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பசந்தமிவழ! உயிவர! நறுந்வதவன!
பசயலிளன மூச்சிளன உனக்களித்வதவன!
ளநந்தகா பயனில்ளநந்து வபெகாகுபமன வேகாழ்வு
நனனிளல உனக்பகனில் எனக்குந் தகாவன!

-
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பெகாரதி தகாசன

முனனுளர

உலகம் உருண்வடகாடும் வவேகத்தில் முனவனகாக்கியப் பெயணம் பெல கண்டுபிடிப்புகளளைக்
பககாண்டு உருளுகிறது. உலகத்தில் ஒவ்பவேகாரு உயிரும் தனக்பகன ஒரு உயிர்க்களணளய
பககாண்டு

வதகானறி

வேகாழ்ந்து

மளறந்துவபெகாகிறது.

அது

தன

வேகாழ்நகாளில்

தன

உயிர்க்களணகளுக்கிளடயில் பபெற்ற அனுபெவேங்களளை மரபெணுவின ஊடகாக அடுத்த
தளலமுளறக்குக் பககாடுத்துவிட்டுச் பசல்கிறது.
ஆனகால் மனிதன, மனிதப் பெயனபெகாட்ளட முக்கிய கருதுவககாளைகாய் பககாண்டு அவ்வுயிர்
களணகளளை பவேட்டி எரிந்து பககாண்டிருக்கிறகான. பெறளவேகளும், விலங்குகளும்
வேகாழ்விடம் இழக்கினறது. ஒருகட்டத்தில் அது இருந்த சுவேடுகளளை மட்டும் விட்டுவிட்டு
அந்த இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிடுகிறது. மனிதன பபெகாருளைகாதகாரம் எனகிற ஒற்ளற
புள்ளியில் நினறு பககாண்டு எல்லகாவேற்ளறயும் ஓடும் வமகமகாய் பெகார்க்கிறசூழலில்
இருக்கிறகான.
உலகம் எவ்வேகாறு உயிர்க்களணகள் பககாண்டு உருளுகிறவதகா அவ்வேகாவற தமிழும்
அவ்வுயிர்க்

களணகவளைகாடுப்

பினனிப்பிளணந்து

இருக்கிறது

மற்றும்

அந்த

உயிர்க்களணகளின பசயல்பெகாடுகளளை பசகாற்களைகாய் பககாண்டு நிற்கிறது எனபெளத நினறு
நிதகானித்து

ஏன

எதற்கு

எனறு

எண்ணிப்பெகார்க்ககாமல்

தமிழர்களைகாகிய

நகாமும்

அப்பெடித்தகான நகர்ந்து பககாண்டிருக்கிவறகாம்.
ஒரு பமகாழியில் அறிவியல் கருத்துக்கள் விளைக்கப்பெட்டிருக்கலகாம் அது இயல்பு ஆனகால்
அந்த பமகாழியில் உள்ளை பசகாற்கள் அறிவியல் கருத்ளத உணர்த்துமகானகால் அந்த
பமகாழியின வேளைளம எத்தளகயது எனபெளதச் சிந்திக்கவவேண்டும். அது எவ்வேகாறு வேளைம்
வசர்க்கும் எனபெளதயும் உணரவவேண்டும்.
எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் எனற நிளல மகாறி. கல்வியில் முற்றிலும் ஆங்கிலம்
ஆட்சிபககாள்ளைச்பசய்கிறது. கல்வி நிறுவேனம் நடத்தும் கல்வியகாளைர்கள் ஆங்கிலம் வதளவே
எனறு அழுத்திச் பசகால்கிறகார்கள் வீட்டிலும் ஆங்கிலம் பசகால்லிக்பககாடுங்கள் எனறு
பபெற்வறகாரிடமும் வேகாளழப்பெழ ஊசிவபெகால் விளதக்கிறகார்கள். இதனகால் தமிழ் புழங்கும்
வநரம் பவேகுவேகாக குளறந்து பககாண்டிருக்கிறது. எது அதிக புழக்கத்தில் இருக்கிறவதகா
அதுவவே

மனித

இருந்தகால்தகான

நிளனவில்

இருக்கும்

ஆரகாய்ச்சிகளளை

எனபெளத

எளிளமயகா
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உணரவவேண்டும்.

பசய்ய

உதவும்

நிளனவில்
எனபெளதயும்

உணரவவேண்டும். இனறளைவும் தமிழ் பெற்றியும் தமிழ் நிலம் பெற்றியும்மகான ஆரகாய்ச்சிகள்
பசகாற்பெ அளைவிவல நிகழ்ந்திருக்கிறது.
வவேற்று

பமகாழி

கற்றல்

வதளவேதகான

ஆனகால்

அது

வீட்டில்

வபெச

மற்றும்

பசகால்லிக்பககாடுக்கும் அளைவிற்கு அது வதளவே இல்ளல. எந்த வேசதியும் இல்லகாத
கல்விக்கூடங்கள் பவேறுமவன ஆங்கிலத்ளத மட்டும் கருவியகாக எய்து இந்த பிளழப்ளபெ
பசய்கிறகாரகார்கள் எனபெளத புரியகாமல் நகாமும் அளத வகட்டு பபெகாருளைகாதகாரதத்ளத மட்டும்
கருத்தில் பககாண்டு பெனபனடுங்ககாலம் வேளைர்ந்து வேந்த மரபுகளளை வேழக்பககாழியச்
பசய்துவிடுகிவறகாம். அதனகால்

நளடமுளறகளில் உள்ளை அறிவியல் உண்ளமகளளை

உணரகாமல் இருக்கிவறகாம். அதனகாவலவய புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வித்திடகாமல்
நம்மில் பெலர் மற்றவேர் கண்டுபிடிப்புகளளைப் பெயனபெடுத்த மட்டுவம பசய்கிவறகாம்.
தகாய்பமகாழிக்

கல்வியின

பசயல்பெகாடுகளளை

எளிதில்

வேழியகாகத்தகான
அறியமுடியும்

நளடமுளறயில்
எனபெளத

உள்ளை

உணரகாமல்

அறிவியல்

இருக்கிவறகாம்.

இளதத்தகான யுபனஸவககா அளமப்பு தகாய்பமகாழிக்கல்வியின அவேசியத்ளத உணர்த்தும்
அளைவிற்கு ஆய்வு அறிக்ளககள் பவேளியிடுகிறது. இளத உணர்த்த வவேண்டியது தமிழரின
கடளமயகாக எண்ணி நகான பெடித்த, வகட்ட மற்றும் அறிந்த ஒரு சில பசகாற்களளை விளைக்க
முயற்சி பசய்துள்வளைன.
இயற்ளகயில்

உள்ளை

உருவேகாகியிருக்கினறனர்

ஒலிகளளை
இளவே

வகட்டு

அடிப்பெளட

அதன
பசகாற்கள்.

மூலமகாக
நகாகரீகம்

பசகாற்கள்
வேளைர

வேளைர

வதளவேக்வகற்பெ புதிய புதிய பசகாற்களளை உருவேகாக்கிக்பககாண்டனர். அதற்கு ஒற்ளற
ஒலிகள், இரட்ளட ஒலிகள், குட்ளட ஒலிகள் மற்றும் நீண்ட ஒலிகள் பெயனபெட்டன.
ககா ககா

