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ந

ைம)காக எ தாளகளி

!"#ற$ ய சியா நைடெப 7

வ(வ8 தமி எ தாள !"#ற$ ச%க, தமிற$ எ

ற  திைரட

இ
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வைர 89 கைள ெவளியி":()கிற8. 23--ஆவ8 ெவளி;டான இ8 இ2ேபா8

இர5டா பதி2பாக வ(கிற8. தரமான கைள நல ைறயி ெவளியி"#2

3திய தமிழில)கிய2 பர23)= அணி ெசய ேவ5# எ

7, வி பைனயி வ(

ஊதிய தி ெப( ப%கிைன எ தாள ெபற ேவ5# எ 7 எ5ணிேய இத
ச%க பணி 3ாிகிற8. 3 தக ெவளியிட ெதாட%கிய8 த இத =2 பல

8ைறகளி (8 நல ஆதர$ கிைட 8 வ(கிற8. )கியமாக அரசியலா(,

!"#ற$2 ப=தியின(,  நிைலய அதிகாாிக? அளி)= ஆதரைவ

ந றியறி$ட பாரா"#கிேறா. இ @ ேபாதிய அள$)= ஆதர$
கிைட)=மாயி ப மட%= சிற2பான வைகயி இத ெதா5ைட ஆ ற :
எ ற ஊ)க நபி)ைக இ2ேபா8 உ5டாகி0ளன.

ஒ( பதி23)= இர5டாயிர ப:க0 ெவளியி"# அவ ைற ஓரா5#)=0
வி 7விட ேவ5# எ ப8 எ%க0 அவா. இ8 நிைறேவற :யாத ேபராைச
அ 7.  நிைலய%க? கவி நி7வன%க? இத ெவளி;#கைள வா%கி
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ஆதாி தா இத அவா நிைறேவ7, !"#ற$ 8ைறயின( அரசா%க

எ%க?)= இ

@ மி=தியான ஆதரைவ த(வாக0 எ

எ%க0 ய சிைய ஆதாி)= யாவ()= எ%க0 ந
ெகா0கிேறா.
ெச

றிைய ெதாிவி 8)

ைன- 5

25-3-77.

தமிறவாளா.

---------------------------த பதிபி
ெச

7 எதி பா)கிேறா.

ைன2 பகைல) கழக தி



ைர

ஆதரவி ஆ5# ேதா7 நைடெப7

"ககி கி(DணE தி நிைன$ ெசா ெபாழி$" வாிைசயி 1963-64-ஆ
ஆ5#)=ாிய ெசா ெபாழிைவ நிக 8ப: பகைல) கழக தின எ

பணி தாக0, வள8வ( 3திய இல)கிய2 உைட23)கைள2 ப றிய

ைன2

ெசா ெபாழிவாக இ()கேவ5# எ ப8 இத அைம2பி ேநா)க. ஆகேவ நா
"தமி நாவகளி ேதா ற வளசி" எ ப8 ப றி2 ேப1வதாக
ஒ23)ெகா5ேட

. 1964-ஆ ஆ5# ஜூைல மாத 13, 14, 15-ஆ ேததிகளி

இத ெசா ெபாழி$க0 நைடெப றன. E 7 நா? பகைல) கழக 8 தமி
8ைற தைலவ டாட .
. வரதராசனா அவக0 தைலைம தா%கினா. இ7தி
நாளி இத ெசா ெபாழி$கைள2 பாரா":2 ேபசின. இத ெசா ெபாழி$கைள
ஆ ற வா23 அளி த ெச ைன2 பகைல) கழக தா()= எ ந றியறிைவ
ெதாிவி 8) ெகா0கிேற . ெசா ெபாழி$க?)= தைலைம தா%கி2 பாரா":ய
டா)ட . வரதராசனா அவக?)= எ ந றியறி$ உாிய8.
இத ெசா ெபாழிைவ நட 8வத = Eலதன வழ%கியவக0 ‘ககி’

காாியாலய தா. ககியி நிைனைவ2 ப1ைமயாக ைவ தி()க இத
ெசா ெபாழி$ வாிைச உத$ எ 7 இதைன அைம த அவக?)= தமி ம)க0
ந றி பாரா"ட ேவ5#.
வள8வ( தமி இல)கிய 8ைறக?)= வழி வ= த பல அறிஞகளி

ககியி

ப%= மிக2 ெபாிய8. ஆனத விகட@)= ஆசிாியராக இ(தேபா8,

பிற= தாேம ெதாட%கிய ககி)= ஆசிாியராக இ(தேபா8 அவ தமி)காக
ஆ றிய பணி வரலா றி இட ெபற =ாிய8. தமிழி எதைன ெதளிவாக$
1ைவயாக$ எதலா எ 7 கா":னா ககி. சி7கைதகைள நைக1ைவ
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சி திர%கைள, கைல விமாிசன%கைள, அரசிய க"#ைரகைள, ேவ7

பலவைக) க"#ைரகைள, நாவகைள, எதி எதி) =வி தா அவ. ககி2
ப திாிைகயி ஆரப கால%களி ஒHேவா இதழிI பல ேவ7 தைல2பி பல
ேவ7 க"#ைரக0 எதி )கா ப திாிைகைய நிர2ப ேவ5:ய அவசிய
அவ()= ேநத8. சிறி8 சைள)காம அைத ெசதா. எைத எதினாI

பளிெச

7 ெதளிவாக விள%= நைடயி எதினா; ஆவைல J5#

வைகயி எதினா; 1ைவ 82 ப:)=ப: எதினா. அத) கால தி தமி2

3 தக%கைள ஆ%கில அறிதவக0 ப:2பதிைல. ம றவகளிI சிலேர
ப:2பாக0. ககி ேபனா2 பி: 8 எத ெதாட%கிய பிற= அ#2ப%கைர த
அIவலக%க0 வைரயி அவ(ைடய எ 82 3=த8. ஆ%கில2 ப"டதாாிக?
ெபாிய ேவைலயி இ(த அதிகாாிக?%!ட அவ எதியவ ைற2 ப: 8
அவ ைற2ப றி உைரயாட ெதாட%கினாக0. அவ(ைடய ெதாட கைதகைள2
ப றிய விமாிசன2 ேப1)க0 K#ேதா7 எதன.
இத அ 3த ைத) ககி ெசததனா தமி நா"# ம)க?)= ப திாிைக

ப:)= ஆவ மி=தியாயி 7. இ

7 ப திாிைகக0 ல"ச, இர5# ல"ச,

E 7 ல"ச எ 7 தமிநா": ெசலவாகி றன எ றா அத = அ:)க
நா":யவ ககி எ பைத சிறி8 தைடயி றி ெசாலலா.
எைத தா ந

றாக2 3ாி8ெகா5#, யா()= ெசாகிேறாேமா அவக0

மனநிைலைய 3ாி8ெகா5#, அவக0 உள%ெகா0? வைகயி எ8

உ தி ைகவர2 ெப றவ ககி. ச%கீத விமாிசன ைத தமிழி அவ தா ெதாட%கி

ைவ தா. ‘கநாடக’ எ

ப: 8 1ைவ த8 ெபாித

ற ெபயாி அவ எதிய விமாிசன%கைள2 ெபா8ம)க0
7; ச%கீத வி 8வா

கேள ேபா றி2 பாரா":னக0.

ககியினா 3க ெபற ேவ5#, அவ(ைடய விமாிசன தி தம)= நல ெபய

கிைட)க ேவ5# எ 7 சில ச%கீத வி 8வா க0 தவ கிடதாக0. ெபாிய
30ளிகைள2 ப றிய சி திர%க0 அவ(ைடய எ தி வ5ண வ:வ ெப 7
மலதன. ெதாடகைதைய எHவள$ நீளமாக எதினாI வாரேதா7 அைத
எதிபா 82 ப: 8 இ 3 றாக0 வாசகக0. சாி திர நாவகைள2 பைட2
பதிI அவேர த 3கைழ) க":) ெகா5டா. ‘ெபா

னியி

ெசவ’ைன2

ேபா ற பிரமா5டமான நாவகைள எத அவ(ைடய சிதைன க பைன:
ஆழமாக$ அகலமாக$ உயரமாக$ அைமதி(தன.
ேதசீய2 ேபாரா"ட கால தி அவ(ைடய எ 8)க0 ம)க?)=
உணசிையM"ட எ 8ைண பய ப"டன எ பைத அ)கால தவக0 ந =
அறிவாக0. 7 ெசா ெபாழி$களா ஆகாத காாிய ைத அவ(ைடய தைலய%க
ஒ 7 ெச8வி#.
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ெபா8வாக, வள8 வ( உைர நைட இல)கிய தி அவ ஒ( 38

க ைத ேதா 7வி தா எ

7 ெசா

விடலா. ப திாிைககைள நட 8வதிI,

தமிைர நைடைய ெதளி$ 1ைவ உைடயதா)=வதிI, தமிழி பல 3திய
8ைறகைள2 3= 8வதிI, தைம2 பி

ப றி2 பல எ தாளக0 உ(வா=ப:

ெசவதிI அவ இைணய றவராக விள%கின.

இ தைகய ஒ(வ(ைடய ெபயரா இத ெசா ெபாழி$ வாிைசைய அைம த

‘ககி’ காாியாலய தா நல ெபா( தமான காாிய ைதேய ெசதி()கிறாக0.

பகைல)கழக அர%கி 3திய தமி)= வரேவ 3 உ5# எ
இதனா தமி எ தாளக0 ெப7வாக0.
‘ககி’ ேயா# பழகிய ந5பகளி நா@ ஒ(வ

ற நபி)ைகைய

. அவ ஆனத விகடனி

ைறயாக ஆசிாியராக2 பணி”யா ற ெதாட%கிய பழ%கால ெதா"ேட அவ(ட

உறவா# ேப7 என)=) கிைட த8. எ @ைடய ஆசிாிய2பிரானாகிய டா)ட
மகாமேகாபா தியாய ஐயரவக?)= அவைர அறிக2ப# 8 நவா23
என)=) கிைட த8. இ2ேபா8 அவ(ைடய நிைன$ ெசா ெபாழிைவ ஆ 7
ெசHவி கிைட த8 ப றி மகிசி அைடகிேற .

இத ெசா ெபாழி$களி த நா0 ேபசி ெபா8வாக தமி
நாவகளி ேதா ற ைத பிற= அைவ வள8 வத வைகைய
ஆராதி()கிேற . இர5டா நா0 ேபசி பைழய நாவக0 E ைற2 ப றிய
ஆராசிைய) காணலா. E றா நா0 ெசா ெபாழிவி ககியி நாவகைள2

ப றி2 ேபச ேவ5# எ

ப8 எ

வி(2ப; அவ எதிய நாவக0 எலாவ

ைற ப றி ெசா ெபாழி$ ஆ 7வதானா அ8 மிகமிக விாி8 ெசI. ஆகேவ

சாி திர நாவI)காக ‘சிவகாமியி

‘அைலேயாைச’ைய ஆரா8 எ

‘சிவகாமியி

சபத’ ைத, சEக நாவI)காக

க( 8)கைள ெதாிவி தி()கிேற

சபத’ நாடக ேமைட ஏறி2 ெப( 3க ெப றெத

‘அைலேயாைச’ சாகி திய அகாதமியாாி
ெத

பைத

.

ஐயாயிர /பா2 பாி1 ெப ற

பைத தமி ம)க0 அறிவாக0. ‘அைலேயாைச’ தா எதிய நாவகளி

நிைல 8 நி பத =ாிய8 எ
அவேர எதியி()கிறா,

7 அத

ஆசிாியேர நபி)ைக P5:(தா; இதைன

தமி நாவகைள2 ப றிய ஆராசியி 3=தேபா8 ஆ%கில நாவகளி
ேதா ற ைத வளசிைய ப றிய ெசதிகைள அறிய ேவ5# எ 7

6

எ5ணி2 பல கைள2 ப: ேத . அதனா ெபாி8 பய ெப ேற . இத
ெசா ெபாழி$கைள ஆ 7 வா23 ேநராம இ(தி(தா அத2 பய
என)=) கிைட திரா8.
இத ெசா ெபாழி$களி தமி நாவகளி

ெவளியி":()கிேற

எ

ஆராசிைய ைமயாக

7 ெசால இயலா8, =றி2பி"ட கால வர3)=0 ேபச

ேவ5:ய வைரயைற இ(ததனா அத =0 அட%=ப: க( 8)கைள வைக
ெச8 ெகா0ள ேவ5:யி(த8. ஆகேவ எலா நாவகைள ப: 8 அறி8
எைட ேபா"#2 ேபச :யவிைல.

இ 7 தமிழக தி 3க ெப ற நாவலாசிாியக0 பல இ()கிறாக0. பல
அாிய நாவகைள அவக0 பைட தி()கிறாக0. அத நாவகைள2 ப றி நா
ஆராயவிைல. வா ஆசிாியகளி பைட23)கைள2 ப றி ஆராவதி பல

ச%கட%க0 உ5#. ெபா8 வைகயி ெசா

வி"டா ேபா8ெம

ெசா ெபாழி$களி ேமேல விாிவாக ஆராய இட இைல எ
அவ ைற2ப றி ஒ 7 ெசாலவிைல.

7, இத

7 எ5ணிேய

E 7 ெசா ெபாழி$க0 அட%கிய இ23 தக தமிற$ ெவளி;டாக
வ(கிற8. இதைன ெவளியி"#) ெகா0?ப: இைச$ ததத காக ெச ைன2
பகைல) கழக தா()= மீ5# எ ந றிைய ெதாிவி 8) ெகா0கிேற .
‘காதமாைல’

ெச

ைன -28

1-8-66

----------------
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ெபாளடக
பதி23ைர
 @ைர

1. ெபா வரலா

கைத ேக"= ஆவ
ெதாகா2பிய தி
நா"#)= ஏ ற ப53
3ராண) கைதக0
ஆ%கிேலயகளி ெதாட3
த தமி நாவ
பிற பைழய நாவக0
ப மாவதி சாி திர
பரபர23 நாவக0 சி7 P)க0
இல)கிய2 ப53
சி7 விாிச
ப திாிைககளி ெதா5#
ககியி ெதாடகைதக0
நாவI ெதாடகைத

2.   நாவக

பிரதாப த யா சாி"திர
கைத 1()க
நீதி உபேதச
உப கைதக0
நிகசிக0 இைணத
கமலாபா சாி"திர
கைத 1()க
கைதயி வளசி
 8சாமி ஐய
ஆசிாியாி அQபவ
கமலாபா0
ப"மாவதி சாி"திர
ச%கர
ஐய தி$
சி)க ெதளித
நாராயண
ப மாவதி

மம ெவளி2பா#
ஒேர வைக நிகசிக0
ெபா( தம ற நிகசிக0
ெப5களி உய$
அைமய2ப பி0ைள
பிற பா திர%க0
 அறி=றி
பிற இய3க0
பிற பா திர%க0
சாவி திாி
கயாணி
டா)ட மில
சில சி7 =ைறக0
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3.

ககியி

நாவக

வாதாபி கணபதி
வரலா 7 ெசதிக0
சிவகாமியி சபத
சாி திர ேதா# மா7படாைம
சாி திர நாவக0 .
சாி திர உண$
ககியி சாி திர நாவக0
சாி திர) கைதக0
1ைவ)=) காரண
சபத
சபத நிைறேவற
திைச தி(2பிய8
மேகதிராி ேதா ற
சமரச ேநா)=
கைலயாவ
அரசி ததிர

சிவகாமியிட காத
காத மா7த
வா)ைக நிைறேவ 7த
சிவகாமி
சிவகாமியி நடன%க0 .
நாக நதி
ஜால%க0
அைலேயாைச
விய23 மதி23
ஆசிாியாி நபி)ைக
பி னணி
கைதயி ஆரப
விஷ வி 8
இரகசிய%க0
மன%க0
உைரயாடக0

நயமான ேப1அைல ஓைசக0
மாமல இய3

தI :$

மண,ெபறாம ெசத

4.

பி

ைர

=#ப நாவI சEக நாவI
ப திாிைகக? நாவக?
நாவகளி மதி23
அகராதி

---------------------

வ(ணைனக0
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தமி நாவ

ேதா ற வளசி
1. ெபா வரலா

கைத ேக"பெத

ப8 மனிதனிட தி ஆதிகால த ெகா5# இ(8வ(

இய3. வாெமாழியாக ஒ(வ
அ2ப: இ

3 றவ

தா

ெசால, அைத ேவ7 ஒ(வ

ேக"# இ

3ற,

ேக"டைத ம றவக?)= ெசால, இ2ப:ேய கைதக0

பட8 வதன. அவ றி = இல)கிய மதி23 அ)கால தி உ5டாகவிைல. கவி
உ(வ தி அைமதைவகேள இல)கிய எ ற எ5ண இ(8 வத8.
எலாவ ைற எ 8 வ:வி அைம)= வசதி இலாத அத2 ப5ைட2
பழ%கால தி கவிைதைய அ2ப: அ2ப:ேய மனன ப5ணி ெசா

னாக0;

சிலவ ைற எதி ைவ தாக0. கவி அலாதவ றி சார சில விவர%க?
நிைனவி இ(தன. அவ ைற அHவ2ேபா8 கைத ெசாIபவக0 தைடய
மேனாபாவ 8)= ஆ றI)= ஏ ப) !": =ைற 8 மா றி ெசா
வதாக0.
கவிைதயிI கைத இ(த8. ெபாிய காவிய%க0 யா$ கவிைத உ(வி
அைமத ெபாிய கைதகேள. ஆனா அத) கைதக0 ப ென#% காலமாக வழ%கி
வத கைதக0. அவ ைற) கவிைத உ(வ தி கவிஞக0 அைம தாக0.
இதிய நா": பழ%கைதகளாகிய இராமாயண பாரத எலா இதிய
ெமாழிகளிI கவிைத(வி காவிய%களாக நி கி றன. அைவ எ தைனேயா

காவிய%க?)=ாிய க(ைவ ததி()கி

றன; இனி த(.

கைத ேக"= ஆவ
கைத ேக"= ஆவ மனித@)= இ(2பைத ெசா

அவ@)= எHவா7 இ()கிற8? ‘அ# தப: எ

ன?’ எ

ேன

. அத ஆவ

7 ெதாி8 ெகா0?

ஆவ அ8. கைத ேபாக2 ேபாக இ)த ஆவைல J5: வி#கிற8. அ8 நீள நீள
ஆவI அதிகமாகிற8. எ2ப: :ய2 ேபாகிற8 எ ற எ5ண ம றவ ைற
ெயலா மற)க ெச8 ேக"பவ@ைடய உ0ள ைத அத) கைதயி ஆ தி
வி#கிற8. இத இய3 மனித அறிவிI கைலயிI திராத கால திேலேய
உ5டாகி வி"ட8. இத இயைப ஒ(வா7 =ழைதகளிட காணலா. கைதைய)
ேக"பதி அவக?)=0ள ஆவ அதிக,
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பழ%கால தி வாத கா"#மிரா5: ம)க0 வில%=க?ட
ேபாாி"#வி"# இரா) கால%களி தீ எ2பி அைத 1 றி உ"கா8 =ளி
காவாகளா. அ2ேபா8 சில ெபா8 ேபா)=வத =) கைதெசால

ேவ5#மா. கைத நீ5# ெகா5ேட இ()=. கைதயிI0ள இரகசிய, அ# தப:

எ

ன வ( எ

ற ஆவைல J5:) ேக"க ெச. மம ெதளிவாகி

1வாரசிய =ைற ேபா8 ேக"பவக0 J%கி வி#வாக0; அல8 கைத

விைரவி நி

றத காக) கைத ெசா

இ. எ. ஃபா6ட ெசாகிறா. [1]

னவைன) ெகா

7வி#வாகளா. இதைன

---------

[1]. E. M. Forster: Aspects of the Novel, p. 41.
கைதகளி அதிசய அ 3த கலதி(தைமயா ேக"ட ம)க?)=

ஆவ அதிகமாயி 7, நா0ேதா7 நா காTகிற வா$)=2 3றபாக,

நைடய வாவி@ வள ெப றதாக இ(2பைத) ேக"= ேபா8 ஒ(

கி?கி?23 உ5டாயி 7. அதனா பழ%கால) கைதக0 ெப(பாI, "ஒேர ஓ

ஊாிேல ஒேர ஒ( ராஜா. அவ@)= ஒ( மைனவி. அவ0தா

ப"ட 8 ராணி” எ

ஆரபி தன. எேலா( அரசகளாவதிைல. அத) கால எ5ண தி
எலாாி@ உயதவ

; எலாைர) கா":I ஆ றIைடயவ

;

7

ப: அரச

எலாைரவிட அதிக இ ப அQபவி)கிறவ . நமிட இலாத சிறத
=ண%க? ஆ றI அவனிட இ(தன. நம)= எைவ எைவ கிைட)க-

விைலேயா, நா எவ றி காக ஏ%கி நி கிேறாேமா, அைவ அவனிட நிரப

இ(தன. அ தைகயவ@ைடய கைதைய) ேக"பவக0 கைதேயா# ஒ றி சில
கண அத அரசேன ஆகிவி#வாக0. இனிய கன$ க5டவகைள2 ேபால
கனவி Qகர இயலாத இ ப%கைள Qகத8 ேபா ற தி(2தி அவக?)=
உ5டாயி 7. இத தி(2திேய, இத2 ேபா

மன நிைறேவ, கைதகைள) ேக"=

ஆவைல J5:ய8; ேக"பவக0 இ(ததனா ெசாபவக?)= க பைன

ெச8 ெசாI அவசிய உ5டாயி 7.
ெதாகா2பிய தி

வாெமாழியாக2 பல கைதக0 உலவி வதன எ

கைதக0 3லவகளி

கவன 8)= வதன எ

7 ெசா

ேன

. அத)

7 ெதாிகிற8. ஆ; மிக2 பைழய

கால தி --அதாவ8 ச ேறற)=ைறய Eவாயிர ஆ5#க?)=  ேப வாெமாழியாக) கைத ெசாவைத2 ப றி அவ றி சில இல)கிய வ:வ
ெப றன எ ப8 ப றி ெதாகா2பியேர ெசா யி()கிறா. எத =
ெதாகா2பியைர சா"சி)= அைழ)காவி"டா தமி2 3லவக?)= தி(2தி
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இரா8 எ 7 யாேரா ெசாவ8 ேக"கிற8. ெசால"#. ெசால"#.
இர5டாயிர ஆ5#க?)=  ேப தமி நா":I மனிதக0 கைத ெசா
வாதாக0 எ

7 நா

1மா ெசாவைதவிட, அத) கால 8 மனித

ஒ(வைரேய அைழ 8) ெகா5# வ8 உ%க0 
ெதாிதைத ெசாI ஐயா’ எ

7 ெசா

வி"#, 'உ%க?)=

னா, நீ%க0 ேக"க மா"ேடா எ

ெசாKக0? ெமாெகUசதேராவி கிைட)= உைடச ப5ட ஒ

ைற எ# 82

பா8கா 8, இேதா இ8 பைழய சாி திர ைத ெசாகிற8, ேக?%க0 எ

சாி திர ஆராசி)காரக0 ெசா

றா

7

னா நா பா)க$ ேக"க$ தயாராக

இ()கிேறாேம, வி0ளாம விாியாம ஒ(  ேல-ெதாகா2பிய தத உயத
இல)கண ேல--பழ%கால இல)கிய 8ைறகைள அவ றி
நா ெதாி8 ெகா0?ப: கிைட)கிறெத

நைடய கடைம, ந ெப(ைம எ

றா, அைத2 பா 82 பய

7 ெசாவதி எ

ெதாகா2பிய ெசாவைத2 பா2ேபா.

இ

இ தைன அ:கைளயைடயைவ எ

னைவ எ

ஒ%=கைள

ன தவ7? ஆகேவ,

ெகா0வ8

ற வைரயைற யிலாத ெச"க0

பைத ஒ( V திர தி ெதாகா2பிய ெசாகிறா, ெச0 எ

3லவனா இய ற2 ெப7வ8 எ

ற ெபா(ைளைடய8.

ப8

"அைவ தா

 னான உைரயி னான
ெநா:ெயா# 3ணத பிசியி னான
ஏ8 Qத ய 8ெமாழி யான
மைறெமாழி கிளத மதிர தான

! றிைட ைவ த =றி2பி னான" [1]
எ

ப8 = திர. , உைர, பிசி, 8ெமாழி. மதிர, =றி23 ெமாழி எ

வைககைள இதி ெசாகிறா, இவ றி ஒ

வைகயா)கி இல)கண !7வ.

றாக வ( உைரைய நா

" பா":ைட ைவ த =றி2பி னா@

பாவி ெறத கிளவி யா@
ெபா(ெளா# 3ணரா2 ெபாெமாழி யா@
ெபா(ெளா# 3ணத நைகெமாழி யா@
உைரவைக நைடேய நா

ெகன ெமாழிப”[2]

=

@ ஆ7
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எ

பதி அத நா

ைக !றினா. பாடகளி

=றி23)க0, பா"ேடயி

இைடயிைடேய வ(

றி தனிேய வ( உைர, உ5ைமேயா# ேசராம

ெசால2 ெப7 க"#) கைத, உ5ைமைய நைக1ைவ2பட ெசாI உைர

எ

பன இைவ. இவ றி பி

V திர ெசகிறா[3].

இர5# ெசவி

தாய ெசாவன எ

7 பி

ேன

----------

[l]. ெதாகா2பிய, ெசளிய, 185.

[2].. ெதாகா2பிய, ெசளிய 73

[3] ெதாகா2பிய, ெசளிய 175
"ெபா(0மர3 இலா2 ெபாெமாழி" எ

பத =, ஒ( ெபா(0 இ

றி2 ெபாபட

ெதாட8 ெசாIவன. அைவ: ஓ யாைன =ாீஇ த0 ந"பா: இ
ெச 7 இ னவா7 ெசதனெவ 7 அவ 7)= இையயா2 ெபா(0பட
ெதாடநிைலயா
எ

ஒ(வ@ைழ ஒ(வ

க 7 வரலா 7 ைறயா

7, "ெபா(ெளா# 3ணத நைக ெமாழி" எ

வ(கி

@ழி

றன’

பத =, 'ெபாெயன2 படா8

ெமெயன2 ப"# ந=த = ஏ8வா= ெதாடநிைல; அ8$" உைரெயன2ப#.

அைவயாவன: சி7 =ாீஇைர ததிர வா)கிய ேபாவன என) ெகா0க.
இவ 70 ெசால2ப# ெபா(0 ெபாெயன2படா8 உலகியலாகிய நைக
ேதா 7 எ
=ாியன எ

ப8' எ

7 ேபராசிாிய உைர எதினா. இHவிர5# ெசவி )

பைத ெசாI V திர உைரயி, ‘தைலமகைள வ 37 8

ெசவி ய 3ைன8ைர 8 ந=வி 8 ெபா8 ேபா)=த =ாிய ெர’
க( 8. இ)க( ேத ப றி2 பி சா

பகர" எ

றா எ

ப8' எ

ப8 இத

ேறா(, "ெச8 ெசவி ய ெபா) ெகா:

7 எதினா.

தைலவ@ைடய பிாிவா வ(தி அவ வர$ பா தி()= தைலவி)=
ெசவி
தாமா அவ?ைடய கவன ைத தி(2ப இ தைகய கைதகைள
ெசாவ8 வழ)கெம ப8 இல)கிய%களா ெதாிய வ( ெசதி.
ெந#நவாைடயிவ( பா5:ய
ேபா)கள தி = ெச

ெந#Uெசழிய@ைடய மைனவி,

றி()= அ2 பா5:யன8 பிாிவினா வ(8 ெபா8,

அவ?)= அ 8 ப ேதா றாதப: ெசவி
ெசா ) ெகா5:(தாகளா.
"நைரவிரா $ ற க7ெம

!த

தாய இ தைகய கைதகைள

ெசக ெசவி ய ைகமிக) =ழி இ)
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=றிய$ ெந:ய$ உைரபல பயி றி" [1]
எ

7 ந)கீர பா#கிறா, நசினா)கினிய, ‘ெபா(ெளா# 3ணரா2 ெபா-

ெமாழி ெமெமாழிமாகிய உைரக0 பலவ ைற2 பலகா ெசா ’ எ

உைர எ8வ.

7

இவ றா, ெதாட8 வ( 3ைனகைதகைள ெசவி மா ெசாI

வழ)க இ(தைத உணரலா. 3ைன8 ந=வி 8 ெபா8 ேபா)=வத =

இைவ பய

ப"டன.3ைன8 ெசாபைவ க"#) கைதக0 எ

உ5ைம) கைதக0 எ

7, ந=வி2பைவ

7 ெகா0ளலா [2]. ேபராசிாிய உதாரணமாக எ# 8

ெசாI யாைன)=(வி ந"3 பUசததிர) கைதகைள ஈசா23) கைதகைள
நிைன2P"#கி

றன. வில%=, பறைவ த யவ ைற2 பா திர%களாக) ெகா5#

பைட த கைதக0 அைவ. உவைமயாக$ உ(வகமாக$ வ( ‘பாரபி0 "ஃேபபி0'
(Parable Fable) எ

பன ேபா

3ணத நைக ெமாழி எ

றன அைவ எ

ப8 ம)களி

7 ெகா0ளலா. ெபா(ெளா#

இயைப உ0ளப:ேய ெசா

ேதா 7ப: ெசாI கைத. இ) கால தி நா கி5ட (Satire) எ
ெசாவைத2 ேபா
-----

ற8 அ8 எ

7 ஊகி)கலா.

நைக

7

[1]. ெந#ந வாைட, 152-4. m
[2]. அ. ச. ஞானசபத

தைலவ

இல)கிய)கைல, ப. 265.

பிாிவினா 8ய( றவகளி

இைவ. ேபராசிாிய ெதாடநிைல எ

எ5ண ைத ஈ)= ெந#%கைதக0

7 இர5ைட ெசாகிறா, ெந#ேநர

ெபா8 ேபா)=வத காக ெசாவன ஆத

அவ றி = நீள இ

றியைமயாத8

அலவா? ெப(பாI தைலவி மாைல) கால தி பிாிைவ எ5ணி வ(8வா0.

மாைல எ

ப8 இரவி

த யாம.

"காைல ய(பி2 பகெலலா ேபாதாகி
எ

மாைல மல( இ ேநா" [1]

7 வ0?வ( !றினா அலவா?

ஆகேவ ெசவி யக?)=) கைத !7 ேவைல ெப(பாI இர$
ேநர%களிதா இ()=. இரவிேல ெபா8 ேபாவத காக) கைத ெசாவ8
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எ

ப8 உலக வ8 அறித ெசதி. அராபிய) கைதக0 எ

ற ெந#% கைதக0,

ஓ அரசி இர$ வ8 கைத ெசால ேவ5#, இலாவி"டா தைல

தறி)க2ப# எ
எ

ற நிபதைனயி

ப8, [2] வி)கிரமாதி த

கைதக0 எ

கழி)க ெசா

------

ன கைதக0

2ப திர5# ப8ைமக0 ெபா8ேபா)க ெசா

ப8, மதனகாமராஜ
னைவ எ

ேம ஆயிர ேதா இர$க0 ெசா
கைதக0 எ

பன ப

ப8 இ%ேக நிைன$)= வ(கி

னிர5# இர$கைள)

ன

றன.

[1]: தி()=ற0, 1227.

[2]. E. M. Forster: Aspects of the Novel p. 42.
!த கைர த ெசவி மா கைதக0 ெசாவதி விய23 ஏ8 இைல.

நைடய பா":மாக0 கைத ெசாவதி ேபேபானவக0 அலவா? பா":

கைத எ ப8 உலக தி எலா நா"#)= ெபா8வான வழ)க தா . =ழைதக0
J%=வத காக2 பா":மாக0 இரவிேல கைத ெசா வதாக0.
" பா": பா": ஓ கைதெசால மா"டாயா

ப# 8)ெகா0 ேவாஎ 7 ெசா வி"டா
நீ": இனி த 1ைவ)கைத எ தைன
ேநரெசா வா0! அதி ஈ#ப"டா
K": இ()=எ% க0மன கா":I
வி5ணிI ஓ: விைளயா#;

நா":இ லாத3 த38) கா"சிக0
நனவினி ேலகன வா)கிவி#.' :

பைழய கால 82 ெபாெநா: பக( ெச8 ெசவி ய பரபைரயி

வதவக0 இவக0. இத) கால தி அத2 பா":மாக0 எ%ேக? அ8 ேவ7

விஷய.

நா"#)= ஏ ற ப53
கைத ேக"= இய3 எலா மனிதக?)= ெபா8வான8. ஆயி@ கைதகளி
ேபா)கி அத அத நா": சிற2பிய3க0 மண2பைத) காணலா. கட கைர2
பிராதிய%களி கட பயண ைதேய த வா)ைகயி ெப( ப=தியாக)
ெகா5ட சதாய தி வழ%= கைதகளி கதாநாயக பல க2பகைள) க":
ெசI 8வா

; கட ேபா ெசவா

. கட

ந#விேல0ள தீவிI0ள

அதி(ப1தர ேமாகினிைய) க5# காத ெகா0வா

. மைல2ப=திகைள அ# 8
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வா சதாய தி வழ%= கைதகளி மைல உய8 நி =. அத
மைலயி ேம ஏறி நி பவ Kர .
இத வைகயி, பாரதநா"#) கைதகளி இத நா"#2 ப53 மலத8;

மணத8. இத நா": வா)ைக இைறண$ பிாியாம ஒ றி இைண)
தி(2பன. வா)ைக வைககளிெலலா கட$0 உண$ 3=8 விைளயா#.
இவக?ைடய ல"சிய)கனேவா# இைறண$ நி

7விடவிைல,

இவக?ைடய அணிக? ஆைடக?, வி(8 விழா$, கைத கவிைத
கட$0 உணேவா# ஒ":ேய வளதன. ெபா8 ேபா)= கடைம கட$0
உணவினி 7 விலகி நி கவிைல.

ஆத
பாரத சதாய 82 பழ% கைதகளி கட$0 கதாநாயகராக வதா.
கட$?ைடய Kர ெசயக? அ(U ெசயக? கைத வ:வ ெப றன. ம ற
நா#களிI இ தைகய 3ராண) கைதக?)=2 பUச இைல. ஆனா
அ%ெகலா அைவ ஒ( =றி2பி"ட பழ%கால எைலேயா# நி 7வி"டன. அத

எைல)=2 பி

3 அ தைகய கைதகைள2 பைட2பா இைல ; பழ%கைதகைள)

ேக"பா ம"# இ(தன; நாளைடவி ேக"பவ( வரவர) =ைற8 ேபாயின.

அவக?)=) கைத ேக"= ஆவ =ைறயவிைல. அத2 3ராண) கைதகைள)

ேக"= ஆவ அவகளிட இலாம ேபாயி 7 ; அHவள$தா
இத நா":

.

இய3 எ2ப: இ()கிற8? இராமாயண) கைதைய த

த  இய றியவ வாமீகி னிவ. ஆனா அத) கைதைய எ# 8
ெசா னவக0 லவ =சகளாகிய இர5# =ழைதக0. அவ ைற) ேக"டவக?0
இராம( ஒ(வ. அ 7 த கைதைய) ேக"# தைம மற8 நி ற இராம த
இ 7 இத இ(பதாவ8  றா5: விUஞான தி அ 3த ஆ றலா விைளத
பல வசதிகைள) க5!டாக அQபவி 8 வ( நவைரயி அத) கைதைய)
ேக"#)ெகா5# வ(கிற8 மனித சEக. இனி ேக"#வ( எ பதி ஐய
இைல. வடெமாழியாக) ேக"ட இராம கைதைய ெவHேவ7 ெமாழிகளிI
ெவHேவ7 கவிஞக0 கா2பியமா)கி தர2 பாரத ம)க0 ேக"# அQபவி)கிறாக0.

கைதயாக) ேக"கிறாக0; காலேXபமாக) ேக"கிறாக0; நாடகமாக2

பா)கிறாக0; சி திரமாக) க5# களி)கிறாக0; ெதவமாக உ சவமாக

தாிசி 8 இ

37கிறாக0.

பைழய இதிகாச 3ராண%கைள இ 7 இல)கிய வIநக0 ஆவIட
ப:)கிறாக0. ெபா8ம)க0 அவ றிI0ள கைதகைள) ேக"கிறாக0. தமிநா#
இத = வில)க 7. அத இதிகாச 3ராண%க0 கவியாக$ கைதயாக$ இ%=
வழ%கி வ(கி றன.
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3ராண) கைதக0
தமி நா": சிற2பிய3 ம ெறா 7 உ5#. இ%ேக ெதவ
தி()ேகாயிக0 பல. பலவ கால தி ெதாட%கிய ேகாயி தி(2பணி ேசாழ

கால தி பட8, விஜயநகர அரச கால தி விாி8, இ

7 ேபா ற2 ெப 7

வ(கிற8. தி()ேகாயிகைள2 ப றிய அ(" பாடகைள) ேக"ட தமி ம)க0

அ)ேகாயிகைள 1 றி எத கைதகைள ேக"டாக0, தல 3ராண%கைள)

ேக"டாக0. அத2 3ராண%க0 பைழயைவ அல. 3ராண எ 7 ெபய
இ(தாI அைவ 3தியனவாக2 பைட)க2ெப றைவ. தல%களி ெப(ைமைய)
!7வன அைவ. ‘இத தல தி

ந

இ

ைம உ5#’ எ

ெப(ைம சிறத8, இதி வழிப"டா இத

7 ெபா8வாக ெசா ) கா"#வைதவிட, இ

ன8 ெசதா, இைறவ

இHவா7 அ(0 ெசதா

எ

னஅ

ப

ற கைத வ:வ தி

இ(2பதா தல தி ெப(ைம ம)க0 மன தி ஆழமாக2 பதித8. இல)கிய
1ைவ இ(2பி@ அத ெபா("# அத2 3ராண%க0 எழவிைல. தல தி
ெப(ைமைய விளபர2ப# 8 பிரசார வ:வமாகேவ அைவ எதன. ஆதலா
அத) கைதக0 ம)க0 மன தி ஏறின. சில ெபாிய தல%களி கைதக0 தமி
நாெட%=ேம பரவி வழ%கின. அத) கைதகைள ம)க0 ேக"# 1ைவ தாக0.
ம8ைர2 ெப(மா@ைடய தி(விைளயாடகைள தமிநா"# ம)க0 எ2ப:
1ைவ தாக0 எ பைத எ5ணி2 பா தா இத உ5ைம 3லனா=.
கைதைய) ேக"# இ 37 ஆவைல இத2 3ராண) கைதகைள) ேக"#
தமி ம)க0 ஆ றி) ெகா5டாக0. 3லவக0 த கவியா றைல க பைன

திறைன 3ராண பா#வதி ஈ#ப# தினாக0, 3திய 3திய 3ராண%கைள2

பா:னக0. அவக?ைடய மதி23 உய8 வத8, ="ைடக0 தீ தமாயின.
ஊ 7)க0 ஆ7களாயின. சாி திர காணாத பா5:யக? ேசாழக?,

வமக? 3ராண) கைதகளி உலவினாக0. நலவக0 இ7தியி ந ைம
அைடவ8 ெபாலாதவக0 8 ப அைடவ8 அ:2பைட 1(தியாக இத)
கைதகளி இ(தன. "அற ெவI பாவ ேதா =" எ ப8தாேன பழ%கால)

கா2பிய% களி

அ:2பைடயான நீதி?

இைத நா இ%ேக எத காக) !7கிேற எ 7 ேக"Yக0. தமிழக?)=)
கைதெசாIவதிI கைத ேக"பதிI உ0ள ஆவ எ2ப:2 பி கால தி
3ராண) கைதகளி வளசி)=) காரணமாயின எ பைத) கா"#வத காகேவ
இைத ெசா ேன . ஏழாவ8  றா5# ெதாட%கி தமி ம)க?ைடய வாவி
ஒ( 3திய சமய எசி ஏ ப"ட8. ைசவ ைவணவ எ ற இர5# சமய%க?
இத நா": வா)ைகயாகேவ இைணதன எ றா தவ7 இைல.
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வா)ைகயி சமய இ(த8 எ
ெசாவேத ெபா( த.

பைதவிட சமய தி வா)ைக நிலவிய8 எ

7

தமிழக?ைடய இைச) கைல, நடன) கைல. சி ப) கைல, க":ட)

கைல ேகாயிகளி ெபா $ ெப றன. அவக?ைடய சைமய கைல!ட)
ேகாயி
தி(மைட2ப0ளிகளிேல வளத8 எ றா அ8 நைக1ைவ த(
ெசதியாக ேதா றலா. ஆனா அ8 எ தைன உ5ைம எ

ப8 ெசா)க அ2ப,

ச": அரவைண த யவ றி ெபயரைமதிேய கா"#. கைல ெதாழிI
ேகாயிைல ைமயமாக ைவ 82படதன எ றா இல)கிய ெபா8 ேபா)=
அதைனேய சா8 நி றதி விய23 ஒ 7 இைல. தல%கைள2 ப றிய
3ராண%க? பிரபத%க? எதன. ஒேர தல ைத2 ப றி2 பல 3ராண%க0
உ5டாயின. அத2 3ராண%களி வராத பல ேவ7 கைதக0 இ @ அ%க%ேக
வழ%=கி

றன. சீைத வ8 =ளி த இட%க?, மUச0 அைர 82 Pசி)ெகா5ட

இட%க?, Kம

வ8 ேபா 3ாித இட%க?, பUசபா5டவக0 ப# 8

உற%கின இட%க? தமி நா": ஒ

றல இர5 டல; 7 7. அவ ேறா#

சாத கைதக? பல 7. அவ ைற2 3ராண திேல காண:யா8; வா ெமாழி)

கைதகளிேல ேக"கலா. பலவைகயான க பைன க?, அற ெவ
ேதா = :$க? அத) கைதகளி உ5#.

7 பாவ

உ5ைமயான நிகசிகைளவிட இத) க பைன நிகசிக?)= அதிக
மதி23 ஏ ப"ட8. அத பயனாக) கட$ைள2ப றி வழ%கிய 3ராண%கைள2
ேபாலேவ உ5ைமயி வாத ம)கைள2ப றி பல க பைன) கைதக0
ேதா

றின. எ8 வரலா 7 உ5ைம, எ8 க பைன) கைத எ

7 ேவ7 பிாி 82

பா)க ஒ5ணாத நிைல ஆராசி)காரக?)= ஏ ப# வைகயி அைவ பி
பிைணதன. சாமானிய மனிதனா ெசய :யாத ெதவிக ெசயகைள,

அ 3த%கைள, கட$0 ெசதா எ

னி2

றா ந3பவக0 நபலா; நபாதவக0

வி"# விடலா. ஆனா உ5ைமயாக வாத ம)களிட இ தைகய அ 3த)

கைதகைள ஏ றி ெசா

னா, உ5ைம!ட2 ெபாேயா எ

ற ஐய உ5டாவ8

இய3. இ 7 நமிைடேய ம னகைள2 ப றி 3லவகைள2 ப றி
வழ%= பல கைதகளி இ தைகய மனித ஆ றI)= அ2பா ப"ட அமா@Dய
ெசயக0 வ(கி

பிைண8 கிட)கி

றன. எ8 உ5ைம, எ8 க பைன எ
றன.

