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���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
 ‘மன�தி� ேதா
ற�’ எ�7� இ த 8( பதினா9 ஆ��� க��ைரகளி� 
ெதா:$பா:�. இவ
9�, �த( க��ைரயாகிய ‘மன�தி� ேதா
ற�’ எ�பேத 
8;�:$ ெபயராக� <�ட$ ெப
9�ள#. 
 
 சி9 கைதகைள=� ெப/0 கைதகைள=ேம ெபாி#� வி/�பி$ ப>�:� 
ந�மவ�க�, கைதய(லாத உைரநைட� க��ைரகைள அதி;� ஆ��� 
க��ைரகைள வி/�பி$ ப>$ப# அாி#. 
 
 இத
காக நா� ேசா� # விட� @டா#. கைத ப>�:� எளிய பயி
சி 
நிைலயிேலேய ைவ�# நிைலயாக ம�கைள$ பழ�கி விடலாகா#. கைதய(லாத ம
ற 
ஆ��� ெச�திகைள=� ப>�:� ெபா9ைமயிைன=� ப>�#� �ைவ�:� 
திறைன=� வள��#விட ேவ!>ய# ந� ேபா�ேறா� கடைமயா:�. 
 
 கைதய(லாத ஆ��� ெச�திகைள$ ப>$பதா(, ப(ேவ9 ெச�திகைள$ ப
றி 
அறி # பய�ெப9� வளமான வா�$+ ெபற$ப��. 
 
 இ த அ>$பைடயி(, இ த 8A(, உளவிய( - உடAய( ஆகிய அறிவிய(, 
மரஇன (தாவர) இய(, இல�கிய�, நாடக�, ஆட( - பாட(, இல�கண�, 
ெமாழியிய(, வரலா9, தைரயிய(, ம�பைத (சCக) இய(, அறெநறி எ�7� பல 
#ைறகைள$ ப
றிய ஆ��� க��ைரக� இட� ெப
9�ளன. 
 
 க��ைரக� உ/$ெபற$ பல ேம
ேகா� 8(க� #ைண+ாி #�ளன. 
இ 8(களா(, பழ தமி" அறிஞ�க� பல #ைறகளி( ெப
9�ள அறி�வள� 
அறியவ/�. 
 
 என# 8ைல=� வரேவ
9 வா"�# ந(க ேவ!�கிேற�. 8ைல 
ந��ைறயி( அ�சி��� த த சித�பர� சபாநாயக� அ�சக�தா/�: ந�றி 
ெச;�#கிேற�. 
 

வண�க�. 
     அ�ப� 

        � தர ச!�க� 
----------------------- 
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ெபா�ளட�க	ெபா�ளட�க	ெபா�ளட�க	ெபா�ளட�க	    
    

1.  மன�தி� ேதா
ற�   
2.  உயிாி7� உய� த#    
3. மல�கD� மைனயற��   
4.  க�பாி� தமி"$ படல�      
5.  மாணி�கவாசக� கால�   
6. தி/வயி திர +ர�  
7.  :
றால�தி
: ஒ/ :றவFசி   
8.  தமி" வள��சி�: இல�கண$ +லவ�களி� ந�ெகாைட    
9.   தமி" வள��சி�: ெமாழியியலாாி� ப0:   
10.  பிர+A0கGைல - ஒ� அறி�க�          
11.  �#ெமாழி 89    
12.  மணிேமகைலயி( பழ�க வழ�க மர+க�          
13.  ெமாழி ஒ$பிய(  
14. திராவிட ெமாழிகளி( சில ெசா(லா�சிகD� ெசா
�ைவகD�       
15. சில�பி( இ/ :ரைவக�    
16.  க�பாி� கால�  
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1. 1. 1. 1. மன�தி� ேதா�ற	மன�தி� ேதா�ற	மன�தி� ேதா�ற	மன�தி� ேதா�ற	    
 
 உயிாி� ேதா
ற� ேபாலேவ மன�தி� ேதா
ற�� ஆராய�த�க#. மன�, 
+�தி அக0கார�, சி�த�, என நா�: உ�க/விக� (அ த� கரண0க� - Inner Seat 
of thought, feeling and volition consisting of four aspects) இ/$பதாக இ திய� 
த�#வவாதிக� சில� @9கி�றன�. மன� எ�ப# ெநFசி( (கH�தி() இ/$பதாக 
அ$பாவிக� சில/�, மன� எ�ப# இதய�தி( இ/$பதாக ேவ9 சில/� எ!ணி� 
ெகா!>/�கி�றன�. ஆ�மாேவ மன� எ�ப# சிலர# க/�#. மன� ஒ/ தனி$ 
ெபா/�; அ# Cைளயி( த0கியி/�கிற# எ�ப� சில�. உடAேலேய ஏ
ப�� ஒ/ 
வைக உண��சிேய மன� எ�ப# ஒ/ சாரா� க/�#. மன� ஒ� அJ எ�ப� சில�. 
அ>�க> மா9த(, இ�ப #�ப0கைள உண�த( �தAய ெசய(கைள 
ேநா�:0கா(, உடAனி�9� ேவறாக மன� என ஒ�9 இ/$ப# ெதளி� எ�ப# 
இ�ெனா/ சாரா� @9வ#. உட( இய�க ெசய(பா�கைள� ெகா!�, மன� 
எ�7� ஒ� ஆ
ற( இ/$ப# +லனாகிற# என$ பாிணாம� ெகா�ைகயின� 
@9கி�றன�. இனி, இ�கால உளவிய( அறிஞ�களி� (psychologists) க/�ைத� 
காணலா�:- 
 
 உள� (மன�) ஒ/ தனி$ெபா/� அ�9; உயிாி (organism) வள��சி 
ெப90கா( பல ப>களி( காண$ப�� ெதாழிேல உள� - ெவளியிA/ # வ/� 
K!ட(கD�: இையய� #ல0:� ெதா:திேய உள� எ�ப# உளவிய( க/�#. 
K!ட( #ல0க( எ�றா( எ�ன? இ த� க/�ைத� ெதாழி(களி� வாயிலாக� 
ெதளி� ப��#வத
:$ பி�வ/� விள�க� ேதைவ$ப�கிற#:- 
 
��ட  ��ட  ��ட  ��ட  ----    !ல#க !ல#க !ல#க !ல#க     
 
 ெம� வா� க! C�: ெசவி எ�7� ஐ�ெபாறிகD� �ர$பிகD� தைச=� 
த!� வட�தி� (spinal cord) வாயிலாக Cைளேயா� ெதாட�+ ெகா�கி�றன. 
அMவாேற Cைள=� ேநராக� ெதாட�+ ெகா�ளாம(, த!�வட�தி� வாயிலாகேவ 
ெபாறிக�, �ர$பிக� �தAயவ
ேறா� ெதாட�+ ெகா�கிற#. Cைள�:� கீேழ 
த!�வட� உ�ள#. அFச( நிைலய�� ெதாைல ேபசி நிைலய�� ேபால, த!� 
வடமான# இைடேய இ/ #, ெபாறிகளிA/ # Cைள�:� CைளயிA/ # 
ெபாறிகD�:� ெச�திகைள வா0கி� ெகா��கிற#. எனேவ, த!� வட�ைத, பல 
மறிவிைனகளி� (Reflexes) இ/$பிட� என� @றலா�. இத
:� சில எ��#� 
கா��க� வ/மா9:- 
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 ைகயி( ஒாிட�தி( ெந/$+$ ப�டா(, அ த இட�தி;�ள உ� ெச(;� 
(Afferent) நர�+ வழியாக� ெச�தி த!� வட�#�:� ெச(கிற#: அ0கி/ # அ� 
ெச�தி Cைள�: அ7$ப$ப�கிற#; ெந/$பினி�9� ைகைய இH�#� 
ெகா�D�ப> Cைள க�டைள யி�கிற#; அ�க�டைளைய� த!� வட�தி� 
வழியாக ெவளி� ெச(;� (Efferent) நர�+ ைக�: எ��#� ெச(கிற#; உடேன ைக 
ெந/$பினி�9� வில:கிற#. இ#, த!� வட� ெச�=� ஒ/ வைக மறிவிைன 
(Reflex) ஆ:�. இ0ேக ெந/$+ ‘K!ட(’ (stimulus) ஆ:�; ைகைய 
இH�#�ெகா�வ# ‘#ல0க(’ (Response) என$ப��. 
 
 உ� ெச(;� நர�+க� (Afferent Nerves) Cைள�: ஐ�+ல Nக��சி 
கிைட�க� ெச�வதா( ‘+ல� நர�+க�’ (Sensory Nerves) எ�90@ட$ ெபய� 
வழ0க$ெப9�: ெவளி�ெச(;� நர�+க� (Efferent Nerves) CைளயிA/ # 
உ9$+கD�:� க�டைளைய எ��#� ெச(வதா( க�டைள நர�+க�’ (Connecting 
Nerves) எ�90@ட$ ெபய� வழ0க$ெப9�. 
 
 இ0ேக, ஐ� ெபாறிகD� ’ெம�’ எ�7� ஒ/ ெபாறியி� ‘ஊ9’ எ�7� +ல� 
ெதாட�பான K!ட( - #ல0கைல அறி ேதா�. இேத ேபா�9, வா�, க!, C�:, 
ெசவி எ�7� ம
ற நா�: ெபாறிக� (�ைவ, ஒளி நா
ற�, ஓைச எ�7� +ல�க�) 
ெதாட�பாக�� K!ட;�:� #ல0க( (Response to Stimulus) உ!�. 
எ��#�கா��களாவன:- உண�$ ெபா/� K!ட( - அதைன வா0:த;� 
வா��:� ெகா!� ெச(;த;� நா�: �ைவ�# உ!Jத;� ேபா�றைவ 
#ல0க(; எதிேர உ�ள ஒ/ ெபா/� K!ட( - க! உ
9$ பா��# அத
ேக
ப� 
ெசய( +ாித( #ல0க(; மல� K!ட( - C�கா( மண� அறி # பறி�த;� 
வா0:த;� <�த;� ேமா # பா��த;� ேபா�றைவ #ல0க(; மணிேயாைச 
K!ட( - அதைன� காதா( ேக�� அத
ேக
ப ேவைல ெதாட0:த;� ெச�த;� 
ேபா�றைவ #ல0க(. இMவா9 ெவMேவ9 எ��#�கா��க� பல தரலா�; மைழ 
ெப�தா( :ைட பி>�கிேறா�; இ0ேக மைழ K!ட( - :ைட பி>�த(, விைர # 
நட�த( ேபா�றைவ #ல0க(. இMவா9 எ(லா� ெசய(களி;� K!ட( - 
#ல0க( இ/$பைத� காணலா�. 
 
 உ�ெச( நர�+க� (Afferent Nerves) உ9$+களிA/ # Cைள�:� ெச�தி 
எ��#� ெச(வதாக��, ெவளி�ெச( நர�+க� (Efferent Nerves) CைளயிA/ # 
க�டைளகைள உ9$+கD�:� ெகா!� ெச(வதாக�� அறி ேதா�. எனேவ, நர�+ 
கயி9ேபா( இ/ # Cைளைய=� ம
ற ப:திகைள=� இைண�கிற# எ�ப# 
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ெதளி�. இதைன ஏற�:ைறய ஆயிர� ஆ!�க�: ��ேப, மாணி�க வாசக� 
எ�7� தமி"� #றவி தி/வாசக� எ�7� 8A(, 
 1““““ெமா��பா� நர�� கயிறாகெமா��பா� நர�� கயிறாகெமா��பா� நர�� கயிறாகெமா��பா� நர�� கயிறாக    

                                        �ைள எ�� ேதா� ேபா��த�ைள எ�� ேதா� ேபா��த�ைள எ�� ேதா� ேபா��த�ைள எ�� ேதா� ேபா��த    
��பாய� ��� இ��க கி�ேல���பாய� ��� இ��க கி�ேல���பாய� ��� இ��க கி�ேல���பாய� ��� இ��க கி�ேல�””””    

 
எ�9 அறிவி�தி/$ப# ஈ!� ஒ$+ ேநா�க�த�க#. :$பாய� எ�றா( ச�ைட 
(Shirt) எ�9 ெபா/ளா:�. ச�ைடயி� பாக0க� 8( கயி
றா( இைண�#� 
ைத�க$ப�வ# ேபால, உட�+ எ�7� ச�ைடயி( உ�ள Cைள - எ;�+ - 
உ9$+க�, நர�+ எ�7� கயி
றா( ைத�க$ப�>/$பதாக - ெதாட�+ 
ெச�ய$ப�>/$பதாக� @றியி/$ப# மிக�� ெபா/�தமாயி/�கிற த�ேறா! 
 
 எ;�+க� நர�+க� எ�7� கயி
றா( பி�ன$ ப�>/$பதாக� தி/�த�க 
ேதவ� தம# சீவக சி தாமணி எ�7� 8A( @றி=�ள பாட( ப:தி=� ஈ!� ஒ$+ 
ேநா�க� த�க#: 
 2““““எ�பிைன எ�பிைன எ�பிைன எ�பிைன நர�பி  பி�னிநர�பி  பி�னிநர�பி  பி�னிநர�பி  பி�னி    

    உதிர� ேதா��" இைற#சி ெம�தி�உதிர� ேதா��" இைற#சி ெம�தி�உதிர� ேதா��" இைற#சி ெம�தி�உதிர� ேதா��" இைற#சி ெம�தி�    
    ���ற� ேதாைல� ேபா��"���ற� ேதாைல� ேபா��"���ற� ேதாைல� ேபா��"���ற� ேதாைல� ேபா��"    

    மயி��ற� ெபா%ய ேவ�'தி()மயி��ற� ெபா%ய ேவ�'தி()மயி��ற� ெபா%ய ேவ�'தி()மயி��ற� ெபா%ய ேவ�'தி()    
    ஒ�ப" வாயி� ஆ�கிஒ�ப" வாயி� ஆ�கிஒ�ப" வாயி� ஆ�கிஒ�ப" வாயி� ஆ�கி    

    ஊ�பயி� �ர�ைப ெச�தா�ஊ�பயி� �ர�ைப ெச�தா�ஊ�பயி� �ர�ைப ெச�தா�ஊ�பயி� �ர�ைப ெச�தா�    
ம�ெப�'ம�ெப�'ம�ெப�'ம�ெப�'    த#ச� ந�ல�த#ச� ந�ல�த#ச� ந�ல�த#ச� ந�ல�    

மய-கினா� ம�ள எ�றா�மய-கினா� ம�ள எ�றா�மய-கினா� ம�ள எ�றா�மய-கினா� ம�ள எ�றா�....””””    
 
எ�ப# பாட(.  
 
1.   தி/வாசக�, ஆைச$ ப�# -2 
2.   சீவக சி தாமணி – கனக மாைலயா� இல�பக� -21 
 
ம
9�, ெசMைவ� <�வா� இய
றிய பாகவத� எ�7� 8A( உ�ள, 
 

““““இைட/0� எ�பிைன நர�பி� ஆ��திடா�இைட/0� எ�பிைன நர�பி� ஆ��திடா�இைட/0� எ�பிைன நர�பி� ஆ��திடா�இைட/0� எ�பிைன நர�பி� ஆ��திடா�    
�ைட/0� இைற#சியா� ெபாதி'" ேபா�கற�ைட/0� இைற#சியா� ெபாதி'" ேபா�கற�ைட/0� இைற#சியா� ெபாதி'" ேபா�கற�ைட/0� இைற#சியா� ெபாதி'" ேபா�கற    
மிைடத� ேதா%னா� ேவய� ப(டேதா�மிைடத� ேதா%னா� ேவய� ப(டேதா�மிைடத� ேதா%னா� ேவய� ப(டேதா�மிைடத� ேதா%னா� ேவய� ப(டேதா�    
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உட%ைன யாெனன உைர�க� ஒ1உட%ைன யாெனன உைர�க� ஒ1உட%ைன யாெனன உைர�க� ஒ1உட%ைன யாெனன உைர�க� ஒ12222ேமாேமாேமாேமா....””””    
 

எ�7� பாட;� (5, 2: 31) உடAைட நர�+�: உ�ள ெதாட�ைப அறிவி$ப# 
காணலா�. இ�கால அறிவிய( ேதா�9வத
:$ பல8
றா!�க�: ��ேப 
தமிழ�க� நர�பி� இய�க�ைத அறி தி/ தன� எ�பத
காக இைவ ஈ!� 
எ��#�கா�ட$ ப�டன. இனி அ��# �>��: வ/ேவா�: 
 
 :றி$பி�ட ஒ/ K!ட( - #ல0க( ெதாட�பான ெசய( �Hவ#� ஒ/ 
‘மறிவிைன அல:’ (Reflex Unit) ஆ:�. இMவா9 பல அல:க� உ�ளன. இ�தைகய 
K!ட( - #ல0க( ெசய(களி� ெதா:$ேப உள� (மன�) ஆ:� எ�ப# இ�கால 
உளவிய( ெகா�ைக. எனேவ, ஒ/வைக உட( இய�க� ெசய(பாேட - :றி$பாக 
Cைள இய�கேம - மன� என உணர$ப�கிற#. இ� ெகா�ைக மிக�� 
ெபா/�தமானதாக� ேதா�9கிற#. 
 
 இ0ேக ஒ/ சாராாி� மா9ப�ட க/�# ஒ�9�:$ பதி( தரேவ!>=�ள#. 
அஃதாவ#:- 
 
 ெம�, வா�, க!, C�:, ெசவி எ�7� ஐ�ெபாறிகளி� வாயிலாக� �ைவ, 
ஒளி, ஊ9, ஓைச, நா
ற� எ�7� ஐ�+ல Nக��சி Cைளயா( நைடெப9கிற# 
எ�ப# உ!ைம; ஆனா( மன�தி� ஈ�பா>�றி இ Nக��சி நைடெபற �>யா#. 
நா� ேத>� ெகா!� ேபா:� ஒ/வ� எதிேர வ/வைத ந� க! பா��தா;�, மன� 
ேவெறா�றி( நா�ட� ெகா!>/ தா( வ/பவைர நா� இன� க!� ெகா�ள 
�>யா#. இ# ேபாலேவ, நா� இ/�:� இட�தி( திRெரன� ெக�ட நா
ற� 
5சி7�, மன� ேவெறா�றி( ஈ� ப�>/$பி� ெக�ட நா
ற� நம�:$ 
+ல$படா#.நா� அ0ேகேய இ/$ேபா�. ந�மிட� ஒ/வ� ஏதாவ# ெசா(;0கா(, 
மன� ஈ�படாவி>� அவ� ெசா�ன# ேக�கா#-+ாியா#. உ!J0கா( மன� 
ேவெறா�றி( ஈ�ப�>/$பி� �ைவ ெதாியா#. மன� வ�ைமயாக ேவெறா�றி( 
நா�ட� ெகா!>/$பி�, உட�பி( எ9�+ க>�தா;� ெதாியா#. இ�ெச�திகைள 
அ>$பைடயாக� ெகா!� ேநா�கி�, மன� எ�7� ஓ� உ� க/வி தனியாக 
இ/$ப# +லனா:� - எ�பதாக ஒ/ சாரா� @9கி�றன�. இத
:ாிய பதி( 
வ/மா9: 
 
 ஒ/ ெபாறி ஏேத7� ஒ�றி( �ைன$பாக ஈ�ப� >/�:� ேபா#, ம
ற 
நா�: ெபாறிகDேம அட0கியி/�க� @��. � தர� எ�7� சிவன>யா�, கட�� 
தி/ேமனி� சிைலைய மி�க ஆ�வ�#ட� க!ணா( க!� வண0கி� 
ெகா!>/ தேபா#, ம
ற நா�: ெபாறிகD� அட0கி� க! எ�7� ெபாறிேயா� 
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ஒ�றியி/ ததாக� ேச�கிழா� எ�பவ�, ெபாிய +ராண� எ�7� 8A� பாட( 
ஒ�றி( :றி$பி���ளா�: 
 

“ஐ'" ேபரறி4� க1கேள ெகா5ளஐ'" ேபரறி4� க1கேள ெகா5ளஐ'" ேபரறி4� க1கேள ெகா5ளஐ'" ேபரறி4� க1கேள ெகா5ள””””    
 (ெபாிய �ராண
-த�தா� ெகா�ட �ராண
-106) 

எ�ப# அவர# பாட( ப:தி. Cைள �ைன$பாக, ஏேத7� ஒ/ K!ட;�:� 
#ல0கி� ெகா!>/�:� ேபா#, ம
ற ெபாறிகளி� K!டA( கவன� இ(லாம( 
இ/$ப# இய
ைகேய. இ0ேக மன� எ�7� ஒ�9 ேதைவயி(ைல. நா� 
ேத>�ெகா!� ேபா:� ஒ/வ� எதிேர வ # ெகா!>/$பைத ந� க! பா��தா;�, 
இ த� K!ட;�: ஏ
ப� #ல0காம(, நா� 5�>A/ # +ற$ப��ேபா# 
மைனவிேயா - ம�கேளா கைடயி( வா0கி வர�ெசா�னதிேலேய �ைன$பாக$ பி� 
ேநா�கி ஈ�ப�>/ தா(, அ த� K!ட;�: ஏ
பேவ நா� #ல0கி� 
ெகா!>/$ேபா�; அதனா( எதிேர வ/பவைர இன� க!�ெகா�ள �>யாம
 
ேபாகிற#. இMவா9 எ(லா$ ெபாறிகளி� #!ட;�:� ெகா�ள ேவ!��. இ# 
கவன�:ைற� அ�9; இ# கவன மா
ற� ஆ:�. அஃதாவ#, ஒ/ K!ட;�:� 
#ல0க ேவ!>ய ேநர�தி( ேவ9 #!ட;�:� #ல0கி� ெகா!>/�கிேறா� 
எ�ப# இத
:$ ெபா/ளா:�. இMவா9 ஒ�9 நிகழ ேவ!>ய ேநர�தி( 
ேவெறா�9 வ # :9�கி��� த�$பத
: உளவிய( அறிஞ�க� ‘பி� ெசய( 
தைட' (Retroactive Inhibition) என$ ெபய� வழ0:வ�. 
 
நிைன�� மறதி%�நிைன�� மறதி%�நிைன�� மறதி%�நிைன�� மறதி%�::::    
 
 ஈ!� ‘மறதி’ (Forgetfulness) எ�ப# ஒ$+ேநா�க� த�க#. ஒ�ைற 
நிைன�தி/�க ேவ!>ய ேநர�தி(, அதைன வி��, ேவெறா�றி( நிைன$+ 
இ/$ப# தாேன மறதி! எனேவ, நிைன� மா
றேம மறதி என$ப��. நிைன�� 
மறதி=� ஒ/ நாணய�தி� இ/ ப�க0க� (Reciprocal) ேபா�றைவ எனலா�. 
ஒ�றி�றி ம
ெறா�றி(ைல. ஒ�ைற மற தா(தா� இ�ெனா�ைற நிைன�கலா� - 
ஒ�ைற நிைன�தா(தா� ம
ெறா�ைற மற�கலா�. மர�தா( ெச�ய$ப�ட 
யாைனைய எ��#� ெகா�ேவா�. அைத மர� எ�9 நிைன�:�ேபா# யாைனைய 
மற # வி�கிேறா� - அைத யாைன எ�9 நிைன�:�ேபா# மர�ைத மற # 
வி�கிேறா�. இைத� தா�, தி/Cல� தம# தி/ம திர 8A(, 
 

““““மர�ைத மைற�த" மாமர�ைத மைற�த" மாமர�ைத மைற�த" மாமர�ைத மைற�த" மா    மத யாைனமத யாைனமத யாைனமத யாைன    
மர�தி� மைற'த" மாமத யாைனமர�தி� மைற'த" மாமத யாைனமர�தி� மைற'த" மாமத யாைனமர�தி� மைற'த" மாமத யாைன”.”.”.”.    

   (எ�டா
 த�திர
 - பராவைத - 2290) 
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எ�7� பாடA( மிக�� நயமாக� @றி=�ளா�. 'க(ைல� க!டா( நாைய� 
காேணா� - நாைய� க!டா( க(ைல� காேணா�' - எ�9 @9� �#ெமாழி, 
க(லா( ஆன நாயி� ெதாட�பாக எH தேத. 
 
 இ த� க/�ைத� தி/வ�Dவ� எ�7� தமி" அறிஞ� தி/�:ற� எ�7� 
8A� பாட( ஒ�றி( மிக�� N�பமாக$ ெபாதி�# ைவ�#�ளா�. மைனவிைய$ 
பிாி # ெவளிS� ெச�றி/ # தி/�பிய கணவ�, மைனவிைய ேநா�கி, ‘உ�ைன 
நா� அ>�க> நிைன�ேத�’ எ�9 @றினானா�, உடேன அவ�, ‘நீ0க� எ�ைன 
அ>�க> மற தி/ ததனா( தாேன அ>�க> நிைன�க ேவ!> ேந� த#; ஏ� 
அMவா9 மற தீ�க�?' எ�9 @றி, அவைன� தHவாம( ஊட( ெகா!டாளா�. 
 

“உ5ளிேன� எ�ேற� ம 0உ5ளிேன� எ�ேற� ம 0உ5ளிேன� எ�ேற� ம 0உ5ளிேன� எ�ேற� ம 0    
எ� மற'தீ� எ�ெற�ைன�எ� மற'தீ� எ�ெற�ைன�எ� மற'தீ� எ�ெற�ைன�எ� மற'தீ� எ�ெற�ைன�    
��லா5 �ல�த�க ன5��லா5 �ல�த�க ன5��லா5 �ல�த�க ன5��லா5 �ல�த�க ன5". (". (". (". (1316)1316)1316)1316)    

         (தி���ற� - காம��பா� �லவி  !�க
)  
எ�ப# அ$பாட(. மைனவி எ�7� K!ட;�:� #ல0காம(, ேவெறா�றி
:� 
#ல0கியைத இ# :றி�கி�ற#. எனேவ, மன� ஒ�9 தனிேய இ/$பதாக��, அ# 
ேவ9 எ0ேகேயா ேவ9 எதிேலா ஈ�ப�>/$பதாக��, சில� @9வ# ெபா/ தா#. 
அ�னா� ேவெறா�9� @9வ�: 
 
 திறைம மி�க ஒ/வ� ஒேர ேநர�தி( பல ெச�திகD�: ஈ� ெகா��கிறா�. ஒேர 
ேநர�தி( எ��� ெச�திகைள� கவனி$பத
: அ�டாவதான� எ�9�, ப�#� 
ெச�திகைள� கவனி$பத
: 'தசாவதான�' எ�9�, பதினா9 ெச�திகைள� 
கவனி$பத
:� ‘ேசாடசாவதான�’ எ�9� ெபயரா:�. மன� எ�7� ஒ�9 தனிேய 
இ/$பதா(தா�, அ#, எ(லா� ெச�திகளி;� - ெசய(களி;� விைர # மாறி மாறி 
ஈ�பா� ெகா!� பதி( தர �>கிற# - எ�9 அவ�க� @9கி�றன�. இத
:ாிய 
பதிலாவ#: மன� என ஒ�9 தனிேய இ/ # ெகா!� விைர # மாறி மாறி� ெசய( 
ப�வதாக இத
:$ ெபா/� இ(ைல; அ�டாவதான மாகிய எ��� K!ட( 
#ல0க(கD�, தசாவதானமாகிய ப�#� K!ட( #ல0க(கD�, 
ேசாடசாவதானமாகிய பதினா9 #!ட( #ல0க(கD� உட;�:ட� மிக�� 
விைர # விைர # நைடெப9கி�றன எ�பேத இத
:$ ெபா/ளா:�. 
அைனவரா;� இ# ெச�ய வியலா#. ஆ
ற( மி�க ஓாி/வேர இதைன� ெச�ய 
விய;�. அவ�கD� சில ேநர�தி( தவறி$ ேபாவ#!�. எனேவ, மன� என� 
தனியாக ஒ�9� இ(ைல; உட
 @
றி� ஒ/வைக இய�கேம மன உண�வா:�. 
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 மா
9� ெகா�ைகயின�, இ�7� நிைற� ெகா�ளாம(, ம
ெறா/ ம9$+ 
@றலா�; அஃதாவ#: மனித�, ப��காம( - K0காம(, விழி�#� ெகா!� 
ெசயலா
9� ேபா#, பல K!ட(க� இைடயிைடேய ஏ
பட, அவ
றி
:� 
#ல0கி� ெகா!>/�கலா� - எ�பைதயாவ# ஒ�#� ெகா�ளலா�. ஆனா(, அவ� 
இரவி( - இ/ளி(, தனியைறயி(, தனியாக$ ப��#� ெகா!>/�:�ெபாH#, ெந� 
ேநர� K�க� வராம(, எைத எைதேயா மணி� கண�கி( மாறி - மாறி எ!ணி� 
ெகா!>/�கி�றாேன - இ# எMவா9 நிக"கிற#? எ த� K!ட;� அ0ேக 
இ(லாமேலேய, பல எ!ண0களி� ேம( எMவா9 #ல0கி� ெகா!>/�கிறா�? 
எனேவ, மன� என ஒ�9 இ/ # ெகா!ேட அMவா9 ெச�# ெகா!>/�கிற# 
எ�ப# +லனாக வி(ைலயா? - எ�பதாக, மா
9� ெகா�ைகயின� வினவலா�. 
இத
:$ பதி( வ/மா9:  
 
 Cைளயி( பல ம>$+க� உ�ளன. மனித� ஐ�ெபாறி +ல�களா( அறி த 
ெச�திக� அைன�#� அMவ$ேபா# Cைளயி( பதிவாகி வி�கி�றன. ேமேலா� 
கவன� ெச;�திய ெச�தி, ேமேலா� Cைளயி( பதிவாகிற#; இ# விைரவி( மற # 
ேபாக� @�� - விைரவி( நிைன��: வராம;� இ/�க� @��. ஆனா(, ஆ" # 
கவனி�:� ெச�தி Cைளயி( ந�றாக$ பதிவாகிற#; விைரவி( மற�கா# - 
விைரவி( நிைன��: வ/�, தாளி� மீேதா - ேவ9 எத� மீேதா பல �ைற ேம;� 
ேம;� எHதினா( ஒ�9� ப>$பத
:$ +ாியா#. ஒ/�ைற எHதியைத 
அழி�தா(தா�, ம9�ைற எH#வ# +ாி=�. அேதேபால, நாடாவி( (ேட$ ாிகா�ட� -
Tape Recorder) ஒAைய ஒ/ �ைற ம��� பதி� ெச�தா(தா�, மீ!�� அM 
ெவாAைய� ேக�க �>=�. இ�ெனா/ �ைற அதிேலேய ஒAைய$ பதி� ெச�ய 
ேவ!�ெமனி(, �தA( ெச�த பதிைவ அழி�த பிறேக ம9 பதி� ெச�ய �>=� - 
ேக�க�� �>=�. ந� Cைள ேம
@றிய ெபா/�க� ேபா�றத�9; ஆ!�� 
கண�கி( +திய +திய ெச�திக�, ேம;� ேம;�, Cைளயி( எ�தைன �ைற 
பதிவாகி� ெகா!>/ தா;�, அ�தைன ெச�திகD�, :ழ$ப� இ�றி, எ$ேபா# 
ேவ!�மானா;� நிைன��: வ/�; எ(லா� ெதளிவாகேவ இ/�:�. இ�தைகய 
விய�த: ஆ
ற;� அைம$+� Cைள�: உ!�. 
 
 எனேவ, ஒ/வ� இரவி( இ/ளி( - தனி அைறயி( - தனியாக$ 
ப��#�ெகா!�, Cைளயி( ��+ பதிவாகி=�ள எ�தைன ெச�திகைள மாறி - 
மாறி நிைன�தா;�, அ�தைன ெச�திகD� மாறி - மாறி நிைன��: வ # 
ெகா!ேடயி/�:�. இ0ேக K!ட( எ#�� இ(ைலேய எ�9 வினவலா�. ஏ� 
K!ட( இ(ைல! அவ� அ�ைற�: அ7பவி�தைவ ெதாட�பான <"நிைல=�, 
அத� விைளவாக ம9நாேளா - எதி� கால�திேலா ெச�யேவ!>யைவ ெதாட�பான 
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<"நிைல=�, அவ7�: அ$ேபாதி/�:� நிைலைம ெதாட�பான <"நிைல=�, 
#�க� வராம( ஏ
ப�� ெதா(ைல காரணமான <"நிைல=�, இ�ன பிற��, 
#ல0க(களாக இ/ # ெகா!�, அவைன$ பல$பல எ!ண0களி� மீ# #ல0க� 
ெச�கி�றன. எனேவ, இத
: மன� என ஒ�9 தனியாக இ/�க ேவ!>யதி(ைல. 
ஆகேவ, எMவா9 ேநா�கி7�, உட
 @
றி� ஒ/வைக இய�கேம - சிற$பாக 
�ைளயி� இய�கேம மன உண�வா:� எ�ப# ெவளி$பைட. 
 
 ம�களாகிய உய�திைண உயிாிக�ேகய�றி, அஃறிைண, உயிாிக�:� 
#!ட(-#ல0க( ெசய(பா�க� இ/$பைத$ பர�க� காணலா�. எனேவ, 
அைவ=� மன உண�� உைடயன எ�ப# விள0:�. அ0ஙனமாயி�, அஃறிைன 
உயிாிகD� ம�கைள$ ேபா( ஏ� சிற$+� ெசய(க� +ாியவி(ைல எனி(, 
அவ
றி
: ம�கைள$ ேபா(, ைகக� உ�ள உட( அைம$+ இ(ைல - எ�பேத 
அத
:ாிய காரணமா:�. எனேவ, ‘ைகேய மனித�' எ�7� ெகா�ைக 
உ9தியாகிற#. 
 
�&வான க(�!�&வான க(�!�&வான க(�!�&வான க(�!    
 
 மன� என ஒ�9 தனியாக இ(ைல - Cைளயி� இய�கேம மன� 
எ�$ப�கிற# - எ�ப# எ� க/�#. 1970ஆ� ஆ!� என எ!Jகிேற� - 
+#ைவ� சமரச ��த ச�மா��க ச0க�தி( ஒ/நா� ெசா
ெபாழி� ெச�தேபா# 
மன� என$ப�வ# Cைளயி� இய�கேம எ�ேற�. என�:$ பி�னா(, ந�றி @ற 
வ த ஒ/வ� எ� க/�ைத ம9�#$ ேபசினா�. பி�+ நா� அவைர ம9�ேத�. 
இMவா9 சிறி# ேநர� இ/வ/� மாறி மாறி ம9$+ ெதாிவி�#� ெகா!>/ ேதா�. 
அ$ேபா#, ச0க�தி� நி9வன�, என�: ம9$+ ெதாிவி�தவைர அம/�ப>� 
ெசா(A வி�டா�. அேதா� இ# �> த#. நா� பல இட0களி(, இ# ெதாட�பான 
வா�$+ கிைட�த ேபாெத(லா� என# க/�ைத� @றிவ தி/�கிேற�. 
 
 1982ஆ� ஆ!�, தFைச� தமி"$ ப(கைல� கழக�தி� ெதா:$பிய( 
#ைற�:� (Department of compilation) தைலவராக�� ேபராசிாியராக�� அம��த$ 
ெப
ேற� யா�. அ0: அ>�க>$ பல#ைறக� ப
றி� க/�தர0:க� நைடெப9� 
ஒ/ நா� ம/�#வ� #ைற� க/�தர0: நைடெப
ற#. இதி(, ப(ேவ9 
ம/�#வ�#ைற$ பிாிவி;� வ(;ந�க� பல� கல # ெகா!� உைரயா
றின�. 
 
 என�:$ ெபய� நிைனவி(ைல. ஒ� உய�தர ம/�#வ அறிஞ�, ப(ேவ9 
க/�#கைள� @றி�ெகா!>/ த ெசா
ெபாழிவி� ந�விேல, ஏேதா ஒ/ ெதாட�+ 
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ப
றி, 'Cைளயி� இய�கேம மன�’ எ�7� க/�ைத உதி��தா�. யா� என# 
க/�ைத ஒ�# ேநா�கி மகி"�சி =
ேற�. 
 
 எனேவ, மன� எ�ப#, உடA� உ�ேள உ�ள ஓ� உ�D9$+ அ�9; 
CைளயிA/ # ேதா�9� ஒ/ வைக இய�கேம மன� -  Cைளேய மன�தி� 
ேதா
ற� - அதாவ#, மன� ேதா�9� இட� Cைளேய எ�ப# உ9தியாகிற#. 
 

2. 2. 2. 2. உயிாி�	 உய��த�உயிாி�	 உய��த�உயிாி�	 உய��த�உயிாி�	 உய��த�    
 
 ஒH�கேம மிக�� உய�ைவ� தரவ(ல#; ஆதA� ஒH�க�ைத உயிாி7� 
சிற ததாக ஒ�பி� கா�க ேவ!�� எ�கிறா� வ�Dவ�. ஈ!� ம
ைறயவ
றி7� 
ஓ�ப ேவ!�� எ�னா#, உயிாி7� ஓ�பேவ!�� எ�9 உயிைர� 
:றி$பி���ளதி( உ�ள நய�ைத ஊ�றி ேநா�க ேவ!��. ம�க� எ(ேலா/ேம 
த�த� உைடைமகைள$ பா#கா$பதி( க!J0க/�#மா� இ/$பைத� 
கா!கி�ேறா�. அவ
9�D�, இழ # வி�டா;� மீ!�� எளிதி( கிைட�க� 
@>ய உைடைமைய� கா$பத
:� ெச;�#� விழி$ைப (கவன�ைத) விட, 
இழ தா( எளிதி( கிைட�காம( - அாிதி
 கிைட�க�@>ய உைடைமைய� 
கா$பத
:� ெச;�#� விழி$+ மிக$ ெபாிதா:�. ெதளிவாக� ெசா(ேவாமானா(, 
ெபா/ளி� விைல=� அைத$ ெப9� �ய
சி=� :ைறய� :ைறய ம�களி� 
விழி$+� :ைற #ெகா!ேட ேபா:�; விைல=� ெப9� �ய
சி=� ெப/க$ ெப/க 
ம�களி� விழி$+� ெப/கி�ெகா!ேட ெச(;�. எ��#�கா�டாக: ம!பா!ட�, 
பி�தைள$பா!ட�, ெச$+$பா!ட�, ெவ�ளி$பா!ட�, ெபா�பா!ட�, ைவர 
அணிக� - இைவ �ைறேய ஒ�றி
ெகா�9 ெப/மதி$+ைடயன வாதA� 
இவ
ைற$ ேபா
றி� கா$பதி( விழி$+� ெப/கி� ெகா!ேட ெச(கி�றத(லவா? 
இ# �தலாவ#. 
 
 இர!டாவதாக, ந� உடைலவி��$ பிாி�க� @>ய - ேம
@றிய - இ�7� 
ஏைனய உைடைமகைள விட, ந� உடைலவி��$ பிாி�க�>யாத ைக, கா(, க! 
�தAய உ9$+கைள� கா$பதி(, ேம;� மிகமிக$ ெபாிய விழி$+ ெச;�#கிேறா�. 
(இM�9$+க� பிாி�க �>யாதைவ ெய�றா( ெவ�>ெய��க �>யாதைவ எ�ப# 
ெபா/ள�9; ஆைடயணிகல�கைள$ ேபா( உட�ேபா� @�ட��, பி�+ 
பிாி�க�� - பி�+ @�ட�� �>யாதைவ எ�பேத ெபா/�.) ஏைனய 
உைடைமகைள இழ # வி�டா(, அாிய விைல த # - அ/�பா�ப�டாவ# தி/�ப$ 
ெப
றா;� ெபறலா�. ஆனா( உட;9$+கைள யிழ # அவ
ைற� தி/�ப$ ெபற 
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�>யாத�ேறா? அதனாேலேய உ9$+கைள ஏைனய உைடைமகளி7� மி:தியாக$ 
ேபா
9கிேறா�. 
 
 C�றாவதாக, - ஒ� ஊாி( எதிாி திRெர�9 பைடெய��#$ 
ேபா�+ாி=�ேபா#, மறவ�க� (5ர�க�) தவிர ம
ைறேயா� ஊைரவி�� 
ஒ�கி�றன�, ஒ��ேபா# த� உைடைமகைளெய(லா� அறேவவி�� ஒ�கி�றன�. 
ஒ�� வழியி( ஒ/ பைடப��� ைக ெவ��!� விH தா;� அைத$ேபா�� வி�� 
ஒ�கி�றன�. கா( ெவ��!டா;�, �> தவைர தைரயி( ஊ� # ஊ� # நகர 
�ய(கி�றன�. இ0ஙன� த� உைடைமக�, உட;9$+க� இவ
ைறெய(லா� 
மனமார வி��வி�� ெவளியி( ஒ�கி�றா�கேள! - எைத� கா$பத
காக 
இவ
ைறெய(லா� வி��வி�� ஒ�கி�றா�க�? த� உயிைர� கா$பத
காக 
வ�ேறா? 
 
 உைடைமக� ேபானா( ேவ9 உைடைமக� ேத>� ெகா�ளலா�. ைக கா(க� 
ேபானா( ெபா�� ைக - ெபா�� கா( ைவ�#�ெகா!� வழ�க�ேபா( எைத=� 
ெச�யலா�. க! ேபானா;� ேவ9 க! ைவ�க$ ெப
9� தி/�ப$ பா�ைவைய$ 
ெபறலா�. இவ
ைற ெய(லா� இ�கால விFஞானிக� ெச�# �>�கி�றா�க� 
அ(லவா? உயி� ேபானா( தி/�பி வ/மா? ேவெறா/வ/ைடய உயிைர�தா� 
ெபா/�த �>=மா? அதனா( உைடைமக� - உ9$+க� ஆகியவ
றி7� உயி� 
சிற தெத�ப# +ல$ப� ம�ேறா? ேம;� உைடைமகேள யி(லாத 
ேகா>�கண�கான ஏைழெயளியவ�க� உலகி( வா"வைத� கா!கி�ேறாேம? 
உட;9$+கைள இய
ைகயாகேவா - ெசய
ைகயாகேவா இழ #வி�ட @�, 
:/ட�, ெநா!>, �டவ� எ!ண
றவ�க� உலகி( வாழ� கா!கி�ேறாேம! 
ஆனா( உயி� ேபானபி� வா" தவ�கைள எ�ேற7� எ0ேக7� யாேர7� 
பா��த#!டா? உயி� ேபானபி� பிண� எ�ற(லேவா ெபய�? அத� நிைலதா� 
எ(ேலா��:� ெதாி=ேம! இ�தைகய காரண0களினாேலேய, ம
ைறயவ
ைற� 
:றி$பிடாம(, உயிாி7� ஓ�ப$ப�� எ�9 உயிைரேய :றி�தா� ந� வ�Dவ�. 
 
 ம
9�, ஆசிாிய� உயிைர$ேபா( ஒH�க� ஓ�ப$ப�� எ�9 @றி உயி/� 
ஒH�க�� ஒ/ நிைல=ைடயன எ�9 @ட� @றவி(ைல; உயிைர� கா�>;� 
ஒH�க� ஓ�ப$ப�� எ�9 @றி உயிாி7� உய� த ெபா/ளாக ஒH�க�ைத� 
சிற$பி�#�ள மா�சி மிக$ பாரா��த
 :ாியதா:�. எனேவ, உைடைமகளி7� 
சிற தன உட;9$+க�, உட;9$+களி7� சிற த# உயி�, உயிாி7� சிற த# 
ஒH�க� எ�றாயி
9. ஆகா! இதனி7� ஒH�க�தி� உய�ைவ� சிற$பி�தவ� எவ�? 
சிற$பி�க�தா� �>=மா? 
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 நி
க, ஒH�க� உயிாி7� சிற த# எ�ப# எMவா9 ெபா/ #�? ஒH�க� 
ம��� இ/ # உயி� ேபா�வி�டா( ம��� உலகி( வாழ �>=மா? 
எ�பவ
ைற=� ஆராய ேவ!��. ஏ�நாத� ேபா�ேறா� எத
காக உயிைர 
வி�டன�? உலகி( ஒH0: �ைறைய (ஒH�க�ைறைய) நிைல நா�டவ(லவா? தா� 
ேம
ெகா!ட ெசய(களா( த� உயி/�: ஊ9 ேநாிடலா� எ�பைத அவ�க� �� 
@�>ேய உணராதவ�களா? உண� # ைவ�#�, உயிாி7� ஒH�க�ைத$ ெபாிதாக 
மதி�ேத - ஒH0ைக நிைல நா�டேவ உயிைர வி�டா�க� அ�ேறா? கயவ� 
ஒ/வனிட� சி�கி� ெகா!ட க
+ைடய ம0ைக அ�கயவனா( தா� 
க
பழி�க$பட�@>ய நிைல ெந/0கியேபா# த
ெகாைல ெச�# ெகா�கி�றாேள! 
அ# ஏ�? உயிாி7� ஒH�க�ைத$ ெபாிதாக மதி�தைமயினால�ேறா? 
 
 இவ�கெள(ேலா/� உயிாி7� ஒH�க�ைத மதி�# உயி� வி�டதனா(, 
+கHட�+ட�, எ(ேலாரா;� பாரா�ட$ ெப
9 இ�ைற�:� வா"கிறா�க�-
இனி=� எ�9� வா"வா�க� அ(லவா? எனேவ, ஒH�கமி�றி உயி� வா"பவ�க� 
பலரா;� K
ற$ப�தA� அவ�கேள உயி� வாழாதவ�க�; ஒH�க�தி
காக உயி� 
வி�டவ�க� பலரா;� ேபா
ற$ப�தA� அவ�கேள உயி� வா"பவ�க� எ�ப# 
ெவளி$பைட. எனேவ, 

    
““““ஒ7�க� வி7�ப� தரலா� ஒ7�க�ஒ7�க� வி7�ப� தரலா� ஒ7�க�ஒ7�க� வி7�ப� தரலா� ஒ7�க�ஒ7�க� வி7�ப� தரலா� ஒ7�க�    
உயிாி8� ஓ�ப� ப)�உயிாி8� ஓ�ப� ப)�உயிாி8� ஓ�ப� ப)�உயிாி8� ஓ�ப� ப)�....””””    

 
 பல� பல தான த/ம0கைள$ ப
றி=�, சில பய� உ�ள ெசய(கைள$ 
ப
றி=�, அவ
றா( உ!டாக� @>ய பய�கைள$ ப
றி=� ந�: ெதாி # 
ெகா!�, அவ
ைற� கைட$பி>�#� வரலா�. ஆனா( அவ�களிட� ந(ெலாH�க� 
இ(லாம;� இ/�கலாம(லவா? இ நிைல @டா#. +கைழ வி/�பி=�, ��திைய 
ந�பி=� பிற��: வாாி வழ0:பவ�க� பல�, த� ெசா த ஒH�க�தி( மிக� 
தவறியி/$பைத� கா!கி�ேறா ம(லவா? 
 
 இவ�கைள மன�தி( ைவ�#தா� தி/வ�Dவ� "ம�கேள! நீ0க� கைட� 
ேத0காைய எ��# வழி$ பி�ைளயா/�: உைட$U�கேளயானா(, மா�ைட 
ய>�#� ெச/$+� தான� ெச�5�களாயி�, தா� த!ணீாி�றி� தவி�க� 
:�பேகாண�தி( ேகாதான� ெகா�$U�களானா(, இ�7� இவ
ைற$ ேபா( 
உ�D�:� தகாதன ெச�#ெகா!� - ெவளியி( சில ந(ல காாிய0கைள� 
ெச�5�களானா( அவ
றா( ஒ/ சிறி#� பயனி(ைல. அைவெய(லா� 
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#ைணயாகா. எ(லாவ
றி
:� அ>$பைடயான ந(ெலாH�கேம ந
9ைணயாவ#” 
எ�9 ��டாம( ��>=�ளா� - 
 

““““பாி'ேதா�பி� கா�க ஒ7�க� ெதாி'ேதா�பி�பாி'ேதா�பி� கா�க ஒ7�க� ெதாி'ேதா�பி�பாி'ேதா�பி� கா�க ஒ7�க� ெதாி'ேதா�பி�பாி'ேதா�பி� கா�க ஒ7�க� ெதாி'ேதா�பி�    
ேதாி8� அேதாி8� அேதாி8� அேதாி8� அ....ேத "ைணேத "ைணேத "ைணேத "ைண....””””    

எ�ற :றளா(! 
 
 அ��#, சாதி�ைற ப
றி ஆசிாிய� @9� க/�# ஈ!�� க/த
பா
9. 
 

““““ஒ7�க <ைடைம �=ைம யிஒ7�க <ைடைம �=ைம யிஒ7�க <ைடைம �=ைம யிஒ7�க <ைடைம �=ைம யி7�க�7�க�7�க�7�க�    
இழி'த பிற�பா� வி)�இழி'த பிற�பா� வி)�இழி'த பிற�பா� வி)�இழி'த பிற�பா� வி)�....    
    

எ�70 :றளி( சாதி எ�ப# எ�ன எ�பைத வ�Dவ� ெத�ள�ெதளிய� 
ெதாிவி�கிறா�. ஒH�க�ைடைமயா( ‘பா�$பா�’ �தAய வ:$பின� உய� 
:ல�தாராக$ ப:�க$ப�டா�க� எ�9�, ஒH�கமி�ைமயா( பைறய� �தAய 
வ:$பின� தா":ல�தாராக$ ப:�க$ப�டா�க� எ�9� சில ஆரா��சியறிவிAக� 
உள9கி�றன�. ேம;� சில�, உய� :ல$ பா�$பா� ஒH�க� தவறி வி�டா( தா" 
:ல�தானாவா� எ�9�, தா".:ல$ பைறய� ஒH�க� உய� # வி�டா( 
உய�:ல�தானாவா� எ�9� :ள9கி�றன�. இ� க/�#க� எ(லா� 
தவ9ைடயைவ. 
 
 பா�$பா�-பைறய� எ�7� சாதி$ பிாிவிைன, அ�9 
ஒH�க�ைடைமைய=� இ�ைமைய=� க/தி$ பிாி�க$ப�டத�9, அவரவ�க� 
ெச�=� ெதாழிைல� க/திேய ெதாழி;�ேக
ற ெபய�க� தர$ப�டன. எ��#� 
கா�டாக, - கண�: ேவைல ெச�பவைர� கண�:$ பி�ைள ெய�9�, பாட� 
க
பி$பவைர ஆசிாிய� எ�9�, ஊ� நா�டா!ைம ெச�பவைர நா�டா!ைம� 
கார� எ�9�, சைமய( ெச�பவைர� சைமய(கார� எ�9� இ$ெபாH#� நா� 
அைழ�கி�ேறா� அ(லவா? இேத ேபால�தா� ப!ைட� கால�தி( யா� யா� 
எMெவ� ெதாழி( ெச�தனேரா, அMவ�ெதாழிலா( அMவவைர$ ெபயாி�� 
அைழ�தன�. ெச த!ைமயாகிய அ த!ைம V!� ஒH:பவ� (பா�$பா�) 
அ தண�, பைறய>$பவ� பைறய� என இ0ஙன� அைழ�# வ தா�க�. எனேவ, 
ஒH�க� :றி�# சாதி$ பிாிவிைன ஏ
படவி(ைல; ெதாழி( :றி�ேத ஏ
ப�ட# 
எ�7� க/�திைன, ந� தி/வ�Dவ�, 
 

““““பிற�ெபா��� எ�லா உயி���� சிற�ெபா?வாபிற�ெபா��� எ�லா உயி���� சிற�ெபா?வாபிற�ெபா��� எ�லா உயி���� சிற�ெபா?வாபிற�ெபா��� எ�லா உயி���� சிற�ெபா?வா    
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ெச�ெதாழி� ேவ 0ைம யா�ெச�ெதாழி� ேவ 0ைம யா�ெச�ெதாழி� ேவ 0ைம யா�ெச�ெதாழி� ேவ 0ைம யா�””””    
 

என ெவ�ட ெவளி�சமாக அறிவி�#வி�டா�. 
 
 உ!ைம இ0ஙனமி/�க, “ஒH�க�ைடைம :>ைம” எ�7� இ�:றD�: 
'ஒH�க�ைடைம உய� சாதி� த�ைம ஒH�கமி�ைம இழி சாதி� த�ைம’ எ�7� 
க/�தி( உைரயாசிாிய�க� பல/� உைர பக� தி/$ப#�, பாிேமலழக� இ�:றளி( 
வ/ண�ைத இH�# மா�>யி/$ப#� அறியாைம=� வ/ த�த�க#மா:�. “ஏ�? 
இM�ைரயாசிாிய�க� ேம( எ�ன தவ9? “ஒH�க�ைடைம :>ைம-இH�க� 
இழி த பிற$+’ எ�9 வ�Dவ�தா� ெவளி$பைடயாக� ெசா(Aயி/�கி�றாேர - 
அைத�தா� இவ�கD� எHதினா�க�. இ# சாியி(ைலெய�றா( எ# சாி?” எ�9 
ந�ைம� சில� வினவலா�. ஆதA� இ�:றளி� உ!ைம� க/�ைத� 
ெதளி�9�#ேவா�:— 
 
 �தAயா� எ�7� ஒ/ சாதிைய எ��#� ெகா�ேவா�. அ��தAயா/�D� 
பல �தAயா� பிாி�க� இ/�கலா�. அவ
9� ஏேத7� ஒ/ பிாி� �தAயா� 
சாதியினைர ஈ!� எ��#� ெகா�ேவா�. அவ�கேள த� பிாி�� சாதி�:� - த� 
உறவின/�:� உய� சாதி - தா" சாதி @9வைத நா� க!@டாக� காணலா�. 
எ0ேக=� அ$பா( ெச(ல ேவ!>யதி(ைல; ஒ/ சாதி� கணவ� - மைனவிையேய 
எ��#�ெகா�ேவா�. கணவ� :��ப�தா/�, மைனவியி� தா�5��� 
:��ப�தா/� ஐ தா9 தைல�ைறகளாக$ ெப! ெகா��க( - வா0க( (ச�ப த�) 
ெச�#வ தி/$பா�க�. இ0ஙன� வழிவழி உறவி� ேம( மண # ெகா!ட 
இ�கணவ� மைனவிய/�:� :��ப�தி( ஒ/ சமய� சி9 ச�சர� ஏ
ப�வ#!�. 
அ$ேபா# கணவ�, த� மைனவி தவ9 ெச�ததாக எ!ணியேபா# அ� தவைற� 
��>�கா�>, ‘நீ எ�ன> ெச�வா�? உ�ைன� :ைற ெசா(A$ பய� இ(ைலய>, 
இ# உ� சாதி$ +�திய>’ எ�9 ைவகிறா�. அ#ேபாலேவ, மைனவி=� த� 
கணவைன ேநாி( ெசா(வ#!�. சில ெப!க� த� பி�ைளைய ேநா�கி, இ# 
உ0க� :லாசார� - சாதி வழ�க� எ�9 @றி� த� கணவ� :ல�ைத� ��>$ 
ேப�வ#!�. இவ
ைறெய(லா� நா� ேநாி( க!>/�கி�ேறா ம(லவா? 
 
 அ$ப$பா! ஒ/ சாதி ஆJ� - ஒ/ சாதி$ ெப!J� மண # வா"கி�ற ஒ/ 
:��ப�திேலேய கணவ� உய� த சாதி - மைனவி தா" த சாதி, அ(ல# கணவ� 
தா" த சாதி - மைனவி உய� த சாதி, இ�7�, தா� ஒ/ சாதி - ேச� (பி�ைள) ஒ/ 
சாதி ெய�றா(, பா�$பா� - பைறய� �தAய சாதிக�:� எ# உய� த#? எ# 
தா" த#? 
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 எனேவ இ�:ற�, பலவைக$ப�ட ெவMேவ9 சாதியினாி� சாதி 
ஒH�க�ைடைம.இ�ைமகைள$ ப
றி$ ெபா#வி( @றவி(ைல. ெவMேவ9 
சாதியினராயி7�, ஒேர சாதியினராயி7�, தைல�ைற தைல�ைறயாக 
உறவினராயி/ தா;� சாிேய! எவ�:> (:��ப�) ஒH�க�ைடய :>ேயா அவ�:> 
உய�:>யா:�, எவ�:> ஒH�கம
ற :>ேயா அவ�:> தா":>யா:� - இ# 
பர�பைரயாக� ெதாட�வ#� உ!�. இ த அ>$பைட யிேலேய ஒH�க�ைடைம 
:>ைம - இH�க� இழி த பிற$+ எ�9 தி/வ�Dவ� :றி$பி���ளா�. 
 
 ஏெனனி(, பா�$பன��:�D� பைறய��:�D� ந(ெலாH�க �ைடயவ/� 
உ�ளன�, தீெயாH�க �ைடயவ/� உ�ளன�. ந(ெலாH�க �ைடேயாெர(லா� 
ந
:>யின�, தீெயாH�க �ைடேயாெர(லா� இழி :>யின�. இவ�களிைடேய 
:ண�ைத� ெகா!�தா� உய�:>, தா":> ப:�க ேவ!�ேம தவிர, ெதாழி;� 
ேக
ப��ள K�ைவ - �காதார� <"நிைல எ�பவ
ைற� ெகா!� ெபா#வி( 
உய�:>, தா":>கைள$ பிாி�க� @டா#. அ!ண� த�பிகD�:�ேளேய 
அரச�0க அ;வ( பா��:� அ!ண7�:�, வய(ெவளி� ேச
றி( ேவைல 
பா��:� த�பி�:� உ/வ�தி( - K�ைமயி( - நாகாிக�தி( ேவ
9ைம 
இ/�க�தாேன ெச�=�? இMேவ
9ைமைய� ெகா!� இவ�க�:� உய�� தா"� 
க
பி�க �>யாத�ேறா? இவ/�ேளேய த�பி ந
:ண ந
ெச�ைக 
=ைடயவனாயி/$பி� அவ� உய� தவ�; அ!ண� தீ�:ண - தீ� ெச�ைக 
=ைடயவனாயி/$பி� அவ� தா" தவ�. இ#ேபாலேவ பா�$பன��:� 
பைறய��:� இைடேய=� ெகா�க. ம
9�, அ��த :றD� ஈ!� ஒ$+ ேநா�கி 
ஆராய�த�க#. 
 

““““மற�பி8 ேமா�"� ெகாளலா�� பா��பா�மற�பி8 ேமா�"� ெகாளலா�� பா��பா�மற�பி8 ேமா�"� ெகாளலா�� பா��பா�மற�பி8 ேமா�"� ெகாளலா�� பா��பா�    
பிற�ெபா7�க- ��ற� ெக)�பிற�ெபா7�க- ��ற� ெக)�பிற�ெபா7�க- ��ற� ெக)�பிற�ெபா7�க- ��ற� ெக)�....””””    

 
பா�$பா�, தன�:ாிய ெதாழிலாகிய ஒ#த( - ஒ#வி�தைல மற தா;� மற�கலா�; 
ந(ெலாH�க�ைத ம��� மற # ைகவிடலாகா#. ஏெனனி(, ஒ#தைல வி�டா( 
மீ!�� ஒதி�ெகா�ளலா�. அ# :றி�# அவைன அMவளவாக இகழ மா�டா�க�. 
ஆனா( �தA( தீெயாH�க�தி( நட #வி�டா(, மீ!�� ந(ெலாH�க�ைத� 
கைட$பி>�க �ய�றா;� ெக�டெபய� ெக�ட ெபய�தாேன? அதனா(தா� 
ஒ#தைலவிட ஒH�க�தி( விழி$+ மிகேவ!�� எ�றா� ஆசிாிய�. இ�7� 
இதைன ம
ெறா�றா;� அறியலா�. அ# வ/மா9: தி/வ�Dவ� ‘க(வி' எ�7� 
ப:தியி(, 
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““““எ1 எ�ப ஏைன எ7�ெத�ப இ?விர1)�எ1 எ�ப ஏைன எ7�ெத�ப இ?விர1)�எ1 எ�ப ஏைன எ7�ெத�ப இ?விர1)�எ1 எ�ப ஏைன எ7�ெத�ப இ?விர1)�    
க1 எ�ப வா7� உயி���க1 எ�ப வா7� உயி���க1 எ�ப வா7� உயி���க1 எ�ப வா7� உயி���””””    
    
““““க12ைடய� எ�பவ� க ேறா� <க�திர1)க12ைடய� எ�பவ� க ேறா� <க�திர1)க12ைடய� எ�பவ� க ேறா� <க�திர1)க12ைடய� எ�பவ� க ேறா� <க�திர1)    
�12ைடய� க�லா தவ��12ைடய� க�லா தவ��12ைடய� க�லா தவ��12ைடய� க�லா தவ�””””    

 
என� க(விைய� க!ணி7� சிற ததாக� @றி=�ளா�. இMவதிகார�# 
�த
:றளி(, ஒH�க� உயிாி7� ஓ�ப$ப�� எ�9 @றி=�ளா�. எனேவ, 
க!ைனவிட� க(விைய=� உயிைர=� விட ஒH�க�ைத=� ேபா
றி� 
கைட$பி>�க ேவ!�� எ�றாயி
9. ஆயி�, க! இ�றி வாழ�>=�-உயிாி�றி 
வாழ�>=மா? அ# ேபாலேவ, க(வியி�றி வா" தா;� ஒH�கமி�றி 
வாழ�@டா#-எனேவ ஒ�தி7� (ஓ#தA7�) ஒH�கேம ேமலான# எ�ப# ெதளி�. 
இ�க/�ைத�தா� ஆசிாிய� இ�:றளி( :றி$பாக� (ெதா:�#) @றி=�ளா�. 
நி
க— 
 
 ஒH�க� :றி�ேத சாதி$ பிாிவிைன ஏ
ப�ட# எ�7� க/�#ைடேயா�, த� 
ெகா�ைக�: ஆதாரமாக இ�:றைள எ��#� கா�டலா�. அஃதாவ# பா�$பா� 
ஒH�க� :�றினா( பிற$+�ெக�� எ�9 வ�Dவ� @றியி/$பதா(, ஒH�க�ைத� 
ெகா!�தா� பா�$பா�. பைறய� எ�ற சாதிக� வ:�க$ப�டன எ�ப# விள0க 
வி(ைலயா?- எ�9 அவ�க� ெசா(லலா�. இ�:றளி� க/�# இஃத�9. 
ஒH�க�ைத� :றி�த(லாம(, ெதாழிைல� :றி�ேத சாதி வ:�க$ப�ட# எ�7� 
ந
 க/�#�:, ‘பிற$ெபா�:� எ(லா உயி��:�’ எ�7� :றேளா� இ த� :றD� 
ஆதாரமா:�. 
 
எ0ஙன ெமனி� — 
 
 வ�Dவ� இ�:றளி(, ‘பிற$+ ஒH�க� :�ற� ெக��’ எ�9 ம��� 
ெசா(லவி(ைல; ‘மற$பி7� ஒ�#� ெகாளலா:�’ எ�9� @றியி/$பைத 
ஆ" தாராய ேவ!��. ேவத� ஒதைல மற தா;� மற�கலா�, ஒH�க�ைத - 
மற�கலாகா# எ�பதிA/ ேத, ேவத� ஒ#த;� மிக மிக இ�றியைமயாத# எ�ப# 
+ல$ப��. தி/டாிட� அக$ப���ெகா!ட 5ரெனா/வ�, ‘எ� உயிைரவி�டா;� 
வி�ேவ� இ த$ ெபா/ைள ம��� விடமா�ேட�' எ�கிறா�. அ$ப>ெய�றா(, 
உயி� விட�@டாத ெபா/�-எ(லாவ
றி7� உய� த ெபா/� எ�ப# 
ெதாிகிறத�ேறா அ#ேபாலேவ ேவதேமா#த;� மற�க� @டாத ஒ�9-
எ(லாவ
ைற� கா�>;� க�டாய� கைட$பி>�க ேவ!>ய ஒ�9 எ�ப#� 
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+ல$ப��. ஏெனனி(, அMேவத� ஒதி$ பிைழ�:� ெதாழிைல� ெகா!�தாேன, 
அ# ெச�பவ� மைறயவ� (பா�$பா�) எ�9 அைழ�க$ ப�டா�? ஆதA� எ�க! 
 
 எனேவ பா�$பா�, தா� பா�$பன சாதியா� எ�9 அைழ�க$ ப�வத
ேக 
காரணமான-பிைழ$+� ெதாழிலான ேவத ேமாதைல மற�க�@டா#; த$பி�தவறி 
மற தா;� மீ!�� ஒதி�ெகா�ளலா� - அ(ல# ேவ9 ெதாழி( ெச�தாவ# 
பிைழ�#� ெகா�ளலா�. ஆனா( மனித இன�தி
ேக ெபா#வாக இ/�க 
ேவ!>யதான ஒH�க� ம��� :ைறயலாகா#. அ0ஙன� :ைற தா(, 
உய� தவனாக� த�ைன எ!ணி�ெகா!>/�கி�ற அவன# பிறவி=� 
பயன
ற#தா� - இழி த# தா�. 
 
 அ#ம��மா? ெபாறாைம� :ண� உைடயவ� பிற/ைடய உைடைம, +க" 
�தAயவ
ைற� க!� க!�, ெநFச� +H0கி$ +H0கி� சாவா னாதலா;�, 
அவ� ஒ�9� ெச�ய �>யா தாதலா;�, பிறர# உைடைமையேயா - +கைழேயா 
ெபாறாைமயா( ெக��க �ய�ற ேபா# பிறரா( தா�க$ப�வா னாதலா;� 
அவனிட�தி( எ�தைகய ந(வள��சி=� இ/�க �>யா#; அ#ேபாலேவ, 
ஒH�கமி(லாதவ7� ம�களிைடேய எ�தைகய உய�ைவ=� அைடய �>யா#. 
அவ7�:� கிைட�க�@>ய பாி� பழிேய யா:�. 
 
 ஒH�க� ேக�டா( உலகி( பல தீ0:க� ேந/வைத அறி தி/$பதா(, 
அறிஞ�க� ந(ெலாH�க�தினி�9� தவறேவ மா�டா�க�. இH�க�தா( பல 
#�ப0க� ேந/� எ�பைத=�, அதனா( ஒH�க�ைடயவரா� வாழ ேவ!�� 
எ�பைத=� அறி # ஒH:பவேர அறிஞ�. 
 
 ஒH�க�ைடேயாேர உய�வைடவ�; ஒH�க மி(லாதவ�, பிற :
றவாளிக� 
அைடய �>யாத பழிைய=� அைடவா�க�. அ$ப>ெய�றா( ஒH�கமி�ைம 
எMவள� ெகா>ய :
ற� எ�ப# ெபற$ப� ம�ேறா? ேம;�, தா0கேள அைடய 
ேவ!டாத பழிைய=� அைடவா�க�. அஃதாவ#, ஒ/ :
ற�ைத$ பிற� ெச�தா;�, 
அதைன ஒH�கமி(லாத இவேர ெச�தி/�க� @�ெம�9 உலக�தா� க/தி, 
ஒH�கமி(லாத இவைரேய பழி$ப�. 
 
 பய� த/� ந(ல பயிைர விைள�#$ பய7
9 வாழ வி/�+பவ�க� �தA( 
ந(ல விைதைய விைத�கி�றா�கள(லவா? அ#ேபாலேவ, ந�ைமைய அைடய 
வி/�+பவ�க� �தA( ந(ெலாH�க� உைடயவ�களாக� திகழ ேவ!��. 
தீெயாH�க� எ�பேதா, #�ப� எ�7� ந�� மாமர�ைத-��ளி� ெச>ைய வள��க 
இ�ட விைதேய யா:�-எ�ப#� க/த�த�க#. எனேவ, ந�றி�: ந(ெலாH�க� 
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வி�தானா
ேபால, இ��ைப�:� தீெயாH�க� வி�ெத�9�, தீெயாH�க� 
இ��ைப த/வைத$ ேபால, ந(ெலாH�க� ந�றி த/� எ�9� ெகா�ள( 
ேவ!��. 
 
 சில� ந(ெலாH�க�ைடயவரா� உ�ளன�; ஆனா( அவ�க� வா"�ைகயி( 
ந�ைமயி�றி� #�+9கி�றன�. சில� தீெயாH�க�ைடயவரா=�ளன�; ஆனா( 
அவ�க� வா"�ைகயி( தீைமயி�றி இ�+9கி�றன� - இ� மா9ப�ட கா�சிகைள 
நா� கா!கி�ேறாம(லவா? விைத விைத�தவ� உடேனேய ந�ைமயைட-
வதி(ைல; ந�ைம யைடயாதேதா� ேம;� ேம;� பண� ெசல��, உட( �ய
சி=� 
ெச�# உழ(கிறா�. இ$ேபா# அ;$பாக இ/ தா;� பயி� �
றி விைள தபி� 
இ�+9வான(லவா? அ#ேபாலேவ, ந(ெலாH�க�ைடயவ/� �தA( 
#�+9வதாக� ெதாியி7� பி�ெனா/ சமய� ந�ைம எ�#வா�க�. பி�ெனா/ 
சமய� எ�றா( அ��த பிறவியில�9. இ$பிறவியிேலேய, ஒ/ சமய�, இவர# 
ெசயலா( உலகி
:$ பய7�ளதாக ம�க� அறி # ெகா!� இவ��:$ பல 
ந�ைமக� ெச�வர�ேறா? 
 
 ஆதA�, பி�னா( உ!டா:� ந�ைம$ பயி/�: இ$ேபா# ெகா�D� 
ஒH�க� வி�தா:�. இஃ# இ$ப> ெயனேவ, இ$ேபா# ந�ைமேபா( ெதாி தா;� 
பி�னா( வர$ேபா:� #�ப$ பயிாி� விைள��:� தீெயாH�க� ��@�> இ�� 
வி�தா:� எ�ப#� +ல$ப��. ம
9�, தீெயாH�க�ைடயவ�க� இ$ேபா# 
இ�+
9� ெகா! >/�:�ேபாேத, த� இH�க� ெவளியி( ெதாி # வி�டா( - 
அரசா0க� அறி #வி�டா( எ�ன ேந/ேமா எ�9 அFசி� ெகா!ேட 
யி/$பா�க�. ஆதA�, இ$ேபா#� அவ�க�: மன அைமதி இரா#. ஆதலா7�, 
பி�ன� ெவளி$ப�டேபா# த!டைன=� பழி=� ஏ
பா�க� ஆதலா7�, 
தீெயாH�க� எ�9� இ��ைப த/�. 
 
 ந(ெலாH�க�ைடயவ�க�, ெக�டவ�க� ேப�கி�ற ெக�ட ேப���கைள 
மற #� - தவறி=� த� வாயா( ேபசேவ மா�டா�க�. எனேவ, ெக�டைத$ ேபசா 
தி/$ப#� ந(ெலாH�க�தி
: ஓ� அைடயாளமா:� எ�9 ஆசிாிய� :றளி( 
@றி=�ளா�. 
 
இனி� :ற�கைள� கா!ேபா�. 
 

““““அ7�கா 0ைடயா�க1 ஆ�க�ேபா� றி�ைலஅ7�கா 0ைடயா�க1 ஆ�க�ேபா� றி�ைலஅ7�கா 0ைடயா�க1 ஆ�க�ேபா� றி�ைலஅ7�கா 0ைடயா�க1 ஆ�க�ேபா� றி�ைல....    
ஒ7�க� இலா�க1 உய�4ஒ7�க� இலா�க1 உய�4ஒ7�க� இலா�க1 உய�4ஒ7�க� இலா�க1 உய�4”.”.”.”.    
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““““ஒ7�க�தி� ஒ�கா� உரேவா� இ7�க�தி�ஒ7�க�தி� ஒ�கா� உரேவா� இ7�க�தி�ஒ7�க�தி� ஒ�கா� உரேவா� இ7�க�தி�ஒ7�க�தி� ஒ�கா� உரேவா� இ7�க�தி�    
ஏத� ஏத� ஏத� ஏத� ப)பா� கறி'"ப)பா� கறி'"ப)பா� கறி'"ப)பா� கறி'"”.”.”.”.    
    
““““ஒ7�க�தி� எ�"வ� ேம�ைம இ7�க�தி�ஒ7�க�தி� எ�"வ� ேம�ைம இ7�க�தி�ஒ7�க�தி� எ�"வ� ேம�ைம இ7�க�தி�ஒ7�க�தி� எ�"வ� ேம�ைம இ7�க�தி�    
எ�"வ� எ�தா� பழிஎ�"வ� எ�தா� பழிஎ�"வ� எ�தா� பழிஎ�"வ� எ�தா� பழி””””    
    
““““ந�றி�� வி�தா��ந�றி�� வி�தா��ந�றி�� வி�தா��ந�றி�� வி�தா��    நநநந�ெலா7�க� தீெயா7�க��ெலா7�க� தீெயா7�க��ெலா7�க� தீெயா7�க��ெலா7�க� தீெயா7�க�    
எ�0� இ)�ைப த��எ�0� இ)�ைப த��எ�0� இ)�ைப த��எ�0� இ)�ைப த��”.”.”.”.    
    
““““ஒ7�க <ைடயா�� ெகா�லாேவ தீயஒ7�க <ைடயா�� ெகா�லாேவ தீயஒ7�க <ைடயா�� ெகா�லாேவ தீயஒ7�க <ைடயா�� ெகா�லாேவ தீய    
வ7�கி/� வாயா  ெசால�வ7�கி/� வாயா  ெசால�வ7�கி/� வாயா  ெசால�வ7�கி/� வாயா  ெசால�”.”.”.”.    

 
 ேம;� ஒH�க� எ�7� தைல$பி( வ�Dவ� @றி =�ள ஒ/ +திய க/�# 
சி தைன�:ாிய#: 
 
 உலகி( பல� பைழய �ைறைய விட�@டா# எ�9 @றி$ பழைமேயாேட 
��>�ெகா!� கிட$பைத$ பா��கலா�. இவ�க�, ேகாயி(களி( பைழய 
வழ�க$ப>=�ள எ!ெண� விள�ைக� தவிர மி�ெனாளி (எெல��ாி�) விள�:$ 
ேபாடேவ @டா# எ�9�, சிலைர� தீ!ட� @டா# எ�9�, உ�ேள விட�@டா# 
எ�9� ஒ
ைற� காA( நி�றா�க� - நி
கிறா�க�. இ�7� சில� கட( தா!>� 
க$ப( ேபா�:வர� ெச�ய� @டா# எ�றா�க� - எ�கிறா�க�. அதி;� 
ெப!கைள அைழ�#� ெச(லேவ @டா# எ�ப# அவ�களி� விடா$ பி>. 
இைவெய(லா� இ�9 எMவள� அறியாைம�: உாியன? இவ�க�, வள��சி 
ெப
9� ெச(;� விFஞான உலக� எ�7� :ழ ைதைய, ேம;� வளரவிடாம(, 
பைழய கால$ பழ�கவழ�க� எ�7� தாயி� க/வி
:� (வயி
9�:�) ெகா!� 
ைவ�#விட �ய(கி�றன�. இவ�க� எMவள� க
றி/ தா;� அறிவிAகேள 
யாவா�க�. அறிஞ� உலக� இவ�கைள மதி�:மா? இவ�களி� ெகா�ைகக� 
ெபா/�தம
றைவ எ�பைத ஈ!� விள�கி 5!கால� ேபா�க ேவ!>யதி(ைல. 
இ� கால�தி;�ள ப�# வய#ைடய ப�ளி மாணவ/� இவ�களி� பைழய 
ெகா�ைககைள$ பழி$ப# ெவளி$பைட ய�ேறா? 
 
 எனேவதா� ந� தி/வ�Dவ�, ம�க� தா� எMவள� க
9 அறி தி/ தா;� 
உலக�ேதா� ஒ�#$ ேபாக ேவ!�� எ�7� க/�தி(, 
 

““““உலக�ேதா ெடா(ட ஒ7க� பலக 0�உலக�ேதா ெடா(ட ஒ7க� பலக 0�உலக�ேதா ெடா(ட ஒ7க� பலக 0�உலக�ேதா ெடா(ட ஒ7க� பலக 0�    
க�லா� அறிவிலா தா�க�லா� அறிவிலா தா�க�லா� அறிவிலா தா�க�லா� அறிவிலா தா�”.”.”.”.    
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எ�9 அ/ளி=�ளா�. 
 
 எதி�கால� மாற�@�� எ�பைத ��@�>ேய Nனி� #ண� # வ�Dவ� 
இ�:றைள� @றவி(ைலெய�றா( அவ/�: எ�ன மதி$+? இதனாேலேய 
தி/�:ற� எ�9�-எ0:�.எவ/� ேபா
9� ெபா#8( எ�7� ெபய� 
ெப
றத(லவா? 
 
 பவண தி �னிவ/� த� ந�WA(, 

‘‘‘‘பைழயன கழிதA� �தியன ��தA�பைழயன கழிதA� �தியன ��தA�பைழயன கழிதA� �தியன ��தA�பைழயன கழிதA� �தியன ��தA�    
வ7வல காவ7வல காவ7வல காவ7வல கால வைகயி னாேனல வைகயி னாேனல வைகயி னாேனல வைகயி னாேன’’’’    

 
எ�9 @றி=�ளைமைய ேநா�:க. 
 
 ஒ/ கால�தி( ந(ெலாH�கமாக� க/த$ ெப
ற# ம
ெறா/ கால�தி( 
இH�கமாக��, ஒ/ கால�தி( இH�கமாக� க/த$ெப
ற# ம
ெறா/ கால�தி( 
ஒH�கமாக��, ஒாிட�தி( ஒH�கமாக� க/த$ ெப
ற# ம
ேறாாிட�தி( 
இH�கமாக��, ஓாிட�தி( இH�கமாக� க/த$ ெப
ற# ம
ேறாாிட�தி( 
ஒH�கமாக��, ஒ/ கால�திேலேய ஓாிட�திேலேய-ஒ/ @�ட�தாரா( ஒH�கமாக� 
க/த$ெப
ற# ம
ெறா/ @�ட�தாரா( இH�கமாக��, ஒ/ @�ட�தாரா( 
இH�கமாக� க/த$ெப
ற# ம
ெறா/ @�ட�தாரா( ஒH�கமாக�� க/த$ெபற� 
@��. இவ
றி
ெக(லா� எ��#�கா�� (உதாரண�) தர ேவ!�மாயி� விாி=�. 
எனேவ, கால�தி
ேக
ப, இட�தி
 ேக
ப, <"நிைல�ேக
ப ம�க� த�த� 
ஒH�க0கைள - நைட�ைற� ெசய(கைள வ:�#�ெகா!� வா"வேத 
அறி�ைடைம. 
 
 க
றவ� சில�-சிலெர�ன, பல�-த0கைள ஏேதா தனி$ பிாிவின� - உய� 
வ:$பின� எ�9 எ!ணி�ெகா!�, சCக ம�கேளா� ந�: கல # பழகாம( - 
அவ�க�: ஆவன +ாியாம( ஒ#0கி வா"கி�றன�. ேவ9 பல கைலகைள� 
க
றி/$பி7�, உலக ம�கேளா� ஒ�> வா"தைல� க(லாத இவ�கைள 
உ!ைமயி( க(வி உைடயவ�களாக எ$ப>� ெகா�ள �>=�? க
9� இவ�க� 
அறிவிAகேள யாவா�க�. எனேவ, உலக�ேதா ெடா�> ஒHக;� ஒ/ சிற த 
ேபெராH�கமா:�. 
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3. 3. 3. 3. மல�க�	 மைனயற�	மல�க�	 மைனயற�	மல�க�	 மைனயற�	மல�க�	 மைனயற�	    
 
 ம�க� மைனயற� - மைனவா"�ைக நட�#வ# ேபாலேவ மல�கD� 
மைனயற� நட�தி இ�ப வா"� வா"கி�றன. ம�க� ஆJ� ெப!Jமா 
யிைண # இ(லற0 கா�# வி/ ேதா�பி ேவளா!ைம (உபகார�) ெச�த( 
ேபாலேவ, மல�கD� ெச�# வா"கி�றன. ஈ!� மல�க� எ�றா(, சிைனயா: 
ெபயராக�ெகா!�, மரFெச> ெகா>கைள ெய(லா� :றி�#�ெகா�ள ேவ!��. 
இ/$பி7�, :றி$பி�ட பயனாகிய மைனயற$ ப:தி மல�களி� வாயிலாகேவ 
நட�தவி� சிற$பாக மல�கைள$ ப
றிேய எ��#$ ேபசி ஆரா�ேவா�. 
 
 மைனயற� எ�றா(, கணவ�, மைனவி, :ழ ைதக�, வி/ தின� �தAேயா� 
இ/$ப�. 'இ/ ேதா�பி இ(வா"வெத(லா� வி/ ேதா�பி ேவளா!ைம ெச�த
 
ெபா/��' எ�ற வ�Dவாி� வா�ெமாழி$ப>, மைனயற� தா( பல��:� பலவைக 
ந�ைமகD� இ/�:�. அ0ஙனெமனி�, மல�களி� மைனயற வா"�ைகயி( 
கணவ� யா� - மைனவி யா� என �தA( க!�பி>�தாக ேவ!��. பிற: 
பய�கைள$ ப
றி$ பா��கலா�. 
 
 ெபா#வி( +லவ�க� சில� மலைர மைனவியாக��, ஞாயி9 (<ாிய�) 
அ(ல# தி0கைள (ச திர�) கணவனாக�� உ/வகி�#$ பா�வ#!�. கா�டாக, 
கவிமணி ேதசிக விநாயக� பி�ைள, <ாியகா தி மலைர ேநா�கி, 
 

““““ஆகாய Bதி உலாவிவ�� இ'தஆகாய Bதி உலாவிவ�� இ'தஆகாய Bதி உலாவிவ�� இ'தஆகாய Bதி உலாவிவ�� இ'த    
    ஆதி�தேனா உன" அ�பன=ஆதி�தேனா உன" அ�பன=ஆதி�தேனா உன" அ�பன=ஆதி�தேனா உன" அ�பன=!!!!    
ேவகாம� ெவ'" ெவயி%� உல�'" நீேவகாம� ெவ'" ெவயி%� உல�'" நீேவகாம� ெவ'" ெவயி%� உல�'" நீேவகாம� ெவ'" ெவயி%� உல�'" நீ    
    வி1ணிேல வி1ணிேல வி1ணிேல வி1ணிேல க1ணாக நி ப ேதேனாக1ணாக நி ப ேதேனாக1ணாக நி ப ேதேனாக1ணாக நி ப ேதேனா????    
கா/� கதிரவ� ேமனிைய ேநா�க கா/� கதிரவ� ேமனிைய ேநா�க கா/� கதிரவ� ேமனிைய ேநா�க கா/� கதிரவ� ேமனிைய ேநா�க ----    உ�உ�உ�உ�    
    க1கC� Dசி� கல-காேவாக1கC� Dசி� கல-காேவாக1கC� Dசி� கல-காேவாக1கC� Dசி� கல-காேவா????    
ேநய� மி�'தவ� காய வ��த�ேநய� மி�'தவ� காய வ��த�ேநய� மி�'தவ� காய வ��த�ேநய� மி�'தவ� காய வ��த�    
    நிைன�ப"� இ�ைலேயாநிைன�ப"� இ�ைலேயாநிைன�ப"� இ�ைலேயாநிைன�ப"� இ�ைலேயா? ? ? ? ெசா� அ=ேயெசா� அ=ேயெசா� அ=ேயெசா� அ=ேய!!!!    
ெச-கதி� ெச�A� திைசய" ேநா�கி ெச-கதி� ெச�A� திைசய" ேநா�கி ெச-கதி� ெச�A� திைசய" ேநா�கி ெச-கதி� ெச�A� திைசய" ேநா�கி ----    உ�உ�உ�உ�    
    ெச�வ <க<� தி���வ ேத�ெச�வ <க<� தி���வ ேத�ெச�வ <க<� தி���வ ேத�ெச�வ <க<� தி���வ ேத�????    
ம-ைகேய உ� மணவாள னாகி� ம-ைகேய உ� மணவாள னாகி� ம-ைகேய உ� மணவாள னாகி� ம-ைகேய உ� மணவாள னாகி� ----    அவ�அவ�அவ�அவ�    
    வா��ைதவா��ைதவா��ைதவா��ைத    ெயா�0� ெசா�%� ேபாகாேனாெயா�0� ெசா�%� ேபாகாேனாெயா�0� ெசா�%� ேபாகாேனாெயா�0� ெசா�%� ேபாகாேனா????    
ஆைச ஆைச ஆைச ஆைச நிநிநிநிற'த உ� அ1ணைல ேநா�கிடற'த உ� அ1ணைல ேநா�கிடற'த உ� அ1ணைல ேநா�கிடற'த உ� அ1ணைல ேநா�கிட    
    ஆயிர� க1கC� ேவ1) ேமா=ஆயிர� க1கC� ேவ1) ேமா=ஆயிர� க1கC� ேவ1) ேமா=ஆயிர� க1கC� ேவ1) ேமா=????    
ேபச4� நாெவழ வி�ைலேயா=ேபச4� நாெவழ வி�ைலேயா=ேபச4� நாெவழ வி�ைலேயா=ேபச4� நாெவழ வி�ைலேயா=! ! ! ! ----    ெகாEச�ெகாEச�ெகாEச�ெகாEச�    
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    F�த� ெப�ைம/� வ'த ேதா=F�த� ெப�ைம/� வ'த ேதா=F�த� ெப�ைம/� வ'த ேதா=F�த� ெப�ைம/� வ'த ேதா=????    
மEச5 �ளி�" <கமி8�கி மEச5 �ளி�" <கமி8�கி மEச5 �ளி�" <கமி8�கி மEச5 �ளி�" <கமி8�கி ----    இ'தஇ'தஇ'தஇ'த    
    மாய�ெபா= Bசி நி �� நிைலமாய�ெபா= Bசி நி �� நிைலமாய�ெபா= Bசி நி �� நிைலமாய�ெபா= Bசி நி �� நிைல    
கEச மக5 வ'" காணி  சிாி��ேமாகEச மக5 வ'" காணி  சிாி��ேமாகEச மக5 வ'" காணி  சிாி��ேமாகEச மக5 வ'" காணி  சிாி��ேமா????    
    க1ணீக1ணீக1ணீக1ணீ� உ���ேமா� உ���ேமா� உ���ேமா� உ���ேமா? ? ? ? யாரறிவா�யாரறிவா�யாரறிவா�யாரறிவா�!!!!””””    
    

