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சங்ககாலச்  சமூகத்தின்  கல்வி நிலல 
 

முலைவர்.ஆ.சத்தியராஜ் 
தமிழ் கல்வியியல் உதவிப் பேராசிரியர் 

காந்திகிராம கிராமிய நிகர்நிலைப் ேல்கலைக்கழகம், காந்திகிராமம் 
 

Kd;Diu 

          மனிதனின் வாழ்நிலைலயத் தீர்மாணிப்ேது கல்விபய. கல்வி என்ேது கற்றல் ேடிப்பு 

என்னும் செயல்ோட்டிலை அறிந்து அவற்றிலைப் ேயன்ோட்டிைாலும் தன்னுலைய 

அனுேவத்திைாலும் சவளிப்ேடுத்துவது கல்வி. கற்றல் என்னும் போது பகட்ைல், எழுதுதல், 

ேடித்தல், பேசுதல் ஆகிய திறன்களில் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் சகாள்ளப்ேடுவதாகும். 

ேடிப்ேபதாடு சுய அனுேவத்துைன் உைகியைறிலவச் செயல்வடிவம் சேற்றுத் தருவது 

கல்வியாகும். 

 

கல்வியாளர்களின் கருத்து 

 “கல்வி என்பது இயற்ககயாக 

மனிதனுள்ளே புகதந்துள்ே 

ததய்வகீமான பூரணத்கத 

தவேிக்தகாணர்வதாகும்” என சுவாமி 
விளவகானந்தர் கூறுகிறர். (மீனாட்சி 
சுந்தரம் மலரும் இந்திய சமுதாயத்தில் 

கல்வி ப.66) 

 கல்வி என்பது தவறுமளன 

அறிகவ மட்டும் வேர்ப்பதற்குப் 

பயிற்சியேிக்கக் கூடாது. மாறாக 

உன்னதமான மனிதப் பண்புககே 

பயிற்றுவிப்பதாகவும், முன்கப விட 

சிறப்புகடயதாகவும், மனம், ஒழுக்கம், 

வாய்கம, இவற்கற 

உருவாக்குவதாகவும் இருக்க 

ளவண்டும் எனதாகூர் கூறுகிறார்.  

 “கல்வி என்பது குழந்கத மற்றும் 

மனிதனின் உடல், உள்ேம், ஆன்மா 

இம்மூன்றின் சிறப்பானகவககே 

ஒட்டு தமாத்தமாக தவேிக் 
தகாணர்வதாகும். என மகாத்மா 

காந்திகய கூறுகிறார்.   

ததால்காப்பியம்  

 தமிழிரின் மூத்த நூல் முதல்நூல் 

எனும் தபருகமகயப் தபற்ற நூல் 

ததால்காப்பியம் தமாழிக்கு 

முதன்கமயான எழுத்தும் அகதக் 

தகாண்டு பகடக்கும் தசால்லும் கூற 

முகனந்த ததால்காப்பியனார். ‘கல்வி’ 

பற்றிய குறிப்கப கூறவில்கல 

இருப்பினும் கல்வி கற்பதற்கான 

ததாடக்க தசயல்பாடுகள் என்பது 

ததேிவாகிறது. தபாருேதிகார 

அகத்திகண இயலில் பிரிகவ 

விேக்கும் ள ாக்கில் முதலாவதாக 

கல்விகய முன்னுறுத்துகிறார்.  

 “ஓதல் பககளய தூதிகவ பிரிளவ
” (ததால். கேம் நூல் 25) 
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இங்கு ஓதல் என்பது கல்வி. கல்வி 
கற்கும் தபாருட்டு பிரிதல் தமிழர் சமூக 

மரபு என்பகத நூற்பாவழி 
விேங்குகிறது.  

 கல்வி கற்கச் தசல்பவன் 

எவ்வேவு ஆண்டு தசன்று கற்க 

ளவண்டும் என்பகத,  

 “ளவண்டிய கல்வியாண்டு 

மூன்றறிவாது” (கற்பு 188) 

இந்நூற்பாவில் தகலவன் 

தகலவிகயப் பிரிந்து தசன்று மூன்று 

ஆண்டுகள் தங்கிக்கல்வி கற்றான். 