7 ெதாியாதவ5ண அைவ

இைவ, உ5ைமையவிட) க பைன) கைதகைள தமிழக0 எHவள$

ஆவலாக) கா8 ெகா# 8) ேக" டாக0 எ பைத) கா"#கி றன. ேபரரசகளி
=ல மைற8 அ%க%ேக சி றரசக? ஜமீ தாக? பாைளய2ப"#)க?
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ேதா

றிய கால தி அவகைள2 ப றிய கைதக0 எதன. அைவ ெப(பாI

க"#) கைதகளாகேவ இ(தன; உ5ைம வரலா றி சில 8ளிக0 எ%ேக@

ஒளி8ெகா5:()=.
ஆ%கிேலயகளி

ெதாட3

பதிேனழாவ8  றா5# வைரயி இ தைகய கைதகேள தமி நா":
கைத ேக"ேபா(ைடய பசி)= உணவாக இ()8வதன. பதிென"டாவ8

 றா5: ஆ%கிேலயகளி

ெதாட3 உ5டாயி 7, வணிககளாக வத

ேமகா":ன நாளைடவி ெசா தாைசயினா நா# பி: தாக0; அரசா"சி

ெசய ெதாட%கினாக0. அவக?ைடய அரசியலாதி)க தி பல தா சமய2
பிரசாரககளாகிய பாதிாிமாக0 இ%ேக வ8 த%க0 சமய ைத2 ப றி2 பிரசார
ெசய ெதாட%கினாக0. ஆ%கில ெமாழி இ%ேக 3=8 பரவி ேவ/ றிய8.
அரசியலா ஆ%கில ைதேய ஆ"சி ெமாழியாக) ெகா5டாக0. ச"ட
விதிக? ஆ%கில தி இய றினாக0. ஆ%கில ைத) கZாிகளிI
ப0ளிகளிI க பி)கலானாக0. பாரத நா"# ம)க0 ஆ%கில ைத) க 7 அதி
ேபசி அதி உ0ள இல)கிய%கைள 1ைவ)க$ ெதாட%கினாக0. இத

8ைறயி மி=தியாக ஈ#ப"டவக0, தமி நா":னேர. அேத சமய தி

ஆ%கில ைத2 பர23வைதவிட த சமய ெநறிைய2 பர23வதி க5ணாக
இ(தாக0 ேம நா"#2 பாதிாிமாக0. பண)காரகைள

உ திேயாக6தகைள ஆ%கில தி

Eல கவ8, ஆ%கில திI0ள சமய

கைள2 ப:)கெச8, ஆ%கில தி பிரசார ெசவதா கிறி6தவ சமய

நகர%களி சில இட%களி ம"# இ()= எ பைத உணதாக0. இத நா"#
Eைல #)=களிெலலா த சமய ேபாதைன பரவ ேவ5#ெம ப8
அவக?ைடய ஆைச.
ஆகேவ எேலா()= விள%= வ5ண தமிழி த சமய ேபாதைனகைள

அசி"# தரேவ5#, ெசால ேவ5#. இ8தா

சாியான வழி எ

7 அவக0

உணதாக0. தமிழிேலா உைரநைட வளெப 7 வளர விைல. அ1 யதிர
இ%ேக பரவவிைல. இத நிைலயி அவக0 தமிழி வசன நைடயி
எதலானாக0. அ1 சாைல நி7வினாக0. த தலாக அசிட2 ெப ற

தமி2 3 தக பாதிாிகளி

3 தகேம எ

ப8 ஆசாியமாக இைலயா? 1

18-ஆ  றா5: வாத ெபஷி2 பாதிாியா கிறி68 ெப(மானி

கைதைய)

காவியமாக எதினா. உைர நைடயி பலசமய2 பிரசார கைள எதினா.
அவிேவக Pரண =( கைத எ ற நைக1ைவ) கைதைய எதினா.
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1.. ‘1577-ஆ ஆ5: ேகா5ஸாH6 எ
உ5டா)கி) கிறி68வ வண)க எ
எ

@ ைல அ12 3 தகமாக அசி"டா

ப’-மயிைல, சீனி, ேவ%கடசாமி ப ெதா

ப. 89,

@ பாதிாியா அெச 8)கைள
பதா  றா5: தமி இல)கிய,

தமிழி உைரநைட வளர வழி வ= 8) ெகா# தவக0 பாதிாிமாகேள. த

ப திாிைகைய ெவளியி"டவக0 அவகேள [1]. பிற= இத நா": தமி உைர

நைடயி பல எத ெதாட%கினாக0. ஆ%கில தி உ0ளைவ ேபா ற க0
தமிழிI வரேவ5# எ 7 ைன8 பல பைட23)கைள2 பைட தாக0. அத
வைகயி ப ெதா பதா  றா5: பாட 3 தக%க? நீதி) கைதக?
நாவக? எதன. அசியதிர வததனா இ தைகய 3 தக%கைள
ெவளியி# வா23) கிைட த8. ஓைல எ தாணி பரணிேல
3=8ெகா0ள) காகித ேபனா$ நடமாட ெதாட%கின. கைள இய றிய
3லவக0 அவ ைற இ2ெபா8 எதலானாக0.



ஆ%கில தி 18-ஆவ8  றா5:ேல நாவ உதயமாயி 7. [2] அத =

3 வழ%கிய இைட)கால 8 அரச=#ப ைத2 ப றிய ெந#%கைதக0, 16, 17-

ஆ  றா5#களி ஆ%கில தி எத கைதக0 ஆகியைவ அத நாவ
உதயமாவத = J5#ேகாலாக இ(தன.[3] அHவா7 ேதா

றிய ஆ%கில நாவ

ப ெதா பதாவ8  றா5: வள உர ெப ற8. பிற= இத  றா5:
பல பல வைககைள2 ெப 7 வள8 ெகா5ேட இ()கிற8.
--------

[1]. தமி2ப திாிைக (1831) எ

ப8 த த  வத தி%க0 இத,அைத

ெவளியி"டவக0 கிறி68வ மத2 பிரசாரகக0-- மயிைல, சீனி. ேவ%கடசாமி.

ப ெதா

பதா  றா5: தமி இல)கிய, ப. 134.

[2]. Robert Liddel: A Treatise on the Novel, p. 17; Arnold Kettle: An Introduction to the
English Novel, Vol. I. p. 27
[3]. Ibid, p. 27.

த தமி நாவ
தமிழி த தலாக ேதா

1876-ஆ ஆ5: மாMர தி 
அவ ஆ%கில ந

றிய நாவ பிரதாப த யா சாி திர. அைத

சீ2பாக இ(த ேவதநாயகபி0ைள எதினா.

க2 ப: தவ. தமிழிI இல)கண இல)கிய2 3லைம
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உைடயவ. திாிசிர3ர மகாவி 8வா \ மீனா"சி1தர பி0ைளயவகளிட
சில கால பாட ேக"டவ. ெச0 இய 7 திற பைட தவ. நீதி எ @
ெச0 I, சவ சமய சமரச) கீ தைனக0 எ

அவ(ைடய கவி திறைம)= சா

7 பகவன. அவ அHவ2ேபா8 பா:ய தனி2

பாடக0 பல. அத2 பாடகளி ெதளி$, இ

எ

@ இைசயில)கிய

ன க( ைத ெசாகிறா

பைத2 3ல2ப# 8 திற@, விேநாத2 ப53 இ()=. பி0ைளயவகளி

ம ெறா( மாணா)கராகிய வி 8வா
பாடகளி விவகார ஞான ந

தியாகராச ெச":யா, “அவ(ைடய

றாக இ()கிற8” எ

7 ெசாவாரா. பா":

வ( க பைனகேளா நியாயேமா நைடய அறி$)=2 ெபா( தமாக
ேதா 7ப: அைமதி()=ெம ப8 அவ(ைடய க( 8. நீதிபதியாக

இ(தைமயா ச"ட ஞான, வ)கீக0 வாதி# ைற, அவ ைற ந#

நிைலயி நி

7 பா)= ெதளி$ அவாிட இ(தி()க ேவ5#.

அவ ஆ%கில நாவகைள2 ப: 8 அவ ைற2 ேபால தா எத
ேவ5# எ ற வி(2ப ெகா5டா.
அசாதாரணமான நிகசிக? அ 3த%க? நிரபிய ெதாடநிைல)

கைதகைள ெராமா

6எ

7, சாமானிய மனித2 ப53கைள நிகசிகைள

ெகா5# இைவ உ5ைமயாக நட)க த)கைவ எ
யதா தமான நாவக0 எ

7 நிைன)= கைதகைள

7 பிாி 8 ெசாவாக0.[1] இத இர5ைட

ப றி இனி நா பா)க2ேபாகிற ப மாவதி சாி திர ைத எதிய அ. மாதவயா
அத நாவ
க$ைரயி ெதாட)க திேல பி வ(மா7 ெசாகிறா: "நாவ

எ

ற ஆ%கில ெசாI ‘நKன' எ

ற வடெமாழி2 பத ஒேர தா8வினி

7

பிற8, ஒேர ெபா(ைள த( வா ைதகளா. த க5 38ைமையேய =றி த

ஆ%கில ெசா வழ)க விேசஷ தா அசாதாரண ைத விய2ைப =றி 8
நி றIம

றி, விய2ைப த( தன) க"#) கைதயா= ஒ(வித) கிரத 8)=)

காரண2 ெபயராக$ வழ%=கி

ற8, இHவித) கிரத%களி அசாதாரண அ 3த

சபவ%கேள மி=80ளவ ைற, ‘உேராமா
க5ணா:ேபா பிரதி ப
கைதகைள ‘நாவ' எ

7, உலக வா)ைகையக

82 ெப(பாI அQபவ ேதா# ஒ 8 நிக

7 ேமநா"டா !7வ “ எ

த யா சாி திர ைத, "அதிக2 பய

ைமேய ைகயாள2ப# உேராமா

அ 3த நKனக எ

6’ எ

கிறா. அவ பிரதாப

படாைம க(தி ேமநா"டாரா சி7பா

6 வ=2ைப ேசத8 எ

7, நாவைல இய ைக நKனக எ

ைவயா3ாி2பி0ைள. 3தின எ
ெயலா வசன காவிய எ

ப[2]. ெராமா

7 ெசாவ [3]

ைஸ

7 நாவைல வழ%=வா( உ5#[4]. இவ ைற

7 ேவதநாயக பி0ைள =றி)கிறா,
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[1]. Arnold Kettle: An Introduction to the English Novel, p. 28.
[2]. அ. மாதவயா: ப மாவதி சாி திர, க$ைர, ப. 2, 34

[3]. எ6. ைவயா3ாி2 30ைள; பா திப

[4]. அ. ச. ஞானசபத

கன$, 

: இல)கிய) கைல, ப. 264.

@ைர

ஆ%கில திI0ள க"#ைரகைள கைதகைள ப: தா ேவதநாயக
பி0ைள. அத பயனாகேவ இத நாவைல எதலானா. ம)க?)= நீதி 3க"ட
ேவ5# எ ற எ5ணேம அவ()= ேமேலா%கி நி ற8. நீதி ைல எதியவ

அலவா? பிரதாப த யா சாி திர 8)= அவ எதிய 

@ைரயி இைத

எ# த$டேன ெசாகிறா; ‘தமிழி உைரநைட க0 இைலெய

பைத

ஒ23)ெகா0கிறாக0. இத) =ைற பா"ைட2ப றி எேலா( வ(8கி
இ) =ைறைய நீ)= ேநா)க 8ட தா இத) க பைன ைல எத


வேத

த ய 

. ேமI நீதி , ெப5மதி மாைல, சவசமய சமரச) கீ தன

ேப ெவளி வ80ள எ

களி =றி2பி"#0ள அறெநறி)
'

ெகா0ைகக?)= உதாரண%க0 கா"ட$ இத நாவைல எதலாேன
எ

றன.

கிறா.[1]

--------

[1]. பிரதாப த யா சாி திர, க$ைர, ப. 9.
இ தைகய நாவைல எ8 த=தி தம)= உ5ெட

பைத மைறகமாக,

நாவI)=0ேள வ( ஒ( ப=தியி இவ ெதாிவி)கிறா. ‘இ%கி]D, பிரா

1

த ய பாைஷகைள2 ேபால தமிழி வசனகாவிய%க0 இலாம இ(2ப8
ெப(% =ைறெவ பைத நா ஒ23) ெகா0?கிேறா. அத) =ைறைவ2
பாிகாி2பத காக தா எலா( ராஜ பாைஷக? தமி கல8 ப:)க
ேவ5#ெம 7 வி(3கிேறா. ராஜ பாைஷக? 1ேதச பாைஷக? ந றாக
உணதவக0 ம"# உ தமமான வசன காவிய%கைள எத)!#ேம யலா8
இதரக0 எத)!#மா? வசன காவிய%களா ஜன%க0 தி(த ேவ5#ேம

யலா8, ெச"கைள2 ப: 8 தி(8வ8 அசா திய அலவா? ஐேரா2பிய
பாைஷகளி வசன காவிய%க0 இலாம இ()=மானா அத ேதச%க0
நாகாிக ந பா%= அைடதி()க)!#மா? அ2ப:ேய நைடய 1ய

பாைஷகளி வசன காவிய%க0 இலாம இ()கிற வைரயி இத ேதச
சாியான சீதி( த அைடயாெத

ப8 நிசய’[1] எ

7 எ8கிறா. இத)

க( ைத ெவளியி#பவ0 கதாநாயகியாகிய ஞானாபா0. அவ0 Eலமாக

ேவதநாயக பி0ைளேய ேப1கிறா, ஆகேவ எ

ன ெசயேவ5# எ

பைத
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ெசாகிறா: ‘ேதச பாைஷகளி த=த வசன காவிய%க0 இ()=மானா இHவள$
நி2பா)கியமான 6திதியி இ(2பாகளா? ஆதலா இ%கி]D, பிரா

1 த ய

ராஜ பாைஷகைள2 ப:)கிறவக0, ேதச பாைஷகைள தீ)கமாக உண8

இத ேதச ைத Vதி()கிற அறியாைம ெய
காவிய%க0 எ
எ

@ அதகார நீ%=ப: வசன
7 ந3கிேறா’ [2]

@ ஞான தீப%கைள ஏ 7வாகெள

கிறா.

-------

[1]. பிரதாப த யா சாி திர, ப. 212,

[2]. " " " 213.

பி

இ2ப: ஏ றிய தீபதா பிரதாப த யா சாி திர. இைத2ப றி விாிவாக2
3 ேபசலாெம 7 எ5ணியி()கிேற .

பிரதாப த யா சாி திர ெவளிவதேபா8 அ8 தமிழி 38 விதமாக
அைமதி(ததா அைத தமி ம)க0 ெபாி8 பாரா":னாக0. ஆ%கில

அறிதவக0, ‘தமி)= ெச ெதா5# இ8' எ
ெதாிதவக0 அத

றாக0. தமி ம"#

38ைமயிேல ஆதாக0, இதனா ஊ)க ெப ற

ேவதநாயக பி0ைள 1=ண1தாி எ

ற ெபயேரா# ம ெறா( நாவைல எதினா,

அ8 பிரதாப த யா சாி திர ைத2ேபால விாிதத

ப%= அளைவ ைடய8. அத

வ(மா7: ‘எ



7; கி"ட த"ட E

றி ஒ(

@ைரயி அைத2ப றி அவ எ8வ8

த நாவலான பிரதாப த யா சாி திர 8)=) கிைட த

1கமான வரேவ ேப, இத இர5டாவ8 நாவைல எத என)= ஊ)க அளி த8.

இத நாவ அைத2ேபால நீ5டதாக இலாவி"டாI, இதி பல ேவ7

கா"சிக? சபவ%க? இட ெப றி()கி

றன. இைவ Eல மனித இயபி

பேவ7 ேகாண%கைள, பேவ7 தம நீதி) ெகா0ைககைள வாசகக0

அறி8 ெகா0ளலா. இத சத2ப ைத2 பய

ப# தி) ெகா5#,

1காதார ைத, இளவயதி தி(மண ெசவ8 ேபா
விைள தீைமகைள எ# 8)கா":0ேள
நீதி ேபாதைன ெசயேவ5# எ
இத நKன இத@ட
ந3கிேற
-------

.’[1]

[1]. 1=ண 1தாி, ப. 5.

ற சEக2 பழ)க%களினா

. இ8 இைளஞக?)= தம

பைத எேலா( ஒ23)ெகா0? இநாளி,

இைண)க2ப"ட அQபத%க? பய

ப# எ

7
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கைத சிறியதாக2 ேபாவி"டப:யா பிரதாப த யா சாி திர தி உ0ள
விாிவான கைத அைம23 அதிகமான பா திர%க? 1=ண1தாியி இைல.
பிரதாப த யா சாி திர தி கதாநாயக@)= விேராதி ெய 7 கைதயி
=றி2பி"ட ஒ(வைன ெசாவத கிைல. அதாவ8 ‘வில

' இைல. ஆனா,

1=ண1தாியி கதாநாயக 3வேனதிர எ பவ . அவனிட 1=ண 1தாி)=)
காத உ5டாகிற8. 3வேனதிர@)= எதிராக ம8ேரச எ பவ வ(கிறா .

அவ

தா

நாவ  வ( ‘வில

சிற2பான8 எ

7 ெசாலலா.

'. 

நாவைலவிட இதி இத ஒ

7

பிற பைழய நாவக0
1893- ஆ ஆ5: பிேரம கலாவ ய நாவ ெவளியாயி 7. அதைன

எதியவ ஸு. ைவ. =(6வாமி சமா எ

பவ. தமிநா"#) =#ப ைத

நிைல)களமாக) ெகா5# எதின கைத அ8.[1] இ8 பல காரண%களா நாவ

எ

ற ெபய()= ஏ ற8 அ

7’ [2] எ

7 அ. மாதவயா எதியி()கிறா.

அ)கால தி _. வி. 6வாமிநாைதய எ பவ ெச ைனயி விேவக
சிதாமணி எ ற மாத2 ப திாிைகைய நட தி வதா. அதி சில நாவக0
ெதாடகைதகளாக வதன. அத த ெதா=தியி அ. மாதவயா சாவி திாி

சாி திர எ

ற நாவைல எதினா. ஆனா அ8  72 ெபறவிைல[3]. பி

1893-ஆ ஆ5: பி. ஆ. ராஜைமய கமலாபா0 சாி திர எ

3

@ நாவைல

அதி எத ெதாட%கின. 1895-ஆ ஆ5: அ8  72ெப ற8. பி

3 1896-

ஆ ஆ5: அ8 3 தக வ:வி ெவளியாயி 7. ஆப 8)கிடமான அபவாத
அல8 கமலாபா0 சாி திர எ ற இர"ைட தைல2ைப அ8 த 
ெப றி(த8. [4]

ராஜைமய வ தல)=5# எ

@ ஊாி பிறதவ. 26 ஆ5#கேள

வாதி(தா. ேவதாத கைள2 ப: 8 விர)தி மேனாபாவ 8ட
பிர3 த பாரத எ

ற ஆ%கில ேவதாத2 ப திாிைகயி

இ(தவ.

த ஆசிாிய அவ [5].

தைடய அQPதி யாவ ைத இத நாவ
இ7தியி கைதேயா# இைண 8
ெவளியி":()கிறா. இைத2ப றி2 பி னா விாிவாக2 ேப1வதாக
எ5ணியி()கிேற .
------

[1]. தமி  விவர அ"டவைண, த ெதா=தி, இர5டா ப=தி, ப: 815.
[2]. ப மாவதி சாி திர, க$ைர, ப. 2.
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[3]. ப மாவதி சாி திர, க$ைர, ப. 2.

[4]. தமிழி விவர அ"டவைண, ப. 812

[5]. ஏ. எ6. க6Jாிர%கய: ராஜ அய சைத, ப. 32.
ப5:த ச. ம. நேடச சா6திாியா எ பவ தமிழிI ஆ%கில திI
வடெமாழியிI வலவராக இ(தா. அ%க%ேக வழ%= நாேடா:) கைதகைள
ெதாி8 ெதா= 8 ஆ%கில திI தமிழிI எதினா. வாமீகி ராமாயண ைத
அவ ெமாழி ெபய தி()கிறா. ஆ%கில நாவகைள தவி சில நாவகைள

எதியி()கிறா, 82பறி கைதயாகிய தானவ

எ

பைத 1894-ஆ ஆ5#

ெவளியி"டா [1]. 1900ஆ ஆ5# தீனதயா?ைவ எதினா [2]. 1902-இ

தி)க ற இ( =ழைதக0 எ

எ

எ

பைத அவ எதினா[3]. 1896-இ வி. நடராஜ ஐய எ
ற கைதைய எதினா[4]. கி(ைப ச தியநாத

கமல எ

எ

பவ 1897-இ

@ கைதைய[6], 1900ஆ ஆ5: ேகாபால கி(Dைணய

பவ =ணசீல

------

பவ ஞானPஷணி

ற அைமயா 1896-இ

ற கைதைய எதினா.[5] :. எ6. 8ைரசாமி ஐய எ

=ணPஷணி எ
எ

ற நாவைல, 1903-இ மதிெக"ட மைனவி

எ

@ கைதைய [7] எதினா.

[1]. தமி அ"டவைண, ப. 822,

[2] தமி அ"டவைண ப. 820.

[4]. தமி அ"டவைண, ப. 821.

[5]. தமி அ"டவைண ப. 814. .

[3]. ப ெதா

பதா  றா5: தமி இல)கிய, ப. 250.

[6]. தமி அ"டவைண ப. 821. [7]. தமி அ"டவைண ப. 815.

எ

இவ ைறய றி ேவ7 சில கைதக? அ)கால தி எதி()க ேவ5#
7 ேதா 7கிற8.

ேமேல ெசா ன நாவகளி கமலாபா0 சாி திர ைத தவிர ம றைவ
இல)கிய மதி23ைடயைவ எ 7 ெசாவத = உாியன அல. அரசகளி Kர தீர
பரா)கிரம ைத ெசா 2 ப:2பவகைள ஆசாிய அைடய ெசய யவன
சில. ெப5ணி ெப(ைமைய க பி உயைவ கா"#வத காக அ%க%ேக
நீதி உபேதச%கேளா# அைமதைவ பல.
இத நாவகளி நீதிபேதச அ%க%ேக தைல கா"#. வடெசா க?
ெதாடக? மி=தியாக2 பயி 7வ(. தமி) காவிய%களி வ(
வ(ணைனக?. உவைமக? அ# த# 8) காண2ப#. இைடயிைடேய
பழெமாழிகைள சமய வ(ேபாெதலா இைண தி(2பாக0. கைதயி

25

க"#)ேகா2பி இயபான காரண காாிய ெதாடசி, பா திர%களி

கசிதமான

வ:வ, கைதயி வ( சபவ%களினிைடேய உ0ள ெதாட3 வ ைம, கைதைய

: த பிற= உ5டா= நிைற$ ஆகியைவ மிக மிக) =ைற$. நலவகைள
உயத பதவியி ைவ 8) ெக"டவகைள ெயலா ஒழி 8) க": த5டைன
ெகா# தி(2பாக0 ஆசிாியக0. இத) !"ட தி ந#ேவ கமலாபா0 சாி திர

தனி2 ப53ைடயதாக, அழகிய =ணசி திர மாளிைகயாக, ப: தவகளி
ெநUசாழ தி இ

ப ைத நிைறைவ த(வதாக அைமதி()கிற8.

ப"மாவதி சாி"திர
அ மாதவயா எதிய ப மாவதி சாி திர அவ(ைடய 26, 27-ஆ பிராய தி
எத2ெப றெத
ேதா
அத

7 ெதாியவ(கிற8 [1]. அதாவ8 1898-ஆ ஆ5# வா)கி அ8

றிய8. த  த பாக ெவளியாயி 7. அ2பா 1900-ஆ ஆ5:

இர5டா பாக 3 தக வ:வி வத8 [2]. அத இர5# பாக%களிI ஒ(

நிைறைவ) கா5கிேறா, ைமைய உணகிேறா.

--------

[1]. மா. கி(Dண

: ப மாவதி சாி திர, ஆசிாிய சாிைத, ப. 7

[2]. தமி  விவர அ"டவைண. ப. 827.

அவ 1924-ஆ ஆ5:, பUசாமித எ

ற மாத2 ப திாிைகைய

ெதாட%கினா. அதி ப மாவதி சாி திர தி = E றா பாக ைத2 பைட 8 எதி
வதா. அ# த ஆ5:ேல அவ காலமாகி வி"டைமயா அத E றா பாக
அைர =ைறயாகேவ நி 7 வி"ட8. இர5# பாக%க? வ8 இ(ப 8 நாI
ஆ5#க?)=2 பி 3 இத நாவைல நீ"#ேவாமா எ ற எ5ண ேதா# எத
ெதாட%கிய8 E றா பாக. அவ தைடய இளைம) கால தி ந =
சிதி 8 தி"ட ெச8 வைரதைவ த ர5# பாக%க0. அத இர5#
பாக%களிI கைதைய நிைறேவ றிவி" டா. அத) கால தி அவேர இத =
E றா பாக ஒ ைற ெதாட%=ேவா எ 7 எ5ணியி()கமா" டா.
எHவாறாயி@ ப மாவதி சாி திர த  ேதா றிய உ(வ தி இர5#
பாக%களி ஒ( ைமட விள%=கிற8 எ பைத அைத2 ப: தவக0
உணர)!#.
மாதவயா ஆ%கில ப: தவ; தமிழிI 3லைமைடயவ. தமிழி

ெச0 வைன ஆ றI உைடயவ. அவ ப மாவதி சாி திர ேதா#, விஜய
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மா தா5ட,  8 மீனா"சி எ

ற நாவகைள எதியி()கிறா[1]. ஆனா

ப மாவதி சாி திரேம ம ற இர5ைட விட சிறததாக நில$கிற8.
----------

[1]. மா. கி(Dண

: ப மாவதி சாி திர, ஆசிாிய சாிைத, ப. 7.

அவ ஆ%கில நாவக0 இல)கிய%களாக எ5ணி ம)களா மதி)க2

ெப7வைத, ஆயிர)கண)கான ம)க0 அவ ைற வா%கி அQபவி2பைத

அறிதவ. ‘ஆ%கில பாைஷயி நாவக0 வசன நைடயிேலேய எத2ப#கி
ச ேறற)=ைறய இ(7 வ(ஷ%களாக ஏ ப"#) ைகயாள2ப#கி

றன;

றனேவ@,

கைடசி ஐப8 வ(ஷ%களாகேவ மிக2 பரவி ெசழி ேதா%கி0ளன. இHவித)
கிரத%க0 த கால திேல ஆ5டா5# ேதா7 ஆயிர)கண)காக2 பிர1ாி)க2
ப#வ8ம

றி, ெபயேபான நாவலகளா இய ற2ப# நாவக0 ெவளியாகி சில

மாத%க?)=0, பதி23)=2 பலாயிர பிரதிெகா5ட பல பதி23)க0 விைலயாகி

வி#கி

றன’ [1] எ

7 ப மாவதி சாி திர தி

க$ைரயி எ8கிறா. அவ றி

இல)கிய மதி2ைப2ப றி அவ ெசாகிறா: ‘ெபா8 ேபா)=வத =ாிய ஒ(

சிலைற2 பிரபதமாக இைத மதி 8 இகழா8, அதி ேமதாவிக? கKதிர(மான

வி வ சிேராமணிக?!ட இHவித) கிரத%க0 இய றி2 3க ெப7கி
க 3)= அ(ததி, வாைம)= அாிசதிர

சின 8)= 8(வாச னி எ

, ெபா7ைம)= த(ம3 திர

றன.
,

7 பல 3ராண) கைதக0 நமவ மன தி ப:8

கிட8 பழெமாழிகளாக2 ப5:தராI பாமரராI வழ%க2ப#வ8ேபா, ெபய

ெப ற நாவகளி வ( கதாபா திர%க0, ேம நா"டா(0 ேப1 வழ)கிI

உயதர) கிரத வழ)கிI% !ட சாதாரணமா) ைகயாள2 ப#கி

நா":I பிற நா#களிI பிரயாணிக?)காக ரயிேவ 6ேடஷ

றைம, இ

களிேல

ைவ)க2ப# 3 தகசாைலகளி, நாவகேள ெப(பாI ைவ)க2ப"#

விைலயாகி

றைம இHவித) கிரத%க0 ேம நா"டாரா எவள$ ப: 8

அQபவி)க2ப#கி
----------

றன எ

பைத ந

= உண 8.’ [2]

[1]. அ. மாதவயா; ௸ க$ைர, ப. 1.

[2]. ௸ ப. 1-2.

3ராண) கைதக? காவிய%களி0 வசன வ:வேம பழ%கால தி
தமிநா": கைதகளாக வழ%கி வதன எ பைத அவ அத க$ைரயி

=றி தி()கிறா. ‘வசன கேள மிக அ(ைமயான நம8 தமி2 பாைஷயி

ஆ%கில நாவI)= சமமான வசன கிரத%க0 

3ஒ

ேற@ இைல. 3ராண)
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கைதகைள 1()கி விாி 8 வசன நைடயி எத2ப"#0ள சில கிரத%க?,
தச=மார சாி திர ேபா

ெசாகிறா, 'யா

ற ெமாழி ெபய23க? தமி நாவக0 ஆகா’ எ

அறித வைர அ2ெபய)= சிறிேத@ த)க கிரத%க0,

7

தத ெவளி2 ேபாதன, பிேரம கலாவ ய பிரதாப த யா சாி திரேம’
எ

7

ேனா:கைள2 ப றி எ8கிறா. உடேன அHவிர5ைட ப றிய த

க( ைத ெசா

ெபய)= ந

வி#கிறா; இவ 70 

= ஏ றத

7; பி

ன8 பல காரண%களா அ2

ன8 அதிக2 பய

சி7பா ைமேய ைகயாள2ப# உேராமா
ெசாவைத  ேப பா ேதா.

படாைம க(தி ேம நா"டாரா

6 வ=2ைப ேசததா" எ

7 அவ

இHவா7 1876-இ ெதாட%கிய நாவ பல(ைடய ய சியா கைதையேய

)கிய அசமாக) ெகா5# வள8 வத8. 1896-இ நாவ எ

7

ெசாவத =ாிய அைம23 ைற இல)கிய மதி23 உைடய கமலாபா0

சாி திர 1900-இ அத சிற23)ேக ற ப மாவதி சாி திர ெவளிவ8 இத

இ(ப ைத8 ஆ5#களி

நி கி

றன.

இைடேய ஒளிவி"# 1ட( விள)=களாக,

பரபர23 நாவக0
இத = அ2பா ேதா றிய நாவகைள2ப றி இனி2 பா)கலா. அவ ைற
ஒ(வா7 E 7 ப=2பாக2 பிாி)கலா. ெமாழி ெபய23 தவIமாகிய

நாவக0, தமிழிேலேய ேதா

றிய Eல நாவக0. ெதாட கைதக0 எ

7 அவ ைற

வைக2ப# தலா. 1ததர2 ேபாரா"ட 8)= தியைவ. அத =2 பிதியைவ
எ 7!ட ஒ( வைகயி இவ ைற2 பிாி 82 பா)கலா.
ஆ%கில தமிநா": பரவ2 பரவ ஆ%கில தி உ0ள இல)கிய
மதி23ைடய நாவகைள அறிஞக0 ப: 8 இ 3 றாக0. ெபா8
ேபா)=வத காகேவ அைமத நாவக0 பல இ%கி]ஷி 3 றீசக0 ேபால
ேதா

றின. அைவ இ%ேக ஏராளமாக இற)=மதியாயின, மம) கைதக0, அரச

=#ப தி காத விைளயாடக? தி(டகளி0 ததிர ெசயக? 82பறி
சாம திய%க? அட%கிய கைதக0 ேபா றைவ ப:2பவகளி உ0ள தி கைத
:கிற வைர)= ேவக ைத பரபர2ைப J5:வி"# ெவறிைய கிளசி
ைய எ2பின. ப: 8 :)கிறவைரயி தா

அத ேவக இ()=, :8

மம ெவளியான பிற= ம7ப: அைத2 ப:)கேவ ேதா றா8. இ தைகய பர
பர2ைப ஊ"# நாவக0 இத நா"# இைளஞகளி உ0ள ைத) கHவின.
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ெபாியவக? வாசி தாக0. ைரனா"6 எதிய நாவகளி பதி23க0
ெகா"ைட எ தி இதியாவிேலேய ஆ%கில தி அசி"# ெவளியாயின.
ஆ%கில அறியாதவக0 இத2 பரபர23 உண சிைய

ெதாி8ெகா0ளாம ேபாகிறாகேள எ

ற எ5ண தினாேலா, இவ ைற தமி2

ப# தினா 3க ெசவ மி=தியா= எ

ற எ5ண தினாேலா, சில

இ தைகய நாவகைள தமிழி இற)=மதி ெசய தைல2ப"டாக0. இத
8ைறயி  னணியி நி றவ ஆரணி =23சாமி த யாரவக0. ைரனா"6

நாவகைள, ம ற மம) கைதகைள, ெகாைல, ெகா0ைள, 82பறித

ஆகியவ ைற ெசாI கைதகைள அவ ெமாழிெபய தா. அவ(ைடய
ெமாழிெபய23 ெதளிவாக இ(த8. ப: தா கைதேயா"ட ேதா# மன
ெசIப: அைமதி(த8. அதனா அவ ைற தமி ம)க0 வா%கி2 ப: தன.
மாணவக0 மி=தியாக2 ப: 8 இ 3 றன.
ைரனா"6 ஆயிர)கண)கான ப)க%களி எதிய நாவகைள அவ
1()கினா. அ2ப:ய2ப:ேய பல ப=திகைள ெமாழிெபய தா. ெபயகைள
ம"# மா றினா. அமரசி%க பிர3, அமராவதி சீமா": எ

7 தமிைழ2 ேபால

ேதா 7ப: மா றினா, ஊ2ெபயகைள இர தின3ாி, சி%க3ாி எ

மா றினா. அHவள$தா

பைவ ேபால

. ேமநா"# நாகாிக வா)ைகைய, வழ)க%கைள

Eல நாவகளிI0ளப:ேய ெமாழி ெபய 8 ைவ தா. இைடேய அவராக ெசத

காாிய ஒ

7 உ5#. கைத)= ந#வி ஆசிாிய வ8 நி பா. ‘வாசககேள,

பா(%க0 ேமநா"# நாகாிக தி

தீைமைய ; கெல

றாI கணவ

, 3

எ றாI 3(ஷ எ @ பாரதநா"#2 ெப5 மணிகளி க 3)= இத
ேமநா"# நாகாிக ம%ைகயகளி ேபா)=)= எ தைன ேவ 7ைம ! ப(வ
வத ஆ5கைள ெப5கைள மனேபால2 பழக வி#வதனா வ(
தீைமகைள2 பா(%க0. ேவ5டாெம றா விவாகர 82 3ாி8 ெகா0?
உாிைமயினா உ5டா= ஆபாச%கைள சிதி%க0' எ

7 ஒ( ெசா ெபாழிேவ

ெச8வி#வா. இல)கிய மதி230ள பல ஆசிாியக?ைடய நாவகைள அவ
ெமாழி ெபய 8 ததி(தா ஒ( வைகயி உபகாரமாக இ(தி()=.
மனித@ைடய கீ தர உணசிகைள J5:வி# பரபர23 நாவகைளேய அவ
ெமாழி ெபய 8 ததா. அதனா அவ(ைடய உைழ23 அ தைன நீ: 82
பய தராம ேபா வி"ட8.
ஆனாI அவ(ைடய நாவகளா விைளத ந ைமகைள
ெசாலேவ5#. அவ(ைடய ெமாழி ெபய23 இயபான தமிநைடயி
அைமதி(த8 எ 7 ெசா ேன . அ8 ஒ( சிற23. ம ெறா 7 அவ(ைடய
ெமாழிெபய23கைள2 ப: தவக0 ேமI ேமI நாவகைள2 ப:)கேவ5#
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எ ற ஆவ ைத2 ெப றாக0. அதனா ஆரணி =23சாமி த யா ேவ7 பல
நாவகைள ெமாழிெபய 8 த0ளினா.
அவ ெசத8 ேபால ேவ7 சில( ஒ 7 இர5# மம) கைதகைள
ெமாழிெபய தாக0. க னியி  த அல8 ெவ5கல சிைல எ ற நாவ
ஒரள$ அ)கால தி 3கைழ அைடத8.
அ# தப:யாக இத மம) கைதகைள ேவ7 ஒ( வைகயி எத
ெதாட%கி தமி நா": ெபயெர#)க  வதா வ#` 8ைரசாமி ஐய%கா.
அவ ேம ெகா5ட ைறேய ேவ7. ஆ%கில நாவகைள தவி தமி நா"#

நிைல)கள ைத2 3= தி தமி) கைதயாக எதலானா. ேமனகா, திகபர

சாமியா அல8 =பேகாண வ)கீ த ய கைதைள அவ எதினா. பல
இ%கி]D நாவகளி க5டவ ைற2 பிைண 8 82பறி சாமா திய ைத
ெபா( தி வ(ணைனக?ட நாவகைள எதினா அவ. அவ(ைடய நாவக0
தமிநா"# வா)ைகேயா# ெபா( தி அைம)க2ப"டைமயா விைரவி கைத
ப:)= உ0ள%கைள ஈ தன. ‘அ23ற எ

ன?’ எ

7 பரபர2ைப M"#

வ5ண இ(தைமயா ம)க?)= அத நாவகளி ேமாக உ5டாயி 7.
வ#`ரா(ைடய நாவக0 வத பிற= ஆரணி =23சாமி த யா(ைடய

ெமாழிெபய23க?)= இ(த ‘கிரா)கி’ =ைறத8. ெமாழிெபய2ைப) கா":I

தவI)= அதிக ெசலாவணி ஏ ப"ட8. ப:)க ெதாித இைளஞகளி வ#`
8ைரசாமி ஐய%கா நாவகளி ஈ#படாதவக0 மிக$ அ(ைம. அவ
மேனாரUசனி எ 7 ஒ( சUசிைகைய ெதாட%கி அதி ப=தி ப=தியாக
நாவகைள ெவளியி"# வதா. நாவ மாத இதழாக அ8 ெவளியாயி 7.
அவைர அ:ெயா றி) ேகாைதநாயகியமா0 நாவக0 ெவளிவதன. அவ
த த  எதிய ைவேதகி எ ற நாவ ஓரள$ வ#`ரா நாவேலா#
சமானமாக நி ற8. நாளைடவி அவ(ைடய நாவகளி அ தைன வி7வி723

இலாம சீதி( த2 பிரசார, நீதி2 பிரசார அதிகமாகிவி"டன.
ெகா0ைள, ெகாைல, 82பறித எ

ற நிகசிகைள ைவ 82 பைட)க2

ெப ற நாவக?)= வியாபார அதிகமாகேவ, 82பறி நாவக0 3தியனவாக

எதன. இத 8ைறயி ேஜ. ஆ. ர%கராஜு எதியைவ அத) கால தி எலா
நாவகைள விட மி=தியாக2 பரவின. அவ(ைடய இராஜாபா0 எ தைனேயா
பதி23)க0 ெசலவாயின. சதிரகாதா$ அத = அ# தப: பரவிய8. ேவ7 சில

நாவகைள அவ எதினா, எலா 82பறி நாவக0. ேமநா"#)

கைதகளி வ( ெஷல) ேஹா6 எ @ 82பறி பா திர ைத2 ேபால ஒ(
பா திர ைத2 பைட)க ேவ5# எ ப8 ர%கராஜுவி க( 8. 82பறி
ேகாவிதைன அவ ஒHெவா( நாவ I ெகா5#வதா. அத) கால தி
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அவ(ைடய நாவகைள2 ப: தவக0 82பறி ேகாவிதைன
மற)கமா"டாக0. ர%கராஜுவி நாவகளி சில நாடகமாக$ ேமைட ஏறின.
சதாய தி ெபாிய மனிதகளாக உ0ள சிலாி ேமாச:கைள ஒ)க2
பிசைக அத நாவகளி Eல அவ ெவளி2 ப# தினா. ஆயி@ அவ(ைடய
நாவக? ெவ7 பரபர2ைப ஊ"# கைதகளாக இ(தனேவய றி மன
நிைறைவ, ஆத இ

ப ைத த( இல)கிய த=தி ெப றனவாக இைல.

:.:. சாமி எ பவ எதிய க(%=யி = ற 8) ெகாைல அ)கால தி
பல ைகயி இ(த நாவகளி ஒ 7. த  இர5# பாக%களாக ெவளியாகி)
ெசலவாயி 7. அத ேவக ைத) க5# அைத மீ": E றா பாக ஒ 7
ெவளியி"டா. ஆனா அ8 த இர5# பாக%கைள2ேபால ம)களி
கவன 8)=. உாியதாக இ()கவிைல.
ர%!னி நல உ திேயாக தி இ(த தி. ம. ெபா @சாமி2 பி0ைள
ெய பவ சில நாவகைள எதி ெவளியி"டா. அைவ யா$ மம நாவகேள.
விஜய 1தர எ ப8 அவ எதிய த நாவ. அவ(ைடய நாவக0
எலாவ றிI ஒ( =றி2பி"ட பாணிைய2 பா)கலா. த அ தியாய தி ஒ(
நிகசிைய ெசாவா. அதி யாேர@ காணாம ேபாயி(2பாக0. ஒ( மம
இ()=. அ# த அ தியாய இ(ப8 ஆ5#க?)=2 பி 3 நட2பைத
ெசாI. இ8 அவ(ைடய நாவக0 எலாவ றிI உ0ள ெபா8வான

அைம23, அ8 மா திர அ

7: அவ(ைடய நாவகளி ஒ( =றி2பி"ட

எ5Tைடய அ தியாய தி-பதிென"ெட

7 நிைன)கிேற

. சாியாக நிைன$

இைல--சிவஞான ேபாத தி வ( ஒ( = திர ைத2 ப றிய விள)க இ()=,
சி7 P)க0
இHவா7 ெகாைல, ெகா0ைள, மம ஆகிய வி7 வி72P"#

நிகசிகைள) ெகா5# Kசிய 1ழ ேவக2 3ய கா றினிைடேய சில கைதக0
தமி நா"#) =#ப வாவி

படமாக, தமி2 ப5பா"ைட அட)கமாக

நிைன2P"#வனவாக எதன. இல)கிய 8)=ாிய த=தியாகிய ம"ட ைத

எ"டவிைல எ

றாI, எ%= கா"# தீைய2 ேபால2 பரவிய பரபர23

Vழ னிைடேய சி7 P)கைள2ேபால அைவ மல8 மணதன. எ6. ஏ. ராமசாமி
ஐய எ

பவ எதிய சாரதாபா0 சாி திர, வ ஸலா எ

பன$, வரகவி தி( அ.