எ�9 ேக�ப#ேபா( மிக இனிைமயாக�� நயமாக�� பா>=�ளா�. 
இ$பாட(ெதாடாி(, <ாியகா தி மலாி� கணவனாக� <ாியைன� :றி$பி�கிறா�. 
அ�மல� த� மணவாளனாகிய கதிரவைனேய எ�9� பா��#� ெகா!>/�கிறதா�. 
ேநய� மி: தவனாதலா( அவ� த�ேம( கா�வத
:� வ/ தவி(ைலயா�. 
அவைன ேம�ேம;� மய�:வத
காக, மFச� :ளி�# �க� மி7�கி மாய$ 
ெபா>=� (மகர த� K�) 5�கிறதா�. இ த$ ேபா�>� கா�சிைய� கதிரவன# 
ம
ெறா/ மைனவியாகிய தாமைர மல� க!டா( எ�ளி நைகயா>� சிாி�தா;� 
சிாி�:மா� - அ(ல# கவைலயா( க!ணீ� ெசாாி தா;� ெசாாி=மா�. எMவள� 
க
பைனயான பாட( ! இ9தி$ பாட( இ/ ெபா/� (சிேலைட) நிைற த#. க!ணீ� 
= க� நீ� = ேத�. 
 
 <ாியகா தி$ V��:�, தாமைர மல/�:� கதிரவைன� கணவனாக� @9� 
மர+ உ!ெட�ப# ேம
@றிய பாட(களா( +லனா:�. ேம;�, க�சிய$ப �னிவ� 
க த+ராண�தி(, 
 
   ““““சகட ச�கர� தாமைர நாயக�சகட ச�கர� தாமைர நாயக�சகட ச�கர� தாமைர நாயக�சகட ச�கர� தாமைர நாயக�””””    
எ�9�, சிவ$பிரகாச �னிவ� தி/ெவ0ைக =லாவி(, 
 

““““ெச'தாமைர நாத� ேதாி� பதாைகேயா)ெச'தாமைர நாத� ேதாி� பதாைகேயா)ெச'தாமைர நாத� ேதாி� பதாைகேயா)ெச'தாமைர நாத� ேதாி� பதாைகேயா)    
ந'தா மதி  ெகா=க5 ந(பாடந'தா மதி  ெகா=க5 ந(பாடந'தா மதி  ெகா=க5 ந(பாடந'தா மதி  ெகா=க5 ந(பாட””””    

எ�9� @றியி/$பதிA/ #, கதிரவ7�:, ‘தாமைர நாயக�’, ‘தாமைர நாத�’ 
எ�7� ெபய�க� உளவாத;� அறிய$ெப9�. நாயக� - நாத� எ�றா( 
கணவ�தாேன! 
 
 ந� +லவ�க� தி0கைள ம��� வி�� ைவ�தா�களா எ�ன! :�த (ஆ�ப() 
மலாி� கணவனாக மதிய�ைத� @றி ைவ�தா�க�. இதைன, 
 

""""ஆ�ப� களிDர வ�� ெவ1ணிலாேவஆ�ப� களிDர வ�� ெவ1ணிலாேவஆ�ப� களிDர வ�� ெவ1ணிலாேவஆ�ப� களிDர வ�� ெவ1ணிலாேவ----உன��உன��உன��உன��    
அ��ய� ெச� தீ- ெக"ேவா ெவ1ணிலாேவஅ��ய� ெச� தீ- ெக"ேவா ெவ1ணிலாேவஅ��ய� ெச� தீ- ெக"ேவா ெவ1ணிலாேவஅ��ய� ெச� தீ- ெக"ேவா ெவ1ணிலாேவ!!!!””””    

எ�7� ேதசிகவிநாயக� பி�ைளயி� பாடலா;�, 
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““““காம� க��தா� �<த நாத�காம� க��தா� �<த நாத�காம� க��தா� �<த நாத�காம� க��தா� �<த நாத�    
க-�� வர� க1)�க-�� வர� க1)�க-�� வர� க1)�க-�� வர� க1)�””””    

எ�7� தனி$பாட( திர��� ெச�=ளா;� உணரலா�. தி0க� :�த நாதனா� - 
ஆ�பA� கணவனா�! 
 
 ஆனா( உ!ைமயி( ஞாயி9� தி0கD� மல�களி� கணவ�மா�களாக 
�>=மா? �>யாேத! கதிெராளியா;� நிலெவாளியா;மா மல�க� க/�
9� கா� 
கா��கி�றன? இ(ைலேய! கதிரவ7� மதிய�� +ற$ப�� ேநர�தி( வழ�கமாக 
மல�க� மல�வதா( அவ
ைற அ�மல�களி� கணவ�மா�களாக� @றியி/$ப# 
ஒ/வைக இல�கிய மரேபயா:�. கா� கா��:� மல�களி� கணவ�மா�க� ேவேற 
உள�. எனேவ, கதிரவைன=� தி0கைள=�, மல�களி� மல��சி�: உத�� 
உதவியாளராக - ஆதரவாளராக - ந!பராக ேவ!�மானா( ஒ/ வைகயி( @றலா�. 
இதைன ந�: உண� ததனா( தாேனா, பி0கல �னிவ� த� பி0கல நிக!>( 
‘:�த சகாய�’ எ�9�, ம!டல +/ட� த� <டாமணி நிக!>( ‘:�த ந!ப�' 
எ�9� தி0க�:$ ெபய� @றி=�ளனேரா எ�னேவா? சகாய�, ந!ப� எ�7� 
ெசா
க� கணவைன� :றி�கா அ(லவா? 
 
ஆனா( ஒ/ சில�, மல�களி� கணவராக வ!�கைள� @9வ# வழ�க�. இதைன, 

 
““““காம� ெச?வி� க=மல� அவிG'த"காம� ெச?வி� க=மல� அவிG'த"காம� ெச?வி� க=மல� அவிG'த"காம� ெச?வி� க=மல� அவிG'த"    
உதய �மர� எ8� ஒ�வ1) உஉதய �மர� எ8� ஒ�வ1) உஉதய �மர� எ8� ஒ�வ1) உஉதய �மர� எ8� ஒ�வ1) உணீணீணீணீஇயஇயஇயஇய””””    
    

எ�7� மணிேமகைல ய>களா; �ணரலா�. அதாவ#, மாதவியி� மகளாகிய 
மணிேமகைல எ�7� மலைர, இளவரச� உதய:மர� எ�7� வ!� உ!ண 
வி/�+வைத$ப
றி� @9கிற# இ$ப:தி. இதிA/ #, மலைர$ ெப!ணாக�� 
வ!ைட ஆணாக�� @9� ஒ/வைக மர+ உ!� எ�ப# +லனா:�. இ�தைகய 
இல�கிய வழ�கா
ைற� ச0க 8(களி;� காணலா�. அ$ப>ெயனி(, வ!�க� 
மல�களி� கணவராக �>=மா? �>யா#. உ!ைமைய ஆராயி�, கா� கா��:� 
மல�கD�:� அவ
றி� கணவ�மா�கD�:� இைடேய K# ெச(;� 
K#வ�கேள வ!�க� எ�ப# +ாி=�, இ த ேவைல ெச�வத
காக வ!�க� 
ெப9� @A - இ(ைலயி(ைல பாி� - இ(ைலயி(ைல ைகS�ேட (இலFசேம) 
அைவ :>�:� ேதனா:�. இ$ப>� ெசா�னா( ஒ�9� +ாியா#தா�!  இதைன 
ஈ!� விள�கமாக� ெசா(லேவ!��. அத
காக நா� இ0ேக ெபா#வாக$ V கா� 
(கனி) ஆகியவ
றி�  வரலா
ைற ஆரா� # காணேவ!��. இனி 
அMவாரா��சியி( ஈ�ப�ேவா�: 
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)வி� வரலா*)வி� வரலா*)வி� வரலா*)வி� வரலா*    
 
 இ0ேக விள�க�தி
காக$ Vவரச� Vவிைன எ��#� ெகா�ேவா�. 
நகர0களி;�ள சில� அறியாவி>7�, சி
9ர�களி( உ�ள பல/� Vவரச� 
Vவிைன$ ப
றி ந�: அறி தி/$ப�. சி9வ� சி9மிய� Vவரச� Vைவ$ பறி�#$ 
பாவாைட க�>ய ெப!:ழ ைதேபா( ெபா�ைம ெச�#�, இத"கைள� 
கைள ெதறி #வி�� அ>யிA/�:� கா�$ ப:திைய� க�மலாக�� ப�பரமாக�� 
பய�ப��தி=� விைளயா�வ# வழ�க�. எனேவ, சிறா�கD� ந�கறி த Vவரச� 
Vவிைன எ��#� ெகா�வ# ெபா/�த தாேன. ேம;� அ# V�கD�:�ேள அரச� 
அ(லவா? ஆகேவ, அைத$ப
றி� ெதாி # ெகா�வ#, ம
ற V�கைள$ப
றி� 
ெதாி # ெகா�வத
:$ ெபாி#� #ைண +ாி=�. 
 
 Vவரச0 கிைளயி� கJ�ச #களிA/ # நீ!ட கா�+கDட� V�க� 
ேதா�9கி�றன. கா�+�: ‘வி/ த�’ (Pedicel) எ�9 ெபய� @9கி�றன�  
மர (தாவர) 8லா�. இதைன மலாி� தா� எ�9� ெசா(லலா�. வி/ த�தி� 
Nனியி( ஒ/ கி!ண� Vவி� ம
ற ப:திகைள உ�ளட�கி C>�ெகா!>/�:�. 
சிறிய அ/�பாயி/ தேபா# C>�ெகா!>/�:� இ� கி!ண�, ெபாிய 
ெமா�டான#� ேம
 +ற�# விாிகிற#. உடேன உ�ளி/�:� பாக0க� 
ெவளி$ப�� வள/கி�றன. இ$ V�கி!ண�ைத +Xப ேகாச� (calyx) எ�றைழ� 
கி�றன�. 
 
 +Xப ேகாச� என$ப�� V�கி!ண� Vவி� ெவளி$பாகேம. உ�+ற�ேத 
அழகிய மFச� நிற0ெகா!ட ஐ # தள0க� உ!�. Vவி� ந�வி( நீள� 
க�பிேபா�ற ஒ/ பாக� உ�ள#. அதி(, :ழா� ேபா�9� ஊசி ேபா�9மாக 
இர!� உ�பிாி�க� உ!�. :ழா� ேபா�ற# ஊசிேபா�றைத� 
�
றி�ெகா!>/�:�. இ த� :ழாயி� ெவளி$+ற�ைத� �
றியி/�கிற 8( 
ேபா�ற க�பிகளி� Nனிகளி(, மFச� நிற�ைடய சி9சி9 உ/!ைடக� 
இ/�:�. இ�:ழா� 'ேகசர� :ழா�' (Staminal tube) எ�9�, மFச� நிற உ/!ைட 
'மகர த$ ைப' (Anther) எ�9� அைழ�க$ப��. ேகசர� :ழா��:� உ�ள க�பி 
'கீல�' (Style) என$ப��. கீல�தி� Nனி$ப:தி 'கீலா�ர�' (Stigma) அ(ல# கீல Nனி 
என$ப��. கீல� அ>யி( பிF�ட� ெதாட�+
றி/�:�. இ த$ பிF� 
'அ!டாசய�' (Ovary) என$ப��. இ த� கீல�, கீலா�ர�, அ!டாசய� ஆகிய 
C�9� ேச� # 'அ!டேகாச�’ (Gynaecium) எ�றைழ�க$ப��. Vவி( காயாக 
மா9� ப:தி இ த அ!டேகாச�தா�. எனேவ, இதைன$ Vவி� ெப!பாக� எ�9 
@றலா ம�ேறா? ேகசர$ ப:தியி;�ள மகர த$ ைபயி( இ/�கிற 'மகர த$ெபா>' 
(Pollen) எ�7� V K�, அ!ட ேகாச�#� விH # ெதாட�+ ெகா!டா(தா� 
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கா� உ!டா:மாதலா(, அ� மகர த$ ெபா> உ�ள ேகசர$ ப:திைய$ Vவி� 
ஆ!பாக� எ�9 ெசா(லலா ம�ேறா? 
 
இைணயின. )/ெச&க�இைணயின. )/ெச&க�இைணயின. )/ெச&க�இைணயின. )/ெச&க�    
 
 Vவரசி( ஒேர Vவி( ஆ!பாக�, ெப!பாக� இர!�� உ�ளன. ச$பா�தி, 
அக�தி �தAயவ
றி;� இ$ப>ேய. இ�தைகயனவ
ைற 'மி#ன� ெச> எ�ப�. நா� 
இவ
ைற இைணயின$ VFெச> என அழ: தமிழி( அைழ$ேபா�. 
 
ஈாின. )/ெச&க�ஈாின. )/ெச&க�ஈாின. )/ெச&க�ஈாின. )/ெச&க�    
 
 எ(லா� ெச>களி;ேம ஒேர Vவி( ேகசரமாகிய ஆ!பாக�� அ!ட 
ேகாசமாகிய ெப! பாக�� இ/$பதி(ைல. சில ெச>களி( ஒ/ கிைளயி;�ள ஒ/ 
Vவி( ஆ!பாகமாகிய ேகசர� ம��� இ/�:�; அத
: ஆ! V எ�9 ெபயரா�. 
அேத அ(ல# ேவ9 கிைளயி;�ள ம
ெறா/ Vவி( ெப!பாகமாகிய அ!டேகாச� 
ம��� இ/�:�; இத
:$ ெப! V எ�9 ெபயரா�. Vசணி, பாக(, :$ைப ேமனி, 
ஆமண�: �தAயைவ இMவைகைய� ேச� தைவ. இ�தைகயனவ
ைற #விA0க� 
ெச>க� எ�ப�. தமிழி( ‘ஈாின$ VFெச>க�’ எ�9 நா� ெசா(லலா�. 
 
ஓாின. )/ெச&க�ஓாின. )/ெச&க�ஓாின. )/ெச&க�ஓாின. )/ெச&க�    
 
 ேவ9 சில வைககளி(, ஒ/ ெச>யிேலா அ(ல# ெகா>யிேலா ஏதாவ# ஒாின$ 
V ம�� தா� இ/�:�. அதாவ# ேகாைவ� ெகா>ைய எ��#� ெகா�ேவா�. ஒ/ 
ேகாைவ� ெகா>யி( ஆ! V�க� ம��ேம இ/�:�. இ�ெனா/ ேகாைவ� 
ெகா>யி( ெப! V�க� ம��ேம இ/�:�. ஆ! V - ெப! V எ�9 ெசா(வத
:$ 
பதிலாக, ஆ! பைன ெப! பைன எ�ப#ேபால, ஆ!ேகாைவ . ெப!ேகாைவ 
எ�ேற ெசா(Aவிடலா�. இ�தைகயனவ
ைற 'ஏகA0க� ெச>க�' எ�ப�. தமிழி( 
'ஓாின$ VFெச>க� அ(ல# ெகா>க�’ எ�9  ெசா(லலா�. 
 
மகர�த3 ேச��ைகமகர�த3 ேச��ைகமகர�த3 ேச��ைகமகர�த3 ேச��ைக    
 
 ஒேர Vவி( ஆ! பாக�� ெப! பாக�� இ/ தா(, ஆ! பாக�தி;�ள 
மகர த� #J�:க� ெப! பாக�ேதா� ெதாட�+ெகா!� க/�
9� கா� 
கா�$ப# த�னி(தாேன இய
ைகயாக நிகH�. இத
:� த� மகர த� ேச��ைக 
எ�9 ெபயரா�. ஆ! V�� ெப! V�� தனி�தனியாயி/�:மானா(, கா
9, 
வ!�, ேதனி, பறைவ, வில0: �தAயவ
றி� வாயிலாக, ஆ! Vவி;�ள 
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மகர த� #J�:க� ெப! Vவி
: வ # ெதாட�+9வதா( க/�
9� கா� 
கா��:�. இத
:$ ‘பிறமகர த� ேச��ைக’ எ�9 ெபயரா�. 
 
 இனிேம(தா� மல�களி� காத( வா"ைவ நா� ஆ" # ஆராய ேவ!��. 
ெசகதீச ச திரேபா� @றி =�ளா0:, அவ
றி
:� எ(லாவைக உண��கD �!�. 
 
 ெப/�பா;� மல�க� த�மகர த� ேச��ைகைய வி/�பாம(, பிறமகர த� 
ேச��ைகையேய வி/�+கி�றன. உலகியA(@ட மணம�க� சில�, ெசா த�கார$ 
ெப! அ(ல# ஆணி�ேம( கவ��சி ெகா�ளா# +தியவைரேய வி/�பி நா�வைத� 
கா!கிேறாேம! விFஞான �ைற$ப> ேநா�கி�, ெசா த�கார மணம�கD�:$ 
பிற�:� :ழ ைதக� அறிவிேலா உ/விேலா ேபாதிய வள��சி ெப9வ# ஐயேம. 
+திேயா��:$ பிற�:� பி�ைளக� ேபாதிய வள��சி ெப9வ# தி!ண�. 
அேதேபால, த�மகர த� ேச��ைக உைடய மல�க� ேபாதிய மணேமா, நிறேமா, 
ேதா
றேமா, கவ��சிேயா உைடயனவாக இ/�கமா�டா. தாழ� V��, சில +( 
ெச>$ V�கD� இ�தைகயனேவ. கா
றி� உதவியா( மகர த$ ெபா>க� 
ெப!பாக�ைத அைடவதா( இைவ க/�9கி�றன. மகர த$ ெபா> ெகாFசமாக 
இ/ தா( ெப!பாக�தி( ப�டா;� ப��, படாம( ேபானா;� ேபா:மாதA�, 
தாைழ ேபா�றவ
றி( மகர த$ ெபா>க� மி:தியாக��, கா
றி( 
மித$பத
ேக
றவா9 கனம
9 ெம(Aயனவாக���ளன. இைவ=� பிற 
V�களிA/ # பிறமகர த� ேச��ைக ஏ
பட வழியி(லா# ேபாவதனாேலேய, 
ேவ!டா ெவ9$பா�� த� VவிA/ ேத த� மகர த� ேச��ைக 
ெப
9�ெகா�கி�றன. 
 
 மல�க� த� மகர த� ேச��ைகைய வி/�பாம( இ/$பத
: இய
ைக=� 
ஒ�#ைழ$ப#� உ!�. அதாவ#, சில இைணயின$ VFெச>களி(, ஒேர 
மலாி;�ள ஆ! பாக�� ெப! பாக�� ஒேர ேநர�தி( �
9த( (ப�:வ�) 
ெபறாம(, ��பி�னாகேவ பத$ப�கி�றன. இதனா( த�மகர த� ேச��ைக�: 
வழியி(லாம(, பிற V�கைள எதி�பா��க ேவ!>=�ள#. சி9 :ழ ைத=� 
ெபாியவ/� மண #ெகா�ள �>யாத#தாேன! ேபரா ��>, க�+, ேசாள� 
�தAயன இ த வைகைய� ேச� தைவ. 
 
 எனேவ, மல�க� பிறமகர த� ேச��ைகையேய வி/�+கி�றன. ஒ/ Vவி� 
ெப! பாக�தி( ேவ9 மலாி;�ள ஆ! பாகமாகிய மகர த$ ெபா>ைய� ெகா!� 
வ # ேச��:� ேவைலைய வ!�, ேதனீ, வ!ண�#$V�சி �தAயைவ 
ெச�கி�றன. இMவா9 பிறமகர த� ேச��ைகயா( க/�9� மல�க� மி�க மண��, 
நிற��, ேத7�, ேதா
ற� கவ��சி=� உைடயனவாக இ/�:�. இMவைக மல�க� 
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மண�� நிற�� கவ��சி=� ெப
றி/$ப# வ!� �தAயனவ
ைற� கவ� # 
மய�கி� த�பா( இH$பத
ேகயா�. அத
காக� ேத7� ெகா��க$ப�கிற#. வ!� 
�தAயன ஒ/ மலாி( ேத� :>�:�ேபா# அதி;�ள மகர த� #J�:கைள� 
த�ேம( ஒ�>�ெகா!�, ேவெறா/ மலாி( ெச�9 அ�#J�:கைள� 
த
ெசயலாக� ேச��கி�றன. மல�களிட� கவ��சியி(ைலெய�றா( வ!�க� 
அவ
ைற ேநா�கி� ெச(லமா�டா அ(லவா? 
 

““““மEச5 �ளி�" <க�மி8�கி மEச5 �ளி�" <க�மி8�கி மEச5 �ளி�" <க�மி8�கி மEச5 �ளி�" <க�மி8�கி ----    இ'தஇ'தஇ'தஇ'த    
மாய�ெபா= Bசி மாய�ெபா= Bசி மாய�ெபா= Bசி மாய�ெபா= Bசி நிநிநிநி �� நிைல �� நிைல �� நிைல �� நிைல””””    

எ�9 கவிமணியவ�க� <ாியகா திைய$ ப
றி� :றி$பி� >/$ப#, உ!ைமயி( 
<ாியைன மய�:வத
க�9; வ!�கைள மய�கி வரேவ
 பத
ேகயா�. இதைன 
அவேர ம
ெறா/ பாடA( மல�களி� வாயி( ைவ�#, 
 

““““வ1=� வரெவதி� பா��" நிவ1=� வரெவதி� பா��" நிவ1=� வரெவதி� பா��" நிவ1=� வரெவதி� பா��" நி ேபா�  ேபா�  ேபா�  ேபா� ----    ந�லந�லந�லந�ல    
வாசைன Bசி நி ேபா�வாசைன Bசி நி ேபா�வாசைன Bசி நி ேபா�வாசைன Bசி நி ேபா�””””    

எ�9 @றியி/$பதனா;� உணரலா�. ம
9� ெபாH# சா=� மாைல ேவைளயி( 
மல/� �(ைல �தAய மல�க� பளி�சி�ட ெவ!ணிறமாயி/$பத� காரண�� 
வ!�கைள மய�கி வரேவ
:� ேநா�கேமயா�. இ/�� ேநர�தி( 
ெவ!ணிற தாேன பளி�சி��� ெதாி # பா�$பவைர� கவ/�! இதைன, 
ேபராசிாிய� � தர� பி�ைளயவ�க� இய
றிய மேனா�மணிய� எ�7� 
காவிய�தி;�ள, 
 

””””... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... நிநிநிநிசியல� மல���சியல� மல���சியல� மல���சியல� மல���    
ெவ1ைம/� ந�மண� உ1ைம/� இலேவ�ெவ1ைம/� ந�மண� உ1ைம/� இலேவ�ெவ1ைம/� ந�மண� உ1ைம/� இலேவ�ெவ1ைம/� ந�மண� உ1ைம/� இலேவ�    
எ?வண� எ?வண� எ?வண� எ?வண� அவ றி� இ(ட நாயகரா�அவ றி� இ(ட நாயகரா�அவ றி� இ(ட நாயகரா�அவ றி� இ(ட நாயகரா�    
ஈயின� அறி'"வ' ெத�தி)�ஈயின� அறி'"வ' ெத�தி)�ஈயின� அறி'"வ' ெத�தி)�ஈயின� அறி'"வ' ெத�தி)�? ? ? ? அ--ன�அ--ன�அ--ன�அ--ன�    
ேமவி=� அ�ேறா கா�த�� க�வா�ேமவி=� அ�ேறா கா�த�� க�வா�ேமவி=� அ�ேறா கா�த�� க�வா�ேமவி=� அ�ேறா கா�த�� க�வா�????””””    

எ�7� (C�றா� அ0க� - நா�கா� கள�) அ>களா( அறிய$ ெபறலா�. 
 
 இ0ேக NJகி ேநா�:ேவா��: ஓ� ஐய� எழலா�. அதாவ#, �(ைல மல� 
ஒ�றி( ேத� அ/ தி மகர த$ ெபா>=� ஒ�>�ெகா!ட ஒ/ வ!�, அ��தா
 
ேபா( ம
ெறா/ �(ைல மல/�ேக ெச�9 அ� மகர த$ ெபா>ைய� ேச��:� 
எ�9 எ$ப>� ெசா(ல �>=�? ஏ�, அ த வ!� அ��தா
ேபா( ஒ� ஆ�ப( 
மல/�ேகா அ(ல# ேவெறா/ மல/�ேகா ெச(ல�@டாதா? அ0ஙன� ெச(A� ஒ/ 
�(ைலயி� மகர த� ம
ெறா/ �(ைலயி( ேச� # க/�9வ# எ$ப>? இ$ப> ஒ� 
ஐய� எழலா ம�ேறா? ஆனா( இ த ஐய�தி
: இடேமயி(ைல. இ# உ
றா� # 
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க!� பி>�க$ப�>/�கிற#. அதாவ#, ஒ/ �(ைல மலாி( ேத� :>�த வ!�, 
:ைற த# அைர மணி அ(ல# ஒ/ மணிேநர� வைர=� �(ைல மல�கைள ம��ேம 
<" # ெகா!>/�:மா�. அேத ேபால ம தாைரயி( ேத� :>�த வ!� 
ெதாட� # ம தாைரைய ேத>�திாி # ேத� :>�:மா�? ஆகா இய
ைகயி� 
விய�த: ெசயைல எ�ென�ப# மல�களி� காத( வா"�ைக�: இய
ைக எ$ப> 
ெய$ப> ெய(லாேமா உத�கி�ற த(லவா? 
 
 ேம;�, ெப! மல�க� ஆ! மல�களி� @��றைவ� தவ0கிட # ெப
9� 
க/�
9 இன வள��சி ெச�வேதாட(லா#, காயாகி� கனியாகி$ பிற 
உயிாின0க�:� உதவி ஒ$+ர� ெச�# வாH� மைனயற�ைத எ!J0கா( 
மயி��@� ெசறிகி�ற#. இ0ேக, நா� உ!J� ெந(, ேக"வர: �தAயவ
றி� 
வா"�ைகைய� சிறி# நிைன�#$ பா�$ேபா�. இவ
றி� V�கதி�க� தைல�:ேம( 
மிக உய� # நீ!>/$பத
:� காரண� எ�ன? தா0க� அட��தியாக ெந/0கி 
வா"வதா(, V�கதி�க� அ>யிேலா ந�விேலா ஏ
ப>�, பிறமகர த� ேச��ைக�:$ 
ேபாதிய வசதியிரா#, அதனாேலேய, V�கதி�கைள� தைல�: ேம( மிக நீ�>� 
ெகா!� பிறமகர த� ேச��ைகைய எதி�ேநா�கி� கா�# நி
கி�றன. எ�ேன 
இ த� ெசய(! 
 
 ம
9�, த!ணீ/�:� வாH� ‘ேவல�பாசி’ எ�7� ஒ/வைக� ெச>யி� 
காத( வா"ைவ ஆரா� ேதாமாயி� விய$பி7� விய$பாயி/�:�. இ�ெச> 
த!ணீ/� :�ேளேய இ/�:�. ேம( ம�ட�தி( ெதாியா#. ேம;� இஃ# ஒாின$ 
VFெச> வைகைய� ேச� ததா:�. அதாவ#, சில ெச>களி( ஆ! V�க� ம��ேம 
இ/�:�; சில ெச>களி( ெப! V�க� ம��ேம இ/�:�. இவ
றி
:� மகர த� 
ேச��ைக உ!டாக ேவ!�ேம? அ$ப> உ!டா�:வத
: வ!� �தAயன�� 
த!ணீ/�:� �Hகி வர�>யாேத. இ நிைலயி( மகர த� ேச��ைக ஏ
ப��� 
க/�9வ# எ0ஙண�? இத
காக இ� மல�க� ைகயாD� வழி யா#? 
 
 த!ணீ/�:� இ/�:� ஆ! ேவல�பாசி� ெச>யிA/ # ப/வ� �
றிய 
ஆ! V�க� பிாி # நீாி� ேம(ம�ட�தி
: வ # காதAைய� ேத> மித # 
திாி #ெகா!>/�:மா�. அேதேபால நீ/�:� இ/�:� ெப! ேவல�பாசி� 
ெச>யி;�ள ப/வ� �தி� த ெப! V�க� காதல�கைள� ேத>� தா�ம��� நீ� 
ம�ட�தி
: ேமேல வ # தைலைய நீ�>� ெகா!>/�:மா�. இ/�கேவ, 
ஏ
ெகனேவ மித # ெகா!>/�கிற ஆ! V�களிA/ # இ$ெப! V�கD�: 
மகர த� ேச��ைக கிைட�கிற#. கிைட�த#� ெப! V�க� த!ணி/�:� இற0கி� 
க/�
9 வள��சி ெப9மா�. எ�ேன இய
ைகயி� வி ைத இ� கா�சிைய அ��# 
வ/� ஒவிய�தி( க!� ெதளியலா�: 
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ேவல�பாசி3 ெச&க�ேவல�பாசி3 ெச&க�ேவல�பாசி3 ெச&க�ேவல�பாசி3 ெச&க�    
 
 இ த ஒவிய�தி( வல�ைக$ ப�க� இ/$ப# ஆ! ெச> இட�ைக$ ப�க� 
இ/$ப# ெப! ெச> : ஆ! ெச>யிA/ # V�க� பிாி # ேம( ேநா�கி� ெச�9 
மித # ெகா!>/$பைத=�, ெப! ெச> தன# Vைவ ம��� த!ணீாி� 
ேம(ம�ட�தி
: நீ�> ஆ!Vேவா� ெதாட�+ ெகா�வைத=� காணலா�. 
 

 
 எனேவ, ம�க� ம��ேம மைனயற� ஓ�பி$ பிற��:� பய�ப�கிறா�க� 
எ�9 எ!Jவத
கி(ைல; அஃறிைணயாகிய மரF ெச> ெகா>களி� 
மல�கD0@ட மைனயற� நட�தி$ ப(வைக உயி�க�:� பய� த/கி�றன எ�ப# 
+லனா:�. இதைன$ ேபராசிாிய� � தர� பி�ைள தம# மேனா�மணிய� எ�7� 
நாடக� காவிய�தி( மிக அழகாக� ெசா(ேலாவிய$ப��தி=�ளா�. அவ� 
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@
9$ப>:- ஒ/ சி9 +( உ�பட எ(லா உயி�கDேம :றி�ேகாDட� 
வா"கி�றன. எனேவ எைத=� தா"வாக எ!Jவத
கி(ைல. ஒ/ சி9 +(லான# 
த� சி9 V�:ைலைய ேமேல உய��தி, ேத� #ளியிைன=� தா0கி, ஈ�கைள 
அைழ�#� ேத� அ/�தி மகர த� ேச��ைக உ!டாக� ெச�# க/�
9� கா� 
கனிகைள ஆ�கி$ பல��:� பயனளி�கிற#. இ�க/�ைத அவ� பா>=�ள 
 

““““இேதாஒஇேதாஒஇேதாஒஇேதாஒ! ! ! ! இ�கைர <ைள�த இ# சி0��இ�கைர <ைள�த இ# சி0��இ�கைர <ைள�த இ# சி0��இ�கைர <ைள�த இ# சி0��    
சதாத� �றி�ெபா) சா�த� கா1=சதாத� �றி�ெபா) சா�த� கா1=சதாத� �றி�ெபா) சா�த� கா1=சதாத� �றி�ெபா) சா�த� கா1=    
அத�சி0 I��ைல அ=ெயா� 0ய��திஅத�சி0 I��ைல அ=ெயா� 0ய��திஅத�சி0 I��ைல அ=ெயா� 0ய��திஅத�சி0 I��ைல அ=ெயா� 0ய��தி    
இத<ற� ேத�"ளி தா-கி ஈ�கைளஇத<ற� ேத�"ளி தா-கி ஈ�கைளஇத<ற� ேத�"ளி தா-கி ஈ�கைளஇத<ற� ேத�"ளி தா-கி ஈ�கைள    
நல<ற அைழ�" நநல<ற அைழ�" நநல<ற அைழ�" நநல<ற அைழ�" ந�J1 அ��தி�J1 அ��தி�J1 அ��தி�J1 அ��தி����    
பல<ற� தன" I�பராக� பர�பி�"பல<ற� தன" I�பராக� பர�பி�"பல<ற� தன" I�பராக� பர�பி�"பல<ற� தன" I�பராக� பர�பி�"    
ஆசிலா# சி0கா� ஆ�கி இேதாஆசிலா# சி0கா� ஆ�கி இேதாஆசிலா# சி0கா� ஆ�கி இேதாஆசிலா# சி0கா� ஆ�கி இேதா........................?”?”?”?”    

எ�7� மேனா�மணிய (C�றா� அ0க� - இர!டா� கள�) அ>களா( 
அறியலா�. 
 
 ஆகேவ, அஃறிைண$ ெபா/ளாகிய மல�கேள இMவா9 மைனயற0 கா�# 
மாநில�தி
:$ பய� ப���ெகா!>/�க, அேத ேநர�தி(, உய�திைணயாகிய 
ம�கD� சில�, ந��ைறயி( மைனவா"�ைக நட�தாம;� பிற��:$ 
பய�படாம;� வறி# கழிவைத எ!J0கா(, அ�ம�களின�ைத� ேச� த 
அைனவ/� ெவ�க$பட ேவ!�ம�ேறா? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
    

4. 4. 4. 4. க	பாி� தமி�� படல	க	பாி� தமி�� படல	க	பாி� தமி�� படல	க	பாி� தமி�� படல	 
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 க�ப� தம# இராமாயண� கா$பிய�தி( தமி"$ படல� ஒ�9 த #�ளா�. 
அத� விவரமாவ#:— 
 
 இராம�, சீைத, இல�:வ� ஆகிய Cவ/� கா�>( த�ைம வரேவ
ற 
�தீ�கண� எ�பவாிடமி/ # விைட ெப
9� ெகா!டபி�, அக�தியன# 
இ/$பிட� ேநா�கி� ெச�9 ெந/0கின�. 
 
 இவ�களி� வ/ைகைய அறி த அக�தியனி� மகி"�சி அள� கட ததா� 
ஏHல:� பரவி
றா�. எ�9� உள ெத�தமி" இய�பி இைச ெகா!டவ7�, நீ!ட 
தமிழா( உலைக அள தவ7மாகிய அக�தியனி� தி/வ>கைள இராம� வண0க 
அவ� வரேவ
றா�.  
 
பாட( : (அக�திய$ படல�) 
 

““““ஆ1தைகய� அ?வயி� அைட'தைம அறி'தா�ஆ1தைகய� அ?வயி� அைட'தைம அறி'தா�ஆ1தைகய� அ?வயி� அைட'தைம அறி'தா�ஆ1தைகய� அ?வயி� அைட'தைம அறி'தா�    
ஈ1) உவைக ேவைல"ைண ஏ7ல�� எ�தஈ1) உவைக ேவைல"ைண ஏ7ல�� எ�தஈ1) உவைக ேவைல"ைண ஏ7ல�� எ�தஈ1) உவைக ேவைல"ைண ஏ7ல�� எ�த    
மா1ட வரத� சர1 வண-க எதி� வ'தா� மா1ட வரத� சர1 வண-க எதி� வ'தா� மா1ட வரத� சர1 வண-க எதி� வ'தா� மா1ட வரத� சர1 வண-க எதி� வ'தா� ............    
நீ1ட தமிழா� உலைக ேநமியி� அள'தா�நீ1ட தமிழா� உலைக ேநமியி� அள'தா�நீ1ட தமிழா� உலைக ேநமியி� அள'தா�நீ1ட தமிழா� உலைக ேநமியி� அள'தா�” ” ” ”     (36)(36)(36)(36) 

  
 ஆ! தைகய� = மற ஆ!ைம=ைடய இராம இல�:மண�. அவ�க� வ தன� 
எனி( சீைத=� உட� வ தைம ெசா(லாமேல விள0:�. 
 
 இராம� அக�தியனிட� பைட�கல� ெப
9 அர�கைர ெவ(ல$ 
ேபாகிறானாதA� உவைக ஏHல:� பரவிய#. 
 
 மா!ட வரத� = மா!+ மி�க இராம�. த� தி/வ>கைள இராம� 
வண0:� அள��: அக�திய� உய� தவனாவா�. 
 
 அக�திய� நீ!ட தமிழா( உலைக ேநமியி� அள தா� எ�ப# ஆ�வி
: 
உாிய#. ேநமி = ஆழி$பைட. இ0ேக ேநமி எ�ப# இட$ெபா/� (தானி) 
ஆ:ெபயரா� ேநமிைய உைடய தி/மாைல� :றி�கிற#. தி/மா( மாவAயிட� 
C�ற> ம! ேக�� உலக� �Hவைத=� அள தா�, அ(லவா? அ� தி/மாைல$ 
ேபால, அக�திய� தமிழா( உலைக அள தானா�. 
 
 தமிழா( உலைக அள�தலாவ#, உலக� �Hவதி;� தமிைழ$ பரவ� 
ெச�த;�, உலகி( உ�ள கைலகைள ெய(லா� தமிழி( உளவாக� ெச�த;மா�. 
இதனா(, ப!� உலக அர0கி( தமிH�: இ/ த �த�ைம=� சிற$+� விள0:�. - 
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 நீ!ட தமி" எ�ப#, தமிழி( ப(ேவ9 கைல8(க� நிர�ப 
இ/ தைமைய=�, அ# நீ!ட ெதாைலவி( உ�ள இட0களி( எ(லா� 
பரவியி/ த# எ�பைத=� அறிவி�:�. 
 
 இ$ேபா# தமிைழ உய��#� ேநா�க�#ட� தமிழி� சிற$ைப� @றினா(, 
‘தமி" ெவறிய�’ எ�7� ப�ட� கிைட�கி�ற#. க�ப� இ0ேக அறிவி�தைத விட 
இ�7� உய�வாக எ த� தமி" ெவறிய/� தமிழி� ேம�ைமைய� ெசா(ல 
�>யா#. தமி" அறிஞ�கைள� தா"�தி$ ேப�பவாி� ெமாழியி( ெசா(ல$ ேபானா( 
க�ப� மாெப/  தமி" ெவறியராவா�. 
 
 ேச�கிழா� ெபாிய +ராண�தி( இைதேய �/�கி 
 

““““ஞால� அள'த ேம�ைம� ெத�வ� தமிGஞால� அள'த ேம�ைம� ெத�வ� தமிGஞால� அள'த ேம�ைம� ெத�வ� தமிGஞால� அள'த ேம�ைம� ெத�வ� தமிG”””” (975)  
எ�9 சிற$பி�#�ளா�.  
 
 �$பிரமணிய பாரதியா�, 

““““வாGக வாGக வாGக வாGக நிநிநிநிர'தர� வாGக தமிGெமாழிர'தர� வாGக தமிGெமாழிர'தர� வாGக தமிGெமாழிர'தர� வாGக தமிGெமாழி    
    வாழிய வாழியேவவாழிய வாழியேவவாழிய வாழியேவவாழிய வாழியேவ!!!!    
வான� அள'த" அைன�"� அள'தி)�வான� அள'த" அைன�"� அள'தி)�வான� அள'த" அைன�"� அள'தி)�வான� அள'த" அைன�"� அள'தி)�    
    வ1ெமாழி வாழியேவவ1ெமாழி வாழியேவவ1ெமாழி வாழியேவவ1ெமாழி வாழியேவ!!!!    
ஏGகட� ைவ�பி8� த�மண� BசிஏGகட� ைவ�பி8� த�மண� BசிஏGகட� ைவ�பி8� த�மண� BசிஏGகட� ைவ�பி8� த�மண� Bசி    
    இைசஇைசஇைசஇைச    ெகா1) வாழியேவெகா1) வாழியேவெகா1) வாழியேவெகா1) வாழியேவ!!!!' (23)' (23)' (23)' (23)    
““““ப�விதமாயின சா�திர�தி� ப�விதமாயின சா�திர�தி� ப�விதமாயின சா�திர�தி� ப�விதமாயின சா�திர�தி� ----    மண�மண�மண�மண�    
    பாெர-�� BL� தமிGநா)பாெர-�� BL� தமிGநா)பாெர-�� BL� தமிGநா)பாெர-�� BL� தமிGநா)    
வ5Cவ� த�ைன உலகி8�ேக வ5Cவ� த�ைன உலகி8�ேக வ5Cவ� த�ைன உலகி8�ேக வ5Cவ� த�ைன உலகி8�ேக ----    த�"த�"த�"த�"    
    வா��கG ெகா1ட தமிGநா)வா��கG ெகா1ட தமிGநா)வா��கG ெகா1ட தமிGநா)வா��கG ெகா1ட தமிGநா)    
சி-கள� �(பக� சாவக� சி-கள� �(பக� சாவக� சி-கள� �(பக� சாவக� சி-கள� �(பக� சாவக� ----    ஆதியஆதியஆதியஆதிய    
    தீ4 பலவி8� ெச�ேறறி தீ4 பலவி8� ெச�ேறறி தீ4 பலவி8� ெச�ேறறி தீ4 பலவி8� ெச�ேறறி ----    அ-�அ-�அ-�அ-�    
த-க5 �%�ெகா= மீ�ெகா=/� நி�0த-க5 �%�ெகா= மீ�ெகா=/� நி�0த-க5 �%�ெகா= மீ�ெகா=/� நி�0த-க5 �%�ெகா= மீ�ெகா=/� நி�0    
    சா��சா��சா��சா��ற� க1டவ� தா�நா)ற� க1டவ� தா�நா)ற� க1டவ� தா�நா)ற� க1டவ� தா�நா)    
வி1ைண இ=��� தைலஇமய� வி1ைண இ=��� தைலஇமய� வி1ைண இ=��� தைலஇமய� வி1ைண இ=��� தைலஇமய� ----    எ8�எ8�எ8�எ8�    
    ெவ ைப அ=��� திற8ைடயா� ெவ ைப அ=��� திற8ைடயா� ெவ ைப அ=��� திற8ைடயா� ெவ ைப அ=��� திற8ைடயா� ----    சம�சம�சம�சம�    
ப1ணி� க%-க�" இ�5 ெக)�தா� ப1ணி� க%-க�" இ�5 ெக)�தா� ப1ணி� க%-க�" இ�5 ெக)�தா� ப1ணி� க%-க�" இ�5 ெக)�தா� ----    தமிG�தமிG�தமிG�தமிG�    
    பா��திவ� நிபா��திவ� நிபா��திவ� நிபா��திவ� நி�ற தமிGநா)�ற தமிGநா)�ற தமிGநா)�ற தமிGநா)    
சீன� மிசிர� யவன ரக� சீன� மிசிர� யவன ரக� சீன� மிசிர� யவன ரக� சீன� மிசிர� யவன ரக� ----    இ�8�இ�8�இ�8�இ�8�    
    ேதச� பல4� �கG Bசி� ேதச� பல4� �கG Bசி� ேதச� பல4� �கG Bசி� ேதச� பல4� �கG Bசி� ----    கைலகைலகைலகைல    
ஞான� பைட�ெதாழி� ஞான� பைட�ெதாழி� ஞான� பைட�ெதாழி� ஞான� பைட�ெதாழி� வாணிப<� மிகவாணிப<� மிகவாணிப<� மிகவாணிப<� மிக    
    ந�0 வள��த தமிGநா)ந�0 வள��த தமிGநா)ந�0 வள��த தமிGநா)ந�0 வள��த தமிGநா)    
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ெச'தமிG நாேட8� ேபாதினிேலெச'தமிG நாேட8� ேபாதினிேலெச'தமிG நாேட8� ேபாதினிேலெச'தமிG நாேட8� ேபாதினிேல” (20)” (20)” (20)” (20)    
எ�9 தமிழி� பர$ைப விாி�#� கா�>=�ளா�. ேச�கிழா/� பாரதியா/� தமி" 
ெவறிய�களா? 
 
 ஞான$பிரகாச அ>களா� (Rev. S. Gnana Prakasar, 0. M. I) எ�7� 
இல0ைக$ ேபரறிஞ�, ‘ெசா
பிற$+ - ஒ$பிய( தமி" அகராதி’ (An Etymological and 
comparative Lexicon of the Tamil Language) எ�7� தம# அகராதியி� 
��7ைரயி( பி�வ/� க/�#கைள ெவளியி���ளா�. 
 
 “தமி"� ெசா
க� �த( �த( ம�களின�தி( ெமாழி ேதா�ற� ெதாட0கிய 
கால�தி( எH த ெசா(ெலாAகைள அ>$பைடயாக� ெகா!டைவ. தமி"� 
ெசா
களா( உண��த$ப�� க/�#க� ம�களின�தி� ெபா#$ ப!ைப� :றி�:� 
அ>$பைடயா:�. எனேவ, @� # ஆராயி�, தமி"� ெசா
களி� ேவாிA/ ேத 
உலகெமாழிகளி� ெசா
க� ேதா�றி$ ப(ேவ9 வ>வ� ெகா!டன எ�ப# 
+ல$ப��”. 
 
 ேமேல இ# கா90 @றியவ
றா(, “நீ!ட தமிழா( உலைக ேநமியி� 
அள தா�” எ�9 க�ப� @றி=�ளைம �
றி;� ெபா/ #� எ�ப# ெபற$ப��. 
 
 அக�திய� கடைல உ!டவ� - வாதவிைய வயி
றி( அட�கி� ெசாி�க� 
ெச�தவ� - வி த மைலைய� கீேழ ஆ"�தியவ� - எ�ெற(லா� அறிவி�த ெப/ைம 
ேபாதா# எ�9, மீ!�� தமி" வாயிலாக அக�திய7�: ஒ/ சிற$+� @9கிறா� 
க�ப�. அதாவ#:- 
 
உய� தமி6உய� தமி6உய� தமி6உய� தமி6    
 
 உலக வழ�:, ெச�=� வழ�: ஆகிய இ/ வழ�:கைள=� ஒ�>� தமி" 
இல�கண� அளி�தானா� அக�திய�. அ த� தமி" �த( �த( சிவனா( தன�:� 
(அக�திய7�:) க
9� ெகா��க$ப�டதா�. ேம;� அ த� தமி", வA # க
:� 
நா�: வடெமாழி ேவத0களி7� உய� ததா�. 
 
  

““““உழ�� மைறநா%8� உய�'" உலக� ஓ"� உழ�� மைறநா%8� உய�'" உலக� ஓ"� உழ�� மைறநா%8� உய�'" உலக� ஓ"� உழ�� மைறநா%8� உய�'" உலக� ஓ"�     
வழ�கி8� மதி� கவியி8� மரபி� நா= வழ�கி8� மதி� கவியி8� மரபி� நா= வழ�கி8� மதி� கவியி8� மரபி� நா= வழ�கி8� மதி� கவியி8� மரபி� நா=     
நிழ�ெபா% கணி#சிமணி ெந றி உமிG ெச-க1 நிழ�ெபா% கணி#சிமணி ெந றி உமிG ெச-க1 நிழ�ெபா% கணி#சிமணி ெந றி உமிG ெச-க1 நிழ�ெபா% கணி#சிமணி ெந றி உமிG ெச-க1     
தழ��ைர Lட��கட45 த'த தமிG த'தா�தழ��ைர Lட��கட45 த'த தமிG த'தா�தழ��ைர Lட��கட45 த'த தமிG த'தா�தழ��ைர Lட��கட45 த'த தமிG த'தா�” (41)” (41)” (41)” (41)    
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 ேவத� ஒA வைகயா( க
பத
:� க>னமாதலா( ‘உழ�: மைற’ எ�றா�. 
அைத ேநா�க, தமி", இ�தமி"-ெம�தமி" - ெச தமி" - ைப தமி" - ேத� தமி" - 
அமி"த� தமி", - வ! தமி" - ஒ! தமி" �தAய அைடெமாழிகைள$ ெப
றி/$ப# 
ெபா/�தேம ேபா;�! 
 
 சிவ� ஒளி ெபா/ திய மH$பைடைய=� ெந
றி� க!ைண=� ஒளி 5�� 
ெச�ேமனிைய=� உைடய கட�ளா�. 
 
 ‘ஆ! தைகய�’ எ�9 ெதாட0:� பாடலா( தமிழி� பர$ைப� @றிய க�ப�, 
இ த$ பாடலா( தமிழி� உய�ைவ� ெசா(கிறா� ‘உழ�: மைற நாA7� உய� த# 
தமி"’ எ�9 @றி=�ளா�. இைத� �$பிரமணிய பாரதியா� 
 

““““யாமறி'த ெமாழிகளிேல தமிGெமாழி ேபா�யாமறி'த ெமாழிகளிேல தமிGெமாழி ேபா�யாமறி'த ெமாழிகளிேல தமிGெமாழி ேபா�யாமறி'த ெமாழிகளிேல தமிGெமாழி ேபா�    
    இனிதாவ" எ-�� காேணா�இனிதாவ" எ-�� காேணா�இனிதாவ" எ-�� காேணா�இனிதாவ" எ-�� காேணா�” (22” (22” (22” (22----1)1)1)1)    

எ�ற வ>வ�தி( அறிவி�#�ளா�. ேச�கிழா� ெபாிய +ராண�தி(, 
 

““““அைசவி� ெச7' தமிGவழ�ேகஅைசவி� ெச7' தமிGவழ�ேகஅைசவி� ெச7' தமிGவழ�ேகஅைசவி� ெச7' தமிGவழ�ேக    
    அய� வழ�கி� "ைறெவ�லஅய� வழ�கி� "ைறெவ�லஅய� வழ�கி� "ைறெவ�லஅய� வழ�கி� "ைறெவ�ல” (192)” (192)” (192)” (192) 

எ�9 @றி� தமி" அவாைவ� தீ��#� ெகா!� உ�ளா�, 
 
பரFேசாதி �னிவ� தம# தி/விைளயாட( +ராண� நா��$ படல�தி(, 
 

““““க12த� ெப�-கட4C� கழகேமா) அம�'"க12த� ெப�-கட4C� கழகேமா) அம�'"க12த� ெப�-கட4C� கழகேமா) அம�'"க12த� ெப�-கட4C� கழகேமா) அம�'"    
ப12ற� ெதாி'" ப12ற� ெதாி'" ப12ற� ெதாி'" ப12ற� ெதாி'" ஆ�'த இ�பL- தமிG ஏைனஆ�'த இ�பL- தமிG ஏைனஆ�'த இ�பL- தமிG ஏைனஆ�'த இ�பL- தமிG ஏைன    
ம1ணிைட# சில இல�கண வர�பிலா ெமாழிேபா�ம1ணிைட# சில இல�கண வர�பிலா ெமாழிேபா�ம1ணிைட# சில இல�கண வர�பிலா ெமாழிேபா�ம1ணிைட# சில இல�கண வர�பிலா ெமாழிேபா�    
எ1ணிைட� பட� கிட'ததா எ1ண4� ப)ேமாஎ1ணிைட� பட� கிட'ததா எ1ண4� ப)ேமாஎ1ணிைட� பட� கிட'ததா எ1ண4� ப)ேமாஎ1ணிைட� பட� கிட'ததா எ1ண4� ப)ேமா” (57)” (57)” (57)” (57)    
    
““““ெதா1ட� காதைன� Mதிைடெதா1ட� காதைன� Mதிைடெதா1ட� காதைன� Mதிைடெதா1ட� காதைன� Mதிைட    
        வி)�த"� <தைலவி)�த"� <தைலவி)�த"� <தைலவி)�த"� <தைல    
உ1ட பாலைன அைழ�த"�உ1ட பாலைன அைழ�த"�உ1ட பாலைன அைழ�த"�உ1ட பாலைன அைழ�த"�    
        எA�� ெப12�வா�எA�� ெப12�வா�எA�� ெப12�வா�எA�� ெப12�வா�    
க1ட"� மைற� கதவிைன�க1ட"� மைற� கதவிைன�க1ட"� மைற� கதவிைன�க1ட"� மைற� கதவிைன�    
        திற'த"� க�னி�திற'த"� க�னி�திற'த"� க�னி�திற'த"� க�னி�    
த1தமிG# த1தமிG# த1தமிG# த1தமிG# ெசாேலா ம0�ல#ெசாேலா ம0�ல#ெசாேலா ம0�ல#ெசாேலா ம0�ல#    
        ெசா கேளா சா றீ�ெசா கேளா சா றீ�ெசா கேளா சா றீ�ெசா கேளா சா றீ�” (58)” (58)” (58)” (58)    
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எ�9 பா>� தம# தமி" உண��� தினைவ� தீ��#� ெகா!டா�. இ$ப>ேய 
ேபானா( இ த$ ப�>ய( மிக�� நீD� 
 
சிவ� அக�திய��:� தமி" த த ெச�தி, காFசி$ +ராண�தி(, 
  ““““வடெமாழிைய� பாணி8�� வ��த�ளிவடெமாழிைய� பாணி8�� வ��த�ளிவடெமாழிைய� பாணி8�� வ��த�ளிவடெமாழிைய� பாணி8�� வ��த�ளி 

    அத � அத � அத � அத � இைணயா�இைணயா�இைணயா�இைணயா�    
        ெதாட� �ைடய ெத�ெமாழிையெதாட� �ைடய ெத�ெமாழிையெதாட� �ைடய ெத�ெமாழிையெதாட� �ைடய ெத�ெமாழிைய    
            உலகெமலா� ெதா7ேத�"�உலகெமலா� ெதா7ேத�"�உலகெமலா� ெதா7ேத�"�உலகெமலா� ெதா7ேத�"�    
        �ட<னி�� வ%/0�தா��ட<னி�� வ%/0�தா��ட<னி�� வ%/0�தா��ட<னி�� வ%/0�தா�    
            ெகா�ேல 0� பாக�ெகா�ேல 0� பாக�ெகா�ேல 0� பாக�ெகா�ேல 0� பாக�””””    
என� @ற$ப���ள#. :ட�னிைய உலக� எ(லா� ெதாH# ஏ�#வ# எத
காக? 
நீ!ட தமிைழ உலக� �Hவத
:� த ததனா( எ�க. 
 
எ�*� உள! எ�*� உள! எ�*� உள! எ�*� உள! ----    இைச த(வ!இைச த(வ!இைச த(வ!இைச த(வ!    
 
 தமிழா( அக�திய� +க" ெப
9�ளைமைய� க�ப� ம
ெறா/ பாடலா;� 
அறிவி�#�ளா�. அக�தியனி� அ>கைள இராம� வண0கினானா�. அக�திய� 
மகி"�சி� க!ணீ� - உண��சி� க!ணீ� ெப/க இராமைன� தHவி� ெகா!�, 
N�வர� ந(வரவா:க எ�9 பல நயெமாழி +க�றானா�. பாட(: 
 

““““நிநிநிநி�றவைன வ'த ெந=ேயா� அ= பணி'தா��றவைன வ'த ெந=ேயா� அ= பணி'தா��றவைன வ'த ெந=ேயா� அ= பணி'தா��றவைன வ'த ெந=ேயா� அ= பணி'தா�    
அ�0 அவ8� அ�ெபா) தழீஇ அ7தக1ணா�அ�0 அவ8� அ�ெபா) தழீஇ அ7தக1ணா�அ�0 அவ8� அ�ெபா) தழீஇ அ7தக1ணா�அ�0 அவ8� அ�ெபா) தழீஇ அ7தக1ணா�    
''''நநநந�0 வர4�0 வர4�0 வர4�0 வர4' ' ' ' எ�0 பல ந�உைர பக�'தா�எ�0 பல ந�உைர பக�'தா�எ�0 பல ந�உைர பக�'தா�எ�0 பல ந�உைர பக�'தா�    
எ�0� உள ெத�தமிG இய�பிஇைச ெகா1டா�எ�0� உள ெத�தமிG இய�பிஇைச ெகா1டா�எ�0� உள ெத�தமிG இய�பிஇைச ெகா1டா�எ�0� உள ெத�தமிG இய�பிஇைச ெகா1டா�” (47)” (47)” (47)” (47)    

எ�ப# பாட(. ெந>ேயா� = இராம�. அக�திய� :றள� அ(லவா? அHத 
க!J� வரேவ
ற# ேபா�ற :றி$+ பாடA( மைற # கிட�கிற#. இ$ெபாH# 
‘ந( வரவா:க’ - Welcome - எ�ெற(லா� ேபா�வைத அ$ேபாேத க�ப� ெதாட0கி 
ைவ�# வி�டா�. 
 
 இ த$ பாடA� இ9தி அ>யி( தமிழி� இர!� சிற$+க� அறி�க$ப��த$ 
ப���ளன. ஒ�9: எ�9� உ�ள#; ம
ெறா�9 இைச த/வ#. 
 
 தமி", சம�கி/த�, இல�தீ� ேபா�ற பழ�ெப/ ெமாழிகD� சம�கி/த�� 
இல�தீ7� இ$ேபா# வழ�கிழ #�ளன. தமி" எ�9� வழ�: இழ�காம( 
நிைலயா� உ�ள#. இ# ஒ/ சிற$+. இ0ேக, மேனா�மணீய�தி( � தர� பி�ைள 
பா>=�ள - 
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““““ஆாிய�ேபா� உலகவழ�� ஆாிய�ேபா� உலகவழ�� ஆாிய�ேபா� உலகவழ�� ஆாிய�ேபா� உலகவழ�� அழி'"அழி'"அழி'"அழி'"    
    ஒழி'" சிைதயா உ�ஒழி'" சிைதயா உ�ஒழி'" சிைதயா உ�ஒழி'" சிைதயா உ�    
சீாிளைம� திற� விய'"சீாிளைம� திற� விய'"சீாிளைம� திற� விய'"சீாிளைம� திற� விய'"    
    ெசய� மற'" வாG�""ேமெசய� மற'" வாG�""ேமெசய� மற'" வாG�""ேமெசய� மற'" வாG�""ேம””””    

எ�7� தமி"�தா� வா"�#$ ப:தி எ!ண� த�க#. 
 
 அ��த#: தமிைழ இய�பியதா( அக�திய� இைச (+க") ெப
றாரா�. 
இ/பதா� 8
றா!>( தமி" இய�பிய தமிழாசிாிய�க�: இ# கிைட�ததா? ம
ற 
பாட�# ஆசிாிய�களி� ெபய�க�:� கைடசியி( தமிழாசிாிய�களி� ெபய�க� 
எHத$ப�டனேவ - அதாவ# - தமிழாசிாிய�க�: ‘இ9தி மாியாைத’ ெச�ய$ 
ப�டேத. +#ைவ மாநில�தி( தமிழாசிாிய�க� ேபாரா>, உய� நிைல$ ப�ளிக�: 
அ�9 - ந�நிைல$ ப�ளிக�:� தைலைமயாசிாிய� பதவி அளி�க� ெச�தன�. 
உடேன, ம
ற பாட�# ஆசிாிய�க� ேபாரா>யதா(, தமிழாசிாிய� க� 
தைலைமயாசிாிய� பதவியிA/ # கீேழ இற�க$ ப�டன�. இ$ேபா# +#�ேசாி 
மாநில�தி( அர�� க(வி� #ைறயி( உ�ள அ;வல�கD� யா/� இத
:$ 
ெபா9$பாள� ஆகா�. இ# ��+ எ$ேபாேதா நட த#. ஆனா(, அ த� கால�தி( 
அக�திய� தமிைழ இய�பியதா( +க" ெப
றாரா�. கால�தி� ேகால� எ�ேன! 
 
 தமி" நா�>� வட�ேக இ/ # ெகா!� கா�>( இராமைன வரேவ
ற 
அக�திய� எ த ெமாழியி( ேபசி யி/$பா�? இராமேனா� எ த ெமாழியி( உைரயா> 
யி/$பா�? - எ�பைத அறிஞ�க� ஆ�க. ம
9�, க�பராமாயண� � தர 
கா!ட�தி(, 
 
   ““““ெத�ெசா� கட'தா� வடெசா�ெத�ெசா� கட'தா� வடெசா�ெத�ெசா� கட'தா� வடெசா�ெத�ெசா� கட'தா� வடெசா�    
                கட � எ�ைல ேத�'தா�கட � எ�ைல ேத�'தா�கட � எ�ைல ேத�'தா�கட � எ�ைல ேத�'தா�””””    
என இராம� க�பரா( ��ட$ப�>/$ப#� ஈ!� நிைன�@ர� த�க#. 
 
 இ#கா9� ேமேல @ற$ப���ள தமி" ப
றிய ெச�திக�, க�பராமாயண� - 
ஆரணியகா!ட� - அக�திய$ படல�தி( அறிவி�க$ப���ள#. அதனா(, அ த 
அக�திய$ படல� 'க�பாி� தமி"$ படல�' எ�9 @ற$ப�� உாிைம�: ஏ
றேத. 
க�பாி� தமி"$ படல� எ�ப# இ த அக�திய$ படலேம. 

5. 5. 5. 5. மாணி�கவாசக� கால	மாணி�கவாசக� கால	மாணி�கவாசக� கால	மாணி�கவாசக� கால	    
 
 இ$ேபா# தி/$பாதிாி$+AS/�: வட�ேக ஒ�� ெக>ல� ஆ9, ��+ 
தி/$பாதிாி$+AS/�:� ெத
ேக கைரேயற வி�ட :$ப� எ�7� வ!>$ 
பாைளய�ைத ெயா�> ஓ>� ெகா!>/ த#. இத
:� ெசவி வழி வரலா
9� 
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சா�9கேளய�றி, எHதி ைவ�க$ ெப
9�ள இல�கிய� சா�9கD� உ�ளன. 
ெதா(கா$பிய� ேதவ� இய
றிய தி/$பாதிாி$+AS�� கல�பக� எ�7� 8A( 
இத
:� த�க அக�சா�9 கிைட�#�ள#; வ/மா9: 
 

““““நி�தில <0வ  பவழவா�� பிற7-நி�தில <0வ  பவழவா�� பிற7-நி�தில <0வ  பவழவா�� பிற7-நி�தில <0வ  பவழவா�� பிற7-    
        கய�விழி நிகய�விழி நிகய�விழி நிகய�விழி நிைரவைள யிடமா�ைரவைள யிடமா�ைரவைள யிடமா�ைரவைள யிடமா�    
ைக�தல� தி�'த �5ளிமா� மறிய�ைக�தல� தி�'த �5ளிமா� மறிய�ைக�தல� தி�'த �5ளிமா� மறிய�ைக�தல� தி�'த �5ளிமா� மறிய�    
        க=லமா க=லமா க=லமா க=லமா நதியத� வடபா�நதியத� வடபா�நதியத� வடபா�நதியத� வடபா�    
ெச�தைல� �வைள மகளி�க1 கா()-ெச�தைல� �வைள மகளி�க1 கா()-ெச�தைல� �வைள மகளி�க1 கா()-ெச�தைல� �வைள மகளி�க1 கா()-    
        தி��கைட ஞாழ% %�'ததி��கைட ஞாழ% %�'ததி��கைட ஞாழ% %�'ததி��கைட ஞாழ% %�'த    
ைப�தைல� "�தி� பணியணி யாெர�ைப�தைல� "�தி� பணியணி யாெர�ைப�தைல� "�தி� பணியணி யாெர�ைப�தைல� "�தி� பணியணி யாெர�    
        பரம�தா5 பணிவ" வரேமபரம�தா5 பணிவ" வரேமபரம�தா5 பணிவ" வரேமபரம�தா5 பணிவ" வரேம....” (45)” (45)” (45)” (45)    
““““<�திைன <க'"பவ ள�ெகா=ைய வாாி<�திைன <க'"பவ ள�ெகா=ைய வாாி<�திைன <க'"பவ ள�ெகா=ைய வாாி<�திைன <க'"பவ ள�ெகா=ைய வாாி    
        ேமாதியி� ட1டேமாதியி� ட1டேமாதியி� ட1டேமாதியி� ட1டைல <றி�"மத �'தி�ைல <றி�"மத �'தி�ைல <றி�"மத �'தி�ைல <றி�"மத �'தி�    
த�திவ� ச'தன ெமறி'தகி A�(=�த�திவ� ச'தன ெமறி'தகி A�(=�த�திவ� ச'தன ெமறி'தகி A�(=�த�திவ� ச'தன ெமறி'தகி A�(=�    
        தாமைரதாமைரதாமைரதாமைர/ நீல< மணி'ததட ெம�லா�/ நீல< மணி'ததட ெம�லா�/ நீல< மணி'ததட ெம�லா�/ நீல< மணி'ததட ெம�லா�    
ெம�திவ� கி�றெக= ல�"வட பாேலெம�திவ� கி�றெக= ல�"வட பாேலெம�திவ� கி�றெக= ல�"வட பாேலெம�திவ� கி�றெக= ல�"வட பாேல    
        ெம�%ய றவEெச�கைட ஞாழைல வி��பி�ெம�%ய றவEெச�கைட ஞாழைல வி��பி�ெம�%ய றவEெச�கைட ஞாழைல வி��பி�ெம�%ய றவEெச�கைட ஞாழைல வி��பி�    
��தி/ட ன��ெச�" ேபா"ெசாாி வாைர���தி/ட ன��ெச�" ேபா"ெசாாி வாைர���தி/ட ன��ெச�" ேபா"ெசாாி வாைர���தி/ட ன��ெச�" ேபா"ெசாாி வாைர�    
        �ண�'"யிாி யா5விைரெச� ேபாதிAைற Iேவ�ண�'"யிாி யா5விைரெச� ேபாதிAைற Iேவ�ண�'"யிாி யா5விைரெச� ேபாதிAைற Iேவ�ண�'"யிாி யா5விைரெச� ேபாதிAைற Iேவ....” ” ” ”     (100)(100)(100)(100)    
    

எ�பன அ 8
 பாட(க�. இ$பாட(களி;�ள 'ெக>ல மாநதியத� வடபா(' 
'ெக>ல�# வடபா(' எ�7� ப:திக�, ெக>ல�தி� வட+ற�ேத தி/�கைட ஞாழ( 
எ�7� மா
9$ ெபய/ைடய தி/$பாதிாி$ +AS� இ/$பதாக� ெதாிவி�கி�றன. 
ஆனா( இ$ேபா# ெக>ல�தி� ெத�+ற�ேததா� தி/$பாதிாி$ +AS� இ/�கிற#. 
எனேவ, ெக>ல� தி/$பாதிாி$ +AS/�:� ெத
ேக வ!>$பாைளய�தின/கி( 
ஓ>� ெகா!>/ தேபா# ‘தி/$பாதிாி$+AS�� கல�பக�’ எ�7� 8( 
ெதா(கா$பிய� ேதவரா( இய
ற$ப�ட# எ�ப# ெதளி�. 
 
 இல�கண� சித�பரநாத �னிவ� இய
றிய ‘தி/$பாதிாி$ +AS�$ +ராண�’ 
எ�7� 8A;� இத
:� சா�9 கிைட�கிற#. தி/$பாதிாி$+AS�� கல�பக� 
நக/�:� ெத
ேக ெக>ல� ஒ>யேபா# எHத$ப�டெதன ��+ @றிேனா�. 
ஆனா(, தி/$பாதிாி$+AS�$ +ராணேமா, ெக>ல� திைச மா
ற� ெப
9 நக/�: 
வட�ேக ஒட� ெதாட0கியபி� எHத$ப�டதா:�. ��+ நக/�:� ெத
ேக ஒ>ய 
ெக>ல�, பி�+ நக/�: வட�ேக ஒட� ெதாட0கியத
:� காரண�� அ$+ராண� 
@9கிற#. அ# வ/மா9:- 
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 “மாணி�கவாசக� ெத� திைசயிA/ # வடதிைச ேநா�கி, வழியி;�ள 
தி/$பதிக� ேதா9� ெச�9 இைறவழிபா� ெச�#ெகா!� வ தா�. தி(ைலயி( 
(சித�பர�தி() @�த$ ெப/மாைன வண0கிய#�, தி/$பாதிாி$+AS� இைறவைன 
வண0:த
காக வட�: ேநா�கி வ # ெகா!>/ தா�. தி/$பாதிாி$+AS� 
இ�7� சிறி# ெதாைலவி( இ/ த நிைலயி(, இைடயிேலயி/ த ெக>ல�தி( 
ெவ�ள� சீறி$ ெப/�ெக��ேதா>ய தா�. எ�ெச�வா� மாணி�கவாசக� ! ஆ
றி( 
ெவ�ள� தணிவ# எ$ேபா#? ெவ�ள�தி� அள�� விைர�� மிக� 
க�ைமயாயி/ ததா( ெத$ப�� விட$பட வி(ைல. ஆ
ைற� கட # அ�கைரைய 
அைட தா( அ(லவா தி/$பாதிாி$+AS�� தி/�ேகாயி;�:� ெச�9 
வழிபட�>=�? C�9 நா�க� இர� பக( ப�>னி=ட� அ0ேகேய கிட தாரா�. 
அ$ேபா# இைறவ� மாணி�கவாசக� ேம( இர�க0ெகா!� ஒ/ சி�தரா�� 
தி/�/வ  தா0கி அMவிட�தி( ேதா�றி உம�: எ�ன ேவ!��? எ�9 அவைர� 
ேக�டாரா�. நா� ஆ
ைற� கட # அ$பா( ெச�9 தி/$பாதிாி$+AS�� ேதவைன 
வழிபடேவ!��; அத
: ஏ
பா� ெச�த/Dக’ எ�9 ேவ!>� ெகா!டாரா�. 
உடேன சி�த� ஆ
ைற ேநா�கி, 'ஏ ெக>லேம! நீ வைள # திைசமாறி� தி/$பாதிாி$ 
+AS/�: அ$+றமாக� ெச�9 மாணி�கவாசக/�: வழி வி�க’ எ�9 ைக$ 
பிர�ைப� கா�> ஏவினாரா�. நக/�:� ெத
ேக ஒ>ய ெக>ல� சி�த� க�டைள$ப> 
திைசமாறி நக/�: வட�ேக ஒ> வழி வி�டதா�. பி�ன� மாணி�கவாசக� 
இைடSறி�றி� தி/$பாதிாி$+AS� ேபா # சிவைன வழிப�டாரா�” 
இ�ெச�தியிைன, தி/$பாதிாி$+AS�$ +ராண�-பாடேலச� சி�தரா� விைளயா>ய 
ச/�க�தி;�ள-பி�வ/� பாட(களா( அறியலா�. 
 
 

    
““““அ�வமா /�வமா ய�4� வக�றஅ�வமா /�வமா ய�4� வக�றஅ�வமா /�வமா ய�4� வக�றஅ�வமா /�வமா ய�4� வக�ற    
உ�வமாகிய பரெவளி உ�வமாகிய பரெவளி உ�வமாகிய பரெவளி உ�வமாகிய பரெவளி 1111ெப��ப ற� �%N��ெப��ப ற� �%N��ெப��ப ற� �%N��ெப��ப ற� �%N��    
தி�வ �(=ற ம�வியா- கி�'"தீ� �னJ�தி�வ �(=ற ம�வியா- கி�'"தீ� �னJ�தி�வ �(=ற ம�வியா- கி�'"தீ� �னJ�தி�வ �(=ற ம�வியா- கி�'"தீ� �னJ�    
ம�4 ம�4 ம�4 ம�4 2222<�தர �%ைசமா நக�ெதாழ வ'தா�<�தர �%ைசமா நக�ெதாழ வ'தா�<�தர �%ைசமா நக�ெதாழ வ'தா�<�தர �%ைசமா நக�ெதாழ வ'தா�” ” ” ”         (32)(32)(32)(32)    
    
““““ெத�னக� கைர யி�'தன� ெத�னக� கைர யி�'தன� ெத�னக� கைர யி�'தன� ெத�னக� கைர யி�'தன� யாவ�E சிற'தயாவ�E சிற'தயாவ�E சிற'தயாவ�E சிற'த    
ம�8 ம�8 ம�8 ம�8 3333<�தர தீர�தி� வைக�றி� தா����<�தர தீர�தி� வைக�றி� தா����<�தர தீர�தி� வைக�றி� தா����<�தர தீர�தி� வைக�றி� தா����    
த�ைன ெயா�ப�- கல-கC' ெத�ப<E சாராத�ைன ெயா�ப�- கல-கC' ெத�ப<E சாராத�ைன ெயா�ப�- கல-கC' ெத�ப<E சாராத�ைன ெயா�ப�- கல-கC' ெத�ப<E சாரா    
வ�ன ேப�ட  ��ப�தி னைன�த4 மைணயா வ�ன ேப�ட  ��ப�தி னைன�த4 மைணயா வ�ன ேப�ட  ��ப�தி னைன�த4 மைணயா வ�ன ேப�ட  ��ப�தி னைன�த4 மைணயா     ((((35)35)35)35)    
    
““““உ�த ர�தி�� �%ைசமா நக�ெதாழ 4 ேற�உ�த ர�தி�� �%ைசமா நக�ெதாழ 4 ேற�உ�த ர�தி�� �%ைசமா நக�ெதாழ 4 ேற�உ�த ர�தி�� �%ைசமா நக�ெதாழ 4 ேற�    
த�" ெவ1�ன� த�" ெவ1�ன� த�" ெவ1�ன� த�" ெவ1�ன� 4444சாகர� ேதாெடதி� தய-கிசாகர� ேதாெடதி� தய-கிசாகர� ேதாெடதி� தய-கிசாகர� ேதாெடதி� தய-கி    
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<�த� வாாிெய  றைலகC <�த� வாாிெய  றைலகC <�த� வாாிெய  றைலகC <�த� வாாிெய  றைலகC மைலெயன <ய-க#மைலெயன <ய-க#மைலெயன <ய-க#மைலெயன <ய-க#    
சி�த சாமியி� ஆ0இைட த)�தெத� ெச�ேக�சி�த சாமியி� ஆ0இைட த)�தெத� ெச�ேக�சி�த சாமியி� ஆ0இைட த)�தெத� ெச�ேக�சி�த சாமியி� ஆ0இைட த)�தெத� ெச�ேக�””””        (39)(39)(39)(39)    
    
““““உயி�� யா�ைக/ மகிGவி��� வ�லப <ைடO�உயி�� யா�ைக/ மகிGவி��� வ�லப <ைடO�உயி�� யா�ைக/ மகிGவி��� வ�லப <ைடO�உயி�� யா�ைக/ மகிGவி��� வ�லப <ைடO�    
தயிாி� ெவ1ெண�ேபா� மைற'த�5 இைறவ�நீ� தாேமதயிாி� ெவ1ெண�ேபா� மைற'த�5 இைறவ�நீ� தாேமதயிாி� ெவ1ெண�ேபா� மைற'த�5 இைறவ�நீ� தாேமதயிாி� ெவ1ெண�ேபா� மைற'த�5 இைறவ�நீ� தாேம    
ெசயிர0�ெதைன அ�கைர ஏ 0தி� ேச�'ேதா�ெசயிர0�ெதைன அ�கைர ஏ 0தி� ேச�'ேதா�ெசயிர0�ெதைன அ�கைர ஏ 0தி� ேச�'ேதா�ெசயிர0�ெதைன அ�கைர ஏ 0தி� ேச�'ேதா�    
அய�வ 0��� அ� கைரேயற வி(டவ ராB� அய�வ 0��� அ� கைரேயற வி(டவ ராB� அய�வ 0��� அ� கைரேயற வி(டவ ராB� அய�வ 0��� அ� கைரேயற வி(டவ ராB�         ((((41)41)41)41)    
    
ெக=லெக=லெக=லெக=ல    மாதி மாதி மாதி மாதி 5555பாடேல# Lரனிேக தன�தி�பாடேல# Lரனிேக தன�தி�பாடேல# Lரனிேக தன�தி�பாடேல# Lரனிேக தன�தி�    
வடதி ைச�கேண ம�8வி� "ைம�ெகா) ேபா"�வடதி ைச�கேண ம�8வி� "ைம�ெகா) ேபா"�வடதி ைச�கேண ம�8வி� "ைம�ெகா) ேபா"�வடதி ைச�கேண ம�8வி� "ைம�ெகா) ேபா"�    
�டவி த�னிைட� தா5"ைண ஊ�றிேய ேபா'"�டவி த�னிைட� தா5"ைண ஊ�றிேய ேபா'"�டவி த�னிைட� தா5"ைண ஊ�றிேய ேபா'"�டவி த�னிைட� தா5"ைண ஊ�றிேய ேபா'"    
கட45 ஆலய� க12றீஇ வழிப)� எ�றா�கட45 ஆலய� க12றீஇ வழிப)� எ�றா�கட45 ஆலய� க12றீஇ வழிப)� எ�றா�கட45 ஆலய� க12றீஇ வழிப)� எ�றா�. . . .     ((((45)45)45)45)    
    
அ(ட சி�தி/� �ாி�ேவா மாத% 8ம�கா�அ(ட சி�தி/� �ாி�ேவா மாத% 8ம�கா�அ(ட சி�தி/� �ாி�ேவா மாத% 8ம�கா�அ(ட சி�தி/� �ாி�ேவா மாத% 8ம�கா�    
இ(ட� யாைவ/� ெச��" ெமன4ைர� திைர�தஇ(ட� யாைவ/� ெச��" ெமன4ைர� திைர�தஇ(ட� யாைவ/� ெச��" ெமன4ைர� திைர�தஇ(ட� யாைவ/� ெச��" ெமன4ைர� திைர�த    
ம() வா��ன� வடதிைச ம() வா��ன� வடதிைச ம() வா��ன� வடதிைச ம() வா��ன� வடதிைச 6666ம�வேவ� திர�தா�ம�வேவ� திர�தா�ம�வேவ� திர�தா�ம�வேவ� திர�தா�    
ெதா() நீ�கின� அ?வழி ேயகின "ைனநீ� ெதா() நீ�கின� அ?வழி ேயகின "ைனநீ� ெதா() நீ�கின� அ?வழி ேயகின "ைனநீ� ெதா() நீ�கின� அ?வழி ேயகின "ைனநீ�         ((((47)47)47)47)    
    
அ�ன ராமி� <னிவர�� கபயமீஅ�ன ராமி� <னிவர�� கபயமீஅ�ன ராமி� <னிவர�� கபயமீஅ�ன ராமி� <னிவர�� கபயமீ''''    த�பா�த�பா�த�பா�த�பா�    
ம�8 தீ��ன� வடதிைச ம�விட� �ாி'"ம�8 தீ��ன� வடதிைச ம�விட� �ாி'"ம�8 தீ��ன� வடதிைச ம�விட� �ாி'"ம�8 தீ��ன� வடதிைச ம�விட� �ாி'"    
<�ன ேமகி<�ன ேமகி<�ன ேமகி<�ன ேமகி�பி� வரவ�5 ெச�தன� <னிைய��பி� வரவ�5 ெச�தன� <னிைய��பி� வரவ�5 ெச�தன� <னிைய��பி� வரவ�5 ெச�தன� <னிைய�    
ப�8 சி�த�பி� மாணி�க வாசக� பட�'தா�ப�8 சி�த�பி� மாணி�க வாசக� பட�'தா�ப�8 சி�த�பி� மாணி�க வாசக� பட�'தா�ப�8 சி�த�பி� மாணி�க வாசக� பட�'தா�. . . .     ((((49)49)49)49)    

___________________________________________________________________________ 
1. ெப/�ப
ற$+AS�-சித�பர� (32). 2.உ�தர+Aைச- தி/$பாதிாி$+AS� (32) 
3.உ�தரதீர�-வடகைர (35). 4.சாகர�- கட((39). 5. பாடேல��ர� நிேகதன�- 
பாடேல��ர� ேகாயி(. (45). 6.ேவ�திர�-பிர�+ (47) 
 தி/$பாதிாி$+AS�� கல�பக�, தி/$பாதிாி$ +AS�$ 
+ராண�, ஆகிய 8(களி� #ைணெகா!� ெக>ல�தி� திைச மா
ற�ைத ந�: 
+ாி # ெகா�ள �>கிற#. +ாி # ெகா�ளவி(ைல ெயனி(, தி/$பாதிாி$ +AS�� 
கல�பக� ெபா�� ெச�தி ெதாிவி$பதாக எ!ண ேவ!>வ/�. இைத� 
ெதளியைவ�: �க�தா�, தி/$பாதிாி$+AS�$ +ராணமான#, ெக>ல�தி� 
இ/ேவ9 திைச$ேபா�:கைள=� ��>�கா�>, ேபா�: திைச மாறினத
:� 
காரணமாக மாணி�க வாசக� வரலா
ைற� ெகா!� வ # நி9�தி=�ள#. 
 
 மாணி�க வாசக/�காக� ெக>ல� திைச மாறிய வரலா9, 
தி/$பாதிாி$+AS�$ +ராண�தி
: ஒ/ 8
றா!>
:$பி� ப�ெதா�பதா� 
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8
றா!>� இ9தியி( - இய
ற$ ெப
ற கைரேயற வி�ட நக�$ +ராண� எ�7� 
8A;� சி�த� தி/விைளயாட
 படல� எ�7� தைல$பி( மிக விாிவாக�� 
ெதளிவாக�� @ற$ப���ள#. 
 
 +ராண ந�பி�ைக=�ளவ�க�, ‘மணிவாசக/�காக� தா� 
ெக>ல� திைச மாறிய#; இ# �
றி;� உ!ைமயான வரலாேறயா:�’ என 
அ>�#$ ேப�வ�. +ராண ந�பி�ைகயி(லாத சீ�தி/�த� ெகா�ைகயின�, ‘ெக>ல� 
ெப/ெவ�ள�தினா( இய
ைகயாக� திைச மாறிய#; ஆனா(, தி/$பாதிாி$+AS�$ 
-- +ராண ஆசிாிய�, மாணி�கவாசக/�காக மாறியதாக� ெசய
ைகயாக ஒ/ காரண� 
க
பி�# நிைலைமைய� சாி�க�ட �ய�9�ளா�; இ#ேபால$ +ைன #ைர$ப# 
+ராண0களி� வா>�ைக’ எ�9 @றி இ�காரண�ைத� த�>� கழி$ப�.  
 
 இMவி/ திற�தாாி� ெகா�ைக �ர!பா� 
எMவாறி/$பி7�, இவ! நம�: விள0:� உ!ைம யாவ#: தி/$பாதிாி$+AS�� 
கல�பக� எHதிய ெதா( கா$பிய�ேதவாி� கால�தி( நக/�:� ெத
ேக ஓ>ய 
ெக>ல�, தி/$பாதிாி$+AS�$ +ராண� எHதிய இல�கண� சித�பரநாத �னிவாி� 
கால�தி( நக/�: வட�ேக ஒ>யி/�கிற# எ�பதா�. அ0ஙனெமனி(, ெக>ல�தி� 
வரலா9 க!ட இ�திைச மா
ற� நட த கால� எ#? - என ஆராய ேவ!��. 
 