எனறு கத்தியதகால் ககாககா எனகிவறகாம். மகா எனறதகால் மகாடு எனவறகாம். குர்

எனறதகால் குரங்கு எனவறகாம். வம எனறதகால் வமசம்(ஆடு) எனவறகாம். கிகி எனறதகால் கிளி
எனவறகாம் கூ எனறதகால் குயில் எனவறகாம். சர சர எனறதகால் ககாய்ந்த இளலகளளை சருகு
எனவறகாம். இவ்வேகாறு பெடிநிளலகள் பககாண்டு வேளைர்ந்தது இந்த பமகாழி.
சகானறகாக அ, ஆ எனபெது வேகாய் திறக்கும் பபெகாழுது எழுப்பும் ஓலி. இளவே குட்ளட மற்றும்
நீண்ட ஒற்ளற ஒலிகள். சல சல , மட மட எனபெளவே இரட்ளட ஒலிகள் அல்லது
இரட்ளடக்கிளைவிகள். இளவே புற பவேளியில் இருந்து வேருபெளவே. சல சல எனபெது நீர்
பசல்லும் பபெகாழுது எழுப்பும் ஒலி. மட மட எனபெது மரம் ஓடியும் பபெகாழுது எழுப்பும்
ஒலி.
இரட்ளட கிளைவிகள் மிக சிறப்பெகாக பசகால் உருவேகாக்கத்தில் பெயனபெட்டிருக்கிறது. சகானறகாக
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கிளு கிளு(கிளுகிளுப்ளபெயின ஒலி) எனபெது இனபெத்ளதயும் துனபெத்ளதயும் குறிக்கும்
பசகால். இதில் இருந்துதகான கிளுகிளுப்ளபெ, கிளைர்ச்சி எனகிற பசகால் உருவேகாகிறது. கிளைர்ச்சி
நிளலயில் இனபெமும் அது அதிகமகாகிவிட்டகால் துனபெமும் இருக்கும். இந்த கிளைர்ச்சி
எனபெது அறிவியலில் முக்கியமகாக பெயனபெடுத்தும் பசகால்.
சங்பககாடு தகாளர ககாளைந் தழங்பககாலி முழங்கு வபெரி
பவேங்குரற் பெம்ளபெ கண்ளட வியனறுடி திமிளலதட்டி
பபெகாங்பககாலிச் சினன பமல்லகாம்பபெகாருபெளட மிளடந்தபபெகாற்பின
மங்குல்வேகான கிளைர்ச்சி நகாண மருங்பகழுந் தியம்பி மல்க

-
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பபெரியபுரகாணம்

வேகான ஒலிகளின கிளைர்ச்சி பெற்றி பெதிவு. பநடுங்ககாலமகாக இந்த பசகால் அவத பபெகாருளில்
வேழங்கப்பெட்டு வேருகிறது. அவதவபெகால் கிளு எனகிற மூல வவேர்ச்பசகால்லில் இருந்து கிளி ,
கிளைறு , கீறு , வககாரு , வககாடு எனகிற பசகாற்கபளைல்லகாம் உருவேகாகியது.
வககாடு எனகிற பசகால்தகான ஒலி வேரிவேடிவேம் பபெறுவேதற்கு அடிப்பெளட. இனறளைவும்
பபெகாருந்தல்

அகழ்வேகாய்வில்

கண்படடுக்கப்பெட்டுள்ளைன.

அதன

வககாடுகளளைக்பககாண்ட
ககாலம்

கி.மு
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ஆம்

வேரிவேடிவேங்கள்
நூற்றகாண்டு

எனறு

கணக்கிடப்பெட்டுள்ளைது. தமிழிக்கு முந்தய குறியீட்டு வேரிவேடிவேமகாக இருக்கலகாம் எனறு
அறியப்பெடுகிறது.
இவ்வேகாறகாக பசகாற்கள் அதன மரபில் அறிவியல் வவேர்களளை பககாண்டுஉள்ளைது அது மற்ற
பமகாழி

கலப்பில்லகாமல்

ககாத்வதகாமகானகால்

அதன

அறிவியளல

எளிதில்

புரிந்துபககாள்ளைலகாம். அடுத்ததளலமுளறக்கு உரணத்தி புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு
வித்திடலகாம்.
வவேகம் தடு, விவவேகம் பககாள்
விளட வதடு, விளத நீவய
உனனில் புறப்பெடட்டும் புரட்சிக்கருத்துக்கள்
உலகம் மகாற்றம் பபெறும்
உனவிரல் நுனிவய இவுலகம்
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தமிழகா!
யுபனஸவககா எனகிற உலக அளமப்பு தகாய்பமகாழி வேழி கல்விளயப் பெற்றி ஆரகாய்ச்சி
பசய்து அதன முக்கியத்துவேத்ளத உணர்த்துகிறது.

உணர்வின முதல் ஓளச.
வேலியின முதல் ஒலி.
வேயுற்றுப்பெசி நீக்கிய பமகாழி.
வவேண்டியளதப்பபெற வேகாய்திறந்த பமகாழி.
வவேற்றுபமகாழிப் வபெசுதலில் முனனிளடயூறு இம்பமகாழி.
பெள்ளிக்குச் பசல்லகாமல் பபெற்ற பமகாழி.
கல்வி கல்லகாமல் கற்ற பமகாழி.
ககாலம் முடியும் வேளர உளனநீங்ககா பமகாழி.

பதகாப்புள் பககாடி உறவு எனபெகார்கள். அளத தகாயத்தில் அளடத்துளவேப்பெது தமிழர்களின
நளடமுளற வேழக்கம். அது ஸபடம்ப்பசல் பதரப்பியகாக நம் ஊவட வேந்தபிறகும்
விழித்துக்பககாள்ளைவில்ளல எனறகால் தமிழரின குருதி கடவலகாடு கலந்த மளழ
நீளரப்வபெகால் பபெகாதுவேகாகிப்வபெகாகும்.
தவேறுகள் திருத்தப்பெட வவேண்டும் எனபெது எனது எண்ணம். முதல் முயற்சியில் தவேறுகள்
இருப்பெது

எனபெது

வேழக்கம்

தவேறுகளளை

(gopalakrishnan.pgk@gmail.com)
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தயங்ககாமல்

பசகால்லலகாம்.

கடவுளும் பெகுத்தலும்.

முதலில் கடவுள் நிளனவு கூறல் இலக்கிய வேழக்கம் அதனகாவல நகானும் கடவுளில்
இருந்து துவேங்குகிவறன. கடவுள் எனறகால் பதய்வேம் எனகிற சிந்தளனளய விட்டு வவேறு
சிந்திப்பெதில்ளல நகாம்.

“கடவுள் எனறகால் வபெரண்டத்திலுள்ளை அளனத்துப் பபெகாருள்களளையும்,
உயிர்களளையும் கடந்தவேரகாகவும் (கட) அவத வநரத்தில் எல்லகாவேற்றிலுமுள்வளை(உள்)
இருப்பெரகாகவும் உள்ளைவேர் எனறு பபெகாருள்.”
எனகிறது மதங்கள். பதய்வேத்வதகாடு வசர்த்து மூளளைளய மழுங்கடித்து பசயல் உணரகாமல்
வீழ்ச்சி அளடயச்பசய்துவிட்டது