12பிரமணிய பாரதியா எதிய ஜடாவலவ(, வ. ரா. எதிய 1தாி அல8

அதர2 பிைழ23 எ

ற சீதி( த மன2ேபா)ைக) கா"# நாவI, எ6. ஜி.

ராமாQஜI நா# எதிய பாிமளா த யைவக? இத வைகைய ேசதன.
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சிறத 3லவராக திகத வி. ேகா. Vாியநாராயண சா6திாியா(
மைறமைலய:க? சில நாவகைள எதின.
ெமாழிெபய23 நாவக0
பாரதநா# எ%= உாிைம வா$)கான ேபாரா"ட ெதாட%கிய8.
திலக(ைடய தைலைமயி கீ அைமதியான அளவி இ(த இத2 ேபாரா"ட
1ததர உணசி காதிய:க0 அரசிய வான தி ேதா றிய$ட ப மட%=
அதிகமாயின. ம)க0 உ0ள தி எ%கT எசி உ5டாயி 7. இதிய கா#,

இதிய2 ப5பா#, இதிய) கைலக0 எ

றஅ

3 அவ ைற வள)க ேவ5#

எ ற ஆவ வளதன. ம)க?)= ேதசீய2 ேபாரா"ட ெசதிகைள
ெதாிவி)க2 ப திாிைகக0 உதவின. நா0 இதக? வார இதக? தி%க0

இதக? ேதசீய உணசிட

ெசதிகைள ெவளியி"டன; தைலவகளி

ெசா ெபாழி$கைள தா%கி வதன; ம)க0 ப திாிைககைள வரவர மி=தியாக2

ப:)க தைல2ப"டன.

‘நைடய பாரத நா"#2 ெபா8வான ெமாழி ஒ

ஹிதியாக தா

இ()க :’ எ

7 ேவ5#, அ8

7 காதிய:க0 ெசா

னா. அதனா ஹிதி

ெமாழிைய ெத னா":I பர2ப ேவ5# எ ற ய சி ெதாட%கிய8. பல
ஹிதி ெமாழிைய) க றாக0. அத ெமாழியி பைழயகால இல)கிய வள
இலாவி"டாI 3திய இல)கிய%க0 எதன. பிேரச த யவக0 நல
நாவகைள எதினாக0. தமி நா": 3திதாக ஹிதிைய2 ப: தவக0 அத

நாவகைள2 ப: 8 இ

3 றாக0, காதிமகா மா ெசா

ன எத = தனி மதி23

உ5டாயி 7. அவ ெசா வி"டா, ஹி86தானி நைடய ெபா8

ெமாழிெய 7 எ ற மதி2பினா ஹிதிைய அபிமான 8ட க றாக0. தமிழி
எத வலவக0 பிேரச த யவகளி நாவகைள தமிழி
ெமாழிெபய 8 ததாக0.
1920-ஆ ஆ5#வா)கிேல சி7 கைத தமி நா": ேதா

றிய8. அ8 த

அ8 1717ெவ 7 ப றி) ெகா5ட8. எ தாள யாவ(ேம சி7 கைதகைள
எத தைல2ப"டன. ப திாிைகக0 சி7கைதகைள நிரப ெவளியி"டன. ஹிதி
சி7 கைதகளி ெமாழி ெபய23க0 தமிழி ஏராளமாக வதன.

நி



இேத சமய தி வ%க நா":

சிற23, ேதசீய2 ேபாாி அ8 

னணியி

ற வரலா7 தமி நா"#)= ெதாியவதன. ப%கி சதிர(ைடய ஆனத மட
ேப தமிழி ெவளியாகியி(த8[1] . இ2ேபா8 :ப%கி சதிர(ைடய கைள
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வ%க ெமாழி ெதாிதவக0 ெமாழிெபய 8 தமிழி ெவளியி"டாக0. அவ ைற
அ# 8 சர சதிர(ைடய நாவக0 தமிழா)க ெப றன. ெதாட8
ரKதிர(ைடய நாவக? தமி(வ தி மலதன.
---------

[1]. தி(சி றபலபி0ைள எ

பவ ஆனத மட தி

ஆ%கில ெமாழி

ெபய2பிவி(8 தமிழா)க ெசதா. மேகச=மார சமா வ%க ெமாழியி (ேத
ெமாழிெபய 8 ெவளியி"டா.
ப திாிைககளி ெதாடகைதயாக$ தனிேய 3 தக%களாக$ இத வ%க
ெமாழிெபய23 நாவக0 வதன. ஹிதி நாவகைளவிட) க%ைக) கைரயிேல
விைளத இத நாவக0 தமி நா"டாாி சிைத)= இ ப ஒளி ததன.
ெவ7 பரபர2பான ஆ%கில நாவகைள2 ப: த கால ேபாவி"ட8. நல
நாவக0 இ2ப:யி()= எ 7 அறி8 1ைவ)= பழ)க தமி ம)க?)=
உ5டாயி 7. ஹிதி நாவக? வ%க நாவக? இல)கிய2 ப53ைடய
நாவக?)= எ# 8)கா"டாக அைமதி(தன.
இல)கிய2 ப53
மனித2 ப53கைள, மனித மன தி

ஆத இய3கைள, உ5ைம)

காதைல, Q"பமான உணசிகைள, அைவக0 கா":ன. ந நாகாிக சிற2

ைப, ந நா"# ம5ணி

மண ைத விள)கின. கைதகளி வ( பா திர%க0

உயி 8:23 உைடயனவாக இ(தன. நாவைல2 ப: த பிற= ஒ( காவிய ைத2
ப: தபி 3 உ5டா= நிைற$ ேதா றிய8. நாவகளி வைளய வ(
பா திர%க0 நைடய ேதாழகளாக, ந இதய ேதா# ஒ": உணபவகளாக

ஆகிவி"டாக0 ெசளி அைமத காவிய ைத2 ெபா(0 அறி8 ப: 8
இ 37வ8 எலாராI :யாத காாிய. அத = த=தி பயி சி ேவ5#.

ஆனா இத நாவகேளா உைரநைடயி அைமத காவிய%களாக, நம)=

விள%= ெதளிவான நைடயி, இயபாக அைலேயா# அத நைடயி

அழேகா#

மா1ம7வ ற க5ணா:யிேல காT கா"சிகைள2 ேபா ற நிகசிகேளா#
மன 8)= மகிசிைய ஊ":ன. காவிய%களி இ(2பைத2 ேபாலேவ இவ றிI

வ(ணைனக0 இ(தன. ஆனா காவிய வ(ணைனகளி உய$ நவி சி இ(த8;

இவ றி த ைம நவி சி இ(த8. உ0ளைத உ0ளப:ேய கா":னாI அதி ஒ(
ெபா $ இ(த8. ேபா"ேடா2 பட பி:)கிறவ உ0ளைத உ0ளப:ேயதா
எ#)கிறா . ஆனா இ ன ேகாண தி இ ன நிைலயி எ# தா
காணேவ5:யைத) கா"ட$, காணேவ5டாதைத மைற)க$ : எ
உ தி அவ@)= ெதாிகிற8. இ

ன ப=திைய ந

றாக2 3ல2பட ெசய

ற
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ேவ5# எ

அழ=ட
---------

பைத அவ

விள%=கிற8.[1]

அறிவா

. அதனா அவ

எ#)= பட கைல

[1]. Robert Liddel: A Treatise on the Novel, pp. 34, 35.
அHவ5ணேம நல நாவகளி மனித ஆ றI)= அ2பா ப"ட எைத
ஆசிாியக0 ெசாவதிைல. உயி( உட3 ைக காI அக க

பைட 8 உலா$ மனிதகைளேய கா"#கிறாக0. க"#)கைத, 3ைன$ எ

7

ெசா னI அHவள$ உ5ைமயாகேவ ேதா 7கி றன. நாவைல2
ப:)=ேபா8 நா அதி வ(பவகளி ஒ(வராகி வி#கிேறா. நைடய
இதய ேதா# இதய ஒ": அவகைள உணகிேறா. அவக0 வி# E1 நம)=)
ேக"கிற8. அவக?ைடய ேகாபதாப%கைள2 பாி$ட நா அறி8
ெகா0கிேறா.
நாவைல  7 ப: தபிற= உ5டா= நிைறவி, இல)கிய இ

1ைவயி நா அமி8 ேபாகிேறா. எளிதி அதனினி

ஆ. இ8தாேன இல)கிய இ

ப தி,

7 மீள :வதிைல.

ப? அதைன இத நாவகளிI கா5கிேறா.

Kைண எலா இைச) க(விகளிI சிறதெத

7 ெசாகிேறா. ஏ

? வய ைன

ஒ(வ வாசி)கிறா . அவ விைல எ# 8 வி"டா அத ஒ நி 7 வி#.
3லா%=ழைல ஒ(வ ஊ8கிறா . அவ வாயி (8 அைத எ# 8 வி"டா
இைசெயா நி கிற8. ஆனா Kைணைய ஒ(வ மீ":) ெகா5:()கிறா . ஒ(
மீ"# மீ": விரைல எ# 8 வி#கிறா . அத பி 3 அத இ ெனா
இைழேயா#கிற8. அத) காைவயிேல உ0ள இ ப அைல)= ஈடாக எைத
ெசாவ8? அ8 ேபால தா

சிறத இல)கிய%க0, காவியமாக"#,

சி7கைதயாக"#, நாவலாக"#, ப:)=ேபா8 இ

ப உ5டா)=வத

ப: த பிற= ந ெநUசி ஊறி 1ைவ த8பி மண)கி

இல)கிய 1ைவைய Qகவதனாதா
அைமத கா2பிய' எ

-----

, 'நல நாவெல

றி2

றன. நாவகளிI இத

ப8 உைர நைடயி

7 ஒ( ேம நா"# ஆசிாிய !றினா.[1]

[1]. Anna Lactitia Barbauld: Quoted in Novelists on the Novel. p 48.
இத இல)கிய 1ைவைய ரKதிர நாவகளி க5ேடா. ப%கிசதிர
நாவக0 இத 1ைவைய ஊ":ன. சர சதிர(ைடய நKன%க? இத
இல)கிய தர திேல ைவ 8 மதி)க த)கைவயாக இ( தைல) க5ேடா.
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ெபலா நாவக0 எ

7 நடமா:ய E

க5ட8 காத ெகா5ட8 ேகாலெம
ரகமானைவ எ

றாதர மம) கைதக?,

7 கா"# கி?கி?23) கைதக? ம"ட

பைத இ2ேபா8 தமி ம)க0 அறியலானாக0, ஹிதி ெமாழி

களிI, வ%க ெமாழி களிI மகி8 ேபானாக0. அவ ேறா# மரா திய

நாவகளி

ெமாழி ெபய23க? ேச8 ெகா5டன.

இத ெமாழி ெபய23 8ைறயி சிலேர 3=8 உைழ தன. Eல களி
ெமாழியி நல அறி$ தமிழி தட%க
றி அழகாக எ8 வ ைம
இ()தால றி ெமாழி ெபய2பி ெவ றி ெப7வெத ப8 எளிய ெசயல 7. இ(
ெமாழி2 3லைம உைடயவக0 மி=தியாக இ(2ப8 சா திய அ 7.
ஹிதியி (8 மரா தியி (8 நாவகைள நல தமிழி ெமாழி
ெபய 8 ததவகளி தைலயாக நி பவ எ @ைடய உவல ப தி( கா. \.
\. ஆவா. ஹிதி ெமாழிெபய2பி 

ேனா:யாக இ(தவ இவ, மரா தி

ெமாழிெபய2பி தனிெயா(வராக நி = ெப(ைம இவ()= உ5#. வ%க ெமாழி
நாவகைள ேநராச சில ெமாழி ெபய தாக0. ஹிதியி (8 பல
ெமாழிெபய 8 ததாக0. இத 8ைறயி வ%க ெமாழியி (8 ேநராக
ெமாழிெபய 8 ததவகளி தமி நா": மதி23)=ாியவகளாக
விள%=கி

றவக0 எ

அ

பகளாகிய தி( த. நா. =மாரசாமி அவக?, தி( த,

நா. ேசனாபதியவக?. இHவி(வ( சேகாதரக0 எ
எ 7 எ5Tகிேற .

ப8 பல()= ெதாி

சி7 விாிச
இHவா7 வடநா"# ெமாழிகளி (8 ெபய த நாவக0 தமிநா":
ம தெபா8 த  யாவ( அவ ைற வரேவ 72 ப: 8 மகிதாக0. ஒ(

ப திாிைகயி ரKதிர நாவI, ேவெறா( ப திாிைகயி ப%கி சதிர நாவI,

ம ெறா றி ச சதிர நாவI ேபா": ேபா"#)ெகா5# ெதாடகைதயாக
வதன. அவ ைற ஆவ 8ட வாசி 8 இ 3 றாக0. ஆனா இத
இ ப 8)கிைடேய ஒ( சி7 விாிச ேதா றிய8. அ8 நல கால 8)காக
ேதா றிய விாிச எ ேற ெசால ேவ5#.
தமிழி சிறத சி7 கைதக0 ப திாிைககளி வதன. அவ ைற எதிய
எ தாளகைள தமி ம)க0 ேபா றி2 3கதன. அேத சமய தி ெதாட
கைதக0 ம"# ெமாழிெபய2பாக இ(தன. இத ேவ 7ைமைய இ2ேபா8
ம)க0 உணர ெதாட%கினாக0. சி7 கைதைய ெசாதமாக எதி) =வி)=

தமி எ தாளக?)= தமிழி நாவ எ8 திறைம இைலயா? க பைன

வள இைலயா? எHவள$ நாைள)= இரவ இல)கிய தி இ

37வ8?---
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இ தைகய எ5ண இல)கிய ரசிகக?)= உ5டாயி 7. இத எ5ண சி7
கா றாக உலவி2 3யலாக ேமாதிய8. அத விைளவாக தமிழிI ெசாதமாக
நாவகைள எத தமி எ தாளக0  வதாக0.
ப திாிைககளி

ெதா5#

இ%ேக ஒ( )கியமான க( ைத ெசாவ8 இ றியைமயாத8. சி7
கைதக? க"#ைரக? தமி நா": அதிகமாக உ5டாவத =
J5#ேகாலாக இ(தைவ ப திாிைகக0. இ2ேபா8 ப திாிைககேள இல)கிய2
பைட23)க?)= ஊ)க த8 வள 8 வ(கி றன. இத2 ப 82 பதிைன8
ஆ5#களி ெவளியான தமி2 3 தக%களி கண)ைக எ# 82 பா(%க0. பாட2
3 தக%கைள ெபாிய ஆராசி கைள வி"# வி"# ஆ)க
இல)கிய%கைள (Creative literature) ம"# பா தா நிசயமாக  7)=

எப ைத8 வி)கா# ப திாிைககளி வ8 ெதா= தைவயாகேவ இ()=.
இத) கண)= எைத) கா"#கி
ஆ றிவ( ெதா5:

ற8? 3திய இல)கிய2 பைட2பி ப திாிைகக0

சிற2ைப இத) கண)கா உண8 ெகா0ளலாேம.

ககியி ெதாடகைதக0
அமர ‘ககி’ கி(DணE தி ஆனதவிகடனி ெதாடகைத எத

ெதாட%கினா. க0வனி

காத , தியாகPமி ஆகியைவ ெவளியாயின. ம ற2

ப திாிைககளிI தமிழிேல த தலாக எதிய நாவக0 ெதாடகைதகளாக
வதன. ககியவக0 தைடய ெபயரா ஒ( தனி2 ப திாிைகேய ெதாட%கி
நட தலானா. அதி அவ ெபாிய ெபாிய நாவகைள எதி வதா. கைத விாிவாக
அைமவத = சாி திர நாவக0 வா2பாக இ()= எ 7 உணதா.
சாி திர ைத நிைல)களமாக) ெகா5# எதினா எHவள$ நீளமாக எதினாI
கைதைய ஓ"டலா எ

7 அவ()= ேதா

றிய8. ‘பா திப

கன$’ எ

ற சாி திர

நாவைல எத2 பி0ைளயா 1ழி ேபா"# வி"டா. அத காக தமிநா"#
வரலா 7 கைள2 ப: தா. அ)கால 8 இல)கிய%கைள2 ப: தா. சாி திர

சபதமான இட%கைள2 ேபா2 பா தா[1] . ஒ( சாி திர மாணவேர

ஆகிவி"டா.
-------

[1]. ககி சிவகாமியி

சபத, க$ைர.

பலவ வரலா7, ேசாழ சாி திர, பா5:ய வரலா7 அவ ப: தா.

கெவ"#)களிI. ெச232 ப"டய%களிI அத வரலா7க?)=ாிய ஆதார%க0
இ(2பைத அறி8 அவ றி சிலவ ைற க5டா. பல ேகாயிக?)= ெச 7
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அவ றி சி ப ைத க":ட அைம2ைப க5# மன ைத2 பறிெகா# தா.
இவ ைற ைவ 8) ெகா5# நீ5ட சாி திர நாவகைள எதலா எ ற எ5ண
அவாிட ேதா றி வளத8. அத விைளவாக ேதா றிய த Pேவ பா திப
கன$. அைத ெதாட8 ேதா றிய8 சிவகாமியி சபத. பிற= எத8
ெபா னியி ெசவ எ ற பிரமா5டமான நாவ. அ8 ேசாழ வரலா ைற
அ:2பைடயாக) ெகா5ட8. இத E 7 ஒ ைற விட ஒ 7 விUசி அளவிI
ெபாியனவாக அைம8 வி"டன. ெவ7 ப)க அளைவ2 பா தாேல இத

உ5ைமைய ெதாி8 ெகா0ளலா. பா திப
சபத 1011 ப)க%க0: ெபா
பா திப

னியி

கன$ 402 ப)க%க0; சிவகாமியி

ெசவேனா 2328 ப)க%க0.

கன$, சிவகாமியி

சபத எ

ற இர5# கைள

எ8வத காக அவ மகாப 3ர, அஜதா ஆகிய இட%க?)=2 ேபா வத

ெசதிைய ‘சிவகாமியி

’ சபத க$ைரயிேல எதியி()கிறா, பல

ஆ5#களாக சிதி 8 சிதி 8 உ0ள தி உ(வா)கி எதியைவ அைவ
இர5# எ

சபத’ எ

பைத அத க$ைரயி பி

வ( ப=தி ெதளிவா)=; ‘சிவகாமியி

@ ெபய தா%கிய இத ைல ஏேத@ ஒ( வழியிேல ெப 7)

ைகயி ஏதி) ெகா5:()= அ

பக0, இ8 அபாரமான 3 தக எ

7 உடேன

தீமானி 8விட) !#. ஆயிர 8)= ேம ப)க%க0 உ0ள 3 தக அலவா?

அத = த=த கன இ()க தாேன ெச? இHவள$ பார ைத ஏற)

=ைறய2 ப
சிவகாமியி

னிர5# வ(ஷ கால எ

உ0ள தி தா%கி) ெகா5:(ேத

சபத தி கைடசி வாிைய எதி,  7 எ

.

7 ெகா"ைட எ தி

ேபா"ட பிற=தா ப னிர5# ஆ5#களாக நா 1ம8 ெகா5:(த பார எ
அக தி (8 நீ%கிய8. மேகதிர( மாமல( ஆயன( சிவகாமி
பரUேசாதி பா திப@ வி)கிரம@ =தவி ம 7 பல கதாபா திர%க?
எ

ெநUசி (8 கீ இற%கி, "ேபா வ(கிேறா" எ

விைட ெப 7) ெகா5# ெச
-------

[1]. ககி சிவகாமியி

றாக0'[1] எ

7 அ(ைமேயா#. ெசா

7 எ8கிறா.

சபத, க$ைர.

இத சாி திர நாவகைளயலாம ம=டபதி, ேசாைலமைல இளவரசி,

அைலேயாைச த ய ேவ7 நாவகைள ‘ககி’ எதியி()கிறா, எலாேம
ெதாட கைதகளாக ெவளிவதைவ.
நாவI ெதாடகைத
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ெப0 ப) எ

@ சிறத நாவலாசிாிைய, ‘ெதாட கைத எ8 உ தி ேவ7;

நாவ எ8 உ தி ேவ7' எ

7 ெசாகிறா, ‘அதனா ெதாடகைத

எ8கிறவகெளலா நாவலாசிாியக0 ஆவதிைல; நாவலாசிாியக?)=

ெதாடகைத எத வ(வதிைல' எ

7 தி"டமாக ெசாகிறா, அவ

ெசாவைதேய ேக"கலா: ‘ஒ( க( ைத நா

உ7தியாக ெசாேவ

--எ

ைன2

ெபா7 த அளவிலாவ8, த  ஒ( ெதாட கைதைய எதிவி"#2 பிற= அைத

ஒ( நல நாவலாக ஆ)=வ8 எ

ப8 :யாத காாிய, ெபா8வாக ெசா

னா

நாவலாசிாியக0 ெதாடகைத எ8 மேனாபாவ உைடயவக0 அல.
அ 3தமான ெதாட கைதக0 எ8கிறவக0 பல இ()கிறாக0. அவக?ைடய

பைட23, இல)கிய மேனாபாவ உைடயவக0 ெவ7)= த

அ

7, ஆனாI அவக0 நாவலாசிாியக0 அல'[1] எ
ஆனா மாகெர" ககி

ைமைடய8

கிறா,

பானி% (Margaret Gulkin Banning) எ

ற

ஆசிாிையேயா இத = மாறான க( ைத ெவளியி#கிறா: ‘என)= ெதாித

வைரயி ெதாடகைத எ8வதி ஒ( ததிர இைல. ேவ7 எத) கைதயிI
இ()கிற மாதிாி இ%ேக கைதயி க( 8 )கியமான8. பா திர%க? அ2ப:ேய.

ப திாிைக)காரக0 ஆசிாியைர) ேக"ப8 எ
எ

ன? "மனிதகைள2 ப றி எ8%க0"

கிறாக0. “அவகைள ஜீவ@0ளவகளாக ெச%க0” எ

பைட 82 ப திாிைகயி

ப)க%களி உலாவ வி# பா திர%க0, ப:2பவகளி

க பைனணவி பா8 வாப: ெசவ8தா
இ8தாேன நாவ

ேநா)க? எ

-------

ெதாடகைத)= ெவ றி;

7 ேக"கிறா.[2] ேவ7 ஒ(வ’ப திாிைககளி

வ( ெதாட கைதகளி ஒHேவா அ தியாய தி
த"#ப: :கிற8 எ

கிறாக0. தா

:$ 1வாரசிய ஆவI

7 ெசாகிறாகேள, அ8 ஒ( தவறா?’

[1]. Pearls. Buck: In search of Readers: An article in The: Writer’s Book, p. 3.
[2]. The Writer's Book: Serials-Stepchild of Novelists, p. 153.

அ2ப:யானா நாடக%களி ஒ( கா"சியி :$ மிக$ 1வாரசியமாக நி
அ# த கா"சிைய ஆவேலா# ேநா)=ப: அைமய ேவ5# எ 7
ெசாகிறாகேள! அ8 தவறா?’ எ
------

7 ேக"கிறா.[1]

[1]. Arnold Kettle. As Introduction to the English Novel, p. 129.

7
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ெதாடகைதகளி ஒHேவா இதழிI ஏதாவ8 1ைவயான க"ட அைமய
ேவ5#ெம ற எ5ண தா 
ைமேயா# இைழயாத சபவ%கைள)
ெகா5# வ8 3= 8 இய3 சில()= உ5#. ஒHேவா அ தியாய :$
ஆவைல J5# வைகயி இ()க ேவ5# எ 7 சில யவதி
ெமா த தி நாவI)= இ()க ேவ5:ய க"டைமதி அல8 பி= தள8
வி#வ85#.
ேபா

அ றி ெதாடகைத எ8ேபா8 கைதயி Eல) க($ எ 3 ச"டக
ற நிகசிக? இ னைவ எ 7 த  தி"டமி"#) =றி 8) ெகா5ேட

எ8கிறாக0. ஆனா சிறிய சபவ%க0, உைரயாடக0, வ(ணைனக0

ஆகியவ ைற அHவ2ேபா8 க பைன ெச8 எ8கிறாக0. ஒHெவா( ைற
எ8 ேபா8 உ0ள மன தி நிைல ஒேர சீராக இ(2பதிைல. தளசி
கிளசி கல8 நில$. இத வார எதிேய தீரேவ5# எ ற க"#2பா#
இ(2பதனா எ2ப:ேயா எதி : 8 வி#கிறாக0. ஆனா Eைள சாியாக

ேவைல ெசயா வி"டா அத வார)கைத ெவ7 வ(ணைனயாகேவா,
மன1ழ சியி

சி திரமாகேவா, பழU சாி திர விள)க மாகேவா அைம8

வி#கிற8. ெமா தமாக2 பா)= ேபா8 அத2 ப=தி இலாம இ(தாI
நாவI)= ஒ( =ைற வ8 விடா8.
ம ெறா

7: ெபா8வாக ம)க?)= அத அத) கால தி நிக

நிகசிைய2ப றி ெதாி8 ெகா0வதிI, அைத2ப றி2 ேப1வதிI ஊ)க

இ()=. ஒ( சமய ெப( 3ய K1கிற8. அத க23ற எ%= ஒ( வார அேத
ேபசாக இ()=. அைத2 ப றிய விவர%கைள ஆவேலா# ம)க0 ேக"பாக0.
நாளாகி வி"டா அதி உ0ள 1ைவ ேபாவி#. இHவா7 உ5ைமயிேல ஒ(
சமய நிகத நிகசிைய எ2ப:யாவ8 அத வார வ( ெதாடகைதயி
Qைழ 8விட ேவ5# எ ற ஆைச ஆசிாிய()= ேதா றலா. அதனா

அ2ெபாைத)= வாசகக?)=. ஒ( சிர ைத (Topical interest) ஏ படலா. அத

வார தி வத ெதாடகைத2 ப=தியி தீ விப ேதா, ெவ0ள ேசதேமா இHவா7

இட ெப7மானா வாசகக0 ஒ ஓ எ 7 அ2ேபா8 பாரா"#வாக0. ஆனா
ெதாடகைத :$ ெப 7  உ(வ ேதா# நி =ேபா8 இ தைகய ப=திக0
கைதயி ஓ"ட ேதா# இைண8 இைழ8 ெபா(தி ஓடாம தனி தனிேய
பி8%கி நி பன ேபால ேதா 7.
எலா ெதாடகைதகளிI இ தைகய =ைறக0 சில இ(2ப8 இய3.
ஆனா ககி எதிய ெதாட கைதகளி இHவா7 அைமத ப=திக0 =ைற$.

ககியி சாி திர சEக நாவகைள2ப றி தனிேய ேப1வதாக இ(2பதா
இத அளேவா# ககியி ெதாடகைதகைள2ப றி ெசாவைத நி7 தி)
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ெகா0கிேற . ககிைய2 ேபாலேவ ெதாட கைதகளாக எதிவ(
நாவலாசிாியக0 தமி நா": இ()கிறாக0. அமர ேதவ அHவா7 பலவ ைற

எதினா. கா. சி. ேவ%கடரமணி, எ6. வி. வி  ஆ%கில, தமி எ

@

இர5# ெமாழிகளிI எதினாக0. ேநர ெபா7ைம உ0ள சில நாவ
வைதேம எதி ெதாடகைதயாக2 ேபா#ப: த8 வி#கிறாக0.
ம றவக0 அHவ2ேபா8 எதிேய த(கிறாக0.
எ2ப:யானாI இத2 பதிைன8 ஆ5#களாக தமி நா": ெவளி
வத நாவகளி  7)= ெதா5Tா7 வி)கா# ெதாடகைதகளாகேவ
வதைவ. டா)ட  வ. ேபா றவக0 இத = வில)=. அவைர2 ேபா ற மிக
சிலேர நாவைல தனிேய எதி :)கிறாக0.
ககி கா":ய வழிைய2 பி ப றி சாி திர நாவகைள எ8
எ தாளக0 பல இ2ேபா8 வ8 வி"டாக0. எலேலா( ஒேர தர தி சாி
திர ைத நிைல)களமாக)ெகா5# எ8கிறாக0 எ 7 ெசால இயலா8.
சாி திர தி வ( ஆ"களி ெபயகைள ஊகளி ெபயகைள அ%க%ேக
ெதளி 8 எதிவி"டா ம"# சாி திர) கைத ஆக :யா8
=#ப ைத2ப றிய நாவக? சதாய ைத2 ப றிய நாவக? பல
வதி()கி றன. அைவ எலாவ ைற தனி தனிேய எ# 8 ஆராவத =

இட ேபாதா8; ேநர இைல. அ

றி அவ றி

மதி2ைப இ2ேபா8 எைட

ேபா#வைதவிட இ @ பல கால கட8 ேபா"டா ஓரள$ ந# நிைலேயா#
க5காணி)க :.
ஆகேவ, ஆரப கால தி ேதா

றிய சில நாவகைள, அமர ககியி

நாவகளி சிலவ ைற ப றி இனி ஆராயலாெம
---------------

7 நிைன)கிேற

.

2.   நாவக
ப ெதா பதாவ8  றா5: பி ப=தியி தமிழி நாவ ேதா றி
வள8 வ(கிற8 எ பைத2 பா ேதா. அத  றா5: நாவகளி த 

ேதா

றிய நாவ எ

பதனா பிரதாப த யா சாி திர ைத, அேத

 றா5: ேதா றியவ றி இல)கிய த=தி ெப றைவ எ பதா கமலாபா0
சாி திர ைத ப மாவதி சாி திர ைத இ2ேபா8 ஆராயலா எ 7
எ5Tகிேற . இத E 7 நாவக? சாி திர எ ற ெபயைர உைடயனவாக
இ(2ப8 ஒ( விேநாதமான ஒ 7ைம. ஒ(கா த  ேதா றிய நாவI)=2
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பிரதாப த யா சாி திர எ 7 ேவதநாயக பி0ைள ெபய ைவ ததனா
நாவைல) =றி)க அதைனேய ெகா0ளலா எ ற எ5ண ெகா5# ம ற இர5#
நாவலாசிாியக? அ2ப: ைவ தாக0 ேபாI. அ மாதவயா த  எதிய
அைர=ைற நாவI சாவி திாி சாி திர எ ற ெபயைர உைடய8. ஆனா
ப மாவதி சாி திர 8)=2 பி அவ எதிய நாவக?)= சாி திர எ ற
ெபயைர ைவ)க விைல. ேவதநாயக பி0ைள!ட தைடய இர5டாவ8

நாவI)= “1=ண1தாி" எ

எ

7 ைவ)கவிைல.

தமிழி சாி திர எ

ற ெபயைரேய ைவ தா; '1=ண1தாி சாி திர’

பைத வா)ைக வரலா 7)= (Biography) நா"#

வரலா 7)= (History) ெபா8வாகேவ வழ%கி வதாக0. பிற= சில வா)ைக
வரலா ைற ஜீவிய சாி திர எ

7 ெசா

ஜீவிய சாி திர ைத2 ேபாலேவ 

னக0. பிரதாப த யா சாி திர

ேனா, சாதி, ஊ, பிற23, வள23, வா)ைக

ஆகிய ைறயி ெதாட%=கிற8; பிரதாப த யா த வரலா ைற தாேம

ெசாIவதாகிய 1ய சாி திர2 பாணியி அைமதி()கிற8. த

ைம) ! றாக$,

பட)ைக) ! றாக$ கைதைய ெசாI பாணிக0 ேமநா"# நாவகளிI
உ5#. த ைம) ! றாக ெசாவதி கதாகாயக த @ைடய அதர%க

உண$கைள வி(2ப%கைள ெதளிவாக எ# 8 ெசால :. ‘ஆனாI
கைதயி வ( ெசயக0 நிகத கால தி அவ@)= இ(த மன நிைல)=,

கைத 8 நிகத பிற= எலாவ ைற மீ5# நிைன8 ெசாI பி கால
மன நிைல)= ேவ7பா# இ()=. அ2ேபா8 நிகத உைரயாடகைள நிைன$
!8 எ8வதி உ5ைமைய அHவ2ேபா8 ெசாI 1ைவ இரா8. ஆத
இத ைற ஆசிாியேன கைத ெசாIவதாக உ0ள பாணிையவிட சிறதத
இத) க( ைத ேம நா"# ஆசிாிையயாகிய அ

பாேபா# எ

7.’

னா லா)bஷியா

பவ ெசாகிறா[1] . 1804 ஆ ஆ5: அவ ெவளியி"ட க( 8

இ8. ஆனா 1ய சாி திர%கைளேய 1ைவபட எ8 எ தாளக0 இ2ேபா8
வ8 வி"டாக0. ஆத
1ய சாி திர2 பாணியி அைம நாவக0 சிறதன
அல எ ற க( ைத இத) கால 8 ேமநா"# நாவகைள2 ப: தவக0
ஒ23)ெகா0ள மா"டாக0.
-------

[1]. Anna Lactitia Barbould (1804): Cited in Novelists on the Novel: by Miriam Allott,
p. 260.
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பிரதாப த யா சாி"திர
பிரதாப த யா சாி திர தி கதாநாயக

பிரதாப த யா, கதாநாயகி

ஞானாபா0. ெராமா 6 எ @ வைகயி அட)க ேவ5:ய ெந#%கைத இ8.
இயபாக நைடெப7 நிகசிகைள2ேபா அலாம அசாதாரணமான
நிகசிக0 பல இநாவ  வ(கி றன. ெராமா 6 எ @ அ 3த) கைதகளி
இயைப ஆநா" ெக": எ பவ !7வ8 இ%ேக அறிவத =ாிய8:
‘ெராமா

6எ

ப8 இய3)= ேவறான8: ெசவகளி

ெசாவ8; பாைளய2ப"#)காரகளி
உலக தி எ2ப: வாழ ேவ5#ெம

வா)ைகைய

ஆ"சி) கால 8 இல)கிய; நா வா

பைத வ= 8) கா"டாம ம)கைள நமி@

ேவறான உலக 8)=, எ"ட :யாத வா)ைக)=, அைழ 8 ெசவ8, நீதிைய
ெசாI ப=தி அதி தைலயான8' எ

7 !7கிறா. [1] இ தைகய கைதகளி

அதிசயமான நிகசிக0 அ# த# 8 வ(.
----------

[1].. Arnold Kettle An Introduction to the Novel, Vol. I, p. 31.
கைத 1()க
பிரதாப த யா சாி திர) கைத சி)கக0 பல அைமத ெபாிய கைத
அ 7. பிரதாப த யா()= ஞானாபா?)= இளைமயிேலேய அ 3
உ5டாகிற8. அவக0 ஒ றாக ேச8 ப:)கிறாக0. அவக?)=) கயாண
ஆ= ப(வ வ(கிற8, ஞானாபாளி

தைதயா, தி(மணமான பிற= ெப5T

மா2பி0ைள த K":ேலேய இ()கேவ5# எ
த யாாி

7 ெசாகிறா. பிரதாப

தைதயா ஒ23) ெகா0ளாைமயா கயாண நி

7 வி#கிற8,

இர5# =#ப 8)= இைடேய ேப1 வா ைத இலாம ேபாகிற8,
ஞானாபா?)= ேவறிட தி பி0ைள பா 8 நிசய ெசய, பிரதாப

த யா()= ேவ7 ெப5ைண2 பா 8 தி(மண ஏ பா# ெசகிறாக0.
இர5# கயாண%க? ேவ7 ஓ ஊாி உ0ள ஒ( K": இ( ேவ7 ப=திகளி
ஒேர நாளி நட2பதாக ஒ%= ெசகிறாக0. தி(மண நட2பத = சில
நா"க?)=  இர5# =#ப 8)= ெதாட3ைடய உறவின இற8
ேபாகிறா. அதனா தி(மண ைத உாிய நாளி நட த இயலாம இ(2பைத
இர5# K"#)காரக? வர2ேபா= சபதிக?)= தனி தனிேய எதி
வி#கிறாக0. ஆனா அத) க:த%க0 அவக?)=2 ேபா ேசரவிைல. அத
இர5# !"ட தா( தி(மண த 7 =றி2பி"ட ஊ()= வ(கிறாக0.
சபதிகளாக வர இ(தவகைள சாியாக2 பா 8 அறியாைமயா ஒ(வைர
ஒ(வ சபதிக0 எ 7 நிைன 8) ெகா0கிறக0. பிரதாப த யா()=2 ேபசிய
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ெப5T)=, ஞானாபா?)=2 ேபசிய பி0ைள)= தி(மண நட8 வி#கிற8,
பிற= உ5ைம ெதாிகிற8. கடத மண ைத மா ற :மா? இHவா7

ம றவகைள மண ெச8 ெகா0வதினி
த23கி றன.

7 பிரதாப த யா( ஞானாபா?

பிற= ஒ( நா0 ஞானாபாைள அவைள மண)க வி(பிய ஒ(வ ஆ0
ைவ 8 சிைறெய# 8 ெசIேபா8 அவ0 சாம தியமாக த2பி ெசகிறா0.
அவைள2 பிரதாப த யா மீ"# வ(கிறா. இத தீரெசயலா மன மாறிய
ஞானாபாளி தைதயாராகிய சபத த யா பைழய சின ைத மற8 த
மகைள2 பிரதாப த யா()ேக தி(மண ெச8 ைவ)கிறா,

பிரதாப த யா(ட ப: 8) ெகா5:(த கனகசைப எ பவ ஓ
உபா தியாயாிட வள8 வ(கிறா . அவ@ைடய பிற23 மமமாக இ()கிற8.
பிற= அவ ெபாிய ெசவ( பாைளய2ப"# தைலவ(மாகிய ேதவராஜ
பி0ைளெய பவ(ைடய மகென 7 ெதாிகிற8. அவ வ8 கனகசைபைய
அைழ 8 ெசகிறா,

ஞானாபா0 க($7கிறா0. ஆணாக2 பிறதா தம)= 1Kகார ெச8

தரேவ5# எ

7 ஞானாபாளி

தைதயா ெசாகிறா, பிரதாப த யாாி

தைதயா அத = இண%கவிைல. அதனா மீ5# இ(வாிைடேய மன
ேவ7பா# பைக உ5டாகி றன. ஞானாபா0 தைதயி K": தனிேய

இ()கிறா0, அவ0 க(சிைதகிற8. பிரதாப த யா ஊைர வி"# எ%காவ8

ேபாவிடலாெம 7 இர5# ேவைல)காரகேளா# 3ற2ப"# வி#கிறா.
ஞானாபா0 அவைர ேத: வ8 அவேரா# ேச8 ெகா0கிறா0. இ(வ(

தி(டகளிட அக2ப"#)ெகா0ள இ(த ேபா8, பிரதாப த யா()= ேவ5:ய
ஒ(வரா அத2 பய தினி 7 நீ%=கிறாக0. அ2பா அவக0 ேதவராஜ
பி0ைளயி ஊ()= ெச 7 த%=கிறாக0. அவகைள2 பிாி8 வ(திய

ெப ேறாக?)= ேதவராஜ பி0ைள க:த எத, யாவ( அ%ேக வ8
ஒ

7கிறாக0. மீ"# அவக0 மன ேவ7பா# நீ%கி சமாதான அைடகிறாக0.

கனகசைப ேதவராஜ பி0ைளயி ெசாத மக எ பைத அரசா%க தா
ஒ23)ெகா0ளவிைல. அத காக விசாரைண நைடெப7கிற8. ெபாலாத ஒ(வ

@ைடய ேவைலயா, விசாரைணயி ேதவராஜ பி0ைள)= மாறாக தீ23

ெசகிறாக0. சா"சி ெசா

ன பிரதாப த யா, அவ தைதயா, மாமனா

த ய எேலா()= த5டைன கிைட)கிற8. இதைன உணத பிரதாப

த யாாி

அ

ைன, ேவ7 ெப5கைள அைழ 8)ெகா5# ெச

ைன ெச

7

கவனாிட ைறயி#கிறா0. கவன வ8 விசாாி 8 நியாய ைத நிைலநி7 தி)
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கனகசைப ேதவராஜ பி0ைளயி
வி#தைல ெசகிறா.

மக

தா

எ

7 தீ23) !றி எேலாைர

பிற= கனகசைப)= தி(மண நிககிற8. பிரதாப த யா(

ஞானாபா? அH`ாி த%க, ம றவக0 த ஊ ெசகிறாக0.

ஒ(நா0 பிரதாப த யா ேவ"ைட காண2ேபா, யாைனயி

ேம

ஏ7கிறா. அத யாைன மத பி: 8 ஒ: ஒ( மைலைய அTக, அவ ெமல
த2பி மைலேம ஏறி வி)கிரம3ாி எ

ற ஊைர அைடகிறா, அ%ேக =:யரசி

ெபயரா அநீதி தா5டவமா#கிற8, சில அவேம அநியாய வழ)= ெதா# 8

அவைர சிைறயி அைட)கிறாக0. சிைறயி ெபா8 வி:யாம இ()க

ேவ5#ெம

எ

7 ஒ( ெவ5பா2 பா#கிறா, ம7நா0 காைல தேல Vாிய கிரகண

பைத அறி8 இ2ப: ெசகிறா, ெபா8 வி:யாம இ()கேவ எேலா(

ஓ:வ8 அவைர வண%க, கிரகண வி# ேநரெம

வி:ப: பா: அவகளி

பைத அறி8 ெபா8

மதி2ைப2 ெப7கிறா. அ2ப:2 பா#வத = 

உடேன அத நா"#)= ஓ அரசைன ேதெத#)க ேவ5# எ ற
நிபதைனைய விதி)கிறா. அதனா அத ஊ)காரக0 யாைனயி ைகயி
மாைலைய) ெகா# 8 அ@23கிறாக0.