தி/நா��கரச� கைரேயறியேபா# ெக>ல� தி/$ பாதிாி$ +AS/�:� ெத
ேக 
ஓ>ய# எ�ப# அைனவ/� ந�: அறி த ெச�தி. அத
:$ பல சா�9கD� 
பலரா( கா�ட$ப���ளன. நா��கரசாி� கால� கி.பி. ஏழா� 8
றா!� எ�ப# 
ஆரா��சியாள� பல��:� ஒ$ப �> த க/�#. எனேவ, அத� பிற:தா� 
ெக>ல�தி� திைசமா
ற� நிக" தி/�க ேவ!��. அ��#� ெதா(கா$பிய� 
ேதவாி� கால�ைத ஆராயேவ!��. 
 
 ெதா(கா$பிய� ேதவ� இர�ைடய�களா( +க" # பாட$ெப
9�ளா�. 
இர�ைடய�க�, தி/$பாதிாி$ +AS� ெச�றி/ தேபா#, அMY�� சிவ�ேம( ஒ/ 
கல�பக� பா>� த/மா9 அMYரா� ேவ!>ன�. அத
: இர�ைடய�க�. - சிவ� 
ேம( கல�பக� ேவ!�ெம�றா( ெதா(கா$பிய� ேதவ� பாட ேவ!�� நா� 
பா�வ# இைறவ7�: ஏ9ேமா? எ�9 @றி=�ளா�க�. இதைன, 
 
                      ெதா�கா� பிய�ேதவ� ெசா�னதமிG� பாடல�றிெதா�கா� பிய�ேதவ� ெசா�னதமிG� பாடல�றிெதா�கா� பிய�ேதவ� ெசா�னதமிG� பாடல�றிெதா�கா� பிய�ேதவ� ெசா�னதமிG� பாடல�றி    
                                                                            ந�கா� தி�#ெசவி�� நா<ைர�ப ேத0ேமாந�கா� தி�#ெசவி�� நா<ைர�ப ேத0ேமாந�கா� தி�#ெசவி�� நா<ைர�ப ேத0ேமாந�கா� தி�#ெசவி�� நா<ைர�ப ேத0ேமா    
                                                                        ம�கா� �னற"�ப மாநில�தி  க1பிைச'"ம�கா� �னற"�ப மாநில�தி  க1பிைச'"ம�கா� �னற"�ப மாநில�தி  க1பிைச'"ம�கா� �னற"�ப மாநில�தி  க1பிைச'"    
        ப�கா  ெபா�மின���� பா கடெலா�  'தா��ேகப�கா  ெபா�மின���� பா கடெலா�  'தா��ேகப�கா  ெபா�மின���� பா கடெலா�  'தா��ேகப�கா  ெபா�மின���� பா கடெலா�  'தா��ேக””””  
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எ�7� இர�ைடய� பாடலா( அறியலா�. இதிA/ # இர�ைடய� கால�தி
: 
�
ப�டவ� ெதா(கா$பிய� ேதவ� எ�ப# ெதளி�. அ0ஙனெமனி(, இர�ைடய� 
கால� எ#? 
 
 இர�ைடய�க� வரபதியா�ெகா!டா� எ�7� வ�ளைல$ பா>=�ளன�. 
வரபதியா�ெகா!டானி� ேவ!�தலா( வி(A+�Kரா� பாரத� பா>னா�. 
வி(A+�Kரா� கால�தி( அ/ணகிாிநாத/� காளேமக$ +லவ/� வா" ததாக 
வரலா9. இவ�களி� கால� பதிைன தா� 8
றா!�. எனேவ, இர�ைடய� கால� 
15 ஆ� 8
றா!� என அறியலா�. ஆகேவ, இர�ைடயரா( +க" # பாட$ெப
ற 
ெதா(கா$பிய� ேதவ� 15 ஆ� 8
றா!>
:� �
ப�டவ� எ�ப# +லனா:�. 
 
 இர�ைடய� கால�திேலேய ெதா(கா$பிய� ேதவ/� ஏ� இ/ தி/�க� 
@டா#? எ�பதாக இ0ேக ஒ� ஐய� ேதா�றலா�. 
 
 இ த� கால�தி( ஒ/வ� ஒ/ 8( எHதினா( அ# உடேன அ�சிட$ப�கிற#. 
அ�சிட$ப�ட ஒ/ தி0களி( உலக �Hவ#� பரவ�F ெச�கிற#. அ த� கால�தி( 
ஒ/வ� 8( எH#வ# ஒைல� �வ>யி(தா�. அ# பலரா;� பலப>க� 
எ��க$ப��$ பல ஊ�களி;� பர�வத
:$ ப�ென�நா� ஆ:�. அத� பிறேக 
அ 8A� சிற$+ பலரா;� அறி # பாரா�ட$ப��. இ நிைலயி(, ெதா(கா$பிய� 
ேதவ� இய
றிய தி/$பாதிாி$+AS�� கல�பக�, +க"ெப
ற ெப/� +லவ�களாகிய 
இர�ைடய�களாேலேய பாரா�ட$ ெப
றி/�கிறெத�றா(, அ� கல�பக� அவ�க� 
கால�#�: ��ேப ேதா�றி� தமி" நா�>( பரவி$ பாரா�ட$ ெப
றி/�க 
ேவ!��. எனேவ, இர�ைடய� வா" த 15 ஆ� 8
றா!��:� �
ப�டவ� 
ெதா(கா$பிய� ேதவ� எ�9 ெகா�ளேவ!��. ேதவ� கால�ைத$ பதிைன தா� 
8
றா!��:� பல 8
றா!�க� ��னா( த�ளி�ெகா!� ேபாகேவ!��. 
 
 தி/$பாதிாி$+AS�$ +ராண� இய
றியவ/� சிவஞான �னிவாி� 
மாணா�க/மாகிய இல�கண� சித�பரநாத �னிவ� பதிென�டா� 8
றா!ைட� 
ேச� தவ� எ�றா;�, அவ� அ$ +ராண�தி( @றி=�ளப>, ெக>ல�தி� திைச 
மா
ற�தி
:� காரணமாக இ/ த மாணி�கவாசக� பழ0 கால�தவ�. பழ0 
கால�தவ� எ�றா( இ
ைற�: ஆயிர� ஆ!டாவ# �
ப�டவ�. ஒ�பதா� 
8
றா!>னராக� @ற$ப�� � தரC��தி நாயனா� எ�7� � தர�, ைசவ 
நாய�மா�களி� ெபய�கைள� ெதா:�# எHதி=�ள தி/�ெதா!ட� ெதாைக  
எ�7� 8A( மாணி�கவாசகாி� ெபயைர� ேச��க வி(ைலயாதA�, � தர��:$ 
பி
ப�டவ� மாணி�கவாசக� எ�ப# +லனா:�. ஆனா( சில�, மாணி�கவாசக� 
� தர��: மிக�� �
ப�டவ�; இவ� அறிவா( சிவேன யாயினா�; ஆதA� ம
ற 
நாய�மா�களி7� சிற$பி( மி�கவ�; அதனாேலேய, � தர� இவைர ம
ற 
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நாய�மா�கேளா� இைண�#� த� 8A( பாடா# வி�டா� எ�9 @9கி�றன�. 
இ� @
9$ ெபா/ தா#. மாணி�க வாசக� இய
றிய தி/வாசக�, தி/�ேகாைவயா� 
ஆகிய 8(களி� ெமாழி நைடைய� காJ0கா(, மானி�கவாசக� ேதவார 
ஆசிாிய�களாகிய தி/ஞான ச�ப த�, தி/நா��கரச�, � தர� ஆகிய Cவ/�:� 
�
ப�டவராயி/�க �>யா# - பி
ப�டவேர எ�ப# +ல$படாம
 ேபாகா#. சில 
ஆ!�களாயி7� மாணி�க வாசக� � தர��:$ பி
ப�டவராயி/ ததனா(தா�, 
ைசவ நாய�மா�கைள$ ப
றி� � தரரா( பாட$ெப
ற 8A( மாணி�கவாசக� 
இட� ெபறவி(ைல. 
 
 �த( 8
றா!>A/ # ப�னிர!டா� 8
றா!� வைர�:�, 
ஆரா��சியாள� ஒMெவா/வ/� ஒMெவா/ விதமாக மாணி�கவாசகாி� கால�ைத 
அ0:மி0:மாக� K�கி$ேபா��$ ப தா>னா;�, � தர� 8A( மாணி�கவாசக� 
இட� ெபறாதைத� ெகா!��, தி/வாசக$ ப�#�களி� தைல$+கைள� ெகா!��, 
ெமாழி நைடைய� ெகா!��, � தர��:$ பி
ப�டவேர மாணி�கவாசக� என� 
#ணி # �>� ெச�யலா�. இத
: இய
ைகயான இ�ெனா/ சா�9� உ�ள#: 
'ைசவ சமய :ரவ� நா(வ�’ அ(ல# ‘நா(வ�' எ�7� ெதாைக$ ெபய� வாிைசயி(, 
(1) தி/ஞானச�ப த�. (2) தி/நா��கரச�, (3) � தர�, (4) மாணி�கவாசக� என 
மாணி�கவாசக� நா�கா� இட�ைத$ ெப
9�ளைம கா!க. இவ� ம
ற Cவாி7� 
கால�தா( பி
ப�டவராயி/ ததனா(தா� இ9தியி( ைவ�# எ!ண$ப� ��ளா�. 
ம
றப>, ெப/ைமயினா( நா(வ/� ஒ/ நிகரானவ�கேள. 
 
 இ நா(வ/� �த( இ/வராகிய தி/ஞானச�ப த/� தி/நா��கரச/� ஒேர 
கால�தின� - அதாவ# ஏழா� 8
றா!>ன�. இMவி/வைர=� த� 8A( 
பா>=�ள � தர� எ�� அ(ல# ஒ�பதா� 8
றா!>னராக� #ணிய$ப���ளா�. 
எனேவ, மாணி�கவாசக� ஒ�பதா� 8
றா!>
:$ பி
ப�டவ� என� ெகா�ள 
ேவ!��. ஒ�பதா� 8
றா!>
:$ பி
ப�டவ� எ�றா(, பல 8
றா!�க� 
பி� த�ளியி/�க �>யா#; ஒாி/ 8
றா!�தா� பி
ப�>/�க �>=�. பல 8
 
றா!�க� பி
ப�டவராயி/ தி/ தா(, தம�:� அ!ைம 8
றா!>னராகிய 
Cவ/�:� பி�னா( நாலாமவராக மாணி�கவாசக� ைவ�# எ!ண$ப�>/�க 
மா�டா�; பி
கால�#� ேதா�றிய ைசவ$ ெபாியா�க� சிலைர$ ேபால 
மாணி�கவாசக� தனி�#விட, அ த Cவ/� Cவராகேவ நி�9வி�>/$ப�. 
அ0ஙனமி�றி இ நா(வ/� அ��த��த 8
றா!�களி( மிக$ ெபாிய ைசவ� 
தைலவ�களாக விள0கினைமயா(தா� ‘நா(வ�’என இைண�#� சிற$பி�க$ 
ெப
றன�. இஃ# இய
ைகயி� தீ�$+! ஆ�, ம�களி� தீ�$+ எனேவ, ப�தாவ# 
8
றா!>ன� மாணி�கவாசக� எ�9 ெகா�ளலா�. 
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 இ த� க/�#�: எதிராக அ$ப� ேதவார�திA/ # ஒ� அக�சா�9 
கா�ட$ப�கிற#. அ$ப� தம# தி/வா1�� ேதவார$ பதிக�தி(, 
 
 

““““நாிைய� �திைரெச� வா8�நாிைய� �திைரெச� வா8�நாிைய� �திைரெச� வா8�நாிைய� �திைரெச� வா8�    
நரகைர� ேத4ெச� வா8�நரகைர� ேத4ெச� வா8�நரகைர� ேத4ெச� வா8�நரகைர� ேத4ெச� வா8�    
விரத�விரத�விரத�விரத�ெகா1 டாடவ� லா8�ெகா1 டாடவ� லா8�ெகா1 டாடவ� லா8�ெகா1 டாடவ� லா8�    
வி#சி�றி நா0ெச� வா8�வி#சி�றி நா0ெச� வா8�வி#சி�றி நா0ெச� வா8�வி#சி�றி நா0ெச� வா8�............””””    

 
எ�9 இைறவனி� தி/விைளயாட(கைள� @றி=�ளா�. இதி;�ள நாிைய� 
:திைர ெச�வா7� எ�7� ப:திைய�ெகா!�, நாி பாியா�கிய கைத�: உாிய 
மாணி�க வாசக� அ$ப/�: �
ப�டவராவா� எ�9 சிலரா( @ற$ப�கிற#. 
ஆனா(, இைறவ� மாணி�கவாசக/�காக நாிைய$ பாியா�கிய கைத இ0ேக 
அ$பரா( :றி$பிட$பட வி(ைல. இைறவ� எைத=� ெச�யவ(ல ‘சி�த�’ எ�ற 
க/�திேலேய அ$ப� இதைன� @றி=�ளா�. அஃதாவ#, இைறவ�, நாிைய� 
:திைரயா�க வ(லவ� - நரகைர� ேதவரா�க வ(லவ� - தாமாகேவ விரத� 
எ��#� ெகா!� ஆடவ(லவ� - விைத ேபாடாமேலேய ெச> ெகா>கைள 
�ைள�க� ெச�பவ� - எ�பதாக இைறவனி� சிற$+மி�க சி�# விைளயாட(க� 
@ற$ப�>/$பைத இ0ேக காணலா�. எனேவ, இ த� ேதவார$ ப:தி�:� 
மாணி�கவாசக� ப
றிய கைத�:� இ0ேக ெதாட�ேப யி(ைல. தமிழறிஞ� எ�. 
சீநிவாச ஐய0கா� ‘தமிழாரா��சி' எ�7� தம# 8A(, நாி பாியா�கிய கைத 
தமிழக�தி( ப!� ெதா�� வழ0கி வ/வ#; அத
:� பாணி�க வாசக/�:� 
ெதாட�பி(ைல - எ�பதாக� @றியி/$ப# ஈ!� ஒ$+ ேநா�க
பால#. எனேவ, 
மணிவாசக�, ேதவார ஆசிாிய� Cவ/�:� பி
ப�டவ� - ப�தா� 8
றா!>ன� 
எ�ப# ேபாத/�. 
 
 இத
: இ�7� @ரான சா�9 ஒ�9 ெகா��க �>=�. ந�பியா!டா� 
ந�பி எ�7� ைசவ$ெபாியா�, தம# ‘ேகாயி( தி/$ப!ணிய� வி/�த�’ எ�7� 
8A(, தி/வாதYர� எ�7� இய
ெபய/ைடய மாணி�கவாசகைர=� அவ� 
அ/ளிய தி/�சி
ற�பல� ேகாைவைய=� ப
றி, 
 

““““வ�வா சக�தினி� < 0ண�வ�வா சக�தினி� < 0ண�வ�வா சக�தினி� < 0ண�வ�வா சக�தினி� < 0ண�''''    
ேதாைனவ1 தி�ைலம�ைன�ேதாைனவ1 தி�ைலம�ைன�ேதாைனவ1 தி�ைலம�ைன�ேதாைனவ1 தி�ைலம�ைன�    
தி�வாத ஆ�#சிவ பா�திய�தி�வாத ஆ�#சிவ பா�திய�தி�வாத ஆ�#சிவ பா�திய�தி�வாத ஆ�#சிவ பா�திய�    
ெச�தி�# சி ற�பல�ெச�தி�# சி ற�பல�ெச�தி�# சி ற�பல�ெச�தி�# சி ற�பல�    
ெபா�ளா� த�தி�� ேகாைவக1ெபா�ளா� த�தி�� ேகாைவக1ெபா�ளா� த�தி�� ேகாைவக1ெபா�ளா� த�தி�� ேகாைவக1    
ேட/ம  ற�ெபா�ைள�ேட/ம  ற�ெபா�ைள�ேட/ம  ற�ெபா�ைள�ேட/ம  ற�ெபா�ைள�    
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ெத�ளாத 45ள� தவ�கவிெத�ளாத 45ள� தவ�கவிெத�ளாத 45ள� தவ�கவிெத�ளாத 45ள� தவ�கவி    
பா=# சிாி�பி�பேரபா=# சிாி�பி�பேரபா=# சிாி�பி�பேரபா=# சிாி�பி�பேர” (58)” (58)” (58)” (58)    

 
எ�7� பாடA( சிற$பி�#� @றி=�ளா�. ந�பியா!டா� ந�பியி� கால� 
பதிேனாரா� 8
றா!� எ�ப#, அைனவ/� எளிதி( ஒ$+�ெகா!��ள 
உ!ைம. எனேவ, அவ/�:� �
ப�டவ� மாணி�கவாசக� எ�ப# ெதளி�. 
ஆகேவ, மாணி�கவாசகாி� கால� ப�தா� 8
றா!� எ�ப#� ெதளி�. 
 
 ம
ெறா/ வைகயி;� மாணி�கவாசகாி� கால�ைத� :9�கி 
ெந/�கி�ெகா!� வரலா�. பதிேனாரா� 8
றா!>னரான ந�பியா!டா� ந�பி 
ப�>ன�தாாி� பாட(கைள� ெதா:�#�ளா�. ப�>ன�தாேரா, மாணி�கவாசகைர$ 
பாரா�>$ பா>=�ளா�. எனேவ, ந�பியா!டா� ந�பி�:� �
ப�ட 
ப�>ன�தா��:� �
ப�டவ� மாணி�கவாசக� எ�ப# +லனா:�. ஆகேவ, 
ந�பியா!டா� ந�பி பதிேனாரா� 8
றா!>னெர�றா(, ப�>ன�தாாி� கால� 
பதிேனாரா� 8
றா!>� �
ப:தி அ(ல# ப�தா� 8
றா!>� பி
ப:தி 
எ�9�, மாணி�கவாசகாி� கால� ப�தா� 8
றா!>� �
ப:தி எ�9� 
ெகா�ளலா�. ப�# பதிேனாரா� 8
றா!�களாகிய இ/89 ஆ!� கால�தி( 
C�9 தைல�ைறயின� (மாணி�கவாசக�, ப�>ன�தா�, ந�பியா!டா� ந�பி) 
இ/ தி/$பதி( விய$ேப#மி(ைல; அ# நட�க� @>யேத. 
 
 இஃ# இ0ஙன� இ/�க - +ராண� ேபா�ற மத 8(களி( ந�பி�ைக=�ள 
ெபாிேயா� சில� @ட - ஏ�, *தமி"� தா�தா உ. ேவ. சாமிநாத ஐய� அவ�கD0@ட, 
ெக>ல�தி� திைசமா
ற�தி
:� காரணமாக மாணி�க வாசக� ப
றி� 
தி/$பாதிாி$+AS�$ +ராண�தி( @ற$ப���ள ெச�தியிைன$ ெபா�யான 
க
பைனெயன ம9�#�ளன�. அத
: அவ�க� @90காரணமாவ#: 'நகாி� 
ெத
ேக ெக>ல� ஒ�வதாக� கல�பக 8A( எHதி=�ள ெதா(கா$பிய� 
ேதவ/�:� �
ப�டவ� மாணி�கவாசக�; எனேவ, மாணி�கவாசக� கால�தி( 
ெக>ல� திைசமாறி நக/�: வட�ேக ஒ>யி/�க �>யா#’ - எ�பதா�. 

• தி/$பாதிாி$+AS�� கல�பக� - பதி$+ைர 
 
இMவா9 சில� +ராண� ெச�திைய ம9$பத
:� காரண0க� இர!�: 
மாணி�கவாச/�காக இ$ப> நட தி/�க �>யா# எ�9 எ!Jவ# ஒ�9; 
மாணி�கவாசக� கால�ைத மிக �
ப�டதாக�� ெதா(கா$பிய�ேதவ� கால�ைத 
மிக$ பி
ப�டதாக�� கணி$ப# ம
ெறா�9. இMவிர!>
:� உாிய ம9$+$ 
பதி(களாவன: 
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(1) மாணி�கவாசக/�காக ஆ9 தி/�பிய# எ�பைத ந�பாவி�டா( ேபாகிற#. 
இய
ைகயாகேவ ஆ9 மாறியதாக ஏ
9�ெகா�ேவா�. ஆனா(, அவ� கால�தி( 
இய
ைகயாக ஆ9 திைசமாறியி/�கலா� எ�பைதயாவ# ந�பலாேம! +ராண0க� 
+D: C�ைட எ�பதாக� ெசா(A7�, தி/$பாதிாி$+AS�$ +ராண� இய
றிய 
சித�பரநாத �னிவ�, எ�தைனேயா ெபாியா�க� இ/�க அவ�க� எ(லாைர=� 
வி��வி��� ெக>ல�தி� திைச மா
ற�ேதா� மாணி�கவாசக� ெபயைர �>��$ 
ேபா�>/$பதி( ஏேத7� ெபா/�த� இ/�க�தா� ேவ!�� - மாணி�கவாசக� 
கால�தி( ஆ9 திைசமாறியதாக� ெசவிவழி� ெச�தி (க�ண பர�பைர� ெச�தி) 
ெயா�9 சித�பரநாத �னிவ��:� கிைட�தி/�கலா�; தி/$பாதிாி$+AS�$ ப:தி 
ம�க� அMவா9 அவாிட� ெதாிவி�தி/�கலா�. அ த� ெச�திைய அ>$பைடயாக 
ைவ�#� ெகா!�, மாணி�கவாசக� சி�தைர ேவ!>� ெகா�ள, சி�த� திைச 
மா
றினா� எ�பதாக ஆசிாிய� +ராண�தி( +ைன #ைர�தி/�கலா�. ப(லாயிர� 
ஆ!�க�: � திய(ல - ஐேரா$பியரா( ஆள$ப�ட பதிென�டா� 8
றா!>( - 
ேதவேலாக�ைதேயா நரக ேலாக�ைதேயா அதள �தள பாதாள ேலாக�ைதேயா 
ப
றிய(ல. ஐேரா$பிய� ஆள� ெதாட0கிய தி/$பாதிாி$ +ASைர$ ப
றி$ +ராண� 
பா>ய சித�பரநாத �னிவ�, ஒ/ ப
9�ேகா�� இ(லாம( 5ேண ெவ9� ெபா� 
+Dகியி/�க �>யாத(லவா? ஒ�றாவ# இ/ தா( தாேன ஒ�பதாக� ெசா(ல 
�>=�? 
 
 மாணி�கவாசக/�காக� சி�த� க�டைளயிட அதனா( 
ெக>ல� திைசமாறாவி�டா;�, உ!ைமயி( எ�ன நட தி/�கலா�? 
மாணி�கவாசக� தி(ைலயிA/ # வட�: ேநா�கி வ # தி/$பாதிாி$+ASைர 
ெந/0கினேபா#, வழியிேல ெக>ல�தி( ெவ�ள� ஒ>யி/�கலா�. அதனா( அவ� 
ெவ�ள�தி� வ>ைவ எதி�பா��# அ� கைரயிேலேய கட�ைள ேவ!>� 
கா�தி/�கலா�. இ த ேநர�தி(, அMவிட�தி
: ேம
ேக தி/வயி திர+ர�தி( ஆ
9 
ெவ�ள� பி��#� ெகா!� திைசமாறி ஓ> யி/�கலா�. வ #ெகா!>/ த 
ெவ�ள�தி� ெப/� ப:தி ேம
ேக திைசமாறி எதி�$ப�க� தி/�பியதா( 
மணிவாசக� கா�#� ெகா!>/ த இட�தி( த!ணீ� :ைற தி/�கலா�. இ# 
மாதிாி இ த� கால�தி;� நட$ப#!�. சில�, ஆ
9 ெவ�ள� த0க� ஊைர 
அழி�காம( இ/$பத
காக எதி��கைரயி( ெச�9 அ�கைரைய ெவ�>வி�� 
ெவ�ள�ைத அ�கைர$ ப�க� தி/���தனமாக� தி/$பி வி�வ#� இ� கால�தி( 
நட$பதாக� ெசா(ல$ப�கிற#. த!ணீ� :ைற # வழ�கமாக� கட�க� @>ய 
அள��: வரேவ, மாணி�க வாசக� எளிதாக ஆ
ைற� கட # அ�கைர 
யைட தி/�கலா�. ேவ9 ப�க� திைச மாறிய ெக>ல� அ த$ +#$பாைதயிேலேய 
ெதாட� # ெச�றி/�கலா�. இ த நிக"�சி ெதாட� # பல 8
றா!�களாக� ெசவி 
வழியாக ம�களிைடேய அறிய$ப�� வ தி/�கலா�. இைத� ேக�விப�ட 
சித�பரநாத �னிவ� +ராண�தி( ெபா/ த$ +Dகிவி�>/�கலா�. எனேவ 
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மாணி�க வாசக/�காக�தா� ெக>ல� திைச மாறிய# எ�பைத ந�பாவி�டா;�, 
அவ� கால�தி( திைச மாறியி/�கலா� எ�பைதயாவ# ந�பி ைவ�கலாேம! 
 
 (2) அ��#, மாணி�கவாசகைர �
ப�டவராக��, 
ெதா(கா$பிய� ேதவைர$ பி
ப�டவராக�� ெகா�Dத;� ெபா/ தா#. ப�தா� 
8
றா!>னராகிய மாணி�க வாசக/�:� சில ஆ!�களாயி7� ெதா(கா$பிய� 
ேதவ� �
ப�டவராகேவ இ/ தி/$பா�. ஏ�, இ/வைர=� ஒ/ கால�தி( 
வா" தவராக� @ட� @றலாேம! ெதா(கா$பிய� ேதவ� வயதி( C�தவராயி/ # 
��னா( காலமாகி யி/�கலா�; மாணி�கவாசக� வயதி( இைளயவராயி/ # 
பி�னா( காலமாகி யி/�கலா�. தி/$பாதிாி$+AS��:� ெத
ேக ெக>ல� 
ஓ>யதாக எHதிய ெதா(கா$பிய� ேதவ� காலமான சில ஆ!�களி( ெக>ல� திைச 
மாறியி/�கலாேம! எனேவ, ெதா( கா$பிய� ேதவ� 8
றா!�� கண�கி( 
மாணி�க வாசக��: ��ப�டவ� எ�9 @ற�>யாவி>7�, சில ஆ!�களாயி7� 
�
ப�டவ� எ�9 @றலாேம! 
 
 சில�, ேவெறா/ காரண0 கா�>=� ெதா(கா$பிய� ேதவாி� கால�ைத$ 
பி�7�:� த�ள �யலலா�. அஃதாவ#, கல�பக�, K#, உலா �தAய 96 வைக� 
சி
றில�கிய0க� பி
கால�தி( ேதா�றியைவ; எனேவ, தி/$பாதிாி$ +AS�� 
கல�பக� இய
றிய ெதா(கா$பிய� ேதவ� மணிவாசக/�:$ பி
ப�டவேர எ�9 
@ற� @��. 
 
 கல�பக� ேபா�ற சி
றில�கிய0க� ச0க இல�கிய0க�:$ 
பி
ப�டனேவெயனி7�, ஏழா� 8
றா!>A/ ேத இ�த: சி
றில�கிய0க� 
ேதா�ற� ெதாட0கி வி�டன. கல�பக 8(க� ஒ�பதா� 8
றா!>ேலேய 
ேதா�ற� ெதாட0கிவி�டன எ�ப#�, தி/$பாதிாி$ +AS�� கல�பக�, 
ந தி�கல�பக�, ஆDைடய பி�ைளயா� தி/�கல�பக� �தAய கல�பக0க� 
கல�பக 8(கD�:� மிக�� பழைமயானைவ எ�ப#� தமிழில�கிய ஆரா��சி 
வ(;ந�க� ந�கறி த ெச�திகளா�. ஆDைடய பி�ைளயா� தி/�கல�பக� ந�பி 
யா!டா� ந�பி இய
றிய#. அவ� பதிேனாரா� 8
றா!>ன�. எனேவ, 
தி/$பாதிாி$+AS�� கல�பக� இய
றிய ெதா(கா$பிய� ேதவாி� கால� 
ஒ�பதா� 8
றா!>� பி
ப:தி அ(ல# ப�தா� 8
றா!>� �
ப:தியா� 
இ/�கலா�. இMவைகயி( பா��:0கா(, மாணி�கவாசக/�:� 
சிலவா!�களாயி7� �
ப�டவ� ெதா(கா$பிய� ேதவ� எ�9 @ற�>=ேம. 
 
 ேம;�, ேதவ� எ�7� ப�ட$ ெபயைர$ பா��:� ேபா#, இவ� 
சமணராயி/ # பிற: ைசவ�தி
: மாறினதாக� ெதாிகிற#. ேதவ� எ�ப# 
சமண�னிவைர� :றி�:� ெபயரா:�. சீவக சி தாமணி ஆசிாியராகிய தி/�த�க 
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ேதவ�, <ளாமணி யாசிாியராகிய ேதாலா ெமாழி� ேதவ� ஆகிய சமண$ 
ெபாிேயா�களி� ெபய�கைள ஈ!� ஒ$+ ேநா�:க. தி/�த�க ேதவ/� ேதாலா 
ெமாழி� ேதவ/� எ�� அ(ல# ஒ�பதா� 8
 றா!>னராக இ/�கலா� என� 
@ற$ப�கி�றன�. அவ�க� கால�ைதெயா�>யவராக� ெதா(கா$பிய� 
ேதவைர=� ெகா�ளலா�. ஏழா� 8
றா!>A/ # ப�தா� 8
றா!� வைர - 
அதாவ# அ$பர>க� கால�திA/ # மணிவாசக� கால� வைர, ைசவ சமண$ +�த 
மத$ ேபாரா�ட0க� க�ைமயாக நட த#�, சமண. +�த மத0கைள$ 
பி�ப
றியி/ தவ�க� ைசவ�தி
: மாறின#� அறி த ெச�திகேள. எனேவ, 
ெதா(கா$பிய� ேதவ� எ�7� ெபய� அைம$ைப=�, அவ� சமண�தி A/ # 
ைசவ�தி
: மாறினைத=� எ!ணி$ பா��:0கா(, ெதா(கா$பிய� ேதவாி� 
கால�, ஒ�பதா� 8
றா!>� பி
ப:தி அ(ல# ப�தா� 8
றா!>� 
�
ப:தியா� இ/�கலா� என� <"நிைலையெயா�>� ெதாிய வ/கில#. 
 
 ஈ!� மீ!�� ஒ�ைற நிைன�@ர ேவ!��. பதிைன தா� 8
றா!>( 
வா" த இர�ைடய�க�, ‘ெதா(கா$பிய� ேதவ� தி/$பாதிாி$+AS� இைறவ� 
ேம( கல�பக� பா>யபி� நா0க� பா�வ# எ�படா#’ எ�9 
@றியி/$பைத�ெகா!�, ேதவ� இர�ைடய��:� சிறி# கால தா� �
ப�டவ� 
எ�9 ெகா�ள�@டா#. * ‘க!பாய கல�பக�தி
: இர�ைடய�க�’ எ�ற +க" 
ெமாழி$ப>, கல�பக� பா�வதி( இர�ைடய�க� வ(லவ�க�. தி(ைல� கல�பக�, 
தி/வாமா�K�� கல�பக� �தAய சிற த 8(கைள அவ�க� இய
றி=�ளா�க�.  

• தனி$பாட( 
எனேவ, கல�பக வ(;ந�களாகிய அவ�க� தி/$பாதிாி$ +AS/�: வ தேபா#, 
த0க� ஊ��:� ஒ/ கல�பக� பா��ப> அMYரா� ேக�டன�. ஆனா(,  
ெதா(கா$பிய� ேதவாி� தி/$பாதிாி$+AS�� கல�பகேமா ��னேமேய மிக�� 
ெபய� ெப
9 விள0கிய#. இ நிைலயி(, தி/$பாதிாி$+AS� இைறவ� ேம( 
தா0கD� ஒ/ கல�பக� பாட� ேதைவயி(ைல என இர�ைடய�க� உண� #, 
ேதவாி� கல�பகேம ேபா#� என� @றிவி�டன�. எனேவ, கல�பக� ‘ேச�பிய�க�’ 
(Champians) ஆன இர�ைடய�களாேலேய பாரா�ட$ ெப
ற தி/$பாதிாி$+AS�� 
கல�பக� இர�ைடய�க�: ��ேப பல 8
றா!�களாக ம�களா( பாரா�ட$ 
ெப
9 வ தி/�க ேவ!�� என உணரலா�. ஆகேவ, ெதா(கா$பிய�ேதவ�, 
�$ப�திர!� ஆ!�கேள வா" த மாணி�கவாசகாி7� �
ப�டவரா�, ஒ�பதா� 
8
றா!>� பி
ப:தி அ(ல# ப�தா� 8
றா!>� �
ப:தியி( வா" தா� 
என� #ணியலா�. 
 
 ேமேல இ#வைர=� ெச�த ஆரா��சியி(, ெதா(கா$பிய� ேதவ/� 
மாணி�கவாசக/� ப�தா� 8
றா!டளவி( �ைறேய அ��த��# வா" தவரா� 
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நி9�த$ப���ளன�. இ த ஆரா��சிைய அைனவ/� ஏ
9�ெகா�வ# அாி#. 
காலவாரா��சி மிக�� க�ைமயான# அத
:� தி�டவ�டமா� அ9தியி�� உ9தி 
@றி �
9$+�ளி ைவ�#விட �>யா#. அ த த�கால� <"நிைலைய� ெகா!� 
இ$ப>யி/ தி/�கலா� என� :றி$பாகேவ @ற�>=�. 
 
 இ த அ>$பைடயி( ேநா�:0கா(, ெதா(கா$பிய� ேதவாி� 
கால�ைதய��# மாணி�கவாசக� கால�தி( ெக>ல� திைச மாறியி/�கலா� 
எ�ப#�, அ த� கால� ப�தா� 8
றா!� எ�ப#� +ல$ப��. எனேவ, 
மாணி�கவாசக� கால� கி.பி. ப�தா� 8
றா!� எனலா�. 
 
 
 
 
    
    

    
    

6. 6. 6. 6. தி�வயி�திர$ர	தி�வயி�திர$ர	தி�வயி�திர$ர	தி�வயி�திர$ர	    
 
 ெக>ல�கைரைய ஒ�>=�ள ஒேர ஒ/ ைவணவ� தி/$பதியான 
தி/வயி திர+ர�, கடZ�� தைலநகர$ ப:தி�: ேம
ேக 7 கி.மீ. ெதாைலவி( - 
கடZ�� தி/$பாதிாி$+AS/�: ேம
ேக 5 கி.மீ. ெதாைலவி(, கடZ� - 
தி/�ேகாவிZ� மாவ�ட ெந��பாைதயி(, ெக>ல�தி� கிழ�:� கைரயி( 
அைம தி/�கிற#. ஊாி� வட�: எ(ைலயி( - அைணயி� கீ"பா( ெந��பாைத 
ஆ
ைற� கட # ெச(கிற#. இ0ேக ஆ
றி( பால� இ(ைல. ெந��பாைதயி( 
ேப/ # வ!> ேபா�:வர� உ!�. ெவ�ள� கால�தி( ம��� ேப/ # 
வ!>க� இMவழிேய ெச(லாம( மFச�:$ப� வழியாக� ெச(;�, கடZ/�:� - 
தி/வயி திர+ர�தி
:மாக உ� நக�$ ேப/ # வ!> (ட�� ப3) ேபா�: வர� 
உ!�. +ைகவ!>யி( வ/பவ�க�, தி/$பாதிாி$+AS�$ +ைக வ!> 
நிைலய�தி( இற0கி ேம
ேக 5 கி.மீ. ெச(ல ேவ!��. இ0கி/ # ேப/ # வ!> 
வசதியி/$பத�றி, மி:தியாக� :திைர வ!> வசதி=� உ!�. தி/$பாதிாி$ 
+AS�$ +ைகவ!> நிைலய�ைத விட, அதைனய��# ேம
ேக=�ள 
வரகா(ப��$ +ைகவ!> நிைலய� தி/வயி திர+ர�தி
: மிக�� அணி�தா:�. 
இ த நிைலய�தி
:� தி/வயி திர+ர�தி
:� இைடேய ெக>ல� ஆ9 வட�:� - 
கிழ�:மாக வைள # ெச(கிற#. இ த நிைலய�திA/ # ஒ�9 அ(ல# ஒ�றைர 
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கி.மீ. ெதாைல� ெத
: ேநா�கி நட # ஆ
றி� வைளைவ� கட # தி/வயி திர 
+ர�ைத அைடயேவ!��. நட�க �>யாதவ�க� தி/$பாதிாி$ +AS�$ 
+ைகவ!> நிைலய�தி( இற0கி வ!> பி>�#�ெகா�ள ேவ!��. இ த 
நிைலய� விH$+ர� - @டZ�$ பாைதயி( இ/�கிற#. 
 
 தி/மாணி:ழி$ ப�க�திA/ # ேக$ப� மைல� ெதாட��சியி� 
அ>வார�ைதெயா�>� கிழ�: ேநா�கி வ # ெகா!>/�:� ெக>ல� ஆ9, 
தி/வயி திர+ர� வ த#� L ெச0ேகாண�தி( ேந� வட�காக வைள # தி/�+கிற#. 
இ த இட�தி(, ேம
:� கிழ�:மாக நீ!� கிட�:� ேக$ப� மைலயிA/ # ஒ/ 
:�9 வட�: ேநா�கி$ பி#0கி� ைககா�>ேபா( நீ�>� ெகா!>/�கிற#. 
இMவா9 ேக$ப� மைலயி( வட�: ேநா�கி ஒ/ பி#�க� வைள # நீ�>�ெகா!> 
>/$பதாேலேய அ�மைலயி� அ>வார�ைத� ெதாட� # ஒ> வ # ெகா!>/�:� 
ெக>ல� ஆ9� இMவிட�தி( வட�: ேநா�கி வைள # ெச(கிற#. இMவா9 
வட�: ேநா�கி ஒ/ கி.மீ. ெதாைல� ஓ> மீ!�� கிழ�: ேநா�கி வைள # 
வி�கிற#. 
 
 கிழ�: ேநா�கி ஓ>வ/� ெக>ல� வட�: ேநா�கி� தி/�+கிற �ைனயி( 
ஆ
றி� கிழ�:� கைரயி( தி/வயி திர+ர� உ�ள#. இ0ேக ஆ9 ெத
: வட�காக 
ஒ�கிற#. வட�: ேநா�கிேயா�� ஆ
றி
:� வட�: ேநா�கி=�ள மைல$ 
பி#�க�தி
:� ந�ேவ தி/வயி திர+ர� ெப/மா� ேகாயி( உ�ள#. ேகாயிA� 
கிழ�:வாயிAA/ # மைல�:$ ப>�க�� ேம(ேநா�கி� ெச(கிற#; ேகாயிA� 
ேம
: வாயிAA/ # ஆ
றி
:$ ப>�க�� கீ" ேநா�கி� ெச(கிற#. இதிA/ #, 
ஆ
றி
:� மைல� :�9�:� ந�ேவ ேகாயி( ெந/�:!� கிட�த( +லனா:�. 
ஆ9 ேகாயிA� ேம
: வாயிைல ��> ேமாதி�ெகா!� ெச(கிற# எனலா�. 
ேகாயிA� ேகா+ர�, மதி( �தAயவ
றி� ேதா
ற� தைலகீழா�� த!ணீாி( 
ெதாிவைத� காணலா�. தி/வயி திர+ர�தி( வட�: ேநா�கி$ பி#0கி=�ள 
:�றி� பட�ைத=�, வட�: ேநா�கி� தி/�பி ஓ�� ஆ
றி� பட�ைத=�, 
த!ணீாி( ேகாயிA� ேதா
ற� ெதாி=� பட�ைத=�. ெக>ல� கைர நாகாிக� 
எ�7� 8A( காணலா�. ம
9�, ேகாயிA� மிக அ!ைமயி( வட+ற� இ/�:� 
அைண ப
றி=�, அ த இட�தி� இய
ைக� கா�சி� சிற$+$ ப
றி=0@ட அ த 
8A( விாிவாக� காணலா�. 
 
 தி/வயி திர+ர� ேகாயி( ேதவநாதசாமி ேகாயி( என�� ெத�வநாயக$ 
ெப/மா� ேகாயி( என�� அைழ�க$ப��. ெப/மா� ெபய�: ேதவநாத�, ெத�வ 
நாயக$ ெப/மா�: தாயா� ெபய�: ைவ: த நாயகி, ெச0கமல� தாயா�. ஊாி� 
ெபய� நாலாயிர$ பிரப த�தி( ‘தி/வயி திர+ர�’ என� @ற$ப���ள#. இ$ ெபய� 
இ�9 ‘தி/வ தி+ர�’ என� �/0கி வி�ட#. இதைனேய ம�க� தம# தி/ தாத 
ெகா�ைச வழ�கி( 'தி/ தி+ர�’ என� @9கி�றன�. இMY�$ +ராண0களி( 
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'தி/�கீ திர+ர�’ என�� :றி$பிட$ப���ள#. அயி திர�-அகீ திர� எ�றா( 
ஆதிேசட� எ�9 ெபா/ளா�; ஆதிேசட� வழிப�ட ஊராதA� அயி திர+ர� - 
அகீ திர+ர� என அைழ�க$ப�டதா�. அயி திர+ர� எ�7� ெபய� �/0கி ம/வி 
‘அயி ைத' என இல�கிய0களி( வழ0க$ப���ள#. சில க(ெவ��களி( 
தி/ேவ தி+ர� என� :றி$பிட$ப���ள#. 
 
 ேவதா த ேதசிக� �தAய ைவணவ$ ெப/ம�க�, தி/வயி திர+ர�த/கி( 
ஒ�� ெக>ல�தி
: ஒ/ ெப/ைம க
பி�#�ளன�. தமி" நா�>( ஆ9க� ேம
: - 
கிழ�காக ஒ�கி�றன; இMவாேற ேம
: - கிழ�காக ஓ> வ/� ெக>ல� 
தி/வயி திர+ர�தி( வட�: ேநா�கி� தி/�பி� ெத
: வட�காக ஓ�கிற#. 
இMவா9 வட�: ேநா�கி ஒ�வ# ஒ/ +#ைமயா�. - அ
+தமா�. இ0ேக வட�: 
ேநா�கி ஓ�வதா( ெக>ல�தி
: உ�தர வாகினி எ�7� சிற$+$ ெபய� ஈ # 
ேபா
றி=�ளன� ெப/ ம�க�. உ�தர� எ�றா( வட�:. வட�: ேநா�கி ஓ�� ஓ� 
ஆ
ேறா�ட�தி� கைரயி( ஒ/ ெத�வ� தி/$பதி அைம தி/$ப# மிக�� 
சிற$பா�. இ த� சிற$+ தி/வயி திர+ர�தி
:� கிைட�தி/�கிற#. வட�: ேநா�கி 
ஒ�� உ�தர வாகினியாகிய ெக>ல�தி� கிழ�:� கைரயி( தி/வயி திர+ர� 
அைம தி/$பதா(, இMY� மிக�� ெப/ைம�: உாியெதன$ ெப/ம�களா( 
ேபா
ற$ ப�கிற#. 
 
 இ த அ>$பைடயி( தி/வயி திர+ர� எ�7� ெபய� வ தத
: ஒ/ +#� 
காரண� க
பி�#� @ற வி/�+கிேற� அ>ேய�. அயி�திர� எ�7� ெசா(;�:� 
கிழ�: எ�7� ெபா/D� உ!�. ெக>ல�தி� கிழ�:� கைரயி( இ/�:� ஊ� 
ஆதவி� ‘அயி திர+ர�' எ�7� ெபய� ஏ
ப�>/�கலா� எ�ப# அ>ேய� 
க
பி�#� @9� காரண�. தமிழக�தி( ம
ற ஆ9க� ேம
:-கிழ�காக ஓ�வதா(, 
ஆ
ற0கைர� தி/$பதிக� ஆ
றி� வடகைரயிேலா அ(ல# ெத�கைரயிேலாதா� 
இ/�:�. ஆ
றி� கிழ�:� கைரயி( தி/$பதிக� அைமவத
:$ ெப/�பா;� 
வா�$பி(ைல. இ த நிைலயி( தி/வயி திர+ர� ெக>ல�தி� கிழ�:� கைரயி( 
அைம தி/$ப# ஒ/ +#ைம-அ
+த�! எனேவ, அயி�திர� (கிழ�:�) கைரயி( 
அைம தி/�:� இMYைர அயி திர+ர� என அ�கால�தி( ெபாியவ�க� 
அைழ�தி/�கலா� எ�ப# அ>ேயன# +திய க
பைன. ஆ9 வட�: ேநா�கி ஒ�வ# 
அ
+த� எ�றா(, ஆ
றி� கிழ�:� கைரயி( ெத�வ� தி/$பதி அைம தி/$ப#� 
அ
+த� எ�ப# ெசா(லாமேல விள0:ேம! இ த� க/�ைத அைனவ/� ஏ
9� 
ெகா�வ� . ஏ
9� ெகா�ளேவ!�� எ�ற �ைறயி( �> த �>யாக இ0ேக 
அ>ேய� @றவி(ைல - @ற�� �>யா#; சி தைனைய� கிளறி� K!�� 
�ைறயிேலேய ஆரா��சியாள� �� இ த� க/�ைத அ>ேய� ைவ�#�ேள�. 
சிற$+ க/தி� திைசயி� ெபயரா( ெக>ல� ‘உ�தர வாகினி' என அைழ�க$ 
ப�வைத$ ேபால, ஊ/� சிற$+ க/தி� திைசயி� ெபயரா( அயி திர+ர� என 
அைழ�க$ படலா ம(லவா? 
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 ேகாயிA� கிழ�: வாயிA�ேம( ேகா+ர� இ(ைல. ேம
: வாயிA�ேம( 
ேகா+ர� இ/�கிற#; ஆ
9$ ப�கமாக இ/�:� ேம
:� ேகா+ரவாயி( தா� 
ேகாயிA� சிற$+ (��கிய) வாயிலாக� க/த$ப�கிற#. இைற=/வ0க� 
விழா�கால0களி( ெவளியி( ெச(வ# . வ/வ# எ(லா� இ த ேம
:�ேகா+ர 
வாயிலா( தா�. ேம
:வாயிேல சிற$பிட� ெப
றி/$பி7�, க/வைறயி( தி/மா( 
நி�ற ேகால�தி( எH த/ளியி/$ப# கிழ�: ேநா�கிேயயா�. ேகாயிA� ந�வி;� 
ஒ/ சி9ேகா+ர� உ�ள#. ேகாயிA� கிழ�: வாயி;�: எதிேர மைலயி/�கிற#; 
இ�மைலயி� ேம;� ேகாயி( உ!�; 
 
 இ த மைல� ேகாயி;� கிழ�:ேநா�கிேய அைம #�ள#. ‘அய�கிாீவ� 
ேகாயி(’ எ�ப# இத� ெபய�. அய�கிாீவ� எ�ப# தி/மாA� ெபய�கD� ஒ�9. 
தி/மாA� ேதா
ற0கD� அய�கிாீவ� ேதா
ற�� ஒ�9. அய� (ஹய�) எ�றா( 
:திைர; கிாீவ� எ�றா( கH�#; அய�கிாீவ� எ�றா( :திைர� கH�# 
உைடயவ� எ�ப# ெபா/ளா�; தி/மாA� அய�கிாீவ� ேதா
ற�தி( ஒ/ +ராண� 
கைத அட0கி=�ள#. அய�கிாீவ� ேகாயி( �க$பி( இ/�:� ம!டப�தி� ேம( 
உ�ள விமான� காண�த�க#. மைல ேம;� ஒ/ கிண9 உ!�. 
 
 அய�கிாீவ� ேகாயி( உ�ள மைல�: ஔஷதகிாி எ�7� ெபய� 
+ராண0களி( ெசா(ல$ப���ள#. ஒளஷத� = ம/ #; கிாி = மைல; ஒளஷதகிாி = 
ம/ # மைல. இ த மைலயி( ம/�#வ CAைகக� பல உ�ளன; இ த மைல� 
கா
9� மைலய>வார� த!ணி/� ேநா� தீ��:� ம/ #களா�; அதனா( 
இ�மைல ம/�#வமைல என அைழ�க$ப�கிற#. 
 
 “��ெனா/ கால� வி!வழிேய உலா� ெச�ற தி/மா( ம/�#வ மைலயி( 
த0கி இைள$பாறினா�. அ$ேபா# அவ��:� தாகவிடா� ேதா�ற, ஆதிேசட7� 
க/ட7� நீ�ெகா!�வர� ெச�றன�. ஆதிேசட� மைலயி�கீ"� தைரைய வாலா( 
அ>�#$ பிள # கிண9 உ!டா�கி நீ� ெகாண� # த தா�. அ த� கிண
9�:� 
‘ேசஷ தீ��த�’ எ�ப# ெபய�. க/ட� த� அலகா( தைரைய� கிழி�# நீ� ஆறாக$ 
ெப/க� ெச�# அதிA/ # நீ� ெகாண� தா�; அ த ஆ
றி
:� ‘க/ட தீ��த�’ 
அ(ல# 'க/ட நதி' எ�ப# ெபய�: அ#தா� ெக>ல� ஆ9-இ# +ராண0கைள 
ஒ�>ய கைத. 
 
 ஆதிேசட� வாலா( அ>�#� ேதா�றியதாக� ெசா(ல$ப�� ேசஷதீ��த� 
எ�7� கிண9 தி/வயி திர+ர� கீ"�ேகாயிA( உ�ள#. அ த கிண
றி� 
ைக$பி>� �வாி( ஆதிேசட� (பா�+) உ/ அைம�க$ப���ள#. கிண
9� 
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த!ணிாி� நிற�� வாைட=� இய
ைக�: மாறா� உ�ளன - அதாவ#, 
ந�றாயி(ைல. காரண�, ேவ!> ேந� # ெகா!ட (பிரா��தி�#� ெகா!ட) 
அ�ப�க� பா(, மிள:, ெவ(ல�, <ட� �தAயவ
ைற அ�கிண
றி( 
ெகா��கி�றன�; காணி�ைகயாக� கா�� ேபா�கி�றன�; இதனா( த!ணீாி� 
த�ைம மா9தலா=�ள#. ஆனா( இ த� கிண
9� த!ணீைர� ெகா!�தா� 
ேகாயிA( உண�$ ெபா/�க� ஆ�க$ப�கி�றன; இ த� த!ணீாி( 
ஆ�க$ப�வதா(, உண�$ ெபா/�க� மிக�� �ைவ உைடயனவாக�� ெந�ேநர� 
ெகடாதனவாக�� இ/$பதாக� ெசா(ல$ப�கிற#. 
 
 ைவணவ�களா( 'ந�நா��� தி/$பதி' என� சிற$பி�#� @ற$ப�� 
தி/வயி திர+ர� தி/�ேகாயி(, தி/ம0ைகயா"வாாி� ம0களாசாசன$ பாட( 
ெப
9 உ�ள# இMYாி( ப(லா!�க� வா" த மிக� சிற த ைவணவ 
ஆசாாியரான ேவதா த ேதசிக� இMY� இைறவ� ேம( தமிழி;� வடெமாழியி;� 
பல பாட(க� பா>=�ளா�. இMYைர$ ப
றி வடெமாழியி( பிர�மா!ட +ராண�, 
க த+ராண� (ைசவ� க த+ராண� ேவ9), பி/க  நாரதிய +ராண� �தAய 8(க� 
உ�ளன. க/ட நதியாகிய ெக>ல� க0ைக�: ஒ$பான# என� தி/மாலா( 
பாரா�>$ +கழ$ப�>/$பதாக� க த +ராண� (ைவணவ +ராண�) �த( ப:தியி( 
ெதாிவி�க$ ப���ள#. தமிழிேல, ��மணி� ேகாைவ, நவர�தின மாைல �தAய 
சி
றில�கிய0கD� இMYாி� ேம( இய
ற$ப���ளன. “ெவ
+ட� ஒ�றி 
அயி ைதயி( ெவMவிைன தீ� ம/ ெதா�9 அ
+தமாக அம� தைம” என ��மணி� 
ேகாைவயி( அயி ைத (அயி திர+ர�) பாரா�ட$ ெப
9�ள#. 
 
 தி/வயி திர +ர�தி( சி�திைர� தி0களி( ப�#நா� ெப/விழா நைடெப9� 
ஒ�பதா� தி/விழா நாளான சி�திைர$ ப/வ�த�9 ேத��தி/விழா நைடெப9�. 
அ�9 மிக$ ெப/ திரளான ம�க� இ0ேக @�வ�. எ�டா� தி/விழா அ�9 
இரேவ ஆயிர�கண�கான ம�க� வ # @> ஆ
9 மணA( ப��# உற0கி=� 
உைரயா>=� இர�$ ெபாHைத மகி"�சி=ட� கழி$ப�. ைவகைறயி( எH # 
ஆ
றி( நீரா>� ேத��தி/விழாைவ� க!� களி$ப�. இMYாி( ப(லா!�க� 
வா" # 8
9�: ேம
ப�ட 8(கைள இய
றிய ேவதா த ேதசிகாி� நிைனவாக 
ஒ/ ம!டப� உ�ள#. அ�ம!டப�தி
: விழாநாளி( இைற=/வ� ெகா!� 
ெச(ல$ப��. இ# ேதசிகாி� சிற$பி
:� சா�9. ேதசிக/�:� க/டா"வா� 
அ/Dைர வழ0கிய விழா +ர�டாசி� தி/ேவாண�தி( நைடெப9�. கா��திைக� 
தி0களி( ‘தாலா��விழா’ எ�7� ஒ/வைக விழா இனி# நைடெப9�. 
மாசிமக�த�9 ேதவநா�$ெப/மா� கடZ�� கட
கைர�: எH த/ளி நீரா�வா�; 
அ�றிர� வ!>$பாைளய�தி;�ள ம!டப�தி( த0கி விழா வய� # ெச(வா�. 
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 ம�க� பல� தி/வயி திர+ர� வ # �>ெய��#� ெகா�வ�. :��ப$ 
பழ�கமாக� :ழ ைதக�: �>ெய�$பத(லாம(, ேந� # ேவ!>�ெகா!ட 
ெபாியவ�கD� வ # �>ெய��#� ெகா�வ#!�. தி/வயி திர+ர� ெத
:� 
தி/$பதி என$ +ராண0களா;� ம�களா;� ேபா
ற$ப�� ெப/ைம=ைடய 
தாதலா(, தி/$பதி�:$ ேபாக�>யாதவ�க� அ0ேக ெச;�#வதா� 
ேந� #ெகா!ட கடைன இ0ேக வ # ெச;�#வ#� உ!�. தி/$பதி 
ேவ0கட�தா� ேகாயி( �� கால�தி( �/க� ேகாயிலா யி/ த# எ�9 சில� 
ெசா(வ#ேபா(, தி/வயி திர+ர� ேகாயி;� �� கால�தி( ைசவ� 
ேகாயிலாயி/ த# என�சில� ெசா(வ#!�; அவ�க� த� @
9�:� சா�றாக, 
இ�ேகாயி;�:� விநாயக� உ/வ�� சிவன# த�சணாC��தி உ/வ�� 
இ/$பைத� ��>� கா��கி�றன�. சில ஊ�� சிவ� ேகாயி(கD�:�ேள 
@ட�தா� தி/மா( ேகாயி( இ/�கிற#. சித�பர�தி( இர!�� அ/க/ேக 
இ(ைலயா? எனேவ, இ# சா�பாக எைத=� தி�டவ�ட மாக� @ற�>யா#. 
பழ�தி�ேசாைல எ�7� க�ளழக� ேகாயி( ப
றி=� இ# ேபா�ற க/�# 
ேவ9பா� காண$ப�வ# ஈ!� ஒ$+ ேநா�க
பால#. 
 
 நீரா� ெசல� (தீ��த யா�திைர) ேம
ெகா!ட அ���ன� 
தி/வயி திர+ர�தி
:� வ # நீரா> வழிபா� நட�தினானா�. இதைன வி(Aபாரத� 
- ஆதிப/வ� அ���ன� தீ��த யா�திைர� ச/�க�தி;�ள, 
 
 
  ““““ெம�யாகம வதிைக�தி� Bர(ட< ேநெம�யாகம வதிைக�தி� Bர(ட< ேநெம�யாகம வதிைக�தி� Bர(ட< ேநெம�யாகம வதிைக�தி� Bர(ட< ேநமி�மி�மி�மி�    
        ைகயாளா� அகீ'திர�ர<� க1) ைகெதா7தா�ைகயாளா� அகீ'திர�ர<� க1) ைகெதா7தா�ைகயாளா� அகீ'திர�ர<� க1) ைகெதா7தா�ைகயாளா� அகீ'திர�ர<� க1) ைகெதா7தா�””””    
 
எ�7� பாட( (17) ப:தியா( அறியலா�. ெவளிSரா� சில� தி/வயி திர+ர� 
ேகாயிA( வ # தி/மண� ெச�# ெகா!� ேபாவ#� உ!�. 
 
 தி/வயி திர+ர�தி( ேசாழ�, பா!>ய� �தAேயா� கால�ைத� ேச� தனவா� 
ஐ�பதி
:� ேம
ப�ட க(ெவ��க� உ�ளன. இவ
9� C�றா� இராசராச� 
ேசாழன# க(ெவ�ெடா�9 மிக�� :றி$பிட�த�க#. பா!>ய��:� 
ேதா
ேறா>ய அ�ேசாழைன� ேகா$ெப/Fசி0க� ேச தம0கல�தி( சிைற ைவ�த 
ெச�தி=�, ேசாழ7�: ந!பனான ேபாசள ைம<� ம�ன� 5ரநரசி�ம ேதவ� 
ேகா$ெப/Fசி0கைன �றிய>�#� ேசாழைன� சிைறமீ�ட ெச�தி=� வரலா
றி( 
விாிவாக� @ற$ப���ளன. இ நிக"�சிைய விவாி�:� C�றா� இராசராசன# 
க(ெவ�� தி/வயி திர+ர� ேதவநாயக$ ெப/மா� ேகாயிA( உ�ள#; அ# 
வ/மா9:- 
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 "3வ3தி ]திாி+வன� ச�கரவ�திக� ]ராஜ ராஜ ேதவ��: யா!� 
பதிைன தாவதி( எதிராமா!�, $ரதாப� ச�கரவ��தி ெஹா�சன ]5ர நரசி�ம 
ேதவ� ேசாழ ச�கரவ��திைய� ேகா$ெப/Fசி0க� ேச த ம0கல�ேத பி>�# 
ெகா� வ # த� பைடைய இ�� ரா_ய�ைத அழி�# ேதவாைலய0கD� 
விXண3தான0கD� அழிைகயாேல இ$ப> ேதவ� ேக�ட/ளி, ேசாழ ம!டல 
$ரதிXடாசாாிய� எ�7� கீ��தி நிைலநி9�தி அ(ல# இ�காள� ஊ#வதி(ைல 
எ�9 ேதார ச��திர�தினி�9� எ��# வ # மகத ரா_ய நி��Cலமா>, 
இவைன=� இவ�ெப!� ப!டார�� ைக�ெகா� பா�<ாிேல வி�� ேகா$ெப/F 
சி0க� ேதச�� அழி�# ேசாழ ச�கரவ��திைய=� எH த/ளிவி�#� ெகா� எ�9 
ேதவ� தி/��ளமா� ஏவ, விைட ெகா!� எH த 3வ3தி ]ம7 மஹா$ரதானி 
பரம வி�வா` த!>ந ேகாப� ஜகெதா$ப க!ட� அ$பண த!ணா�க7� 
ச��திர ேகா$பய த!ணா�க7� ேகா$ெப/F சி0க� இ/ த எ�ேளாி=� 
க(AS� Cைல=� ேசாழ�ேகா� இ/ த ெதாHதைகS/� அழி�#, ேவ த� 
�தAகளி( 5ரக0க நாடா"வா� சீன� தைரய�, ஈழ�# ராஜா பரா�கிரம பாஹா 
உ�ளி�ட �தA நா�: ேபைர=�...... ெகா�9 இவ�க� :திைர=� ைகெகா!�, 
ெகா�ளி� ேசாழ ேகா� :திைரகைள=� ைக�ெகா!�, ெபா�ன�பல ேதவைன=� 
:�பி�� எ��# வ # ெதா!ைட மான(Z� உ�ளிட த��:�கD� அழி�# 
அழி...... �கா�� ெவ�>வி�#, தி/$பாதிாி$+ASாிேல வி�� இ/ #, தி/வதிைக� 
தி/ெவ�கைர உ�ளி�ட ஊ�கD� அழி�#, வாரண வாசி ஆ
9�:� ெத
: ேச த 
ம0கல�#�:� கிழ�: கடAேல அழி ஊ�கD� :>�கா(கD� ���� அழி�#� 
ெப!�கைள பி>�#� ெகா�ைள ெகா!�� ேச த ம0கல�திேல எ��#விட$ 
ேபாகிற அளவிேல, ேகா$ெப/F சி0க� :ைல # ேசாழ� ச�கரவ��திைய 
எH�த/ளிவி�க� கடவதாக ேதவ7�: வி!ண$ப� ெசய, இவ� வி�� நம�:� 
ஆ� வர� கா�� ைகயாேல ேசாழ� ச�கரவ��திைய எH த/ளிவி�#� ெகா� 
ேபா # ரா_ய�ேத +க வி�ட#.” 
 
 இ த� க(ெவ�� வாயிலாக, ேபாசள ம�ன� 5ர நரசி�ம� ேசாழ7�:$ 
பாி # ெகா!�, ேகா$ெப/F சி0கன# ஆ�சியி�கீ" இ/ த பல ப:திகைள� 
க!டப> தா�கி� தீயி�� அழி�தி/�கிறா� என அறியலா�. இ த� க(ெவ�>� 
இைடேய ‘மகத ரா_ய நி��Cலமா>’ எ�றி/�:� ப:திைய� ெகா!�, 
தி/�ைன$பா> நா�>� ஒ/ ப:தி�: ‘மகத நா�’ எ�7� ெபய� அ�றி/ தைம 
+லனா:�. 
 
 ெதா!ைடய� ேகாமா� அைடயவைள தா� எ�7� :9நில ம�ன7ைடய 
பைட மறவாி� ெப/ைமைய அறிவி�:� க(ெவ��� ெச�=� ஒ�9, ேதவநாயக$ 
ெப/மா� ேகாவி( ேமைல� ேகா+ர வாயிA� இட$+ற� �வாி( உ�ள#. இ த� 
ெச�திகைளெய(லா� அ>$பைடயாக� ெகா!� பா��:0கா( அ த� கால�தி( 
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தி/வயி திர+ர� அரசிய( அர0கி( ெப
றி/ த சிற$பிட� +ல$ப��. 
ேகா$ெப/Fசி0க� C�றா� இராசராச� ேசாழைன� ேச தம0கல�தி( சிைற 
ைவ�தி/ தத�றி� தி/வயி திர+ர�தி;� சில நா� சிைற ைவ�தி/ ததாக� சில� 
@9வ#� ஈ!� க/த� த�க#. ேவதா த ேதசிக� த� பாட(களி(, 
 
  ““““மகிG'மகிG'மகிG'மகிG'" வா7� ேபாதிைவ நா� ெபா�னயி'" வா7� ேபாதிைவ நா� ெபா�னயி'" வா7� ேபாதிைவ நா� ெபா�னயி'" வா7� ேபாதிைவ நா� ெபா�னயி'ைதைதைதைத    
                            நகாி� <�னா5நகாி� <�னா5நகாி� <�னா5நகாி� <�னா5””””    
        ““““அயி'அயி'அயி'அயி'ைத மாநகாி� அம�'தைன எம�கா�ைத மாநகாி� அம�'தைன எம�கா�ைத மாநகாி� அம�'தைன எம�கா�ைத மாநகாி� அம�'தைன எம�கா�””””    
    
என� தி/வயி திர+ர�ைத நக� - மாநக� என� சிற$பி�#� @றியி/$ப#� ஈ!� 
:றி$பிட�த�க#. இைத� ெகா!�, அ த� கால�தி( தி/வயி திர+ர� ஒ/ சிற த 
நகரா� விள0கியெதன அறியலா�. 
 
 தி/வயி திர+ர� சீைமைய ஆ0கிேலய�க� 1749 ஆ� ஆ!� ஆ��கா� 
நவா$பிடமி/ # 28,000 உ1பா��: வா0கின�. வடெமாழி=� ெத�ெமாழி=� 
பயி�9 வ த தி/வயி திர+ர� ைவணவ அ தண�க� ஆ0கிேலய� ஆ�சியி( 
ஆ0கில�� பயில� ெதாட0கின�. அத� பயனா�$ பல :��ப�தின� ஊைர வி�� 
ெவளிேயறி நா�>� ப(ேவறிட0களி( இ�9 அர� அ;வலக0களி( ேவைல 
பா��கி�றன�. ஊ/�: அ�9 இ/ த ெபாA� இ�9 இ(ைலெய�ேற 
ெசா(லலா�; இ த ஊாி( வடகைல ைவணவ�கD� ெத�கைல ைவணவ�கD� 
பிண0கி நீதிம�ற� வைர=� ெச�9 வழ�கி��� ெகா!ட#!�. இMYாி(, 
கிழ�ேக 5 கி. மீ. ெதாைலவி ;�ள கடZ�$ ப:திைய� கிழ�: எ�7� திைச$ 
ெபயரா( ���� வழ�க� உ�ள#; அதாவ#, ‘கிழ�ேக ேபாகிேற�', 'கிழ�ேக 
ேபாயி/�கிறா�’ எ�7� வழ�ைக இMYாி( காணலா�. இMY� கடZ� ஊரா�சி 
ம�ற ஒ�றிய�ைத� ேச� #�ள#. 
 
இMYாி( ெக>ல� ஆ
றி( அைண க�ட$ப�>/$பதா(, இத� �
9 வ�டார�தி( 
வள�தி
:� :ைறவி(ைல. இMY� மைலயி;� மைலய>வார�தி;� ெவ�ைள� 
களிம! ப>வ� இர!டற� கல #�ள#. ெவ�ைள� களிம! ெவ�> 
எ��க$ப��, உர� உ!டா�:வத
காக� @டZாி;�ள ெதாழி
சாைல�: 
அ7$ப$ப�கிற#. இMவா9 ப(ேவ9 #ைறகளி;� தி/வயி திர+ர� +க" 
ெப
9� திக"கிற#. 
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7. 7. 7. 7. %�றால�தி�% ஒ� %றவ'சி%�றால�தி�% ஒ� %றவ'சி%�றால�தி�% ஒ� %றவ'சி%�றால�தி�% ஒ� %றவ'சி    
 
 “:
றால� :றவFசி” எ�7� ெபயைர� ேக�:� ேபாேத :ளி/கி�ற# 
மன�. ஏ�? த�னிட� உ�ள நீ� 5"�சியா(, த�ைன உலக�தா/�: விள�பர� 
ெச�# ெகா!>/�:� :
றால மைலயி� :ளி��சியிைன வி/�பாதவ� எவ�? 
உ�ள�ைத� ெகா�ைள ெகா�D� :றவFசி நாடக�ைத� ெகா�ளாதவ� எவ�? 
 
 ெத�பா!> நா�டாராகிய திாி@டராச$ப� கவிராய� எHதிய நாடகேம 
:
றால� :றவFசியா:�. :
றால�திலம� # @�தா�� சிவைன� தைலவனாக� 
ெகா!ட தைலவி�:� :ற�தி :றி ெசா(;வைத$ ப
றிய# ஆைகயா;�, :றவ� - 
:ற�தியி� காதைல ஒவிய$ப��#வ# ஆைகயா;�, இ நாடக 8;�:� 
“:
றால� :றவFசி” எ�7� ெபய� ெகா��க$ ப�ட#. ப>�க$ ப>�க� 
�ைவத/கி�ற இ 8;�, பழ தமிழ� :>களி� ப!+க� பல பகர$ப�>/$ப# 
உ�ள�தி
: மகி"�சி த/கி�ற#. இனி நய� மி: த இ  நாடக�#� +:ேவா� நா�. 
 
 :
றால�#� சிவ� ெத/வி( உலா வ # ெகா! >/�கி�றா�. அவைர� 
காண� க�னிய� பல� க>தி� ஒ�கி�றன�. ஒ/ ெப! ஒ/ ைகயி( வைளய( 
ேபா���ெகா!>/ தா�. இ� ெச�தி ெதாி த#� ம
ெறா/ ைக�: வைளய( 
ேபா�வைத=� மற # ஒ�கி�றா�. இ�ெனா/ ெப! ஆைடயணிகைள இட� 
மா
றி அணி #ெகா!� இைர�க இைர�க ஓ�கி�றா�. ம
ெறா/ ெப! ஒ/ 



60 

 

க!J�: ைமயி���ெகா!�, ம
ெறா/ க!J�: அ0ேக ேபா� ைமயி��� 
ெகா�ளலா� எ�9 ைகயி( எ��#�ெகா!� க>ய ஓ�கி�றா�. @�த;� 
வைளய;� ேசா� த ேவெறா/�தி, சைடதா0கிய சிவைன ேநா�கி, 
 

““““ைமவைள/� �ழ�ேசார�ைமவைள/� �ழ�ேசார�ைமவைள/� �ழ�ேசார�ைமவைள/� �ழ�ேசார�    
    ைகவைள ெகா1டா� இ" எ�னைகவைள ெகா1டா� இ" எ�னைகவைள ெகா1டா� இ" எ�னைகவைள ெகா1டா� இ" எ�ன    
மாயேமா சைடதாி�த ஞாயேமாமாயேமா சைடதாி�த ஞாயேமாமாயேமா சைடதாி�த ஞாயேமாமாயேமா சைடதாி�த ஞாயேமா””””    

எ�கி�றா�. 
 
 இ$ ெப!கைள எ(லா� அ0:�ளா� பா��# நைக�கி�றா�க�. எ�ன 
ெச�வ#? ஆவ;�: அ>ைம$ ப�� வி�டா( இ நிைலதாேன! 
 
 இ நிைலயி(, ப தா>�ெகா!>/ த வச த வ(A எ�7� தைலவி=� 
ஓ>னா�. அ0ேக ேதாழிமா�களி� நிைலேய இ$ப> எ�றா( தைலவிைய$ ப
றி� 
ெசா(லவா ேவ!��? அMவள�தா�! எதி�பா��தி/ த அ த� :
றால நாத/ட� 
@�>ய7$பிவி�டா� த� உ�ள�ைத உ�ள� அவ�பா( இ(லாததா( 
உணவிழ தா�, உைட ேசா� தா�, உற�க� வி�டா�. உைர த�மா9கி�ற#. 
�/0க� @றி� அவ� உட�ைப� ��ெடாி�கி�ற# காம� தீ. 
 
 அMெவ$ப�ைத$ ேபா�க எ!ணிய ேதாழிக�, வச தவ(Aைய ேம(மா>யி( 
நிலா �
ற�தி
:� ெகா!� ேபானா�க�. வாைழ� :/�தி( கிட�தினா�க�. 
ேமேல :ளி� த மல�கைள� ெகா�>னா�க�. ச தன� :ழ�ைப$ Vசினா�க�. 
ெவ�>ேவ� விசிறி ெகா!� விசிறினா�க�, இ�ப� கைதக� பல 
எ��#ைர�தா�க�. ஆனா(, கிண9 ெவ�ட$ Vத� +ற$ப�டைத$ேபா( 
:ளி��சி�காக� ெச�த �ய
சிகெள(லா� தவி�ெபா>யாயின. ஒேர ெவ$ப�! ஒேர 
ெவ$ப�! ச தன� :ழ�+ ெகாதி�கி�ற#. மல�க� க/கின. ��#மாைலக� 
ெபாாி தன. ெவ�>ேவ� விசிறி 5�கி�ற# அனைல. வாைழ� :/�# 
இ/�:மிடேம ெதாியவி(ைல. எ�ன ெச�வா�, ஐேயா! ேபாதா�:ைற�: அ த$ 
ெபா(லாத நிலேவா7� (ச திர7�) ெபா��:கி�றா�. எ(லா��:�. இ�ப� த/� 
நிலா�கார� வச தவ(A�: ம��� ெவ$ப� 5�பவனாக ெவளி$ப�கிறா�. 
அ ேதா! இ#. தா� காம�தியி� இய
ைகேபா;�! 
 
 ெவ$ப� தா0க�>யாத வச தவ(A அ த ெவ!ணிலாைவ ேநா�கி ெவ # 
விள�ப�ெதாட0:கி�றா�. "ஏ நிலேவ க!ணிA/ # ெந/$ைப� க�:� அ த� 
சிவ� �>யி( ேச� # ேச� #, நீ=� ெந/$ைப 5ச� க
9�ெகா!டாேயா? 
த!ணிய - :ளி� த அமி"த�� நில�� தி/மகD� தி/$பா
கடA A/ # 
ேதா�றியதாக$ +ராண0க� +க;கி�றனேவ! த!ணிய அமி"த�ெதா� நீ=� 



61 

 

பிற தா� எ�றா( நீ ம��� ஏ� அ த� த!ைமைய மற தா�? ெப!ேணா� 
பிற தவ�கD�:$ ெப!>�ேம( இர�க� இ/�:� எ�9 ெசா(வா�கேள! 
தி/மகேளா� பிற த நீ ம��� ஒ/ ெப!ணாகிய எ� ேம( ஏ� இர�க� 
ெகா�ளாம( ெவ$ப�ைத 5�கி�றா�? அ$ப> எ�றா( அைவெய(லா� 
+ராண0க� +Dகிய ெபா�தாேனா?” எ�9 +ல�+கி�றா� வ(A. இதைன$ பாட( 
வ>வி( பா�$ேபா�. 
 

““““த1ண< "ட�பிற'தா� ெவ1ணிலாேவ த1ண< "ட�பிற'தா� ெவ1ணிலாேவ த1ண< "ட�பிற'தா� ெவ1ணிலாேவ த1ண< "ட�பிற'தா� ெவ1ணிலாேவ ----    அ'த�அ'த�அ'த�அ'த�    
த1ணளிைய ஏ� மற'தா� ெவ1ணிலாேவத1ணளிைய ஏ� மற'தா� ெவ1ணிலாேவத1ணளிைய ஏ� மற'தா� ெவ1ணிலாேவத1ணளிைய ஏ� மற'தா� ெவ1ணிலாேவ    
ெப12ட� பிற'த"1ேட ெவ1ணிலாேவ ெப12ட� பிற'த"1ேட ெவ1ணிலாேவ ெப12ட� பிற'த"1ேட ெவ1ணிலாேவ ெப12ட� பிற'த"1ேட ெவ1ணிலாேவ ----    எ�ற�எ�ற�எ�ற�எ�ற�    
ெபெபெபெப1ைம க1)� காயலா1ைம க1)� காயலா1ைம க1)� காயலா1ைம க1)� காயலாேமா ெவ1ணிலாேவேமா ெவ1ணிலாேவேமா ெவ1ணிலாேவேமா ெவ1ணிலாேவ....””””    
    

 ேம;� அவ� ெமாழிகி�றா�: “ஓேகா மதியேம! இ$ேபா# 
+ாி #ெகா!ேட� நீ எ�ைன எாி$பத
: எ�ன காரண� எ�பைத! இேதா பா�! 
இ# எ�7ைடய @ த(. க9�#� �/!� வைள # ெநளி # காண$ப�கி�ற#. 
இேதா எ�7ைடய பி�ன( சைட. நீ இ த� சைடைய$ பா��த#� கிரகண 
கால�தி( உ�ைன$ பி>�கி�ற நாக$ பா�பி� ந� உட( எ�9�, தைலைய$ 
பா��த#� பா�+ படெம��# நி
கி�ற# எ�9� எ!ணி�ெகா!டா� ேபா;�. 
உ� எதிாியாகிய பா�ைப நா� ைவ�#� ெகா!>/�கிேற� எ�ற காரண�தா( 
எ�ைன எாி�கி�றாயா? அ(ல#, வச தவ(Aயி� �கமதிைய அ த$ பா�+ 
விH0க$ பா��கி�ற#; ஆதA� அ த$ பா�ைப இ$ேபாேத ��ெடாி�# 
விடேவ!�� எ�ெற!ணி அ த$ பா�ைப� ��கி�றாயா? ஐேயா, ஒ�9� 
+ாியவி(ைலேய! இ# பா�ப�9 பி�ன( சைட! இனிேமலாயி7� எாி$பைத 
நி9�# இ த ேமாகினி த�7ைடய ேமாக� வரவி(ைலேய எ�9 வ/ #கி�றா�. 
உன�: ஏ� இ த ேவக� ெவ!ணிலாேவ!” 
 

““““ேமாக� வர� காேண� எ�றா�ேமாக� வர� காேண� எ�றா�ேமாக� வர� காேண� எ�றா�ேமாக� வர� காேண� எ�றா�    
    ெவ1ணிலாேவ ெவ1ணிலாேவ ெவ1ணிலாேவ ெவ1ணிலாேவ ----    இ'தஇ'தஇ'தஇ'த    
ேவக� உன� கானெத�னேவக� உன� கானெத�னேவக� உன� கானெத�னேவக� உன� கானெத�ன    
    ெவ1ணிலாேவெவ1ணிலாேவெவ1ணிலாேவெவ1ணிலாேவ    
நாக� எ�ேற எ1ணேவ1டா�நாக� எ�ேற எ1ணேவ1டா�நாக� எ�ேற எ1ணேவ1டா�நாக� எ�ேற எ1ணேவ1டா�    
    ெவ1ணிலாேவ ெவ1ணிலாேவ ெவ1ணிலாேவ ெவ1ணிலாேவ ----    இ"இ"இ"இ"    
வா� �ழ� பி�ன� க1டா�வா� �ழ� பி�ன� க1டா�வா� �ழ� பி�ன� க1டா�வா� �ழ� பி�ன� க1டா�    
    ெவ1ணிலாேவெவ1ணிலாேவெவ1ணிலாேவெவ1ணிலாேவ............””””    
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 ‘அ# இ/�க��� - ேப>ைய$ேபால ஒ/ ெப!ணி� ேம( வ # 
கா�கி�றாேய! இ#தானா <ர�தன�? ெவ�க�#ட� 5ர�� இ/�:மானா( அ த� 
சிவ� ��+ ெச�9 காய�@டாதா?” எ�9 வ/ தி$ ேபசினா� வச தவ(A. 
 
 பி�ன� அவ� ம�மதைன விளி�#, “ஏ ம�மதா! அ த$ பாவி நிலா கா�கிற# 
ேபாதாெத�9 இ த� ெத�ற( கா
9 எ�7� +A=� பா�கிற#. ஒ�9�: 
இர!� உப�திரவ�#�: C�9 எ�ற �ைறயி(, ப
றா�:ைற�: நீ=� ஏ� 
எ�ைன இMவா9 ெகா(லா# ெகா(கிறா�? உ� ைகவாிைசைய அ த� :
றால 
நாதாிட� ேபா�� கா!பி பா��கலா�! ஏ�? அவ� ெந
றி� க!ணா( ��ெடாி�# 
வி�வா� எ�9 அF�கி�றாயா? ஒ/ ெப!ணிட� ேபா�ெதா��:� நீ=� ஒ� ஆ! 
மகனா? ேப>ேய ேபாதா�!” எ�9 ஏசி$ ேபசினா�. 
 
 தைலவியி� #�ப�ைத� க!ட ேதாழி ஆ9த( பல ெசா�னா�. ெசா(A=� 
ேத9த( உ!டாகவி(ைல. பி�+ ேதாழிைய ேநா�கி� சிவ� தி/��+ K# ெச�9 
வா எ�9 ெசா�னா� வ(A. 
 
 “ஐேயா! நா� எ$ப> அவ� ��+ K# ெச(ேவ�. அவ� எ�ைன$ ப
றி 
எ�ன எ!ணி� ெகா�வாேரா” எ�9 ெவ�க$ப�டா� ேதாழி. 
 
 அத
: வச தவ(A, K# ெச�றா( சிவ� ஒ�9� எ!ணி�ெகா�ள 
மா�டா�. அ# அவ/�: வழ�கமான வா>�ைக, அவாிட� K# அ7$+ேவா� மிக$ 
பல�. அMவள� ஏ�? அவேர � தர/�காக$ பரைவ நா�சியாாிட� ஒ/�ைற�: 
இ/�ைறயாக� K# ெச�9�ளாேர! ஆைகயா( அவைர$ ெபா9�தம�>( 
ெவ�கேம ேவ!>யதி(ைல” எ�9 @றினா�. 
 
 ‘அ$ப> எ�றா( நா� எ�ன ெசா(லேவ!��’ எ�9 ேக�டா� ேதாழி.  
 
 எ�ன ெசா(லேவ!�மா? எ� நிைலைமைய எ(லா� அறிவி�#, 
 

““““வ'தா� இ'ேநர� வர#ெசா�A வராதி�'தா�வ'தா� இ'ேநர� வர#ெசா�A வராதி�'தா�வ'தா� இ'ேநர� வர#ெசா�A வராதி�'தா�வ'தா� இ'ேநர� வர#ெசா�A வராதி�'தா�    
மாைலயாகிA� தர#ெசா�AமாைலயாகிA� தர#ெசா�AமாைலயாகிA� தர#ெசா�AமாைலயாகிA� தர#ெசா�A....””””    
    

எ�9 @றி அ7$பினா� தைலவி. பி�+ :
றாலநாத� த�7ட� @�வாேரா? 
மா�டாேரா? எ�9 :றிைய எதி�பா��#� ெகா!>/ தா�. 
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    அ த ேநர�தி( ‘:றி ேக�கைலேயா :றி :றி’ - ‘:றி ேக�கைலேயா :றி :றி’ 
எ�9 @வி�ெகா!� :ற$ெப! ஒ/�தி :9கினா� அ0ேக, அவ� இைடயி( ஒ/ 
:;�:�, நைடயி( ஒ/ தD�:� விழியி( ஒ/ சிமி���, ெமாழியி( ஒ/ 
பக��மா�� காண$ப�டா�. ைகயி( :றிெசா(;� ேகா(; கH�தி( ப�ைச மணி-
பவளமணி; க/0@ தA( ெச�ைச மல�; ெந
றியி( நீலநிற$ ெபா�� ; இ�$பி( 
@ைட - இைவகளி� ெதா:$ேப அ�:ற$ெப!. 
 
 :றி ெசா(வதாக� :ற�தி @வியைத�ேக�ட வச தவ(A, :
றாலநாதேர 
கிைட�#வி�டதாக எ!ணி ஒேடா>=� வ # உ�ேள அைழ�#� ெகா!� 
ெச�றா�. ெச�ற#� :ற�திைய ேநா�கி, "ஏ :றவFசிேய! உ� ெசா த மைல எ த 
மைல? அ த மைலயி� வள�ைத அறிவி�க� @டாதா” எ�9 ஆவ;ட� ேக�டா�. 
உடேன ெதாட0கிவி�டா�. :ற$ெப!. "ஒ அ�ேம! எ0க� மைலயி� வள$ப�ைத� 
ெசா(;கிேற� ேக�! எ0க� மைலயி(, 
 

““““வானவானவானவானர-க5 கனிெகா)�" ம'திெயா) ெகாEL�ர-க5 கனிெகா)�" ம'திெயா) ெகாEL�ர-க5 கனிெகா)�" ம'திெயா) ெகாEL�ர-க5 கனிெகா)�" ம'திெயா) ெகாEL�    
ம'திசி'" கனிகC�� வா�கவிக5 ெகEL�ம'திசி'" கனிகC�� வா�கவிக5 ெகEL�ம'திசி'" கனிகC�� வா�கவிக5 ெகEL�ம'திசி'" கனிகC�� வா�கவிக5 ெகEL�”.”.”.”.    

 
 எ0க� மைலயிேல ஆ!:ர0:க� ெப! :ர0:கD�:� தாமா�$ 
பழ0ெகா��#� ெகாF��. ெப! :ர0:க� சி #கி�ற பழ0கD�: ஆ! 
:ர0:க� ைகேய திநி
:�. ஊ� ெதாிகிறதா?” எ�றா� :றவFசி. இ$பா�>( 
ஆழ� மிக�� உ!�. எ�ன அ#? 
 
