வெநோனை நநரைங்களில்
அமைர்ந்துவகநோண்டு கணினியிநலநோ
அரலப்நபசியிநலநோ நநருக்குநநர் முகமபநோர்த்து
நபசுவெதும தகவெல்கள் பரிமைநோறுவெதும நபநோன்ற

உணைர்ரவெயும மைகிழ்ச்சிரயயும இம முரறயின்
வெழியநோகப் வபற இயலும என்பர்.
பலநிறுவெனைங்கள் இலவெசமைநோக
இச்நசரவெரய வெழைங்குகின்றனைர். அவ்வெரகயில்
www.chatting.com என்ற இரணையதளம
குறிப்பிடத்தக்கது.
இரணையத்தின் பயன்கள்
இரணைய உலகம உண்ரமையிநலநய
விந்ரதயநோனைது ஒருமைனிதனுக்கு ஓரைளவு நநரைமும
இரணையத்தில் உலநோவுவெதற்குப் புரிதலும
இருந்துவிட்டநோல் உலரகநய அவென் தன்
ரககளுக்குள் வகநோண்டு வெந்துவிடலநோம.
இரணையம விரிந்து பரைந்துகிடக்கும
இந்த உலரகநய நம வீட்டுக்குள்
வகநோண்டுவெரும ஆற்றல் வெநோய்ந்தது.
“இறந்ததுகநோத்தல்எதிரைதுநபநோற்றல்” (வதநோ.வபநோ.மைரைபு) 1610
இரணையத்தின்வெழிபுதியனைபுகுந்து,
அறிவுப்வபருக்கி, சிந்தரனை வசழிக்கச்
வசய்கிறது. இதன் மூலம தகவெல்கரளப்

வபறலநோம, அளிக்கலநோம, வெநோங்கலநோம,
கல்விபயிலலநோம, பயிற்றுவிக்கலநோம, எவெரும எங்கிருந்தும - எந்தத் தகவெல்கரளயும 24
மைணிநநரைமும நநோடு, இனைம, வமைநோழி, என்ற
எத்தரகய நவெறுபநோடுகளும இன்றிப்வபறும
ஊடகமைநோக இரணையம விளங்குகிறது.
இதன்மூலம வதநோரலவில் இருப்பவெர்கரளக்
கண்கநோணிக்க முடியும. இவெற்றின்
வெழிசநோதனைங்கரளயும தகவெல்கரளயும,
கருத்துக்கரளயும பகிரைமுடியும.
இரணையத்தில் ‘அ’ முதல் ‘ஔ’ வெரரை
எந்தச் வசய்திரயயும வபறமுடியும. இரணைய
தளத்ரத உள்ள நண்பனைநோகவும எவ்வெளவுநநரைம
உறவெநோடினைநோலும சலிப்பு ஏற்படநோமைல் உற்சநோகம
குரறயநோத உணைர்விலும தகவெல்கரள அளிக்கும
வெரகயில் இரணையம திகழ்கிறது.
பநோர்ரவெநூல்கள்
திருக்குறள் உணைர்வுரரை
இரைநோ. கணைகசுப்பரைத்தினைம
தமிழில் இரணைய இதழ்கள் அண்ணைநோகண்ணைன்

-

வதநோல்கநோப்பியம
தமிழைண்ணைல்

-

இரணையமும தமிழும
கல்நதநோன்றி மைண்நதநோன்றநோ கநோலத்துக்கு
முன்நதநோன்றிய முந்து வமைநோழி
எனைநபநோற்றப்படும தமிழ்வமைநோழியநோனைது
ஓரலச்சுவெடி கநோலம வதநோடங்கி பல்நவெறு
விதமைநோனை கநோலகட்டங்கரளக் கடந்து இரணையம
வெரரைவெளநோளா்ந்து நிற்கிறது. இந்த
விஞ்ஞநோனையுகத்தில் ஆங்கில வமைநோழிக்கு நிகரைநோக
தமிழ்வமைநோழியும கணினி மைற்றும இரணையத்தில்
வெளநோளா்ச்சியரடந்து விட்டது.
கநோலந்நதநோறும மைரைபுவெழிச் சநோதனைங்களநோல்
நபச்சுவெழைக்கில் வசய்தி பரிமைநோற்றம வதநோடநோளா்ந்து
நரடவபற்று வெருகின்றது. மைனித சமூகத்திற்கு
இரசச் வசநோற்வபநோழிவுகள், கரலகள், பநோடல்கள்,
கரதகள், பழைவமைநோழிகள், ஓவியங்கள்,
சிற்பங்கள், கல்வவெட்டுக்கள் எனை எல்லநோம
மைக்களின் வெநோழ்வு சிறப்புற அரமைய அறிவுரரை
கூறி வெழிகநோட்டியநோக அரமைந்திருந்தனை. இதில்
இருந்து மைநோறுபட்டு புதிய வதநோழில்
நுட்பங்களநோகிய தகவெல் வதநோடநோளா்புவெளநோளா்ச்சிக்கு
அடிப்பரடக் கநோரைணைமைநோனை இரணையம,
தகவெல்வதநோடர்புச் சநோதனைங்கள்,

மின்வெழிச்சநோதனைங்கள், மின்னைணுச்சநோதனைங்கள்,
அச்சுவெழிச்சநோதனைங்கள், மின்இதழ்கள்
நபநோன்றரவெ நமைமபடுத்திவெருகின்றனை.
புதுப்புதுக் நகநோணைங்களில் தகவெல் வதநோடநோளா்பிரனை
மின்னைணு சநோதனைங்களநோனை ஒலிப்பதிவு கருவி,
ஒளிப்படக் கருவி, ஆகிய சநோதனைங்கரளக்
குறிப்பிடுகின்றனைநோளா். களப்பணிரயப்
வபநோறுத்தவெரரை வதநோழில் நுட்பக்கருவிகள்
தகவெல்கரள நுட்பமைநோகவும நுணுக்கமைநோகவும
வபற்றுத் தருவெதிலும தரைவுகரள
ஆவெணைப்படுத்துவெதிலும முக்கியபங்கு
வெகிக்கிறது.

இரணையம
இரணையம இன்று உலகமுழுவெதிலும
பலநகநோடிமைக்களின் பயன்பநோட்டுத்
நதரவெகரளப் பூர்த்திவசய்யும கண்டுப்பிடிப்பு
என்றுகூறலநோம. மிகபரழைய தகவெல்கரளயும,
இன்று புதிதநோகத் நதநோன்றக்கூடிய பல
புதியதகவெல்கரளயும வபற இரணையம
உதவிவெருகின்றது. தகவெல்கரள
அனுப்புவெதற்கும, தகவெல்கரள வபறுவெதற்கும,

கருத்துகரளத் வதரிவிக்கவும, வெநோங்கவும,
விற்கவும, எனை கற்பரனைவசய்து பநோர்க்கமுடியநோத
அளவிற்கு இரணையத்தில் தகவெல்கள்
குவிந்துகிடக்கின்றனை.
தமிழில் முதல் இரணையதளம
தமிரழை இரணையதளத்தில் வகநோண்டு
நசநோளா்க்கின்ற முயற்சியில் முதலிடத்தில்
இருப்பவெநோளா்கள் சிங்கப்பூர் மைற்றும இலங்ரகத்
தமிழைர்கள் ஆவெநோர். தமிழ் இரணையதளத்தின்
தந்ரத என்று நபநோற்றப்படுபவெநோளா் சிங்கப்பூர்
நபரைநோசிரியநோளா் நநோ.நகநோவிந்தசநோமி ஆவெநோர். இவெநோளா் ஒரு
முரற சீனைநோவிற்குச் வசன்ற வபநோழுது அவெரைது
நண்பரிடம தமிழின் வபருரமைகரள
எடுத்துக்கூறியுள்ளநோர். இதரனைக்நகட்டு வியந்த
அவெரைதுநண்பநோளா் “எங்களின் சீனை வமைநோழிரயப்
நபநோலப்வபருரமை வெநோய்ந்த வமைநோழி உங்களின்
தமிழ்வமைநோழி. ஆகநவெ எங்கள்வமைநோழிரயப்
நபநோலநவெ உங்கள்வமைநோழியும இரணையத்தில்
ஏற்றலநோம”என்று கூறினைநோர். அதன் விரளவெநோகத்
தமிரழை இரணையத்தில் ஏற்றும முயற்சியில்
நநோ.நகநோவிந்தசநோமி ஈடுபட்டநோர்.

“1995 அக்நடநோபநோரில் சிங்கப்பூர் அதிபநோளா்
திரு.ஓங்டநோங்சநோங் வதநோடங்கி ரவெத்த Journey
Words home and nation anthology of singapore 1984 1995) என்கிற நநோன்கு நதசியவமைநோழிக்
கவிரதகளுக்கநோனை வெரலயகத்தில் தநோன்
முதன்முதலில் தமிழ்இரணையம பதிநவெற்றம
வசய்யப்பட்டது.” இரதச்சநோதித்த Internet Research
and Development Unit குழுவில் நகநோவிந்தசநோமியும
அவெநரைநோடு இரணைந்து பணியநோற்றிய டநோக்டர்
டநோன் டின்வி.லிநயநோஸ மைற்றும நகநோக்யநோங் ஆகிய
இரு வெல்லுநர்களும முதல் தமிழ்ப் பக்கத்ரத
வெரலநயற்றினைநோர். இவெர்களுக்குத் தமிழ் கூறும
நல்லுலகம என்வறன்றும நன்றிவசநோல்லக்
கடரமைப்பட்டுள்ளது.
தமிழில் இரணையவெளர்ச்சி
தமிழ் வெளர்ச்சிக்குக் கணினி இரணையத்
வதநோழில் நுட்பம வபரிதுமபயன்படுகிறது.
இரணையம வெந்தபிறகு தநோன் தமிழ்த் தகவெல்கள்
கடல் கடந்து நநோடுகளுக்கிரடநய உடனுக்குடன்
பரைவினை. எழுத்துருச்சிக்கலும, தட்டச்சுப்
பலரகச்சிக்கலும வதநோடக்கத்தில் இருந்தனை.
இதனைநோல் பல தமிழ்வமைன் வபநோருள்கள் உலகம

முழுவெதும தமிழைர்களநோலும, தமிழ்
ஆர்வெலர்களநோலும உருவெநோக்கப்பட்டனை.
தமிழ்த் தட்டச்சுப் பலரக குறித்தசிக்கல்
ஒரைளவுதீர்ந்த நிரலயிலும எழுத்துருச்சிக்கல்
இருந்து வெந்தது. வபநோறியநோளர்களின் முயற்சியநோல்
ஒருங்குறி (Unicode) நுட்பத்தில்
தமிழ்த்தட்டச்சுக்கு வெழிபிறந்தது.
அச்சு இதழ்கள்நபநோல்
தமிழ்மின்னிதழ்கள் எண்ணைற்றரவெ நதநோன்றினை.
தமிழ்ப்பரடப்புகரள உலக அளவில்
அறிமுகப்படுத்துவெதில் வெரலப்பூக்கள் வபரும
பங்கநோற்றுகின்றனை.
வசய்திகரளயும வெரலப்பூக்கள் முந்தித்
தருகின்றனை. கட்டற்ற வசய்திகரள
வவெளிப்படுத்தும தன்னுரிரமைரய
வெரலப்பூக்கள் வெழைங்குவெதநோல்
வெரலப்பதிவெர்கள் பலர் எழுத
முன்வெருகின்றனைர்.
வெரலப்பூக்களில் பரடப்புகள்
மைட்டுமின்றி படங்கள், ஓவியங்கள்,
கநோவணைநோளிகள், ஒலிப்பதிவுகள் எனைப் பலவும
பல்நவெறு வெடிவெங்களில் தமிழ்வெழியில்

கிரடக்கின்றனை. உலகம முழுவெதும தமிழ்ப்
பரடப்புகளுக்கும அச்சுவெழி கிரடக்கும
தமிழ்ப்பரடப்புகளில் குறிப்பிட்ட
எழுத்தநோளர்களின் பரடப்புகள் மைட்டுநமை
படிக்ககிரடக்கும. தற்வபநோழுது அந்நிரல மைநோறி
புதுப்புது எழுத்தநோளர்களின் பரடப்புக்கள்
இரணையத்தில் குவிந்துகிடக்கின்றது. இது
வெநோசகர் வெட்டத்ரதப் வபரியதநோக
விரிவுபடுத்துகின்றது.
இரணையத்தில் அச்சுவெடிவெ அகரை
முதலிகள் நபநோலமின் அகரை முதலிகள்
உருவெநோயினை. வசன்ரனைப் பல்கரலக்கழைக
அகரைமுதலி க்ரியநோ அகரைநோதி கதிரரைநவெள்பிள்ரள
அகரைநோதி, வின்சுநலநோ அகரைநோதி, வபப்ரிசியசு
அகரைநோதி உள்ளிட்ட அகரைநோதிகள் இரணையத்தில்
இலவெசமைநோகக் கிரடக்கின்றனை. தமிழ்
இரணையத்தில் தமிழ் சர்ந்த பதிவுகள் பல
பதிநவெற்றிப்பட்டிருந்தநோலும இன்னும உள்ளிட
நவெண்டிய பதிவுகள் பல உள்ளனை. தற்வபநோழுது
உள்ள பதிவுகரள பயன்படுத்துநவெநோர்
எண்ணிக்ரக அளவில் குரறவெநோகநவெ உள்ளனை.
தமிரழைப் பயன்படுத்தி மின்னைஞ்சல் மைற்றும
உரரையநோடல் வசய்ய இயலும என்று வதரியநோமைல்

கணினித்துரறயில் பலர் இருப்பரதயும இங்கு
எண்ணிப்பநோர்க்க நவெண்டும.
இரணையம சநோர்ந்த பலகரலச் வசநோற்கள்
தமிழில் உருவெநோக்கப்பட்டு வெழைக்கத்துக்கு
வெந்துள்ளனை. குறிப்பநோக மின்னைஞ்சல் மின்வெருடி,
வமைன்வபநோருள், வென்வபநோருள், படிமைக்நகநோப்பு,
பதிவெர், வெரலப்பதிவுவெரலப்பு,
சமுகவெரலத்தளம இரணையக்குழு,
விரசப்பலரக, திறன்நபசி, மைடிக்கணினி,
நமைரசக்கணினி, சுட்டிமுதலநோனை வசநோற்கள்
பயன்பநோட்டு நநநோக்கில் தமிழில் உருவெநோக்கம
வபற்றுள்ளனை.

தமிழ் இரணையத்ரத வெளர்த்வதடுக்க
பலமைநோநநோடுகள், கருத்தரைங்குகள், பயிலரைங்குகள்,
வெரலப்பதிவெர் சந்திப்புகள் நடத்தப்பட்டனை.
தமிழ் இரணையத்துக்கு பல்நவெறு அரமைப்புகள்
உருவெநோக்கப்பட்டனை. “உத்தமைம”என்ற அரமைப்பு
உலவகங்கும பரைவிவெநோழும வதநோழில் நுட்ப
அறிஞர்களநோல் தமிழ்க்கணினி இரணையத்
வதநோழில் நுட்பத்திற்வகன்று
உருவெநோக்கப்பட்டுள்ளது. கணினித் தமிழ்ச்சங்கம

என்ற அரமைப்பும தமிழ் கணினித்துரற
வெளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
“மைதுரரைத்திட்டம”என்னும தமிழ் தளம
தமிழின் அரியநூல்கள் 353 எண்ணிக்ரகயிலநோனை
தம வெரலப்பூபக்கத்தில் அரனைவெரும
இலவெசமைநோகப் பயன்படுத்திக் வகநோள்ளும
வெரகயில் அரமைந்துள்ளது. வவெவ்நவெறு
வெடிவெங்களில் தரும வெண்ணைம பலதமிழ்
இரணையதளங்கள் தமிழ்ச் வசய்திகரளத்
திரைட்டிப் பநோதுகநோத்து வெருகின்றனை.
இத்திட்டத்தில் தமிழ்மைரைபு
அறக்கட்டரள என்ற தளம குறிப்பிடத்தக்க
ஒன்றநோகும. அரியநூல் கள் மைற்றும
ஓரலச்சுவெடிகள், படங்கள், ஒலிப்பதிவுகள்
எனைத் தமிழைரின் மைரைபுச் வசல்வெங்கரளத் தநோங்கி
அத்தளம உள்ளது.
உலவகங்கும தமிழில் எழுதப்படும
வெரலப்பதிவுகரளத் திரைட்டித்தரும திரைட்டிகள்
தமிழ்வமைநோழிக்வகனை உருவெநோக்கப்பட்டுள்ளனை.
அரவெ தமிழ்மைணைம, தமிழ்வவெளி, திரைட்டி,
என்னும வபயர் வகநோண்டதிரைட்டிகள் தமிழில்
எழுதும பதிவெர்களின் பரடப்புகரள உலக

அளவில் திரைட்டித் தந்து தமிழ்ப்பரடப்புகளுக்கு
உலக அளவில் அங்கீகநோரைம வெழைங்கியுள்ளது.
தமிழ்ச் வசநோற்கரள அகரைவெரிரசயில்
தருமவெண்ணைம வமைன்வபநோருள்கள்
இரணையத்தில் உள்ளனை. தட்டச்சிட்டநோல்
ஒலித்துக்கநோட்டும வமைன்வபநோருள்கள்
வவெளிவெந்துள்ளனை. விருமபிய வெண்ணைம
எழுத்துகரள மைநோற்றித்தரும எழுத்து
மைநோற்றிகளும தமிழில் உருவெநோக்கப்பட்டுள்ளனை.
இரணைய வெளர்ச்சியநோல் தமிழ்
வமைநோழிவபயர்ப்பு புதிய உயிர்வபற்றுள்ளது.
தமிழ்க் கல்விரய எளிரமைப்படுத்தி வெழைங்கும
வெரகயில் பல இரணையதளங்கள் உள்ளனை.
இன்ரறய அரனைத்து அதிர்வுகரளயும
உலகஅளவில் உடனுக்குடன்
பரிமைநோறிக்வகநோள்ளும இரணையத்திற்கு
ஈடுவகநோடுத்துள்ள தமிழ் வெளர்ச்சி
வெருங்கநோலத்தில் இன்னும விரரைவெநோக வெளரும.
தமிழ் இரணையமைநோநநோடுகள்
உலகில் எந்த ஓர் அரமைப்பு அல்லது
நிறுவெனைமைநோக இருந்தநோலும அது நதநோன்றுவெதற்கு

முன்பு மைக்கள் மைத்தியில் தனைது வசல்வெநோக்ரக
நிரல நிறுத்த நவெண்டும. அதற்கு மைநோநநோடுகள்
கருத்தரைங்குகள் மிகமுக்கியப் பங்கிரனை
வெகிக்கின்றனை. தமிழ் இரணையதளங்கள்
அதிகமைநோகத் நதநோன்றியகநோலக் கட்டத்தில்
அதன்வெளர்ச்சிப் பணிரய எட்டுவெதற்கும பல
கருத்தரைங்குகளும மைநோநநோடுகளும அரைசு மைற்றும
தனியநோர் அரமைப்புகளநோல் நடத்தப்பட்டனை.
உலகத் தமிழ்த் தகவெல் வதநோழில்நுட்ப மைன்றம
எனும அரமைப்பு தமிழ் இரணைய மைநோநநோடுகரள
நடத்திவெருகிறது. இந்த அரமைப்பு உலகின்
பல்நவெறு நநோடுகளில் 14 தமிழ் இரணைய
மைநோநநோடுகரள நடத்தியுள்ளது. அமமைநோநநோட்டில்
முழுக்க முழுக்க தமிழ் வமைன்வபநோருள்கள்
மைற்றும சிக்கல்கள் பற்றிய விவெநோதங்கள்
கருத்துரரைகள், கலந்துரரையநோடல்கள்
நபநோன்றவெற்ரற நடத்தி தீர்வு கநோண்பது
மைநோநநோடுகளின் நநநோக்கம மைற்றும உறுதிவமைநோழிநய
இருந்தது.
உலகம முழுவெதும பலநகநோடி மைக்களின்
பயன்பநோட்டு நதரவெகரளப்பூர்த்தி வசய்யும
ஒருகருவி இரணையம என்று கூறலநோம.
இரணையம வெந்த பிறகுதநோன் தமிழ்த் தகவெல்கள்

கடல்கடந்து வவெளிநநோடுகளுக்கு உடனுக்குடன்
பரைப்பமுடிந்தது.
தமிழ் இரணையத்ரத வெளர்த்வதடுக்க
பலமைநோநநோடுகள் கருத்தரைங்குகள், பயிலரைங்குகள்,
வெரலப்பதிவெர் சந்திப்புகள் நடத்தி தமிழ்
இரணைய நமைமபநோட்டிற்கநோக பல்நவெறு
அரமைப்புகள் உருவெநோக்கப்பட்டனை. தமிழ்
வசய்திகரளயும வெரலப்பூக்கள் முந்தித்
தருகின்றனை கட்டற்ற வசய்திகரள
வவெளிப்படுத்தும தன்னுரிரமைரய
வெரலப்பூக்கள் வெழைங்குவெதநோல்
வெரலப்பதிவெர்கள் பலர் எழுத
முன்வெந்துள்ளனைர்.
பநோர்ரவெநூல்கள்
இரணையமும இனிய தமிழும
துரரையரைசன்
தமிழ்க்கணினி - இரணையப்பயன்பநோடுகள்
துரரை. மைணிகண்டன்

-

மின்னூல்
மின்னைணுபுத்தகங்கள் அல்லது
மின்னூல்கள் இன்ரறய வதநோழில்நுட்ப உலகில்
மிகவும புகழ்வபற்று மைறுவவெளியீடு
வசய்யப்பட்டு வெருகின்றனை. நமைலும புதிதநோக
பதிப்பிக்கப்டும, புத்தகங்கள், கட்டுரரைகள்,
அரனைத்தும மின்னூல்களநோக கநோணைப்படுகின்றனை.
மின்னூல் என்பது நூல் ஒன்றினுரடய
மின்னைணுவியல் அல்லது எண்முரற
பதிப்பநோகும.
இன்று அதிக அளவில் பயன்படுத்தும
புத்தகங்கள், தநோளில்அச்சிட்டு கட்டுமைநோனைம
வசய்து தயநோரிக்கப்படுகின்றனை.
அப்புத்தகங்களில் இடமவபற்றுள்ள
வசய்திகரளப் நபநோலநவெ கணினி உதவியுடன்
தட்டச்சு வசய்து இரணையத்தில் இடமவபறச்
வசய்து அரத இரணையவெழியில்
படிக்குமபடியநோக மின்புத்தகங்கள்
உருவெநோக்கப்படுகின்றனை. இரணையத்திலிருந்து
தரைவிறக்கம வசய்து கணினியில் நசமித்துரவெத்து
நதரவெப்படுமநபநோது படிக்கும நிரலயிலும
மின்நூல் உருவெநோக்கப்படுகின்றனை.

இவ்வெநோறநோக வெளர்ந்த மின்னூல் இன்று
உலக வமைநோழிகள் அரனைத்திலும சிறப்பநோனை
முரறயில் உருவெநோக்கப்பட்டு வசயல்படுகின்றனை.
குறிப்பநோகத் தமிழ்வமைநோழியில் இன்று பரைவெலநோக
மின்னூல்கள் பயன்பநோட்டுக்கு வெந்துள்ளது. தனி
ஆட்களும, சில தனியநோர் புத்தக நிறுவெனைங்களும,
பலர் குழுவெநோகச் நசர்ந்து மின்னூல்கரள
வெடிவெரமைத்து வவெளியிட்டு வெருகின்றநோர்கள்.
மின்புத்தகங்கள்
நநோம இன்று அதிக அளவில்
பயன்படுத்தும புத்தகங்கள் தநோளில் அச்சிட்டு
கட்டுமைநோனைம வசய்து தயநோரிக்கப்பட்டு
வெருகின்றனை. அப்புத்தகத்தில் இடம வபற்றுள்ள
வசய்திகரளக் கணினி உதவியுடன் தட்டச்சு
வசய்து இரணையத்தில் அல்லது திறன்நபசியில்
வவெளியிடுவெநத மின்புத்தகம என்று
அரழைக்கப்படுகின்றனை. இதரனைப் பதிவிறக்கம
வசய்து குறுந்தட்டு வெடிவில்
நசமித்துரவெப்பரதயும மின்புத்தகங்களநோக
கருதப்படுகின்றனை.
மின்னூல்கள் பல்நவெறு அரமைப்பில்
வவெளியிடப்படுகின்றனை. அரவெ பி.டி.எஃப்,

இரணையத்தில் வவெளியீடு, புதிய அரனைத்துலகத்
தரைமைநோனை இ-பப் மைற்றும முபி, அரமைப்புகளில்
கநோணைப்படுகின்றனை.
மின்னூல் அரமைப்பு
பி.டி.எஃப்
இரணையஅரமைப்பு
இ.பப்
முபி
இரவெ நநோன்கு அரமைப்புகளும கணினி,
இரணையம மைற்றும ரகயடக்க கருவிகளிலும
இயக்கப்படக் கூடிய அரமைப்புகள் ஆகும
பி.டி.எஃப், அரமைப்பில் உள்ள மின்னூரல
வெநோசிப்பதற்கு பி.டி.எஃப் ரீடர் எனும
வெரகயிலநோனை வெநோசிப்பு வசயலிகள்
நதரவெயநோகிறது. இரணைய அரமைப்பில்
மின்னூரல வெநோசிப்பதற்கு உலநோவி மைற்றும இபப்
அரமைப்பில் மின்னூரல வெநோசிப்பதற்கு
இபப்ரீடர் என்னும வெநோசிப்புச் வசயலிகள்
நதரவெயநோகின்றனை.

பி.டி.எஃப் அரமைப்பு

தநோளில் அச்சிட்டு வவெளியிடுவெதற்கநோக
வெடிவெரமைக்கப்பட்ட ஒருநூரல
அச்சுக்கருவியில் அச்சிடுவெதற்குப் பதிலநோக
மின்வெடிவில் நசமிப்பநத பி.டி.எஃப்
அரமைப்பநோகும. ஊடகத்தில் மைநோற்றம உண்நட
தவிரை நூல்வெடிவெரமைப்பில் மைநோற்றம ஏதும
இல்ரல. அட்ரடப்படம, உள்ளடக்கம, பக்க
எண்கள், பின்னூட்டம முதலிய நூற்கூறுகள்
அரனைத்தும அச்சுவெடிவெ நூலில் எவ்வெநோறு
பதிக்கப் படுகின்றனைநவெநோ அவ்வெநோறு பி.டி.எஃப்
நூலிலும பதிக்கப்படுகின்றனை. விரைரலக்
வகநோண்டு தநோளில் அச்சிடப்பட்டப் பக்கங்கரளப்
புரைட்டுவெதற்குப் பதிலநோக சுட்டிரயக் வகநோண்டு
திரரையில் பக்கங்கரளப் புரைட்டுகின்றனைர்.
பி.டி.எஃப் வெநோசிப்புக் கருவியில்
நதநோன்றும பக்கத்ரதப் வபரிதநோகநவெநோ
சிறிதநோகநவெநோ, கநோணைலநோம. ஆனைநோல் பக்கத்தின்
அரமைப்பு அவ்வெநோநற இருக்கும.
எழுத்துக்கரளப் வபரிதநோக்கலநோம அல்லது
சிரிதநோக்கலநோம. அதற்நகற்றநோர் நபநோல்படங்களின்
அளவும பக்கத்தின் அளவும மைநோற்றப்படும.
ஆனைநோல் பக்கத்தின் நதநோற்றம மைநோறநோது.
ஒருபக்கத்தில் பத்துவெரிகளும, இருபடங்களும,

இருந்தநோல் எத்தரனை அளவு மைநோற்றம வசய்தநோலும
அநதபக்கத்தில் நதநோன்றும அடுத்தப்பக்கத்தில்
உள்ள வெரிகள் இந்தப்பக்கத்தில் வெரைநோது. அது
நபநோல அந்தப்பக்கத்தில் உள்ளவெரிகள்
அடுத்தப்பக்கத்திற்குப் நபநோகநோது.
பி.டி.எஃப் மின்னூல்கரள
உருவெநோக்குவெது மிகவும எளிதநோகும.
அச்சிடுவெதற்கநோனை நூரல வெடிவெரமைக்கும
அநதவசயலில் இருந்து பி.டி.எஃப்
மின்னூல்கரளச் நசமிக்கலநோம. ரமைக்நரைநோசநோப்ட்,
அநடநோபி இன்டிரசன், முதலிய வசயலிகள்
வபநோருத்தமைநோனைரவெ. நகநோப்புகரள பி.டி.எஃப்,
ஆக நசமிப்பதற்கு பி.டி.எஃப் ரரைடர் என்னும
வசயலி நதரவெ. இவ்வெரகவசயலிகள்
இலவெசமைநோக கிரடக்கின்றனை.
பி.டி.எஃப் அரமைப்பில் நசமிக்கப்பட்ட
மின்னூலில் ஒருசில வெசதிகரள மைட்டுநமை
நசர்க்கலநோம அநடநோபி அக்நரைநோபட் நபநோன்ற
வசயலிகரளக் வகநோண்டு உள்ளடக்கப் பக்கத்தில்
உள்ளதரலப்புகரள நூலில்
உள்ளபக்கங்கநளநோடு இரணைக்கலநோம.

இதுநபநோன்று சிறுசிறு
முன்நனைற்றங்கரளத் தவிரை பி.டி.எஃப்
மின்னூல்களில் நவெறு எந்த புதுரமைரயயும
வசய்யமுடியநோது.
இரணைய அரமைப்பு
இரணைய அரமைப்பில் உருவெநோக்கப்படும
மின்னூல் மீயுரரை குறியீட்டு வமைநோழியில்
வெடிவெரமைக்கப்பட்ட நூலநோகும. ஓர் இரணைய தள
உருவெநோக்கத்திற்குப் பயன்படும அநதவதநோழில்
நுட்பங்கரளக் வகநோண்நட இந்த வெரக
மின்னூல்களும உருவெநோக்கப்படுகின்றனை.
இரணையத்தில் தமிழ் மின்னூல்கரளப்
பதிநவெற்றும திட்டங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்நப வதநோடங்கப்பட்டனை. மைதுரரைத்திட்டம,
நூலகமதிட்டம, வசன்ரனை நூலகம திட்டம,
முதலியரவெ நூற்றுக்கணைக்கநோனை தமிழ் நூல்கரள
இரணையத்தில் பதிப்பித்து வெருகின்றனை.
கட்டற்றக் கரலக்களஞ்சியமைநோனை விக்கிபீடியநோ
ஒரு வபரிய மின்னூல் களஞ்சியமைநோகக் கருதலநோம.
இரணையத் வதநோழில் நுட்பம என்பதநோல்
எந்தவிதக் கணினிகளிலும இந்தமின்னூல்கரள
வெநோசிக்கலநோம. ஒருங்குறி எழுத்துரு தரைத்திலநோனை

தமிழ் எழுத்துரு மைற்றும உலநோவி இருந்தநோநல
நபநோதும, விண்நடநோஸ, லினைக்ஸ, கணினிகளில்
இந்த இரைண்டும உள்ளனை. தமிழ்
மின்னூல்கரளப் படிக்கும வெநோய்ப்பு இந்தக்
கணினிகளில் இயல்பநோகநவெ உள்ளது.
சி.எஸ.எஸ. மைற்றும ஜெநோவெநோஸக்ரிப்ட், ஆகிய
கணினிவமைநோழிகளின் துரணைக்வகநோண்டு
நூநலநோடு வெநோசகர்கள் ஊடநோடுவெதற்கநோனை
வெசதிகரளச் நசர்க்கலநோம. தநோளில் அச்சிடப்பட்ட
புத்தகத்ரதப் புரைட்டுவெரதப் நபநோன்ற உணைர்வு,
படங்கரளயும, எழுத்துவெரிகரளயும,
ஓரிடத்தில் இருந்து மைற்நறநோர் இடத்திற்கு
நகர்த்துதல், அருஞ்வசநோற்கரளத் நதர்வுவசய்து
அவெற்றிக்கநோனை வபநோருரள இன்நனைநோரு
கட்டத்தில்கநோணுதல், குறிப்பிட்ட வசநோற்கள்
வெருமபக்கங்கரளத் நதடுதல் முதலிய
பலவெசதிகரள இரணைய அரமைப்பிலநோனை
மின்னூல்களில் நசர்க்கலநோம.
இரணைய அரமைப்பிலநோனை
மின்னூல்களில் பல புதுரமைகரளச்
வசய்வெதற்கநோணை வெநோய்ப்பு இருந்தநோலும
சிலகுரறகள் உள்ளனை. பி.டி.எஃப் நூலில் எல்லநோ
பக்கங்களும ஒநரைநகநோப்பில் அடங்குவெது நபநோல்
இரணைய அரமைப்பிலநோனை நூலில்

உள்ளபக்கங்கள் அடங்குவெதில்ரல. இந்தநூலில்
பயன்படுத்தப்படும படங்கள் தனித்தனிநய
வவெவ்நவெறு நகநோப்புகளில்
நசமிக்கப்படுகின்றனை. நகர்படங்கள் ஒலி
பதிவுகள் அரனைத்தும தனித்தனி நகநோப்புகளில்
நசமிக்கப்பட நவெண்டும. இரணைய வதநோடர்பு
இல்லநோத நபநோது இந்தநூரல வெநோசிப்பதநோக
இருந்தநோல் இந்தநூலுக்குத் நதரவெப்படும
அரனைத்துக் நகநோப்புகளும கணினியில்
பதிவிறக்கம வசய்யப்பட நவெண்டும.
இரணைய அரமைப்பில் இதுநபநோன்று
குரறகரளத் தீர்ப்பதற்கநோகவும
மின்னூலுக்வகன்நற சிலசிறப்பு அமசங்கரளச்
நசர்ப்பதற்கநோகவும உருவெநோக்கப்பட்டது தநோன்
இபப் எனும புதியமின்னூல் தரைம ஆகும.
இபப் அரமைப்பு
இபப் என்பது நவீனை மின்னூல்கரள
வவெளியீடு வெதற்கநோக idpe எனைப்படும
அரனைத்துலக மின்பதிப்புக் குழுமைத்தநோல்
உருவெநோக்கப்பட்ட ஓர்இலவெச கட்டற்ற திறந்த
வவெளிமின்தரைம என்று குறிப்பிடுகின்றனைர்.

இரணைய அரமைப்பில் இருக்கும
அரனைத்து வெசதிகரளயும பயன்படுத்தி
மின்னூலுக்வகன்நற சிலபுதிய வெசதிகரளச்
நசர்த்து ஒநரைநகநோப்பில் பதிக்கும வெநோய்ப்ரப
இந்த இபப் அரமைப்பு அரமைந்துள்ளது.
மின்னூல்கரள கணினிகளில் மைட்டும
இன்றி ரகயடக்க கருவிகளிலும வெநோசிக்கும
வெநோய்ப்ரப இபப் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மின்னூல்கரள வெநோசிப்பதற்கநோகநவெ சில
கருவிகள் சிறப்பநோகத் தயநோரிக்கப்பட்டுள்ளனை.
முபி அரமைப்பு
முபிஅரமைப்பநோனைது இபப் நபநோன்றநத
ஆகும. ஆனைநோல் திறந்தநிரலக் நகநோப்பு
அல்லநோமைல் அநமைசநோன் நிறுவெனைத்தின் கிண்டில்
கருவியில் மைட்டும படிக்க முடியும இதரனை நநோம
முபி அரமைப்பு என்கிநறநோம.
நமைற்குறிப்பிட்ட எல்லநோ
அரமைப்புகளிலும தமிழ் மின்னூல்கரளத்
தயநோரிக்கலநோம. வின்நடநோஸ, வமைகிண்டஷ,
லினைக்ஸ, நபநோன்ற கணினிகளில் தமிழ் ஒருங்குறி
எழுத்துருக்கள் இயல்பநோக இருப்பதநோல்
அரனைத்து கணினிகளிலும இந்தநூல்கரளப்

படிக்கும வெநோய்ப்பு உள்ளது. ஆனைநோல் எல்லநோ
கணினிகளிலும அநத எழுத்துரு
அரமைந்திருக்கும என்பதற்கு உத்தரைவெநோதம
கிரடயநோது. எல்லநோ கணினிகளிலும நூரல
படிக்கும வெநோய்ப்பு மைட்டும இருக்கின்றனை.
ஒவ்வவெநோரு அரமைப்பில் உள்ள எழுத்துருரவெ
வகநோண்டு நகநோப்புகள் நதநோன்றும.