,

பிரதாப த யாைர) காணாம வ(திய ஞானாபா0 மதமட%கிய யாைன

தனிேய வ(வைத) க5# அத

ேம ஏறி 

ேன ெசா

ன மைல)= வ8, பிரதாப

த யா(ைடய 5டா1 த யைவ நவி விதி(தைமயா அவ ைற

எ# 8, ஆ5 ேவட 3ைன8 ெகா0கிறா0. பிரதாப த யா மர%களி த
ெபயைர ெச8)கி) ெகா5ேட ேபாயி(தைமயா அத அைடயாள ைத2
பா 8)ெகா5# ெச

7 மைலயினி

7 இற%கி, வி)கிரம3ாி)= ெசI

சாைலயி ேபாகிறா0. யாைன அவ0 க தி மாைலைய2 ேபா"# தைலயிேல
J)கி)ெகா5# ெசகிற8. அவ?)= வி)கிரம 3ாி)காரக0 : V"#கி றன.
ஆ5 ேகால தி அரசா"சி 3ாிய2 3=த ஞானாபா0 த கணவ
சிைற2ப"டைத அறி8 வழ)ைக விசாாி 8 அநியாய வழ)=)காரகைள) க5:)
கிறா0. பிரதாப த யாைர உப ராஜாவா)கி ஆ5# வ(கிறா0. பைழய அரசனி
ெப5 3திய அரசராகிய ஞானாபாைள மண)க வி(3கிறா0. ஊ)காரக?

வ 37 8கிறாக0. ம7 8 ேக"காம, நா? =றி2பி"# வி#கிறாக0.
ஞானாபா? பிரதாப த யா( இரேவா# இரவாக2 3ற2ப"# ெச 7
ேதவராஜ பி0ைளயி ஊராகிய ஆதிMைர அைடகிறாக0. ஞானாபா0 தா

ெப5 எ

பைத ெதாிவி 8, வி)கிரம3ாி இளவரசி)= ஒ( க:த எ8கிறா0.
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அதி அவைளேய :V":) ெகா0?ப: அறி$ைர !7கிறா0, க:த க5#

ஆனதவ

எ

@ அத இளவரசி பிற( ஆதிMைர அைடய, யாவ(

மீ"# வி)கிரம3ாி)= ெச

7 அவ?)= :V": தி(3கிறாக0.

ஆதிMாி (8 ஞானாபா? பிரதாப த யா( த ஊராகிய
ச திய3ாி)=2 3ற2ப#கிறாக0. இைட யிேல ஓ ஊாி ஞானாபா?)=
அைமP": ைவ திய சாைலயி ேச)கேவ, ேநாயி

க#ைமயா அவ0 இற8

ேபானதாக ம( 8வக0 ெசா வி#கிறாக0. யாவ( 8யர 8ட ஊ ேபா
ேச(கிறாக0. ஆதிMாியி(8 ேதவராஜ பி0ைள கனகசைப இத
ெசதிைய அறி8 ம( 8வசாைல உ0ள ஊ()=2 ேபா விசாாி)க, ஞானாபா0

உயிேரா# இ(2ப8 ெதாித8. Eைச ேபா":(ததனா இற8 ேபானதாக

எ5ணி வி"ேடா எ

ச திய3ாி ெச

7 ம( 8வக0 ெசால, அவைன அைழ 8)ெகா5#

7 எேலா()= எதிபாராத இ

மா5டவ0 மீ5டா0 எ

ப ைத அளி)கிறாக0.

7 யாவ( மகிசி), கட  ஆகிறாக0.

இ8தா கைதயி சார. ஆனா இத Eல) கைதேயா# பிரதாப த யா
சாி திர நி கவிைல. இைடயிைடேய பல(ைடய கைதக0 கிைளகளாக
வ(கி றன. ஞானாபா0 த  சிைற2ப"டெபா8 த2பி ெச 7 ஒ
ஆ5:சியமாளி 8ைணைய2 ெப7கிறா0. அத அமா?ைடய கைத இைடேய

வ(கிற8 [1]. கனகசைப தி(மண ெச8 ெகா0கிற ெப5ணி

இைடயி வ(கிற8 [2]. இவ றி = Eல) கைத)= இ

ஏ8 இைல.
--------------

[1]. அ தியாய, 16.

கைத ஒ

7

றியைமயாத இைண23

[2]. அ தியாய, 38.

நீதி உபேதச
கதாபா திர%களாக வ(கிறவகளி பல நீதி உபேதச%கைள
ெசகிறாக0. அவ றி = உதாரண%களாக2 பல நீதி) கைதகைள
ெசாகிறாக0. 85# 8T)=களாக உ0ள நைக1ைவ2 ேப1)க? =":)
கைதக? இைடயிைடேய 3= த2ப#கி றன. இ தைகய கைதக0  7)= ேம
இத நாவ னிைடேய இ()கி றன. இHவா7 இத   இைண80ள
ப=திகைளெயலா தனி தனிேய எ# 8 ெதா= 8 ேச தா, இதி (8

E

7 கைள உ(வா)கலா. பிரதாப த யாாி

சாி திரமாக அைமத

ெசதிகைள ம"# ெதா= தா ஒ( 3 தகமா=; ம ற நீதி) கைதகைள,

விேநாத) கைதகைள, 85# 8T)=கைள எ# 8 ெதா= 8 மீதி விேநாத)
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கைத) கதபமாக ெவளியிடலா. க 3, மகளி ெப(ைம, நியாய வழ%= ைற,

அரசிய ெநறி, தமிழ

ெப(ைம எ

பன ேபா

ற ெபா(0கைள2 ப றிய

பிரச%க%கைளெயலா ெதா= 8 ேவதநாயக பி0ைளயவகளி க"#ைர
ெதா=23 எ ேற ெவளியி"# விடலா. அேநகமாக இத E 7 சமமான அளவி
இ()=ெம ேற எ5Tகிேற .
இவ ைற ெயலா இத நாவ  ேவ5#ெம

ஆசிாிய. அவ இத 

வா)ைக, ெத

ேற இைண தி()கிறா

க$ைரயி எ8கிறா: ‘ேதசிய2 ப53, இ

னிதிய ம)களி

பழ)க வழ)க%க0 சி திாி)க2ப":()கி

றன.

இைடயிைடேய நைக1ைவ மி)க சபவ%க?, 1ைவ மி)க கைதக? இட

ெப றி()கி றன. உலக தாாிட ெபா8வாக) காண2ப# பலKன%க?
=ைறபா#க? ஆ%கா%ேக ேக ெசய2ப":()கி றன. நா கட$0
ப)திைய2 3க":யி()கிேற . =#ப 8)= சEக தி = யாவ( ெசய

ேவ5:ய கடைமகைள வ 37 தியி()கிேற
ந

ைமயி

'எ

கிறா, வாசககளி

ெபா("ேட இHவா7 அைம தி()கிறாரா. ‘நவழியி

சிற2ைப, தீய வழியி உ0ள ெகாcர%கைள நா

விவாி)க ய

ைறயி, வாசகக0 நலைத வி(பி தீயைத ெவ7)க 
எ8கிறா இய ைகேயா# ஒ":ய ைறயிேலதா

இயபான

றி()=

வ(வாக0’ எ

இத நாவைல தா

7

எதியி(2பதாக இவ ந3கிறா; 'பேவ7 பா திர%கைள சபவ%கைள

விவாி2பதி நா இய ைகைய ஒ":ேய எதியி()கிேற . அ 3த%கைளேயா
அபிமான உணசி வச2ப"# எ8வைதேயா தவி தி()கிேற . எத மத தின

சமய2 ப ைற 35ப# தாம ஜா)கிரைதயாகேவ எதியி()கிேற
அவ எ8வதி இத நபி)ைக 3லனாகிற8.
ஆ, அவ இய ைகைய ஒ":ேய தா

ேதா

7

எதியி()கிறா. மனித ஆ றI)=

அ2பா ப"ட, இய ைகைய மீறின அ 3த%கைள எதவிைல எ

தா

’எ

. ஆனா அவ கா"# பா திர%க0 நட

ப8 உ5ைம

வா உலக 8 ம)களாக

றவிைல. நமி@ ேவறாக, அறி$ சிற23 தீர உைடயவகளாக

விள%=கிறாக0.

நீதிகைள அவ எ2ப:2 3= 8கிறா எ பத = சில எ# 8)கா"#கைள
ெசாகிேற . த அ தியாய தி பிரதாப த யா பிற23 வள23 த ய
ெசதிக0 வ(கி றன. அவ கவியி ஊ)கைடயவராக இ()கவிைல.
பண)காரக?)=) கவி எத = எ 7 ேக"கிறா. அ2ேபா8 அவ(ைடய

தாயாகிய 1தர த5ணி அவாிட வ8, "எ

எHவள$ சாியல. கவி எ

க5மணிேய, நீ ெசாவ8

கிற பிரச)திேய இலாதவகளான சாமானிய பாமர
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7 ெதாட%கி, "ஆதலா, கவி, தனவா

ஜன%கைள2 பா“ எ

எ

7 அறி$7 8கிறா0. இைத ெசாIேபா8, எ

‘கணாமிதமாக2 பிரச%கி தாக0’[1] எ

ேவ5#ெம

7எ

க?)ேக )கிய “

தாயா

ேற ஆசிாிய எ8கிறா,

ேற இத2 பிரச%க ைத அவ அைம தி()கிறா எ

பைத எ# 8

ெசால ேவ5:ய திைல. இ2ப:ேய, உபா தியாய ேசாதிட ெபாெய

பிரச%க ெசகிறா, ‘உபா தியாய ெசத பிரச%க ைத) ேக"ட$டேன, எ
பி: தி()த சா6திர2 ேப பறேதா: வி"ட8’[2] எ
அத உபா தியாய கவியி

பய

ைன2

7 எ8கிறா ஆசிாிய.

கட$ைள2 பணித எ

பைத ‘அமித வ(ஷ

ேபால2 பிரச%கி)கிறா’[3]. ஞானாபா0, =ண அழ= அழேகய
அழகல எ

7

றி க அழ=

7 'பிரச%கி)கிறா0’[4]. இத2 பிரச%க%கெளலா அ தியாய தி

இைடேய சில ப=திைய அைட 8)ெகா0கி
இவ ைறய

றன.

றி  அ தியாயமாக வ( நீதி உபேதச%க0 ேவ7, நாவ

பி ப=தியி உ0ளன. 32-ஆ அ தியாய இரா) ெகா0ைள)கார

பக

ற தைல23ைடய8 [5]. ஒ( தி(டைன

ெகா0ைள)காரகைள ெவளி2ப# திய8 எ

ஆதிM ேதவராஜ பி0ைளயி  பி: 8)ெகா5# வ(கிறாக0. ஒ(வ த
8ணியி ஒ( /பா :தி(தா . அத :ைச அத தி(ட க திாி 8)

ெகா5டா

. அவ

ஆரபி 8 வி#கிறா
-------

[1]. ப. 4-5.

[4]. ப. 83-4.
‘இ2ேபா8 நா

த

;

= ற ைத ஒ23)ெகா5#, ெபாிய ெசா ெபாழிேவ நட த

[2]. ப. 32.

[5]. ப. 142-50.

[3]. ப. 46.8.

ஒ( /பா தி(:னத காக எ

அத ைதய காரனிட தி ஒ( /பா கட

ெகாடாம ேமாச ெசதி(2ேபனானா எ

ஆயிர, பதினாயிர, லX ெபா

கட

ைன த5:)க2 ேபாகிறீக0. நா

வா%கி)ெகா5# பிற= அைத)

ைன த5:2Yகளா? பிரதி தின

வா%கி)ெகா5# அத) கடைன)

ெகாடாம மா7பா# ெசகிறவக?)=) கண)=5டா?’ எ

7 ேக"கிறா

.

நியாயாதிபதிக0 த ய அதிகாாிக0 பாிதான வா%=வைத, ஜன%க?)=2

பா8காவலாக நியமி)க2ப"ட உ திேயாக6தக0 அநியாய ஆஜித%க0

ெப7வைத, வ6திர வியாபாாிக?ைடய 3ர"#கைள, இர தின வியாபாாிக0
ெச மா7பா#கைள, ெபா

வணிகாி

3ர"#கைள, ெபாிய

மிரா1தாக?ைடய தி("ைட, ெதவ ெசா ைத தி(#கிறவகளி

47

தி("ைட விாிவாக ெசாவி விளா1கிறா . வி)கிரம 3ாியி அரசனாக
மா7ேவட தி இ(8 ஆ"சி 3ாி ஞானாபா0 ெசகிற பிரச%க%க0

2ப ெத"டாவ8 அ தியாய த 42-ஆ அ தியாய வைரயி ெதாடசியாக

இ()கி றன. இத2 பிரச%க%களி ஆசிாியராகிய ேவதநாயக பி0ைளேய
தைடய க( 8)கைள ெவளியி":()கிறாக0. தனிேய க"#ைரயாக எதினா

ப:)க மா"டாகெள

ேறா, அ2ப: எ8 எ5ண இலாததனாேலா இத

நாவ னிைடேய ேச தி()கிறாேரா எ

அறி$ைரக0 இ8 ஒ( நாவ எ

உ5டா)=கி

றன.

7 எ5ண ேதா

7கிற8. இத

ற எ5ண ைதேய மற)க ெசகி

றன; அI2ைப

நாவகைள2ப றிய திறனவாள யாவ( பிரசார நாவ
இல)கண 8)= மா7ப"ட8 எ 7 வ 37 தி ெசாகிறாக0. ஆசிாிய

க( ைத இைலமைற காேபால2 பா திர%களி

வாயிலாக ெசா

த

னா, அ8

தனியாக நிலாம பா திர தி =ணசி திர ேதா# இைழ8 நி =. அ2ப:யி றி
எைதயாவ8 சா)காக ைவ 8)ெகா5# ஆசிாிய ஒ( ெசா ெபாழி$ ேமைடைய
இைடயி அைம 8) ெகா0வ8 தவ7. ‘உைரயாட, ஆசிாிய

த

@ைடய

க( 8)கைள ெவளி2ப# 8 இடமாக அைமய) !டா8. பா திர%களி

உண த$ கைதயி

வளசி)= உதவ$ அ8 பய

பட ேவ5#’ எ

இயைப

ஸாமெஸ" மாக எ8கிறா[1]. ‘கைத அைம2பினிைடயிேல நீதிக0

7

இைழ தி()க ேவ5#; த 8வ) க( 8)க0 கைரதி()க ேவ5#.

நாவலாசிாிய ஒ( கணேம@ பிரசார ெசபவராகேவா உபேதச =(வாகேவா
மாற)!டா8' எ

எதிய ராப"

ப8 ஹ"6@ைடய க( 8 [2]. நாவைல2ப றிய தனி2 3 தக

"ெட எ

பவ ‘நாவலாசிாிய

3திய8 பைட)= கைலஞ

உபேதச ெசவேதா, சீதி( த ேப1வேதா அவ@ைடய ேவைல அ

எ

எ

7‘[3]

கிறா. இத) க( ைத அ த தி( தமாக ஃேபா# ேமட)6 ஃேபா#
பவ ெசாIகிறா: ‘நாவைல ைவ 8)ெகா5# எ8 ேவ5#மானI

ெசயலா; வா)ைகயி

சி)தைனலக தி

ஒHெவா( 8ைறயிI 3=8 ஆராயலா;

ப=திகளி 3=8 ஆராசி ெசயலா. ஒ

ெசயேவ !டா8; எத) காரண ைத) ெகா5# ஆசிாிய
பிரசார ெசய)!டா8' எ

----------

ப8 அவ ! 7.[4]

எ

7 மா திர

ற ைறயி

[1]. Somerset Maugham: The Technique of Novel Writing.
[2]. Hudson: An introduction to the Study of Literature.
[3] Robert Liddel: A Treatise on the Novel, p. 50.

[4]. Ford Madox Ford (1924): Quoted in Novelists on the Novel, p. 102. .

.
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உப கைதக0
இைட2பிறவரகளாக வ( கைதக0 தனியாக2 ப:)=ேபா8 1ைவ
த(வன. ஆனாI நாவ னிைடேய அைவ ெதாடபி றி நி கி றன. எ தைனேயா
நைக1ைவ 8T)=க? சிறிய8 ெபாிய8மாகிய கைதக? அ%க%ேக
திணி)க2 ெப றி()கி

றன. இர5டாவ8 அ தியாயமாகிய ‘பாலKைல’ எ

ப8

வ8 பிரதாப த யா த இளைமயி ெசத ெசயகைள ெசாகிற8 [1];
பா திர2 பைட23)= உத$கி

ற ெசயக0 அல அைவ; ப:)கிறவக0 ெபா8

ேபா)க அைமத ேவ:)ைக 8T)=க0. அவ ைற ெசாIவத = 

கதாநாயக, ‘எ

@ைடய பா ய ேசDைடக0 யாவ()= விய2பா-

யி()=மானதா. அைவகைள அ:யி விவாி)கிேற

ெசகிறா. சில எ# 8)கா"#)கைள ெசாகிேற

.

[2] எ

7 ேதா 7வா

‘தின ெபா8 வி: த$டேன உபா தியாய வ8 ப:)க ெசா

ெதாதர$ ெசதப:யா ெபா8 வி:யாம இ(2பத = எ
ேயாசி 82 பா ேத

. ேகாழி !வி2 ெபா8 வி:கிற ப:யா, ேகாழி

!வாவி"டா ெபா8 வி:யாெத

ஒ( நா0, க5ணா:யி எ

----

;ஒ

[1]. ப. 6-12.

7 ெதாியாம மய%கிேன
[2]. ப. 7.

[3]. ப. 8.

[3] .

க ைத2 பா த பிற=, 8கி

பா)=ெபா("#, க5ணா:ைய என)=2 பி

பா ேத

7

7 நிைன 8, ேகாழி வள)க ேவ5டாெம

அ)கப)க K"#)காரக?)= உ தர$ ெசேத
நா

ன உபாயெம

7

அழைக2

3ற தி ைவ 8, 8காேல

.’[4]

[4]. 4. 9.

ஒ( நா0 பிரதாப த யா( அவ(ைடய ேதாழ கனகசைப ேவ7 சில
பி0ைளக? சிலப விைளயா:) ெகா5:(தாகளா. இரா திாி ெந# ேநர
விைளயா:வி"# K":)= வ(ேபா8 வழியி ஒ( ெவளியி ! தா:க0 இராம
நாடக ஆ:) ெகா5 :(தாக0. இராம( இல)=வ@ சீைத கா"#)=2

ேபாகிற சமய, அ2ேபா8 தசரத, ெகளசைல தலான யாவ( அ8 3லபி)

ெகா5:(தன. ெபாலாத ைகேகசியா இத அவல நிைல உ5டானைத2
பிரதாப த யா க5டா. அவ உ0ள ெபா(மிய8. உடேன நாடகசாைலயி
3=8 ைகேகசிைய சிலப) கழியா ைக ச )க அ: தா. இராமைர)
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கா"#)=2 ேபாகாேத எ

7 ெசா

கா"#)=2 ேபாவ8 அவசிய" எ

வி#ேவா" எ

னா, "தைத ெசாைல) கா2பா ற நா

7 இராம ெசால, "நீ ேபானா காைல ஒ: 8

7 மிர": ஊ()=2 ேபாக ெசா , வசி"ட த யவகைள)

ெகா5# இராம()= : =":னரா. இைத ெசா வி"#, ‘இத2 பிரகார

இராமாயண ச2த கா5ட ைத ஒ

றைர) கா5ட 8)=0 அட)கி, இராம(

அவ(ைடய தபி சிைத வன 8)=2 ேபாகாமI,. தசரத இறவாமI,

இராவண

சீைதைய சிைற எ# தா

எ

@ அபவாத இலாமI,

இராவணாதிகைள இராம ெகாைல ெசதா எ

பி0ைளயாகிய பரத

எ

@ எ

கதாநாயக.

கிற பழி ெசா இலாமI, சி7

ராdய பார தா%கி வ(தாமI ெச8, பிரதாப த

ேபைர நிைல நி7 திேன

’[1] எ

7  தா23 ைவ)கிறா

-------

[1].. ப. 11.
நீதிகைள ெசாIவத காகேவ சத2ப%கைள உ5#ப5ணி Qைழ த
ஆசிாிய இத) கைதக?)= வா2ைப இைடயிேல உ5டா)கி2 பல கைதகைள
ஒ

ற

பி

ஒ

றாக ெசால ைவ)கிறா, ஒ( நீதிைய ெசா

அைத விள)க2

ெபாிய கைதைய ெசாIப: ெசகிறா, இத) கைதக0 Eல) கைதயி

க"#)ேகா2ேபா# ஒ"டாம நி கி

றன.

நாவ  இ தைகய கைதக0 வ(வ8 !டா8 எ

ேற ேமநா"# ஆசிாியக0

!7கிறாக0. ‘நாவI)=0 காT பலவைக) கைதக0, ெசாிவ ற கைத2

பி

ன  இைண)க2 ெப றனவாக இ(தாI, ஜீவ@0ள ஒ(ைம2பா"ைட2

எ

ற நாவலாசிாிய(, இ தைகய உப கைதக0 ப:2பவகளி

ெப7வதிைல’ எ

7 ஆநா# ெக

3ற ேத இ 8 1ைவைய) =ைற)கி

ன" ெசாகிறா[1]. ஆெதானி "ேராேலா2
றன எ

கவன ைத2

7 க(8கிறா, ‘நாவ 

உபகைதேய இ( தலாகா8. ஒHெவா( வா)கிய, ஒHெவா( ெசாI

கைதைய ெசாI உ தி)= உதவியாக இ()க ேவ5#’ [2] எ
---------

[1]. Arnold Kennet: An Introduction to the English Novel, p. 184.

7 எ8கிறா,

[2]. Anthony Trollope; Quoted by Miriam Allott in Novelists on the Novel, p. 233.
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நிகசிக0 இைணத
கைதயி ேபா)=)= இ றியைமயாத நிகசிகைள இைண 8
அகிகசிக0 ஒ ற பி ஒ றாக அைமப: ெசவ8 நாவலாசிாியன8
கடைம. இத நிகசிக0 இ றியைமயாதைவ எ ற உண$ உ5டா=ப:
அவ ைற அைம)க ேவ5#. இைத எ# 8வி"டாI கைதயி ேபா)=)ேகா
பா திர%களி =ணசி திர 8)ேகா ஊ7பா# ஏ8 இைல எ 7 எ5T
வைகயி ஏேத@ நிகசியி(தா அ8 நாவ
ெசறிைவ) ெக# 8வி#.
இைச) க(விகளி நர3) க"டான8 த)கப: அைமதி(தா இைச ந றாக
எ. அ8 தள8 ேபானா அத அத நர3)= ஏ ற ஒ எபா8. இ2ப:
அைமத நர3) க"ைட திவ$ எ 7 பழதமி க0 ெசாI. பி= எ 7
இ)கால தி =றி2ப8 அ8தா . நாவகளிI இ2ப: ஒ( க"# அல8 திவ$
அல8 பி= ேவ5#. இைடயிேல ேவ5டாத சர)= ஏேத@ 3=8 வி"டா

அத திவ$ தள8வி#. கதாபா திர%களி

கைதயிeேட வ( நிகசிக? தளசியி

ெசைகக?, ேப1,

றி, நாவ

பி=$)=, ஒ(ைம2பா"#)=, ைம)= உத$கி
ேவ5#. இ8 மிைக எ 7 ேதா
இ ப ைத) =ைற 8வி#.

ெசறி$ அல8

றனவாக அைமய

7 வைகயி எ8 இ(தாI அ8 இல)கிய

பிரதாப த யா சாி திர தி ேசாதிட சா6திாியா ஒ(வைர)

ெகா5#வ8 வி"# அவைர ேவ"ைடநா க:)=ப: ெசவ8,[1]
உபா தியாய பிரதாப த யாாிட ேபலா$வதாக ெசா
ேப இைல எ

ன கா"#)=2 ேபா2

பைத நி/பி2ப8[2] மிைகயான நிகசிக0. பிரதாப

த யா(ைடய தாயி

உபா தியாயராகிய க(ணானத பி0ைள இழத

ெசா ைத ததிர தா ெப ற கைத[3], ேதவராஜ பி0ைள ேநர கழி 8

வதத =) காரண இ

னெத

7 ெசால ைவ 8 Qைழ த ைவசிய சேகாதரக0

இ(வாி ஒ(வ ம றவைர ஏமா றிய கைத[4] அத வைகைய ேசதனேவ.

எேலா( தைடய ஊ()= தி(3ேபா8 இைடயி ஞானாபா?)=
அைம P"ட ெச8, அவ0 இற8 வி"டாெள

7 8யர2ப#வ8, பி

3

மா5டவ0 மீ5ட அதிசய ஆனத உ5டா=ப: ெசவ8[5] கைதயி
1ைவ)= எத வைகயிI 8ைண ெசயவிைல.
---------

[1]. ப. 30-31.

[4]. அ தியாய, 28

[2]. u. 32-33.

[3]. அ தியாய, 9.

[5]. அ தியாய, 46.
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மம ெவளி2பா#
கைத2 பி

னI)= (Plot) மமமாக இ()= எ8$ 1ைவைய மி=வி)=.

அத இரகசிய ைத) கைதயி ப)=வமாக அைம 8, இைடயி ெவளி2படாம

ெகா5# ெசI தி த)க சமய தி அைத வி#வி)க ேவ5#. க க5ைட ெம 7
1ைவ2ப8 ேபால இத மைற நீ"சி உத$ மம ைத2 3= தி விைரவி அ8
ெவளியாக ெசதா 1ைவ நீ:)கா8. பிரதாப த யா சாி திர தி சில
மம%க0 அல8 மைறக0 வ(கி றன. ஆனா உடேன மைற ெவளி2ப"#
வி#கிற8. ஐதாவ8 அ தியாய தி கனகசைபயி பிற23 ஒ( மம எ ற ெசதி
ெவளியாகிற8. ஆனா அ# த அ தியாய திேலேய அத அநாைத2 பி0ைள)=
அ ைன பிதா$மான ேதவராஜ பி0ைள அவ மைனவி வ8 மம ைத
ெதளிவி 8 வி#கிறாக0. இ2ப:ேய ஞானாபா?)= 8ைணயாக வ(
ஆ5:சியமா0 த தக2ப@ =ழைத ேபான இட ெதாியாம
அலI7கிறா0; அவ?ைடய கணவ

ேபா)கள தி =2 ேபா இற8

ேபானதாக ெசதி வதைதெசாகிறா0. ஆனா அ# த அ தியாய திேலேய

அவ0 த

கணவைன) காTகிறா0; அதிDட தி

ேம அதிDட சபவி 8

அவ?ைடய தைத மக@ வ8 வி#கிறாக0. அத அ தியாய தி

‘ஆ5:சியமா?)= அதிDட தி
------------

ேம அதிDட சபவி த’[1] எ

ெபயேர
ப8.

[1]. அ தியாய, 18.
ஒேர வைக நிகசிக0
ெபா8வாகேவ, மனித

Qக ெபா(0களி பல வைக இ(தா 1ைவ

மி=தியா=. இல)கிய தி ஆ? உ திக0 பலவாக இ()க இ()க, அவ றா

விைள இ
ெசா

ப மி=. நாவகளி ெவHேவ7 பா திர%களி

இய)க ைத

னாI நிகசிக0 ஒேர மாதிாியாக இ(தா அI23 த":வி#. ”ஒ(

=(வி களUசிய தி 3=8 ஒ( ெநைல) ெகா5# ேபாயி 7; பி
=(வி அதி 3=8 ம 7 ஒ( ெநைல) ெகா5# ேபாயி 7” எ

@ ஒ(

7 மீ"#

மீ"# ஒ(வ ெசா ) கைதைய வள ததாக ஒ( கைத ேக":()கிேறா. த
=(வி இர5டாவ8 =(வி அ2பா வத =(விக? ேவ7 ேவ7தா .
அைவ ெகா தி ெச ற ெநI ேவ7 ேவ7தா . ஆனாI ெகா தி ெசI

நிகசி ஒ

7தாேன? தி(2பி தி(2பி அத நிகசிைய ெசா

ேகாப த"#வதி விய23 ஏ8 இைல.

னா அI23
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பிரதாப தவியா சாி திர தி பி0ைளைய தி(# நிகசி E

இட%களி வ(கிற8 [1]; E

7 ேவ7 ேவ7 =ழைதக0 எ

7

7 சமாதான

ெசாலலாமா? தீமானமான மா2பி0ைள)= ெப5T)= தி(மணமாகாம,
ேவ7 யா()ேகா மணமா= அதிசய நிகசி இர5:ட%களி வ(கிற8 [2].
ெப5ைண வழி மறி 8 சிைறெய#)= ெசயI ஒ
விககிற8.[3]
--------

[1]. ப. 23, 72, 79.

[2]. ப. 58, 152.

7)= ேம ப"ட இட தி

[3]. ப. 17, 63

ெபா( தம ற நிகசிக0
நிகசிக0 ந3 வைகயி அைமவ8 மிக$ இ றியைமயாத8. கைத
ேக"பவக? அறி$ைடயவகளாத
ெபா( த இலாத ெசதிகைள
ெசா னா அவ ைற) ேக"#) ெகா5:()க மா"டாக0. நாவகளி நப

:யாத, ஏ க தகாத நிகசிக?)= இடேம இைல. .

க(ணாநத பி0ைள இற)= த(வாயி மரண சாசன எதி த

மக?)= ெசா ைத வழ%=கிறா, ஆனா அவ பிைழ 8) ெகா0கிறா. அத

மரண சாசன தினா அவ ைக)= ெசா 8 வராம தி5டா#கிறாரா[1] , அவ

உயி பிைழ த$டேன மரண சாசன ைத மா றிவிட உாிைம உ5ேட.
அ2ப:யி()க, அைத மா றாம அல ப"டாெர

7 ெசாவ8 ஏ க தகாத

நிகசி. ச"ட ெதாித ஒ(வேர இைத எதியி(2ப8 விய2பாக இ()கிற8 !
ஞானாபா?)= ேவ7 ஒ( பி0ைளைய பிரதாப த யா()=
ம 7ெமா( ெப5ைண நிசயி 8) கயாண நைடெபற ஏ பா#
ெசகிறாக0. அவகைள2 ெப றவக0. அவகளி உறவின ஒ(வ
இறதைமயா கயாண ைத நி7 த ேவ5: ேநகிற8. தி(ெநேவ யிI0ள

சபதி)=, ேகாய3 JாிI0ள சபதி)= தனி தனிேய ெவHேவ7

ேபவழிக0 க:த எ8கிறாக0. அவக?)=) க:த ேபாேசராைமயா

இர5# சாரா( வ8 த%க?)=0 கயாண ப5ணி) ெகா0கிறாக0.[2].

இர5# க:த%க? ேபா ேசர விைலெய

இைல. அ

றி சபதிக0 இ

னாெர

7 ெசாவ8 நப த)கதாக

7 ெதாி8 ெகா0ளாம, மண2 ெப5

மணமக ஆகியவகைள அைடயாள ெதாி8 ெகா0ளாம தி(மண ெசய
இர5# =#ப தின( ஒ23)ெகா5டாக0 எ ப8 அறி$)= ெபா( தமாக
இைல.
---------
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[1]. ப. 42-43.

[2]. அ தியாய, 13.

=ணர தின எ

ற ெப5ைண ஒ( தி(ட

எ# 8)ெகா5# ஓ#ைகயி, பி

வர, அவ

நைக)= ஆைச2ப"#

ேன =ழைத)= உாியவக0 8ர தி)ெகா5#

ஐயனா ேகாயிI)=0 Qைழ8, =ழைதைய வி)கிரக தி

ைவ 8 அத

பி

ேன மைற8 நி கிறா

வ8 பா தேபா8 தி(ட



. 8ர தி)ெகா5# வதவக0 அ%ேக

=ரைல மா றி)ெகா5# ஐயனா ெசாவ8 ேபால,

"இத2 பி0ைளேம நம)=) கி(ைப உ5டாகி வர2பிரசாத%க?ட
எ5ணியி()கிேறா, நீ%க0 Jைமயி

அ@2ப

றி இ%ேக 3=தி()கிறீக0. உ%க0

=டைல2 பி#%கி மாைலயா2 ேபா"#) ெகா0ேவா, 1மா வி"#2 ேபானா

அQ)கிரக 3ாிேவா” எ
எ

7 ெசா

னானா. வதவக0 ஐயனா அ(0 3ாிய"#

7 ேபாவி"டாகளா[1]. இைத சி7 =ழைத!ட நபா8.

ஞானாபா0 ஆ5 ேவட 3ைன8 பல நா"க0 அர1 3ாிததாக) கைத

வ(கிற8[2]. அவ0 ெப5 எ
:மா எ
---------

ப8 ெதாியாம அ தைன கால இ(தி()க

ப8 ேநைமயான ஐயதாேன?

[1]. ப. 79-80.

[2]. அ தியாய, 36-44,

இ8கா7 ெசா ன =ைறக0 யா$ இத நாவ  இ()கி றன எ பதி
விய23 ஏ8 இைல. இ8தா த த  எ த நாவ எ பைத ஓ8

பா)க ேவ5#. எ2ப:ேய@ 38வ8 3ைனத கைதைய ெசால ேவ5#,

இைடயிைடேய நைக1ைவ, விேநாத இ()க ேவ5# எ

இ தைகய ப=திகைள ஆசிாிய அைம தி()கிறா,

ற எ5ண ேதா#

அ)கால தி வடெசா கைள மி=தியாக2 ெப8 எ8 நைட வழ%கிய8. அைத
தமி ம)க0 ெதளிவாக உணதாக0. அத நைடயி த%= தைடயி றி இைத

அவ எதியி()கிறா,

மனித சதாய தி பல ேவ7 ெதாழி  ஈ#ப" :()= ம)க0 ெச
3ர"#கைள வயி7 எாி8 ெசா யி()கிறா. அரசிய இ2ப: அைமய ேவ5#
எ 7 கா":யி()கிறா. ஆ%கில ேமாக தா தமிைழ மற8 நி =

கனவா

கைள2 பா தவ அவ. அவக0 நிைலைய) க5: 8 எதியி()கிறா,

தமிழி உ0ள இல)கிய%கைள எலா( ப: 8ணர ேவ5#ெம

7,
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தி( தமாக2 ேபச$ எத$ க 7) ெகா0ள ேவ5#ெம

தமிேழ நடமாட ேவ5#ெம

7, நீதி ம

ற தி

7, வழ)காட வதவகளிட க"டண த5ட)

!டாெத 7 ெசாகிறா. இHவா70ள த க( 8)க0 பலவ ைற ெத0ள
ெதளிய ெசா யி()கிறா.
ெப5களி

உய$

ெப5களி

உயைவ ந

றாக) கா":யி()கிறா. 1தர த5ணி,

ஞானாபா? ஆடவக?)= அறி$ைர !7 ஆ றIைடயவகளாக
இ()கிறாக0. ஆப 8) கால%களி தைம) கா 8)ெகா0? ஆ5ைம

அவகளிட இ()கிற8. அழ=, அட)க, ெகாைட, ெப(த

ைம,

இனிைமயாக2 ேப1 இய3, ெசா சா8ாிய உைடயவளாக ஞானாபாைள

உ(வா)கியி()கிறா. 1தர த5ணியி

ெச

8ணிைவ வழ)கா# திற ைத

ைன) கவனேர ெமசி2 பாரா"#கிறா. ‘இ2ப:2ப"ட நியாயவாதிக0

உ%க?)=) கிைட த8 உ%க?ைடய அதிDட விேசஷதா .
ஐேரா2பாவி !ட 1தர த5ணிைய2ேபால ஆயிர தி ஒ( 6திாீ அக2ப#வ8
அ(ைம’ எ

7 3ககிறா, கைதயி

இ7தியிேல அத இர5# பா திர%க?)=

:V":யைத2 ேபால ஒ( ெசதி வ(கிற8. ‘எ

தாயா(ைடய கீ தி2 பிரதாப

ஞானாபா?ைடய கியாதி ஐேரா2பா வைர)= எ":, ச)கரவ தியவக0

கி(ைப !8 அவக0 இ(வ()= ராஜ 6திாிக0 எ
அேநக ஜாகீக? வி"டாக0’ எ

கிற ப"ட ெகா# 8

7 பிரதாப த யா ெசா 2 ெப(மித

அைடகிறா, பிரதாப த யாரா? இைல, இைல; அவ()=" 3=8ெகா5#

ேவதநாயக பி0ைளேய ேப1கிறா. நைடய ெப5மணிக0 சிற2ைப

அைடயேவ5# எ
அலவா அவ?

7 அவ()= எ தைன ஆைச 1 ெப5மதி மாைல இய றியவ
*

கமலாபா

*

சாி"திர

சி திய3ாி, வி)கிரம3ாி த ய ஊகைள மற8 வி"# இ2ேபா8 ேநேர

ம8ைர ஜிலாவி உ0ள சி7=ள 8)= வ(ேவா. நா இ8வைரயி பிரதாப
த யா சாி திர தி க5ட ஊக0 இத உலக தி இலாதைவ. அவ றி
ெபயக0 ம"# நம)= ெதாிேம ஒழிய அவ றி

அைடயாள ெதாியா8;

அவ றிI0ள Kதிகேளா, கா"சிகேளா நம)= ேதைவ இைல எ

7 ஆசிாிய
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ெசாலவிைல. ஆனா இ2ேபா8 நா, ேதா23 8ர$ ஆ7 மணI Kதி

ேகாயிI உ0ள ஊகைள2 பா)க2 ேபாகிேறா. நா எ%ெக%ேகா பா த
மனிதகைள சதி)க2 ேபாகிேறா. அவகளி ஒHெவா(வைர இன

க5#ெகா0?ப: அவக?ைடய ேதா ற, ேப1, எ5ண%க?,
உணசிக? இ()கி

றன.

‘ம8ைர ஜிலாவி சி7=ள எ

ந# ெத(வி

ம தியி ெபாிய K# எ

ற ஒ( கிராம உ5#. அத) கிராம தி

7 ெபய(0ள ஒ( K# இ(த8. அத

K": !ட தி = அ# த ஓ அைறயி கீேழ ஒ( ேகாைர2 பா விாி 8,
அத

ேம தி5# ேபா"# சா8ெகா5#, ஒ(வ ப# தி(தா. அவ நி திைர

ெதளி8 எத$ட

, ”ஆ சேபா, ச%கரா !“ எ

7 இர5# தடைவ உர)க)

ெகா"டாவி வி"# வி"#, காைல ெசாறி8ெகா5#, "அ:ேய, அ:ேய” எ

7

!வினா. அ2ெபா8 !ட தி ரவி)ைக ைத 8) ெகா5:(த அவ(ைடய

மைனவி, இவ =ர காதி ேக"ட$ட
இ(தா0.[1]

இர5# ைற இ(மிவி"# ெமளனமா

------

[1]. கமலாபா0 சாி திர, ப. 9.
இ2ப: ெதாட%=கிற8 பி. ஆ. ராஜைமய எதிய கமலாபா0 சாி திர.
எ# த எ#2பிேல கிராம 8 K"# Vநிைலயிேல ைவ 8) கைதயி )கிய
பா திரமாகிய  8சாமி ஐயைர அறிக2 ப# 8கிறா ஆசிாிய. இ8
ப ெதா பதா  றா5#) கைத எ ப8 நிைனவி இ( தி)ெகா0ள ேவ5#.
அ2ேபா8 இ(த நா"# நிைலைய பழ)க வழ)க%கைள இத நாவ  நா
பா)கலா. ெரயி வ5: ததி வ8வி"ட கால. கைதயிI அைவ
வ(கி றன.
இத த பாராவிேலேய  8சாமி ஐய(ைடய ெசவ நிைல ெதாிகிற8.

அவ K# “ெபாிய K#' எ

7 ெபய(0ள8. அவ பக  ப# தி()= ேகாைர2

பா திண#%!ட. இைத ஒ(வா7 ெதாிவி)கிற8, "சேபா ச%கரா “ எ

ெகா"டாவி வி#வதி அவ(ைடய ப)தி மண)கிற8; "அ:ேய, அ:ேய' எ
மைனவிைய அைழ2பதி இவாவி

ெந()க 3லனாகிற8.

7

7 த

கமலாபா0 சாி திர அச தமி நா": =#ப) கைத. கிராம தி
ம5ணிேல பட( கைத. ெச ைன காசி இைடயிேல வ(கி றன. கைதயி

சி)கைல உ5டா)=வ8, கதாநாயகியாகிய கமலாபாைள2 ப றிய K5 அபவாத.
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அத அபவாத ேதா
அபவாத ேதா

எ

7வத = நிைல)களமாகிய 

றிய பி

அத

ைன நிகசிக?,

விைள$க?, பிற= அபவாத அபா5டமான8

ற ெதளி$ கைதைய நட 8கி

றன. கைதைய த  எதிய கால தில

‘ஆப 8)= இடமான அபவாத அல8 கமலாபா0 சாி திர' எ

ெகா# தி(தா ஆசிாிய எ

7 ெபய

பைத நா நிைன$ !த ேவ5#.

கைத 1()க
கதாநாயகி கமலாபா0; கதாநாயக  8சாமி ஐய.  8சாமி ஐய(ைடய

ெப5 லfமி)= தி(மண நிசய ெச ய சி நைடெப7கிற8.
ம8ைரயிI0ள \நிவாச எ ற ைபய@)= தி(மண ெச8 ெகா#)கிறாக0.
 8சாமி ஐய(ைடய தபி மைனவி ெபா னமா0 அவைள த தபி
பி0ைள)=) ெகா0ள ேவ5# எ 7 வி(3கிறா0. அ8 இயலாைமயினா

ேகாப, ஒரக தியி

வாவி ெபாறாைம உ5டாகி

றன. பிற !7

ேகா? அவ ைற2 ெப()=கி றன. 12பிரமணிய ஐய-- 8சாமி ஐயாி தபித மைனவியி ஆைண)= அட%=பவரானாI தைமயனாாிட திI
மாியாைதைடயவ. அவைர த வசேம ஆ)கிவிட ேவ5#ெம 7 எ5ணிய
அவ(ைடய மைனவி வசிய ம(8 இ#கிறா0. ஜ )க": உ5டான
ேபா":யினா 12பிரமணிய ஐயாிட பைக ெகா5ட ேகாமள நாய)கe
ஜமீ தா. ேபயா5: ேதவ எ ற ெகா0ைள)காரைன வி"# ஐய K":
தி(#ப: ஏ பா# ெசகிறா. தி("# தீ 12பிரமணிய ஐய()= நDட ைத
கDட ைத உ5டா)=கி றன. ேபா]_ உதவியாI ெசா)க
எ பவ@ைடய உளவாI ேபயா5: ேதவைன2 பி: 8
சிைற2ப# 8கி

றன. ‘ 8சாமி ஐய த தபியி

ெதா#)கிறா, ெபா

னமாளி

சாபி வழ)=

தபி பி0ைள ைவ தியநாத

வ(கிறா

.

 8சாமி ஐயாிட அல"சியமாக நட)கிறா . அவ ெப5ணிட =73
ெசகிறா . அவ(ைடய மா2பி0ைள \நிவாசேன# ஆ 7 மண  ப] ச#=#
விைளயா#வதாக சா)= ைவ 8 ைநய2 3ைட 8 வி#கிறா .  8சாமி ஐய
இைத விசாாி)க2 3=ேபா8 ைவ தியநாத அவைர அவமதி)கிறா .