 இைத�ேக�ட வச தவ(A, ஆகா! வில0காகிய ெப!:ர0: ெச�த 
ந
ேப9@ட நா� ெச�யவி(ைலேய. ெப!#ர0கினிட� ஆ!:ர0: தானாகேவ 
ெச�9 ெகாF�கிறதாேம ெகF�கிறதாேம! நானாக வி/�பி=�, :
றாலநாத� 
எ�ைன வ # @ட மா�ேட� எ�கிறாேர! எ�9 ஏ0:�ப>யாக, அவைள� 
:�தி�கா��வ#ேபால இ/�கி�றத(லவா இ த$ பா��? 
ேம;� :றவFசி @9கி�றா�: 
 

““““கிகிகிகிழ-� கி5ளி� ேத� எ)�" வள�பா= ந=�ேபா�ழ-� கி5ளி� ேத� எ)�" வள�பா= ந=�ேபா�ழ-� கி5ளி� ேத� எ)�" வள�பா= ந=�ேபா�ழ-� கி5ளி� ேத� எ)�" வள�பா= ந=�ேபா�    
கி��ாியி� ெகா�ெபா=�" ெவ��திைன இ=�ேபா�கி��ாியி� ெகா�ெபா=�" ெவ��திைன இ=�ேபா�கி��ாியி� ெகா�ெபா=�" ெவ��திைன இ=�ேபா�கி��ாியி� ெகா�ெபா=�" ெவ��திைன இ=�ேபா�    
ெச7-�ர-� ேதமாவி� பழ-கைள� ப'த=���ெச7-�ர-� ேதமாவி� பழ-கைள� ப'த=���ெச7-�ர-� ேதமாவி� பழ-கைள� ப'த=���ெச7-�ர-� ேதமாவி� பழ-கைள� ப'த=���    
ேதனல� ச1பகவாச� வா8லகி� ெவ=���ேதனல� ச1பகவாச� வா8லகி� ெவ=���ேதனல� ச1பகவாச� வா8லகி� ெவ=���ேதனல� ச1பகவாச� வா8லகி� ெவ=���””””    

ெதாி=தா அ�ேம! 
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 வ(A: ஊ� ெதாிகிற# ெதாிகிற#. சாி உ� மைலயி� வள$ப�ைத$ 
பா�கி�றாேய, அ�மைலயி� ெபயைர� ெசா(லமா�ேட� எ�கிறாேய! 
 
 :ற�தி: ஓேகா மைலயி� ெபயரா? இேதா ெசா(;கிேற� அ�ேம! 
 

““““DDDDனனனன�இள� பிைற<=�த ேவணி அல-கார��இள� பிைற<=�த ேவணி அல-கார��இள� பிைற<=�த ேவணி அல-கார��இள� பிைற<=�த ேவணி அல-கார�    
� றால� திாிDட மைலெய-க5 மைலேய� றால� திாிDட மைலெய-க5 மைலேய� றால� திாிDட மைலெய-க5 மைலேய� றால� திாிDட மைலெய-க5 மைலேய””””    

 
எ0க� மைல :
றாலநாத� எH த/ளி=�ள திாி@ட மைல அ�ேம எ�9 @றினா�. 
 
 ஒேகா அ$ப>யா ! எ�9 ெப/C�� வி�கிறா� வ(A, அ(வாவி�ேம( 
ஆவ( ெகா!>/�:� சி9வனிட�, அ(வாைவ$ ப
றி=�, அ# இ/�:� 
இட�ைத$ ப
றி=� ெசா�னா( எ$ப> இ/�:�? #>�காதா மன�? அேத 
நிைலதா� இ$ேபா# வச தவ(A�:�. “சாி உ� இ/$பிட� :
றாலமைல எ�9 
@றினா�. உ� ெசா த�கார� இ/�:� மைலக� எைவ எைவ எ�9 எ��#�ெசா( 
பா�$ேபா�” எ�றா� வ(A. 
 
 பி� :றவFசி த� ெசா த�கார�களி� மைலகைள ெய(லா� ெசா(ல� 
ெதாட0கிவி�டா�. 
 
:ற: ேக� அ�ேம ெசா(கிேற� - என�: இைளய ெச(A மைல எ# ெதாி=மா? 
 
 ““““ெகா�%மைல என�கிைளய ெச�%மைல அ�ேமெகா�%மைல என�கிைளய ெச�%மைல அ�ேமெகா�%மைல என�கிைளய ெச�%மைல அ�ேமெகா�%மைல என�கிைளய ெச�%மைல அ�ேம””””    
வ(A, அ$ப>யா! உ� கணவ� மைல? 
 
:ற:  ““““ெகாெகாெகாெகா7ந7ந7ந7ந8��� காணிமைல பழநி8��� காணிமைல பழநி8��� காணிமைல பழநி8��� காணிமைல பழநிமைலஅ�ேமமைலஅ�ேமமைலஅ�ேமமைலஅ�ேம””””    
வ(வி: உ� த ைத மைல? தைமய� மைல? 
 
:ற:  எ�Aல4� வி'ைதமைல எ'எ�Aல4� வி'ைதமைல எ'எ�Aல4� வி'ைதமைல எ'எ�Aல4� வி'ைதமைல எ'ைதமைல அ�ேமைதமைல அ�ேமைதமைல அ�ேமைதமைல அ�ேம!!!!    
 இமயமைல எ�8ைடய தைமய�மைலஅ�ேமஇமயமைல எ�8ைடய தைமய�மைலஅ�ேமஇமயமைல எ�8ைடய தைமய�மைலஅ�ேமஇமயமைல எ�8ைடய தைமய�மைலஅ�ேம."."."."    
    
:ற: எ� மாமி மைல=� ேதாழிமைல=� ேக�! 
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    ““““ெசா�லாிய சாமிமைல மாமிமைல அ�ேமெசா�லாிய சாமிமைல மாமிமைல அ�ேமெசா�லாிய சாமிமைல மாமிமைல அ�ேமெசா�லாிய சாமிமைல மாமிமைல அ�ேம!!!!    
    ேதாழிமைல நாEசி�கா() ேவ5விமைல அ�ேமேதாழிமைல நாEசி�கா() ேவ5விமைல அ�ேமேதாழிமைல நாEசி�கா() ேவ5விமைல அ�ேமேதாழிமைல நாEசி�கா() ேவ5விமைல அ�ேம!!!!””””    
 
வ(A: ஓ அ$ப>யா உ0க� ெகா�விைன ெகா�$பிைன எ$ப>? 
:ற: ேகள�ேம! 
 ““““ஒ��ல�தி� ெப1க5 ெகாேடா� ஒ� ஒ��ல�தி� ெப1க5 ெகாேடா� ஒ� ஒ��ல�தி� ெப1க5 ெகாேடா� ஒ� ஒ��ல�தி� ெப1க5 ெகாேடா� ஒ� �ல�தி� ெகா5ேளா��ல�தி� ெகா5ேளா��ல�தி� ெகா5ேளா��ல�தி� ெகா5ேளா�    
    உற4பி=� தாA�விேடா� �றவ��ல� நா-க5உற4பி=� தாA�விேடா� �றவ��ல� நா-க5உற4பி=� தாA�விேடா� �றவ��ல� நா-க5உற4பி=� தாA�விேடா� �றவ��ல� நா-க5””””    
    
வ(A: அ$ப>ெய�றா( உ0க� ம/வின/� (ச�ப திகD�) ஒ/வைர� @9 ! 
ேக�ேபா�. 
 
:ற:  ““““அ�ளிலEசி ேவல� தம�� ஒ� ெப1ைண� ெகா)�ேதா�அ�ளிலEசி ேவல� தம�� ஒ� ெப1ைண� ெகா)�ேதா�அ�ளிலEசி ேவல� தம�� ஒ� ெப1ைண� ெகா)�ேதா�அ�ளிலEசி ேவல� தம�� ஒ� ெப1ைண� ெகா)�ேதா�    
    ஆதீன�" மைலக5 எ�லா� சீதனமா� ெகா)�ேதா�ஆதீன�" மைலக5 எ�லா� சீதனமா� ெகா)�ேதா�ஆதீன�" மைலக5 எ�லா� சீதனமா� ெகா)�ேதா�ஆதீன�" மைலக5 எ�லா� சீதனமா� ெகா)�ேதா�””””    
    
�/க7�: எ0க� வ�ளிைய மணFெச�வி�#, எ0கைள� ேச� த 
மைலகெள(லா� சீ� வாிைசயாக� ெகா��#வி�ேடா�. எ$ப> எ0க� 
:ல$ெப/ைம! எ�9 விளா� விளா� எ�9 விளா�கி�றா� :றவFசி. 
 
 இ0:� @� # ேநா�கேவ!>ய# ஒ�9!�. அஃெத�ன! தமி"நா��� 
:ற$ெப! ஒ/�தி இமய மைல�த( நாFசி( நா�� ேவ�விமைல வைர=� உ�ள 
ப:திகைள எ(லா�, த0கDைடயதாக��, த0கைள� ேச� தவ�கDைடயதாக�� 
கா�>யி/�:� ெதாட�+, எ!ண�ைத� கிள9கி�றத(லவா? ம
9� '�/க7�: 
உாிய# மைல உலக�’ எ�7� க/�தி( உ�ள "ேசேயா� ேமய ைமவைர உலக�” 
எ�7� ெதா(கா$பிய 8
பாவி
: ஏ
ப, :ற$ ெப!ணாகிய வ�ளிைய மண த 
�/க7�:� சீ�வாிைசயாக மைலகைளெய(லா� ெகா��#வி�டதாக� @றி=�ள 
:ற�தியி� @
9, ெகா�ைள ெகா�Dகி�றத(லவா உ�ள�ைத! 
 
 பி�+ வ(A :றவFசிைய ேநா�கி, ‘மைலவள0 @றினா�-நா�� வள�ைத=� 
@9க’ எ�றா�. ெதாட0கிவி�டா� :ற�தி: 
 

    ““““மாத� ��0 மைழ/5ள நா)மாத� ��0 மைழ/5ள நா)மாத� ��0 மைழ/5ள நா)மாத� ��0 மைழ/5ள நா)    
    வ�ட� ��0 விைள45ள நா)வ�ட� ��0 விைள45ள நா)வ�ட� ��0 விைள45ள நா)வ�ட� ��0 விைள45ள நா)””””    

இ�7� ேக�. அ நா�>(, 
““““நீ-க� கா1ப" ேச�'தவ� பாவ�நீ-க� கா1ப" ேச�'தவ� பாவ�நீ-க� கா1ப" ேச�'தவ� பாவ�நீ-க� கா1ப" ேச�'தவ� பாவ�    
ெந�-க� கா1ப" க�ன%� ெச'ெந�ெந�-க� கா1ப" க�ன%� ெச'ெந�ெந�-க� கா1ப" க�ன%� ெச'ெந�ெந�-க� கா1ப" க�ன%� ெச'ெந�    
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M-க� கா1ப" M-க� கா1ப" M-க� கா1ப" M-க� கா1ப" மா�பழ� ெகா�"மா�பழ� ெகா�"மா�பழ� ெகா�"மா�பழ� ெகா�"    
Lழல� கா1ப" தீ'தயி� ம�"Lழல� கா1ப" தீ'தயி� ம�"Lழல� கா1ப" தீ'தயி� ம�"Lழல� கா1ப" தீ'தயி� ம�"    
ஓஓஓஓட�கா1ப" I��ன� ெவ5ள�ட�கா1ப" I��ன� ெவ5ள�ட�கா1ப" I��ன� ெவ5ள�ட�கா1ப" I��ன� ெவ5ள�    
ஒ)-க� கா1ப" ேயாகிய� உ5ள�ஒ)-க� கா1ப" ேயாகிய� உ5ள�ஒ)-க� கா1ப" ேயாகிய� உ5ள�ஒ)-க� கா1ப" ேயாகிய� உ5ள�    
ேபாட�கா1ப" Iமியி� வி�"ேபாட�கா1ப" Iமியி� வி�"ேபாட�கா1ப" Iமியி� வி�"ேபாட�கா1ப" Iமியி� வி�"    
�ல�ப� கா1ப" கி1கிணி� ெகா�"�ல�ப� கா1ப" கி1கிணி� ெகா�"�ல�ப� கா1ப" கி1கிணி� ெகா�"�ல�ப� கா1ப" கி1கிணி� ெகா�"””””    

ெதாி=மா அ�ேம எ�றா�.    
 
 ஒ� ஆ!��:� C�9 மைழ காண�>யாத நம�:� தி0க� C�9மைழ 
ெப�ததாக ஏ�>லாயி7� க!� இ�+9� வா�$+� கிைட�தேத இ நாடக�தா(! 
 
 இ த விதமாக� :றவFசி மைலவள�, நா��வள�, ஊ�வள� @றி� 
:
றாலநாதாி� சிற$ைப=� சிறி# ெச$பினா�. ேக��$ பைதபைத�:� 
வச தவ(A, "ஏ ந0கா�! நீ ந�றாக� :றி ெசா(;வாயா “ எ�றா�. உடேன 
:றவFசி ஒ அ�ேம! பார�ேம! ம#ைரயி( மீனா�சியி� மண�தி
:� :றி 
ெசா(Aயவ�கD�.எ0க� :ல�தா�கேள! நா7� அ$ப>�தா�! 
 

        ““““வEசி மைலநா) ெகா#சி ெகா-�வEசி மைலநா) ெகா#சி ெகா-�வEசி மைலநா) ெகா#சி ெகா-�வEசி மைலநா) ெகா#சி ெகா-�    
        ம�க மராட- "A�காம�க மராட- "A�காம�க மராட- "A�காம�க மராட- "A�காணணணண    ெம#சிெம#சிெம#சிெம#சி    
        ெசEசி வடகாசி நீள� சீன�ெசEசி வடகாசி நீள� சீன�ெசEசி வடகாசி நீள� சீன�ெசEசி வடகாசி நீள� சீன�    
        சி-கள� சி-கள� சி-கள� சி-கள� ஈழ� ெகா7�� வ-காள�ஈழ� ெகா7�� வ-காள�ஈழ� ெகா7�� வ-காள�ஈழ� ெகா7�� வ-காள�    
        தEைச சிரா�ப5ளி� ேகா(ைட தமிG#தEைச சிரா�ப5ளி� ேகா(ைட தமிG#தEைச சிரா�ப5ளி� ேகா(ைட தமிG#தEைச சிரா�ப5ளி� ேகா(ைட தமிG#    
        ச-க ம"ைரெத� ம-கல� ேப(ைடச-க ம"ைரெத� ம-கல� ேப(ைடச-க ம"ைரெத� ம-கல� ேப(ைடச-க ம"ைரெத� ம-கல� ேப(ைட    
        மிEL �றி ெசா�%� ேபரா�� திைசமிEL �றி ெசா�%� ேபரா�� திைசமிEL �றி ெசா�%� ேபரா�� திைசமிEL �றி ெசா�%� ேபரா�� திைச    
        ெவ�0நா� ெப றெவ�0நா� ெப றெவ�0நா� ெப றெவ�0நா� ெப ற........வி�"க5வி�"க5வி�"க5வி�"க5, , , , பாரா�பாரா�பாரா�பாரா�””””    

எ�9 த� �
9$பயண�ைத=�, :றி ெசா(A� தா� ெப
ற ெவ
றி வி/#கைள=� 
ெவளி$ப��தினா�. 
 
 �
9$ பயண�தா( அறி� வள��சி=� ஆ
ற;� உ!டா:� எ�பத
: 
இ�:ற$ெப! சா�9 எ�பைத எவ/� மற #விட �>யா#. ‘பல ஊ�� த!ணி� 
:>�தவ�’ எ�ப# �#ெமாழியாயி
ேற.  
 
 பி�+ வ(A த� உ�ள�க/�ைத� :றியி� வாயிலாக வி�ள� ெசா�னா�. 
:றவFசிேயா வழ�க$ப> �தA(, 

““““எ�ன �றி யாகிAநாஎ�ன �றி யாகிAநாஎ�ன �றி யாகிAநாஎ�ன �றி யாகிAநா� ெசா�Aேவ ன�ேம ச"�� ெசா�Aேவ ன�ேம ச"�� ெசா�Aேவ ன�ேம ச"�� ெசா�Aேவ ன�ேம ச"�    
    ஏ0ேவ ெனதி��தேபைர ெவ�Aேவ ன�ேமஏ0ேவ ெனதி��தேபைர ெவ�Aேவ ன�ேமஏ0ேவ ெனதி��தேபைர ெவ�Aேவ ன�ேமஏ0ேவ ெனதி��தேபைர ெவ�Aேவ ன�ேம    
ம�னவ�க5 ெம#L�ற வEசிநான�ேம ெய�ற�ம�னவ�க5 ெம#L�ற வEசிநான�ேம ெய�ற�ம�னவ�க5 ெம#L�ற வEசிநான�ேம ெய�ற�ம�னவ�க5 ெம#L�ற வEசிநான�ேம ெய�ற�    
    வயி 0�கி� தைனேபா"- கEசிவார�ேமவயி 0�கி� தைனேபா"- கEசிவார�ேமவயி 0�கி� தைனேபா"- கEசிவார�ேமவயி 0�கி� தைனேபா"- கEசிவார�ேம    
பி�னமி�றி� Dெழனி8- ெகா1)வா அ�ேம வ'தா�பி�னமி�றி� Dெழனி8- ெகா1)வா அ�ேம வ'தா�பி�னமி�றி� Dெழனி8- ெகா1)வா அ�ேம வ'தா�பி�னமி�றி� Dெழனி8- ெகா1)வா அ�ேம வ'தா�    
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    ெபாியெபாியெபாியெபாிய    �)�ைக <(ட ம1)ேவன�ேம�)�ைக <(ட ம1)ேவன�ேம�)�ைக <(ட ம1)ேவன�ேம�)�ைக <(ட ம1)ேவன�ேம    
தி�னஇைல /�பிள4 ம5ளி�தா அ�ேம க�ப தி�னஇைல /�பிள4 ம5ளி�தா அ�ேம க�ப தி�னஇைல /�பிள4 ம5ளி�தா அ�ேம க�ப தி�னஇைல /�பிள4 ம5ளி�தா அ�ேம க�ப     
    சீன#சர��� "�கிணி கி5ளி�தா அ�ேமசீன#சர��� "�கிணி கி5ளி�தா அ�ேமசீன#சர��� "�கிணி கி5ளி�தா அ�ேமசீன#சர��� "�கிணி கி5ளி�தா அ�ேம””””    

எ�9 ேக�� உண�� ெவ
றிைலபா�: +ைகயிைல=� வா0கி உ�ெகா!டா�. 
ஈ!� க$ப( சீன�சர�: எ�றா( +ைகயிைல. அ�ைறய தமிழ7�:� சீன7�:� 
நட த க$ப( வாணிக$ ெப/�ைக ேநா�:0க�. #�கிணி +ைகயிைல எ�ப# உலக 
வழ�ைக ஒ�> உ�ளத�ேறா? 
 
 பி�+ :ற�தி :றி ெசா(ல� ெதாட0:கி�றா�. “ஏ அ�ேம! எ(லா 
நிமி�த0கD� (ச:ன0கD�) சாியா� உ�ளன, ஆ ைதயி� அலற;� ந�9. 
#�ம;ட� காக�� இட� ெச(;#. C��� ந(ல ப�கேம ெச(;#. ப(A=� பல 
பெல�ன$ பக/#. ஆைகயாேல உன�: ந(ல மா$பி�ைள வ/வா� அ�ேம. 
அவ� கH�திேல க9$+ இ/�:� அ�ேம. சாி உ� ைகைய� கா��. 
 
(வச தவ(A ைகைய� கா��கிறா�) 
 
 ஒேகா ந(ல ைக ய�ேம! எ�ைன$ேபா�ற நா; ேப/�:� 
அ�ளி�ெகா��:� ைக அ�ேம சாி, உத�� நா�:� #>�கி�றன. :றி 
ெசா(;கிேற� ேக�.  
 
 வ(A: ெசா(; ெசா(;! 
 
 :ற: ஒ/நா� தைலவ� ெத/வி( வ தா�. ப தா>� ெகா!>/ த நீ 
அவைன$ பா��# அFசியதாக� ெதாிகி�ற#. சாிதாேன அ�மா! 
 
 வ(A எ�ன> நீ :றி ெசா(;வ#? எ(லாவ
ைற=� எ� வாயிA/ ேத 
வரவைழ�க$ பா��கி�றா�. அ�ச�தினா( இ த� கா��ச;� கி9கி9$+� வ/மா? 
 
 :ற:- இ(ல�ேம உ�ள�ைத� ெசா�னா( சீ
ற� வ/ெம�9 ஒளி�ேத�. 
உ0க� கா��ச( காம�கா��ச( அ�ேம கி9கி9$+ ேமாக� கி9கி9$+ அ�ேம! 
இ$ேபா# சாிதானா? 
 
 வ(A:- எ�ன> நா� பிற த வ>வமா� இ/�கிேற�. இ த� க�னியி�ேம( 
எ�ென�னேவா பழி ேபா�கிறாேய! சாி, நா� ஒ/வைன� காதA�த# 
உ!ைமயானா( அவ� ெபயைர� ெசா(ல>. 
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 :ற:- ேபரா�ேம! அவ� ேப� "ெப! ேசர வ(லா�” எ�ப#. அவ� உன�:� 
க�டாய� கிைட$பா�. (சிாி�கிறா�.) 
 
 வ(A:- எ�ன> மத� உன�: இMவள� ஏளனமாக� ெசா(;கிறா�. நா�ைக 
அட�கி$ ேப�. 
 
 :ற:- இ(ைலய�மா! ெப! எ�றா( 3திாி; ேசர எ�றா( @ட’ வ(லா� 
எ�றா( நாத� ; “ெப! ேசர வ(லா�' எ�றா( “திாி@டநாத�” அ#தா� :
றால 
நாத� ெபய�. அவ� உன�:� க�டாய� கிைட$பா�. உ9தி உ9தி உ9தி. சாிதானா 
(சிாி�கிறா�). 
 
 ேக�டா� வச தவ(A. உ!ைம அ#தாேன! அ$ப>ேய நாணி� தைல 
கவி" தா�. :ற�தி�:� த: த பாி� ெகா��த7$பி, தா� இைறவ7ைடய  
ேபாி�ப�தி( ஈ�படலானா�. 
 
 வச தவ(A ஒ/+ற� ஆ9தலைடய, ம
ெறா/ +ற� :ற�திைய� 
ேத>�ெகா!� அவ� கணவனாகிய :றவ� ஊ�ஊரா�� திாிகி�றா�. 
எ0:�கிைட�கவி(ைல அவ�. :றவ� ேத>� ேத>$ பF� V�த க!ணனாகி, 
”ஆகா ஆகா! அவைள இைணபிாியாதி/$பத
: அவDைடய ஆைட அணிக� ெச�த 
ந(விைன@ட நா� ெச�ய வி(ைலேய!” எ�9 ஏ0:கிறா�. அ$ேபா# அவ7ைடய 
ேதாழனாகிய 8வ� வ தா�. :ற�திைய� ேத> அைழ�#� ெகா!� வ/�ப>யாக 
8வைன� ேக��� ெகா!டா�. ”அத
: எ�ன ைக�மா9 ெச�வா�” எ�றா� 
8வ�. "ைக�மாறா? என�:� சில ம திர0க� ெதாி=�. அதாவ#, 
@>யி/$பவைர$ பிாி�:� ம திர�, பிாி தி/$பவைர� @��� ம திர�, க!க�> 
வி�ைத �தAயன�� க
9� த/ேவ� “ எ�றா� :றவ�. அத
: 8வ�, “பேல 
ெக�>�காரன$பா நீ ! உ�ைன ஆ
றி( இ/ # அ$பா( கட�திவி�� வி�டா(, 
பி�+ வி!ெவளியி( பற$ேப� எ�பா� ேபாA/�கிற#. உன�:�தா� 
பிாி தவைர� @��� ம திர� ெதாி=ேம - பிற: ஏ� :ற�திைய� ேத��ப> 
எ�ைன� ெகF�கிறா�? நீ=� ெக�டா�. உ� ம திர�� ெக�ட#. ம திர�கார�க� 
எ(ேலா/ேம இ$ப>�தா�ேபா( இ/�கிற#” எ�9 எ�ளி நைகயா>னா�. 
 
 பி�+ :ற�சி0க� ஒ�9� பதி( ேபச �>யாம( ேப த$ ேப த விழி�#� 
தா� தனி�#� ேதடலானா�. த
ெசயலாக� :ற�சி0க7� :ற�சி0கி=� 
:
றால�தி( ஒ�9 @>னா�க� பிாி தவ� @>னா( ேபச�� ேவ!�ேமா? 
சி0க�, சி0கி எ�9 ெபயாி��� ெகா!� ஒ/வ��ெகா/வ� உைரயாடலாயின�.  
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 :ற�சி0க� :ற�சி0கிைய� ேக�கி�றா�: 
 

““““இ�தைன நாளாக எ�8ட� ெசா�லாம�இ�தைன நாளாக எ�8ட� ெசா�லாம�இ�தைன நாளாக எ�8ட� ெசா�லாம�இ�தைன நாளாக எ�8ட� ெசா�லாம�    
எ-ேக நட'தா� நீ சி-கிஎ-ேக நட'தா� நீ சி-கிஎ-ேக நட'தா� நீ சி-கிஎ-ேக நட'தா� நீ சி-கி    
எ-ேக நட'தா� நீ சி-கிஎ-ேக நட'தா� நீ சி-கிஎ-ேக நட'தா� நீ சி-கிஎ-ேக நட'தா� நீ சி-கி””””    

 
 சி0கி ெசா(;கி�றா�: 
 

““““ெகா�தா� �ழலா��� வி�தாரமாக�ெகா�தா� �ழலா��� வி�தாரமாக�ெகா�தா� �ழலா��� வி�தாரமாக�ெகா�தா� �ழலா��� வி�தாரமாக�    
�றிெசா�ல� �றிெசா�ல� �றிெசா�ல� �றிெசா�ல� ேபாேனனடா சி-காேபாேனனடா சி-காேபாேனனடா சி-காேபாேனனடா சி-கா    
�றிெசா�ல� ேபாேனனடா சி-கா�றிெசா�ல� ேபாேனனடா சி-கா�றிெசா�ல� ேபாேனனடா சி-கா�றிெசா�ல� ேபாேனனடா சி-கா””””    
    

 சி0க�. அ$ப>யா! அ# இ/�க���. உ� 
 

““““காA�� ேமேல ெபாிய விாிய�காA�� ேமேல ெபாிய விாிய�காA�� ேமேல ெபாிய விாிய�காA�� ேமேல ெபாிய விாிய�    
க=�"� கிட�பாேன� சி-கிக=�"� கிட�பாேன� சி-கிக=�"� கிட�பாேன� சி-கிக=�"� கிட�பாேன� சி-கி    
க=�"� கிட�பாேன� சி-கிக=�"� கிட�பாேன� சி-கிக=�"� கிட�பாேன� சி-கிக=�"� கிட�பாேன� சி-கி””””    
    

 சி0கி; இ# விாிய� பா�ப(ல 
 

““““ேசல�" கா(=  �றிெசா�%� ெப றேசல�" கா(=  �றிெசா�%� ெப றேசல�" கா(=  �றிெசா�%� ெப றேசல�" கா(=  �றிெசா�%� ெப ற    
சில�� சில�� சில�� சில�� கிட��தடா சி-காகிட��தடா சி-காகிட��தடா சி-காகிட��தடா சி-கா    
சில�� கிட��தடா சி-காசில�� கிட��தடா சி-காசில�� கிட��தடா சி-காசில�� கிட��தடா சி-கா””””    

 
 பிற: சி0க� சி0கியி� இ�$ைப� கா�> 
 

““““ெம�%ய I-ெதாைட வாைழ����ைதெம�%ய I-ெதாைட வாைழ����ைதெம�%ய I-ெதாைட வாைழ����ைதெம�%ய I-ெதாைட வாைழ����ைத    
விாி�" ம=�ததா� சி-கிவிாி�" ம=�ததா� சி-கிவிாி�" ம=�ததா� சி-கிவிாி�" ம=�ததா� சி-கி    
விாி�" ம=�ததா� சி-கிவிாி�" ம=�ததா� சி-கிவிாி�" ம=�ததா� சி-கிவிாி�" ம=�ததா� சி-கி””””    
    

 சி0கி; இ# வாைழ� :/�த(ல— 
 
 

““““ெந�ேவ%யா� த'த ச�லா# ேசைலெந�ேவ%யா� த'த ச�லா# ேசைலெந�ேவ%யா� த'த ச�லா# ேசைலெந�ேவ%யா� த'த ச�லா# ேசைல    
ெநறிபி=� ெநறிபி=� ெநறிபி=� ெநறிபி=� ")�திேன� சி-கா")�திேன� சி-கா")�திேன� சி-கா")�திேன� சி-கா    
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ெநறிபி=� ")�திேன� சி-காெநறிபி=� ")�திேன� சி-காெநறிபி=� ")�திேன� சி-காெநறிபி=� ")�திேன� சி-கா””””    
 
 சி0க�:- ஒேகா ேசைலயா? இMவள� ேப�வத
: நீ எ0ேக க
9� 
ெகா!டாய>? 
 
 சி0கி; “பல ஊ�� த!ணீ� :>�தா( ப�ெத��� ெதாி=� “ எ�7� பழெமாழி 
உன�:� ெதாியாதா சி0கா? சாி! நீ இ0ேக எ�ைன எ$ப>� க!�பி>�தா� 
சி0கா? 
 
 சி0க� : :
றாலநாதைர ேவ!>� ெகா!ேட�; அவ� @�> ைவ�தார> 
சி0கி. 
 
 சி0கி அ$ப>ெய�றா( அவைர� :றி�# ஆ�ேவாேம -ப�D பா�ேவாேம 
சி0கா! 
 
 சி0க�:. ஆ�வ# யா�? பா�வ# யா� சி0கி? 
 
 சி0கி:- நீ இைறவைன$ ப
றி இைசயாக$ பா�. நா� அத
ேக
ப ஆ�கிேற� 
சி0கா. 
 
 சி0க� :- நீ ஆ�வைத$ பா��தா( என�: ெநF� ெபா9�காத> சி0கி. 
 
 சி0கி:- ஏ� சி0கா? என�: உட�+ ேநா:� எ�றா? 
 
 சி0க� :- இ(ைல இ(ைல: ஆட ஆட உ�ேம( ஆவ( பிற #வி�ம> சி0கி. 
 
 சி0கி:- ேச! ேச! கட�ைள� :றி�# நீ பாட அத
ேக
ப நா� ஆ�� ேபா# 
எ�ைன� கட�ளாகேவ எ!ண ேவ!��. ெபா/ளறி # ஆ�ட பா�ட0கைள� 
�ைவ�க ேவ!��. ஆ�பவைர=� பா�பவைர=� பா��#� �ைவ�க� @டா#. 
ெதாிகிறதா? ஊ�, பா�. நா� ஆ�கிேற�. 
 
 கணீ� கணீ� எ�9 சி0க� பா>னா�. கG� கGெர�9 சி0கி ஆ>னா�. 
இ/வ/� இைறவனி� இைணய
ற ேபாி�ப�தி( C"கி� த�ைம மற # 
திைள�தா�க�. 
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 வச த வ(A=� :ற�சி0க7� :ற�சி0கி=� சி
றி�ப� எ�7� கடA(, 
காத( எ�7� அ த� கைரைய அைட ததாக அைம #�ள இ�:றவFசி நாடக� 
சிற த ெபா/� ெபாதி ததாக� காண$ப�கி�றத(லவா? ெவ(ல�க�>ையேய 
வி/�+� :ழ ைத�:, அத7� ம/ ைத மைற�# ைவ�#� ெகா�$பைத$ ேபால, 
நாடக�ைத=� உலக� சி
றி�ப�ைத=� வி/�+� ம�கD�:, அவ
9ட� 
ேபாி�ப� க/�ைத=� கல # த/வேத இ நாடக� எ�றா( மிைகயாகா#. 
 
 இ 8லாசிாிய� உலக நிக"�சிக� பலவ
ைற அைம�# மிக எளிைமயாக�� 
இனிைமயாக�� பாமர/� வி/�+� ப>$ பா>யி/$ப# மிக�� பாரா�ட� 
த�கதா:�. ேம;�, பழ தமி"� ச0க இல�கிய0களாகிய அகநாW9, ஐ0:989, 
ந
றிைண, :9 ெதாைக, கA�ெதாைக �தAய அக$ெபா/� 8(களாகிய 
மைலகளி� உ�சியி( ஏ9வத
:ாிய ப>கD� இ� :
றால� :றவFசி=� ஒ�9 
எ�9 @றினா( அ# :
றமாகா#. 
 
 �/0க� @ற ேவ!�மானா(, ஒ/வ� பாைலவன�தி� ந�வி( நி�9 
ெகா!� இ�:றவFசி நாடக�ைத$ ப>$பாேரயானா(, அ# அவ/�:$ 
பாைலவனமாக� ேதா�றாம( :ளி� த ேசாைலவனமாகேவ ேதா�9�. 
 
 அ�ம�மா ! :
றால� :லவFசி 8A� இ�ப� எ�#ைண �ைவ மி�க# 

8. தமி� வள�	சி�� இல�கண� �லவ�களி� ெகாைட 
 
 ம
ற ெமாழிகைள$ ேபாலேவ தமிழி;� �தA( இல�கிய0க� ேதா�றின. 
பி�ன�, இல�கிய� க!டத
: இல�கண 8(க� ேதா�றின. 
 
 ஆ9, க!ட இட0களி( பி��#�ெகா!� சிதறாம( ேநாிதி� ெச(வத
:� 
கைரக� #ைண+ாிகி�றன. அMவாேற, ெமாழிக� சிைதயாம( ேநாிதி� 
இய0:வத
: உத�� கைரகேள இல�கண 8(க�. 
 
 ெமாழிக� சிைதயாம(-அழியாம( வள�வத
:� #ைண+ாி=� கா�த( 
கட�ேள இல�கண 8(க�. 
 
 ெமாழிகைள� தா9மாறாக$ பய�ப��தாம( இ$ப> இ$ப>�தா� 
ைகயா!� பய�ெபற ேவ!�� எ�7� ச�ட விதிகைள வ:�#� த #�ள 
ெமாழி� ச�ட 8(கேள இல�கண 8(களா:�. 
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 ‘தமி" வள��சி�:$ ெபாி#� #ைணநி
:� இ�தைகய இல�கண 8(க� 
பலவ
ைற இல�கண ஆசிாிய�க� பல� த�த� ெகாைடயாக அளி�#$ 
ேபா #�ளன�. விாிவFசி, இல�கண 8(களி� ெபய�கைள=� அவ
றி� ஆசிாிய� 
ெபய�கைள=� ம��� ஒரள� இ0ேக காணலா�. 
 

““““நீ1ட தமிழா� உலைக ேநநீ1ட தமிழா� உலைக ேநநீ1ட தமிழா� உலைக ேநநீ1ட தமிழா� உலைக ேநமியி� அள'தா�மியி� அள'தா�மியி� அள'தா�மியி� அள'தா�””””    
என��, "எ�9� உள ெத�தமி" இய�பி இைச ெகா!டா� என�� க�பரா( 
ேபா
றி$ பாரா�ட$ ெப
9�ள அக�திய� இய
றிய அக�திய� எ�7� 8(, �த( 
இல�கண 8லாக அறி�க$ப��த$ப���ள#. �H8;� கிைட�கவி(ைல. 
இ 8A� சில பா�க� ம��� உைரயாசிாிய�களி� உைரகளி( எ��தாள$ 
ப���ளன. அக�தியேம �த( 8லாக இ/�:� எ�9 தி�டவ�டமாக� 
ெசா(வத
:� ேபாதிய சா�9 இ(ைல. 
 
 அ��# நம�: �Hைமயாக� கிைட�:� �த( இல�கண 8( 
ெதா(கா$பியமா:�. எH�தில�கண�, ெசா( இல�கண�, ெபா/� இல�கண�, 
யா$பில� கண�, அணியில�கண� என ஐ # இல�கண0கD� அைம�# 
இ 8ைல� ெதா(கா$பிய� இய
றி=�ளா�. இத
: இைணயான தமி" இல�கண 
8( இ�றள�� ேவ9 கிைடயா#. ெதா(கா$பிய�ைத$ பி�ப
றி$ பி�ன� 8(க� 
பல எH தன. 
 
 ெதா(கா$பிய� கால�தவராக� க/த$ப�� அவிநயனா�, கா�ைக பா>னியா�, 
ெசயி
றியனா�, பன� பாரனா�, ந�த�தனா� �தAேயா/� இல�கண 8(க� 
எHதியி/$பதாக� ெதாிகிற#. அவிநயன�, கா�ைக பா>னிய�, ெசயி
றிய� �தAய 
8(க� இவ�கD� சிலாி� பைட$+களா:�, இ த� :றி$+�, உைரயாசிாிய� 
களி� உைரகளா( அறிய$ப�கிற#. 
 
 ெதா(கா$பிய�தி
:$ பி� பல 8(க� ேதா�றி7�, அத
: அ��தப>யாக 
இ$ேபா# பய�ப��த$ ப�வ#, பவண தி �னிவ� இய
றிய ந�W( எ�7� 
ந(ல 8ேலயா�.  
 
 அ��#, ஐ தில�கண0கைள=� அைம�ேதா அ(ல# அவ
9� 
ஒ�றிர!ைடம��� அைம�ேதா இய
ற$ெப
ற 8(களி� ெபய�கைள=� 
அவ
றி� ஆசிாிய� ெபய�கைள=� ெபா#வாக� கா!பா�: 
 
 இைறயனா� இய
றிய இைறயனா� அக$ெபா/� அ(ல# இைறயன� 
களவிய( எ�7� இ/ ெபய�கைள=ைடய 8;�, நா
கவிராச ந�பியி� ந�பி அக$ 
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ெபா/D�, ஐயனாாிதனாாி� +ற$ெபா/� ெவ!பா மாைல=�, ப�னி/வ� 
இய
றிய ப�னி/ படல��, அமித சாகர� இய
றிய யா$ப/0கல� - யா$ப/0கல� 
காாிைக எ�7� 8(கD�, த!> ஆசிாியாி� த!> அல0கார��, தி/�:/ைக$ 
ெப/மா� கவிராயாி� மாறனல0கார��, விசாக$ ெப/மா� ஐயாி� ஐ தில�கண 
8;� அணியில�கண 8;�, +�தமி�திராி� 5ரேசாழிய��, ைவ�தியநாத 
ேதசிகாி� இல�கண விள�க��, சிவஞான �னிவாி� இல�கண விள�க� 
<றாவளி=�, ��#5ரநாவலாி� ��# 5ாிய��, 5ரமா�னிவாி� ெதா�W( 
விள�க��, 5ரமா�னிவ� இல�தீ� ெமாழியி( எHதிய ெகா� தமி" இல�கண� - 
ெச தமி" இல�கண� �/�க� - ெச தமி" இல�கண� திற�ேகா( எ�7� 
8(கD�, :ண5ர ப!>தாி� சி�W( எ�7� ேநமிநாத��, ஈசான ேதசிகாி� 
இல�கண� ெகா�#�, �$பிரமணிய தீ�சதாி� பிரேயாக விேவக��, பா�ப� 
�வாமிகளி� ப( ச த$ பாிமள� - வ!ண இய( எ�7� 8(கD�, :மர:/பராி� 
சித�பர ெச�=�ேகாைவ=�, ெபா�ைகயா� - பரண� �தAய ப�னி/வ� எHதிய 
ப�னி/ பா�>ய;�, மாCலாி� மாCல� பா�>ய;�, ேநமிநாதாி� வ�சண தி 
மாைல எ�7� ெவ!பா$ பா�>ய;�, நவநீத நட� எ�7� அாிப�தாி� நவநீத$ 
பா�>ய;�, பரFேசாதியாாி� சித�பர$ பா�>ய;�, ச�ப தாி� ச�ப த$ 
பா�>ய( எ�7� வைரய9�த பா�>ய;�, வி/�த$ பாவிய( �தAய 
பி
கால�தா� இய
றிய இ�7� பல 8(கD�, தமி" வள��சி�: இல�கண$ 
+லவ�க� அளி�த அறி�� ெகாைடகளா:�. 
 
 ேம;� பி
கால�தி( உைரநைடயி( ப(ேவ9 தமி" அறிஞ�க� எHதி=�ள 
இல�கண 8(கD� தமி" வள��சி�:$ ெபாி#� #ைண+ாிகி�றன. அவ
9�, 
ஆ9�கநாவல� எHதிய இல�கண� �/�க� எ�7� 8( :றி$பிட�த�க#. 
 
இல�கண�தி� ந�ைமஇல�கண�தி� ந�ைமஇல�கண�தி� ந�ைமஇல�கண�தி� ந�ைம    
 
 இல�கண�தி� ந�ைமைய ஆரா� # ஒ/ �>��: வ/ேவாமாயி�, 
இல�கண$ +லவ�க� ெகாைட ெகா��த 8(களி� சிற$+ விள0:�. 
 
 ெப/�பாேலா� தமிைழ$ பிைழயாகேவ எH#கி� றன�. க>த�, விள�பர� 
தா�, ெபய�$ பலைக, :றி$பி�ட சில ெவளிa�க� �தAயவ
றி( பிைழக� 
மA தி/�க� காணலா�. இத
:� காரண� இல�கண அறி� இ�ைமேய. இல�கண 
விதி ெதாியாம( ேபானா( :ைற� எ�ன? சி9 பிைழ=ட� எHதினா(தா� எ�ன? 
ஏற�:ைறய� க/�ைத� ெதாிவி�தா( ேபாதாதா? - எ�ற வினா�க� எழலா� - 
எHகி�றன. 
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 உலகி( எ த ெமாழியிைன=� பிைழபட$ ேப�வதா;� எH#வதா;� 
உ!டா:� ேக� ெசா(;� தர�தத�9. கா�டாக ந� ெத�னி திய ெமாழிகைளேய 
எ��#� ெகா�ேவா�. 
 
 சில ஆயிர� ஆ!�க�: �� ெத�னி தியாவி( ஏேதா ஒ/ ெமாழிேய 
ேபச$ப�>/�கலா�. ஒ/ ெமாழிைய$ ேபசிய ம�கேள, ஒ/ Cைல�: ஒ/ Cைல 
அ�ெமாழியிைன$ பலவிதமாக இH�#�, விH0கி=�, நீ�>=�, :9�கி=�, 
மா
றி=�, தி/�தி=� ேபசி வ தன�. இதனா( ஒேர ெமாழி பலவைக மா9பா� 
அைடய இட�!ட(லவா? 
 
 அ# ம��ம�9; ஆ0கா0: வ # :>ேயறி� @> வா" த பிற 
ெமாழியாள�களி� 5த�தி
: ஏ
ப, @�த( :ைற�சலாக, Cைல�: Cைல 
பிறெமாழி� கல$+ ஏ
ப�டதா;�, ஒேர ெமாழி பல மா9பா� அைடய ேநாி�ட#. 
 
 இ0ஙன� நாளைடவி( ஒ/ ெமாழியின��:�ேளேய, இ� Cைலயி( 
வா" தவ� ேபசிய# ஒ/ விதமாக�� அ� Cைலயி( வா" தவ� ேபசிய# ேவ9 
விதமாக�� இ/ ததா(, இ# ஒ/ ெமாழியாக��, அ# ேவெறா/ ெமாழி ேபால�� 
ேதா�ற இட�!டாயி
9. 
 
 இ நிைலயி(, <"நிைலயி� காரணமாக, அMெவா/ ெமாழி 
ம�கD�:�ேளேய ேம;� பல பிாிவிைனக� ஏ
ப��விட, அMவவ� ேபசிய 
ேப��க� ெவMேவ9 ெபய�கDட� ெவMேவ9 ெமாழிகளாக$ பிாி # வி�டன. 
 
 இMவித� பிாி தைவகேள தமி", மைலயாள�, ெத;0:, க�னட� எ�7� 
ெமாழிக� எனலா�. இவ
9� ஒMெவா�9� வடெமாழி� கல$பி� விகித�தா( 
மா9ப��. இவ
9� மிக�� :ைற த கல$+ைடய# தமி"தா�. கல�காமேலேய 
எHத�� ேபச�� ேவ!>ய ெசா
க� தமிழிேலேய உ�ளன. ம
ற ெமாழிக� 
த�மிட� உ�ள வடெமாழி� ெசா
கைள நீ�கி� ெகா�Dமாயி�, மீ!�� 
ஒ�9ப�ட ெமாழிகளாக� ேதா�றலா�. இ�க/�ைத ெம�$பி$பத
காக, நா�கி;� 
ஒ�#�ள சில ெசா
க� கீேழ தர$ப�கி�றன. ஊ�றி ேநா�கி� உ!ைம 
+லனா:�: 
 
தமி"   ெத;0:  க�னட�  மைலயாள� 
கா((எ!)  கா(   கா(   கா( 
அைர(அெர)  அர   அெர   அர 
��கா(  ��க   ��கா   ��கா( 
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ஒ�9   ஒ�க�>  ஒ #   ஒ # 
இர!�  ெர!�  ெர�   ர!� 
C�9  C�   �/   C N 
நா;-நா�:  நா;:  நா(:   நா; 
அF�, ஐ #  ஐ#   ஐ#   அF� 
ஆ9   ஆ/   ஆ/   ஆ9 
எ��   எனிமிதி  எ��   எ�� 
ஒ�ப#  ெதா�மிதி  ஒ�ப�#  ஒ�ப# 
ப�#   பதி   ஹ�#   ப�# 
அ!ண�  அ�ன  அ!ணா  - 
த�பி   த�+�   த�ம   - 
தா�தா  தாத   தாத   C$ப� 
அ# இ# எ# இதி இதி எதி  அ# இ# எ# அ# இ# எ# 
சிறிய-சி�ன  சி�ன   சி�க   சிறிய 
ெந/$+-தீ  நி$+ (ெப0கி) தீ 
மைழ-வா�  வாென  மெள   மழ 
ெகா�-ஈ  ஈ�   ெகா�   ெகா� 
பக(   பக;   அக;   பக( 
யா�=எவ�  எவ/   யா/   யாரா7 
ஊ�   ஊ/   ஊ/   ஊாி 
ேசா9-ஊ!  (அ�ன)  ஊ!ட  ஊJ 
க!   க�7   க!J  க!J 
C�:   ��:   C0கி   C�கி 
கா#-ெசவி  ெசM�  கிமி   ெசவி 
வா�   (ேநா/)  பாயி   வாயி 
தைல   தல   தெல   தல 
எ/#-காைள  எ�#   எ�#   காள 
 
 எ த எ த எH�#க� இைண # வ/� எ�ற மய�க விதி அறி # எHத 
ேவ!��. பயி
�சி, சா($+ என எHதலாகா#. 
 எ�பத� ப�க�தி;� '(' எ�பத� 
ப�க�தி;� ம
ெறா/ ெம�ெயH�# மய0கி வரா#. இ# ேபா( பல உள. 
 
 �, � �தAய எH�#க� தமிழி( ஒ/ ெசா(;�: �தA;� வரமா�டா-
இ9தியி;� வரமா�டா. ெமாழி�: �தA;� இ9தியி;� வராத எH�#�கைள 
அறி # அத
ேக
ப எHத ேவ!��. இ த விவர0கைள இல�கண 8(க� 
ெதாிவி�#�ளன. 
 
 தமி" இல�கண 8(களி( வடெமாழியா�க�� ெசா(ல$ப���ள#. க�ப� 
இராமாயண 8(�Hவதி;� வடெமாழி$ ெபய�கைளெய(லா� தமி" உ/வ� 
ெகா��ேத எHதி உ�ளா�. விUஷண� 5டண� ஆ�க$ ப�டா�. இ$ப>$ பல. 
நா�� இ த விதிைய$ பி�ப
ற ேவ!��. . 
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 யா$பில�கண 8(க� ெச�=� இய
9� விதி�ைறகைள� @றி=�ளன. 
அ��ைறயி( ெச�=� இய
றலா�. +#�கவிைத எH#ேவா� எH#வாராக. 
 
 அணியில�கண 8(க�, ெச�=ளி( உவைம, உ/வக� �தAய அணிக� 
வ #, க/�ைத$ +ாி #ெகா�ள� ெச�வேதா� நய� த # �ைவ�க�� 
ெச�கி�றன. உைர நைடயி;� இ த அணிகைள$ பய�ப��தலா�. 
 
 இ#கா9� இய( தமி" வள��சி ப
றி$ ேபச$ ப�ட#. இய( தமிைழ அ��# 
இைச� தமிH� ��#� தமிH� உ�ளன. தமி" ��தமி" என$ப�� அ(லவா? 
 
 ப!� இைச� தமி" இல�கண 8(கD� @�#� தமி" இல�கண 8(கD� 
தமிழி( இ/ தன. ெப/� பா;� அைவ இ$ேபா# மைற # வி�டன. இைச மர+ 
எ�ற 8ைல மற$பத
கி(ைல. ெதா(கா$பிய� - 8( மர+ எ�7� இயA( உ�ள 
 

““““அளபிஅளபிஅளபிஅளபிற'" உயி��தA� ஒ றிைச நீடற'" உயி��தA� ஒ றிைச நீடற'" உயி��தA� ஒ றிைச நீடற'" உயி��தA� ஒ றிைச நீடA�A�A�A�    
உளெவன ெமாஉளெவன ெமாஉளெவன ெமாஉளெவன ெமாழிய இைசெயா) சிவணியழிய இைசெயா) சிவணியழிய இைசெயா) சிவணியழிய இைசெயா) சிவணிய    
நர�பி� மைறய எ�மனா� �லவ�நர�பி� மைறய எ�மனா� �லவ�நர�பி� மைறய எ�மனா� �லவ�நர�பி� மைறய எ�மனா� �லவ�” (33)” (33)” (33)” (33)    

 
எ�7� 8
பாவி( உ�ள ‘இைசெயா� சிவணிய நர�பி� மைற’ எ�7� ப:தி 
தமிழி( இைச இல�கண 8(க� நிர�ப இ/ தன எ�பத
:� சா�றா:�. ‘எ�9 
அறிஞ�க� ெசா(;வா�க�’ எ�7� ெபா/ளி( ‘எ�மனா� +லவ�’ எ�9 
@றியி/$பைத� ெகா!�, ��பி/ த பல இைச 8(கைள உ�ள�தி( ெகா!� 
@றி=�ளா� எ�ப# +லனா:�. ம
9� அவ�, அக� திைண இயA( — 
 

““““நாடக வழ�கி8� உலகிய� வழ�கி8�நாடக வழ�கி8� உலகிய� வழ�கி8�நாடக வழ�கி8� உலகிய� வழ�கி8�நாடக வழ�கி8� உலகிய� வழ�கி8�    
பாட� சா�ற �லெனறி வழ�க�பாட� சா�ற �லெனறி வழ�க�பாட� சா�ற �லெனறி வழ�க�பாட� சா�ற �லெனறி வழ�க�””””    
    

எ�9 @றியி/$பதிA/ #, அ த� கால�திேலேய தமிழி( நாடக இல�கண 8(க� 
- அதாவ# - @�#� தமி" இல�கண 8(க� நிர�ப இ/ தன எ�பைத அறியலா�. 
 
இ# கா9� @றியவ
றா(, ��தமி" வள��சி�:� இல�கண$ +லவ�க� 
ெகா��#�ள ெகாைடமி:தி எ�ப# ெத�ளிதி� +லனா:�.  
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9. 9. 9. 9. தமி� வள�(சி�% தமி� வள�(சி�% தமி� வள�(சி�% தமி� வள�(சி�% ெமாழியியலாாி� ப*%ெமாழியியலாாி� ப*%ெமாழியியலாாி� ப*%ெமாழியியலாாி� ப*%    
 
 தமி" வள��சி�: ெமாழியியலாாி� ப0:� சிறி# உ!�. அ$ப0ைக 
ஆரா�வத
: �� ‘எ த� தமி" வள��சி�:?’ எ�7� வினாவி
: விைட காண( 
ேவ!��. 
 
 ஒ/ ேவ>�ைக� கைத உ!�. ேநாயாளி ஒ/வ� சா: த9வாயி( 
இ/ தேபா# அவ� உயிைர$ பி>�க எம� ெச�றானா�. நீ யா�? எ�9 ேநாயாளி 
ேக�டானா�. நா� எம� எ�ற பதி( வ த#. உடேன ேநாயாளி, நீ பைழய எமனா? 
+திய எமனா? எ�9 வினவினானா�. தி��கி�ட எம�, +திய எம� ஒ/வ� 
இ$ேபா# கட�ளா( உ!டா�க$ப���ளா� ேபா;� - இவன# உயிைர$ 
பி>�:� ெபா9$+ +திய எம7ைடய# ேபா;� - நம�: ஏ� வ�+? எ�9 வாளா 
தி/�பி வி�டானா�. ஒேர எம�தா�. 
 
 இ த� கைத இ0ேக ஏ� ெசா(ல$ப�கிறெதனி�, ெதனாவிராம� க9$+ 
நாைய ெவ�ைள நாயா�க �ய�றைத$ ேபால, இ�ைறய ெமாழியியலா� சில�, 
பைழய தமிைழ� தி/�தி=� மா
றி=� +திய தமி" பைட�:� �ய
சியி( 
இற0கி=�ளன�. 
 
 ெமாழியியலாாி� அ>$பைட ேநா�க� ந(லேத.  தமிைழ வள��க ேவ!�� 
எ�7� ந(ெல!ண� ெகா!டவ�கேள அவ�க�. அதாவ# இ$ேபா# ம�க� 
ேப�� +திய வழ�கா9க� பைழய இல�கண விதி�: மா9ப�>/$பி7�, அைத$ 
ெபா/�ப��தா#, பழைமைய நீ�கி$ +திய வழ�கா9க�:$ ெபா/�த� க
பி�# 
அவ
ைற ெமாழியி( +:�#கி�றன�. 
 

““““பைழயன கழிதA� �தியன ��தA�பைழயன கழிதA� �தியன ��தA�பைழயன கழிதA� �தியன ��தA�பைழயன கழிதA� �தியன ��தA�    
வ7வல கால வைகயி னாேனவ7வல கால வைகயி னாேனவ7வல கால வைகயி னாேனவ7வல கால வைகயி னாேன””””    

 



78 

 

என$ பவண தி �னிவ� ந�WA( @றி=�ளா�. ம
9�, ஆ�த� ம�ன� த� 
இ9தி� கால�தி( த� அைம�ச� ச�-ெபRவாிட�தி( “Old order changeth yielding 
place to new” எ�9 @றினானா�. ‘கழித(’ எ�பைத விட, changeth எ�ப# மி�க 
ெபா/�த� உைடயதாக� ேதா�9கிற#. 
 
 +#ைமைய$ +:�#பவ�க� த0க� ெகா�ைக�: அரணாக இ த� க/�ைத� 
@9கி�றன�. ஆனா(, இ0ேக, “பைழய காைல� K��காேத - +திய காைல 
விடாேத” எ�7� பழெமாழி இ/$பைத=� நிைன�ெச�#ெகா�ள( ேவ!��. 
கா( எ�றா(, நீேரா�� வா��கா(. 
 

““““<�ைன� பழ�ெபா�(� <�ைன� பழ�ெபா�<�ைன� பழ�ெபா�(� <�ைன� பழ�ெபா�<�ைன� பழ�ெபா�(� <�ைன� பழ�ெபா�<�ைன� பழ�ெபா�(� <�ைன� பழ�ெபா�    
பி�ைன� �"ைம��� பி�ைன� �"ைம��� பி�ைன� �"ைம��� பி�ைன� �"ைம��� ேப��"� அ�ெப றியேனேப��"� அ�ெப றியேனேப��"� அ�ெப றியேனேப��"� அ�ெப றியேன....””””    

 
எ�ப# மாணி�கவாசகாி� தி/வாசக$ ப:தி. 
 
 பழைமைய� கழி�#$ +தியன +:�#� பய7�ள ந(ல பணி இ�ைறய 
ெமாழியியலாரா( இ$ேபா# ம��� ெச�ய$படவி(ைல. இர!டாயிர� Cவாயிர� 
ஆ!�களாகேவ இ த$ பணி ��ேனாரா( ெச�ய$ப�� வ #�ள#. 
 
 ெதா(கா$பிய� ெதா(கா$பிய�தி( ெசா(A=�ள இல ெச�திகைள$ 
பவண தியா� ந�WA( வி��வி�டா�; ெதா(கா$பிய� ெசா(லாத சில 
ெச�திகைள$ பவண தியா� ந�WA( ெசா(A=�ளா�. எ��#�கா��க�: 
 
 ஆவிைர எ�ற ெசா(ைல� 
:றி$பி��� ெதா(கா$பிய� +ண��சி விதி @றி=�ளா�. ந�Wலா� இ� ெசா(ைல� 
:றி$பிடவி(ைல. ெதா(கா$பிய� ெசா(லாத பதவியைல ந�Wலா� ந�WA( 
+:�தி=�ளா�. எகர ஒகர� +�ளிெயா� நி
:� என� ெதா(கா$பிய� ெசா�னைத 
ந�Wலா� ெசா(லவி(ைல. 
 
 ெதா(கா$பியைரேய எ��#� 
ெகா�ேவாேம - இ$ப>ெய(லா� ��ேனா�க� @றி=�ளா�க� என$ பல 
இட0களி( :றி$பி���ளா�. உயி� மய0கியA( +ண��சிவிதி ெசா(;� 
இட�தி;� இMவா9 @றி=�ளா�: 
 

““““ெச�யா எ�8� விைனெயEL கிளவி/�ெச�யா எ�8� விைனெயEL கிளவி/�ெச�யா எ�8� விைனெயEL கிளவி/�ெச�யா எ�8� விைனெயEL கிளவி/�    
அ?விய� திாியா" எ�மனா� �லவ�அ?விய� திாியா" எ�மனா� �லவ�அ?விய� திாியா" எ�மனா� �லவ�அ?விய� திாியா" எ�மனா� �லவ�” (20)” (20)” (20)” (20)    
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எ�ப# 8
பா. 
 
 இ$ேபாைதய ெமாழியியலா� இ$ேபா# வழ�கி( இ(லாதைத நீ�கி$ +திய 
வழ�ைக$ +:�#கி�றன�. ெதா(கா$பிய�தி( @ற$ப���ள இய(+$ +ண��சி 
நீ0கலான விகார$ +ண��சிக� - அதாவ# - ேதா�ற(, திாித(, ெக�த( உ�ள 
விகார$ +ண��சிக� அைன�#�, பழைம நீ0கிய +திய வழ�கா9கேள. எனேவ, 
ெதா( கா$பியைர=� அ த� கால�#$ +திய ெமாழியலா� எ�9 @றலா�. ஒேராஒ� 
எ��#� கா�� வ/மா9: 
 
 ம�க� பைனமர�தி� Vைவ$ ‘பன�V’ எ�கி�றன�. ஆனா( ‘பன�’ என ஒ/ 
ெசா( கிைடயா#. பைன எ�பத� ஈ
றி( உ�ள ஐ ெக��, ‘ப�’ என நி
க, 
அத7ட� ‘அ�’ எ�ப# ேச� # ‘பன�’ எ�றாகிற#. இேதா� V ேச/� ேபா# 
‘பன�V’ எ�றாகிற#. ‘கா�’ எ�ப# ேசாி� ‘பன0கா�’ என ‘�’ எ�ப# ‘0’ என� 
திாிகிற#. ஆவிைர எ�ற ெசா(;�:� இேத விதிதா�: 
 

““““பைன/� அைர/� ஆவிைர� கிளவி/�பைன/� அைர/� ஆவிைர� கிளவி/�பைன/� அைர/� ஆவிைர� கிளவி/�பைன/� அைர/� ஆவிைர� கிளவி/�    
கிைன/- காகிைன/- காகிைன/- காகிைன/- காைல அ�ெமா) சிவ8�ைல அ�ெமா) சிவ8�ைல அ�ெமா) சிவ8�ைல அ�ெமா) சிவ8�    
ஐெய� இ0தி அைரவைர'" ெக)ேமஐெய� இ0தி அைரவைர'" ெக)ேமஐெய� இ0தி அைரவைர'" ெக)ேமஐெய� இ0தி அைரவைர'" ெக)ேம    
ெம� அவ1 ஒழிய எ�மனா� �லவ�ெம� அவ1 ஒழிய எ�மனா� �லவ�ெம� அவ1 ஒழிய எ�மனா� �லவ�ெம� அவ1 ஒழிய எ�மனா� �லவ�” (81)” (81)” (81)” (81)    

 
எ�ப# உயி� மய0கிய( 8
பா. பைன V எ�7� பைழய இய
ைகயான 
ெசா
கைள ம�க� பன�V என� திாி�#$ ேபசின�. +#ைம�: இ த� கால�# 
ெமாழியியலா� இட� ெகா�$ப# ேபாலேவ, அ த� கால ெமாழியியலாராகிய 
ெதா(கா$பிய/� +#ைம�: இட� ெகா��#�ளா�. இMவா9 எ!ண
ற எ��#� 
கா��க� தர �>=�. 
 
 இ த� கால ெமாழியியலாாி� @
9$ப>, ‘பைனV’ எ�பைத$ பைழய தமி" 
எ�9�, ‘பன�V’ எ�பைத அ த� கால$ +திய தமி" எ�9� ெகா�ள( ேவ!��. 
இ த� கால�தி;� பன�V எ�ேற ம�க� வழ0:கி�றனராதA�, இ த� கால�# 
ெமாழியியலா/�: ேவைல ைவ�காம( இவ�களி� ேவைலைய அ த� 
கால�திேலேய ெதா(கா$பிய� �>�# ைவ�#� ெச�9�ளா�. 
 
 ம
9�, தFசாY� தFைச என��, வா"ந� வாண� என��, ஐ # அF� 
என��, ைமய( மய( என�� ம�க� வழ0:வத
:, ��னேமேய இல�கண 
ஆசிாிய�க� அைமதி @றி=�ளன�. (ம1உ, ேபாA) 
 



80 

 

 இ#கா9� @றியவ
றா( அறிய ேவ!�வதாவ#: ஆயிர�-ஆயிர� 
ஆ!�களாக� தமி" +#ைம ெப
9� தா� வ #ெகா!>/�கிற#; ஆனா(, 
இMவள� கால மாக நட # வ/வ# ேபாலேவ, ெமாழியியலா� ‘+திய தமி"’ எ�7� 
+திய ெபயைர� த0க� உ�ளக�திA/ #� வில�கிவி��$ ெபா/�தமான 
+#ைமகைள$ +:�தி� ெகா!>/�கலா� எ�ப#, இ#வைர @றியவ
றா( அறிய 
ேவ!>யதா:�. 
 
 இ#கா9� இMவள� @றேவ!>யதி� காரணமாவ#:- ‘+திய தமி"’ எ�7� 
ெபய� பலைர$ +! ப��#வேதயா:�. இ$ேபா# இ# ப
றி� தமி" 
அறிஞ�களிைடேய க�ைமயான- கார சாரமான க/�# ேவ
9ைம நிலவி வ/கிற#. 
ெமாழியிய( எ�7� பாட� ப>�#$ப�ட� ெப
றவ�க�, அ$ப�ட� 
ெபறாதவ�கைள மிக�� ம�டமாக மதி�கிறா�க�. இத
: எMவளேவா சா�9க� 
உ!�. 
 
 அேத ேநர�தி( ெமாழியிய( என ஒ�ைற� தனிேய ப>�காதவ�க�, 
ெமாழியிய( எ�ப# தமிH�: ேவ!டாத - 5ணான ஒ/ ெப/F�ைம எ�கி�றன�. 
ெமாழியிய( என ஒ�ைற� தனிேய ப>�காமேலேய, ெமாழியிய( என� தனிேய 
ப>�தவ�க� ெச�=� பணிைய ��ேனா� ேபா( ெச�யலா� எ�ப# இவ�களி� 
வாத�. ��ேனா�க� ெச�த# இ$ப>�தாேன. 
 
 ‘தமி" வள��சி�: ெமாழியியலாாி� ப0:’ எ�7� தைல$பி( இ த� 
ெச�திகைள ெய(லா� ஆராய ேவ!>ய# மிக�� இ�றியைமயாத#. இ0ேக இைத 
ஒ#�கிவிடலாகா#. 
 
 க(வி�#ைறயி(, ஆ0கில�, தமி", கணித�, அறிவிய(, வரலா9, தைரயிய(, 
வானிய(, உயிாிய(, ெபாறியிய(, ம/�#வ�, வணிக இய(, ெபா/ளிய(, 
ெம�=ண�� எ�7� த�#வ இய(, உளவிய(, சCக இய(, ேவளா!ைம இய( 
�தAய தனி�தனி� #ைற$ பாட0க� இ/$ப# ேபாலேவ, ெமாழியிய;�:� 
தனி$ப>$+� தனி�ேத��� எ�.ஏ (M.A.) எ�7� �#கைல$ப�ட�� உ!�. 
 
 இத
ெகன 8
9�கண�கான +திய கைல� ெசா
கைள ஆ0கில�தி;� 
தமிழி;� ெமாழியியலா� ப>�# அறி # ைவ�#�ளன�. அவ
ைறெய(லா� 
தமிழி( +:�த��, அவ
றி� அ>$பைடயி( தமிைழ அJக��, அ த� #ைற� 
க!ெகா!� தமிைழ� காண�� ெமாழியியலா� சில� �ைன # �ய(கி�றன�. 
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 ம
ற#ைற$ பாட0களா;� தமி" வள��சி�: ஒ/ சிறி# ெகாைட 
கிைட�கால�. அவ
றி7�, ெமாழியியலா( சிறி# @�தலாக� தமி" வள��சி�:� 
ெகாைட கிைட�கலா� . அMவள�தா�. எனேவ, ெமாழியிய( எ�7� ஒ/ ெபா#$ 
ெபயைர ைவ�#�ெகா!�, தமிH�: ��னா( ‘+திய’ எ�7� அைடெமாழிைய� 
ேச��#$ ‘+திய தமி"’ பைட�க$ேபாகிேறா� எ�9 அட� பி>$ப# ெபா/ தா#. 
 
 இ�ைறய ெமாழியியலா� எH�# ெசா( - ெசா
ெறாட� இவ
றிேலேய 
நி
கி�றன�. ெபா/D�:$ ேபாவ# :ைற�. எனேவ, தமி" எH�#களி� ேம( 
த0க� சின�ைத� ெச;�தி அவ
9� சிலவ
ைற ஒழி�#� க��வதி( 
�ைன$பா=�ளன�. இ# அவ�களி� ப0:கD� ஒ�றா:�? 
 
 இ திய ெமாழிகD� தமி" ெமாழியி( எH�# :ைற�. க, ச, ட, த, ப எ�பன 
ந நா�: வாிவ>வ�� ஒAவ>வ�� ெப
9�ள ம
ற இ திய ெமாழிக�: உ�ள 
�ைம தமிH�: இ(ைல. 
 
 ஆ0கில� இ/$ப�தா9 எH�தி( நைட ேபா�கிறதா�. அதனா(தா�, 
ெந�ந(வாைட எ�ப# Nedu Nal valai என ஆ0கில எH�தி( எHத$ ப�>/ தைத 
ஒ/வ� ‘ெந�நா� வைட' எ�9 ப>�தாரா�. :றி( - ெந>( தனி�தனிேய இ(லாத 
:ைறயினா( ேந�வ# இ# ேபா�ற#. 
 
 ஆ0கில�தி( A, (A) a,(a);  B, (B), b,(b)  
என$ ெபாியஎH�தி( அ�ெசH�# ஒ�9-ைகெயH�# ஒ�9, சிறிய எH�தி( அ�� 
எH�# ஒ�9 - ைகெயH�# ஒ�9 - என ஒMேவா� எH�தி
:� ெப/� பா;� 
நா�: வாிவ>வ0க� உ�ளன. இைத ேநா�க� தமிழி( எH�# மிக� :ைறேவ 
எ�ப# ெதளிவா:�. இ0ேக, சீன ெமாழியி� எH�#$ ெப/�க�ைத ஒ$பி�� 
ேநா�கி� விய$பாயி/�:�. 
 
 தமிழி( நைட�ைற வசதி�காக உயி�ெம� எH�# பைட�க$ப���ள#. 
�/: எ�7� C�ெறH�#� தமி"� ெசா(ைல, ஆ0கில�தி( Muruku என ஆ9 
எH�#களா;�, Mourourkou என$ பிெரF� ெமாழியி( ஒ�ப# எH�#களா;� 
எHதேவ!�� தமிைழ உேராம� எH�தா( எHதலா� எ�பவ�க� இைத ஊ�றி 
ேநா�கேவ!��. 
 
 ஆனா(, த�ட��, கணி$ெபாறி �தAய #ைண� க/விகளி� காரணமாக 
எH�ைத� :ைற�க ேவ!>ய# ேதைவயாகிற#, இ#, ெதா$பி�: ஏ
ப� 
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தைலைய=�, மிதிய>�: ஏ
ப� காைல=� ெச#�கி� ெகா�வ# ேபா�ற#. 
தமிH�: ஏ
ப$ ெபாறி அைம�க �யA� �>=ேம. (எைத=� ெச#�க ேவ!டா) 
 
 இ$ேபா#�ள வாிவ>வ0க� சிறா�க� எளிதி( க
9�ெகா�D� �ைறயி( 
உ�ளன. க, கா, கி, கீ, ெகள எ�7� வாிைச ன, னா, னி, னி, ெனள எ�ப# வைர=� 
எளிதி( த�னி( தாேன ஒ��. 
 
 எH�#� சீ�தி/�த�தி( ெமாழியியலா� மிக�� வ
+9�#வ# ஐ, ஒள 
எ�7� ஈெரH�#கைள=� நீ�கி விடேவ!�� எ�பேத. ஐ எ�பைத ‘அ�’ எ�7� 
ஈெரH�#களா;�, ஒள எ�பைத ‘அM’ எ�7� ஈெரH�#களா;� எHதி, ஐ, ஒள 
எ�7� இர!ெடH�#கைள=� க(லைற�: அ7$ப �ய(கி�றன�. இைவ, ேவ9 
ெமாழியிA/ # வ ததாக� சில� உள9வ�. ெதா(கா$பிய�தி� சி
சில ப:திகைள$ 
பி��#$ பி��#� க(லைற�:� எறிகி�றன� சில�. 
 
 தமிழிA/ # ேவ9 ெமாழிக�:$ ேபான எH�#கD� கைலகD�, 
அ�ெமாழிகளிA/ # தமிH�:� தி/�ப வ தன எ�9 @ற� @டாதா? அ$பா த த 
மி�டா�கD� இர!ைட, சி9வ� மீ!�� அ$பா��:� ெகா��த# ேபா�றதா:� 
இ#. 
 
 ஐ, ஒள இர!ட7� ஒள எ�ப# +திய வாிவ>வ� ெகா!ட# அ(லேவ! 
��ேப ஒ உ�ள#. ள உ�ள#. இவ
ைற$ ெபாறிகளி( பய�ப��தி ஒள எH�ைத� 
சாி க�டலாேம. ம
9�, அ�ய� எ�பதனி7� ஐய� எ�பதி( ஒ/ வாிவ>வ� 
:ைறவாயி
ேற. 
 
 ஐ, ஒள எ�7� எH�#கைள இ த வாிவ>வ�தி( ஏ� பைட�#� ேச��#� 
ெகா!>/�கேவ!��? - எ�பைத=� ஆராய ேவ!��. ஏேதா பய� க/தி� 
தாேன அ த� கால�தி( ��ேனா�க� இ த ‘ஐ’ எH�ைத அைம�#�ளன�. அ த 
எH�ைத இ$ேபா# நீ�கி வி�வதா( சில +ண��சி விதிகளி( ெதளிவி�ைம 
உ!டா:�; இத
காக$ +ண��சி விதியி( ைக ைவ�க ேவ!> ேந/�. 
 
 எH�ைத� :ைற�:� �ய
சியி(, ப!ைட� கால�தா� இ த� கால�தா��: 
இைள�தவ� அ(ல�, Nணா, கனா, +றா எ�9 இ�கால�தா� ணா, னா, றா என 
இர!� வாி வ>வ� ெகா�$பைத� :ைற�# பைழய ணா, பைழய ன, பைழய றா 
என ஒேர வாிவ>வ� ப!ைட� கால�தவ� ெகா��#�ளன�. 
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 இ#ேபாலேவ, இைண, �ைன, அைல, கைள, என இ� கால�தா� ைண, ைன, 
ைல, ைள, என இர!� வ>வ� ெகா�$பைத� :ைற�# பைழய ைண. பைழய ைன.   
பைழய ைல., பைழய ைள என ஒேர வ>வ� ப!ைட� கால�தா� ெகா��#�ளன�. 
இ# எH�ைத� :ைற�கேவ!�� எ�7� எ!ண�தா( ஏ
ப�ட �ய
சிேய. 
பைழய ைன. எ�பைத� சில� ‘ைன’ என எHதா#, ‘ைல என இர!ைட=� ஒ�9 
ேபா( எHதிவி�கி� றன�. சில� ‘னன’ என ஒ�9 ேபா( எHதி வி�கி�றன�. 
இர!�� ஒ�த வாிவ>வ� உைடைமயா( ேந� த :ைற பாேட இ#. இ த� 
:ைறபா� அ���ேகா$பவாிட�தி;� எதிெராA�கிற#. சில ேநர0களி( அவ�க� 
‘பைழய ைன.’ எ�பைத ‘, என��, ‘பைழய ைள’ எ�பைத ளள என�� அ��� 
ேகா�கி�றன�. இதைன அ��$ பிைழக� தி/�#பவ�க� ந�கறிவ�. இ த� 
:ழ$ப�ைத நீ�:வத
ேக ��ேனா�க� பைழய ைண, பைழய ைன பைழய ைல, 
பைழய ைள. எ�7� வாி வ>வ0கைள$ பைட�தன�. நி
க — 
 
 எH�#� சீ� தி/�த� ப
றி$ பா��ேதா�. இனி� சில ெசா(லா�சிகைள$ 
பா�$ேபா�: 
  
ேவ�டா�ேவ�டா�ேவ�டா�ேவ�டா�    
 
 தீய ெசய(கைள� ெச�ய ேவ!டா - என எH#வ# அ த� கால வழ�:. 
தி/வ�Dவ�, 
 

““““அற�தா அற�தா அற�தா அற�தா றி"ெவன ேவ1டா சிவிைகறி"ெவன ேவ1டா சிவிைகறி"ெவன ேவ1டா சிவிைகறி"ெவன ேவ1டா சிவிைக    
ெபா0�தாேனா )�'தா னிைடெபா0�தாேனா )�'தா னிைடெபா0�தாேனா )�'தா னிைடெபா0�தாேனா )�'தா னிைட” (37)” (37)” (37)” (37)    
““““மழி�தA� நீ(டA� ேவ1டா உலக�மழி�தA� நீ(டA� ேவ1டா உலக�மழி�தA� நீ(டA� ேவ1டா உலக�மழி�தA� நீ(டA� ேவ1டா உலக�    
பழி�த ெதாழி�" வி=�பழி�த ெதாழி�" வி=�பழி�த ெதாழி�" வி=�பழி�த ெதாழி�" வி=�” (280)” (280)” (280)” (280)    

 
என, ேவ!டா� எ�7� ெபா/ளி( ேவ!டா எ�7� ெசா(ைலேய 
ைகயா!��ளன�. ேவ!டா எ�றி/ தா( தா� ேவ!� + ஆ என$ பிாி�# 
ஏதாவ# ெபா/�தமான +ண��சி விதி @றலா�. ேவ!டா� எ�றா(, ேவ!�+ஆ + 
ஆ� என$ பிாி�க ேவ!��. இ0ேக ஆ�' எ�பைத எ�ன எ�9 ெசா(வ# - எ�ற 
:ழ$ப� ேந/�. ஆ� எ�ப# த�ைம$ ப�ைம விைன�
9 வி:தியா:�. இ0ேக 
அ# ெபா/ தா#. 
 
 ஆனா(, உலகநீதி எ�7� 8A(, உலகநாதப!>த�, 
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““““ஓதாம� ஒ� நாC� இ��க ேவ1டா�ஓதாம� ஒ� நாC� இ��க ேவ1டா�ஓதாம� ஒ� நாC� இ��க ேவ1டா�ஓதாம� ஒ� நாC� இ��க ேவ1டா�    
ஒ�வைர/� ெபா�லா-� ெசா�ல ேவ1டா�ஒ�வைர/� ெபா�லா-� ெசா�ல ேவ1டா�ஒ�வைர/� ெபா�லா-� ெசா�ல ேவ1டா�ஒ�வைர/� ெபா�லா-� ெசா�ல ேவ1டா�............””””    

 
என 8( �Hவதி;� ேவ!டா� எ�பைதேய ேபா�� ெவD�#� க�>வி�டா�. 
ஆனா(, யா�, இ#வைர=� ேவ!டா எ�9 எHதி வ/கிேற�. ெமாழியியலா� சில� 
ேவ!டா� எ�பைத எ��#� ெகா�ள ேவ!�� எ�கி�றன�. இத
: இல�கண 
அைமதி எ�ன? 
 

““““ேவ0 இ�ைல உ1) ஐ�பா� �விட�தனேவ0 இ�ைல உ1) ஐ�பா� �விட�தனேவ0 இ�ைல உ1) ஐ�பா� �விட�தனேவ0 இ�ைல உ1) ஐ�பா� �விட�தன” (339)” (339)” (339)” (339)    
 

எ�ப# ந�W( பா. இைவ ஐ # பா(கD�:� C�9 இட0க�:� வ/� எ�ப# 
இத� க/�#. ேவ!��, த:�, ப�� எ�7� ெசா
கைள=� இMவாேற ெகா�ள 
லா� என உைரயாசிாிய�க� ெதாிவி�#�ளன�. இவ
 9ட� ேவ!டா� 
எ�பைத=� ேச��#� ெகா�ளலா�. 
 
அ லஅ லஅ லஅ ல    
 
 அவ� அ(ல�, அவ� அ(ல�, அவ� அ(ல�, அ# அ�9, அைவ அ(ல, 
தா� அ(ேல� - நா0க� அ(ேல�, நீ அ(ைல - நீ0க� அ(G� எ�9 எHத 
ேவ!�� எ�ப# விதி. ஆனா( ம�க�, அவ� அ(ல, அவ� அ(ல, அவ� அ(ல, 
அ# அ(ல, அைவ அ(ல, நா� அ(ல, நீ அ(ல - எ�ேற ெப/�பா;� 
எH#கி�றன�. அதனா(, அ(ல எ�பைத=� ேவ9, இ(ைல, உ!� �தAயன 
ேபா( ெபா#வாக ைவ�#� ெகா�ளலா� எ�கி�றன�. இைத=� ேவ!டா 
ெவ9$பாகவாவ# ஏ
9� ெகா�ளலா�. 
 

எ லா(�எ லா(�எ லா(�எ லா(�    
 
 நா0க� எ(ேல��, நீ0க� எ(G/�, அவ�க� எ(லா/� என எH#வ# விதி. 
ஆனா( ம�க�, நா0க� எ(லா/�, நீ0க� எ(லா/�, அவ�க� எ(லா/� என 
எ(லா/� எ�பைத� த�ைம - ��னிைல�:� பய� ப��#கி�றன�. எனேவ, 
எ(லா/� எ�பைதேய C�றிட0க�:� ெகா�ளலா� எ�பைத=� ேவ!டா 
ெவ9$பாயாவ# ஏ
9� ெகா�ளலா�. 
 
ஆறா� ேவ
*ைம உ(:ஆறா� ேவ
*ைம உ(:ஆறா� ேவ
*ைம உ(:ஆறா� ேவ
*ைம உ(:    
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 என# மக� �/க�, என# ந!ப� என எH#கி�றன� ம�க�. தி/மண 
அைழ$பித"களி( ெப/�பா;� என# மக�, என# ம/க� எ�9 ‘என#’ எ�7� 
ெசா(ேல பய�ப��த$ப�கிற#. (இ# :றி�# ேவெறா/ 8A;� எHதி=�ேள�.) 
 
 ஆனா(, ‘அ#’ எ�7� ஆறா� ேவ
9ைம உ/ைப, என# 5�, என# மா� 
என$ பி�னா( வ/� உைடைம$ ெபா/� அஃறிைணயாயி/ தா( ம��ேம 
பய�ப��தலா� எ�ப# விதி. 
 
 என# மக�, �/கன# ந!ப� எ�பனவ
ைற, என�: மக�, �/க7�: 
ந!ப� என எHத ேவ!�� எ�ப# பைழய விதி. என�: எ�பைத 
ேவ!�மானா( வி�� விடலா�. ஆனா(, என# மக�, �/கன# ந!ப� என 
எHதாம(, எ� மக� என உ/+ இ�றிேய எHதலா�; �/க� ந!ப� அ(ல# 
�/கனி� ந!ப� அ(ல# �/க7ைடய ந!ப� எ�9 எHதலா�. ெபாியவ� 
ஒ/வ� ஒ/ தி/மண அைழ$பிதழி(, என# மக� எ�9 எHதி� ெகா��தி/�கிறா�. 
உாியவ�க� அைழ$பிதழி� ைக$ப>ைய எ�னிட� கா�>� தி/�தி� தர� 
ெசா�னா�க�. நா� என# மக�’ எ�பைத எ� மக�' எ�9 தி/�தி� ெகா��ேத�. 
இைத எ$ப>ேயா பா��#வி�ட ெபாியவ�, நா� என# மக� எ�9 எHதியைத எ� 
மக� என எ த மைடய� தி/�தினா� எ�9 சின� ெகா!டாரா�. 
 
 என# மக� எ�9 எHதாதவ�க� மைடய�க� எ�ற அள��: நிைலைம 
�
றிவி�>/�கிற#. ெமாழியியலா� சில/� மைடய�களாத
: அFசி$ ேபா;� - 
என# மக� எ�ேற எHத� ெதாட0கி வி�டன�. 
 
 இ$ேபா# தமி" இல�கண�திA/ # ஆ0கில இல�கண�தி
:� தா�ேவா�:  
 
 மாணவ� கா( எ�பத
: Student's leg என ஆறா� ேவ
9ைம உ/பாகிய ‘s’ 
எ�பத
: ��னா( ‘ ’ ’ எ�7� எH�ெத�ச� :றிைய (Apostrophe) இடேவ!��. 
இ# ஒ/ மாணவனி� கா;�: உாிய#. அதாவ#, உைடயவ� ஒ/ைமயாயி/ தா( 
இ# த:�. 
 
 மாணவ�களி� கா(க� என உைடயவ� பலராயி/  தா( - அதாவ# 
ப�ைமயாயி/$பி�, Students’ legs என, 's’ எ�7� ப�ைம வி:தி�:$ பி�னா( ‘ 
எ�7� :றிைய$ ேபாட ேவ!��. ‘s’ ெபறாத ப�ைமயி( Children's legs என ‘s’ 
எ�பத��� (’) ேபாட ேவ!��. 
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 ஆ0கில�தி( எH#�ேபா# ஆ0கில இல�கண விதி$ப>ேய எH#பவ�க�, 
தமிழி( எH#�ேபா# ம���, என# மக� என விதிைய மீறி எHதலாமா? 
 
 இ# ேபா�� ெதாைலகிற#. என# மக� எ�9 எHதாதவ�க� 
மைடய�களாவதா( வி��� ெகா��# விடலா�. ேகாவண� க�டாத ஊாி( 
ேகாவண� க�>யவ� ைப�திய�காரன(லவா? 
 
 இMவா9 +தியன +:த;�:� ஒ� அள� உ!�. க!டப> மா
றி�ெகா!� 
ேபானா( ெமாழிேய ேவறாகி வி��. ெமாழியி� விதிகைள இH�#$ பி>�காம( 
அத� ேபா�கி( வி��வி>�, கைரயி(லா ஆ
9 ெவ�ள� அத� ேபா�கி( ெச�9 
பல கா(களாக$ பிாி #வி�வ# ேபால ெமாழி=� சிைத # பலவா:�. 
 
 உ�ெளா�9 ைவ�#$ +ற� ஒ�9 ேப�� தமி"$ பைகவ�க� சில� - தமிழி� 
தனி�த�ைமைய$ ப
றி� கவைல$படாதவ�க� சில�, ெமாழியிய( எ�7� 
ேபா�ைவயி( மைற #ெகா!�, தமி"ெமாழியி� பைழய உ/வ�ைத மைற�#$ 
+#ெமாழி பைட�க உாிைம யி(ைல. இ த �ய
சியி( இற0காதீ� என அவ�களி� 
தி/வ>கைள வண0கி ம�றா>� ேக���ெகா�கிேற�. 
 
