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Abstract: Silappathikaram is the first Tamil epic. In this epic that is written by Ilangovadikal, there are records of
transgender people living on the margins of society. As Tolkappiyar has recorded transgender people as
masculinity challenged, Ilangovadikal too referred transgender as masculinity challenged. Silappathikaram talks
about ‘Pedik Koothu (folk play)’ which can only be played by transgender people. Madurapathi, the deity of the
Pandyas, one of the three crowned Kings, is understood to be in the bisexual transgender form. Silappathikaram
beautifully captures the transcendental imagery of transgender people. It also records that transgender people
worked as maids in the harem for Venmaal, the wife and queen of Senkuttuvan. Besides, Silappathikaram registers
transgender people as trustworthy. Furthermore, worshiping them in the form of deities and through recording
their images, it is clear that the society of the day regarded transgender people as equals without distinction.
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முன்னுகர
சிலப் திகாரம் தமிழில் னதான்ைிய முதல் காப் ியம். இக்காப் ியம் இரண்டாம் நூற்ைாண்டில்
எழுதப் ட்டது. இளங்னகாவடிகள் எழுதிய இக்காப் ியத்தில், சமூகத்தில் விளிம்பு நிறலயில் வாழும்
திருநங்றகயர்

ற்ைிய

திவுகள் காணப் டுகின்ைன. சிலப் திகாரம் திருநங்றகயறர ஆண்றம திரிந்த,

ன டி என்ை பசாற்களால் அறடயாளப் டுத்துகிைது. னமலும், இக்காப் ியம் மதுரா தி பதய்வம் இரு ால்
தன்றம

பகாண்டதாகவும்

திவு

பசய்கிைது.

இவ்வாறு

சிலப் திகாரத்தில்

திருநங்றகயர்

குைித்த

திவுகறள ஆராய்வதாக இக்கட்டுறர அறமகிைது.

பபடி
ால் திரிந்த மக்களும் அவர்கறளக் குைிக்கும் பசாற்களும்

ின்வருமாைாம். “ஆண்றம திரிந்து

ப ண்றம பகாண்டவன் ன டி, ப ண்றம திரிந்து ஆண்றம பகாண்டவள் ன டன், இவ்விருவருக்கும்
ப ாதுப்ப யர்

ன டு.

இம்மூவர்க்கும்

புணர்ச்சி உணர்ச்சியில்லாததும்
என்னும்

ப யர்

ன டிமார்

லர் ால்

ப யர்

முறைனய

ன டியர்

ன டர்

ன டுகள்

என் ன.

ால் காட்டும் உறுப் ால் ஆணும் ப ண்ணுமல்லாததும் அலி. ன டி

ன டிகள்

எனவும்

லர் ால்

ஏற்கும்”

என்று

கழகப் திப் ின்

குைிப்புறர

கூறுகின்ைது (Tholkappiyar, 1956; Puliyur Kesigan, 2014). இதன் மூலம் ன டி என்ை பசால்லின் ப ாருறள
விளங்கிக்பகாள்ள முடியும்.
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அரவாணி-திருநங்கக
அரவாணி

என்னும்

ப யர்

12-05-1997

அன்று

முதல்

வழங்கப் ட்டு

வருகிைது.

இப்ப யறர

றவத்தவர் ஆர். இரவி அப்ன ாறதய விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப் ாளர். திருநங்றக
எனும்

ப யர்

திருநங்றக

நர்த்தகி

நடராஜ்

அவர்களால்

2006-ஆம்

ஆண்டு

வாக்கில்

அைிமுகம்

பசய்யப் ட்டது.

திருநர்
இப்ப யர்களும்

மாைி

தற்ன ாது

திருநங்றக என்றும், ப ண்ணாய்
அறழக்கின்ைனர்.

திருநங்றக,

ஆணாய்

ிைந்து

ப ண்தன்றம

திருநம் ி

ஆகிய

இருவரும்

திருநர்

குைிப் ிடப் டுகின்ைனர். இச்பசால் 2010-2011 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து
பசால்

ஆணாகப்

ிைந்து

உள்ள

ன டியறர

ப ண்தன்றமயுடன்

வாழும்

என்ை

ஒனர

பசால்லால்

யன் டுத்தப் ட்டு வருகின்ைன.

இந்த புரிதறல அடிப் றடயாகக் பகாண்டு சிலப் திகாரத்தில்
என்ை

அதிகம்

ிைந்து ஆண்தன்றம அதிகம் உள்ள ன டறர திருநம் ி என்றும்

யன் டுத்தப் ட்டிருக்கும் ன டி

திருநங்றகயறரக்

குைிக்கும்

என் து

பதளிவு.