இக்கல்வி அடிப்பகட கல்வியாக 

இருக்க முடியாது. அஃது 

உயர்கல்வியாக மட்டுளம இருக்க 

முடியும். உயர்கல்வியின் ளதகவகய 

அன்கறய சமூகத்தினர் 

உணர்ந்திருந்தனர் என்பது 

ததேிவாகிறது என்று இன்கறய உயர் 

கல்வியான கல்லூரிக் கல்வியின் 

மூன்றாண்டு காலத்கத இதளனாடு ஒப்பு 

ள ாக்கலாம்.  

 தமய்ப்பாட்கட எண்வககயாக 

வககப்படுத்திய ததால்காப்பியர் 

“தபருமிதம்” எனும் சுகவயர் கூறும் 

ளபாது கல்விகய முதன்லாவதாக 

முன்னிறுத்தியுள்ோர்.  

 “கல்வி தறுகண் புகழ் 

தகாகடதயனச்  

 தசால்லப்பட்ட தபருமிதம் 

 ான்ளக” (ததா.தமய்.9) 

இவ்வாறு ததால்காப்பியர் 

விேத்தியிருப்பது ‘கல்வி’ குறித்து 

 ம்கமயும் தபருமிதம் 

தகாள்ேச்தசய்கின்றன.  

புறநானூற்றில் கல்வி நிலை  

சங்க இலக்கியத்தில் 

எடுத்தாேப்பட்ட சான்ளறார் 

சான்றாண்கம ளபான்ற தசாற்கள் 

கல்வியில் சிறந்ளதாகர கமயமாக 

முகிழ்ந்து எனலாம். கற்ளறாளர 

சான்ளறார் இருந்தால் பிணி மட்டுமல்ல 

 கரயும் ளதான்றாது என்று 

பிசிராந்கதயார் தம் பாடலில் 

விேக்கியுள்ோர்.  

 “யாண்டுபல வாக  கரயில 

வாகுதல்  

 யாங்கா கியதரன வினவுதி 
ராயின்  

 மாண்டதலன் மகனவிதயாடு..... 

 சான்ளறார் பலர்யான் வாழுமூளர
” (புறம். 191) 

என்று பாடுகின்றார்.  ல்ல 

சமுதாயம் சான்ளறாகரக் தகாண்டு 

அகடயாேம் காணப்படுகிறது. 

சான்ளறான் ஆவதற்குக் கல்விளய 

துகண என்பகத அரியப்பகட கடந்த 

த டுஞ்தசழியன் (புறம் 183)  

கல்வியால் ஒருவன் எவ்வேவு 

ளமன்கம அகடகிறான் என்பகத,  

 “உற்றுழி உதவியும் உறுதபாருள் 

தகாடுத்தும்  

 பிற்கற ிகல முனியாது கற்றல் 

 ன்ளற  

 பிறப்ளபா ரன்ன உடன் வயிற்ளு 

உள்ளும்  

 சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் 

திரியும்  

 ஒருகுடிப் பிறந்த பல்ளலா 

ருள்ளும்  

 மூத்ளதான் வருக என்னாது 

அவருள்  

 அறிவுகடளயான் ஆறு அரசும் 

தசல்லும்  

 ளவற்றுகம ததரிந்த  ாற்பால் 

உள்ளும்  

 கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின்  

 ளமற்பால் ஒருவன் அவன் 

கண்படுளம”  

எனும் புற ானூற்றுப் பாடல் 

வாயிலாக கால மன்னன் ஆரியப்பகட 

கடந்த த டுஞ்தசழியன் 
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உணர்த்துகின்றான். “ஆசிரியருக்கு 

ளவண்டும் உதவிககேச் தசய், 

அவருக்குத் ளதகவயானகதக் தகாடு. 

