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Apstract..Sangakkala literature is a repository of biographies of the Tamil community.  The way Sangam literature 

reveals the unique identity of the Tamil race in human history.  Various historians claim that the Tamil race was the 

forerunner of world civilization.  People have structured their lives with urban civilization as far back as two thousand 

years ago.  The Sangam literature shows that family relations, agriculture and the virtues of life were better.  Of these, 

biological traditions are unique. This article explains about the biological structures ‘kaLavu’ and ‘kaRpu’, male and 

female morals, duality in marriage life, human virtue, the specialty of hospitality, the humanity that can love other human 

beings, the cultural structure of Tamil people, the norm and the elements of life. 
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ஆய்வுசச்ாரம்…சங்ககால இலக்கியம் தமிழ்ச ் சமூகத்திை் வாழ்வியல் 

எடுத்துனரக்கும் பெட்டகமாகத் திகழ்கிறது. மைித இைவரலாற்றில் தமிழ் இைம் 

தைித்த அனடயாளத்னதக் பகாண்டுள்ள தினை சங்க இலக்கியத்திை் வழி 

அறியலாம். உலகநாகரிகத்திை் முை்னைாடி தமிழ் இைம் எை்று ெல்னவறு வரலாற்று 

ஆய்வாளரக்ள் கூறுகிை்றைர.் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முை்னெ நகர 

நாகரிகத்னதாடு மக்கள் தங்கள் வாழ்வியனலக் கட்டனமத்துள்ளைர.் குடும்ெ உறவு, 

னவளாண்னம, வாழ்வியல் அறம் ஆகியை சிறந்து விளங்கிை எை்ெதினைச ் சங்க 

இலக்கியம் வழி அறியமுடிகிறது. இவற்றில் வாழ்வியல் மரபுகள் தைித்த 

அனடயாளமாகும். இவற்றில் களவு, கற்பு எை்ற வாழ்வியல் கட்டனமெ்பு, ஆண், 

பெண் ஒழுகலாறுகள், இல்வாழ்வில் இருவினைெங்கு, மைித அறம், 

விருந்னதாம்ெலிை் சிறெ்பு, பிற மைிதரக்னள னநசிக்கக்கூடிய மைித னநயம், 

தமிழரிை் ெண்ொடட்ுக் கட்டனமெ்பு, வாழ்வியல் பநறி, கூறுகள் ஆகியை குறித்து 

இக்கடட்ுனர விளக்கிச ்பசல்கிறது. 

கருசச்சாற்கள்… சங்க இலக்கியம், இைவரலாறு, னவளாண்னம, ஒழுக்கம், மைித 

உணரவ்ுகள், ெண்ொடு 
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 4. செ.மானதயை், 2004,  சங்ககால இைக்குழுச ்சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும், 

ொனவ ெதிெ்ெகம், பசை்னை 

ஆய்வு அணுகுமுறறகள் 
சங்க இலக்கியத்தில் தமிழர ் வாழ்வியலுக்குள் வடமரபிை் தாக்கம் இருெ்ெதால் 

ெகுெ்புமுனறத் திறைாய்வும் (Analytical Method) கருத்துக்கனள விளக்குவதால் 

“விளக்கமுனறத் திறைாய்வும் (Descriptive Approach) பிை்ெற்றெ்ெடுகிை்றை. 

சமூகவியலும், பமய்யியலும் இவ்விரண்டு அணுகுமுனறயும் னமற்பகாள்ளெ் 

ெடுகிை்றை. 

வாழ்வியல்மரபுகள் 
தமிழர ்தம் வாழ்வியல் பநறிகள் சமூகத்தில் முழுனமயும் மகிழ்சச்ியும் அனமதியும் 

நிலவ னவண்டுபமைில் ஒவ்பவாரு குழுவும் தைக்பகை்று சிலக் கட்டனமெ்னெயும், 

கடனமகனளயும் னகயாளுகிை்றை. இந்த கட்டுெ்ொடன்ட வழுக்கிை்ற 

தனலமுனறகள் பிை்ெற்றுகிை்றனொது மரொக னமயம் பகாள்கிறது. “மக்களுனடய 

விழுமிய கருத்துக்கனளச ் பசவ்வி பசாற்களால் விளக்கும் கருவியாகும்” 