வழ)= விசாரைண)= த நா0 ேபயா5: ேதவைன ேசத
12பா ேதவ 12பிரமணிய ஐயைர வ8 மிர"#கிறா . ேபயா5:)=2
பாதகமாக சா"சி ெசாவதிைல எ 7 அவ உ7திெமாழி !றி சா2பா#

ேபா"# அ@23கிறா, விசாரைணயி அவ(ைடய சா"சி பலம 72 ேபாகேவ,

ேபயா5:)= இர5# ஆ5# சிைற த5டைன ம"# தீ2பாகிற8. தபி ெசத
8ேராக தா  8சாமி ஐய வ(8கிறா. ேபயா5: ேதவ அவைர)
க7$கிறா .
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ஒ( நா0 திbெர 7  8சாமி ஐய(ைடய =ழைதயாகிய நடராஜ
காணாம ேபாகிறா . அவைன எ%ெக%ேகேயா ேத: ெச 7 கைடசியி ஒ(
காளி ேகாயிைல அைட8 அ%=0ள தைடய%களா =ழைதைய யாேரா காளி)=
நரப ெகா# 8 வி"டாக0 எ 7 எ5ணி வ(8கிறாக0.
 8சாமி ஐய(ைடய மா2பி0ைள ெச ைன ெச 7 ப:)கிறா .
அவ@ைடய ந5ப 12பராய@ அவ@ட இ()கிறா . \நிவாச
ச"ட2ப:232 ப:)= ேபா8 அவனிட லXமிைய அைழ 8) ெகா5#விட
 8சாமி ஐய( கமலாபா? ெச 7 அ%ேக த%=கிறாக0. ஒ( நா0
 8சாமி ஐய()= அவ தபி அபாய நிைலயி இ()கிறாெர 7 அவசர ததி
வர, அவ கமலாபா?ட

ஊ ேபாகிறா, தபி த மைனவி ைவ த ம(தினா

ேநாவா2ப"# இற8 வி#கிறா. ெபா னமா?)= இயபான நிைல மாறி2
ைப திய பி:)கிற8. அவ?ைடய தா ச%காி வ8 ேசகிறா0. =#ப நிவாக
அவ0 ைக)= மா7கிற8.

பல வைகயி உலக வாவி ச 23 த":2ேபான  8சாமி ஐய()=2
ெபா(0 கDட வ8 ேசகிற8. ப"டண தி இ(தேபா8 பபாயி அவ
!"# ேசத வியாபார ப# 8 றி8 வி"டெத 7 க:த வ(கிற8. பபா

ெச

7ஒ

7 பயனிைலெய

7 அறி8 சிதபர 8)= வ(கிறா, ஆ( திரா

தாிசன ெச8ெகா5# வ(வதாக ஊ()=) க:த எ8கிறா. ச%காி,

123$, ஈ1வர தீ"சித( ேச8 ேயாசைன ெசகிறாக0, 123$ ஈ1வர
தீ"சித( சிதபர ெச

7 கமலாபா?ைடய ஒ)க தி =ைற$ ஏ ப"டதாக

 8சாமிஐயாிட ெசா , 

ேப விர)தி மனநிைலையைடய அவ()=) ேகாப

தாப ைத உ5டா)=கிறக0. அவ ஒ( பா ம5டப ெச

7 த ெகாைல

ெச8ெகா0ள யI ேபா8, சசிதானத 1வாமிக0 கா"சியளி 8 த# 8

ேத றி உபேதச ெசகிறா, அவைர தடவி) ெகா# 8 வி1வ/ப தாிசன காண

ெச8 மன தி எ

7 அைமதி இ

ப உ5டா= நிைலைய அ(?கிறா.

சி7=ள தி  8சாமி ஐய =றி2பி"டப: வாராைமயா கமலாபா0
ஏ%=கிறா0. சி த நிைல மாறி யி(த ெபா னமா?ைடய வாெமாழியா
தீ"சித( பிற( ெசத கலக ச2 மாஜி6திேர" ைவ தியநாைதய()= ெதாிய
வ(கிற8.  8சாமி ஐயைர) காணவிைல எ ற ெசதி ததி Eல ெச ைன)=
ெதாிய, \நிவாச

, லfமி த ேயா ெரயிேலறி  8சாமி ஐயைர ேத:)

ெகா5# சிதபர பயண2ப#கிறாக0. இைடயி சீகாழியி இற%கிய

\நிவாசைன ஏமா றி அைழ 8 ெச

7, =திைர)கார இ(வ 38ேசாி)=)

ெகா5# ேபா சிைறயி அைட)கிறாக0.
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அவைன) காணாம வ(தி ம றவக0 ெரயி  ேபாகிறேபா8 விப 8
ேநகிற8. அ(கி கிராம தி இ(த அைமய2ப பி0ைள கமலாபாைள

லfமிைய கா2பா 7கிறா, அவ( அவ மைனவி ம றவகைள

அைழ 8) ெகா5# சிதபர ெச

7 அ%ேக  8சாமி ஐயைர ேத:)

காணாம, காசி)=2 ேபாயி(2பதாக அறி8, அ%கி(8 3ற2ப#கிறாக0.

 8சாமி ஐய( 1வாமிக? சிதபர தாிசன ெச8ெகா5# தி(ெவா றிM
ேபா2 பிற= காசிைய அைடகிறாக0.  8சாமி ஐய(ைடய ஆ மிக நிைல

உயகிற8. எ2ேபா8 ஆனதமான ஒ( ப)=வ ைத அவ அைடகிறா, ேத:வத

அைமய2ப பி0ைள, கமலாபா0 த ேயா ெச

அவைர ேத: காணாம காசிைய அைடகி

ைன ெச

றன.

7 தி(ெவா றிMாி

38ேசாி ராdய தி த மதிாியாக இ(தவ அரசா%க நிதிைய தி(:

த மக@)= அ@2பியதனா, அவைர சிைற ெச8, அவ மகைன ேத:)

ெகா5:(த அதிகாாிக0, \நிவாச

அவைன2 ேபா

ற அ%க அைடயாள

உ0ளவனாக இ(தைமயா அைழ 8ெச 7 சிைற2ப# தி வி#கிறாக0.
விசாரைணயி அவ வி#தைல ெப 7 சிதபர ெச 7 கமலாபா0 த ேயா
வ8 காசி ேபானைத அறி8 ந5ப@ட அவ@ காசிைய அைடகிறா .
காசி)= ெச

7  8சாமி ஐய அ%ேக தா இழத பி0ைளைய)

கா5கிறா, ேபயா5: ேதவ@ மன தி(பி வ8 =ழைதைய எ# 8

ெச 7 ஒ(வ()= வி 7வி"ட ெசதிைய ெசாகிறா . அவ ப%=ெகா5ட
வியாபார தி ேமாச: ெசத இ(வைர  க5#பி: 8 அத2 ெபா(ைள
அவ அவாிட ஒ2பி)கிறா . காசியி இ(த கமலாபா0 த ேயா

1வாமிகளி

ெப(ைமைய) ேக"# தாிசன ெசய வ(கிறாக0;  8சாமி

ஐயைர) கா5கிறாக0. \நிவாச@ வ8 ேசகிறா . பிாிதவ யாவ( !:
1வாமிக?ட சி7=ள வ(கிறாக0. 1வாமிக0  8சாமி ஐயைர இலற
8றவியாக இ()=ப:அ(0 ெச8 3ற2ப#கிறா. கமலாபா0 ராம தியான தி
E=கிறா0.
இ8ேவ கமலாபா0 சாி திர தி
கைதயி

1()க.

வளசி

கைத2பி

ன, பா திர2 பைட23, உைரயாடக0, கைதயி

சி)க ெமல

ெமல வள8 பி 3 அவித ஆகியைவ மிக சிற2பாக அைம80ளன.
கமலாபாளி =#ப தி ேம ெபாறாைம ெகா5ட ெபா னமா?= அத2
ெபாறாைம வளவத =ாிய நிகசிக0 ஒ ற பி ஒ றாக நட)கி றன. அதனா
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12பிரமணிய ஐய வழ)கி த கடைமைய ெசயாம ேபாக,  8சாமி ஐய

ேபயா5: ேதவ@ைடய பைக)= ஆளாகிறா, அதனா =ழைதைய இழ)கிறா.

12பமா0 !னிைய2 ேபால) ேகா0 ெசால2 ெபாறாைம தீ, ெகா8வி"#

எாிகிற8. கைதயி நலவக?)= தீ%= ெச பைகவ !"ட தி

தைலவி

னமா0 ; அவ?)= 8ைணயாக 123$, நா=$, ஈ1வர தீ"சித(,

ெபா

ச%காி இ()கிறாக0. கமலாபா0 ேம அபவாத !7 நிகசி தா
கைதயி )கியமான தி(2ப. அதி (8  8சாமி ஐய =#ப கைலகிற8.
பிற= உ5ைம ெவளியாகி யாவ( !#கிறாக0.
கைதயி

ஆரப, ந#, :$ எலா இயபாக$, கசிதமாக$

அைமகி றன. இ7தியி ேபயா5: ேதவ வியாபார ேமாச:)காரகைள)
க5#பி: 8 அவகளிடமி(8 ெபா(ைள வா%கிவ8  8சாமி ஐயாிட
ெகா#2ப8 மா திர ம ற நிகசிகைள2 ேபால இயபாக அைமயவிைல. ம ற

நிகசிக0 யா$ இத = இ8தா

விைள$, ேவ7 இ()க நியாய இைல எ

ந3 வைகயி ெபா( தமாக அைம8, கைதயி

ெசகி

றன.

7

ைம)= பி=$)= 8ைண

 8சாமி ஐய
பா திர%கைள இன க5# ெகா0?ப: உ(வா)கியி()கிறா இத
ஆசிாிய.
)கியமான பா திர  8சாமி ஐய. அவ ெப(த ைம உைடயவ.
பிற()= உபகார ெச சிைத உைடயவ. ப)தியி சிறதவ. ேவதாத மேனா
பாவ உைடயவ. தம)= தவ7 ெசகிறவகைள ம னி)= இய3 ெப றவ.
சேகாதர பாச மைனவியிட =ழைதகளிட அ 3 உைடயவ.
ெபாலாதவகைள) க5டா Jரவில= மன பைட தவ. ெபாியவக?)=
மதி23 த(கிறவ. இல)கிய ைத இைசைய அQபவி)கிறவ. உணசி வச2
ப#வ. 8யர தா%காம Eைச ேபா"# விபவ.
அவ()= உலக வாவி ச 23 உ5டாகி இ7தியி நிDடா@Pதிமானாக
மா7கிறா. அவ(ைடய 8ற$ திவத =ாிய நிகசிக0 ெமல ெமல) கைதயி
ஒ ற பி ஒ றாக வ(கி றன. த தபி சேகாதர வி1வாச ைத மறதைத
அறி8 அவ()= வ( த உ5டாகிற8. ஊரா ெதவமாக மதி)= அவைர
ைவ தியநாத வா)= வதப: ேப1கிறார . அதனா அவ()= சின

E0கிற8; பிற= அட%=கிற8. ஊரா அவைன அ:)க, அவகளிட ம

றா:

அவைன வி#வி)கிறா. அவ தபி வழ)ைக) ெக# 8 வி"டதனா அவ()=
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உ5டான ச

23 வளகிற8. ‘ேபயா5: ேதவனா தம)= சீ)கிர ஏதாவ8

தீ%= வ(வ8 நிசய எ

ற பய மன ைத) கல)க, த தபியி

நட ைத

அ(வ(2ைப உ5டா)க. ெகாUச த சி த தமிட இலாம தி(பி
ஊ()= வ8 ேசதா. K"#)= வத$ட கமலாபா0 மலத க 8ட

அவைர உபசாி 8, அவ அவ?ட

க ெகா# 82 ேபசாம, "இெத

ன

உலக?சீ, இதி உயி வாவைத) கா":I நா)ைக2 பி#%கி) ெகா5#
பிராணைன வி"#விடலா[1] எ

7 இHவித ச

8) ெகா5:(தா’ எ

7

அவ(ைடய மன நிைலைய ெசாகிறா[2] ஆசிாிய. =ழைத காணாம ேபாகிற8.

நர ப யி"# வி"டாக0 எ
----------

[1]. ப. 102-3.
’

பைத அறி8 3 திர ேசாக உ5டாகிற8.

[2]. 1.108.

னேம உலக இ

ப தி அதி(2தி, மனித நட ைதயி அ(வ(23

உ0ளவ அவ, =ழைத ேபானபிற= எலா விஷய திI அ(வ(232 பலமாக

ஏ ப"ட8.[1] தபியி

மைற$, ெபா(ைள இழத8 அவ(ைடய 8ற$

மன2பா ைம)= வ ைமைய உ5டா)கின. இ7தியாக உலக வா)ைகைய
8ற)= எ5ண உச நிைலைய அைடவத =) காரணமாக) கமலாபாைள2
ப றிய அபவாத ெசதி வ8 ேசகிற8. த ெகாைல ெச8 ெகா0ள

8ணிகிறா[2]. அ2ேபா8தா

1வாமிக0 ேதா

றி உலக வா)ைகயி அவ()=

இ(த ெவ723 அHவளைவ, ப ற ற ந#நிைலயி நி

7 வி(23 ெவ723)=

அ2பா அைமதிெப7 உ5ைம உ0ள 8ற$நிைல)= உதவி ெச ப5பாக
மா றி வி#கிறா. அ8த அவ அ
Vழ  ச யா8 நி கிறா,
--------

[1]. ப. 115.
ஆசிாியாி

3 மயமாக மா7கிறா; ஆனத மாறாத

[2]. ப. 142
அQபவ

இத நாவ
ஆசிாிய ராஜ ஐய உலகிய  ப றி றி வாதவ.
சாதானத 1வாமிக0 எ ற ெபாியாைர அ# 8 உபேதச ெப றவ. அவ(ைடய
அ(ளா ஓரள$ உ5க ேநா)க நிDைடயி இ()= பழ)க ஒ(வைக
அQPதி உைடயவரானா.[3]. இத அQபவ ைதேய  8சாமி ஐய(ைடய
அQபவமாக எதியி()கிறா. 25-ஆவ8 அ தியாயமாகிய வி1வ/ப தாிசன
எ

@ ப=தி, 30-ஆவ8 அ தியாயமாகிய சிதபர ரகசிய எ

ற ப=தி,
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பிரமானத 1க எ

ற 34ஆவ8 அ தியாய, கைதயி

இ தைகய அQபவ%கைள விாிவாக ெசாகி

றன, ஆ

இ7தி2 ப=தி

மிக 8ைறயிேல ெச

7

சாதன ெச8 சில ப:கைள) கடதவகேள அத அQபவ%கைள எத :.
-----

[3]. ஏ. எ6. க6Jாிர%ைகய: ராஜ அய சாிைத, ப. 15.

திbெர

ெத

‘இவ(ைடய பிராதிேயா அல8 =( தாிசன விேசஷேமா அறிேய
7 Pமி த ஆகாய ம"# நிலவி@ இனிதா, ெவயி

றேல உ($ெகா5# வதா ேபால ஜி, ஜி, ஜி எ

--

@ காதியா,

7 =ளி8 மதமா

அைச)8 ஆ# ஒ( திHய ேதஜசான8 இைடெவளிய 7 எ%= பரத8 ேபால
அவ()= ேதா

றிய8. அHவா7 ேதா

றிய அத ேதேஜாமகிைமயி, எத சி7

நதி க%கா கதியி@ைடய ெகளரவ ைத அைட8 பகவநாம பஜைனைய ெச8
ெகா5# ெச ற8. ச திரேமா தன8 ேசாக ெதானிைய மற8 சாXா பகவா

@ைடய சயன 6தானமாகிய Xீரா2திைய2 ேபால விள%கி, அத2 பகவா@ைடய
=ண%கைள வி6தாி)க) கYரமான தன8 =ர!ட) காணா8, அ

நறவ மாதி E%ைகயா

ேபசI றா

எ

ெப@

றப:, க"=: த ஊைம ேபச

ெதாட%கினா ேபால) ைககைள ெயலா நீ": ெசாலமா"டாம ெசா
ஆனதி த8. மைலகெளலா சாXா ைகலாச பவத ைத2 ேபால)
காYாிய ைத அைட8 கட$?ைடய ஆலய%க0 ேபால நி றன. மர%க0 எலா
தனமான பசிய இைலகைள ஆைடயாக உ# 8 ேத ெதளி 8 தா8 Jவி
வசதமா:ன. 3Dப%கேளா பகவதாராதன மேகா சவ ைத2 பாிமளி)க, அரைபய
வி1பி

ஆ# ஆட

ஆ:ன. ப"சிகெளலா, உலைகயிக8 உயர2 பற8,

விUைசய =ழா என வி1பிைட நி

7 கட$ைளேய ேநா)கி) கான ெசதன.

கா 7 கத2 ெபா:கைள Jவி) கான தா உலைக நிர2பி எ%= பரவி,

எேலாைர தி(2தி ெச8 பகவதாராதன ம%களகாாியாதிபனா விள%கி 7.
மி(க%க0 த த ைவஷய%கேள மற8 வாைல உய தி நாI காலாI 80ளி
80ளி ஓ:ன. ேகவல மனித@% !ட தைரையேய ேமா8 தைரையேய பா)=

ப

றி2 பாைவைய வி"# ேம ேநா)கி மதிமய%கி, அ

3ரள ந

3ல

ஒ

றி நாதெவ

7 அர றி . . . . . அ(ைமயி எளிய அழேக ேபா றி,

க(கிலாகிய க5ேண ேபா றி எ
ெகா5டா:னா
---------

.............. ‘[1].

ெப@ ஆ7 கைரய8

7 ேபா றி2 ேபா றி 8தி 8)

[1]. கமலாபா0 சாி திர, ப. 152, 153.
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அQPதிமா
இைவ.

கவியாக மாறி ெசா

ன அ 3த 1ைவ நிரபிய வா)கிய%க0

 8சாமி ஐய(ைடய அQபவ தி தைடய அQபவ ைத ராஜ ஐய
ெவளியி# ம ேறாாிட ைத ேக?%க0:
‘அவ ஆகாய, கா 7, ேமக, கட$0 இவ ைற ெயலா ப றி2 ேபசி

அவ(ைடய உ0ள தி ஆரவார) ெகாதி23 அட%கவிைல. இHவித சிறி8:
ேநர அவ()= அசா தியமான பரபர23 இ(த8. பிரமாதமான மன2பசி ஒ 7

உ5டாயி 7. இ2ப: சில நிமிஷ%க0 கழித பிற=, அ2 பரபர23  7 அட%கி
ஒ(வித ஆனத அவ()= ஜனி த8. நிDகாரணமான =Jகல ஒ

7 அவ

உ0ள தி பிற)க, அவ()=) க5E:வி"ட8. ேப1 ஒழி8 ெமளன

=:ெகா5ட8. மன தி தா அQபவி)= எ5ண ஒ 7 தவிர ம ற நிைன23
அைன 8 இறத8. ெவளியி பா)க2ப# ெபா(0க0 எலா ெகாUச
மன தி பதியேவ இைல. அவ ஏேதா ெவளியி கல8 ஒ 7ப"டா ேபால
அவ மன அக5டாகாரமான விாிைவ அைடத8. அவ அQபவி த
ஆனத தி = எ8$ ஈடல. அ)கால தி ம ற எHவித சேதாஷ
அவ()=) ேகவலமாக ேதா றி 7. அவ(ைடய உ0ள) ெகாதி23 அைலKசி
எத8. அவ க மலத வ5ணமாகேவ இ(த8. க5 ேபாேய ேபாவி"ட8.
தாேம பிரம மயமானா ேபா ற ஓவித அறி$ அவ()= உ5டாயி 7. 3ல க0
அைன 8 அட%கியி(தன. . . . . ெசாவதறியாத ஆனத தி அவ இ(தா,
அ)த ஆனத கைரகட8 ெப(கி 7. வாவி"# சிாி)க$ ெதாட%கிவி"டா.
இ ன விதமான ச)ேதாஷ எ 7 அவ()= வா திற8 ெசாலம"#
!டவிைல, மன தி இ
----------

னமித ஊறி)ெகா5ேட இ(த8.[1]

[1]. ப. 1, 6-7.
இத அQபவ ைத) ேக"=ேபாேத நம)= ஒ( பிரமி23 த"#கிற8.
அQPதிமா ஒ(வேர இHவா7 ப:2ப:யாக ெசால : எ 7
ேதா 7கிற8.
 8சாமி ஐயாி Pண நிைலயி வ(ணைனைய) கைதயி கைடசி
வா)கியமாக நி7 தி) கைத)= ஒ( நிைறைவ உ5டா=)கிறா ராஜைமய.
‘=( உபேதச விேசஷ தா பUசேகாச திைரகைள2 பிள8 Pரணமா,

ஏகமா, அசலமா, அசாீாியா, அநாதியா, ஆ2தமா, நி திய நி)=ண நிராமய
நிரUசன நிராலப நிவிஷயமா விள%கா நி

ற சசிதானத 6வ/பமாகிய
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ஆ மாைவ தாிசன ெச8, அக5ட பிரமமாகிற வி1வ/ப வி( தியி

பிரேவசி 8, திாி3:ரகிதமான பிரமான)த தி Eகி, ஆ ம) கிாீைட 3ாி8,

சமாதி நிDைடயி நிவகி 8, சமாதிெயாழித சமய%களி பகவா@ைடய மாயா

விPதிைய விய8, ஒளியிேல, இ(ளிேல, ெவளியிேல, ம5ணிேல, த5ணிேல,
மைலயிேல, கட ேல, கைரயிேல, மர தி

இைலயிேல, கனியிேல, கா றிேல,

க றா கலாாிேல, கதியறியா) கயவ தமிேல, கடல
ம றி

ைம--ெச

7 ெச

ன-- நீயலா பிறி8

7 அTவா ேத8 ேத8 ஒ

தி(2ெப(8ைறைற சிவேன, ஒ

7 நீயைல, அ

றா

றிைல, ஜக

றி ஒ

திேல என ெதளி8, உலக வியவகார%களி 3=ெபா8 ேகா த நிைல

=ைலயா8, 38மண 3ாித நாாியேபா 3)=,  8சாமி ஐய ஞானானத

ைவபவ சாகர தி Eகியி(தா.[1]. இேதா# கைத  றி 7. ச%கீத) கேசாியி

மி(த%க வா திய 8)= சத2ப வ(ேபா8 ஓ ஆவ த வாசி 8 தீமான
ெகா# 8 நி7 8வ8 ேபால இ()கிற8 இத :$. ஆனா ஒ( ெபாிய ேவ7பா#.
அ%ேக நா உடேன ைக த": ழ)=கிேறா. இ%ேக நாேம நைம மறத
ேமான தி லயி)கிேறா.
---------

[1]. ப. 203-4.

எ

இ தைகய ஆ

ம அQபவ ைத) கைதயி அள$)= அதிகமாக ஏ றிவி"டா

7, கைல2 ப5ைப எைட ேபா#பவக0 ெசால)!#. ஆசிாிய அைத

நிைன8 தாேன எ

னேவா, பி ! 7 எ

7 கைத)=2பி

’இ சாி திர எ8வதி என)=) கைதேய )கிய) க( த

எதி0ள =றி2பி,
7ம 7எ

ெவனி, ஆைசேயா# உசா$ அ1ன@)=2 பகவானாேலேய

ைனேயா

ெசா விட2ப"ட அவன8 மாயா விPதியா ெப(%கடI0 ஓ அைல0, ஓ

Qைர0, ஓ 8ளியி, ஓ அTைவ யா

எ# 8, அத@0 எ

எ":ய ம"# 3=8 பா 8, “சாணி@ உள

சத!றி"ட, ேகாணி@ உள
ள

நீ ெசா

மா ேம()=

ன ெசா @ உள

”எ

ஓ த

றி@ உள

3லறிவி =

ைம யTவிைன
இநி

ற, Jணி@

7 கா"ட, J5 பிள8 ேதா

றிய

அ%= இ()க) க5#, திைச திற8 அ5ட கீறி சிாி த ெச%க"சீய ைத)

க5# ைக!2பி, ஆ:2பா: அர றி, உலெகலா 80ளி 8ைக த இளUேச ஒ2ப,
யா ஆ:2 பா: ஒட ேவ5# எ

யி()கிறா.

பேதய

றி ேவ7 அ

7[1] எ

7 எதி
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ராஜ ஐய சாிைதைய எதிய ஏ. எ6. க6Jாி ர%க ஐய எ

ற ெபாியா,

‘இ) கைத, உ5ைமைய உணர உ0ளப: விடா8 பா#ப"# த தளி 8)

ெகா5:(8, :வி ேமா"ச தாக தீர2 ப(= ப:யான தடாக ைத) க5# நீ

ப(கி) கைள23 தீத ஓ 1 த ஆ மாவி அQPதி ேபத%கைள அட)கி0ள8
எ ப8 ராஜ ஐயேர இ) கமலாபா0 சாி திர ைத2 ப றி ெவளியி"#0ள
அபி2பிராய’ [2] எ
-----------

[1]. ப. 205 .

7 =றி)கிறா,

[2]. ராஜ அய சாிைத, ப. 7

கமலாபா0
 8சாமி ஐய(ைடய மைனவியாகிய கமலாபா0 அ# தப:
தைலைமெப7 பா திர. க பி சிறத காாிைகயாகிய அவ0 த கணவேனா#
வாவத = எைத தியாக ெச த ைமைய உைடயவ0. அயலா
பி0ைளைய த பி0ைளேபால ஊ": வள)= ஒ2பிலா மாமணி. பிற()= அ 3
ெச8 அட)கமாக$ பணிவாக$ ஒ= திற தின0. கணவேனா# அ 3
இ ப ெபா%க2 ேபசி மகிவி 8 மகி ப5பின0. கணவ@ைடய பிாிவிேல

8:8: 82ேபா= ெம

மயி, இைச) கைலயி வல அண%=. ெபாலா

=வி ேச8 3னித ைத இழவாத Jைமைடயவ0. இவ? தன)= வத
இ ன எ @ தீயிேல எாி8 =ைல8 வ(தி2 3டமி"ட ெபா னாக2 ப)=வ
ெப7கிறா0. 8 ப வதேபா8 ராம நாம 6மரைண ெச8 ராம தாிசன ைத2
ெப 7 எ%= ராமனா எ8$ ராமனா2 பா)= உயநிைலைய அைடகிறா0.
‘த

கணவைர) க5#’ வி"டா \ராமைனேய பிர திய"சமா) க5ட8ேபா

நிைன23. அவ(ட ேபசினா ராம@ட ேப1வதா மதி23. அவ அ(=
இ(தா \ராமன(= இ(2பதாக) களி23. அவ நைடைய அவ சிாி2ைப
காTேதா7, "கடத( மத%கI களிந யாைன ேபா, நட த8 கிடதெத

உ0ள ந5ணிேய” எ

7, "திஎ

ராமைன) க5ட சீைதைய2ேபா த

உயிைர அ 7வ உ5டேத “ எ

@0 பா: மகி8 8தி 8.

7

ராம தியானானத ைவபவ தி Eகி யி()கிறா0.’[1]
அைமய2ப பி0ைள

கமலாபா0 சாி திர ைத2 ப:2பவக0 கதாநாயகைர கதாநாயகிைய

மறதாI தமி வி 8வா

அைமய2ப பி0ைளைய மற)க :யா8,

உலக ேதா# ஒ"ட ஒக ெதாியாத அத அ2பாவி மனித(ைடய 2 ெபய
எ

ன ெதாிமா? கட Vத இநிலவலய தி = ஓ திலக ேபா

ற ஆ#சா

65

ப":யி அவதாி த அ5ட 3க அDடாவதான அ(தமி2 3லவ
மகாவி 8வா

அைமய2ப பி0ைளயவக0.[2] நிலவலய தி = திலக2 ேபா

ற

ஆ#சா ப": ஐதா7 K#க? ஒ( 3ளிய மர உ0ள ஒ( ெபாிய ப"டண ![3]
--------

[1]. ப. 202-3.

[2]. ப. 43.

[3]. ப. ப. 40.

ம8ைர ஜிலா 6!  ஒ( தமி2 ப5:த அவ. எமக, திாி3 எ

7 பாட

ஆாபி தாரானா =ர%=க0 அ தி2 பழ ைத உதி2ப8 ேபா சடசடெவ 7
உதி 8 வி#வா.ராமபாண ேபா"டா ேபால E1 வி# ேன 7
நாeெற @ கண)காக2 பா"#)கைள Kசி) காைத சலைட) க5களாக

8ைள 8வி#வா[1]. எலா2 பாடக? இல)கண ேதா# ெபா(தியி()=
எ

7 ெசாவத கிைல. ஒ( ெபா(ைள2 ப றி2 ேபச ெதாட%கினா

க( 8)=2 ெபா( தேமா, ெபா( தமிைலேயா ஆயிர)கண)கான பா"#)கைள

ெசா 2 பிரமி)க ெச8வி#வா.

இத2 பா திர தி வ(ணைன ெசைகக? நைக1ைவைய
விைளவி)கி றன. பிற()= விள%காத வைகயி க#ைமயாக2 ேபசி பா:

உலக அறியாம இ(த பழதமி2 ப5:தகளி

பிரதிநிதி இவ,

ராமாயண ைத2 பிரச%க ெசேபா8 அவ(ைடய ஆ"டபா"ட%கைள) க5#
ராமைர ைவவதாக எ5ணி ஓ ராம ப)த
அ

ன ைத) காகெம

அவைர அ: 8வி"ட கைத[2],

7 பிரமாண கா": சாதி 8 ஒ( கவிராயேரா#

வாச5ைட ைகச5ைட ேபா"ட கைத[3] அவ(ைடய ேபைதைமைய
எ5ணி சிாி)க ெசகி
-------

[1]. ப. 40.

றன.

[2]. ப. 41.

[3]. ப. 42

எலாவ றி = சிகரமாக நிைன)க நிைன)க சிாி)க ெச ஒ( நிகசி
உ5#. தாசி ெதவயாைன K": =ளி()காக உ0ேள 3=தேபா8 தி(டென 7
க(தி ேவைல)கார த யவ அவைர2 பி: 8வி"டாக0. அ2ேபா8 நடதைத

ஆசிாிய வாெமாழியாகேவ ேக"கலா; ‘அவ உ(வ, நிற, உைட

எலாவ றிI சாXா க0ளைன2ேபாலேவ இ(தா. அ2ப: இ(த
ஆ#சாப": தி(ேமனிைய அவக0 எலா(மாக2 பி: 8) க": வாயி
வதப:ெயலா தி": அ:)க ெதாட%கினக0. கடத உபசார ைத சகியாத

பி0ைளயவக0, "இ
பல, நா

தனி" எ

7 நீவி பிைழ தீ; இ%ஙன பிைழ;! எ

7 இல)கணமா ெசா

னா.[1] பிைழ தீ எ

ெகா#ைம நீவி
பத =)
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= ற ெசதீ எ
அவக0 தி(ட
-------

7 ஒ( ெபா(0 உ5# எ

7 அ: தவக?)= ெதாிமா?

தைம மிர"#வதாக எ5ணி2 பி

@ அ: தாகளா.

[1]. ப. 170
இத சா8 மனிதராI ஒ( காாிய ஆகிற8. ெரயி விப தி

மா":)ெகா5ட கமலாபா0 த ய Eவைர அவ கா2பா 7கிறா,

தி(ெவா றிMாி  8சாமி ஐயைர ேதட2 ேபா) கவி2பிரச%க தி தைம
மற8 ஒ( க0ள2 ப5டார தினிட ஏமா8 பண ைத2 பறி ெகா#)கிறா. இத

சபவ தா, உாிய கால தி தி(ெவா றிMாி இ(த  8சாமி ஐயைர அவ

பா)க :யாம ேபாகிற8. இHவா7 அவைர) கைத)=2 பய ப# தி)
ெகா5:()கிறா ஆசிாிய. த ேல !ட அவ(ைடய இயைப ெவ7 தமாD
அளவி ெசா நி7 தாம பல ைபய க? அவாிட =73 ெச8 ைமைய
அவ உைடயி ெகா":) ைகெகா":) ெக)க )க,  8சாமி ஐயாி

மா2பி0ைளயாகிய \நிவாச

இர)க ெகா5# அவ()= த

த(வதாக அைம 8, \நிவாசனி

ேமலாைடைய

ப5ைப) கா"# வைகயி இைண)கிறா.

பிற பா திர%க0
கைதயி வ( Vவிைனக?)=) காரணமான ெபா

னமா0

ெபாறாைம, =சி, திாி 8) !7 ஆ றI நிரபியவ0. த

எத) ேக# ேநதாI தன)= அவ
வசிய ம(தி"#) ெகா ற பழிகாாி.

அட%கியி()கேவ5# எ

ரகர வாயி Qைழயாத 123 வப மகா சைபயி

கணவ@)=

7 நிைன 8

தைலவியாக இ(8

!னிேபால) ேகா0 ெசா ) கலக E":வி# =5#ணி,

இ2ப:2 ெபாிய பா திர%கைள சிறிய பா திர%கைள அைம 8)

கைதைய2 பி

னியி()கிறா ஆசிாிய,

மன த 8வ உ5ைம)= இையய2 பா திர%க0 எ5ணி2 ேபசி நட2பைத)

கா"#கிறா, அழகிய வ(ணைனகைள அைம)கிறா. ஆசிாியேர கைத ெசாவதாக
அைம நாவ  இைடயிைடேய உைரயாடக0 இ(தாதா
உ5டா= எ

கைத)= 1ைவ

7 திறனவாள !7வ[1]. ராஜ ஐய பலபல உைரயாடகைள)

ெகா5# பா திர%களி

இயைப) கா":யி()கிறா.
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[1]. Miriam Allot: Novelists on the Novel, p. 208.


அறி=றி

பி வ( தீ%ைக) =றி)= வைகயி சில ெசயக0  ேன அைமவதாக
ெசவ8 நல நாவகளி வ( உ தி. லfமியி கயாண நிசயதா த

ஆ=ேபா8 வப மகாசைப2 ேபசி 123, "அட இழேவ, த

ேபானா ெதாிகிற8"[2] எ

கிறா0.

----------

னா அக 8)=2

[2]. ப. 19.
கயாண ! த ஆனபிற= ஆசீவாத நட)க ேவ5:ய த(ண தி வப
மகாசைபயி

, உ திேயாக6தகளி ஒ( தியாகிய =2பி2 பா":, "ஐேயா! ஐேயா!

நீ நாசமா2 ேபாக'[1] எ
இ()= ேபா8 த
பி

7 க 8ப: ஒ( நிகசி நட)கிற8. கமலாபா0 தனிேய

கணவ

8றவியானதாக) கனா) கா5கிறா0[2]. இைவ

வ( நிகசிக?)= அறி=றியாக உ0ளன.

---------

[1]. ப. 58

[2]. ப. 158.

பிற இய3க0
ராஜ ஐய()=) கபராமாயண தி உ0ள ஈ# பா"ைட அவ
தாமானவ பாட I தி(வாசக திI இ ப%காT இயைப
அறிகிேறா. பைழய கால 8 சி 7ாாி

கா"சிைய, விைளயாடைல,

கயாண தி நிக சபிரதாய ெசயகைள ெதாி8 ெகா0கிேறா.
இைடயிைடேய நைக 1ைவ பாயச தி கலத ஏலேபால மண)கிற8.

ேஜ ஆ6:ைன2ப றி ஒ 7 ெசாவ85#. அத ஆசிாிைய மிக2 ெபாிய
கிழிைய அைம 8 விாிவாக த நாவைல எதவிைல. ெந2ேபா யனி
பரா)கிரம%கைள2 ப றி எத வா23 இ(8 அவ அத2 ப)கேம
ேபாகவிைல. கயாண கா திைகக0 நட)= K"ைட =#ப ம)கைள

ைவ 8 நாவைல எதியி()கிறா, இதனா அவ(ைடய கைதயி

=ைற8 ேபாகவிைல. தா உணத எைலயி நி

மதி23 ஏ8

7 அத2 பர23)=0
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ஆழமாக2 3=8 அ 3தமான பா திர%கைள அவ பைட தி()கிறா, நாவலாசிாி
ய()= அகல ேவ5# எ

ப8 இைல; ஆழ இ

றியைமயாத8.

இ%கி]D நாவகைள2ப றி தனி  எதிய ஆநா" ெக":, அவைர2

ப றி எ8ேபா8,[3] ‘ேஜ

ம"டமான8 ஒ

ஆ6:ைன2ப றிய விமசன%களி மகா

7 உ5#. அவ வா"டZ2 ேபாைர2 ப றி, பிெரU12

3ர"சிைய2 ப றி எதவிைலேய எ 7 =ைற !7வ8 அ8. தா எைத
ெதாி8ணதாேரா அைத2ப றி அவ எதினா. எத) கைலஞ( இைதவிட

அதிகமாக ஒ

7 ெச8விட :யா8' எ

கிறா. அHவாேற. கமலா2பா0

சாி திர ைத2ப றி, அ8 ெபாிய ெபாிய சபவ%கைள விாிவாக ெசாலவிைல

எ

7 யாேர@ !7வதாக இ(தா, ‘ராஜ ஐய தா உணதவ ைற ஆழமாக

உண8 அவ ைற2ப றி எதினா; அழகாக$ கசிதமாக$ ப:2பவ மன

தி பதிப:யாக$ எதினா' எ
----------

7 நா ெசாலலா.

[3]. Arnold Kettle: An Introduction to English Novel, vol. 1, p.98.
எத நாவ

ெவ றி அைத2 ப: 8 :)= ேபா8 ப:2பவக?)=

உ5டா= மன நிைறைவ2 ெபா7 8 அைம, கமலாபா0 சாி திர ைத2

ப: 8 : த$ட

அத நிைற$ உ5டாகிற8; அதிI0ள பா திர%களி

ந உ0ள தி நி 7 Kைணநாத தி
ஒ( நல நாவ எ பத = அறி=றி.

காைவேபால நில$கி

உ(வ

றன. இ8ேவ அ8

*

ப"மாவதி சாி"திர
கமலாபா0 சாி திர தி கதாநாயகியாகிய கமலாபாளி
ஒ)க ைத2ப றிய அபவாத கைதயி சி)கI)=) காரணமாக நி கிற8.
அேதேபால2 ப மாவதி சாி திர தி கதாநாயகி ப மாவதியி ஒ)க ைத2ப றிய
ஐய கைதயி சி)கைல உ5டா)=கிற8. ப மாவதியி கணவனாகிய
நாராயண@)= இத ஐய எகிற8. கமலாபாளி கணவ()=2 பிற !றிய

ேகா0 ஒ

ேற, மன மா ற ைத உ5டா)=கிற8. இ%ேகேயா நாராயண@)= ஐய

உ5டாவத =ாிய சத2ப%க0 ஒ ற ேம ஒ றாக எ8 அ8
வ ைமயைடய ெசகி றன. அத வைகயி கைதைய அைம தி()கிறா
ஆசிாிய மாதவயா. நாராயண த ந5பனாகிய ேகாபால@)= ப மாவதி)=
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ெதாட3 இ(2பதாக ஐ7கிறா

, இத விைள$)= ேவ5:ய Vநிைலைய

சாம தியமாக ஆசிாிய உ(வா)கியி()கிறா.
ச%கர

இத ஐய ைத உ5டா)க) க(வியாக நி கிற ெகா:யவ

தபி, ேகா3ைவ2 ேபாலேவ நாராயண@ட

ேகா3வி

இளைம த பழகி

வதவ@மாகிய ச%கர . ேகா3$)= தபியாக2 பிறதாI அவ அ:நா0
தேல ெகா:யவனாக இ()கிறா . ெபாறாைம பழகினவகளிட
ப றி ைம 1யநல உ0ளவ அவ . அவ ெபாறாைம வளவத =ாிய

நிகசிக0 கைதயி வ(கி

றன. பா திர%க0, கைதயி

ேவ7 பிாி 8 ெசால ேவ5#வதிைல. பா திர%களி

பி
ஒ

ன உ(வாகிற8; கைத2 பி

றைன ஒ

7 சாதைவ எ

சாி திர தி கா5கிேறா.

க"#) ேகா23 எ

7

இய)க தி கைத2

ன னா பா திர%க0 உ(வாகி

றன, இர5#

7 ெசாவாக0[1]. அைத ெதளிவாக2 ப மாவதி

----------

[1]. Robert Liddel: A Treatise on the Novel, p. 72.
நாராயண ப:2பி சிறதவனாக இ()கிறா . அவைன இழி$
ெதானி)=ப: ேப1கிறா ச%கர . சி7=ள சீதாபதி ஐய பி0ைள எ

ைவ 8 ெகா5# சி. சீ. நாராயண

எ

7 !7கிறா

பைத

.[1] அவ@ைடய தைத

.[2] ேகா3$)=,

சிைறயி இ(2பைத நாI ேப()= ந#வி ெசா ) கா"#கிறா
மணமாவ8, ஏைழயாகிய நாராயண@)= மணமாவ8, த

@ைடய தைத

இர5டா தார மண ெச8 ெகா0வ8 அவ@ைடய உ0ள தி ெபாறாைமைய

எ23கி

றன[3], தா@ இ

ப ெபற ேவ5# எ

ற எ5ண 8கிற8.

கிறி68வனானா தா விைழத இ ப கிைட)= எ 7 எதி பா 8 அத
சமய தினைர அT=கிறா . அவ சேகாதர ேகாபால@ைடய ய சியா அ8
தைட ப#கிற8. அவ ம7ப: த சேகாதாி சாவி திாியி நைககைள
எ# 8)ெகா5# ஓ:வி#கிறா . பல கால அவ இ()= இடேம
ெதாியவிைல. மைலயாள ெச

7 ேபாகவா$ அQபவி)கிறா

திாி8 நாடக) கெபனியி ேச(கிறா
--------

[1]. ப மாவதி சாிதிர, ப. 48.

.

[2]. ப. 55.

, மன ேபால

[3]. ப. 97-103.

ேகாபால@ நாராயண@ ேம ப:23)காக ெச ைன வ8 வாேபா8
ச%கர நாடக தி ந:2பைத ெதாி8 ெகா0கிறாக0. அவைன த K"#)=.

70

அைழ 8 வ(கிறாக0. ப மாவதிைய) க5ட$ட

மய)=கிற8. =73 ெசகிறா

அவ0 அழ= அவைன

, அதைன அறி8 நாராயண

க5:)கிறா

பைழய ெபாறாைம மீ5# எகிற8. அவ மன தி ஒ(. வUச ெசய
உ(வாகிற8. ேகாபால@)= ப மாவதி)= ெதாட3 இ(2பதாக நாராயண

ஐய ெகா0வத = ேவ5:ய காாிய ைத ெசகிறா

.