தசல்வக்குடியில் பிறந்து இகதச் 

தசய்வளதா எனக் கல்விகய 

ஒதுக்காளத” கல்வியின் இன்றியகம 
யாகமகய மன்னன் ஆரியப்பகட 

கடந்த த டுஞ்தசழியன் பாடலில் 

சுட்டப்படுகிறது. அறத்தின் 

ளமன்கமகய உணர்ந்தவர் 

பண்கடத்தமிழர். எனளவ, அவர்கள் 

அறவழிப் தபாருகேயும் அறவழி 
இன்பத்கதயும் தபறளவண்டும் என்ற 

தகாள்ககயுகடயராக வாழ்ந்தனர்.  

கல்வியின் சிறப்பறிந்த, 

ஆரியப்பகட, கடந்த த டுஞ்தசழியன் 

கல்வி கற்பதன் அவசியத்கதயும் 

கல்வியினால் ஏற்படும் 

புரட்சியிகனயும் எடுத்துக்காட்டி 
யுள்ோர். வயிற்றில் பிறக்கும் 

அகனத்துக் குழந்கதககேயும் ஒளர 

கண்ளணாட்டத்துடன் பார்க்கும் 

ததய்வத் தன்கம தகாண்ட தாயாவாள். 

உயர்ந்த பண்பாேனாக இருந்தாலும் 

தீங்ககயும் தகாடூரங்ககேயும் 

புரிபவனாக இருந்தாலும் தாயின் பாசம் 

இருவருக்குளம சமமாக இருக்கும் 

பலகரயும் பக்குவத்துடன் 

அரவகணத்துச் தசல்லும் தாயின் 

மனம் கூட கல்வியின் தன்கமயால் 

மாறுபடக் கூடும் என்பகத கல்விச் 

சிறப்பாக சிறப்பின் பாலால் தாயும் 

மனம் திரியும்” என புற ானுறு 

கல்வியின் சிறப்கப எடுத்தியம்புகிறது. 

 தபான்னும் பவேமும் முத்துப் 

மணியும் ஒன்றுக்தகான்று 

ததாகலவுப்பட்ட  ிலத்தில் 

ளதான்றினாலும் அணிகலன் என்று 

வரும் தபாழுது அகவ அணிவகுப்பது 

ளபால் சான்ளறார் எங்கு இருப்பினும் 

தமது இனத்கத (கற்றவர்) எப்ளபாதும் 

தசன்று ளசர்வர் என்பகத,  

 சான்ளறாரிருந்து அகவயத்து 

உற்ளறான்  

 ஆசாகுஎன்னும் பூசல் ளபால 

(புறம்.266) 

என்று புறப்பாடல் விேக்குகின்றது. 

தம்மால் சமூகத்திற்குப் புகழ் எனில் 

தமது உயிகரயும் தகாடுப்பர் கற்றறிந்த 

சான்ளறார். ஆனால் பழி எனில் பரிசாக 

உலகளம கிகடப்பினும் ஏற்பதில்கல 

என்பதும் அவர்தம் தகாள்கக என்பகத,  

 புகதழனின் உயிரும் 

தகாடுக்குவர் பழிதயனின்  

 உலகுடன் தபறினும் தகாள்ேலர்  

(புறம்.182) 

என்று புறபாடல் விேக்குகின்றது.  

 ததய்வப் புலவரும் சான்ளறான் 

சிறப்கபக் கூறுமிடத்து 

 “ஈன்ற தபாழுதின் தபரிதுவக்கும் 

தன்மககனச்  

 சான்ளறாhன் எனக்ளகட்ட தாய்” 

(குறள்.69) 

என்ற குறேின் வழியாக ஈன்ற மகன் 

உலகில் பல்திறனும் வாய்க்கப் தபற்ற 

சான்ளறானாவகதளய ஈன்றாளும் 

விரும்புவாள் எனச் சான்ளறான் 

சிறப்கபக் கூறுகிறார்.  

 மனிதனாகப் பிறந்த 

ஒவ்தவாருவரும் கல்வி அறிகவ 

தபறளவண்டும். இல்கலளயல் 

மாக்களோடு ஒப்பிடும்  ிகலகவ 

ததேிவுப்படுத்துகின்றது.  

 “கல்விகற்காத மக்கள் மாக்கள் 

 ிகலக்குத்  

 தள்ேப்பட்டகதப் புற ானூற்றுப் 

பாடல்  

 எல்லடிப் படுத்த கல்லாக் காட்சி  
 வில்லு ழுது உண்மார்  ாப்பண் 

ஒல்தலன” (புறம்.170) 
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எனும் வரிகள் மூலமாக 

விேக்குகிறது.  