முை்னைாரக்ளிை் வாழ்வியல் பதாகுெ்புகனளத் தாை் “வாழ்வியல் மரபுகள்” எைெ் 

ெழக்கத்தில் ெயை்ொட்டில் இருந்துவருகிறது. இதில் தைிமைிதை் பொதுத்தளத்தில் 

எெ்ெடி இயங்குகிறாை். சமூகத்தளத்தில் அவனுனடய பசய்ொடுகள் எல்லாம் 

தைிமைித வாழ்வியல் அனடயாளத்னத அனடயாளெ்ெடுத்துகிை்றது. இனவ 

ஒழுக்களாறுகள், ெண்புகள், ஒழுக்கமுனறனமகள், அறபநறிகள், ஆகியை ெரவலாை 

மக்களால் ஏற்றுக் பகாள்ளெ்பெற்றனத வாழ்வியலாகெ் பிை்ெற்றுவனத 

வாழ்வியல்முனற எை்கினறாம். வாழ்வியல்பநறிகள் எை்பறை்றும் பிை்ெற்றக் 

கூடியனவ மாறாதனவ. சமூகவாழ்வியல் பநறிமுனறகனள அறம், பொருள், இை்ெம் 

எைெ் ெகுத்துக் கூறுவது ெண்னடத் தமிழரிை் வாழ்வியல் மரொகும். 

இவ்வுலகில் வாழும் மைிதை் இை்ெத்னத விரும்பிநிற்கிறாை். இை்ெ நுகரச்ச்ிக்குத் 

னதனவெ்ெடுவது பொருள். அெ்பொருள் அறவழியில் வரனவண்டும் எை்ெனத 

தமிழரிை் வாழ்வியல் மரொக இருெ்ெனத, “இன்ெமும் சொருளும் அறனும் 

என்றாங்கு” (சதால்.) எைத் பதால்காெ்பியர ்குறிெ்பிடுகிறார.் வள்ளுவர ்சற்று னமனல 

னொய்வீடு னெற்னற னசரத்்துக்பகாள்ள னவண்டுவனத, “றவத்துள் வாழ்வாங்கு 

வாழ்ெவன் வான்உறறயும், சதய்வத்துள் றவக்கெ் ெடும்.” (குறள். 50) எைக் 

குறிெ்பிடுவனதக் காணலாம். சங்க இலக்கியத்தில் அறம் சாரந்்த வாழ்வியல், 

பொருள் சாரந்்த வாழ்வியல், இை்ெம்சாரந்்த வாழ்வியல் மரபுகனள 

உள்ளடக்கியதாகும். தைக்காை வாழ்வியல் இலக்கணங்கனளத் தம் எழுத்துக்கள் 

வழியாக இலக்கிய வழியாக எவ்வாறு வாழனவண்டும் எை்ற வாழ்வியல் மரபுகனள 

வகுத்து அளித்து பதாகுத்துத ் தந்துள்ளாரக்ள். அனவகனள ஐந்து நினலகளில் 

காணலாம். 

 

 

குடும்ெம் இல்லறம் விருந்னதாம்ெல் ஈனக  பிறவனகயில் 

வனகெ்ெடுத்திக் பகாள்ளலாம். 
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குடும்ெம் 

தனலவை் தனலவி இருவரும் அை்ொய் கருத்து ஒருமித்து வாழ னவண்டுவனத, 

கலித்பதானகயில்,  “ஒை்றை் கூறானட உடுெ்ெவனர ஆயினும் ஒை்றிைார ்

வாழ்க்னகனய வாழ்க்னக எைக் கலித்பதானக” (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி 

புத்தக நினலயம்.) குறிெ்ெது மணவாழ்க்னகயில் அை்னெ பவளிெ்ெடுத்துவதாகும். 