,

ஐய தி$
அத ெசயI)= வா2பான Vநிைல அ2ேபா8 இ()கிற8. ேகாபால
த மைனவியி சி7 ேகாப%களா அவைள ெமல ெமல ெவ7)கிறா0. த
ப:2ைப மற8 அவ?)= இண)கமாக நட8 அவ0 இ%கித அறி8
நட)காததனா அவ@)= ச 23 ெவ723 ஏ ப"# அவைள ஊ()= அ@2பி
, அவ

வி#கிறா

உ0ள காம உணசியைடகிற8. ேகாபால

இ(தவ?, ஒ)க2 பிச= உ0ளவ?மாகிய சாலா எ

கிறா0. ேகாபால
எ8கிறா

அவளிட சி)=கிறா

. அவ

, அ8 ச%கரனிட கிைட)கிற8. அத

ஊாி 

3

பவ0 ச%கரனிட பழ=

அவ?)= ஒ( காத க:த

விலாச ைத மா றி2 ப மா

வதி)= அ@23கிறா ச%கர . தாேன ம ெறா( க:த ைத ேகாபால
எதியதாக எ8கிறா . இத இர5# நாராயண ைகயி கிைட)கி றன.
ேகாபால@ைடய இ

நாராயண

ப விைளயாடகைள அறி8 வ(தியவனாதவி

இ8$ ேந)தி()க) !# எ

7 எ5Tகிறா

,

, ேகாபலேனா த

ஒ)க மா7பா"ைட நாராயண அறிதி(2பாென 7 அவ  வர நாணி
அவ இலாதேபா8 அவ K# வ8 அவ@ைடய தாைய2 பா 8 ெசகிறா .
இத ெசைக நாராயண@ைடய ஐய தீயி ெந ெப8 வள)கிற8. அதனா

கணவ

மைனவியாிைடேய ேமாதI, ஒHெவா(வ மன திI ெசால

ெவா5ணாத மன உைளசI, உயிைர வி"# விடலா எ
வா)ைகயி ெவ723 விைளகி

றன.

ற அள$)=

சி)க ெதளித
இ2ப: சிறி8 சிறிதாக ேதா றி வளத ெபாிய சி)க மிக எளிதி தீ8
வி#கிற8. நாராயண ேகாபாலைன தனிேய சதி 8 த ஐய ைத வாயார)

ேக"# வி#கிறா

த க:த தா

. ேகாபாலேன தி#)கி"#2 ேபாகிறா
சாலா$)= எதினெத

வில=கிற8. ‘இத சதி23 
எ

ேனேய ஏ

7 கைத ப:2பவக?)= ேதா

, ஐய 8)=) காரணமான

பைத ெம2பி)கிறா

. இ(0 E"ட

நிகழவிைல? நிகதி()கலாேம!’

றலா. சி)க விைள அ த 8)=
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த)கப: 'இ8தா

சாி’ எ

7 ஒ23) ெகா0? வைகயி ஐய நீ)க 8)=ாிய

நிகசி இ()கவிைல. ஃேபா# மாட)6 ஃேபா# எ

நிைன$!ர த)க8; ம ற எலாவ றி = 

ேவ5# எ

இ2ப: தா

பவ !7 க( 8 இ%ேக

3, இ8 நடதி()க தா

ற உணைவ) கைத உ5டா)க ேவ5#. அதி நட)= சபவ

நட)க :, ேவ7 வைகயி நட)க நியாய இைல எ

க( ைத ேதா 7வி)க ேவ5#[1] எ

----------

7 அவ எ8கிறா.

ற

[1]. Ford Madox Ford (1924): Quoted in Novelists on the Nove: by Miriam Aliott, 245.
இத) க"ட தி ஐய நீ%=வத =ாிய நிகசி இ2ப: சாமா
=ைறதா

;. ஆனாI மிக2ெப(% =ைறயாக ேதா

றா8. ஐய

யமாக அைமவ8

உ7தி2ப#வத காக அ:யி (8 க":ய க":ட ெபா( தமாக$ காரணகாாிய
ெதாடேபா# இ(2பதனா அத சிற2பிேல நா ஈ#ப"# வி#கிேறா,
நாராயண
இத நாவ  நாராயண

ெசைமயாக வாழ) க றவ

;8

)கியமான பா திர. அவ
ப தி மன தளராதவ

வ7ைமயி

; தாயினிட ப)தி

உ0ளவ . இள ப(வ திேல ப மாவதியிட அ 3 உ5டாகி அ8 காதலாக
மலகிற8. ெப5க? ப: 8 சிறத நிைல ெபறேவ5# எ ப8 அவ ஆைச.
சாவி திாி ப:2பத = ப மாவதி ப: 82 ப5:ைத ஆவத = அவ@ைடய
ய சி காரணமாகிற8. இைசயிேல அவ@)= ஆவ அதிக. த தாைய
ஒளி 8 அதி ஈ#பட 8ணிதாI, கவியி

பாI0ள ஆவ அத

ஈ#பா"ைட தணி)கிற8. அHவ2ேபா8 மன சUசல அைடதாI பிற=
ஆ8 பா 8 தி5ைமைய2 ெப7 ஆ ற அவ@)= இ()கிற8.
ப மாவதி
ப மாவதி, நாராயண@ைடய மன 8)= இைசத மைனவியாக

விள%=கிறா0. அழ= நிைறதவ0. ‘எ2பா# ப"டாயி@ த

இையய நட8 அவனா ெமச2ப"#, அவ

எ

கணவ

மன 8)=

காதைல அ:ைம ெகா0ள ேவ5#

ற அவாவினளாயி(தா0. அHவிஷய தி ம"# அவ0 ெமவ( த பாரா0;

பசி ேநா)கா0; க5 உற%கா0; எHெவவ தீைம ேம ெகா0ளா0; அவமதி23

பாரா0. அவ?ைடய ஒHெவா( ெசைகயிI இ)=ணேம )கியமா
விள%கி 7. அவ0 ம றவாி@ அதிக வ( தெம# 82 ப: தா, அ8
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நாராயண@)= அதிக தி(2திைய உ5டா)=. எ

ேற; வ6திர ைத

ஒ(விதமாக தாி 8)ெகா5டா அ2ப: தாி த ெவ= அழகாயி()கிறெத
அவ

ஒ(நா0 ெசா

யி(ததனாேலேய, மாைல ேநர தி தைலவாாி2

7

ெபா":"# சி%கார ெச8ெகா5# நைட தி5ைணயி (8 தமி2
பத%கைள2 பா:) ெகாண:(தா, அவ

வ(ெபா8, அைத) ேக"#) களி237வா
உற%=வ8%!ட அவ

ெபா("ெட

ப0ளி)!ட தி (8 கைள 8
எ

7 க(திேய; அவ0 உ5ப8

ேற ெசாலேவ5#. அவ?ைடய

வா)ைகைய ஒ( ந 8 மாைல)= உவைம2 ப# தினா, கணவ

ஒக ேவ5#ெம

ற அவ0 உ"க( ைத அ  8மாைலயி

ஊ#ெச

மன2ப:

ேகாைவ பிாியா8 கா)=, ப"# I)= சமானமாக ெசாலலா[1] எ

7,

7

ஓாிட தி அவ?ைடய சி திர ைத எதி மா":யி()கிறா ஆசிாிய. கணவ
த ைன2 3ற)கணி 8 அ: 8 8 37 தியேபா8 அவ0 8: த 8:2ைப)
க5# கெநUச கைர.
-------

[1]. ப. 156.

பிற பா திர%க0
மன தி5ைமயிலாம சUசல7 ேகாபாலைன, வயசான கால திI

சபல ேபாகாம இர5டா தார மண8ெகா5# அத மைனவி)= அவ0
தா)= அ:ைமயாகி த ம)க0ேம உ0ள அ ைப தளரவி# அவ@ைடய
தைதயாகிய ேசைஷயைர, நலவ()=) ெகா#ைம 3ாி =5#ணி

ச%கரைன, வUசகமாக சாவி திாிைய) ெக#)க எ5T நாகைமயைர
இத நாவ  கா5கிேறா.
சீைதயமா0
நாராயண@ைடய தாயாகிய சீைதயமா0 வ7ைமயிI ெசாத ய சியா
பிைழ)க ெதாி தவ0. த னிட பண ெகா# 8 உ5T அயலா =ழைத
கைள த =ழைதகளாக2 பா)கிறவ0. ம(மகைள ெம1 மாமியா. த
மக@ ம(மக? 1ததரமாக2 பழக வி#பவ0. ெபாலாதவைர) க5#
வில=கிறவ0. மான தாழ2 பிறாிட ஏ றைல வி(பாதவ0. ெதவப)தி மி)கவ0.

எ

அவ0 த

=#ப தி

7 நிைன)கிறா0. இ

அவல நிைலைய உண8, இனி வாழ) !டா8

ன ேநர தி மைறேவ

எ

7 ெசா

உயிவி#கிறா0.
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இ2ப: ந நா": பல =#ப%களி நிகவைத அறிதவக0, இத நிகசி

இய ைக)= அ2பா ப"ட8 எ

7 ெசால மா"டாக0.

சாவி திாி
அழ= ப53 எ0ளள$ இலாத கணவைன மண8 ஒ( 1க ைத
அறியா8 பிற()= உைழ)கேவ பிறத சாவி திாி இர)க ைத எ23 பா திர.
ேகாபால சேகாதாியாகிய அவ0 ெவ? தெதலா பாெல 7 ந3
ெவ0ைள0ள பைட தவ0. சாலாைவ நாகைமயைர தன)=2 ப:23
ெசா
த(வதனா நலவகெள 7 ந3கிறவ0. நாகைமய அ@23
3 தக%களி காம ெதானி)= பா"ைட எதிய@2பி பா 8 உணர ெதாியா
தவ0. நாகைமய எதிய ஆைச) க:த ைத) க5# இ னா எதினாெர 7

ெதாி8 ெகா0ளாம ந#%கியவ0. விதைவ) ேகால P5#, அ)ேகால ைத)

க5ணா:யி க5# Eைச ேபா"# Kகிறவ0. இ7தியி அவ0,

ேகாபால@ைடய =ழைதகைள சீரா": இ 37கிறா0. ேகாபால
=ழைதகைள2 ப றிய ேவைல இலாத ேநர ைதெயலா கயாணி)=2 ப:23
ெசா ) ெகா#2பதிI, தா

ப:2பதிI, த

ைன வா தியாராக2 ெகா5# த

K": வ8 க = ஏெழ"#) =":க?)=2 ப:23 ெசா ) ெகா#2பதிI
கழி)கிறா0: அ றி த ெசல$ த தபி K"ேடாடாக தன)ெக 7 ேவறாக

இ()= ெசா தி

------

வ(மான ைத ெயலா த(ம தி ெசலவி#கிறா0.[1]

[1]. ப. 315

கயாணி
ேகாபால

மைனவி கயாணி. அவ0 த

ெசலமாக வளதவ0. த

மன 8)= ஏ ப அவ

கணவ

தக2பனா()=) கைட)=":;

மன 8)= ஏ றப: தா

நட)க ேவ5#ெம

நட)காம, த

7 வி(3கிறவ0; அைத

வ 37 8கிறவ0. எ# தத ெகலா ேகாப ெகா5# ஊ#கிறா0. அதனா
ேகாபாலைன2 பிாி8 வாழ ேந(கிற8. ேகாப இ(தாI அவனிட உ0ள அ
மா7வதிைல. அவ நட ைத) =ைற0ளவனாக இ(2பைத அறி8 ேகாப
E0கிற8; அவ

தி(தி த

னிட வதேபா8 சீ7கிறா0. கைடசியி

அவ@ைடய சமாதான%களா ஆறி மன மாறி அைமதியான நிைலைய
அைடகிறா0.

3
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பா திர%களி =ண ைத தனிேய ெதா= 8 சில இட%களி ஆசிாிய
ெசாகிறா. அவ ைற) கைதயிeேட இைழ 82 3ல2பட ைவ தி(தாேல
ேபா8.
டா)ட மில
அழகாக வ(ணி)க ெதாிதவ ஆசிாிய, கிறி68வ) கZாி

தைலவராகிய டா)ட மிலாி

ேதா ற ைத ெசாகிறா: ‘அ23லவ திலக()=

அ2ெபா8 ஐப8 வய8)= ேம இ()கலா. அவ சாீர தி உ னத
எசிைய நிமித கYர நைடைய மயி ெசறித 3(வ%களி கீ அதி
!ைமட

பிரகாசி)= க5கைள, எ2ெபா8 பிற ந

ைமைய Vழ எ

நிைன$களா உ5டான வாிக0 ஓ:ய விசாலமான ெந றிைய, உத#க0

ெபா(தி மன உ7திைய) =றி)= வாைய, சாத ெப(த

ைம

=:ெகா5# விள%= ேதா ற ைத க5டவக0 ெநUசி ஒ(வித ஆவ
அச விய23 உ5டாத இயேப ![1] எ
கிறி68வ) கZாியிேல பயி

கிறா. இத நாவ

ஆசிாிய

றவ. டா)ட மிலைர ேநாிேல பா தவ.

நாராயணைன ேகாபாலைன அத) கZாியிேல ேசர ெச8, டா)ட
மிலைர தா க5டவாேற வ(ணி)= சத2ப ைத அவ உ5டா)கி)

ெகா5டா. இைதவிட ஆசிாிய()= ெசI 8 காணி)ைக ேவ7 உ5டா?
தி()= றால தி

வ(ணைனைய ெசா

ஓ அதிகார தி

நிர23கிறா. அத) கா"சிக? அவ அQபவ தி உணதைவ.[2]

பாதிைய

சில சி7 =ைறக0
பல இட%களி நீதி உபேதச%க0 =7)கி#கி

ெப(ைமைய[3] ெப5 கவியி

இ

றன. ஆசிாியாி

றியைமயாைமைய[4], ைவ தியாி

மகிைமைய[5] சிறி8 நீளமாகேவ ெசா யி()கிறா, ந#ந#வி ஆசிாிய

நைம விளி 8 தைடய விமாிசன ைத) ேக"க ெசகிறா.
-----

[1]. ப. 188.
[4 ]. ப. 63.

[2]. ப. 209-11.

[5]. ப. 170- 1.

[3]. ப. 22-4

நாராயண சாவி திாிைய2 பா)கேவ5# எ ற ஆைசயா ேகாபால@ட
அாிM()= ெசல எ5Tகிறா . ஆனா இைத ெவளி2பைடயாக
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ெசாலவிைல. இைத ெசா

வி"#, ‘இைத2 ப:)= எ ந5பேர’ எ

7

ெதாட%கி ஒ( ெபாிய விமாிசன ைத ெச8, ‘ந5பேர! உமன8 எமன8

நாராயண

மன8 ேகாபால

மன8 ம 7 எேலா மன%க? ேவ7

எHவா7 ேபத உைடயனவாக இ(2பி@, தீெயா)க தி@ நெலாக தி@
, நா

பழ)க 8)= த)கப: பல2ப"# ேத7வதி ச)ேதக இைல; ஆத

ெவ= கவனமாக$ விழி2பாக$ இ(2ேபாமாக![1] எ

இட%க0 ேவ7 சில உ5#[2]. தா)கேரயி

நாவ ஒ

7 :)கிறா. இ தைகய

ைற விமாிசன ெசய வத

திறனவாள ஒ(வ. அ# த# 8 நாவ வ8, பா திர%களி

ஏ ப# 1ைவ ஆசிாியாி

எ8கி

றா, தா)கேரயி

ெசைககளா

விமாிசன தா தளகிற8; சித7கிற8[3] எ

7

நாவ ேலேய இத) =ைற காTேபா8 ப மாவதி

சாி திர தி இ(2ப8 ெபாித
-------

[1]. ப. 78, 81.

7.

[2]. ப. 127.

[3]. Arnold Kettle: An Introduction vio the English Novel, vol. I, p. 169.
இ8கா7 பா த E 7 சாி திர%களி தலாவதாகிய பிரதாப த யா
சாி திர விேநாத நீதி 3க"# கைதயாக இ()கிற8. கமலாபா0 சாி திர
திர5#(5ட மணியாக நில$கிற8. ப மாவதி சாி திர கைதயினிைம மி)= சில
சி7 =ைறக?ட நி கிற8. ப ெதா பதாவ8  றா5ைட ேசத இத
E ைற ஒ(வா7 பா 8 வி"டைமயா இனி அ# த  றா5#)=0
Qைழேவா.

3. ககியி

நாவக

வாதாபி கணபதி
பைழய கால தி ச%கீத) கேசாிகளி ‘வாதாபி கணபதி பேஜஹ’ எ

கீ தன ைத ச%கீத வி 8வா

‘ஹஸ வனி ராக’ எ

க0 த  பா#வாக0. இைச ெதாிதவக0,

7 ெசா )ெகா0வாக0. ச%கீத உ(2ப:களி

நிைன$0ளவக0, “தீ"சித கி(தி” எ

ஆரபமாகி வி"ட8" எ

பாக0. ப)தக0, "கணபதி வண)க

7 ெசாIவாக0. இத) கீ தன ைத) ேக"டவகளி

ஆயிர 8)= ெதா0ளாயிர 8 ெதா5h ெறா
எ

ற

7 வ(கிறேத அ8 எத ஊ2 பி0ைளயா? எ

ப8 ேபக0, ‘வாதாபி கணபதி

ப8 ப றி)
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கவைல2படமா"டாக0. தல தாிசன ெசதவக0, "தி(ெச%கா"ட%=:

விநாயக ெபய அ8” எ

7 ெதாி8ெகா0வாக0. ெபாிய3ராண

ப: தவக?)=, "சி7 ெதா5ட நாயன வாதாபி2 ேபாாி ெவ றிெப 7

அ%கி(8 ெகா5#வ8 நி7விய E தி அவ” எ

7 ெதாி.

வரலா 7 ெசதிக0
தமிநா"# வரலா7 ப: தவகேளா, ஏழாவ8  றா5: பலவகளி

பைட வாதாபிைய  7ைகயி"டெத

ேசனாதிபதியாக இ(த பரUேசாதி எ
ெகா: நா":னா எ

7, நரசிமவம பலவ@ைடய
பவ அத2 ேபாாி ெவ

7 ெவ றி)

7, அ2ேபா8 வாதாபி) ேகா"ைடயி (8 விநாயகைர)

ெகா5# வ8 தைடய ஊராகிய தி(ெச%கா"ட%=:யி பிரதி"ைட ெசதா
எ 7 எ# 8 ெசாவாக0. பலவ வரலா7கைள ந றாக2 ப: தவக?)=
இத வாதாபி2 ேபாாி விவரெமலா ெதாி.
மேகதிரவம பலவ த  சமணராக இ(8 பிற= தி(நா$)கரச(ைடய

உபேதச தா ைசவ ஆன; வாதாபி)= தைலவனாகிய ச?)க ம
மாெப( பைடட
 7ைகயி"டா

கள2பாள ம

ெத

; அவ

னா": = வ8 காUசி) ேகா"ைடைய

ெகா0ளிட) கைர ெச

னகைள ச)தி தா

3 ேகசி தி(பி ெச

றா

ன

3 ேகசி

7 அ%ேக ேசர பா5:ய

; காUசி) ேகா"ைடைய) ைக2ப ற :யாம

, ச?)காி

பைட ெய#23)=2 பழி)=2 பழி வா%=

ெபா("#2 பலவ ைசனிய வாதாபி)=2 பைடெய# 8 ெச ற8: வாதாபி
நகாி 3=8 ேபா ெசத பலவ2 ெப( பைட)= தைலவராக2 பரUேசாதி
விள%கினா; பலவ2 பைட வாதாபிைய) ைக2ப றி அநகைர தீ)= இைர

யா)கிய8; பைட தைலவ பரUேசாதி பி கால தி தைடய அரசிய பணிைய
வி"# த ஊராகிய தி(ெச%கா"ட%=: ெச

நாய

--------

மா(0 ஒ(வராகிய சி7 ெதா5ட எ

[1]. ககி: சிவகாமியி

சப , ஆசிாிய 

றா, அவேர அ7ப 8 E

7 வழ%க2 ெப றா[1].

7

@ைர, ப. 7.

இத நிகசிகைள வரலா 7 களா அறியலா. ெப( Kரகளாகிய

மேகதிர வம( அவ =மார நரசிமவம( சி ப, சி திர, இைச, நடன
எ

பவ றி ஈ#பா#ைடயவக0. 

னவ =ைக) ேகாயிகைள) =ைடதா;
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பி னவ மாமல3ர) ேகாயிகைள அைம)க ெசதா எ
அவ றா ெதாிய வ(கி றன.
சிவகாமியி

ற ெசதிக?

சபத

இத ெசதிகைள ெயலா ைவ 8)ெகா5# ஓ அழகிய நாவைல2

பைட தா ‘ககி’ கி(DணE தி அவக0. ‘சிவகாமியி

சாி திர நாவைல அவ நம)= ததி()கிறா, 

நாவகைள எதேவ5# எ

சபத’ எ

ேன ெசா

ற ெபாிய

ன8 ேபால, சாி திர

ற ஆவ ேதா# பல வரலா 7 கைள அவ

ப: தா. அவ றி வ( பா திர%கைள, தாேம க பைனயினா பைட த

பா திர%கைள ைவ 8)ெகா5#, சாி திர நிகசிகளி ேவ5:யவ ைற

எ# 8)ெகா5#, 3திய நிகசிகைள இைண 8 அ 3த சாி திர) கைதயாக
(Historical Romance) இைத எதினா. ப 8 ஆ5#க?)= ேமலாக இத)

கைதயி

க( அவ(ைடய உ0ள தி பதி8 வள8, பிற= உ(2ெப 7) ‘ககி'2

ப திாிைகயி வாரேதா7 ெதாட கைதயாக ெவளியாயி 7. இத = 

‘பா திப

கன$’ எ

3 அவ

ற சாி திர நாவைல எதினா. அைதவிட இ8 1ைவயி

திததாக$ கைதயி விாிததாக$ இ()கிற8.

த தலாக நல ைறயி தமிழி ெவ றிட சாி திர நாவ
எதியவ ககி. சாி திர நாவ எ8வத = சாி திர அறி$ நாவ எ8

க பைன திற ேவ5#. இத இர5# =ைறவற நிரபிய ‘ககி’ E

ெபாிய சாி திர நாவகைள எதி2 3கெப றா.

7

சாி திர ேதா# மா7படாைம
சிவகாமியி

சபத தி = க$ைர எதியி()= சாி திர2 ேபரறிஞ(

ேபராசிாிய(மாகிய ேக. வி. ர%கசாமி ஐய%காரவக0 அதி எ8கிறா: ‘Q"பமாக

இைத ஆரா8 பா தேபா8 வரலா 72 பிைழேயா, இட விவர%கைள2 ப றிய

பிைழேயா ஒ

7 இ(2பதாக) காணவிைல. வரலா 7 இல)கிய ைத2 ேபால

இத = விள)க எதேவ5: யி()=மாயி

, இதி உ0ள ஒHெவா( ெசதி)=

ஆதார கா"டலா; அவ றி சில அ(ைமயாக உணவத =ாியனவாக$

இ()=. ஆசிாிய இத2 3 தக ைத எ8ேபா8 அ)த) கால2 ப=திைய2ப றி
ெசாI அ12 3 தக ஒHெவா ைற அ தமாக2 ப: தி(2பதாக
ெதாிகிற8[1] எ

ப8 அவ க( 8. ஆசிாிய தாேம 3ைன8 அைம த ப=திக0

சாி திர 8)= மா7பா:

றி அைமதி(2பதஞ அத2 ேபராசிாிய இ2ப:
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ெசா

னா. அத) கால தி இலாத ப5ட%கைள பழ)க வழ)க%கைள

3= தி) கைத எதினா அ8 சாி திர 8)= மாறக, கால வ எ

@ = ற ைத

ைடயதாகிவி#. மேகதிரவம பலவ()= ேராஜாமாைல ேபா"டாக0 எ

7,

மதிேம நி ற Kரக0 பைகவகளி ேம மிளகா2 ெபா:ைய Jவிஞக0
எ 7 எதினா அ8 வரலா 7)= மா7ப"ட வ. ேராஜா$ மிளகா வராத
கால அ8.
-----

[1]. Prof. K. V. Rangaswamy Iyengar: Introduction to Sivakarmiyirn Sabatham, p. vi.
சாி திர நாவக0
ஆ%கில தி சாி திர நாவக0 பல இ()கி றன. 6கா" எதிய நாவக0
பல()= ெதாிதைவ. அவ(ைடய நாவகளி சாி திர 8)= மா7பாடான

=ைறக0 இ()கி

--------

றன எ

7

ேன ெசா

ன ேபராசிாிய எதி யி()கிறா[1].

[1]. It is so with many of the famous novels of Sir Walter Scott which are full of
historical errors”.-Ibid, p. iv.

வடநா"# ெமாழிகளி இராஜ3 திரகளி

Kர சிற2ைப,

ெமாகலாயக?ைடய அரசைவ நிகசிகைள, மரா திய மறவகளி

மி#)ைக அ:2பைடயாக) ெகா5# நாவக0 ேதா றி0ளன. தமி நா"#
வரலா றிைன தவி எத நாவக0 ககி)=  3 ஒ 7 இர5#
இ(தி()கலா; சாி திர நாவெல
ஐயேம.

பத = உாிய த=தி அவ றி இ()= எ

ப8

சாி திர உண$
இத = )கியமான காரண, ெபா8வாக தமிழக?)= சாி திர உணேவ

அ:ேயா# இலாம இ(த8தா

. இல)கிய%களி (8 தி"டமாக வரலா ைற

யறிய வழி இைல. கெவ"#)க?, ெச232 ப"டய%க? வரலா ைற

உ(வா)க உத$ க(2 ெபா(0க0. அவ ைற ஆரா8 ெவளியி# ய சிைய

ெந#%கால 8)= 

ேப அரசியலா ெதாட%கியி(தாI, உ(2ப:யான

வரலா7 ெவளி வரவிைல. அத) கால 82 பாட களி தUசா`2 ெபாிய
ேகாயி
பட அதேனா# இர5# E 7 ப)க%க?ேம ேசாழ சாி திர ைத2
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ப றி ெதாிவி)= ப=தியி இ()=. அத2 பட யாேரா ஆ%கிேலய
எ# ததாக இ()=.
நாளைடவி ேபரறிஞக0 ெத

னிதிய வரலா ைற எதினாக0. கZாி

மாணவ!ட அவ ைற மி=தியாக2 ப:)கவிைல எ

றா, ெபா8ம)க0 எ%ேக

ப:)க2 ேபாகிறாக0? ேதசிய உணசி K7 ெப 7 எதேபா8தா

நைடய

வரலா றிI நைடய ெமாழிகளிI ந பாைவ தி(பிய8. தமிழிI
வரலா 7 க0 வதன.
ககியி

சாி திர நாவக0

இHவள$ ய சிகளாI ெசய இயலாத காாிய ைத) ககியி

நாவக0 ெசதி()கி

சாி திர

றன. மேகதிர பலவ@, மாமல@, 3 ேகசி,

இராஜராஜ ேசாழ@, இராேஜதிர@ ெபா8 ம)க?)= ெசாத)காரராகி

வி"டாக0 சாி திர எ

ற$ட

, ஆ5#க?, ேபாக?, அரச இற2ப8, 38

அரச ப"ட 8)= வ(வ8ேம நிைன$)= வ(கி

றன. யாேரா ஒ ஆ%கிேலய

எ தாள, ‘க பைன) கைதகளி ெபயக? ேததிக? தவிர ம றைவ எலா

உ5ைம; சாி திர திேலா ெபயகைள ேததிகைள தவிர ம ற எ8$ உ5ைம
ய

7' எ

7 ேவ:)ைகயாக ெசா

யி()கிறாரா. ககியி

நாவகைள2

ப: தவக?)= ஊ( நா#, ேகா"ைட ெகா தள, அைற அபல

நிைன$)= வ(; அரச( அரசிய( அைமச( பைட தைலவ( க5

நி பாக0. காதI Kர, கைல ெதாழிI இ
--------

ப ைத உ5டா)=.

[1]. In fiction everything is true except names and dates; in history nothing is true

except names and dates.-Quoted by Hudson in his-- ‘An Introduction to the Study of
Literature.’

சாி திர) கைதக0
ெராமா

6 அல8 அ 3த ெந#%கைதயாத

. சாி திர) கைதகளி,

அ 3த விைளவி)= நிகசிக?, அசாதாரணமான சபவ%க? இ()=.

ஆனாI நா அவ றிeேட கல8 உறவா#ேவா. சாி திர நாவகளி

ஆசிாியராகிய ஸ வா"ட 6கா" ஓாிட தி, ‘அ 3த%கைள இயைப

இைண2ப8 சாி திர நாவ’[1] எ

கிறா, ‘அசாதாரண எ

ப8 நிகசிகளிேல
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இ()க ேவ5#ேம-ய
ஹா:யி
ேபா

றி2 பா திர%களி இ()க)!டா8’[2] எ

ப8 தாம6

க( 8. ேகா"ைடயி ஏ7த, க0ள வழி வழியாக த2பி ஓ#த

ற நிகசிக0 நா0ேதா7 நிகவன அல; இைவ அசாதாரண. ஆனா

இவ ைற ெச பா திர%க0 நைம2 ேபா ற மனிதகளாக இ()கிறாக0.
அவக0 ெச ெசயக?)=) காரணமான ப53க0 எலா) கால 8)=
ெபா8வானைவ. அதனா எத) கால தி அத நாவைல வாசி தாI
1ைவைடயதாக இ()=.
--------

[1]. Sir Walter Scott: Introduction to the Fortune of Nigel (831).

[2]. Thomas Hardy: Notebook Entry as quoted in Novelists on the Novel by Miriam
Allot, p. 58.

1ைவ)=) காரண
ககியி

சாி திர நாவகைள ம)க0 வி(பி2 ப:2பத = )கியமான

காரண அைவ 1ைவைடயனவாக இ(தைம ஒ

7. அதேனா#, நா"ட

3 ஒ(

காரண. ந தமிநா"# வரலா றி வ( ேபரரசகளி கைத எ ற ப 7 ம)க0
மன தி உ5டாயி 7. அவகைள நம)= நிைன`":) ெகா5:()=
கைல2பைட23)க0 மாமல3ர திI காUசியிI தUைசயிI பிற இட%
களிI இ @ ந க5T)= க( 8)= வி(தாக நில$கி றன. இத
நாவகளி அவ ைற2 ப றிய 1ைவயான நிகசிக? வ(வதனா தமி
ம)க?)= இவ றி பா மி)க ஆவ ஏ ப"ட8.
சிவகாமியி சபத தி வ( மேகதிர( மாமல( 3 ேகசி
பரUேசாதி வரலா றி வ(பவக0. சிவகாமி ஆயன( நாகநதி

ககியி

அழகிய 3திய பைட23க0, நாவ

மக0; மாமலாி

ெபயாி ஒளி( சிவகாமி ஆயனாி

காத . அவளிட மாமல()= உ5டான காதேல, வாதாபிைய

அழி த ெப( Kர 8)=) காரண, த காத யி

சபத ைத நிைறேவ 7

ெபா("ேட அவ வாதாபி2 ெப( ேபாைர2 3ாிதா எ

7 3ைனகிறா ககி.

சபத
இத நாவ  வ( ெகா:ய பா திர--வில

ஆகிய நாகநதியி

வாதாபியி சிைற2ப":()த சிவகாமி சபத ெசகிறா0:



,
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‘அ:கேள ேக?%க0: இத வாதாபி நகர ைத வி"# நா

கிள3ேவ

ெதாிமா? பய%ெகா0ளி எ

எ2ேபா8

7 நீ%க0 அவJ7 ெசா ய

Kரமாமல ஒ(நா0 இககமீ8 பைட எ# 8 வ(வா. நாி) !" ட தி மீ8
பா சி%க ைத2ேபால ச?)கிய ைசனிய ைத சி ன பி ன ெசவா.
நா சதி Eைலகளி எ ைன நடன ஆட ெசத பாதக2 3 ேகசிைய
யம@லக 8)= அ@23வா, தமிழக 8 6திாீ 3(ஷகைள) ைகைய)க":

ஊவல வி"ட Kதிகளி இர த ஆ7 ஓ#. அவகைள நி7 தி சா"ைடயா

அ: த நா சதிகளிேல வாதாபி ம)களி

பிேரத%க0 நாதிய 7) கிட)=, இத

ச?)க தைல நகாி மாடமாளிைக !ட ேகா3ர%க0 எாி8 சாபரா=. இத
நகர 1#காடா=. அத) கா"சிைய எ க5ணா பா 8வி"#2 பிற=தா
இத ஊைர வி"#) கிள3ேவ . ச?)க2 பதகைள ெவ 7 ெவ றிமாைல V:ய
மாமல எ கர ைத2 பி: 8 அைழ 8)ெகா5# ேபாவத = வ(வா. அ2ேபா8
தா 3ற2ப#ேவ . நீ அ@2பி2 ேபாகமா"ேட . பல)கி ஏ றி
அ@2பினாI ேபாகமா"ேட

. யாைன மீ8 அ@2பினாI ேபாகமா"ேட

.’

(ப. 722-3). இ8 அவ0 ெசத சபத,
'சிவகாமியி

சபத’ எ

ற ெபய இர5ேட ெசா கைள உைடய8. ஆனா

அதனா =றி)க2 ெப7 சபத இ தைன ெசா களி, ேகாப) கன

ெகாைத

Kசி)ெகா5# வ(கிற8. அத சபத ேதா 7வத =) காரணமாக உ0ள 
நிகசிக? அ8 நிைறேவறியைத ெசாI பி நிகசிக? நா =

பாக%கைள 209 அ தியாய%கைள 1011 ப)க%கைள ெகா5ட இத
நாவI(வ ைத எ# தி()கி

றன.

சபத நிைறேவற
சிவகாமி ெசத சபத ைத மாமல நிைறேவ 7கிறா எ

ப8 உ5ைம;

ஆனா அத சபத ைத அவ0 ெசதேபா8 அவ0 அக)க5ணி எத)
கா"சிைய) க5டாேளா அ8 நிைறேவறவிைல, 

ேப மாமல(ைடய இதய

Yட தி ஏறி)ெகா5:(த அவ0 அவ(ைடய மனமாைலைய ஏ 7 மைனவியாகி2
பி

பலவ சி%காதன தி மாேதவியாக, ப"ட 8 ராணியாக, அமரலா எ

ற

கனைவ) க5டா0. அத) கன$ ப )கவிைல. மாமலாி தைதயாராகிய
மேகதிர( ைசவ2 ெபாியாராகிய அ2ப( வி(பியப: அத) கைலயரசி
த

@ைடய கைலைய ெதவ தி ேக அ2பண ெச8, இைறவைனேய பதியாக

வாி 8)ெகா5# வி"டா0. ‘ஐேயா பாவ ! அவைளேய சி%காதன தி ஏ றி
யி()கலாேம ககி?" எ

7 ேதா

றலா. சாி திர தி சிவகாமி ப"ட தரசி எ

இ(தி(தா ககி அ2ப: ெசதி(2பா. அதி அ2ப: இைலேய!

7
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திைச தி(2பிய8
மேகதிரவம பலவ த 3தவராகிய மாமலாிட அ

3ைடயவேர;

அவ(ைடய நல ைத வி(3பவேர. ஆயி@ மேகதிரராகிய தனி மனித()=2
பி0ைள அவ எ 7 பாராம பலவ சி%காதன தி ஏ7 உாிைமைடயவ
எ

நல

7 பா தா. அரச()= த ெசாத நல

கைளவிட நா":

நல

, அரசி

ெபாி8. ஆகேவ, ேபரரசராக வரவி()= ஒ(வ அரச =ல தி உதி த

இளவரசி ஒ( திைய தி(மண ெச8ெகா0வேத ஏ 3ைடய8 எ

7

எ5ணியதனா, த 3தவ()=2 பா5:ய இளவரசிைய தி(மண :2பத =

ய

றா, பா5:ய ம

ன@ைடய உற$ கிைட2ப8 ம ெறா( பய

ற8 சிவகாமி--மாமல காத. ‘நா

தைடயாக நி

ஏ

. இத =

அரச =ல தி பிறேத

இத அரைசேய தியாக ெச8வி"# சிவகாமிேயா# இனிைமயாக2 ேபசி
நாெளலா இ

பமாக) கழி 8)ெகா5# வாழலாேம!’ எ

?

7 நிைன தவ

மாமல. அ தைகய ஆழமான காதைல திைச தி(2பி தைடய வி(2ப ைத
சாதி 8)ெகா0ள மேகதிர()= எ தைன மன வ ைம ேவ5#!
மேகதிராி

ேதா ற

இத) கைதயி )கா ப=தியி அதாவ8 E 7 பாக%களி ந#
நாயகராக வ(கிறா மேகதிர. ககி எதி) கா"# ஒவிய தி அவ

ஆஜாQபா=வாக நி கிறா, அவ(ைடய கYரமான க தி பல 7 ஆ5#களாக

வாைழய: வாைழெயன வத அரச =ல தி

Kர)கைள ெபா கிற8; அதேனா#

சிறத கவி ஆராசியினாI கைல2பயி சியினாI ஏ ப# கவி ேத1
ஒளிகிற8. காUசிமாநகாி 3க ெப ற ெபா ெகாலக0 சி திர விசி திர
ேவைல2பா#க?ட

ெசத :, =5டல, ேதா0வைள, Kர)கழ த ய

அணிகல கைள அவ அணிதி()கிறா. Kர தி(மக0 =:ெகா5ட அவ
அக ற மாைப வைக வைகயான வ5ண%க?ட ஒளிவி# நவமணி மாைலக0
அணி ெசகி றன. அவ அணிததனா ெபா னாைட ெபா $ ெப7கிற8. (ப.
86. )

சமரச ேநா)=
த  ைசன சமய ைத தவிய அவ தி(நா$)கரச(ைடய ெப(ைமைய

அறி8 ைசவராக மாறினவ. அ2ெபாியா(ைடய பாடகளி ஈ#ப"#, "நா

நா"#)= அரச

நீ%க0 நா$)= அரச" எ

7 பாரா"#கிறா. ைசனக?
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ெபள தக? காபா யக? அரசிய

3=8 இைடM7கைள விைள தன.

அவகளிட அவ()=) ேகாப இ()கிறேதய

றி, ம ற வைகயி அவ சமய

சமரச ேநா)=ைடயவராகேவ இ()கிறா, க ேகாயிகளி சிவெப(மாைன

பாவதி ேதவிைய ஒ( ேகாயி I, தி(மாைல தி(மகைள ஒ(

ேகாயி I, 3 த ெப(மாைன ஒ( ேகாயி I, வ தமான மகாKர

தி($(வ ைத ஒ( ேகாயி I நி7வ எ5ணியி()கிறா (ப. 131). :தா

கிறி68வ மத தி எ8 ெதவேமா அைத ஐதாவ8 ேகாயி  எத(ள ெச
க( 8 அவ()= உ5# -- (ப. 132).

கைலயாவ
அவ கால வைரயி ெச%கலாI மர தாIேம ேகாயிகைள) க":
வதாக0. 7 ஆ5#களி அைவ சிைத8 மைற8 ேபாவி#. அவ

அழிவிலாத க ேகாயிகைள) க"#கிறா (ப. 131). அவ இைச ெதாிதவ.
சி திர, நடன, இல)கிய எலாவ றிI வலவ. பைகவக?ைடய

பைடெய#23 ஏ ப# எ ற நிைனேவ இ றி) கைலைய வள2பதிேலேய
கால ைத) கழி தா. இைத அவேர ஒ( சமய தைடய 3தவாிட !றி

இர%=கிறா (ப. 120). 3 ேகசி கைலயி

உயைவ அறியாம கைலஞகைள

அவமதி தேபா8 கைலயி ெப(ைமைய அவ@)= அறி$7 8கிறா. அவ
ஆைணைய ஒ(வ ம7 தா உடேன அவைன சிரேசத ெசப: க"டைள
யி# அவ, அத ம723 ெசதமி) கவிைதயாக வ(ேபா8 ம7 தவைர2

பா)க ேவ5# எ

ற வி(2ப உ5டாகிற8; அ2பாிட அவ()=

இ2ப: தாேன ப)தி விைளகிற8? இைத ச?)க அரசனிட எ# 8 ெசாகிறா
(ப. 558). அத2 3 ேகசி காUசி நகர தி

ெசவசிற2பி ஈ#ப"#, த

சாராdய வ8 எ# 8)ெகா5# அத = மா றாக அத நகர ைத ததா
ெப 7) ெகா0வதாக ெசாகிறா . மேகதிர அத = எதிேர தைடய

அவாைவ) !7கிறா; “திHயமாக இத) காUசி நகைர எ# 8) ெகா0?%க0;

அத = மா றாக உ%க0 இராdய வைத என)=) ெகா#)க ேவ5டா.
அஜதா மைலைய அத =ைககைள ெகா# தா ேபா8" எ கிறா (ப.
563). ‘க னாI 15ணாபினாI ம5ணினாI மர தினாI க":ய

மாநக) க":ட%க0 எலா ஒ( கால தி இ:8 தக8 ேபானாI

ேபாகலா; அஜதா மைல) =ைககளி எதிய அழியா வண சி திர%க0 நீcழி
கால இ()= ‘ எ

வ(வத = 

ப8 அவ க( 8. 3 ேகசி காUசியி

ேம பைடெய# 8

ேப அஜதா சி திர%கைள2 பா)= ெபா("# அவேனா#

ேதாழைம ெகா0ளேவ5#ெம

7 நிைன தி(தவ அவ (ப. 137)
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அரசிய ததிர
Kேண ம)கைள2 ப

ெகா#)க) !டா8 எ

ற எ5ண தா, ச?)கிய

ம ன ேகா"ைடைய  7ைகயி":(தேபா8 ெவளியி வ8 அவேனா# ேபா
3ாியாம உ0ேள இ(தா. இ2ப: இ(2ப8 தவ7 எ 7 மாமல ெசாவி

அவ ேக"கவிைல (ப. 533). இதனா அவ ேபா()= அU1கிறவ எ
நிைன)கலாமா? ெகா)= நீ) கைரயிேல மீ

சமயமறி8 ெகா 8; அ8 ேபால அரச

வ( வைர)= நி =மா;

இ()க ேவ5#ெம

7

7 தி(வ0?வ

ெசாகிறப: இ ன சமய தி இ ன8 ெசயேவ5#ெம 7 ந = அறிதவ.
அரசிய ததிர%களி அவ வலவ. பல ஒ றகைள ைவ 8 அவகைள
ெவHேவ7 ேவட 3ைன8 ேபாக ெச8 பைகவகளி இரகசிய%கைள2
பா 8 வ(ப: ெசகிறவ. தாேம பல வைகயான மா7ேவட 3ைன8
ைதாிய 8ட

ெச

7 காாிய ைத :)கிறா, ெவ7 =திைர Kரராக$,

வdரபா=வாக$, கிழவனாக$ ேவட 3ைன8 பைகவகைள2 பிாி 8

வி#கிறா (ப. 44,145,222). ேவ5:யவக?)= 8ைண3ாிகிறா, ேவ7 ஒ(வ

எதியைவேபால ஒைலகைள எதிய@23கிறா (ப. 359.) அவ ெச மேகதிர

ஜால%க0 யாவைர பிரமி)க ைவ)கி

றன. அவ(ைடய ததிர%கைள அறித

3 ேகசிேய, "அ த சா6திர ைத எதிய ெகள:ய உ%களிட பிைச வா%க
ேவ5#" எ

7 விய2பைடகிறா

(ப. 566), மி)க ததிரசாவியாகிய நாகநதி

எ தைனேயா வைககளி இைடM7கைள உ5டா)=கிறா. 3ைக 3கா வாயிI
3= ேபரா ற அவ()= இ()கிற8. அவ ேபா#கிற 7)=)ெகலா
எதி7)=2 ேபா"# அவ(ைடய ததிர%க0 அ தைன பய படாம
ஒழிப: ெசகிறா மேகதிர.
மண ெபறாம ெசத
தைடய 3தவராகிய மாமல சிவகாமிைய மண)க) !டா8 எ ப8
அவ க( 8. அத இ(வ( ஒ(வைர ஒ(வ பா)கெவா"டாம பல தடைவ

பிாி 82 பிாி 8 வி#கிறா, பிாிவினா அவக?ைடய காத வ ைம ெப7வைத
அறிகிறா (ப. 455). மாமல எ8 காத ஒைலகைள தி(:வர ெசகிறா,

அவக?ைடய காதைல நிைறேவற ஒ"டாம த#2பத = அவ 1யநல காரண
அல, இைத அவேர ெசாகிறா. ஒ ற தைலவனகிய ச 8()னைன2 பா 8,

'ச ()னா, இராdய ஆ?வைத2ேபா ெகா#ைமயான காாிய ேவ7 ஒ

7

இைல. இராdய தி ந ைம)காக நா இத நீச தனமான காாிய ைத ெசய
ேவ5:யி()கிற8. மாமல@ைடய =ழைத உ0ள ைத) கீறி2 பா)=
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பய%கரமான பாவ ைத ெசய2 ேபாகிேற

ெசாகிறா (ப. 293).

