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அகத்துறம நிறயக்கரன்கரில் த ொல்கொப்பிரும் 

 ிருலள்லலரும் 
ககொ. சண்ொ 

உ லிப் கபொசிொிற,  ிறொய்வுத்துறம, 

ஸ்ரீத் ஆண்டலன் கறய அமிலில் கல்லூொி ( ன்னொட்சி),  ிருலொறனக்ககொலில் ,  ிருச்சி 

 

பன்தற 

  ிழ் க்கலக்கு ரு கண் த ொல்கொப்பிம் என்மொல் று கண்  ிருக்குமள் ஆகும் 

.உயகில் ப ன் ப யொக கிறடத்  இயக்கண தல் என்று தசொன்னொல் அது 

த ொல்கொப்பிக. த ொல்கொப்பிம் க ொன்மி கொயத் ில் இது கபொன்ம ரு தல் இந் ி 

தொறிகரிகயொ அல்யது உயக தொறிகரிகயொ க ொன்மலில்றய என்பது உறு ி . அக  

கபொல் இயக்கிங்கரில் உயகிகயக ப ன் ப லில்   ஈடிில் அமம் , தபொருள், இன்பம் 

என்ம பன்று பிொிவுகரில் இல்யமத்ற யும் , நல்யமத்ற யும் கபொ ித்  தல்  ிருக்குமகர 

ஆகும். அ னொகயக  ொன் இது உயகப்தபொதுறம என்று சுட்டப்தபறுகின்கிமது . 

அவ்லொமொன த ொல்கொப்பித்ற யும்  ிருலள்லலத்ற யும் இற்மி புயலர்கள் இறடக 

ரு ற்றுறக் கொணப்தபறுகின்மது . அ ொலது அகத்துறமகள் உருலொல ற்கு உொி 

நிறயக்கரன்கரில் த ொல்கொப்பிரும்  ிருலள்லலரும் ன்றுபடும்  ிமத்ற க இவ் ஆய்வு 

லிரக்க பற்படுகிமது. 

கொட்சி, ஐம், த ரிவு 

  கொட்சி என்பது  றயலன்  றயலிறக் கொணு ல் ; ஐம் என்பது இலள் 

த ய்லப் தபண்கணொ ொதடப் தபண்கணொ என லினலி நிற்மல் ; த ரிவு என்பது ஐம் 

கறரயும் கருலிகறரக் தகொண்டு த ரி ல் . இறல அகத்துறமகள் ஆகொலிடிதம்  

அகத்துறமகள் உருலொல ற்கு உொி அடிப்பறடகள் . இவ்லடிப்பறட நிகழ்வுகறரத்  

த ொல்கொப்பிர் ப லில்  ம் கரலிலில் லிரம்புகின்மொர்.  

கொட்சி, ஐம் 

  ிருக்ககொறலொகர் ஐம் பற்மிக் குமிப்பிடுறகில், 
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   “த ொி அொிக ொர் த ய்லம் என்ன 

   அருலற        நொடன்          ஐயுற்மது”1 

என  ன் இயக்கணத்ற  பன் றலக்கின்மது. கலும் 

   “கபொக ொ! லிசும்கபொ ! புனகயொ ! 

             பணிக ரது ப ிகொ ! 

   ொக ொ    அமிகுல(து)   ஏதும் 

             அொி ி ன் லிடுத்  

   தூக ொ   அனங்கன்     துறணகொ 

             இறணிலி த ொல்றயத்  ில்றய 

   ொக ொ      டிகயொ      என 

             நின்மலர் லொழ்ப ிக”2 

என கற்கூமி தற்பொலிற்குச் சொன்றும் பகர்கின்மது. 

  த ொல்கொப்பிர் அகத் ின்அடிப்பறடகரொகக் கூமி கொட்சி , ஐம், த ரிறல 

லள்லலர்  றகணங்குறுத் ல் என்ம க அ ிகொத் ில் அடக்கியுள்ரொர் .  றயலன் 

 றயலிற கண்ணுற்ம லறி ஏற்படும் ஐத்ற , 

   “அணங்குதகொல் ஆய்ில் தகொல்கயொ கனங்குறற 

   ொ ர்தகொன்    ொலுதன்   தனஞ்சு”3 

என்ம குமட்பொலில் கூமிிருக்கின்மொர். 

த ரிவு  

 ொதடப்தபண்  ொன் என த ரிந்   றயகன் நல்யறறக உறடலரொகி 

அலள், என் பொர்றலக்கு எ ிொகப் பொர்த் ல்  ொகன  ொக்கி லருத் க் கூடி த ய்லம் , 

என்றனத்  ொக்கி துன்புறுத்  பறடறயும் அறறத்து லந் து கபொன்ம  ன்றனயுறடது 

என்கின்மொர்.இ றனக, 

   “கநொக்கினொள் கநொக்தக ிர் கநொக்கு ல்  ொக்கணங்கு 

    ொறனக்தகொண்  ன்னது உறடத்து”4 

என்ம குமள் லிரக்குகின்மது. 

  கலும் கொட்சி , ஐம், த ரிவு ட்டுின்மி  றயலிின் த ல் , அணிகயன், 

கொத் ின் சிமப்பு பற்மியும்  றகணங்குறுத் ல் அ ிகொத் ில் லள்லலர் 

எடுத்துறக்கின்மொர். 
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கொத் ின் சிமப்பு  

 கொய்ச்சப் தபற்ம கள்ரொனது ,  ன்றன உண்டலர்க்கு கிழ்ச்சிறச் தசய்யுக 

 லி கொம் கபொயக் கொண்பலர்க்கு கிழ்ச்சிறச் தசய் ல் இல்றய என 

கொத் ிதறடசிமப்றப, 

   “உண்டொர்க்கண் அல்யது அடுநமொக் கொம் கபொல் 

   கண்டொர் கிழ்தசய் ல் இன்று”5 

என்று குமட்பொ லறி லள்லலர் லிரக்குகின்மொர். 