மின்னூரல உருவெநோக்கும முரற
நநோம வவெளியிட விருமபும ஆழ்ந்த
உட்வபநோதிந்த கருத்துக்கள் அடங்கிய வபநோருட்
கூறுகரள அல்லது பகுதிகரளக் கணினி தமிழ்
எழுத்துக்கரளப் பயன்படுத்தி தட்டச்சு வசய்து
வகநோள்ள நவெண்டும. தட்டச்சு வசய்து வகநோண்ட
பகுதிகரள ஒரு நகநோப்பநோகச் நசமித்துரவெக்க
நவெண்டும. நநோம தட்டச்சு வசய்து வகநோண்ட
நகநோப்பு எந்த வமைன்வபநோருளின் மூலம
இரணையத்தில் பயன்படுத்தித் தயநோர்
வசய்நதநோநமைநோ அந்த வமைன்வபநோருளின் மூலம
இரணையத்தில் பயன்படுத்தும வெரகயில் Html Asp நகநோப்புகளநோகப் பதிநவெற்றம வசய்ய

நவெண்டும. இரணையத்தில் உள்ள அரனைத்துத்
தகவெல்களும இரைண்டு வெரக நகநோப்புகளநோகநவெ
வெடிவெரமைக்கப் பட்டுவெருகின்றனை. அரவெ Html Asp முதலில் குறிப்பிட்ட வெரகநகநோப்பு நநோம
அவ்வெநோறு தயநோர் வசய்து ஏற்றுமைதி வசய்ய
முடியும. நநோமதயநோர் வசய்து ஏற்றுமைதி வசய்த
நகநோப்புகள் இரணையத்தின் நசமிப்புகிடங்கில்
வசன்று நதங்கிகிரடக்கும. பிறகுநநோம அந்தக்
நகநோப்ரப பயன்படுத்த முயற்சிக்கும நபநோது
நசமிப்புக்கிடங்கில் உள்ள அந்தக்குறிப்பிட்ட
நகநோப்பு வசயல்படும பக்கங்களநோக மைநோறி
கண்முன்நனை நதநோன்றும. ஒவ்வவெநோருநநோளும
ஏற்றுமைதி வசய்யப்படும நகநோப்புகள் இரணைய
நசமிப்புக்கிடங்கில் ஆவெணைமைநோக
பநோதுகநோக்கப்படும. இவ்வெநோறு வவெளியிடப்படும
மின்புத்தகங்கரள இரணையத்தின் உதவிநயநோடு
வமைன்தட்டுகள் மூலம பதிவிறக்கம வசய்து
பயன்படுத்தமுடியும. இவ்வெநோறு இரணைய
நசமிப்புக் கிடங்ரக முரறயநோகப் பரைநோமைரிக்க
நவெண்டும. குறிப்பிட்ட இரணைப்பக்கத்திற்கு
ஒதுக்கிய இடத்ரத ஒவ்வவெநோரு ஆண்டும
ஒருகுறிப்பிட்ட வதநோரக வசலுத்தி புதிப்பித்துக்
வகநோள்ளநவெண்டும. இல்ரலநயல் நநோம
வவெளியிட்ட மின்புத்தகங்கள்
கநோலநோவெதியநோகிவிடும.

கிரிநயடிவ் கநோமைன்ஸ உரிமைம மூலம
உள்ளடக்கத்ரதக் கநோணுதல்
கிரிநயட்டிவ் கநோமைன்ஸ உரிமைம மூலம
தமிழில் பல வெரலப்பதிவுகளும, தளங்களும
உள்ளனை. நநோம அங்கிருந்து உள்ளடக்கத்ரதப்
வபற மைற்றும மின்புத்தகங்களும அவெர்கள்
புத்தகங்களில் அநத உரிமைம மூலம குறிப்பிட்டு
உருவெநோக்க முடியும. பல எழுத்தநோளர்களும, பல
வெரலப்பினைர்களும கிரிநயட்டிவ் கநோமைன்ஸ
மூலமைநோக தங்களுரடய வெரலப்பதிவில்
வவெளியிடுவெநோர்கள்.
Press book.com என்ற வெரலயதளத்தில்
ஒருகணைக்ரக உருவெநோக்க. Press book.com என்ற
வமைன்வபநோருரளப் பயன்படுத்தி மின்னூரல
உருவெநோக்கமுடியும. epub, html, pdf, நபநோன்ற
முரறயில் மின்னூல்கள் அரமைகின்றனை. Press
book.com என்ற வெரலதளதில் ஒரு கணைக்ரக
உருவெநோக்கி, இக்கணைக்கில் நமைக்குத் நதரவெயநோனை
மின்னூல்கரளயும, புரகப்படங்கரளயும,
மைற்றும ஒலி, ஒளி, ஊடகங்கரளயும
நதரவெக்நகற்ப நிறுவிக்வகநோள்ளலநோம. புதிதநோக
ஒரு மின்புத்தகத்ரத உருவெநோக்குமவபநோழுது எண்
அட்டவெரணைரய பயன்படுத்தி அவ்வெநோறு

உருவெநோக்கிய புத்தகத்தின் வெரல முகவெரி மைற்றும
புத்தகத்தின் தரலப்பு குறிப்பிட்டு பிறகு
அதரனை நநோம வவெளியிடும முரற
தனியுரிரமையநோகவும வபநோதுவெநோகவும
வவெளியிடலநோம.
புத்தகத்தின் வெடிவெரமைப்பு
அட்ரடப்படம
முக்கியபகுதி
அட்ரடபின்பகுதி
அட்ரடப்படம Front Matter
அட்ரடப்படம என்பது ஒரு புத்தகத்தின்
முதல் பகுதியநோகவும மைற்றும நூல்விவெரைம,
தரலப்பு, முகவுரரை, ஆகியரவெ குறிப்பிடுவெது
அட்ரடப்படமைநோகும.

முக்கியப்பகுதி Main body
ஒரு புத்தகத்தின் வபநோருளடக்கத்ரதநய
முக்கியப் பகுதியநோக குறிப்பிடுகின்நறநோம. ஒரு
புத்தகத்ரத உருவெநோக்கியப்பிறகு ஏற்றுமைதி
நசர்க்ரக மைற்றும ஏற்றுமைதி தரலப்புக்கநோட்டும

நசர்க்ரக எனை ஒவ்வவெநோரு இயலுக்கும அல்லது
கட்டுரரைகளுக்கும இமமுரற பயன்படுத்திய
பிறகு வவெளியிடலநோம.
புத்தகதகவெல் Book information
ஒரு புத்தகத்தின் முழுவிவெரைத்ரதயும
குறிப்பிடுவெது புத்தகதகவெல் ஆகும. தரலப்பு,
குறுகியதரலப்பு, துரணைத்தரலப்பு,
குறிப்பிட்டப்பிறகு அப்புத்தகத்தின் ஆசிரியர்
வபயர், ஆசிரியரின் முழு முகவெரியும,
வவெளியிடப்படும இடம, வமைநோழி, வெருடம
ஆகியரவெ அரனைத்தும பதிவு வசய்யநவெண்டும.
கருப்வபநோருள் Themes
கருப்வபநோருள் என்பது வெரியின் மைற்றும
ஒருபத்தியின் இரடவவெளிவிட்டு அரமைப்பது
கருப்வபநோருள் ஆகும.
ஏற்றுமைதி Export
ஏற்றுமைதி என்பது நநோம உருவெநோக்கிய ஒரு
மின்புத்தகத்ரத வெடிவெரமைக்கும அல்லது
அரமைப்புகள் ஆகும. pdf, epub, mobi, hpub, html,
word, press, xml நபநோன்ற வெடிவெங்களில்

மின்புத்தகத்ரத ஏற்றுமைதி வசய்யலநோம. Press
book.com என்ற வெரலத்தளத்தில் உருவெநோக்கிய
உங்கள் கணைக்கில் உள்ள கருவிகரளப்
பயன்படுத்தி மின்புத்தகத்ரத
உருவெநோக்கமுடியும. அக்கருவிகள்,
கட்டுப்பநோட்டுஅரற, நமைமபடுத்தல், உரரை,
புத்தகத்தகவெல், நதநோற்றம, ஏற்றுமைதி, விற்பரனை,
ஊடகம, பயனைர்கள் மைற்றும சுருக்கப்பட்டியல்
ஆகியரவெ ஆகும.

அட்ரடயின் பின்பகுதி Back Matter
அட்ரடயின் பின்பகுதி என்பது
அப்புத்தகத்தின் பதிப்புரிரமை பற்றிய
தகவெல்களும, ஆசிரியர் பற்றிய தகவெல்களும,
கவிரதகளும, படங்களும, நூல்களும,
விருதுகளும, அட்டவெரணைகளும, மைற்றும
இதுநபநோன்ற பலகருத்துகரள வவெளியிடுவெது
அட்ரடயின் பின்பகுதி ஆகும.
மின்னூரல உருவெநோக்கும நபநோது ஏற்படும
சிக்கல்கள்

இரணையப்பயன்பநோட்டில் இரைண்டநோவெது
இடத்ரதப் பிடித்துள்ள தமிழ் வமைநோழியில்
பல்நவெறு வெரகயநோனை எழுத்துருக்கள் உள்ளனை.
ஒவ்வவெநோரு இரணையதளமும ஒவ்வவெநோரு தமிழ்
எழுத்துருக்கள் வகநோண்டு அரமைந்துள்ளது.
எனைநவெ நநோம வவெளியிடும இரணையதளத்தில்
உள்ள எழுத்துருக்கரளக் வகநோண்நட நமைது நூல்
உள்ளடக்கங்கரளக் கணினியில் தட்டச்சு வசய்ய
நவெண்டும. இல்ரலநயல் நமைது நூற்பகுதிகள்
இரணையப்பக்கத்தில் இருந்து தநோறுமைநோறநோக
மைநோறிவிடும. ஆங்கில வமைநோழியில் இந்தச்சிக்கல்
இல்ரல. எந்தவெரக ஆங்கில எழுத்துருக்கரளக்
வகநோண்டு மின்நூல் தயநோரித்தநோலும அரவெ
இரணைப்பக்கங்களநோக ஏற்றுமைதி வசய்யுமநபநோது
வதளிவெநோகத் வதரிகிறது.

சிக்கல் ஏற்படுவெதற்கநோனை கநோரைணைம
ஆங்கில வமைநோழியில் அரமைந்த விரசப்
பலரககள் ஒநரைமைநோதிரியநோனை அரமைப்ரபக்
வகநோண்டரவெ ஆகும. ஒவ்வவெநோருவெரக ஆங்கில
எழுத்துருக்களும மைற்றவெரக எழுத்துருக்களும

இரணைந்துவகநோள்ளும வெரகயில் ஒன்ரற ஒன்று
சநோர்ந்தும ஒன்ரறவயநோன்று துரணைவசய்வெதுமைநோக
வெடிவெரமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனைநோல்
தமிழ்வமைநோழியின் எழுத்துருக்கள் பலவிதமைநோனை
விரசப் பலரககள் வகநோண்டு
வெடிவெரமைத்துள்ளதநோல் தமிழில் மின்னூல்கள்
தயநோரிப்பதில் சிக்கல் ஏற்படுகின்றனை.
தீர்வு
தமிழ் வமைநோழியின் எழுத்துருக்களின்
சிக்கரலத் தவிர்ப்பதற்கு ஒருங்குறி (Unicode,
NHM Writer) என்ற எழுத்துருக்கள் வபருமைளவில்
பயன்படுத்தப்படுவெதநோல் அச்சிக்கலில் இருந்து
விடுபட்டனைர்.
மின்னூல் வெரைலநோறு
மின்னூல் முதன்முதலநோக ஆக்ஸநபநோர்டு
ஆங்கில விளக்க உரரையுடன் இலக்கணைப்படி
அச்சுவெடிவிலநோனை நூலநோக வவெளிவெந்திருக்கிறது.
“முதல் மின்புத்தகம குறியீட்டு 1940 ஆம
ஆண்டுக்குப் பிறகு வதநோடங்கி ரைநோபர்நடநோஸ
வீடிஷ தயநோரித்த தநோமைஸ அக்வினைநோஸ

பரடப்புகரளப் வபரிதும உரரை விளக்கம
மின்னைணுகுறியீட்டநோக இருக்கின்றனை”
ஆங்கிலத்தில் முதன் முதலநோக
மின்நூரல வவெளியிட்ட வெர்தநோமைஸ அக்யூனைஸ,
ரைநோபட்பூசநோ, பநோப்நரைநோன் என்பவெர்கள் மிக
முக்கியமைநோனைவெர்கள் ஆவெநோர். 1930 ல்
மின்னூல்கரள அடுத்தவெர்கள் படிக்கின்ற
வெரகயில் படத்துடன் கூடிய ஒளி நகர்வுடன்
வவெளியிட்டுள்ளனைர்.
இதற்கு மைநோற்றநோக டவ்ஏங்கல் பர்ட் என்ற
வெரைலநோற்று ஆசிரியர் 1960 ல் ncs
ஆய்வுத்திட்டத்தில் நூல்கரள
வவெளியிட்டுள்ளநோர். இதரனைத் வதநோடர்ந்து 1992 ல்
நசநோனி நிறுவெனைம நடட்டநோடிஸக் வமைன்
என்பரத அறிமுகப்படுத்தியது. இது
வென்வபநோருளில் நசமிக்கும வெசதிரயப்வபற்றது.
மின்புத்தகங்கரள வெநோசிக்க உதவுமகருவிகள்
தமிழில் மின்புத்தகங்கரள
வெநோசிப்பதற்கநோனை கணினி வதநோழில் நுட்ப
வெல்லூனைர்கள் மைற்றும பல அமசங்கள் வகநோண்ட
வபரியநிறுவெனைங்களநோலும பல கருவிகள்

வகநோண்டு வெரைப்பட்டுள்ளனை. அக்கருவிகரளப்
பயன்படுத்தி மின்னூரல வெநோசிக்கலநோம.
மின்னூரல வெநோசிப்பதற்வகன்று
வென்வபநோருளும, வமைன்வபநோருளும,
உருவெநோக்கப்பட்டுள்ளனை. அவ்
வென்வபநோருள்களிலும, வமைன்வபநோருள்களிலும
மின்னூரல வெநோசிக்கும நபநோது பக்கத்ரதப்
வபரிதநோகவும சிறியதநோகவும மைநோற்ற முடியும.
நநோமவிட்ட இடத்தில் இருந்து வதநோடங்கவும
முடியும இதுநபநோன்று பல முரறகரள
வகநோண்டு உள்ளகருவிகளநோகவும,
வமைன்வபநோருளநோகவும, உள்ளனை.
“மின்னூல் என்பது நூல்களின் வமைன்
வெடிவெம மைட்டுமில்ரல, அதரனை எளிதில்
படிப்பதற்கும, எடுத்துச் வசல்வெதற்கும,
கநோகிதமில்ரல மின்வெழியநோகும”கணினியிலும
அரனைத்து இயக்குதலக் கருவிகளிலும நூல்கரள
விட்ட இடத்தில் இருந்து வதநோடர்ந்து படிக்கும
முரறயுள்ளது.
மின்னூரலப் படிப்பதற்வகன்று
ரகயில்ரவெத்துக் வகநோள்ளக் கூடிய அளவிற்கு
பல கருவிகள் வெளர்ந்துள்ளது.

அரவெ !
வென்வபநோருளநோகவும,
வமைன்வபநோருளநோகவும, உள்ளனை.
வென்வபநோருள்கள்
Kindle
Nook
Sony
kobo
Android
I phone
Computer
வமைன்வபநோருள்
Google play books
News Reader
Reader pdf Reader
Speed Reader
Books Reader
Readuim - Chorme
e - Reader
FB - Reader

Iso கருவிகள் I Books for ipad (e-pub),
kindle for ipad (mobi), Google play books.
Android கருவிகள் epub for Android, Fb Reader
for Android, Google play books,
Google Chrome குநரைநோம உலநோவி - Readium.org
நபநோன்ற பல நகநோப்புகரளப் படிக்கலநோம.
Mozilla Firefox பயர்பநோக்சு உலநோவி epubread.com தருமநீட்சியில் epub
நகநோப்புகரளப்படிக்கலநோம.
FBreader, Calibre மூலமWindows, Linux முதலிய
பல்நவெறு இயங்கு தளங்களிலும
மின்னூல்கரளப் படிக்க முடியும.
இக்கருவிகளில் மின்னூரல நிறுவி
விரலயில்லநோக் கருவிகள் மூலம வின்நடநோஸ,
ஐநபட், ஐநபநோன், ஆன்ரைநோய்டு, பிளநோக்வபரி, எனை
பலகருவிகளில் நிறுவிப் படிக்கலநோம.

மின்னூல்களின் பயன்பநோடுகள்

அதிகப்பக்கங்கள் வகநோண்ட நூல்
பகுதிகரளக் ரகயடக்க வெடிவில் சுருக்கிவிட
முடியும. எளிதில் எங்கும எடுத்துச் வசன்று
பயன்படுத்த முடியும.
கட்டுமைநோனை நூல்களில் வெண்ணைப்
புரகப்படங்கரளக் வகநோண்டு
அதிகப்பக்கங்கரள இரணைக்க முடியநோது.
அதிகப்வபநோருட் வசலவு ஏற்பட வெநோய்ப்புள்ளது.
ஆனைநோல் மின்நூல்களில் அதிக அளவில்
வெண்ணைப் புரகப்படங்கரள இரணைத்து
வவெளியிடலநோம.
மின்நூல்களில் உள்ள பக்கங்கரளத்
நதரவெக்நகற்ப வபரிதநோக்கிப் பயன்படுத்த
முடியும. சநோதநோரைணை நூல்கரள இவ்வெநோறு
பயன்படுத்த முடியநோது.
உலகின் எப்பகுதியிலும எந்த
நநரைத்திலும நதரவெயநோனை பகுதிகரள
இரணையத்தில் நதடுவபநோறிகரளக் வகநோண்டு
எளிதநோக நதடிப்பநோர்த்துப் பயன்படுத்த முடியும.
நதரவெயநோனை மின்னூல்கரள
மின்வெணிகம வெழியநோக வெநோங்கிப் பயன்படுத்த
முடியும.

அச்சிடப்பட்ட நூல்கரள
அச்சுப்பிரைதிகரள வெநோங்க நவெண்டிய சூழ்நிரல
ஏற்பட வெநோய்ப்புள்ளது. ஆனைநோல்
மின்புத்தகங்கரளத் நதரவெயநோனை நநரைங்களில்
உடநனை தரைவிறக்கம வசய்து வகநோள்ள முடியும.
மின்புத்தகங்களில் உள்ள தகவெல்கரள
ஆவெணைமைநோக நீண்டகநோலம பயன்படுத்த முடியும.
அச்சிடப்பட்ட நூல்கள் குறிப்பிட்ட
கநோலத்திற்குப் பிறகு சிரதந்து விடுகின்றனை.
ஆனைநோல் மின்புத்தகங்களின் ஆயுள்கநோலம
பன்மைடங்கு நீடிக்கக்கூடியரவெ ஆகும.
வவெளியிடப்பட்ட ஒருபுத்தகத்தின்
கருத்துக்கள் ஒருமைநோநிலநமைநோ, அல்லது
ஒருநநோநடநோ மைட்டுமதநோன் வசன்றரடயும.
மின்னூலநோக பதிப்புச்வசய்யும நபநோது
உலகளநோவிய நிரலயில் பரைவி எல்நலநோரும
படித்து இன்புறும அளவிற்கு மின்னூல்கள்
பயன்படுகின்றனை.
பநோர்ரவெநூல்கள்

http;//www.muthalvan.in

http;//ta.wikipedia.org/s/ma7
http;//tech.neechalkaran.com

மின்நூலகம

21 ஆம நூற்றநோண்டின் இரணையற்ற
அறிவியல் சநோதனைமைநோகக் கணினியில் நூல்கரளப்
பதிவுவசய்து பநோதுகநோக்கும பணி உலவகங்கிலும
எல்லநோ வமைநோழிகளிலும வவெகுநவெகமைநோக
நரடவபற்று வெருகிறது.
தமிழ்வமைநோழி இலக்கியம, இலக்கணைம,
உள்ளிட்ட நூல்கரளக் கணினியில்
நசமித்துரவெக்கும நவெரல அரைசநோலும,
அரைசுசநோர்புரடய அரமைப்புகளநோலும, தனியநோர்
பலரின் ஆர்வெத்தநோலும நரடவபற்று வெருகிறது.
வசன்ரனையில் உள்ள தமிழ் இரணையப்
பல்கரலக்கழைகமும வபருமபங்கநோற்றியுள்ளது.
வசன்ரனை பல்கரலக்கழைகமும ரமைசூரில் உள்ள
இந்திய வமைநோழிகளின் நடுவெண் நிறுவெனைமும
தமிழ் நூல்கரளக் கணினியில் நசமிக்கும
நவெரலரயத் வதநோடங்கி வெருகின்றனைர்.

நக.கல்யநோணைசுந்தரைம என்பவெர்
தமிழ்நூல்கரளக் கணினியில் நசமிக்கும
நவெரலரய 1988 ஆம ஆண்டு வதநோடங்கினைநோர்.
இது தமிழ் நூல்கரளக் கணினியில் நசமிக்கும
முதல் பணியநோகக் கருதப்படுகிறது.
இவெர்வதநோடங்கிய திட்டத்திற்கு மைதுரரைத்
திட்டம என்று வபயர்வெந்தது.
நூலக திட்டங்கரள அரமைத்து அரனைத்து
நூலகங்களிலும மின்னூல் பணிரய
ஆரைமபித்தனைர். இதுநவெ நூலகதிட்டம என்று
குறிப்பிடுகின்றநோர்.
தமிழைக அரைசநோங்கம தமிழைகத்தில் உள்ள
கன்னிமைநோரை நூலகம நதவெநநயப்பநோவெநோணைர்
நூலகம, தஞ்ரசயில் உள்ள சரைஸவெதிமைகநோல்
நூலகம, தமிழ் பல்கரலக்கழைக நூலகம,
குமபநகநோணைத்தில் உள்ள அரைசினைர் கரலக்
கல்லூரி நூலகம, நபநோன்ற புகழ்மிக்கதும
பழைரமையநோனைதுமைநோனை நூலகங்கரளக்
கணினிமையமைநோக்கி பநோதுகநோத்து வெருகிறது.
நமைற்கூறிய பணிகளில் சிலநூல்கரள
முழுவெதுமைநோக படிக்கும வெரகயில்
அரமைக்கப்பட்டுள்ளனை. சிலநூல்களின்

பட்டியரலப் பநோர்ரவெயிடும வெரகயில்
அரமைந்து கநோணைப்படுகின்றனை.
இங்ஙனைம தமிழ் நூல்கரளக் கணினியில்
நசமித்து இரணையப் பயன்பநோட்டின் மூலமைநோக
எவெரும எங்கிருந்தும பநோர்க்கும வெரகயில்
நூலகமைநோக அரமைத்திடும முரறரயநய
மின்நூலகம என்று குறிப்பிடப்படுகின்றனை.

மின்நூலகங்கள்

எண்ணிமை நூலகம
(Digital Library)
தமிழ் இரணையப் பல்கரலக்கழைகம மின்நூலகம
(Tamil Virtual University E - Library)
நரைநோஜெநோ முத்ரதயநோ ஆரைநோய்ச்சி நூலகம
(Roja Muthiah Resarch Library)

வசன்ரனை மின்நூலகம
(Chinnai Library)
நூலகம.வநட்
(Noolaham.net)
இந்திய வமைநோழிகளின் நடுவெண் நிறுவெனைம
(Central Institute of Indian Languages - (CIIL)

மைதுரரைத்திட்டம, மின்பதிப்புத்திட்டம
உலகளநோவிய தமிழைர்கள் இரணையமவெழி
ஒன்று கூடி தமிழ் இலக்கியங்களின்
மின்பதிப்புக்கரள உருவெநோக்கி அவெற்ரற
இரணையம வெழி உலவகங்கிலும உள்ள
தமிழைர்களும தமிழ் ஆர்வெலர்களும இலவெசமைநோக
வபறவெசதி வசய்யப் வபற்றுள்ளனை.
ஒரு சமூகத்திற்கு இலக்கியங்கள்தநோன்
கலநோசநோரைத்திற்கநோனை ஒரு முக்கிய எடுத்துகநோட்டு
ஆகும. உலகளநோவிய தமிழைர்களுக்கும

ஏரனைநயநோருக்கும பகிர்ந்து வகநோண்டு பின்வெரும
சந்ததியினைருக்குக் வகநோண்டுச் வசல்வெதும
ஒவ்வவெநோரு தமிழைரின் கடரமை ஆகும.
மைதுரரைத் திட்டம எந்தவித அரைசநோங்கம
அல்லது தனியநோர் நிறுவெனை உதவியின்றி, வியபநோரை
நநநோக்கமின்றியும நரடவபறுகின்ற ஒரு
தன்னைநோர்வெ முயற்சி ஆகும. 1998 ஆம ஆண்டு
தமிழைர் வபநோங்கல் திருநநோள் அன்று
ஆரைமபிக்கப்பட்ட இத்திட்டம இன்றும
வதநோடர்ந்து இயங்கிவெருகின்றது. உலகில்
வவெவ்நவெறுநநோடுகளில் வெசிக்கும முன்னூற்றுக்கு
நமைற்பட்ட தமிழைர்களும தமிழ்
ஆர்வெலர்களுக்கும ஒன்று கூடி இத்திட்டத்ரத
நடத்திவெருகின்றனைர்.
மைதுரரைத்திட்டம உலகில் பலநநோடுகளில்
வெசித்துவெரும தமிழைர்கள் அவெரைவெர் தங்களது
வீடுகளில் கணினிரயக் வகநோண்டு கிரடக்கும
நநரைங்களில் தமிழ் இலக்கியங்கரள கணினியில்
உள்ளிட்ட பிரழைதிருத்திமின் பதிப்புகளநோக
தயநோரிக்கும ஒருகூட்டு முயற்சியில்
ஈடுப்பட்டுள்ளனைர்.

தமிழ் இலக்கியங்கரள
மின்வெழிபநோதுகநோத்து மைற்றவெர்களுடன்
இலவெசமைநோக பகிர்ந்துவகநோள்வெதில் பங்குவபறச்
வசயகின்றனைர்.
மைதுரரைத் திட்டத்தின் மின்பதிப்புகள்
ஆரைமபகநோலத்தில் இரணைமைதி, மையிரல, தமிழ்
எழுத்துக்கள் வகநோண்டு தயநோரிக்கப்பட்டது.
ஆனைநோல் 1999 ஆம ஆண்டிலிருந்து
இரணையமவெழி தமிழ் தகவெல் வதநோழில் நுட்ப
பரிமைநோற்றதிற்கநோனை இரணையம
வெழிதீர்மைநோனிக்கப்பட்ட தமிழ் தகுதரைவெடிவெம
வகநோண்டு தயநோரித்து மின்பதிப்புகள் வவெளியிட்டு
வெருகின்றது. 2003 ஆம ஆண்டில் இருந்து
பல்வமைநோழி ஒருங்குக்குறியீடு முரற
தயநோரிக்கப்பட்ட மின்பதிப்புகரளயும
வவெளியிட்டு வெருகின்றனைர்.
தமிழ் இலக்கியங்களின் வெரைலநோறு
மிகபழைரமையநோனைது. முதற்சங்ககநோல நூல்கள்
இரைண்டநோயிரைம ஆண்டுகளுக்கு முன்நப
இயற்றப்பட்டது என்பது வெல்லுனைர்கள் கருத்து.
மைதுரரைத் திட்டம கநோலம, சமையம,
நதசப்பிரிவு, இலக்கியப்பிரிவு நபநோன்ற எவ்வித

பநோகுபநோடுமின்றி எல்லநோ விதமைநோனை தமிழ்
நூல்களின் மின்பதிப்புகரள வவெளியிட்டு
வெருகின்றது. வதநோன்று வதநோட்டு சங்ககநோல
நூல்கள் முதல் தற்கநோல தமிழ்நூல்கள் வெரரை
அரனைத்தும வவெளியிடப்படுகிறது. ஒநரை ஒரு
கட்டுப்பநோடு புத்தக வெடிவில் வவெளியநோனை நூல்கள்
கநோப்புரிரமைகளுக்கு மைரியநோரத வகநோடுத்து
கண்ணியமைநோக நடப்பது ஆகும. கநோப்புரிரமை
இல்லநோ எல்லநோ நூல்கரளயும மின்பதிப்பில்
வவெளியிடலநோம.
உலகமின்னூலகம
உலகமின்னூலகம என்பது யுவனைஸநகநோ
மைற்றும அவமைரிக்க கநோங்கிரைசு நூலகம
ஆகியவெற்றநோல் நடத்தப்படும ஒருபன்னைநோட்டு
மின்னூலகம ஆகும. அரனைத்துலக மைற்றும
பல்நவெறு கலநோசநோரைப்புரிதல்கரள ஊக்குவித்தல்,
இரணையத்தில் கிரடக்கும கலநோசநோரை
உள்ளடக்கங்கள் அளவிலும, வெரகயிலும,
அதிகமைநோக்குதல், கல்வியநோளர்கள், ஆய்வெநோளர்கள்,
வபநோதுமைக்கள், ஆகிநயநோருக்கு அறிவுசநோர்
வெளங்கரள அளித்தல், பங்குதநோரைரைநோக உள்ள
நிறுவெனைங்களில் அறிவுசநோர் வெளங்கரள
அதிகரித்தல் அதன் மூலம பல் நவெறுநநோடுகளுக்கு

இரடநய உள்ள இரடவவெளிரயக் குரறத்தல்
ஆகியவெற்ரற தனைது நநநோக்கமைநோக உலக
மின்னூலகம வகநோண்டுள்ளது.
உலவகங்கிலும உள்ள கலநோசநோரைங்களின்
முதன்ரமைத் தகவெல் ஆதநோரைங்களநோனை
வெரரைப்படங்கள் அரிய நூல்கள்
இரசக்நகநோர்ரவெகள் திரரைப்படங்கள்,
அச்சுவெடிவெங்கள், ஒளிப்படங்கள், வெடிவியல்,
வெரரைபடங்கள், ஆவெணைங்கள் உள்ளிட்டவெற்ரற
இலவெசமைநோக இரணையத்தில் கிரடக்கச்
வசய்வெதில் முரனைப்புடன் வசயல்படுகிறது.
உலக மின்னூலகம துவெங்கப்பட்டநபநோது
அரைபி, சீனைம, ஆங்கிலம, பிரைஞ்சு, நபநோர்ச்சுகிசு,
ரைஷயன், ஆகிய வமைநோழிகளில் கிரடத்த 1170
உருப்படிகரளக் வகநோண்டிருந்தது.
வெரைலநோறு ஏறக்குரறய 20
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2003 ஆம ஆண்டு
ஐக்கியநநோடுகள் கல்வி அறிவியல் மைற்றும
கலநோசநோரை அரமைப்புக்கநோனை யுவனைஸநகநோ தனைது
நிரலயநோனை பிரைதிநிதிக் குழுரவெ ஐக்கிய
அவமைரிக்கநோ மீள அரமைத்தது. அவமைரிக்க
நநோடநோளுமைன்றமைநோனை கநோங்கிரைசின் நூலகர்

முரனைவெர் நஜெமசு.எச்.பில்லிங்டன், அந்நநோட்டின்
ஆரணையநோளரைநோக யுவனைஸநகநோவில்
நியமிக்கப்பட்டநோர்.
“ஜெஜூன் 2005 ஆம ஆண்டு யுவனைஸநகநோ
துவெக்க நநோள்கருத்தரைங்கில் அரழைப்பின்நபரில்
வசன்று உலக மின்னூலகம ஒரு பநோர்ரவெ என்ற
தரலப்பில் உரரையநோற்றினைநோர்.”5 அப்நபநோது
நிறுவெனைங்கள் நூலகங்கள் அருங்கநோட்சியகங்கள்
நசகரித்து ரவெத்துள்ள அரிய உள்ளடக்கங்கரள
எளிதில் அணுகி இலவெசமைநோகப் வபறக்கூடிய
வெரகயில் புதியவெடிவில் திருமப இந்த உலகிற்கு
அளிக்கத்தகுந்த அரமைப்பநோக உலக மின்னூலகம
வசயல்பட நவெண்டும என்று விளக்கினைநோர்.
அரைசு தனியநோர் பங்களிப்புடன்
வதநோடங்கப்பட்ட உலக மின்னூலகத்தில் 2005
ஆம ஆண்டு கூகுள் நிறுவெனைம உதவியநோக
இருந்தது.
பணிக்குழுக்கள்
பில்லிங்டன் வதநோரல நநநோக்ரக
நிரறநவெற்ற ஒரு வசயற்திட்டத்ரதக் கநோங்கிரைசு
நூலகத்தில் உள்ள உலக மின்னூலக முதுநிரல

ஆநலநோசகர் முரனைவெர் ஜெநோன்வெநோன் ஔவடன்நரைன்
2006 ஆம ஆண்டு கருத்தரைங்கில் வெழைங்கினைநோர்.
உலக மின்னூலகமைநோனைது தனைது
பங்குதநோரைர்கரள முதன்ரமையநோனை நநோன்கு
திட்டப்பணிகளில் ஊக்குவிக்க நவெண்டும
என்றநோர்.
அரவெ
வதநோழில் நுட்ப கட்டரமைப்பு
நதர்வு வசய்தல்
நிர்வெகித்தல்
நிதியளித்தல்
2006 ஆம ஆண்டு டிசமபர் மைநோதம
பநோரிசில் நரடப்வபற்ற உலகமின்னூலக
வெளர்ச்சிகுறித்து மைநோநநோட்டில் இக்குறிக்நகநோள்
வெடிவெரமைக்கப்பட்டது. நநோன்கு
திட்டப்பணிகளில் உள்ள தனிப்பட்ட
சிக்கல்கரள ஆரைநோய தனித்தனியநோனை
பணிக்குழுக்கள் அரமைக்கப்பட்டனை.

2007 ஆம ஆண்டு முதற்பகுதியில் ஒன்று
கூடி மின்னூலகத் துரறயில் உள்ள வதநோழில்
வெல்லுநர்கரளயும நசர்த்து வகநோண்டது.
ஒவ்வவெநோரு நநோடுகளில் இருந்து பணிக்
குழுவினைருக்கு உதவி வசய்து வெந்தனைர். 2009 ஆம
ஆண்டு உலக மின்னூலகம வதநோடங்கப்பட்டது.
கநோட்சிப்படுத்தல்
உலக மின்னூலகம துவெங்கப்பட்ட
நபநோது பல்நவெறு கநோட்சிப் படுத்துதல்கள்
நசர்க்கப்பட்டனை.
அரவெகள்
வசஞ்யின்கரத
11 ஆம நூற்றநோண்டு ஜெப்பநோன்கரத
உலகில் முதன் முரறயநோக எழுதப்பட்ட
புதினைம
குழைந்ரத ஏசுவின் முதல் அசுவடக்
குறிப்புகள்

அல்ஜீப்ரைநோ கணித வெடிவெரமைப்பில்
பயன்படுத்தப்பட்ட பழைரமைவெநோய்ந்த அரைபு
வமைநோழிநூல்கள்.
எட்டநோயிரைம ஆண்டுகள் பழைரமைவெநோய்ந்த
ஆப்பிரிக்கநோ ஒவியமைநோனை ரைத்தமசிந்துமமைநோன்.
அவமைரிக்கநோ வசன்று முதன் முரறயநோக
குறிப்பிட்டு உருவெநோக்கப்பட்ட வெநோல்டு சீ முல்லர்
வெரரைப்படம.
வமைநோழியில் வபயர்க்கப்பட்ட விவிலியம
ருசியகுருவெநோல் அலுசியன்.
மைநோலி நநோட்டில் கிரடத்த இசுலநோமிய
ரகவயழுத்துப் பிரைதி.
லுமியர்ச நகநோதரைர்கள் உருவெநோக்கிய
உலகின் முதல் திரரைப்படம
இந்திய அரைசியலரமைப்புச் சட்டத்தின்
கல்வவெட்டு ஒளிப்படம
இது நபநோன்று பல்நவெறு நூல்கரள
உலகமின்னூல்கள் துவெங்கப்பட்ட நபநோது
கநோட்சிப்படுத்தலின் நபநோது நசர்க்ப்பட்டுள்ளனை.

தமிழ் இரணையப்பல்கரலக்கழைக நூலகம
(Tamil Virtual University E - Library)
உலகமதழுவி வெநோழும தமிழைர்கள், தமிழ்
ஆர்வெலர்கள், தமிழ் அறிஞர்கள், தமிழ்பயில
விருமபும மைநோணைவெர்கள் முதலிநயநோர் படித்துப்
பயன்வபறும வெரகயில் தமிழ் இரணையப்
பல்கரலக்கழைகம மின்நூலகம ஒன்ரற
அரமைந்துள்ளது. வதநோல்கநோப்பியம
முதற்வகநோண்டு இக்கநோல இலக்கியம
வெரரையிலநோனை 250 க்கும நமைற்பட்ட ஏறக்குரறய
1,00,000 பக்கங்களுக்கு நமைல் இம
மின்நூலகத்தில் இடம வபற்றுள்ளனை.
தமிழ் இரணையப் பல்கரலக்கழைக
மின்நூலகத்தில் உள்ள நூல்கரள உலகில்
எவெரும எங்கிருந்தும எப்வபநோழுதும இரணைய
வெழியநோகப் படித்தப்பயன் வபறலநோம. ஓர்நூரல
ஒநரைநநரைத்தில் எத்தரனைப் நபர்
நவெண்டுமைநோனைநோலும படித்தப்பயன் வபறலநோம.
ஒருவெர் வெழைக்கமைநோனை நூலகத்திற்குச் வசன்று
தமைக்குத் நதரவெயநோனை நூல்கரளத்
நதடிப்வபறுவெதில் உள்ள சிக்கல்கள்
நீங்குகின்றனை.

