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நாட்டுப்புறவியல் – அலகு 1 

நாட்டுப்புறவியல் வளர்ச்சி வரலாறு – ஏட்டிலக்கியத்தில் நாட்டுப்புறப் 

பாடல்களின் சசல்வாக்கு 

அறிமுகம் 

 நாட்டுப்புற மக்களின் பழக்கவழக்கங்களளயும் பண்பாடுகளள யும் 

நம்பிக்ளககளளயும் இலக்கியங்களளயும் ஆராயும் இயலல நாட்டுப்புற 

வியலாகும். ஒரு நாட்டின் வாழ்ளவயும் வரலாற்ளறயும் குளறளயயும் 

நிளறளயயும் சதளிவாகக் காட்டுவன நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள். மக்களின் 

பண்பாடு, பழக்கவழக்கங்கள், பழளமயான எண்ணங்கள் ஆகியவற்ளற 

சவளிப்பளடயாகக் காட்டும் கண்ணாடியாகும். நாட்டுப்புற மக்களது 

உணர்வுகளளயும் கவிளத புளனயும் ஆற்றளலயும் கற்பளன வளத்ளதயும் 

நாட்டுப்புற பாடல்களிலல காணலாம். இளவகள் ஏட்டில் ஏறாவிடினும் 

எழுத்திலல வராவிடினும் பாட்டிலல இடம்சபறா விடினும் நம் சநஞ்சிலிருந்து 

மட்டும் நீங்காது நிற்கும். 

 Folklore என்பது Folk, Lore என்ற இரு சசாற்கள் இளணந்ததாகும். 

19ஆம் நூற்றாண்டில் ஐலராப்பிய நாடுகளில் Folk என்ற சசால் விவசாய 

மக்களளக் குறித்து, பின்னர் படிப்பறிவில்லாத நாட்டுப்புற மக்களளக் 

குறித்தது. Lore என்பதற்கு மரபுச் சசய்தித் சதாகுதி என்றும் வழக்காறு 

என்றும் சபாருள் சகாள்ளலாம். Folklore நாட்டுப்புற மக்களின் அறிவு 

எனப்சபாருள்படும். நாட்டுப்புற வழக்காற்ளற Folklore என்றும் நாட்டுப்புற 

வழக்காற்ளற ஆராயும் ஆய்ளவ Folkloristics என்றும் கூறலாம். 

 நாட்டுப்புற இலக்கியமானது மனித சமுதாயம் எளத அனுபவித்தலதா 

எளதக் கற்றலதா அளதக் குவித்து ளவத்திருக்கும் லசமிப்பு அளறயாகும் 

என்கிறார் எஸ்பிலனாசா என்னும் அறிஞர். 
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நாட்டுப்புறவியலின் வளகப்பாடு 

 

2. நாட்டுப்புறவியல் (வில்லியம் பாஸ்கம் வளகப்பாடு)  

1. வாய்சமாழிக் களல 

(Verbal Art) 

2. வாய்சமாழி சாராக் களல 

(Non – Verbal art) 

 

 

1. நாட்டுப்புறவியல் 

நாட்டுப்புறக்கலை, நம்பிக்லககள் 

(Folk Arts, Beliefs etc.) 

1. நாட்டுப்புறக் கலைகள் 

    (Folk Arts) 

2. நாட்டுப்புறக் லகவிலைப் பபாருட்கள் 

    (Folk crafts) 

3. நாட்டுப்புற நம்பிக்லககள் 

    (Folk Beliefs) 

4. நாட்டுப்புற பழக்கவழக்கங்கள் 

     (Folk customs and habits) 

5. நாட்டுப்புறத் பெய்வங்கள் 

    (Folk gods) 

6. நாட்டுப்புற விலையாட்டுகள் 

     (Folk games) 

7. நாட்டுப்புற மருத்துவம் 

     (Folk medicine) முெலியை 

நாட்டுப்புற இைக்கியம் 

(Folk Literature) 

1. நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் 

    (Folk Songs) 

2. நாட்டுப்புறக் கலெகள் 

    (Folk Tales) 

3. நாட்டுப்புறக்கலெப்பாடல்கள் 

    (Folk Ballads) 

4. பழபமாழிகள் 

    (Proverbs) 

5. விடுகலெகள் 

     (Riddles) 

6. புராணங்கள் 

    (Myths)  முெலியை 
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3. நாட்டுப்புறவியல் (பிருண்வார்ட் வளகப்பாடு) 

வாய்சமாழிக்களல 

(Verbal art) 

ஓரளவு 

வாய்சமாழிக்களல 

(Partly Verbal art) 

வாய்சமாழி சாராக்களல 

(Non – Verbal art) 

 

4. நாட்டுப்புறவியல் (லபாக்ஸ் வளகப்பாடு) 

சசயல் வளக 

(Action type) 

அறிவியல் வளக 

(Science type) 

சமாழியியல் 

வளக (Linguistic 

type) 

இலக்கிய வளக 

(Literature type) 

 

5. நாட்டுப்புறவியல் (பிரான்சிஸ் லீ உட்லி வளகப்பாடு) 

இலக்கியம் 

(Literature) 

நம்பிக்ளககள் 

(Beliefs) 

ளகவிளனப் 

சபாருட்கள் 

(Crafts) 

சமாழி அல்லது 

நாட்டுப்புறப் 

லபச்சு (Language 

or folk speech) 

     

6. நாட்டுப்புறவியல் (ாிச்சர்ட் டார்சன் வளகப்பாடு)  

(Richard Dorson classification) 

உடல் சசயல்சார் நாட்டுப்புறவியல் 

(Physical folklore) 

உடல் சசயல் சாரா நாட்டுப்புறவியல் 

(Non – Physical folklore) 

நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வின் வளர்ச்சி 

 நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வின் வளர்ச்சிளயக் கீழ்க்கண்டவாறு 

விளக்கலாம். 

லசகாிப்பு நிளல   > விளக்கநிளல > ஒப்பாய்வு நிளல 

(Collection stage)   (Description stage)  (Comparative stage) 
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அளமப்பியல் ஆய்வுக்கு > அளமப்பியல் ஆய்வுக்குப் 

    முன்ளனய நிளல    பின்ளனய நிளல 

   (Pre – Structural stage)           (Post – Structural stage) 

இத்துளற தனிசயாரு துளறயாக வளர்ந்தால் பல்லவறு 

துளறயினருக்கும் பயன்படுவலதாடு தமிழகப் பண்பாட்டு வரலாற்ளற 

மீட்டுருவாக்கம் (reconstruction) சசய்யப்சபாிதும் துளணபுாியும். 

8. நாட்டுப்புறவியல் வளகப்பாடு 

நாட்டுப்புற 

இலக்கியம் 

 (Folk literature) 

நாட்டுப்புறப் பழக்கங்கள்  

(Folk practices) 

நாட்டுப்புறக் களலகள் 

(Folk arts) 

நாட்டுப்புற 

அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுட்பம் 

(Folk Science) 

1  நாட்டுப்புறப்  

    பாடல்கள் 

2  களத 

3  களதப்பாடல் 

4  பழசமாழி  

5  விடுகளத 

6  புராணம் 

   முதலியன 

தினந்லதாறும் பின்பற்றும் 

பழக்கங்கள் (day-to-day 

practices) 

1 நம்பிக்ளககள் 

2 வழக்கங்கள் 

3 சடங்குகள் 

4 விழாக்கள் 

நிகழ் களலகள் 

(Performing) 

1 ஆடல்  

2 நடனம் 

3 நாட்டுப்புற 

    நாடகம் 

4 ளசளககள் முதலியன 

1  நாட்டுப்புற 

    மருத்துவம் 

2  நாட்டுப்புறத்   

சதாழில்நுட்பவியல் 

3  நாட்டுப்புறக் 

   கட்டிடக்களல 

அவ்வப்லபாது நிகழ்வது 

(Occasional) 

நாட்டுப்புற விளளயாட்டு 

முதலியன 

நிகழாக்களலகள் 

(Non - Performing) 

1 வண்ண ஓவியம் 

2 சிற்பங்கள் 

3 ளகவிளனப் 

சபாருட்கள் 

4 வளரவுப் படங்கள் 

5 ஆளட அணிகலன்கள் 

முதலியன 

நாட்டுப்புற இலக்கியமும் எழுத்திலக்கியமும் 

 வாய்சமாழி இலக்கியங்கலள உலகில் முதலில் லதான்றின 

என்பளதயும் எழுத்துமுளற வழக்கிற்கு வரும்முன்னர் எல்லா 

இலக்கியங்களும் வாய்சமாழி இலக்கியங்களாக இருந்தன என்பளத நமக்கு 

வரலாறு காட்டுகின்றது. வில்லியம் பாஸ்கம் என்பவர் வாய்சமாழியாக 
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வழங்குபவற்ளற Verbal Art என்று குறிப்பிடுகிறார். தமிழில் எழுதா 

இலக்கியம், நாலடாடி இலக்கியம், பாமர இலக்கியம், மக்கள் இலக்கியம், 

வாய்சமாழி இலக்கியம் என்று பல சபயர்களில் அளழப்பர். 

இவ்விலக்கியத்திற்கு முதலலா களடசிலயா இல்ளல. மனித இனம் லதான்றிய 

லபாது அது லதான்றியது. மனித சமூகம் மாறுவதற்லகற்ப அதுவும் 

மாறிக்சகாண்டு வந்துள்ளது. சமுதாய மாற்றத்ளத முதலில் நாட்டுப்புற 

இலக்கியத்தில்தான் காணலாம். பழளமக்கும் பழளமயாய் புதுளமக்கும் 

புதுளமயாய் விளங்குவது நாட்டுப்புற இலக்கியமாகும. 

எழுத்திலக்கியம் 

 எழுத்துமுளற வந்த பின்னர் எழுத்திலக்கியம் (Written Literature) 

லதாற்றம் சபற்றது. Written literature, Classical literature, top rank literature 

என்ற சசாற்சறாடர்கள் எழுத்திலக்கியத்ளதக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. இலக்கியம் என்றாலல எழுத்திலக்கியத்ளதத்தான் சபரும்பாலும் 

குறிப்பிடுகின்றது. சசந்சநறி இலக்கியம், மரபிலக்கியம், உயர் இலக்கியம், 

ஏட்டிலக்கியம், எழுத்திலக்கியம் என்சறல்லாம் வாய்சமாழி இலக்கியத்திற்கு 

மாறானவற்ளறக் குறிப்பிடுகின்றனர். 

நாட்டுப்புற இலக்கியம் – எழுத்திலக்கியம் லவறுபாடு 

 நாட்டுப்புற இலக்கியம் கட்டுப்பாடற்றது. மளலயருவியாக, காட்டு 

மல்லிளகயாகக் கருதப்படுவது. அளனவரும் சபாருள் புாிந்துசகாள்ளும் 

வண்ணம் எளிளமயும் இனிளமயும் உளடயது.  

 எழுத்திலக்கியம் யாப்பிற்குக் கட்டுப்பட்டது. சீரும் தளளயும் அடியும் 

சிளதந்துவாின் புலவர்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளமாட்டார்கள். கற்லறார் மட்டும் 

படித்து இன்புறுவதற்காக எழுந்த எழுத்திலக்கியம் கல்விலயாடு 

சதாடர்புளடயது ஆகும். 
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 நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் உள்ளத்து உணர்வுகளளக் காணலாம். 

மக்களுக்காக மக்களால் ஆக்கப்படுவது. இதில் சில வடிவ அளமப்புகளளக்  

காணலாம். 

 ஏட்டிலக்கியத்தில் வடிவ அளமப்புகள் காணப்படினும் நாட்டுப்புற 

இலக்கியம் லபான்று விதிமுளறயாக அளமயவில்ளல.  

 எழுத்திலக்கியம் சபரும்பாலும் சசந்தமிழ் நளடயில் அளமந்திருக்கும். 

ஆனால்  நாட்டுப்புற இலக்கியம் சபரும்பாலும் லபச்சு நளடயில் 

அளமந்திருக்கும். எழுத்திலக்கியம் சபருந்சதய்வங்களுக்கு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கின்றது. ஆனால் நாட்டுப்புற இலக்கியம் சிறுசதய்வ வழிபாட்ளடப் 

லபாற்றுகின்றது.  

 ஏட்டிலக்கியத்தில் ஏலதனும் ஒரு வாி திரும்பத் திரும்ப (Repetition) 

வாின், அது கூறியது கூறல் என்னும் குற்றத்தின் பாற்படும் என்பர். ஆனால், 

நாட்டுப்புறப்பாடல்களில் சில அவ்வாறு வருதல் இயல்பாகும். 

நாட்டுப்புற இலக்கியம் – எழுத்திலக்கியம் ஒற்றுளம 

 நாட்டுப்புற இலக்கியத்திற்கும் எழுத்திலக்கியத்திற்கும் கற்பளன, 

உவளம, உருவகம், எதுளக, லமாளன, அந்தாதி லபான்ற 

சபாதுப்பண்புகளளக் காணலாம். நாட்டுப்புற இலக்கியக்கூறான 

உள்ளடக்கம், வடிவக்கூறு, அளமப்புமுளற எழுத்திலக்கியத்தில் ஊடுருவி 

நிற்பளதக் காணலாம். கர்நாடக சங்கீதம் நாட்டுப்புற இளசயினின்றும் 

கிளளத்திருக்க லவண்டும். அதுலபான்லற நாட்டிய நாடகமும் நாட்டுப்புறக் 

களலயினின்லற வளர்ந்திருக்க லவண்டும்.  

 எழுத்திலக்கியம் தனித்த லநாக்கும் களலத்திறமும் சசயற்ளகப் 

புளனவும் சகாண்டது. நாட்டுப்புற இலக்கியத் தாக்கம் எழுத்திலக்கியத்தில் 

காணப்படுகின்றது. ஆனால், எழுத்திலக்கியத்தில் இரண்டறக் கலந்து 

மளறந்தும் லபாவதில்ளல. ஒன்றின் தாக்கம் மற்சறான்றில் காணப்படினும் 

அளவ தனித்தனி நிளல லபற்றின. ஆனால் எந்த மனித வரலாற்றிலும் எந்த 
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இனமும் நாட்டுப்புற இலக்கியம் இன்றி எழுத்திலக்கியம் மட்டும் 

சபற்றிராது. 

நாட்டுப்புற இலக்கியச் சசல்வாக்கு 

 எழுத்திலக்கியத்தில் நாட்டுப்புற இலக்கியச் சசல்வாக்கிளனக் குறித்து 

முதன்முதலில் லபராசிாியர் அ.மு. பரமசிவானந்தம் அவர்கள் வாய்சமாழி 

இலக்கியம் (1964) என்ற நூலில் சசால்கின்றார். டாக்டர் சு. சண்முக சுந்தரம் 

அவர்கள் நாட்டுப்புற இலக்கியத்தின் சசல்வாக்கு (1980) என்று தனி நூலல 

எழுதியுள்ளார். 

 பாாி மகளிர் பாடும் அற்ளறத்திங்கள் பாடலும் மாண்ட 

மன்னனுக்காகப் பாடும் முல்ளலயும் பூத்திலயா பாடலும் ஒப்பாாியின் 

சாயளல சவளிப்படுத்தி நிற்கின்றன. டாக்டர் ளகலாசபதி அவர்கள் சங்க 

இலக்கியத்திலுள்ள வீரயுகப் பாடல்கள் எல்லாம் நாட்டுப்புறப் பாடல்கலள 

என்கிறார். பாிபாடலில் முருகன் முன் ஆடியும் பாடியும் விழாவாக 

அளமக்கின்ற அப்சபருநாளளப் பற்றிய பாடலும்  

 ஒரு திறம், யாணர் யாழின் தீங்குரசலழ 

 ஒரு திறம், யாணர் வண்டின் இமிர் இளசசயழ 

 ஒரு திறம், கண்ணர் குழலின் களரபு எழ  (பாி 17. 12. 21) 

நாட்டுப்புறப் பாடளலப் லபான்று உள்ளது. மக்கள் வழக்கில் வழங்கிய 

பழசமாழிகளள வள்ளுவர் எடுத்தாண்டுள்ளார். கற்றலின் லகட்டலல நன்று 

(பழசமாழி). 

 கற்றிலனாயிலும் லகட்க (குறள்) 

 யாளனயால் யாளனயாத்தற்று (பழசமாழி) 

 விளனயால் விளனயாக்கிக் லகாடல் நளனவுகள் 

 யாளனயால் யாளன யாத்தற்று  (குறள் 678) 
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சிலப்பதிகாரத்தில் நாட்டுப்புறப்பாடல் சசல்வாக்கு 

 சிலம்பில்தான் முழுக்க முழுக்க நாட்டுப்புற இலக்கியச் சசல்வாக்கு 

உள்ளன. சிலப்பதிகார மங்கல வாழ்த்தும் கானல் வாியும் லவட்டுவ வாியும் 

ஆய்ச்சியர் குரளவயும் குன்றக்குரளவயும் வாழ்த்துக்காளதயும் நமக்கு 

நிளனவூட்டுகின்றன. சிலப்பதிகாரம் சதருக்கூத்தின் முன்ளனய வடிவம் 

என்று டாக்டர் மு. சண்முகம்பிள்ளள கூறுகிறார். 