இல்வாழ்க்னகயில் வறுனமவந்த னொதும், தை்பிறந்த வீட்டிை் பெருனம னெசாமல், 

கணவை் ெண்பிற்கு ஏற்ெ வாழ்வனத, “அறிவும் ஒழுக்கமும் யாண்டு 

உணரந்்தைை்பகால், பகாண்ட பகாழுநை் குடிவறை் உற்று எைக் பகாடுத்த 

தந்னதக் பகாழும்னசாறு உள்ளாை், ஒழுகுநீர ் நுணங்குஅறல் னொலெ் பொழுது 

மறந்த உண்ணும் சிறுமதுனகயனள” (நற்றி.110) எைத் தனலவை் வழியினல பசல்லுவது 

தனலவியிை் கடனமயாகும். நீரப்சால்லும் வழியினல ஓடும் குறுமணனலெ் னொல 

கணவை் வழியினலனய நடந்து பசல்கிறார ்இல்லத்தரசி. 

கந்னதயாைாலும் கசக்கிக்கடட்ு, காடியாைாலும் மூடிக்குடிஎை்ற ெழபமாழினய 

சிறுொணாற்றுெ்ெனடயில் அடி.137-139. “குெ்னெனவனள உெ்புஇலி பவந்தனத, 

மடனவார ் காடச்ி நாணிடக் கனடயனடத்து, இரும்னெர ் ஒக்காபலாடு ஒருங்குடை் 

மினசயும்” (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) இெ்ொடல் 

வறுனமவந்த னொது நாலாம் னெருக்கு பதரியாமல் கினடத்தனத உண்டு மகிழ்வனத 

குடும்ெமாகும். 

குடும்ெத் தனலவை் பொருள் ஈட்டனவண்டும். குடும்ெத்னதத் தனலவி னெனுெவராக 

இருெ்ெனத, “வினைனய ஆடவரக்்குயினர வாணுதல், மனையுனற மகளிரக்்கு ஆடவர ்

உயினர”  எனக் கூந்சதாறக குறிெ்பிடுகிறது. (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி 

புத்தக நினலயம்.) எைக் குடும்ெம் சிறக்கமகளிர ் அவசியம் எைக் கருதிைாை். 

மனைக்கு ‘விளக்குமடவார’் எைக் கூறுவது புலைாகிை்றது. 

குடும்ெம் எை்ெனத பெருஞ்பசல்வம் தாை் மனைவி மக்கள் எை்புனட சூழவாழ்வனத 

னெரிை்ெம், எது னெரிை்ெம் மணவாழ்வில் புதல்வனரெ் னெணுதல் எைெ்ொண்டியை் 

அறிவுனடநம்பி, மனலஅளவு பசல்வம் இருந்து ெயை் இல்னல. வாழ்விற்காை 

இை்ெம் மழனலதாை். மழனலயில்னல எை்றால் வாழ்க்னக சுனவெடாது எை்ெனத, 

“குறுகுறுநடந்து சிறுனகநீட்டி இடட்ும் பதாடட்ும் கவ்வியும் வுழந்தும், 

பநய்யுனடஅடிசில் பமய்ெ்ெட விதிரத்்தும் மயக்குறு மக்கனள இல்னலாரக்்குெ் 

ெயக்குனற இல்னல –தாம்வாழு நானள”  (புறம்.188) (சங்க இலக்கியம்,1998. 

நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எைநாம் வாழும் நாளில் ெயை்எது பதரியுமா நல்ல 

குழந்னதகனளெ் பெறுதல் தாை் இை்ெம் எைக் கூறுகிறார.் 

“சநடிய சமாழிதலும் கடிய ஊரத்லும், சசல்வம் அன்று தன்சசய்விறனெ் ெயனன 

சான்னறார் சசல்வம் என்ெது னசர்ந்னதார,் புன்கண் அஞ்சும் ெணிபின் 

சமன்கண் சசல்வஞ் சசல்வசமன்ெதுனவ”  (நற்.210) (சங்க இலக்கியம்,1998. 

நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எைக் கூறுவதால் ஏனழஎளினயாரிை் துை்ெத்னதெ் 

னொக்கி கருனணயும் கணிடவும் பகாண்ட கண்னணாட்ட முனடயவராய் வாழ்வனத 

உண்னமயாை வாழ்க்னக. வாழ்வியலுக்குச ் பசல்வம் எது எை்ெனதயும் 

நம்முை்னைார ்பதளிவாகெ் புலைாகிை்றது. 
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இல்லறவாழ்க்றக 

இயற்னகவழி நிை்று ஒை்றுெடட்ு வாழனவண்டியது இல்லறமாகும். “தாமறர 

தண்டாதூதி மீமிறசச,் சாந்தின் சதாடுத்த தீந்னதன்னொெ். புறரயமன்ற 

புறரனயார ் னகண்றம”   (நற்.13) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக 

நினலயம்.) இல்லறம் நல்லறமாக வாழ்வதற்கு இலக்கணம் வகுத்தவரக்ள் 

தமிழரக்ள். 

கணவை் மகிழ்ந்து உண்ணனவண்டும். தனலவி தை்னை ொராட்டனவண்டும், 

அதுவும் கணவை் மகிழ்ந்து ொராடட்ுவறத “முளிதயிர ் பிறசந்த காந்தள் 

சமல்விரல், கழுவுறுலிங்கம் கழாஅதுஉடீ, குவறள உன்கண் குய்ெ்புறக 

கடிக்கத்தான் துழந்து அட்ட தீம்புளிெ் ொகர”்  (குறு.167) (சங்க இலக்கியம்,1998. 

நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எைத் தனலவி இல்லறக் கடனமயில் சனமெ்ெது 

எத்தனகயதாயிை் மகிழ்ந்து உண்டு ொராடட்ுகிை்ற னொது இல்லறம் நல்லறமாகும் 

கணவை் மனைவி இருவரும் அை்பு ொராடட்ும் வாழ்வியலாகும். 

இல்லறக் கடனமயில் தனலவை் பொருள் ஈடட்ுவது. மனைவி இல்லறக் 

கடனமகனளக் கவைிெ்ெது. இங்னகொணை் தை்ெரிசாகெ் பெற்று 

வந்தபெருவளத்னத நானம உண்டு வாழ்தல் நனகெ்புஉரியது. ஆகனவயார ்யாருக்க 

எவ்வளவு தரனவண்டும். நீபகாடுக்க விரும்பியவரக்ளுக்கு பகாடு உைக்கு 

உரினமஉண்டு. கணவைிடம் னகடக் னவண்டியதில்னல எைக் கூறுவனத, 

“சநடுங்குறி எதிர்ெ்றெ நல்கினயாரக்்கும், இன்னனாரக்்குஎன்னாது, என்சனாடு 

சூழாது, வல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாதுநீயும், எல்னலாருக்கும் சகாடுமதி 

மனிகிழனவானய” (புறம்.163) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) 

எைெ்ெகுத் துண்டுவாழ்வதற்காை பெருபநறிபிடித்து ஒழுகியவரக்ளாக வாழ்ந்தனத 

உணரமுடிகிை்றது. இல்லறத்தில் தனலவை் தனலவிக்கு மனைக்கடனம ஆற்ற 

துனணபசய்தது புலைாகிை்றது. 

தனலவை் மீதுதனலவி பகாண்ட அை்னெஅளவிடமுடியாது எை்ெனதெ் பிை்வரும் 

ொடலால் உணரலாம். “நிலதத்ினும் பெரினத; வாைினும் உயரந்்தை்று, நீரினும் 

ஆரஅ்ளவிை்னற-சாரல், கருங்னகாற் குறிஞ்சிெ் பூக்பகாண்டு பெருந்னதை் இனழக்கும் 

நாடபைாடு நட்னெ” (குறுந்.3) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) 

சங்ககால மக்கள் அகத்திலும் புறத்திலும் தை்ைிகரில்லாத வனகயில் 

வாழ்ந்துள்ளைர.் குறிெ்ொக காதல் வாழ்விலும் குரிதலுடனும் விடட்ுக்பகாடுத்துெ் 

னொகும் மைெ்ெக்குவத்துடனும் இருந்துள்ளனத உணரமுடிகிறது. 