“அவெசரைமைநோனை உலகத்தின் அவெசரைம
கருதிகநோலம வபநோன்னைநோனைது என்ற வபநோன்
வமைநோழிரய மைனைத்தில் வகநோண்டு படிப்பவெர்களின்
நநரைவிரியத்ரதத் தவிர்க்கும வெரகயில்
இந்நூலகம அரமைக்கப்படுகின்றது.
”அரியவெசதிகள்வகநோண்ட இமமின் நூலகத்ரத
விருமபுகின்ற அரனைவெரும தற்வபநோழுது
கட்டணைம ஏதுமின்றி முற்றிலும இலவெசமைநோகப்
பயன்படுத்திக் வகநோள்ளலநோம.
இமமின்நூலகமைநோனைது இலக்கணை, இலக்கிய
நூல்கள் உநரைநோமைன் வெரிவெடிவெத் தமிழ்நூல்கள்,
அகரைநோதிகள், கரலச்வசநோல், வதநோகுப்புகள்,
ஒளிக்கநோட்சித் வதநோகுப்புகள் என்ற வெரகயில்
பகுக்கப்பட்டுள்ளது.
வபநோதுவெநோக நூலகத்தில் நூல்கள்
மைட்டுநமை இடமவபற்றிருக்கும ஆனைநோல்,
இமமின்நூலகத்தில் தமிழைர்களின் பண்பநோட்ரட
எடுத்துரரைக்கும பண்பநோட்டு நிகழ்ச்சிகளும,
தமிழைர்களின் இரற உணைர்ரவெப்
புலப்படுத்துகின்ற ரசவெ, ரவெணைவெக்
நகநோயில்களின் ஒலி, ஒளிக்கநோட்சிகளும இடம
வபற்றுள்ளனை. தமிழைர்களின் சமையப்வபநோரறக்கு
எடுத்துக்கநோட்டநோக இமமின்நூலகத்தில்
இசுலநோமிய மைற்றும கிறித்துவெ ஆலயங்களின்

ஒலி, ஒளிக்கநோட்சிகள் இடம வபற்றுள்ளரமை
குறிப்பிடத்தக்கதநோகும.
உள்ளடக்க மின்னூல்கள்
தமிழ் இரணைய பல்கரலக்கழைக
மின்நூலகத்தில் இடம வபற்றுள்ள நூல்கள்
இலக்கணைநூல்கள், சங்கஇலக்கியம,
பதிவனைண்கீழ்கணைக்கு, கநோப்பியங்கள்,
சமையஇலக்கியங்கள், சிற்றிலக்கியங்கள், திரைட்டு,
வநறிநூல்கள், சித்தர் இலக்கியங்கள், இருபதநோம
நூற்றநோண்டுத் தமிழ்இலக்கியங்கள் உரரைநரட,
நநோட்டுப்புற இலக்கியங்கள், சிறுவெர்
இலக்கியங்கள் என்னும வெரகப்பநோட்டு
முரறரமையில் பகுத்தரமைக்கப்பட்டுள்ளனை.
இலக்கணை நூல்கள்
வதநோல்கநோப்பியம
புறப்வபநோருள் வவெண்பநோமைநோரல
யநோப்பருங்கலம
யநோப்பருங்கலக் கநோரிரக

தண்டியலங்கநோரைம
நன்னூல்
நமபியகப்வபநோருள்
வதநோன்னூல் விளக்கம
இலக்கணை விளக்கம
தமிழ்வநறி விளக்கம
சிதமபரைப்பநோட்டியல்
நவெநீதப்பநோட்டியல்
வீரைநசநோழியம
தமிழ்நூல்
முத்துவீரியம
சுவெநோமிநநோதம
நநமிநநோதம

அறு வெரக இலக்கணைம, அகப்வபநோருள்
விளக்கம
இரவெ அரனைத்து இலக்கணை நூல்களுக்கு
உரரையுடன் அரமைந்துள்ளனை.

இலக்கிய நூல்கள்
தமிழ் இரணைய பல்கரலக்கழைக
நூலகத்தில் 52 இலக்கியநூல்கள் உரரையுடன்
இடமவபற்றுள்ளனை.
சங்கஇலக்கியம
பதிவனைண்கீழ்க்கணைக்கு
ஐமவபருங்கநோப்பியங்கள்
ஐஞ்சிறுகநோப்பியங்கள்
வபருங்கரத
கமபரைநோமைநோயணைம

வில்லிபநோரைதம
அரிச்சந்திரைபுரைநோணைம
கநோஞ்சிப்புரைநோணைம
சமைய இலக்கியங்கள்
சமைய இலக்கியநூல்கள் ரசவெம,
ரவெணைவெம, கிறித்துவெம, இசுலநோமியம என்ற
வெரிரசயில் அரமைந்துள்ளனை.
ரசவெம

பன்னிருதிருமுரறகள்
திருவிரளயநோடற்புரைநோணைம
கந்தபுரைநோணைம
கல்லநோடம
வமைய்கண்டசநோத்திரைங்கள்
திருமுரறத்தலங்கள்

ரவெணைவெம

-

நநோலநோயிரைதிவ்ய பிரைபந்தம

108 ரவெணைவெ
திவ்யநதசஸ தலவெரைலநோறு
கிறுத்துவெம

-

நதமபநோவெணி
இரைட்சணியயநோத்திரிகம
திருஅவெதநோரைம
இநயசுகநோவியம
இரைட்சணியமைநனைநோகரைம

இசுலநோம

-

சீறநோப்புரைநோணைம
வநஞ்சில்நிரறந்த

நபிமைணி
நநோயகமஎங்கள்தநோயகம
யூசுப்ஜீரலகநோ
நநோயகமஒருகநோவியம
சிற்றிலக்கியங்கள்

கலமபகம

-

கச்சிக்கலமபகம

உலநோ

-

மூவெருலநோ

தூது

-

அழைகர்விடுதூது

-

தமிழ்விடுதூது

-

தஞ்ரசவெநோணைன் நகநோரவெ

நகநோரவெ

பிள்ரளத்தமிழ்
தமிழ்

நசக்கிழைநோர்ப்பிள்ரளத்

பிள்ரளத்தமிழ்

திருச்வசந்தூர் முருகன்

மைதுரரை
மீனைநோட்சியமரமைப் பிள்ரளத்தமிழ்
பரைணி

அந்தநோதி

இரைணியவெரதப்பரைணி
-

கலிங்கத்துப்பரைணி

-

அபிரைநோமிஅந்தநோதி

பதிற்றுப்பத்தந்தநோதி

திருக்கருரவெப்

சதகம

தண்டரலயநோர்சதகம
-

அறப்பளீசுரைசதகம

-

குமைநரைசசதகம

வகநோங்குமைண்டலசதகங்கள்
வவெண்பநோ

-

நளவவெண்பநோ

குறவெஞ்சி

-

திருக்குற்றநோலக்குறவெஞ்சி

-

தியநோநகசர்குறவெஞ்சி

-

அஷடபிரைபந்தம

பிரைபந்தம

ஆற்றுப்பரட புலவெரைநோற்றுப்பரட
திரைட்டுநூல்கள்
குமைரைகுருபரைர் பிரைபந்தத்திரைட்டு 12
நூல்களும, சிவெப்பிரைகநோச சுவெநோமிகள் பனுவெல்

திரைட்டு 24 நூல்களும, இரைநோமைலிங்க அடிகளின்
திருவெருட்பநோ, தநோயுமைநோனைவெரின் தனிப்பநோடல்கள்
உள்ளிட்ட 38 நூல்கள் உரரையுடன்
அரமைக்கப்பட்டுள்ளனை.
வநறிநூல்கள்
மைனிதர்கரள வநறிப்படுத்தும நநநோக்கில்
வநறிநூல்கள் உருவெநோக்கியுள்ளநோர்.
அவ்வெரகநூல்கள்
ஆத்திசூடி
வகநோன்ரறநவெந்தன்
மூதுரரை
நல்வெழி
வவெற்றிநவெற்ரக
உலகநீதி
நீதிவநறிவிளக்கம
அறவநறிச்கநோரைம

நீதிநூல்
சித்தர்இலக்கியங்கள்
இருபதநோம நூற்றநோண்டு இலக்கியங்கள் கவிரத
பநோரைதியநோர்
பநோரைதிதநோசன்
நவெதநநோயகமபிள்ரளயின்வபண்மைதிமைநோரல
கவிஞர்முடியரைசனின்பூங்வகநோடி
தமிழ்ஒளிக்கவிரத
இருபதநோம நூற்றநோண்டு இலக்கியங்கள்
உரரைநரட
சிறுகரத, புதினைம, நநோடகம, கட்டுரரை,
என்ற முரறயில் நூல்கரள அரமைத்துள்ளது.
சிறுகரத
புதினைம

-

பநோரைதியநோர் கரதகள்
அகல்விளக்கு (மு.வெ)

(நநோ.பநோர்த்தசநோரைதி)

சமுதநோயவீதி

-

நவெங்ரகயின் ரமைந்தன்

நநோடகம

-

மைநனைநோண்மைணீயம

கட்டுரரை

-

புத்தர்அருளியதமமைபதம

திறனைநோய்வு
(மு.வெ)

-

அறமுமஅரைசியலும

-

இலக்கிய ஆரைநோய்ச்சி

(அகிலன்)

(மு.வெ.)
அழைகுக்கரலகள்

தமிழைர்வெளர்த்த
(மையிரல சீனி.

நவெங்கடசநோமி)
தமிழைர்வெநோழ்வும

பதிவனைண் கீழ்கணைக்கும
(சநோமி.சிதமபரைனைநோர்)

-

பநோரைதியநோர்கட்டுரரைகள்

பநோவெநோணைர் பரடப்புகள் (30 நூல்கள்)

வெரைலநோறு
வமைநோழிவெரைலநோறு, இலக்கியவெரைலநோறு,
வெநோழ்க்ரகவெரைலநோறு, நநோட்டுவெரைலநோறு, நநோட்டுப்புற
இலக்கியங்கள், சிறுவெர் இலக்கியங்கள், எனைபல
இலக்கிய நூல்கள் அரமைந்துள்ளனை.
வமைநோழிவெரைலநோறு
தமிழ்வமைநோழி வெரைலநோறு
(வதநோ.வபநோ.மீ)
இலக்கிய வெரைலநோறு சமைணைமும தமிழும
(மையிரல சீனி
நவெங்கடசநோமி)
தமிழ் இலக்கிய வெரைலநோறு
(மு.வெ.)

வபபௌத்தமும தமிழும
(மையிரல சீனி.
நவெங்கடசநோமி)
விடுதரலப் நபநோரில்
தமிழ் வெளர்ந்த வெரைலநோறு
(மைநோ.வபநோ.சி)
வெநோழ்க்ரக வெரைலநோறு
என்சரித்திரைம (உ.நவெ.சநோ)
நநோட்டுவெரைலநோறு

குடியநோட்சி (அப்பநோதுரரை)
தமிழைகம

(கநோ.அப்பநோதுரரை)
தமிழ் இந்தியநோ
(ந.சி.கந்ரதயநோபிள்ரள)
வதநோண்டு
(கநோ.அப்பநோதுரரை)
நநோட்டுப்புற இலக்கியங்கள்

தமிழைர் நநோட்டுப்
பநோடல்கள் (நநோ.வெநோனைமைநோமைரல)
மைரலயருவி
(கி.வெநோ.ஜெகநநோதன்)
முத்துப்பட்டன்
கரதப்பநோடல் (நநோ.வெநோனைமைநோமைரல)
சிறுவெர் இலக்கியங்கள்
வெநோண்டுமைநோமைநோ
பரடப்புகள்
(கரத கரதயநோம
கநோரைணைமைநோம)
உநரைநோமைன் வெரிவெடிவெ நூல்கள்
வதநோல்கநோப்பியம, பத்துப்பநோட்டு,
எட்டுத்வதநோரக ஆகிய நூல்கள் முழுரமையநோக
உநரைநோமைன் வெரிவெடிவெத்தில்
வகநோடுக்கப்பட்டுள்ளனை.
அகரைநோதிகள்

தமிழ் இரணைய பல்க்கரலக்கழைக
மின்நூலகத்தில் இலக்கணை, இலக்கிய
நூல்கநளயன்றிச் வசன்ரனைப்
பல்கரலக்கழைகத்தமிழ்ப் நபரைகரைநோதி, வசன்ரனைப்
பல்கரலக்கழைக ஆங்கிலம - தமிழ் அகரைநோதி,
பநோல்ஸ அகரைநோதி, மு.சண்முகம பிள்ரளயின்
தமிழ் - தமிழ்அகரைமுதல் ஆகியநநோன்கு
அகரைநோதிகள் இடம வபற்றுள்ளனை.
வசநோற்களுக்கநோனை வபநோருரள அகரைவெரிரச
முரறயிலும, நவெண்டிய வசநோற்களுக்கநோனை
வபநோருரளத் நதடிப் வபறும வெரகயிலும,
அச்சுவெடிவெ அகரைநோதிரயப் பநோர்ப்பரதப்
நபநோலநவெ பக்கம பக்கமைநோகப்
பநோர்க்குமவெரகயிலும வெசதிகள்
வசய்யப்பட்டுள்ளனை.
கரலச்வசநோற்கள்
சமுதநோயவியல், கரலமைநோனிடவியல்,
அறிவியல், மைருத்துவெவியல், தகவெல் வதநோழில்
நுட்பவியல், சட்டவியல், கநோல்நரட
மைருத்துவெவியல், வபநோறியியல்
வதநோழில்நுட்பவியல், மைரனைஇயல், உயிரியத்
வதநோழில்நுட்பவியல், நவெளநோன்ரமைப்
வபநோறியியல் ஆகிய துரறகரளச் சநோர்ந்த அளவு

கடந்த கரலச் வசநோற்கள் இந்நூலகத்தில்
அடங்கியுள்ளது.
சுவெடிக்கநோட்சியகம
ஓரலச்சுவெடிகள் உள்ளதமிழ்
இலக்கியங்கரளப் பநோதுகநோக்கும வெரகயிலும
இமமின்னூலகம பணியநோற்றி வெருகிறது.
ஓரலச்சுவெடிகரள
ஒளிப்படநகல் எடுத்துப்
பநோதுகநோத்து வெருகிறது. ஓரலச்சுவெடிகள்
மைட்டுமைன்றிசில அரியகநோகிதச் சுவெடிகரளயும
பநோதுகநோத்து ரவெப்பநதநோடு அவெற்ரற இரணையம
வெழியநோகக் கநோட்சிக்கும அளிக்கிறது.
அவ்வெரகயில் கீழ்க்கநோணும ஓரலச்சுவெடிகள்
கநோணைக்கிரடக்கின்றனை.
பண்பநோட்டுக் கநோட்சியகம
தமிழைர்களின்
பண்பநோட்ரடவவெளிப்படுத்தும வெரகயில்
பின்வெரும பகுதிகள் அரமைந்துள்ளனை.
ஒவ்வவெநோன்று பற்றியும சுருக்கமைநோனை விளக்கம,
படக்கநோட்சிகள், ஒலி ஒளிக்கநோட்சிகள் ஆகியரவெ
அரமைக்கப்பட்டுள்ளனை.
திருத்தலங்கள் -

14 சமைணைத்தலங்கள்

-

101

-

93

-

9

-

13

ரசவெத்தலங்கள்
ரவெணைவெத்தலங்கள்
இசுலநோமியத்தலங்கள்
கிறித்துவெத்தலங்கள்
திருவிழைநோக்கள் -

7 நதர்திருவிழைநோக்கள்
-

8

-

16

பல்நவெறுவிழைநோக்கள்
கரலகள்
வெரகயநோனைகரலகள்

வெரைலநோற்றுச்சின்னைங்கள்

3 சின்னைங்கள்

விரளயநோட்டுகள்
5
வெரகயநோனைவிரளயநோட்டுகள்

தமிழ்வமைநோழியில் இன்று பரைவெலநோக
இருக்கும நூல்கரள அரனைத்தும மின்னூலநோக
மைநோற்றி வெருகின்றனைர் .மின்னூல்கரள ஒரு
கட்டரமைப்பநோக ரவெப்பதற்கு மின்னூலகங்கள்
உருவெநோக்கினைர். அந் நூலகத்தின் மூலமைநோக
பலமின்னூல்கரள வவெளியிட்டுவெருகின்றனைர்.
இனிவெரும கநோலங்களில் கட்டரமைக்கப்பட்ட
புத்தகங்கரளப் படிப்பரதத் தவிர்த்து விட்டு
மின்னூல் படிக்கும முரற அதிகமைநோக வெளர்ந்து
வெருகின்றனை.

பநோர்ரவெநூல்கள்
http;//ta.wikipedia.org/s/w97
http;//ta.wikipedia.org/s/94p
இரணையமும இனிய தமிழும க.துரரையரைசன்

நிரனைவெநோற்றலும - நிரனைவெகமும
நிரனைவெநோற்றல் என்பது ஐமபுலன்களில்
இருந்து வெரும உணைர்வுகள் மூரளரய
அரடகின்றனை. மூரள அவெற்ரற வெசப்படுத்தி
உணைர்ந்து வகநோள்கிறது. இந்த உணைர்வுகள்
மூரளயிநலநய தங்கி இருந்ததநோல் அரவெ
நிரனைவுகளநோக மைநோறிவிடுகின்றனை. நதரவெ
ஏற்படுமநபநோது இந்த நிரனைவுகரள நசமித்துக்
வகநோள்ளலநோம என்பது விஞ்ஞநோனை வெளர்ச்சி
குறிப்பிடுகின்றனை. ஆனைநோல் அத்தரனையும
நிரனைவில் நிறுத்துவெது கடினைம என்கின்றனைர்.
நிரனைவு
நமைது நிரனைவெநோற்றலுக்கு முதன்ரமையநோனை
கநோரைணைமைநோக இருப்பது மூரளயநோகும. மூரளயில்
வபருமூரள, சிறு மூரள, முகுளம, நபநோன்ற
பகுதிகள் இருந்தநோலும, வபருமூரளயின்
வபருமபங்நக நிரனைவெநோற்றலின் நசமிப்பு
வெங்கியநோக விளங்குகிறது.
நிரனைவெநோற்றல் என்பது ஒருவெர் தன்
வமைய், வெநோய், கண், மூக்கு, வசவி என்னும

ஐமவபநோறிகள் வெநோயிலநோகப் பநோர்த்து, படித்து,
நகட்டு, நுகர்ந்து, உணைர்ந்து, சுரவெத்து, அறிந்து
அனுபவெங்கள் பலவெற்ரறயும மைனைதில்
பதியரவெத்து நவெண்டிய நபநோது அரத
நிரனைவில் வகநோண்டுவெரும ஆற்றல் ஆகும.
அனுபவெங்கள் மூரளயில் இநலசநோனை பதிரவெ
உண்டநோக்குவெதும, ஆழைமைநோனை பதிரவெ
உண்டநோக்குவெதும அவெரைவெர்கள் நமைற்வகநோள்ளும
முயற்சி கநோட்டும ஆர்வெம மைனைநிரல
சுற்றுச்சூழைல் நபநோன்றவெற்ரறப் வபநோருத்து
இருக்கிறது. நிரனைவெநோற்றலுக்கு அடிப்பரடகள்
கற்றல் நிரனைவிலகுதல், மீட்டரமைத்தல் மைற்றும
மீட்டறிதல் என்ற நநோன்கு நிரலகளநோகும.
மீட்டரழைத்தல் (Recall )
கற்றறிந்த ஒன்ரற நிரனைவில்
நிறுத்திரவெக்க மூரளயில் பதிந்துள்ளரத
அவ்வெப்நபநோது நிரனைத்துப் பநோர்ப்பதுதநோன்
மீட்டரழைத்தலநோகும. பல மைணிநநரைம படித்தரத
சில நிமிடங்களில் மிட்டரழைத்து மைணைக்கண்முன்
கநோணைமுடியும.
மீட்டறிதல் ( Recognition)

மூரளயில் பதிந்திருப்பரத
மீட்டரழைத்து நன்கு யூகிப்பது இதுதநோன், நநற்று
பநோர்த்தது இதுதநோன், முந்தியநநோள் வெந்தவெர்
இவெர்தநோன் என்று இப்படி தீர்மைநோனைமைநோக
உணைர்வெரதத்தநோன் மீட்டறிதல் என்கிநறநோம.
நிரனைவெநோற்றலின் வெரக
குறுகிய கநோல நிரனைவெநோற்றல்
நீண்டகநோல நிரனைவெநோற்றல்
குறுகிய கநோல நிரனைவெநோற்றல்
நம மூரளயில் அத்துரனை
தகவெல்கரளயும நசமித்து ரவெக்க நவெண்டிய
அவெசியம ஏற்படுவெதில்ரல. அவெசியமைநோனை
கநோலத்திற்கு மைட்டுநமை அந்த தகவெல்கள்
மூரளயில் நசமித்துரவெக்கப்படுகின்றனை. பணி
முடிந்தும அந்த தகவெல்கள் மைறக்கப்பட்டு
விடுகின்றனை. இவ்வெரக நிரனைவெநோற்றரல
குறுகிய கநோல நிரனைவெநோற்றல் என்கின்றனைர்.
நீண்ட கநோல நிரனைவெநோற்றல்

நநோம வசய்யும வதநோழிலுக்குத்
நதரவெயநோனைரவெ நமமுரடய மைனைரத மிகவும
கவெர்ந்தரவெ அல்லது பநோதித்தரவெ, மீண்டும
மீண்டும வசநோல்லிப்பநோர்த்தரவெ ஆகிய
தகவெல்கள் நமமுரடய மூரளயில் நீண்டகநோல
நிரனைவுகளநோக தங்கிவிடுகின்றனை. நீண்டகநோல
நிரனைவுகளில் இருந்து தகவெல்கரள
மீட்வடடுப்பதற்கு மூரள சில நநரைங்களில்
சிரைமைப்படுவெரத நநோம உணைரைமுடியும.
மூரள பல வசய்திகரள ஒன்றுடன்
ஒன்று வதநோடர்புபடுத்தி ஏற்கனைநவெ
பநோதுகநோக்கப்பட்ட தகவெல்களுடன் புதிய
தகவெல்கரளயும நசர்த்து பநோதுகநோக்கிறது. பல
ஆண்டுகள் அந்த தகவெல்கள் வவெளிக்
வகநோணைரைபடநோமைல் நபநோனைநோல் நகநோடிக் கணைக்கநோனை
தகவெல்களுக்கிரடயில் அரவெ புரதந்து
நபநோகின்றனை.
குழைந்ரதப் பிறந்து மூன்று வெயது
வெரரையில் தநோன் பநோர்ப்பதும, நகட்பதும
அரனைத்ரதயும புரகப்படங்களநோக
தனித்தனிநய மூரளயில் பதிவு
வசய்துவகநோள்கிறது. அவெற்றின் முழுப்
வபநோருளும குழைந்ரதகளுக்குப் புரிவெதில்ரல

மூன்று வெயதிற்கு நமைல் தநோன் நீண்டகநோல
நிரனைவுகள் படிப்படியநோக உருவெநோகின்றனை.
இவ்வெரக நிரனைவெநோற்றலநோனைது ஒரு
மைனிதனின் மூரளயில் பதிவு வசய்யப்படும
நிரனைவுகரள நிரனைவெநோற்றல் என்று
குறிப்பிடுகின்நறன்.
நிரனைவெகம
நிரனைவெகம என்பது ஒருமைனிதனுக்கு
மைகிழ்ச்சியநோனை தகவெல் முதல் பநோர்ப்பதும,
நகட்பதும எனை பல நகநோணைங்களில்
ஏற்படக்கூடிய நிரனைவுகரள நிரனைவெநோற்றல்
என்கின்றனைர். அநதநபநோல் பல தகவெல்கரள
கணினியில் நசமிப்பதற்கு நிரனைவெகம என்ற
ஒன்று நதரவெயநோகிறது.
நிரனைவெகம என்பது நிரனைவெகத்தின்
அளவுக்நகற்ப பல தகவெல்கரள நசமித்து
ரவெக்கப் பயன்படுவெது ஆகும.
சநோர்பிலநோத் வதரிவு நிரனைவெகம கணினி
நிரனைவெக வெரகயநோகும. அது ஒருங்கிரணைச்
சுற்று ஒன்றின் வெடிவெத்தில் அரமைவெதுடன்
நசமிக்கப்படும தரைவுகள் எந்த ஒழுங்கிலும

வபறதக்கவெரககளில் அரமையும. சநோர்பில்லநோத்
வதரிவு என்பது தரைவுகளிள் நசமிக்கப்பட்ட
ஒழுங்கு தவிர்த்த நவெறு சநோர்பிலநோ
ஒழுங்குகளிலும தரைவுகள் வதரியப்படுத்தலநோம.
சநோர்பிலநோத் வதரிவு நிரனைவெகம கநோந்த
நநோடநோ, கநோந்த வெட்டு மைற்றும ஒளியியல் வெட்டு
நபநோன்ற நிரனைவெக முரறகளில் இருந்து
நவெறுபடுகிறது. இந்த இதரை முரறகளில்
வெநோசிப்பு கருவிகளின் மூலநமை தரைவுகள்
வெநோசிக்கப்படும. இதனைநோல் இவெற்றில் வெநோசிப்பு
நநநோக்கத்ரதவிட தரைவுள்ள இடத்ரத அரடவு
நநரைநமை அதிகமைநோகும.
RAM என்னும வசநோற்பதம
வபருமபநோலும தற்கநோலிக நிரனைவெகத்துடநனைநய
வதநோடர்புபடுத்தப்படுகிறது. இவெற்றில் மின்
இரணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டவுடன்
நசமிக்கப்பட்ட தரைவுகள் இழைக்கப்படுவிடும.
நவெறு வெரகயநோனை நிரனைவெகங்களும RAM ஆகும.
நிரைந்திரை நிரனைவெகம ROM நபநோன்றனைவும
சநோர்பிலநோத் வதரிவு நிரனைவெகம என்று
வெரகப்படுத்தப்படும. சநோர்பிலநோத் வதரிவு
என்பது வெநோசிப்பு முரற மைட்டுநமை.

சநோர்பிலநோத் வதரிவு வெரக நிரனைவெகம
முதலநோவெது சநோர்பிலநோத் வதரிவு வெரக
நிரனைவெகம 1951 ஆம ஆண்டில்
உருவெநோக்கப்பட்ட (Magnetic Core Memory ) கநோந்த
ஒள்ளக நிரனைவெகம ஆகும. இதற்கு பின் 1960
ஆம ஆண்டு மைற்றும முன் 1970 ஆம
ஆண்டுகளில் ஒருங்கிரணைச் சுற்று நிரனைவெகம
உருவெநோக்கப்பட்ட அரனைத்து கணினிகளிலும
பயன்படுத்தப்பட்டு வெந்தது.
கநோந்த உள்ளக நிரனைவெகம
உருவெநோக்கத்திற்கு முன்னைர் கணினிகளில்
நிரனைவெக வசயற்பநோடுகளுக்கு அஞ்சல் தந்து
(Relay ) அல்லது வவெற்றிட குழைநோய் (Vacuum tube)
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆரைமப கணினிகள்
சுற்றுக்களில் அல்லது முக்கிய நிரனைவெக
வசயல்பநோடுகரள தநோமைதம வெரிகரள
பயன்படுத்தப்படுகிறது. மீவயநோலி வெரிகரள
மைட்டுநமை எழுதப்பட்ட வெரிரசயில் தரைவு
இனைப்வபருக்கம முடியும. டிரைம உடல்
நிரனைவெகம குரறந்த வசலவில் நவெகம
நமைமபடுத்த டிரைம உடல் அரமைப்ரப அறிவு
விரிவெரடந்து (Latches) வவெற்றிட குழைநோய்
(Triodes) கட்டப்பட்டுள்ளது. பின்னைர்

தனித்தியங்கும (Transistors) வவெளிநய நபநோன்ற
சீரைற்ற அணுகல் பதிவு வெங்கிகள் மைற்றும
பதிநவெடுகரள நவெகமைநோக நிரனைவுகள்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இத்தரகய
பதிநவெடுகரள ஒப்பீட்டளவில் வபரிய அதிகநோரை
பசி மைற்றும தரைவு வபரிய அளவு பயன்படுத்த
மிகவும விரலயுயர்ந்த நபநோன்ற நிரனைவெகம
ஆயிரைம வபநோதுவெநோக ஒரு சில நூறு அல்லது சில
பிட்கள் வெழைங்க முடியும.
நிரனைவெகம முதல் நரடமுரற வெடிவெம
1947 இல் நதநோன்றியது. வில்லியமஸ குழைநோய்
வதநோடங்கும இது ஒரு எதிர் முரனை கதிர் குழைநோய்
முகத்தில் மின்னியல் மின்னூட்டம புள்ளிகள்
தரைவு நசமிக்கப்படும (CRT) யின் எலக்ட்ரைநோன்
என்பதநோல் நிரனைவெகம சீரைற்ற அணுகல்
இருந்தது. வில்லியமஸ குழைநோய் திறன் ஆயிரைம
என்ற பிட்கள் ஒரு சில நூறு இருந்தது. இதனைநோல்
அது நவெகமைநோக, மிக சிறிய அதிக சக்தி திறன்
தனிப்பட்ட வவெற்றிட குழைநோய் கண்டநத
பயன்படுத்திவிட இங்கிலநோந்தின் மைநோன்வசஸடர்
பல்கரலக்கழைகத்தில் உருவெநோக்கப்பட்டது.
வில்லியமஸ குழைநோய் முதல் மின்னைணு
நசமிக்கப்படும நிரனைவெகம திட்டம முதல்

வவெற்றிகரைமைநோக 21 ஜீன் 1948 அன்று ஒரு
திட்டத்ரத மைநோன்வசஸடர்
சிறுநிறுவெனைங்களுக்கநோனை நசநோதரனை இயந்திரைம
(SSEM) கணினி நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டு
நடுத்தரை வெழைங்கப்படுகிறது.
1968 ல் ரைநோபர்ட் எச் டினைநோர்டு சீரைற்ற
அணுகல் நிரனைவெக கண்டுபிடித்தநோர் ஒவ்வவெநோரு
நிரனைவெகம பிட் ஒரு ஒற்ரற டிரைநோன்சிஸடர் 4
அல்லது 6 டிரைநோன்ஸசிஸடர் தநோழ்ப்பநோரள அன்று
அனுமைதி பதிலநோக வபரிதும மைநோறும வசலவில்
நிரனைவெக அடர்த்தி அதிகரிக்கும.
நிரனைவெகம இரைண்டு வெரக
நிரலயநோனை நநரைடி அணுகல் நிரனைவெகம
மைநோறும நநரைடி அணுகல் நிரனைவெகம
நிரலயநோனை அணுகல்
நிரலயநோனை நநரைடி அணுகல்
நிரனைவெகத்தில் ஒருபிட் தகவெல் ஆனைது ஆறு
டிரைநோன்சிஸடர்கரளப் பயன்படுத்தி
நசமிக்கப்படுகிறது. இந்த வெரக
நிரனைவெகங்கரள தயநோரிக்க அதிக

வபநோருட்வசலவு ஆகும. ஆனைநோல் இவ்வெரக
குரறந்த ஆற்றரல பயன்படுத்தி அதிநவெகமைநோக
வசயல்படுகின்றனை.
மைநோறும அணுகல்
மைநோறும நநரைடி அணுகல் நிரனைவெகத்தில்
ஒருபிட் தகவெல் ஆனைது டிரைநோன்சிஸடர் மைற்றும
மின்நதக்கிகரளத் தயநோரிக்க குரறந்த வபநோருட்
வசலவு ஆகும. தற்நபநோரதய நவீனை கணினிகளில்
அதிகமைநோக பயன்படுத்தப்படுகின்றனை.
இவ்விரு நிரனைவெகங்களிளும ஆற்றல்
இல்லநோத நபநோது தகவெல்கரள நசமித்துரவெக்க
முடியநோது. ஆற்றல் இல்லநோத நபநோது
மீட்டரமைக்கப்படும மைநோறநோக ( ROM )
தகவெல்கரள நிரைந்தரைமைநோக பதிவு வசய்கிறது.
கணினியின் நிரனைவெகம
தற்கநோலிக நிரனைவெகம
DRAM
SDRAM
Upcoming
Z-RAM

TTRAM
Historical
Williams tube
Delay sine Memory
நிரைந்தரை நிரனைவெகம
ROM
PROM
EAROM
EPROM
EEPROM
Flash Memory
Upcoming
FE RAM
MRAM
CBRAM
PRAM
RRAM
Racetrack Memory
NRAM
Historical
Drum Memory
Magnetic Core Memory
Plated wire Memory
Bubble Memory

Twist or Memory
கணினி நிரனைவெகம
Computer Memory
Primary Memory
Secondary Memory
பிரைதநோனை நிரனைவெகம
துரணை நிரனைவெகம
Bipolar
Magnetic
Bubble
Magnetic tapes
Mos
Floppy Disk
RAM
Opticall
ROM
DVD
PROM - EPROM - EAPROM
CD
Magnetic Opticall

Floppy Disk
Floppy - 3.5 (A)
Floppy - 5.25 (B)
நிரனைவெகத்தின் கணைக்கீடுகள்
8Bit
1Byte
1024Byte
1KB Kilo
Byte
1024KB
1MB Mega Byte
1024MB
1GB Giga Byte
1024GB
1TB Tara Byte
1024TB
1PB Peta Byte
1024PB
1EB Exa Byte
1024EB
1ZB Zeta Byte
Floppy
1.44 MB
CD
700 MB
DVD
4.0 , 8.5 GB

நிரனைவெநோற்றல் என்பது ஒரு மைனிதன் தன்
மூரளயில் பல்லநோயிரைம கணைக்கநோனை பதிவுகரள
நசமித்து ரவெத்துக் வகநோண்டு தனைக்குத்
நதரவெயநோனை நநரைங்களில் நிரனைவுப்படுத்தி
அதரனை பயன்படுத்திக்வகநோள்கிறநோன். அதுநவெ
ஒரு சில கநோலங்களில் பதிவெநோனை தகவெல்கரள
இழைக்க நநரிடலநோம. அதிர்ச்சி ஏற்பட்டநோநலநோ
அல்லது விபத்து ஏற்பட்டநோநலநோ இந்த வெரக
சிக்கல் ஏற்படலநோம.
நிரனைவெகம என்பது கணினி, வசல்நபசி,
ரகயடக்க கருவி எனை பல மின்னைனு கருவிகளில்
பயன்படுத்தி தகவெல்கரள நசமித்துக்வகநோள்ள
பயன்படுவெதநோகும. நிரனைவெகத்திற்கு வெரரையறு
வகநோண்டு நசமிக்கநவெண்டிய சூழைல்
இருக்கின்றனை. ஆனைநோல் மைனிதனின்
நிரனைவெநோற்றல் அவ்வெநோறு இல்ரல. அவெனுக்கு
நதரவெயநோனை நநரைங்களில் எத்துரணைய
தகவெல்கரளயும நசமிக்கும ஆற்றல் வபற்றவென்.
ஆனைநோல் நிரனைவெகத்திற்கு 1 GB. 2 GB, 4GB, 8GB, 16
GB. 32GB, 64GB எனை எண்ணைற்ற அளவுகரள
வகநோண்டு உள்ளதநோல் இவ்வெரக அளவுக்கு ஏற்ற
தகவெல்கரளப் பதிவு வசய்யமுடியும.

மைனிதனுக்கு ஒரு சில விபரிதங்களநோல்
நிரனைவெநோற்றரல இழைப்பது நபநோல்
நிரனைவெகமும இழைக்கின்றனை. ரவெரைஸ என்கின்ற
ஒன்று தகவெல்கரள மைரறக்கவும அழிக்கவும
வசய்து விடுகிறது.
குறிப்புகள் :
இரணையம
க.பிரைகநோஷ - இரணையத்தில் தமிழ்
மின்னூல்கள் - ஆய்வு

அற இலக்கியங்களில் கல்விச் சிந்தரனை
அறம
‘அறு’ என்ற விரனைச் வசநோல் அடியநோகப்
பிறந்தநத ‘அறம’ என்னும வசநோல்.
அச்வசநோல்லுக்கு அறுத்துச்வசநோல், வெழிரய
உண்டநோக்கு, எருவெநோக்கு, துண்டி, நவெறுபடுத்து
என்ற பலவெரகப் வபநோருள்கள் வெழைங்கி
வெருகின்றனை. இத்தரகய வசநோல் ஆரைநோய்ச்சியின்
அடிப்பரடயில் அறம என்றும
குறிப்பிடுகின்றனைர். பின்னைர் மைனிதன் தனைக்வகனை
வெரரையறுத்துக் வகநோண்ட ஒழுக்க முரறகளின்
வதநோகுதிநய முழுநிரற வெடிவெநமை அறம என்று
கூறுவெர். பிறவிநதநோறும மைனிதரனைப் பற்றி
வகநோண்டு வெரும தீவிரனைரய அறுத்வதறிவெநத
அறம என்று ஆன்மீகம விளக்குவெதுண்டு.
நீதி இலக்கியம
நீதி இலக்கியம அல்லது சங்க மைருவிய
கநோல இலக்கியம என்பது சங்க கநோலத்திற்கு
பின்னைர் தமிழில் நதநோன்றிய இலக்கியங்கரளக்
குறிக்கும கி.பி.3 ஆம நூற்றநோண்டு முதல் 6 ஆம

நூற்றநோண்டு வெரரை அறம வெலியுறுத்தும நீதி
நூல்கள் பல்கிப் வபருகினை. சங்க கநோலத்திற்குப்
பின்னைர் தமிழைகத்தில் களப்பிரைர்கள் ஆட்சி
ஏற்பட்டு தமிழில் புது இலக்கியங்கள்
நதநோன்றநோரமை நிலவியநோதநோகக் கருதப்படுகிறது.
இக்கநோரைணைத்தநோல் களப்பிரைர் கநோலம தமிழ்
இலக்கிய வெரைலநோற்றில் இருண்ட கநோலம என்று
கருதப்படுகிறது. இக்கநோலத்தில் சங்க கநோலத்தில்
நபநோற்றப்பட்ட கநோதலும வீரைமும பின்
தள்ளப்பட்டு அறமும, நீதியும வபரிதும
நபநோற்றப்பட்டனை.