"எ

7 மிக$ இர)க ேதா#

த ததிர%களி ஏ8 ப )காம ேபாகேவ, சா"சி)கார

ச5ைட)கார

கா  விவ8 ேம எ

கா  விவைதவிட

றப: சிவகாமியினிடேம, "தாேய! என)=

வர தர ேவ5#" எ

7 இர)கி(, "உ

ெகU1கிறா. அவ எ

ன ெசா  சிவகாமி இண%கவிைல. "மா"ேட

னிட வரதா

ேகா(கிேற

என)காக) ேகாரவிைல. பலவ சாராdய 8)காக) ேகா(கிேற

மா"ேட

ேதா ேற

“எ

"எ

"எ

. அ8$
7

7 அல7கிறா0. அ2ேபா8, "சிவகாமி, நீ ஜயி தா; நா

,

7 ஒ23) ெகா0கிறா (ப. 460). ஆனா எ2ப: அவ?ைடய

க5ணபி (8 த =மாரைர) கா2பா றேவ5# எ

ற எ5ண

ேபாகவிைல (ப. 543). சிவகாமி வாதாபியி சிைற இ(தேபா8 மாமல

மா7ேவட ேதா# அ%ேக ேபா அவைள அைழ)க ெச றி(தா. அ2ப: அவ
அைழ 8 வதி(தா அவைள தாேம மண8 ெகா0வெத 7 மேகதிர :$

ெசதி(தாரா (ப.751). அவ0 வாதாபியி

(8 வரவிைல. தைடய எ5ண

நிைறேவறாம ேபானதனா இ7தியி த வா$ இ

@ சில நா"கேள எ

உணதேபா8 அவ த 3தவாிட தி த ேகாாி)ைகைய ெசாகிறா,

சிவகாமிைய வி# 82 பா5:ய ராஜ=மாாிைய மண8ெகா0ள ேவ5# எ
அ8ேவ அரச=ல தமெம

7 எ# 8) கா"#கிறா, அரசகளி

ெபா8 ம)க?ைடய தம ேவ7 எ
பலவ ைற ெசா

பைத

7,

தம ேவ7,

7 !றி த 3தவ மன ெநகிப:

தம)= வா)=7தி ெச8 த(ப: ெச8 வி#கிறா (ப. 752).

தா ெசய2 3=த பல காாிய%க0 நிைறேவறாைமைய உண8 ேகாப

அைடயாம, த ேதாவிைய தவ7கைள ஒ23)ெகா0? ெப(தைகைம

அவாிட இ()கிற8 (ப. 694, 746).
நயமான ேப1

நயமாக2 ேபச ெதாிதவ மேகதிர பலவ. ஆயனேரா# ெந# ேநர

ேபசி) ெகா5:(8வி"#, "சி பியாேர! உைம இராஜா%க விேராதியாக2

பாவி 8 நியாயமாக த5:)க ேவ5#" எ கிறா. பாவ ! அத) கிழவ
தி#)கி#கிறா. "இ%= வ8வி"# உடேன தி(ப ேவ5# எ 7 எ5ணியி(த
எ

ைன இ தைன ேநர த%க ைவ 8 வி"b அலவா? அதனா எHவள$

காாிய%க0 தைட2ப"# வி"டன ! ேபாக"#! இத தடைவ உைம ம னி 8
வி#கிேற " எ 7 அவ(ைடய திகிைல மா றி ேவ:)ைக ெசகிறா ம ன.
(ப. 94).

86

வி"#)ெகாடாம ேபச ெதாிதவ அவ, 3 ேகசி அ த சா6திர ைத

எதிய ெகள:யைர நிைன2P":யேபா8, “எ%க0 ெத

னா":I ஒ( பிரபல

இராஜததிாி உ5#. அவ ெபய தி(வ0?வ. அத2 ெபாியா எதிய ெபா(0

அதிகார ைல உ%க?)=2 பாிசளி)க ேவ5#ெம

7 என)= வி(2ப. ஆனா,

எ%க0 ெசதமி ெமாழிைய இ @ நீ%க0 ந றா2 பயிலவிைலேய!" எ 7
தமி நா": ெப(ைமைய ெசாவத = அத ெசHவிைய2 பய ப# தி) ெகா0
கிறா (ப. 566).

சமாதான ெச8ெகா5ட ச?)க ம ன 3 ேகசி. நாகநதிைய வி#தைல
ெச8 அைழ 8 ெசல ேவ5# எ 7 வி(3கிறா . அவ அவ@ைடய
தபிெய ப8 மேகதிர()= ெதாி. "நாகநதிைய வி#தைல ெச8 எ @ட

அ@2ப2 ேபாவதிைலயா?" எ

7 ஆ%காரமான =ர  ேக"கிறா

*ச)கரவ தி ேகாாினா அHவிதேம ெசய தைட இைல" எ

ம

ன. அவ

3 ேகசி.

கிறா பலவ

, "வாதாபி ச?)க =ல தா யாாிட எத) ேகாாி)ைக ெச8

ெகா0வதிைல" எ

. அத = எதிேர, ேபச ெதாித

7 மி#)காக ெசாகிறா

மேகதிர, "காUசி2 பலவ =ல தின யா()= ேகாராத வர ைத)
ெகா#2பதிைல “ எ

7 பளிெச

7 ெசாகிறா (u. 567).

சமாதான ெச8ெகா5டா 3 ேகசி ேபா வி#வா

எ

7

ேகா"ைடைய திற8வி"ட மேகதிர, வாதாபி2 பைடக0 ேபாகாம இ(8

ேசத விைள2பைத உண8 பைடட

ெச

7 மணிம%கல தி எதி 82

பைக2பைடைய ஓ"#கிறா, ஆனாI ேபாகிற ேபா)கி 3 ேகசி Kசி எறித

ஆத தா காயமைட8 ப# த ப#)ைகயாகிறா. தா நிைறேவ ற இ(த பல

கைல2 பைட23)கைள :)க இயலாம 3கட3 ெப7கிறா,
மாமல இய3

அவ(ைடய அ(ைம2 3தவ நரசிமவம பலவ இள பிராய திேலேய
ம ேபாாி ெவ றி ெப றைமயா மாமல எ ற சிற232 ெபயைர அைடகிறா.

அவ Kர நிைறதவ; ேதா0 தின$ உைடயவ. தைம) காUசி) ேகா"ைட)=0

இ( தி ைவ 8வி"# மேகதிர ெச

ெவளிேய ெச

7வி"டாேர எ

7 பைகவைர அழி)க ேவ5#ெம

7 வ(8கிறா, அவ()=

ற 8:23 (ப. 136). இர த

ெவ0ள ஒ# ேபா)கள தினிைடேய ெவ றிமக0 ="# மாைலடேன
தி(பிவ8 த காத ைய2 பா)க ேவ5#ெம

7 ஆைச2ப#கிறா (ப. 295).
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க%க அரச

8விநீத

அறி8, "ஐேயா! நா

காUசிைய ேநா)கி வ8 ெகா5:()கிறா

எ

பைத

இத) ேகா"ைட)=0 அைட8 கிட)கிேறேன !" எ

வ(8கிறா(ப. 305). அவ தைதயா தி()க)=

7

ற திI0ள பைடக?ட

ெச 7 8விநீேதைன2 த# 82 ேபா ெசப: அவ()= ெசா
ய@2பியேபா8 அவ()= உ5டான மகிசி)= எைல இைல. ஆேவச
வதவைர2 ேபால ஒ: ெச 7 ெசதி ெசா ன ச 8()னைன தவி)
ெகா0கிறா(ப. 311). வாதாபி2 பைட ேகா"ைடைய V8ெகா5# நி
ம றவக0 ம7 தாI, அவ ெவளியி ெச

ஆ திர 8ட

7 ேபாாிட ேவ5#ெம

7

ற ேபா8

ேப1கிறா (ப. 471). 3 ேகசி சமாதான 8)= வதேபா8, அைத

ஏ 7) ெகா0ளாம ேபாாி"# ெவல ேவ5# எ

7 வ 37 8கிறா (ப. 533).

சிவகாமியிட காத
இ தைகய மாKர கைலயரசியாகிய சிவகாமியிட இைணயிலாத காத

ெகா5:()கிறா, இள ப(வ தி அவ தைத ஆயன சி பிைய2 பா)க2
ேபா=ேபா8 உட ெசவா. சிவகாமிட விைளயா:2 பழ=வா. ப(வ
வதேபா8 இத அ 3 காதலாக மா7கிற8. அத) காதல இ(வ(ைடய
எ5ண%கைள உைரயாடகைள எ தைனேயா வைகயி ஆசிாிய
எதியி()கிறா. பல இட%களி ககி எ8 வா)கிய%க0 காவிய கதியி
மி#)= நைட ேபா#கி றன.

அவக0 க5க? க5க? ேப1கி றன. ேமான ெமாழியிேல இதய
ெபா%= உணசிகைள ெவளியி#கிறாக0 ேபச2 3=தா அத = எைலேய
இைலேபால ேதா 7கிற8. மாமல த காதைல2 3ல2ப# தி சிவகாமி)=
ஒைலக0 எ8கிறா.அவ0 க(விழிகளி மி @ ேவகளி ேம ஆைணயி"#

(ப. 85), அத நிலைவ ெசாாி8ெகா5# வான Kதியி பவனி வ( சதிரைன
சா"சியாக ைவ 8 (ப.418) ‘உ

ைன மற)கமா"ேட

!’ எ

7 ஆைணயி#கிறா,

அவைளவிட அவ()= ராdய ெபாிதாக இ()கவிைல. பலவ சாராdய 8)=
தா ச)கரவ தியாக :, 3ைன8ெகா0?ேபா8 அவைள இர தின

சி%காசன தி த அ(ேக K றி()க ெசவதாக இய3கிறா (ப. 419).
ெவ0ள தி அக2ப"# த2பி ஓ ஒட தி சிவகாமிட
அ2ப: இ()க ேநதைத நிைன8 இ 3 7கிறா.
காத மா7த

ஏறி ெச

றேபா8
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இHவள$ ஆத அ

ஏ ப#கி

3, சிறி8 சிறிதாக மா7வத =) காரண%க0

றன. சிவகாமி 3 ேகசியி

சமதி தா0 எ

பைடக?ட

ற ெசதிைய ஒ ற தைலவ

வாதாபி)= ெசல

வ8 ெசா

அவ(ைடய உ0ள தி ெகா5:(த பாி1 தமான அ

னேபா8, த தலாக

பி ஒ( 8ளி நU1

கல)கிற8. அைத மீ"# எ5Tவத ேக சகி)கவிைல (ப. 656). தைதயி

வி(2ப2ப: மா7ேவட P5# பல இ னகைள தா5: வாதாபி ெச 7
சிவகாமிைய) க5# தட வ(ப: அைழ)கிறா. ச?)க ேவதைன2

பழிவா%க சபத ெசதி(த சிவகாமி, வர ம7 தேபா8 அவ()=) ேகாப

E0கிற8; = தலாக2 ேப1கிறா (ப. 735). அவ0 த

சபத ைத ெசா

அவைர

ஏறி"#2 பா)=ேபா8, அத2 பாைவ அவைர நிைல=ைலய ெசகிற8.

(ப, 736). அவ(ைடய தைதயா, பா5:ய =மாாிைய மண ெச8 ெகா0ள

ேவ5#ெம

7 ேவ5:யேபா8 தா சிவகாமியிட ெகா5ட காத அழியாத8

எ

கிறா. தைத பல நியாய%கேள ெசாIைகயி, தா அைழ த ேபா8 அவ0

எ

7 ம7 த அவ0 ேம ெசால :யாத ேகாப அவ()= வ(கிற8 (ப 751).

வதி(தா இத ெதாைலக?)= இடமிேலேய எ

7 எ5ணி, வரமா"ேட

கைடசியி மேகதிர(ைடய ேகாாி)ைக)= இண%=கிறா (ப. 752).

அவ பா5:ய =மாாிைய தி(மண ெச8 ெகா5# இர5#

=ழைதக?)= தைதயாகிறா, அவரா சிவகாமிைய மற)க :யவிைல.

அவைள மீ"# வ(வைத எ5ணி எ5ணி2 பல நா0 உற%காம இ()கிறா
(ப. 775). 

ேப அவ0 எ

ன ெசா

ெகா5# வராம ேபாேனாேம எ

னாI ேகளாம வ ய) க": J)கி)

ற இர)க உ5டாகிற8. (ப. 776).

அவ மைனவி வானவ மாேதவி)= அவ(ைடய காத ெசதி
ெதாிதி()கிற8. சிவகாமி அவ அ(கி இ()க நியாயமான உாிைம

ெப றவெள

7, இதய சிமாதன தி K றி(2பவெள

7 அவ0 மாமலாிட

ெசாIேபா8, க0ள இலாத உ5ைம உ0ள தி (8 வத வா ைதக0

அைவ எ

7 ெதாி8 உவைகெகா5# =ர தத)க அவைள உ தமிெய

பாரா"#கிறா (ப. 791). தட
விலகிவி"டா0 எ

வர ம7 தேபாேத சிவகாமி இதய தி (8

7 அவ?)=) ெகா# த உ7திைய நிைறேவ றாைமயா

அவைள மற)க:யவிைல-ெய

7, எ

அவ0 நிைன$ அ:ேயா# அகI எ
ஐய ஆ%கார நிைறதெத

சா விகமானெத

7

7 அ8 நிைறேவ7கிறேதா அ

7 !7கிறா (ப. 793). சிவகாமியி

7, பா5:ய

மக0 பிேரைம

7 எ5ணி சிதைனயி ஆகிறா (ப, 794),

ேற

காத
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வா)ைக நிைறேவ 7த
தா ெகா# த வா)=7தி2ப:ேய பைடெய# 8 ச?)கைர ெவ 7
வாதாபிைய தீயி"# எாி)கிறா. சிவகாமியினிட பைழய அ 3 வரவிைல.
அவைள சதி த$ட அ பான ெமாழிகைள) !றேவ5# எ ேற எ5ணி2
ேபானவ()=, த அ

3)=2 பா திரமான க5ணபிரா

இற8 கிட2பைத)

க5# மன க:னமாகி வி"ட8 (ப. 984), சிவகாமியினிட ேநாிேல ேபசாம

ஆயனைர2 பா 82 ேப1கிறா (ப. 983). அவ(ைடய Kர ைத காதைல

ேவதைனைய ேகாப ைத கா"# இட%க0 பல பல.
சிவகாமி
இனி, சிவகாமிைய2 பா2ேபா. ஆயன சி பியி

மகளாக2 பிறத அவ0

ஆட பாடகளிI அழகிI ஈ# எ#23 அ றவளாக விள%=கிறா0.
அவ?ைடய உடெபலா கைல; உ0ளெமலா காத. மாமலாிட

அவ?)கி(த காத எ தி அட%காத8. அ:)க: அவைர தாமைர)

=ள)கைரயி க5# =லா$கிறா0. ரதி எ

8ைணயாக இ()கி

@ மா@, ஒ( கிளி அவ?)=

றன. அவ ேறா# ேபசி2 ெபா8 ேபா)=கிறா0.

நாகநதிைய சில கால அ(வ()கிறா0; சில கால அUககிறா0; சில கால

அவாிட அ 3 பிற)கிற8. மாமலைர சதி)கலா எ 7 ஆவேலா# இ()=
ேநர%களிெலலா அ8 நிைறேவ7வதிைல. அதனா ேகாப தாப உ5டா
கி றன. ேகா"ைட)=0ேள இ(த ேபா8 க0ள வழியி வழிேய ெவளியி வ8
ச?)கிய பைடயின ைகயி அக2ப"#) ெகா0கிறா0. சிைற2ப"ட பல
வி#தைல ெப 72 ேபாவத = விைலயாக வாதாபி ெசகிேறென 7 ஒ23)
ெகா0கிறா0. வாதாபி ெச ற பிற= அ%ேக நா சதியி அ:ப# ம)கைள
அ:படாம கா2பா 7வத காக நாI Kதி)= ந#வி நி 7 நடனமாட ஒ23)
ெகா0கிறா0. இத இர5# நிகசிக?, 8

இய3ைடயவ0 அவ0 எ

பைத) கா"#கி

37வாைர) க5# இர%=

றன.

த னிட உ0ள கைலயினா அவ?)=2 ெப(மித உ5டாகிற8.
அகபாவமாக$ மா7கிற8. வாதாபி)= மேகதிர ேபாக ெசா னேபா8

ம72ப8, பாரசீக Jத 

நடனமாட மா"ேட

அவ?ைடய மான உணசிைய) கா"#கி

அவ?ைடய இ
ெசா க0 பல பல.

றன.

எ

7 ெசா

ன8

ப) கன$க0 பல பல. உணசி வச2ப"#2 ேப1 இனிய
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சிவகாமியி

நடன%க0

இத நாவ  அவ0 நடனமி#வதாக வ( ஒHெவா( சத2ப
ெவHேவ7 இட%களி ெவHேவ7 நிைலயி அைமகிற8. த  அவ?ைடய

அர%ேக ற, ேபா ெசதியினா விைரவி :கிற8. இர5டாவ8 ைற

தி(நா$)கரச மடாலய தி அநாயனா தி(

மாமல( இ(8 க5#

களி)க நைடெப7கிற8. அ2ேபா8 அ2ப ஆசி !7கிறா (ப. 186). E

றா ைற

அவ0 நடனமா:யேபா8 நாகநதி உடனி(8 பா)கிறா (ப. 279). அத@ைடய
விைளவாக தா
மய%கி த

சிவகாமி அவ(ைடய ஊ)கE"# வா ைதகளா உ0ள

தைதட

சிதபர 8)=2 3ற2ப#கிறா0; சி ப) !ட 8)= வத

மாமலைர சதி)க :யாம ேபாகிற8, ம5டப2ப"# எ

த%கியி(தேபா8 அ%கி(த ம)களி

ேவ5#ேகாளி

ற இட தி அவக0

ப: ஒ( ைற

நடனமா#கிறா0 (ப 550); அ2ேபா8 மாமல( உடனி(8 க5# களி)கிறா,

மேகதிர, 3 ேகசிட
இ(தேபா8 பலவ ம

சமாதான ெச8ெகா5# காUசி அர5மைனயி

ன வி(2ப2ப: அத அைவயி நடனமா#கிறா0

(ப. 550). இ8 ஐதாவ8 ைற. வாதாபியி நா சதியி ஆறா ைற (ப. 712),
iM

ச%=)= 

ஏழா ைற (ப 862) அவ?ைடய நடன நிககி

ற8.

இ7தியி சிவெப(மாைனேய நாயகனாக) ெகா5# ஏகாபர நாத தி()ேகாயி 
நடனமா#கிறா0, சநிதியி அைத2 பா த அைனவ( ெமமற8 பரவச

அைட8 ப)தி ெவ0ள தி மித)கிறாக0 (u. 1010).

எ தைனேயா கன$கைள) க5ட அத ந%ைக கைட சியி அ2ப 1வாமிக0
ெசா ன8 ேபால த கைலைய ெதவா2பணமா)கி தைலவ தாேள
தைல2ப"டா0.
நாகநதி
3 ேகசியி அ5ண@ 3 த பி"1$மாகிய நாகநதி ெபாிய பா திரதா .
த அ தியாய திேலேய அவைர சதி)கிேறா. கைடசியி சில அ தியாய%
கைள தவிர ம ற எலா இட%களிI அவ வ(கிறா. திb திbெர 7 அவைர
எ%ெக%ேகா பா)கிேறா. ெவளி2பைடயாக வராத இட%களி அவ(ைடய

நாக2பா3 சீறைல) ேக"கிேறா, 3 ேகசியி

ஒ றராக தா

அவ த 

3ற2ப"டா. ஆனா அவ அஜதா சிதிர%களிேல Eகியதனா கைல2 பி 82
பி: த8. காUசி)= வதேபா8 சிவகாமியினிட அஜதா ஒவிய தி ேபரழ=
இ(2பைத) க5# வியதா. பல சமய%களி அவைள சதி தா. ஒ( ைற

91

அவ?ைடய நடன ைத) க5# ெசா)கி2 ேபாவி"டா, தைடய தபி)=

எதிய ஓைலயி, “நீ பலவ சாராdய ைத காUசி 1தாிைய
எ# 8)ெகா5# இத நடன 1தாிைய என)= அளி" (ப. 565) எ

7 எதினா.

மா7ேவட 3ைனவதிI ததிர%க0 ெசவதிI அவைர மிUசியவ மேகதிர
பலவ ஒ(வதா. 3 ேகசி அவ( இர"ைட2 பி0ைளக0. ஆதலா சில

சமய%களி 3 ேகசி ேபாலேவ ேகால P5# சில காாிய%கைள ெசதி()கிறா,
சிவகாமிைய2 ெப7வத காக அவ எைத தியாக ெசய தயாராக
இ(தா. அவ அவ?ைடய அழ=)காக ஆைச2படவிைல. அவளிட இ(த

கைல)ேக அவ அ:ைமயானா, த தபி 3 ேகசியினிட இைத விள)கமாக

ெசாகிறா, ‘தபி, சிவகாமியிட நா

ேமாக ெகா5ேட

அ

;இ

காத ெகா5ேட

@ உலக 82 பாைஷகளி எ

ைப ஆைசைய =றி2பத = இ()கி

இத உலக ேதா

னஎ

;

ன வா ைதக0

றனேவா, அHவள$

வா ைதகைள =றி2பி"ட ேபாதிI காணா8 எ
அவ0மீ8 பிாிய ெகா5ேட

; பிேரைம ெகா5ேட

7 ெசால)!:ய வ5ண

. காத, பிேரைம, ேமாக எ

@ வா ைதகேள

றிய நா0 த, ேகாடா@ ேகா: ம)க0 எ தைனேயா ேகா:

தடைவ உபேயாகி தி()கிறாக0. ஆனா அத வா ைதகளி Eல நா
=றி2பி# உணசிைய அவக0 அறிதி()க மா" டாக0. எ @ைடய காத 

ேதக த 8வ எ
த

ப8 சிறி8 கிைடயா8’ (ப. 684) எ

ைமைய விள)=கிறா,

7 அத) காத

சிவகாமி ெசத சபத ைத நிைறேவ ற வாதாபிைய 1"ெடாி 8 அவ?ட

அஜதா$)= ஓ:விட தயாராக இ(தா (ப. 877).

அவ(ைடய கைல2 பி திI ததிர%களிI ேபா":யாக இ(தவ
மேகதிர. அவேர அத2 பி"1 கலா ரசிக எ பைத ெதாி8 ெகா5:(தா.
சிவகாமியிட நாகநதி ெகா5ட பிேரைம)=2 ேபா":யாக இ()தவ மாமல.
அதனா அவைர) க5டா இத2 பி"1$)=2 ெபாறாைம உ5டாயி 7.
இ7தியி தைடய ததிர%க0 ப )காம ேபாக2 பரUேசாதியி வாளா
ைகைய இழ8 மைறகிறா,
இ

@ பல பா திர%கைள) ககியவக0 பைட 8 இத2 ெபாிய நாவ 

உலவ வி":()கிறா, அவகைள2 ப றிெயலா ேபச ேநர ஏ8? –
ஜால%க0
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ககி த தமி நாவ  சில மேகதிர ஜால%கைள2 ப5ணியி()கிறா,

ஒ(வ ஒ( ெசதிைய ெசாIேபா8, "இெத

ன இ2ப:2 ேப1கிறாேர!” எ

எ5Tப: இ()=; அ# தப: அத = சமாதான வ(ேபா8 அவ(ைடய

7

ேப1 சாம திய ெவளியா=. இேதா இர5# உதாரண%க0;
பரUேசாதி மாமல( ேப1கிறாக0.

எ

"என)=) கவி க பி)=ப: ச)கரவ தி த%க?)= ஆ)ைஞ இ":(2ப8

@ைடய ந

ேசாதி.

ைம)காக அல; த%க?ைடய ந

மாமல ஒ

ைம)காக தா

7 விள%காம பரUேசாதியி

“எ

றா பரU

க ைத ஏறி"#2 பா)க,

அவ ேமI !7வா: "ஆ பிர3 ! த%களிட தி எலா நல =ண%க? இ()
கி றனவா. ஆனா ெபா7ைம நிதான ம"# =ைறவா. என)=) கவி
3க"ட ஆரபி தீகளானா, உ%க?)=2 ெபா7ைம வ8வி#மா" (ப. 244)
எ

ற8 மாமல =பிெர
இேதா ம ெறா

7 சிாி தா.

7:

ப5டகசாைல அைமசைர2 பா 8 மேகதிர பலவ, "பராதகேர, இ

7

த காUசி நகாி உ0ளா அைனவ(, மா#க? =திைரக? உ"பட, சமண

ெநறிைய ேம ெகா0வாகளாக !" எ
வாாி2 ேபா"ட8.

ற8 சைபயி இ(த அைனவ()=ேம J)கி

"ஒேர ஒ( காாிய தி ம"#தா

ெசாகிேற

. அதாவ8 இரவி உண$

ெகா0?வதிைலெய ற சமண னிவகளி விரத ைத எேலா( கைட2பி:)க
ேவ5#. இ8வைர நீ%க0 ெகா# 8 வத உண$2 ப:யி E றி ஒ( ப%ைக)
=ைற 8 வி#%க0'" எ

றா ச)கரவ தி (ப. 520).

உண$2 பUச ைத2 ேபா)க இ8 ஒ( வழி,
ம ெறா( ஜால:
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இ8 அQபவ ைத உணசிைய ஆசிாிய வ(ணைன ெசதி()=
ைறகளி ஒ 7. மாமல( சிவகாமி ெமளனமா அ(க(ேக
K றி()கிறாக0. அவக?ைடய இ ப நிைலைய வ(ணி)கிறா:
‘எ%ேகேயா, எ%ேகேயா, எ%ேகேயா எைல இலாத ெவ0ள தி மித8

மித8 மித8 அவக0 ேபா) ெகா5:(தாக0. அHவித அவக0 ெசத
ஆனத யா திைர ஒ( கண ேநரமா அல8 நீ5ட பல க%களா எ ப8
ெதாியாதப: காலாதீத நிைலைய அைட8, ேமேல, இ

ேமேல, ேபா) ெகா5:(தாக0’ (ப. 405-6).
பி

@ ேமேல, அத =

@ ஒ( வ(ணைன:

மேகதிராிடமி(8 ஓைல வ(கிற8. அ2ேபா8 –

இ(வ( ஓைலகைள2 ப:)க ெதாட%கினாக0.
அவக0 ஏறியி(த =திைரக0 நி றன.
ஓைலகைள) ெகா5# வதி(த Jதக0 நி றாக0.
மாமலைர ெதாட8 வத Kரக0 நி றாக0.
அவக?)=) ெகாUச Jர 8)=2 பி னா ெப( 3யைல2ேபால2
3தி2 படல ைத) கிள2பி) ெகா5# வத பதினாயிர =திைர2 பைட Kரக?
நி றாக0.
ச 7 ேநர கா 7)!ட Kசாம நி

ற8.

மர) கிைளக? இலக? அைசயாம நி

றன (621),

பி ேன வ( ச%கடமான நிைலைய2 3ல2ப# 8வத =2
ேபா"#)ெகா5ட 1(திேபால இத வ(ணைன இ()கிற8.
1ைவ வி7வி723 உ0ள சாி திர) கைதைய2 பி னி2 பா திர%கைள2
பைட 8 அவகளி ஓவிய ந மன தி பதிப: ெசதி()கிறா ஆசிாிய.
*

அைலேயாைச
‘நாவ இல)கியதானா?’ எ

ற ேக0வி இத நா": ெந#நாளாக இ(8

வத8. இ%ேகயாவ8, பரபர23 ஊ"# E

றாதர நாவக0 கி தரமான

உணசிைய) கி5:வி"டைமயா ெபாியவக0 அத) கால தி அவ ைற2
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ப:)க) !டா8 எ

7 ெசா

னாக0. ேம நா":ேலா அத) கால தி நல

நாவக0 இ(8 நாவைல2ப றிய நல க( 8, சிலாிட இ()கவிைல ெய
ெதாிகிற8.1

1.. Robert Liddell: A Treatise on the Novel, p. 13:

7

‘There are many who would laugh

at the idea of a novelist teaching either virtue or nobility--those, for instance, who

regard the reading of the novels as a sin, and those who think it to be simply an ideal
pastime.’--Anthony Trollope: An Autobiography.
ஆனா நாளைடவி நாவ

இல)கிய மதி2ைப ெதாி8 யாவ(ேம

பாரா"ட ெதாட%கினாக0. ம ற இல)கிய%களி, எ தைகய இ

நிைற$, ம)கைள உயத நிைல)= உய 8 ப53 இ()கி

அ தைகயவ ைற நாவகளிI காணலா எ
"ெட (Robert Liddel) எ

ப,

றனேவா

ப8 உ7தியாயி 7. ராப"

பவ ெசாகிறா: ‘மனித இயைப மிக ந

றாக

ெதளித ெதளி$, பலேவ7 மனித இய3கைள இனிைமயாக சி திாி)= ப53,

சா8ாிய நைக1ைவ இைணத இைண23, ெபா7)= மணிகளாகிய சிறத

வா ைதக0 அட%கிய அழகிய நைடயா இவ ைற ெவளியி# த ைம
ஆகியவ ைற) ெகா5ட இல)கிய வ:வ ைத2 ெப றி()= நாவைல இல)கிய
ெம

7 ெசால தைட ஒ

--------

7 இைல’ எ

7: எ8கிறா. [1]

[1]. A Treatise on the Novel by Robert Liddel, p. 16.
பா திர%கைன உயி 8:23 உைடயனவாக ெச8, ெவHேவ7

வைகயான நைட ேப1 எ5ண ெபற ைவ 8, கைதயி

வளசியிேல

அைவ இைண8 இைழமா7 ஆ)கி, கைடயி ெதளி$ அழ= இனிைம

=றி23 ெபா(த அைம 8, கைத2 பி

ன  ெதா$ விழாதப: இ7)க

ஓ"ட நிலவ ெச8 பைட)= நாவ மிக சிறத இல)கியதா . ககியி
சEக நாவலாகிய அைலேயாைச இத2 ப53களி பலவ ைற2 ெப றி()கிற8.
ஆத
நல இல)கிய எ ற த=தி அத = உ5#.
விய23 மதி23
ஒHெவா( வார ெதாடகைதயாக2 ப: த ேபா8 அவாைவ சி7சி7
உ(5ைடயாக உ(": தத8ேபால மிகமிக ந றாக இனி த8. அ# த வார)
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கைதைய ஆவIட எதிபா 8 ஏ%=ப: இ(த8. 3 தக வ:வ ெப றேபா8
ஒ( த"# நிைறய அவாைவ) ெகா5# ைவ தா ெதவி"#வ8 ேபா ற ஓ

உணசி சில()= ேதா

ற)!#, சிவகாமியி

சபத இைதவிட2 ெபாிய கைத;

ஆனா அதி ெவHேவ7 வைகயான Vநிைலக? க"ட%க? சாி திர
பா திர%க0 எ ற மதி23 கைதயி நீள ைத மற)க ெசதன.
அைலேயாைசைய2 ப:)=ேபா8 சிறிேத அI23 த"#கிற8. உ5ைமைய
ெசால2ேபானா அைலேயாைசைய ஒ( வித தி சாி திர நாவெல ேற
ெசால ேவ5#. ந கால தி நிகத 1ததர2 ேபா த யவ ைற
நிைல)களமாக ைவ 82 பி னிய கைத இ8. ஆைகயா இதி 38ைம இ()க

ேவ5#. ேதசிய உணசியினா விைனத பல ெசயகைள) க5ட நம)=, இத
நாவ  உல$ 8:8:230ள ேசாஷ 6#களாகிய =ாியா$ தாாிணி
உ0ள தி ந றாக2 பதிய ேவ5#. இ தைன உ5ைமதா .
ஆனா மனித மன தி

நிகசியி

இய3 விசி திரமான8. க5 

னா நிகத

ெப(ைம, அதேனா# பழகி2ேபான நம)= ெதாிவதிைல. அ2ேபா8

இ(த 38ைம விய23 இ2ேபா8 மைற8 மதி23 ம"# நி கிற8. ஆதலா
அவ ைற2 ப:)=ேபா8 நம)=2 பைழய சாி திர ைத2 ப:2ப8 ேபா ற ஊ)க
உ5டாவதிைல ஆனா வ(%கால தைலைறகளி மேனாபாவ இ2ப:
இரா8. அவக?)= ச தியா)கிரக2 ேபாரா"ட பைழய வரலா7 ஆகிவி#,

3ர"சி Kராி ெசயக0 மகாபாரத  த ைத2 ேபா ற விய2ைப ஊ"#. மகா மா
காதிய:கைள2 ப றிய ெசதிக0 யா$ ேபா றி2 ப:)= அ(ைம2 பா"ைட
உைடயனவாக இ()=. அ2ேபா8 இ8 சாி திர நாவேல ஆகிவி#
ஆசிாியாி

நபி)ைக

ககியவக0 இத நாவ

க$ைரயிேல ஒ

7 எ8கிறா. ‘த 

இத) கைத ‘ககி’2 ப திாிைகயி ெதாட8 ெவளியாகி வத8; ப திாிைகயி
கைத :த பிற= இைத2 3 தக வ:வி ெகா5#வ(வ8 உசிதமாக இ()=மா
எ ற ேபாரா"ட மனதி =0 நிகத8. அைத தீ 8) ெகா0வத காக அ:யி
(8 ப: 82 பா ேத

………..நா

எதிய க?)=0ேள ஏதாவ8 ஒ

ஐப8 அல8 7 வ(ஷ நிைல 8 நி க த=திைடயெத றா அ8
அைலேயாைசதா எ ற எ5ண ப:)=ேபாேத உ0ள தி தானாக
உதயமாயி 7' எ

7 நபி)ைகட

7

எ8கிறா, எ தாளக?)= இத

உ7தி ெப(மித இ()க ேவ5#.

அவ()= த , இைத2 3 தகமாக ெவளியி#வ8 உசிதமா எ

ேபாரா"ட ேதா

7வத =) காரண எ

ற

ன? ந கால தி நிகதவ 7)=ாிய
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மதி23 இ2ேபா8 சாிவர ேதா
பழகி2ேபான8 எ
இ()= எ

றா8 எ

ற நிைனவா? கால அணிைம

ற ச 23 உாிய வைகயி 1ைவைய உணர தைடயாக

ற எ5ணமா?

அவ எதிபா)கிறப: வ(%கால தைலைறக?)= இத நாவ மி)க
மதி23ைடயதாக 1ைவ உைடயதாகிவி# எ பதி ஐய இைல. 3தியதாக2
ேபா"ட எIமிச%கா ஊ7காைய சிறி8 நா0 கழி 8 1ைவ தா பி @
ந றாக இ(2ப8ேபால சம கால நிகசி எ ற உண$ ேபான பிற= இத
நாவI)= 1ைவ உய8வி#.
பி

னணி
‘ேகாடா@ேகா: ம)களி

கன$ நிைறேவறி2 பாரத நா# 1ததர அைட

கால ெந(%கியேபா8 காதி மகானி ஆ ம ச)தி)= எதிராக நாசகார ச)திக0
கிளபி) கண கேடாரமான !சIட ேகார பய%கர தா5டவமா:ன. ஆயி@
இத நாசகார ச)திகைளெயலா மகா மாவி ஆ ம ச)தி றிய: 8 ெவ றி
ச%க ழ%கிய8. அத அ 3த வரலா ைற இத) கைத)=2 பி னணியாக
அைம)க ய

றி()கிேற

'எ

7 எ8கிறா ககி (ப. 11-12). கா%கிர6

மகாசைப) !"ட%க0, ேசாஷ 6#) க"சியி

அரசிய 1942 ஆ ஆ5: ேதச

ப)தக0 மைறவாக ெசத ய சிக0, 1ததர உதய, காதிய:க0 அமரரான
நிகசி ஆகியவ ைற) கைதயி இைண தி()கிறா.

கைதயி வ( தாாிணி Vாியா$ ேதச ெதா5டக0. தாாிணி Yஹா2
Pகப நிவாரண ெதா5: ஈ#ப#கிறா0. த @ைடய த காதI)=
உாியவனாக நி ற ராகவன அ ெதா5# ெசய அைழ)கிறா0. அவ உயத
உ திேயாக தி இ()கிறா . ஆடபர ைத உ திேயாக ைத உதறி
எறி8வி"# ேதச ெதா5: =தி)=ப: அைழ)கிறா0.
இைளஞ

Vாியா இள பிராயதேல ‘உைழ2பவ()ேக உைழ2பி

பய

'

எ ற எ5ண உைடயவ . அவ வளர வளர இத எ5ண அவனிட
வளகிற8. ப:2ைப)!ட நிைறேவ றாம ேதச ெதா5#)= த வா)ைகைய
சம2பண ெசய யகிறா . பண)காரகைள) க5டா ேகாப ேகாபமாக
வ(கிற8. தாdமகாைல ஓ அரச த @ைடய அதிகார ைத அக%கார ைத
ெகா5# பல ஏைழகைள ேவைல வா%கி) க":ய பயன ற க":டமாக2
பா)கிறா . இரகசியமாக2 3ர"சி ெச ெதா5ட !"ட தி ேச8
ெகா0கிறா . அத 8ைறயி த ேனா# ஒ 8 நி = தாாிணியிட அவ@)=
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அ

3 உ5டாகிற8; அ8 காதலாக மலகிற8. அத இ(வ( கைடசியி மகா மா

காதியி

அஹிசா மா)கேம த)க வழி எ

கதாநாயகி சீதாவி

பைத உணகிறாக0.

அமா ராஜ மகா மாைவ ெதவமாக2

ேபா 7கிறா0. சீதா$)ேகா அவதா வண%= ெதவேம ஆகிவி#கிறா,
அல

ேம அலலாக, பழியி

அவைளஅைல)கழி)கி

ேம பழியாக வ8 ேமாதி

றன. ப"டாபிராம@)= அவ?)= :12 ேபா"#,

ஒ( மUச0 ப திாிைக ஒ( ெசதிைய ெவளியி"டேபா8 ேதவிப"டண தி
ப"டாபிராம K": ஒ( 3யேல =7கிற8. ப"டாபிராம சீதாவி ேமாவா)
க"ைடைய2 பி: 8)ெகா5# ஆ7த ெசா னேபா8 ப"டாபியி மைனவி
ல தா வ8 பா 82 ேபயாக) க 8கிறா0, அ

அறியாம 3ற2ப# சீதா மகா மா காதியி
பிரதி)ைஞ எ# 8) ெகா0கிறா0. "காதி எ

7 இர$ ந0ளிரவி யா(

பட 8)= நம6கார ெச8 ஒ(

@ க(ைண ெதவேம,

த%க?ைடய ஆசிைய நபிேய இ 7 நா இத K"ைட வி"# த னதனியாக
ெவளி) கிள3கிேற . இனி நா நட)க2ேபா= பாைதயி என)= எ தைகய

இ

னக0 ேநதாI, எHவள$ கDட%க0 ஏ ப"டாI, த%க?ைடய

மன8)= உகதி()க :யாத காாிய எைத ெசய மா"ேட

. எ2ப:2ப"ட

நிைலைமயிI எத) காாிய ைத. இைத) காதி மகா மா ஒ23)ெகா0வாரா?”

எ 7 என)= நாேன ேக"# நிசய2ப# தி) ெகா5#தா ெசேவ . இHவித
த%க0 சநிதியி இேதா ச திய ெசகிேற . இத2 பிரதி)ைஞைய நிைறேவ 7
ச)திைய தா%கேள என)= அ(ள ேவ5#" எ 7 பிரா தைன ெச8

3ற2ப"# வி#கிறா0 (ப. 654-5).
காதிய:களி

தைலைமயி

வரவிைல. ேபாரா"ட தி

ச)திகளி

கீ நடத ேபாரா"ட இத நாவ 

கைடசி க"ட தி நிகத, ககி ெசாகிற நாசகார

அ1ர ெசயக0, கைதயி

ேபா)கிேல வ8 கல)கி

றன.

எ தைனேயா இ னகைள2 ப"# மன கல%கிய சீதா$)= ம7ப:
அைமதியாக வா வா$ கிைட)கிற8. பUசாபி ராகவ உயத உ திேயாக
ெப 7 அவ?ட வாகிறா . இத வாைவ) =ைல)க இத அ1ர ெசயக0-ஹி8 6  கலவர%க0--காரணமாகி றன. ககி அத இட%களிெளலா

வ=23) கலவர எ
அ1ரகெள

7 ெவளி2பைடயாக ெசாலாம அ1ர ச)திகெள

7 எ8கிறா, வ=2பிI சாதியிIமா இ()கிற8 இத தீைம?