 ஞாயிறு லபாற்றுதும் திங்களளப் லபாற்றுதும் லபான்றளவ நாட்டுப்புற 

மக்களின் இளறவழிபாட்ளட உணர்த்துகின்றன. மளலயிளடப் பிறவா 

மணிலயசயன்லகா  சதம்மாங்ளக நிளனவூட்டுகின்றது. சிலம்பு வாிப்பாடல் 

கள் நாட்டுப்பாடலல என நாட்டுப்புறவியல் அறிஞர் கி.வா. ஜகந்நாதன் 

அவர்களும் கூறுகிறார். 

 வாழ்த்துக்காளதயில் அம்மாளனவாி, கந்துகவாி, ஊசல்வாி, 

உலக்ளகக் குற்றும் பாடல் முதலியன வாய்சமாழி இலக்கிய வளகளயச் 

சார்ந்தனவாகும். 

 திருப்பாளவயில் வாய்சமாழிப் பாடல்கள் நிளறய காணப்படுகின்றன. 

 சிற்றஞ்சிறு காலல வந்துன்ளனச் லசவித்துன் 

 சபாற்றா மளரயடிலய லபாற்றும் சபாருள்லகாளாய்  (29) 

 மிக்க சபரும்புகழ் மாவலி லவள்வியில்  

 தக்கதி தன்சறன்று தானம் விலக்கிய 

 சுக்கிரன் கண்ளணத் துரும்பால் கிளறிய  (1.8.7) 

 குறவஞ்சி இலக்கியங்களிலல மிகச்சிறந்தது குற்றாலக் குறவஞ்சி. 

இதுவும் நாட்டுப்புறப் பாடல்களளளமந்த இலக்கியமாகும். 

 ஓடக் காண்பது பூம்புனல் சவள்ளம் 

 ஒடுங்கக் காண்பது லயாகியர் உள்ளம் 

 வாடக் காண்பது மின்னார் மருங்கு 

 வருந்தக் காண்பது சூல்உளள சங்கு 
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 லபாடக் காண்பது பூமியில் வித்து 

 காலப்லபாக்கில் சமுதாயத்தில் எத்தளனலயா மாற்றங்கள் – பிாிவுகள் 

புகுந்துவிட்டன. உயர்ந்லதார் தாழ்ந்லதார் என்ற பிாிவுகள் லதான்றலாயின 

காலப்லபாக்கில் வாய்சமாழி இலக்கியத்ளதத் தாழ்ந்லதார் உளடளமயாக்கி 

உயர்ந்லதார் தமக்சகன லவறு இலக்கியங்களளப் பளடத்துக்சகாண்டனர். 

சசாத்துள்ளவர்கள் தமக்சகன ஓர் உயர்களலளயப் லபணினர். சசாத்தில்லாத 

உளழப்பாளி மக்கள் நாட்டுக்களலளயத் தமதாக்கிக் சகாண்டனர். 

அன்றிலிருந்து இரண்டு வளகயான களலகளும் சமூகத்தில் வளர்ச்சி சபறத் 

சதாடங்கின. ஒன்று உளழப்லபார் களலகள். மற்றது சுகிப்லபார் களலகள். 

இரண்டும் இரண்டு வர்க்கங்களளப் பிரதிபலித்தன. 

நாட்டுப்புற இயலின் வரலாறு 

 மனிதன் லதான்றியலபாலத நாட்டுப்புற வழக்காறுகள் லதான்றி 

விட்டன. நம்பிக்ளககளும் பழக்கவழக்கங்களும் என்று மனித இன 

வரலாற்றில் லதான்றினலவா? அன்லற இவ்வியலும் லதான்றிவிட்டது. 

சபாதுமக்களளச் சார்ந்த மரபுமுளறகள் (Populern antiquities) என்ற 

சபயாிலும், சபாதுமக்கள் இலக்கியம் (Populer literature) என்ற சபயாிலும், 

சபாதுப் புராணவியல் (Common mythology) என்ற சபயாிலும் ஆய்வுகள் 

நளடசபற்றன. பின்னர் நாட்டுப்புறவியளலக் குறிக்கும் Folklore என்ற 

சசால் உருவாக்கப்பட்டது. Folklore என்ற சசால்ளலயும் பகுப்ளபயும் சசய்த 

சபருளம வில்லியம் ஜான் தாமஸ் (William John Thomas) அவர்களளலய 

சாரும். இவ்வாங்கிலலயர் இச்சசால்ளல உருவாக்கிய காலம் கி.பி. 1846 

ஆகும். இதற்குப் பின்லப நாட்டுப்புறவியல் அறிவியல் ஆய்வாக மலர்ந்தது. 

மனிதனின் சடங்குமுளறகள், நம்பிக்ளககள், களதப்பாடல்கள், பழசமாழி, 

நாட்டுப்புறப்பாடல் முதலியவற்ளற இச்சசால் குறிப்பதாக அவர் 

கூறியுள்ளார். நாட்டுப்புறவியல் என்பது பழங்காலப் பண்பாட்டின் எச்சம் 

(Cultural Survival) என்பது அவர் கருத்தாகும். வில்லியம் பாஸ்கம் என்ற 

மானிடவியல் லபரறிஞர் Verbal art சமாழிக்களல என்றும் Non - Verbal art 
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என்பது வாய்சமாழி சாராத களல என்றும் கூறினார். அயர்சவார்த் பீட் 

(Iorwerth Peate), டான் லயாடர் (Don Yoder) லபான்லறார் Folk life என்ற 

சசால்ளலப் பயன்படுத்துகின்றனர். 

 சுருங்கக் கூறின் நாட்டுப்புற வாழ்வியல் என்பது பண்பாட்டின் 

அளனத்துக் கூறுகளளயும் உள்ளடக்கி ஆராய்வதாகும். நாட்டுப்புற 

இயளலக் குறிக்க, பல சசாற்கள் லதான்றியும் Folklore என்ற சசால்தான் 

நிளலத்து நின்றது.  

உலக நாட்டுப்புறவியலின் வரலாறு 

 19ஆம் நூற்றாண்டிலலலய ஐலராப்பிய நாடுகளிலும் ருஷ்யா, 

பின்லாந்து, ருலமனியா, பல்லகாியா லபான்ற நாடுகளில் நாட்டுப்புறவியல் 

வளரத் சதாடங்கிவிட்டது. சஜர்மனியில் கிாீம் சலகாதரர்கள் நாட்டுப்புற 

இயளல அறிவியல் லநாக்கில் ஆராயத் சதாடங்கிவிட்டனர். சஜர்மனியும் 19 

ஆம் நூற்றாண்டில் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வில் முளனந்து நின்றது. 

நாட்டுப்புறவியலின் தந்ளத எனக் குறிப்பிடப்படும் லஜக்கப் கிாீம் 

சலகாதரர்கள் சஜர்மன் நாட்ளடச் லசர்ந்தவர்கலள. நாட்டுப்புறவியல் 

துளறயில் அசமாிக்கா மிகச் சிறந்து விளங்குகிறது.  

I. பளழய ஆங்கில நாட்டுப்புறவியல் எச்சங்கள் 

II. நீக்லராக்களின் நாட்டுப்புறவியல் 

III. வட அசமாிக்க இந்தியப் பழங்குடிகளின் நாட்டுப்புறவியல் 

IV. பிசரஞ்சு, கனடா, சமக்ஸிலகா நாட்டுப்புறவியல்  

என அசமாிக்க நாட்டுப்புறவியளல நான்காகப் பகுத்து ஆராய்கின்றனர். 

லஜக்கப் கிாீம் (Jacob Grimm) 

 லஜக்கப் கிாீம் அவர்கள் நாட்டுப்புறவியளல அறிவியல் 

அடிப்பளடயில் ஆராய வழி வகுத்தவர். இவளர நாட்டுப்புறவியலின் தந்ளத 

(Father of folklore science) என்பர். இவரும் இவரது சலகாதரரும் 

சஜர்மானிய சமாழிளய ஆராய்ந்தலபாது, நாட்டுப்புறவியலில் நாட்டம் 
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சகாண்டனர். கிாீம் சலகாதரர்கள் கி.பி. 1812ஆம் ஆண்டு நாட்டுப்புறக் 

களதகளின் முதல் சதாகுதிளயயும் கி.பி. 1815ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் 

சதாகுதிளயயும் சவளியிட்டனர். 

 சுவார்ட்ஸ் (Schwartz), சமன்ஹார்ட் (Mannhart), மாக்ஸ்முல்லர் 

லபான்லறார்கள் கிாீமின் லகாட்பாடுகளளப் பின்பற்றினர். 

தாமஸ் கிராவ்டன் குலராக்கர் (Thomas Crofton Croker) 

(கி.பி. 1798 – 1854) 

 இவர் அயர்லாந்தில் வழங்கும் நாட்டுப்புறக் களதகளளச் லசகாித்து 

Fairy legends and traditions of the South of Ireland என்ற நூளல 

சவளியிட்டார். இந்நூலில் இவர் மற்ற நாடுகளில் வழங்கும் களதகலளாடு 

ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்துள்ளார்.  

திலயாடர் சபன்லப (Theodor Benfey) (கி.பி. 1809 - 1901) 

 இவர் கி.பி. 1859ஆம் ஆண்டு பஞ்சதந்திரக் களதகளள சஜர்மன் 

சமாழியில் சமாழிசபயர்த்தலதாடு அழகிய முன்னுளரசயான்றும் எழுதினார். 

சபன்லப அவர்களுக்குச் சமஸ்கிருத வாய்சமாழி இலக்கியங்களில் சபரும் 

ஈடுபாடு உண்டு. இந்திய நாட்டுப்புறக்களதகள் மத்திய தளரக்கடல் வழியாக 

லமளலநாட்டிற்குப் பரவியிருக்க லவண்டும் என்றும் அவ்வாறு பரவுவதற்குக் 

கலாச்சாரத் சதாடர்பும் காரணம் எனக் கூறுகின்றார். 

அடல்சபர்ட் குகன் (Adalbert Kuhn) (கி.பி. 1812 - 1881)  

 லஜக்கப் கிாீளமப் லபாலலவ இவரும் ஒப்பு சமாழியியல் 

அடிப்பளடயில் நாட்டுப்புறவியளல ஆராய்ந்தார். இயற்ளகயின் புயல், இடி, 

மின்னல், காற்று, லமகம் முதலியளவகள் புராணங்களுக்கு அடிப்பளடயாக 

உள்ளன எனக் கண்டறிந்தார். புராணங்களள லமல்நிளலப் புராணங்கள் 

(Higher Mythology), கீழ்நிளலப் புராணங்கள் (Lower Mythology) என இரு 

வளகயாகப் பிாிக்கின்றார்.  
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வில்சஹல்ம் மான்ஹார்ட் (Wilhelm Mannhardt) (கி.பி. 1831 - 1880) 

 நீர், ஆவிகள் பற்றிய புராணத்ளத சஜர்மன் நாட்டுப்புறவியல் 

கூறுகளுடன் ஒப்பிட்டு, அஃது மானிடவியல் பள்ளிக் லகாட்பாட்டுடன் 

ஒத்திருந்தளதச் சுட்டிக்காட்டி ஆராய்ந்தார். 

மாக்ஸ் முல்லர் (Max Muller) (கி.பி. 1823 - 1900) 

 சமஸ்கிருதப் லபரறிஞரும் சமாழியியல் வல்லுநருமான மாக்ஸ் முல்லர் 

புராணவியல் ஒப்பாய்வில் மிகுந்த ஈடுபாடு உளடயவர். இந்லதா 

ஐலராப்பியப் புராணங்களின் லதாற்றத்ளத ஆராய்ந்தவர். ஒரு கால 

கட்டத்தில் லவதக் கடவுள்களின் சபயர்கள் மறக்கப்பட்டு அப்சபயர்களளப் 

புராணங்களில்தான் காணமுடிந்தது என்கிறார். சபரும்பாலான புராணங் 

களுக்கு இயற்ளகயின் பளடப்பான சூாியனுடன் சதாடர்பு இருப்பதாக இவர் 

கருதுவதால் லகாட்பாட்ளட Solar Theory என்று கூறுவர். 

சுவார்ட்ஸ் (Schwartz) 

 எல்லா புராணங்களுக்கும் இடி, மின்னல்தான் அடிப்பளடக் காரணம் 

என்பது இவர் லகாட்பாடாகும். இளதத்தான் (Storm theory) என்பர். 

இருட்டுக்கும் ஒளிக்குமிளடலயதான் பல புராணக்களதகள் எழுந்தன என்பது 

இவர் வாதமாகும்.  

சடய்லர் (E. B. Taylor) (கி.பி. 1823 - 1900) 

 மானிடவியல் லபரறிஞரான சடய்லர் மனித இனத்தின் சதால் வரலாறு 

பற்றிய ஆய்வுகள் (Researches into the Early History of Mankind) என்ற 

நூளலயும் சதால் பண்பாடு (Primitive culture, 2 Vols) என்ற நூளலயும் 

சவளியிட்டார். மனிதர்களுளடய பழக்கவழக்கங்கள், வாழ்க்ளக, மதச்சடங்கு 

லபான்றவற்றில் ஓர் ஒருளமப்பாடு இருப்பளதக் கண்டார். மனிதப் 

பண்பாட்டு வளர்ச்சியில் இத்தளகய ஒருளமப்பாடு காணப்படுவது 

இயற்ளகலய என ஆராய்ந்துள்ளார். 
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தாமஸ் ளநட்லி (Thomas Knightley) 

 ஜாிஷ் நாட்ளடச் சார்ந்த இவரது the fairy mythology (கி.பி. 1828) 

Tales and popular fiction (கி.பி. 1834) என்ற இவ்விரண்டு நூல்களும் ஒப்பு 

நாட்டுப்புறவியலின் மிகச் சிறந்த நூல்களாகக் கருதப்படுகின்றன. 

பலவிடங்களில் வழங்கிய களதகளளசயல்லாம் திரட்டி இன அடிப்பளடயில் 

வளக சசய்துள்ளார்.  

 சில களதகள் சஜர்மானிய மக்களிளடலய லதான்றி, பின்னர் சகல்டிக் 

மக்களிளடலய பரவியது என்றும், பளழய ஜாிஷ் மக்களிளடலய லமாகினிக் 

களதகள் காணப்படவில்ளல என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். பல்லவறு நாட்டுக் 

களதகளள ஒப்பிட்டு, அவற்றிளடலய காணப்படும் ஒற்றுளமக்குக் 

காரணங்கள் காணவும் முற்பட்டார். பல்லவறு நாட்டுப்புறக் களதகளில் 

காணப்படும் ஒற்றுளமக்கு மனித இன வரலாற்றில் மக்களிளடலய 

காணப்படும் ஒலரவிதமான எண்ணம்தான் காரணம் என்கிறார். 

வில்லியம் தாமஸ் (William Thomas) 

 நாட்டுப்புற இயல் வரலாற்றில் மறக்கமுடியாத இடத்ளதப் 

சபற்றிருப்பவர் இவலர. இவர்தாம் கி.பி. 1846ஆம் ஆண்டு Folklore என்ற 

சசால்ளல உருவாக்கினார். இச்சசால்ளல உருவாக்கிய பின்புதான் 

நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு அறிவியல் ஆய்வாக மாறத் சதாடங்கியது. 

இச்சசால்ளல உருவாக்கியலதாடு  கி.பி. 1878ஆம் ஆண்டு நாட்டுப்புறவியல் 

கழகம் (Folke-lore Society) ஒன்றும் இவரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 உலகிலல முதன்முதலில் துவங்கப்பட்ட கழகம் இதுதான். Folklore 

என்ற சசால்ளல உருவாக்கியலதாடு, நாட்டுப்புற இயலுக்கு வித்திட்டவர் 

களுள் முதன்ளமயானவர் வில்லியம் தாமஸ் அவர்கலளயாவர். நாட்டுப்புற 

இயலுக்கு வித்திட்ட சபருளமயும் நாட்டுப்புற இயலின் வரலாற்றில் 

முதலிடமும் இவருக்குண்டு. 
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ஆர்ச்சர் சடய்லர் (Archer Taylor 1890) 

 நாட்டுப்புறவியல் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்ட லபரறிஞர்களுள் இவரும் 

ஒருவர். பழசமாழி பற்றிய இவரது ஆய்வு இன்றும் அறிஞர் சபருமக்களால் 

பாராட்டக்கூடிய சபருளமளயப் சபற்றுள்ளது. 

ஆலன் டாண்டிஸ் (Alan Dundes) 

 இன்ளறய நாட்டுப்புறவியல் லபரறிஞர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் 

ஆலன் டாண்டிஸ். இவரது நூல்களும் ஆய்வுக் கட்டுளரகளும் இன்ளறய 

நாட்டுப்புறவியல் துளறயில் மிகச் சிறந்தனவாகக் கருதப்படுகின்றன. 

ாிச்சார்டு டார்சன் (Richard M. Dorson) 

 அசமாிக்காவிலுள்ள இந்தியானா பல்களலக்கழகத்தில் வரலாற்றுத் 

துளறப் லபராசிாியராக விளங்கும் ாிச்சாட்டு டார்சன் அவர்கள் இன்ளறய 

நாட்டுப்புறவியல் அறிஞர்களுள் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவர். இவர் Fakelore-

க்கும் folklore-க்கும் இளடலயயுள்ள லவறுபாட்ளடச் சுட்டிக்காட்டினார். 