“நநோலடி நநோன்மைணி நநோனைநோற்ப
ரதந்திரணைமுப்
பநோல்கடுங் நகநோரவெ பழைவமைநோழி
மைநோமூலம
………………………………………………………………
………………………………………………………..
ரகந்நிரலய வெநோய் கீழ்க் கணைக்கு
நீதி இலக்கியங்களில் குறிப்பிடும
இன்னைநோநநோற்பது, இனியரவெ நநோற்பது, திரிகடுகம,

ஏலநோதி, சிறுபஞ்சமூலம, ஆசநோரைநகநோரவெ,
நநோன்மைணிக்கடிரக, முதுவமைநோழிக் கநோஞ்சி,
பழைவமைநோழி, நநோலடியநோர், திருக்குறள் ஆகிய
பதிவனைநோரு நூல்களிலும கல்வியும, ஒழுக்கமும
பற்றிய வசய்திகள் மிகுதியநோக
கநோணைப்படுகின்றனை.
கல்வி வபநோருள்
மைனிதன் தமமுரடய வெநோழ்க்ரக
முரறரயயும, பண்பநோட்ரடயும மைரைபுகரளயும,
அடுத்த தரலமுரறக்கு எடுத்து வசல்லுகிறநோன்.
உலகில் வெநோழைக்கூடிய மைக்கள் அரனைவெரும
வெநோழ்வெநோங்கு வெநோழை அடிப்பரடக் கநோரைணியநோக
விளக்குவெது கல்வி. கல்வி என்னும வசநோல்லுக்கு
வபநோருள் கல்லுதல் என்பதரனை கல் என்னும
அடிச்வசநோல்லிருந்து கலப்ரப என்ற வபயரும,
கல்வி என்ற வபயரும வெந்தனை. நிலத்ரதக்
கிளவுவெதற்குக் கலப்ரப பயன்படுவெது நபநோல
கல்வி கல்லுதல் என்பது மைனைத்ரதக் கிளறித்
திருத்திப் பயன்படுத்துவெதநோகும.
கற்கும
கல்விக்கு பல வபநோருள் : அறிவு, கற்றல், நூல்,
வித்ரத, பயிற்சி, உறுதி, ஊதியம, ஏதி, கநோரைணைம,
கரல, நகள்வி, கநோல்பு, நதற்சி, விஞ்ரச என்று
வகபௌரைநோ தமிழ் அகரைநோதி விளக்கம அளிக்கிறது.

நநோலடியநோர் கூறும கல்விச் சிந்தரனை
“ குஞ்சியழைகும வகநோடுந்தநோரனைக்
நகநோட்டழைகும
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
நடுவெ நிரலரமையநோல்
கல்வி அழைநக அழைகு.”
நல்ல மைணைம வீசும கூந்தலுரடய
அழைகும, நமைனி வஜெநோலி வஜெநோலிக்க உடுத்திய
ஆரட அழைகும, அள்ளிப்பூ அழைகு வசய்த
ஒப்பரனையுரடய மைஞ்சள் நிறத்தழைகும
ஒருவெருக்கு உண்ரமையில் அழைகு தருவெனை ஆகநோது.
உள்ளத்தநோல் நல்லவெர்களநோல் வெநோழும
வெநோழ்க்ரக வெழி வநறி தவெறநோத வெழிச் வசலுத்தும
கல்விநய ஒருவெருக்குச் சிறந்த அழைகு நசர்க்கும
அணிகலனைநோகும.
“கல்வியில கரரையில கற்பவெர் நநோள்சில

வமைல்ல நிரனைக்கின் பிணிபல –
வதள்ளிதன்
………………………………………………………………
…………………………………………………………..
பநோலுண் குருசின் வதரிந்து” – (நநோல 1)
கற்றது ரக மைண்ணைளவு; கல்லநோதது உலகு அளவு,
கல்விக்குக் கரரையும இல்ரல, கற்றுத் வதரிந்து
வகநோள்வெதற்கு ஆயிரைம ஆயிரைம வஜென்மைங்கள்
கிரடத்தநோலும நிரறநவெறநோது. அவ்வெளவு
நிரறந்து இந்த மிகக் குரறந்த வெநோழ்நநோளில்
இரடயிரடநய வமைல்ல வமைல்ல வெந்து தநோக்கும
நநநோய்கள் ஒருபுறம, மீதம இருக்கும நநோட்களில்
வெநோழ்க்ரகரயப் பயனுரடயதநோகத் நதர்ந்து
வதளிந்த நல்ல நூல்கரளக் கற்றிட நவெண்டும.
பநோலும, நீரும கலந்திருக்கும
பநோத்திரைத்தில் பநோரல மைட்டும பருகும அன்னைப்
பறரவெ நபநோல கற்றுத் நதர்ந்து வகநோள்ள
நவெண்டும.
“………………………….. யநோயினும
கற்றநோரரைச் நசர்ந்வதநோழுகின்
நல்லறிவு நநோளுந் தரலப்படுவெர்
…………………………………………….

………………………………………………………………
……….. நசர்தலநோற் புத்நதநோடு”
படிப்புக்கு வெசதியில்லநோததநோல்
படிப்பில்லநோதவெர்கள் என்றநோலும படித்தறிந்த
வபரிநயநோர்களுடன் நசர்ந்து பழைகினைநோல்
அவெர்களுக்கு அந்தப் வபரிநயநோர் நசர்க்ரகயநோல்
வகநோஞ்சம வகநோஞ்சம நல்ல அறிவு கிரடக்கப்
வபறுவெநோர்கள்.
கடிரகயில் கல்வி
“கற்பக் கழிமைடம அஃகும மைடம அஃகப்
………………………………………………………………
………………………………………
……………. உயர்ந்த எலகம புகும”.
ஒருவென் கற்க நவெண்டிய நூல்கரளக்
கசடறக் கற்றநோல் அவென் அறியநோரமை குரறயும,
அறியநோரமை குரறந்தநோல் புல்லறிவு நீங்கி
இவ்வுலக இயற்ரகரய அறிவெநோன் அவ்வெநோறு
அறிந்தநோல் வமைய்ந்வநறியநோகிய ஞநோனைவநறியில்
வசல்வெநோன் அவ்வெநோறு வசல்லின் இவ்வுலகில்
வபற நவெண்டிய புகரழை நிரலநிறுத்தி
மைறுரமையில் வீட்டுலகம புகுவெநோன்.

“
………………………………………………………………
……………. ஒருவெற்குக்
கற்றலின் வெநோய்த்த பிற இல்ரல
என்றுள்ளும
………………………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………………………
…………… இல்”.
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வசல்வெத்ரதப் நபநோல ஒருவெறுக்கு
வெலிரமையுரடயது நவெறில்ரல. கல்விரயப்
நபநோலத் துரணையநோவெது, பிறிதில்ரல,
வெறுரமைரயப் நபநோலத் துன்பம தரைக்கூடியது
நவெறு எதுவுமில்ரல வகநோடுப்பரதப் நபநோலத்
திட்பமைநோனைது நவெறு இல்ரல.
“……………………………………………………
…… கநோதலர் கண்நணைநோடநோர்
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
.

உற்ற துரரையநோதநோர் உள்கரைந்து
பநோமபுரரையும
………………………………………
புல்லறிவினைநோர்”. – 58
கற்றவெநரைநோடு விருமபி வெநோழ்பவெர்
கற்றவெநரையநோவெர். கண்நணைநோட்டம இல்லநோதவெர்
இடம வசய்பவெரரை ஒப்பர். எவெற்ரறயும
மைரறக்கநோமைல் உண்ரமைரய உள்ளபடிநய
கூறநோதவெர் பரகவெநரை ஆவெநோர்
சிற்றறிவிரனையுரடயவெர் யநோமபும புற்றுக்கு
ஒப்பநோவெர்.
“ கள்ளநோரமை நவெண்டும கடிய வெருதலநோல்
………………………………………………………………
………………………………………………..
நள்ளநோரமை நவெண்டும சிறியநரைநோடு
யநோர்மைநோட்டும
…………………………………………………………..
பரக”.
வகநோடுந்துன்பங்கள் வெருதலநோல் எப்வபநோழுதும
பிறர் வபநோருரளக் கவெரைநோதிருக்க நவெண்டும.
தகுதியுரடய நல்ல ஒழுக்கச் வசயல்கரள
நீக்கநோதிருக்க நவெண்டும. சிற்றினைத்தநரைநோடு

நசரைநோதிருத்தல் நவெண்டும எவெரிடத்தும பரகரமை
வகநோள்ளநோதிருத்தல் நவெண்டும.
திரிகடுகம கூறும கல்வி
விளக்கில் எரியும திரி எப்படி
வவெளிச்சத்ரதத் தருகிறநதநோ அநதநபநோல் மைனித
வெநோழ்க்ரகக்குக் கல்வி வவெளிச்சம தரும
வெரகயில் கல்வி பற்றி சில சிந்தரனைகள்
சிதறுக்கின்றது.
“கணைக்கநோயர் இல்லநோத ஊரும
பிணைக்கறுக்கும
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……
நன்ரமை பயத்தல் இல”. – 10
கல்வி கற்பிக்கும ஆசிரியர் இல்லநோத ஊரில்
வெநோழ்வெதும, வெழைக்ரகத் தீர்த்து ரவெக்கின்ற
அறிஞர்கள் இல்லநோத சரபயில் இருப்பதும
பருத்து உண்ணும பண்பில்லநோதவெர் பக்கத்தில்
இருந்து வெநோழ்வெதும ஆகியரனைத்தும மைநோறநோகத்
தீரமைகரளநய உண்டநோக்கும.

“நுண்வமைநோழி நநநோக்கில் வபநோருள்
வகநோளலும நூற்நகலநோ
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………
கற்றறிந்தநோர் புண்ட கடன்”. – 32
நூல்கரள ஆரைநோய்ந்து நுட்பமைநோனை
வபநோருள்கரளக் வகநோள்ளுதலும நூல்களுக்கு
ஒவ்வெநோத வசநோற்கரள பலர் விருமபினைநோலும
வசநோல்லநோதிருத்தலும நல்ல வசநோற்கரளக்
கீழ்க்குலம ஆகநோதவெரிடத்துச் வசநோல்லுதலும
ஆகிய இமமூன்றும கற்றறிந்தநோர் நமைற்வகநோள்ள
நவெண்டிய வசயல்களநோகும.
வசநோற்நபநோக்குக்கு ஏற்ப வபநோருள்
வகநோள்ளல் பயனைற்ற வசநோற்கள் கூறநோதிருத்தல்
நல்ல நூற்கருத்துக்கரள விருமபுவெர்க்கு
கற்பித்தல் ஆகிய மூன்றும கற்றறிந்தநோர்
கடரமைகள் ஆகும என்பது கருத்தநோகும.
சிறுபஞ்சமூலம கூறும கல்வி
“நதவெநரை கற்றவெர் கல்லநோதநோர் நதருங்கநோல்

………………………………………………………………
……………………………
துன்ப மிநலம பண்டுயநோநமை
வெனைப்புரடநயம
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அறிவுரடய நூல்கரளக் கற்றவெர்கள்
நதவெர்களுக்கு ஒப்பநோவெர்கள் அத்தரகய
நூல்கரளக் கற்கநோதவெர்கள் பூத பிசநோசுகளுக்கு
ஒப்பு. முதுரமை வெருவெதற்கு முன்நனை வபநோருள்
நதடிரவெத்துக் வகநோள்ளநோதவெர்கள் அறிவிலநோர்
ஆவெநோர்கள். முன்பு வபநோருளுரடரமையநோல்
துன்பமில்லநோமைல் வெநோழ்ந்நதநோம. அப்வபநோழுது
யநோநமை அழைகுரடயவெரைநோக இருந்நதநோம என்று
கூறிக்வகநோள்கின்றவெர் இருகநோல் எருதுகளுக்கு
நிகரைநோவெர்கள்.
“……………………………………………………
………… எல்லநோம யநோவதநோன்றும
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…..
குணைனைடங்கக் குற்றமில் லநோனைநோம
ஒருவென்” – 31
எல்லநோவெற்ரறயும அறிந்தவெனும யநோவதநோன்றும
அழியநோதவெனும நற்குணைநமை இல்லநோதவெனும,

குற்றநமை இல்லநோதவெனும, எல்லநோ நூல்
வதநோகுதிகரளயும முழுரமையநோகக் கற்றவெர்
இவ்வுலகில் இல்ரல.
“ சத்தவமைய்ற் ஞநோனைம தருக்கம சமையநமை
………………………………………………………………
…………………… அத்தகத்து” – 86
வெழைக்கநோகிய இலக்கணை நூல், அறிவுநூல்,
அளரவெ நூல், சமைய நூல், அறிவின் மிக்நகநோர்
இயற்றிய வீடு நபரனைப் பற்றிய நூல் என்ற
இவ்ரவெந்ரதயும அறிபவென் மைக்களுன்
நமைலநோனைவெனைநோவெநோன்.
ஆசநோரைம கூறும கல்வி
“தக்கிரணை நவெள்வி தவெம கல்வி
இந்நநோன்கும
முப்பநோல் ஒழுக்கினைநோல் கநோத்துய்க்க
…………………………
………………………………………………………………
……………………………………………… வகடும”.
ஆசிரியர்க்குக் கநோணிக்ரகரயத் தருதல் யநோகம
வசய்தல் தவெம இயற்றல், கல்வி கற்றல் என்ற

நநோன்கிரனையும மைனைம, வமைநோழி, வமைய் என்ற
மூன்றும மைநோறுபடநோது. விளங்குமைநோறு
பநோதுகநோத்துச் வசய்க. மைநோறுபட்டு விளங்கினை
எக்கநோலத்திலும எவ்வுலகத்திலும தனைக்குப்
பயன்படநோமைல் நபநோகும.
ஏலநோதி கூறும கல்வி
“ஊவணைநோடு கூரற எழுத்தநோணி புத்தகம
நபவணைநோடு எண்ணும எழுத்திரவெ
…………
………………………………………………………............
.................................
நவெட்வடழுத வெநோழ்வெநோர் விரிந்து.
இப்பிறப்பில் அறிஞர்கள் தனைது வெரைலநோற்ரற
விருமபி எழுத வெநோழ்வு வபருகி
வெநோழ்கின்றவெர்கள் விருப்பத்நதநோடும நற்குணை
நற்வசயல்கநளநோடும எண்ணும எழுத்துமைநோகிய
கல்விரய ஆசிரியர்களிடத்தில் பநோடம நகட்டும
ஏட்டில் எழுதியும படித்தும வெநோழ்கின்ற
தரலசிறந்த மைநோணைநோக்கர்களுக்கு முன்பிறப்பில்
உணைவவெநோடு எரடயும எழுத்தநோணியும, புத்தகச்
சுவெடியும வகநோடுத்து உதவினைநோர்கநள ஆவெர்.

ஊக்கத்நதநோடு கற்கும மைநோணைவெர்களுக்கு ஊண்,
உரட முதலியவெற்ரறக்
வகநோடுத்துதவுகின்றவெர்கள் வபற்று
விளங்குவெநோர்கள்.
முதுவமைநோழிக்கநோஞ்சியில் கல்வி
“கற்றலின் கற்றநோரரை வெழிபடுதல்
சிறந்தன்று”.
– சிறந்த பத்து
அரிய உண்ரமைகரளக் கற்றரல விட கற்றறிந்த
வபரிநயநோரரைப் நபநோற்றிவயநோழுதுதல் நமைலநோனைது.
கற்றநோர் வெழி நிற்பவெர்க்குக் கற்றலின் பயன்
எளிதில் ரககூடுமைநோகலின் வெழிபடுதல்
சிறந்ததநோயிற்று என்க.
கற்றது உரடரமை
“கற்றது உரடரமை கநோட்சியின் அறிய”.
– அறிவுப் பத்து

கற்ற கல்வியுரடரமைரய அறிவினைநோல்
அளந்தறிவெர்.
கற்றது கல்வி
“நநரைநோமைல் கற்றது கல்வி யன்று”.
– அல்ல பத்து
கற்பிக்கும ஆசிரியனுக்கு ஒன்ரறயும
வகநோடநோமைல் கற்பது கல்வியநோகநோது. ஆதலின்
ஆசிரியனுக்கு உற்றுழி உதவெநவெண்டும
திருக்குறளில் கல்வி
“கற்க கசடறக் கற்பரவெ கற்றபின் – 391
கல்வி கற்க நல்ல நூல்கரளக் குற்றமைறக் கற்க
நவெண்டும. அவ்வெநோறு கற்ற பிறகு கற்ற கல்விக்கு
தக்கவெநோறு வநறியில் நிற்க நவெண்டும.
“ஒருரமைக்கண் தநோன்னைற்ற கல்வி
ஒருவெள்” - 398
ஒரு பிறப்பில் தநோன் கற்றக் கல்வியநோனைது
அப்பிறப்பிற்கு மைட்டும அல்லநோமைல் அவெனுக்கு
ஏழுபிறப்பிலும உதவும தன்ரமை உரடயது.

பதிவனைண்கீழ்க் கணைக்கு நூல்களில்
குறிப்பிடும பதிவனைநோரு அற நூல்களும ஒரு
மைனிதனுக்கு நநநோய்தீர்க்கும மைருந்தநோகவும, தூங்கி
வகநோண்டிருப்பவெரனை எழுப்பும வெரகயிலும,
நசநோர்ந்திருப்பவெரனை சுறு சுறுப்பரடயவும,
விழுந்தவெரனை எழுந்து நிற்க ரவெக்கும
அளவிற்கும, விருந்தினைருக்கு
விருந்நதநோமபலநோகவும இவ்வெரக
இலக்கியங்கள் சுரவெத்தநோல் பயின்றநோல்)
வதவிட்டநோத கருத்துகளநோகும.
நநோலடியநோர், நநோன்மைணிக்கடிரக,
திருக்குறள், பழைவமைநோழி நநோனூறு, திரிகடுகம,
சிறுபஞ்சமூலம, ஆசநோரைக்நகநோரவெ, ஏலநோதி,
இனியரவெ நநோற்பது, முதுவமைநோழி கநோஞ்சி எனை
இவ்வெரக அற இலக்கியங்களில் மைனிதனுக்கு
ஒழுக்கத்ரத மைட்டும கற்றுவகநோடுக்கநோமைல் கல்வி
என்ற வபயரில் மைனித மைனைரத
வெழுப்பபடுத்துகிறது. கல்வி என்பது “கல்வி
கரரையில கற்பவெர் நநோள் சில” என்ற நநோலடியநோரில்
குறிப்பிடுவெது நபநோல கல்விக்கு கரரையும
மில்ரல கற்று வதரிந்து வகநோள்ளுவெதற்கு ஆயிரைம
வஜென்மைங்கள் கிரடத்தநோலும நிரறநவெறநோது
என்பர்.

பநோர்ரவெ
பதிவனைண் கீழ்க்கணைக்கு பகுதி –
1–
வித்துவெநோன் துரரை. இரைநோசநோரைநோம
பதிவனைண் கீழ்க்கணைக்கு பகுதி –
3–
வித்துவெநோன் துரரை. இரைநோசநோரைநோம
நநோலடியநோர் நற்சிந்தரனைகள் – நக.எம.
நநோச்சிமுத்து
வகபௌரைநோ தமிழ் அகரைநோதி
தமிழ் இலக்கிய வெரைலநோறு –
நபரைநோசிரியர்
மைது.ச.விமைலநோனைந்தம

நீதி இலக்கியத்தில் கூறும அறக்வகநோள்ரககள்
நீதி இலக்கியம என்பது சங்க மைருவிய
கநோல இலக்கியம என்றும சங்க கநோலத்திற்கு
பின்னைநோளா், தமிழில் நதநோன்றிய இலக்கியங்கரளக்
குறிக்கும. கி.பி. 3- ஆம நூற்றநோண்டு முதல் 6- ஆம
நூற்றநோண்டுவெரரை அறம வெலியுறுத்தும நீதி
நூல்கள் இருந்தனை. சங்க கநோலத்திற்குப் பின்னைநோளா்
தமிழைகத்தில் களப்பிரைநோளா்கள் ஆட்சி ஏற்பட்டு,
தமிழில் புது இலக்கியங்கள் நதநோன்றநோ வெண்ணைம
தரடயநோனை சூழைல் நிலவியதநோகக்
கருதப்படுகிறது. இக்கநோரைணைத்தநோல் களப்பிரைநோளா்
கநோலம தமிழில் இலக்கிய வெரைலநோற்றில்
இருண்டகநோலம என்று கருதப்படுகிறது.
இக்கநோலத்திலும சங்க கநோலத்திலும
நபநோற்றப்பட்ட கநோதலும வீரைமும, பின்
தள்ளப்பட்டு அறம, நீதியும வபரிது
நபநோற்றப்பட்டனை.
பிற்கநோலத்தினைநோளா் வதநோரக நூல்கரள
நமைல்வெரிரச நூல்கள் என்றும கீழ் வெரிரச
நூல்கள் என்றும பிரித்தனைநோளா். பத்துப்பநோட்டும,
எட்டுத்வதநோரகயும நமைல்வெரிரச - நமைற்கணைக்கு

நூல்கள், பதிவனைண் கீழ்க்கணைக்கு நூல்கள், கீழ்
வெரிரச கீழ்க்கணைக்கு நூல்களநோக பிரித்தனைநோளா்.
குரறந்த அடிகரளயுரடய
பநோடல்களுக்கு கீழ்க்கணைக்கு நூல்கள் என்றும
நிரறந்த அடிகள் அரமைந்த பநோடல்களுக்கு
நமைற்கணைக்கு நூல்கள் என்றும
குறிப்பிடுவெதுண்டு.
நமைற்கணைக்கு நூல்கள் பத்துப்பநோட்டும,
எட்டுத்வதநோரகயும அவெற்றின் எண்ணிக்ரகயும
பதிவனைட்டு. கீழ்க்கணைக்கு நூல்கள் பதிவனைட்டு.
நமைற்கணைக்கு நூல்கள் எல்லநோம வபருமபநோலும
மூன்றடி முதல் ஆயிரைம அடி வெரரையிலும
எழுதப்படும. அரவெ ஆசிரியப்பநோவெநோல்
ஆனைரவெ. கலிப்பநோ, பரிப்பநோட்டு, வெஞ்சிப்பநோ,
ஆகிய பநோக்கரள வகநோண்ட பநோடலநோக
நமைற்கணைக்கில் உள்ளனை. கீழ்க்கணைக்கு நூல்கள்
எல்லநோம இரைண்டடி முதல் எட்டடி வெரரையிலும
உள்ள வவெண்பநோக்களநோல் ஆனைரவெநய ஆகும.
“நநோலடி நநோன்மைணி நநோல்நநோற்பது
ஐந்திரணைமுப்
பநோல், கடுகம, நகநோரவெ, பழைவமைநோழி,
மைநோமூலம,

இன்னிரலய கநோஞ்சிநயநோடு, ஏலநோதி
என்பநவெ
ரகந்நிரலய வெநோமகீழ்க் கணைக்கு”
என்ற - நூல்கரளப் பயிற்று இருந்தநோல்
பண்ரடத் தமிழைர்களின் சிறந்த ஒழுக்கங்கரளக்
கநோணைலநோம. சமுதநோய அரமைப்பு, அரைசியல் முரற,
பழைக்க வெழைக்கங்கள், நநோகரிகம, பண்பநோட்ரடயும,
அறநூல்களில் எடுத்துரரைக்கின்றனை. இது
மைட்டுமைல்லநோமைல் மைனிதன் வெநோழ்ரவெ
குணைப்படுத்தும அளவிற்கு தன் கருத்துக்கரள
மைருந்து நபநோல் எடுத்து விளக்குவெது அற
நூலநோகும.
அற இலக்கியங்களநோகிய திருக்குறள்,
திரிகடுகம, சிறுபஞ்சமூலம, ஏலநோதி ஆகிய
நூல்களில் மைருந்தும, மைருந்து நபநோன்ற
கருத்துகரள வகநோண்ட விளக்குகின்றனை.
சமைணைம வபபௌத்த சமையங்களின் வெரைவெநோல்
பதிவனைண் கீழ்க்கணைக்கு நூல்கள் தமிழில்
நதநோன்றிய பதிவனைட்டு நூல்களில் பதிநனைநோரு
நூல்கள் அற நூல்களநோக அரமைந்தனை.
அந்நூல்களில் ஒவ்வவெநோன்றும ஒவ்வவெநோரு
அடிகளில் ஒவ்வவெநோரு அறக்கருத்துகரள
வவெளிப்படுத்தும வெரகயில் அரமைந்துள்ளது.

அக்கருத்துகள் வபநோய்யநோரமை, வகநோல்லநோரமை,
கள்ளுண்ணைநோரமை, கநோமைம இன்ரமை, கள்ளநோரமை,
ஊன் உண்ணைநோரமை, அருளுரடரமை, இன்வசநோல்
கூறல், ஈரக, அன்புரடரமை எனை வகநோள்ரககள்
வகநோண்டு இவ்விலக்கியங்கள் மைருந்தநோகவும,
உடல் நநநோரயயும, உள்ள நநநோரயயும,
நீக்குவெதற்கு இலக்கியத்ரதநய மைருந்தநோகக்
கருதுவெதுண்டு.

திருக்குறளில் மைருந்து
பழைவிரனையநோனும, கநோரைணைங்களநோனும
மைக்கட்கு, வெநோதம பிணிகள் வெரும. மைனித
வெநோழ்க்ரகக்கு முக்கியத்துவெம வகநோடுக்கும
திருக்குறள் மைருந்து என்ற அதிகநோரைத்தில்
திருவெள்ளுவெநோளா் மைருத்துவெம பற்றிய பத்து
குறட்பநோக்கரளக் கூறியுள்ளநோர்.
“மைருந்வதனை நவெண்டநோவெநோம யநோக்ரகக்கு
அருந்தியது
அற்றது நபநோற்றி உணின்” - (குறள் - 942)
தநோன் முன்பு உண்ட உணைவு வசரித்துவிட்டது
என்பரத அறிந்து அடுத்த நவெரள
உண்பநோநனையநோனைநோல் அவெனுக்கு மைருந்து என்று

நதரவெயில்ரல என்பது வெள்ளுவெம கூறுவெது
ஆகும.
“பசித்துப் புசி”
என்பது சநோன்நறநோர் வெநோக்கு பசித்த பின்நப
உணைவெருந்த நவெண்டும. பசியநோமைல் உண்பது
அஜெஜுரைணைத்துக்கு வெழிவெகுக்கும. அஜெஜுரைணைத்தநோல்
உடல் இயக்கம தரடபடும. இது பல நநநோய்கள்
உருவெநோக கநோரைணைமைநோகிறது.
“ஒருநவெரள உண்பநோன் நயநோக்கி
இருநவெரள உண்பநோன் நபநோகி
முப்நபநோதும உண்பநோன் நரைநோகி
எப்நபநோதும உண்பநோன் துநரைநோகி” (நக்கீரைர்)
ஒருவென் அளவுக்கு மீறினைநோலும, தன்ரனை தநோநனை
அழித்துக் வகநோள்கிறநோன் என்பநத கருத்து.
“அற்றநோல் வெறிந்து உண்க அஃதுடமபு
வபற்றநோன் வநடிதுய்க்கும ஆறு” - (குறள்
- 943)
அற்றநோல் அளவெறிந்து உண்க. முன்னுண்டது
அற்றநோல் பின்னுண்பதரனை அளவு அறிந்து
அளவிற்றநோக உண்க. உடமபு வபற்றநோள் வநடிது
உய்க்கும ஆறு அஃது இறப்பவும பலவெநோய பிற

யநோக்ரகரகளின் பிரழைத்துப் பிறர்க்கு அரிய
இமமைநோனுட யநோக்ரகரயப் வபற்றநோள் அதரனை
வநடுங்கநோலம வகநோண்டு வசலுத்தும வநறி
அதுவெநோகலநோன். ( இமரமை மைறுரமை வீடு நபறுகள்
எய்தற்பநோறது ஈது ஒற்றுரமையநோகலின் உடமபு
வபற்றநோன் என்றும அது வநடிது நின்றுழி அரவெ
வபருகச் வசய்து வகநோள்ளலநோம ஆகலின், வநடிது
உய்க்குமைநோறு என்றும கூறினைநோர்.
“ இழிவெறிந்து உண்பநோன்கண்
இன்பமநபநோல் நிற்கும
கழிநபர் இரரையநோன்கண் நநநோய்” - (குறள்
- 946)
குரறந்த அளவு இன்னைவதன்று அறிந்து
உண்பவெனிடத்தில் இன்பம நிரலநிற்பது நபநோல
மிகப்வபரிதும உண்பவெனிடத்தில் நநநோய்
நிற்க்கும.
திரிகடுகத்தில் அறம
திரிகடுகம, சிறுபஞ்சமூலம, ஏலநோதி
என்னும மூன்று கீழ்கணைக்கு நுல்களும வபயர்
அரமைந்துள்ள வெரகயிலும நீதிப்
வபநோருள்கரளப் பநோக்களில் வெகுத்துத் தந்த
வெரகயிலும வபரிதும ஒப்புரமை
உரடயனைவெநோகும. இம மூன்றும நநநோய் நீக்கி
உடல் நலம நபனும மைருந்துகளின் வபயர்களநோம.

இந்நூல்கள் பநோடல்கள் நதநோறும, மூன்று, ஐந்து
ஆறு என்ற அரிய கருத்துக்கரள அருரமையநோனை
முரறயில் அரமைத்துக் வகநோடுத்துள்ளனை.
“உலகில் கடுகும உடலின் நநநோய்
மைநோற்றும
அல(கு)இல் அகநநநோய் அகற்றும நிரலவகநோள்
திரிகடுகம என்னும திகழ்தமிழ்ச் சங்கம
மைருவுநல் லநோதன் மைருந்து”
சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்னும மூன்று
மைருந்துப் வபநோருள்கரளக் வகநோண்டநத
திரிகடுகம ஆகும. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்பது
திவெநோகரைம, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி ஆகிய
திரிகடுகம என்னும அரிய மைருந்து ஒருவெர் உடல்
நநநோரயப் நபநோக்கும. அது நபநோல் இந்நூலில்
வெரும ஒவ்வவெநோரு பநோட்டிலும வசநோல்லப்படும
மூன்று அறவநறிகளும மைனிதர்களுரடய
அறியநோரமையநோகி நநநோரயப் நபநோக்கம.
“வபநோய்வெழைங்கி வெநோழும வபநோறியரறயும
ரகதிரிந்து
தநோழ்விரடத்து நநநோளா்கருதும திட்ரடயும
- ஊழினைநோல்
ஒட்டி விரனை நலம பநோர்ப்பநோனும
இமமூவெநோளா்

நட்கப் படநோ அதவெநோளா்” - (பநோடல் - 15)
வபநோய்யநோனை வசநோற்கரளப் நபசி அதனைநோல் உயிர்
வெநோழ்கின்ற அழிவெற்றவெனும, முரறரமை மைநோறி
ஒருவென் தநோழ்ந்த இடத்து தன்ரனை
உயநோளா்ந்தவெனைநோகக் கருதும மூங்கில் நபநோன்ற
புரரைபட்ட மைனைத்ரதயுரடயவெனும, பிறரிடம
நசநோளா்ந்து விரனை ஆற்றும நபநோது தனைக்குரிய
பயரனைநய எதிர்பநோர்த்து வசயல்
வசய்கின்றவெனும ஆகிய இம மூவெரும யநோரைநோலும
நட்புக் வகநோள்ளத் தகுதியற்றவெநோளா்கள் ஆவெநோர்கள்.
“ஒருதரலயநோன் வெந்துறுஉ மூப்பும
புணைர்ந்தநோர்க்
இருதரலயம இன்னைநோப் பிரிவும உருவிரனை
உள்ளுருக்குத் தின்னும வபருமமைணியம
இமமூன்றும
கன்வெரின் அஞ்சப் படும” - (பநோடல் - 18)
உறுதியநோக வெந்தரடயும கிழைப்பருவெமும,
நட்பிரனைர்க்கு இரைண்டிடத்தும
வபருந்துன்பத்ரதச் வசய்கின்ற பிரிவும
உடமரபக் கரரைச் வசய்து வெருத்துகின்ற தீரைநோத
நநநோயும ஆகிய இமமூன்றும கள் வெரரைவிட
அஞ்சக் கூடியவெரைநோவெநோளா்.
சிறுபஞ்ச மூலம கூறும அறம

ஐந்து சிறு நவெர்களுரடய வபயர்கரளக்
வகநோண்டு சிறு வெழுதுரணைநவெர், வநருஞ்சிநவெர்,
சிறு மைல்லி நவெர், வபருமைல்லிநவெர்,
கண்டங்கத்திரி நவெர் ஆகிய ஐந்து நவெர்கரளக்
வகநோண்டதுதநோன் சிறுபஞ்சமூலம ஆகும.
நவெர்களநோல் தயநோரிக்கப்படும இச்சிறு
பஞ்சமூலம ஆகிய மைருந்து உடல் நலத்ரதப்
நபநோற்றுவெது நபநோல அதில் வெரும ஒவ்வவெநோரு
பநோடலிலும வசநோல்லப்படும ஐந்ரதந்து
கருத்துக்களும மைனித வெநோழ்க்ரகக் குப்வபரிதும
பயன்படுவெனைவெநோக உள்ளது. அவெர்களின்
அறியநோரமையநோகிய நநநோரயப் நபநோக்கக் கூடிய
வெரகயில் சிறு பஞ்சமூலம குறிப்பிடும
பநோடல்கள் ஆகும. இப்பநோடல்கள் அரனைத்தும
வவெண்பநோக்கரளக் வகநோண்டுள்ளது.
“ஒத்த ஒழுக்கம வகநோரலவபநோய் புலநோல்
களவவெநோ(டு)
ஒத்த இரவெயல நவெநோர் நநோலிட்(டு) - ஒத்த
சிறுபஞ்ச மூலம சிறந்து” - (பநோடல் - 02)
வகநோரல, வபநோய், புலநோல், களநவெநோவடநோத்த
இரவெயன்றி இவெற்றுக்கு மைறுதரலயநோகிய
வகநோல்லநோரமை, புலநோல் மைறுத்தல், உண்ரமைப்

நபசுதல், கள்ளநோரமை, என்று வசநோல்லப்பட்ட
நநோநலநோடு ஒழுக்கத்ரதயும நசர்த்து
இவ்ரவெந்தும அகப்பட மிகுதியநோனை பஞ்சத்ரதத்
தீர்க்கும மைரழைநபநோல அறியநோரமையநோகிய
நநநோரயப் நபநோக்குகின்ற சிறு பஞ்சமூலம
என்னும இந்நூரல சிறப்பநோக கூறுகிறநோர்.
“கல்லநோதன் தநோன்கநோணும நுட்பமும
கநோதிரைண்டு
இல்லநோதநோள் ஏக்கழுத்தும வசய்தலும இல்லநோதனை
ஒல்லநோப் வபநோருளில்லநோர்க்க ஈந்தளியநோன்
என்றநோனும
நல்லவெநோளா்கள் நகட்பின் நரக” - (பநோடல் 5)
 கல்வியறிவில்லநோதவென் தநோநனை ஆரைநோய்ந்து
கநோண்கின்ற நுட்பமைநோனை வபநோருளும
 இரைண்டு கநோதுகள் இல்லநோதவெள் தநோன் மிக்க
அழைகுரடயவெள் என்ற இறுமைநோப்பு
வகநோள்ளுதலும
 வபநோருளில்லநோதவென் இல்லநோதநோர்க்கு ஈத்தறியநோன்
என்றநோலும
 தநோன் வெறிய வெரிடத்து மிக்க அருளுரடயவென்
என்றலும

 அறிவுரடயவெநோளா்களநோகிய சநோன்நறநோர்கள் நகட்பின்
நரகப்பிர்.
“வதநோண்டநோன் வெழியநோழுதல்
வபண்மைகன் தந்ரதக்கத்
தண்டநோன் வெழிவயநோழுகல் தன்
இரறயது
நவெல்வெழி வவெமமுரனை வீடநோது
மைன்னைநோடு
நகநோல்வெழி வெநோழ்தல் குணைம” - (பநோடல் 15)
 தன்ரனை மைணைந்து வகநோண்டவென் வசநோற்படிநய
ஒரு வபண் ஒழுகல்
 மைகன், தந்ரதயின் வசநோல்ரலத் தட்டநோத வெனைநோய்
அவென் வசநோல்படி நடத்தல்
 நபநோரின்கண் வீரைநோளா்கள் பரகவெநரைநோடு நசரைநோமைல்
அவெர்களநோ வவெற்றி தன்மைன்னைநனைநோடு வெநோழ்தல்,
 குடிமைக்கள் அரைசனைது நகநோல் வெழிநய வெநோழ்த்தும
அவெரைவெர்க்குரிய குணைங்களநோம.
ஏலநோதி கூறும அறம
ஏலம, இலவெங்கம, சிறு நநோவெற்பூ, சுக்கு,
மிளகு, திப்பிலி என்ற ஆறு வபநோருள்கள்
குறிப்பிட்ட அளநவெநோடு நசநோளா்க்கப்பட்ட ஒரு
வெரகச் சூரைணைநமை ஏலநோதியநோகும. இச்சூர்ணைம