நம்ளம. பதய்வேத்ளத குறிக்க பெல பசகாற்கள்

இருக்கினறன பதய்வேம், இளறவேன, ஆதவேன வேள்ளுவேன குறிப்பிட்டதுவபெகால் ஆதி
பெகவேன. இவ்வேகாறு இருக்ளகயில் கடவுளளை அவதகாடு வசர்த்து வேழக்கமகாகியதகால் பபெகாருள்
உணரப்பெடகாமல் வபெகாயிற்று.
கடவுள் எனறகால் உள் கடந்து பெகார்த்தல். எப்பபெகாருளைகாயினும் எவ்வுயிரகாயினும் பெகுத்து
அதன உள்வளை பசனறு அதன பசயல்பெகாடு அறிதல்.
கல் பககாண்டுதகான எல்லகாவேற்ளறயும் கில்லினனகான. கில்/கிள் எனறகால் வதகாண்டுதல்
அல்லது கிழித்தல். வதகாண்டி அறியும்பபெகாழுது கல் ஒனவறகாடு ஒனறு பநருங்கி கட கட
எனறது. உள் கடந்தகான. உள் கடந்து அறிவேதற்கு உதவியகாய் இருந்த புறக்கருவி கல்.
முதலில் உணவுக்ககாக. பின அறிளவே பபெறுவேதற்ககாக. அதனகாவலவய இனறளைவும்
அறிதளல கல் மற்றும் கல்வி எனறு வேழங்கிக்பககாண்டிருக்கினவறகாம்.
இனறளைவும் அறிவியல் நுண்வணகாக்கி பககாண்டு உள் கடந்து நுண்ணிய பசல்களின,
அணுக்களின பசயல்பெகாடு அறிவேளத உணர்த்துகிறது. ஆனகால் இந்த பசகால் உருவேகான
ககாலம் எவேரும் அறியகாதது.
கடவுள் எனறகால் உருவேகாக்குபெவேன எனற மற்பறகாரு பபெகாருளும் உண்டு. உள் கடந்து
அறியகாவிட்டகால் எவ்வேகாறு புதிய ஒனளற உருவேகாக்கமுடியும். மனிதனுக்கு பெயனுள்ளை
புதிய ஒனளற உருவேகாக்குவேதுதகாவன அறிவியல். கடவுள்வவேறு, இளறவேனவவேறு மற்றும்
பதய்வேம்வவேறு மூனறும் ஒவர பபெகாருளளை குறிக்கும் பசகால் அல்ல.
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கடவுள் எனபெளத பெகுத்துப்பெகார்த்தல் எனறு பெகார்க்கிவறகாம். இளறவேன எனறகால்
இறவேகாதவேன பிறவேகாதவேன எனறு பபெகாருளுளரக்கிறது மீனகாட்சியம்ளம குறம். ஆனகால்
பதய்வேம் எனபெவேன பிறப்பெவேன இறப்பெவேன எனறு பபெகாருளுளரக்கிறது பிள்ளளைத்தமிழ்.
ஆனகால் மூனளறயும் ஒனறகாக பபெகாருத்தி அதன ஊடகாக இருக்கும் அறிவியளல
மளறகிவறகாம் நகாம்.
திருவேள்ளுவேர் ஒரு இடத்தில கூட கடவுள் எனகிற பசகால்ளல பெயனபெடுத்தவில்ளல
அளத பதய்வேத்வதகாடு வசர்த்து ஒப்பிடவில்ளல. சங்க இலக்கிய ககாலத்தில் கிபி மூனறகாம்
நூற்றகாண்டில் இருந்து ஆறகாம் நூற்றகாண்டுவேளர இருண்டககாலம் என அறியப்பெடுகிறது.
ஏபனனறகால் இந்தக்ககாலகட்டத்திற்ககான இலக்கியங்கள் பபெறப்பெடவில்ளல.
பிறகு கிபி ஆறகாம் நூற்றகாண்டில் இருந்து இருபெதகாம் நூற்றகாண்டுவேளர பெக்தி
இலக்கியங்கள்தகான பபெரிதும் எழுதப்பபெற்றுக்கினறன எனறு தமிழ் அறிஞர்கள்
குறிப்பிடுகிறகார்கள். வமல் குறிப்பிட்டதுவபெகால் நளடமுளற அறிவியளல மதங்கள்
ஆனமீகப்பினனணி பககாண்டு மகாற்றியளமத்ததுவபெகால் வதகானறுகிறது.
வபெகாருக்குச்பசனறு உயிர் நீத்தவேர் பசகார்கத்திற்கு பசல்வேகான எனகிற வேழக்கு. வககாவிலுக்கு
பசனறகால் பசகார்கத்திற்கு பசல்வேகான எனறு மகாறும் அளைவிற்கு பெக்தி இலக்கியங்கள்
உருப்பபெற்றுருக்கினறன.
சகானறகாக வதர் இழுத்தல் எனபெது பெற்றி அறிஞர்களின கருத்து எனனபவேனறகால். வபெகார்
முடிந்தபின வபெகார்க்களைத்தில் நடந்தவேற்ளற மக்களுக்குப் பெளறசகாற்ற. வீதிகளில் வதர்
நகர்வும்

பெளற

அடித்தலும்

நடனம்

புரிதலும்.

இனறு

நடக்கும்

ரகாணுவே

அணிவேகுப்புவபெகால் நடக்கும். அதன அளடயகாளைம்தகான இனளறய வககாவில்களில்
இருக்கும் வதர் இழுக்கும் வேழக்கம்.
வககா எனறகால் அரசன. வதவேன எனறகாலும் அரசன. வககா இருக்கும் இல்லம் வககாவில். புர
எனறகால் உயர்ந்த எனறு பபெகாருள். அரசன இருக்கும் இல்லத்தின வமல்பெகுதி வககாபுரம்
எனப்பெட்டது.

இப்பெடி

அரசர்

ககாலங்களில்

நளடபபெற்ற

நிகழ்வுகள்

எல்லகாம்

அளடயகாளைப்பெடுத்த பதய்வேம் சகார்ந்ததகாக மகாற்றப்பெட்டுள்ளைது.
ஆசீவேகம், பபெபௌத்தம் மற்றும் சமணம்

வபெகானற மதங்கள் பதய்வேம் சகார்ந்த

பககாள்ளககளளை எதிர்த்து தர்க்க முளறயில் விவேகாதித்து

நூல்கள் பெளடத்து எல்லகாம்

மளறயும் அளைவிற்கு பெக்திஇலக்கியங்கள் அறிவியளல ஆனமீக வமற்வககாள் பககாண்டு
விளைக்குகிறது. இப்பெடித்தகான ளசவேமும் ளவேணவேமும் இந்துவேகாக மகாறி நிற்கிறது.

12

இந்த நகாத்திக மதங்கள் பெளடத்த வேகாழ்வியல் பநறிநூல்கள் எல்லகாம் மிக அறிய
பெயனகளளை நமக்கு தந்திருக்கிறது. பதகால்ககாப்பியமும் திருக்குறளும் நகாத்திக மதமகான
சமண மதத்தவேர்கள் பககாடுத்தக்பககாளட எனகிறகார்கள் தமிழறிஞர்கள். ஆனகால் அவேர்கள்
அந்த மதக்பககாள்ளககளளை பசகால்லவில்ளல வேகாழ்வியளல பசகானனகார்கள். அந்த
வேகாழ்வியல் கருத்துக்கள் அளனத்தும் அறிவியல் வவேர்களளை பககாண்டது.
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புலனும் நுண்ணிய அறிதலும்.

அறிதலுக்கு அடிப்பெளட பமய்க்கருவி புலனகள். புலம் எனறகால் புலப்பெடுத்தல்.
புலப்பெடுத்தல் எனறகால் நுண்ணிய அறிதல். நுண்ணிய அறிதலுக்கு துளணபுரியும்
கருவிகளைகாகிய உடலுறுப்புகள் புலனகள்.
அறிதல் எனறகால் நுண்ணியது. ஒளி , ஒலி(ஓளச) , நகாற்றம் , சுளவே மற்றும் பெடு(ஊறு)
உணர்வுகளளை புலப்பெடுதல் எனபெதகால் புலன எனபறனப்பெட்டது.
நகாளவேயும் நகாசிளயயும் பககாண்டு ஓளச எழுப்பியதகால் ஒலியில் இருந்து பமகாழி பிறந்தது.
ஓளசயிளன பசவி பககாண்டு வகட்டு மகாத்தலகால்(அளைத்தலகால்) இலக்கணம் பிறந்தது.
இலக்கணம் வேகுத்தகால் இலக்கியம் பிறந்தது. இலக்கியம் பிறந்ததகால் நீண்டு நினறது
இனறுவேளர.
இவத

புலன

அறிளவே

அடிப்பெளடயகாகக்பககாண்டுதகான

பதகால்ககாப்பியர்

பதகால்ககாப்பியத்தில் உயிர்களளை வேளகபெகாடு பசய்கிறகார். இந்த சகானறு பெலமுளற
விவேகாதிக்கப்பெட்டு இருந்தகாலும்