கல்வியும் கற்றறார் சிறப்பும்  

 கற்றவர்கேின் சிறப்கப அவர்தம் 

பகடப்பிலிருந்து  ாம் அறிந்து 

தகாள்வது ளபால், அவரும் தம் 

பகடப்பில் கற்றவர் சிறப்கபக் கூறிக் 

கல்வி கற்கும்  ல் எண்ணத்கத 

அன்கறய சமூகத்தில் விகததனர் 

அவ்விகதளய இன்று விருட்சமாக 

வேர்ந்து தமிழர்தம் கல்வி அறிவின் 

விழுதுகோகச் சமூகத்தில் 

 ிகலதகாண்டுள்ேன. இதகன,  

 “ஓங்கிய சிறப்பினுயர்ந்த 

ளகள்வி  
 மாங்குடி மருதன் தகலவனாக” 

(புறம். 72) 

 புலவர் புகழ்ந்து தபாய்யா 

 ல்லிகச  

 விரிகதிர் ஞாயிறு” (புறம். 228) 

 பாணா  

 ........ புலவர்  

 பாடியினாப் பண்பிற் பககவர்” 

(120) 

“ஈன்ற தாளய ளவண்டாேல்லள்  

கல்விதயனும் வல்லான் சிறா 

அன்”  

என்று புற ானூற்றுப்பாடல்கள் 

மூலம் உணர முடிகிறது. கற்பிப்ளபான் 

எத்தககய தகுதிககேக் 

தகாண்டிருந்தால் இச்சமூகம் அவகன 

‘ ல்லாசிரியன்’ என இவ்வுலகிற்கு 

அகடயாேப்படுத்தும் என்பகதயும் 

சங்கப் பாடல்கள் தவேிப்படுத்த 

தவறியதில்கல என்பகத, 

 “துகேறு ளகள்வி யுயர்ந்ளதார் 

புக்கில்  

 அகனய தனன்னா தத்தக் 

ளகாகன” (221) 

என்ற புறப்பாடலில் 

அறியமுடிகிறது. 

கல்வி ளகள்வி மட்டுமல்லாது 

சங்கத் தமிழர் ததாழில் மற்றும் 

அறிவியல் கல்வியிலும் சிறந்து 

விேங்கினர் என்பதற்கு அவர்தம் 

ககலப்பகடப்ளப சான்றாகிறது.  

முடிவுகள் 

1. சங்க காலத் தமிழ்ச் 

சமுதாயத்தின் கல்வித் ளதடகல 

அறியமுடிகின்றது.  

2. எண் வகக தமய்ப்பாட்கடச் 

சுட்டும் ததால்காப்பியர் 

‘தபருமிதம்’ என்னும் 

தமய்ப்பாட்டின் 

 ிகலக்கேன்கேில் 

முதன்கமயாகக் கல்விகய 

முன்னிறுத்துகின்றார்.  

3. ஈன்ற தாயும் தந்கதயும் 

மட்டுமன்றிச் சுற்றத்தாரும் 

ஏகனளயாரும் கல்வி கற்றுப் 

புலகம தபற்றவகனளய 

விரும்பினர் என்பதற்குச் சங்க 

இலக்கியப் பாடல்கள் 

சான்றாகின்றன.  

 

கல்வி அறிவு தபறாத மக்கள் 

‘மாக்கோகக்’ கருதப்பட்ட சூழலும் 

அவர்கோல் அச்சமூகத்திற்கு 

உண்டாகும் இழிவும் சங்க 

இலக்கியமான புற ானூற்று 

பாடல்கேில் பதிவாக்கப்பட்டுள்ேது.  

 

துகண ின்ற நூல்கள்  

1. ததால்காப்பியம் - தபாருேதிகாரம்  

2. புற ானூறு மூலமும் - உகரயும்  

3. திருக்குறள்  

4. மலரும் இந்திய சமுதாயத்தில் கல்வி – 

மீனாட்சி சுந்தரம் 

 
 