அசமாிக்க நாட்டுப்புறவியளல அசமாிக்க வரலாற்லறாடு இளணத்துப் 

பார்க்க லவண்டுசமன்கிறார். அசமாிக்க நாட்டுப்புறவியளல 1. காலனி 

நாட்டுப்புறவியல் (Colonial Folklore), 2. நளகச்சுளவ, 3. வட்டார 

நாட்டுப்புறப் பண்பாடு, 4. குடிலயறியவர்களின் நாட்டுப்புற இயல், 5. 

நீக்லராக்களின் நாட்டுப்புற இயல், 6. நாட்டுப்புற வீரர்கள், 7. இக்கால 

நாட்டுப்புறவியல் (Modern Folklore) என வளகப்படுத்தி ஆராய 

லவண்டுசமன்கிறார். 

நாட்டுப்புறவியல் கழகங்கள் 

 நாட்டுப்புற வளர்ச்சியில் நாட்டுப்புறவியல் கழகங்களும் (Folklore 

Societies) சபரும்பணி ஆற்றியுள்ளன. 

1. இலண்டனில் கி.பி. 1878ஆம் ஆண்டு நாட்டுப்புறவியல் கழகம் 

(Folklore Society) ஒன்று துவங்கப்பட்டது. வில்லியம் தாமஸ் 

இயக்குநராகவும் சகாம்லம சகௌரவச் சசயலாளராகவும் 
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பணியாற்றினர். Folklore Record என்ற இதளழயும் நடத்தினர். 

பின்னர் Folklore என்ற சபயாில் சவளிவந்தது. உலகிலல 

முதன்முதலில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கழகம் இதுதான்.  

2. கி.பி. 1888ஆம் ஆண்டு அசமாிக்க நாட்டுப்புறவியல் கழகம் (American 

Folklore Society) லதான்றியது. 

3. கி.பி. 1926ஆம் ஆண்டு அயர்லாந்து நாட்டுப்புறவியல் கழகம் 

லதான்றியது. 

4. கி.பி. 1930ஆம் ஆண்டு ஐாிஷ் அரசினர் ஐாிஷ் நாட்டுப்புறவியல் 

நிறுவனம் ஒன்ளறத் லதாற்றுவித்தார். 

5. கி.பி. 1952ஆம் ஆண்டு உப்சலா பல்களலக்கழகத்தில் நாட்டுப்புற 

வியல் கழகம் லதாற்றுவிக்கப்பட்டது.  

6. இந்தியாவில் முதலில் கல்கத்தாவிலும் லக்லனாவிலும் பின்னர் 

ளமசூாிலும் நாட்டுப்புறவியல் கழகங்கள் லதான்றின. 

7. கி.பி. 1981ஆம் ஆண்டு இந்தியத் தமிழ் நாட்டுப்புறவியல் கழகம் 

(Tamil Folklore Association of India) அண்ணாமளலப் பல்களலக் 

கழகத்தில் சமாழியில் துளறயில் லதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 

தமிழக நாட்டுப்புறவியலின் வரலாறு 

 தமிழகத்தில் நாட்டுப்புறவியல் வளர்ந்து வரும் துளறகளில் ஒன்றாகும். 

இந்தியவியல், மானிடவியல், சமாழித்துளறகளின் பகுதியாகச் சசயல்பட்ட 

நாட்டுப்புறவியல் இன்று தனிசயாரு துளறயாகத் தமிழ்ப் பல்களலக் 

கழகத்தில் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டுப்புறவியல் தமிழகத்தில் 

ஐம்பதுகளில் முகிழ்த்து அரும்பி எழுபதுகளில் லபாதாகி எண்பதுகளில் 

மலராகி மணம் பரப்புகிறது.  

 இந்திய நாட்டுப்புறவியலின் வளர்ச்சிளய மூன்று கால கட்டமாகப் 

பகுத்து ஆய்வு சசய்கின்றனர். 

 கிறித்தவ மிஷனாிக் காலகட்டம் (1800 - 1900) (Missionary Period) 

 லதசீய உணர்வு காலகட்டம் (1900 - 1950) (Nationalistic Period) 
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 கல்விக் காலகட்டம் (1950 -) (Academic Period) 

தமிழக நாட்டுப்புறவியலின் வளர்ச்சிளயயும் மூன்றுகால கட்டமாக 

லநாக்குவர்.  

 லசகாிப்புக் காலம் (1871 - 1959) 

 ஆய்வின் சதாடக்க காலம் (1960 - 1969) 

 ஆய்வுகளின் வளர்ச்சிக்காலம் (1970) 

தமிழக நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வின் வளர்ச்சிளயயும் வரலாற்ளறயும் 

ஐந்தாகப் பகுத்து ஆய்வு சசய்யலாம். 

 நாட்டுப்புற இயலும் சவளியீடுகளும் (Folklore Publications) 

 நாட்டுப்புற இயலும் இதழ்களும் (Folklore and Journals) 

 நாட்டுப்புற இயலும் கருத்தரங்குகளும் (Folklore and Seminars) 

 நாட்டுப்புற இயலும் ஆய்வுகளும் (Folklore and Researches) 

 நாட்டுப்புற இயலும் மக்கட் சதாடர்புச் சாதனங்களும்               

(Folklore and mass media) 

நாட்டுப்புற இயலும் சவளியீடுகளும் 

 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நாட்டுப்புறவியளலப் பற்றி 

ஆராய்ந்த முன்லனாடிகளில் நலடச சாஸ்திாியாரும் ஒருவர். அவர் 

சதன்னிந்திய நாட்டுப்புறவியளல ஆராய்ந்து நான்கு பாகங்களாக 

சவளியீட்டுள்ளார். 

லசாமசல அவர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களின் மரபும் பண்பாடும் என்ற 

நூல் எழுதியுள்ளார். ஆங்கிலத்திலும் அந்நூல் சவளிவந்துள்ளது. 

புராணங்கள், சமயம், மந்திரம், வழக்கங்களும் மரபுகளும், சந்ளதகளும் 

திருவிழாவும், நாட்டுப்புற இளச, வாய்சமாழி இலக்கியம் முதலிய பல்லவறு 

கூறுகளள விாிவாக விளக்குகிறது. சு. சண்முக சுந்தரம் நாட்டுப்புறவியல் ஓர் 

அறிமுகம் என்ற நூலில் நாட்டுப்புறவியளல ஆய்வு லநாக்கில் எழுதியுள்ளார். 

ஆறு. இராமநாதன் அவர்கள் நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வுகள் என்ற நூலில் 
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களதப்பாடல், சதருக்கூத்து, உடன்கட்ளட ஏறல் ஆகியவற்ளறப் பற்றி 

விாிவாக ஆராய்ந்துள்ளார். இரா. சுலரந்திரன் அவர்கள் நாட்டுப்புற 

இலக்கியம் நலந்தரு விளக்கம் என்ற நூலில் நாட்டுப்புறவியலின் பல்லவறு 

கூறுகளள விளக்கிப் பதினாறு இயல் எழுதியுள்ளார். ச. அகத்தியலிங்கம் 

அவர்களும் ஆறு. இராமநாதனும் இளணந்து நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுக் 

லகாளவ (சதாகுதி 1&2) என்ற நூளலப் பதிப்பித்துள்ளார்கள். 

சு. சண்முக சுந்தரம் நாட்டுப்புறவியல் என்சறாரு நூல் 

சவளியிட்டுள்ளார். சபாதுப்பகுதி களலகள், பண்பாடு, இலக்கியம் என்ற 

நான்கு சபரும் பிாிவுகளாகப் பிாித்து, 16 இயல்கள் எழுதியுள்ளார். 

நாட்டுப்புறவியலின் பல்லவறு கூறுகள் இதில் அலசி ஆராயப்பட்டு உள்ளன. 

நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் (Folk Songs) 

 நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் முன்ளனப் பழளமக்கும் பழளமயாய் பின்ளன 

புதுளமக்கும் புதுளமயாய் விளங்குகின்றன. இந்தியாவிலலலய முதன் 

முதலாக சார்லஸ் லகாவர் (Charles Gover) சதன்னிந்திய நாட்டுப்புறப் 

பாடல்கள் (The Folk Songs of Southern India) என்ற நூலில் பாடல்களள 

சமாழிசபயர்ப்பு சசய்துள்ளார்.   

முதல் நாட்டுப்புறப்பாடல் சதாகுதி காற்றிலல மிதந்த  கவிளத என்ற 

சபயாில் மு. அருணாசலம் சவளியிட்டார். இவர் லமலும் தாலாட்டு 

இலக்கியம் என்ற நூலில் தாலாட்டின் லதாற்ற வளர்ச்சிளய சங்ககால 

முதற்சகாண்டு இன்றுவளர அலசி ஆராய்ந்துள்ளார். த. ந. சுப்பிரமணியம் 

காட்டு மல்லிளக என்ற நூலில் நாட்டுப்புறப்பாடல்களளச் லசகாித்து 

சவளியிட்டுள்ளார்.    

 சச.ப. கணபதி ஒப்பாாிப் பாடல்களளக் கண்ணீர்ப் பூக்கள் என்ற 

சபயாில் சவளியிட்டுள்ளார். சச. அன்னகாமு ஏட்டில் எழுதாக் கவிளதகள் 

என்ற நூல் எழுதியுள்ளார். சு. சண்முக சுந்தரம் நாட்டுப்புறப் பாடல்களளத் 

சதாகுத்து, தமிழ்நாட்டுப் பாடல்கள் என்ற நூல் சவளியிட்டார்.  
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நாட்டுப்புறக்களதகள் (Folktales) 

 பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மக்களிளடலய நாட்டுப்புறக்களதகள் 

வாய்சமாழியாக வழங்கிவாினும் 16ஆம் நூற்றாண்டில்தான் லமளல 

நாட்டிலல அச்லசறியது. 1867ஆம் ஆண்டு தமிழில் வீராச்சாமி நாயக்கர் 

மயில்ராவணன் களதளயப் பதிப்பித்தார். புஷ்பரதச் சசட்டியார் நாட்டுப் 

புறக்களதகளள விலனாதரச மஞ்சாி என்ற சபயாில் சவளியிட்டார். ஏ.எல் 

நடராசன் பஞ்சதந்திரக் களதகள் சவளியிட்டார். நாட்டுப்புறக்களத ஆய்வில் 

ராஜநாராயணன் அவர்கள் முன்லனாடியாகத் திகழ்கிறார். சீதாலட்சுமி 

அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் (folktales of Tamil Nadu) என்ற நூளல 

சவளியிட்டார்.  

நாட்டுப்புறக் களதப்பாடல்கள் (Folk Ballads) 

 தமிழகத்தில் 600க்கும் லமற்பட்ட களதப்பாடல்கள் உள்ளன. 

களதப்பாடல் ஆய்ளவ 1. லசகாிப்புப் பணி (Collection), 2. வளகப்படுத்தல் 

Classification, 3. ஆய்வு சசய்தல் (Analysis) என மூவளகயாகப் பகுக்கலாம்.  

 சு. சக்திலவல் ஆந்திரமுளடயார் களதப்பாடல், புலமாடன் களதப் 

பாடல், சபான்னிறத்தாள் களதப்பாடல்களள ஆராய்ச்சி முன்னுளரயுடன் 

பதிப்பித்துள்ளார். லமலும், 32 சமூகக் களதப்பாடல்களள ஆராய்ந்து தமிழ்ப் 

பல்களலக்கழகத்திற்கு ஆய்வறிக்ளக சமர்ப்பித்துள்ளார். சிவசுப்பிரமணியம் 

பூச்சியம்மன் வில்லுப்பாட்ளட ஆராய்ச்சி முன்னுளரயுடன் பதிப்பித்துள்ளார்.  

பழசமாழிகள் (Proverbs) 

 1842ஆம் ஆண்டு சபர்சிவல் (Percival) முதன் முதலில் 

பழசமாழிகளளத் சதாகுத்து சவளியிட்டார். 1877ஆம் ஆண்டு லவணு 

லகாபால் நாயுடு பழசமாழி புத்தம் சவளியிட்டார். 1894ஆம் ஆண்டு ஜான் 

லாசரஸ் தமிழ்ப்பழசமாழிகளில் அகரவாிளச என்ற நூல் சவளியிட்டார். 

1916ஆம் ஆண்டு சிதம்பரம் பிள்ளள பழசமாழித் தீபிளக சவளியிட்டார். வி. 
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நந்தலகாபால் பழசமாழிக்சகாத்து என்ற நூல் சவளியிட்டார். தமிழ்நாட்டுப் 

பழசமாழிகள் என்ற நூளல எஸ். லக. சாமி சவளியிட்டார்.  

விடுகளதகள் (Riddles) 

 மளறசபாருளினின்றும் விடுவிக்கப்பட லவண்டிய களதலய விடுகளத 

ஆகும். சிந்தளனளயத் தூண்டுவதும் அறிவு ஊட்டுவதும் விடுகளதயின் 

குறிக்லகாளாகும். 19ஆம் நூற்றாண்டிலல விடுகளதகளளத் சதாகுக்க 

ஆரம்பித்தனர். 1877ஆம் ஆண்டு அருணாசல முதலியார் இருசசால் 

அலங்காரம் என்சறாரு நூளல சவளியிட்டார். 1888ல் சபருமாள் நாடார் 

இருசசால் அலங்காரமும் முச்சசால் அலங்காரமும் என்ற நூளலத் 

சதாகுத்துள்ளார். 1933ல் குப்புசாமி நாயுடு விலவக விளக்க விடுகவி 

சபாக்கிஷம் என்சறாரு நூல் சதாகுத்துள்ளார்.  

புராணங்கள் (Mythology) 

 சதான்மம் என்ற நூலில் புராணக்கூறுகளளப் பற்றி கதிர் மகாலதவன் 

ஆராய்ந்துள்ளார். புராண இலக்கிய வரலாறு என்ற நூளல மருததுளர 

பளடத்துள்ளார். சுல்மான் தமிழ் லகாயில் சதான்மங்கள் பற்றி 

ஆராய்ந்துள்ளார்.  

நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுமுளறகள் (Folklore Research Methodology) 

 நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு சபருகியும் பரவியும் வருகின்றது. வளர்ந்து 

வரும் துளறக்லகற்பப் பல்லவறு கூறுகளள ஆராய, பல்லவறு ஆய்வு 

முளறகள் உருவாவது இயற்ளகயாகும். 

 டாக்டர் கருணாகரனும் டாக்டர் பாக்கியலட்சுமியும் எழுதிய நாட்டுப் 

புறவியல் ஆய்வு சநறிமுளறகள் என்ற நூலில் அளமப்பியல் முளற, சமூக 

வியல் முளற, உளவியல் முளற, வரலாற்று முளற, சமாழியியல் முளற, 

குறிப்பிட்ட காலமுளற (Synchronic method), கருத்துப் பாிமாற்ற முளற 

பற்றி விாிவாகவும் விளக்கமாகவும் எழுதியுள்ளார்கள். இத்துளற பற்றிய 

அடிப்பளட நூலாகக் கருதலாம். நாட்டுப்புறவியலாய்வு சநறிமுளறகள்  
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என்ற தளலப்பில் 12 ஆய்வுக்கட்டுளரகளள ஆறு. இராமநாதன் பதிப்பித்து 

உள்ளார். நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வுமுளறகள் அன்றும் இன்றும் 

என்பது குறித்து பா.ரா. சுப்பிரமணியம் அவர்களும் தமிழகத்தில் 

பின்பற்றப்படும் நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வுமுளறகள் பற்றிப் 

லபராசிாியர் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்களும் நாட்டுப்புறச் சமய ஆய்வு 

சநறிமுளறகள் பற்றி எவலின் மாசிலாமணி லமயர் அவர்களும் சிறு சதய்வ 

ஆய்வுமுளற பற்றி டாக்டர் ம. லவலுசாமி அவர்களும் நாட்டுப்புற நிகழ்களல 

ஆய்வுமுளற பற்றி டாக்டர் மு. இராமசாமியும் நாட்டுப்புற இளச 

ஆய்வுமுளற பற்றி அங்கயற்கண்ணியும் மூடநம்பிக்ளக ஆய்வுமுளற பற்றி 

டாக்டர் க. சாந்தியும் தரவுகளுடன் விளக்கி ஆராய்ந்துள்ளனர். இளவ 

நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுமுளறகளுக்கு அடிப்பளட நூல்களாகும். இது 

நாட்டுப்புறவியலின் ஆய்வு வளர்ச்சிளயக் காட்டும் நூல்களாகும். 

 

 

அலகு – 2 

நாட்டுப்புறப் பாடல்களின் வளககளும் பாகுபாடுகளும் – நாட்டுப் 

பாடல்களின் வடிவம் – சமட்டுகள் – இளசசயாலிகள், உவளம, கற்பளன, 

நளகச்சுளவ, நீதிகள் முதலியன. 