இந்த சகானறு புலன அறிவுக்கு சரியகான சகானறு

எனபெதகாவல மற்றும் இச்சகானறு இல்லகாமல் புலன பெற்றி வபெச இயலகாது எனபெதகாவல
இவேற்ளற குறிப்பிடுகிவறன.
ஒனறு அறிவேதுவவே உற்று அறிவேதுவவே;
இரண்டு அறிவேதுவவே அதபனகாடு நகாவவே;
மூனறு அறிவேதுவவே அவேற்பறகாடு மூக்வக;
நகானகு அறிவேதுவவே அவேற்பறகாடு கண்வண;
ஐந்து அறிவேதுவவே அவேற்பறகாடு பசவிவய;
ஆறு அறிவேதுவவே அவேற்பறகாடு மனவன;வநரிதின உணர்ந்வதகார் பநறிப்பெடுத்தினவர
ஓரறிவு எனபெது உடம்பினகால் அறிவேது அதகாவேது பதகாடுஉணர்வு. ஈரறிவு எனபெது
பதகாடுஉணர்வவேகாடு நகாவிளனக்பககாண்டு சுளவே அறிவேது மூனறறிவு எனபெது பதகாடு ,
சுளவே உணர்வவேகாடு மூக்கிளன பககாண்டு நகாற்றம் அறிவேது. நகானகறிவு எனபெது பதகாடு,
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சுளவே, நகாற்றம் உணர்வவேகாடு கண்ளண பககாண்டு கண்டு அறிவேது. ஐந்தறிவு எனபெது
பதகாடு , சுளவே, நகாற்றம் , கண்டறிவேவதகாடு பசவி பககாண்டு வகட்டு அறிவேது. ஆறறிவு
எனபெது பதகாடு , சுளவே, நகாற்றம் , கண்டு, வகட்டு அறிவேவதகாடு, பதகாட்டு , சுளவேத்து ,
நுகர்ந்து , கண்டு , வகட்டு அறிந்தளவே எல்லகாம் சரியகானதுதகானகா எனறு அளைவிட்டு பெகுத்து
பெகார்க்கும் மனம் எனகிற அறிவு எனபெது பபெகாருள்.
இந்த புலன வேளகயிளன மட்டும் கூறவில்ளல அவதகாடு அதற்ககான விலங்குகளளையும்
குறிப்பிட்டுருக்கிறகார்.
புல்லும் மரனும் ஓர் அறிவினவவே;
பிறவும் உளைவவே, அக் கிளளைப் பிறப்வபெ.
ஓரறிவுயிரகாமகாறு புல்லும் மரமும் எனறு பசகால்லப்பெட்ட இருவேளக உடம்பினகாலறியும்;
அக்கிளளைப்பிறப்பு பிறவும் உள்ளைன எனகிறகார்.
நந்தும் முரளும் ஈர் அறிவினவவே;
பிறவும் உளைவவே, அக் கிளளைப் பிறப்வபெ.
ஈரறிவுயிரகாவேன நந்தும், முரளுபமனறு பசகால்லுவே; பிறவுமுளை ஈரறிவுயிபரனறவேகாறு. நந்து
எனறதனகால் சங்கு, நத்ளத, அலகு, பநகாள்ளளை எனபென பககாள்க. முரள் எனறதனகால் இப்பி,
கிளைஞ்சில், எரல் எனபென பககாள்க.
சிதலும் எறும்பும் மூ அறிவினவவே;
பிறவும் உளைவவே, அக் கிளளைப் பிறப்வபெ.
சிதலும்(களறயகான), எறும்பும், மூவேறிவின; அக்கிளளைப் பிறப்பு பிறவு முளை எனறவேகாறு.
பிற ஆவேன அட்ளட முதலகாயின.
வேண்டும் தும்பியும் நகானகு அறிவினவவே;
பிறவும் உளைவவே, அக் கிளளைப் பிறப்வபெ.
வேண்டும், தும்பி(வதன)யுபமன நகாலறிளவேயுளடய; அக்கிளளைப் பிறப்பு பிறவு முளை. பிறவு
பமனறதனகான ஞிமிறு, சுரும்பபெனபென பககாள்க.
மகாவும் மகாக்களும் ஐஅறிவினவவே;
பிறவும் உளைவவே, அக் கிளளைப் பிறப்வபெ.
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நகாற்ககால் விலங்கும் புள்ளும் ஐயறிவுளடய ;அக்கிளளைப் பிறப்பு பிறவும் உளை. பிற ஆவேன
தவேழ்வேனவேற்றுள் பெகாம்பு முதலகாயினவும் நீருள் வேகாழ்வேனவேற்றுள் மீனும் முதளலயும்
ஆளமயும் முதலகாயினவுங் பககாள்ளைப்பெடும்.

மக்கள்தகாவம ஆறு அறிவு உயிவர;
பிறவும் உளைவவே, அக் கிளளைப் பிறப்வபெ.
மக்கள்

ஆறறிவுயிபரனப்பெடுவேர்;

அக்கிளளைப்

பிறப்பு

பிறவுமுளை.

பிறவேகாவேது

வதவேர்,அசுரர் , இயக்கர் முதலகாயிவனகார்.
புலனகள் பககாண்டு மளழளய அறியும் நுண்ணுணர்ளவே விலங்குகளும் நகாமும்
அறிகிவறகாம் எனறு முக்கூடற்பெள்ளு விவேரிக்கிறது.
ஆற்று பவேள்ளைம் நகாளளை வேரத்
வதகாற்றுவத குறி - மளல
யகாளைமினனல் ஈழமினனல்
சூழ மினனுவத
வநற்றும் இனறும் பககாம்பு சுற்றிக்
ககாற்று அடிக்குவத - வகணி
நீர்ப்பெடு பசகாறித் தவேளளை
கூப்பிடுகுவத
வசற்று நண்டு வசற்றில் வேளளை
ஏற்று அளடக்குவத - மளழ
வதடி ஒருவககாடி வேகானம்
பெகாடி யகாடுவத
பெகாட்டின அறிவியல். நகாளளைய தினம் ஆற்றிவல பவேள்ளைம் வேர இருப்பெதற்குரிய
அறிகுறிகள் பதனபெடுகினறன. பதனவமற்குத் திளசயிவல மளலயகாளை மினனல் மினனிக்
பககாண்டுள்ளைது. பதன கிழக்குத் திளசயிவல ஈழத்து மினனல் மினனிக் பககாண்டுள்ளைது.
வநற்றும் இனறும் மரக்பககாம்புகளளைச் சுற்றியவேகாறு ககாற்று அடிக்கிறது. கிணற்றிவல
உள்ளை பசகாறித்தவேளளைகள் கூப்பெகாடு வபெகாடுகினறன. நண்டுகள் தம் வேளளைகளுள் மளழ நீர்
புகுந்து விடகாதபெடி வேகாயில்களளைச் வசற்றினகால் அளடக்கினறன. மளழ நீளரத் வதடிக்
வககாடி வேகானம்பெகாடிகள் அங்கும் இங்கும் பெறக்கினறன. இவ்வேகாறகாக மளழ வேருவேதற்ககான
அறிகுறிகள் பதனபெடுகினறன.
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இதில் விளைங்குங்கள் தங்களைது நுண்ணறிவிளன புலனகள் பககாண்டறிந்து மளழயில்
இருந்து பெகாதுககாத்து பககாள்ளும். இவ்வேகாறு மளழயின வேரவிளன விலங்குகளளை
கருவியகாக

பககாண்டு

புலனறிளவே

சரியகாக

பெயனபெடுத்திருக்கிறகார்கள்

எனபெளத

பெதிவிட்டிருக்கிறகார்கள். அனறு நளடமுளறயில் நடந்தவேற்ளற ளவேத்துதகான அதன
பசல்பெகாடுகளளை அறிந்தகார்கள். அந்த பசயல்பெகாடுகளளை ளவேத்துதகான பசகாற்களளை
உருவேகாக்கினகார்கள். அளவே அளனத்தும் அறிவியல் வவேர்களளை பககாண்டது.
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ஒளியும் ஒலியும்.