னமலும், விருந்னதாம்ெல், பொருள்னதடுதல், கல்வி, ஈனக னொை்ற மரபுகனள 

வாழ்வியனலாடு வகுத்து வாழ்ந்தைர ்எை்ெனதயும் அறியமுடிகிறது. 

தனலவை் பிரிவால்வாடும் தனலவி அவை் வரனவச ் சவரில் னகாடிடட்ுக் காடட்ும் 

வழக்கமும், காதலை் வரனவெ் ெல்லிகூறுவதாகக் கருதுவதும் மக்களிை் 

நம்பிக்னகனயக் காடட்ுகிறது. னமலும், மை்ைரக்ளிை் ஆட்சிசச்ிறெ்பு, 

பகானடத்திறம், மை்ைரக்னளெ் பிை்ெற்றி மக்கள் வாழ்ந்த அறவாழ்வு 

ஆகியவற்னறயும் அறியமுடிகிறது. “என்றகக் சகாண்டு தன்கண் ஒற்றியும், 

தன்றகக் சகாண்டு என்நல்நுதல் நீவியும் அன்றனனொல இனிய கூறியும், 
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கள்வர்னொலக் சகாடியன் மானதா, மணி எனஇழிதரும் அருவி சொன்என, ...... 

னகாடுஉயர ் பிறங்கல் மறழ கிழனவானன”   (நற்.28) (சங்க இலக்கியம்,1998. 

நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எைெ் பிரிவிை்கண் ஆற்றாளாகிய தனலவிக்குத் 

னதாழி பசால்லியது. 

விருந்னதாம்ெல் 
விருந்து எை்றால் இெ்னொது எல்னலானரயும் விடருந்திைர ் எை்ற ஒற்னறசப்சால் 

பசால்லி அனழக்கிறாரக்ள். விருந்து எை்றால் முை்பிை் அறியாதவரக்ள் யானதாரு 

காரணமிை்றி உணவு னவனலயில் வீடட்ுக்கு வருனவானர உெசரித்து உணவு 

ெரிமாறுவதாகும். இெ்ெண்பு இல்லறமகளிருக்கு இை்றியனமயாதெ் ெண்புகளுள் 

ஒை்றாக காலம் காலமாகக் கனடபிடிக்கெ்ெடட்ு வருவதாகும். இரவுெ் 

பொழுதாயினும் வந்தவிருந்திைனரக் கண்டு மகிழ்கிை்ற இயல்னெக் பகாண்டவள் 

நம் தனலவி எை்ெனத “அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும், முல்றல 

சான்ற கற்பின், சமல் இயற் குறுமகள்”  (நற்.149) (சங்க இலக்கியம்,1998. 

நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எைத் தமிழர ் தம்வாழ்வியல் கடனமயில் 

விருந்திைனரெ் னொற்றி உெசரித்தல் னெரறமாகும். 

குறிஞ்சி நிலத்தில் பகாழுத்தெ் ெை்றினய னவடன்டயாடிக் பகாண்டு வந்தனத 

எல்னலாருக்கும் ெகிரந்்து பகாடுத்த பிை்ைர,் தைது குடிசாரந்்த சுற்றத்திற்கும் 

ெகிரவ்னதக் “கானவன் எய்த முளவுமான் சகாழுங்குறற, னதம்கமழ் 

ததுெ்பின்சகாடிசச்ி கிழங்சகாடு, காந்தன்அம் குறுகுடிெ் ெருக்கம்” (நற்.ொ.85:8-

10) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எை்ெது புலைாகிை்றது. 