திருநங்கக வடிவத்தில் எமன்
பதால்காப் ித்தில் திருநங்றகயறரக் குைிக்கும் ஆண்றம திரிந்த (பதால். பசால். நூ.4)
பசால்,

சிலப் திகாரத்தில்

யன் டுத்தப் ட்டுள்ளறதக்

காணமுடிகிைது.

என்ை

சிலப் திகாரத்தின்

புகார்க்

காண்டத்தில் எமன் தன் பகாறலத் பதாழிறல மாற்ைிக் பகாள்ளாத குணங்கனளாடு ப ண்ணுருவம்
தாங்கி இருப் தாக
ல்லுயிர்

திவு பசய்யப் ட்டுள்ளது.
ருகும்

குவாய்க் கூற்ைம்

ஆண்றமயில் திரிந்துதன் அருந்பதாழில் திரியாது
நாணுறடக் னகாலத்து நறகமுகங் னகாட்டிப்
ண்பமாழி நரம் ின் திவவியாழ் மிழற்ைிப்
ப ண்றமயில் திரியும் ப ற்ைியும் உண்படன
ல உயிர்கறளக் கவரும்
மாற்ைிக்பகாண்டு,
நறகயுறடய

தன்

முகமும்,

ிளந்த வாயிறன உறடயவன் எமன், அவன் தன் ஆண் இயல்புகறள

பகாறலத்
ண்

(Somasundranaar, 1979)

பதாழிறல

பமாழிகின்ை

மாற்ைிக்

பகாள்ளாமல்

நரம் ிறனயுறடய

நாணமுறடய

திவவுயாழ்

ன ாலப்

னகாலமும்

ன சிக்பகாண்டு,

ப ண்ணுருவம் தாங்கி புகாரில் திரிகின்ைான் என்று இப் ாடல் வரிகள் பசால்கின்ைன. இதன் மூலம்
எமன்

ஆணுக்குரிய

குணங்கனளாடு

ப ண்ணுருவம்

தாங்கி

இருந்தறத

திருநங்றக

வடிவம்

என்று

தீர்மானிக்க முடிகிைது.

பபடியாடல்- கூத்துவகககளில் ஒன்று
கூத்து

வறககளில்

ஒன்ைான

இருந்திருக்கிைது. இப்ன டியாடல் கூத்து

ன டியாடல்

திருநங்றகயர்

ற்ைி சிலப் திகாரம்

மட்டுனம

ஆடக்கூடிய

கூத்தாக

திவு பசய்துள்ளது.

“ஆண்றம திரிந்த ப ண்றமக் னகாலத்துக்
காமன் ஆடிய ன டியாடலும்”

(Somasundranaar, 1979)

கடலாடு காறதயில் ஆடல்வல்ல மாதவி தாளமுறை பகடாமல் தாளகதியுடன் பகாடுகிட்டி
ஆட்டம் முதற்பகாண்டு

2018).

அதில்

ப ண்தன்றம

ஒரு

ப ற்ைக்

திபனாரு வறக ஆடல்கறள நிகழ்த்திக் காட்டுகின்ைாள் (Venkatasamy Nattar,

வறக

ஆடலாக

னகாலத்துடன்

ன டியாடல்

மன்மதன்

அறமகின்ைது.

ஆடிய

ன டிக்

ஆண்

கூத்றத

தன்றமறய
மாதவி

இழந்து

நிகழ்த்திக்
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காமன்

தன்மகறனச்

ன டியாக(திருநங்றகயாக)

இருந்து
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சிறைமீ ட்டு

ன டிக்கூத்திறனக்

இதன் காரணமாகப் ன டிக்கூத்திறனக் காமனனாடு பதாடர்பு
கறதகள் பசால்வனவாகும். ன டிக்கூத்து என் து
அதற்கு

முன்னர்

ன டிகளால்

மட்டுனம

ஆண்தன்றம

திரிந்த

நிகழ்த்தியதாகக்

டுத்திப்

ப ண்றமக்

கூைப் டுகிைது.

ார்க்கப் டுகிைது. இறவ புராணக்

ிற்காலத்தில் தான் இறைவறனக் குைித்து நிற்கிைது.

இக்கூத்து

நிகழ்த்தப் ட்டிருக்க

னவண்டும்

எனனவதான்

அக்கூத்திற்கு ன டிக்கூத்து என்ை ப யர் வந்திருக்கனவண்டும் என்று கூைமுடியும்.