 குமிப்புற 

   றயகதம்  றயகலம்  ம் கண்கரொல்  து கலட்றகற ருலர் , 

ருலர்க்கு உறக்கும் கொக் குமிப்புற இதுலொகும். இ றன, 

   “நொட்டம் இண்டும் அமிவுடம் படுத் ற்குக் 

   கூட்டி உறக்கும் குமிப்புற ொகும்”6 

என்ம தற்பொலின் லறி த ொல்கொப்பிர் லிரக்குகின்மொர் .இ றனக  ஞ்றசலொணன் 

ககொறல, 

   “ண்ணிற் சிமந்  புகழ்த் ஞ்றச லொணன் ய தலற்பிற் 

   தபண்ணிற் சிமந் லிப் கபற  ன் பொர்றல தபருலிறனகன் 

   எண்ணிற் சிமந்  லிருந்துர் கநொய் னக் கின்ருந் ொய் 

   கண்ணிற் சிமந்  உறுப்பில்றய ொலதும் கொட்டிக ”7 

என்று  னது கநொய்க்கு இனிறொன ருந் ொக  றயலிின் கண்ணிற் சிமந்  உறுப்பு 

கலதமதுவும் இல்றய என்று குமிப்பமி ல் பற்மி லிரம்புகின்மது. 

   ிருலள்லலொின் குமிப்பமி ல் அ ிகொம்  றயகன் ,  றயகள் குமிப்பிறன 

அமி றயயும், க ொறிக் குமிப்பிறன அமி றயயும் , அலள்  ொன் அவ்லிருலர் குமிப்பிறன 

அமி றயயும் எடுத்துக் கொட்டுகின்மது . த ொல்கொப்பிர் இ றன குமிப்புற என்று 

குமிப்பிடுகின்மொர். 

   றயலிின் றயுண்ட கண்கரில் உள்ர கநொக்கு , இப்தபொழுது என்கல் 

இண்டு கநொக்கொிற்று . அலற்றுள் ன்று எனக்கு கநொறச் தசய்யும் கநொக்கொகும் . 

ற்தமொன்று அந்  கநொய்க்கு ருந் ொக உறட கநொக்கொகும் என்ப றன, 

   “இருகநொக்கு இலலண்கண் உள்ரது ருகநொக்கு 

   கநொய்கநொக்கு அந்கநொய் ருந்து”8 
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என்ம குமட்பொ லறி லிரக்குகின்மொர் லள்லலர். 

  “கண்தணொடு கண்இறண கநொக்தகொக்கின் லொய்ச்தசொற்கள் 

  என்ன பதம் இய”9 

எதம் குமட்பொ குமிப்புறின் தபொழுது உறொடல் நிகறொ என்பற  எடுத்துறக்கின்மது. 

  கநொக்கொகி கண்கரில் குமிப்புறொலும் ,  றயலிின் நொணத் ொலும் 

 றயலன்,  றயலிின் உள்ரக் குமிப்பிறன அமிந்  றன, 

   “கநொக்கினொள் கநொக்கி இறமஞ்சினொள் அஃ லள் 

   ொப்பிதள் அட்டி நீர்”10 

என்ம குமள் உணர்த்துகின்மது. 

  ொன் அலறரப் பொர்க்கும் கபொது , அலள் எ ிொக கநொக்கொது லணங்கி நியத்ற  

கநொக்குலொள். அ றன அமிந்து ொன் பொர்க்கொ  கபொது அலள் என்றனப் பொர்த்துத் 

 னக்குள்கர கிழ்லொள் என  றயலன் கூமி றன, 

   “ொன்கநொக்குங் கொறயநியன் கநொக்கும் கநொக்கொக்கொல் 

    ொகனொக்கி தல்ய நகும்”11 

என்ம குமட்பொ அறமகின்மது. 

   றயலன்,  றயலிொின் குமிப்புறக் கண்டு  ியுடம்பட்ட க ொறி  ன்தள்கர 

தசொல்லிற , 

   “ஏ ியொர் கபொய தபொதுகநொக்கு கநொக்கு ல் 

   கொ யர் கண்கண உர”12 

எதம் குமள் லறி லள்லலர் ஒதுகின்மொர். இ ன் தபொருரொலது பன் பின் அமிொ லர் கபொய 

ருலற ருலர் தபொதுலொன கநொக்கத் ொல் கநொக்கு ல் அன்பு தகொண்ட  இருலொிடத்க  

கொணயொகும் என்று க ொறி கூறுல ொகும். 

படிவுற 

  கற்கண்ட கொட்சி , ஐம், த ரிவு, குமிப்பமி ல் ொறலயும் அகத்துறமகள் 

ஆகொ. அகத்துறமகறர இட்டுச் தசல்லும் அடிப்பறடககர . அகத்துறமகரின் 

நிறயக்கரன்ககர. த ொல்கொப்பிர் குமிப்பிட்ட கொட்சி, ஐம், த ரிறல  ிருலள்லலர் க 

அ ிகொத் ின்கண் அடக்கி இருப்பது சிமப்பு என்பதூவும் த ொல்கொப்பிரும்  ிருலள்லலரும் 

குமிப்பிட்ட குமிப்புறின் ன்று லும் இவ் ஆய்லின் லறி கூம லிறறந் து எனயொம். 
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