ஆ1ர சப 8)க0 மன தி அலவா இ()கி
கைதயி

7,

ஆரப

றன?
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கைதயி ஆரப காைலயிளேபா8ேபா மேனாகரமாக ெதாட%=கிற8.
ராஜ ேப"ைடயி ப"டாமணிய கி"டாைவய K": அவைர அவ மக0
ல தாைவ அவ மைனவி சர6வதியமாைள பா)கிேறா. பபாயிI0ள
அவ(ைடய சேகாதாி ராஜமா க:த எதியி()கிறா0. கி"டாைவய அவைள
அவ0 ெப5 சீதாைவ அைழ 8 வ(கிறா. ல தாைவ2 ெப5 பா)க
ெச ைனயி (8 ராகவ தா தைதய(ட வ(கிறா . த @ைடய
ேபசினா எலாைர கவ8வி# சீதாைவ தா அவ@)=2 பி:)கிற8. த

க( ைத அவ

ெசா

னேபா8 சிறி8 கலவர எகிற8; ஆனா ல தாைவ ேதவி

ப"டண வ)கீ =மார@, அவ?ைடய சேகாதர

=ாியாவி

ந5ப@மாகிய

ப"டாபிராம@)=) ெகா#)கலா எ 7 நிசயமாகிற8. இர5# கயாண
நைடெப7கி றன. இ8வைரயி ேவ:)ைக விேநாத களி23 காதIமாக)
கைத படகிற8. இத =2 பி தா கைதயி சேதக மன ேவ7பா# 8யர
நிகசிக? வ(கி றன.
விஷ வி 8

தாாிணியிட ராகவ காத ெகா5:(தா . அவ0 இற8வி"டதாக ஒ(
க:த அவ@)= வ(கிற8. ஆனா ல தா$ அவக0 =ழைத வச)தி அவ
தா காமா"சி ெட யி வ8 இற%கியேபா8 6ேடஷ@)= அவகைள
அைழ 8 ெசல வத ராகவ ேவ7 ஒ( வ5:யி தாாிணிைய2 பா)கிறா .
அவ@)= விய2பாக இ()கிற8. இற8 ேபானவ0 எ2ப: உயி ெப 7 வதா0

எ

ற பரபர23ட

, ஊாி (8 வதவகைள) கவனி)க) !ட ேதா

றாம அத

வ5:)க(கி ஓ#கிறா . வ5: 3ற2ப"# வி#கிற8. தா தாாிணி அல எ
அத2 ெப5 !7கிறா0. ஆனாI அவ@)= மன =ழ3கிற8.
இைத) க5ட சீதாவி

7

மன தி விஷ. வி 8 ெமல விகிற8. ேமேல,

தாாிணிைய ராகவ சதி)க ேந(கிற8. அவ@ைடய பாைவ ெசாI அவ
உ0ள தி தாாிணி =:ெகா5:(2பைத சீதா$)=) கா":வி#கி றன. ராகவ

சீறி விகிறா

. சீதா எ8 ேபசினாI அதி தவ7 க5# பி:)கிறா

; ம"ட

த"#கிறா அவ? ச )கவிைல. ஒ 7)= ஒ பதாக2 ேப1கிறா0. தாாிணி
Vாியா$ பழ=வ8 ராகவ@)= எாிசைல உ5டா)=கிற8. தாாிணியிட
சீதா$)=) ேகாப ெவ723 ஏ ப#கி றன. சீதா ஒ( சமய ஓட தி (8

த5ணிாி வி8 த தளி தேபா8 ராகவ

ஒ

7 ெசயாம இ()க, தாாிணி

த5ணீாி =தி 8 அவைள) கா2பா 7கிறா0. அ8 த சீதா$)= அவளிட
அ 3 உ5டாகிற8. அவைன) காணாதெபாெதலா சீதா$)= அவளிட தி

அ

3 வளகிற8; க5டெபாேதா ேகாப வ(கிற8. ராகவ@ அவ? ஒ

றாக

இ(8 வி"டாேலா அவைள அறியாமேல ெபாறாைம தீ2 ெபா%=கிற8 (ப. 333).
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இரகசிய%க0
கைதயி எ தைனேயா இரகசிய%க0 வ(கி றன. ரஜனிM2 ைப திய)காாி
ந_யா ேபக கைதயி ஆரப த கைடசி வைரயி இைடயிைடேய வ8 த
க திைய) கா":2 பய7 8கிறா0. அவ0 யா எ 7 ெதாியவிைல. தாாிணியி
பிற23 மமமாகேவ இ()கிற8. ரஜனிP அரச =#ப ைத சாதவக0
தாாிணிைய எ# 8 ெசல ஏ பா# ெசகிறாக0. சீதாைவ தாாிணிெய 7
எ5ணி) ெகா5# ேபாகிறாக0. அ2ப:ேய கக தாவி ேபா]6காரக0
3ர"சி) !"ட ைத ேசத தாாிணிெய 7 சீதாைவ) ைக8 ெச8 சிைற
ெசகிறாக0. இ(வ()= ேதா ற தி ஒ 7ைம இ(2பத =) காரண எ

சீதாவி

தைத எ%ேக ேபானா? சீதா$)= உதவி ெசய 

வ( ெமளவி

ன?

சாகி2 யா? இத2 3திக0 கைதயி ஆவைல J5# :1களாக

உத$கி றன. கைடசியி எலா அHவ2ேபா8 அவிகி றன. சீதா$
தாாிணி சேகாதாிக0 எ 7 ெதாிய வ(கிற8. தாாிணியிட த  காத
ெகா5ட ராகவ

அவ?ைடய கெவ"#, த

னிட இ(தததனாதா

கி"டாைவய K": த ைன வி(பினா எ 7 சீதா உணகிறா0. சீதா$)=
இ ன
ேம இ ன வ(கிற8. கைடசியி அவ0 த கணவ ம:யி உயி
வி#கிறா0.
தாாிணி ேதச ெதா5ைடேய வாவா)கி) ெகா5டவ0; அகதிக?)= உதவி

ெசய2ேபா ஒ( ைகைய ஒ( க5ைண இழ)கிறா0. த  அவைள)

காத

82 பி

3ல

தாைவ மண8, ம7ப: தாாிணியி

காத 

அைல235#, அவைள மண8 வாழ வி(பி, அவ0 Vாியாைவ மண)க

இ(2பைத அறி8 மன கச8, சீதா இற8வி"டதாக எ5ணி2 பாமாைவ மண

3ாிய எ5ணிய ராகவ கைடசியி ரஜனிP ெசவ வ(கிற ஆைசயா ைக
க5T இழத தாாிணிைய) கயாண ெச8 ெகா0கிறா .
மண%க0

இதி வ( மண%க0 யா$ேம நிைன2பெதா 7 நட2பெதா 7மாகேவ
இ()கி றன. கைதயி ெதாட)க தி ல தாைவ2 பா 8 மண ெச8 ெகா0ள

வ( ராகவ

அவைள மண)காம சீதாைவ மண)கிறா

, தாாிணிைய மண2பதாக

உ7தி ெசத Vாியா, அவ0 சீதா$)=) ெகா# த வா)=7திைய

நிைறேவ 7வத காக அவைள வி"#வி"#2 பாமாைவ மண8 ெகா0கிறா .
பாமாைவ மண)க எ5ணிய ராகவ தாாிணிைய) கயாண ெச8 ெகா0கிறா

.
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ஓ ஆடவ@ ஒ( ெப5மணி இளைம எ5ண%களாI, ஓரள$ ஒ த

மன நிைலைடயவராக இ(தைமயாI சில கால பழகி) காத அ(ப, அ8

மலவத =

சதாய அைம23 அவகைள இைண)க தைடயாக இ(2பதனா

ெப5மணி பிாி8, த

ைன மற)கவழி ெசகிறா0. தா

இறததாக எ5Tப:

ெச8 வி#கிறா0. அவ@ைடய ஆடபர வா$ அரசா%க அIவI,

த @ைடய ெதா5# மன2பா ைம தியாக உண$ ஒ 8வரா எ ற
எ5ண அவைள அவனிடமி(8 விலக ெசகி றன. பி 3 அவ ேவ7

ஒ( திைய மண8 வாேபா8, 

ைன) காத

உயி(ட

இ(2பதறி8

அ)காதIணசிைய ெதாடர விட யல, அத2 ெப5மணி ஒ 8வராம

இ()கிறா0. ஊசலா# மனைடயவ@கிய அவன8 3ற)கணி23)= ஆளான
அவ மைனவி பல இ னI)= ஆளாகிறா0. ஆடவன8 மன ஊசலா"ட 8)=2
ப யா= ேபைத2 ெப5 சீதாவி கைத இ8.
உைரயாடக0
நாவI)= நாடக 8)= )கியமான ேவ7பா# ஒ 7 உ5#. நாடக
வ8 பா திர%களி ! 7)களாகேவ இ()=. நாவேலா ஆசிாிய
ெசாI கைத. பா திர%க0 தம)=0ேள உைரயா#வதாக அைம)= உ திைய
நாவலாசிாிய@ ஆ?கிறா . இதனா கைத)= உயி/"ட உ5டாகிற8. நல
நாவாசிாியக0 எHவள$ அதிகமாக உைரயாடகைள ேச)கலாேமா அHவள$
ேச 8 நாடக தினா வ( இ ப ைத உ5டா)=கிறாக0. ெமாழியி ெநளி$
1?$ அறி8 சாம தியமாக எதினால றி உைரயாடைல அழ=ெபற ைவ2ப8
எளித

7, நீதி ம

ற தி ெகா#)= சா"சிகளி

வா)=Eல ைத2 ேபால

சபாஷைணக0 இ(தா ஆப தாகி வி#. ஒ( மனிதைர நிமிஷ) கண)கி
ேபசவி"டா நாவ  அI23 த":வி#. ேநாி ஒ(மணி ேப1 ேப12

ேபா

ற8, நாவ  அU1 நிமிஷ ேப1 ேப1. ஆத

சிறிய உைரயாடகளாக

ைவ 8 இைடேய சா8ய 1ைவ அைமப: எத ேவ5#. அேத
சமய தி பா திர%களி ப53க? ேதா 7ப: அத உைரயாட
இ()கேவ5#? க:யார க23 நாவலாசிாியகெள

நாவலாசிாியகெள

7, அக த8 கா"#

7 இர5# வைகயாக2 பிாி2ப8 ஒ( ைற (Dial-plate

novelists and Inner working movelists). த வைகயின ெவளி ேதா ற%கைள,
ஆைடயணிகைள, Vநிைலகைள மி=தியாக வ(ணி2பவக0. ம றவக0

மனித மன தி

அைலகைள, 3யகைள, இ

ப 1ழி23கைள ேவதைனகைள

மி=தியாக ெவளியி#பவக0. இத இ(வைகயின( உைரயாடைல ந

பய

------

ப# தி) ெகா0கிறாக0.[1]

=
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[1]. Novelists on the Novel, p. 208
ககி அைலேயாைசயி உைரயாடகைள மி=தியாக2 பய

யி()கிறா, Vாியாவி
ேவ5#ெம

ெவளியாகி

1ததர உண$, உைழ2பவ)= உைழ2பத

ற பாி$, தலாளிகளி

றன. ராகவனி

ெவ723 அவ

ேம வ( ேகாப அவ

பய

ேபசி

மன) =ழ2ப, அகபாவ, அல"சிய,

ேபசி ஒ )கி

=ளி8 வ(கிற அவ

ப# தி

றன. ஒேர சமய தி தாாிணிட

வா ைதக0, சீதா$ட

ேப1 ேபா8

ேப1ேபா8 சீறலாக வ(கி

றன.

இர5# ேபாிட திI அவ@)= உ0ள மன நிைலைய அத2 ேப1)க0
கா"#கி றன. த த  நா காT சீதாவி ேபசி கலகல23
அUசாைம அறி$ 3லனாகி றன. ஆனா அவ0 மன தி ெபாறாைம
ெய @ நU1 8ளி 3=த$ட அத2 ேபசி கச23 ேதா ற
ெதாட%=கிற8. அத விைளவாக அவ0 ராகவ@ட உைரயா#ேபா8 அவ0
! றி எதி23 மன2பா ைம =ர கா"#கிற8. தாாிணிேயா# ேப1ைகயி
ெபாறாைம கி5டI க ைத றி)= இய3 எதிெரா )கி றன. ஆனா
அவ0 த ைன த5ணிாி Eகாம கா2பா றியேபா8 அவளிட ேப1 சீதா
உ(கி2ேபாகிறா0. அ2ேபா8 அவ0 வாெமாழியி அ 3 உ()க
மண)கி றன. ப"டாபியி K": அவ0 இ()=ேபா8 எேலா( அவ?)=
மாியாைத ெசகிறாக0. அவ?ைடய ெசவா)= உயகிற8. அ2ேபா8 அவ0

! றி எ# 82 ேப1 இய3, அகபாவ தைல நீ"#கி

றன. கைடசியி

மகா மா காதி பட தி  வி8 பிரதி)ைஞ ெசத பிற= அவ?ைடய
வா ைதயி ேசாக கலத பணி$ இைழேயா#கிற8. இ2ப:ேய
ெசா )ெகா5# ேபாகலா.
வ(ணைனக0

உணசிைய அQபவ ைத விள)= வ(ணைனகளி சில
38விதமான உ திகைள இவ ஆ?கிறா. சிவகாமியி சபத தி அ(ைமயாக)
க5ட இதைன இத நாவ  பல இட%களி பல வைகயி பய ப# தி
யி()கிறா, .

ராஜேப"ைடயி ெப5 பா)க வத \நிவாச த யவக0 சீதாைவ
சம 8 எ 7 வா)= வா 3ககிறாக0. அவ?)= உ0ேள ஆனத ெபா%=
கிற8. அைத வ(ணி)கிறா ஆசிாிய:
‘கி"டாைவயாி

K# ேநா)கி சீதா ெச

வானெவளியி ேதவக? கதவக? கி

7 ெகா5:(தேபா8

னரக? நி

7 அவ0 மீ8 மண
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மி=த ந7மலகைள Jவினாக0. ேதவேலாக 8 இைச) க(விகைள
இைச 8)ெகா5# அமர க னிய இ ப கீத%கைள2 பா:னாக0. அத)

கீத%க?)= இண%க, ஆனத நடன ஆ:)ெகா5ேட சீதா அHKதியி நடதா0’

(ப. 142).

ேவ7 ஒ( வைகயி இத சீதாவி
ேக?%க0:

ேதா

‘அவ?ைடய மன)க5 

னா உலகேம ஓ ஆனத நதவனமாக

றிய8. அத நதவன தி (8 மர%க? ெச:க? பல வண2

3Dப%க?ட
மா

மனநிைலைய வ(ணி2பைத

=I%கின. அத நதவன தி =யிக0 பா:ன; மயிக0 ஆ:ன;

க0 80ளி ஓ:ன; கிளிக0 மழைல ேபசின; 3றா)க0 ெகாUசி  த இ"டன;

சதன மர%களி

1கத 8ட

மதமா(த Kசிய8’ (ப.151).

இ @ ேவ7 ேவ7 வைகயி ஆனத உணைவ வ(ணி)க வலவ
ஆசிாிய.
சீதா ெவ0ள தி E=கிறா0.  3 ஒ( ைற Eகாம தாாிணியா
த23கிறா0. இ2ேபா8 ெசனா2 நதியி E=கிறா0. அத அQபவ ைத
வ(ணி)கிறா ஆசிாிய:
‘தைல)= ேமேல ெவ0ள ஒ:)ெகா5ேட, ஒ:) ெகா5ேட, ஒ:)ெகா5ேட

இ(த8. ெந றியி

ேமேல அைல ேமாதி)ெகா5ேட, ேமாதி)ெகா5ேட,

ேமாதி)ெகா5ேட இ(த8, காதி ேஹா எ

7 இைரத அைல ஓைச, ம ற எலா

ஓைசகைள அ)கி)ெகா5# ேமெலத ேபரைலயி

ேபேராைச

ஓ:ய ெவ0ள தி

ேவக, காதி தா)கிய

ேக"#)ெகா5ேட, ேக"#)ெகா5ேட, ேக"#) ெகா5ேட இ(த8. தைல)=ேம
பார, ெந றியி ேமாதிய அைலயி

அைல ஓைச இைரசI :விலாம, இைட ெவளியிலாம நீ: 8)ெகா5ேட

இ(தன’ (ப. 739).

இத வ(ணைனைய2 பா)=ேபா8 ககிேய த5ணீாி கிவி"ட
அQபவ ைத அைடதி(2பா எ 7 என)= ேதா 7கிற8. இ தைகய அQபவ

நாவலாசிாியக?)= நிகவ85#. ‘நா
உ(வ ைத எ# 8) ெகா0கிறாக0; எ

தா

அவகளி இ()கிேற

க பைன ெசத பா திர%க0 எ

ைன ெதாடகிறாக0; அல8 நா

. எமா ேபரவாி)= நUV"#வைத2ப றி நா
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எ8ேபா8 எ

!ட உ5ேட

'எ

வாயி நUசி

1ைவ க#ைமயாக இ(த8. அத காக ம(8

7 ஓ ஆசிாிய எதியி()கிறா.1

1.: Novelists on the Novel, p. 155.
அைல ஓைசக0

இத நாவI)= ‘அைலேயாைச’ எ

7ஏ

ெபய ைவ தா?

வ(கிற 8 ப 8)= அறி=றியாக அைலேயாைச ேக"கிற8. இைத த 
சீதாவி தா ராஜமா0 ேக"# அU1கிறா0. பிற= சீதா பலைற ேக"கிறா0.

ராஜமா0, 1ர ேதா# ப# தி(தேபா8 ேநாயி

ேவக தா பல வைகயான

பிரைமக0 உ5டாகி) காணாத கா"சிகைளெயலா க5டா0. ஒ( பய%கரமான
கா"சி. அவ? சீதா$ ச திர)கைரயி நி கிறாக0. சீதா ச திர தி

இற%கி2ேபாகிறா0, "ேபாகாேத:, ேபாகாேத:" எ

7 ராஜமா0 க 8கிறா0. ‘ஓ’

எ ற அைலேயாைசயினா அவ0 =ர சீதாவி காதி விழவிைல. ேமI
ச திர தி சீதா ேபா)ெகா5:()கிறா0. திbெர 7 ஒ( ெபாிய அைல வ8

அவ0ேம ேமா8கிற8, அவைள) கா2பா 7வத காக ராஜமா0 கட 

இற%=கிறா0. அவ?)= நீத ெதாிமாதலா அைலகைள எதி 8
சமாளி 8)ெகா5# நீதி2ேபாகிறா0. ஆனா க5T)= எ":ய Jர கடI

அைலமாயி()கிறேத தவிர, சீதா இ()= இடேம ெதாியவிைல. அைலகளி

ேபாிைரசI)= இைடயி, "சீதா! சீதா! “எ
சைள 82 ேபாகி
(ப. 179).

7 அல7கிறா0. அவ0 ைகக0

றன. ஏேதா ஒ( ைக த"#2ப#கிற8. அ8 சீதாவி

ைகதா

இத) கா"சிைய நிைன)=ேபாெதலா ராஜமா0 ந#%=கிறா0.

ராஜேப"ைடயி ச$)= மர ேதா2பி ெத

கிைளகளி

ற 3=8, ெந(%கிய ச$)= மர)

வழிேய Qைழ8 ெசIேபா8 ஓைச எகிற8. அ8 கட

ஓைச ேபால அவ?)=) ேக"கிற8; அU1கிறா0 (ப. 127).

அைல

அவ0 அச உ5ைமயாகிற8 அலவா? சீதா எ தைன ைற 8யர)

கட  கி கி எதி()கிறா0! இத அைலேயாைச சீதாைவ ப றி)
ெகா0கிற8. ஒேர ஒ( தடைவ அவ?)= அைலேயாைச இ பமாக இ(த8.
\நிவாச த ைனேய மண ெச8 ெகா0வதாக ெசா னேபா8 அவளிட
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ெபா%கிய இ

ப) கட னிைடேய அைலேயாைசைய) ேக"கிறா0. 'Jர தி

எ%ேகேயா கட ெபா%கி மைல ேபா அைலக0 கிளபி ேமாதி வி ச த
ேக"#) ெகா5:(த8’ (ப. 151).
ஆனா அத =2பி

அவ0 அைலேயாைச ேக"= ேபாெதலா

அவ?ைடய 82பா)கிய ைத, 8யர) கட

 ஆழ2ேபாவைத, பய%கர

நிகசிைய, கா"#வதாகேவ அைமகிற8. ரஜனீP ஏாியி அைல அ:)= ஓைச

‘=' எ

7 ேக"க ெதாட%கியி(த8 (ப. 275). சீதா ஏாியி வி8 வி#கிறா0,

ச"ெட

7 அவ?)= நிைன$ வ(கிற8; ‘அமா அ:)க: எசாி)ைக ெசதி(த

‘ேஹா' எ

ற ேபேராைச ேக"#)ெகா5:()கிற8 ேவ7 ஓைசேய ேக"கவிைல.

அைலேயாைசயாக தா

இ()க ேவ5#' எ

7 எ5ணி அU1கிறா0 (ப. 278),

ேஹாஷ%காபா தி அவ0 தனிேய இ()கிறா0. ஊெரலா ஒேர கலக.
ராகவ ெட ேபாயி()கிறா . அவ0 =ழைதேயா# தனியாக இ()கிறா0.
விள)ைக அைண 8வி"#2 ப# 8)ெகா0கிறா0. ெவ= Jர தி ஏேதா ஒைச
ேக"கிற8. அ8 ெந(%கி வ(கிற8. ச திர தி அ:)= அைலகளி ஒைச
மாதிாி இ()கிற8 (ப. 694). இத = அ23றதா
சாய3வி

உதவியா ஓ#ப: ேநகிற8.

அவ0 அH`ைர வி"# ெமளவி

ேபா=ேபா8 ந#வழியி வ5:)கார2 ைபய வ5:ைய ஒ":)ெகா5#
ேபாவி#கிறா . ெமளவி சாகி3--அவேர அவ0 தக2பனாராகிய 8ைரசாமி
ஐயெர

7 பி

3 ெதாிகிற8; அத சாகி3 82பா)கிைய எ# 8 வ5:ைய

ேநா)கி 1#கிறா. அ2ேபா8 சீதாவி

அ8. "மரணேம வா! மரணேம வா!” எ

ஒைச "மரணேம வா !" எ

காதி இேலசாக அைல ஓைச ேக"கிற8.

7 அவ0 காதி ஒ )கிற8 (ப. 717). இத

ற அைழ23 அ:)க: ேக"கி

றன (ப. 718-9).

அவக0 ெரயி  ஏறி2 ேபா=ேபா8 ெரயி ச)கர%க0 1ழ
ஓைசைய2ேபா ேக"கிற8; அத@ட

‘மரணேம வா’ எ

ற ச த அைல

7 அவ0 உ0ள

!$கிற8 (ப. 720). ெசனா2 நதியி அவ0 E= ேபா8 உ5ைமயான

அைலேயாைச இ()கிற8; ஆனா அ8 பலாயிர ம)களி

ேசாக நிைறத

ஓல ைத ெயா த அைலேயாைசயாக இ()கிற8 (ப. 739). அவைள எ# 8)

கைரேய 7கிறாக0. அ8த அவ0 காதி பய%கரமான அைலேயாைச

எ2ேபா8 ேக"#) ெகா5ேட இ()கிற8; காேதா ேக"= ச)திைய அ:ேயா#

இழ8வி#கிற8 (ப. 742). காதிய:களி

தி(ேமனி இ7தி ஊவல தி

கல8ெகா5# நட)கிறா0. அவ0 காதி இைடவிடாம ேக"#)ெகா5:()=

அைலேயாைச ஜனச திர தி

இைரசேலா# ஒ

றாக) கல)கிற8 (ப. 753).
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!"ட திேல வழி தவறி அவ0 எ%ேகேயா ேபா) ெகா5:()கிறா0.

வாெனா யி

Eல, "ஹாீ ! ம)களி

8

ப ைத2 ேபா)=வாயாக “ எ

?0ள கீத வ(கிற8. அ8 அவ0 காதி விகிற8. "ஆகா இ8 எ

ற ெபா(

ன? நம)=)

கா8 ேக"கிறேத! பா"#) ேக"க :கிறேத இ தைன நா0 ேக"ட அைல ஓைச

எ%ேக ேபாயி 7? அத இைடவிடாத பய%கர ச த எ2ப: மைறத8? காதி

அ:கேள ! க(ணாகிதிேய! த%க?ைடய மரண திேல என)= வா$ அளி தீகேளா
!" எ

7 உணசி வச2ப"# உ(=கிறா0 (ப. 756). அேதா# சாி. அ2பா

அைலேயாைசைய அவ0 ேக"கவிைல. அவ0 அத =ேம அதிக நா0
வாதி()கவிைல. *
இHவா7 அைலேயாைசைய ேசாக கீத தி

பலவியாக ைவ 8 ஆசிாிய நாவ 

3= தி யி()கிறா. அத2 ெபயைரேய நாவI)= ெகா# தி()கிறா,
தI :$

நாவ
ஆரப :$ ஒ(வைகயி ஒ தி(2ப8 ஓ அழ=.
அைலேயாைசயி அத அழைக2 பா)கிேறா. கைதயி ஆரப தி
ராஜேப"ைட தபாலாYஸு அதி உ0ள தபாகார( நம)= அறிக
ஆகிறா. தபா ர
ஜிகஜி%' எ

ன த%கேவIவி

7 ெச ஒ

ைகயிI0ள ஈ": சில3 ‘ஜி%ஜி%

ேக"கிற8. ல தா தபாலாYஸு)= ஒ#கிறா0; வ(கிற

க:த ைத வா%கி)ெகா0ள அHவள$ ேவக, அவ0 ஓ:2ேபானத காக அவ0 தா
=ைற !7கிறா0. “க யாண ப5T வயதான ெப5ைண யாராவ8 தனியாக

அ@23வாகளா? “ எ
“எ

7 ேக"கிறா. "அ@2பினா எ

7 கி"டாைவய ெசாகிறா (ப. 22)
இேதா கைதயி

ர

னாி

ஈ": ஒ

‘ர

ன த%கேவI 

ன, Pகபமா வ8 வி#?

கைடசி அ தியாய 8)= வ8 வி"ேடா. இ%ேக

ேக"கிற8. ஆனா அவ

நைடயி பைழய மி#)= இைல;

ேக"= ஒ யி சில ெசா க0 இைல; சத%ைகயி சில உதி8 வி"டனேவா!
ைன2ேபா அHவள$ அவசர2படாம சாவதானமாக

நட8 தபா க"ைட எ# 8 வதா
கால தி ேக"ட8' எ

. ஜி%, ஜி% எ

ற சத%ைகயி

ஒ

ச$)க

7 இத ேவ7 பா"ைட) =றி)கிறா ஆசிாிய (ப. 789).

 3 ல தா தபாலாYஸு)ேக ஓ:னா0. இ2ேபா8 வாசI)= ஓ#கிறா0. ஓ#
Jர =ைறதி()கிற8. "வாச  தபா எ ற ச த ேக"ட8 ல தா
வித: 8) ெகா5# ஓ:னா0. ஒ( கண, ‘ஒ( ேவைள தபாகார
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பாலகி(Dணனாயி()=ேமா’ எ
பைழய பாலகி(Dண

தா

7 எ5ணினா0. பா தா, உ5ைமயிேல அத2

" (ப. 791). .

த  ேபசினிைடேய வத Pகப%!ட இ%ேக வ(கிற8. "ெதாழிக0

ெச8 பிைழ)க இ2ேபாதி (ேத எேலா( க 7)ெகா0ள ேவ5#” எ

=ாியா ெசாகிறா

. அவ

தா சர6வதி அமா0, "நா

க5 E# வைரயி

ெபா7 தி(%க0. அ23ற எ8 ேவ@மானாI ெச%க0 “ எ
Pகப 3யI எாி மைல பிரளய கா தி()=மா ? “ எ

795); அதி Pகப வ(கிற8. 

தகனமான அ

ேவ7பா#.

: "ஹாீ ! ம)களி

மன 8)= உகத கீததா

”இதி ஒ( 1ப Vசக எ

7 என)= ேதா

3னித உடல

இனிேம 1பி"ச 

ேன றதா

8

ப ைத2 ேபா)=வாயாக “ எ

அத ேதச ப)த தியாகியி
இHவா7 மகா மாவி

ற

த த  அவ0 காதி ேக"டதா.
7கிற8. மகா மாவி

தியாக 8)=2 பிற= இத2 ெபாிய ேதச 8)=2 ெப( விப 8 ஒ

-------------

னா;

(ப.

7, அவ0 கா8 சாியாக) ேக"க ெதாட%கியத = Vாியா ஒ(

வியா)கியான ெசகிறா

மகா மாவி

; இ8தா

காதி ேக"ட அைலேயாைச காதிய:களி

7 நி

7 ேக"கிறா

3 கி"டாைவய Pகப ைத ெசா

இ2ேபா8 அவ பி0ைள ெசாIகிறா
சீதாவி

கிறா0. அத =2

, ”நா%க0 கா தி()கலா அமா ! ஆனா

பதிலாக Vாியா ேப1ேபா8தா

7

!" எ

கிறா

மகா

7 கிைடயா8.

Vாியா (ப, 796).

வி(2ப நிைறேவ7மாக !

3னித நிைனேவா# கைதைய :)கிறா ககி.

4. பி #ைர
இ8கா7 ெபா8வாக தமி நாவகளி

ப றி ஒ(நா?, சிற2பாக ெச

ற  றா5:

நாவ ைள2 ப றி ஒ(நா?, ககியி

ஆகியவ ைற2 ப றி ஒ(நா? ேபசிேன
=#ப நாவI சEக நாவI

ேதா ற ைத வளசிைய
இ7தியி ேதா றிய E

சாி திர நாவ ஒ
.

7

7, சEக நாவ ஒ

7
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=#ப நாவ, சEக நாவ, சாி திர நாவ எ

7 தமிழி இ2ேபா8

வ80ள நாவகைள2 பிாி 82 பா)கலா. ெப5மணிக0 பல இ2ேபா8 நல
நாவகைள எதி வ(கிறாக0. அவக0 ெப(பாI =#ப நாவகைளேய
எதி வ(கிறாக0. ேம நா#களி =#ப தி உ0ள ஒ"#ற$)= கீைழ
நா#களி =#ப திI0ள ஒ"#ற$)= ேவ7பா# உ5#. இதியாவிேலா

=#ப2 பிைண23 மிக மிக இ7கிய8. =#ப விாி8 =லமாகி, அ8 விாி8

சாதியாகிய நிைலைய இத நா": பா)கிேறா. அ

ைன, தைத, அ5ண

தபி, அ)கா0, த%ைக த ய உற$ ைற2 ெபயகேளா# சி ற
சி7தாயா, அ5ணி, ெகாத

,

ைன, சி ற2பா,

, ைம 8னி, நா தனா த ய பேவ7 உற$2

ெபயகைள நா ேக"கிேறா. இைவ யா$ உறவினகேளா# ஒ":2 பழ=
வழ)க ைத2 3ல2ப# 8கி றன. ஆ%கில தி மாம@)= சி ற2ப@)= ஒேர

ெபய: மாம

மக

, அ ைத மக

, சி ற2ப

மக

எேலா()= ஒேர ெபய.

தமிழிேலா ெவHேவ7 உற$)= ெவHேவ7 ெபயக0 இ()கி றன. !"#) =#ப
வா$ இத நா": ேவ/ றியி()கிற8. அதனா ஒ( =#பேம ஒ( சிறிய
அரசா%க ைத2 ேபால இ()=. "=: தனேமா 8ைர தனேமா" எ ற பழெமாழி
அதைன) =றி2பி)கிற8.
ஆகேவ, சதாய தி

உ72பாகிய =#ப தி பலபல நிகசிக? பலபல

எ5ண ேவ7பா#க? அவ றா உ5டா= சி)கக? ேமாதக? இ()க:
வா23 உ5#. =#ப ைத நிைல)களமாக) ெகா5# எ8 நாவக?)=)
கைதயி ேவக ஆவ உ5டா)=வத =ாிய நிகசிக0 மி=தியாக இ()கி
றன. அதனா தா இ%ேக பல =#ப நாவகைள எ8கிறாக0. =#ப தி
எைல)=0ேள அட%கிய நிகசிகைள )கியமாக ைவ 8 எ8 நாவகேளேய
=#ப நாவ எ

க(ைவ த(வ8.

ந

7 ெசாகிேற

. இத நா"#) =#ப, நாவI)= ஏ ற

=#ப நிகசிக0 விாி8 பல ேவ7 =#ப%களி

ைம தீைமகளி

ெதாட3, ஊரா(ைடய

இைய3, சதாய தி உ5டா= ெபா8 நிகசிகளி

இைண23 உைடயதாக) கைத விாிதா அ8 சEக நாவ ஆகிவி#கிற8.
கமலாபா0 சாி திர ைத) =#ப நாவ எ

எ

7, அைலேயாைசைய சEக நாவ

7 !றலா. ஒ"#ற$0ள =#ப2 பா திர%கைளேய ைவ 8 அவ றி

ெசாைல ெசயகைள ெகா5# பி

னிய8 கமலாபா0 சாி திர, பேவ7

ஊ நிகசிகைள, நா# வ8 உ5டான இய)க%கைள நிைல)களமாக)

ெகா5# இய%=வ8 அைலேயாைச; அ8 சEக நாவ.
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சEக நாவைல சீதி( த மன2பா%=, நா": நிக இய)க%களி

ப 7, அவ ைற2 ப றிய அறி$ உைடயவக0 எ8கிறாக0. =#ப நாவ 
3ற நிகசிகைளவிட மன இயைல2 ெபா7 த உ0 நிக சிக0 மி=தியாக
இ()=. சEக நாவகளிேலா இர5# இ()கி றன. =#ப நாவகளி
ெவHேவ7 Vநிைலக? நில ேவ7பா#க? மி=தியாக இலா வி"டாI
ெவHேவ7 மன2 பா%= அதனா விைள சி)கக? இ()=. அவ றி
வ( பா திர%க0  உ($ட நா பழகியறித ம)கைள நிைன2P"#வனவாக
இ()=. சEக நாவகளி பல சEக%களி கல23 ேமாதI ெபா8 ம)களி
இய)க%களா விைள எசிக? Kசிக? இட% ெகா0?. ஒ(

=றி2பி"ட சEக தி

இய3, =றி2பி"ட இய)க தி

ேபா)= அ தைகய

நாவகளி உ(2ெப 7 ேதா 7. =#ப நாவ ஆழைடய8 எ றா சEக
நாவ விாி$ைடய8 எனலா. இத ேவ7ப"டா நாவ
இல)கிய மதி2பி
உய$ தா$ எவதிைல. ஒHெவா 7 ஒHெவா( வைகயி சிற23ைடய8.
ப திாிைகக? நாவக?
தமி நா": ப திாிைககேள நாவகளி வளசி)= ஊ"ட அளி 8
வ(கி றன. அHவ2ேபா8 பாி1கைள அளி 8 நாவகைள எ8பவகளிட
ஊ)க ைத J5: வி#கி றன. இத பயனாக2 பல 3திய எ தாளக0
ேதா றி தமி ம)களி மதி23)= உாியவகளாகி யி()கிறாக0. பாி1)காக
எ8கிறவக0 நாவ வைத எதி வி#கிறாக0. ெதாட கைதயாக
எ8கிறவக0 அHவ2ேபா8 எதி த(கிறாக0. எலா2 ப திாிைககளிI
நாவக0 ெதாட8 வ8ெகா5:()கி றன. சில ப திாிைககளி ஒ 7)=

ேம ப"ட நாவக0 வ(கி

றன? இ2ப:2 பாி1)காக$ ப திாிைகயி

ெதாடகைத ெவளியிட ேவ5:ய நி2பத தி காக$ நாவகைள2
பைட)கிறவகைளேய இ 7 எ%= பா)கிேறா. ேவ7 எத விதமான
J5#ேகாI இலாம தைடய மனெவசி காரணமாக தைடய
பைட23 திறைமைய) கா": நாவ எ8கிறவக0 மிக மிக) =ைறவாக2 ேபா
வி"டாக0.
நாவகளி

மதி23

எ2ப:ேயா ஒ ஆ5: =ைறத8 இ(ப8 நாவகளாவ8 ெவளியாகி றன.
எலா தரமான நாவகெள 7 ெசால:யா8. நல நாவக0 சில
ெவளியாகியி()கி றன. ப திாிைகக0 நட 8 ேபா":யி பாி1 ெப ற
நாவகளி தரமான இல)கிய மதி2ைபைடய நாவக? இ()கி றன.
அவ றி த=திைய இ2ேபா8 எைட ேபா#வதி பல ச%கட%க0 உ0ளன. பல
ஆ5#க0 ெச ற பிறேக அவ றி மதி2ைப உ0ளப:ேய ெதாி8 ெகா0?
நிைல ஏ ப#. இ2ேபா8 உ(வா= நாவகைள2 பல காரண%கைள) ெகா5#
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உயவாகேவ எ5T இய3 சில()= இ()கலா. எ8 ஆசிாியகளிட
உ0ள அபிமான 38ைம ேபா ற காரண%க0 அ தைகய எ5ண ைத
உ5டா)கலா. ேவ7 சில த க5 எ நாவக0 அ தைன இல)கிய
மதி2ைப2 ெப7வன அல எ 7 !7 இய3ைடயவகளாக$ இ()கிறாக0.
'3ற)கைட2 பசிைல)= Kாிய ம"#' எ

ற பழெமாழியி

க( ைத அவக0

இய3 ெம2பி)கிற8. இத) கால) !7பா": ேதா 7 நாவகைள
ெயலா இனி வ(%கால 8 திறனவாளக0 3ற ேத நி 7 பா)=ேபா8
உ5ைமயான மதி2ைப ெவளியிட) !#. இ 7 மிகமிக2 பாரா":2 ேப1 நாவ
நாளைடவி ம)களி மன ைத வி"# அக 7 ேபா= வா23 இ()கிற8.
எனேவ, இ2ேபா8 உயிேரா#0ளவகளி

நாவ கைள2 ப றிய எ

க( 8)கைள இத ெசா ெபாழி$களி ெவளியிடவிைல .நாவகளி
ெபயகைள ஆசிாியகளி ெபயகைள ஒ(வைகயாக ெதாிவி)கலா
எ

றா, யாைர ெசாவ8, யாைர வி#வ8 எ

ற சி)க எ. எலாைர

ெசா ஒ( ப":யலாக) ெகா#2பதி பய யா8 இைல. ஆகேவ
அவகைள2ப றி ஒ 7ேம ெசாலாம இ(8 வி"ேட .

இத 8ைறயி இ @ விாித ஆராசி ெசவ8 இ றியைமயாத8.
இ @ தர உயத நாவக0 மி=தியாக வரவிைல எ பதனா ஆராசி
தைட2பட ேவ5:யதிைல. பாி$ ேநைம இல)கிய தி ஈ#ப#
மன2பா%= உைடய திறனாவாளக?)= இத 8ைறயி ஆராசி
ெசவத = ேவ5:ய 3ல இ()கிற8. வ(%கால தமி எ தாளக0 அ தைகய
ஆராசி கைள எ8வாக0 எ ேற ந3கிேற .
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ைண %க

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



பதி23 ஆ5#

அைல ஓைச
ெப5மதி மாைல

(பாரதி

ஆசிாிய

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ெபா

னியி

ெசவ

இல)கிய) கைல

கமலாபா0 சாி திர

சிவகாமியி

1=ண 1தாி

சபத

3-பதி23, 1963)
(1957)

(த பதி23, 1947)
(1957)

ேவதநாயக பி0ைள
ககி பதி2பக,
ககி

அ. ச. ஞானசபத

பி. ஆ. ராஜ ஐய

ககி

ேவதநாயக பி0ைள

தமி விவர அ"டவைண (ெச ைன அரசியலா ெவளி;#)
தி()=ற0
ெதாகா2பிய
ெந#ந வாைட
ப ெதா பதா  றா5: தமி இல)கிய
மயிைல. சீனி. ேவ%கடசாமி
பா திப கன$
ககி
பிரதாப த யா சாி திர (1957) -

ேவதநாயக பி0ைள

ராஜ அய சாிைத

ஏ. எ6. க6Jாிர%கய

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

English

An Autobiography -Anthony Trollope

An Introduction to the English Novel -Arnold Kettle (Hutchinson UniversityLibrary, 5th
Impression, 1961)

An Introduction to the Study of Literature -Hudson:

Aspects of the Novel -E. M. Forster (2nd Impression, 1947)

A Treatise on the Novel –Robert Liddel (Jonathan Cape Dondon, 1947)
Fortune of Nigel -Sri Walter Scott Novelists on the Novel -Miriam Alott
(Routledge and Kegan Paul, London, 1959)

The Technique of Novel Writing --Somerset Maugham
The Writer’s Book .
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கி.
கி. வா.
வா. ஜகநாத
ச%க கைள தமிலக தி = மீ"# தத அமர டா)ட

மகாமேகாபா தியாய உ. ேவ சாமிநாைதயரவகளி

இ

மாணா)கராகிய தி( கி. வா. ஜ,

7 தைம மாணா)க எனேவ ெசா ) ெகா0கிறா. அவ()= ஆதின

தைலவ க?, ச%க%க? பல ப"ட%கைள வழ%கியி(8 ஐயரவகளி
மாணா)க எ

பைதேய சிறத ப"டமாக அவ க(8கிறா. பழைம)=

38ைம)= இைண232 பாலமாக உ0ள அவ ெதாகா2பிய, ச%க க0 த

நாேடா:2 பாடக0 வைரயி உ0ள பைழய 3திய இல)கிய இல)கண% கைள
ஆரா8 பல கைள எதி0ளா. வள( தமி)= ஆ)க ேத:2 3திய

எ தாளகைள ஊ)கி வ(’கைலமக0' ப திாிைகயி
இல)கிய2 பைட23)= 8ைணயாக நி

ஆசிாியராக இ(8 3திய

7 ெதா5டா றி வ(கிறா. இ8வைரயி

150 க0 எதி0ளா. சி7 கைதக0, கவிைத, ஆராசி, க"#ைரக0 எ

8ைறகளி அவ(ைடய 3ைட23)க0 உ0ளன அ5ைமயி அ7பதா5#
நிைற8 இளைம0ள ெதவ ப)தி நிரப வா அவ இ @
பைட2பா றIட விள%=கிறா.

ற