உடலுக்கு வெலிரமையும, வபநோலிரவெயும,
வதமரபயும தரைவெல்லது. இது நபநோல்
இப்பநோடலில் குறிப்பிடும அறக்கருத்துகள் ஆறு
ஆறு கருத்துகரளக் குறித்து மைநோக்களுரடய
அறியநோரமை நநநோக்கி அறிவுரடநயநோரைநோக
மைநோற்றுவெதநோகும.
சமைணை சமையத்திற்குரிய சிறந்த
அறவநறிகளநோனை வகநோரல, களவு, வபநோய், கநோமைம,
கள் என்னும இவெற்ரற நீக்க நவெண்டியதன்
இன்றியநோரமைரய இந்நூல் வதளிவெநோக எடுத்துக்
கூறுகின்றது. இல்லறம, துறவெறம,
விருந்நதநோமபல், ஒழுக்கமுரடரமை நபநோன்ற
உயநோளா்ந்த கருத்துக்கரளயும சிறந்த முரறயில்
எடுத்துக்கநோட்டுகின்றது.
“கருந்சிரைங்கு வவெண்வதநோழுநநநோய்
கல்வெளி கநோயும
வபருஞ்சிரைங்கு நபநோர்வெயிற்றுத்
தீயநோர்க்கு – அஞ்சிரைமைம
ஆற்றயூன் ஒத்(து) அரவெ தீநோளா்த்தநோர்
அரைசரைநோய்ப்
நபநோற்றியூண் உன்பநோர் புரைந்து” – (57)
 வகநோடிய சிரைங்கு நநநோயும
 வவெள்ரளத் வதநோழு நநநோயும
 கல்லரடப்பு நநநோயும

 வெநோத நநநோயும
 வெருந்துகின்ற வபருந்சிரைங்கு நநநோய்
வபரிய வெயிற்றுத் தீ நநநோய் – ஆகிய
நநநோய்களுரடயவெர் வபரும துன்பத்ரத,
அரடகின்றனைர். அவெர்களுக்கு
உணைரவெக்வகநோடுத்து அந் நநநோய்கரள
நீக்கியவெநோளா்கள் மைன்னைவெர்கள் யநோவெரைநோலும
நபநோற்றப்படும.
“வபநோய்தீர் புலவெநோளா் வபநோருள்புரிற்
தநோரைநோய்ந்த
ரமைதீநோளா் உயர்கதியின் மைநோண்புரரைப்பின் –
ரமைதீர்
சுடரிற்று வசநோல்லின்று மைநோறின்று
நசநோர்வின்(று)
இடரின்(று) இனிதுயிலும இன்று” – (66)
 வபநோய்மரமை நீங்கிய சநோன்நறநோர்கள்
 விருமபி ஆரைநோய்ந்த வமைய்ப் வபநோருளநோகிய
குற்றமைற்ற வீடுநபற்றின் மைநோட்சிரயச்
வசநோல்லுமிடத்து.
 அங்கு இருரள நீக்கும
 ஞநோயிறு இல்ரல
 உரரையில்ரல
 நிரல மைநோறுதல் இல்ரல

 தளர்ச்சி இல்ரல
 துன்பமில்ரல
 இனிய துயிலுமில்ரல
வீடு நபற்றில் பகலிரைவு முதலநோனைரவெ இல்ரல
என்பதநோம இப்பநோடல் கருத்து.
ஒரு மைனிதனுக்கு ஏற்படும நநநோரய
குணைப்படுத்துவெதற்கு எந்த அளவிற்கு மைருந்து
முக்கியநமைநோ அது நபநோல் ஒரு மைனிதன்
வெநோழ்வெதற்கு சில வகநோள்ரககரள, கரடப்பிடிக்க
நவெண்டும. ( சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சிறு
வெழுதுரணை நவெர், வநருஞ்சி நவெர், சிறு மைல்லி
நவெர், வபருமைல்லி நவெர், கண்டங்கத்திரி நவெநோளா்,
ஏலம, இலவெங்கம, சிறு நநோவெற்ப்பூ,
இவ்வெரகயநோனை மைருத்துவெப் வபநோருட்கரள
அளவின்றி அருந்தினைநோல் உடல் சரியநோனை
நிரலயில் இருக்கும.
வபநோய்யநோரமை, வகநோல்லநோரமை,
கள்ளுண்ணைநோரமை, கநோமைம இன்ரமை, கள்ளநோரமை,
ஊண் உண்ணைநோரமை, அருளுரடரமை, இன்வசநோல்
கூறல், ஈரக, அன்புரடரமை, இல்லறம,
துறவெறம, விருந்நதநோமபல், ஒழுக்கமுரடரமை
இது நபநோன்ற வகநோள்ரககரள சிறந்து

கரடபிடித்து வெநோழ்ந்தநோல் நநநோயில் இருந்து வெலி
குணைமைரடவெது நபநோல், உள்ளம (மைனை) நநநோய்
நீங்கி இயல்பநோனை நிரலயில் வெநோழ்க்ரகரய
கரடப்பிடித்து நரடமுரறயில் வெழி
வெகுக்கலநோம.
பநோர்ரவெ
திருக்குறள் – பரிநலழைகர் உரரை
www.nakkheeran.in
பதிவனைண் கீழ்க்கணைக்கு பகுதி – 3 – துரரை.
இரைநோசநோரைநோம

இல்லறம கூறும அறவியல் நகநோட்பநோடு
பழைந்தமிழ் நூல்களில் சிறப்பிடம
வபற்றநூலநோக திருகக்குறள் விளங்குகின்றது.
அடிப்பரடயில் ஒரு வெநோழ்வியல்
நூலநோகவிளங்கும திருக்குறள் மைனிதவெநோழ்வின்
முக்கிய அங்கங்களநோகிய அறம, தர்மைம, வபநோருள்,
இன்பம, வீடு ஆகியவெற்ரறப் பற்றி
நுவெலுகின்றது. பழைந்தமிழ் நூல்களிலும நநோன்கு
வபரும பகுப்புகள் வகநோண்டுள்ளனை.
 எட்டுத்வதநோரகபத்துப்பநோட்டு,
பதிவனைண்நமைல்கணைக்கு
 பதிவனைண்கீழ்கணைக்கு
 ஐமவபருங்கநோப்பியங்கள்
 ஐஞ்சிறுங்கநோப்பியங்கள்
அவெற்றில் பதிவனைண் கீழ்கணைக்கு எனைப்படும
பதிவனைட்டு நூல்களின் வெரிரசயில் முப்பநோல்
என்னும வபயநரைநோடு இந்நூல் விளங்குகின்றது..
அறம, வபநோருள், இன்பம, ஆகிய மூன்று
பநோல்களும வகநோண்டரமையநோல் முப்பநோல்
எனைப்வபயர்வபற்றது. முப்பநோல்களநோகிய இரவெ
ஒவ்வவெநோன்றும இயல் என்னும பகுதிகளநோக
நமைலும பகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வவெநோரு

இயலும சில குறிப்பிட்ட அதிகநோரைங்கரளக்
வகநோண்டதநோக விளங்குகின்றது, ஒவ்வவெநோரு
அதிகநோரைமும பத்துப்பநோடல்கரளத் தன்னுள்
அடக்கியது.

பநோவெரக
திருக்குறள் அரனைத்துநமை
குறள்வவெண்பநோ வெரகரயச் நசர்ந்தரவெ.
இவ்வெரக வவெண்பநோக்களநோலநோகிய அக்கநோலத்திய
முதல்நூலும ஒநரைநூலும திருக்குறள் ஆகும.
குறள் வவெண்பநோக்களநோல் ஆனைரமையநோல்
குறள்என்றும திருக்குறள் என்றும
இதுவபயர்வபற்றது.

பநோயிரைம
பநோயிரைம என்னும பகுதியுடன் முதலில்
அறத்துப்பநோலில் அறம, வபநோருள், இன்பம,
வதநோடங்கி இன்பத்துப்பநோல் முற்றுப்வபறுகிறது.

குறளின் பகுப்பும அரமைப்பும,
“அகரைமுதலஎழுத்வதல்லநோமஆதி

பகவென்முதற்நறஉலகு”
என்று “அகரைம” முதல்வதநோடங்கி அறம,
வபநோருள், இன்பம என்று எல்லநோ
கருத்துகரளயும உள்ளடக்கியிருக்கின்றனைர்.
“ஊடுதல்கநோமைத்திற்கின்பமஅதற்கின்ப
ம
கூடிமுயங்கப்வபறின்”
என்று தமிழ்வமைநோழியின் கரடசி எழுத்தநோகிய
“ன்” னுடன் முடித்திருக்கிறநோர்.
வெநோழ்வியலின் எல்லநோ அங்கங்கரளயும
திருக்குறள் கூறுவெதநோல் அரதச் சிறப்பித்துப்
பலவபயர்களநோல் அரழைப்பர். முப்பநோல்
உத்தரைநவெதம, வதய்வெநூல், வபநோதுமைரற,
வபநோய்யநோவமைநோழி, வெநோயுரறவெநோழ்த்து, தமிழ்மைரற,
திருவெள்ளுவெமைநோரல என்ற வபயர்களும
அதற்குரியரவெ ஆகும.
தனிமைனிதனுக்கு உரிரமையநோனைது
இன்பவெநோழ்வு, அதற்கு துரணையநோக உள்ளது
வபநோருளியல் வெநோழ்வு. அவெற்றிற்வகல்லநோம
அடிப்பரடயநோக விளங்குவெது அறவெநோழ்வு.
மைனைநத எல்லநோவெற்றிற்கும ஆதநோரை நிரலக்கலன்.
“மைனைத்துக் கண்மைநோசிலன் ஆதநல அரனைத்து
அறம” அறத்தநோல் வெருவெநத இன்பம ஆகும.

அறவெழியில் நின்று வபநோருள்ஈட்டி அதரனைக்
வகநோண்டு இன்பவெநோழ்வு வெநோழைநவெண்டும.

அறக்கருத்து
இரறவென்மைனிதனுக்குச்வசநோன்னைதுகீரத
மைனிதன்இரறவெனுக்குச்வசநோன்னைதுதிருவெநோசக
ம
மைனிதன்மைனிதனுக்குச்வசநோன்னைதுதிருக்குறள்
அறக்கருத்துகள் பற்றிய அறிஞர்கள் கருத்து
பழைங்கநோலத்தில் அறிஞர்கள்
இலக்கியங்கரள அறங்களின்
அடிப்பரடயிநலநய மைதிப்பிட்டநோர்கள். தமிழில்
வதநோல்கநோப்பியர் அறங்கரள வெலியுறுத்தினைநோர்.
கிநரைக்கத்தில் பிநளட்நடநோ மைற்றும ஆங்கிலத்தில்
கவிஞரும விமைர்சகருமைநோனை மைநோத்யூ அர்னைநோல்டு,
இது பற்றி வெலியுறுத்தி இலக்கியத்தில் அறவநறி
பற்றி குறிப்பிடுகிறநோர்கள்.
இலக்கியத்ரத வெநோழ்க்ரகயின்
விமைர்சனைம என்று ஆய்வில் பநோல் எல்மைர்நமைநோர்,

இர்விங்பநோப்பிட் மைற்றும இவெரரை வதநோடர்ந்து
நநோர்மைன் பநோஸடர், எச்.எச்.கிளநோர்க், ஜிஆர்.எலியட்
நபநோன்நறநோர் இலக்கியம வெநோழ்க்ரகக்கநோனை அறம
என்று கூற. அவெர்கள் கநோலத்திற்குப்பின் வெந்த
நவீனைத்துவெம நகநோட்பநோட்டு ஆய்வெநோளர்கள்
பரழையமைரைபுகள் இவெர் மைறுத்தலித்தனைர்.

அறம பற்றிய வினைநோ ?
அறக்நகநோட்பநோடு மைதமசநோர்ந்தரவெய?
என்ற வினைநோ எழுகிறது. வபநோதுவெநோக மைனிதனுக்கு
இயல்பநோனை அறஉணைர்வு இருக்கும –
இருக்கநவெண்டும என்று
குறிப்பிடுகின்றனைர்.

தமிழ் இலக்கியமும அறங்களும
இலக்கிய உலகில் அறவநறிக்
நகநோட்பநோடுகள் சமூகவியல் நநநோக்நகநோடு
ஆரைநோயப்படுகின்றனை. குறிஞ்சி, முல்ரல,
முதலநோகிய ஐந்திரணை என்று மைட்டும வசநோல்லி
நிறுத்தநோமைல் அதற்கு ஒரு நீண்ட அரட
வமைநோழிரய வதநோல்கநோப்பியர்,

“இன்பமும வபநோருளும அறனும
என்றநோங்கு

அன்வபநோடு புணைர்ந்த ஐந்திரணை
மைருங்கின்”
(வதநோல்.வபநோருள் களவு -89)
என்று குறிப்பிடுகின்றநோர். இன்பமும வபநோருளும
அறனும என்பது உலகின் கண்நுகரும கநோதல்
இன்பமும, உலகவெநோழ்க்ரகயின் வபநோருள் எனை
அரமையுமைநோறு அறநிரல ஒழுக்கத்தின் பநோல்
நிகழ்தரலக் குறித்தலநோம.
இதுகளவவெநோழுக்கத்தின் சிறப்புநிரல என்க.
அன்வபநோடு புணைர்ந்த ஐந்திரணையநோகிய
ஒழுகலநோறுகள் அன்பின் வெயத்தநோல் நிகழ்த்தல்
என்பதநோகும.
“அறத்திற்நக அன்புசநோர்பு என்ப
அறியநோர்
மைறத்திற்கும அஃநத துரணை” – (குறள்
– 76)
அறத்திற்கு மைட்டுநமை அன்புதுரணையநோகும.
என்பர். அறியநோதநோர் ஆனைநோல் மைறத்திற்கும
அதுநவெ துரணையநோகும.
சங்கஇலக்கியங்களில் அன்ரறயகநோலத்து
அறவநறிக்கருத்துகள் அதிகமைநோக இருக்கும
நிரலயில் குறிப்பநோக அகஇலக்கியங்களுக்கும
புற இலக்கியங்களுக்கும அறவநறிகள்
அடிப்பரட வெநோழ்க்ரக வநறிரயக்

குறிப்பிட்டுயிருக்கின்றனைர். கநோப்பியத்திலும
அறமபற்றியகருத்து உண்டு.

“அரைசியல் பிரழைத் நதநோர்க்கு அறங்
கூற்றநோகும
உரரைசநோல் பத்தினிரய உயர்ந்
நதநோர்ஏத்தும
ஊழ்விரனை உறுத்து வெந்துஊட்டும” –
(சிலப்பதிகநோரைம)
இக்கநோல இலக்கியமைநோனை மைநோயூரைம
நவெதநநோயகமபிள்ரள எழுதிய பிரைதநோப
முதலியநோர்சரித்திரைம என்னும நநோவெல்
வபண்ணின் வபருரமைரயப் நபசுகிறது
என்பநதநோடு மைட்டுமைல்லநோமைல் சிறந்த ஆண்,
சிறந்தவபண், சிறந்தகுடுமபம எப்படியிருக்க
நவெண்டும என்பரத மைரைபுவெழியிலநோனை தமிழ்ச்
சமுதநோயத்தின் அறவெழியில் நின்று விளக்கமைநோகப்
நபசுகின்றது. இரவெ திருக்குறளில்
குறிப்பிடுவெது நபநோல அறவகநோள்ரககரளயும
அறவநறிக்நகநோட்பநோட்டின் மூலமைநோக
வவெளிப்படுகின்றது.
தமிழ் இலக்கியத்தின் நீண்ட வெரைலநோற்றில்
வபருமபநோலநோனைரவெ அறம நபசுபரவெயநோகநவெ

அரமைந்துள்ளனை. அறம, வபநோருள், இன்பம,
வீரடதல், நூற்பயன் என்று இலக்கணைம
நபசுகின்றது. தன்வனைஞ்சறிவெது வபநோய்யறக
.மைனைத்துக்கண் மைநோசிலன் ஆதல் என்று திருக்குறள்
சமையம சநோரைநோத அறத்ரதக் கூறுகிறது.

இல்லறம கூறும அறவியல்
இல்- அறம இல்வெநோழ்வின்கண் நின்று
மைனைதநோல் தூய்ரமைப்பட அறம வசய்து
ஒழுகிவெநோழ்தல். அவ்வெநோறு வெநோழுமிடத்துத்
தமரமைச் சநோர்ந்நதநோருக்கும, சநோரைநோநதநோருக்கும
யநோவெர்க்கும உதவிவசய்து வெநோழைநவெண்டும,
இல்வெநோழ்ரவெ.

“அன்பும அறனும உரடத்தநோயின்
இல்வெநோழ்க்ரக
பண்பும பயனும அது” – (குறள் – 45)
திருமைணைவெநோழ்க்ரக ஒருவெரரை
ஒருவெர்புரிந்து வகநோண்டு அன்பநோகவும
ஒற்றுரமையநோகவும உண்ரமையநோகவும
அரமைந்துவிட்டநோல் அதுநவெ சிறந்த பயன்னுள்ள
பண்புகரளயுரடய வெநோழ்க்ரகயநோக இருக்கும.

அறம
அறம என்ற வசநோல் பழைந்தமிழ்
இலக்கியங்களுள் பல்லிடங்களில் பயின்று
வெந்துள்ளது. அறம என்ற வசநோல்லுக்கு
ரகயறமகருமைம, நீர்ரமை, நூற்பயனில்
நநோன்கிவனைநோன்று, மைனைம வெநோக்குகநோயம
நற்சிந்தரனை, நற்வசயல், நற்வசநோல் வபரிநயநோரின்
இயல்பிவனைநோன்று எனைத் தமிழ் வமைநோழி
அகரைநோதியும, தனிமைனிதனின் வெநோழ்வும,
வபநோதுவெநோழ்வும, சீரைநோக இயங்கத் தனிமைனிதன்
அரைசு நபநோன்றவெர்கள் கரடபிடிக்க நவெண்டிய
ஒழுக்கத்தின் அடிப்பரடயநோனை வநறிமுரறகள்
அல்லது கடரமைகள் என்று கூரியநோவின் தற்கநோலத்
தமிழ்வமைநோழியகரைநோதியும வபநோருள்
சுட்டிச்வசல்கின்றது. இதனூடநோக அறமைநோவெது
மைனைத்வதளிவு வபற்ற அல்லது மைனைத்தூய்ரமை
வபற்ற தனிமைனிதனின் ஒழுக்கத்தின்
அடிப்பரடயிலநோனை வெநோழ்வின் இன்றியரமையநோ
வநறிமுரற என்பதுபுலனைநோகிறது.

வெள்ளுவெர்கநோட்டும இல்லறங்கள்
தனிமைனித வெநோழ்வில் ஒவ்வவெநோருவெரும
கரடப்பிடிக்க நவெண்டிய ஒன்று இல்லறமைநோகும.

இல்லறத்தின் வெழியநோகத்தநோன் இன்பந்துய்க்க
முடியும. வபநோருளின்பமைநோனைநோலும சரி,
வீடுநபற்றின்பமைநோனைநோலும சரி
இல்லறநமைவெநோழ்வின் முதல்படி
அறத்தநோன்வெருவெநத இன்பம

“அறத்தநோன் வெருவெநத இன்பம
மைற்வறல்லநோம
புறத்த புகழும இல” – (குறள் -39)
ஒருவென்வசய்யும அறத்தநோல் கிரடக்கும
இன்பநமை மிகுந்த வபருரமைக்குரியதநோகும. மைற்ற
எல்லநோ வசயல்களுக்கநோகவும கிரடக்கும புகழ்
இன்ப முரடயதநோக இருந்தநோலும அது
சிறந்தபுகழைநோகது.
மைரனைமைநோட்சி
குடுமபத்திற்கு நதரவெயநோனை
நல்லகுணைங்கள் இல்லநோத மைரனைவிரய
வபற்றயநோருக்கும மைற்ற வெழிகளில் கிரடக்கும
சிறப்பநோனை புகழ் வபருரமையநோகவும
பயன்யில்லநோமைல் நபநோய்விடும.

“மைரனைமைநோட்சி இல்லநோள்
கண்இல்லநோயின் வெநோழ்க்ரக

எரனை மைநோட்சித்தநோயினும இல்”. –
(குறள் – 52)
மைக்களுக்கு மைங்கலகரைமைநோனை மைகிழ்ச்சிரய
அளிப்பது குடுமபவெநோழ்க்ரக. அதில்
தங்களுக்கநோனை வெருங்கநோல சந்ததிகரள
உருவெநோக்கும மைக்கட்நபறு நமைலும மைகிழ்ச்சிரய
ஏற்படுத்தும.
“மைங்கலமஎன்பமைரனைமைநோட்சிமைற்றதன்
நன்கலமநன்மைக்கட்நபறு” –(குறள் –
60)
அன்நப அறம
நம உடலின் புறத்நத கநோணைப்படும கண்,
கநோது, ரக, கநோல் ஆகிய எல்லநோம நமைக்கும
வசய்யும உதவிகரளவிட நம இதயத்தில்
நிரலத்து நிற்கும அன்பின் வவெளிப்பநோடு நமைக்கு
அதிகப்பயரனை வகநோடுக்கிறது.
“புறத்துறுப்புஎல்லநோமஎவென்வசய்யும
யநோக்ரக
அகத்துறுப்புஅன்பிலவெநோர்க்கு” – (
குறள் – 79)
அடக்கம உரடரமை

நமமுரடய வெநோழைக்ரகயில்
நநோமகரடப்பிடிக்கும உயர்வெநோனை பணிவுநம
இறப்பிற்கு பின்நிரலத்து நிற்கும. ஆனைநோல்
அடங்கநோத முரைண்பநோடநோனை வெநோழ்க்ரக
மீளமுடியநோத இருட்டில் அரடத்துவிடும.

நல்வலநோழுக்கம, தீவயநோழுக்கம
நமமுரடய நல்ல ஒழுக்கமைநோனை
வெநோழ்க்ரகரய நமமுரடய துன்பமைநோனை
நநரைத்திலுமபலர் வெழியவெந்து உதவிவசய்வெர்.
அது நன்றியுரடயதநோக இருக்கும. ஆனைநோல்
தீவயநோழுக்கம எப்வபநோழுதும நமைக்கு
துன்பங்கரளயும அழிரவெயுமதரும.

“நன்றிக்குவித்தநோகுமநல்வலநோ
ழுக்கமதீவயநோழுக்கம
என்றுமஇடுமரபதரும” – (
குறள் – 138)
வெநோழ்தலின் சநோதல்
ஒருவெரனை அவென் முகத்திற்கு நநரைநோக
புகழ்ந்துநபசி அவெர்வசன்ற பிறகு
மைட்டமைநோகநபசும இயல்புரடயவெர்
அவ்வெநோறுநபசி உயர்வெநோழ் வெரதவிட

வசத்துவிட்டநோல் மைற்றவெர்களுக்கு நல்லது
வசய்தபுண்ணியமைநோவெதுகிரடக்கும.

“புறமகூறிப்வபநோய்த்துஉயர்வெநோழ்தலி
ன்சநோதல்
அறமகூறுமஆக்கமதரும.” (குறள்
-183)
நதநோன்றின் புகநழைநோடு
“நதநோன்றின்புகநழைநோடுநதநோன்றுகஅஃதி
லர்
நதநோன்றலின் நதநோன்றநோரமைநன்று” –
(குறள் – 236)
எந்தவவெநோரு இடத்திருக்குச் வசல்வெதநோக
இருந்தநோலும அங்குநமைக்கு வபருரமை
உண்டநோகுமபடி நடந்து வகநோள்வெதநோக இருந்தநோல்
வசல்லநவெண்டும. அப்படி முடியவில்ரல
என்றநோல் நநோம அங்கு வசல்லநோமைல் இருப்பது
நல்லது.

பநோர்ரவெநூல்
திருக்குறள் புதிய உரரை - பூமபுகநோர்
பதிப்பகம
கரலயுமகரலக்நகநோட்பநோடுகளும –
ஜெநோன்சநோமுநவெல்
வதநோல்கநோப்பியமவபநோருளதிகநோரைம –
சநோரைதநோபதிப்பகம
https://ta.wikipedia.org/s/3izf

திருக்குறளில் வெநோழ்வியல் கூறுகள்
திருக்குறள் நீதிநூலநோக மைட்டுமைல்லநோமைல்
ஒரு வெநோழ்வியல் நூலநோகவும திகழ்கின்றனை.
இரைண்டநோயிரைம ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட
மைனிதனுக்கும, 21 ஈமநூற்றநோண்டிளுள்ள புதிய
தரல முரறயினைருக்கும வெழிகநோட்டும ஒரு
அறநூலநோகும. வெள்ளுவெத்தின் \வபநோண்ரமை
கநோலந்நதநோறும புதிய புதிய கருத்தநோக்கங்கரளத்
தந்து, இனைம, வமைநோழி, நநோடு என்னும எல்ரலக்
கடந்த மைனித வெநோழ்க்ரகரய வெளப்படுத்தும
அளவிற்கு சிறந்து விளங்குகிறது.
வெள்ளுவெம தநோன் நதநோன்றிய கநோலத்நதநோடு
நின்று விடநோமைல் இனி வெரும
தரலமுரறயினைருக்குமவபநோருந்தும படியநோக
மைனிதனுக்கு வெநோழைச்வசநோல்லிக் வகநோடுக்கிறது.
இது மைட்டுமைல்லநோமைல் வெநோழ்க்ரகயின்
மைகத்துவெத்ரத விளக்குகிறது. வெள்ளுவெம
இலக்கியம என்னும நிரலயில் நின்று விடநோமைல்
மைனித வெநோழ்க்ரகயின் அறவநறி சநோரைநோமசத்ரதயும
பதிவு வசய்கின்றது.

”இன்பம வபநோருள் அறம வீவடன்னும
இந்நநோன்கும
முன்பறியச் வசநோன்னை முதுவமைநோழிநூல் மைன்பரதகட்
குள்ள அரிவதன்றரவெ வெள்ளுவெர் உலகம
வகநோள்ள வமைநோழிந்தநோர் குறள்”.(நரிவவெரூஉத்தரலயநோர்)
இன்பம வபநோருள் வீடு என்னும இந்நநோன்கும
மைன் பரதகட்கம முன்பு அறிய வசநோன்னை முது
வமைநோழி நூல் உள்ள அரிது என்று இன்பம
முதலிய இந்நநோற்வபநோருள் இயல்புகரளயும
மைக்கட் பரைப்புக்கு அக்கநோலத்தில் அறியும
வெண்ணைம வசநோல்லப்பட்ட பழைவமைநோழி
நவெதமைநோனைது ஓதி உணைரைப்படுதற்கு அரிது என்று,
வெள்ளுவெர் அரவெ உலகம வகநோள்ள குறள்
வமைநோழிந்தநோர்.
மைனித வெநோழ்க்ரக தரலசிறந்த அறமைநோக
விளங்கும அறம, வபநோருள், இன்பம ஆகிய
முதன்ரமைப் பயரனை அறியரவெத்துப்
பயனுரடய வெநோழ்க்ரகரய வெநோழை வெள்ளுவெம
நன்கு வெழிக் கநோட்டுகிறது.
அன்பு, பண்பு, இன்வசநோல், நன்றியறிதல்
எனை மைனித மைநோண்புகரள விளக்குகிறது.

மைனிதர்களின் வெநோழ்க்ரக வநறிரய உயர்த்தும
நகநோட்பநோடநோக வெள்ளுவெம நல்லறங்கரளப்
பின்பற்றுமைநோறு வெலியுறுத்துகிறது. அதில்
ஆன்மீக அறம
ஈதல் அறம
கநோதல் அறம
ஆன்மீக அறம
“அகரை முதல எழுத்வதல்லநோம ஆதி
பகவென் முதற்நற உலகு” - (குறள் - 1)
கடவுரள அறிவு, ஆற்றல் அப்பநோற்பட்ட
நிரல என்னும கருதுநகநோள் நிரலயில் ரவெத்து
மைனித வபருரமைக்கும, சமுதநோய அரமைதிக்கும
வெள்ளவெர் குறள் வெழிக் குரைல்
வகநோடுத்துள்ளநோர்.“உலகு“ எனை நிரனைவூட்டி
உலகளநோவிய நநநோக்கத்ரத மைரறமுகமைநோக
உணைர்த்தியுள்ளநோர். கடவுள் வபயரைநோல், மைதத்தின்
வபயரைநோல் சண்ரடயிட்டுக் வகநோள்ளும
மைனிதனுக்கு அவெனைது மைனைமைநோற்றத்திற்கு
வெள்ளுவெம ஒரு புதிய ஆன்மீக அறத்ரத
தந்துள்ளது.

வெள்ளுவெம கடவுரள நமபுகிறது.
ஆனைநோல் அது ஆணும அல்ல, வபண்ணும அல்ல
வெள்ளுவெம கநோட்டும கடவுளுக்குக் நகநோபுரைங்கள்,
நகநோட்ரடகள் இல்ரல ஆனைநோல் அது நபரைறிவு,
வெநோய்ரமையநோனை அறிவு, குணைங்களின் திருவுரு,
இன்பத்தின் திருவுரு, அன்பின் திருவுரு,
அறத்தின் அரடயநோளம என்று கருதப்படுகிறது.
ஈதல் அறம
“ஈதல் இரசபட வெநோழ்தல் அதுவெல்ல
ஊதியம இல்ரல உயிர்க்கு”
மைனிதப் பண்ரப உணைர்த்தும ஒரு வநறி
ஈதல் அறமைநோகும. ஈரக என்பது பிறருக்குக்
வகநோடுத்து மைகிழும மைனைம.அவ்வெநோறு
வகநோடுத்துதவும நபநோது மைனிதன் பக்குவெம
அரடந்தவெனைநோகிவிடுகிறநோன். நபநோட்டியும,
வபநோறநோரமையும அடுத்தவெர் வபநோருரளக் கவெரும
எண்ணைமும மைனிதரனை மிருக நிரலக்குக்
வகநோண்டு வசல்லும ஈரகக் குணைம ஒன்நற
மைனிதரனை மைநோண்புரடயவெனைநோக்கும. வெள்ளவெர்
ஈரக குணைநமை உயிரின் ஊதியம
என்பர்.வகநோடுத்துப் புகழைரடயும வெநோழ்க்ரகநய
பயனுரடய வெநோழ்க்ரக என்பரதக் குறள்
உணைர்த்துகிறது.

கநோதல் அறம
கநோமைத்துப்பநோல் அறவெழிப்பட்ட
கநோதலுறவுகரள எடுத்துரரைத்துள்ளது.
கநோதரலயும, ஆண் - வபண் உறவுகரளயும
வெள்ளுவெர் வநறிப்படுத்தியுள்ளநோர்.
கநோமைத்துப்பநோலில் கநோதல், கநோதலர் உறவுநிரல
ஆகியவெற்ரற இனிரமை பயக்கப் பநோடி
அன்வபனும வநறிக்குள் மைனைங்களின் சங்க
மைருததிற்குள், மைநோசுபடநோத வெநோழ்வியல் படி
நிரலரய வெடித்துதந்துள்ளநோர். களரவெயும
கற்ரபயும வெரகப்படுத்தி மைனிதம அரடயும
வெநோழ்க்ரக வநறிரய வெள்ளுவெநோளா் தந்துள்ளநோர்.
இல்வெநோழ்க்ரக
“பழியஞ்சிப் பநோத்தூண் உரடத்தநோயின்
வெநோழ்க்ரக
வெழிவயஞ்சல் எஞ்ஞநோன்றும இல்”
(குறள் - 44)
பழி அஞ்சிப் பநோர்த்து ஊண்
உரடத்தநோயின் ஈயநோத கஞ்சன் என்று பிறநோளா்
பழித்ததற்கு அஞ்சித் துறந்தநோர் முதலிய
மூவெர்க்கும வதன்புதலத்தநோர் முதலிய ஐவெர்க்கும

அவென் வபநோருரளப் பகுத்தளித்து உண்டுரல
இயல்பநோகக் வகநோண்டிருப்பின், வெழி எஞ்சல்
எஞ்ஞநோன்றும இல் அவெனைது மைரைபுவெழி
ஒருநபநோதும ஆறநோது எக்கநோலும வதநோடர்ந்து
வெருவெதநோம.
அன்பும அறனும
“அன்பும அறனும உரடத்தநோயின்
இல்வெநோழ்க்ரக
பண்பும பயனும அது” (குறள் - 45)
இல் வெநோழ்க்ரக அன்பும அறனும
உரடத்தநோயின் ஒருவெனைது இல்லறவெநோழ்க்ரக
அவெனுக்கும அவென் வெநோழ்க்ரகத் துரணைக்கும
இரடப்பட்ட இருதரலக் கநோதரலயும அவெர்
கருத்வதநோருமித்தப் பிறர்க்குச் வசய்யும
அறவிரனைகரளயும உரடத்தநோயின், அது
பண்பும பயனும அவ்வுரடரமை
அவ்வெநோழ்க்ரகக்கு முரறநய தன்ரமையும
பயன்விரளவுமைநோகும.
கணைவென் மைரனைவியரிரடப்பட்ட
இருதரலயன்பு அதன் பண்பநோயிற்று. அதனைநோற்
வசய்யப்படும அறம அதன் பயனைநோயிற்று. அன்பு
பண்பும, அறம பயனும இல்வெநோழ்க்ரக உரித்நத
ஆகும.

இல்லவெள் மைநோணைநோக் கரட
”இல்லவதன் இல்லவெள் மைநோண்பநோனைநோல்
உள்ளவதன்”
(குறள் -53)
இல்லவெள் மைநோண்பு ஆனைநோல் இல்லது என்
ஒருவெனுரடய மைரனைவி நற்குணை நற்வசய்ரகச்
சிறப்புரடயவெளநோனைநோல் அவெனுக்கு இல்லநோதது
எது? அவெள் நற்பண்பு இல்லநோதவெளநோனைநோல்
வெநோழ்க்ரகயில் இருப்பது என்னை?
அடக்க முரடரமையின் சிறப்பு
“பரிந்துஓமபிக் கநோக்க ஒழுக்கம
வதரிந்துஓமபித்
நதரினும அஃநத துரணை” - (குறள் 132)
ஒழுக்கத்ரத வெருந்தியும நபநோற்றிக் கநோக்க
நவெண்டும பலவெற்ரறயும ஆரைநோய்ந்து நபநோற்றித்
வதளிந்தநோலும அந்த ஒழுக்கநமை வெநோழ்க்ரகயில்
துரணையநோக விளங்கும.

ஒரு மைனிதன் தன் வெநோழ்வில்
எப்படிவயல்லநோம வெநோழைநவெண்டும என்பரதயம,
எப்படிவயல்லநோம வெநோழைகூடநோது என்பரதயும
வெநோழ்க்ரக வநறிமுரறகரளயும, வெநோழ்வியல்
கூறுகரளயும வெழுவெநோகவும, வசழுரமையநோகவும,
பரடத்துள்ளநோர் திருவெள்ளுவெநோளா்.
பநோர்ரவெ நூல்கள்
திருக்குறள் - வெள்ளுவெர் கண்ட தத்துவெம வத.வபநோ.மீ.
திருக்குறள் - தமிழ் மைரைபுரரை ஞநோ.நதவெநநயப் பநோவெணைநோர்
நமைரல வமைய்யியலுக்கு வெழிகநோட்டிய
வெள்ளுவெம - ப.மைருதநநோயகம
புதிய நநநோக்கில் திருக்குறள் பநோயிரைம எஸ.முத்துகிருஷணைன்

சங்க இலக்கியத்தில் களவும – கற்பும
உறவெநோடியது
சங்க இலக்கியம என்பது தமிழில்
கிறிஸதுக்கு முற்பட்ட கநோலப்பகுதியில்
எழுதப்பட்ட வசவ்வியல் இலக்கியங்கள் ஆகும.
473 புலவெர்களநோல் 2381 பநோடல்கரளப்
பநோடப்பட்டுள்ளது. இப்புலவெர்கள் பலதரைப்பட்ட
வதநோழில் நிரலயுள்நளநோரும வபண்களும,
நநோடநோளும மைன்னைருமை; உண்டு. சங்க
இலக்கியங்கள் அக்கநோலத்தில் வெநோழ்ந்த
தமிழைர்களின் தினைசரி வெநோழ்க்ரக
நிரலரமைகரளயும மைற்றும பண்ரடத் தமிழைரைது
கநோதல், நபநோர், வீரைம, ஆட்சியரமைப்பு, வெணிகம
நபநோன்ற நடப்புகரளச் சங்க இலக்கியப்
பநோடல்கள் அறியரவெக்கின்றனை.
சங்க இலக்கிய கூறுகள் மைற்றும பண்புகள்
அகம, புறம, ஐவெரக, நிலப்புலன்கள்,
வெநோழ்க்ரக முரறகள் நபநோன்றரவெகரள எடுத்து
விளக்குவெதும, சங்க இலக்கியப் பநோட்டுகளில்
கநோணைப்படும பரழைய மைரைபுகள் பல உண்டு.
கநோதல் பற்றிய கற்பரனைரய அகம என்றும,

வீரைம, வகநோரட, புகழ் முதலிய வெநோழ்க்ரகத்
துரறகரளப் புறம என்றும பகுத்தப் பநோகுபநோடு
அந்த மைரைபுகளுள் முதன்ரமையநோனைது ஆகும.
அகப்பநோட்டுகளில் கற்பரனை தரலவென்
தரலவியின் கநோதல் பநோடப்படும.
புறப்பநோட்டுகளில் நநோட்ரட ஆளும
தரலவெனுரடய சிறந்த வீரைச்வசயல்களும,
வகநோரடப்பண்பும குடிமைக்களுள்
சிறந்தவெர்களின் அருஞ்வசயல்களும பிறவும
பநோடப்படும. ஆகநவெ, வபருமபநோலும,
அகப்பநோட்டுக்கள் கற்பரனையநோகவும,
புறப்பநோட்டுகள் உள்ளது கூறலநோகவும
அரமைந்துள்ளனை எனைலநோம.