வாய்சமாழிப் பாடல்கள் 

 சபரும்பான்ளமயான வாய்சமாழிப் பாடல்கள் இயற்ளக சூழல் 

களிலலலய பாடப்படுகின்றன. அதில் வாய்சமாழிப் பாடல்கள் இயற்ளகச் 

சூழலுக்கும் பாடகருக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட லவண்டும்.  

தாலாட்டுப் பாடல்கள் 

 குழந்ளதகளளத் தூங்கச் சசய்ய தாய், பாட்டி, அத்ளத லபான்ற 

உறவினர் பாடும் பாட்டு தாலாட்டாகும். தாலாட்டு என்ற சதாடளர, தால் + 

ஆட்டு எனப்பிாித்து தால் என்றால் நாக்கு அதளன ஆட்டிப்பாடுவது 
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தாலாட்டு என்று இலக்கியவாணர் குறிப்பிடுவர். ராராட்டு ஓராட்டு, தாராட்டு 

என்றும் நாட்டாரால் குறிக்கப்படுகிறது. தாலாட்டுப் பாடுலவாருக்கு 

சநடியசதாரு பாடல் சதாிந்திருப்பினும் நீட்டிப் பாடும் திறம் இருப்பினும் 

குழந்ளதத் தூங்கத் சதாடங்கும் லநரத்ளதப் சபாறுத்லத அதன் நீட்சி 

அளமயும். தாலாட்டுப் பாடல்களுக்குப் சபாருள்களாக அளமவனவற்ளற 

பா. ரா. சுப்பிரமணியம் சதாகுத்துத் தருகிறார். 1. குழந்ளத, 2. அதற்கு 

லவண்டிய சாதனங்கள், 3. உறவினர்கள் 

 அழுளகளய அடக்குவதற்கும் உறங்களவப்பதுலம தாலாட்டின் முதல் 

சசயல்பாடாகும். ஆதலின் தாய் அழுளகக்குாியக் காரணம் லகட்பதாக ஓர் 

அடிக்கருத்து தாலாட்டில் வருவளதக் காணலாம்.  

அழுளகக்குக் காரணம் 

 அத்த அடிச்சாலலா  

 அல்லிமலர்ச் சசண்டாலல 

 மாமன் அடிச்சாலனா 

 மல்லிளகப் பூச்சசண்டாலல 

 பாட்டி அடிச்சாலலா 

 பாலூட்டும் ளகயாலல 

 நீட்டி அடிச்சாலலா 

 சநய்யூட்டும் ளகயாலலா 

ஆரடித்து நீ அழுதாய் 

ஏலம்பூ வாய்லநாக 

உருவகம் 

 மானத்து மீலனா 

 லமகத்து மின்சனாளிலயா 

 தாகத்ளதத் தீர்க்கவந்த 

 தங்க இளநீலரா 

 அஞ்சிலலயும் பிஞ்லசா 
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 அரும்பிலலயும் வாசளனலயா 

 பூவிலலயும் பிஞ்லசறி 

 புனலிலலயும் வாசளனலயா 

தாய்மாமன் சபருளம 

 ஏறுறதும் தங்கரதம் 

 எறங்குறதும் சவள்ளிரதம் 

 லபாகறதும் சபான்னுரதம் – எனக்கு  

 பூசப் பண்ணும் ராசகுளம் 

 சதருசவல்லாம் லதக்குமரம் – உன்ன 

 லசர்ந்தசதல்லாம் ராசகுளம் 

 இராசகுள மாமனுக்கு  

 ஆளச மருமகனும் 

 பாசசமல்லாம் வன்னிமரம் – ஒன் 

 வம்சசமல்லாம் ராசகுலம் 

 ராசகுல மாமனுக்கு 

 ஆளசயுள்ள ரத்தினலமா 

இப்பாடலில் தாய்மாமன் தமிழ்நாட்டாாிளடலய தந்ளதக்கு அடுத்த 

இடத்ளதப் சபற்றவன் என்பளதக் காட்டுகிறது. 

சிறுவர் பாடல்கள்  

 குழந்ளத வளர்ச்சி நிளலயில் ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும் பாடல்கள் 

மாறுபடுகின்றன. குழந்ளதத் தவழும்லபாதும் உண்ணும்லபாதும் 

ளகவீசும்லபாதும் உற்றாரும் சபற்லறாரும் பாட்டுப் பாடுவர். குழந்ளதகள் 

ஓடி ஆடி விளளயாடும் சிறுவர்களாக மாறி வளர்க்கின்ற நிளலயில் அவர்கள் 

பாடும் பாடல்கள் முன்ளனய நிளலயில் நின்று மாறுபடுகின்றன. 

இப்பாடல்கள் குழந்ளதகளால் பாடப்படுவன ஆகும். 
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எண்ணுப்பயிற்சிப் பாடல்கள் 

 ஒரு குடம் தண்ணிசமாண்டு 

 ஒலர பூ பூத்ததாம் 

 இரண்டு குடம் தண்ணிசமாண்டு 

 இரண்லட பூ பூத்ததாம் 

 மூன்று குடம் தண்ணிசமாண்டு 

 மூன்லற பூ பூத்ததாம் 

 நான்கு குடம் தண்ணிசமாண்டு 

 நான்லக பூ பூத்ததாம் 

 ஐந்து குடம் தண்ணிசமாண்டு 

 ஐந்லத பூ பூத்ததாம் 

  ……………….. ……… 

சிறு குழந்ளதகளுக்கு ஒன்று முதல் பத்து வளர உள்ள எண்களளக் கற்றுக் 

சகாள்ளும் சபாருட்டு லமலல கண்ட பாடல்களளப்பாடுவர். 

வினா விளடப் பாடல் 

 லதன் லதன் 

 என்னாத் லதன் 

 சகாம்புத் லதன் 

 என்னாக்சகாம்பு 

 மான் சகாம்பு 

 என்னா மான் 

 காட்டு மான் 

 என்னா காடு 

 ஆற்காடு 

 என்னா ஆறு 

 பாலாறு 

 என்னா பால் 
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 கள்ளிப் பால் 

 என்னாக் கள்ளி 

 எளல கள்ளி 

 என்னா எளல 

 வாழ எளல 

 என்னா வாளழ 

 கல் வாளழ 

 என்னாக் கல்  

திண்டுக்கல் 

காதல் பாடல்கள் 

 இலக்கியக் காதலும் நாட்டுப்புறக் காதலும் சிலவளககளில் ஒன்று 

பட்டும் சிலவளகயில் லவறுபட்டும் நிற்கின்றன. தளலவன், தளலவி வனப்பு 

லநாக்கி காதல் உண்டாவது இலக்கியக் காதல். உறவின் அடிப்பளடயில் 

எழுதுவது நாட்டுப்புறக் காதல்.  நாட்டுப்புறக் காதலில் காதலனும் 

காதலியும் சந்தித்து சநருங்கி உறவாடினாலும் காதலியானவள் தனது 

கற்புக்குப் பங்கம் ஏற்படாது காப்பதில் கண்ணுங் கருத்துமாய் 

இருக்கின்றாள்.  

 மண்குடம் சகாண்டு 

 மளலலயாரம் தண்ணிக்குப்லபாகும் – மாமன் மகலள 

 உன் இரண்டு மண்குடத்தின்  

 விளல என்ன? 

எனக் லகட்கிறான். 

 மண்குடம் லபானால் 

 மறுகுடம் வாங்கலாம் 

 மானம் லபானால் – மாமன் மகலன 

 உலகம் என்ன சசால்லும்? 

எனப் பதிலளிக்கிறாள். 



26 

 

சதாழில் பாடல்கள் 

 இயற்ளகளயத் தனக்கு சாதனமாகப் பயன்படுத்திக் சகாள்ளும் 

சசயளலப் பழங்காலத்தில் சதாழில் எனக் கருதப்பட்டது. இன்று சதாழிலல 

உலகத்ளத இயக்கும் சக்தியாக வளர்ந்துள்ளது. விளனலய ஆடவர்க்கு 

உயிலர என்று சசய்யும் சதாழிலல சதய்வம் என்று நம்புகின்றனர். 

சபாதுவாகத் சதாழில்புாியும்லபாது  பாடும் பாடல்களள சதாழில் பாடல்கள் 

என்கிலறாம். சதாழிலின் சுளமயும் உளழப்பின் களளப்பும் சதாியாமல் 

இருக்கப் பாடுகின்றனர்.  

ஏற்றப்பாட்டு 

 ஏற்றப்பாட்டிற்கு எதிர்ப்பாட்டு இல்ளல என்ற பழசமாழி இதளனப் 

படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது.  

 சபருமாலள வாாீர் 

 சிவனாலர வாாீர் 

 சிவனும் சபருமாளும் 

 லசர்ந்து மடலலறும் 

 அாியும் சிவனும் 

 அமர்ந்து மடலலறும் 

ஏற்றம் இளறக்கச் சசல்லும் லநரம் ளவகளறப் சபாழுதாகும். இளலகள் 

மீதும் புல்லின் மீதும் பனித்துளிகள் முத்து முத்தாய் விளங்குகின்றன. 

அளதக்கண்ட நாட்டுப்புறப் பாவலன் அக்காட்சிளயத் தனது ஏற்றப்பாடலில் 

வடிக்கின்றான். 

 மூங்கில் இளலலமலல 

 லதங்கும் பனிநீலர! 

 லகாளவ இளலலமலல 

 சகாள்ளும் பனிநீலர! 

 பாளவ இளலலமலல 

 படரும் பனிநீலர! 
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 வாளழ இளலலமலல 

 படரும் பனிநீலர! 

சதம்மாங்குப் பாடல்கள் 

லதன் பாங்கு என்பது அப்படித் லதய்ந்து மாறி வழங்குகிறது என்று 

சசால்வார்கள். லதன் எப்படி இனிக்கிறலதா அப்படி இனிக்கும் பான்ளம 

அந்தப் பாட்டுக்கு உண்டாம் என்கிறார் கி.வா. ஜகநாதன். இந்தத் 

சதாடருக்குத் சதன் + பாங்கு எனப்பிாித்துத் சதன்னாட்டு மக்களின் 

பாங்கிளனப் புலப்படுத்துவதால் சதம்மாங்கு என்றும் விளக்கலாம்.  

வாளழயடி உன்கூந்தல் 

ளவரமடி பல்காவி 

ஏளழயடி நானுனக்கு 

எறங்களலலயா உம்மனசு 

நன்னான நானா நனநன்னா 

தன்னான தானா தளனதானா தானா   

சதம்மாங்கு பாடும் சூழல் 

 சதம்மாங்கிற்கு ஒரு சமட்டுத்தான் உண்டு. ஆனாலும் அளதப் 

பலவாறு தாளத்ளத மாற்றிப் பாடுவதுண்டு. இப்பகுதியில் 206 கண்ணிகள் 

இருக்கின்றன. இந்தக் கண்ணிகளுக்கிளடலய சபாருள் சதாடர்பு ஏதும் 

இல்ளல. பல பல நிளலயில் உள்ள ஆண்களும் சபண்களும் பாடும் 

முளறயிலல துண்டுத்துண்டாக அளமந்தளவ இளவ என்கிறார் கி.வா. 

ஜகநாதன்.  

மூக்குத்திக்குத் சதாங்கலிலல – குட்டி 

முந்நூறு பச்ளசக்கல்லு 

ஆளளத்தான் பகட்டுதடி – குட்டி 

அதிலல ஒரு பச்ளசக்கல்லு 

சந்தனம் உரசுங்கல்லு – குட்டி 

தளலவாசளலக் காக்கும் கல்லு 
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மீன் உரசும் கல்லுக்கடி – குட்டி 

வீணாளசப் பட்டாலயாடி 

திருமணப் பாடல்கள் 

 திருமணப்பாடல்களின் அடிக்கருத்துக்கள் எள்ளி நளகயாடுவளதயும் 

ஏசல்களாகவும் அளமயும்.  

 கல்யாணம் கல்யாணம் எங்கள் அண்ணன் 

 கர்ணருக்குக் கல்யாணம் 

 கல்யாணம் என்றுசசால்லி 

 கடலலறி பாக்குசவச்சி 

 சின்னமடியும் சகால்லி 

 சீளமசயங்கும் பாக்குசவச்சி 

 வண்ணமடியும் சகால்லி 

 வாிளசசயங்கும் காப்புசவச்சி 

 சதக்கத்தி மாமனுக்கு 

 சதன்னிளலயில் பாக்குசவச்சி 

 வடக்கத்தி மாமனுக்கு 

 வாசழளலயில் பாக்குசவச்சி 

 உள்ளூரு மாமனுக்கு  

 ஒசந்த எளலயில் பாக்குசவச்சி 

என்று திருமண அளழப்புப் லபசப்படுகிறது. 

மணவாழ்த்து 

 திருமணத்தின்லபாது சபாிலயார்கள் மணமக்களள வாழ்த்துவர். 

மணமக்கள் வாழ்வும் வளமும் நலமும் சபாழிய லவண்டுசமன வாழ்த்துவளத  

 பிள்ளள பதினாறும் சபற்று 

 சபருவாழ்வு வாழ்ந்திடுங்கள் 

 மக்கள் பதினாறும் சபற்று 

 மங்கலமாய் வாழ்ந்திடுங்கள் 



29 

 

 ஆல்லபால் தளழத்து  

 அருகுலபால் லவரூன்றி  

நலமுடலன எந்நாளும் 

ஞானமுடன் வாழ்ந்திடுவீர் 

என்று அறியமுடிகிறது. 

ஒப்பாாிப் பாடல்கள் 

 பழளமயான வாய்சமாழி வழக்காறுகளுள் ஒப்பாாியும் ஒன்று. 

இறந்தவளர நிளனத்து அவர்லமல் பாடப்படும் பாடளல ஒப்பாாி என்பர். 

சதால்காப்பியத்தில் ஒப்பாாி  

 மாய்ந்த மகளன சுற்றிய சுற்றம் 

 ஆய்ந்த பூசல் மயக்கத்தானும் 

 தாலம ஏங்கிய தாங்கரும் ளபயுளும் 

 கணவசனாடு முடிந்த படர்ச்சி லநாக்கி 

 சசல்லவார் சசப்பிய மூதானந்தமும்  

 நனிமிகு சுரத்திளட கணவளன இழந்து  

 தனிமகள் புலம்பிய முதுபாளலயும்  

 கழிந்லதார்லத எத்தழிபடர் உறீஇ 

 ஒழிந்லதார் புலம்பிய ளகயறு நிளலயும் 

என்னும் சதால்காப்பியப் புறத்திளண சூத்திரத்தால் சதால்காப்பியர் 

காலத்திற்கு முன்னலர மகளிர் ஒப்பாாி பாடி அழும் வழக்கம் இருந்தது 

புலப்படும். 

ஒப்பாாி பாடும் முளற 

 ஒப்பாாி பாடல்களில் அதிகமாக மடக்காக வரும் சசாற்களளலய 

பயன்படுத்துகின்றனர். இறந்தவருக்கும் ஒப்பாாி பாடுகிறவருக்கும் உள்ள 

உறளவக் காட்டும் சசாற்கலள இம்மடக்குகள்.  
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ஒப்பாாி பாடும் லநாக்கம் 

 இறந்துலபானவாிடத்து தாம் சகாண்ட உண்ளமயான அன்பின் 

காரணமாக ஏற்படும் துக்கத்ளத சவளிலயற்றும் விதமாகச் சிலருக்கு ஒப்பாாி 

பயன்படுகிறது. ஒப்பாாி இறந்து கிடப்பவருக்காக அன்று. தத்தம் 

மனக்குளறளயத் தீர்க்க உதவும் கருவியாகத் திகழ்வதால் பாடப்படுகிறது. 

ஒப்பாாி காட்டும் சபண்கள் நிளல 

 குடும்பத்ளதப் பாதுகாக்க லவண்டிய கணவன் இறந்துவிட்டால் 

மளனவி சபரும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறாள். லபாிழப்ளப மட்டுமின்றி அமங்கலி 

என்ற சசால்ளலயும் தாங்கிக்சகாள்ள லவண்டியவளாகிறாள். கணவளன 

இழந்த இழப்ளபக் காட்டிலும் ளகம்ளம லநான்பின் சகாடூரம் லவதளனக்கு 

உள்ளாக்குகிறது.  

 அள்ளி சகாடுக்கலவண்டாம் 

 அரண்மளனயில் பாகம் லவண்டாம் 

 அன்பான வார்த்ளத சசால்லி - என்ளன 

 அரவளணத்தால் லபாதும் 

 பணங்காசு சகாடுக்க லவண்டாம் 

 பட்டுப்பாய் லபாடலவண்டாம் 

 பாசமுள்ள வார்த்ளத சசால்லி 

 பராமாிச்சா லபாதும் 

 சீர்வாிளச சசய்யலவண்டாம் 

 சிப்பக்கட்டு கட்டலவண்டாம் 

 சாந்தமான வார்த்ளத சசால்லி – என்ளன 

 சிாிக்கவச்சா லபாதும் 

சபண்களின் உணர்ச்சிகள் முழுளமயும் ஒப்பாாி பாடல்களில் 

பிரதிபலிப்பளதக் காணலாம். 
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அலகு – 3 பழசமாழிகள், விடுகளதகள் 

 தமிழில் பழசமாழிக்கு மூதுளர, முதுளம, சமாழிளம, முன்சசால், 

முதுசசால், பழஞ்சசால் என ஆறு சபாருள் இருப்பதாக லசந்தன் திவாகரம் 

கூறுகின்றது. பழசமாழி என்ற சசால்லல மிகப்பழளமயானவற்ளற 

உணர்த்துவதாகும். பலரது அறிளவயும் ஒருவரது நுண்ணுணர்ளவயும் அறிய 

முடியும். அறிவின் சுருக்கலம பழசமாழி எனலாம்.  