 பழைமவாதிக� என� ��ட$ப�� எ0களிட� தமி" வள��சி ெதாட�பான 
�ய
சிைய வி��வி�0க� - வழ�க�ேபா( நா0க� பா��#� ெகா�கிேறா�. 
எ0க� மன$ +!ைண இ$ேபா# நீ0க� அறி5�க� என ந�+கிேற�. வண�க�. 
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10. 10. 10. 10. பிர$+*க,ைல பிர$+*க,ைல பிர$+*க,ைல பிர$+*க,ைல ----    ஓ� அறி�க	ஓ� அறி�க	ஓ� அறி�க	ஓ� அறி�க	    
 

1. 1. 1. 1. அறி�க�அறி�க�அறி�க�அறி�க�    
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. �� அறி�க	�� அறி�க	�� அறி�க	�� அறி�க	    
 
 பிர+A0கGைல எ�ப# ஒ/ 5ர ைசவ 8(. இைத ஒ/ கா$பிய� எனலா�, 
கா$பிய� தைலவ� அ(லம$பிர+ எ�பவ�. இவ� சிவெப/மானி� ெத�வ� @றாக� 
(ெத�வ அ�சமாக�) க/த$ப�கிறா�. 
 
 இ த 8( நயமான க
பைன வள� நிர�பிய#. இ த இ/பதா� 8
றா!>� 
�
பாதி வைரயி;0@ட இ 8( பலரா;� ப>�க$ ெப
ற#. தி/$பாதிாி$+AS�. 
ஐ தா� ப�ட�# ஞானியா� அ>களா� தா� ெச�ற இட0களிெல(லா� இ 8ைல$ 
பல��:� க
பி�#�ளா�. அ த$ ேப9ெப
ற பல/� அ>ேய7� ஒ/வ�. 
 
 ெச�ற ஆ!� (1991) ஒ/நா�, உய�தி/ டா�ட� ச. ெம�ய$ப� அவ�களி� 
5�>
: நா� ெச�றி/ த ேபா#, அவ/ைடய த ைதயா/� :0:Aய� சாமியா� 
எ�9 ஒ/ சிற$+$ ெபய� வழ0க$ெப9பவ/மாகிய ெப/ தி/ ச!�க� 
ெச�>யா/ட� உைரயா�� வா�$+ கிைட�த#. இ த$ ெபாியவ�, பிர+A0க 
Gைல$ பாட(கைள$ பா��காமேலேய அவ�பா��� ஒ$பி�தா�. நா� 
விய$பைட ேத�; ெச�>நா�>( பிர+A0க Gைல பரவியி/ தைமைய 
உண� ேத�. 
 
 +#�ேசாியி( வ�ளலா� ச�மா��க ச0க�தி( நா� ஒ/ நா� பிர+A0க$ 
பாட( ஒ�ைற$ பா��# விள�கி� ெகா!>/ தேபா#, வ தி/ தவ�கD� 
ஒ/வரான ந. மகாA0க� எ�பவ� எ�ைன ேநா�கி, நீ0க� பிர+ A0கGைல$ 
பாடைல$ பா��#$ ப>�கிறீ�கேள - எ0க� தா�தா பிர+A0கGைல$ பாட( 
�Hவைத=� பா��காமேலேய ஒ$பி$பா� எ�9 @றினா�. பிற: நா� அவாிட� சில 
பாட(கைள$ பா��காம( ஒ$பி�#� கா�>ேன�. 
 



88 

 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. ; ; ; ;     <த=ய ெபா(�<த=ய ெபா(�<த=ய ெபா(�<த=ய ெபா(�    
 
 8( NதAய ெபா/� +ராண� கைத ேபா�ற# தா�. கைதயி( ந�பி�ைக 
யிராவி>7�, பாட(களி( உ�ள ஈ� இைணய
ற வளமான க
பைன நய0கைள� 
�ைவ�கலா�. கைத வ/மா9: 
 
 ைகலாய�தி( சிவ7� சிைவ=� உைரயா�கி�றன�. ம!Jலகி( உ�ள 
எ� @றாகிய அ(லம$ பிர+ைவ யாரா;� த�பா( அக$ப��ப>� க��$ப��தி 
ெவ(ல �>யா# எ�9 சிவ� @றினா�. ம த :ணமாகிய மாையைய$ ெப!ணாக 
அ7$பி அ(லமைர� க��$ப��தி ெவ(;�ப> யா� ெச�ேவ� என� சிைவ <� 
உைர�தா�. பி� ம த:ண மாைய, ைமய�:ண விமைல, உய�:ண மாேதவி 
ஆகியவ�கைள அ7$பி=� அ(லமைர ெவ(ல �>யவி(ைல. பி�ன�� சிைவ 
ேதா(விைய ஒ$+�ெகா!டா�. 
 
 இவ�கைள ெவ�ற அ(லம� பி�ன� மா
9� க/�# ெகா!>/ த 
அறிஞ�க� பலைர ெவ�9 அ/ளாள�களா�கி 5�ேப9 அைடய� ெச�தா�. இ# 
கைத. 
 
 அ(லம$ +ர+வி� Gைலகைள அதாவ# அ/ைள அ>$பைடயாக� ெகா!ட 
தி/விைளயாட(கைள� @9வதா( இ த 8( பிர+A0க Gைல எ�7� ெபய� 
வழ0க$ ெப
ற#. A0க� எ�ப# ெத�வ� த�ைமைய� :றி$ப#. 5ர ைசவ�க� 
இA0க�ைத� த� உடAேலேய அணி # ெகா!� வழிப�பவ�க�. அதனா( 8( 
ெபயாி(, பிர+A0க� எ�7� ெபய� இட� ெப
ற#. இ 8A( இ/ப�ைத # 
கதிக� உ�ளன. 
 
1.2. 1.2. 1.2. 1.2. ஆசிாிய� அறி�க�ஆசிாிய� அறி�க�ஆசிாிய� அறி�க�ஆசிாிய� அறி�க�    
 
 பிர+A0கGைல 8லாசிாிய� க
பைன� களFசிய� எ�7� சிற$+$ ெபய� 
ெப
ற சிவ$பிரகாச அ>களாராவா�. இவ� :மாரசாமி ஐய� எ�பவாி� தி/மகனா�. 
5ரைசவ/� ஐய� எ�ற ப�ட� ைவ�#� ெகா�கி�றன�. அ>களாாி� 
இளவ(களாகிய க/ைண$ பிரகாச�, ேவைலய� எ�பவ�கD� +லவ�களாக� 
திக" தன�. 
 
 அ>களா� இைட� கால�தி( தி/�சி மாவ�ட�தி( உ�ள #ைறம0கல� எ�ற 
ஊாி( த0கியி/ தைமயா( #ைறம0கல� சிவ$பிரகாச� என$ ெபய� வழ0க$ 
ெப
றா�. இ9தி� கால�தி(, +#�ேசாி�: ேம
ேக 16 கி.மீ. ெதாைலவி;�ள 
ந(லா
9ாாி( த0கியி/ தைமயா;� அவர# அட�க�� அ த ஊாிேல 
இ/$பதா;� ந(லா
9ா�� சிவ$பிரகாச� எ�9� ெபய� வழ0க$ ெப9கிறா�. 
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இவ� பல 8(க� இய
றி=�ளா�. இவ� பாட(களி( நயமான க
பைனக� 
ெசறி தி/�:மாதA�, இவ� க
பைன� களFசிய� சிவ$பிரகாச� எ�9� ெபய� 
வழ0க$ ெப9கிறா�. 

    
    
    

2. 2. 2. 2. க
பைன வள�க
பைன வள�க
பைன வள�க
பைன வள�    
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. தா�ேதா� தா�ேதா� தா�ேதா� தா�ேதா� ----    உய�ேதா�உய�ேதா�உய�ேதா�உய�ேதா�    
 
 உலகி( ெச(வ� நிைலயானத�9. ‘C�9 தைல �ைற ெதாட� # வா" த 
:��ப�� இ(ைல - C�9 தைல�ைற ெதாட� # தா" # 5" த :��ப�� 
இ(ைல’ எ�7� பழெமாழி ஒ�9��. இதி( ஒரள� விதி வில�:� இ/�கலா�. 
ெச(வ�� வ9ைம=� நிைலயானைவ அ(ல - வ!>� கா(க� ேபா( மாறி மாறி 
வரலா�. இ த� க/�ைத ந9 ெதாைக எ�7� 8( விாிவாக விள�:கி�ற#. 
வ/மா9: 
 

““““உைடைம/� வ0ைம/� ஒ�வழி நி�லாஉைடைம/� வ0ைம/� ஒ�வழி நி�லாஉைடைம/� வ0ைம/� ஒ�வழி நி�லாஉைடைம/� வ0ைம/� ஒ�வழி நி�லா” ” ” ”     (49)(49)(49)(49)    
    
““““����ைடநிழ� அம�'" �Eசர� ஊ�ைடநிழ� அம�'" �Eசர� ஊ�ைடநிழ� அம�'" �Eசர� ஊ�ைடநிழ� அம�'" �Eசர� ஊ�''''ேதா�ேதா�ேதா�ேதா�    
நைடெம%'" ஒP� ந1ணி8� நநைடெம%'" ஒP� ந1ணி8� நநைடெம%'" ஒP� ந1ணி8� நநைடெம%'" ஒP� ந1ணி8� ந12வ� 12வ� 12வ� 12வ�     ((((50)50)50)50)    
    
““““சிற��� ெச�வ<� ெப�ைம/� உைடேயா�சிற��� ெச�வ<� ெப�ைம/� உைடேயா�சிற��� ெச�வ<� ெப�ைம/� உைடேயா�சிற��� ெச�வ<� ெப�ைம/� உைடேயா�    
அற� DG# சாைல அைடயி8� அைடவ�அற� DG# சாைல அைடயி8� அைடவ�அற� DG# சாைல அைடயி8� அைடவ�அற� DG# சாைல அைடயி8� அைடவ�” ” ” ”     (51)(51)(51)(51)    
““““அற�தி) பி#ைச Dவி அற�தி) பி#ைச Dவி அற�தி) பி#ைச Dவி அற�தி) பி#ைச Dவி இர�ேபா�இர�ேபா�இர�ேபா�இர�ேபா�    
அரசேரா =�'" அரசாளி8� ஆ5வ�அரசேரா =�'" அரசாளி8� ஆ5வ�அரசேரா =�'" அரசாளி8� ஆ5வ�அரசேரா =�'" அரசாளி8� ஆ5வ�” ” ” ”         (52)(52)(52)(52)    
    
““““��ற�தைன இ� நிதிைய� பைட�ேதா���ற�தைன இ� நிதிைய� பைட�ேதா���ற�தைன இ� நிதிைய� பைட�ேதா���ற�தைன இ� நிதிைய� பைட�ேதா�    
அ�ைற� பகேல அழியி8� அழிவ�அ�ைற� பகேல அழியி8� அழிவ�அ�ைற� பகேல அழியி8� அழிவ�அ�ைற� பகேல அழியி8� அழிவ�” ” ” ”         (33)(33)(33)(33)    
    
    
““““எ7நிைல மாட� கா�சா�'" உ���எ7நிைல மாட� கா�சா�'" உ���எ7நிைல மாட� கா�சா�'" உ���எ7நிைல மாட� கா�சா�'" உ���    
க7ைத ேம� பாழாயி8� ஆ��க7ைத ேம� பாழாயி8� ஆ��க7ைத ேம� பாழாயி8� ஆ��க7ைத ேம� பாழாயி8� ஆ��” ” ” ”         (54)(54)(54)(54)    
    
““““ெப ற<� க7ைத/� ேம�'த அ�பாGெப ற<� க7ைத/� ேம�'த அ�பாGெப ற<� க7ைத/� ேம�'த அ�பாGெப ற<� க7ைத/� ேம�'த அ�பாG    



90 

 

ெபா ெறா= மகளி�� ெபா ெறா= மகளி�� ெபா ெறா= மகளி�� ெபா ெறா= மகளி�� ைம'த�� D=ைம'த�� D=ைம'த�� D=ைம'த�� D=    
ெந ெபா% ெந)நக� ஆயி8� ஆ��ெந ெபா% ெந)நக� ஆயி8� ஆ��ெந ெபா% ெந)நக� ஆயி8� ஆ��ெந ெபா% ெந)நக� ஆயி8� ஆ��” ” ” ”         (55)(55)(55)(55)    

 
 ப�டறி # எHதிய இ�க/�#களி� உ!ைமைய இ த� கால நாடாD� 
தைலவ�களிட�� காணலா�; தனி மா தாி� வா"�ைகயி;� காணலா�. 
 
 இ த� க/�#க� நால>யாாி( ெச(வ� நிைலயாைம எ�7� ப:தியி;� 
வA=9�த$ப���ளன. அைவ: 
 

““““அ0Lைவ உ1= அம�'தி�லா5 ஊ(டஅ0Lைவ உ1= அம�'தி�லா5 ஊ(டஅ0Lைவ உ1= அம�'தி�லா5 ஊ(டஅ0Lைவ உ1= அம�'தி�லா5 ஊ(ட    
ம0சிைக நீ�கி உ1டா�� ம0சிைக நீ�கி உ1டா�� ம0சிைக நீ�கி உ1டா�� ம0சிைக நீ�கி உ1டா�� ----    வறிஞரா�#வறிஞரா�#வறிஞரா�#வறிஞரா�#    
ெச�றிர�ப� ஓாிட�"� Dெழனி� ெச�வ ெமா�0ெச�றிர�ப� ஓாிட�"� Dெழனி� ெச�வ ெமா�0ெச�றிர�ப� ஓாிட�"� Dெழனி� ெச�வ ெமா�0ெச�றிர�ப� ஓாிட�"� Dெழனி� ெச�வ ெமா�0    
உ1டாக ைவ�க பா  ற�0உ1டாக ைவ�க பா  ற�0உ1டாக ைவ�க பா  ற�0உ1டாக ைவ�க பா  ற�0” ” ” ”             (6(6(6(61)1)1)1)    

 
““““அக)ற யா�மா()� நிஅக)ற யா�மா()� நிஅக)ற யா�மா()� நிஅக)ற யா�மா()� நி�லா" ெச�வ��லா" ெச�வ��லா" ெச�வ��லா" ெச�வ�    
சகட�கா� ேபால வ��சகட�கா� ேபால வ��சகட�கா� ேபால வ��சகட�கா� ேபால வ��””””                    (62)(62)(62)(62)    
““““யாைன யாைன யாைன யாைன எ��த� ெபா%ய� �ைட நிழ கீG#எ��த� ெபா%ய� �ைட நிழ கீG#எ��த� ெபா%ய� �ைட நிழ கீG#எ��த� ெபா%ய� �ைட நிழ கீG#    
ேசைன� தைலவரா�# ெச�ேறா�� ேசைன� தைலவரா�# ெச�ேறா�� ேசைன� தைலவரா�# ெச�ேறா�� ேசைன� தைலவரா�# ெச�ேறா�� ----    ஏைனஏைனஏைனஏைன    
விைன/ல�ப ேவறாகி BGவ� தா�ெகா1டவிைன/ல�ப ேவறாகி BGவ� தா�ெகா1டவிைன/ல�ப ேவறாகி BGவ� தா�ெகா1டவிைன/ல�ப ேவறாகி BGவ� தா�ெகா1ட    
மைனயாைள மா றா� ெகாளமைனயாைள மா றா� ெகாளமைனயாைள மா றா� ெகாளமைனயாைள மா றா� ெகாள” ” ” ”             (63)(63)(63)(63)    

 
 ெச(வ�ைத - ெச(வா�ைக இழ$பத�றி, மைனயாைள=� மா
றா� ெகா�ள 
இழ$ப� எ�ப# மிக�� இர0க� த�க# - வ/ த� த�க#. 
 
 இ�7� தமி" 8(கைள� #/வினா( இ�தைகய எ!ண
ற அக� 
சா�9கைள� காணலா�. 
 
 இ த� க/�#கைள ெய(லா� உ�ள�தி( ெகா!� சிவ$பிரகாச� பிர+ A0க 
Gைல மாையயி� உ
ப�தி கதி எ�7� ப:தியி( பி�வ/மா9 @றி=�ளா�. 
 
 தா" த நிைலயி( உ�ளவ�க� பி�ெனா/கா( உய� த நிைல எ�தலா� 
எ�9�, உய� த நிைலயி( உ�ளவ�க� பி�ெனா/ ேநர� தா" த நிைல எ�த� 
@�� எ�9�, அற�தி� இய(ைப, அற 8(கைல� ெகா!�� உலகிய( 
நைட�ைறைய� ெகா!�� ஆரா� தறி த அறிஞ�க� @றிய# மிக�� உ!ைம 
எ�பைத அறி # ெகா!ேடா� - எ�9 அ>களா� @றி=�ளா�. பாட(: 
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““““தாG'ேதா� உய�வ� எ�0� மிக உய�'ேதா� தாGவ� எ�0� அற�தாG'ேதா� உய�வ� எ�0� மிக உய�'ேதா� தாGவ� எ�0� அற�தாG'ேதா� உய�வ� எ�0� மிக உய�'ேதா� தாGவ� எ�0� அற�தாG'ேதா� உய�வ� எ�0� மிக உய�'ேதா� தாGவ� எ�0� அற�    
QG'ேதா� உைர��� உைர க1டா�QG'ேதா� உைர��� உைர க1டா�QG'ேதா� உைர��� உைர க1டா�QG'ேதா� உைர��� உைர க1டா�” ” ” ”             (14)(14)(14)(14)    

 
எ�ப# பாட( ப:தி. அற� <" ேதா� எ�பவ� நால>யா� ஆசிாிய�, ந9 ெதாைக 
ஆசிாிய� �தலாேனா�. அற� <" ேதா� உைர�:� உைர எ�ப#, ேம
 @றிய 
8(களி� பாட(களி( @ற$ப���ள திர!ட க/�தா:�. 
 
 இ த$ பிர+A0க Gைல$ பாட( ப:தி�: ேவெறா/ விதமாக�� ெபா/� 
@றலா�. அதாவ#:- 
 
 தா"ைமயாக - அைமதியாக அட�கமாக - பணிவாக வா"பவ�க� மிக�� 
உய� தவ�களாக மதி�க$ ெப9வா�க�; இ0கன� இ�றி, த0கைள� தா0கேள 
ெப/ைம$ப��தி� ெகா!� ஆரவாரமாக� ெச/�:ட� வா"பவ�க� மிக�� 
தா" தவ�களாக� கணி�க$ப�வ�. எ�ப#தா� ம
ெறா/ ெபா/�: 
 
 இ த� க/�ைத, எ த அற� <" ேதா� உைர�த 8(க� @9கி�றன? 
தி/வ�Dவ� தி/�:றளாகிய அற8A( @றி=�ளா�: 
 
 ெப/ த�ைம உைடயவ�க� எ�ைற�:� பணிவாக ஒH:வா�க� அதாவ#, 
பணிவாக நட$பவ�கேள ெப/  த�ைம உைடயவ�களாக மதி�க$ ெப9வ�. மாறாக, 
கீ"ைமயாள�க� த0கைள ேமலாக$ பாரா�> ஆரவார$ ப��தி�ெகா�வ� - 
அதாவ#, த0கைள� தா0கேள பாரா�>� ெகா!� ஆரவார�#ட� வா"பவ�க� 
கீேழாராக� கணி�க$ப�வ�- 
 
 ம
9�, த0கைள� தா0கேள ெப/மித$ ப��தி� ெகா�ளாதவ�க� ெப/ைம 
உைடயவ�க� என��, த0கைள� தா0கேள ெப/மித$ப��தி� ெகா!� 
திாிபவ�க� சி9ைம உைடயவ�க� எ�9� ம�களா( எ!ண$ப�வ�. :ற�க�. 
 

        
““““பணி/மா� எ�0� ெப�ைம சி0ைமபணி/மா� எ�0� ெப�ைம சி0ைமபணி/மா� எ�0� ெப�ைம சி0ைமபணி/மா� எ�0� ெப�ைம சி0ைம    
அணி/மா� த�ைன விய'"அணி/மா� த�ைன விய'"அணி/மா� த�ைன விய'"அணி/மா� த�ைன விய'"” ” ” ”         (978)(978)(978)(978)    
    
““““ெப�ைம ெப�மித� இ�ைம சி0ைமெப�ைம ெப�மித� இ�ைம சி0ைமெப�ைம ெப�மித� இ�ைம சி0ைமெப�ைம ெப�மித� இ�ைம சி0ைம    
ெப�மித� ஊ��" விட�ெப�மித� ஊ��" விட�ெப�மித� ஊ��" விட�ெப�மித� ஊ��" விட�” ” ” ”             (979)(979)(979)(979)    
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எ�பன :ற�க�. தி/�த�கேதவ� சீவக சி தாமணியி( ெந(பயிைர� ெகா!� 
இ த� க/�ைத� :றி$பாக அறிவி�#�ளா�: 
 
 ெந(பயி� ெச(வ� ெப
9�ள ேம�ைமயி(லாத கீேழா�ேபா( ெதாட�க�தி( 
தைல நிமி� # நி�9, பி�ன�, ேத� த 8( க
ற ெபாிேயா� ேபா( தைல தா" # 
கா��# விைள=மா�. பாட(: 

““““ெசா� அ�� பL�பா�பி� ேதா ற�ேபா�ெசா� அ�� பL�பா�பி� ேதா ற�ேபா�ெசா� அ�� பL�பா�பி� ேதா ற�ேபா�ெசா� அ�� பL�பா�பி� ேதா ற�ேபா�    
ெம�லேவ ெம�லேவ ெம�லேவ ெம�லேவ க�வி�'" ஈ�0 ேமலலா�க�வி�'" ஈ�0 ேமலலா�க�வி�'" ஈ�0 ேமலலா�க�வி�'" ஈ�0 ேமலலா�    
ெச�வேம ேபா� தைலநி0வி� ேத�'தR�ெச�வேம ேபா� தைலநி0வி� ேத�'தR�ெச�வேம ேபா� தைலநி0வி� ேத�'தR�ெச�வேம ேபா� தைலநி0வி� ேத�'தR�    
க�விேச� மா'தாி� இைறEசி� கா��தேவக�விேச� மா'தாி� இைறEசி� கா��தேவக�விேச� மா'தாி� இைறEசி� கா��தேவக�விேச� மா'தாி� இைறEசி� கா��தேவ” ” ” ”         (53)(53)(53)(53)    

 
எ�ப# பாட(. இ த� க/�ைத, ஆ0கில$ ெப/� +லவராகிய ேச��பிய/� தம# 
“As you like it” எ�7� நாடக 8A( ஓாிட�தி( :றி$பி���ளா�. 
 
 அறிவிA த�ைன உய� த அறிவாளியாக எ!ணி� ெகா!>/$பானா�; 
ஆனா(, உ!ைமயான அறிஞ� த�ைன அறிவிAயாக எ!ணி� 
ெகா!>/$பானா� - அதாவ#, சி9ைம த�ைன விய # அணி=மா�; ெப/ைமேயா 
எ�9� பணி=மா�, பாட(: 
 

“I do now remember a saying, 

The fool doth think he is wise, 

but the wise man knows himself to be a fool”  (5-1 : 29-31) 

 
எ�ப# பாட( ப:தி. ‘I do now remember a saying’ எ�ப#, பிர+A0க Gைல$ 
பாடA( உ�ள ‘அற� <" ேதா� உைர�:� உைர க!டா�’ எ�7� ப:தி 
ேபா�ற#. 
 
 இனி, சிவ$பிரகாச அ>களா� எைத அ>$பைடயாக� ெகா!� இ�க/�ைத� 
@றி=�ளா� என ேநா�:வா�: 
 
 விளவல நா�>� தைலநகராகிய வனவைச எ�7� நகைர� �
றி=�ள 
ேகா�ைட மதிைல=� அைத� �
றி=�ள அகழிைய=� ைமயமாக� ெகா!� 
அ>களா� இைத அறிவி�#�ளா�. 
 
அகழி மிக�� ஆழமாக� தா" # - தா" # கீ" ேநா�கி� ெச�றதா(, ஆதி 
ேசட7ைடய மணி�>ேம( நி
:� ெப/ைம ெப
றதா�. 
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 மதிேலா, ேம( ேநா�கி உய� #-உய� # ெச�றதா(, ஞாயி
றி� கால>யி( 
மிதிப�� தா"ைவ அைட ததா�. 
 
 அதாவ#, அகழி மிக�� ஆழமான# எ�பைத=�, மதி( மிக�� உயரமான# 
எ�பைத=� அ>களா� இMவா9 க
பைன ெச�#�ளா�. இனி$பாட( வ/மா9. 
 
 ““““தாG'ேதா� உய�வ� எ�0� மிக உய�'ேதா� தாGவெர�0� அற�தாG'ேதா� உய�வ� எ�0� மிக உய�'ேதா� தாGவெர�0� அற�தாG'ேதா� உய�வ� எ�0� மிக உய�'ேதா� தாGவெர�0� அற�தாG'ேதா� உய�வ� எ�0� மிக உய�'ேதா� தாGவெர�0� அற�    
    QG'ேதா� உைர��� உைரக1டா� மதி� QGகிட'த ெதா� அகழிQG'ேதா� உைர��� உைரக1டா� மதி� QGகிட'த ெதா� அகழிQG'ேதா� உைர��� உைரக1டா� மதி� QGகிட'த ெதா� அகழிQG'ேதா� உைர��� உைரக1டா� மதி� QGகிட'த ெதா� அகழி    
    தாG'" ஓ� அன'த� <=ேம� நி�ற�0 உய�'" தடவைரைய#தாG'" ஓ� அன'த� <=ேம� நி�ற�0 உய�'" தடவைரைய#தாG'" ஓ� அன'த� <=ேம� நி�ற�0 உய�'" தடவைரைய#தாG'" ஓ� அன'த� <=ேம� நி�ற�0 உய�'" தடவைரைய#    
    QG'"ஓQG'"ஓQG'"ஓQG'"ஓ� � � � வைரயி� உதி�பவ� தா5கீG நிவைரயி� உதி�பவ� தா5கீG நிவைரயி� உதி�பவ� தா5கீG நிவைரயி� உதி�பவ� தா5கீG நி�ற" ேபா�# Qெழயிேல�ற" ேபா�# Qெழயிேல�ற" ேபா�# Qெழயிேல�ற" ேபா�# Qெழயிேல” ” ” ”     (3:14)(3:14)(3:14)(3:14)    
 
எ�ப# பாட(. அன த� = ஆதிேசட�. ஓ� வைரயி� உதி$பவ� = ஞாயி9 
ேதா�9 மைல (உதயகிாி) எ�7� மைலயிA/ # ஞாயி9 ேதா�9வதாக� 
@9வ# அ�கால மர+. ஒ/ மைலயி� ேம
ேக வா" த ப!ைட� கால�தா�, 
கிழ�ேக=�ள மைலயிA/ # ஞாயி9 ேதா�9வதாக� @றின�. கட
கைரைய� 
சா� # வா" தவ�க� ஞாயி9 கடAA/ # ேதா�9வதாக� @றின�. இ த� கால 
நிைலைம ேவ9. 
 
 அ>களா� இ த$ பாடA( ‘ஒ/ க(லா( இர!� மா0கா�’ அ>�#�ளா�. 
 
 ம!Jலைக� தா0:� ேசட��>வைர=� அகழி ெச�9�ள# எ�9 
@றியத� வாயிலாக அகழியி� ஆழ�ைத=�, ஞாயி9 ம!டல� வைர=� மதி( 
உய� #�ள# எ�9 @றியத� வாயிலாக மதிA� உயர�ைத=� க
பைன ெச�த# 
ஒ/ மா0காயா:�. 
 
 இ த� க
பைனயி� அ>$பைடயி(, தா" ேதா� உய�வ� - உய��ேதா� 
தா"வ� எ�7� உலகிய( நைட �ைற உ!ைமைய� @றிய# இர!டாவ# 
மா0காயா:�. 
 
 இ$பாடA( ஒ/ க
பைன� ெச�திைய� @றி அத� அ>$பைடயி( ேவேறா� 
அற� க/�ைத$ ெபறைவ�தி/$பதா(, இ�தைகய அைம$+ ேவ
9$ ெபா/� 
ைவ$+ அணி என$ப��. 
 
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. நாக�	 நாக�	 நாக�	 நாக�	 மயி�	மயி�	மயி�	மயி�	    
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 ஒ/ தனி 8லாக எHத ேவ!>ய அளவி
:� சிவ$பிரகாசாி� க
பைன நய� 
பர #ப���ள#. விாி� அFசி, இ�7� ஒேர ஒ/ க
பைன நய�ேதா� இ த� 
தைல$ைப �>�#� ெகா�ளலா�. 
 
 இட$ பாக�தி( ெப!ைண=ைடய சிவ�, பா�+, ம!ைடேயா� 
�தAயவ
ைற அணி தி/$பவ�. அவ/ைடய பி�ைளயாகிய �/க� மயிைல 
ஊ�தியாக உைடயவ�. 
 
 �/க� த ைதயாகிய சிவைன� காண மயி( ஊ�தியி( அம� # அ>�க> 
வ/வ# உ!�. நாக$ பா�+�: மயி( பைக எ�ப# அறி த ெச�தி. �/கன# 
மயிைல� சிவ� அணி #�ள நாக$பா�+ பா��த#�, அFசி, சிவ� அணி #�ள 
ம!ைட ஒ�>� #ைள�:� பதமாக உட( �/!� +: # ெகா!டதா�. பி�, 
மயி( ேபா� வி�டதா எ�பைத அறி #ெகா�ள ெம(ல� தைலைய ெவளிேய நீ�>$ 
பா��:மா�, மயி( ேபாகாதைத� க!ட#� மீ!�� தைலைய உ�ேள இH�#� 
ெகா�Dமா� பாட(: 
 

““““பாக� ஒ� பாக� ஒ� பாக� ஒ� பாக� ஒ� ெப1 �=யி����ெப1 �=யி����ெப1 �=யி����ெப1 �=யி����    
பரம� அணியி� பாி�த மணிபரம� அணியி� பாி�த மணிபரம� அணியி� பாி�த மணிபரம� அணியி� பாி�த மணி    

நாக� Sைழ4 0 உட� L�1) கிட'"நாக� Sைழ4 0 உட� L�1) கிட'"நாக� Sைழ4 0 உட� L�1) கிட'"நாக� Sைழ4 0 உட� L�1) கிட'"    
ந�ெவ1 தைல� �ைழயி�ந�ெவ1 தைல� �ைழயி�ந�ெவ1 தைல� �ைழயி�ந�ெவ1 தைல� �ைழயி�    

ேபாக ெம�ல� தைலநீ(=�ேபாக ெம�ல� தைலநீ(=�ேபாக ெம�ல� தைலநீ(=�ேபாக ெம�ல� தைலநீ(=�    
பா��" வா-க� ேபா�� ஒ�பா��" வா-க� ேபா�� ஒ�பா��" வா-க� ேபா�� ஒ�பா��" வா-க� ேபா�� ஒ�    

ேதாைக மயி� வாகன� ெப�மா5ேதாைக மயி� வாகன� ெப�மா5ேதாைக மயி� வாகன� ெப�மா5ேதாைக மயி� வாகன� ெப�மா5    
"ைண�தா5 கமல� ெதா7தி)வா�"ைண�தா5 கமல� ெதா7தி)வா�"ைண�தா5 கமல� ெதா7தி)வா�"ைண�தா5 கமல� ெதா7தி)வா�” ” ” ”         ((((1.4)1.4)1.4)1.4)    

 
எ�ப# பாட(. ந: ெவ!தைல = ெவ!ணிற மாயி/�:� தைல ஓடாகிய ம!ைட 
ஓ�. ெவ�ெளாளி 5�வதா( ந:ெவ!தைல என$ப�ட#. இ# ஒ/ நைக� �ைவ� 
க
பைன. 
 
 இ0ேக ஒ/ சி�க;�: இட� உ!�. நாக$பா�+�:� க/ட7�:� பைக 
எ�ப#� அைனவ/� அறி த ெச�தி. ஆனா(, க/ட ஊ�தியி( அம� # தி/மா( 
சிவைன� காண� ெச(A�, சிவ�ேம( உ�ள பா�+ தி/மாA� க/ட7�: 
அF�வ தி(ைலயா�. அ த$ பா�+ க/டைன ேநா�கி, ‘ஏ� க/டா நலமா?’ என 
நல� விசாாி�:மா� சிவ�ேம( உ�ள #ணிவா( நாக� இMவா9 ேக�:மா�. 
தி/மாA� க/ட� சிவ7�காக அFசி, நல� வினவிய பா�ைப ேநா�கி, ‘எ(லா� 
இ/�கிற இட�தி( இ/ தா( நல�தா�’ எ�9 பதி( இ9�:மா�. 
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 தி/மாA� க/ட7�: அFசாத பா�+, �/கனி� மயி;�: அF�� 
ேபா;�, ஒ/ தைலவனிட� இ/$பவ�க� அ�தைலவனி� பி�ைள�: ம��ம�9 - 
அ$பி�ைளயி� நா�� :�>�:� அF�வ# ேபா�ற# இ#. 
 
இ# ெவ0 க
பைன நய��ைவ. அMவள�தா�. 
 

3. 3. 3. 3. சிற.:3 ெச�திக�சிற.:3 ெச�திக�சிற.:3 ெச�திக�சிற.:3 ெச�திக�    
3333----1111    ெவ�ைம� �க�ெவ�ைம� �க�ெவ�ைம� �க�ெவ�ைம� �க�    
 
 க!J�:� ெதாியாத ப!பாகிய +க" எ�பைத ெவ!ணிறமாக� @9த( 
இல�கிய மர+. இக" க/ நிறமா� - +க" ெவ!ணிறமா�. க�ப� பல இட0களி( 
இைத� @றி=�ளா�. இல0ைகைய இ/� கMவி� ெகா!டதா�. இத
:� க�ப� 
@9� உவைமகD� ஒ�9 வ/மா9:- 
 
 இராவண� சீைதைய� சிைறயி�டதா( அவ7�: உ!டான காிய இக" 
<" # ெகா!ட#ேபா( இ/� <" # ெகா!டதா�. இராவணன# இகைழ, 
‘ெவ!ைம நீ0கிய +க"' எ�கிறா� க�ப�. +க" ெவ!ைமயான#. அ த ெவ!ைம 
நீ0கிய# இகழாக�தாேன இ/�க ேவ!��. அதனா( இகைழ ெவ!ைம நீ0கிய 
+க" எ�கிறா�. பாட(: 
 

““““வ1ைம நீ-கா ெந)மரபி� வ'தவ�வ1ைம நீ-கா ெந)மரபி� வ'தவ�வ1ைம நீ-கா ெந)மரபி� வ'தவ�வ1ைம நீ-கா ெந)மரபி� வ'தவ�    
ெப1ைம நீ-காத க �ைடய ேபைதைய�ெப1ைம நீ-காத க �ைடய ேபைதைய�ெப1ைம நீ-காத க �ைடய ேபைதைய�ெப1ைம நீ-காத க �ைடய ேபைதைய�    
தி1ைம நீ-காத வ�சிைற ைவ�தா� எ8�தி1ைம நீ-காத வ�சிைற ைவ�தா� எ8�தி1ைம நீ-காத வ�சிைற ைவ�தா� எ8�தி1ைம நீ-காத வ�சிைற ைவ�தா� எ8�    
ெவ1ைம நீ-கிய �கG விாி'ெவ1ைம நீ-கிய �கG விாி'ெவ1ைம நீ-கிய �கG விாி'ெவ1ைம நீ-கிய �கG விாி'த ெத�னேவத ெத�னேவத ெத�னேவத ெத�னேவ” (5” (5” (5” (5----2222----44)44)44)44)    

 
எ�ப# பாட(. இMவா9, +க" ெவ!ைமயான# எ�பைத� சிவ$பிரகாச� 
ெதளிவா� @றி=�ளா�. ைகைல மைல ெவ!ைமயான#. சிவன# +கழாகிய 
ெவ!ைம தா� ெவ�ைள� ைகைல மைலயாக� திர!��ள# என� க
பைன 
ெச�#�ளா�, பாட(: 
 

    
    
““““க5ளழி'" ஒ7� ெச�ெபா�க5ளழி'" ஒ7� ெச�ெபா�க5ளழி'" ஒ7� ெச�ெபா�க5ளழி'" ஒ7� ெச�ெபா�    க)�ைகக)�ைகக)�ைகக)�ைக    
        ேவ�'" இல� ேவணிேவ�'" இல� ேவணிேவ�'" இல� ேவணிேவ�'" இல� ேவணி    
வ5ள� ெவ1 �கG திர1டவ5ள� ெவ1 �கG திர1டவ5ள� ெவ1 �கG திர1டவ5ள� ெவ1 �கG திர1ட    
        வள-ெக7 ைகைல� ��0வள-ெக7 ைகைல� ��0வள-ெக7 ைகைல� ��0வள-ெக7 ைகைல� ��0” ” ” ”     (2(2(2(2----4)4)4)4)    
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எ�ப# பாட( ப:தி. ைகலாச கதியிேலேய ம
ெறா/ �ைவயான பாட( உ�ள#. 
 
 C�9 அகைவ உைடய ஞானச�ப த� சிவைன$ பாட$ பா( �ர தளி�த 
உைமயி� ெகா0ைகயி� ெவ!ைம$ +க"ேபால, ஒளி 5�� ெவ!ைமயான ��# 
மாைல அ த உைமயி� ெகா0ைகேம( அணிய$ப���ளதா�. பாட(: 
 

““““அர4லாE சைட அ1ணைல� பி5ைளதா�அர4லாE சைட அ1ணைல� பி5ைளதா�அர4லாE சைட அ1ணைல� பி5ைளதா�அர4லாE சைட அ1ணைல� பி5ைளதா�    
ப�வ� ��றினி� பாட இ�பா� த��ப�வ� ��றினி� பாட இ�பா� த��ப�வ� ��றினி� பாட இ�பா� த��ப�வ� ��றினி� பாட இ�பா� த��    
ெபா�வி� ெகா-ைக� �கெழன� ெபா-ெகாளிெபா�வி� ெகா-ைக� �கெழன� ெபா-ெகாளிெபா�வி� ெகா-ைக� �கெழன� ெபா-ெகாளிெபா�வி� ெகா-ைக� �கெழன� ெபா-ெகாளி    
ம�4� ஆர மணிவட� தாG'"றம�4� ஆர மணிவட� தாG'"றம�4� ஆர மணிவட� தாG'"றம�4� ஆர மணிவட� தாG'"ற” (22)” (22)” (22)” (22)    

 
எ�ப# பாட(. அ!ண( = சிவ�, பி�ைள - ஞான ச�ப த�. 
 
 பிர+A0க Gைல$ பாட;�: ேம;� அர! ெச�ய இல�கிய ஒ$+ைம 
கா!ட( எ�7� �ைறயி( இ�7� சில கா!ேபாேம. சில$பதிகார�தி;�ள - 
 

““““அ'தி வான�" ெவ1பிைற ேதா�றிஅ'தி வான�" ெவ1பிைற ேதா�றிஅ'தி வான�" ெவ1பிைற ேதா�றிஅ'தி வான�" ெவ1பிைற ேதா�றி    
மீனர சா1ட ெவ5ளி விள�க�"மீனர சா1ட ெவ5ளி விள�க�"மீனர சா1ட ெவ5ளி விள�க�"மீனர சா1ட ெவ5ளி விள�க�"” (4” (4” (4” (4----23, 26)23, 26)23, 26)23, 26)    

 
எ�7� ப:தியி( உ�ள ெவ�ளி விள�க� எ�பத
:$ +க" எ�7� ெபா/� 
@ற$ப�கிற#. ம
9�, 
 

““““இக� எ�8� எ?வேநா� நீ-கி� தவ%�லா�இக� எ�8� எ?வேநா� நீ-கி� தவ%�லா�இக� எ�8� எ?வேநா� நீ-கி� தவ%�லா�இக� எ�8� எ?வேநா� நீ-கி� தவ%�லா�    
தாவி� விள�க� த��தாவி� விள�க� த��தாவி� விள�க� த��தாவி� விள�க� த��” (853)” (853)” (853)” (853)    

 
எ�7� :றளி;�ள விள�க� எ�7� ெசா(;�:$ பாிேமலழக� �தAேயா� +க" 
எ�7� ெபா/ேள த #�ளன�.  
 
அ�றி=�, - ெவ�ைள� ெகா>க� +க"ேபால�� ெவ!ைமயான அைலேபால�� 
பர # பற தனவா� என� க�ப� @றி=�ளா�: 

 
““““தாைனமா� ெகா=தாைனமா� ெகா=தாைனமா� ெகா=தாைனமா� ெகா=----�கG என� கா�ெபார� �ர1ட�கG என� கா�ெபார� �ர1ட�கG என� கா�ெபார� �ர1ட�கG என� கா�ெபார� �ர1ட    
வானயா 0 ெவ1திைரெயன வர�பில பர'தவானயா 0 ெவ1திைரெயன வர�பில பர'தவானயா 0 ெவ1திைரெயன வர�பில பர'தவானயா 0 ெவ1திைரெயன வர�பில பர'த” (3” (3” (3” (3----9999----7)7)7)7)    
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ம
9�, நிலவி� ெவ!ைமயான ஒளி, இராமன# +க" +: # உலவிய#ேபா( 
இ/ ததா�: 
 

““““அ�னவ� �கG ��'" உலாயேதா�அ�னவ� �கG ��'" உலாயேதா�அ�னவ� �கG ��'" உலாயேதா�அ�னவ� �கG ��'" உலாயேதா�    
ெபா%4� ேபா�றேதெபா%4� ேபா�றேதெபா%4� ேபா�றேதெபா%4� ேபா�றேத” (5” (5” (5” (5----1111----65)65)65)65)    

 
எ�பன க�பாி� பாட( ப:திக�. 
 
3.23.23.23.2    க�� ��ைலக�� ��ைலக�� ��ைலக�� ��ைல    
 
 க
+�:� �(ைல�:� ெந/0கிய ெதாட�+!�. க
+ைடய மகளி� த� 
மைனயி( �(ைல� ெகா> வள�$பா�களா�; �(ைல மலைர� <>� ெகா�வா� 
களா�. இ# பல இல�கிய0களி( அறிவி�க$ப���ள#. சில கா!பா�: 
 
சில$பதிகார�தி(: 
 

““““இ�வள� <�ைலெயா) ம�%ைக அவிG'தஇ�வள� <�ைலெயா) ம�%ைக அவிG'தஇ�வள� <�ைலெயா) ம�%ைக அவிG'தஇ�வள� <�ைலெயா) ம�%ைக அவிG'த    
ப�IE ேச�ைக� ப5ளிப�IE ேச�ைக� ப5ளிப�IE ேச�ைக� ப5ளிப�IE ேச�ைக� ப5ளி” (4:27, 28)” (4:27, 28)” (4:27, 28)” (4:27, 28)    
    
““““மாதவிமாதவிமாதவிமாதவி, , , , ம�%ைகம�%ைகம�%ைகம�%ைக, , , , மைனவள� <�ைல�மைனவள� <�ைல�மைனவள� <�ைல�மைனவள� <�ைல�    
ேபா" விாி ெதாைடய�ேபா" விாி ெதாைடய�ேபா" விாி ெதாைடய�ேபா" விாி ெதாைடய�” (13:120, 121)” (13:120, 121)” (13:120, 121)” (13:120, 121)    

 
:9 ெதாைகயி(: 

““““மைன எ�ல0 ெமளவ� கா0�மைன எ�ல0 ெமளவ� கா0�மைன எ�ல0 ெமளவ� கா0�மைன எ�ல0 ெமளவ� கா0�    
ப�%�- D'த�ப�%�- D'த�ப�%�- D'த�ப�%�- D'த�”     (ெமளவ(=�(ைல 19:4,5)    

 
ந
றிைணயி(: 

““““மைனமைனமைனமைனநநநந) ெமளவெலா) ஊG<ைக யவிழ) ெமளவெலா) ஊG<ைக யவிழ) ெமளவெலா) ஊG<ைக யவிழ) ெமளவெலா) ஊG<ைக யவிழ” (11:6” (11:6” (11:6” (11:6) 
 

அகநாW
றி(: 
““““மைனய ெமளவ� மா#சிைன கா(=மைனய ெமளவ� மா#சிைன கா(=மைனய ெமளவ� மா#சிைன கா(=மைனய ெமளவ� மா#சிைன கா(=” (23:12)” (23:12)” (23:12)” (23:12)    

 
ெப/0 கைதயி(: 

““““இ�ெல7 <�ைலெயா) ம�%ைக மய-கி�இ�ெல7 <�ைலெயா) ம�%ைக மய-கி�இ�ெல7 <�ைலெயா) ம�%ைக மய-கி�இ�ெல7 <�ைலெயா) ம�%ைக மய-கி�    
ெப�மண� ெப�மண� ெப�மண� ெப�மண� கமழ4�கமழ4�கமழ4�கமழ4�” (1:33:73,74)” (1:33:73,74)” (1:33:73,74)” (1:33:73,74)    
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 இ$ ப:திகளா(, மைனயி( ம(Aைக வள�$ப#� @ தA( <>� 
ெகா�வ#� க
+ைடய மகளி��: இய(+ எ�பைத அறியலா�. 
 
 இ த 8(களி� அ>$பைடயி(, ஒ�ட� @�த� த�கயாக$ பரணி எ�7� 
8A(, உமாேதவி@ட �(ைல வள��ததாக$ பா>=�ளா�. உமாேதவி வள��:� 
�(ைல�ெகா> 8றாயிரமாக� கிைள�# வி!ணி( ெச�9 தி0கைள� 
தட�கி�றதா�. தி0களி;�ள (கைறயாகிய) மா�, ேதவி வள��:� �(ைல என 
அFசி அைத ேமய வி(ைலயா�. பாட(: 
 

““““Sதி�ேகா) D�-கைல உைக�பா5 விடா<�ைலSதி�ேகா) D�-கைல உைக�பா5 விடா<�ைலSதி�ேகா) D�-கைல உைக�பா5 விடா<�ைலSதி�ேகா) D�-கைல உைக�பா5 விடா<�ைல    
Rறாயிர� கிைளRறாயிர� கிைளRறாயிர� கிைளRறாயிர� கிைளெகா) ஏறா விL�பிவ�ெகா) ஏறா விL�பிவ�ெகா) ஏறா விL�பிவ�ெகா) ஏறா விL�பிவ�    
மதி�ேகா) ைதவர எ7�த1 ெகா7'"கைளமதி�ேகா) ைதவர எ7�த1 ெகா7'"கைளமதி�ேகா) ைதவர எ7�த1 ெகா7'"கைளமதி�ேகா) ைதவர எ7�த1 ெகா7'"கைள    
வாயா" என�ெகா1) ேமயா" மா�மறிேயவாயா" என�ெகா1) ேமயா" மா�மறிேயவாயா" என�ெகா1) ேமயா" மா�மறிேயவாயா" என�ெகா1) ேமயா" மா�மறிேய” (75)” (75)” (75)” (75)    

 
எ�ப# பாட(. @�0கைல உைக$பா� = உமாேதவி. ேம;� சில வ/மா9:- 
 
‘�(ைல சா�ற க
+’ எ�7� ெதாட� அகநாW9 (274), ந
றிைண (142), 
சி9பாணா
9$பைட (30) எ�7� 8(களி( இட� ெப
9�ள#. 
 
ஐ0:9 89 

““““வா2த� அாிைவ <�ைல மைலயவா2த� அாிைவ <�ைல மைலயவா2த� அாிைவ <�ைல மைலயவா2த� அாிைவ <�ைல மைலய” (408)” (408)” (408)” (408)    
 
த�கயாக$ பரணி 

““““<=#Q() <�ைலேயா <த�க � <�ைலேயா<=#Q() <�ைலேயா <த�க � <�ைலேயா<=#Q() <�ைலேயா <த�க � <�ைலேயா<=#Q() <�ைலேயா <த�க � <�ைலேயா” (119)” (119)” (119)” (119)    
 
:ேலா�#0க ேசாழ� உலா 

““““வ1<�ைல Q)வேத நல-கா1 �லமாத��ேகவ1<�ைல Q)வேத நல-கா1 �லமாத��ேகவ1<�ைல Q)வேத நல-கா1 �லமாத��ேகவ1<�ைல Q)வேத நல-கா1 �லமாத��ேக” (168)” (168)” (168)” (168)    
 
காள�தி$ +ராண� 

““““<�ைல சா�மைன <�ைல சா�மைன <�ைல சா�மைன <�ைல சா�மைன உேலாபா <�திைரஉேலாபா <�திைரஉேலாபா <�திைரஉேலாபா <�திைர” (” (” (” (ெபா�<காிெபா�<காிெபா�<காிெபா�<காி----21)21)21)21)    
 
ெபாிய +ராண� 

“க �வள� ெகா=ேய யைனய மைனவியா�க �வள� ெகா=ேய யைனய மைனவியா�க �வள� ெகா=ேய யைனய மைனவியா�க �வள� ெகா=ேய யைனய மைனவியா�” (3369)” (3369)” (3369)” (3369)    
இ�ன பிற. 
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க
+�:� �(ைல�:� உ�ள ெதாட�+ :றி�# திவாகர நிக!�� ஆசிாிய 
நிக!�� �(ைல�:� க
+ எ�7� ெபய/� உ!ெடன� @றி=�ளன. �ைறேய 
அைவ. வ/மா9: 
 

““““ெமளவA� தளவ<� க �� <�ைலெமளவA� தளவ<� க �� <�ைலெமளவA� தளவ<� க �� <�ைலெமளவA� தளவ<� க �� <�ைல” ” ” ”         ((((திதிதிதி....நிநிநிநி. . . . 4.197)4.197)4.197)4.197)    
    
“ெமளவ� ஊதிைக தள4 க � மாகதிெயனெமளவ� ஊதிைக தள4 க � மாகதிெயனெமளவ� ஊதிைக தள4 க � மாகதிெயனெமளவ� ஊதிைக தள4 க � மாகதிெயன    
வழ-� ெபய� <�ைலயா��வழ-� ெபய� <�ைலயா��வழ-� ெபய� <�ைலயா��வழ-� ெபய� <�ைலயா��” ” ” ”             ((((ஆஆஆஆ....நிநிநிநி. . . . 137)137)137)137)    

 
 அக$ெபா/� இல�கண$ப> ேநா�கி�, �(ைலயி� உாி$ெபா/ளாவ#, 
தைலவ� பிாி தி/ த கால�தி( தைலவி ெப/� ப!+ட� ஆ
றியி/�தலா:�. 
:றிFசி, ம/த�, பாைல, ெந�த( ஆகியவ
றி
: உாிய +ண�த( ஊட(, பிாித(, 
இர0கி வ/ த( எ�7� உாி$ெபா/� களி7� �(ைலயி� உாி$ெபா/ளாகிய 
ஆ
றியி/�தேல க
+ைடைம�:� சிற த த:தியா:�. அதனா9� க
+ �(ைல 
என$ப�ட#. 
 
 இ#கா9� @றியவ
றா( கிைட�த - சிற த க
+ைடய மகளி��:� 
�(ைல�:� உ�ள ெதாட�ைப அ>$பைடயாக� ெக!ே◌� பிர+A0க Gைல�: 
வ/ேவா�. 
 
 க
+ைடைமயி( சிற தவளாக - க
+ைடய ெப!க�: உவைமயாக 
ஓத$ப�பவளாக உ�ளவ� அ/ ததி எ�பைத, க
றவ� - க(லாதவ� அைனவ/� 
ஒ$+� ெகா�வ�. இ த அ/ ததி=� �(ைல வள��தவளா�. �னிவ�களி� 
மைனவிமா�கைள� :றி$பிட� ெதாட0கிய சிவ$பிரகாச�, வசி�ட �னிவாி� 
மைனவி என$ப�� அ/ ததிைய �தA( :றி$பி���ளா�. பாட(: 
 

““““<�ைலய- ெதாைட அ�'ததி <த� எ7 <னிவ�<�ைலய- ெதாைட அ�'ததி <த� எ7 <னிவ�<�ைலய- ெதாைட அ�'ததி <த� எ7 <னிவ�<�ைலய- ெதாைட அ�'ததி <த� எ7 <னிவ�    
இ�லற��ாிஇ�லற��ாிஇ�லற��ாிஇ�லற��ாி    "ைணவியரா� எ7வ�"ைணவியரா� எ7வ�"ைணவியரா� எ7வ�"ைணவியரா� எ7வ�” ” ” ”         (2:27)(2:27)(2:27)(2:27)    

 
எ�ப# பாட( ப:தி. ச0க இல�கிய0களிA/ # த� கால இல�கிய0க� வைர 
க
9� ேத� #�ள சிவ$பிரகாச அ>களா�, அ த மரைப ஒ�> இMவா9 
@றியி/$ப# ஒ/ சிற$+9 க/�தா:�. 
 
 இ த� கால�தி( எ0ெக0ேகா சில 5�களி( �(ைல வள��கி�றன�. 
�(ைலமல� மாைல <>� ெகா�வ#� வழ�க�தி( உ�ள#. �(ைலய/�+ - 
�(ைலய/�+ எ�9 @வி� ெத/�களி;� வி
க$ப�கிற#. 
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3.3. 3.3. 3.3. 3.3. மர� நிைல�	 ��நிைல�	மர� நிைல�	 ��நிைல�	மர� நிைல�	 ��நிைல�	மர� நிைல�	 ��நிைல�	    
 
 ஒ/வ/�:$ பிற த :>வழி - :��பவழி வ/� :ணநல� ெசய( மர+நிைல 
(Heredity) என$ப��. ஒ/வ� ேச� # பழ:கி�ற <ழ( வழி வ/� :ண நல� 
ெசய(க� <"நிைல (Environment) என$ப��. 
 
 ந(ல மர+ நிைலயி( பிற தவ�க� ந(லவராக இ/$ப#� உ!� அ(ல# தீய 
<"நிைலயா( ெக�� வி�வ# �!�. திய மர+ நிைலயி( பிற தவ�க� தீயவராக 
இ/$ப# �!� அ(ல# ந(ல <"நிைலயா( ந(லவராக மா9வ#� உ!�. 
 
 <"நிைல எ�ற ஒ�ைற� தவிர மர+நிைல என$ ப!� இ/ ததி(ைல. 
கா��மிறா!>களாக வா" த ம�க� சிறி# சிறிதாக நாகாிக� ெபற$ ெபற ந(ல 
<"நிைல ஏ
ப�ட#. அ த ந(ல <"நிைலயி� மா
ற �>யாத இ9�கேம ந(ல 
மர+நிைல எ�ப#. அேத ேபா(, தீய <"நிைலயி� மா
ற �>யாத இ9�கேம 
ெக�ட மர+நிைல எ�ப#. மர+நிைலயி� தா� <"நிைலேய. 
 
 ‘உயி�க� சா� தத� வ!ண�’ என� ைசவ சி�தா த� @9கிற#. 
 
 ம�களி� ெபா#மன$ ேபா�:கD� (Generał Tendencies) ‘பி�ப
ற(’ 
(Imitation) எ�ப# ஒ�9. :ழ ைத$ ப/வ�திA/ # �#ைம வைர=� ம�க� 
வா"�ைகயி( ெப/�பா;� பிறைர$ பி� ப
9வைத� கா!கிேறா�. இ# 
<"நிைலயி� பா
ப�டேத. 
 
 ஒ/வ� தீய இன�#ட� ெதாட� # பழகினா( அவர# அறி� தீயதாகேவ 
ெசய(ப��. ஒ/வ� ந(ல இன�ேதா� ெதாட� # பழகினா( அவர# அறி� 
ந(லதாகேவ ெசய(ப��. ஈ!� இன� எ�ப# சாதி :ல�ைத ய�9 - ம�க� 
:Hேவ ஈ!� இன� என$ப�வ#. 
 
 நில�தி� இய(+�: ஏ
ப நீ� திாிவ# ேபால, மா த��:$ பழ:� இன�தி� 
இய(பினதாகேவ அறி� ெசய(ப�� என� தி/வ�Dவ� @றி=�ளா�:- 
 

““““நிநிநிநில�திய�பா� நீ�திாி- த றா�� மா'த���ல�திய�பா� நீ�திாி- த றா�� மா'த���ல�திய�பா� நீ�திாி- த றா�� மா'த���ல�திய�பா� நீ�திாி- த றா�� மா'த���    
இன�" இய�பதா�� அறி4இன�" இய�பதா�� அறி4இன�" இய�பதா�� அறி4இன�" இய�பதா�� அறி4” (425)” (425)” (425)” (425)    

 
ேம;� @9கிறா�: ஒ/வ� இ�தைகயவ� எ�பைத அவ� பழ:� 
இன�ைத�ெகா!� @றிவிடலா�. அறி� இன�#ளதா:�; 
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 ““““மன�தானா� மன�தானா� மன�தானா� மன�தானா� மா'த��� உண�#சி இன�தானா�மா'த��� உண�#சி இன�தானா�மா'த��� உண�#சி இன�தானா�மா'த��� உண�#சி இன�தானா�    
இ�னா� என�ப)� ெசா�இ�னா� என�ப)� ெசா�இ�னா� என�ப)� ெசா�இ�னா� என�ப)� ெசா�” ” ” ”     (453)    
    
““““மன�"ள" ேபால� கா(= ஒ�வ �மன�"ள" ேபால� கா(= ஒ�வ �மன�"ள" ேபால� கா(= ஒ�வ �மன�"ள" ேபால� கா(= ஒ�வ �    
இன�"ள தா�� அறி4இன�"ள தா�� அறி4இன�"ள தா�� அறி4இன�"ள தா�� அறி4” ” ” ”         (454)    

 
எ�பன :ற�க�. இ த அ>$பைட=ட� பிர+A0க Gைல�: வ/ேவா�. 
 
 தி/நீ9 (விVதி) மி�க ெப/ைம�: உாிய# எ�பைத� ைசவ 8(களி( பர�க� 
காணலா�. இத
: ஞான ச�ப தாி� ேதவார� தி/நீ
9$பதிக� ஒ�ேற ேபா#ேம. 
 
 தி/நீ9 அணி # K�ைமயாயி/$பி�, உ�ள�தி( உ!டா:� உலக 
மாையைய உலக மய�க�ைத� தி/நீ9 ேபா�:� எ�ப�. அ த� தி/நீேற 
சார�@டாத இன�ைத� சா� த#� தீய உண�ைவ உ!டா�:கிறதா�. 
 
 மாைய எ�7� மி�க அழகிய ெப! சிவ� ேகாயிைல அைடவத
காக� 
ெத/விேல வ #ெகா!>/�கி�றா�. அவ�ெந
றியி( தி/நீ
ைற நிர�ப$ 
Vசி�ெகா!��ளா�. அவைள ேநா�கிய#� காம உண�� ெகா�D� இைளஞ��:, 
அவ� அணி #�ள தி/நீ
றி� ெபாA� ேம;� தீய உண�ைவ� K!�கிறதா�. 
தி/நீ9 அணி த ேதா
ற� அMவள� கவ��சியாயி/�கிறதா�, இைளஞ�களி� 
உடைல அதிர�ெச�# காம�தீைய உ!டா�:கிறதா�. அறி� இன�திய(பதா:� 
என$ ெபாிேயா� @றிய# உ!ைமேய ேபா#� - எ�9 @9கிற#. ஒ/ பாட(: 
 

““““இன�திய�ப இன�திய�ப இன�திய�ப இன�திய�ப தா�� அறிெவ�ப" உ1ைமேயதா�� அறிெவ�ப" உ1ைமேயதா�� அறிெவ�ப" உ1ைமேயதா�� அறிெவ�ப" உ1ைமேய,,,,    
மன�"ய� ெச/� மய�மா 0� நீ0தா�மன�"ய� ெச/� மய�மா 0� நீ0தா�மன�"ய� ெச/� மய�மா 0� நீ0தா�மன�"ய� ெச/� மய�மா 0� நீ0தா�,,,,    
அனி#ச ெம�ல=யினா� "த� அ)�தA�அனி#ச ெம�ல=யினா� "த� அ)�தA�அனி#ச ெம�ல=யினா� "த� அ)�தA�அனி#ச ெம�ல=யினா� "த� அ)�தA�    
பனி�" உட� ெவ"��� மா� ப)�தலா� எ�பா�பனி�" உட� ெவ"��� மா� ப)�தலா� எ�பா�பனி�" உட� ெவ"��� மா� ப)�தலா� எ�பா�பனி�" உட� ெவ"��� மா� ப)�தலா� எ�பா�””””                 (4-34) 

 
 மாையயி� ேதா
ற�ைத� க!ட இைளஞ�க� இMவா9 @றினரா�. 
'இன�திய(பதா:� அறி�’ எ�7� தி/�:ற� க/�ைத ைவ�#� ெகா!� 
சிவ$பிரகாச� இMவா9 பாடA( விைளயா>=�ளா�. 
 

4. 4. 4. 4. க(�! ெவளி>�&  :!ைமக(�! ெவளி>�&  :!ைமக(�! ெவளி>�&  :!ைமக(�! ெவளி>�&  :!ைம    
4.14.14.14.1    வினா எதி� வினா விைடவினா எதி� வினா விைடவினா எதி� வினா விைடவினா எதி� வினா விைட    
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 ஒ/வ� ம
ெறா/வைர ேநா�கி, ‘�னிய� ஏ� :ைற வயதிேலேய இற # 
ேபானா�?’ எ�9 ஒ/ வினா எH$+கிறா� என ைவ�#� ெகா�ேவா�. அத
: 
ம
றவ� ேநேர பதி( ெசா(லாம(, ‘ெக�ட பழ�க� உைடயவ�கD� யா� நீ>�# 
வா" தா�க�?’ - எ�9 தா� ஒ/ வினா எH$+கிறா�. இ த வினா, ‘�னிய� ெக�ட 
பழ�க� பல ெகா!டவ� ஆதA� விைரவி( இற # ேபானா�’ எ�7� 
விைடைய� த/வதா:�. இத
:� தா� ‘வினா எதி� வினாவிைட வி��த(’ எ�ப# 
ெபய�. இனி 8;�: வ/ேவா�. 
 
 மாைய ேகாயி;�:� ெச�ற ேபா# அவDட� மிக�� அழகிய மகளி� பல� 
ெச�9 ெகா!>/ தன�. இவ�கைள� க!ட இைளஞ� பல� ஒ/வ��ெகா/வ� 
இவ�க� ெதாட�பாக உைரயா>� ெகா!டன�. ஒ/வ� ம
றவ�கைள$ பா��#, 
‘@�டமாக வ/� இ$ெப!கD� அழகி( மிக�� சிற தவ� யா�?’ என 
வினவினானா�. அMவினாவி
: விைடயாக, ‘வாைழ$பழ�, மா�பழ�, பலா$பழ� 
எ�7� ��கனிகD� மி�க �ைவ=ைடய கனி எ# எ�9 @9வா�?’ எ�ற வினா 
வ த#. அதாவ#, ��கனிகD� எ(லாேம ஒ�த �ைவ உைடயன. ஆதA�, 
இ�ன#தா� �ைவ மி�க# எ�9 ெசா(ல �>யாத# ேபா(, இ த$ 
ெப!க�:�D� இ�னாேர மி�க அழ:ைடயவ� எ�9 ��>� @ற�>யா# 
எ�ப# உாிய பதிலா:�. பாட(: 
 

““““இ��7 மகளி�5 யா� வன�பினா�இ��7 மகளி�5 யா� வன�பினா�இ��7 மகளி�5 யா� வன�பினா�இ��7 மகளி�5 யா� வன�பினா�    
மி�கவ5 என�தைம வினவினா மி�கவ5 என�தைம வினவினா மி�கவ5 என�தைம வினவினா மி�கவ5 என�தைம வினவினா ெனதி�ெனதி�ெனதி�ெனதி�,,,,    
<�கனிகC5 Lைவ <தி�#சி ெப 0ள"<�கனிகC5 Lைவ <தி�#சி ெப 0ள"<�கனிகC5 Lைவ <தி�#சி ெப 0ள"<�கனிகC5 Lைவ <தி�#சி ெப 0ள"    
எ�கனி அதைனநீ� இய��B� எ�பா�எ�கனி அதைனநீ� இய��B� எ�பா�எ�கனி அதைனநீ� இய��B� எ�பா�எ�கனி அதைனநீ� இய��B� எ�பா�””””  (4-35) 

 
 இ த� கால�தி(, ெப!கைள� ேகA ெச�த இைளஞ�க� ைக# 
ெச�ய$ப�டா�க� எ�9 ெச�தி� தா�களி( ப>�கிேறா�. ந��ெத/வி( ெச(;� 
ெப!கைள$ ப
றி� திறனா�� ெச�=� ‘வ(;ந�க�’ எ த� கால�தி;� 
இ/$பா�க� ேபா;� ஆ! - ெப! எ�ற இ/ ேவ9 இன�ைத$ பைட�த 
இய
ைகயி� விைளயா�� ேபா;� இ#. க/�# ெவளிa�>( இ# ஒ/ +#ைம 
ய�ேறா? 
 
4.24.24.24.2    ஒ$ைற ஒ$றா� க%&த�ஒ$ைற ஒ$றா� க%&த�ஒ$ைற ஒ$றா� க%&த�ஒ$ைற ஒ$றா� க%&த�    
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 விளவல நா�� ம�க�, ெபாைற=� +கH�, இ� ெசா(;� வி/ ேதா�ப;�, 
ெபாிேயாாி� அறி�ைர=� மன அட�க��, அற� ெச�ைக=� ெச(வ�� உைடயவ� 
களா�. இைத� சிவ$பிரகாச� ஒ/ +#ைமயான �ைறயி( விள�கி=�ளா�. 
 
 ெபாைற எ�ற கயி
றா( +கைழ=�, இ�ெசா( எ�7� கயி
றா( 
வி/ ைத=�. ெபாிேயாாி� அறி�ைர எ�7� கயி
றா( அைல # திாி=� 
மன�ைத=�, அற�தா( (பிற��:� ெகா��தலா() ெச(வ�ைத=� க�>$ ேபா�� 
நிைலெபற� ெச�# வி�டா�களா�. எ�ப# பாட(. 
 

““““ெபாைற� கயி றி� �கைழெபாைற� கயி றி� �கைழெபாைற� கயி றி� �கைழெபாைற� கயி றி� �கைழ, , , , இ�ெசா� எ8�இ�ெசா� எ8�இ�ெசா� எ8�இ�ெசா� எ8�    
விற� கயி றி� வி�'ைத�விற� கயி றி� வி�'ைத�விற� கயி றி� வி�'ைத�விற� கயி றி� வி�'ைத�, , , , �ரவ� ெசா��ரவ� ெசா��ரவ� ெசா��ரவ� ெசா�    
மைற� கயி றி� மைற� கயி றி� மைற� கயி றி� மைற� கயி றி� மன�ைத�மன�ைத�மன�ைத�மன�ைத�, , , , தி�ைவக�தி�ைவக�தி�ைவக�தி�ைவக�    
அற� கயி றி� அைச�பவ� எ-�ேமஅற� கயி றி� அைச�பவ� எ-�ேமஅற� கயி றி� அைச�பவ� எ-�ேமஅற� கயி றி� அைச�பவ� எ-�ேம” (3” (3” (3” (3----4)4)4)4)    

 
ெபாைற� கயி
றி� +கைழ. “ெபா9�தா��:$ ெபா�9� #ைண=� +க"” (156) 
எ�ப# தி/�:ற�. இ�ெசா( கயி
றி� வி/ ைத:- “ேமா$ப� :ைழ=� அனி�ச� 
�க� திாி # ேநா�க�:ைழ=� வி/ #”  (90) - :ற�. 
 
:ரவ� ெசா( கயி
றி� மன�ைத. “மன� K�ைம ெச� விைன K�ைம இர!�� 
இன� K�ைம Kவாவ/�”  -:ற� - 455 
 
அற�கயி
றி� தி/ைவ: 
 

““““அகனம�'" ெச�யா5 உைற/� <கனம�'"அகனம�'" ெச�யா5 உைற/� <கனம�'"அகனம�'" ெச�யா5 உைற/� <கனம�'"அகனம�'" ெச�யா5 உைற/� <கனம�'"    
க�வி�'" ஓ��வா� இ�க�வி�'" ஓ��வா� இ�க�வி�'" ஓ��வா� இ�க�வி�'" ஓ��வா� இ�” (84)” (84)” (84)” (84)    
    
““““கா�ைக கரவா கைர'"12� ஆ�க<�கா�ைக கரவா கைர'"12� ஆ�க<�கா�ைக கரவா கைர'"12� ஆ�க<�கா�ைக கரவா கைர'"12� ஆ�க<�    
அ�ன அ�ன அ�ன அ�ன நீரா��ேக உளநீரா��ேக உளநீரா��ேக உளநீரா��ேக உள” (52)” (52)” (52)” (52)    

 
 ெபாைறயா( +கைழ=�, இ�ெசா(லா( வி/ ைத=�, :ரவ� ெசா(லா( 
மன�ைத=� க��$ப��தி நிைல நி
க� ெச�யலா�. ஆனா(, அற�தினா( தி/ைவ� 
க��த( எ�ப# அMவள� எளிய ெசயல�9. 
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 கா�ைகேபா( கரவாம( எ(லா/�:� உதவி� ெகா!� இ/ தா( ெச(வ� 
நிைல�:மா? ஒ/ ேபா#� நிைல�கா#. 
 
 இ த� சி�க;�:� தீ�� எ�ன? கா�ைக ேபா( மைற�காம( பல/�:� 
உத�பவாிடேம ெச(வ� இ/�க அர� ஒ$+த( அளி�க ேவ!��. மாறாக, பிற� 
ஈ�>ய ெச(வ�ைதேயா - தீய வழிகளி( ஈ�>ய ெச(வ�ைதேயா ைவ�#� ெகா!� 
பிற/�: உதவாதவாிட�தி( ெச(வ� இ/�க அர� உட�படலாகா#; 
அ�ெச(வ�ைத அர� பறி�த( ெச�# பல/�:� உத��ப>யான பணிகளி( 
ஈ�ப��த ேவ!�� எ�பேத இத
: உாிய சி�க( தீ�வா:�. இைத�தா� 
தி/வ�Dவ� மைற�கமாக� @றியி/$பா� எ�9 எ!ண� ேதா�9கிற#. 
 
 ஆ�க�� அ�ன நீரா��ேக உள எ�பத
:, ஆ�க� அ�ன நீரா��ேக 
உளவாத( ேவ!�� எ�ப# க/�#. தி/ைவ அற�கயி
றா( க��த;� இ�னேத. 
 
4.34.34.34.3    காரா&	 ெவ'ளா&	காரா&	 ெவ'ளா&	காரா&	 ெவ'ளா&	காரா&	 ெவ'ளா&	    
 
 காம ேவதைன ெகா!ட மகளி� தி0கைள ேநாவதாக� @9வ# இல�கிய 
மர+. இ0ேக, அ(லம$ பிர+ேம( காத( ெகா!ட மாைய எ�பவ� தி0கைள 
ெநா # +ல�+தA( சிவ$பிரகாச� ஒ/ +#ைமைய� ைகயா!��ளா�. அதாவ#, 
அவ� @9கிறா�: தி0கேள! உட;�:� ெச(;மா9 நFைச உ!டவனாகிய 
சிவ�, நி�ைன அMவா9 ெச�யாம(, உடA� உ�ப:திேயா� ெதாட�+ இ(லாத 
�>ேம( நி�ைன ைவ�தி/$ப#, நீ நFசி7� ெகா>ய ெபா/� எ�பதா(தா�. 
உ�ைன அ�த கைல எ�9 ெசா(வ#, ம�க� காரா�ைட ெவ�ளா� எ�9 
ெசா(வ# ேபாலா�. 
 

““““அ-கமதி� நEசி��திேனா� அ-கம�லாஅ-கமதி� நEசி��திேனா� அ-கம�லாஅ-கமதி� நEசி��திேனா� அ-கம�லாஅ-கமதி� நEசி��திேனா� அ-கம�லா    
அவி�சைட ேம�அவி�சைட ேம�அவி�சைட ேம�அவி�சைட ேம�    

த-கத-கத-கத-கநிநிநிநிைன ைவ�தி(ட" நிைன ைவ�தி(ட" நிைன ைவ�தி(ட" நிைன ைவ�தி(ட" நி�ெகா)ைம�ெகா)ைம�ெகா)ைம�ெகா)ைம    
க�தி� தான�ேறாக�தி� தான�ேறாக�தி� தான�ேறாக�தி� தான�ேறா    

ெபா-�� ெபா-�� ெபா-�� ெபா-�� அ<தகைல எ�ன நிஅ<தகைல எ�ன நிஅ<தகைல எ�ன நிஅ<தகைல எ�ன நி�ைன��ைன��ைன��ைன�    
�கற� ெவ1தி-கா5�கற� ெவ1தி-கா5�கற� ெவ1தி-கா5�கற� ெவ1தி-கா5    

இ-� மனித� காரா(ைட ெவ5ளாஇ-� மனித� காரா(ைட ெவ5ளாஇ-� மனித� காரா(ைட ெவ5ளாஇ-� மனித� காரா(ைட ெவ5ளா    
ெட�ப" ஒ��மா�ெட�ப" ஒ��மா�ெட�ப" ஒ��மா�ெட�ப" ஒ��மா�” ” ” ”                                                  (5.59) 

 
 ெச�மறியா�>� உடைல ேநா�க, காரா�>� உட( ெதளிவாக - K�ைமயாக 
இ/$பதா(, காரா�ைட ெவ�ளா� எ�றன� ேபா;�. இ திய�, ஐேரா$பிய 
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ெவ�ைளய� ேபா( இ(லாவி>7�, ஆ$பிாி�க அ�ைட� க9$ப�கைள ேநா�க 
ஒரள� ெவ�ைளயராவ�. காரா�ைட ெவ�ளா� எ�ப#� இ�னேத! 
 
4.44.44.44.4    ெகா'ேவா� இ�லா* +ைறெகா'ேவா� இ�லா* +ைறெகா'ேவா� இ�லா* +ைறெகா'ேவா� இ�லா* +ைற::::    
    வனவைச எ�7� நகர�தி( எ த� :ைற=� இ(ைலயா�. அ0ஙன 
மி/�க��, அ0ேக=� ஒ/ :ைறயி/$பதாக$ +திய :ைற ஒ�9 க!� 
பி>�#�ளா� சிவ$பிரகாச�. உைட, உண�, மல�, அணிகல�, மைன 
�தAயவ
றா( எ த� :ைற=� இ(லாத அ த நகாி(, ெகா�$பவ/�: வா0:பவ� 
இ(லாத:ைற ஒ�9 உ�ளதா� பாட(: 
 

““““உ)�ேபா��� உ)��� "கி�களா�உ)�ேபா��� உ)��� "கி�களா�உ)�ேபா��� உ)��� "கி�களா�உ)�ேபா��� உ)��� "கி�களா�    
உ1ேபா��� உ12� ெபா�5களா�உ1ேபா��� உ12� ெபா�5களா�உ1ேபா��� உ12� ெபா�5களா�உ1ேபா��� உ12� ெபா�5களா�    

ெதா)�ேபா��� எ)��� மல�களா�ெதா)�ேபா��� எ)��� மல�களா�ெதா)�ேபா��� எ)��� மல�களா�ெதா)�ேபா��� எ)��� மல�களா�    
அணிேவா��� அணி/� Lடாிைழயா�அணிேவா��� அணி/� Lடாிைழயா�அணிேவா��� அணி/� Lடாிைழயா�அணிேவா��� அணி/� Lடாிைழயா�    

அ)�ேபா��� அ)��� மைனகளா�அ)�ேபா��� அ)��� மைனகளா�அ)�ேபா��� அ)��� மைனகளா�அ)�ேபா��� அ)��� மைனகளா�    
�ைறபா )ைடய த�0 அ"தா��ைறபா )ைடய த�0 அ"தா��ைறபா )ைடய த�0 அ"தா��ைறபா )ைடய த�0 அ"தா�    

ெகா)�ேபா��� இர�பா� இ�லாதெகா)�ேபா��� இர�பா� இ�லாதெகா)�ேபா��� இர�பா� இ�லாதெகா)�ேபா��� இர�பா� இ�லாத    
�ைற ஒ�0ள" D0-கா��ைற ஒ�0ள" D0-கா��ைற ஒ�0ள" D0-கா��ைற ஒ�0ள" D0-கா�””””    (3.16) 

 
 ெகா�$ேபா��:� ெகா�ேவா� இ(லாத :ைற இ/$பதாக� @றியத� 
வாயிலாக, அ நகாி� மாெப/ வள�ைத$ +திய �ைறயி( அறிவி�#�ளா� 
அ>களா�. 
 
 இ0ேக க�பாி� பாட( ஒ�9 நிைனவி
: வ/கிற#. ேகாசல நா�>( 
வ9ைமேய இ�ைமயா( ெகா��:� வ�ள( ெசய;�:�, பைகவ� இ�ைமயா( 
மற�தி
:�, ெபா� இ(லாைமயா( உ!ைம�:�, ம�களிைடேய ேக�வி� ெச(வ� 
மி�கி/�தலா( அறியாைம�:� இட� இ(ைலயா�. இMவிதமாக அ நா�>� 
ெப/ைமைய� @றி=�ளா� க�ப�. பாட(: 
 

““““வ1ைம இ�ைல ஓ� வ0ைம இ�ைமயா�வ1ைம இ�ைல ஓ� வ0ைம இ�ைமயா�வ1ைம இ�ைல ஓ� வ0ைம இ�ைமயா�வ1ைம இ�ைல ஓ� வ0ைம இ�ைமயா�    
தி1ைம தி1ைம தி1ைம தி1ைம இ�ைல ேந�ெச0நஇ�ைல ேந�ெச0நஇ�ைல ேந�ெச0நஇ�ைல ேந�ெச0ந� இ�ைமயா�� இ�ைமயா�� இ�ைமயா�� இ�ைமயா�    
உ1ைம இ�ைல ெபா�உைர இலாைமயா�உ1ைம இ�ைல ெபா�உைர இலாைமயா�உ1ைம இ�ைல ெபா�உைர இலாைமயா�உ1ைம இ�ைல ெபா�உைர இலாைமயா�    
ஒ1ைம இ�ைல ப�ேக5வி ஒ1ைம இ�ைல ப�ேக5வி ஒ1ைம இ�ைல ப�ேக5வி ஒ1ைம இ�ைல ப�ேக5வி ஓ-கலா�ஓ-கலா�ஓ-கலா�ஓ-கலா�        (1-2-53) 

 
 சிவ$பிரகாச/� க�ப/� இMவா9 @றியி/$பதி( உ�ள உ�க/�# எ�ன? 
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 வரலா
றாசிாிய� நட தைத ம��� @9பவ�. இல�கிய ஆசிாியேனா, 
இ/ தைத� ெகா!�, ேம;� இ/�க ேவ!>யைத� @9பவ�. 
 
 இ த அ>$பைடயி(, ஒ/ நா�>( உைட, உண�, உைற=�, ெச(வ� 
�தAயன :ைறயி�றி நிைற தி/�க ேவ!�� என அ>களா� மைற�கமாக 
வA=9�தி=�ளா�. 
 
 இேத அ>$பைடயி(, ஒ/ நா� எ�றா(, அதி(, வ9ைம, பைக, ெபா�, 
அறியாைம �தAயைவ @டா என� க�ப� மைற�கமாக வA=9�தி =�ளா�. 
இ�தைகய க/�# ெவளி$பா�க� +#ைமயா =�ளன வ�ேறா? 
 

5. 5. 5. 5. �ைவயான சில ெச�திக��ைவயான சில ெச�திக��ைவயான சில ெச�திக��ைவயான சில ெச�திக�    
5.15.15.15.1    ெவ,-. வி/	ப�ெவ,-. வி/	ப�ெவ,-. வி/	ப�ெவ,-. வி/	ப�    
 
 ெபாழிA� :ளி��சி மி:தி +லவ�களா( பலவா9 +ைனய$ப��. 
வானளாவிய :ளி� த ெபாழி( ஒ�றி� வழியாக ஞாயி9 ெச(வதா(, ெவ$பமான 
ஞாயி
ைற இH�#� ெச(;� :திைரக� ஒரள� கைள$+ :ைற # மீ!�� 
ெச(;� ஆ
றைல$ ெப
றனவா� என� க�ப� மராமர$ படல�தி( @றி=�ளா�. 
பாட(: 
 

““““திதிதிதி��� வான<� ெசறி'த அ�த�நி��� வான<� ெசறி'த அ�த�நி��� வான<� ெசறி'த அ�த�நி��� வான<� ெசறி'த அ�த�நிழ� சீத�ழ� சீத�ழ� சீத�ழ� சீத�    
��� நீ-க%� தள�கில இரவி ேத���ரவி��� நீ-க%� தள�கில இரவி ேத���ரவி��� நீ-க%� தள�கில இரவி ேத���ரவி��� நீ-க%� தள�கில இரவி ேத���ரவி” (5)” (5)” (5)” (5) 

 
எ�ப# பாட(. 
 
 சிவ$பிரகாச� வசவ!ண� கதியி(, ஒ/ ெபாழிA� :ளி��சியி� மி:திைய$ 
பி�வ/மா9 +ைன #�ளா�: க�ைமயான ெவயிA( வழி நட # ெவ$ப� 
தா0காம( கைள$பைட # அ த$ ெபாழிA( வ # த0கினவ�க�, அ த$ 
ெபாழிA� :ளி��சி மி:தியா( உட( ந�0கி மீ!�� ெவயிைல 
வி/�பினா�களா�. பா��: 
 

““““ததததைனவி��பி வ'"அைட'தவ� த�ைம<� ெவ0�தைனவி��பி வ'"அைட'தவ� த�ைம<� ெவ0�தைனவி��பி வ'"அைட'தவ� த�ைம<� ெவ0�தைனவி��பி வ'"அைட'தவ� த�ைம<� ெவ0�த    
தினகர�கதி� வி���ற# ெச�"தினகர�கதி� வி���ற# ெச�"தினகர�கதி� வி���ற# ெச�"தினகர�கதி� வி���ற# ெச�". . . . ெபாழி� திகGவ"ெபாழி� திகGவ"ெபாழி� திகGவ"ெபாழி� திகGவ"” ” ” ”      14-11) 
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5.25.25.25.2    பி1யி$ ஊட�பி1யி$ ஊட�பி1யி$ ஊட�பி1யி$ ஊட�    
 
 ம�களின�தி(, கணவ� ம
ெறா/ ெப!ைண வி/�+வதாக� ெதாி தா( 
மைனவி ஊட( ெகா�D� ெசய(, அஃறிைண உயிாிகளிட�� நிகH� ேபா;�, இ# 
பல 8(களி;� இட� ெப
9�ள#. 
 
 ஒ/ மாட�தி( பல பழ வைககD� கிளி �தAய பறைவ வைககD� 
ெபா�ைமயாக� ெச�# ைவ�க$ ெப
றி/ தன. உயி� உ�ள ஓ� ஆ! கிளி, 
ெபா�ைம வ>வி( உ�ள ெப! கிளியி� ப�க�தி( நி�9 அ0கி/ த ெபா�ைம� 
கனிைய உ!ைம� கனி எ�9 ெகா�தி
றா�. எ�>ய ெதாைலவி( இைத$ பா��#� 
ெகா!>/ த ெப! கிளி, த� கணவனாகிய ஆ! கிளி இ�ெனா/ ெப! கிளிைய 
வி/�பி அத� அ/கி( நி
பதாக எ!ணி ஊட( ெகா!டதா�. இMவா9 பல 
க
பைனக� இல�கிய0களி( இட� ெப
9�ளன. சிவ$பிரகாசாி� பைட$பி( 
உ�ள இ�தைகய ஊட( ஒ�ைற� கா!பா�: 
 
 தி/$ப/$பத� எ�7� மைல� சாரA(, ஒ/ களி9 (ஆ! யாைன) தளி� 
இைலகைள$ பறி�#� ேதனி( ேதா��#$ பி>யி� (ெப! யாைனயி�) வாயி( 
ெகா��#� ெகா!>/ ததா�. இ த� கா�சி, ப�க�தி( இ/ த பளி0: அைற� 
�வாி( ெதாி ததா�. தளிைர உ!�ெகா!>/ த ெப!யாைன பளி0:� �வாி( 
இைத� க!�, த� கணவனாகிய களி9தா� ேவெறா/ பி>�: உண� த/வதாக 
எ!ணி� களி
றி�ேம( ஊட( ெகா!டதா�. பாட(: 
 

““““தளி�� �ளகிைன� ேத�ேதா��"�தளி�� �ளகிைன� ேத�ேதா��"�தளி�� �ளகிைன� ேத�ேதா��"�தளி�� �ளகிைன� ேத�ேதா��"�    
        தன"வா� ெகா)��� ெச�ைகதன"வா� ெகா)��� ெச�ைகதன"வா� ெகா)��� ெச�ைகதன"வா� ெகா)��� ெச�ைக    
பளி�கைற அத85 க1)பளி�கைற அத85 க1)பளி�கைற அத85 க1)பளி�கைற அத85 க1)    

பாி'" பாி'" பாி'" பாி'" ேவெறா�றி8�� இ-�ேவெறா�றி8�� இ-�ேவெறா�றி8�� இ-�ேவெறா�றி8�� இ-�    
அளி�த ெத�0 உள�மய-கிஅளி�த ெத�0 உள�மய-கிஅளி�த ெத�0 உள�மய-கிஅளி�த ெத�0 உள�மய-கி    

அ��பி= ஒ�D�- ேகா()�அ��பி= ஒ�D�- ேகா()�அ��பி= ஒ�D�- ேகா()�அ��பி= ஒ�D�- ேகா()�    
களி றிைன <னி'" ெச�A�களி றிைன <னி'" ெச�A�களி றிைன <னி'" ெச�A�களி றிைன <னி'" ெச�A�    

க�பைல உைட�" அ���ற�க�பைல உைட�" அ���ற�க�பைல உைட�" அ���ற�க�பைல உைட�" அ���ற�” ” ” ” (19-23) 
எ�ப# பாட(. :ள: = இைல உண�. 
 