மினனளல பெகார்க்கும்பபெகாழுது பவேளிச்சமும் சத்தமும் ஓரிடத்தில் இருந்து வேருகிறது.
அதனகாவலவய ஒவர மகாதிரி பபெயர் வேழங்கப்பெடுகிறது. வவேறுபெகாடுகளளை அறிந்திருப்பெதகால்
வேரி(எழுத்து) வேடிவேத்தில் வவேறுபெடுத்தி ககாட்டப்பெட்டுள்ளைது. பவேளிச்சத்திற்கு ஒளி
எனறும் சத்தத்திற்கு ஒலி எனறும்.
ஒ எனறகாலும் ஓல் எனறகாலும் ஒக்க கிடக்கிறது அதகாவேது பபெகாருந்தி இருக்கிறது எனறு
பபெகாருள். ஓல் எனபெதும் ஒள் எனபெதும் ஒனவற. ஒள் எனறகால் ஒளி எனப்பெட்டது.
பவேளிச்சமும் (பவேளியில் இருந்து வேருவேதகால் பவேளிச்சம்) சத்தமும் ஒனறகாய் ஓரிடத்தில்
இருந்து வேருவேதகாலும் இரு வமகங்கள் ஒனறகாய் பபெகாருந்தி(பநருங்கி) உருவேகாவேதகாலும்
ஒளி/லி என வேழங்கப்பெடுகிறது.
இரண்டுக்கும் பெல ஒப்புளம மற்றும் வவேற்றுளம பெண்புகள் உண்டு. ஊடுருவேல் சிதறல்
வபெகானற பெண்புகளில் ஒற்றுளம உண்டு. பதகாடங்கிய இடத்தில இருந்து கடக்கும்
வவேகத்தில் வவேற்றுளம உண்டு. அவதவபெகால் கண்ணுக்கு புலப்பெடுவேதிலும் வவேற்றுளம
உண்டு.
சுர் எனறு சுடுவேதகால் சூரியன எனறு வேழங்கப்பெட்டது. சுர் எனபெது சுரன ஆகி சூரன எனறு
வேழங்கப்பெட்டு பினபு சூரியன ஆககா மருவி வேழங்கப்பெடுகிறது.
எழுந்து பசல்வேதகால் எல், எல்லி என வேழங்கப்பெடுகிறது.
தக தக எனறு சூரியன இருந்ததகால் தணல் எனப்பெட்டது. தணல் (பவேப்பெம்) ககாற்றுடன
கலந்து

வீசியதகால்

கணல்

எனப்பெட்டது.

இரண்டு

கற்களளை

பநருக்கியதகால்(பபெகாருத்தியதகால்) உருவேகான ஒளி எனபெதகால் பநருப்பு எனப்பெட்டது.
பநல் எனபெது பநரு எனறகாகி பநருப்பு எனறகாகியது. பநல் பநருப்பு வபெகானறு நிறத்தில்
இருந்தகால் அந்தப்பபெயர் வேழங்கப்பெடுகிறது.
உரு மணி வநரத்தில் பவேளிவய பசல்லகாவத எனபெது ஊர் வேழக்கம். உரு எனறகால் உருகுதல்.
உருகுதல் எனறகால் பவேப்பெத்தகால் இளைகுதல். உவலகாகவம இளைகும் அளைவிலகான பவேப்பெம்
வீசும் வநரம் எனபெதகால் அது உடலில் பெகாதிப்புகள் ஏற்பெடுத்தும் எனறு பசல்லகாவத
எனறகார்கள்.
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திளசயும் பபெகாழுதும்.

சூரியன தக தக எனறு திகழ்ந்ததகால். திகழ் எனப்பெட்டது. திகழ் எனறகால் ஒளி எனறு
பபெகாருள் திகழ் எனபெது திகதி ஆனது. இப்வபெகாது வததி எனறு வேழங்கப்பெடுகிறது.
ஒளி கீழிருந்து எழும்பியதகால் கீளழ திளச எனப்பெட்டது. அது கீழ்க்கு எனறகாகி கிழக்கு
எனறு வேழங்கப்பெடுகிறது இப்வபெகாது. வமல் எழும்பி மளறந்ததகால் வமளல திளச
எனப்பெட்டது அது வமல்கு எனறகாகி வமற்கு எனவேழங்கப்பெடுகிறது.
ஒளி கீழ் இருந்ததகால் ககாளல பபெகாழுது

எனப்பெட்டது. மத்தியில்(உச்சி) இருந்ததகால்

மத்தியகாமம். யகாமம் எனறகால் பபெகாழுது எனறு பபெகாருள். வமல் எழுந்து பசனறதகால்
மகாளல பபெகாழுது எனப்பெட்டது.

சகாய்ந்து இருந்ததகால் சகாயும் ககாலம்(சகாயங்ககாலம்)

எனப்பெட்டது. முற்றிலும் இரங்கியதகால் (இர எனறகால் தகாழ்தல்/சகாய்தல்) இரவு
எனப்பெட்டது.
பெகு , பெகல் இரண்டும் பெகுத்தளல குறிக்கிறது. பெகல் எனறகால் அளர நகாள் எனறு பபெகாருள்.
அகல் வபெகானற பவேளிச்சமுள்ளை அளரநகாள் பெகல் என வேழங்கப்பெட்டது.
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பூவும் பூதமும்.

பூ எனறகால் மலர் எனறுபபெகாருள். மலர்தல் எனறகால் விரிதல் எனறு பபெகாருள். பூ எனபெது
அடிப்பெளட வவேர்ச்பசகால். பூவிலிருந்துதகான பூமி, பூதம் , பூண்டு வபெகானற பசகாற்கள்
வதகானறின. இது ஒரு அடிப்பெளட ஒலி. ஊதும்வபெகாழுது பூ … எனறுதகான ஒலிக்கும்.
அவ்வேகாறு ஊதும்வபெகாழுது எதிவர இருக்கும் ககாற்று நகாலகாபுறமும் விரிந்வதகாடும். இந்த
விரிதல் பெண்பினகாவல பூ மலபரனப்பெட்டது.
பூதம் எனற பசகால் அண்டபவேளிளய குறித்து. அண்டபவேளி ஐந்து பெண்புகளைகால்
கட்டளமக்கப்பெட்டுள்ளைது. நிலம் (பூமி) , நீர், தீ , ககாற்று, வேகானம். இளவேவய பூதம்
எனப்பெடுகிறது. இந்த ஐந்தும் விரிதல் பெண்புளடயது அதனகாவல இளவே பூதம்
எனப்பெட்டது.
பூமி விரிவேளடகிறது. கண்டத்தட்டு விலகுதவல இதற்கு சகானறு. உட்கருக்குள் ஏற்பெடும்
பவேப்பெ விளளைவின ககாரணமகாக எரிமளலகள் பவேடிக்கிறது அதகானகால் புவியில் விரிசல்
ஏற்பெடுகிறது இவ்வேகாவற கண்டத்தட்டும் விலகுகிறது.
நீரும் விரிவேளடகிறது இதற்கு ஆவியகாதல் சகானறு. ஆவியகாகும்பபெகாழுது இந்த நீர் சிறு
சிறு துளிகளைகாக பிரிந்துதகான வமல்பசனறு வமகம் உருவேகாகிறது.
ககாற்று விரிவேளடகிறது ககாற்று பவேப்பெமளடயும்பபெகாழுது இவலசகாகுகிறது இதுவவே
விரிவேளடவேதற்ககான சகானறு.
பநருப்பு விரிவேளடயும் பெண்பு உளடயதகால்தகான அளத களைனுக்குள் அளடத்து
ளவேக்கும்பபெகாழுது அதிக அழுத்தத்ளத உருவேகாக்கி பவேடித்து பவேளிவேருகிறது.
பவேளி(அண்டம்) விரிவேளடகிறது எனபெது இருபெதகாம் நூற்றகாண்டு கருத்து. இளத பூதம்
எனகிற

பசகால்

சரியகாக

வேழங்குகிறது.

சூரியக்குடும்பெத்தில்

வககாள்களின

சுற்றுவேட்டப்பெகாளதயில் மகாற்றங்கள் நிகழ்வேது இந்த விரிதல் பெண்பினகாவல நிகழ்கிறது.
இந்த பெரந்து விரிந்த பவேளிளயவய புடவி எனப்பெட்டது. சகானறகாக பபெண்கள் கட்டும்
நீளைமகான ஆளடக்கு புடளவே என வேழங்கப்பெடுகிறது.
இந்த பவேளிளய புறம் எனறு அளழத்வதகாம் புறம் எனறகால் உயர்ந்த எனறு பபெகாருள்.
அதனகாவலவய புறத்தில் பசல்பெவேற்ளற எல்லகாம் நகாம் பெறந்தன எனகிவறகாம் இதன
மூலமகாகத்தகான பெறளவே எனறும் பெருந்து எனறும் வேழங்குகிவறகாம்.
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பூண்டு அதன வவேர்ப்பெகுதியில் அதிக பசறிவேகான சத்துக்களளைஏற்றி(பூட்டி) விரிவேளடந்து
உருவேகாகிறது. இந்தப்பெண்பினகால் அளனத்து ககாய்களளையும் பூண்டு எனலகாம்.
ககாய் எனபெது தீ பெண்ளபெ குறிக்கும். நீர் ககாய்ச்சுதல். உடல் ககாய்ச்சல் எனபெது
பவேப்பெமளடவேளத குறிக்கிறது. அதனகாவல ககாய்கள் வேளைர்ச்சியுறுகிறது பெருத்து விரிகிறது.
இந்த அண்டபவேளியில் எல்லகாவம குறுகி சிறுத்து பபெருத்து விரிந்து பினபு குறுகுகிறது.
இது சுழற்சிமுளறயில் நடக்கிறது.
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ககாற்றும் ககாலியும்.