மதுராபதி ததய்வம்- இருபால் கூறு உகடயது
ாண்டியர்களின்

குலபதய்வமான

மதுரா தி

பதய்வத்தின்

உருவறமப்பு

ஆணும்

இல்லாத

ப ண்னும் இல்லாத திருநங்றகயர் வடிவிறன ஒத்துள்ளதாக சிலப் திகாரத்தின் கட்டுறரக்காறதயில்
இளங்னகாவடிகள்

திவு பசய்துள்ளார்.

“வலமருங்கு ப ான்னிைம் புறரயு னமனியள்
இடக்றக ப ாலம்பூந் தாமறர னயந்தினும்
வலக்றக அம்சுடர்க் பகாடுவாள்

ிடித்னதாள்

வலக்கால் புறனகழல் கட்டினும் இடக்கால்
தனிச்சிலம்பு அரற்றும் தறகறமயள்

னித்துறைக்

பகாற்றகக் பகாண்கன் குமரித் துறைவன்
ப ாற்னகாட்டு வரம் ன் ப ாதியில் ப ாருப் ன்
குலமுதல் கிழத்தி”

(Somasundranaar, 1979)

மதுறரக்காண்டத்தில் கட்டுறரக்காறதயில் கண்ணகி மதுறரறய எரித்தப் ின் அவள்

ின்புைம்

னதான்ைி அவளுக்கு முன்னர் நடந்த முற் ிைவிக் கறதறயச் பசால்லும் பதய்வம் மதுரா தியாகும்.
இந்த மதுரா தி பதய்வம் இரு ால் கூறுறடயது.

இடது றகயில் தாமறர மலரும், வலது றகயில்

பகாடுவாளும், வலது காலில் வரக்கழலும்,
ீ
இடது காலில் ஒலி பசய்யும் ஒற்றைச் சிலம்பும் அணிந்து
காட்சி அளிக்கிைார். மூனவந்தர்களில் ஒருவரான

ாண்டியர்களின் குலபதய்வம் மதுரா தி.

இத்பதய்வம்

இரு ால் தன்றம அறமந்த திருநங்றகயர் வடிவமாக இருப் றத இளங்னகாவடிகள் குைிப் ிடுகிைார்.

திருநங்ககயர் உருவ அகமப்பு
வஞ்சிகாண்டத்தில்

நீர் றடக்

கண்ணகிக்குக் கல் எடுத்தறத
மீ து

காறதயில்

னசரன்

பசஞ்குட்டுவன்

த்தினி

பதய்வம்

திவு பசய்கிைது. தமிழரின் வரத்றத
ீ
நிறலநாட்டவும் வடதிறச நாடுகள்

றடபயடுத்துச் பசன்று கனகவிசய மன்னர்கறளத் னதாற்கடித்து இமயத்தில் கல்பலடுத்து கங்றக

ஆற்ைில் நீர்ப் றட பசய்து பதன்திறச னநாக்கித் திரும்புகின்ைான். அவ்விடத்தில் ஆரியப் ன டிகள் என்ை
திருநங்றகயர் உருவ அறமப்பு விரிவாக ன சப் டுகிைது.
“சுருளிடு தாடி மருள் டு பூங்குழல்
அரி ரந்து ஒழுகிய பசழுங்கயல் பநடுங்கண்
விரிபவண் னதாட்டு பவண்ணறகத் துவர்வாய்ச்
சூடக வரிவறள ஆடறமப்

றணத்னதாள்

வளரிள வனமுறல தளரியல் மின்னிறடப்
ாடகச் சீைடி ஆரியப் ன டினயாடு”
என்ை

கூந்தலும்

ாடலில்

பசவ்வரி

ன ார்க்களத்தில்
டர்ந்த

ப ரிய

(Somasundranaar, 1979)
தவனவடம்

பகண்றட

பூண்டு

மீ ன்

தப் ினயாடிய
ன ான்ை

அரசர்கறளயும்

கண்களும்

கறுத்த

பவண்சங்கு
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னதாடணித்தவர்களும்
அறசயும்
காலணி

மூங்கில்

அணிந்த
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ன ான்ை

ஆரிய

ற்களும்

னதாளும்
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வாயும்

இளமார்பும்

திருநங்றகயர்கறளயும்

றகது

றகவறளயல்

மின்னல்

பசய்து

அணிந்த

இறடயும்

னசரனின்

வரம்
ீ

ாடகம்

றககளும்
என்னும்

குைித்துச்

னசாழ

ாண்டிய மன்னர்கள் அைிந்திட அனுப்புகின்ைான் என்று கூைப் டுகிைது.