பழசமாழியும் தமிழ் இலக்கியங்களும் 

 சதால்காப்பியர் பழசமாழிளய முதுசசால், முதுசமாழி என்று 

குறிப்பிடுகிறார். 

 ……….. ……..   ……………. 

 அங்கதம் முதுசசாலலாடு அவ்லவழ் நிலத்தும் (சதால்.சசய்.391) 

 ஏது நுதலிய முதுசமாழி என்ப  (சதால்.சசய்.165) 

சதால்காப்பியர் – பழசமாழிக்கு விளக்கம் தருகிறார். 

 நுண்ளமயும் சுருக்கமும் ஒளியும் உளடளமயும் 

 சமன்ளம என்றிளவ விளங்கத் லதான்றிக் 

 குறித்த சபாருளள முடித்தற்கு வரூஉம் 

 ஏது நுதலிய முதுசமாழி 

கருதிய சபாருளள விளக்கும் வளகயில் நுண்ளம, சுருக்கம், சதளிவு, 

சமன்ளம ஆகிய இயல்புகளுடன் பழசமாழி விளங்கும். சதால்காப்பியர் 

நுட்பம், சுருக்கம், விளக்கம், எளிளம ஆகிய இயல்புகளுடன் குறிப்பிட்ட 

சபாருளளக் காரணத்துடன் உணர்த்த வல்லது பழசமாழி என பழசமாழிக்கு 

வளரயளற சசய்கிறார். ஒரு கருத்ளத உணர்த்துவதும் அக்கருத்து 

காரணத்துடன் அறிவுக்கு ஏற்றதாகவும் நுட்பம், சுருக்கம், விளக்கம், எளிளம 

உளடயதாகவும் இருக்க லவண்டும். கூாியதாய்ச் சுருங்க விழுமியதாய் 

எளிதாகி இயற்றப்பட்டுக் குறித்த சபாருளள முடித்தற்குக் காரணமாகிய 
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சபாருளிளனக் கருதுவது முதுசமாழி என்ப எனப் லபராசிாியர் விளக்கம் 

தருகிறார். 

பழசமாழியும் விடுகளதயும் 

 பழசமாழியும் விடுகளதயும் நிளலத்த அளமப்புளடயசதனினும் (Fixed 

phrase genre) அவற்றிளடலய ஒற்றுளமயும் லவற்றுளமயும் காணப்படு 

கின்றன. அவற்ளறப் புாிந்துசகாள்வது பழசமாழி, விடுகளதளயப் புாிந்து 

சகாள்வதற்குப் சபருந்துளணயாக இருக்கும். 

ஒற்றுளமகள் (Similarities) 

 இவ்விரண்டிற்கும் அடிப்பளட வாக்கியங்கலள. சசய்யுளுக்குாிய நளட 

இவற்றிற்கும் உண்டு. 

 இவ்விரண்டிலும் கூறுகளின் சபாருத்தத்தின் மூலம் குறிப்பிட்ட 

(referrents) உளர முடிகிறது. 

 உடன்பாட்டு (Non oppositional) எதிர்மளற (oppositional) 

பழசமாழிகள் இருப்பது லபான்று உடன்பாட்டு, எதிர்மளற 

விடுகளதகளும் உண்டு. 

 பழசமாழி இல்லாமல் விடுகளதலயா, விடுகளத இல்லாமல் 

பழசமாழிலயா உள்ள சமுதாயத்ளதக் காணமுடியாது. பழசமாழி உள்ள 

சமுதாயத்தில் விடுகளதயும் விடுகளத உள்ள சமுதாயத்தில் 

பழசமாழியும் நிச்சயம் இருக்கும். 

லவற்றுளமகள் (Differences) 

 பழசமாழிகள் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

விடுகளதகள் விடுகளத அமர்வில் லபாடப்படுகின்றன. 

 பழசமாழியில் எளிளமயும் சதளிவும் உள்ளன. வினா எழுப்பி விளட 

கூற லவண்டிய நிளலயில் சிந்தளனத் தடுமாற்றம் விடுகளதயில் 

உண்டு. 

 பழசமாழி விளட கூறுகின்றது. விடுகளத வினா எழுப்புகின்றது. 
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 இயல்பான நிளலளயப் பழசமாழியிலும் மீச்சசலவு இயல்ளப 

விடுகளதயிலும் காணலாம். 

 பழசமாழியில் மளறத்துக் கூறுவளத விடுகளதயில் சவளிப்பளட 

யாகவும் விடுகளதயில் சவளிப்பளடயாக உள்ளளதப் பழசமாழியில் 

மளறத்தும் கூறுவளதக் காணலாம். 

 பழசமாழிகள் மளறவான லகள்விக்கு சவளிப்பளடயாகப் பதில் 

கூறினால், விடுகளதகள் சவளிப்பளடயான லகள்விக்கு மளறவான 

பதிளலத் தருகின்றன. 

 அளமப்பியலடிப்பளடயில் விடுகளதகள் லமல்நிளல சசாற்சறாடர் 

களளயும் (Supra phrasal) பழசமாழிகள் சசால் துணுக்குகளளயும் 

(Phrasal cliches) சகாண்டிலங்குகின்றன. 

பழசமாழியின் கருப்சபாருள் 

பழசமாழியின் கருப்சபாருள் 1. மக்கள் இனம் (Human beings) 2. 

விலங்கினம் 3. மரம், சசடி, சகாடி, இனம் 4. பண்பாடு 5. பல்சபாருள் 

பற்றியது எனப் பிாிக்கலாம். இப்சபரும் பிாிவில் பல உட்பிாிவுகளும் 

உண்டு. 

இயற்ளக பற்றிய பழசமாழிகள் 

 சூாியளனக் கண்ட தாமளர லபால 

 பூமிளயப்லபால சபாறுளம லவண்டும் 

 ஆடியில் காற்றடித்தால் ஐப்பசியில் மளழ சபய்யும் 

மனித உலகம் 

 பாம்புக்குப் பல்லில் விஷம், பங்காளிக்கு உடம்சபல்லாம் விஷம். 

 கல்லானாலும் கணவன், புல்லானாலும் புருஷன் 

 மச்சினன் உண்டானால் மளலலயறிப் பிளழக்கலாம் 

 

 



34 

 

விலங்குகளும் பறளவகளும் 

 ஆட்டுக்கு வாளல அளந்து ளவத்தாற்லபால 

 நாளயக் கண்டால் கல்ளலக் காலணாம், கல்ளலக் கண்டால் நாளயக் 

காலணாம். 

 பனங்காட்டு நாி சலசலப்புக்கு அஞ்சாது 

மரம், சசடி, சகாடிகள் 

 சகாடிக்குக் காய் பாரமா? 

 இஞ்சி லாபம் மஞ்சளிலல 

 மிளகு சிறுத்தாலும் வீாியம் லபாகுமா? 

குடும்பம் 

 தந்ளத எவ்வழி அவ்வழி புதல்வன் 

 உள்ளூர்ப் சபண்ணும் அயலூர் மண்ணும் ஆகாது 

 தாய்க்குப் பின் தாரம் 

சாதி 

 எண்ணிச் சசய்கிறவன் சசட்டி, எண்ணாமல் சசய்கிறவன் மட்டி 

 தாய்ப்பவுன் ஆனாலும், மாப்பவுன் எடுப்பான் தட்டான் 

 இளடயன் புத்தி பிடாியிலல 

லவளாண்ளம 

 அகல உழுவளதவிட ஆழ உழு 

 அந்தி ஈசல் அளடமளழக்கு அறிகுறி 

 உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் தார்க்குச்சி மிஞ்சாது 

கல்வி 

 இளளமயில் கல் 

 கற்றது ளகம்மண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு 

 கல்வியில்லாச் சசல்வமும் கற்பில்லா அழகும் பிரகாசிக்காது 
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சபாருளாதாரம் 

 திளர கடலலாடியும் திரவியம் லதடு 

 வரவுக்குத் தகுந்தபடி சசலவு சசய் 

 வட்டிக்கு ஆளச முதலுக்குக் லகடு 

மருத்துவம் 

 சுக்கு இல்லாத கசாயம் உண்டா? 

 ஆலும் லவலும் பல்லுக்குறுதி 

 லகாளழளய அறுக்கும் குப்ளபலமனிச்சாறு 

இலக்கண இலக்கியம் 

 கல்லாடம் படித்தவனிடம் சசால்லாடாலத 

 வில்லுக்கு விசயன் 

 ஆற்று மணளல எண்ணினாலும் அர்ச்சுனன் மளனவிளய எண்ண 

முடியாது 

நுண்களல 

 ஆடிய காலும் பாடிய நாவும் சும்மா இராது 

 ளகப்பட்டால் கண்ணாடி 

 பாடப் பாட ராகம், மூட மூட லராகம் 

உளவியல்  

 ஆளசக்கு ஓர் அளவில்ளல 

 மனக்கவளல பலக்குளறவு 

 நார் அறுந்தால் முடியலாம், மனம் அறுந்தால் முடியலாமா? 

தத்துவம் 

 ஆளச அண்டினால் அழுளகயும் அண்டும் 

 சசத்த பிணங்களளக் கண்டு சாகும் பிணங்கள் அழுகின்றன. 

 இன்றிருப்பார் நாளள இல்ளல 
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சதய்வம் 

 திக்கற்றவனுக்குத் சதய்வலம துளண 

 நாம் ஒன்று நிளனக்கத் சதய்வம் ஒன்று நிளனக்கும் 

பழக்கவழக்கங்களும் நம்பிக்ளககளும் 

 பரணியில் பிறந்தவன் தரணி ஆள்வான் 

 சதாட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் 

 சனிப்பிணம் தனிலய லபாகாது 

வானிளலயியல் 

 தட்டான் தாழப்பறந்தால், தப்பாமல் மளழ வரும் 

 ஐப்பசி மாதம் அளடமளழ, கார்த்திளக மாதம் கனமளழ 

 அந்தி ஈசல் பூத்தால் அளடமளழ அதிகாிக்கும் 

மாதம், கிழளம 

 சித்திளர மாதம் சீர் கூட்டும் 

 ஆடிப்பட்டம் லதடி விளத 

 ளத பிறந்தால் வழி பிறக்கும் 

பல்சபாருள் (Miscellaneous) 

 வல்லலான் வகுத்தலத வாய்க்கால் 

 மூத்லதார் சசால் வார்த்ளத அமிர்தம் 

 மனம்லபால வாழ்வு 

 கறந்த பால் முளல ஏறுமா? 

விடுகளதகள்  

 விடுகளத என்பது விடுவிக்கப்பட லவண்டியது. மளற 

சபாருளினின்றும் விடுவிக்கப்பட லவண்டிய களதலய விடுகளதயாகும். 

விடுகளத என்னும் சசால்லுக்குப் புதிர்ளமப் பண்புளடயது என்றும் 

விடுவிக்கப்பட லவண்டிய சபாருள் களதயாக அளமந்துள்ளது என்றும் 
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சதளியலாம். வினா எழுப்பும் வளகயாகவும் விளடயிறுக்கும் தன்ளமயாகவும் 

விடுகளதகள் உள்ளன. தமிழிலல புதிர்ப்பண்ளப அடிப்பளடயாகக் சகாண்டு 

எதிர்மளறயிலலலய சபரும்பாலும் விடுகளதகள் லதான்றுகின்றன. அறிவு 

ஊட்டுவதும் சிந்தளனளயத் தூண்டுவதும் விடுகளதயின் குறிக்லகாளாகும். 

களதக்கு ஆதாரமாகவும் சசய்யுளுக்கு உயிராகவும் சபாழுதுலபாக்குச் 

சாதனமாகவும் உள்ளது. சபாிலயார்க்கும் சிறிலயார்க்குமிளடலய சதாடர்ளப 

ஏற்படுத்துகிறது. விடுகளதயின் அடிப்பளடப் பண்பு உருவகமாகும். 

விடுகளதகளுக்கும் உருவகங்களுக்குமுள்ள சதாடர்பிளன முதன்முதலில் 

உலகுக்கு உணர்த்தியவர் கிலரக்கப் லபரறிஞர் அாிஸ்டாட்டில் ஆவார். 

 விடுகளதயால் கூறுபவனின் உளப்பான்ளம வளர்கிறது. 

ஆர்வத்தினின்றும் விடுதளல கிளடக்கிறது. சிறிலயார்க்கும் சபாிலயார்க்கும் 

சதாடர்ளப ஏற்படுத்துகிறது என லஜம்ஸ் என்ற அறிஞர் கூறுகிறார். கனவு 

மனிதனது அடிமன உணர்வுகளுக்கு சவளியீடு தருவதுலபால 

விடுகளதகளும் சவளியீட்டிற்கு உதவி வருகின்றன என கார்லலாசு 

கூறுகிறார். சில விடுகளதகள் களதளயப் லபாலலவ விாிவாக இருக்கும். 

சின்னச்சின்ன விடுகளதகட்குப் புதிர் என்ற சபயலர மிகவும் சபாருந்தும் 

களதலபால் வருவனவற்ளற விடுகளத என்று குறிப்பதுதான் சபாருத்தமாக 

இருக்கும் என நாட்டுப்புறவியல் அறிஞர் கி.வா. சஜகந்நாதன் கூறுகிறார். 

 விடுகளதயின் வரலாறு சதால்காப்பியத்தில் சதாடங்கி இன்றுவளர 

சதாடர்கிறது. இனிலமலும் சதாடரும். உளரயாசிாியர்கள் விளக்கம் தந்தனர். 

இளடக்காலப் புலவர்கள் விடுகளதகளளச் சசய்யுள் வடிவில் பாடினர். 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் விடுகளதகளளத் சதாகுக்க ஆரம்பித்தனர். 

தற்லபாது விடுகளதகளளப் பற்றி ஆய்லவ நளடசபற்றுக் சகாண்டிருக்கிறது. 

 சதால்காப்பியர் யாப்பு முளறளயக் குறிப்பிடும்லபாது விடுகளத 

பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார்.  

 பாட்டு, உளர, நூலல, வாய்சமாழி, பிசிலய, 

 அங்கதம், முதுசசால்லலாடு அவ்லவழ் நிலத்தும் 
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 வண்புகழ் மூவர் தண்சபாழில் வளரப்பின் 

 நாற்சபயர் எல்ளல அகத்தவர் வழங்கும் 

 யாப்பின் வழியது என்மனார் புலவர்  (சசய்யுளியல் - 79) 

அடிவளரயில்லாத ஆறுவளக யாப்பிளனயும் சதால்காப்பியர் உளரக்கிறார். 

 நூலி னான உளரயி னான 

 சநாடிலயாடு புணர்ந்த பிசியி னான 

 ஏது நுதலிய முதுசமாழி யான 

 மளறசமாழி கிளர்ந்த மந்திரத் தான 

 கூற்றிளட ளவத்த குறிப்பி னான  (சசய்யுளியல் - 165) 

இவற்றில் பிசி என்பது விடுகளதயாகும்.    

 ஒப்சபாடு புணர்ந்த உவமத் தானும் 

 லதான்றுவது கிளர்ந்த துணிவி னானும் 

 என்றிரு வளகத்லத பிசிவளக நிளலலய 

என்று பிசிக்கு விளக்கம் தருகிறார். உவளமயாக அளமவதும் சதளிவுபட 

வருவதும் என விடுகளத இருவளகயில் அளமயும் என்கிறார் 

சதால்காப்பியர். விடுகளதளய விளக்கியவர் சதால்காப்பியலர ஆவார்.  

 சதால்காப்பிய உளரயாசிாியரான இளம்பூரணர் உவளம 

விடுகளதக்குக் கீழ்க்கண்ட சான்ளறத் தருகிறார். 

 அச்சுப்லபால பூப்பூக்கும் 

 அமலலசயன்னக் காய்காய்க்கும் 

லபராசிாியர் மூன்று விடுகளதகளும் தந்து அவற்றிற்கு விளடயும் தருகிறார். 

விடுகளதகளளத் சதாகுத்தவர்களில் லபராசிாியலர முதலாவார். 

 பிளற கவ்வி மளல நடக்கும்  – யாளன 

 முத்துப்லபால் பூத்து 

 முதிாில் களாவண்ண 

 சநய்த்லதார் குருதி 
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 நிறங்சகாண்டு வித்துதிர்த்து   – கழுகு 

 நீராடன் பார்ப்பான் 

 நிறஞ்சசய்யான் நீராடின் 

 ஊராடு நீாிற் காக்ளக   - சநருப்பு 

விடுகளதயின் கருப்சபாருட்கள் 

 மக்கள் வாழ்க்ளகயின் பல்லவறு பகுதிகளளயும் பிரதிபலிப்பவனான 

விடுகளதகள் வாழ்க்ளகயின் பயன்படு சபாருள்களான கருப்சபாருள் 

யாவற்ளறயும் விளக்கும் வளகயினவாக அளமகின்றன. 