காரக்ாலத்திை் னொது மிகுந்த குளிர ்காற்று வீசும் னவனளயில் ஒருவர ்பிசன்ச னகடட்ு 

வரனவ, அவருக்கு பவை்னசாற்றுடை் பசம்புநினறய பவந்நீனரத்தந்து 

உெசரித்துள்ளனத “ஆசுஇல் சதருவின் ஆசுஇல் வியன்கறட சசந்சநல் அமறல, 

சவண்றமசவள் இழுதுஓர,் இல்பிசற்ச ஆரமாந்தி அற்சிர, செய்யசவெ்ெந் 

தண்ணீர,் னசமசச்செ்பில் செறீஇயனரா நீனய”  (குற. 207) எைத ் தம் இல்லம் 

நாடிவந்த பிசன்சக்காரர ்எைெ் ொரக்்காமல் விருந்து ெனடத்து குடிக்கத ்தண்ணீரும் 

தந்தனமனய எை்னும் னொது வியெ்ொக இருக்கிறது. காலம் அதை் 

எண்ணங்கனளயும், பசல்கனள தை்னொக்கில் பசயல்ெடத் தனலெ்ெடுகிறது. இங்னக 

விருந்னதாம்ெல் எை்ெது மைித மைங்களிை்அனடயாளம் ொரக்்கமுடிகிை்றது. 

“நல்மறன நனிவிருந்து அயரும், றகதூ இன்றமயின் எய்தாம்மானற” (நற்.280) 

(சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) விருந்தனை எதிரப்காள்ள 

னவண்டிய சூழல் விரும்பி ஏற்கும் மைநினலனயக் காணமுடிகிை்றது. இவ்வுலகில் 

எல்லாம் இருந்து எை்ை ெயை்வருந்திவந்னதாருக்கு உணவுதந்து ஆற்றனவண்டும். 

எசப்சயனலச ் பசய்ய வல்லவராயினும் இயலாதவராயினும் ெசியால் 

வாடிவந்னதாரிை் முகம்ொரத்்து உணவளித்துெ் ெசினயெ் னொக்கியவனை எல்லாம் 

உனடயவை் எை்ெனத, “திங்கட ்ெத்னதன் திரிதரும் உலகத்து, வல்னலார ்ஆயினும் 

வல்லுனர ்ஆயினும், வருந்தி வந்னதார ்மருங்க னநாக்கி, அருளவல்றல ஆகுமதி” 

(புறம்.27) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எைக் குறிெ்பிடுவது 

புலைாகிறது. இறெ்னெத ் தடுக்கும் அமிழ்னத யாயினும் விருந்திைனரெ் 
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புறக்கணித்துத் தாம் மடட்ும் உண்ணும் ெண்பில்லாதனத, “உண்டால்அம்ம 

இவ்வுலகம் இந்திரர,் அமிழ்தம் இறயவதாயினும் இனிசதனத், தமியர ்

உண்டலும் இலனர முனிவர”் (புறம்.182) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக 

நினலயம்.) பிறருக்குக் பகாடுத்து உண்ணனவண்டும் இதற்கு ஒரு ெடி னமனல னொய், 

சிறுெஞ்சமூலம் எக்குலத்தவராயினும் ெசிஎை்று வந்தவரக்ளுக்கு உணவளித்தால் 

தவம் பசய்தற்கு இனணயாகக் கருதெ்ெட்டனத, “இழிசினரக்் னகயாரனும் 

ெசித்தாரக்் கூண்ஈதல், கழிசினம் காத்தல் கடன்”எைத ் தவெ்ெயை் பசய்தற்கு 

ஒெ்ொகும் எைெ்ெதிவு பசய்யெ்பெற்றுள்ளது. 

ெசி எை வந்தவருக்கு உணவளிக்க னவண்டுவனத “உண்டி சகாடுத்னதார் உயிர் 

சகாடுத்னதானர”எைெ் ெசிக்கு உணவளித்தவை் உயிர ் பகாடுத்தவைாகக் 

கருதெ்ெடுகிறாை். “ெசிெ்பிணி மருத்துவின் இல்லம் அணினதா? சசய்னதா? 

கூறுமின் சமக்னக” (புறம்.73) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) 

எைக் னகட்ெது வாழ்வியல் அறமாகனவ தமிழரக்ள் ொரத்்தாரக்ள் னசாதரம்ை் “சூல்” 

நாவலில் எை்னடா. காசுக்காடா னசாறு னொடுறாக எைக் னகட்ொர,் னகடட்ு அவுங்க 

அஞ்ஙாஏனல! காசுக்கு னசாறு னொட்டா ொவம்னளா... எைக் கூறுவது 

நினைவுபகாள்ளத் தக்கது. இை்னறயநினல னவறுனொய் உணவளித்தல் அறமல்ல, 

இலாெம் தரும் பதாழிலாகெ் ொரக்்கெ்ெடுகிறது. 