5.35.35.35.3    பறைவகைள மிர%&	 ெபா3- தீபறைவகைள மிர%&	 ெபா3- தீபறைவகைள மிர%&	 ெபா3- தீபறைவகைள மிர%&	 ெபா3- தீ    
    
 ஒ/ ெபா�ைகயி( அர�: ஆ�ப( என$ப�� சிவ த ஆ�ப( ெமா�:க� வா� 
அவி" # நிர�ப மல� தனவா�. அைத� க!ட தா�$ பறைவக�, த!ணீ� தீ$ப
றி 
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எாிகிற# எ�9 அFசி, த� :F�கைள� சிறகாகிய ைககளி( ஒ��கி� கா�தனவா�. 
இ�க
பைன ��ெதா�ளாயிர� பாட( ஒ�றி( உ�ள#. பாட(. 
 

““““அ5ள� பழன�" அ5ள� பழன�" அ5ள� பழன�" அ5ள� பழன�" அர�கா�ப� வாயவிழஅர�கா�ப� வாயவிழஅர�கா�ப� வாயவிழஅர�கா�ப� வாயவிழ    
ெவ5ள� தீ�ப(ட ெதனெவாீஇ� ெவ5ள� தீ�ப(ட ெதனெவாீஇ� ெவ5ள� தீ�ப(ட ெதனெவாீஇ� ெவ5ள� தீ�ப(ட ெதனெவாீஇ� ----    �5ளின�த��5ளின�த��5ளின�த��5ளின�த�    
ைக#சிறகா� பா���ஒ)��� க?ைவ உைட�தேராைக#சிறகா� பா���ஒ)��� க?ைவ உைட�தேராைக#சிறகா� பா���ஒ)��� க?ைவ உைட�தேராைக#சிறகா� பா���ஒ)��� க?ைவ உைட�தேரா    
ந#சிைலேவ� ேகா�ேகாைத நா)ந#சிைலேவ� ேகா�ேகாைத நா)ந#சிைலேவ� ேகா�ேகாைத நா)ந#சிைலேவ� ேகா�ேகாைத நா)” ” ” ”     (110)(110)(110)(110)    

 
எ�ப# பாட(. பா�$+ = :F�. கMைவ = @�ச( ஒA - இதிA/ # பிர+A0க 
Gைல�: வ/ேவா�. 
 
 தி/$ப/$பத மைலயி( உ�ள ஒளிமர�தி( பகA( பறைவக� @�களி( 
��ைடயி�� ெவளியி( ெச�9 இைரேத>$ பி� இ/� ெதாட0:� மாைலயி( 
மர�ைத அைட தேபா#, அ�மர� ஒளிமயமாக� திக" ததா(, மர� தீ$ப
றி� 
ெகா!ட# என அFசி ேமேலேய வ�ட மி�� வ/ தினவா�. பாட(: 
    

““““ெச-கதிரவ� எ7'த திவாவிைட� �ட�ைப ெத றி�ெச-கதிரவ� எ7'த திவாவிைட� �ட�ைப ெத றி�ெச-கதிரவ� எ7'த திவாவிைட� �ட�ைப ெத றி�ெச-கதிரவ� எ7'த திவாவிைட� �ட�ைப ெத றி�    
ெபா-�ஒளி மர�தி� சீ�சா� �5ளின� ெபாைற/யி��"�ெபா-�ஒளி மர�தி� சீ�சா� �5ளின� ெபாைற/யி��"�ெபா-�ஒளி மர�தி� சீ�சா� �5ளின� ெபாைற/யி��"�ெபா-�ஒளி மர�தி� சீ�சா� �5ளின� ெபாைற/யி��"�    
க-�%� அைடகிட�ப� க�திவ'" அதைன� க1)க-�%� அைடகிட�ப� க�திவ'" அதைன� க1)க-�%� அைடகிட�ப� க�திவ'" அதைன� க1)க-�%� அைடகிட�ப� க�திவ'" அதைன� க1)    
ெவ-கன� ெகாC'தி 0எ�0 மீமிைச# Lழ�0 இர-��ெவ-கன� ெகாC'தி 0எ�0 மீமிைச# Lழ�0 இர-��ெவ-கன� ெகாC'தி 0எ�0 மீமிைச# Lழ�0 இர-��ெவ-கன� ெகாC'தி 0எ�0 மீமிைச# Lழ�0 இர-��””””    (19-19) 

 
எ�ப# பாட(. திவா = பக(; :ட�ைப = @�; ெபாைற உயி��த( = ��ைடயி�த(, 
ஒளிமர�தி
:� ேசாதி மர� எ�ற ெபய/� உ!�. இ�மர� இரவி( ஒளி வ>வாக� 
ெதாி=மா�. 
 
5.45.45.45.4    தி5களி$ ெகா&ைமதி5களி$ ெகா&ைமதி5களி$ ெகா&ைமதி5களி$ ெகா&ைம    
 
 தி0க� (நிலா) ேதா�றி, த�ைன$ ெப
ற தா� அைல ேமாதி� தைலசா=� 
ப>� ெச�கிறதா�. த�7ட� பிற தவளி� 5�ைட C>$ V�>வி�கிறதா�. 
இMவா9 தா��:� தம�ைக�:ேம ேக� ெச�=� தி0க�, உற� இ(லாத அயலாைர 
எ�ன பா� ப��#ேமா? 
 
இMவா9, அ(லம$ பிர+ைவ� காதA�#� காம ேவதைன ெகா!��ள மாைய 
எ�பவ� தி0கைள� தி��கிறா�: பாட(: 
 

““““தா�வா யைட'" தா�வா யைட'" தா�வா யைட'" தா�வா யைட'" மி�'தைலையமி�'தைலையமி�'தைலையமி�'தைலைய    
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ேமாதிேமாதி# ச%�தலற�ேமாதிேமாதி# ச%�தலற�ேமாதிேமாதி# ச%�தலற�ேமாதிேமாதி# ச%�தலற�    
கா�வா� கிலேவ உட�பிற'தா5கா�வா� கிலேவ உட�பிற'தா5கா�வா� கிலேவ உட�பிற'தா5கா�வா� கிலேவ உட�பிற'தா5    

இ�'" வா7� க=மைனையஇ�'" வா7� க=மைனையஇ�'" வா7� க=மைனையஇ�'" வா7� க=மைனைய    
நீ வா� எ7'" வ'தழி�பாநீ வா� எ7'" வ'தழி�பாநீ வா� எ7'" வ'தழி�பாநீ வா� எ7'" வ'தழி�பா    

ெய�றா� அ'ேதா நிைலயி�றி�ெய�றா� அ'ேதா நிைலயி�றி�ெய�றா� அ'ேதா நிைலயி�றி�ெய�றா� அ'ேதா நிைலயி�றி�    
ேத�வா� ேத�வா� ேத�வா� ேத�வா� நிநிநிநி�ேனா) இையபி�லா�ேனா) இையபி�லா�ேனா) இையபி�லா�ேனா) இையபி�லா    

எ�ைன எ�ன ெச�யாேயாஎ�ைன எ�ன ெச�யாேயாஎ�ைன எ�ன ெச�யாேயாஎ�ைன எ�ன ெச�யாேயா” (5.57)” (5.57)” (5.57)” (5.57)    
 
 தி0கD� தி/மகD� கடA( ேதா�றியதாக� @9வ# +ராண இல�கிய மர+. 
இேத சிவ$பிரகாச அ>களா� த� ந�ெனறி எ�7� 8A(, ‘த!ெண� கதி� 
வரவா( ெபா0:� கட(,’ (18) எ�றா�. த!ெண� கதி�= தி0க�. �H நிலா$ ப/வ 
நாளி( கட( மிக�� அைலேமாதி ேமாதி அல9� - இைர�சA��. அைத 
இ$பாடA� �தல>யி( :றி$பி���ளா�. மி: தைலைய ேமாதி எ�7� 
ெதாடாி(, தாயாகிய கட(, நிலவா(, தைலைய ேமாதி ேமாதி வ/ #கிற# எ�7� 
ெபா/� நிழேலா�கிற#. இைதேய ‘மி: # அைல ேமாதி’ என$ பிாி�கி�, அைல 
மி:தியா� அ>�கிற# எ�7� ெபா/� ெதாிகிற#. இMவா9 இ/ெபா/� 
(சிேலைட) அைமய$ பாட$ப���ள# ஒ/ �ைவய�ேறா? 
 
 அ��த#, உட� பிற தவளி� மைனைய C> அழி$ப#. உட� பிற தா� 
தி/மக�. தி/மக� த0கியி/�:� மைன (5�) ெச தாமைர, நிலா ேதா�றிய#� 
தாமைர மல� �>�ெகா�D� அ(லவா? அைத�தா�, இMவா9 உட� 
பிற தவளி� மைனைய� ெக�$பதாக� @றி=�ளா�. 
 
 பிாி த தைலவி தி0கைள ெவ9�#$ ேப�வதாக� @9வ# இல�கிய 
மரப(லவா? எனேவ, தா��:� தம�ைக�:� ெதா(ைல ெகா��:� தி0க�, ஓ� 
உற�� இ(லாத என�:� த/� ெதா(ைலைய� ெசா(லவா ேவ!�� எ�9 @9� 
�ைறயி( மாையயி� வாயிலாக அ>க� பா>=�ளா�. 
 
 தி0க� ேத�வ#� வள�வ#மா� இ/$பைத� :றி$பி��, நிைலயி(லாம( 
ேத�கி�ற நிலேவ என� @றி� தி��கிறா� மாைய. 
 
5.55.55.55.5    ெகா5ெகா5ெகா5ெகா5ைக* +ட	ைக* +ட	ைக* +ட	ைக* +ட	    
 ெகளசிக� எ�7� ம�ன� அ�கமாேதவி எ�7� ெப!ைண� தனிைமயி( 
க!�, ெந/$பி( உ/கிய அர�: ேபால உ�ள� உ/கி, V0ெகா>ேய காம� கடைல 
நா� கட$பத
: உ� ெகா0ைகயாகிய :ட�ைத� த/வாயாக எ�9 ெகFசினா� 
பாட(:    
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“மடமடமடமட''''ைதைய� தனி�க1) அ-கிைதைய� தனி�க1) அ-கிைதைய� தனி�க1) அ-கிைதைய� தனி�க1) அ-கி    
ம�விய அர�ேக ேபாலம�விய அர�ேக ேபாலம�விய அர�ேக ேபாலம�விய அர�ேக ேபால    

உைட'" ெந���கி ஆ றாஉைட'" ெந���கி ஆ றாஉைட'" ெந���கி ஆ றாஉைட'" ெந���கி ஆ றா    
உ5ளேமா) இள�I- ெகா�ேபஉ5ளேமா) இள�I- ெகா�ேபஉ5ளேமா) இள�I- ெகா�ேபஉ5ளேமா) இள�I- ெகா�ேப    

கட'திட � அாிய காம�கட'திட � அாிய காம�கட'திட � அாிய காம�கட'திட � அாிய காம�    
கட� கட'ேதற� ெகா-ைக�கட� கட'ேதற� ெகா-ைக�கட� கட'ேதற� ெகா-ைக�கட� கட'ேதற� ெகா-ைக�    

�ட�தர� தி�4ள�தி� ேகா=�ட�தர� தி�4ள�தி� ேகா=�ட�தர� தி�4ள�தி� ேகா=�ட�தர� தி�4ள�தி� ேகா=    
எ�0 அரL இைறEசஎ�0 அரL இைறEசஎ�0 அரL இைறEசஎ�0 அரL இைறEச””””   (10.44) 

 
 ெகா0ைக�:� :ட�ைத ஒ$+ைமயாக� @9வ# இல�கிய மர+. இ0ேக, 
ெகா0ைகயாகிய :ட� என� ெகா0ைக :டமாக உ/வகி�க$ப���ள#.  
 
 ெகா0ைக�: யாைன� ெகா�+, தாமைர ெமா�:, மைல �தAயவ
ைற 
உவைமயாக� @9வ#� உ!�. இ0ேக, ெகா0ைக� ெகா�ைப� ெகா� - ெகா0ைக 
ெமா�ைக� ெகா� - ெகா0ைக மைலைய� ெகா� எ�ெற(லா� @றாம(, 
ெகா0ைக� :ட� ெகா� எ�ற# ஏ�? ஆ
ைற� கட$பத
:� :ட�ைத� கவி"�#$ 
பி>�#�ெகா!� நீ தி� ெச(;� வழ�க� உ!�. இ0ேக காம� கடலாகிய ெபாிய 
நீ�நிைலைய� கட�க ேவ!�மாதA� ெகா0ைக :டமாக உ/வகி�க$ப�ட#. 
‘:�ப�தி� அைண�த�� அைணயா’ எ�ப# தி/$பாதிாி$ +AS�$ +ராண�. 
:�ப�-:ட�. 
 
5.65.65.65.6    ம/5+� ெவளிம/5+� ெவளிம/5+� ெவளிம/5+� ெவளி    
 
 ெத/வி( ெச(;� இராமைன� காண$ ெப!க� ெந/�கிய>�#� ெகா!� 
நி�றன�. �� வாிைசயி( நி�றவ�க� எளிதாக இராமைன� காண �> ததா�. பி� 
வாிைசயி( நி�றவD�: �� வாிைசயி( நி�றவ�க� மைற�#�ெகா!>/ ததா( 
காண�>ய வி(ைலயா�. அதாவ#, ��வாிைசயி( நி�றவ�களி� இ�$+�: ேம( 
உ�ள ப/�த �ைல, அட� த @ த(, இ�$பி� கீேழ உ�ள அ(:( பர$+ 
ஆகியைவ மைற�#�ெகா!>/ தனவா�. ஆனா( அவ�களி� இைட 
ெமA தி/ ததா(, �� வாிைசயி( நி�ற இர!� ெப!களி� இைடயி� ந�ேவ 
உ�ள இைடெவளி வழியாக$ பி� வாிைசயி( உ�ளவ� இராமைன� க!டாளா�. 
பாட(! இதைன� க�ப�, பால கா!ட� உலாவிய( படல�தி( @றி=�ளா�. பாட(: 
 

““““க�-�ழ� பார� வா�ெகா5க�-�ழ� பார� வா�ெகா5க�-�ழ� பார� வா�ெகா5க�-�ழ� பார� வா�ெகா5    
கன<ைல கைலQG அ���கன<ைல கைலQG அ���கன<ைல கைலQG அ���கன<ைல கைலQG அ���    

ெந�-கின மைற�ப ஆ1)ஓ�ெந�-கின மைற�ப ஆ1)ஓ�ெந�-கின மைற�ப ஆ1)ஓ�ெந�-கின மைற�ப ஆ1)ஓ�    
நீ�கிட� நீ�கிட� நீ�கிட� நீ�கிட� ெபறா" வி�<�ெபறா" வி�<�ெபறா" வி�<�ெபறா" வி�<�    
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ெப�'தட- க1ணி கா2�ெப�'தட- க1ணி கா2�ெப�'தட- க1ணி கா2�ெப�'தட- க1ணி கா2�    
ேபெரழி� ஆைச M1டேபெரழி� ஆைச M1டேபெரழி� ஆைச M1டேபெரழி� ஆைச M1ட    

ம�-�%� ெவளிக Tம�-�%� ெவளிக Tம�-�%� ெவளிக Tம�-�%� ெவளிக Tேடேடேடேட    
        வ5ளைல ேநா�� கி�றா5வ5ளைல ேநா�� கி�றா5வ5ளைல ேநா�� கி�றா5வ5ளைல ேநா�� கி�றா5””””   (17) 

 
எ�ப# பாட(. பிர+A0க Gைல�: வ/ேவா�: 
 
 இளவரசியாகிய மாைய எ�பவ�, ஆடவ�க� வராதப> வாயிைல அைட�#� 
ேகாயிA� ஒ/ +ற� நடன� ஆ>னா�. இைத� காண வி/�பிய இைளஞ�கD� 
சில� மதிA;�ள #ைளவழியாக� க!டா�களா�. சில� மதி( ஓர� இட� 
கிைட�காைமயா(, நி�றி/ தவ�களி� ேதா�ேம( ஏறி� ெகா!� மதிA� ேம( 
#ைள வழியாக$ பா��தா�களா�. (திைர$பட அர0கி( க�டண� சீ�� (>�ெக�) 
வா0க, :�பலாக நி�றி/$பவ�களி� தைலேம( ஒ/வ� கவி" # ப��#� 
ெகா!� நீ தி� ெச(வைத� காணலா�). 
 
 இ த இைளஞ�க� எ�ன க!டா�க�. மாையயி� ம/0:( (இைட) எ�7� 
ெவ
9ெவளிைய� க!டா�களா�: 
 

““““ெபா�ெனயி%� ஒ�றிய �ைழ��5 <க�ைவ�"�ெபா�ெனயி%� ஒ�றிய �ைழ��5 <க�ைவ�"�ெபா�ெனயி%� ஒ�றிய �ைழ��5 <க�ைவ�"�ெபா�ெனயி%� ஒ�றிய �ைழ��5 <க�ைவ�"�    
"�னி <ன� நி"�னி <ன� நி"�னி <ன� நி"�னி <ன� நி����றவ� ேதாளிைட இவ�'"�றவ� ேதாளிைட இவ�'"�றவ� ேதாளிைட இவ�'"�றவ� ேதாளிைட இவ�'"�    
மி�ெனன நட��ாி/� ெம�%ய� ம�-��மி�ெனன நட��ாி/� ெம�%ய� ம�-��மி�ெனன நட��ாி/� ெம�%ய� ம�-��மி�ெனன நட��ாி/� ெம�%ய� ம�-��    
எ�8� ெவளிகானிய இட��ப)வ� ைம'த�எ�8� ெவளிகானிய இட��ப)வ� ைம'த�எ�8� ெவளிகானிய இட��ப)வ� ைம'த�எ�8� ெவளிகானிய இட��ப)வ� ைம'த�” ” ” ”           (4-55) 

 
 ெப!க�: இைட சி9�தி/$பதா(, இைடேய இ(ைல என� க
பைனயாக� 
@9வ# இல�கியமர+. அMவாேற, க�ப� ‘ம/0:A� ெவளி’ எ�9�, 
சிவ$பிரகாச� 'ம/0:( எ�7� ெவளி’ எ�9� @றி=�ளன�. 
 
 இ�$+ ம>$+ விH தி/�:� ெப!களிட� இைத எதி�பா��க �>யா#. 
‘உ!> �/0:த( ெப!>��: அழ:’ எ�றப> உ!> �/0கி ெம(Aய 
இ�$+ட� இ/$பவ�க�: மக$ேப9 எளிதாயி/�:�; :ழ ைத விைரவி( 
ெவளியி( வ/�ப>யான அH�த� (Pressure) உ!டா:� எ�ெற(லா� க/�# 
@ற$ப�கிற#. 
 

6.66.66.66.6    ெசா லா�சிெசா லா�சிெசா லா�சிெசா லா�சி    
6.16.16.16.1    அ'ளி* ெகா'6	 அழ+அ'ளி* ெகா'6	 அழ+அ'ளி* ெகா'6	 அழ+அ'ளி* ெகா'6	 அழ+    
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 அ�லம� பிர4ைவ அ�லம� பிர4ைவ அ�லம� பிர4ைவ அ�லம� பிர4ைவ ““““அ5ளி� ெகா5C� ேபரழக�அ5ளி� ெகா5C� ேபரழக�அ5ளி� ெகா5C� ேபரழக�அ5ளி� ெகா5C� ேபரழக�””””  (51-31) 
எ�9 அ>களா� :றி$பி���ளா�. அழைக அ�ள �>யா#. மி: த அழ: எ�7� 
ெபா/ளி( இ த� ெசா(லா�சி ைகயாள$ப��� �ைவ பய�கிற#. 
 
    
    
6.26.26.26.2    நீ5கிய உைடயா'நீ5கிய உைடயா'நீ5கிய உைடயா'நீ5கிய உைடயா'    
 
 அ�கமாேதவி எ�பவ� #ற� �தி��சியா( உைடயி�றி� ெச�றாளா�. 
இைத, ‘நீ0கிய உைடயா�’ என எதி� ம9�:� உட�பா�டா( @றி=�ளா�. இ#, 
அகநாW
றில உ�ள ‘ெச�9 ேச�க(லா$ +�ள’ (42-8) எ�ப# ேபால��, தி/ 
�/கா
9$ பைடயி( உ�ள ‘கழி த உ!>ய�’ (4- 31) எ�ப# ேபால��, க�ப 
ராமாயண�தி( உ�ள ‘பயி(� இ( க(வியா�’ (4-3-32) எ�ப# ேபால�� உ�ள 
ெசா(லா�சியா:�. இஃ# ஒ� இனிய இல�கிய நைடயா:�. 
 
6.36.36.36.3    பறதிடா வ�&பறதிடா வ�&பறதிடா வ�&பறதிடா வ�&    
 
 ெகா�: எ�7� ெசா(;�:, மாமர�, பற�:� ஒ/ பறைவ எ�ற ெபா/�க� 
உ!�. பறவா� ெகா�: எ�றா(, இ�ெதாட� பற�காத மாமர�ைத� :றி�:�. 
அ#ேபா(, வ!� எ�7� ெசா(;�:, வைளய(, பற�:� வ!� எ�7� 
ெபா/�க� உ!�. பற திடா வ!� எ�றா(, இ�ெதாட�, பற�காத வைளயைல� 
:றி�:�. சிவ$பிரகாச� ைகலாச கதியி( உ�ள. 
 

““““பற'திடா மணிவ1) ப)மல�பற'திடா மணிவ1) ப)மல�பற'திடா மணிவ1) ப)மல�பற'திடா மணிவ1) ப)மல�” (23)” (23)” (23)” (23)    
 
எ�7� பாடA( ‘பற திடா மணி வ!�’ என வைளயைல� :றி$பி���ளா�. இ# 
ஒ/ �ைவயான ெசா(லா�சியா:�. (மணி = அழ:. மல� = மல� ேபா�ற ைக) 
 
6.46.46.46.4    எ%1� பா�-த�எ%1� பா�-த�எ%1� பா�-த�எ%1� பா�-த�    
 
 மாைய வள� # வ/கிறா�. மா�பி( ெகா0ைகக� ேதா�ற� 
ெதாட0கிவி�டன. மாையயி� ேபரழகா( #றவிகளா� பறைவகD� காம மய�க 
வைலயி( விHவா�களா�. #றவிக� எ த நிைலயி( உ�ளன� எ�பைத அறிய 
மா�பி( இ/ # ெகா!� �ைலக� எ�>$ பா��தனவா�. 
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 மா�பி( �ைலக� சிறிய அளவி( �ைள�தி/$பைத, இMவா9 ‘எ�>$ 
பா��த(’ எ�7� ெசா(லா�சியா( @றி இல�கிய� �ைவ த #�ளா� அ>களா�. 
பாட(: 
 

““““<(=� "றவா� பறைவ மய�<(=� "றவா� பறைவ மய�<(=� "றவா� பறைவ மய�<(=� "றவா� பறைவ மய�    
வைலயி� ப)த� ெம�ல மைற'"வைலயி� ப)த� ெம�ல மைற'"வைலயி� ப)த� ெம�ல மைற'"வைலயி� ப)த� ெம�ல மைற'"    

எ(=� பா��� என எ(=� பா��� என எ(=� பா��� என எ(=� பா��� என <க-ெகா1)<க-ெகா1)<க-ெகா1)<க-ெகா1)    
எ7'தன மா�பி� இள <ைலக5எ7'தன மா�பி� இள <ைலக5எ7'தன மா�பி� இள <ைலக5எ7'தன மா�பி� இள <ைலக5” (3” (3” (3” (3----56)56)56)56)    

 
எ�ப# பாட( ப:தி. வைலயி( பறைவ விHவைத மைற தி/ # தாேன ேவட�க� 
பா�$பா�க�. இ0ேக �ைலக� மைற தி/�த( எ�ப# ேமலாைடயா( 
Cட$ப�>/$பதா:�. இ த� ெசா(லா�சிைய அ>$பைடயாக� ெகா!�, 
‘அ�பிகாபதி காத( கா$பிய�' எ�7� 8A( இ த அைம$+ பி�வ/மா9 
+ைனய$ ப���ள#. 
 

““““இடம" சிறிேத ஈ'த"� ெபாியஇடம" சிறிேத ஈ'த"� ெபாியஇடம" சிறிேத ஈ'த"� ெபாியஇடம" சிறிேத ஈ'த"� ெபாிய    
மட<7 திைன/� மட��ேவா� மானமட<7 திைன/� மட��ேவா� மானமட<7 திைன/� மட��ேவா� மானமட<7 திைன/� மட��ேவா� மான    
எ(=� பா��க இட� சிறிதளேவஎ(=� பா��க இட� சிறிதளேவஎ(=� பா��க இட� சிறிதளேவஎ(=� பா��க இட� சிறிதளேவ    
வி(ட மா�பி� விய%ட� <7ைம/�வி(ட மா�பி� விய%ட� <7ைம/�வி(ட மா�பி� விய%ட� <7ைம/�வி(ட மா�பி� விய%ட� <7ைம/�    
த(=� ெகா1ட தளதள த(=� ெகா1ட தளதள த(=� ெகா1ட தளதள த(=� ெகா1ட தளதள நநநநகி�க5கி�க5கி�க5கி�க5”  (2:21-25) 

 
எ�ப# பாட( ப:தி. இ�தைகய நயமான ெசா(லா�சிக� பல, 8A( இட� 
ெப
9�ளன. 
 
    
7. 7. 7. 7. தி/*+ற' ஆ%சிதி/*+ற' ஆ%சிதி/*+ற' ஆ%சிதி/*+ற' ஆ%சி    
 
தி/�:ற� ஆ�சி ப�னிர!��:ேம( பிர+A0க Gைலயி( இட� ெப
9�ளன. 
ஈ!� இர!� ம��� கா!பா�: 
 
7.17.17.17.1    ெதா: ெத:த�ெதா: ெத:த�ெதா: ெத:த�ெதா: ெத:த�    
 
 மாதா�பிைக எ�7� ெப!மணி ெகாHநைன� ெதாH# எHவாளா�: 
“ைப ெதா> ெகாHந� ெதாH ெதH ெதாழிலா�". (9-21) 
 

““““ெத�வ� ெதாழாஅ5 ெகா7ந� ெதா7ெத7வா5ெத�வ� ெதாழாஅ5 ெகா7ந� ெதா7ெத7வா5ெத�வ� ெதாழாஅ5 ெகா7ந� ெதா7ெத7வா5ெத�வ� ெதாழாஅ5 ெகா7ந� ெதா7ெத7வா5    
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ெப�ெயன� ெப�/� மைழெப�ெயன� ெப�/� மைழெப�ெயன� ெப�/� மைழெப�ெயன� ெப�/� மைழ” ” ” ”            (55) 
 

எ�7� :ற� க/�# இதி( உ�ள#. 
 
7.27.27.27.2    உ&*ைக யிழதவ$ ைகஉ&*ைக யிழதவ$ ைகஉ&*ைக யிழதவ$ ைகஉ&*ைக யிழதவ$ ைக    
 அ(லம ேதவ�, உைடயிழ தவ� ைகேபால, அ>ய�களி� #�ப� 
#ைட$பாரா�: 
 

““““உைடயிழ'த ஒ�வ� கரெமன�உைடயிழ'த ஒ�வ� கரெமன�உைடயிழ'த ஒ�வ� கரெமன�உைடயிழ'த ஒ�வ� கரெமன�    
க=தைட'" கைள'த�5 ெச�/நா5க=தைட'" கைள'த�5 ெச�/நா5க=தைட'" கைள'த�5 ெச�/நா5க=தைட'" கைள'த�5 ெச�/நா5””””        (13.2) 

 
எ�7� பாட( ப:தியி(, 
 

““““உ)�ைக இழ'தவ� ைகேபால ஆ-ேகஉ)�ைக இழ'தவ� ைகேபால ஆ-ேகஉ)�ைக இழ'தவ� ைகேபால ஆ-ேகஉ)�ைக இழ'தவ� ைகேபால ஆ-ேக    
இ)�க1 கைளவதா� ந(�இ)�க1 கைளவதா� ந(�இ)�க1 கைளவதா� ந(�இ)�க1 கைளவதா� ந(�””””   (788) 

 
எ�7� :ற� க/�# அட0கி=�ள#. இMவா9 பல உள. 
 
8. 8. 8. 8. உவைமயணிஉவைமயணிஉவைமயணிஉவைமயணி    
  
இ 8A( உவைமயணி மA #�ள#. த
:றி$ேப
ற அணி �தAய�� உ�ளன. 
ஈ!� உவைமயணி சில கா!பா�:- 
 
8.18.18.18.1    தள�.ழி உத;	 க�விதள�.ழி உத;	 க�விதள�.ழி உத;	 க�விதள�.ழி உத;	 க�வி    
 
�னிவ�க� தள��சி=
றி/ த ேபா# அவ�களி� தள��சிைய$ ேபா�க� 
#/வாச�னி வ தாரா�. இத
: உவைமயாக, 
 

““““தள�'"ழி உத4� க�விதாெனனதள�'"ழி உத4� க�விதாெனனதள�'"ழி உத4� க�விதாெனனதள�'"ழி உத4� க�விதாெனன””””  (3-34) 
 
எ�ப# @ற$ப���ள#. சிற த உவைம இ#. 
 

““““இ7�க Aைட/ழி ஊ 0�ேகா ல ேறஇ7�க Aைட/ழி ஊ 0�ேகா ல ேறஇ7�க Aைட/ழி ஊ 0�ேகா ல ேறஇ7�க Aைட/ழி ஊ 0�ேகா ல ேற    
ஒ7�க <ைடயா� வா�# ெசா�ஒ7�க <ைடயா� வா�# ெசா�ஒ7�க <ைடயா� வா�# ெசா�ஒ7�க <ைடயா� வா�# ெசா�” ” ” ”      (415) 
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எ�7� :ற� ஈ!� எ!ண�த�க#. 
 
8.28.28.28.2    +ழைத வள���+ழைத வள���+ழைத வள���+ழைத வள���    
 
 ேமாகினி மாைய எ�7� :ழ ைதைய அ/ைமயாக$ ேபா
றி வள��தைம�: 
C�9 உவைமக� @ற$ ப���ளன. அைவ:- 
 

““““மி=ய� ஒ�ெச�யாள� அ#ெச�மி=ய� ஒ�ெச�யாள� அ#ெச�மி=ய� ஒ�ெச�யாள� அ#ெச�மி=ய� ஒ�ெச�யாள� அ#ெச�    
விைளய� கா��� ெசய�ேபால�விைளய� கா��� ெசய�ேபால�விைளய� கா��� ெசய�ேபால�விைளய� கா��� ெசய�ேபால�    

ப=யி� க�வி வி��பிேனா�ப=யி� க�வி வி��பிேனா�ப=யி� க�வி வி��பிேனா�ப=யி� க�வி வி��பிேனா�    
பாட� ேபா 0ம" ேபாலபாட� ேபா 0ம" ேபாலபாட� ேபா 0ம" ேபாலபாட� ேபா 0ம" ேபால    

ஒ=வி� ெச-ேகா� ம8ேவ'த�ஒ=வி� ெச-ேகா� ம8ேவ'த�ஒ=வி� ெச-ேகா� ம8ேவ'த�ஒ=வி� ெச-ேகா� ம8ேவ'த�    
உலக� �ர�� <ைறேபால�உலக� �ர�� <ைறேபால�உலக� �ர�� <ைறேபால�உலக� �ர�� <ைறேபால�    

ெகா=ய ேநா�� ெச�தீ�றெகா=ய ேநா�� ெச�தீ�றெகா=ய ேநா�� ெச�தீ�றெகா=ய ேநா�� ெச�தீ�ற    
ெகா=ைய வள��தா5 ேமாகினிேயெகா=ைய வள��தா5 ேமாகினிேயெகா=ைய வள��தா5 ேமாகினிேயெகா=ைய வள��தா5 ேமாகினிேய””””     (3.49) 

 
எ�ப# பாட(. இதி( அாிய ெபாிய ஆ" த க/�#ைடய C�9 உவைமகைள� 
காணலா�. 
 

9. 9. 9. 9. த�!வ ஆ��த�!வ ஆ��த�!வ ஆ��த�!வ ஆ��    
 
 அ(லம/� ேகார�க� எ�பவ/� த�#வ ஆ�� ெச�# உைரயா�கி�றன�. 
உயி� எ�ப# ப
றி=� ஆ�மா எ�ப# ப
றி=� அ(லம� ேகார�க/�: 
விள�:கிறா�. 
 
 உயி� எ�ப# ஆ�மாவி� ெபய� அ�9. C�கி� வழியாக$ ேபா� வ # 
ெகா!>/�:� C��� கா
9�:�தா� உயி� எ�ப# ெபயரா:�. உயிைர உைடய 
ஆ�மா என ஒ�9�ள#. உயி� எ�7� ெபய� ஆ:ெபயரா� அதைன உைடய 
ஆ�மாைவ� :றி�கிற#. பாட(; 
 

““““உயி� எ8� ெபய� இய-�கா � இய ெபய� உைர�பி�உயி� எ8� ெபய� இய-�கா � இய ெபய� உைர�பி�உயி� எ8� ெபய� இய-�கா � இய ெபய� உைர�பி�உயி� எ8� ெபய� இய-�கா � இய ெபய� உைர�பி�    
அயA0' தன�� அ�ெபய� ஆ�ெபயரா�அயA0' தன�� அ�ெபய� ஆ�ெபயரா�அயA0' தன�� அ�ெபய� ஆ�ெபயரா�அயA0' தன�� அ�ெபய� ஆ�ெபயரா�” ” ” ”         (19(19(19(19----38)38)38)38)    

 
எ�ப# பாட( ப:தி. உயி� எ�7� ெபய�, C��� கா
9�: உாிய இய
ெபயரா� - 
ஆ�மாவி
: ஆ: ெபயரா�. இ# ப
றி ெம�யறி வா�வாளாிட� க/�# ேவ
9ைம 
இ/�கலா�. தன�: - ஆ�மாவி
: உயி�$ப# (C�� வி�வ#) உயி�. 
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 இ$பாடவி( உ�ள ‘கா
:’ எ�7� ெசா(, கா( எ�ப# ‘:’ எ�7� 
நா�கா� ேவ
9ைம உ/+ ெப
ற ெசா(லா:�. கா( + : = கா
:. ‘கா
:’ எ�றா( 
கா
9�: எ�9 ெபா/ளா�. ‘கா
:’ எ�பத
: ��னா( இய0: எ�7� ெசா( 
ேச� # ‘இய0: கா
:’ எ�9�ள#. 
 
 கா
9 எ$ேபா#� இய0கி� ெகா!ேட இ/$ப#. கா( எ�7� தமி"� 
ெசா(;�:�, வா= எ�7� வட ெமாழி� ெசா(;�:� ெபா/� இஃேத. கா
9 
உலவி� ெகா!ேட இ/$பதா(, திவாகர நிக!>( கா
9�: உலைவ எ�7� 
ெபய� தர$ப���ள# (1-37). கா
9 எ$ேபா#� சாி�#� ெகா!ேட 
(இய0கி�ெகா!ேட) இ/$பதா( ‘சாாிைக’ எ�7� ெபய/�, சதா ெச�9 
ெகா!ேட இ/$பதா( ‘சதார கதி’ எ�7� ெபய/� <டாமணி நிக!>( 
கா
9�:� ெகா��க$ப���ளன. 
 

10. 10. 10. 10. பிபிபிபிற !ைறக�ற !ைறக�ற !ைறக�ற !ைறக�    
 
ம/�#வ�, ேசாதிட�, த/�க� �தAய #ைறகD� பிர+A0க Gைலயி( இட� 
ெப
9�ளன. 
 
10.110.110.110.1    ம/-.வ	ம/-.வ	ம/-.வ	ம/-.வ	    
 
ஆவி
: (பக��:) ேநா� வாி�, அத� பாைலேய கற # அத
: ஊ�>னா( ேநா� 
நீ0:மா�. பாட(: 
 

““““ஆ40 பிணிெகட ஆவி� பா�கற'"ஆ40 பிணிெகட ஆவி� பா�கற'"ஆ40 பிணிெகட ஆவி� பா�கற'"ஆ40 பிணிெகட ஆவி� பா�கற'"    
ஆவிைன ஊ(ட� ேபா�ஆவிைன ஊ(ட� ேபா�ஆவிைன ஊ(ட� ேபா�ஆவிைன ஊ(ட� ேபா�””””         (16-15) 

 
எ�7� பாட( ப:தியா( மா�� ம/�#வ�� அறிவி�க$ ப���ள#. 
 
10.210.210.210.2    கணி கணி கணி கணி ((((ேசாதிட	ேசாதிட	ேசாதிட	ேசாதிட	))))    
 
 மாைய எ�7� க�னியி� அ�த�தி( (ைகயி() கடக� எ�7� 
அணிகலைன$ +ைன தாளா� ஒ/ ேதாழி. பாட(: 
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““““க�னி அ�த� வ'" இனமணி� க கடக�தி�க�னி அ�த� வ'" இனமணி� க கடக�தி�க�னி அ�த� வ'" இனமணி� க கடக�தி�க�னி அ�த� வ'" இனமணி� க கடக�தி�    
ம�னி உ ற" ம�னி உ ற" ம�னி உ ற" ம�னி உ ற" அ �த� என வைளபல கா�கஅ �த� என வைளபல கா�கஅ �த� என வைளபல கா�கஅ �த� என வைளபல கா�க    
வி�8த� க�-க1 மடமா" ைக விள-க�வி�8த� க�-க1 மடமா" ைக விள-க�வி�8த� க�-க1 மடமா" ைக விள-க�வி�8த� க�-க1 மடமா" ைக விள-க�    
ெபா�னி� ெபா�னி� ெபா�னி� ெபா�னி� நநநந கடக� �ைன'தன5 ஒ� Iைவ கடக� �ைன'தன5 ஒ� Iைவ கடக� �ைன'தன5 ஒ� Iைவ கடக� �ைன'தன5 ஒ� Iைவ””””  (4-13) 

 
எ�ப# பாட(: ேமட�, இடப�, மி#ன�, கடக� சி�ம�, க�னி, #லா�, வி/�சிக�, 
த7�, மகர�, :�ப�, மீன�, எ�7� ப�னிர!� இராசிகD�, இ/ப�ேதH வி! 
மீ�கD� (ந�ச�திர0கD�) ஒ�றான அ�த� (அ3த�) எ�7� வி!மீ� க�னி 
இராசி�: உாிய#. அ#, (க
) கடக இராசியி( வ # உ
ற# அ
+த� எ�9 
ெசா(;� ப>, க�னியி� அ�த�தி( (ைகயி() கடக� அணி த# இ/ ததா�. 
கணி$பாட( இ�7� உ!�. 
 
10.310.310.310.3    த/*க	த/*க	த/*க	த/*க	    
 
 த/�க� எ�பைத� தமிழி( ெநறி�ைற எனலா�. தீ ேம( ேநா�கி� ெச(;� - 
நீ� கீ" ேநா�கி� ெச(;� எ�ப# த/�க - ெநறி �ைற. 
 
 தி/$ப/$பத மைல உ�சியிA/ # அ/வி கீ" ேநா�கி ஓ> வ/கிற#. ஒ/ 
யாைன அ/வி நீைர உறிFசி ேம( ேநா�கி வி!ணிேல ெச(;�ப> உ தி 
எறிகிறதா�. ெவ$பமான ஞாயி9 இ த அ/வி நீ� படலா( :ளி� த தி0க� ேபா( 
:ளி�கிறதா�: இ#, தீ ேம( ேநா�கி=� நீ� கீ" ேநா�கி=� ெச(;� எ�7� த/�க - 
ெநறி�ைற�: மாறாக உ�ளதா�. பாட(: 
 
 

““““M-கிைச அ�விபாய� ெதாைள�ைகM-கிைச அ�விபாய� ெதாைள�ைகM-கிைச அ�விபாய� ெதாைள�ைகM-கிைச அ�விபாய� ெதாைள�ைக    
ெவ1ேகா() உர�கா�ெவ1ேகா() உர�கா�ெவ1ேகா() உர�கா�ெவ1ேகா() உர�கா�    

ஈ�-க45 ெந)நஈ�-க45 ெந)நஈ�-க45 ெந)நஈ�-க45 ெந)ந�யாைன ஏ ப�யாைன ஏ ப�யாைன ஏ ப�யாைன ஏ ப    
ெவ'தழ� அலாம�ெவ'தழ� அலாம�ெவ'தழ� அலாம�ெவ'தழ� அலாம�    

ேத-� த1�ன� ேம�ேநா�கா"ேத-� த1�ன� ேம�ேநா�கா"ேத-� த1�ன� ேம�ேநா�கா"ேத-� த1�ன� ேம�ேநா�கா"    
எ�ப" தீர# ெச�0எ�ப" தீர# ெச�0எ�ப" தீர# ெச�0எ�ப" தீர# ெச�0    

I-கதி� பணிெவ1 தி-க5I-கதி� பணிெவ1 தி-க5I-கதி� பணிெவ1 தி-க5I-கதி� பணிெவ1 தி-க5    
ேபா�ெமன� திவைல ெச�/�ேபா�ெமன� திவைல ெச�/�ேபா�ெமன� திவைல ெச�/�ேபா�ெமன� திவைல ெச�/�””””      (19-16) 

 
எ�ப# பாட(. ஏ
ப = ேம( ேநா�கி எறிய;  V0கதி�= ஞாயி9. 
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 இMவாறாக$ பிர+A0கGைல எ�7� இல�கிய உலகி( பல #ைற� 
கா�சிகைள� க!� களி�கலா�. சிவ$பிரகாச அ>களாைர� ‘க
பைன� களFசிய�’ 
எ�7� சிற$+$ ெபயரா( :றி$பிட இ 8( ஒ�ேற ேபா#ேம! 
 
 

11. 11. 11. 11. ��ெமாழி /0��ெமாழி /0��ெமாழி /0��ெமாழி /0    
 
 கழக (ச0ககால) இல�கிய0கD�, ெபாிய அள��ள பாட(கைள� ெகா!ட 
பதிென�� 8(க� பதிென! ேம
கண�: என��, சிறிய அள��ள பாட(கைள� 
ெகா!ட பதிென�� 8(க� பதிென! கீ"�கண�: என�� வழ0க$ ெப9�. 
கண�: எ�றா( 8(. பதிென! கீ"�கண�: 8(கD� �#ெமாழி� காFசி 
எ�7� 8;� ஒ�றா:�. இதைன இய
றியவ�, ம#ைர� @டZ�� கிழா� எ�7� 
கழக$ +லவ� ெப/மானாவா�. 
 
 �#ெமாழி� காFசியாவ#: எ(ேலா/� ெகா!டா�� அறி�ைடேயா� :
ற� 
நீ�கி ஆரா=� உலக�திய;� �> த ெபா/ளாகிய அற� ெபா/� இ�ப�ைத 
அறிய� ெசா(வ# �#ெமாழி� காFசியா:�. 
 
 இ 8;� 89 �#ெமாழிக� பாி #ைர�க$ ப���ளன. அவ
ைற 
வா"�ைகயி( பி�ப
றி ஒHகி� 5�� தி/ #� நா�� தி/ #� - ம�களின� 
உய�வைட=�. அைவ வ/மா9: 
 

1. 1. 1. 1. சிற�த ப�!� க(�!க�சிற�த ப�!� க(�!க�சிற�த ப�!� க(�!க�சிற�த ப�!� க(�!க�    
 
 1. கட( <" த இM�லக�தி( உ�ள ம�கD�: எ(லா�, க(விைய� 
கா�>;� ந(ெலாH�க� உைடைம சிற ததா:�. 
 
 2. ஒ/வாிட�, அ�ைப� கா�>;�, தம# உயாிய ப!ைப� க!� மதி�:� 
�ைறயி( அவ� அFசி ஒH:� ப> நட # ெகா�Dத( சிற த#. 
 
 3. க(வியி( ெபாிய ேமைதயா� வ(லைம ெப
9 இ/$பைத� கா�>;�, 
க
றவைர�:� மறவாம( அத�ப> ஒH:த( சிற த#. 
 
 4. வளமான ெச(வ� உைடைமையவிட, உ!ைமயான (�ைற தவறாத) 
வா"� உைடைம சிற த#. 
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 5. ேநாேயா� @>ய இளைமையவிட, ேநாயி�றி ஒரள� �#ைம இ/$பி7� 
அ# ந(ல#. 
 
 6. எ(லா� ெச(வ நல�கைள� கா�>;�, நாண�� மான�� உைடய 
வா"�ைக சிற த#. 
 
 7. உய� :ல�ேதா� எ�7� ெப/ைமயி7�, க
+க(வி உைடயவ� எ�7� 
ெப/ைம சிற த#. 
 
 8. ஒ/வ� தா� க
ப# ேபாதா#; க
றவ�கைள$ ேபா
றி வழிப�த( சிற த#. 
 
 9. பைகவைர ஒ9�தைலவிட (த!>�தைலவிட), அவாி7� த�ைம 
உய� தவரா�கி� கா��த( சிற த#. 
 
 10. ��னா( ஆரவாரமாக வா" # வள� :�றி$ ேபாவதி7�, பி�னா( 
நிைலைம :ைறயாம( நிைற=ட� வா"த( சிற த#. 
 

2. 2. 2. 2. அறிய� த�க ப�!� க(�!க�அறிய� த�க ப�!� க(�!க�அறிய� த�க ப�!� க(�!க�அறிய� த�க ப�!� க(�!க�    
 
 1. கட( <" த உலகி( உ�ள ம�கD�:� யாவரா யி7�, அவ/ைடய 
:ளி� த அ/Dைடைமைய� ெகா!� தா� அவ� உய� :ல�தா� என 
அறிய$ப�வா�. 
 
 2. ஒ/வ� பிற��: அளி�:� ெகாைடைய� ெகா!� அவ� :ளி� த 
அ/Dைடயவ� எ�பைத அறியலா�.  
 
 3. ஒ/வ� ெச�=� உதவிைய அள�ேகாலாக� ெகா!�, அவ� தளராத ந�+ 
உைடயவ� எ�பைத அறியலா�. 
 
 4. ஒ/வர# உ!ைம காJ� திற�ைத� ெகா!�, அவர# க(வி 
வ(லைமைய அறியலா�. 
 
 5. ஒ/வ� உய� த ஆரா��சி உைடயவ� எ�பைத, அவ� எதி�கால�தி( வர� 
@>யைத �� @�> Nனி� #ண� # ெசய(ப�வைத� ெகா!� அறியலா�. 
 



120 

 

 6. ஒ/வ� த�ைம$ ெப/ைம$ப��தி� ெகா!� ெச/�:
9 இ/$பைத� 
ெகா!�, அவ� அ
ப� :��ப�தி( பிற தவ� எ�பைத அறியலா�. 
 
 7. ஒ/வ� ெச�=� வFசக� <"�சி� ெசயைல� ெகா!�, அவ� க�ள�தன� 
உைடயவ� எ�பைத அறியலா�. 
 
 8. ஒ/வாி� ெசா( ேசா�ைவ� ெகா!� - அதாவ# ெசா�ன ெசா(ைல� 
கா$பா
றாதைத� ெகா!�, அவ� எ(லாவ
றி;� ேசா� # தவ9வா� எ�பைத 
அறியலா�. 
 
 9. ஒ/வ� அறி�ைடைமயி( :ைறபா� உைடயவரா யி/$பி�, அவ� 
எ(லாவ
றி;� :ைறபா� உைடயவரா யி/$பா� எ�பைத அறியலா�. 
 
 10. ஒ/வர# சிற$பான ஆDைம� த�ைமைய, அவ� ெச�=� ெசய( 
திறைமைய� ெகா!� அறியலா�. 
    

3. 3. 3. 3. பழியாைம @*� ப�!� க(�!க�பழியாைம @*� ப�!� க(�!க�பழியாைம @*� ப�!� க(�!க�பழியாைம @*� ப�!� க(�!க�    
 
 1. கட( <" த உலகி( உ�ள ம�கD�:�, எ த� க��$பா�� 
இ(லாதவர# இய
ைகயான தா":ண�ைத$ பழி$பதி( பயனி(ைல. 
 
 2. ெப/ த�ைமயி(லாத அ
ப�க� த�ைம� தாேம ெப/ைம$ ப��தி� 
ெகா�வைத$ பழி$பதி( பயனி(ைல.  
 
 3. மி�க ெப/ைம�: உாிய ெசய(, ெச�வத
: அாியதா� (கXடமா�) 
இ/$பி�, அத
காக ெநா # (பழி�#) வி��விடலாகா#. 
 
 4. ஒ/ ெசய( �>$பத
: அாியதா� (கXடமா�) இ/$பி�, அத
காக அத� 
உய�விைன$ +ற�கணி�க�க�டா#. 
 
 5. ஒ/வ� ஒ/ ெசயைல நிைற�ெபற �>�காம( :ைறயா� வி�>/$பி�, 
அத
காக அவைர$ பழி�கலாகா#; பி�ன�� ெதாட� # �>�கலா�. 
 
 6. ெச0ேகா( �ைற தவறிய அரசன# நா�>( இ/ #ெகா!� அறிஞ�க� 
அவைன$ பழி�#�ெகா!>/$பதி( பயனி(ைல. 
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 7. உதவி ெச�யேவ!>ய உாிய �
ற�தா� உதவி ெச�யாராயி�, அத
காக 
உய� தவ�க� அவ�கைள$ பழி�காம( ெபா9�#� ெகா�வ�. 
 
 8. ��பி� அறியாத +திய நா�>
:� ெச�றா(, அ0ேக உ�ள பழ�க 
வழ�க0களி� மா9தைல� க!� உய� தவ�க� பழி�#ைரயா�. 
 
 9. வறியவ� வ�ள(ேபா( வழ0கவி(ைலேய என அவைன எவ/� 
பழி�#ைரயா�. 
 
 10. கீ"ம�களி� இழி ெசய(கைள� க!�, சிற த ெபாியவ�க� பழி�காம( - 
க!�� காணாம( விலகி வி�வ�. 
 

4. 4. 4. 4. !Aவாைம @*� ப�! உைரக�!Aவாைம @*� ப�! உைரக�!Aவாைம @*� ப�! உைரக�!Aவாைம @*� ப�! உைரக�    
 
 1. கட( <" த உலகி( உ�ள ம�கD� பழி=ைடயவாிட� உ�ள ெச(வ�, 
வ9ைமைய$ ேபாலேவ #��க$ படா# (Nகர$படா#). 
 
 2. அள��: மீறிய மற� (5ர�) கா��த( ேப>� த�ைமைய$ ேபாலேவ ந(ல 
பய� தரா#. 
 
 3. மான�ேதா� பசி�தி/�கலா�, நாண�-மான� இ�றி ம
ெறா/வாிட� 
வா0கி உ!ப# உ!ைமயான உணவாகா#. 
 
 4. உ!ைமயான வி/$பமி�றி� கடைம�: ஈவ#, ஈயாத கFச�தன�ைத$ 
ேபாலேவ ெபற� த:திய
ற#.  
 
 5. ெச�ய� @டாத ெசய(கைள ேம
ெகா!� ெச�வ#, மட�தனமா�� 
க/த$ப�� ந(ல பயைன ந(கா#. 
 
 6. ெபா�யான உ�ள�#ட� ந>�#� ெச�=� உதவி, கீ"ைமயி7� 
கீ"ைமயான#. 
 
 7. ஒ/வ/ட� ந�+ ெகா!�, அவ/�:� #�ப� வ தேபா# நHவி வி�த( 
ெகா�ைமயி7� ெகா�ைமயா:�. 
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 8. அறிவி(லாத �ட7ைடய #ைண, தனிைமயி;� தா" த#-பயனி(லாத#. 
 
 9. மிக�� தள� # தா" # இழி த நிைலயி( உ�ள �#ைம, சின� எ த 
ந
பயைன=� அைடய� ெச�யாத# ேபா( த�க பயைன எ�த� ெச�யா#. 
 
 10. ஒ/வ� த� ெச(வ�ைத� தா� ம��� #��# மகி"த(, ஒ�9 ம
ற 
ஏைழைமைய$ேபா( #��காததாகேவ க/த$ப��. 
 

5. 5. 5. 5. அ லாத! அ லாத! அ லாத! அ லாத! ----    ((((ஆகாத!ஆகாத!ஆகாத!ஆகாத!) ) ) ) @*� ப�! ெமாழிக�@*� ப�! ெமாழிக�@*� ப�! ெமாழிக�@*� ப�! ெமாழிக�    
 
 1. கட( <" த உலகி( உ�ள ம�கD�:�, ந(ல கணவன# இய(+ அறி # 
ஒHகாதவ� ந(ல மைனவியாகா�. 
 
 2. மைனவியிட� ந(ல மா�சிைம - மா!+ இ(ைலெயனி(, அவளி/�:� 
:��ப�தி� வா"�ைக சிற$+ைடயதாகா#. 
 
 3. ஒ/வ��: ஒ/வ� :ளி� த அ�பி�றி� ெகா�D� ெதாட�+, உற�� 
ஆகா# - ந�+� ஆகா#. 
 
 4. பிற��: ஒ�9� உதவாத ைகைய=ைடய க/மி +கழாகிய மைல�: - 
மைலய�தைன$ +கH�: உாியவ� ஆகா�. 
 
 5. ஒ�9 கல # ெபா/ தாத உ�ள� உைடயவ� உய� த ந!பனாக� 
க/த$படா�. 
 
 6. ஆசிாிய��: ஒ/தவி=� ெச�யாம( வFசி�#� க
:� க(வி உ!ைமயான 
க(வியாகா#. 
 
 7. தா� வள�#ட� வாழாவி>7�, பிற� அMவா9 வாழ�>யாைமைய� 
க!� வ/ #� வ/�த� உ!ைமயான வ/�தமாகா#. 
 
 8. அறவழியி( ஈ�>ய ெபா/ைள ந��ைறயி( - ந(லத
:� ெகாடாத 
ெகாைட உ!ைம� ெகாைடயாகா#. 
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 9. உாிய �ைறயி( ேநா
காத ேநா�+ (தவ�) உ!ைம ேநா�+ ஆகா#. 
 
 10. ம9பிற$+ எ�பைத ��@�> அறி # அத
: ஏ
றப> ஒHகாம(, 
ஆ!>( ம��� C�த C$+, உ!ைமயான பய7�ள C$பாகா#. 
 

6. 6. 6. 6. இ ைல இ ைல இ ைல இ ைல ----    இ ைல என� @*� ப�! ெமாழிக�இ ைல என� @*� ப�! ெமாழிக�இ ைல என� @*� ப�! ெமாழிக�இ ைல என� @*� ப�! ெமாழிக�    
 

 1. கட( <" த உலகி( உ�ள ம�கD�: எ(லா�, பி�ைள$ேப
ைற விட 
ேவ9 ெபாிய ேப9 இ(ைல. 
 
 2. உலக நைட�ைற அறி # ஒ/வ��: ஒ/வ� உதவி வா"வைத� கா�>;� 
த�க ெசய(-த�க வர� இ(ைல. 
 
 3. ந(ல வா�$+ - வசதி த/� பழ�க வழ�க�ைத� கா�>;� சிற த 
பழ�கவழ�க� இ/�க �>யா#. 
 
 4. ந(ல வா�$+ - வசதி தராத பழ�கவழ�க�ைத� கா�>;� 5! ெசய( 
ேவ9 இ�9. 
 
 5. த�னா( ெச�ய �> த ந(ல ெசயைலேயா - ெகாைடையேயா 
மைற�தA7� ெகா�ைம ேவெறா�9� இ(ைல. - 
 
 6. ந(லறி�� ந(;ண��சி=� இ(லாத மர�க�ைட யா� வா"தைலவிட ேவ9 
சா� இ(ைல. இ த வா"ேவ சா��:� சம�. 
 
 7. ேபராைசைய� கா�>;� ெபாிய வ9ைம�தன� ேவ9 இ/�க �>யா#. 
 
 8. நம�:$ பி� வி��$ ேபாக�@>ய எ�ச$ெபா/� +கழி7� ேவேற#� 
இ�9. 
 
 9. ஒ/வாிட� ெச�9 ெகFசி� ேக�� இர�தைல� கா�>;� இழி� ேவ9 
யா#� இல#. 
 
 10. த�மிட� வ # ஒ�9 ேக�� இர$பவ��:� ெகா�$பைதவிட உய� த 
சிற$+ ேவ9 இ/�த
: இ(ைல. 
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7. 7. 7. 7. ெபா�யான ப�! உைரக�ெபா�யான ப�! உைரக�ெபா�யான ப�! உைரக�ெபா�யான ப�! உைரக�    

 
 1. கட( <" த இM�லகி( வாH� ம�கD�:�, உய� த ெபாிய அறிவாள� 
இனிைமயா� வா"வதி(ைல எ�ப# ெபா�; அவ� உ�ள� இனியதாகேவ இ/�:�. 
 
 2. மிக$ ெபாிய ெச(வ�� ெச(வா�:� ெப
றவ� பிறாிட� சின� (ேகாப�) 
கா�டமா�டா� எ�ப# ெபா�. ெச/�கினா( அவ� ���க� கா�டலா�. 
 
 3. க� உ!பவ� எதி;� ேசா�வைடயா� - தா"வைடயா� எ�ப# ெபா�.  
 4. ெச�ய ேவ!>ய ெசயைல உாிய கால� அறி # ெச�யாதவ7�:� ெசய( 
ைக@> வ/� எ�ப# ெபா�. 
 
 5. எதி� கால�தி( ேநர� @>யைத #ணி�#ண� # (உ�ேதசமாகவாவ# 
அறி #) அத
: ஏ
ப ��@�> நட # ெகா�ளாதவ� த�ைன� கா�#� 
ெகா�வா� எ�ப# ெபா�. 
 
 6. உ
ற ெசயைல� கா� # ெவ9�#� ெச�யாதவ� உய�� ெப9த( 
இயலா#. 
 
 7. எைத=� ெபா9�# அட�கமா� இ(லாதவ�, ெப/ைமைய ேவ!>$ 
ெப9த( இயலா#. 
 
 8. தன�:$ ெப/ைம ேவ!டாதவ�, - அதாவ# - த
ெப/ைமைய 
வி/�பாதவ� சி9ைம அைடத( இ(ைல. 
 
 9. ெபா/ளி� ேம( ேபரவா� ெகா�பவ�, �ைறயாக$ ெபா/� ஈ��வா� 
எ�ப# ெபா�. 
 
 10. K�ைமயான உ�ள�தா� அ(லாதவ�, உய� த தவ� ெச�வா� எ�ப# 
ெபா�. 
 

8. 8. 8. 8. உ*த  உ*த  உ*த  உ*த  எளிதான ப�! ெமாழிக�எளிதான ப�! ெமாழிக�எளிதான ப�! ெமாழிக�எளிதான ப�! ெமாழிக�    
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1. கட( <" த உலகி( வாH� ம�கD�, +கழான ெசய(கைள வி/�பி� 
ெச�பவ��:� ேதவ� வாH� இ�ப உலக� எளிதி( கிைட�:�. 
 
2. ேபாைர ஏ
9 உ!ைமயா�$ ேபாாி�பவ��:$ ெபாிய ேபாாி( ெவ
றி 
கிைட�த( எளி#. 
 
3. :ளி� த உ�ள�+ உைடயவ�க�:, பிற� வி/�+� ெபா/ைள� ெகா��த( 
எளி#. 
 
4, பிற�ேம( ேகா� ெசா(;தைல வி/�+பவ�, எ த மைற ெபா/ைள=� 
(இரகசிய�ைத=�) எளிதி( ெவளியி��வி�வ�. 
 
5. உைழ$பினா( உ!டா:� #�ப�ைத$ (சிரம� ைத$) ெபா/�ப��தா# 
உைழ$பவ��: இ�ப� கிைட$ப# எளி#. 
 
6. உைழ�காம( இ�ப�ைத ம��ேம வி/�+பவ�க� எளிதி( #�ப� எ�#வ�. 
 
7. ெப/ தீனிைய வி/�பி உ�ெகா�பவ��:, மி: த ெபாிய ேநா�க� எளிதி( 
உ!டா:�. 
 
8. த� மைனவிய(லாத ம
ற ெப!கைள வி/�+ பவ��:$ ெப/� பழி ேந�த( 
எளி#. 
 
9. பிற� பார�ைத� (பிற� �ைமைய�) தா0கி� கா�க ேவ!�� எ�7� அ/� 
உைடயவ�க�, ம
ற வ��:� ப:�#� ெகா��# உ!Jத( எளிய ெசயேல; 
�>யாத த�9. 
 
10. எ த$ ெபா9$+� கவைல=� இ(லாதவ��:, பிறைர$ ப�ெகாைல ெச�த( 
எளி#. 
 
    
    

9. 9. 9. 9. ந @�தலாக� ந @�தலாக� ந @�தலாக� ந @�தலாக� ((((வறியதாக�வறியதாக�வறியதாக�வறியதாக�) ) ) ) @*� ப�!� க(�!க�@*� ப�!� க(�!க�@*� ப�!� க(�!க�@*� ப�!� க(�!க�    
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 1. கட( <ழ த உலகி( ம�கைள ஆD� அரச� ெச0ேகா( �ைற தவறி�, 
அவ� ஆD� நா� ந(@� ததா:� - வ9ைம =ைடயதா:�. 
 
 2. மிக�� அகைவ (வய#) �தி� தவ� காம�ைத வி/�+த( - அதாவ# 
ேம;� +திதாக� தி/மண� ெச�# ெகா�ள வி/�+த( பயன
றதா:�. 
 
 3. உட� இ/ #ெகா!ேட உ�ள�தி( பைக ெகா!� ெசயலா
9பவ7ட� 
ேச� தி/�த( வறிதானேத - 5ணானேத. 
 
 4. ெபாிய பிணியாளி ெப9கி�ற இ�ப� எ�ப# உ!ைமயான பய� 
உைடயதாகா#.  
 
 5. த�ைன$ ெபா/�ப��தா# +ற�கணி$பவாிட�தி( சின� ெகா�வ# 
ெச(லா# - பயன
ற#. 
 
 6. மிக�� அகைவ �தி��த C�ேதா� த�ைன ஆைடயணிகல�களா( 
ஒ$பைன (அல0கார�) ெச�# ெகா�வ# அMவளவாக எ�படா#. 
 
 7. தன# ேப�� எ�படாத இட�தி( ேப�த( எ�ப# பயன
ற 
5!ெசயலா:�. 
 
 8. உ�ள�தி( :ளி��சியி�றி வற�சி=
றி/$+வேனா� - அதாவ# - 
உ�ள�+ இ(லாதவேனா� ேச� தி/�த( பய� தராததா:�. 
 
 9. தம# ெப/ைமைய� க!� அFசி மதி$+ ெகாடாத இட�தி( சின� 
கா��தலா( பயனி(ைல. 
 
 10. உ!ைமயான ந�+ இ(லாதவாிட�தி( இ� ெசா(ைலேயா - ஓ� 
உதவிையேயா ெபற உ�ள�தி( வி/�பி� ெச(;தலா( ஒ/ பய7� இரா#. 
 

    
    

10. 10. 10. 10. தவறாைம ப
றிய ப�! உைரக�தவறாைம ப
றிய ப�! உைரக�தவறாைம ப
றிய ப�! உைரக�தவறாைம ப
றிய ப�! உைரக�    
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 1. கட( <" த உலகி( வாH� ம�கD�:�, தா� ஓ0கி உய�� ெபற 
வி/�+பவ�, உய� த ெமாழிகைள - பிறைர$ ப
றி உய�வான +கHைரகைள� 
@ற� தவிர மா�டா� (த!டா�). 
 
 2. தா� ெப/ைமயி( ெப/க வி/�+பவ�, பல +க"� ெசய(கைள� ெச�ய� 
தவிரா�, 
 
 3. க(வி க
க வி/�+பவ� ஆசிாியைர வண0:வதி( பி� வா0கமா�டா�. - 
 
 4. உலகி( +கHட� நிைல�# நி
க வி/�+பவ� உய� த தவ� 
இய
9தைல� தவி��கமா�டா�. 
 
 5. தா� ந��ைறயி( வாழ ேவ!�பவ�, ெபாிேயா/ட� <" # 
(ஆேலாசி�#) வாH� வழி அறிதைல� தவிரா�. 
 
 6. தா� ேம�ேம;� வளர வி/�+பவ�, �ய
சி=ட� உைழ$பைத 
விடமா�டா�. 
 
 7. இ�ப� ெபற விைழபவ�, அைத$ ெப9� �ய
சியினிைடேய ஏ
ப�� 
இ�ன(கைள� க!� ேசார மா�டா�. 
 
 8. பி�னா( #�ப$பட இ/$பவ�, ��னா( ேதைவயி(லாத 
சி
றி�ப0கைள விடா# Nக�வா�. 
 
 9. :>ம�களி� ந�ைமைய வி/�+� அரச�, ெச0ேகா( �ைற தவறாம( 
ஆDதைல� ைகவிட மா�டா�. 
 
 10. இ�ப� வி/�+வ�, ெபாிேயாாி� :றி$பறி # ெசயலா
9தAனி�9� 
நீ0கா�. 
 
 

    
12. 12. 12. 12. மணிேமகைலயி1 பழ�க வழ�க மர$க2மணிேமகைலயி1 பழ�க வழ�க மர$க2மணிேமகைலயி1 பழ�க வழ�க மர$க2மணிேமகைலயி1 பழ�க வழ�க மர$க2    
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 ஐ�ெப/0 கா$பிய0கD� ஒ�றான மணிேமகைல எ�7� கா$பிய� 
கால�தி( ப(ேவ9 ம�களிைடேய இ/ த பழ�க வழ�க0கைள=�-மர+கைள=� 
கா!பா�. 
 

மல� வன� :�க காைதமல� வன� :�க காைதமல� வன� :�க காைதமல� வன� :�க காைத    
கட;ள�*+- <ய மல�கட;ள�*+- <ய மல�கட;ள�*+- <ய மல�கட;ள�*+- <ய மல�    
 
 கட�ள��:� <��� மல� Kயதாயி/�க ேவ!�� எ�ப# ஒ/வைக மர+. 
மல� ெகா�# ேபா�� ேபா#� ேபா�ட பி�ன/� மல�� :டைலைய இ�$பி� கீ" 
ெதா0கவிட� @டா# எ�ப�. :ளி�காம( மல� ெகா�ய� @டாெத�ப#� ஒ/ 
ெகா�ைக. மணிேமகைல மல� ெதா��த ேபா#, த ைத ேகாவலைன எ!ணி அHத 
க!ணீ� மலாி( ப��வி�டதா( ேவ9 மல�க� ெகா�# வ/�ப> மாதவி 
மணிேமகைலைய மல� வன�தி
: அ7$பினாளா�. 
 

““““மாத� ெச-க1 வாிவன�� அழி�"�மாத� ெச-க1 வாிவன�� அழி�"�மாத� ெச-க1 வாிவன�� அழி�"�மாத� ெச-க1 வாிவன�� அழி�"�    
�ல��நீ� உ�(=� ெபாதியவிG ந0மல��ல��நீ� உ�(=� ெபாதியவிG ந0மல��ல��நீ� உ�(=� ெபாதியவிG ந0மல��ல��நீ� உ�(=� ெபாதியவிG ந0மல�    
இல-கிதG மாைலைய இ()நீஇல-கிதG மாைலைய இ()நீஇல-கிதG மாைலைய இ()நீஇல-கிதG மாைலைய இ()நீ    ரா(டரா(டரா(டரா(ட    
மாதவி மணிேமகைல <க� ேநா�கி�மாதவி மணிேமகைல <க� ேநா�கி�மாதவி மணிேமகைல <க� ேநா�கி�மாதவி மணிேமகைல <க� ேநா�கி�    
தாமைர த1மதி தாமைர த1மதி தாமைர த1மதி தாமைர த1மதி ேச�'த" ேபால�ேச�'த" ேபால�ேச�'த" ேபால�ேச�'த" ேபால�    
காம� ெச-ைகயி� க1ணீகாம� ெச-ைகயி� க1ணீகாம� ெச-ைகயி� க1ணீகாம� ெச-ைகயி� க1ணீ� மா றி�� மா றி�� மா றி�� மா றி�    
Mநீ� மாைல M�தைக யிழ'த"Mநீ� மாைல M�தைக யிழ'த"Mநீ� மாைல M�தைக யிழ'த"Mநீ� மாைல M�தைக யிழ'த"    
நிக�மல� நீேய ெகாண�வா� எ�றA�நிக�மல� நீேய ெகாண�வா� எ�றA�நிக�மல� நீேய ெகாண�வா� எ�றA�நிக�மல� நீேய ெகாண�வா� எ�றA�” ” ” ”     (8(8(8(8----15)15)15)15)    

 
எ�ப# பாட( ப:தி. C�கா( மலைர ேமா # பா��த;� @டாதா�. கழ
சி0க� 
எ�7� அரசனி� மைனவி கட�D�: உாிய மலைர எ��# C�கா( ேமா ததா( 
ெச/�#ைண நாயனா� எ�பவ� அரசியி� C�ைக அாி # வி�டாரா�. இைதயறி த 
ம�ன� கழ
 சி0க� மலைர எ��த ைகையய(லவா �தA( ெவ�ட ேவ!�� 
எ�9 @றி� த� மைனவியி� ைகைய ெவ�> வி�டாரா�. இவ/� ஒ/ நாயனா�. 
எMவள� க�ைம� ெசய( இ#! இ# ெபாிய+ராண� கைத. 
 
 சவக�லா( ேந/ ஒ/ �ைற காXமீ� ெச�றேபா# அ0: ஓாிட�தி( இ/ த 
ந9 மல�கைள அ!ண(கா திய>களிட� ெகா!�வ # அளி�#� சிற$+ 
ெச�வத
காக எ��தாரா�. பி� அவ
ைற C�கா( ேமா தாரா�. அ$ேபா# 
அவ/ைடய உதவியாளராக உட� ெச�றி/ த எ�. வி. ஐய0கா� எ�7� தமிழ�, 
ேந/ைவ ேநா�கி, ேமா த மலைர அளி$ப# எ0க� ப�க�தி( (தமிழக�தி() 
வழ�கமி(ைல எ�9 @றினாரா�. உடேன ேந/ ேமா த மல�கைள� கீேழ ேபா�� 
வி�� ேவ9 +# மல�கைள எ��#� ெச�றாரா�. ேமா தேத @டாெதனி�, 
க!ணீ� ப�ட# சிறி#� @டாத�ேறா! 
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ெப�க' தனி-. ஏகாைமெப�க' தனி-. ஏகாைமெப�க' தனி-. ஏகாைமெப�க' தனி-. ஏகாைம    
 
 மாதவி மணிேமகைலைய மல� வன� ெச�9 ேவ9 மல� ெகா!� வ/க 
எ�ற#�, �தமதி எ�ற ேதாழி, மணிேமகைலைய� தனிேய அ7$பலாகா#; அவைள 
ஆடவ� க!டா( அகலா�; அவ�க� உ�ள�தி( காம உண�� ேதா�றாராயி� 
ேப>களாக�தா� அவ�க� இ/�கேவ!��. 
 

““““ஆடவ� க1டா� அகறA� உ1ேடாஆடவ� க1டா� அகறA� உ1ேடாஆடவ� க1டா� அகறA� உ1ேடாஆடவ� க1டா� அகறA� உ1ேடா    
ேபேபேபேப=ய ர�ேறா ெப றியி� நி�றி=�=ய ர�ேறா ெப றியி� நி�றி=�=ய ர�ேறா ெப றியி� நி�றி=�=ய ர�ேறா ெப றியி� நி�றி=�    ““““     (24,25) 

 
எனேவ, 
 

““““மணி�I- ெகா�ப� மணிேம கைலதா�மணி�I- ெகா�ப� மணிேம கைலதா�மணி�I- ெகா�ப� மணிேம கைலதா�மணி�I- ெகா�ப� மணிேம கைலதா�    
தனி�" அல� ெகா�/� தைகைமய5 அ�ல5தனி�" அல� ெகா�/� தைகைமய5 அ�ல5தனி�" அல� ெகா�/� தைகைமய5 அ�ல5தனி�" அல� ெகா�/� தைகைமய5 அ�ல5” ” ” ”         (42,43)(42,43)(42,43)(42,43)    
 

எ�9 @றினா�. அ த� கால�தி;� (எ த� கால�தி;�) ெப!க� காவ;ட� 
இய0க ேவ!>யவ�களாக இ/ தன� எ�ப# இதனா( ெபற$ப��. இ த 
இ/பதா� 8
றா!>� இ9தி� கா( ப0:� கால�தி(, மகளி� ஆடவ� 
#ைண=ட� ெச(A7�, ஆடவைர 5"�தி மகளிைர� ெகா�ைள ெகா�பவ� 
@�ட� மி�கி/�கிற# எ�பைத எ!J0கா( ேவதைனயா� உ�ள� வ/ #கிற#. 
 
ம�ணாைமம�ணாைமம�ணாைமம�ணாைம    
 
சமண� #றவிக� :ளி�#� கHவி உடைல� K�ைம ெச�வதி(ைலயா�. இதைன, 
 

““““ம1ணா ேமனிய� வ�ேவா� த�ைனம1ணா ேமனிய� வ�ேவா� த�ைனம1ணா ேமனிய� வ�ேவா� த�ைனம1ணா ேமனிய� வ�ேவா� த�ைன””””   (3.91) 
 
எ�7� ப:தியா( அறியலா�. ம!Jத( = :ளி�த( - K�ைம ெச�த(. 
#ணிைய� K�ைம ெச�=� வ!ணா� எ�7� ெபய�$ ெபா/ளி( மைலயாள�தி( 
‘ம!ணா�’ எ�7� ெபய� வழ0க$ப�கிற#. இதைன ந�பியா!டா� ந�பி 
அ/ளி� ெச�த ‘தி/ஞான ச�ப த� தி/வ தாதி’ எ�7� 8A( உ�ள 
 

““““க1=ன� QG'தவைள பிர�ேபா� க7வா உடல�க1=ன� QG'தவைள பிர�ேபா� க7வா உடல�க1=ன� QG'தவைள பிர�ேபா� க7வா உடல�க1=ன� QG'தவைள பிர�ேபா� க7வா உடல�    
வி1=னE Qழ� க7வின வா�கிய வி�தகேனவி1=னE Qழ� க7வின வா�கிய வி�தகேனவி1=னE Qழ� க7வின வா�கிய வி�தகேனவி1=னE Qழ� க7வின வா�கிய வி�தகேன” (6)” (6)” (6)” (6)    
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““““�7வா� எதி�'த உறி�ைக� பறிதைல� �1ட�த-க5�7வா� எதி�'த உறி�ைக� பறிதைல� �1ட�த-க5�7வா� எதி�'த உறி�ைக� பறிதைல� �1ட�த-க5�7வா� எதி�'த உறி�ைக� பறிதைல� �1ட�த-க5    
க7வா உடல� க7வின வா�கிய க பகேமக7வா உடல� க7வின வா�கிய க பகேமக7வா உடல� க7வின வா�கிய க பகேமக7வா உடல� க7வின வா�கிய க பகேம” (28)” (28)” (28)” (28)    

 
எ�7� பாட( ப:திகளா;� ெதளியலா�. கHவா உடல� எனி7� ம!ணா ேமனி 
எனி7� ெபா/� ஒ�ேற. ஒ�ட� @�தாி� த�கயாக$ பரணியி;�, 
 

““““ம1ணா உட�� ம1ணா உட�� ம1ணா உட�� ம1ணா உட�� ----    வ�ேவா� த�ைன ேநா�கிவ�ேவா� த�ைன ேநா�கிவ�ேவா� த�ைன ேநா�கிவ�ேவா� த�ைன ேநா�கி”””” (219) 
என� :றி$பிட$ப���ள#. 
 

ைக�தி�-த� ைக�தி�-த� ைக�தி�-த� ைக�தி�-த�     
    
 தம�: பி>�காதவ�க� பி>�காத ெமாழிகைள$ ேபசி�, அ$பா( ேபா0க� 
எ�9 வாயா( ெசா(லாம(, ைகைய அைச�# அ$பா( ேபா:�ப>� :றி$+ 
கா��த( சமண� #றவிய�களி� பழ�கமா�. :>கார� ஒ/வ� சமண� #றவி 
ஒ/வைர ேநா�கி� @றாதன @றி� கி!ட( ெச�ய, அவைன அ$+ற$ப��த அவ� 
ைகயைச�தனாரா�. இதைன, 
 

““““உ1) ெதளி'" இ?ேயாக� "0பய�உ1) ெதளி'" இ?ேயாக� "0பய�உ1) ெதளி'" இ?ேயாக� "0பய�உ1) ெதளி'" இ?ேயாக� "0பய�    
க1டா� எ�ைம/�க1டா� எ�ைம/�க1டா� எ�ைம/�க1டா� எ�ைம/�    ைக/தி�� ெகா1ெமனைக/தி�� ெகா1ெமனைக/தி�� ெகா1ெமனைக/தி�� ெகா1ெமன    
உ1ணா ேநா�பி த�ெனா)� QC 0உ1ணா ேநா�பி த�ெனா)� QC 0உ1ணா ேநா�பி த�ெனா)� QC 0உ1ணா ேநா�பி த�ெனா)� QC 0    
உ1ெமன இர��ேமா� களிமக�உ1ெமன இர��ேமா� களிமக�உ1ெமன இர��ேமா� களிமக�உ1ெமன இர��ேமா� களிமக�” ” ” ”  (2:100-103) 
 
““““ைமய0 ப=வ�" மாதவ� �ற�ெதைம�ைமய0 ப=வ�" மாதவ� �ற�ெதைம�ைமய0 ப=வ�" மாதவ� �ற�ெதைம�ைமய0 ப=வ�" மாதவ� �ற�ெதைம�    
ைக/தி�� ேகாட%�ைக/தி�� ேகாட%�ைக/தி�� ேகாட%�ைக/தி�� ேகாட%�............” ” ” ”          (5:54,55) 

 
எ�7� ப:திக� அறிவி�கி�றன. 
 
ஐ	பைட-தா@ஐ	பைட-தா@ஐ	பைட-தா@ஐ	பைட-தா@    
 
 இ த� கால�தி( :ழ ைதகைள� கா�க அைரயி( எ�ென�னேவா 
க��கி�றன�. அ த� கால�தி( அைரயி( ஐ�பைட� தாA க�>ன�. கா�த( 
கட�ளாகிய தி/மாA� வைள, ஆழி, கைத, வா�, வி( எ�7� ஐ # பைட� 
க/விகைள� சிறிய வ>வி( ெபா�னா( ெச�# அைரயி( க��வ�. இத
:�தா� 
ஐ�பைட� தாA க��த( எ�ப# ெபய�. 
    

““““ெச?வா�� �தைல ெம�ெபறா மழைலெச?வா�� �தைல ெம�ெபறா மழைலெச?வா�� �தைல ெம�ெபறா மழைலெச?வா�� �தைல ெம�ெபறா மழைல    
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சி'" சி�னீ� ஐ�பைட நைன�பசி'" சி�னீ� ஐ�பைட நைன�பசி'" சி�னீ� ஐ�பைட நைன�பசி'" சி�னீ� ஐ�பைட நைன�ப””””   (3-137,138) 
 

““““அமளி� "EL� ஐ�பைட� தா%�அமளி� "EL� ஐ�பைட� தா%�அமளி� "EL� ஐ�பைட� தா%�அமளி� "EL� ஐ�பைட� தா%�    
�தைல# ெச?வா�� �0நைட� �த�வ��தைல# ெச?வா�� �0நைட� �த�வ��தைல# ெச?வா�� �0நைட� �த�வ��தைல# ெச?வா�� �0நைட� �த�வ�””””  (7.56,57) 

 
எ�7� பாட( ப:திகளா( இதைன அறியலா�. ம
9�, ச0க இல�கிய� 
�த
ெகா!� ப(ேவ9 8(களி( இ� ெச�தி இட� ெப
9�ள#. 
 
கணவைன இழேதா�கணவைன இழேதா�கணவைன இழேதா�கணவைன இழேதா�    
 
 அ த� கால�தி(, கணவைர இழ தவ� #யர� தாளாம( ெப/C�� எறி # 
உயி� #ற$பரா�; அ(ல# தீ�:ளி$பரா�; அ(ல# தவேநா�+ ெகா�வரா�. 
இதைன, 
 

““““காதல� இற�பி� கைன எாி ெபா�திகாதல� இற�பி� கைன எாி ெபா�திகாதல� இற�பி� கைன எாி ெபா�திகாதல� இற�பி� கைன எாி ெபா�தி    
ஊ"ைல� ��கி� ஊ"ைல� ��கி� ஊ"ைல� ��கி� ஊ"ைல� ��கி� உயி��" அக�தட-கா"உயி��" அக�தட-கா"உயி��" அக�தட-கா"உயி��" அக�தட-கா"    
இ�8யி� ஈவ� ஈயா ராயி�இ�8யி� ஈவ� ஈயா ராயி�இ�8யி� ஈவ� ஈயா ராயி�இ�8யி� ஈவ� ஈயா ராயி�    
ந�னீ�� ெபா�ைகயி� நளிஏாி ��வ�ந�னீ�� ெபா�ைகயி� நளிஏாி ��வ�ந�னீ�� ெபா�ைகயி� நளிஏாி ��வ�ந�னீ�� ெபா�ைகயி� நளிஏாி ��வ�    
நளிஏாி �காஅ ராயி� அ�பேரா)நளிஏாி �காஅ ராயி� அ�பேரா)நளிஏாி �காஅ ராயி� அ�பேரா)நளிஏாி �காஅ ராயி� அ�பேரா)    
உட8ைற வாG�ைக�� ேநா 0ட� ப)வ�உட8ைற வாG�ைக�� ேநா 0ட� ப)வ�உட8ைற வாG�ைக�� ேநா 0ட� ப)வ�உட8ைற வாG�ைக�� ேநா 0ட� ப)வ�    
ப�தினி� ெப1=�ப�தினி� ெப1=�ப�தினி� ெப1=�ப�தினி� ெப1=�” ” ” ”          (2:42-48) 

 
எ�7� ப:தியா( அறியலா�. இர�ைட� கா$பிய0கD� ம
ெறா�றான 
சில$பதிகார�தி;�, கணவைன இழ தவ� ெப/C�ெசறி # உயி�வி�த( @ற$ 
ப���ள#. இத
:$ பா!>மாேதவி எ��#�கா��. 
 