அரசி பவண்மாளின் அந்தப்புர காவலராக திருநங்ககயர்
சிலப் திகாரத்தில்

திருநங்றகயர்

குைித்து

நடுகல்

காறதயில்

காணப் டுகிைது. இதில் திருநங்றகயரும் அரசி னவண்மாளின் அந்தப்புர
இருந்துள்ளனர் என்ை குைிப் ிடத்தக்க

னமலும்

ஒரு

திவு

ணிப்ப ண்களில் ஒருவராக

திறவக் காணமுடிகிைது.

“மான்மதச் சாந்தும் வரி பவண் சாந்தும்
கூனும் குைளும் பகாண்டன ஒருசார்
வண்ணமும் சுண்ணமும் மலர்ப்பூம்

ிறணயலும்

ப ண் அணிப் ன டியர் ஏந்தினர் ஒருசார்”
என்ை

ாடலில்

பசங்குட்டுவனின்

மறனவியும்

காணுவதற்கு நிலாமுற்றும் வருகின்ைாள்.
விளக்றக எந்தி வாழ்த்துகின்ைனர்.
ாடல்

முழக்கமும்

னவண்மாள்,

ஒளிவசும்
ீ
வறளயல் அணிந்த

மிகுந்திருக்கின்ைன.

கூனரும்

கூறுவதின்

கள்ளரும்

திருநங்றகயர்

சுண்ணப்ப ாடிகறளயும்

மூலம்

அரசியுமான

கஸ்தூரிக்

ஏந்தி

குழம்ற யும்

நிற்கின்ைனர்.

வாசமலர்

அரண்மறன

அப்ன ாது

மாறலகறளயும்

ண்ணறமத்துப்

பதாய்யில்

ப ண்ன ால்

ஏந்தி

அந்தப்புரங்களில்

பவண்ணிலா

ணிப்ப ண்கள் மங்கல

ஒரு க்கம் மத்தள ஒலியும் யாழிறசயும்

பவண்சந்தனத்றதயும்
திருநங்றகயர்

(Somasundranaar, 1979)

எழுதும்

அழகுறடய

நிற்கின்ைனர்.

அரசிக்குப்

ாடும்

என்று

ணிவிறடகள்

பசய் வர்களாக இருந்துள்ளனர் என் றத அைியமுடிகிைது.

முடிவுகர
எந்த

இக்கட்டுறரயின் வாயிலாக சிலப் திகாரமானது இவர்தான் திருநங்றகயராக இருந்தார் என்று
ஒரு

ந றரயும்

குைிப் ிட்டுக்

கூைவில்றல

என் து

பதளிவாகிைது.

பதால்காப் ியர்

திருநங்றகயறர ஆண்றம திரிந்த என்ை பசால்லால் குைிப் ிட்டுள்ளது ன ான்னை இளங்னகாவடிகளும்
ஆண்றம திரிந்த எனும் இச்பசால்லால்

திவு பசய்துள்ளறதக் காணமுடிகிைது. ஆனால் சிலப் திகாரம்

திருநங்றகயர் மட்டுனம ஆடக்கூடிய ன டிக் கூத்திறனப்
ாண்டியர்களின்

குலபதய்வம்

மதுரா தி

இரு ால்

ற்ைி ன சுகிைது. மூனவந்தர்களில் ஒருவரான

தன்றம

அறமந்த

என் றத பதரிந்துபகாள்ள முடிகிைது. திருநங்றகயரின் உருவ அறமப்ற
திவு

பசய்துள்ளது.

ணிவிறட

பசய்யும்

பசங்குட்டுவனின்

மறனவியும்

ணிப்ப ண்களாகவும்

அரசியுமான

திருநங்றகயர்

திருநங்றக

வடிவமானது

மிகச் சிைப் ாக இக்காப் ியம்

னவண்மாளுக்கு

ணிபசய்துள்ளனர்.

அந்தப்புரத்தில்

இதன்

மூலம்

திருநங்றகயர் அரசனின் நம் ிக்றகக்கு உரியர்வர்களாக இருந்துள்ளனர் என் றத அைிய முடிகிைது.
எனனவ சிலப் திகாரமானது திருநங்றகயறர நம் ிக்றகக்குரிய ஒருவராக

திவு பசய்கிைது. னமலும்,

அவர்கறள பதய்வ வடிவில் வழிப் ட்டறமயும், அவர்களின் உருவ அறமப்ற யும்

திவு பசய்வதின்

மூலம் அன்றைய சமூகம் னவறு ாடு இன்ைி திருநங்றகயறர சகமனிதராக மதித்திருக்கிைது என் து
பதளிவாகிைது.
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