இயற்ளகப் சபாருட்கள் 

 அப்பா பணத்ளத எண்ண முடியாது, அம்மா புடளவளய மடிக்க 

முடியாது – விண்மீன், வானம் 

 அள்ளலாம், கிள்ள முடியாது – தண்ணீர் 

 அறிவின் மறுசபயர், இரவில் வருவது – அது என்ன?  - மதி 

 இரசவல்லாம் பூக்காடு, பகசலல்லாம் சவறுங்காடு – வானம் 

விலங்குகள் 

 உண்டளத நிளனப்பான், உளதளய மறப்பான், உயிளரயும் 

சகாடுப்பான் – நாய் 

 ஒற்ளறக்கால் நாராயணன், ஓளடயிலல மீன் பிடிக்கிறான் – சகாக்கு 

 பாாினில் பறவாத சகாக்கு, பாயாத லவங்ளக – குதிளர 

 ஆடாத அழகிக்கு ஆடு என்று சபயர் வந்தது – ஆடு 

பறளவகள் 

 அத்திக்கட்ளட முள் எடுத்து அளடப்பாரும் இல்ளல, அழகான பூ 

எடுத்து முடிப்பாலும் இல்ளல – லசவல் 

 அது ஓர் அழகு லதவளத, ஆடும் லதவளத அது என்ன? – மயில்  

 பகலில் துயிலுவான், இரவில் அலறுவான் – ஆந்ளத 

 குட்டியும் லபாடும் குவலயத்திலும் பறக்கும் – சவௌவால் 
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தாவரங்கள் 

 பரந்த காட்லடாிக்குப் பக்கசமல்லாம் சட்ளட – ஆலமரம் 

 அடி சபருத்லதன் குந்தாணியாலனன், தளலவிாித்லதன் 

சளடச்சியாலனன் – சதன்ளன 

 ராசா மகள் பூ இல்லாமல் சளட லபாட மாட்டாள் – முருங்ளக 

சசடிகள் 

 மரத்ெிலை மரம் முலைத்து, மக்க சக்கரப் பழம் பழுத்து, எடுப்பார் 

– காப்பி உண்டு ெின்பார் இல்லை 

 பல்லில்ைாெ பவள்லையன், காட்டிலையும் லமட்டிலையும், வாய்விட்டுச் 

– பருத்தி சிாிக்கிறான் 

 – மஞ்சள் மண்ணுக்குள்லை பபான்ைம்மாள் 

காய் 

 முட்ளடக்கு மூன்று கண், அட்ளடக்கு ஆயிரம் கண் – லதங்காய், 

சல்லளட 

 அடித்தால் அழுவான், பிட்டால் சிாிப்பான் – லதங்காய் 

 ஒற்ளறக்கால் லகாழிக்கு வயிறு நிளறய முட்ளட – கத்தாிக்காய் 

பழம் 

 எங்கள் வீட்டுத் லதாட்டத்திலல, மஞ்சள் குருவி ஊஞ்சலாடுகிறது – 

எலுமிச்ளச 

 அட்ளடக்காிப் சபண்ணுக்கு, உச்சந்தளல மஞ்சள் – பனம்பழம் 

 லதால் இருக்க, சுளள விழுங்க – வாளழப்பழம் 

 சசம்பு நிளறய சகம்பு – மாதுளம்பழம் 

தானியம் 

 அடி காட்டில் நடு மாட்டில் நுனி வீட்டில் – சநல் 

 நடுக்காட்டில் ஈட்டி – கம்பு 

 ஒற்ளறக்கால் குருவி உழக்கு முட்ளடயிடும் – லசாளம் 
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உடல் உறுப்புக்கள் (Human body parts) 

 கட்டி மாம்பழம் சதாப்புன்னு விழுந்தது, பார்த்தது இரண்டு லபர், 

எடுத்தது ஐந்து லபர், தின்றது முப்பத்திரண்டு லபர், ருசி கண்டது 

ஒருவர், இவர்கள் யார்? – கண்கள், விரல்கள், பற்கள், நாக்கு 

 அக்காள் தங்ளக உறவுண்டு, அண்ளட அண்ளட வீடுண்டு, 

கிட்டக்கிட்ட வந்தாலும் சதாட்டுக்சகாள்ள முடியாது – கண்கள் 

 ஒரு சாண் குட்ளடயில் ஒரு முழவால்  - நாக்கு 

 இரண்டு கிணற்றுக்கு ஒரு பாலம் – மூக்கு 

உணவுப் சபாருட்கள் 

 ஒரு மரத்திலல ஐந்து பூக்கள் – பால், தயிர், லமார், சவண்சணய், சநய் 

 ஏாித்தண்ணீர் வற்ற வற்ற, எருளமக்கடா உப்ப உப்ப – பணியாரம் 

 ஊருக்சகல்லாம் ஒலர கல் – உப்பு 

 லகாழி லமயுது குடல் லவகுது – முட்ளட 

பண்ட பாத்திரங்கள் 

 மூடாத வாய்க்கு முழம் வால் – அகப்ளப 

 ஒரு சபண்ணுக்கு மூன்று சகாண்ளட -  அடுப்பு 

 கடகடா குடுகுடு நடுவிலல பள்ளம் – ஆட்டுக்கல் 

 அட்ளடக்கு ஆயிரம் கண் – சல்லளட 

அணிகலன்கள் 

 நாடி நாடி நீட்டும் ளக, லதடித் லதடி அளலயும் ளக, லகாதி லகாதி 

முடிக்கும் ளக, ஊதி ஊதி ஓட்டும் ளக – நளக 

 தளலளய முறித்துக் கம்புக் காட்டுக்குள் ளவத்தான் – தளலப்பாளக 

 கழுத்துண்டு தளலயில்ளல, உடல் உண்டு உயிர் இல்ளல, ளகயுண்டு 

விரலில்ளல – சட்ளட 

வாகனங்கள் 

 சமாட்ளடத் தட்டிலல எட்டுப்லபர் பயணம் – படகு 
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 உடலுண்டு உயிாில்ளல ஓடி ஓடி லபாய்ச்லசர்ந்தான் ஊருக்கு – 

ளசக்கிள் 

புராண இதிகாசம் 

 இராவணன் சிரசற்றலதன்? இராசவள்ளி மளறவலதன்? – இராமன் 

தாரத்தால், இரா மந்திரத்தால் 

 இலங்ளக அழிந்தலதன், இரும்பு உருகுவலதன்? – சநருப்பால் 

தத்துவம் 

 லபாய் வருபளவ இரண்டு, லபானால் வராதளவ இரண்டு, எப்லபாதும் 

இருப்பளவ இரண்டு – இரவு, பகல், - நாள், இளளம – சூாியன், 

சந்திரன் 

அறிவியல் 

 அடங்கிக் கிடப்பான், எடுத்துக் காெில் லவத்ொல், கலெ ஆயிரம் 

– சதாளலலபசி அைப்பான் 

 – இளசத்தட்டு ஆலடயில்ைாெ கறுப்பழகி, ஆடிச் சுழன்று பாடுகிறாள் 

 இந்த ஊாிலை அடிப்பட்டவன், அடுத்ெ ஊாிலை லபாய்ச் 

 – தந்தி பசால்லுகிறான்

 – வானவூர்தி உயரப் பறக்குது ஊர்க்குருவி 

விடுகளதயால் அறியலாகும் சசய்திகள் 

 விடுகளத மூலம் வட்டார வழக்குகள் மக்களின் பழக்கவழக்கங்கள், 

நம்பிக்ளககள், காலமாற்றத்தின் சாயல்கள் முதலியவற்ளற அறியமுடியும் 

மனித வாழ்வில் காணப்படும் கருப்சபாருட்கள் அளனத்ளதயும் 

விளக்குகின்றன. மக்களிளடய காணும் ஒழுக்கம், அவர்கள் வழிபடும் 

சதய்வம், சதாழில் முளறகள், சாதி லவறுபாடுகள் லபான்ற பலவும் 

விடுகளதயின் பின்னணியில் உணர்த்தப்படுகின்றன. மனித இனத்தின் 

சிந்தளனத் திறளன அளவிட்டு அறிவிக்கும் கருவியாக நிற்பலதாடு 

மட்டுமின்றி மக்களின் சசயல்முளறகள், பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்ளககள், 
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சிந்தளனப் லபாக்கு, சகாள்ளககள், லகாட்பாடு ஆகியவற்ளற சவளிப்படுத்து 

வதன் மூலம் வரலாற்றுச் சான்றாகவும் விடுகளதகள் விளங்குகின்றன என 

டாக்டர் ச.லவ. சுப்ரமணியம் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. மனித சமுதாய 

வரலாற்ளற அறிய விடுகளதகள் துளணபுாிகின்றன. 

விடுகளதயின் அளமப்பியல் ஆய்வு (Structural Study of Tamil Riddles) 

 விடுகளதளய இரண்டு வளகயாகப் பாகுபடுத்தலாம். 

விடுகளத 

உருவகமில்லாதது (Literal) 

ஆட்டிவிட்டால் ஆடுவது 

அந்தரத்தில் சதாங்குவது – ஊஞ்சல் 

உருவகமுளடயது (Metaphorical) 

ஒரு சீசாவில் இரண்டு எண்சணய் – 

முட்ளட 

  விடுகளதகளள எதிர்மளற விடுகளதகள் (oppositional riddles) 

உடன்பாட்டு விடுகளதகள் (Non oppositional riddles) என இரண்டாகப் 

பிாிக்கலாம். 

விடுகளதகள் 

எதிர்மளற விடுகளதகள் (oppositional riddles) உடன்பாட்டு விடுகளதகள் 

(Non oppositional riddles) 
(Antithetical) (Privational) (Contrary) 

எதிர்மளற விடுகளதகள் (oppositional riddles) 

 அடித்தால் விலகாது அளணத்தால் நிற்காது - தண்ணீர் 

உடன்பாட்டு விடுகளதகள் (Non oppositional riddles) 

 அங்லக சிலுக்குவாள், இங்லக பலுக்குவாள், கதவு மூளளயில் ஒண்டிக் 

சகாள்வாள் – துடப்பம் 

Antithetical opposition 

 லபசாமல் லபசுவான், சசால்லாமல் சசால்லுவான், அகிலத்ளத ஆட்டி 

ளவப்பான் - புத்தகம் 

Privational opposition 
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 காலும் ளகயும் இல்லாதவன், ஆடி ஆடிப் பாடுகிறான் - இளசத்தட்டு  

Contrary opposition 

 அகல சநற்றி உண்டு, ஆணும் அல்ல, சபண்ணும் அல்ல, அழகான 

சபாட்டு உண்டு, சிவப்பும் அல்ல கறுப்பும் அல்ல – வானம், நிலா  

 1960ஆம் ஆண்டு அளமப்பியல் லகாட்பாடு உருவாகியது. விளாடிமிர் 

பிராப்ளப அளமப்பியல் லகாட்பாட்டின் தந்ளத என்பர். ஆலன் டாண்டிஸ், 

சலவிஸ்டிராஸ், இ.பி. மராண்டா லபான்லறார் இத்துளறயில் நிளறய ஆய்வு 

சசய்துள்ளனர்.  

அளமப்பியல் ஆய்வு மூலம் தமிழ் விடுகளதகளள மூன்றாகப் பகுக்கலாம். 

 தனிநிளல விடுகளத அளமப்பு (Simple Riddle structure) 

 கூட்டுநிளல விடுகளத அளமப்பு (Compound Riddle structure) 

 இளணநிளல விடுகளத அளமப்பு (String Riddle structure) 

தனிநிளல விடுகளத அளமப்பில் மளறசபாருளள விளக்கும் குறிப்பும் 

விளடயும் 1:1 என்ற விகிதத்திலும், கூட்டுநிளல விடுகளத, அளமப்பில் 

மளறசபாருளள விளக்கும் குறிப்பும் விளடயும் N:1 என்ற விகிதத்திலும் 

இளணநிளல விடுகளத அளமப்பில் மளறசபாருளள விளக்கும் குறிப்பும் 

விளடயும் N:N என்ற விகிதத்திலும் அளமந்திருக்கும். (N ஒன்றிற்கு 

லமற்பட்ட எண்ளணக் குறிக்கும்). 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

அலகு – 4 நாட்டுப்புறக்களதகள், களதப்பாடல்கள் 

 மனிதகுலம் வளர்ந்த களத சுளவயானது. யாவரும் அறிய விரும்புவது. 

மனிதனின் களத மகத்தானது. மனித வாழ்வில் ஒவ்சவாரு நிகழ்ச்சியும் 

களதயாகிறது. சில நிகழ்ச்சிகள் சபருங்களதயாய் விாிகின்றன. மனிதனின் 

ஆளசகள், அவலங்கள், லதளவகள், விருப்பு சவறுப்புகள், கனவுகள், 

கற்பளனகள் களதகளாகின்றன. களத கற்பளனளய வளர்க்கிறது. 

கற்பளனக் களதகளும் மனித வாழ்வின் மகத்துவங்களளலய லபசுகின்றன. 

நாட்டுப்புறக் களதகளின் வளகப்பாடு 

 நாட்டுப்புற அறிஞர்கள் நாட்டுப்புறக் களதகளளப் பல்லவறு 

அடிப்பளடயில் வளகப்படுத்துகின்றனர். வில்லியம் பாஸ்கம் அவர்கள் 

மூவளகயாகப் பகுக்கிறார்.  

1. புராணக்களத 

2. பழமரபுக் களத 

3. நாட்டுப்புறக்களத 

டாக்டர் சு. சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் நான்கு வளகயாகப் பகுக்கின்றார். 

1. மனிதக்களதகள் 

2. மிருகக் களதகள் 

3. மந்திரக் களதகள் 

4. சதய்வக்களதகள் 

தமிழ்க்களலக் களஞ்சியத்தில் ஏழு வளகயாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

1. நீதிக்களதகள் 

2. தந்திரக்களதகள் 

3. ஏளனக் களதகள் 

4. நளகச்சுளவக் களதகள் 

5. நம்பிக்ளகக் களதகள் 

6. கற்பளனக் களதகள் 
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7. வஞ்சகக் களதகள் 

நாட்டுப்புறக் களதகளின் தன்ளமகள் 

 நாட்டுப்புற வழக்கில் களதக்குக் கால் இல்ளல என்பர். இன்னும் 

ஆராயப் புகுந்தால் முடிலவ இருக்காது. ஒவ்சவாரு முளறயும் மாறாமல் 

ஒன்றுலபால் பிளழயும் பிசிரும் இல்லாமல் களத சசால்வது என்பது முடியாத 

காாியம். எனலவ காலப்லபாக்கில் களதகள் மாறுதளலப் சபறுகின்றன 

என்கிறார் டாக்டர் பா.ரா. சுப்பிரமணியம் அவர்கள். 

 களத சசால்பவாின் கற்பளனக்கும் லகட்பவாின் சபாறுளமக்கும் ஏற்ப, 

களதகள் குறுகியதாகலவா சநடியதாகலவா இருக்கும். சசால்லும் முளறயும் 

லகட்பவர்லகற்ப மாறுபடுவதுண்டு.  

களதகளின் லநாக்கம் 

 களதகளின் லநாக்கம் மக்களுக்கு அறக்லகாட்பாட்ளட உணர்த்துவ 

தாகும். நாட்டுப்புற மக்களுக்கு முளறசாராக் கல்வி (Non – Formal education) 

லபான்று உலகியல் அறிளவப் லபான்று உலகியல் அறிளவப் 

புகட்டுகின்றது. அளனத்து மக்களின் வாழ்வியளல விளக்குவதாக உள்ளது. 

வாழ்க்ளகக்கு வழிகாட்டியாக அறிவூட்டி ஆக்கவழிப்படுத்து கின்றது. 

சபாழுதுலபாக்குச் சாதனமாக மட்டுமின்றி அறசநறிளயப் லபாதிக்கின்றது. 

வளரும் குழந்ளதகட்கு நீதி லபாதளனக் களஞ்சியமாகத் திகழ்கின்றது. 

சிவாஜி இளம்வயதில் தாயிடம் கற்ற களதகலள பிற்காலத்தில் சிறந்த 

வீரனாகத் திகழ ளவத்தன. நீதிகளள உணர்த்த களதகள் புளனயப்பட்டன. 

நம்பிக்ளககள் களதகளாக சவளிப்படுகின்றன. சமாத்தத்தில் களதகள் 

பயன்பாட்டிலக்கியமாகின்றன. சமூக வரலாற்ளற அறியப் சபாிதும் 

துளணபுாிகின்றன. பண்பாட்டுக் கூறுகளள மீட்டுருவாக்கம் சசய்யப் 

சபாிதும் துளணபுாிகின்றன. பழங்காலச் சமுதாயச் சசய்திகளளயும் 

சமகாலச் சசய்திகளளயும் அறியமுடிகின்றது. 
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களதகளின் சபாருண்ளமகள் 

 வாழ்க்ளகப் பிரச்சிளன, ஆளச, துன்பம், சாதிப்பூசல், காதல், ஒழுக்கம், 

லவதளன, முட்டாள்தனம், சபாறாளம, மனவுணர்சவழுச்சி, கள்ள நட்பு, 

மந்திரம், புத்திசாலித்தனம், நீதி முதலியவற்றின் சபாருண்ளமகளளப் 

படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றன நாட்டுப்புறக்களதகள். 