ககால் -> ககாலி. ககால் எனறகால் நடக்க உதவும் ககால் எனறும் . ககாலி எனறகால் ஒனறும்
இல்ளல எனறும் மட்டுவம சிந்திக்கிவறகாம். ககால் ககாலி எனற இரு பசகாற்களும் வவேறு
பபெகாருளில் வேழங்கப்பெட்டதகால் அதன அறிவியல் பபெகாருளும் விளைங்ககாமல் வபெகாயிற்று.
புட்டி(குடுளவே) ககாலியகாக இருக்கிறது எனறகால் ஒனறும் இல்ளல எனறுதகான பபெகாருள்
வேழங்கிவனகாம் நகாம். ஆனகால் இனளறய அறிவியல் கூறுவேது ககாலியகாக எனறகால்
இயல்பில் அது ககாலி இல்ளல அங்வக ககாற்று இருக்கிறது எனறு ஆய்வில் உணர்த்துகிறது.
ஆனகால் பெண்ளடய தமிழில் ககால் எனறகால் ககாற்று எனறு பபெகாருள் ககாலியகாக இருக்கிறது
எனறகால் ககாற்று இருக்கிறது எனறு மிகச்சரியகாக பபெகாருளுணர்த்துகிறது தமிழ். இனளறய
ஆய்வில் உணர்ந்த பசயளல ஒற்ளறச்பசகால்லில் சரியகாக உணர்த்துபமனறகால் அது
மிகவும் வியப்பெகாக இருக்கிறது.
தமிழில் இருந்து பிரிந்த பதலுகு, கனனடம் மற்றும் மளலயகாளைம் பமகாழிகளில்
இனறளைவும் ககாலி எனறகால் ககாற்று எனறு பபெகாருள் வேழங்குகிறது. சிலப்பெதிககாரத்தில்
ககாலதர் எனற பசகால்லுண்டு . இதற்கு பபெகாருள் எனனபவேனறகால் ககாற்று பசல்லும் வேழி
(ஜனனல்).
இனளறய அறிவியல் உணர்த்தும் பெண்புகளளை அனறகாடம் பெயனபெடுத்தும் பசகால்லில்.
இது

ஆய்வு

பசய்யகாமவலகா

அதன

பெண்பு

புரியகாமவலகா

ளவேக்கப்பெட்டதகாக

பதரியவில்ளல. இந்த பசகால்ளல ககாலப்வபெகாக்கில் வவேறு பபெகாருளில் வேழங்கியதகால்
எவ்வேளைவு பபெரிய அறிவியல் பசயல்பெகாட்ளட அறியகாமல் இருந்திருக்கிவறகாம்.
நகாம் எளிதில் கண்டுபிடிக்கவவேண்டிய கண்டுபிடிப்புகளளை வவேறு நகாட்டவேர் கண்டுபிடிக்க
வவேடிக்ளக பெகார்க்கிவறகாம். இந்த பசகால்லின பபெகாருள் உணர்ந்து இந்த கண்டுபிடிப்ளபெ
நகாம் வேழங்கியிருந்வதகாம் எனறகால் நகாம் எவ்வேளைவு வேளைம் பபெற்றுஇருப்வபெகாம்.
ககாலன எனகிற பசகால்லுண்டு ககாலன எனறகால் உயிளர எடுப்பெவேன எனறு பபெகாருள்.
உயிரின அடிப்பெளடயகாகிய ககாற்ளற முற்றிலும் நிறுத்துவேதகால் இந்தப்பபெயர் பககாண்டு
வேழங்கப்பெடுகிறது.
ககாளி எனபெது பெகாளலவேன பதய்வேம்

எனறு தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறுகினறன.

பெகாளலவேனம் ககாலியகாகத்தகான இருக்கும். பெகாளலவேனத்தில் மணலும் சூறகாவேளி ககாற்றும்
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மட்டுவம அதிகம். இந்த ஒற்றுளம இயல்பெகாக நடந்ததுவபெகால் பதரியவில்ளல. ககாலி
எனறகால் கருளம எனறு பபெகாருள் உளரக்கிறகார்கள் அதனகாவலவய ககாளிளய கறுப்பு
உருவேமகாக வேழங்குகிவறகாம்.
கருந்துளளைகளளைப்பெற்றி இனளறய அறிவியல் வபெசத் பதகாடங்கியிருக்கிறது. கருளமயும்
ககாற்றும் ஒனபறனபெதகால் கருந்துளளைகளின ஊடகாக ககாற்று பபெருமளைவில் சுழனறு
பககாண்டிருக்கலகாம் அதுவவே உயிர் உருவேகாக்கத்திற்கு அடிப்பெளடயகாக இருக்கலகாம் இது
ஆய்வு பசய்யப்பெடவவேண்டியது.
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உட்ககாருதலும் அமர்தலும்.

உட்ககார்

எனறகால்

நமக்கு

நிளனவுக்கு

வேருவேது

நகாற்ககாலியிவலகா

தளரயிவலகா

அமர்வேதுதகான அளதத்தகாண்டி வவேறு சிந்திப்பெதில்ளல. உடலினுள் ஆர். ஆர் எனறகால்
இயக்கத்ளத வேழிப்பெடுத்துதல் . உள் ஆர் எனறகால் உள் உறுப்புகளின இயக்கத்ளத
வேழிப்பெடுத்துதல்.