““““காதல  பிாி'த ேநாேயா) உள-கன�0காதல  பிாி'த ேநாேயா) உள-கன�0காதல  பிாி'த ேநாேயா) உள-கன�0காதல  பிாி'த ேநாேயா) உள-கன�0    
ஊ"ைல� ��கி� உயி��தன� ஒ)-கிஊ"ைல� ��கி� உயி��தன� ஒ)-கிஊ"ைல� ��கி� உயி��தன� ஒ)-கிஊ"ைல� ��கி� உயி��தன� ஒ)-கி” ” ” ”  (4:58,59) 

 
““““காதல  ெக)�த ேநாேயா) உள-கன�0காதல  ெக)�த ேநாேயா) உள-கன�0காதல  ெக)�த ேநாேயா) உள-கன�0காதல  ெக)�த ேநாேயா) உள-கன�0    
ஊ"ைல� ��கி� உயி��தன5 ஊ"ைல� ��கி� உயி��தன5 ஊ"ைல� ��கி� உயி��தன5 ஊ"ைல� ��கி� உயி��தன5       (22: 151,152) 

 
எ�பன சில$பதிகார$ ப:திக�. ம9மண� ெச�# ெகா�ளாவி>7� தவ ேநா�+ 
ெகா�ளலா�. ஆனா(, தீ�:ளி$+ ேதைவய
ற# - ெகா�ைமயான# - ஆ! ெப! 
சம நிைல�: �ரணான#. அதாவ#, இ த� கால�தி
: ஒMவாத#. 
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யாைன �$ யாைன �$ யாைன �$ யாைன �$ பைறபைறபைறபைற    
 
 மத� பி>�த யாைன ெவளியி( ெச(A�, மதயாைன வ/கிற# - அைனவ/� 
விழி$பாயி/ # த
கா�#� ெகா�க எ�9 ��னா( பைறயைற # ெச(வா�களா�. 
 

““““ஒ�பா  படாஅ" ஒ� வழி� த-கா"ஒ�பா  படாஅ" ஒ� வழி� த-கா"ஒ�பா  படாஅ" ஒ� வழி� த-கா"ஒ�பா  படாஅ" ஒ� வழி� த-கா"    
பா�� பைற/� ப�'தி� ப'த��பா�� பைற/� ப�'தி� ப'த��பா�� பைற/� ப�'தி� ப'த��பா�� பைற/� ப�'தி� ப'த��    
ஆ"ல மா�கC� அல4 0 விளி�பஆ"ல மா�கC� அல4 0 விளி�பஆ"ல மா�கC� அல4 0 விளி�பஆ"ல மா�கC� அல4 0 விளி�ப    
நீல மா�வநீல மா�வநீல மா�வநீல மா�வைர நிலெனா) பட�'ெதன�ைர நிலெனா) பட�'ெதன�ைர நிலெனா) பட�'ெதன�ைர நிலெனா) பட�'ெதன�    
கால ேவக� களிமய�� உ ெறனகால ேவக� களிமய�� உ ெறனகால ேவக� களிமய�� உ ெறனகால ேவக� களிமய�� உ ெறன””””   (4:40-44) 

எ�7� ப:தியி( ‘பா:� (பாக/�) பைற=�... அல�
9 விளி$ப’ எ�றி/$ப# 
கா!க. 
 
ெதா:. ேபAத�ெதா:. ேபAத�ெதா:. ேபAத�ெதா:. ேபAத�    
 
 அரசாிட� ஒ�9 ேப�ேவா� �தA( அரச7�: வண�க� ெச�த;� 
வா"�#� ெசா(;த;� வழ�க�. மணிேமகைல ெத/வி( ெச�றேபா#, அவைள� 
காலத� (ச�ன() வழியாக� க!ட எ�> :மர� எ�பவ� வாசி�#� ெகா!>/ த 
யாழிைச பிைழபட� ெச�# அைசயாதி/ தா�. அவைன� க!ட உதய:மர� 
எ�7� ேசாழ இளவரச�, நீ இMவா9 இ/$பத
:� காரண� எ�ன என 
வினவினா�. எ�> :மர� அரச:மரைன வண0கி� ெசா(லலானா�. இதைன, 
 

““““பா-கி  ெச�0 தா�ெதா7 ேத�திபா-கி  ெச�0 தா�ெதா7 ேத�திபா-கி  ெச�0 தா�ெதா7 ேத�திபா-கி  ெச�0 தா�ெதா7 ேத�தி    
ம(டவிG அல-க� ம�ன �மர �ம(டவிG அல-க� ம�ன �மர �ம(டவிG அல-க� ம�ன �மர �ம(டவிG அல-க� ம�ன �மர �    
எ(= �மர� எ�திய" உைர�ேபா�எ(= �மர� எ�திய" உைர�ேபா�எ(= �மர� எ�திய" உைர�ேபா�எ(= �மர� எ�திய" உைர�ேபா�””””   (4.62-64) 

 
எ�7� ப:தி அறிவி�:�. ம
9�, மணிேமகைலயி� ேதாழியாகிய �தமதி எ�பா�, 
உதய :மரைன வா"�தி$ ேபசினா�: 
 

““““வா�கழ� ேவ'ேத வாGகநி� க1ணிவா�கழ� ேவ'ேத வாGகநி� க1ணிவா�கழ� ேவ'ேத வாGகநி� க1ணிவா�கழ� ேவ'ேத வாGகநி� க1ணி    
தீெநறி� படரா ெநதீெநறி� படரா ெநதீெநறி� படரா ெநதீெநறி� படரா ெநEசிைன ஆ�மதிEசிைன ஆ�மதிEசிைன ஆ�மதிEசிைன ஆ�மதி””””            (5:28,29)(5:28,29)(5:28,29)(5:28,29)    

 
எ�ப# கா!க. 
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ேபச� ெதாட0:�� ம�னைர வண0கி வா"�#வ# ேபாலேவ ேப�சி� �>வி;� 
வா"�#வ# மர+. �தமதி இMவா9 உதய:மரைன வா"�தி �>�தா�. இதைன, 
 

““““மிைகநா மிைகநா மிைகநா மிைகநா இ�ேல� ேவ-ேத வாGகஎனஇ�ேல� ேவ-ேத வாGகஎனஇ�ேல� ேவ-ேத வாGகஎனஇ�ேல� ேவ-ேத வாGகஎன””””   (5:79) 
 
எ�பதா( அறியலா�. சில$பதிகார�தி;�, இMவா9 ம�னனிட� ேபச� 
ெதாட0:�ேபா#� �>�த ேபா#� வா"�#� மர+ பல காைதகளி( இட� 
ெப
9�ளைம :றி$பிட�த�க#. இர�ைட� கா$பிய0க� ஆயி
ேற. 
 
+மாி�	 காவிாி�	 ஆட�+மாி�	 காவிாி�	 ஆட�+மாி�	 காவிாி�	 ஆட�+மாி�	 காவிாி�	 ஆட�    
 
 வட+ல�திA/ # தமிழக� வ/ேவா�, :மாியி;� காவிாியி;� :ளி�த( 
வழ�கமா�. �தமதியி� த ைத வட +ல�திA/ # :மாி=� காவிாி=� ஆ> (நீரா>) 
வ ேதா/ட� ேச� #ெகா!� +கா� வ தானா�. இதைன, 
 

““““�ர-� ெச�கட� �மாிய� ெப�'"ைற��ர-� ெச�கட� �மாிய� ெப�'"ைற��ர-� ெச�கட� �மாிய� ெப�'"ைற��ர-� ெச�கட� �மாிய� ெப�'"ைற�    
பர'"ெச� பர'"ெச� பர'"ெச� பர'"ெச� மா�கெளா) ேத=ன� ெபய�ேவா�மா�கெளா) ேத=ன� ெபய�ேவா�மா�கெளா) ேத=ன� ெபய�ேவா�மா�கெளா) ேத=ன� ெபய�ேவா�    
கட�ம1) ெப�'"ைற� காவிாி ஆ=யகட�ம1) ெப�'"ைற� காவிாி ஆ=யகட�ம1) ெப�'"ைற� காவிாி ஆ=யகட�ம1) ெப�'"ைற� காவிாி ஆ=ய    
வடெமாழி யாளெரா) வ�ேவா�வடெமாழி யாளெரா) வ�ேவா�வடெமாழி யாளெரா) வ�ேவா�வடெமாழி யாளெரா) வ�ேவா�” ” ” ”         (5:37-40)    

 
எ�பதா( அறியலா�. ‘:ர0: ெச�கட(’ எ�ப#, இராம7�காக வானர�க� 
கடA( அைண க�>ய ெசயைல� :றி�:மாயி�, இராம - இராவண$ேபா� 
இ தியாவி
:�ேளேய நைடெப
ற# எ�ேபாாி� ஆரா��சி� க/�# அ>ப��$ 
ேபாகலா�. 
 
 ம
9�, ஒH�க� தவறிய ெப!கD� அ�தீவிைனைய� (பாவ�ைத�) 
தீ��#�ெகா�ள வ # :மாியா�த( உ!டா�. வாரணாசி எ�7� ஊாிA/ த 
அபFசிக� எ�7� அ தணனி� மைனவி சாA எ�பா�, ஒH�க� தவறியதா( 
அ த� தீைமைய$ ேபா�கி� ெகா�ள வ # :மாியா>னாளா�. இதைன, 
 

““““ஆரண உவா�தி அபEசிக� எ�ேபா�ஆரண உவா�தி அபEசிக� எ�ேபா�ஆரண உவா�தி அபEசிக� எ�ேபா�ஆரண உவா�தி அபEசிக� எ�ேபா�    
பா��பபா��பபா��பபா��பனினினினி    சா% கா���கைட கழி'"சா% கா���கைட கழி'"சா% கா���கைட கழி'"சா% கா���கைட கழி'"    
ெகா1ேடா  பிைழ�த த1ட� அEசி�ெகா1ேடா  பிைழ�த த1ட� அEசி�ெகா1ேடா  பிைழ�த த1ட� அEசி�ெகா1ேடா  பிைழ�த த1ட� அEசி�    
ெத�திைச� �மாி ஆ=ய வ�ேவா5ெத�திைச� �மாி ஆ=ய வ�ேவா5ெத�திைச� �மாி ஆ=ய வ�ேவா5ெத�திைச� �மாி ஆ=ய வ�ேவா5””””                (13:4(13:4(13:4(13:4----7)7)7)7)    

 
எ�7� ப:தியா( அறியலா�. 
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காம-. இய�ைககாம-. இய�ைககாம-. இய�ைககாம-. இய�ைக    
 
 உவவன� ெச�ற மணிேமகைலைய அைடவத
காக வ த உதய :மர�, 
மணிேமகைல ஆ0கி/ த பளி0: அைற�:� +: #ெகா!டபி�, அவைள 
எ$ப>யாவ# யா� அைடேவ� என� �தமதியிட� @றி� ெச�9 வி�டா�. பி�ன� 
ெவளிவ த மணிேமகைல �தமதியிட� பி�வ/மா9 @9கிறா�: 
 
க
ேபா-தவ உண�ேவா இ(லாதவ�, இழி த :ல�தின�, கா��: உடைல வி
க� 
@>ய ேவசி எ�ெற(லா� எ�ைன இகழி7� எ�ைன வி/�பிய அ த$ 
+தியவனாகிய - ��பி� பழகாதவனாகிய உதய :மர� பி�ேன எ� உ�ள� 
ெச�ற#. �தமதிேய! இ# தா� காம�தி� இய
ைக ேபா;� - எ�9 @றினா�: 
 

““““க �� தானில5 க றவ உண�வில5க �� தானில5 க றவ உண�வில5க �� தானில5 க றவ உண�வில5க �� தானில5 க றவ உண�வில5    
வ�ண� கா�பில5 ெபா�5 விைலயா(= எ�0வ�ண� கா�பில5 ெபா�5 விைலயா(= எ�0வ�ண� கா�பில5 ெபா�5 விைலயா(= எ�0வ�ண� கா�பில5 ெபா�5 விைலயா(= எ�0    
இகG'தன னாகி நய'ேதா� எ�னா"இகG'தன னாகி நய'ேதா� எ�னா"இகG'தன னாகி நய'ேதா� எ�னா"இகG'தன னாகி நய'ேதா� எ�னா"    
�"ேவா� பி�ைற� ேபானெத� ெநEச��"ேவா� பி�ைற� ேபானெத� ெநEச��"ேவா� பி�ைற� ேபானெத� ெநEச��"ேவா� பி�ைற� ேபானெத� ெநEச�    
இ"ேவா அ�னா� காம� திய ைகஇ"ேவா அ�னா� காம� திய ைகஇ"ேவா அ�னா� காம� திய ைகஇ"ேவா அ�னா� காம� திய ைக    
இ"ேவ யாயி� ெக)க அத�திற�இ"ேவ யாயி� ெக)க அத�திற�இ"ேவ யாயி� ெக)க அத�திற�இ"ேவ யாயி� ெக)க அத�திற�” ” ” ”  (5:86-91) 

 
எ�ப# பாட( ப:தி. இதனா(, தவ ஒH�க� V!ேடா��:� உ�ள� த�மா9த( 
இய(+ எ�ப# +ல$ ப��. ெபா9�த/ள ேவ!�� எ�ற ேவ!�ேகாDட�, 
:மர:/பர அ>களாாி� நீதி ெநறி விள�க� எ�7� 8A( உ�ள ஒ/ பாடைல 
இவ! த/கிேற�. 
 

 ““““ஏ'ெதழி� மி�கா� இைளயா� இைசவ�லா�ஏ'ெதழி� மி�கா� இைளயா� இைசவ�லா�ஏ'ெதழி� மி�கா� இைளயா� இைசவ�லா�ஏ'ெதழி� மி�கா� இைளயா� இைசவ�லா�    
கா'ைதய� க1கவ� ேநா�க�தா�கா'ைதய� க1கவ� ேநா�க�தா�கா'ைதய� க1கவ� ேநா�க�தா�கா'ைதய� க1கவ� ேநா�க�தா�----வா�'தவா�'தவா�'தவா�'த    
நய8ைட இ�ெசா�லா� ேக5எனி8� மாத���நய8ைட இ�ெசா�லா� ேக5எனி8� மாத���நய8ைட இ�ெசா�லா� ேக5எனி8� மாத���நய8ைட இ�ெசா�லா� ேக5எனி8� மாத���    
அயலா�ேம� ஆ�� மன�அயலா�ேம� ஆ�� மன�அயலா�ேம� ஆ�� மன�அயலா�ேம� ஆ�� மன�” ” ” ” ( ) 

 
எ�ப# பாட(. கணவ� எ(லா வைகயி;� சிற தவ� எனி7�, ஒ/ ெப!J�: 
ம
ேறா� ஆடவ�பா( மன� நாட� @�மா�. அதாவ#, மன� மா
றாைன$ ப
றி 
நிைன�#$ பா��க� @�மா�. இ$பாட( ஈ!� ஒ$+ ேநா�க� த�க#. 
 
உயி�* கட$உயி�* கட$உயி�* கட$உயி�* கட$    
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 ெகா
றைவ�: (#��ைக�:) உயி��கட� ெகா��:� வழ�க� ப!� 
இ/ த#. உயி��கட� த/ேவா� தைல�>ைய மர�தி( க�> வி��� கH�ைத 
அாி # ெகா�வாரா�. தைல�>ைய மர�தி( க�> இMவா9 கH�ைத அாி # 
ெகா!டபி� தைலக� மர�தி( ெதா0கி�ெகா!>/�:மா�. கா� அம� 
ெச(வியாகிய ெகா
றைவயி� ேகா�ட�தி( இ�கா�சிைய� காணலா�. 
 

 
““““உைலயா உ5ளேமா) உயி��கட� இ0�ேதா�உைலயா உ5ளேமா) உயி��கட� இ0�ேதா�உைலயா உ5ளேமா) உயி��கட� இ0�ேதா�உைலயா உ5ளேமா) உயி��கட� இ0�ேதா�    
தைல"ா-� ெந)மர� தாG'" �றEL றி�தைல"ா-� ெந)மர� தாG'" �றEL றி�தைல"ா-� ெந)மர� தாG'" �றEL றி�தைல"ா-� ெந)மர� தாG'" �றEL றி�    
F=ைக ஓ-கிய ெப��ப% <�றி�F=ைக ஓ-கிய ெப��ப% <�றி�F=ைக ஓ-கிய ெப��ப% <�றி�F=ைக ஓ-கிய ெப��ப% <�றி�    
காடம� ெச�வி காடம� ெச�வி காடம� ெச�வி காடம� ெச�வி கழிெப�- ேகா(ட�கழிெப�- ேகா(ட�கழிெப�- ேகா(ட�கழிெப�- ேகா(ட�” ” ” ”     (6:50(6:50(6:50(6:50----53)53)53)53)    

எ�ப# பாட( ப:தி. சில$பதிகார�தி;� உயி�� ெகாைட @ற$ப���ள#. ஒ�ட� 
@�தாி� த�கயாக பரணியி(, 
 

““““சிர'ெதாி'தன அாி'தாி'" �ைவெச�தசிர'ெதாி'தன அாி'தாி'" �ைவெச�தசிர'ெதாி'தன அாி'தாி'" �ைவெச�தசிர'ெதாி'தன அாி'தாி'" �ைவெச�த    
ைபரவ�க5 ெசைபரவ�க5 ெசைபரவ�க5 ெசைபரவ�க5 ெச'நி'நி'நி'நில�ல�ல�ல�    
பர'ெதாி'" ெபா=ெச�ய ம றைவபர'ெதாி'" ெபா=ெச�ய ம றைவபர'ெதாி'" ெபா=ெச�ய ம றைவபர'ெதாி'" ெபா=ெச�ய ம றைவ    
பாி�க வ'தவ� சிாி�பேரபாி�க வ'தவ� சிாி�பேரபாி�க வ'தவ� சிாி�பேரபாி�க வ'தவ� சிாி�பேர””””            (51)(51)(51)(51)    

என��, ெசய0 ெகா!டாாி� கA0க�#$ பரணியி(, 
 

““““B-�தைல ெந)-கைழயி� மிைசேதா0�B-�தைல ெந)-கைழயி� மிைசேதா0�B-�தைல ெந)-கைழயி� மிைசேதா0�B-�தைல ெந)-கைழயி� மிைசேதா0�    
திைசேதா0� விழி�" நி�0திைசேதா0� விழி�" நி�0திைசேதா0� விழி�" நி�0திைசேதா0� விழி�" நி�0    
M-�தைல சிாி�பன க1) உற-�தைலM-�தைல சிாி�பன க1) உற-�தைலM-�தைல சிாி�பன க1) உற-�தைலM-�தைல சிாி�பன க1) உற-�தைல    
மற'தி���� Lட��க1 Q��ேப�மற'தி���� Lட��க1 Q��ேப�மற'தி���� Lட��க1 Q��ேப�மற'தி���� Lட��க1 Q��ேப�””””         (ேகாயி( பா>ய#-21) 

 
என�� உ�ள பாட(க� ஈ!� ஒ$+ேநா�க�த�கன. 
 
இறேதா� ேகாயி�இறேதா� ேகாயி�இறேதா� ேகாயி�இறேதா� ேகாயி�    
 
 சிற தவ�க� இற #வி>� அவ�க�:� ேகாயி( எ��த( மர+. இதைன, 
 

““““அ�'தவ�� காயி8� அரச�� காயி8�அ�'தவ�� காயி8� அரச�� காயி8�அ�'தவ�� காயி8� அரச�� காயி8�அ�'தவ�� காயி8� அரச�� காயி8�    
ஒ�-�ட� மா�'த ெப1=�� காயி8�ஒ�-�ட� மா�'த ெப1=�� காயி8�ஒ�-�ட� மா�'த ெப1=�� காயி8�ஒ�-�ட� மா�'த ெப1=�� காயி8�    
நா�ேவ0 வ�ண� பா�ேவ0 கா(=நா�ேவ0 வ�ண� பா�ேவ0 கா(=நா�ேவ0 வ�ண� பா�ேவ0 கா(=நா�ேவ0 வ�ண� பா�ேவ0 கா(=    
இற'ேதா� ம�-கி� சிற'ேதா� ெச�தஇற'ேதா� ம�-கி� சிற'ேதா� ெச�தஇற'ேதா� ம�-கி� சிற'ேதா� ெச�தஇற'ேதா� ம�-கி� சிற'ேதா� ெச�த    
�றிய4� ெந=ய4� �றிய4� ெந=ய4� �றிய4� ெந=ய4� �றிய4� ெந=ய4� ��0க1 ட�ன��0க1 ட�ன��0க1 ட�ன��0க1 ட�ன    
L)ம1 ஓ-கிய ெந)நிைல� ேகா(ட<�L)ம1 ஓ-கிய ெந)நிைல� ேகா(ட<�L)ம1 ஓ-கிய ெந)நிைல� ேகா(ட<�L)ம1 ஓ-கிய ெந)நிைல� ேகா(ட<�” ” ” ”     (6:54-59) 
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எ�7� ப:தி அறிவி�கிற#. ��ம! = ெச0க(. 
 
 

பிண	 ப&	 பா&பிண	 ப&	 பா&பிண	 ப&	 பா&பிண	 ப&	 பா&    
 
 பிண�ைத� ��வ#� ப�ள� ெவ�>=� தாழியி( இ��� +ைத$ப# ம�றி. 
அ$ப>ேய �H உ/வ�#ட� தைரயி� ேமேல ேபா��வி��$ ேபாவ#� உ!� 
என� ெதாிகி�ற#. ச�கர வாள� ேகா�ட� உைர�த காைதயி( இ# விாிவாக� 
ெசா(ல$ப���ள#. அ$ப:தியி( உ�ள 
 

““““L)ேவா� இ)ேவா� ெதா)�ழி� ப)�ேபா�L)ேவா� இ)ேவா� ெதா)�ழி� ப)�ேபா�L)ேவா� இ)ேவா� ெதா)�ழி� ப)�ேபா�L)ேவா� இ)ேவா� ெதா)�ழி� ப)�ேபா�” ” ” ”         (66)(66)(66)(66)    
 
எ�7� அ>யி( ��ேவா� எ�ற# எாி�தைல=�, ெதா� :ழி$ ப�$ேபா� எ�ப# 
+ைத$பைத=�, இ�ேவா� எ�ப# ெவளியிேல ேபா��வி��$ ேபாவைத=� 
:றி�:�. இ த� கால�தி(, ��கா� என� ��� ப:திைய=�, இ�கா� என$ 
+ைத�:� ப:திைய=� :றி$ப�. அ த� கால�தி( ெவளியி( இ��� (ேபா���) 
ெச(;� ப:திையேய இ�கா� எ�ப# :றி�ததாக� ேதா�9கிற#. இத
: உாிய 
சா�9:- 
 
 ெப!களி� ெச�பF� ஊ�>ய அழகிய அ>கைள நாிக� கMவி� 
ெச(கி�றனவா�. ஆைட உ��தி மைற�தி/ த அ(:ைல� (பிற$+9$ைப�) 
கH:க� :ைட # உ!கி�றனவா�. கடக� அணி த ைகைய நா� கMவி� 
ெச(கிறதா�. சா # Vசிய எ�$பான அழகிய �ைலகைள$ ப/ #க� ெகா�தி 
உ!கி�றனவா�. ஒ/ேப�, ெப!ணி� தைலைய �ழ�ேபா( ைகயி( ஏ தி� 
க!கைள� ேதா!> உ!கிறதா�. இ�த� கா�சி. 

    
““““வ7ெவா) கிட'த �7 ஊ� பி1ட�"வ7ெவா) கிட'த �7 ஊ� பி1ட�"வ7ெவா) கிட'த �7 ஊ� பி1ட�"வ7ெவா) கிட'த �7 ஊ� பி1ட�"    
அல�தக� ஊ(=ய அ=காி வா��ெகா1)அல�தக� ஊ(=ய அ=காி வா��ெகா1)அல�தக� ஊ(=ய அ=காி வா��ெகா1)அல�தக� ஊ(=ய அ=காி வா��ெகா1)    
உல�பி� இ�பேமா) உல�பி� இ�பேமா) உல�பி� இ�பேமா) உல�பி� இ�பேமா) உைள��� ஓைத/�உைள��� ஓைத/�உைள��� ஓைத/�உைள��� ஓைத/�    
கைல��ற அ��� க7��ைட' "1)கைல��ற அ��� க7��ைட' "1)கைல��ற அ��� க7��ைட' "1)கைல��ற அ��� க7��ைட' "1)    
நிைல�தைல ெந)விளி எ)��� ஓைத/�நிைல�தைல ெந)விளி எ)��� ஓைத/�நிைல�தைல ெந)விளி எ)��� ஓைத/�நிைல�தைல ெந)விளி எ)��� ஓைத/�    
கடக� ெசறி'த ைகைய� தீகா�கடக� ெசறி'த ைகைய� தீகா�கடக� ெசறி'த ைகைய� தீகா�கடக� ெசறி'த ைகைய� தீகா�    
உைடய� க?வி ஒ)-கா ஓைத/�உைடய� க?வி ஒ)-கா ஓைத/�உைடய� க?வி ஒ)-கா ஓைத/�உைடய� க?வி ஒ)-கா ஓைத/�    
சா'த� ேதா�'த ஏ-திள வன<ைலசா'த� ேதா�'த ஏ-திள வன<ைலசா'த� ேதா�'த ஏ-திள வன<ைலசா'த� ேதா�'த ஏ-திள வன<ைல    
கா�'தபசி எ�ைவ கவ�'"1 ஓகா�'தபசி எ�ைவ கவ�'"1 ஓகா�'தபசி எ�ைவ கவ�'"1 ஓகா�'தபசி எ�ைவ கவ�'"1 ஓைத/�ைத/�ைத/�ைத/�    
ப1�ெகா5 யா�ைகயி� ெவ1ப% அர-க�"ப1�ெகா5 யா�ைகயி� ெவ1ப% அர-க�"ப1�ெகா5 யா�ைகயி� ெவ1ப% அர-க�"ப1�ெகா5 யா�ைகயி� ெவ1ப% அர-க�"    
ம1கைணம1கைணம1கைணம1கைண    <ழவ மாக ஆ-ேகா�<ழவ மாக ஆ-ேகா�<ழவ மாக ஆ-ேகா�<ழவ மாக ஆ-ேகா�    
க�'தைல வா-கி� ைகயக�" ஏ'திக�'தைல வா-கி� ைகயக�" ஏ'திக�'தைல வா-கி� ைகயக�" ஏ'திக�'தைல வா-கி� ைகயக�" ஏ'தி    
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இ��ேப� உவைகயி� எ7'ேதா� ேப�மக5இ��ேப� உவைகயி� எ7'ேதா� ேப�மக5இ��ேப� உவைகயி� எ7'ேதா� ேப�மக5இ��ேப� உவைகயி� எ7'ேதா� ேப�மக5    
�யேலா �ழேலா கயேலா க1ேணா�யேலா �ழேலா கயேலா க1ேணா�யேலா �ழேலா கயேலா க1ேணா�யேலா �ழேலா கயேலா க1ேணா    
�மிேழா ��ேகா இழேதா கவிேரா�மிேழா ��ேகா இழேதா கவிேரா�மிேழா ��ேகா இழேதா கவிேரா�மிேழா ��ேகா இழேதா கவிேரா    
ப�ேலா <�ேதா எ�னா" இர-கா"ப�ேலா <�ேதா எ�னா" இர-கா"ப�ேலா <�ேதா எ�னா" இர-கா"ப�ேலா <�ேதா எ�னா" இர-கா"    
க1ெதா() உ1) கைவய= ெபய��"க1ெதா() உ1) கைவய= ெபய��"க1ெதா() உ1) கைவய= ெபய��"க1ெதா() உ1) கைவய= ெபய��"    
த1டா� களி�பி� ஆ)� D�"த1டா� களி�பி� ஆ)� D�"த1டா� களி�பி� ஆ)� D�"த1டா� களி�பி� ஆ)� D�"””””       (6:109–126) 

 
என$ +ைன #ைர�க$ ப���ள#. இதனா(, பிண0கைள� �டாம;� 
+ைத�காம;� ெவளிேய ேபா��வி��� ெச(;� வழ�க�� இ/ த# எ�ப# 
ெதளி�. 
 
 மணிேமகைல 8( +�த கா$பிய�. +�தமத� மணிேமகைல கால�தி( 
தமிழக�தி( சமண� ேபாலேவ பரவியி/ த#. +�தமத�தின� பிண0க� 
5ணாகாதவா9 பிற உயி�க� உ!ண��� என ெவளியி( அ$ப>ேய ேபா�� 
வி��� ெச(வ# உ!� எ�பத
: ேவ9 சா�9கD� உ!�. 
 
 +�த மத� தைலவ/� அரசிய( தைலவ/மாகிய தலா�லாமா திேப�தி( 
இ/ த கால�தி(, ெச�மானிய� ஒ/வ� ஏழா!� கால� அ0கி/ தாரா�. அவ� 
எHதிய ‘திேப�தி( ஏழா!�க�’ எ�7� 8A� தமி"ெமாழி ெபய�$ைப யா� 
ப>�ேத�. திேப�#$ +�தமத�தின�, பிண0கைள� :றி$பி�ட மைல$ ப:திக�: 
எ��#� ெச�9, க!ட #!டமாக ெவ�>� K�கி� K�கி எறிவரா�. அவ
ைற� 
சில பறைவகD� சில வில0:கD� ெப
9 உ!Jமா�. இMவா9 அவ� 
எHதி=�ளா�. ம
9� சிவ7ைடய தி/வ>கைள மலாி�� வண0காதவ�கD� 
தி/$ெபயைர ஒதாதவ�கD� கா�ைக�: இைரயா:வ� எ�7� க/�தி(, 
நா��கரச�, 
 

““““Iைக� ெகா1) அர� ெபா�ன= ேபா றிலா�Iைக� ெகா1) அர� ெபா�ன= ேபா றிலா�Iைக� ெகா1) அர� ெபா�ன= ேபா றிலா�Iைக� ெகா1) அர� ெபா�ன= ேபா றிலா�    
நா�ைக� ெகா1டர� காம� நவி�கிலா�நா�ைக� ெகா1டர� காம� நவி�கிலா�நா�ைக� ெகா1டர� காம� நவி�கிலா�நா�ைக� ெகா1டர� காம� நவி�கிலா�    
ஆ�ைக�ேக இைர ேத= அலம'"ஆ�ைக�ேக இைர ேத= அலம'"ஆ�ைக�ேக இைர ேத= அலம'"ஆ�ைக�ேக இைர ேத= அலம'"    
கா�ைக�ேக இைர யாகி� கழிவேரகா�ைக�ேக இைர யாகி� கழிவேரகா�ைக�ேக இைர யாகி� கழிவேரகா�ைக�ேக இைர யாகி� கழிவேர””””                        ((((ெபா"ெபா"ெபா"ெபா"))))    

 
என$ பா>=�ளா�. நா��கரச� கால�தி( தமிழக�தி( சமண�� +�த�� ம�களா( 
பி�ப
ற$ப�>/ தன எ�ப# வரலா9. கா�ைக�: இைரயா:வ� எ�ப#�, 
அவ�த� உட(க� ெவளியி( ேபாட$ப�� எ�பத
:� த�க சா�றா:�. இ த� 
கால�தி( இ$பழ�க� இ(லாத# நல�. 
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 பிண0கைள� தாழியி( (சாA() அைட�#ைவ�:� பழ�க�� இ/ த#. 
இ த� சா;�: ‘�# ம�க� தாழி’ எ�ப# ெபய�. இ# பல 8(களி;� 
@ற$ப���ள#. 
 
சிறாைர- <5கB ெச3த�சிறாைர- <5கB ெச3த�சிறாைர- <5கB ெச3த�சிறாைர- <5கB ெச3த�    
 
 சி9வ� @�ட�#ட� ேத� இH�# விைளயா>� கைள$+
9� தா0:� 
சிறா�கைள� கா
9 க9$ப� (ேப� பிசா�) அ!டாதவா9, சிறா�கா�:� ெப!க�, 
ேப�$பைகயாகிய ேவ$பிைல - ெவ!சி9 க�:கைள� �
றி$ ேபா��� Kப� 
கா�>� க!ேண9 கழி�# உற0க ைவ$பா�களா�. இதைன 
 

““““தள�நைட ஆயெமா) த-கா ேதா=தள�நைட ஆயெமா) த-கா ேதா=தள�நைட ஆயெமா) த-கா ேதா=தள�நைட ஆயெமா) த-கா ேதா=    
விைளயா) சி0ேத� ஈ��" ெம� வ�'திவிைளயா) சி0ேத� ஈ��" ெம� வ�'திவிைளயா) சி0ேத� ஈ��" ெம� வ�'திவிைளயா) சி0ேத� ஈ��" ெம� வ�'தி    
அமளி� "EL� ஐ�பைட� தா%�அமளி� "EL� ஐ�பைட� தா%�அமளி� "EL� ஐ�பைட� தா%�அமளி� "EL� ஐ�பைட� தா%�    
�தைல# ெச?வா�� �0நைட�தைல# ெச?வா�� �0நைட�தைல# ெச?வா�� �0நைட�தைல# ெச?வா�� �0நைட� �த�வ����� �த�வ����� �த�வ����� �த�வ����    
காவ� ெப1=� க=�பைக எறி'"காவ� ெப1=� க=�பைக எறி'"காவ� ெப1=� க=�பைக எறி'"காவ� ெப1=� க=�பைக எறி'"    
Mப- கா(=� M-�"யி� வதிய4�Mப- கா(=� M-�"யி� வதிய4�Mப- கா(=� M-�"யி� வதிய4�Mப- கா(=� M-�"யி� வதிய4�” ” ” ”      (7:54-59) 

 
எ�பதா( அறியலா�. 
 

இர;* காவ�இர;* காவ�இர;* காவ�இர;* காவ�    
 
 இரவி(, அர!மைனயி( உ�ள நாழிைக வ�>( (க>ைகயார� ேபா�ற#) 
கா��� ேநர�ைத� ெகா!�, மணி (ேநர�) ஊ� ம�க�: உர�த ஒA வாயிலாக 
அறிவி�க$ப�மா�. ஊ� கா$பாள� ஊைர� �
றி� �
றி� #> அ>�#� 
க�வ�களினி�9� கா�# வ/வரா�. இவ
ைற, 
 

““““பழவிற� �M� பாய� ெகா5 ந)நா5பழவிற� �M� பாய� ெகா5 ந)நா5பழவிற� �M� பாய� ெகா5 ந)நா5பழவிற� �M� பாய� ெகா5 ந)நா5    
ேகாமக� ேகாயி� �0நீ�� க�ன%�ேகாமக� ேகாயி� �0நீ�� க�ன%�ேகாமக� ேகாயி� �0நீ�� க�ன%�ேகாமக� ேகாயி� �0நீ�� க�ன%�    
யாம- ெகா5பவ� ஏ�ெதா% அரவ<�யாம- ெகா5பவ� ஏ�ெதா% அரவ<�யாம- ெகா5பவ� ஏ�ெதா% அரவ<�யாம- ெகா5பவ� ஏ�ெதா% அரவ<�””””            (7:63(7:63(7:63(7:63----65)65)65)65)    
    
““““ஊ� கா�பாள�ஊ� கா�பாள�ஊ� கா�பாள�ஊ� கா�பாள�    எறி"= ஓைத/�எறி"= ஓைத/�எறி"= ஓைத/�எறி"= ஓைத/�” ” ” ”         (7:69)(7:69)(7:69)(7:69)    

 
எ�பவ
றா( அறியலா�. :9நீ�� க�ன( எ�ப#, #ளி� #ளியாக நீ� ெசா��� 
ஏேதா ஒ/ வைக அளைவ� ெகா!� அ த� கால�தி( ேநர�தி� அளைவ (மணிைய) 
அறி # வ தா�க� எ�பைத$ +ல$ப��#�. 
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ேதா�பிேதா�பிேதா�பிேதா�பி    
 
 ேதா$பி எ�ப#, ெந(ேலா� சில ெபா/�கைள� ேச��#� கா��சி� #ழவி 
உ!டா�:� ஒ/வைக� க�ளா:�. இ#, 5�>ேல @ட� கா��சி உ!டா�க$ 
ப�டதா�. 
 

““““<ழ-�நீ� <�0ைற� கல��ண� க�மிய�<ழ-�நீ� <�0ைற� கல��ண� க�மிய�<ழ-�நீ� <�0ைற� கல��ண� க�மிய�<ழ-�நீ� <�0ைற� கல��ண� க�மிய�    
"ழ'" அ) க5ளி� ேதா�பி உ1) அய�'""ழ'" அ) க5ளி� ேதா�பி உ1) அய�'""ழ'" அ) க5ளி� ேதா�பி உ1) அய�'""ழ'" அ) க5ளி� ேதா�பி உ1) அய�'"    
பழEெச��� உ ற அன'த�� பாணி/�பழEெச��� உ ற அன'த�� பாணி/�பழEெச��� உ ற அன'த�� பாணி/�பழEெச��� உ ற அன'த�� பாணி/�” ” ” ”      (7:70-72) 

 
எ�ப# பாட( ப:தி. கல� +ண� க�மிய�=க$பவி( ேவைல ெச�=� 
ெதாழிலாள�க�, இவ�க� ேதா$பி உ!கி�றன�. ெச/�:, அன த� எ�7� 
ெசா
களி� ெபா/�, ேதநீேரா (Tea), காபிேயா (Coffee) ப/கினா( உ!டாவ# 
ேபா�ற ஒ/வைக வி/ வி/$+ - உ
சாக� எ�பதா:�. ஈ!� ‘பழF ெச/�:’ 
எ�ப# :றி$பிட� த�க#. ேவைல ெச�வதா( அ;�# வி/வி/$+ :ைற # 
வி�கிற#. ேதா$பி உ!பதா(, மீ!�� பைழய வி/ வி/$+ உ!டாகிறதா�. 
#ழ # அ� க�ளி� ேதா$பி உ!� எ�ப# க�ளிேல பல வைக உ!�; அவ
9� 
ேதா$பி எ�ப# ஒ/வைக எ�7� :றி$ைப� த/கிற#. இ# 5�>ேல=� 
கா��ச$ப�� எ�பைத$ ெப/� பாணா
9$ பைடயி;�ள 
 

““““நா5 ஆ த'" நற4 ெகாைட ெநாைள#சிநா5 ஆ த'" நற4 ெகாைட ெநாைள#சிநா5 ஆ த'" நற4 ெகாைட ெநாைள#சிநா5 ஆ த'" நற4 ெகாைட ெநாைள#சி    
இ� அ) க5ளி� ேதா�பி ப�கிஇ� அ) க5ளி� ேதா�பி ப�கிஇ� அ) க5ளி� ேதா�பி ப�கிஇ� அ) க5ளி� ேதா�பி ப�கி” ” ” ”     (141, 142) 

 
எ�7� ப:தியா( அறியலா�. இத
: ந�சினா��கினிய� எHதி=�ள ெபா/� 
அ$ப>ேய வ/மா9:- 
 
 “வி>ய
 காைலயிேல அவ�க� ப��கைள அ>�#� ெகா!� ேபா # 
அவ
ைற� க�D�: விைலயாக$ ேபா�கி, அத
:$ பி�பாக� தம# இ(Aேல 
சைம�த க�D�களி( இனிதாகிய ெந(லா( ெச�த க�ைள உ!�” - எ�ப# அ#. 
 
 க�D� கைடயிேல க�D�: விைலயாக$ ப��கைள� த # க� ெப
9$ 
ப/:வ#�, பி�+ 5�>ேல சைம�த ேதா$பி� க�ைள உ!ப#� வழ�கெமன� 
ெதாிகிற#. இ#, 5�>( ெச�=� ேதநீ�, காபி ேபா�ற# ேபா;�. த
ெசயலான 
வா�$+ ேந� ததா( ஈ!� ம
ெறா/ க/�ைத� காணலா�:- 
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 க�D� கைடயிேல க�ளி� விைல�: ஈடாக$ ப�ைவ� ெகா��தா�க� 
எ�பதா( அறிய�@>ய# ஒ�9!�. அதாவ#: அ த� கால�தி( மா� 
ெச(வமாக� (காசாக�) க/த$ப�ட# எ�ப#. இதனா( தமிழி( மா� எ�7� 
வில0ைக� :றி�:� ெசா( ெச(வ�ைத=� :றி�கலாயி
9, க�னட ெமாழியி( 
‘தன’ எ�7� ெசா( மா�ைட=� ெச(வ�ைத=� :றி�:�; இல�தீனி( ‘Pecunia’ 
எ�7� ெசா(;� மா�ைட=� ெச(வ�ைத=� :றி�:� - எ�பேத அ த� க/�#. 
மீ!�� க�D�: வ/ேவா�. ஒளைவயா� அதியமா� ெந�மா� அFசிைய$ பா>ய 
 

““““சிறிய க5 ெபறிேன எம�� ஈ/� ம�ேனசிறிய க5 ெபறிேன எம�� ஈ/� ம�ேனசிறிய க5 ெபறிேன எம�� ஈ/� ம�ேனசிறிய க5 ெபறிேன எம�� ஈ/� ம�ேன    
ெபாியெபாியெபாியெபாிய    க5 ெபறிேனக5 ெபறிேனக5 ெபறிேனக5 ெபறிேன    
யா� பாட� தா� மகிG'" உ12� ம�ேனயா� பாட� தா� மகிG'" உ12� ம�ேனயா� பாட� தா� மகிG'" உ12� ம�ேனயா� பாட� தா� மகிG'" உ12� ம�ேன””””      (235:1-3) 

 
எ�7� +ற நா7
9$ பாடA( :றி$பிட$ப���ள க�D� அர!மைனயி( 
ஆ�கியதாக�தா� இ/�க ேவ!��. இ த� கால�தி( ெவ9$+�:� ஒ9$+�:� 
உாிய க�ள� சாராய� கா���வ# ேபா�ற# அ�9 5�>( கா���� ேதா$பி, 
இ த� கால�தி( ேதநீ�, காபி வ # வி�டதா(, 5�>ேலா - நா�>ேலா ம�க� ம# 
கா��சாம( இ/$பா�களாக. 
 
�னி, தீ� கய*க	�னி, தீ� கய*க	�னி, தீ� கய*க	�னி, தீ� கய*க	    
 
 பி�ைள ெப
ற ெப!க�:� ‘தீ��� கழி�த(’ எ�7� ஒ/ பழ�கவிைன 
(சட0:) நட�த( உ!�. அ#வைர=� பி�ைள ஈ�ற ெப! ைகயி( ேவ$பிைலைய 
ைவ�#� ெகா!� இ/$ப#� நட$ப#� வழ�க�. ேவ$பிைல�:� ஐயவி�:� 
(ெவ!சி9 க�:�:�) க>$ பைக எ�7� ெபய� உ!�. க> = ேப�, க>$பைக = 
ேப�$பைக. +னி9 எ�ப#, அ!ைமயி( பி�ைள ஈ�ற நிைல எ�7� ெபா/ள#. 
தீ��� கழி�த#� +னி9 எ�7� நிைல கழி # வி�கிற#. கய�க� = கல�கமான 
நிைல. +#ைவ-கடZ�$ ப:தியி( சில பல :��ப0களி(:றி$பாக எ0க� (�. ச) 
:��ப0களி( பி�ைள ெப
ற ஒ�பதா� நா� தீ��� கழி$ப#�, ெப
ற தாைய� 
:ளி�க ைவ$ப#� வழ�க�. இ த� கால�தி( இ த நா� கண�கி( :��ப�#�:� 
:��ப� மா9த;� உ!�. இ# மணிேமகைல 8A( பி�வ/மா9 ெசா(ல$ 
ப���ள#: பி�ைள ெப
ற ெப!க� தீ�� கழிவத
காக, ேவ$பிைல - ஐயவி - 
Kம�#ட� ெச�9 :ள�தி( :ளி$பா�களா�: 
 

““““அரவா�� அரவா�� அரவா�� அரவா�� க=�பைக ஜயவி� க=�பைகக=�பைக ஜயவி� க=�பைகக=�பைக ஜயவி� க=�பைகக=�பைக ஜயவி� க=�பைக    
விரவிய மகளி� ஏ'திய Mம�"�விரவிய மகளி� ஏ'திய Mம�"�விரவிய மகளி� ஏ'திய Mம�"�விரவிய மகளி� ஏ'திய Mம�"�    
�த�வைர� பய'த �னி0தீ� கய�க��த�வைர� பய'த �னி0தீ� கய�க��த�வைர� பய'த �னி0தீ� கய�க��த�வைர� பய'த �னி0தீ� கய�க�    
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தீ�விைன மகளி� �ள� ஆ) அரவ<�தீ�விைன மகளி� �ள� ஆ) அரவ<�தீ�விைன மகளி� �ள� ஆ) அரவ<�தீ�விைன மகளி� �ள� ஆ) அரவ<�” ” ” ”     (7:73(7:73(7:73(7:73----76)76)76)76)    
 
எ�ப# பாட( ப:தி. அரவா�=ேவ$பிைல. ேவ$பிைலயி� விளி�+ அர�ேபா( 
இ/$பதா( அரவா� எ�7� ெபய� ஈய$ப�ட#. 
 
 :ள�தி( ப�ைச� த!ணீாி( :ளி�தா�க� எ�ப# இ�கால�# ேம���:> 
ம�க�: விய$பாயி/�கலா�. இ�கால�தி;� ஏைழ எளியவ�க� நிைல இ#தா�. 
வசதி பைட�தவ�க� ப�ைச� த!ணீைர� ெதா�வதி(ைல. வசதிய
ற ஏைழ$ ெப! 
ஒ/�தி, ம/�#வமைனயி( பி�ைள ெப
9 வி�� வ #, C�றா� நாேள 
எ/��ைட த�>னா�. ஒ/ ‘ாிcா’ வ!>�கார� மைனவி இவ�, இ த� கா�சிைய 
யா� க!ணா( ேநாி( க!ேட�. ம
9�, அ த� கால�தி( 5�ேதா9� கிண9 
இ/�கவி(ைல. நா� சி9வனா� இ/ த ேபா# எ0க� 5��� ேதா�ட�தி( கிண9 
உ!�. எ0க� 5�>� இ/ +ற0களி;� உ�ள (2 + 2 = 4) நா�: 5�களி( 
கி!9 இ(ைல. அM5�>ன� எ0க� கிண
றி( நீ� எ��தன�. (இ$ேபா# 
அவ�கD� கி!9 ேதா!>� ெகா!��ளன�). 
 
 இ/பதா� 8
றா!>ேலேய இ த நிைல எனி(, பல 8
றா!�க�: �� 
5�>( கிண9 இ�ைமயா( :ள�தி( :ளி�ததி( விய$பி(ைல. 5�>( கிண9 
இ/$பி7�, தி/�ேகாயி( :ள�தி( :ளி$ப# ஒ/ ந(விைன (+!ணிய�) எ�9 
க/தின�. ஈ!�, 
 

““““மைடயி� வாைள பாய மாதரா�மைடயி� வாைள பாய மாதரா�மைடயி� வாைள பாய மாதரா�மைடயி� வாைள பாய மாதரா�    
�ைட/� ெபா�ைக� ேகால�கா உளா��ைட/� ெபா�ைக� ேகால�கா உளா��ைட/� ெபா�ைக� ேகால�கா உளா��ைட/� ெபா�ைக� ேகால�கா உளா�””””  (1:1,2) 

 
எ�7� ஞானச�ப தாி� தி/�ேகால�கா$ பதிக$ பாட( ப:தி ஒ$+ ேநா�க� 
த�க#. ெபா�ைக = :ள� (இ த� கா�சிைய� தி/�ேகால�காவி( 1941 ஆ� ஆ!� 
ஒ/ நா� காைல யா� (�. ச)ேநாி( க!��ேள�. ம
9�, ப�தா� நா� இரவி( 
நீராட ேவ!�� என ஆாிய ெமாழி 8(களி( @ற$ப���ளதா�. அத
:� 
தமிழாி� பழ�க வழ�க�தி
:� ெதாட�பி(ைல. ஒ
ைற$ பைடயா� நாளி( நீராட( 
தமிழ� வழ�க�. 
 
ஊட@� கா@� விழ�ஊட@� கா@� விழ�ஊட@� கா@� விழ�ஊட@� கா@� விழ�    
    
மைனவி ஊட( ெகா�ளி�, ஊடைல� தீ��க அவ� காA( கணவ� விHத( 
அறிவி�க$ப���ள#. இல�:மி எ�பவ� ஊட( ெகா�ள, அவDைடய 
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காமவய$ப�ட கணவனாகிய இரா:ல� எ�பா� அவ� காA( விH # 
வண0கினானா�. (இ# �
பிற$+� ெச�தி). 
 

““““இல��மி ேகளா� இரா�ல� த�ெனா)இல��மி ேகளா� இரா�ல� த�ெனா)இல��மி ேகளா� இரா�ல� த�ெனா)இல��மி ேகளா� இரா�ல� த�ெனா)    
�ல�தைக எ�திைன I� ெபாழி� அகவயி��ல�தைக எ�திைன I� ெபாழி� அகவயி��ல�தைக எ�திைன I� ெபாழி� அகவயி��ல�தைக எ�திைன I� ெபாழி� அகவயி�    
இட-கழி காமெமா) அட-கானா� அவ�இட-கழி காமெமா) அட-கானா� அவ�இட-கழி காமெமா) அட-கானா� அவ�இட-கழி காமெமா) அட-கானா� அவ�    
மட'ைத ெம�%ய� மலர= வண-�ழிமட'ைத ெம�%ய� மலர= வண-�ழிமட'ைத ெம�%ய� மலர= வண-�ழிமட'ைத ெம�%ய� மலர= வண-�ழி””””         (10:20-23) 

 
எ�ப# பாட( ப:தி. இ# நட�:ேமா நட�காேதா - இMவா9 எH#த( ஓ� இல�கிய 
மரபா� வி�ட#. சிவ$பிரகாச அ>களாாி� பிர+A0க Gைல 8A( ஒ/ ெபாிய 
அ>வண�க� க
பைனயாக� @ற$ப���ள#. அதாவ#:- 
 
 சிவ� உைமயி� ஊடைல� தணி�க உைமயி� காA( விH தாரா�. அவர# 
�>யி( பிைற நில�, பா�+, க0காேதவி உ!�. உைமயி� ெந
றி$ பைகயாகிய 
பிைற நில��, அ(:( பைகயாகிய பா�+� த� காA( ப��ப> விH தத
: 
மகிழாம(, சககள�தி (ஒ�த மைனவி) யாகிய க0காேதவி த� காA( ப��ப> 
விH தத
காக உமா ேதவி மகி" தாளா�. பாட(: 
 

““““ஆதி பகவ� தன"ாட� தணி�பா�ஆதி பகவ� தன"ாட� தணி�பா�ஆதி பகவ� தன"ாட� தணி�பா�ஆதி பகவ� தன"ாட� தணி�பா�    
பணிய அ?விைறவ�பணிய அ?விைறவ�பணிய அ?விைறவ�பணிய அ?விைறவ�    

பாத� இைறEL மத �� ெந றி�பாத� இைறEL மத �� ெந றி�பாத� இைறEL மத �� ெந றி�பாத� இைறEL மத �� ெந றி�    
பைக/� அ��� பைக/மா�பைக/� அ��� பைக/மா�பைக/� அ��� பைக/மா�பைக/� அ��� பைக/மா�    

சீத மதி/� அர4� வி7� ெசய ��சீத மதி/� அர4� வி7� ெசய ��சீத மதி/� அர4� வி7� ெசய ��சீத மதி/� அர4� வி7� ெசய ��    
உவைக ெசயாம� அைலஉவைக ெசயாம� அைலஉவைக ெசயாம� அைலஉவைக ெசயாம� அைல    

மா" பணி/மத � மனமகி7�மா" பணி/மத � மனமகி7�மா" பணி/மத � மனமகி7�மா" பணி/மத � மனமகி7�    
உைமைய வண-�வா�உைமைய வண-�வா�உைமைய வண-�வா�உைமைய வண-�வா�””””    

 
எ�ப# (#திகதி-2) பாட(. அைலமா# = க0கா ேதவி. 
 
 க�ப ராமாயண�தி( கிைள� கைதயாக இரணிய� கைத வ/கிற#. தி/மாைல 
வண0:�ப> இரணிய7�:� @றியேபா#, வண0:த( எ�ப# ெப!>ேரா� 
ஊட( ெகா�D� நாளி;� என�: இ(ைல எ�9 @றி அ!ட0க� ந�0:�ப> 
இ> சிாி$+� சிாி�தானா�: 
 

““““வண-�த� வண-�த� வண-�த� வண-�த� மகளி� ஊட�மகளி� ஊட�மகளி� ஊட�மகளி� ஊட�    
நாளி8நாளி8நாளி8நாளி8� இலேத எ�னா அ1ட-க5 ந)-கந� இலேத எ�னா அ1ட-க5 ந)-கந� இலேத எ�னா அ1ட-க5 ந)-கந� இலேத எ�னா அ1ட-க5 ந)-கந�கா��கா��கா��கா�””””    
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எ�ப# க�பராமாயண$ பாட( ப:தி. இதனா(, மகளி� ஊட( ெகா�D�ேபா# 
வண0:த( உ!� எ�ப# :றி$பிட$ப���ள#. 
 
தமரக	 �+த�தமரக	 �+த�தமரக	 �+த�தமரக	 �+த�    
 
 ேபா��கள�தி( கணவைன இழ த ெப!க�, ைக�ெப! ஆன#�, த� தா� 
5�>( ெச�9 த0:� வழ�க� உ!�. மாைலைய$ +ைன #ைர�:� 
(வ/ணி�:�) சா�தனா�, மாைலயி( ஞாயிைற$ பறி ெகா��த +கா� நகாி(, 
கணவைன இழ # தா� 5� ெச(;� ைக�ெப! ேபா(, அ தி எ�7� கல0கிய 
பசைல ெம�=ைடய ெபாH# வ ததா�. 
 

““““அமரக ம�-கி� கணவஅமரக ம�-கி� கணவஅமரக ம�-கி� கணவஅமரக ம�-கி� கணவைன இழ'"ைன இழ'"ைன இழ'"ைன இழ'"    
தமரக� �Dஉ� ஒ� மக5 ேபால�தமரக� �Dஉ� ஒ� மக5 ேபால�தமரக� �Dஉ� ஒ� மக5 ேபால�தமரக� �Dஉ� ஒ� மக5 ேபால�    
கதிரா 0� ப)�த <திரா� "�பேமா)கதிரா 0� ப)�த <திரா� "�பேமா)கதிரா 0� ப)�த <திரா� "�பேமா)கதிரா 0� ப)�த <திரா� "�பேமா)    
அ'தி எ�8� பசைல ெம�யா(=அ'தி எ�8� பசைல ெம�யா(=அ'தி எ�8� பசைல ெம�யா(=அ'தி எ�8� பசைல ெம�யா(=    
வ'தி0� தனளா� மாநக� ம�-ெக�வ'தி0� தனளா� மாநக� ம�-ெக�வ'தி0� தனளா� மாநக� ம�-ெக�வ'தி0� தனளா� மாநக� ம�-ெக�” ” ” ”      (6,137-141) 

 
எ�ப# பாட( ப:தி. 
 
+ல ெத3வ� ெபய� இட�+ல ெத3வ� ெபய� இட�+ல ெத3வ� ெபய� இட�+ல ெத3வ� ெபய� இட�    
 
 த0க� :ல ெத�வ�தி� ெபயைர� த� பி�ைளக�: இ�வ# ஒ/ வைக மர+. 
�/க� ெபய�கைளேய ைவ�:� :��ப0க� உ!�. அேதேபா(, தி/மாA� 
ெபய�கைள எ த அவதார$ ெபய�களாயி/ தா;� சாி . ைவ$பவ�க� உள�. 
ஐயனா� ெபய�கD� அ$ப>ேய. அ0காள�மைன� :ல ெத�வமாக� 
ெகா!டவ�க� அ0க�மா, அ0க$ப� ேபா�ற ெபய�கைள� ெகா�வ�. அர0க� 
ெதாட�பான ெபய�, பா!�ர0க�, அர0கசாமி, (அ)ர0க�, (அ)ர0கநாயகி, 
(அ)ர0கநாத� �தAய ெபய�கைளேய ைவ�:� :��ப� உ!�. இMவா9, 
ேகாவல�, த0க� :ல ெத�வமாகிய மணிேமகலா ெத�வ�தி� ெபயைரேய த� 
மகD�: மணிேமகைல என ைவ�தா�. 
 
 இMவா9 இ�7� பல பைழய பழ�கவழ�க மர+க� மணிேமகைல� 
கா$பிய�தி( �ைவெபற� @ற$ப���ளன. 
 
 

13. 13. 13. 13. ெமாழி ஒ.பிய ெமாழி ஒ.பிய ெமாழி ஒ.பிய ெமாழி ஒ.பிய     
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(Comparative Philology)(Comparative Philology)(Comparative Philology)(Comparative Philology)    
 
 ஒ/ ெபா/ேளா� ம
ெறா/ ெபா/ைள ஒ$பி��$ பா��:� வழ�க� 
உலகியA( உ!�. நா� இத
: �� பா��தறி தவ� ேபா�9�ள ம
ெறா/வைர� 
காணி�, உடேன ��னவாி� நிைன� வ/கிற#. அவ� ேபாலேவ இவ/� 
இ/�கிறாேர எ�9 எ!Jகிேறா�. இ/வாிைடேய காண$ப�� ஒ
9ைம 
ெதாட�பாக ஒ/ சிறிய ஆரா��சியி;� சில� ஈ�ப�வ#!�. இவ� எ�ன - அவ� 
பி�ைளயா யி/$பாரா எ�9 சில/�, உட� பிற தவரா யி/$பாரா அ(ல# 
ப0காளியா யி/$பாரா எ�9 சில/� எ!ண�@��. ஒ
9ைம=ைடயவ�கD� 
ெப/�பாேலா� உறவினராயி/$ப�.  சி9பாலா� ஒ/வைக உற�� இ�றிேய, 
இய
ைகயாக - த
ெசயலாக ஒ
9ைம அைமய$ெப
றி/$ப�. இMவா9 ஒ/வேரா� 
இ�ெனா/வைர ஒ$பி��$ பா�$ப# ேபாலேவ, ஒ/ ெமாழிேயா� பிற ெமாழிகைள 
ஒ$பி��$ பா��# ஆரா=� வழ�க� பி
கால�தி( ஏ
ப�ட#. 
 
 நா� வாH� இM�லக� ப(ேவ9 ப:திகளா�$ பிாி # கிட�கிற#. ஒMெவா/ 
ப:தியி;� ப
பல ெமாழிக� ேபச$ப�கி�றன. உலகி( ஒ/ :றி$பி�ட ப:தியி( 
ேபச$ப�� ெமாழிக� ஒ�ேறாெடா�9 ஒ
9ைம=ைடயனவா� இ/�த( இய(+. 
ஒ
9ைம=ைடய ெமாழிக� ‘ஒ/ :��ப ெமாழிக�’ என ெமாழியிய( அறிஞ�களா( 
@ற$ப�கி�றன. இ ேதா-ஐேரா$பிய ெமாழி� :��ப�, சி�திய ெமாழி� :��ப�, 
திராவிட ெமாழி� :��ப�, சீேனா-திேப�திய ெமாழி� :��ப�, ஆ$பிாி�க ெமாழி� 
:��ப�, அெமாி�க ெமாழி� :��ப� �தAயனவாக$ ப(ேவ9 ெமாழி� 
:��ப0க� ேபச$ப�கி�றன. 
 
 ஒ/ ெமாழி=� அதிA/ # பிற த பல ெமாழிகD�, ஒ/ ெமாழி=� அதிA/ # 
பிாி த பல ெமாழிகD�, ஒ/ ெமாழி திாி # ேவ
9 ெமாழிகளி� கல$பினா( உ/ 
மாறிய பல ெமாழிகD� ஒMெவா/ :��ப� என� @ற$ப��. ஒ/ :��ப ெமாழிக� 
நாளைடவி( தம�:� ப(ேவ9 வைகயான மா9பா�க� ெப
றி/$பி7�, 
அவ
றி� அ>�ெசா
க� ெப/�பா;� ஒ�தி/�:�. ஒ/ :��ப 
ெமாழிக�:�ேளேய, மிக மிக ெந/0கிய ெமாழிகளி� அ>�ெசா
க� க�டாய� 
ஒ�தி/�:�; ெந/�க� :ைற த ஒ/ :��ப ெமாழிகளி( ெப/�பாலான 
அ>�ெசா
க� ஒ�தி(லாவி>7�, அ$பா, அ�மா �தAய �ைற$ ெபய�கD�, 
ஒ�9, இர!� �தAய எ!J$ ெபய�கD� இ�ன பிற�மாவ# ஒ�தி/�:�. 
இ$ப>$ ேபால உ�ள சில அ(ல# பல ஒ
9ைமகைள� ெகா!� ஒ/ :��ப 
ெமாழிகைள அைடயாள0 க!�ெகா�ளலா�. இ த அ>$பைடயிேலேய உலக 
ெமாழிக� ேம
@றிய ப(ேவ9 :��ப0களாக$ பிாி�க$ப���ளன. ெமாழிக� பல 
:��ப0களாக$ பிாி�க$ப�>/$பைத� ெதாட� # ெமாழி ஒ$பிய( ஆரா��சிகD� 
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விாி�� வள��சி=� அைட # வ/கி�றன. இ த ஒ$பிய( ெமாழியாரா��சி 
�ைவமி�க ஒ/ கைலயாக�� கா�சியளி�கிற#. 
 
 பதிென�டா� 8
றா!>� பி
ப:தியி( ச�. வி(Aய� ேஜா�� (Sir William 
Jones) எ�பவ� வடெமாழி எ�கிற சம�கி/த� பயி�றா�. சம�கி/த ெமாழி�:� - 
கிேர�க�, இல�தி� �தAய ஐேரா$பிய ெமாழிக�:� இைடேய=�ள சில 
ஒ
9ைமக� அவர# உ�ள�ைத� கவ� தன. ேம;� ஆரா� #, சம�கி/த�தி
:� 
ஐேரா$பிய ெமாழிக�:� உ�ள ஒ$+ைமகைள விள�கி, அைவ ஒ/ :��ப 
ெமாழிக� எ�7� உ!ைமைய கி.பி. 1786ஆ� ஆ!>( ெவளியி�� ‘ெமாழி 
ஒ$பிய(’ அ(ல# ‘ஒ$+ ெமாழியிய(’ (Comparative Philology) எ�7� 
+#�#ைற�: வி�தி�டா�. பி�ன� இவைர� ெதாட� # அறிஞ� பல� இ�#ைறயி( 
ஈ�ப�� ஆரா� # பல உ!ைமகைள ெவளியிடலாயின�. 
 
 ‘ரா3ம3 ரா3�’ (Rasmus Rask) எ�7� ேடனிX கார� (1787-1832) ஆாிய 
ெமாழிக�, பி�ேனா - ஊ�ாி� ெமாழிக�, திராவிட ெமாழிக� ஆகியவ
ைற அாிதி� 
�ய�9 வைக$ப��தினா�. 
 
 ‘ப(ல3’ (P.S. Pallas) எ�பவ� 1791ஆ� ஆ!>;�, ‘அெத;0’ (J. C. 
Adelung) எ�பவ� 1817ஆ� ஆ!>;மாக, பல ெமாழிகளினி�9� ெசா
கைள� 
ெதா:�#� ெசா( அ�டவைணக� சில பைட�தா�க�. இMவா9 ம
9� சில� ெமாழி 
ஒ$பிய( ஆரா��சியி( க/�# ெச;�தின�. 
 
 இ�தைகய ஆரா��சிகளி� பயனாக, சம�கி/த�� ேம
: ஆசிய ெமாழிகD� 
ஐேரா$பிய ெமாழிகD� 'இ ேதா-ஐேரா$பிய ெமாழி� :��ப�’ எ�7� பிாிைவ� 
ேச� தைவ எ�7� உ!ைம நாளைடவி( ெதளி�படலாயி
9. ஆனா(, வட 
இ திய ெமாழிகேளய�றி� ெத�னி திய ெமாழிகD0@ட, சம�கி/த� எ�7� 
ஆாிய ெமாழி� :��ப�ைத� ேச� தைவ எ�7� தவறான எ!ண� ஐேரா$பிய 
ெமாழி 8லறிஞ� பலாிைடேய ெந�0கால� நிலவி வ த#. 
 
 இ நிைலயி(, ேந$பாள�தி( ெந�நா� இ/ த ஹா�ச�[ 1(Hodgson) 
எ�7� ெபாியா�, வட இ திய - ெத�னி திய ெமாழிகளி;�ள ெசா
கைள� 
ெதா:�#� சில ஆ��ைரகைள ெவளியி��, வட இ திய ெமாழிகD� ெத�னி திய 
1. Linguistic Survry of India VOL.1 
ெமாழிகD� ெவMேவ9 :��ப�தைவ எ�7� உ!ைம�:$ ப�ெதா�பதா� 
8
றா!>� ெதாட�க�திேலேய வி�தி�டா�. ப�பாயி( ப�னா� வா" த ‘ெபறி’ 
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எ�7� ேபரறிஞ�, இ திய ெமாழிகைள ந�காரா� #, வட இ திய ெமாழிக� 
ஆாிய� :��ப�ைத =� ெத�னி திய ெமாழிக� தமி"� :��ப�ைத=� ேச� தைவ 
எ�7� ெகா�ைகைய ெவளியி�டா�. இ த ஆரா��சி �>�க� ஐேரா$பிய அறிஞ� 
சிலாி� உ�ள�ைத ஈ��தன. 
 
 ப�ெதா�பதா� 8
றா!>� இைட$ ப:தியி( கா(�ெவ( (Caldwell) 
எ�7� ெபாியா� தமி" நா�>( வ # த0கினா�; ெத�னி திய ெமாழிகைள� 
க
றா�; அ�ெமாழிகளினிைடேய உ�ள இல�கண ஒ$+ைமகைள ஆரா� # 
பதிைன # ஆ!�கால� ஓயா# உைழ�# 'திராவிட (ெத�னி திய) ெமாழிகளி� 
‘ஒ$பில�கண�’ (Comparative grammar of Dravidian Languages) எ�7� அாிய 
8ைல ஆ�கி 1856ஆ� ஆ!>( ெவளியி�� ‘ஒ$பில�கண�’ எ�7� 
+#�#ைறைய� ெதாட0கி ைவ�தா�. இ$+# �ய
சிைய ெமாழி 8லறிஞ�க� 
மிக�� விய # பாரா�>ன�. ஒ$பில�கண� #ைறயி� த ைதயாக விள0கிய 
கா(�ெவ( அவ�களி� +#�#ைற$ பைட$ைப$ பாரா�>, இ0கிலா தி;�ள 
கிளா3ேகா ப(கைல� கழக� ‘டா�ட�’ எ�7� சிற$+$ ப�ட� அளி�#� சிற$+$ 
ெப
ற#. 
 
 கா(�ெவ( அவ�களி� பைட$ைப� க!� ஊ�க0 ெகா!ட ஐேரா$பிய 
ெமாழி 8லறிஞ� சில�, தா�� அவ� பாைதைய$ பி�ப
றி ஒ$பில�கண 8(க� 
பைட�கலாயின�, அறிஞ� ‘ழீ( பிேளா�’ (Jules Bloch) எ�பவ� ‘திராவிட 
ெமாழிகளி� இல�கண அைம$+’ எ�7� தைல$பி(, திராவிட ெமாழிகளி� 
இல�கண�ைத ஆரா� # பிெரF� ெமாழியி( 8ெலா�9 பைட�தா�. ‘பா$ (Fronz 
Bopp) எ�பா� (1791-1867) இ திய-ஐேரா$பிய ெமாழிகளி� ஒ$பில�கண� 
இய
றினா�. ‘+1�ம�’ (Brugmann) எ�பவ� (1849-1919) இ திய - ஐேரா$பிய 
ெமாழிக�:$ ெபா# ஒ$பில�கண� பைட�தா�. ம
9�, ேகா( +1�, கிாீ�, மா�3 
�(ல�, வி�னி �தAய அறிஞ� சில/� இ�#ைறயி( ஈ�ப��$ பணியா
றின�. 
இMவா9 இவ�க� இ திய - ஐேரா$பிய ெமாழிகைள ஆராய, ‘பிளீ�’ (Bleek) 
எ�பவேரா, ெத�னா$பிாி�க ெமாழிகைள ஆரா� # அவ
றிைடேய உ�ள 
ஒ$பில�கண� @9கைள� #/விெய��#� த # ‘ெத�னா$பிாி�க ெமாழிகளி� 
ஒ$பில�கண�’ (Comparative Grammar of the South African Languages)எ�7� 
8ைல ெவளியி�டா�. இ$ப>யாக ‘ஒ$+ ெமாழியிய(’ (Comparative Philology) 
எ�7� கைல�:�ேளேய ‘ஒ$பில�கண�’ எ�7� #ைற=� ஒ/ பிாிவினதா� 
வள� # வரலாயி
9. 
 



147 

 

 கா(�ெவ( அவ�களி� பைட$ைப அ>$பைடயாக� ெகா!�, திராவிட 
ெமாழிகளி� ஒ$பில�கண 8(க� பல ேதா�றலாயின. இ த� #ைறயி( 
ேதவேநய$ பாவாண�, ேவ0கடரா�; ெர�>யா� �தAய அறிஞ�க� பல 8(கD� 
க��ைரகD� எHதி=�ளன�. இ�7� இ த� #ைற ஓ� எ(ைலயி( நி�9விடாம( 
வள� # ெகா!ேட வ/கிற#. 
 
 இMவா9 ஒ/ :��ப�ைத� ேச� த ெமாழிக�:�ேள உ�ள ஒ$+ைமகைள 
ஆரா� # ெவளியி�வ# ஒ/+றமி/�க, ெவMேவ9 :��ப0கைள� ேச� த ெமாழி 
க�:�ேள உ�ள ஒ$+ைமகைள ஆரா=� �ய
சியி;� அறிஞ� சில� 
ஈ�படலாயின�. கா(�ெவ( அவ�கேள @ட, ெத�னி தியாவி( ேபச$ப�� 
திராவிட� :��ப ெமாழிக�:�, ஆசிய நா�களி( ேபச$ப�� சி�திய� :��ப 
ெமாழிக�:� இைடேய ஒ
9ைமயி/$பதாக ஆ� # ெதாிவி�#�ளா�. இ திய 
ெமாழிகைள ஆரா� த கிைரய�ச� (Dr. Grierson) ேபா�ேறா� சில� திராவிட� 
:��ப ெமாழிகைள ேவ9 உலக� :��ப ெமாழிகேளா� ஒ�தி��� @ற� 
#ணியாவி>7�, இல0ைக$ ேபரறிஞரான ஞான$பிரகாச அ>களா� (Rev. S. Gnana 
Prakasar, O. M, I.), ஆ��ேபா�� ப(கைல�கழ$ ேபராசிாிய� >. ப�ேரா (T. Burrow), 
கAேபா�னியா$ ப(கைல� கழக$ ேபராசிாிய� எ�. பி. ஏெமேனா (M. B. Emeneau) 
ேபா�ேறா� சில� திராவிட ெமாழிகைள உலக ெமாழிகேளா� பிைண�#$ 
ேபசி=�ளன�. 
 
 ஞான$பிரகாச அ>களா� 1938-ஆ� ஆ!டளவி(, ‘ெசா
பிற$+-ஒ$பிய( 
தமி" அகராதி’ (An Etymological And Comparative Lexicon of the Tamil Language) 
எ�7� அகராதிெயா�9 பைட�தா�. இதி(, ெசா
பிற$+� ெமாழி ஒ$பிய;� 
விாிவாக� @ற$ப���ளன. தமி"� ெசா(;�: ஆ0கில� ெசா(லா;� தமி"� 
ெசா(லா;� ெபா/� @ற$ப�>/�:� இMவகராதியி(, எ��#� ெகா!ட ஒ/ 
ெசா(, எ த ேவாிA/ # எ$ப>$ பிற # உ/வாகிற# எ�ப# கா�ட$ 
ப�>/$பேதா�, அ�தமி"� ெசா( ம
ற இ திய ெமாழிகளி;� ஐேரா$பிய - ஒ�த 
நிைலயி( வழ0க$ப�கிற அMவ� ெமாழி=/வ0கD� (Indexes of Words Quoted 
from Indo-European Languages) ெகா��க$ப�>/$ப#, இMவகராதி�: 
ம��ம�றி� தமி" ெமாழி�:� மாெப/F சிற$பளி�கிற#. ஞான$பிரகாச அ>களா�, 
8A� ��7ைரயி( பி�வ/0 க/�#�கைள� #ணி # ெவளியி���ளா�: 
 
 “தமி"� ெசா
க� �த(�த( ம�களின�தி( ெமாழி ேதா�ற� ெதாட0கிய 
கால�தி( எH த ெசா(ெலாAகைள அ>$பைடயாக� ெகா!டைவ; தமி"� 
ெசா
களா( உண��த$ப�� க/�#க�, ம�களின�தி� ெபா#$ ப!ைப� :றி�:� 
அ>$பைடயா:�. எனேவ, @� # ஆராயி�, தமி"� ெசா
களி� ேவாிA/ ேத 
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உலக ெமாழிகளி� ெசா
க� ேதா�றி$ ப(ேவ9 வ>வ0ெகா!டன எ�ப# 
+ல$ப��”. 
 
 இMவா9 ஞான$பிரகாச அ>களா�, திராவிட� :��ப�தி� தைலைம 
ெமாழியாகிய தமிேழா� உலக ெமாழிகைள �>��$ ேபா���ளா�. ேபராசிாிய�க� 
ப�ேரா, ஏெமேனா ஆகிய இ/வ/� இைண # ‘A Dravidian Etymological Dictionary’ 
எ�7� அகராதி ெயா�ைற 1961ஆ� ஆ!>( ெவளியி���ளன�. இ த 
அகராதியி( தமி", ெத;0:, க�னட� �தAய ப�ெதா�ப# திராவிட� :��ப 
ெமாழிகளி;�ள ஒ�த உ/வ�ைடய ெசா
க� சிலவ
ைற ேராம� (ஆ0கில) 
எH�தா( எHதி, அவ
றி
: ஆ0கில�தி( ெபா/� @றி=�ளன�. இ 8A( 
திராவிட ெமாழிகD�:� தமிேழ �த�ைம ெப
9�ள#. �தA( ஒ/ தமி"� ெசா( 
நி9�த$ப��$ ெபா/� @ற$ப���ள#; அதைனய��# அேத ப�தியி( அ த� 
தமி"� ெசா(ேலா� ஏற�:ைறய ஒ�த ேதா
ற�ைடய ேவ9 சில திராவிட 
ெமாழிகளி� ெசா
க� நி9�த$ப��$ ெபா/� @ற$ ப���ளன. சில ெசா
க�:$ 
ெபா/� @9மிட�#, திராவிட ெமாழிகளி;�ள ஒ�த உ/வ�ைடய ெசா
 
கேளய�றி, திராவிட ெமாழிகளிA/ # இ ேதா-ஆாிய� ெமாழிகளி;� ஐேரா$பிய 
ெமாழிகளி;� ெச�9 கல #�ள சில ெசா
கD� உட� ெகா��க$ப��$ ெபா/� 
@ற$ப���ளன. இ த அகராதியி(, ப�ெதா�ப# திராவிடெமாழிகD�, 
வடஇ தியா, ேநபாள�, இல0ைக ஆகிய நா�களி( வழ0:� பதிைன # இ ேதா-
ஆாிய� ெமாழிகD�, அர+, பாரசீக�, ப;�சி ஆகிய ஆசிய ெமாழிகD�, கிாீ�, 
இல�தீ�, ஆ0கில� ஆகிய ஐேரா$பிய ெமாழிகD� இட� ெப
றி/$ப# 
:றி$பிட�த�க#. 
 
 இ#கா9� @றிய#, ெமாழி ஒ$பிய( வரலா
றி� ஒ/ �/�கமா:�. 
 

14. 14. 14. 14. திராவிட ெமாழிகளி1 சில ெசா1லா3சிக�	 திராவிட ெமாழிகளி1 சில ெசா1லா3சிக�	 திராவிட ெமாழிகளி1 சில ெசா1லா3சிக�	 திராவிட ெமாழிகளி1 சில ெசா1லா3சிக�	 
ெசா�4ைவக�	ெசா�4ைவக�	ெசா�4ைவக�	ெசா�4ைவக�	    

 
 திராவிட ெமாழி� :��ப�ைத� ேச� தனவ
9�, ேப��� தமிH� எH�#� 
ெத;0:� எH�#� க�னட�� எH�# மைலயாள�� ஏற�:ைறய ஒ�றா யி/�க, 
எH�#� தமி" ேவ9ப�>/$பைத� காணலா�. இத
: ஒேர ஒ/ எ��#�கா�� 
வ/க: 
 
 ‘தைல’ எ�ப# எH�#� தமி". இ#, ேப��� தமிழி( ‘தல - தெல’ எ�9�, 
எH�#� ெத;0கி( ‘தல’ எ�9�, எH�#� க�னட�தி( ‘தெல’ எ�9�, எH�# 
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மைலயாள�தி( ‘தல’ எ�9� வழ0க$ப�கி�ற#. ‘தல - தெல’ எ�பன ெகா�ைச� 
தமி"; ஆனா( இைவ, ெத;0:, க�னட�, மைலயாள� ஆகியவ
றி
: இல�கண - 
எH�# வ>வமா:�. இதிA/ # ெதாிவதாவ#: 
 
 எH�#� தமிழி� ஈ
9 ‘ஐ’ எ�ப#, ம
ற நா�கி;� ‘அ’ அ(ல# ‘எ’ ஆக 
மா9கிற# எ�பதா�. #D ெமாழியி;� இ த மா
ற� உ!�. #Dவி( தைல 
எ�ப# ‘தேர’ என$ப�கிற#. இதி( ‘ஐ’ எ�ப# ‘எ’ ஆனேதா�, லகர� ரகரமாக� 
திாி #�ள#. இMவா9 திராவிட ெமாழிக�கிைடேய உ�ள சில திாி+ மா
ற0கைள 
வித # கா!பா�:  
 
ெத�5+ெத�5+ெத�5+ெத�5+    
 
 தமி" ழகர� ெத;0கி( டகர� ஆகிற#. எ��#� கா��க� @H = @�, ஏH 
= ஏ�. ேகாழி = ேகா>. @� எ�பத
:, ெத;0:� கவிஞ� ேவம�னாி� ேவம�ன 
ப�திய� எ�7� 8AA/ # ஒ� இல�கிய ேம
ேகா� வ/க! “ப$+ ேலனி @� 
பல� ேல#” (ப/$+ இ(லாத உண� (@H= @�) வAைமய
ற#) எ�ப# அ#. 
அ��#, தமி" ணகர� ெத;0கி( னகர� ஆகிற#. கா��க�: �!ண�= ��ன�. 
க!J = க�7. அ!ண� = அ�ன. ெவ!ெண� = ெவ�ன. அைண�க�� = 
அன�க�ட தமிழி( சில ெசா
களி� இ9தியி( 'உ' சாாிைய வ/� அைம$+ 
ெத;0கி( மி:தியாக உ!�. தீ�=தீ/=தி/. ேவ�-ேவ/ ேவ/ ெத/=ெத/� ெத/�. 
 
க$னட	க$னட	க$னட	க$னட	    
 
 தமி" ழகர� க�னட�தி( ளகர� ஆகிற#. கா��க�: ஏH=ஏD, @H= �D 
ேகாழி=ேகாளி. ெத� தமி" நா�>ன/� ழகர�ைத ளகரமாக ஒA$ப# இ0ேக 
நிைன� @ர� த�க#. தமி" அகர�� பகர�� க�னட�தி( ஹகர� ஆ:�. 
கா��க�: அ$பள� ஹ$பள�, பா;= ஹா;, பண ஹண. ேப�, ேபJ-ேஹ7. 
ப(A= ஹ(A. ப(; = ஹ(;, +A = ஹா;, தமி" வகர� க�னட�தி( பகர� 
ஆ:�. கா��க�: வைர = வெர = பெர. ெவ�ளி= ெப�ளி. வ!> - ப!>, தமி" 
றகர� க�னட�தி( ரகர� ஆ:�. கா��க�: �ற�-ெமாற(�)= ெமார திற ெதற ெதர. 
மா9=மா/ சா9க சா/. :ைற= ெகாெற-ெகாெர. சித9=ெகத/, @ைர = ேகார 
(#ணி), நிைற� ெதர�. சிைற=ெசெற = ெசெர. இவ
9� றகர� ரகரமானத�றி, 
உகர� ஒகரமாக��, ஊகார� ஒகாரமாக��, இகர� எகர� ஆக��, சகர� ககர 
மாக�� திாி தி/$பைத=� காணலா�. 
 

ெம3 ஈ, இ$ைமெம3 ஈ, இ$ைமெம3 ஈ, இ$ைமெம3 ஈ, இ$ைம    
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 ம
9� க�னட�தி( ெம� ஈ
9� 
ெசா
க� இ(ைல . அதாவ# - எ�ெசா(A� இ9தியி;� எ த ெம� ெயH�#� 
இரா#. இஃ#�, தமிேழா� ெதாட�+ைடய ஒ/ @றா:�. தமி" ெம�ெயH�#கD� 
F, !, �, �, �, (, ", �, � எ�பன ெசா( இ9தியி( ெப/வாாியாக வ/�. 
இவ
9�, ேப�� வழ�கி( உாிF = உாி#, உ!= உ!J. K!=#J என��, 
நா� - நாயி. தா� =தாயி என��, ேவ�-ேவ/, பா�: பா/ என��, கா(=கா;, 
ப(=ப(; என��, @" = @H, அக"=அகH என��, �� = ��D, ேத� =ேதD 
என��, தி� = தி�7, ேப� = ேப7 என��, � தவி��த ம
ற ெம�க� உகர� 
சாாிையேயா இகர� சாாிையேயா ெப
9 வ/�. மர�, ஏல�, அவ�, ேபானா� என 
�, � எ�7� ெம�a
9� ெசா
க� தமிழி( 'உ' சாாிைய ெப9வதி(ைல; சில 
இட0களி( ம��� � ஈ9� உகர� சாாிைய ெப9வ தி(ைல. பல� - பல�, :ட�= 
:ட� என� ெத;0கி( ‘� உகர� சாாிைய ெப9கிற#. தமிழிேலா, மர�, ஏல�, 
அவ�, ேபானா� ேபா�ற ெசா
களி� இ9தி ெம� ெயH�#க� �Hைமயாக 
ஒA�க$ப�வதி(ைல; மர(�), ஏல(�), அவ(�), ேபானா(�) என இ9தி ெம� 
ஒA�த#� ஒA�காத#மாக$ பாதியள� ஒAேய ெப9கி�றன. பிெரF� ெமாழியி;� 
இ# ேபா�ற அைம$+ உ!�. ஒ�9 எ�7� ெபா/� உைடய ’UN’ எ�7� 
பிரF�� ெசா( ஆ� என �H#� ஒA�க$ படாம( ஆ(�). என ெம;�காகேவ 
ஒA�க$ ெப9கிற#. விாிவFசி ஒ� எ��#�கா�ேடா� வி�� விடலா�. 
 