சிற்றூர்கள் பலவெநோகவும நகரைங்கள் ஒரு
சிலரைநோகவும அவெற்றிரடநய நபநோக்குவெரைத்தும
கலப்பும குரறவெநோகவும இருந்த கநோலம அது.
சிற்றூர் மைக்கள் மைரழையிலும கநோட்டிலும
வெயற்புறத்திலும கடற்கரரையிலும அரமைந்த
ஊர்களில் வெநோழ்ந்து அந்தந்த நிலத்தில் கிரடத்த
உணைவுப்வபநோருள்களுக்கநோக நவெட்ரட உளவு
மீன் பிடித்தல் முதலிய வதநோழில்களில் ஈடுபட்டு
வெந்தனைர். அன்பு, அறிவு, அழைகு, வெயது முதலியனை

வபநோருத்தமைநோக வெநோய்ந்த ஆணும வபண்ணும
கநோதல் வகநோண்டு திருமைணைம வசய்து இல்லற
வெநோழ்க்ரக நடத்தினைர். அத்தரகய கநோதலும
இல்லறமுநமை சிற்றூர்களில் இயல்பநோனை
வெநோழ்க்ரகயநோக இருந்தனை. அந்த ஊர்களில்
நதநோன்றி வெழைங்கிய வெநோய்வமைநோழி கரதகளும
பநோடல்களும நநோடகங்களும அந்த கநோதல்
வெநோழ்க்ரகநய ரமையப் வபநோருளநோக
வகநோண்டிருந்தனைர். சிற்றூர் மைக்களின்
இயற்ரகநயநோடு இரயந்த வெநோழ்வும
வதநோழில்களும நநோட்டு பநோடல்களில்
பநோடப்பட்டனை. மைரல, கநோடு, வெயல், கடல்
ஆகியவெற்றின் இயற்ரக அழைகும சிறப்பும
அவெற்றில் பநோடப்பட்டனை. இயற்ரகப்
வபநோருள்களும வதநோழில் முதலிய வெரககளும
வெநோழ்வுக்கநோக அரமைந்தரவெ.
ஆரகயநோல், கநோதல் வெநோழ்நவெ அந்தப்
பநோடல்களில் உரிப்வபநோருள் என்று
நபநோற்றப்ப்ட்ட்து. அந்த வெநோழ்ரவெ
எடுத்துக்கநோட்டும வபநோருள்களநோக உள்ள மைரைம,
விலங்கு, பறரவெ, வதநோழில் முதலிரவெ
கருப்வபநோருள்கள் எனைப்பட்டனை. அந்த
வெநோழ்வுக்கு பின்னைணியநோக விளங்கிய நிலமும
கநோலமும முதல் வபநோருள்கள் எனைப்பட்டனை.

தினைந்நதநோறும இயற்ரக வபநோருள்களும
வதநோழில்களும பழைக்கவெழைக்கங்களும
நவெறுநவெறநோக இருந்தரமையநோல் எழுத்துக்கு
நிலம நநோட்டுப் பநோடல்களும வவெவ்நவெறு
வெரகயநோக அரமைந்தனை. சங்க இலக்கியம இருந்த
கநோலத்தில் அந்த நநோட்டுப் பநோடல்கநள
புலவெர்களின் ரகப்பட்டு குறிஞ்சி, முல்ரல,
மைருதம, வநய்தல், பநோரல எனும ஐந்திரணை
பநோடலநோக அரமைந்தனை. அவெற்றின் மைரைபுகரள
ஒட்டி புலவெர்களநோல் இயற்றப்பட்ட ஐந்திரணைப்
பநோட்டுகளும முழுவெதும கிரடக்க வெழியில்ரல.
ஒரு கநோதல் நிகழ்ச்சிரய கற்பரனை வசய்து
பநோடும நபநோது இவ்வெநோறு அதற்கு உரிய நிலம,
வபநோழுது, பறரவெ, விலங்கு, மைரைம, பூ முதலிய
இயற்ரகப்வபநோருள்களும அரமைத்துப்பநோடும
மைரைபு வநடுங்கநோலமைநோக இருந்து வெந்தது.
ஊர் ஊரைநோக மைக்கள் எழுதநோமைநல பநோடி
வெந்த நநோட்டுப் பநோடல்களிநலநய அந்தப்
பநோடல்கநலநய அந்த மைரைபு இருந்து
வெந்தரமையநோல் புலவெர்கள் அந்த மைரைபுகரள
அவ்வெநோநற ரகயநோண்டு இலக்கியம பரடத்தனைர்.
அதனைநோல் .கணைவெனும மைரனைவியும ஊடல்
வகநோண்டு பிணைக்குவெரதப் பநோடல் விருமபினைநோல்

புலவெர் அதற்கு ஏற்ற வெயம சநோர்ந்த மைரைபு
நிலத்ரதயும அந்த நிலத்து இயற்ரகப்
வபநோருள்கரளயும அரமைத்துப் பநோட நவெண்டி
இருந்தது. மைரழையிநயநோ கநோட்ரடநயநோ
அரமைத்துப் பநோடுவெதற்கு அந்த மைரைபு
இடமதரைவில்ரல. நநோட்டு மைக்களின் எழுத
இலக்கியமைநோகிய நநோட்டுப்பநோடங்கநள அவ்வெளவு
ஆழைமைநோக அந்த மைரைபு நவெறுன்றி
இருந்தப்படியநோல் எழுதும இலக்கியத்ரதப்
பரடத்தரதப் புலவெர்களும அந்த மைரைரப
மீறநோமைல் நபநோற்ற நநர்ந்தது. அதனைநோல்,
அக்கநோலத்து அகப்பநோட்டு இயற்ரக வெர்ணைரனை
மிகுந்து விளங்கக் கநோண்கிநறநோம. இயற்ரக
பநோடுவெதநோகநவெ அரமைந்த பநோட்டுகள் நபநோல சில
நதநோன்றும. மைனிதரின் கநோதரல பநோடுதநல அந்தப்
பநோட்டுகநள முதன்ரமையநோனை நநநோக்கம. அந்தக்
கநோதல் கற்பரனைக்குப் பின்னைனியநோகவும
குடிமைக்களுள் சிறந்தவெர்களின் துரணையநோகவும
அரமைக்கிறது.

ஐந்திரணையில் கநோதல் குறிப்பு

குறிஞ்சித்திரணை, முல்ரலத்திரணை,
மைருத்திரணை, வநய்தல்திரணை, பநோரலத்திரணை
எனை அன்பின் ஐந்திரணை ஆகும. சங்க இலக்கியப்
பநோட்டுகளில் கநோணைப்படும பரழைய மைரைபுகள் பல
உண்டு. கநோதல் பற்றிய கற்பரனைரய அகம
என்றும, வீரைம என்றும வகநோரட புகழ் முதலிய
வெநோழ்க்ரகத்துரறகரளப் புறம என்றும பகுத்த
பநோகுபநோடு அந்த மைரைபுகளுள் முதன்ரமையநோனைது
ஆகும. அகப்பநோட்டுகளில் கற்பரனைத் தரலவென்
தரலவியின் கநோதல் பநோடப்படும.
புறப்பநோட்டுகளில் நநோட்ரட ஆளும
தரலவெனுரடய சிறந்த வீரைச் வசயல்களும
வகநோரடப்பண்பும அருஞ்வசயல்களும பிறவும
பநோடப்படும ஆகநவெ வபருமபநோலும
அகப்பநோட்டுகள் கற்பரனையநோகவும
புறப்பநோட்டுகள் உள்ளது
குறிஞ்சித்திரணையில் ஒரு தரலவெனும
ஒரு தரலவியும முதன்முதலநோக ஒருவெரரை
ஒருவெர் கண்டு இயல்பநோகநவெ அன்பு வகநோண்டு
மைனைம கலந்து உறவு வகநோள்வெது
குறிஞ்சித்திரணையநோகும.
முல்ரலத்திரணையில் அன்பநோல்
வநருங்கியப் பிரணைந்த தரலவெனும,

தரலவியும பிரிந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கநோலமவெரரை
அப்பிரிரவெத் தநோங்கிக்வகநோண்டிருந்தல்
முல்ரலத் திரணையநோகும. பிரிவு பல
கநோரைணைங்களநோல் உண்டநோகும.
மைருத்திரணையில் இல்லற வெநோழ்வில்
தரலவென் பல கநோரைணைங்களநோல்
வவெளியிடங்களில் அடிக்கடி தங்கிவெந்ததநோல்
தரலவி நகநோபமுற்று ஊடல் வகநோள்வெது
மைருத்த்திரணையநோகும.
வநய்தல்திரணையில் ஏநதநோ ஒரு
கநோரைணைத்தநோல் தரலவிரயப் பிரிந்து வசன்ற
தரலவென் குறித்த கநோலத்திற்குள் வெரைமுடியநோது
கநோல தநோமைதம ஆவெதநோல் தரலவிக்கு ஏற்படும
வெருத்தரதப்பற்றிக் கூறுவெது
வநய்தல்திரணையநோகும.
பநோரலத்திரணையில்
மைணைந்துக்வகநோள்ளும வபநோருட்டுத் தரலவென்
முயன்று வபநோருள் நதடநவெநோ நமைலும கல்வி
கற்கநவெநோ அரைச கட்டரளயநோல் தூது வசல்லநவெநோ
பிரியும பிரிவு பநோரலத்திரணையநோகும.
களவு

களவு என்பது ஒத்த பருவெம, உருவெம
முதலியவெற்றுள்ள ஒருவெனும, ஒருத்தியும தநோநமை
எதிர்ப்பட்டுக் கூடும கூட்டம தமைக்நகற்ற
வெநோழ்க்ரகத் துரணைவெரரைத்தநோமைநோகநவெ
நதர்ந்வதடுத்துக் வகநோள்வெது ஆகும.
கற்பு
கற்பு என்பது களவவெநோழுக்கம ஒழுகிக்
கநோதலன்பு முதிர்ந்து மைணைந்து வகநோண்ட கநோதலர்
ஒரு மைனைப்பட்டு இல்லறம நடத்துதல் ஆகும.
இல்லறம
தரலவெனும தரலவியும வகநோடுக்கும
முரறரமைரயயுரடய வபற்நறநோர் உடன்பட்டுக்
வகநோடுப்ப மைணைந்வசய்து வகநோண்டு நடத்தும
இல்லற வெநோழ்க்ரகநய கற்பு வெநோழ்க்ரக,
இல்லறநமை கற்பு ஆகும. இக்கற்பு வெநோழ்க்ரக,
களவவெநோழுக்கம முற்றி விரளந்த விரளவு.
களவவெநோழுக்கத்தின் கனி கற்பு அஃதநோவெது
அன்பின் வவெற்றி ஆகும.
தரலவெனும தரலவியும எதிர்பட்டுக்
வகநோண்ட கநோதலன்பு வகடநோமைல் இருவெரும
மைணைந்து வகநோண்டு இல்லறம நடத்துதலும

தரலவென் பிரிந்தநோல் தரலவி அன்பு வெழுவெநோமைல்
ஆற்றியிருந்து வவெற்றி வபறுதலும
உரடரமையின் இது கற்பு எனைப்படும. “மைரற
வவெளிப்படுதல் கற்பு” கணைவென் மைரனைவி
இருவெரரையும ஒன்றுபடப் பிணித்து நிற்கும
மைணைங்கலந்த அன்பின் பயநனை கற்பு வெநோழ்க்ரக.
இன்பம
இன்பம என்பது அகப்வபநோருளின்றி கூறு.
ஆண், வபண் என்னும இருபநோலின்கண்
நிகழ்வெது, மைக்கநளயன்றி மைற்ற விலங்கு, பறரவெ
முதலிய உயிர்களுக்கும ஆண், வபண் என்னும
கூறுபநோட்டநோல் வபநோருந்தி நிகழ்வெது எல்லநோ
உயிர்க்கும இன்பம என்பது தநோனைமைர்ந்து வெரூஉம
நமைவெற்றநோகும என்று வதநோல்கநோப்பியம குறிப்பு.
ஆண் வபண் புணைர்ச்சிக்குக் கநோரைணைமைநோகிய
கநோதல் உருவெனும ஒருத்தியும தநோமைநோகநவெ
எதிர்ப்பட்டுக் கூடுதல் இயற்ரகயநோதலநோல்,
அரதத் தரட வசய்வெதும, இழித்துக் கூறுவெதும,
அகப்வபநோருளின் உண்ரமைரய
இயற்ரகயநோற்றரல – இன்றியரமையநோப்
பயன்பநோட்ரட அறியநோக் குரறநயயநோகும.
வெநோழ்க்ரக நலத்திற்குக் கநோரைணைமைநோனை

அகவவெநோழுக்கவமைன்னும நபரின்பத்திரனைத்
தகநோத வெழியில் வசலுத்தியும தவெறநோனை வபநோருள்
வகநோண்டும சிற்றின்பம எனை இழிவுபடுத்தி
விட்டனைர். மைக்கள் விலக்கத்தக்க வபநோருள்களில்
உன்றநோகச் வசய்து விட்டனைர். இது சமையச் சநோர்பில்
நநர்ந்த தவெறு.
உலகுயிர்த் நதநோற்றநமை ஆண் வபண்
இருகூறநோய் அரமைந்திருக்க அவெற்றின்
கூட்டுறநவெ உலகுயிர்த் நதநோற்றத்திற்கு
கநோரைணைமைநோய் அரமைந்திருக்க அஃது எவ்வெநோறு
சிற்றின்பமைநோகும. உயிர்கள் அரடயும
இன்பங்களில் நபரின்பம அதுநவெ வெள்ளுவெர்
வெகுத்தது. “ கண்ணைநோல் கண்டும, கநோதல்
நகட்டும, வெநோயநோல் உண்டும, மூக்கநோல் முகர்ந்து,
உடமபநோல் தீண்டியும” இன்புறும ஐவெரகயநோனை
இன்பமும வபண்ணிடத்நதயுள்ளனை”.
இவெநளநோடு கூடி வெநோழும இன்பத்ரத விட
உலகில் மிகுதியநோனை இன்பம நவெறு
எதுவுமமில்ரல.
கநோதலின் வபருரமை
இருநவெறு உருவினைரைநோனை ஓர் ஆரணையும
வபண்ரணையும ஒன்றநோக்கி “ இருதரலப்

புள்ளின் ஓரைநோயிரைநோம” என்னும நிரலரய
உண்டநோக்கி ஒருவெர்க்கு உண்டநோனை நலக்நகடு
இருவெர்க்கு ஒத்த பங்கநோகக்
வகநோண்வடநோழுகுமபடிச் வசய்வெது கநோதல்.
இருவெரரையும முக்கநோநலநோட்ட விரளயநோட்டினைர்
நிரலயில் ரவெப்பது இருபநோலிடத்தும நதநோன்றி
ஒன்றுப்பட்ட அன்ரப வெளர்ப்பது.
கநோதலன் ஒருவென் தன் கநோதலியிடம எனைது
தநோயும நினைது தநோயம ஒருவெருக்வகநோருவெர் எம
முரறயினைரைநோவெர். என் தந்ரதயும நின் தந்ரதயம
ஒருவெருக்வகநோருவெர் என்னை முரறரயயுரடய
சுற்றத்தினைர் ஒரு முரறயம இல்ரலநய!
அவ்வெநோறிருக்கவும, நநோனும நீயும எவ்வெநோறு
ஒருவெரரைவயநோருவெர் அறிந்நதநோம? முன்பின்
அறியநோதவெர் நநோம அவ்வெநோறிருந்தும நம
அன்புரடய வநஞ்சங்கள் பயிர் வசய்வெதற்குத்
தகுதியநோக உழுது பண்படுத்தப்பட்ட
வசமபநோட்டு நிலத்தில் வபய்த மைரழை நீர் நபநோலக்
கலந்துவிட்டனைநவெ என்நனை கநோதலின் வபருரமை
இன்னைநோர் என்று அறியநோத இருவெர் நநோன் நீ
என்னும நவெறுபநோடின்றி ஒருரமைப்பட்டு
என்னைவவென்பது குறுந்வதநோரக கநோதலின்
வபருரமைரய நன்கு விளக்குகிறது.

வநஞ்சம கலந்தனை
“யநோயும ஞநோயிம யநோர் ஆகியநரைநோ?
எந்ரதயும நுந்ரதயும எமமுரறக் நகளிர்
யநோனைம நீயும எவ்வெழி அறிதும
வசமபுலப் வபயல்நீர் நபநோல
அன்புரட வநஞ்சம தநோம கலந்தனைநவெ: (குறுந் – 40)
கநோரளப் பருவெத்ரதயம கண்ணிப்
பருவெத்ரதயம அரடயுமுன் ஆண் வபண்
இருவெரும ஒருவெரரைவயநோருவெர் கண்டதுமில்ரல,
நகட்டதுமில்ரல திடிவரைனை ஒருநநோள்
எதிர்ப்பட்டு அன்புவகநோள்ளச் வசய்யம
வபருரமையுரடயது கநோதல்.
கநோதல் மைனைம
ஒருவெனும ஒருத்தியும கநோதற் கலப்புற்று
வெருமநபநோது சிலர் தம நதநோழைர்களிடம தமைது
கருத்ரத வவெளியிடுவெர். சிலர் தம கநோதலியிடம
வநருங்கிப் பழைகும வபண்களிடம வதரிவிப்பர்.
இமமுரற இன்றும நரடமுரறயில் இருந்து
வெருகின்றது.
சில வபண்கள் தம நதநோழியரின் குறிப்பு
நவெறுப்பநோட்ரட கநோதற் குறிப்ரபக் குறிப்பநோல்

உணைர்ந்து அவெளது வபற்நறநோரிடம கூறுவெர். சில
வபண்கள் தம நதநோழியரிடம தநோங்வகநோண்ட
கநோதரலக் குறிப்பநோல் உணைர்த்துவெர். சிலர் தம
பநோட்டியரிடம கூறுவெர். அப்பநோட்டியர்
வபற்நறநோரிடம கூறுவெர். வபற்நறநோர் மைனைமுவெந்து
அக்கநோதலர்நக மைணைமுடிப்பர்.
கநோதலர்களின் கநோதற் கலப்பு
வபருமபநோலும பிறர்க்குத் வதரியநோமைல்
நரடவபறும. அவெர்களது கநோதரலப்
வபற்நறநோநரை அறிந்து மைணைம முடிப்பது முண்டு.
கநோதலர்களின் நதநோழைரும நதநோழியரும அவெர்தம
வபற்நறநோர்க்கு மைணைம முடிப்பது உண்டு.
சங்க இலக்கியத்தில் கற்பு பற்றிய சில
வசநோற்கள்
மைநோசில் கற்பு, முல்ரல சநோன்ற கற்பு,
கடவுட் கற்பு, நகரைடங்கிய கற்பு, மைறுவெது கற்பு,
நிரலஇய கற்பு, மைரனைமைநோனை; கற்பு, அடங்கிய
கற்பு, உவெர் நீங்கு கற்பு, மைறுவில் கற்பு, அருந்ததி
கற்பு, அரனைய கற்பு நபநோன்ற பல
வதநோடரைரமைப்புக்கள் கற்பின் நமைமபநோட்ரட
உணைர்த்துகின்றனை.

களவிலும – கற்பிலும - புணைர்ச்சி
“கண்தரை வெந்த கநோமை ஒள்எரி
என்புஉற நலியினும அவெவரைநோடு நபணிச்
வசன்று, நநோமமுயங்கற்கு அருங்
கநோட்சியநமை……..(குறுந் -305)
கண்தரை வெந்த கநோமைம என்றது அவெரனைக்
கண்ட நபநோநத அவென்பநோல் விருப்புரடயநோர்
ஆயினைரதக் குறித்தநோம அதரனை ஒள்எரி என்றது,
சுடரிட்டுப் பலரும கநோணை நிகழ்வெது
அங்ஙனைமைன்றி எவெரும கநோணைநோவிடத்து நிகழும
நதநோழிப் நபநோர் என்பநோள். குப்ரபக் நகநோழிப்நபநோர்
என்றனைள். கரளவெநோர் இலர் என்றது, நதநோழி
நீதநோன் அதரனைப் நபநோக்கநோநயநோ, எனைக் குறிப்பநோள்
நதநோழிரய நவெண்டியதநோம.
உள்ளப் புணைர்ச்சி
ஆண் வபண் உறவுக்குக் கநோதல் கநோரைணைம
என்நறநோம. கநோதலுக்குப் பநோல் கநோரைணைம
என்நறநோம. அறிநதநோறும அறியநோரமை
கண்டதல்லது என்னை விளக்கம கண்நடநோம? ஒத்த
தரலவெனும தரலவியும கநோதற் குறிப்வபநோடு
கநோண்பர் எனின், அவ்விருவெரும ஒத்தவெர்களநோக
இருப்பதற்குக் கநோரைணைம பிறிதுண்நடநோ? ஒப்பு
என்பது எது அஃது ஒரு பிறவி வயநோப்பநோ
பல்பிறவி வயநோப்பநோ?

“இமரமை மைநோறி
மைறுரமையநோயினும
நீயநோகியநோரைன் கணைவெரனை
யநோனைநோ சியர்நின் வனைஞ்சுநநர்
பநவெள – (குறுந் – 49)
இமரமை மைநோறி மைறுரமை யநோயினும நீயநோகியர் என்
கணைவெரனை யநோன் ஆகியநோர் நின் வநஞ்சு
நநர்பவெநள என்பரதக் கவெனிக்க நவெண்டும.
நின்னைநோல் மைநோண்புற்ற நபநோதும
இமரமைக்கண்ணும அவெர் நின் மைரனைவியர்
ஆகநோர். நீயும அவெர்குரிய கணைவென் ஆக மைநோட்டநோய்
மைறுரமையின்கண் வதநோடர்ந்து வபறும நட்புக்
கற்புரடயநோட்டியநோகிய எனைக்கன்றி அவெர்க்கு
வெநோயநோது என்று கூறித் தரலவெனிடத்நத தநோன்
வகநோண்ட உழுவெலன்ரப உணைர்த்துகின்றனை.
கற்பு – திருமைணைமைநோகக் முடியுங்கநோல்
களவுவநறி, நன்வனைறி எனைப் நபநோற்றப்படும.
இன்நறல் கள்ளத்தனைம எனை இகழைப்படும.
கற்வபன்ணும மைணைவெநோழ்க்ரகக்கு
முன்னைவரைல்லநோம களவவென்னும மைரறவு வநறி
ஒருதரலயநோக நடக்க நவெண்டுநமைநோ எனின்
இல்ரல. சமுதநோயமும நல்வலநோழுக்கம எனை
உடன்பநோடு அளிக்கும. களவின் முடிபு கற்பு
என்பது அகத்திரணை வெலியறுத்துமை;. கற்பு

வெழைக்கநோவெது தரலவிரயக் வகநோடுத்தற்குரிநயநோர்
வகநோடுப்பக் கநோரைணைமுரறயநோல் தரலவென் ஏற்றுக்
வகநோள்வெதநோகும.
“கற்வபனைப் படுவெது கரைணைவமைநோடு
புணைரைக்
வகநோளற்குரி மைரைபிற் கிழைவென்
கிழைத்திரயக்
வகநோரடக்குரி மைரைபிநனைநோர்
வகநோடுப்பப்வகநோள் வெதுநவெ”
( - வதநோல் – 1087 )
வதநோல்கநோப்பியர் தமிழ்ச் சமுதநோயத்தின்
மைணைமுரறரயச் சுருக்கமைநோக உரரைப்பர்.
திருமைணைம என்னும கட்டுப்பநோட்டு என்னும
யநோண்டும இன்றியரமையநோதது. மைநோறநோதது
மைணைச்சடங்குகள், நதய்ந்நதநோறும, இனைந்நதநோறும,
நவெறுபடுவெனை கநோலந்நதநோறும கூடுவெனை,
குரறவெனை மையங்குவெனை ஆதலின் வெநோழ்வியலறிநர்
வதநோல்கநோப்பியர் கற்வபன்னும தரலயநோய
அறத்ரத வெலியுறுத்திக் கநோரைணைவமைநோடு புணைரை
என்று சடங்கிரனைப் வபநோதுப்படக் கூறினைநோர்.
“ வபநோன்னைவிர் சுணைங்வகநோடு வசறிய
வீங்கிய

வமைன்முரல முற்றம கடவெநோ நதநோவரைனை
நற்வறன் கங்குலும பகலும
இரயந்திரயந்து
உள்ளம வபநோத்திய உரைஞ்சுடு கூவரைரி - (
அகம - 279)
நண்பினைர் பிடிரயயும உறவினைர் துயரைத்ரதயும
பரகவெர்களின் எக்களிப்ரபயும உள்ளுரில்
இருந்நத பநோர்த்துக் வகநோண்டிருப்பர். அவெர்
யநோவரைனின் வபநோன்னிறச் சுணைங்கும திரைட்சியும
வீக்கமும வமைன்ரமையும வபநோருந்திய
முரலத்தடத்ரத விட்டு அகலமைநோட்டநோ
ஆடவெர்கள்.
“ இல்நலநோர்க் கில்வலன் றிரயவெது
கநோத்தல்
வெல்லநோ வநஞ்சம வெலிப்ப நமமினும
வபநோருநள கநோதலர் கநோதல் ..” ( - அகம
-53)
கநோதலர் கநோதல் மைநோறிவிட்டது எனைவும அதற்குக்
கநோரைணைம ஈரகப்பற்று எனைவும தரலமைகநள
கூறுதல் கநோண்க. நநோடு கநோவெற் பிரிவு, பரகவெயிற்
பிரிவு, தூதிற் பிரிவு, ஓதற் பிரிவு, பரைத்ரதயிற்
பிரிவு எனைப் பிரிவு வெரககள் பல இவெற்றினும
வபநோருள் வெயிற் பிரிநவெ பநோர்த்தது எல்லநோர்க்கும

உரியது களவிற்கும கற்பிற்கும வபநோதுவெநோனைது.
தரலவென் தரலவி களவு கற்பு வெநோழ்வியல்
பற்றிய எடுத்து இயமபுகின்றனை.
பநோர்ரவெ நூல்கள்
தமிழ்க் கநோதல்
–
வெ.சுப. மைநோணிக்கனைநோர்
குறுந்வதநோரக
–
புலியூர்க்நகசிகன்
அகநநோனுறு
–
புலியூர்க்நகசிகன்
தமிழ் இலக்கிய அறிவுக் களஞ்சியம –
வசந்துரறயநோன்
தமிழ் இலக்கிய வெரைலநோறு
–
மைது.ச. விமைலநோனைந்தம
தமிழ் இலக்கிய வெரைலநோற்றுக் களஞ்சியம
– க. பிரைகநோஷ

குறுந்வதநோரகயும - குறிஞ்சியும
கடல் நகநோள்களநோல் அழிவுற்றனை நபநோக
எஞ்சியவெற்ரறப் பநோண்டிய, நசரை
அரவெயங்களில் புலவெநோளா்கரளக் கூட்டித்
திட்டமிட்டு பழைந்தமிழ் இலக்கியப்
பநோடல்கரளத் வதநோகுத்துத் தந்தரவெயநோகும.
அரவெ! பத்துப்பநோட்டு, எட்டுத்வதநோரக நூல்கநள
இன்ரறய தமிழ் இலக்கியம - பண்பநோடு
நநோகரிகத்தின் ஊற்றுக்கண்ணைநோகும.
குறுந்வதநோரகவயன்னும நூரல பூரிக்நகநோ
என்பவெரைநோல் வதநோகுக்கப்பட்டது. இதில்
நநோன்கடிச் சிற்வறல்ரல முதல் எட்டடிப்
நபவரைல்ரல வெரரை அரமைந்த நநோனூறு பநோடல்கள்
அடங்கியுள்ளனை. இத்வதநோரகப்பநோடல்கள்
அடியளவெநோல் குறுகிய இப்பநோடல்களில் முதல்,
கருப்வபநோருரளவிட உரிப்வபநோருட்நக
சிறப்பிடம வபற்றுள்ளது.
குறுந்வதநோரகயில் - தரலவென் - தரலவி
ஊழ்வெயத்தநோநல ஒன்றுபடும தரலவென்
தரலவியரைது வெநோழ்விநல ஏற்படுகின்ற பல

அரவெமிகுந்த கட்டங்கள் - இயற்ரகப் புணைர்ச்சி,
இடந்தரலப்பநோடு, பநோங்கற்கூட்டம, பநோங்கியற்
கூட்டம, பகற்குறி, பகற்குறி இரடயீடு,
இரைவுக்குறி, இரைவுக்குறியிரடயீடு,
வெரரைவுகடநோதல், வெரரைவபநோருட் பிரிதல்,
அறத்வதநோடு நிற்றல், வபநோருள்வெயிற் பிரிதல்,
பிரிவிரடத் தரலவெனும, தரலவியும
ஒருவெரரைவயநோருவெநோளா் நிரனைத்து புலமபலும,
ஏங்கலும, பிரிந்தவெர் ஒன்றுபடுதல், பரைத்ரதயரரை
நநோடித் தரலமைகன் பிரிதல், அவென் பரழையபடி
தரலவிநயநோடு வெந்து கூடுதல் என்னும இரவெ
நபநோன்ற பலவெநோகும. இவெர்களிரடத் நதநோன்றும
உள்ள வநகிழ்ச்சிகரள வயல்லநோம நயமபட
அரமைந்துக் கநோட்டுகின்றனை இக் குறுந்வதநோரகச்
வசய்யுட்கள்.
தமிழில் வதநோன்ரமையுரடயது சங்க
இலக்கியநமை என்பதில் யநோருக்கும கருத்து
நவெறுபநோடில்ரல, வதநோல்கநோப்பியர் அகத்திரணை
ஏழு என்பநோளா் அரவெ! - முல்ரல, குறிஞ்சி, மைருதம,
வநய்தல், பநோரல, வபருந்திரணை, ரகக்கிரள
என்பவெனைநோகும. இவெற்றிற்கு ஏற்ப
புறத்திரணையும ஏழு வெரகயநோக குறிப்பிடுகிறநோர்.
வவெட்சி, வெஞ்சி, உழிரஞ, துமரப, வெநோரக,
கநோஞ்சி, பநோடநோண் என்பனைவெநோகும. இதில்

வதநோல்கநோப்பியநோளா் அகத்திற்நக முதன்ரமை தந்து
புறத்ரதச் சநோர்புபடுத்தி விளக்குகிறநோர்.
அக்கநோலத்தில் திரணைப்பநோடல்கள்
வெட்டநோரைப் பநோடல்களநோகத் திரணைநதநோறும
வெழைங்கிவெந்தனை. நிலநமை அதன் அடிப்பரடப்
பநோகுபநோட்டிற்கு கநோரைணைமைநோகும.
“அவெற்றுள்
நடுவெண் ஐந்திரணை நடுணை வதநோழியப்
படுதிரரை ரவெயம பநோத்திய பண்நப” (948)
எனைவும
மைநோநயநோன்நமைய கநோடுரரை உலகமும
நசநயநோன்நமைய ரமைவெரரை உலகமும
நவெந்தன்நமைய தீமபுனைல் உலகமும
வெருணைன்நமைய வபருமைணைல் உலகமும
முல்ரல குறிஞ்சி மைருதம வநய்தல்
எனைச்…….(951)
எனை கூறப்படும வதநோல்கநோப்பிய நூற்பநோக்களநோல்
நிலவெழியநோக வெளநோளா்ந்த திரணைப் பநோங்கிரனை
உணைரைலநோம. நிலம, வபநோழுது,
கருப்வபநோருள்கரள ரவெத்நத முதற்கண் ஒரு
பநோடல் இரனை திரணைவயனை உணைரைப்படுகிறது.
முதல், கரு, உரி எனை அரமைத்துப் புரனைவெது

அகும. முதல் என்பது நிலமும, வபநோழுதுமைநோகும.
வபநோழுது என்பது சிறு வபநோழுது,
வபருமவபநோழுது எனை இருவெரகப்படும.
கருப்வபநோருள்கள் என்பது அவ்வெரக
நிலபநோகுபநோட்ரட குறிக்கும.
ஐவெரக நிலத்தினைர்
குறிஞ்சி நிலத்தவெநரை அளவெளநோவி
இன்புறுவெவரைன்பதும முல்ரலநில மைகளிநரை
தரலவெரரைப் பிரிந்து ஆற்றியிருப்ப வரைன்பதும
மைருதநில மைகளிநரை தரலவெருடன் ஊடிப்பிணைங்கி
இருப்பவரைன்பதும, வநய்தல் நிரல மைகளிநரை
இரைங்குவெவரைன்பதும பநோரல நில மைகளிநரை
பிரிரவெ நிரனைந்து புலமபுவெவரைன்பதுமைநோனை ஒரு
வெரரையரற உலக வெநோழ்வில் இல்லநோதிருப்பினும,
புலவெநோளா்கள் யநோத்தரமைக்க வசய்யுட்களிநல
இவ்வெரரையரறகள் கநோணைப்படுகின்றனை.
இவெற்ரற நநோடக வெழைக்வகனைவும, நநோடகப்
புலவென் தநோனைரமைக்க நிரனைக்கும
கநோட்சிக்நகற்பக் களத்ரதப் புரனைந்தரமைத்துக்
கநோட்டுமைநோறு நபநோலநவெ, புலவெர்களும கநோட்சி
வசல்கின்றனைநோளா். சிறுபநோன்ரமை உலகியரலயும
வபருபநோன்ரமை புரனைந்துரரைகரளயும வகநோண்டு
விளக்குவெனைநவெ இச்வசயுட்கள் அரமைந்துள்ளனை.

திரணை
திரணை என்பது ஒழுக்கம என்று வபநோருள்
படும. ஐந்திரணை என்பது ஐவெரகயநோனை
ஒழுக்கங்கள், இரவெ ஐந்தும இல்வெநோழ் மைக்கள்
கரடப்பிடித்து ஒழுக்க முரறநய ஆகும.

குறறிஞஞ்சறி

நறிலமஞ்
மைரலயும மைரல
சநோர்ந்த பகுதி
சிறும

பபபொழுத

வபரும

கூதிர்,யநோமைம, முன்பனி, பின்பனி
கருப்வபநோருள்
புலி, யநோரனை, கிளி
உரிப்வபநோருள்
மையில், நவெங்ரக,

புணைர்தல் புணைர்தலும நிமித்தமும
சந்தனை
மைரைம, கநோந்தள் ( திருமைணைத்திற்கு முந்திய
குறவெர்,
நவெட்ரடயநோடல்
களவு வெநோழ்க்ரக)
வதநோரகயும குறிஞ்சியும
“வகநோங்குநதர் வெநோழ்க்ரக அஞ்சிரறத்
துமபி
கநோமைஞ் வசப்பநோது கண்டது
வமைநோழிநமைநோ….” - (படல் - 2)
இரயற்ரகப் புணைர்ச்சி புணைர்ந்த வெழி,
தரலமைகரனை இயற்ரகப் புணைர்ச்சிக்கண்
இரடயீடு பட்டு நின்ற தரலமைகன்,
தரலமைகரள நநோணின் நீக்குதன் வபநோருட்டு வமைய்
வதநோட்டுப் பயிற்றல முதலியினை அவெள் மைநோட்டு
நிகழ்த்திக் கூடி தனைது அன்புத் நதநோன்றும நலம
பநோரைநோட்டியது.
இரறயனைர் என்பது இங்கு
சிவெவபருமைநோரனைத் குறிக்கும இப்பநோடல்
சிவெவபருமைநோன் ஒரு புலவெரைநோய்த் நதநோனிறி, தருமி
என்னும அந்தணைன் வபநோருட்டுப் பநோடப்பட்டது.