களதப்பாடல்கள் 

 களதளயப் பாடலாகப் பாடப்படுவளத களதப்பாடல் என்பர். அது ஒரு 

களதயாகலவா அல்லது உட்களதகள் சகாண்ட களதயாகலவா இருக்கலாம். 

ஆங்கிலத்தில் இதளன Ballad என்று கூறுவர். களதப்பாடல்கள் 

சபரும்பாலும் மக்களது லபச்சு சமாழியிலல அளமந்திருக்கும். காப்பியங்கள் 

லதான்றுவதற்கு களதப்பாடல்கலள மூலக்காரணம் எனின் மிளகயாகாது.  

களதப்பாடல்களின் லதாற்றமும் வளர்ச்சியும் 

 தமிழ்க்களதப்பாடலின் லதாற்றம் வளர்ச்சிளய ஆராய்வது களதப் 

பாடளலப் புாிந்துசகாள்வதற்கு சபருந்துளணயாக அளமயும். களதப் 

பாடலுக்குத் தமிழில் அம்மாளன என்ற சபயரும் உண்டு. அம்மாளன என்ற 

சசால் முதன்முதலில் சிலப்பதிகாரத்தில்தான் ளகயாளப்பட்டுள்ளது. 

அம்மளன பாட்டு என்பது களதப்பாடளலக் குறிக்கும். சிலப்பதிகாரத்தில் 

அம்மாளன வாிளயப்பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.  

 வீங்குநீர் லவலி உலகாண்டு விண்ணவர்லகான் 

 ஓங்கரணங் காத்த உரலவான்யார் அம்மாளன 

 ஓங்கரணங் காத்த உரலவான் உயர்விசும்பில் 

 லசாழன் புகார்நகரம் பாலடலலார் அம்மாளன 

களதப்பாடலின் அளமப்பு 

1. காப்பு அல்லது வழிபாடு 

2. குருவணக்கம் 

3. வரலாறு 
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4. வாழி  

என்ற நான்கு பகுதிகளளக் சகாண்டிருக்கும். களதப்பாடல் துவங்கும் 

முன்பு இளறவளன வணங்கி பாடும் பாடலிளனலய காப்பு என்பர். 

சபரும்பாலும் விநாயகர் பற்றியும் அத்துடன் அந்தந்த ஊர்நாட்டுப்புற 

சதய்வங்கள் பற்றியும் பாடுவர். தனக்குப் பாடம் சசான்ன குருவணக்கம் 

பாடும் மரபும் உண்டு. இதளனக் குருவடி என்றும் கூறுவர். அளவயடக்கம் 

சபரும்பாலும் உளரநளடயில் அளமவதுண்டு.  

நாடு நல்ல நாடு 

நாவலர்கள் புகழும் நாடு 

இஞ்சி மஞ்சள் பூக்கும் நாடு 

இருவாச்சி மலரும் நாடு 

லகாளட மளழ சபாழியும் நாடு 

குளிர்ந்த சதன்றல் வீசும் நாடு 

மாதம் மும்மாாி மளழசபாழியும் நாடு 

பின்னர் இக்களதயின் வரலாறு சதாடங்கப்படும். களதப்பாடலின் 

இறுதிப்பகுதி வழிபடுதலாகும். களத லகட்லபாரும் மற்லறாரும் அளனவாின் 

அருளும் சபற்று வாழ்க என வாழ்த்தலும் உண்டு.  

களதப்பாடல் வளககள் 

 நாட்டுப்புறவியல் லபரறிஞர் சபலிக்ஸ் ஒய்னாஸ் களதப்பாடல்களள 

நான்கு வளகயாகப் பகுக்கின்றார். 

1. மந்திரக் களதப்பாடல்கள் 

2. வீரர் களதப்பாடல்கள் 

3. காதலர் களதப்பாடல்கள் 

4. வரலாற்றுக் களதப்பாடல்கள் 
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அன்னகாமு களதப்பாடல்களள நான்காகப் பகுக்கின்றார். 

1. புராணக் களதப்பாடல் 

2. சாித்திரக் களதப்பாடல் 

3. வீரம் சார்ந்த களதப்பாடல் 

4. காதல் களதப்பாடல் 

லசாமசல அவர்கள் களதப்பாடல்களள மூன்று வளகயாகப் பகுக்கின்றார். 

1. சமூகக் களதப்பாடல் 

2. காவிய களதப்பாடல் 

3. வரலாற்றுக் களதப்பாடல் 

டாக்டர் நா. வானமாமளல அவர்கள் களதப்பாடல்களள நான்காக 

வளகப்படுத்துகிறார். 

1. சதய்வீகக் களதப்பாடல் 

2. புராணக் களதப்பாடல் 

3. சமூகக் களதப்பாடல் 

4. வரலாற்றுக் களதப்பாடல் 

களதப்பாடல்கள் காட்டும் நம்பிக்ளககளும் பழக்கவழக்கங்களும் 

பிள்ளளப்லபற்றிற்குத் தவம் 

 மதுளரளய ஆண்டு வந்த இராமலிங்க மகாராசனுக்கு நீண்ட 

நாட்களாகக் குழந்ளத இல்ளல. அவரது மளனவி இந்திராணி குழந்ளத 

இல்ளல என ஏங்கி கடுந்தவம் புாிந்து குழந்ளதப் லபற்ளறப் சபற்றாள்.  

 புலியாசனம் லபாட்டும் சபாற்பா யிருலபரும் 

 புல்லும் படியமர்ந்து பூளச வழிபாடு 

 அல்லும் பகலுமாக வாசியாலல சிவளன 

 மனத்தி லிருத்திலய வந்தித்தார் சிந்தளனயுள்லள 

மணப்சபண்ணுக்குச் சீதனம் அளித்தல் 
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 மணப்சபண் மணம்முடித்து கணவன் வீட்டிற்குச் சசல்லும்லபாது 

மணப்சபண்ணின் சபற்லறாரால் விரும்பி அளிக்கப்படுவது சீதனம். 

கட்டாயமாகப் சபறப்படுவது வரதட்சளணயாகும். நல்லதம்பி நல்ல 

தங்காளுக்குப் சபான்ளனயும் சபாருளளயும், பசு, எருளம, ஆடு, கழனி 

லபான்றவற்ளறயும் அணிகலன்களளயும் சபான்னாலான முக்காலி, லமார் 

களடயும் கயிறு லபான்றவற்ளறயும் சீதனமாகக் சகாடுத்தான். 

சகுனம் பார்த்தல் 

 நல்லதங்காள் அண்ணன்வீடு புறப்படும்லபாது தீச் சகுனங்கள் 

லதான்றுகின்றன. 

 கன்னி கழியாப்சபண் ளகயில் சநருப்சபடுத்தாள் 

 வாழாக் குமாியவள் மீளா சநருப்சபடுத்தாள் 

 வண்ணான் சவளுத்த புடளவகண்டாள் மங்ளகயரும் 

 வாணியன் கூளடதளன வரக்கண்டாள் தன்சனதிலர 

 ஓாி குறுக்காச்சு ஒற்ளறப்பார்ப்பா சனதிரானான் 

 சாளர குறுக்காச்சு சர்ப்பந் தளடயாச்சு 

 பூளன குறுக்காச்சு புதுப்பாளன முன்னாச்சு  

கனவு 

 பின்னர் நிகழ்வளத முன்னர் உணர்த்துவனவாகக் கனவு 

கருதப்படுகின்றது. நல்லதம்பி கண்ட கனளவக் காண்லபாம். 

 பன்னிரண்டு வருஷம் பஞ்சம்வந்து லசர்ந்ததுவாம் 

 தாலி தவிரமற்ற தங்கசமல்லா முண்டபஞ்சம் 

 மாங்கலியந் தான்தவிர மற்றசதல்லாம் உண்டபஞ்சம் 

 தாங்க முடியாமல் தாய்வீடு வருவதுமாய் 

 வழிகள் சதாியாமல் வனத்தில் புலம்புவதாய் 

 காட்டிலல சத்தமிடக் காதிலல லகட்டதுலபால் 

 சசாப்பனங் கண்டாலன துவரமன்னன் நல்லதம்பி 
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இறந்தவளரச் சுட்டுக் சகாள்ளி ளவத்தல் 

நல்லதங்காளளயும் குழந்ளதகளளயும் சந்தனக் கட்ளட அடுக்கி அதன்மீது 

ளவத்து வாய்க்காிசி இட்டு நல்லதம்பி சகாள்ளி ளவத்தான். 

குற்றமிளழத்தவருக்குக் கடுளமயான தண்டளன அளித்தல் 

 நல்லதம்பி, நல்ல தங்காள் சாவுக்குக் காரணமான மூளியலங்காாியின் 

முடிளயப் பிடித்து இழுத்து உறுப்புகளள அாிந்து மானபங்கப்படுத்திக் 

கழுத்தில் எருக்கமாளல சூட்டிக் கழுளதயில் ஏற்றி ஊர்வலம் வந்து 

சுண்ணாம்புக் காளவாயிலிட்டுச் சுட்சடாித்தான். 

சசத்தவர் இருந்தால் சீளமக்கு ஆகாது 

 சசத்தவர் இருந்தால் சீளமக்கு ஆகாது என்ற நம்பிக்ளக 

நிலவியளதயும் காண்கிலறாம். மீண்டும் உயிர் சபற்ற நல்லதங்காள் 

உலகத்தில் வாழ விரும்பவில்ளல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இறந்தவர்க்குக் லகாயில் கட்டி வழிபடல் 

 இறந்த நல்லதங்காளுக்குக் லகாயில் கட்டி வழிபடப்படுவது 

குறிப்பிடத்தக்கது. சபரும்பாலான களதத் தளலவர்கள் இறந்தபின் 

சதய்வமாக வழிபடப்படுகின்றனர். 
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அலகு – 5 

நாட்டுப்புறவியல் சமூகவியல், மானுடவியல், உளவியல் லநாக்கு 

நாட்டுப்புறவியலும் மானிடவியலும் (Folklore Anthropology) 

 சதாடக்கக் காலத்திலிருந்து இன்றுவளர மனிதளனப் பற்றிய உருவத் 

லதாற்றப் பண்பாட்டு வளர்ச்சிளய ஆராய்வலத மானிடவியலாகும். சதால் 

சபாருள் மனிதளனப் பற்றி ஆராயும் மானிடப் பாிணாமம் (Human 

evolution) இனக்குழுக்களின் உருவத்லதாற்றத்ளத ஆராயும் உருவத்லதாற்ற 

மானிடவியல் (Physical Anthropology), வரலாற்றுக் காலத்திற்கு முற்பட்ட 

சமூகவாழ்க்ளகளய ஆராய்கிற சதால்சபாருளியல், மனிதப் பண்பாடு அதன் 

மூலக்கூறுகள், அளமப்பு, மாற்றங்கள் லபான்றவற்ளற ஆராயும் பண்பாட்டு 

மானிடவியல் அல்லது சமூக மானிடவியல் (Cultural or Social anthropology) 

லபான்றளவ அதன் பிாிவுகளாகும். சபாதுவாக மானிடவியல் எழுத்தறிவிற்கு 

முற்பட்ட மக்களுளடய பண்பாட்டிளன ஆராய்வதுடன் அளமகிறது. 

மனிதனுக்கு இருவளகயான பாரம்பாியம் உண்டு. ஒன்று உயிாியற் 

பாரம்பாியம் (Biological inheritance) மற்றது சமூகப் பாரம்பாியம் (Social 

inheritance). சமூகப் பண்பாட்டு மானிடவியலில் மனிதனின் வாழிடம், 

கால்வழி, சதாழில், சமூக அளமப்பு, இரத்த உறவுமுளற, தனிமனித 

வாழ்வின் படிகளான பிறப்பு, பூப்பூ, திருமணம், இறப்பு என்பன, சமூக 

வாழ்வில் சபரும்பங்கு, குடும்பம், சசாத்துாிளம, சமயம், சடங்குகள், 

நம்பிக்ளககள் என்பனவற்ளற ஆயும் ஆய்விளனலய நாட்டுப்புறவியலும் 

ஆராய்கின்றது. நாட்டுப்புறவியல் மானிடவியலின் ஒரு பிாிவாக 

இருப்பதுடன் பல்லவறு மானிடவியல் கூறுகளளயும் தம்முள் சகாண்டு 

விளங்குகிறது. 

 ஆரம்ப காலத்தில் சமாழியியளல எவ்வாறு மானிடவியலாளர்கள் 

வளர்த்தார்கலளா அலதலபான்று நாட்டுப்புறவியளலயும் மானிடவியல் 
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லபரறிஞர்கலள முதலில் வளர்த்தனர். நாட்டுப்புற இயலும் மானிடவியலும் 

மிக சநருங்கிய சதாடர்புளடயளவயாகும். இரண்டிற்கும் ஓர் எல்ளல 

வகுப்பது மிகவும் சிரமமானதாகும். இவ்விரண்டு இயல்களும் மனிதப் 

பண்பாட்ளட ஆராய்வனவாகும். ஆன்ட்ரு லாங்க் (Andrew Lang) 

இவ்வியளல மரபு எச்சமாகக் கருதுகின்றார். மக்களது நம்பிக்ளககள், 

பழங்களதகள், வழக்கங்கள் எச்சக் கூறுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. 

நாட்டுப்புறவியல் மரபுவழி சமூக அளமப்பிலும் புழங்குசபாருள் 

பண்பாட்டிலும் கவனம் சசலுத்துகின்றது. நாட்டுப்புறவியலாளன் பிறப்பு 

முதல் இறப்பு (தாலாட்டு முதல் ஒப்பாாி) வளரயிலுள்ள சடங்குகளள 

நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் மூலம் ஆராய்கிறான். பண்பாட்டு மானிடவியலாளன் 

சமூக அளமப்பின்கீழ் இவற்ளற ஆராய்கிறான். மானிடவியலாளர் ஓர் 

இனத்தின் பண்பாட்டிளன ஆராயும்லபாது அவ்வின மக்களிளடலய 

காணப்படும் பழங்களதகள், நம்பிக்ளககள் முதலியவற்ளற ஆராயாவிட்டால் 

அவரது ஆய்வு முழுளம சபறாது. மரபு வழிப்பட்ட நம்பிக்ளககள், களல, 

ளகவிளனப் சபாருட்கள், சடங்குகள், பழக்கவழக்கங்கள் முதலியன 

ஆய்வுகள் நாட்டுப்புறவியலும் மானிடவியலுக்கும் சபாதுவானளவயாகும். 

நாட்டுப்புறவியல் ஓர் இனத்தின் அல்லது குறிப்பிட்ட மக்களின் பண்பாட்ளட 

முழுளமயாக ஆராய்வதில்ளல. இதுலவ பண்பாட்டு  மானிடவியலுக்கும் 

நாட்டுப்புறவியலுக்குமுள்ள லவறுபாடு ஆகும். பழக்கவழக்கம், நம்பிக்ளக, 

சடங்குகளில் காணப்படும் எழுதப்படாத மரபுகளள நாட்டுப்புறவியல் 

ஆராய்கின்றது. 

 மானிடவியளல முழுளமயானதாகக் (Whole) கருதினால், 

நாட்டுப்புறவியளல அதன் பகுதியாகக் (Part) கருதலாம். ஓர் இனத்தின் 

பண்பாட்ளடப் பற்றி அறிய லவண்டுமானால், அவ்வினத்தாாிளடலய 

நிலவும் பாடல்கள், களதகள், களதப்பாடல்கள், நம்பிக்ளக, 

பழக்கவழக்கங்களளயும் ஆராய லவண்டும். நாட்டுப்புற இயலின் 

சசயல்முளறயில் மானிடவியலாளர் கவனம் சசலுத்துகின்றனர். கிாீம் 

சலகாதரர்கள் 1819ஆம் ஆண்டில் சவளியிட்ட Household tales 
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என்பவற்ளறத் சதாடர்ந்து நாட்டுப்புறவியல் அறிவியலாகக் கருதப்பட்டது. 

புராணக் களதயின் கூர்தலறக் சகாள்ளக பற்றி சடய்லர் ஆராய்ந்துள்ளார். 

லாங்க் என்பவரும் இக்சகாள்ளகளய ஆதாிக்கின்றார். நாட்டுப்புற இயலின் 

லதாற்ற வளர்ச்சிளயப் பற்றித்தான் முதன்முதலில் ஆராய்ந்தனர். ஆனால் 

இன்று உயிாியல் லகாட்பாட்டிலும் (Evolution) பரவுதலிலும் (Diffusion) 

ஈடுபாடு காட்டுகின்றனர். புராணக் களதகளும், களதகளும் முளறலய 

ஆவியுலகக் லகாட்பாட்டிளனயும் (Animism) குலக்குறி லகாட்பாட்டிளனயும்  

(Totemism) விளக்குகின்றன. பண்பாட்டு மானிடவியலாளர்கள் பண்பாட்டு 

விதிகளளப் பயன்படுத்தி நாட்டுப்புறவியளல விளக்குகின்றனர். மரபுகளள 

வளகப்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு சசய்தல் லபான்ற நாட்டுப்புறவியலாளாின் 

ஆய்வு, மானிடவியலாளருக்குப் சபரும் துளணயாக உள்ளது.  