ஈறகயும் புகழும் 

தமிழ் வாழ்வியல் முனறயில் பொருள் ஈட்டல் “விறண ஆடவருக்கு உயினர”எைெ் 

னொற்றெ்ெட்ட சமூகமாகும். பொருள் ஈட்டிைால் மடட்ும் னொதுமா? இல்னல 

பிறருக்கு தந்து இை்புறுவனத, பசல்வத்துெ் ெயை்ஈதல் (புறம்.89) எைத ்தாை்பெற்ற 

பெருவளத்னத எந்த எதிரெ்ாரெ்்புமிை்றித் னதனவெ்ெடுனவாருக்குத் னதனவெ்ெடும் 

னநரத்தில் பகாடுத்து இை்புறுவனத ஈதலாகும். “ஆற்றுதல் என்ெது அலந்தவரக்்கு 

உதவுதல்”  (கலி.133) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எைத் 

துை்ெெ்ெடுனவாருக்குக் பகாடுத்து உதவனவண்டும். 

தம்மிடம் உள்ளனதெ் ெகுத்துக் பகாடுக்கும் ொை்னமயுனடயவராக இருத்தல் 

அவசியம் “உண்டாயின் ெதங்சகாடுத்து இல்லான் உடனுண்ணும் இல்னலார ்

ஓக்கல் தறலவன்” (புறம்.95) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) 

எைத் தம்மிடம் உள்ளனவகனளெ் பிறருக்குத் தரும்னொது வாழ்க்னக 

ெயை்பெறுகிறது. 

தமிழரின்உணவு, உறட 

தமிழரிை் வாழ்வியல் முனறகளில் மிகவும் முக்கியமாைது உணவு, உனடஆகும். 

சங்கத் தமிழரக்ள் இயற்னகனயாடு இனயந்த வாழ்வியனலக் பகாண்டுள்ளைர.் 

உணவு எை்ெது ஒவ்பவாரு தினணசாரந்்த மக்களும் அத்தினணக்குரிய உணவு 

வனககனளனய உண்டுவாழ்ந்தாரக்ள். 

மருதநிலத்தில் வாழ்ந்தமக்கள் பெரிதும் பநற்னசாற்னறனய உண்டுவந்தைர.் 

ஏபைைில் பநல்எை்ெது வயலும் வயல்சாரந்்த ெகுதியில் சமநிலெ் ெகுதியில் 

நீரினைச ் னசமித்து னவத்து முனறயாக விவசாயம் பசய்து வினளவித்தைர ்

மருதநிலமக்கள். “இருங்கறழ உலக்றக இரும்புமுகம் னதய்த்த, அறவெ்பு 
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மாண்அரிசி அமறல சவண்னசாறு, கறவத்தான் அலவன் கலறவசயாடு 

செருகுவிரி” (சிறுொண்.193) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) 

எை்ற அடிகளில் பநல்னல உலக்னகயால் குத்தி அரிசியாக்கி அதனை சனமத்து 

நை்கு உணனவாடு கலந்து உண்டைர ் எை்று குறிெ்பிடுகிை்றை. இெ்ெடியாை 

தை்தினண வாழ்வியலுக்கு உட்ெட்டு உணனவச ் சனமத்துச ் சாெ்பிட்டைர ் எை்று 

இலக்கியங்கள் ெனறசாற்றுகிை்றை. 

“உடனல வளரக்்க உணவு னதனவெ்ெடுவது னொல உயினர வளெ்ெடுத்த வழிொடு 

னதனவெ்ெடுகிறது” எை்று மா. இராசமாணிக்கைார ் எைக் குறிெ்பிடுகிறார.் சங்க 

காலமக்கள் ஈசனல னமாரில் ஊற னவத்து சனமத்துஉண்டனத 

“சசம்புற்று ஈயலின் இன்அறனெ் புளித்து, 

சமந்திறன யாணரத்்து நற்றும் எனல்னலா” (புறம்.119) (சங்க இலக்கியம்,1998. 

நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) எை்ற அடிகள் விளக்குகிை்றை. 

அனதனொல கள் எை்ெது அை்னறய சமூகத்தில் ஏற்றமற்ற பசயலாக இருந்தது 

எை்ெதினைச ்சங்கெ்ொடல்கள் மூலம் நாம் அறியமுடிகிறது. கள் எை்ெது அை்றாட 

இயற்னக உணவாகும். “இன்கருங் கண்ணின் ஆமூர ் ஆங்கண், றமத்துறட 

மல்லன் மருக்கி” (புறம்.80) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) 

எை்ற அடிகள் இைினமயும், புளிெ்பும் உள்ள கண்னண உனடய ஆமூர ் எை்று 

குறிெ்பிடுகிை்றை. இத்தனகய சாை்றுகளிலிருந்து ‘கள்’எை்ெது தமிழர ் மரபில் 

ஒை்றிய உணவாகும். 

உறட 

சங்ககாலச ் சமூகமாை நாகரிககால கட்டத்தில் உனட சிறந்த இடத்தினைெ் 

பெற்றிருந்தது. தமிழரக்ள் மிக னநரத்்தியாை னவனலெ்ொடு மிகுந்த ஆனடயினை 

அணிந்திருந்தைர.் “னநாக்குநுறழ கல்லா நுண்றமயபூ க்கனிந்து, அரவுரியன்ன 

அறுறவ நல்கி.”(சொருந.82) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.) 

எனும் அடிகள் ொம்பிை் சடன்டனயெ் னொை்று மிகவும் பமல்லியதாை ஆனடனய 

அணிந்தைர ் எை்று குறிெ்பிடுகிை்றை. அனதனொல, “ொம்பு ரியறன வடிவின் 

காம்பின், கறழெடு சசாலியின் இறழ யணிவாரா, ஒண்பூங் கலிங்கம்.” 

(புறம்.383) (சங்க இலக்கியம்,1998. நியூபசஞ்சுரி புத்தக நினலயம்.)  எனும் அடிகள் 

எைெ் ொம்புசச்டன்ட னொை்ற வடிவிைதும் மூங்கில் உள்னள உள்ள னசாற்னறெ் 

னொை்றதும் பமல்லிய பநருங்கிய அழகாை பூனவனலெ் ொடுனடயதுமாகிய 

ஆனடனய அதியை் எனும் மை்ைை் அணியச ்பசய்தாை். ஆனட மிகனநரத்்தியாகத் 

தைித்த அனடயாளத்னதாடு சங்ககால மக்கள் அணிந்தைர ்எை்ெதினை இதை்வழி 

அறியமுடிகிறது. 

முடிவுறர 
தமிழர ் தம் குடும்ெ வாழ்க்னகயும் மிகவும் ெண்ெட்ட வாழ்வியல் முனறயாகக் 

காணமுடிகிை்றது. தைித்துவமாை வாழ்வியல் முனறயில் குடும்ெ அனமெ்பு மிகவும் 

வலுவாகக் கட்டனமக்கெ்ெடட்ுள்ளது. தமிழர ் அகவாழ்க்னக இை்றளவும் 

னெணிெ்ொது காக்கக் கூடிய முனறயாக இருக்கிறது. தனலவை் கணவை், இல்லால் 

மனைவி, நல்ல மக்கட்னெறு அடங்கியனதத் தை்குடும்ெமாகக் கருதித் தமிழரக்ள் 

வாழ்ந்து வந்தாரக்ள். சமூக அனமெ்பில் குடும்ெம் மதிெ்புக்கு உரியதாகும். குடும்ெ 
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வாழ்வில் ஒழுக்கம் பிரதாைமாகும்  புறவாழ்க்னகயில் வீரமும் ஈனகயும், புகழும் 

தைிமைித சமூக மதிெ்புக்காை ஒை்றாக அனடயாளம் காணெ்ெடுகிறது. 

ெழிசப்சால் கண்டு தமிழ்ச ்சமூகம் அஞ்சியனதெ் புறத்தில் பதளிவாகக் காணலாம். 

புகழுக்கு முக்கியத்துவம் தந்தாரக்ள். 
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