மைணைமுரடய நதரனை ஆரைநோய்ந்து உண்டு
வெநோழும அழைகிய சிறகுகரளயுரடய துமபிநய
முற்பிறப்பில் பயின்றது இப்பிறப்பின்
உரியதநோகிய நட்பிரனையுரடய மையில் நபநோன்ற
சநோயலிரனையம வெரிரசயநோய்ச் வசறிந்துள்ள
நறுமைணைம நபநோன்றவதநோரு ஒப்பற்ற மைணைம நீ
அறிந்த மைலர்களில் உள்ளனைநவெநோ பல மைலநோளா்கள்
நதநோறும வசன்று அவெற்றின் மைணைத்ரத
அறிந்துள்ள நீ எனைக்கின்பமைநோனை ஒன்ரறத் கூறநோது
நீ துய்த்து அருந்த மைணைமுரடய மைலநோளா் ஒன்று
இருக்குமைநோயின் கூறுவெநோயநோக.
தரலமைகன் வமைநோழிந்தது.
“நிலத்தினும வபரிநத வெநோனினும
உயர்ந்தன்று
நீரினும ஆரைளவின்நற சநோரைல்……( பநோடல்
- 3)
தரலமைகன் சிரறப் புறமைநோக அவென்
வெரரைந்து வகநோள்வெது நவெண்டித் நதநோழி
இயற்பழித்தவெழித் தரலமைகள் இயற்பட
வமைநோழிந்த இப்பநோடல் ஆகும. கரிய
வகநோமபிரனையுரடய குறிஞ்சிப் பூக்கரளக்
வகநோண்டு மிகுதியநோனை நதரனைத் வதநோடுக்கும
மைரலப் பக்கத்ரதயுரடய நநோட்ரடச்

நசர்ந்தவெநனைநோடு உண்டநோகிய அரிய நட்பநோனைது,
வசநோல்லப் புதின் நிலத்ரதக் கநோட்டிலும
அகலத்தநோல் வபரியது. நிரனைத்துப் பநோர்த்ததநோல்
வெநோரனைத்ரத கநோட்டிலும உயநோளா்வில் உயர்ந்தது.
உள்நள புகுந்து எல்ரல கநோணைப்புகின் கடரலக்
கநோட்டிலும ஆழைத்தநோல் அரிய அளவினைது.
வபருந்நதன் இரழைக்கும குறிஞ்சி நிலத்
தரலவெனின் நட்பு தரலவென் பிரிந்திருத்தலநோல்
பயனில்லநோதது கழிவெது குறித்து நதநோழி
இயற்பழித்த வெழி, தரலமைகன் அதரனை மைறுத்து
தரலமைகனின் நட்பின் சிறப்ரப உயர்த்திக்
கூறினைநோள் எனை நிலத்தினும, வெநோனினும, நீரினும
உயர்வு சிறப்புமரமைகள் வபற்றவென் ஆவெநோன்.
தரலமைகன் நதநோழிக்கச் வசநோல்லியது.
“யநோரும இல்ரலத் தநோநனை களவென்
தநோனைவென் வபநோய்ப்பின் யநோன் எவென்
வசய்நதநோ”(பநோடல்-25
வெரரைவு நீட்டித்த இடத்துத் தரலமைகள்
நதநோழிக்குச் வசநோல்லியது. தரலமைகன் வெரரைந்து
வசநோன்னைது களவிரனை நீட்டித்த இடத்து ஆற்றநோத
தரலகள் நதநோழி உணைநோளா்வெநோர் எவெருமிலர். அவென்
கூறிய சூளுரரைரய அவென் வபநோருய்ப்பின் யநோன்

என் வசய்நவென் அவென் மைணைந்த அன்று ஆரைரலப்
பநோர்க்கும குருகு இருந்தது எனைக் கூறுதல்.
தரலமைகளிடம அவென் கலந்த நநோளில்
நவெறு எவெருமில்ரல தரலவென் தநோநனை நிகழ்ச்சி
நடந்த இடத்துச் சநோன்றநோவெநோன் அவென் தநோன் கூறிய
அச்சூளுரரையிலிருந்து வபநோய்ப்பின் நநோன் என்னை
வசய்நவென்? அவென் மைணைந்த அன்று
இரணையினைது தநோமைரரைப் நபநோன்ற சிறிய
பசுரமையநோனை கநோல்கரளயுரடய இரடயறநோது
ஒழுகும நீரின்கண் நீந்தும ஆரைநோல் மிரனை
உணைவெநோகக் வகநோள்ளுவெதற்குக் கநோத்திருக்கும.
சங்க இலக்கிய நூல்களின் ஒன்றநோகவும,
பதிவனைண் நமைல்கணைக்கு நூல்களுள் ஒன்றநோகிய
குறுந்வதநோரக நூலநோனைது சிறந்த நூலநோகவும,
குறுகிய நூலநோகவும தரலவென், தரலவி பற்றி
வசய்திகரள எடுத்து இயமபக்கூடியரவெயநோக
திகழ்கின்றனை. இப்பநோடல்கள் நிலம, வபநோழுது,
கருப்வபநோருள், உரிப்வபநோருள், தரலமைகள் கநோதல்,
வெரரைவு, களவெநோடுதல், இயற்ரகப் புணைநோளா்ச்சி
நபநோன்ற வசய்திகரள எடுத்து விளக்குவெதநோக
குறுந்வதநோரக அரமைகின்றனை.
பநோர்ரவெ நூல்கள்

குறுந்வதநோரக - புலவெநோளா் துரரை இரைநோசநோரைநோம
குறுந்வதநோரக ஒரு நுண்ணைநோய்வு
-மைநனைநோண்மைணி சண்முகதநோஸ
புதிய நநநோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வெரைலநோறு தமிழைண்ணைல்
தமிழ் இலக்கிய அறிவுக் களஞ்சியம இலக்கிய வித்தகர் வசந்துரரையநோன்
குறுந்வதநோரக மூலமும உரரையும புலியூர்நகசிகன்

நநோட்டுப்புற மைக்கள் ரகயநோளும மைருத்துவெம
ஒவ்வவெநோரு மைனித சமூதநோயமும
தனைக்வகனை ஒரு மைருத்துவெ அரமைப்பு முரறரயக்
வகநோண்டுள்ளது. அதரனை சமூக நிறுவெனைம
என்நற கூறலநோம. நநநோயும மைருத்துவெமும மைனித
இனைப் பண்பநோட்டு வெரைலநோற்றில் பிரிக்க
முடியநோததநோகும. நநோட்டுப்புற மைக்கள் ரகயநோளும
மைருத்துவெ முரறகரள நநோட்டுப்புற மைருத்துவெம
என்பர். இரவெ “ரக ரவெத்தியம, நநோட்டு
ரவெத்தியம, பநோட்டி ரவெத்தியம, மூலிரக
மைருத்துவெம, வீட்டு ரவெத்தியம, பரைமபரரை
ரவெத்தியம, பச்சிரல ரவெத்தியம, இயற்ரக
ரவெத்தியம என்வறல்லநோம”1 கூறுவெநோர்.( ETHNO
MEDICINE, FOLK MEDICINE, POPULER MEDICINE,
POPULER HELTH CULTURE, ETHNOIATRY,
ETHNOATRICS) மிகப் பழைரமையநோனை மைருத்துவெ
முரற என்று ஆயூர்நவெத மைருத்துவெ முரறரயக்
குறிப்பிடுவெநோர். நநோட்டுப்புற மைருத்துவெம நவெத
கநோலத்திநலநய நரடமுரறயில் இருந்தது.
அறிவியல் நநோகநோரிக இயந்திரை வெளநோளா்ச்சி
மைருத்துவெமுரற வெழைக்கில் உள்ளது எனைக்
குறிப்பிடத்தக்கது.

நநோட்டுப்புற மைருத்துவெ முரற பற்றி
இந்திய நநோட்டில் விரிந்த ஆய்வு
நமைற்வகநோள்ளப்படவில்ரல. பழைங்குடிகரள
ஆரைநோய்ந்து நமைரலநநோட்டு மைநோனிடவியலறிஞர்கள்
நநோட்டுப்புற மைருத்துவெம பற்றி சில குறிப்புகரள
எழுதியுள்ளனைநோர். இமமைருத்துவெ முரற
கிரைநோமைப்புற மைக்களின் பண்பநோட்நடநோடும,
பழைக்கவெழைக்கத்நதநோடு சமூக அரமைப்நபநோடும
பின்னிப்பிரணைந்துள்ளது. அவெர்களது
நமபிக்ரகக் நகற்ப் நவீனை மைருத்துவெ
முரறகரளயும நமைற்வகநோள்கின்றனைநோளா். பழைங்குடி
மைக்களிரடநயயும நநோட்டுப்புற மைருத்துவெம
வபருமைளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வெருகின்றது.
அரவெ!

வீட்டு ரவெத்தியம
சுக்கு, மிளகு, இஞ்சி, மைஞ்சள்
நபநோன்றரவெ வீட்டுப் புழைக்கத்திற்கநோனை
வபநோருள்கள். இரவெ நநநோய்கரளத் தீநோளா்க்கும
மைருத்துவெ குணைம வபற்றரவெயநோகவும
திகழ்கின்றனை. வீட்டுச் சரமையலுக்கநோனை
பயன்பநோட்டு வபநோருள்கநள மைருந்துகளநோகி

நநநோய்கரளப் நபநோக்க உதவியதநோல் இது வீட்டு
ரவெத்தியம எனைப் வபயர் வபற்றது. தங்களது
அனுபவெத்தின் அடிப்பரடயில் வசய்திருக்கும
மைருத்துவெம வீட்டு ரவெத்தியமைநோகும.
பரைமபரரை ரவெத்தியம
தந்ரத மைகனுக்குச் வசநோல்ல மைகன் அவென்
மைகனுக்குச் வசநோல்ல ஒரு தரலமுரற அடுத்த
தரலமுரறக்கு எடுத்துச் வசநோன்னை வதநோழில்
முரறயநோனை மைருத்துவெ முரற பரைமபரரை
ரவெத்தியம ஆகும.
இயற்ரக ரவெத்தியம
ஒவ்வவெநோரு மைனிதனிடமும நநநோய்
வெரைநோமைல் தடுக்கும சக்தியும, நநநோய்வெந்தநோல்
அதரனைத் தடுக்கும சக்தியும இயற்ரகயநோகநவெ
அரமைந்துள்ளது. இரத இயற்ரக மைருத்துவெம
ஆகும.
மூலிரக ரவெத்தியம
மைருத்துவெ குணைங்கள் அடங்கிய வசடி,
வகநோடி, நவெர், தநோவெரை வெரககரளக் வகநோண்டு

நநநோய்கரளப் நபநோக்கும மைருத்துவெமுரற
மூலிரக ரவெத்தியம ஆகும.

ரக ரவெத்தியம
நநோட்டு ரவெத்திய முரறகளில்
ரகப்பக்குவெம என்பது முக்கிய இடம
வபறுகிறது. மைருந்துப் வபநோருள்கரள இடிப்பதும
அரரைப்பதும, மைருத்துவெச் வசயல்களநோகக்
வகநோண்டு இருந்தனைநோளா். இடித்து அரரைத்து
மைருந்துகளின் சீரைநோனை தன்ரமைரயக்
ரகவிரைல்களநோல் வதநோட்டு தடவி பநோர்த்து அதன்
பக்குவெம அறியப்படுகிறது. மைருந்தின் அளரவெ
ஒரு ரகப்பிடி அல்லது ஒரு சிட்டிரக என்றும
வசநோல்லும நபநோக்கு கிரைநோமைங்களில் உண்டு.
மைருந்ரதப் பதம பநோர்க்க ரகப்பக்குவெம
பயன்படுவெதநோல் நநோட்டு மைருத்துவெத்திற்கு ரக
ரவெத்தியம எனைப் வபயநோளா் வெந்தது. தனைக்கு வெந்த
நநநோரயத் தநோநனை நபநோக்கிக் வகநோள்வெதற்குக் ரக
ரவெத்தியநமை ஒரு முக்கிய பங்கநோக அரமைகிறது.
பச்சிரல ரவெத்தியம

வசடி வெரகரய சநோர்ந்த ஒரு வெரக
மூலிரக பச்சிரல எனைப்படும. தநோவெரைத்தின்
இரலகள் நல்ல மைணைத்துடன் கசக்கினைநோல் சநோறு
வெரைக்கூடியதநோக இருக்கும. இதன் இரலகளும,
விரதகளும, மைருத்துவெ குணைமுரடயரவெயநோகச்
வசநோல்லப்படுகிறது. தரலவெலி, இருமைல்
நபநோன்ற நநநோய்களுக்குப் பச்சிரல நல்ல
மைருந்தநோக பயன்படுகிறது. நநநோய்கரளத்
தீநோளா்ப்பதநோல் இதற்குப் பச்சிரல ரவெத்தியம என்று
வபயநோளா் வெந்தது.
எ.கநோ.
அமரமை : நவெப்ப இரல மீது
படுக்க வசய்தல்
கநோது வெலி : சுரரைக்கநோய்
இரலச் சநோரற கசக்கி கநோதில்
விடுதல்
முதுகு வெலி : புளியந்
தரழைரய ஒட்டுதல்
இரைநோஜெ ரவெத்தியம
மைன்னைநோ;கள் கநோலத்தில் மைன்னைனுக்கு
மைருத்துவெம பநோர்க்கும அரைண்மைரனை மைருத்துவெநோளா்
இரைநோஜெ ரவெத்தியநோளா் என்றரழைக்கப்பட்டநோர்.
புகழ்வபற்ற மைருத்துவெநோளா் அவிவசன்னைநோ அரைபி
மைன்னைரின் அரைசரவெ மைருத்துவெரைநோக 16 வெது

வெயதில் நியமிக்கப்பட்டநோர், என்னும வசய்தி
மூலம அக்கநோலத்தில் அரைண்மைரனை
மைருத்துவெநோளா்களின் முக்கியத்துவெம வதளிவெநோகிறது.
அரைசரின் நநநோய் தீநோளா்க்கும மைருத்துவெநோளா் எடுத்தக்
வகநோள்ளும வபரும முயற்சிரயயும
மைருத்துவெத்திற்கு உண்டநோகும வபரும வபநோருள்
வசலரவெயும மைனைதிற் வகநோள்ளும மைருத்துவெ
முரற இரைநோஜெ ரவெத்தியமைநோகும.
இரைகசிய மைருத்துவெம
நநநோரயக் குணைமைநோக்கும மைருந்து மைற்றும
அந்த மைருத்துவெ முரறகரள வவெளியில்
வசநோல்லநோமைல் வதநோழில் முரறயில் வசய்து வெரும
மைருத்துவெ முரற இரைகசிய மைருத்துவெ
முரறயநோகும
பநோட்டி ரவெத்தியம
“உணைநவெ மைருந்து என்பது அனுபவெ வமைநோழி”
சுக்கு, மிளகு, இஞ்சி, மைஞ்சள், கீரரை
வெரககள், ஆகியரவெ மைருத்துவெ குணைங்கள்
மிக்கரவெயநோக கருதப்படுகிறது. கநோலங்கநோலமைநோக
வீட்டின் உணைவுக் கூடங்கள் வபண்களின்
வபநோறுப்பில் இருந்து வெருவெதநோல் இமமைருத்துவெப்

பயன் பநோடுகரளப் வபநோரிதும அவெநோளா்கள்
அரிந்திருப்பநோர்கள்.
உணைவு வெரககள் பல குழைந்ரதகளுக்கு
ஒத்துக் வகநோள்ளும. சிலரின் உடமபுக்கு ஒத்துக்
வகநோள்ளநோமைல் ஒவ்வெநோரமைரய ஏற்படுத்தலநோம.
இவெற்ரற அருகிலிருந்து பநோர்த்து தம
பட்டறிவெநோல் அதரனைச் சரிவசய்ய முயல்வெதில்
தநோநய முதலிடம வெகிக்கிறநோள். இந்தப்
பழைக்கமவெழைக்கமைநோனைது. எனைநவெ பநோட்டி
ரவெத்தியம எனைப் வபயநோளா் வெந்திருக்கலநோம.
ஒரு நநநோரய குணைப்படுத்துவெதற்கு
அக்கநோலத்தில் மைரைப்பட்ரடகள்,
உணைவுப்வபநோருட்கள், பச்சிரலகள், நவெர்கள்,
கசநோயம, கநோய்கள், கனிகள், வசடிகள், தநோவெரைக்
வகநோழுந்துகள், தநோவெரைங்களின் (பநோல்), பழைங்கள்,
கீரரைகள், நபநோன்றரவெ பயன்படுத்தி சிறு
குழைந்ரதகளில் இருந்து வபநோரியவெநோளா்கள் வெரரையும
இமமைருத்துவெமுரறரய பயன்படுத்தி
நநநோய்கரள குணைப்படுத்தி வெருவெதுண்டு.
இது மைட்டுமைல்லநோமைல் கிரைநோமை
மைக்களிரடநய நமபிக்ரக சநோர்ந்த
மைருத்துவெத்ரதயும பயன்படுத்துவெதும உண்டு.

மைருத்துவெநோளா் கூறும மைந்திரைங்கரள வவெளியில்
வசநோன்னைநோல் நநநோய் குணைமைரடயநோது
(பழிக்கநோது) என்று குறிப்பிடுவெதும உண்டு.
அவெர்கள் பயன்படுத்தும மைந்திரைங்கரள நவெறு
யநோவெறும பயன்படுத்தமுடியநோது. அவெர்
குடுமபத்தில் உள்ள ஒருவெருக்கு மைட்டுநமை
இமமைந்திரைம வசநோல்லிக் வகநோடுக்கப்படும.
இமமைருத்துவெத்ரத பரைமபரரை மைருத்துவெம என்று
குறிப்பிடுகின்றனைர்.
இன்ரறய கநோலக்கட்டத்தில் ஆங்கில
மைருத்துவெம அளவு கடந்து இருந்தநோலும சில
மைரல வெநோழ் மைக்களிடமும மைற்றும கிரைநோமை
மைக்களிடமும இவ்வெரகயநோனை நநோட்டு
மைருத்துவெத்ரத ரகவிடுவெதில்ரல.
பநோர்ரவெ நூல்கள்
நநோட்டுப்புற இயல் ஆய்வு - சத்திநவெல்.சு
நநோட்டு மைருத்தவெம - சந்திரைன்.ந

நபநோயர் இனைமைக்களின் வதய்வெ வெழிபநோட்டு
மைரைபுகள்
தருமைபுரி மைநோவெட்டத்திற்கு உட்பட்ட
அரூர் வெட்டத்ரதச் சநோர்ந்த சந்தப்பட்டிஊரைநோட்சி
மைற்றும சந்தப்பட்டி கிரைநோமைம ஆகியபகுதிகளில்
வெசிக்கும வதலுங்கு வமைநோழி நபசும நபநோயர்
இனைமைக்களின் வதய்வெ வெழிபநோட்டு முரறகளும
சடங்குகளும பிறஇனைமைக்களின் வெழிபநோட்டு
முரறகளுடனும, சடங்குகளுடனும
நவெறுபட்டுக் கநோணைப்படுகின்றனை. சந்தப்பட்டி
கிரைநோமைப்பகுதிகளில் வெசிக்கும நபநோயர்
இனைமைக்கள் வெருடத்திற்க்கு ஒருமுரற மைட்டுநமை
திருவிழைநோ வகநோண்டநோடுகிறநோர்கள்.
வவெளியூர்களுக்குச் வசன்று கூலித்வதநோழில்,
கட்டிடமகட்டுதல், கல்கட்டுதல், விவெசநோயம
நபநோன்ற வதநோழில்கள் வசய்துவெரும இவெநோர்கள்
விழைநோக்கநோலங்களில் மைட்டுநமை வசநோந்த ஊருக்கு
வெருகின்றநோர்கள். இக்கிரைநோமைத்தில் இவ்வினைத்ரதச்
சநோர்ந்த நூற்று இருபது குடுமபங்கள் வெசித்து
வெருகின்றனைர். இவ்வூரின் வசவ்வெக வெடிவில்
அரமைந்துள்ளது. இவ்வூரில்
அங்கநோளிபங்கநோளிக்கு ஒரு நகநோயில் என்ற
முரறயில் இரைண்டு வபநோரிய நகநோயில்களும

அதரனை வபருவதய்வெமைநோகவும ஊருக்கு
வபநோதுவெநோக இரைண்டு சிறுநகநோயில்களும இதரனை
சிறுவதய்வெமைநோகவும நமைலும ஒரு மைநோரியமமைன்
நகநோயிலும அதரனை வபருவதய்வெமைநோகவும
வெழிப்படுகிறநோர்கள்..
நகநோயில்கள்
சின்னைமமைநோள்நகநோயில்
வீரைமைத்திநகநோயில்
மைநோரியமமைன்நகநோயில்
பிள்ரளமுனிநகநோயில்
பத்தரைகநோளியமமைன்நகநோயில்
பூசநோரியின்வபயர்கள்
சநோமிக்கண்ணு, சமபத் இவெர்கள்
இரைண்டுநபரும நகநோயில்பூரச
வசய்யுமபூசநோரிகள். மைற்ற பூரஜெகளுக்வகனை
தனிபூசநோரிகள் இருக்கின்றனைர். அவெர்கள்
சத்திபூசநோரி, கரைகபூசநோரி, கத்திபூசநோரி, நபய்
ஓட்டுமபூசநோரி, (கருப்பு ஓட்டுமபூசநோரி)
இரளயபூசநோரி எனைப் பிரிவெகளநோக
இருக்கின்றனைர்.
பூரஜெ

நகநோயில் பூரஜெகள், விரைதபூரஜெகள்,
வகநோலுரவெத்தல், சனிபூரஜெகள், விருந்தினைர்
பூரஜெகள் எனை பலவெரகயநோனை பூரஜெகள்
நரடவபறு வெதுண்டு.
சநோமிவபயர்கள்
வீரைமைத்தியமமைநோள் ( வெரைம வெநோங்குமசநோமி)
சின்னைமமைநோள் ( வெரைம வெநோங்குமசநோமி)
மைநோரியமமைநோள் ( ஊர் வபநோதுசநோமி)
கநோளியமமைநோள் ( ரைத்த பலி வெநோங்குமசநோமி )
பிள்ரளமுனியமமைநோள் ( ரைத்த பலி
வெநோங்குமசநோமி )
நகநோயில்அரமைப்பும - இருப்பிடமும
கட்டிடஅரமைப்பு மைண் சுவெற்றிலும,
சிவமைன்ட்டிலும
மைரைத்தடியில் - புளியமமைரைத்தடியிலும
நவெப்பமைரைத்தடியிலும
ஊர்மைந்ரத
ஏரி கரரையின் இரடயில்
வதய்வெ இருப்பிடம
மூன்று வபருந் வதய்வெங்களும இரைண்டு
சிறு வதய்வெங்களும கிழைக்கு பநோர்த்தபடிநய
அமைர்ந்துள்ளனைர். வபருந் வதய்வெங்களுரடய

சுவெர் அரமைப்புகள் கற்களநோல்
கட்டப்பட்டரவெயநோகும.
சநோமிரயரவெத்திருக்கும இடத்திற்கு கற்பகிரைகம
(கற்பகிடங்கு) மூலஸதநோனைம, கருவெரற, மைற்றும
பூரஜெயரற என்றும குறிப்பிடுவெதுண்டு.
பூரஜெயரறக்கு முன்பநோக இருக்கும அரறக்கு
தநோழ்வெநோரைம என்றும வெநோகனைரற என்றும
குறிப்பிடுகின்றனைர். நகநோயில்சிரல,
வதய்வெங்களின் வெநோகனைங்கள், சநோட்ரடகள்,
சூலநோயுதங்கள் நபநோன்ற அரனைத்துக் கருவிகளும
ரவெக்கப்பட்டுள்ளனை.
வகநோலுரவெத்தல்
வபநோதுவெநோக வெநோரைத்தில் வவெள்ளி மைற்றும
சனிக் கிழைரமைகளில் வகநோலுரவெப்பது
வெழைக்கமைநோக உள்ளது. மைக்கள் புதியதநோக வபநோன்
வபநோருள் வெநோங்குவெதநோக இருந்தநோலும,
வவெளியூருக்குச் வசல்வெதநோக இருந்தநோலும,
கஷடங்கள் வெந்தநோலும நபய்பிடித்து
இருந்தநோலும பூரஜெயில் இருக்கும பூசநோரியிடம
தங்கள் நதரவெகரள குறிப்பிடுகின்றனைர்.
பூசநோரிகநோளியமமைன், சின்னைமமைநோள் ஆகிய
இரைண்டு சநோமிகளுக்கு இரடயில் நநோணையத்ரத
ரவெத்து நமைநோளமும மைணியும அடித்துவெரைம

நகட்பநோர். சின்னைமமைநோள் சநோமியின் வெலதுபுறத்தில்
ரவெத்திருந்த நநோணையம கீநழை விழுந்தநோல்
நற்சகுணைம என்றும இடதுபக்கத்தில் விழுந்தநோல்
சகுணைத்தரட என்றும வதரிவிப்பது உன்டு.
விழைநோக்கநோலங்கள்
நபநோயர் இனைமைக்கள் சித்திரரை, ரவெகநோசி,
ஆனி மைற்றும ஆடி ஆகிய நநோன்கு மைநோதங்களில்
திருவிழைநோக்கரள நடத்தி முடித்துவிடுவெநோர்கள்.
இக்களப் பகுதிரய சநோர்ந்தவெர்கள்
ஆனிமைநோதத்தில் திருவிழைநோரவெ நடத்தும வெழைக்கம
உள்ளது. இக்கிரைநோமைங்களிலுள்ள
இருபிரிவினைருக்கிரடநய சண்ரட, இளம
வபண்கள் பூப்வபய்துதல் மைற்றும இறப்பு
ஏற்பட்டுவிட்டநோல் திருவிழைநோரவெ நடத்த
இயலநோததநோகிறது. இதனைநோல் திருவிழைநோ நநோட்களில்
வதநோடர்ந்து நடக்கநவெண்டிய கநோரியங்கரள
மைட்டும பநோர்ப்பது உண்டு. நகநோயிலுக்கு
சநோர்ந்தவெர்கள் மைட்டுநமை ( கங்கனைம கட்டியவெர் )
இறப்புச் சடங்ரகத் தவிர்த்துவிடுவெநோர்கள்.
மைற்றம அவெர்களின் உறவினைர்கள் என்றநோல்
கங்கனைம அகற்றிவிடவெநோர்.
திருவிழைநோ வெழிபடும முரற

சந்தப்பட்டி கிரைநோமைத்தில் ஆனி, ஆடி
ஆகிய மைநோதங்களில் திருவிழைநோ நடத்துவெது
வெழைக்கமைநோக உள்ளது. திருவிழைநோ நடத்துவெதற்கு
முன்பு ஊர்சநோட்டும வெழைக்கமும உள்ளது.
ஏழுநநோட்கள் அல்லது பதிரனைந்து நநோட்களுக்கு
ஒருமுரற ஊர்சநோட்டுகின்றது. ஊர்சநோட்டியபிறகு,
அவ்வூரின் ( இனை ) மைக்கள் வவெளியூருக்குச்
வசல்லநவெநோ அல்லது அரசவெம உண்ணைநவெநோ
கூடநோது. விழைநோ திங்கக்கிழைரமை வதநோடங்கி
வவெள்ளிக் கிழைரமைவெரரை நரடவபறும.
திங்கக்கிழைரமை திருவிழைநோவின் முதல்நநோள்
அன்று கநோரல நகரைத்துக்குச் வசன்று சநோமிக்குத்
நதரவெயநோனை வபநோருட்கரள வெநோங்கிக் வகநோண்டு
ஊர் எல்ரலயில் எல்நலநோரும ஒன்று கூடி நமைளத்
தநோளங்கநளநோடு ஊர்சன்னைதிக்கு
வெந்துநசர்வெதுன்டு. அன்று இரைவு வபருந்வதய்வெச்
சிரலகரள எல்லநோம டிரைநோக்டர் வெண்டியில்
பலரகரய ரவெத்து ஒன்றுக்குப்பின் ஒன்றநோக
அலங்கநோரை நகநோலத்தில் ரவெத்தபிறகு (மைகநமைரி)
நதரரை வெடிவெரமைத்து ஊர்மைந்ரதயில் நதரரை
நிறுத்திரவெத்துவிட்டு ஊர்மைக்கள் அரனைவெரும
சநோமிக்குபூரஜெ வசய்து வெணைங்கியப்பிறகு நதர்
உலநோ வசல்லும. நதருக்கு முன்பு கரைகநோட்டத்ரத

நிகழ்த்தி வெருவெதுன்டு. இத்நதர்விழைநோ விடியும
வெரரை நடத்தப்படும.
இரைண்டநோம நநோள் வசவ்வெநோய்க் கிழைரமை
அன்று கநோரல 8.00 மைணியளவில்
நகநோழிக்கநோரைரனை ரவெத்து 11.00 மைணியளவில்
வபநோங்கல்ரவெக்க நவெண்டும என்று
ஊர்சநோட்டுவெது வெழைக்கம. கநோரலயில் வபநோங்கல்
ரவெத்து முடித்தவுடன் அவெரைவெர்களுரட
வபநோங்கல் பநோரனைரய அரடயநோளப்
படுத்திரவெத்துவிட்டு வீட்டிற்குச் வசன்று
விடுவெநோர்கள். மைதியம இரைண்டு மைணியளவில்
ஊர்நகநோடியில் இருக்கும எல்ரலப் பகுதியில்
நவெண்டுதல் இருப்பவெர்கள் எல்நலநோரும ஒன்று
கூடிசநோமிக்கு முன்பநோக நின்று வெழிபடுவெநோர். பிறகு
பமரபக்கநோரைரரை ரவெத்து ஒலி எழுப்பி
அருள்வெந்த பிறகு அலகு குத்துவெநோர்கள். அலகு
குத்தியப்பிறகு நகநோயில்களுக்குச் வசன்று
அலகிரனை எடுத்து விடுவெநோர்கள். நநோன்கு
மைணியளவில் விளக்கு மைநோவுஎடுத்துக் வகநோண்டு
ஊர்மைந்ரதயில் ஒன்று கூடி நகநோலநோட்டத்துடன்,
சநோமிகரளத்தூக்கிக் வகநோண்டு மைந்ரதக்குவெந்து
நசர்வெநோர்கள். பிறகு நதங்கநோய் உரடத்து
சநோமிக்குபூரஜெ வசய்து முடித்தவுடன் வபண்கள்
வீடுதிருமபி விடுவெநோர்கள்;. நநோன்குமைணியளவில்

பூரஜெவசய்து ஆடு, நகநோழிகள் நமைல் தீர்த்தம
வதளித்து விட்டப்பிறகு தரல
ஆட்டிவிட்டநோல்“கத்திப்”பூசநோரியநோல் ஆடு,
நகநோழிகள் வவெட்டப்படும. ( கத்திப் பூசநோரியினைர்
பரைமபரரை பரைமபரரையநோகநவெ இந்தபூரஜெரய
வசய்து வெருகின்றனைர்)
திருவிழைநோவின் மூன்றநோவெது நநோள்
புதன்கிழைரமை அன்று கநோரல 8.00 மைணியளவில்
நகநோழிக்கநோரைரனை ரவெத்து 11.00 மைணியளவில்
வபநோங்கல்; ரவெக்க நவெண்டும என்று ஊர்சநோட்டு
வெதுவெழைக்கம. கநோரலயில் வபநோங்கல் ரவெத்து
முடித்தவுடன் அவெர்களுரடய வபநோங்கல்
பநோரனைரய அரடயநோளப்படுத்தி ரவெத்துவிட்டு
வீட்டிற்குச் வசன்றுவிடுவெநோர்கள். மூன்று
மைணியளவில் விளக்குமைநோவு எடுத்துக்வகநோண்டு
ஊர்மைந்ரதயில் ஒன்றுகூடி நகநோலட்டத்துடன்,
சநோமிகரளதூக்கிக் வகநோண்டு மைந்ரதக்கு
வெந்துநசர்வெநோகள். பிறகு நதங்கநோய் உரடத்து
சநோமிக்கு பூரஜெ வசய்து முடித்தவுடன் வபண்கள்
வீடு திருமபிவிடுவெநோர்கள். நநோன்கு மைணியளவில்
பூரஜெவசய்து ஆடு, நகநோழிகள்மீது தீர்த்தம
வதளித்துவிட்டப் பிறகு அரவெதரல ஆட்டி
விட்டநோல் கத்திப்பூசநோரியநோல் அவ்வெநோடு,
நகநோழிகள் வவெட்டப்படும. ஐந்து மைணியளவில்

பிள்ரளமுனி நகநோயிலுக்குச் வசன்று நதங்கநோய்
உரடத்து பூரஜெ வசய்து முடித்தவுடன் நகநோழி
வவெட்டிதீர்த்தம வதளிக்கின்றனைர் அதன்பிறகு
அரனைவெரும வீட்டிற்குச் வசன்றுவிடுவெநோர்.
திருவிழைநோவின் நநோன்கநோம நநோள்
வியநோழைக்கிழைரமை அன்று சநோமிகரள ஊர்வெலமைநோக
வகநோண்டுவெந்து ஒவ்வவெநோரு வீட்டிற்கும
பூரஜெநபநோட்டு வெருவெது வெழைக்கமைநோக இருக்கிறது.
அப்நபநோது யநோர் வீட்டிலநோவெது நபய்பிடித்தவெர்கள்
இருந்தநோநலநோ, வசய்விரனை வசய்து இருந்தநோநலநோ
கண்டுபிடித்து விடுவெர். நமைலும
இறந்தவெர்களுக்குப் பரடயல்நபநோட்டு ( கடரல,
வவெல்லம, நதங்கநோய், மிட்டநோய், வெநோரழைப்பழைம)
பூரச வசய்து வெழிப்பட்டு கண்ணீர்விட்டு அழுது
வெருவெதும உண்டு.
ஐந்தநோவெது நநோளன்று வவெள்ளிக் கிழைரமை
சநோமி ஊர்வெலம வெந்து எல்நலநோர்வீட்டிற்கும
பிரைசநோதமைநோக பஞ்சநோமிர்தம வகநோடுத்து
விட்டுமைநோரல நநரைத்தில் சநோமிரய
வெநோகனைத்திலிருந்து தனிநய எடுத்துரவெத்துவிட்டு
உறவினைர்கள் அரனைவெரும ஒன்று நசர்ந்து
மைஞ்சள் நீரைநோடுவெது வெழைக்கம. திருவிழைநோவின்
இப்பகுதி நபநோட்டிநயநோடு வதநோடங்கப்படுகிறது.