தகாறுமகாறகாக

இயங்கிக்பககாண்டிருக்கும்

உடல்

அணுக்களின

இயக்கத்ளத வேழிப்பெடுத்துதல்.
ஆறு எனறகால் தகாறுமகாறகாக ஓடிக்பககாண்டிருந்த அருவி நீர் ஒரு வேழிப்பெட்டு ஓடுவேது.
ஆற்றுப்பெளட எனறகால் வேழிப்பெடுத்துதல் முருககாற்றுப்பெளட முருகளன வநகாக்கிய
பெயணத்தின வேழிப்பெடுத்துதளல பசகால்வேது.
உட்ககார் எனறகால் அமர் எனகிற பபெகாருளுண்டு. விளைக்ளக அமர்த்து எனபெது நளடமுளற.
விளைக்கின இயக்கத்ளத நிறுத்து எனறு பபெகாருள்பெடும்.. அவதவபெகால் அமரர் எனகிற
பசகால்லும் உண்டு இது இறந்தவேர்களளை குறிக்கும் பசகால். ஒருமனிதரின உடல்
இயக்கங்கள் முற்றிலும் இல்லகாது வபெகாவேதகால் இந்தச்பசகால்லில் வேழங்கப்பெடுகிறது.
ஆளகயகால் ஆர் எனறகால் இயக்கம் குளறத்தல். அமர் எனறகால் இயக்கம் முற்றிலும்
அற்றுப்வபெகாதல். உட்ககாளரயும் அமர்த்தளலயும் ஒவர பபெகாருளில் வேழங்குவேது தவேறு.
உட்ககார் எனறகால் குந்து எனறு ஊர்களில் வேழங்குவேதும் உண்டு. குந்து எனறகால் குளறந்து
எனறு பபெகாருள். நீட்டுதல் குளறத்தல். எழுந்து நிற்கும் பபெகாழுது நீண்டு இருப்வபெகாம்.
உட்ககாரும்பபெகாழுது குளறந்து இருப்வபெகாம். குந்து மருவி குளறந்து எனறகாகி இருக்கிறது.
புற பசயல்பெகாடுகளளை ளவேத்து இந்தச்பசகால்ளல பெயனபெடுத்துகிவறகாம். ஆனகால் உட்ககார்
அவ்வேகாறு இல்ளல அது ஆழ்ந்து உள் உறுப்புகளின பசயல்பெகாடு அறிந்து உருவேகாக்கிய
பசகால்லகாக பதரிகிறது.
வவேகமகாக ஓடும்பபெகாழுவதகா, நடக்கும்பபெகாழுவதகா உள் உறுப்புகளின இயக்கம்
அதிகமகாவேளத ககாண முடியும் அதனகால் உடலின பவேப்பெம் அதிகரித்து வியர்ளவே
துளளைகளில் பவேளிவயறுவேளத ககாண்கிவறகாம்.
பவேப்பெம் அதிகமகாக இருந்தகால் ஆரளவேக்கிவறகாம். பககாதிநிளலயில் அணுக்களின
இயக்கம் அதிகமகா இருக்கும். ஆரும் பபெகாழுது அவ்வியக்கம் குளறகிறது அவதவபெகால்
உட்ககாரும்பபெகாழுது உள் உறுப்புகளின இயக்கம் இயல்பெகாகவவே குளறகிறது. குளறந்து
சகாதகாரண நிளலக்கு மகாறுகிறது அதனகால் வியர்ளவே நினறு விடுகிறது. இளத சரியகாக
உணர்த்துகிறது இந்த பசகால்.
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பககாதிநிளலயில் அணுக்கள் கிளைர்ந்து இருக்கும் புற பசயற்ப்பெகாடு அவேற்ளற பெகாதிக்ககாது.
அதுவவே அதிக சூட்டில் அணுக்கள் அழிவுறுவேதும் நடந்வதறும். அதனகாவல பெடபெட
நிளலயில் நம்மகால் எளதயும் சரியகாக பசய்ய முடிவேதில்ளல. சரியகாக கவேனத்தில்
பககாள்ளைமுடிவேதில்ளல.
ஆனகால் ஆர்ந்த நிளலயில் எந்தபவேகாரு பசயளல பசய்யும் பபெகாழுது அது ஆழ் மனதில்
பெதியும் வேண்ணம் நடந்வதறுகிறது. புற பசயல்பெகாடுகளளை உள்வேகாங்கி அளத
பெதியச்பசய்யவும் பசய்கிறது அணுக்கள். இளதவய உள்ளைகார்ந்து பசய் மற்றும்
பெடிக்கும்வபெகாது உள்ளைகார்ந்து பெடி எனறு உளரத்தகார்கள் நமது முதியவேர்கள்.
பவேப்பெ விளளைவுகளளை உடல் எனனும் கருவி பககாண்டு எளிதில் உணரமுடியும்
அளதளவேத்து புதிய கண்டுபிடிப்புகளளை பசய்ய இயலும்.
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பசல்வேமும் அதன நகர்வும்.

பசல்வேம் எனறகால் பசகாத்து அது அடுத்த தளலமுளறக்கும் வவேண்டும் எனறு ஓடி ஓடி
உளழக்கிவறகாம் அளத வசர்க்கிவறகாம் ஒனளற மறந்து, எச்பசல்வேம் எத்தளகயதகாயினும்
அது அழிந்வதகா மற்றவேரிடவமகா பசல்லும் எனபெளத உணர்த்துகிறது.
பசல் + அம்
சல் -> பசல் எனறகால் நகர்தல் ஒருவேரிடம் இருந்து மற்றவேரிடம் பசல்வேது. அம் எனறகால்
பபெரிய மதிப்புமிக்க எனறு பபெகாருள். பபெரிய மதிப்பு மிக்க பபெகாருளைகாகிய பசகாத்துக்கள்
வவேறு ஒருவேரிடம் வபெகாய்ச்வசரும்.
பசல்வேத்துக்பகல்லகாம் பசல்வேம் பசவிச்பசல்வேம் எனபெது வேள்ளுவேன கூற்று இதுவும்
அழிந்து வபெகாகும்.
சல்

எனபெது வவேர்ச்பசகால். சல் எனகிற பசகால்லில் இருந்து பெல வவேர்ச்பசகாற்கள்

உருவேகாகின சல சல -> நீர் நகரும் ஒலி , பசல் -> நகர்ளவே குறிக்கிறது , சீல் சலம் -> நீளர
குறிக்கிறது.

இவ்வேகாறகாக

ஒவ்பவேகாரு

பசகால்லும்

அதன

பசயல்பெகாளட

சரியகாக

உணர்த்துகிறது. பசல்வேம் நிளல இல்லகாதது எனபெளத சரியகாக உணர்த்துகிறது தமிழ்.
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அனுமதியும் அளைவீடும்.

அனுமதி எனறகால் நகாம் சிந்திப்பெது எனன? அனுமதி எனறகால் எளதயும் பசய்ய விடுவேது
அல்லது உள்வளை வேரச்பசகால்வேது எனறு தகான சிந்திப்வபெகாம் அளத தகாண்டி வவேறு
சிந்திப்பெதில்ளல.
அனு எனறகால் சிறிய எனறு பபெகாருள். மதி எனறகால் அளைவிடு எனறு பபெகாருள். அனுமதி
எனபெது சிறிய அளைவீடு எனறு பபெகாருள். ஒருவேளர அனுமதிக்கும் பபெகாழுது நல்லவேரகா
பகட்டவேரகா அல்லது உள்வளை விடலகாமகா வவேண்டகாமகா எனகிற அளைவீடுகள் இயல்பெகாகவவே
நமக்குள் நடக்கிறது.
இந்த நுண்ணிய பசயல்பெகாடு அறிந்து இந்த பசகால் உருவேகாக்கப்பெட்டிருக்கிறது. மதி
எனகிற பசகால் மகா எனகிற வவேர்ச்பசகால்லில் இருந்து உருவேகானது. மகா எனபெது நில
அளைளவேக்குறிக்கும். மகா வில் இருந்துதகான ஓளசளய அளைக்கக்கூடிய மகாத்திளர
உருவேகானது.
மதி எனறு முடியும் பசகாற்கள் பெல அளவே அளனத்துவம அளைளவே குறிக்கும். நிம்மதி ,
சம்மதி , பவேகுமதி , ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி.
அணு எனபெது மூனறு சுழி ‘ணு’ பககாண்டு வேழங்கப்பெடுகிறது ஆனகால் இந்த அனுமதி
எனகிறபசகால் இரண்டு சுழி ‘னு’ இப்பெடி இருக்க அனு எப்பெடி சிறிய எனகிற
பபெகாருள்பெடும் எனகிற வகள்வி இயல்பெகாக எழலகாம்.
பசகால்லின பபெகாருள் உணர்த்த ஒலிவேடிவேம்தகான முதனளமயகானது. அது வேரிவேடிவேம்
பபெரும்பபெகாழுது

மகாறுபெகாடுகளளை

குறிப்பெதற்ககாக

எழுத்து

முளறகளளை

மகாற்றி

அளமத்திருக்கிறகார்கள். சகானறகாக நுளன அல்லது முளன இருபசகாற்களும் ஒவர
பபெகாருளளை குறிக்கிறது. அரி அல்லது அறி இந்த இரண்டுவம பெகுத்தல் எனகிற
கருப்பபெகாருளளை பககாண்டுள்ளைது. இவ்வேகாறகாக ஒரு சிறு எழுத்து மகாறுபெகாட்டகால்
பசகால்லின கருப்பபெகாருள் மகாறுவேதில்ளல.
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சுவேடியும் அழுத்தமும்.