 இ#கா9� @றியதிA/ # ெதாிவதாவ#: தமிழி;� ேப�� வழ�கி( ெசா( 
இ9தி ெம�ெயH�#க� சாியான - ேபா#மான ஒA ெப9வதி(ைல - எ�பதா�. 
க�னட ெமாழியி( ெம�a
9� ெசா
கேள இ(ைல எ�7� க/�ேதா� இ த� 
க/�# ஓரள� ஒ�# வ/கி�றத(லவா? ம
9�, க�னட�தி;�, இ/�=இ/D, 
தா� = KD; @Aகார�: @Aகார/ என ெம�யி9 'உ' சாாிைய ெப9வ#!�. ேப�� 
வழ�கி( தமிழி;� எH�# வழ�கி( க�னட�தி;� ெம�a9 ஒA�க$ ெபறாைம=� 
ஒ/ சில இட0களி( 'உ' சாாிைய வ/வ#� இMவி/ ெமாழிகD� ஒ�த ெமாழிக� 
எ�பத
:$ ேபாதிய சா�9 பகரலா�. பழ0 க�னட�தி( உ�ள ெசா(லா�சிக� 
ேம;� இ� க/�#�:� #ைண +ாியலா�. (இ$ேபா#, க�னட� ெசா
களி� 
இ9தியி( ெம�ெயH�ைத� ேச��:� �ய
சி நைடெப9வதாக� ெதாிகிற#) 
 
ெவ5 ெவ5 ெவ5 ெவ5 ----    ெவ$ெவ$ெவ$ெவ$    
 
 இனி இ0ேக ஒ/ �ைவயான ெசா(லா�சிைய� கா!ேபா�. தமிழி( ‘ெவ ' 
எ�பத
:� சிறிதள� ஒA ேவ9பா�ைடய ‘ெவ�’ எ�பத
:� �#: எ�ப# 
ெபா/�. ெவ�னி�த( எ�றா(, �#: கா�> ஒ�த( ஆ:�. தமிழி( உ�ள ‘ெவ�’ 
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எ�பேதா� ஒA� ெதாட�+ைடய ெவ�, ெவ7, ெவ�7, எ�பன ெத;0கி;� 
‘ெப�7' எ�ப# க�னட�தி;� �#ைக� :றி�:�. தமி" வகர� க�னட�தி( 
பகரமாக ஒA$ப#!�; இத� ப> ெவ� எ�ப# க�னட�தி( ெப� ஆயி
9. 
க�னட�தி( ெம�a9 உ�ள ெசா( இ(ைல; ெம�a9 இ/$பி� 'உ' சாாிைய 
ேச� # வி�� அ(லவா? இத�ப> 'ெப�' எ�ப# ெப�7 ஆயி
9. ெவ�, 
ெவ�7, ெவ7, ெப�7 எ�பவ
றி� அ>$பைட� ெசா(லாக� தமிழி( உ�ள 
ெவ  (ெவ�) எ�பத
: ஒ/ �ைவயான இல�கிய ேம
ேகா� கா!ேபா�:- 
 
 தைலவ� தைலவியி� மா�ைப� தHவ வி/�+கிறா�. ெத�ன0 :/�ைப 
ேபா�ற அவDைடய �ைலகளி� :ளி��சிைய� #��க� #>�கிறா�. அ ேநர� 
அவ� நாண�தா( தைலவ� ப�க� �#ைக� கா�>� தி/�பி நி�றா�. அ$ேபா# 
அவ� அவைள ேநா�கி, :/�ைப ேபா�ற �ைலகளி� த!ைமைய� #��க 
வி/�+� என�: �#ைக� கா�டலாமா? எ�9 @9கிறா�. இ#, 8( ெபய� 
ெதாியாத பி�வ/� பாட( ப:தி ஒ�றினா( அறிய$ப�கிற#:- 
 

““““இள-���ைப� த1ணீ� அள4��இள-���ைப� த1ணீ� அள4��இள-���ைப� த1ணீ� அள4��இள-���ைப� த1ணீ� அள4��    
ெவ'நீ� அளி�த� த�திய�ேறாெவ'நீ� அளி�த� த�திய�ேறாெவ'நீ� அளி�த� த�திய�ேறாெவ'நீ� அளி�த� த�திய�ேறா””””    

 
எ�9 @9கிறா�. :/�ைப எ�ப# :/�ைப ேபா�ற �ைல. த!ணீ� (த!நீ�) 
எ�ப# :ளி� த த�ைம, ெவ நீ� எ�பைத ெவ +நீ� என$ பிாி�கேவ!��. 
ெவ =�#ைக, நீ�=நீ0க�, அளி�த(= கா��த( �ைறய�9 எ�9 @9கிறா�. 
இ0ேக த!ணீ� (:ளி� த ப�ைச� த!ணீ�) வி/�பியவ��:, ெவ நீ� (<டா� நீ�) 
அளி�த( த:திய�9 எ�9 இ/ ெபா/� (சிேலைட) த # இ$ப:தி �ைவ 
பய�கிற#. இMவா9 �ைவத/� ெசா
க� பல உ!�. ேம;� ஒ�9 வ/மா9: 
 
தன	தன	தன	தன	----மா&மா&மா&மா&    
 
 தன� எ�7� சம�கி/த� ெசா(ைல� க�னட ெமாழி ஏ
9� ெகா!��ள#. 
க�னட�தி( இ த� ெசா( மா� (ப�) எ�7� இ/ ெபா/ைள=� த/கிற#. இதி( 
�ைவயான ெச�தி ஒ�9 அட0கி=�ள#. தமிழி;� இ# ேபா�ற அைம$+ உ!�. 
தமிழி( மா� எ�பத
:$ ப�, ெச(வ� எ�7� இ/ ெபா/D� உ!�. மா� 
எ�பத
:� ெச(வ� எ�7� ெபா/� உ�ளைமைய, 
 

““““ேக=� வி7# ெச�வ� ேக=� வி7# ெச�வ� ேக=� வி7# ெச�வ� ேக=� வி7# ெச�வ� க�வி ஒ�வ � க�வி ஒ�வ � க�வி ஒ�வ � க�வி ஒ�வ � ----    
மா) அ�ல ம ைற யைவமா) அ�ல ம ைற யைவமா) அ�ல ம ைற யைவமா) அ�ல ம ைற யைவ””””    
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எ�7� தி/�:ற� பா அறிவி�கிற#. க(விேய ெச(வ�, ம
ைறயைவ மா� 
(ெச(வ�) ஆகா - எ�ப# ெபா/�. த� ெசா(;�:� தாேன ெபா/� @9� பாட( 
இ#. 
 
 ஐய� :ல�தின�, த� 5�>
: வ/� ம/மகைள ‘மா��$ ெப!’ எ�9 @9� 
வழ�கா9� ஈ!� ஒ$+ ேநா�க� த�க#. மா� எ�பத
:$ ப�க� எ�7� 
ெபா/D� உ!� 5�>( பிற த ெப! ேவ9 5���:$ ேபா� வி�வதா;� 
ம/மக� த� ப�க�திேலேய இ/$பதா;� மாமியா� 5�டா� ம/மகைள ‘மா��$ 
ெப!’ எ�9 அைழ$பதாக� சில� ெபா/� @9கி�றன�. இ# சாிய�9. ம/மகைள 
5�>
: வ த தி/மக� (இல��மி) எ�9 ெசா(வ# மர+. ம/மக� 5�>
:� 
ெச(வ� ஆவா�. ேம;� சீ�வாிைச� ெச(வ� (சீதன�) ெகா!� வ/கிறா�. 
இத
ேக
ப, மா� எ�பத
:� சீதன� (ெப! சீ�) எ�7� ெபா/D� உ!� என 
அகராதி நிக!� @9கிற#. எனேவ, மா��$ ெப! எ�றா(, ெச(வ$ ெப! 
எ�ேற ெபா/� @ற( ேவ!��. ஐய�க� ஆ�திேல (அக�திேல), அ�மாFசி 
(அ�மா� ேச�) எ�ெற(லா� ந(ல தமி"$ ெபய�கைள வழ0:வைத அறியலா�. 
அவ
9� மா� எ�ப#� ஒ�றா:�. 
 
 இல�தீ� ெமாழியி(, Pecunia, எ�7� ெசா(;�: மா�, ெச(வ� எ�7� 
இ/ ெபா/� உ�ளைம=� இ0ேக ஒ$+ ேநா�க� த�க#. இ#கா9� இ# ப
றி� 
@றியதிA/ # இ�7� ஓ� உ!ைமைய அறிய �>கிற#. அஃதாவ#:- 
 
 இ$ேபா# உ�ள#ேபா( ப!ைட�கால�தி( உேலாக நாணயேமா அ(ல# 
தா� நாணயேமா (Currency) இ(ைல. ஒ/ ெபா/� த # ம
ெறா/ ெபா/� வா0:� 
ப!டமா
9 �ைறேய அ�9 இ/ த#. அ$ேபா#, மி:தியான மா�க� 
உைடயவ�கேள ெப/F ெச(வராக மதி�க$ ெப
றன�. மா�ைட� ெகா��# ேவ9 
ெபாிய ெபா/ைள - அளவி( ெபாிய ெபா/ைள வா0:வ# மரபா:�. இMவள� 
ெச�திகைள=� ஈ!� எ!ணி$ பா��க இ த� தன� எ�7� ெசா( வா�$+ 
அளி�கிற#. க�னட ெமாழியி( ெசா(A� இ9தியி( ஒ
ெறH�# வ/வதி(ைல 
யாதA� தன� ‘தன’ எ�ேற வழ0க$ப�கிற#. இ த வழ�கா9 ஒ/ வைக� 
�ைவயா:�. 
 
மைலயாள	மைலயாள	மைலயாள	மைலயாள	    
 
 மைலயாள� தமி"�ேசர நாடாதA� மைலயாள ெமாழி�:� தமி" ெமாழி�:� 
ெந/0கிய ெதாட�+!�. இர!� ெமாழிகளி;� ஒA$+ ேவ
9ைமயி(லாம( ஒேர 
மாதிாியான ெசா
க� நிர�ப உ!�. K�ைமயான உ/வ0கD� மைலயாள�தி( 
உ!�. சில ெசா
களி( ஞகர�� வகர�� வ # இனிைம ஊ��கி�றன. தமி" 
நகர�தி
:$ பதிலாக�� தமி" சகர�தி
:$ பதிலாக�� ஞகர� வ/வ# இனிைம 
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த/கிற#. எ��#�கா��க�: நா� = ஞா�; நா0க� = ஞா0க�; நர�+ = ஞர�+; 
ந!� = ஞ!�; நாவ( - ஞாவ(. கFசி = கFஞி; மFச� - மFசா - மFஞ, மF� = 
மFஞ, கழி த = கழிFஞ என� தகர�தி
:$ பதிலாக�� ஞகர� வ/வ# உ!�. 
ககர�தி
:$ பதி( ஙகர� வ/வ#!�; ேத0கா� - ேத0கா = ேத0ங; மா0கா� - 
மா0கா = மா0ங; நைர�த = நர�ச; :றி�# = :றி�சி, ஒ/மி�# = ஒ/மி��; சிாி�# = 
சிாி�சி-என� தகர�தி
:$ பதி( சகர� வ/�. இ# ேப��� தமிழி;� உ!�. ஐ. 
ஈ
9�:$ பதி( அ, எ வ/வ#�, ெசா( ஈ
றி( உகர� சாாிைய வ/வ#� 
மைலயாள�தி;� உ!�.  
 
 எ!J$ ெபய�களி( ஆ9, ஏH, எ��, ஒ�ப#, ப�#, பதினா9, பதிேனH, 
பதிென��, ப�ெதா�ப#, இ/ப#, இ/ப�திர!�, �$ப#, அ9ப#, எHப#, 
எ!ப# ெதா!J9, 89, ஆயிர� �தAய எ!J$ ெபய�க� தமிழி;� 
மைலயாள�தி;� ஒேர மாதிாியாயி/$ப# :றி$பிட� த�க#. ம
ற திராவிட 
ெமாழிகளி( இMவா9 இ(ைல; சி9 சி9 மா
ற� உ!�. 
 
‘‘‘‘ஙஙஙங’’’’    � ேபா� வைள� ேபா� வைள� ேபா� வைள� ேபா� வைள    
 
 ம
9�, மைலயாள� ப
றிய �ைவயான ெச�திக� சில ெசா(லேவ!��. ‘ங 
�த( ெஙள’ வைர தமிழி( உ�ள எH�#கD�, இ0ஙன�, எ0ஙன� என ம��ேம 
பய�ப�கிற#. ப0:, ம0: என '0' ெம�=� பய�ப�கிற#. தனி ‘ங’ எ�பைத ஒ/ 
ெசா( ேபா( ெகா!� அ# ‘:9ணியள�’ எ�7� ெபா/ைள� :றி�:� என� 
சி�த� ேதைரய� தம# ‘ைதல வ/�க� �/�க�’ எ�7� 8A( @றி=�ளா�. 
இMவா9 0, ங எ�பன ம��� பய�ப�கி�றன எனி7�, தமி" ெந�0 கண�: 
(எH�#) வாிைசயி( ங �த( ெஙௗ வைர உ�ள ப�னிர!� எH�#கD� இட� 
ெப
9�ளன. இைத எ!ணிய ஒளைவயா�, ங எ�ப# த� வாிைச எH�#கD� 
இட� ெபற� ெச�த# ேபால, ெச(வ�க� த�ைம� சா� தவ�கைள=� வைள�# 
(ேச��#� ெகா!�) ந�: கா�க ேவ!�� எ�7� ெபா/ளி( ‘ங’$ ேபா( வைள’ 
என� த� ஆ�தி <> 8A( @றி=�ளா�. 
 
 ஆனா(, மைலயாள�திேலா, ேத00 - மா0ங - த0ங( (த0க() - ஏ0க( 
(ஏ0க() என ‘ங’ எ�7� எH�# பய�ப�வத(லாம(, ‘இ�0ஙிய’ (ஒ�0கிய) - 
#ட0ஙியவ� (#ட0கியவ�) - வா0ஙி�கா� (வா0க) என ‘ஙி’: எH�#�, தா0e 
(தா0:) - ந�0e (ந�0:) - எ0e (எ0:) - ெபா0கக (ெபா0:க) என ந எH�#� 
பய� ப��த$ப�>/$ப# இனிைம பய�கிற#. ‘0’ எ�7� ஒ
9�:$ ப�க�தி( 
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ககர� வ த ெசா
க� சிலவ
றி( ககர� ஙகரமாகி=�ள#. ஆனா(, ெச0க(, 
தர0க�, ெத0: �தAய ெசா
களி( இMவா9 ககர� ஙகர மாக வி(ைல. 
 
வா$ வி+திவா$ வி+திவா$ வி+திவா$ வி+தி    
 
 தமிழி(, ெச�வா� வ தா�, ப>$பா� ெச�றா� - எ�7� ெதாட�களி( 
உ�ள ‘ெச�வா�’ எ�பத
:� ெச�ய எ�ப# ெபா/�, 'ப>$பா�’ எ�பத
:$ 
"ப>�க' எ�ப# ெபா/�. வா�, பா� எ�பன விைன ெய�ச வி:திக� என� தமி" 
இல�கண� @9கிற#. இைவ ேபால, மைலயாள�தி( ஆ�, வா� எ�பன விைன 
ெய�ச வி:திகளாக$ பய�ப��த$ப�கி�றன. மைலயாள�தி(, தி�னா� - 
:>�கா�, வா0ஙி�கா�, காJவா� - எ�பனவ
றி
: �ைறேய, தி�ன - :>�க-
வா0க, காண - எ�பன ெபா/ளா�. இ த அைம$+� இ த இ/ ெமாழிக�:� உ�ள 
ெந/�க�ைத அறிவி�கிற#. 
 
ேவ�டேவ�டேவ�டேவ�ட    
 
 ”ேவ!>ய தி(ைல” எ�7� ெபா/ளி( 'ேவ!டா�' எ�7� ெசா( தமிழி( 
ேப�� வழ�கி( உ�ள#. ஆனா(, தமிழி( எH�# வழ�கி( 'ேவ!டா' எ�ேற 
ெசா(ல ேவ!��; இ9தியி( '�' @டா#. மைலயாள�தி( 'ேவ!டா' எ�ப# 
'ேவ!ட' என வழ0க$ப�கிற#; இ0:� இ9தியி( '�' இ(ைல. ஆனா(, இ9தியி( 
'ஆ' எ�ப# 'அ' என ஆகி=�ள#, இ த� சி9 மா9தைல� தவிர, 'ேவ!ட' எ�7� 
மைலயாள� 'ேவ!டா' எ�7� தமிேழா� ஒ�தி/$பைத� காணலா�.  
 
சிர%ைடசிர%ைடசிர%ைடசிர%ைட    
 
 மைலயாள�தி(, ெகா�டா0க�சிைய - அதாவ# - ேத0கா� ஒ�ைட� :றி�க� 
‘சிர�ட’ எ�7� ெசா( வழ0க$ப�கிற#. இ த� ெசா( தமிழி;� தி/ெந(ேவA 
மாவ�ட�தி( வழ0க$ப�கிற#. இ# ெதாட�பான எ� ப�டறி� ஒ�ைற இ0ேக 
ெதாிவி�க வி/�+கிேற�. நா� காவிாி� கைரயி( உ�ள தி/ைவயா
9 அரச� 
க(Zாியி( ‘வி�#வா�’ ப�ட�தி
:$ ப>�#�ெகா!>/ த ேபா# 1938 ஆ� 
ஆ!>( என# பதினாறா� அகைவயி( - நிக" த ஒ/ ெச�தி வ/மா9:- ேகாைட - 
காவிாியி( சிறி#� நீேரா�ட� இ(ைல. ெவ!மண( பர # கிட த#. ஒ/நா�, 
ெந(ைல மாவ�ட�ைத� ேச� த சாமி எ�பவ/� ��தைண த ெப/மா� எ�பவ/� 
யா7� ஆ
9 மணA( அம� # உைரயா>� ெகா!>/ ேதா�. பதினா9 
அகைவேய உைடய என# ைக வாளா இ/�க �>=மா? ைகயா( மணைல �ழ0ைக 
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ஆழ�தி
:� ேதா!>� ெகா!>/ ேத�. :றி$பி�ட ஓரள� ஆழ� உ!டான#� 
ைகயி( ெக�>$ ெபா/� ஒ�9 த��$ப�ட#. அைத� ேதா!> ெவளிேய 
எ��ேத�. அைத$ பா��த#�, ��தைண த ெப/மா� எ�பவ�, ”ச!�க� ‘சிர�ட’ 
எ��தி/�கிறா�,“ எ�9 @றினா�. நா� எ��த# ெகா�டா0க�சி, அவ� ெசா�ன 
‘சிர�ட’ எ�7� ெபய� என�:� ெதாியா#. வடதமி" நா�>( இ த வழ�: இ(ைல. 
பிற:தா� ‘சிர�ைட’ எ�7� ெபய� ெந(ைல மாவ�ட�தி( வழ0:வைத 
அறி ேத�. ‘சிர�ைட' எ�7� ெபய�, ெந(ைல மாவ�ட�#$ ேப��� தமிழி;� 
மைலயாள�தி( எH�#� தமிழி;� ‘சிர�ட’ என வழ0க$ப�கிற#. 
 
தலB ேசா,தலB ேசா,தலB ேசா,தலB ேசா,    
 மைலயாள�தி( உ�ள ‘தல� ேசா9’ எ�7� ெபய/� எ�ைன� 
கவ� #�ள#. மைலயாள�தி( தல�ேசா9 எ�பத
: ‘Cைள’ எ�ப# ெபா/�. 
எH�#� தமிழி( இதைன� ‘தைல�ேசா9’ எ�9 ெசா(ல ேவ!��. தைல உ�சியி( 
உ�ள Cைள�:� ேசா9 எ�7� ெபய� உ�ளைத அறி தேபா#, என# இளைம� 
கால நிக"�சி ெயா�9 நிைன��: வ த#. என# இள� ப/வ�தி( எ0க� 
ேதா�ட�தி( ஒ/ ெத�ைன மர�ைத ெவ�>னா�க�. ெத�ைனயி� உ�சி� தைல$ 
ப:தி ெவ�ட$ ப��� கீேழ விH த#�, ‘ேசா
ைற� ேதா!> எ�0க�’ எ�9 
ஒ/வ� @றினா�. உ�சியிA/ # ெவ!ைமயான ஒ/ ப:தி ெவ�> எ��க$ப�ட#. 
அ# பல��:� ப0கி��� தர$ப�ட#. நா� எ� ப0ைக� தி�றேபா# அ# மிக�� 
�ைவயாயி/�க� க!ேட�. அ த$ ப:தி�:� ேசா9 எ�7� ெபய� உ!� 
எ�பைத நா� அ$ேபா# தா� ெதாி # ெகா!ேட�. ‘தல�ேசா9’ எ�7� 
மைலயாள$ ெபயேரா� ெபா/�தி$ பா��தேபா# மி�க மகி"�சி உ!டாயி
9. 
‘ம!ைடயிேல மசாலா இ/�கிறதா’ எ�9 சில� ேக�ப# இ0ேக ஒ$+ேநா�க� 
த�க#. 
 
ம�ணா$ம�ணா$ம�ணா$ம�ணா$    
 
 மைலயாள�தி( உ�ள ம
ெறா/ ெசா( �ைவயா=�ள#. தமிழி( உ�ள 
‘வ!ணா�’ எ�ப# மைலயாள�தி( ‘ம!ணா�’ எ�9 வழ0க$ப�கிற#. 
வ!ணா�- ம!ணா� எ�றா( சலைவ� ெதாழிலாளி (Washerman) எ�ப# 
ெபா/�. இ த� கால�தி( வ!ணா� எ�9 ெசா�னா( அ# :ைறவாக� 
ேதா�9கிற#; அ த இன�தா� சின� ெகா�வ� - வ/�த$ப�வ�. :ைறேவா 
வ/�தேமா தராத ெசா(லாக ‘ஏகாA’ எ�ப# சி
9ா�$ +ற�#�, ‘சலைவ� 
ெதாழிலாளி’ எ�ப# நக�$+ற�#� இ$ேபா# வழ0க$ப�கி�றன. வ!ணா�, 
ம!ணா� எ�7� ெசா
க�:� ‘சலைவ� ெதாழிலாளி’ எ�பேத ெபா/ளா:�. 
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 வ!ணா� எ�பத
:, உைட�: வ!ைம-அழ: ஊ��பவ� எ�ப# 
ெபா/�. மைலயாள�தி;�ள ம!ணா� எ�பத
:, உைடைய� K�ைம 
ெச�பவ� - அணி (அல0கார�) ெச�பவ� எ�பன ெபா/ளா�. ம!Jபவ� 
ம!ணா�. ம!Jத( எ�பத
:� கH�த(, K�ைம ெச�த(, அழ: ெச�த( 
எ�பன ெபா/ளா:�. இத
: ஒளைவயாாி� C#ைர 8AA/ # ஒ� அக� சா�9 
கா!பா�: 
 

““““மட�ெபாி" தாைழ மகிழினி" க'த�மட�ெபாி" தாைழ மகிழினி" க'த�மட�ெபாி" தாைழ மகிழினி" க'த�மட�ெபாி" தாைழ மகிழினி" க'த�    
உட� சிறிய� எ�றி��க உட� சிறிய� எ�றி��க உட� சிறிய� எ�றி��க உட� சிறிய� எ�றி��க ேவ1டாேவ1டாேவ1டாேவ1டா----கட�ெபாி"கட�ெபாி"கட�ெபாி"கட�ெபாி"    
ம1ம1ம1ம1ணீணீணீணீ�� ஆகா" அதன�ேக சி V�� ஆகா" அதன�ேக சி V�� ஆகா" அதன�ேக சி V�� ஆகா" அதன�ேக சி Vற�ற�ற�ற�    
உ1ணீஉ1ணீஉ1ணீஉ1ணீ�� ஆகி வி)��� ஆகி வி)��� ஆகி வி)��� ஆகி வி)�” (12)” (12)” (12)” (12)    

 
எ�ப# C#ைர$ பாட(. ம! நீ� (ம!ணீ�) எ�றா(, உட�ைப� :ளி�#� கHவி� 
K�ைம ெச�ய உத�� நீ� எ�9 ெபா/ளா�. கட(நீ� அத
: உதவாத�ேறா? 
இ�ெனா/ அக�சா�9 கA�ெதாைக எ�7� 8AA/ # கா!பா�: “ம!ணி 
மா� அ
ற நி� @ைழ=�” (கA� ெதாைக 107-31) எ�7� ெதாடாி� ெபா/�: 
:ளி�#� கHவி அH�: ேபா�கி� K�ைம ெச�த நி� @ த( - எ�பதா�. 
ம!ணினா( மா� (அH�:) அ9� என� ெதளிவான ெபா/ளி( ெசா(லா�சி 
அைம #�ள#. இ�7� ஒ/ ெசா(லா�சிைய இ0ேக காணலா�. 
 
ேகா.ைம ேகா.ைம ேகா.ைம ேகா.ைம ----    ேகா.	ைப ேகா.	ைப ேகா.	ைப ேகா.	ைப     
 
 1982 மா��� �த( நா� தFைச� தமி"$ ப(கைல� கழக�தி� ெதா:$பிய( 
#ைற� தைலவனாக�� ேபராசிாியனாக�� யா� பணி ெதாட0கிேன�. என�:$ 
பணி த த எ� வண�க�தி
: உாிய #ைணேவ த� உய�தி/ வி. ஐ. 
�$பிரமணியனா� அவ�க�, எைத� ெதா:$ப# எ�9 ேத� ெத��:� உாிைமைய 
என�ேக வழ0கிவி�டா�க�. மர இன$ ெபய�கைள �தA( ெதா:�கலா� எ�ேற� 
நா�. ஐயா அவ�க� அத
: அ�ேபா� ஒ$+த( அளி�தா�க�. என# பணி�: 
ேவ!>ய ஒ/ 8;� தமி"$ ப(கைல� கழக�தி( இ(லாத நிைலயி(, யா� 
+#�ேசாியிA/ # நா
ப# அகர �தAக� ெகா!� ேபா� ைவ�#$ பணி 
ெதாட0கிேன�. அ$ேபா# யா� அறி த �ைவயான ெச�தி ஒ�ைற இ0ேக 
த/கிேற�: 
 
 ‘ேகா#ைம’ எ�பைத� ெத�னா
கா� மாவ�ட$ ப:தியி;� அத� ந�ேவ 
உ�ள +#�ேசாியி;� ‘ேகா#ம’ எ�9 ெகா�ைசயாக$ ேப��� தமிழி( ெசா(வ# 
வழ�க�. Cைள�க�> ேநாயாளியாகிய யா� ம/�#வ�தி
காக� ெச�ைன�:� 
ெச(;� ேபாெத(லா� எ� சிறிய மாமனா� 5�>( த0:வ# வழ�க�. அ த 
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5��� சைமய(கார� இராமநாத+ர� மாவ�ட�தின�. அவ� ேகா#ைம எ�பைத� 
‘ேகாத�ப’ எ�9 @9வா�. நா� ‘ேகாத�ப’ எ�பைத� ேக�ட#� கி!ட( 
ப!Jவ# வழ�க�. எ0க� 5�>
: வ த பிற:�, எ� மைனவிைய ேநா�கி, 
இ�ைற�: எ�ன ‘ேகாத�ப உ$+மாவா?’ - ‘ேகாத�ப Vாியா?’ என� கி!டலாக� 
ேக�ப# வழ�க�. 
 
 இ த நிைல இ/�க, யா� ப(கைல� கழக�தி( மர இன$ ெபய�கைள� 
ெதா:�#� ெகா!>/ த ேபா#, ேகா#ைம எ�பத� ேவ9 ெபய�கைள ேவ9 
ேவ9 அகர �தAகளி( க!� விய ேத�. அைவயாவன: ‘ேகா#�ைப’ எ�7� 
ெபயைர� ெச�ைன$ ப(கைல� கழக� தமி"$ ேபரகராதியி;�, ‘ேகாதிம�’ எ�7� 
ெபயைர� சா�பசிவ� பி�ைளயி� தமி" - ஆ0கில அகராதியி;�, ‘ேகா#ம�’ 
எ�7� ெபயைர யா"$பாண�# மானி$பா யகராதி யி;�, ேகாKம� எ�7� 
ெபயைர� தி/வாைன�கா$ +ராண�தி;� க!� விய ேத�. “நல�த: ெபா/� 
ேகா#ம�” எ�ப#, தி/வாைன�கா$ +ராண� - நான விதி$ படல� - 25-ஆ� 
பாடA( உ�ள ப:தியா:�. ம
9�, ேகா#ைம�:� ‘ேகாதி’ எ�7� ெபய/� 
உ!� எ�பைத� திவாகர நிக!>;� <டாமணி நிக!>;� உ�ளைத� 
க!ேட�. “ேகாதி ேகா#ைம” எ�ப#, திவாகர நிக!� - மர$ ெபய�� ெதா:தியி� 
173-ஆ� பாடலா:�. அ��#, “தH� ேகா#ைமேய ேகாதி” எ�ப#, <டாமணி 
நிக!�- மர$ெபய�� ெதா:தி.39ஆ� பாட( ப:தியா:�. இ�தைன=� யா� 
ெகா!� ெச�ற 8(களிA/ # ெபற$ப�டைவயா:�. இனி� ெச�தி�: 
வ/ேவா�: 
 
 யா� கி!ட( ெச�த ெத� தமி" நா��$ ேப�� வழ�:$ ெபயராகிய 
‘ேகாத�ப’ எ�ப# மைலயாள�தி( ‘ேகாத�ப’ எ�7� எH�# வழ�கா:�. எனேவ, 
என# கி!டA( ெபா/� இ(ைல. ம
9�, ேகா#ைம�:� ‘ேகாதி’ எ�7� 
ெபய/� உ�ளதாக� தமி" நிக!�க� @9கி�றனேவ - அ த வழ�:, 
க�னட�தி;� ‘ேகாதி’ என உ�ள#. அ��#, ேப��� தமிழி( உ�ள ேகா#ம’ 
எ�7� ெகா�ைச வழ�:, ெத;0கி( ‘ேகா#ம’ என எH�#� ெத;0காக உ�ள#. 
இ�தைகய அைம$+, நா�: ெமாழிக�:� உ�ள ஒ
9ைமைய உண��#� 
�ைவயான ெச�திய�ேறா? இ�7� இMவா9 ப(ேவ9 ெசா
�ைவகைள� 
காணலா�. 
 
 

15. 15. 15. 15. சில	பி1 இ� %ரைவக2சில	பி1 இ� %ரைவக2சில	பி1 இ� %ரைவக2சில	பி1 இ� %ரைவக2    
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 சில$பதிகார�தி( ஆ��சிய� :ரைவ, :�ற� :ரைவ என இ/ ெப/0 
:ரைவ� @�#$ ப:திக� உ�ளன. :ரைவ எ�ப#, மகளி� ைகேகா�#$ பா> 
ஆ�� ஒ/ வைக� @�#. ஆ��சிய� :ரைவைய� தி/மாைல$ ப
றிய ஒ/ 
�/�கமான கா$பிய� என��, :�ற� :ரைவைய �/கைன$ ப
றிய ஒ/ 
�/�கமான கா$பிய� என�� @9� அள��:, இர!�� �/0க� @றி விள0க 
ைவ�த( எ�7� �ைறயி( சிற # திக"கி�றன. �ைவயான இ த$ ப:திகைள 
எHத ஆசிாிய� இள0ேகா அ>க� எ0ேக யாாிட� க
றாேரா என விய�க� ேதா�9 
கிற#. இனி �ைறேய அைவ வ/மா9: 
 

1. 1. 1. 1. ஆ7(சிய� %ரைவஆ7(சிய� %ரைவஆ7(சிய� %ரைவஆ7(சிய� %ரைவ    
 
ஏ:க'ஏ:க'ஏ:க'ஏ:க'    
 
 தா� வாH� ப:தியி( தீய நிமி�த0க� பல ேதா�றியதா(, மாதாி, த� மக� 
ஐையயிட�, :ரைவ� @�# ஆ>னா( தீைமக� வாரா என� @றி� :ரைவ� 
@�தாட ஏ
பா� ெச�தா�. ேம;� சில @9வா�: 
 
 க�னிய� எHவ� தைல�: ஒ/ காைளயாக ஏH காைளகைள� ெதாHவ�தி( 
க�> வள��# வ தன�. இ த இ த� காைளைய அட�:பவ/�: இ த இ த� 
க�னி உாியவ� என மாதாி @றலானா�:  
 
 1. ேதனா� த மல�மாைல அணி த இ த� க�னி, இேதா இ/�:� காிய 
காைளயி� சீ
ற�தி
: அFசாம( பா� # அைத அட�:பவைன வி/�+கிறா�. 
 
 2. இேதா உ�ள ெபா� வைளய( அணி த ெப!ணி� ேதா�க�, இேதா 
உ�ள ெந
றி� ��> ெபா/ திய காைளயி� ேமேலறி அட�:பவ7�: உாியைவ 
யா:�. 
 
 3. இேதா உ�ள �(ைல மல� <>ய @ தைல=ைடய க�னி, வAைம மி�க 
இ த இள0காைளைய அட�:பவ7�: உாியவ�. 
 
 4. ெகா>யைனய இ த$ ெப!ணி� ேதா�க�, சி9சி9 N!ணிய +�ளிகைள 
உைடய இ த ெவ�ைள� காைளைய அட�:பவ7�: உாியனவா�. 
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 5. இ த$ ெபா� +�ளிகைள உைடய ெவ�ைள� காைளைய 
அட�:பவ7�ேக, இ த� ெகா> ேபா�ற ந0ைகயி� �ைலக� உாியனவா�. 
 
 6. இ த� ெகா�ைற� @ தலா�, இ த ெவ
றி வா� த இள0காைள ேம( 
ஏறி அட�:பவ7�: உாியவளாவா�. 
 
 7. இ த$ Vைவ$ +#மல� <>யி/$பவ�, இேதா உ�ள இ த� Kய 
ெவ�ைளநிற� காைளைய� தHவி அட�:பவ7�: உாியவ� - எ�ெற(லா� மாதாி 
@றினா�. இவ
றி�: உாிய பாட( ப:திக� வ/மா9:- 

    
""""காாி கதனEசா� பா�'தாைன� கா<0� இ?காாி கதனEசா� பா�'தாைன� கா<0� இ?காாி கதனEசா� பா�'தாைன� கா<0� இ?காாி கதனEசா� பா�'தாைன� கா<0� இ?    
ேவாி மல�� ேகாைதயா5ேவாி மல�� ேகாைதயா5ேவாி மல�� ேகாைதயா5ேவாி மல�� ேகாைதயா5; ; ; ; L()L()L()L()    1111    
    
ெந றி# ெசசிைல அட��தா � உாிய இ�ெந றி# ெசசிைல அட��தா � உாிய இ�ெந றி# ெசசிைல அட��தா � உாிய இ�ெந றி# ெசசிைல அட��தா � உாிய இ�    
ெபா ெறா= மாெபா ெறா= மாெபா ெறா= மாெபா ெறா= மாதரா5 ேதா5தரா5 ேதா5தரா5 ேதா5தரா5 ேதா5    2222    
    
ம�ல� மழவிைட ஊ�'தா � உாிய5 இ�ம�ல� மழவிைட ஊ�'தா � உாிய5 இ�ம�ல� மழவிைட ஊ�'தா � உாிய5 இ�ம�ல� மழவிைட ஊ�'தா � உாிய5 இ�    
<�ைலய� I-�ழ லா5<�ைலய� I-�ழ லா5<�ைலய� I-�ழ லா5<�ைலய� I-�ழ லா5    3333    
    
S1 ெபாறி ெவ5ைள S1 ெபாறி ெவ5ைள S1 ெபாறி ெவ5ைள S1 ெபாறி ெவ5ைள அட��தா ேக யா��அட��தா ேக யா��அட��தா ேக யா��அட��தா ேக யா��....இ�இ�இ�இ�    
ெப1 ெகா= மாத�த� ேதா5ெப1 ெகா= மாத�த� ேதா5ெப1 ெகா= மாத�த� ேதா5ெப1 ெகா= மாத�த� ேதா5    4444    
    
ெபா ெபாறி ெவ5ைள அட��தா ேக ஆ��ெபா ெபாறி ெவ5ைள அட��தா ேக ஆ��ெபா ெபாறி ெவ5ைள அட��தா ேக ஆ��ெபா ெபாறி ெவ5ைள அட��தா ேக ஆ��....இ�இ�இ�இ�    
ந ெகா= ெம� <ைலதா�ந ெகா= ெம� <ைலதா�ந ெகா= ெம� <ைலதா�ந ெகா= ெம� <ைலதா�    5555    
    
    
ெவெவெவெவ�றி மழவிைட ஊ�'தா � உாிய5�றி மழவிைட ஊ�'தா � உாிய5�றி மழவிைட ஊ�'தா � உாிய5�றி மழவிைட ஊ�'தா � உாிய5இ�இ�இ�இ�    
ெகா�ைறய� I-�ழ லா5ெகா�ைறய� I-�ழ லா5ெகா�ைறய� I-�ழ லா5ெகா�ைறய� I-�ழ லா5    6666    
    
MநிMநிMநிMநிற ெவ5ைள அட��தா � உாிய5ற ெவ5ைள அட��தா � உாிய5ற ெவ5ைள அட��தா � உாிய5ற ெவ5ைள அட��தா � உாிய5....இ�இ�இ�இ�    
Iைவ� �"மல ரா5Iைவ� �"மல ரா5Iைவ� �"மல ரா5Iைவ� �"மல ரா5”””” 7 

 
எ�பன பாட( ப:திக�. இMவா9 மாதாி த� மகளிட� @றி$ பி� க�னிய� 
எHவ��:�, பைழய ெபய�க� இ/$பத(லாம(, தானாக ஒMெவா/ +#$ ெபய�க� 
<�>னா�. அ$ெபய�க�: :ர(, #�த�, ைக�கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார� 
எ�பன. பாட( ப:தி: 
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ெதா7 விைட ஏ0 �றி�" ெதா7 விைட ஏ0 �றி�" ெதா7 விைட ஏ0 �றி�" ெதா7 விைட ஏ0 �றி�" வள��தா�வள��தா�வள��தா�வள��தா�    
எ7வ� இள-ேகாைதயா�எ7வ� இள-ேகாைதயா�எ7வ� இள-ேகாைதயா�எ7வ� இள-ேகாைதயா�    
எ�0த� மகைள ேநா�கி�எ�0த� மகைள ேநா�கி�எ�0த� மகைள ேநா�கி�எ�0த� மகைள ேநா�கி�    
ெதா�0 ப) <ைறயா� நி0�திெதா�0 ப) <ைறயா� நி0�திெதா�0 ப) <ைறயா� நி0�திெதா�0 ப) <ைறயா� நி0�தி    
இைட <" மக5 இவ����இைட <" மக5 இவ����இைட <" மக5 இவ����இைட <" மக5 இவ����    
பைட�"� ேகா( ெபயாி)வா5பைட�"� ேகா( ெபயாி)வா5பைட�"� ேகா( ெபயாி)வா5பைட�"� ேகா( ெபயாி)வா5....    
�ட<த� இைட <ைறயா� �ர��ட<த� இைட <ைறயா� �ர��ட<த� இைட <ைறயா� �ர��ட<த� இைட <ைறயா� �ர�, , , , "�த�"�த�"�த�"�த�,,,,    
ைக�கிைளைக�கிைளைக�கிைளைக�கிைள, , , , உைழஉைழஉைழஉைழ, , , , இளிஇளிஇளிஇளி, , , , விளாிவிளாிவிளாிவிளாி, , , , தார� எனதார� எனதார� எனதார� என    
விாித� I-�ழ� ேவ1=ய ெபயேரவிாித� I-�ழ� ேவ1=ய ெபயேரவிாித� I-�ழ� ேவ1=ய ெபயேரவிாித� I-�ழ� ேவ1=ய ெபயேர””””    

    
இ# பாட( ப:தி. பைட�#� ேகா� ெபயாி�த( - தானாக$ +திதாக$ பைட�#� 
ெகா!� ெபய� ைவ�த(. 
 
 இ�கால�தி( @9� ச, ாி, க, ம, ப, த, நி என� �/�கமாக வழ0க$ெப9� 
ச�ஜ�, ாிஷப�, கா தார�, ம�திம�, பFசம�, ைதவத�, நிஷாத� எ�7� ஏH�:$ 
பதிலாக, அ�கால�தி( தமிழி( :ர(, #�த�, ைக�கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார� 
எ�7� ஏH ெபய�கD� @ற$ப�டன எ�ப# ஆரா��சியாள� சிலாி� க/�#. 
ஆனா(, அவ
றி
: ேநராக இவ
ைறேயா - இவ
றி
: ேநராக அவ
ைறேயா @ற 
�>யா# என வி+லாந த அ>க� த� யா"8A( @றி=�ளா�. இ# ஆரா��சி�: 
உாிய#. 
    
    
    
ேகளாேமா ேதாழிேகளாேமா ேதாழிேகளாேமா ேதாழிேகளாேமா ேதாழி    
 
 அ��#, ஆ��சிய� :ரைவயி( உ�ள C�9 பாட( ப:திகைள விள�க� 
இ�றி� த # �ைவ�# மகிழ� ெச�ய ேவ!�ெமன எ� அவா உ #கிற#. இேதா 
அைவ: 
 

    ‘‘‘‘க�0 �ணிலா� கனி/தி��த மாயவ�க�0 �ணிலா� கனி/தி��த மாயவ�க�0 �ணிலா� கனி/தி��த மாயவ�க�0 �ணிலா� கனி/தி��த மாயவ�    
இ�0 ந� ஆ85 வ�ேம�இ�0 ந� ஆ85 வ�ேம�இ�0 ந� ஆ85 வ�ேம�இ�0 ந� ஆ85 வ�ேம�    அவ� வாயி�அவ� வாயி�அவ� வாயி�அவ� வாயி�    
ெகா�ைறய- தீ-�ழ� ேகளாேமா ேதாழீெகா�ைறய- தீ-�ழ� ேகளாேமா ேதாழீெகா�ைறய- தீ-�ழ� ேகளாேமா ேதாழீெகா�ைறய- தீ-�ழ� ேகளாேமா ேதாழீ    ‘‘‘‘        1 
    
    ‘‘‘‘பா�� கயிறா� கட�கைட'த மாயவ�பா�� கயிறா� கட�கைட'த மாயவ�பா�� கயிறா� கட�கைட'த மாயவ�பா�� கயிறா� கட�கைட'த மாயவ�    
ஈ-� ந� ஆ85 வ�ேம� அவ� வாயி�ஈ-� ந� ஆ85 வ�ேம� அவ� வாயி�ஈ-� ந� ஆ85 வ�ேம� அவ� வாயி�ஈ-� ந� ஆ85 வ�ேம� அவ� வாயி�    
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ஆ�பல� தீ-�ழ� ேகளாேமா ேதாழீஆ�பல� தீ-�ழ� ேகளாேமா ேதாழீஆ�பல� தீ-�ழ� ேகளாேமா ேதாழீஆ�பல� தீ-�ழ� ேகளாேமா ேதாழீ’’’’    2 
    
    ‘‘‘‘ெகா�ைலயE சார� ��'ெதாசி�த மாயவ�ெகா�ைலயE சார� ��'ெதாசி�த மாயவ�ெகா�ைலயE சார� ��'ெதாசி�த மாயவ�ெகா�ைலயE சார� ��'ெதாசி�த மாயவ�    
எ�ைலக� ஆ85 வ�ேம� அவ�வாயி�எ�ைலக� ஆ85 வ�ேம� அவ�வாயி�எ�ைலக� ஆ85 வ�ேம� அவ�வாயி�எ�ைலக� ஆ85 வ�ேம� அவ�வாயி�    
<�ைலய- தீ-�<�ைலய- தீ-�<�ைலய- தீ-�<�ைலய- தீ-�ழ� ேகளாேமா ழ� ேகளாேமா ழ� ேகளாேமா ழ� ேகளாேமா ேதாேதாேதாேதாழீழீழீழீ’’’’    3 

 
எ�பன அைவ. தி/�ப� தி/�ப$ பா>� �ைவ�க ேவ!>ய ப:திக� இைவ. 
இMவா9 பா>�ெகா!ேட ஆ��சிய�க� :ரைவ� @�# ஆ>னைம, ச��கைர$ 
ப தA( ேத� மாாி ெபாழி த# ேபா�றதா:�. 
 
அ��த ஒ�9 பட��ைக$ பரவ( எ�7� தைல$பி� கீ" உ�ள, 
 

    ‘‘‘‘ேசவக� சீ� ேகளாத ெசவி எ�ன ெசவிேயேசவக� சீ� ேகளாத ெசவி எ�ன ெசவிேயேசவக� சீ� ேகளாத ெசவி எ�ன ெசவிேயேசவக� சீ� ேகளாத ெசவி எ�ன ெசவிேய    
தி�மா� சீ� ேகளாத ெசவி எ�ன ெசவிேயதி�மா� சீ� ேகளாத ெசவி எ�ன ெசவிேயதி�மா� சீ� ேகளாத ெசவி எ�ன ெசவிேயதி�மா� சீ� ேகளாத ெசவி எ�ன ெசவிேய’’’’ 1 

 
‘‘‘‘காியவைன� காணாத க1 எ�ன க1ேணகாியவைன� காணாத க1 எ�ன க1ேணகாியவைன� காணாத க1 எ�ன க1ேணகாியவைன� காணாத க1 எ�ன க1ேண    
க1ணிைம�"� கா1பா�த� க1 எ�ன க1க1ணிைம�"� கா1பா�த� க1 எ�ன க1க1ணிைம�"� கா1பா�த� க1 எ�ன க1க1ணிைம�"� கா1பா�த� க1 எ�ன க1ேண’ 2 
 
    ‘‘‘‘பEசவ���� MபEசவ���� MபEசவ���� MபEசவ���� M""""    
நட'தாைன ஏ�தாத நாநட'தாைன ஏ�தாத நாநட'தாைன ஏ�தாத நாநட'தாைன ஏ�தாத நா    எ�ன நாேவஎ�ன நாேவஎ�ன நாேவஎ�ன நாேவ    
நாராயணா எ�னா நா எ�ன நாேவநாராயணா எ�னா நா எ�ன நாேவநாராயணா எ�னா நா எ�ன நாேவநாராயணா எ�னா நா எ�ன நாேவ’’’’ 3 

 
எ�பன :றி$பிட�த�கன. ெசவி, க!, நா�: ஆகியைவ, அ�+$ ெப/�கா(, 
தி/மாA� ெப/ைமைய� ேக�க ேவ!�மா� - ேகால�ைத� காணேவ!�மா� - 
அவைர ஏ�த ேவ!�மா�. 
 
 தி/மாA� ேகால�ைத� காணாத க!ைண� தா�:வேதா� நி9�தவி(ைல - 
அவர# ேகால�ைத (க!கைள) இைம�# இைம�#� காJ� க!கD� 
தா�க$ப���ளன. அதாவ# க!கைள C>�திற�காம( ெதாட� # 
பா��#�ெகா!ேட இ/�க ேவ!�மா�. இ# ஒ/ நயமான ப:தி. 
 
 ஆய�க� தி/மாைல வழிப�� ைவணவ�களாதA�, ஆ��சிய� :ரைவயி( 
இ�ெச�திக� இட� ெப
9�ளைம :றி$பிட�த�க#. அ த அ த இட0களி( அ த 
அ த ந>கராக இள0ேகா அ>க� ந>�#�ள அ/ைம ெப/ைம மகிழ�த�க#. 
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இல�கிய ஒ$+ைம கா!ட( எ�ற �ைறயி( தி/நா��கரச� த� உ9$+க�: 
வி��#�ள க�டைளகைள� கா!பா�:- 
 

““““தைலேய நீ வண-கா�தைலேய நீ வண-கா�தைலேய நீ வண-கா�தைலேய நீ வண-கா�” ” ” ”     (1)    
‘‘‘‘க1கா5 கா1மி�கேளாக1கா5 கா1மி�கேளாக1கா5 கா1மி�கேளாக1கா5 கா1மி�கேளா----’ ’ ’ ’     (2)    
‘‘‘‘ெசவிகா5 ெசவிகா5 ெசவிகா5 ெசவிகா5 ேக1மி�கேளாேக1மி�கேளாேக1மி�கேளாேக1மி�கேளா----’ ’ ’ ’  (3) 
‘‘‘‘��ேக <ரலா���ேக <ரலா���ேக <ரலா���ேக <ரலா�----’ ’ ’ ’     (4)    
‘‘‘‘வாேய வாG�" க1டா�வாேய வாG�" க1டா�வாேய வாG�" க1டா�வாேய வாG�" க1டா�----’ ’ ’ ’     (5)    
‘‘‘‘ெநEேச நிெநEேச நிெநEேச நிெநEேச நிைனயா�ைனயா�ைனயா�ைனயா�––––’ ’ ’ ’     (6)    
‘‘‘‘ைககா5 D�பி� ெதாழீைககா5 D�பி� ெதாழீைககா5 D�பி� ெதாழீைககா5 D�பி� ெதாழீ����----’’’’    (7)    
‘‘‘‘ஆ�ைகயா� பயென�ஆ�ைகயா� பயென�ஆ�ைகயா� பயென�ஆ�ைகயா� பயென�----’ ’ ’ ’     (8)    
‘‘‘‘கா�களா� பயென�கா�களா� பயென�கா�களா� பயென�கா�களா� பயென�....  (9) 

 
 அறி�$ ெபாறிக� (ஞாேன திாிய0க�), ெசய( ெபாறிக� (க�ேம திாிய�), 
உ�D9$+ (அ த�கரண�) ஆகியவ
9� ஒ�ப# உ9$+களி� கடைமைய� 
தி/நா��கரச� ேதவார$ பாடA( @றி=�ளா�. 
 
 இள0ேகா அ>க� ெசவி, க!, நா�: எ�7� C�றி� கடைமகைள ம��� 
@றி=�ளாெரனி(, இ# அவராக� (ஆசிாிய� @
றாக�) @றவி(ைல. கைத 
மா தராகிய ஆ��சியாி� <"நிைல�: ஏ
ப, ஆ��சிய� @றியி/$பதாக அள # 
@றி=�ளா�. நா��கரச� த� ெசா த உ9$+க�:� @9வதா(, கFச�தன� இ�றி . 
தாராளமாக$ பல உ9$+க�:� க�டைள பிற$பி�# உ�ளா�. 
 
ஆ��சிய� :ரைவ$ ப:திைய$ பா>$ பா>� �ைவ�# இ�+ற( ேவ!��. 
 

2. 2. 2. 2. C�ற�CரைவC�ற�CரைவC�ற�CரைவC�ற�Cரைவ    
 
சிசிசிசி,+1Dேர சி,+1D,+1Dேர சி,+1D,+1Dேர சி,+1D,+1Dேர சி,+1Dேரேரேரேர????    
 
 த� :�9$ ப:தியி( ேவ0ைக மர�தி� கீ" நி�9 பி�+ வா7லக� ெச�ற 
க!ணகிைய� க!ட :�றவ�, இவ� ேபா�ற ெத�வ� நம�: ேவ9 
இ(ைலயாதA� இவைள$ பா�ேவா� எ�9 பா>ய ப:தி �ைவயானதாதA�, 
விள�க� ேவ!டா# அதைன� கா!பா�: 
 

““““சி0�= Oேர சி0�= Oேரசி0�= Oேர சி0�= Oேரசி0�= Oேர சி0�= Oேரசி0�= Oேர சி0�= Oேர    
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ெத�வ� ெகா5Cமி� சி0�=Oெத�வ� ெகா5Cமி� சி0�=Oெத�வ� ெகா5Cமி� சி0�=Oெத�வ� ெகா5Cமி� சி0�=Oேரேரேரேர    
நிற-கிள� அ�வி� பற�பி� தாGவைரநிற-கிள� அ�வி� பற�பி� தாGவைரநிற-கிள� அ�வி� பற�பி� தாGவைரநிற-கிள� அ�வி� பற�பி� தாGவைர    
ந0Eசிைன ேவ-ைக நந0Eசிைன ேவ-ைக நந0Eசிைன ேவ-ைக நந0Eசிைன ேவ-ைக ந�னிழ� கீGஒ��னிழ� கீGஒ��னிழ� கீGஒ��னிழ� கீGஒ�    
ெத�வ� ெகா5Cமி� சி0�= Oேரெத�வ� ெகா5Cமி� சி0�= Oேரெத�வ� ெகா5Cமி� சி0�= Oேரெத�வ� ெகா5Cமி� சி0�= Oேர    
ெதா1டக� ெதா)மி� சி0பைற ெதா)மி�ெதா1டக� ெதா)மி� சி0பைற ெதா)மி�ெதா1டக� ெதா)மி� சி0பைற ெதா)மி�ெதா1டக� ெதா)மி� சி0பைற ெதா)மி�    
ேகா)வா� ைவ�மி� ேகா)வா� ைவ�மி� ேகா)வா� ைவ�மி� ேகா)வா� ைவ�மி� ெகா)மணி இய��மி�ெகா)மணி இய��மி�ெகா)மணி இய��மி�ெகா)மணி இய��மி�    
�றிEசி பா)மி� ந0��ைக எ)மி��றிEசி பா)மி� ந0��ைக எ)மி��றிEசி பா)மி� ந0��ைக எ)மி��றிEசி பா)மி� ந0��ைக எ)மி�    
IIII�ப% ெச��மி� கா���கைட நி�ப% ெச��மி� கா���கைட நி�ப% ெச��மி� கா���கைட நி�ப% ெச��மி� கா���கைட நி0மி�0மி�0மி�0மி�    
பரவA� பர4மி� விர4மல� "4மி�பரவA� பர4மி� விர4மல� "4மி�பரவA� பர4மி� விர4மல� "4மி�பரவA� பர4மி� விர4மல� "4மி�    
ஒ�<ைல இழ'த ந-ைக���ஒ�<ைல இழ'த ந-ைக���ஒ�<ைல இழ'த ந-ைக���ஒ�<ைல இழ'த ந-ைக���    
ெப�மைல "Eசா" வளELர� ெகனேவெப�மைல "Eசா" வளELர� ெகனேவெப�மைல "Eசா" வளELர� ெகனேவெப�மைல "Eசா" வளELர� ெகனேவ””””    

 
:�றவாி� இய0கD� Vசைன �ைறகD�, இ$ ப:தியி(, அ>ேம( 
அ>�தா
ேபா( ெதாட� # இட� ெப
9$ ப>$பவைர மகி"வி�கி�றன. 
 
இ" நைகயாகி�ேறஇ" நைகயாகி�ேறஇ" நைகயாகி�ேறஇ" நைகயாகி�ேற    
 
 தைலமக� ஒ/வேனா� காத( ெகா!ட தைலமக� ஒ/�தி விைரவி( மன� 
@டாைமயா( மிக�� வா> வத0கி ெமA # காண$ப�கிறா�. இ த� காத( 
தி/விைளயாடைல அறியாத தைலவியி� தா�, த� ெப!ைண ஏேதா ெத�வ� 
தீ!> அ��9�தி வி�ட# எ�9 எ!ணி, ேவல� ெவறியாட( ெச�ய� ெதாட0: 
கிறா�. அ�ெத�வ� �/க� என எ!Jகிறா�. 
 
 தா� �/க7�:$ Vசைன ேபா�வா�; �/க� ஏறிய ேவல� எ�7� 
சாமியா>ைய அைழ�#, மகளி� ேநா�� காரண�ைத அறி # ெசா(ல� ெச�# அ# 
தீ��:� வழிைய=� அறிவி�க� ெச�வா� தா�. ேவல� எ�பவ� ேம( �/க� ஏறி 
எ(லா� @9வானா�. இத
:� தமி" அக$ெபா/� #ைறயி( ேவல� ெவறியா�� 
எ�ப# ெபயரா:�. 
 
 தைலவி ேதாழி�:� ெசா(;கிறா�:- ேதாழிேய! எ� காதலனா( உ!டான 
ேநாைய �/கனா( உ!டான ேநாயாக அ�ைன எ!ணி ெவறியா�� ேவலைன 
வர� ெசா(A=�ளா�. இ# நைக$+�: உாிய# ேதாழிேய! (இ# நைகயாகி�ேற 
ேதாழி). 
 
 ஆ� வைளய( அணி த ேதாழிேய !  மைல நாடனாகிய எ� காதலனா( 
உ!டான ேநாைய� தீ��க ேவல� வ/மாயி� உ!ைம ேநாைய அறியாததா( 
அவனா( தீ��க �>யாதாதA� அMேவல� அறிவிAயாவா�. ம
9�, 
அMேவல�ேம( ஏறியாட� ெச�=� :/:ெபய�� :�ற� ெதாைல த �/க7� 
மடேவாேனயாவ�. இ# நைகயாகி�ேற. 



164 

 

 
 ெசறிவைள� ைக ந(லா�! ெவறிகம" ெவ
பனாகிய எ� காதலனா( 
உ!டான ேநாைய� தீ��க வ/� ேவல� மைடய�. ஆலம� ெச(வனாகிய சிவனி� 
மகனாகிய �/க� அவ�ேம( வாி� அMேவலைனவிட$ ெபாிய மைடயனாவா�. 
இ# நைகயாகி�ேற!  
 
 ேநாிைழ ந(லா�!  மைல நாடனாகிய எ� தைலவன# மா�+ த த ெகா>ய 
ேநாைய� தீ��க வ/� ேவல� மடேவானாவா�. கட$ப மாைல யணி த �/க� 
ேவல� ேம( ஏறி வாி�, அவனி7� இவ� கைட ெத��த ெபாிய மடேவானாவா�. 
இ# நைகயாகி�ேற! எ�9 தைலவி ேதாழி�:� @றினா�. இனி$ பாட( ப:திக� 
வ/மா9: 
 

‘இைறவைள நஇைறவைள நஇைறவைள நஇைறவைள ந�லா��லா��லா��லா�! ! ! ! இ" நைக யாகி�ேறஇ" நைக யாகி�ேறஇ" நைக யாகி�ேறஇ" நைக யாகி�ேற    
கறிவள� த1சில�ப� ெச�த ேநா� தீ��ககறிவள� த1சில�ப� ெச�த ேநா� தீ��ககறிவள� த1சில�ப� ெச�த ேநா� தீ��ககறிவள� த1சில�ப� ெச�த ேநா� தீ��க    
அறியா5 ம 0 அ�ைன அல� கட�ப� எ�ேறஅறியா5 ம 0 அ�ைன அல� கட�ப� எ�ேறஅறியா5 ம 0 அ�ைன அல� கட�ப� எ�ேறஅறியா5 ம 0 அ�ைன அல� கட�ப� எ�ேற    
ெவறியாட� தா� வி��பி ெவறியாட� தா� வி��பி ெவறியாட� தா� வி��பி ெவறியாட� தா� வி��பி ேவல� வ�ெக�றா5ேவல� வ�ெக�றா5ேவல� வ�ெக�றா5ேவல� வ�ெக�றா5....’ 1 
 
‘ஆ�வைள நஆ�வைள நஆ�வைள நஆ�வைள ந�லா��லா��லா��லா�! ! ! ! இ" நைக யாகி�ேறஇ" நைக யாகி�ேறஇ" நைக யாகி�ேறஇ" நைக யாகி�ேற    
மாமைல ெவ ப� ேநா� தீ��க வ�� ேவல�மாமைல ெவ ப� ேநா� தீ��க வ�� ேவல�மாமைல ெவ ப� ேநா� தீ��க வ�� ேவல�மாமைல ெவ ப� ேநா� தீ��க வ�� ேவல�;;;;    
வ�மாயி� ேவல� மடவ�வ�மாயி� ேவல� மடவ�வ�மாயி� ேவல� மடவ�வ�மாயி� ேவல� மடவ�; ; ; ; அவனி�அவனி�அவனி�அவனி�    
���ெபய����ற� ெகா�றா� மடவ����ெபய����ற� ெகா�றா� மடவ����ெபய����ற� ெகா�றா� மடவ����ெபய����ற� ெகா�றா� மடவ�’’’’ 2 
    
‘‘‘‘ெசறிவைள� ைக ந�லா�ெசறிவைள� ைக ந�லா�ெசறிவைள� ைக ந�லா�ெசறிவைள� ைக ந�லா�! ! ! ! இ" நைகயாகி�ேறஇ" நைகயாகி�ேறஇ" நைகயாகி�ேறஇ" நைகயாகி�ேற    
ெவறிகமG ெவ ப�ேநா� தீ��க வ�� ேவல�ெவறிகமG ெவ ப�ேநா� தீ��க வ�� ேவல�ெவறிகமG ெவ ப�ேநா� தீ��க வ�� ேவல�ெவறிகமG ெவ ப�ேநா� தீ��க வ�� ேவல�;;;;    
ேவல� ேவல� ேவல� ேவல� மடவ�மடவ�மடவ�மடவ�; ; ; ; அவனி8� தா�மடவ�அவனி8� தா�மடவ�அவனி8� தா�மடவ�அவனி8� தா�மடவ�    
ஆலம� ெச�வ� �த�வ� வ�மாயி�ஆலம� ெச�வ� �த�வ� வ�மாயி�ஆலம� ெச�வ� �த�வ� வ�மாயி�ஆலம� ெச�வ� �த�வ� வ�மாயி�’.’.’.’. 3 
    
‘‘‘‘ேநாிைழ ந�லா�ேநாிைழ ந�லா�ேநாிைழ ந�லா�ேநாிைழ ந�லா�! ! ! ! நைகயா� மைலநாட�நைகயா� மைலநாட�நைகயா� மைலநாட�நைகயா� மைலநாட�    
மா�� த� ெவ'ேநா� தீ��க வ��ேவல�மா�� த� ெவ'ேநா� தீ��க வ��ேவல�மா�� த� ெவ'ேநா� தீ��க வ��ேவல�மா�� த� ெவ'ேநா� தீ��க வ��ேவல�;;;;    
தீ��க வ��ேவல� த�னி8� தா�மடவ�தீ��க வ��ேவல� த�னி8� தா�மடவ�தீ��க வ��ேவல� த�னி8� தா�மடவ�தீ��க வ��ேவல� த�னி8� தா�மடவ�    
கா�� கட�ப� தா� எ�கா�� கட�ப� தா� எ�கா�� கட�ப� தா� எ�கா�� கட�ப� தா� எ�    கடகடகடகட45 வ�மாயி�45 வ�மாயி�45 வ�மாயி�45 வ�மாயி�’.’.’.’. 4 

 
இைவ பாட( ப:திக�. தமி" அக$ெபா/� இல�கண�ைத �
9� (கைர�#� 
:>�#�) க
றவராக� காண$ப�கிறா� ஆசிாிய� இள0ேகா. 
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ேம;� தைலவி @9கிறா�: 
 

1. நீல மயி( ேம( வ�ளிேயா�� �/க�வாி�, மைல நாடராகிய எ� 
காதலேரா� எ�ைன மண� �>�க அ/� +ாிக எ�9 ேவ!�ேவா�.  
 
2. மைலமக� மகனாகிய �/க� வாி�, அவைன=� அவ� #ைணவி 
:றமக� வ�ளிைய=� ெதாH#, அயலா/�: எ�ைன மண� �>�க� 
ெச�யாம(, எ� காதல/�ேக எ�ைன மண� �>�க அ/D�ப> 
ேவ!�ேவா�.  
 
3. மைலமக� உைமயி� மகனாகிய �/க� வாி�, அவைன=�, அவ� 
மைனவியாகிய எ� :ற� :ல�# வ�ளிைய=� ெதாH#, பல/� 
அறி=�ப>யாக எ� காதல/ட� எ�ைன மண� �>�க அ/D�ப> 
ேவ!�ேவா�. 
  
4. :றமகD� எ� :ல�# மகD� ஆகிய வ�ளிைய=� �/கைன=� ெதாH#, 
பிைழபட ேவெறா/வ��: எ�ைன மண� �>�காம(, எ� காதல/டேனேய 
எ�ைன மண� �>�க அ/D�ப> ேவ!�ேவா� –  
 

எ�9 தைலவி @றினாளா�. பாட( ப:திக� வ/மா9: 
 

‘‘‘‘ேவலனா� வ'" ெவறியா)� ெவ- கள�"ேவலனா� வ'" ெவறியா)� ெவ- கள�"ேவலனா� வ'" ெவறியா)� ெவ- கள�"ேவலனா� வ'" ெவறியா)� ெவ- கள�"    
நீல� பறைவேம� ேநாிைழ த�ேனா)�நீல� பறைவேம� ேநாிைழ த�ேனா)�நீல� பறைவேம� ேநாிைழ த�ேனா)�நீல� பறைவேம� ேநாிைழ த�ேனா)�    
ஆலம� ெச�வ� �த�வ� வ��ஆலம� ெச�வ� �த�வ� வ��ஆலம� ெச�வ� �த�வ� வ��ஆலம� ெச�வ� �த�வ� வ��; ; ; ; வ'தா�வ'தா�வ'தா�வ'தா�    
மா�வைர ெவ ப� மனஅணி ேவ1)"ேமமா�வைர ெவ ப� மனஅணி ேவ1)"ேமமா�வைர ெவ ப� மனஅணி ேவ1)"ேமமா�வைர ெவ ப� மனஅணி ேவ1)"ேம’.’.’.’.        1111    
    
    ‘‘‘‘கயிைலக� மைலயிைற மகைன நி� மதிSத�கயிைலக� மைலயிைற மகைன நி� மதிSத�கயிைலக� மைலயிைற மகைன நி� மதிSத�கயிைலக� மைலயிைற மகைன நி� மதிSத�    
மயி%ய� மடவர� மைலய� த� மகளா�மயி%ய� மடவர� மைலய� த� மகளா�மயி%ய� மடவர� மைலய� த� மகளா�மயி%ய� மடவர� மைலய� த� மகளா�    
ெசயைலய மல��ைர தி�வ= ெதா7ேத�ெசயைலய மல��ைர தி�வ= ெதா7ேத�ெசயைலய மல��ைர தி�வ= ெதா7ேத�ெசயைலய மல��ைர தி�வ= ெதா7ேத�    
அய� மண�ஒழிஅய� மண�ஒழிஅய� மண�ஒழிஅய� மண�ஒழி; ; ; ; அ�5 அவ� மண� எனேவஅ�5 அவ� மண� எனேவஅ�5 அவ� மண� எனேவஅ�5 அவ� மண� எனேவ’.’.’.’.        2222    
    
    ‘‘‘‘மைலமக5 மகைன நிமைலமக5 மகைன நிமைலமக5 மகைன நிமைலமக5 மகைன நி� மதி Sத� மடவர�� மதி Sத� மடவர�� மதி Sத� மடவர�� மதி Sத� மடவர�    
�லமைல உைறத� �றவ�த� மகளா��லமைல உைறத� �றவ�த� மகளா��லமைல உைறத� �றவ�த� மகளா��லமைல உைறத� �றவ�த� மகளா�    
நிைல/ய� கட45நிநிைல/ய� கட45நிநிைல/ய� கட45நிநிைல/ய� கட45நி� இைணய= ெதா7ேத�� இைணய= ெதா7ேத�� இைணய= ெதா7ேத�� இைணய= ெதா7ேத�    
பல� அறி மண� அவ� ப)�வ� எனேவபல� அறி மண� அவ� ப)�வ� எனேவபல� அறி மண� அவ� ப)�வ� எனேவபல� அறி மண� அவ� ப)�வ� எனேவ’.’.’.’.        3333    

    



166 

 

‘‘‘‘�லமக5 அவ5 எம �லமக5 அவெளா)��லமக5 அவ5 எம �லமக5 அவெளா)��லமக5 அவ5 எம �லமக5 அவெளா)��லமக5 அவ5 எம �லமக5 அவெளா)�    
அ0<க ஒ�வஅ0<க ஒ�வஅ0<க ஒ�வஅ0<க ஒ�வநிநிநிநி� அ=யிைண ெதா7ேத�� அ=யிைண ெதா7ேத�� அ=யிைண ெதா7ேத�� அ=யிைண ெதா7ேத�    
"ைற "ைற "ைற "ைற மிைச நிமிைச நிமிைச நிமிைச நின"இ� தி�வ= ெதா)ந�ன"இ� தி�வ= ெதா)ந�ன"இ� தி�வ= ெதா)ந�ன"இ� தி�வ= ெதா)ந�    
ெப0க ந� மண�ெப0க ந� மண�ெப0க ந� மண�ெப0க ந� மண�, , , , வி) பிைழ மண� எனேவவி) பிைழ மண� எனேவவி) பிைழ மண� எனேவவி) பிைழ மண� எனேவ’.’.’.’.        4444    

    
எ�பன பாட( ப:திக�. 
 
 �/கைன ஈ��#� கவர, அவ� மைனவி வ�ளி த0க� :ற� :ல�தவ� எ�9 
@றியி/�:� நயமான ப:தி �ைவ�க� த�க#. இMவாறாக� :�ற� :ரைவயி( பல 
�ைவகைள Nக� # மகிழலா�. 
 
 ஆ��சிய� :ரைவ, :�ற� :ரைவ ஆகிய இர!>;�, பல பாட(களி(, 
இர!டா� அ> தி/�ப�� C�றா� அ>யாக மட0கி வ/� ெச�=� அைம$ைப� 
காணலா�. ஒMெவா�றி;மி/ # ஒMேவா� எ��#�கா�� வ/மா9:- 

 
    ஆ3Bசிய� +ரைவஆ3Bசிய� +ரைவஆ3Bசிய� +ரைவஆ3Bசிய� +ரைவ    
    

    ‘‘‘‘<'நீ ாி85 ��� �வா� கட� ெபறி'தா�<'நீ ாி85 ��� �வா� கட� ெபறி'தா�<'நீ ாி85 ��� �வா� கட� ெபறி'தா�<'நீ ாி85 ��� �வா� கட� ெபறி'தா�    
ம�ன�ேகா# ேசர� வளவEசி வாGேவ'த�ம�ன�ேகா# ேசர� வளவEசி வாGேவ'த�ம�ன�ேகா# ேசர� வளவEசி வாGேவ'த�ம�ன�ேகா# ேசர� வளவEசி வாGேவ'த�    
ம�ன�ேகா# ேசர� வளவEசி வாGேவ'த�ம�ன�ேகா# ேசர� வளவEசி வாGேவ'த�ம�ன�ேகா# ேசர� வளவEசி வாGேவ'த�ம�ன�ேகா# ேசர� வளவEசி வாGேவ'த�    
க�ன%� ேதாேளா#சி� கட� கைட'தா� எ�பரா�க�ன%� ேதாேளா#சி� கட� கைட'தா� எ�பரா�க�ன%� ேதாேளா#சி� கட� கைட'தா� எ�பரா�க�ன%� ேதாேளா#சி� கட� கைட'தா� எ�பரா�    ‘‘‘‘....    

 
    +$ற* +ரைவ+$ற* +ரைவ+$ற* +ரைவ+$ற* +ரைவ    
 

    ‘‘‘‘எ ெறா�0� எ ெறா�0� எ ெறா�0� எ ெறா�0� காேண� �ல�த� அவ�மைல�காேண� �ல�த� அவ�மைல�காேண� �ல�த� அவ�மைல�காேண� �ல�த� அவ�மைல�    
    க றீ1= வ'த �"��ன�க றீ1= வ'த �"��ன�க றீ1= வ'த �"��ன�க றீ1= வ'த �"��ன�    
    க றீ1= வ'த �"��ன� ம ைறய�க றீ1= வ'த �"��ன� ம ைறய�க றீ1= வ'த �"��ன� ம ைறய�க றீ1= வ'த �"��ன� ம ைறய�    
    உ றா= ேனா�ேதாழி ெநEச�ேறஉ றா= ேனா�ேதாழி ெநEச�ேறஉ றா= ேனா�ேதாழி ெநEச�ேறஉ றா= ேனா�ேதாழி ெநEச�ேற’.’.’.’.    

 
வ த ெசா(ேல ெசா
ெறாடேர மீ!�� அ��# அ��# வ/த( நாடக�தி( �ைவ 
@��� ஓ� அைம$பா:� எ�9 The Art of Play Writing எ�7� 8A( ப>�த# 
இ0ேக இ$ேபா# நிைனவி
: வ # உவைக ஊ��கி�ற#. 
 
இMவாறாக, �ைவயான சிற$+� ெச�திக� பல சில�பி( உள. 
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16. 16. 16. 16. க	பாி� கால	க	பாி� கால	க	பாி� கால	க	பாி� கால	    
 
 க�பாி� கால� ப
றி இ/ேவ9 க/�#க� உ�ளன. க�ப� கி.பி. ஒ�பதா� 
8
றா!>ன� என ஒ/ சாரா/�, கி.பி. ப�னிர!டா� 8
றா!>ன� என 
ம
ெறா/ சாரா/� @9கி�றன�. இவ
9�, க�ப� கி.பி. ப�னிர!டா� 
8
றா!>ன� எ�7� க/�ேத சாியான#. இத
: உாிய சா�9க� வ/மா9: 
 
 க�ப� ேசாழ நா�>ன�; ேசாழ ம�னாி� அைவ�கள$ +லைம� ெதாட�+ 
உைடயவ�; ேசாழ ம�ன� Cவாி� அைவ�கள$ +லவரா=� ஆசா7மா=� இ/ த 
ெப/� +லவ� ஒ�ட� @�தேரா� �ர!பா��� ெதாட�+ ெகா!>/ தவ�; த� 
மக� அ�பிகாபதிைய� ேசாழ� ெகா�றதா;� பிற காரண0களா;� ேசாழ 
ம�னைன$ பைக�#�ெகா!� ேசாழ நா�ைட வி�� ெவளிேயறியவ�. 
 
 ேம
@றிய ெச�திகைள அ>$பைடயாக� ெகா!� காJ0கா(, க�ப� கி.பி. 
ப�னிர!டா� 8
றா!>ன� எ�7� க/�# வ;$ெப9�. ஆனா(, சில�, 
க�ப/� ஒ�ட� @�த/� ஒ/ கால�தவர(ல� - அ�பிகாபதி க�ப� மக� அ(ல�-
எ�ெற(லா� @9வ�. இ# சாிய�9. க�பைர=� @�தைர=� ெதாட�+9�தி=� 
க�பெரா� அ�பிகாபதிைய� ெதாட�+9�தி=� பல நிக"�சிக� @ற$ப�கி�றன. 
“அ�ளாம( :ைறயா# இ(லாம( பிற�கா#” எ�7� �#ெமாழி 8
9�: 89 
உ!ைம யி(லாவி>7� ெப/�பா;� ஏ
9�ெகா�ள� த�கேத. எனேவ, க�ப/� 
@�த/� ஒ/ கால�தவேர. மைறமைல அ>களா�, ரா. பி. ேச#$பி�ைள, ரா. 
இராகைவய0கா� �தAய தமி" ஆரா��சி அறிஞ�களி� க/�#, க�ப� 
ப�னிர!டா� 8
றா!>ன� எ�பேத. 
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 ஒ�ட� @�த�, வி�கிரம ேசாழ� (கி.பி. 1120-1135), இர!டா0 
:ேலா�#0க� (1136-1150), இர!டா� இராசராச� (1151-1163) ஆகிய C�9 
ேசாழ��:� அைவ�கள$ +லவராயி/ தவ�; இ� Cவ�ேம;� ‘உலா' பா>யவ�. 
இ த உலா 8(க� C�9� 'Cவ� உலா' எ�7� ெபயரா( வழ0க$ ெப9�. இ த� 
ெச�திைய அ>$பைடயாக� ெகா!� ேநா�:0கா(, @�த/� அவ� 
கால�தவராகிய க�ப/� கி.பி. ப�னிர!டா� 8
றா!>ன� எ�ப# ெதளி�9�. 
 
 'க�ப/� @�த/� ஒ/ கால�தவ� அ(ல�; எனேவ, க�ப� கி.பி. ஒ�பதா� 
8
றா!>னேர' எ�பவாி� க/�#$ப> க�பைர=� @�தைர=� கால�தா( 
பிாி�# வி>7�, க�ப� ஒ�பதா� 8
றா!>னராகா�. இத
: உாிய சா�றாவ#: 
 
 க�ப� ேசாழ அரேசா� ெதாட�+ ெகா!>/ தா� எ�பைத=� இ9தியி( 
�ர!பா� ெகா!� ேசாழ நா�ைட வி�� ெவளிேயறினா� எ�பைத=� ெப/� 
பா;�-பல/� ஒ�#� ெகா�கி�றன�. க�ப� ெதாட�+ ெகா!>/ த ேசாழ� 
ேபரரசனாக�தா� இ/ தி/�க ேவ!��. எனேவ, க�ப� ஒ�பதா� 8
றா!>ன� 
என� @ற வியலா#. ஏெனனி(, கி.பி. ஒ�பதா� 8
றா!>( ேசாழ அர� இ/�:� 
இட� ெதாியாம( எ0ேகா ஒ/ Cைலயி( ஒ#0கி� கிட த#. கி.பி. 879-897ஆ� 
ஆ!�� கால�தவனாகிய அபராசித ப(லவ� கால�வைர ேசாழ நா� ப(லவ 
அரசி�கீ" இ/ த#. ஒ�பதா� 8
றா!>� பி
ப:திைய� ேச� தவனாகிய 
விசயாலய� ேசாழ� (கி.பி. 850.870) ப(லவ��:� க$ப� க�> ஒ/ சி
றரசனா� 
உைறS�$ ப:தியி( ஒ�0கி� கிட தா�. அ$ேபா# தFைச$ ப:திைய ��தைரய� 
மரபின� ஆ!� வ தன�. நாளைடவி(, விசயாலய� ேசாழ� ��தைரயைர ெவ�9 
தFைச$ ப:திைய� ைக$ப
றினா�. 
 
 விசயாலய7�:$ பிற: அவ� மகனாகிய �தலா� ஆதி�த� ேசாழ� (கி.பி. 
871-907) ப>$ப>யாக$ ப(லவைர ெவ�9, ேசாழ நா�ைட=� ெதா!ைட 
நா�ைட=� த�7ைடயனவா�கி� ெகா!டா�. இவ7�:$ பல ஆ!�க�:$ 
பி�னா(, �தலா� இராசராச� (985-1014) கால�தி(தா� ேசாழ அர� மிக$ ெபாிய 
வ(லரசாக� திகழ� ெதாட0கிய#. இ#, C�றா� இராேச திர� ேசாழ� (1247-
1279) கால� வைர=� நிைல�தி/ #, பி�ன� 5"�சி=
9$ பா!>யரா( 
ப
ற$ப�ட#. இ த� ெச�திகளி� அ>$பைடயி( ஒ/ �>� கா!பா�: 
 
 இ9தி$ ப(லவனாகிய அபராசித� 897ஆ� ஆ!� வைர ப(லவ நா�ைட=� 
ேசாழ நா�ைட=� ஆ!>/�கிறா�. அபராசித ப(லவைன� ெகா�ற �தலா� 
ஆதி�த� ேசாழ� 907ஆ� ஆ!�வைர ஆ!>/�கிறா�. எனேவ, ேசாழ$ ேபரர� 
பி
கால�தி( மீ!�� உ/வாக� ெதாட0கிய கால� கி.பி. 897ஆ� ஆ!��:� 
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907ஆ� ஆ!��:� இைட$ப�ட ப�தா!�� கால�#�:�ேள யா:�. இ த� 
கால� கணி$+ சிறி# �� பி�னாக�� இ/�கலா�. இ த அ>$பைடயி( 
ேநா�:0கா(, ேசாழ அரேசா� ெபாிய ெதாட�+ ெகா!>/ த க�ப� ேசாழ அர� 
ஒ�0கி� கிட த ஒ�பதா� 8
றா!>( வா" தவராக� ேதா�றவி(ைல. ஆனா(, 
ேசாழ அர� சி
றரசாயி/ தா;� அர� அர�தாேன?-ஏ� அ�கால�தி( 
வா" தி/�க� @டா#?-எ�9 சில� வினவலா�. ம
ற வரலா
9� 
<"நிைலகைள=� பா��க ேவ!�ேம! க�ப/�:� ஒ�ட� @�த/�:� இைடேய 
ெதாட�+� கைதக� பல ெசா(ல$ப�வைத அMவள� எளிதாக$ +ற�கணி�# விட 
�>யா#. க�ப� வரலா9 �Hவைத=� @� # ேநா�:0கா(, அவ�, ேபரர�� 
ேசாழ� கால�தவராகேவ ெத�ப�கிறா�. 
 
 ஆனா(, க�ப� ஒ�பதா� 8
றா!>ன� எ�7� ெகா�ைகயின� சில�, 
ஒ�பதா� 8
றா!>� இ9தியி;� ப�தா� 8
றா!>� ெதாட�க�தி;� (கி.பி. 
871-907) அரசா!ட ஆதி�த� ேசாழ� கால�தி( க�ப� வா" தா�; அதனா( அவ� 
ஆதி�த� ேசாழ7�: ந�றி ெதாிவி�:� �ைறயி(, த� 8A(, இராம7ைடய 
��ேனா� <ாிய, :ல�தி( வ தவ�க� எ�பைத அறிவி�:� இட�தி(, (1 - 
வரலா
9$ படல� - 3). 
 

““““ஆதி�த� �ல <த�வ� ம8விைன யா� அறியாதா�ஆதி�த� �ல <த�வ� ம8விைன யா� அறியாதா�ஆதி�த� �ல <த�வ� ம8விைன யா� அறியாதா�ஆதி�த� �ல <த�வ� ம8விைன யா� அறியாதா�” ” ” ”     
 
எ�9 பா> ஆதி�த� ெபயைர� ��>=�ளா� எ�9 @9வ�. ஆதி�த� எ�பத
:� 
‘<ாிய�’ எ�ற ெபா/� உ!�. க�ப� ஆதி�த� ேசாழைன நிைன� @ராம(, 
இய
ைகயாக ‘ஆதி�த�’ எ�9 @றியி/�க� @டாதா? அ(ல# த� த ைதயி� 
ெபயராகிய ‘ஆதி�த�’ எ�பைத� த ைதயி� நிைனவாக� த� 8A( ெப�தி/�க� 
@டாதா? எனேவ, இ# ெபா/�தமான சா�9 ஆகா#. 
 
 ம
9�, இ�ெகா�ைகயினரா(, க�ப� ஒ�பதா� 8
றா!>ன� எ�பத
: 
அ>$பைட� சா�றாக எ��#�கா�ட$ ப�கி�ற, 
 

““““எ1ணிய சகா�த� எ12  ேறழி�ேம�எ1ணிய சகா�த� எ12  ேறழி�ேம�எ1ணிய சகா�த� எ12  ேறழி�ேம�எ1ணிய சகா�த� எ12  ேறழி�ேம�    சைடய� வாG4சைடய� வாG4சைடய� வாG4சைடய� வாG4    
நநநந1ணிய ெவ1ணிய ெவ1ணிய ெவ1ணிய ெவ1ெண� ந1ெண� ந1ெண� ந1ெண� ந�J� த�னிேல�J� த�னிேல�J� த�னிேல�J� த�னிேல        க�பக�பக�பக�ப    நாட�நாட�நாட�நாட�    
ப1ணிய இராம காைத ப-�னிப1ணிய இராம காைத ப-�னிப1ணிய இராம காைத ப-�னிப1ணிய இராம காைத ப-�னி        அ�த நாளி�அ�த நாளி�அ�த நாளி�அ�த நாளி�    
க1ணிய அர-க� <�ேன கவியர-க1ணிய அர-க� <�ேன கவியர-க1ணிய அர-க� <�ேன கவியர-க1ணிய அர-க� <�ேன கவியர-    ேக றி னாேனேக றி னாேனேக றி னாேனேக றி னாேன””””    
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எ�7� ஊ� ேப� ெதாியாத (அநாமேதய$) பாட;�:, சில க�பராமாயண ஓைல� 
�வ>களி� ஈ
றி( காண$ப�கிற பி� வ/� பாட( பதி( இ9�:�. அ$பாட(: 
 

““““ஆவி� ெகாைட#சகர� ஆயிர�" Rெறாழி�"�ஆவி� ெகாைட#சகர� ஆயிர�" Rெறாழி�"�ஆவி� ெகாைட#சகர� ஆயிர�" Rெறாழி�"�ஆவி� ெகாைட#சகர� ஆயிர�" Rெறாழி�"�    
ேதவ� தி�ெவ7'"ா� ந�னா()ேதவ� தி�ெவ7'"ா� ந�னா()ேதவ� தி�ெவ7'"ா� ந�னா()ேதவ� தி�ெவ7'"ா� ந�னா()----�வJ�#�வJ�#�வJ�#�வJ�#    
சீரா� �ணாதி�த� ேச� அைமய� பா=னா�சீரா� �ணாதி�த� ேச� அைமய� பா=னா�சீரா� �ணாதி�த� ேச� அைமய� பா=னா�சீரா� �ணாதி�த� ேச� அைமய� பா=னா�    
காரா� கா ��த� கைதகாரா� கா ��த� கைதகாரா� கா ��த� கைதகாரா� கா ��த� கைத””””    

 
எ�பதா:�. (சகர� ஆயிர�# 8ெறாழி�# = ப�னிர!டா� 8
றா!�; :ண 
ஆதி�த� ேச� = க�ப�; கா:�த� = இராம�). இ$பாட(, க�ப� ப�னிர!டா� 
8
றா!>ன� எ�7� க/�#ைடய#. 
 
 ம
ெறா/ சா�9: ேசாழநா�ைடவி�� ெவளிேயறிய க�ப�, இ9தியாக$ 
பா!>ய நாடைட # இய
ைக எ�தியத
:��, (ெதா!ைட நா� என$ப�� 
ப(லவ நா� ேசாழ� ைக�: மாறியதா( அ0ேக த0காம() ஆ திர அரசனாகிய 
ஓர0க( நா��$ பிரதாப /�திரனிட� ெச�9 சிறி# கால� த0கியி/ ததாக ஒ/ 
வரலா9 @9கிற#. இ த$ பிரதாப /�திர7�, ஒ�ட� @�தரா( உலா பாட$ெப
ற 
ேசாழ ம�ன�கD� ப�னிர!டா� 8
றா!>ன� என� சில க(ெவ��க� 
@9கி�றன. பிரதாப /�திரேனா� ெதாட�+ ெகா!ட க�ப/� இ�கால�தவேர. 
 
எனேவ, க�ப� கி.பி. ப�னிர!டா� 8
றா!>ன� எ�ப# விள0கலா�. 
 

★      ★     ★ 
 
 