அண்ணைன், தமபி (பங்கநோளி) எல்லநோம
ஒருபக்கத்திலும, மைநோமைன், ரமைத்துணைன் எல்லநோம
ஒருபக்கத்திலும நசர்ந்து இரடயில் ஒரு
கயிறுகட்டி வெண்ணைம கலந்த நீரரைவீணைநோக்கநோமைல்
ஒட்டு வமைநோத்தமைநோக ரவெத்துக் வகநோண்டு இரு
அணிகளில் தலநோ ஒரு வெரரைபிடித்து
பநோத்திரைங்களில் ரவெத்திருக்கும நீரரை அவெர்மீது
ஊற்றி விரளயநோடுவெநோர்கள்.
நபய் ஓட்டும முரற
ஆறநோவெது நநோளும ஏழைநோவெது நநோளும (சனி
மைற்றும ஞநோயிற்றுக் கிழைரமை) மைநோரல நநரைத்தில்
நபய்பிடித்தவெர்கரள சநோமி எடுத்து அரழைத்து
வெந்து மைந்ரதயில் உட்கநோரைரவெத்து நபய்
ஓட்டுவெது வெழைக்கம. பூசநோரிக்கு அல்லது கருப்பு
ஓட்டும பூசநோரிக்கு அருள்வெந்த உடன்
சநோட்ரடரய வெநோங்கி நபய் பிடித்தவெர்கரள
அடிப்பதுண்டு அந்த அடியில் ஒரு சில நபய்கள்
ஓடிப் நபநோய்விடும. அப்படி நபநோகவில்ரல
என்றநோல் சூலநோயுதம வகநோண்டு கருப்பு
ஓட்டுபவெர் சக்கரைவெடிவில் ஒருவெட்டத்ரத
வெரரைந்து நபய்பிடித்தவெர்கரளச் அச்சக்கரைத்தின்
உள்நள உட்கநோரைரவெத்து அருள் அரழைத்து
நபய்பிடித்த நபரிடம வினைநோக்கரள

எழுப்புவெதுன்டு. அவெர்களிடம வினைநோக்கரள
நகட்கும நபநோது படிக்கநோதவெர்கள் கூடு பல
வமைநோழிகளில் நபசுவெதும உன்டு. (யநோர்? எதற்கநோக
பிடித்திருக்கிறநோய்? உனைக்கு என்னை நவெண்டும?
இவெரரை விட்டுவிலகு?) ஒரு சில நபய்கள்தநோன்
அரடய நிரனைப்பரத கூறும. அதுநபநோலநவெ
நநோங்கள் வசய்துவிடுகிநறநோம. அவெரரை விட்டு
நீங்கிநபநோ என்று வெநோக்களித்த பிறகு, வெட்டத்தில்
எத்துரனை சக்கரைங்கள் இருக்கிறநதநோ அத்துரனைச்
சக்கரைங்களுக்கும எலுமிச்ரசப்பழைமும,
நதங்கநோய், பத்தி, நகநோழி அல்லது ஆடுகரள
ரவெத்தபிறகு கருப்பு ஓட்டுபவெர் அந்த
ஆட்ரடயும நகநோழிரயயும உயிருடன் பிடித்து
இரைத்தத்ரத உறிஞ்சி விழுங்குவெநதநோடு
நபய்பிடித்தவெரிடம இருந்து மூன்று தரல
முடிரய எடுத்து குடுக்கச்வசநோல்லி அமமுடிரய
(மூன்று) முடிச்சுகள் நபநோட்டு ஊர்எல்ரலயில்
இருக்கும ஆலமைரைத்தில் ஆணி அடித்துவிட்டு
திருமபி பநோர்க்கநோமைல் வீடுவெந்து
நசர்ந்திடுவெநோர்கள்.
நபநோயர் இனை மைக்கள் வெருடத்திற்கு ஒரு
முரற மைட்டுநமை திருவிழைநோ
வகநோண்டநோடுகிறநோர்கள். அவெர்கள்
அத்திருவிழைநோவிரனை ஐந்துநநோட்கள்

வகநோண்டநோடுகிறநோர்கள். வபநோங்கல்ரவெத்தல்,
விளக்குமைநோவு எடுத்தல், ஆடு, நகநோழிகள்
வவெட்டுதல், மைஞ்சள் நீரைநோட்டுதல் எனை வெரிரசயநோக
இக்கிரைநோமைத்தில் திருவிழைநோரவெக்
வகநோண்டநோடுகின்றனைர். திருவிழைநோ முடிந்தப்பிறகு
நபய் ஓட்டி ஊர் எல்ரலகளுக்கு பூரஜெ வசய்து
ஒவ்வவெநோருதிரசக்கும ஒரு ஆடு என்ற கணைக்கில்
நநோன்கு திரசக்கும நநோன்கு ஆடுகள்
வவெட்டியபிறநக வவெளியூர் பயணைங்கரள
நமைற்வகநோள்ளுவெதுன்டு.
ஊரில் அரனைத்து நிகழ்ச்சிளும முடிந்த
பிறகுசநோமிச் சிரலகரள இப்பகுதியிலுள்ள
சிறப்பு வெநோய்ந்த தீர்த்தமைரலக்கும,
அனுமைந்தீர்த்தத்துக்கும வகநோண்டு வசன்று
கழுவியபிறநக ஊருக்குள் வகநோண்டுவெருவெர்.
சநோமிசிரலகள் ஊருக்கு வெந்த அடுத்தநநோள்
வீடுகரளச் சுத்தம வசய்து அத்தீர்த்தத்ரதத்
வதளித்துவிட்டநோல் வீடுகளும, ஊரும
சுத்தமைநோகிவிடும என்பது இமமைக்களின்
நமபிக்ரக. நபநோயர் இனைமைக்கள் வெருடம வெருடம
திருவிழைநோ நடத்துவெது உண்டு. இமமைக்களிடம
இரைண்டு பிரிவினைர் இருப்பதநோல் ( மைநோமைன்
ரமைத்துணைன் ஒருபிரிவு, அண்ணைன் தமபிமைநோர்
ஒருபிரிவு (பங்கநோளி) சில நநரைங்களில்

பிரைச்சரனைகள் ஏற்படுவெதுன்டு இதன்
அடிப்பரடயநோக ரவெத்து திருவிழைநோரவெ நடத்தக்
கூடநோது என்று ஒரு பிரிவினைர் வதரிவித்தநோல்
அவ்வெருடம திருவிழைநோநடத்த முடியநோமைல்
நபநோய்விடும. மைக்கள் எல்நலநோரும ஒற்றுரமையநோக
இருந்தநோல் மைட்டுநமை திருவிழைநோரவெ சிறப்பநோக
நடத்து முடியும. ஒருவெருடம
திருவிழைநோநடத்தவில்ரல என்றநோல் மூன்று
வெருடங்களுக்கு நடத்த முடியநோமைல் நபநோய்விடும
நநோன்கநோம வெருடமதமைநோன் திருவிழைநோரவெ நடத்த
முடியும அந்த வெருடம நடத்த முடியநோமைல்
நபநோனைநோல் ஐந்தநோம வெருடமும நடத்த முடியநோது.
பின் ஆறநோம வெருடம மைட்டுநமை தநோன் திருவிழைநோ
நடத்தமுடியும. நபநோயர் இனை மைக்கள்
இத்திருவிழைநோரவெ சிறப்பநோகவும, எந்த
சடங்குகளும மைநோறுபநோடு இல்லநோமைல்
நடத்திவெருகின்றனைர்.
தகவெலநோளர்விவெரை குறிப்பு
க.கந்தசநோமி
வெயது - 45, சந்தப்பட்டி
க.லத்தநோ
வெயது - 40, சந்தப்பட்டி
க.தநோயமமைநோள் வெயது - 63, சந்தப்பட்டி
க.குருசநோமி
வெயது - 72, சந்தப்பட்டி

நபநோயரினை மைக்களின் நநோட்டுப்புற
விரளயநோட்டுக் கரலகள்
தருமைபுரி மைநோவெட்டத்திற்கு உட்பட்ட
அரூர் வெட்டத்ரதச் நசர்ந்த சந்தப்பட்டி ஊரைநோட்சி
மைற்றும சந்தப்பட்டி கிரைநோமைம ஆகிய பகுதிகளில்
வெசிக்கும வதலுங்குவமைநோழி நபசும நபநோயர் இனை
மைக்களின் விரளயநோட்டுக் கரலகளும, பிற இனை
மைக்களின் விரளயநோட்டுக் கரலகளும,
நவெறுப்பட்டுக் கநோணைப்படுகிறது. சந்தப்பட்டி
கிரைநோமைப் பகுதிகளில் வெசிக்கும நபநோயர் இனை
மைக்கள் ஒரு சிலர் வவெளியூருக்குச் வசன்று கூலித்
வதநோழில், கட்டிடம கட்டுதல், கல் கட்டுதல்,
விவெசநோயம நபநோன்ற வதநோழில்கள் வசய்து
வெருகின்றனைர். இவெர்கள் விழைநோகநோலங்களில்
மைட்டுநமை வசநோந்த ஊருக்கு வெருவெதுண்டு. இங்கு
படிக்கும சில குழைந்ரதகள், இரளஞர்கள்
மைட்டுநமை உள்ளுரில் இருக்கின்றனைர்.
மைற்றவெர்கள் எல்லநோம வவெளியூரில் இருப்பதநோல்,
ரதப் வபநோங்கல், புரைட்டநோசி நதர் திருவிழைநோ, ஊர்
திருவிழைநோ, தீபநோவெளி, ஆடிப் பண்டிரக, நபநோன்ற
விழைநோகநோலங்களில் ஊருக்கு வெருகின்றநோர்கள்.
அவ்வெநோறு விழைநோகநோலங்களில் வெரும குழைந்ரதகள்
ஒரு சில விரளயநோட்டுகரளத் வதநோடர்ந்து

விரளயநோடுவெதுண்டு. ஒவ்வவெநோரு
கநோலக்கட்டத்திற்கு எற்றவெநோறு
விரளயநோட்டுக்கரள விரளயநோடுவெநோர்கள். மைரழை
கநோலம, வவெயில்கநோலம, நபநோன்ற கநோலங்களில்
விரளயநோட்ரட ஆடுவெதுண்டு.
அவ்விரளயநோட்டுக்கள், குரைங்கநோட்டம, மைரைம
மைரைம, அஞ்சநோங்கள், அச்சுக்கல், நகநோலி, வசமபநோ,
இது நபநோன்ற விரளயநோட்டுக்கள் ஆடி
வெருகின்றனைர். இவ்வெரக விரளயநோட்டில் ஒரு
சில விரளயநோட்டுவெரககரள கநோண்நபநோம.
குரைங்கு ஆட்டம
குரைங்கநோட்டம என்பது ஒரு மைரைத்ரத
விட்டு இன்வனைநோரு மைரைத்திற்கு தநோவுவெது
குரைங்கநோட்டம என்கின்றனைர். இவ்வெநோட்டத்ரத
வதநோடங்குவெதற்கு முன்பு எத்தரனை நபர்கள் ஆட
இருக்கின்றநோர்கநளநோ அத்தரனைப் நபரும
“ஒப்புக்ரகச் சப்பநோ” ( சநோபூத்ரி ) நபநோட்டு
அவுட்டநோகும ஒரு நபரரை நதர்ந்வதடுப்பது
உண்டு. இதில் மூன்றுப் நபர் அல்லது ஐந்துப்
நபர் ஒப்புக்ரகச் சப்பநோ நபநோடுமநபநோது இருவெர்
உரடய கரைங்கள் கருப்பநோகவும, ஒருவெருரடய
ரககள் வவெள்ரளயநோக இருந்தநோல்,

வவெள்ரளயநோக இருக்கும ஒரு நபர் தகுதியநோனைவெர்
என்று குறிப்பிடுகின்றனைர். பிறகு
நதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட அரனைவெரும விரளயநோட
இருக்கும மைரைங்களில் ஏறிவிடுவெநோர்கள்.
நதநோற்றவெரைநோக இருக்கும ஒரு நபர் குறிப்பிட்ட
தூரைத்தில் நிற்கரவெத்து அவெர்கள் விரளயநோடும
மைரைங்களின் அருகில் ஒரு வெட்டம வெரரைந்து, அந்த
வெட்டத்தில் இருந்து இரைண்டடி நீளம வகநோண்ட
குச்சியிரனை வீசுவெநோர். பிறகு வீசிய குச்சியிரனை
பிடித்துவிட்டநோல், வீசும இந்த நபர்
அவுட்டநோகிவிடுவெநோர். அவுட்டநோனை அந்த நபர்
வீசிய குச்சியிரனை எடுத்து வகநோண்டு வெந்து அந்த
வெட்டத்தில் ரவெத்துவிட்டு மைரைத்தில் இருக்கும
நபர்கரள வதநோட நவெண்டும. அப்படி வதநோட
வெருமநபநோது மைரைத்தில் இருக்கும நபர்கள்
அருகில் இருக்கும மைரைங்களுக்கு தநோவுவெதுண்டு.
ஒரு சிலர் கீநழை இறங்கி அந்தக் குச்சியிரனை
வதநோடுகின்றனைர். வதநோட்டவுடன் மீண்டும அந்தக்
குச்சியிரனை வீசிவிட்டு மைரைம ஏறிவீடுவெநோர்.
இப்படி இவ்விரளயநோட்டு வதநோடர்ந்து
வகநோண்நட வெரும.
மைரைம மைரைம ஆட்டம

மைரைம மைரைம விரளயநோட்டு என்பது ஒரு
மைரைத்ரத விட்டு இன்வனைநோரு மைரைத்ரதப் பிடிப்பது
மைரைம மைரைம விரளயநோட்டு என்கின்றனைர்.
இவ்விரளயநோட்ரட இருபநோலர் எத்தரனை நபர்
நவெண்டுமைநோனைநோலும ஆடலநோம. விரளயநோட
இருக்கும நபர்கள் அரனைவெரும “ஒப்புக்ரகச்
சப்பநோ” ( சநோபுத்ரி) நபநோட்டு நதர்ந்வதடுக்கப்
படுகின்றனைர். நதர்ந்வதடுக்கநோத நபரரை
அவுட்டநோக அறிவிக்கப்படுகின்றனைர். பிறகு
அவெர்களுக்குப் பிடித்த ஒரு மைரைத்தில் முதலில்
விரளயநோட வதநோடங்குவெநோர்கள். மைரைத்ரத
பிடித்துள்ள நபர்கள் அரனைவெரும நசர்ந்து ஒரு
வினைநோரவெ எழுப்புவெது உண்டு.
“ மைரைம மைரைம எந்த மைரைம”
மைரைம மைரைம அநசநோக மைரைம” – என்று
குறிப்பிடுவெதுண்டு.
அங்கு விரளயநோட இருக்கும இடத்தில் எத்தரனை
மைரைங்கள் இருக்கின்றனைநவெநோ அத்தரனை
மைரைங்களின் வபயர்கரள சுட்டிக்கநோட்டுவெது
உண்டு. அப்படி சுட்டிக்கநோட்டும மைரைங்கரள ஓடிச்
வசன்று பிடிக்கநவெண்டும. அப்படி பிடிக்க ஒடும
நபநோது வதநோட்டுவிட்டநோல் அவுட்டநோகி
விடுகின்றனைர். இப்படி இவ்விரளயநோட்டும
வதநோடர்ந்து வகநோண்நட வெரும.

நகநோலி ஆட்டம
நகநோலி விரளயநோட்டுக்களில் சில
வெரககள் உண்டு. அரவெ!
நபந்தநோ
அஞ்சல் அறுவெல்
வகநோத்தநோட்டம
எனை நபநோன்ற வெரககளும உண்டு.
நபந்தநோ
இவ்விரளயநோட்ரட எத்தரனை நபர்
நவெண்டுமைநோனைநோலும விரளயநோடலநோம. முதலில்
விரளயநோட இருக்கும நபர்கள் இரைண்டு
அணிகளநோகப் பிரித்து, வசவ்வெக வெடிவில் ஒரு
நபந்தநோரவெ வெரரைந்து அரத இரைண்டநோகப்
பிரித்து, அங்கிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட
வதநோரலவில் நீளமைநோக நகநோடு வெரரைந்த பிறகு,
அரனைவெரும அக்நகநோட்டில் நின்று நபந்தநோரவெ
நநநோக்கி நகநோலிரய உருட்டநவெண்டும. பிறகு
அந்தக் நகநோலிகள் யநோருரடய நகநோலி
நபந்தநோவுக்குப் பக்கத்தில் இருக்கிறநதநோ, அந்த
அணியினைர் விரளயநோட வதநோடங்குகின்றனைர்.
எதிரைணியினைர் நபந்தநோவில் நகநோலிகரள ரவெக்க

நவெண்டும. பின்னைர் நபந்தநோவில் உள்ள
நகநோலிகரள நநநோக்கி நகநோலிகரள
உருட்டிவிடுவெநோர்கள். உருட்டிய நகநோலிகள்
நபந்தநோவில் உள்ள எதநோவெவதநோரு நகநோலிரய
அடித்துவிட்டநோல் அது முதல் ஆள் அடி என்றும
இரைண்டநோவெதநோக உருட்டும நபருரடய நகநோலி
அடித்துவிட்டநோல் இரைண்டநோவெது ஆள் அடி என்று
குறிப்பிடுவெது உண்டு. முதல் ஆள் அடிக்கும
நகநோலியின் நபர் மைட்டுநமை முதலில் அடிக்க
நவெண்டும. இரைண்டநோவெதநோக ஆள் அடித்த
நகநோலியின் நபர் இரைண்டநோவெதநோகநவெ அடிக்க
நவெண்டும. இப்படி அடிப்பதற்குப் பதிலநோக
மைநோற்றி அடித்துவிட்டநோல் அந்த அணி
அவுட்டநோகிவிடும. இப்படி அடித்த
நகநோலிகரளயும, மைற்ற நகநோலிகரளயும அந்த
நபர்களுக்குப் பிரித்துவிடுவெது உண்டு. பரித்து
விட்ட நகநோலியின் நபர்கநள அந்த நகநோலியிரனை
அடிக்க நவெண்டும. இப்படி அடித்து, ஒரு
குறிப்பிட்ட வதநோரலவில் நீளமைநோக நகநோடு
வெரரைந்துள்ளனை. அக்நகநோட்டில் நகநோலிகரள
நிற்கநோமைல் அடிக்க நவெண்டும. அப்படி
அடித்துவிட்டநோல் அவுட்டநோகிவிடுகின்றனைர்.
நிற்கநோமைல் அக்நகநோட்ரட தநோண்டி அடித்து
அவுட்டநோகும வெரரை ஆடி வகநோண்நட இருப்பநோர்.
இப்படி ஆடும வபநோழுது அந்த அணியில்

யநோருநமை அடிக்கவில்ரல என்றநோல்
அவுட்டநோகிவிடுவெநோர். பிறகு எதிரைநோக ஆடிய
அணியினைர் அக்நகநோலிகரள தனைது
மைணிக்கட்டியநோலும, முழைங்ரகயநோலும
நபந்தநோரவெ நநநோக்கி தள்ள (நதநோக்க) நவெண்டும.
இப்படி தள்ளும நபநோது வவெற்றி வபற்ற
அணியினைர் நபந்தநோவில் இருந்து அக்நகநோலிகரள
மீண்டும அடிப்பநோர். அடிக்குமநபநோது
தடுத்துவிட்டநோல், “தடுத்தநோ எட்டடி
எண்ணிப்பநோர்த்தநோ பதினைநோறு அடி” என்று
வசநோல்லி அடிப்பது உண்டு. இப்படி
இவ்விரளயநோட்டும வதநோடர்ந்து வகநோண்நட
வெரும.

அஞ்சல் அறுவெல்
அஞ்சல் அறுவெல் என்பது நகநோலி
ஆட்டத்தில் ஒரு வெரக விரளயநோட்டு.
இவ்விரளயநோட்ரட எத்தரனை நபர்
நவெண்டுமைநோனைநோலும ஆடலநோம.
இவ்விரளயநோட்டிற்கு முதலில் ஒரு நகநோலி
அளவிற்குக் குழிரயப் பறித்து அக்குழியில்

இருந்து குறிப்பிட்ட அளவிற்கு நகநோடு வெரரைந்து
அந்தக் குழிரய நநநோக்கி உருட்ட நவெண்டும.
அப்படி உருட்டும நகநோலி குழியில்
விழுந்துட்டநோல் வதநோண்ணூறு ( வதநோமபன்)
என்றும மைற்றவெர் நகநோலிகள் குழியில் விழுகநோமைல்
இருந்தநோல் குழிரய நநநோக்கி உருட்டநவெண்டும.
அப்படி உருட்டினைநோல் ஐமபது ( அஞ்சல்) என்று
குறிப்பிடுகின்றனைர். இவ்விரளயநோட்டில்
குறிப்பிடப்படும வசநோற்கள்
வதலுங்கு

-

தமிழ்
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அறுவெல்
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வதசிங் -
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இப்படி ஒவ்வவெநோருவெரும நகநோலிரய உருட்டியப்
பிறகு குழிக்கு அருகில் இருக்கும நபநரை முதலில்
அடிக்க நவெண்டும. ஒருவெருரடய நகநோலி
இன்வனைநோருவெர் அடித்தநோல் பத்து என்ற கணைக்கில்
அடிக்க நவெண்டும. குழியில் உருட்டி விட்டு
அடித்தநோல் அஞ்சல் அறுவெல் என்று அடிக்க

நவெண்டும. இப்படி வதசிங்ரக வவெற்றி
வபற்றவெர் பழைம ஆகிவிடுவெநோர். இப்படி
எல்நலநோரும ஆடியப் பிறகு நதநோல்வியரடந்த
நபர் அக்குழியில் இருந்து முன்று அடி தன்
கநோல்களநோல் அளந்து நகநோலிரய ரவெக்க
நவெண்டும. வவெற்றி வபற்றவெர் அரனைவெரும
நகநோலிரய உருட்டி அக்நகநோலியிரனை அடிக்க
நவெண்டும. இப்படி வதநோடர்ந்து நடந்து
வகநோண்நட இருக்கும. யநோருநமை அடிக்கவிட்டநோல்
நதநோல்வியரடந்த நபர் நகநோலிரய எடுத்துக்
வகநோண்டு குழிரய நநநோக்கி ஓடி வெரை நவெண்டும.
வகநோத்தநோட்டம
இதுவும நகநோலி விரளயநோட்டின் ஒரு
வெரக விரளயநோட்டுதநோன். இவ்விரளயநோட்ரட
எத்தரனை நபர்நவெண்டுமைநோனைநோலும
விரளயநோடலநோம. இவ்விரளயநோட்ரட யநோரைநோவெது
ஒருவெர் விரளயநோட வதநோடங்கலநோம. முதலில்
மூன்று நகநோலிகளும, சுவெர் நவெநோரைத்தில் ஒரு
நகநோடு வெரரைந்து அதனுள் நகநோலி அளவிற்கு
மூன்று குழிகள் பறிக்க நவெண்டும. ஆட
இருக்கும நபர், அல்லது அரனைவெரும நசர்ந்து ஓர்
குறிப்பிட்ட வதநோரலரவெ நதர்ந்வதடுத்தப் பிறகு
விரளயநோட ஆரைமபிப்பநோர்கள். ஆட இருப்பவெர்

நதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து
இரைண்டு நகநோலிகள் மைட்டும உருட்டி விடுவெநோர்.
பின்னைர் கீநழை, நமைநல (எதரைநோ, நமைழு - வதலுங்கு)
என்ற குறிப்பிட்டப் பிறகு மைற்வறநோரு நகநோலியநோல்
எதிரைநோக ஆட இருப்பவெர் குறிப்பிட்ட நகநோலிரய
அடிக்கநவெண்டும. அவெர் குறிப்பிட்ட நகநோலிரய
தவிரை மைற்ற நகநோலிரய அடித்துவிட்டநோல் ( பச்சநோ )
அவுட்டநோகிவிடுவெநோர். அநதப் நபநோல் அக்குழியில்
விழுந்து விட்டநோல் ஒரு புள்ளி என்றும அரத
அடித்துவிட்டநோல் இரைண்டு புள்ளி என்றும
குறிப்பிடுவெதுண்டு.
இவ்விரளயநோட்டில் குறிப்பிடப்படும வசநோற்கள்
வதலுங்கு
எதற்
நமைழு இஷடம
பச்சநோ
நகநோலியும அடித்தல்

தமிழ்
கீநழை
நமைநல
விருப்பம
இரைண்டு

நகநோட்டிப் புல்
நகநோட்டிப் புல் ஆட்டம என்பது நமைக்குத்
நதரவெயநோனை அளவிற்கு (அல்லது) ஒன்றரரை அடி
அளவிற்கு நீண்ட குச்சியிரனையும, (

நகநோட்டியிரனை) அரறயடி அளவிற்க்கு சிறு
குச்சியிரனையம ( புல்லிரனையும) வசய்த
பின்னைநரை ஆடத் வதநோடங்குவெர். இவ்வெரக
நகநோட்டிப்புல்ரல எந்த வெரக மைரைங்களிலும
வசய்துக்வகநோள்ளலநோம. எத்தரனை
நபர்நவெண்டுமைநோனைநோலும ஆடலநோம. எத்தரனை
நபர் இருக்கின்றனைர் என்று பநோர்த்தப் பிறகு
சமமைநோக இரைண்டு அணிகளநோகப் பிரிக்கின்றனைர்.
இந்த அணியில் முதலில் ஆடத் வதநோடங்க
இருப்பவெர் புல் அளவிற்க்கு குழிரயப்
பறித்துவிட்டு அந்தக் குழியின் முன்னைநோடி
ரவெத்து தள்ளநவெண்டும (நதநோக்க). அப்படி
தள்ளும நபநோது எதிரைணியினைர் பிடித்துவிட்டநோல்
புல்ரல தள்ளியவெர் நதநோற்றுவிடுவெர். அப்படி
பிடிக்கவில்ரல என்றநோல் அந்தப் புல்லிரனை
வகநோண்டு அக்நகநோட்டியின் மீது வீச நவெண்டும .
அப்படி வீசும நபநோது அப்புல் நகநோட்டி மீது
விழுந்துவிட்டநோல் அவுட். விழுகவில்ரல
என்றநோல் அப்புல்ரல மூன்று முரற அடிக்க
நவெண்டும. முதல் முரற அடிக்கவில்ரல
என்றநோல் அவுட். முதல் முரற அடித்துவிட்டு
இரைண்டநோவெது முரற அடிக்கவில்ரல என்றநோல்
எதிரைணியினைர் தரல மீது அப்புல்லிரனை ரவெத்து
சுத்தி கீநழை நபநோட நவெண்டும அதற்குப் பிறகு
அடிக்கநவெண்டும. அப்படி முதல் முரறயநோக

அடிக்கும நபநோது அந்தப் புல்ரல எத்தரனை
தடரவெ அடிக்கின்றநோநரைநோ, அதுநவெ முதலில்
ஏத்துக்கப்படும. ( நகநோட்டியநோல் புல்ரல
இரைண்டு, மூன்று, நநோன்கு முரற வதநோட்டு
அடித்தல் ) இப்படி மூன்று முரற அடித்ததில்
எவ்வெளவு தூரைத்தில் இருக்கிறநதநோ, அங்கிருந்து
நதநோரைநோயமைநோக இருபது, ஐமபது என்று
எண்ணிக்ரகயில் குறிப்பிடுவெது உண்டு..
நகநோட்டிப் புல்ரல மூன்று முரற அடிக்கும
நபநோது அளக்கும முரற
மூன்று முரற அடிக்க நவெண்டும
முதலில் அடித்தநோல்
நகநோட்டி
இரைண்டு முரற அடித்தநோல்
புல்
மூன்று முரற அடித்தநோல்
தீக்குச்சி
நநோன்கு முரற அடித்தநோல்
கண் முடி
ஐந்து முரற அடித்தநோல்
வநல்

-

ஆறு முரற அடித்தநோல்
ரைநோகி
ஏழு முரற அடித்தநோல்
மைண்
இப்படி ஒவ்வவெநோரு முரற அடிக்கும நபநோது,
ஒநரை முரற வதநோடர்ச்சியநோக அடித்தநோல் இந்த
வெரகயில் அளக்க நவெண்டும. இப்படி இரைண்டு
அணிகளில் யநோர் புள்ளி அதிகமைநோக
எடுக்கின்றனைநரைநோ அவெர் வவெற்றி என்று
குறிப்பிடுகின்றனைர். வவெற்றி வபற்ற அணியினைர்
விரளயநோடிய இடத்தில் இருந்து எத்ரதரனை
நபர் ஆடினைநரைநோ அத்தரனை நபரும மூன்று முரற
நகநோட்டியநோல் புல்ரல அடித்து விடுவெநோர்.
நதநோல்வியுற்றவெர் அடிக்கும நபநோது அப்புல்ரல
பிடித்துவிட்டநோல் அல்லது பிடிக்கநோமைல்
இருந்தநோல் இறுதியநோக எந்த இடத்தில் புல்
இருக்கிறநதநோ, அங்கிருந்து அப்புல்ரல ரகயில்
எடுத்துக் வகநோண்டு மூச்சி விடநோமைல் பநோட்டு
பநோடிக் வகநோண்நட விரளயநோடிய இடத்திற்க்கு
வெந்து நசரைநவெண்டும. அப்படி மூச்சி விட்டநோல்
விட்ட இடத்தில் இருந்து மீண்டும அப்புல்ரல
ஒரு அடி அடித்துவிடுவெநோர். அங்கு இருந்து
நவெவரைநோருவெர் எடுத்துக் வகநோண்டு வெருவெநோர்.
வெந்தப் பிறகு நதநோல்வியரடந்தவெர் மீண்டும
ஆட வதநோடங்குவெநோர்கள்.

இவ்விரளயநோட்டில் குறிப்பிடப்படும வசநோற்கள்
வதலுங்கு

-

தமிழ்

நதநோக்கு
சினுக்கு
வதநோடர்ச்சி
குடுகு
வகநோளுசு

-

தள்ளு

-

ஓடு
அளத்தல்

சநோணைநோங்நகநோல்
சநோணைநோங்நகநோல் என்பது நம உயரைத்திற்கு
ஒரு குச்சியிரனை (நகநோல) எடுத்து கல் மீது
ரவெத்து ஆடுவெது சநோணைநோங்நகநோல் என்கின்றனைர்.
இவ்விரளயநோட்ரட எத்தரனைப்நபர்
நவெண்டுமைநோனைநோலும விரளயநோடலநோம.
விரளயநோட்ரட முதலில் “ஒப்பக்ரகச் சப்பநோ”
நபநோட்டு ஆவெட்டநோனை நபரரை நதர்ந்வதடுத்தப்
பிறகு விரளயநோட வதநோடங்குவெநோர்கள். இதில்
கரடசியநோக யநோர் விரளயநோட வெருகின்றநோர்கநளநோ
அவெர் அவுட்டநோக அறிவிக்கப்படுகின்றனைர்.
பின்னைர் விரளயநோட வதநோடங்குகின்றனைர்.
விரளயநோட இருக்கும அரனைவெரும எந்த
குச்சியிரனை நவெண்டுமைநோனைநோலும எடுத்துக்
வகநோள்ளலநோம. பிறகு இரைண்டு ரககளநோல்

அக்குச்சியிரனை தூக்கிரவெக்க நவெண்டும.
தூக்கிரவெத்தப் பிறகு யநோரைநோவெது ஒரு நபர்
அக்குச்சியிரனை தனைது குச்சியநோல் தூக்கி எரிந்து
விட்டு பின்னைர் அவெருரடய குச்சியிரனை கல்
மீது ரவெக்க நவெண்டும. அப்படி ரவெக்கவில்ரல
என்றநோல் அவுட்டநோகிவிடுவெநோர். இப்படி
அக்குச்சியிரனை நகர்த்தி வகநோண்டு இருப்பநோர்.
நகர்த்தும
நபநோது கல்
மீது
ரவெத்துக்
வகநோண்டு
இருக்க
நவெண்டும.
இப்படி

இவ்விரளயநோட்டும வதநோடர்ந்து வகநோண்நட
இருக்கும என்கின்றனைர்.
ஆபியம மைணியநோபியம
ஆபியம மைணியநோபியம என்பது ஆண்கள்
மைட்டுநமை விரளயநோடக்கூடிய

விரளயநோட்டநோகும. இவ்விரளயநோட்ரட
முதலில் “ஒப்பக்ரகச் சப்பநோ” நபநோட்ட பிறகு
அவுட் ஆனை ஒருவெரரை குணியரவெத்து
ஒவ்வவெநோருவெரும அவெரரை வதநோடநோமைல்
தநோண்டநவெண்டும. தநோண்டும நபநோது ஒரு
பநோட்ரடப் பநோடிக் வகநோண்நட தநோண்டுவெதுண்டு.
அப்பநோட்டு!
“ ஆபியம
மைணி ஆபியம
வரைட்ரடக் வகநோக்கு
லட்சத்திரை மைண்ணைல்ளி
ஒத்தக் கநோலநோ, இரைட்ரடகநோலநோ
லடி லடி குண்டியில் அடி”
ஆபியம, மைணி ஆபியம, இரைட்ரடக் வகநோக்கு,
இரவெ மூன்றும பநோடுமநபநோது ஒநரை
மைநோதிரியநோகநவெ இருக்கும. லட்சத்திரை மைண்ணைல்ளி
என்று வசநோல்லி தநோண்டுமநபநோது மைண்ரணை
அள்ள நவெண்டம. அள்ளநோவிட்டநோல்
தநோண்டியவெர் அவுட்டநோகிவிடுவெநோர். ஒத்தக் கநோல்
அடி, இரைட்ரட கநோல் அடி என்று வசநோல்லி
தநோண்டும நபநோது, ஒரு கநோல் உரதக்கச்
வசநோன்னைநோல் ஒரு கநோலிலும, இரைட்ரட கநோல்
உரதக்கச் வசநோன்னைநோல் இரைட்ரடக் கநோலிலும
உரதக்க நவெண்டும. லடி லடி குண்டியிலடி

என்று வசநோல்லி தநோண்டும நபநோது குணிந்து
இருக்கும அவெரைது குண்டியில் உரதத்துவிட்டு
தநோண்ட நவெண்டும. அவெர் குறிப்பிட்டரத
வசய்யவில்ரல என்றநோல் அவுட்டநோகி
விடுகின்றர். இப்படி இவ்விரளயநோட்டும

வதநோடர்ந்து வகநோண்நட இருக்கும என்கின்றனைர்.
வநநோண்டி

வநநோண்டி விரளயநோட்டு என்பது ஆண்,
வபண் இருபநோலரும ஒருகநோரல மைடங்கி
வகநோண்நட ஆடும ஆட்டத்திற்கு வநநோண்டி
என்கின்றனைர். இவ்விரளயநோட்ரட இரைண்டு
நபர், அல்லது நநோன்கு நபர் ( இரைண்டு அணியநோக
) பிரித்து ஆடுவெதுண்டு. இரைண்டு அணியில் ஒரு
அணி விரளயநோடத் வதநோடங்கும நபநோது, முதலில்
ஒரு நகநோடு (பட்ரட) வெரரைந்து அரத நநோன்கநோகப்
பிரித்து விடுகின்றனைர். பின்னைர் ஆட இருக்கும
ஒருவெர் விரளயநோட ரவெத்திருக்கும கல்ரல
(சில்லி) - ரய எல்ரல நகநோடு தநோண்ட வீச
நவெண்டும. வீசிய பிறகு ஒவ்வவெநோரு பநோகத்திலும
நகநோட்ரட மிதிக்கநோமைல் வநநோண்டிக் வகநோண்டு
அந்தக் கல்ரல மிதிக்கநவெண்டும. அப்படி
மிதிக்கவில்ரல என்றநோல் அவுட்டநோகிவிடுவெநோர்.
இக்கல்ரல வீசும நபநோது ஒவ்வவெநோரு
தடரவெயும ஒன்று குறிப்பிடுவெதுண்டு. அரவெ!
வதலுங்கு

-

தமிழ்

விசரைநோ
ஒன்னைநோ
வரைண்டநோ
மூனைநோ
நநோலநோ

-

வீசுதல்
ஒன்று
இரைண்டு
மூன்று
நநோன்கு

வவெள்ரளயநோ கருப்பநோ
நமைல்புறம
கநோலநோ
தரலயநோ

உள்ளங்ரக
ரகயின்
-

கநோல்
தரல

முதலில் கல்ரலக் (சில்லி) வகநோண்டு
பட்ரடயின் எல்ரலக்கு வீசி விட்டு அரத
மிதிப்பது வீசுதல் (விசரைநோ) என்கின்றனைர்.
ஒன்னைநோ என்பது வீசுதல் முடிந்தப் பிறகு முதல்
பட்ரடயில் கல்ரலப் (சில்லி) நபநோட்டு
மிதிப்பதற்கு ஒன்று (ஒன்னைநோ) என்கின்றனைர்.
வரைண்டநோ என்பது ஒன்னைநோ முடிந்தப் பிறகு
இரைண்டநோவெது பட்ரடயில் கல்ரலப் (சில்லி)
நபநோட்டு மிதிப்பதற்கு இரைண்டநோம என்கின்றனைர்.
மூனைநோ என்பது வரைண்டநோ முடிந்தப்பிறகு
மூன்றநோவெது பட்ரடயில் கல்ரலப் (சில்லி)
நபநோட்டு மிதிப்பதற்கு மூன்றநோம என்கின்றனைர்.
நநோலநோ என்பது மூனைநோ முடிந்தப் பிறகு நநோன்கநோவெது
பட்ரடயில் கருவிரயப் (சில்லி) நபநோட்டு
மிதிப்பதற்கு நநோன்கநோம என்கின்றனைர்.

வவெள்ரளயநோ என்பது நநோன்கு பட்ரடகளில்
கல்ரலப் (சில்லி) நபநோட்டு மிதித்தப் பிறகு
வெலது உள்ளங்ரகயில் கல்ரல (சில்லி) ரவெத்து
ரகரய நீட்டிக் வகநோண்டு பட்ரடரய
மிதிக்கநோமைல் வநநோண்டிக் வகநோண்டு நநோன்கநோவெது
பட்ரடக்கு வெந்து நசர்ந்தப் பிறகு, அங்கு இருந்து
அந்தக் கல்ரலக் கீநழை நபநோட்டு மிதிக்க
நவெண்டும.
கருப்பநோ என்பது வவெள்ரளயநோ நபநோல் வெலது
ரகயின் நமைல்புறத்தில் அந்த கல்ரல (சில்லி)
ரவெத்துக் ரகரய நீட்டிக் வகநோண்டு பட்ரடரய
மிதிக்கநோமைல் வநநோண்டிக் வகநோண்டு நநோன்கநோவெது
பட்ரடக்கு வெந்து நசர்ந்தப் பிறகு, அங்கு இருந்து
அந்தக் கல்ரலக் கீநழை நபநோட்டு மிதிக்க
நவெண்டும.
கநோலநோ என்பது வபருவிரைல் இரடயில் அந்தக்
கல்ரல (சில்லி) ரவெத்துக் வகநோண்டு பட்ரடரய
மிதிக்கநோமைல் வநநோண்டிக் வகநோண்டு நநோன்கநோவெது
பட்ரடக்கு வெந்து நசர்ந்தப் பிறகு, அங்கு இருந்து
அந்தக் கல்ரலக் கீநழை நபநோட்டு மிதிக்க
நவெண்டும.

தரலயநோ என்பது இரவெ அரனைத்தும முடிந்தப்
பிறகு தரலயில் ரவெத்துக் வகநோண்டு பட்ரடரய
மிதிக்கநோமைல் வநநோண்டிக் வகநோண்டு நநோன்கநோவெது
பட்ரடக்கு வெந்து நசர்ந்த பிறகு, அங்கு இருந்து
அந்த கல்ரலக் கீநழை நபநோட்டு மிதிக்க
நவெண்டும. இப்படி ஒவ்வவெநோரு முரறயும
வசய்தநோல் நநோன்கு பட்ரடயில் ஒரு பட்ரட பழைம
வபறமுடியும. பழைம வபற்றப் பிறகு
எதிரைணியினைர் அப்பழைத்ரத மிதிக்கநோமைல்
தநோண்டுதல் நவெண்டும. இது நபநோல் ஒவ்வவெநோரு
முரறயும விரளயநோடிக் வகநோண்டு வெந்தப் பிறகு
எல்லநோப் பட்ரடயம பழைம வபறுவெது
இவ்விரளயநோட்டின் நநநோக்கமைநோகும.
இப்படி ஒவ்வவெநோரு விரளயநோட்டும
வித்தியநோசமைநோகவும, நவெறுபநோடுன்றியும,
புதுரமையநோகவும விரளயநோடிக் வகநோண்டு இருந்த
இமமைக்களிரடநய ஒருசில விரளயநோட்டுகள்
மைட்டுநமை விரளயநோடிக் வகநோண்டு
இருக்கின்றனைர். நபநோயர் இனை மைக்களின்
நநோட்டுப்புற விரளயநோட்டு வெரககள் அதிக
அளவிற்கு இருந்தது. இவ்வெரக
விரளயநோட்டுகள் விரளயநோடியதநோல் உடல்
ஆநரைநோக்கியமைநோகவும, வெலிரமையநோகவும,
சுறுசுறுப்பநோகவும இருக்க பயனுள்ளதநோக

இருந்த்து. இனி வெரும கநோலக்கட்டத்திற்கு
இவ்வெரக விரளயநோட்டுக்கள் இருக்கும
என்பதற்கு சநோத்திய கூறு இல்ரல. இவெர்கள்
விரளயநோடிய விரளயநோட்டுக்கள் இன்ரற
கநோலகட்டத்தில் விதிகள் மைநோறபட்டு வெருகிறது.
இக்கநோல கட்டத்தில் விரளயநோட்டுகரள
விரளயநோடுவெதற்க இயற்ரகச் சூழைல் இருந்த்து.
இன்ரறய நநோகரிக வெளர்ச்சியின் கநோரைணைமைநோக
இவ்வெரக விரளயநோட்டுக் கரலகள் மைரறந்து
வகநோண்டு இருக்கின்றது. இனி வெரும எதிர்கநோல
சந்த்தினைருக்க இவ்விரளயநோட்டுக் கரலகள்
எடுத்து விளக்குவெது இக்கட்டுரரையின்
நநநோக்கமைநோகும.
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