சுவேடி எனபெது அளடயகாளைத்ளத குறிக்கும் பசகால். அது ஒரு ஆவேணம். தளலமுளறகளளை
தகாண்டி நிற்கும் மிகப்பபெரிய அளடயகாளைம்.
வேடு எனபெது புண் வேந்த தடம். புண் வேந்து பசல்களினமீது அழுத்தம் ஏற்பெட்டு அதன
ஊடகாக வேந்த தடம்.
அவதவபெகால் சுவேடு எனபெது பெகாதம் பெதிந்த இடம் பெகாதத்தகால் அழுத்தப்பெட்ட இடம். இது
ஒரு அளடயகாளைம். நகாம் தமிழகத்தில் நிளறய பதகால்லியல் தடங்களளை பெகார்க்கமுடிகிறது.
அவதவபெகானறு சுவேடியும் ஆணி பககாண்டு ஓளலயின மீது ஒரு அழுத்தம் பககாடுத்து
எழுதப்பெட்டவத. எவ்வேகாறு சுவேடு பெல தளலமுளறகள் தகாண்டி அறிளவே வேழங்கும் பபெரிய
அளடயகாளைவமகா அவதவபெகானறு சுவேடியும் இருக்கிறது.
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பெர மக்களும் பெகார் வபெகாற்றும் தமிழும்

தமிழ் சிந்தளனயகாளைர் வபெரளவே பவேளியிட்ட Cameroonians Speak Tamil ககாபணகாளியில் ஒரு
முதியவேர் தர பெர்பெரகா இதற்கு தளர வேரவேர எனறு ககாஞ்சு வபெகாச்சு எனறு விளைக்கம்
பககாடுக்கப்பெட்டுலுள்ளைது.
வேர வேர எனபெளத விட பெரபெர எனபெவத சரியகானது. அந்த முதியவேர் சரியகாக தமிழ்
வபெசுகிறகார். அது ஆகச்சிறந்த தமிழ்ச் பசகால். உளழக்கும் மக்களைல்லவேகா அதனகால்தகான
மிகச்சரியகான தமிழில் வபெசுகிறகார்கள். பெடித்தவேவன திரிபெளடந்த தமிழில் வபெசுகிறகான.
திரிபெளடத்தல் பதகாண்ளமளய இழக்கச்பசய்யும்.
பெர இது சம்ஸகிருத பசகால் அல்ல.
தளல ககாஞ்சு இருந்தகால் அது பெரட்ளட
ககாஞ்ச கருத்த உடளல பககாண்டவேர்கள் பெர மக்கள்.
பெர(வதச skt) மக்கள் பெர(வதசி skt).
பநருப்பில் ககாயளவேத்து இளசத்த கருவி பெளற.
நனறகாக பவேய்யில் அடிக்கும் இடவம பெரம். பெர மக்களின வதசம் பெர(வதசம் skt ). (பெகாரதம்
எனறு திரிந்து உள்ளைது) பெரம் எனறகால் வமலிடம் எனறு பபெகாருள்.
(எ. ககா.) அகிற்புளக . . . பெரங்பககாடு வபெகாகி (இரகு. நகர. 4).
Oxforddicionaries.com எனகிற அகரமுதலில் பெர எனகிற பசகால்லுக்கு
பபெரும் பெரப்பெளைளவேக் பககாண்டிருத்தல். ‘இமயம்முதல் குமரிவேளர பெரந்திருக்கும்
இந்தியகா’. எனறு பபெகாருளுளரக்கினறது.
பெரவதசம் பசல்கிவறன எனறு பசகால்வேகார்கள் இது ககாய்ந்த நிலத்திற்கு பசல்கிவறன எனறு
பபெகாருள்.
பெரம நிலத்தின மீனவேன பெரதவேர்.
இந்த பெரம மக்கள் பெகாமர மக்களைகாக மகாற்றப்பெட்டுள்ளைனர்.
இந்த பெரம நிலத்தின ஆதி பெகவேன பெரமன.
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ககாய்ந்த நிலம் எனபெதகால் சரியகான நீர் வமலகாண்ளம பசய்யப்பெட்டது. வசகாளைம், கம்பு ,
வேரகு , குதிளரவேகாலி ,பககாள்ளு வபெகானற சிறுதகானிய பெயிர்கள் பெயிரிடப்பெட்டன. இளத
குளறவேகான நீரில் விளளைய ளவேக்கமுடியும்.
ககாய்ந்த நிலம் எனபெதகால் பெஞ்சம் அடிக்கடி நிகழ்கிறது அதளன சமகாளிக்கத்தகான உணளவே
மதிப்புக்கூட்டி பெயனபெடுத்திவனகாம்.
வேத்தல் , வேடகம் , உப்புக்கண்டம், கருவேகாடு.
இந்த மதிப்புக்கூட்டுத்தகான உலகத்தின மிகச்சிறந்த மதிப்புக்கூட்டல். எந்தபவேகாரு
வவேதிப்பபெகாருளும் வசர்க்ககாமல் உணளவே நம்மகால் ஆறு அல்லது ஏழு மகாதங்களுக்கு
பெயனபெடுத்தமுடிகிறது.
இவத வபெகால் இம்மக்கள் வபெசும் பமகாழியில் பெல திரிபுகள். உளழக்கும் மக்களைவல
மிகச்சரியகான தமிழில் வபெசுகிறகார்கள். பெடித்தவேவன திரிபெளடந்த தமிழில் வபெசுகிறகான.
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ஓகரம் உகரமகாக திரிவேது சரியகான தமிழ் அல்ல

ஓகரம் உகரமகாக திரிந்து இருக்கிறது. இந்த ஆய்வுக்கு தூண்டியவேர் மிகுமதிப்புளடய
முளனவேர் கு.வவே.பெகாலசுப்பிரமணியன.
ஓர் எனபெது ஊரக திரிந்து இருக்கிறது. ஓர் எனறகால் ஓர்ந்து(கூடி) இருத்தல்.
ஒரவு எனபெது உரவு எனறு திரிந்து இருக்கிறது. ஒத்து இருத்தல் ஒரவு.
ஒரசு எனபெது உரசு (உரகாய்தல்) எனறு திரிந்து இருக்கிறது. இரண்டு பபெகாருள் ஒனறு
வசரும்பபெகாழுதுதகான ஓரகாய்வு உண்டகாகும்.
ஒத்து எனபெது உத்து (உற்று) எனறு திரிந்து இருக்கிறது. கிட்வட பநருங்கி அளத
ஓட்டிப்பெகார்.
ஒடளம எனபெது உடளம எனறு திரிந்து உள்ளைது. ஒருவேளர வசர்ந்த பபெகாருள்கள்.
ஒலகம் எனபெது உலகமகாக திரிந்து இருக்கிறது. பெல்லுயிர் கூறுகளளை பககாண்ட
வசர்க்ளகவய ஒலகம்.
ஆச்சு(தும்மல்) -> மூச்சு. = ஆச்சு + மூக்கு.
மூக்கின பசயல் வமகாத்தல். இது முகர்தல் எனறு திரிந்து இருக்கிறது.
ஆளகயகால்

ஓகரம் உகரமகாக திரிவேது சரியகான தமிழ் அல்ல இது பதகாண்ளமளய

இழக்கச்பசய்யும்.
எல்லகாச்பசகால்லும்

ஓகரம்
அதன

ஓகரமகாக

இருப்பெவத

பபெகாருளளையும்

பதகாண்ளமளய

அதன

மரளபெயும்

ககாக்கச்பசய்யும்.
அறிவியளலயும்

உணர்த்திக்பககாண்டுதகான இருக்கிறது இளதவய பதகால்கப்பியம் பசகால்லுகிறது
எல்லகா பசகால்லும் பபெகாருள் குறித்தனவவே
நகாம்தகான உள்ளைகார்ந்து பெடிக்கவவேண்டும் அதன அறிவியல் உணரவவேண்டும்.
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இந்தத் பதகாகுப்ளபெச் பசய்ய உதவியவேர்களுக்கு நனறி நனறி
 புலவேர் இரகா.இளைங்குமரனகார்
 முளனவேர் கு.வவே.பெகாலசுப்பிரமணியன.
 முளனவேர் கு. ஞகானசம்பெந்தன
 முளனவேர் மு. இளைங்வககாவேன.
 முளனவேர் பெகாண்டியன தமிழ் சிந்தளனயகாளைர் வபெரளவே
 பசகால்லகாய்வேறிஞர் பெ. அருளி
 முளனவேர் கு. அரவசந்திரன.
 முளனவேர் வககா. ஞகானச்பசல்வேன
 முளனவேர் வீ.அரசு.
 திரு திருமகாவேளைவேன மவலசியத் தமிழ் பநறிக் கழகம்
 இரகா. திருச்பசல்வேனகார் மவலசியத் தமிழ் பநறிக் கழகம்
 பமகாழிஞகாயிறு வதவேவநய பெகாவேகானர்
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