 நாட்டுப்புறவியலுக்கும் மானிடவியலுக்கும் உள்ள சதாடர்பினால், 

மானிடவியல் பள்ளிலய (Anthropological School) உருவாகியுள்ளது. 

மானிடவியல் பள்ளி பண்பாட்டிளன ஆராய்வதில் முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்றது. பண்பாட்டு ஒற்றுளமளயப் புலம் சபயர்வு மூலலமா, மர 

உாிளமயாக அளடதல் மூலலமா, கடன் வாங்கல் மூலலமா விளக்கலாம். 

மானிடவியல் லபரறிஞர்களும் நாட்டுப்புறவியல் லபரறிஞர்களும் 

பண்பாட்டிளனலய ளமயமாக ளவத்து ஆராய்கின்றனர். நாட்டுப்புற 

வளர்ச்சியில் மானிடவியலாளர்களுக்லக லகாட்பாடான வரலாற்றுப் 

புவியியல் லகாட்பாடு மானிடவியல் ஆய்வுக்கும் பயன்படுகிறது என்பது 

இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது.  

நாட்டுப்புற இயலும் சமூகவியலும் 

 சமூகத்ளதப் பற்றிய அறிவியல் சமூகவியல் எனப்படும். லசாஷியாலஜி 

என்ற சசால் சசாளைடாஸ் (சமூகம்) என்ற இலத்தீன் சசால்லிலிருந்தும் 

லலாகாஸ் (படிப்பு) என்ற கிலரக்கச் சசால்லினின்றும் உருவானது. ஆகஸ்ட் 

காம்லட (கி.பி. 1798 - 1857) என்பவர்தாம் முதன்முதலில் இச்சசால்ளலப் 

பயன்படுத்தினார்.  தனி மனிதளனயும் மனித சமுதாயத்ளதயும் ஆராய் 
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வளதலய முக்கியக் குறிக்லகாளாகக் சகாண்டுள்ளது. நம்பிக்ளககளும் 

வழக்காறுகளும் நளடமுளறகளும் சமூக நிறுவனங்களும் ஆராயப்படு 

கின்றன. சமூக நிறுவனங்கள் சமயம், அரசியல், சபாருளாதாரம், குடும்பம் 

இவற்றுடன் சநருங்கிய சதாடர்புளடயதாகும். இவற்றின் இயக்கத்ளதயும் 

இயக்காற்றளலயும் ஆராய்வலத சமுகவியலின் தளலயாய பணியாகும். 

நாட்டுப்புறவியலின் சில கூறுகளளயும் சமுகவியல் அடிப்பளடயில் 

காண்கின்றனர்.  

 நாட்டுப்புறவியலாளரும் சமூவியலாளரும் சமூக அளமப்பிளனப் பற்றி 

ஆராய்கின்றனர். பழசமாழிகளும் களதகளும் சாதி அடிப்பளடயில் அளமந்த 

சமூக உறளவ விளக்குகின்றன. சிக்கலான மனப்பான்ளமளயக் (Complex 

attitudes) குறித்து ஆராய, நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் உதவுகின்றன. 

சமுகத்தில் காணப்படும் சபரும் பாரம்பாிய மரபு (Great tradition) சிறு 

பாரம்பாிய மரபு (Little tradition) முதலியவற்றிற்கிளடலய உள்ள சிக்கலான 

உறளவ நாட்டுப்புறவியல் விாிவாக விளக்கிக் காட்டுகிறது. சமூவியல் 

லவளாண்ளமத் சதாழில் சசய்லவாளரப்பற்றி ஆராய்வதில்ளல. ஆனால் 

நாட்டுப்புறவியல் நாட்டுப்புற மக்களான விவசாயப் சபருங்குடி மக்களளப் 

பற்றித்தான் முழுக்க முழுக்க ஆய்கிறது. நாட்டுப்புற மக்களிளடலய 

காணப்படும் பாடல்கள், களதகள், பழசமாழி, விடுகளதகள், நம்பிக்ளககள், 

பழக்கவழக்கங்கள் முதலியவற்ளறக்சகாண்டு நாட்டுப்புறவியல் லபரறிஞன் 

அவர்களது வாழ்ளவப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறான். இந்நிளலயில் 

நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வாளன் சமூகவியலாளர்க்கும் மானிடவியலாளர்க்கும் 

தரவுகளள (data) அளிக்கிறான். நகர்ப்புற மக்களுக்கும் நாட்டுப்புற 

மக்களுக்கும் இளடலய பண்பாடு பண்டமாற்று முதலிய அளனத்திலும் 

சகாள்விளன, சகாடுப்புவிளன உண்டு. 

 சமூக வாழ்க்ளகளயப் பற்றி முழுளமயாக அறியக் குடும்பம், வழக்கம், 

ஒழுக்கம், மதம் லபான்றவற்ளற ஆராய்தல் அவசியம். சமூகவியலாளர் 

இதளன சமூகத்தின் நிறுவன அளமப்பு என்பர். குடும்பம் சமூகத்தின் 
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மூலக்கூறு என்பது அளனவரும் அறிந்தசதான்றாகும். குடும்ப 

அளமப்புகளளக் சகாண்டு கூட்டுக் குடும்பம், தனிக்குடும்பம் என்ற 

இருவளகப்படுத்தலாம். தாலாட்டுப் பாடல்கள் மூலம் குடும்ப உறவு 

முளறகளளயும் சடங்குகளளயும் அறிந்துசகாள்ளலாம். இன்ளறய 

சமுதாயத்தில் கூட்டுக்குடும்ப அளமப்பு மளறந்து தனிக்குடும்ப அளமப்ளப 

லநாக்கிச் சசல்வளத நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் மூலம் அறிகிலறாம். பலதார 

மணம் அருகி ஒருதார மணத்ளத லநாக்கிச் சசல்லும் சமுதாயத்ளதயும் 

நாட்டுப்புறவியல் மூலம் அறிகிலறாம். வாழ்வு சதாடர்பான பழக்க 

வழக்கங்கள் சடங்குகள், சாவு சதாடர்பான பழக்கவழக்கங்கள், சடங்குகள் 

முதலியவற்ளறயும் நாட்டுப்புறவியல் சதள்ளத் சதளிவாக விளக்குகிறது. 

சின்னத்தம்பி புகளழக்கண்டு லமல் சாதிக்காரர்கள் சகான்ற சாதிப் 

பிரச்சிளனளயயும் சபண்களுக்குச் சசாத்துாிளம இல்லாத நிளலளயக் 

காட்டும் நல்லதங்காள் களதளயயு வாாிசு உாிளமளயக் காக்க மகளனக் 

சகால்கின்ற சின்ன நாடான் களதளயயும் சமூகத்தில் காண்கிலறாம். 

ஒவ்சவாரு சாதியினாின் இயல்புகளளயும் பழசமாழி படம்பிடித்துக் 

காட்டுகின்றது. நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் சமுதாயத்ளதப் பிரதிபலித்துக் 

காட்டுவனவாக உள்ளன. நாட்டுப்புறக் களதகள் சமூகத்ளதயும் அதன் 

உறுப்பான குடும்பத்ளதயும் அவற்றில் நிலவும் உறவுகளளயும் 

பிரச்சிளனளயயும் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. கிராமங்கள் அளனத்தும் சாதி 

அடிப்பளட சமுதாய அளமப்பு என்பது நாட்டுப்புறவியல் மூலம் சதள்ளத் 

சதளிவாகத் சதாிகிறது. சமுதாயக் கிளர்ச்சிளயயும் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் 

மூலம் அறிகிலறாம்.  

நாட்டுப்புறவியலும் உளவியலும் (Folklore and Psychology) 

 மனித நடத்ளத பற்றிய ஆய்வு உளவியல் எனப்படும். சமூக வாழ்வில் 

மனித உறவுகளளப் பற்றி அறிந்துசகாள்வதற்கு உளவியல் அறிவு 

துளணயாக அளமகிறது. உளவியல் முதலில் தன் ஆன்மாளவயும் பிறகு 

உள்ளத்ளதயும் பிறகு நனவு நிளலளயயும் இழந்து தற்லபாளதய 
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நடத்ளதளயக் ளகக்சகாண்டிருக்கிறது என்று உளவியலுக்கு உட்சவார்த் 

(Woodworth) விளக்கம் தருகிறார். மனிதளனப் பற்றிய உண்ளமகளள 

விளக்கும் அறிவியல் துளறகளுள் ஒன்லற உளவியல் என்பது ஜான்டியூயின் 

(John Dewey) கருத்தாகும். மனிதனின் ஒவ்சவாரு நடத்ளதளயயும் ஏலதா 

ஒரு குறிக்லகாலளாடு அளமகிறது என்றும், மனிதனின் எல்லாவித 

நடத்ளதகளளயும் இயல்பூக்கங்கலள ஆக்குகின்றன என்றும் வில்லியம் 

மாக்டுகல் விளக்கம் தருகிறார். மனித நடத்ளத இயல்பாக மரபினால் சபற்ற 

நடத்ளதக் லகாலங்கலள இயல்பூக்கங்கள் எனப்படுகின்றன. மனிதர்களின் 

எல்லாச் சசயல்களுலம வாழ்க்ளக இயல்பூக்கம், இறப்பு இயல்பூக்கம் என்ற 

இரண்டு இயல்பூக்கங்களின் அடிப்பளடயில்தான் இயங்குகின்றன என 

சிக்மண்ட் பிராய்டு (Sigmund Freud) கூறுகிறார்.  

 நாட்டுப்புற இயல் மரபு எச்சங்களளப் பற்றி ஆராய்கிறது. பழளம 

ஆய்வில் இவ்வியல் நாட்டம் சசலுத்துகின்றது. பளழய மரபில் சபறும் 

ஆக்கம் பற்றியும் பளழய மரபுகள் அழிவது பற்றியும் புது மரபுகள் 

லதான்றுவது பற்றியும் அவ்வாறு லதான்றும்லபாது ஏற்படும் மாற்றம் 

பற்றியும் ஆராய லவண்டும். நாட்டுப்புறவியலார் வழக்கங்களளப் பற்றி 

ஆராயும்லபாது உணர்ச்சிகளளப் பற்றியும் (Emotions) ஆராயலவண்டும். 

மரசபச்சங்களள ஆராயும்லபாது உளவியல் அடிப்பளடயிலும் மானிடவியல் 

அடிப்பளடயிலும் ஆராயலவண்டும். தனிப்பட்டவர்களது வழக்கங்கள், 

நம்பிக்ளககள், சடங்குகள் ஆகியளவகள் மரபினால் பாதுகாக்கப் 

படுகின்றன. இவற்ளற மரபு வழி என்றும், உளவியல் வழி என்றும் இரு 

வளகயாகப் பகுப்பர். மரபுவழிப் பழக்கங்களும் நம்பிக்ளககளும் 

சடங்குகளும் மக்களது வாழ்வில் சபரும்பங்கு வகிப்பதுடன் பரம்பளர 

பரம்பளரயாகத் சதாடர்ந்து வாழ்ந்து வளர்ந்து வருபளவகளாகும். உளவியல் 

வழியானது நம்பிக்ளககளின் லதாற்றத்ளதப் பற்றியும் அடிப்பளட பற்றியும் 

ஆராய்கின்றது. மக்களது நடத்ளதயானது மரபுவழிப் பட்டதாகும். 

வழக்கங்கள் தனிப்பட்டவர்களது சசய்ளகயிளனக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. 

பண்பாடு மக்களது நடத்ளதயிளனத் தீர்மானிக்கின்றது. களல, புராணம், 
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மரபு முதலியவற்ளற நம் முன்லனாாிடமிருந்து நாம் சபறுகிலறாம். 

ஆப்ரஹாமும் ஓட்டரங்கும் (Abraham and Otta Rank) புராணவியளல 

உளவியல் பகுப்பாய்வு சசய்துள்ளனர். களலப்சபாருட்கள், புராணங்கள் 

முதலியளவ குறியீட்ளட அறிவதற்குப் சபருந்துளண சசய்கின்றன என 

உளவியலார் கருதுகின்றனர். நாட்டுப்புறக் களதகள் மூலம் ஒரு சமூகத்தின் 

பண்பாட்ளடயும் குறியீட்ளடயும் அறிந்துசகாள்ள முடிகின்றன. 

 உடல் உளழப்பால் லவளல சசய்யும் உளழக்கும் வர்க்கத்தினர் உடல் 

லசார்வு மட்டுமின்றி உளச்லசார்வும் அளடகின்றனர். லசார்ளவயும் 

துன்பத்ளதயும் மறக்க இளசக்கின்றனர். சிற்றின்பத்ளதயும் இளணத்துப் 

பாடும்லபாது, ஏலதா ஒரு வளகயில் சுய இன்பம் சபறுகின்றனர். இஃது 

துன்பத்ளதக் குளறக்கிறது என்பளதச் சிக்மண்ட் பிராய்டு அவர்கள், 

லிபிலடா (Libido) என்ற லகாட்பாட்டின்படி விளக்குகின்றார்.  

 மனித இனம் ஆரம்ப காலத்தில் இயற்ளகயுடன் லபாராட 

லவண்டியிருந்தது. இயற்ளகளயப் லபால் சசய்தால் இயற்ளக தனக்குப் 

பணிந்து ஏவல் லகட்கும் என மனிதன் நிளனத்தான். இயற்ளக தமக்கு உதவி 

சசய்ய லவண்டுமாயின், தாமும் இயற்ளகளயப் லபாலலவ நடக்கலவண்டும் 

என்றும் தாம் சசய்வளதப் பார்த்து அதுலபாலச் சசய்யும் என்று நம்பினர். 

அந்த நம்பிக்ளகயின் விளளலவ வளளமச் சடங்குகளும் (Fertility cult) ஆகும். 

இனப்சபருக்கத்தில் மனிதளனப் பார்த்து இயற்ளக அலதலபாலச் சசய்யும் 

என்ற நம்பிக்ளகப் புணர்ச்சி சடங்கின் அடிப்பளட ஆகும். ஆண், சபண் 

புணர்ச்சிச் சடங்கின் எச்சமாக – குறியீடுகளாக – விளளநிலத்தில் 

சபாம்ளமகள் ளவக்கப்படுகின்றன. 

 கனவு என்பது தனிப்பட்ட மனிதனின் நிளறலவறாத ஆளச என்றும், 

புராணங்கள் ஓர் இனத்தாாின் நிளறலவறாத ஆளச என்றும் கூறுவர். 

புராணங்கள் பாலியல் லவட்ளகயும் குற்ற உணர்வும் சவட்கப்படத்தக்க 

தன்ளமயும் சகாண்டளவயாகும். பிள்ளளயார் தனக்குத் தாளயப் லபான்ற 

சபண் லவண்டும் என்று லகட்டளதயும் பிரமன் களலமகளளலய மணந்து 
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சகாண்டளதயும் ஒடிப்பஸ் மனப்பாங்ளகக் காட்டும் என்பர். சிக்மண்ட் 

பிராய்டு ஒடிப்பஸ் மனப்பாங்கிளனக் காட்டுவதற்காகப் புராணங்களளயும் 

நாட்டுப்புறக் களதகளளயும் ஆராய்ந்தார். உளப் பகுப்பாய்வாளர்கள் 

நாட்டுப்புற இலக்கியத்ளத மக்களது உணர்வுகளள சவளிப்படுத்தும் 

களமாகக் கருதுகின்றனர். 

 மனிதனுளடய வாழ்வு முழுவதும் சூழ்நிளலயாலும் மரபு நிளலயாலும் 

உருவாக்கப்படுகின்றது. கற்பளனகளும் கனவுகளுலம மக்களது லவளல 

களளயும் துன்பங்களளயும் உளவியல் அடிப்பளடயில் மாற்றவல்லனவாகும்.  

 நாட்டுப்புறவியலுக்கும் உளவியலுக்குமுள்ள சதாடர்பினால், உளப் 

பகுப்பியல் பள்ளிலய (Psychoanalytical School) எழுந்தது. சபரும்பாலும் 

ஊகத்தின் அடிப்பளடயில் இவ்வாய்வு நடத்தப்படுகின்றது. சிக்மண்ட் 

பிராய்டு அடி மனத்ளதப் பற்றிய ஆய்வுக்குப் புராணக் களதகள், லதவளதக் 

களதகள், விலக்குகள் (Taboos), மூடப்பழக்க வழக்கங்கள் முதலியவற்ளற 

ஆதாரமாகக் சகாண்டார். புராணக் களதகளளயும் நாட்டுப்புற வழக்காறு 

களளயும் கனவுகளுடன் சதாடர்புபடுத்தி ஆராய்கின்றார். சிக்மண்ட் பிராய்டு 

அவர்கள் ஒடிப்பஸ் மனப்பாங்கிளன ஆராய, புராணக் களதகளளயும் 

நாட்டுப்புறக் களதகளளயும் எடுத்தாண்டுள்ளார்.  

   

 

 

 


